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إاهداء :
إاىل لك ا ألحبّة يف مجيع ا ألقطار ...
دممت مشعة مضيئة يف حيات ...
حّب لمك ...
فدام ّ
ودام حبّمك يل ...

تقدي :
رشد واحلرمان  .أأ َ
لك من القاممة ذات
أأان إا ٌ
نسان عاش الت ّ
يوم ...
كتـب لمك عن الفراشات !!!...
فهل
تنتظرون ّمّن أأن أأ َ
َ

املهزتة  ،اإىل ذكل
السفن  .وهو ينظر بأأهدابه ّ
إان ّه الطنني اذلي ينبعث من البحر وصياح ّ
امللزج والوجه القذر والعينني اخمليفتني  ،ويلكّمه بصوت أأ ّ
جش حمتبس ،
الطفل ذي الشّ عر ً
وحمرك الس يارة يواصل أأزيزه  ،وقد نبع من وجه الصّب ادلّ هش .
ّ
بدأأ ّ
يـحملق بنظرات شفقة  ،فّل يشعر أأبدا بثقل همنته كام شعر هبا اليوم  .يرى
املعّل
ُ
الطفل كنجم س يختفي عىل صفحات السامء املظلمة  .يراه حم ّبا للعزةل واحلذر  -عىل ما
يبدو -أأمام اضطراابته املفاجئة  ،وهو يمتىن أأن حيذو حذو أأقرانه  ،فقال متلعمث وسط
الظالم املتاكثف :
_ أأريد أأن أأدرس عندك س يدي .
رنت صيحة ارتياح وحتية حلظة اإضاءة مصابيح الزقاق  ،ونسمة خفيفة حتمل أأصواات
هامسة و تكل ا ألجواء مرحة الشذى .
أأجاب ّ
املعّل :
_ ّعرفّن عىل نفسك أأول .
الصّب عينيه الغامئتني يف ازدايد مطرد  ،والزقاق تتصاعد منه راحئة الشواء والبول ،
رفع ّ
أأخذ ميضغ علكة يف هدوء  ،وهو يسري حذاء اجلدار ووهجه يويح بيشء من الغموض .

فهم املعّل مِضنا أأ ّن الطفل قد أأزجعه السؤال  ،وأأنه قد خدش بذكل كربايءه  .أأو أأنه قد
فهم من ذكل تنقيصا منه وازدر ًاء هل .
جتنّب الإجابة  ،وانطوى عىل نفسه ورجع قافال اإىل بيته  ،كَتو ًما كام يبدو  ،ويف هناية
ا ألمر انرصف حىت حني .
يف اليوم التايل ويف نفس املاكن وهو حياول تشغيل س يارته  ،حني بدأأت طالئع النجوم يف
ا ألفق بعدما انسحب الغروب امجليل أأمام حجافل الليل  .وقف الطفل من جديد وهو
يكرر نفس الطلب :
_ أأريد أأن أأدرس عندك س يدي املعّل .
يف هذه املرة أأضاف لكمة (معّل) ،وظل بعد ذكل ملزتما ابلصمت  ،واملدرس يرى فيه ما
حيويه العامل من اضطراب وعدم اس تقرار  ،مفنّدا ّ
لك قسوة وأأمل  ،أكنه ازداد درجة بؤس
عن ذي قبل  .والطفل يرتدي لباسا فضفاضا متوهام أأن ّه بذكل يس تطيع الانتفاع به مدة
برشي  ،وقد أأشاح بوهجه منرصفا من جديد .
أأطول .اكن مفتقرا للشعور ابدلئف ال ّ
مكفهرا  ،وضباب كثيف جحب السامء  ،والناس قد أأصاهبا
اجلو ّ
ويف اليوم املوايل  ،اكن ّ
نوع من امخلول احلزين  ،جيوسون خالل الشوارع  .ففي نفس املاكن وهذه املرة يف الصباح
الباكر  .وقف الطفل شاخما وقد محل يف يده الميىن كيسا من البالستيك احتوى بداخهل
كراسة وقلام  .وعيناه املس تديراتن مثقلتان ابلنعاس  ،وأأنفه ادلقيق ومفه املس تقمي صورة

بومة همذبة  .واكنت مبعيته س يدة جعوز قصرية تش به اجلرذ ا ألسود  ،ويه ختاطبه بلكفة ،
وعيناها قامئتان  ،تمنّان عن اجلد  ،وشفتاها الغليظتان مضمومتان يف غالب ا ألحيان .
أأصبح املعّل شاردا أأمام لك هذا  ،بعدما انرصفت تكل العجوز مرسعة وتركت الصغري .
وملا اقرتب منه أأمسك بيديه وسأأهل :
بّن  ،مل جتبّن  ،من أأنت !!!...
_ ما ابكل اي ّ
وعىل مف الطفل زهرة صغرية من ادلم  ،وملؤه خوف مصحوب ابلتفكري العميق  .اكن املعّل
خشصا طويال  ،ذا شارب أأسود  ،مكور اجلسم  ،مس تجاد الرأأي  ،يندفع يف بعض
منوذيج  ،صارم  ،وقور حمرتم ل يتلكم ببادئة ول
ا ألحيان بال تفكري ول رويّة  ،جا ّد
ّ
عائدة ،وهو فامي بدا من الرأأي وظهر أأن ّه غري موافق عىل التحاق الطفل ابلقسم دون اختاذ
الإجراءات الإدارية الرضورية .
أأحلف يف السؤال من جديد :
_ ل بدّ أأن ختربين من أأنت  ،وملاذا مل تسجل كام ينبغي أأصال ...اللك يعرف
سنسوي وضعك احلايل .
هذا،ولكّن سأأدخكل حاملا يقدُ م املدير لريى كيف ّ
تبَ ّسم الطفل برباءة  ،واس توى عىل مقعد يف اخللف منطواي ضامرا يف معطفه  .بدأأ املعّل
يف رشح ادلرس كعادته وهو خيالس النظر اإليه يف اجليئة واذلهاب .

جفأأة أأىت عىل الطفل الوجع وهو يشكو أأملا يف جوفه  ،ياكد ّميزقه متزيقا  ،وقد بدا عليه
الهزال  ،هيذي دون توقف  .اخرض لون وهجه  ،وأأصبحت شفتاه يف لون الشمع  ،ثقل
جفناه وتقطعت أأنفاسه وتالحقت .
ور ّد من خالل دموعه :
_ ل أأريد أأن أأموت ...
اكن – حىت هذه اللحظة – منشغال بفرك معدته اجلائعة  ،أأخذ ينكث ا ألرض  ،وزوبعة
هادئة من ا ألوهام جتتاح عقهل الصغري وهو يبيك باكءا ّ
متقطعا .
هب نس مي دا ٌئف بعدما انقشعت السحب حتت سامء زرقاء رطبة  ،وراحئة الزهور تُشم
ّ
من ماكن بعيد  .حتولت دهشة ّ
املعّل اإىل ذعر  ،وقد ُملئ القسم ببواعث احلرية واخلوف
املصحوب ابلقلق .شهق الطفل شهقة مرارة  ،والتالميذ الصغار يرقبون حبذر  ،تداخلت
ا ألصوات جفأأة  ،وانقطع اهلمس للحظات فأأصبح القسم أأ َرض موات .
لقد سقط ّ
رب لها ول حافر  ،وهو يقول يف نفسه :
املعّل يف برئ ل ّ
الشقي .
_ ما السبب اذلي حدا بك اإىل هنا أأهيا ّ
فتّش معطفه لرمبا جيد شيئا  ،رمق هاتف أأو عنواان أأو أأي يشء  .وهو يقلب قصاصات
اجلرائد وصور املمثالت وإاشهارات دور السيامن  ،وجد صورة مجعت لك برااي ادلنيا
ووضعته يف فوهة براكن وقد أأصابته يف مقتل .
تأأكّد من جديد معمتدا عىل دقة املالحظة  ،وسأأل الطفل :

_ هل تعرف من يف الصورة !!!
أأجاب الطفل :
_ اإهنا أأيم  ،ويه اليت أأرسلتّن اإليك وسافرت بعيدا  ،ودّعتّن حبرارة أكهنا لن
تعود.
أأحقّا لن تعود س يدي املعّل !!...
انكفأأ املدرس للخلف  ،وقد حتول باكء ا ألطفال ابلقسم اإىل نش يج حزين مؤمل والطفل يبدو
متعبا مهتالاك بعينني محراوتني وشفتني ايبس تني  ،واملعّل يسمع مهسات غامضة وهو يشعر
ابحلزن  ،بل واكد يبيك .
اكن الصغري يس تعطفه واكنت الشمس قد احندرت عىل اجلدار  .قلّب الصورة من جديد،
ومل يس تطع أأن يفرح لدلرجة اليت تذوب معها خماوفه  ،وبدأأت ا ألصوات تفتح وتتداخل .
وهو خياطب نفسه :
_ هل ميكن أأن يكون ما أأراه حقيقة ...؟؟!
ّهز رأأسه بأأ ًس وهنر التالميذ :
_ لكمك حيواانت دواب  ،هذه العصا س تأألك جلودمك  ...اإىل أأماكنمك هيا ...
وملا رأأى ا ألولد عىل حاهلم  ،واللك قد لزم مقعده  ،عانق الطفل حبرارة وهو ينوح :

_ أأهال بك يف كنف أأبيك اي بّن  ،اغفر يل  ،لن أأعيد خطيئيت  ،أأعدك .
فتعانقا بعد اثّن عرشة س نة من احلرمان .
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