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مدينـة الحجـر(*)
ٍ
أحجار ترتفع عف األرض
قدـ مف قبؿ تبدو المدينةُ مف بعيد  ..وفي المدى المنظور تتناثر
ٌ
كتالؿ لـ تطأىا ٌ
تفاعات متفاوتة  ..ىناؾ بقايا ٍ
ٍ
ٍ
لديداف
مآوي
الشقوؽ الكبيرة
نضب ماؤىا فتشققّت ؛ واستحالت
برؾ
المنبسطة بار
ُ
ُ
َ
ٍ
الشتاء قد أنيزـ ولـ يتبؽ منو إلّ أنساـ باردة ولجت مف أبواب
بحركة جنونية  ...وألف
سود كبيرة  ،تدخؿ وتخرج
َ
لوف الخضرة الفتية
أجمات مف نباتات صحراوية شرعت تخطؼ َ
المشرعة في ظييرة ىذا اليوـ فأف ّ
الربيع ُ
تموح بو مقابض الصحراء  ..لـ ِ
نأت إلى ىذه
الجدب التي ِّ
وتصطبغ بيا موحية باستمرار عطاء الحياة ؛ نافيةً
َ
ٍ
تصميـ واتفاؽ عمى طمر اليواجس في نفوسنا  ،والنعتاؽ مف كممات الخوؼ والتحذير المنسكبيف
بعد
التالؿ إلّ َ

مف أفواه الكبار في مسامعنا  ..سنواجو البشر الذيف صب اهلل عمييـ غضبو فأحاليـ حج اًر  .سندخؿ مدينتَيـ
أنفاسيـ وتأوىاتُيـ الصادرة مف ِ
ثقوب محاجرىـ وأنوفيـ وأفواىيـ  .لف نأبو لمطيور الجارحة
الحجرية  .لف تخيفنا
ُ

تصميمنا
المتحجرة  ...ىكذا كاف
فوؽ الجثث
ومناقيرىا المعقوفة  ،ومخالبيا الخنجرية المتربصة التي سنشاىدىا َ
ّ
ُ
تمبسا بمبوس التردد والوجؿ ؛
 ،وىكذا كانت كممتنا واحدة  /صمبة  .لكف ىذه الصالبة وذلؾ التصميـ سرعاف ما ّ

بعضنا يبطئ في حركتو
وكادت أسوارُىما تتفتّت كمّما اقتربنا مف المدينة  ،وكمّما اكتشفنا بعدنا عف قريتنا  .صار
ُ

النعيب الذي انطمؽ
يتقدموف  .وما جعمنا عمى وشؾ العودة والنسحاب مدحوريف ىو
تاركاً مف كانوا متخمّفيف ّ
ُ
الكثير مف العزيمة كي نقطع األمتار القميمة المتبقية
نتبيف وجودىا  ..يمزمنا
بغتةً مف غرباف كانت تطير فوقنا ولـ ّ
ُ
كنا بعد تخمّؼ اثنيف
لنغدو بمواجية تمؾ اليياكؿ المطمور جمّيا تحت رماؿ كمّستيا تعاقبات القروف  ...خمسةً ّ

سبباً في إحجاميما عف المجيء  ...توقّفنا
مف صحبنا حنثا بوعدىما وبقيا في القرية ؛ وبالتأكيد كاف الخوؼ ّ
ثمةَ بقايا
لمحظات َ .
رمؽ بعضنا البعض  .ق أر ك ٌؿ ّ
سور الخوؼ مف المجيوؿ في عيوف اآلخريف  .لكف ّ
منا َ

سباحات " نفوسنا الوجمة ؛ وىذه البقايا ىي التي انشطرت م ار اًر مزيحةً عف طريقيا
ّ
لمتحدي ما تزاؿ عالقةً في " ّ

التردد  ...خطونا مقتربيف ؛ وكمّما اقتربنا ارتفعت نواصي البناء وبانت أسو ُار المدينة ناىضةً مف
مطبات الخشية و ّ
ّ
بعض طالئيا ؛ استطعنا مف
بضعة تالؿ متجاورة  ...وحيف اقتربنا أكثر صرنا نرى لفتةً حديدية مائمة از َؿ
ُ
التفرس بيا تجميع حروفيا المجتزأة  ،فقرأنا ( مدينة الوركاء )  ،وتغافمنا عف الحروؼ المتجاورة (. )uruk
خالؿ ّ
قمنا ىذا أوؿ أثر يوحي لمتداد ِيد عصرنا ؛ ولـ َنر غير ذلؾ .
ِ
اقتربنا مف ٍ
رؤوسنا  .رفع
سور متي ّشـ الحواؼ  ،متبايف الرتفاعات ؛ ييبط جزٌء منو حتى يصبح قريباً مف

ىمس يطمعنا عمى ما رأى ؛ قاؿ  " :إنيا مدينة تالؿ وجدراف مف
أطولنا قامةً رأسو وأطؿ عمى ما وراء السور َ ..
" ِ
ىيا دعونا نتسمّؽ السور ونيبط ؛ ولكف بحذر  ... ".شرع يرفعنا واحداً اثر اآلخر
المبف" توشؾ عمى النييار ّ ..
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بتوج ٍ
زمف ٍ
أننا قطعنا آلؼ األعواـ عائديف إلى ٍ
غائر بعيد  ..وقفنا نتطمّع ِّ
تبرره طبيعةُ
خي َؿ إلينا ّ
 .بعد لحظات ّ
س ّ
ٍ
موقؼ ل يمت إلى األلفة بشيء .
_ ماذا تفعموف ىنا يا صغار ؟
ٍ
تضميا جوانحنا .
طمأنينة
تجمدت أوصالنا  ،وسرى ّتي ٌار مف الرعب اغتاؿ بقايا
ىاجمنا
ٌ
ّ
صوت مف خمفنا ّ ..

ؾ سيتولّى استجوابنا  ،و ّأنيا ليست إلّ لحظات تسبؽ
احد مف أصوات الموتى أيقظو وطء أقدامنا ؛ أو ّأنو َممَ ٌ
ىذا و ٌ

مالمح
ستتجمد عيوننا  ،وتجؼ قموبنا  ،وتتجمّمد أوصالنا  .سنغدو كتالً حجرية ل
تحنيطنا واستحالتنا حج اًر ..
َ
ّ
ليا  ..لـ نجد فرصةً تتيح لنا النظر في ما بيننا  .عادت صورة قريتنا  /أمياتنا  /آبائنا  /نعاجنا  /مواسـ الزرع

ٍ
وكممات تقوؿ أف
شيخ القرية
وسواقي المياه  .دعونا األئمةَ واألولياء والسادة الميتيف منيـ واألحياء  .دعونا َ
رحمةَ اهلل واسعة ولكف ويؿ لمف يشرؾ بو فال يطيع أولياءه ويسترشد بنصائح الكبار وبركاتيـ  ...اختمجت

صوت ٍ
أقداـ بخطوات قصيرة  .وحيف التفتنا مستعينيف بما
اعث النطؽ  .تسمؿ إلى آذاننا
حناجرنا  ،وتالشت بو ُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
كوفيةً ألقى طرفييا فوؽ
عجوز ممت ٍح  ،لو
شجاعة ألفينا أنفسنا أماـ
تبقّى لدينا مف
مالمح أىمنا وسحنتيـ  .يعتمر ّ
ُ
ر ِ
كأنو يستنطؽ وجوىنا المتّشحة بصفرٍة
منا راسماً مالمح ودود ّ
أسو ؛ مستنداً عمى عصا مف جرّيد النخؿ  ..اقترب ّ
ٍ
بصوت متقطّع  :ىاىػ....
وتفوهَ
تمعثـ أحدنا ّ
صارخة َ ..

كيؼ وصمتـ إلى ىنا  ،يا أولد ؟"
_" َ
_" المكػ......اااااف "  ..قاليا أكبرنا مرتعشاً .
 "ما بو المكاف ؟"غضب اهلل عمييـ فأحالَيـ حج اًر  .. ".نطؽ آخر كما لو كاف سيقع أرضاً ويغمى عميو
_ "جئػ....نا لنشاىد َمف
َ
ٍ
يعدؿ بيا كوفيتو المنسحبة عف رأسو قبؿ أف يسألنا :
فـ الرجؿ عف
ابتسامة مقتضبة  .رفع يده الطميقة ّ
 ..افتر ُ
_ ىذا ما سمعتموه مف أفو ِاه الكبار ؛ وىذا ما يدور في أذىانكـ .
كالمو ثقةً وشجاعةً أعادتا شيئاً مف توازننا  .صحنا معاً  " :نعـ  .. ".خطا تسبقو عصاه فتبعناه حذريف .
منحنا ُ
خيؿ لنا .
كاف واثقاً في سيره  ..لـ ُ
تغر قدماه ؛ ولـ يسقط في حفرٍة تأخذ بو إلى أقبية ل نفاذ منيا كما ّ
حاجز الخوؼ الذي زرَعوُ أمامكـ مح ّذريكـ  .سأكوف سعيداً معكـ ؛
_ حسناً فعمتـ بمجيئكـ  .لقد كسرتـ
َ

ِ
بعض ّمما في المدينة .
وسأُطمعكـ عمى

ِ
وتبد َد الكثير مف ِ
أننا إزاء رجؿ يحمؿ ما ُيشبِع فضولَنا
وتائر
تممكتنا الشجاعةُ ّ ،
الخوؼ القابع في نفوسنا  .شعرنا ّ
 ،ويحؿ رمو اًز متشابكة في عقولنا .
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أحدنا  :نريد أف نرى  ..وقاؿ آخر  :نريد أف نسمع  ..وقاؿ آخر :نريد أف نطّمع .
قاؿ ُ
ضحؾ وقاؿ  :سيكوف لكـ ما تريدوف .
ِ
خمنا أف أحداً قد جاء  ،بيد ّأنو نظر في وجوىنا  ،ثـ
صيؿ
ٌ
حصاف مف خارج السور فابتسـ الرجؿ لسماعو ّ .

قاؿ :

" ىذا حصاني الذي أتيت بو  ،ينقمني كؿ يوـ إلى ىنا  .فأنا يا أولد أعمؿ حارساً ليذه المدينة عينتني الحكومةمنذ أربعيف عاماً  .وما ترونو اآلف كاف مدينةً حضرية ؛ أُناسيا بشر مثمنا ؛ رسموا بوسائميـ البسيطة ما أذى َؿ

ومنقبيف  .أولئؾ القوـ كانوا ينعموف ِ
الكثيريف ممف قدموا باحثيف
ماء مقدساً
بماء الفرات  ،وكاف الفر ُ
ّ
ات ليـ ً

نذير الشؤـ  ،ودؽ ناقوس الفناء فيجروا المدينةَ
وشرياناً ييبيـ الحياة والبقاء  .وحينما ّ
غي َر ىذا النير مجراه َ
نعب ُ
ِ
ِ
وبطوف الصحارى فيما رح َؿ آخروف إلى الجنوب تاركيف
شعاب األرض
بعضيـ في
وتفرقوا أشتاتاً  .ضاع
ُ
اصؼ الصحراء المتقادمة بكؿ قسوٍة وجفاء  .ولـ يدر ِ
بخمدىـ أف بش اًر سيأتوف بعد
غزو الرماؿ وعو َ
مدينتيـ تتمقّى َ
دموعيـ
حـ األرض وأىالوا فوقيا
َ
آلؼ السنيف ليطأوا مدينتيـ  ،وينبشوا َ
قبور موتاىـ  ،كاشفيف أس ار اًر أودعوىا ر َ

اثييـ وأحزانيـ " .
ومر َ

ٍ
اجس
مشوقاً وجديداً عمينا ّ .إنو يمنحنا ثقةً ،
ّ
ّ
ويبدد ىو َ
تفوه بيا  .كاف كالمو ّ
شدتنا خيوطٌ مف النتباه لكؿ كممة ّ
ٍ
بتيويمات ل أساس ليا  .لماذا ظؿ أىمونا
تخيالتنا
ضببت
األشياء وخمطت ّ
 ،ويكسبنا نو اًر  ،ويمحو أوىاماً ّ
َ

متوجسيف مف ضوء المعرفة الماثمة التي ل تحتاج إلى ٍ
جيد كبير ..؟! لماذا خذلتيـ
بعيديف عف الحقيقة ؛
ّ
انكبوا يحرثوف في ثرى الظالـ ؟! ...
الشجاعةُ وأعماىـ الزيؼ فابتعدوا عف أنوار الحياة الساطعة و ّ
الشوؽ المحتشد في حدقاتِنا  ،قاؿ :
حصد
بعدما ق أر ىذه التساؤلت في عيوننا ؛ وبعدما
َ
َ
اكمات الحجارة وتكمّ ِ
افقت مف حفروا ونقّبوا فأزالوا تر ِ
سات الرماؿ  ،مظيريف األسو َار والمعابد وىياكؿ
_ " لقد ر ُ
عدتيـ مساطر
البيوت  .وما يساوركـ اآلف مف تردد ىو ذاتو كاف يساورني وأنا أراىـ منيمكيف  ،متفحصيف ّ .

ٍ
ِ
ظيورىـ
أقؼ خمؼ
خشبية ومطارؽ مطّاطية  ،وأزاميؿ دقيقة  ،مزيحيف الرماؿ واألتربة
بفرش رقيقة ناعمة  .كنت ُ
ِ
رؤوس
األرض في أية لحظة فيصب لعناتِو وبط َشو فوؽ
متوجِّساً  ،خائفاً محتاطاً مف مجيوؿ اعتقده سيشقذ
َ
اكـ
عيونيـ تمتمع دىشةً وسح اًر وىـ ُيظ ِيروف مف بيف الرماؿ
أولئؾ الدخالء العابثيف  .كانت
ُ
ً
أشياء أضجرىا تر ُ
لمموؾ و ٍ
ٍ
آلية ِ .عدداً ولوازـ بيتية ؛ منيا أو ٍ
اف وأباريؽ  ،وألواحاً مفخورةً ،
األعواـ  ..لقد أخرجوا ىياك َؿ حجرية
ٍ
محززة  ،ورسوـ حيوانات ولوازـ صيد  ،ورؤوس
وحوش برّية  ..أخرجوا حمياً ذىبيةً
وأختاماً ُنقشت عمييا ٌ
رموز ّ
قالئد وأساور وأقراطاً  .كما أخرجوا مف بيف ما أخرجوا رأس ٍ
فتاة ُنحتت مف الر ِ
خاـ األبيض الناصع  ...ما
َحوت
َ
َ
َ
ِ
اكتشافو الرأس الرخامي َمطمو اًر  .أتذ ّكرهُ اآلف وكأف
زلت أتذ ّكر ذلؾ الوجو األحمر المحتّقف والجسد العاري ساعةَ
ٍ
ؾ صحبو ويعدو ذاىالً  ،ىائماً  ،ميووساً  .يرطف
كممات ل أفيميا ؛ مطمقاً
صورتو حدثت باألمس  .شاىدتو يتر َ
ٍ
المصباح محاذياً الرأس
حادةً في اليواء كأف عقرباً لسعتو أو مديةً طعنتو  ..وفي تمؾ الميمة جعؿ
صيحات ّ
َ
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ٍ
لحظة وأخرى ،
المنتصب الذي يتوسط منضدة خشبية  .راح يتأممو  .ظؿ مستيقظاً طوا َؿ الميؿ ؛ ناىضاً بيف
ممف جاءوا قبميـ أثاروا لدي حافز
فاحصاً مالمح الوجو ّ
بمكب ٍر زجاجي  ...ل أخفي عميكـ ّ
أف ىؤلء وغيرىـ ّ
مت جاىداً القراءةَ
اكتساب المعرفة فتعمّ ُ

درست
ىيجانو  ..تابعتيـ  ،خالطتيـ .
ُ

أخوض في
اندفاعات الشباب حيث كنت
والكتابة  .ساعدتني في ذلؾ
ُ
ُ
تعممت لغاتيـ وفيمتيا ؛ اطّمعت عمى فحوى ٍ
كتب
كؿ خطوٍة يخطونيا .
ُ

كيؼ نممؾ كؿ ىذا التاريخ ولـ ينؿ غير اإلىماؿ والالمبالة ؟!! "
كانوا يأتوف بيا فأ
وتأسيت َ .
ُ
ُعجبت ّ

غيرىـ يأتوف .ليـ شعور شقر مشعثة  ،وقمصاف متيرئة  ،وسراويؿ قصيرة ؛ حامميف
" عمى امتداد أعواـ كاف ُ
حقائب مف القماش يستموف مف داخميا خرائطَ يفرشونيا أرضاً  ،ثـ تروح أصابعيـ تتابع خطوطاً حمر حتّى تصؿ
َ

نقطةً عندىا فينقروف فوقيا وألسنتيـ الثقيمة تموؾ  :أوروؾ  ..أوروؾ .. ".

باىتماـ ور ٍ
ٍ
غبة في ما يقوؿ  ،وما قالو ل يدنو إليو الشؾ  .فكثي اًر
إف كانت تشي
توقّؼ الرجؿ يستقرىء وجوىنا ْ

كنا نرى أولئؾ الغرباء ذوي العيوف الزجاجية الزرقاء والبشرة المحتقنة يقطعوف قريتنا أنصاؼ عراة  ،مترّجميف
ما ّ
في طريقيـ إلى ىذا المكاف .

_ " انظروا ىناؾ  ... " .قاليا الرجؿ الحارس .
اف مف " المِبف " المتماسؾ ّ ،دقت فيو كتؿ اسطوانية مف الحجر األزرؽ المفخور تشبو
ثمة جدر ٌ
تطمّعنا جنوباً ّ .

تترصد خطى الغرباء المتط ّفميف .
كأنيا
مسامير ضخمة تساق َ
ط بعضيا أرضاً  ،تاركةً ثقوباً فاغرة ّ
ّ
_ " تمؾ ىي بيوتيـ ؛ وىذه دروبيـ  .وما تحتيا تقبع كنوزىـ ومخمّفاتيـ " .

اجية ٍ
درب صخري  .صرنا بمو ِ
بناء ٍ
خطا قميالً فتبعناه  .قادنا عبر ٍ
عاؿ ذي مدخؿ مستطيؿ يرتفع فوقو طوؽ
َ
الغبار المتكمّ ُس منذ قروف
وتطعمو فسيفساء تبرؽ مشعةً بصفرٍة شابيا
مف "المِبف" المفخور  ،تطميو زرقةٌ لمعة ،
ّ
ُ
 ...وقبؿ أف نسألو مف يكوف ىذا البناء بادرنا بالكالـ :

_ " نحف عمى أعتاب معبد آنو إلو السماء عندىـ  ،وأنانا آلية المدينة ".
ٍ
قروف مبعثرة  ..تسممّت أشرطةٌ مف ضوٍء
اء يفشي سر
دلفنا إلى رواؽ ّ
تتسيده العتمة  ،ويغفو عمى حيطانو ىو ٌ
ِ
ٍ
مالمستيا األرض .
كاب خالؿ كوى قوسية صغيرة تحاذي السقؼ فتتّبدد في فضاء الرواؽ والمعبد قبؿ
تغيرت
متوحديف  .." .قاليا الرجؿ وقد ّ
 " -ىنا اعتاد أىؿ الوركاء تأدية طقوسيـ وممارسة شعائرىـ مجتمعيف ّ ،

متقمصاً روح إنساف آخر  " .وىنا كاف الخطباء والشعراء والمنادوف يتباروف
نبرات صوتو ؛ ُمبدياً ميابةً وتبجيالً ّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
أماني
سامية
ونفوس
صادقة
أشعارىـ مف أفو ٍاه
 .تدور حواراتيـ  ،وتمقى
ِّ
ُ
متضرعة  ،و َ
ِ
عمائـ ُنسجت مف
مالبس مزركشة ؛ معتمريف
سماء وحييا وديمومتيا  ... " .يأتي الجميع مرتديف
تبحث عف
ُ
َ
َ
ِ
ٍ
ٍ
أجنحة العصافير  ..رأيناىـ ينتصبوف صامتيف ؛ ل
ادـ
صوفية دقيقة يحيطيا
خيوط
ٌ
صؼ مف ريش اليداىد وقو َ
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ٍ
نابؽ والبنفسج  .تُحمّي
تبدر منيـ نأمةٌ ول يرمش ليـ طرؼ  .نساؤىـ ترف ُؿ
بثياب تو ّشييا زىيرات برّية ليا لوف الز َ
مطعمة بالشذر األزرؽ واألحمر واألخضر  .تحيط رقابيف قالئد مف ٍ
وفضة تتدلّى
ذىب
ّ
معاصميف أساور ذىبيةٌ ّ

ماء الورد ِّ
اء
منيا رقائؽ تأخذ شك َؿ وريقات التوت  ..بينيف كانت الحواري
َ
ويبخ َ
رف اليو َ
نصؼ عاريات  ،يرششف َ
القديسيف  ..وعمى شر ٍ
ٍ
ٍ
يط
أعشاب تُزرع في بق ٍع تباركيا وتحمييا اآللية وتسير عمييا
مستخمصة مف
بأبخرٍة
عيوف ّ
ُ

أرض مرمرية خطا كينةٌ عراة الصدور  ،حميقو الرؤوس ؛ رافعيف ٍ
ٍ
مف
بأياد ريشية المممس ساللً تممؤىا فاكيةٌ
اختمط ضوعيا باألبخرِة المتصاعدة ؛ وج ار اًر طافحة ِ
رز جنوبياً تعموه
بنبيذ الخمود والديمومة ؛ وصحوناً حوت ّاً
ُ
ٍ
قاعدة مرمرية مستطيمة
يتقدـ كؿ ىؤلء ليضعوا ذلؾ عمى
أفخاذ غزلف وضباء وأيائؿ تفوح منيا رائحةُ الشواء ّ ...

ٍ
بوقار يبعث عمى الرىبة والخشوع  .إلى جواره جمست الممكة " أنانا " حارسةُ المدينة
أماـ اإللو " آنو " الجالس
ومانحةُ الخصب ؛ رافمةً بزىو الشباب وطاعة اإللو وحب الرعية  ...تطمّعنا بوجوه بعضنا  .نظرنا إلى الحارس
أنغاـ ابتيالية كما لو كاف
كأنو ليس معنا  ،أو ّ
العجوز  ،ألفيناه مواصالً حديثو ّ
كأننا لسنا معو  .تصاحب صوتو ٌ
بصوت و ٍ
ٍ
ىتؼ الكينة :
حداء في مفازات مترامية ...
ُيرتّؿ موشحاً دينياً أو
احد َ
ً
أبدياً .
نحف نعمف ولءنا وقدسيتنا لبركاتكـ  ،ونريد لمدينتنا مثمما نريدىا لكـ خموداً ّ
_ يا آنو العظيـ  .ىا ُ
ٍ
تردد مف الجمع المحتشد وقوفاً بمحاذاة الجدراف وممف اتخذوا ىيئة الخشوع صدى أصو ٍ
متآلفة
ات رخيمة ،
ّ
ال سحابة غفر ٍ
اف
اف و
ىابطة تارةً ثـ صاعدة ..
السقوؼ فيمتقي  ،ويمتزج  ،ويذوب ؛ مستحي ً
ُ
تناغـ تعيدهُ الجدر ُ
ٌ

المطبقة  ،والشفاه المتمتمة  ،والرقاب
وتطير وبركات ؛ تيبط ّ
بأناة ىاميةً رذاذاً مف الطمأنينة عمى الرموش ُ
المتصمّبة ؛ والجةً النفوس المستمقية عمى راحات األكؼ المنبسطة  ،آخذةً ّإياىا بعيداً إلى ٍ
عالـ سديمي  ،تمر

أياد حانية فترسييا عمى مرافىء ٍ
اء عاصفة وريا ٍح ممطرة  ،وأعاصير مجنونة  .ثـ تأخذىا ٍ
عبر أجو ٍ
تحدىا
آمنة ّ
َ
مروج ٌ خضر تحتشد فييا الزروعُ ويتنامى فييا الثمر  ،وتندلؽ المياه بمّورية لصفة ٍ ..
أياد تتيح ليا الستمقاء
ُ
ٌ
المتشبث بأحضاف العشب األخضر اليانع  ،فتغسؿ تمؾ النفوس بطيارٍة أبدية وتعود عمى
عمى الندى العذب
ّ
ِ
ِ
معبدىا ،
تردد في فناء
جنا ِح الحمـ
ورذاذ الغيمة إلى العالـ األرضي فتئوب تمؾ األصوات الرخيمة المتآلفة ّ

وحضرِة آليتيا :

_ نعمف يا آنو العظيـ ؛ يا قاىر األعداء وحامي حمى الوركاء ولءنا المطمؽ  ..ويا أنانا ؛ يا آلية الخصب
حؼ الرماؿ التي يرمييا األعداء في
والنماء ارضعي
عنا ز َ
األرض ديمومةً وعشباً تضيعُ فيو قامةُ إنساف ؛ وابعدي ّ
َ

وجوىنا  .أبعديو  ..أبعديو .

ٍ
بيضاء
ظيورىـ
برؤوس مطأطئة فانكمشت أرديتُيـ وسحبتيا أكتافُيـ العريضة فبانت
انحنى الكينةُ أولً وسجدوا
َ
ُ
ٍ
شحوـ رخوة  .تبعتيـ بذات الحركة بقايا الجموع المحتشدة  ،المتالصقة
طبقات مف
تتكدس تحت سطحيا
 ،ممساء ّ
ٌ
طيف
ىدوء ثقيؿ قبؿ أف ينيض الكينةُ وتنتصب
 ..ساد بعدىا
أجسادىـ فتحاكييـ الجموع ؛ مستديريف يميناً  ،متخ ّ
ُ
ٌ
درباً معاكس ًا ٍ
الرؤوس قد اتّخذت ىيئة الخشوع وأطبقت األيادي عمى الصدور ،
لدرب سمكوه عند دخوليـ  .كانت
ُ
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ِ
ِ
العيوف ِّ
بتماس
وراحت
ُ
تحدؽ في قا ِع األرض متالحقةً مع حركة األقداـ المتتابعة وحفيؼ أذياؿ األردية اليابطة ّ
ِ
نسير مع الركب
ىومت سطوةُ الصمت عمينا فألفينا ألفنا ُ
مع صالبة الدرب دوف اللتفات يميناً أو شمالً ّ ...
الوئيد حتّى انتيينا إلى ٍ
طوؽ صخري شبيو بالباب الذي اجتزناه .
باب يعموه
ٌ
خرجنا لتسقط أنظارنا عمى ِ
ذيوؿ الشمس المنكمشة  ،ورعاة مف بعيد يقودوف حيواناتيـ صوب قراىـ  ،وغيوـ
ِ
طيور راحمة  ..نظرنا إلى و ِجو الحارس فأنبأتنا عيناه مبح اًر في زورؽ التاريخ الغائر
تزحؼ غرباً تسبقيا أرتا ُؿ

بعيداً في أعما ِ
تنبو لوجوِدنا إلى جانبو  .تطمّع فينا  ،ثـ ترؾ عينيو تنتقالف باتجاه األفؽ .
ؽ الزمف السحيؽ ّ ...
قاؿ :

ِ
بالعودة قبؿ أف يدركـ الظالـ " .
_ " فاتكـ الوقت  ،وقريتُكـ تبعد كثي اًر  .عميكـ
بالعودة وترؾ المدينة تحرس نفسيا ِ
ِ
بنفسيا .
صي َؿ
حصانو صييالً متق ّ
طع ًا إيذاناً
ُ
َ
شددنا عمى يده  ،وقمنا  :إلى المقاء  ..تحركنا مبتعديف حتى أدركنا
تتفوه بالشكر والعرفاف ّ ...
انطمقت ألسنتُنا ّ
أحدنا حج اًر وكتب  :ذكرى عمي وجواد وطاىر وكامؿ
الالفتة الحديدية المائمة  .وقفنا عندىا  ..تناوؿ ُ
وقاسـ .

شتاء – 1992
السماوة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(*) فازت بالمرتبة األولى في مسابقة القصة القصيرة التي أقامتيا جريدة ( الجميورية ) العراقية عاـ 1993
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كسار
نحن والزورق والعم ّ
ٍ
لـ ت ُكف المدرسةُ لتبعد عف بيوتِنا المتناثرة عمى ِق ٍ
عنا  ..تتياوى
فر مف
خالء مترٍاـ لول النير الذي يفصمُيا ّ

اجتيازه في اليوـ التالي  ،فنتساءؿ بالتياع
ورؤوسنا عمى الوسائد المواسية أف عمينا
أحالمنا وتنطفىء كمّما تذ ّكرنا
ُ
ُ
ُ
ٍ
الجانب
لكننا نتذ ّكر أف
كنا عمى مرمى
 " :ماذا لو كانت المدرسةُ عمى
َ
حجر منيا ؟" ّ ..
مشارؼ بيوتنا ؟ أو ّ
َ

ومركبات كثيرة تجري ؛
ومرور سيؿ ،
معبد
فتندحر أسئمتُنا وتموُذ منكمشةً
الذي تقع فيو المدرسةُ يقع فيو طر ٌ
ٌ
يؽ ّ
ٌ
ُ

في خبايا النفس .

صغار نحف وأىمونا ل
ل جسر يربطُ ضفتي النير  ..وليس لنا لكي ندرؾ الجانب اآلخر سوى الزوارؽ ..
ٌ

كسار  .والعـ كسار لديو زورؽ ىو الوحيد القادر عمى احتوائنا واألخذ بنا إلى
يساورىـ
ُ
األماف إلّ مع العـ ّ
ُ
أقدامنا السمـ الصخري  ،المتآكؿ ( يجيد
َ
الماء بمجدافو فيتيادى الزورؽ  ..قميالً وتتسمّؽ ُ
الشريط الرممي  ..يدفعُ
ؾ آخر در ٍ
العـ كسار في تعديؿ ىذا السمـ  ،وادامتو مف ٍ
جة فيو
وقت آلخر ّ
حباً بنا  ،وعطفاً عمينا  ، ).وحيف ندر ُ َ ْ
الخوؼ ونجد أنفسنا عمى خطو ٍ
ِ
المعبد .
ات مف الطريؽ
غبار
ندرؾ أيضاً أننا بمغنا األماف ،
فننفض ّ
ّ
ُ
عنا َ
أصيح :
ُ
_ يا لمطري ِ
ؽ الجميؿ !
ويصيح شاكر :
_ آه  ،لو استمقينا عميو !
يعقبو كامؿ متحس اًر :
_ لو كاف قريباً مف بيوتنا !
ٍ
بصوت واحد .
_ نعـ  ..نعـ ! نيتؼ
الصيد المخبوء في أسفمتِو الالىب ! ..يقاطعنا عدناف  ...فنتمتـ :
الصيؼ ؟ و
_ وىؿ نسيتـ
َ
َ
ِ
الطافح مف
المياث
المتفجرة بالمعب والنزؽ !! ..
أجسادنا
النازؼ مف
العرؽ
_ آه  ..الصيؼ !  ..الصيؼ .
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
ٍ
المتبخر مف ِ
ٍ
ِ
مطفأة ّأنى خطونا ؟!
كعيوف
روث األبقار المعموؿ أقراصاً تترصدنا
نخ
ّ
صدر األرض ؟! ..الز ُ
_ الصيؼ  ..؟
_ الصيؼ ..؟
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وبكممة الصيؼ نتذ ّكر العطش فنحس بالظمأ ونتساءؿ لماذا لـ نشرب مف ِ
ِ
اف الماء
ماء النير ؟ ! لكف ّ
خز ّ
باب المدرسة العريض _ يقطع عمينا عتاب ِ
ِ
مدخؿ المسار المفضي إلى ِ
أنفسنا ..
الماثؿ أماـ أنظارنا _ عند
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
مدير المدرسة
لمظفر
نتقافز كالقطط  ،ونعدو
ُ
نفتحيا لنمؤل أفو َ
بصنابيره الثالثة ُ ..
اىنا مف دفقيا المنيمر ( ترؾ ُ
شباؾ صفّنا ينتظر مركبةً نازلةً إلى المدينة  .ورأيناه وىو يصعد
الشاب مدرستنا بعد الحصة الثانية  .رأيناه مف ّ
ُ

بخز ٍ
كبار التالميذ بنصبو واسناده .
باص القرية الخشبي ويختفي  .وغب مرور يوـ أو يوميف جيء ّ
َ
اف كبير  .قاـ ُ
وفي اليوـ التالي ِ
قدمت سيارةٌ حوضية  ،توقفت قريباً مف الخزاف  .نزؿ منيا رج ٌؿ يرتدي بدلةَ ٍ
عمؿ زرقاء  .ومف
ِ
خمؼ المركبة سحب خرطوماً

ِ
الفرصة
وامتؤل الخزاف  ..في

ٍ
ؾ بطرفو ،
ماء رائؽ  ..قميالً
طويالً أمس َ
وبمحظات تدفّؽ  -مثؿ ّ
حبات المؤلؤ _ ٌ
اىنا ٍ
بماء لـ نعرؼ لو طعـ مف قبؿ ).
التالية كنا نتسابؽ فنتحمؽ حولو ونمؤل أفو َ

المدير الشاب يتطمّع  ،وابتسامة رضا يبو ُح بيا وجيُو األسمر  .وحيف اقتربنا ،
شباؾ إدارِة المدرسة
اء ّ
ونممح ور َ
َ
سمعنا صوتاً فيو رقّةُ ِ
وحناف األـ  ،يسألنا :
األب
ُ
_ ىؿ ارتويتـ ؟
ِ
سور العر ِ
فاف والبو ِح بالشكر  .لكف عدناف بجرِأة المجيب الواثؽ  ،يرد :
ببعضنا خجميف ..
نموُذ
ُ
تيرب ُ
_ نعـ ؛ أستاذ .
وودعنا العـ كسار بنظر ٍ
ات ودود حانية اتّقدت الشقاوةُ في نفوسنا ..
قذؼ بنا الزورؽ ّ ،
أف َ
ذات يوـ  ،بعد ْ

ٍ
الصمت توأميف ..
أرض ترابية ى ّشة  .تقافزنا  ..ضحكنا  ..صرخنا  ،إلّ عدناف ! كاف ىو و
تصارعنا عمى
ُ
ِ
أكبرنا بسنتيف
لوـ صادؽ
يكبر َ
وكالـ مسموع  ..ىو ُ
ٌ
توقّفنا نرمقُو بارتياب  .عرفنا أف وراء صمتو رأياً مغاي اًر  ،فيو ٌ
نستمد قوتَنا ؛ محاوليف مجابية أشباح
المتبصر  .منو
وعيف
أو ثالث  ..نتممس في خطواتِو شجاعةَ الواثؽ
ِّ
ُ
َ
اجس أىمينا في مسامعنا كمّما خرجنا أو
اقب التحذيرات التي ّ
الخوؼ الكامنة في أعماقنا  ..مقارعيف عو َ
تصبيا ىو ُ
ابتعدنا عف دائرِة أنظارىـ .
ِ
أوجارىا ؛ ويطاردىا واثقاً منتص اًر .
يياجـ بنات آوى في
نصاحب عدناف وىو
ُ
ُ
ينصب الكمائف و ِّ
انب السمر  ،فيمسكيا ويعمّقيا مف آذانِيا عمى غصف شجرِة النبؽ
ونصاحبو وىو
الشراؾ لؤلر َ
ُ
المنتصبة في العراء ؛ بعيداً عف بيوتنا مستأنساً بصوتيا الرفيع  .ونصاحبو وىو يقودنا إلى فرادى النخيؿ المتناثرة

تيجانيا فيرمي بالرطب الناضج المعسوؿ .
جذوعيا ويتسمقّيا حتى يدرؾ
ىنا وىناؾ  ..يحتضف
َ
َ
_ عدناف ؛ ماذا دىاؾ ؟!
يصمت عدناف  ..نقوؿ :
يطوح بؾ الصمت كمّما ِ
قدمنا صباحاً  ،أو رجعنا عائديف إلى بيوتنا .
_ نراؾ ساىماً ؛ ِّ
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ٍ
يعد يقوى عمى نقمنا .
كسار . .
ُ
يجيب عدناف ؛ وعيناه تنتقالف مف وجو آلخر  ..العـ ّ
_ العـ ّ
كسار يكبر  .لـ ُ

جراء نقمنا يومياً  ،فيقوؿ  :لقد تعبت يا
وأمس  ،سمعتو يكمّـ المدير حيف َ
جاء لستالـ المكافأة المخصصة لو ّ
لكنو يعز عمي ٌَ ترؾ التالميذ َ .مف سيجيء بيـ إلى المدرسة ،
أستاذ  .يمح أىمي وأبناء قريتي أف أتر َ
ؾ الزورؽ ّ ،

ومف سيعيدىـ إلى أىمييـ ؟

أيامو تذوي  ،وتتياوى مث َؿ ٍ
ِ
ثمار ذابمة  .يتباطأ في مشيتِو
وتنقض سياطُ
الحزف عمينا كمّما شاىدنا العـ ّ
كسار و َ
ِ
يميث بعد ِّ
ِ
حمو المساف  .نق أر
يـ
وصولً إلى الزورؽ ..
ُ
النفس ّ ،
طي ُ
كؿ ضربة مجداؼ  ،،العـ ّ
كسار كر ُ
ب القمب ُ ،
نقاء ِ
يف
يضمنا إلى صدره  ..وحيف يكمّمنا
رؤوسنا  ،أو
يده الحانية
روحو
ُ
وخصبيا عندما تمس ُ
َ
نكتشؼ فيو خز َ
َ
َ
ّ
الحكايات  ،وتراكـ األمثاؿ  .يحكي لنا عف ِ
سفره وارتحالتو  ..حكاياتو مع النير  /الماء  /الزوارؽ  /المشاحيؼ

الماء المالح يحاور
 /أىوار الجنوب  /مواطير النير الكبيرة  /سفف الصيد  /سفره إلى الخميج ؛ ىناؾ حيث
ُ
الرما َؿ الصفراء ؛ وحيث الآللىء تقبعُ سجينةَ القواقع الصمبة القاسية  ..ونروح نسألو :

الماء المالح مف البحر ؟
بت
_ ىؿ شر َ
َ
ِ
حدود ينتيي إلييا ؟
لمبحر
_ وىؿ
ٌ
العروس ذات الذيؿ السمكي ؟
جنية البحر  ،و
أيت ّ
_ وىؿ ر َ
َ
_ وىؿ  ...وىؿ .....
كسار ل يضيؽ ذرعاً بأسئمتنا .
والعـ ّ
ومرةً
يبتسـ أو ّ
يجيبنا مرةً باىتماـ ؛ ّ
يفجر ضحكةً تدمعُ
ُ
التوجس عمى وجوِىنا المستفيمة  ،أو رّبما عمى غر ِ
ابة

وقمؽ
ليا عيناه
الضيقتاف  ،وىو يستقرىء ليفةَ النتظارَ ،
ّ
اصؼ التي تتصارع
أسئمتنا وبالدتِيا ( حكى لنا عف العو َ

نممح
السفف األماف  .ىكذا كاف يردد
يمنح
في البحر فتطو ُؿ راكبيو :
ُ
متحمساً  ،مشدوداً ُ .
الصمود في و ِجو الري ِح ُ
َ
ّ
طقوس مف ل يتقنيا يمفظو
أيامو السالفة  .حكى عف شبابِو ونوادره " لمشباب
ٌ
في عينيو شر اًر يتّقد كأنو يستحضر َ
ٍ
بعيوف تفيض أسف ًا عف حزنِنا وخوفنا عميو ؛ أجابنا وعيناه تمتمعاف
الشباب فييرـ سريعاً "  .ويوـ أبِحنا لو

ٍ
بابتسامة ىي مزيج مف األسى عمى نفسو  ،والشفقة عمينا :

أحدنا اآلخر لو صارت كما تتصوروف .
_ ىؿ تريدوف لمحياة أف تدوـ لمجميع ؟ سيأكؿ ُ
يقدر عمى ِ
ىي األسئمةُ المؤلمةُ  ،المتوارثةُ مف ِ
خنقيا ورمييا إلى العبث والالمبالة ؟!
َ َ
أسئمةٌ :
ِ
اإلجابة يا ولدي .
أسو مرات عديدة قبؿ أف يجيب  :ما زلت صغي اًر عمى
_ أطمقتُيا عمى ّ
جدي  ،فيز ر ّ
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فتحسر ولـ يجبو .
_ وأطمقيا شاكر عمى أبيو .
ّ
وضمتو إلى صدرىا .
أمو  .فبكت
ّ
_ وأطمقيا كامؿ عمى ّ
ونبقى نطمقيا عمى أنفسنا ...
ويبقى النير يسير ...
الزورؽ ينقمنا باستمرار ..
ويبقى
ُ
اجس لدى أىمنا وجعمت
ففجرت
َ
يح تارةً معنا  ،وأخرى عكسنا  .وقد ازدادت ىذه األياـ ّ
وتبقى الر ُ
الخوؼ واليو َ
المدير الشاب ومعممينا يبوحوف عالنيةً بقم ٍ
أف يصيبنا
تشربت
مسامعنا بتحذيراتِيـ وخشيتيـ مف ْ
ُ
ؽ ممض عمينا ّ .
َ
سوء  .صرنا نتساءؿ حيارى  ،مرتابيف  ،ىؿ يعقؿ أف نترؾ المدرسة وراءنا فنقطع آخر ٍ
حمـ نحتفظ بو في حدقاتنا
َ
؟!

ٍ
الباب وخرجت ،
فتحت
تيزه .
سعؼ النخمة المنتصبة في حوش الدار عف ري ٍح
ذلؾ الصباح أنبأني
خفيفة ّ
ُ
ُ
َ
بعيد يخرج أيضاً  .أومأ لي واستدار جانباً ينتظر شاكر وكامؿ المذيف كانا عمى مقر ٍ
شاىدت عدناف مف ٍ
بة منو ،
ُ

مخمّفيف وراءىـ بيوتاً ل تُرى .

ات باردة غر ٍ
اليواء يطير  ،ينق ُؿ غبا اًر وذر ٍ
أماكف نائية :
يبة آتية مف
َ
ُ
ّ
•

أرضيا بيضاء كالقطف .
ُ

•

سماؤىا داكنةٌ كالرصاص .

•

ىواؤىا ييمي ضباباً كالدخاف .

لممرة األخيرة :
أمي ّ
صاحت بي ّ
تطوح بكـ في وسط النير وتغرقكـ .
ثمة عاصفة رّبما ِّ
_ تخمّؼ ىذا اليوـ  ،فقد تكوف ّ
ٍ
أيت أبي يتطمّع إلي مف خمؼ الموقد المشتعؿ بنظر ٍ
محايدة  ،ولـ أسمع منو كالماً .
ات
التفت ّ
ألودعيا  ،ر ُ
ٍ
كنا نمشي فنبتعد  ،وكمّما ابتعدنا اكتشفنا ىبوباً متزايداً لميواء  ،وتيار ٍ
ات مف ٍ
باردة تندفع لذعةً أجسامنا ،
سياـ
ّ

المتفجرة  ..تذ ّكرنا الفراش  ،ودؼء
مثيرةً القشعريرة  ..تمنينا الدؼء  .افتقدنا المواقد  ،حنيناً إلى ألسنة النار
ّ
أشباح الخوؼ
جداتنا وأمياتنا وأخواتنا الكبار ونحف نتكور فييا
احتماء بيا مف البرِد و ِ
األغطية السميكة وأحضاف ّ
ً
ٍ
ِ
موقؼ كيذا ) لكف
أحدنا ّأنو سيتركنا في
كسار ( لـ يظف ُ
الراقصة في عتمة الميؿ  ..وف ّكرنا بالعبور  ،وبالعـ ّ
أنفسنا عمى
اليواء شرع يستحيؿ تيا اًر متواصالً مف اليو ِج والندفاع  .واصمنا السير في و ِجو الريح  ،حتى وجدنا َ
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ِ
أعتاب النير  .بدأ النير واسعاً  ،عريضاً ؛ والضفة األخرى تبتعد  ،كأف يداً خارقة تنأى بيا  .ووراءىا احتشد

ٍ
موجودات اعتدنا رؤيتَيا كؿ ٍ
الشمس دفقاً ٌَ مف دفئِيا وضوئِيا ولمعانِيا
يوـ شاخصةً تسقييا
فحجب رؤى
الضباب
َ
ُ
ُ
ٍ
بصوت وصمنا سريعاً :
كسار يموذ بصخرٍة كبيرة  .نيض إ ْذ رآنا  ..صاح
 .وعند الجرؼ ونحف فوؽ أبصرنا العـ ّ
تشجعوا .
ىيػا انزلوا  .يجب أف أوصمكـ  ..ىيػا ؛ ّ
_ ّ
الزورؽ ناحيتنا  .صعدنا واحداً إثر اآلخر  .كانت
كسار
َ
وطىء عدناف درباً ترابياً منسرحاً فتبعناه  ..قر َ
ب العـ ّ

برؽ في
ودفع
قدـ العـ آخر قدـ تترؾ الجرؼ  .أمسؾ المجداؼ  ،غرزه في األرض الطينية
فاندفع الزورؽ َ ...
َ
َ
وجوىنا أولً ؛ ثـ ٍ
ات ِ
بوقت ل ُيصدؽ استحالت مط اًر غزي اًر
مطر رشقت
السماء
ضوء منكسر  .تياوت عمينا قطر ُ
َ
ٌ

اء وتوقّفت فوؽ زورقنا  ،نازفةً شالّلً يرمي مياىاً ل تنقطع ..
ابع ورعوداً ..
ٌ
حشود مف غيوـ تسمّقت اليو َ
 ،زو َ
ِ
الممتدة بيف
بحافات التقاطعات الخشبية
تشبثت أكفّنا
تالطـ المو ُج فأىتز الزورؽ  .تمايمت
ّ
أجسامنا الصغيرة ّ ..
ُ
َ
بشد ٍة عمى ِح ِ
زـ الكتب التي أخفيناىا تحت مالبسنا .
كتفي الزورؽ حيث نجمس  ،بينما أكفّنا الثانية تُطبؽ ّ
الماء المجنوف بمجدافو :
كسار وىو يطعف
صاح العـ ّ
َ
_ اتركوا التقاطعات  ،واجمسوا في جوؼ الزورؽ  .العاصفة تزداد جنوناً .
قاء ىو ِج التيار وعصفو المثمِج  ..نتكور  ،نحتؾ فنبدو كجر ٍ
تقترب أجسامنا بعضيا مف بعض  .نسعى لتّ ِ
اء
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
محاولة
جسده إلى أماـ في
كسار  ،نراه يحني
داىمتيا
مجابية الريح  ،وسعياً
َ
أخطار مباغتة  ..نتطمّع إلى العـ ّ
ٌ
ِ
ىبةً مفاجئة مف
فتسمره في مكانو ُ ..خّي َؿ لنا أف ّ
قوةً جبروتية تسحبو مف جوؼ النير ّ
لدفع الزورؽ الذي بدا كأف ّ
اليو ِ
اء العاصؼ ستُسقطو وترمي بالمجداؼ بعيداً  ،ل تمبث أيادي اليواء المجنوف أف تمتد فتقمب الزورؽ فيبتمعنا
النير ويأخذ ِ
بنثار كتبنا بعيداً عف أيادينا .

ىتؼ عدناف :
_ ل يجب ترؾ العـ ىكذا  .ستضمحؿ قواه وترتخي ؛ ويسقط .
دفع كتبو إلى ٍ
مصمما ..
ِّ
تمميذ يتقرفص مرتجفاً  ،ونيض  .صحنا بو مرعوبيف  ،غير ّأنو لـ يأبو  .بدا واثقاً
َ

صاح :

عمي  ،دعني أساعدؾ .
_ ّ
_ .....
عمي  ،لقد تعبت أعطني المجداؼ .
_ ّ
كسار :
بفزٍع صرَخ العـ ّ
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ابؽ مكانؾ  ،ستقذفؾ الريح .
_ َ
كؿ ضر ِ
كنا وسط النير  ،وما زالت الضفةُ الثانية بعيدة  ،بؿ تنأى بعد ِّ
بة مجداؼ .
ّ
كسار .
يح  .كاد يسقطو  .تشب َ
دفعو الر ُ
ث في وقفتو  .قميالً ورفع قدماً كي يخطو إلى العـ ّ
اندفع عدناف َ ..
َ

ولما وجده ل يأبو لتحذيراتو  ،ىتؼ :
صاح بو العـ مرةً ثانية  ..صاح ّ .
_ ىناؾ مجداؼ في زاوية الزورؽ .
_ أيف ؟
_ خمفؾ .

ٍ
بمجداؼ تغطيو قطعة قماش سميكة  ..خارت
جسد يتوثّب وعيناف تتّقداف  .انحنى  ..أمسؾ
استدار عدناف ٌ .
ٍ
بصوت واحد صرخنا :
عيوننا شر اًر .
كسار  .ترّنح قميالً ثـ ىوى إلى النير  .التيبت ُ
قوى العـ ّ
_آآآآه .
أمسكت بو  .دفعتو إليو  .حاو َؿ اإلمساؾ ..
ط في جوؼ الزورؽ ..
نيضت مف مكاني  .كاف المجداؼ قد سق َ
ُ
ُ
ٍ
بصوت ٍ
عاؿ :
كبمت حركتو  ..صحنا
تشبث  ..اقترب  ..حاوؿ  .عاـ قميالً  ،لكف قوة التيار وتالطـ الموج ّ
ّ
_ حاوؿ .
ٍ
بصوت واىف :
فصاح
_ ل أستطيع .
_ تماسؾ .
_ انتيى كؿ شيء  ،تماسكوا أنتـ  .ل تدعو الزورؽ يتمايؿ  .سينقمب  ..سينقمػ......
ِ
أنظارنا  ..يظير قميالً ويختفي  ..يظير ويختفي  ..لـ نعد نراه  /لـ
يحجبو عف
عمو الموج
ابتعد ّ
ُ
عنا  ..صار ُ
تبؽ إلّ اليداف مشرعتيف  .راحتا تيبطاف  ..لقد اختفتا .
يعد يرانا  .لـ ّ
صرخت  ..صرَخ غيري  .زاد الصراخ  .كدنا ننسى أنفسنا وسط :
ُ
•
•

ريح تتفاقـ .
وموج يعمو .
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•

ومطر يشتد .

•

وزورؽ يتمايؿ .

لكف عدناف صرخ بنا  ..صاح بي :
أف نصمد .
_ ل تدع
َ
المجداؼ ييوي مف يديؾ  .امسكو جيداً  .عمينا ْ
•

صمدنا .

•

وتماسكنا .

•

وصارعنا .
أذرعنا ؛ حتى أدركنا الضفةَ األخرى .
وتصالبت ُ

•

البيوت والشجيرات  ،وبنات آوى ،
في اليوـ التالي ىدأ كؿ شيء  .وفي الصباح خرجنا مخمفيف وراءنا
َ

جيد اليوـ الفائت واألسى المتراكـ لفقداف العـ
ؼ عدناف  .اعتقدنا أف َ
واألرانب السمر  .التقينا جميعاً بينما تخمّ َ
كسار سبباً في ذلؾ .
ّ
ونحف فوؽ أبصرنا _ ويا لدىشتنا _ عدناف  .كاف قريباً مف الزورؽ بانتظارنا  .نيض
عند وصولِنا إلى النير ،
ُ

إ ْذ شاىدنا  ..ىتؼ :
_ تعالوا .

تناولت المجداؼ الثاني .
تقدمنا  ..وطئنا درباً ترابياً منسرحاً  ..صعدنا إلى الزورؽ  .تناوؿ ىو المجداؼ فيما
ُ
بضر ٍ
الزورؽ يندفع ىادئاً واثقاً  ،ينساب
بة واحدة كاف المجدافاف يدفعاف  ،وكاف
فتنساب عمى وجوِه التالميذ نشوةٌ
ُ
ُ
وكبرت واستمرت حتى وطئنا الشاطىء الرممي وارتقينا السمّـ الصخري ؛ وأدركنا الطريؽ المعبد  .لحظتيا
َن َمت ُ
ِ
النير كعادتِو يجري .
صوب النير  .كاف
وقفنا ُمنتصبيف  .تطمّعنا
الزورؽ يتكىء َ
ُ
َ
عند حافة الجرؼ و ُ
ثمةَ عينيف تسكباف دىشةً  ،وتتابعنا بارتياح .
اء ّ
وحيف استدرنا رأينا ور َ
شباؾ إدارة المدرسة ّ
شباط 1993
السماوة
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القــرار
ِ
كدخاف أسوٍد كثيؼ ِّ
ٍ
ل
لتوشح وجوَ األثير  ،صاعدةً نحو السماء  .وليست السماء إ ّ
ُحمكةُ الميؿ ترتفعُ
محاكاة ليذا الوشاح وتطابؽ لمونِو لول األنجـ البيض الالىثة عمى ِ
اءات
أديميا .
الدرب ترابي ومتعثِّر  ،فيو التو ٌ
ُ
ِ
ؾ عيناؾ  ،ول ينفعؾ التمعف في
وانحرافات  ،ىبوطٌ وصعود  ..إذاً عميؾ
باليقظة والتحسب لممفاجأة  .قد ل تُسعف َ
ِ
تممس خطاؾ ُ ..خطاؾ
الموجودات ؛ فالظممةُ تمارس اغتيالَيا لمنابت الضوء  .ليذا ينبغي اعتماد بصيرتؾ في ّ

تنقبض
يتفجر داخمؾ كؿ لحظة  " :الرحمة  .افعؿ شيئاً  ..إنني أموت . ".
أنفاسؾ لىثة  ،و
الصوت ّ
ُ
ُ
واسعةٌ  ،و ُ
ٍ
سياـ األلـ ؛
ؾ بخاصرتِو
نفسؾ وتسري ارتعاشةُ
ؾ تركتو يتوجع متقمباً ؛ تفت ُ
خوؼ مجتاحةً أوصالؾ  .تتذكر ّأن َ
ُ
ُ
ِّ
ويد ُمشرعة تستغيث ،
يد تقبض عمى مكامف األلـ ؛ ٌ
وتبضع كميتَو مشارطُ المغص الحاد  .تتمثؿ صورتَو ٌ :

المنكمش  ..أُختاؾ في ز ِ
ِ
وسخاـ الفانوس يطبؽ عمى ُذ ٍ
اوية
ضوء شاحباً يركد عمى قسمات وج ِيو
بالة باىتة تمقي
ُ
ً
ُ
ِ
الصمت ( ىذا الصمت
بعضو
الغرفة متكورتاف  ،ل تعرفاف ما تفعالف سوى استجداء الدموع والبكاء الذي يخترؽ
َ
ُ
ِ
عت ؛
الحقيقة ذىو ٌؿ مييمف ) .
ىو في
اكتشفت بيتكـ منعزلً وكؿ ما حولو ف ارغٌ
َ
خرجت إلى وسط الحوش وتطمّ َ
َ
أجنحة الريح كي تقؼ عمى ِ
ِ
عتبة بيت الطبيب  ،المجاور لمستوصؼ القرية  ..تضرب
حالؾ  ..عميؾ إذاً ركوب

جرس الباب وتنتظر  .بعد وقت يخرج إليؾ متباطئاً  .يداه تدعكاف عينيو  ..رّبما كاف نائماً  ،أو ربما كانت عيناه
َ
ٍ
ولييب النيازؾ المحترقة  .تقؼ إزاءه
أللء النجوـ ،
َ
تطوفاف سائحتيف في تأمؿ فكري تتابعاف حركةَ الكواكب  ،و َ

الدرب
متضرعاً  " :أبي  ،يا دكتور  ،تركتو يتمرغ كالممدوغ  .ل أحد لنا  ،وليس عندنا غيرؾ  . " .تتمقّؼ قدماؾ
َ
ٍ
ٍ
تحس ٍب
تعممو كتمة قار
يدؾ تمسؾ عصا غميظةً ذات طرؼ
بقمب واجؼ و
أعصاب مشدودة فيما ُ
ّ
متحجر في ّ
ّ
وليد ىذه األرض  :البساتيف /
أنت ُ
أما ىذه العتمة وىذا السكوف فمف يخيفاؾ َ .
متوقّع ّ
ألي ما طارىء معيؽ ّ .
يـ ذاكرتؾ ..
األجمات  /األكواخ  /تفرعات السواقي ؛
األشجار  /األخاديد /
صور تممتيا عيناؾ واستقرت في ِّ
ٌ
ّ

الدرب شرقاً ؛ خذه حتى تبمغ البستاف الكبير _ ىذه الكثافة الداجية بنخيميا المتطاوؿ
بعد قميؿ سينحرؼ بؾ
ُ
سور معموؿ مف
وتشابؾ أشجارىا المحتشدة _ ومدخمو المحصور بيف عموديف حديدييف ينشد في طرفييما ٌ
عب َمف يبغي اجتياز البستاف في ىذا الوقت
أسالؾ متوازية وسعؼ نخيؿ متعامد  .يركبو
ُ
الخوؼ ويحاصره الر ُ
ِّ
متخشباً أو ىيكالً فقرياً تبخرت
الداجي إ ْذ رّبما يكتشفو المزارعوف صباح اليوـ التالي جثّة ىامدة  ،أو جذعاً
طيتو مف قبؿ .
درب متاىة بال شؾ  .لكنؾ لف تيابو بالتأكيد  ،فقد تخ ّ
أنسجتو  ..مسمؾ مخيؼ ُ /

*****
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ِ
مغبرة تضرب بإطنابيا عمى
لحظات
كانت
غروب ذلؾ اليوـ منذ ثالثة أعواـ خمت شاحبةً  /كئيبة  .ىناؾ ر ٌ
ُ
يح ّ
ٍ
األفؽ الغسقي  .لـ يكف أبي
تغوص مع شتات غيوـ يمغنطيا
يح غرباً  ،ثـ
اب
ُ
طيور تدفعيا الر ُ
الموجودات وأسر ُ
ُ

ٍ
التنور " المشتعؿ
يتفحـ في " ّ
أمي الخبز ّ
قد عاد مف زيارِة قريب لو كاف يعمؿ في دولة خميجية عندما تركت ّ

امتقع فجأةً  ،واستبد بو
تتموى ممسكةً أسفؿ خاصرتيا اليمنى  ..وجيُيا الحنطي
َ
والعجيف في اإلناء وارتمت ّ
أمي معرفة
ٌ
عما جرى وما يجري  ..تستدعي صورةُ ّ
شحوب قاىر  .ىرعت أختي الكبرى إلييا تسأليا بارتباؾ ّ
ِ
تكتـ وتكبت ،
السبب ،
فالمالمح الغريبة التي و ّشحت وجييا تُفصح بصورٍة جمية ّ
ُ
تردي حالتيا ( ىي المرأةُ عندنا ُ
أما شكواىا  /أوجاعيا  /أحزانيا فتحمميا
انفجارىا يعني الموت صامتةً  ،متحاممة ّ .
وتتغاضى قبؿ أف تنفجر  .و ُ

ِ
في ِّ
الخوؼ
عمي أختي  .نقمناىا و
جب قمبيا الدفيف
ُ
ّ
لتتوسد مع جسدىا الضامر النحيؿ حجارةَ القبر  . ).نادت ّ
يب في تصوره /
تتصحر بظمأ جفاؼ قاىر ..
كابوس ينقض بأجنحتِو السود  ،والنفوس
ٌ
موقؼ غريب ؛ غر ٌ
ّ
ِ
أمي  ،ويا لحزننا نحف المشدوديف إلييا  ،المتعمّقيف بيا .
يب في حسمو  .يا
يب في معالجتو  /غر ٌ
غر ٌ
لبؤس ّ

أطمّت أختي التي تصغرني مف الباب وصرخت !!  ..ارتمت عند قدمييا تنتحب  .كانت ذيو ُؿ النيار المبتورة

ٍ
ِ
لحكايات يحكييا
فناجيف القيوة ويحرؽ
أمي يزداد ؛ وأبي يقيناً اآلف يرتشؼ
لفافات التبغ مستأنساً
َ
ألـ ّ
تتالشى ؛ و ُ
قر ُيبو عف ذلؾ البمد المرابط بيف بحريف  :بحر مف المياه الزرقاء  ،وبحر مف الرماؿ الصفراء .
 " اذىب ! استدع أباؾ  .. " .قالتيا عيناىا المتضرعتاف .المختمج .
 " حالً كالبرؽ َ .. " .ىتؼ قمبي ُ
*****
ىو  .ذلؾ القمب ولوعتو  ..ما
َ
ىو ؛ َ
ىي  .تمؾ الدموع وح اررتيا َ ..
ىي ؛ َ
ذىبت  ..ما أشبو اليوـ بالبارحة َ ..
ٍ
سكوف ُمنتَيَؾ  .ىذا النتياؾ يأتي مف
فوؽ مداد مف
جفف وأنت تخمِّؼ البستاف وراء َ
رؼ ل َ
ؾّ .
مت ؛ تطفو َ
تقد َ
ؾ ٌ
ِ
ٍ
ٍ
متاىات شقو ٍ
ٍ
اف طينية
ؽ
ثقوب تحتوييا جذوعُ النخيؿ ؛ أو مف
تكمف في
تضميا جدر ٌ
ّ
صفير مألوؼ لحشرات ُ

المتيبس .
ألكوا ٍخ ميجورة  .خشخشةٌ مكتومة تثيرىا حركةُ عضايا بيف الحمفاء والدغؿ
نجوـ تتبعثر سافحةً
ّ
ٌ
ضوءىا في صيرورِة ر ِ
وتقيقرىا سعياً لمتوقّد المستديـ  ..ىذه
ات تترامى آلفيا ضعفُيا
فض الظممة .
ومجر ٌ
ّ
ُ
ؾ تتغمغؿ في ِ
تخوـ روحؾ المستمَبة قس اًر  ،وعصؼ أفكارؾ المبتالة بالقمؽ
المكونات وغيرىا تتابع خطواتؾ ؛ تراقب َ

يؽ متاىةً بال
 .ولول األنساـ الباردة التي تتعطّؼ عميؾ كؿ حيف لتفاقمت الحرقة في صدرؾ ،
ولوجدت الطر َ
َ

الدرب المسفمت الراحؿ إلى المدينة .
سر بمحاذاة مزارع الشمب ( الرز ) السابح في الماء ريثما تبمغ
َ
طائؿ ْ ..
ركوب المغامرة في ىذا الوقت
الطبيب قد يرفض
اقطعوُ  ،ثـ غ ْذ السير أكثر ؛ فالمي ُؿ يقترب مف النتصاؼ و
َ
ُ
فزعاً  .سمبتؾ مف ٍ
ؾ صرختُو الغريبة ِ
كنت ساد اًر فيو  (.في ىذا
الممغوـ بالمجاىيؿ والحتمالت  ..أيقظت َ
حمـ َ

وجدت نفسي عمى زور ٍ
ؽ أبيض أنشر شباكاً خيوطُيا حر ٌير لمعٌ وسطَ نير عريض  ،ثـ أجمعيا  ..صيدي
الحمـ
ُ
كائنات خيطية تتموى كأنيا تؤدي ر ٍ
تنفض عنيا شمعاً كانت
طيور
قصات بكائيةً /
ؾ بمّورّية تتالصؼ /
 :أسما ٌ
ٌ
ُ
ٌ
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أجاىد في تذ ّك ِرىا  .بينيا
ىور تطفو سابحةً عمى رغوٍة بنفسجية  /وجوهٌ ليا مالمح مألوفة
ُ
غارقةً في تحنيطو  /ز ٌ

خداف ذابالف  ،شفتاف ترسو عمييما كممات مثؿ :
أبيت لرؤيتو  :جبيةٌ منكمشة  ،عيناف ذاويتاف ّ ،
ْ
يموح وجوٌ
التحمؿ /
أنت  /أحف إليكـ  /أُختاؾ  /أبوؾ  /شاقني البيت  /األلـ /
الميفة  /المقاء  /الشوؽ  /البعد َ /
كيؼ َ
ّ

الزورؽ يتمايؿ  ..صرخةٌ تشؽ
امسؾ الدفّة /
لت صغي اًر في عيني  /الدموع  /الفراؽ /
ْ
ُ
السماحة  /الغفراف  /ما ز َ
الحادة في وجيو
التعب أزاميمَو
يضرب
عاد مف الزرع
ّ
الصمت  . ) .عيناؾ تنقذفاف في لُ ّج ِة الظُممة  .كاف قد َ
ُ
ُ
النصؼ الثاني مف النيار يفرغ المروز مف ٍ
ِ
مسارىا منذ أياـ ؛ مستبدلً ّإياه بآخر
ماء يركد في
المتغضف  .قضى
َ
ّ
ّ
لكنو لـ يأبو لو  .يحسبو ٍ
أكثر عذوبة  .كاف الوجع يعاوده بيف ٍ
آت جراء اإلجياد وز ٍ
ائؿ بعد راحة ..
وقت وآخر ؛ ّ
ّ
ُ
ىذه الميمة باغتَوُ عمى ٍ
نحو أشد  .ألفى نفسو منقذفاً في ِ
مكابر عنيد .
ؾ
جحر ثعابيف يتمقّى لدغاتيا الالىبة  ..أبو َ
ٌ

شحوب وج ِيو  ،وذبو ُؿ
ممف ىـ أصغر عم اًر ..
كبرياؤه تمجـ بو َ
ُ
اعث النصح اآلتية مف الغير سيما لو جاءت ّ
ِ
طبيب القرية أو النزوؿ إلى المدينة كي يعرض نفسو  ..يضحؾ ،
عينيو جعمت أختؾ تبو ُح إليو بضرورِة مراجعة
ِ
جدار المستوصؼ حاؿ خروجيـ  . ".وحيف
ومستخفّاً يجيب  " :لو كاف دواؤىـ نافعاً لما رماه المراجعوف عند

ألنيا لـ تُعالَج  " .امتقع وجيُو  ،وجحظت عيناه فيما تطاير الرذا ُذ مف فمو
تفو ْ
أمي ماتت ّ
ىت قائمةً  " :ولكف ّ
ّ
ينيرىا بعنؼ
وىو ُ
******
ط ار ٍ
ٍ
ضروب
أف ل أجده فيتعسر الحاؿ .
تحركت عمى
عجؿ  ..قدماي تتعثراف وس َ
ٌ
ُ
تباؾ مييمف  .الخشيةُ في ْ
ِ
الظممة الماثمة ظممةً أشد  .سؤا ٌؿ شرع ينمو وينشطر في
المروعة كانت تستبيحني وتزيد إلى
مف اليواجس
ّ

الصباح ،
ويحتضر
النير ،
الشمس  ،ويموت الزرعُ  ،ويجؼ
أمي فتنطفىء
ُ
ُ
متاىات الروح  :ىؿ ستموت ّ
ُ
ُ
الزمف فتتف ّكؾ مفاص ُؿ الفصوؿ  ،وتغور األماني في
وييرـ
القمب ،
ظى
البحر ،
ويعطش
وتنسفح الدموعُ  ،ويتش ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
قاع المستحيؿ  .وقتيا ستتياوى طيور الر ِ
عت
غبات المضرجة باليأس عندما
لمحت قامتَو في العتمة مقترباً  ..ىر ُ
ُ
ُ
إليو منتحباً  /منكمشاً  .فوجىء لرؤيتي  .أسمعتُو ما جرى تفصيالً  .سقطت لُفافةُ التب ِغ مف بيف شفتيو  .داست

وتتضخـ وتستحي ُؿ كتمةَ ٍ
نار تشؽ صدري
تكبر
ّ
إحدى قدميو جمرةَ المفافة المتدحرجة أمامو ( جمرةُ قمبي التي ُ

النير يستحيؿ إلى
وتخرج ،
ُ
تمر بو  ،وما ّ
تحرؽ ما ّ
تمسو بموغاً إلى النير ؛ لحظتيا توش  ..شش ..شش ؛ لكف َ
نافذ الر ِ
سائؿ ِ
مجرى م ِ
دفؽ مف ٍ
حدود الغيوـ النائية ..
ائحة  ،سرعاف ما يشتعؿ فتستطي ُؿ ألسنةً تبمغ
نحسر  .ماؤه ٌ
َ
ً ُ
أحسست بار ِ
مشوشةً مف فمو وأجدني أجيب  ،وأعيد ما حصؿ  ،وىو
آه  ،يا حسرتي . ).
تباكو  .األسئمةُ
ُ
ُ
تنقذؼ ّ

أمي
كالذاىؿ يردد  " :نعـ  ..نعـ ؛ وماذا بعد ذلؾ ؟ ! " حتّى إذا وصمنا
اندفع إلى ُ
ّ
الممددة  .ألقت عيناهُ
حيث ّ
َ
ؾ ِ
نفسو المضطربة  ،ويديو
المرتبكتاف نظراتِيما عمى وج ِييا الشاحب وعينييا المستجيرتيف  ،محاولً تمال َ
ٍ
بخفوت  ":سأموت  ..سأموت  ..".يسأليا  ":ماذا أفعؿ ؛ ّإنو الميؿ !!".
ردد
سمعيا تُ ّ
المرتعشتيف َ .

ِ
والمي ُؿ في ِ
مستوصؼ
المؤجمة  /األيادي المغمولة  .إف نقمَيا إلى
يع
نظر الجمي ِع يعني
الجمود  /التوقّ َ
َ
ّ
ؼ  /المشار َ
القرية النائي ُي َعد ضرباً مف المستحيؿ  ،ومحاولةً تدنو مف الجنوف  .ثـ أف طبيبةَ المستوصؼ وممرضتَو ىما
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ِ
ِ
أضوية " النيوف "
اآلف تحت
ّ
الفضّية وأماـ الشاشات البيضاء ؛ عمى األفرشة الوثيرة في المدينة التي تنقطعُ
ِ
ِ
افتقاده لخيوط الحسـ ...
مرة
عجز أبي وتخاذلو ؛ و َ
ُ
أكتشؼ َ
وشيجتُيا مع األرياؼ في ىذا الوقت الثقيؿ  ..ألوؿ ّ
أف
أمي وشفاؤىا ينبغي
إذاً ىي المغامرةُ التي عمي الشروع بيا  .لف أحسب لمعواقب ..
إتماميما  .يجب ْ
ُ
عالج ّ
َ
أخرج اآلف .

*******
ِ
ضفادع
نقيؽ
السكوف
يؽ ما ي از ُؿ طويالً مميئاً بالمفاجآت ..
ٍ
يفتضوُ ُ
ىو الطر ُ
ّ
ىا َ
ُ
أنت في مواصمة السير  .وىا َ
ركة ٍ
آت مف ب ِ
ٍ
تنيض كقامات ر ٍ
جاؿ يافعيف متم ّفعيف دروعاً سود ..
سيقاف القصب
ماء عمى يميف الدرب حيث
ُ
ُ
ُ

ٍ
ٍ
غافية وأضو ٍ
ٍ
غائر تُذكيو
كامدة
اء
ت شمالً  .ليس غير زروٍع
قادمة مف كوى أكوا ٍخ بعيدة  ..الطر ُ
تمفّ َ
أمامؾ ٌ
يؽ َ
ِ
ِ
التجني ؟!  ..ما ليا تمتص
الموغمة في
مسالؾ القسوِة
ظممةٌ قاىرة ( ما ليذه الحياة ترمي بيذا الفتى الغض في
ّ
المغص المتجبِّر قد
ظالـ الدنيا فتنفثُو في وج ِيو ؟ ) ..لف يبقى حتى الصباح  .سيصرعو األلـ  .واذا كاف ذلؾ
ُ
َ
ٍ
إصبع لبتَره أو
األلـ في
ٍ
مرر عميو تم َ
ؾ األشير واألياـ وترَكو بسالـ ّ
قوةُ ّ
فالمرة ىذه لف تشفع لو ّ
تحممو  .لو كاف ُ
ِ
أت تخاذلو عندما
في ٍيد
ينشر ِشبا َ
ؾ سطوتِو َ
لقطعيا ّ
المنتيَؾ  .لقد قر َ
َ
لكنو متفش في جوِفو ؛ ُ
فوؽ مسالؾ الجسد ُ
يؽ وىو ينحسر  /تذ ّكرتوُ !  .ذلؾ البريؽ الراشح مف عينييا  :العيناف
التقت عيناؾ بعينيو البائستيف .
شاىدت البر َ
َ
ىي ذات
الكسيرتاف المستنجدتاف  /الشفتاف اليابستاف المتقشرتاف  /اليداف المرتعشتاف .
َ
ىي َ ..
ضغطت يدىا َ ..
ؾ المرأة ذات الوشـ التاجي المتسمسؿ مف أدنى شفتيا السفمى حتى ِ
قعر
ؾ إلى الفرات  ،والى جانبيا تم َ
اليد أخذت َ

وتردد
عريؾ دافعةً
سوِر الرحمف ّ ،
أسماءه الحسنى تتابعاً وىي تخمع َ
َ
ثوبؾ ؛ تُ ّ
الحنؾ الممموـ  .تتمو بعضاً ٌُ مف َ
بجسدؾ الصغير إلى ِ
ِ
أف تفمت مف
ات ِّ
الماء ّ
عمدؾ  ،فيما نظر ُ
أمؾ راعشةٌ حانية تالحقؾ  ،تحتضنؾ خشيةَ ْ
كأنيا تُ ّ
طيعاً ِ
ِ
لؾ وألبيو  .".تعج
النير  .تسمع
نقياً طيو اًر ّ
صوت المرأة ذات الوشـ التاجي  " :سيكوف ّ
َ
يدىا ويأخ ُذؾ ُ
ِ
تتفص ُد عمى
الخديف األسمريف  (.نعـ  ،دموع األـ آللىء
البيجة طافحةً في الحدقتيف متّخذةً مساريف عمى ّ
دموعُ
ّ
ِ
ِ
ِ
الفتوة  /الشباب  /الكيولة /
فضاءات
تخترؽ
صحائؼ
الطير  ..رسالةٌ
ُ
َ
العمر العابر مف محفّات الطفولة ّ /
دوامة األسى والذبوؿ . ).
الشيخوخة دائرةً في َفمؾ ىناءة البراءة  /ل ّذة الحديث  /سالمة اليقيف  /راحة الباؿ ّ /
ِ
شبح
انقضاض
نت
تبي َ
فت قسوةَ األلـ يا أبي ؟ ىؿ ّ
أردت القوؿ أعر َ
َ
العارض غير المحسوب ؟ ألـ يطرؽ ذاكرتَؾ ُ
َ

ِ
جنوف األوجاع التي مارست استباحتيا في دائرة
وتوسالتيا ؛ رجاؤىا لفعؿ شيء ينتشميا مف
دموعيا
أمي ؟!؛
ُ
ّ
ّ
ِ
ندمو  .لبد أف السنوات الثقيمة بعد موتِيا
المصوبة عمى منافذ
فيـ نظراتِؾ
ّ
ّ
التجبر والستحواذ ؟  ..لبد ّأنو َ
ٍ
ٍ
عذاب واحت ار ٍ
ٍ
تمخضت عف ِ
ؾ مف بيف ثنايا
تكفير عف ذنب ،
ؽ؛
زمف
استماحة عمى جيؿ  ..خفّت إلى مسامع َ
ّ
موجة عمى ٍ
ٍ
ِ
اب الفرات مف عينيؾ .
كتؼ رممي
السكوف وسطوِة الصمت لطمةُ
َ
فأدركت اقتر َ

*******
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تكاثفت العتمة  ،واحتشدت أسرار الطريؽ  .لكف منابت الثقة في الوصوؿ تجذرت  ..ل تخيفني وحوش
جني تمب َس بمبوس فتى ) .
جني  ،أو ّ
ركب رأسو ّ
األرض  ،والمجيوؿ ل أىابو ( مف يراه تمؾ الميمة ّ
يظنو فتى َ

رممية ى ّشة
ومررت بمزارع الشمب  /الرز  ،ثـ بركة القصب حتى
اجتزت البستاف ،
قطعت الطريؽ و
دست أرضاً ّ
ُ
ُ
ُ
ُ

ىبات ريح متذبذبة  ..ىرولت إلى قاربنا الموثوؽ إلى
تبينت الفرات ّ
قدامي  ..الموج نستثار ُ ،مستفَز مف ّ
؛ عندىا ّ
عبرت النير ؛
المجداؼ المربوطَ في جوِفو وجدفت أبغي الضفة األخرى ..
سحبت
األرض ؛ دفعتو إلى النير .
َ
ُ
ُ
الزورؽ ،ربطتو إلى ٍ
وتد ٍ
ؾ طبولَو في أوصالي المشدودة ؛
أرسيت
غائر في الرمؿ ثـ صعدت  .لحظتيا دؽ اإلنيا ُ
َ
ُ

صعدت إليو ورحت أتطمّع
سرت قاطعاً أرضاً مزروعة ؛ خمّفتيا مقترباً مف الروؼ المرتفع ..
تحاممت .
بيد ّأني
َ
ُ
ُ
ُ
 ..يفترض مف وقفتي ِ
مصباح أصفر
غير
ٍ
ىذه رؤية بناية المستوصؼ والى جو ِاره بيت الطبيب ّ ،
لكني لـ أبصر َ
عمى ٍ
ىبطت خال َؿ ٍ
درب منسرح أخذني إلى الباب
لفتة مستطيمة بينما ىناؾ ضوء " نيوف " في واجية البيت ..
ُ
ِ
تفر َس في
أستجؿ
تمخضت عف شاب طويؿ لـ
الرئيس .
ضغطت عمى ِّ
زر الجرس  ..لحظات ُمربكة ّ
ُ
َ
مالمحو ّ .
ِ
أمي !
األحرؼ الياربة ،
شتات
ولمممت
استجمعت قواي
عما بي ..
ُ
َ
ُ
ُ
أمي ّ ..
وىتفت ّ ":
وجيي  ،ثـ سمعتو يسألني ّ

فأخور متعباً منيكاً عند قدميو .
" بينما عيناي تطفحاف بالدمع وقدماي تعجزاف عف حممي
ُ
******

ٍ
ضببةٌ ساعةَ انف ار ِج الرموش و ِ
سقؼ تبني الطالء
ابتعادىا فانجمت عف مصبا ٍح حميبي متدؿ مف
استجدت ىالةٌ ُم ّ

تفوه أحدىما ّ " :إنو يفتح عينيو  ،يا أبي ! " فابتسـ الوجوُ الذي ظير
مدوريف لطفميف يتفرساف بحذر ّ .
 ،ووجييف ّ
الكثير مف التعب  .قُؿ لي ما بؾ ؟ "
جسدؾ
بغتةً  ،وقاؿ " ىا  ،يا بطؿ  .لقد
اختزف ُ
ّ
َ
الزورؽ وكنا ُنبحر في ظُممات الميؿ .
اتخذتوُ  .اعتمينا
يؽ سالكيف ذات الدرب الذي ّ
َ
كنا نقطع الطر َ
بعد قميؿ ّ
ِ
كأنو في ر ِ
ٍ
استكناه النجوـ  .يمتفت إلى
حمة
أسو ّ
وكاف ىو بيف لحظة وأخرى يمارس فع َؿ اإلنصات أو يرفع ر َ
ِ
تأثيرىا عمى أو ار ِ
ِّ
ِ
األشجار
صؼ
ؽ
الجانبيف رّبما ليكتشؼ مف ىذا المكاف ّ
تغير حركة الريح التي بدأنا نسمع َ

أف يصؿ ؛ يفحص ويعالج ،
ىمو ْ
المحاذية لمشاطىء  ..لـ يسألني ْ
إف كانت المسافةُ طويمةً إلى البيت  .كاف ُجؿ ّ
ِ
ِ
ِ
القصب الطالع ولـ نأبو
الماء و
أمي وضرورة معالجتِيا سريعاً  ...تركنا بركةَ
خم َف خطورةَ حالة ّ
ويفتي ؛ فقد ّ
البستاف واجتزناه ؛ وأخذنا
أستار السكوف المضروب عمى األشياء  ..وصمنا
لمضفادع التي زاد نقيقُيا وراح ينتيؾ
َ
َ

لكنو ل يتّفؽ معي ؛ فكؿ ما أمامو عباءةٌ سوداء  .أقوؿ لو
الطر َ
يؽ صوب البيت  .أقوؿ ذاؾ ىو بيتنا ّ ،إنو ىناؾ ّ

أمي عالمةً لبيتنا عندما يزورنا أقرباؤنا
كاف
القمر طالعاً لشاىدنا البيت  ،وشاىدنا شجرةَ التوت التي زرعتيا ّ
ُ
اآلتوف مف أر ٍ
أيت
أنيف متواصؿ ،
ياؼ بعيدة  ..فاجأني
ٌ
وصرخات مبتورة  ..تبعثرت سنواتي األربع عشرة حيف ر ُ
ٌ
َ
ٍ
منا ل أعرؼ كيؼ حضرتا : .
ثمة امرأتاف تسكناف عمى
مبعدة ّ
أمي يائسةً خائرة  ،وأُختي قطّتيف لئبتيف  .كانت ّ
ّ
" تماسكي  ،يا أمي  .جئتُ ِؾ بمف يشفيؾ ؛ ّإنو الطبيب  ..أيف أبي ؟! "  ..أبي يقبع في الغر ِ
يده
فة الثانية قانطاً ُ .
ُ
َ
ّ
ُ
بحب ِ
ات مسبحتِو السوداء  ،ولُفافةُ التب ِغ تنفث دخاناً يمور عند تخوـ السقؼ :
ُ
تعبث ّ
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ىمت مجنوناَ .
ؾ
ىتؼ بي ناىضاً " ظننتُ َ
_ " أيف كنت ؟" َ
َ
أمي  .لقد جاء معي ؛ ّإنو ينتظر " .
_ " لف تموت ّ
_ " َمف ؟ ! "
_ " الطبيب ".
اقترب مف ِ
باب الغرفة اعترضو  ..قاؿ الطبيب في
لـ أفيـ لماذا لـ ييب لستقبالَو  .وحينما َ
دلؼ الرج ُؿ المنق ُذ و َ

استدار داخالً الغرفة  ..وقؼ
استقراء نظرات أبي ُ " :
يجب فحصيا سريعاً فيي في خطر  . " .تجيّ َـ وجوُ أبي و َ
ِ
أمي
يتفحصؾ رج ٌؿ غريب
أمي المنيكة  ":ىؿ تريديف أف
فأصير عا اًر وعمكةً تمضغيا األفواه ؟! "  ..كانت ّ
إزاء ّ
ُ

أف تجيب  ،لكف المرأةَ الجالسةَ عند ر ِ
أسيا ىي التي قالت  " :الطبيب كرجؿ الديف  ،مثؿ المالئكة
أتعب مف ْ
َ
رمؽ المرأةَ بنظر ٍ
ات
ىي َمجمبة لمعار  .تعوذ باهلل يا رجؿ ودعو يدخؿ َ .. " .
أعمالُيـ ل يرقى إلييا الشؾ  ،ول َ
ٍ
ٍ
بجفاء ِّ :
يد غريب  .أع ارفُنا ل تسمح
حازمة واستدار خارجاً  ..إزاء الطبيب قاؿ
تمسيا ُ
أفضميا تموت عمى ْ
أف ل ّ

بكيت  .تناثرت
ُقبميا ؛
تفضؿ نعمؿ ل َ
ُ
تميت عمى يده أ ّ
ؾ شاياً ونعد فراشاً لمنوـ إذا رغبت  . " .ار ُ
بذلؾ يا دكتور ّ .
ِ
أبعد ديناً كيذا  .أي
دموعي عمى
ظاىر كفّو  .دفعني كالغريب وخطا  (.لـ َأر رجالً أقسى قمباً وأجي َؿ معرفةً و َ
امات مف أعر ٍ
أجؿ أىر ٍ
يمسخ اإلنسانيةَ مف ِ
ٍ
يحدث
اؼ
جحود ىذا الذي
كأنو ّ
صفر متو َارثة !!)  ،قاليا الطبيب ّ
ُ

أفكار سود تعصؼ في داخمي ؛ وأسئمةٌ تغرز حرَابيا
أسير إلى جانبو صامتاً ٌ .
نفسو  ،أو رّبما كاف يخاطبني ُ ..
ِ
وصفاء
أمي وىو أدرى بنقائِيا
تكب أبي ىذا الفعؿ المريع ؟ أليذا الحد
ُ
في رأسي  :أليذا الحد ير ُ
يرفض أف تُعالج ّ
تكب كؿ ذلؾ ؟ لماذا  ..لماذا ؟! "
عفّتيا ؟!  .لماذا ار َ

صوت الطبيب  ":دعنا ندفع الزورؽ إلى الماء "  ..دفعناه  ..نعـ
التخيالت القاتمة سوى
لـ يسحبني مف ىو ِج
ُ
ّ
حاداً ٍ
دفعناه  .وما ُكدنا ندرؾ الضفةَ الثانية حتى نقمت الريح القادمةُ مف ِ
آت مف ما وراء البستاف .
خمفنا صراخاً ّ
ُ
ُ
*******
الشمس المنتفضةُ تمفح ِّ
لكنيا
أمي ..
في لُ ّجة الذكرى وتوالييا
خد ِّ
تمفح ّ
ي ّ
الشمس نفسيا ُ
يتوىج ُ
ُ
خدييا ؛ و ُ
ُ
وجو ّ
أف ألوَذ تحت ِ
فيء شجرة توت بينما ىي تقطعُ العرد والعاقوؿ  ،وتجمعو أكواماً  .وحينما نعود ،
تصيح بي ْ
ٍ
التنور تصعقني قطر ُ ِ
ِّ
أمي ستتألـ
وحيثما ترميو قرب ّ
ات الدـ الناضحة بعد كؿ شوكة تستمّيا مف يدييا  .أحزف ألف ّ
ِ
ِ
األرض
ؾ
أمي  .وخزتيا أشوا ُ
أمي لو انغرزت أشوا ُ
ؾ الكومة الكبيرِة في جسدىا  ..ولكف آه ؛ لقد ماتت ّ
 .ستموت ّ
اؾ أبي  .لـ يغرزىا في ِ
ؾ األرض أىوف عمييا مف أشو ِ
روحيا
جميعيا  ..أجؿ  /كالّ  ..أشوا ُ
جسدىا  ،بؿ ّ
مزؽ َ
ُ
ىباء ِّ
مالمح الجالّديف العتاة  ،وكفّاه قبضتاف
وجو أبي يستعير
َ
بكؿ إصرار  .ينتابني فزعٌ قاىر اآلف  .أرى َ
ونثرىا ً
ِ
يحرص اآلخروف عميو ِّ
بكؿ ما يممكوف ِ .منج ٌؿ يحصد
لتستمب منيا ما
أمي السمراء
لذيتاف
ّ
فو ّ
َ
ُ
تنقضاف عمى رقبة ّ
سنو ٍ
ِ
صدرؾ  .تنتحب  ،ثـ
تضمنا إلى
أنت
ات لـ تبمغ األربعيف  ..أربعوف يوماً وأنا أبكي  ،وأختاي تبكياف  ،و َ
ّ
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ِ
ِ
امتداد األرض مثؿ
حافة الشريط الرممي  .كاف الزورؽ في
فت عند
ندمؾ  ..توقّ ُ
تكابر  ،تحبس َ
دمعؾ  ،تطمر َ
شؽ ٍ
تموحاف  :أغيثوني ّإني أغرؽ ،
غائر ُ
يفتح شدقيو لبتال ِع َمف يقترب  .ل أدري لماذا أراؾ ُممقى فيو ويداؾ ّ
ؾ متقرفصاً تارةً  ،ومنكفئاً أخرى  .وشاىدت ذلؾ العذاب المحفور عمى مسامات
أحترؽ  ،أغوص  ..شاىدتُ َ

ِ
القير الذي ل يزوؿ  ،والتشفّعُ الذي ل ُيقبؿ  ،والدموعُ التي ل تجؼ ؛
وخدي َ
جبيت َ
ؾ ّ
ؾ  .وفي العينيف صورةُ
ِ
وصوت مدو ل أدري ىؿ ىو ٍ
ِّ
الشؽ الذي تقترب حافاتُو كما لو كانت ستنطبؽ بعد حيف  ،أـ مف
جوؼ
آت مف
ٌ

تجرع مف ِ
اصطفا ِ
نفس ما ِ
النقية
شربت تمؾ ّ
أمي ؟!  ..صدى أسمعو يقوؿ ّ :
ؽ مناف َذ روحي الحزينة عمى ضيا ِع ّ
ؽ ِ
األلـ و ِ
وتشمـ  ،واغترؼ مف دف ِ
حيث أتيت ألُشفي
العذاب والموت  ،.وأجدني أبغي
ُ ..ذ ْؽ
مصمماً العودةَ مف ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
أصداء المعذبيف  ،المقيوريف الذيف رحموا مستمبي الحقوؽ
الحقد و
بمرض
المبتمى
سقـ ىذا النابت في صدري ُ ،
َ
أنت
كممي األفواه  ،مذبوحيف مف الوريد إلى الوريد كي ما يبقى اآلخروف  /المتشفّوف يشربونيا تُّرعاً ودىاقاً َ ..
ُم ّ
الجنة
مالمح ل
أمي ،
ُ
تضببيا األياـ ( ّ
ّ
ُ
تستنشؽ اليواء  ،وأنا وأختاي نغترؼ اليـ و َ
أمي !! ّ
الحزف والشقاء  .و ّ
جدوؿ خضيب  ،تحت وار ِ
ٍ
وماء سمسبيؿ
يتوف
تحت أقداـ األميات )  .أراىا ىناؾ عند
تيف وز ٌ
فات الشجر ٌ :
ٌ
أنت في خو ِ
ٍ
ٍ
محبو الجاه  /متبمدو
ديمومة
أقداح
اء الدنيا ّ ،
جنةَ المخدوعيف  :عبيدو الماؿ ّ /
وىناء أبدي ؛ و َ
و ُ
وليمت
العقوؿ  ،سميمو األعراؼ المتعفّنة الخاوية  ..نعـ سأعود  ..سأعود ُ ،
******
نفسؾ في تمؾ البركة
الموىوـ
شح بالغضب /
ّ
إلى أيف تدفع خطاؾ أييا المتّ ُ
بالتطير  .لو انكفأت ستكتشؼ َ
ُ
ِ
خاض فييا أبوؾ وجدؾ وأسالفُؾ دوف ىدى  ..انحرؼ
الذنوب والخطايا والضياع  .ذات البركة التي
الض ِحمة مف
َ
ِ
غمامات الظممة واجعميا بؤرةَ ٍ
ِ
الشيـ
أنت
صدرؾ
عنيا  .اتركيا جانباً  .أزْح مف
اء َ .
نور تبعث إشعاعاً ّ
وض ً
ُ
مجرات
الكثير فال تنكفىء ُ ..عد إلى زورِقؾ  ،زورؽ اليقيف والقرار السابح
قطعت
الصابر الواثؽ  .لقد
َ
َ
صوب ّ
َ
ُ
ِ
ِ
السماحة و ِ
تحتشد
ات احتفائيةً مف جموٍع ل تُحصى
العفو والحكمة  .ادفعو إلى
ُ
إف أصو ً
عرض النير واجذؼ ّ .

ٍ
عند بو ِ
بتطمعات أكثر إشراقاً تصبو إليؾ ؛ وأرواحاً تمور
ابة المستقبؿ قادمةً تحييؾ ؛ وعيوناً ترىص حدقاتُيا
ِ
ِ
اندفاعؾ ؛ يشاركونؾ
البمى  ..جميع ىؤلء يباركوف فيؾ
الغض ِة تتأمؿ فيؾ
بالحياة الطرّية
َ
ّ
َ
النعتاؽ مف رداء ُ
كؿ ضر ِ
يشدوف عمى ِيدؾ مع ِّ
بة مجداؼ  ..اجذؼ  ،واجذؼ حتّى تُدرؾ الضفةَ التالية ؛
أنفاسؾ الالىثة ؛ ّ
َ
ٍ
لفتة مستطيمة ،
ضوء أصفر عمى
يسكب
عندىا اركف زورقَؾ واعتمي حافةَ الروؼ  ،ثـ تطمّع ستجد مصباحاً
َ
ً
ِ
ٍ
ِ
سيطالعؾ
مسدلة األستار  ...وىناؾ في األفؽ البعيد
نافذة
األمؿ يأتيؾ مف وراء
مبيج
ضوء
وثمةَ
ُ
يجسد صورةَ
ٌ
ٌ
ُ
ّ
مخاض ٍ
ٍ
قرص بموف الثمج .
فضية تُبرز ىامةَ
ىالة ّ
ُ
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بقايــا حمــم
ٍ
ٍ
العيوف
ىجير لفح بينما تتحرؾ
الباص الخشبي في المرآب الصغير المحاط
يقؼ
مشبكة وسطَ
ُ
بأسالؾ ّ
ُ
ُ
السائؽ باستمقائِو عمى ٍ
تخت خشبي
مستمرٍة تبتدئُ بو وتنتيي بالمقيى المرتكف في طرؼ الشارع حيث
في متابعة
ِّ
ُ
ٍ
ِ
ذف ِّ
لحظات ٍ
ٍ
مغمقة وقد تكومت
دكاكيف
بظؿ
يسرؽ
نوـ يسيرة مف قيمولة ىذا اليوـ الحزيراني  ..تمؾ العيوف لنسوٍة يمُ َ
عف مف سو ِ
ؽ المدينة  .ىؤلء النسوة ضجرات  /ممولت  /صامتات عمى غير
أماميف
صرر حوت ما ّ
تبض َ
ٌ
النتظار وتضرب وجوىيف سياطُ اليو ِ
ِ
اء الالىب  .أكثرىف ضج اًر تمؾ التي تجمس عمى
عادتيف  ،يستمبيف ثق ُؿ

يمتصؽ بيا كما لو أف أحداً سيختطفو
يمينيف بصرتِيا الصغيرة وولدىا الصبي  .ىذا الولد أسمو أحمد ؛ وأحمد
ُ
حدث ليما ىذا الصباح يجعمو في ِحؿ مف الطمأنينة  ،ويخمِّؼ
منيا أو يسمبيا منو  ..لو الحؽ في ذلؾ ؛ فالذي
َ
ٍ
في ِ
أشياء ثالثة  :الباص المتوقؼ  ،والسائؽ
نفسو شعو اًر بالخوؼ  ..لذا كاف بيف لحظة وأخرى يتطمع في

ِ
ِ
يد
بييمنة
المستمقي  ،ووجو أمو  .ىو ُيحس
إخماد النار المشتعمة في جوفو  ،لكنو لف يفعميا ثانيةً
َ
العطش وير ُ

مخيمتو وشاء ليا أف
موقؼ آخر يتربص ليما  .لقد تياوت
ثمة
ٌ
أحالـ نمت كثي اًر في ّ
ويطمب الماء  .فقد يكوف ّ
ٌ
ِ
الكثير مف الدموع واألسى والقمؽ  ..دس وجيَو في ِ
أمو
بيد أنيا صيرورةٌ كمفتو
تُصار عمى
حجر ِّ
أرض الواقع َ .
َ
ِ
شعره بحنو
لعمو ُيبعد الصور الرمادية التي توالت طافيةً عمى سطح ذاكرتِو  ،ولـ يجد ليا فكاكاً ّ .
مسدت األـ َ
وضمتو إلييا أكثر  ،فأحس بيا تتغمغؿ في مسالِؾ ِ
تيمس في
يؤسيو  ..سمعيا
روحو الجزعة لتجتث
َ
بعض ما ّ
ُ
أذنو  :لف يطوؿ بقاؤنا  .بعد قميؿ سيأخ ُذنا الباص إلى القرية  .ل بد أف فاطمة وزينب وناصر بانتظارنا .

********
أحاسيس ل
ؾ وأمؾ وأخوؾ الصغير وكذلؾ أختاؾ ؛ إل أنت كنت عيناً صاحيةً و
نياـ  :أبو َ
َ
طا َؿ المي ُؿ  ،والكؿ ٌ

بعض
ات تحمميا أجنحةُ النسائـ الباردة مخترقةً السكوف المضروب عمى القرية .
تناـ  .وكاف المي ُؿ معتماً  ،وأصو ٌ
ُ
فقمت في ِ
ِ
ٍ
نفسؾ إف
ونقيؽ ضفاد ٍع ،
كالب ،
نباح
وصياح ديكة ( صيحةُ
ُ
الديكة األولى انتيتَ .
َ
ىذه األصوات ُ

َمف
انتظرت بعمَيا كي يعيدىا مف زَعميا قد خاب ظنيا  ،فمف يأتي بعد اآلف  .وحيف صاحت الديكةُ ذاتيا ثانيةً
ْ
في ىزي ِع ِ
ِ
فت الساعات الماضية
انصرؼ المي ُؿ وىا نحف عمى
قمت لقد
َ
أعتاب صب ٍح جديد )  .صر َ
الميؿ األخير َ
ٍ
خبر اصطحابِؾ معيا
رؤى
الد عمى شفتي ِّ
أم َ
وتخيالت متزاحمةً ُمستعيداً كالماً تو َ
ُمبح اًر في ً
ؾ المبتسمة وىي تزؼ َ
صؼ شجير ِ
إلى المدينة صباحاً َ ..غسمت ثوبؾ الوحيد  ،ونشرتو بمو ِ
ِّ
ات الرماف
اجية الشمس عمى شجيرٍة مف
َ
َ
َ
عار تحتمي بالجدار ُ ،م ِ
الناىضة خمؼ الدار بينما مكثت ٍ
أحد مف أقرانِؾ فيسخر منؾ .
يممح َ
ؾ ٌ
حترساً خشية أف َ
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*******
الذباب المذيف
أف
ىدر محر ُ
َ
ؾ الباص بعد ْ
فتى تمقّى أم اًر مف السائؽ الذي نيض مف نومو لعناً الحر و َ
صعد ً
ِ
نيضف تُساعد
بانكماش الفيء ..
ىنات وىميمات مف جوِق ِة النسوة المنكمشة
أقضا نومو  ..بدرت ّ
تناىشاه و ّ
َ
إحداىف األخرى في وض ِع الصرر عمى الرؤوس  ،وتسربف متفرقات نحو الباص  .وىناؾ مف جوؼ المقيى
ُ
بعضيـ "ست اًر " كانت مرمية عمى مساند التخوت الخشبية غير آبييف لعو ِ
اقب
نيض الرجا ُؿ المنتظروف  .ارتدى
ُ
َ
ٍ
مناسبة  .ولكف أحمد سبؽ
مقاعد
الحر الذي ينتظرىـ داخؿ الباص  ،تحركوا خمؼ آخريف سبقوىـ لمحصوؿ عمى
َ
ِ
آخر ألمو  ..وكاف ينتظر الحركةَ .
الجميع واقتعد مكاناً مجاو اًر
لمنافذة فيما َ
حجز ٌ

********
ِ
أعتاب ُح ٍمـ يتحقؽ  .سترى ما ترى في المدينة :
نفسؾ عمى
يتحرؾ
الباص الخشبي عمى الطريؽ الترابي وتجد َ
ُ
عيوف سحرية ِّ
ؽ فييا
الشوارع العريضة المعبدة  ،السيارات المارقة التي ل توقفيا سوى إشارات ضوئية تبثّيا
يحد ُ
ٌ
السائؽ بانتباه قبؿ البدء بانطالقتو الجديدة  ،بنايات عالية تنيض  ،بيوت ذات جدراف تمتمع  ،دكاكيف كثيرة ل

تمت لدكاكيف القرية البائسة .
ُ
_ تركنا أخاؾ ناصر يبكي  .قمبي عميو .
الصمت عمى وجوِه الرجاؿ
فتجيبيا بأف المرةَ القادمة ستكوف لو  .ثـ تصمت  ،وترى
ىكذا تقو ُؿ أمؾ بحسرة ،
َ
ُ
ٍ
ِ
أمؾ  ..امتؤلت عيناؾ
بسمالت تتفوه بيا
وتسمع
عجائز ّ
ُ
مسنات  .وعندما ر َ
بصرؾ وقعت نظراتؾ عمى وجو ّ
فعت َ
ٍ
الخداف الطرياف ،
أعجبؾ فييا العيناف السوداواف  ،المحفوفتاف
بمالمح
بأىداب نافرة  ،الحاجباف المعقوداف ّ ،
َ

ٍ
بميفة "
الشفتاف الحم ارواف  ،الالمعتاف  .ىتؼ الذي في داخمؾ " ما أجممُؾ يا أمي ! " .قالت أمؾ وىي تتمالّؾ

وقت سنزور خالتَؾ في المدينة  .تسأليا ُمستفس اًر  :لماذا ل يكوف بيتنا ىناؾ ؟ فترد " زو ُج خالتِؾ
إذا بقي لنا ٌ

شطر النافذة ِّ
تحدث
تصمت تستدير مولياً وجيؾ
يعم ُؿ عند الحكومة  ،والحكومة ل تريده بعيداً عنيا ؟. " .
ْ
َ
نفسؾ  :كـ أحسدكـ يا أبناء خالتي ؟
َ

******
باب جانبي  ،وانتظر إيعا اًز مف الفتى الذي كاف نصفُو األعمى يتدلّى مف ِ
السائؽ مف ٍ
باب الباص
صعد
ُ
َ
غبار لحظة استدارة الباص و ِ
عمت فورةُ ٍ
اتخاذه درباً يوصمُو إلى الطريؽ
الوسطى ُمستطمعاً الشارعَ لممرِة األخيرة ْ ..
الركاب المحشوروف كف ار ِخ دجا ٍج بتقب ٍؿ ورضاء  .أفردت
اء ساخناً إلى جوؼ السيارة فاستنشقو
ُ
المعبد  .اندفع اليو ُ
ىمست ِّ
ٍ
عجوز أخرى  " :انيضي يا
ث طفمةً انحشرت بينيا وبيف
عجوز عباءتيا " ىواؤؾ يا رب " .
تحد ُ
ُ
َ
ٍ
دمعة انسكبت عمى ِّ
خده
آخر
اء
يمعب بجديمتيؾ  ،ويجفؼ العرؽ مف رقبتؾ "  .جف َ
ُ
صغيرتي  .دعي اليو َ
ؼ أحمد َ
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ٍ
إف كانت في تو ٍ
ؽ لنواصي القرية ودروبِيا ؟
واستبدلَيا
بابتسامة زرعيا عمى وج ِيو وىو يطالع وجوَ أمو  ،متسائالً ْ
ِ
ِ
وقت طويؿ حتى صار الباص يزيد مف
أعشاشنا التي ىناؾ ؟! "  ..لـ
" أيعقؿ أف نجد أعشاشاً أجم َؿ مف
يمض ٌ
سره ىذا ىو الدرب الذي جئنا فيو ىذا الصباح ..
سرعتو ثـ ينحرؼ سالكاً درباً ترابياً عرفو أحمد سريعاً فقاؿ في ِّ

التفت ليمقي آخر نظرة عمى ما ُيشير إلى المدينة ..
َ

******
اإلعجاب في ِ
ِ
حت
روحؾ
كاف مدخ ُؿ المدينة جميالً بحؽ  .وكمما تمقؼ
ِّ
الباص شارعاً زادت حفاوةُ
المتشوقة  ..فر َ
ُ
ِ
أنت ترى السيارات الصغيرة الالمعة
المت ِسؽ الممتد مع
ط
وأنت ترى الشري َ
حت و َ
امتداد الطريؽ  ،وفر َ
َ
األخضر ُ
ٍ
نسيت ىذه
بجذؿ " ياه " عندما فاجأت عينيؾ قامةُ امرٍأة سافرِة الرأس زاىيةَ الممبس " لقد
وىتفت
تمرؽ مسرعة ،
ْ
ُ
َ

رت ذلؾ  .لكنؾ بعد ٍ
رف ُكث اًر
قميؿ
َ
المرأة عباءتَيا في البيت ولـ تنتبو لنفسيا " ىكذا فس َ
ص َ
شاىدت الصورة تتكررُ .
بأقداـ و ٍ
اثقة و ٍ
ٍ
ِ ،
الركاب متفرقيف أمسكت أمؾ
الباص وغادره
ؼ
رصيؼ الشارِع
يضربف
أجساـ منتصبة  .وحيف توق َ
َ
ُ
ُ
يدؾ بشد ٍة ِخشيةَ أف تفمت مف ِيدىا وتضيع  ..سمكتما درباً قادكما إلى السوؽ فوجدتماه عمى أ ُش ّده  ...األصوات
َ

ٍ
شيء يبدو غريباً لديؾ .
فضاء السوؽ  .إف كؿ
يتشربيا
تتعالى والموسيقى إيقاعات منغمةٌ في
َ
ُ
أماكف متنوعة ّ ،
تبايف كبير مع أجو ِ
ِ
ؾ متابعة التفاصيؿ أجمعيا ،
اء قريتؾ  ،ومف
مشيد لـ ترهُ مف قبؿ  ..ثمة
العسير لعيني َ
ٌ
ٌ
ِ
ِ
الحيز تكتشفو اآلف محدوداً  /قاص اًر
بحجـ
أمامؾ ليس
حي ٍز مف ذاكرتِؾ  .ذلؾ ّ
تخيالتؾ التي حشدتيا في ّ
فالماث ُؿ َ
ٍ
عصافير الروح
ع
فضاء التحميؽ البعيد و
أحالمؾ في
ع طبو َؿ دىشتِؾ  ،وانثر
اغترؼ أكثر فأكثر َ ..د ْ
ْ
 .ليذا اقر ْ
َ
َ
ِ
تأخذ حقّيا فتمتمئ دوف موار ٍ
ِ
تكتسح
بدؼء الرغبات الناجزة  .األنو ٌار
الحبور لتغ ّذي أعشا َشيا
بة مف النزؽ ومناى َؿ
ُ
مصابيح اتخ ّذت أشكالً كروية  /أسطوانية  /مكعبة أو صورة سنبمة نافرة
تفجره
ووميض
فضاء السوؽ ؛
ٌ
ٌ
صاخب ّ
ُ
َ
مسمعؾ ٍ
لمغنيف لـ تسمعيـ سابق ًا
أو نخمة فارعة أو ىيكؿ دب منتصب أو حصاف واثب  ..تطرؽ
أغاف صادحةٌ ّ
َ

بدوامة النشاز ،
الفتية ؛ ثـ تأتي أخرى
 .تسرقُؾ
أنغاميا فتسقي َ
روحؾ ّ
ؾ دفقاً مف اليياـ تُطرب ليا ُ
ُ
فتمطـ أذنيؾ ّ
ُ
تنبثؽ مف
تجنباً وابتعاداً  .غير أف أنغاماً جديدة _ ىي األمتع واألشيى _
ّ
ُ
ويستفزؾ عواؤىا تحاوؿ غمقيما بيديؾ ّ
أعما ِ
النفس ؛ تستمر صاعدةً في فضاء تحميقيا السحري
القمب وتيفو
ؽ الروح  ،تعمو وتيمي رذاذاً وعذوبةً يبتيج
ُ
ُ
امتدت يد مررت باطف كفّيا
 ...في ىذا المشيد الغريب الذي يجمع التطمّع  /الستماع  /الدىشة  /التساؤلت ّ

تعبؽ بأري ٍج مالئكي غريب  ،لو
عمى رموشؾ فكحمتيا برؤى مياجرة مف بحيرات عوالـ ُعميا .
ت رائحةً
ُ
وشمم َ
ّ
روحؾ عمى ِّ
جاجية لمحالّت
أكؼ عينيؾ تتابع ما معروض وراء واجيات ز ّ
ىيمنةُ وسطوةُ التخدير  ..ساحت ُ

ٍ
ِّ
مصابيح عميا  .ومف صؼ آخر تسقطُ أشرطةٌ متوىجة  /راعشة عمى
شاللت ضوئيةً مف
تسكب
مقدماتيا
َ
ُ
سنؾ وقامتؾ ُ ،عمِّقت عمى جدار فمّيني وثًبِّتت بدبابيس لمعة
بدلت فُ ِّ
صمت لتناسب أعما اًر وأحجاماً تُقارب ّ
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بموف الر ِ
تناولت بدلةً ِ
المتأججة فيؾ .
غبة
جاج ستا اًر مف ىواء .
الرؤوس .
مددت َ
ّ
َ
َ
يدؾ مخترقةً الزجاج  .بدا الز ُ
ِ
ِ
البياء والترؼ  .خطفت
امؾ
ومظيرؾ يستعير صورةَ
وبومضة ُح ٍمـ أو اغماض عيف ر َ
َ
أيت إلى نفسؾ  .ألفيت قو َ
ٍ
رفعت واحدةً ىي بييئة فيؿ .
حيوانية حمميا لوٌح زجاجي شفّاؼ ..
ؾ قوار ُير
أنظار َ
َ
عطر ليا ىياكؿ كائنات ّ
َ
خرطومو الكريستالي رذاذاً بارداً داعب وجيَؾ المعروؽ فانتعش ؛ وسرت
ضغطت بإبيامؾ عمى رأسو فنث
َ
ُ
ِ
فابتسمت  .رد ابتسامتَؾ وجوٌ مف ز ِ
بطرؼ عينيؾ  ..وحيف
اوية المعرض  .لمحتو
قشعريرة استباحت أوصالَؾ
َ
ججة تالية ألقت عيناؾ مراسييا عمى تشكيالت أحذية وأخفاؼ
استدرت ّ
تحدؽ فيو مدىوشاً ومفتتناً  .أماـ واجية مز ّ

العيف عمى
صنِعت مف جموٍد طرّية وأخرى مف الكتّاف الناصع  .ط ارزات مثيرة وألواف ج ّذابة ما أف تستقر
ُ
وصنادؿ ّ
ٍ
حذاء جمدي .
المتربيف وتأخذ زو َج
إحداىا حتى تكتشؼ إف ما يمييا أفضؿ وأجمؿ  .ترمي نعمي َ
ؾ المطاطييف ُ

ات مرحاً  /مختالً  .ترفع
تدس قدميؾ فيكتمؿ
مر ً
مظير الفتى سيد األناقة وانموذج العرض  ..تدور حوؿ نفسؾ ّ
ُ
يديؾ كأنؾ ستطير ُ .يصاحب ذلؾ توقّؼ حركة الناس فتنشد العيوف تُطالعؾ  .تدور حوارات ىامسة وأخرى

يولد
أيف لو كؿ ىذا الجماؿ ؟! " " في القرى ُ
مسموعة  " :كـ يبدو ىذا الفتى القروي جميالً !! " " آه  ..؛ مف َ
اؽ مف ز ِ
ىور
نقياً "  .تدور حولؾ
فتيات يقاربنؾ العمر  ،ذوات شعور سود وشقر  ،تؤطِّر رؤوسيف أطو ٌ
ٌ
الجما ُؿ ّ

يحممف أطباقاً ُنسِّقت فييا شموعٌ تعج ُذبالتيا بأنو ٍار متراقصة وأوراؽ ٌِ " ٍ
غمرت السطح .
الياسميف ،
َ
آس " َ
أشد
أنت تخطو فتزيد مف دىشتِؾ
تناثرت
معارض ّ
ُ
رماف حمراء  ..كؿ ذلؾ يحصؿ لؾ و َ
ُ
شقائؽ وزنابؽ وزىيرات ّ
مصوغات ذىبية تطفو عمى سحابة أنوار ُمبيرة تنبعث مف جوؼ
جمالً وأبيى صورة  .تقؼ عند إحداىا فتواجيُؾ
ٌ

ممونة _ لييكؿ المعرض الزاحؼ قميالً إلى الخارج  ،فيما تنثاؿ أنو ٌار راعشة  /متوىِّجة
قاعدة _ موىتيا أغمفة ٌٌ ّ
ترمؽ جدراناً تضـ
سمى دكاناً أـ ّ
أما في داخؿ ذلؾ الذي ُي ّ
تندفع مف زوايا المعرض العميا ّ .
جنةً أـ ميرجاناً ُ

ٍ
مزجج ٍ
قطيفة طُحمبية الموف ُعرضت عمييا  :قالئد وأقراط وجناجؿ ومعاضد وخواتـ
ات مستطيمة ذات بطانة مف
ّ

وتنوع لوف وحجـ الشذر المزروع في نتوءاتيا  ..تدلؼ إلى ىناؾ وتتوقّؼ ُمتابعاً المعروضات
تباينت نقوشيا ِّ
مزجج ٍ
ات
وتتمعنو بإعجاب ؛ ثـ تمتقط مف
بانتباه  .تتناوؿ خاتماً بشذرٍة حمراء لمعة  .تدس بنصرؾ الدقيؽ فيو
ّ
ّ

محبباً  .تقوؿ ىاتاف القالدتاف ألختي فاطمة وزينب ؛ وىذا الخاتـ ألخي الصغير ناصر
مجاورة ما تكتشفو لئقاً ّ /
اليمانية
الفضي الخالص بشذرتو
لبس ىذا الخاتـ
ّ
ّ
ألمي  .أما ألبي فأفضِّؿ َ
؛ وىذا الطوؽ واألقراط واألساور ّ
ٍ
تضميا في جيبؾ
يطوؽ أصابعو  ..تجمع كؿ ىذه الحمي في يدؾ ثـ
متديف يرفض أي
الزرقاء فأبي ّ
ّ
معدف لم ٍع ّ

وتخرج  ..تتمثّؿ حركة الناس داخؿ السوؽ في أوج نشاطيا  ..محالّت تعرض ِّ
مقدماتيا بضائع شتّى  ،عيوف
ؾ
وخياطوف وع ّ
طاروف  ..باعةُ
أصحابيا متحفّزةً وألسنتيـ تمو ُ
قماشوف ّ
َ
أسماء المعروضات واحدةً بعد واحدة ّ :

شخصية  ..مناديؿ وأمشاط وفرش  :فرش أسناف  /فرش تصفيؼ الشعر /
ازـ
ّ
كتب وصحؼ ومجالت  ..باعةُ لو َ
بمعجنات
متجولوف يدفعوف عربات تمتمئ
فرش تمميع األحذية  ..مالقط وأصباغ ودىوف ودبابيس  ..باعة
ّ
ّ
أف
وحمويات  .تيفو نفسؾ وتريد ّ
لكنيا تعؼ  ..ترو ُح تتابعُ تحت سطوِة الرغبة في التممّي والكتشاؼ  ..ىؿ لؾ ْ
ٍ
لكنؾ
لفعمت ؛
حضور واحد؟ ىؿ بإمكانؾ أف تنيؿ كؿ ما تراه ؟!  ...لو قّ ِّد َر لؾ فع َؿ ذلؾ
تعب كؿ ذلؾ في
َ
َ
ُ
ِ
مدى محدود ؛ ولمقمب ُمتّسع ُمقدر  .واألماني ميما اتخذت ليا
عمى يقيف مف ّأنو لف يتأتى مرةً واحدةً  .إف
لمعيف ً
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أنت تنأى  .تنأى بعيداً
مف مفازات ومديات فمف تجد ليا قَ َد اًر ُيرسييا كاممةً عمى مرافىء التحقيؽ الناجز  ..وىا َ
ِ
ِ
المحمِّؽ في
؛؛ ولخيالؾ الحؽ في ركوب جناح النعتاؽ مف قيود الواقع ؛ لكنؾ تشعر أف حبالً تجرؾ مف فضائؾ ُ
سعيت لمتخمّص مف ِ
اؾ تضعؼ
سديمو  .وكمما ىربت أو
اشتدت خيوطُيا  ..ذلؾ يجعؿ قو َ
قوتُيا و ّ
َ
أسرىا ازدادت ّ
ؾ ويزداد نبضؾ  ،وتحس بالعطش ُمحرقاً  /لىباً لو سطوة الجالد وجبروتو ..
بالتأكيد  ،ثـ تخور فُيسرع تنفّ ُس َ
عطش يشتد ويييمف حتى ي ِ
تشبث  /ل
دخمُؾ دائرةَ المياث  .ىذا المياث ىو الذي
ٌ
يسحبؾ بعنؼ  .ل رجاء  /ل ّ
ُ
ُ

ِ
العطش إلى أديـ المحظة فيتبدد
يد
الحمـ تجر َ
تذلؿ ينفع في إدامة التحميؽ  ..ومثمما رفعت َ
ؾ ُ
ؾ ُ
يد الدىشة إلى سديـ ُ
ِ
ِ
كؿ شيء ويزوؿ ؛ وتشعر ِّ
المتسوقيف
سخونة اليواء وازدحاـ
العودة ىذا الكتظاظ المتوالد مف
سبب
أف
َ
ّ
ِ
حاـ وتنفصؿ
بالحممقة والتعامؿ والشراء  ،وتصحو عمى ٍيد قوية
المنشغميف
ُ
تقبض بيدؾ خوفاً مف أف يأخ ُذ بؾ الز ُ
يدىا  ،تسحبيا رّبما مف ُح ٍمـ
أمي "  .تيز َ
عف صاحبتيا التي تراىا اآلف وكأنؾ تكتشفيا ألوؿ ّ
أمي ّ ..
مرة ّ " .
ِ
متعة
ىمسؾ الخجوؿ  " :أنا عطشاف ! "  .إنيا لحظات النكفاء والتقيقر واستالب
كانت سادرةً فيو  .تُسمعيا
َ
وتضطرىا لمتطمّع في
ؾ تُثقميا بطمبِؾ
أمؾ في شراء حاجيات جئتما مف أجميا ّ .إن َ
ّ
البحث والتطمّع المتيف يشغالف ّ

كنت ما
ما حولكما ثـ تنحني إليؾ وتقوؿ أننا شارفنا عمى نياية السوؽ  ،سأطمب لؾ الماء حاؿ خروجنا  " .لو َ

فوؽ ِّ
ضياع
التروي  .. " .وتممح بعينيؾ الحزينة عمى
ِ
تزاؿ َ
كؼ الدىشة لشربت ماء دجمةَ والفرات و َ
أكممت حاجة ّ
الحمـ خاناً  .باباه العريضتاف مشرعتاف  .وتبصر َ ٍ
أمؾ  ،تُرييا ّإياه .
كوز ماء ىناؾ في داخمو  .تنخز خاصرةَ ّ
ٍ
تدلفاف  .تُمقي ىي تحيةً ريفية عمى ر ٍ
منضدة
خمؼ
جؿ أسبغت عميو سنواتُو الخمسوف وقا اًر واتزاناً  ،يجمس
َ
عر ٍ
ومصباح مكتب ُمضاء  .ابتسـ الرج ُؿ ابتسامةً عريضة ونيض ..
اؽ وسجالت منضدة
يضة تعموىا أور ٌ
ُ
خطوت مسرعاً نحو الكوز لتُنيي سطوةَ الظمأ في جوِفؾ المحترؽ ِ .
يدؾ في الكوز  .تمؤل " طاسة " ،
توغؿ َ
َ ُ

ىممت
أمؾ لـ تشربا الماء منذ غادرتما القرية .
رت ّإن َ
حسس َ
ّ
ؾ امتالؤىا بالرتواء  ..تذ ّك َ
تكرعيا سريعاً  .ل ُي ّ
ؾ وّ
أبصرت الرجؿ الوقور يكمّميا
تقدميا إلييا ؛ غير أنؾ لـ تجدىا إلى جانبؾ  .التفت .
بمؤل الطاسة مجدداً كي ّ
َ
ٍ
عادياً لديؾ .
بخجؿ وامتناف ريفي  .كاف
باىتماـ ُمبال ٍغ بو  ،طالباً منيا الدخوؿ إلى مكتبِو فيما ىي تشكره
ُ
المشيد ّ

ِ
أمؾ فمـ
عرؽ
ٌ
مؤلت " الطاسة " ثانيةً وشربت  ..نز ٌ
أف ّ
بطنؾ سينفجر  .تطمّ َ
َ
حثيث عمى جسدؾ وشعرت ّ
عت إلى ّ
ِ
بت مف ِ
وشؾ
وكنت عمى
باب المكتب
تجدىا  .ساورؾ ظف أنيا رّبما سبقتؾ لمخروج .
َ
خطوت مسرعاً  .اقتر َ
َ
ِ
الصور العالقة في ذاكرتؾ ؛
اجتيازه لول الصرخة المفزعة  ،وكممات الستغاثة المنبعثة مف ىناؾ  ..سقطت بقايا

المنتيَؾ
احترقت ذيو ُؿ األنوار وتشظّت األلواف فاستحالت جميعيا جحيماً وسياماً ساخنة تنغرز نصاليا في
َ
نقائؾ ُ
ٍ
ِ
ؾ تجاىد محاولةً البتعاد
لمحت الرج َؿ
.
أم َ
َ
أمؾ  .و ّ
الوقور متخمّياً عف قناعو  ،متشبثاً برعونة واستيتار بذراعي ّ
َ
ِ
ياء القر ِ
وحش ىائج ؛ وىي بكبر ِ
ونقاء الزروِع ودف ِ
ٍ
ؽ السواقي تُدافع عف
ية
ىجـ عمييا بغريزِة
 .ور َ
أيت أيضاً كيؼ َ
أسود يستوي عمى سطح
امتؤلت حنقاً وحقداً .
عت إلييا إ ْذ
مكعباً
َ
َ
َ
عفّتِيا مستغيثةً  ،مستنجدة  ..ىر َ
رفعت ّ

قوٍة ىويت بيا عمى
إف كاف حج اًر أـ زجاجاً أج خنج اًر  .وبكؿ ما
المنضدة  .ل تدري ْ
َ
اختزف ساعدؾ الصغير مف ّ
أم َؾ
جبيتو  ،فتعالت بغتةً ّأنة مكتومة انبثقت إثرىا نافورةٌ تتدفؽ سائ َؿ أحمر ؛
تقاطر عمى وجيو فموثّو  ..بيتت ّ
َ
ٍ
سحبتؾ عمى
المحاصر . " .
طوفاف
لما فعمت  .اكتسحيا
َ
صدمة ل تُصدؽ  " .ل بد أف فعمتَ َ
ُ
ؾ أثمجت قمبيا ُ
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ٍ
كحبتي لؤلؤ تطفواف في حدقتيؾ ؛ ما لبثتا أف ارتعشتا وانسابتا فوؽ خديؾ ،
عجؿ وخرجت  ...كانت دمعتاف ّ
ِ
بطرؼ أصابعيا  ،وىي تقوؿ  " :ىا قد صرنا عمى مشارؼ القرية ؛ ّإني ألمح فاطمة وزينب
ؾ
مسحتيما أم َ
وناصر ّ .إنيـ بانتظارنا .

أيموؿ  /سبتمبر 1992
السماوة
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الوبــاء
_ لقد حمّوا ىنػا .
ىكذا نزؿ الخبر كبي اًر  ،ميولً  ،صاعقاً ؛ فسرى ّتياره بسر ِ
البنادؽ الممفوفة بخر ٍ
ؽ
البعض
عة البرؽ  ..ىيأ
َ
ُ
ُ
ِ
استخداـ
خناجر كانوا يخفونيا تحت أفرشتِيـ  ،فيما صمـ آخروف عمى
نضحت ببق ِع الزيت ؛ واستؿ آخروف
َ
ٍ
ٍ
يتمتمف
عيونيف شر اًر وىف
وجوىيف احتقاناً  ،وسكبت
احمرت
ُ
ُ
َ
المناجؿ كوسيمة ىجومية ل ُيستياف بيا  ..النسوةُ ّ

أف يحدث ىذا حتى لو طمّقنا الرجاؿ أو صرنا أرام َؿ .
ويتصايحف  :ل يمكف ْ
•

شيخ العشيرة يؤيده الكثيروف تيديداً مزبداً  ،راعداً  ،صارخاً  :أف عشيرتَنا في خطر .
في الديواف
َ
أطمؽ ُ

•

ِ
ِ
لجتماعو عنواف " الوباء " .
المدير اجتماعاً مع ىيئتو التعميمية  ،وأعطى
المدرسة عقد
في
ُ

•

ٍ
ِ
ِ
أف سيحصؿ يوماً .
الناحية بأنو إزاء
مدير
موقؼ لـ ُ
يدر بخمده ْ
وفي مكتبو أحس ُ

أما نحف الفتيةَ الصغار فقد ألفينا أنفسنا في ز ِ
ترددت
اوية تصوٍر حرجة ؛ مأسوريف محاصريف  .خصوصاً وقد ّ
ُ
ّ
ِ
كممة " وباء " كثي اًر في مدرستنا  ،وسقطت عمى مسامعنا كالرصاص الثقيؿ مف أفواه معممينا  ..داىمتنا شتّى
الصور الدامية المرعبة ُ ..خّي َؿ لنا أننا واقعوف في ب ٍ
فنغوص في
رؾ ل قرار ليا  ،ستأخذنا أعماقُيا البعيدة بعيداً
ُ
ُ
ٍ
غياىب الخطر الداجي  ،أو محاطوف وسط ٍ
المتجبرة ،
لىب لنار لحدود ليا وليس لنا سوى انتظار النياية
أتوف
ّ

ٍ
مخموقات متناىيةَ الصِّغر  ،سارية مع اليواء وبالتأكيد ستكوف رئاتُنا ُمجبرةً عمى أف تصبح
أو أف مرضاً ينفث

مكامف ليا .
بؤ اًر أو
َ

تغيرت معالـ القرية فجأة  ..فالحقوؿ التي تعج كؿ صباح بأىمينا مف الفالحيف رأيناىا خالية  .وسوؽ القرية
لقد ّ

الذي يخمو في ىذا الوقت مف الضحى صار يمور بخطى الرجاؿ الغاضبيف الموتوريف  ،يمتقوف حمقات  ،ثـ
تنفرط لتتش ّكؿ حمقات أُخر  .صار مدخؿ المركز يحتشد بالمجتمعيف بانتظار خروج مدير الناحية لتدارس وتدارؾ
األمر  .لف تُعطى ليذا الوباء ضريبة البقاء  ..ساعات ثقيمة صرمناىا واقعيف تحت ىيمنة الحيرة واتخاذ القرار( .
وىؿ لنا قرار نحف الذيف لـ نفقو سر ىذا الرتباؾ وفقداف التوازف وسط ىياج كالدخاف ُيعمف سطوتو فوؽ سماء
قريتنا ؟! )  ..قيؿ انيـ الغجر .مفردة لـ نسمع بيا مف قبؿ  .حتى أف ألسنتنا استيمكت الكثير مف الوقت كي

تتمكف مف لفظ األحرؼ الثالثة المتنافرة  :غ غ ج ج ررر  ..تساءلنا والحيرة الطافحة عمى وجوىنا تثير َمف

منا أو رّبما التأسي عمينا  :أليسوا ُىـ " معدانا " ُجدد اتّخذوا ذلؾ المكاف( )1؟!  ..وجاءنا
نستفيمو السخرية ّ
ِ
لمغجر مينةٌ غريبة ىي في األساس الرقص  .ىذا العمؿ الشائف المريع حيث
الجواب  :كالّ  ..كالّ  .فعممنا أف
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قص تمارسو النساء  ،فيما
ممف كمّمونا أف مف يمارسو ناقص الحياء  ،فاقد الكرامة  ،وطيء الشأف  ..ر ٌ
عرفنا ّ

رجاليف تضرب ليف عمى الدفوؼ وتنقر عمى الطبالت وتمرر األوتار المشدودة عمى ربابة مصنوعة مف صفيحة
أما المتفرجوف وجميـ يأتوف مف المدينة فيـ سقطة القوـ  /شاربو الخمور  /لعبو القمار ُ /ش ّذاذ
وقود مستطيمة ّ .
اآلفاؽ  ..وىؤلء جميعاً في حؿ مف األخالؽ  .وما داموا ىكذا فال مندوحة مف ممارسة أفعاؿ شائنة قبيحة ،

مستيجنة أقمّيا مضاجعتيـ النساء الغجريات  .لـ نكف في توؽ واندفاع لممئ قموبنا بالدماء السوداء  ،وشحذ
َ
تتحدث مع جارة
أمو ّ
عقولنا بالحقد الطاعف عمييـ لول األخبار التي شاعت سريعاً بيننا  ..قاؿ أحدنا ّأنو سمع ّ

ليا عف ممارسة ىؤلء لفعؿ السرقة ّ :أنيـ يخطفوف البنات ليجعموا منيف راقصات  ،داعرات عندما يكبرف (
تحدث ألخواتنا فعالً ) ؛ ويسرقوف األولد الصغار ليجعموا منيـ ضاربي دفوؼ ،
داىمتنا صور
كابوسية كأنيا ُ
ّ

التخيالت
فتخيمنا أنفسنا في ذلؾ المشيد الوضيع ) ؛ أغمض كؿ منا عينيو كي يطرد ذيوؿ
ّ
وناقري طبالت ( ّ
العالقة في أذىاننا .

ٍ
صمت تمطّت فيو المحظات  ،واستحالت الدقائؽ سالحؼ عمياء تنوء بأرجؿ مي ّشمة أطؿ مدير الناحية فباف
بعد
وخديف حمراويف لـ تمفحيما شمس  ،ولـ يمسسيما غبار  .تكاد بدلتو
لنا قصي اًر  /ثخيناً  /مترفاً  /ذا وجو مدور ّ
جوالتيف طافحتيف بألسنة الشرر
الحضرية وربطة العنؽ المتدلّية مف رقبتو تضيقاف لفرط بدانتو  .مسح بعينيف ّ

المكور خارج جسده
محمر الوجو  ،يندفع كرشو
الجمع المحتشد  .عمى يمينو وقؼ شيخ العشيرة ّ
ّ

تحدث
بينما انتصب مدير مدرستنا عمى يساره وقد اخفت عدستا نظاّرتو السوداء عينيو المتّقدتيف غضباً ّ ...
وتشنجت بحركات عصبية ُ ،مظيرةً عزمو
وتحدث  .تحركت يداه صعوداً وىبوطاً  .انفرجت أصابعو
المدير
ّ
ّ

األكيد وتصميمو الذي ل يعرؼ التردد  .أشيد شيخ العشيرة ؛ وأشار عمى مدير المدرسة  .فراحت الرؤوس
المحتشدة تيتز توافقاً واتّفاقاً بعد كؿ جممة مشحونة بالحماس والوعيد  .ىممّت األفواه ؛ واستبشرت النفوس  .سمعنا
يتفوىوف  :رج ٌؿ بحؽ  .وآخروف يواجو بعضيـ البعض  :ثقتنا بكالميـ كثقتنا بنسائنا  ..وعاد الحشد
البعض ّ
منفرطاً ؛ وعادت النفوس راضية  /مطمئِنة  .ليست سوى أياـ وستعود القرية كما كانت  :بال وباء  ،ول استنفار ،
ول أطياؼ كابوسية تع ّكر ليؿ الصفاء .
غير أف القرية ظمّت تعيش حالة الترقب عمى الرغـ مف عودة الفالحيف ألعماليـ في الحقوؿ  .فالمضارب اآلخذة
العدة
لوف جذوع النخيؿ التي نراىا عمى البعد شاخصة مثؿ مثمثات ىرمية
مجسمة كانت تبدو كأنيا تعد ّ
ّ
مرت األياـ تتوالى خامر البعض شؾ في استمرار ذلؾ الحماس ،
لالنقضاض عمى القرية واستباحتيا  ..وحيف ّ

أما مدير الناحية فمـ يعد الكالـ الحاد بشأنيـ يصؿ
وتمؾ الفورة مف الغضب لدى شيخ العشيرة ومدير المدرسة ّ .

مفوض شرطة المركز مبعوثاً منو إلى مضاربيـ حامالً أمر ترحيميـ
منو  .كؿ ما يصؿ إلينا ىو خبر ّ
توجو ّ

اإلجباري ثـ عودتو ُليعمـ المدير بما لـ نعرفو  .والذي نعرفو ىو ما ولّ َد التوجس والخشية مف األياـ  ..وجاء مف
ٍ
فموقؼ كيذا ل يجب النظر إليو بيسر  ..أولئؾ قوـ ىذه
يطمئف أىمنا  :دعوىـ يتصرفوف بحمـ الكبار العارفيف ؛
القوية ل تأخذ اليد الضعيفة بغفمة  .فالمرونة
مينتيـ  ،وىذا ُعرفيـ وليس مف الحكمة مواجيتيـ بالعداء ؛ واليد ّ
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ٍ
أويد ىذا الكالـ بكالـ
ىي واحدة مف أوجو الحكمة ول بد سيرحموف حالما ترسو أفكارىـ عمى
وجية يتّخذونيا ّ ..
آخر يقوؿ  :لماذا ىذا الكتئاب ؟ الكؿ مؤمنوف  ،والقرية تناـ وتستيقظ مطمئنة  /آمنة  .ل سرقة  ،ل اختطاؼ ،

تعدي  ( ..لمحؽ نقوؿ  :لـ نر أحداً منيـ يطأ حدود القرية  .فالشوارع ما برحت نظيفة مف أقداميـ ؛ ومرايا
ل ّ
البيوت  /الجدراف لـ ترتسـ عمييا مالمح وجوىيـ المريبة  .وأفياء النخيؿ لـ تشيد ح اررة أجساميـ وأنفاسيـ
الالىثة بعدوى الوباء  . ).وىكذا انبثؽ في صدور الناس يقيف ُيعمف عف فحواه  :غيمة سوداء  ،بقميؿ مف الصبر

ستتعدى وترحؿ  )2(.بينما ظؿ ىاجس الخوؼ يتسمؽ سفوح أذىاننا التي تأججت في شريط مف
وحفنة مف األياـ
ّ
ٍ
ضببة  ،وأصوات غريبة مبيمة  ..لكف! ىاجساً شرع ينمو ويكبر ُمزيحاً كؿ ما ُيعزى إلى الستكانة أو
صور ُم ّ
تعرفنا عمى أولئؾ
ضرنا لو ّ
الرضوخ  .ذلؾ ىو الذىاب إلى ىناؾ حيث المضارب اآلخذة لوف جذوع النخيؿ  ..ما ّ

ستيجنيف ؟  .تشاطرنا الرأي ونشرنا األسئمة  ،وجمعنا الحتمالت  .استثنى بعضيـ المجيء بينما
الم َ
الوافديف ُ ،
بكالـ و ٍ
ٍ
احد  :سيكوف لقاؤنا تحت شجرة التوت الكبيرة  ،ما قبؿ "الروؼ"
تحمس لو آخروف  ..صرنا أربعة  ،وقمنا
ّ
 .وقمنا لآلخريف انتظرونا عند مغيب الشمس سنكوف قد عدنا لنعرض لكـ شريط المشاىدات التي سحبتيا عيوننا

لكننا عمى أي حاؿ سنصؿ ؛ سنتممّى وجوىيـ /
وألصقتيا عمى جدراف الذاكرة  ..الوصوؿ قد يبدو عسي اًر ّ ،
ثمة شارات عمى جباىيـ  ،او عمى خدودىـ مثالً تفصح عف ىويتيـ
خطاىـ  /أفعاليـ  ..ل ندري أف كانت ّ

متقزموف ؟ ينطقوف بمغتنا أـ ألسنتيـ تموؾ لغة ثانية ؟  .قاؿ أحدنا  :ولماذا نبقى
كغجر !!  .ىؿ ىـ طواؿ أـ ّ
حيارى األفكار  ،فالساعات القميمة القادمة كفيمة بفض غشاء األلغاز المشتبكة في رؤوسنا .
ومثمما تسممّنا ذات يوـ وانحدرنا تاركيف القرية والزروع في قيمولة ظييرة خريفية  ،متّخذيف درباً يجعمنا غير
منظوريف مف قبؿ " المعداف " السائحيف بجواميسيـ قرب النير تحركنا ىذه الظييرة تحت شمس نيساف الدافئة .
سرنا عبر درب تتعالى فيو األرض تارةً وتنخفض أخرى فنضطر عند ارتفاعيا إلى النبطاح والزحؼ لئالّ ُنكت َشؼ
ُفيضرب حولنا طوؽ السرقة والختطاؼ فيما نمتقط األنفاس بعد تدحرجنا في المنخفضات فننفض عف ثيابنا
الغبار  ،ثـ نروح صاعديف مف جديد تسعفنا أحيانا بعض األجمات الناىضة جاعميف منيا مالذات تبيف مف

سرنا أننا رأينا بعض الصغار مف قرى بعيدة
مخمنينف المسافة
ّ
المتبقية لالقتراب مف خياميـ ّ ..
خالليا مواقعنا ّ ،

فسرنا ذلؾ عمى أنو فضوؿ ل يختمؼ عف الفضوؿ الطافح في نفوسنا  ..خفؼ ذلؾ شيئاً مف
يقتربوف بأغناميـ ّ .
قم ٍ
نميز رجالً
وتيبس شفاىنا  .حتى إذا اقتربنا وصرنا ّ
ؽ بداخمنا فيتركنا نكتشؼ ثقؿ خطواتنا  ،وجفاؼ حموقنا ّ ،
نبصرىـ مرتديف دشاديش بيضاً عف ٍ
نساء داخؿ ثياب طويمة ذات ألواف ّبراقة فاقعة وىـ يتنقموف مف خيمة لخيمة
 ..تناىبتنا اليواجس  ،وتفاقمت األسئمة غير المحسوبة طافحة فوؽ أمواه قمقنا  :ماذا سيفعموف بنا لحظة

سنسأؿ  :أيف ىي أغنامكـ  ..تائيوف ؟ وىؿ يتيو أحد في أرضو ؟! ..فكرة
اكتشافيـ لنا ؟  ..أنقوؿ أننا رعاة ؟ ُ

أجمة ل يممحنا معيا أحد ؛ ثـ نندفع واحداً
استحسنيا الجميع ألقى بيا أحدنا  .ىي أف نختفي في أخدود أو خمؼ ّ
ٍ
مكاف قريب منيـ  ،وحالما أكتشفو آمناً أومئ إليكـ فتأتوف تباعاً ..
تمو اآلخر  ..قاؿ أكبرنا عم اًر سأسبقكـ إلى
انقضوا عميو ؟ كيؼ السبيؿ
ساورتنا الخشية  ،وسادنا الرتباؾ ونحف نبصره يقترب مف الخياـ  .تساءلنا  :ماذا لو
ّ

إلنقاذه ؟  ..تداولنا في ذلؾ م ار اًر  .قاؿ أحدنا سأعود بممحة بصر ألخبر أىمنا في القرية بينما تندفعوف أنتـ
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مسوه بأذى  ..وفيما نحف نخوض في لُجج الحتمالت
لمالقاتيـ وتحذيرىـ بسوء المصير ووخمة العواقب إف ّ
ٍ
بإيماءة مف بعيد فاندفعنا حسبما خططّنا  ..لكف شيئاً ما ولّ َد دىشةً  ،وبرر قمقاً كاف
والصور الرمادية طالعنا

المشوشة  ،حيف رأينا أعداداً كثيرة منيـ لـ نضعيـ في الحسباف  .رجاؿ
يفرض سطوتو عمى أعطاؼ أذىاننا
ّ
ٍ
خيمة ألخرى كما لو أف أم اًر غير اعتيادي يستدعي تفجير ىذه الحركة الصاخبة  .شاىدنا فتاة سمراء
يتن ّقموف مف
ٍ
خيمة وتقؼ متطمّعة باىتماـ لرجميف مسرعيف يتداولف لحسـ أمر يبدو
الخديف تخرج مف
كحيمة العينيف  ،ضامرة ّ
جسيماً  ،جميالً لدييما  .كما شاىدنا فتاة ثانية تقاربيا عم اًر تخطو باتجاىيا  .حتى إذا توقؼ إلى جانبيا وأسقطت
تبيف وشماً أخضر مزرقّاً  ،نازلً مف خط
الشمس شيئاً مف أشعتيا الصفراء عمى وجييا األسمر الداكف استطعنا ّ

المدبب  .وفي غفمة ىتؼ أصغرنا بدىشة  :انظروا يميناً  ..ىناؾ تخطر فتاة
الشفة السفمى حتى نقرة الحنؾ
ّ
ممتمئة آتية مف وراء خيمة صغيرة بتكمّ ٍ
ؼ ومجوف  .تتناثر عمى ثوبيا األزرؽ الالمع وحزاميا الضيؽ المشدود
ظياً في اتجاىات شتّى ؛ ضارباً عمى وجييا المو ّشى
عمى ردفييا شرائط مف ضوء الشمس مستحيالً بريقاً متش ّ
يتشبث برموشيا ؛ أصفر يطفح مف تحت
بابتسامة باىتة  ،مفشياً أصباغاً متناثرة  :أحمر يصبغ ّ
خدييا ؛ أسود ّ
قصياً مف صؼ ٍ
تفجرت بواعث
بشرتيا  .خطت
خيـ صغيرة متجاورة ّ .
صوب خيمة مستطيمة كبيرة  ،تأخذ طرفاً ّ
َ
جراء احتمالت عديدة توالدت إزاء وجودنا في ىذا الموقؼ
الفضوؿ لدينا ،
ّ
وتأججت نوازع نزقة كانت تموذ ىاربة ّ
تبيناىا عمى الفور نقرات طبمة وعزؼ ربابة تتعالى في
الغريب  .زاد في ذلؾ ما وصؿ مسامعنا مف أصوات ّ
ٍ
بسياط لىبة  ..قفز إلى
اليواء تتخمميا ىميمات وصرخات بشرية كأنيا صادرة مف أفواه تُضرب ظيور أصحابيا

أذىاننا كالـ شيخ العشيرة وارتسمت مالمح وجيو الغضوب  .تذ ّكرنا صورة مدير المدرسة ونظّارتو السوداء وىي
تحجب أو تخفؼ الشرر الطافح مف عينيو الخرزيتيف  ،كما تذ ّكرنا مدير الناحية وق ارره الحاسـ القاطع  .قمنا
تصرفيـ ؟! .وكـ كاف ألىمنا الحؽ في ايالئيـ الثقة المطمقة
بمساف العرفاف والود والحتراـ  :كـ كانوا حكماء في ّ
احد مف خصاؿ بيض تشد قموب
 .إف زىواً بسعة األثير غمر قموبنا  ،وأراح أعصابنا المشدودة  .فالتآلؼ ىو و ٌ
ىتؼ في وجوىنا  :ل
أُناس القرية وتجمع وشيجتيا  ..اقترح أحدنا أنـ ننيض ونقترب مف الخيمة  .لكف أكبرنا َ
نحف وصمنا
تكونوا حمقى ! سنناؿ غضبيـ لو اكتشفونا  .األفضؿ أف ندع الشمس تغيب  ،والظالـ ييبط قميالً ُ .
ول يمكننا العودة دوف الغتراؼ مف موار ىذا العالـ المغمّؼ باألحاجي واألسرار  .لقد نسينا أىالً لنا ينتظروف .
سيقمقوف لتأخرنا بالتأكيد  ..نسينا َمف ينتظرنا عند شجرة السدر الكبيرة  ،ول بد ىـ اآلف في توؽ متفاقـ لسماع ما
سنحكيو ليـ  ....بعد حيف صارت الشمس قرصاً برتقالياً طفؽ يغور في األفؽ ساحباً ذيوؿ الضوء الباىتة مف
دروب القرية وظالؿ البساتيف  ،وقيعاف السواقي المتشابكة ىناؾ  .ونحف ىنا ننتظر ؛ وكمّما انتظرنا وأمسكنا
قموبنا المأسورة بالحذر والترقّب تعالت ضربات الطبمة ونغمات الربابة  ،واستحالت أشرعة الظممة رديفاً ليما ؛

ٍ
بصوت واحد .تسممنا كالقطط
ىيا ! " قمناىا
تظاىييما في الصعود  .وحيف أدركنا أف ليس بمقدور أحد إبصارنا " ّ
توزعنا عمى ثقوب ينضح منيا وىج ضوء " لوكس " في الداخؿ  .تركنا لعيوننا حرّية
حتى وصمنا الخيمة الكبيرة ّ .
التحديؽ عبر فضائيا  ..ضحؾ أحدنا عندما سبقنا بمشاىدة الفتاة ذات الوجو المطمي باأللواف التي شاىدناىا

تتموى كاألفعى عمى إيقاع الطبمة المتواتر  ،وغناء سمعناه ينبعث مف فـ غجرية كالحة الوجو
تخطر مف قبؿ وىي ّ
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مترّبعة جوار عازؼ الربابة ؛ غالقة إذنييا بباطف كفّييا األعجفيف  .عمى جانبييا جمس رجاؿ بمالبس حضرية
وأخرى قروية  .وآخروف بمالبس عمؿ انتشرت عمييا بقع الزيت األسود  ،وآخروف اختفت أنصاؼ جباىيـ

ات بيض وضعوىا بطر ٍ
بطاقي ٍ
تطوؽ شفاىاً مزرقّة ووشـ بشكؿ أفاع
يقة مائمة عمى رؤوسيـ فيما شواربيـ معقوفة ِّ
ّ
وعقارب وأسماء وعبارات مناجاة خضراء ُحفرت عمى سواعدىـ  ..الجميع يتمايموف جموساً  .في حيف ترتفع أيادي

مطوحة في اليواء كأنيا تؤدي مراسيـ توديع أشخاص وىمييف ؛ لكف في الواقع _ حيث سادنا العتقاد _
بعضيـ ّ
معبرةً عف ىياـ أطبؽ عمى القموب  .إزاءىـ لمحت عيوننا المستوفزة زجاجات حم اًر وأقداحا يمؤلىا سائؿ
تموح ّ
ّ
متدلية كأنيا تسابؽ ذبوؿ العيوف
حميبي لصؼ ( . )3راحت األيادي ترفعيا لتفرغيا في أفواه شفاىيا سائبة ،
ّ

وىمس تصاحبو كركرات مكبوتة تطمقيا أفواىنا التي تركتيا
واقتراب رموشيا اآليمة إلى النطباؽ والركود  .تطمّعنا
ٌ
الدىشة فاغرة حيرى تتساءؿ عف جدوى ما يدور  ......فجأةً  ،وعمى ٍ
نحو غير متوقع إطالقا تصالبت عيوننا
عمى وجوه أسقطتنا في ىوؿ وذىوؿ كاد يسمبنا وعينا ويرمينا جثثّاً متبمّدة في شريط الظالـ المتكئ عمى جدار
شؾ العقؿ
الخيمة لول العناد الذي فز بغتةً في دواخمنا  ،وجعمَنا نصر بإلحاح شديد عمى الكتشاؼ الناجز لنقطع ّ
ويقيف العيف  .وذلؾ ما حصؿ  ،إ ْذ لمحنا بعيف اليقيف رجالً قروياً أكرش ليس غريباً يخمع عقالو وكوفيتو مف رأسو
ويرمييما عند قدمي الغجرية الراقصة وسط قيقيات الرجاؿ الذيف انبرى منيـ اثناف حضرياف يرتدياف بدلتيف
ٍ
وبحركة راقصة وميوعة ماجنة  .خمع األوؿ جاكيتاً كانت تخفي عيوب جسده الثخيف ورباط
ميندمتيف  .نيضا
عنؽ يتدلى مف رقبتو ورماىما إلى حيث رما الرجؿ الذي نعرفو حقّاً ىيبتو ووشاح كرامتو  .تبعو الثاني خالعاً

بشد ٍة عمى األرض التي تعالى مف تحت بساطيا غبار رمادي ارتفع
نظّارةً سوداء مف عمى جدار أنفو ليرمييا ّ
نحف إلى الرتداد
وعال حتى ضبب المشيد الغريب فأزاد ىياج ُ
الجالّس وصرخاتيـ وبواعث جنونيـ  ،ودفعنا ُ
ذرٍة داىمت عيوننا عبر الثقوب الصغيرة نصاؿ موجية بدقّ ٍة نافذة  " :ىؿ رأيتموىـ ؟! ىؿ
مذعوريف كأف كؿ ّ

تصدقوف أنيـ  . " ........سؤالف خرج صداىما مف ذىولنا المرتمي في وحؿ الرياء والدجؿ  ..نيضنا مف
ّ
متجبر  .ل ندري كيؼ جعمنا نترؾ المضارب اليجينة مندفعيف باتجاه
ذعر
ّ
مكاننا مأخوذيف  ،محبطيف يكتسحنا ٌ
نيار ٍ
القرية المسترخية  ،بعد ِ
تعب طويؿ  ،وعرؽ عمؿ أزلي لنوقظيا بصرخاتنا الفزعة المعمنِة عف ىجوـ الوباء
الذي كانت مخموقاتو المتناىية الصغر تتحيف غفوة الدروب وغفمة العيوف بانتظار اكتساح البيوت الوديعة ،
المطمئنة  ،اآلمنة .

تموز  /يوليو 1993
السماوة
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()1

نتذ ّكر وسط تصالب عيوننا في السماء مقدـ أنفار يربوف عمى العشريف  ،مرتديف دشاديش وكوفيات

تتقددميـ نسوة ل يختمفف عف أمياتنا بأزيائيف وسحنات وجوىيف السمر يتابعف ىياكؿ مخموقات سود ،
موحمة ّ
ضخمة ليا قروف ىاللية اعتمى بعض ظيرىا أطفا ٌؿ عراة  ،ىودروا جنوب القرية  ،جوار الفرات  .بنوا ليـ غرفاً
تعرت فداىمتيـ فجر أحد
طينية  .نظر ليـ أىمنا بمنظار الضيوؼ  ..استقروا أياماً ولـ يحسبوا لسوءة الحظ التي ّ
األياـ وىـ نياـ ؛ نافثة مخموقات ل مرئية نزلت فتكاً بالجواميس المنيمكة باجترار األعالؼ  ،تاركةً ّإياىا تمارس

فيبوا بسكاكينيـ
فعؿ الصرع المباغت  .يوميا انفجر صوت الرعب نزيفاً في القرية وسمع الجميع كممة " وباء " ّ ،
الباشطة  ،وخناجرىـ المشحوذة الالمعة  ،منياليف عمى الرقاب الصمبة المكتسية شحوماً سميكة نح اًر ؛ قاطعيف
خف كأف الجواميس المنحورة أو
دابر ذلؾ المرض الدخيؿ وسط عويؿ نسوة " المعداف " وىف
يبكيف ويصر ّ
َ
المصروعة اخوة ليف أو أخوات .

()2

ِ
مرة ساور الجميع إحساس مشوب بالترقّب والخوؼ مف
يوـ انحدر ركب المعداف صوب قريتنا ألوؿ ّ

التوجس  .لكف المحظات التي ما نسييا رجاؿ القرية ىي
المجيوؿ  ..حضور الغرباء دائماً يثير في األذىاف غبار
ّ

لحظات تاريخية  /الساعة السادسة عص اًر  ،والديواف يعج بالجالسيف المتحدثيف وفناجيف القيوة تُدار عندما دخؿ
ثالثة " أزلـ " بأزياء كالتي يرتدييا الجالسوف  ،وقالوا  :السالـ عميكـ  .فرد الجميع تحيتيـ ُ .رفعت الدلؿ مف
جديد ؛ وأُديرت الفناجيف  .تناولتيا األيادي وأفرغتيا في األفواه المتحفّزة  .وسمع المتطمّعوف المنصتوف بعد
مود’ واستماحة  ،ورجاء  .تمؾ الميمة عاد الجميع مطمئنيف إلى
صمت قصير ما قالو الغرباء  ..كاف في كمميـ ّ
فتكحمت العيوف قريرةً برؤى الطمأنينة  ،وتالشى الشؾ مف
الودي حديث كؿ بيت
بيوتيـ  ،صار حديث الغرباء ّ
ّ
الصدور نيائياً .

في صبيحة ٍ
يحممف أو ٍ
البراؽ ؛ تعموىا
يوـ ما قدمت مف دروب المعداف ثالث نساء
()3
َ
اف مف األلمنيوـ ّ
ِ
تفرقف
المرّكز ،
طييا قطع قماش بيض
الم َعدة باعتناء  ،تغ ّ
َ
َ
ويحممف زجاجات ُممئت بالحميب ُ
طبقات مف القشطة ُ
يخطوف  ..األولى اتخذت طرقاً يفضي لبيت شيخ العشيرة ؛ والثانية أسرعت بخطى
حف
َ
عند مدخؿ القرية  ،ور َ

حثيثة صوب بيت مدير الناحية ؛ ومثميا فعمت الثالثة فكانت تطرؽ باب مدير المدرسة وسط مالحقة عيوف
القروييف وىمسيـ  .وعرفنا في ما بعد أف ذلؾ كاف جزًء مف ثمف بقائيـ والجواميس في أرض اهلل .

35

تبـّون والحصـان
بعينيف خرزّيتيف  ،ونظرات ثاقبة متفحصة استطمع المواد التي افترشيا أماـ د ّكاف مغمؽ عمى الدواـ

 ،يقع وسط السوؽ الشعبي عمى يسار مدخؿ عريض  ،يفضي إلى سمـ لفندؽ في الطابؽ العموي  ..النازؿ مف
المدور الممتمئ  ،تطوؽ
الفندؽ أو الصاعد إليو يستطيع رؤية " تبوف " أبو العتيؽ بجسده الضخـ ووجيو األسمر
ّ
رأسو " جراوية " مف يشماغ متسخ  .منذ أف فتح عينيو عمى ىذه الدنيا والعالـ صامت لديو  ..يجمس خمؼ
خردوات ومواد قديمة متفرقة  ،مف المرجح انو حصؿ عمييا مف أنقاض بيوت ُىدمت في فترات متفاوتة  ،أو
التقطت مف منخفض الفرات حيث يشح ماءه ( أياـ يصير النيار ثمثي اليوـ  ،وتصير الشمس بؤرة ساخنة ،

لىبة ) فتظير ما ُرميت فيو مف أباريؽ وقدور نحاس أو ألمنيوـ  ،مثقوبة أو منبعجة  ،ومسامير حديدية صدئة
اقتُمعت مف أبواب متيرئة ُس ِّجر خشبيا يوماً ما في تنانير فاغرة لبيوت ترقد في أزقة موبوءة بالعفف والرطوبة
واليواء المحنط  ..أزقة لشدة ضيقيا تكاد تمتص اليواء امتصاصاً  ،يندفع منيا بيف الحيف واآلخر صبية نزقوف ،
لشد ما يثيروف حنقو  ،ويؤججوف في داخمو غضباً يكاد يكوف مف العصي عميو كبح جماحو  ،يقفوف متطمعيف
عما يرونو مف أقفاؿ فقدت مفاتيحيا  ،أو
بعيوف تسيؿ مك اًر وخبثاً  ،يخيؿ إليو أنيـ يتحادثوف بصمت سافر ّ

مفاتيح ضاعت أقفاليا  ،كفوؼ برونزية مبسوطة تتوسط راحتيا عيوف بشرية خط فوقيا وبخط بارز " المّو "
وتحتيا " الحسود ل يسود "  ..مر ّشاة عطور فضية يكسوىا صدأ رمادي قاتـ  ..أصداؼ لمعة براقة  ..قواقع
بحرية  ..أبداف مختمفة ألجيزة صوتية ماتت فييا ح اررة األصوات وىجرتيا آذاف كانت تيفو لسماعيا بشغؼ
وىوس أقرب إلى الجنوف  ...وعمى صندوؽ حديدي جانبي ينتصب ىيكؿ برونزي لحصاف عربي جامح  ،يقؼ
ورقبتو متصمبة  ،ينسدؿ عمى جانب منيا شعر كثيؼ متطاوؿ  ..الفـ مفتوح يخيؿ لمف يحدؽ في عينيو
المستوفزتيف إنو يطمؽ صييالً يشيع في امتداد السوؽ ودكاكينو  ،مقتحماً أسماع المتسوقيف والمتفرجيف ،
وأصحاب الدكاكيف والباعة المتجوليف ( مف يقوى عمى ترويضو وامتطائو ؟ ) يبدو متذم اًر ضج اًر رّبما مف
الرطوبة وعفف اليواء المنبعث مف رشح أنابيب الماء الصاعدة إلى طوابؽ الفندؽ الثالثة  ..معظـ نزلء الفندؽ

ِّ
مستجدوف وموظفوف غرباء  .وف ّكر " تبوف "  :اليوـ ىو الجمعة  ،إذف لف يتمكف مف رؤيتيـ ييبطوف
ىـ جنود
مف الفندؽ أو يصعدوف إليو  ،فيـ اآلف عند أىمييـ ضيوفاً مرحباً بيـ  ،يحمموف عمى وسائد طرية  ،وتحت
أغطية ناعمة  :حمـ الجمسات العائمية والنزىات الروحية  ،والزمف المتدفؽ عمى مرافئ الطمأنينة الناجزة  /حمـ
الرتحاؿ إلى ذلؾ العالـ الصغير والتقاء الوجوه الصغيرة  ،النقية طافحة بالبشر والبراءة والتي أضحت أشباحاً
حمّقت عالياً ثـ تسربت كالدخاف  /حمـ التسكع ليالً في األزقة والطرقات الخالية في مطاردة الكالب والقطط
لما
السائبة بال ىوادة  /حمـ اإلغارة عمى أعشاش البالبؿ والعصافير واقتطاع عناقيد العنب وثمار الرماف وىي ّ

فجة  /حمـ العوـ في األنير الزرقاء أو الرتماء في الترع والسواقي الضحمة ُعراة تماماً إل مف ضحكات نزقة
تزؿ ّ

انتشاء بعيداً عف أعيف الستحياء والتحذير غير المقنع مف أفواه الكبار المأسوريف
تخرج مف القمب فتسيؿ مرحاً و ً
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باليواجس المقمقة والخوؼ الدائـ مف المجيوؿ  ..وتذكر " تبوف " نزي َؿ الفندؽ الشاب الذي تردد أكثر مف مرة
لشراء الحصاف  .لقد دفع مبمغاً حسبو يسي اًر وغير مقنع جعمو يرفض حتى عندما أضاؼ زيادات أخر  .لكف
الشاب كاف عازماً عمى الشراء مثؿ ٍ
طفؿ يصر عمى حيازة لعبة أثارت اىتمامو وأججت عنده رغبة المتالؾ  .لقد

ٍ
أوقات سابقة أكثر مف تحفة دوف مساومة  ،فما بالو اآلف ؟
اشترى منو في

كاف الوقت ما يزاؿ مبك اًر ول ريب أف يموـ " تبوف " نفسو خصوصاً واف زوجتو طمبت منو البقاء في البيت
فأدى الصالة وتناوؿ رغيؼ خبر وقدحيف مف الشاي ،
لوقت أطوؿ فرفض  .لقد استيقظ كعادتو مع أذاف الفجر ّ
وخرج يدفع العربة ذات المسنديف الخشبييف عبر أزقة متشابكة  ،حتى أف انتيى إلى الشارع العاـ وجد حركة
السيارات ما تزاؿ محدودة  ،واألرصفة خالية تفتقد المارة  ،،وىناؾ عند مدخؿ السوؽ حيث يصير قريباً مف موقعو
ومكاف عرض خردواتو وجد عربات تبيع الحساء والبيض المقمي واقداح الشاي  ،يتحمؽ حوليا بضعة أنفار ُجميـ
عماؿ بناء وجنود يوشكوف عمى الذىاب إلى معسكرىـ الكائف خارج المدينة  .وكاف عميو أف ينتظر ما يزيد عمى
الساعتيف حتى تدب الحركة في السوؽ  ،وتستبيح الشمس بأشعتيا الصفراء أركانو ليشع بريقيا شديداً تاركاً عيوف
وتتجمع
متقزمة بينما تعمو أصوات باعة الخضر ضاجة صاخبة ،
المارة نصؼ مفتوحة  ،وظؿ ىياكميـ قصيرة
ّ
ّ

نساء وأطفاؿ آتيف مف مداخؿ المدينة وأطرافيا كي يعرضوا ما يودوف بيعو مف سجائر بأسماء عربية وافرنجية ،
وبضائع ميربة  ،مالبس وأحذية سبؽ استعماليا  ،ساعات ليا أسماء غريبة وأجيزة مذياع مشكوؾ في استم اررية
صالحيتيا  .يقابميـ آخروف جموساً أو وقوفاً عارضيف بضاعتيـ  ،طيور البط والدجاج والبالبؿ وعصافير الحب
والكناري  ،وأقفاص بأحجاـ متباينة بانتظار مف يدخميا ( ومف يدخميا يغدو أسي اًر والى األبد )  .لقد أسره ذلؾ
الشاب نزيؿ الفندؽ  ،وجعؿ يفكر  :إف بعتو بالسعر الذي يريد فستكوف خسارتي ربع كمفة الشراء  ،وىذا غير
معقوؿ  ..غير معقوؿ عمى اإلطالؽ  .أنا عمى ثقة مف أف أحداً سيأتي لشرائو  ،فالكثيروف توقفوا وتطمعوا إليو
وأمعنوا النظر فيو  .وكثيروف ىـ الذيف أفشت عيونيـ بالدىشة واإلعجاب لوقفتو المتحفزة  ،المتأىبة لالنطالؽ ..
كانت عينا الحصاف مفتوحتيف عمى أشدىما كأنيما تبثّاف سح اًر آس اًر  ،وال ما الذي يدفع المارة عمى التوقؼ
مشدوديف متصمبيف  ،كتصمب عيوف " تبوف " عمى الدكاف المواجو لو والذي شرع صاحبو العجوز يفتح ظمفتي
بابيو الخشبيتيف ويدفعيما إلى الجانبيف ؟ ..الدكاف يشذ بما يحتويو عف الدكاكيف المجاورة  .وكما لو تحررت رغبة
حبيسة في رأسو  ،فكر  :لو كاف لو مثؿ ىذا الدكاف العجيب لرمى بخردو ِ
اتو ٌِ وأشياءه العتيقة في عرض النير ،
ولتخمص مف رحمتو اليومية المتبعة بعربتو اليرمة  ،ولكاف قد تعمـ سر مينة ذات شأف كبير ل يعرفيا سواه ..
إف دىشةً بحجـ الدكاف تييمف عميو كمما تطمع في مرأى األشياء التي يحتوييا  ،فيي تشكؿ في تصوره عالماً
غريباً  ،مكتن اًز بالطالسـ واأللغاز  ..مجرات صغيرة تنفتح الواحدة منيا عندما تُسحب حمقة برونزية لمعة فتفوح
بابنج وغيرىا )  ..وفوؽ
طبية مخموطة أو منفردة ( ورد لساف الثور  ،ورد البنفشة ّ ،
روائح متنوعة ألعشاب ّ
صؼ ِ
المجرات تتراصؼ قناني ماء الورد والزعفراف وعصير الميموف وسوائؿ مستخمصة مف بذور الييؿ وأخرى
زكية .
شيية ّ
تضاؼ إلى المأكولت فتفوح رائحتيا ّ
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بعد وقت ....
دبت الحركة في السوؽ فتزايد أعداد المارة  ،وتسابؽ بائعو الخضر والفواكو بعيوف متحفزة لغراء واستقباؿ
ّ

مف جاء لمتسوؽ  ،واحتشد عدد كبير مف الرجاؿ والصبية حوؿ بائعي الطيور  ،وعجت في المكاف أصوات
مختمفة متنافرة  ..وعمى مقربة مف صؼ سيارات حمولة انشغؿ بعض سائقييا بتفريغ أو تحميؿ بضائع مختمفة
توقفت سيارة باص طويمة ُكتب عمى جانبييا بحروؼ لتينية اسـ شركة أجنبية نزؿ منيا أشخاص مف ذوي البشرة
الصفراء والوجوه المضغوطة بأنوؼ مفمطحة  ،وآخروف طواؿ القامة ببشرة بيضاء محمرة  ،يظير لفح الشمس
عمييا جمياً  ،شعور رؤوسيـ بموف ِ
الحّناء  ..المرأة فييـ تطاوؿ الرجؿ  ..تتدلّى مف أكتافيـ حقائب جمدية فارغة
ٍ
تفرقوا عمى نحو ثنائي
 ..فوجئوا بيجوـ الشمس وسقوطيـ في دائرة ضوئيا الساطع فانكمشت عيونيـ لبرىة  ،ثـ ّ

 ،أو بشكؿ مجموعات .

كاف " تبوف " منشغالً بإعطاء أسعار الخردوات بإشارٍة مف أصابع يديو لمف جاء يسألو عندما توقؼ رجؿ
مر مف
وامرأة يمبساف الجينز  .راحا يمسحاف المواد المفروشة بعيوف زرؽ ثاقبة  ..في السابؽ كاف الثناف كمّما ّا

ىنا توقفا قميالً يستطمعاف األشياء ثـ ل يمبثا أف يندفعا إلى داخؿ السوؽ ( والسوؽ مسقؼ بأعمدة حديدية تغطييا
صفائح معدنية  ،ويتناسؿ الفيء فييا طيمة النيار ) ليتفرجوا عمى محالت بائعي األقمشة  /الصاغة  /الخياطيف
 /العطاريف  /المقاىي المحمية وىي تعج بالرواد مف مدمني شرب األرجيمة ،ولعبي النرد والدومينو  .لكنيما توقّفا
ىذه المرة طويال  ،وراحت المرأة ذات العينيف الزرقاويف بعد أف تحدثت بمغة غريبة مع الرجؿ الذي سحب يداً
كانت تطوؽ خصرىا تحدؽ في الحصاف المنتصب وتنظر إليو مف زوايا متعددة  .توىجت عيناىا عمى نحو
مفاجئ ُ .خيؿ لػ " تبوف " الذي لفت انتباىو وقفتيا الغريبة إنيا ستقفز إليو وتسحبو مف ِعنانو  .بيت الرجؿ
وتفوه بكممات ُمبتسرة  ،باردة لعمّو يبغي إطفاء انفعالت تأججت وطفت عمى وجييا فزادتو
الواقؼ إلى جانبيا ّ
إحم ار اًر  .قالت بدىشة المرأة الالئبة  :انظر إليو أل يثير اىتمامؾ ؟ ..تذ ّكرت كيؼ كاف أبوىا يمتمؾ عدداً مف
الخيوؿ األصيمة  ،كانت يوميا بنتاً صغيرة تأسرىا الدىشة لمرأى أبييا وىو يمتطي أفضميا مندفعاً خارج باحة

اإلسطبؿ باتجاه ٍ
حقؿ يمتد عبر مساحة شاسعة والخيوؿ تنطمؽ كالبرؽ  ..كاف أبوىا يسعى بيف الحيف والحيف
شيء ما كاف يساوره ،
لتدريبيا  ،طالباً منيا بعينيف نافذتيف  ،طافحتيف بالصرامة أف تتقف ميارة ركوب الخيؿ ..
ٌ

يتمثؿ بخوفو مف أف يفمت زماـ األمر مف يديو أخي اًر  ...وأخي اًر قررت الخيوؿ النعتاؽ مف أسره حيف أدركو الكبر
فقررت شراء
وأثقمتو سنوات العمر فراحت تتحرر مف أماـ عينيو وىو صاغر  /عاجز  ..ساور المرأة ألـ ُممض ّ ،
بسعر ٍ
ٍ
مغر  ،أيقنت أف
الحصاف بأي ثمف  ،لتعيد سطوةً افتقدتيا منذ زمف بعيد  ..رفعت يدييا راسمة إشارة تشي

" تبوف " سيقبمو  ،وىا ىو عمى وشؾ ذلؾ  ،إذ تطمّع في وجييا وصار كأنو يفكر بأف السعر مقبوؿ جداً
لكنو لبرىة استحالت لدييا زمناً ثقيالً
فابتسمت في وجيو محاولة بغمزة مف عينيا إرخاء ِعنانو واضعاؼ كبريائو ّ ،

حرؾ رأسو معمناً رفضاً قاطعاً جعؿ وجييا يشحب وقمبيا يعتصر  ،ودميا يسخف فتيتؼ بحنؽ الذئبة الجريحة :
أييا األبمو كيؼ أقنعؾ ؟ ..ف ّكر بإمعاف لو حصمت عميو ستمتطيو وتتعبو  ..ستسومو العذاب  ،تحثّو عمى الجري
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السريع  ،تدخمو حمبات السباؽ  ،تمس كبرياءه  ،إذ تمكزه بفردة حذاءىا المتكمبسة في مؤخرتو دبابيس ليا رؤوس
حادة مؤلمة ستجعمو يعدو لعناً يوماً أضحى مصيره بيد امرأة رعناء  ..انداحت مف أماـ أنظاره صورة المرأة

والرجؿ والمارة ودكاكيف السوؽ وىياكؿ األبنية المنتصبة خمفيا واستقرت عمى الجسد السابح ٍ
بدـ ما يزاؿ فائ اًر ،
متدفقاً مف ثالث بؤر فاغرة فوؽ الصدر  ..شاىد بعيف الطفؿ ذي األعواـ المعدودة يد أبيو ما تنفؾ ممسكةً
ٍ
أمو واقفةً عند رأس أبيو
بصالبة عمى قبضة " المكوار "  ..كانت عيوف الذيف حمموه تتقد وتتوىج  ..ورأى تبوف ّ
مؤججة غضب رجاؿ العشيرة الذيف رفعوا فالتيـ ومكاويرىـ
تجاىد في سحب " المكوار " مف يده لترفعو عالياً ّ ،
وبنادقيـ بحركة واحدة  ،مردديف عيد الثأر والنتقاـ  ..خيؿ إليو أف عيني المرأة التي أمامو ىي ذات العينيف
وعداء وذات الفـ الذي تفوه آم اًر حاممي البنادؽ مف اليندوس والسيخ وال َكرَكة ليطمقوا النار مف
المتقدتيف شر اًر
ً

نوافذ القطار المنطمؽ بأقصى سرعة ىرباً مف الثوار المندفعيف لتعطيمو ودحرجتو مف عمى السكتيف  ..رفع رأسو
تحد عنيؼ  ،ولـ تُ ِ
كمف لُِدغ فيز رأسو رافضاً مف جديد  ،يسيؿ مف عينيو الصغيرتيف  ،الحادتيف ِّ
جد محاولتيا
أف ل أمؿ ُيرجى منو ..
المستمرة نفعاً  .وعندما حاولت لممرة األخيرة إغراءه بمبمغ يفوؽ أضعاؼ السعر وجدت ْ

نيضت بإشارة مف الرجؿ الواقؼ بجانبيا  ،وانسحبت كنمرة كسيرة منيزمة شاىدىما " تبوف " بعد حيف يخطواف
متخاذليف  .عمت وجيو ابتسامة وسرت في أوصالو نشوة ارتياح جارفة  .استمر ىذا اإلحساس يساوره حتى عندما
انقضت ساعات عديدة  ،وصار النيار يوشؾ عمى الحتضار  ،وقمّت حركة األرجؿ  ،وأُغمؽ اكثر مف دكاف ،
يعدوف مدخولتيـ  ،بينما غادر بائعو الطيور والسجائر وآخروف المكاف  ،وبدأ نزلء الفندؽ
وجعؿ بعض الباعة ّ
يتقادموف إليو بوجوه حزينة متعبة ربما ألنيـ ُسمبوا متعة البقاء الدائـ مع أىمييـ فتركوا أماكف استقرارىـ النفسي
والعاطفي  ،لذا كاف سالميـ عمى " تبوف " أقؿ ح اررة مقارنة بأياميـ العتيادية  .إنو يدرؾ ذلؾ عمى أية حاؿ ..
محياه  ،كانت تنضح بألـ دفيف كمّما رد عمى تحية أحدىـ رافعاً رأسو إلى السماء
والبتسامة التي يرسميا عمى ّ

كأنو يقوؿ " خمييا عمى المّو " في عوف الشاب نزيؿ الفندؽ عندما ألقت بو سيارة األجرة واقترب منو ومف خرداواتو
حيث كما وجيو شحوب مفاجئ  ،ونظرات شرعت تبحث حائرة قمقة عف شيء تركو يوـ أمس ىناؾ فوؽ
الصندوؽ الحديدي ولـ يره اآلف  ..أنزؿ حقيبتو أرضاً وراح يسألو بإشارات مرتبكة فيميا " تبوف " عمى الفور
فأطمؽ ضحكة احمر ليا وجو الشاب  ،وكاد أف يندفع مشحوناً بالغضب إلى الفندؽ لول اإليماءة الصادرة مف
رأس " تبوف " بإيقافو  ..انحنى وبيده السمراء المكتنزة أخرج مف الصندوؽ الحصاف الجامح فسقطت حزمة مف
ضوء المصابيح المشتعمة في واجية الفندؽ عمى رأسو الشامخ ورقبتو المتصمبة  ،شع عمى أثرىا بريؽ ىاجـ
عيني الشاب المتيف إئتمقتا بغتةً  ..أمسؾ الحصاف  .رفع حقيبتو واندفع مرتقياً درجات سمـ الفندؽ وصولً إلى
غرفتو المطمة عمى السوؽ والتي شاىدىا " تبوف " بعد حيف تُضاء ثـ تنفتح عمى مصراعييا منطمقاً مف داخميا

فارس يعتمي حصاناً  ،مندفعاً نحو السماء  ،صوب ٍ
نجوـ تبرؽ ٍ
وقمر يأتمؽ .

آذار 1992
السماوة
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طيـــور ســـعد
منذ استيقاظو وفراشات البيجة تيفيؼ بأجنحتيا الرحيقية في فضاء روحو الحالمة  ،رّبما ألف الصباح
أطؿ رائقاً بييجاً  .أو رّبما ألف الرؤيا التي راودتو كثي اًر ومرت بشر ِ
يط خيالتو م ار اًر قد استحالت حقيقةً ناجزة ..
ّ

الحماـ الفضي المذيف ابتاعيما يوـ أمس بفرٍح غامر  ،واندىش لرؤيتيما يتآلفاف
ّ
عجت عيناه المتطمعتاف لزوج َ
حمائمو وينيمكاف في التقاط البذور التي نثرىا فوؽ سطح غر ِ
ِ
بسر ٍ
صدؽ
عة عجيبة مع بقية
فة بيتيـ الطينية ّ ..
واقع امتالؾ ما كاف يحمـ بو وأيقف اآلف أف إص ارره عمى ِ
الحمـ والتحمي ِ
كرسو وأحالو حقيقة
َ
ؽ في فضائو ىو الذي ّ
َ
اختصار الكممات المتزاحمة في رأسو واختزاليا بيذه
لكنو لـ يستطع
 ..أراد القوؿ  :لول الحمـ لما ولِدت الحقيقة ّ
َ
العبارة الموجزة ؛ فسنواتُو الثالث عشرة ل تمنحو القدرةَ عمى التعبير بذلؾ  ..أربعة ألزواج راح يطالعيا ٍ
بولو

فضي  ..تشكيمةٌ متكاممة  ،ىكذا راح يبصرىا .
غريب  :زوج أورفمي  ،زوج عنبري  ،زوج مسكي  ،ثـ زوج ّ
ِ
رحاب ىذه السماء الشاسعة راسمةً ديباجةً مف ألو ٍ
اف طيفية تمر مف أماـ عينيو كسحابة
تطير محمّقة في
سيجعميا ُ
ِ
كريستالية تنفذ إلى ق ارر ِ
ات روحو عبر مفارؽ
درر ضوئيةٌ تفيض إشراقا وتسكب أنوا اًر مائيةً
ُ
تنبثؽ عمى أعطافيا ٌ
ِ
بمساف َمف لـ تكتمؿ دىشتو  " :يا لمسعادة التي ينقصيا الجناحاف ! " .
وييتؼ
سيفرد ذراعيو
متفاقمة  .وقتيا
ُ
ُ

تحس َس
َ
العرؽ ينز عمى بشرتو فأدرؾ سخونةَ اليواء وضراوةَ
استدار ليترؾ البيت ويخرج ّ .
أنحى نظره جانباً و َ
ٍ
صرؼ ساعات الصباح والضحى في ر ٍ
عفوية
حمة
الشمس  .جعؿ يتأفؼ لوى ِجيا المندفع لعينيو وعرؼ أنو
َ
وتناغيات تمور في دو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
انشطرت فييا تأمالتُو ورؤاه  ،سابحةً في لزورٍد م ٍ
ٍ
امات
اشتياقات
دافقة مف
بسيوؿ
فعـ
ُ
ُ
ّ
ِ
اإلحساس بغر ِ
أثير ٍ
ِ
طوفاف ٍ
ِ
الموقؼ وتذ ّكر أف مرد ذلؾ ىو تمؾ
ابة
صوت
خدر لذيذ  ..انبثؽ في داخمو
ية مف
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
المشرعة  .فيمس بخفوت  " :أُريد ليا
المخموقات الباعثة عمى
الم ّ
عرشة بسحرىا عمى منافذ روحو ُ
تفجير األحالـ ُ
ؽ  /بال م ٍ
أف تحمّؽ بعيداً  ،بعيدا ؛ تطير بال عائ ٍ
حبط  /بال رقيب  . " .خرَج سالكاً درباً تحتشد عمى جانبيو زروعٌ
ُ

ٍ
بكثافة تُغري حشر ٍ
ٍ
بأجنحة ىوائية في محاولة
ىارىا الحمراء
ات نيمةً ميفيفةً
وطيئةٌ تعموىا شجير ٌ
ات تتدلّى أز ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متموجة لتدخؿ ساقية
اليبوط عمى مياسميا المتفتحة بشراىة  .عمى مقربة كانت بضعُ بطّات بيض تندفعُ بأجساـ ّ
لؽ في الماء ثـ تعوـ دوف ٍ
جيد ُمطمقةً مف بيف مناقيرىا التي
صغيرة انحسرت فييا المياه  .شاىد ثالثاً منيا تنز ُ
ِ
طات أُخريات يوشكف عمى النزوؿ  ..تذ ّكر
تبدو
ات زاعقةً ؛ تحاكييا بذات الصوت ب ّ
كأنصاؼ كعكات أصو ً
حمامتيو الجديدتيف ! تذ ّكرىما  .واذ ذاؾ تمثّمت أمامو صورةُ " كامؿ " .

ِ
ِ
ِّ
كاف كامؿ زميالً لو يشاطره الكرسي في
ولما كانت قريةُ
الصؼ طيمةَ السنة الدراسية  ،وعدهُ ببيعو الحمامتيف ّ .
ٍ
كامؿ تبعد كثي اًر فقد اضطره ذلؾ إلى النيوض ِّ
مساحات واسعة
ندياً بيف
مبك اًر ُمنطمقاً بحمارتو  ،متّخذاً درباً ّ

سيقاف ِّ
ِ
صوت ارتطاـ أرجؿ
الرز الخضر وتختبئ بينو كمّما اقترب وتناىى
حشود
مغمورة بالمياه  ،تنبجس منيا
ُ
ُ
مر خاللو أماـ مدرستو
حمارتِو عمى األرض
ٌ
طيور بيض ليا سيقاف طويمة مستدقّة  ..سار قاطعاً طريقاً طويالً ّ
ٍ
صمت موحش  ..لف يدخميا بعد
ُمبص اًر بابيا الموصد العريض  ،في وقت كانت الصفوؼ والممرات ترنو في
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ٍ
ِ
ِ
لمدرسة جديدة في
المرحمة اإلعدادية  .سينتقؿ
اآلف  .لقد صار في
منظماً
مركز الناحية ؛ وسيشتري دراجةً
ّ

لجوقَ ِة الطمبة المنطمقيف كؿ صباح إلى ىناؾ  .تذ ّك َر ّأنو خرج منيا في اليوـ األخير واستدار متممّياً بناءىا
الشاخص وسط ِ
ٍ
ارض خضراء مزدىية بأشجار األثؿ والكالبتوس التي زرعيا أوؿ مدير مدرسة جاء بيا مف
بقعة
المدينة  .قاؿ وداعاً  ..وقاؿ لو كامؿ  :لو لـ تكف صديقي لما بعتؾ الحمامتيف  .لقد جمبيما أبي مف " سوؽ
الغزؿ " في بغداد عند مجيئو بإجازٍة مف عممو في "سامراء"  .يقوؿ أبي في ىذا السوؽ تمتمئ العيف بأنواع الطيور
 :طيور الحب  /الكناري  /الحماـ  /الببغاء  .انتفض وىو يتفوه بكممة ببغاء  .ىتؼ  :أتدري يا سعد ؟ يقوؿ أبي
ِ
تشتمؾ ثـ
الببغاء
أف
تنطؽ بمغتنا  ،تمقي عمييا التحيةَ
ُ
ُ
َ
فتجيبؾ وتسأؿ عف صاحب الدار فتخبرؾ  ،واذا أزعجتيا ُ
خمؼ الروؼ تنبثؽ في رأسو إيماضات صاعدة نحو فضاءات بال حدود ٍ ..
أياد صغيرة
تطمب النجدة  ..مضى
َ

ٍ
لص ٍ
ِ
تموح بيا عاليا ،
بية رعاة ِّ
غضةٌ
تسوُرىا شفاهٌ طريةٌ ّ
ٌ
عيوف متصالبة في تتاب ٍع ومالحقة ل تتوقؼ  ،أفواه ّ
ٍ
ِ
ساىيات عف جر ٍار أخذىا مف بيف
إفشاء الدىشة أو اإلفصا ِح عف ذىوؿ  ،صبايا
مفغورة عمى أ ُش ِّدىا عالمةَ
عيونيف تطفح بر ِ
جاف التحمي ِ
غبة الستغراؽ في التطمع لمير ِ
ؽ وقموبيف
أيدييف مد الماء الدافؽ في السواقي بينما
ُ
ُ
ٍ
حيث الساقية العريضة وماؤىا الذي يرسـ
بمحبة تجمِّمُيا البراءةُ ليذا الفتى الميووس بحمائمو  ..توقؼ
تنبض
ُ
شحنات الح اررٍة المتأججة  .توقؼ عند ع ٍ
ٍ
لضـ ِ
شبة تحاذي
يبدد مف خالياه
ائر الشتياؽ ِّ
جسده الصغير كي ما ّ
ُ
دو َ
الجرؼ فخمع ثوبو ونعميو المطاطييف وتحرؾ نازلً إلى الماء  .ذلؾ جع َؿ ضفدعةً كبيرة كانت غاطسة في بقعة

ٍ
حشائش
تقفز وترتمي وسطَ الساقية ُمحدثةً ارتطاماً شتت أسماكاً شذرية صغيرة كانت ُمتخفيةً بيف
طيف ضحمة ُ
ِ
ِ
يخامره  .ىو جزء منيا :
الطبيعة
مفردات
شعور بالتوحد مع
منبثقة مف جوؼ الماء  .لـ يأبو لما حدث (
ٌ
ُ
األشجار  /الزروع  /السواقي  /الضفاؼ  /النير  /غدير الماء  /بوح الفواخت  /ثغاء األغناـ  ،وكؿ ما حولو

الماء وبرودتو  ،سائ اًر مع المجرى أو ِ
ِ
يترعو ٍ
يعوـ متم ّذذاً بنشوى طراوِة
ع
جاذفاً
بألفة وحميمية ) شر َ
ُ
ُ
يغطس ثـ ُ
ِ
ِ
ِ
بمحاذاة الساقية تتساقط عمى وجيو
أغصاف شجرِة توت ُمعرشة
تشابكات
عبر
ثمةَ
عكسوُ ّ .
سياـ ضوئية تنف ُذ َ
ٌ
الطافي فوؽ مستوى الظؿ المالمس لمماء  ،استعذب مسارىا باتجاىو فاستمقى عمى ِ
ظيره كأنو يبغي استقباؿ

نصالً أكثر  ،تاركاً
ات
فاختة سمع أصو ً

ِ
رفرفة جناحي
إثر
لعينيو حرية تأمؿ زرقة السماء وصفاءىا  .وحيف رفع ر َ
أسو عف الماء َ
أغصاف شجرٍة قر ٍ
ِ
ٍ
يبة
لعصفور متخؼ بيف
لفالحيف يتنادوف  ،تبعتيا زقزقةٌ متواصمة
بعيدةً
َ

ِ
البقية فتطيراف غداً !  ..تُرى
إف كانتا تستعجالف النسجاـ مع
حس تذكر حمامتيو  ،فتساءؿ ىامسا ْ
أيقظت فيو ّ

غد ؟
ىؿ سيأتي ٌ

******
ٍ
تنصرؼ بضعةُ ٍ
بعيدة ،
الـ
وتخيالت  .يأخذ بو
ُ
أياـ فتذوب ليالييا في عينيو أحالماً ورؤى ّ
زورؽ الكرى إلى عو َ
فييتؼ بغر ِ
ِ
ليا قدرةُ تحقي ِ
ابة الموقؼ  " :أحقاً يمكف ما ل يمكف
الدىشة
اج
ُ
ؽ ما يبدو مستحيالً  .ىناؾ تحممُو أمو ُ
ٍ
ات ّ ٍ
؟! " فيأتيو الرد منساباً بنبر ٍ
الحدود عمى ِ
ظير
فضاء تنأى بو
نفسو ُمحمِّقاً في
ُ
منغمة  :نعـ  ..نعـ  .ويجد َ
و ٍ
فيطمؽ شيقةَ العجب مدويةً ىذه المرة في ِ
وسفف
النجوـ  ،واألجر ُاـ ،
تخوـ األثير  ،تتمقّفيا
احدة مف حمائمو ،
ُ
ُ
ّ
ُ
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الفضاء التائية مف قو ِ
عالمؾ
اعدىا األرضية وتعيدىا مع رد يقوؿ  :ل تعجب أييا الفتى ر ُ
فيؽ الحمـ  ..ىو ذا ُ
كأس ىنائِيا ما تيوى ُ ..در في بو ِح األلؽ ُ ،در وارفع عف ِ
فتمنى  ..ىي ذي دنياؾ الخضراء فارتشؼ مف ِ
جيدؾ
ّ
ْ
ْ

عقد شظايا الخوؼ  .إىنأ  ..إىنأ  ،فالكؿ مطواعٌ بيديؾ  ..يبوح بإعجابو لحماماتو وىي تنتظـ أنساقاً عمى
َ
ٍ
ِ
كغيمة في سديـ ،
مسالؾ تمؾ الروح الطافية
يجوس في
يب في داخمو ،
جانبيو .
يتكاثؼ شيئاً فشيئاً
ُ
إحساس غر ٌ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ُفيدرؾ ِ
تخيؿ
لمحمـ تأثي اًر مضاعفاً ىو
المحظة أف
بفعؿ
أقرب إلى السحر أو التجمّي  ،ليس بإمكاف مف يفتقده ّ
ُ

ِ
يج زىرٍة فتية  ..يتطمع إلى أسفؿ  :ىو ذا بيتيـ بغرفتيو الطينيتيف
مقدرة حممو باليسر الذي تحمؿ فيو نسمةٌ أر َ
وسوره الواطئ  ،وتمؾ بيوتات القرية تتناثر كأنيا أقناف طيور  ،وأولئؾ رجاؿ ونساء يمنحوف عرقَيـ لؤلرض
والزرع شوقاً ومودة واستئثا اًر  .وىناؾ أغناـ تقضـ مف شر ٍ
يط عشبي يمتد حتى غدير الماء الذي ستيبط عنده
ُ
ٍ
ساقية دافقة بالماء .
أبقار تمد أعناقيا لتكرع مف
طيوره سعياً لالرتواء ٌ ...
ُ

ٍ
ِ
السعادة المو ّشاة بألو ٍ
مالمح
بيد أف
اف
تستمر احتفالية التحميؽ وقتاً ،وتتّوالى ُس َوُر
طيفية مشرقة  /مييمنة َ ..
َ
ُ
ٍ
ياقوتات ِ
ِ
ِ
بنقطة
شيء يبتدئ
عقدىا النوراني عندما يباغتو مف بعيد
وتنفرط
المشيد الجميؿ سرعاف ما تُنتيؾ
ُ
ٌ
ٍ
ٍ
ومنقضاً عمى جم ِع الطيور المحتفية ..
عقاب ىائؿ  ،مريع  ،منطمق ًا كالرم ِح
بومضة خاطفة عف
سوداء تتمخض
ّ
أف ل مناص مف الدفاع .
يجد ْ

ِ
ِّ
ألـ المخالب المغروزة في المحـ الطري  .ومف دوف
تتحفّز اليداف وتتأىبا
لصد نقرات المنقار المعقوؼ  ،متحممةً َ
سحابات الحمـ ليجد جسده غارقاً في عر ٍ
ؽ غزير بينما أنفاسو تتالحؽ  ،ويديو
إدراؾ ما ُيصار إليو الحاؿ تتفتت
ُ

تتحرراف مف قيود تشنج قاىر .

*****
ِ
ِّ
حمائمو الضياء والنعتاؽ ،
ومضة الفجر واقتراب بزوِغ الشمس يزيؿ
لعد ِة أياـ ظؿ مع
مغاليؽ األقناف  ،مانحاً
َ
َ

ماء اإلناء  .حتى إذا أشبعيا وراحت أجنحتيا تصطفؽ مرحاً وارتياحاً رفع عصا
ناث اًر إزاءىا البذور ُ ،مستبدلً َ
فتتبندؿ الرؤوس الكروية الصغيرة يميناً ويسا اًر .
طويمة تتدلّى في نيايتيا خرقة سوداء سائبة ييفيؼ بيا عالياً ّ

ٍ
وبزمف قصير يشاىدىا تطوؼ وترتفع  ،وبذات الوقت تُضحي العصا تدور وتدور  .تكبر دائرةُ التساع  ،وتكبر
ِ
 ..تكبر  ،ومعيا تنيمر عمى مرايا ِ
ِ
امتداد
ات ندى باردة  ،وترغو عمى
طوفاف لواع ِجو بيجةٌ آسرةٌ
روحو قطر ُ
ُ
تجعمو شاخصاً  ،متوثِّباً كما لو كاف سيطير ُمنظماً لمير ِ
تمج دائرةَ الشمس كأنيا
جاف الندى  ،تبدو
طيوره وىي ُ
ُ
ٍ
ٍ
حبات ٍ
بمديات ونِ ٍ
فجائية مف
صاؿ ضوئية توحي بمحظات
عقد ُمجسمة  ،ليا أوجوٌ متفاوتةٌ تعطي بروقاً متناثرة
ّ
ٍ
سياـ فائقة في خطفيا وانطالقتيا ُ ،مكرسة حالةً مف اإليياـ في الرؤية والتخيؿ ( اإليياـ ىو فيض مف تجمّيات
أديـ ل قرار لو  ،ذلؾ أف الر ِ
مز ٍ
تنبت في ِ
صدر التراكـ التخيمي تُفضي إلى األمنيات  ،بينما
غبات المتوسِّدةَ
عومة ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
حمائمو النزقة وىي
حركات
األمنيات
ُ
ٌ
نجوـ نائيةٌ في سماء ل تعترؼ بحدود عالميا )  ..وىو قانعُ بأمنياتو يتابعُ

تستعرض ىياكمَيا المغزلية ُمظيرةً ميارةً في الدوراف الوئيد  ،أو اليبوط الخاطؼ  ،أو الصعود الشاقولي ( بينو
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ٍ
وبينيا خيوطٌ مف ٍ
موشاة بالبري ِ
ٍ
ؽ واأللؽ ،
بكؤوس
صحائؼ رغباتِو
توشـ
ألفة واحتضاف  ،ود وانجذاب  ..ىي
َ
ُ
ِ
ؽ ٌِ المذ ِة والخدر  ،وىو ينثر تحت ِ
مؤلى برحي ِ
ِ
التحرر والزدىاء ) وكما لو كانت تستعذب افتانو
تويجات
أقداميا
أعطاؼ روحو السائحة تشرعُ واحدةٌ منيا بالتقمِّب الخمفي لمر ٍ
ِ
ات عديدة  ،حتى تبدو
واشباع كبريائو المتأجج في
بانشداد العيوف ور ِ
ِ
بسيـ ٍ
ٍ
طم ٍ
عشة القمب
ؽ ٌِ ناري  ،أو طُعنت
كأنيا أُصيبت ب َ
تائو فتيوى  ..وحيف تكتمؿ المعبةُ

تروح باسطةً جناحييا  ،ممتحقةً بالجوقة التي سبقتيا  ،تاركةً األخرى تتموىا ِ
بذات الفعؿ  ،وىكذا تراه مستأنساً َولِياً

بحفاوِة ىذه المعبة  ،الميرجاف .

ِ
ِ
بييئة ىمسات ،
أنساـ السحر تأتيو
وفيوض أحالمو  ،مع
ثمار جنائنِو ،
تمؾ ىي
ُ
حمائمو  ،تمؾ ىي أمانيو ُ :
ُ
أنغاـ مضمنة بعبؽ سماوي يتغمغؿ بيف ثنايا الروح فيترعيا بكؤوس الرغبات الناجزة  ،المتحققة  ،فيتيو عمى

األنساـ
القمب يطير فتأخذه
يدع
طيات البيجة قبؿ تش ّ
ظييا ْ ..
مرابض الغيـ  ،ويفؾ حصار العيف  ..ينثني مع ّ
َ
ُ
ٍ
ياض فار ٍ
الباردة الى مدار ٍ
ٍ
ات ور ٍ
بحداء
شمس ُمبتغاة ..عالـ ابتيالت منغمة
ىة تطفو بحشوِد الورد اليانع تحت

رخيـ يبعث عمى السمو وسط ىدوٍة تشيع في ق اررِة الروح دعاء مالئكياً يعيدىا إلى ِ
ميدىا الفردوسي  ..موسيقى
ً
ُ
حبور غر ٍ
ِ
ٍ
مسارب النفس وانحناءاتيا رذاذ
فوؽ
 ..موسيقى تسي ُؿ
يب تحيمو مخموقاً يمتمؾ أجنحةً
انتشاء  ،وتني ُؿ َ
ً

ِ
ٍ
ٍ
ِ
يف الورِد  ،سمي ُؿ مم ِح
فضاء يضوع
تخفؽ في
ُ
ابف الطبيعة  ،قر ُ
بعطر أنساـ ما شـ ليا شبيياً مف قبؿ ( ىو ُ
بموف الالزورد ِ ،
بموف الزروع ِ ،
تخوـ المياه  :سوائ ُؿ ِ
بموف الثمج  .تمؾ
األرض )  ..ومدار أخير تتكشؼ فيو
ُ
ِ
ِ
بالنقاء والشوؽ وتمنح عينيو ىبةَ تحقي ِ
ؽ المستحيؿ  ،فيتساءؿ
لتعمده
األمواهُ تدعوه إلى
العوـ في خمجاتيا الفريدة ِّ

ائنو الدفينة  ،الغائرة في ٍ
زمف يطمؽ عميو
إف كانت السعادةُ شيئاً ممموساً كي يغرؼ منيا ما يشاء ليوِدعيا خز َ
ْ
ِ
"المستقبؿ" !  ..يستمر ذلؾ وقتاً طويالً تيبط خاللَو العصا مف ِ
اليبوط عند غدير الماء
يده وتقترب حماماتُو مف
صوب شجرة التوت الناىضة ىناؾ  .تواجيو مزارعُ الرز الممتدة
خمؼ الروؼ  .لحظتيا ينزؿ تاركاً البيت  .يعدو
َ

تنطمؽ باتجاىو  ،والشجرةُ تتضخـ أماـ عينيو  ،وبركةُ الماء تكبر وتتسع  ،حتى إذا اقترب
بعيداً  .يبصرىا
ُ
جذع الشجرِة لىثاً  ،معروقاً .
وتوقؼ توقفت حولو الموجودات  ..يعتمي
َ

اقترب مف الشجرة ىذا اليوـ لـ ينتبو لصبي كاف يرعى أغنامو قريباً مف منو  ..صاح بو الصبي :
وحينما
َ
-

سعد  ،تُتعب الطيور  ،تجعميا تحمؽ طويالً .

-

ليس أنا  ،إنما ىو شأنيا  ..الطيور تموت إف لـ تطر  .أل ترى كـ ىي سعيدة اآلف ؟
صمت الصبي قميالً قبؿ أف يتفوه :

-

أتدري  ،يا سعد !

-

ماذا ؟!

-

ل تبتعد عف الطيور  ،راقبيا باستمرار .
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-

لماذا ؟

-

لمحت صياداً يمسؾ بندقية  ،وعمى ظيره
قبؿ يوميف  ..ىناؾ في ذلؾ البستاف كنت أرعى الخراؼ
ُ

-

تقطب حاجبا سعد  ،وانكمشت عيناه فتكشفت سيماء قمقة وشت بيا مالمح وجيو الفتي  ..تذكر انوُ

تتدلى شبكة تنحشر داخميا طيور مدماة  ،فخذ حذرؾ .

يدر في خمده اقتراب
لكنو نسييا بعد حيف  .لـ ُ
قمبو ينتفض ّ ،
سمع عصر أمس أطالقة بندقية صيد قريبة تركت َ
صياد مف ىنا .

اآلف في ىذه المحظة ل يدري كيؼ رفع رأسو عف الصبي المتحدث ليرى إلى اىت ازز ٍ
ات حذرٍة عند أجم ٍة قريبة .
َ
ِ
ٍ
ٍ
تسيد وج ِيو ولمخوؼ
وىاجس
وبحدس ل ُيخطىء ،
انبثؽ ِّ
لمتو تصمب في مكانو ُمبيحاً
َ
فجأةً
لمشحوب فرصةَ ّ
ٍ
ٍ
ِ
انتصاب ِ
النظير
بسيولة منقطعة
أسئمة مريرة  ،مربكة  :تُرى ىؿ سيفقد
شعره األكراد  .طافت في رأسو سحابةٌ مف
َ
ٍ
ٍ
تحت سطوِة الغتياؿ والتجني ؟!  ..لمح ثمة
وصبره وكبرياءه ؟ وىؿ سينتيي كؿ
جيده
كرس ليا َ
شيء َ
مخموقات ّ
َ
ٍ
ممتح وعينيف
أس
لوجو ٍ
ماسورتيف مزدوجتيف تبرزاف مف بيف أجمة كأنيما محجراف في جمجمة  ،خمفيا تمثؿ ر ٌ
تطبؽ عمى لسانو فتعدـ
وحشيتيف واسعتيف تتابعاف ىدفاً لـ يستقر  .ىـ بالصراخ  ،لكنو أحس بكالبات جبروتية
ُ
لديو النطؽ  ،وترمي بو في ِ
ٍ
بانييار مفج ٍع يصؿ حد البكاء
دعائـ كبريائِو تتيشـ ثـ تتياوى
عبث الالتوازف  ،شاىد
َ
 ..وثب مف عمى الشجرِة ناسياً أو متناسياً وخزةَ ٍ
اعث اختال ٍج
ألـ حدثت لو عند ِمفصؿ قدمو  .انطمؽ يعدو وبو ُ

ِ
ِ
بحجـ
صدره وتدفع بذلؾ الذي
تتفاقـ في

ِ
الرصاصة
ال ُشغاؼ سداً منيعاً يقطع عمى
مذعو اًر  " :سعد انتبو ..توقؼ ! " .

متفجرةً ِّ
ِّ
تمزؽ
أضالعو وتخرج ُمحيمةً
العصفور كيما يستحيؿ شحنةً
َ
النافذة درب الوصوؿ إلى ِ
ِ
صاح بو الصبي الراعي
ىدفيا الدموي .
َ
َ

سعد  ..لـ يتوقؼ أبداً .
لـ يتوقؼ ُ
طاؼ في رأسو ليمةً مرت بو مف قبؿ ِ
العقاب مرةً أخرى  :ذلؾ المنقار
لمح
حمـ
َ
ّأنى لو التوقؼ وقد َ
َ
عاد إليو ٌ
الحادة والمخالب المقوسة الشرسة  ..لف يترؾ لقواه المبثوثة في ساقيو وسواعده البقاء
المعقوؼ  ،وتمؾ النظرات
ّ

ِ
ِ
ِ
وتفجيرىا .
وشحذىا
إيقاظيا
لحظات
كامنة  ..إنيا
ُ

ركض صوب الغدير  .كانت حماماتو اآلمنةُ قد تركت الماء لمتو نافضةً عف ر ِ
يشيا الالمع النظيؼ ما ُعمؽ بيا
َ
ات و ٍ
طى  ..تحو َؿ عدوه إلى قفز ٍ
أياد
مف ماء  .طفؽ يعدو كالسيـ  ..بيد أف المسافة بينو وبينيا أضحت تتم ّ
ُ
مشرعة  .صراخ رجاء ونجدة بأعمى ما تُطمقو حنجرتو المختمجة التي خذلتو ِّ
بكؿ قسوٍة  ..شعر بأنو يطير ،
ِ
ب عمى جبينو  ،منسرحاً إلى الرموش ،
الشمس تغرز سياماً مف
األشعة الالىبة في حدقتيو  ،و ُ
العرؽ ينز ويتصب ُ
و ُ
ِ
مستحيالً قطر ٍ
وحشود البساتيف البعيدة ..
البركة ومزارعَ الرز ،
منظر
ات مضببةً شوىت لديو
َ
َ
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ٍ
جسده  ..تياوى
عب
دوى في أذنيو
طارت
أسو  ،وتياوى ُ
صدى مر ٌ
ُ
ُ
وصوت ارتطاـ تراخى بفعمو ر ُ
ً
الحمامات لحظةَ ّ
بخو ٍ
أخضر شـ فيو رائحةً غريبةً  ،غامضة  .لـ تُسعفو ذاكرتُو
عشب
أرض نديةٌ يكسوىا
ٌ
اء وذبوؿ  ،فاحتوتو ٌ
َ
تفسير ليا  :ىؿ ىي رائحةُ ٍ
ٍ
دـ ؟ رائحةُ غدر  ،رائحةُ و ِأد أحالـ ؟! ترقرقت دمعتاف صافيتاف عند
المتقيقرة في

زميما بقوٍة عندما أبصر حماماتو
طرفي حدقتيو وتبرعمت ابتسامةٌ وليدةٌ أخذت ليا مساحةً عمى شفتيو المتيف ّ
ِ
ِ
غدير الماء في دوائر و ٍ
ِ
أبجديات الفجيعة ..
اسعة ظنيا ستستمر في
وتطوؼ حوؿ
تحمِّؽ عالياً ،
تحميقيا معمنةً
ُ
َ
أتراىا ؟!

ِ
ِ
الوجود في
ويغرؽ
بالموجودات تتشح بالسواد ،
إغماض عينيو أحس
ؾ عمى
ل يدري ! ..سوى ّانو حيف أوش َ
ُ
ُ
ٍ
صمت ٍ
ثقيؿ  ..ثقيػ....ؿ .

آب  /أوغست 1994
السماوة
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رحيق الهمـس
(  ) 1أحالـ ُمشرعة
وطأت در ِ
وعزت
جات السمّـ الثالث
حيف
ِّ
وىبطت غمرتيا ظُممةُ
ْ
ْ
الممر الذي ولَجت فيو فعت َـ لدييا الرؤيةَ َ
سبب ذلؾ لوى ِج الشمس و ِ
بشدة الضوء المذيف خمّفتيما وراءىا .
احتفاء الظييرة ّ
َ
ىيمنة الظ ِ
ِ
الباب الخشبي
دفعف
ممة عندما
الحذر في سيرىا  .قميالً وأخرجنيا مف
يطمبف
وىف
عماتُيا تقدمنيا ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
المقعر
المشبع
الضوء الباىت
ليفاجئيا
ّ
ُ
ببخار الماء الخارج مف الباحة ذات األخاديد المتالصقة والسقؼ البيضوي ُ
ط
( َمف يظُف أف ىذا المكاف قد ش ِي َد
عماتيا  ،يسألنيا اليبو َ
أميا يوما ما منذ عشريف عاماً  ،تحيطُيا ّ
حضور ّ
َ
ويبسممف لحظةَ الدخوؿ في دائرِة الظُممة ؟! ) .
الوئيد عمى الدرجات ،
َ
دخمت ..
ِ
وعمى دك ٍة فُرشت
تواً
بالبسط المقممة ّ
المستَ ّ
الندية شرعت بخم ِع ثيابيا  ...عيناىا تتابعاف حركة ُ
حمات الخارجات ّ
قشر بر ٍ
ثرف بينما أيادييف تُ ِّ
تقالت
مف الدىميز الساخف  :حم اروات  /محتقنات  /مسموخات ؛ أو الالتي
جمسف يثر َ
َ
قطيفة سميؾ  ...إحدى عماتيا أخذت ِ
ٍ
ِ
بيدىا ثـ
قماش
مكورة تمفيا قطعةٌ مربعةٌ مف
ّ
تناولنيا مف بيف ثنايا مالبس ّ
ودفعة باب ثانية وجدت نفسيا بمو ِ
ِ
ٍ
سارت بيا  .كذل َ ِ
اجية ٍ
بخار
انعطافة معتمة ،
وعبر
ؾ لح ّ
قف بيا األُخريات َ .
ٍ
مصابيح صفر تجاىد في ِّ
فضاء أوسع  .نظراتُيا سقطت عمى ىياك َؿ
ضخ الضوِء كي ما يشغؿ
ثقيؿ يييمف عمى
َ
ً
لحمية تقتعد مر ٍ
ٍ
مطمي ٍة ٍ
بعات مرمرية تحاذي أحواضاً صغيرة وتتّكىء عمى جدر ٍ
بموف يحاوؿ لمممةَ الضوء
اف
ّ
ٍ
ٍ
حف
عماتُيا أومأف إلى
حوض قريب  .أجمسنيا ىنالؾ ؛ وبحركة تبعث عمى الىتماـ ر َ
الشحيح الناضح عميو ّ ....
ِ
ِ
بغسؿ
التطيير الذي ابتدأ
الضوء الشحيح كميا ساىمت في قُ ّداس
الماء  ،واأليدي  ،و
قف حوليا :
يتحمّ َ
ُ
البخار  ،و ُ
ُ
ِ
خضبتو منذ الصباح  .ثـ جاء دور " الميفة" المغموسة برغوة
شعرىا الغزير المطمي بالحناء المتيبسة التي
ّ
ِ
أمي تجرني  ،ووج ُؿ الطفولة
مارةً عمى
الصابوف ّ ،
روض الجسد الفتي  ..أغمضت عينييا ؛ أغمضتيما [ رأيت ّ
ِ
بشباكو الكابوسية الثقيمة  .أسحب نفسي
الخوؼ مف العتمة  ،مف البخار الكثيؼ  ،مف األماكف الشاحبة يرمي
/
ُ

لكنيا تجرني بقبضتيا الحازمة  .تعالي  ،تقوؿ  :سأُر ِ
سيصبحف عروسات
يؾ الفتيات الالتي
أمي بخوفي ّ ،
َ
ّ
فتحس ّ
ِ
ٍ
ىمس خفيض وأصو ٍ
بعد أياـ  .وأدخؿ  . ] ...وعمى ِ
ٍ
المطبقة .
ات
أنغاـ
حميمية متحاورة أطمَقَ ْ
ت َ
أسر أجفانيا ُ
ٍ
سديـ
العيوف المشرعة الطافحةُ بالدىشة والتبجيؿ  ،سابحةً في خضـ
تمقّت عيناىا حفاوةُ الوجوه المبتيجة  ،و ُ
ِ
ينضح مف شقو ِ
جبروت ٍ
خدر ما يزاؿ يفرض سطوتَو في
المحززة _ وىي تحت
الم ّ
ُ
ضببة  ،واألرضية ُ
ؽ الجدراف ُ
وعماتيا ِ
بعيف
كيانيا _ ويرتفع  .فوجئت بو يتكثّؼ ؛ يستحيؿ أجنحةً رحيقية تحيط بيا ؛ ترفعيا شيئاً فشيئاً ّ ،
الدى ِ
رف  ،وأنا أطير!! ]
عماتي  :ىي ذي أثماري تنضج و ُ
َ
العبؽ يضوع ّ ..
أنتف ٌّ تنظُ َ
ش يتطمّ َ
عف إلييا  [ ،آ  ،يا ّ
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طافح
دافؽ بالرغبة /
 ..فوؽ  ،ىي تحمِّؽ
أف تعالي  ..تعالي ووجوٌ ٌ
ٌ
ونداء خفي يأتييا مف بيف حشوِد الضباب ْ
ٌ

بالشوؽ  (.نعـ  ..نعـ  ،ىو ذلؾ الوجو أعطتيا قسماتو تمؾ المرأة ذات الوجو األسمر الداكف والعينيف النافذتيف
وىي تمسؾ بطرؼ كفِّيا المنبسطة ؛ ُم ِّ
حدقةً في ابتداءات الخطوط المنحنية أو المتقاطعة ومنتيياتيا  ،قائمةً ىو
ذا سعدؾ  . ) .أخذىا بعيداً  .ومثؿ فراشتيف أثقميما وطء الرحيؽ المحتشد في قمبييما حمّقا ِ
مبتع َديف  ..تتوالى
ُ
الصور الجنائنية عبر خيالييما المتحرريف  ..أفردت ذراعييا بينما ىو مقترباً يبغي احتضانيا  .عمى ظير

ٍ
ٍ
طمأنينة ،
إغفاءة  /ىدوٍء /
تنعـ بػ :
ضميا إلى صدره  ،وعمى ضربات قمبِو المنغمة راحت ُ
السحاب ارتقيا ّ .
وانتشاء  ...وآ ؛ كـ مف الزمف اليارب مف ِ
فت ؟! كـ مف األمنيات الطافحة بالود لآلتيات مف
الوجد صر ْ
عمر َ
عرش تحت أجفانيا ؟! كـ  ..وكـ ؟!  .ل تدري سوى أنيا
المعشبة تركتيا تُ ِّ
األياـ رسمت ؟! كـ مف األحالـ ُ
ٍ
ٍ
عماتيا أف تنيض .
أفاقت إثر لمسة عمى كتفيا  ،ورجاء ودوٍد مف ّ
ِ
ِ
حيف تطمّعت لـ تشاىد أث اًر ِ
بالكثافة التي تاىت بيا  ،بؿ
الضباب
المقاعد المرمرية  ،ولـ يكف
المحمية عمى
لمكتؿ
ّ
ُ
جسدىا وقد صار برعماً ِ
نض اًر  ،ممتمِئاً  ،ومتطيِّ اًر .
اكتشفت َ
ُ

(  ) 2أمنيات ُخضػر
في ذل َ
يتوسطوُ
ؾ البيت الذي ّ

يد
التكاء المربعة تعالت الزغار ُ

ِ
مقاعد
ونثرت عمييا
ُ
البسط المقممة ُ ،
أرضو بالسجاد المخممي و ُ
فناء وسيع فُ ِرشت ُ
ٌ
ِ
عد ِة ُمسبقاً مف أفو ٍاه تجانست في نبراتِيا واستحالت
انيـ
الم ّ
األشعار ُ
وارتفعت تر ُ

الجالسات أو الو ِ
ِ
ٍ
أقداح
مكاف بينما كانت
يحصمف عمى
اقفات المواتي لـ
ُ
َ
صوتاً غنائياً متناغماً استحسنتيا مسامعُ
ِ
بعضيا أيدي الصغار المتتبعيف لحركة " الصواني " المميئة  ..وبيف ىذا وذاؾ كانت
توزع عمييف وتتناوؿ
الميموف ّ
ُ

ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
الفتيات
جوقة
لىيات عف
ويتمتمف
ألسباب ل يعر ّفنيا رحف يتحدثف
بانتظار شيء ما  ،و
المحتفيات
أغمب
ُ
َ
ٍ
النتقاؿ مف ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرؤوس تستدير ،
حادة جعمت
بستة ألخرى .
األشعار و
تناوؿ
المنيمكات في
وبممحة انطمقت زغردةٌ ّ
َ
ٍ
لفتاة خرجت مف غر ٍ
ؽ ٍ
األنظار عمى قو ٍاـ رقي ٍ
بفستاف بيي ٍج مف الحر ِ
ٍ
ير األبيض الالمع ثـ
جانبية مو ّشحة
فة
وتسقُط
ُ
تترّكز عمى الوجو المستدير وقد تجمّت فيو العيناف الواسعتاف وىما تسكباف خجالً لـ ِ
أف
تقدر الفرحةُ عمى سعتِيا ْ
لقم ِة رأسيا
تخفيو  ،والشفتاف
ّ
البضتاف المتاف عمقت صبغة " الروج " الحمراء ارتو َ
المتوجة ّ
اءىما  ..كانت الطرحةُ ّ
ِ
الشعر
بييئة زىرٍة بيضاء رائقة ؛ فمول ىذا الحجـ ألخفت ذلؾ
العيوف المتطمِّعة شكمَيا المعموؿ
صغيرةً استحسنت
ُ
َ

ٍ
ِ
شاللت الضوء المنيمر
بالحناء  ،ولغتالت
ب
المنسدؿ ،
بانسيابية حتى أسفؿ الكتفيف  ..ول تعرؼ الفتاةُ
ّ
ّ
المخض َ

تموجات
مف أيف انطمقت الزغار ُ
يد بيذه الكثافة والتواصؿ  ،وعج بيا ُ
فناء الدار وتركتيا تكتشؼ نفسيا طافيةً عمى ّ
ات نسائية متوافقة  ،وصفقات ٍ
نغمية ألصو ٍ
ٍ
أيد رقيقة ناعمة  ،تتآلؼ مع تراتي َؿ كانت تسمعيا وىي صغيرة تتشبث
ِ
تنسكب بذات ِ
ِ
ِ
مسامعيا فأدركت
وفيض المفردات في
النغـ
أميا في أف ار ِح الحي ومباى ِجو  ..وىا ىي اآلف
ُ
بأذياؿ ّ
روحيا التي تحسيا اآلف كفر ٍ
مفارؽ ِ
اشة جذلة تحمِّؽ في ٍ
عالـ
وطيب نكيتِيا الغريبتيف وىما تسرياف عبر
حالوتَيا
َ
َ
ّ
ٍ
حممي عذب  ،توجِّو إلييا كؤوس األزىار دعوةَ ار ِ
ٍ
عبقة معطرة
أنفاس
األنساـ بطراوِة
تشاؼ الرحيؽ  ،وتباركيا
ٍ
ُ
ُ
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عيوف ُم ِّ
ٍ
ِ
غاللت الدىشة ؛
حدقة تحفّيا
فوؽ مداد مف
بأري ٍج يبعث عمى
الخدر والتحميؽ الوئيد  ...تحركت َ
ُ
وسمعت مف ييمس في أذنِيا  " :مبار ٌ ِ
التفوهَ
ؾ لؾ ىذا اليوـ " و " يا لسعادة العروسات وىناء العرساف "  ،فأرادت ّ
ِ
ٍ
يد مف بيف المحتشدات
األمنيات ليف
وتضمخو
الشكر
بكالـ يفعمو
بالسعد  ،لكنيا لـ تقدر  .فقد سحبتيا ٌ
ُ
ّ
ُ
ِ
ٍ
ىمس ليا  ،لكنيا
متعاؿ
وأجمستيا عمى كرسي
بمحاذاة الجدار  ،وتطمّعت في الوجوه ّ
لتميز صاحبةَ الصوت الذي َ
جميع الشفاه التي تنشر عمى وج ِييا الزغاريد واألشعار
أحست كأف
لـ تجدىا  .صار كؿ ما أماميا يرنو إلييا و ّ
َ
ىي التي ىمست في إذنيا ذات اليمس  ..وترجمت في ق اررِة نفسيا ذلؾ الشعور الذي كاف يراودىا ؛ وفسرت إف

سيؼ النور ليخرج إلييف وينتشميف مف واق ِع
ينتظرف اليال َؿ الذي ل يدريف متى يمتشؽ
يحطف بيا فتيات
َمف
َ
َ
َ
ٍ
بصوت خفيض :
اآلماؿ إلى أديـ الواقع  ،فتمتمت
_ صب اًر  ،صب اًر  .فاألياـ الخضراء آتية  ،وفرساف األحالـ ىـ اآلف في ر ِ
حمة المجيء .
ُ
ُ

()3

قنػػاعة

ِ
انس ُمقيتات بينما ىي
تمتقييف في الزقاؽ  ،أو تواجييف وىف يتكورف فوؽ د ّكات البيوت  ..صرف عو َ
ِ
ينبعث مف بيف شفتيو الغضتيف ِّ
مسامعيا  ،ويمنحيا سعادةً بال حدود ،
لينغـ
وىمس مناغاتِو
صغيرىا
تحتضف
ُ
ُ
َ
ِ
ٍ
غضوف زرؽ أو سود ( ُكف يقاربنيا العمر  ،وكانت أثيرةً ليف مثمما ىف أثيرات
بأصفاد
تطوقُيا العيوف المكبمة
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
جدار الرضا والقبوؿ بما مقسوـ
معوؿ ييشـ َ
لدييا  ،لكف لمكبرياء جرثومةٌ تفتؾ بجسد القناعة اليافع  ،ولمنرجسية َ
ٍ
) تتباىى اليوـ أماميف  ،والبدلةُ الزرقاء غسمتيا وعمقتيا عمى ِ
تعبؽ بعر ِ
جسد رجولي ،
ؽ
حبؿ الغسيؿ نظيفةً
ُ

ِ
ِ
بانتظار
لمعودة سريعاً إلى بيتِيا كي تكوف
الشوؽ يحدوىا
وذراعيف مفتوليف  ..وىي إ ْذ تذىب اآلف لزيارِة أىمِيا فاف
َ
عيونيف النكدة بخرو ِجو وعودتِو وىف يسكبف حسر ٍ
ات
طمعتوُ التي تنشر حناناً وألفةً عمى المكاف  ..تراىف  ،تالحقُو ُ
َ
أف تنيؿ حدقاتُيف مف ىيبتو بعد ما ُكف يرمقنو بنظر ٍ
حساب التطم ِع
ات دنيا  ،فال َيحسبف لو
غائب في ْ
َ
وحسداً ور َ
ِ
ِ
ِ
بمقدمو وأىمِو لالقتراف بيا
ألحالـ إحداىف ( ضحكف حيف أباحت ليف
شوقاً  .وقطعاً لـ يكف يوماً مف
األياـ فارساً

ِ
لمقدميا وربما
بتف يتثاقمف
 ،وتأسيف عمييا وىي تُعمف القبوؿ  ،ثـ انسحبف عنيا عندما صارت قرينةً لو َ ..
ياء  ،وتعج في فناء بيتِيا
ىي
احتسابيا عيباً ،
عصافير تبني أعشاشاً
ُ
فابتعدف ) وكمّما َ
َ
تزداد كبر ً
ُ
فعمف ذلؾ كانت َ
ِ
سماء تفرد ذراعييا شغفاً وترحاباً .
 ،تتزاوج  ،تتكاثر  ،ثـ تحمِّؽ في

ِ
ىي ك ّؿ صباح تالحقو بنظر ٍ
عتبة الباب عندما
الماء عمى
ات حنوف خارجاً ببدلتو ٌِ الزرقاء النظيفة  .ترش
َ
ِ
ولساف ييتؼ  :متى تعود ؟!
وقمب يموب ،
عيوف تنتظر ،
لمقدمو :
ويغيبو الزقاؽ  ..وعند الغروب تستعد
ٌ
يبتعد ّ
ٌ
ٌ
ٍ
وتطفح ابتسامةُ ٍ
ودعاء لمذي أعاده مثمما خرج  .ترمي
شكر
تبتيج لصورتو
فـ الزقاؽ مف بعيد
ُ
ُ
 .وحينما ُيظيره ُ
ِ
ِ
تتابعيا
صدره ىامسةً  :يا خيمتي  ،ويا طمأنينتي ..
أسيا عمى
ُ
تمسح وجيَيا ببدلتو المضمخة بالدىاف  ،بينما ُ
رَ
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ٍ
عيوف تنكمش شيئاً فشيئ ًا  ،ل تُطيؽ التطمع فتندحر منيزمةً  ،كسيرةً خائبة خمؼ األبواب التي ُيسمع
بغيظ
ٌ
ِ
اصطفاقُيا _ كعو ٍ
امتداد الزقاؽ .
اء _ عمى

آذار  /مارس 1989
السماوة
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ذاكـرة األرض

ِ
صار رب البيت ،
بعد ْ
اجع منحس اًر ًٌ  ،واليو ُ
اء قد سخنت ّ
ذراتو والسكوف َ
أف يكوف ظؿ الغرفة في الخارج قد تر َ

أعرؼ أنيا
التنور المنتصب خارَج الدار تُمقمو حطباً لتصنع رغيفاً
َ
أمي  .و ُ
خمؼ ّ
ُ
أكوف أنا قد استيقظت ؛ فال أجد ّ

 ،وأُختاي وقد خرجتا تجمعاف " العاقوؿ " و" العمّيؽ "  ،وتأتياف بو أكواماً عمى رأسييما مف شريط األرض  ،وراء

س ّكة القطار المار عبر أراضي قريتنا  ..وقتيا أنيض فأغس ُؿ وجيي مف " ناقوط ِ
أت في كتاب
الحب " ( قر ُ
ُ
ماء ِ
العموـ المدرسي أف الماء الراشح في الناقوط أنقى وأصفى مف ِ
الح ِّ
ب نفسو )  ..أىفو لمؿء معدتي منو
َ
مناقيرىا ودفعت القططُ ألسنتيا فمعقت .
دست
فيتردد صدى صوت أمي تحذرني ل تقترب منو  ،فالدجاجات ّ
َ
ٍ
حطبو
شاي َ
وكذلؾ فعمت الكمبةُ وجراؤىا ) وأجد أمي قد تركت إبر َ
فقد ح اررتَو في موقد تحوؿ ُ
يؽ الشاي وفي قعره ٌ
ِ
جوؼ التنور  ..لحظات وتخرجو يغمي
أمي فتأخذه مف يدي  ..تدفعو إلى
إلى رماد  ..أرفعو وأخرج  ..تشاىدني ّ
أسكب الشاي في القدح  ،وأتبعو بممعقتي
نصؼ رغيؼ ساخف  ..أعود إلى مكاني .
 ،وفي يدىا األخرى تسمّمني
َ
ُ

الدجاج يدنو بحذر ،
أقضـ وأرتشؼ .
أقضـ وأرتشؼ .
الشاي ،
تشؼ
س ّكر كبيرتيف  ..أرو ُح
غيؼ وار ُ
أقضـ الر َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ٍ
حر الشمس يقعي  .يتطمع بعينيف شبو مغمضتيف .
تبدر مني  .وقط تحت ِّ
ويفر ّ
ألي حركة ُ
ط اقتراب الشمس ما زاؿ
فعت رأسي
اليوـ
فأبصرت خ َ
ُ
استيقظت عمى أصوات تتحاور في حوش الدار  ..ر ُ
ُ
سمعت أمي تكمِّميا إحدى أخواتي بارتباؾ فتقوؿ :
بعيداً  ،وأنساـ اليواء تتكاثؼ باردةً طرية .
ُ
ِ
تموثت بالدماء والوحؿ .
_ وجدوه منكفئاً في بركة الماء الضحمة خارج القرية  ..بدلتو وقميصو وربطة عنقو ّ
صرخت أمي فزعةً ِ
منشدىةً :
قاـ بيذه الفعمة المريعة ؟!
_ ومف َ
ٍ
باقتضاب ردت أختي الثانية  ..قالت ذلؾ وخطت تتبعُ أختي األخرى التي سبقتيا في
_ كيؼ لنا أف نعرؼ ؟! ..
الخروج .
تمتمت أمي وصوتُيا يختمج :
نفسؾ بيدؾ .
_ مسكيف جبار َ ،
قتمت َ
ىتفت ناطّاً مف فراشي :
ُ
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_ ماذا ِ
قمت  ،يا أمي ؟!
ِ
ِ
الوجمة باتجاه ِ
مكاف بركة الماء .
حركة الناس
لـ تجبني  .كانت قد خرجت في أعقاب أختي  ،تتطمع إلى
( كاف نيا اًر ضاحكاً  ،رائقاً  ،يضوع ىواؤه بشذى الحنطة المحصودة تواً  ..أنسامو دافئةٌ  ،انعتقت مف ِ
برد
ُ
ّ
ِ
ٍ
ِ
حصاد الحنطة  ،بؿ
األرض إلكماؿ
حركة أيقظت انتباىي  ..لـ يذىب ذلؾ الصباح إلى
الشتاء  ..رأيت أبي في
ارتدى ثوباً قطنياً أبيض  ،وسترةً كحميةً أخرجتيا أمي مف صندوؽ حديدي تحتفظ بيما  .ومف صندوؽ آخر

ات بيضاء ليا رائحة غريبة  ..خرج أبي مسرعاً
الحناء  ،تساقطت منيا حيف نشرىا كر ٌ
أخرجت عباءةً شفّافة بموف ّ

استفسرت مف أمي  .قالت :
..
ُ

_ ىرع أغمب رجاؿ القرية يستقبموف جبا اًر .
_ ومف ىو جبار ؟
ِ
األخبار تقوؿ أف المو فتحيا
المدينة منذ عشر سنوات كاف صاحب حظوة ..
احد مف رجاؿ قريتنا  ..رح َؿ إلى
_و ٌ
ُ
ٍ
ِ
تج ِار المدينة ووجيائيا  .أخي اًر قرر العودةَ إلى قريتِو
غنياً ميسو ار  .بنى
عالقات واسعةً مع ّ
صار ّ
بوجيو ىناؾ َ
؛ إلى ِ
سيخدـ القريةَ وأىمَيا .
أرضو  .الذيف قابموهُ في المدينة قالوا ّأنو
ُ
أمي .
_ وىؿ لو أى ٌؿ ىنا ؟ ..
ُ
سألت ّ
_ ولِ َـ ل ؟  ..أل تعرؼ أـ جبار ؟
_ العجوز صاحبةُ الغرفة المجاورة لبيت كريـ ..
_ صحيح  ،وكريـ ىو زوج ابنتيا .
صمتت قميالً  ،ثـ كأنيا تذ ّكرت شيئاً :
ِ
ؾ القرية  .كاف صديقاً ألبيؾ  .وكاف أبوؾ ُيجزي لو المساعدةَ حينما ل
كنت
بعمر عشرةَ أشير عندما تر َ
_ َ
ويشبعؾ بالقبالت ) .
يجدىا عند أحد  .كاف يبتيج لرؤيتِؾ ؛
َ
وكنت تضحؾ في وج ِيو فيحممُؾ ُ
سمطاف النوـ ليتسمؿ إلى رأسي فيأبى  .أقوؿ في
تحت الوسادة  .أدعو
أسحب
الغطاء مف جديد ؛ أدس وجيي َ
ُ
َ
َ
ٍ
تطوح بيقظتي  ..تصرخ بي نفسي ُم ِّ
عنفةً  /ض ِجرة  :يا لخموِلؾ وتكاسمؾ ّ .انيض
نفسي ما أزاؿ راغباً في
إغفاءة ِّ
الدجاج فزعاً  ،وأخرج فال
أقفز إلى وسط الحوش  .يتناثر
ض  ..أرمي
الغطاء جانباً ُ .
ُ
؛ الدنيا تكاد تنقمب  ،فأنيَ ُ
َ
أحدىما طرؼ ثوبو بيده .
أمي ول أثر ألختي  ..أُشاىد صبييف يحثّاف الخطى  .يكاداف يتعثراف  .يرفع ُ
أجد ّ

يمتفت الثاني فيراني  ..أصيح :
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_ فاضؿ  ..ستار  ،إلى أيف ذاىباف ؟
يجيبني األوؿ :
أحد إلّ وعرؼ ما حدث ىناؾ .
_ ل تتغافؿ ! لـ يبؽ ٌ
أنظر ..أبصر حشداً في المدى البعيد يدب نحو ِ
نذىب عادةً لصطياد
بركة الماء الضحمة  .ىناؾ حيث
ُ
ُ
ُ
الضفادع التي تؤرقنا طوا َؿ الميؿ ِّ
أقترب منيما .
فنقطع أوصالَيا تشفياً واستيجاناً ..
ُ
_ أتقبالف بمصاحبتكما ؟
أف ل تخاؼ عندما ترى الدماء .
_ بشرط ْ
ببدلة كستنائية حديثة  ،ور ِ
بالكوفية والعقاؿ المذيف غادر بيما القرية  .بؿ عاد ٍ
بطة عن ٍ
ؽ يمتمع
( لـ يعد جبار
ّ
َ
دب ٍ
وس ذىبي  ..بيت الجميعُ لممرأى  ..كـ تغير وجو جبار األسمر الكالح ؟ كيؼ اختفى
وس َ
طيا بر ٌ
يؽ مف ّ
الخطّاف الشاقولياف النازلف عبر وجنتيو ؟ وكيؼ غدا ذلؾ الوجو ممتمئاً ؟ كيؼ تبددت الصفرةُ الراكدةُ تحت البشرة

واستحالت لوناً حيوياً طافحاً بالبِشر ؟ لقد بدا وسيماً  ،أنيقاً  ،واثقاً .

يوـ أو يوماف ووصؿ إلى ِّ
ؽ أصفر صقيؿ  ،كأنو مطمي بتر ِ
ؼ بور ٍ
ممفوؼ
اب الذىب ،
ٌ
كيس مغم ٌ
كؿ بيت ٌ
َ
ٍ
ِّ
بامتناف صاد ٍ
ٍ
ألىؿ قريتو  ..لـ
بخيوط رصاصية ..
وىبيا عرفاناً وجميالً
ؽ ٌٍ ودوٍد قاؿ الجميع إنيا ىدايا جبار َ ،
الشمس أكثر إشراقاً في عيونِنا
صبيةٌ  ،طف ٌؿ أو طفمةٌ إل ونا َؿ مما جاء بو جبار  ..يوميا صارت
َ
يبؽ صبي أو ّ
ُ
أوفر مياىاً وأعذب .
أينع وأبيى  ،والسواقي َ
 ،والمزارعُ َ
النساء  :ىي ذي حالوة المدينة .
قالت
ُ
الفتيات اليانعات  :يا لتعاسة حظنا .
وقالت
ُ
وقاؿ الصغار  :ليتنا عشنا ىناؾ .

أت في عمود م ٍ
كتاب التاريخ  :ل يحتاج
فت بيا
ؾ
عجب
الكثير مف الرجاؿ وش ّك َ
جمة غم ُ
البعض اآلخر ( قر ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ٍ
ِّ
أت ّانو بحاجة إلى يقيف  .وادراؾ اليقيف
وحدث غريب الوقوع  ..وعف
اإلعجاب إل لعمؿ غير مألوؼ ،
الشؾ قر ُ

ليس مف اليسير الرسو عند مرافئو  .إنو بحاجة إلى دراية  ،وتتبع واستقصاء )

ِ
سب وقتيا عادياً ُرغـ أنو غير
خبر ُح َ
مرت األياـ سراعاً  ،وتراكمت فوقَيا األسابيعُ  ..تسمؿ إلى المسام ِع ٌ

مألوؼ  .راغب الكاظـ يبيع دونماتو الخمس عشرة ويرحؿ  ..قاؿ الذيف شاىدوه أف سيارتيف فارىتيف توقفتا في
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ِ
مدخؿ مزرعتو  ،فخرج مف ِّ
ظؿ شجرة توت راغب الكاظـ وجبار  .ىرع الثناف  .بانحناء متكمِّؼ استقبال َمف ىبط
ٍ
مف السيارتيف  ..كانوا أربعةَ ر ٍ
أفرشة صوفية  .تبودلت ابتسامات ل تجانس بينيا  .تحركت
جاؿ  ،تربعوا عمى
الشفاه  ،تبعتيا األيادي ِ ..حزـ أوراؽ زرقاء وحمراء وخضراء انتقمت مف ٍيد إلى يد  ..بعد ٍ
وقت قصير جداً انتقؿ

ٍ
ضرب عمى الدونمات الخمس عشرة ..
القمر مف
صوب آلخر  .ويوـ أو يوماف تالشيا  ،خمّفا إثرىما طوقاً ُ
ُ
اغب الكاظـ جراءىا مضغةً تمو ُكيا األلسف :
استحاؿ ر ُ

_ حيثما تنيض ِدل ُؿ القيوِة وتُدار في الفناجيف .
_ وحيثما تمتقي الوجوهُ في الدروب  ،أو في سيارٍة نازلة إلى المدينة أو عائدة منيا .
ؽ الماء مف السواقي في فوىات ِ
القرب و ِ
لقاء شبو
_ وحيثما يتدف ُ
الجرار المتدلية مف أيادي المالئات وىف يمتقيف ً
ُ

يومي .

ثـ تعاقبت الحكايات .
حكايات أشد طراوة :
ٌ
باب راغب الكاظـ كانت تُطرؽ بيف الحيف والحيف ليالً  ،ألفو ٍاه تسأؿ وتستفيـ  ،وراغب الكاظـ
_ حكاية تقوؿ أف َ
ُيسمعيـ قرقعةَ األوراؽ الصقيمة  ،قائالً  :ىذا أبمغُ جو ٍ
اب لستفساراتكـ .
ِ
العودة إلى القرية .
دوف
بعضيـ والخجؿ
_ وحكاية تقوؿ أف
بقيةٌ فيو ّ ،
يحاصره  ،ولمحياء ّ
َ
البيع في المدينة َ
ُ
فضؿ َ
عيوف العتاب و ِ
الموـ والتقريع .
ففي القرية ستواجيُو
ُ
اؽ الممونة التي دسيا راغب الكاظـ تحت إبطو ورحؿ في ليمة
آخر حكاية شاعت تقوؿ  :إف األور َ
و ُ
تتسرب مف بيف أصابعو كأو ار ِ
يح خريفية .
يغشاىا
الظالـ العسير طفقت ِّ
ؽ شجرِة توت عصفت بيا ر ٌ
ُ
وضوء كابياً يبيت في الذاكرة ..
مجرَد م اررٍة تموُذ كامنةً في زوايا األفواه ،
ويوماً بعد آخر استحالت
ُ
ً
الحكايات ّ
لكف األخبار ظمت تشير إلى أف جبا اًر كاف ينزؿ إلى المدينة ويعود مع وجوٍه شر ٍ
عيوف ذئبيةٌ ماكرةٌ ،
ىة ليا
ٌ
ّ
ُ
ِ
ؾ خبيئة ،
ص حقولَنا الخضراء  ،ثـ ل تمبث أف تقفؿ عائدةً وفي
أقحاؼ رؤوسيا مشاريعُ سوداء  ،ومسال ٌ
تتفح ُ
نحسب فعمتَو مف ِ
باب
انحناءات جبار وكمماتُو المتيالكةُ المتوسمة  ..كنا ونحف نبصره مف بعيد
مدليمة تشيعيا
ُ
ُ
ّ
الحتراـ و ِ
الكبار مف أىمِنا ما ظنوا ذلؾ عمى اإلطالؽ . " .
الكرـ الريفي  ،غير أف
َ
ِ
أقدامنا يميناً بعد
انحرؼ
مسافة نصؼ ميؿ  ..اجتزنا امرأتيف عجوزيف تسحب إحداىما حبالً
ُ
الدرب الذي تمقؼ َ
ٍ
بكالـ لـ نسمعو وىما تنظراف :
طية  .تمتمتا
ُمعمقاً برقبة َم ّ
سعفة ٍ
ِ
ٍ
نخمة تنو ُح بشجف .
فاختة عمى
_ إلى
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ٍ
ساقية قُطعَ عنيا الماء فتعسرت عطشاً .
_ والى
رؤوس مف األغناـ والماعز حصرت في شر ٍ
ِ
ٍ
يط عشبي .
بضعة
_ والى
ُ
ٍ
أسالؾ غريبة .
طوقتّيا أسيجةٌ مف
_ والى بساتيف بعيدة ّ
ِ
بأحالمنا الطميقة  ..تأفّؼ فاضؿ وعيناه توشياف
يطوح
الصمت
وبيف ىذا وذاؾ كاف
التيجس ِّ
ُ
المشوب بالتفكير و ُ
ُ

ٍ
بتذمر صارخ :

ؾ في ِّ
كؿ مكاف  ..أيف سنمعب بعد عاـ ؟!
_ لقد زرعوا األسال َ
صرخ ستار :
_ لماذا تركتـ عمؾ يبيع أرضو ؟  ..ىا ؟
انتفض فاضؿ يدافع :
ٍ
ؾ ل يفعميا إل المجانيف  .كاف عمي
غضبو إلى
_ زع َؿ أبي عميو وغضب  ،حولو
إنساف آخر  .قاؿ لو فعمتُ َ
ُ
بد يتطاير مف ِ
فمو ل
الز ُ
وقتيا ل يسمع ول يرى  .قاؿ كالما جعؿ أبي يتفاقـ ُسخطاً وم اررة  ،صرخ في وجيو  ،و َ

ِّ
أيف جاءنا ىذا الجبػ.....
بد
لممتسبب مف َجزاء  ..مف َ

أمي ويقوؿ
ٌ
أفعـ قمبي  .طافت َ
فوؽ رأسي سحابةٌ مف النشوِة  ..عمى الدواـ ُ
كنت أسمع أبي ُيكمّـ ّ
دفؽ مف الزىو َ
في أرضنا دؼء لوله لنسحقنا تحت صقي ِع الغربة  ..يصمت قميالً ،فيتساءؿ  :ما باؿ ىؤ ِ
األيماف
لء الناس فقدوا
َ
ٌ
فماتت بصيرتُيـ .

أمي كالماً تغمّفو السخريةُ ونفا ُذ الصبر  ،فيقوؿ :
مرةً كيؼ َ
وتذ ّكرت ّ
عاد أبي غاضباً  ،منزعجاً ُيسمع ّ
ٍ
خجؿ يعرض عمي بيع األرض ألناس ل أصوؿ ليـ .
دوف
_ تصوري  ،يأتي جبار َ
أسؼ تبوح بو عيناه  .يتمتـ  :لقد تنكر ىذا اإلنساف ألفضالنا عميو .
أسو  ،و ٌ
ييز أبي ر َ
غفير مف الناس تحيطُ بالبركة  ..الصبيةُ فييـ األشد فضولً ..
عيوف قمقةٌ مستريبةٌ تطفح خوفاً
ٌ
لح لنا جمعٌ ٌ

وتوت اًر  ..ينطعف فضولُيـ فينفض جمعيـ  ،ويتقافزوف كقطي ِع غزلف سمع عمى حيف ُغّرة صدى أطالقةَ صياد ..
بحذر  ..صرنا عمى ِ
ٍ
بعد خطوات  .لمحنا شرطياً يمسؾ عصا  ،وعرفنا انو أطالقة الصياد  ..لـ َنر كما
تقدمنا
ُيفترض _ السيارات الفارىة وذوي الوجوه الشرىة  ،بؿ رأينا ثمة سيارةً خضراء داكنة  ،مكشوفة  ،وقؼ إلى جانبيا
بحذر واحتر ٍ
ٍ
اس تن ّقمت خطانا حتى امتزجت مع الخطى المستريبة  ..نططنا برؤوسنا  ،واقفيف عمى
شرطي ..
ثمة رج ٌؿ طويؿ
أطراؼ أصابعنا  ،ومتكئيف عمى َمف ىـ أمامنا  ..كانت البركةُ بعيدة نوعاً ما  ،وعند طرِفيا ّ
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تستقر عمى كتفيو نجيمات بيضاء يتحرؾ ببطء متفحصا جثةَ القتيؿ عف ُبعد  ..كانت الجثةُ غاطسةً في الماء ،
الصدر
الفـ الفاغر وقد احتواه الماء فغمره  .ومف الجذع
لـ ينكشؼ مف الوجو سوى الجبيةُ
ُ
ُ
وبروز األنؼ و ُ
اؼ ِخر ٍ
ممزقة مف بدلتو .
ؽ ٌٍ ّ
المطعوف  ،وأطر ُ

بيف خوِفنا المتأجج وار ِ
وىمسنا الحائر شاىدنا شرطييف أحدىما الذي كاف يمسؾ بالعصا
تباكنا الطافح  ،تطمعنا
ُ
ويبعد الناس ينزلف إلى البركة بإشارٍة مف الر ِ
جؿ الضابط  ..خاضا في مائيا المموث بالطيف والدـ  ..أمسكا الجثّةَ
ورفعاىا  .بدت الجثةُ ثقيمةً إلى در ِ
األرض ويضعانيا ...
جة أف الشرطييف أنزلىا إلى الماء مرتيف قبؿ أف يدركا
َ

البركة  ..اقتربنا أكثر  .صارت صورةُ جبار بجسده المتفكؾ أشد وضوحاُ .
تقمّصت المسافة بيف الحشد وحافة ُ

مالمح ر ِ
المتميزة منو
قت في وجيو  .لـ تكف سحنتُو تُشبو
جاؿ قريتنا  .لقد انطفأت عيناه  ،واختفت البتسامةُ
ّ
حد ُ
َ

طعنات الخنجر في رقبتو _ كما خيؿ لي _ كتمؾ التي غرزىا أبي في
مكانيا تكشيرةٌ غريبة  .كانت
ُ
 ،وحمت َ
ٍ
ٍ
دخيؿ تسمؽ ذات ٍ
ٍ
عن ِ
غيمة تحبو مف
ىاجس مثؿ
شتوية عاصفة حظيرةَ الشياه المالصقة لدارنا ..
ليمة
ؽ لص
ٌ
ِ
أعتاب البيت .
سمكت درباً ل أدري كيؼ جعمني عمى
تسممت مف بيف ثنايا الحشد ..
أفؽ ُمدليـ دب في رأسي ..
ُ
ُ
ِ
أمي أو أختاي  ..أوؿ شيء عممتوُ ىو أني
ُ
دلفت إلى الدار  ،ومنيا إلى غرفة أبي دوف أف التفت إلى أيف تكوف ّ
بشباكيا عمى ِ
ِ
ىرعت إلى فر ِ
مكامف روحي  ،بؿ
فعت الوسادةَ  ..لـ تكف الدىشةُ وحدىا التي ألقت
اش أبي  ..ر ُ
الحيرةُ والشؾ والستغراب .

الفضي ىناؾ !
لـ يكف خنجره
ّ
أتراه  ...؟!
يعد أبي ..
بعد الظير َ ،
انتظرنا لما َ
وعند الغروب  ،واليوـ التالي  ..لـ ُ
ِ
يت أنا .
وتأس ُ
حزنت أمي  .وب َكت أختاي ّ .
ِ
نفوسنا التعبى  ..لكف ما كاف
اكتسح
اكـ ىائ ٌؿ مف األفكار السوداء
ٌ
َ
َ
حشود مف ألسنة الميب غزت دواخمَنا  ..تر ٌ
ِ
يخفّؼ مف ذلؾ ِّ
ِ
ِ
حديد سجنو مرتيف ،
قضباف
أخبار المدينة مف أف أبي لوى
صدورنا ما جاءنا مف
ويبددىا مف
َ
ِ
األرض
معاصـ
ؾ المضروبة عمى
وقطع الحب َؿ المشدود إلى عنقو  ،ثـ انسؿ كالدخاف  ..مف يو ِميا واألسال ُ
َ
َ
ِ
أعناقيا تتيدـ ..
تتقطع  ،واألسيجةُ الممتفة حوؿ
شييؽ الرواء  ،وتمتمؾ أجنحةَ ٌَ التحاد متواصمةً
َ
تتنفس المزارعُ
ُ
مع خيوط الشمس .

كانوف ثاني 1987
السماوة
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آه  ،نجــاة ..
ِ
بشغؼ
نستقبمُيا
وجيَيا المبتسـ حد الولو
الرعاة .
ُ
ونحف الصبيةُ ُ

الحجرات الطينية أو عمى الد ّكات األسمنتية
وتمتيـ
المميوفيف ،
عيوننا الرابضةُ َ
ُ
فوؽ ُ
ُ
ؾ لنا مف وراء األفؽ فتتولّى رمو ُشنا ميمةَ الرد باىت ازز ٍ
الشمس
ات خاطفة  .ىي
 ..تضح ُ
ُ
ّ
ِ
أنتظرىا عند الشريط
كالشمس تُبيرني بطمعتيا  .كؿ صبا ِح
مواشينا في عيدتِنا  ،ونجاة
ُ

تأخرت فتضحؾ  ،وفي ِّ
أنت في الثانية عشرة وأنا أسبقؾ
إف
العشبي ،
ْ
َ
كؿ مرٍة تُجيب َ :
خمؼ الروؼ  ..أعاتُبيا ْ
ِ
أنيض مف نومي فآتي بالماء
بأغنامؾ  ،وأنا
أنت تنيض مف نو ِمؾ وتأتي
أنت ولد وأنا بنت َ ،
بثالث سنوات َ ،
ُ
مف الساقية  ،وأجمع الحطب وأغس ُؿ صحوف الشاي وأقداحيا  ،وأشع ُؿ نار الموقد قبؿ أف آتي بالشياه مف ِ
خمؼ
َ
َ
َ
َ
ُ
فنجمس في
حيث النخمة المنتصبة قريباً مف الشريط الرممي المحاذي لمنير
نذىب إلى
الدار وأجيء إلى ىنا ..
ُ
ُ
ُ
ٍ
طيور تقؼ عند الجرؼ  ،تثير فضولنا بأشكالِيا
الضفاؼ ثـ تستقر عمى
وتمسح
ظميا  ..أنظارنا تطالُع الفرات ،
َ
ُ
ِ
ومناقيرىا الطويمة  ،وسيقانِيا المستدقة  .تقوؿ نجاة  :عجيب أمر ىذه البجعات ل تأتي إل في الربيع ،
البيض

ول تأك ُؿ إل السمؾ  ،ىي مولعةٌ في الر ِ
تستأنس فيو  ..نعدو إلييا لكنيا تطير عند اقترابنا
وتطير ألي مكاف
حيؿ
ُ
ُ
تصفؽ بأجنحتِيا وترو ُح محمِّقةً صعوداً إلى السماء  ،مستحيمةً كتالً ضوئية تندفعُ ببري ٍ
وجو
آخاذ ..
.
ؽ ّ
ُ
ُ
ينكمش ُ
ِ
حرةٌ ترفض أف يمتمكيا أحد  ،بؿ ىي
أسمعيا تيمس  :انظر إلييا ،
وكالحالمة
وتضيؽ عيناىا ،
نجاة
ُ
ُ
ٌ
طيور ّ
ؾ الدنيا كميا  ..أل تُ ِحب أف تكوف طي اًر ؟ ..أخمع ثوبي ونعمي واندفعُ إلى الماء وأرتمي  ..أقوؿ  :أحب أف
تمم ُ
ِ
وسائدنا الغبراء ..
اب
أكوف كالسمكة  ،ىكذا أعوـ  ..تعالي معي نزيؿ لدغات البعوض ولسعات الحرمس  ،وتر َ
َ
تعالي يا نجاة  ،تعالي ل تسخري مني _ ِ
ِ
أغوص
أحمـ بالنير وأسماكو ،
أنت تحمميف
ُ
بالطيور والطيراف  ،وأنا ُ
ِ
أقداميا القصيرة .
السالحؼ السابحةَ بمجاذيؼ
ألحؽ
أصاحب أسرابيا ،
معيا و
ُ
َ
أبحث عف قواق ِع األعماؽ  ،و ُ
ُ
صوب صخرٍة ممساء تعمو عف الجرؼ .
تركض نجاة تعدو ولكف ليس باتجاىي  ،بؿ
تعالي يا نجاة  ،تعالي ..
َ
ُ
وتغرؼ منو بيديف مصفوفتيف تدلقُو عمى وج ِييا فينساب
تتوقؼ عندىا ثـ تجمس فوقيا  ..تدفع ذراعييا إلى الماء
ُ
ِ
ورموش عينييا النافرة ما اًر عمى شفتييا المزمومتيف  ،منسرحاً عمى رقبتِيا
عمى بشرتِيا مبمّالً حاجبييا السوداويف

السمراء  .وكما لو أني أراىا ألوؿ مرة أكتشؼ كـ ىي جميمة  ،رىيفة  ،نضرة  ..واعترؼ أني اكتشفتُيا تزيد مف
وبحركات تتأمؿ فييا تماي َؿ ِ
ٍ
بنفسيا ىذه األياـ _ وحيف تنيض كانت تسير بخطوات متكمِّ ٍ
الىتماـ ِ
جسدىا .
فة
ُ
أقوؿ  :نجاة ِ
أنت تمشيف كالبطّة .
شاىدؾ غيري لحسبِؾ مف ِ
ِ
بنات المدينة .
وأقوؿ  :لو
ِ
وأقوؿ  :لو ِ
لقتمتؾ .
كنت أختي
وأقوؿ  :آه لو ر ِ
أتؾ جدتُ ِؾ .
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ٍ
ٍ
نممح (
فتضحؾ نجاة  ..تضحؾ وىي تخطو لمسافة كأنيا تبغي تركي  ،ثـ تستدير بحركة غريبة  ..ومف بعيد ُ

كريـ ) يقؼ عند جادة الروؼ يبغي النزوؿ إلى المدينة  ..كريـ يكبرني بسنوات  ،وكذلؾ يكبر نجاة  ..ىو أخو (
عطوي ) األصغر  .منذ كاف بعمري اآلف أخذه أبوه إلى المدينة  ،شغموُ ىناؾ صانعاً عند حالّؽ  ،ذلؾ جعمو
تتصرؼ بغر ٍ
ابة عندما تممحو
شعره جيداً ويتصرؼ كالكبار  ..ونجاة
ُ
يتيندـ ُ ،
يمبس السترةَ والبنطموف  ،ويصفّؼ َ
فأبصر
أف ينظر إلييا ،
 ..تتطمع إليو وتخطو كالقطّ ِة أمامو ّ ،
باص القرية دوف ْ
لكنو ل يعيرىا اىتمامو  ..يصعد َ
ُ
ِ
تغرؽ في شروٍد
وتتحسر ،
ب نجاة
حزف كالذي
ُ
ُ
وجيَيا يتّشح بالحزف ٌ .
أشاىده عندما تتأمؿ طيو اًر راحمة  .تكتئ ُ
ّ

ِ
محدقاً فييا باستغر ٍ
أقترب ِّ
فتشيح بوجييا عني وتصير
اب
تخميصيا مف خيوطو ..
ثقيؿ  .ل تُجدي محاولتي في
ُ
ُ

أمي منو  ،ودائماً تقوؿ  :يا ولدي ل تجعؿ خيالَؾ
عمى وشؾ ْ
أف تبكي  ..ل تتحسري يا نجاة  ،كثي اًر ما تحذرني ّ
ٍ
نفسو في ذلؾ يجف  .وعطوي ما جف
يسرح بعيداً  ،ول تف ّكر في أشياء ليس لؾ قدرة عمى امتالكيا  ،فمف يشغ ُؿ َ
الطيور الراحمة
العصافير ويتابع
يحدؽ طويالً في الفراغ  .وشاىدناه يكمّـ
إل ٌّألنو كذلؾ ( شاىدناه مرةً ومرات ّ
َ
َ
ٍ
ٍ
خافت  :زىره
بصوت
ويناـ مع الكالب  ..وكنا إذا أردنا إخراجو مف شروِده ىمسنا
في السماء  ،يأك ُؿ مع القطط
ُ
ٍ
ٍ
 ..زىػ..رة فينتفض ِّ ،
ضحكة حتى
يغرؽ في
بضحكات طفولية متتالية ،
يحدؽ فينا ويطي ُؿ النظر إلينا ثـ ينفجر
ُ

يجيش في ٍ
بكاء مرير يسحؽ الروح ويكوي القمب  ،فيي ّشـ فينا
تمتمئ عيناه بالدموع وينقمب فجأةً وينتحب  ،ثـ
ُ
ِ
ِ
أفكارؾ ..
عميؾ يا نجاة  ،ل تشردي بعيداً في
أخاؼ
بيد ّانو ييرب  ..ييرب )
رغبتَنا
ّ
ُ
بالتندر عميو  .نقترب منو َ

فض الذىاب
أنت ما ز َ
أسمعيا تتمتـ َ :
لت صغي اًر  ..تظؿ ذلؾ النيار تعيسةً  ،ضجرةً تر ُ
تتطمّع نجاة في وجيي و ُ
ِ
إلى النير  ،ول ترغب في الجموس عند
النخمة المنتصبة حيث اعتدنا تناوؿ رغيفاً نجمبوُ معنا و " ّ
خبا اًز " أجمعوُ
ِ
أجمعيا مع أغنامي  .أسأليا  :لِ َـ كؿ ىذا الحزف يا نجاة ؟ لِ َـ
حافات السواقي  ..أتعقّب
مف
أغناميا المبتعدة و ُ
َ
ِ
ِ
فجدتُ ِؾ ستبتيج كثي اًر ليا  .ستكافئنا
أنت ىكذا ؟ انيضي لنذىب إلى الروؼ ننصب شباكنا
لصطياد الز ارزير ّ ،

ِ
وتطالبنا بالمزيد  ..وفي ِّ
ِ
كؿ مرٍة
تحميصيا
عظاميا بعد
تقضـ
المداؼ بالسمف  ..ىي تحب أك َؿ الز ارزير ،
ُ
َ
بالتمر ُ
ُ
آلـ مفاصمي  .اجمب لي المزيد ؛ وا ْف جمبت لي عظاـ اليداىد
تقوؿ لي  :يا جدة  ،عافاؾ المّو لقد خفف َ
ت َ
ون ِ
خرُجيا مف
ؾ أكبر  ..لماذا عظاـ اليداىد يا نجاة ؟!
ستكوف مكافأتُ َ
ىيا دعينا نالحقُيا ُ
سنجمب ليا األرانب ّ ..
ُ
ٍ
ٍ
جحورىا  .سيكوف سرور جدتِ ِؾ أكبر  ..ستتمتع كثي اًر في سم ِخ جمودىا ِ
بحاجة ِ
ِ
أفرشة
لعمؿ
ودبغيا  .ىي ما زالت
ُ
ٍ
وسائد مف جموِد ىذه األرانب السمر  .سأحشوىا بر ِ
يش ز ارز ِ
يركـ الشيية ..
يد عم َؿ
َ
إضافية ليا  ..ىي قالت  :أر ُ

الجدة غريبة األطوار (
أف أجمع ليا أغمفةَ القواق ِع مف بيف الرماؿ الساخنة  ..لماذا تبدو ىذه ّ
وباألمس طمبت ّ
مني ْ
ٍ
ٍ
ِ
اء ألمر ٍ
تثير في
الكثير مف
إلييا يأتي
النساء تق أر َ
سعدىف وتصنعُ ليف دو ً
اض كاذبة  ،تتمفّظ إزاءىف بألفاظ مبيمة ُ
ُ
ِ
نفوسيف الرعب  ،وحينما تشاىدنا نتمصص عمييا مف ثغر ِ
سعؼ النخيؿ تتوقؼ
ات جدار البيت المعموؿ مف
َ
عدؾ عنيا وتُ ِ
مخيفة فنيرب  ..ل تود اقترابنا  .تظننا ُنفسد أفعالَيا  .أبسبب ىذا تب ِ
ٍ
ترمقُنا بنظر ٍ
مييؾ برعي
ات
ُ
َ
رحـ المّوُ أم ِؾ  ،لو كانت حيةً لساعدتني في عممي ،
الشياه ؟  ..كال  ..كال ُ .
ترد نجاة  :جدتي دائماً تقوؿ َ :
ولكف ل بأس  ،عندما تكبريف ستجمسيف إلى جانبي وتتركيف شؤوف البيت ألخ ِ
الفزع ،
تؾ الصغرى  ..ينتابني ُ
َ
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ٍ
وندب متناثرة ،
المسنات :
مقيتة  .يأخ ُذ وجيُيا شك َؿ الساحرات
بمالمح
وتتمثّ ُؿ صورةُ نجاة أمامي
غضوف نافرةٌ
ّ
ٌ
ٌ
َ
ِّ
ٍ
ِ
دىاء ومك اًر  ،ويداف ِّ
السحر بألوانِيا المتنافرة
مساحيؽ
صبغتيا
طويمة
بأصابع
متشنجتاف
تقطر
ُ
ٌ
َ
ً
وضحكات متقطعة ُ
َ
فأنتفض صائحاً :
،
ُ
ِ
الفتيات ورقتيف .
نجاة  :ستفقديف جما َؿ
أف تتعممي ىذا الفعؿ البغيض .
نجاة ّ :إياؾ ْ
ويمسخ ِؾ المّو .
نجاة  :ستصاحبيف الجف
ُ
نجاة  :سيكرىؾ اآلخروف وينسمخوا ِ
عنؾ .
ُ
الخير لآلخريف  .ألـ تقُؿ ىي التي زرعت في ر ِ
أس عطوي َممكاً مف
جدة مخيفة  ،ل تفعؿ
ل  .ل  ،نجاة ىذه ّ
َ
ِ
وبحذر أفشت ليا  :عطوي يتابع ابنتي ويخطر كثي اًر مف ِ
ٍ
أماـ
مموؾ الجف  ..ألـ تقؿ ذلؾ ؟ ( ..جاءتيا أـ زىرة ،
ُ
شيء إل العار ِ ،
ٍ
أنت
وحبو ليا سيقتميما  ..كؿ
البيت ،
إف خرجت لمزرع  ،ولو عرؼ أبوىا بحبِّيا لو ّ
يتابعيا ْ
ُ
ِ
ائح
العارفة  ،العالمة  ،افعمي شيئاً  ..ذلؾ اليوـ استحضرت ّ
جدةُ نجاة سائالً استخمصتو مف خمط سوائ َؿ ليا رو ُ
ِ
محتوياتيا في شر ٍ
طفؽ
اب تناولو عطوي  ..أياـ فقط بعدىا
مقززة مؤلت منيا قنينة وضعوا
المسكيف يشكو حرقةً
ّ
َ
ُ
ِ
في جوِفو  ،ووشيشاً في ر ِ
عميؾ
أخاؼ
ويزداد شروده )  ..ل  ..ل  ،نجاة
أسو فيما راح عقمُو يتبخر فيقؿ ُنطقوُ ،
ُ
ُ
ؾ نجاة  .وكما لو ومضت فكرةٌ في ر ِ
فعمت مثؿ ذلؾ ٍ
 .لو ِ
أسيا واستقرت راحت
ألحد ستتصبحيف شريرةً  ..تضح ُ
ٍ
حاجة سأجعمُيا تحضرىا لي  ..قالت ذلؾ واستدارت
يدىا في
تُتمتـ  :جدتي تستطيع فع ّؿ ِّ
أي شيء  ،ويوـ أر ُ
مكاف توقؼ كريـ  ..ىا نجاة ما ِ
ِ
الدرب النازؿ صوب المدينة  ،والى ِ
بؾ ؟!
تنظر إلى
ُ

ِ
سماء
تعد سمحةً  ،طيِّعةً  ،رائقة  .صارت تزداد شروداً  ،وتتابع طيو اًر تمر في
منذ ذلؾ اليوـ تغير حالُيا  ..لـ ُ
بالطيور الراحمة  ،و ِ
ِ
المدف النائية
األفؽ البعيد  ..لقد عادت نجاة تحمُـ
يغيبيا
ُ
قريتنا ترافقيا بعينيف متصالبتيف حتى ّ
ِ
ِ
تعامد الشمس وسخونتِيا فوؽ رؤوسنا ونقطعُ أرضاً صعدت فييا سيقاف الحنطة
وقت
 ..وعندما تعود
بأغناميا َ
ِ
حميبيا
وتدلت سنابمُيا
الخضر أقطعُ سنبمتيف  .أمس ُ
ؾ واحدةً فيما أعطييا الثانية  .أروح أقضـ حبيباتيا وأمتص َ
ُ
ٍ
بعصبية واضطراب  .اىدئي يا نجاة  ،ل تقمقي كثي اًر .
بينما تظؿ نجاة تمسؾ سنبمتَيا  ،تضرب بيا باطف كفِّيا
ِ
لؾ غرفةً  ،واشتري ِ
سأتزوج ِؾ عندما أكبر وسأبني ِ
تنحرؼ
تجنيف ...
لؾ جيا اًز مف سوؽ المدينة  .لف
ُ
أدعؾ ّ
ُ
بابتسامة باىتة مف ٍ
ٍ
ِ
باتجاه بيتيا ِّ ..
أف ل تتأخر في الغد .
وجو شاحب ..
تود ُعني
بأغناميا
أبتسـ ليا وأرجوىا ْ
ُ

حيث الشر ِ
عيونيا تتابع جادة الروؼ  ،والنسوةَ النازلت إلى
يط العشبي  ،وتذىب
نذىب في اليوـ التالي إلى
ُ
ُ
ِ
ِ
ى بعيدة  ،تتابع كريماً وىو ينتظر الباص النازؿ  .ومثؿ ِّ
كؿ
المدينة  ،والسيارات القادمةَ المخترقة قريتنا نحو قر ً

ٍ
صمت ثقيؿ  .أقوؿ  :آه مف تصرفاتِؾ يا نجاة  ..ماذا
فتغرؽ في
دوف النظر إلييا
مرٍة
ُ
ُ
يصعد إلى الباص ويذىب َ
ٍ
الحزف في عينييا  ،ويروح وجيُيا
يتفاقـ
بغضب فأصمت  ،ومع صمتي
سيقوؿ لو شاىدؾ غيري  ..ترمقُني
ُ
ُ
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ٍ
يصفر  ...قضت في ذلؾ أياماً حتى ِ
بابتسامة نضرة ،
ئت بيا تُصبِّحني
قدـ ذلؾ الصباح الربيعي الذي فو ِج ُ
ِ
فصحت بيا ِ :
ٍ
بوجو أل ٍ
بوروده
وتطالعني
أنت جميمةٌ بيذا الثوب األزرؽ  ،وجميمةٌ
ؽ وقد ارتدت ثوباً جديداً
ُ
ِ
الصفراء الالمعة  ..وجيؾ يا نجاة يتورد  ..ياه ِ ،
تغيرت حقّاً .
أنت

ٍ
جسدىا  ..وصارت تُ ِ
صارت نجاة تُكثِر مف حركتِيا واىتز ِاز ِ
كممات ل يقولُيا إل الكبار  ..وأنا في خضـ
سم ُعني
عني
التحوؿ المفاجئ ..وفي حيرٍة أشد
سر ىذا
ذىوؿ وحيرة واندىاش أتساءؿ عف ِّ
ىويت حينما ألفيتُيا تبتعد ّ
ُ
ّ
أغناميا إلى أرض خضراء تجاور بستاناً يحاذي الروؼ البعيد  ،وعندما
وتقمؿ مف مجيئيا معي  ..شرعت تقود
َ
اليرب مني  ،لماذا ؟  .لماذا ؟ .آه  ،ربما تكوف جدتُيا فعمت أم اًر جعميا تبتعد  ..ذلؾ
أقترب تحاوؿ تجنبي و َ
ُ

ووسائدىا التي تشبو
سأحرؽ ف ار َشيا ،
الجدة القبيحة ..
سيقودىا إلى الجنوف بالتأكيد  ..لو حدث ذلؾ
سأخنؽ ىذه ّ
َ
ُ
ُ
ُ
سألحؽ
ومع مف
جثث أرانب متوحشة  ..أنا ل أرغب المعب إل مع نجاة  ..مع َمف
ُ
ُ
سأذىب إلى النير َ ،
تصاحب الفتيات الالتي
أصطاد الز ارزير ؟  ..آه  ،لقد باتت نجاة تبتعد أكثر ..
أطارد األرانب و
ُ
البجعات  ،و ُ
ُ

وتساعدىف في الحصاد  ...ويوـ شاىدتُيا مع بعضيف تحمؿ ق ّشاً مف
يكبرنيا  ..تشاركيف في جم ِع الحطب ،
ُ
ؽ بيا وا ِ
حنطة محصودة عمى ر ِ
ٍ
عزمت عمى المِّحا ِ
شاىدتيا
سر ابتعادىا ،،
أسيا باتجاه القرية
يقافيا ثـ السؤاؿ عف ِّ
ُ
ُ

القش مف عمى ر ِ
تتخمؼ عف صاحباتِيا قريباً مف البستاف وترمي كومةَ ِّ
سياج البستاف
وعبر ثغرٍة في
أسيا ..
ِ
َ
ٍ
دفعت رأسي مف ذات الثغرِة وتطمعت  .واذ لـ َأرىا
عت إثرىا .
ُ
وبالتفاتة حذرٍة يميناً وشمالً شاىدتيا تدخؿ  ..أسر ُ

ب عمي تفسيره ِ .
بوغت بعدىا بنجاة تقؼ
دخمت متخفّياً خمؼ سيقاف النخيؿ  ..يص ُؿ مسمعي
ٌ
ُ
ص ُع َ
صوت ىامس َ
كنت عمى ِ
بار ٍ
وشؾ
تباؾ صارخ وقد أحمر وجيُيا وارتعشت يداىا وىي تتطمع بعينيف قمقتيف كأنيا بانتظار أحد ُ ..
ِ
باسميا عندما قَِدـ مف عم ِ
اقترب
أميزه في البدء  ،حتى إذا
ؽ البستاف
أف أنده
َ
شخص لـ ّ
ْ
ووقؼ إزاءىا تبينتوُ
َ
ٌ
َ
ؽِ ،
ِ
بمباسو المدني وشعرِه المصفؼ  .سمعتُو يسألُيا بقم ٍ
مني يا
بوضوح  .آ ّ ..إنو كريـ
ونفاذ صبر  :ماذا تريديف ّ
لكنيا لـ ِ
تقدر عمى ما يبدو  ..فقد خذلتيا عيناىا المتاف
أف تتفوه بكالـ ّ
نجاة  ،ماذا تريديف ؟! ..كانت نجاة تحاوؿ ْ
تصببتا دمعاً
ّ

انفجر
داخمي
َ

فـ في
كدت أصرخ بيا  ،ثـ أرتمي عميو أُشبعو ضرباً  ،بيد ّأني
..
ُ
ُ
تمالكت نفسي كبر ً
ياء بينما ٌ
نفس ِؾ ىكذا يا نجاة ؟ ..لماذا ؟ ..لماذا ؟
يصيح  :لماذا تذلّيف َ

مايس  /مايو 1988
السماوة
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