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الطريان

مل يكن مبارك، الذي حيرس آالف الدجاج يف معمل للدواجن يقع يف 
جنوب البرصة، حيلم بالطريان. لكنه طار مرتني، ليس عىل متن طائرة، أو 
بواسطة منطاد، أو مظلة، وال حتى عىل جناحي مارد، أو بساط سحري، 
مثل�ام حيدث غالبًا يف حكايات أل�ف ليلة وليلة. كام أنه مل يكن من أنصار 
ابن فرناس احلامل بالرفرفة واألعايل، لعلمه أن أمرًا كهذا سينتهي به يومًا 

إىل أن يصبح كومة من العظام املهّشمة عىل قارعة الطريق. 

ط�ط ل�ه مس�بقًا، بطريقة  ببس�اطة، لق�د ط�ار مب�ارك ع�ىل نح�و مل يخُ
أوكروباتي�ة، دراماتيكي�ة، وجنونية، ال حت�دث إال يف اخليال، أو يف حال 

كان املرء فاقدًا عقله. 

املرة األوىل التي طار فيها مبارك كانت أثناء انسحاب اجليش العراقي 
هناي�ة حرب اخلليج الثانية عام 1991. طار لث�واٍن، حلظة قصف عجلة 
اإليف�ا التي كانت تقل، باإلضافة إليه، أكث�ر من أربعني جنديًا هاربًا من 

نريان الطائرات األمريكية. 

أخُزهق�ت أرواح مجي�ع اجلن�ود، وتطاي�رت أوصاهل�م، إال ه�و، نج�ا 
بأعجوبة. كخُرس كتفه ورقبته، جراء ارتطامه بأرض سفوان الرملية. وعىل 
الرغ�م م�ن أهنا كانت جمرد ثواٍن، إال أن مب�ارك جنح إىل أقىص ما يمكنه 
م�ن الدعاب�ة والتهريج. فام أن اس�تعاد وعيه، وبدأ بالتع�ايف من إصابته، 
حتى راح يروي لرفاق�ه وأقربائه عن رحلته تلك. طريانه العجيب فوق 

الصحراء الرملية. 
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"صادف�ت الكث�ري م�ن الطيور، ون�اورت صاروخ باتري�وت كان يف 
طريق�ه إىل اع�راض أح�د الصواري�خ أرض – أرض العراقية, حتى أين 
ملح�ت من موقعي هن�اك، اجلنرال شوراس�كوف، وهو يوق�ع مع وزير 

الدفاع العراقي وثيقة االستسالم !" 

يقول مبارك، فيضحك احلضور، ويرّبت أحدهم عىل كتفه، متناس�يًا 
أن�ه مصاب، فتزداد القهقه�ة، وتزداد معها نكات اجلن�دي الطائر، خفة 

ومرح.  

عندم�ا اندلعت احل�رب الثالثة، يف ع�ام 2003، كان عمر مبارك قد 
قارب اخلمسني عامًا. أصبح يميش مائاًل برأسه وكتفه نحو جهة اليسار، 
ونمت له حدبة بس�بب اإلصابة، ليس�تحق نتيجة ذلك راتبًا تقاعديًا من 
احلكوم�ة، لكن�ه كان راتب�ًا ضئي�اًل ال يكف�ي إلعال�ة أرسة متكون�ة من 
أح�د عرش ف�ردًا. فاضط�ر إىل العم�ل، كح�ارس، يف معم�ل للدواجن 
يق�ع بالقرب من مس�كنه، كان يق�ي فيه أغلب وقته، تص�م أذنيه قأقأة 
الدج�اج املزعجة، وتزك�م أنفه رائحة الذروق، وهي�دده مرض انفلونزا 
الطيور، الذي يتفش�ى بني الدجاج بني فرة وأخرى. لكن مبارك مل يكن 
يعب�أ ب�كل هذا، فقد خ�ر ظروفًا ومواق�ف صعبة، ليس أقله�ا خطورةً  

طريانه، الذي حتول إىل أسطورة صغرية يتفكه هبا الناس. 

لقد نجا من احلرب مرات عديدة، وعرك الرصاص والقنابل بأظفاره 
وأسنانه، فام بالك بعدوى تنقلها كائنات ضئيلة وبليدة كالدجاج ؟ 

"سأموت مثل طائر حمّلق !" 

ي�ردد مبارك، لكن عىل س�بيل اهلزل ال اجلد. م�ع أن هناك من تنبأ له 
بذلك، امرأة غجرية قرأت طالعه ألمه، حني كان صغريًا. 



13

حييييييييروب

 أثن�اء تل�ك احل�رب، ويف واح�دة من رضباهت�ا العش�وائية، قصفت 
إح�دى الطائ�رات األمريكية معم�ل الدواجن، وفرمت مجي�ع الدجاج 
فيه. وكام لو أن عليه أن يطري يف كل حرب، بدأ السكان يتساءلون عام إذا 
ط�ار مبارك هذه املرة أيضًا. هرعوا إىل املعمل، فلم جيدوا س�وى الدمار 
الذي حلقه بش�كل بعث اليأس يف نفوس�هم، اليأس م�ن جدوى العثور 

رست مع الدجاج املسكني.  عىل جثته، التي يبدو أهنا هخُ

لك�ن، وحدث ه�ذا فجأة، بينام ه�م يلغطون بش�أنه، رأوه يرج من 
حت�ت األنق�اض، وكان مرضج�ًا بالدم�اء، ومغلفًا بالري�ش من أمخص 

قدميه إىل رأسه. 

كان يرنح يمينًا ويسارًا، فاردًا ذراعيه كجناحني. 

كان يطري.. يطري.
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اململحة

ظ�ن األطباء يف البداي�ة، أنه مصاب بداء الصدفية. قبل أن تكتش�ف 
جدته، بالصدفة، أن ما يتس�اقط منه، كلام هرش موضعًا يف جس�ده، إنام 

هو ملح.

"إنه مالح !" 

صاحت، بينام هي تتذوق ش�يئًا، من القرشة البيضاء التي تطايرت يف 
اهلواء، عندما كانت تفيل ش�عره. ثم دعت مجيع أفراد األرسة، إىل تذوق 

ذلك النثار. 

"هل رأيتم ؟" كانت تقول، وس�ط دهش�ة ووج�وم العائلة:" أمل أقل 
لكم أنه مالح !" 

أح�اط به أفراد األرسة وعدد من األق�ارب، راحوا يبللون أصابعهم 
بلعاهب�م، ويمرروهن�ا ع�ىل ذراع�ه م�رة، وع�ىل وجه�ه مرة أخ�رى، ثم 
يلعقوهن�ا. حيدق أحدهم يف وجه اآلخر بذه�ول. وكام لو أن طعمه راق 
هل�م، أع�ادوا الكرة، ليتأك�دوا إن كان ما جربوه منذ قلي�ل حقيقة أم من 
أالعي�ب اخليال. أخته الكرى مل تص�دق، أصاهبا الغثيان، وعزت األمر 
إىل اضط�راب مجاعي يف حاس�ة التذوق. إحدى اخل�االت عقبت عليها 

قائلة بنرة توبيخ:

"إن كان ثم�ة اضط�راب فه�و يف عقل�ك أنت يا بن�ت. كل هذا امللح 
وتقولني اضطرابًا ؟!" 

عامًا بعد عام، كان مجال يف طريقه، إىل أن يصبح كائنًا ملحيًا. مل يزعج 
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ذلك أهله. حتى أن أمه مل تعد تشري امللح. إذ كان يوفر هو هلا ما حتتاجه 
من امللح اجليد، أثناء الطهو. وما يفيض عن احلاجة، تعطيه للجريان. 

وباس�تثناء ه�ذه احلال�ة الن�ادرة، مل يكن مج�ال يعاين من أي مش�كلة 
صحي�ة، بل عىل العكس كانت مناعته ضد األم�راض تزداد، كلام ازداد 
انتاج جسده من امللح، خصوصًا يف فصل الصيف، عندما تفرز مساماته 
كمي�ات كبرية م�ن العرق، الذي رسع�ان ما يتح�ول إىل طبقات ملحية 
تطفو عىل جلده، فتقوم أمه بكش�طها فور اس�تيقاظه م�ن النوم صباحًا، 
لتمأل منها ما يعادل كيلو غرام من امللح اخلايل من الشوائب. مل تعد هذه 
الظاهرة تسبب له الضيق. لقد تكيف مع وضعه االستثنائي منذ الصغر، 
واعتاد عىل تسمية الناس له بجامل املالح أو األملح. طاملا كان بعيدًا عن 
احلسد، فال أحد يتمنى أن يولد له ابن، حيتوي عىل هذه النسبة اهلائلة من 
امللوحة. عامته متننَي لو أنه يدر بدل امللح نشارة الذهب، وخاالته فّضلن 

األملاز.

"لكن.. ملح ؟!" قالت إحداهّن بنرة عرت عن خيبة أملها:" وهل 
هناك أرخص من امللح ؟!« 

"الراب !" أجابتها األخرى. 

"ينقصنا ولد ينفض الغبار لنصاب بالربو !" 

بدأ األوالد يف املدرسة يزعجونه، ويناكفونه متى ما كان هناك مناسبة 
جلعله عرضة للسخرية.

"تنقصك بعض التوابل يا ولد حتى نودعك الفرن !" 

ومل يكن هو ليس�كت عن مشاكس�اهتم، فيأخذ شيئًا من ملحه ويذره 
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يف أعينهم. ودائاًم ما تفحمهم ردوده:

"ع�ىل األق�ل، املل�ح أفضل م�ن القمل الذي يعش�ش يف رؤوس�كم 
ويأكل آباطكم !"

كان حلي�اة العائلة طعم يف تلك األيام. حت�ى اندلعت احلرب يف عام 
1980. وس�يق مج�ال ليختف�ي بني رحاه�ا، يف بقعة ملعون�ة من أرض 
الب�رصة، يعرفها اجلن�ود، تخُدعى اململحة، تقع غ�رب مدينة الفاو، أقىص 

اجلنوب العراقي، حيث دارت هناك أكثر املعارك دموية.

بع�ض الناجني من احلرب، قالوا أنه قخُتل، لكنهم مل يعثروا عىل جثته. 
والبع�ض اآلخر قالوا أن اإليرانيني أرسوه، إال أن ش�يئًا منه، رس�الة أو 
برقية، مل يصل إىل ذويه. انتهت احلرب، ومّل اجلميع من االنتظار. وبني 
قيل وقال، عىل مر السنني، ضاع كل أثر جلامل، حتى حتول يف النهاية إىل 

مثٍل يرضبه الناس كناية عن الضياع، االختفاء، والتاليش إىل األبد.    

وحده�ا أمه، التي مل يعد حلياهتا وال لطبيخها من طعم، قضت البقية 
م�ن حياهتا بالردد عىل مقر منظمة الصليب األمحر يف البرصة، لتس�تعلم 
منه�م مص�ري ابنها الذي، ك�ام لو أنه من املل�ح جاء وإليه ع�اد، مل يعثروا 
ل�ه عىل رف�ات يف تل�ك األصق�اع امللحية. كان�ت تقي هناره�ا هناك، 
تس�أل الرائح والغادي عن مجال، وتلّوح للامرة بصورته، مرددة عبارهتا 

الشهرية:

"ابني مجال... فص ملح وذاب !" 
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دورة األلعاب البذيئة

كثريًا ما يتجش�أ خضوري. أصبح األمر خارج سيطرته، منذ أن كان 
طف�اًل، يمص إهبامه ويعضعض أصابع قدميه، ويطلق رحيًا مل تنفع معها 
أرشب�ة النفخة والتفخ�ة والكنداغ. ف�ام أن يتذوق ش�يئًا، وإن يكن ماء، 
حتى يبدأ بالتجش�ؤ، ويطلق الريح من معدته عر فمه بصوت أقرب إىل 

خوار الثور. األمر الذي طاملا أشعره باإلحراج. 

وكان خض�وري ق�د اعت�اد ع�ىل التعريف بال�يشء ال�ذي يتذوقه أو 
يأكل�ه، بعد كل مرأة يتجش�أ فيه�ا. فهو عندما يأكل دجاجًا فإنه يتجش�أ 
ويقول بعدها دجاج. وعندما يأكل س�مكًا يتجشأ ويقول زفرة ! وهكذا 
ه�و احلال مع باق�ي املأكوالت، أو أمور احلياة واحل�وادث التي يتعرض 

هلا. 

وقد حيصل أن يعطي خضوري فكرة مغايرة عن اليشء الذي يتذوقه 
أو حيدث له، تعّر عن اش�مئزازه أو تلذذه. فحينام اختفى يف أحد األيام، 
�ئل أين كان ؟ أطلق جش�أة  ث�م ظه�ر فجأة وكان يف ح�ال يرثى هلا، وسخُ
طويلة ومريرة ثم قال بعدها: خراء ! فعلموا يف حينها أنه كان يف السجن. 

وعندما جتشأ وقال: دمار ! علموا أه تزوج. 

وعندما جتشأ وقال: سخام ! علموا أنه سيق إىل احلرب. هناك حيث 
سمع يف الثكنة التي انتهى إليها، عىل مقربة من احلدود، أن بعض اجلنود 

ينظمون دورة رسية لأللعاب البذيئة. 

وفض�اًل ع�ن س�باق التجش�ؤ، كان هناك س�باقات تنافس�ية أخرى، 
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مثل س�باق رسعة االس�تمناء، وأقوى صوت ريح، وأطول رش�قة بول 
وبصقة. إال أن أكثر اجلنود اشركوا يف سباق االستمناء، طمعًا يف تصفح 

لبت خصيصًا لتحفيز رغبات املشاركني.  جمالت العري التي جخُ

أما يف س�باق التجش�ؤ، فقد تناف�س مع خضوري ثالث�ة جنود. وقد 
افتتح األول الس�باق بجش�أة قوي�ة، وع�ّرف بعدها باليشء ال�ذي أكله 
قائاًل: كراث ! وجتش�أ اجلندي الثاين وقال: فاصوليا ! ثم جتش�أ اجلندي 
الثال�ث وقال: بس�طال ! وعندما جاء دور خضوري ليتجش�أ، ومل يكن 
ق�د دخل معدته ش�يئًا حتى تل�ك اللحظة، وقد حدث ذل�ك فجأة ومن 
دون س�ابق، س�قطت قنبلة وس�ط اجلنود يف س�احة العرضات، وانترش 
دخ�ان كثيف، ومل يعد يخُس�مع ألح�د صوتًا، وليس ثم�ة أّنة جلريح، عدا 
خطوات خض�وري الذي هنض من بني األش�الء، وراح جيرجر بقدميه 
مرنح�ًا، والدخ�ان يتصاعد من جس�ده املمزق، حتى جث�ا عىل ركبتيه، 

وجتشأ للمرة األخرية، صائحًا بمرارة: مووووت !



19

حييييييييروب

وطن

باإلضافة إىل يديه، فقد وسام عائلته بالكامل، بسبب صاروخ كروز 
أخُطل�ق من إحدى حام�الت الطائرات األمريكية يف ح�رب اخلليج عام 
1991، وس�قط ع�ىل منزهلم الكائ�ن يف مدينة البرصة. كان عمره س�تة 
أش�هر وقتذاك، ومل ت�زل صورته وهو عىل هذا احل�ال، جرحيًا ومن دون 
يدين، مت�أل الصحف والقن�وات التلفازية، حتى قررت عائلة اس�رالية 

تبنيه. 

وهك�ذا، ت�م نق�ل وس�ام ع�ن طري�ق منظم�ة الصلي�ب األمح�ر إىل 
ملب�ورن، وصار بمعية تل�ك العائلة يف غضون ش�هر. ترعرع يف كنفها، 
أس�موه م�ارك وأخُحاطوه بكل أش�كال الرعاية والعطف. تعّلم، يف س�ن 
اخلامسة، الكتابة بقدمه اليمنى وأجادها بمرور الوقت، إىل احلد الذي مل 
يك�ن يواجه فيه صعوبة يف أداء فروضه املدرس�ية، يف املراحل األوىل من 
دراس�ته. ثم بدأ باس�تخدام الكومبيوتر، وأتقن الرس�م بكلتي قدميه يف 
النهاية. كان ولدًا ذكيًا متعدد املواهب، مل تثنه إعاقته عن ممارسة هواياته 
املفضلة، ككرة القدم، والرس�م، الق�راءة، الكتابة، إذ اعتاد الرضب عىل 
أزرار الكيب�ورد بأصابع قدميه، ليكتب قصص�ه وخواطره األدبية. كان 
مثل�ه األع�ىل، أثناء ذلك، الكاتب االيرلندي كريس�تي براون، الذي قرأ 
روايته ساقي اليرسى وتأثر هبا، عندما أهداه إياها والده بالتبني، يف عيد 
ميالده العارش. شاهد بعدها الفيلم الذي يروي قصة حياته، ومنذ ذلك 
اليوم وهو يمنّي نفسه بكتابة قصته أيضًا. كان مغرمًا بدانيال دي لويس، 
الذي أدى دور كريس�تي بمنتهى التقانة. يف حني كان يرى أمه بالتبني يف 
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بريدجت براون األم التي مثلت دورها بريندا فيكر. 

بلغ وسام الثالثة عرشة، وكل ظنه، طيلة األعوام املاضية، أنه اسرايل، 
وأنه فقد يديه يف حادث س�ري كام أخُخر. األمر الذي أّرق عائلته بالتبني، 
فق�ررت يف إثره إخب�اره باحلقيقة، قبل أن يعلمها هو بنفس�ه، من خالل 
مش�اهدة أحد التقارير املصورة عنه، منذ ثالثة عرش عامًا، أو ربام جيد يف 

النهاية من يره بذلك، من زمالئه يف املدرسة.

حدث ذلك حتديدًا عشية اهلجوم األمريكي عىل العراق عام 2003، 
بحض�ور أح�د األطباء النفس�يني. وقد تول�ت والدته مهم�ة إخباره، يف 
وق�ت كان البقية من أفراد العائلة االس�رالية حييطون ب�ه ويرقبون ردة 
فعله، وكيف سيس�تقبل خرًا كهذا. تزامحت األفكار يف رأس كل واحد 
منه�م، هذا يتوقع أن جيهش بالب�كاء، وذاك يتوقع اهنياره، وآخر يتخيله 
وهو غاضب ويلقي بالالئمة عىل أبويه، ألهنام تأخرا يف كشف حقيقة أنه 

أبن متبنى. 

إال أن شيئًا من ذلك مل حيدث، وكام لو أنه كان يعلم بكل ما اجتهدت 
األم من أجل تبسيطه، لتخفف بذلك من أثر الصدمة املحتملة، التي قد 
يتع�رض هلا، ب�دا الفتى هادئًا، ومل تظهر عليه أي إش�ارة تدل عىل ذهوله 
أو اندهاشه املّر، أو حتى شعوره باخليبة. كان ينظر حوله، ويعّلق نظراته 
يف وجوهه�م، كأن�ه يق�ول: ال تكرثوا أب�دًا، فهذه امل�رأة التي جتلس إىل 
جانب�ي ه�ي أمي، وه�ذا الرجل اجلال�س إىل يميني ه�و أيب، وتلك هي 
أختي املشاكس�ة، وذاك الصبي الذي جيلس إىل جوارها هو أخي، وهذا 
البي�ت بيتي، واس�راليا بلدي. لكنه مل ينطق بح�رف واحد من كل هذا، 
ورغ�م ذلك أح�س اجلميع باالس�رخاء. إذ، وعىل ما يظهر، أن وس�ام 
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اجت�از املحنة. فهو، كام يعلمون، ولد ذكي، هادئ، مل يكن طائش�ًا يومًا، 
وها هو اآلن يتجرع مرارة احلقيقة بروح رياضية. 

بعد ذل�ك، أخرج الطبيب خارطة العامل، ووضعها أمام وس�ام، عىل 
الطاول�ة يف غرف�ة املعيش�ة. ثم طل�ب منه حتدي�د موقع الع�راق يف تلك 
اخلارط�ة، متناس�يًا أن الصب�ي م�ن دون يدي�ن يمكنانه من اإلش�ارة إىل 
األشياء. وبينام كان الطبيب حياول التخفيف من ال�تأثري الواضح لكبوته 
عىل اجلميع، كان وس�ام قد انحنى عىل اخلارطة، ليش�ري بشفتيه إىل موقع 

العراق فيها. 

كان لقبلته، حينئذ، صوتًا يشبه كثريًا صوت من التقم حلمة ثدي أمه 
للمرة األوىل.
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الفزاعة

بالتزام�ن م�ع وقف إطالق الن�ار، بني العراق وإي�ران، عام 1988، 
اكتش�ف فصيل من املش�اة أهنم يف حقل ألغام. عرف�وا ذلك من حكيم، 

وهو جندي أول، داس عىل أحد تلك األلغام. 

أصيبوا بالذعر، لكنه�م مل يركوه وحيدًا، خالل نصف النهار األول 
ع�ىل األق�ل. إذ بدأوا بعدها باالنس�حاب، واحدًا يف إث�ر اآلخر، بداعي 

جلب املساعدة. وكان كلام غادر أحدهم ال يعود. 

بق�ي اجلن�دي أول حكي�م وحيدًا. مل يتح�رك من مكانه أبدًا، خش�ية 
أن ينفج�ر اللغم، ويبر له س�اقه، يف أقل التقدي�رات. هذا إن مل حييله إىل 

أشالء. 

بمرور الوقت، وبعد أن أخُعلن عن انتهاء احلرب رس�ميًا، وتم حتديد 
املنطق�ة، التي وجد نفس�ه نابت�ًا فيها، باألس�الك الش�ائكة، والعالمات 
التحذيري�ة من وجود حقل ألغ�ام، وعودة املزارع�ني إىل حقوهلم، التي 
عّمروها، وزرعوه�ا بأصناف املزروعات، حتى أصبحت خرضاء. بعد 
هذا كله، صار اجلندي أول حكيم يخُعرف، بني فزاعات احلقول املجاورة، 

بفزاعة حقل األلغام. 

إذ رأت�ه تلك الفزاعات، وهو يطرد الغربان والعقبان، لكي ال تطول 
بمناقريه�ا عظ�ام أفراد الفصي�ل املتناثرة يف احلقل منذ س�نوات، أولئك 

الذين غادروا ومل يعد أحد منهم.
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طعم املوت

عندما عاد عطوان إىل مس�قط رأس�ه، يف شبه جزيرة الفاو، يف اجلنوب 
الرشقي من البرصة، بعد احلرب العراقية اإليرانية بسنتني، وجد أرضه قد 

حتولت إىل سباخ ملحية.

كان املل�ح يغط�ي كل ش�ر من تل�ك األرض. وال أث�ر للنخيل الذي 
كان يظلل بس�عفه مس�احات واس�عة مزروعة باحلناء. متالكه احلزن، بينام 
ه�و ينق�ل برصه يف أنح�اء أرضه اخلرب�ة. تذك�ر طفولته وصباه وش�بابه، 
حي�ث ترعرع يف هذه البقعة، وقىض أمجل س�نوات حياته، قبل أن تتحول 
إىل س�احة للمعارك الرشس�ة والوحش�ية خالل احلرب، التي س�قط فيها 
ع�رشات اآلالف من اجلنود العراقيني واإليرانيني، وكانت ما تزال ميدان 
اش�تغال منظم�ة الصليب األمحر الت�ي يبحث أفرادها حت�ت األرض عن 
رف�ات اجلن�ود املفقودين من كال الطرف�ني، إال أن ثمة ما يعيق عملها عىل 
ال�دوام، وهي تل�ك األلغام التي عجزت احلكومة ع�ن رفعها حتى ذلك 
الوقت. وها هي اآلن قد استحالت إىل أرض بور، جرداء، ال حياة فيها.

فجأة، وكام لو أن ثمة من أوحى له بذلك، قرر عطوان إحياء األرض. 

***

مل مت�ِض س�وى أي�ام قالئل، حت�ى بارش عط�وان عمله، يس�اعده عىل 
ذلك أوالده اخلمسة. عمل اجلميع هبمة ونشاط. كشطوا امللح عن سطح 
األرض، ثم حرثوها، ثم قاموا بتنقية الربة وقلبها وتسميدها، ثم رشعوا 
بنثر البذور، وثّبتوا فزاعات مليئة بالتبن وألبس�وها ثياب املوتى التي عادة 



24

ال طواحني هواء يف البصرة

ما تخُرمى يف االهنار اجلافة، ووقفوا هناك يتخيلون ازدهار األرض بأصناف 
معين�ة من اخل�رضاوات، طامطم، خيار، بطاطا، س�بانخ، لوبيا، س�لق. مل 
يتبق س�وى مرحلة السقي، وأما هذه فقد فكر عطوان بجلب املياه العذبة 
بواسطة مركبات حوضية كبرية. األمر الذي مل يكن مستحياًل بقدر ما كان 
مكلف�ًا، لكن إرادة الفالح البرصي، الذي ناهز الس�تني من العمر، كانت 
أقوى من أن تنتكس بسهولة. وبالفعل، اجتهت يف اليوم التايل مخس عرشة 
س�يارة حوضي�ة مليئة باملي�اه العذبة إىل األرض، وق�ام اجلميع باإلرشاف 

عىل سقيها حتى فاضت وارتوت وكادت أن تنطق بذلك. 

بع�د أن انته�ى كل ذل�ك، وقف عطوان ع�ىل أرضه متخ�رّصًا، يتأمل 
م�ا تم إنج�ازه. ختّيل األرض وقد حتولت إىل بس�تان أخ�رض كام كانت يف 
املايض، ميلء باخلرض والفاكهة واملحاصيل الزراعية. انفرجت أس�اريره، 
وعاد إليه األمل، وش�عر باالرتياح، فها ه�ي أحالمه تتحقق، وما هي إال 

عدة أشهر حتى جيني ثامر تعبه.

إال أن ثمة ما طرأ ومل يكن يف احلسبان.

فف�ي غروب أح�د تلك األي�ام، التي أعقبت هن�ارًا من الس�قي باملياه 
العذب�ة، هن�ض فصيل م�ن اجلنود املدفون�ني حت�ت األرض، منذ احلرب، 
ومه�وا باملغادرة. أجفل الف�الح البرصي وأحس بالذنب ي�أكل قلبه، كام 
ل�و أن�ه طردهم من بيت�ه وليس من أرض�ه. وضع يديه فوق رأس�ه وراح 
يولول وس�ط دهش�ة وذهول أوالده. ركض يف إثر اجلنود حتى حلق هبم. 
كان�وا أربعة ع�رش جنديًا مثقلني باألوحال وتراك�م الزمن. مل يتعرف عىل 
هويتهم، ومل يكن ذلك مهه. استوقفهم وراح يتوسلهم بالعودة إىل أرضه. 

"عفوًا أهيا اجلنود« قال هلم:" مل أقصد إزعاجكم، ولو كنت أعلم أنكم 
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تسكنون باطن هذه األرض، ملا جترأت عىل ايقاظكم !" 

"ال حت�اول ي�ا ش�يخ" قال أحدهم وه�و يعيد فص عين�ه اليمنى الذي 
انزلق من حمجرها فجأة:" ليس لنا مكان يف هذه األرض بعد اآلن" 

"ملاذا ؟" سأله الفالح البرصي بتوسل:" أين تريدون الذهاب ؟" 

"إىل م�كان آخر" أجابه جندي آخ�ر بينام هو ينتزع رصاصة صدئة من 
رأسه:" مكان يتوفر فيه امللح عىل نحو كاٍف" 

"مل�ح ؟!" ص�اح الفالح ك�ام لو أنه أصي�ب بصعقة:" وم�ا حاجتكم 
للملح ؟" 

كان األبن�اء اخلمس�ة يس�معون هذا احل�وار املثري ب�ني والدهم الفالح 
الب�رصي املذع�ور وفصي�ل اجلنود القتىل، وق�د فغروا أفواههم من ش�دة 

العجب. 

"ه�ل أنت غش�يم يا ش�يخ، أم أنك تتغاب�ى ؟" قال أح�د اجلنود وهو 
يبصق شظية كانت مستقرة يف حلقه.

"أنا أقول لك ملاذا س�نغادر أرضك" ق�ال اجلندي اآلخر وهو يعيد 
احش�اءه املتيبس�ة من خلل الش�ق الذي أحدثته قنبلة يف بطنه:" بعد أن 
كشطت امللح عن سطح هذه األرض، وبعد كل هذه الكميات الكبرية 
م�ن املياه العذب�ة التي غمرتم هبا عظامنا، أحسس�نا أن موتن�ا مل يعد له 

طعم !"" نعم أهيا الشيخ"

أك�د أحد اجلنود األربعة عرش بص�وت مبحوح، وهو يعالج تفاحة 
آدم يف نحره كي ال تقع:" بسببك أنت مل يعد ملوتنا طعم أبدًا !"

وغادروا.
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إرث

يمكنن�ي تص�ّور إىل أّي حٍد س�يكون األم�ر حمزنًا وصادم�ًا، حني ال 
ترد امرأة عىل رس�ائل ابنها األس�ري. لكني أعرف، عىل أية حال، أن أمي 
ال تع�رف الق�راءة والكتاب�ة. لذا مل أح�زن ومل أخُصدم. رغم أهنا تس�تطيع 
االس�تعانة بأح�د ما، ج�ار أو قريب أو غريب أو حتى أح�د املارة الذين 
يمرق�ون م�ن أمام بيتن�ا كل يوم، يف الوق�ت الذي جتلس ه�ي عند عتبة 
الب�اب، تنتظ�رين هن�اك لعيّل أع�ود. فيقرأ هلا رس�التي، وبع�د أن ينتهي 
مت�يل عليه ال�رد فيكتبه يف ورق�ة تودعها هي بدوره�ا يف صندوق منظمة 

الصليب األمحر، لتجد طريقها إيّل. 

لكنها مل تفعل. ومل أحزن أيضًا ومل أخُصدم. 

مرت الس�نوات بطيئ�ة ومتثاقلة، كنت أكتب خالهلا بش�كل دوري، 
كل شهر رسالة، أشفعها بكلامت احلب، وشوقي للعودة واحتضاهنا من 
جديد، بعد غياب طويل. واظبت عىل ذلك فرة طويلة، رغم علمي أن 
ردًا منه�ا لن يصلن�ي يف النهاية. وذلك يعني إهنا إم�ا ميتة، أو ال جتد من 
يكتب هلا الردود، وأغلب الظن إهنا ميتة. أنا ابنها الوحيد، وكنت أخشى 
إرسال أي يشء إىل أحد أقاريب، خشية أن يبلغني أحدهم باخلر املفجع: 
ماتت أمك ! عندئذ، سيحزنني األمر كثريًا، أكثر بأضعاف مما لو حدث، 

وكنتخُ إىل جوارها يف مثواها األخري. عىل األقل، سرييح ذلك روحها.

 بع�د ثالثة عرش عامًا، أخُطل�ق رساحنا وعدنا إىل الوطن. كان الطريق 
إىل هناك طوياًل ومضجرًا. البعض راح يغني بصوت خافت، واستغرق 
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البع�ض اآلخ�ر يف الن�وم، وهناك م�ن أهلى نظ�ره بالتحديق يف مش�اهد 
اجلب�ال واحلقول عىل جان�ب الطريق. متني�ت لو أقتل الوق�ت بالقراءة، 
كام كنت أفعل قبل األرس، أثناء س�فرايت الطويل�ة. لكني، ولعدم وجود 
كت�اب إهل�ي يب نف�ي، انش�غلت يف التفكري بام س�يؤول إلي�ه احلال بعد 
ع�وديت. فج�أة، وجدتن�ي أختي�ل وج�ه أمي وهي ت�راين ألول م�رة منذ 
س�نوات طويلة، تتفق�دين وتبحث عن أثر الرص�اص يف صدري. ال بد 
أهن�ا كرت يف الس�ن اآلن، وزاد االنتظار جتاعيده�ا. للحظة، خلت أين 
شممت رائحتها، رائحة املسك التي تتعطر هبا دائاًم، وتظل عالقة يب كلام 
احتضنتن�ي قبل خروجي. تذكرت املرة األخ�رية، عندما غادرت املنزل 
أللتحق بوحديت العسكرية. لن أنسى أبدًا دفء يدهيا عىل صدري، بينام 

هي تتمتم باألدعية واآليات.

عندم�ا وصل�ت إىل البيت مل أجد أمي. قيل يل أهن�ا ماتت، لكن ليس 
قبل سنوات كام كنت أظن، إنام قبل أشهر قليلة. مل ترك سوى حزمة من 
رسائيل يف اخلزانة، التي هرعت إليها، ورحت أفتش بني ثياهبا وشاالهتا، 
التي ش�غلتني رائحتها، فجلس�ت أش�مها وأنا أنش�ج مث�ل طفل ضائع 
ويتي�م. عدت بعدها للبحث عن تلك الرس�ائل حت�ى وجدهتا، وكانت 
ملفوف�ة بقطع�ة قامش خرضاء ك�ام يخُفعل بمصحف، م�ا أن فتحتها حتى 
فاح�ت منها رائح�ة التفاح، فتخيلت عدد املرات التي مس�حت هبا أمي 
الش�بابيك الذهبية ألرضحة األولياء. أخرجت الرس�ائل من املظاريف 

واحدة تلو أخرى. وكان بوسعي أن أحزن هذه املرة وأخُصدم. 

مل تفهم أمي رسائيل يومًا.
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ليس ألهنا ال تعرف القراءة والكتابة فحس�ب، إنام هي عاديت الس�يئة 
يف البكاء كلام كتبت هلا رس�الة. أو هي تلك القدرة الفائقة التي امتلكها 
دموعي لتش�ويه الكل�امت، وتضخيمها ودفعها ألن تك�ون آثارًا لدموع 

متفجرة وبقعًا خالية من أي معنى.
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مقربة

كان نصري يرك وراءه أثرًا يدل عليه. 

كان عاري�ًا، ممزق�ًا، ح�ني وجده املوت�ى ملقى عىل ق�ر كبري يف مدفن 
الع�امل. وه�و منذ ذلك اليوم، ما أن جيلس يف مكاٍن أو يمر به حتى يكون 
بإم�كان املرء أن يلح�ظ الراب الذي يلفه. ت�راب رطب حمّمر وحزين 

نّغص عىل األموات موهتم. 

كانت ظاهرة غريبة مل حتصل من قبل يف عامل املوتى، الذين ال جيلبون 
معهم من احلياة س�وى األكفان، إال نصري ال�ذي ما زال يخُرب أماكن ما 
وراء العدم. األمر الذي مل جيد املوتى إزاءه سوى استجوابه وسؤاله عن 

عمله يف الدنيا ومن أين له بكل هذا الراب. 

عندئذ، قال هلم وعرة مريرة تكاد ختنقه:

"كنتخُ جنديًا وهذا تراب الوطن !"
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الضفدع

 اعتاد علوان أن حيرش أنفه يف ما ال يعنيه. 

فبين�ام ه�و يبح�ث ع�ن حاجت�ه يف إح�دى العارض�ات، يف الس�وبر 
مارك�ت، رأى بالصدفة حلومًا غريبة جممدة، ومغلفة بعناية، وخمبأة حتت 

أفخاذ الدجاج املكدسة هناك, وعرف فيام بعد أهنا ضفادع.

س�ّجل علوان ش�كوى يف دائرة الرقابة الصحي�ة. وفعاًل، عثروا عىل 
كميات من تلك اللحوم. لكنه فوجئ أن املفرزة الصحية مل تصادر ذلك 
النوع املقزز من اللحوم. وحينام س�أل عن السبب، قيل له أهنا مرخصة، 
ومعروضة للبيع، باإلضافة إىل حلوم األخطبوطات والقروش الصغرية، 
والس�الحف، للعامل�ني الصيني�ني والفلبينيني يف حقول النف�ط املتامخة 
للح�دود. وعىل الرغ�م من ذلك، كان عىل صاحب الس�وبر ماركت أن 

يدفع غرامة مالية، بسبب سوء التخزين. 

يف طريق عودته إىل البيت، ش�اهد علوان بعض الصبية وهم يعبثون 
بالضفادع، ويراشقون هبا فيام بينهم. حينئذ، نبتت يف رأسه فكرة. 

"س�أبيع الضف�ادع الطازجة" ق�ال وهو حيدث طق�ة احتفائية بإهبامه 
واألصبع الوسطى:" ال بد أهنا جتارة رابحة" 

مح�ل يف الي�وم التايل" ش�ص" وعددًا م�ن الدي�دان، اىل أحد األهنار 
املهملة، اآلس�نة، املتفرعة من ش�ط العرب، حيث تكثر الضفادع هناك. 
اصط�اد منه�ا الكث�ري. وراح يقطعه�ا ويغلفه�ا، بمس�اعدة زوجته التي 
انق�ادت ملرشوع�ه التجاري هذا، إذ وعدها بنس�بة حمرم�ة من األرباح، 
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الت�ي فاق�ت التوقع�ات، بعد بيعه الوجب�ة األوىل من تل�ك الضفادع إىل 
الصينيني والفلبينيني العاملني يف حقل جمنون النفطي. 

اس�تمر علوان يف عمله املربح هذا، حتى جاء يوم مل يصطد فيه سوى 
ضفدع واحد. ورغم ذلك، ألقى سنارته يف مياه النهر الراكدة، عىل أمل 
اصطي�اد ضفدع آخر. وقد حالف�ه احلظ يف ذلك، عندما اصطاد ضفدعًا 
برشي�ًا هائاًل، ما زال خمتبئ�ًا حتت الطحالب هناك، من�ذ احلرب العراقية 

اإليرانية. 

"من أنت ؟ عراقي أم إيراين ؟" قال الضفدع البرشي، بينام هو يلتفت 
حول�ه يف كل اجله�ات، وقد ظلل عينيه بكفه املليئ�ة بالطحالب والثآليل 

ليكف عنهام شمس الظهرية القائظة: 

"هل انتهت احلرب ؟" 
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رائحة القميص

كان حيلم بعباءهتا، وعندما اهدهتا له، أراد أن يعطيها ش�يئًا للذكرى. 
فطلبت منه قميصه: 

"ال أحلم بأكثر منه وفيه رائحتك !" 

فخلعه وناوهلا إياه. 

"هذا القميص كاحللم، خبئيه جيدًا" قال وهو يغمزها، وثمة ابتسامة 
ارتسمت عىل شفتيه قبل أن يغادر:" قد يطري !« 

يف املس�اء، جلس�ت تفكر يف ما قاله. بدا كأنه يم�زح، أو هكذا ظنت 
ه�ي يف البداي�ة، وإال ما الذي جيعل القمصان تطري ؟ ومع ذلك، وكام لو 
أهنا بدأت تأخذ كالمه عىل حممل اجلد، قالت وهي تعض شفتها السفىل:

"الريح !" 

نع�م، الري�ح جت�رف كل يشء. فك�رت باس�تعامل قّراص�ات الثياب 
لتثبيت القميص عىل حبل الغس�يل، إذا ما فكرت غدًا بغس�له. وهكذا، 

لن تطرّيه الريح. لكنها لن تغسله عىل أية حال، حفاظًا عىل رائحته. 

مل يك�ن من الس�هولة عىل امرأة االحتفاظ بقمي�ص حبيبها يف البيت، 
فراح�ت تبحث عن م�كان آمن، لتخفي�ه. لن تفكر باخلزان�ة طبعًا، وال 
بالش�امعة، وال بالصنادي�ق، أو الدوالي�ب، أو األدراج. كام أهنا لن تفكر 
بارتدائ�ه، إذ س�يجذب ذل�ك انتب�اه اآلخري�ن يف املن�زل، خصوص�ًا يف 
الصي�ف، عندما لن يكون بمقدورها ارت�داء املعاطف والبلوزات، بغية 
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إخفائه عن األنظار. 

فج�أة، التمعت فكرة يف رأس�ها. فلك�ي ختبئه جي�دًا، وحتافظ عليه، 
وتبعده عن خطر الطريان، وتبقي رائحته قريبة منه، نزعت عن الوسادة 
التي تنام عليها جيبها وألبستها القميص، ثم أعادت اجليب. إال أن شيئًا 
ما كان حيدث، وظل غامضًا طيلة تلك الليلة، لكنها مل تعبأ به، فقد نامت 

وملء أنفها رائحة القميص. 

عندما اس�تفاقت يف صباح اليوم التايل، مل جتد شيئًا حتت رأسها، فقط 
جيب الوسادة. 

"طار القميص !" 

صاحت، وقد أدركت خطأها، إذ كان عليها األخذ بنظر االعتبار أن 
الوسادة حمشوة بالريش. 
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ابتسامات

أكث�ر م�ا أحبته ليىل يف وجهه تلكام الغامزت�ني اهلالليتني اللتني خطهام 
الزم�ن ع�ىل مر األع�وام، حت�ى بدتا مث�ل اخدودي�ن عىل جانب�ي فمه، 

وحتديدًا عندما يبتسم هلا. 

كان�ت تفع�ل أي يشء من ش�أنه إظهار ابتس�امته املقّوس�ة، املش�عة. 
تضحكه عمدًا، تدغدغه، أو تروي له النكات. أو، عىل األقل، تبتسم له، 
لعلمها أن أكثر ما يس�عده هو رؤيتها مبتسمة. لقد حفظت ليىل ابتسامته 
كام حيفظ العش�اق قصيدة حب. كانت ترس�مها، وبام أهنا شاعرة أيضًا، 
كان�ت تتغزل هبا، ودائاًم ما تكون هي أول ما تس�تعيده حلظة اس�تيقاظها 

من النوم. 

إال أن قي�س، راعي األغنام وصانع األش�عار العذرية، حاك مصريه 
بنفسه يف هناية القصة. فقد كان يعلم أن ليىل لن تكون له. فقرر االختفاء 
وتركه�ا حلياهت�ا. لكن�ه لن يفع�ل ذلك ما مل يعث�ر عىل طريق�ة تذكرها به 
إىل األب�د. فك�ر يف أش�ياء كثرية، ومل جي�د يف النهاية، أح�ّب إىل لياله من 
ابتسامته. وعىل الفور، خطرت له فكرة، مىض يف تنفيذها يف اليوم نفسه. 

***

مض�ت فرة ليس�ت بالقصرية، وليىل تفتقد قيس�ًا، ال�ذي اختفى ومل 
يع�د له من أثر يف اجلوار، حيث اعتادت مواعدته، عند أحد األهنر، كلام 
ذهبت لش�طف غسيلها. كان يرسل حلنًا معينًا من نايه، ال يعرفه سواها، 
فتغاف�ل رفيقاهتا وتقصد بركة جماورة حتيطها األدغ�ال. جتده بانتظارها، 
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جيلس عىل صخرة، ويرس�ل هلا ابتسامته املقوس�ة. يتسامران معًا لبعض 
الوق�ت، يضح�كان، ويش�بكان يدًا بي�د. لكن رسع�ان ما ختي�م عليهام 

الكآبة، بعد حوار يتكرر يف كل مرة:

"تعايل معي" 

لن أقدر، سيلحقون بنا !" 

»سأمحيك !  

"لن تستطيع !" 

إال أن قيس�ًا مل يك�ن متواج�دًا ضحى ذلك اليوم. ك�ام مل يكن ثمة أثر 
ألغنامه. بدا املكان موحشًا من دونه، ساكنًا، غريبًا، كأنام انعدمت احلياة 

فيه. حتى الركة كانت جافة، والقصب حوهلا يف طريقه إىل اجلفاف.

قفل�ت لي�ىل عائدة إىل رفيقاهتا، عىل ضفة النه�ر. بيد أهنا مل تكف عن 
الردد عىل مكان لقائهام طيلة األشهر الالحقة. ويف كل مرة تعود من هناك 
إىل ديارها، ال تكون رائحته عالقة بيدهيا، كام كانت يف األيام اخلوايل. وملا 
مل يكن بوس�ع اليأس أن ين�ال منها رسيعًا، فقد ب�دأت حماوالهتا القتفاء 
أثره. كانت تس�أل عن�ه الغرباء واملجانني، الس�عاة والرعاة والفرس�ان، 
الرواة والش�عراء. إال أن أحدًا منهم مل يره يف مكان أو يس�مع عنه ش�يئًا. 

آخر من التجأت إليه كانت إحدى العرافات اجلواالت، التي سألتها:

"هل هو شاعر ؟" 

"نعم.. هو كذلك !" أجابت ليىل. 

فقرأت املرأة العرافة فنجاهنا، وقالت بنرة ال ختلو من التشاؤم:
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"أرى هنا شاعرًا يبحث عن.... !" 

"عامذا ؟" 

"عن صحراء !" 

"صحراء ؟!" سألتها ليىل متوجسة:" وماذا يفعل شاعر بالصحراء ؟" 

"ليموت فيها !" 

مل تص�دق لي�ىل تلك العراف�ة. لكنها قررت نس�يان قي�س واملي يف 
حياهت�ا. كاد أن يتحقق هلا ذلك، ل�وال أن ثمة ما حدث أخريًا، وأعاد هلا 

ذكرى عاشقها.

ففي يوم من أيام الربيع، كانت فيه الش�مس ساطعة ودافئة، خرجت 
ليىل كعادهتا برفقة بعض النسوة، لشطف ثياب زوجها عىل جرف النهر. 
وبفعل مس�حوق الغس�يل، انترشت رغوة كثيفة عىل س�طح املاء. مّدت 
بعض الس�مكات أفواهه�ا فانبعثت منه�ا فقاعات ق�وس قزحية ملونة 

وكبرية حتمل يف داخلها ابتسامات. 

كانت تلك ابتسامات الذين غرقوا. 

وع�ىل الرغم من كثرهتا إال أن ليىل اس�تطاعت التعرف عىل ابتس�امة 
حبيبها. فقد كانت حمشورة بني قوسني. 
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رسائل

كان مش�تاق يقي املس�اء عىل ضفة النهر، ويلبث هناك حتى س�اعة 
متأخرة من الليل، يكرع من زجاجة مخرة حملية ويغني أو يبكي عىل فراق 
حمبوبته ش�امة، التي أخُرغمت عىل التزوج من ش�خص آخر يقع بيته عر 
النهر. وحدث يف إحدى تلك الليايل أن أش�عل مشتاق عودًا من الثقاب 
وقّرب�ه من الس�يجارة املرجتفة بني ش�فتيه، فلمح، ع�ىل الضفة األخرى، 
ضوء التمع لثواٍن قبل أن يتفي. كان عود الثقاب قد انطفأ ولذع إهبامه 
والس�بابة، فأش�عل غريه لريى ذل�ك الضوء من جديد وه�و يومض ثم 

يتفي بعد حلظات. 

مل يش�ك مش�تاق أن مصدر ذلك الضوء هي حمبوبته املغصوبة شامة. 
لق�د تعرفت عىل نار س�جائره، بعد أن خرت ألع�وام مضت نريان قلبه 
املتأجج�ة عليها، فراحت تلعب معه تلك اللعبة الغرامية املس�لية. فكلام 
أش�عل هو عود ثق�اب رّدت هي عليه باملثل، واس�تمرا ع�ىل هذا النحو 

ألكثر من عام استعمل مشتاق خالله اآلالف من علب الكريت. 

أتعبه األمر، فقرر استبدال أعواد الثقاب بالواّلعة.

بعد مرور عام آخر توصل إىل طريقة جديدة: املصباح اليدوي. 

وما زال مش�تاق يرس�ل وميضه املجنون كل ليلة، من دون أن يمنعه 
حر الصيف وبرد الش�تاء وعواصف اخلريف من ممارسة طقسه املحبب 
ه�ذا، حتى ش�عر يف أحد األي�ام، حني هم بمغ�ادرة الضف�ة، أنه أصبح 
عاج�زًا ع�ن احلركة. وما أن أرشقت الش�مس حتى مّر م�ن أمامه قارب 
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حيم�ل ع�ىل متنه رجل وام�رأة. كانت امل�رأة تبحث بعينيه�ا عن يشء ما 
ع�ىل الضف�ة، وال يبدو أهنا س�تعثر عليه. بينام كان الرجل يش�زره بعينني 

حاقدتني. 

أراد أن ينادي عىل املرأة ويقول هلا:

"هيييي ! شامة، أنا هنا أال تريني ؟" 

لكنه عجز أن يفعل ذلك. 

مل حيرك س�اكنًا، ومل يس�مع من قبل أن فنارًا غريه حترك من مكانه، إال 
ليخُهدم. 
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عصافري سلمى

كلام تقدم لس�لمى خاطب، وأوش�ك أهلها ع�ىل تزوجيها منه، يؤملها 
صدرها عىل نحو ما تفعل السكاكني. 

كانت آالمًا مرحة، كأن ثمة مناقري حادة تنهشها من الداخل، وحتيلها 
إىل جث�ة نحيل�ة، منهكة، وممددة ط�وال الوقت. األمر الذي مل يستس�غه 
أولئ�ك اخلخُّطاب، الذين يمنّون أنفس�هم بامرأة قوي�ة، منيعة، قادرة عىل 
العمل كامكينة، وبوس�عها إنجاب دزينة من األوالد، مثل مفقس نشط. 
وليس امرأة عليلة، شّكاءة، وبليدة مثل سلمى. وهو ما جيعلهم يعزفون 

عن االرتباط هبا. 

بع�د ف�رة م�ن الزم�ن، اتض�ح أن س�بب األوج�اع التي تع�اين منها 
سلمى، كلام تقدم هلا أحد اخلخُطاب، هي جمموعة من العصافري يف قفصها 

الصدري. أو هذا حتديدًا ما كشفه جهاز السونار يف عيادة الطبيب. 

"عصافري ؟!" مخشت األم خدها، يف حني ذخُهل األب وبالكاد صّدق 
اخلر. 

مل يتوصل الطب إىل كيفية نفاذ تلك العصافري إىل صدر سلمى. فلجأ 
أهله�ا إىل خمادع الس�حرة، الذين تزامحوا ع�ىل غرفتها، وكل واحد منهم 
يق�ول: ل�دّي الدواء. إال أن ش�يئًا مل حيص�ل يف النهاية، ب�ل عىل العكس 

ازدادت آالم سلمى املسكينة. فقال أحد أولئك السحرة معرفًا: 

"نحن نفّرق بني املرء وزوجه، نس�لب اإلرادة، نس�تحرض األرواح، 
ونس�تدعي الش�ياطني، ونخُخ�رج اجل�ن م�ن األجس�اد. لك�ن أن نطل�ق 
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العصافري من صدر فتاة، فهذا ما ال يقدر عىل فعله سوى الشعراء"

عندئذ، مل يبق ش�اعر يف املدينة إال وجلأ إليه أهل س�لمى عىل أمل أن 
جي�دوا لديه العالج، إال أن أحدًا منهم مل يتوصل إىل يشء، فقال أكثرهم 

حنكة يف عامل الشعر:

"نح�ن نكتب الش�عر ونغ�وي الناس وهني�م يف الودي�ان ويف النهاية 
نبح�ث عن صحراء لنموت فيها. لكن أن هن�ّدأ روع العصافري يف صدر 

امرأة، فهذا ما ال يقدر عىل فعله سوى.... احلب !

ثم قال مودعًا: 

"دعوا الفتاة تعشق.. ال تخُفزعوا عصافري قلبها !"   
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الجعل

منه" طائل  وال  فيه  أمل  ال  متعب  عمل  من  افظع  عقاب  هناك  "ليس 

البري كامو

يف مس�اء أح�د األيام، من ش�هر آذار/ مارس، عاد بره�ان إىل منزله 
راج�اًل. كان حزينًا، وحمبطًا، بعد أن تلق�ى آخر صدمة عاطفية، من قبل 
ام�رأة، وهي طالبة متغطرس�ة يف اجلامعة تدرس عل�م اإلحياء، وحتديدًا 
ترشيح احلرشات، إذ ما زال حياول اس�تاملتها، منذ املرة األوىل التي رآها 
يف املختر، قبل عدة أس�ابيع، حتى فجعت قلبه برفضها إياه صباح ذلك 

اليوم. 

وع�ىل غ�ري عادته، كام يفعل العش�اق املخذول�ني، يف قصص وأفالم 
احلب، دس برهان يديه يف جيبي بنطلونه، ورشع يصفر بفمه حلنًا حزينًا، 
بينام هو يركل أول حصاة تصادفه يف الطريق. كانت حصاة عادية رمادية 
الل�ون، لكنه�ا ال تب�دو مث�ل باقي احلىص، فه�ي مدورة كام ل�و أن أحدًا 
جعلها عىل هذا النحو، ليس�هل ركلها، وتتدحرج بحرية، ألبعد مس�افة 
ممكنة. اس�تمر بركلها عىل طول املس�افة إىل املن�زل، وإىل أن وصل، كان 
بره�ان، وال يع�رف إن خّي�ل له هذا أو أنه ح�دث بالفعل، قد الحظ أن 
احلص�اة كر حجمه�ا قلياًل. أحس بذل�ك عند منتص�ف الطريق، حني 
ب�دت أثقل مما كانت عليه يف البداية. أحيان�ًا، يعمد إىل ركلها بقوة، كأنه 
يفع�ل مع كرة. فتتدحرج بعيدًا، وينس�ى أمرها اثناء ذلك، قبل أن تظهر 

أمامه جمددًا، بحجم وشكل أكر من السابق. 
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مل يدخ�ل بره�ان البيت يف ذلك الي�وم، آثر أن يكم�ل اللعبة حتى 
النهاي�ة، فتاب�ع ركل احلصاة الغريبة، الت�ي أصبحت اآلن بحجم كرة 
البولنغ، والتسكع معها يف طرقات املدينة. كان يرى فيها رفيقًا مؤنسًا، 
أكث�ر ليون�ة من اجلالميد القاس�ية القابعة يف ص�دور بعض اآلدميني، 
كدارس�ة علم احلرشات تلك. ويف أحيان أخ�رى، جتده يتضجر منها 
ويفك�ر بركه�ا والع�ودة إىل املنزل، لكنه يف كل مرة يوش�ك أن يفعل 
ه�ذا، يغري�ه حب االس�تطالع، ومعرف�ة إىل أين يمك�ن أن تصل به، 
وق�د أصبحت بحجم كرة القدم، ح�ني صادف يف رحلته تلك بعض 
الصبية املتذمرين يف الش�ارع. كانوا جيلس�ون عىل الرصيف، ينبش�ون 
أنوفهم بأصابعهم، ويتهامس�ون فيام بينهم. حينئذ، بادر هو بتمريرها 
إىل أحده�م، فق�ام ه�ذا بدع�وة اآلخرين للع�ب الكرة. ع�ىل األقل، 
سيش�غلون وقته�م الفائض بيشء مس�ٍل، ب�دل اجللوس ع�ىل قارعة 
الطري�ق واغتي�اب فتي�ات امل�دارس. وأيض�ًا، ليجد بره�ان يف ذلك 
ذريع�ة للتخلص من هذه اللعبة، والعودة إىل املنزل، فقد تأخر كثريًا، 
وأصبح من غري املعقول االس�تمرار بدحرجة حص�اة غريبة األطوار 
كهذه، طيلة النهار. لكنه آثر قبل ذلك، أن حيصل عىل بعض التسلية، 
باللعب مع أولئك األوالد. فدخل بينهم، مأخوذًا بولعه القديم بكرة 
الق�دم. لق�د عجز يف صباه عن أن يك�ون العبًا ماه�رًا، وقىض أوقاتًا 
مرة ومزعجة عىل دكة االحتياط، يف مباريات الفرق الشعبية. وها هو 
اآلن، يس�تعرض ما تبقى لديه باملراوغ�ة وحماورة الكرة بخفة ولباقة، 
وبتس�جيل االه�داف يف مرم�ى مك�ون م�ن حجري�ن، وس�ط صفري 
وتصفيق وتش�جيع صبية الش�ارع، الذين بدأوا يس�أمون ويش�كون، 
بع�د أقل من س�اعة، ثقل احلص�اة املدورة، إذ أصبح م�ن املوجع عىل 
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أقدامهم ركلها، بعد أن ازداد وزهنا بينام هم يلعبون، وصارت بحجم 
كرة السلة. 

وهك�ذا، وجد برهان نفس�ه وحيدًا جمددًا، مع حصات�ه، التي اضطر 
إىل دحرجته�ا بباطن قدمه، ليتمكن من مواصلة املس�ري، والتنقل هبا من 
ش�ارع إىل آخر. وبحلول املس�اء، كانت تلك احلصاة قد متددت إىل أكثر 
مم�ا كان متوقعًا. بحي�ث توجب عليه دفعها بقدم�ه وبقوة. وهبذا أصبح 
مسريه بطيئًا، فهو يف النهاية ال يدفع كرة من خشب، أو فلني، أو قامش. 
إهن�ا حصاة كبرية تكاد تتح�ول إىل صخرة. عندئذ، ق�رر برهان التوقف 
عند هذا احلد. كان منهكًا، ويش�عر باجل�وع والعطش واإلرهاق. لكنه، 
ال يبدو جادًا، هذه املرة أيضًا، يف تركها، ما مل يكشف غموض ما حيدث 

منذ الصباح. 

جل�س عىل احلصاة، وراح يفكر بحياته املاضية، واكتش�ف أن ما قام 
ب�ه من أع�امل، طيلة عم�ره، مل تكن أقل وطأة وثقاًل وبؤس�ًا مم�ا يقوم به 
اآلن، وهو يدفع حصاة تتغذى عىل دحرجته إياها. شعر بالنعاس، فركن 
احلص�اة عىل جانب الطريق، وتوس�د ذراعه وأغف�ى. راوده حلاًم، رأى 
فيه نفس�ه وهو فوق احلصاة نفس�ها، لكن بش�كلها العمالق. فقد كانت 
عب�ارة عن كرة كبرية، ضخمة، راح يدحرجه�ا بقدميه، مثل هبلوان، إىل 
أن أصبح�ت عىل غرار الكرة األرضي�ة اهلائلة. وكانت هناية املطاف، أنه 
جل�س عىل ش�فا هاوية فيه�ا، تطل عىل كرتن�ا األرضية الكب�رية، وراح 
يتف�رج من هناك عىل البرش وه�م يدمروهنا. كان يلمح النريان من بعيد، 
وهي تش�تعل هنا وهناك. وثمة بقع محر يتصاعد منها الدخان، أش�ار إىل 

واحدة منها قائاًل:
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"هنا أسكن !"

استيقظ يف صباح اليوم التايل عىل لغط عامل النظافة يف الشارع، وأول 
يشء فعل�ه هو أنه راح يتفحص احلصاة، كام يفعل مع إطار س�يارة، قبل 
أن يبارش مسريه نحو املجهول. مخن أنه لن يستطيع االستمرار ما مل يأكل 
ش�يئًا. فراح يدحرج احلصاة باجتاه الس�وق يف وسط املدينة، حيث أمكنه 
هناك تناول غداءه يف أحد املطاعم الش�عبية، فقد اس�تغرق منه الوصول 
إىل السوق ساعات، وإىل ذلك الوقت تكون الظهرية قد انرصمت للتو. 

بعد مي أيام وش�هور وأع�وام، من الدحرج�ة والتنقل عر الطرق 
الكثرية واألحياء، وفوق اجلسور، انتهى برهان إىل الصحراء. صادف يف 
رحلت�ه هذه الكثري من الناس، واملخلوق�ات الغريبة. وواجه العديد من 
األخط�ار واملواقف الصعبة. وعاش أس�وأ الظروف، ب�رد، أمطار، حر، 
أمراض. مّحصت الش�مس الالهب�ة والصقيع البارد وجه�ه، حتى صار 
أش�به بأحد املس�وخ. اعرض طريقه أعتى قطاع الطرق، الذين مل جيدوا 
فيه س�وى أح�د املجانني. كان يأكل وي�رشب مما جتود به أي�دي الناس، 
بالق�در الذي يوفر له القوة الالزم�ة لدفع احلصاة التي أصبحت بنصف 
قامته، عبارة عن كرة ضخمة ومغلفة بالراز وذات رائحة عطنة، كرهية، 
بسبب مروره بمنطقة للرعي، يقود فيها أحد الكالب احلقرية قطيعًا من 
اخل�راف. وملا كان�ت األرض مليئة بفضالت تلك اخل�راف اجلبانة، فقد 
س�اهم ذلك يف ازدياد حجمه�ا ووزهنا. وعند خروجه م�ن تلك البقعة 
النتنة، إىل الصحراء، اكتشف برهان أنه مل يكن وحده هذه املرة، فقد كان 
هن�اك اآلالف من اجلعول املنهمكة يف دحرجة ك�رات الروث بقدميها، 
بينام يدفع هو كرته بيديه. وال يعرف إن كانت تلك اجلعول قد تعملقت 
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وتضخم�ت حتى صارت بحجمه، أم أنه هو م�ن تضاءل إىل هذا احلد. 
أزعجه األمر، لكنه يف الوقت نفس�ه، مل يفي استئناسه هبذه الرفقة، التي 

استمرت حتى بلوغه جباًل عىل مقربة من احلدود. 

اس�تغرب برهان أن يخُصادف يف طريقه جب�اًل، يف مدينة مثل البرصة. 
ث�م رسعان ما تذكر أن ثمة جبل يتيم يقبع هناك ويخُدعى س�نام. وتروي 
إحدى أساطري شبه اجلزيرة العربية أن سنام هذا كان مع عشيقته وتخُدعى 
طمية، يعيش�ان ضمن سلس�لة جبال احلجاز، وألهنام انزعجا من اجلبال 
املالصق�ة هل�ام، انقطع�ا عنها واجته�ا رشقا، ومل�ا وص�ال إىل منطقة نجد 
توقفت طمية، وامتنعت عن مواصلة املس�ري بس�بب اإلرهاق الش�ديد، 
ومل ينفع معها إحلاح عش�يقها سنام، الذي تركها غاضبًا وواصل الرحلة 
لوح�ده، وعندم�ا ابتع�د عنها كثريًا ن�دم عىل فعلت�ه، واش�تاق لرؤيتها، 
فالتف�ت وراءه لعل�ه يلمحه�ا، إال ان رقبته حتّجرت، مم�ا أدى إىل وقوفه 
األب�دي يف تل�ك البقعة. يف حني ظل�ت طمية جتهش بالبكاء، وتتوس�ل 
حبيبها كي يعود، لكن من دون جدوى، حتى حتولت دموعها اىل جمرى 
مائي يصب عند سفح جبل سنام. وما زال بعض األهايل يف تلك الناحية 

يشريون إىل بقايا هنر جاف، عىل أنه جمرى دموع طمية. 

"لكن هل هذا هو حقًا ؟" 

تساءل برهان وهو يثبت نظره عىل اجلعول التي اهنمكت بدفع كرات 
الروث نحو اجلبل. تردد حينئذ يف ما إذا كان سيحذو حذوهم. استغرق 
يف التفك�ري وقتًا، كانت تلك احلرشات قد وصلت خالله إىل قمة اجلبل، 
ث�م اختف�ت وراءه بلمح البرص. حين�ذاك، قرر الصع�ود يف اثرها مرددًا 
م�ع نفس�ه: ما هبا حي�اة اجلعول ؟ تبدو أفض�ل من حياة الب�رش وهرائها 
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وال منطقيته�ا وعبثه�ا وال عقالنيته�ا ونكده�ا املس�تمر. لكنه�ا كان�ت 
مهم�ة س�يزيفية صعبة للغاي�ة، إذ كلام اقرب برهان م�ن القمة، تتهالك 
ق�واه ويفلت احلصاة، فتتدحرج هذه إىل االس�فل م�ن دون اكراث. ثم 
يع�ود جم�ددًا ليدفعها باجتاه األع�ىل، لتنهار قواه، تفلت من�ه، وتتدحرج 
بتلك الطريقة. وهكذا، إىل أن وجد نفس�ه حمش�ورًا ب�ني إصبعي اإلهبام 
والس�بابة، ليٍد ترتدي قفازًا مطاطي�ًا، محلته وقذفت به يف زجاجة انتهت 
يف غض�ون س�اعة عىل أحد األرف�ف، يف خمتر لدراس�ة علم احلرشات، 

حيث سينتظر هناك دوره يف الترشيح، عىل يده حمبوبته املتغطرسة.
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حجر

حينام أرادت أن متنعه ليكّف عن جنونه وهوس�ه هبا واقتفاء أثرها يف 
كل مكان، صاحت يف وجهه:

"إىل متى تستمر بذلك ؟!" 

فرد بإرصار العاشق: 

"إىل هناية العمر"

"ستتعثر يب يومًا" قالت

"سأقع عليك !" أجاهبا

"ستبكي كثريًا" قالت ومل يفهم معنى ذلك. 

استمر يف مشواره واقتفاء أثرها ألعوام طويلة، حتى استخُنزفت قواه، 
وانحنى ظهره، وغزا الش�يب رأس�ه، ويف النهاية تعثر بحجر يف الطريق 
وتلقت�ه أرض رخ�وة انبعثت منه�ا رائحة املوت. وح�ني أمعن النظر إىل 

حجر العثرة بعينيه الغائرتني اكتشف أنه شاهدة قر نخُقش عليه اسمها.
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فريوز

كان طارق ضليعًا يف التشبيه. كان ساحرًا عىل األرجح. 

إذا ما ش�ّبه أحدًا ما، فإنه يتحول إىل اليشء املش�ّبه به عىل نحو جلب 
له الشهرة. 

"ال أع�رف إن كان ما أخُش�يع عنه صحيحًا" يق�ول أيب:" لكني اعرف 
امرأة منذ أن سمع صوهتا من الراديو ألول مرة يف عام 1952، وشّبهها 

بعصفورة الصباح...

وهي ما تزال تغّرد !"
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الصورة

يف أح�د األي�ام، طلبت رس�مية م�ن ابنته�ا أن جتلب ص�ور العائلة. 
اس�تغربت االبن�ة أن تطل�ب امرأة عمي�اء كوالدهتا مثل ه�ذا الطلب. مل 
حت�زر، كام أهنا مل تس�أهلا ماذا تفعل بالصورة، أو حتى تناقش�ها يف األمر. 
كانت تعرف أن ذلك س�يغضبها. فتبدأ، عندئذ، بعض اصبع السبابة إىل 
أن تنف�ذ طلبها، وه�ي العادة التي تالزم البعض م�ن األمهات، يف حالة 
الغضب. فنهضت فورًا، وراحت تبحث عن تلك الصور يف كل مكان، 
حت�ى عثرت عليها يف صندوق مع�دين خمّبئ يف إحدى اجلرارات. جلبته 
معه�ا، أخرجت من�ه الص�ور وقامت ببعثرهت�ا ع�ىل األرض، أمام األم 
الرضي�رة، الت�ي راحت تتلمس�ها بيدين نحيلتني مرتعش�تني بفعل عجز 
القل�ب املزم�ن، كأهنا تبحث بينها عن ضالته�ا. عندئذ، علمت األبنة ما 
تريد أن تبلغه أمها الرضيرة، فأرادت مساعدهتا، لكنها رفضت يد العون 

تلك بشدة، قائلة:

"ال تتدخيل.. القلب يعرف شغله !" 

تركته�ا تعثر ع�ىل غايتها بنفس�ها، لكن األمر الذي زاد من دهش�تها 
واس�تغراهبا، ه�و أن والدهت�ا رشع�ت بالتقاط الص�ور، بحرك�ة بطيئة، 
واح�دة يف إثر األخ�رى. وكانت كلام التقطت ص�ورة، تقّرهبا من أنفها، 
تتنش�قها بعم�ق، فتبدو يف حينها ك�ام لو أهنا ختتر عطر زه�رة ما، وليس 
ص�ورة. فكرت يف أن تس�أهلا عام تفعله، لكنها لزمت لس�اهنا يف اللحظة 

األخرية، واكتفت بمراقبتها، لرى ما تروم فعله يف هناية املطاف. 
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وفجأة، توقفت األم عند إحدى الصور، وراحت تش�مها عىل نحو، 
ظنت معه أهنا بصدد أن تلفظ أنفاسها األخرية.

"ه�ذه ه�ي !" صاح�ت بم�لء فمها كم�ن عثرت ع�ىل يشء ثمني:" 
وجدهتا !" 

هن�ا، تصاع�دت وت�رية الش�م ل�دى األم. كانت تضع الص�ورة عىل 
صدره�ا حين�ًا بينام هي تولول للحظ�ات، ثم تلصقها بأنفه�ا حينًا آخر، 
وتس�حب نفس�ًا عميقًا لتعب من�ه رئتيها، متامًا كام تفعل م�ع نبتة عطرية 

نادرة وجدهتا أخريًا. 

وح�ني مل تعد االبنة حتتمل املزيد من الغم�وض الذي حيدث أمامها، 
س�ألت أمها عن جدوى كل ما فعلته، خصوصًا وأن الصورة املختارة مل 
تك�ن عائدة لالبن املفقود منذ احل�رب العراقية اإليرانية لوحده، بل هي 
ص�ورة مجاعية التقط�ت يف حديقة املنزل لكل أف�راد العائلة. فلامذا حتوز 
مث�ل هذه الص�ورة عىل اهتاممها، يف حني مل تقف عند واحدة من صوره، 
الت�ي يظهر فيها منفردًا يف عدة أمكنة ويف مناس�بات خمتلفة: بثياب العيد 
يف اخلامس�ة من عمره، عىل الكورنيش متكئًا عىل جذع ش�جرة زيزفون، 
يف س�احة الك�رة بثيابه الرياضية، يف حرم اجلامع�ة بزيه املوّحد، يف مركز 
التدري�ب مرتدي�ًا املالب�س الكاكية، وغريها م�ن الصور الت�ي مل تعرها 

اهتاممها. 

صمت�ت األم لدقيق�ة، كانت ما ت�زال تضم خالهلا تل�ك الصورة 
إىل صدرها، بينام هي حتّدق أمامها بنظرات فارغة، ذاهلة. ثم س�ألت 
ابنته�ا ع�ام إذا كانت تتذكر ما الذي فعله س�امر، منذ أكثر من عرشين 
عامًا، حني كان يف الثامنة من عمره، ظنًا منه أن ذلك سيزيد من أناقته. 
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فتذكرت االبنة قائلة:

"لقد اس�تأذن اجلميع قبل التقاط الصورة وهرع إىل الداخل مرسعًا. 
غاب عدة دقائق، ثم عاد وهو هيتف: أنا جاهز ! أظن أنه مّش�ط ش�عره، 

أو ربام بّدل قميصه.. حسنًا، ال أتذكر !" 

"ال هذا وال ذاك !" قالت األم بنرة تنم عن دراية:" مل حتزري !" 

"إذن..." س�ألتها االبن�ة بص�وت تائ�ق ملعرفة ما الذي فعله ش�قيقها 
املفقود:" ما الذي كان يفعله يف الداخل يا أمي ؟" 

"أن�ا أقول لِك" أجابت األم وهي تش�م الصورة للمرة األلف:" كان 
يرش عطرًا !"
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أفالم 

كانت أمي تظن أن مكسيم غوركي صنفًا من الدبابات املستوردة من 
االحت�اد الس�وفيتي، إذ كثريا ما يردده أيب املغرم ب�األدب الرويس وأفالم 
الواقعي�ة االش�راكية، وحتدي�دًا فيل�م" األم" املقتبس م�ن الرواية التي 

حتمل االسم نفسه. كان يناغيني قائاًل بينام هو ينقر عىل أنفي املدبب:

"أنت سمني يا ولد كرواية لفيودور دوستويفسكي !" 

كان قد مىض عىل والديت ثالثة أش�هر، حينام اهنارت اجلبهة الوطنية، 
بني الش�يوعيني والبعثيني، وبدأت محالت االعتق�ال والتعذيب. كانت 
جبهة س�يئة الصيت عىل أي حال، مل يش�ارك فيها أيب، الذي صار مغرمًا 

فجأة بالسينام اهلندية. 

كانت األم الروس�ية قد اختفت من عىل شاش�ات الس�ينام والتلفاز، 
وحّل�ت مكاهن�ا األم اهلندي�ة. كان أميت�اب باتش�ان يف حينه�ا ) أما هذا 
فق�ط كان�ت تظن أمي أن�ه نوع من البه�ارات احلارة ( مع أم�ه يف الفيلم 
يغني�ان بح�زن، وق�د أبكي�ا العراقيني م�ن دون طائ�ل. يدخ�ل املرء إىل 
الس�ينام ليستمتع باملش�اهدة، لكنه يرج بعد س�اعتني، بعينني متورمتني 
جافت�ني. إال أن األمر مل يس�تمر طوياًل، إذ رسعان ما أدمن أيب مش�اهدة 
أفالم الرعب. ضحى بقوتنا ملدة ثالثة أشهر ليشري جهاز فيديو يشاهد 
م�ن خالله أفالمه املفضلة، الريق، مس�تذئب أمريكي يف لندن، كابوس 

شارع إيلم، أطفال الذرى، وغريها. 

ح�دث ذلك بعد اندالع احلرب وس�وق أخويت إىل اجلندية، يف وقت 
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كانت األم اهلندية قد اختفت هي األخرى، بعد أن أغلقت دور الس�ينام 
بس�بب القصف املدفعي اإليراين، لتحل مكاهنا أمي. أمي التي ما زالت 

جتهش بالبكاء حتى اآلن. 

منذ ذلك احلني، والعرض يف بيتنا ما زال مستمرًا.
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سخام 

طاملا كان محزة السبب يف مجيع أمراض أمه. 

كان مش�اغبًا، ي�رسق الكحل م�ن العني وال يدع دجاج�ة ترقد فوق 
بيضها. وكانت أمه تدعو عليه قائلة، بينام هي تعض إصبعها السبابة من 

الغضب حتى تدميه، وقد ختمش خدهيا أحيانًا: 

"سّخم اهلل وجهك !" 

يف ح�ني كان رفاقه الباّرين بذوهيم يتلقون دع�اء أمهاهتم الالئي كن 
يذيل�ن حتاي�ا الصباح بكل�امت اإلطراء والرضا عنهم، ولس�ان حال كل 

واحدة منهن يقول: 

"بّيض اهلل وجهك يا بني" 

ت�ل مجي�ع األصدق�اء. صاروا  ك�ر اجلمي�ع، واندلع�ت احل�رب. وقخُ
أش�باحًا بوجوه بيض ش�احبة كاملوت، يزورون أحالم أمهاهتم ويثريون 

فيهن احلنني والبكاء. 

وحده محزة، الش�قي، مل يمت. إذ مل يزل سخام احلرب األخرية يسّود 
وجهه. بعد أن اس�تجاب اهلل لدعاء أمه أيضًا. أمه التي نس�يت أمراضها 

واحتضنته قائلة: 

"سخام يف الوجه أفضل من عظام يف قر !" 
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الكون

اعتادت أن تسأله، ومنذ الصغر، عن مقدار حبه هلا. 
حتى وهي يف الس�بعني من عمرها، مل تنس حليمة س�ؤاهلا األمومي، 

اجلالب للسعادة: 
"كم حتبني ؟" 

وع�ىل ما يبدو، أن جواد، فقد الوس�ائل الالزم�ة، للتعبري عن مقدار 
ح�ب األبن�اء ألمهاهتم، أو وصفه عىل األقل. أصبح�ت كلامته وتعابريه 
متكلفة، ال تلبي طموح األم. ومل يعد الكون الذي يقيس به ذلك احلب، 

واسعًا بام يكفي إلرضائها.
"وهل هناك أوسع من الكون ؟" 

تساءل مرة. فجاءه اجلواب بعد فرة قصرية. 
كانت ابنته الصغرية تلهو مع جدهتا، التي سألتها السؤال نفسه: 

"كم حتبينني يا بنت ؟"

فعّضت الطفلة ش�فتها السفىل وأطرقت برأسها، مستغرقة بالتفكري، 
تبحث عن وسيلة مناسبة للتعبري عن مقدار حبها، لتظفر باملكافأة، قطعة 

الشوكوال التي ختبئها اجلدة وراء ظهرها. 
أخ�ريًا، رفع�ت الطفلة كعب�ي قدميها، وبيدهيا الصغريتني، رس�مت 

دائرة يف اهلواء، قائلة بنرة املكتشف: 
"هبذا احلجم !" 

كانت فرحة اجلدة عظيمة يف تلك األثناء.   
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يونس

األمهات يف جنوب العراق مولعات بالِقباب. ما أن يرين قّبة خرضاء 
أو بيضاء أو مذّهبة، حتى يتلقينها بيدين ضارعتني. 

عندم�ا بدأوا بتفجري الِقباب يف ش�امل العراق، وحتدي�دًا يف املوصل، 
كنتخُ أقرأ طالع النبي يونس يف برج احلوت. فعلمتخُ أهنم نسفوا رضحيه. 
مل أخ�ر أمي باألمر، لكنها س�معت بذلك م�ن األخبار، ومل حتزن. حتى 

أهنا مل تذرف دمعة واحدة. لكنها قالت:

"ال بأس، سنش�ري غدًا مجيع اليقطينات املوجودة يف الس�وق ونبني 
له قّبة !" 
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الشريط

مل تك�ن النس�اء األرب�ع يف دكان بي�ع الرشائط والدانتيال، يف الس�وق 
الذي يطلقون عليه سوق البنات وسط البرصة، يعرفن بعضهن البعض. 
لكن، مجعتهن مناس�بة رشاء الرشائط لبناهتن الصغريات، قبل بدء العام 

الدرايس. 

املرأة األوىل اش�رت رشيطًا أمحر، والثاني�ة رشيطًا أخرض، أما الثالثة 
فقد اش�رت رشيطًا أصفر. وحدها املرأة الرابعة اش�رط رشيطًا أسود. 
وبينام كانت النس�اء الثالث جيربن الرشائط، ويربطن هبا ش�عور بناهتّن، 
كان�ت امل�رأة الرابعة قد أخرجت م�ن حقيبتها صورة لفتاة يف السادس�ة 
م�ن العم�ر، وألصقت الرشيط األس�ود يف الزاوية العلوي�ة اليرسى، ثم 

عرضت الصورة عىل النساء الثالثة، قائلة: 

"هل يبدو الئقًا ؟" 
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وشم

اس�تطاع اجلنود، زمالء وس�ام، أن يقرأوا الكلمة األوىل التي وشمها 
ع�ىل ص�دره قبل أن يخُقتل وه�ي كلمة" أخُريد". يف حني م�ا زالت الكلمة 
الثاني�ة جمهولة، فقد اخرقت الرصاصة قلبه م�ن اخللف، واجتثت كتلة 

من صدره، فضاعت معها الكلمة األخرى. 

محل�وه إىل ذويه يف اجلنوب. وما أن فتح�وا النعش، حتى ألقت امرأة 
حارسة الرأس ملفعة بالسواد، بنفسها عىل صدره. 

عندئذ، علموا أنه كان يريد أمه.
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رائحة الكف

بام يش�به السحر، اعتاد حبيب أن يطلب من زوجته حنان ضم أصابعها 
إىل راح�ة يدها، وتكوين قبضة، وتركها هكذا فرة من الزمن حتى تتعرق، 
ث�م يدعوها إىل ش�مها، لتحزر ال�يشء الذي عادة ما جيلب�ه معه، يف كل مرة 
يعود إىل البيت: وردة، تفاحة، س�مكة، خاتم، قارورة عطر. وهدايا أخرى 

دائاًم ما تتمكن حنان من معرفتها، ما أن تشم كفها املتعرقة. 

يف أحد األيام، عاد حبيب إىل البيت، وعىل غري عادته، مل يطلب منها 
أن تضم أصابعها. حدس�ت أن شيئًا يف زوجها مل يكن عىل ما يرام، رغم 
أن�ه حاول أن يكون طبيعيًا، ويبدو أنه مل ينجح. أرادت أن تس�تعلم منه، 
لكنه سارع إىل طمأنتها قائاًل، أن األمر ليس سيئًا إىل احلد الذي تتخيله، 

وأنه ليس ثمة داع للقلق. 

"بعض املشاكل الصغرية يف العمل" 

ق�ال هلا، وذهب إىل الفراش. حتى أنه مل يس�أهلا، كام هي العادة، ماذا 
أعدت للغداء. تس�اءلت ع�ام منعه، هذه املرة، م�ن أن يلعب معها لعبته 
الس�حرية، لعب�ة ض�م اليد. كان�ت تعرف أن�ه يتواطأ معه�ا يف كل مرة، 
وجيعله�ا تعرف اليشء الذي جيلبه من خالل ش�م يدها. ال تعرف كيف 
حيدث ذلك، وأين تعلمه. لكنها تستمتع باللعبة كثريًا، واعتادت عليها. 

نظ�رت إىل يدها، وخطر هل�ا أن تفعل ذلك من تلقاء نفس�ها. كّونت 
قبض�ة وتركته�ا لدقائ�ق، إىل أن تع�رق باط�ن كفها، وعندم�ا أرادت أن 
تفتحها لتش�مها، أحست أن ثمة يشء ما يمنعها، يشء غامض، جمهول، 
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ال تعرف ما هو بالضبط، لكنها تش�عر أنه نذير ش�ؤم. أحّس�ت باخلوف 
وه�و ي�رسي يف أوصاهلا. لكن، مم هي خائف�ة ؟ ال تعرف أيضًا.. جتهم 
وجهها وكس�اه احلزن ع�ىل نحو كان مدع�اة الس�تجالب الدموع التي 
اهنمرت عىل خدهيا بغزارة. حل املساء، وانقىض الليل، وأرشقت شمس 
الي�وم الت�ايل، وهي ما تزال تضم أصابعها إىل باط�ن كفها، وال يبدو أهنا 

ستفتحها يف القريب العاجل.

عندم�ا الحظ حبيب كل ذلك، مل يس�أهلا ما املش�كلة. كأنه خيش هو 
اآلخر، إن فتحت يدها وش�متها، حيدث ما ال يرجوه. كان يظن أهنا لن 
تب�ادر إىل إهن�اء األم�ر، م�ا مل يطلب منها ذل�ك. وهو ما مل يفك�ر به طيلة 
أس�بوع كام�ل. وحني رأى أن أم�رًا كهذا ال يمكن أن يس�تمر إىل األبد، 
قرر إيقاف اللعبة بنفس�ه، وس�يطلب منها ذلك مساًء، لن حتدث كارثة. 
غ�ري أن حن�ان مل متتثل لطلبه، وأبقت عىل يدها مغلقة. وقتئذ، علم أهنا مل 

تكن تلعب. 

وهك�ذا، ظلت امل�رأة مطبقة أصابعه�ا عىل راحة يدها، ش�ادة عليها 
باإلهب�ام ليل هنار. كانت تطبخ، وتق�وم بأعامل البيت بيد واحدة، إىل أن 
اعتادت عىل ذلك بمرور الوقت. عدت نفسها معاقة، وأكملت ما بدأته 
حت�ى النهاية. حتى وهي نائمة، كانت توثق يدها برشيط الصق حتى ال 
تخُفت�ح بينام ه�ي غائبة عن الوعي. وما زالت تفع�ل ذلك ألعوام كثرية مل 
يلم�ح أحد خالهلا ابتس�امة واحدة عىل وجهها، حت�ى وِجدت ميتة عىل 
رسيره�ا يف أح�د األيام، ويده�ا ما تزال مضمومة، كام ل�و اهنا تقبض يف 

وسطها عىل مجرة. 

ماتت حنان ومل تشم رائحة املرأة األخرى. 
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قمرهن

اعت�اد مردان مواعدهتا يف الصباح الباك�ر." قمرهن" راعية األغنام، 
التي تس�كن يف إحدى القرى املجانبة للنهر ، ليس بعيدًا عن مقر الفوج 

اآليل الذي يدم فيه. 

يتس�لل م�ردان س�ائق املدرع�ة أم يت إل يب روس�ية الصن�ع، يف تلك 
الس�اعات املبكرة من كل يوم، ليلتقي هبا عىل الضفة، بني ثغاء القطعان 
ورائحة الرسجني. لكنها، ولس�بب ما، كانت متنع نفسها عنه يف كل مرة 
حياول هو التقرب منها. هتدده بالرصاخ إن هو جترأ عىل ملس�ها رغاًم عن 
ارادهتا. وتقول له إهنا ال تثق باجلنود، ينام أحدهم مع املرأة وحقيبته عىل 
ظهره. قد يضطر للتوسل هبا، بينام هو يقسم هلا ويعدها بالتقدم خلطبتها، 
م�ا أن يت�رّسح من اجليش. لكنه ال حيصل، يف املقابل، عىل يشء يس�تحق 
املخاطرة، س�وى قبل�ة يتيمة عىل خده�ا. أما الباقي، فبوس�عه احلصول 

عليه يف ليلة الزفاف املوعودة. 

إال أن م�ردان، ولك�ي ال يك�ون موض�ع س�خرية رفاق�ه اجلن�ود يف 
الفصي�ل، يعم�د إىل تصنع الزهو أمامه�م، بينام هو يصف هل�م مفاتنها، 
وي�روي مغامراته اجلنس�ية املتخيلة م�ع" قمرهن" قائ�اًل أهنا، خاضعة، 

طائعة، مثل الدمية بني يديه.

"دمية ؟" يقول له أحد اجلنود:"  ومن أين ترصخ هذه ؟" 

مل يرد مردان. قال فقط أهنم يعرفون من أين ترصخ الدمى. 
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بع�د انته�اء آخر إجازة دوري�ة له، والتحاق�ه إىل الثكن�ة، تلقى جبار 
اخل�ر املفج�ع. فق�د ق�ام جمموع�ة م�ن اجلن�ود املس�عورين باغتصاب" 

قمرهن"وإلقاء جثتها يف النهر. 

وقد انتزعوا رسهتا لكي ال يسمع أحد رصاخها. 
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عطر زهرة الكرز

غ�روب كل ي�وم، ترت�دي حوري�ة عباءهت�ا، وحتك�م ش�د حجاهبا، 
وخت�رج إىل املرف�أ الصغري ال�ذي يقع ع�ىل مقربة من بيته�ا. تقف هناك، 
تتأم�ل الذوبان البطيء للش�مس الغاربة يف حلق الش�مس، ومتأل رئتيها 
باهل�واء النق�ي. تنظر يف كل االجتاهات، متوجس�ة، وح�ني ال ترى أحدًا 
تطلق شعرها املعطر برائحة زهرة الكرز للريح اهلادئة، الوادعة، املحملة 
بش�وق الغواص�ني وصيحاهت�م. تغم�ض عينيه�ا، وبرف�ق تعض طرف 
ش�فتها الس�فىل، بينام هي تصغي إىل حفيف احلوار املخميل بني ش�عرها 

والريح. 

هبدوء، كام لو أهنا تس�ري عىل أط�راف أصابعها، لكي ال توقظ نورس 
نائم هناك، أو حورية تتوسد صخرة ملساء عىل اجلرف، أو حتى سمكة 
ت�يش برسها للصيادين. تصل إىل هناية املرس�ى احلجري املمتد يف البحر 
إىل ع�رشة أمتار. وبخفة تث�ب إىل زورق هناك، مل متض ف�رة طويلة منذ 
أن ع�اد صاحبه حمماًل بالصيد. يف حني ال تزال بعض الكائنات البحرية 
عالق�ة يف ش�باكه. أس�امك صغ�رية، مرجان، قواق�ع، حلزون�ات، حمار، 
ونجوم بحر ملونة. تنتشل نجمة محراء صغرية وتزرعها يف شعرها، وكام 
ل�و أهنا تفعل ذلك أمام مرآة، تبتس�م للبحر، تس�أله هامس�ة للامء:" هل 

ترى يا بحر كم أنا مجيلة ؟" 

يف ليلة العيد، بينام هي كعادهتا تراقب وتتأمل البحر بعينني عاشقتني، 
ترى س�مكة تلبط هنا، وس�لحفاة خترج رأس�ها هناك. أضواء الفنارات 
البعي�دة، والنس�يم ياتل ش�عرها البني ويداعبه بأصاب�ع خفية وناعمة. 
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س�معت حوري�ة جلب�ة خلفها ووق�ع أق�دام أفزعتها. فأمس�كت نجمة 
البح�ر التي تزين ش�عرها والتفت�ت، لرى جمموعة من صي�ادي القرية، 
وهم يطوحون باملجاذيف والبلطات التي يقطعون هبا رؤوس األس�امك 
الكبرية. وثمة رشر يلصف كأسامك متوحشة يف أعينهم التي اتسعت عىل 
نح�و خميف، بينام هم يطالبوهنا بأن تغطي ش�عرها، ويمررون س�باباهتم 
عىل نحورهم، حماكني بذلك فعاًل يكاد لغطه املرعب أن يصل إىل إذنيها 

بوحشية:" تراك ! تراك !" 

وس�ط ه�ذا الرعب الذي كان هي�در أمامها، ويتق�دم نحوها مطّوحًا 
باآلالت اجلارحة، وضعت حورية نجمة ثانية يف شعرها. كانت خرضاء 
هذه املرة. ثم تبعتها بأخرى صفراء، فزرقاء، حتى امتأل شعرها بالنجوم. 

طرفت بعينيها، وألقت بنفسها يف البحر، ومل خترج منه أبدًا. 

يف صباح اليوم التايل، صباح العيد. استيقظن فتيات القرية من النوم، 
ويف شعر كل فتاة منهن نجمة بحر ملونة.
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ُسّراق الكحل

طاملا سمعت زهرة أن الرجال يرسقون الكحل من العني. مل تصدق، 
وعّدت ذلك أس�طورة صغرية تتداوهلا النساء املأزومات، الفاشالت يف 

احلب، حتى جاء يوم جربت األمر بنفسها. 
يف ذلك اليوم، س�ألت زهرة حبيبها عن ذلك، يف أول لقاء مجعها به. 

فقال هلا مؤكدًا: 
"بل صّدقي" 

"حقًا ؟!" أرعبها اجلواب:" وكيف تفعلون ذلك ؟" 

"بسهولة" رّد عليها مبتساًم بمكر بينام هو يرشف القهوة. 
"ومتى تفعلون ذلك ؟" سألته.

"عندما تبكني" أجاهبا.

"وإن بكينا ؟" سألته جمددًا.

"يسيح الكحل مع الدموع" قال هلا غامزًا. 
"وماذا بعد ؟" 

"نمسحه" 
"وبعدها ؟" 

فحّك أنفه وجحظ بعينيه جانبًا وقال: 
"نغادر" 

..... وبكت زهرة ! 
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الوردة

اعت�اد البس�تاين، الذي يعم�ل يف إح�دى احلدائق، أن يدل�ل زوجته 
ويصفها بالوردة. يفعل ذلك بش�كل يومي. أثن�اء وجبات الطعام، عىل 
الرسي�ر، وحتى يف أحالمه. يق�ول هلا وردة حي�ايت، وردة عمري، وردة 

روحي، قلبي، أحالمي إلخ.... 

يف إح�دى اللي�ايل، أثناء نومه�ا، رأت الزوجة نفس�ها يف احللم، وقد 
أصبحت وردة كبرية. كان جس�دها مغلفًا بتوجيات ورد اجلوري األمحر 
ع�ىل نحو كثيف. أذهلها ذلك وفرحت كثريًا، وتوقعت أن يدخل حتوهلا 
احللمي هذا الرسور إىل قلب زوجها، الذي كان عىل العكس مما توقعت، 
إذ مل يكن عىل طبيعته يف ذلك احللم الوردي. حتى أنه مل يصفها بالوردة، 
وق�د أحزهن�ا أنه راح ينادهيا باس�م امرأة أخرى. فرشع�ت بالبكاء حتى 
ابتلت وسادهتا واستيقظت يف صباح اليوم التايل. استيقظت عىل صوته، 

وكان ينتف توجيات الورد من جسدها، ويردد مغمومًا:

"حتبني... ال حتبني ! حتبني.. ال حتب�...... !"    
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امرأة املناديل

طاملا أخُغرمت سوس�ن باملناديل، ودأبت عىل رشائها ومجعها. وهي العادة 
التي مل تفارقها منذ الصغر، عندما اشرت هلا أمها مندياًل ورديًا مطرزًا بورود 
بيض. كانت مصابة بالزكام يف حينها، لكنها مل متس�ح أنفها به أبدًا، غري عابئة 
بتقري�ع األم وتوبيخه�ا. منذ ذلك اليوم، وهي مهووس�ة باملناديل، وتواظب 
ع�ىل رشائه�ا، حتى أصب�ح لدهيا تش�كيلة كبرية، بأل�وان وأش�كال متعددة، 

وأنواع خمتلفة: حرير، قطن، اسفنج، دانتيل شوليه. 

ويف كل مرة ترتبط سوسن برجل ما، هتديه مندياًل. األمر الذي جلب هلا 
الش�ؤم، أو هذا عىل األقل ما تظنه صديقاهتا. وعىل الرغم من ذلك، مل تكف 
يوم�ًا ع�ن إه�داء املناديل للرج�ال الذين حتبه�م، يف نوع م�ن التحدي. فهي 
مغرم�ة هبا، وال تصدق أن أش�ياء ناعم�ة، ورقيقة، ومجيل�ة كاملناديل، يمكن 
أن تكون الس�بب وراء س�وء الطالع، الذي يرافق جتارهبا الغرامية مع أولئك 

الرجال. 

أول رج�ل أحبته سوس�ن، غادرها بعد س�تة أش�هر. كان يمت�از بالنفاق 
العاطفي عىل نحو مربك، إىل درجة أنه مل يمس�ك نفس�ه عن البكاء، بينام هو 
ينط�ق كلامت الوداع. أخرج املنديل الذي أهدته إياه. مس�ح دموعه، قبل أن 

يتمخط به بطريقة مقززة، ويغادر من دون رجعة. 

الرج�ل الث�اين، بقي معه�ا فرة أق�ل. حوايل ثالث�ة أش�هر. وكان غريب 
األطوار، صموتًا أغلب الوقت. لذا، مل يكلف نفسه عناء النطق بتلك الكلامت 
املوجعة، التي كانت أشد وطأة عليها من سقوط غيمة من الكونكريت فوق 

رأسها، إنام راح يّلوح هلا باملنديل، هديتها له، حتى اختفى متامًا. 
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الرج�ل الثالث، وكان اهنزاميًا يف طبعه وموسوس�ًا، مل يق�اوم البقاء معها 
طوياًل، فأعلن استس�المه، ورف�ع رايته، وكانت عبارة ع�ن املنديل األبيض 

الذي سبق وأن أهدته إياه يف عيد ميالده السابق. 

الرجل الرابع، كان حمتاالً وخماتاًل. لكي يتخلص منها بعد أن هنب كل ما 
يف معيته�ا، ما عدا املناديل، لعب معها لعب�ة خادعة. عصب عينيها باملنديل، 
وطلب منها أن متس�ك به إن استطاعت. لكنها مل متسك شيئًا يف النهاية سوى 

خيبتها واجلدران، التي راحت ترتطم هبا طوال ذلك اليوم. 

الرجل اخلامس، كان س�اديًا. لكن شيئًا من س�اديته تلك مل تظهر إال بعد 
مخسة أسابيع، عندما أوثق يدهيا باملنديل املهدى إليه من قبلها، قبل أن يبارش 

بتعذيبها، ثم هيرب. 

الرجل الس�ادس، عندما أحس�ت بقرب مغادرته، أغلقت عليه األبواب 
وحبسته يف املنزل. نسيت أنه ساحر، وبإمكانه أن يتفي بحركتني، كأن يغطي 
وجه�ه باملندي�ل الذي كانت قد طرزته بتعويذة من أج�ل أن يبقى، ثم يفتعل 
بأصاب�ع يده الثاني�ة حركة أخرى، بين�ام هو يتمتم بكلامت مبهمة، ليتالش�ى 

بعدها إىل األبد. 

الرج�ل الس�ابع، كان أح�د أولئ�ك القراء املهووس�ني بنهاي�ات األفالم 
والقصص املأساوية، فكادت أن تكون هنايتها عىل يده، حينام اهتمها باخليانة، 
وخنقها باملنديل نفسه، الذي كانت قد ناولته إياه قبل أشهر، يف وقت كان هو 

طيل.  يروي هلا هناية دزدمونة املسكينة عىل يدي عخُ

بقي رجل واحد.

أما ه�ذا، فقد قتلها، وغطى وجهها الش�احب بآخر مندي�ل من مناديلها 
املهداة. 
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ملوحة

مل تكن هيلة تعرف الس�بب وراء هجر الرجل تلو اآلخر هلا بعد أول 
قبلة. 

ظنت يف البداية أن لفهام رائحة كرهية، أو أن ثمة عيب يف شفتيها. إال 
أن ش�يئًا من ذلك مل يثبت بمرور األعوام. وما زالت تبحث عن الس�بب 

الغامض الذي نغص عليها عيشها حتى اكتشفته أخريًا. 

ح�دث ذلك حني س�أهلا آخر رجل بينام هو يبص�ق ويعر عن غضبه 
بلة الالذع: من طعم القخُ

"من أين تأتني بكل ها امللح يا امرأة ؟"

فأجابته ويف عينيها قسم بأال متتد يدها إىل عيني رجل أبدًا بعد اآلن:

"من كثرة ما مسحت من دموع الرجال !" 
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فتاة الليل

مهر فتاة غريبة األطوار، ال تظهر إال يف الليل لتبيع الورد للعشاق عىل 
كورنيش البلدة ، ويف النهار تتحول إىل فراش�ة جتوب البس�اتني املحاذية 
لش�ط العرب. وبام أهنا ال تظهر إال يف الليل، فقد راحت األلس�ن حتوك 

حوهلا األقاويل، حتى نخُعتت أخريًا بفتاة الليل.

"أما بيع الورد فليس سوى ذريعة لتخفي مهنتها احلقرية !" 

يقول بحار عاطل عن العمل، من أولئك الذين ال ش�غل هلم س�وى 
اغتي�اب الناس، بينام هم ينتفون ش�عر آباطه�م يف مقهى بائس عىل ضفة 
الش�ط. األم�ر ال�ذي مل يكن" غري�ب" صياد الس�مك ليصدق�ه، أو أنه 
صدق�ه" إال أن ع�ني الرضا ال ترى عيبًا" كام يقول شكس�بري عىل لس�ان 
كاس�ياس، فق�د كان حيبه�ا،  وتغيظ�ه مغ�ازالت امل�ارة هل�ا، وحماوالت 
البح�ارة الس�تدراجها إىل مراكبهم. لكنه كان يعل�م أن مهر ال تعبأ بكل 

ذلك. 

يف أحد األيام، قرر" غريب" مصارحتها بحبه، وقّدر أن هدية جيلبها 
هلا س�تفي بالغرض، ويكون هلا فعلها الس�احر. فّك�ر بالكحل، فهو منذ 
أن رآه�ا أول م�رة مل ير كحاًل يف عينيها. لكنه لن يفعل ش�يئًا من هذا، ما 
مل يع�رف املزي�د عن مهر، أين تغيب أثناء النهار ؟ أين تس�كن ؟ وما هي 
ظروفها ؟ هل هي وحيدة أم متزوجة أم عزباء تعيش مع أهلها ؟ كان ال 

بد أن يعرف كل يشء عنها، ال يخُعقل أن يتزوج من امرأة جمهولة. 

وقب�ل رشوق ش�مس أحد األيام بس�اعة، تبع" غري�ب" الفتاة مهر، 
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وراح يسري يف إثرها عر األزقة والدروب واحلقول وعىل اجلسور، حتى 
دخل�ت م�ن أمجة قص�ب إىل غابة للنخي�ل عىل الضفة األخرى للش�ط، 

حيث أضاع أثرها هناك، مما زاد يف حريته. 

ويف طري�ق عودت�ه، أهبره منظ�ر ارساب الفراش�ات يف الغابة. كانت 
كثرية إىل احلد الذي أشعره كام لو أنه يف حلم، ومتنى لو كانت مهر برفقته. 

عندئذ، خطرت له فكرة. 

غ�ادر الغابة ث�م عاد إليه�ا مرسعًا حام�اًل معه ش�بكة وراح يصطاد 
هب�ا الفراش�ات. اصطاده�ا مجيعًا. ارتكب جم�زرة كبرية ونك�ب الطبيعة 
بفراش�اهتا، ال ألج�ل يشء س�وى اس�تخالص األل�وان م�ن أجنحتها، 

ومجعها يف قارورة سيهدهيا الحقًا إىل مهر، كحاًل لعينيها. 

ثم عاد لينتظر بعدها حلول الليل وجميء مهر احلبيبة بفارغ الصر. 

لكنها مل تأِت.

ولن تأِت أبدًا. 
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موعد

أكث�ر ما أذه�ل أمل هي تلك ال�وردة احلمراء التي زرعه�ا حبيبها يف 
شعرها مساء ذلك اليوم. 

كان جيلس�ان يف مقهى خاٍل إال منهام، باإلضافة إىل النادل الذي 
كان يتل�س النظر، م�ن وراء الكونت�وار، عىل نحو بع�ث الريبة يف 
نفس�ها. وفجأة، اس�تأذن احلبيب باخلروج من املقهى جللب غرض 
ما، علبة س�جائر ربام. قال أن األمر لن يس�تغرق س�وى دقائق. إال 
أن أكثر من س�اعة مضت ومل يعد. انقىض املس�اء وقارب الليل عىل 
االنتص�اف، وأم�ل ما زال�ت تنتظر، وق�د أزاحت املزهري�ة أمامها 
ع�ىل الطاول�ة، فندت آه خفيض�ة مل تعرف مصدره�ا. لكنها مل تأبه، 
فتوس�دت يدهيا عىل الطاولة وأغفت. لتس�تيقظ بعدها عىل صوت 

هيمس يف أذهنا: 

"لن يأيت !" 

كان ذل�ك ص�وت الن�ادل جاء من م�كان قريب، حي�ث اتكأ عىل 
كريّس أمامها، وراح ينظر إليها كام لو أنه يراقب عملية حتّول كافكوية 

وشيكة: 

"ه�ل تري�ن كل ه�ذه املزهري�ات املوضوعة ع�ىل الط�اوالت ؟ كل 
واحدة منها كانت امرأة تنتظر" 

ارتعبت أمل. وضعت يدها عىل قلبها وهي تنظر حوهلا إىل مزهريات 
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الورود بقلق، بينام تابع النادل كالمه، ناصحًا إياها باالنرصاف:

"بمق�دور الرج�ل رغم قس�وته وس�اديته أن يصن�ع مزهريات مجيلة 
وحزينة كتلك التي ترينها. 

يزرع وردة يف شعر امرأة ويغادر!"   
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حنطة الوجه

كثريًا ما كان أس�عد يتباهى بس�مرته التي يتل�ف لوهنا، عام هو عليه 
بالنس�بة للبقي�ة م�ن الش�بان الس�مر. فق�د كان حمبوب�ًا، من قب�ل فتيات 

املدارس، عىل نحو طاملا أثار غرية أقرانه يف احلي. 

إال أن أس�عد، مل يك�ن يع�ري أمهي�ة ملغ�ازالت الفتيات املس�حورات 
بحنط�ة وجه�ه الفاتنة. ومل يرف قلبه يوم�ًا إال لنعيمة اخلبازة، أم صديقه 
الت�ي تصنع خبزًا لذيذًا يف تنور طين�ّي، وتبيعه عىل األهايل. وكانت هذه 

مهنتها يف زمن احلرب التي اختطفت زوجها. 

كان�ت بطل�ة أحالم�ه وأفالم�ه الت�ي يتخيلها قب�ل الن�وم. وكان إذا 
اس�تيقظ صباحًا، تك�ون صورهتا ملء عينيه. كان يبك�ي من أجلها، من 

أجل ملسة واحدة منها. 

يف أحد األيام، كان أس�عد يراجع دروس�ه بصحب�ة صديقه، يف بيت 
اخلب�ازة. فانتهز غياب ابنها لدقائق، ليعرف هلا برغبته. كانت قد انتهت 
للتو من وجبة جديدة من اخلبز، عندما استقبلت كلامت احلب واإلطراء 
برحاب�ة صدر، قبل أن تصفع�ه بقوهلا، بينام هي تتناول رغيفًا أس�مر من 
الزبي�ل، وتلوح به أمام�ه، تضعه إىل جانب وجهه، وتبدو حينذاك كام لو 

أهنا تعقد مقارنة بينهام:

"عفوًا يا صغريي" تقول له:" عندي منك الكثري!"
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أغنية

صباح كل يوم، يس�تيقظ ماجد من النوم، وثمة أغنية تغرغر يف فمه، 
عىل نحو ال إرادي. يف الرسير، يف احلامم، وعىل مائدة اإلفطار. 

الطبي�ب النف�ي قال ل�ه، أهنا ظاه�رة متعلقة باهللوس�ة، ورجح أهنا 
بداية اجلنون. يف حني قال له رجل الدين، أنه الشيطان، جيري عىل لسانه 

مثل تلك الرهات، ليظِّله. 

عندئ�ذ، وأّي�ًا كان التفس�ري وراء ه�ذه احلالة، قرر ماج�د الكف عن 
تردي�د األغاين، عىل ه�ذا النحو. لكنه اس�تيقظ، يف صباح الي�وم التايل، 
وه�و يرنم بكل�امت أغنية جدي�دة. تضايق كثريًا. ارت�دى ثيابه، وخرج 
من بيته، وراح يتمش�ى بشكل عش�وائي، دونام وجهة. حتى وجد نفسه 
يف كورنيش املدينة. حيث ملح من بعيد امرأة جتلس وحيدة، عىل مصطبة 

بمواجهة الشط. اقرب منها، وجدها تبكي. جلس إىل جانبها وغنى:

"يف هذا املستقبل العظيم ال يمكن نسيان ماضيك

ولذلك جففي دموعِك" 

فالتفتت املرأة إليه. مسحت دموعها وابتسمت قائلة: 

"أظن أين سمعت هذه الكلامت من قبل.. هل هي أغنية ؟" 

"نعم" أجاب ماجد، وكان يبتسم هو اآلخر. 

"ما اسمها ؟" سألته املرأة. 

"ال يا امرأة ال تبكي" أجاهبا وهو يرمق الش�ط بنظرة س�امهة:" بوب 
ماريل !"     
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جميلة بوحريد

اعتزل�ت برجييت ب�اردو التمثيل يف عام 1972، تركت عامل الش�هرة 
واألض�واء واألم�وال، لتس�خر حياهت�ا م�ن أج�ل الدف�اع ع�ن حقوق 
احلي�وان. وكان�ت مجيلة بوحريد، قبل ذلك بثامني�ة عرش عامًا، قد تركت 
ولعه�ا بتصميم األزياء والرقص الكالس�يكي ورياض�ة ركوب اخليل، 
واعتزل�ت احلياة هي األخرى، لتنخرط يف صفوف الثورة اجلزائرية ضد 

ذبت.  جنت ونخُفيت وعخُ االستعامر الفرني، فسخُ

يف إح�دى الليايل، وبعد ف�رة طويلة مرت عىل ذلك، ولس�بب يبدو 
غامضًا، مل تستطع املرأتان النوم. 

خطر لرجييت باردو أن تعد اخلراف، إىل أن تغفو.

ارتدت منامتها. 

لكنه�ا مل جت�د خروفًا واح�دًا قاباًل للع�د. وكأن خ�راف العامل بأرسه 
اختفت يف تلك الليلة. 

يف الوق�ت نفس�ه، كانت األضاحي م�ن القتىل اجلزائري�ني يتقافزون 
ف�وق رأس مجيلة بوح�ريد، التي عّدت منهم خلق كثري. وعىل الرغم من 

ذلك، مل تنم. 

كانت تلك ليلة عيد األضحى. 

ليلة النحر العظيم ! 
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الغراب

يف أح�د األيام، انتش�ل مس�عود غرابًا أبي�ض، كادت أنياب وخمالب 
ال�كالب الضال�ة أن تنهش�ه عىل ضفة الش�ط. كان مصاب�ًا بطلق ناري، 
ف�أواه، وأطعم�ه حتى متاثل للش�فاء. من النادر ج�دًا العثور عىل غراب 
بريش أبيض يف تلك البقاع، وكان بإمكان مسعود بيعه يف سوق الطيور، 
يف الب�رصة القديم�ة، بالثم�ن الذي يري�ده، لكنه فّضل إطالق�ه بدالً من 

ذلك.

إال أن ذل�ك الغراب عاد بعد س�اعة، ظل حيوم خالهلا يف اجلوار، كام 
لو أنه فضل البقاء مع مس�عود، لريد ل�ه مجيله. األمر الذي مل جيد األخري 
إزاءه مانعًا، ما دام أنه يعيش وحيدًا، يف كوخ بعيد، يقع يف أحد بس�اتني 
أيب اخلصيب املنسية. كان لديه فكرة عن ذكاء الغربان، لكن هذا الغراب 
مل يكن ذكيًا فحسب بل كان موهوبًا إىل أبد حد. فآنسه يف وحدته، وكان 
له خري رفيق، حتى أفضل من رفقة البرش. عّلمه بعض األش�ياء، وتعّلم 
منه. واكتشف أن كل ما أخُشيع عن كونه مصدر الشؤم هو جمرد خرافات. 
عّل�م قابي�ل كيف يدفن أخاه ؟ أمل يرس�له نوحًا ليس�تطلع اليابس�ة ؟  أمل يخُ
فكي�ف، إذن، يكون مصدر النحس، وذائ�ع أخبار اخلراب ؟ هكذا كان 
حياجج مس�عود امل�ارة، الذين يتط�رّيون من رؤية الطائ�ر األبيض، وهو 

يتشمس عىل سطح الكوخ. 

بم�رور األي�ام، وع�ىل غري ع�ادة الغرب�ان املغرم�ة باحل�يّل واملالعق 
والس�كاكني الصغرية، اكتش�ف مس�عود أن غرابه مول�ع برسقة اخِلرق. 

ففي كل مرة يطري إىل جهة، يعود حاماًل بمنقاره خرقة.
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خرقة ملطخة بسائل لزج، حني شمها علم أهنا رائحة املخاض.

خرقة عليها بقع جافة تنبعث منها رائحة البول. 

خرقة ملطخة بدم غامق، تنبعث منها رائحة الطمث. 

خرق�ة ملطخة بدم لونه فات�ح أقرب إىل ال�وردي، تنبعث منه رائحة 
بكارة.

وهكذا، يف كل مرة جيلب الغراب خرقة جديدة، يتعرف مسعود عىل 
رائحتها. 

فاخلرقة امللطخة بالقيء تنبعث منها رائحة احلمل. 

واخلرقة التي حتمل بقعًا بالكاد تخُرى تفوح منها رائحة النفاس.

واخلرقة التي حتمل بقعًا من اللبن تدل عىل الرضاعة. 

خرقة واحدة مل تكن حتمل أي بقع. مّخن مسعود أهنا كفن. 

فقد كانت تنبعث منها رائحة املوت. 
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املرأة

بعد ثالثة عرش عامًا مضت، عىل اختفاء املوز من األسواق العراقية، 
أخُتيح جلميلة أن تأكل أول موزة يف حياهتا. 

هنا حتديدًا، فقدت حاسة التذوق. 

مل يس�تطع األطباء تش�خيص حالته�ا، قالوا أهنا مؤقت�ة، ورسعان ما 
س�تعود لالس�تمتاع بطعم األش�ياء. إال أن األمر مل يكن كذلك، بل عىل 
العكس، كان يزداد س�وءًا. فبمرور الزمن، فقدت مجيلة حاس�ة الش�م. 
مل تع�د ق�ادرة ع�ىل متيي�ز الروائ�ح. العط�ور، واألبخ�رة، واإلنتان�ات، 

والغازات، وأنواع البخور. 

أيض�ًا، وقف الطب عاج�زًا أمام هذه الظاه�رة الغريبة، التي أخذت 
تتطور شيئًا فشيئًا، حتى فقدت البنت يف النهاية لوهنا.

صارت احلياة بالنسبة هلا، من دون طعم، وال لون، وال رائحة. 

وبين�ام هي تتهالك، كانت األش�ياء من حوهلا حتي�ا وتنمو هبا. البرش، 
واحليوان، والنباتات. كل يشء، كل يشء. 

أصبحت ماًء.
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قلب املرأة

كان هو أول من اقرح عليها األمر. 

يف حني بدت هي، ولس�بب غامض، م�رددة. كأن هذا هو بالضبط، 
ما سيجلب هلام الشقاء يف النهاية. 

قال هلا مهّونًا:

"إهنا لعبة.. جمرد لعبة !" 

"لكني..." رددت هي مترمة:" أخشى عليك منها يا مالكي !" 

"ممن ؟" سأهلا. 

صمتت قلياًل ثم قالت: 

"من اللعبة طبعًا !" 

وما زال يلح عليها، حتى وافقت أخريًا. اتفقا عىل أن يردد كل واحد 
منهام اس�م اآلخر يف س�اعة حيدداهنا. ومن يتع�ب أو يدركه النعاس، أو 
يتوقف ألي س�بب كان، فسيخرس الرهان، وعليه أن يدفع الثمن مقابل 
بلة، أو حتى وردة يغرسها  ذلك، دعوة عىل العشاء، تذكرة سينام، نزهة، قخُ

هو يف شعرها، يف حال كان هو اخلارس. 

اخت�ارا وقت بع�د منتصف الليل، الس�اعة الثانية ع�رشة. صعدا إىل 
س�طح املن�زل، ومتددا عىل فراش�يهام، أحدمها بجنب اآلخر، ش�بك كل 
واحد منهام يديه وجعلهام حتت رأسه. ثم بدءا التحدي، بينام مها حيدقان 

بالسامء، حيث النجوم تعكس التامعها يف أعينهام العاشقة. 
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انقضت س�اعة، ومها منهمكان يف لعبتهام الغرامية، التي بدأت تفقد 
مرحها وترهقهام. هي تردد اس�مه، وهو يفعل اليشء نفس�ه مع اس�مها. 
خّي�ل هل�ام، يف تل�ك األثناء، أهن�ام كلام أمضي�ا وقتًا أطول، كل�ام ازدادت 

السامء نجومًا، والنجوم ملعانًا. 

كان�ت نرهتا وهي تفعل ذلك، متوجس�ة، تيش بخوف دفني، خوف 
قديم وغامض، أيقظته لعبتهام التي بدأت تنحى منحى خطرًا يف الساعة 
الثانية. حاولت أن تعرف مم هي خائفة، لكنها خشيت أن تسهو، ويلهيها 
ذلك عن اللعبة، فتتلكأ وخترس الرهان. أما هو فكان لصوته نرة العاشق 
الواث�ق، الذي مل يضع يف احلس�بان أنه قد يتعث�ر يف النهاية، يكبو، يغلط، 
غري مدرٍك أن غلطة العاش�ق بألف، وهو ما حدث يف الس�اعة الثالثة. يف 
حينه�ا، ب�دا التعب واضحًا عليه�ام، إال أن أيًا منهام مل يستس�لم بعد. بدا 
صوت�ه كأن�ه ينبعث من قعر النعاس، أش�به هبذيان امل�رء وهو معلق بني 
اليقظ�ة والن�وم. يف وقت، كانت هي تصدر صوت�ًا، كذاك الذي عادة ما 
يصنع ذروة الرّقب يف املوسيقى التصويرية ملشهد ما. املشهد الذي يعثر 
زال فيها القناع، وتخُكشف احلقيقة.  فيه أحدهم عىل القاتل، اللحظة التي يخُ
اللحظة امللعونة نفس�ها، التي أخطأ فيها وترّنم، ملرة واحدة، باسم امرأة 
أخرى بدالً من اس�مها. فتناهى ذلك االس�م إىل أذنيها بإحساس أمّض 
عليها من املوت. اختفت النجوم فجأة، وأظلمت السامء، يف عينيها عىل 
األق�ل. حينئذ، علمت مم كانت خائفة. إنه اخلوف نفس�ه، الذي انتاهبا 
قبل س�نتني، حني حدثها عن املرأة التي س�بقتها إليه. وبدالً من أن تعزز 
رصاحته وش�فافيته ثقتها به، راحت تشعل يف صدرها حرائق من الغرية 

واخلوف، مل يمحومها شيئًا سوى ليلة الزفاف. 
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ولكي يرتق ما أحدثه من ثقب يف قلبها، ظّل يردد اسمها بقية عمره. 
يف حني كّفت هي عن اللعب، واكتفت بمراقبة السامء كل ليلة. 

هناك. يف البعيد، يف األعايل الشاهقة، بني النجوم، وبعينني حزينتني، 
كان�ت ترى مالكًا خاطئًا، حياول عبث�ًا، أن يرتق الثقب الرهيب يف طبقة 

األوزون.
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نزهة

يف أحد األيام. امرأة مع طفلها الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، رأت 
قردة وابنها الصغري، حمبوس�ني يف قفص كبري، ومعروضني للمتفرجني، 

يف حديقة احليوان. 

امل�رأة والق�ردة كانت�ا حتم�الن طفليه�ام. كل واح�دة منهام تش�ري إىل 
األخرى بس�بابتها، وتقول ش�يئًا البنها. كانتا تبتس�امن، أو تضحكان يف 

تلك األثناء، يف مسعى واضح للرفيه عن الطفلني الكئيبني.  

"انظر يا مالكي.. القرد يف عني أمه غزال !" تقول املرأة وتضحك. 

"انظ�ر يا غزايل.. اإلنس�ان يف عني أمه مالك !" تق�ول القردة، تكرش 
عن أسناهنا الصفر. وبملء فمها... تضحك. 
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جزر القمر

"عمي�اء كاخلفاش يف وض�ح النهار، هي املدينْة،. واللي�ل زاد هلا عامها"

بدر شاكر السياب.

يف هناية شهر آذار من عام 2012 أخُعلن يف التلفاز، أن رئيس جزر القمر 
س�يكون أول الواصلني إىل بغداد، للمشاركة يف مؤمتر القمة العربية. وهذا 

يعني بطبيعة احلال أن حرض التجول سيبدأ قبل موعده املقرر. 

احتق�ن اجلو العام، وامتعض الناس كث�ريًا. ومن مل يذكر رئيس جزر 
القمر بسوء راح يبدي استياءه، متسائاًل عام أصاب هذا الرجل، ليأيت إىل 
بغداد يف وقت أبكر من املعتاد، قبل انعقاد املؤمتر بثالثة أيام. ليعلن بذلك 
ع�ن بدء معان�اة األه�ايل، وصعوبة تنقلهم، بس�بب مضاعفة احلراس�ة، 
واالنتش�ار األمن�ي، ونق�اط التفتيش، وازدي�اد احلواج�ز الكونكريتية، 

وإغالق الشوارع. 

البع�ض راح يتن�ّدر قائاًل أنه ج�اء ليعقد صفقة م�ع احلكومة: النفط 
مقاب�ل الفانيليا والقرنفل وجوز اهلند وأعش�اب اإليالنغ النغ العطرية، 
وه�ذه األخرية ستس�تعمل من أجل منافس�ة معامل العطور الفرنس�ية. 
والبع�ض اآلخر وج�د يف جميئه املبكر فرص�ة لعطلة يقضيه�ا يف البيت. 
لكن األغلب األعم كان�وا متذمرين، وباتوا ينتظرون انتهاء القمة بصر 

نافذ، حتى يتمكنوا من العودة إىل أعامهلم ومراجعاهتم. 

وس�ط كل هذا الضجيج والتنديد والتذمر واللغط الشعبي الواسع، 
وحدها سوزان، كانت متعاطفة مع رئيس جزر القمر، وحضوره املبكر 
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جدًا. بل إهنا راحت تنّط فرحًا حلظة سامعها باخلر. وكام لو أن العيد هو 
من س�يحل غ�دًا وليس رئيس جزر القمر، رشعت ت�ردد بمرح طفويل، 
بينام هي ترفع نفس�ها واقفة عىل أطراف أصابعها، وتش�بك يدهيا، ضامة 

إيامها إىل صدرها، وثمة ابتسامة مل تفارق وجهها منذ ذلك اليوم:

"رئيس جزر القمر سيأيت إىل بغداد ! 

رئيس جزر القمر سيأيت إىل بغداد !" 

أخ�رت مجيع صديقاهتا يف احلي. تش�ابكت أيدهيّن، وِدْرَن يف حلقة، 
احتفاء هبذا القدوم املبارك. ختّيلت، للمرة األلف، كيف سيكون املشهد 
حين�ذاك، وأي طمأنينة س�تعّم املدين�ة بعد طول عن�اء وظلمة. صارت 
حتلم كثريًا بتلك البقع الس�مراء الواقعة يف املحيط اهلندي، عىل الساحل 
الرشق�ي ألفريقي�ا. ويف كل مرة تروي حلمها جلدهت�ا، تفرك هذه اجلدة 

تفسريًا يتوافق مع ما كانت تأمل به، وتنتظر حتققه يف القريب العاجل. 

إال أن أح�دًا م�ن أفراد أرسهت�ا مل يعرف ال�رس وراء ه�ذا التعاطف، 
وهن�اك من تس�اءل: مل�اذا هي حمتفية هبذه الش�خصية الس�مراء من دون 
البقي�ة من رؤس�اء وملوك ؟ وماذا تعرف طفلة بعمر اخلامس�ة عن جزر 
القمر ورئيسها، لكي تتحمس لألمر هبذا الشكل، الذي مل جيد يف النهاية 
م�ن يعب�أ به، أو يأخذه عىل حممل اجلد، م�ا دام أنه صادر من طفلة، ليس 

ثمة من يشك يف أهنا جتهل حتى موقع هذه الدولة عىل خريطة العامل. 

لكن سوزان، يف عشية فرض حرض التجول، أثناء ما كانت الكهرباء 
مقطوعة، والظالم يلّف العاصمة احلزينة، ما تزال تأمل أن هيبط الرئيس 
ذو الوج�ه البخُني الغامق بصحنه الفضائي، يف املطار. جالبًا معه ما يكفي 

من ضوء القمر، إلنارة شوارع بغداد املعتمة.
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الشبح

استخدمت الواليات املتحدة طائرة الشبح، يف حرب اخلليج الثانية، 
ع�ام 1991. وأش�يع أن بإمكاهن�ا رؤي�ة أي ضوء عىل س�طح األرض، 
مهام كان صغريًا، بام يف ذلك مجرة الس�يجارة، واعتباره هدفًا لصواريها 
املش�ّعة. هلذا، يسارع الس�كان إىل إطفاء الفوانيس، ومصابيح اللوكس، 
والش�موع، الت�ي كثخُر اس�تخدامها يف تلك الف�رة، كلام س�معوا صافرة 
اإلن�ذار، وهي تنعب مث�ل غراب، منبئة عن غارة جوية جديدة، تش�نها 
الطائرات من ذلك النوع املرعب. األمر الذي يزداد يف إثره خوف ليىل، 
ذات األع�وام األربع�ة، التي لن تش�عر باألمان ما دام�ت أضواء البيت 
مطفأة. تتكّور يف حضن والدهتا، مغمضة عينيها، صامة أذنيها بسبابتيها، 
وتتخيل مشهد الشبح العمالق احلائم، وهو يرق اجلدران والسقوف، 

ويتسلل من خالل النوافذ إىل فراشها لريعبها.

وذات مس�اء، أبكرت فيه العتمة بإلقاء ظالهلا الثقيلة، بسبب الغيوم 
الرمادي�ة التي خّيمت عىل املدينة الكئيبة واملدمرة، س�ألت ليىل والدهتا، 
ع�ن الس�بب وراء إطف�اء األن�وار، كل�ام س�معت دوي طائرة الش�بح. 
فاحتارت األم أي إجابة تقدمها، ويكون بإمكاهنا إش�باع فضول ابنتها، 
التي ازداد إحلاحها بمرور األيام وتوقها إىل معرفة الس�بب. كانت تسأل 
كل م�ن تصادفه يف البيت من أفراد األرسة. تعرض عىل إطفاء األنوار، 
يف وقت ما زالت طائرة الش�بح املخيف�ة حتوم يف اجلوار، نارشة رعبها يف 
أرجاء املدينة. إال أن أحدًا منهم مل يكن يملك جوابًا مقنعًا جيعلها تكّف 

عن جلاجتها، التي استمرت عىل نحو طاملا كان مدعاة النزعاجهم.
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كان س�ؤاالً مؤرق�ًا بالنس�بة لطفلة بعمره�ا، لكن البد م�ن إجابة يف 
النهاية. 

"لكي ال يراها الشبح !" قالت األم أخريًا.

إال أن لي�ىل مل تقنعه�ا تلك اإلجاب�ة. تظن أن ثمة خط�أ يرتكبه أهلها 
وبقية السكان يف املدينة، وعليها أن تصلحه. 

ويف إحدى تلك الليايل املظلمة والباردة من ش�هر ش�باط، كان التيار 
الكهربائ�ي مقطوعًا كالعادة، تناهى إىل س�مع ليىل دوي طائرة الش�بح، 
وه�ي جتوب الس�امء، وتبحث عن أهدافها. وعىل الف�ور، كام هي العادة 
رعت األم إىل إطفاء الش�موع التي كانت قد أشعلتها  منذ بدء احلرب، هخُ
م�ع حل�ول الغروب. حينئذ، كانت ليىل تراقب املش�هد م�ن مكاهنا عىل 
الكنبة، يف الصالة، بعينني مشدودتني. لكنها، وحيدث ذلك للمرة األوىل، 
مل تس�أل والدهتا عن السبب، مل تلخُذ يف حضنها وتتكور بجسدها الضئيل 
مثل قطة مذعورة، مل تغلق عينيها أو تصم أذنيها. إنام كانت عىل العكس 
م�ن ذل�ك متامًا، بدت كأهن�ا تنتظر ه�ذه اللحظة بفارغ الص�ر، لتنفذ ما 
تب�ادر يف ذهنها يف ذلك احل�ني. وبدالً من االلتحاق بأفراد األرسة، حتت 
الس�لم الكونكريتي، حيث حيرش اجلميع أجس�ادهم هناك، ظنًا منهم أنه 
س�يحميهم إذا م�ا اهنار الس�قف، ج�راء القصف العني�ف، راحت ليىل 
تتلمس الطريق إىل غرفتها وس�ط الظالم، حتى وصلت إليها، وأغلقت 

الباب. 

اش�تد القص�ف، وص�ّم دوّي طائ�رة، ب�دت ك�ام لو أهنا حت�وم حول 
املن�زل، آذان أف�راد األرسة، الذي�ن تعالت أصواهتم بالدع�اء واالبتهال 
حتت الس�لم. افتقدت األم ابنتها الغائب�ة، ورشعت بالرصاخ ومناداهتا، 
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لكن من دون جدوى. فقد كانت ليىل، يف تلك األثناء، مشغولة بإصالح 
اخلطأ يف غرفتها. 

حني دخلوا عليها، بعد انتهاء الغارة، وجدوها مقرفصة عىل رسيرها، 
بإزاء شمعة وضعتها يف صحن خزيف. كانت صامتة، شاردة الذهن، وال 
حتي�د بنظرها عن الش�معة املضيئة. أراد األب أن يوبخه�ا عىل ما فعلته، 
لكن األم كانت أكثر حكمة وتعقاًل، فمنعته من ذلك واحتضنتها. وبينام 

هي متّسد رأسها سألتها:

"ملاذا فعلِت هذا يا ابنتي ؟" 

نظرت ليىل إىل النافذة عىل يسارها، وقالت بصوت متهّجد: 

"ختاف األشباح من النور !" 

يف صباح اليوم التايل، أثناء اإلفطار، كان عىل اجلميع اإلصغاء لليىل، 
وهي تروي هلم أحداث الليلة املاضية.

"ألول مرة أرى شبحًا أسود هبذا احلجم !" تقول ذاهلة، وهي ترسم 
دائرة بيدهيا:" كنت أظن أن األشباح بيضاء كام تظهر يف أفالم الكرتون. 
لقد أخرت ذلك الشبح الضخم واملخيف أن يبتعد عن منزلنا، وبمجرد 

أن أشعلت الشمعة الذ بالفرار !" 

يضحك اجلميع، باستثناء األب الذي انزوى جانبًا، وراح يستمع إىل 
الراديو باهتامم:

"انتهت احلرب !" 



100

ال طواحني هواء يف البصرة

جالب الكرات

من�ذ انضاممه إىل فري�ق الطلقة الذهبية، ومحود األع�رج ال يعدو عن 
كونه جالب كرات بائس.

كان يق�ف خلف املرمى، ينتظ�ر الكرات الطائش�ة، ليحجل وراءها 
كالغ�راب ويعيدها إىل س�احة الكرة. وهو أقىص م�ا أمكن للمدرب أن 
يكلف�ه ب�ه، إذ كان يرى فيه جمرد فقمة، أكثر من�ه العبًا قادرًا عىل خوض 
مباراة. األمر الذي كان يشعر حياله بالغبن، فعىل الرغم من عوقه، لكنه 
كان مؤم�ن بقدراته ومهارات�ه يف لعب الكرة، وما زال يأمل أن يأيت يومًا 
يثب�ت في�ه للجميع أنه ال يقل براع�ة منهم. كانت تل�ك أمنيته، ومل يكن 
يامن�ع إذا ما أرشكه امل�درب لدقائق معدودة، يخُظهر خالهلا ش�يئًا مما كان 
جيهل�ه رفاقه يف الفريق. إال أن ذلك مل حي�دث طيلة عام كامل، مل ينل فيه 

فرصة، وإن تكن ضئيلة، يف اللعب. 

وم�ا زال محود يلح عىل امل�درب من أجل منحه الفرصة، حتى وعده 
أخ�ريًا بإرشاك�ه يف املب�اراة القادمة، التي س�تجري بالتزام�ن مع توقيت 
ّ كثريًا،  مب�اراة يوضه�ا العب�ه املفضل أم�ام أحد األندي�ة الك�رى. رسخُ
كاد أن يط�ري م�ن الفرح، وبدأ اس�تعداداته يف وقت مبكر. كان يس�تيقظ 
صباحًا، وجيري يف ساحة الكرة، ويتمرن لساعات طويلة. مل يبتئس حني 
عل�م أن العبه املفضل س�يخوض مباراة الكالس�يكو يف الوقت نفس�ه، 
وفّض�ل أال يتخّل�ف عن مب�اراة فريقه، التي سيش�رك فيه�ا ألول مرة، 
ليغ�ادر بعدها مكانه خلف املرمى، حيث اعت�اد الوقوف هناك، بانتظار 

الكرات الطائشة.
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يعش�ق محود العبه العامل�ي املفضل إىل درجة اهل�وس. يتتبع أخباره، 
جيمع صوره، يواظب عىل مش�اهدة املباريات التي يش�ارك فيها، وتخُنقل 
عىل شاش�ة التلفاز، ويتمنى مقابلته يوم�ًا. لكنه، ال يأمل يف جلب كراته 
عىل أية حال،  ألنه نادرًا ما يسدد كرة طائشة، يف حني جتد البقية من كراته 
طريقها إىل املرمى بحرفية عالية. ومع ذلك، س�يكون له الرشف الكبري، 
يف أن حيظ�ى بتل�ك الفرصة الثمين�ة، التي س�ينتهزها بالتأكيد، ويصافح 

العبه املفضل، وربام يوقع له اسمه عىل فانيلة الفريق الذي يشّجعه.

ج�اء اليوم املوعود. كنت أود لو أش�اهد محود، وه�و يوض املباراة 
األوىل يف حياته. لكني كنت عىل العكس منه، فقد آثرت مشاهدة مباراة 

الكالسيكو التي يلعب فيها العبه العاملي املفّضل. 

وبينام كنت أش�اهد تلك املباراة عىل شاش�ة التلفاز، وصلتني رس�الة 
مؤملة عن طريق اهلاتف النقال تقول: 

"مات محود.. مات جالب الكرات !" 

صدمني اخلر، وبت أتساءل عام حدث هلذا الصبي، وكيف مات. ربام 
مل تسعه فرحة خوضه مباراته املصريية، أو أنه تعّرض إلصابة بالغة فارق 
احلياة يف إثرها، أو أنه مل ينجح يف استعراض مهاراته املزعومة، وفشل يف 
جذب االنتباه، وحني مل حيتمل سخرية املتفرجني، مات بالسكنة القلبية، 
أو أنه تش�اجر مع العبي الفريق اخلصم، فطخُعن بس�كني أو شجوا رأسه 
بحج�ر، كام حي�دث عادة يف مباري�ات الفرق الش�عبية. اتصلت باملتصل 
الس�تعلم من�ه، وكان صديق�ًا يل، دائاًم م�ا نقي فراغنا مع�ًا بالفرجة يف 
س�احة الكرة القريبة. قال أن محود دهسته س�يارة. املسكني، لقد أخلف 
امل�درب وعده ل�ه، ومل يرشكه يف املب�اراة، فعاد صاغ�رًا إىل مكانه خلف 
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املرم�ى. وقبل هناي�ة املباراة، ح�ني كان فريقه متأخرًا هب�دف، وبدالً من 
إعادة إحدى الكرات الطائش�ة إىل س�احة اللعب، هرب هبا بعيدًا، تتبعه 
ش�تائم الالعبني وهتديداهتم وبصاقهم. كانوا ينعتونه باألعرج الفاش�ل 
ويقذفونه باألحجار. وبينام هو يف طريقه إىل عبور الشارع دهسته سيارة، 

ومات عىل الفور. 

ربام شعر بالسأم من اضطالعه املزعج بدور جالب الكرات وأراد أن 
حيتّج. لكن آه، انظروا أ إىل أين دفعه طيشه.

ّيل يل، كان العب  يف التلفاز، وال أعرف إن حدث ذلك حقًا أم أنه خخُ
محود املفضل يراوغ العبًا تلو آخر بمهارة، حتى إذا انفرد بحارس مرمى 
اخلصم وصار بمواجهة املرمى، س�دد رمية طائشة وعشوائية، كام لو أنه 
فع�ل ذلك متعم�دًا. بدليل أنه وق�ف يف مكانه متخرصًا، مبتس�اًم لصبّي 
أع�رج جيري نح�وه، حاماًل كرته الطائش�ة تلك، وس�ط زعيق اجلمهور 

الغاضب وأسفهم عىل اهلدف الضائع.
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الحذاء

يف الوق�ت ال�ذي مل يك�ن هن�اك م�دارس خاص�ة للص�م والبكم يف 
الب�رصة، وجد حممود نفس�ه يف مدرس�ة للتالميذ اخلالني م�ن العاهات، 
الذي�ن ال يمل�ك أم�ام مشاكس�اهتم املزعج�ة وتنمره�م واس�تفزازاهتم 
الدائمة س�وى احل�ذاء. يلعه، ويّلوح به، ولس�ان حاله يردد بإش�ارات 

مرتبكة، بكامء، الشتيمة األكثر تداوالً بني العراقيني. 

كان يف الع�ارشة من عمره، ورغم أنه أبك�م، لكنه فتى ذكي، متفوق 
يف الدراس�ة. طاملا جلبت عالماته العالية املش�اكل ل�ه، إذ جتعله موضع 
حس�دهم، فيقع فريسة تنمرهم بس�ببها. إال أن ذلك ال حيدث دائاًم، فقد 
حيتاجونه يف حّل بعض املعضالت الدراسية، قبل االمتحانات وخالهلا. 
غري أهنم رسعان ما يعودون إىل مضايقته، ما أن ينتهي كل يشء، ويكون، 
عندئذ، جاهزًا لالستفزاز. يفتعلون املقالب ضده، يضعون يف جيبه فأرًا 
ميت�ًا. أو يكتب�ون ش�تيمة يف ورق�ة ويلصقوهنا عىل ظهره. أو، يف أبس�ط 
األح�وال، جيرونه ع�ىل العودة إىل املن�زل بفردة حذاء واح�دة. أما هو، 
تاح له من قدرة إما عىل التحمل واملي يف طريقه بغري  فقلام يقاومهم بام يخُ
اك�راث، أو املواجهة واالنتفاض، فيرضب هذا، ويبصق عىل ذاك. ويف 
النهاية، يلع حذاءه ويلّوح به يف وجوههم، ليكون ذلك بمثابة الشتيمة 

التي تشملهم مجيعًا.

عبأ به كثريًا يف العراق  يف أح�د األي�ام، أثناء درس الرياضة، الذي ال يخُ
باإلضاف�ة اىل درس الربي�ة الفني�ة، خط�ر للمعلم، ال�ذي يرتدي ثياب 
املنتخ�ب الوطني اخلرض، ويتباهى بش�غله مركز الظهري األيمن يف نادي 
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امليناء لعدة س�نوات، وبتوقيع كاًل من زيكو وسقراط اللذين كانا ضمن 
تش�كيلة نادي فالمنغو الرازييل عندما لعب يف بغداد، خطر له أن يبتكر 
ش�يئًا جديدًا، كأن يتر معلومات التالميذ، ويشحذ ثقافتهم الرياضية، 
ب�دالً م�ن ركل الكرة يف س�احة املدرس�ة املوحلة. فبدأ بتوجيه األس�ئلة 
إليهم، وكان س�ؤاله األول: من هي املنتخب�ات التي فازت بكأس العامل 

لكرة القدم أربع مرات. 

هتف أحدهم:" الرازيل !"

"جواب صحيح"

وقال آخر:" أملانيا !"

"أحسنت !" 

إال أن أح�دًا مل يتوص�ل بعد إىل هوية املنتخ�ب الثالث. أحد التالميذ 
ق�ال إهنا انكل�را، وقال آخر إهنا إس�بانيا، يف ح�ني أرص الثالث عىل إهنا 
األرجنت�ني. وردد البقي�ة: الص�ني، املكس�يك، مرص، هولندا، روس�يا، 
بلجيكا، فرنس�ا، أمريكا. وكان كلام أدىل تلميذ بإجابته، هيز املعلم رأس�ه 
نافي�ًا أن تك�ون ه�ذه الدولة أو تل�ك قد ح�ازت عىل كأس الع�امل أربع 
م�رات. حتى انرى تلميذ ببرشة س�مراء داكنة وش�عر منكوش، جيلس 

يف آخر الفصل، قائال:

"موزمبيق !" 

مم�ا أثار موج�ة من الضحك والس�خرية، أوقفها أخ�ريًا املعلم الذي 
ع�رض مكاف�أة، ه�ي عب�ارة ع�ن ك�رة، يمنحها مل�ن يعثر ع�ىل اإلجابة 

املطلوبة. حينئذ، بدأت االنظار تتجه إىل حممود. 
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"ذلك الفتى األبكم يعرف أشياء كثرية" 

مه�س أحده�م يف أذن زميله. وحاول البعض اس�تاملته ليعطيه رأس 
اخلي�ط. لكن حمم�ود، الذي تبنّي حقًا أنه يع�رف اإلجابة، قرر أن حيصل 

عىل املكافأة. 

فج�أة، وم�ن دون التفك�ري بعواقب فعل�ه، ورغم أن�ه كان قادر عىل 
الكتاب�ة يف ورق�ة وعرضه�ا، ك�ام يفع�ل دائ�اًم، يف كل مرة يري�د إيصال 
إجابت�ه إىل املعلمني، خلع حممود ح�ذاءه وراح يلّوح به أمام املعلم، بينام 
هو يبتس�م منتش�يًا بإصابته اهلدف الذي عجز عن بلوغه أكثر من ثالثني 

تلميذًا يف الفصل. 

لكنه، وبدالً من مكافئته، واإلشادة بشطارته وسعة اطالعه، ومع أن 
اإلجاب�ة كانت صحيحة وال غبار عليه�ا، إال أن حممود حصل، يف ذلك 
الي�وم، عىل أكثر العقوبات إهانة يف حياته. فع�ىل ما يبدو أن املعلم تلقى 
إجابته تلك بش�كل يسء، جعله يرعد ويزبد ويستش�يط غضبًا، ويتوجه 
نح�وه ليتن�اول احل�ذاء منه، ويرضب�ه به يف كل م�كان، عىل رأس�ه، عىل 
قفاه، عىل س�اقيه وذراعيه ومؤخرته، حتى كادت أن تتمّزق عىل جس�ده 

النحيل، تلك البالد البعيدة... 

تلك البالد اجلميلة والسعيدة املسامة إيطاليا. 
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مكسيكو 86

رغ�م أن صوته مل يصل إىل الفيفا، وربام لن يصل أبدًا. إال أن حتس�ني 
ما زال يدعم منذ س�نوات عديدة، وبش�دة ومحاس�ة، مس�اعي املكسيك 

لتنظيم كأس العامل للمرة الثالثة. 

فف�ي عام 1986، بني محى كرة القدم املش�تعلة، بع�د تأهل املنتخب 
العراق�ي إىل مكس�يكو 86 ، وب�ني ن�ريان املع�ارك الطاحنة ب�ني العراق 
وإي�ران عىل طول الرشيط احلدودي بني البلدين املتناحرين، وصل خر 

أرس اإليرانيني لوالد حتسني الذي كان يف عامه السادس حينذاك. 

مرت أش�هر وحتس�ني يفتق�د والده. يس�أل أمه عنه، ويل�ح عليها أن 
خت�ره بمكانه. وح�دث يف أحد األي�ام أن دفعته األم املنكوب�ة إىل عمه، 

الذي كان يستمع وقتها إىل مباراة العراق واملكسيك من الراديو. 

كان املعل�ق يزع�ق معرضًا عىل إلغاء احلكم هل�دف عراقي يف مرمى 
البارغواي. يش�تم ويبصق ويكاد أن هيش�م الراديو، عندما لكزه حتسني 

سائاًل إياه، وهناك دمعة تكاد أن تطفر من عينيه: 

"أين هو أيب يا عم ؟" 

"يف املكسيك !" 

قال العم املهووس بكرة القدم. لكنه مل يفلت بجوابه املجاين هذا من 
إحلاح الولد اللجوج، الذي عاد وسأله: 

"ومتى يعود ؟" 
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مل يتل�ق حتس�ني جوابًا هذه املرة. فقد هّش�م العم الرادي�و فعاًل. قذفه 
بق�وة فارتط�م باحلائ�ط وتناث�ر قطع�ًا، وتناثر مع�ه صوت املغني�ة ربيعة 

البرصية، وهي تصدح مثل عصفورة سوداء: 

هال هال هيه .. هال هال هيه !" 

منذ ذلك الوقت، وحتس�ني يرتدي تراكس�ود أخ�رض، ويردد كلامت 
تلك األغنية، داعاًم بش�دة وباحلامسة نفس�ها، حق املكسيك يف استضافة 

كأس العامل للمرة الثالثة. 
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متالزمة

تعتن�ي كف�اح بابنتها املصاب�ة بمتالزمة داون. أو حس�ب ما اصطلح 
عليه قبل هذه التسمية، تخُعد ذهب فتاة منغولية. 

كان�ت حتممه�ا، وتعطره�ا. تالعبه�ا، وتالطفه�ا. متش�ط ش�عرها 
وتضفره، وتتأمل ش�كلها النهائي عن بعد، وثمة ابتس�امة مش�فقة تغمر 

وجهها، بينام هي تدعوها، قائلة بفرح: 

"إيّل.. يا أمجل فتاة يف العامل !" 

ورغ�م حالته�ا اخلاص�ة، مل تس�لم ذهب من غرية ش�قيقتها، س�ارة، 
الت�ي تكره�ا بعام واحد. بدأ األمر بعد فرة وجي�زة من الوالدة، عندما 
ظهرت بوادر املتالزمة املرضية عىل الطفلة الصغرية، من خالل مالحمها 
وس�لوكها املختلف عام هو عليه احلال، بالنسبة لطفلة طبيعية. منذ ذلك 
الوق�ت، وهي حت�وز عىل كامل اهت�امم وتدليل والدهتا. وه�ذا ال يعني، 
بطبيعة احلال، أن األم كانت ترك س�ارة عرضة لإلمهال، لكن الرضورة 
حكم�ت ب�أن تنال الطفلة الصغ�رى رعاية خاصة، وه�و األمر الذي ال 

تريد األخت الكرى أن تفهمه. 

يف س�ن السادس�ة، وبداف�ع الغ�رية الطفولية العمياء، س�ألت 
س�ارة والدهتا بحن�ق، أثناء حفل عي�د ميالد ش�قيقتها املنغولية، 
الذي دخُعي إليه جمموعة من زمالءها وزميالهتا يف املدرس�ة، التي 
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تخُعنى ب�ذوي االحتياجات اخلاصة، وكان�وا مجيعهم من املصابني 
بمتالزمة داون. 

"ملاذا مل يبعث اهلل بكل هؤالء إىل بلدهم األصيل منذ البداية ؟!" 

ذل�ك أهنا علمت، أن ثمة مكان يف هذا العامل، ال يكاد يخُذكر، يخُس�مى 
منغوليا. 
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الغمازة

يف صباح أحد األيام، اس�تيقظت ش�مس من نومها متجهمة، كئيبة، 
بسبب كابوس مزعج. وكالعادة، أول ما فعلته أهنا نظرت إىل وجهها يف 

املرآة. عندئذ أفزعها املشهد.

حزنت، وبكت، واس�رعى ذل�ك انتباه القّرات الت�ي حتط، يف مثل 
هذا الوق�ت، عىل حافة نافذهتا املطلة عىل حديقة وارفة. س�ألتها إحدى 

القّرات عام حيزهنا، فأخرهتا هذه قائلة بحزن: 

"اختفت غامزيّت !" 

قّرة أخرى قالت، وقد حطت عىل كتفها:

"ربام رسقها أحدهم !" 

"حقًا ؟" قالت شمس مندهشة:" ومن يكون السارق يا ترى ؟" 

"نح�ن الق�ّرات سنكتش�فه" قالت ق�ّرة ثالث�ة:" وسنس�اعدك عىل 
استعادة غامزتيك" 

قض�ت القّرات اليوم بأكمله، يف حماوالت ال طائل منها، الس�تعادة 
غ�امزيت ش�مس، الت�ي كانت تنف�خ، يف تل�ك االثن�اء، خدهي�ا وتغرس 
س�بابتيها فيهام، لترك أثر انبعاج خفيف عىل اجللد الناعم املتورد، فيبدو 

كغامزتني رسعان ما ختتفيان، خملفتان حرسة راحت تطلقها الفتاة بأمل. 

حل املس�اء، ومل تعثر القّرات عىل يشء، فعادت إىل أعشاش�ها، عىل 
أمل معاودة املحاولة غدًا. 
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يف صباح اليوم التايل، عندما عادت تلك القّرات الستئناف البحث، 
فوجئت بشمس وهي تطل من خلل النافذة، وقد استعادت غامزتيها. 

ئلت عن كيفية استعادهتا لتلكام الغامزتني، قالت: وعندما سخُ

"مل أفعل شيئًا، ابتسمت فقط"    
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من دون كالم

مل تك�ن هدى خرس�اء حتى وقعت يف غرام اب�ن اجلريان، املدعو بيبو 
ع�ىل س�بيل الدلع. فمن�ذ أن كان عمره ش�هرًا، وهذا االس�م ملتصق به 

التصاق القملة يف اإلبط. 

كان يكره�ا بعام واح�د. وكانت هي خجولة ج�دًا. وإذا كان هناك 
م�ا هو أصعب م�ن االس�تيقاظ املبكر م�ن الن�وم، ودرس الرياضيات، 
واإلحساس املزعج بأمل الدورة الشهرية للمرة األوىل، فهو الوقوف أمام 
بيب�و، واالعراف له بحبها. لذا، ق�ررت أن تفعل ذلك من دون احلاجة 

إىل كالم. 

وقف�ت أمامه يف أحد األيام، يف الوقت الذي اعتادا أن يكونا معًا، يف 
حديق�ة بيت أحدمه�ا، للمطالعة وحتضري ال�دروس. وضعت يدها عىل 
قلبه�ا، بينام هي تبتس�م بخجل. ثم أش�ارت بس�بابتها نحوه، ورس�مت 
بيدهي�ا دائ�رة يف اهلواء، يف حرك�ة واضحة، الغاية منه�ا إيصال فكرة أهنا 

حتبه، وحبها له بحجم العامل. 

راق�ت الفك�رة لبيب�و، ال�ذي كان غبي�ًا ب�ام يكف�ي، ليظ�ن أن هدى 
تري�د اللعب. فقد س�بق وأن ش�اهد برناجمًا تلفزيونيًا، يتع�رف فيه ثالثة 
أشخاص من املشاهري، عىل عناوين ألفالم ومسلسالت، من خالل لغة 

اإلشارات التي يرسلها زميلهم الرابع. 

كانت هدى تعيد حركاهتا، وتكرر إش�اراهتا، وتركز عىل وضع يدها 
عىل القلب. تفعل ذلك هبدوء مرة، وبنفاذ صر مرة أخرى. وقد كررت 
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ذلك عرشات املرات، لكن من دون فائدة تخُذكر. يف حني كان بيبو يفّكر، 
ويمن، وحياول التعرف عىل ما يظنه عناوين ألفالم س�ينامئية س�بق وأن 
ش�اهدها. فكان�ت اخليبة ترتس�م عىل وجه هدى، كلام ذك�ر عنوان فيلم 
يظ�ن أهنا تقص�ده: القلب الش�جاع، فاندام قلب األس�د، قلب الظالم، 

قلبي دلييل، قلبي دق، قلب شجاع، قلب املرأة، رد قلبي إلخ...

عندئذ، طفح هبا الكيل، وأرادت أن تقذف اعرافها يف وجهه عالنية، 
وبصوت عال. لكنها مل تستطع.

ومل تتكلم بعدها أبدًا، ال معه وال مع غريه. 



114

ال طواحني هواء يف البصرة

هوري 
إىل كارين ارشبوير 

رمزان حيملهام األرمني طوال حياته كصليبني يوش�امن قلبه: سايات 
نوفا وجبل أرارات. 

يف الب�رصة، عندما بلغت هوري اخلامس�ة من عمرها، س�ألت أمها: 
م�ن ه�ذا ؟ وكانت تش�ري بس�بابتها إىل بورتري�ه رجل بلحية وش�ارب، 
يرتدي ثيابًا من العرص القروس�طي، جيلس إىل طاولة بجانب نافذة تطل 
عىل حديقة. وكان يمس�ك آلة موس�يقية أقرب إىل الس�انتوري، ويكتب 

بيده األخرى، عىل ما يبدو، قصيدة. 

"هذا س�ايات نوفا" قالت األم وهي تغرس أصابعها املنّمشة يف شعر 
ابنتها املتثائبة:" مسيحنا املغني وأعظم زجال يف أمة األرمن" ثم حفظتها 

مقطعًا من شعره قبل أن تنام. 

يف الليلة التالية، سألت هوري أمها: 

"ما اسم هذا اجلبل ؟" 

وقد أش�ارت إىل س�جادة من عمل جدهتا ألبيه�ا، معلقة عىل اجلدار 
أمامه�ا، يظهر فيه�ا جب�ل أرارات بقمتي�ه البيضاويتني ماس�يس الكبري 

وماسيس الصغري. 

"ه�ذا أرارات" قال�ت األم:" ب�ركان نائم.. إنه مرس�ى نوح وموطن 
حفيده، أبانا القومي هايك العظيم" 
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ث�م متن�ت األم البنتها ليلة س�عيدة وأحالم�ًا وردي�ة. إال أن هوري، 
رسعان ما عادت لتسأهلا، وقد طارت نومتها:

"هل قلِت إنه بركان نائم يا أمي ؟" 

"نعم" أجابتها األم. 

"ولكن" قالت هوري وقد برطمت، كام لو أهنا عىل وشك البكاء: 

"بامذا حتلم الراكني النائمة ؟!" 
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لحية والت ويتمان

يف أح�د األي�ام، وكان ي�وم الفالنت�ني، كان�ت الس�امء مزين�ة بغي�وم بيض 
كمناديل املالئكة. جلس زيد عىل إحدى املقاعد اخلش�بية، يف إحدى احلدائق 
العام�ة، بمواجه�ة النه�ر، وراح يله�ي نفس�ه بق�راءة أوراق العش�ب لوالت 
ويتامن، عندما جلس إىل جانبه رجل ثامنيني العمر، أش�يب، يعتمر قبعة جوخ 
أمريكي�ة، وكان�ت حليته بيضاء طويل�ة، خّيل لزيد أن جمموعة من الفراش�ات 

كانت حتوم عىل مقربة منها، وأحيانًا حتط عليها أو خترج منها.
"إهنم حيلقون احلدائق !" 

قال الرجل العجوز متأسفًا. فتأمله زيد للحظات، وقد سحرته العبارة فسأله: 
"هل أنت شاعر ؟"  

تفّكر الرجل العجوز ذو اللحية الس�حرية التي تطلق الفراشات قلياًل، ثم 
ضّيق عينيه قائاًل: 

"ملاذا تظن أنني شاعر ؟" 
"عبارتك !" رّد زيد:" ال يمكن ألحد أن يقوهلا إال إذا كان شاعرًا !" 

"آه:" ت�أوه الرج�ل العج�وز، حاكًا رأس�ه من حت�ت القبع�ة:" لكنهم حقًا 
حيلقون احلدائق.. انظر خلفك" 

التف�ت زيد خلفه، فرأى هناك عددًا من األش�خاص بلحى طويلة وثياب 
عق من املشهد. راح ينظر بغضب إىل  س�ود، يقتلعون األشجار يف احلديقة. صخُ
أولئك األشخاص وهم يقطعون األشجار، لكي ال تسنح الفرصة حلبيبني أن 

يتبادال قبلة وراء شجرة.
"أليس غريبًا ؟ أن حيلقون احلدائق ويطيلون حلاهم ؟!" 

قال زيد بنرة كئيبة، حمبطة. فس�أله العجوز، عىل نحو حاول أال يظهر من 
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خالله بمظهر املتطفل، إن كان له حبيبة. فأومأ زيد منكسًا رأسه ب� نعم، وقال 
إن اليوم عند املساء موعدمها هنا يف احلديقة. 

"لكن، أنت أيضًا لديك حلية !" قال زيد بنرة جافة بينام هو يبتعد عنه. 
ابتس�م الرج�ل العجوز هازًا رأس�ه بحكم�ة ووقار، وقد غ�رس أصابعه 
الكهل�ة، املرتعش�ة، يف حليته، فطارت منها جوقة جديدة من الفراش�ات ذات 

األلوان الزاهية. قال: 
"مثلام أن أصابعك ليس�ت س�واء، كذلك هي اللحى يا صديقي" صمت 
قلي�اًل، ث�م تاب�ع بالن�رة نفس�ها:" خذ أفالط�ون مث�اًل، طاغور، تولس�توي، 

مهنغواي، و...." 
"ووالت ويتامن !" قاطعه زيد حمتفيًا.

 ف�ردد الرج�ل العجوز مفاكهًا، وقد برز ص�دره ونظر إىل األمام كام لو أنه 
يتلقى حتية عسكرية:" ووالت ويتامن !" 

اس�تغرق االثنان يف حديثهام عن ويتامن. وبينام مه�ا عىل هذا احلال، كانت 
حلي�ة الرجل العجوز ت�زداد طوالً، وي�زداد معها عدد الفراش�ات كلام غرس 
أصابع�ه فيه�ا. مل يلح�ظ زي�د ذلك، فق�د كان مأخ�وذًا باحلديث عن ش�اعره 
املفضل. حل املس�اء ومها عىل هذا اإليق�اع، وحلية والت ويتامن تنمو بإطراد، 
وتغزو احلديقة، وتنترش يف كل مكان مثل طحلب أبيض. تلتف حول البنايات، 
وأعم�دة اإلنارة. تغل�ف األراجيح وألعاب األطفال، وتش�ّكل نفس�ها هبيئة 
أشجار كبرية تشغل مساحات واسعة، وتطلق الفراشات عىل خمتلف أنواعها 
وأشكاهلا وألواهنا. حينذاك، بدأ العشاق بالتسلل إىل احلديقة. مل جيدوا صعوبة 
يف اخراق تلك الكتل البيضاء الناصعة، املخملية الناعمة. وكان احلديث عن 
ويتامن قد بلغ هنايته يف ذلك احلني، فانتبه زيد إىل العامل الس�حري األبيض من 
حوله مندهش�ًا. التفت ليس�أل الرج�ل العجوز عاّم جيري، لكن�ه مل جيده. فقد 

غادر احلديقة تاركًا حليته اهلائلة مالذًا للعشاق.
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شباك وفيقة

ال تتذك�ر وفيق�ة، املوظف�ة املرصفي�ة، يوم�ًا غازهل�ا فيه رج�ل. رغم 
أهنا ليس�ت قبيحة إنام متوس�طة اجل�امل وانيقة نوعًا ما. تضع امحر ش�فاه 
مارلين�ي غام�ق وتف�رط يف الكحل، عىل نح�و كانت تأم�ل أن يثري أحد 

أولئك املتغنني باألعني الكحيلة، ليسمعها كالمًا ناعاًم ومنمقًا. 

وما زالت وفيقة تتنقل من بنك إىل آخر حتى انتهت، يف سن األربعني، 
إىل البن�ك املرك�زي العراق�ي، فرع الب�رصة. يف غرفة يف الطاب�ق الرابع، 
بجوار نافذة تطل عىل كورنيش العش�ار، حيث ينتصب يف األسفل، عىل 

ضفة شط العرب، متثال الشاعر بدر شاكر السياب. 

هناك، وعر تلك النافذة، تلقت وفيقة أول مغازلة شعرية يف حياهتا. 
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التمساح

بع�د كل نوبة تعذيب، يتعرض هلا فالح املتهم بجنحة سياس�ية، عىل 
ي�د جاّلد مقنّع، يأتيه أحد الس�جانني، وكله ش�فقة. حيمل بي�ده إناء فيه 
طع�ام، وإناء آخر للرشاب. يطعمه، يس�قيه، وبلط�ف مبالغ فيه، يطلب 

منه كتابة رسالة حب إىل حبيبته. 

وردًا للجميل، يميل فالح عىل السجان بعض الكلامت الرقيقة، التي 
استطاعت أخريًا أن جتذب تلك املرأة إليه ويتزوج منها. 

يف ليل�ة الزفاف، س�ألت املرأة زوجها الس�جان عن ف�الح املغيب يف 
ظلم�ة الس�جون االنفرادية، من�ذ عامني. فقال هل�ا، بينام ه�و ينظر إليها 

بعينني دامعتني:

"مات من التعذيب"

"ملاذا قتلته هذه املرة ؟!" سألته الزوجة.

"إنه شاعر !" أجاهبا السّجان – اجلالد بنرة غاضبة، متشفية: 

"شاعر يا امرأة !" 
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تخاطر

فج�أة، انتبهت عب�ري إىل النجمة التي س�قطت يف حضنه�ا، بينام هي 
متش�ط شعرها قبل أن تنام. نجمة مجيلة وبراقة، كانت مدعاة الستغراب 
ودهش�ة الفت�اة، التي راح�ت تتلفت حوهل�ا وتنظر إىل األع�ىل، تريد أن 

تعرف من أين جاءت. 

افرضت أنه وهم، وأن ش�يئًا كهذا مل حيدث أبدًا. لكنها ما أن عادت 
لتمش�ط ش�عرها، حتى س�قطت نجمة أخرى. ولكي تتأكد، اس�تمرت 
بالتمش�يط، فكانت النجوم تتس�اقط من ش�عرها الواحدة تلو األخرى، 

حتى امتأل حجرها. 

افرضت عبري مرة أخرى، أن ما جيري ليس سوى حلم، ورسعان ما 
ستفيق منه. ويف هذه األثناء عطست، فانتثرت يف جو الغرفة بتالت ورد 
لمّي ساحر. وعندما  أمحر وأصفر وأبيض، وتطايرت حوهلا يف مش�هد حخُ
فركت راحتيها فاحت رائحة ياس�مني حلوة. وعندما دست خصلة من 
شعرها خلف أذهنا أعشبت اجلدران. وعندما فرقعت بإهبامها وإصبعها 
الوس�طى، يف حرك�ة ب�دت خالهلا ك�ام لو أهنا اكتش�فت ال�رس، انبثقت 

عرشات الفراشات وراحت حتوم فوق رأسها. 

عندئ�ذ، قف�زت عبري إىل رسيره�ا، وراحت تفكر بام جي�ري. وكعادة 
النس�اء يف مث�ل هذه اللحظات، عّضت ش�فتها الس�فىل بين�ام هي جتحظ 
بعينيه�ا نحو الس�قف. فاضطرب اجلو يف اخل�ارج، رعد، برق، مطر. ثم 

ضغطت بقوة أكثر عىل شفتها فانشقت، وسالت قطرة دم. 

هنا حتديدًا مات الشاعر ! 
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مقربة االنكليز 

كان ديفي�د حيب الش�عر وكرة القدم، وعىل الرغم م�ن ذلك، مل يكن 
يمتل�ك ما يكفي من موهبة ليصبح ش�اعرًا مرموق�ًا، أو العب كرة قدم 

مشهور، يمثل املنتخب االنكليزي ويسجل هدفًا تارييًا. 

بع�د أن أهنى ديفيد دراس�ته، التح�ق باجليش الريط�اين الذي احتل 
الب�رصة يف ع�ام 2003، ليخُختط�ف بعد م�ي عاٍم ع�ىل االحتالل، من 
قبل أفراد ميليش�يا مس�لحة يف املدينة، اقتادوه إىل م�كان جمهول، قبل أن 
يقتلون�ه ويرمون بجثته يف مق�رة االنكليز يف البرصة. وع�ىل ما يبدو أنه 
زحف عىل بطنه، بينام هو يلفظ أنفاس�ه األخرية، حتى س�جل هدفًا بني 
ش�اهدتني لقرين عائدين جلنديني بريطانيني، نخُقش عليهام أشعارًا جلون 

ملتون وشكسبري.  
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شاعر

يف الثانية عرشة من عمره، قرر الشاعر أن ينتحر، ليتخلص من بؤسه 
النات�ج عن املحاولة الفاش�لة يف كتاب�ة أول قصيدة ل�ه، وكانت من نوع 

القصائد التي تأكل نفسها. فقرر أن يأكل نفسه هو اآلخر. 

بدأ بأظفاره. 

وهي العادة التي ما زالت ترافقه طوال ستني عامًا.
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أمرية األلوان

مل تث�ق أمرية األل�وان يوم�ًا بالرج�ال. رفضت الع�رشات منهم، بل 
املئات، من دون أن ختشى عىل نفسها من العنوسة. 

كانت ترى أن أعظم ما يف هذه القصص هي البدايات. وسوى ذلك، 
ال يع�دو عن كون�ه جمرد ترهات يتقول به الرواة، ممن يس�مون أنفس�هم 

عشاقًا، وهم يف احلقيقة أعتى اخلونة. 

يف أحد األيام، طلب ودها أحد الشعراء. 

وبام أهنا أمرية األلوان، سألته عن لونه املفضل. 

وب�ام أنه ش�اعر، أجاهبا قائاًل وكل�ه ثقة: انه ذلك لل�ون الذي تتخذه 
عيون األطفال حني يولدون. 

وما أن سمعت األمرية جوابه هذا، حتى رفضته بأدب، قائلة:

"نعم، إنه لون يصعب التكهن به !"
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رأس الثور

بسبب مججمته الكبرية شاعت تسميته برأس الثور. 

رأس الث�ور ه�ذا، إذا ما أضاعه أحد، فس�يجده حتاًم يف قارب�ه العائم فوق 
مياه شط العرب.، حيث يمي أغلب وقته هناك. مل يألف حياة الر كثريًا، كام 
مل تطأ قدماه األرض إال لقضاء احلاجة، أو النوم يف كوخ من القصب وس�عف 
النخي�ل، كان قد ابنتاه بنفس�ه عىل الضفة، ليكون قريبًا م�ن املياه. وأحيانًا ينام 
يف القارب وس�ط النهر، يف ليايل الصيف، وال يرجه إىل اليابسة سوى اجلوع، 
لك�ي ال يضطر إىل أكل ما يصطاده نيئ�ًا. وألنه يف النهر دائاًم، يعود إليه الفضل 
يف إنقاذ العرشات من الذين يوش�كون عىل الغ�رق. فباإلضافة إىل كونه صياد 

سمك ماهر، كذلك يتمتع بخرة طويلة وحنكة قل مثيلها يف إنقاذ الغرقى. 
وإىل جان�ب ذلك كله، يتمتع محدان، وهذا هو اس�مه احلقيقي، ببنية 
جس�امنية رياضي�ة، اكتس�بها خ�الل فرة خدمت�ه العس�كرية يف القوات 
البحري�ة، وعمل منقذًا لس�نوات، أثن�اء اختبارات الس�باحة والغطس، 
الت�ي يض�ع هل�ا ط�الب الكلي�ة البحري�ة يف الب�رصة. وق�د حافظ عىل 
لياقته البدنية، من خالل اس�تمراره بالس�باحة والغطس يف الش�ط، عىل 
م�ر األعوام املاضي�ة. كان هادئ الطباع، جتاوز الثاني�ة واألربعني، قليل 
ال�كالم، ويف ح�لٍّ عام يعيش�ه املرء م�ن مش�اكل احلياة يف ال�ر. ال يبدو 
ن�ادى بالربان.  منزعج�ًا من تس�ميته ب�رأس الثور، لكنه حي�ب أيضًا أن يخُ
كان طوياًل، برأس كبري، أملس اجلثة لسبب جمهول، يفرق شعره السبط 
م�ن املنتصف، كام يقعل يواكيم مالكى1 طبخت ش�مس البرصة برشته، 

1- شخصية يف رواية قط وفأر لغونرت غراس.
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حتى أصبحت س�مراء غامقة وبراقة، كبرشة ربابنة املراكب الرشاعية يف 
باهيا2 وكان يبيع صيده عىل الباعة الذين يقصدونه من س�وق الس�اّمكة، 
ليقايض�ون الفاكه�ة والغذاء اجل�اف وأحيانًا أدوية الرش�ح واالنفلونزا 
بالس�مك، لعلمه�م أن رأس الث�ور يرفض امل�ال مقابل أس�امكه، فاملال 

يرب النفوس، كام يردد عىل أسامعهم دائاًم. 
كانت طريقته فريدة يف عمليات اإلنقاذ. ورغم أهنا مؤملة، لكنها تفي 
بالغرض يف أغلب األحيان. خصوصًا إذا ما أراد املنقذ جتنب الغرق عىل 
يد الغريق، وتشبثه به بتلك الطريقة اجلنونية، املتشنجة، التي تخُفرسرِّ معنى 
املثل القائل: تعّلق فالن بقش�ة. مما يؤدي يف النهاية إىل غرقه مع الغريق، 
ويكون هناك ضحيتان بدالً من ضحية واحدة. لذلك، يعمد رأس الثور 
إىل نط�ح الغريق برأس�ه الصلب، الكب�ري، بقوة تفقده الوع�ي، ليتمكن 
أخريًا من إنقاذه هبدوء ومن دون عوائق. يفعل ذلك لوجه اهلل ويف سبيل 
االنس�ان كام يق�ول، من دون مردود مادّي أو عطاي�ا. حتى يف حال أراد 
أحدهم تكريمه، فإنه يرفض بش�دة، قائاًل أنه مل يفعل شيئًا يستحق الثناء 
والتكري�م، ف�ال أحد يموت قب�ل أوانه. وأن كل يشء يف ه�ذا العامل وله 
س�بب معني، س�واء يف املوت أو احلياة. وبالتايل، ال حيس�ب نفسه سوى 

أحد تلك األسباب، التي مكنت الكثري من الناس من إكامل حياهتم. 
"ألهنم ببساطة" يقول رأس الثور:" مل حين موهتم بعد !" 

وعىل مدى مس�ريته اإلنقاذية، نطح رأس الثور الكثري من الرؤوس، 
املئ�ات منها، ليدخ�ل أصحاهبا يف غيبوبة، ويتم عمل�ه بعدها عىل أكمل 
وجه. تلك الطريقة التي ابتكرها يومًا ما، قبل سنوات طويلة، حني كان 
برفقة رشيك له يف عرض النهر. كانت الريح قوية وعاصفة. جرف التيار 

2- مدينة ساحلية يف الربازيل وظفها جورج أمادو يف رواية بحر ميت.
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الق�ارب وغمرته املياه، فانقلب عىل وجهه وغرق. وجد ذلك الرشيك، 
الذي انتزعته حياة الر بعد ذلك ومات فيها، نفسه متشبثًا بحمدان بقوة، 
كأن�ه ع�زم أال يغ�رق قبل أن جيذبه مع�ه إىل القاع. قّي�د حركته إىل درجة 
أن مح�دان بات عاجزًا عن املقاومة، وظن أهنام س�يموتان معًا. عندذاك، 

خطرت له فكرة، هي أن ينطح رأس رشيكه، ويفقده وعيه. 
نج�ح األمر، وهو منذ ذلك اليوم، يتخذ م�ن هذه الطريقة منهجًا إلنقاذ 
اآلخرين. امتأل رأس�ه بآثار الكدمات، وكان كلام أنقذ أحدهم، وأوصله إىل 
كى،  بر األمان عىل الضفة، يعود ليصغي إىل النهر، بأذنيه الكبريتني اللتني، حيخُ
أهنام قادرتان عىل سامع استغاثات الغرقى عىل بعد أميال، فيرسع النتشاهلم. 

ال أحد يموت قبل أوانه ! حكمة رأس الثور األزلية. 
لك�ن، يتس�اءل البع�ض، ه�ل كان ذل�ك الي�وم العاصف من ش�هر 

حزيران، أوان موت محدان حقًا ؟ 
لق�د وجده جمموعة م�ن الصيادين، الذي�ن اعتادوا مشاكس�ته، أثناء 
مرورهم من أمامه، ميتًا يف قاربه. كان ما يزال جالسًا يف مؤخرة القارب، 
منكسًا رأسه، ممسكًا بمجذافيه، وثمة نوارس حتوم فوقه. ظنوا يف البداية 
أنه نائم، وحني مل يستجب ملناكفاهتم ارتابوا يف األمر، واقربوا منه كثريًا. 
لكزه أحدهم بمجذافه، فانكب عىل جنبه األيرس يف النهر، وغرقت جثته 

مثل كانكان العوام3 .
م�ات ومل يتذك�ره أحد من أولئ�ك الذين أنقذ حياهت�م، ال بخري وال 
برش. ليس نكرانًا للجميل، إنام مل يعد بوسع أحد منهم تذكر يشء. فمن 
مل يفق�د وعي�ه ويدخ�ل يف غيبوبة عميق�ة، فقد ذاكرته اىل األبد، بس�بب 

النطحات الفوالذية حلمدان، رأس الثور. 

3- بطل رواية كانكان العوام الذي مات مرتني لجورج أمادو.
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املسماري

مل يعبأ جبار للمس�امر اللحمي، الذي نب�ت يف الدفة اليرسى لظهره، 
ما دام أنه ال يس�بب أملًا، أو يعيقه عن احلركة. أمهله، كام هيمل الكثري من 
الناس الزوائد اللحمية، واألكياس الدهنية، والغدد املنتفخة، والبواسري 

اهلوائية، التي تظل تالزمهم مدة طويلة، وقد تذهب معهم إىل القر. 

لك�ن، بعد مرور فرة وجيزة، بدأ جبار يش�عر بالقل�ق، فقد عثر عىل 
مس�امر آخ�ر يف الدف�ة اليمنى. وبعد ف�رة أقل كان هناك واح�دًا آخر يف 
ذراع�ه. ثمة مس�امري جلدي�ة بدأت تظه�ر يف أنحاء متفرقة من جس�ده، 
وأخ�رى عظمي�ة نبت�ت يف كعب�ي قدمي�ه، جعلت مش�يه صعب�ًا. مل تعد 
العالج�ات الطبية، والوصفات العش�بية، وحتى الك�ي، وتقنية العالج 
بالليزر، جمدية يف احلد من تغلغل تلك املس�امري املزعجة والكرهية، التي 
تكاث�رت إىل ح�ٍد لن ينفع مع�ه التدخل اجلراح�ي، إذ يمكن أن يعرض 
حياته إىل اخلطر، أو يموت بس�ببه. صار يرى أحالمًا غريبة، كأنه مسامر 
كبري دخُق يف صليب خش�بي كبري. يرتعد خوفًا كلام مّر بس�وق النجارين، 

مأخوذًا بوهم أن ذلك سيثري شهوة قالعات املسامري نحوه. 

ح�اول التكي�ف مع وضعه امل�زري، والتصال�ح مع ذاته، والتس�لح 
بالقناع�ة والرض�ا بالق�در، فه�و ال يريد امل�وت من أجل حفنة مس�امري 
قبيحة. صار يتلقى نبز أهايل احلي له بالقنفذ، برحابة صدر. حتى عندما 
ف�ض مرات عديدة، بداعي أنه س�يفني بن�ات العامل، مل  أراد الت�زوج، ورخُ
يرثي حلاله، إنام اس�تمر يف تصنع الالمب�االة، وحاول الترصف كام لو أن 
هناك سوء طالع يف األمر، يقف يف طريق حصوله عىل امرأة، وليس تلك 

املسامري اللعينة. 
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لكن�ه مل يي�أس بع�د، وما زال يمني نفس�ه بال�زواج من ام�رأة، حتى 
ل�و كانت جمنون�ة أو عمياء، ال تع�ي أهنا مقرنة بكتلة مس�امرية. وهو ما 
ح�دث أخ�ريًا، يف أح�د األيام. غ�ري أن الش�قاء ليس له م�ن عمر حمدد، 
فق�د أع�اد العروس إىل ذوهي�ا يف الليلة نفس�ها، بينام عاد ه�و إىل عزلته، 
يداوي جروحه، التي أحدثتها تلك املرأة نصف املجنونة يف جسده، بعد 
اقتالعه�ا عدة مس�امري بأس�ناهنا. ويف صباح اليوم التايل، ج�اء إليه والد 

العروس املطرودة، سمعه من وراء الباب وهو هيدد ويتوعده بالويل:
"س�أعطيك مهلة إىل ما بعد الظهر، إن مل تأِت ألخذها، س�أنتف لك 

ريشك.. هل فهمت ؟" 
"ل�ن أعيده�ا، وأعىل ما يف خيل�ك فلركبه !" رد جب�ار وهو يأّن من 

األمل:" ثم أين لست دجاجة لتنتفش رييش أهيا البغيض !" 
»حقًا ! لقد نسيت": قال الرجل وراح يتوعده ثانية:" إذن، سآيت لك 

غدًا بنجار يقتلع مسامريك أهيا املشّوه !" 
ع�اش بعدها جبار أعوام�ًا كئيبة، جتّرع خالهلا م�رارة الوحدة، حتت 
رمح�ة املس�امري، حتى جاء يوم ضاق فيه ذرعًا ب�كل ما جيري له. وفجأة، 
ق�رر اخلضوع للجراح�ة، مؤثرًا املوت ع�ىل البقاء هكذا، قامة مس�امرية 
أش�به بخت�م اس�طواين، أو أح�د النص�وص املستنس�خة م�ن األل�واح 
الس�ومرية. حاول بعض األصدقاء ثني�ه عن األمر، لكنه كان مرصًا عىل 

إجراء العملية، وإال فإنه سينهي حياته بطريقة أخرى. 
حينئ�ذ، وك�ام لو كانت تلك املس�امري هي من تثّبته ع�ىل جدار احلياة 
ط�وال عمره الفائت، كان جبار يفقد ش�يئًا من حيات�ه كلام اقتلع األطباء 

ّفي متامًا.  منه مسامرًا. مألوا منه صندوقًا بالستيكيًا كبريًا، إىل أن صخُ
ّق يف نعشه. آخر مسامر استخُل من جسده دخُ
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أحجار املوت 

حينام بلغت مسز وولف النهر، ليس بعيدًا عن منزهلا يف سسكس، تساءلت عام 
إذا كانت كمية األحجار التي أثقلت هبا جيوهبا، يف تلك األثناء، كافية إلغراقها. 

"ربام عيّل إحضار املزيد" 

قال�ت، بينام هي تفرغ تلك األحجار عىل الضف�ة. ثم انرصفت لتبحث عن 
البقي�ة م�ن أحجار موهتا يف اجل�وار. وإىل أن عادت، مالئة هب�ا جيوهبا، فوجئت 

باختفاء األحجار التي سبق وأن تركتها عىل الضفة. 
"حس�نًا !" قالت وهي تدعك ذقنها، وتراقب ثالث دوائر عىل س�طح النهر 

بلغت أقىص اتساعها يف ذلك احلني:" ربام سبقتني امرأة أخرى إىل النهر !" 
ث�م أفرغ�ت م�ا كان بمعيتها من احلج�ارة التي جلبتها مؤخ�رًا، وانرصفت 
لتجل�ب املزيد منها. وحينام عادت إىل النهر، كانت األحجار قد اختفت جمددًا. 
فأع�ادت الكرة مرة ثالثة ورابعة وخامس�ة، وقد ضاقت ذرعًا، يف كل مرة تعود 

وال جتد أحجارها. 
"يا إهلي !" قالت بحرية وغضب، وقد وضعت يدها عىل خرصها وراحت 

تتلفت يف كل اجلهات:" أحد ما يعبث معي !" 
ع�رت النه�ر إىل الضف�ة األخ�رى، بع�د أن وضع�ت وجب�ة جدي�دة م�ن 
األحجار. واختبأت وراء ش�جرة، وراحت تراقب من هناك. فإذا هبا ترى فتاة 
صغرية. فرجينيا أخرى يف عمر الس�ابعة أو الثامنة، وهي تعض لس�اهنا وتطوح 
باحلج�ر تل�و اآلخر، ثم تقذفه بش�كل أفقي. فينزلق ه�ذا برسعة خاطفة، كطري 
يقتنص صيده من السمك عىل سطح املاء. بينام صدى ضحكتها تردد يف فضاء 

النهر.
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الساعاتي

 كان نعمة الس�اعايت يدفن الس�اعات التي ال يرجتى منها خريًا. حيفر 
حف�رًا صغرية يف حديقة البيت، يلتفت يمينًا ويس�ارًا وخلفه، ثم يضعها 
هناك وهييل عليها الراب مثل دفان عتيد. ال أحد يراه يفعل ذلك سوى 
حفي�ده األصغر، وكان يف السادس�ة من عمره، حي�ث يتلس النظر من 
�رع إىل نبش قبور  م�كان م�ا، وما أن ينتهي اجلد م�ن دفن موتاه، حتى هيخُ

الساعات العاطلة تلك ويرجها. 

وإىل أن ختلص الس�اعايت من مجيع س�اعاته العاطلة وم�ات مطمئنًا، 
كان احلفي�د ق�د كرخُ وص�ار رج�اًل، وكان بانتظاره الكثري م�ن األوقات 

الضائعة.  
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الشّماعة

ما من يشء حيدث يف احلي، إال وقيل أن عبيد هو السبب.

اختف�اء مضخات املاء واس�طوانات الغاز وتكس�ري مصابيح اإلنارة 
واحلرائ�ق يف س�وق اخلض�ارة. االحتالل والتفج�ريات واألزم�ة املالية 

وهبوط أسعار النفط واحلرب األهلية. 

حتى عندما انترش داء" أبو خريان" بني أطفال احلي قالوا:" هو.. هو 
عبيد ال أحد غريه" 

يف أح�د األي�ام، أش�يع عن وج�ود كائن وحيش غري�ب يأكل خيص 
األوالد الصغ�ار. وبطبيعة احل�ال توجهت أصابع االهتام إىل عبيد. اتفق 
اجلميع عىل حمارصته والقبض عليه والتخلص منه إىل األبد. فس�مع هو 
بذل�ك متأخرًا بعد أن قيل يف البداي�ة أن األمريكان هم من قذفوا بذلك 
الكائ�ن املتوحش من إح�دى طائراهتم احلربية لريوعوا الس�كان، لذا مل 
يس�عه الوقت للهروب، فاستس�لم لق�دره والذ يف إح�دى زوايا الغرفة 

الوحيدة املنعزلة التي يسكنها عىل ضفة النهر. 

لكنه�م عندم�ا دخل�وا عليه، مل جيدوا س�وى ش�امعة كبرية م�ا زالت 
حمش�ورة هن�اك يف الزاوي�ة، عّلق�وا عليها ثياهب�م، وراح�وا يبحثون عن 

شخص آخر يعلقون عليه سبب اختفاء عبيد.
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موت املؤلف

مل يكد عزيز، الروائي ، أن يصل إىل النهاية، حتى توقف فجأة. انرت 
إحدى شخصيات الرواية معلنة: 

"مات املؤلف !"

س�معت بقي�ة الش�خصيات، واحتفل�ت هب�ذه املناس�بة الس�عيدة، 
وأوقدت ش�معة لروح روالن بارت، إال شخصية واحدة، فقد شعرت 
باحل�زن. عندئ�ذ، قالت ش�خصية أخرى بجواره�ا، مواس�ية، بينام هي 

تربت عىل كتفها: 

"ال حت�زن يا صديق�ي. يف كل األحوال، كان سيس�وقنا ه�ذا املؤلف 
مجيعًا إىل النار !"
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مغرتبون

ع�اش خل�دون يف باريس ألكثر من ثالثني عامًا، م�ن دون أن يتعلم 
اللغ�ة الفرنس�ية. وحني ع�اد إىل العراق بعد ح�رب 2003، كان حمرجًا 
أم�ام أهله وأقاربه وأصدقاءه. فاخرع لغة أفرط فيها باس�تخدام حرف 

الغني. 

س�ارت األم�ور حس�ب م�ا خمط�ط هل�ا. وكان اجلمي�ع منذهلني من 
رطانته. حتى جاء يوم، كان يرشب ش�ايًا يف أحد مقاهي العشار، عندما 
س�مع ش�خص يتحدث إىل جمموع�ة من زم�الءه، بلغة يش�دد فيها عىل 

حرف الراء.

لكنها مل تكن اللغة اإلسبانية عىل أية حال.
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حارس أحالم النساء

حراس�ة أحالم النس�اء مهنة ش�اقة، لكنها ممتعة. أو هذا ما استنتجته 
ط�وال األع�وام الطويل�ة الت�ي قضيتها يف احلف�اظ عىل تل�ك األحالم، 
ومنعه�ا م�ن الضياع، إىل أن تتحقق. وقد حتققت مجيعها، باس�تثناء حلم 

واحد كان أشبه بسمكة انزلقت من بني أصابعي وضاعت يف النهر. 

كان حل�اًم مس�تحياًل جل�ب يل احل�زن واألس�ى، إذ اتض�ح أن املرأة 
املسكينة صاحبته كانت حتلم... يب !
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املمحاة

كل يوم تنّقع ثالثة أثواب وس�بع وسادات، وتستهلك آالف املناديل 
الورقي�ة التي ترميها من الناف�ذة، وتثري تذمر عامل التنظيف، عدا أرضية 

الغرفة التي تغمرها بدموعها.

أثناء ذلك، بينام هي تبكي، كانت س�عاد تلهي نفس�ها برسم بورتريه 
لرج�ل حيبه�ا، يعتني هب�ا، ال يوهنا أو ينظر إىل امرأة س�واها. فتحقق هلا 
م�ا أرادت، فام أن اكتملتخُ حتى أخُغرمت هبا، ورحتخُ أواس�يها واحتوهيا 
وأغمره�ا بحن�اين. بل أين بدأت البكاء بالنياب�ة عنها. يف حني كفت هي 

عن ذرف الدموع. 

ولكي ترد اجلميل، بادرت إىل مواس�ايت أيض�ًا. وبطبيعة احلال، كان 
أول يشء فعلت�ه هبذا الش�أن، هو أهن�ا بادرت إىل مس�ح دموعي، وليت 
األمر اقترص عىل ذلك فحس�ب، إنام طالت بممحاهتا عينّي فمس�حتهام، 

لكي ال تعود هي إىل البكاء. 

هكذا إذن يعمينا احلب !
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خيانة املرتجم

يعرف ش�مس الدي�ن أنه روائي فاش�ل. فقد كتب أكث�ر من ثالثني 
رواية سيئة، مل حيفل هبا أحد. 

يوم�ًا، نصح�ه أحد النق�اد املتعجرفني، بأن يش�ارك يف جائزة أس�وء 
نح ع�ادة يف أورب�ا. ومستس�لاًم إلحباطه،  رواي�ة. فمث�ل هذه اجلوائ�ز متخُ
امتثل ش�مس الدين لتلك النصيحة. دفع مبلغًا من املال ألحد املرمجني 
املغمورين، يعمل يف مكتب للرمجة، يش�به القبو، يف العشار، كي يرجم 
روايته األخرية لالنكليزية. ففعل هذا، وأرس�ل شمس الدين روايته، يف 
الري�د، إىل إحدى تلك اجلوائز، فج�اءه الرد صاعقًا، إىل درجة أنه مات 

يف احلال: 

"عذرًا.. ال نستقبل الروايات العظيمة !"
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شجرة الكاليبتوس

مل يتاملك رياض نفس�ه من الفرح حينام كسب رهانه مع رفيقه صباح 
وتغل�ب علي�ه باحلصول ع�ىل موعد من ورود التي مهس�ت ل�ه بينام هو 

يتبعها إىل السوق: 

"اسبقني إىل النهر وسأوافيك الحقًا" 

فذهب إىل هناك عىل الفور. جلس عىل جذع ش�جرة كالبتوس مقطوعة 
ليسريح. حّل الظالم، لكنه مل يعد إىل البيت، خشية أن تأيت ورود وال جتده. 
رأى فرصت�ه ه�ذه مثل س�حابة إن مل يتعل�ق هبا فاتته وصار موضع س�خرية 
صب�اح. ل�ذا مل يرح مكانه عىل ش�جرة الكالبت�وس طوال األي�ام الالحقة، 
حتى نمت له بواس�ري كاجلذور. لفحته شمس الظهرية وغرّيت لونه، وكان 
س�يجف لوال املّد النهري الذي كان يرفده باملاء يف الوقت املناسب. يف حني 

كان بعض الصبية يعرون من الضفة املقابلة ويتغوطون أسفله. 

عندما ح�ّل الربيع، أصبح س�كان القرى املحاذية للنه�ر يتحدثون عن 
نمّو ش�جرة الكالبت�وس عىل ضفة النهر من جديد. س�مع احلطابون بذلك 
فهبوا بفؤوس�هم ليتناهبوه�ا، إال أن جمموعة من العش�اق هرعوا لنجدهتا، 
وراحوا حيفرون عليها أس�امءهم التي صارت تثري يف رياض حكة مزعجة، 
يف وق�ت مل يع�د يمل�ك إىل ه�رش حلائه س�بيال. ويف أحد األي�ام اخلريفية، 

تمل، عندما رشع أحد العشاق بالنقش عىل حلائه:  أحس بوجع مرير ال حيخُ

"ذكرى صباح وورود احلب األبدي"  

حينذاك، متنى رياض لو أن حطابًا يربص له يف اجلوار، ليخلصه من 
هذا العذاب !
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خيانة 

ب�ام أهنام يبتعدان عن بعضهام كث�ريًا، وال يتوافقان يف أغلب األحيان. 
اخرع كل من اجلوزاء والثور طريقة جديدة يف التواصل. 

الوشم !

فقد وش�م كل واحد منهام ش�كل اآلخر عىل ذراعه، فمتى ما اشتاق 
أحدمه�ا وح�نَّ إىل حبيب�ه، ه�رش الوش�م. هكذا، س�يتبادالن ش�وقهام 

ويشعران بنشوهتام الغرامية. 

يف إح�دى الليايل، كان القمر بضياف�ة الثور، بينام كانت اجلوزاء تتنزه 
يف اجلوار. جلس�ت عىل طرف بئر العامل، لتأكل تفاحًا، وتستعمل ألجل 

ذلك سكينًا. فرأت حباًل مربوطًا بحجر ناتئ يف طرف البئر.

"م�اذا يفع�ل برج الدلو يف بئر العامل ؟" قالت اجلوزاء مس�تنكرة:" ال 
يوجد عىل تلك األرض القبيحة سوى الدماء !" 

كانت قد بدأت تقطع التفاحة بالس�كني، بينام هي تردد كلامت أغنية 
كوني�ة، ع�ن إغواء الش�يطان ألبوي البرشي�ة، حينام الحظ�ت أن احلبل 

يتحرك. 

"ال ب�د أنه يف مأزق" قالت اجلوزاء وتأففت. تناولت احلبل وراحت 
تس�حب رفيقها الدلو:" ال ختف يا عزيزي، ستنجو من هؤالء البرش. ها 

أنا أسحبك أهيا الدلو . متسك، متسك !" 

كان الدلو ثقياًل، فقالت اجلوزاء:
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"ال بد أنك حتمل معك صيدًا !"

يف تل�ك األثن�اء، كان الث�ور هيرش الوش�م عىل ذراعه، م�ن دون أن 
يتلق�ى جواب�ًا. مل تتفاع�ل اجل�وزاء مع اش�تياقه يف تلك الس�اعة. فتعكر 

مزاجه، وقال: 

"ال بد أهنا نائمة أو منشغلة بيشء ما" 

نائمة ؟ ال.

لكنها كانت منشغلة حقًا.

منش�غلة بتقطيع يدهيا بالس�كني، ب�دالً من التفاح�ة، خصوصًا وأهنا 
رأت، وللمرة األوىل، الرجل الذي جلبه الدلو معه. 

كان أمجل رجل عىل وجه األرض.
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أغنية لجيفارا

"جيفارا مات !" 

هك�ذا ردد أمحد فؤاد نجم كل�امت قصيدته، وغناها فيام بعد الش�يخ 
إمام. األمر الذي مل يصدقه س�تار، عىل الرغم من اعراف فيدل كاسرو 

نفسه، الذي كذب خر مقتل رفيقه يف السالح يف البداية. 

كان س�تار ال ي�زال ينفي اخلر بقوله: جيف�ارا مل يمت ! عندما أخُعتقل 
بعد عرش س�نوات، بالتزامن مع اهنيار اجلبهة الوطنية سيئة الصيت، بني 
ّذَب، واقتلعوا أظفاره، وأجلسوه عىل زجاجة  الش�يوعيني والبعثيني. فعخُ
عرق، قبل أن يطلقوا رساحه بعد س�نتني بداعي اجلنون. إذ ما زال يرص 
عىل أن جيفارا مل يمت، بدليل أهنم مل يعثروا عىل جثته حتى ذلك الوقت. 

بع�د مرور واح�د وأربعني عامًا عىل مقتل جيف�ارا، وحتديدًا يف العام 
2008 حت�ول املناضل االش�راكي، اللينيني، من رم�ز يمثل الثورة ضد 
الرأس�املية، واالمريالي�ة، واالس�تهالكية، إىل عالم�ة جتاري�ة، وصورة 
انتقلت من اجلدران والكتب، إىل املالبس والسلع، التي تنتجها رشكات 
صناع�ة األلبس�ة، يف ال�دول الرأس�املية الكبرية. وهو ما ش�اهده س�تار 
مؤخرًا يف تقرير تلفزيوين، بمناس�بة إزاحة الستار عن متثال له يف بوينس 

آيرس، ومرور ثامنني عامًا عىل والدته. 

حينئ�ذ، وقب�ل أن يلفظ آخر نفس�ه ل�ه يف احلياة، قال بص�وت بالكاد 
سمعته ابنته التي كانت تقطر يف فمه ماء الوداع: 

"هذا ما أرادوه جليفارا ! جيفارا مات !"
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الشطحة املميتة

رب�ام ح�دث ذلك يف إحدى ش�طحاته. وج�د الصويّف نفس�ه يومًا يف 
حجرة جرداء بس�قف عال، وبدون باب. وكان برفقته س�اموراي ياباين 

وأسد وأّيل. 

مض�ت ثالثة أي�ام، واألربعة يعيش�ون يف صم�ت وتوجس. وقد 
تفش�ى فيه�م اجل�وع عىل نح�و واضح. نحل�ت أجس�ادهم، وبرزت 
عظامهم. ويف ليلة اليوم الرابع، بدأت بوادر نش�اط األسد االفرايس 
بالظهور. راح  يتفقد بحاس�ة شّمه الكلبية رائحة الساموراي العنيد، 
ثم األّيل املستسلم ملصريه املحتوم. لكنه مل يقرب من الصويّف املؤمن 

بالقضاء والقدر. 

يف أثن�اء ذل�ك، أخ�رج الس�اموراي ق�ارورة صغرية، وراح يش�مها 
بانتش�اء. سأله األس�د بلهجة غاضبة، وكان عىل وش�ك االهنيار بسبب 

اجلوع: 

"م�ا هذه ي�ا صاح�ب العين�ني الضيقتني، تكل�م وإال أكلت�ك بلقمة 
واحدة" 

"م�اء احلي�اة !" ق�ال الس�اموراي، وقدم الق�ارورة إىل األس�د الذي 
ارتاب منه، ورفض كرمه الياباين، فقد اعتاد، طوال عيش�ه يف الغابة، أال 
يأمن مكر اإلنس�ان. عندئذ، أفرغ الساموراي حمتوى القارورة يف جوفه، 

بينام هو يبتسم ويقول: 

"بصحتكم يا رفاق املجهول، نخب هذه احلياة اخلالدة !" 
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وم�ا أن انته�ى الس�اموراي م�ن جترع ماء احلي�اة، حتى انق�ّض عليه 
األسد: 

"حس�نًا ي�ا يوكيو ميش�يام زمانك":" دم�دم بينام هو جيث�م عىل صدر 
فريسته املبتسم:" سنرى اآلن كم ستعيش بعد أن أقطع لوزتك !" 

ثم زأر، وعض الساموراي من عنقه، فامت هذا عىل الفور. 

اكتفى األسد بعشاء تلك الليلة. يف حني أرجأ مصري كل من الصويف 
واألّيل إىل الغد. 

يف صب�اح الي�وم الت�ايل، حت�رك األس�د، بداف�ع غريزت�ه االفراس�ية 
العدوانية، النتقاء وجبت�ه التالية. وهي األّيل. أما الصويّف، فام زال يظن 
أن�ه بمأمن من بطش هذا احليوان املفرس. فهو إنس�ان نبايت، مل يأكل يف 
حيات�ه قطع�ة حلم أبدًا. وس�بق له أن أفل�ت، بفضل نباتيته، من الس�باع 
والوح�وش والطي�ور الالمح�ة يف كث�ري من املغام�رات. هل�ذا، مل يتقرب 
األس�د من�ه، أو يتبادل معه نظ�رة واحدة توحي أنه ص�ار ضمن خططه 
املس�تقبلية. إنام كان يس�لط اهتاممه عىل األّيل املس�كني، الضعيف، قليل 
احليلة الذي، رغم نباتيته هو اآلخر، لكنه ال بد أن يضع لقانون الغابة. 
فعالقة األسود باأليائل هي هي نفسها. سواء كانت يف غابة أو يف حجرة 

مغلقة، جمهولة، تقع خارج الزمكان. 

لكن، شاء األسد وشاء مكر اإلنسان. 

اقرب األس�د م�ن األّي�ل، لكن بخط�وات واهن�ة. ح�اول أن يزأر 
بوجه�ه ليثب�ط نصف عزيمته ع�ىل املقاومة. إال أن م�واء ضعيفًا، واهيًا، 
ه�و كل م�ا خ�رج من فم األس�د، الذي م�ا أن وصل إىل فريس�ته، حتى 
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اهنار بجثته الضخمة عىل األرض. رفس برجليه، أطلق صوتًا خمنوقًا، ثم 
مات. مات متأثرًا بقوة الس�م الذي كان الساموراي قد أفرغه يف جوفه، 

عىل أنه ماء احلياة. 

ف�رح األيل بذلك، مثنيًا عىل مكر اإلنس�ان. وبين�ام هو كذلك، تذكر 
جوعه، وراح يشم رائحة نباتات. 

"ال ب�د أن هن�اك نباتات يف اجلوار" قال األّيل وهو ينظر إىل الصويف، 
كام لو أنه يبئ عنه شيئًا:" من أين تأيت تلك الرائحة ؟ هل تشم ؟" 

هز الصويف رأس�ه نافيًا. بينام األّيل اجلائع يدور يف احلجرة، واللعاب 
يس�يل من فمه بغزارة. كان يش�م اجل�دران، واألرض الصلبة، ويبحث 

عن مصدر الرائحة املغرية، وهو يقول: 

"نباتات ! أشم رائحة نباتات !" 

حينئذ، اقرب من الصويّف اخلائف، الذي حرش نفسه يف إحدى زوايا 
احلج�رة. راح يفّك�ر بأس�لوب املقاتلني القائل أن أفضل وس�يلة للدفاع 
ه�ي اهلجوم. لكن�ه ختّيل، يف حال هجم عىل األيل وأكله، كيف س�يفقد 
خّفت�ه، وتعود إليه الكثافة الكرهي�ة، ويصبح بوله زنخًا، وبرازه أنتن من 
املعتاد. وبينام هو عىل هذا احلال املزري، أحس بأول قضمة، من أس�نان 

األّيل، يف أصابع قدمه اليمنى. 

يا لألّيل املتوحش !  
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الالعق

بدأت القصة عندما قام بلعق جرح امرأة مطعونة عاطفيًا. 

مدت يف قلبها من قبل احلبيب الس�ابق.  كان جلرحها طعم س�كني غخُ
لكنها ما أن برأت من ذلك اجلرح، حتى انرصفت إىل رجل آخر.

ويف كل م�رة يلعق ج�رح امرأة جدي�دة يقع يف غرامها، يلذع لس�انه 
طعم األدوات املس�تعملة يف الطعن: خمارز، دبابيس، كالليب، أمواس، 
خناجر، سيوف. حتى صار يعرف طعم مجيع الرجال الغادرين. وكانت 

املرأة إذا أرادت منه أن يشفي جرحها، التمست منه قائلة بتوسل:

"أرجوك يا سيد كلب هاّل لعقت يل جرحي ؟" 

ويف الوقت الذي كانت آخر امرأة أحبها تخُشفى بعد أن لعق جرحها، 
كان هو يموت ببطء. 

كان جرحًا مسمومًا. 

أو .. يف النهاية مات بجرح مسموم.
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املقايضة

 اجتمع فلوبري بتولس�توي ذات يوم بمناسبة مرور مائة عام عىل وفاة 
األخ�ري. فدار بينهام لغ�ط حول مدام بوفاري وآن�ا كارنينا، وأهيام كانت 
أكث�ر أمل�ًا من األخرى أثن�اء إقدامهام عىل االنتح�ار. إال أن أحدًا منهام مل 
يس�تطع إقن�اع اآلخر بام لدي�ه من احلج�ج والراهني. عندئ�ذ اتفقا عىل 

تبادل هاتني الشخصيتني فيام بينهام، ليكتشفا بنفسيهام حجم األمل. 

بع�د دقائ�ق، كان الزرنيخ يقطع أمعاء آنا كارنين�ا التي راحت تتلوى 
ع�ىل ف�راش املوت ثاني�ة، وفلوبري ي�ذرع الغرف�ة جيئة وذهاب�ًا. يف حني 
كان تولس�توي آن�ذاك يف املحطة، يبحث عن مدام بوف�اري التي غافلته 
واس�تقلت القط�ار مع عش�يق جدي�د، بدالً م�ن أن تلقي بنفس�ها حتت 

عجالته القاتلة.
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الزاحف

كان عصي�ان مولع�ًا بالتحرش. يرج إىل الس�وق يف وق�ت الذروة، 
ويس�تغل الزحام لتحقي�ق غاياته. احتمل الكثري م�ن الرضب باحلقائب 
النس�ائية واألحذية، وتلقى الكثري من البصاق والشتائم. حتى أن هناك 

بعض اآلثار لكعوب أحذية يمكن رؤيتها عىل جبينه. 

مل يم�ِض الكثري م�ن الوقت عىل احت�الل املدينة من قب�ل املتطرفني، 
حت�ى ازدمحت األس�واق من جديد. فزج عصيان نفس�ه وس�ط النس�اء 
املنقبات، وراح يامرس عاداته املش�ينة، والتي جلبت له العذاب يف هناية 
بط أثناء محلة قامت هبا رشطة النهي عن املنكر، واقتيد إىل  األمر، فقد ضخُ
املحكم�ة الرشعية بتهمة ارتكاب أمور خملة ب�اآلداب وخمالفة للرشيعة: 
ملس املؤخرات والنظر إليها وختيل طعمها وصوت اهتزازها، ومالحقة 
صاحباهتا يف األس�واق والزحام�ات،. فَمثخُل أمام القايض امللتحي الذي 

يلف حول رأسه عاممة سوداء ويرتدي زيًا أفغانيًا. 

كان هناك بعض اجلناة يقفون يف طابور، وكان القايض الذي يتحدث 
بلغ�ة عربي�ة مك�رسة، بدا وه�و يرطن هبا كام ل�و أنه يس�حق زجاجًا بني 
أس�نانه، يطل�ق أحكامه عليهم بالتتاب�ع، وفقًا للرشيع�ة. وعندما وصل 
الدور لعصي�ان، واطلع القايض عىل التهم املوجه�ة إليه أصدر أحكامه 

التالية:  

- زنا اليد اللمس: اقطعوا يديه.

- زنا العني النظر: اسملوا عينيه.
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- زنا اللسان اللحس: قصوا لسانه.

- زنا القدم اجلري وراء املنكرات: ابروا قدميه.

- زنا األذن السمع: اقتلعوا أذنيه. 

بعد أن نخُفذت كل تلك األحكام، رأت املحكمة أن ال مرر الحتجاز 
عصيان يف س�جوهنا، فأطلقت رساحه. وهو من�ذ ذلك اليوم هييم زحفًا 
عىل وجهه يف الطرقات، مثل دودة عمياء مسحوقة تنوء حتت ثقل حذاء 
ّش بمبيد قاتل أثن�اء احلملة التالية التي قامت  ثقي�ل. وقبل أن يموت، رخُ

هبا البلدية. 

محلة القضاء عىل الزواحف.
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حّر

يف أكر عملية تدجني ش�هدها التاريخ، وكبقية نس�اء البلد، بدالً من 
أن تنجب مولودًا ذكرًا، كام أكدت ذلك مرارًا أجهزة الس�ونار، وضعت 
تم عليها، وتخُص�ادر  إىل الزرائب مع  حي�اة بيضة كانت عىل وش�ك أن يخُ
آالف البيض، لتفقس حتت بطون النّعامات الدافئة، لوال جرأة األم التي 
بئ بيضتها حتت الديك  احتالت عىل جامعي البيض، واس�تطاعت أن ختخُ
الوحيد يف البيت لتبعد عنها الش�ك، حتى فقس�ت تلك البيضة، وخرج 

منها ذكر أسمته حّر. 

ع�اش ح�ّر يف العتمة ألكثر من ربع قرن. وعندما ضاق ذرعًا ومل يعد 
حيتم�ل املزي�د م�ن العزلة، غافل أمه وخ�رج إىل الش�ارع يف أحد األيام. 
ويف طريق�ه إىل حي�ث ال يعل�م، قرّأ مئ�ات األقوال والش�عارات املذيلة 
باس�م القائد. يف حني مل يَر صورة واحدة لذلك القائد األسطوري الذي 
تصدح احلناجر باس�مه ليل النهار. يف األغ�اين، والصحف، ويف قصائد 
الش�عراء. وعندما س�أل حّر بعض املارة عام إذا كان بإمكانه رؤية القائد 

أجابوه بارتياب: 

"ال أحد يمكنه رؤية القائد !" 

إال أن أحدهم قال له مهس�ًا أن القائد س�يخطب باجلامهري هذا اليوم، 
يف س�احة االحتفاالت، لكنه لن يراه أيضًا. فقرر حّر الذهاب إىل هناك. 
وفع�اًل، م�ا أن حّل املوعد املق�رر حتى هرع مع اجلامه�ري الزاحفة لرَي إن 

كان حقًا ما قيل بشأن استحالة رؤية القائد. 
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يف تلك األثناء، كانت األم تفتقد ابنها حّر الذي مل يعد إىل البيت أبدًا. 
فحدس�ت أن مكروهًا أصابه. ومنذ ذل�ك اليوم وهي تبحث عنه يف كل 

مكان، لكن من دون جدوى. فقد اختفى أثره متامًا. 

بعد عدة أعوام عىل تغييب حّر، سقطت الدكتاتورية يف البلد، وانتهى 
عرص الدجانة، وتنفس الش�عب هواء احلري�ة، وبدأت األم رحلة بحث 
جديدة عن ابنها يف السجون واملعتقالت، واكتشفت أن اجلميع يف البلد 
يبحثون عنه أيضًا، ليصف هلم ش�كل القائد بام أنه املواطن الوحيد الذي 
رآه. وعىل الرغم من ذلك، والبحث املتواصل يف كل مكان، مل يعثر عليه 

أحد. 

إال أن ص�ورة ذاع صيتها يف الصحف وقنوات التلفاز مؤخرًا، يظهر 
فيه�ا ش�خص بني عام�ة الش�عب يف س�احة االحتف�االت. كان اجلميع 
كالنعام�ات، يطمرون رؤوس�هم يف الراب بينام تلف�ع الريح مؤخراهتم 
العارية، إال ذلك الرجل، كان أش�به بديٍك، نافش�ًا ريش�ه، ش�اخمًا بعرفه 
عالي�ًا، بينام هو ينظر إىل القائد ال�ذي مل يظهر أيضًا. وعىل ما يبدو أنه هو 

من التقط تلك الصورة.
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مائة ليلى وذئب واحد

نَي تيمنًا باسم  �مرِّ توجد يف قرية ام احلكاوي نحو مائة ليىل، مجيعهّن سخُ
لولة مرصها ليىل بنت  اجلدة األكر واحلكاءة األمهر، وحيدة عرصها وهبخُ
ق�اووش احلكوايت. وكان يف القرية راع للخرفان يخُدعى قيس�ًا. كان مثله 
مث�ل قّراص اخلص�اوي، مع أنه مل يقرص خصية يف حيات�ه، إال أن أحدًا 
ال يمكن أن يذكره إال وحتس�س الس�امع ما بني فخذيه. كذلك هو قيس 
الراع�ي املس�كني، عندما عل�م غريمه نخُم�رية بحبه البنة عم�ه ليىل أخذ 
خروف�ًا من عنده وزّجه ب�ني خرفانه يف احلظرية، ثم أع�اد الكّرة بطرائق 
عدة، حتى ش�اع بني الناس أن قيس�ًا هو س�ارق خراف نخُمرية، وأطلقوا 

عليه لقب ذئب اخلراف اخلائن.  

غض�ب أهل القري�ة واحتكموا للجدة األكر الت�ي حكمت بدورها 
عىل قيس باملوت. فقيدوه وألقوا به يف غابة النخيل املحاذية للقرية لتأكله 
الذئاب. وبام أن قيس�ًا كان وحيد أبويه ومل يكن له أخوات، س�يقت ابنة 
عم�ه ليىل إىل بيت نخُمرية باإلكراه تعويضًا عن اخلراف التي من املفرض 
أن�ه رسقها. فتزوج منه�ا وأنجبت له ثالث ليالت دفعة واحدة، يف حني 

مل يعد ملجنوهنا قيس عالمة تذكرها به.  

مل يم�ِض الكثري من الوقت حتى عادت ظاهرة الرسقة إىل القرية. إال 
أن أح�دًا من اخلرفان مل يتفي هذه املرة، كام ال يوجد قّراص للخصاوي 
تخُلصق به التهمة ليخُنفى. فقد أشيع عن ذئب يف اجلوار أنه يقتنص كل ليىل 

تقرب من النهر أو تذهب إىل احلصاد أو تواعد حبيبها يف األدغال. 
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ش�يئًا فش�يئًا، تناقص ع�دد البنات الل�وايت حيملن اس�م ليىل، وصار 
الذئب يسطو عليهن يف اخلدور لياًل، رغم احلراسة املشددة التي يفرضها 
رج�ال القرية كل ليلة. كثرت الفواج�ع وصار يف كل بيت نائحة. مل تبق 
لي�ىل يف القري�ة إال وأكله�ا الذئب، باس�تثناء ليىل اجلدة األك�ر. أما هذه 
فقد طّوق احلراس خمدعها من كل جانب، لكنهم عندما دخلوا عليها يف 
صب�اح أحد األي�ام مل جيدوا هلا أثرًا. ال أحد يع�رف إن كان أكلها الذئب 
ه�ي األخرى، أو أهنا رحل�ت بطريقة ما من دون أن ترك وراءها ش�يئًا 
داالً عىل وجهتها س�وى كتاب احلكايات خاصتها الذي تركته مفتوحًا. 

وعىل ما يبدو أهنا وصلت يف القراءة إىل قصة ليىل والذئب. 

منذ ذلك احلني وكلٌّ يبكي عىل لياله !
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موسيقى تصويرية

ق مني نبي اثناء عملية جراحية. ال اعرف كيف  يف أحد األيام، رسخُ
ح�دث ذلك بالضبط، لكني مل أعد أش�عر به منذ ذل�ك اليوم. كان نبضًا 
نزقًا يفق بش�دة كل�ام رأيت امرأة مجيلة، إال أن الطب عزا الس�بب وراء 

ذلك اخلفقان اىل هتدل الصامم األكلييل الوالدي الذي كنت اعاين منه.

بحثت عنه كثريٌا، ومل أجد له أثر يف أي مكان. قادتني قدماي اىل أحد 
جراحي القلب، فقال يل: 

"حتتاج اىل شحنة كبرية من اخلوف لتستعيد نبضك" 

هكذ وجدتني أدمن مش�اهدة أفالم الرعب، غري أن ش�يئًا مل يرعبني 
فيها، وعندما عدت لطبيب القلب ثانية سألني: 

"هل استعدت نبضك ؟" 

"كال .." أجبته:" انت تعرف أن أحدا ال يمكنه اس�تعادة نبض فقده، 
لكني عرفت اين هو" 

"اين ؟" سألني بنرة خوف.

"هل س�معت م�ن قبل النبض ال�ذي يرافق املوس�يقى التصويرية يف 
أفالم الرعب ؟" سألته. 

"نعم" أجابني كأنه يتوسل هذه املرة. 

"ذلك هو نبي !" 

وقتلته !
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الدارويني

ح�دث ذلك يف ظهرية أحد أي�ام آذار الدافئة من عام 1950 يف إحدى 
القرى املجانبة لشط العرب يف البرصة. 

َوَل�َدت مجيلة طفلها األول والوحيد عىل س�جادة ق�ذرة ملطخة بالدم 
والبول والس�وائل املخاطية ذات الرائحة الكرهية. كان الكيس األمنيويس 
غّلف�ه قد انفجر فج�أة، فتدّفق م�اء الرحم دفعة واح�دة من خالل  ال�ذي يخُ
املهبل عىل ش�كل بصق�ة هائلة ارتطمت بوج�ه القابلة، الت�ي طلبت أجرًا 
إضافيًا مقابل حتّملها كل تلك القذارات. يف حني ما زال الطفل حمشورًا يف 
ظلم�ة الرحم، ومهددًا باملوت. القابلة املحنكة تعرف ش�غلها يف مثل هذه 
احلاالت، انتشلته يف الوقت املناسب، انتزعته بالقوة كام ينتزع أحدهم كتلة 
مطاطي�ة من إطار س�يارة. تناولت بعدها س�كينًا ال تقل تلوثًا عن س�كني 
تقطيع السمك التي استعملتها أم غرينوي* لتقطع هبا احلبل الرسي الذي 
كان يربطه باملشيمة. ثم رفعته من أمخيص قدميه كام تخُرفع الذبيحة، ورشعت 
ترّبت عىل قفاه، إىل أن تالش�ت زرقته، وأطلق رصخته األوىل، التي تش�به 

نعيب غراب صغري يتدرب عىل إشاعة سوء الطالع وأخبار اخلراب.

كان ق�د م�ىض عىل اختف�اء منص�ور، زوج مجيلة س�تة أش�هر. وكانت 
مظاه�ر احل�زن م�ا تزال ختي�م عىل بيت�ه الطيني ال�ذي يق�ع يف قرية صغرية 
وارفة الظالل، اش�به بغابة من النخيل، تش�قها األهنر الصغرية املتفرعة من 
شط البرصة، وتخُكثر فيها أش�جار النبق وزراعة الفاكهة واخلضار بأنواعها 
املختلف�ة. وكان ص�وت هديل الفواخ�ت وهي تنعى فراخها عىل س�عف 
النخيل يف اخلارج أش�به بنواح مجيلة التي صارت تأّن اآلن وهتذي وتكيل 

الشتائم واللعنات للمولود اجلديد:
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"أبعدوه !" كانت ترصخ كام لو أن ش�يطانًا تلبس�ها:" أبعدوه عني.. ال 
أريده !"

يف تلك األثناء، كان حامد عم الطفل وشقيق منصور، يف قارب الصيد 
خاصته، يرمي شباكه يف مياه شط العرب الراكدة، حني وجد من ينقل اليه 
رع هذا ع�ىل الفور وراح يع�دو بني األحراش  خ�ر والدة اب�ن ش�قيقه. فهخُ
خمت�رصًا الطري�ق إىل البي�ت. وإىل أن وص�ل، كانت مجيلة ما ت�زال تأن من 
أوج�اع م�ا بعد ال�والدة وتش�تم طفلها الرضي�ع، وتطلب رمي�ه يف النهر. 
كانت تدعوه غرابًا وتعتره السبب وراء اختفاء زوجها. دخل حامد عليها 
يف احلجرة الطينية املس�قوفة بجذوع النخي�ل وحصائر القصب، ارتطمت 
رائح�ة النف�اس والس�وائل األخ�رى بخياش�مه، كاد أن يغلق أنف�ه وثمة 
عطس�ة توش�ك أن تنطلق، لكنها تراجعت يف اللحظ�ة األخرية وبعثت يف 
نفس�ه ش�عورًا بالضيق واحلنق. وجد هناك أمه، وهي امرأة ممتلئة، س�تينية 
ّف بأقمطته، وحتاول إسكاته هبزه يمينًا  العمر، كانت حتمل حفيدها الذي لخُ
وش�امالً، إذ م�ا زال ينعب بالطريقة الغرابية نفس�ها، حتى بس�ط عمه يديه 
كأن�ه يترّضع، فناولته إياه وتلقفه هوبرفق مبالغ فيه، كام لو أنه يش�ى عليه 

أن يتهّشم، والحظ حينذاك أن له ومحة جلدية سوداء عىل خده.

"سنأخذه معنا"

قال ألمه العجوز التي هزت رأسها موافقة. التفت بعدها إىل مجيلة التي 
خّف أنينها. كانت ممددة عىل فراشها بجوار اجلدار، وقد أشاحت بوجهها 

ما أن اقرب شقيق زوجها منها، لكي ال ترى الغراب الذي حيمله.

"خ�ذوه من هنا فحس�ب" قالت بنرة يائس�ة، باكي�ة، ومتوِعدة:" وإال 
قتلته !"

أوش�ك حام�د أن يق�ول هلا أنه طف�ل ب�ريء، وال ذنب له ب�ام حصل، 



160

ال طواحني هواء يف البصرة

وم�ا جميئه إىل احلياه يف مثل هذا الوقت س�وى صدفة. لكنه عدل عن ذلك 
أخريًا، إذ بدا واضحا ما حتمله األم من كراهية وتشاؤم ونحس إزاء ابنها، 
ال�ذي هدأ عىل الفور، كأنه وجد احلنان يف حضن عمه بعد أن افتقده لدى 
أم�ه املنكوبة باختفاء زوجها، وكانت قد ه�ددت بقتله، وربام حيدث ذلك 

فعاًل، إن مل يكن عمدًا فبداعي اإلمهال.

محل حامدًا ابن اخيه معه إىل البيت. تتبعه أمه التي كانت جتهش باكية، 
بينام هي تندب حظ حفيدها اليء وتقول:

"سنحتفظ به إىل أن تعود إىل رشدها"

طلب�ت م�ن ابنها أن جيلب له مرضعة، وإال س�يموت من اجلوع. فجاء 
بام�رأة مل يمِض الكثري من الوقت منذ أن ترّملت، وما زالت ترضع طفلها 
األخري الذي مل يتجاوز عمره ثامنية أش�هر، بدأت برضاعته يف اليوم نفسه، 
مقاب�ل أج�رة يدفعها حامد مما حيصل عليه من صيد الس�مك كل أس�بوع. 
اسامه" شفيق" بشكل مؤقت، إىل أن تقرر أمه ضمه إليها وتسميته بنفسها. 
لكن�ه أصب�ح حيمل هذا االس�م طوال حيات�ه، إذ مل ترغب األم باس�تعادته 

حتى ماتت غرقًا بعد ستة أشهر من والدته.

وهكذا، ترعرع ش�فيق وع�اش حياة القرية طيلة ثامني�ة أعوام يف كنف 
جدت�ه وعّم�ه، الذي انتق�ل للعيش يف املدين�ة بعد ث�ورة 14 متوز 1958، 
حيث عمل هناك يف مصلحة املوانئ، وحصل عىل بيت صغري، ليس بعيدًا 
ع�ن نادي امليناء الريايض، س�كن فيه مع عائلته الصغ�رية، أمه وابن أخيه. 
ويف الوقت الذي كان ش�فيق ينمو بش�كل طبيعي، وال يعاين من املش�اكل 
الصحي�ة، بل عىل العكس طاملا بدا نش�يطًا وحيويًا، ويتمتع بحس ريايض 
ع�ال مّكن�ه يف النهاية م�ن أن يكون بطاًل وطنيًا يف املس�تقبل، كانت الومحة 
الس�وداء يف خده األيمن تنمو هي األخرى، ويكون هلا يف كل حني ش�كل 
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نتقى من سلة للفاكهة واخلضار. فمرة تبدو مثل جزرة، ومرة أخرى  كأنه يخُ
مث�ل خي�ارة، ويف مرة ثالثة عرن�وص ذرى، حتى اس�تقرت يف عمر الثانية 
ع�رشة عىل ش�كل م�وزة تخُرك�ت يف الثالج�ة ف�رة طويلة حتى اس�وّدت. 
وفض�اًل عن ذلك، كان ثمة وبر حيواين غريب ينمو عىل تلك الومحة، التي 
مل يزل شفيق يشعر حياهلا باالنزعاج واإلحباط، حتى كاد أن يسلخها يومًا 
من ش�دة اهلرش. لكنه، ما أن توقفت الومحة عن النمو واالتس�اع عند هذا 
احلد، حتى بدأ بالتصالح مع ش�كله بوجودها عىل وجهه مثل رقعة جلدية 

ألصقها أحدهم عنوة بدل الغامزة يف ذقنه.

لقد أمىض منصور، والد ش�فيق، الس�نوات األخرية م�ن عمره، مؤمنًا 
بنظري�ة التط�ور الت�ي احتف�ى هب�ا مارك�س حني ج�اء أنجل�ز إلي�ه حاماًل 
الصحيفة التي نرشهتا، وصارت فيام بعد األساس الذي انطلق منه ألثبات 
نظريت�ه االجتامعي�ة واألخ�رى االقتصادي�ة. كان أح�د أولئ�ك املتعلمني 
اليس�اريني الذين وجهتهم اللجنة املركزية للحزب الشيوعي إىل استغالل 
وجوده�م كمعلمني يف امل�دارس النائية، لتثقيف أه�ايل القرى والفالحني 
وكسبهم حتت شعار" يا عامل وفالحي البالد العربية احتدوا" الذي خطه" 
فه�د" بي�ده، وتلقينهم أه�داف الروليتاريا العاملية:" ثامين س�اعات عمل، 
ثامين س�اعات راحة، ثامين س�اعات ثقافة" يف خّص يرشف عىل النهر. كان 
جريئًا إىل حد التهور وهو يرصح علنًا أن أصل اإلنسان قرد، وحيدث ذلك 
أم�ام مناوئيه املتدينني يف القرية، الذين يقولون بنظرية االنمس�اخ القرآنية، 
ويمنّون أنفس�هم بي�وم يتحول فيه منصور إىل قرد، األم�ر الذي كان يؤكد 
الش�يخ حبي�ب اهلل إمام اجلامع يف القرية عىل حدوث�ه عاجاًل أم آجاًل، كلام 

اعتيل املنر عقب صالة اجلمعة، مرددًا بغضب ونرة هتديد ووعيد:

"ذلك الدارويني الكافر، سيخُمسخ إىل قرد يومًا، لريى ذلك بنفسه !"
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إال أن وع�ظ وترهي�ب الش�يخ حبيب اهلل مل حيرك يف منصور ش�يئًا، كام 
مل تغ�رّي هتديدات بعض املتش�ددين له بالقتل من قناعته هبذا الش�أن. فمنذ 
أن ق�رأ كت�اب داروي�ن أصل األن�واع وهو يش�يع يف كل م�كان يكون فيه 
النظري�ة القائلة بأن أصل اإلنس�ان ق�رد. كان يثري حنق حت�ى زوجته التي 
هددت هبجره إن مل يكف عن التعاطي هبذه الفكرة. لكنها رسعان ما تعود 
إىل أحضان�ه، غري مبالية بام آلت إليه س�معته بس�بب اعتناق�ه تلك النظرية 
وس�خرية الناس من�ه وتكفريهم له، فق�د كانت حتبه، وعاش�ت معه قصة 

حب ما زالت النساء يف القرية يتحدثن هبا.

كانت متازحه يف الفراش قائلة:

"كنت سأحبك حتى لو كنت قردًا !"

فيجيبها هو بقوله:

"أنِت أمجل قردة يف العامل !"

كانت حاماًل يف الش�هر الثالث حني تومّحت. اش�تهت م�وزًا، يف وقت 
مل تك�ن هذه الثم�رة، التي كان�ت تخُزرع يف الب�رصة حين�ذاك، متوفرة بعد. 
وع�ىل الرغ�م من ذلك، ق�رر منص�ور املجازفة بالتس�لل إىل أحد بس�اتني 
اإلقطاعي�ني، أماًل بالعثور عىل موزة واحدة عىل األقل، يف إحدى نخالت 
امل�وز القليل�ة هناك. لكن، كان عليه أن جيتاز عددًا من بس�اتني النبق أوالً، 

ليصل إىل مبتغاه.

مل تطمئن مجيلة، وش�عرت بالندم ألهنا أخرته بتشهيها املوز، خصوصًا 
أهن�ا تع�رف إىل أي حٍد هو عني�د زوجها، ولن يراجع ع�ن قراراته، حتى 
قق،  وإن ج�اءت تلبي�ة لرغبات ال يؤم�ن بمدى تأثريها يف ح�ال أهنا لن حتخُ
كخش�ية امرأة من أن يرج طفلها إىل احلياة بومحة معيبة عىل ش�كل اليشء 
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الذي اش�تهت أكله. ثمة إحس�اس بالقل�ق واخلوف واحلزن ب�دأ يراودها 
من�ذ اللحظ�ة األوىل التي غادر فيه�ا زوجها البيت، بحثًا ع�ن موزة. وكام 
ل�و أهنا تعلم أنه ل�ن يعود أبدًا، بكت مجيلة قب�ل مغادرته، بينام هي تضغط 
وجه�ه بني يدهي�ا، وتركز نظرها عىل عينيه. وفع�اًل، مل يعد منصور يف تلك 
الليل�ة، وال يف الي�وم الذي تاله�ا، وال يف األيام الالحق�ة. اختفى يف أحد 
بس�اتني النبق املنترشة عىل الضفة اليمنى لشط العرب، حيث متر من هناك 
بواخر الش�حن املحملة بالبضائع، وهي يف طريقها إىل ميناء املعقل. مل يعد 
إىل البي�ت، ك�ام أن أحدًا مل يره وهو يغادر البس�تان. بع�ض االهايل تكهنوا 
بغرق�ه، ورجحوا ذلك عىل احتامل موته بلدغ�ة أفعى أو عقرب أو آفة من 
تل�ك اآلفات التي يقال أهنا خت�رج من حتت األرض وختتطف الرجال، إال 
أن أح�دًا منهم مل يكلف نفس�ه عناء البحث عنه، ما دام أنه نس�ب أصوهلم 
إىل احليوانات وقال أهنم قرود، باس�تثناء ذويه وبعض أقاربه الذين رشعوا 
بالبح�ث يف األهنار والبس�اتني الكثيف�ة والقرى املج�اورة، لعلهم يعثرون 
ع�ىل أثر ل�ه، قبل أن يصيبهم الي�أس ويبلغوا الرشطة ع�ن فقدانه. عندئذ، 
وح�ني مل تعثر الرشط�ة هي األخرى عىل دليل يقوده�م إىل مصري الرجل، 
مل يتبق س�وى احتامل غرقه يف الش�ط، رغم أن اجلميع يش�هدون بأنه سّباح 
ماه�ر، ففي ه�ذه النواحي ثمة ميزت�ان ال بد أن حيوز عليه�ام مجيع الذكور 
من س�كان الق�رى املتامخة للش�ط، أال ومها الع�وم والصع�ود النخل. ومل 
تك�ن مه�ارة منصور يف الثانية أقل من األوىل. وتبقى هناك أس�باب أخرى 
تس�اعد عىل غرق حتى أولئ�ك الذين جييدون العوم، لعل أكثرها ش�يوعًا 
هي إصابة الش�خص بتش�نج عض�يل يف إحدى قدميه، يعيق�ه عن احلركة، 
بين�ام هو يعوم يف املياه العميقة. كام إن بإمكان أفعى، أو س�لحفاة عمالقة، 
أو ق�رش جائع تس�لل عر مصب الش�ط يف اخلليج بحثًا ع�ن الرودة، أن 
يقض�م قدم الش�خص العائم ويؤدي ب�ه إىل الغرق. لكن ش�يئًا مل يظهر يف 
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تل�ك األثناء ليدل عىل أن منصور لقى حتفه بتلك الطريقة. أما عن احتامل 
اختطافه من قبل جنية تس�كن الش�ط، أو حورية ماء، فمثل هذه األساطري 
الصغرية ال يتحدث هبا س�وى اجلدات العجائز الالئي ينسجنها لتخويف 

الصغار يف الليايل الباردة.

مل حتتمل مجيلة صدمة اختفاء زوجها.

كان االختف�اء، بالنس�بة هلا، أش�د وطأة وأملًا من امل�وت، عىل الرغم مما 
ق�د يركه البعض وراءهم من أم�ل بالعثور عليهم يومًا م�ا. كانت تتخيل 
اجلانب املظلم دائاًم، اجلانب الس�وداوي الذي أسوأ ما فيه هو عملية حتول 
األمل، من أمل يف العثور عىل املختفي، إىل أمل العثور عىل جثته. وحني ال 
يكون هناك جثة، يبدأ البحث عن اسم، اسم فحسب يف لوائح املفقودين. 
وح�ني ال يكون باإلمكان العثور عىل اس�م، حيق للم�رء، حينئذ، أن يأكل 
أصابعه ندمًا وحرسة عىل عمر أمضاه يف انتظار ش�بح، غودو غري موجود، 
ال يشء، وحم�ض هب�اء. هلذا، عمدت مجيلة إىل التخلص من الطفل، كام لو 
أهنا تفعل ذلك لتش�في غليلها وتعاقب�ه علة اختفاء والده. كرهته، حقدت 

عليه، اعترته سوء الطالع ونذير الشؤم الذي ال تأمل معه عودة زوجها.

يف أح�د األي�ام، ألق�ت مجيلة نفس�ها م�ن عل�وٍّ حت�ى كادت أن تخُكرس 
ساقها. ويف يوم آخر، ابتلعت عددًا كبريًا من األقراص، ثم رشبت سوائل 
حت�رق األمعاء وتثري الغثيان طيلة الوقت. فعلت كل ما بوس�عها يف س�بيل 
بط يف أحش�ائها بحبال. ش�عرت  إجهاض�ه، لكنه�ا مل تس�تطع، كام لو أنه رخُ
باليأس وكفت عن حماوالهتا بعد ش�هرين. قررت أن تلده، لرميه فيام بعد 
يف النهر، أو يف بئر، أو أمام اجلامع. ولو اضطرت فستقذفه يف أقرب مكب 
للنفايات طعاًم للكالب الس�ائبة. كانت ستفعل ذلك يف النهاية، لكن عمه 

حامد كان هناك يف ذلك اليوم، فانتشله يف الوقت املناسب.
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يف اليوم الثالث لوالدته، أي بعد س�تة أش�هر من اختف�اء والده، واثناء 
موس�م احلصاد الس�نوي، ب�دأ املزارع�ون يالحظون النق�ص احلاصل يف 
بث  حمصول النبق. وبمرور الوقت، كان هناك الكثري من األش�جار التي عخُ
�ّزت بقوة لتخُنفض م�ن أمحاهلا. أطن�ان من النبق  �رست أغصاهنا وهخُ هب�ا وكخُ
حقت، وتخُركت لتجف وتفسد أو يأكلها الدود. اغتاظ  غطت األرض، وسخُ
املزارع�ون. مل يش�كوا أن ثمة من تعمد فعل ذل�ك، ليضعهم يف موقف لن 
جي�دوا ما يدفعون ب�ه عنهم هتمة التخري�ب واإلمهال التي س�يلصقها هبم 
م�الك األرايض اإلقطاعي�ون. يف البداي�ة، ارتابوا بش�أن اخللية الش�يوعية 
التي شكلها منصور وكانت جتتمع رسًا يف أحد البساتني اخلربة. خصوصًا 
وأهنم علموا بكراهيتهم لإلقطاعيني، ووصل إىل أس�امعهم بعض ما كانوا 
يرددونه من مصطلحات غريبة مثل الرجوازية، الروليتاريا، االشراكية، 
الرأس�املية، الدارويني�ة. لكنه�م ع�ادوا لينف�وا التهمة عنهم ب�ام أن أوالد 
البع�ض منه�م ينتمون إىل هذه اخللية، ولن يعم�دوا بالتايل إىل إيذاء آبائهم 
املزارعني، لعلمهم بالعواقب التي ستثقل كاهل ذوهيم جراء ذلك الفعل.

يف النهاي�ة، عزم املزارعون أمرهم عىل اكتش�اف الفاعل واإلمس�اك به 
وكف أذاه عنهم. رشعوا جيوبون البس�اتني هنارًا بعصيهم ومناجلهم، ويف 
اللي�ل ينتخب�ون جمموعة منهم للحراس�ة، إىل أن وقع�وا، يف إحدى الليايل 
املقمرة، عىل العّلة التي أّرقتهم طوال الفرة املاضية، واكتشفوا أن ثمة قرد 

وراء كل هذا العبث.

ق�رد كب�ري، مش�اكس وق�وي، رأوه وهو يقفز م�ن ش�جرة إىل أخرى، 
ويتعل�ق بأغصاهن�ا، وهياج�م بعضه�م بنوى النب�ق الذي يس�طو عليه كل 
يوم. أحال هذا املش�هد البعض ممن وقف بالضد من نظرية التطور وتوقع 
ملنصور مصريًا سيئا،ً خصوصًا الشيخ حبيب اهلل، إىل نظرية املسخ القرآنية. 
فتسلق الشيخ درجات املنر، وكان يوم مجعة، وأشاع بنرة التشفي والشامتة 
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الشديدتني خر حتّول منصور الشيوعي الدراويني الكافر إىل قرد. مل يدخر 
جهده بعدها يف التحريض عىل قتل القرد العابث، املجنون. وكان س�يفعل 
ذل�ك بعض املتش�ددين من مريديه، لكن قبيلة منص�ور وقفت حائاًل دون 
إمتام األمر، واقرحوا القبض عليه وسجنه فحسب. إال أن أيًا من حماوالت 
املزارعني من أجل اإلمس�اك به مل تنجح. امللعون، كان ماهرًا يف فن الغش 
واالختب�اء واملراوغة وقذف ن�وى النبق، إىل احلد الذي يب�دو كأنه يقذفها 
م�ن بندقية، وليس من فمه. وكان نش�اطه قد ازداد بمرور الوقت بش�كل 
اّلك األرض. فبعد أن جّرد  نّغص عىل املزارعني عيشهم وزاد من خسائر مخُ
أش�جار الس�در من ثامرها، انتقل إىل النخل وراح ينتزع طلعه. مل يبق حبة 
طل�ع يف نخلة عىل م�دى أيام. صارت األرض مغطاة بغبار الطلع األبيض 
هذه املرة. حينئذ، قرر الشيخ حبيب اهلل اغتياله رسًا، بواسطة بندقية حصل 
عليها قبل س�تة وثالثني عامًا، من جمن�د تركي هارب من معارك العثامنيني 
م�ع االنكلي�ز مقابل إيوائه. وكّل�ف أحد مريديه ممن جيي�دون القنص هلذه 

املهمة.

لك�ن، ح�دث أمرًا مل يكن يف حس�بان الش�يخ حبي�ب اهلل يف حينها، إذ 
فوجئ اجلميع، يف اليوم نفسه الذي تقرر فيه اغتيال القرد، بربانني هنديني 
يبحث�ان يف اجل�وار عن قرد كان قد ه�رب من الباخرة الت�ي يعمالن فيها، 
أثن�اء توقفه�ا أم�ام الضفة املحاذي�ة للقري�ة. وكان بصحبتهام ق�ردة تخُدعى 
ل�ويس، ق�اال إهنا زوجته، وق�د جلباها معه�ام عىل أمل إقناع�ه بالعودة إىل 
الباخ�رة. اغت�اظ الش�يخ حبي�ب اهلل، وكان س�يرصفهام ويم�ي يف خطة 
االغتيال، إال أن بعض املزارعني سبقوه وأخروا الربانني عن مكان القرد، 
فتوغل هذان داخل البس�اتني بحثًا عن�ه، ترافقهام القردة لويس التي محلت 
معها بع�ض املوز لزوجها، وقد صّمت آذان القرويني بكثرة زقحها، حتى 
بدت كأهنا امرأة متلهفة للقاء قرينها بعد طول غياب. بعض النسوة هرعن 
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إىل مجيل�ة ومهس�ن يف أذهنا ع�ام جيري هن�اك. وكام لو كان�ت لويس رضهتا 
حقًا، استش�اطت املرأة غضبًا وش�قت ثياهبا ولطمت، ثم هنضت وراحت 
جتري حافية صوب البس�اتني وهي ترصخ وتولول. يف وقت كانت لويس 
قد أمتت مهمتها عىل أتم وجه، واس�تطاعت أن جتذب القرد اهلارب إليها، 
فأمسك به اهلنديان وقّيداه ومحاله إىل الباخرة عىل متن قارب، ليتم إيصاله 

فيام بعد إىل املدينة، حيث يعتزم أحد األثرياء إنشاء حديقة للحيوانات.

م�ن جان�ب آخ�ر، انتك�س القائل�ون بفرضي�ة االنمس�اخ، وجتهم�ت 
وجوهه�م، بعد أن أوش�كوا عىل تصدي�ق أن منصور حت�ّول إىل قرد فعاًل. 
منصور الذي مل يظهر له أثر يف أي مكان. فربام غرق حقًا، أو تم تصفيته من 
س  قبل بعض االقطاعيني أو املتشددين الذين سبق وأن هددوه، أو أنه افرخُ
م�ن قبل حيوان متوحش، وهي إحدى الفرضيات التي فنّدها عدم وجود 

عظام أو بقايا من جّثته.

مض�ت األي�ام، وكاد األهايل أن يتناس�وا أمره لوال أن أح�د املزارعني 
أعاد اللغط بش�أنه يف املوس�م التايل، عندما ادع�ى تعرضه إىل هجوم بنوى 

النبق يف أحد البساتني.

كان ش�فيق، يف تل�ك األثن�اء، ق�د بل�غ اس�بوعه الث�اين، وأصب�ح يتيم 
األبوي�ن، فقد غرقت أمه يف مياه الش�ط، عندما حاول�ت اللحاق بالقارب 
الذي محل القرد وزوجته لويس إىل الباخرة. وهبذا، حتتم عىل حامد االعتناء 
بابن اخيه بش�كل دائم، بعد أن تنازلت عائل�ة منصور عن حضانته، األمر 
الذي مل يكن بمقدوره التخيل عنه. ومنذ ذلك احلني وش�فيق حيظى برعاية 
عّم�ه األعزب وجدت�ه ألبيه. مل يكن م�ن الصعب عليهام توفري معيش�ة ال 
ب�أس هبا لطفل صغري ويتي�م. كانا حييطانه بكل وس�ائل الدعم، ويغمرانه 
باحل�ب، ويعطفان عليه طيلة الوقت، وحي�اوالن إبعاده عن صورة املايض 
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امل�ؤمل، الذي ال يريد أن ينس�اه اآلخرون، إذ مل يكد ش�فيق يبلغ الرابعة من 
عم�ره، حت�ى صار األطفال يف الش�ارع ينعتونه ابن الق�رد. مل يقترص األمر 
عند هذا احلد، بل تطور إىل درجة صارت تش�كل خطرًا عليه، عندما كّون 
جمموعة من األوالد املتنمرين، بعد سنوات، حلقة دأبت عىل إيذائه منذ أن 
دخل إىل املدرسة. صار يقايس تبعات إيامن والده بالداروينية. فعىل الرغم 
م�ن دح�ض قصة حتول ه�ذا األب إىل ق�رد، عندما اتض�ح أن القرد الذي 
خّرب بس�اتني النبق، ليس هو نفس�ه منصور املختف�ي، إال أن هناك من ال 
زال ين�ادي ش�فيق بالقرد أحيانًا وابن الق�رد يف أحيان أخرى. مما دفع العم 
حامد إىل اهلجرة صوب املدينة، ليجنّبه مرارة العيش يف قرية ما زال أغلب 

سكاهنا يصدقون أن أباه مخُسخ إىل قرد.

لقد وجد شفيق الصغري يف حياة املدينة فضاء ومنطلقًا لتحقيق أحالمه 
الرياضية، التي تكّونت يف وقت مبكر، مستغاًل سكنه يف منطقة تضم أحد 
أع�رق األندية الرياضية يف العراق. بدأ بك�رة القدم حني كان يف العارشة، 
ث�م انتق�ل بعدها إىل رياضة اجلري، ومنها إىل كرة الس�ّلة قب�ل أن ينتهي به 
املط�اف إىل مصارع يف الفريق الوطني ألكث�ر من عرشة أعوام، نال خالهلا 
الكثري من األوس�مة واأللقاب، وأكم�ل تعليمه حتى خترج يف كلية الربية 
الرياضي�ة، التح�ق بعد ذل�ك بألعاب اجلي�ش أثناء خدمته العس�كرية. ثم 
اس�تخُدعي مرة أخ�رى ألداء خدمة االحتياط يف اجلي�ش مع اندالع احلرب 
العراقي�ة اإليراني�ة. وإىل أن انتهت احلرب يف عام 1988 كان عمر ش�فيق 
ثامني�ة وثالث�ني عامًا، متزوجًا ولدي�ه ثالثة أبناء، ويعيش يف البيت نفس�ه، 
ال�ذي تركه العم حامد ل�ه وعاد إىل القرية بعد تقاع�ده ووفاة أمه، ليعيش 

فيها أيامه األخرية.

بعد احلرب، عاد شفيق إىل الرياضة، وعمل مدربًا ألحد فرق املصارعة 
يف املدين�ة لف�رة قصرية، قبل أن تس�نح ل�ه فرصة للعم�ل يف حمطة اإلذاعة 
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املحلية كمعلق ريايض ثم مقدمًا لرنامج اللياقة البدنية الذي يخُبث صباحًا. 
وهو آخر عمل زاوله قبل ضياعه يف سجون السلطة.

كان حتى ذلك احلني، يملك جس�اًم رشيقًا وعقاًل متوقدًا. كان نشيطًا، 
ممتلئ�ًا باحلي�اة ومقب�اًل عليها. يعش�ق الدعابة، ويس�تيقظ م�ع أول صيحة 
يطلقه�ا ديك�ه األمح�ر، ال�ذي جلبه خصيص�ًا ليوقظ�ه يف تلك الس�اعات 
املبك�رة، ليب�دأ بعدها ممارس�ة رياضت�ه الصباحي�ة، العدو، رف�ع األثقال، 
وبعض احلركات األكروباتية. حيلق ذقنه، يس�تحم، ويتناول فطوره، بيضة 
نيئة، قطعة خبز أس�مر، وكوبًا من حليب اجلاموس الطازج الذي يش�ريه 
من بائعات األجبان يف الس�وق. يرت�دي ثيابه الرياضية ويذهب راجاًل إىل 
مبن�ى اإلذاعة، ليس�جل حلقة جديدة م�ن برناجمه األس�بوعي الذي يعنى 
بالرش�اقة وبناء أجس�ام س�ليمة، فضاًل ع�ن تقديم النصائح بش�أن الغذاء 
الصحي للمستمعني، ورشح الطرائق املناسبة للتخلص من الوزن الزائد. 
كان يص�ص نصف الوقت من كل حلقة لذكر الفوائد الصحية لألغذية، 
ثمرة معينة أو نوعًا من اخلضار أو املكرسات، وال يكتفي بذلك، إنام حيمل 
معه كيس�ًا مليئ�ًا بذلك الن�وع من الغذاء، ويق�وم بتوزيعه ع�ىل زمالءه يف 
اإلذاع�ة، ويروي أمام امليكرفون، بعض الن�وادر الغذائية التي ال ختلو من 
الطرافة، والتهكم أحيانًا. فبعد أن يرشح ملس�تمعيه فوائد اجلزر مثاًل يربط 
حديث�ه باألرانب، ويروي حكايات مس�لية عن عالقة اجلوز بالس�ناجب، 

والدببة بالعسل.

يف أح�د األي�ام، تومحت زوجته واش�تهت موزًا. كان�ت حاماًل بطفلها 
الرابع.

ه�رش ش�فيق الومح�ة يف خ�ده كردة فع�ال ال إرادي�ة فور س�امعه تلك 
الزوج�ة، وهي تش�كو من الغثي�ان وتطلب موزًا. لقد مض�ت فرة طويلة 
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م�ن دون أن متتد يده إليها، حتى أنه ينس�ى يف بع�ض األحيان أن ثمة ومحة 
هبيئة موزة يف وجهه. لكنه ما أن سمع زوجته وهي تلح بأن جيلب هلا موزًا، 
حت�ى راح هيرش خده، فبدا يف حينها كام لو أنه مصاب باجلرب. مىض من 
عم�ره ثامنية وثالثني عامًا، مل ي�أكل خالهلا وال حتى قرشًا من هذه الفاكهة 
التي يندر وجودها يف األس�واق، منذ بداية الثامنينيات، وألسباب غامضة 
ال تعلمه�ا س�وى احلكوم�ة. فك�ر بتجاهل طل�ب الزوجة املتومح�ة، التي 
ازدادت جلاجتها عىل نحو ظن معه أهنا ستموت إن مل تأكل موزًا. تذكر أن 
ومحة ظهرت يف خده ألن أمه مل تأكل موزًا، فعدل عن فكرته وقرر اخلروج 
ليبحث عن موز. وبينام هو يف طريقه إىل السوق، فكر بجدوى أن يصص 
احللق�ة القادمة من برناجمه للموز، ويبني فوائده وأمهيته. وقرر أن يش�ري 
كيلو غرام إضايف، ليوزعه عىل زمالءه يف اإلذاعة، كام اعتاد أن يفعل يف كل 
مرة. لكنه مل جيد يف السوق وال حتى رائحة موز. بحث يف كل مكان، وراح 

يتنقل بني األسواق، ويسأل الباعة، لكن دون جدوى. شعر بالغضب:

"ال يعقل أن ختلو البرصة من املوز يا إهلي !"

فك�ر بطفل�ه القادم، وكيف س�يخرج إىل احلياة بومحة عىل ش�كل موزة 
ملتصقة يف خده، أو جبينه، وربام رقبته. ختيله حماطًا بمجموعة من األوالد 
الوقحني، يسألونه السؤال نفسه الذي كان يخُطرح عليه وهو صغري، عام إذا 
كانت تلك الومحة موزة حقًا، أم عضوًا تناسليًا اشتهته أمه حينام كان جنينًا 
يف بطنها. مل حيتمل املشهد، فعاد إىل البيت حاماًل معه كيسًا مليئًا بالرتقال، 

لكن زوجته رفضت أن تأكل إال موزًا، وطفقت تبكي بدالل زائف:

"أريد موزًا !"

كان�ت تعبث بس�حاب قميصه الريايض، وتزم ش�فتيها، وحترك كتفيها 
نحو األعىل واألسفل، عىل نحو ما يفعل األطفال:
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"اشتهي موزًا، اآلن !"

بينام كان هو يفكر باحللقة اجلديدة من برناجمه.

يف الي�وم الت�ايل، ذهب ش�فيق إىل اإلذاعة، والح�ظ يف طريقه إىل هناك 
قافل�ة طويلة من الش�احنات العس�كرية، حتمل دبابات يب�دو أهنا وصلت 
مؤخرًا من االحتاد الس�وفيتي. امتق�ع وجهه بينام هو حييص تلك الدبابات، 
ويتساءل عن سعر الواحدة منها. كانت متر من أمامه يف طريقها إىل احلدود 
م�ع الكويت، لتخُدم�ر بعد عامني وحتوهل�ا الطائرات االمريكي�ة إىل خردة. 
ابتأس كثريًا. غادرت البشاش�ة وجهه، لتحل مكاهنا مالمح االس�تياء، مما 
لف�ت انتباه زمالئه، الذي�ن الحظوا أنه جاء هذه امل�رة بيدين فارغتني، فال 
جوز وال جزر وال عس�ل وال حتى موز. اس�تغربوا حني س�أهلم عن سعر 

الدبابة التي تستوردها احلكومة من االحتاد السوفيتي. قال أحدهم:

"أظن أن سعرها أربعة ماليني دوالر !"

أجف�ل ش�فيق ف�ورًا وأرعبه الرق�م. راح يع�د بأصابع�ه وكاد أن يتفوه 
بحامق�ة، ل�وال أن أحد الزمالء غمزه يف تلك اللحظة، يف إش�ارة إىل وجود 
من يتجس�س لصالح احلكومة ب�ني العاملني. دخل بعدها إىل االس�توديو 
وجل�س يف مكان�ه أمام امليكرف�ون. أومأ له املخرج بإش�ارة البداية، فرشع 

حييي مستمعيه بخمول عىل غري عادته، مبتدئًا حديثه عن فوائد املوز:

"جيب عىل كل مواطن أن يأكل موزة واحدة يف اليوم عىل األقل !"

ث�م رشع، كعادت�ه برواي�ة بع�ض الدعاب�ات التي هلا عالق�ة بموضوع 
احللقة:

"ه�ل تعلمون ي�ا أعزائي أن امل�وز كان يخُزرع يف الب�رصة ؟ القردة حتب 
املوز، وتأكله أكثر منا ؟ وبمناسبة احلديث عن القرود، يقول ديكارت أهنا 
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كان�ت تتكل�م، لكنها صمتت لك�ي ال تضطر إىل العمل هأ ه�أ ! تصوروا 
مع�ي ق�ردًا يتكلم إىل مزارع يف إحدى جزر األك�وادور قائال له بتودد: من 
فضل�ك أهيا املزارع الطي�ب، هال أعطيتني موزة. زوجت�ي تتوحم بموزة، 
إذا مل تأكلها س�تنمو ومحة يف مؤخرة طفيل، وأنت تعرف كم س�يكون ذلك 
معيب�ًا، أليس كذلك أهيا املزارع الطي�ب ؟ اقطف واحدة وارميها يل، نعم، 
هاهتا، هكذا، اآلن ! وفضاًل عن ذلك هناك اس�طورة صغرية س�معتها من 
جديت يف صغري، عندما س�ألتها عن الس�بب وراء اعوجاج املوز، فقالت 
أن املوز يأيت مس�تقياًم، مثله مثل اجل�زر واخليار، إال أن ثمة قرود تقوم بثنيه 

يف امليناء، فيصل إلينا هبذه الصورة، معوجًا !"

ازداد هتكم�ه يف الدقيقة األخرية من عم�ر الرنامج الذي ختمه بكالم 
كان بمثابة احلبل الذي لّفه حول رقبته بيديه:

"أكث�ر من مائة مليار موزة تؤكل يف العامل س�نويًا، نصي�ب القرود منها 
الثل�ث ! وحكومتنا تش�ري الدبابة الواحدة من االحتاد الس�وفيتي بأربعة 

ماليني دوالر ! يف الوقت الذي ختلو أسواقنا من املوز !"

مل يع�د ش�فيق إىل بيته يف ذل�ك اليوم، فق�د اعتخُقلته قوة م�ن األمن بعد 
أقل من س�اعة كانت قد مضت عىل انتهاء الرنامج. قّيدوه، عصبوا عينيه، 
واقت�ادوه يف س�يارة مظلل�ة اىل مديرية االس�تخبارات. جردوه م�ن ثيابه، 
ووضعوه يف زنزانة انفرادية، ومنعوا زوجته من زيارته، ومنعوا عنه الطعام 

حتى كاد أن هيلك من اجلوع، ثم بدأوا بإطعامه تدرجييًا.

كان طعامه يف األسبوع األول عبارة عن موزة وقدح ماء، ويف األسبوع 
الثاين موزتان ونصف قدح ماء، ويف األس�بوع الثالث ثالث موزات وربع 
ق�دح ماء، وب�دءًا من األس�بوع الرابع صار غذاءه يف احلب�س مقترصًا عىل 
املوز فقط، مع قدح ماء واحد يف كل يوم. كان هناك الكثري من املوز الذي 
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متنى أن يرسل لزوجته إصبع منه، لكي يتفادى بذلك إمكانية أن يولد طفله 
بومح�ة ع�ىل هيأة م�وزة يف خده. وكانت ب�وادر املرض قد ب�دأت بالظهور 
منذ األس�بوع األول، عندما راح يعاين من األرق واإلس�هال الش�ديد، ثم 
الص�داع النصف�ي وتلف األعصاب. تسوس�ت أس�نانه، وازداد وزنه عىل 

نحو خطري، قبل أن يصاب بالسكري ويرشف عىل املوت.

توقع أن يلفظ أنفاسه األخرية يف  وبينام هو حيترض يف زنزانته املنفردة، ويخُ
أقرب وقت، بدأت الومحة بالتوس�ع، لكن بب�طء. غطت يف البداية نصف 
وجه�ه األيمن، حيث تق�ع، ثم انتقلت إىل النصف اآلخ�ر، قبل أن تغطي 
وجهه بالكامل وتزحف إىل رأس�ه. كانت برشته تتغري كلام اتسعت الومحة 
التي اكتس�حته متامًا. أصبحت أكثر خشونة، بوبٍر طويل داكن اللون انترش 
يف أنحاء جس�ده، باس�تثناء مؤخرت�ه ووجهه الذي مال لون�ه إىل الوردي. 
تغ�ريت مالحمه عىل نحو الفت. تقوقع جس�مه بطريق�ة خميفة. طالت يداه 
ت قدماه. اإلصبع�ان الكبريان يف كلتي قدميه صارا يش�بهان كثريًا  وق�رصخُ
إهبامي اليدين، مما مكنه من مسك األشياء بقدميه. تفلطحت أظفاره. ني 
الكالم وراح يصدر أصواتًا أشبه بالقهقهة. برز خطمه إىل األمام، وأصبح 
لديه ش�فتان رفيعتان، وفك عريض، وقواط�ع طويلة، أنف صغري، عينان 
عميقت�ان، وأذنان كبريتان مدورتان، يف حني كان هناك نتوء صغري ما زال 

ينمو أعىل مؤخرته حتّول يف النهاية إىل ذيل.

كان اجل�الدون يراقب�ون مراح�ل التطور ه�ذه بذه�ول. أرعبهم حتّول 
الرجل التدرجيي إىل ومحة هائلة هبيئة شمبانزي تلّطخ وجه اإلنسانية.
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