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أهدأء
إلى روحى والدي الطاه ترين..
إلى كل ألأخبة..
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كيل بعير

مسع هسيسا يف الشارع كان خافتا يف البداية ،مث
حتول شيئا فشيئا إىل دبيب مسموع ويف األخري صار أشبه
بضرابت متتالية من مطرقة فوالذية على جدار اجلريان،
ذات صبيحة يوم عطلة .أزاح الغطاء عن رأسه ،ترك العنان
ألذنه لتستطلع مصدر هذا الدبيب ،سرعان ما أشعرته أنه
لوقع أقدام ،تدخلت الذاكرة لتستجلي من يكون صاحب
الوقع والناس نيام؟ قفز من سريره ميشي على رؤوس أصابع
قدميه حنو النافذة املطلة على الشارع ،رمى عينه عرب فتحة
ضيقة فيها ،عقدت الدهشة لسانه حني وقع بصره عليها.
أسرع متلهفا إىل فتح الباب ،تعانقا حبنان وغرقا يف عيين
بعضهما البعض ما شاء هللا .مث سحبها بلطف حنو السرير
الذي مازال حيافظ على بعض الدفء .قبل ولوج الغرفة
نظرت إليه وقالت مبتسمة:
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 جئتك مبفاجأة؟ مفاجأة؟ نعم. ما هي؟ أغمض عينيك. طيب. ال تفتحهما حىت أكمل الع ّد إىل غاية عشرة. واحد ،اثنان ،ثالثة......... ،عشرة.مث أخرجت من حتت محالة صدرها ظرفا لفته إبتقان على
شكل سيجار وسلمته إليه ،أتمله جيدا ،برقت أساريره،
تنّحت أخاديد اخلمسني سنة من الضْنك جانبا ،فاسحة
اجملال لوميض ابتسامة مقموعة لزمن طويل كي يرسم
مكاهنا آية الفرح الدفني .بعد أن افتض بكارة الظرف،
تسللت أانمله على مهل إىل أعماق ما بعد الغشاء
8

وخرجت ساحبة معها املفاجأة :شيكا مببلغ مغر جدا
كهرب جسده ،زادت ابتسامة الفرح عن حدها وانقلبت
إىل قهقهة مدوية كاخ كاخ كاخ ،احنىن عليها ،وضمها إىل
صدره من جديد هامسا يف أذهنا.
 طوىب لك أيتها القطة اجلميلة ..وطفق عليهامسحا ابجليد واألطراف..
 الدنيا فرص جيب أن نغتنمها اي حبييب. أنت أفضل من بنت اجلريان ،اليت أرسلت إىل ماوراء البحر لتجلب الدوالر من حقول التوت والتفاح،
فعادت بوليد أشقر مساه أهلها  -ولد العار..
نظرت إليه ابمسة ومهست يف غنج:
 لو مسحت لشقيقيت مبرافقيت إىل هناك الزددان كيلبعري..
 إيه نعم ،لكن أال ترين أهنا ملا تنضج بعد؟ صحيح ولكن اي أبيت هناك يعشقون الفاكهة قبلنضوجها عشقا ال يقاوم...
يونيو 2015
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سيلفي

بعدما دعوته لتناول فنجان قهوة وقبل ان يرشف
الرشفة األوىل ،كنا قد التهمنا يف حديثنا األوضاع امللتهبة
يف الشرق األوسط يف ضيعة األانضول ومروج الشام ويف
ضفاف دجلة والفرات ،دون أن نغفل حقول القات يف
اليمن السعيد .وما كاد ميسح لسانه شفتيه بعد الرشفة
الثانية حىت كنا قد وارينا الثرى األوضاع العفنة يف مملكتنا
السعيدة ،حيث سددان ضرابت موجعة لرأس الوزير األول
القاسح حىت سال دمه ،كما قمنا إبفراغ محولة أكياس من
القمامة على رأس خضراء الدمن وزيرة البيئة أنعم هللا عليها
بكل أزابل العامل .وقبل أن ميطط شفتيه ليمتص الرشفة ما
قبل األخرية ،قال يل مبتسما نسيت أن أخربك أنين عقدت
قراين بتلك اليت رأيتين رفقتها يف السنة املاضية ذات لقاء
ثقايف.
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 مربوك هنيئا لكما. هللا يبارك فيك شكرا.بعد أن أجهز على الرشفة األخرية استأذنين مودعا
وانصرف .وأان عائد إىل قرب دنياي رأيته ورفيقة دربه يهمان
ابلدخول إىل دار قضاء األسرة .قبل أن يبتلعهما ابهبا
انديت عليه فالتفت.
 ايك ال أبس؟ سوء تفاهم بسيط ولكنها أبت إال أن جتعل من احلبةقبة.
 ال تصدقه اي أستاذي ،ليس األمر كما يزعم. ما املشكل إذن؟ إنه خيونين مع.. اي لطيف؛ ما هذا الذي أمسعه اي رجل؟ ليست خيانة مبعىن اخليانة اليت تعرف ،إمنا أردتاالرتباط على كتاب هللا وسنة نبيه أبخرى أطول منها
قامة.
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 ما العيب يف هذه ما دمتما متزوجني؟ اي سيدي إنه يعيب على قصري ،فما انفك يعريينصباح مساء بكوين قصرية جدا ،وأن ارتفاعي ال يتعدى
امليليمرت عن سطح البحر.
 أصحيح ما تقوله اي صديقي؟ لألسف نعم ،وأان أرغب يف الزواج مبن هي أطول منهاقامة وشأان.
 قامة وشأان ،ومن هذه اليت سرتضى هبا ضرة لشريكةحياتك؟
 الرواية.. ماذا؟كما تسمعان الرواية هي اليت ستكون شريكة حيايت.حاولت إصالح ذات البني وإعادة املياه إىل جماريها لكن
أصر على موقفه وركب رأس معاندا:
صاحيب ّ
 أان قرأت حملفوظ وغارسيا وزفزاف وحنا مينا و بلنداحليدري وطه حسني و دوستويفسكي..و ..صار يتلو
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علي أمساء من أعرف ومن ال أعرف بسرعة كواصف
رايضي يلهث وراء كرة ،حىت قلت ليته سكت ،واملسكينة
جبانيب تقفز غرية وحنقا ،حىت أهنا كانت أحينا ترتفع عن
مستوى سطح البحر أكثر من ثالث سنتيمرتات.
 هذا مجيل اي صاحيب قد يفيدك يف إطعام زوجتكالقصرية جدا خريا وزايدة ،وتظهر للعيان تفوح حسنا
وهباء.
 نعم كل ما تفضلت به صحيح ولكن حيرجين أنتستعني رفيقة دريب بكعب عال لتلتقط سيلفي جبانيب.
هذا فراق بيين وبينها ،هذا ما مل أستطع عليه صربا..
2016 -06- 24
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أفراح

أخذت ملءَ رئيت
توقفت عن السري برهةً من الزمن،
ُ
ُ
شحنةً من األكسجني ،وعيناي على الالفتة اإلشهارية
أحسست بتقاسيم وجهي اجلافة تَستعيد
"صالون أفراح"،
ُ
طراوهتا شيئًا فشيئًا ،ما كاد ثغري يفرت عن ابتِسامة جمهولة
اهلُويَّة ،حىت مسعته يَهمس يف أذين معاتبًا:

 هبذه السهولة َتوُّد التخلُّص مين؟جمرد خاطرة خطرت ببايل.
 َّ إمعانك النظر فيها هبذا الشكل يَشي بذلك. إمعاين النظر يف من؟ فيها هي.15

 -يف َمن؟

توان اي خليلي.
ك فُ ً
 ال ُحتاول استغفايل ،إهنا فتَنْت َ اي هذا ،أ َِفصح؛ عمن تتحدث؟

 ال ُحتاول خداعي ،وقل يل :من أين لتقاسيم وجهك هبذاالصفاء واإلشراق؟
جمرد خاطرة خطرت ببايل وكفى!
قلت لكَّ :
 ُ -وماذا عن االبتسامة اليت تألألت يف ثغرك؟

حدث عارض ال أقل وال أكثر.
 جمرد حركة عابرةٌ ،خملصا يل طيلة حياتنا ،فكيف تف ِّكر يف قطع
 -عهدتك وفيًّا ً

حبل وصالنا بعد هذا العمر املديد من عشرتنا ،نظرة

لتد َّك
واحدة منك إليها
ت بلُبِّك ،وكانت كافية ُ
فاستأثر ْ
َ
صرح األربعني سنة من األُلفة!
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عد ،من هذه الفاتنة اليت تزعم أهنا استحوذت على
 مل تقل بَ ُِّليب؟

إيل ،أقول لك من
 عندما تُشيح بوجهك عنها وتلتفت َّتكون.
 ها أان قد فعلت. أفراح! أفراح! عن أية أفراح تتكلَّم اي هذا؟اكتساح
 أال يعود الفضل هلا يف افرتار ثغرك عن أسنانه ،و ِمسحة واسعة من االبتهاج حمياك؟
 دعين ِمن األلغاز ،قل يل :ماذا تقصد دون مواربة؟ بل قل يل أنت :ملَ تَنوي هجراين؟ هل أصبحت ًّعليك
كال َ
اي رفيق دريب؟!
لت على موديت بك اي توأم روحي!
 أان ما ز ُ -هل أنت صادق فيما تقول؟
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ِ
الصدق.
 -صادق كل ّ

ِ
الود الدفني؟!
 هل ًفعال مل تُصبك أفراح بسهم من سهام ّ
 عمن تتكلم؟ أفراح هذه  -وهو يشري إىل لوحة الصالون اإلشهارية اليتُكتب عليها خبط أنيق "صالون أفراح"  -أليست هي اليت
متزقت هلا نياط فؤادي
استوقفْتك ،ورش ْقتَها بنظرة عميقة َّ

خشية أن تَستبدلين هبا؟!
 اي لك من غيور! -طمئين اي عزيزي.

اطمئن اي توأم ُروحي ،اي ُحزين العميق!
َّ
 صحيح؟وقد هتلَّل وجهه الكئيب.
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عنك ،وشهادايت اجلامعية التهمْتها نريان
 أىن يل أن أختلى َاليأس ،واألمل اغتاله االنتظار؟!

ََْن قر َير العني اي ُحزين العتيقَ ،ن إىل جوار إخفاقي ،ال
تَ ِ
ستفق.
 4يوليوز 2016
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محض خيال

أي تشابُه يف
تنويه :هذا النص ال عالقة له ابلواقع ،و ُّ
األحداث أو األمساء فهو حمض ُمصادفة.
هب أنك كاتب ِرو ٍ
اية أو َّ
قص ٍة قصريةٍ ،ولقد َّ
مرت مرحلةُ
ْ
ُ
املخاض رغم عُ ْسرها بسالم.
لت :مرحلة املخاض؟!
 أقُ َ-

نعم!
أي خماض؟
خماض اإلبداع.
فهمت.
آه
ُ
ٍ
بسالم ،ودون
أيضا مرحلة الوالدة رغم عُ ْسرها
َّ
ومرت ً
ضع العملية القيصرية.
اللجوء إىل ِمْب َ
لت :الوالدة؟!
أقُ َ
نعم!
21

 -مل أعُد أفهم شيئًا.

قصةً  -إىل
 أقصد ابلوالدة خروج املؤلَّف  -روايةً كان أم َّالوجود.
ٍ
ض ٍع وال
 لنفرض أن املطبعة وضعْتهبسالم وبدون ِمْب َ
مشرط.
ك...
قرعا على ابب بيتِ َ
 -وبعد حني من الدهر تسمع ً

ِ
ِ
رحبًا به.
 سأقوم ألستطل َع َمن الطَّارق ،مث أفتح له الباب ُم ّرجال الشرطة.
هب أن الطارق هم ُ
 ْ -سأستفسر منهم عن سبب الزايرة.

حبضورك إىل ِ
منك أن تُ ِّ
الق ْسم.
شرفَهم
َ
هب أهنم طلبوا َ
ْ -

 سأفعل ما دامت كرشي خاليةً من أية عجينة ،وليس يفطنجريت ما أخاف عليه من االحرتاق.
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-

-

-

أبلغوك أنه ال َّ
بد من مثولِك أمام احملكمة بتُهمة
هب أهنم َ
ْ
ٍ
شخص أو جمموعة أشخاص
حق
السب وال َق ْذف يف ِّ
ِّ
والتشهري هبم.
سأنفي هذه التُّهمة ما دام لساين بريئًا منها.
عزًزا ابلواثئق،
ك َّ
صك ِّ
االهتام ُم َّ
هب أهنم تلَوا على مسمعِ َ
ْ
ت عليهم
وحبضور األشخاص الذين قيل لك :إنك سلَّطْ َ
ك.
نريان ُ
ومحَ َم لسانِ َ
احلق ،وأنفي هذه
سأرفع يدي وأقسم أنين لن أقول َّإال َّ
وتفصيال.
ً
اال ِّهتامات ُمجلةً
ك
هب أن هؤالء األشخاص
أيتونك أبمساء أبطال َّ
قصتِ َ
َ
ْ
ك ،ويُقسمون أبغلظ األميان أمام القاضي أن
أو ِروايتِ َ
ك،
َّ
أمام َ
املسمى فال ًان يف ِّ
النص ما هو َّإال فال ٌن هذا املاثل َ
واملسماة فالنة ما هي إال ّلال أم اخلري هذه املكسوفة احلال
ِ
نصك زوجة سيدي
يف دار الشرع هذه ،وأما اليت مسيتها يف ّ
عينيك ،وأن األمكنة
أمام
َ
وموالي ،ها هي حية تُرزق َ
النص أبمساء كذا وكذا ،يف الواقع ما هي إال
الواردة يف ِّ
23

عمارة احلاج فالن ،وضيعة ّلال فالنة ،وفيال سيدي
فرتالن.
 سأقول هلم :إن أمساء األشخاص واألماكن الواردة يفمتت ألي أحد أو
النص ،هي من حمض املصادفة ،وال ُّ
ِّ
مكان أبية ِصلة.
-

-

لك :إن الشخص الذي استحوذ
هب أن أحدهم قال َ
ْ
على قطعة األرض الكائنة يف دوار كذا بطُرق غري مشروعة
تكبت
النص ً
فالان ،وإن اليت ار ْ
هو فالن ،وأنت مسيتَه يف ِّ
ِ
ك يف املكان الفالين هي فالنة ،واملكان
نص َ
جرمية كذا يف ّ
هو مكان كذا.
يف هذه احلالة ستكون احملكمة قد وصلت إىل احلقيقة.
أية حقيقة؟
االهتام.
جروين إىل قفص ِّ
حقيقة هؤالء األشخاص الذين ُّ
شخصيات
إليك
هب أن احملكمة َّقررت
إدانتك مبا نسبته َ
َ
ُ
ْ
ِ
ك.
إبداع َ
سأرفع يدي وأُقسم...
24

حكمت احملكمة ابجللسة العلنيَّة املنعقدة يومه وحضور
السيد..يف القضية املقيدة جبدول احملكمة ..برقم..
على ..بتاريخ ..بعد الطالع على ..واملداولة ..حيث
إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ،وحيث..
موضوع الدعوى ..املقرر قانوان وفقا حلكم املادتني
رقمي ..وملا كان ما تقدم ،وكان الثابت ..حكمت
احملكمة بقبول الدعوى شكال ..ويف املوضوع ..طبقا
ملقتضيات الفصل ..حضوراي ..ابلسجن ..مع وقف
التنفيذ ،وأداء غرامة مالية.
 ما هذا اي هؤالء؟..ماذا دهاكم؟ أان بريء.السجن أحب إيل مما تتهموين به.

 10غشت 2016
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دوباج

ما كذب من قال إننا نعيش يف زمن العجائب
والغرائب ،انهيك عن احلروب واملصائب ،من يصدق أن
تناول املنشطات هو أمر مرتوك للرايضيني فقط .فمؤخرا
سألت صاحيب القوقجي اجلديد عن جمموعته الققجية اليت
التهمت يف كتابتها من وقته الثمني ،ما يقطعه البطل
العاملي اجلمايكي أوسني بولت يف سباق املئة مرت.
 هل دفعت جمموعتك لدار النشر؟أجابين بصوت خفيض.
 نعم.قبل أن حيور الكالم عن حالة الطقس ومباراة الديريب،
عاجلته بسؤال اثن.
 مىت سنحضر عقيقة ققجياتك؟ لن أحتفي هبن أبدا.27

 وهل تريد وأدهن؟ ذاك ما أزمع فعله لقد خينب ظين بنات الكلب. ماذا حدث؟ دار النشر رفضت نشرهن.. أبي ذنب؟ بعد أن أخضعن للفحص يف خمترب السردايت ،تبنيأهنن تعاطني للمنشطات.
 منشطات! مبعىن أنين حقنتهن حبرب غريي من الكتاب.. يعين؛ ال حياء يف أدب اهتموك ابلسرقة املوصوفةلكتاابت غريك؟
2016 08 18
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ليتني كنت شاعر

كلما ال قتين الظروف به وجتاذبنا أطراف احلديث يف
شىت املواضيع إال وشنف مسعي بقوله :ليتين كنت شاعرا
ويزفر زفرة مديدة مث ينصرف .ذات مرة قطعت حبل
زفرته املديد سائال إايه:
 مل تتمىن لو كنت شاعرا؟ مخن أنت ملاذا؟ لتستميل قلب حبيبتك. ال (وهو يبتسم) لتؤلف ديوان شعر وتكون لسان املدينة؟ ال وألف ال. ليقال عنك أمري أمراء الشعر. ال (حبركة من رأسه)29

 لتتحول بقدرة قادر إىل كائن روائي وتظفر بنوبللآلداب.
 ال ال ال. لتشن غارات عنيفة من اهلجاء على خصومك. أبدا ال. لتبيد كلمات األغاين الرديئة بقصائدك اجليدة. وال هذا هو السبب. اللهم إين أعرتف لك خبيبة ختميين هيا قل مل تتمىن لوكنت شاعرا؟
 لوكنت شاعرا :ألعددت للوزراء مسا انقعا ** فسقيتآخرهم بكأس األول.
 فقط؟ ليتين كنت شاعرا آآآآآآآآآآآآآه وماذا عن الوزيرات؟ آآآآآه ليت يل شاعرة. 31غشت 2016
30

نصيحة

ملت إليه بصفحة اجلريدة قائال:
 اقرأ هذا اخلرب؟ أي خرب؟ خرب حول الوضع يف منطقة.اي صديقي خذها مين نصيحة؛ وال أتخذها مين قلة
صواب :اترك السياسة للسياسيني ،كما ترتك الصحة
لألطباء ،والغذاء للفالحني ،والبيع والشراء للسماسرة
والتجار ،والطرب للمطربني ،والرايضة للرايضيني ،والتعلّم
للمعلمني ،وأعطاب السيارة للميكانيكيني ،والعمران
للبنائني.
استمر يذكر الشيء تلو اآلخر ومن هم أدرى بشعابه،
و ّ
واجلريدة تتكمش يف بدي رويدا رويدا ،وأنفاس صاحب

31

اخلرب تتصاعد بني أانملي حسرات ..اترك الثوب
للخياطني واخلشب للنجارين .حىت قلت ليته سكت.
 أجل صديقي سأفعل إن شاء هللا الرمحن الرحيم وأتركاحلديد للحدادين ،واملوتى للغسالني والبحر للحراكني،
واليناصيب للمقامرين ..والرشوة للمرتشني والسجن
للسجانني.
 ها أنت ذا أصبحت مثقفا عاقال واعيا. و أنت اي حبييب أنصحك نصيحتني لو تفضلت. تفضل صديقي الدين النصيحة يقول احلديث يف هذاالصدد :تناصحوا..تناصحوا..تناصحوا..
 ما علينا ال تتعب نفسك عزيزي أعرف تتمة احلديث. ذكرين به جزاك هللا خريا. تناصحوا يف العلم ،فإن خيانة أحدكم يف علمه أشدمن خيانته يف ماله ،وإن هللا سائلكم يوم القيامة.
 متاما ،اآلن سأودعك. أجل لكن ليس قبل أن تسمع نصيحيت.32

 تفضل ،تفضل ،ما أنسانيها إال الشيطان أخزاه هللا. النصيحة األوىل أنصحك أن ترتك األدب لألدابء. مهممم والثانية؟ أنصحك أن ترتك الدين هلل.وأخريا سكت وانصرف ،وهو يستعيذ ابهلل من الشيطان،
والنادل يف إثره يسأله دفع مثن قهوته.

 21دجنرب 2016
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34

لماذا تكتب؟

وهو يسلمها نسخة من خمطوط جمموعته القصصية
اجلديدة؛ سألته سكرترية املطبعة بعدما تصفحت أوراق
املخطوط بنظرة شاملة ،تروم من خالهلا معرفة عدد
الصفحات إمجاال.
 أستاذ هل تسمح يل أن أسألك سؤاال؟ تفضلي. ملاذا تكتب؟ سؤال كبري؛ واإلجابة عنه ختتلف من كاتب آلخر،لكن ال أبس من أن أديل بدلوي ألجيب عنه؛ وأرجو أن
أوفق يف ذلك ،ببساطة فأان أكتب ألساهم يف اقتصاد
البالد فقط.
 تساهم يف اقتصاد البالد ابلكتابة ههه.. مل تضحكني؟35

 ألنك جبوابك هذا ،تذكرين بعبارة إشهارية قدمية علىصفحة علبة عود الثقاب وجدهتا مؤخرا بني التحف النادرة
اليت حيتفظ هبا أيب يف دوالبه إىل جانب ساعته اليدوية
دوغما.
 أجل؛ ابلكتابة سأحرك من جانيب عجلة التنمية يفهذا البلد.
 لو تفضلت بشيء من التفصيل. ما علينا سأشرح لك هذا. شكرا أستاذ. عندما أطبع الكتاب ،سأوزعه على املكتبات أليسكذلك؟
 طبعا ،طبعا. طيب؛ آنسيت تذهبني إىل املكتبة؟ مسألة مفروغ منها. مجيل.36

 هللا جيمل أايمك. العفو؛ عندما يسرق نظرك عنوان كتاب من احملتملأنك ستقتنيه ،أليس كذلك؟
 طبعا ،طبعا سأشرتيه. مجيل؛ وعندما أتخذينه ستقرئينه أليس كذلكآنسيت؟
 طبعا ،طبعا سأقرؤه. حسنا؛ من هنا سيبدأ دوري يف املسامهة يف اقتصادالبالد،وستكونني أنت وجمموعة من األشخاص ضمن هذا
املشروع.
 طبعا ،طبعا..لكن هال شرحت يل كيف؟ طبعا ،طبعا..لكن ليس قبل أن تصحبيين إىل السيدغارسيا ماركيز لننتزع منه جوااب على سؤالك هذا ،مارأيك؟
 -طبعا ،طبعا؛ أوافقك الرأي.

37

 هيا بنا؛ لعله يكون اآلن قد استفاق من قيلولته،فهو يقيل كل يوم حتت شجريت التوت العمالقتني الوارفيت
الظالل على سريره اهلزاز.
 سرير هزاز! طبعا ،طبعا ال؛ لنقل سريرا أرجوحة. أرجوحة! طبعا ،طبعا ال؛ لنقل قطعة قماش مشدودة منطرفيها إىل جذعي شجرتني ،هل فهمت؟
 طبعا ،طبعا ال.. ال! بل نعم. ها قد وصلنا إنه مستيقظ ومستغرق يف القراءة،ميكنك أن تسأليه بنفسك.
 طبعا ،طبعا سأسأله بنفسي ،لكن أخشى أن أزعجهوهو مستغرق يف القراءة..
38

 ال عليك؛ ليس احلال كما لو كان منهمكا يفالكتابة.
 عمت مساء سيدي. مرحبا؛ تفضال هل من خدمة؟ أريد فقط أن نعرف ملاذا تكتب؟ أكتب لكي أانل املزيد من حب أصدقائي..2017 6 18
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40

هذا فراق بيني وبينك

فيما مضى من الزمان؛ كنت أكتب ويدي على
قليب خمافة أال يفهم القارئ ما أكتب ،أما اآلن وابتداء من
هذه اللحظة الفاصلة فسأكتب ويدي يف جييب ال خوف
على قليب وال على القارئ ،لن أكرتث به أفهم أم مل يفهم
ما أكتبه؛ متسلحا يف ذلك بسالح عتيد سالح احلداثة
والنقد من صنع النقاد اجلدد نقاد ما بعد احلداثة الذين
ينقبون يف املتون عن كل شيء إال عن املعىن.
كم هو مجيل أن تكتب كتااب من ألف صفحة وصفحة،
تكون بدايته هي هنايته وال لب له ،لن تشعر أبي حرج
وأنت ترد على القارئ بصدر منتفخ :

41

 تريد أن أوضح لك ماذا أقول يف هذه الصفحة ومابعدها؟
أجل.اقرأ وكفى وال تبحث عن املعىن.مل أفهم شيئا. يبدو أنك قارئ غارق يف مستنقع الكالسيكية. ماذا؟ أال تدري أننا حنن معشر األدابء قد جتاوزان عصراحلداثة بكم سنة فكرية؟
 ! .... حرر عقلك ،أرح نفسك من عبث البحث عن املعىنوعن الفهم.
 ! ..... حنن يف عصر ما بعد احلداثة اي هذا!42

!.... . هيا واصل القراءة ابلصحة والراحة ،كتايب القادمسريحيك حىت من تعب عينيك..
 كيف؟ ابستثناء العنوان واسم املطبعة واتريخ الطبع واسماملؤلف اليت ستجدها يف الصفحة األوىل منه ،ستكون
الصفحات االلف األخرى صفحات بيضاء ال كتابة
فيها..
 بيضاء؟ نعم؛ بيضاء كالثلج تثلج العقل والصدر تسر الناظرين،الفضل كل الفضل يف هذا اي هذ يرجع جليل ما بعد
احلداثة..
 أريد أن أفهم. أمل أقل لك ال تبحث عن الفهم.43

 أريد أن أعرف ما ذا يعين؟ يبدو أنك غيب ومكبل أبغالل الكالسيكية العقيمة. يعين.. هذا فراق بيين وبينك. أريد فقط أن أعرف.. لن أنبئك مبا مل تستطع عليه صربا.. 24يناير 2017

44

حراك

بعد إفطار هذا اليوم بقليل؛ التقت القصة القصرية
ابلقصيدة كما يف املوعد الذي اتفقتا عليه دون أتخري وال
تقدمي ،حيث قررات الذهاب إىل ميدان احلراك ولكل واحدة
منهما دوافعها اخلاصة هبا حلضور حراك هذا املساء ال
يعلمها إال احلق سبحانه ،بعدما أصبح احلراك أشهر من
انر على علم.
ومها يف طريقهما إىل حمج املتظاهرين ،صادفتا السيدة
الرواية واقفة عند ابب منزهلا وكأهنا تنتظر أحدا ما،
فبادرهتما ابلتحية وردات عليها بتحية أحسن منها ،وبعد
دردشة قصرية سألتهما عن سر خروجهما يف هذه العتمة؟
ردات خبفة وبلسان واحد ،وكأهنما شقيقتان توأمان:
 حنن ذاهبتان إىل ميدان احلراك اي عمة! إىل ميدان احلراك؟45

سألت السيدة الرواية فاغرة فاها يف اندهاش.
 هل يف األمر ما يثري دهشتك عمتو! اي للمفارقة العجيبة؛ أان بدوري أريد الذهاب إىل هناك،كنت فقط أحبث عن رفيق..
 معك حق الرفيق قبل الطريق.قالت القصة القصرية ابمسة.
 يسران مرافقتك لنا عمتو.قالت القصيدة.
 احلمد هلل الذي مجعين بكما من غري موعد.توسطتهما السيدة الرواية ماسكة كل واحدة منهما بيد،
وانطلقت هبما حنو امليدان هامسة يف آذاهنما:
 جيب االنتباه إىل املطبات حىت ال خييب مسعاان. أية مطبات تقصدين عمتو ،فالدرب سالك ومعبد؟سألتها الصديقتان.
 -عفوا عفوا صغرييت؛ أقصد احلواجز املخزنية.

46

 شكرا عمتو؛ نرجو من هللا أال نقع يف فخاخ املخزنحىت ال خييب أملنا يف بلوغ هدفنا.
قالتا بلسان واحد .قبل وصول امليدان املقصود تناهى إىل
مسع الرفيقات الثالثة هدير احلناجر وهي تصدح
ابلشعارات ،فشرعن يف طي املسافة املتبقية خلط الوصول
طي الكتاب ،يف رأس أحد األزقة الحظن قطعة من الليل
تتحرك حنوهن ،وإن هي إال حلظات وجيزة حىت أمسكت
يد كومة الظالم بتالبيبهن ،وشرعت تستنطقهن دون
مقدمات:
 إىل أين أننت ذاهبات يف هذه العتمة؟ إىل ميدان احلراك.ردت القصة القصرية والقصيدة ودائما بلسان واحد ،هبذا
البوح الصريح مل يرتكا الفرصة للسيدة الرواية كي تناور
للتهرب من اجلواب.
 مل تردن احلضور إىل احلراك؟ أان ذاهبة للبحث عن أحد أبطايل قيل يل إنه هناك.47

ردت القصة القصرية على عجل.
 وأان أرغب يف استكمال أحد أبيايت ،أريده أن يكونهو واسطة العقد.
أجابت القصيدة .وبعد شيء من الصمت قالت الرواية:
 أما أان؛ فأروم التنقيب عن حدث اترخيي مؤثر أريدهأن يكون أبرز أحداث فصويل اخلمسة.
بعد االستماع إىل أجوبتهن ،أو ابألحرى إىل سر الرفيقات
الثالثة الالئي حافظن عليه طيلة رفقتهن ،قالت كومة
الظالم:
 وأما أان؛ فأان املخزن ،مىت أرفع اهلراوة تعرفنين ،لكن الأبس من أن أسدي لكن خدمة جليلة تلبية لرغبة كل
واحدة منكن..
قاطعنه متوجسات:
 -كيف ذلك؟

48

 سأوفر عنكن عناء الزحام والتدافع والكر والفر يفميدان احلراك ،ألبعثكن على جناح السرعة إىل ميدان
عكاشة هناك؛ أكيد ومؤكد تتحقق رغبتكن.
 11يونيو 2017
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أبو عرف ملكي يفقد وسامته

يف إحدى الضيعات النموذجية كانت دجاجة
تتقاسم العيش يف سالم مع حفيدها أيب عرف ،رفقة ثلّة
من البهائم؛ فرس وبغل ومحار يكىن أبيب حافر ،وبضع
خرفان ،لكل منهم عمل يقوم به أحسن قيام ،طبعا حتت
إمرة رب الضيعة .فالبقرة وظيفتها أن ترعى جيدا يف
أطراف املزرعة ،لتحلب يف الصباح الباكر وينتفع حبليبها
رب الضيعة وأهله ماداي وغذائيا ،أما احلصان فمهمته هي
جر عربة سيده ذهااب وإاياب إىل السوق األسبوعي
للتسوق ،ويف بعض األحيان كان حيمل صاحبه حني
يرغب يف زايرة أحد األقارب أو األصدقاء .بينما أنيطت
مسؤولية احلرث والدرس ابلبغل ،وأسندت مهمة جلب
املاء من البئر إىل أيب حافر ،فضال عن حتريك حجر
طاحونة الزيتون لعصره حني قطافه ،وتكفلت اخلرفان
بتسميد الرتبة بروثها ،يف حني اهتمت الدجاجة بتزويد
51

األسرة ابلبيض ،وجتشم الديك مزهوا بصوته عناء إيقاظ
أهل الضيعة من النوم قبل كل إشراقة مشس ،لينهض كل
ذي عمل إىل عمله ،ويتفرغ هو إما إىل البحث عن بذور
بعض املزروعات ،أو النبش يف األرض للظفر ببعض
الديدان ،مث خيلد بعد ذلك للراحة حىت ميالد فجر جديد.
استمرت احلياة على سجيتها يف الضيعة رغم
ّ
راتبتها ،إىل أن ظهر جار جديد للضيعة ،حيث تغري منط
العمل فيها رأسا على عقب؛ ذلك أن الديك املسؤول عن
تدبري الزمن أخ ّل ابملهمة املنوطة به؛ إذ مل يعد يضبط

موعده إليقاظ اجلماعة يف الوقت احملدد مع إشراقة كل
صباح ،فكان اترة يوقظها يف منتصف الليل ،واترة أخرى
يوقظها يف وقت الضحى ،الشيء الذي عرضه للتعنيف
من صاحب الضيعة ،كما جعله مثار شكوك قوية وسط
أوج ّن
اجلماعة؛ فمن قائل أصابه ٌّ
مس من الشيطانُ ،
جنونه ،إىل قائل إنه يتعاطى للمخدرات .رغم الريبة اليت
أاثرها حوله ،مل يبح ألي كان عما أملّ به ،وإن حاول العودة
52

إىل جادة الطريق ،أبن صار يؤدي عمله كما يف سالف
عهده ابلضيعة .بيد أنه مل يفلح يف ص ّد النظرات املريبة
إليه ممن حوله ،كما مل يستطع إقناع اجلماعة ابعتباره كائنا
سواي ،يتمتع مثلهم بكامل قواه العقلية ،ويبحث مثلهم
ّ

عمق
عن مكان آمن حتت الشمسّ .
أىن له ذلك وقد ّ
تواريه عن أنظارهم بني الفينة واالخرى ،هواجسهم إزاءه.
ذات مرة اقتحم احلمار خلوة الديك ودان منه شيئا فشيئا
نفض هذا األخري ريشه وسوى حبركة خفيفة عرفه ،مث قال
للوافد عليه:
-

 هل جئت لتذكرين من جديد بضرورة احرتام أوقاتأخل بواجيب مرة أخرى.
اإليقاظ ،اطمئن لن ّ
 ال ليس هلذا الغرض جئتك اي صديقي! فلم جئت إذن؟ جئت ألطرح عليك سؤاال أصالة عن نفسي ونيابة عناجلماعة ،طاملا ّأرقنا مجيعا.
 على الرحب والسعة تفضل أاب حافر.53

 لقد الحظنا أنك لست على أحسن ما يرام ،إذ ملتعد ذاك الديك احليوي الذي ميأل الضيعة مرحا ونشاطا،
بصياحه يف األوقات املعتادة ،وحبركته الدؤوبة من مكان
إىل آخر ،ال شك أنّك تعاين من مشكل ما؟
 أشكر لك اهتمامك يب ،اطمئن أان خبري واحلمد هلل. اي صديقي قل احلقيقة وال حتاول املراوغة ،وهذا عرفكقد امتقع لونه!
 أما وقد أحلحت على معرفة سبب علّيت ،فسأبوح لكحبقيقة ما أملّ يب شريطة أال تطلع اجلماعة عليه.

سرك يف صدري إىل األبد ،هيا أخربين
 أعدك ،أن أدفن ّرب الضيعة.
علي ّ
قبل أن ينادي ّ
مرة وأان أجتول بني
كل ما يف األمر ،هو أنين ذات ّ
 ّأشجار التني اليت تسيّج حقل ال ّذرة؛ أغرتين إحدى الثمار
بنضجها وبربوز لبها األمحر القاين ،كما أغرت فاكهة
الشجرة امللعونة سيدان آدم ،فصعدت بسرعة اللتهامها،
وبينما أان أنزل أدراجي إذ يب أملح سراب من الدجاج يف
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وحب االستطالع ،إىل
الضيعة اجملاورة ،ودفعين نزقي ّ
تسور السياج الفاصل بني الضيعتني ،ألجد نفسي
ّ
بينهن ،ليتين ما فعلت ذلك ليتين ما فعلت..
فجأة أطرق الديك رأسه وحتشرج ،إىل أن مهس أبو حافر
يف أذنه مواسيا؛ على رسلك اي صاح ،هون على نفسك،
أرجوك أكمل احلكاية
إحداهن بنظرة كالسهم،
 وأان وسطهن ،رشقتينّ
حركت نياط فؤادي وأحرقت حناايه ،فلم أدر ما أصابين،
ّ
فأحسست مبيلي الشديد حنوها دون سائر بنات السرب،
احلب من منقاري إىل
وبدون تفكري صرت أقدم هلا ّ
منقارها ،فتلتقطه هي بغنج ودالل ،الشيء الذي زادين
افتتاان هبا ،إىل درجة اهليام.
 أنت حمظوظ اي صديقي؛ إذ استطعت أن تنسقب يف مناسبة واحدة ،ليت احلظ يبتسم يل
ب واحلُ ِّ
بني احلَ ِّ
احلب ابلتنب والشعري،
كما ابتسم لك ،فأجد من أابدهلا ّ
اعذرين عن مقاطعيت لكالمك ،فأان أغبطك.
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 من حسن حظي ،أن السرب مل يوجد فيه قائدلعل هذا ما جعل نوار الفول اليافعة ذات
يتدبر شؤونهّ ،
املنقار الذهيب ،واجليد املكتنز ،واألظافر العاجية ،والعرف
القرمزي الناتئ ،والريش الرمادي السميك الناعم ذي
احلب ما جعلين أفقد
علي من ّ
الندف البيضاء ،تغدق ّ
كل ما
أخل بعملي املعتاد يف الضيعة ،هذا ّ
أحياان صوايب و ّ
يف األمر اي صديقي !
سر
 اآلن اطمأن قليب على حالتك ،وعرفت ّاهتمامك بعرفك امللكي ،وأنت تغادر خفية الضيعة إىل
وجهتك املنشودة ،دمت سعيدا.
 اي لقوة مالحظتك اي أاب حافر شكرا على االهتمام،دمت خملصا.
لتبديد الشكوك من حوله ،استعاد أبو عرف ملكي نشاطه
بني اجلماعة كما يف سالف عهده ،بيد أنه مل يستطع
التخلص من مسحة من الشرود الذهين ،والتفكري يف
مالقاة احلبيبة مىت سنحت له الفرصة بذلك .كما ازدادت
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عنايته بعرفه القرمزي أّميا عناية ،دون إغفال نظافة هندامه
املخملي ،هكذا قضت مشيئة هللا ،أن يستعيد العاشق
عافيته وحياته الطبيعية بني مجاعته ،وأن يشبع حالته
الوجدانية بعالقته الغرامية مع عشيقته بعد انسجامهما
وتوافقهما يف كل شيء.
وما إن توطدت العالقة بني العاشقني ،حىت وفد على
مجاعته ضيف جديد ،ضيف من عائلته؛ إهنا دجاجة برقبة
عارية ،وريش شبه منتوف فقد لونه ،ورجلني عقربيتني
شديديت الصالبة ،مل تلق من ابن جلدهتا يف الضيعة اي
ترحيب أو اهتمام يذكر بعد الثالثة أايم األوىل من
الضيافة ،إذ اعتربها فردا عاداي من أفراد أسرة الضيعة.
لكن الوافدة اجلديدة أسرهتا يف نفسها ومل تبدها له،
وراحت تتعقب خطوات زميلها يف الضيعة ،وتبحث عن
سر صدوده عنها إىل أن وجدته ،فاكتشفت حقيقة
ّ
ارتباطه ببنت اجلار ،فاندلعت انر الغرية يف صدرها حىت
كادت أتيت على ما تبقى فيه من ريش .ودون إبطاء
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فكرت يف الكيد له ،واتبعت الفكرة العمل؛ فبينما هو
يغط يف نومه ذات ليلة بعد عودته من زايرة احلبيبة،
عمدت إىل نشب خمالب أصابعها احلادة يف رأسه ،تروم
سر اجنذاب الغري إليه ،وابلفعل مل يستطع
اقتالع عرفه منهّ ،

يفتك رأسه من بني خمالبها احلادة املعقوفة،
النائم املتيم أن ّ
لرب
إال واتجه بني رجليها .وحىت ال ينتقم منها ويشكوها ّ
الضيعة ،ابدرت ابالعتذار له وهي تذرف دموع األسف
على ما ابدر منها وتتعوذ من الشيطان الرجيم ،معلّلة ذلك
أبن كابوسا مزعجا هو السبب .وألن قلب العاشق مسوح
كظم غيظه ،ودارى صلعته وهو حسري حبزن عميق،
وانشغل ابلتفكري أبي رأس سيقابل توأم روحه؟ قبل أن ينتشر
خرب فقدانه لتاجه ،ويصل إىل أمرية أحالمه ،تسلل خلسة إليها

ودون إطالة قال هلا إبجياز شديد:
 أان شقيق صاحب العرف امللكي. مرحبا بك. جئت أمحل إليك رسالة منه.58

 ماهي؟ هاك اقرئيها.ما كادت تودعه حت شقت غالف الرسالة لتقرأ فيها ما يلي:
توأم روحي الغالية؛
إنه ملن دواعي األسى واحلزن العميق ،أن أخربك أبنين أصبت
بعارض صحي قد يلزمين الفراش ملدة قد تطول بضعة أشهر ،ويف
علي املوىل ابلشفاء والعافية ،تفضلي أيتها العزيزة
انتظار أن ّ
مين ّ
بقبول فائق حيب وتقديري.

اإلمضاء حبيبك أبو عرف ملكي.
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موطئ حبة بن.

قبل أن أشد الرحال إىل مسجد احلي ألداء صالة
اجلمعة قالت يل أم اخلري:
 ها هو ذا املؤذن يؤذن األذان األول وأنت ال تزالتعبث هباتفك ،فمن املستحب أن تذهب إىل املسجد
ابكرا.
 لن أذهب حىت يفرغ اخلطيب من خطبته ويشرعاملقيم يف إقامة الصالة.
 أستغفر هللا العظيم ..اتق هللا اي رجل ..استعذ ابهللمن الشيطان الرجيم.
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 أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم. هيا توكل على هللا وقم أجب املنادي. اي أم اخلري؛ مل العجلة فموضوع اخلطبة أعرفه سلفا. هل أطلعك عليه اخلطيب؟ ال؛ ولكن أعرف أنه سيخوفنا من مغبة الذهاب إىلالبحر ومن مغبة إطالق العنان للعيون لتسرح وترتع يف
حلوم النساء النيئة.
 نعم اخلطبة هذه. ولكنها ال تعنيين يف شيء. كيف ال تعنيك ،أو تربئ نفسك؟ تريدين أن تعريف احلقيقة؟ أجل. احلق احلق أقول  :الشقي الشقي من كان بصرهأضعف من بصري أقل من ستة على عشرة.
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 اللهم اي فالق احلب والنوى ،أمحدك على أن أعطيتلكل امرئ منا ما نوى.
ما إن سلم اإلمام حىت مرقت من املسجد مروق
السهم من القوس ،عرجت على اللبان على اللنب البارد
يلطف من حرارة القيض والبحر ويصرف نظري عن
اللحم املشوي فوق رمال الشاطئ ،دخلت املنزل أتصفد
عرقا ،استقبلتين أم اخلري سائلة:
 ما بك تلهث؟ خذي اللنب وأنقذيين بشربة ماء. ما اخلطب؟ لقد صدقت نبوءيت اي أم اخلري. أية نبوءة اي رجل؟ لقد كانت اخلطبة كما قلت لك آنفا ،كانت مبثابةإشهار لفيلم إاثرة سيعرض يف قاعات السنيما قريبا..
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الصيف والبحر ..احلرارة والبحر ..العري والتدليك..
التدليك رجل امرأة ..التدليك امرأة رجل.
 وحيك اي رجل ال تسخر من ورثة األنبياء. بل وحيه هو. اتق هللا اي رجل فلحم العلماء مسموم. لقد تدارك املوقف فرغم فتنة البحر وما حوت مل يفتهأن خيصص حيزا مهما يف دعائه يف هذا اليوم املبارك
ألهل العراق والشام ابلنصر املكني .لست أدري مل
تذكرهم اليوم واليوم ابلضبط؛ عكس خطبه السابقة حني
كان الظالم يبسط جناحه على أرض اهلالل اخلصيب،
مل يكن أيبه هبم البتة.
 أكيد أنه دعا إىل أهل اليمن السعيد أيضا أبنيستعيدوا سعادهتم السليبة.
 هذا ما مل يفعله ومل خيصص هلم ولو موطئ حبة بنيف دعائه.
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 وماذا عن فلسطني؟ فلسطني؟ أجل فلسطني؟ -فلسطني عربية بال حلول استسالمية.
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يقطينة.

مل يكن يدندن أبدا أبية أغنية سواء كانت شعبية أم
عصرية ،أمازيغية أم عربية ،غربية أم هندية ،ال أحد من
املطربني عربيا كانوا أم أعجميا استطاع أن حيرك عظامه
وجعله يطرب ويرقص ولو بتحريك رأسه يف رقبته .كنا
نقول عنه إن رأسه أجوف (قرعة)يعين يقطينة..
ومع ذلك استطاع صاحب الرأس اليقطينة ،أن يعرب
إىل الضفة األخرى من املتوسط ،الذي كنا نتنافس يف
مراوغة أمواجه يف شاطئ *السعيدية ونتباهى بتقدمنا يف
أعماقه ،إىل احلد الذي يغمران فيه املاء كليا ،لنربهن له أي
للرأس اليقطينة؛ أن رؤوسنا عامرة ،بينما يظل هو قابعا
حيث يعوم األطفال إىل جانب العجائز ،يبحلق فينا ويف
من حوله ،وال يدندن غري آبه مبعزوفة موجيات البحر..
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ما علينا ليس هذا هو موضوع حديثنا اليوم ،بل هو
عن صاحبنا الذي متكن من قطع البحر والوصول إىل بر
األمان؛ إىل القارة العجوز ويقطينته على رقبته ساملة معافاة
أقصد رأسه ،بينما حنن ذوي الرؤوس املمتلئة ،بقينا منيل
ميل السنابل مع هبات النسيم ،طراب هلذا املغين أو لتلك
املغنية ،نتباهى ابلكم اهلائل من األغاين اليت خنزهنا يف
رؤوسنا العامرة..
ما علينا ليس هذا هو موضوع حديثنا الساعة ،بل هو
مسك هللا
عن صاحبنا صاحب اليقطينة ،الذي ما إن ّ

عليه هناك ،عاد إىل أرض الوطن بصيد مثني ومغاَن كثرية:
سيارة فارهة وخبشيش وهدااي كثرية ألقاربه ،من العلك
حىت الفستق وهلم هدااي..
ما علينا ليس هذا هو موضوع حديثنا اللحظة ،إمنا
حديثنا عن اليقطينة الذي أصبح حىت هو يدندن ويغين
ويقطينته ترتنح فوق رقبته؛ لكنه مل خيزن فيها سوى مقطع
صغري من أغنية يتيمة ،وبطريقة حمرفة عن املقطع األصلي :
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اهليه وهنا..
اهليه خري من هنا..
فنسارع حنن أصحاب الرؤوس العامرة إىل تصحيح اخلطأ:
أصاحيب قل :
هنا وهليه..
هنا خري من اهليه..
فريد هو معتدا بيقطينته:
اهليه وهنا..
اهليه خري من هنا..
 28غشت 2017
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صلاة في حضرة السمراء
أدركتين الصالة يف مارينا ،يف مكان بعيد عن
املساجد ومل أجد بدا من ولوج املقهى للسؤال هل من
مكان ألداء الصالة؛ وقبل أن أطرح السؤال على النادل،
لفتت نظري فتاة بنت قارتنا السمراء ملفعة بزيها القشيب
اإلفريقي وهي تركع وتسجد مستغرقة يف الصالة ،فانتظرت
حىت فرغت من صالهتا وتقدمت حنوها على استحياء،
فسألتها إن كان ممكنا أن أصلي هنا؟ ردت إبماءة من
رأسها أن نعم ،مث سلمتين السجادة وهي توضح يل اجتاه
القبلة؛ وبعدما سويت السجادة قالت يل :كومصا سي
بون  comme ça c’est bon.محدت هللا وشكرته
على نعمة اإلسالم اليت مجعتين هبذه النعمة اإلفريقية يف
بلده األمني هذا ،وشرعت يف الصالة مطمئن البال،
مفعما ابإلميان ،أركع وأسجد وأسبح يف خشوع حىت
السالم ،ومل أنس بنت قاريت السمراء من خالص دعائي
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هلا ابخلري والتوفيق ،يف عملها هبذه املقهى يف بلدان
املضياف .لكن وأان أطوي السجادة و أهم إبعادهتا
لصاحبتها اليت كانت جالسة خلف املنضدة ،ترددت يف
تسليمها السجادة فال الزي اإلفريقي هو الزي ،وال سكينة
اإلميان هي السكينة اليت كانت تغمر حمياها ،إذ أان أمام
وجه صارم ينم عن حزم صاحبته ،يستظل حتت تسرحية
شعر كأغصان الباوابب ،سلمتها السجادة شاكرا إايها
على مجيلها قائال :مريسي ،كومسا سي تري بون merci
.comme ça c’est très bon
 28أكتوبر 2017
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كلام موظفين لاغير
رأيته يف حمطة الطاكسيات يتأبط أكياسا مقعيا على
الرصيف ،مالمح وجهه املكدود تشي؛ أنه أحد اثنني :إما
مزارع صغري ،وإما عون فالحي .كان يبدو متوترا أو قلقا،
لعله خيشى أن تشرق الشمس عليه ،وهو ما يزال مقعيا
على رصيف احملطة متأبطا بعض األكياس ومفرتشا بعضها
واليت جيب أن تكون فاغرة أفواهها حتت أشجار تزدرد
حبات الزيتون حفنة حفنة ،بدل أن تكون مفروشة على
الرصيف ،تقاوم الربد عن مؤخرته.
حدث أن عرب عن قلقه هذا بسؤاله السائق:
 هل من ركاب آخرين غريي؟كان رد السائق أبرد من الرصيف:
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 ال أحد سواكما ،وهو يشيح بوجهه عنه ملتفتا إيل.كلما ملح شخصا وافدا إىل احملطة انبسطت أساريره ،وما
إن يرى أنه ماض إىل وجهة غري وجهته ،عاد وجهه إىل
العبوس واالنكماش ،كوجه قنفذ توارى فزعا رويدا رويدا
خلف جلده الشائك.
مع مرور الوقت؛ يئس من الفرج الذي أييت من زوار
احملطة ،فما عاد رأسه يظهر وخيتفي وال عادت تقاسيم
حمياه تنبسط وتنكمش .فرج بني ركبتيه مث أحكم هبما على
رأسه ،وظل وامجا مستسلما لراتبة االنتظار؛ إىل أن أيقظه
من شروده صوت السائق وهو ينادي هيا :اركبوا لقد
اكتمل النصاب بوصول سادسكم.
و ألن يف الطريق البد من أن حيمل أحد أحدا ،فقد
محلنا ذو األكياس طيلة العشرين كيلومرتا ،استهل محله
هذا مهندسا ،فأشار بسبابته إىل حافة الطريق حمذرا من
خطورهتا على راكيب الدراجات اهلوائية والنارية :كان على
وزارة التجهيز أن تعبد حافيت الطريق ،وعند مروران مبنشأة
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قيد البناء حتول إىل مسؤول يف وزارة الشباب والرايضة
فأشار بسبابته إىل املنشأة :هذا الذي ترونه هو مشروع
بناء مدرسة لكرة القدم ،أرى أن املكان غري مناسب كان
عليهم أن يبنوها هناك هناك ،فكاد يطيح بنظاريت ،فقلت
له مازحا :أتريدهم أن يبنوها فوق أرنبة أنفي؟ أجاب ال
بل هناك فوق تلك التلة .وملا تراءت لنا من بعيد بضع
رافعات البناء حول سبابته حنوها حىت اصطدمت بزجاج
السيارة :أما هذا الذي كاد يشرف بناؤه على النهاية فهو
السجن املدين ،مث التفت إىل السائق من خلف رقبيت،
ليقول له :السجن أيضا ليس هذا هو مكانه املناسب،
كان على املسؤولني أن يشيدوه يف مكان آخر غري هذا،
سألته :أين تريدهم تشييده؟ ح ّدجين بنظرة ارتياب فقال:
حتت األرض .تدخل واحد من اجلالسني يف اخللف:
ماكان عليهم أن يفكروا يف بنائه أصال؛ لو كانوا يريدون
هبذا الشعب خريا .قاطعه حاملنا الذي غري جلده مرة
أحرى ليصبح مندواب عاما إلدارة السجون :السجن
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مدرسة إذا أعددهتا ..وقبل أن يكمل كالمه ،صححت
له زلته ،لكنه أصر على اعتبار السجن مدرسة وليست
األم رغم أنوفنا وأنف حافظ إبراهيم .قاطعه شخص آخر
غاضبا :الشعب يريد مستشفيات ،ومدارس ،ومعامل،
وخبز ،يكفيه سجنا البطالة اليت تعيق حركته حىت داخل
حومته ،بل حىت داخل ثيابه ،يكفيه لعبا ،أبن صار كرة
تتقاذفها أرجل املخزن!
ملا أحس مين ميال لصاحب الرأي الصادر من اخللف،
إيل شزرا قائال :احلكومة أدرى مبصلحة الشعب ،أما
نظر ّ
ما تقولونه أنتم جمرد كالم ،كالم موظفني ال غري..

نونرب 2019
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ال جواب
صبيحة هذا اليوم وأان أستقبل تالمذيت وأحاول
تكسري جدار التوجس بيين وبينهم؛ الحظت انعدام
جتاوهبم معي بشكل عفوي.
 من منكم يتمىن أن يكون طبيبا؟ال جواب.
 من منكم يفكر يف أن يكون مهندسا؟ال جواب.
 من يرغب أن يكون معلما؟ال جواب.
 من حيلم أن يكون طيارا؟ال جواب.
 هل تناولتم فطور الصباح؟77

 اناااااااعم.فأسررهتا يف نفسي:
 ايعفاريت؛ أؤنبئكم فيما تفكرون ومبا تشتهون؟ انااااعم. تريدون طي املسافة لتصبحوا برملانيني ،تقررونوتشرعون؛ أليس كذلك؟
 انااااعم. حسنا واصلوا عملكم.. حاااااضر أستاذ. 5شتنرب 2018
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منك نستفيد.
بعد احلنحنة والبسملة واحلمدلة وهلم حولقة ،شرع
اخلطيب منتصبا خيطب فينا:
 يعاين الناس من مشكل عويص! ما هو هذا املشكل العويص الذي يؤرق الناس اي حضرةاإلمام؟
 إنه عدم اخلشوع يف الصالة؛ كثري من املصلني يشتكونمن عدم خشوعهم يف صالهتم وهذا هو موضوع خطبتنا.
أسر للجالس إىل جنيب بشيء ما له عالقة
كنت أود أن ّ

ابملوضوع ،غري أن عصا اإلمام حالت دون ذلك وهي
تضرب بقوة على أرضية املنرب.

 هل تعلمون أيها املصلون ملاذا ال ختشعون يف صلواتكم؟79

 منك نتعلم. هل تعلمون ملاذا ال تقشعر أبدانكم يف الصالة وأنتمقائمون راكعون وساجدون؟
 قلنا لك منك نستفيد. هل تعلمون أيها املصلون ملاذا ال تغرورق عيونكمابلدمع اهلتون؛ وأنتم تتلون القرآن ،أو تكربون،
أوتسبحون؟
 اي سيدي سلمنا لك أمران هيا أخربان مبا فتح هللا عليك،فالباعة اجلائلون يتلهفون للجواب؛ قبل أن تلوي أشعة
الشمس أصابع املوز ،ومتتص ماء الربقوق ،وحتيل العنب
زبيبا.
 إهنا املعاصي اي سادة هي اليت تصد اخلشوع من الولوجإىل قلوبكم.
 ال ليست املعاصي وحدها املسؤولة عن هذا املشكلالعويص( .مهست يف أذين جاري).
80

 من املسؤول إذن؟ املسؤول اخلطري هي فواتري املاء والكهرابء ،وأقساطالبنك الطويلة األمد ،واملواعيد الطبية البعيدة األجل،
وأحكام القضاء القاسية جورا.
 إهنا املعاصي أيها املصليان هي اليت جعلتكما تتناجيان،لقد لغومتا؛ ومن لغا فال مجعة له.

 23غشت 2019
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صيد ثمين

جهز صاحيب راحلته ،وتوجه هبا حنو البحر ،وكله عزم
وإصرار على أن يصطاد هذا اليوم ،قصة قصرية جدا غاية
يف الطراوة ،ما إن بلغ مقصده ،حىت أخرج من جرابه رواية
ضخمة ،مث ثبتها يف الصنارة ،وألقى هبا يف املاء.
 اي صاح ماذا دهاك! كما ترى إنين أصطاد. لكن ،أال ترى أنك استعنت بطعم كبري على صيدصغري جدا؟
 أفدين رمحك هللا ،وأظلك بظله يوم ال ظل إال ظله. كان عليك أن تستعني بقصة قصرية جدا لتصطاد روايةكبرية جدا ،وليس العكس.
 نعم النصيحة بورك يف رأيك.83

أخرج صاحيب الرواية املوءودة من حتت املاء ،نتف
منها ورقة ،وقام بتثبيتها يف الصنارة ،مث ألقى هبا يف املاء،
وقبل أن يرتد إليه طرفه ،اهتز خيط صنارته وارتج،
فأخرجها خبفة الربق مث استدار حنوي مبتسما مزهوا بصيده
الثمني ،جمددا شكره يل على سداد رأيي ،فإذا هو يلتقط
من فمها قصة قصرية جدا ميتة.
2018 4 6
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فجر أكحل.

تبادلنا التحية والسالم ،وتبادلنا اجلرائد كما تبادلنا السخط
والسب على األوضاع املزرية اليت تعيشها البالد؛ اترة
يؤمن ،ولعنّا
أؤمن ،واترة أسخط أان وهو ّ
يسب هو وأان ّ
جهارا هنارا جتار الدين ،وجتار املزابل ،وجتار املبادئ الذين
يتاجرون يف املعاطف احلزبية.
إيل متفحصا ،مستعينا بفراسة زرقاء اليمامة،
فجأة؛ نظر ّ
بعدما خابت قراءته للون قشابيت فسألين:
 حضرتك؛ أنت مييين أم يساري؟85

 سيادتك أنت ضرير؟ ملاذا؟ فأان منذ الفجر األكحل وأان جالس أمامك؛ ال عنميينك وال عن يسارك!
غشت 2016

86

شيء يستحق الذكر.

قال يل متربما متذمرا وهو يبحلق يف صحيفته الزرقاء:
 أما من شيء مجيل يف هذا البلد األمني يستحق الذكر؟ال تفعل أنت مثلهم اكتب شيئا مجيال عن وطنك وأهله.
 سأفعل ما تؤمر ،ستجدين إن شاء هللا من الصابرين. هيا توكل على هللا! عليك ابلصرب اي وطين. اكتب شيئا أمجل من هذا. اصرب صربا مجيال اي وطين. أريد شيئا أمجل من هذا. الصرب مفتاح الفرج اي وطين. شيئا آخر أمجل بكثري من هذا. إمنا للصرب حدود اي وطين؛ وهذا فراق بيين وبينك. 2يوليوز 2018
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