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كلمة ؤ
امل�لف
مع حفظي الكثري من ا إلبداعات العربية القدمية يف طفولتي� ،إال
أ�نني مل أ�جر ؤ� على الكتابة ا إلبداعية مبكر ًا ،وحني ن�ضجت بقيت حبي�س
خماويف من النقد اخلارجي حتى �سن مت أ�خرة ،وكقارئ لكتابات طه
ح�سني والعقاد ،كنت أ�جد تعبريي وحت�صيلي اللغوي �ضئي ًال بالن�سبة
لهما .ثم �إن حتملي م�سئولية تربية �إخواين و أ�خواتي ال�صغار ح�صرين
يف معركة احلياة منذ �سن مبكرة.
أ��ستعري مقولة أال�ستاذ الدكتور طه وادي رحمه اهلل ( أ�ن الق�صة هي
ديوان العرب) ،و أ��ضيف أ�ن الق�صة والرواية هي ت أ�ريخ ما مل يكتب يف
كتب التاريخ ،لكن ب أ��سماء م�ستعارة أ�و حمرفة.
والدباء أ
أ�حبطني الكثري من الكتاب أ
والقارب برثثراتهم
ومالحظاتهم ،ومل أ�جد أ�حد ًا ي�شجعني غري والدي رحمه اهلل ،ويف العام
 1992تخطيت مرحلة الالعودة يف طريق الكتابة أالدبية ،التقيت بالناقد
العراقي يا�سني الن�صري ،فاعرتف يل ب أ�نني أ�ديب وقا�ص حقيقي ،رافقني
ل�شهور قليلة أ�طلعته على ما يقارب الع�شرين ق�صة مما �سبق وكتبت
قبل العام  1990ف أ�بدى �إعجابه بها ،وقدم يل ن�صائح نقدية خمل�صة،
علي ا إل�سراع بن�شر ما توفر يل من ق�ص�ص يف كتاب خا�ص،
واقرتح ّ
فكان كتابي الق�ص�صي أالول (لوحة وجدار) عام  1994و�ضم ثالثني
ق�صة .و أ��ضيف أ�ن ال�سيد الن�صري ،كان ي أ�خذ ق�ص�صى مني ويو�صلها
�إىل م�سئول جريدة (�صوت ال�شعب) أالردنية ،وكان وقتها ال�شاعر



والروائي �إبراهيم ن�صر اهلل ،و�صارت ق�ص�صي تن�شر يف ال�صحيفة
نف�سها با�ستمرار ،بعدها بد أ�ت أ�كتب يف �صحف أ�ردنية أ�خرى ،و أ�ر�سل
بع�ضها ملجالت عربية خمتلفة ،غر�س والدي ّيف حب ال�سفر واملغامرة،
فوائد  ...لهذا �سافرت �إىل
حيث ظل يقول� :سافر ففي أال�سفار �سبع ٍ
خمتلف أ�رجاء الدنيا يف أ�وربا و�آ�سيا و أ�فريقيا و أ�مريكا ،و�ساعد ذلك على
اختالف أ��سلوب كتابتي ،وات�ساع معاريف وخرباتي ،مل أ�عرف اال�ستقرار
للقامة بعيد ًا عن
يف حياتي ،وال ارتبطت ب أ�ر�ض واحدة بعد ا�ضطراري إ
قريتي بيت �سريا يف فل�سطني ... .ب�صدور الكتاب التا�سع حاولت تلخي�ص
أ�حا�سي�سي هذه املرة على غري عادة بهذه املقدمة� ،آم ًال أ�ن نلتقي ثانية
يف كتب أ�خرى يف أ�عوام طويلة تالية.
نازك �ضمرة

(الدكتور طه وادي رحمه اهلل تويف عام  2009وظل ي�شغل عميد كلية ا آلداب بجامعة القاهرة
لزمن طويل ،والف جملد ًا �ضخم ًا بعنوان (الق�صة ديوان العرب) �ضمنه مناذج ق�ص�صية من
كل دولة عربية تقريب ًا)



جن داري



JINDARI

يومها أ��سحب كتاب ًا عن الرف "م�صاطب ا آللهة" جلنداري
(ملحمود جنداري ملن ال يعرفون) ينظر النا�س واملارة يل با�ستغراب،
يف (داندردي) � ،سمه مقهى ،ملج أ� جللي الهموم ،و�إن أ�ردته مطعم ًا،
أ�و ل�شراب خمر لذة ،فالوقت بعد الظهر وقبل الع�صر ،نظارات القراءة
على عيني ،أ�نفرد بطاولة �صغرية يف منت�صف ال�صالة ،مل أ�جد مكان ًا
يف أ�حدى الزوايا ،وهل للمكان زوايا؟ جميع جدرانه من الزجاج ،ف�إن
مل يت أ�مل الرواد الداخلون ما تقر أ� ،ف�سرياك املارون واحلاملون ،وحتى
احلائمون خارج جدران املكان الزجاجية ،رمبا بف�ضول احليارى
واليائ�سني ،أ�و ال�ستك�شاف ب ؤ�رة جديدة للهو ،باحثني مه ّد فني يرقبون،
كله فتنة ت�شبه اخليال داخل املكان ،يت�شاورون ،ي�شريون وي ؤ��شرون،
أالنثى بداية أ�ي مو�ضوع يف الداخل أ�و يف اخلارج ،يحددون مكان ًا
جللو�سهم �-إن وجد -داخل املكان  ،واملتع هنا وفرية لل�شباب واملنفقني
واملنافقني بال حدود ،واملراهقني العابثني املجربني واليائ�سني وامل�ضللني
واخلانع واملوعود ،واملخل�صني ال�صادقني واملاكرين ،جنداري يتو�سط
املائدة ال�صغرية ،ثاين اثنني يتململ �إذ هما يف داندردي ،ال يدري من
أ�ين يبد أ� على ا�ستحياء ،أ�و ك أ�ن قمي�صه ...أ
لل�سف كهل� ،شيئ حا�ضر
غائب أ�نت يا جنداري ،والوحيد يحاول أ�ن يبدو كه ًال ،زادت �سنه
 -ن�شرت يف ال�صفحات الثقافية جلريدة (طريق ال�شعب) العراقية البغدادية
بتاريخ  20ت�شرين الثاين عام 2005



ر�صوا الرفوف
عن ال�ستني ،والتفنن يف اجلنون تراث أ��صيل هاهناّ ،
بقوارير من كل لون و�شكل ،أ�و من ع�سجد ح�سبتها ل ؤ�ل ؤ� ًا م�صفوفا،
وقالئد تتماوج ،تتدىل أ�و تت أ�رجح على أ�طباق ال�صدورال�شهية املك�شوفة،
تطوق أ�عناق ح�سان و أ�ر�سغهن ،وحتى كواحل الطويالت منهن ،أ�ت�سرب
و أ�تداخل يف أ�عماق أالعني احلاملة ،ت�شاهد ك ؤ�و�س ًا حتت�ضنها أاليدي
احلاكمة ،قال أ�حد العارفني اخلرباء ،أ�و اخلبثاء ،ال توجد يف الدنيا
امر أ�ة غري جميلة ،املهم أ�ن حت�سن اللب�س والعر�ض ،وجنداري يتمنى
أ�ن يقول ،ذوات اخلم�سينيات أ�دق و�آنق يف اال�ستعرا�ض ،والرحيق احللو
يف أالزهار الطوال يجذب النحل من أ�ميال ،ال عليك يا �إبن جنداري،
ف أ�غلب امل�ستطلعني فرا�ش يبحث عن نريان متوهجة ،أ�طياف مالئكة
تقم�صت ب�شر ًا ،و أ�ي ب�شر؟ وبجميع أال�شكال أ
واللوان يف كل مرت يف
املكان� ،صرت مهي ًأ� لل�شراب والطعام والهيام ،وفنون نادرة ومو�سيقى
و�صخب حولك ومن كل اجتاه ،ال تدري أ�ين تق ّر عيناك.
أ�ب�سط كتاب امل�صاطب على من�ضدتي ال�صغرية ،حتت �شهاب
�ساطع ،كل �شيء مدرو�س ،أالنوار حاملة حتملك �إىل ما تريد وما ال تريد،
أ�حاول الت آ�لف مع كتابي العربي الذي أ�قر أ� ،واملو�سيقى الغربية التي
أ��سمع ،وك أ��س �شرابي ال�شامخ ي�سمو متعالي ًا يف �شموخ الواثق من نف�سه،
تتداخل ال�سيمفونية أ
بال�شياء املتحركة أ�مامك وتتكامل حولك وخلفك،
تنبت لك عني من كل اجتاه ،أ�حلم و أ�نا أ�حلم ،يحاول جنداري اختطايف
لهذيانه ،لكنني مل أ�ن�شغل عن الف�ضوليني امل�ستطلعني والكارهني ،حريين
جنداري وا�سم املكان ،ي�شارك جنداري أ�نامل تر�سم �صدر ًا أ��شعله رمان
مر�صو�ص ،وملاذا داندردي �س ّموه ،تعبري �صعب على اللفظ على أالقل
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ملثلي ،يريد العا�شقون أ��شياء ال نفهمها  -داندردي  -زادين حرية
وان�شغاال مع نب�ش جنداري يف املنخور ،م�ساطب ا آللهة وداندردي ح�صتي
من عذاب هذا اليوم ،التقيت "حممود جنداري" مرتني� ،إحداهما يف
بغداد ،أ
والخرى يف عمان ،كلتاهما كانتا على عجل ،مل نتحدث طويال،
ومل نطرق أ�ي مو�ضوع حمدد ،لقاء تعارف أ�و لل�سالم عبور ًا ،لقاء بغداد
كان بناء على طلبي ،وال أ�ذكر من كان يقف معي يف تلك اللحظات،
ورمبا القا�ص حنون جميد ،أ�و هو ح�سب اهلل يحي ،أ�تقم�ص الكهولة
العف ّية ،لكن ال�شيخوخة تغلب ،طلبت من رفيقي أ�ن يقدمني جلنداري
للتعرف والتعارف ،أ��شار له ولفت انتباهه ،تقدمنا ،تالقينا ،ت�صافحنا،
تعارفنا ،وافرتقنا بعد دقائق خم�س ،أ�دار بعدها �إحدى احللقات النقدية
يف مربد ذلك العام ،رمبا كان لديه الكثري ليقوله ،وم�ساطب ا آللهة تعزز
فكرتي و أ�نا هنا يف داندردي ،أ�تعبتني م�ساطبه ،و أ�ي �آلهة تلك التي حتز
رقابنا أ�و تطوقها؟ حتى يف داندردي ،ويف أ�ع�صابنا و�صدورنا وعقولنا
وكل ما منلك ،وقت كلينا كان حمدودا يف خريف عام أ�ربعة وت�سعني من
القرن املا�ضي ،ق�ص الن�سيان الكثري من أ�حالمنا أ�يامها.
"م�صاطب ا آللهة"جهد م�ضغوط إلبداع مق�صود ،أ�راد القا�ص
جنداري أ�ن يتحدانا بتفرده ،ي أ�مل أ�ن ال يلحق اخلراب ببيته وحتى
ببيئته ،يجمع ويفرق ،يجرب ويخ ّرب ،يبتكر ويتفرد ،يتمادى فت�ضيع
�آثاره يف النكهة امل�شعة من الك ؤ�و�س املتعالية حولنا ومما أ��سفل منها ،تلك
املتميزة ،يبتلع �شفتيها أ�و هو غو�ص بال خوف ،وركب أالربعة متداخلة،
أ�ريد أ�ن أ�وا�صل امل�شوار مع م�ساطبك يا جنداري ،لكن يد ه و أ��صابعها
وعيني ،وك أ��سهما ال�شفاف املفرغ ،أ��سقنيها ب أ�بي أ�نت و أ�مي ،أ��صبحت يا
ّ
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جندار همي ،ال يتقن كل طباخ تركيب مواده ومزجها ،وال ن�ضمن �إطفاء
احلرائق يف الوقت ال�صحيح.
حممود جنداري يبلور ثقافته املتمحورة ،كاد يحا�صرين كما ح�صر
نف�سه يف بوتقة العراق ،وبع�ض مواطن العرب ومن �سكن قبلهم أ�و بعدهم
 ت�سكع وحب وحرب و أ�حالم مرعبة وخراب ،يتمنى أ�ن ال ي�سكن أ�حدغريب بعدهم وال حتى معهم  -الع�صفور (زو ) يرفرف قرب أ�ذ ّ
ين ،ويف
داندردي يجلب معه كل الع�صافري بجمالها وهيبتها وجنونها و ك أ��سي
الفارعة مفرغة ،هرج ومرج يف الداخل ويف اخلارج ،حويل و أ�مامي
وفوقي ورمبا حتتي ،ن�سيم يحملني �إىل كل اجتاه ،وك ؤ�و�س مارقة و أ�مواه،
الطائر زو العجيب مايزال يحلق ب أ�جنحة قوية ،أ�و�صلني دهاليز الق�صر
العربي وبيوت ًا حوله ،هوى على أال�سطح ،يرقب �ساحات ا إلماتة ،ن�شاهد
ما يجري بو�ضوح وا�ستيعاب ،أ��شهد على كل حدث تطرق له .تنبثق يل
أ�جنحة ترفرف لكنها �ضعيفة ،ال يروقني التحليق يف جماالته ،ليتني مل
أ��صحبه ،أ�راد أ�ن يفجرنا من دواخلنا ،أ�ن يجعلنا أ��سطورة جديدة قدمية،
يعيد اخللق بت�شكيل غام�ض وبخطوط خا�صة� ،صعبة طرقه وم�ساربه،
علي أ�ق�سى ما تكون يف �سجني معه اليوم يف داندردي.
واحلياة ّ
يفر�ش ب�سطا ،ي�ستح�ضر أ�طياف ًا ،يبني طرق ًا ،يجمع أ�قوام ًا من كل
أاللوان ،يحاول أ�ن يخلق لنف�سه أ�ر�ضية جديدة ولنا ،ين�سجها ويطرزها
مع ثرثرات اجلدات ،و بغمو�ض أال�ساطري املحرية ،حكايات نادرة ع�صية
على كل �إن�سان ،أ
وال�سى على الزمن املهدور ،مرارة جميدةمجيرّ ة ،تفنن
يائ�س يف غري فائدة  ،أ��شرد من عوامله حماو ًال ،ال أ�قوى على مقاومة
التبجح يف جمال م�سفوح ،مل ي�سعفني ال�صرب على اجلمود ،أ��شري للنادل
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بك أ��س أ�خرى ،و أ��سرح ،أ�حتدى جنداري مت�سائ ًال م�ستنكر ًا :أ�عطني دواء
الكي بالنار ،لكنه حارق م ؤ�مل،
عربيا قدميا ما زال ناجحا؟ اللهم �إال ّ
وغري م�ضمون الفائدة ،أ�نظر ل�شيخي وملهمي ،ال أ�رى �شربا يف ج�سده
كي من نار ،مل ي�شف من أ�مل عينه ،وال �سلمت مفا�صله وركبتاه
�إال وبه ّ
ورقبته ،كلها تيب�ست وتعطلت ،و كلما ن�صحه أ�حد بنار أ��ش ّد حتى يرتاح
من �آالم قادها ،تي ّب�س لع�شرين عاما قبل رحيله ،وتعطلت لغة الكالم.
�شهورع�شر على اغرتابي يف أ�مريكا ،مل أ�قر أ� فيها �شفع ًا وال وتر ًا من
ال�صفحات بالعربية ،حملت معي من الكتب والروايات وال�شعر والق�صة
بالعربية ما يكفيني عاما �إن كنت ن�شيط ًا ،أ�و أ�عوام ًا طوا ًال �إن بقي حايل
كالم�س ،قر أ�ت كل ما وقعت عليه يدي أ
أ
بالجنليزية� ،شدتني حمطات
التلفاز أ
والنرتنت ،هدرت من الزمن �ساعات و�ساعات حتى التخمة أ�و
اال�ضمحالل بحث ًا عن �صديق حقيقي أ�و �صديقة ،أ�ح�س�ست فقر ًا وجوعا
وبامللل ،ن�سيت نف�سي وخيبتي  ،لكنني مل أ�ن�س أ�ن أ�متنى العودة لعمان.
وجلت م�صاطب ا آللهة اليوم ،و أ�لفيت نف�سي أ�جتول يف دهاليزها،
الهم عني ،وال بد من �سماع ما يحدث
أ�زداد لهفة ل�شرب املزيد ،ال لتجلو ّ
حويل يف داندردي .رنني ال�سكاكني يزداد حدة ،واملالعق وال�شوك
أ��شواك تدمع عيني( ،الدي�سبوزابلز) والبال�ستيك تعلو وتنزل بني أالفواه
أ
والطباق ،ت�ستقر على املنا�ضد ،أ�و أ
متل احلاويات ال�سود ،روائح الطعام
الزائد الزكي توقظني من أ�حالمي ،تثري �شهيتي لكل �شيء كغريي ومن
غريي وللطعام ،وبدرجة أ�قوى بكثري من طبائخ جنداري ،اجلوع كفر،
و أ�ي زاد أ�ريد ،يتزايد عدد الواردين وا آلكلني ،واملا�صني وال�شاربني،
وال�ضا ّمني واملردفني واحلا�ضنني ،هل اجلنداري يف جحيم مكان ما؟
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مثلي ياترى؟ ولقلة دراهمي �صحوت ،وحتت ت أ�ثري �ش ّد أالمرا�س جتمدت،
أ�حمل معي بطاقة ال�شراء ا آلجل ،طلبت أ�كرث من حاجتي ،أ��صنـاف من
أ�طعـمة مل أ�تذوقها من قبــل حتى ومل أ��سمع بها ،مر ّرت حلقي امل�صاطب،
أ�حقد على كل ا آللهة بدء ًا من أ�بولو وفينو�س ورع وع�شتار وحتى أ�هرومزدا
وانتهاء بالذقون امل�سرت�سلة يف توح�ش ،هكذا هو احلال هناك ،ما دمت
تق�ضي حاجتك بالدين فلتكن حتى التخمة أ�و ..هو اجلوع يا �سيدي...
وملاذا جتوع؟ فعلت مثلهم ،أ�ينما قر أ�ت عن نوع جديد من الطعام
اق�صده ،و�إن افتتح مطعم جديد ارحل �إليه و�إن ن أ�ى ،كرهت م ؤ�ونة
جنداري يومها ،ال ت�سمن وال تغني من جوع ،مل أ�تعرف على أ�ي واحد
منهم وال واحدة ،وماذا أ�كرث من مفردة غريب ،وجوه جديدة كلها ،و أ�ين
من �شاهدتهم حني دخلت؟ �ساعتان مرتا أ�و أ�ربعة �آالف عام؟ راحوا
كلهم ،لكنهم ال�شيء نف�سه ،و أ�نا �شيء �إذن ..ال للراحة وال لل�سكون ،جري
وحركة دائبة ..وبق�سوة ،حتى لو فوق طاقة اجل�سد ،عربي يحب النوم
واالرتخاء ،حتى جلجام�ش مل يغرق بحب أ�نثى بهية نقية ،تعلم من موم�س
وبحث عن ال�سهل امل أ�لوف ،ما عدا ا�ستجالبه ل�صاحبه رمبا ،...أ�حب أ�ن
أ�نتظر واالنتظار طبعي ،و�إن غد ًا لناظره قريب ،وبقيت مثل ال�سيف بعد
موت الفار�س ...أ�و مثل �سكينة بال�ستك بنية أ�و �سوداء أ�و �صفراء ،كتلك
التي بني يدى ذاك العجوز ،وجاء للمكان غريهم أ�كرث ،مل يطل تعارفنا
يا جنداري ،يخرج ثالثة من داندردي ويدخل أ�ربعة جدد ،بعد أ�ن جهز
النادل مكانا لهم� ،ضحكت الطويلة ويده حول خ�صرها ،تكاد أ�زرار
قمي�صها الق�صري امل�شدود على ج�سدها أ�ن تتقطع ،حم�ش ٌو بها ك أ�نها بال
لبا�س ،ت�شغلني موجة �صدور مكورة جديدة ويف أ�يام �صعبة ،وما يقلقني
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أ�ن ذاك يق�صر عمر القم�صان ،أ�ويزيد من مبيعاتها ،يغيب الكهل وال�شيخ
والعجوز ،وتنطوي امل�ساطب ،ت�ضعف مقاومة الفتيان ،ف�إما أ�ن ينفقوا
ما يف اجليب أ�و تقر�صهم �آالم احلرمان ،يرقبني النادل ،يود أ�ن ي� أس�ل
عما أ�قر ؤ�ه لو كان لديه وقت ،م�صاطب ،م�صائب« ..م�صاطب ا آللهة»،
م�صائب بخ�صو�صيتها� ،سمها ق�ص�صا �إذا �شئت ،و «جنداري» قا�ص،
والكل ي�شهد ،لكنه نزف الكثري يف م�صاطب ا آللهة ،فيقطع أ�نفا�سك،
وقد يوقف أ�ع�ضاءك املهمة هنا يف داندردي ،ال للتفكر وال للتحليل �إن
كنت تريد ،حتى لوكانت لديك العدة واال�ستعداد ،نزف وعزف؟ أ��شاهد
روح أ�بي فرا�س احلمداين تناجي روح أ�بي جندر ،أ��سمعه �شاكي ًا ( أ�قول
وقد ناحت بقربي حمامة) تعبت من ا إلثنني فوقع نظري على فتاة
ترتدي بنطاال �ضيق ًا ق�صري ًا م�شدود ًا ملت�صق ًا ،فقلت مكم ًال ( أ�ياجارتا
هل ت�شعرين بحايل) ،لكنني وقبل �آقفاله أ�وراقه ،أ�عرتف أ�نه حقن ّيف
الكثري من املرارات ،ج ّرعني هموما ال أ�قوى على حل�سها ،أ�رفع ر أ��سي
ف أ�ملح �شابا �آخر و�سيما يت أ�خر عن زوجته أ�و �صديقته قبل دخول الباب،
تتمطى بنظرات ملونة ملعونة ،تت�سلط العيون امل�شرئبة على قوامها
امل�شدود ،ال ت�سرت املالب�س ال�صيفية اخلفيفة أ�كرث من ثلثه ،يدخن من
�سيجارته مرتني قبل دخول املكان ،احرتاما للنظام واملرتادين ،ثم يلقي
بال�سيجارة يف منف�ضة خا�صة أ�مام باب املحل من اخلارج ،نحيف �آخر
يقرتب مني ي�سرتق النظر ويت أ�مل كتابي ،كاد يحنى ر أ��سه لوال أ�ن رفعت
ر أ��سي م�ستفز ًا ،ا�ستغرب كيف أ�كتب من اليمني للي�سار ،وبحروف غريال
تينيه� ،شعر ر أ��سه أ�كرث حمرة من �شفاه رفيقته� ،شقراء تر�ص كيانها به،
متيل ر أ��سها على كتفه ،تطوق و�سطه بذراعها وجتذبه مالك وما يدور
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يف كل العامل ،أ�نا العامل فهيا جند لنا مكان ًا نكمل حلمنا فيه ي�سريان
ببطء ومبلوكية ،ك أ�نه يدفع بها أ�و هي التي ت�سنده أ�و تدفعه� ،ضحكتها
تعلو يف مرح ويف ا�ستمتاع حني لف يده حول م ؤ�خرتها ،طرق براحة
يده هناك ،متعة وحتبب لهنّ  ،تراث أ��صيل هناك ،اهتاجت فالت�صقت
به أ�كرث ،و أ�نا أ�مللم بقية أ�وراقي وم�سوداتي ،ثدياها يندفعان يف عناد
وهو يع�صر كفيه ،ال أ�نكر أ�نني �شهدت جنداري ميوت حلظتها ،أ�ر�صد
الف�ضاء املنا�سب للتحليق ،أ�ن�شغل مب�ساعدة النادل يف ترتيب أ�طباق
الطعام أ�مامي ،ازدهرت ال�شجرة اليانعة يف الركن القريب مني ،حرة
وف�ضا ؤ�ها �شا�سع ،نكهة الطعام أ�مامي �شهية جد ًا� ،آكل يف عماء وغباء،
كدت أ��شرق أ�ثناء ابتالع اللقمة أالوىل ،عيناي �شاركتا أ�عني الكثريين
حيث انغر�ست يف �سرتها التي برزت للخارج أ�كرث.
نورث كاروالينا  ،مايو 1997
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جارتنا وحارتنا

JARITNA AND HARITNA

جارتي" أ�م راجي" خم�سينية طويلة القوام ،قوية البنيان� ،سليطة
الل�سان ،ترتدي مالب�س نظيفة دائم ًا ومرتبة ،تبدلها مرتني يومي ًا ،وما
أ�كرث ما متلك من ثياب لي�ست رخي�صة ،عدا عن كرثة م�شرتياتها ال�شهرية
من املالب�س لها والبنتيها ،خالفاتها مع زوجها الثالث ثم موته زادتها
جر أ�ة يف الكالم واملالم واخل�صـام ،ي�صعب عليك فهم �شخ�صيتها من
لقائك أالول معها ولو طال ،جتعلك حتب ع�شـرتها وتتمنى وهي رائقة
�صداقتها  ،ثم بها �صفات أ�خرى جتعل منها �شـر ًا ال بد منه.
أ�ما أ�نا ف أ�م ألربعة أ�طفال ،وعمري جاوز اخلام�سة والثالثني ،مبتلى
بالت�صاقي بها ،ك�صـديقة أ�و خالة أ�و جارة ،أ�حرتمها كثري ًا ب�سبب فارق
طبخت أ�م راجي
ال�سـن الكبري بيننا� ،إذا طبختُ أ�ر�سـلتُ لها منه ،و�إن
ْ
ـلت يل �صحن ًا ،كنت أ�حتفل مبا تر�سله يل و أ�ف�ضله على طبيخي يف
أ�ر�س ْ
منزيل ،وخا�صة �إن كانت امللوخية أ�و البامية ،أ�حب طريقتها يف طبخهما،
أ�تغدى من ال�صحن الذي تر�سـله يل ،و أ�حاول أ�ن أ�تع�شـى منه ،تارك ًا ما
طبخت أل�ســرتي ،أ�م ًال يف أ�ن ال ي�شاركونني الطبق الوافد من أ�م راجي،
أ
ولل�سـف مل يكن أ��ســلوبي ذاك ناجح ًا دائم ًا ،يرتك أالطفال ما طبخت
لهم ،ول�سوء حظي أ
فالطفال يحبون م�شـاركتي يف أ�ي طعام أ�مد يدي
عليه.
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أ�زداد تعلق ًا بها وتقارب ًا يوم ًا بعد يوم ،وت�ستطيع أ�ن تقول عام ًا بعد
عام ،إلح�سا�سي بحاجتي خلربتها يف احلياة ،اجلارات و أ�نا نحتاجها
كل يوم لتعلم املزيد عن الرجال عموما أ
والزواج ،حاول أ�كرث من رجل
التوا�صل معها ليكون زوجها الرابع ،لكن هذا أالمر مل يتم ،أل�سباب ال
جمال لذكرها هنا .تهاتفت قبل أ�يام مع جارة أ�خرى والتقينا عند أ�م
راجي ،تغلق أ�م راجي النافذة ال�شرقية بعد دخولنا لهبوب ريح حتمل
روائح كريهة ،تنبعث من حرق ف�ضالت مدينة عمان أ�و الزرقاء ،مع
أ�ن املوقع على بعد ال يقل عن ع�شرين كيلومرت ًا ،نقفل أ�نوفنا مت أ�ففات
مت�ضايقات ،قالت اجلارة ال�سمراء الرثثارة ،أ�ين املفر؟ لو كان أ�زواجنا
أ�غنياء النتقلنا لل�سكن يف مناطق عمان الغربية؟ وهرج أ�م راجي
ومداعباتها تتوا�صل ،وبرغم أ�نّ جارتنا أ��ضحت أ�رملة بعد جماورتها
لنا ،ظلت على خالف مع زوجها الثالث ومنازعات حتى تكالبت عليه
أالمرا�ض ،ثم طلب من أ�والده الكرث من زوجتني قبلها ،ال�سماح له أ�ن
ميوت يف امل�ست�شفى.
تكربين جارتي أ�م راجي بع�شـرين عام ًا على أالقل ،أ�حتملها أ�نا
وزميالتي اجلارات أالخريات ،حتى لو جت َر أ�ت بال�سباب واللعن على
أ� ّي واحدة منا ،زوجي �صار ينبهني حتى ويحذرين من عواقب هذا
التعلق املتنامي بها ،واحلق يقال أ�نني ل�ست املر أ�ة الوحيدة يف ا إلدمان
ل�ست من اجلارات أ�و أ�ربع يف معظم
على عالقتي بها ،فمنزلها ملتقى ٍ
أالوقات ،كرمية يف تقدمي القهوة وال�شاي ،حتب جلو�سنا عندها ال�ساعات
الطوال ،ولوال كرثة ل�سع البعو�ض و أ�زيزه ومالم أالزواج ،لتمنت كل واحدة
منا ق�ضاء الليل عندها والنهار ،أ�م راجي ال تت�ضايق من وجودنا اجلميع
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عندها مهما كلفها ذلك ،ت�شكو الفقر و� آض�لة الدخل الذي ي أ�تيها مما
ترك زوجها بتنظيم قانوين� ،إال أ�ن معظمنا يح�سدها على كرثة مالب�سها
وغالئها ،وعلى كرثة أالطعمة التي تتوافر يف منزلها ،وتن ّوع ما تقدمه
لنا ،يذمها زوجي ،وال يتوقف عن لومي كل يوم ،ال أ�بوح لها عن ذلك
يلح ،غري خ�شن مع
حتى ال تعرف �ضيقه منها ،ينتقد لكنه ال يعنف وال ّ
الن�ساء ،بل �إن لطفه و أ��سلوب حديثه معهن يوقظ الغرية يف نف�سي أ�حيان ًا،
يقول زوجي عن جارتي أ�م راجي �إنها �سو�سة احلارة ،لكنه مل ي�صدف
أ�ن جهر ب أ��سباب كرهه لها ،وال أ�علن عن ذلك ألي �شخ�ص �سواي ،حتى
لو �صدف وح�ضر حني تكون يف زيارة يل مبنزيل مع اثنتني أ�و ثالث من
اجلاراتّ ،
يب�ش لها ولغريها من احلا�ضرات ،بل و ميازحها أ�حيان ًا وذلك
�س َر مل أ�درك كنهه ،تالحقنا الرائحة الكريهة من م�صادر أ�خرى ،وقرب
حينا جنوب عمان توجد م ؤ��س�سة كربى ،تخرج منها مياه عادمة كريهة
الرائحة ك أ�نها �سيل نبع ف ّوار يف ربيع بعد �شتاء ماطر طويل ،ثم ّ
تق�ض
م�ضاجعنا القوار�ص ونعاين الكثري من �آالم ل�سعاتها ،لكن جماورتنا
لتلك امل ؤ��س�سة امل�شهورة نعمة لنا أ�حيان ًا� ،إذ ي�س ّهل على معارفنا القلة
أ
والقارب أالبعدون �سرعة الو�صول ملنزلنا ،لو فكر أ�حد منهم بزيارتنا،
وحتى ال�س ّباك والكهربائي واحلداد والنجار و�صاحب �صهريج ن�ضح
احلفرة االمت�صا�صية ورجال املخالفات ،ال يالقي أ�ي منهم �صعوبة يف
اال�ستدالل علينا ملجاورة منزلنا للم ؤ��س�سة العظيمة.
برغم أ�ن �سنها جاوزت اخلام�سة واخلم�سني عام ًا� ،إال أ�ن أ�م راجي
ما زالت تتمتع ب أ�نوثة وجاذبية ،ونح�سدها على تنا�سق ج�سمها الذي
يكمله طولها الزائد ،أ��سلوب ب�سمتها أ�و �ضحكاتها جتذبنا نحن جاراته ًا،
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فهل لها ذلك أالثرعلى الرجال أ�ي�ضا؟ و أ�ناقة مالب�سها ال تقارن مبالب�س
أ�ي امر أ�ة يف حارتنا ،أ�متنى أ�ن ال أ��صنف أ��شكال جاراتي أالخريات وال
أ�ج�سامهن ،فواحدة ق�صرية ممتلئة ت ّدعي اجلمال ألنها �شديدة البيا�ض،
و أ�خرى متو�سطة الطول وتعمل مد ّر�سة ،كثرية التعليق والتنكيت ،ثقيلة
الوزن وتعاين من أ�مرا�ض عدة ،وثالثة م�شوهة الوجه ب�شكل منفر حتاول
تقليد أ�م راجي بارتداء املالب�س الثمينة لكنها ثقيلة ال�سمع ،ورابعة �سمراء
ثرثارة لها م ؤ�خرة عري�ضة تتفنن يف أ��ساليب الغيبة والنميمة ،وخام�سة
ح�سودة حقودة لكن �شعرها غزير جميل من�ساب وحت�سن ت�صفيفه،
و�ساد�سة �شقراء �شمطاء �ساذجة ،تفرح حني مندحها فتقوم بغ�سل
ال�صحون وتنظيف ف�ضالت الطعام ،قد ال أ�كون مبالغ ًا �إن قلت أ�نها ال
تك�سف أ�ي جار أ�و عابر لو حادثها ،أ�رجو أ�ن ي�ساحمني ربي ،عاهدت نف�سي
أ�ن ال أ�طري الغائبات ،ول�ست م�ضطرة لو�صف نف�سي ،فرمبا تظهر لكم
�شخ�صيتي من كلماتي ،أ�ما اجلار أالمريكاين فهو جاهل عا�ش طوي ًال يف
أ�مريكا وح�صل على جن�سيتها� ،شبه �إن�سان ال تدري كيف ت�صفه ،جريء
أ�و هو أ�بله ال يطيب له �إال اجللو�س مع الن�ساء ،حتى أ�ن حديثه يكاد يكون
أ�نثوي ًا ،حافظ ًا كل تعابري الن�ساء ولهجاتهن ،و أ�مريكا زادته جر أ�ة ،وال
يرى عيب ًا يف أ�ي �شيء ،ن�سيت أ�ن أ�قول أ�ن ال�شقراء الطويلة ال�شمطاء
كثرية التدخني ال تف ّرق بني �سيجارة وطنية وبني �سيجارة أ�مريكية ،كله
عندها دخان ،ودائم ًا تقول عنه "يتلف الرئتني فقط” ،حتمل معها أ�كرث
من علبة �سجاير ،كرمية يف تقدمي �سجائرها ألي منا ،بل تبتهج كثري ًا
ممن تقبل م�شاركتها التدخني ،حاولت أ�ن ت�سمح لها أ�م راجي ب�إح�ضار
ال�شي�شة أ
(الرجيلة) جلمعاتنا ،لكنها ووجهت مبعار�ضة أ�غلبيتنا ،مع أ�ن
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�صاحبة امل ؤ�خرة العري�ضة ال�سمراء تقف عادة �إىل جانبها ،لكن الوا�ضح
أ�ن الطويلة ال�شقراء جنحت يف الت أ�ثري على معظمنا برغم ا�ستغاللنا
لب�ساطتها يف كل مرة ،ف�صرنا ن�شارك يف التدخني ،و أ��صبحت احلقودة
احل�سودة �صاحبة ال�شعر اجلميل الطويل املن�ساب مدخنة مدمنة ،وحني
ا�ستغربنا منها ذلك قالت
 فقر وفراغ وقلة كيف؟جارتي أ�م راجي تكرث من أ�كل اخل�ضراوات والفواكه ،تقول أ�ن
الطبيب ن�صحها بذلك لتحافظ على ن�ضارة وجهها و�صحته ،دار هم�س
أ�كرث من مرة بيننا حول جذبها انتباه رجال احلارة ،ونحن الن�ساء لنا
قدرة عجيبة على التقاط الدالالت ،حتى لو كتمنا ذلك أ�و ا�صطنعناه،
أ
ولنّ جارتي أ�م راجي ترملت منذ ع�شر �سنوات ،فاهتمام رجال حارتنا
بها خليط من عطف و�إعجاب.
طبول مار�شات ع�سكرية أ
متل أالجواء خارج املكان ،منكث مبنزل أ�م
راجي �ساعة أ�و �ساعتني وقد ت�صل �إىل ثالث أ�حيان ًا ،بالرغم من �شكواها
من قلة دخلها ال�شهري ،تط ّل الق�صرية البي�ضاء املمتلئة من النافذة،
فتطري حمامة برية ،جتفل راجعة تولول م�ستغربة ،وتزداد قوة الطبول
الع�سكرية ،و�صيحات ال�شباب املدوية ،حني تركت النافذة مفتوحة ،ثم
تخاطب أ�م راجي يف لهفة
 أ�م راجي ،أ�م راجي! هل تعلمني عن جارتك احلمامة؟ فق�ست بي�ضتان قبل أ��سبوع .جتيبها أ�م راجي بربود ،فتعلقالبدينة.
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 حتى احلمام يحب جرية أ�م راجي ،ال بد أ�نه دور الذكر يف الرقادعلى الفراخ هذا اليوم .رفعت أ�م راجي املكن�سة تهدد ب�ضربها ،ف�صدمت
الع�صا �صورة معلقة على اجلدار.
 �صورة املرحوم يا أ�م راجي! أ�غ�ضبت املرحوم يا «ولية»مل ت�سرع أ�م راجي برفع ال�صورة املحطمة وا إلطار املتك�سر،
جتمدت لثوان دون أ�ن يبدو انزعاج على وجهها ،ثم ابت�سمت وهي تقول
 راح املرحوم وراحت أ�يامه.حني تكون جارتنا أ�م راجي غائبة ،اعتدنا أ�نا وجاراتي التحدث أ�و
التهام�س عن موا�ضيع ح�سا�سة ،ويف أالم�س ت�ساءلنا كيف أ�ن أ�م راجي
يف بحبوحة من عي�ش؟ ونحن و أ�غلب النا�س يف �ضيق مادي ،و أ�كرث ما
كان يغيظ زوجي أ��سلوب تربيتها ألطفالها ،أ��صبح عمر ال�صغري اثنتا
ع�شر عام ًا  ،وما زال يجل�س يف ح�ضنها ،ثم �إن زوجي مقهور على قانون
ا إليجار وناقم على امل�ش ّرعني ،ودائم ًا يقول
 قانون جامد ال ي�سمح بزيادة ا إليجار كل عامني ،أ�و حتى لو كلخم�سة أ�عوام.
يتمنى لو يجد حيلة أ�و و�سيلة حتى يجرب أ�م راجي على الرحيل من
حارتنا ،ت�ستمتع ب�إيجار ثابت ورخي�ص جدا مقارن ًا مع �إيجارات املثل يف
�سنواتنا أالخرية ،أ��شارك زوجي همومه حول هذه النقطة� ،إذ لو أ�جرنا
ال�شقة التي ت�سكنها أ�م راجي ح�سب أال�سعار الدارجة ،لقب�ضنا ثالثة
أ��ضعاف ما تدفعه لنا �شهري ًا ،أ�هدئه بل أ�عمل جاهد ًة كي يوقف تفكريه
عن هذا املو�ضوع ،حتى ال يزداد �شقا ؤ�ه عبث ًا ،أ
ولعوام عدة و أ�نا أ�ثنيه عن
توكيل حمام ما للعمل على �إخراجها ،اعتدنا أ�نا واجلارات على أ�حاديثها
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وت أ�نيبها ومزاحها أ�ثناء قهوتها وطعامها ،كثري ًا ما كنا نتحر�ش بها ،أ�و
نتعمد اثارتها حتى تفعل ذلك ،وقد تهمل واحدة منا أ�و أ�كرث أ�عمال بيتها
حتى ال تفوتها نعمة التج ّمع ،ال َّ
متل أ�م راجي من أ�حاديثنا وال من �شرب
القهوة أ�و ال�شاي �سوي ًا عندها ،أ�متنى أ�ن تبقى موا�ضيع أ�حاديثنا �سر ًا
كما تعاهدنا مرار ًا على ذلك ،وموجز ما نتحدث عنه يف كل لقاء هو
الرجال وال�شهوة واجلن�س والغيبة ونكهة الطبخ وبيا�ض الغ�سيل والنظافة
والذهب واملوديالت اجلديدة من املالب�س ،موا�ضيع ال ت�ض ّر فرد ًا معين ًا،
وال �ضد �إن�سان خا�ص ،وحني ي�شتد احلر داخل البيت تقوم �إحدانا بزيادة
�سرعة دوران املروحة �صيف ًا ،واقرتحت م�شوهة الوجه مرة أ�ن جتهز أ�م
راجي مروحة لكل واحدة منا ،و أ�حيان ًا ن�شاهد أ�خبار التلفزيون وال يلفت
انتباهنا �إال موت أ�حد أالطفال  ،أ�و أ�حد الر ؤ��ساء  ،بكينا مرة ملوت طفل
ظلم ًا ،حلظتها لطمت الطويلة ذات العظام الناتئة على وجهها و�صارت
تردد ن�صو�ص نواح حفظتها عن جدتها أ�و والدتها ،من مثل (حمرا يا
عت املحبوب قومي ابكي عليه) فيبدو الهم على
رحت فيه � ،ض ّي ِ
لهيبة وين ِ
والغم ،حتى لو كنا ن�ضحك قبلها بثوان ،ودموع غزيرة تن�سكب
وجوهنا ّ
من أ�عني معظمنا ،مع أ�ن �آثار الب�سمة ما تزال على وجوهنا ،وفج أ�ة نعود
بعدها �إىل التباهي مبا ا�شرتت كل واحدة من الذهب أ�و اقتنت ،وغيوم
الدخان تت�صاعد من أ�فواههن و أ�نوفهن ،أ
متل املكان فتمتلئ �صدور غري
املدخنات منا ،وتعود النكات تتبعها ال�ضحكات تتطاير مع غيوم الدخان،
تقف ال�شقراء ال�ساذجة أ�مام املر�آة تتلم�س �شعرها ،وترفع الق�صرية
البي�ضاء طرف ف�ستانها حتى تربز ركبتاها ،متذرعة ب�شدة احلر ،حتى
لو كانت الثلوج أ
متل ال�ساحات حول البيت ،ثم ّ
تلف �ساق ًا على �ساق ،كرب
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أ�طفال جارتنا أالرملة الثالثة ،راف�ضة الزواج من أ�ي رجل كما تقول،
وكلنا نعرف أ�ن كالمها ادعاء وغري �صحيح ،ولو أ�تاها رجل غني لباعتنا
وباعت كل حارتنا ،تخطت ابنتاها �سن املراهقة ،حتر�صان كوالدتهما
على ارتداء أ�حدث املالب�س و أ�ثمنها وب أ�لوان وموديالت جذابة ،وهذا
أ��شد ما كان يحرجني أ�مام زوجي ،ثم يوغر �صدور الكثريات من فريقنا
ح�سد ًا ،فنجد أ�نف�سنا يف دوامة من �إحباط وحرية ،عاجزات عن تف�سري
أ��سرار حياة جارتي أ�م راجي وت�صرفاتها ،أ
والكرث حرية يل ولزوجي
�إنها الوحيدة التي تدفع �إيجار ال�شقة الرخي�ص أ�ول كل �شهر ،مقارنة
بغريها من امل�ست أ�جرين الذين ال يدفعون أالجرة �إال بطلبات متكررة
و�إحلاح ،وحني تخرج جارتنا أ�م راجي لل�سوق أ�و للزيارات خارج احلارة
كل يوم أ�و يومني ،تعود يف �سيارة تاك�سي حمملة ب أ��صناف الطعام واللبا�س
واحللوى واخل�ضار والفواكه ،و أ�ول �شيء تفعله بعد عودتها من ال�سوق
تقوم باالت�صال هاتفيا لتجميعنا عندها ،ولتطعمنا من كل ما حملت من
أ�نواع الفواكه ،أ�و مما �صنعت من أ��صناف الطعام اللذيذ الذي تتفنن
فيه ،و�إذا �صدف وعار�ض زوجي ذهابي حل�ضور التجمع لوجبة لذيذة
لون َط ِع َم الباقون منه.
عندها ،ف�ست�صلني ح�صتي من أ�ي ٍ
اتفقنا أ
بالم�س على مغادرة اجلل�سة �إذا ح�ضر اجلار املت أ�مرك،
وعادة ما ي� أس�ل أ�ول و�صوله ب�صوت أ�نثوي« ،ماالذي جرى يا خاالتي حتى
خيم ال�صمت عليكن؟ « فتجيبه احل�سودة ذات ال�شعر الطويل قائلة له
 نكدت علينا اجلل�سة ،وملاذا ال حت�ضر زوجتك معك؟ يك�شفطاقيته أالمريكية القذرة ،فتظهر �صلعته ،يحني ر أ��سه أ
لل�سفل كثري ًا
قائ ًال
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 ه ّيا عاقبي هذه الر أ��س .ن�سخر معظمنا من قوله و�شكله ،يحبلعب ورق ال�شدة مع أ�م راجي أ�و مع واحدة من ابنتيها� ،إحداهما بكر
والثانية مطلقة ،مع أ�ن عمر املطلقة مل يتجاوز اخلام�سة والع�شرين ،وال
ين�سى زوجي كل يوم أ�ن ينهاين عن ح�ضور تلك التجمعات ،نتناق�ش عادة
حول هذا أالمر ،لكنه ال ي�صل حد اخل�صام احلقيقي ،ي�صدف أ�ن يختلق
م�شكلة أ�و يثري جدال كي ال أ�ذهب لها.
�صباح هذا اليوم البارد ح�صل ما مل يكن متوقع ًا ،ريح زمهرير
ت�ضرب أالبواب والنوافذ يف اخلارج ،فطلبت من ابنتي الكربى أ�ن ت�شعل
مدف أ�ة البرتول قبل نهو�ضي من ال�سرير ،و أ�ح�س بربد يل�سع يف كل مكان،
تقرع جارتي أ�م راجي الباب بعنف ،يفتح أ�حد أ�طفالنا الباب لي�ستطلع
من الطارق ،تندفع أ�م راجي داخل بيتنا دون ا�ستئذان ،معاتبة يف �صوت
جملجل ،م ؤ�نبة والئمة يف تبجح ،ت�سب البيوت وتلعن ا إليجارات ،كنت
ملت�صقة ب�صدر زوجي حلظتها ،قفزنا با�ضطراب وارتباك كل من جهة
من طريف ال�سرير ،الرتداء مالب�س اخلروج ،توج�س ًا ألمر جلل أ�و م�صيبة
ح ّلت بجارتنا أ�م راجي الطويلة ،ومن خالل كالمها الغا�ضب فهمنا أ�ن
م�صرف ماء املطر فوق �شقتها كان مقف ًال ب أ�و�ساخ وح�شائ�ش ،ا�ضطرت
أ�ن تنظفه حتى ال متتد املاء على �سطح العمارة وترطب جدران ال�شقة
التي تقيم بها ،أ�وقفني زوجي عن الكالم ،ومل يتحدث معها بكلمة واحدة،
لكنني �سمعته يتمتم ،يلعن ب�صوت ال ت�سمعه ،ظهر على وجهها التعجب
من جمودي و�صمتي املحايدين ،وبعد أ�ن أ�فرغت كل ما يف جعبتها من
كالم ومالم ،قال لها زوجي بحزم ويف أ�ناة
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 �إما أ�ن ترتكي ال�شقة أ�و ت�صلحي ما يزعجك!�سكتت عن الكالم ،وقفت قليال ثم غادرت منزلنا وهي ت�سب نف�سها
و أ�هلها (وتذم) زوجها أالخري امليت ،غادر زوجي البيت هو ا آلخر ملغي ًا
خروجنا برفقته لزيارة والدتي و أ�هلي يف ذلك اليوم.
عمان 2001/2/20
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فالت تاير يف �أمريكا
Flat Tyre

ال�ساعة ال�سابعة م�ساء ،نقف على جانب الطريق ب�سيارتنا ،أ�عني
�سيارة ابنتي وزوجها ،واليو م م�ساء يوم جمعة ،ليلة ال�سبت ،حمى ليلة
ال�سبت ،حيث ي�شرب أ�غلب النا�س الكحول أ�و يكرثون منها ،أ�جل�س على
ق�ضبان حاجز الطريق العري�ضة ،كان موقع توقفنا خطر جد ًا� ،إذ أ�ننا
على مفرتق طريق �سري �سريع تنق�سم �إىل طريقني �سريعني ،ت�سري
ال�سيارات عليها ب�سرعة ال تقل عن ت�سعني كليومرتا يف ال�ساعة ح�سب
قانون والية نورث كاروالينا ،ن�سيت هاتفي النقال يف املنزل ،تعاتبني
ابنتي كيف تن�سى هاتفك� ،سبحان اهلل تذكرت أ�نني � أس��سمع عتاب ًا كهذا
بعد ابتعادنا عن املنزل ب أ�ميال قليلة ،من مكان وقويف وا�ستنادي �إىل
ق�ضبان احلاجز ،أ�رى �سيارة ت�شري ب أ��ضوائها الرباعية التي تنبئ باخلطر
تتوقف عن �سريها ال�سريع ،وتال�صق خط الر�صيف وتبد أ� بالتحرك
للخلف� ،آالف من ال�سيارات مرت خالل ن�صف ال�ساعة التي ننتظر فيها
على جانب الطريق ،أ�ت أ�مل غروب ال�شم�س أ�و �شم�س الغروب ،هواء عليل
يداعب �شعر ر أ��سي اخلفيف أال�شيب ،ي�شعرين بانتعا�ش غريب برغم
ال�ضيق الذي نحن فيه ،خرجنا من دار ال�سينما بعد أ�ن ح�ضرنا فيلم ال
(هولك) الذي أ�خرج حديث ًا هذا العام ،فيلم عجيب وتقنياته متقدمة
والجهزة أ
مل ي�سبق أ�ن �شاهدت مثله ،واملعدات واللوازم أ
والفراد الذين
وراء الكامريا ووراء الفنون كلها ح�سبما ورد يف مقدمته بلغوا أ�ربعمائة
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وخم�سني فرد ًا ،تلك ال�شرحات الطويلة من الغيوم الداكنة متباعدة عن
بع�ضها ،مب�سافات تقدر بقامة رجل أ�و اثنني بني كل �شرحة غيم و أ�خرى،
حاولت عدم االهتمام بال�سيارة التي حتاول الرجوع للوراء ،وعلى بعد أ�كرث
من ن�صف كيلومرت عن مكان وقوفنا ،ألمعن النظر يف ال�سماء غرب ًا ،نعم
�إنها بد أ�ت بالرجوع  ،ال�سيارات تزجمر وتئز وتت�سابق ،وك�سف الغيوم مل
تكن أ�طرافها مت�ساوية ك�شرحات البطيخ ،منظر �ساحر حميرّ  ،وال�شم�س
تزيد من روعة منظر تلك الغيوم امل�شرحة ،حمظوظون أ�ننا منلك أ�عين ًا
لرنى تلك ا إلبداعات العفوية ولال�ستمتاع بها ،أ��شعة كانت حبي�سة بد أ�ت
متتد يف أ�جواء ال�سماء ال�سفلية بعد أ�ن تزحزحت الغيمة قلي ًال عن قر�ص
ال�شم�س ،وال�سيارات تهدر وتدو�س أالر�ض والطريق بال رحمة وبجر أ�ة
عجيبة ،أ��شعة ال�شم�س رقيقة ال ت�شعرك باحلرا رة ،حت�س أ�نك بحاجة
لها ،خا�صة و أ�ن اجلو بد أ� يربد بعد ع�صر ذلك اليوم من أ�واخر �شهر
�سبتمرب ،ال يقلقك هبوب الن�سيم البارد على �شعرك ،ال�سيارة التي
تعود ت�سري ببطء وبحذر �شديد ،تتخذ نف�س امل�سرب الذي نقف فيه،
لكنها ما زالت بعيدة ،مل يعنني أ�مرها كثري ًا ،طالت مدة عر�ض الفيلم،
فا�ضطررت للخروج مرتني ال�ستعمال املرافق ال�صحية� ،شربنا �سوائل
كثرية بعد تناولنا البيتزا لطعام الغداء ذلك اليوم وقبل ذهابنا حل�ضور
الفيلم ،ثم أ�ح�ضر �صهري م�شروبات غازية والكثري من البو�شار حني
دخلنا قاعة عر�ض الفيلم ،كنت كلما خرجت من �صالة العر�ض املعتمة
أ�مد يدي �إىل جيبي أ�ت أ�كد من وجود تذكرة دخول الفيلم ،ألن هناك ع�شر
�صاالت يف نف�س املبنى تعر�ض أ�فالم ًا خمتلفة ،وي�ستطيع أ�ي مراقب
أ�ن يوقفك ،وي� أس�لك عن تذكرتك و أ�ي فيلم دخلت ،كان ا�سم الفيلم
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مطبوع ًا على البطاقة� ،صهري من�شغل باالت�صال من هاتفه اخللوي،
أالر�ض خلفي ملعب كرة قدم ،يغطيها ع�شب يانع ك أ�نه �سجادة ذات
أ�لياف عالية خرجت لتوها من م�صنعها ،ما أ�كرث ال�سيارات والدراجات
على ذاك الطريق هذا اليوم ،وخا�صة قرب غروب ال�شم�س وم�ساء أ�ول
�ساعات عطلة نهاية أال�سبوع ،الكل م�سرع �إىل موعده أ�و ملنزله أ�و لي�شبع
جوعه ،أ�و للو�صول حلاجته ،تزداد ال�سيارات هياج ًا وجنون َا و�ضجيج ًا مع
مرور الوقت ،وال�شم�س تنحدر قلي ًال قليال  ،وال�سيارة أالخرى ما زالت
توا�صل الرجوع للوراء ببطء وبحذر �شديدين ،تقرتب من مكان توقفنا
و�صرت أ�راها ب�شكل أ�و�ضح.
حني خرجنا من �صالة عر�ض الفيلم ،كنت أ�ح�س بحاجة ل�شرب ك أ��س
من قهوة أ�نع�ش بها عقلي وج�سمي بعد انحبا�س طويل ،وتوتر أ�ع�صاب
أ�ثناء عر�ض الفيلم ألكرث من �ساعتني ،لكنني ا�ضطررت أ�ن أ�ركب ال�سيارة
مع أال�سرة ،و�صرنا كغرينا جمربين على ال�سرعة ح�سب نظام ال�سري
على الطريق ال�سريع ،الحظت أ�ن كثريين يجتازون �سيارتنا ،لكن قائد
�سيارتنا �صهري حذر دائم ًا وقلق ،و أ�خفي عنه أ�نني أ�تهمه باجلنب يف
قيادة ال�سيارات برغم مرور ثالثني عاما على أالقل وهو ميتلك �سيارة،
يعلم جيد ًا عن تكاليف أال�ضرار بعد احلوادث ،وعن م�ضايقات �شركات
الت أ�مني ،نتيجة حوادث ال�سيارات ،لكن حادث ال�سيارة يف أ�مريكا
م�صيدة ل�شركات الت أ�مني أ�و ًال ولرجال املرور ثاني ًا ،ما زالت ال�سيارة
التي تعلقت بها عيناي دون باقي أ�ع�ضاء أال�سرة تتقهقر للوراء ببطء،
وف�ضويل يزداد عن �سبب تراجعها ،خطر حمقق وممنوع قانوني ًا ،ولو
�شاهده �شرطي مرور ف�سيتحمل خمالفة كربى وغرامة ،عدا عن رفع
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ق�سط الت أ�مني على �سيارته .ما زالت ابنتي تت�صارع مع زوجها
 يا �سيدي ا�سمح يل أ�ن أ�ركب العجلة ا إل�ضافية بدل العجلةاملعطوبة؟ فيجيبها
 كال � أس�ت�صل بال�شركة املعنية ،وهذا واجبهم ،فنحن ندفع لهمأ�ق�ساط ًا �شهرية لينجدونا حني نحتاجهم  .و أ� ؤ�يد ابنتي قائ ًال
 لكن أالمر ب�سيط ،وما أ�كرث ما ا�ستبدلنا املعطوب بالدوالباالحتياط
 عمي أ�رجوك أ�ن ال تلم�س �شيئ ًا.أ�جتمد حلظتها ،مل تطعه ابنتي ،بل �سبق و أ�نزلت الدوالب االحتياطي
من ال�سيارة ،وبد أ�ت بفك الرباغي عن العجلة املعطوبة ،منع �صهري
أ�طفاله من النزول من ال�سيارة ،ومنعهم حتى من فك أالحزمة عن
أ�ج�سادهم ل�سببني  :يخ�شى أ�ن ت�صدمهم �سيارة من اخللف ،يف هذا
ال�سباق املجنون وال�سيارات با آلالف يف كل �ساعة على طريق �سريع وحيوي،
وحتى لو �صدمت �سيارة عابرة �سيارتنا ف�سيكون أالطفال مربوطني يف
أالحزمة فال يتناثرون أ�و يتحطمون ،تكاثرت طيور كا�سرة وغرابيب �سود
مع غروب �شم�س ذلك اليوم ،حتوم فوق أال�شجار املتطرفة من الغابة،
حاول فر�ض ر أ�يه عليها ،لكنها ظلت تعمل على تغيري ا إلطار املعطوب
بهدوء واتزان ،غري عابئة مبا يتكلم ،تقرتب الطيور من موقعنا ،خ�شيت
أ�ن يتجر أ� �إحداها على نقر ر أ��سي ،و أ�نا مطرق أ�فكر أ�يهما �سيح�صل
أ�و ًال ،جناح ابنتي يف تبديل العجلة املعطوبة ،أ�م ح�ضور �شركة خدمات
أالعطاب يف الطرق ال�سريعة؟ دفعنا العجلة االحتياط لرتكيبها مكان
املعطوبة ،فماذا اكت�شفنا؟ أ�نها هي أالخرى تكاد تخلو من الهواء ،أ�نظر
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لل�شم�س الغاربة يف �شبه غباء تارة ،وللع�شب أالخ�ضر خلفي و أ�مامي ،هل
�سيحل الظالم علينا ونحن هاهنا قاعدون؟ وهناك �سبب �إ�ضايف �آخر
للقلق ،ورمبا كان هو أالهم عند �صهري أ�ن هناك بعو�ض وح�شرات أ
متل
أالر�ض وال�سماء ،وتبحث دائما عن �إن�سان أ�و حيوان تل�سعه ،ميوت زوج
ابنتي خوف ًا من قر�صة بعو�ضة أ�و و�صول أ�ي ح�شرة جللده ،وهو اليوم يلب�س
بنطاال ق�صري ًا ،تلك الطيور التي حتوم حولنا ت أ�كل أ�ي �شيء ميت أ�و من
خملفات ا إلن�سان واحليوان ،وجه ابنتي ي�ضمر وينكم�ش ،ي�صف ّر ومييل
للزرقة ،هرب الدم منه ،بل هرب من كل مالحمها وجلدها ،يزداد
قلفها بعد اكت�شاف عطب العجلة االحتياط ،عقلها يفكر مبا يجب أ�ن
تفعله ريثما حت�ضر �شركة خدمة التعطيالت ،راهنت على أ�ننا لن نغادر
املكان قبل م�ضي �ساعتني ،و�سيكون الوقت ظالم ًا� ،سبق لها وخططت
وثبتت موعد زيارتنا ل�شقيقتها وزوجها ووالدته هذا امل�ساء ،والوعد
عندها مقد�س حتى لو أ��صابها أالذى ،و أ�نهك ج�سدها وفكرها ،هي ا آلن
يف حال م�ضطربة ،و أ�طفالها مقيدون داخل ال�سيارة ،غري م�سموح لهم
بالتحرر ح�سب تعليمات والدهم ،متنيت أ�ن لو كان معي كتاب أ�ت�سلى
بقراءته ما دام لدينا وقت طويل ،تذكرت أ�نني ارتبطت بتلك أال�سرة
�صيف ذلك العام لتدري�سهم اللغة العربية ،ما زالت ال�شم�س تن�سل
ببطء يخيفني بل يعبث ب أ�ع�صابي ،تظهر تارة وتختفي تارة أ�خرى وراء
ك�سف الغيوم ،التزمت ابنتي بر أ�يي يف الهدوء وال�صرب ،كتمت غيظها،
لكنها تريد أ�ن تتم الزيارة يف تلك الليلة مهما كلفها ذلك ،اتفقت هي
و�شقيقتها الثانية املتزوجة أ�ن تزورا ال�ضيفة القادمة من وراء البحار يف
ذلك اليوم ،وابنتي ت�ص ّر عادة ان تدرب أ�بناءها وبناتها على احلفاظ
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على العالقات أال�سرية ،ت� أس�لني ابنتي :أ�ين هاتفك يا والدي
 قلت لك أ�نني ن�سيته يف املنزل وكيف تن�سى هاتفك النقال؟ هذا ما حدث.اختفت ال�شم�س خلف أالفق ،ومل يح�ضر أ�حد لنجدتنا مع ان
املوظف الذي أ�جاب على ات�صال �صهري ،وعد أ�ن يكون ذلك يف ظرف
ن�صف �ساعة ،وجهت كالمي البنتي
ملاذا مل حت�ضروا كرة القدم معكم؟
اعرت�ض �صهري قائ ًال :لن أ��سمح ألطفايل مبغادرة ال�سيارة.
 هل حتملون كرة قدم معكم ؟ وما ر أ�يكم يف هذه ال�ساحة الف�سيحةاملريحة ؟ اعرت�ض �صهري على اقرتاحي قائ ًال  :لن أ��سمح ألي من
أ�والدي مبغادرة ال�سيارة.
بد أ� الهواء يربد بعد غروب ال�شم�س ،تقرتب ال�سيارة التي ترتاجع
ببطء للوراء ،قدرت أ�نها تقرتب منا ،طلبت من ابنتي أ�ن تتقدم �صوبه،
� أس�لها قائد ال�سيارة �إن كنا بحاجة مل�ساعدة ،وحني عادت ابنتي قلت
لها معنا عجلتان فال ي�ستطيع �شخ�ص عادي أ�ن ي�ساعدنا ،كان رج ًال
عجوز ًا �شهما ومعه امر أ�ة عجوز زوجته أ�و �صديقته ،زوج ابنتي يقف
بعيد ًا يداعب ابنه ال�صغري ،ويحا�صره يف حركاته و�سكناته ،والطفل
يلهو ويحاول أ�ن ميتطي احلاجز املعدين ،فيخيفه أ�بوه ومينعه ،يح�ضر
الفني مندوب �شركة امل�ساعدة ،يحمل جهاز نفخ كهربائي ،ينفخ الدوالب
االحتياط ،ويركبه خالل دقائق خم�سة أ�و �ستة ،ون�صحنا بالذهاب ألقرب
حمطة إل�صالح العجالت إلكمال الباقي ،و أ�نا أ�جل�س على طرف احلاجز
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املعدين ،وجزء من عجيزتي ت�ستند مت أ�ملة على أ�على العمود اخل�شبي،
ن�سيت أ�ننا كنا يف حمنة ،وحني نادتني ابنتي كنت من�شغ ًال مبراقبة
كل �شيء ،ال�سيارات امل�سرعة والدراجات أ
والنوار القريبة والبعيدة
أ
وال�شجار التي ازدادت حركة ر ؤ�و�سها بعد الغروب ،كنت أ�ريد أ�ن أ��شكو
ا إلح�سا�س ب�شيء من الربد ،نادتني ابنتي للمرة الثالثة رمبا ،و�آالف
ال�سيارات تنهب أالر�ض ك أ�منا هي يف �سباق مع الزمن.
أ�مريكا  -رايل
يف 2003/06/21
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كاهن �أ�صغر

·

SMALLER WISE PREACHER

كاهننا ا�سمه أ�بو عفاف ،مل يعد يزورنا كثريا كما كانت عادته ،لكنه
�إذا زار أ�طال ،يتدخل يف كل أ�مر من أ�مور حياتنا ،حتى أ�نه ي�ضحك
أ�وي�شاركنا فرحنا بتحفظ أ�حيان ًا ،ورمبا يحزن أ�و يغ�ضب ملا ينغ�ص
عي�شنا ،يطيل اجلدل حول أ�ي مو�ضوع يهمنا ،ويف نظره ال يوجد مو�ضوع
ال يعرفه ،مرجع ًا ذلك لكرثة ما م ّر به ،يفتخر ب أ�نه اكت�سب خربات
وا�سعة ،ت ؤ�هله للتحدث حول أ�ي مو�ضوع طارئ ،ال يتوقف عن �شروحاته
حتى نظهر مللنا من ت�شعب اجلدال ،وقد تن�شب خالفات تنتهي ب�صمت
ونفور ،ال تدري القاهر من املقهور ،و�إذا ح ّل موعد الطعام ،أ�كرث أالكل
معنا متح�س�س ًا بطنه مادح ًا ف�ضل ال�صيام ،يعود بعدها للمداخالت
والتدخالت ثانية ،ن�ضطر لل�صمت حتى يبدو عليه االرتياح ،يبد أ� بعدها
بال�ضحك واملزاح  ،تلك كانت طريقته وعلينا تقبلها ،و أ�قول (كانت)
ألننا ال نعرف أ�ين وكيف ومتى اختفى ،غاب منذ زمن طويل ،فكيف
ح�ضر يف زيارة ملنزلنا ليلة أالم�س؟ وب�صراحة مل ندر وقتها هل نحن يف
حلم أ�م يف علم ،ألن املدة التي افتقدناه فيها طالت حتى ن�سيناه ،ون�سينا
أ��سلوبه الذي عهدناه ،والغريب يف أالمر أ�ننا ال ن�ستطيع أ�ن نعاديه ،وال
أ�ن نحجم عن ح�سن ا�ستقباله ،فعالقاتنا به طويلة معقدة ،وت�ستطيع
أ�ن تقول عنها أ�نها �شبه مفرو�ضة ،قربى وم�صاهرة و�صداقة و�ضرورة
 .ن�شرت يف ال�صفحات الثقافية جلريدة (طريق ال�شعب) العراقية البغدادية بتاريخ 22
كانون أالول عام 2005
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و( . . .خاوة) �إىل �آخره من معجم ال�سنوات أالخرية ،هذا عدا عن
جوالته و�صوالته يف مباريات دورية �ضرورية يف لعب طاولة الزهر أ�و
ال�شطرجن ،باالخت�صار ي�صعب تعداد كل أال�سباب التي توجب علينا
الرتحيب به ،حتى ولو ظاهر ًا ،وكما قلت �سابقا �إذا زار أ�طال املكث،
أ�ك ًال وجد ًال و�شر ِب ًا ولعب ًا  .ينزع مالب�سه ويطلب غريها أ�كرث راحة له
طبع ًا ،أ�و يحمل معه مالب�س ف�ضفا�ضة ،فنحن أ��سرة من قوم لهم فل�سفة
هم كهنتنا
عجيبة خا�صة ،ن�سبت أ�ن أ�قول أ�ن أ�با عفاف كان واحد ًا من أ� ّ
الكرث ،ثانية أ�قول (كان) ،ألنني مل أ�كن أ�توقع أ�نه �سيعود ..أ�و هل �سرناه
بعد غيابه الطويل ،فظروفه اختلفت كثري ًا عن ظروفنا ،ولذلك ق�صة
يطول �شرحها لو تعر�ضنا لها.
أ�حيان ًا ال يعار�ض وال يقرتح جديدا� ،صامت �صابر أ�و مت�صرب ،تظنّ
أ�نه لن يتدخل يف أ�ي مو�ضوع ،كفاقد الوعي أ�و مقفل أالذنني ،حا�ضر
من�شغل أ�وغائب عن املح�سو�س ،وحني يطلب منه الر أ�ي( ،فكما يقول
املثل ي�سكت �شهر ًا وينطق دهر ًا) يبدو للحا�ضر أ�نه يقبل أ�ي خطوة تقوم
بها أ��سرتنا ،ال يغ�ضب من معار�ضي الرتاث وال ي ؤ�يدهم ،لكنه متنى
التحكم بنا يف أ�كرث من منا�سبة ،ال ت�سمعه يهدد بل يحقد ويربر ما يفعله،
وحني زارنا يف املرة أالخرية كان جميع الكهنة وعلية القوم م�شغولني
بتعيني كاهن جديد ،حتى قبل اختفاء كاهننا املتحكم احلايل ،والذي
ال يراه أ�حد ،غاب عن بايل أ�ن أ�قول أ�ننا قوم ن ؤ�من يف الالمرئي ،فل�سفة
ثري يتاجر
توارثناها جيال بعد جيل ،عر�ضنا أ�مرتزويج ابنتنا لرجل ّ
يف امللح على أ�بي عفاف حني كان يف زيارتنا ليلة أالم�س ،ألنه كاهن
عارف ع ّراف ي أ�خذ النا�س ر أ�يه يف أ�مور مهمة ،هز ر أ��سه فطارت ذبابة
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كانت باب أ�نفه حني ابت�سم ،قلنا له  :نخ�شى أ�ن تتغري حالنا ب�سرعة،
أ�و قد ت�سري أ�مور حياتنا �إىل ال�ضياع ،وهو يعلم أ�ن حياتنا تعتمد على
تراث غري مكتوب والمرئي ،لذا ترى هياكلنا و أ�ماكن اجتماعنا مربعة
تخلو من الزخرفة ،ومع هذا فهي تنم عن أ�فكارنا و أ�قوالنا و أ�فعالنا،
أ�تثاءب و أ�مد يدي كي أ��شرب فال أ�رى حويل �إال �ضوء ًا خافت ًا يرف من
بعيد ،مطمئن ًا أ�ن أ�فكارنا و أ�فعالنا ال نراها وال يراها أ�حد غرينا ،مالهذه
الكهرباء؟ أ�ظنها مقطوعة هذه الليلة ،ك أ�نها �شمعة بعيدة �ضعيفة ،ومع
هذا يعبث أ�طفالنا أ�مام عينيه بطرق خمتلفة متاما ،وب أ��سلوب بعيد جد ًا
عن أ�طفال الدنيا التي نعرف أ�و ن�سمع.
كاهننا ومد ّبر أ�مورنا و أ�حيانا �سو�سة عقولنا يحزنه أ�مر واحد ينخر
حياته ،يتمنى أ�ن يكون لدى ابنه بع�ض ما لديه من قدرات أ�و م ؤ�هالت،
ي�ص ّر على تعليمه على التعامل مع الطالب واملطلوب ،أ�و هل د ّربه كي
يكون دليال ،حتى نعتاد أ�ن يكون له بدي ًال ،الحظنا تغري ًا كبري ًا عليه يف
زيارته أالخرية ،أ�فا�ض علينا من بركاته �سماحة مبطنة بتهديد ،ومن
يعلم فعودة أ�بي عفاف يف الليلة أالخرية التي زارنا بها بعد طول غياب،
جتعلنا ن�شك أ�ن هناك بلبلة كامنة تق�ض م�ضجعه ،رمبا حاول بكل
�إمكاناته �إيجاد كاهن يتفق معه يف أ��سلوبه ،أ�و هل أ�راد منا أ�ن نتعامل معه
بطريقة تختلف عما اعتدنا عليه ،لكن الالمرئي يف دنيانا ال يتيح لنا أ�ن
نعرف أ��سباب همومه ،على كل حال أ�ملح لنا أ�نه يرتدد كثري ًا يف تعيني
كاهن جديد ،مل يطلب من جممع الكهنة وال من وجهاء أ�هلنا اال�ستماع
لوجهة نظره ح�سب علمنا ،مل يكن ذلك غريب ًا علينا ألن الالمرئي هو
أ��سا�س وحدتنا ،يكرر القول مع أ�فراد القبيلة أ�ن �سعادتنا هي يف كاهن
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يرت أ��س معابدنا ومعاركنا ،قبائل أ�خرى كثرية لديها أ��سلحة قبل احلرب،
ومناعة أ�ثناء احلرب و خملفات بعد احلرب ،أ�ما ع�شريتنا فعك�س ذلك
كله .حني حاورنا كاهن ًا أ��صغر وبح�ضور أ�بي عفاف عن �سر ذلك ،مل
ينتقد حالنا ،ومل نعرف له ر أ�يا حمددا ،بل دعانا لزيارة القبور ،وا إلكثار
من اقتناء الطيور ،ووعدنا ببناء ب�سيط عجيب ،لكنه كبري مهيب ،كله
خطوط م�ستقيمة ال انحناء فيها وال دوران ،ودون زخرفة وال دهان،
وحتى حجارته بال أ�لوان� ،إنها بني أال�صفر والبني والبيج واحلمرة،
تتخللها خطوط �صاعدة نازلة طوال وعر�ضا ،ومداميكه ال تكاد تظهر
حتى ال نعرف بداية احلجر من نهايته ،حتى تكون هي أالخرى كرتاثنا
جزء من الالمنظور ،ال ندرك �سرها ،ولو كنا ندور قربها ،وحني جنتاز
املدخل داخلني نن�سى كل �شيء قلناه أ�و فعلناه خلف أالبواب ،ال نحفظ
حتى مواقع املداخل أ�و املخارج ،والف�ضاء الداخلي لي�س له �شكل مميز،
ال تدري �إىل أ�ي جهة ت�سري ،ال ت�شكو وال تتذمر ،نقبل كلنا كل �شيء على
عالته ،حتى لو طلب منا أ�مر غري مفهوم ،نح�س ب�صغار وال جنر ؤ� على
ا إلف�صاح عما بنا ،بيوتنا وخلواتنا هي أالماكن املنا�سبة التي جند فيها
متنف�س ًا لنا ،لكن طبيعتنا عجيبة غريبة ،نحتمل ال�ضيم كاجلمال ،ولو
طلب منا ت�سلق أ�خ�شن اجلبال .قالت �شقيقته ربة البيت
 رمبا أ�ن ال�شمعة على و�شك االنطفاء ،والكهربائيون وعدوا أ�نيعيدوا التيار قريب ًا ،لكن روائح الرفات تزداد حلظة بعد حلظة.
تظن نف�سك �صاحي ًا ،ولكن أالمر ال يعدو أ�ن يكون وهم ًا ،حتى يف
ح�ضرة أ�بي عفاف كاهننا و زائرنا الليلة ،ر�سخ يف ذهننا أ�ن ح�ضوره
املفاجئ وللمرة أالخرية ليطمئن أ�ننا نحافظ على الالمرئي أ��سا�سا
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لوحدة كياننا وجمتمعنا ،ف أ�بو عفاف خري منوذج ميثل الفرد فينا ،ال
يك�شف عما يريد مبا�شرة.
قبل ثالثني عام ًا أ�ح�ضر يل مفتاحا جديدا لدارنا املكونة من
غرفتني ،ويف زيارته ملنزلنا الليلة يطلب ن�سخة من ذلك املفتاح لنف�سه،
حتى ي�ستطيع دخول البيت دون أ�ن يزعجنا لال�سرتاحة فيه يف غيابنا،
يغمزين وي ؤ��شر يل طالبا هام�س ًا م ؤ��شر ًا ب أ��صبعني ،أ�و هو ي أ�مرين بعمل
ن�سختني من املفتاح ،وحني � أس�لته يف ح�ضرة �سيدة البيت ،احمر وجهه
وا�صف ّر يف حرج ،أ�دار وجهه مت أ�ففا من �ضعف فهمي ،وما �إن غادرتنا
�شقيقته لتعليق مالب�سه التي كان يرتديها ،حتى �صاح بي هذه املرة على
غري عادته م ؤ�نب ًا قائ ًال
 � أس�حتفظ بن�سخة �سرية معي ،ال يعلم بها أ�حد ،وعليك أ�نت أ�ي�ضااالحتفاظ بن�سخة �إ�ضافية ال تعلم فيها زوجتك .ال ن�ستطيع أ�ن نك�شف
للن�ساء كل �شيء ،هناك أ�فعال كثرية علينا فعلها ح�سب أ��صالة تراثنا
الالمرئي ،لي�س من احلكمة أ�ن نك�شف عن كل ما نفعل أ�و كل ما نقول،
كنوزنا ال مرئية باطنية نفعية براغماتية ،و�إذا ا�ضطررنا فعلينا أ�ن ال
نعرتف ب�سهولة ،فهل يف هذا �ضري أ�و �ضرر؟ �صمت ثم أ�كمل(:لنا طبعا؟)
نظر حوله م�ستطلع ًا ليت أ�كد من عدم وجود أ�حد أالطفال النكداء ،فرك
يديه يف �شبه �ضيق ،و أ�نا أ�نتظر يف هيبة وتوج�س تعابريه وك�شوفاته ،نظر
عيني رمبا ليكت�شف مدى اهتمامي بجديته ،ثم ت�ساءل ثانية
�إىل ّ
 هل يف ذلك �ضري أ�و �ضرر علينا؟انتظر جواب ًا مني لكنني مل أ�نب�س ببنت �شفه ،اكتفيت بهز ر أ��سي،
وتركيز نظري على مالحمه ،ثم أ�كمل :كثريون من الغري مرتاحون
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بغفلتهم و�سذاجتهم ،وال ن�ستطيع أ�ن نكون وكالء الطيبة على هذه
الكوكب ،وتلك نقطة ب�سيطة ت�ضاف �إىل معمار فل�سفتنا الالمرئية
فاحفظها واركب الهواء ،ثم اختفى.
أ�ح�س�ست حلظتها بجهلي وب�سذاجتي ،مل أ�جد جوابا له أ�ثناء
ح�ضوره ،مل يكن أ�مامي �سوى ال�سكوت ،حاولت فعل �شيء �آخر أ�كلمه عنه
قبل اختفائه ،لكنني ان�شغلت عن الظامل واملظلوم واحلاكم واملحكوم،
و أ�ح�س�ست أ�ن عقلي مل يعد ي�ستوعب ما م ّر بي ،كدت أ�ن�سى املا�ضي
حزنا و خوفا ،أ�ما امل�ستقبل فلم يعد يقلقني ،لكم متنيت أ�ن أ�عرف كيف
�سيكون حالنا حتت الكاهن اجلديد أالكرب ،غاب أ�بو عفاف ،ال نذكر
ثانية كيف وال متى اختفى ،غادرنا على أ��سا�س فل�سفتنا أ�ي بطريقة ال
عيني كاملذهول
مرئية ،مل ي�شهد أ�حد أ�نه ر�آه أ�و �سمعه وهو يغيب ،فتحت ّ
مل يعد للزمن معيار يف مفهومي ،ال أ�تذكر الوقت الذي مر ،وال أ�عرف
هل كنا يف ليل أ�و نهار ،نوم أ�و �صحو ،موت أ�م حياة؟ حتى ال�شم�س والقمر
أ��صبحتا من الالمرئيات ،لكنني ملحت طرق ًا نظيفة مثرية على أ�طراف
أالفق ،وخ�ضرة كثرية ّ
حتف املبنى غري املرئي والذي يوحدنا ونحن ننظر
يف وجوه بع�ضنا ونتكاثر ونتجمع ،لكن الالفت للنظر أ�نني مل أ�حلظ من
يجر ؤ� على النظر �إىل أ�بعد من ذلك.
يف منتزه عمان القومي 2002/5/25
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اخلم�سون طاروا

THE FIFTY FLEW AWAY

حماتي امر أ�ة مل تبلغ �سن ال�سبعني بعد ،مل تكن املدار�س قد فتحت
أ�يام طفولتها يف الثالثينيات أ
والربعينيات من القرن الع�شرين ،أ�ي
أ�يام االنتداب الربيطاين ،وخا�صة لبنات القرى يف فل�سطني ،أ�ما بع�ض
أالوالد فقد تعلموا يف الكتاتيب يف امل�ساجد وعند امل�شايخ ،بقيت حماتي
أ�مية كغريها من ن�ساء القرية .،لكن ب�سبب كرثة تعاملها مع الرجال
وذكائها ،عو�ضها كثريا عن خ�سارتها نعمة التعلم.
مرت خربات كثرية على حماتي وعانت من متاعب علمتها
املهارة يف احلوار ،جنحت مع زوجها الهادئ جدا يف اجتياز ال�سنوات
العجاف التي مرت على معظم النا�س يف أالردن يف عقود اخلم�سينيات
وال�ستينيات ،أ�ثمرت �شطارتها يف رعاية أ��سرة كبرية وب أ�طفال ذكور
و�إناث بلغوا الت�سعة يف جمموعهم ،ز ّوجت أ�والدها الثالثة وبناتها ال�ستة
يف حياتها ،مل تفقد حماتي �سلطتها على أ��سرتها حتى بعد تزويج أالوالد
والبنات ،ظ ّلت كلمتها هي أالوىل ،تراقب من ت�شاء ،وتن�صح وتوبخ من
ت�شاء ،وت�صفح ع ّمن ت�شاء ،تطعم من ت�شاء وحترم من ت�شاء ،وقد تلج أ�
�إىل ال�ضرب أ�و التعزير لفر�ض كلمتها ،ورمبا ي�صل أالمر �إىل �إذالل من
يخطئ من أ�فراد أ��سرتها ،زوجها عك�س طبيعتها متام ًا ،يت أ�مل ما تفعل،
هادئ ًا قانع ًا مطمئن ًا ال يرم�ش له جفن ،وقد ال تخرج كلمة من فمه ،و�إن
حتدث أ�و وافق أ�و اعرت�ض فب�شبه الهم�س  ،ومع كل ذلك ال�سلطان الذي
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تتمتع به حماتي تفاجئنا أ�حيان ًا بدموعها جتري على وجهها بغزارة
بعد عقاب أ�ي فرد من أ��سرتها ،يعلو �صياحها وهي تلطم اخلدود ،وقد
تطول نوبة بكائها حتى يعمد الفرد الفري�سة املغ�ضوب عليه واملعاقب
�إىل ا�سرت�ضائها وطلب ال�صفح ،وبعد �إحلاح من الولد ال�شاب أ�و البنت
املراهقة تهد أ� دون حراك لدقائق قد تطول أ�و تق�صر ،بعدها تبت�سم وهي
تهمهم كالم ًا غري مفهوم ،ثم وهي ت�ضحك أ
وبال�صح وهي تقهقه ،تعيد
تو�ضيح املوقف بتربيره أ�و للتخفيف من وقعه ،مظهرة ندمها عما فعلت،
تدعو اهلل أ�ن يك�سر يدها ،أ�و يقطع ل�سانها ،أ�و يك�سحها ألنها أ�هانت بنتا
من بناتها أ�و ألنها �ضربت ولد َا من أ�بنائها ،أ�و �إذا �ضايقت زوجها الطيب
امل�سامل النادريف هذا الزمان ،زوجها يكاد الينطق كلمة يف ح�ضرتها،
لي�س خوفا بال �شك ،وال بد أ�ن ن� أس�له عن ذلك ال�س ّر يوم ًا ما ،أ�ما مو�ضوع
ق�صتنا اليوم فهو حماتي احلميمة العظيمة ،ولي�س حماي الذي له ق�صة
أ�خرى.
أ
ولن املتوفى من أ�قارب زوجتي فال بد من الذهاب �إىل ال�صيوان
املن�صوب يف ال�شارع للعزاء� ،شربنا القهوة املرة ،وكانت فر�صة فريدة
للقاء املعارف أ
وال�صدقاء من أ�بناء قريتي ،وخا�صة أ��صدقاء الطفولة.
�سمعت تفا�صيل موت ال�شاب من ع ّمه ،مات يف اليوم ال�سابق حتت ركام
ال�سيول اجلارفة أ
والمطار الغزيرة يف �إحدى أالودية ال�سحيقة يف جنوب
أالردن ،وفتح بيت العزاء يف ال�شارع العام قرب بيت امليت لثالثة أ�يام،
أ�توجه �إىل منزل حماتي بعد تقدمي مرا�سيم العزاء ،حيث �سبقتني
زوجتي هناك ،كنت أ�حاذر االنزالق أ�و الوقوع عن الدرج النازل ملنزلهم
يف حي أ�م تينه مبنطقة مثلث اجلوفة يف عمان ،وكنت دائم ًا أ�خ�شى أ�ن
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يهوي قط على ر أ��سيي ،أ�و أ�ن يفاجئني طفل خمتبئ �شرير وي�صيح يف
وجهي أ�و قربي ،ن�سيت احلزن على ال�شاب القتيل ،واخلوف من الظالم
يف النزول حني بد أ�ت مرحلة �صعود أالدراج الطويلة ،أ�ح�س�ست بالن�شاط
والقوة و أ�نا أ��صعد ال�سلم ال�صعب مرتفع الدرجات �إىل الطابق الرابع،
أ�ردت أ�ن أ��سابق ابني الذي يبلغ أ�حد ع�شر عام ًا ،من�شغ ًال أ�فكر يف
التعبريات أالوىل التي � أس�قولها حلماتي لدى و�صويل.
 أ�ين ذهبت الدروي�شة ؟ ناديت فور تخطي عتبة ال�شقة ،أ�روينأال�ضحوكة ؟ أ�و هل ق�صدت �إخراج زكاة أ�و �صدقة؟ (وين ال�شطارة )
والف�صاحة وجتارب ال�سنني الطوال؟ انهالت كلماتي وانهمرت اتهاماتي
حلماتي ،أ�عرف أ�نها تتحمل مزاحي مهما ق�سوت عليها ،متما�سكة
ت�ضحك وتهتز أ�عطافها ،و أ�نا أ�لهث و أ�حاول �إخفاء تعبي من عناء �صعود
علي اتهاماتي املتوالية ،أ�و توقفني
الدرجات ال�صعبة ،حتاول أ�ن تقطع ّ
عن الهجوم واملالم ،وما زلت ال أ�قوى على التقاط أ�نفا�سي.
 (�شايف باهلل ! �شايف!) �إنها أ�ول مرة حتدث يل يف حياتي ،ثم أ�نال�ست أالوىل التي يح�صل معها مثل هذه امل�صيبة ،أ�ال تذكر ما ح�صل مع
( أ�بو حممود) زوج أ�ختي قبل �شهر؟
أ�حمل فاتورة الهاتف و أ�� أس�ل موظفة التح�صيل ،حتيلني �إىل غرفة
أ�خرى ملعرفة ما �إذا كان علينا مبالغ قدمية غري م�سددة ،بعد خروجي
من الغرفة أالخرى يالقيني �شاب يف أ�واخر الع�شرينيات من عمره ثم
ي� أس�لني
-كم مبلغ فاتورتك يا حجة ؟

43

ما �إن و�صلت خيمة العزاء ،حتى أ�توا للحا�ضرين يف ال�صيوان بحلوى
د�سمه ،كانت رديئة ال�صنع ومن نوع رخي�ص ،وطعم الزيت فيها قدمي،
أ�كلت لقمة من (الوربة) التي قدمت يل ثم لففتها يف منديل الورق
وو�ضعتها حتت الكر�سي الذي أ�جل�س عليه ،وبيت العزاء يبقى م�شرعا
أ�ياما ثالثة على أالقل فارغا أ�و �شبه فارغ يف النهار ،أ�والد قله يحر�سون
الكرا�سي امل�ست أ�جرة لهذا الغر�ض ،ثم يبد أ� توافد الرجال بعد �صالة
الع�صر حتى بعد �صالة الع�شاء .وحني دعاين ابني ودعت النا�س أللتحق
بزوجتي عند والدتها.
جتيب حماتي ال�شاب ال�شهم الذي أ�راد م�ساعدتها يف دفع فاتورة
الهاتف ب�سبب الزحام ال�شديد
 أ�خربتني البنت التي يف الغرفة الثانية أ�ن ما ي�ستحق علينا خم�سةوثالثون دينارا.
وقبل أ�ن تزيد يف �شرحها كعادتها ،تكمل �شرح املوقف قائلة،
يت أ�ملها وهو يحملها ما�شي ًا �صوب طاولة جانبية يف نف�س غرفة املوظفة
التي تقوم بت�سديد الفواتري ،كان يرتدي نظارته على عينيه ،ي�سحب قلما
من جيبه ،يدقق الفاتورة ،ي ؤ��شر عليها بقلمه ثم يقول:
 �صحيح! خم�سة وثالثون ،أ�عطني املبلغ حتى أ��سدده لك و أ�ريحكمن االنتظار يا (ختيارة)
يتناول اخلم�سني دينار ًا مني ،مي�شي بتثاقل و أ�نا أ�م�شي مبحاذاته
أ�و أ�ت أ�خر قليال ،انعطف ي�سارا فتبعته ،توقفت لثانية ألرى ما �سيفعله،
لكنني تقدمت خطوتني أ�و ثالثا ف�إذا بدرج �صاعد للطابق الثاين ،نظرت
أ
للعلى ألتبعه فلم أ�ر أ�حد َا �صاعدا ،أ�م�سكت ب�سياج الدرج احلديدي،
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ف�إذا بدرج نازل أ�ي�ضا �صوب باب خلفي يف (البدروم) ،ال أ�ثر ألحد
�صاعد وال نازل ،انتظرت ثالث دقائق أ�و خم�س ًا بعد أ�ن اختفى ال�شاب،
أ�عود م�سرعة لغرفة ال�سكرترية أ�� أس�لها
 هل ي أ�خذ ت�سديد الفاتورة وقت ًا طوي ًال أ�قل من دقيقة عندما ي أ�تي دورك موظف عندكم تربع مب�ساعدتي قبل خم�س دقائق ،أ�خذ املبلغ منيلت�سديدها ومل يرجع يل الفاتورة وال الباقي من اخلم�سني دينار ًا
 أ�هو من أ�بنائك أ�و قريبك؟وب أ�ع�صاب باردة ،و�ضحكة مكتومة طلبت مني أ�ن أ�ذهب للمدير
 �إنكم حرمية �سارقون ! ماذا جرى يا حجة ؟ ي� أس�لها مديرالق�سم يا بيك ،يا ابني ،لقد �سرقت! أ�ال تعلم أ�نني �سرقت؟ ..حتاول أ�نتبتلع ريقها ،لكن زبد ًا خرج على طريف فمها ،ف�صارت حتاول أ�ن تكمل
كالمها ب�صعوبة ،حلقها جاف ول�سانها أ��صبح بطيء احلركة ،تهبط على
بالط احلجرة ،ثم يف �شبه غيبوبة تقول ،أ�نتم حكومة؟ أ�نتم ل�صو�ص!
أ�ين ذهب؟ أ�ين طار؟ اهلل أ�كرب  ..أ�ين اختفى؟ هنا يف املكتب ا آلخر
جل�س على طاولة احلكومة ،يف الغرفة التي فيها موظفة التح�صيل
وجميع الواقفني لت�سديد فواتري هواتفهم (اهلل أ�كرب! أ�ين ال�شرطة؟ أ�ين
احلكومة ؟ أ�ين أالمان؟)
حني يجتمع كبار ال�سن يف أ�ي جمل�س عزاء أ�و فرح ،يلتفون حول
بع�ضهم ،وتبد أ� أالحاديث عن الذكريات ،وتكرث املعاتبات عن القطيعة
والنكات (م�سكني ذلك الذي ارحتل عن هذه الدنيا ،وم�سكينة أ�مه حيث
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مل يبلغ الواحدة والع�شرين بعد ،ورحم اهلل أ�باه الذي تويف مبر�ض ع�ضال
قبل عام)  ،هذا ما قاله أ�حدهم.
تزداد عينا حماتي انفتاح ًا ،وقبل أ�ن يهم بالنداء على موظف
م�ساعد أ�و حار�س ،بلهفة تتنحنح العجوز ،ت� أس�ل مدير الق�سم الواقف
حائر ًا
 ماذا أ�فعل يا ربي!� ..ساعدين أ�يها املدير ،أ�خذ الفاتورة منيلي�سددها يل ،أ�كد يل أ�نه موظف عندكم.
 نعم وما املطلوب مني. .؟ ذهب ومل يعد . .يا بيك ،يا بنيي! مل يعد؟ ومن هو؟ و أ�ين ذهب؟ ذاب كامللح  ،طارت اخلم�سون دينارا و أ�خذ الفاتورة معه. اهلل يعو�ض عليك يا حاجة ،كيف �سنعرفه ،ومن أ�ين �سن أ�تي به؟�إذا ا�ستطعت ا إلم�ساك به �سيلقى جزاءه .ينادي املوظف املخت�ص ،يبلغه
أ�ن ال تقطعوا احلرارة عن هاتف منزل العجوز حتى ت�سدد املبلغ مع قيمة
الفاتورة التالية.
عمان يف 2000/5/ 10
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عزام يقول  :عادي

AZZAM SAYS: NORMAL

 ال أ�ريدك أ�ن تن�سى حني حملتك للطبيب ،كنت طف ًال بعمر يرتاوحبني أالربعة أ�عوام أ�و خم�سة ،فهل تذكر ذلك يا عزام؟
 دخلنا عيادة طبية أ�و م�ست�شفى �صغري يا والدي ،وبغرف ال تتجاوزأ�ربعة خم�ص�صة للمر�ضى ..أ�ما تلك امللج أ� ال�صغري يف �إحدى زوايا �صالة
اال�ستقبال ،فكانت ك أ�نها مكان خلوة لراهب يف كني�سة يف قد�س القرن
احلادي ع�شر ،وا آلن دعني أ�حكي عنك و أ�كمل ما أ��ستطيع تذكره ،و�إن
ن�سيت أ�مر ًا تذكرين أ�نت ،كنت ليلتها �صغري ًا وموجوع ًا ،مل أ�عرف ماذا
ي�ستفيدون من تلك الغريفة وال ملاذا ي�ستعملونها ،أ�ما الغرف أالخرى التي
تواجهنا ف أ�نوارها كابية وبع�ضها ب أ�نوار �ضعيفة للنوم ،ال أ�ملح ممر�ضني
وال أ�طباء يف الغرف وال حتى مر�ضى ،يربز �شخ�ص فج أ�ة وبعيد ًا عن
مكان وقوفنا ك أ�نه طبيب ،ال أ�دري من أ�ين برز ،أ�و رمبا أ�زعجتهم دقات
حذائي الذي أ��صلحت كعبيه قبل أ�يام ثالثة ،حتدث الطبيب أ�و املمر�ض
مع أ�مني ال�صندوق خلف مكتب �صغري مثبت يف ركن يف املمر الطويل
ن�سبيا� ،ساعة حائط متوقفة وا�سعة الدائرة ،وعقاربها وا�ضحة و أ�رقامها
تقر ؤ�ها عن بعد ،ت�شري �إىل أ�نها توقفت عند الواحدة وع�شر دقائق ،ال
ندري أ�ي يوم أ�و أ�ي �شهر أ�و أ�ي ف�صل أ�و رمبا قبل أ�كرث من �سنة ،وهل
واليام أ
كان الوقت لي ًال أ�م نهار ًا حني توقفت؟ أ
والوقات تت�شابه هنا يف
امل�ست�شفيات والعيادات الطبية ،أ�رى املوظف بعد أ�ن رفع ر أ��سه يتحدث
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للطبيب ،أ�ملح ممر�ضا �آخر أ�مام باب غرفة أ�خرى يتحدث مع �شاب
نحيل ،رمبا يكون متدرب ًا تخرج حديثا ،أ�ويجري تدريبه لتوظيفه.
وقت وجودنا هناك غري مالئم يل وال ل�صحتي ،ولكن لل�ضرورة
أ�حكامها ،ا�ضطررت أ�ن أ�كون يف ذلك املكان مل�ساعدة أ�بني عزام ،بعد
الظهر أ�و هي أ�قرب للع�صر ،ويبدو أ�ن معظم العيادات الطبية يف عمان
تكون �شبه هادئة ،وبع�ض أالطباء غفوا وقت القيلولة� ،إما للراحة أ�و
تخل�ص ًا من هموم زبائنهم ومن تنوع عللهم ،عارفني أ�نهم �سيت أ�خرون
يف العودة ملنازلهم م�ساء ،ولدي عزام كان مت أ�ملا ،كنت أ�طمئنه أ�ن �آالمه
ّ
�ستخف بعد لقاء الطبيب.
�آه يا عزام لو تعلم كم عانينا أ�يام طفولتنا نحن! ..امل�ستو�صف
الوحيد بني ع�شرة قرى كان بال طبيب ،وكنا نحتال على املمر�ض �إن
وجدناه مبختلف الو�سائل ،كالنفاق والر�شوة والوعود الكاذبة بوليمة
د�سمة له ،أ�و نحمل له قلي ًال من اجلنب البلدية أ�و من ثمار التني ،أ�و علبة
�سجاير ،حتى يقبل أ�ن يغرز �إبرة يف ج�سدنا ولو مل نكن بحاجة لها� ،إبرة
م�ضاد حيوي أ�و فيتامني أ�و م�س ّكن ،لوجع البطن أ�و الر أ��س أ�و املفا�صل ،أ�و
من أ�جل حفنة لعالج ا إل�سهال أ�و حبوب لعالج ا إلم�ساك ،ليتك ت�ستطيع
أ�ن تت�صور يا ولدي القلق الذي كنا نح�سه قبل انغرا�س ا إلبرة يف حلومنا
أ�و بعدها .ي�ضطرب عزام حني ي�سمع ثغاء طفل عالي ًا خمنوق ًا ،يلت�صق
عزام ب أ�بيه ،مي�سك والده بيده وي�ش ّد عليها م�شجع ًا متظاهر ًا عدم
املباالة ،مل يذكر له كلمة «الرعب» ألن أ�كرث خوفه وت�شا ؤ�مه من هذه
الرحلة هو قلقه من حقنة يجربها طبيب عليه.
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 هل ت�سمعني يا عزام؟ كانت �إبرة أ�و ابرتان وحيدتان يف امل�ستو�صفلكل املر�ضى واملراجعني من القرى الع�شر ،بل قل حلوايل ثالثني أ�لفا
من الب�شر ،ي�ستعملها املمر�ض ويعيدها يف املاء املغلي ،ورمبا تغلى ثانية
بعد الظهر.
يكمل والد عزام حديثه ،كان ربك هو ال�ساتر واملعايف ،منظرها
من ّفر ،ك أ�نها قارورة عطر نحيفة قدمية خ�شنة امللم�س ،يتثلم ر أ��سها
املعدين من كرثة اال�ستعمال ،وا إلبرة الناخ�سة هي أالخرى أ�نبوب معدين
مبجرى وا�سع ن�سبي ًا ل�سرعة دفع الدواء بني ثنايا حلم املري�ض الذي قد
ال يلزمه �إبرة .ينتبه عزام فج أ�ة ويلقى بنظرة ت أ�مل وا�ستغراب لوجه
والده بعد �سماعه جملة (قد ال يلزمه �إبرة)
 هل كنت حت�س ب أ�مل �شديد عند تناولك حقنة الطبيب الكبرية يا أ�بي؟ كان ممر�ض ًا ولي�س طبيب ًا ،واملحظوظ ي�صدف الطبيب الذييح�ضر مرة يف أال�سبوع ،كنا نعتقد أ�ننا لن ن�شفى دون أ�ن يغرزوا �إبرة يف
للبرة بدال من أالدوية
أ�ج�سادناّ ،
نلح على الطبيب أ�و املمر�ض باللجوء إ
التي ت ؤ�خذ عن طريق الفم.
ال يريد والد عزام أ�ن يذكر املزيد عن �إبرة املمر�ض القدمية،
فيحادث نف�سه" ،يزداد ر أ��سها تثلما من كرثة الغرز والدق ،ي�ضطر
املمر�ض والطبيب ال�ستعمال القوة الع�ضلية والتفنن يف غرزها ب�إبعاد
يده للوراء كثريا ،ثم ينق�ض بها على حلم املري�ض ،كي ي�ضمن أ�ن تغرز
يف أ�عماق بدنه ب أ��سرع ما ميكن ،لتقليل الثواين التي نح�س فيها أ
بالمل،
وقتها ين�سى املري�ض �شكواه التي ح�ضر للم�ستو�صف من أ�جلها من �شدة
احلرقة يف مكان الغرز أ
والمل ،ال فرق بني غني وال فقري ،وال بني رجل أ�و
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امر أ�ة ،وال بني طفل أ�و كبري".
 و ملاذا كنتم تطلبون ا إلبرة؟ �إنني ال أ�ريد أ�ن يغرز الطبيب �إبرة يفج�سدي .أ�ال ي�شفي الدواء ال�سائل من املر�ض؟
 عيب كبري أ�ن جننب أ�و جنفل من �إبرة الطبيب يا عزام ،ثم أ�كمليف أ�عماقه قائ ًال "ولو مثلمة" ،ينتظر املري�ض بني ع�شرات املر�ضى حتى
ي أ�تيه الدور ،ويحتمل القلق والرهبة حتى يبد أ� املمر�ض بالدعك والتدليك
بقوة وقبل أ�ن يبد أ� ب�ضغط �شديد مكان غرز ا إلبرة ،أ�ما هذه أاليام يا
بختكم أ�نتم� ،إبرة جديدة لكل مري�ض (ي�سمونها دي�سبوزابل يا عزام؟
هل �شرحت لك املدر�سة معنى هذه املفردة ا إلجنليزية؟) أ�ي ي�ستعملونها
مرة واحدة ثم يرمونها بعدها ،دقيقة الر أ��س و حادة ،و تغرز يف اللحم
دون مقاومة ،وال حاجة لقوة لدفع مابها يف أ�عماق �إلية املري�ض ،مع ّقمة
داخل كي�س بال�ستيكي مغلق وال حاجة لغليها.
 وهل كل أالمرا�ض يلزمها �إبرة يا والدي؟ �إنني ال أ�ح�س ب أ�مل ياوالدي ،بل �شفيت متام ًا ،ف أ�رجوك أ�ن تعود بي �إىل البيت،
 لكن ال بد من مقابلة الطبيب ،وقد �صرنا هنا يف امل�ست�شفى، �إذا كان أالمر كذلك ،أ�رجو أ�ن تطلب من الطبيب أ�ن يعطيني دواء�سائ ًال ،و أ�عدك أ�ن ال أ�عذب والدتي وال أ��ضطرك ملعاقبتي ،بل � أس��شربه
وحدي يف البيت.
 مل نكن نخ�شى أالطباء وال املمر�ضني واملمر�ضات ،كنّ يف أ�يامناقليالت ،و�إن وجدن ،فاملمر�ضة أ�و الداية �سمينة قوية املالمح ،تخيف
أالطفال فقط ،لكن الكبار كانوا يحاولون ال�صرب حتى يفلتوا من يديها
القويتني ،ومن أ�نفا�سها الثقيلة� ،ضخمة وخا�صة يف منطقة كتفيها
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و�صدرها وثدييها ،أ�و من انبعاج بطنها أ�و ردفيها .
 بابا؟ أ�رجوك! ..مل أ�عد أ��شعر ب أ�مل ،ال أ�ريد �إبرة ! � أس�قبل أ�ن أ��شربالدواء املر هذه املرة ،و أ�عدك ب أ�ن أ��شربه كل يوم ح�سب أ�مر الطبيب
حتى ينتهي كل ما يف الزجاجة.
حركات يف قاعة ا�ستقبال املر�ضى الكابية ،أ�ربعة موظفني أ�و خم�سة
يجتمعون حول طاولة ،وثالثة من املر�ضي يغالبون املر�ض ويحاولون
الوقوف ،يلح طبيب أ�و ممر�ض على احلا�ضرين لتناول احللوى أ�و ما
تي�سر من قطع الكيك التي �ص ّفت بعناية على املن�ضدة ،وكانت ب أ��شكال
و أ�لوان و أ�حجام خمتلفة.
 هل ت�شرتون هذا التفنن يا دكتور أ�و تنتجه �إحدى حمالت احللوياتلكم؟
 كال! ،كال! ..لدينا فرن جيد هنا ،كانت �إحدى املمر�ضات تقومبعمل مثل هذا الكعك لنا و لزوارنا ،لكن بعد أ�ن أ��صيبت بجلطة ورحلت
�صرنا كلنا ن�ستطيع فعل ذلك ،أ�طباء وطبيبات ،ممر�ضون وممر�ضات.
 منظر حلواكم جذاب و مغري يا دكتور ،ومع أ�ن معدتي مملوءةبالطعام ،لكنني أ��شعر برغبة يف تذوقه.
 هيا اخدم نف�سك بنف�سك ،واليوم هو عيد ميالد ابن �صاحبامل�ست�شفى الطبيب الكبري ،خبزنا كمية كبرية ،فتف�ضل !
 ح�ضرت لفح�ص طفلنا وعالجه ،يت أ�مل ويتلوى منذ ال�صباح ،و زاد�سوءا بعد غداء اليوم ،فلنفح�ص الولد أ�وال.
 أ�راه قويا ي�سابق فيك ،وعزام ولد كبري ال يبدو عليه املر�ض ،هل�ست أ�كل الكعك اوال ثم نذهب لفح�صك يا عزام ؟
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 أ�ريد العودة عند ماما ،ال أ�ريد الكعك وال أ�ريد أ�ن تغرزوا �إبرة يفج�سدي ،عربة أالدوية عالية نوعا ما تقرتب ،ت�صدر عجالتها �صريرا
قويا وهي تنزلق على البالط ،تخرج كل عجلة �صوتا خمتلف ًا عن ا آلخر،
تعلق �إحدى عجالتها بحفرة �صغرية يف أ�ر�ضية الغرفة ،يرفع الطبيب
قمي�ص عزام ،تلم�س ظهره وبطنه ّ
ودق مرات عدة على �صدره وظهره،
و�ضع ال�سماعة عليهما ،ير ّبت على ظهره وكتفيه قائ ًال.
 ما �شاء اهلل ما �شاء اهلل ،عزام لي�س مري�ضا وال يحتاج �إىل عالجطويل� ،إنها �إبرة واحدة ،و �سيخرج من هنا راك�ض ًا مرح ًا ،وي�ستطيع أ�ن
يكمل لعبه مع أ��صحابه هذا امل�ساء.
 هل تعتقد أ�نه ت�ضرر مما توفر يف منزلنا من طعام أالم�س؟م�ضطرون للتوفري ،و أ�نت تعلم حال النا�س االقت�صادية يف ال�سنوات
أالخرية ،مل يجب الطبيب على ت�سا ؤ�ل والد عزام ،ف أ�كمل مت�سائ ًال
 ا إلبرة هي التي �ستفعل املعجزات .يلت�صق عزام بي ،خنق امل�سكني بكاءه ،كاد يختفي يف مالب�سي،
أ�جربتك يا عزام على أ�خذ ا إلبرة ،ثم يقودنا الطبيب �إىل طاولة الكعك ،نفر
عزام من قطع الكعك التي عليها م�سحوق أ�بي�ض ،وبد أ� طاقم امل�ستو�صف
بغناء ،يعلو �صوت طبيبني وثالث ممر�ضات ،هابي بريث دي تو يو.
 هل الحظت الكعك املب ّي�ض يا عزام؟ عادي ،الكيك الذي يبيعه الدكان يف حارتنا يغطيه م�سحوق أ�بي�ضمثل كعك امل�ست�شفى ،ال أ�حب هذا النوع ألنني ال أ�ريد أ�ن ت ؤ�ملني بطني
ثانية.
فرباير �شباط 1999
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تزوج بعدها ب أ��سبوعني
MARRIED TWO WEEKS LATER

أ�ر�ض قريتي ن�صفان ،ن�صف أل�سرة واحدة والن�صف الثاين ملائة
واربعني أ��سرة ،ال عداء يف القرية وال حتا�سد ،ال �ضغينة يف قلوب
والحتديات ،ال�إح�سا�س بظلم أ�و � آض�لة ب�سبب �شخ�ص ،الن�صيب واحلظ
هما �سيدا االعتقاد لدى أ�هل قريتي ،ال تباعد من أ�فراد العائلة الغنية وال
تعايل ،يحرتمون ذلك ال�شيخ الغني ويجلونه ،يقدمونه يف االجتماعات
العامة �إذا ح�ضرها ،وقليال ما يح�ضر ،لي�س تباعد ًا وال كرب ًا ،همه العمل
على ترتيب أ�مور أ�هله ،ولتزداد ثروته ات�ساع ًا ،يف�سحون له �صدر املكان
حني يح�ضر جمال�سهم ،ومن ناحيته ال ي�شعر أ�بو ر�شيد أ�حد ًا من أ�هل
القرية أ�نه أ�على �ش أ�ن ًا أ�و أ�كرث أ�همية ،أ�و ان ما جمعه من غنى وارا�ضي
جم أالدب ،مييل بج�سده الطويل
كان حق ًا مكت�سب ًا له ،كثري التوا�ضعّ ،
�إىل جماوريه يحادثهم ،وقد يهم�س يف اذن القريبني منه ب�صوت
خفي�ض حنون ،ي� أس�ل عن أ�حوالهم و أ�حوال أ�طفالهم وعائالتهم ،وعدد
أالطفال الذين رزقوا بهم حديث ًا ،ومع أ�نه أالغنى ف أ�بو ر�شيد ال يقاطع
أ�هل قريته يف منا�سبات أالفراح أ
والتراح ،هجر منزله القدمي أالثري
املوروث عن �آبائه و أ�جداده و�سط القرية بني البيوت الطينية املرتا�صة،
وانتقل �إىل بيت وا�سع و أ�ر�ض وا�سعة حوله أ��شرف بنف�سه على بنائه،
كنا ونحن أ�طفال كلما مررنا قرب بيته القدمي أ�و جرينا على �سقفه
نت�ساءل ماذا ترك بداخله ،وهل يخبى �شيئا من الذهب أ�و الرثوة فيه؟
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باب بيته القدمي امل�صنوع من خ�شب غري متنا�سق ومتقادم لكنه قوي
متني متما�سك ،تدخل القططط واحل�شرات أال�صغر حتته أ�و من جوانبه
 ،وقفله خ�شبي لكن ال ي�سهل على أ�ي فرد فتحه لو أ�راد ،أ�هل قريتنا
م�ساملون ،ومل ن�سمع عن أ�فراد احرتفوا الل�صو�صية أ�و �إيذاء الغري ،انتقل
مع أ��سرته �إىل بيته اجلديد و�شارك أ�بنا ؤ�ه الثالثة يف البناء والوقوف مع
البناء والعمال ،ثم خ�ص�ص أ�بو ر�شيد غرفة كبرية لكل ولد من أ�والده،
وتلك كانت نعمة مل يح�صل عليها معظم �شباب القرية ،والغرفة كنا
ن�سميها بيت ًا حتى ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،ألنه عادة ما يكون
أ�مامها وخلفها أ�ر�ض مزروعة أ�و خالية لتحرك أال�سرة واحليوانات
والطيور ،أ�و لزراعة �شجرة ليمون أ�و تني أ�و عنب ،أ�و يبنون كوخ ًا �صيفي ًا
للمكوث فيه أ�يام احلر ،أ�و ملبيت ال�ضيف ،كان بيتا وا�سعا يف مفهومنا يف
أالربعينيات من ذلك القرن ،ي�سكن هو وعجوزه وابنه ال�شاب أال�صغر
أالعزب يف الغرفة الو�سطى ،والولدان ا آلخران املرتوجان فيحتالن
الغرفتني الطرفيتني ،ومنذ رحيله ملنزله اجلديد الوا�سع مل نعد نراه
�إال يف القليل من املنا�سبات ،كوفاة كبري يف ال�سن أ�و يف عر�س ابن �شخ�ص
له أ�همية يف ع�شريته أ�و يف القرية كلها ،لكنه ي�ستحيل أ�ن يغيبب عن
ح�ضور احتفال عودة أ�ي �شخ�ص يف القرية بعد ت أ�دية منا�سك احلج،
ي�ستمع اجلميع ب آ�ذان �صاغية عما عاناه احلاج ،أ�و ما أ�ثار ف�ضوله ،و أ�بو
ر�شيد �سبق له وحج مع زوجته ،وكان ي� أس�ل احلاج العائد كيف وجد مكة
واملدينة املنورة ليقارن خربته بهما مبا ي�سمع من جديد عنهما بعد
مرور ع�شرة أ�عوام أ�و خم�سة ع�شر عام ًا ،وما هي التغريات التي ح�صلت
بعد حجته تلك ،يقرتب بج�سده كله حانيا ظهره الطويلة ،وماد ًا رقبته،
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ومركز ًا عينيه على كل حرف وكلمة يقولها احلاج اجلديد ،وكلما �سمع
أ�ن تغريا ما ،أ�و حت�سنا طر أ� ،دعا يف داخله ولكن ب�صوت م�سموع قائال
 (:اللهم ال متتني قبل أ�ن تطعمني �إياها ثانية) كانت معظم طرق احلج
غري م أ�مونة عندما �سافر يف حجته أالوىل على ظهور اجلمال ،بل وم�شيا
يف مراحل أ�خرى كثرية.
يف مثل تلك اجلل�سات واللقاءات واملنا�سبات ،وحني تعز أالحاديث
امل�سلية يلح احلا�ضرون عليه أ�ن يروي لهم عن �سريته يف ال�سنوات
التي ق�ضاها أ��سري ًا يف رو�سيا ،أ�يام احلرب العاملية أالوىل ،ف�إن قبل
التحدث ،كنتم تلم�سون حما�سا لديه ورغبة �شديدة ال نظري لها ،يف
�إعادة تلك احلكايات رمبا للمرة املائة ،ينظر حوله ك أ�منا ي�ستطلع �آراء
احلا�ضرين ،يجول بنظره وينتظر ع ّل أ�حد ًا يعرت�ض أ�و رمبا ال تكون
له رغبة يف �سماع تلك احلكاية املثرية ،يطيل انتظاره ثم ي�ستدرك أ�نه
�سبق ورواها ع�شرات املرات من أ�لفها �إىل يائها ،وخا�صة عن معاملة
لل�سرى امل�سلمني ،و أ�نواع الطعام اجليد أ
الرو�س أ
لل�سرى برغم أال�شغال
ال�شاقة التي كانت تفر�ض عليهم ،ثم الربد القار�س الذي كان أ�كرث ما
يعذب ال�سجناء أ
وال�سرى ،الذين مل يعتادوا على برد تلك البالد ،وعنما
ال ي�سمع اعرتا�ضا ،بل يف الواقع يلح عليه أ�فراد عدة لي�سهب يف ق�صه
وو�صفه ،متاما مثلما كان مطلبهم من الراوية التاريخي والذي اعتاد
أ�ن يزور القرية مرة أ�و مرتني كل عام ،وبعد �صالة الع�شاء ي�شدد الكبار
عليه أ�ن يبد أ� بت�سليتهم ب�سرية عنرتة بن �شداد أ�و �سرية الزير �سامل ،أ�و
حتى ق�ص�صا من أ�لف ليلة وليلة .كان احلاج أ�بو ر�شيد رزين ًا ال يت�سرع،
تراه مطرقا حينا وم�ستطلع ًا الوجوه أ
والعني تارة أ�خرى ،ك أ�منا يعطي
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لنف�سه الوقت الكايف ليتذكر أ�و ليقرر من أ�ي نقطة يبد أ� ،وعندما يطول
انتظارهم ،ي� أس�لهم � ؤس�اال خمت�صر ًا قائال  :هل أ�نتم م�صرون وراغبون
يف �سماع حكايتي مع الرو�س يف أال�سر ،مل يكن يعدم �إجابات مت�سرعة
حتثه على البدء أ�و موا�صلة احلديث دون ت أ�خري ،فيح�سون أ�نه ين�سى
�شيخوخته ويت�صور نف�سه �شابا قويا ،وحني ي�صف كيف جنا من القتل
بعد أ��سره ،يطول حديثه باللغة الرو�سية والتي كان يتحدثها ،وال يدري
أ�حد ماذا يقول ،لكنه يف�سر للحا�ضرين معاين بع�ض املفردات ،مكث
يف أال�سر �سنوات ع�شر ،حت�سون أ�نه نف�سه غري م�صدق كيف جنا من
القتل أ�ثناء املعركة وال بعد ا�ست�سالم حاميته ،ي�صف كيف �شاهد الرو�س
يذبحون زمالءه أ�و يدو�سونهم باخليل والعربات ،ويجهزون على من كان
به جرح أ�و �إ�صابة� ،إنه ال ين�سى ويكاد ال يغادر �صغرية وال كبرية مما م ّر
به أ�و ر�آه �إال وله قدره على و�صفه ،تنتبهون له ،بل ت�شنفون �آذانكم مهما
كرث عددكم ،ال هم�س وال حتى حركة من أ�حد ،وترى أ�ن أ�عني اجلميع
كلها مركزة عليه ،ورغم أ�نه أ�عاد تلك احلكاية مرات كثرية أ�مام أ�هل
القرية �إال أ�ن أ��سلوبه وذكاءه وجاذبيته جتعلهم وك أ�نهم ي�سمعونها للمرة
أالوىل ،و�إذا قدم أ�مرا على �آخر ،ه ّد أ�هم بحركات من يده  :ثم يقول
للجميع (�سي أ�تيك ما تريد) أ�ي أ�نه كان يتفنن يف رواية حكايته وتقدمي
أ�و ت أ�خري أ�حداثها ،زيادة يف ا إلثارة ،متنيت نف�سك مرات عدة أ�ن تتعلم
منه فن الكالم ،وحل�سن حظك أ�ن والدك كان �صديقا له ،أ�و أ�نه كان
حمتاجا لوالدك الذي ي�شرف على تعليم أ�والده الثالثة القراءة والكتابة
واحل�ساب والقر�آن .
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كلما أ�تى على ذكر موقف حمرج جناه اهلل فيه من املوت ي�ستقبل
القبلة يركع مرتني ثم يقبل أالر�ض �شكر ًا هلل على �سالمته ،وحني أ�م�سك
الرو�س به وجدوا أ�نه يعرف بع�ضا من مفردات اللغة الرو�سية ،ألن رفيق ًا
له من أ�ذربيجان كان يتقن الرو�سية وتعلم منه الكثري من مفرداتها ،ثم
يقطع حديثه قائال :
يل ن�صيب أ�ن أ�عود �إىل بالدنا التي بارك اهلل حولها فل�سطني ،وها
أ�نا كما ترونني أ�جل�س �سعيدا بينكم ،ورزقت من املال والولد يف هذه
أالر�ض الطيبة وبني أ�هل بلدي الطيبني  ،حتى أ�ن الرو�س حني عرفوا
علي أ�ن أ�غري ديني ليتربكوا
أ�نني من منطقة القد�س ،ح�سدوين ومتنوا ّ
مني ،وكانوا يكرثون من ال� ؤس�ال عن القد�س وكني�سة القيامة أ
والديرة
الرو�سية التي وافق �صالح الدين أاليوبي لهم على بقائها ،و أ�عطى
القائد امل�سلم امل ؤ�منني من امل�سيحيني حرية العي�ش والعمل يف فل�سطني
ب�شكل خا�ص ،ثم يقول :يا أ�خوان ال ت أ�منوا للرو�س ،فعقولهم عجيبة ،وال
ين�سون ا إل�ساءة مهما طال الزمن.
ت أ�مل النا�س فر أ�ى أ�نهم متنبهون له وعيونهم متجهة �إليه ،ومال
بع�ضهم أ
للمام و�سند كوعيه على فخذيه ل�شدة اهتمامه مبا ي�سمع،
عر�ض ال�ضابط الرو�سي على احلاج ( أ�بو ر�شيد) الزواج واال�ستقرار يف
بالد الرو�س،
 �إال أ�نني كنت أ�جيبه يف كل مرة �سبب ًا منها أ�ن يل زوجة و أ�طفاليف بالد ال�شام ،مع أ�نني كما تعلمون مل أ�كن متزوجا بعد ،و أ�حيانا أ�قول
له ال أ�فكر بالزواج وال بالن�ساء ،ومرات أ�نني ال أ�رغب يف الزواج من
امر أ�ة غري م�سلمة ،كان جوابي ذاك يغ�ضبه جد ًا ،لكنني كنت �سجين ًا
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وال يهمني �إن ر�ضي أ�و غ�ضب ،وكانت �س ّني يف الواحدة والع�شرين من
العمر وكان قد م�ضى ما يقارب ال�سنوات اخلم�س و أ�نا أ�خدم يف اجلي�ش
العثماين قبل أ��سري  � .أس�له أ�حد احلا�ضرين :
هل الن�ساء الرو�سيات جميالت يا أ�با ر�شيد؟ ميد أ��صابعه لفتح كي�سدخانه ،ويلف �سيجارة ثم ي�شعلها ،يتنهد ثم يقول
 جميالت وغري جميالت ،كلهن يتميزن ببيا�ض الب�شرة ،لكن نف�سيمل تكن متيل لهنّ  ،وهناك جمال ال ت�ستطيع أ�ن تقاوم ت أ�مله و�إطالة النظر
�إليه ،وخا�صة للطويالت منهن وذوات ال�شعر أال�شقر الذي ال يخالطه
كدر وال من�ش ،وال أ�خفي أ�نني كنت أ��سمح لنف�سي التمتع بالنظر ملفاتنهن
ألنهن غري م�سلمات وال حم�صنات ،وكثري من امل�سلمني أ
وال�سرى الذي
أ�طلق �سراحهم تزوجوا منهن واتخذوا بالد الرو�س وطن ًا لهم.
�سهل ال�ضابط الرو�سي الكبري يل الو�صول �سامل ًا حلدود تركيا ،وكان
قد أ�بلغ بقرب تقاعده ،ذلك ال�ضابط الطيب جزاه اهلل خري ًا أ�ر�سل معي
من يجيزين خطوط اخلطر ،بل ودعني مل�سافة ع�شرة كيلومرتات بعيد ًا
عن القرية واملع�سكر الذي كان يقيم فيه ،اغرورقت عيناه بدموع �سرعان
ما جفت ،ألنه متا�سك وقال يل متنيت أ�ن تبقى حولنا وعندنا يا عثماين،
لقد حببتنا فيك ويف ا إل�سالم وامل�سلمني ،ولو وافقت على زواج رو�سية
ألقنعت �إحدى بناتي من الزواج منك ،هززت ر أ��سي و أ�درت وجهي �صوب
الغابات املظلمة والقفار البعيدة واجلبال املتوالية ال�شاهقة والتي كان
علي أ�ن أ�قطعها حتى أ�حترر من أال�سر ،وحتى ال تواجه عيناي وجهه.
ّ
ق�سمت أ�را�ضي القرية كان له �ستة أ�والد و أ�ربع بنات ،يبدو أ�نه
حني ّ
ا�ستفاد كثري ًا من ال�سنوات ال�ست التي ق�ضاها يف أال�سر ،فتعلم كيف
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يحافظ على �صحة أ�طفاله ونظافتهم وتغذيتهم ،فكان ن�صيبه من أ�ر�ض
القرية كبريا باملقارنة مع عائالت أ�خرى مل تكن متلك أ�كرث من ثالث
�إىل أ�ربعة أ�طفال لقلة من ينجو من أالمرا�ض أ�و املوت يف تلك العهود،
ولندرة أالطباء والعالج واملال،
ين�سى نف�سه أ�ثناء حديثه وبحما�س فيتحدث لنا باللغة الرتكية أ�و
باللغة الرو�سية بطالقة وقوة ،ويقول عنهما أ�نهما لغة فحل فيهما القوة
والرجولة ،وقد جتيد التعبري عما يف نف�سك بهما أ�و ب أ�حدهما أ�ف�ضل مما
لو أ�ردت ذلك بالعربية ،كان معجب ًا جد ًا باجلي�ش العثماين وب�شجاعة
أالتراك ،لكنه كان معجب ًا أ�كرث بح�سن تنظيم الرو�س ولطف مع�شرهم،
وال ين�سى أ�ن يذكر لنا أ��سماء أال�شخا�ص الذين تعرف عليهم أ�ثناء
خدمته يف اجلي�ش أ�و أ�ثناء أال�سر يف دول احلدود مع رو�سيا مثل أ�رمينيا
و أ�ذربيجان ،أ�ما حني ت� أس�له كيف هزم أالتراك يف بالد ال�شام؟ ف�إنك
ت�ستفزه بهذا ال� ؤس�ال ،وي�سارع با إلجابة ب أ�ن جي�ش الرتك ال ينهزم ،وكل
من كان م ؤ�منا ال ينهزم ،لكن اجلهل وامل ؤ�امرات والتع�صب هي أال�سباب
التي جعلت أالتراك ين�سحبون من بالد العرب ليرتكوها أل�صحابها وبعد
أ�ن أ�دركوا أ�ن العرب بد أ�وا يتفرقون وينق�سمون ،ويتعاونون مع دول كافرة
كثرية .كنا ال نخاف املوت وال نرهب معدات ا إلجنليز احلديثة نهاجمهم
ونقطع الطرق عليهم ،ونف�شل الكثري من خططهم ،لكن وجود الكثريين
من العرب معهم كان ي�ضيع علينا فر�ص ا إليقاغ بهم أ�و �إبادتهم ،ف�إما
أ�ن يبلغونهم عن ح�صوننا وخططنا ،كان جنودهم و�ضباطهم أالقل
رتبة مني ي�شكون بنا وب�إخال�صنا ألننا عرب ،يتجمعون مع بع�ضهم وال
ي�صادقون أ�ي رجل عربي يف احلاميات الرتكية .

59

مل ي�ضيع أ�بو ر�شيد وقته عبثا بعد انتهاء احلرب العاملية أالوىل،
وبعد أ�ن مت تق�سيم أ�را�ضي القرية على �سكانها ،بد أ� يعمل مع أ�والده ليل
نهار ،و أ�والده يطيعونه وي�سمعون كالمه حتى ولو ق�سا عليهم ،بل يتعاون
أالوالد والبنات والزوجات يف العمل يف كرثة الزرع ويف جني املح�صول
الكبري كل عام ،ازدادت النقود بني يديه ف�صار ي�شرتي أ�ر�ض أ�ي عائلة
أ�و فرد يف القرية وبال�سعر الذي يطلبونه.
لو مل ت�صدر أالوامر للرتك بالهرب ومغادرة فل�سطني ملا ا�ستطاعت
كل قوات بريطانيا الكافرة احتالل أ�ي جزء من بالدنا ،ألن الرتك
ونحن معهم أ�نا�س م ؤ�منون وم�ستعدون للموت يف �سبيل اهلل دفاعا عن
أالر�ض املقد�سة وعن حمى ا إل�سالم وال�شرف والدين ،لكن بع�ض العرب
الذين نا�صروا ا إلجنليز و�صدقوهم أ��ضروا كثري ًا بامل�سلمني.
حفر بئرين خا�صني خلزن الزيت الكثري الذي كان يجنيه من
أ��شجاره كل عام بعد مو�سم القطاف ،وبئرا �ضخمة مللئة مباء املطر،
وكان ي�سمح لكل من جتف ماء بئره ب أ�ن يح�صل على املاء لل�شرب من
بئرهم يف �ساحة دارهم الكبرية كال�سراي يف أ�طراف القرية وجمانا .
وكثري ًا ما كان يقول لل�شيخ الذي يعلم أ�والد القرية:
 ه ؤ�الء أ�والدي أ�مانة عندك يا �شيخ  ،وبرغم كرب بع�ضهم يف ال�سن،�إال أ�نهم يجب عليهم أ�ن يتعلموا القراءة والكتابة والقر�آن واحل�ساب رغم
أ�نوفهم, ،ف�إذا خالفك أ�حدهم فعليك بالق�سوة عليهم ،و�إن مل ت�ستطع
فما عليك أ�ال أ�ن تخربين عن ذلك.
مل يكن بخي ًال على معلم أ�والده ،ير�سل له البي�ض واخلبز واللحم
املطبوخ واللنب والدجاج والزيتون ،و أ�حيانا ببع�ض النقود مع أ�حد أ�بنائه،
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يزداد علم أ�والده بالقراءة والكتابة ،وتزداد أ�را�ضيه وتت�سع أ�مالكه ،
متتد يف أ�طراف القرية على ح�ساب ا آلخرين من الك�ساىل وال�ضعفاء
والفقراء الذين يهملون أ�را�ضيهم وال يقومون بخدمتها لال�ستفادة
املجدية منها  ،ومع ذلك كان النا�س ال يح�سدونه ،وال يغيظهم تو�سعه
ذلك ،لعلمهم بقدرته وهمته ون�شاطه الذي ال ي�ستطيع أ�حد منهم فعل
مثله.
قال أ�حدهم� :إنه ي�ست أ�هل ،فهو رجل يخاف اهلل ،ويد اهلل مع
امل ؤ�منني ،ف أ�والده ال يع�صون له كلمة ،و أ��صبح ميلك ما يقارب من ن�صف
أ�مالك القرية دون أ�ن يغري منط حياته وال توا�ضعه ،حتى أ�نه حافظ
على لب�س عمامته العثمانية الكبرية ،وكان ي�سافر �إىل القد�س أ�و �إىل
نابل�س بحثا عن القما�ش املطلوب لها أ�و يو�صي أ�ي م�سافر �إىل دم�شق
ليح�ضر له لوازم «غباينيته» كما كانت ت�سمى حتى أ�واخر أالربعينيات
من القرن الع�شرين ،عيناه قويتان نا�صعتان نفاذتان� ،إذا نظر �إليك
أ�وقعك يف حرية �سائال نف�سك عما يق�صد بنظراته تلك ،و�إن مل يخربك
عما يف نف�سه تعرتك يف نف�سك التخمينات والت�سا ؤ�الت عما أ�راد قوله
أ�و مالحظته .أ�كرث من كان يفرح بلقائه أالطفال ،يلقاهم بب�شا�شة
و�ضحكات م�سموعة وميازجهم أ�حيانا ،يبد ؤ�هم بال�سالم  ،ويحني ظهره
الطويلة لي�سلم عليهم ،يهز أ�يديهم أ�و ي�سحب يد الطفل ليقبلها ،ميد
يده �إىل جيبه أ�و �إىل حزامه الرتكي املزخرف العري�ض ويخرج منه حبة
حلوى أ�و قطعة نقدية �صغرية القيمة .
مل يكن �شديد الكرم ،وال معروفا بكرثة أ��صدقائه ،أ�ما �إن احتاجه
أ�حد م�ضطر يف القرية ل�سبب وجيه ،فال يخ ّيب أ�مل �سائله.
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كان الوقت ظهرا حني زرته يف ذلك اليوم ،أ��صر على تناول طعام
الغداء املت أ�خر معه ومع أ�والده الثالثة ،ورمبا كان يق�صد أ�ن يعلم أ�والده
طباعه و أ��سلوبه يف ح�سن الت�صرف وكيفية معاملة النا�س ،طلبت منه
قبلها �سلفة بع�شرين جنيه ًا �إجنليزيا عام  .1946ف أ�جابني قائال
 دعنا نتغدى أ�وال ثم ن�سمع لك .بقيت قلقا طول الوقت طوال ال�ساعة التالية ،وكل فكرى يف عرو�سي
التي تنتطر مني أ�ن أ�كمل مرا�سم الزواج ومتطلباته ،كنت أ�عد أاليام
بال�ساعات منتظرا ذلك اليوم الذي أ�زف فيه �إىل عرو�سي لن�صبح
أ�حرارا ولو يف غرفة �صغرية ثم متى أ�حت�ضنها ،و أ��ضمها �إىل �صدري
نتبادل القبالت والتنهدات .وملا أ�ح�س�ست أ�نني ت أ�خرت بعد أ�ن �شربنا
ال�شاي اللذيذ عندهم بعد طعام الغداء �صلينا الع�صر ،بد أ�ت بالتململ
وكادت أ�ن تخرج من فمي رغبتي يف العودة �إىل البيت ،لكن أ�با ر�شاد
ا�ستدرك قبل أ�ن أ�قول �شيئا،
عد �إىل أ�هلك و�سلم على والدك ،و أ�بلغه أ�ن أ�حد تالميذه من أ�بنائنا�سيزوره هذه الليلة أ�و غدا واالتكال على اهلل .
مل أ�فهم ق�صده متاما ،هل كلماته املخت�صرة تلك تعني ا�ستجابة
أ�م تهربا أ�م حت�ضريا العتذار ،عدت و أ�نا أ��ضرب أ�خما�س ًا يف أ��سدا�س،
ال أ�دري ماذا أ�قول لوالدتي التي �شجعتني على تلك الزيارة .ن�سيت أ�ن
أ�ذكر أ�ن أ�مي قالت يل أ�ن أ�عر�ض علي أ�بي ر�شيد م�صاغا ألمي �ضمانا
ورهينة ل�سداد ال�سلفة حني يتح�صل املبلغ لنا ،لكنه منعني أ�ن أ�كمل قويل
ذلك ،و�ضع يده على فمي ،ا�ست�سمحني ألنه فعل ذلك ورجاين أ�ن ال أ�كمل
تلك اجلملة قائال � :إننا مل ن�صل �إىل تلك املرحلة بعد ،كنت ال أ�نوي
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العودة للبيت ،ألنه مل يكن لدي جواب أ�قوله لوالدتي التي كانت متحم�سة
جد ًا لتزويجي ،والفرح بي قبل مر�ضها أ�و �شيخوختها ،لكن الظالم عم
القرية ليلتها لعدم وجود قمر يف ال�سماء ،وكانت أ�نوار البيوت كابية
و�ضعيفة جد ًا ،ومل ت�صلنا الكهرباء أ�يامها ،نعتمد على �سرج الزيت
أ�و الكاز ،ومع أ�ذان الع�شاء يف تلك الليلة كنت أ�عد نف�سي للنوم ،ن�سمع
باب البيت اخلارجي يقرع قرعا خفيفا ،أ�ط ّلت �شقيقتي الكربى ،فعادت
تقول لوالدي :أ�ن احلج أ�با ر�شيد يقف بالباب وي�ست أ�ذن بالدخول لل�سالم
عليك يا والدي.
وما أ�ن أ�راح جل�سته حتى رمى بحزمة الع�شرين جنيها بني يدي
والدي ،أ� ّلح عليه والدي ب أ�ن يكتب له �صكا بالدين ،قام وغادر املنزل
قائال :متى �سيتم زفاف ابنكم؟
ف أ��سرعت ب�إجابته قائ ًال ،بعد أ��سبوعني ،وحني ودعته لباب بيتنا كان
اثنان من أ�والده ينتظرانه يف ال�ساحة ال�صغرية أ�مام بيتنا الذي أ�حبه
كثري ًا .وبعد زيارة احلاج أ�بي ر�شيد ملنزلنا ب أ��سبوعني كان جميل ميتطي
ح�صان ًا جمي ًال مطهم ًا ،يزفه جميع أ�هل القرية رجاال ون�ساء �شيب ًا
و�شبانا ،كان العري�س جميل ي�شاهد أ�با ر�شيد يعقد يديه خلف ظهره،
ي�سري و�سط كبار ال�سن من رجال القرية ،يرتدي حلة جديدة ،وعمامة
تركية جديدة زاهية  ،ي�ضاحك وميازح كل من حوله ،وك أ�نه يزف واحد ًا
من أ�بنائه.
�إبريل ني�سان 2001
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�آي�سكرمي ومتر

ICECREAM AND DATES

ي�ستمع حممود �إيل �ضربات أ��صابع حفيدته على البيانو ،تتمرن
على �إعادة أ�داء الدر�س املو�سيقي الذي تعلمته يومها ،ذكريات تتوارد
�إيل ذهن حممود وهو ي�ستمع �إىل �ضبطها اللحن تارة ،واللجاج فيه
أ�حيان ًا ،تفا�صيل دقيقة خالدة ال تنمحي ،ال يدري كيف عادت له ،يتطور
اللحن الذي تعزفه حفيدته يا�سمني ويت�صل مبقطوعة (هابي بريث دي
تو يو� ..سنة حلوة يا جميل) .ت ؤ��شر والدتها أ�ي ابنتي متباهية معتزة
بابنتها ،ال بل يزداد ن�شاطها بالعمل يف مطبخها غري الوا�سع ،ويبدو
ر�ضا على وجهها و�سعادة ،من�شرحة ال ت�ستطيع أ�ن تخفي ب�سمة ،حترك
للعلى أ
ر أ��سها أ
ولل�سفل بخفة �سارحة الفكر و�إعجاب ًا ب أ�داء يا�سمني،
يعود حممود لوعيه وحلا�ضره ،غربة فر�ضت عليه ،لي�ست غربة لفقر أ�و
�شقاء ،مطبوع على حب أال�سفار والتجديد واالكت�شاف ،حملته أال�سفار
والطائرات واملغامرات �إىل كل مكان يف العامل ،ويف ال�شهور أالخرية يجد
نف�سه بني ذريته و أ�حفاده يف أ�مريكا ،التي أ��صبحت وطنا أ��صي ًال وثابتا ً
لهم .ت�ستمر ابنته يف ت�شجيع يا�سمني على موا�صلة العزف ثم ت� أس�لك:
 هل ت�شرب �شيئا من الع�صري الطازج أ�و الكوال يا أ�بي؟ ثم أ�ي�ساعة تريد تناول طعام الغداء هذا اليوم؟ ..غدا ؤ�هم هناك بني الرابعة
والثامنة م�ساء كما جرت العادة ،وح�سب عودة الوالدين يف ذلك اليوم
للمنزل ،ثم توا�صل كالمها
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علي أ�ن أ�عود �إىل العمل يف متام ال�ساعة اخلام�سة والن�صف بعد
 ّظهر هذا اليوم ،وجتهيز الغداء يحتاج �إىل ن�صف �ساعة ،ويلزمني ن�صف
�ساعة للراحة بعد الغداء ،والطريق �إىل العمل حتتاج حوايل ن�صف
ال�ساعة� ،إذ ًا فال بد أ�ن يكون وقت الغداء بني الثالثة والثالثة والن�صف
هذا اليوم .يرفع أ�حد أالطفال �صوت التلفاز الذي يبث حلقة من م�سل�سل
(زينة) ،املر أ�ة أالمريكية متدفقة اجل�سم املكتمل ،طويلة ذات �شهامة
وقوة وع�ضالت ،تفتك بالرجال أ�و تفتنهم ،بكل تلك اخل�صال اجلميلة
يكملها �صدر مك ّور نافر ،المت ّل من ت أ�مله ،ال ي�سرته �إال �شريط رفيع من
اجللد يغطي احللمتني وجزء ًا كبري ًا من اللون الداكن حولهما ،وي�سرت
بع�ض أ��سفلها تنورة جلدية ق�صرية تبدي فخذيها الفاتنتني املدورتني
امل�صقولتني ،خملوق أ�نثى من غابة برية ذات خ�صب مرتعة بالغذاء
والهواء النقي ،خارج التاريخ واجلغرافيا ،أ�و من عامل �آخر ال نعرفه �إال
يف أ�مريكا.
تفوح رائحة الب�صل أ�ثناء قليه �شهي ًا ،فتتوقف يا�سمني عن العزف،
يتلوها انبعاث نكهة اللحم الطازج ،تقول يف نف�سك "اهلل اهلل اللحم ،نحن
أ�هل اللحم ،مرحب ًا بهذه النكهة� ،شكر ابنته على جهودها ،و�إ�صرارها
على متابعة درا�سة ابنتها يف مدار�س خا�صة ومعاهد مو�سيقى عالية
الكلفة ،ثم ترفع �صوتك تخاطب ابنتك
 أ�حب طعامك الطازج ،ت�سمع ابنتها حفيدتك الثانية نهاد ما قلتهلوالدتها ،ت� أس�لك با إلجنليزية عما قلت ،ألنها ال تفهم العربية ،جتيبها
أ�نك تذكرت �شيئ ًا مهما ،تنظر نهاد لك مبا ينم على عدم ت�صديقها،
فت� أس�ل والدتها با إلجنليزية
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 ماذا يقول جدي يا أ�مي؟ ت�شاهد �سنجابني متالحقني ي�صعدان�شجرة بلوط عالية أالغ�صان ،ك أ�نهما طريان .مل تقو عيناك على
متابعتهما حيث اختفت معاملهما بني أالغ�صان الكثيفة.
 يقول أ�ننا �سن أ�كل البيتزا يف املطعم غد ًا حتى ال نن�شغل بتجهيزالطعام يف املنزل يا نهاد .تتوقف يا�سمني عن العزف وتقول
 أ�ف�ضل طعامك يا أ�مي ،فتت�صدى �شقيقتها نهاد والتي ت�صغرها نريد أ�ن ن أ�كل بيتزا مع ج ّدو حممود غد ًا يا نهاد؟ أ�ريد بيتزامع البيف والفطر و� أس��ضع عليها الكثري من اجلنب املب�شور والزيتون
أال�سود.
ا�شرتيت أ�نت ورفيقك يو�سف ما يقارب الع�شرين حبة متر مبا يعادل
ع�شر �سنتات أ�و خم�سة فلو�س ،تعودان لت أ�كالها يف غرفتكما القبو حتت
درج العمارة ال�صغرية مع اخلبز اجلاف لوجبة غداء يف يوم بارد ،يف
رام اهلل أ�يام كنتما طالب ًا عام  ،1952يدخل الزوج ال�شره زوج ابنتك
متفتح أالنفا�س ،ال ي�ستطيع ال�صرب حتى يجهز الطبخ ،يغرز ال�شوكة يف
قطعتي حلم من بيف تك�سا�س ويبتلعهما دون انتظار أ�ن تربدا ،متتد يده
بعد ذلك �إىل الثالجة فيخرج علبة �آي�سكرمي يتلهى بكيلو غرام كامل من
ا آلي�س كرمي ومن العلبة مبا�شرة ،ريثما تنتهي زوجته من الطبخ أ�مريكي
من أ�بوين عربني  ،ولد يف أ�مريكا .اهتزت أ�غ�صان كثرية على ال�شجرتني
املقابلتني ،اجلدار املواجه كله من الزجاج ،ترى الغابة ال�صغرية
أ�مامك على أ�و�سع مدى ،لكن نظراتك تق�صر عن متابعة التفا�صيل بني
أالغ�صان ،ال بد من �إجراء ما كما قال لك طبيب العيون ،الغلوكوما
والعد�سات ،أ�ولويات أ�خرى ت�شغلك عن �إنفاق مبالغ كبرية على عينيك،
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ما دمت ت�ستطيع قيادة ال�سيارة والقراءة بنظارة أ�و بدون نظارة ولو
ب�صعوبة نوعا ما.
�شره و�سريع اله�ضم أ�بو يا�سمني ،ال ي�شكو تخمة من أ�ي طعام،
وي أ�كل بكرثة وتكرار ًا كل يوم ،ال ت�صدق عينك ما ترى ،تعود بالذكرى
�إىل �صديقك يو�سف ،فتتذكر ماقلته له يومها حني عدمتا لغريفتكما:
"�س ّود اهلل وجهك يا يو�سف ،أ�ت�سمي هذا متر ًا؟ �إنه ح�صى براكني فكيف
�سنم�ضغه؟ وهل �سنقدر على ابتالعه؟ كله وحدك �إن كانت أ��سنانك
�سنجابية ،أ�و تدف أ� به �إن ا�ستطعت أ�ن ته�ضمه" ف أ��سرع قائ ًال :ال تقلق
يا �شاطر ،أ�ال تذكر أ�ن والدتك أ�ر�سلت لنا قلي ًال من زيت الزيتون قبل
أ�يام؟
�سرعان ما بد أ�ت طاولة ال�سفرة تزدان أ
بالطباق ،تتن ّعم مبر أ�ى
الطعام ال�صحي أ�مامك ،خ�ضار متنوعة ،رز �سريع التجهيز دون زيوت
وال كول�سرتول ،حلم دجاج أ�بي�ض ،مقبالت وع�صري فواكه طازجة ،ثم
حاوية كبرية عميقة حتتوي على �سلطة خ�ضار م�شكلة طازجة ،وعلبة بها
مكعبات ثلج ملن أ�راد أ�ن يزيد من برودة ع�صريه أ�و املياه الغازية املتوفرة
على أ�كرث من �شكل وطعم.
ي�ضحك يو�سف من �سذاجتك ،يقول لك دع هذا أالمر يل ،و�ست أ�كل
تهب ن�سمة هواء باردة و أ�نتما
أ��صابعك معه حني أ�جهزه وت�شعر باجلوعّ ،
تقفان باب الدكان الذي وزن التمر لكما ،تلملم أ�طراف معطفك القدمي
ب أ��صابع يديك املتجمدة ،انقطعت زران منه وبقي الثالث مرتاخي ًا ،تخ�شى
أ�ن يتبع رفاقه هو ا آلخر ،تتمنى ك أ��سا حارة من ال�شاي �شديد احلالوة
حلظتها مع قطعة خبز ولو ياب�سة ،أ��سنانك قوية و�سليمة أ�يامها ،فالح
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اعتاد على أ�كل والدته من اللنب واجلنب واحلليب والبي�ض البلدي ،تقول
أ�م يا�سمني ب�صوت مرتفع
 هيا �إىل الطعام.ينت�ش زوج ابنتك ن�صف دجاجة من القدر ،ي�ضيف فوقها كومة من
الرز ،بجانب كومة كربى من اخل�ضار فوق طبق كبري ،ثم ن�صف قارورة
من �سائل الفلفل أالحمر ،ينعزل بعيد ًا على طاولة عالية خا�صة يحب
اجللو�س حولها ،ي أ�كل بال توقف ،غمغم أ�نه ميت من اجلوع.
يحمي يو�سف قليال من زيت الزيتون على موقد الكاز ،ي�ضع التمر
اجلاف فيه ،ثم يغطيه لدقيقتني أ�و أ�كرث ،يغرف بامللعقة �سبع حبات
يدفنها يف رغيف حتى ال تربد ،ويبد أ� بامل�ضع والبلع ،يقول لك هيا تف�ضل
و أ�طعم نف�سك ،وطلقات بذور التمر تندفع بقوة متالحقة من فمه ،ال
يحدث أ�حدا ،ي�ستيقظ غول اجلوع جواك وقر�ص الربد ،تفعل كما فعل
يو�سف وك أ�نك أ�خرجت من بئر عميقة مظلمة باردة حلظتها ،متتد
يدك إلبريق املاء حتاول تربيد حرارة التمر وحالوته ،لكن املاء عادت
لتل�سعك بربودتها ،ل�سانك كان قد اكتوى بحرارة التمر املقلي ،فخففت
جرعة املاء الباردة من حرقته ،و أ��صبح ما أ
ملت به فمك قاب ًال للبلع بل
�سه ًال ،وينقطع كالمك أ�نت ا آلخر يف ذلك الوقت البعيد م�ستمتع ًا مبا
حت�صل عليه من طعام حلو دافئ يف يوم بارد ،وبعد قليل تقول البنتك
ربة البيت ،هل لديكم عالج ي�ساعد على اله�ضم؟ يبدو أ�نني أ�كرثت من
أ�كلكم يا ابنتي ،ملحتها تنظر بطرف عينها �إىل زوجها ،تتفقد أ�كدا�س
الطعام التي تال�شت من أ�مامه قبل ذلك ،ازدادت ظلمة ال�سماء ،وتلبدت
الغيوم ،حاولت ت أ�مل أ��شجار غابة البلوط حول بيت ابنتك ،فلم تر �إال
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اختالطها بال�ضباب املنخف�ص والغيوم ،انحدرت عيناك �صوب الع�شب،
فالحظت عليه اخل�شوع واالنكما�ش من الربد ،متنيت أ�ن ت أ�كل �شيئ ًا حلو ًا
يدفئك ،لكن برودة الع�صري والثلج الذي خالطه زاد من �إح�سا�سك
بالتخمة ،كرهت التمر ،وحتى لو و�ضع أ�مامك فلن مت�سه ب�سوء ،تقول
ابنتك ال تن�س تناول حبة تفاح أ�وموز أ�و برتقال يا أ�بي ،ف أ�جبتها ،أ�متنى
لو أ��ستطيع امل�شي لدقائق قليلة ولو ع�شر ًا ،أ�و لو كنت يف عمان ،خلرجت
حلديقتي أ�تفقد أ��شجارها ،ت� أس�لني ابنتي أ�م يا�سمني ،ما ر أ�يك يف
مغرفتي �آي�سكرمي يا والدي� ،إنه ي�ساعد على اله�ضم ،لدينا أ��شكال كثرية
منه ،قالت نهاد ،أ�ريده بال�شوكوالته ،و أ�ما املو�سيقار يا�سمني فقالت أ�نا
أ�حبه م�شك ًال لكن بعد �ساعة من انتهاء الطعام ،ف أ�جبت ام يا�سمني،
� أس��شرب فنجان قهوة ماك�سويل ثقيل مع ا آلي�سكرمي حيث � أس��شارك
يا�سمني رغبتها ،أ�بو يا�سمني يالزم التلفاز ،يف عامل �آخر ،يتابع برامج
املجرمني واملدمنني والهاربني وكيف يتم ال�سيطرة عليهم أ�و ا إليقاع بهم
للم�ساك بهم من قبل ال�شرطة ،ال ي�سمع وال يدري مبا يدور يف البيت
إ
من حوار.
أ�مريكا يف2000/8/7
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فرا�شة

BUTTERFLY

أ��ضنته الفرا�شات ،تبعها �إىل كل مكان� ،إن نزلت �إىل املنحدر
اخلطر نزل ،و�إذا اقرتبت من وجه أالر�ض قفز مبهور ًا ووا�سع ًا ك أ�منا
له جناحان �سعي ًا لها ،حتى وفوق ال�صخور الوعرة ظل يتبعها يف طي�ش،
فرا�شات خمتلفة أاللوان حتوم يف كل مكان ،الدبابري تئز وتبحث عن
ح�شرات ت�ضمها لبطونها املنتفخة ،والزهور جتذب الفرا�شات ،وتتناغم
مع جميع أ�نواع احل�شرات املنطلقة ،أ�ر�ضنا غري م�ستوية ،مرتفعات
ومنخف�ضات� ،صخور ومواقع ترابية وكل�سية وبع�ضها فيها كهوف،
و أ��شجاربرية وثمار ،بكر مل تعبث بها يد �آدمية غريبة بعد ،قد تهذبها
وت�ضبط منوها ومواقعها ،أ�و تظل حمط ًا للفرا�شات الربية ،ميد يديه
نحوها ،عله يتلم�سها أ�و مي�سك بطرف منها ،حمركا أ��صابعه معار�ض ًا
هبوب الريح الع�صبية ،يتعرث مرات ومرات ،يئن يف كل مرة ي�سقط بها،
لكنه حني يتذكر طول معاناته� ،سرعان ما ينه�ض كامت ًا �آهاته واملواجع،
�سال دم قرب ركبته ونزل حار ًا على ربلة �ساقه ،ن�سي حتى أ�ن مي�سحه،
أ�و انه مل يجد لديه فر�صة لت أ�مل ذاك الدفء اللذيذ ال�سائل على �سطح
�ساقه ،يريد أ�ن يت أ�مل جمال الك�سوة على الفرا�شة و أ�لوانها ،ال �شك أ�نه
�سيتجمد أ�مام بريق عينيها ،لي�ست املرة أالوىل التي ي�سقط بها وي�صاب
دام ،أ��صابته الكثري من أال�ضرار وا آلالم من قبل ،مل يتوقف عن
بجرح ٍ
جلب املتاعب لنف�سه وا آلالم،
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�شاهدها للمرة أالوىل يف مهدها ،حني كانت دودة وعليها زغب
العجز ،مل تكن قادرة حتى على الزحف ،فكيف بالطريان ،أ�حبها من
يومها ،وتعلق بها ،قال ألمه مرات ومرات أ�حب البقاء قربها أ�و حولها،
أ��صابعه حتاول تنبيهها وحتريكها ومداعبتها ،كلما أ�تيح له االقرتاب
منها ،لكن مكانها �ضيق ،و�شبه مظلم ،ال ي�ستطيع النفاذ �إليه وال
االقرتاب منها كثري ًا ،ثم �إنها كانت جتفل وتنكم�ش أ�و تتلوى كلما داعبها
أ�و حاول االقرتاب منها.
يق�ضي أ�وقاته يف أاليام أالخرية كلها رك�ض ولهاث ،وي�ضطر الجتياز
عوامل متنوعة وخميفة بل وخطرية ،ال يفكر ولو أ�حيان ًا أ�ن جمهوداته قد
تذهب �سدى ،وكلما هد أ� هيجانه� ،سرعان ما يجد نف�سه متورط ًا والهث ًا،
ملبي ًا ما يدور يف ر أ��سه من أ�فكار ،فيج ّد يف البحث عن فرا�شته ،برية
جميلة م�شاغبة ،كثرية العبث واللعب واحلركة ،ال تهد أ� وال ت�ستقر على
زهرة أ�و غ�صن وال يف بيتها ،ظل يرك�ض ويقفز ويالحقها ،كاد يفقد
حياته أ�كرث من مرة أ�ثناء أ�لعابه اخلطرة.
�شاهدها وهي تنطلق قبل مدة من �شرنقتها� ،ساحرة أ�لوانها
وحركاتها وحمرية ،ر�شيقة وجناحاها مفرودتان ،متكن االقرتاب منها،
أ�خرج منديله من جيبه فرده ولوح به� ،ضربه يف الهواء بقوة ،حو�صرت
الفرا�شة الفاتنة مع ثنيات املنديل وطياته ،داخت من رائحته ،أ�لقى
بج�سده على أالر�ض حيث هوت ،وكاد يدوخ هو ا آلخر ،يريد أ�ن يهدهدها،
حتى ال يتناثر زغبها ،لي�س املهم هو الو�صول لها ،فكر يف نف�سه ،لكن
ما أ��صبح يقلقه هو كيفية احلفاظ على �سالمتها وكمال بهائها ،حاول
أ�ن تبقى حوا�سها �سليمة وجمالها مزدهر ًا وبكامل حركاتها الطبيعية،
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�سيداعبها ويقرتب ب أ�نفا�سه من ر أ��سها و أ�نفها ،وحني تطمئن له� ،سارع
�إىل علبته الكبرية ،كي يودعها بها ،ولن ين�سى أ�ن يدثرها حتى ت�سرتيح،
لكن دبور ًا كبري ًا هوى عليها ،اختطف حبيته وطار معها بعيد ًا عن
أالنظار.
ات�سعت حدقتا عينيه وجتمدتا يف حمجريهما� ،شهق وجتمد يف
مكانه� ،شفتاه ارجتفتا ،وال بد أ�ن حلقه ابتلع كلماته و أ�خفاها ،حملوه هو
ا آلخر �إىل مكان ال يراه فيه أ�حد.
1997
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رحلة طويلـة



LONG JOURNEY

اليوم عيد! م�ضى عليه مائتان وواحد و أ�ربعون يوما يف بالد أالنكل
�سام ،وهاهو اليوم يحاول ت أ�مل حا�ضره مع النا�س الذين حوله ،ومراجعة
ما�ضيهّ .ثم ماذا يعني عيد أال�ضحى بالن�سبة له هناك؟
قال يف نف�سه� ،إذا مل تكن أ�نت نف�سك مقتنع ًا مبا تفعل ،فكيف
تتوقع ا آلخرين أ�ن يقتنعوا بك أ�و مبا تقدمه لهم؟ ال�ساعة تقرتب من
احلادية ع�شرة �صباحا� ،صحا مت أ�خرا هذا اليوم ،ي�صحو مبكرا يف
العادة ،لكنه تقلب يف الفرا�ش طوي ًال قبل مغادرته ،يفكر يف أالمور التى
جتعله يغالب املرور البطيء للزمن ،يعاتب نف�سه ثانية حني ا�ستيقظ يف
ال�سابعة �صباح ًا "يا أ�لهي! �سهرت حتى الثالثة �صباحا لكي أ�نام طويال
وبعمق ،وحتى أ��صحو مت أ�خر ًا كي يكون أ�غلب النهار قد م ّر ،ظل يتقلب
يف الفرا�ش ،نظر الوقت ،ما زالت ال�ساعة العا�شرة �صباحا ،وال�شم�س
تغيب قرب الثامنة م�ساء ،معنى ذلك ع�شر �ساعات على أالقل بقيت
على عودة الليل ثانية… لو كان أالمر يوما أ�و يومني ،أ�و حتى �شهر ًا أ�و
�شهرين لهان أالمر� ،إنه كمتهم واقع يف مكيدة قانونية خطرية ،يفتقد
أ�دلة الرباءة ،عليه أ�ن يبقى قابع ًا يف احلجز ودون حماكمة ،فال هو
عارف أ�نه بريء وال هو حمكوم عليه ليعرف مدة احلكم بحب�سه ،ولي�س
  .ن�شرت هذه الق�صة يف املجلة الثقافية للجامعة أالردنية الف�صلية يف العدد رقم
 46للفرتة من كانون أالول دي�سمرب � – 1998آذار عام  ،1999أ�جري عليها تعديل ب�سيط
الحق كما هي حالها هنا
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ذلك فقط ،بل كيف �سيق�ضي فرتة احلكم بال�سجن؟
ما علينا ،قال لنف�سه ثانية وثالثة ،املهم أ�نه يريد أ�ن يفكر كيف
يق�ضي الوقت هذا اليوم حتى ال يح�س امللل املهني مثل كل يوم .ي�صادف
اليوم أالول لعيد أال�ضحى هنا يف بالد العم �سام" ،!.ماالذي يجب أ�ن
أ�فعله؟ ل�سنا يف بيئة عربية نفعل كما هي العادة ،يبد أ� الرجل بزيارة
بناته و أ�خواته ومن ينطبق عليهم �صلة الرحم ،ثم زيارة الكبار واملر�ضى
من أالهل ،فماذا علينا أ�ن نفعل هاهنا؟” ،مل ي�سمع أ�ن أ�حدا من
أ�ن�سبائه أ�خذ �إجازة مبنا�سبة العيد ،وال عطلت امر أ�ة أ�ي ًا من أ�والدها
عن املدر�سة ،ات�صل ببع�ضهم قبل قليل ،فعرف أ�ن اجلميع م�شغولون،
وغري متواجدين يف بيوتهم.
فراغ ي�شبه املتاهة و أ��سئلة كبرية حمرية! حت�س ب�ضيق نف�س ،أ�و لنقل
هو اختناق ،و أ�نت يف مثل هذا أالت�ساع؟ وماذا لو كنت يف بلدة عربية؟
�ستفكر يف أ�مور كثرية منغ�صة ،لكنك ل�ست وحدك� ،إنه كل من عرفت يف
أ�ي قرية أ�و مدينة ،رمبا كانت �شكوى الريفي أ�قل حدة ،بل �شكاواه ذات
طبيعة خمتلفة ،فيها قناعة وحمددة ،لكنه الطموح أ�والطمع أ�و ال�شكاوى
بني أ�هل املدينة العربية ،ال ي� أس�لون عن مو�سم الزيتون أ�و ح�صيلة القمح
أ�و حليب البقرة كما هي حياة الفالح ،بل تفا�صيل متطلبات الع�صر ،يتوه
بها الع ّد ومن �ضمنها تعدد أ��شكال الطعام و�صنوفه ،واللبا�س والفواتري
والحالم الوا�سعة أ
والمان والتحرر واال�ستثمار ،أ
الكثرية أ
باليام (اجلميلة)
التى تتوقع أ�ن تق�ضيها يف �سنوات تقاعدك ،وقبل موتك ،فهل �ستجد ما
بر أ��سك كما يروق لك؟ أ�و هل متلك أ�ن ترى كل ما حولك بو�ضوح؟...
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تنفذ خيوط نحيفة �ضعيفة من أ��شعة ال�شم�س من بني ال�شقوق التي
يف ال�ستارة البال�ستيكية املد ّالة على النافذة يف غرفتك ،أ�مور احلياة هنا
مت�شابكة متالحمة مثل �ستارة غرفة نومك ،ال�شرائح مرتبة ترتيبا دقيقا
ومرتابطة بخيوط ال تعلم قوتها من �ضعفها� ،إن انقطع أ�حد اخليوط
انفرطت كلها أ�و قلت جدواها ،وما دام هناك أ��شعة �شم�س ت�ستطيع
النفاذ لغرفتك فقد �صدق املتنبئ اجلوي ،قالوا ليلة أالم�س أ�ن اجلو
�سيكون م�شم�سا ودافئا ،ثم أ��ضافوا ،هنيئا لكم �شم�س ني�سان اوالربيع
والزهور ،متتعوا أ
واملوا �صدوركم بالهواء املنع�ش ،و متعوا أ�نظاركم
مبر أ�ى الطيور والورود الربية ،تنمو يف كل مكان حولكم ،بدلو مالب�سكم
واك�شفوا الكثري من أ�بدانكم ،وعر�ضوها لل�شم�س أ
وللن�سام الهادئة،
تن�شقوا الهواء العليل ،أ� أ
ملوا �صدوركم به ،و�سيحوا وتنعموا يف أالر�ض!،
ا�ستمتعوا بجمال أ�ج�سادكم وبكل ما يف الطبيعة من تناغم.
مل تتناول طعام ا إلفطار كالعادة يوم أ�م�س ،فكاف أ�تك ربة البيت
�ساهمت يف العمل و�ساعدت ،بل قمت أ�نت ب�إن�ضاج اللحم
بغداء فخم،
َ
امل�شوي على الفحم ،كنت حتب مثل هذه أالمور يف �صباك ،بل كنت
ّ
املحرتف وامل�شهود لك،
"هل تذكر حني كنت تعزل قطعة حلم كبرية �سميكة من حلم
البقر يف تك�سا�س ،كنت بكامل قواك اجل�سدية ون�ضجك ،تختارها
من حمل اجلزار ولو غال ثمنها ،الت�صدق نف�سك االن! مل تكن لتقل عن
الكيلوغرام يف وزنها ،قطعة واحدة بهذا الوزن ت�شويها على الفحم بعد
أ�ن يكتمل ا�شتعاله ،ويبد أ� الرماد االبي�ض يرتاكم على أ�عاله ،وقتها تبد أ�
بو�ضعها على النار ،تقربها من و�سط النار لدقائق ،ثم تعود لتبعدها عن
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الب ؤ�رة لدقائق أ�خرى ،وهكذا حتى تن�ضج اللحم دون احرتاق ،ت أ�كلها
وحدك ب�شهية واقتدار ،مع كثري من خ�ضار ،وال تن�سى �إ�ضافة بع�ض
البهارات وال�صل�صات اخل�ضرية تدهنها بها بني احلني وا آلخر ،حتى
حتميها من �شدة احلرارة ولت�ضيف نكهة جذابة ومم ّيزة لها”.
تو ّد هذه اللحظة لو جتل�س يف الف�ضاء الوا�سع امل�شرق ،تخ�شى الربد،
ال حتب الربد ،وال حتى احل ّر ،متتد يدك اىل زر النور لت�شعله ،تتمنى أ�ن
تختطفك كهرمانة �إىل تك�سا�س أ�و عمان أ�و أ�ي مكان ،جتتاحك انتفا�ضة
مزلزلة ،مركز الزلزال يف أ�على ر أ��سك ،ال تدري ماذا ح�صل لك ،تتمنى
لو ت�ستطيع أ�ن تطلب النجدة ،أ�و لعل أ�حدا من أ�هل البيت يح�ضر لرياك،
هل هي �سكرات املوت ،حت�س بارتخاء وبرغبة يف النوم واال�سرتخاء ك أ�نه
الدوار ،حتملك أ�جنحة رقيقة قوية ،تبعد �شرائط ال�ستارة وتن�سل بك
حملقة يف الف�ضاء الرحب ،أ��صبحت ترى وحت�س ما يجري لك� ،إنها هي،
كهرمانتك التى متنيت ،ت أ�خذك اىل مكان بعيد ،يا أ�لهي تقرتب بك من
ال�شم�س ،تقول كعادتك
 أ�كره ال�شم�س يا�سيدتي! أ�رجو أ�ن ال تكوين من طائفة عبدةال�شم�س ،أ�ن كان ذلك ف� أس�كون أ��شد الب�شر كفرا بكم ومبعتقداتكم،
تل�سعني برفق،يد تتح�س�س �صدري ب�شيء من اللهفة ،لكنه ك أ�نه امل�ساج،
ما أ�و�سع العامل الذي أ�نتقل أ�ليه ،ليتني أ��ستطيع و�صفه  ،طلبت مني
أ�ن ال أ�خاف ،وحتى أ�مار�س احلياة ب�شكل طبيعي علي أ�ن أ�جتاز أ�نبوبا
طويلة للتكيف والفحو�صات ،قلت لها أ�نا آل أ�حب ال�شم�س وال الظالم وال
الدكتاتورية وال اجلوع ،مل ي�سعفني النطق ألقول لها أ�نني خائف ومن
�صحبتها ومن الف�ضاء الوا�سع حتى لو انه جميل ،ت�صربت وحاولت أ�ن
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أ�كون �صلبا و�صامدا ،قلت لنف�سي "عانيت وتعذبت كثريا يف ما م�ضى
من عمرك ،ف أ��ضف هذه املرة للقائمة الطويلة" ،تاه الزمان يف ر أ��سي
واملكان ،كل �شيء أ��صبح خمتلفا بالن�سبة يل وبال حدود ،ال أ��ستطيع
و�صفه او ت�صوره ،أ�فالك تدور ودواليب متما�سكة مرتابطة ،مياه
تتجمع و أ�خرى تنزل ،أ�نا�س يذوبون ،و�آخرون يت�شكلون ،كنت أ�توقع
دماء و أ�مرا�ضا ،لكنني مل أ�ر �شيئا منفر ًا يف تلك أالجواء البعيدة،
حتى أ�ن أ�كل النا�س هناك من الهواء ،يف عاملي ال يذبحون حيوانات وال
طيورا وال يقتلون ب�شرا ،ال أ�عداء وال أ�حكام جائرة ،و�إذا أ�ختلف اثنان
يت�صارعان حتى يذوبا ،فال يبقى أ�ثر ألي منهما ،ال غالب وال مغلوب،
ال تدري أ�يهما الظامل و أ�يهما املظلوم ،وحني ا�ستف�سرت عن ذلك قالت
يل احلورية بحنان ،وب�صوت أ�نثوي مو�سيقي مفعم بالود والهناء ،كدت
أ�دوخ ثانية ،وم�شكلتي أ�نني مل ي�صدف أ�ن قابلت مالك ًا ،وال أ�توقع ذلك،
ومل ي�صدف أ�ن �سمعت عزفا مالئكيا ،لكن �صوتها امل�صحوب بب�سمتها
ونظرات عينيها ال�ساحرتني يزيد من جمودي واخلدران ،ذكاء و أ�عماق
ومغناطي�سية ت�شع منهما ،وحني اقرتبت مني لتحادثني كالهم�س ،وقعت
نظراتي على براءتها و�صدرها وج�سدها الذي انزلق عنه كل غطاء أ�و
لبا�س ،كنت � أس�� أس�ل عن �سبب ذاك العري ال�ساحر ،أ�وعلى أالقل فلتغط
الكرتني النافرتني ،قالت
 ال تقلق ،دخلنا حدود عاملنا ،وهكذا �سرتى اجلميع ،أ�خرتتكأ�نت من دون الب�شر لرتى عاملنا الذي تعودنا عليه ،وال نفكر بغريه بديال
أ�كملت حديثها الذي أ�حالني اىل ركام بال �شكل وال لون أ�و رمبا ب أ�ح�سا�س
م�ضطرب كاملخدر ،قالت
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 هل ما زلت تريد اال�ستف�سار عن تطاير ال�شخ�صني اللذين كانامت�صارعني خمتلفني؟
هززت ر أ��سي بال وعي حقيقي ،وال�صورة تزداد غمو�ضا يف عيني،
بل �صرت أ�فقد ا�ستقرار ال�صور أ�مام ناظري ،كمن يفتقد نظارتيه اللتني
اعتاد عليهما ،هززت را�سي أ�طلب التو�ضيح فقالت
عاملنا يعاقب املختلفني بعد أ�ن ينهكا نف�سيهما ،فيزوالن وينمحيانمن هذا العامل الف�سيح ،فال حماكمة وال �شهود وال ظامل وال مظلوم ،هما
يختلفان وهما يخت�صمان وهما ينتيهان.
كدت أ�ن ال أ��سمع كلماتها أالخرية ،فقد أ�دخلت اىل أ�نبوب االختبار
الطويل ،حاولت التمل�ص واملقاومة ،لكن القرارات حازمة هناك ونهائية،
وما �إن أ�طل ر أ��سي أ�ذا بيد تتلم�سه برفق ،كدت أ�قابلها يف الطريق بتقبيل
تلك أال�صابع ،ولكن وجهها كان أ�قرب ،فتحت عيني جيدا أ�ت أ�مل ذلك
اجلمال الفاتن ،و�إذا بيد حفيدي متتد بالهاتف النقال تناولني �إياه
طالبا مني الرد على املكاملة من عمان.
2003
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�أبو ن ّوارة

ABU NUWWARA

حملوا ( أ�بو نوارة ) للطبيب ليفك له فكيه ،يتمنى أ�ن يتكلم ،يتحدث
النا�س له ،ي�ستمع لهم وينظر اىل وجوههم ،أ�دمي وجهه جاف م�شدود،
وعظام خديه وفكيه وا�ضحة حتت اجللد الرقيق ال�شفاف ،يفهم وي�سمع
كل مايقولون ،ظن الكثريون أ�نه خر�س أ
وللبد ،حينما ي� أس�لونه هل يفهم
وي�سمع مايقولون ،يهز ر أ��سه با إليجاب ،يكاد يبت�سم هازئا منهم ومن
اتهاماتهم ،لكن كيف ي�ضحك وهو أ��ضحوكة؟ يتذكر أ�نه مل�صق الفكني
ك أ�ن غراء �شديد ًا جف عليهما مقفلني ،فال يقوى على فكهما أ�و حتى
حتريكهما للنطق ب أ�ي كالم ،يلب�س مالب�سه النظيفة ،ي�ضع الكوفية
والعقال على را�سه،
ليلة أالم�س كا نت عر�س �شقيقته على ابن عمه ،ا�شرتى هو ا آلخر
حذاء جديد ًا ،يحب الذهاب �إىل املدينة زائرا متباهيا ب�شبابه ومبالب�سه،
لكنه هذه املرة �سيزور مدينته احلبيبة رام اهلل طالب ًا ال�شفاء ،وكل أ�هل
القرية يعرفون �شهرته يف العزف على الناي البلدي .كان وحيد أ�مه،
تزوج قبل اعوام �ست ومل يرزق بولد بعد ،عنده بنات ثالث ،حني مات
والده احت�ضنته أ�مه ،مل تقبل الزواج من أ�حد ،وعلى الرغم كرثة العرو�ض
عليها من أ�قارب زوجها ،لكنها أ��صرت على التفرغ لولدها وا بنتها
لرتبيتهما ،المها اجلميع ومل يوافقها أ�حد على عزوفها عن الزواج ،لكن
�شقيقها مل ي�ضغط عليها ومل يحاول �إقناعها والدة أ�بو نوارة بالزواج ثانية.
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كنت تقف قربه ،وكان الوقت قرب الفجر ،اجه�شت بالبكاء حني
�شاهدته يبكى ،وبكت أ�مه وزوجته ،نعم ؟! وهل بقي أ�حد هناك مل يبك
على مو�سيقار القرية ،وقرب انتهاء �سهرة االحتفال بزواج �شقيقته؟
وتهب ن�سيمات لطيفات من
يقف اجلميع امام عتبة الدار ،يربد اجلوّ ،
جهة الغرب ،يف ذلك الوقت املت أ�خر من الليلة ال�صيفية اجلميلة ،كان
ال�شباب وال�صبايا مازالوا متعرقني من كرثة الرق�ص واملرح يف ليلة
زفاف اخته ،هي عادة اهل القرية ،كلهم ي�شاركون يف الفرح والرتح،
ونادرا ما يت أ�خر احد عن امل�شاركة أ�و يغيب �إال ملر�ض ،لكن يف تلك املرة،
�سبحان اهلل! ت�ستطيع أ�ن تقول أ�نه مل يبق �صغري وال كبري من ذكر او
انثى من �سكان القرية ال�صغرية اال وكان حا�ضرا ليلتها ،تقدير ًا لفن
مو�سيقار القرية ،وطيبة هذا ا إلن�سان ،وحني �شاهدوه على هذه احلال،
تقدم ال�شيوخ وال�سيدات العجائز لقراءة القران واالدعية أ
والوراد عليه،
حتى تنطلق فكا ذلك أالن�سان الرائق هادىء أالع�صاب ،وازدادت جتمع
الن�سوة حوله ،ومعظم �صبايا القرية يطرين �شهرته يف العزف على
الناي ،هذه ت أ�تي بالبخور ،وتلك تب�سمل ،واخرى تنفخ عل النار لت�سرع
يف اال�شتعال ،وغريها تر�ش امللح ،والعجائز يزاحمن ويقرتبن ،يتلم�سن
رقبته وكتفيه وفكيه ،وهو متجمد حمرج ،ال يقوى على االعرتا�ض أ�و
أ�بداء أ�ي ر أ�ي ،بل كان هو نف�سه م�صدوم ًا مما هو فيه ،والوقت تخطى
الثانية بعد منت�صف الليل ،أ�ما ال�صبايا والبنات فما زلن يتدافعن هن
أالخريات ،حتى مع ت أ�خر الوقت لي ًال ،منهن من تريد االقرتاب للت أ�كد
مما �سمعن عن خر�س الرجل املفاجئ ،وبع�ضهن يتهام�سن بتعليقات
م�س من جان ،احدى حوريات اجلن
الذعة ،أ�كد بع�ض ا آلباء ب أ�نه ّ
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ال�شريرات او احلا�سدات ع�شقته ولطمته على وجهه ،أ�خر�سته و أ�وقفته
عن العزف حتى تنفرد به ،قالت احدى ال�صبايا�" ،شاب جذاب ،وعازف
ماهر فلماذا التع�شقه؟ كلنا نع�شقه" ،قالت رفيقة اخرى أ�كرث �شيطنة
"رمبا رف�ض أ�ن ي�سمح حلبيبته بتقبيله وهي تعت�صر خديه بيديها،
فطحنت عظامه" ،تقدم عمه ناهرا اجلميع ب�صوت مرتفع ،تفرق
اجلمع وانفرجت احللقة املحيطة به ،أ�م�سك بيده ثم �سحبه ،م�شى معه
طائع ًا بطيئ ًا ك أ�منا يجره جر ًا ،بدا أ�ن �سريه مع عمه كان دون ر�ضاه،
مبدي ًا �شيئ ًا من مقاومة ،لكنه يحرتم عمه ،وعلى رغم انه يتيم أالب أ�ال
انه عرف عنه احرتامه للنا�س جميع ًا.
والعادة أ�ن يحرتم ال�شباب وال�صغار كالم الكبار أ�يامها ،بعدها مل
ندر ماذا حدث وال كيف ق�ضوا ليلتهم ،لكن احد ال�شباب البالغني علق
�ساخر ًا
 هو ي�شد على نف�سه هذه الليلة وغريه يرتاخى و...وبادر غريه ب�إجابته دون حما�س
 وماذا تريدهم ان يفعلوا ،وملاذا يتزوج النا�س� ،سواء كانوا رجاالأ�و ن�ساء ؟ والليل خمزن اللذات.
كان ال�شرط أ�ن يدفع العري�س �شاة ال�شباب ،وعباءة اخلال ،وكلما
اراد �شقيق العرو�س أ�ن ي�شارك يف الوقوف بجانب أ�مه و�شقيقته قبل
انتقالها من كر�سي الزفاف كزوجة اىل بيت ابن عمه ،أ��شغله عمه
واخوان العري�س ابناء عمه طالبني منه املزيد من النفخ على الناي ،حتى
يبقى ال�شباب فرحني راق�صني مغنني ،اقنعوه ( أ�ننا اهل فرح وعر�س،
ويجب أ�ن يكون عر�سنا اكرث اعرا�س القرية أ�ن�سا وحيوية) ،اجتاز العري�س
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ووالده واثنان من اخوانه الزحام بني الن�ساء ،وحيث العرو�س م�صمودة،
على عر�ش ريفي ب�سيط ،تقدم عم العرو�س ،أ�دخل يده حتت ذراع
ابنة أ�خيه ،وام�سك ابنه العري�س بذراعها من اجلهة االخرى ودعياها
ملرافقتهما ،زغردت أ�م العري�س وخالته واخته ،اعرت�ضت ام العرو�س
وقالت اين اخوها ليخرجها ي�سندها ومي�سك بيدها كعاداتنا ،مل يجب
عمه ،لكن احد ابنائه قال� :إن ابن عمي �سعيد يف اخلارج ،يعزف على
الناي فرح ًا وال يريد احل�ضور هنا بني الن�ساء.
حيي ،ا�ستغل عمه تلك
يعرف أ�هل القرية أ�ن عازف الناي رجل ّ
ال�صفة فيه ،فنجا من دفع قيمة �شاة ال�شباب وتكلفة عباءة اخلال كما
جرت العادة يف تلك أاليام.
اراد اخوها التقاط انفا�سه من كرثة النفخ على الناي ،اقرتب احد
ا�صدقائه منه ،هم�س يف اذنه غامز ًا
 وملن تنفخ؟ أ�ختك مل تعد بكر ًا ،ابحث عنها ان كنت �ستجدها! لعنك اهلل! ماذا تقول؟لكن الرجل �سارع يف االختفاء ،والواقع انه هرب من وجه �صديقه
�شقيق العرو�س ،خ�شي أ�ن تاخذه احلمية فيعتربه �سببا فيما يدعيه،
فتكون �ضربة الغ�ضب واالنتقام على ر أ��سه .ت أ�كد انهم اخذوا أ�خته
دون م�شاركته ،أ�خ ّل عمه واوالد عمه باالتفاق وبالعادة املتبعة ،ا�ستغلوا
وحدته ،ال اخوان له ،تذكر أ�بو نوارة وقتها والده املتوفى منذ امد بعيد،
متنى لوكان والده حي ًا� ،إنه يحرتم عمه ويحاول اطاعته ،لكنه حقد عليه
ليلتها ،كرهه وكره أ�والد عمه ألنهم ا�ستغفلوه وقللوا من قدره أ�مام أ�هل
القرية ،ا�سرع لوالدته لي أ�خذ خنجره ،كانت أ�مه تدرك انه �سيفعل �شيئا
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مثل ذلك ،لكنه وحيدها ،هجمت عليه وقالت له :
 عمك ياولدي عمك! والعري�س ابن عمك! نحن عائلة واحدة.مل تذهب اختك عند انا�س غرباء ،فال تغ�ضب� ،سنزورها غدا �صباحا
أ�ن �شاء اهلل ،حا�صرته االم وخالته و�ضمتاه ،حاولتا تهدئته لكنه ظل
يتفلت ،أ�راد أ�ن يتكلم او يقول �شيئا مهددا بيده ،وعيناه تكادان تقفزان
من حمجريهما ،لكنّ فمه مل ينفتح ،مد يده �إىل أ�ق�صى ما ميكن ،فلطم
وجهه بقوة ،اال ان فكيه ازدادا الت�صاقا ومتا�سكا� .صار يحاول الكالم
وهو يجرب االنطالق من بني يدي أ�مه وخالته ،فهمتا رغبته باالنتقام،
بالرغم من انهما مل ت�سمعا كلمة منه ،أ��صيبتا ب�صدمة هما كذلك،
فازداد ا�صرارهما على عدم ال�سماح له باللحاق ب أ�خته ،وال بالتحدث مع
أ�بناء عمه يف تلك الليلة.
1978
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�أين �أمه

WHERE IS MOTHER

�سمعتهم أ�و ك أ�نني �سمعتهم يتهام�سون ،بل ك أ�نني �شاهدتهم
يتقاطرون من كل اجلهات ،كانوا ب أ��شكال و أ�لوان خمتلفة ،منهم
الق�صري ومنهم الطويل ،ال ت�شابه بينهم �إال يف الب�شاعة ويف أ��شكالهم
الغريبة ،ال يطيقون بع�ضهم بع�ضا ،بع�ضهم كا إلناث ،و�آخرون لهم ر ؤ�و�س
و أ�عني مواربة و أ�طراف أ�خطبوطية مت�شعبة ،يقرتبون حلظة ثم ما يلبث
الواحد منهم ان يعود اىل خط الطوق املر�سوم لهم ،أ�ذناك تلتقطان
أ�حاديث وهمهمات ،لكنك أ
كالخر�س أالبكم ،ال تتكلم أ�وتعجز عن التعبري
عما حت�س به حيالهم ،يتهام�سون أ�حيان ًا وت�صدر عن بع�ضهم حركات
م�شبوهة تارة أ�خرى ،ملاذا يحاولون االقرتاب منك؟ �إنهم يت�شاورون؟
كل يحمل معه أ�داة أ�و معوال غريبا ،منها امل�ستقيم ومنها املعوج و منها
املجدول ،و�صل �إىل م�سامعك قول أ�حدهم
 بردت قدماه ،أ��صبح بال حراك ،أ�ريد أ�ن أ�ذهب ألقف عند تلكال�ساق املتجمدة� .آخر يقول مل أ�عد أ�رى تردد أ�نفا�سه � ،أس��شفظ ما تبقى
فيه من هواء� ،ساحلق به و أ�قوم أ
بالمانة خري قيام ،ال يروق يل طول
االنتظار ،وما جدوى االنتظار؟.
ثالث يتحفز للهجوم ،يتمطى ويهم أ�ن يقفز اىل و�سط الدائرة حيث
املنتف�ض ي�سمع ويرى..
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 أ�ماه ،أ�ح�س بالربد� ،إين أ�رجتف ،كلمات متقطعة �ضعيفة ت�صدرمن مكان غري مرئي ،لكن والدته نادت بلهفة على ولدها رابح ،ردد
رابح قائ ًال ،املاء ،ال�شتاء ،املطر ،الربد ،االنتفا�ض ،الظالم ،اطردوهم!
اخلوف� ،إين خائف.
يحاول أ�ن ي ؤ��شر على فمه ،تتململ يده اليمنى لكنها مل تغادر
موقعها على الفرا�ش بجانبه ،أ��صابع يده الي�سرى ت�شري �صوب فمه،
يريد أ�ن ينقلب فال يقوى على ذلك ،كل ما فيه يجف حلظة بعد حلظة،
ما أ�ظلم النا�س! بل ما أ�جهلهم! يود لو ي�ستطيع أ�ن ينفجر ب�صوت مد ٍ ّو
متوا�صل ال ينقطع حتى ال تنقطع أ�نفا�سه ،تخور قواه يف ج�سده الكتلة.
وحتى قوة �سمعه تخبو ،تبهت اجلدران يف عينيه ،وال�صورة التي عليها
ت�صبح غامقة ،يزحف ليل يخيم على عامله ،لكن أ�نا�س ًا من أ�هله ومن
غري أ�هله يجل�سون ،ملاذا يجل�س النا�س حوله؟ وقت نوم و أ�حالم؟ ال
يطيق أ�ن يرى وال أ�ن ي�سمع أ�حدا حلظتها ،رابح يحب النا�س واحلركة
حوله ،يت�ضايق اليوم من نور� ،إنه نور خمتلف وكا ٍو ،نور خارق حارق ي�شل
أ�ع�صابه ،ال يحب �شكله وال ر ؤ�ياه ،يريد النوم ،رابح يحب الهواء النقي
والف�ضاءات الرحبة ،يكره أ��شعة ال�شم�س الكافرة.
ال�شم�س! ال�شم�س!… ال�شم�س ..طلعت يا حمال نورها� ،شم�س
ال�شمو�سة ،يا اهلل بنا منال ونحلب لنب اجلامو�سة ،أ�يتها املتمردة
القوية ،تف�ضحني أال�سرار ،حتى العقول تخرتقني متا�سكها ،تق�ضني
امل�ضاجع ،ي�صحو ب�سطوتك ال�سكارى وينك�شف العا�شقون ،احلب ال يحب
التك�شف واالنك�شاف ،وال اجلهل والظلم؟  . .ال تتمادي أ�يتها اخلارقة،
 معطع من أ�غنية م�شهورة للفنانة الكبرية فريوز
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تذوب الدهون يف أ�تونك والعقول ،تتقل�ص اخليول املهزومة وتنهار حتت
خيوطك ،بع�ضهم يتنبهون على م�سراك ،و�آخرون يهيمون على وجوههم
يف العراء والكهوف واال�ستجداء.
هل تتكلم معنا يا ولدي؟ يبادر والده باالعرتا�ض على والدتهقائ ًال
 أ��سكتي يا امر أ�ة! دعيه وال تتحدثي معه ،أ�نه يحلم� ،سنكلمه بعد أ�ني�صحو ،نرجو أ�ن يكون يف أ�ح�سن حال عند ال�صباح.
ليتني أ�نا املت أ�مل بدل ولدي! تقول والدتك ،هل �سي�صحو رابح ياترى؟
فال اهلل وال ف أ�لك أ�يتها املر أ�ة ،قومي من هنا� ،إىل �إن تنور �شم�سال�صباح عقلك ،ع ّلها تفتح طاقة يف م�سام فهمك.
 أ�بي! أ�مي! أ�يها الرفاق! انه�ضوا واطردوهم ،أ��شكالهم ب�شعة ،جملةا�ستطاعوا أ�ن يفهموها من همهمات رابح ،ثم مل ي�ستطيع أ�ن يكمل ،لهم
مطامع ومقامع ،أ�يتها ال�شم�س الغا�ضبة مل أ�عد أ�طمئن لك ،ك�شفتني!
أ��ضعفتني! ك�شفت ك ّل عيوبي ،و أ�ين ذهبت بعيني؟ � أس�حلق! بعد قليل،
ج�سدي ،ج�سدي يخف قليال قليال ،كتلة من نار ودهان ،أ�خفت مع خفايا
ليل ال�صحراء ودغدغات احل�شرات يف ظالم �صيف حار ،هواء ثقيل
يحملني اىل أالعايل ،اتركوين أ�حلق على حريتي ،دعوين انطلق اىل
عامل غري عاملكم ،أ�نتم ال تفهمون أ�نف�سكم ،وال يغني أ�حد منكم �شيئا،
أ�نتم ال�شيء من ال�شيء ،هباء تذروه رياح عفن ،ادفنوا ر ؤ�و�سكم .أ�ريد أ�ن
أ��صبح راعي غنم ،أ�عطوين احلرية ،الغنم للذبح واملوت ،لكنها تتحرك
بحرية يف املراعي ،انتم أ�غنام ،تختلف عن أ�غنام العامل كلها ،ال �شبع
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وال نظافة وال تنظيم ،أ�ر�ضنا أ��صبحت ال ترعى بها أ�غنامنا ،ذاك القزم
أالحمر� ،ساعدوين عليه ،أ�و احموين منه ،كر�شه يتمدد ،عيناه تكادان
تبتلعانني ،أ�ال تلحظون نظرات احلقد والتهديد يف عينيه؟ خذيه عني
أ�يتها ال�شم�س �إن كنت قوية مهابة ،فتتي قواه ،بعيد أ� عني أ�لقه ،ليهو
يف مكان �سحيق حتى يهمد ويرتاح ويريح ،كب�ش جاهز للذبح ،جهز
�سكاكينك والنطع ،واحلبال والكالليب ،كم أ�نتم ماهرون يف تعميق
احلفرة يف باطن أالر�ض ،وت ؤ�ذون جذور أال�شجار البوا�سق أ�حيان ًا
والرا�سيات ،يا �شم�س الغدر ،اغربي �صوب غربهم� ،آه يا ر أ��سي� ،صدري
و أ�معائي ،بحق ال�صليب أ�ال تراين يا أ�ميل؟ ال أ��صدق أ�نني على دراجتي!
و أ�نت يا مي�شيل و�إفلني و�سو�سن ،يا من حببتوين يف مدينتكم رام اهلل،
ها أ�نا يف �سمائها ،أ�بحث عنكم فال أ�رى �ضحكات أ�ي منكم والغمزات،
لدي هذه القوة اخلارقة ،أ�نا ل�ست جمنون ًا ،قل هيموا يف
أ�نا ال�سحر!ّ ،
أالر�ض ،ت أ�ملوا وتنعموا ،و�إال ملاذا هي �سيقاننا والعيون؟ وملاذا ر ؤ�و�سنا؟
وملاذا ن أ�كل اخلبز احلاف وبدون خ�ضار وال حلمة؟ أ�لي�س أالف�ضل أ�ن
ننفق ما ن�ستطيع على ركوب الدراجة؟ …
أ�ح�س بر أ��سي خفيفة ،أ�نا يف بركة من �شراب وتعرق وبول ،رائحتي
جتذب أ��شباح الفناء ،لو وجدت أ�هلي يعبدون ال�شم�س لكنت أ�ول كافر
بها � ،أس�ت�صرف بقلبي ومتائمي ،عليك ال�سالم يا من تريد ال�سالم� ،إذا
مل أ�عد يا أ�ميل ف أ�قرئها ال�سالم ،التن�سها� ،سلواى ،و�إفلينك ،قل ل�سلواي
أ�نني � أس�عي�ش حملقا يف �سمائها ،وفوق كل جزء من هواء ت�سري حتته،
عزيزة علي ،تغنيني ب�سمتها عن نور ال�شم�س يف يوم بارد مطري ،أ�تخدر
و�سلوى يف كل عرق يف بدين ،أ�دق حتى أ��صبح رم�شا مع كل رفة من

90

عينها ،كل رفة أ�و غمزة مق�صودة كانت ت�صرعني بها ،كم مرة لعبنا
كرة الطائرة؟ كانت �سلوى هي التي حت�ضر حبل الغ�سيل من بيتها،
وبيدها �ساندويت�ش املربى بالزبدة� ،آه ما أ�لذه ،قد أ��سافر اىل أ�جواء
بعيدة ،كنت أ�تعمد أ�ن أ�رمي كرة عالية لها ،خبث ًا بل حب ًا ،ثدياها هما
اللذان يقفزان ،قل لها أ�نك �سمعتني أ�غني( :على بلد املحبوب وديني
 زاد وجدي والبعد كاويني).تخرج والدة رابح عن �صمتها الذي فر�ضه زوجها عليها ،تولول
وت�ضرب كفا بكف،
 على اهلل العو�ض ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،ولدي! ولدي يا أ�بارابح ،ما هذه الهمهمات والغمغمات التي ن�سمع ،ال نفهم معظم ما يقول
ولدنا رابح .ماذا جرى لولدنا؟  ..أ�نه ال يتوقف عن الرثثرة ،ولدي!
ولدي! أ�ال حت�س ب�شيء من عط�ش أ�وجوع أ�و حر ،أ�ن ج�سدك يغلي ،ن�ضع
اخلرقة املبلولة على ر أ��سك فتجف يف دقائق قليلة.
مي�ضي الليل بطيئا بطيئا ،مل يعد ال�شباب الذين أ�ر�سلوا اىل القرية
املجاورة كي يح�ضروا �سيارة لنقل الغالم للطبيب ،حتمله أ�ول �سيارة
متر يف ال�سابعة �صباح اليوم التايل .بعد �ساعات ثالث من تعذيب البدن
بالثلج واحلقن اململوءة باالدوية يت أ�وه الفتى ويتقي أ� ،يزداد ت أ�ملا .يفتح
رابح عينيه ،يهم�س اىل من حوله مت�سائال
 أ�ين رفاقي؟ أ�ين باقي فريق كرة القدم؟ أ�ريد أ�ن أ�بلغهم باال�ستعدادملباراة الغد.
بينما كان رابح يكرب يوما بعد يوم ،وعام ًا بعد عام ،ظل يزداد حبه
للمدر�سة ،وحني بلغ اخلام�سة ع�شرة تابع درا�سته الثانوية يف املدينة .يف
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�شهر أ�غ�سط�س احلار يف ذلك العام ،و أ�ثناء العطلة املدر�سية ال�صيفية،
لعب البطاح وكرة القدم مع رفاقه وامل�صارعة احلرة على بيادر القرية،
مل يفكر أ�حد من الرفاق بتناول جرعة من املاء ،مل نكن نعرف �سائال
�آخر ن�شربه �إال املاء حني العط�ش ،أ�و ال�شاي �إن ا�ستطعنا احل�صول عليه.
�آخر ما يذكره رابح أ�نه قال :أ�ح�س بدوخة وبرغبة يف التقي ؤ�.
 ال نريدك أ�ن تلعب كرة القدم بعد اليوم! حتى الذين يلعبونهاباحرتاف ال يفعلون ذلك يف أ�يام احلر ال�شديد ،كنت م�صابا باالنفلونزا
ثم أ�تتك �ضربة �شم�س ،قال الطبيب
 حظ هذا الغالم قوي ،كان ميت ًا ثم جنا من املوت ،أ��سقوه ماء كلماا�ستطعتم� ،سنوايل االهتمام به على مدى أاليام الثالثة التالية.
يف الطائرة �إىل هونح كونح عام 1981
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يون�س مي�شي هادئاً

YOUNIS WALKS CALMLY

برز يون�س كفار�س وهو يز أ�ر
 أ�غرقوين يف البحر �إن ا�سطعتم � ،أس�بقر بطن حوت حتى لوابتلعني � ،أس��سبح خارج ًا حتت ماء البحر وفوقها ومع أالمواج ،أل�ستق ّر
على تلك الرمال الرخوة عميقة أالغوار ،أ�ع�شته ال�شم�س ،ك�شفت �ضعفه
وعيبه ،ثم أ�كمل غا�ضب ًا مزجمر ًا � ،أس�حمل نف�س علبة ال�صفيح الكبرية،
و� أس��سد جميع اخلروق التي بها ،و أ�با�شر يف نقل ماء البحر الهادرة اىل
أ�ر�ض القوة واحلياة ،ي�شعرونني بال�ضعف حلظة بعد حلظة ،ما هذا
الذي يهد كياين؟ ..
املعتوه يرفع عقريته هاذيا دون أ�ن يلتفت ألحد ،و دومنا اكرتاث
ك أ�نه الوحيد على ذاك املنب�سط :أ�نا ابن الرمل ،برتقايل يافاوي،
ال�سمك غذائي وملح البحر حياتي ،ا�ضطجعي أ�يتها أالغنام وتب�سطي،
حلقي يا نوار�س مع الغيم � ،إفردي جدائلك يا ع�شتار على العوجا و�سهول
روبني ،أ�هلي يت�سلقون اجلبال العالية ،أ�نا حامي البحر ،و�سيد املجانني
قربه ،وبنات ع�شتار وحفيداتها يحطن بي ،و�إذا تراجع الغر�س والن�سل،
نزلن اىل ال�شواطئ يرقنب أالمواج القادمة من بعد ،يفتحن أ�ذرعهن
فيعلو احلليب النقي الطاهر على حواف املوج ،فتمتاحه أ��صداف
البحر ب�شغف و أ��سماكه ،وتربز من بني تالل أالمواج حلمات تنب�ض مع
ارتعا�شات البحر ،وال�شعور ترف وترفل على جبهة املاء ،ينزل الليل اىل
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املاء ليبرتد ،ورمال ال�شاطئ تتعجل عودة حرارة أالج�ساد الالهثة �إليها،
ترت�صد بت�ضاري�س العهر املجلوبة.
قال لنا معلم التاريخ العجوز� ،إنه مل يكن يخ�شى غ�ضب ا إلجنليز
حني يخاطبهم قائ ًال
 على روائح أالر�ض و�شواطئ فل�سطني توالد أ�جدادنا وتكاثروا ،وهميعملون من أ�جل البقاء ،وحلفظ رمال �شواطئنا ب�سط ًا نقية ألج�سادنا.
نظر من نافذة املدر�سة عرب الزجاج املك�سور ،حلقت ميامة كانت تدفئ
�صغارها ،ناحت وهدلت ،قال املعلم ،رحم اهلل ال�شاعر الذي قال ،حني
�شدا مع مطوقته ،ناحت مط ّوقة بباب الطاق . . .وجدتي قالت
 ا�صطاد أ�جدادكم أ�غذيتهم من أ�عماق البحار العميقة بعرقو أ�رواح ،قد�سوا ال�شعور املفلوتة ،واحت�ضنت أ�ذرعهم أ�حالم الليايل
و�آهاتها ،فالتهموا الكثري من أ
اال�سماك التي كانت جتر ؤ� على االقرتاب
من �شواطئ مياهنا ،غر�سوا أ�قدامهم يف الرتاب ال�سحيق ،وامتدت
أ��صابع تلك أالقدام اىل جذور الربتقال واجلوز واجلم ّيز واخلروب
وال�سري�س ،لهثوا وتنف�سوا بقوة ون�شاط ،ت�ضوعت روائح الليمون مع تلك
أالنفا�س العطرة ،بكى حفيدها من جوع أ�و أ�مل يف بطنه ،هدهدته ثم
�سرعان ما عادت �إىل ذكرياتها ،ازدحم أالطفال يف أ�ح�ضان اجلدات،
وعلوا أ�كتاف احلفيدات ،والفتيان ،ا�ستهانوا بقمم اجلبال البا�سقات
حتى يرفعوا بيارقهم ،ظ ّل البحر عبدا لهم ،أ
والمواج ال�ضاجة تغ�سل
ربد ال�سهول وال�صدور الناتئة حتت الثياب املطرزة.
أ�قدام اجلبال وت ّ
أ�كمل يون�س حار�س رمال ال�شاطئ املعتوه نداءاته
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 أ�وقفوها ،نار حترق أ�ح�شائي ،ر أ��سي مل تعد حتتمل تراكم العللوثقلها ،أ�طلقوين! كي أ�ذهب اىل بئر احلقل� ،ستغ�سل حبيبتي عطاف
ر أ��سي باملاء املربد� ،آه يا ر أ��سي ال�ضعيفة امل�ضطربة  ،)..م�سح يون�س
دمعة عن خده� ،سمع أ�حدهم يقول
 يون�س يلهث تعب ًا. كال ،كال ..يون�س ال يتعب ،يون�س يجري قلق ًا.أ��صيب بوخزة داخل ج�سده من اجلهة الي�سرى ،لكنه تطامن و أ�خفى
أ�مر ًا ،غرد كنار أ�خ�ضر حلن ًا جمي ًال� ،ص ّر على أ��سنانه ،ودلت ع�ضالت
فكيه على ذلك ،نظر لل�سماء والن�ساء ،ك أ�منا يحاول �إظهار انه هادئ
أ�مام كل الناظرين ،لكن الغد له أ�مر �آخر يدبره يون�س ولو بعد حني،
م�شى يون�س مبتعد ًا ،لكن التعب كان بادي ًا على حركاته ،ظل يون�س مي�شي
هادئ ًا� ،سمعنا زجمرة وا�ضطراب ًا من بعيد ،قدر اجلميع أ�نه من احلوت
املكبوت.
عمان 2004
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زمارة يف �سـفارة

FLUTE IN EMBASSY

كان يعمل يف �إحدى الوزارات التي جتاور مبنى ال�سفارة ،وب�سبب
الت�سيب والرتاخي يف املحافظة على وقت الوظيفة وواجباتها ،كان
حمدان يخرج من مكتبه يف الوزارة أ�ي وقت ي�شاء يوميا ،ليغيب �ساعة
أ�و �ساعتني ،وقد ت�صبح �ساعات ثالث ،دون خ�شية من م�سئول أ�وعقاب،
رمبا كان من حزب احلكومة ،أ�و من �شلة قوية تدعمه أ�و حتتاجه ،ورمبا
مل يكن هو الوحيد الذي يفعل ذلك يف تلك الوزارة والوزارات أالخرى.
يحر�س ال�سفارة رجال أ��شداء من نف�س جن�سية ال�سفري ،ورجال
مهابون خارج مبنى ال�سفارة من البلد امل�ضيف ،من مكتبه وقبل خروجه
يف ذلك اليوم �سمع حمدان �صوت نداء ،نظر من النافذة ،ف�إذا �شخ�ص
بجانب ال�سفارة ي�شري له بالنزول ،حمدان له معارف مع الكثريين قرب
موقع مكتبه يف الوزارة ،فحني يخرج حمدان دون ا�ستئذان يق�ضي
أ�غرا�ضه اخلا�صة ،أ�و يزور ال�سفارة ،وكان يزور بع�ض البيوت املجاورة
أ�ثناء �ساعات العمل ،ورمبا جتر أ� ودخل بيوتا دون وجود �صاحب البيت،
وال نعلم تفا�صيل مثل تلك الزيارات ،فهل كان يدخل برتحيب أ�م بحيل،
مبقاومة أ�و بال مقاومة ،لكنه كان يحكي لزمالئه أ�حيانا أ�نه �شرب
فنجانا من قهوة لذيذة قبل �ساعة أ�و �ساعتني ،وما زال طعمها ورائحتها
بني �شفتيه ويف حلقه.
بعد ع�شر دقائق من م�شاهدته إل�شارة موظف ال�سفارة ،وجد نف�سه
يجل�س يف �إحدى الغرف ي�ستمع ملو�سيقى ناعمة مهدئة ،مرتاحا مرتاخيا
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على أ�ريكة وثرية يحادث الرجل الذي دعاه .مير رجل أ�كرث أ�همية يف
ال�سفارة ،يظل مم�سكا بيده بعد ال�سالم عليه ،ي�سحبه �إىل �صالة جانبية
بعيدة قليلة أالنوار قائال له :
ملاذا ال جتل�س هنا مل�شاهدة الفيلم ال�سينمائي املثري معنا؟
كان يف ال�صالة أ�ربعة رجال و�ست ن�ساء ب أ�لوان ومالب�س خمتلفة،
أ�ربع أ�عمارهن دون اخلام�سة والثالثني واثنتان كانتا يف الثامنة ع�شرة
أ�و الع�شرين من العمر ،متنا�سقات أالج�سام وجمالهن فوق املتو�سط ،بل
كانت �إجداهن جذابة كاملة أالنوثة وا إلغراء ،ممتلئة ملتفة ،لكن بروز
ثدييها املكورين امل�شدودين آ
ميلن كل فراغ ممكن يف ردائها ،أ�جل�سه
على كر�سي ب�إ�شارة م�ستعجلة من يده ،و أ�مر موظف جهاز ال�سينما
بالبدء بت�شغيل الفيلم ،غادر ذلك املوظف بعدها قائال (� أس�عود بعد
قليل �إذا ا�ستطعت).
يرتفع عزف مزمار ب أ�حلان �شعبية يف ركن �آخر من ال�سفارة ،أ
ولن
التج�س�س والن�ساء والعنف
الفيلم مل يرق حلمدان ،ألنه يدور حول
ّ
واملقامرة ،فاجته �صوب العزف والغناء ،تلقفه أ�حدهم و�ضمه اىل حلقة
الدبكة مع الراق�صني واملغنني احتفاال مبنا�سبة تتعلق برئي�س بلد ال�سفري،
كان عازف الناي �ساحرا بعزفه و أ�حلانه ،يت�صل حمدان ب�صديقه
الدكتور عزمي ويدعوه جل�ضور احتفال ال�سفارة الباذخ ،وحينما عاد
ل�صالة الرق�ص بعد االت�صال الهاتفي وجد امراتني جميلتني ت�شاركان
الرجال الثمانية يف الرق�ص والغناء والدبكة .اجلو كان مزعج ًا وبارد ًا
ح�س بربد
يف اخلارج ،تهب رياح تهز أال�شجار وتزجمر خارج النوافذ ،أ� ّ
ح�س ك أ�نه بال مالب�س ،كيف ان الن�ساء ال يربدن
رطب يف أ�نحاء ج�سمه ،أ� ّ
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وهن ي�سرن �شبه عاريات أ�حيان ًا؟ لكنه تذكر احليوانات يف الغابات
القريبة والبعيدة ،وبع�ضها بال فراء كثيف يدفئ أ�ج�سادها مثل املاعز
والظباء.
كان الدكتور عزمي �سمينا ،فلم ي�ستطع امل�شاركة وال الوقوف
طويال ملتابعة احلفل ،فف�ضل أ�ن ي�سرتيح يف ركن جانبي من �صالة
الطعام وال�شراب ،يحت�سي أ�ي �شراب يرغبه أ�و ت�شتهيه نف�سه ،فالطاولة
امل�ستطيلة الطويلة يف و�سط ال�صالة عجت مب�شروبات حارة وباردة
وكحولية وع�صريات متنوعة ،وب أ��صناف ال تعد وال حت�صى من الطعام
البارد واحلار ،ال يتوقف يف �صالة الطعام �إال نفر قليل من كبار ال�سن
من رجال أ�و ن�ساء �سمينات أ�و غري جميالت ،أ�ما ال�شباب وال�صبايا
الراق�صات وامل�شجعات يح�ضرون لل�شراب ال�سريع ثم اىل حلبة الرق�ص
أ�و املكاتب أ�و �إىل دهاليز طويلة ملتوية وبعيدة ،مل ي�سبق أ�ن اجتازها
حمدان من قبل ،مع أ�نه يزور ال�سفارة مرة أ�و مرتني �شهريا.
ي�ستمع حمدان �صفريا قويا من بوق ،يتجه �صوب �صديقه الدكتور
عزمي ،فوجده قد �شرب فنجان قهوة وك أ��سا من ع�صري التفاح وقطعتي
كاتوه ،وما زالت ك أ��س ماء مملوءة أ�مامه على املن�ضدة ،فبادرة ب� ؤس�ال
بعد أ�ن اقرتب بفمه من أ�ذنه الي�سرى التي بها �سماعة.
هل ت�سمع ما أ��سمع؟
اجته االثنان اىل غرفة موظف ال�سفارة الذي دعاه وكانت يف الطابق
الثاين� ،شاهدا ال�سفري ب�سيارة �ضخمة غريبة ال�شكل واملوا�صفات و�ضد
الر�صا�ص يناق�ش احلر�س اخلارجي من الدولة امل�ضيفة،
لدينا أ�وامر بعدم ال�سماح ل�سيارات ال�سفارة مبغادرتها يف وقت كهذا.
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فتح ال�سفري باب �سيارته ،أ�نزل قدما على أالر�ض ونظر وراءه،
اطم أ�ن أ�ن �سيارات ال�سفارة الع�شر ت�صطف خلفه جاهزة للتحرك وراءه
أ�و حوله أ�و أ�مامه ،قال ال�سفري لرئي�س احلر�س الذي يحا�صر ال�سفارة
 نحن خارجون لتزويد �سياراتنا بالوقودعفو ًا �سيدي ،لدينا أ�وامر بعدم ال�سماح ل�سيارات ال�سفارة بالتحركخارج املبنى وال بالتزود بالوقود ،و�إذا أ�ردمت اخلروج م�شيا ،أ�و نطلب
لكم �سيارات تاك�سي فال اعرتا�ض لنا على ذلك.
مل يجب ال�سفري بكلمة ،دا�س على البنزين فقفزت �سيارته امل�صفحة
بقوة وب�سرعة� ،سمعت طلقات نارية ،لكن ال�سيارات الع�شر اجتازت باب
ال�سفارة خارجة واجتهت �صوب أ�قرب حمطة بنزين يف ال�ساحة املقابلة
على بعد ن�صف كيلومرت.
مل ي�ضع حمدان الوقت ،مل ي�ش أ� أ�ن يدور لينزل على ال�سالمل أ�و
امل�صعد الكهربائي ،بل مت�سك بحديد ال�شرفة القوي يف الطابق الثاين،
دلىّ نف�سه �صوب أالر�ض ،أ
ولنه كان طويال مل ت ؤ�ذه القفزة ،أ��سرع ما�شي ًا
يف �شبه هرولة �صوب �سيارته على بعد مائة مرت أ�و أ�كرث من ال�سفارة،
وقبل و�صول املزيد من الرجال والدبابات ،يتجه حمدان �إىل مقر عمله
يف الوزارة التي يعمل بها دون اكرتاث بتفا�صيل ما يحدث.
أ�مريكا يف 1998/7/17
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جمعتنا ال�صدفة يف �سيارة نقل عام فخمة (ليموزين) ،حتدثنا يف
أ�مور خمتلفة منها تطرف اليمني و أ�حالم الي�سار و�آمال املعتدلني ،أ�حد
الركاب يطالع �صحيفة ،يظهر عنوان يقول (ال�شواطئ امللوثة ال تنظف
باملكافحة التقليدية ،م�ضى على �إهمالها ع�شرات ال�سنني ،لذا فتطهري
التلوث و�إعادتها أ
لل�صل يتطلب ع�شرات أالعوام).
ظننتها عربية مهاجرة ،لكن تبني أ�نها لي�ست كذلك ،رمبا كانت
�شرك�سية أ�و �شا�شانية أ�و رو�سية أال�صل ،قالت أ�نها م�سلمة بالوالدة،
�سرعان ما أ��صبح اجل ّو حميميا يف ال�سيارة ،امتدت يد ال�سائق حتت
الكر�سي ،فتح حقيبة بال�ستيكية ،ناول كل واحد من الركاب أالربعة علبة
�شراب ،قال ال�سائق
 ما زلت أ��شعر باحلر برغم برودة مكيف ال�سيارة ،فهال ب َرد ج�سمكل منكم وروحه؟ وجتاوبت أ��صداء املو�سيقى امل�ضخمة ال�صوت ،انتقلت
أ��صابع ال�سائق تعبث مبنظم ال�صوت تقوية وتفخيما ،ترقيقا وموازنة،
تبدو الراحة النف�سية على ال�صحافية ،فت�سارع بفتح علبة �شرابها،
وتل�صق فتحتها ب�شفتيها يف �شغف ،أ�ما رفيقتنا أالخرى ما زالت أ�ناملها
تداعب العلبة ،تتح�س�س برودتها ،تقلبها ثم تلف �سبابتها اليمنى على
احللقة لل�سحب والفتح � .أس�لت ال�صحفية �إن كانت تتمنى زيارة اجلزائر
أ�و لبنان أ�و فيتنام أ�و مو�سكو أ�و ديزين الند .ك�شفت لنا قبل قليل أ�نها
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مندوبة وكاتبة مقاالت ل�صحف عدة ،قالت
 أ�قر أ� التاريخ وال�سيا�سة واالقت�صاد أواليديولوجيات بلغات خمتلفة،
قابلت الكثريين من ال�سيا�سيني أ
والكادمييني واملنظرين .وعنوان �آخر
كان يف ال�صحيفة (يبدو أ�ن الطريق �شاق وطويل للمحافظة على الرثوة
ال�سمكية) تتقن ا إلجنليزية والفرن�سية أ
وال�سبانية والرو�سية ،باال�ضافة
�إىل لغتها أالم والتي مل تخربنا عنها ،توفريا للوقت رمبا ،أ�و إلثارة
ف�ضولنا ،تفح�ص �صربنا أ�و ت�سرعنا ،وجتنبا للحرج مل ي� أس�لها أ�حد
منا عن أ��صولها .نتوقف طويال أ�مام باب املدر�سة ،ثم ي�سمح لنا أ�خريا
باجتيازالباب اخلارجي بعد جدل وحوار بني احلار�س وال�صحفية ،ظننا
يف البداية أ�ن ال�صحفية من أ�قارب مدير املدر�سة ،لكن تبني أ�نها تريد
لقاءه إلجراء حوار معه ،وفهمنا أ�نه يحب التعرف على ال�صحفيات،
ويرحب بلقاءاتهن بني احلني أ
والخر خارج وقت العمل ،وبعيدا عن جو
املكاتب واملنازل ،دار نقا�ش �آخر حول الباب الذي �سنمر عربه ،لكن
خادما �شابة ت�صل ،تقودنا عرب باب خلفي دون كالم�( ،إنفاق املاليني
من املال ال تكفي �إذا مل نكن واعني ملا علينا أ�ن نفعله) ،درجات �صعبة
وق�صرية وب�ساند معدين خفيف ي�ستند �إليه ال�صاعد .أ�نت حتمل ع�صاك
وتتوك أ� عليها ،ت�صعد الدرجات ببطء مع بع�ض أالمل ،أ�ما الرفيقة أالكرث
قربا منك فتعاين من �آالم يف ركبتيها و أ��سفل بطنها ،ال تدري ما الذي
جاء بها هي أالخرى يف هذا اايوم الع�صيب ،ت�صعد درجة أ�و اثنتني
ثم تتوقف ،تتنهد ،ت�ستن�شق نف�سا طويال متقطعا لكنها ال تك�شف عن
اجللي ،حتى الفتاة اجلميلة
�شقائها ،تنظر لك فيعذبك عتاب عينيها
ّ
الرتهل وزيادة يف الوزن ،أ�ما ال�صحفية
ال�شابة أالخرى ،ت�شكو قليال من ّ
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ف أ��صبحت متيل ي�سارا وميينا أ�ثناء �صعودها ومع كل خطوة للطابق
أالعلى ،املهم أ�ن يعرف ا إلن�سان ما يريد ،ويحافظ على نظافة بيئته
وحقوقه ،وال بد أ�ن ت�سعى دائما أ
للف�ضل ،تن�سى نف�سك وع�صاك
و�شكواك و�شيخوختك ،موظفة بدينة ال تخلو من جاذبية وجمال توقف
اجلميع لت�ستف�سر لنا من املدير ( أ�ين ومتى �سي�ستقبلنا) ،فتبادرها
قائال
 يا أ��ستاذة نحن قادمون لالطمئنان عن طفل يتيم �صغري يفمدر�ستكم ،نريده أ�ن يرانا ،ونريد أ�ن نراه ونتحدث �إليه ،ويا ليتنا ن�ستمع
من معلمته ،علنا نعرف م�شاكله �إن كانت لديه بع�ض امل�شاكل .فتجيب
بربود :
 ال بد من اطالع املدير على أالمر! ال ب أ��س يف ذلك ،ال نريد أ�ن منكث دقائق طويلة( ،ال تريد املماطلةوال نتمنى البقاء يف جو م�شحون بالتنكر أ�و التحيز) هو طفل فقد والده،
ونريد أ�ن نطمئن على ظروفه و�صحته اجل�سدية والعقلية .تتم�سك
البدينة بق�ضبان احلماية القوية املثبتة عند نهاية الدرج ،م�صغية ملا
يجري ،بينما ال�صحفية امل�سلمة بالوالدة ال تظهر قلقا وال ت أ�ففا ،تنتظر
بتفهم وبال ملل ،لكنها تقول
 �إذا كان مايح�صل يف مدر�سة خا�صة..ال أ��سمع التمتمات والهم�س من بعد ،ملت �صوب رفيقتنا أالخرى
أ�� أس�لها عما قالت ال�صحفية ،فوجئنا بعدها بفتاة جميلة جدا تدعونا
لدخول �صالة انتظار اىل الي�سار من ال�سلم ،وقبل أ�ن يعاد على م�سمعي ما
قالته ال�صحفية ،وفور دخولنا للغرفة املريحة أ�دركنا أ�ننا كم كنا بحاجة

103

للجلو�س ،عدت أ�فكر فيما �سبق وقالته ال�صحفية امل�سلمة بالوالدة عن
ق�ص�ص أالطفال املحرومني أ
واليتام الفقراء ،وقبل أ�ن يح�ضر املدير
للتحدث �إلينا أ�و لدعوتنا لغرفته بح�ضور الطفل الذي نريد لقاءه ،ملت
�صوب ال�صحفية أ�� أس�لها  ،وما هي أ�ق�صر احللول أل�شد الق�ضايا ظلما
وتعقيدا يف التاريخ احلديث ،أ�جابتني بكالم خمت�صر ك أ�نه مدرو�س ومعد
�سلفا يف ر أ��سها ،أ�و حفظته عن ظهر قلب من كرثة قراءته أ�و ترديده
 ال تدري أ�ين تبد أ� وال أ�ين تنتهي ،التعرف الرفيق ورمبا ت�ض ّليف الطريق ،وتخ�شى أ�ن تنوء يف التفا�صيل ،عامل �صاخب ،لي�س هناك
وقت كاف لليمني وال للي�سار ،فالهذار واخل�صام واملالم أ�مواج تعجل يف
الغرق ،والدنيا ملن غلبا.
1999/1/14

 املكان والزمان متخيل ومل يكن يف ذهن الكاتب أ��شخا�ص معينون وال أ�ي مكان بل
كله خيال ماجاء يف الق�صة هو من وحي اخليال
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كان يف طفولته �ضعيفا ومري�ضا ،والداه أ�هماله ،يئ�ست اجلماعة
من قدرته على جماراتهم ،وكلما مرت ال�شهور ازداد تخلفا عن القطيع
واح�س ب�ضعفه والوحدة ،ال ي�ستطيع أ�ن يكون قويا مثلهم� ،إن بقي له
طعام بعد �شبعهم أ�كل ،و�إال جرجر ج�سمه �إىل بقايا أ�ي �شيء عفن جاف،
يعلكه أ�و مي�صم�صه ،اعتاد على اجلوع ،وازداد قربه من مواقع ا إلن�سان
وف�ضالته ،دفعني ف�ضول الكالب لالقرتاب منه ،مل أ��صدق ما قيل يل
عنه :ذئب �ضعيف رقيق ن أ�ى بنف�سه عن طبع الغدر واال�ستقواء ،ال يفكر
باحليل مهما عانى ،حا�سة ال�شم فينا نحن الكالب دفعتني الكت�شاف
مواقعه ،ثم الحقته ،كان يوما حارا ،تزايدت رطوبة اجلو فيه ،غم�ست
ح�س بالفتوة
ج�سدي كله مباء النهر النظيفة� ،سبحت و�سبحت و أ�نا أ� ّ
وريعان ال�صبا ،أ�كرثت من اللعب وال�سباحة يومها يف املاء ،خرجت
جائعة خاوية البطن ،التقطت �سمكتني من النهر والتهمتهما ،أ�عجبت
ب أ�لوانهما اجلميلة ،اجلوع مل مينعني من ابتالع اجلمال ،حني أ�م�سكت
أالوىل ابتلعتها دون ع�ض وال م�ضغ ،تهوي �إىل حلقي وهي تتحرك ،كدت
أ�تقي أ� ،ت�شاءمت يومها ،أ��صمم بعدها أ�ال أ�بتلع ما أ��صطاده دون أ�ن أ�م�ضغه
جيدا ،لكنني �شعرت باملزيد من الثقة بنف�سي ككلبة قوية فتية ،أ�خرج من
املاء نظيفة مبرتدة ،أ�جفف ج�سدي ،أ�نف�ض ال�شعر الطويل على ظهري
وجانبي� ،سقط الكثري من �شعري اجلاف مع رذاذ املاء املتطايرة ،لكن
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ملع جلدي وبدت نظافتي ،حاول كلب اجلريان أ�ن يتملقني ،اقرتب بل�سانه
من �شعر رقبتي وذيلي ،لكن فرديتي وعلو طموحاتي تنكرت ملداعباته،
همتي ال�شابة وعزمية الطي�ش جتعلني أ��صمد أ�مام ذكور الكالب أ�حيانا،
كلهم أ�طروا على أ�نوثتي ،وحاول الكثري من الكالب ا�سرت�ضائي ،ال أ�رتاح
للمنافقني واملتذللني واملغرورينّ ،
ر�شحني الكثريون ألجنب لهم ن�سال
حم�سنا.
قوة غريعادية تثور يف ج�سدي ذلك اليوم ،خفيفة ر�شيقة مع انه كان
حار ًا ،أ�نطلق كالريح ك أ�نني ب أ�جنحة و�شعري هفهاف يرفرف يف ر�شاقة
�ساحرة ،قال الذئب يل أ�نني �شفافة ،يرى ّيف كل �صفات اجلمال يف �إناث
الكالب ،و قال أ�نه حلم بكل ما وهبت به من جاذبية ،ثم أ��ضاف:
 مل أ�ر جما ًال ورقة تعلن عن نف�سها مبثل ما أ�رى فيك يا أ�جملرفيقة! أ�رى كل الكالب جميلة فيك! أ�ت أ�مل عينيه ألت أ�كد �إن كان �صادقا
فيما يقول ،ثم ي�سرت�سل قائال :أ�ح�س اليوم بالقوة وبجمال احلياة
بقربك.
يومها تلم�س جلدي ورقبتي وكل جزء �آخر من ج�سدي ،م�شينا
وم�شينا حتى غابت ال�شم�س ،وكنا نلهث من التعب ،رثيت حلاله البائ�سة،
بان التعب عليه جلي ًا ،اقرتب امل�ساء فانتحينا جانبا ،غلبني طبع أالنثى
فالت�صقت به ليلتها ،كان ذئبا حقيقيا يف �ساعات الظالم ،ن�سيت كل ما
قالوا عن �ضعفه ،مما جعلني أ��سري خمتالة برفقته يف أاليام التالية.
ملاذا تكرث أال�شواك والنباتات اجلافة يف طريقنا؟ حاولت جماعة
الكالب قمعي ،لكنني مل أ�كرتث ،وازددت �إ�صرار ًا على ما أ�نا عليه،
بل وهزئت من كل الكالب ال�ضعيفة التي ال تتقن �إال النباح وا�ستجداء
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الطعام وامل أ�وى ،أ�ل�ست حتت مظلة ذئب؟ كرهني أالهل ومتنوا االنفراد
بي ملعاقبتي ورمبا لقتلي ،بقيت أ�عتقد أ�نني أ�ف�ضل حاال من كل الكالب،
ح�س بال�سعادة كلما ذهبت لل�صيد معه ،وهذا هو املهم عندي،
�صرت أ� ّ
علي ،كنت أ��شفق عليه
مع أ�ن عبء التقاط الفري�سة أ�و الفطي�سة يقع ّ
حني يبدو عليه التعب ،ويف أ�وقات أ�خرى أ��سرح و أ�ح�ضر له طعاما وهو مقع
يف جحر أ�و بني �شجريات كثيفة ،لكنني كنت يف غاية ال�سعادة ،أ��صابه
مغ�ص يف بطنه قبل �ساعات ،فبقيت بجانبه حتى أ�ب ّل من مر�ضه ،بعدها
خرجت برفقته خمتالة نبحث عن طعام طازج ن أ�كله �سوي ًا ،متر ذئبة
عجوز حتمل دجاجة ميتة ،ينبح كلب �ضغري جائع ورائي ،تبعها الذئب
ال�ضعيف �صرت أ�ناديه ،مل يعرين اهتماما ومل ي�سمع نداءاتي ،الت�صق
بالذئبة العجوز وتركني ،ابتعدا �إىل �شاطئ النهر الغربي ،نظرت حويل
باحث ًا عن الكلب ال�صغري ،من أ�بناء جن�سي ،لكنه أ�دار ظهره وجرى خبب ًا
مط أ�طئ ًا ر أ��سه مبتعد ًا.
2009
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�شابان ي�سريان على مقربة منكما رمبا بال هدف ،يتقاربان حينا
ويتحادثان ،ويتباعدان حينا أ�خر وهما ي ؤ��شران ،كالهما ب�صحة جيدة،
ت�سري بثقة أ�مام زوجتك ،تتبعك هي أالخرى ب�شيء من التعب ،ل�سان
حالها الئم عليك ألنك تركت يدها و�سبقتها اىل الدكان �ضالتك ،وتريد
هي الذهاب لدكان �آخر يعنى بحاجات الن�ساء ،تتوقف مرتددة ،وحتجم
عن اللحاق بك .
يقرتب ال�شابان ،تراهما قبل أ�ن تدخل املتجر ،أ�حدهما يتجه �صوب
زوجتك وا آلخر يتجه �إىل اجلدار املقابل يقف مراقب ًا ،كنت متعج ًال،
كان همك التحدث مع �صاحب املتجر ل�شراء ما تريد ،توقعت أ�ن تتبعك
زوجتك داخل املتجر ،تخرج بعد دقائق لتكت�شف أ�ن فم الرجل املمتلئ قرب
وجهها ،يجل�سان على كر�سي معدين و�ضع يف ال�ساحة العامة قرب باب
الدكان ،مل ت�ستطع احلكم أ�كانت خا�شعة أ�م ملت�صقة متجاوبة يف الت�صاقه
بها ،متتد ذراعه فيحيطها كتفيها ،ثارت حميتك ،حتاول مفاج أ�تهما،
يبعد فمه قلي ًال عن وجهها ثم ي� أس�لك :هل تكلمني؟ ف أ�وجه كالمي لها
و أ�نت ؟ ما ر أ�يك فيما يجري يا �صاحبة الع�صمة؟
وماذا تريدين أ�ن أ�فعل داخل متجر أ�دوات وعدد؟ دخلت وحدك
وتركتني ،فتقدم هذا ال�شاب اجلريء و�ض ّمني دون ا�ستئذان وال
مقدمات ،فماذا تريدين أ�ن أ�فعل؟ يبدو أ�نه قادم من عامل غريب ،من
غري عاملنا الذي اعتدنا عليه.
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يخاطب نف�سه  :مل تكن أ�مي هكذا أ�يتها الزوج الغريبة ،وهل من
ال�ضروري أ�ن أ�بقى حار�سا ليل نهار عليك حتى نبقي على حالنا؟
يتقدم ال�شاب ا آلخر �صوبك ي� أس�لك وماذا تريد ،وقبل أ�ن جتيب
جتتاحك أ�لف رجفة من تيارات كهربائية �صادمة .يقف ال�شابان
متحفزين ،يربزان ع�ضالت �صدريهما تارة ،ويلفان أ�كمامهما إلبراز
ع�ضالت أ�ذرعهما املفتولة ،أ�درك جيدا معنى الر�سالة ،مل أ�رغب أ�ن
ت�صاب زوجتي ب�ضرر ،لي�س له �إال الهدوء للحظات لريى ما الذي عليه
أ�ن يفعله ،م�شى خطوات قليلة مبتعد ًا فعاد أالقوى لاللت�صاق بها ،ملحها
م�ست�سلمة دون مقاومة.
تزداد الريح يف ع�صفها ،ويلت�صق غبار ال�شارع يف عينيك ،أ�وراق
وخيوط و أ�كيا�س نايلون �سود تتطاير من حولك ،تتجه �صوب دكان �آخر
يف اجلهة املقابلة ،جتهز ما توفر من نقد لديك ،تخلع �ساعتك ،واخلامت
الذهبي الكبري الذي يف أ��صبعك ونظاراتك ال�شم�سية الثمينة ،ت�ستطيع
�إقناع بائع ال�سالح أ�ن ببيعك م�سد�سا �صغريا مع القليل من الذخرية (لو
ات�صلت بال�شرطة فقد يت أ�خرون ويقتالك قبل ح�ضورهم ،لكنك تعلمت
من أالفالم احلديثة ومن أالنرتنت أ�ن احلق يلزمه قوة رادعة) ،ما�إن
�شاهدك ال�شابان حتى �سابقا الريح ،تتوقف زوجتك انتظار ًا لر�صا�صتك
القاتلة ،انطرحت على أالر�ض فور �سماعها الر�صا�صات الثالث،
تتفقد نف�سها للتاكد أ�ن أ�يا من الر�صا�صات مل ت�صبها � ،سمعها
النا�س ت�صيح
 ياويلي  ،زوجي  ،زوجي يانا�س ،قتلوه ،قتله حاله  ،هل ت�سمعني يازوجي احلبيب؟ حبيبي ال تغيب عني  ،يا ويلي مات زوجي ( قدام ) عيني .
2001/5/7
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ملاذا مل ن�صحبه
WHY DID NOT ACCOMPANY

بعد ع�صر ذلك اليوم جل�سنا على �صخرة بارزة من تل رملي جل�سنا
جنفف وجوهنا ،ومن�سح العرق والرمل عنها ،يف تلك أالر�ض الف�سيحة
املوح�شة توقفت و�صديقاي ،من هو املجنون منا؟ أ�و أ�ن ثالثتنا جمانني،
التقينا واتفقنا وها نحن هنا يف هذا املكان املنعزل ،نحط رحالنا
ن�سرتيح من عناء ما ال قينا من عناء و�إعياء ،أ��صبحت ال أ�قوى على
احتمال موا�صلة ال�سري �إىل ما نن�شد ،وم�شروع �سرينا يف رحلتنا تلك
كان بال ا�ستعداد وال �إعداد ،طي�ش �شباب معنا �سبعة أ�يام يف �إجازة
من العمل  ،ف أ�ردنا الو�صول اىل مكان عرف عنه أ�نه مثري للغاية يف واد
غريب وعري�ض يف ال�صحراء ،تنمو أ�ع�شاب حوله و أ�زهار طبية كثرية،
وتتكاثر قطعان احليوانات ال�صحراوية يف أ�رجائه ،منينا أ�نف�سنا مبتعة
ومبغامرة قد ال تتكرر يف أ�عمارنا ،رحلة ا�ستك�شاف وق�سوة ال يقوى عليها
�إال ال�شباب ،أ�و هكذا أ�قنعنا الذين فعلوا مثل ذلك قبلنا .
�آه ما أ�طيب الراحة ،أ�نني أ�ح�س ب آ�الم ت�سري يف كل مو�ضع من
ج�سدي ،مل أ�كن أ�جر ؤ� على ال�شكوى من التعب لوال توقفي عن ال�سري.
فراغ �شا�سع و�سماء كئيبة �شاحبة ،تبدو عليها �صفرة الفزع  ،وال�شم�س
تزحف يف تثاقل وراء أالفق الكبري الوا�سع ،حتيط بنا ال�شعاب والتالل
من كل اجتاه ،لكنني أ�راها تبد أ� با إلطباق علينا ،ف أ�زداد �إح�سا�س ًا
بالوح�شة وغمو�ض امل�صري ،ومع هذا ال أ�جر ؤ� على ذكر ذلك ل�صاحبي،
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ورمبا كان كل منهما يحمل نف�س تلك امل�شاعر ،بد أ�ت القدرة على الر ؤ�يا
ت�شيح بوجهها عن دنيانا التي نعرفها ،و أ�خريا أ�م�سينا وحدنا ن�صارع
الظالم الزاحف ،حاولت أ�ن أ��سلي نف�سي بع ّد النجوم التي تظهر يف
ال�سماء واحدة �إثر أ�خرى ،و أ�حاول اال�ستئنا�س بها ،لكن بال كلمة �إال
من ت أ�وهات مكتومة ( هذا جنم بدا وا�ضحا ،وذلك جنم �آخر وذاك
�آخر أ��صغر ،ما أ�غباين!) � ..إنها تتكاثر ب�سرعة  ،حتى أ��صبحت ال�سماء
ب�ساطا منثورا بحبوب و�ضاءة مبعرثة.
أ�ح�س ب أ�طرايف تتخدر ،وكل عرق يف ج�سمي يو ّد التوقف عن
االرتعا�ش ،مل أ�درك حلظتها أ�هو من التعب أ�م من القلق ،حتى أ�ن
أ�هداب عيني �ضاقت أ�و تكاد تلت�صق العليا بال�سفلى ،و أ�ن خيوط ال�سماء
بد أ�ت تدق يف ناظري ،بعد أ�ن ا�ست أ�نفنا ال�سري ل�ساعة أ�و أ�كرث وقبل غروب
ال�شم�س ،اقرتحت على �صحابي اجللو�س يف منب�سط منخف�ض قرب دع�ص
من رمل ناعم مرتاكم ،ومل أ�كد أ�كمل جملتي حتى كنا نلت�صق ببع�ضنا
منكم�شني متهاوين ،رئتاي ت�ستمرئان الراحة وتعودان لعملهما الطبيعي
قلي ًال قلي ًال ،هواء نقي ال�شك ،ميازجه روائح بع�ض الزهور أ
وال�شواك
الربية يف أ�واخر �شتاء ذاك العام ،يداعب الن�سيم أالجزاء الظاهرة
�سح كثريا منا
من وجودي بربودته امللطفة ،جعلتني أ�ن�سى العرق الذي ّ
أ�ثناء النهار ،حاجتي للراحة تلجم ل�ساين و أ�نا املتكلم يف معظم أالوقات،
أ�تطرق أ�ثناء الراحة �إىل موا�ضيع خمتلفة مع أ��صحابي ،لكن تراكم
التعب على ج�سدي كله ،يجعل اخلدر ي�سري يف ذاكرتي ،ف أ�راين حملق ًا
ألعايل تلك التالل الرملية البعيدة العالية حولنا ،علني أ�ك�شف أالرواح
والبنات البدويات أ�مام خيامهن ،أ�و يف أ�ماكن التقائهن مع ال�شباب يف
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مراتع الرعي ،أ�و حيث التقاهن امر ؤ� القي�س قرب مكان ال�سقاية أ�و حتى
يف قيلولة ظهر ،ما أ�كرم بدو ال�صحراء وما أ�ظرفهم يف تلك املواقف،
قالت يل بدوية �شابة يف مثل عمري قبل �شهور
 �إننا ال منل رفقة ال�شباب مهما طالت يف أ�ي مكان ،وال نحب أ�ننرف�ض طلبا أ�و رغبة ،ما دام ال يوجد حولنا من يعيبنا ،متنيت نف�سي
بدويا يومها ،أ�حببتها تلك البدوية الرائعة ،كانت تلب�س ثوبا خفيفا
�صيفيا من�سابا خ�شن ًا ،لكن ت�ضاري�س ج�سدهااملتمردة تعطيه �شكال
جذابا .ي�سارع الرفيق أالول قائ ًال
 وماذا لو التقيت بدوية ترعى غنمها أ�و ا إلبل؟ أ�نا اخلبري بهذه أالمور � ،أس�كون حبيبها ب�سرعة ،فيقول الرفيقا آلخر ذو الع�ضالت القوية
 وهل تظن أ�نني � أس�بقى متفرج ًا وحتظى أ�نت باللنب والتمروال�صحبة؟ فيعود الرفيق أالول
 لكنني أ�نا الذي التقيتها ،وقلت لكم لو انني لقيتها ،فلماذاعلي
تتطفالن ّ
 وهل أ�نت بدوي قلت له؟ يبدو اننا كلنا بدو ،حتى لو أ�قمنا يف املدن والقرى ولب�سنا أ�حدثاملالب�س الع�صرية؟ ف أ�جابه �ضخم الع�ضالت
 وماذا تق�صد بكلنا ،وهل أ�نا مع ذاك اجلمع ،لكن عقولنا وجوهرت�صرفتنا بدوية ،قلت له ال تختلفا ،فكل حياتنا اختالفات يف كل زمان،
و أ�ينما أ�قمنا ،فماذا نحن فاعلون يف عزلتنا يا أ�حفاد البادية؟ لن نتفق
ونحن ثالثة ،فكيف لو اجتمع الكثري من أ�مثالنا؟
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بعد �إطباق الظالم علينا ،أ��سمع يف �صمتي وت أ�مالتي و�شو�شات
ح�شرات أ�و حيوانات �صغرية برية تقرتب ب أ�ج�سامها من بع�ضها ،تن�شد
الدفء والراحة أ
والمان ،و أ�نا يف غفل عما يهذر به �صديقاي أ�و يفكران
به ،أ�ح�س ب أ�نفا�س احليوانات الالهية أ�و الباحثة عن طعام لها أ�والراقدة
مثنى ،منها القوي الذي يعي�ش على ح�ساب أال�ضعف منها  ،ومنها
الهارب دائما من أالقوياء يبحث عن الف�ضالت أ�و عن خ�شا�ش أالر�ض
ح�س به،
حت�س رمبا مبثل ما أ� ّ
من احل�شرات أ�و �صغار احليوانات ،التي ّ
تت�شاور متهام�سني وماذا بعد؟ ال خربة لنا وال معرفة بلغة ال�صحراء
ومتاعبها ،أ�ح�س بالربد و أ�تلوى من التعب  ،يزداد الهواء ال�صحراوي
برودة� ،صديقاي يقرتبان مني يحاوالن �سماع كلمة مني أ�و تعليق على
هذه املغامرة ،لكن �صمتي وندمي زادهما حرية وقلق ًا ،أ�نت يف موقع
بعيد ،وموقف �صعب ،وكل ما حولك يعاديك� ،إال �صديقاك طبعا ،تذكرت
ما قاله طارق بن زياد جلنوده( ،العدو أ�مامكم والبحر من ورائكم،
وانكم هنا أ��ضيع من أاليتام على م أ�دبة اللئام)
ال بد من التدثر جيدا مبا نحمل من غطاء ،حتى متر الليلة القا�سية
برياحها املحملة بالرمال � ،أس�لني أ�حدهما كالم ًا مل أ�فهم ما ق�صد ،مل
أ�فطن له ومل أ�عب أ� بالر ّد عليه ،أ�نهكهما عناء ال�سفر ،و�سرعان ما ّ
غطا
يف نوم عميق ،رمبا ألنهما الحظا أ�نني ما زلت �صاحي ًا أ�حر�سهما ،فغابا
عن هلو�سات املغامرة ،وتنا�سيا أ��سرار الوحدة والعزلة يف �صحراء نائية،
م�ست�سلمني لكل ما قد يحدث اقتناعا بعجزهما وعدم قدرتهما على ر ّد
أ�ي �سوء.
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طال ت أ�ملي وامتد �شخريهما ،وفلقة قمر �صغرية تزحف يف ال�سقف
عيني بعد ال�ساعات الطوال ألملح النهار قد بد أ� ي�شق
أالعلى البعيد ،أ�فتح ّ
طريقه �إلينا من جديد ،وال�شم�س حتركت كثري ًا و أ�نا أ�حاول جمع عيدان
حطب ،و أ��شعلت نار ًا �صغرية قرب مكان الت�صاقنا ،حاولت �إيقاظ
�صاحبي ،لكنهما زادا من اال�ستغراق يف النوم ،غ�سلت ال�شم�س وجهها
مبكرة يف ذلك ال�صباح ،و أ�ول ما وجدتني أ�فعله كانت أ��صابعي تعبث
برمل ال�صحراء البارد لتجمعه حول ناري ال�ضعيفة يف ذلك ال�صباح،
�صاحبي لنتهي أ� خلربات جديدة ،جنل�س ثالثتنا
قمت أ�مت�ضم�ض و أ�وقظ
ّ
قرب النار ولن�شرب القهوة التي �سخنتها ،بينما م�ضغ كل منا ثالث
حبات من التمر أ�و أ�ربع مع جرعة قهوة أ�و ماء بني كل حبة و أ�خرى،
حتى نوا�صل امل�سري �إىل املرج املزهر النادر يف ال�صحراء ،يف منب�سط
بني تالل رملية ،والغبار التي تتطاير أ�ثناء م�ساراتنا يلتف أ�حيان ًا ويعود
جزء منه �إىل أ�عيننا و�صدورنا ،قبل ظهر اليوم الثاين كنا من�شغلني
بت أ�مل جماليات تلك الواحة النادرة من النباتات الربية غري املعمرة،
والع�شاب أ
أ
والزهار التي مل ن�شهدها من قبل ،أ�كلنا زادنا و�شربنا ماءنا،
ومل نرغب يف ق�ضاء الليلة يف ذلك املكان ال�ساحر املعزول ،قرب الغروب
وجدنا أ�نف�سنا نغذ اخلطى عائدين ،أ�كلنا زادنا و�شربنا ماءنا ،مل جنر ؤ�
على ق�ضاء الليلة يف ذلك املكان ال�ساحر املعزول ،ألننا أ�تينا على ما تبقى
لدينا من طعام ،خ�شينا من اجلوع يف اليوم التايل ،قرب الغروب وجدنا
أ�نف�سنا نغذ اخلطى عائدين متخففني من الكثري مما حملناه معنا� ،إال
بقليل من ماء ،بعد غروب ال�شم�س مل ندر أ�ي اجتاه ن�سري� ،ضللنا الدرب،
أ�و �إن الرياح حملت الرمال لتخفي معامل الطرق التي �سلكنا عربها يف
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ح�ضورنا ،ت أ�كدنا أ�ننا لن ن�ستدل على مكان وقوف �سيارتنا ،بل وبد ًال من
ا القرتاب منها فرمبا نكون نبتعد ،ب�سبب الليل ،قررنا املبيت ثانية يف
ال�صحراء بال طعام وال غطاء ،ومع بدء عد النجوم وتكاثرها ت�ساءل كل
منا ملاذا مل ن�صحب بدوي ًا يعرف املنطقة معنا.
امل�سودة أالوىل خطت يف مدينة اخلرج
 /ال�سعودية 1963/3/22
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طال احللم

LONG DREAM

بينما كانت أالحالم تداعب عينيه ،تلوح حمامة من مكان بعيد
حتوم ،تتجه �صوبه ،تهدئ من طريانها ،تهوي قربه على غ�صن رطيب،
للعلى أ
يهتز الغ�صن أ
ولل�سفل مرات عدة ،ويبقى الطري مت�شبث ًا بغ�صنه
الريان ،تظاهر بعدم االهتمام حتى ال تخ�شاه أ�وجتفل منه ،وحني اجتهت
ح�س أ�نها خطفت روحه َع َلت بها ،تطري بعيدا بعيدا ،يلت�صق
أ�نظاره لها ،أ� ّ
بها وبرودة ت�سري يف أ�و�صاله ،ا�ضطر لالقرتاب من ري�شها ،وكلما اقرتب
يح�س بدفء وطعم أ�مان ،ت�شاغلت عنه يف حتليقها� ،صار ي�سلي نف�سه
ينزع بع�ض ري�شها الزغب ،يلهو به ويغطي به روحه املتعلقة بج�سدها،
وحني � أس�لته والدته عن �شكواه ،قال (�آذتني اليمامة)� ،سخرت أ�مه من
كالمه ،أ�جابته �إنها أ��ضغاث أ�حالم ياولدي ،م�شى يف ال�صحو واملنام،
ووالدته تدعو له بال�سالم.
وبعد ان حطت حمامته بعيدا ،هاجمته �آالم خمتلفة ،ويف أ�ماكن
متعددة� ،صاح "بطني ! بطني ! �آالم تنكد عي�شي!"قال الذين �سمعوا �صياحه
 �إنه اجلوع! رمبا هو اجلوع! ف�صاح مت أ�مل ًا ري�ش قوادم احلمامة املحلقة وخوافيها� ،آه ياحمامتي ال ترتكيني،ري�شك وزغبه تغطي كل كياين ،تراودين أ�حالم املكان البعيد.
قبل ا�سبوع مل�سوا ر أ��سه ،هدهدوا ظهره ورقبته ،ب�سملوا وحوقلوا،
ن�صحوا والدته أ�ن تعرث له على �شيخ وا�صل ،أ�ما �شقيقته فقد دفعته

117

وعنفته ،لعنته وحر�ضت أالوالد عليه ،انتهرتها أ�مها قائلة
 أ�نت طفلة وحاقدة على أ�خيك .تغيب �شم�س ذلك اليوم ،ويظلمالليل ،هاجت القرية وماجت ،مل يبق مكان �إال ومروا به ،وال ولدا �إال
و� أس�لوه ،قال الكبار ال�صبح ربح ،
ظل ي�سمع والدته تغني له طول ليله ،عد �إىل أ�مك أ�يها الطفل! لتقدم
لك ع�شاء مبكرا ،هذا الزمان واملكان للذئاب وللغزالن ،عد لبيتك
ب�سرعة!
طال بحث أ�هله عنه يف الزوايا أ
والركان ،ت�ساءلت أ�مه مع اجلريان،
وعيناها تكادان من حمجريهما تقفزان ،دارت احلارات هاتفة هاذية،
أ�خذت معها ابنتيها ،وكلما م�شت لدقائق يف اجتاه دعت �إحدى ابنتيها
لل� ؤس�ال عنه ،م ّل ا آلهل وت�ساءلوا( أ�ين ذهب امللعون ،ال �شك أ�نه جمنون)،
قالت أ�خته  :يحب احلمام اجلوال ،انتهرتها أ�مها كعادتها تقول لها
 هل أ�نت �شقيقته حق ًا أ�م �شقية؟حني اختطفته احلمامة وطارت به بعيدا ،ر أ�ى ت�ضاري�س جميلة،
وجاور أ�ماكن مل ي أ�لفها من قبل ،أ��سعده التحليق والت�شبث يف الليل،
وحني حطت على ال�شجرة العالية ج ّرحته أالغ�صان املت�شابكة ،مت�سك
بها وزاد الت�صاقه ،حتى ر أ�ى الفجر مي�سح الظالم ،وال�شم�س تعمل
جادة على �إنارة الكون ،بد أ� بعدها رحلة العودة �إىل أ�مه و أ�هله ،تقادمت
ثيابه واعرتاها البلى والتمزيق ،وعندما احت�ضنته أ�مه فرحة بعد غياب
طويل ،طال نومه وهو يقول كالم ًا ال يفهمه أ�حد.
1997 /11/7

118

طاعة عمياء

BLIND OBEDIENCE

علي؟ يرن الهاتف وبدون حتية وال مقدمات
ملاذا وقع اختيارهم ّ
تقرع أ�ذين كلمات
 و�صلتك ر�سالة أ�لكرتونية ،افتح االنرتنت واقر أ�ها.حاولت اال�ستف�سار أ�و التفاهم لكن خط الهاتف أ�غلق فور انتهاء
علي ،ومل يع ّرفني
اجلملة التي �سمعت ،مل ي� أس�ل عن ا�سمي وال تعرف ّ
على نف�سه ،كان �صوته �صلب ًا حمايد ًا ،يخلو من العاطفة ،كامل�ضطر أ�و
امللهوف ،قال قولته يف جملة مقت�ضبة وغاب ،أ�و انه مكث طوي ًال يتدرب
على النغمة أ
وال�سلوب الذي �سمعت ،وك أ�نه �شبه أ�مر ،و أ�كاد أ�جزم أ�نه
غري م�شارك يف ترتيب كلماتها أ�و �صياغتها.
ل�ست م�ضطر ًا لالهتمام مبا �سمعت ،مل ي� أس�لني عن ا�سمي وال
أ�ظنه يعرفني ،مل ينطق ا�سمه كامل أ�لوف يف كل مكان ،أ�و هل يكون من
أ�ولئك الظرفاء أ�و ال�سمجاء الذين يحبون �إزعاج النا�س ،يت�صلون ب أ�ي
رقم هاتفي يخطر ببالهم ،وبطريقة ع�شوائية ،وملاذا كان رقم هتفي هو
الع�شوائي من بني املاليني من أ�رقام الهاتف يف طول البالد وعر�ضها؟
تفح�ص مفتاح �سيارتي القدمية والتي زاد عمرها عن ال�ستة ع�شر
أ� ّ
عام ًا ،وم�ضى عليها �ست �سنوات ب�صحبتي� ،سيارتي ت�شرتك يف كثري
من ال�صفات مع زوجتي ،عندما ت�ضيق الدنيا بي أ�جل أ� لها م�ضطر ًا،
وحني أ��شعر بالوحدة أ�دعها لت�شاركني �سماع أالخبار واملو�سيقى ،وحني
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أ�ح�س بامللل أ�ن�شد ا�صطحابها ،وحني يهزمني أ�حد ما أ�و يقلل من قيمتي
أ�جدها بقربي تغنيني عن الظاملني واملتطفلني واملعتدين ،لكن أ�هم �صفة
م�شرتكة بينهما أ�نها تقول يل (هات) دائم ًا أ�و أ��صلح ما تلف ،أ�و حترن
وال ت�سري �إال باملال .لكنها أ�ين زوجتي؟ وملاذا أ�نا هنا يف أ�مريكا؟ هموم ال
أ�قوى على �شرحها ،أ�تنبه ف أ�جد نف�سي وحيد ًا يف البيت الوا�سع أالمريكي
الت�صميم ،أ�يتها القطة البائ�سة مثلي ،برغم ثقل ج�سمك وا�ستمتاعك
بال�صحة والعافية �إال أ�نك حبي�سة البيت مثلي يف أ�يامي أالخرية ،تتقدم
وتلت�صق ب�ساقي ،واجلو بارد ،فهي تالم�س �سروايل ال�سميك الطويل،
ليت اجلو كان �صيف ًا قال يف نف�سه ،ألكون مرتدي ًا �سروا ًال ق�صري ًا ،أ�حنى
ظهره وداعب ر أ��سها وفراء ظهرها ،وعندما اقرتب من ذيلها أ�حنت
ر أ��سها و أ�ناخت ،مل يفهم �إن كانت مت�ضايقة أ�و راق لها ذلك ،فتابع لعبته
باالقرتاب من جذع ذيلها ،هبت �شبه مذعورة ،هاجمت يده لتع�ضها ثم
ابتعدت عنه ،تتظر خلفها ثم تعود ثانية ملوقعها الذي نفرت منه ،وتتمدد
على جنبها أالمين �ضامة ذيلها بني قدميها� ،صديقتي التي ال هي �شقراء
وال �سوداء ،مركبة ومعقدة ،تتداخل يف بنيتها جميع املنابت أ
والجنا�س
أ
وال�صول ،ال تعرف لها أ�ه ًال ،أ�و انها التهتم مبعرفة أالهل وال أال�صل،
يقولون �إن مالم�سة قراء القطة ومداعبتها ت�ساعد على �إنقا�ص �ضغط
الدم ،و أ�نا أ�تناول دواء للمحافظة على �ضغط الدم كي يكون قريب ًا من
ح�س براحة ما ومتعة ،وتثري الكثري من ف�ضويل و أ�نا أ�تابع
الطبيعي ،أ� ّ
حت�س�س فراء القطة ،مت ّر أ��صابعي من ر أ��سها حتى م ؤ�خرتها ،تقرتب
مني أ�كرث ،تدور حويل مبتعدة قلي ًال ثم تعود لتكرار اللعبة ،ولكن ما �إن
أ�قرتب من جذع ذيلها حتى تنفر ألقدام قليلة ،تعود بعدها لتقوم هي
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مبالم�سة �سروايل الطويل حمتكة به على امتداد ج�سدها ،متنيت أ�ن
أ�قلع ذاك ال�سروال حتى يتناق�ص �ضغط دمي حني يالم�س �شعر �ساقي
الطويل فرا ؤ�ها الناعم أالطول.
يدي ما زالت يف جيبي مت�سك باملفتاح ،اجلو بارد يف اخلارج ،أ�جل�س
على أ�ريكة عري�ضة أ�مام ناقذة وا�سعة جد ًا ،وبعر�ض اجلدار تقريب ًا،
ال�ستارة مزاحة للجانبني ،ورمبا فعلت ربة البيت ذلك عن ق�صد ،حتى
ي�صل النور أ�و تت�سلل أ��شعة ال�شم�س كلما أ�طلت من وراء الغيوم ،أ�و
أال�شجار الكثيفة العالية ،تقع عيناي على بيا�ض الثلج النظيف النا�صع
يف اخلارج ،ملاذا ال أ�خرج من البيت وك أ�نني مل أ��ستمع للخرب ا آلمر على
الهاتف؟ وبرغم برودة الطق�س ،ودرجة احلرارة تقارب ال�صفر ،أ��شاهد
زخات خفيفة من ثلج تت�ساقط كانت عالقة على أ�غ�صان أال�شجار
العالية واملحيطة باملنزل ،ال�شارع نظيف خال من الثلج ،وال�سيارات متر
كاملعتاد.
ماالذي �سيحدث لو فتحت جهاز احلا�سوب ،واطلعت على الر�سائل
ا إللكرتونية الواردة يل؟ ف أ�نا فاعل ذلك �آج ًال أ�م عاج ًال ،وهذا ال
ي ؤ�خرين طوي ًال �إذا مل أ�ن�شغل بت�صفح موا�ضيع خمتلفة على ال�شبكة
العنكوتية ،ويف نظري ف�إن نزو ًال ناجح ًا ملركبة على �سطح كوكب املريخ
هو نب أ� يهمني ،وب�صراحة ال أ�دري ملاذا يهمني.
أ�حترك �صوب جهازي الكمبيوتر النقال نوع �إت�ش بي ،يبدو أ�نني
ن�سيت القطة ،متوء هممت مبالم�سة ذيلها لكنني حتركت بهدوء ويف
�شبه �شرود ،تركتني عندما أ�دركت أ�نني ل�ست مهتم ًا بذيلها وال بفرائها،
لدي مال أ��شارك يف
تفعل �صديقتي هكذا ،وخا�صة و أ�نها تعلم أ�ن لي�س ّ
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�شراء حاجيات لها أ�و للمنزل ال�صغري الذي �سبق واحتوانا ،ي�ضغط
أ�حد أ��صابعي على زر ت�شغيل احلا�سوب ،أ�قوم لتجهيز فنجان قهوة،
ريثما يكون احلا�سوب جاهز ًا ،أ�خلط القهوة بقليل من (الكويف ميت)
لتبيي�ضها ،ويجعلني قادر ًا على حتمل �شربها دون حتلية.
حافالت املدار�س متر بطيئة متثاقلة ،تلملم أالطفال ذكور ًا و�إناث ًا
لنقلهم ملدار�سهم يف هدوء وطم أ�نية ،واحلافالت العائلية متر من ال�شارع
الذي يواجهني ،ذاهبة عائدة ،كلها �سيارات جميلة وجديدة ،أ�ت�ساءل
وبا�ستنكار ،أ�ين تذهب �سيارات املوديالت القدمية؟ أ�راين ال أ�ملح �سيارة
قدمية ،ومل أ��شاهد عرب ال�شهور أالخرية حافلة أ��سرية يزيد عمرها
عن خم�س �سنوات ،و أ�غلبها ال تت�سع ألكرث من �سبعة ركاب ،ومعظم
أ�لوانها فاحتة يقرتب كثري ًا من ب�شرة الن�ساء ال�شقراوات و�شعورهن يف
هذا البلد ،ويتغري لون اجللد وال�شعر بتغري أالنوار وانعكا�ساتها ،أ�و مع
امل�سافات أ�و بالزمن ،وحتى باختالف النظرات قوة أ�و �ضعف ًا أ�و ا�ستيعاب ًا
وتخي ًال ،أ��ضع كلمة ال�سر فتنفتح �شا�شة جديدة تواجهني قائمة طويلة من
ر�سائل واردة ،معظمها دعاية رخي�صة ،لها عالقة باجلن�س وبالتوا�صل
بني الذكر أ
والنثى وموا�ضع العري وجمال أالبدان واملقويات اجلن�سية
والتعارف والتعرف ،والت�ضخيم والتطويل ملوا�ضع مثرية يف اجل�سد،
ثم عن املال وال�صحة والت�شجيع على ع�شق العالقة مع نف�س اجلن�س،
أ�بد أ� بحذف مثل تلك الر�سائل ،فتقابلني ر�سالة تقول (افتح هذه) وما
أ�ن �ضغطت على الزر حتى بدا الكمبيوتر العمل على تنزيل �صورة مع
الر�سالة.
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�شاب مراهق أ��سمر قلي ًال ،ال �شك أ�ن �سمرته هي من طول عبثه
بال�شم�س ولعبه ،متو�سط البنية ،أ��شعث ال�شعر ،لكنه لي�س ب�شع ًا وال عاب�س ًا
وال ب�شعر م�ستعار ،ال تبدو عليه �سعادة ،عار متام ًا �إال من �سروال �سباحة
�صغري �ضيق ،نحيف يجل�س �ساند ًا ظهره �إىل �شجرة متو�سطة احلجم،
وبرغم نحافته وبروز عظام �صدره �إال أ�ن هناك ع�ضالت �صغرية
مر�صو�صة ودقيقة م�شدودة على ذراعيه وحول ثدييه� ،شقي قوي ،وحني
اكتمل تنزيل ال�صورة يخاطبني وك أ�نه يراين ،أ�ركب �سيارتك واذهب
�إىل املتجر الذي �ستجد عنوانه أ��سفل ال�صورة ،ثم قم بنقل أالغرا�ض
اجلاهزة ملوقع �سكن ال�شخ�ص الذي �ستجد عنوانه بعد هذه الكلمات
أ�ي�ض ًا� ،إياك أ�ن ترتدد أ�و تت أ�خر ،ال تقلق وال تنزعج وال ت� أس�ل ،أالمر
عاجل و�سيكون العائد عليك كبري ًا ،و أ�تنب أ� أ�ن ت�شرتي �سيارة جديدة،
للتخل�ص من �صديقتك ال�سمينة العجوز البائ�سة.
أ�توقف أ�مام املكان املو�صوف ،وقبل أ�ن أ�وقف حمرك �سيارتي ،أ��شار
يل أ�حدهم بعدم النزول منها ،و�سرعان ما مت و�ضع أالغرا�ض عند
م ؤ�خرتها ،املانية ال�صنع بلون بني يخالطه ذهبي لكنه غامق نوع ًا ما،
�سلط الرجل الذي أ�ح�ضر أالغرا�ض عينيه �صوبي ففتحت زجاج النافذة
الكهربائي ،ناولني ورقة عليها عنوان يتوافق مع العنوان الذي التقطته
من االنرتنت� ،ضرب على م ؤ�خرة ال�سيارة برفق و أ��شار لنا ف�سارت
�سيارتي مبتعدة عنه ،وما هي �إال ن�صف �ساعة أ�و أ�قل قلي ًال حتى و�صلت
املكان املخ�ص�ص ،نادى �شخ�ص على اثنني اخرين اجتمع ثالثتهم
وبد أ�وا بتنزيل أالغرا�ض اخلفيفة الب�سيطة الغام�ضة من م ؤ�خرة �سيارتي
القدمية ،قال رئي�سهم الذي يرتدي مالب�سة ر�سمية و�شبه ع�سكرية،
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�سيجهزون لك �شيك ًا ،ومل يزد عن ذلك بكلمة أ�خرى تو�ضح يل ما أ�نا
فاعله ،ثم أ��ضاف قائ ًال :انزل وتقدم �صوب الغرفة ذات الزجاج الكثيف
الغامق يف �آخر املخزن ،ال تقل ألحد أ�ن عمرك جاوز ال�سبعني.
أ�لعن ال�شيطان الذي أ��ضلني حني وجدت باب املخزن املو�صوف
مغلق ًا ،أ�دركت أ�ن علي أ�ن أ�عود م�سرع ًا �إىل القطة التي طال انتظارها
يل ،أ�و �إىل �صديقتي العجوز ،لكن بيا�ض الثلج على جانبي الطريق أ�ذاب
الكثري من حقدي و أ�ن�ساين الغباء.
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زارين �صديق عراقي

Iraqi friend visited me
متكن أالديب العراقي أ�ن يزورين يف عمان للمرة الثانية ،أ�ن�سنته
أاليام والثقافة والفن أ
والدب .يقاربني يف العمر ،رمبا على أ�بواب
ال�سبعينيات ،تركته ي�سرتيح يف اليوم أالول من زيارته ملنزلنا دون
أ�ن نتطرق �إىل حال العراق ،حاول أ�ن يقيم يف �إحدى فنادق عمان
املتو�سطة ،وفنادق عمان ما أ�كرثها ،وعمان ك أ�نها خلقت للفنادق
وال�سياحة ،خ�صو�ص ًا يف العقود أالخرية ،وبع�ض فنادقها رخي�صة أ�و
مقبولة التكاليف للفقراء والعاديني أ�ما املتو�سطة فلرجال أالعمال ،وما
أ�كرث الزائرين العاديني من العراق ،أ�ما عن رجال أالعمال العراقيني
فال ت� أس�ل ،جتدهم أ�مامك وخلفك وحولك يف املدن ال�صناعية أ�و قاعة
البور�صة ،مل يقاوم رغبتي يف ا�ست�ضافته مبنزلنا ،مع ان ذلك أ�قل راحة
له ،تعب كثري ًا يف �سفره ورمبا يف حياته ،تنهد بعمق ثم قال :أ�خري ًا عدنا
�إىل عمان بعد تزاحم أالحداث اجل�سام ،أ
والردنيون أ�كرث النا�س معرفة
مبع�ضلة العراق وحتى مب�شاكل أ�هله ،ثم أ��ضاف قائ ًال وكنا على انفراد،
ويف نغمة بني الهم�س والهمهمة
الو�ضع اختلف ايها ال�صديق العزيز ،اعلم أ�نني أ��ستطيع حتملتكاليف ا إلقامة يف فندق متو�سط يف عمان ،وتعرف أ�ن كل العراقيني
و أ�نا منهم يحبون قاع املدينة ،ولنا أ�و ملعظمنا تاريخ وتوا�صل مع أالردن
و أ�هله.
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 أ	�فهم ما تقول ،لكنك ما دمت يف عمان فلتن�س أالم�س ،ولنحاول أ�نن�ستطلع أ�خبارها و أ�دباءها و أ�ماكنها و�آثارها من جديد .و�سيارتي العجوز
�ستتكفل بتنقالتنا وحتركاتنا ،وما زلت قادر ًا على قيادتها ،أ�عرف طرق
عمان ال�سريعة اجلديدة والدائرية واللولبية ،وطرق النجاة والهرب من
الزحام.
 أ	�قيم عندكم ب�شرط أ�ن تعطيني احلق يف االنتقال ألي فندقأ�و مدينة أ�خرى يف أالردن أ�ي وقت أ��شاء ،أ
والردن بلد عزيز على كل
العراقيني.
 أ	�وافق مبدئي ًا على رغبتك ،لكن أ�ال توافقني على أ�ن �صحتك هذهاملرة أ�ف�ضل مما كانت عليه قبل �سبع �سنوات ،ورمبا ألنك مطمئن على
أ�هلك يف بغداد على أالقل يف الغذاء والك�ساء ،ومل تعد بحاجة ألي
م�ساعدة من أ�حد هناك أ�و يف عمان.
كان حنون يجل�س بجانبي يف ال�سيارة ،ي�ستن�شق أ�نفا�س ًا طويلة
وعميقة م�ستمتع ًا بهواء عمان اللطيف يف أ�واخر أ��سابيع ف�صل الربيع،
مقارنة بجو بغداد يف ال�سنوات أالخرية ،ال أ�دري ملاذا خطر ببايل أ�ن
أ�ريه مكان ًا قد يعجبه ،فكانت مباين �إحدى امل ؤ��س�سات التجارية الكربى
يف عمان منوذج ًا ملا و�صلنا �إليه من تطور ،اقرتحت عليه أ�ن نقوم بزيارة
املبنى وبع�ض املكاتب� ،صارحت �صديقي أ�نني مل أ�عد أ�عرف أ�حد ًا يف
ذلك املكان بعد انقطاع لقائي مع زميلة عملنا مع ًا قبل �سنوات عديدة،
ألنني تقاعدت منذ ع�شرة أ�عوام ،توا�صل لقا ؤ�نا بعد توقفي عن العمل،
وهي متثل املر أ�ة العمانية احلديثة ،حتب احلرية والدميقراطية وال�سالم
والتمتع باحلياة ،وجمال مالب�سها وح�سن قوامها يظهرها أ��صغر بكثري
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من عمرها ،املبنى حديث وت�صاميمه فاخرة ،به مناظر واق�سام مثرية
للزائر .يقا طعني قائ ًال
 هل ت�ستطيع أ�ن حتدثني عن �صديقتك تلك؟ �إن املر أ�ة العراقيةيف الغالب انطوت على نف�سها خالل ال�سنوات الثالثني املا�ضيات .وبد أ�ت
تتململ بعد دخول أالجانب لبالدنا.
بعد الغداء يف اليوم الرابع لزيارته كنا أ�مام مبنى امل ؤ��س�سة ال�ساحر،
أ��شجار مقزمة وفازات �ضخمة ن�صبت يف الزوايا أ
والركان أ�مام املبنى
ويف مدخلها ،وحتى �إن ال�شارع الذي تقع فيه ،تز ّين ب أ�جمل ما وجد
على وجه أالر�ض من نباتات و أ��شجار ،ب�إمكانها العي�ش يف جو أالردن
الطبيعي ،مل ي�صدف أ�ن �شاهدتها من قبل يف عمان ،ورمبا ملحدودية
عالقتي بالنا�س وباملو�سرين فيها� ،صديقي جميد يتنف�س بعمق حني
وجد نف�سه أ�مام املبنى العتيد ،وو�سط جماليات طبيعية ،قال عنها �إنها
حممية نادرة الوجود ،ومتنى أ�خذ �صور تذكارية ،ومل يكن معنا كامريا،
لكنه رغب أ�ن يتوقف عند كل نبتة أ�و �إناء� ،شاهدنا ر�سومات فنية من
فنانني أ�ردنيني ،وقليل من عراقيني ،قال ليت أ�مانة عمان تخ�ص�ص
هذا ال�شارع للفنانني من كل أالقاليم العربية ،ثم ت�ساءل :ملاذا نفتقد
الفنانني امل�صريني وال�سعوديني؟ مل أ��ستطع �إجابته على � ؤس�اله ،ورمبا
حاولت القفز عن هذا املو�ضوع .نقف على الب�سطة أالوىل التي تقود
للمدخل الرئي�س ،أ�حاول أ�ن تراين ف أ� ؤ��شر لها ،أ�رفع يدي بتحية حيية،
وعادة ماتوقف �سيارتها يف جانب ق�صي من املر أ�ب املقابل ،حتى تتمكن
من املغادرة أ�ي وقت ت�شاء ،وبعد أ�ن ت�ست أ�ذن وت أ�خذ �ساعة اال�سرتاحة
وقتها ،تقرتب حميية من بعد ،ال تتوقف معي وال حتادثني ،ت�صعد الدرج
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للطابق الثاين ،ال ت�ستعمل امل�صاعد الكثرية وال�سريعة امل�صفوفة أ�مام
الزائر للمبنى ،أ�تبعها �إىل حيث اعتدنا اجللو�س ،أ�دخل ف أ�جدها وحدها،
أ�و تفهم �صديقتها ،ورمبا لتفاهم بينهما ،نرتكنا وحدنا لن�صف �ساعة،
تقطع �سيدتي اجلل�سة قبل عودة �صديقتها ،قلت لها مرة ،رمبا تذهب
ملكتبك هي أالخرى؟ �ضحكت و أ�دارت وجهها �صوب أالبراج اجلديدة
العالية يف عمان ،قالت �إنها متزوجة وعندها طفالن ،هي أ�م حتب
أ�طفالها وحتر�ص على منزلها ووظيفتها و�شخ�صيتها وحريتها وعلى
اقتناء زوجها .يقول �ضيفنا جميد
رمبا تكون عراقية أال�صل ،أ�و در�ست يف بغداد ،أ�و يف بلد غربي.مل ندخل يف تفا�صيل ذلك ،لكن ح�سب علمي هي امر أ�ة مثقفة ومنطبقة اجتماعية راقية ،تفهم جيد ًا ما عليها وما لها ،قالت يل أ�كرث من
مرة “ا�شعر بوجودي حني أ�خلو �إليك” .يقول جميد وعلى �شفتيه �آثار
ابت�سامة خبيثة
 أ	�فهم أ�مثال ه ؤ�الء النا�س ،العامل كله ي�سري بخطوط معلنة وبخطوطخفية بالتوازي ويف نف�س الوقت على مدى الع�صور بغ�ض النظر عن
حت�س ب�سعادة وب أ�همية
امل أ�لوف واملقرر ،واملطلوب واملكروه واملحببّ ،
وجودك حني تكون ب�صحبة امر أ�ة ودود ،وخا�صة �إن أ�م�سكتما خطوط ًا
لقراءة تفا�صيل فكر ا آلخر.
روحها اخلالقة ،وعقلها املنفتح ،جعالها حتتويني مع انني حاولتأ�ن أ�كون وعاءها ،تدخلني �إىل مرافق وموانئ مل أ�توقع أ�ن أ�جدها يف أ�ي
امر أ�ة أ�خرى.

128

حني كنا جنل�س لنلعب طاولة الرند على �شرفة منزلنا ،كنا
نتذكر أ�مور ًا كثرية ح�صلت يف بغداد ،لكننا ن�سينا أ�مور ًا أ�خرى أ�كرث،
لكنه مازال م�سحور ًا ومنده�ش ًا من كل ما ي�شاهد من مناظر حداثية،
ومواقع أ�ثرية يف أالردن ،يقول �إنها تدلل على تقدم أالردن الفقري عن
بع�ض الدول العربية الغنية برثواتها ،ثقافة وزراعة ومنو ًا و�إبداع ًا،
يهمهم أ�ثناء �سريه كخرف أ�و ثمل ،و�سمعت بع�ض اقواله “يا �إلهي هل
ميكن أ�ن تتطور بلد ما بهذه ال�سرعة؟،
يف يوم �آخر �ضل طريقه فقرر أ�ن ي� أس�ل أ�هل الفي ّال ال�صغرية التي
خلفه ،يقول �إن اجته �صوب الفيال العريقة اجلميلة املجاورة ،فريى
امر أ�ة ،وجميد يحب التحدث مع الن�ساء � ،أس�لها عن طريقة الو�صول
للطريق الرئي�س ،أ��شارت له باالقرتاب ،وقفا طوي ًال وك أ�نه ن�سي غر�ضه،
عرف أ�نها امر أ�ة عراقية ثرية تقيم يف عمان ،قلت ل�ضيفي
 ال بد أ�ن نتناول طعام الغداء هذا اليوم يف منزلنا ح�سب ات�صاالتزوجتي املتكررة على الهاتف النقال.
ف أ�جاب أ�عطتني املر أ�ة العراقية رقم هاتفها ،مل أ��ش أ� أ�ن أ�� أس�له عن
مدى امل�ساعدة التي يتوقعها من امر أ�ة عراقية وهنّ كرث يف عمان .كنت
أ�خطط ألريه مفاج آ�ت �إ�ضافية يف مدينتي عمان ،لكنه ا�ص ّر على التحرر
واالنتقال لفندق ملتو�سطي الدخل.
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�أهل بيت �سريا ح�صدوا الذرة
BEIT SIRA HARVESTED THEIR FIELDS

كان �سامي يف الثالثة ع�شرة من عمره وعمر �صديقته وداد يف الثانية
ع�شرة ،مل يربز ثدياها ب�شكل وا�ضح بعد ،علمها �سامي ركوب احلمري،
تع�شق احلرية وحترتم الرتاث ،وكان االقرتاب من �سامي واللعب معه
أ�حلى أالوقات عندها ،وكلما �سنحت الفر�ص لهما ما دامت جتد حجة
تنجيها من عقاب والديها ،يحبان ركوب أالتان التي دربها �سامي طوي ًال
حتى أ��صبحت رفيقة له و أ�ليفة ،تنفذ الكثري من أ�وامره يف امل�شي واجلري
والتوقف ،تطوق يدا وداد و�سط �سامي ،وتقول له كم أ�ح�س ب أ�مان و أ�نا
ملت�صقة بك ،ثم تطلب منه أ�ن يحث احلمارة على اجلري كاخليل،
أ��سرع! أ��سرع! ويعلو �صوتها قائ ًال :دعها ت�سابق الريح ،تقرب واداد
وجهها و أ�نفها من رقبة �سامي ،وكانت أ�طول منه قلي ًال ،تتنف�س بقوة
يح�س لذة ذلك الدفء �شتاء ،واحلارق �صيف ًا ،تتماوج أ�نفا�سها
جتعله ّ
املندفعة من أ�عماق �صدرها ،وك أ�نها هي التي ترك�ض ولي�ست احلمارة،
فتداعب أ�ذنيه ثم أ��سفل عنقه بنفخات من فيها عامدة ،يجفل وينف�ض
رقبته وهو راغب يف املزيد ،ي�ضحك وي�ضحك ،ثم تعلو �ضحكاتها هي
أالخرى ،وحني ركبا غ�صن �شجرة التني ال�ضخم مرة ،ملح �سامي أ�نها
ال ترتدي �سروا ًال� ،ساعدها على �سرعة ال�سرت وتغطية اجلزء املك�شوف
من فخذها ،ويف اليوم التايل كان �سامي ووداد يف املرج الوا�سع املزروع
بالذرة البي�ضاء.

131

بيت �سريا تقع على اخلط الفا�صل بني �سهول فل�سطني ال�ساحلية
وعند موطئ أ�قدام جبال القد�س ،و�سمع الكثري من الق�ص�ص عن والده
ومن كبار ال�سن يف القرية ،أ�نه �إن مر�ض أ�حد مر�ض ًا ي�صعب عالجه
بالطب العربي ،وخا�صة يف العينني أ�و أالذنني ،ف�إن أ�قرب اطباء العيون
لقريتنا كان يف مدينة القد�س ،وبالذات يف موقع يقال له "ال َبقعة” يف
قلب القد�س القدمية ،يتخ�ص�ص بعالج العيون جمان ًا ،يذهبون م�شي ًا
على أالقدام أ�و يركبون دواب احلمل ل�سفر �ست �ساعات ،ومل يكن
هناك أ�ي طريق معبدة يف اجلبال الوعرة ،قبل فتح الطريق املعبد �إىل
مدينة رام اهلل ،وهي التي تربط رام اهلل مبدينة الرملة واللد و�صو ًال �إىل
يافا على �ساحل فل�سطني مرور ًا بقرية بيت �سريا.
"بيت �سريا" قرية �صغرية وادعة ال تظهر على خريطة فل�سطني
عادة ،وال يكاد يذكرها أ�و يعرف عن عراقتها يف التاريخ أ�حد ،فهي
تقوم على تراث كثيف من ا آلثار ،وكنوز مل يحاول أ�ي ب�شر أ�ن يك�شفها
من قبل ،ويف عام  1951مل يتجاوز عدد �سكانها أ�لف ن�سمة من رجال
ون�ساء و أ�طفال ،بنات و أ�والد ،ورمبا كان بها ما يقارب نف�س هذا العدد
من احليوانات.
�سهل بيت �سريا الغربي لزراعة احلبوب يقتات أ�هل القرية عليها،
وبيوتها احلجرية والطينية ال�ضاربة يف أ�عماق التاريخ هي أالخرى
عند أ��صابع أ�قدام جبال القد�س ،أ�ما أ��شجارها فتزين اجلبال الوعرة
�شرقي القرية ،ينعم أ�هلها بعي�ش هادئ �صيف ًا على ثمار التني وال�صبار
والعنب ،ويخزنون ثمار الزيتون مملح ًا أ�و يع�صرونه بطرق بدائية يدوية
للح�صول على حاجتهم من الزيت ل�شهور ال�شتاء الباردة ،ي�سهرون
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وميرحون وحتم ّر ب�شرة وجوه معظم أ�هايل القرية �صيف ًا ،ويقبعون يف
بيوتهم احتماء من الربد �شتاء ،ثم تبد أ� حمرة وجوههم تخبو ًأ
قليل
ًأ
قليل ،وتذوب أ�غلب الدهون التي اكتنزتها أ�ج�سادهم �صيف ًا ،لعدم توفر
أالغذية الكاملة أ�و لعدم متكن معظمهم �شراءها من املدن البعيدة،
يتزاورون وي�شربون ال�شاي القليل أ�و القهوة يطبخونه على نار احلطب
من تقليم أ��شجارهم ،أ�و يتجمعون لل�سمر ولالحتفاء ب�ضيف أ�و غريب
يزور القرية يف م�ضيف ،وقد يح�ضر �شاعر �شعبي مع ربابته لريوي لهم
ق�ص�ص ًا من أ�لف ليلة وليلة ،أ�و �سرية الزير �سامل أ�و حرب الب�سو�س.
�سامي ال يختلف عن أ�والد القرية� ،إال أ�نه ولد هادئ كتوم م�سامل،
مع أ�نه يلعب ويعبث ويحب ويكره ،يغيظ ،ويناف�س ،يتفوق ويت أ�خر ،كل
ذلك بهدوء ،ويحر�ص على أ�ن ال يظهر عليه أ�ي �صفة من تطرف أ�و تفوق
أ�و جهل أ�و فتور أ�و خور .وباالخت�صار كان حري�صا على احلياة ورمبا
أ�قرب �إىل اجلنب منه �إىل ال�شجاعة .ال تلومه لو �سمعت وجهة نظره،
� أس�لناه مرة ملاذا حتمل خنجر ًا �صغري ًا خمفي ًا دائم ًا عن أ�عني أالوالد
والرجال؟
 والدي كبري يف ال�سن ومقعد ،وال ي�ستطيع أ�ن مينع عني اعتداءاتأالطفال أالقوياء ،فهذه تقدم يل بع�ض الدعم .لكن �سامي تدب فيه
ال�شجاعة حني تكون وداد معه ،وخا�صة حينما ميار�سان لعبتهما املف�ضلة،
حيث يركبان أالتان أ�و ميتطيان غ�صن �شجرة التني الكبرية ،ت�شد على
خا�صرتيه وتلت�صق به يف احلالتني ،أ�و يتقابالن فوق الغ�صن ،تناوله
طعام ًا أ�و ي�ضحكان ويتقاربان ،تقول له عيناك وا�سعتان هذا اليوم ،أ�و
يقول لها �شعر ر أ��سك غري نظيف ،فتغتاظ منه وجتيبه ب أ�نها غ�سلته قبل
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أ�ربعة أ�يام ،ثم تتح�س�س �شعرها وتقول له ،تف�ضل �إمل�س بنف�سك النظافة،
هل ترى قم ًال أ�و �صيبان ًا أ�و أ�ي غبار يعلق ب�شعري ،أ�و بجلدة ر أ��سي؟
يتلم�سه وتغو�ص أ��صابعه يف ثنايا �شعرها الكثيف البني ،فيزداد تهدله
على كتفيها ويغطي جزء ًا من فتحة قمي�صها الوا�سعة ،يف حني توا�صل
مد عنقها واالقرتاب من �سامي ،بل وحتني عنقها له كي يت أ�كد من نظافة
يح�س بن�شوة غريبة ،ولكنه ال ي�شهد لها بنظافة ال�شعر أ�و
�شعرها� ،سامي ّ
الر أ��س ،وبل وال يعلق ،بل يكتفي به ّز ر أ��سه ،ويعود لرد �شعرها وي�شرتكان
يف مللمته خلف رقبتها و أ�ذنيها.
متدد االحتالل ال�صهيوين و أ�و�شك على ابتالع "بيت �سريا" حاول
الغزاة تهجري أ�هلها لي�صبحوا رقم ًا �صغري ًا �إ�ضافي ًا ألكرث من مليون
الجئ ا�ضطروا لهجر مدنهم وقراهم عام  ،1948لكن وبرغم قلة عدد
رجال "بيت �سريا" ون�سائها القادرين على حمل ال�سالح �إال أ�نهم �صمدوا
يف مواجهة الرتويع من جريان ال�سوء ،احتملوا اجلوع والعري أ
والمرا�ض
و�شح املياه ،هزلت أ�ج�سادهم ،وذابت �شحومهم ،و�شحبت وجوههم،
وطوت خ�صور أالمهات وال�صبايا يف قرية بيت �سريا ،معظمهن أ��صبحن
ك أ�عجاز نخل تتحرك ببطء ،ي�سرين كفزاعات حتركها اجلن وال�سحرة
أ
والمل يف أ�زقة �ضيقة متعرجة� ،شوارع آ
ملى بالرتاب واخلرافات
أ
والطالل ،ويفئن �إىل أ��شجار الزيتون العتيقة الرومية على أ�طراف
القرية للراحة أ�حيان ًا.
ت�صارع أ�هل قرية بيت �سريا مع الغزاة على ال�شريط ال�سهلي الذي
ورثوه عن أ�جدادهم ،متلكوه ر�سمي ًا لكن حكومة االنتداب مل تقبل ت�سليم
القرويني أ�ي �صكوك ر�سمية ألمالكهم ،خدموا أ�ر�ضهم وفلحوها على
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مدى القرون وال�سنني ،وظلوا مطالبني يدفع �ضريبة �سنوية عنها ،اعتنوا
بتلك املوار�س من أالر�ض ،اعتزوا بها و أ�عزوها ،ت�شبثوا بتلك ال�شرائط
من أالر�ض ال�سهلية اخل�صبة ،واعتا�شوا على احلبوب التي تنتجها كل
عام ،كالقمح والذرة وال�شعري والقثاء وبع�ض اخل�ضار والبقوليات،
ويف �صيف عام  1951اتفق النا�س بعد �صالة الع�شاء على أ�مر.
�سيخرج أ�هل القرية ،كل القرية ،ال�صغري والكبري واحليوانات ،الذكر
أ
والنثى �سيخرجون بعد الفجر وعلى الندى لقطف مو�سم الذرة� ،سبق
وزرعوها مع غروب أاليام أ�و بعد الفجر وقبل طلوع ال�شم�س ،و�سيح�صدون
طعامهم وطعام حيواناتهم قبل ح�ضور دوريات العدو ملر�صد "را�س أ�بو
ع�صفور".
عمل �سامي ألول مرة يف حياته مع أ�فراد العائلة التي ا�ستزرعت
أ�ر�ض والده خمام�سة ،خم�سان لهم وثالثة أ�خما�س للم�ستزرع ،كانت
وداد حتمل �سلة الق�ش قرب �سامي ،وكلما قطع ما يقارب ع�شرة أ�كواز
من الذرة ،أ��سرعت وداد بنقلها �إىل أالكيا�س الكبرية عند طرف املار�س
ال�شرقي.
بد أ� أ�هل "بيت �سريا" بقطف اجلزء الغربي القريب من مر�صد
العدو ،م�سرعني قبل بزوغ قر�ص ال�شم�س ،وقبل و�صول دورية امل�ستقوين
ب أ��سلحتهم أالوربية احلديثة .ويف اليوم التايل لنجاح أ�هل القرية ،قال
�سامي لوداد يف طفولة بريئة
 أ�ال ترين؟ ال ينفعنا �إال اتفاقنا وم�شاركاتنا و�سرعتنا يف ا إلجناز! أ�مل أ��ساعدك؟ ،و�شاركت معك عائلة " أ�بو ف ؤ�اد"يف القطف؟ ثمأ�ردفت تقول :ليت والدي يقوى على �شراء بندقية حتى أ�تعلم عليها
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و أ�حميك يا �سامي و أ�نت تقطف الذرة أ�و �سنابل القمح من أ�ر�ضنا القليلة
العزيزة الباقية.
طلقات نار من ر�شا�شات تنطلق �صوب املرج من املر�صد الغربي
املرتفع ،والكا�شف ملعظم ما يجري من حركة يف املرج أ��سفل منه� ،صاح
ال�شيخ �صالح " ،انطرحوا أ�ر�ض ًا واحنوا ظهوركم بني أ�عواد الق�صب
الثابتة يف أ�عماق أالر�ض” ،نظر �سامي من بني أ�عواد الذرة التي ت�ص ّر
على ال�صمود برغم قطع ر ؤ�و�سها ،ثم م ّد ب�صره على �سطح أالر�ض أ�مامه
وخلفه وحوله ،فلم ير �إن�سان ًا واقف ًا ،وفج أ�ة �صدر نداء ملهوف ي�ستغيث
 جملي! جملي! ،بعريي ،بعريي! أ��صيب جملي يا نا�س ،هل منيحمل �سكينا؟ نريد ذبحه حتى ال ي�صبح فطي�س ًا ،ف أ�جابه احلاج ذياب
�سن أ�كله حال ًال ز ً
الال حتى لو مل نذبحه ،ثم علق أ�بو حرب ب�سخرية
مريرة :مرت أ��سابيع مل نذق فيها طعم اللحم ،و�شاء ربك أ�ن نطعم حلم ًا
هذا اليوم وغد ًا� .سنعتربه كال�صيد ونذكر ا�سم اهلل عليه ،ف�صاح أ�بو
عو�ض املعروف بهزله وطي�شه،
 أ�تعني أ�نه ا�ست�شهد ،و أ��ضيف �إىل قائمة املوتى ممن قاوموا الغزو؟وعال �صوت واحد من كبار ال�سن من العاملني يف احل�صاد
 اطمئن لن ت أ�كله ال�ضباع وال الثعالب وال الذئاب وال الذباب ،ولنندفنه �إال يف بطوننا وعقولنا ،مناجلنا كلها �سكاكني.
كانت خطة أ�هل قرية بيت �سريا جاهزة ،توجه خم�سة من �شباب
القرية �إىل �شمال املرج ،وخم�سة �آخرون من جنوبه ،تقدموا غرب ًا يت�سلقون
اجلبل ويحتمون باحل�شائ�ش الربية الطويلة وبال�صخور العالية بعيد ًا عن
مر�صد العدو ال�سامق ،حتى ا�ستحكموا مبحاذاة دورية العدو عن �شمالها
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وعن جنوبها ،وعلى نف�س خط العر�ض تقريب ًا ،وبد أ�وا ي�شاغلون الغزاة
حتى يتمكن أ�هل القرية من �إنهاء قطف مزروعاتهم يف أ�را�ضيهم،
بد أ�وا يتنقلون بني ال�صخور الكبرية ،يتحركون ويلفون يودورون ،دون
أ�ن يكت�شف العدو عددهم أ�و مراب�ضهم ،وهم يطلقون ر�صا�صات متفرقة
من بنادق عثمانية قدمية ،حفظها بع�ض من أ�هل القرية و أ�خفوها عن
مفت�شي ع�ساكر ا إلجنليز الذين اعتادوا على احل�ضور املفاجئ للتفتي�ش
عن ال�سالح يف القرية ،كلما وردت لهم أ�نباء عن وجود بع�ض البنادق
يف متناول بع�ض النا�س .كان الوا�شون من غري أ�هل القرية ،ومع تواجد
عائالت وحمائل خمتلفة يف القرية �إال أ�ن التعامل مع ا إلجنليز أ�و التعاون
معهم كان خط ًا أ�حمر قاتل ،يتناو�شون ويختلفون ،لكن ال يفكر أ�ي نفر
منهم أ�ن يعمل �ضد قريته بيت �سريا ،وال أ�ن يقبل التجاوب مع جي�ش
االحتالل الربيطاين �ض ّد أ�ي فرد من القرية ،وكلما زاد أ�زيز ر�صا�ص
العدو من ر�شا�شاته كلما علت زغاريد الن�ساء والبنات ي�شجعن الرجال
على العمل يف قطف الذرة وظهورهم حمنية ومما كن ين�شدنه (ار�ضي
وعر�ضي أ
للحباب ،واخلاين ماله جواب ،ابنك ورزقك ما حتميه � ،إال
همة ال�شباب).
أ��سرع �سامي �إىل وداد ،واتفقا على اللقاء يف ب�ستان أ�هل وداد ،كررت
وداد رغبتها يف حمل البندقية والتدرب عليها ،قال لها �سامي
	ال أ�ريدك أ�ن حتملي بندقية يا وداد ،يكفي أ�ن تكوين قادرة علىحمل ما أ��ستطيع قطافه من عراني�س الذرة ،لتو�صيلها أ
للكيا�س التي
�سيحملها اجلمل ،و أ�ن تعودي �ساملة ،هيا نركب جذع �شجرة التني
الكبرييف ب�ستانكم ال�صغري كعادتنا كلما التقينا هنا .تبت�سم وداد،
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وتنفرج أ��سارير وجهها.
وحني أ�عاد �سامي �سرد ما جرى يف اليوم ال�سابق ،اعتز والد �سامي
بابنه ،و�شرب ال�شاي معه بح�ضور بع�ض من رجاالت القرية ،ألن أ�هل
قرية بيت �سريا أ�فلحوا يف قطف جميع ثمار الذرة من أ�را�ضيهم �صيف
ذلك العام.
كتبت بال�صيغة أالوىل عام 1962

مالحظة :الق�صة والوزارة خيال وحلم ومل يح�صل ما جاء يف الق�صة على أ�ر�ض
الواقع.
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Author’s words
I‘d like to begin with thanks to God for once
again blessing me with the vision and creativity
to write literary books, which will have a positive
impact on people’s lives and minds now and then.
The literature explains the history writings. When
the story is real, then it is addition to published
history or explains the atmosphere of the incident
in a better way and with different attractive style of
writing. But if it is fiction, the writer cannot isolate
or pull himself from his community and residence
completely, so the story will form an idea about
the incidents that happened or claimed in the story
according to writer minding.
My goal in publishing is to share my thoughts
and efforts with readers, the same way I used to
read to others in my childhood and, in later years
as well as entertainment at present.
I found myself devoted and totally involved in
my writing as a career. Except my deceased dear and
beloved father who died since over half a century
ago, I do not see any one who ever encouraged
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me or even inspired me. My father implanted the
seeds of literature loving and reading in me. Then
I took the mission of educating myself by myself
seriously. He made it the same way to himself with
the very limited sources of knowledge and books.
My way was almost the same with little difference
due to time change, but the poverty and short of
books were the common factor.
Everybody around me formed an obstacle to what
I need. But because I can create ideas, overcome
difficulties, and can make things happen, I worked
myself out my way alone and after a long long
sufferings and struggle to own the modest financial
possibilities which enabled me to devote more of
my effort and time to my career in writing and to
improve and widen my life and mind frames. I spent
long times in school library. I worked very hard
to buy some books, and used all kinds of tricks to
convince my friends to let me borrow books from
them.
I kept hiding myself and refraining from telling
anybody about what I want to be. I wanted to be
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a well known writer. And that is why I hid all my
writings from anybody until 1992. In fact I tried to
publish some of my stories earlier in the seventies,
and made it partially as testing, but under funny
names or girls’ names. But I wasn’t myself satisfied
with the quality of my stories when I compared it
with the better ones from others.
Today I would say to my reader that I tried to
brief my feelings this year and for the first time
in English after eight books before this volume. I
hope to meet you again with the tenth new book
after this one, Inshallah!
Nazek
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امل ؤ�لف يف �سـطور -نازك �ضمرة
نازك �ضمرة قا�ص وروائي ومرتجم أ�ردين من أ��صل فل�سطيني،
ع�ضو رابطة الكتاب أالردنيني ،وع�ضو احتاد أالدباء العرب ،ولد عام
 1937يف قرية بيت �سري ًا ،ويحمل ماج�ستري �إدارة أ�عمال من أ�مريكا
عام  . 1976عمل مدر�س ًا يف مطلع �شبابه ثم مرتجم ًا  ،وبعد درا�سته يف
أ�مريكا عمل مدير ًا ألكرث من �شركة يف ال�سعودية أ
والردن  ،أ�ثناء ذلك
جتول كثري ًا يف العامل �شرقه وغربه .
ت أ�ثر يف طفولته بوالده الذي كان معلم ًا وخطيب ًا يف امل�سجد ،حفظ
على يديه الكثري من ال�شعر والقر�آن أ
والدب.
كتب وما زال يكتب للكبار أ
وللطفال�،صدرت له جمموعته الق�ص�صية
أالوىل(لوحة وجدار)عام  ،1994ثم املجموعة الق�ص�صية التالية
(�شم�س يف املقهى ) عام  ، 1996ثم رواية اجلرة عام  ،1997وبعدها
رواية(غيوم) عام  ،1999وجمموعة ق�ص�ص ق�صرية جد ًا بعنوان (بع�ض
احلب) عام  2002ثم كتاب حكايات عاملية أ
للطفال عام  ،2004ثم
روايته الثالثة (ظالل باهتة) عام  ، 2006وجمموعة ق�ص�ص ق�صرية
بعنوان (امل�شلول واجلرف) عام 2008
يكتب أ�و يرتجم مواد أ
للطفال أ�ثناء ذلك و ما زال لديه الكثري من
املخطوطات روايات وق�ص�ص للكبار أ
وللطفال ،ومرتجمات من ال�شعر
والنقد والق�صة عن اللغة ا إلجنليزية ن�شر معظمها يف ال�صحف املحلية
والعربية أ�و املجالت.
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