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 تقدمي

بداعه  أ ن يظلّ  –أ ّي مبدع  –من أ كرث ما يسعد املبدع        هنر ا 

ن الكتابة دل ال  يهمتجددا فياضا بلك جديد؛ ا  بداعه ا  تعين احلياة، وما ا 

أ مارة تكل احلياة، يتنفس من خالل تكل الزفرات والنفثات اليت يرتمجها 

بداعا يسعد به لك من يطالعه ، ويضيف حلياته حياَة رّب اال بداع، ا 

مرأ تني، وتكل رساةل ال ديب بني فيتضاعف امجلال كام تضاعف الصورة 

 يف أ مسى صورها.

يد شعبان من هذا الفريق اذلي يعي جيدا وصاحبنا ادلكتور س        

رساةل ال ديب؛ فهو أ ديب ُمكرث يف غري تكرار لنفسه، وهو رجل يسح 

يتغىن هبا  ،رسدا، مفتون حباكاي القرية والريف، ينشد القمي واملثل العليا

ن مقاال، ورمبا  ن نقدا وا  لكرثة  –يف لك ما يبدعه من أ دب ا ن رسدا وا 

بداعه   –عنده  –هنا، ونىس أ ين كتهبا؛ فالكتابة كتب قصًة وغفل ع –ا 

 .راحة لنفسه املكدودة قرطاسرها عىل الكام ذكران أ نفا نفثات يسطّ 

ولقد أ رشان عليه جبمع تكل القصص خمافة أ ن تضيع، وهللَا حنمُد        

 رمغ أ نه عنيد فامي خيصه، طّيع فامي خيّص غريه –أ خريا  –اس تجاب  أ ن

تلمك  –ال ن  –كتب ن ، واكنت مثرة ذكل أ ننا كام عرفناه وخربان أ مره

وسوف جيد  مجموعته اخلامسة " خمية اي وطن! "السطور بني يدي 

مجيعها أ ن صاحبنا همموم بقضااي جممتعه  عة وما س بقهاالقارئ يف تكل اجملمو 
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يراها أ ساسا يقوم عليه رصح  ووطنه؛ فهو دامئ التنقيب عن القمي اليت

الطبقة الاكدحة العامةل، يرى أ ن أ فة اجملمتع  الوطن، ينحاز صاحبنا لتكل

الركون لدلعة والراحة، وهو ابن القرية اليت تعمل مهنا العطاء واال خالص 

ن ،يف العمل، شّب اكدحا عركته احلياة وتركت عليه أ اثرها  وأ صدق" وا 

 هبا يَزِنُون اليت الفضائل تُعَرف أ ن ال مم يف احلياة مقاييس به تُمَتَحن ما

لهيم؟ ينظروا أ ن حيبون هيئة أ ية ويف مهنم يبتغون ماذا الرجال؛ مقادير  ا 

 املزركشة والثياب والرشاب الطعام من حدود تكفهيا حياة مهنم أ يطلبون

 واحدة   وترية   عىل يتكرر يفتأ   الزمن من واحد ويوم الطنانة، وال سامء

 لها حياةً  مهنم يبتغون أ م ظلامته؟ يف املوت يطويَه أ ن ا ىل بُدئ كام ويَُعاد

 وأ ماد   عالية سامء   ا ىل حتتاج ال ابد وأ واخر ال زال أ وائل يف ضاربة   حدود  

 وال رسار ابلقوى مفعمة وأ كوان   وامجلال ابلنور مرتع وفضاء   متناهية غري

 مهنا حلظة لك متر رسمدية وحلظات   واخلفاء، اجلهر يف تعمل وأ لهة  

 اكنت فا ن الوجود؟ فنون من جديد وفّن   احلياة من جديد ابس تكشاف  

 أ سفل، ا ىل ميشون فا هنم عليني عن حتدهثم وال مهنم يديك فانفض ال وىل

نه امجلال عن وال  حياهتم فا ن احلياة معاين عن وال دلهيم، مجيل غري فا 

 .أ حد يفهمه أ ن يس تحق وال يفهمونه ال واحد معىن
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 طريقهم؛ يف اليت العقبات هَتُولنَّك وال علهيم، تأ س فال الثانية اكنت نا  و 

هنم أ مرمه، من بصرية   لعىل فا هنم ُّون وا   والفنون العالية ال داب ا ىل ملهدي

ن الرفيعة ُم وا  فَْته  ".حني ا ىل ادلواعي بعض عهنا رَصَ

من خشوص  –يف عامله الرسدي  –يتخذ ادلكتور س يد شعبان      

اليت خيزتل فهيا تكل الطبقة الاكدحة سبيال لبيان احلاةل قصصه 

براز  الاجامتعية ىل ا  اليت تعيشها تكل الطبقة، وهو يف ذكل يلجأ  ا 

يف معظم ال حايني  –تكل النفوس اليت يعىن بعرضها، واليت  ةس يكولوجي

 .ترتكز عىل واقع يعرفه جيدا وعايش عادات أ ههل وعرف طباعهم –

 الرتبيع يف اجلاحظ نهك   يكتب فامي قلمه يعمل شعبان س يد      

 تصويرايبدعها  خشصياته تناول يف املازين خسريةو  اجلن مس به والتدوير؛

 الرداء؛ طاهرة القارئ يظهنا أ و ابلهرب تلوذ أ ن خمافة مبينا ووصفا حمكام

 لغة الشاعري؛ الرسد أ م الوصف جانبيه أ ي تعجب ابحليك مسكون

 يكره مذهبا؛ ادليواين نشأ ة ادلرمعي فهو ثراي معجام ميتكل وتصويرا؛

 وهو الصعاليك من حتس به !الرضب س يفه وسع ما فينازل واخلنوع العجز

ولغته رجل نقلته القراءة واملطالعة أ جياال بعد جيهل؛  !العرصنة بزة املرتدي

ول العربية، ال تنحدر ا ىل هوة دلي حف تلمسها جليةتكل اللغة اليت 

اليت يزمع اكتبوها أ هنم يقدمون  التطري وامليوعة كام نرى يف جل الاكتبات

يعيشون عياال  –لو فطنوا  – أ داب ميتع النفوس ويصلح اجملمتعات، ومه
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، وس يظلون كذكل جمرد طبل أ جوف، عىل أ دب ال فذاذ ومحيةل علهيم

ال ال قذاء.  ورحي اكذبة حيس هبا املرء حامةًل غيثا انفعا، ويه ال حتمل ا 

 

                      

                    

 

 معرو الزايت                               

 م2022/  11/  4القاهرة 
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  رسداب املهدي

غرست أ شواك يف ظهري؛ الوسادة اخلالية مرقد الش يطان، مل تكتحل 

عيين ابلنوم؛ بدأ ت مشاهد مرعبة من حيايت حتارصين، أ هتم نفيس 

يرص دامئا أ ن يكون حارضا، أ هترب منه بلك ابلعجز، هذا الوجه ال سود 

الس بل؛ يتلون مع لك زمن؛ ارتدي قناعا مزيفا، يبدو أ نه يعاندين؛ 

حيرص أ ن يرسق حلظات السعادة اليت اندرا ما تأ يت وميضا، أ شاكل 

ومواقف من زمن بعيد، أ جْتد أ ن أ س تحرضها يف براءة الطفوةل، ال 

ي أ مل أ ن تعود ال حالم يزال دل أ صدق أ ن الزمن قد بدلها هكذا؛ ما

جمددا، يبدو أ نين وامه؛ حني  ذاك رأ يته فوق خش بة مرسح كبري؛ يؤدي 

لك ال دوار، يرقص ويغين واترة يبدع يف مشهد احلامك بأ مره، خشيته بل 

نه يعرفين جيدا وقد ييش يب ا ىل ذكل الرقيب  حاولت أ ن أ هترب منه؛ ا 

 القمل.اذلي جيلس يف املقاعد اخللفية ميسك ابلورقة و 

يشري ا ىل أ ن أ صعد عىل اخلش بة؛ يقهقه بصوت مزجع؛ يرتحن وهيذي 

هنا ال ن فقرة اخلديعة الكربى؛ يدعي  بالكم غريب؛ يتخيل نفسه حكامي، ا 

أ نه سليل البيت الرشيف؛ ينامغ بأ لف حلن؛ للك زمن همديه املنتظر؛ 

لكنه وحده من يظن بنفسه الصدق؛ تعزف اجلوقة حلن النفاق ال زيل: 

 الك ما أ رشقت مشس وال تراقص عىل موج مقر!لو
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يتيه خفرا؛ هيمي عاليا حيث السحاب؛ يراين قزما؛ متلؤه خسرية من وهجيي 

وثويب املمزق؛ يبعرث أ وهامه يف مقعد جتره عربة برشية من هؤالء 

املهرجني؛ حيدث أ ن رسواهل يتساقط أ رضا؛ تبدو سوءته؛ يقهقه 

ة عاقر، حتتضنه وتنرش عليه عباءهتا، اجلالسون يف مقاعد اللهو، تأ يت امرا

يبدوان يف تالمح غريب؛ يتعانقان مث يصريان كتةل واحدة؛ أ تعجب من 

 ذكل اجلنس الغريب؛ أ حد املدلسنب يصيح: موالان يف ترنمية عشق!

 تردد اجلوقة: 

 اي هبيي الوجه 

 من بني يديك ينبع الهنر

 ترشق من وهجك الشمس.

كبرية خرضاء: ويل هللا حان أ وان ظهوره؛ يرتاقص جمذوب يرتدي عاممة 

وقد مات  -حني يفعل اخملدر جعائبه تامتوج أ شعة الشمس؛ متتيلء احلقول

محالان وتعبق ايمسينا، وحدي اذلي مل يتعاط الهلوسة؛ يكرث  -زرعها

الصخب؛ يرتاقص الرجال مع نسوة أ ش به بأ فاع صفراء، أ نزوي بعيدا؛ 

ذلي يرسق ال حالم؛ أ وصاين أ يب بأ ال حذرتين أ يم من ذكل السم؛ الومه ا

 أ ساحف يف حمرض الش يطان!
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مرسعا أ وقد املصباح، تنكشف أ وراق وتتناثر سطور؛ خريطة موقع 

علهيا بأ قالم اخليانة؛ وجوه عربية تتخفى وراء حلى عربية؛ من بعيد يتناىه 

ا ىل أ ذين صوت نزار؛ يعلوه صوت مؤذن الفجر؛ أ فر من ذكل الوكر، 

هوييت، أ حبث عن حذايئ فال أ جده؛ أ تلمس عصا أ يب تتساقط بطاقة 

تكل اليت تساند علهيا يوم بلغ الكهوةل؛ اكنت هل فهيا مأ رب أ خرى؛ رضب 

عوض وأ والده يوم متالؤا عليه، أ لقى هبم يف املاء؛ تسامعت به ادلنيا؛ مل 

 يفرط يف أ رضه؛ أ وصاين هبا خريا؛ كل اي أ يب الرمحة!

أ دوار هربت مهنا وأ خرى مزيفة  أ س تحرض مشاهد املرسح العبيث،

 شاركت فهيا.

تلمست لقمة العيش، حبثت عن ثوب يسرتين؛ امرأ ة تطفيء النار 

املش تعةل جبسدي؛ جلبوا يل سالويم؛ تراقصت يف خدر ليل ش توي، 

 -ابنة عوض رسقت أ رضك -أ فقت من نويم؛ وميضا جاء طيف أ يب

 اغتسلت من طهر اخليانة؛ اس تغفرت ريب!

شاخصة هنا؛ ذكل املهدي وما ينتظر حيرص أ ن يكون بصميت ماتزال 

رفيقي؛ يقهقه وقد أ س ند ظهره حلائط تعلوه جنمة؛ أ لف حلية اكذبة ابعت 

ايفا وحيفا وعاك؛ تيجان من صفيح وخيول من خيوط العنكبوت؛ يشري 

 ا ىل ا صبعي اذلي ميسك ابلقمل؛ هتوي سكني عليه فيقطر دما؛ يبيك

 حنظةل! ودلي؛ أ وصيته أ ال يرتدي ثوب 
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فريقي!  قرد ا 

ال أ دري ما اذلي جعلين أ تذكر تكل السمكة الكبرية اليت اصطادها أ يب 

رمغ أ ن ذكل حدث منذ  من الهنر اذلي اكن يرتفع ماؤه أ ايم الفيضان،

زمن بعيد، اكنت تكل أ ايم مضت قصت حاكيْتا جديت يف ليايل الش تاء 

 الطويةل تلتف حولها ونتعارك من جيلس مبقربة مهنا!

تكل السمكة عىل ما يبدو ذات ذيل أ خرض وزعنفة ملونة؛ تمتمت  

نه الولع  بشفتهيا، لك واحد منا حاول أ ن يالعهبا أ و ميرر يده علهيا؛ ا 

 ابلاكئنات الغريبة.

هذه مسكة مباركة تذكر هللا بلسان  -هنرتنا جديت وتفرست فهيا مث قالت: 

وتدعوه أ ن يفك  -اكنت منةل س يدان سلامين تفعل مثل هذا -ال تعرفونه

 جسهنا.

 ساعْتا سأ لْتا: 

 هل منتكل جسنا؟-

 حضكت وأ مكلت حديهثا: يوم أ ن تكرب س تجد حبال يطوق رقبتك.

 يعدون خطواتك، قد ال تس تطيع أ ن تتنفس.

مث قالت: الميكن أ ن تبقى هذه املباركة هنا، يبدو أ هنا وجدت رشا  -

 الراحلني.حييط هبا، اجلدات ميتلكن احلمكة يتوراثهنا عن 
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 ومؤكد أ ن يف املاء حباة لها.

 أ مرت أ يب أ ن يعود رسيعا ا ىل الهنر ويلقي هبا فيه. 

 حني جاء الليل أ عاذتين ابهلل من رش ش ياطني الرب والبحر.

أ خربان أ يب أ نه حني أ لقى هبا يف الهنر تراقصت وأ خذت حترك ذيلها يف 

 تودد ظاهر.

 ا سرتد امجليل ل حدان.ترفقت بنا اجلدة وأ خربتنا بأ هنا يف يوم م 

ساعْتا ختيلت أ ن هذه ابنة مكل اجلن، س ْتبين ذهبا ومرجاان، غري أ ن 

 هذا احلمل تالىش بعد أ ن ماتت اجلدة وتركت يف البيت حزان اليفارقنا.

شغلتين مهوم لقمة العيش، امْتنت أ عامال كثرية؛ بعت الصحف 

فريقي، أ محل واجملالت، تقافزت من قطارات ادلرجة الثالثة مثل قرد ا  

 علبة من الورق أ ضع فهيا احللوى وأ قراص اخلزب احملشو.

 يتساقط املطر فأ هرب ا ىل عربة قطار معطل عىل رصيف الانتظار. 

رجال ونساء ميضون ليلهم هنا، تتناىه ا ىل مسعي لكامت وحقة، يف هذا 

 املاكن تسكن الش ياطني. 

الش تاء، جسدي العاري يضج الليل برحيه اليت تلطم وهجيي، يمتلكين برد 

اذلي تلتف حوهل ثياب ممزقة، حذاء تتحرك فيه أ صابعي، شعري امللبد 

 من وخس ال رصفة.
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 أ ترحن مثل عود القش فال أ حد هيمت هبذا املتسول.

هيدين التعب فأ رمتي عىل مقعد خش يب تاكد مسامريه تس تقر يف 

 جسدي، يقتلين التعب من حركة وجري وراء لقمة عبش ذليةل.

قطة يف املقعد املقابل، أ خرج لها من علبيت نصف رغيف كنت  متوء

 أ حتفظ هبا ل مخد صوت معديت اذلي يش به صافرة قطار جعوز.

 تتشمم الشطرية ومن مث متوء وحترك ذيلها فرحة هبا.

تأ خذين س نة من النوم، متثل يل السمكة اليت اصطادها أ يب منذ س نوات 

ىل فتاة مجيةل يتدىل شعرها حىت وسط ظهرها، يلتف  عدة، تتحول ا 

حول رقبْتا عقد من الياقوت ال محر، متد يدها مرحبة يب، أ حاول الهرب 

نساان ال أ عرفه، متتيلء  مهنا، تسكب فوق جسدي ماء املطر، عدت ا 

 علبة احللوى بقطع معدنية صفراء، تمتمت بلكامت غريبة.

يقطع مصت الليل صوت صافرة القطار املتأ خر عن موعده ثالث 

 ساعات.

ال  دامئا ما يقول حمصل التذاكر: يف هذه البالد لك يشء منضبط ا 

 قطارات ادلرجة الثالثة، أ خذت أ ردد هذه امجلةل. 

اكنت متمية احلظ ابلنس بة يل، يبتاع مين الراكب ل نين رصت صاحب 

لسان طويل؛ جذبين رجل الرشطة اذلي يعرفه امجليع لكنه يدعي أ نه 
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نظرات عينيه الزائغة، جسده رسي؛ معطفه ال سود ياكد يفضحه، 

 املكتزن وبطنه املرتهةل.

أ ردد مجال كنت أ طالعها حني معلت ابئع حصف، اكنت العناوين ابللون 

ال محر، الرجل الرسي ميسك يب، فررت من قبضته؛ أ خربتمك أ نين 

فريقي.  أ متكل همارة قرد ا 

يعلو صويت: لك يشء منضبط يف هذه البالد حىت قبضة يد الرجل 

 يالحقين ابلس باب؛ فهيزأ  به لك راكب قطارات ادلرجة الثالثة. الرسي؛ 

ذا ابلقطة اليت اكنت هنا قد ارحتلت، مللمت  عىل أ ية حال تنهبت فا 

 أ ش يايئ املبعرثة، متنيت لو أ ن قطعة معدنية اس تقرت يف علبة احللوى.

اكد الرجل ذو املعطف ال سود أ ن مبسك يب، أ جري انحية القطار اذلي 

ة، متد فتاة تش به السمكة ذات اذليل امللون يدهيا، أ صعد يغادر احملط

 القطار لكن علبة احللوى تناثرت أ ش ياءها مثل غبار ذرته الرحي!
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 أ نىث بني عاملني

بيوت العزبة حماطة ابملقابر؛ يف تناقض جعيب بني عامل احلياة وبني عامل 

هنا لوحة مفزعة، تدب رغبات اجلسد يف ليايل  الظالم؛ خترج املوت؛ ا 

من رشنقته، ترتدي تكل الثياب اليت تضج ابلرغبة، ال حتفل بأ ابء رقدوا 

 هنا؛ صاروا عظاما ابلية، تأ لك ال رض ما يدفن فهيا.

وقفت والشعر منسدل والثوب مخميل يامتوج أ نوثة، ترقب حلمها اذلي 

تكور يف بطن أ تت به، من ابب مرشع عىل مرصاعيه، تكمت حرسة 

ليه،   صامت ال يتحرك، هل تراه سكن هنا؟الشوق ا 

لكنه انزوى  -شهد هللا وأ هل اجلرية عقدان -اختفى أ ثره، مل نرتكب جرما

بعد تكل الليةل الىت روى فهيا أ ريض اليت اكنت همددة ابلبوار، ترك 

 بذرته ومن مث ارحتل مع رشوق مشس هنار ش توي.

 محي؟أ م تراه ابتلعته ال رض فال دليل عليه غري ما اس تقر يف ر 

حىت هذا مل نوثق كتابه، كنا يف جعةل من سفر، تطارده الغيالن وحوش 

 تفرتس يف غري رمحة.

أ اي اكن فقد ذهب ومل يعد، تركين هنبا لظنون تفرتس ين، ليتين ما 

كشفت الغطاء عن جسد يلْتب مجرا، أ ويل يب ابطن ال رض؛ يف تكل 
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وال ن يضج يب  املقابر أ شالء كثرية، قلوب حمطمة، دفنت ال حالم معهم،

 الليل وحشة وفراغا.

 أ حتاجه ال ن!

 نظرات عينيه، ملس يديه، لكامته ترسى يف جسدي نشوة ورغبة.
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 ذات احلساء!

 أ مسكت يب يف لهفة ، صاحت : أ هو أ نت؟

 قلت : نعم !

لهيا الروح حني رأ تين ،أ ظهنا ختلصت من داء النس يان ،  اكمنا عادت ا 

لهيا ذاكرهتا امل   لبدة بتجاويف الزمن، جرت الروح يف جسدها،عادت ا 

 هكذا أ خربتين! ايلقسوة الهجر، علت ابتسامة شاحبة وهجها،

بدأ ت يف رسد أ حالهما املتوقفة منذ غبت عهنا ، مل أ كن أ دري مدى 

جريم يف حقها، فقط ل نين أ ش به ذكل الرابض يف خميلْتا، تنتظر عودته 

تين أ نين سافرت بعيدا، لك مرشق مشس، تقف عند ابب بيْتا ، أ خرب 

صدقْتا ، ابلفعل فعلت هذا، ارحتلت هجة الوطن ، كنت هناك يف 

املنفى ، رغام عين جترعت أ الم القسوة ،يد البطش أ رهقتين، القيد اكن 

 داميا، جناييت أ نين أ حببت هذا الرثى!

كنت مثل صغرييت سلمى تقف عند احلفرة وتنظر ما بداخلها، جتهد أ ن 

أ رنبا صغريا ، هكذا اس تعدت بعضا من حاكييت مع تدخلها ؛ تالعب 

لكهنا ابتدرتين  احلمل املنطوي يف ذايت، رشدت يب ال حداث بعيدا،

ابلطعام ادلايفء ،أ شعرتين بأ ن أ يم ما تزال عىل موعد مع الصباح، قالت 

 : اجلس هنا ،تناول ذكل احلساء !
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نه طعامك املفضل ، كنت دامئا حتبه ،ومن يوم أ ن غادرت أ ع ده كل ،مث ا 

حني ال تأ يت كنت أ قدمه للسائرين ، طعاما يذكرين بك ، ابلفعل لك من 

أ توا ا يل مكبلني ومْتمني بذكل احلمل ، أ خربوين بقصْتا، حىت لقبوها بأ م 

 احلساء !

ذ فك الليل قيدي أ ن أ قبل يدهيا !  عاهدت هللا ا 

كن هبا ابلفعل لك من انل طعاهما أ اتها حمييا؛ مث ختربه أ نه ودلها، مل ي

مس جنون ؛ يه وضعته بيدهيا يف قربه معطرا بذكل ال محر القاين؛ ومن 

يوهما نذرت أ ن تقف بباهبا لك صباح تطعم العابرين ذكل احلساء، ختربه: 

نه ودلها ، مك يه رائعة !  ا 

 لك من مىش يف طريقه ودلها !

اكنت مثل جشرة اليامسني تعطر املدى بأ رجيها،هايه سلمى أ مسكت 

لعبت مع اجلراء، وبقيت أ س تعيد ذكراييت معهام ، أ م احلساء مل  ابل رنب،

 يقتلها اليأ س ، وسلمى أ فلحت يف معرفة رس اللعبة !

كذا أ دركت أ ن ذكل اهلم عام قليل سريحل ، س تأ يت مشس الصباح ، 

لينا نبأ  ذوابن اجلليد !  حتمل ا 

هنم من رضعوا يوما من أ ث داء امتل ت الشوارع هبؤالء ال تني ابحلمل ،ا 

 الواقفات حيملن البشارة !
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ن مل أ كن يوما رضعت من ثديهيا ؛ عوضتين جزاء ذكل احلساء  أ خربتين ا 

 املعد زادا للامضني عىل طريق وحيدها!

ومن ذكل اليوم نسيت الوجع، حبثت عن فتاة تمكل معي مسرييت ، 

ذ طعمت يوما من يدها ،دلتين أ هنا وحيدهتا بعده ؛ رشط أ ن  وجدهتا ا 

 ابلبيت؛ زوج ابنْتا وشبيه وحيدها، أ دركت أ ن الرس املنطوي أ بقى معهام

 داخيل يوشك ان يزهر ابليامسني مع الفجر ولياليه العرش،واكن اللقاء !
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 وصفة دقاز

بيضة ديك ملوالان ساكن القلعة؛ منذ س بع س نني جعاف وهو يتلوى لك 

اليت تضج انرا مل ليةل يف فراشه، امحلراء والصفراء بل حىت السوداء 

يفلحن يف شفائه من دائه، جتمعت الش ياه عند املاء، يف بالدان ال تنفرد 

ال اكن اذلئب، حدثين جدي عن ديك خيرج ساعة يؤذن لصالة  واحدة وا 

امجلعة؛ بني اخلطبتني: ال وىل والثانية؛ يزهو بعرفه؛ يلمع ريشه اذلهيب؛ 

فقر وسطوة من هنبوا يطيل صوته فتسمعه القرية الغافية حتت سكون ال

أ رضها؛ حىت النيل ابعوه أ متارا مكعبة، ما عاد هلم غري أ نية فارغة وعلب 

لنب جافة تأ تهيم من بالد العم السام، تفر ال غنام هاربة؛ تقطع ال بقار 

 حبالها، تنبح الكب الناحية، يقرتب اذلئب وللحم شهية الضواري.

هنا أ رض الكوم؛ رس خيتفي يف ابطن ال رض، يس مع به ساكن القلعة؛ ا 

عيون مبثوثة وأ ذان تتسمع دبيب الامنل؛ ال ينشعل جبيش التتار هيدمون 

بغداد؛ يس تبيحون بالط اخلليفة؛ ال مه هل غري أ ن تدب يف عضوه 

املشلول احلركة، جرب لك احليل، ابتلع أ زواج امحلام الربي؛ شووا هل 

ميينه؛ حىت أ رحام  ذكور البط، التقم أ ثداء نساء املدينة؛ لك بالدان مكل

ليه  نسوة الغجر يرتع فهيا كيفام يشاء؛ يرسل جنده حيث حيملون ا 

امجليالت يف هودج  أ و يف سفينة تدخل من مف اخلليج، أ و حىت يف 

قطار ادللتا حيث ابب احلديد؛ ال حيةل لاكعب وال مفر لناهد؛ يعترص 
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رادته يف بالد تسكن بطوهن ا مهنن ما أ حب، ويل النعم وما شاءت ا 

ادليدان، وترسح فهيا اخلرافات، يسكتون ال فواه ويقلمون ال ظافر؛ 

 يدجنون البرش ويالعبون احلجر.

عند ضفة الهنر جاءت سفينته؛ معول هدم يتخفى ومخسة عرش رجال 

يفسدون يف أ رضنا وال يصلحون، تسللوا يف سكون ليةل امجلعة وما أ كرث 

ياف وحداد وخشاب ما تدبر املؤمرات يف حلكة الليل، اكن معهم س  

مام كذاب!  وحلام؛ وأ خر يبدو من شلكه ا 

شفاؤك اي موالي والعفو من الكيم اذلي جتاوز عتبة املقام؛ لكنه 

مسطور يف الكتاب أ مايم: ديك يف بدلة عند ضفة الهنر هبا رس من 

اقتنص بيضة ادليك؛ عاد أ سدا يضاجع أ لف امرأ ة يف ليةل واحدة؛ يفوق 

ن داود يأ يت بودل؛ لكنه س   يكون نذير خراب، يعطيك ادليك بيضته؛ ا 

أ عطيت الرعية س بعة أ ايم طعاما شهيا، أ صلحت بيوهتم، وزعت ما يف 

 خزانة القلعة من حب ومسن وجواهر؛ لو زرعت ال رض مقحا.

أ ن تكف خيكل عن ال سواق، تعطى العهد يف شهر هللا  احلرام أ ال 

 قلعة يف أ مان.تأ خذ جباية وأ ن تدع نسوة املدينة خيرجن من ابب ال

أ ن تدع محةل احملابر جيوبون البالد؛ يعلمون الناس أ ايت الكتاب، تعهد 

لطبيب التكية أ ن يصف ادلواء؛ تطبخ محلا للمجاورين يف ال زهر، تطعم 
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الش ياه ليايل الش تاء؛ متد الهنر حىت بوابة احلرم؛ غري معقول أ ن تنام عىل 

 حرير والفقراء ال جيدون كرسة خزب.

تاب اخملفي؛ س يكون ودلك ك"ش نجول" من بعده تتساقط رس يف الك 

أ جحار القلعة؛ يلْتم التتار البالط؛ تفر النسوة هارابت، عليك الاختيار؛ 

حياة لعضوك املشلول ختتال به س بع ليال معدودات، حتبل واحدة من 

 ال لف؛ ال تدري من تكون مهنن!

ينضب ماء  غري معقول أ ن -يأ تيه ابحليل -سول هل ش يطان قلعة اجلبل

خمزتن يف ظهر موالان س بع س نني؛ س تدل تسع وتسعون امرأ ة يف ليةل 

نه يكذب عىل  واحدة؛ حمال تصدق نبوءة دقاز يسكن جنع "القوين"؛ ا 

ال عراب والبدو وهل يوم عادت بقرة أ و شاة أ و  حىت امرأ ة فرت هاربة؛ 

هنا بالد تسكن مغارة اجلهل.  ا 

تروي عطشه ومن مث بعد، يفرغ أ خذ قراره؛ ليةل واحدة تش بع هنمه 

مللكه، طاف هبن اكجملنون استبدت به شهوته، يقبل امحلراء؛ يالعب 

البيضاء؛ ولكنه فقط واقع السوداء؛ مث بعد غاض ماء البرئ، ادليك هناك 

 يف املغارة ينوح عىل بيضته الوحيدة؛ رسقها جند املعظم، يتأ وه يف مه.

عقد الفريد؛ عىل يديه هيذي موالان، س يكون ش نجول؛ يف كتاب ال

ىل القيرص، معاذ  هناييت، املكل ضاع قبل أ ن يودل؛ ابب القلعة محمول ا 

 هللا أ ن تكون اخليبة من ظهري.
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 يبيك يتأ مل، يقهقه ش يطان تةل جبل املقطم.
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 مودل س يدان ادلسويق!

انزعتين نفيس أ ن أ ذهب ا ىل املودل حيث أ فرج عن نفيس ساعة، 

ركن عربة النقل العام، بنصف جنيه نقدهتا حمصل التذاكر، انزويت يف 

رمقين بنظرة متتيلء خسرية، ثيايب تس ترت جدلا عىل عظم،  ليتين أ خذهتا 

مش يا عىل قديم؛ اليبعد كفران غري س بعة كيلو مرتات، ندمت أ ال امتطي 

ظهر حامران،  غري أ ن للحمص رغبة ال تقاوم، كام أ ن للصبا منازع 

لك حني حىت لو احنىن الظهر وابيض الشعر وزاغت ورغائب تعاود 

ال عني، اقرتبت شيئا فشيئا من خيام الوافدين يفرتشون شوراع املدينة، 

 هذه تطبخ محلا ابلرثيد، وتكل توزع حب العزيز.

عامرة قد رضهبا اجلوع وعضها الفقر  -يوما-وجدت ال نية الىت اكنت 

حليل ويتغنجن يف املالءة بنابه، نظرت النسوة اللوايت كن ميرحن يف ا

غزالان تس يب العيون، ومتىن اخلواطر بأ ايت احلسن، مفا عاد خد وال ابن 

 قد؛

علت شارع " سعد " الراايت اخلرضاء وال لوية الشهباء، وأ ضيئت 

ال نوار، وصنعوا هاةل تشعرك بأ نك جتتاز قوس النرص؛ فقد اس تدار 

 غدوت صانع الزمان دراويش متوج، وهتافات مدوية، شعرت بأ نين

احلدث، وأ حد اذلين يقفون عند عتبة التارخي، متلكتين الفرحة وغدوت 

ذ أ سري وسط امجلوع املنتش ية خبمرة الوجد أ ن صاحب املقام قد أ رسل  ا 
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جيشه لفتح املدن العصية، أ و أ نه أ عاد لنا ادلوةل العلية، تطوف حويل 

هنن بنات الر  وم وقد غيد حسان شعورهن تتناثر خيالء وفتنة فقلت ا 

س يقت لنا متعة، سال لعايب للحظهن وغدوت وأ ان العليل شااب يسعى 

وفىت تراوده ال ماين، عدوت وراء واحدة خطوة خبطوة، لكامت تتناثر 

من مف يصفر فيه الهواء، رمقتين بعني تدور يف حمجر من مرمر، وتطالع 

ظنت أ ن هذا من " منوف أ و  -قد حشوهتا ورقا من كراسة-حافظة 

فأ كرث املس ْتامني يتعممون بش يالن خرضاء وتعلو رؤوسهم أ مشون" 

 طوايق تطاوح السامء!

فامي مىض كنت أ زور " بندر دسوق" وأ رى الغجر وقد نصبت لهن راية 

ووراء لك واحدة مهنن خيط تدبري وصنعة غواية، احننت يب هجة 

 الصاغة، فهذا حمل " سلمية" وأ خر "لنخةل".

ذ انطلقت امجلوع  هنم يظنون وبيامن أ سري ا  ملبية وابلْتليل ترج املاكن، ا 

ابملدينة صاحب احلرضة الرشيفة، من لك انحية يتوافدون وصارت 

هنا مجوع  دسوق يف يوم احلرش أ و يه أ قرب، خففت من شيك وقلت ا 

اثئرة مل ختمد هبا احلرية، أ و لعلها تنادي مبا جعزت عنه الفئة املثقفة، وها 

 الشدو أ هات!وجدت شااب يغازل فتاة، ويسمعها 

نظرت صاحب مكتبة" غازي" واكن ثورا هاجئا لو مس فامي ظن اللحية 

واجللباب جغري حمتال، وعند القرب جتري مرامس واحتفاالت، ورقص 
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ابلساحة يغري، فعطفت انحية " أ بو طاحون" وللفس يخ راحئة الننت 

وومخة البطن الىت تش ْتيي، درت ابملاكن لك انحية ومن خلفي تعدو 

عوب قد خطت ذقهنا خبطني أ خرضين ورمتين بسهم حلظها، جغرية ل

رست داخيل رعدة املس، خففت أ ن متسك يب أ م الودل، وتكون طامة 

أ ن مال يب الهوى، نسيت حاجيت وضاعت مهيت، مفلت انحية حمل 

ذا به تعلوه الفتة: مطاهر الفرسان، جفريت هراب، فتكل خسرية  جماور، فا 

 ال تغتفر.

 غلفة؟ وهل بعد بقيت عندي 

وجفأ ة اقرتب مين وللقرب منه وجل، وحتسس هوييت، فدوت منه صافرة 

أ ن وجد بغيته، ماسك قمل وصاحب ريشة، وقد جاءته التعلاميت أ ن من 

دخل ومعه القمل فهو أ بق، حاولت التشيك ورجوته السالمة وهل عهد 

ال من أ ل البيت تقية، وابلنسب العلوي  القرابة أ ال أ ذكر شيئا، وما أ ان ا 

معي وثيقة، هتللت أ ساريره وقبل يدي، ومتسح يب؛ ال أ دري أ نين س يد 

 وأ ن النسب رشيف!

ولو اكنت أ يم من العامة وأ يب من الفالحني اذلين جاء أ جدادمه فارين 

 من بطش الغزاة فامي مسي هوجة عرايب لريم يب يف قرارة جب عتيق. 

و، وجدت أ لقيت عناء التفكري وقلت ل تبسط ساعة، حيلو من السمر له

ابئع الشخاليل يرتاقص طراب، وادلراويش يتطوحون كام مست الكهرابء 
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الهيا، وبني حلظة وأ خرى عناق وقبل حتت س تار خيام تضج سكرا، 

تسللت لواذا مفعاذ هللا أ ن جيدين حيث هناين، أ سري خطوة وأ ختلس 

نظرة؛ مفا تنفك نفيس تنازعين، خلصت من هذا احلفل اذلي غاب 

ذا أ م والهة تندب وليدها وقد أ ش يع أ ن الغجر صاحبه، وانتهب ت فا 

 يرسقون ال طفال.

 اس تدرت موليا هجة امليدان ال خرض.

 أ تناول شطرية مما نفحين ادلراويش، حلم خبزب.

ذا هبم يطفون حويل، دهلم الرجل اذلي اكد ييش يب، أ نين  محدت هللا وا 

من أ ل البيت صاحب نسب رشيف، جاءوا حبصان وعاممة خرضاء، 

ركبوين وابلطبل والزمر زفوين، هالت فرح ورسور ودق طبل يف أ  

حبور، مدد اي صاحب الزمان وويل املقام، زغاريد ترتاقص مهنا نسوة؛ 

ذا حرس وجند.  وصافرات تدوي فا 

 هتاف هنا ودعاء هناك.

 خلتين وليا.

فاخلداع شلك اجلنون، متاديت يف تكل احلاةل، تتساقط من مفي رايةل 

ييت لزوم الوالية، مثة ذاببة تطن يف أ ذين، ياكد قليب وتعبث يدي يف حل 

 ينخلع، فالس يف يقرتب من رقبيت لو فتحوا بطاقة هوييت!
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 الس يد جاك

 ا ىل صديقي يف العامل الافرتايض:

'ينرش الضباب أ خبرته فيغطي سامء املدينة من حولنا، تنعدم الرؤية 

احلياة، سامهت ترسي التفاهة يف لك ماكن، تس تطيع أ ن تصفها بكراهية 

وسائل العرص يف جعلنا أ قل اهامتما بعواطفنا، أ ش به بأ الت جنري دومنا 

 اكحب؛ رصاع فقد جدواه، مات اال نسان بنقائه داخيل!

 ميل  الضجيج املنعطفات وال زقة"

هذه رسالته ا يل صباح اليوم؛ مفن عاديت تصفح هاتفي؛ ال أ دري مل  

معه لك أ ونة عرب صفحة العامل  اختصين بتكل اللكامت؛ مل أ لتقه؛ أ تواصل

الافرتايض، مثل لك ال صدقاء؛ حتية عابرة، ا جعاب بلكمة كتهبا؛ يبدو 

الناس هنا أ كرث هتذيبا؛ يظهرون اجلانب ال قوم يف سلوكهم؛ ال تدري 

 أ يكون جمرما أ م حكامي؛ اللك يغلف منشوراته بأ خالق فاضةل.

 نتخيل عبثا أ ننا يف املدينة الفاضةل.

بعته طيةل اليوم؛ يشغل املرء نفسه هبموم معاشه، حني قبضت أ مهلت متا

راتيب اذلي تقلص كثريا هذه ال ايم، يقولون : موجات التضخم تزداد 

هيجاان لكام ازداد اهمت الناس برشاء أ دوات الزينة؛ هذه تش به مقوةل" 

 ماري أ نطوانيت": ليأ لكوا جاتوه بدال من اخلزب!
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؛ أ قصد مطعام وأ تناول رغيفا حمشوا أ سعار أ جرة املواصالت فوق طاقيت

حببات فول ابهتة، أ دفع مخسة جنهيات، ما تزال معديت خاوية، أ مكل 

طعايم نصف كوب ماء ترتاقص فوقه ذاببة، ال هيم؛ أ خرج متوهجا صوب 

 اجلريدة؛ همنيت التقاط ال خبار من أ فواه صانعي احلدث..

ير؛ أ خربين دخلت من الباب؛ توهجت مبارشة ا ىل مكتب رئيس التحر 

 العامل:

يبدو منشغال حبادث خطري؛ لقد اختفى " جاك" ومل يعرث عليه الس يد 

"م" بلك تأ كيد لن أ بوح ابمسه احلقيقي؛ هذه جرمية ال تغتفر؛ قد تكون 

عقوبْتا القتل؛ أ و برت ال صابع، ولعل ما حدث مع مأ مون زمييل كفيل بأ ن 

أ نفه يف أ خبار الس يد " جيعلين أ كرث هتذاب؛ عيل أ ن أ نشغل مبهنيت؛ وضع 

م" اكن حيرر لك يوم خربا عن حرمه؛ تسهر حىت الصباح يف حفالت 

نه  راقصة؛ دلى اجلهات الرمسية تسجيالت ملا خيفى عنه، حىت يقال ا 

 يعاين من جعز مس متر.

حىت دارت شائعات يف يح جاردن سييت؛ الهوامن هنا مثار حلاكايت 

 ذا اجلرم الشنيع.تثري الغثيان؛ مل أ صدق أ ن جاك يرتكب ه

نه وديع هيش يف وهجيي بل ويظهر حفاوة؛ يقطع بنطايل ويظهر سوأ يت   ا 

نه ال ينام؛ يسهر ليعد لنا  الضري؛ تضحك من هذا زوجة الس يد " م" ا 

 وجبات اليوم؛ من ملصقات حتافظ عىل بقائنا هنا ال هناك!
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غاب " جاك" ذكل الوديع اذلي مل يزنو عىل صديقته مريي منذ ثالثة 

جل أ ن نرفه عنه؛ أ حرض هل ألايم، اكن يف حاةل مزاجية سيئة للغاية؛ وأ  

الس يد"م" جوقة العزف القومية؛ اليشء يبخلون به عليه؛ ال ينام ل جلنا؛ 

 هل فعال الس يد " جاك" هممت بنا؟

تساءلت يف نفيس؛ كثريا ما أ جري معها حوارا؛ حني ال أ جد أ حدا ميتكل 

عده ليكون س بقا حصفيا، أ دير أ ان الوقت الاكيف ليديل فيه حبوار؛ أ  

 احلوار.

بدوت اتفها، نظر ا ىل الس يد رئيس التحرير يف غري اهامتم؛ أ شاح بيديه؛ 

 مث تفضل عيل بلكمة؛ احبث عن الس يد جاك، ال خترب أ حدا هبذا.

لبست ثوب خمرب رسي؛ ابلطو أ سود،  -ين مواطن صاحلألو -من فوري

داء؛ وابلتأ كيد راديو لونه أ سود، نظارة سوداء؛ علبة لتلميع ال حذية السو 

عند مدخل امليدان العتيق؛ تتناثر احلاكايت؛ يتحدثون عن جرمية يف 

املبىن الرايق، يذكرون أ ن س يدة وجهية؛ أ تت رفقة لكب" وجيه" يف هذه 

 البالد يكرمون ال ش ياء، مك يبدون متحرضين!

نعاين تتحرك شهييت ا ىل كتابة ذكل يف صفحة احلوادث املثرية، حنن 

 برودة ال خبار؛ لو حدث وكتبت: امرأ ة تفر حبثا عن احلب!

لن أ ذكر الس يد " م" بسوء؛ حفيايت رهن بأ ن يغضب عيل الرجل اذلي 

يدير دفة العامل، لن يلتفت أ حد ملثل هذه السخافات، تبدو الس يدة 
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مصابة بنوع من اجلنون؛ لن أ ثريه بأ خبار تبدو مغرضة؛ حيهبا، س ينىس لها 

 ب الكبري، الشكر ل 'جاك' مك يسعد قلب الس يد وحرمه..ذكل الهرو
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 سفر التكوين!

يف بداية اخلليقة اكن ماء وسامء وأ رض، ظالم ليل وضوء هنار، مشس 

ومقر؛ مثة حياة، وبعد؛ مفا بعث هللا غرااب يبحث يف ال رض؛ الليةل 

وينتيش حني  ال وىل بعد ال لف تعيد البرشية سريهتا ؛ قابيل ميرح الهيا

يراقص سالويم يرشب خنب دم أ خيه، يلهو سعيدا، تأ يت الغرابن لتعلمه 

كيف ميزق جسده، يقطع عضوه، يف وجه امخلرة لك ال فعال مباحة، يعظه 

الش يطان بمتامتت اكهن يسحر؛ يريم حبجارة من جسيل، يرويه من صدأ  

وال قيح عربيدة اتجرت بلك ال ثداء، اخزتنت مين ال وغاد، ال تكف 

 هتتدي.

تنوح ال م الثلكى؛ نرش ال خ أ خاه؛ يف بالد هللا توزعت أ شالؤه؛ يقهقه 

بليس؛ ما تزال لعنة ادلم تتلوى أ فعى يف نسلها، تندب وليدها، تبا  ا 

هواء املكل اليت غاصت قوامئه يف حبر من طيش، تلتفت لك انحية؛ أل

 اعى.جتري وقد مل  الش يطان ال رض خسرية، بنيان هللا يف ال رض تد

أ دم أ دركين: رصان وحيدين، تنتحب الطري، تذرف القطط دموع 

احلرسة، متل  الساعة ال رض مبشاهد حز وجز، ترجتف السامء، يتجاوب 

 الصدى!
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هيرع ا ىل ربه؛ يف جعز وقهر، يطلب عونه، تضيق به ال رض مبا رحبت، 

ش يخ طاعن، واملوت وحشة ونعيب غرابن يف أ رض تكره ادلم؛ ال 

 ترشبه!

قلب هذا؟ يقهقه ملء شدقيه، وللهمجية ال وىل نغب دم ما يكف، أ ي 

محيا عربدة يزيد يف دم احلسني، كربالء جديدة، اي جلرم الفعةل لضياع 

 الرمحة.

مسعنا مثل هذا يف كتب ال ولني؛ اكنت أ ايت يف التوراة ويف اال جنيل؛ 

 ويف القرأ ن: " من قتل نفسا بغري نفس أ و فساد يف ال رض فك منا قتل

 الناس مجيعا، ومن أ حياها فك منا أ حيا الناس مجيعا"

 لكن الهوى يغلب والنس يان معى وضالةل.

هنا تنور يفتح فاهه  أ دركيين أ م ذبيح وادي القرى، تضج كربالء لك أ ونة؛ ا 

 ما يش بع.

تدوي الفعةل النكراء، تبلغ رشفات القرص ال بيض؛ تأ يت الرسل من لك 

ذات الميني تواريه هجة اليسار؛ ماكن، تس متيل جسد هابيل؛ تقلبه 

عظامه اختفت، ابتلعه حوت يونس؛ عام قريب يظهر أ ثره؛ يسائلون 

 امسه!

 مل تركته يفعل هذا؟ 
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ذ كففت يدك؛ أ نت ملوم؛ دبرت هل مكيدة؛ أ ما  لقد كشفت عوار ادلم ا 

 اكن أ وىل أ ن تذهب ا ىل ربك يف مصت؟

أ لف لعنة  ما ش بعت ابطن ال رض بعد، املوت قدر والس ياف مأ مور،

 يف أ والد أ دم؛ أ تذر فهيا من يفسد فهيا ويسفك ادلماء؟

 تعاىل الرب يف عليائه، هدى الناس فريق يف اجلنة وأ خر يف السعري.

يرغي ويزبد؛ فقد احتوت خزائنه اذلهب وهو من جحر، وامتكل اجلوقة 

يوزع علهيا زيفه؛ جمنون من مس موالان حايم البيت من جيش أ برهة؛ 

 أ ولياء وعاممئ اكذبة وحلى مس تعارة، وجالبيب رشبت من يف بالد هللا

نفط اخليانة.ترتدد يف جنبات الوادي من البقعة املباركة: للبيت رب 

 حيميه!

جترى حواء وقد محلت أ شالء ودلها؛ يف بالد قلوهبا من خصر، تبحث 

عن ماكن حتت ظل حشرة، حتفر بيدهيا وقد أ رهقها السعي؛ فالبدل حرام 

 الفسوق والقتل!فيه الرفث و 

 قال ساخرا: 

أ والدك اي أ دم يف لك انحية قتىل؛ منفيون يف أ رض هللا، خمفيون قهرا، 

تأ لك الس باع أ جسادمه، لعنة أ بدية كتبت علهيم؛ مبا كسبت أ يدهيم، 
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وحدي النايج، مل أ جسد كل؛ عصيت وطردت من ملكوت الرمحة؛ أ ان 

 من دبر وأ خفى يف لك شرب مهنا جناية.

اة كل أ هيا القاتل، أ نت مطهر من اال فك؛ سليل بيت؛ وهل يف املال جن

ا ال رسق فهيم الرشيف وقروه ومن مث نصبوه تيجان مكل يتبخرت فيه؛ لن 

يعيد قصاص هابيل؛ فتوى القايض حالوة يف داكنته املنصوبة عند ابب 

دار الندوة، سكتت ال فواه؛ فال رصدة املتورمة مثل خصية ثور بري يف 

ن بالد بين ال صف ر تشفع لرهبا بأ ن يفعل ما يشاء؛ هل امحلد يف ال عايل وا 

اكن طريق املس يح أ الما تديم؛ نطلق أ لف واش ومنام؛ لقد اكن قدر 

اال نسان املوت سواء ابلسم أ و السحل أ و حىت ابلهذاين؛ وهل ش بع 

 جوف من هواء؟

أ حتسس رقبيت، وحيدا أ تيت، ال مال يل وال حظوة؛ فالصمت دواء ؛ 

ال ؛  ختفيك حديقة يف بيت الش يطان، ما هبا جشرة اخلدل؛ لك كف وا 

املكل يبىل عندما يس يل مس ال فعى؛ لن تفلح غري عصا موىس؛ تلقف 

ما صنعوا من زيف وكيد ش يطان؛ يوما سترشق مشس؛ تنبت عظمة 

 جسد توارى؛ ربك ملا يشاء قدير.
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 زرقاء املدينة

ت ترتاقص يف مفي، ال أ دري مىت قطعوا زائديت ادلودية تكل اليت اكن

كنت أ انمغ هبا أ بيات شعر لفتايت امجليةل، أ شاغلها هبا، فالنساء يعجهبن 

الثناء ويطرهبن؛ ال مال دلي غري أ نين ماهر يف لكامت الهوى، يف مرة 

انْتزت سكون الليل ويف جلوة القمر صعدت مئذنة املسجد الىت اكنت 

حفظت  - احلقيقةال طفال يرون ال ش ياء أ كرب مما يه عليه يف -عالية

أ بيات الشعر املغضوب عليه، وجدهتا يف خزانة جوار ابب زويةل؛ اكن 

الشاعر يتنبأ  بأ ايم يسلخ فهيا صاحب احملربة وينرش قلمه عىل املل  

 ختتلف الرعية أ ين ماكنه؟

يف لك زمن همدي يدخل الرسداب وال يظهر، نبين رضحيا حوهل، من 

نه جين، هل صةل ابلعوامل الس فىل حيث ادلهالزي واملمرات اخلفية؛ قائل ا 

أ رسار اجلن ال محر، ما مت يف زمن  اخللفاء من سهرات مخملية، من 

خارص نسوة يف املدينة، من جامع ابنة القيرص يف نزق، من أ طال حليته 

من رساويل اجلواري، هذه أ بيات تؤدي بشاعرها ا ىل ابب سفارة مرسوم 

جوهنا دم يس يل حىت ميل  الوادي علهيا س يفان يعانقان خنةل يقطر من عر 

 ال مين من أ م القرى.

ن كف عن الضجيج. ن تلكم؛ ش يطان أ خرس ا   ال ضري فالشاعر جمنون ا 
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جلبة وصياح يأ تيان من بوابة الزمن املتخفي وراء الغبار؛ قائل اس تلهم 

نه أ ابح جبامل عيون عبةل؛ وعند ش يوخ القبيةل جيرم احلب  سرية عنرتة؛ ا 

فع املقصةل؛ كيف هل أ ن ينظرها، وحدمه يباح هلم وتشحذ الس يوف وتر 

لكامت الغزل وسفاح اجلواري يف بالد خترج أ ابرها عسال مصفى؛ عند 

ابب التكية يس بحون وهيللون: امحلد للسلطان سلمي ما قبل ال خري؛ وأ ان 

أ هتف: خيب هللا لك سلطان قهر احملروسة، هنب خريها، جعلنا عبيدا 

هل ابب املغارة، ليكن حفل ومخر مفا ابخليل ل غا خان؛ حيث جتتاح خيو

 غري تعب وعناء.

وانحص فتح كتابه ال صفر؛ نقول: دية خمففة؛ فالفقيه خمري بني الفتوى مبال 

أ و مرضاة ش يخ القبيةل، واملوت قدر، لريمحه هللا؛ وما جعل علينا يف 

 تأ ويل اجلرم من حرج.

الش تاء، تنجب يل فارسا يشق هل يل اببنة زرقاء الاميمة، تدفأ ين ليايل 

 عنان السامء؟

ومه يس يطر عيل، يدفع يب ا ىل مزنلق ال جناة منه، يسعين الصمت، 

يسرتين البهل، لكام عرفت أ صبت بداء التذكر؛ ليتين ودلت يف زمن 

 أ خر؛ ساعْتا لن يسطر حاكييت " اجلربيت" يف جعائب ال اثر.

يت، جنت عيل ا ذ يشء واحد ميلكون به مقودي؛ أ ن يرسقوا حروف لغ

تركت دلي أ لف أ لف بيت من شعر املتنيب؛ تصلح الفتات مطر يروي 
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أ رض أ جدادي، طاف يب طائف من ريب، الليل وساعة السحر، 

أ صوات احلداة حتث النامئني عىل العربات، أ زف الرحيل؛ ترى من 

تسقط ورقته غدا، عمل ذكل مسطور يف كتاب موالان اذلي هبت؛ ال 

ملغرب؛ لك ما يفعهل أ ن خييل هلم بسحره أ نه هيب يأ يت ابلشمس من ا

اال انث صغارا؛ ال هيم من يكون أ ابمه؛ فالعجز ومه وادلاء منه أ ن يفتل 

 الرجال شوارهبم ساعة يتطهرون!

هوت يب املئذنة، ك ن فأ ر يقرض وصالهتا احلديدية، سد مأ رب أ خر، 

ي السقاء وبالدان حماطة بأ سوار وترشب املاء من أ بواب وراء أ بواب، مع

تركنا دون ماء قرابة دهر ال حنصيه، حنفر أ ابرا فتخرج املياه ماحلة مثل 

دموع الثاكىل يف حرب طالت ك هنا "داحس والغرباء" بل يه "حرب 

اللكب الثانية"وزرقاء الاميمة تنظرين من بعيد، يف داير املنفى لك متوار 

من ثقب خر الزمان. حامره يقف عند مدخل املغارة، ينظرون آلهمدي 

يف ال رض، جيمعون هل امخلس؛ يزرعون احلنطة ل جهل، يقامرون ابلنفط 

 حىت حتني عودته املباركة.

أ غوص يف ابطن أ رضنا الس بخة، تبلغ امللوحة مفي، تنضغط أ حشايئ، 

بر صدئة، أ شعر ابلتفاهة؛ أ ان ش ئي  تلْتمين قوارض تتداخل يف جسدي ا 

عىل ماكين ش يطان الناحية؛ يف ملقى ال قمية هل، يتبعين املولك يب؛ يدهل 

لك خرابة عفريت؛ جتتاح جيوش السلطان بوابة املدينة؛ يس بون 
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النساء؛ خيصون الصغار، يعربون الهنر خبيوهلم، تصمت الس يوف بعدما 

تطوف بلك النوايح؛ أ فر هاراب؛ يتبعين ظل ورحيان، أ ايت هللا يف لك 

دعو ملن ميل  انحية يبْتحون؛ يمثلون من مخر معتقة؛ فالفتح أ ن ي

 جيوهبم، ولتذهب عينا زرقاء املدينة ا ىل ابب زويةل!

أ هجش ابلباكء؛ يرتد صويت يف الصحراء حيث اجليل ال محر؛ ملعون من 

هدم بنيان هللا يف ال رض؛ تعدو خلفي الكب وذئاب، أ فر مهنم ملا 

خفْتم، لست عايل املقام، وال أ ان من اندم يوما يف بالط السلطان، 

الناس، دعت أ يم يوما حني أ ن أ غضبْتا: يفضح هللا بلسانك مغمور بني 

لك من ظلمك؛ اكنت طيبة؛ دعوهتا اس تجيبت؛ لكهنا ظلمتين؛ ليْتا 

 أ تبعْتا: وسكن يف مغارته بال نطق!

رمبا اسرتحت من الشقاء به؛ هامه ال ن أ قدموا عىل جنايْتم، شكرا هلم 

صبعا، أ لبسوين ثواب معلام، حلقو  ا رأ يس وومشوا ظهري، أ بقوا يل عينا وا 

 كتبوا عىل خارصيت جمنون فال تصدقوه، معتوه ال تتبعوه.

جمرب أ و خمري بني أ مرين أ ن أ لعن زرقاء املدينة تكل اليت حفرت يف أ رض 

تسكهنا العناكب تأ ويل رؤايها اليت حدثت بعد أ لف عام؛ جندا رأ ت ال 

 خنيال يساقط رطبا جنيا.
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أ دعي اجلنون وأ رتدي أ سامال ممزقة، أ و أ ن أ ساير خبلها كام زمعوا؛ أ ن 

ساعْتا يقولون: هارب من الرساي الصفراء، أ و أ ن أ كون أ حد اخملمورين 

 يعزفون سفر اخلداع يف كتاب أ صفر.

 -لك هذا مباح دلى صاحب الزمان، هل احلمك أ ن يقيض بني الرعية

لكها خترصات؛ فالالكب تنبح  -ابملوت أ و الشق أ و حىت مسل ال حداق

نين أ عاين من العمى، لن عىل ال ش   باح؛ تظل جتري حىت يردهيا جحر؛ ا 

يتبعوين س يرتكون عىل قربي شاهدا من شعر أ و جزء أ ية لكها تنبؤات مل 

 خترب هبا يوما زرقاء مدينة تغفو يف ظالم ليل متداعي العقارب

. 
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 مع محمد أ بوذراع!

ىل املدينة اليت ىل الطريق ا  عانقت  مضت س نوات ومايزال يب حنني ا 

لهيا مثة عقبات؛ مل أ عد ذكل الفىت اذلي يسابق الرحي؛  خيايل؛ يف الطريق ا 

يعدو مرسعا حني يسمع صافرة القطار تنيبء أ نه عىل وشك الوصول ا ىل 

احملطة، تغريت املعامل وتقطعت ال جشار؛ النخةل اليتمية سكنْتا الغرابن؛ 

حىت اذلين بقوا  امجلزية العتيقة خنرها السوس؛ لك من قابلْتم غرابء؛

صاروا خيال ظل؛ جاء القطار متأ خرا نصف ساعة؛ نظرت يف وجوه 

الراكب؛ مصابون ابخلرس؛ يرتدون الكاممات فالوابء حيصد ال رواح؛ 

انزويت يف مقعدي؛ حانت مين نظرة ل رض ابعها أ يب؛ تداخلت ادلموع 

؛ واذلكرايت؛ جيتاحين حزن؛ هنا اكنت خطواته؛ حقهل اذلي ارتوى بعرقه

يشفع يل أ نه استبدلها جبنات وعيون وزروع ومقام كثري؛ يرجت القطار 

هنم يف  فيامتيل الناس كام احلصاد حتت رضابت املنجل؛ حشوب وصفرة؛ ا 

 نبأ  عظمي!

أ عبث يف هاتفي؛ أ حاول متضية الوقت اذلي يثقل اكهيل؛ أ تفحص وجوه 

 الغادين والراحئني؛ هل س تكون بيهنم؟

 رمبا!

نا أ تتذكرين؛ مؤكد أ ن شعري ال بيض والتجاعيد ترى هل لو اكنت ه 

 اليت تاكثرت يف وهجيي؛ تكل احلدبة التغري امرأ ة يب!
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يتلوى القطار ثعباان؛ هنا حاكايت ومسامرات لطالب يف زهوة 

الش باب؛ انطفأ  احلمل؛ س نوات مضت وملا يزل الاكبوس؛ أ مر بعمي محمد 

اخلليج وتكل  أ بوذراع؛ يزهو مبعروضه؛ كتب وجمالت وحصف؛ هذه من

من الشام واثلثة من بالد ترطن بغري لساننا؛ انتابتين احلرسة؛ خش بة 

العرض مقفرة؛ مات الرجل اذلي أ مد مكتبيت مبا فهيا مببالغ زهيدة؛ عىل 

أ ية حال دلى هؤالء اجلوعى ما يشغلهم؛ يصطفون أ مام خمابز العيش؛ 

م؛ تسكهنا يزدردون أ كواب الشاي تش به امحلرة القانية؛ تنتفخ بطوهن

ادليدان اخملروطية واللولبية فنحن يف بالد ترتاقص فهيا ال وهام. أ حاول 

السؤال عن الكتب فينرصف عين ودله؛ يتصفح هاتفه؛ اليدري كتااب 

نه عنوان جليل اجتث من فوق ال رض.  واليعرف حصيفة؛ ا 

أ تذكر أ نين كنت أ نتيش طراب حني أ شرتي منه كتااب لعبدالوهاب املسريي 

ضوى عاشور؛ ال ن طاوةل كتبه خاوية؛ هذه من احملظورات اليت أ و لر 

 تزج حباملهيا ا ىل ال قبية املعمتة.

أ سري يف شوارع املدينة؛ مترق الس يارات يف رسعة الربق؛ يبدو أ ن هبا 

 مس اجلن؛ يقف رجال

 يف لك ماكن؛ أ يرتقبون نبأ  عاجال؟ 

هنم ملكفون حبرص أ نفاس املارين؛ تبدو  قاماهتم طويةل أ خربين صاحيب؛ ا 

حىت توشك أ ن تسد عني الشمس؛ أ كتافهم تاكد تطري هبم ا ىل أ عىل؛ 
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وحدمه املتواجدون يف ال مكنة املعمتة واملضيئة؛ ينظر أ حدمه ا ىل من 

طرف خفي؛ خيرج حاسوبه ياكد يتعرف عيل؛ أ غري وهجيت؛ مل تعد يب 

 بالد طاقة لتكل ال ايم الكئيبة؛ التوجد هنا غري أ صداء لرفاق اتهوا يف

 هللا.

مام؛ تردد خلفه اجلوقة: مرص ايهبية!  يرن يف أ ذين صوت الش يخ ا 

 أ نظر حذايئ وقد تناثرت أ جزاؤه!
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 قراقوز

جبتاحين طوفان من احلزن، أ شعر أ نين أ ؤدي دورا اتفها فوق خش بة 

مرسح الالمعقول؛ يرضب الهذاين عقيل؛ مثة مشاعر متناقضة، نظرت 

تكل التجاعيد اليت جتذرت، حبثت بني أ ورايق عن يشء يف املرأ ة فهالتين 

أ فتقده، تعودت أ ن أ دون أ مه أ حداث معري؛ جناح أ و زواج، قصاصات 

تكون تذاكرا من الزمن امجليل، ال أ دري ما اذلي جعلين أ عود ا ىل تكل 

 السجالت الصفراء، يه ابهتة مضت دون رجعة، ما اذلي أ خفيته؟

ةل ضلت طريقها، أ وراق ورد جمففة، ها رمبا قصيدة شعر ترمنت هبا، رسا

أ ان أ عتاش عىل املايض، ترسبت أ حاليم ماء من بني أ صابعي، مل يبق يل 

من هذا لكه غري خيوط عنكبوت من عامل انطوى، أ خذوا معهم الزمن 

امجليل ومضوا، لكام رست يف طريق يطاردين طيف مهنم، رست أ ش به 

 ه أ و الهارب من أ ايمه؟بريشة تذروها الرحي، هل أ ان التائه من عامل

نسان أ خر، من كنته يوما مات، اندثر  وما عاد يعرفه  خيايلين شك أ نين ا 

 أ حد.

رضبت الفوىض حيايت أ ش تاات، ال رجاء يف يوم ميلء ابهلموم، وتشوف 

 ا ىل غد حماط بأ سوار من احلزن القاهر.

جئت ا ىل هنا وحيدا، مل يكن يسمع يب أ حد، يف عامل مصاب ابجلنون 

هنا ال تسرتحي أ بدا، تعطي تبدو  ال ش ياء بال نفع، الشمس مصابة ابلزنق؛ ا 
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دفهئا دومنا مقابل، يتعاقب الليل والهنار يف ساقية يوشك أ حدهام أ ن 

هنا فوىض هتز كياين، مل يرأ ف يب أ سود الوجه، قدمه  يفرتس ال خر، ا 

الغليظة وهراوته الكرهية تراك عىل ظهري ندواب لن متحى، عالمات قهر 

 ل وديع افرتسه ذئب.محل

ختفيت وراء قناع من عدم الاهامتم؛ الرجل اذلي فقد ظهل، املقهور 

هنم خيطفون ال حالم ومن مث يبتاعوهنا  داخل قوقعة من فوىض خانقة؛ ا 

قطع غيار من أ جساد برش رسقوا يف غفةل من حرس أ صيبوا بتخمة 

 الزنق.

متوت داخل طالء من زيف يتداوهل الناس يف بالد تدلس عىل نفسها، 

هاب منطو يف رشنقة ابلية، ليتين بال عقل؛ رمبا منت حتت كوبري أ و  ا 

عىل قارعة الطريق، تتابع نرشات ال خبار يف حلن جنائزي، ترضب 

ال عاصري بالدا كثرية، تس تعر النار يف حدائق اللميون؛ تتحول حبريات 

 البجع ا ىل مقالب نفاية كرهية.

زرعون الشوك ويغتالون اليامسني. تتكدس اخلرافات يف عقول بريئة؛ ي

يطاردون الاميم؛ ال ذنب هل غري طيبته الزائدة عن حد التصور، حىت 

رصير أ ل قالم يزجعهم؛ يقطعون جسد اللكمة وخيفون معاملها، أ ي 

 وحش ية تكل؟
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لست وليا من أ ولياء هللا الصاحلني؛ هؤالء اذلين تعالوا عىل جراهحم، يل 

تعبث بلحييت، س يارة فارهة كام ميتكل أ قراين، رغبات دنيئة تغالبين؛ أ نىث 

أ رصدة يف مصارف املدينة، وجبة ساخنة يف مطعم مشهور، مقعد يف 

 طائرة، أ حالم بأ ن تتحدث عين حصف الصباح.

 أ لست برشا؟

مل أ ان دون ال خرين ال أ متكل حافظة نقود خرضاء، يتعداين املارون 

ال  واجد يف سبيهل، ا  حبافالت النقل، ينكرون أ ن يل قلبا، يبتعدون لك

 أ ان، ميقات دقيق للمتخلفني عن احلياة.

لست وصيا عىل أ حد؛ ليذهب ال خرون ا ىل اجلحمي؛ من رسقوا ال ك

هنم مل يرتكوا يل كرسة حمل يوصلين ا ىل مرفأ  النجاة، تركوين وسط  يويم، ا 

البحر أ صارع مهويم اليت ابتلعتين، تعاطيت دواء الصرب الكريه، لست 

ادلور البائس؛ موظف يف دلرئة متيت يف ا حساس النبوغ، راضيا بذكل 

هنم يتعاملون معي كام لو أ نين صفر عىل  أ خط توقيعي يف جسل العامل، ا 

 الشامل ال قمية هل.

عيل أ ن أ بتعد، يسخرون مين، يرون أ ن من دليه قلب مصاب بفرط 

السذاجة عليه أ ن يغادر مدينْتم، ليس هذا فقط بل ال حق يف احلياة، 

 من كيف ينىس الناس احلب؟رأ بت
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لقد انقلبوا وحوش ليل مظمل، بعدا ملن أ بعدين ا ىل تكل ال مكنة الفاسدة، 

ال أ ن يرسق ساعة  تصج براحئة الغدر، أ مىش عىل أ بر صدئة، يأ ىب اهلم ا 

 أ حبث عهنا بني تالل من ال شواك.

انطويت عىل ذات منكرسة، يؤملين أ ن أ كون عاجزا، ليس هناك مرارة 

الانزواء بني أ ربعة جدران سوداء، متنيت اجلنون وما أ قىس من 

اس تطعته، خلت أ نين يف بالد أ خرى، تسمح للساين أ ن يتفوه مبا يريد، 

يرفع صوته عاليا، ينام وقامت يريد، يس تنشق هواء نقيا، ميرح يف لهو، 

جيري طفال؛ يقدل الطيور يف مغازةل وجه القمر، جفأ ة تتابعت صور 

ذ يه جنوى. كرهية، عيون متلصصة؛  أ ذان تسمع اهلمسة ا 

هنم  غضب محموم يديم، كراهية وحقد دفني، ليت لك هذا اندثر، ا 

 يتناسلون ش ياطني اخلراب، يتبع بعضهم أ ثر بعض.
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 مجل مبارك!

تناقل الناس يف كفر املنيس أ بوقتب أ ن مسكة كبرية خترج منتصف الليل 

يش به رأ س مجل مع  عند ضفة الهنر قباةل موردة الش يخ صفوان؛ رأ سها

رمضان؛ مؤكد أ ن الكثريين شاهدوهام معا؛ حني يصيل يربك امجلل؛  

 يقسم أ حد ادلراويش أ ن النخةل العجوز ختر ساجدة معهام!

أ غرب من هذا ميزحان بل يتبادالن الضحك؛ يدخن س يجارة تبغ ملفوفة؛ 

 املدهش أ نه اكن خيرج دخاان يامتوج كامء الهنر!

أ رسلْتا هجة معادية؛ كفران حمسود؛ فنسوته تقول الشائعة: مسكة  

ممتلئات ال رداف؛ حني أ صابت جتاعيد الزمن وجوههن أ شار علهين 

سلومة العطار أ ن يضعن زيت السمكة املباركة طالء؛ أ ما الرجال فقد 

طالت شوارهبم حىت وقفت الصقور علهيا؛ مل أ جد يف كفر املنيس أ بوقتب 

صيادون ومن وراهئم مس ئولو واحدا يكذب تكل الشائعة؛ اجمتع ال 

احلكومة؛ هذه ثروة جديرة بأ ن تسهم يف زايدة ادلخل القويم؛ ذكل 

طرف من حديث زابئن داكنة حلومة املزين؛ غري بعيد من زاوية املسجد 

يبتاع الصغار أ عواد القصب من مع شعةل؛ غري أ ن أ حد املاكرين اذلين 

و الشوارع من املارة اليصدقون ما يتناقهل الناس؛ وجدها فرصة حني ختل

املنشغلون بتتبع أ خبار السمكة فيسطو عىل دوار الوس ية ومن مث حيتاز 

أ جوةل القمح؛ انطلق مجل مع رمضان عند منتصف الليل حني اكن القمر 
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بدر الامتم؛ يرتقب السمكة العجيبة؛ ملا رأ ه الناس أ خذوا يكربون؛ تكل 

يف هذا؛ تساءلوا عالمة والية مع رمضان؛ فهذا امجلل مبارك الشك 

مايفعلون؛ س امي وكفر املنيس أ بوقتب خيلو من ال ولياء اذلين تتزنل الربكة 

 من السامء ل جلهم؛ يف القرى اجملاورة مقامات وموادل؟

 غري معقول أ ن يظل كفران خاليا من ال ولياء!

اقرتح أ حدمه أ ن يلقوا يف الهنر أ جوةل القمح الىت اخزتنوها ل ايم الش تاء؛ 

ذا ش بع ت السمكة فغري بعيد س تبيض ذهبا؛ تبث اال ذاعة يف صدر ا 

نرشهتا اليومية أ خبارا عن مسكة كفر املنيس أ بوقتب؛ توافد رجال 

الصحافة؛ بدأ  الناس ينشغلون هبذه السمكة العجيبة؛ أ حد اذلين يعلقون 

مس بحة تقارب املرت ويضع  فوق رأ سه عاممة خرضاء يزمع أ ن هذه مسكة 

 ل موىس غضبان أ سفا!س يدان اخلرض حني اعزت 

اذلي رسق القمح تسلل خفية ومل  ال جوةل ابحلىص؛ توافدوا حيملوهنا 

ومن مث أ لقوا هبا يف املاء؛ حني سامه مع رمضان جبمهل؛ متلمل من محهل؛ 

ذ أ وجعه احلىص!  ا 

غار ماء الهنر؛ فلام اكن منتصف الليل ترقبوا السمكة ذات اذليل احملىن  

ل املبارك خيرج رغاءه؛ يرضب برأ سه الرجل ابذلهب؛ مل تأ ت؛ أ خذ امجل

اذلي رسق القمح؛ مل يكتف هبذا بل برك عليه؛ اختفت السمكة اليت 

 اكنت كزنا!
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لكن احلرية استبدت بأ هل الكفر؛ هل جنعل املقام للجمل دون مع 

 رمضان؛ س تكون تكل سابقة مل تشهدها بالدان من قبل!

 أ حد اخلبثاء تطوع قائال:

قام س يدي مجل؛ هل يسأ ل أ حد من الناس صاحب املقام رمبا أ مسيناه م

نسان أ م حيوان؛ عىل أ ية حال هو مجل مبارك!  ا 

نسيت أ ن أ خربمك أ ن مع رمضان اكن السقا اذلي يروي عطش كفر 

 املنيس أ بوقتب!

 لكن السوس رضب ساقيته بعد أ ن سكنت اجلرذان الكفر!

 ل؟يرضب مع رمضان كفا بكف؛ يتساءل :أ ين تراه ذهب امجل 

 يف ساعة من الليل؛ يسمع حنينه ومن مث خيور متأ سفا!
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 عناوين!

مل تتبق غري ساعات معدودة؛ أ مسك بقلمي وأ ش يايئ اليت يعز عيل أ ن 

أ رحل دون أ ن ترافقين، لقد حصبتين س نوات معري: كتيب اليت دونت 

يف هوامش صفحاهتا تعليقايت، اخلطاابت اليت مل جتد من يتسلمها فعادت 

ل نه مل يس تدل عىل عناوين أ حصاهبا، بعض الصور اليت جسلت ا يل؛ 

حلظات مرسوقة من الزمن الرديء، حاولت أ ن أ ختفف مهنا، فاملسافر 

حيتاج أ قل ال ش ياء وزان وأ كرثها قمية، تبني أ ن ذكل الومه ميثل قيدا، مثة 

أ ش ياء ظلت يف حنااي اذلاكرة، ختتفي وراء تالل العمتة اليت تسكن 

 ترص أ ن ختامص ضوء القمر وتلتحف الش تاء الطويل.بالدي اليت 

حبثت عن اذلين أ مضوا معي العمر نقتات فيه من رساب ال حالم،  

بعضهم يف ال قبية السوداء وال خرون يذرعون بالد هللا، حيملون حقائهبم 

ك منا يه كزنمه اذلي حيرسونه. كثريا ما شاغبْتم زمن الصبا؛ عرفوين 

ض وأ معن يف املمر املفيض ا ىل الهاوية، كنت ممتردا عىل لك يشء، أ رف

سعيدا بلك هذه املشاغبات؛ يرونين اتهئا أ و غبيا، يسعدين أ ن أ كون 

 خمتلفا عهنم.

متنيت أ ن أ ن يتبدل العامل بأ ن متطر السامء لك ال منيات اليت حمل هبا 

 الطيبون، ترى هل يأ يت ذكل اليوم؟
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ت اكئنا ليليا؛ اكنت أ يم ارتديت قناعا أ ختفى وراءه؛ أ طلقت حلييت فبدو 

تعلق يف رقبيت حبال أ خرض؛ به ورقة فهيا تعاويذ وأ دعية، مل تغن عين 

هذه ال ش ياء، اهتديت ا ىل حيةل ماكرة: أ ن أ غري امسي يف بطاقة الهوية 

 املمغنطة اليت ختزتن لك ما يبحث عنه الواقفون عند مداخل املدن.

راء سدف الظالم، هل مفردات ظلت ابقية يف ذاكريت، وأ حالم غامئة و 

يأ يت يوم ومتطر فيه السامء ال منيات اليت زهت هبا الفتيات يف الليايل 

 املقمرة بفرسان فوق اجلياد البيضاء؟  

 أ ن تتوقف قاذفات اخلراب فوق ال رض املباركة.

 يبدو أ ن ذكل احلمل صار غريبا كام الطيبنب يف عامل يتضور خرااب وفقرا.

 يف متاهة وال أ دري وهجيت.داخلين هاجس غريب، أ عيش 

مثة اكئن أ خر يرتدي ثيايب وينتحل امسي وحيمل بطاقة هوييت؛ يسكن 

جحريت وميتكل أ ش يايئ، يساومين عىل ذايت، وجيري يف رشاييين؛ 

وصالت عقيل تس تجيب هل، مل يعد يل غري ذكل الوجه املطيل بزرقة 

 املوت.

ض أ ن يس تقلها اذلين وجوه غريبة متتيلء هبا الشوارع؛ حافالت النقل ترف

رشبوا من ماء الهنر، حني ذاك بدا يل أ ن الاغرتاب قدر اذلين أ دمنوا 

 اخلنوع وابتلعوا أ لسنْتم خورا.
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 [ س يد شعبان: رساةل ا ىل ماركزي!05:09.، 28.10]

أ نتظر هنا منذ زمن ليس ابلقليل حىت قال انظر احملطة اليت سكنْتا 

ةل تتقافز فوقها الثعالب الربية: لن فرئان احلقول، ويف ليايل الش تاء الطوي

يأ يت قطار السابعة يف موعده، متىن أ ال يراين؛ بدأ ت أ شعر ببطء عقارب 

الساعة، ثقل الهواء يرضب صدري يف غري هوادة؛  مثة ملل جيتاحين؛ 

احلياة من حويل فقدت رونقها اذلي كنت أ راها فيه، قدميا اكن يرمسون 

أ س تجمع ما ترسب من ذكراييت؛ لوحة تتخللها أ حالم وردية، بدأ ت 

 ال حالم املؤجةل مل يعد الوقت صاحلا لتتواجد يف واقع يشوبه عراك.

نسوة يفوح العطر من بني طيات ثياهبن الوردية، من بني هنودهن تضج 

 انر الرغبة ال مثة، أ متمت بأ ايت من اذلكر احلكمي.

ات أ عود ا ىل صوريت يف حافظة نقودي اليت احتفظت فهيا ببضعة جنهي

ليوم اجملاعة املتوقع، حيذران العرافون من يوهما اذلي أ وشك أ ن يدمهنا، 

المتست مربرا للك يشء تلبس يب؛ أ ن أ جد طريقي بني هؤالء اذلين 

 تتدىل روابط العنق من رقاهبم.

أ مسكت ابلقمل وبدأ ت يف تسويد ورقة بيضاء، ذكل اخلطاب اذلي 

نوانه سأ خربه بأ نين مصاب ترددت كثريا يف أ ن أ رسل به، مل أ هتد ا ىل ع 

ابنفصام الشخصية؛ يف داخيل يسكن اكئن غريب يعشق الورقة والقمل 

ويكتب قصصا وحيتفون به يف وسائل اال عالم، وعىل اجلانب ال خر مثة 
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رجل حمين الظهر يسكن أ رصفة القطارات ويتقافز اكلقرد من قطار 

 ل خر، الجيد مثن تذكرة السفر.

؛ يفتشونه لك أ ونة، يف تكل البالد لك يطارده رجل الرشطة الرسي

العابرين مْتمون؛ اذلين ميرون من بواابت املدن املميكنة ترتصدمه أ عني 

 ال هجزة املمغنطة.

تتحرك شارة محراء ترتفع ا ىل أ عىل، صافرة قطار السابعة اذلي تأ خر عن 

موعده ثالث ساعات يتواىل رصاخها اذلي يش به صويت امرأ ة ثلكى؛ 

البالد فاملرارة جتتاح القلوب؛ أ حاول أ ن أ عرف من العم هؤالء ميل ن 

ماركزي لك ما انطوي عليه من أ رسار يف املائة عام اليت احتبس فهيا ال 

 حتدثه غري جدته أ رسوال؛

دلينا حاكئني يفوقونه نتعاىم عهنم؛ جنيب وخريي ورضوى؛ كتبت كثريا 

ا ىل الطيب خطاابت ا ىل اذلين قصوا ذكرايهتم، مرة ا ىل نزار واثلثة 

صاحل، مل يواتين أ حد مهنم برد، تببنت أ ن هؤالء قد ارحتلوا منذ زمن، 

ماذا بقي مهنم غري تكل الرواايت اليت دلسوا عيل هبا؛ يبحثون عن 

قاريء خيدعونه؛ هؤالء ميتلكون خزائن رسية حيتفظون فهيا حباكايهتم؛ 

ية قصائد شعر يغازلون فهيا الفتيات أ و ذكل الطيب اذلي رسق حاك

مصطفى سعيد حني اكن ضائعا يف شوارع وحاانت لندن ومن مث أ ىت 

مبومس الهجرة قبل أ وانه؛ خدع الصغار واحلاملون بعامل وردي فتوافدت 
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قوافل الالجئني عرب البحار تفرتسهم احليتان ويرشب خنب دماهئم 

 السامرسة.

 يقميون حفالت محراء وأ خر صفراء، فاجلوعى ميلؤن بطوهنم بأ وهام تدلس

 علهيم يف غد مل يأ ت بعد.

أ رسلت أ كرث من خطاب بعمل الوصول وهذه يعين يف عرف هيئة الربيد 

ليه. ذا مل هيتدوا ا ىل العنوان املرسل ا   أ ن  يعود ا يل ا 

هاتفتين أ خيت بأ ن رساةل محلها ساعي الربيد جاءتين من طفل يدعى 

يف حنظةل ودل انيج العيل يسكن بريوت  التتذكر بل صنعاء رمبا اكن 

بغداد؛ حاولت أ ن أ ذكرها ابملدن العوامص اليت دمهْتا القوامص؛ توقف 

 الهاتف عىل غري عادته.

صافرة القطار املتجه ا ىل العامصة تصم أ ذين؛ أ رسع ل جد ماكان فيه؛ 

سائق القطار مل يعر احملطة اليت أ قف عىل رصيفها اهامتما؛ يبدو أ ن رجل 

 الرشطة الرسي أ وصاه بأ ال حيملين معه.
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 أ م هامش

ملا تكمتل احلاكية بعد؛ يف ليل الش تاء وحني ترضب السامء برحي عاتية، 

لهيا، حني اكن الفيضان  تاكد القلوب تنخلع قبل ال بواب، تأ يت النداهة ا 

وحشا يغمر الرب، تبعْتا ال تلوى عىل يشء، هل اكنت تسحرها أ م 

 تشدها حببل خفي؟

تبلغ هبا مسافة الغرق، ترتاقص عىل صفحة التيل جنيات زرق ومحر، 

تالعهبا مثلام تفعل امحلالن جتري هنا وهتاك، مرعوبة تذكر يف رسها امس 

هللا، تس تعيذ به من فعل الش ياطني، ختنس النداهة، نغوص يف أ غطيتنا 

املصنوعة من صوف الغمن، ك ن ال رض تبتلعنا، منسك بيدهيا هلعا، 

هفا ال ابب هل، ال ، تبدو احلجرة ك 10تطفيء مصباح الكريوسني منرة 

سقف هل، حىت أ رضية احلجرة غاصت هبا قديم، يسخر مين ش يطان 

تلبس يب، يرضب الهلع نوافذ البيت الطيين، متوء قطة سوداء؛ يصدر 

امحلار هنيقه، نظن العفاريت قد أ تت، كنت أ عد أ ية الكريس، تتداخل 

سامح لكامهتا، ال أ رى انفذة احلجرة، أ حبث عن الباب فأ صطدم ابجلدار، 

 هللا جديت، تركت يل مرياث الرسد املعجون بعفرتة ال تنْتيي.

أ لمتس عودة ال جداد حني أ عايش حاكايهتم؛ تركوها دلي وديعة، أ قتات 

مهنا زمن اجملاعة، يف بالدان ال منل من  قراءة املايض؛ لكننا ال نتعظ به، 

 جنعهل اندرة أ و طرفة.
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عيد حاكية من زمن أ جلس ا ىل مكتيب أ مسك ابلقمل، أ حاول أ ن أ س ت 

مىض، يلح عيل اجلوع؛ تتحرك معديت اكلطاحونة فرغت من حسق 

احلبوب؛ تأ لك نفسها، يبدو أ نيت أ صبت حباةل من املوات مل يعد دلي ما 

أ كتبه، تفر اللكامت غري عابئة يب، أ سرتضهيا بشعر فمتعن يف الفرار؛ 

قط أ غلقت الباب؛ أ ويت ا ىل فرايش، ذهبت يف نوم معيق؛ السامء تس

جنوما يف جحري، ترتاقص ال جشار من حويل ومن مث تعزف حلنا مغايرا، 

ترضب ال اتن ال رض حبافرها، تفر العزنات، معركة بني أ جشار حديقتنا، 

هنا تتقاذف حببات الربتقال.  ا 

أ فتح التلفاز أ جد طائرة قد سقطت؛ ال عداء يتبادلون التحااي بعد انْتاء 

املكيفة، تبقى طلقات البارود جمرد احلرب حني جيلسون عىل املقاعد 

ذكرى جلنود جشعان، بعد عقود تطمس هوايهتم، الفقراء يزحفون ديداان 

انحية سوق الغالل، أ طالع صفحة من اترخي اجلربيت، ابب زويةل ترتاقص 

أ عاله رقبة طومان ابي، اخليل ترضب يف غري رمحة، الناس جتري انحية 

دها، خيط لها بقمل ذهيب صفحة ابب القلعة؛ ال اتبك منشغل جبامل خ

ون العتبة اخلرضاء، ادلراويش يقميون حلقة اذلكر، ألجديدة؛ املداحون مي

يركب س يدان أ اتان بيضاء، تتدىل عاممته اخلرضاء، ختتال النداهة بثياهبا 

 اجلديدة، عىل الصفني ثريد وحلم، فول انبت.
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عهم أ جري مدد اي أ م هامش، تزداد الناس تضج الساحة بأ هل هللا، أ تب 

خلفهم، جمذوب اي أ م هامش، خذيين معك، طبيب املبايل حرض، وأ ان ال 

 دواء يل!

بنت حلوة تشري ا يل، تعطيين كرسة خزب، تسقيين من جمرى العيون، 

أ رشب وال أ رتوي، أ جد حالوة يف مفي، يش تد ظهرى، ترى عيين ما ال 

ط؛ يراه الناظرون، أ طري بأ جنحة بال ريش، أ طوف ابلبيت س بعة أ شوا

حترض بلقيس من بالد المين؛ تفر اتركة سد مأ رب وقد غرقت س بأ ؛ كذا 

 قالت جديت!

أ حسبين مصااب مبس، أ غتسل مباء الهنر؛ لكام مددت يدي ابتعد املاء، 

لهيا، تطاول  ختتال اجلنية، تقذفين حبجر، أ بتعد مهنا ومن مث أ نظر ا 

ىل قاع الهنر، تنفك عقدة وراء أ خرى،  السامء، أ شعر بأ نين مربوط ا 

أ س تعيد النوم من جديد،  طرقات متوالية عىل الباب، صوت أ عرفه 

جيدا؛ الفتاة احلمل ال ول؛ حدث هذا منذ عرشين عاما، للقلب ذكرى ال 

لهيا رسائيل عىل ضفته، حدثت  تنىس، جرى احلب هنر عشق، كتبت ا 

جابة  عهنا القمر، رمست لها أ لف وجه، لكام انديْتا متنعت؛ غادرتين دون ا 

نه الفقر يقف حائال بيننا، أ حقا  عادت؟؛   ا 

أ فتح نصف عيين، أ نظر من طرف خفي، تومض شفتاها، يطول شعرها 

ال صفر، تْتادى يف احلجرة، تقرتب شيئا ما، تصيبين رعدة، حتاول معي 
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يف الفراش، أ س تجمع أ ية  -كام كنت أ فعل أ ايم جديت -نزقا، أ غوص

 الكريس.

مل حنينه ال ول..يؤذن ادليك خدر ذليذ يرسي يف جسدى، يعاود احل

 لصالة الفجر.
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 داكنة الزغيب!

 أ خربتين جديت أ ن للك يشء أ واان:

حصاد الزرع وموت اال نسان؛ هناية احليك حيث ترضب القطة السوداء 

ابب البيت  يف ظلمة الليل والسامء تقذف بكتل انر من برق يتبعه 

ال أ دري ملا قال سببا، اكن رعد، حىت بنت هبانة انْتيى حالها معنا؛ 

منرشحا يف القعدة، منبسط الوجه، يرتشف قطرات من كوب الشاي 

نه حيهبا ويغار  اذلي يتسىل به حىت ظننته ميزح؛ مل تكن هذه عادته؛ ا 

علهيا؛ تزوهجا عىل كرب، وحني يبلغ الرجل مراده من النساء يزهد فهين، 

عينيه ابحثا عن  ا ال يه تدب يف رشايينه؛  ميىض يف لك حارة يرضب

ن الواحدة من النسوان لها طعم غري ال خرى؛ أ مازحه:  أ خرى؛ اي ودل ا 

 لقد أ لكت س بعا وهضمت جعال؛ يهنرين؛أ ن أ حسده.

أ ضاع أ رضه ورضب السوس الساقية، يتعاطى من داكنة الزغيب اليت 

لهيا أ حصاب املزاج؛ حبات جوز  تفتح ابهبا بعد صالة العشاء؛ يتسلل ا 

بدو راحئة مفه أ ش به هباون الطعام فيه من لك صنف الهند؛  حيث ت 

 لون، داكن عطارة متنقل بني الناس.

هنا ال  خيربين  عن امحلراء ذات خد التفاح، حيذرين من أ م عرقوب؛ ا 

 ش بع دلهيا، أ خسر من عامله املصاب هبذه الرتهات! 
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رأ يته مرة خيرج من جيبه طامق أ س نان، تبادر ا ىل ذهين ما اكن يفعهل 

ور " بوىش " يف زقاق املدق؛ نظرت ا ىل ساقه اخلشبية اليت ال ادلكت

صبعه أ ظنه من عظم الهرابيد، يضحك ويقفز يف سعادة ال  تنثين، خامت اب 

تنْتيي، يكرث احلديث عن بنت هبانة، ك ين أ مسع حاكية من عامل اجلن؛ 

شعرها يامتوج ماء حبر؛ ثدايها رمانتان هبام رعش؛ عيناها انعس تان يف 

 ليل، أ صابين بعدواه.مسرة ال 

مثل ظهل تبعته، أ رسق القروش من جيب صدار أ يب؛ أ دس بيض 

 شرتي هل حبة جوز الهند، كنت أ دعوه خبايل!ألادلحاج 

وما تدرون أ ن اخلال عندان مبزنةل الوادل، ظللت أ مىش وأ دور معه يف 

املوادل من كفر ا ىل عزبة ا ىل بندر، عند الس يدة أ م هامش أ الف مثلنا، 

يد أ و الشفة، مكشوف العورة، وللس يدة مساكني وجعزة؛ فول مقطوع ال 

انبت وحصون البصل، فتة وكوارع؛ يف حب الس يدة جعول وخراف مودل 

 ولك واحد هل يف احلب نصيب.

ال خايل اكن نصيبه بنت هبانة؛ بنت سوق وتعرف كيف تصطاد؛ وخايل  ا 

منفوخ اجليب، يبيع القمح ويدس مثنه يف جيب ما هل قرار، جدى 

غضب عليه؛ اكن يمتنظر عىل أ حصابه، يدعو ش يخ البدل ويعزم عىل 

 العمدة أ ن يرشفه، طالع يف العايل.
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دارت به ال ايم، وتبدل به احلال، طريد يف بالد هللا، غاوي موادل، 

والغجر هلم حيل وأ العيب، رمحة هللا عىل جديت أ خربتين بفعلهم يف 

فة؛ ومن مث تتقافز وجتري صباغة امحلري؛ وقد حيشون دبرها الشطة احلري

 اكلرهوان.

شدوه حببل الهوى الغالب، ترك الكفر وساح يف بالد هللا يتبع  

خطواهتا كظلها، أ صابتين بلواه فتكل عدوى ال شفاء مهنا، جمنون وطبع 

 الش باب فتونة متل  جراب احلاوي.

 صادته بنت هبانة رمت هل بش باك رمشها، محل لها الطبةل واملش نة.

من اللف وادلوران وجرب لك احلهبان واليانسون واحللبة هدت حيهل 

حىت احلبة الزرقاء، هزل عوده وأ صابه الضمور، رقد يف ركن ادلار، 

 يالعبه اذلابب، وحياوره الناموس.

لينا عرف بقصته؛ أ جعبته احلياة يلوك سريته مع  بنت هبانة  لكام جاء وافد ا 

 فحة من هوى بنت هبانة.صييت املودل؛ اي عيين عىل اجلدع ملا رضبته ل

أ خريا أ لقت به؛ فرغ جيبه ونشف عوده، يف احملروسة تلْتم النسوان 

ش باب الرجال دون رمحة، مرت عليه الليايل يتجرع اهلم، حىت اكنت 

تكل املرة اليت خشص برصه، تبع طيفها مل يعد يذكر غريها، مات ويف 

 قلبه حرسة أ ن غابت بنت هبانة.
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ار يلبسون أ حذية بيضاء من مقاش ، وحقيبة ابب جمر  منذ اكن الصغ

مدرس يت من بقااي ثياب العيد الزرقاء، من يوهما احلاكايت حلوة، 

ال حالم الصغرية تعطي للحياة معان مجيةل، كثريا ما لعبت يف شوارعه  

ليايل رمضان فقد اكنت اجلن حتبس يف صندوق كبري وتوضع يف ابطن 

اخلش يب الكبري اذلي يعود ا ىل الهنر، حاولت جاهدا أ ن أ فتح الباب 

جدي، كنت أ خاف من ارتفاعه س امي وهو مغروس يف كتف اجلدار 

احلجري اذلي يتكون من كتةل صامء من الصخر ال سود، عىل الباب 

أ شاكل غريبة: ماعز تقفز والكب جتري، أ سامك ترتاقص، مشس ترسل 

ر هيرب أ شعْتا اذلهبية، مقر يتجىل يف سامء تعلو نصف دائرة الباب، فأ  

 من قط، خنةل تقف حزينة مزنوية يف ركن الباب.

فطومة جديت حاولت كثريا أ ن ترشح يل أ جزاء اللوحة؛ لكن مفرداهتا 

اكتست بغرابة جعيبة، تتحدث عن أ انس ال وجود هلم يف هذه ال ايم، 

هنا تعرف أ دق التفاصيل، بل أ خربتين حباكية النخةل اليت  ذاكرهتا حديدية ا 

هنا -يوم اكن الهنر فيضاان  -غريبة جاءوا هبا من "رش يد" تقف وحيدة؛ ا 

يف سفينة محمةل ابل سامك الوفرية دسوا هذه الفس يةل جوار املرىس، 

املالح براكت اكن رجال ماهرا، يعرف أ ن ارضنا س تحتضهنا، غرسوها 

 حيث الهنر اذلي يغمر قريتنا ابملاء.
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لح اذلي تساقط ارتفعت خنةل رش يد ا ىل السامء لكهنا مل تنجب غري الط

 يف حزن.

مر جدك الصاوي ابلنخةل عرف رس باكهئا، الغربة والوحدة س يف يقطع 

رشايني القلب،ركب حامره مث عرب اجلرس انحية س هنور أ درك لقاح البلح 

يوهما توضأ  وصىل هلل ركعتني، وضع " ادلاكر" انتفخت عراجني النخةل، 

اعز مع الالكب، أ مثرت فيضا من خري، فاض الهنر كعادته، لعبت امل

تزوجت لك الفتيات اليت بزغت لهن ال ثداء رمغ صغرهن جاء القرية 

'الش يخ عيل"  وكتب يف دفرته لك فتاة جوار لك فىت،لعب الرجال 

ذ عالها جدك الصاوي ونرث البلح  ابلعيص، اكنت تكل النخةل سعيدة ا 

 ال محر عىل امجليع يف جرن البحر.

كريه، يتمنر يف رشه اذلي تعود عليه، عند املدخنة العلوية يربض ثعلب 

نه ينْتز الفرصة ليلْتم دجاجات فطومة جديت، يوهما خرجت ول ن ادلار  ا 

أ مان مل تعط خيانة، مرق الثعلب انحية القن الطيين، تشمم راحئة الفراخ 

وللحم غواية جتذب لك هنم والغ يف دم الصغار، ادليك العجوز أ صيب 

ت يف تبذل، يوقعن ادليوك الفتية يف حبمى هذه الليةل، خرجت ال هما

حبال الغواية املنصوبة عند مدخل جرن البحر، الغجرايت ينفنث 

 بشهوات محراء.
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أ مسك الثعلب ابدليك الكبري وضع رجليه يف احلبل تركه يزنف حىت 

 مات!

 مث تواصل حكهيا يف عذوبة الهنر اذلي فاض يوما ابلطمي:

ان أ خذ ينبح بصوت حزن جدي اغمتت فطومة جديت، اللكب رسح

عال، لك الرجال قد انموا يف خدر حتت أ قدام جغرايت دسوق 

احلامالت لعطور مثرية، ومن يوهما نقشت جديت حاكية الثعلب وقن 

ادلجاج عند مدخل بيْتا الكبري، وحدي عرفت رس اللوحة، لكام دخلت 

الفصل متثل يل تفاصيلها، لكنين ملجم بأ لف عني ترقبين متنعين من أ ن 

 ل احلاكية.أ مك

ول ن ذاكريت بدات تصاب بداء العته؛ أ مسكت بأ ذن صغريي وقصصت 

عليه ، أ وصيته أ ال يرتك الثعالب تعبث يف فناء البيت،عليه أ ن ينام بعني 

 واحدة،يرتك ال خرى ترقب ما يدور يف العمتة، فالقمر يرحتل دامئا.
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 امحلار الوديع

تكل احلاكية مل تسمعوا هبا من قبل، رمبا مل حين بعد أ واهنا أ و لعل  

الساحر اذلي جاء قريتنا مل يرتك ل حد مفتاح الرس لهؤالء اذلين ابتلوا 

بضعف اذلاكرة جراء العيش يف أ بنية عتيقة اتهت عهنا الشمس، عىل أ ية 

 حال حني منت مبكرا اكن الليل اكفيا ليك تترسب احلاكية ا ىل فرايش

مات منذ  -اذلي تكدست فوقه أ غطية الش تاء، مثل يل حامران ال بيض

اكئنا غريبا، تعلوه برذعة ذهبية ويف رجهل اخلامسة -ما يقارب أ ربعني عاما

رسال موجات  هاتف نقال، هذا يشء لن تصدقوه، اليتوقف عن ا 

شارات،  يف املرة ال وىل اعتقدت أ نه حامر أ يل، مث بعد حلظات ال  وا 

تقارب أ عواما، جيري ويرتاقص يف شوارع كفران، لقد كرس  أ صدق أ هنا

القواعد اليت حرص جدي عىل أ ن ترسي يف ال جيال التالية. عقد 

صداقات مع مجوع امحلري،  مثة أ اتن جغرية حال يف عينهيا نصبت حوهل 

 ش باك اخلديعة.

ردب فول من جرن دار شعةل  تامتيل أ ذانه مينة ويسارا، حني الْتم نصف ا 

ليه الغرور بأ ن صوته يفوق فريوز أ صبح  هنيقه ميل  كفران،  ترسب ا 

روعة وجامال، لكام هنق تراقصت ال اتن الغجرية، يف ليةل شاتية وراء 

جشرة امجلزي العجوز نزى علهيا، بعد عام تقريبا أ جنبت توءما بذيل قصري 

 لكن دليه رأ س حصان،  شعره أ صفر وعيناه زرقاء.
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، حذرته من ذئب يسكن ساقية ال فندي، ال اتن العجوز اكتسبت حمكة

مل يعرها اهامتما؛ ظهنا مصابة ابخلرف، لكام مر بتكل الساقية يعلو هنيقه 

 ويصعد فوق مدارها، مل يكتف هبذا بل يرضب ال رض بقوامئه امخلسة.

وقع الهاتف النقال، مل يتوقف ليةل اكمةل عن ا صدار نغامت الزعيق، بلغ 

 ميكن ختيهل.الضجر بذئب املغارة حدا ال

حني انتصفت الليةل التالية تسور احلائط الغريب، افرتس امحلالن اكنت 

 الالكب انمئة أ و لعل ولمية العظم امللقى جوار الهنر أ ختمْتا.

ذ هربت أ اتنه  تبقى من هذه احلاكية جزء ال أ جد وقتا ليك أ قصه عليمك ا 

 ليةل العيد.

هنا تركب قطار العصاري وتدلف ا ىل حمالت  ال زايء العرصية، قيل ا 

اس تلبت جتار دسوق واحدا مهنا، ذكل الثوب مخميل وبه رشاش يف 

 ذات زهور.

أ نشد حامر معدة ش باس قصيدة غزل يف حماس هنا، لكام مر قطار نبحت 

 وراءه الكب السكك. 

تداولت بقية امحلري ما حدث،  عراك  ورفس وهنيق، رأ ي: أ ن يغرقوها 

ساقية املقطع؛ لتكون ولمية ملكل اجلن يف الهنر واثن: يلقون هبا يف برئ 

 ال محر.
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ليه ذكل الاجامتع، انفض ومل يس تقروا عىل  كل أ ن تتخيل ما انْتيى ا 

 عقوبة تنالها ال اتن النافرة.

بقي حامران ال بيض وحيدا، تسلل من  احلظرية، ريض أ ن يتقامسها مع 

لكام امحلار ال سود، ومن يوهما مل تعد هل وظيفة غري الرقص واحلنجةل 

 خطرت أ مامه.

جاءوا هبا مقيدة يف حبل، ملا رأ ها جدي قرر أ ن يبيعها، تبادر جغر 

دسوق؛ فاملودل عىل ال بواب س تكون فرصة ل ن تروى عهنا حاكايت 

 وأ ساطري ومن مث متتيلء خزانْتم
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 أ بو طيفة

مسعت أ نه اكن طويل القامة، أ ش به ابلنخةل العمالقة اليت تقف حارسة 

يفر منه الصغار حني يرونه، جيرون بعيدا، يس تطيع أ ن ميد يديه للنيل، 

فيختطف الواحد مهنم، خطواته كبرية، يعابثونه من وراء ال بواب؛ 

يقذفونه حبصوات أ و نوى البلح، مييض وقد رضب كفا بكف، أ صابع 

يديه تش هبان مذرأ ة القمح يف جرن الوس ية، قيل: حني اكن مييش تشعر 

من البعيد، جلبابه اخملطط بلون النيل زرقة، أ نفه بأ ن رجال قدم من الز 

كبري يتنفس هواء حيدث دواي حوهل، يف مرة مل جتد العصافري غري رأ سه 

أ غصان جشرة ترتاقص فوقها وقد تتساحف وهو سعيد مبا يدور من خصب 

ش يطاين يضايه ما يف رأ سه، جيري ويقهقه ملء مفه، يعابث الفتيات 

با من قطار ادللتا أ و حنفية فراج يف ملتقى عند حنفية الش يخ ربيع؛ قري 

منحىن عرقوب العرجا بسكة الزراعية، الكفر ينام عىل مغامراته اليت ال 

تنْتيي: فطومة ادلاية تكل العرجاء اليت تدب يف كفران؛ حتفظ مواعيد 

 والدة النسوان، ترمق البيوت حبجارة من جري.

ن عظام حيواانت ميتة هتبه خزبا وحامما حمشوا به الفريك؛ أ س ناهنا م 

يصنعها عبد اجلليل سالخ امحلري ويثبْتا السمح مزين الصحة حيث 

 داكنته يف الزاوية قباةل اجلامع القبيل.
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يقفز يف النيل فيأ يت ابلسمك، يصعد أ جشار امجلزي الرابضة هناك منذ  

ن العفريت يرتصد  س نني، يف الظهرية هيب املارين حبات منه؛ يقولون: ا 

 هناك. 

ليه ين  ادى عىل املوىت، يبرش مبولود جديد، ينقل أ خبار الكفر، تتناىه ا 

ال بعض ملح، رمبا اكن عينا للحكومة،  الوشاايت؛ لكن مل يزد علهيا ا 

 صوته جيلجل من بعيد، لكنه عىل أ ية حال طيب القلب.

ليه من عند أ م هامش،  عنده حاكية الزمن املايض؛ عصاه مباركة جاءت ا 

 ريدين، يف اخلل والزيت أ بقاها س بعة أ ايم.اشرتاها هل أ حد امل

والناس يف زمن  -يزهو هبا، يقص عهنا حاكايت؛ أ خت عصا موىس

يريم هبا يف موادل أ ل البيت؛ ادلسويق  -العجائب ينتظرون املهدي

والبدوي واملريس أ بو العباس؛ يركب القطار وسط كتةل من حلم برشي، 

 يد معالق!يوسعون هل مكرهني؛ ومن تأ ىب أ زاحه بدفعة 

يرتدي يف ليةل املودل الكبرية عاممة خرضاء، يتطوح وقد أ مسك جبريدة 

 خرضاء.

مييش يف الكفر بال رسوال؛ جلبابه سقط فتبدو شعرات صدره انفرة، 

تتدىل من وهجه حلية متنافرة الشعر؛ مدببة أ ش به بغصن من جشرة 

ه حني الس نط الرابضة عند ضفة النيل، تسكن الهنر جنية زرقاء، تتعشق

يكمتل القمر بدرا تامتيل فوق صفحة النيل؛ العجائز يروين حاكايت عن 
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جاملها؛ شعرها أ صفر أ كرث طوال من شعر همرة العمدة ال خري، كفران ال ن 

 يعري بني القرى والعزب بأ نه ال معدة هل.

هتبه أ ساماك كبرية؛ حيملها فيبيعها يف الزاوية، يشرتى لها أ عواد البخور 

جلها، يامتيل سعادة ألن ادلكر، سعيدة ترتاقص بلك ما يفعل وحبات اللبا

موعد فرحه ليةل عيد الفطر، تبيك الصغريات؛ من يأ يت ويوزع علهين 

 العيدية بعده!

يشرتي من القيسارية العبك والضمور وادلبالن ختيط هل جديت زورة 

صدارا وتطرز هل املنديل احملالوي، تفعل هذا لوجه هللا، كربان ويه 

حاكايته، اكن يتامي لكنه اكن جيلب اخلري للكفر ونواحيه، دليه تقص 

دراية ابلرب لكه، العنتبيل أ بو مشروخ هز النوايح، معه مفتاح رسداب 

بطو، تلصص عليه مرة وجد عنده صندوقا من  يوصل بني صان احلجر وا 

 ذهب به حية كبرية بيضها يلمع يف ظالم الليل.

دل س يدي الش يخ احملرويق بس هنور، هزء به العنتبيل أ بو مشروخ يف مو

والتحطيب فتونة الرجال؛ أ طاحت عصاه ابلشمروخ، زغردت النسوة 

 ومدد اي أ ل البيت مدد!

مير عيد وراءه مودل وهو سارح يف الكفر والنوايح؛ يف الصافية وعزبة 

الش يخ سالمة وأ بو حسن وعزبة شهاوي؛ صيته وصل احملروسة، ويل 

عنه اذلين رسقت أ حالهمم، متده جنية هل رس، وصاحب طريقة، يسأ ل 
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ذا  الهنر بلك أ خبارمه، يتطوح ميينا وشامال، يمتمت بأ وراده، هيز عصاه فا 

يه حية ترتاقص، ميتلئ معونه ابلسمن والعسل، متر ببابه العجوز فهمية، 

تدعي أ نه ابن أ خْتا، تش يع يف الكفر أ هنا أ رضعته من لنب لكبة جغرية 

 جوار مقام ويل هللا س يدان الش يخ صفوان.اكنت تسكن مقابر اجملرية 

حني ودلته أ مه سقاية املاء يف دوار الهنادوة؛ دمه حريق كبري كفران، 

دخان القش واحلطب غطى الناحية، هيتف جدي هبا أ ن حتط عىل دار 

ذا يه بداره.  الظلمة؛ فيلتفت وراءه فا 

ام؛ حني اختفى يف رسداب مسحور، غالوا ابللكبة، نذروا لها البط وامحل

مباركة من أ ثر س يدان ويل هللا، ابتنوا لها مقعدا وسط الكفر، جعلوا لها 

سقاية من لنب، غطاء من صوف شاة رحامنية، يلتفون حولها، معلوف 

العطار وههبا حبات اجلوز، أ بو سالمة البقال أ قسم يطعمها قطع اجلنب 

 وع.ادلمياطي؛ لكبة أ رضعت املبارك اذلي رفع كفران بني العزب والنج

من كراماته يوم مات؛ أ مطرت السامء يف صيف ملْتب؛ اكن يونيو 

ال سود؛ وقعت طائرة للعدو يف كفران؛ جتريسة مل تشهد ادلنيا مبثلها 

حلرايم يف مودل ادلسويق، جاء رجال السلطة طالبوان بأ ن نبين هل مقاما 

ونقمي هل قبة خرضاء، ومن يوهما صار ويل هللا صاحب رس وهل نذور 

 ها رجال يركبون س يارات فارهة وهلم نساء خرض العيون.حيتوش 
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 اال ساكيف يف دسوق!

حني كنت ذكل الشاب اذلي امتل  قوة؛ اتسعت أ حاليم حىت رأ يتين 

أ عدو خلف القطار ومن مث أ دركه، ينظر  السائق ا يل متعجبا؛ مشجعا 

يل عىل ذكل يتغافل حمصل التذاكر، ومن مث أ شعر  أ ن الفتيات  قد 

 يب!انهبرن 

حاملا بأ ن واحدة أ و أ كرث سرتسل ا يل بنظرات ا جعاب؛ يف ا حدى املرات  

ولعل هذا اس متر رمغ أ نين -نفذت جنهيايت؛ فأ ان ال أ متكل  حافظة نقود

كثريا ما تساءلت عن جدوى أ ن ميتكل أ حدان  -جتاوزت منتصف القرن

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

خيادعوهنم بتكل املغرايت ترتاقص أ ضواءها عرب شاشات التلفاز؛ نسوة 

 يرثن البليد، يدفعنه أ ن خيرج مايف حافظته!

مل تفلح واحدة يف أ ن جتعلين أ خرج جنهيا؛ ل ن حافظيت دامئا مثقوبة؛ 

اكنت أ يم تعدو علهيا مدعية أ ن الفأ ر اذلي يسكن قن ادلجاج يقفز يف 

راتيب؛ ال أ دري ملا يأ يت أ ول لك شهر؛ بت  منتصف الليل ومن مث يلْتم

أ تساءل أ ي ذاكء ميتلكه ذكل الفأ ر؛ عىل أ ية حال مل يعد دلي حذاء 

جديد؛ أ تعجب من كون أ صابعي ترتاقص غري عابئة مبن ينظرون ا يل يف 

خسرية؛ يف مرة تربع مع حباظة ذكل اال ساكيف اذلي يفرتش مدخل حمطة 

زوجا مهنا، حني يئس مين توسل  القطار يف مدينة دسوق بأ ن يصنع يل
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أ ن يصلح تكل الفرجة؛ ادعى أ نه حيبين؛ يف مكر أ دركت أ نه يريد دعاية 

لنفسه؛ سوف يضع خامته عىل حذايئ؛ تعلمون أ ن راكب قطار املدينة 

اليت يقصدها أ الف املريدين يتباركون ابلس يد ادلسويق ول نين معروف 

اية التقدر بمثن؛ اكنت أ يم يف تكل املدينة اليت التنام فس تكون تكل دع

رمحة هللا علهيا ختريين أ نه مبارك ذلكل اكنت هتب من يؤمون مودله 

قدورا ممتلئة من الفول النابت وأ رغفة البتاو الشهية حمشوة ابلسمن 

 البدلي!

وجدها حباظة فرصة ل ن يتسامع به هؤالء؛ مؤكد أ نه س يصنع أ الفا من 

ن يقدم زوجا البنة اخلواجة؛ أ زواج ال حذية؛ غري أ ن ش يطانه هداه أ  

كثريون سكنوا بالدان؛ أ رمن وطليان وفرنساوية؛ عمل أ ن حفيدة املعمل 

هتلر؛ هكذا اكنوا يطلقون عليه! جاءت متخفية ا ىل دسوق؛ حيلو لها أ ن 

وتكل -تسكن بعيدا عن عيون احللفاء؛ صنع لها حذاء حمىل ابلياقوت

 يف شارع احملطة. تتبخرت به-خدعة من عامشة ابئع عظم الهرابيد

حني رأ ته تراقصت فرحة؛ ابنت خصالت شعرها ال صفر؛ التاث عقل 

املريدين؛ هتافتوا عىل رؤيْتا؛ فريقها يقطر عسال؛ شاعر الراببة غىن 

 لتكل الغزاةل؛ ومن يوهما يف دسوق عرف حباظة بعاشق حفيدة الهر!

السالةل مل يرض هذا الفعل ادلراويش؛ جاءوا بورقة خمتومة؛ أ ن تكل من 

الهامشية أ خرون ادعوا للخاةل أ م تشارلز حامة دايان ذكل أ يضا؛ عىل أ ية 
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حال أ قاموا ادلنيا ومل يقعدوها أ ىن حلباظة أ ن يدور يف خدله أ ن ترىض به 

ابنة ال رشاف انهيك أ ن تكون حفيدة الهر اذلي رويت عن حروبه 

 العجائب؟

 ! اكيفومن يوهما يف دسوق يتناقل الناس حاكية حباظة اال س
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 موالان عدالن!

يركب أ اتنه صباح لك يوم متوهجا هبا ا ىل البندر، فدليه همام اليعمل هبا 

أ حد، جتري به يف زهو، يفرد رجليه يتدىل مهنام نعل أ ش به مبركب العريب 

منيس اذلي انفرد قلعه ترضبه الرحي لك ماكن، يف كفر جمر أ حالم 

عاثر، تناطح طاقيته السحاب؛ يف تبخرت مطلع الشمس، عدالن حظه 

جيب صداره ملمي ومخسة صاغ، المعل هل غري أ ن مييض هناره يف دسوق 

جالسا عىل مقهيى احملطة ينظر الغادين والراحئني، يطلب كواب من الشاي 

 أ و فنجاان من القهوة، يلعب عرشة طاوةل يس متع ل غاين الست.

 :ختاهل رجل املهام الصعبة، كرثت حوهل ال قاويل 

ن عدالن ش يخ منرس، لك يوم بقرة ترسق أ و   يقسم هبلول الصباغ ا 

ساقية حترق أ و حىت النداهة ختطف عيل أ و حدأ ة  تلهف زوج حامم، 

ن هبلول وراءها بل طالق امرأ ة العمدة من تدبريه،  أ لف ميني ابلعظمي ا 

كفران غلبان يصدق الوشاايت وترسي فيه الشائعات، عدالن هذا 

منا جاءه هذا اللقب ل ن الودل حمروس بن مسوعة  اليعرف العدل طريقه وا 

ن غبيط ال اتن هل  ادلالل قرأ  يف كتاب الش يخ جاب هللا ال صفر ا 

عدالن، من هنا تندروا عليه يف الزاوية ومن مث قالوا الش يخ عدالن راح 

 الش يخ عدالن جاء! 
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معنا الش يخ عدالن طالت حليته شربا أ و يزيد، انفكت تكة رسواهل،  

الهذاين فأ خذ يتطوح مينة ويرسة، مرت امرأ ة من الغجر، يف ذقهنا رضبه 

ومش أ خرض تسحب قردها تراقصه عىل رصيف احملطة، انفلت عدالن 

جيري وراءها، يتبعها من شارع حلارة، عند مقام ادلسويق جتمع الناس 

يوم املودل، ملعت يف عقهل فكرة: يزين أ اتنه ك هنا عروس، ذهب لزيهنم 

بدت مقرا، التف حوهل الغجر جاءوا من حارة أ رميون  صباغ امحلري،

 والقشةل ودحروج مدينة تعيش املايض بلك مظاهره!

مضت عليه س نوات الحرص لها، اس تجلب دياك وأ رنبا ورص فيال يف  

 منديل، جال جال واحلاوي عدالن!

هبية الغجرية ذات الناب اذلهب والسن فضة؛ شدت عىل وسطها  

حلنة، بدت عروسا، التف الغجر حوهلام، حزاما، صبغت شعرها اب

 نصبوه وليا ففي دسوق مودل وغوايش وشخاليل وحب العزيز!

جيري قطار الصحافة خيرتق البندر، يتصاحي الغجر يسكنون شارع  

الغفران، حول مقام ادلسويق تنصب اخليام، مزين الصحة وهندومة 

احلجر، صوت ادلاية، داكنة حلوايت واحدة من اللوايت تلعب ابلبيضة و 

من هنا وأ خر من هناك، ش يالن حرير وليال تطول بذكر النيب وأ ل 

 البيت، مدد!
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كف س يدان جوار املقام، أ ربع مأ ذن وادلروايش يف حرضة، فول انبت  

 ورجال هللا تتطوح مدد مدد!

اتسع امليدان، بنت يف حنك المتساح، بربكة صاحب املقام خترج ساملة، 

ورشقاوي وحىت من الصعيد اجلواين، فهذه  هباليل من لك ماكن، منويف

بالد هبا أ لف مقام، دموع عند عتبة الست الطاهرة أ م هامش، سبيل أ م 

 عباس يروي العطاىش.

ابلطبع حينث يف  -رست يف الرباري حاكية عدالن، يقسم هبلول الصباغ  

ن موالان وهذا لقبه اجلديد هل خطوة يف المين وأ خرى يف الشام،  -ال ميان ا 

وي جن سلامين، يتدىل من عاممته زر حتمهل ال سود وتعدو به خما

 اخليول، حيارب ابجلريد ال خرض ويطوف مبقامات ال ولياء!
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 رجل بال ذيل

أ خربين أ نه حني انم الليةل الفائتة انتابته الوساوس فقد ظل يتقلب يف 

فراشه، طافت به الهواجس، صنبور املياه يساقط قطرات متتابعة، 

أ ن اجلن يديرون فامي بيهنم حديثا، اعتقد أ ن ابب احلجرة قد ارحتل يبدو 

بعيدا، حترك به الرسير حىت خرج من سقفها، ابت وحيدا متسك خبناقه 

أ وهام ال حرص لها؛ حني اكن يف معهل هنارا حدثه أ حد زمالئه أ ن أ عامر 

اجلن تزيد عىل أ لف عام، اس تطرد بأ ن س يدان اخلرض يطارد السامري 

نيب هللا موىس، يأ جوج ومأ جوج يسكنون مغارة يف جبال  منذ عهد

اهلامالاي وخيرجون من نفق شاميل س يرباي، المتس ال دعية واملأ ثورات مفا 

أ جدت عنه، يف تكل الليةل مثلت هل أ طياف من برش وأ شاكل غريبة من 

خلق هللا، رجل حيمل س يفا يلمع، امرأ ة جتري يتبعها لكب أ عرج يف 

عليه أ شاكل غريبة؛ مقطوع اذليل ينبح عند منتصف رقبته انقوس أ صفر 

الليل، ترى هل لك تكل ال ش ياء اليت ختايل أ مامه صارت بال ذيل، 

مقام أ خرض حتوطه أ رانب صغرية، طفل يتأ مل وقد أ مسك بكرسة خزب، 

 أ سامك تس بح يف الفضاء، سأ ل ش يخا يقطر العطر من  حليته: أ ين حنن؟

وخ يف تكل البالد منشغلون أ عرض عنه وأ خذ ميشط شعره، فالش ي

 بتعدد الزوجات، حلى طويةل وثياب قصرية، وبطون وأ رداف.

 تناىه ا ىل مسعه صوت امرأ ة تغين. 
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 هل غادر العامل ال ريض؟

مثة شواهد تدل عىل ذكل، ال عني هل بل يداه حتولت لك واحدة مهنام 

ن ا ىل جناح كبري، ال ذيل هل، تتدىل رابطة عنق من رقبته؛ فامي مىض اك

الرجل الرسي واذلي يعرفه لك ساكن البناية يفحص بطاقة هويته 

ىل أ ي هجة تنمتي، ال  املميكنة، يسأ هل عن وصالت عقهل من أ ين تبدأ  وا 

زوجة هل، فليس جمنوان حىت جيعل امرأ ة تشاركه حبات الفول وأ رغفة 

نه رسي.  اخلزب مث بعد ذكل تيش به ا ىل ذكل الرجل اذلي يقال عنه ا 

أ درك أ ن شيئا ما ينقصه، تس بقه البومة العجوز، هتزأ   حتسس جسده،

به، تعلو ظهره ومن مث تضحك يف جنون؛ تتجمع طيور غريبة؛ وطاويط 

وعصافري خرضاء؛ غرابن لك واحد مهنا ميسك يف منقاره بفأ س، 

حيوطون به، ال جيد منفذا هيرب منه؛ تصيح البومة احلكمية: ال ندفن 

 اسوس.اكئنا بال ذيل؛ البد أ ن ذكل ج

 دعوه يرحتل بعيدا.

فر من هؤالء، عال بناية هبا خصب، رأ ى الرجل اذلي يقال عنه رسي 

يتصدر الواهجة؛ تتجمع دليه بطاقات مميكنة، صور ل انس اكن يعرث هبم 

يف طريقه، حامل الصحيفة اليومية واذلي حفظ لك الوعود وصدق لك 

، املرأ ة اليت اكنت ال حاديث، قاريء نرشة ال خبار يف نرشة التاسعة وربع
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تلبس ا سورة حول معصمها، مثة شعارات مموهة تغطي واهجات البناايت؛ 

 هيزأ  مهنا فهيي دامئا يسلو هبا اجلوعى والكساىل.

حفرة كبرية فوق سطح البناية العمالقة هبا أ الت زمر وطبل؛ روابط 

عنق قرمزية؛ صورة كبرية لقائد يلوح بيديه ومن حوهل هتتف مجوع بال 

 ذيل.

س يارات جتوب الفضاء يقودها أ انس معهم حبات من لميون، يتقاذفوهنا 

 فامي بيهنم.

تكرب صورة الرجل الرسي حىت تطاول قرص الشمس؛ متوج البناايت 

 بتكل ال حلان الراقصة.

حتسس ذيهل مرة أ خرى؛ به ندوب ملونة، يقذفه الرجل الرسي حبصاة 

 فيوقعه.
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 ال عور وكنيسة نوتردام

عالان حيذر من النوم مبكرا؛  حني نظرت ا ىل شاشة التلفاز وجدت ا 

خياطب املشاهدين: عليمك أ ن تظلوا متيقظني حىت منتصف الليل؛ 

توجست خيفة من أ ن يكون اللصوص س يدامهون بيوت القرية، 

يرسقون خزين القمح، حيلبون ال بقار؛ معاذ هللا أ ن يزنوا عىل ال باكر، 

فمنت؛ تكل عاديت اليت مل تتغري عىل أ ية حال رسى يف جسدي اخلدر 

منذ جاءت يب أ يم ا ىل ادلتيا، عبئا ختلصت منه، أ تثاءب، مث يفرتس ين 

الليل، مثلت يل أ حداث الهنار خشوصا تتحرك، جشاري مع ابعة الصحف 

هؤالء اذلين خيفون املقاالت املشاكسة، البقالون اذلين يغالون يف أ سعار 

أ ركب ومعي حقيبة مالبيس،  البضائع؛ سائق الس يارة اذلي يرفض أ ن

أ ان  -رشطي املرور اذلي ميسك يب؛ خش ية أ ن أ صطدم بعمود اال انرة

الكب ضاةل متزق رسوايل؛ يسخر مين الصغار؛ يقذفونين  -بعني واحدة

ول مرة أ شعر بأ نين ذو ألحبصوات، يتبعونين ساخرين؛ أ نتيش طراب 

قدمية، ينبح فائدة؛ لك واحد به مساحة ل ن يلهو، أ فر ا ىل حائط بناية 

 لكب أ سود ويقف غراب فوق رأ يس!

ختاف ال همات أ ن يصاب صغارهن مبريض، أ س بح يف النيل وتكل 

عاديت؛ أ غسل ثيايب لك مجعة ومن مث أ ظل حىت جتففها مشس الظهرية، 
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أ جري يف لك ماكن، أ قدل امحلام وأ لعب مع أ يب قردان، مث يف حجر يف 

 م.ابطن جرس النيل أ ترك جسدي يس بح يف ال حال

نبأ  عاجل؛ حريق يش تعل يف سقف كنيسة نوترادم، املصىل املرواين 

 تلْتمه النريان؛ يبدو أ ن حاةل السعار جتتاح الكون،

حني كنت صغريا ذهبت يب أ يم ا ىل كتاب س يدان، أ وصته يب خريا، 

جتلب هل لك يوم رغيفا وبيضة حني ينْتيي من تناولها، يعلمين كيف 

 بعد أ ن أ رمس حرفا من تكل الشخوص، أ مسك ابلقمل؛ يدعين أ فر هاراب

ثالثون شهرا اكنت اكفية؛ جعلين العريف، أ وصاين بأ ن أ تيه ابلوشاايت 

والامنمئ، رصت مولعا مبا هو مدون عىل احملال، حاكايت النسوة اللوايت 

 فررن ا ىل املدينة، موالان ينتيش طراب لكام مسع مبا يثري شهيته.

ن أ يم أ وصت يب نسيت أ ن أ خربمك بأ ن شعر رأ يس مل  يعد موجودا؛ يقال ا 

احلالق؛ نزع شعري من جذوره ل وفر بضعة جنهيات، كتبت امسي عىل 

كتفي، وضعت كفا تتدىل منه خرزة يف رقبيت، تتربك يب النسوة 

 احلامالت أ جنة ليسوا مثيل ابلتأ كيد!

ال ن أ خربمك مبا خوفوا الناس منه، دامئا ما يمكن الش يطان يف ال ش ياء 

لنتخلص من عقارب الساعة؛ تبدو متناهية الصغر؛ موالان  ادلقيقة،

لينا؛  الاكئن يف جوف الزمن خياف علينا من ترسي لوثة تبديل الثياب ا 

نه يراان أ حق حبمكته، هيبنا خزبا كفاء نعمته!   ا 
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ن ثعلبا أ خفى حبة مقح معالقة، وجدوا سنبلْتا ملقاة عند حافة  يقال ا 

نين كنت أ حسن أل ظهر انقة بيضاء، والهنر، احتاروا كيف حيملوهنا عىل

قراءة سورة يوسف، أ جدت تأ ويل الرؤاي، س نوات تأ يت ابلقطر وأ خرى 

جيف فهيا الهنر؛ حبة القمح تقسم شطرين؛ واحد للجوعى وأ خر خيزتن 

يف القرص، أ شادت حبمكيت حصيفة الطعام، انتشت النسوة يف الرشفات 

 ال ول. البيضاء، تصارع املعدمون أ هيم حيتاز الرغيف

ىل أ خر؛ بساط  عاودين النوم، متاديت يف عامل اخليال، تنقلت من جنم ا 

حسري وامرأ ة مكتزنة، تفر أ ماهما القطط، هنر من ال حالم يتبعين، 

أ صوات هتدر كام الشالل، فوىض يف خريطة العرب، ليْتم استسلموا 

 للخدر!

تاب؛ أ ردد "خيربون بيوهتم بأ يدهيم" يعظهم موالان اذلي يعتيل أ ريكة الك 

 مقالته؛ أ خربتمك من قبل أ نين عريفه امللكف ابلبوق أ نفث فيه لك أ ونة.

أ يت فأ ر أ بيض، بدأ  يقرض يف قديم، أ شعر أ نه يعابثين، ادلم حييط يب، 

أ تشمم راحئة اللحم اذلي يمتزق، يظهر مذيع يلوك نفس املربدات اليت 

لغثيان؛ صارت أ كرث مواات من ثلج الش تاء، أ شعر بأ نين أ عيش حاةل ا

تش تعل كنيسة نوتردام، اي للخسارة، من اي ترى مولع ابحلقد ال سود 

 حىت يرتكب تكل امحلاقة؛ أ ي عامل جمنون هذا!
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لعنة هللا عىل راايت سوداء ختمي يف جنون، تفاءلت ابلربيع، رسعان ما 

نعبت الغرابن فوق أ جشار الربتقال، يف املرة القادمة سأ صلح عيين، لكن 

 علو ظهري س تظل تيش يب؛ ليتين كنت أ حدب نوتردام.احلدبة اليت ت
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 ادلفرتداِر!

اكن ليل طويل، أ ويت ا ىل فرايش مبكرا، بعدما ارحتل الطيبان ا ىل رهبام  

ال من خياالت تشخص يف ذاكريت، أ اكد أ تسمع لك نأ مة أ هنام  بت وحيدا ا 

حيداثين، اس تعذت ابهلل من وساوس الش يطان أ ن يذهب مبا تبقى دلي 

 من عقل!

ثرا يبدو أ ن اخلرف يتبعين يف ذكل املاكن اذلي حيمل لك شرب منه أ  

 مهنام. 

رأ يتين يف وسط كومة من النار والناس حويل وجوها لست أ نكرها،  

هذا يش به ال اتبك وأ خر جالس فوق الكريس املذهب واثلث سل 

س يفه ورابع حيمل سوطه، وأ ان يف تكل الظلمة حائر، تتابع السهام عد 

احلىص، أ صوات تس تغيث ودخان حيارصين، قرع طبول حلرب ال أ دري 

لهيا، الكب تنبح، يقولون لقد أ شعلها مل اش تعلت،  أ فر من هجة فأ عود ا 

 املكل منر انر انتقام، هزأ  به ابن الوايل:لطمه!

الدخل يل يف لك ماجرى، كثريا ما كنت أ عـدو مرسعا حني حتملين  

قدماي هجة الظوغيل قريبا من أ م هامش، علق يف ذهين امسه، تبينت فامي 

 املوقدة اش تعلت ذات يوم يف بعد أ ن ذكل املاكن بقية من انر هللا

 ش ندي!
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اخليل والبغال وامحلري والعصف املأ كول وحبات من الفول خف نصب البن  

 الوايل اذلي فعلها ذات يوم!

 ولمية يف القلعة وأ خرى يف ش ندي؛ وللثأ ر نريان الختمد!

ذا مملوك قفز من يوم الهول، جاب احملروسة، ترك حصانه   تلفت ميينا فا 

أ لقى بنفسه يف النيل، حتمهل سفينة وختفيه ثياب، تتبعه  أ ثرا بعد عني،

 ذات وطف، ليال وأ ايم، سنتان ومايزال للثأ ر اش ْتاء!

يرونه أ بيض الوجه، املكل منر جالس يدبر للمكيدة أ لف وجه، كيف يرد 

 اللطمية؟

 يردد:

 ذكرتين الطعن وكنت انس يا! 

 جاءوا به، وللقوم عيون التنام! 

ن، قيان ذوات خصور، رشاب املريسة يذهب اجعلها شواء من غزال

 ابلعقول، مث امحلري والبغال، أ عالف جتمع أ كواما ومن مث تشعل انر!

 أ اكد أ مسك اببن الوايل، أ خرجه من هجمن، لست مباكل! 

هتب رحي نفهثا ش يطان، يرسع ادلفرتدار فمك ذلات اخلدر من غواية،  

يل اسامعيل، ماء من عرشون أ لفا وملا يدرك مبتغاه، يبتين الوايل سب 

 النيل عهل يروي العطاىش!
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 يددن املواوي:

 ميه اينيل كنت فني من ا سامعيل!

 ميامة انشوت وش ندي ليل طويل!

أ رسع اخلطى، ماتزال اخليال والبغال وامحلري تتواىل يف شوراع احملروسة، 

 يوهما اكن ادلفرتدار صهرا للوايل!

وكوبري عىل النيل خيدل يقولون:صار املكل منر بطال، شوارع ابمسه، 

 ذكره!

ال قليال، أ عرفه، يريين أ ربعة من عباءات صوفية، يغايل هبا،  تغمي ذاكريت ا 

 يتفاخر فأ جيبه:

 ثويب املمزق من حالل!

خيوط من لك لون، هذا معي هيدأ  من روعي، وذاك ابن أ يب ياكد 

يرسق بييت، مجوع تتدافع، أ سافر لك ماكن، من بعيد يأ يت أ يب يبتسم، 

ت عىل كتفي، هيبين حبات من متر، يرويين بيديه، حتملين أ يم، يف يرب

انء جبوارها مملوء لنب، مرسعا يتبعين  منديلها ال بيض كرسة خزب، ا 

 ادلفرتدار. 

 يطيح أ يب برأ سه!
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 أ لف ليةل!

حني انتصف الليل صعدت ا ىل سطح مزنلنا احلجري، ذكل الاكئن  

ة، مثة هاتف دعاين ا ىل وسط الصحراء حتفه هضاب وحتوطه كثبان رملي

ذكل الصعود، ختفيت عن عيون زوجيت فقد اعتادت منذ فرتة أ ن تغلق 

ابب البيت الكبري ابملزالج، ختىش عيل من هؤالء اذلين يطوفون ابلليل 

والناس نيام، مرة تربط قديم يف جحر، أ خرى تطعمين حب العزيز، ال 

يب يف النوم أ دري ما اذلي جعلها نسيت ا حاكمه، عىل أ ية حال رسح 

ذكل الطارق، أ ريت طائرا معالقا يقارب جحم الناقة اليت تربض يف 

حظرية مع املاكوي، رجل مبارك يعمل جامال، حيمل القمح وخيزتن 

 احلاكايت نتقوت هبا ليايل الش تاء الطويةل!

رسق الوايل مشس الهنار؛ ذلا بتنا يف ليل طويل ظلمته أ شد سوادا من  

لطيبة تردد عىل مسامعي حني الجتد يف الوعاء قرن اخلروب كام اكنت ا

 مترا أ و حتلب العزنة لبنا؛ رمبا عدا فأ ر اخلزانة عىل أ ش يائنا. 

ملع النجم الكبري وسط السامء، تولكت عىل هللا ومن مث امتطيت ذكل  

ذا جبواري غراب وميامة  الطائر اذلي يش به الناقة، حتسست مقعدي فا 

د تزن مخسة أ رطال من ذهب، مؤكد وسلحفاء وبومة، بيضة كبرية تاك

 أ نين ملكف مبهمة خطرية، أ مسع صوات ينطلق من البومة العجوز:
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ذا فعلت ذكل س تخرج فتاة محراء يف يدهيا  التلتفت ميينا واليسارا، ا 

ن نرثهتا طارت السلحفاة بعيدا، س يلْتم الغراب املاكر  سنبالت من مقح ا 

 الاميمة!

س بعة فوق قرص السالم، عرفت هبطت بنا الناقة ذات ال جنحة ال  

ننا يف بالد  ذكل حني عربان هنرا يش به النيل، قالت البومة احلكمية ا 

هارون الرش يد، رقص الغراب طراب، تثاءبت السلحفاة العجوز، حانت 

لتفاتة جعىل، ال أ دري أ اكنت هجة الميني أ م اليسار، مسعت خربشة  مين ا 

ذا شعر طويل فامح يامتوج كامء ا لبحر، انشقت البيضة يف اخلرج فا 

الكبرية عن فتاة ترتدي ثواب من حرير، تتدىل من جيدها سلسةل مرصعة 

 ابلياقوت والزمرد واملرجان!

 صاحت البومة العجوز غاضبة:

س يقطع هارون الرش يد رقابنا، لقد خرجت ابنة ملكة اجلن ال محر قبل 

 ال وان!

 توعد من ينظرها بأ لف سوط وسوط حيبس يف قرارة جب.

الغراب اخلوف ومتلكه وساوس املوت؛ يْتمين بأ نين ارتكبت  أ صاب

 جناية التغتفر!

 اقرتبت الاميمة من أ ذين مهست قائةل: 
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 انرث حبات الزمرد والياقوت واملرجان عىل رأ س الفتاة اجلنية! 

حني ذاك؛ ابمتست تكل ال مرية، أ مسكت بيدي؛ هرولت يب حىت 

 وصلنا ا ىل خمدع اخلزيران.

احلكمية ترجتل شعرا، ينادي الرش يد عىل الس ياف أ خذت البومة  

 مأ مون:

هات الفتاة ذات السلسةل من الزمرد والياقوت واملرجان ا ىل هبو القرص 

 ال بيض، متسك يب أ مرية اجلن ال محر؛ أ نقلب طائرا ذا لون أ بيض!

يامتىه ا ىل مسمع الرش يد صوت رخمي، يأ مر الس يف مأ مون بأ ن يدع 

رى؛ ومن تكل ليال وراء ليال، وأ ان أ رقص طراب اجلنية امحلراء ليةل أ خ

 لكام جاء ادليك ذو اذليل احملىن!

 قالت هل:

موالي س يأ يت زمان تكون البيضة بنصف أ وقية من ذهب، ياكد 

الرغيف يلمسه اجلوعى، تبتلع احليتان مياه البحار، الياكد املارة يف 

هؤالء  الطرقات يبرصون القمر، فقد أ مر حامك ذكل الزمان بأ ن يسكن

 الرسدايب الخيزتنون للطعام غري حبات من الفلفل احلار وحفنة من متر!

 سأ لها الرش يد:

 ومىت ذكل يكون؟
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ايموالي حني خيرج من بالد يأ جوج ومأ جوج وطواط من وراء السور -

العظمي يصاب الناس ابذلهول، وابء حيظر الاقرتاب، بعدها بس نوات 

  الروس وال وكران!ثالث يكرث الهرج تغلو ال قوات حلرب بني

أ متايل طراب؛ فقد لعبت ابنة مكل اجلن ال محر برأ س الرش يد، مترح  

السلحفاة العجوز، تلقي البومة قصائد الشعر يف بالط بين عباس، يطري 

 الغراب وراء البومة يف رشفات قرص السالم!

 ينادي اجلوعى: 

 كرسة خزب ايموالان!

لنب ومائة أ و تزيد ملن اخزتن يأ مر اخلليفة بأ لف سوط ملن طالب مبزقة 

 حبات البازالء الشهية؛ وحده يطعم املن والسلوى مائدة شهية!

 ماذا يفعل الفقراء وقد رفع املس يح ا ىل السامء! 

تردد البومة العجوز: ابنة مكل اجلان ذات الهند املدور يش به حبة  

 الرمان!

بالد تسقي الرش يد ماء الفرات؛ ينتيش طراب؛ غري أ ن ال قوات يف  

 الهنرين حشيحة؛ يف الليةل  ال وىل بعد ال لف س يأ يت فارس يعرب الهنر!
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 الودل مميون!

ليمك بعد سفر مل أ حدد هنايته؛ ابعدت بيين وبينمك بالد مل أ جتاوز  أ تيت ا 

ال يف غفةل من ال الت املمغنطة؛ تعلمت هناك فنون التخفي؛  حدودها ا 

راب احلاوي، أ صدر غطاء امرأ ة أ و وجه متسول حيمل عىل كتفه ج

صوت سائل يف بالد تنفر من أ بناء السبيل، لك ما أ متلكه ورقة موقعة 

بأ نين مواطن يصلح ل داء همام غري اعتيادية. هل ميكنين أ ن أ كشف لمك 

 رسا؟

منذ مخسني عاما وأ تكمته؛ مل أ حدث به نفيس، ظللت أ محهل مع السفر 

از ولن يغين والاغرتاب، يوشك معري عىل الرحيل، ال ينفع الاحرت 

التسرت، أ خىش أ ن ينْتيي معي ا ىل قربي اذلي ال أ عمل يف أ رض س يكون؛ 

رمبا يف العراء ملقى تفرتس ين الالكب الضاةل؛ أ و ترتع يف ديدان 

 املراحيض، لك ما أ خاف منه أ ن يقولوا: اكن عظامي!

لمك أ ن تتعجبوا، مىض زمن الكذب، أ لف وجه بل اخزتنت مفردات ال 

هنا حد هبا، أ جألقبل  دت الرقص عىل سمل النفاق، عاش الوطن، ها ا 

أ كذوبة ترددها أ الت ادلعاية؛ ميجدون ذواهتم، يقدسون أ ابءمه، يرمسون 

من أ وهاهمم لوحات تعرض يف صالوانت القامر؛ يطول الليل ابجلوعى؛ 

 يفرتس الش تاء قلوهبم، ومن مث ينادون عاش الوطن!
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ن يعرف حامك املدينة ذات مرة توقف عقرب الساعة العمالقة؛ ذلا ل

ساعات النوم أ و حصو عامل ال شغال العمومية، لن يتس ىن هل ممارسة 

هوايته يف تتبع حركة ال رسة ومشاغبات البرش فوقها، يبدو أ كري ابْتاجا 

حني يشاهدمه يتقافزون فوقها مثل الثريان، س تفوته الطبعة ال وىل من 

مياءاته، الصحف املغرضة تكل امللكفة برصد خطواته والتعل  يق عىل ا 

س يضع حدا لرتهاهتا يف وقت انظره قريب؛ شارة بطاقيت املمغنطة تدل 

مره، ألعيل دامئا، أ مرين بأ ن أ ؤدي دور الساعة يف دقة متناهية رخضت 

ال حيق ملتسول أ ن يعرتض، كنت أ حسب رقصات قديم، عدد حراكت 

أ صابعي، دقات قليب؛ لك هذا يعمل يف انتظام، أ جعب يب ومن مث 

كون احلاوي يف سريك قرصه اذلي يشمل لك املدينة اليت مل ألتارين اخ 

ليه، يش يدون حبنكته أليفصح  حد عن مساحْتا، لك مواطن هنا يزتلف ا 

ال أ ان مل جترى تكل العاطفة بعد يف أ ورديت الزرقاء؛ ختيلوا  وهمارته؛ ا 

أ جربت عىل تقمص خشصيته، ارتديت قناع ال انركية أ مامه، كنت همرجا 

 وحكامي بل وحاكام كام يفعل ابلضبط.وساخرا 

رست يب زوجته، أ جعهبا ما أ قوم به؛ طلبت منه أ ن أ قدل الببغاء؛ ايهل من 

دور خطري، س تكون جناية لو أ نين رددت أ قواهل، أ ن أ صدر نفس 

نه لن يتحمل أ ن جيد نسخة منه،  صوته؛ حراكت يديه رجفة عينيه؛ ا 

اذلي زار مدرستنا يف  بدال من أ فعل هذا، تذكرت حراكت القرد مميون
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الصفوف ال وىل؛ يقفز وخيتلس أ صابع املوز من أ يدي الصغار، يعجن 

مثل خاليت مسعودة، ميسك بعصا ويرتاقص هبا؛ بعضنا يضحك من 

نه يرسق الكحل من العيون كام  أ فعاهل، وال خرون خيافون من شطارته ا 

 ينة.ال ن رصت مشهورا يف املد -رمحة هللا علهيا -حذرتين منه جديت

بثت واكةل ال نباء الرمسية خربا جعيبا: حيذر احلامك ساكن املدينة من لص 

أ و جمنون يدعي أ نه متسول؛ عىل امجليع الاحتياط منه؛ ال تشاهدوه بل 

 وال ترددوا أ قاويهل، من قدله يْتم ابرتاكب جناية الفعل احملرم.

ه؛ وضعت طرف جلبايب يف مفي ومن مث فررت من تكل املدينة ملا خفت

غري معقول أ ن أ ترك رجيل حتركها الرحي، ركبت أ ول قطار يغادر؛ اكن 

ذكل عند منتصف الليل، تسللت ا ىل العربة ال خرية، انزويت بني 

 املقاعد، تصنعت النوم ولسوء حظي أ مسك يب مفتش القطار.

وليك أ انل عطفه سامرته حباكايت غريبة؛ لكها من حمض اخليال؛ أ خربته 

ىل أ عامق البحر عن قطار أ يل يطري  يف السامء، بل هو قادر أ ن يغوص ا 

ويسابق احليتان، هذه طرفة ممةل بلك تأ كيد، حني أ خربته بقصة الفتاة اليت 

انقلبت ميامة مجيةل؛ توسل ا يل أ ن أ مكل، أ خرجت علبة ال لوان، ارتديت 

جناحهيا، ويف رسعة جعيبة فررت من بني يديه، مل أ متهل قليال، وصلت 

حلقيقة لك ال دوار اليت أ تقنْتا هناك مل تؤد بصدق؛ حيلو يل ا ىل هنا، يف ا

ال ن أ ن أ كون حائك املدينة؛ أ جيد صنع املؤمرات يف  قالب من 
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الفوىض، سأ خوض الانتخاابت؛ أ متكل قدرا ال بأ س به من اللعب عىل 

احلبال؛ ببغاء يصلح ليكون ذا براعة يف ترديد املفردات اليت تش بع 

وتعيل شأ ن الفقراء، سأ كون  رجل العام ولك عام، اجلوعى؛ حتقق  تقدما 

 دلي وفرة يف فنون التخفي.

عىل أ ية حال س يكون ساكن املدينة يف مأ من من سارق أ رغفة اخلزب أ و 

متسول ال جييد غري احلاكايت القدمية واملعادة لك فرتة، لن ينشغل أ حد 

نعة، بل بتكل الاحتفاالت املهيبة لن يتحدث التلفاز عن اجنازات غري مق 

 لن يفكر واحد مهنم يف أ داء دور يف تكل املرسحية العبثية.
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 متمية جدي!

أ ورثين عباءته وحمراثه، بدا يل أ ن أ رتدي جلبابه، حني طالعت وهجيي يف 

املرأ ة بلغت يب ادلهشة منْتاها؛ ك منا انفلقت احلبة وأ خرجت نبتْتا، غري 

 أ ن أ ش ياء تنقصين:

التجاعيد اليت اكنت متل  وهجه، مثة حتاليل جترى عن جدله وعزميته، تكل 

احلامض النووي؛ تكل البصمة تعوز ساكن البيت ال بيض، منت ا ىل أ ذنه 

 شائعة أ نين امتكل شفرة أ ابر النفط ومنامج الياقوت ال محر!

الوشاة يف كفران عدد احلىص، أ سال نفيس: يف زمن الوجبات الرسيعة  

 مثة نفع لتكل السالةل الطاهرة؟ ما جدوى العباءة والعصا، هل

تسللت ا ىل جحرة اخلزانة العتيقة، فهيا ال وراق الصفراء واملناديل 

 والثياب. مثة ورقة مطوية يف غري اكرتاث، هبا أ اثر قضم اجلرذان.

ذا سطور يويص فهيا بأ ن أ حرث ال رض جفر امجلعة اليتمية،  فتحْتا فا 

 يفعل جدي.مرسعا أ مسكت ابلثورين الهاللني، كذا اكن 

حني المس سن احملراث خد ال رض الرشايق، انشقت عن بقرة من 

 ذهب صفراء فاقع لوهنا.

أ جراس تصلصل، مجوع متسك بكتاب به تعاويذ وأ شاكل غريبة، مفتاح 

 عتيق، صوت فريوز  هيدر جيواري! 
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أ وقفت الثورين الهالليني بل فككت واثقهام، خلعت ثويب ومن مث 

 حبجم الكف! دسست تكل المتمية اليت

 تعددت ظنوين؛ هل مثة مكيدة دبرها يل مكل اجلن ال محر؟ 

 رمبا!

عىل غري توقع أ مطرت السامء، عراك الرعد والربق ينذر حبرب كونية،  

 هتب رحي مل تشهدها ادلنيا من قبل. 

أ جري والمتمية يف جحري، يتبعين لكب أ سود يثري نباحه جلبة، متوء القطة 

جادو منذ س نني؛ جياورها ديك تساقط ريشه،  العمياء اليت تسكن تةل

 يقهقه اجلداوي يف خسرية، أ مسع مههمته: لقد وقع يف الفخ!

تقطر  دما تفوح منه راحئة تثري النسوة يف كفران اذلي غفى يف غيابة 

 النوم.

يتوك  رجل يرتدي عاممة خرضاء تتدىل مهنا ذوابة بيضاء عىل عصاه،  

يشري بس بابته هجة السامء، ترتعد أ وصايل،  وهجه ينري اكلبدر ليةل الامتم،

تنتابين حاةل من جنون، أ تراقص اكجملذوب تس يل من مفي رغوة قانية، 

 أ تطوح ميينا وشامال، يردد ادلراويش خلفي: مدد اي ويل هللا!

 أ س بح يف ملكوت علوي، يطري يب طائر أ بيض!
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حني وصلت بالد تركب ال فيال قرب هنر الس ند وجدت متثاال من  

 هب لشخص جيلس منتظرا رغيف خزب.ذ

مل أ خربمك أ ن البومة العجوز سافرت معي غري أ هنا مل متتط البساط  

 ال خرض.

 انطلقت صافرة القطار اذلي جاؤوا به من بالد نسوهتا شقراوت.

فزعت البومة، مل أ عد أ جد سلام أ صعد به ا ىل حيث تركت البساط فوق 

 جشرة معالقة.

عباءة جدي رسحت فهيا اجلرذان ومن مث بدت الكف اليت قطرت دما  

 أ كرب من ذي قبل.

جفأ ة رسقت البومة العجوز تكل المتمية مرسعة هبا حيث البيت العتيق؛  

ساعْتا حتولت عباءة جدي ا ىل خريطة تتسع لك يوم لتسكهنا فراخ 

 البومة العجوز.

شبهيا جبدي غري أ ن  يزحف الشعر ال بيض، تغزو التجاعيد وهجيي أ بدو 

 املفتاح ما عاد يدور يف مزالج الباب!
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 القرد وذيهل!

اعتدلت جديت يف جلس ْتا؛ أ خذت ترسع يف تدوير مس بحْتا؛ مل يتبق 

عىل اال فطار غري ساعة؛ أ مسكت بطرف ثوهبا اذلي حاكته لها أ مونة تكل 

 اخلياطة البارعة؛ جلباب أ زرق مثل موج البحر.

أ بيض ينْتيي طرفاه حباممة وسنبع سنبالت خرض تلف حول رقبْتا شال 

 ويف وسطه هالل!

خلْتا تلفعت بعمل عتيق؛ قبلت يدهيا الميىن يف احلقيقة تراتح لهذا الفعل 

كثريا؛ هبا عظمة وأ نفة توارثْتا عن أ جدادها اذلين حتيك لنا عن أ هنم 

 حمكوا البالد؛ تفتخر بأ هنا من أ والد الناس!

لرجل احلاوي اذلي انفلت منه القرد مميون؛ يف جعاةل سأ لْتا عن ذكل ا

 من أ ي بالد هللا هو؟

ملاذا ايجديت وهجه أ سود مثل قرن اخلروب؛ تلمع عيناه وتهندل شفتاه؛ 

 ختوفين أ يم به؛ حىت جارتنا تس تعيذ ابهلل أ ن يأ يت من يف بطهنا شبهيا هل!

قالت يل: جاء من بالد ماوراء السد؛ من دنقال أ و ش ندي رمبا من 

 حلفا أ و من الكنوز! وادي

 مه ايودلي يرطلون بالكم غريب؛ لساهنم حلو لكن الكهمم جعيب!

 تهندت جديت، أ مغضت عينهيا وحدثتين بأ مور كنت أ ش تاق ا ىل معرفْتا.
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كنت أ تساءل ما اذلي جيعلها المتل من ذكل احلديث؛ هل تسكن جديت 

 اكايت؟يف مغارة حسرية حتت ال رض ومن مث تأ يْتا جنية الهنر بتكل احل

يبدو هذا معقوال فهيي تغيب أ ايما وتأ يت ويف جراهبا متر ومحص وفول 

سوداين وسكر نبات؛ هتبين حفنات من متر وتوصيين أ ن أ عطي الصغار 

لك واحد ثالث حبات: مترة وقطعة سكر نبات ومخس محصيات؛ 

حتذرين من اخلطأ  يف العدد؛ لو حدث هذا لرشب الرجل النويب ماء 

ات وثعابني متل  لك البالد اليت تسكن جنب الهنر أ و النيل وخلرجت حي

 تكل البعيدة عنه ترشب من مائه.

ذكل النويب حيمل كتااب به صورا وأ شاكال جعيبة: متساح وقط أ بيض؛  -

خنةل محمةل بعراجني البلح، ذئب أ غرب؛ يتبع النويب قرد ذيهل طويل؛ تتدىل 

نت أ هنا طويةل حىت من رقبته سلسةل طولها س بعة أ ذرع؛ مل أ قسها بل مخ 

تقارب مأ ذنة اجلامع القبيل؛ هتزت مخسة ومخيسة ومن الغريب أ هنا محراء 

 تاكد تقطر دما.

أ خربتين جديت أ ن ذكل النويب اذلي حيمل كتااب ويراقص قردا يعرف رس 

ما يف بطن جارتنا؛ س تدل ودلا بعني واحدة وال خرى مطموسة؛ أ نفه 

ال رنب اذلي جاءوا به من بطن  أ فطس وشفته العليا مشقوقة تش به شفة

 النيل!
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يوما رسقت تكل اجلارة من جديت وعاء مملوء ابلمتر؛ نقص ما يف خزانة 

اجلدة؛ ويه متسك مبس بحْتا املباركة دعت علهيا أ ن تدل ودلا غريبا؛ مل 

هنا ودلت يوم  أ كن أ دري أ ن جديت اخلرضاء تتصل بأ بواب السامء؛ يقال ا 

لهنر؛ فتح فكيه واكد يلْتم ما عىل أ جشار وقف المتساح عىل ذيهل وسط ا

التوت من حامم ومايس تظل من حرارة الشمس حتْتا من عزنات وبط 

وز؛ ومنذ ذكل اليوم وضفة الهنر ذابةل الزرع عندها والرضع.   وا 

بدأ ت أ توه من جديت؛ ختيلت القرد جيري مع ال رنب بعتيل ظهره الودل 

ري مع امحلامة متسك الس بع اذلي يف بطن جارتنا؛ بصعد به النخةل ويط

سنبالت؛ تتبعرث حبات القمح فيلتقمها اذلئب ال غرب، اعتقدت أ ن هذا 

النويب يسحر للهنر فيخرج مايف جوفه: ايقوت ومرجان وجنيات محر 

وزرق عيوهنن صفر وشعورهن مْتدالت مثل أ غصان جشرة الصفصاف 

 يدة.عند ضفة النيل قباةل كفران حيث يأ يت الوافدون من بالد بع 

ذ رسعان ما  تلفت جديت ميينا ويسارا مجعت كفهيا ومتمتت بدعاء جعيب؛ ا 

أ قعى القرد ولف ذيهل س بع لفات وتناثرت ال شاكل والصور الغريبة من 

كتاب النويب ال سود؛ تاكثرت فراخ امحلام وأ خرجت ريشا ذهبيا؛ من 

بعيد رأ يت ال رنب اجلبيل يتقافز وميسك يف مفه عودا أ خرض؛ الطفل 

 ذلي اكن يف بطن جارتنا يركب غزاةل مترح حول جديت.ا
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 أ ية هللا العظمى!

جاء يف كتاب ابن بطال عن س يدان خرب: يعرف لك يشء؛ هذا ما تلح 

عليه كتب القراءة يف صفوف املدرسة، عناوين الصحف اليومية؛ تطالعنا 

نرشات ال خبار بتفاصيل ذكل؛ علينا أ ن ننام مبكرا ومن مث نتطهر جيدا 

ابملاء والصابون، جيب أ ن تكون أ س ناننا ممشطة ابلفرشاة، أ رستنا معطرة، 

ال هيم أ ن نغلق النوافذ، دليه وسائهل يف املرور مهنا؛ هذه ليست خسرية؛ 

تعلمون أ ن هذا مفض ا ىل املقصةل أ و حىت ادلخول ا ىل ال قبية املظلمة، 

لي لينا من زمن الكرامات، حنن حباجة ا  نه ويل هللا القادم ا  ه، ال ماكن لنا ا 

ال به؛ أ ية هللا العظمى!  حتت السامء ا 

ليه اخلرف جمددا؛ أ خر مرة  بعضمك يتندر عيل، وال خرون يقولون: عاد ا 

ليمك مبا وجدته  أ ودعت فهيا املشفى ال صفر اكن من أ س بوع، ال ن أ رس ا 

هناك؛ طبعا أ نمت دخلمتوه من قبل أ و هددمت به؛ مفن يعيش يف املدينة 

صحراء ال بد أ ن يس تخرج بطاقة الهوية املمغنطة؛ مدونة اليت حتاذي ال

 فهيا رؤاه وأ المه، مشاغباته بل وحىت نزواته.

من خاللها يعرفون عدد نوابت الضحك، مك مرة عاثت يف وصالت عقيل 

جرذان التجارب؛ أ ما ال ن فعيل الامتثال للك ما يرسون به ا يل؛ أ ان 

يل حبذاء مثقوب، وحبساء منمت هلم؛ اكئن مطيع، رضوا عين؛ تفضلوا ع

شهيي من وصفة أ ية هللا العظمى؛ قدميا اكنت أ ايت هللا تسعا؛ حرفوها؛ 
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ال قدس هللا  -أ تأ سف زادوا علهيا واحدة، س يدان؛ القابع يف مق املكدسة

أ شعلها خرااب؛ الْتم شط العرب؛ حترك ال ن غلامنه ينْتبون البالد  -رسه

 وخيربون ال وطان. 

صورته حيتفون هبا، أ قاموا عندها ثالث ليال  حني كنت هناك، وجدت

من الس بعة اليت أ ضافوين فهيا يف تكل الثالجة اليت تقبع يف ابطن 

الصحراء، فوقها مترح الالكب الضاةل مما تركْتا أ هماهتا عند مقالب 

النفاايت أ و عند اجلسور أ و حىت ابلقرب من املباين ال ثرية، جوار 

مر مهنا التتار علقت فهيا رءوس املامليك من أ بواب أ بواب املدينة العتيقة 

هناك جاء اخللفاء من بالد الثلج، تركامن وبوش ناق بل وحىت من بالد 

الفرجنة جاء بوانبرته املغرور، خسروا من عرايب؛ املندوب السايم حيمك 

احملروسة، ومن يوهما والليايل تتواىل يف أ عقاب الهنارات، ما حدث يل يف 

عب وصفه؛ طلب مين رجل يشع البياض من ثيابه الليةل الرابعة يص

ونظارته؛ يضع قلام يف رقبته، ميسك حبقنة طويةل يف يده، أ مرين أ ن 

أ كتب حتية للس يد املعظمة صورته عىل احلائط؛ أ خربته ورقة يف يده 

أ نين أ جيد العزف عىل احلروف ومن مث أ برع يف حل لغز اللكامت 

ه لالعرتاض، دلهيم سلطة مطلقة املتقاطعة؛ امتثلت ل مره؛ هناك ال وج

نين عاقل مبا فيه ألمن املمكن أ ن جيعلين جروا أ و هرا أ و حىت خفاشا؛ و

لينا  الكفاية؛ أ خذت يف الثناء عىل الس يد أ ية هللا العظمى؛ يرسل ا 
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الكهرابء، هيبنا رمال الصحراء لنس تحم فهيا، ميدان بأ رغفة نضعها يف 

 شهادات املدرسة؛ عوضا عن كعك العيد.

خذت يف احلديث عنه؛ هنا شكرين الرجل اذلي يرتدي لك يشء أ  

لينا أ ية هللا  أ بيض؛ لكنه سأ لين يف لؤم: وما رأ يك يف النعم اليت يأ يت هبا ا 

 العظمى الس يد تعاىل ذكره؟

ويف لك عرص عندان أ ية عظمى؛ ال ن صار دلينا فائض مهنا؛ اي لل ىس 

متتىلء الشوارع بصورمه، ما عاد أ حد هيمت بتكل البضاعة املزجاة غريان، 

تضخمت صفحات الكتب وأ رفف ابعة الصحف مبقاالت عن براكهتم، 

شارات املرور ال بد من مأ ثوراهتم، القطارات واملطارات بل  عند ا 

 واحلارات وال زقة تزخر هبيالكهم الزاهية.

طبعا تعلمون أ ن ثويب أ ش به ابلغرابل وما تبقى منه تتقافز داخهل "أ لكوين 

حني تذكرت هذه امجلةل انتابين حضك هس تريي؛ لك أ صدقايئ الرباغيث" 

هنم يعلمون أ نين مقبل عىل حاةل اجلنون؛ تس متر  أ خذوا يف النحيب؛ ا 

معي يومني أ خرين من تكل ال ايم الس بعة؛ لن يكون يف مقدوري تمكةل 

 احلديث عن هبات الس يد أ ية هللا العظمى!

ا توقفت عنده، جاء رجالن لكنين وعدهتم أ ن أ جعل هلم ليةل لنمكل فهيا م

وأ مساكين من قديم؛ علقا رأ يس يف حبل الغس يل اذلي اكنت زوجيت 

ترص أ ن أ تدىل منه لك يوم وأ يت لها براحئة الطعام من انفذة اجلريان، 
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اكنت تطبخ علهيا حفنة من املاء خملوطا بفضائل الس يد ال عظم املوزعة 

يل يف متام قواها يف نرشات ال خبار وعند ابعة الصحف؛ طبعا يه مث

العقلية؛ لكن لل سف مل حتظ مثيل ابلس بعة أ ايم يف ضيافة البيت 

ال صفر؛ أ خربين الس يد املرتدي لك يشء أ بيض أ هنم عام قريب يفتتحون 

 نزال لزوجات البارعني يف الثناء عىل أ ية هللا العظمى.

ملشيته أ و  -حىت ولو اكن ملقا -حيلو الصمت رهبة السوط، ينثال املدحي

شارته.  لغامزة عينيه، فامجليع رهن ا 

سترس زوجيت هبذا النبأ ؛ يف الغد س تكون لك نساء املدينة يف حاةل من 

السعادة؛ فال خ ال كرب واذلي يعرف يف جممتع البيت ال صفر بأ ية هللا 

هنن مولعات بطلعته، يبدو أ ن البالد  العظمى، دليه وجنتان أ رساتن؛ ا 

 يي حىت يأ يت اخلريف.مقبةل عىل مومس من الشدو لن ينْت 
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 اجلرنال يف كوبر

توارثْتا عن أ هما  -منذ أ ن نظرت ا ىل وهجيي يف املرأ ة اليت تركْتا يل جديت

اليت اكنت جتيد غزل احلاكايت يف ابحة ادلار حتت ظل جشرة امجلزي 

مادت يب ال رض، أ فزعتين تكل التجاعيد يبدو أ ن الزمن ترك -العمالقة

لك أ ونة من هيزأ  به؛ دامئا أ جتنب احلديث عن بصمته يف عناد؛ خيتار 

الارحتال ا ىل اجلهة ال خرى، أ حاول أ ن يتأ خر ذكل بضع س نني، أ سطر 

أ حاليم، أ منق ثيايب رمبا يه ممزقة وجدت قطا ميسك بفأ ر اكن يعبث 

هنا تعود ا ىل أ ايم موضة البنطال املتسع والشعر اذلي يش به  داخلها؛ ا 

قرين تيس بري، أ صلح من أ ي خلل؛  جشرة التوت، متند السوالف كام

اليوم ال حاجة يب ا ىل هذه ال ش ياء، أ ش ْتيي أ ن أ كتب لكامت غزل لتكل 

الفتاة اليت غادرت دون أ ن ترتك يل عنواهنا؛ قالت أ يم دمهها القطار بأ مر 

صدري ابلهواء؛ تنتابين أل من اجلرنال، عبثا أ حاول أ ن أ جري ومن مث ميت

ط يب؛ أ دركته قبل أ ن يمتطى، لك ما فيه عةل العجز، رمغ اهلم اذلي حيو 

يشعرين بأ نين يف عامل أ خر ؛ املرأ ة تشكو هام، الفتاة تنظر من النافذة  

 غري عابئة مبا تقوهل أ هما.

أ دير وهجيي يف ملل، ينتظر املقابل دوره عىل نفس السكة احلديدية، لن 

لظالل يسمح هل القابع يف البناية البيضاء أ و امحلراء أ و حىت الباهتة ا

وال لوان أ ن يغري مساره. ابعة احللوى يس تدرون عطف الراكب، حمصل 
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التذاكر هيدد من يْترب بغرامة شديدة، العيون ترقب املوقف يف 

 دهشة، أ حتسس ورقيت، بدأ ت أ شعر ابلغثيان.

 يف أ ي ماكن حنن ال ن؟

أ تساءل؛ حماوال متضية الوقت، ال جييب عيل أ حد؛ يبدو أ نين اخرتقت 

ت، صافرة القطار تدوي مثل طلقات املدافع حني يصيهبا حاجز الصم

اخلرس.  عىل ما يبدو لن تغادر تكل البناايت اجلجرية؛ أ لف صدأ  ميرح 

 بني أ رضاسها.

تلح عىل ذهين تكل الصورة املرعبة؛ شعر حيرتق ووجه عاجز؛ تغادر 

تكل الفتاة؛ تتبعها عيين؛ أ مكث شاردا؛ يقرتب حمصل القطار، 

 ا شفقة أ و ازدراء.يتجاوزين؛ رمب

ابئع املناديل ابئس، يبدو أ ن القطار جيمتع فيه لك من غادرمه احلظ؛ فىت 

نىث أليبحث عن فتاة؛ يرتدي نظارة سوداء؛ خيتلس من ثقهبا نظرة 

 يرتاقص شعرها.

يدب رجل بساقه اخلشبية؛ هالين ارصاره عىل الركض بني العرابت؛ 

ه، ال عرج ينظر ا يل هازئا؛ يتطوح القطار همزتا؛ يوشك أ ن يقع عىل جنب

 أ ختيهل جعده صانع العاهات يف " زقاق املدق".
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أ قرتب من احملطة؛ منر فوق الهنر؛ يرتاقص الرجل اذلي بساق واحدة، 

يتدافع القادمون من البالد البعيدة؛ ال أ حد ينتظرين، امرأ ة ذات شعر 

ن  الغجر ال خملوط حبناء، تربز أ س ناهنا اذلهبية، يلف خرصها؛ يقال : ا 

يس تحون، أ تذكر تكل الفتاة اليت ميتيلء وهجها أ نوثة؛ أ حتسس وهجيي؛ 

 أ اكد أ ملس تكل البرثات يف وهجيي.

ابعة الصحف جيمعون أ وراقهم؛ أ ختلس العناوين؛ جرنال أ خر تسقط 

ورقته يدفعون به ا ىل كوبر؛ يأ تونه ابلصحف؛ يرتاقص ملوحا بعصاه، 

أ بيض وأ خر أ زرق حيتسون  أ س تجمع صورة الكنداكة، يف بالد هنرها

الشاي ومن مث خيتلفون يف خصب؛ ينامون كثريا؛ أ رأ يمت بدلا امسه 

 كسال؟!

أ تذكر معلمي يف الثانوية؛ عرفين ابلعطربة وأ رض اجلزيرة اليت تطعم لك 

العرب؛ أ فتخر ابال مام املهدي، بأ م درمان؛ تكل اليت تس تدعي حب 

 الرمان، كنت أ شدو مع اجملذوب!

ون وحني هيدمه التعب؛ يتشامتون بلكامت الطيب صاحل، ال ن سيتعارك

حيمل لك واحد مهنم ب"مومس الهجرة ا ىل الشامل" أ ن مهند واحلجرة 

 فريقي العتيق.إلالعتيقة وخشب الصندل والبخور ا
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اجلرنال يف مصاله؛ يمتمت بأ وراده؛ يوصهيم خريا ابلوطن؛ ال يدري أ ن 

هنم خارصته لعب فهيا قرد زجني، اي هل من زول  يثري خصبا؛ حقا ا 

 يتندرون عليه، حاكايت سرتوى عنه يف الصحف الزهيدة المثن!

حني يكون الاصطفاف حداي بني قوى انهضة متجذرة يف معق وطن 

بلك مساربه ومشاربه ، يعايش احلمل ويعانق الواقع، بني خيار احلياة 

وعدمية الفساد، حني تطل أ شالء الشهداء ممزقة ملقاة عىل قارعة 

ريق، بني يدي جزار دموي منتش ابلقتل والقيح، بني خملفات الط

عصور القهر والعهر ، ال جيد وادل الشهيد ما يسليه عن ودله، والثلكى 

ملكومة بوحيدها ، تراه ينادهيا يرسل لها أ نينه من جزاره القبيح منظرا ، 

أ س نانه بني شدقيه تتزنى دما، حني تتخيل صورة للش يطان وبطانته 

ظر ذكل اجلرنال الكهل الطاعن يف معر ملكل بلك قيح أ و ؛يكفيك من

 حفيح أ فعى الكوبرا.

أ محد هللا أ ن وهبين عينا وأ عطاين قلام، حني يأ يت املساء سأ حيك ملن 

أ قابهل يف املقهيى العتيق عن الرجل اذلي خادن الغجرية، لن أ نىس 

ا بذكل ابلتأ كيد أ ن أ صف هلم تكل الفتاة اليت امتل ت أ نوثة؛ لن أ همت كثري 

ن النيل جنايش أ مسر.  اذلي أ وى ا ىل جوف كوبر أ و توكر؛ يقال ا 
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محدت هللا أ ن الهنر عندان ختلص من لك تكل ال صوات الزاعقة، بالدان 

انث من  تنام عىل وقع موس يقى انمعة، وينعم أ حصاب الس يقان اخلشبية اب 

 !الغجر!
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 ليل صنعاء!

حرك الوساوس واخلياالت حمدثة دقت الساعة معلنة منتصف الليل؛ تت

ال من تلبس ته الظنون، مثة حفيف ل وراق الشجر  خصبا اليدري به ا 

يرتك فزعا، متوء يف تكل اللحظات القطط الثالث اليت رزقنا هبا؛ انضم 

جرو صغري ا ىل اللكبني اذلين رضهبام العجز، عهل يفلح يف أ ن يأ تينا 

ار دون حدث مغاير، بدأ  جبديد، لك يشء هنا اعتاد الراتبة، ميىض الهن

النوم خيايلين وس نه، تتسلل ال حداث وقد ارتسمت خشوصا هبا حياة، 

مرهقا ذهبت ا ىل عامل أ خر؛ تأ يت بلقيس قد كشفت عن ساقهيا؛ أ حاول 

لهيا، تمتلكين رهبة ملكة دلهيا حرس شديد!  النظر ا 

 يس تدير وهجها مقرا ينري ظلمة جحريت الرابضة يف جوف الصحراء؛

هذا يقال ا ن دلهيا ساقا عزنة. أ بدو قواي ميتكل أ فياال وأ سودا، يصدر رمغ 

لهيا كريس العرش اذلي جاءين فوق تالل من جاممج؛  أ مرا بأ ن حيملوا ا 

متوء القطط جمددا تنبح الالكب، يهنق امحلار ال شهب؛ يبدو أ هنم 

 يتجاوبون مع احلمل فهيزأ ون بصاحهبم اذلي انفكت تكة رسواهل!

أ يب اذلي ارحتل منذ فرتة، يشري بس بابته حمذرا: بلقيس من أ ملح صورة 

 اس ْتام هبا قتلته!

هنم حيتفون بأ مري  يزعق خارج البيت؛ ينعب غراب ويتبعه وطواط؛ ا 

س يجدون يف بالطه خصورا وحنورا؛ يتنادى أ وابش ميسكون بزانبري 
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تقارب العصافري؛ حقا حتتاج بلقبس عرسا يليق ابلمين اذلي اكن يوما 

 ا!سعيد

تومض عينا الربدوين احلجريتان؛ عاشق صنعاء اذلي تراقصت بلقيس يف 

 ايدماج السل واجلرب! -رهينة-خمدعه؛ 

 امسع ايودلي:-

ابلقرب من ابب البيت جحر؛ ارفعه س تجد حتته س يفا يعلوه الصدأ ؛ 

اغتسل وتطهر؛ اطرد ومه الانىث، اقتل الفأ ر ذا اذلنب ال سود، حيهنا 

 يهنار سد احلبش.

 ح خيايل فأ مثل من جامل ذات الساقني تْتاداين فوق حبر من مرمر.يرس 

هيزأ  يب الربدوين؛ فنصيحة أ يب بس يف وفأ ر يف حمل ليةل صيف؛ ملكة 

 وعرش وقرص!

أ غط يف النوم وهتزأ  يب بلقبس؛ كيف حلامل وقد فكت تكة رسواهل أ ن 

فوا حيمل بتكل اليت يوما داعبت خيال نيب هللا سلامين وقد رمق اجلن وعز 

يقاع احلرب.  هل ا 

 وصنعوا هل متاثيل وجفان تش به اجلواب.
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بدأ ت أ توجس من ثياهبا ومن ملة شفتهيا، هذا زمن الترسي ابال ماء؛ أ ما 

أ ن تكون صاحبة المين خترت يف جحرة انئية من بيت جحري حتوطه 

 الالكب ومتوء حوهل القطط وهتزأ  به البومة العجوز مفحال أ ن ترىض به!
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 الطيب صاحل وليا!

عىل غري عاديت منت مبكرا، زارين طيف رجل طويل يتعمم بشال أ بيض 

يرتدي عباءة محراء من صوف الغمن، يتوك  عىل عصا من أ بنوس، يفرت 

مفه عن ابتسامة طيبة، يف جملسه حترض بنت جمذوب لكهنا التردد غري 

أ ورادها متسك مبس بحة ذات تسعة وتسعني حبة، هتمي يف ملكوت 

نه الطيب صاحل، اعتدل يف جلس ته مث هناها أ ن تأ يت بزنقها ع لوي، يقال ا 

مرة أ خرى، من بعيد موالان احلنني يامتيل مينة ويرسة يف خلوته، جاء ضو 

البيت راكبا حامره، حس نة بنت محمود تقف خلف الباب، ينسدل شعرها 

وترتاقص رمانتا صدرها، يهبت مصطفى سعيد ذكل اذلي غزا بنات 

 عقر دايرهن، مايزال أ ثر املاء عىل ثيابه حيث أ لقى بنفسه يف الروم يف

الهنر يظن أ نه يتطهر من دنس ما اقرتف، أ مجع حبات من متر خنةل عىل 

اجلندول، هل ترى الطيب صاحل اكن وليا من أ ولياء هللا اذلين عربوا 

 احلياة اتركني فهيا احلب بذورا ملا حين بعد غرسها؟

هنن قتيالت هوى مصطفى سعيد   من بعيد تتعارك فتيات شقراوت ا 

حيرضن جملس الطيب صاحل، خيتصمن مصطفى سعيد، ميسك موالان 

الطيب عن الالكم، يرسح خبياهل بعيدا، لقد انْتيى مومس الهجرة ا ىل 

الشامل، عاد زمن ال ولياء مبا حيلو مهنم ادلعاء والامتس الربكة، مل حياول 

دون وقائعه، أ عواد البخور والعنرب والند ورسير من أ حد بعده أ ن ي
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أ بنوس مطعم ابلعاج يرجت من عراك وخصب مينعين حياء تعلمته من 

موالان أ ن أ ذكره، أ سد حمنط عند مدخل احلجرة، س تائر مخملية ذات 

 أ لوان محراء، مل يبح مصطفى سعيد برسه حلس نة بنت محمود!

 ق يف النيل قباةل كرمكول!مىض وترك لها الصغريين يبحثان عن أ ب غر 

ما أ شد ما ندمت عىل قويل بأ ن الطيب صاحل اكن مدلسا، تكل مقوةل 

 تبني عدم صدقها، لقد صار من أ ولياء البالد الطيبة. 

ينتبه ا ىل حضوري، هيبين ورقة وقلام، يشري بس بابته انحية ضو البيت، 

 املنيس يمتمت بدعاء مبارك، جيري سن قلمي عىل وجه الورقة، مل أ عد ذكل

اذلي كتب عنه ذكرايته لقد ارتفع ذكره حني ذكره، يف بالد حتتيس القهوة 

وتقرأ  الصحف وتتجاذب أ طراف احلديث، هيبونك الود واحلب، أ نست 

لهيا قبست مهنا، موالان احلنني هناك يقطر ريقه شهدا،  انرا، أ رسعت ا 

بنت تدور رأ يس، أ نطرح أ رضا يدثرين الطيب بعباءته، يف حنو جتذبين 

جمذوب، أ راها تش به أ يم أ انم عىل رجلها، تشدين حس نة بنت محمود، 

 تراين طفال!

لهيا أ ن تدنو من جملسه، يعطهيا مفتاح جحرة  يضحك الطيب يشري ا 

مصطفى سعيد الرسية، هترول مرسعة حترض مس بحة طويةل وجسادة 

صالة وجلبااب أ بيض، يكتب موالان احلنني كتااب، تزغرد بنت جمذوب، 

 وجين الطيب حس نة بنت محمود!لقد ز 
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مل يكتف هبذا وهبين رصة مملوءة جبنهيات ذهبية مما اكن يدفع به كتشرن 

ا ىل ادلراويش حماوال خداعهم؛ مل خيونوا أ وسعوه حبراهبم دوى الرصاص 

ليه، أ عاذين ابهلل ثالاث من رش  فهوى ابن الشقراء، أ خذ برأ يس جيرين ا 

ذا حسد، ومن سوء ما تفعل النس وة يف املدينة، توجه ا ىل القبةل حاسد ا 

 ورفع يديه يدعو ربه!

حني ذاك أ خربت أ يم فقالت: ايبين الروح ترسح يف ملكوت هللا، 

تذكرت أ يب هل تراه التقى الطيب صاحل يف العامل ال خر فاملوىت 

 يزتاورون.

 رمبا خيربه بأ نين متمي به. 

أ حتسس تدق ساعة بيج بن بصوت أ رس خترب رمغ ما حدث: هنا لندن، 

ذراعي ال يرس لقد تلقيت لقاح كوروان وللعجب اكن من هناك، يبدو أ ننا 

 س نظل ندور يف ساقية  الامرباطورية اليت التغيب عهنا الشمس!

راايت خرضاء وجنوم وهالل تعلو بريق بيد درويش ميتطي صهوة جواد  

 عريب! 

وأ جشار مقام موالان الطيب صاحل يف تكل البالد الطاهرة، نيالن حيوطانه 

امجلزي العتيقة طعام لدلراويش اذلين يطفون ابل ولياء، جاء من بعيد 

 حيث عامصة الضباب، ليسكن يف خالوي السودان وجبل ال ولياء!
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 رساةل ا ىل ماراي

 ملاذا تقذف السامء تكل امحلم من اللهب

انتابته حاةل من الرعب حني شاهد هذه ال رواح تصعد ا ىل أ عىل،أ مله أ ن 

ي يف داخهل قد حتجر،هكذا جاءته ال وامر،تبا للك قاتل أ اي اال نسان اذل

 اكن جنسه أ و دينه!

أ خذته رجفة جراء ما فعل،أ ل جل ذكل القابع يف تكل البناية العتيقة يفعل 

 هذا؟

بليس،كفى هذا املعجون برشوره ما حدث هل من خواء  لقد تعاقد مع ا 

كهنا الفوداك الروح وموت الضمري،بأ ي جريرة يعاقب هؤالء املساكني،ل

هنا تذهب ابلرأ س،تذكر ماراي،مك حيهبا!  ،حقا ا 

ل جل عيوهنا،يفعل هذا،يه حتب أ ن يقص علهيا مغامراته، اكن يسعد 

 حني تلقي السوخوي امحلم،فيمثل لك ليةل.

أ مسك هباتفه ،س يخرب ماراي حباكية مل تسمع هبا من قبل ،فهو ال ن 

قد جاءوا به ا ىل يغوص مع لك ك س من امخلر يف ذكل املستنقع،ل

هنا،ليته ما قرأ  عن جمد أ ابئه ،أ خربه أ بوه أ ن جده اكن ممن أ ذاقوا هتلر 

 اجلحمي يف سان بطرس بورج!

 ليذهب لينني ا ىل اجلحمي وحده ،كيف هلم أ ن زيفوا التارخي؟
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وها هو ال ن يدمر اجلغرافيا أ يضا،صار معول هدم بيد ذكل القيرص القابع 

 يف الكرملني.

ليك!أ ه اي ماراي   ،لمك أ ش تاق ا 

و لنيقوال  امجليل حز يف نفيس أ ال أ كون معكام يف عيد ميالده،حرمت 

منكام،يؤملين أ ن هؤالء الصغار ال جيدون هدااي ال عياد،بل اس تحالت 

 أ عامرمه ا ىل موت يتكرر لك يوم،ما أ مجل نيقوال!

أ ش ْتيي أ ن أ ضع يدي عىل خرصك،ال أ ود أ ن أ شعل الغرية فيك،فلك ليةل 

ساء هؤالء اذلين نقاتل معهم،اليبخلون علينا،فهم كرماء دلرجة نضاجع ن 

 السفه.

عن قريب س نلتقي،ال أ دري مىت،لكن مثة همام مل تنته بعد،حنن اي ماراي 

الكب ضاةل ،أ رجو أ ال يزجعك هذا كثريا،نعاقر امخلر ونضاجع النساء،مث 

نقتات موجات ادلعاية السوداء،العامل هكذا،ال ماكن فيه لهؤالء 

صغار،لكن ما حيزنين كثريا،أ نين حرمت من رؤية نيقوال الصغري ليةل ال

عيد امليالد،أ عمل أ ن هدااي اباب نويل الرائعة جاءته،أ ما حنن هنا فأ عياد 

اثرة،انظري ها يه الغوطة صارت وش يا يزدان بتكل  امليالد أ شد ا 

 الورود امحلراء،نأ ىت ا ىل هنا،نتعاهد مع الش يطان،اي لسخرية القدر،هؤالء

 القابعون يف تكل ال رض مل يرفعوا بعد الراايت البيضاء،مللنا !



118 
 

جابة عىل تكل ال س ئةل اليت  يف احلقيقة أ ان كرهت نفيس،رصت ال أ جد ا 

ال بذكل ادلمار اذلي نقدمه  دبت يف عقيل،حنن الكب والغة،ال قمية لنا ا 

 للعامل،ال تصدقهيم.

 الالكرتوين؟هذه رساليت عن هذا اليوم،ال أ دري سبب غلق بريدك 

 منذ يومني وهو معطل.

نيقوال يصارع املوت،لقد سقط من فوق دراجته حني اكن يتزنه صبيحة 

ال حد،شغلت عنه ماراي،اكنت هناك حيث ال ضواء المثةل،أ غلقت هاتفها 

معدا،لقد ملت من انتظاره،هنا حيث تذهب الفوداك ابلعقل،يفعل املرء 

 ما يريد!

 وع أ الم واحد عاشه املس يح.ليذهب هو ا ىل اجلحمي،يكفي أ س ب

نه العامل  أ صوات مرعبة تأ ىت من هناك،تطايرت ال شالء يف مرتو ال نفاق،ا 

املسكون برغبة اخلراب،نيقوال يزنف عىل رصيف أ محر،يف الليةل السابقة 

اكنت ماراي تس تلقي يف قذارة ال حد لها،العرشات من الربامع الغضة يف 

 حلت ابل رض،هل انزوى خان ش يخون تس تنشق السارين،لعنة هللا

 بسوع يف ركن مْتدم يبيك ل الم ال طفال؟!
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 حمروسة اي بدل!

جتوب حارتنا حاكايت مالها حرص، أ الف جاءوا مث مضوا دون أ ن يرتكوا 

بصمة، يف بالد تنام من املغرب وتصحو عىل س ياط اذلل، وحدها تفرد 

الكولريا مساحة من ذاكرهتا، أ رسار خفية احتفظت هبا؛ يوم رضب وابء 

الناس؛ مات كثريون، اكن الطوفان ال صفر مثل رايح امخلاسني غطى 

نذار يف فزع، يمتكل الناس اخلوف؛  سامء احملروسة، تدوي صافرات اال 

يقول مع املواوي: هتلر زحف جبيشه مثل الثعبان؛ يقرتب من 

اال سكندرية، مصيبة كبرية لو تقابل مع جيش الاحتالل اال جنلزيي يف 

فرحان؛ ودل جمنون يلف يف احلارة  -ربنا يقهره -ابن أ بو مندوراملدينة؛ 

ويتطوح وهرتل بالكم غريب؛ حايف ولو لقي فردة حذاء عىل الكوم 

وضعها عىل رأ سه؛ واي سالم ليةل العيد يغطس يف النيل؛ وميكن 

يس ْتبل وخيرج عرايان؛  ومن حتت عيوهنن البجحة تتشوفه النسوان، 

ن الرجال يعاقبون ابخليص؛ حىت ال ميارسوا هل هو الاش ْتاء يف زمن اك

 رجولْتم يف اخلفاء؟

ذا اكن الرجال مصابني ابلعجز؟  سأ لْتا: ومن أ ين تأ يت البرش، ا 

حمروس من العني اي ودلي، تكل اكنت لكمْتا اليت حيلو لها أ ن تعطف  

هبا حيامن تناديه أ و تطلب منه شيئا، وحيدها اذلي انطوت عليه معرها، 



120 
 

به ولوسامته، حياء العذراء، فتوة الش باب، عقل الكبار، حسدوها ل د

 ال ن صارت وحيدة!

 أ ين ذهب؟

 ال تدري!

كرثت يف عزبتنا الشائعات؛ بنت حلوة، صفراء الشعر سلبت عقهل، 

نه مىش يف سكة الندامة، تعددت ال حاديث، لكهنم ما  أ خرون يقولون ا 

 جاءوا ابخلرب اليقني.

حيلو لنا أ ن نناديه بذكل اللقب املركب؛ اي  حىت أ ننا نسينا امسه احلقيقي،

حمروس من العني ،هذه عادة طريفة، ظللنا نتندر هبا وقتا طويال، حىت 

هنم  شاع هذا اللقب يف لك وحيد أ بويه، الناس يف عزبتنا بسطاء، ا 

يرضون ابلكفاف من لك يشء، المتوين صار دلهيم عهدة، اخلفري املنتفخ 

مزوج ابدلود ابلتاكيد طعاهمم املفضل، رشبة البطن ميثل السلطة، املش امل

البلهارس يا منْتيى ادلواء، مع فرحات التومريج والسايخ مزين امحلري 

ليه وقت ادلاء.  ومسعودة  ادلاية"العرجا"أ مه من يلجأ ون ا 

يوم والدته اكن احلريق الكبري، زغردت النار يف الناحية الرشقية هجة 

اكن حسب مزاهجا، يكرهون كومة العفريت، الناس هنا تفرس ال م

وحيبون تبعا لهوامه، بدل جعيب، يدمن الرغي يف الفايض، ساعة العرص 

يقعدون عند " جدر الغجر" يتسلون حباكايت املطلقات، ورمبا خيمتون 
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حديهثم ابلتندر والغمز عىل بعضهم البعض، الودل احملروس من العني 

لبندر، لعنة هللا عىل اختفى، البنت الصفراء سلبت عقهل، أ صهل تعمل يف ا

الورقة والقمل، هكذا قالت مسعودة العرجا، حيلو لها أ ن جتالسهم حني ال 

ال يف ليةل البدر، الرجال حيلو هلم يف  يكمتل القمر، فالنسوان ال يدلن ا 

العمتة قرهبن، تضحك مسعودة حىت يبني سقف حنكها اخلايل، يقهقه 

 ري.فرحات مزين الصحة، يرتاقص السايخ حالق امحل

والقطار من بعيد يتلوى مثل ثعبان الربكة، زمارته تنطلق قذيفة مدفع 

هاون مسعنا عنه يوم ما رضب هتلر العلمني، حاكية رواها أ بو طيفة 

عالمة العزبة، والغريب أ نه اكن ال يكتب وال يقرأ ، ميسك ورقة جرانل 

قدمي ويدور فيه، اجلهل معى واملرض هنا ابلفدان، احملروس من العني 

لبس البالطو ال بيض نزل من حمطة س هنور وعند مجزية رشدح طلع هل 

مزين الصحة وهات اي رضب ابلنبوت، ساح يف دمه، أ صل احلمل حمال 

 عىل عزبة عاشت معرها يف البؤس.

اش تغل الصوات احلزين، جرى الغالبة من الغيطان، حلقوه وهو يف أ خر 

، السائق يبحث نغس، ركبوه حامرة وهدان، عند احملطة وقف القطار

عن عزنته الشاردة؛ جرت ميينا وشامال ملا أ مسكوا هبا اكن احملروس قد 

ركب، ومن يوهما حرمت العزبة من يد الشفاء، رتعت فهيا الغرابن، اكن 

حلام كبريا انطوى، غىن أ بوطيفة أ لف موال حزين، الكره اي بدل داء رسى 
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اص اسودت يف الشارع، روى احلزاىن ماء العلقم، خباص وراء خب

 العزبة وانترش فهيا النواح.

خنةل واقفة يتمية لكام مر من حتْتا ابن ليل تداريه، حتري اخلفر عىل 

الصوت حىت لو اكن حامال جلريدة خرضاء ومعلق فهيا راية، انطلقوا 

وانفلت عقاهلم، ساح الكفر يف البهل والعمى، رتعت يف جحرة الناظر 

ب من الهناية تبدأ  من جديد، مكتوب الفرئان، وملا تكمتل احلاكية وتقرت 

 اذلل والعمى عىل كفر املنيس.

رضبتين يف خدي، رمت ابلرتاب يف عيين، اسكت، اخلواجه وحده 

مسموح هل بركوب اخليل يف الكفر، بنات حتل من عىل حبل املش نقة، 

 عرائس يف طلعة الربيع، يف القرص حناء وعسل وقرص خد امجليل.

ا يكون غريب ال طوار؟ حىت ولو اكنت ل بهل؛ أ م أ ن النسوان يعجهبن م

حديث عصاري حتت جشرة التوت العاقر؛ لك يشء هنا حيمل رس 

فنائه، البرش واحلجر بل حىت املكل نفسه حارصوه ، يلقون اجلوعى 

عراة ل سود تسكن قرب ثكنات قرص النيل، حاكية بدل مكتوب عليه 

 د.احلرية؛ حمروم من الفرح، دامئا يلبس ثوب احلدا

هل يكون فقر وقةل حيةل؛ من كرابيج اخلواجات؛ وس ية واللك فهيا عبد؛ 

وموالان املكل منشغل ابمجليالت يعرصونه هل عرشين زوجا من امحلام 
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يران، خلينا يف  ،أ خر املمتة مد نس به الطاهر وزوج أ خته فريدة من شاه ا 

 حالنا، السوايق عطشانة والنداهة لك يوم حدأ ة ختطف أ مجل البنات.

والقلعة جسن كبري، والبدل يف سكة ندامة تزحف  فهيا ديدان ال رض، 

لتوت وسكنْتا الفرئان، وجه احملروسة فيه ندوب من ليايل  قضبان ادللتا ا 

امخلر وطول السهر يف شارع محمد عيل، أ لف جغرية تبيع الهوى يف درب 

 سعادة حترسهن عساكر ادلورية.

 يقول املواوي: ابن أ بو مندور مايش يف الكفر هيرتل؛  

يوم زواج املكل لك الكفر س يلبس حذاء جديدا، وميكن نركب لكنا 

 قطار ادللتا ونبارك ملوالان عند قرص عابدين. 

لينا  زينة وراايت وطبل وزمر وخيل جتري يف الساحة؛ وموالان يشري ا 

من رشفة القرص، ونرجع الكفر احلزين وسط الرباري واحلامول نغين 

 طلعته وعلو مقامه؛ بدل تعرف املغىن وتنام يف اخلرابة.ملوالان؛ وجامل 

يف بالدان تأ يت احلمكة من أ فواه اجملانني، اي عزيز اي عزيز ؛ كبة اتخد 

هنا من مواليد هوجة عرايب، يه  اال جنلزي، يوم ما جاءوا يسننوها كتبوا ا 

ن احملروسة بدل مبارك، تعبت من النداهة؛ حضكت علهيا؛  ال تعرف غري ا 

جديت تسح حاكايت؛ وأ ان خليفْتا؛ ماتت ومل ترس ا يل بلك ما طبعا 

اخزتنته يف جحرة الفرن يف ليايل الش تاء الطويةل، يبدأ  العفاريت يف 

لهيا، عىل فكرة جديت هذه اكنت مؤاخية جنية، عندها  احلركة، ينصتون ا 
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الكم منسق؛ ال تعرف القراءة وال الكتابة؛ تذكرت العلبة السوداء اليت 

لكم ابلليل" راديو" قدمي؛ صنعه اخلواجة ماركوين اال يطايل؛ تظل اكنت تت

جديت حتيك يف متواصةل ال تنقطع حىت أ ذان ادليوك؛ ختطو أ قدام مفزعة، 

مواء القطة السوداء عند عتبة الباب اخلش يب اجملوف؛ تامتيل أ جشار 

الاكفور، دوي الرحي أ صوات عفاريت يف الظالم، من نصف عرص تغلق 

ن نسوان  البيوت عىل من فهيا؛ العسكري ال محر، س يت قالت ا 

اخلواجات حلوين، طول معري وأ ان أ حبث عن واحدة عيهنا خرضاء 

وشعرها أ صفر؛ لك البنات يف حارتنا سود؛ والبنت احللوة خطفها ابن 

 العمدة؛ حيت النسوان قسمة ونصيب يف كفران الغلبان.

ال رب القدرةيرضب لك من يقابهل، حىت الغجر اذلين ال يقدر ع   -لهيم ا 

يصبغون امحلري؛ يلعبون ابلبيضة واحلجر؛ اختفوا حتت عباءة الليل 

املظمل، لك واحد هرب بعياهل؛ سكن البيوت الرعب؛ السلطة شديدة، 

والتجريسة يف احلارة فضيحة؛ أ قوى شنب فهيا لو تعاظم يلبس جلباب 

 امرأ ته؛ وال جيرؤ واحد أ ن يعيص الالكم،

ابتليت ابحليك؛ أ خذتين من أ يم؛ أ يب عاجز، والعيال  منك هلل اي جديت،

كثرية والفقر مد غطاءه علينا، كنا نقتسم حبات ال رز، عىل أ ية حال 

هرب" روميل" ويوهما العمدة مجع الكفر لكه؛ واخلفراء جرسوا ابن 

 أ بومندور؛ سأ لتين صغرييت: يعىن أ يه؟
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ربطوا هل ضفرية، ركبوه حامر ابملقلوب: لبسوه جالبية س توته العايقة؛ 

 واكنت حفةل!

ومن يوهما وكرب اخلوف يف كفراملنيس؛ سكن الوطواط بوابة اجلامع 

ن ال والد  الكبري؛ تغريت املالمح؛ عىل لك ال لوان تدل النسوان، حىت ا 

اتهت يف بعضها؛ غري معروف من لعب يف اجلينات؛ رشح يل ال س تاذ 

حمةل أ بوعىل عن تكل  محمود القط يف حصة ال حياء أ ايم مدرسة اثنوية

الشفرة الوراثية؛ ميكن واحد من أ حصاب السوق  اذلين اعتدوا يف 

السبت معل خلطة رسية؛ زمان اكن عريف الكتاب خيدع س يدان، يقدله 

وحييك لنا حاكايت جعيبة؛ القرد مميون أ حب غزاةل؛ جرى وراءها، 

ل، رسق لها س باطة موز، أ حرض المتر من أ عىل النخةل، رسح به اخليا

 نىس نفسه؛ وقع مات.

هبانة ابئعة الفجل أ مست ابنْتا الكربى " دايان" وهللا البنت عسل؛   

 ميكن يرضب معها احلظ  وتعرف ودل مثل " دودي".

وجدها املواوي حاكية يرضب هبا املومس اجلديد، يبدأ  مبودل س يدي 

 البدوي وتكون امجلعة اليتمية قدام ساحة س يدان احلسني.

محصا وفوال انبتا، وطبال وشخاش يخ؛ ودياك يرقص،  وحترض يل جديت

 وببغاء يردد الصوت ال خري.
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   س ميفونية بيْتوفن

أ حبث عن امسي يف قامئة املوىت، فمثة نعاة مطلع لك مشس ينادون عىل 

راحل، أ خاف أ ن يفرتس ين هذا الغول؛ صدقوين أ نتعل حذايئ، أ حرض 

رمبا أ قابل أ حد املس ئولني، بطاقة هوييت املمغنطة، أ رتدي ثيااب رمسية؛ 

تشرتي أ دوات زينة مثلام تفعل ال زوجيت يه ال خرى نسيت عطورها، 

عالانت التلفاز تغري  ابيق النسوة فاملدينة متخمة بداء الزنق، ال تكف ا 

برغبات أ مثة؛ نعاين خريفا مس مترا، أ جشار حديقتنا مل تعد تورق، جذورها 

ذا ما حان مو  عدي اس تطعت املرور بني عليةل، لك هذا نذير، حىت ا 

يدي حارس املقابر، سأ ويص أ والدي بأ ن هيبوه بعض حلم شهيي، يقال 

عنه الكم جعيب؛ يضع خامته الناري عىل ظهر العابرين ا ىل العامل ال خر؛ 

يف ليةل حالكة السواد، يترسب داخل ال حياء ويدفع هبم ا ىل تكل 

جلنون، حديث يثري اجلبانة؛ لقد اس تأ ثر مباكنة مفزعة، بعضمك سيْتمين اب

داخيل أ س ئةل عدة، رمبا مل حين بعد دوري يف ركوب هذا الصندوق 

احملمول، لك ليةل أ تصفح جسل اذلين أ وىص هبم ال طباء خريا، يف البداية 

كنت مصااب ابلفزع، حني أ عرث عىل صديق يل اكن مدرجا عىل تكل 

تبدو غري القامئة مث أ جده مييش بني الناس أ هتم تكل الالحئة ابخلرف، 

دقيقة، مثة متسللل يتالعب هبا، يف الليل وحني يأ وي امجليع وخيدلون 

ا ىل النوم، غطيط جدي يش به صافرة القطار، يتسامع به اجلريان، يصدر 
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عنه ذكل الصوت، متزح أ خيت قائةل: جدان يعزف الس ميفونية الثامنة 

رة لبْتوفن، أ ه لو أ خربهتا مبا يرتأ ى يل: قطط سوداء تسقط أ وراق جش

التوت، يفتح ثعلب كريه مفه ليلْتم لك ورقة منعا من أ ن تصنع كومة 

تسكهنا اجلرذان، أ ما أ ان فأ تأ رحج بني السامء وال رض، بومة غريبة تنرش 

جناحهيا حتاول أ ن تبتلعين، يأ يت طائر أ خرض فيتعارك معها، تنظر ا يل 

ا ىل  بعينهيا املاكرتني، تريم حبجر فيس يل منه ديم، تشعر أ يم حباجيت

املاء؛ هتب مذعورة، أ رشب ومن مث أ ظل خائفا من أ ن يرسقين النوم 

 مرة اثنية.

وصاحب يل ارتدى قناعا حيس به ينجيه من خمالب الس باع، ليظل به 

يوما أ خر، نيس امسه، صار أ حد اذلين ثقبت ذاكرهتم، تواعدت معه أ ن 

ملربوطة منيش ا ىل العامل ال خر معا، خدعين وظل متشبثا بأ رجوحة الهواء ا

 خبيوط العنكبوت.

ثقبت أ يم أ ذين الميىن، يتدىل من رقبيت حبل مس بحة تناثرت حباته، 

طافت يب مقامات أ ولياء هللا الصاحلني؛ ختيلوا أ شاروا علهيا بأ ن تدعين 

ما مع أ هل الطريق، أ لبستين ثواب أ بيض، معمتين بشال الأ س بوعا ك

من الفول النابت  أ خرض، نذرت هلل أ ن توزع عىل مساكني أ م هامش كيةل

وبضعة أ رغفة حمشوة بلحم خروف ذكل ا ن عدت ابرئا من وساوس 

 اجلن.
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يف الليةل ال وىل مل أ من؛ جاءت ا ىل امرأ ة ترتاقص، صار الليل هنارا يس بح 

فيه املوىت من لك انحية، ترضبين خبارصهتا، أ قعى أ ماهما جروا، يف 

يل ماكان بني الصباح تساقطت أ وراق كثرية من جشرة التوت؛ مل أ جد 

هؤالء اذلين ذهبوا ا ىل العامل ال خر؛ القرية خترج لتسمل املوىت ا ىل الباب 

ال خر خبطاب ال حيتاج ا ىل عمل وصول، مل يعد واحد من هؤالء السابقني 

 ليخربان مبا عاينه هناك.

يوصدون علهيم بأ جحار وتل من الرمل؛ يقال: حىت ال يزامح اذلين  

ش يخ املسجد: مل تعد هل رشبة ماء؛ الهنر همدد أ وصلوه ا ىل هنا، خيربان 

 ابجلفاف فعىل املدرجني يف تكل القامئة أ ن يغادروا مرسعني.

لكام جاءتين أ يم بكوب من املاء أ رتعد خوفا عىل الهنر؛ عيل أ ن أ دعه 

للقادمني، تعيذين ابهلل ثالاث من رش الوسواس اخلناس، أ تدثر بغطاء 

قيدين ببعضه؛ خش ية أ ن أ ميش مسيك، تلف أ يم حول وسطى حبال؛ ت 

وأ ان انمئ، يف الليةل اليت أ مطرت فهيا السامء وأ لقت بقطع من الثلج كنت 

يرتدون -مصااب حبمى شديدة، مقصةل ترتاقص حتْتا رأ يس، يعزف جوقة

أ حلاان جنائزية، تنداخل أ ثناءها مقاطع لبيْتوفن،  -ثياب حفةل تنكرية

شري بريشة أ وزة تتداخل أ ؤدي دور املايسرتو، أ رتدي الردجنوت؛ أ  

النوتة املوس يقية، السمل خيلو من درجاته الصوتية؛ أ مسع صغارا يف املهد : 

 دو ري يم فا صو ال يس !
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ضوضاء يتبعها هتاف، مومس النفاق حان وقته، هذه عادة ال تنْتيي 

 وحاكية معادة أ ش به بساقية حجا..

 أ خيت، أ بدو كغراب يبحث يف ال رض؛ تظهر سوأ يت، ال هيمت يب غري

تأ خذ بيدي ومن مث ختفيين من ذكل الثعلب اذلي يلْتم أ وراق جشرة 

 التوت. لوحة سريايلية شديدة الغرابة.

يبدو أ ن اخليول متعبة؛ طال الش تاء، هذه أ ايم قل فهيا احلب، جتمدت 

الشوارع احمليطة بنا، تبعرثت خيوط احلاكايت اليت ختزتن ليهل الطويل، 

ظار املقيت، خيبو ضوء املصباح؛ أ وشك السواد ال يشء غري امللل والانت

نه زمن اش ْتاء ال حالم امجليةل، حىت الوجوه صارت  أ ن يفرتس العمر، ا 

ممتلئة خبيوط الك بة، ال أ حد هيمت بواهجة بيته، النساء هن ال خرايت 

ىل احلارات اخللفية  أ مهلن زينْتن ما عدن متربجات بزينة، تفر القطط ا 

ائز، حقا لقد خمي الصمت عىل النوافذ، يرتد صداه غري أ هبات حبنني العج

مطبقا عىل احلجرات املثقةل ابلوجع، يف اجلهة املقابةل مثة احتفاء مثري، 

يرتاقص عقرب الساعة مخمورا، تتصارع الشهوة ك منا يه غابة تفرتس 

امحلالن، تدور طاحونة الرغبة الضاةل اليت ظلت عالقة يف خيوط 

الشفق، جنوم تقرتب من السفح، الشمس العنكبوت، ليل يف محرة 

والقمر يتجاذابن اللهو يف عامل مثل من عربدة الش يطان، يف اجلهة املقابةل 

أ طفال يتجنبون الهنار، يسكنون أ قبية املوت، السامء تلقي بكتل انر، 
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أ حقا هذه لوحة سريايلية بلك ما تدل عليه هذه املفردة الىت صارت 

 عنواان لعرص انفلت من قيده؟!

يف نرشة ال خبار أ رقام الغرىق اذلين ابتلعهم البحر، واي لل سف مل يذكر 

 أ ين اس تقرت بطاقات هويْتم!

حتوم الغرابن يف السامء، لقد فرت أ رساب امحلام، مل يعد غري اللون القامت 

 اذلي يعرب عن عبثية املاكن وتفاهة اال نسان.

هذا الش تاء،  حاولت جاهدا أ ن أ طرد تكل الهالوس اليت الزمتين طيةل

املوقد احلجري ال يعطي غري دفء ابهت، الطعام هو ال خر حمشو 

ابلروتني اليويم ال جديد غري أ ن ال مل يزداد، الفراغ هو عنوان يناسبين 

بل أ صبح حامت عيل أ ن أ تعامل معه، اعتدت أ ن أ هرب من هوييت، 

 أ خذت أ تعامل ببالهة مع احمليطني يب، فكرت أ ن أ بدل ثيايب اليت تيش

يب، وضعت رابطة عنق خرضاء، مىت رأ ها القابعون يف الرسداب 

املطبق علهيم أ شعرمه بأ ن ال مل يلوح بعيدا، لكن أ حدا ال خيرج منه، 

لهيم، ترى  يبدو أ هنم انموا مثل أ هل الكهف، أ حبث عن مدخل أ خر ا 

 هل سأ جد جلسدي املثقل حبمهل فرجة بيهنم؟

 يعطون للواقف عند بوابة ال أ حد يعرفين، ال هيم فلك هؤالء مثيل ال

اجلبانة بطاقة هوية، يعرفهم بس اميمه؛ احلزن والعجز والنحول، وفقدان 

 الرغبة يف تعاطي احلياة!
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وحده يمتلمل من ذكل الغبش اذلي يعلوه، الصافنات اجلياد ترضب 

 بقوامئها، يس تحهثم أ ن يتحركوا بعيدا عن املدخل املرصود!

رع النس يان اذلي أ مسك خبالاي خمي، رصت أ كرث ولعا مبا فات، رهني شا

أ حاول أ ن أ هرب من أ بعاد اللوحة املتداعية رغام عين تتشبث يب أ لواهنا؛ 

 قيل يل يف يوم : ال سود ال يليق بك!

تساءل البعض: مل هذا الوشاح يلوح وشام فوق وجوه اكنت يف يوم 

 تغازل القمر، انتهبت فقد انْتت الساعة احملددة للصحو، عيل أ ن أ قبع

 جمددا يف ممر الرسداب، هذه حاةل تالزم القيد اذلي لكف يب دامئا!

توجب عيل الترسبل بأ غطية جديت العتيقة، ال نفع من تكل املصنعة يف 

بالد ال تعرف للحياة غري طلقات مسمومة، يف بالدان عاش اال نسان 

مرفوعا فوق رؤوس ال جشار، أ نمتي لهذا الرثى املشمول بعبق الزمان 

 ل مل، أ جتذر بأ معق طيات الوادي.وحالوة ا

لك الراحلني أ وصوا يل بأ قالهمم وأ وراقهم البيضاء، يرتكون الصفحة ال وىل 

يدرون أ نين ال خالية، يضعون بعض وصاايمه، يلمتسون يف الوفاء؛ 

هزيل، حيلو يل النوم ساعة يغلق الش يخ املسجد، تطلب منه أ يم أ ن 

 م أ زواج امحلام.خيصين بدعوة؛ ال تكف أ نيابه عن متزيق حل

مىض زمن من وراءه س نوات تبدلت حسن الناس يف كفران، ال بواب 

موصدة عىل مه ثقيل، يبدو أ ن حداث خطريا قد انطوت عليه، ينكر 
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بعضهم بعضا، دب الشيب والعجز يف أ جسادمه، أ خذت أ تلفت لك 

انحية، الشواهد كام يه، بل احلقول كام غادرهتا ال اهزتاز لشجر وال 

 لمثر.اجتناء 

محلتين رجيل ا ىل دارها، كنت فامي مىض أ رجوها حبيبة يل، رأ يْتا ليىل، 

وللك حمب لياله، أ ترقب وهجها، نظرة عينهيا، وهجها بلك ما رمسته 

داخل عقيل من صورة ال نىث اليت يبحث عهنا الرجل، لك هذا صار 

 متحجرا، نضب ماء احلب.

؛ جترى ال قدار ا ىل انرصفت حيث يلقي املهموم شاكيته ا ىل من يأ لفه

غاية واحدة، متسكت بقبضة هواء، أ تهند مهوم حلظة تغتال احلارض اذلي 

 ارتسم وهام.

يعقد الفزع حباهل يف لك انحية، يتالزم اخلوف والقهر كام لو اكن الكفر 

يتالعن عند ضفة هنر متخشب، وللشوق أ جنحة حتمهل حيث يضع خده 

 عند عطر أ حبته.

 أ ي ش يطان رسق الربيع!

 امت السامء بسحب كذاب ال تسقط مطرا وال تبلل ثرى متعطش.غ



133 
 

يف منعطفات الكفر أ لف أ ثر لغرابن تسكن اخلرابة، تصدر نعيقها لك 

أ ونة، تنْتش اللحم وتنرث بقاايه عند جبانة اجملرية؛ س نوات عزةل تقارب 

 مائة ماركزي؛ للك بدلة طامْتا وأ حزاهنا اليت تعرفها.

ابهتة، أ سامل من خلق سوداء، يزحف الوهن  تزتين نسوة كفران بأ لوان

 ويرسي الصوت يف فزاعة ليل ش توي ال هناية هل
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 عينا يعقوب!

ابت يدير يف عقهل أ لف فكرة، تزتامح الصور يف خميلته لفتيات يامتيلن 

غراء جعز أ ن يقاومه؛ ينظر مرة ا ىل صورة  أ نوثة، عيوهنن تضج بسحر وا 

قطار العمر اذلي ال ينتظر أ حدا؛ يف بالد تعاند وهجه يف املرأ ة وقد دمهه 

برة صدئة وجوها وأ قنعة مس تعارة؛ ترك الزمن بصمة  امجلال وترمس اب 

جتاعيده اليت لن متحى؛ أ دةل اهتامه ماثةل يف جسده شعر رأ سه وارتعاشة 

 أ صابعه، حىت نزق ال نىث ما عاد يراوده.

 ما اذلي أ صابه؟

يفر ا ىل شاشة التلفاز عهل ميىض وقتا خيرجه من تكل الراتبة؛ قناة  

ال غاين تبث أ ثريها الراقص، هؤالء جيددن ماء احلياة يف ظهره احملاط 

خبريف ميتد؛ خيتال جرذان يف صفقة عىل قرن الغزالن؛ تعدو الالكب 

يف اخلارج عىل حاممة وديعة؛ خرجت لتأ ىت بوعاء لنب فتستباح باكرهتا، 

ليه؛ تتحسسه؛ حرارة جسده تقارب يض ع يده يف مفه يتقيأ ؛ ترسع ا 

 ال ربعني!

 يسأ ل نفسه: هل تبدلت ال رض بغريها؟

رمبا جتاوزه الزمن مبراحل، لك اذلين عرفهم بدلوا أ زايءمه وغريوا أ سامءمه؛ 

س تري بل رفقة وجدها  فهذا زئفي وأ خر ليفي، وتكل سارة وهذه ا 
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يربض اذلئب يف الربية وعواءه جدعون، عاد يوسف ا ىل برئ س بع؛ 

 خييف ال طفال، يتحرق قلب يعقوب عيناه رضهبام العمى مرة أ خرى. 

ىل كتبه وأ قالمه  طار من موات؛ يعود مرسعا ا  يدامهه الصمت املغلف اب 

وأ وراقه، سكنت العناكب السطور واغتالت احلروف فبدت اللكامت 

 مشوهة مثقوبة ال تنيبء بغري الهذاين.

؛ ترشذمت ال ماكن وتغريت املسميات، مك اكن هذا يسخر من ذاته

 الشاعر حاملا حني قال: عىل هذه ال رض ما يس تحق احلياة!

 وهل ظل رمق بطاقة هويته "مخسون أ لفا"؟

 لن يسجل التارخي غري تكل اخملازي والهزامئ.

فامي مىض اكن يش مت راحئة أ بيه؛ مقيصه وقد مزقته اخملالب من دبر،    

 بعيدة؛ من هل ابلس يارة حيملونه معهم؟غادر ا ىل وهجة 

 أ زمكت ال نوف بعطن اخلرابة يسكهنا ثعلب ماكر.  

ايه؛ عياان وجدت  لقد رسق جحية البيت الكبري؛ ادعى أ ن الطيب وهبه ا 

أ مه أ ن بطهنا محلت ذات يوم بقابيل؛ يف العراء يلقى الصغار؛ كذا ال بناء 

 يدلسون، ترفع يدهيا تس تجلب سهام القدر!

نه مسكون ابخلوف، مل يبق غري ثيابه ميزقوهنا؛ حيتا ل عىل النوم فيتأ ىب، ا 

يشعلون النار يف أ رضه؛ تدب اكئنات غريبة يف املمرات ترسق الهنر 
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وهتدم البناايت العتيقة؛ اليمت أ دىم قلبه، انكسار خاطره تعجز املرايفء 

 أ ن تؤويه جعز املنايف حيارصه.

ده ظالم ليل ش توي؛ اختفى القمر يفتح النافذة فيتسلل النور وقد أ هج

وراء تكل ال سداف، يرتبك حني جيد العربة احملاطة بأ قنعة واقية؛ تتوجه 

العيون صوب انفذته؛ تنطلق أ وامر بأ ن يغلق كوته؛ يس تجيب يف ذعر؛ 

يش ْتيي أ ن جيلس أ ماهما؛ ميسك بريشة أ لوانه ويرمس لها صورة تفوق 

ها حبة عنب؛ شعرها وقد رائعة دافنيش؛ عيناها حبر من مرمر؛ شفتا

 سابق الرايح.

تناىه ا ىل أ ذنه صوت يشدو: عريتين ابلشيب وهو وقار؛ ليْتا عريتين مبا 

 هو عار!

 مايزال ا خوة يوسف حول اجلب يبكون! 

؛ لقد صار وهجة احلاملني مبقاعد عندها يعاقرون امخلر املعتقة؛ ويضاجعون 

أ بالها العطن وسكهنا  ذوات الهنود واخلصور؛ وحده هنا يف تكل البناية

 املوت.

تتابع أ قدام هؤالء القادمني من بالد الربتقال واليامسني؛ يبحثون عن تكل 

اخلريطة اليت احتفظ هبا؛ قبل أ ن يرحتل الطيب ا ىل العامل ال خر ترك 

وصيته؛ دسها يف خزانته العتيقة، هل وشت به تكل الراهبة حني طالع 

 سفر الرؤاي؟
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لفعل؛ ففي زمن السقوط يف برئ الس بع تتواىل مؤكد أ ن هذا قد حدث اب

 هزامئه.

يطول به الليل؛ جهرته أ ليفته اكن أ ش به جبذع جشرة رضبه اجلفاف، مل 

تسمع لكمة تطرب لها، تش ْتيي أ ن تزتين، خزانة مالبسها رضهبا العطن 

ورسحت فهيا العثة، هيرب ا ىل كتبه فيجدها بال عنوان؛ فقد هترأ ت 

 ى مهنا.وصارت كومة ال نفع يرجت
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 خمية ايوطن!

يرشب الشاي يف املقهيى اذلي حيتشد ابذلين يعيشون عىل الهامش؛ 

يتصفح جريدة الصباح؛ الجديد فهيا؛ اكد أ ن حيفظ سطورها؛ الميل من 

قراءة اال عالانت املبوبة لعل وعىس جيد وظيفة خالية؛ حيدق بعينيه يف 

التنام؛ امرأ ة حتمل أ رغفة املارين؛ أ مواج تغدو وتروح يف شوارع مدينة 

اخلزب وهترول ك ن قطارا يوشك أ ن يفوهتا؛ فناة تعدل من زينْتا قد 

ال من هاتف ميتيلء بأ الف من  أ خرجت مرأ ة صغرية من حقيبْتا القارغة ا 

 املعجبني؛ حتادهثم ليايل التسكع، تتقيء مرمغة؛ أ ية تفاهة تتدثر هبا!

 رمح جاف كام أ رض أ صيبت ابلتصحر.

عرابت سوداء تزجمر فتثري فزعا،  رجال مقنعون بأ ايدهيم هروات  

ينترشون يف لك ماكن، دوي رصاص هيز ال مكنة املصابة ابملوات؛ 

أ صوات متداخةل وهتافات، ينظر شاشة التلفاز املعلقة يف املقهيى 

الباهت؛ ال ش ياء تصاب ابلوهن؛ هنا مر اذلين تسكعوا يف أ ردية 

احلياة ؛ النيل جيري؛ أ غنيات مثرية؛ جيول الظالم؛ يتسولون قطرات 

بعينيه يف وجوه العابرين؛ يشء غري معتاد يبدو عىل وشك احلدوث؛ 

ينظر بعيدا؛ تعاود ذاببة طنيهنا، حتس به كومة من نفاايت ؛ يستسمل لها 

مرة فتدخل فاهه؛ هيشها ابلصحيفة يف يديه؛ ينتابه السأ م، يرتشف بعضا 
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يوم ش توي طويل؛ يس تديفء ابلشمس  من الشاي، يأ خذه اخلدر حيث

 وقد أ ظهرت وهجا أ خر للحياة!

يتلفت حوهل؛ صوت واهن يترسب ا ىل أ ذنيه؛ أ رغفة اخلزب ينادون علهيا؛ 

 يسخر مهنم؛ هؤالء حيلمون ابلعيش؛ ليس ابخلزب وحده حييا اال نسان!

 يتذكر مقوةل املس يح؛ مك اكن حكامي يف زمن الضالل! 

 أ زمنة للشمس وحضاها؟ أ ليست هناك مفردات أ خرى،

 ترى مايفعل؟

طعم اخليبة مر؛ رمغ ذكل اعتاد عليه؛ قد يفلح هؤالء يوما يف أ خذ قبضة 

من وجه؛ الليل شديد الربودة يف هناية اكنون ال ول؛ جتمعوا وقد أ شعلوا 

انرا للغد؛ حيمل أ حدمه بقااي أ خشاب من بناية عتيقة؛ يفنون أ هازجي 

مصابة ابخلرس؛ تتابع امجلوع تتجه صوب  مجيةل؛ يرتدد صداها يف أ حناء

 امليدان.

 وجوه املارين يستنكرها؛ من أ ين أ ىت هؤالء؟

 بسأ ل نفسه!

يبدو أ ن اجلوعى يبحثون عن أ رغفة تسد جوعْتم، خيرج اذلي حمك 

بأ مرها فيعلن وظائف جديدة؛ يتوعد هؤالء العابرين احلواجز بس بع 

ظاته ال خرية، يطلب جعاف؛ يسخرون منه؛ يبدو أ ن الفرعون يعيش حل
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موعدا، متوج الشوارع بطوفان هيدر، ينظر امليدان ال رحب، تعلوه راايت 

وأ انش يد، هتدر ال صوات برشا، حيتيس مزيدا من أ كواب الشاي تأ لكت 

شفتهيا؛ يبصق يف نزق، لكب يواقع أ خرى يف ممر خلفي؛ مدينة متتيلء 

 ابمحلاقات!

ثبات  يعاوده اخلدر؛ يأ خذ يف النوم، يرلكه ذو قناع أ سود؛ يطالبه اب 

الهوية؛ حيرك يده يف جيب سرتته؛ خيرج ورقة صفراء؛ بصاب ذو القناع 

ىل العربة الرسية  ال سود ابدلهشة؛ شهادة وفاة؛ هيزه يف عنف؛ يقتاده ا 

قريبا من امليدان؛ مئات غريه حيملون الورقة الصفراء، يهنالون علهيم 

 ابلعيص! 

رع واحلارات وال زقة؛ تتجمع عصافري تتواصل أ مواج العابرين الشوا

خرضاء؛ تدوي صيحة وراء أ خرى؛ عند مفرتق الطرق أ مواج من 

 احلاملني برغيف خزب ونسمة هواء!

ينتصف هنار يوم ش توي؛ يش تد الربد؛ تتدافع أ مواج من لك ماكن، 

جيرفه تيار العابرين احلواجز، جيد نفسه يف ماكن احلمل اذلي راوده حني 

تسع ل مثاهل؛ قريبا من هنا اجلامعة وقد نسج فهيا ثوب اكنت احلياة ت 

أ مانيه؛ يتذكر عبدامحليد ادليب وقد أ لقى بنفسه يف النيل؛ رمبا اكن 

يش هبه، اغتال الفقر أ مجل س نواته؛ يتذكر سكناه بني الرساايت وكوبري 
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ثروت؛ يوم أ ن جاء اكنت ساعة اجلامعة ترتاقص هل، توسع هل ماكان، هل 

 يعود الزمن؟

اعْتا سريمس لوحة مجيةل؛ لن جيلس عىل مقاعد املقايه الباهتة؛ ميسك س

ابلقمل ويدون حاكايته للصغار، يرتمن بأ بيات شعر حلوة؛ يغازل فتاته؛ 

س يعود فىت تراقصه ال حالم! امليدان يتسمع ل انت املقهورين؛ ميزق 

؛ الورقة الصفراء، يوسع صدره للهواء؛ يرمس عالمة ال مل؛ يراها من بعيد

 تبتسم هل؛ يبتين خمية؛ يف هذا املاكن ودل من جديد!
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 العصا الهزيةل

الساعة ال ن تقرتب من منتصف الليل،ال بواب املرشعة وجب أ ن تغلق 

جيدا ،مل يعد أ مان،انتبه للك حركة ،حنن مقبلون عىل فصل 

الش تاء،الرحي تغلب اليقظ ،ختدعه ،تكل يه فرصة اللصوص،دب 

قلبه،طار النوم من عينيه،انتابه القلق، أ خذ يبحث عن عصا اخلوف يف 

جده اليت اكنت تصلح ملثل هذه ال ايم،تذكر أ ن احلال تغريت كثريا عام 

اكنت عليه زمن اجلد،ثالثون عاما عىل رحيهل،وسائل اخلداع 

تغريت،أ صابْتا عدوى التقنية املعارصة،ال يكتفون بتكل احليواانت الهزيةل،  

هنم  حمرتفو  اللصوصية يف براعة حيسدون علهيا! ا 

يتتبعون خطوط الهواتف،املاكرون صار يتبادلون ال رقام الرسية للبطاقة 

 املمغنطة؛وهل تركت العلوم واحلواسيب جناة ل ي من هؤالء اخلاملني؟

هنم يتبادلون  حىت لقد عبث ذكل املوظف اللص حبساابت لك زمالئه،ا 

 بوها!أ دوار اللصوصية،مل يكتفوا الىت انْت 

ابتسم يف مرارة؛ فتكل العصا مىض زمهنا تهند يف أ ىس،الالكب تنبح يف 

ا رصار مل يعهدها تفعل مثل هذا من قبل،أ خذ يفكر فامي قد حيدث لو أ نه 

ظل ماكنه ال حيرك قدميه انحية الباب،جتمدت خطواته،يف ليةل مثل 

هذه انقطعت الكهرابء وهذا كثري ما حيدث،رمبا وقعت جشرة عىل 

الك،أ و لعلهم فعلوا هذا،رسقوا ثور ادلغيدي،يوهما اكنت السامء ال س
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تنذر بصاعقة، مل خيرج من بيته، يقف جانب احلائط يسرتق 

معاان يف  السمع،اللصوص يقبعون عند دوي الرحي،يس تغلون ذكل ا 

المتويه،يظن أ حصاب البيت أ ن احلركة الىت تصدر عن هؤالء اللصوص 

 فعل رحي،الزوجة قامت تمتطى!

 تراه يفعل ال ن؟ ما

نه خيتيبء خلف ال بواب املوصدة  الرحي ترضب جنبات البيت الطيين،ا 

ذا بعصا جده  بتكل ال جحار،تشعره ابل من يف تكل الليةل املرعبة،نظر فا 

منه غريها وبعض البقااي الىت ال نفع وراءها،اقرتب  1اليت توارثوها،مل يأ هتم

قبل،انطلقت الغيالن،لقد  مهنا بدأ  يشعر انحيْتا بأ لفة مل يعهدها من

جاءوا مع لكمة ذكل الصمن اذلي قبع فوق اكههل ثالثني عاما،مل تفلح أ لف 

عصا مثل تكل أ ن تنال منه،حتت أ انمهل وجد السوس قد ترك ندوبه 

هنا هشة لن تدفع لصا،وال ميكنه أ ن هيش هبا،احلاجة تقهر  عىل ظهرها،ا 

الامثنني عاما،يكفيه أ ن  صاحهبا،دار يف البيت أ يقظ وادله ذكل الكهل ذا

ينادى عليه يصدر صوات،ال ابء يف البيوت بركة،الصغار بدأ وا يف 

ا ن خرسوها  -ال قدر هللا-احلركة،امجليع اس تعدوا لتكل املنازةل الىت 

فقدوا لك يشء،رمبا عدا اللصوص عىل أ جوةل القمح،قازان السمن 

ر سيرسق،حىت ادلجاجات س يحرمون بيضها،دارت لك تكل ال فاك

السوداء براسه،عاود التيار الكهرابيئ رساينه،نظر من خالل ثقب 
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ابلباب اخلشب املتداعي،مثل مومياء الفرعون اذلي اكن هناك،هو من 

أ خرهجم من القمقم،اللكب ذكل احلارس الويف ممسك بطرف ثوب اللص 

ترك بعض دم عىل مفه،شعر بسعادة ابلغة،لقد جنامه هللا من تكل 

لقادمة رمبا يف الش تاء ،س يصلح ال بواب،لن ينىس أ ن يعد احملنة،يف املرة ا

عصا جيدة،س يضع يف مؤخرهتا قطعة من حديد مدببة،ترى هل قرأ  

 اللصوص أ فاكره حول تكل املؤامرة الىت تنعقد يف ظالم ليايل الش تاء؟

 عليه أ ن يدخر ماال،س يضع ملبة مضئية عند مدخل البيت هجة الطريق !

 .أ وشكت ساعة الفجر ال وىل
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 القبضة تعددت ال قاويل! الرواية

رضب السكون جنبات املاكن، حاةل من الصمت ختمي، ال يشء يوىح 

نه اخلريف املشعر  حبياة هنا، تامتيل ال جشار يف فزع؛ تتساقط أ وراقها ا 

بهناية احلياة؛ مات الرجل الكبري؛ أ صوات تتابع يف غري انقطاع، وال رض 

 خزانة ادلوار؟وال موال املكدسة يف 

 من يرث لك هذا؟

يدوي الصمت ويطبق عىل دائر الناحية؛ توقفت احلياة ا ال من شائعات 

عن جحم الرثوة اليت صارت تقارب أ طناان من اجلنهيات؛ يقال وهللا أ عمل 

ن دليه ماكينة تصنع ال موال؛ مل نسمع لها صوات حني كنا نسرتق السمع  ا 

لف مث يطفيء اللمبة ويغط يف شخريه حتت انفذته؛ يعد لك ليةل ا ىل رمق أ  

املعتاد، يوم العيد اكن يوزع عىل لك بيت قطعة حلم ضامرة؛ تفرح بنا 

نه جيعل العظم للمرة الثانية!  ال همات حني خندعه ونأ يت بأ خرى؛ ا 

ال وقاف تتسمل  -وهو ما يزال فوق خش بة الغسل -تعددت ال قاويل 

ون؛ العائةل صاحبة مرياثه؛ احلكومة صاحبة احلق، أ خرون خيتلف

 الترصف؛ أ ية عائةل؟

ن هل امرأ ة يسكهنا البندر؛ يأ تهيا مرة أ و مرتني يف العام؛  قيل وهللا أ عمل ا 

بعض النسوة تبعنه حىت وجدنه يدخل بيتا يف أ طراف املدينة؛ لك مرة 

 يدخل من نفس الباب مث يعود وهو أ شد حرصا عىل اكتناز املال.
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نه مقطوع اجلذر؛ جاء ا ىل هنا منذ عقود؛ ال نعمل من يكون؛ لقد اغتىن  ا 

نه  يف بالدان؛ امتاز ابملهارة؛ أ لقى به قطار ادللتا؛ مثلام يدفع بأ الف غريه، ا 

نه رجل مبارك؛ يعرف أ رسار لك يشء؛  أ داة قدر ال ختيب، يقال ا 

حيسن الترصف؛ مل يكن هل أ عداء؛ يرسق الكحل من العني، هكذا قالت 

لهيا حني حنتاج الرأ ي، حذرتنا منه؛ يتسلل عليه جعوز قريتنا، كنا نفز  ع ا 

اكملاء، يف غفةل متكل ال رض مبا علهيا؛ لك أ بقاران بل حىت الطرق وفدان 

الغفري اذلي ندفن فيه املوىت صباح لك يوم يبيع القرب ؛ ال هيب الفقراء 

حفرة يوارون فهيا عظام الراحلني بعدما يكون امتص عرقهم؛ مل يرضب 

هاء قل نظريه؛ يف احليةل أ لف ابب للعبودية؛ وقد اكن، أ حدا، يتعامل بد

 ترامكت الرثوة حىت صارت ملء السمع والبرص.

 نيس يف مغرة انشغاهل ابل موال خيزتهنا أ ن تكون هل امرأ ة؛ تتعجبون !

هذا ما قيل؛ تعلمون أ ن أ حدا ال يصدق أ ن ينىس الرجل ال نىث؛ رمبا 

نااث؛ مل يكن طبيب قد حدث هذا ل خرين ممن جاءت هبم أ هماهتم خ 

عرف طريقه ا ىل قريتنا بعد، نكتفي حبالق الصحة اذلي ميدان بأ خباره؛ 

ليه. ليه وشاايتنا ا   وبطبيعة همنته ينقل ا 

هذا ما حدث، أ ختيهل ال ن وهو يرتدي معطفا لعبت بياقته يد الزمن؛ 

هبت لونه بل وتأ لكت حوافيه من لك انحية؛ مكتزن اجلسد متكور البطن 

يس من القطن يتحرك يف لك اجتاه، يلهث فال يسعفه مار ؛ قد أ ش به بك 
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يطالبه بفائدة مؤخرة أ و يطلب منه دينا مس تحقا؛ وما أ كرث ما هل عند 

 املعدمني!

 جتمع خلق هللا يف ساحة ادلوار الكبري، يتساءلون من يمتلكهم من بعده؟

دان يف توارثوا اخلنوع النامع أ ان وأ ونة يساقون ابلسوط، حفاة تزحف ادلي

شقوق أ قداهمم، ضامرو البطون أ ش به ابلعيص، يذرفون عليه ادلمع، 

ال أ هنم يف هذه الساعة ال  وللموت جالل ورهبة ومقام خش ية؛ ا 

ذ  حيس نون غري الرغي والتطاول عىل بعضهم البعض؛ يعري بعضهم بعضا ا 

 خلت يده مما اس تدان به من امليت الكبري؛ يظنوهنا هنيبة وال وارث لها!

بشق بس يارته غبار الطريق، يصيح يف مجوع طعمت ال ماين قادم 

اخلادعة؛ أ ان صاحب ال رض وما علهيا؛ هبت اذلي ظن امتالكه ملا احتازه 

 ديوان مركبة.

 تراه من يكون؟

مل يسأ لوه؛ مل يبحثوا عن صلته ابذلي مات، انساقوا وراءه حيملون 

 ار....اجلسد حىت واروه يف فدان الغفري؛ زرعوا جواره جشرة صب

نه من  ن القادم اذلى امتكل لك يشء ابنه؛ ال خرون أ قسموا ا  قيل ا 

رجال ادلوةل جاء لهيهبم ال رض وما علهيا؛ الش ئي املؤكد هو انصياعهم ملا 

 اعتادوا عليه؛ يس تدينون مث ال يتوبون عن ترديد ال قاويل...
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 س يدان الوطواط

الكساىل ويتسامر جاء بدلتنا القابعة عند ممر النس يان، ماكن يعرفه 

ابحلديث عنه أ رابب اخلدر الذليذ ممن جيدون يف غبش الظالم متعْتم، 

يدلسون أ و هيزأ ون س يان فاملهمشون يرضون ابلقليل، ال أ خفي عليمك أ ن 

ال وهام صارت واقعا مييش بني الناس، حدث هذا مرات كثرية من قبل 

؛ يرتدي بنطاال لكنه اختفى مدة، رمبا ليعاود الظهور لكن يف صور خمتلفة

نه جييد الاحتيال، صار  أ و يتخذ من اجللباب ثواب؛ ال ضري يف هذا، ا 

ليه، ينصتون يف خشوع لوعظه، فراس يت مل ختدعين،  عاملا يشريون ا 

عرفت من هؤالء كرثا، ابئع احلاكايت عند انصية احلارة القدمية حيمل 

تتبعه جغرية جعبته، يضع يده فهيا، قد خيرج ثعباان أ رقط يزامره فريقص، 

تتلوى ك منا جبسدها مس ش يطان، هذه ال ايم أ تقن صباغة حليته، 

جلباب قصري، حك جهبته يف جحر الطاحونة خفرجت هل زبيبة بدت نتوءا 

ابرزا، مس بحة يف يده الميىن، يمتمت بأ وراد ال تفهم، يتفل ميينا أ و شامال 

ترص نظنه يوزع الربكة لك هجة، يتبعه الصغار؛ يقبل الاكعب ويع 

الناهد؛ مباح لس يدان أ ن يفعل طاملا هو حيمل الرس ال عظم، يعمتم طاقية 

خرضاء؛ ويل هللا جاء، همدي تزغرد نسوة احلارة اليت يسكهنا الوطواط، 

تعد أ يم طعاما هل؛ ذحبت دجاجتنا الوحيدة صنعت هل ثريدا، يفرتس 
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نت اللحم وحنن شهود عىل جماعتنا؛ يرتوى ويسقى أ رضا ابئرة، هكذا اك

 تقول حني تأ يت سريته.

كنت مولعا به، محلت خرجه وتبعته، يف بالد حتتفي ابل ولياء تعد هلم 

نه رضاط س يدان  املقامات؛ حني منر من حقل ترتاقص لنا ال جشار، ا 

لينا من فعلت هذا وساوس الش يطان، ميل  خرجه مبا ذل  الوطواط خييل ا 

من صعيد أ بيض  وطاب، يغتسل يف العام مرة واحدة، عىل جسده راكم

 أ و محر اجلبال ومن طينة ال رض هل كسوة.

من ثقب ابلباب تبعته عيناي؛ يقمي ليةل وليةل حني يغيب رب ادلار، 

يعطى نساءه الربكة، يطوح ميينا وشامال يعترص املرأ ة تصيح طالبة املدد، 

لينا، نمتسح  لهيم، خيرج ا  ينشد ادلراويش وهيميون يف عارم خدر يتسلل ا 

 والرس موصول به. به؛ س يدان

ال ن هو ملء السمع والبرص، طالت حليته، وضع نظارة عىل عينيه، 

يتأ بط كتابه ال صفر، ميجد موالان القابع يف خمية خيوطها من ذهب، اي 

 هللا !

هل أ ن يعدو عىل النساء ويثين الرابب حىت متيس بني يديه، ملا بلغت 

نة جيمعون الرشد نفرت من هذاينه، عرفت كذبه، يف تكل املدي 

 ادلراويش يف دار س يدان، يوزعون علهيم أ رغفة وأ وردة ودرامه معدودة.



150 
 

يف منايم جاءين س يدان بعد  -ابرت حيليت، رضبين اجلوع، أ مرتين أ يم

أ ن أ رتدي ثوبه، أ ابحت ا ىل  -عرشين عاما من رقدته يف مقامه العلوي

 برسها؛ موصول به نس يب؛ اي للعجب أ ان ابن س يدان؟

 هل اكنت حية تسعى بني يديه؟ مل أ عمل قبل،

ال ضري فلك ادلراويش هكذا اكنوا، تغاضيت عن محرة ادلم يف جسدي، 

محلت خرجه، ركبت أ اتنه، تبدل الزمن رصت أ محل الورقة والقمل، أ هننه 

يف همارة، احتاجين موالان املعظم؛ فاجلوقة لن تكمتل بغريي؛ ابن س يدان 

ليه. الوطواط حيل املعضةل؛: ابن الوليد فعل  هذا، وليىل صارت ا 

ليه ابن لك ليىل،  شاشة التلفاز العمالقة حترض حسر موالان املعظم، يأ يت ا 

ما صنع الغالم يكفر عنه موالان صاحب الصوجلان، هل انب من ذهب 

وأ خرى من ايقوت، أ ابر الكزن جتري بني يديه، للمحمر ترامب ما 

ملدينة اش ْتيى من عرضة بس يف من ذهب، أ فتيت بأ ن خرص نسوة اب

 مباح لغالم س يدان؛ ا هنن مكل ميينه.

يقطع لساان الك سريته، كيف هل أ ن يذكر حق احلياة ملن منعوا عنه املاء، 

 حبسوا الهواء، للغالم ما اش ْتيى بل هل ما أ مىن ومتىن!

ارتقيت سلام ذا س بع درجات، اندمت ابمخلر املعتقة، لعبت يرأ ىس ما 

 ة، وأ تباع الوطواط كرث.رض ابن س يدان ما فعل، اخلزانة مكدس
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 أ يلول أ سود دامئا

تبدو ال زمنة مثل رغيف خزب الشحاذ اذلي يدق بيديه عىل ابب بيتنا 

نه ال ميل من النداء، رمغ أ ننا نس تويص بأ هل  الكبري صباح مساء، ا 

الطريق خريا، تعودان أ ال نرد سائال؛ هذه وصاية جدي الكبري، دامئا ما 

وا ممن ميتطون اجلياد، فعلت لك الوصااي، قال: أ عطوا أ هل هللا ولو اكن

رمغ أ نين مللت من تكرارها، يف هذه ال ايم بدأ ت أ فعل مثهل؛ أ متثهل حني 

يستند ا ىل احلائط، أ حرك يدي يف تراتب جعيب، حىت لقد ارتديت 

عباءته، حنن أ بناء ال جداد اذلين تناسينامه يف مغرة انشغالنا هبموم حياتنا 

اللحظة ظهرت لك احلاكايت مثل قرن اخلروب  اليت ال تنْتيي، يف هذه

اذلي اكنت أ يم تصم حيايت لكام فعلت ما خيرج عن النسق املعتاد، أ ما 

ال سلطت عيل دعواهتا اليت  أ ن أ بقى مثل ابنْتا اليت متنت أ ن أ كوهنا، وا 

 تتحني أ بواب السامء.

 اكتفيت بأ ن أ رقب شفتهيا فهل سرتسل دعوة ا ىل أ عىل؟

غريب أ نين لن أ ضار يف حيايت، ما فعهل جدي اذلي مل ميلؤين اطمئنان 

أ ره سوف يصحبين يف حيايت، مرت عيل تكل التالل من ال حداث 

 ك نين أ عيش يف متاهة لن تنْتيي،

لك هذا يدفعين ل ن أ تلصص عىل ذاكرة ملؤها سرية  اذلي ترك بصمته 

 يف امسي بل ويف حسنيت، أ نين ابنه.
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ع أ ايت من اذلكر، مث يالزمين شعور وهيدين أ ملي فأ نشد راحيت يف بض

 ابلندم؛ ما اذلي ابلثورة امحلقاء قد أ غراين؟

ذكل النداء اخلفي جاء يب ا ىل هذه ال ماكن اليت متثل نتوءات يف راكم 

الزمن، جدلية ابرعة بني املاكن والزمان، وها أ ان أ حد اذلين وقفوا بني 

وق جواده؛ احلاجزين، حاولت أ ن أ كون مثهل يوم وقف مع الفارس ف

ليعلن أ ن هللا خلقنا أ حرارا، ليتين ما قرأ ت يف تكل الكتب، بل ما اذلي 

يضريين لو كنت مثل بقية أ حصايب، حاولت جاهدة أ ن تبغض يل فعهل، 

لقد اكن ممسوسا، عاش مغرتاب ومات مزنواي يف ركن قيص من بر 

احملروسة، عظامه اندثرت يف كهف اجملرية، لقد وىش بك يوم قص أ بوك 

 اكيته.ح

ل هنا بقيت  مثل ومش جديت اخلرضاء عالمة متزي وهجها، لعادة توارثْتا، 

 لكام خلوت بذاكريت الىت 

عالها الغبش وأ سدل الزمن علهيا س تاره الكثيف،انثالت تكل احلاكية 

مثل ماء الهنر وقد أ غرقته أ وراق البش نني حتت غابة ورد النيل، اختفى 

 املاء،وعال اهلم أ رجاء الوطن.

ال من أ بناء عرس جا ء من بعيد حيث الرباري الىت غابت فهيا احلياة ا 

والثعالب واذلئاب تفرتس لك غض طيب القلب،خرج الش يخ حسن 
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ذات ليةل لريوي أ رضه،أ دار الطنبور، وقد ملع ضوء القمر مثل وجه 

 خلخال زوجة ش يخ البدل حني ترفع قدهما.

فقره وقةل زاده،  ول نه مفرط الطيبة أ خذته الشفقة جبرو صغري، رمغ

أ خرج هل منديهل احملالوي وأ دفأ ه به، محهل ا ىل البيت، أ لقمه رضع عزنته، 

 قربه من أ والده.

اختذه مسريا هل، شب عن الطوق،وىش بلك احليواانت الىت تسكن 

 الناحية، اكن خيتلس النظرات ا ىل لكبة اجلريان.

هنا اهلمهة ترسي يف دواخلنا أ ن نتبع الراحلني، أ خفت أ يم ثياب جدي،  ا 

طمرت حاكيته وأ لقت هبا يف قرارة فرع رش يد، متاثلت اخلياالت خشوصا 

تدب يف أ زقة بالدان  اليت لفها احلداد، لك أ ونة تتبع بقاايها بعيون تندب 

الربيع الْتمه أ يلول ال سود، ومن يوهما وثياب احلداد تمتدد وتغطي لك 

 حارات الوطن.

جوز فوق اخلش بة الىت نصبوها يف لكهنا اكنت متسك يب مثل خيوط ال را

جرن البحر، كنت يوهما صغريا متاهيت مع الصبية لقد اكن ابرعا، 

 جتاوبت القرية معه، أ حقا اكن بنا شوق لذلين عربوا ا ىل الضفة ال خرى؟

اكنت روح جدي تطوف ابملاكن غري عابئة حبذر أ يم، تناسيت مهي 

انتحيت جانب جريت وراء حلمي، لكن الغدر اكن أ رسع من خطوي، 

امليدان اكلتائه، غريب يف أ ريض، مطارد يف لغيت، مْتم يف هوييت، 
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وجيري ابن عرس يزغرد منش يا، لقد تناثر احلمل بقااي غد اته، احلاكية 

لهيا، متردت عىل  تلممل فصلها ال خري. حاولت معي جاهدة أ ن تردين ا 

جبديةل نصاحئها، رمغ لك ما حدث يل أ جد مرفأ  ال مان عندها، حتوطين 

رائعة من حناهنا، يف املرة القادمة حني يظهر النجم الغريب سأ ويص 

 ودلي أ ن يتبع خطى جده.
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 الش يخ حسن واذلئب!

ول ن احلاكايت تبقى مثل ومش جديت اخلرضاء ،عالمة متزي وهجها، لعادة 

توارثْتا، فقد خلوت بذاكريت الىت عالها الغبش وأ سدل الزمن علهيا 

انثالت تكل احلاكية مثل ماء الهنر وقد أ غرقته أ وراق  الكثيف،س تاره 

 البش نني وحتت غابة ورد النيل، اختفى املاء ،وعال اهلم أ رجاء الوطن!

ال من أ بناء عرس  جاء من بعيد حيث الرباري الىت غابت فهيا احلياة ا 

خرج الش يخ حسن  والثعالب واذلئاب تفرتس لك غض طيب القلب،

أ دار الطنبور، وقد ملع ضوء القمر مثل وجه  أ رضه،ذات ليةل لريوي 

 خلخال زوجة ش يخ البدل حني ترفع قدهما!

ول نه مفرط الطيبة أ خذته الشفقة جبرو صغري، رمغ فقره وقةل زاده، 

أ خرج هل منديهل احملالوي وأ دفأ ه به، محهل ا ىل البيت، أ لقمه رضع عزنته، 

 قربه من أ والده!

وىش بلك احليواانت الىت تسكن  ،اختذه مسريا هل، شب عن الطوق

 الناحية، اكن خيتلس النظرات ا ىل لكبة اجلريان!
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 فهرس اجملموعة

   

 2 تقدمي 

 5 رسداب املهدي  

فريقي   9 قرد ا 

 13 أ نىث بني عاملني 

 15 ذات احلساء! 

 18 وصفة دقاز 

 22 مودل س يدان ادلسويق! 

 26 جاك الس يد 

 30 سفر التكوين! 

 34 املدينة زرقاء 

 39 !أ بوذراع محمد مع 

 42 قراقوز 

 46 !مبارك مجل 

 49 !عناوين 

 54 هامش أ م 

 58 !الزغيب داكنة 

 64 الوديع امحلار 

 67 طيفة أ بو 

 71 !دسوق يف اال ساكيف 

 74 !عدالن موالان 
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 78 ذيل بال رجل 

 80 نوتردام وكنيسة ال عور 

 84 !ادلفرتدارِ  

 87 !ليةل أ لف 

 91 !مميون الودل 

 95 !جدي متمية 

 98 !وذيهل القرد 

 101 !العظمى هللا أ ية 

 105 كوبر يف اجلرنال 

 110 !صنعاء ليل 

 113 !وليا صاحل الطيب 

 116 ماراي ا ىل رساةل 

 119 !بدل اي حمروسة 

 126   بيْتوفن س ميفونية 

 134 !يعقوب عينا 

 138 !ايوطن خمية 

 142 الهزيةل العصا 

 145 !ال قاويل تعددت القبضة الرواية 

 148 الوطواط س يدان 

 151 دامئا أ سود أ يلول 

 155 !واذلئب حسن الش يخ 

 156 فهرس اجملموعة 

 


