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ميناء «
اقرتبت منه جت ُّر �ساقيها النحيلتني .حادثته لكنه مل ي�سمع �شيئًا مما قالته
أ�سى بعمق مياه البحر �أمامهما .كررت عليه
فقد �أخذته عيناها الغارقتان يف � ً
القول :هل ت�شرتي مندي ًال بع�شرة قرو�ش ؟.
�أح�س بعمق امل�أ�ساة اخلارجة من �أعماق قلبها من خالل نب�ض حروفها
املمتزجة مع ذاك احلزن الكامن يف تقا�سيم وجهها .مل ي�شعر بنف�سه �إال وهو
يخرج قطعة نقدية لي�سلمها �إياها لتن�صرف لآخر تعر�ض عليه ما بيدها...
ت�شيع عيناه خطواتِها وهي تبتعد عن مكانه �سائرة على حافة امليناء لتبعد
نف�سها عن الزحام بعد �أن باعت كل ما بيدها.
�سقط من على كر�سيه املدولب حينما تعرثت قدماها املرجتفتان فاقدة نقودها
يف عمق مياه امليناء.
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بنوة «
ملح �شقًا �صغ ًريا ..اقرتب منه �أكرث  ..ا�ستلقى بجانبه و�ضع خده حواليه،
و�أخذ يتح�س�سه براحته اليمنى كمن يتح�س�س كن ًزا �أفنى عمره يف نواله حتى
بلغ امل�شيب �إلى �أن ر�آه ،ق ّرب �أنفه منه و�أخذ ي�شمه ويحب�س النف�س يف �صدره
طوي ًال قبل �أن يزفر معه لوعة ال�صحراء كلها وهي يف انتظار املطر �سنني
طوال حتى �أجدبت وما عاد فيها غ�صن �أخ�ضر لتطعم به �أحد �أبنائها حتى ولو
كان �ض ًبا حز ًبا...
مع ا�ستن�شاقه �سقطت دمعة من عيني الرجل الذي �أنهكه الزمن يف انتظاره
منذ �أن �أجدبت الأر�ض وما عادت ال�سماء تر�سل هباتها على الدهناء منذ
�سنوات طوال ...
�آخر مطرٍ ر�آه م�ضت عليه �سنني طوال لكنه يعرف �أنه يف هذا اجلدب
فقد �أوالده الثالثة  ،الذين ادخرهم ل�شدته ف�أخذتهم الدهناء يف �شدتها
وحمنتها ..
11

عتمة..
يبق كاهن يف ال�صحراء وال
فقد ابنه الأول يف بداية املجاعة كان ً
مري�ضا مل َ
عالجا �أو دوا ًء
طبيب �إال وذهب �إليه ليعاجله وي�شفيه مما �أ�صابه فلم يعرفوا له ً
فجاءت املجاعة لت�أخذه ك�أول قربان لل�سماء تقدمه قبيلته لها ..
�أما الثاين فقد فقده بعد �أن خرج لرعي ما تبقى من ماعزٍ لهم قيل ب�أنه ر�أى
قطاة فذهب وراءها لي�صطادها حية ف�أخذ يطاردها وهي تبتعد عنه قلي ًال
قلي ًال ،وظل يطاردها حتى تاه يف ال�صحراء وك�أنها هي من ت�صطاده طعا ًما
تبق منه �إال قط ًعا ممزقة من ثيابه ،ومتيمته التي
لذئاب ال�صحراء التي مل ِ
�ألب�سها �إياه عراف القبيلة يوم ُولِد ...
�أما الثالث فقد مات من �أول جولة حينما غزتهم �إحدى القبائل ،خرج حام ًال
�سيفه ،حاول منعه فهو ال زال غ�ض العود طر ًيا ومل يلتحم حتى يف عراك
حقيقي بالأيدي �إال مع �أقرانه وهم يلهون يف املراعي ...
قتل بيديه جميع بناته فلقد ف�ضل موتهن من البداية كي ال ي�صيبه العار منهن ،
فهو على يقني �أن الغزاة �سي�سبونهن من البداية ولن ي�ستطيع �أن يدافع عنهن،
فهو �شيخ هرم ،و�أبنا�ؤه كلهم �صغار لن يقدروا على ذلك فيلحقه ويلحقهم عار
البنات امل�سبيات...
«حتى لو مل ي�سبهن الغزاة  -وتركوهن كي ال ين�شغلوا ب�إطعام �أفواه جديدة
يف هذا اجلدب – فهو يجزم �أنهن �سيقدمن �أج�سادهن لأول عابر �سبيل
بيده ك�سرة خبز ياب�سة �أو قربة ماء ،فالن�ساء ال يعرفن ال�شرف القابع يف
�صدور الرجال ،فهن بال �شرف �أو كرامة �إن ابتعدت عنهن عني الرقيب ويد
احل�سيب ( »...قال ذلك يف نف�سه)
12

عتمة..
لذا ف�ضل �أن يغ�سل العار قبل وقوعه و�أن يتخل�ص منهن وهو �شامخ الر�أ�س
بني �أبناء عمومته على �أن يكون منك�س الر�أ�س هو و�أبنا�ؤه ..
�أخذ يربت على ال�شق بيده اليمنى وهو يتمتم ببع�ض التمائم والأحراز ويبتهل
�إلى الأر�ض وي�سقيها بدموعه التي انهمرت بقوة ت�شابه املطر وال�سيول التي
جاءتهم بعد طول انتظار حتى �أخذت ما تبقى من �إبل وما�شية ...
�أخذ يو�سع ال�شق ب�أ�صبعه وهو ال يزال يلهج بتمائمه ب�صوت خفي�ض غري
م�سموع ...
�أخ ًريا و�صل �إلى كنزه ومبتغاه �أخرج ابنة الأر�ض راف ًعا �إياها �صوب ال�سماء
فهي كذلك هبة منيها املطر ...
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انسكاب «
زحف على الرتاب مدل ًيا ل�سانه عط�شً ا ويديره حول �شفتيه املت�شققتني  ،فال
ميانع من ع�صر غ�صن حنظل كاملٍ يف فمه لريطبهما ..
ارمتى �أ�سفل كثيب معف ًرا ج�سده يف الرتاب لعله يح�صل على رطوبة تقلل من
اللهب الذي يكوي ج�سده ..
خذلته جميع الرقى التي تالها كي يجد من ينقذه يف هذه ال�صحراء ،فو�صل
�إلى حالة يقبل فيها �أن ي�أخذه �أحد اجلن �إلى دياره �صوب عامل غام�ض .مل
ي َره �أحد من الب�شر...
�أغم�ض عينيه وارحتل بخياله بعي ًدا نحو غديرٍ ارمتت بجانبه ح�سناء تغ�سل
ج�سدها الغ�ض ،وهي حترك يدها �صوب �صدرها الناهد �ساكبة عليه املاء
لتن�ساب القطرات حول ثدييها ..
�سرح بعي ًدا معها ،موه ًما نف�سه ب�أنه يطفئ عط�ش �شفتيه من املاء املت�ألق على
ج�سدها  ...فتح عينيه لعل ما ر�آه يف الوهم يتبدى �أمامه ،لكن هذا مل يحدث.
تال من جديد بع�ض الرقى التي تعلمها من جده لإنزال املطر  ...فج�أة التف
حوله جمموعة من ال�ضباع وملح غيمة يف ال�سماء ...
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قرية الذئاب «
وهما يهمان باخلروج من امل�سجد قال ل�صاحبه:
ال تت�أخر يف الع�شاء كي نذهب مع بقية الرفاق لن�سقي املزارع الليلة..
 قال هذه الكلمات لي�صاب بالده�شة من رد �صديقه: �س�أذهب الليلة لوحدي .. والذئاب �أال تخ�شاها ؟!! يبدو �أنك ال تعي�ش يف البلد يا ابن عمي .. كيف ؟ ماذا تقول ؟ �أما علمت �أن �أبا �صالح �صار �صديقًا لها ولقد طلبها بحكم ال�صداقةوالع�شرة �أال تقرتب من البلدة ...
*****
17

عتمة..
قدمت وهي حتمل �سلة مالب�سها ورجالها بالكاد حتمالنها فما بها من مر�ض
و�أمل يجعلها ال ت�ستطيع �أن ترى �أمامها ناهيك عن حمل هذه ال�سلة الثقيلة،
رمت مع ال�سلة كل همومها على حافة العني و�شرعت يف غ�سيلها دون �أن
حتدث �أي امر�أة ممن حولها فهي مل ت�شعر بوجودهن ...
قالت �إحداهن ملن حولها:
يا لتكربها ...
لرتد عليها �أخرى :
يحق لها ذلك فزوجها �صديق الذئاب وحامي البلد ...
****
 �إلى �أين تهم باخلروج يا حمد ؟ �إلى املزرعة يا �أبي فاليوم دورنا يف ال�سقي �أم ن�سيت .. ومن معك من الفالحني ؟ اليوم �س�أذهب لوحدي.أخاف عليك الذئب يا ولدي يف هذه العتمة .
 كيف لوحدك ؟ � ُ ال تخف الذئاب يا �أبي فهي �أ�صدقاء �صديقي.18

عتمة..
 وهل �صدقت كذبة �صاحبك �أبي �صالح ؟! �إنه ال يكذب يا �أبي فلقد ر�أيته ي�سري مع الذئب وهما يتحدثان. قال الأب بلغة كلها ا�ستهزاء و�سخرية :وب�أي لغة كان يحدثه بلغة الذئاب �أم بلغة القطط التي متلأ داره..
 �أنت لن ت�صدقني يا �أبي قلت لك ر�أيته �أنا و�أربعة من اجلريان وهو ي�سريبجانب الذئب وهما يتحدثان.
 وهل �شربتم القهوة مع الذئب بعد ذلك ؟قالها �أبو حمد وهو ي�ضحك ب�أعلى �صوته...
 �أوه يا �أبي �أنت ال ت�صدق �إال نف�سك هذه القرية بد�أت تخرج كلها �أفرا ًدالت�سقي مزارعها يف الليل دون �أن تتعر�ض الذئاب لأحد منهم فلقد طلب �أبو
�صالح منها �أال تتعر�ض لأحد من �أبناء القرية...
خارجا..
قالها وهو ي�صك باب البيت ً
نف�سا فيه كل لوعة احلياة على وحيده الذي تبقى له يف هذه
ليزفر الأب ً
الدنيا..
****
قبل �شهر ...
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هوى القدوم على الأر�ض ليزيل الرتاب املو�ضوع على فتحة الربكة ليمنع
تدفق املياه يف «ال�شرب» فين�ساب بعدها املاء رقراقًا فيه �ساق ًيا النخيل
و�أ�شجار الليمون .كان العمل م�ضن ًيا فعليه �أو ًال �أن يجهز �أ�سطح «ال�شروب»
لكي يتدفق فيها املاء ب�سهولة ثم عليه فتح جماري املاء ثان ًيا ويف الأخري البد
من �إغالقها يف نهاية الأمر وعليه �أن ينهي الأمر هذه الليلة و�إال لن ي�ستطيع
�سقي املزرعة هذا الأ�سبوع فهذه الليلة هي املخ�ص�صة ملزرعته وبهذا �سيعط�ش
زرعه و�ستقل جودة ثماره �إن مل تهلك متا ًما.
علي �أن �أنهي العمل �سري ًعا قبل �أذان الفجر و�إال لن �أحلق برفاقي وكل ما
�أخ�شاه �أن يظهر يل �أحد الذئاب و�أنا وحيد فتكون النهاية ...
�أ�سرع يف عمله منه ًيا ما تبقى منه ثم و�ضع القدوم على كتفه ليهم باخلروح
من حقله...
«ال�صرف»
خارجا �إال وملح عيونًا تقدح كالنار من وراء َّ
ما �إن و�ضع رجله ً
لتجمد �أطرافه بعد ر�ؤيته ل�صاحب العينني� .أخذت عيناه تت�أمالن هذا العدو
حتت �ضوء القمر اخلافت...
دارت الدنيا يف عينيه مفك ًرا يف حيلة تنجيه من الهالك فهو �إن عاد �إلى
احلقل جاءه الذئب بعد دقائق بعد �أن يعرب هذا ال�صرف الكبري وال مكان يف
حقله ينجيه من براثنه وخمالبه حتى لو ت�سلق نخلة فهي لن تنجيه طوي ًال،
فالذئب ال ميانع االنتظار حتى تخدر يداه وي�سقط لقمة �سائغة بني �أنيابه.
جاءته فكرة �سريعة يف �أن يطيل عمره حلظات وهو �أن ي�سري ب�إزاء ال�صرف
20
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حتى ي�صل �إلى قربه حينما ينقطع ال�صرف في�صطاده الذئب بكل ي�سر
و�سهولة...
�أخذ يف ال�سري والذئب ي�سري معه خطوة خطوة � .أخذ يلعن حظه ويندب نف�سه
التي جعلته يت�أخر عن رفاقه و�إال لكانوا ع�صبة ي�ستطيعون قتل هذا الذئب
اللعني ،زجمر الذئب مما جعله يرتبك وتتحول لهجته �إلى ا�ستعطاف يطلب
فيها من الذئب �أن يرتكه وهو يقول له:
لن ي�شبعك حلمي فما �أن �إال جلدة على عظم و�سوف تغ�ص ب�إحدى عظامي
فاتركني حتى �أ�سمن ثم كلني بعد ذلك �أف�ضل لك ويل ...
*****
بعي ًدا يف اجتاه القرية ويف نهاية ال�صرف اجتمع خم�سة من الرجال واقفني.
قال �أحدهم:
 ماله ت�أخر ال �أعرف دعونا نذهب �إليه لن�ساعدهوك�أن هذه العبارة �إ�شارة حركت �أرجلهم ليذهبوا لر�ؤية رفيقهم الذي ت�أخر
عليهم ...من بعيد الح �شبح ي�سري ب�إزاء ال�صرف ليقول �أحد الرفاق :

21

عتمة..
 ها هو قادم لكن ما هذا الذي ي�سري بقربه..�أخذوا يف ت�أمله حتى فزعوا جمي ًعا ليفزوا لنجدة �صاحبهم ..
ملا ر�آهم الذئب قادمني لوى عنقه ليهرب فقد علم �أن فري�سته قد طارت من
بني يديه...
جاءوا �إليه يلهثون ليقول له �أحدهم:
 �أبا �صالح هل جرى لك �شيء ؟�صرخ يف وجهه �أبو �صالح:
 -ماذا فعلت لقد �أخفت �أنت ورفاقك �صاحبي الذئب وجعلته يهرب ...

22
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فيس بوك «
كانت تعجبه دائ ًما كلماتها امل�صفوفة مبهارة �شاعرٍ يف حاالتها العديدة على
�صفحة الفي�س بوك ،الأ�صدقاء تنهمر تعليقاتهم عليها ،غز ًال يتعفف �أحيانًا
ويتفاح�ش كث ًريا� ،إال هو كانت عالقته معها ر�سمية لأبعد حد كان رق ًما
م�ضافًا �إلى قائمة الأ�صدقاء بالن�سبة �إليها.
�أخ ًريا جتر�أ �أن يعلق على �إحدى كلماتها بعي ًدا عن كل ما يفعله من حولها
فكان تعليقًا على ر�أيها� ...ضغطت على خانة الإعجاب بتعليقه ،مما جعله
يتجر�أ وير�سل لها ر�سالة يخربه فيها ب�أنه يود �أن يلتقي بها ليكونوا
�أ�صدقاء �أكرث ...
جاءه الرد:
كنت �أح�سبك غري ه�ؤالء احلثالة!!!

23

عتمة..

24

 2010 / 12 / 22م

ْ
نَظرة «
�سمع �صوت �أنينها يف هذا املكان املوح�ش ،ر�آها ملتجئة �أ�سفل �شجرة
ال�سرو ،و�شفتاها مت�شققتان من �شدة العط�ش �أ�سرع �إليها ليحملها بذراعه
ويلقم فمها برفق فم القربة لت�شرب من املاء روي ًدا روي ًدا ...
�أ�شعل النار لكي تدف�أ قبل �أن ينطلق �صباح الغد ل ُيلحِ قها ب�أهلها الذي فيما
يبدو �أنهم غفلوا عنها �أثناء رحلتهم يف هذه ال�صحراء املوح�شة بح ًثا عن املاء
والكلأ  ،فال زال املكان يعج ب�آثارهم مما �سي�سهل عليه رحلته ..
بعد يومني وجد م�ضاربهم ف�س�أل عن �أهلها حتى �أ�سلمها �إليهم بعد �أن �أخذ
حق ال�ضيافة العربية غادرهم ،و�أمها تنظر �إليه نظرة ح�سرة ...

25
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عويل «
عويل يتمدد يف داخله ...
ي�شعر �أن هذا ال�صوت رافقه مع �صراخ �أمه يوم مولده ...
ال يعلم ملاذا ال يريد الرحيل ؟
مل ينم منذ �سبع ليالٍ بل �أكرث� ،أ�صبح الزمن عنده متوقفًا ال يريد امل�سري،
وهو بال عالمة �أو �شكل فال يعرف هل هو يف ليل �أم نهار؟ كل هذا ب�سبب
هذا ال�صوت الذي مل يعرف من �أين م�صدره �أو ما كنهه؟� .صوت �أخذ يف
الدق على طبلة �أذنيه ليزيده قلقًا مع كل نب�ضة تنق�ضي من نب�ضات قلبه...
مل يعرف ماذا يفعل كي يتخل�ص من هذا ال�صوت والإح�سا�س امل�صاحب له؟.
لي�س ال�صوت ما يقلقه بقدر ما يقلقه هذا الإح�سا�س الذي يريد منه �أن يتذكر
كل �شيء ن�سيه �أو حاول ن�سيانه يف حياته� .أ�شياء قد م�ضى عليها دهو ٌر بد�أت
تعاوده جتعل طنني ال�صوت يزداد والوجع الرهيب يتزايد داخل قلبه فك�أنه
مع كل نب�ضة يفقد قطرة من دمه حتى زاد ا�صفرار ج�سمه وازداد �شحو ًبا
27

عتمة..
على �شحوب ،وجتاعيد وجهه بد�أت ترت�سم يف هذه الأيام القليلة لتجعله يبدو
َك َهرِ ٍم بلغ من العمر عت ًيا فما عاد يدري كم تتابعت عليه ال�سنون...
ال�صوت يزداد قوة يف �أذنيه مع كل فكرة تراوده ومع كل ذكرى ت�أتيه �أخذ
يخيل �إليه �أن �أجرا�س الدنيا تدوي مرة واحدة يف غرفته لتزلزل �أركانه قبل
�أركان هذه الغرفة الكئيبة التي كانت يف ما م�ضى م�ستق ًرا له...
ي�شعر �أن الأر�ض ترجتف مع كل نب�ضة من نب�ضات هذا ال�صوت بل مع كل
�صرخة من عويله املفجوع ...
يريد حال يق�ضي على هذا الوجع امل�ست�شري يف قلبه و�أذنيه وعقله ،مع �إحدى
الذكريات املفجعة �أخذ يف �ضرب اجلدار بجبهة ر�أ�سه حتى ا�ستحال اجلدار
قان ًيا من الدم وهو بجانبه �صري ًعا ...

28

 2011 / 11 / 7م

نحيب «
�صوت �ضربات املطر املنهمرة وهي تطرق زجاج نافذته تزيده �أ�سى ولوعة،
ُ
و�صوت م�سجلة عتيقة تلوك يف داخل فمها ً
�شريطا عتيقًا للقباجني يزيد كونه
�أملًا ولوعة ،وكلما �صدرت الآه من فم القباجني تخيل �أن �ضل ًعا يف �صدره
قد انك�سر و�أخرج �صرخة متح�شرجة من جتاويف قلبه املكلوم ،حروف
دموع دموية نزفت من عينيه ما جعله
الق�صيدة التي يرتلها بدت له ك�أنها ٌ
ي�ضم ركبتيه ل�صدره ليمنع الأمل القابع يف روحه من اخلروج.
بد�أ �شريط من ذكريات حياته املن�سوج بك�آبة ال�سنني العجاف التي �أم�ضاها
من عمره يتمثل �أمام عينيه احلمراوين .لكن عيناه مل تقعا �إال على �أ�شد
التفا�صيل �إيال ًما له ،وتوقف طوي ًال عند حلظة الفراق بينهما وكيف كانت
ق�سوتها �شديدة ؟ وهي تقول له  :البد �أن نفرتق ،فبقا�ؤنا ما عاد يجدي نف ًعا،
ثم �أغلقت الهاتف ،حاول �أن يعيد االت�صال بها لكن رنة الهاتف النقال �أخربته
�أن الرقم املطلوب ال ميكن االت�صال به حال ًيا....
كانت هذه �آخر حمادثة دارت بينهما� .أخذ من بعدها يعيد �شريط الذكريات
ملحادثاتهما الهاتفية التي كانت ت�أخذ جز ًءا كب ًريا من الليل ال يقطعها �إال �صوت
29

عتمة..
�آذان الفجر لت�سكت ك�شهرزاد عن الكالم ،وي�أخذ هو يف انتظار منت�صف
الليل القادم ليعيد االت�صال بها.
�أخذ الآن يعترب كل هم�ساتها له و�ضحكاتها  ،هم�سات و�ضحكات عاهرة
تريد �أن ت�سرق من طالب جامعي كل ما ادخره من مال لأجل ق�ضاء ليلة لن
ي�ستطيع ق�ضاء مثلها �إال بعد فرتة طويلة.
زفر من جتاويف قلبه اجلريح �آه ٍة جديدة كادت �أن حترق ركبتيه من �شدة
لوعتها ،ومعها ن�سجت ذاكرته �صورة �أول لقاء بينهما بعد حمادثات هاتفية
طويلة ،التقيا بجانب قف�ص غزالن الرمي يف حديقة حيوانات املدينة ،مل
ي�ستطع �أن يتخيلها طوي ًال فقط ر�سمت له ذاكرته عينيها ال�سوداويني كليل
منري  ،و�شعرها الغجري الأ�سود الذي يتطاير كعرف مهرة حرون تلعب يف
بري ٍة خ�ضراء ...
�أما بقية التفا�صيل فما عاد يتذكرها فلقد تركته وحي ًدا و�سري ًعا يتح�س�س
بيده قبلة طبعتها على خده ...
دفن ر�أ�سه بني ركبتيه يريد �أن يع�صر ذكرياته وي�ستخرج منها كل ما يذكره
عنها ،يريد �أن يقنع نف�سه ب�أنه بذلك اال�ستخراج كمن ي�ستخرج ما ًء من �إ�سفنج
فال تعود له ذكرياتها وين�ساها بعد �أن هدمت حياته �سنوات طويلة ...
وهو يفعل ذلك رن هاتفه بنغمة ر�سالة ،وبحركة �آلية فتحها وقر�أ ر�سالة تقول
له  ( :لقد عدت �إليك يا حبيبي ) ..
ولكن بنف�س احلركة الآلية م�سح الر�سالة و�أطف�أ الهاتف ....
30

 2011 / 11 /25م

روح خلف النافذة «
يدك على خدك ،ك�أنك تنظرين ل�شخ�ص يرحل� ،أو ك�أن روحك تنظر من خلف
�صفاء عينيك ،تبحث عن ذلك التائه يف الزمان واملكان ،ك�أنها تهيم وراءه
تبحث عن خطواته يف �ضياع ال�صحراء بعد عا�صفة رملية.
�شعرك املن�سدل على �أكتافك الذي مل ت�سرحيه هذا ال�صباح لأنه �أخذ امل�شط
معه ورحل ،فرحلت روحك �إليه ،تطارده يف �أزقة املدن الناع�سة حتت
�ضربات املطر ،تريد �أن تغ�سل روحها من الن�سيان ،لكن هل تغ�سل الأمطار
روحه ويغذيه الربد؟!! فيذكر حبيبته التي تنتظر قدومه قابعة خلف النافذة
ترقب الطريق.
�صمتك وحزنك و�أنت مترت�سة خلف نافذتك تنظرين �إلى مطلق امللكوت
واملطر املنهمر يطقطق على ال�شباك يف �سيمفونية من جمال يجعل روحه
تهيم فوق غيوم ال�سماء ،لكن رعودها وبرقها مينعانه من الو�صول �إلى
النافذة ،لكن عينيك هما منارة تهدي �سفينة روحه العالقة فتحلق فوق �أعايل
منزلكما  ،وهي ترتقب انق�شاع غيمة لتفتح له كوة يتدلى بها من الأعايل
31

عتمة..
لي�صل لنافذتك� ،أو لعل روحه تنغم�س يف قطرة من مطر ت�سقط مع �أخواتها
على �شباكك ال�شمايل الذي مينع العوا�صف عن غرفتك الدافئة الباردة؟
يخاطب روحك :
هل تتحملني برودتها وحرارتها ؟
قطرات املطر يا روحي ال�ساكنة من خلف النافذة مزيج من رياح ال�شمال
ودفء البحار
يا كوكبي الرائع ،فيك براكني وزالزل ،فيك غابات و�أنهار ،بحارك الزاخرة
ت�صطدم �أمواجها على ال�شط�آن...
فتتوه روحي فيك و�إليك...

32

 2011 / 12 / 17م

ستر «
كان ي�سري وراءهن �صارخً ا :ال�سرت ال�سرت يا �إماء الله ال�سرت ال�سرت
التفت �إليه �إحداهن قائلة:
? What do you want

ف�أعر�ض بوجهه هار ًبا....

33

عتمة..

34

 2012/1/15م

شباك «
�أتذكر ابت�سامتك احلزينة التي تطل على ا�ستحياء هي و�إحدى عينيك من
خلف النقاب  ،وال زالت النافذة ال�صغرية التي تطلني منها على فناء منزلنا
العتيق فرتين كل حتركاتي يف خميلتي باقية يف خيايل ،تعرفني �أين �أعلم
بوقوفك خلفها ،لذا كنت �أمار�س اال�ستلقاء على ظهري يف �أول تالم�س بيني
وبني �أحد الرفاق لكي �أح�صل على �شهقة تخرج من قلبك.

35

عتمة..

36

 2012 / 2 /7م

مشط األبنوس «
ت�سرح مب�شط �أبنو�سي �شعرها امل�صبوغ باحلناء لكن اخليوط البي�ضاء من
�شعرها بارزة لتحكي ق�صة ال�سنني العجاف من دونه ،ثالثون عا ًما مرت بعد
رحيله.
*****
ال زالت تتذكر �أول مالم�سة بينهما  ،وذلك حينما �سقط اللوح اخل�شبي الذي
تكتب فيه احلروف التي تعلمتها يف الكتاتيب ف�سبقها �إليه ليعطيها �إياه ،
كانت �صغرية يف ال�سن مل تعرف ما جرى لها من رع�شة فهي حتى الآن ال
تعرف ما الفرق بني الذكر والأنثى .
*****
كانت �أمها تردد دائ ًما �أنها له وتقول مرمي حل�سني وح�سني ملرمي ،فهو ابن
عمها الوحيد و�أعرافهم تقول �أن البنت البن عمها مهما حدث ،لكنها مع الأيام
37

عتمة..
تع�شقته ،فهي تختل�س النظرات �إليه من وراء احلجاب كلما جاء لزيارة �أبيها
أي�ضا كانت تعيب عليهما �أن يريا بع�ضهما قبل احتفاالت الزواج.
ف�أعرافهم � ً
*****
(( يا معريي�س عني الله تراك القمر والنجوم تتغنى وراك ))
ليلة الزفاف هي الليلة الأولى لهما م ًعا...
كانت الن�ساء يدفعنها �إلى ع�ش الزوجية يف املنزل العتيق وي�صاحبنها ببع�ض
من الكلمات التي تثري خجلها مبا �سيحدث لها هذه الليلة .
****
�أخذت تكمل ت�سريح �شعرها بامل�شط الأبنو�سي الذي �أعطاه لها يف تلك الليلة.
لقد وعدته وهو يحت�ضر بني نحرها و�صدرها �أنها �ستظل تتزين له كل ليلة
روحا دافئة  ،لكنها كانت تزيل زينتها كل �صباح قبل �أن
حينما ي�أتي �إليها ً
يراها �أحفادها في�س�ألونها عن هذه الزينة ملن؟.
ذرفت من عينها دمعة �أخذت تتابعها يف املر�آة وهي تنحدر على خدها و�سقط
امل�شط من يدها مع �سقوط الدمعة على املن�ضدة وهوت بعدها على الأر�ض
لتلحق بحبيبها.

38

عتمة..
 2013 / 10 /31م

قلق االنتظار «
يبق �إال القليل...
مل َ
عا�صفة هوجاء جتتاحني يف هذا االنتظار ،هو انتظار ممل �إن جردته من
كل معانيه التي يحملها قلبي ،فما معنى هذا االنتظار الطويل لها كما يقول
�أحدهم...
�أال يوجد من ي�سد مكانها  ...هناك الع�شرات بل املئات بل الآالف
فلماذا هذا التوج�س واال�ستعدادات النتظارها ؟!
ملاذا هذا القلق والوجوم ؟!
ك�أنك تنتظر حبيبة فقدتها يف عر�ض البحر والآن جاءتك حية ترزق
كلها لعبة بالي �ستي�شن 4

39

عتمة..

40

عتمة..
2012 / 6/ 5م

عصا «
تناظره ب�شهوة وهي تهم�س ل�صاحبتها هو يرغب بي كما �أرغب به ،نظراته
حتكي يل ذلك ،قام لي�سري مبتع ًدا وع�صاه تتقدمه

41

عتمة..

42

2012/6/5

دوي «
دوى �صوت ر�صا�صة يف الأرجاء ،تلفتوا حول بع�ضهم ومل يروا �صري ًعا،
ّ
فعادوا لقبورهم امل�شيدة منذ �ألف عام
						

43

عتمة..

44

2013/3/15

ابتسامة «
ي�صارع �سكرات املوت وهو بجانبها...
حينما ابتعدت  ...ابت�سم لها وهو يحلق يف الأعايل.

45

عتمة..

46

2013/4/7م

بسمة «
حينما وقف يف انتظارها عند باب احلديقة ليدخال م ًعا  ،مرت من �أمامه
بنقابها مع ع�شيقها ،منفقة �أمواله على لذتها ،وهو ال زال يبت�سم عند باب
الدخول.
					

47

عتمة..

48

2013/8/5م

بيان «
حينما ترق�ص تلك ال�ساحرة القدمية على �ضوء النار ويختلط �صوت احللي
البدائية مع �أهازيج طق�سها ،وت�ستجيب الطبيعة لها ك�أم تلبي نداء ر�ضيعها،
متتد يدي جلمرة من نار لألتقمها ثم �أقول:
ابعث معي �أخي ف�إنه �أف�صح مني ل�سانًا
						

49

عتمة..

50

2013/8/8م

بلل «
ا�ستلقى على تلك اله�ضبة� ،أح�س بارجتافها ،بعد ذلك �شعر بالبلل
							

51

عتمة..

52

 2009/5/5م

حبو «
قار�سا �أخذ
بج�سمه النحيل الذي يعطيه �أقل من عمره ذي االثني ع�شر �شتا ًء ً
كر�ضيع يبحث عن �صدر �أمه ليلتقم حنانها
يتخطى فراغات ال�صفوف حب ًوا
ٍ
ودفئها� ،شيعته نظرات بع�ض املتهجدين يف انتظار ال�صالة ا�ستغرا ًبا من
حركته� .صرخ فيه �أحدهم ليعتدل يف م�شيته كي ال يقطع خ�شوع املتعبدين...
مل ي�أبه له وال �إلى �صرخاته ،ومل يبالِ بقول �أحدهم للرجل� :إنه مقعد منذ
خم�س �سنني..

53

عتمة..

54

 2009/6/15م

جنازة «
مرتنحا ليجل�س بني �أ�صحابه  .ي�شاهدون جنازة
قذف ما يف جوفه .يرجع
ً
مايكل جاك�سون� ..س�ألهم :هل ت�أكد �إ�سالمه كي نرتحم عليه ؟!!
						

55

عتمة..

56

2009 / 8 /21

معراج «
وقف ب�أعلى الكثيب ينظر ال�شم�س وهي تغرب.
�س�ألها �إلى �أين تذهبني ؟
متدحرجا للأ�سفل ،وروحه تعرج خارقة حجب
�سقط – وهو يتبعها –
ً
ال�سماء.

57

عتمة..

58

 2010/ 5 / 16م

أنثى «
ريحا ...
�أخرجت من جوفها ً
قال الأول :هو عطرها اجلديد ...
�أما الثاين فقال  :بل هي تتدرب على حلن كلثومي ...

59

عتمة..

60

عتمة..
السيرة الذاتية:
عبد اجلليل عبا�س �صالح احلافظ
من مواليد احلليلة بالأح�ساء
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف علوم اللغة العربية و�آدابها من جامعة
امللك في�صل لعام  1422هـ بتقدير جيد ج ًّدا ويعمل معل ًما للغة العربية منذ
ذلك احلني..
�شارك يف معجم البابطني ل�شعراء العربية يف القرنني التا�سع ع�شر
والع�شرين مبجموعة من املقاالت ل�شعراء �أح�سائيني .
له كتاب بعنوان (( حركة الأ�صابع )) (مطبوع) وهو قراءة لن�صو�ص �أدبية.
(�سنة الطبع 2007م)
وله جمموعة ق�ص�صية بعنوان ((ناي)) طبعت عام  2010من خالل دار
الكفاح باململكة العربية ال�سعودية .
61

عتمة..
وكتاب �آخر بعنوان ( �أوراقي املبعرثة) (خمطوط) وهو يف اللغة والأدب.
�شارك يف الكتاب الثاين ملوقع الق�صة العربية
�شارك يف كتاب ( من هنا وهناك ) جمموعة ق�ص�ص ق�صرية ال�صادر يف
الإمارات من خالل مركز املخترب الإبداعي ( ابتكار ) وهو ( �إلكرتوين ).
ع�ضو يف نادي الأح�ساء الأدبي ،وع�ضو يف جلنة ال�سرد فيه .ونائ ًبا
ل�سكرتري اجلماعة منذ بداية �شهر جمادى الأول لعام  1430هـ � ،سكرت ًريا
لها منذ ربيع ثاين  1431هـ .
ع�ضو جمل�س �إدارة نادي الأح�ساء الأدبي بد ًءا منذ  8رم�ضان  1432هـ
املوافق لـ � 8أغ�سط�س  2011م
�شارك يف فعاليات �أدبية حملية وخارجية.
�أ�شرف على عديد من املنتديات الأدبية على ال�شبكة العنكبوتية الإنرتنت
�أجريت معه حوارات �صحفية عديدة حول كتاباته يف �صحف ورقية
و�إلكرتونية.
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