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یبدأ السیر في طریق�ھ المعت�اد لیقط�ع الش�ارع  ،كبیر بالطقس دون اھتمام ،یومضحى كل 
یسیر بمحاذاة شاطئ القناة المتفرعة من البح�ر ك�ي  األخرى.الجھة  إلىالعریض وینتقل 
ب�ین المق�اھي  تل�ك الس�اعات الت�ي یقض�یھا متج�والً  ،.. كم یجدھا ممتع�ة.یتجھ نحو المیناء

والحان���ات المنتش���رة عل���ى جھت���ي الش���ارع ال���ذي یغ���ص بالن���اس م���ن مختل���ف األل���وان. 
فت�اة جالس�ة لوح�دھا ترم�ق الم�اء  ،وتغن�يالبی�رة  تحتسيمجموعات من الشباب والفتیات 

بعض�ھم  ،ش�یوخ وعج�ائز یس�تمتعون بأی�امھم الت�ي توش�ك عل�ى الھ�رب ،المتأللئةھا یبعین
 ً لبعض اآلخ�ر یتك�ئ عل�ى عرب�ة ی�د ص�غیرة تس�اعده عل�ى أن وا ،على عصاه یسیر متكئا

ً  ،بواخر صغیرة أنیقة تخطف البصر بین الح�ین واآلخ�ر… ىیمشي الھوین  تحم�ل س�یاحا
 .للمدینة تمثال حوریة البحر التي أصبحت شعاراً  إلى

فق�د ق�ام معت�وه بقط�ع رأس  االعت�داء.حزنت كثیرا ألن ھذا التمث�ال الجمی�ل ل�م یس�لم م�ن 
ً  ،علیھوحین یأسوا من العثور  ،الحوریة وسرقتھ ھل یحم�ل  ترى .جدیداً  نصبوا لھا رأسا

الرأس الجدید نفس المزای�ا ؟ الب�د أن یك�ون لل�رأس الق�دیم ش�يء م�ن النكھ�ة یختل�ف فیھ�ا 
   .نكما خلقھا هللا وال كما صنعھا الفنا ال ،فاألشیاء ال یمكن أن تتكرر ،عن الجدید

م�ن  المتقدم�ة. ك�انف�ي ھ�ذه البل�دان  ،أیض�الم أكن أعتقد أن مثل ھذه األش�یاء تح�دث ھن�ا 
   عندنا.المعقول جدا أن تحصل 

 الجمیل�ة؟ھل یستطیع أحد أن یبرر قط�ع رأس ھ�ذه الحوری�ة  بحزن:وحق لھ أن یتساءل 
ال مخل�وق ل�م نش�اھده إ ،س�مكةمجسم برونزي رقیق نصفھ األعلى امرأة ونصفھ األس�فل 

ترقب البحر كما یرق�ب أب�و الھ�ول  ،ناھد تمثال المرأة ،واإلعالناتوالصور  في السینما
 الشاسعة.صحراء مصر 

 ،التمث��الح��ین أعرب��ت ع��ن أفك��اري للفت��اة الفارس��یة الھیف��اء الت��ي كان��ت تجل��س ق��رب 
قال�ت ببس�اطة ل�م أعھ�دھا  ،االفتخار بما لدینا من تماثی�ل نحتھ�ا أج�دادنا ،كالعادةوحاولت 

 التمثال.في ھذا  ،ھناإن الفرق بین الماضي والحاضر یتضح  سنھا:دى فتاة في مثل ل

 التماثی�ل؟كیف تستطیعین التمییز بین الماضي والحاضر من خ�الل ھ�ذه  مراوغا:سألتھا 
وأن�ِك ل�م تش�اھدیھ ع�ن ق�رب وھ�و  ،جالل�ھأن الماضي الذي یتمثل بأبي الھول ل�ھ  كال ش

 یرقب الصحراء المترامیة كالدیدبان الذي یحرس البالد.

 الخیام؟ھل تعرفین ما یعني الھول في لغتك األعجمیة یا حفیدة عمر  

  الرعب. أعرف.نعم  مبتسمة:قالت 
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وأضفت باس�تنكار  ،بھ إقحامھابعبوس حین رأیتھا تعرف ما أردت  ذاك. قلتھو  ،نعم- 
الخوف م�ن  ،والرعبب  ھو الذي لم نفھمھ بعد. نحن ال نعیش ھنا سوى الخوف : الرع

ً خ�اطر وس�وس ف�ي ص�دري  الحیاة. خامرنيالمستقبل والرعب من  فت�اة فارس�یة  :ھامس�ا
االس�تمتاع بح�دیثھا وموس�یقى  مح�اوالً  ،آخ�ر الش�وط إل�ىفألذھ�ب معھ�ا  ،صعبة الم�راس

ھ��ذه  ،إلیھ��ا أن تلح��ظ كیفی��ة جل��وس الحوری��ة عل��ى الص��خرة فأش��رت ،الفارس��یةلغتھ��ا 
اعت�اد األوربی�ون الجل�وس عل�ى  وثی�ر.الحوریة تجلس كما تجلس فتاة شرقیة على بساط 

بینما اختار الفنان األوربي أن تجل�س فتات�ھ جلس�ة ش�رقیة ك�ي تك�ون  ،والكراسياألرائك 
 جاذبیة.أكثر إغراء وأشد 

ھذا ما أردت أن أوضحھ لك من�ذ البدای�ة ولكن�ك  ،لتقوصحیح جدا ما  ،ابتسمت وھمست
فلو ك�ان  ،ما أردت أن تلحظھ ھو الفرق بین الماضي والحاضر ،المجاللم تفسح لي في 

 ً ولكنھ استطاع  ،بنظرتنا لما اختار غیر الواقع الذي یعیش ضمنھ الفنان األوربي محكوما
وھ�ي  ،ألنھ�ا أكث�ر رش�اقةأن یتجاوز واقعھ ویستعیر من ش�رقنا ھ�ذه الھیئ�ة ف�ي الجل�وس 

 .تلیق بحوریة ساحرة

  بحذر.قلت  ساحرة؟ھل تقصدین أن الفتاة الشرقیة حوریة  -

أردت أن أق��ول إن الف��رق ب��ین الماض��ي والحاض��ر یتض��ح ف��ي  ،ال ت��ذھب بعی��دا ،ال -
 ً أرأی�ت كی�ف نص�بھ  ،الھ�ولأل�م ت�ذكر أب�ا  .ال ف�ي األفك�ار والص�ور فق�ط ،األسلوب أیضا

 ً وكی�ف أطلق�وا علی�ھ ھ�ذا االس�م ال�ذي ی�وحي  ،لھم في وجھ الص�حراء المصریون حارسا
حوری��ة حس��ناء للبح��ر. إنھ��ا لیس��ت مس��الة  نال��دانماركیوبینم��ا نص��ب  ،ب��الھول والرع��ب

 ،بح��ر اآلخ��ر:مھم��ا ك��ان ھ��ذا  ،ب��اآلخروإنم��ا ھ��ي تعبی��ر ع��ن العالق��ة  ،فحس��بفكری��ة 
 ،وف ورع�ب وأھ�والإن العالقة بینكم وب�ین اآلخ�ر عالق�ة خ�… إنسان ،حجر ،صحراء

أنظ�ر  ،بح�قحوری�ة  ،عینیھ�ا إل�ىأنظ�ر  وود.بینما العالقة بینھم وبین اآلخر عالقة حب 
  األوصال.وسترى كیف تحدق في البحر وتبث الدفء والحنان في 

التمثال فتسمر نظري على رشاقة التفاصیل وعل�ى التعبی�ر البلی�غ المش�ع م�ن  إلىنظرت 
أال تعتق��دین أن��ك مغرم��ة  الفارس��یة:ولكنن��ي انتبھ��ت لنفس��ي وقل��ت للفت��اة  ،الحوری��ةوج��ھ 

ھل قرأت شیئا ع�ن  والقسوة.إن تاریخھم ملئ بالعنف  ،بھؤالء الشقر أكثر مما یستحقون
نظرت الي بمرح وقالت بغنج یمی�ز  االسكندنافیة.تاریخ الفایكنغ؟ ھم أجداد ھذه الشعوب 

م��ا  أج�دادھم.كن�ك الحك��م عل�ى الن�اس م��ن خ�الل ال یم ،مض�ىالت�اریخ ش��ئ  العج�م:بن�ات 
 البلدان.لربما بسببھم نحن اآلن غرباء نجوب ھذه  جدك؟أدراك كیف عاش جدي أو 

النص�ف  ،ل�م اخت�ار الفن�ان للحوری�ة ھ�ذا الش�كل بص�مت:فكر بإمع�ان م�ع نفس�ھ وتس�اءل 
 ؟الحوری�ةوھل ی�ا ت�رى ھن�اك ح�وري یقاب�ل ھ�ذه  سمكة؟األعلى امرأة والنصف األسفل 
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 ،ح��وريلربم��ا یس��تحیل وج��ود رج��ل  ،القبی��لل��م یس��مع بش��يء م��ن ھ��ذا  ح��وري!رج��ل 
ول�و افترض�نا  لح�وري.ال مك�ان ف�ي ع�الم الرج�ال  ،حروبصناع  ،أبطالفالرجال كلھم 

ً  جدالً  فكی�ف س�یكون؟  ھ�ل س�یكون نص�فھ األعل�ى  ،أن فنانا أراد أن یتخیل رج�ال حوری�ا
ً  ؟ذنبرجل والنصف األسفل سمكة؟ وماذا سیص�نع بال� األم�ام أم  إل�ى ھ�ل س�یجعلھ مت�دلیا

للس�خریة! وربم�ا لھ�ذه األس�باب جع�ل الھن�ود  الخلف؟ البد أن التمث�ال س�یكون مثی�راً  إلى
أج�دادنا اآلش�وریون  ام�رأة.ال تستطیع التفریق بینھ وب�ین وج�ھ  ،جمیالوجھ اإللھ كرشنا 

 ،ونصفھ األس�فل ث�ور ،نصفھ األعلى رجل ،تخیلوا الرجل الحورى ،للمشكلة وجدوا حالً 
! الب�د أن النح�ات اآلش�وري شاكلة ثی�رانحتى مالئكتنا یصورون على  ،یالھا من مفارقة

 أعدائ�ھ.في خلق ح�ارس یحمی�ھ م�ن  و إنما كان منشغالً  ،مالكلم یقصد نحت حوري أو 
ح��وري  إل��ىال  ،یحمی��ھإل��ـھ ق��وى  إل��ىإن��ھ بحاج��ة  والمش��احنات!ك��م ك��ان كثی��ر المع��ارك 

الخ��وف ك��ان یحك��م قبض��تھ عل��ى قل��ب الفن��ان اآلش��وري فخل��ق  تغنی��ھ.ی��ة یؤنس��ھ أو حور
 ال وسیلة تقربھ منھ. ،اآلخرأراده وسیلة تحمیھ من  ،الثورالحوري 

 ،المحب��ینعن��اق  ،بش��وقل��م ینتب��ھ كی��ف اقت��رب م��ن الفت��اة الفارس��یة أح��د معارفھ��ا فتعانق��ا 
   یودعھا:ن واضطر أل ،فذھب دون مجادلتھا

 فتخیلھا ترد علیھ  …نكھدار ـ خدا 

 !ـ خدا حافظ 

* * * 

ورغبت في التسكع بین الذین احتلوا مقاعدھم قرب البح�ر وف�ي  ،سرت بشيء من التعب
والتي م�ازال بع�ض روادھ�ا الق�دامى  ،الشھیرةفوصلت حانة الصیادین  ،المقاھي القریبة

 ً ترك��ت  ار.الب��م��ن النبی��ذ وجلس��ت ق��رب  یرتادونھ��ا ویحتس��ون البی��رة فیھ��ا. تناول��ت كأس��ا
 الص�ید. ص�عدتلعیني حریة التجوال بین الجدران المثبتة علیھا بعض اللوحات وأدوات 

تفحص�ت النادل�ة الجمیل�ة الت�ي كان�ت  البیض�اء.السقف المزدان بشباك الص�ید  إلىعیناي 
رأی�ت أمامھ�ا س�كان  األحم�ر.تبتسم برقة ألحد رواد الحان�ة بینم�ا تناول�ھ ق�دحا م�ن النبی�ذ 

 ،البح�ارمجاھ�ل  إل�ىفأخ�ذتني ص�ناعتھ الص�قیلة ولون�ھ البن�ي  ،البارلى باخرة ینتصب ع
 ،یالحقھ��ا حت��ى یقھرھ��ا ،عمالق��ةحی��ث یج��ذف ص��یاد ھمنغ��واى ـ الش��یخ ـ لیتب��ع س��مكة 

ال  وم��ع ذل��ك كان��ت دل��یالً  ،عاری��ةالس��احل عظام��ا  إل��ىیع��ود بھ��ا  ،لألس��فوی��ا  ،ولكن��ھ
 كبیرة.مھما كانت خسارتھ  ،إرادتھ وقوةیضاھى على عظم صیده 

* *  * 

  المیناء.مرة أخرى یجد نفسھ على أرصفة 
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ك�ان یتوق�ع رؤی�ة طی�ور  ،ل�م یص�دق نظ�ره ،التقت عیناه بمنارة رشیقة مزینة بالفسیفساء
ك�ان  ،تطیر وتحط فوق میاه البحر لتلتقط سمكة أو طعام�ا م�ا ،النورس تحلق فوق السفن

أو ی�رى مدخن�ة  ،ش�علة ض�وء  ھادی�ة للس�فن البعی�دة یحسب أن سیقابلھ فنار تختلج أع�اله
أش�یاء كثی�رة اعت�اد أن  ،سفینة عمالقة عادت من سفر بعید تتھادى برك�اب أتع�بھم الس�فر

یراھا كلما سار عل�ى أرص�فة مین�اء م�ن الم�وانئ الكثی�رة الت�ي م�ر بھ�ا ف�ي رحل�ة عم�ره 
ً  ،القصیرة والطویلة في آن واحد لمنارة الغریبة تنتص�ب ھذه ا إلىوھو یرى  كان مندھشا

إنھ�ا  ،واألغرب م�ن ذل�ك إنھ�ا ل�م تك�ن من�ارة اعتیادی�ة ،أمر لم یخطر لھ على بال ،أمامھ
 مشیدة على غرار منارة سامراء. ،منارة ملویة

* * * 

وتش��دو ف��ي  ،وال��زوارتل��ك المدین��ة الت��ي تعب��ق تربتھ��ا برائح��ة اإلم��ام  إل��ىانتقل��ت روح��ھ 
ولم تع�د ت�ذكر الخلیف�ة ال�ذي  ،فغابت في بھاء الجالل الصوفي ،سمائھا األدعیة والتراتیل

 .عن بغداد أرادھا عاصمة لھ بدالً  ،شیدھا

  بھ؟من المصادفات العدیدة التي مرت  مصادفة أخرىترى ھل ھي 

  لھا!وجود  أم إنھ یتخیل أشیاء ال

ا أرعبت��ھ الفك��رة الت��ي لمع��ت ك��البرق ف��ي ذھن��ھ فطردھ�� ،الرع��بلق��د اس��تغرب األم��ر ح��د 
 ،لینس�ىأغم�ض عینی�ھ  ،كاألرن�بولكنھا ظلت تدور أمام عینیھ وتتقافز في صدره  ،بقوة

ی�وم رم�ت بأحجارھ�ا الملون�ة وخرزھ�ا ومحاراتھ�ا  ،العراف�ة الف�أل قالت�ھ قارئ�ةفتذكر م�ا 
أم��ام الس��ور العتی��ق لمس��جد  ،الت��رابفرش��تھ ف��وق  ،میس��اإلبرف��وق من��دیل مط��رز بخی��وط 

 ظاللھ.الملویة الذي جلست تحت 

إنھ�ا  ،األح�داثلقد نسي السنین ولم یعد یعرف ت�واریخ  عاما؟!ھل كان ذلك قبل عشرین 
یع�د ی�ذكركم ع�دد  مع�دودة. ل�متبدو لھ وكأنھا حدثت قبل قرن من الزمان ال قب�ل س�نوات 

لق�د توقف�ت األرق�ام  تحص�ى.السنوات التي مرت علیھ مذ غادر مدینت�ھ وت�اه ف�ي م�دن ال 
ك�ل م�ا یعنی�ھ إن الح�دث  ،ل�ھلم تع�د تعن�ي ش�یئا  ،فضولھاھتمامھ أو  فلم تعد تثیر ،وثبتت
 جذورك؟ثم ما معنى أن تعرف تاریخ كارثة ما قتلت روحك واقتلعتك من  والسالم.وقع 

وان�ھ لیعج�ب كی�ف یس�جل  ،آالمإنھا لسخریة فجة أن یحرص على تسجیل ما عاش�ھ م�ن 
بع�د جی�ل  بل انھم یتناقلونھا جیالً  بھم. الالناس ویحفظون كل األحداث المؤلمة التي تمر 

 وكأنھم یجدون فیھا متعة ال توصف! 
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وكان�ت ف�ي ك�ل م�رة ترم�ي  ،م�راتأحجارھا ثالث  ،والبختقارئة الحظ  ،العرافةرمت 
 ،إلی�ھث�م تنظ�ر  ،األزرقبالوش�م  بی�دیھا الم�زینتینتعود فتجمعھ�ا م�ن جدی�د  ،بھا األحجار

 با�.ال حول وال قوة إال  خفیض:ول بصوت السماء وتق إلىوجھھ و إلىرافعة بصرھا 

فتح��ت عینیھ��ا المح��ددتین  ،بان��دھاشف��ي الم��رة األخی��رة ح��دقت ف��ي األحج��ار والخ��رز 
فب�دت  ،الس�ورواتك�أت عل�ى ج�دار  ،نھایتي حاجبیھا الط�ویلین إلىبالكحل األسود الممتد 

 نوفل.مثل حكیم جاء من زمن ورقة بن 

تذكر  یجھل.ما یعلم منھ وما  ،یتذكر بوضوح شدید كیف ھمھمت لتخبره عن أمره ،االن
ش��كل م��ع ظاللھ��ا اھل��یال یش��بھ ق��وس  وال��ذي ،ك��وز الم��اء الفخ��اري ال��ذي وض��عتھ قربھ��ا

  الصحراء.فارس عاد لتوه من مجاھل 

ك�ل تل�ك الس�نوات  ال�دنمرك بع�دما الذي جعلھ یتذكر تلك المرأة وھو یس�یر ف�ي عاص�مة 
لقد أصبحت كوبنھاكن خاتمة المدن الت�ي  والغرب.قضاھا یرتحل بین بلدان الشرق التي 

فھ�و  ،الخت�امرغم انھ یردد دائما بأنھا لن تكون مسك  ،األخیرةعلیھ أن یھجع بھا ھجعتھ 
   ھناك.مازال یحلم بمدینتھ التي 

 ،العراف�ةت تل�ك ذھنھ كلما إلىتقفز  ،األنیقةوأمام ھذه المنارة  ،ھنا في ھذا المیناء النائي
خ�ارج  إل�ىس�ر س�فره  الكبی�ر؛ط�وى قلب�ھ عل�ى س�ره  ،یوم جلس أمامھا ،البدویة العجوز
كتم األمر عن أقرب الناس إلیھ خشیة افتضاح أمر ھربھ ومعرفة رج�ال الش�رطة  البالد.

 خیوطھا.السریة باألمر. لقد طوقتھ األسرار في بلده كما تطوق الشرنقة 

 ،ولكن�ك مھم�ا ش�رقت وغرب�ت ،أمام�ك س�فر طوی�ل مدھش�ة:قالت ل�ھ العراف�ة ببس�اطة  -
   ملویة.ستختتم حیاتك قرب منارة 

ھ�ي العراف�ة الت�ي اكتش�فت  فھ�ا ،مؤك�دألنھ حسب ان أمر عودتھ  ،فرحفقد  یومھا.ابتسم 
ولكن��ھ اآلن ع��رف  الملوی��ة.س��ره ال��دفین تخب��ره موقن��ة بأن��ھ س��یختتم حیات��ھ ق��رب المن��ارة 

أیك��ون لترتی��ب  ،ی��ا� الملوی��ة.وت��ذكر إنھ��ا ل��م تق��ل ق��رب من��ارة س��امراء  ،كلماتھ��ان��ى مع
إن ھ�ذا المك�ان  ،ھل یعني ذلك الھول.ولبعض الحروف كل ھذا  ،ھذا الفرقالكلمات كل 

 البعید؟وانھ سیلقى نھایتھ في ھذا البلد  ،المطافھو آخر 

ً ھمس لنفسھ مواسی –ال تشغل نفسك بھذه الترھات  ،ال  - فأنت لم تبلغ من العم�ر م�ا  – ا
لمث�ل ھ�ذه  إن الوق�ت م�ازال مبك�راً  األبدی�ة.یؤھلك للخروج م�ن ھ�ذه ال�دنیا ودخ�ول نع�یم 

مع إن دین�ك  ،واحدةلم تتزوج وال مرة  أنكحتى  بعد.لم تتأھل لھا  فأنت ،النھائیةالسفرة 
إن األم�ر ال یع�دو أن  ،م�ایجب أن تكون ھن�اك فس�حة  نساء.یسمح لك بالزواج من أربع 
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. دع ال.. ال. ص�دقوا.أال یكذب المنجمون ولو  ،إضافة لذلك بالغیب.من رجم  أكثریكون 
   یومك.وعش  ،القلق

. لم�ن س�تحكي وتق�ص حكایات�ك الت�ي عش�تھا حیاتك. أطفال فيال  ،ذلكو األنكى من كل 
 ،لبن�انف�ي ل�م ی�ر ج�دك جلج�امش س�وى غاب�ات األرز  رأیتھ�ا.في ك�ل تل�ك البل�دان الت�ي 

 االرتح�ال بمن�ارةبینم�ا تص�طدم أن�ت وبع�د ك�ل ھ�ذا  ،الخل�ودورغم ذلك عثر على عشبة 
كل ذلك بسبب عرافة بدویة ال تع�رف إال وض�ع  اآلخر.العالم  إلىتجد أنھا تنقلك  ،ملویة

   القاتلة.نھایات من صنع صحرائھا 

 تس�اءل:ولكن�ھ  ،بس�مرة خفیف�ةلم یكن حزنا ذاك الذي ارتسم على صفحة وجھھ المشوبة 
والتي رواھا ل�ھ ج�ده ط�وال س�نوات  ،یحفظھالمن سیروى كل تلك الحكایات التي مازال 

حكایات كأنھ�ا ج�رت أم�ام عینی�ھ ی�وم  الطیبة؟یوم كان یفلح معھ األرض  ،األخیرةحیاتھ 
 أمس.

ولك�ن الس�ؤال  ،حاول استعادة كلمات أغنیة قدیمة كي یتناسى العرافة المشؤومة وأقوالھا
ویت��راقص ف��وق می��اه المین��اء الت��ي اختلط��ت زرقتھ��ا ب��ألوان  ،بی��ر ظ��ل یرتس��م أمام��ھالك

 الراسیة.الزیوت البنفسجیة التي تقذفھا البواخر والسفن 

ف��ي ھ��ذا البل��د  ،ھن��اس��تحل نھایت��ھ  من��ھ. ھ��لك��ان الس��ؤال أكب��ر م��ن أن یس��تطیع اإلف��الت 
 واألصدقاء؟!الغریب وفي ھذه البقعة النائیة عن المعارف 

كم�ا اعت�اد ج�ده عل�ى  ،دین�ھفكرة ال�زواج وض�رورة البح�ث ع�ن فت�اة إلكم�ال  إلى ھرب 
 ،الغرب�ةالقول حین كان ینصحھ أیام الشباب. قد یكون الزواج منقذا ولربم�ا عالج�ا لھ�ذه 

وھ��ل یت��زوج إح��دى  یری��د.وم��ع ذل��ك أی��ن یج��د الفت��اة الت��ي  مؤق��ت.ولكن��ھ بالتأكی��د ع��الج 
إنھ�ن یتج�ولن ف�ي  الط�الق؟ال یعرفن معن�ى ال�زواج أو ھؤالء الفتیات األوربیات اللواتي 

أكف�الھن تترج�رج  حی�اء.الطرقات وأفخاذھن العاریة تتراقص أمام الناس دون قطرة من 
. أین ھ�و م�ن ھ�ذه ةرحم هللا عمر بن أبى ربیع نجد.كمؤخرة الظباء الطلیقة في صحراء 

  ال�بالد؟ یزور ھذه جاء الیومماذا تراه كان سیقول لو  المتبرجة؟األجساد البضة والوجوه 
 ،وینھل من عبیر المراع�ي االس�كندنافیة ،محالةأظنھ كان سیلقي بدیوانھ بین أفخاذھن ال 

 النثر!؟ولربما سیبدأ كتابة قصیدة  ،والعروضوینسى حتى قول الشعر 

 المھزومة.ھذه األفكار  لفظاعةیا 

 ،إح�داھنو ت�زوج م�ن جان�ب إح�دى ھ�ؤالء العاری�ات ل� إل�ىولكن كیف سیستطیع الس�یر 
ال تخج�ل م�ن  ،متبرج�ةوماذا سیقول عنھ أبناء عشیرتھ لو شاھدوه مع امرأة شبھ عاریة 
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األفض�ل  نوالمرمر. م�وبھاء سیقانھا البلوریة الشبیھة بالعاج  ،مفاتنھاالكشف عن جمال 
 الموقف.لھ أن یدفن نفسھ في رمال الشاطئ من أن یراه أحد في مثل ھذا 

 حیات�ھ!وتلتزم بعادات�ھ وطریق�ة  ،مسلمةبحث عن واحدة تقنع أن تصبح لماذا ال یجرب ال
تقب�ل أن تخض�ع لش�روط  بی�ة الت�يواألورإن األمر لیس بھ�ذه الس�ھولة. ث�م أی�ن ھ�ي ھ�ذه 

وال  ،فیھ�احیاة كلھا التزامات ال نف�ع  وتسلط!شروط كلھا قھر وحرمان  ،حیاة مثل حیاتھ
 ھذه المجتمعات. أخالق فيتعد قیاسا لشرف أو 

نفسھ حین انحرف عن طریقھ المعتاد وأخذ یسیر في أحد الشوارع المؤدی�ة  إلىلم یفطن 
 محطة القطار. إلى

فوص�ل مدین�ة األلع�اب (تیف�ولي).  ،المش�اةلقد عبر من أمام المسرح الكبیر ودخل شارع 
الن�افرة  الصور واإلعالنات الملون�ة ألجس�اد عارض�ات األزی�اء إلىھناك انشغل بالتطلع 

 من المایوھات المثیرة التي تنتشر في الساحات وتقاطع الشوارع الكبیرة. 

 ً ویس��أل  .م��ا ین��دھش ح��ین یج��د نفس��ھ فج��أة أم��ام محط��ة قط��ار أو مین��اء ب��واخر ك��ان غالب��ا
 ،مدینت�ھق�ال ل�ھ أح�د عب�اقرة   األم�اكن؟لماذا تتجھ أقدامھ دون إرادة منھ نحو ھ�ذه  نفسھ؛

بعد  ،كانت تفعلھ عجائز المحلة حین استفھم منھ عن ھذه الحالةمن الذین یعرفون كل ما 
 ً ذل�ك ل�ھ عالق�ة وثیق�ة بالمك�ان ال�ذي  س�یجارتھ: إنوسحب نفسا عمیقا م�ن  أن شرب شایا

ف�ان ھ�واه یك�ون ف�ي  ،فان ھ�ي ألقت�ھ ف�ي بس�تان ولیدا.ألقت فیھ األم حبل سرتھ حین كان 
یكون االحتمال الوحی�د ھ�و ان أم�ھ  ،اساألسوعلى ھذا  ،یكبرالتجوال بین البساتین حین 

فل�م یك�ن ف�ي مدینت�ھ ال مین�اء وال محط�ة قط�ار..  ،للس�یاراتألقت بحبل سرتھ في ك�راج 
أی�ن تبغ�ي الوص�ول  إل�ى نفس�ھ:ھ�ذه ال�بالد ھمھ�م یعن�ف  إلىوحین تذكر أمھ وما جاء بھ 

ھ�ل  أمام�ك؟أل�یس ھ�ذا المین�اء ھ�و آخ�ر الم�وانئ الت�ي  ال�دروب؟بعد ان قطعت ك�ل ھ�ذه 
 بلوغھ؟ینتظرك مرفأ آخر بعد ھذا ترید 

الش��ارع المح��اذي  إل��ىكان��ت األفك��ار تأخ��ذه وت��دور ب��ھ ف��ي ش��وارع المدین��ة حت��ى وص��ل 
 لمحطة القطار.

فلمح بعض  ،المنتصب وسط الشارع بمھابة أمریكیة ساخرة زمطعم ماكدونالد إلىتطلع 
ھ��م  بس��رور.ر غاآلس��یویین یحتل��ون واجھ��ة المطع��م الزجاجی��ة وھ��م یلتھم��ون الھ��امبر

لیص�ل  ،لكنھ فضل مواصلة السیر متجھا نحو الركن البعید عند التقاطع المقبل ،بالدخول
 الفالفل.كشك یعرفھ یبیع  إلى

وردد ابتس��م  ،م��ا ك��اد یقت��رب م��ن التق��اطع حت��ى عبق��ت رائح��ة الفالف��ل وم��ألت خیاش��یمھ
أعلم أي اب�ن  ال ،فیروزلم تلحق بنا شھرزاد وال  ،أسفا الفالفل.حتى ھنا لحقت بنا  قائال:
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 ،عنھ�ااألش�یاء وراءن�ا... ربم�ا نح�ن ال�ذین ال نس�تطیع التخل�ي  نق�ل ھ�ذهحالل تطوع في 
ت�رى ھ�ل أرس�لھا أح�د حكامن�ا المی�امین خلفن�ا ك�ي  ،منھ�اال مھ�رب لن�ا  ،بن�اإنھا ملتصقة 

 بھ؟تذكرنا 

ً  ،استمر مواصال السیر حتى دخل شارعا بدا لھ انھ یطرقھ ألول مرة رغ�م  ل�م ی�ره س�ابقا
   بالمحطة.ھ یعرف جمیع الشوارع التي تحیط أنّ 

واجھ��ة أح��د المح��الت تع��رض ص��ور فتی��ات عاری��ات كبی��رة  ھن��ا.ش��اھد مح��الت غریب��ة 
شكل الص�ریح ولكن بھذا ال ،البالدلیس غریبا ان تشاھد مثل ھذه الصور في ھذه  الحجم.

أث�ار  ،المح�التاقت�رب متج�وال ب�ین  العام�ة.ذاك ما لم یعھده لدى المح�الت  والمكشوف!
فضولھ م�ا ش�اھده م�ن ع�رض فاض�ح ألعض�اء بالس�تیكیة متنوع�ة ب�دت وكأنھ�ا أعض�اء 

   فیھا.جنسیة بشریة حقیقیة لوال أحجامھا المبالغ 

قرأ إعالنا عل�ى ص�ندوق المعروضات.  إلىوقف أمام واجھة المعرض باستحیاء وتطلع 
أثارت�ھ كلم�ات  ص�ارخة.مربع رسمت علیھ ص�ورة فت�اة مزوق�ة تت�وھج بن�داءات جنس�یة 

تستطیع تلبیة رغباتك وإطفاء  ،یریدان ھذه الدمیة تفي بجمیع ما  إلىاإلعالن التي تشیر 
 ،رأى على الرف مجموعة أخرى من الدمى تمثل مختلف األجناس البشریة ثم ،شھواتك
تعج�ب ح�ین ق�رأ ان  وتنھ�د.ان بعضھن یستطعن إط�الق األص�وات م�ن ت�أوه  إلىإضافة 

 حقیقیة.لتكون دافئة كامرأة  ،بالبطاریةمنھن من تعمل 

بكثی�ر عل�ى فت�اة بھ�ذه  بل لیس ،معقوالفوجده سعرا  ،السعر المثبت على الدمیة إلىنظر 
تلف��ت حول��ھ وتحس��س األوراق النقدی��ة المس��تقرة ف��ي قع��ر جیب��ھ والت��ي ك��ان  الص��فات.

ع�ن المع�رض فوج�د معرض�ا آخ�ر  یحرص على إنفاقھ�ا باقتص�اد. س�ار خط�وات مبتع�داً 
وزیادة على ذلك یقوم بعرض أفالم مثی�رة ف�ي ص�الة ملحق�ة  ،یعرض مثل تلك المنتجات

  بالمعرض.

األم�ر بھ�ذا الع�الم المجن�ون أن یص�نع نس�اء  ھ�ل وص�ل ،. ی�ا�األحالم.طافت بذھنھ فتاة 
 دمى!!من 

دافئ�ة وتعم�ل  ،ت�تكلمإنھ�ا  ،الحقیقی�ةھذا إعالن یقول ان ھذه الدمیة ال تختل�ف ع�ن الم�رأة 
    الزواج؟ھل یختار إحدى ھذه الدمى وینتھي من مشكلة  بالبطاریة.

ألوان��ا عدی��دة ن ل��دیھم أش��كاال وإ س��مراء؟فھ��ل یختارھ��ا ش��قراء أم  ،واح��دةوإذا اش��ترى 
س�وبر.  ومنھ�ا دم�ىمنھا دمى اعتیادیة  ،معروضة في مختلف الواجھات في ھذا الشارع

 ...  .من یعلم ،سوبرمانقد تكون على شاكلة 
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 سیش�ترى أطف�الھ�ل  ،باألطف�الوكی�ف  دمی�ة؟ھل كتب علیھ أن یقضي حیاتھ مع  ،ولكن
 یالھا من مشكلة...  أنابیب؟استنساخ أم أطفال 

ً اآلن دمی��ة ویع��دھا زواج��ا  حس��نا لیش��ترى ؟ أم��ا زال التمت��ع ج��ائزاً  ،زواج متع��ة ،مؤقت��ا
الب�د ان أح�د الش�یوخ س�یجد  ،جمی�ل ج�داً . سیسأل ب�ذلك إح�دى القن�وات الفض�ائیة العربی�ة

ص�میم وإال لم�اذا ھ�ذه القن�وات الفض�ائیة إذا ل�م تك�ن مث�ل ھ�ذه المش�كلة م�ن  ،لذلك تأویالً 
م�اذا  ،المعاصرةن العصور الماضیة لیحل لنا مشاكلنا . على الدوام نحتاج فقیھا ممھامھا

كنا سنعمل لو عزف ھؤالء الشیوخ عن دراس�ة كت�ب الفق�ھ القدیم�ة أو أض�ربت المط�ابع 
 المستقبل؟!األمریكیة عن طباعتھا في 

 الموضوع.اآلن ال داع لكل ھذه السفسطة ولیحسم 

تحس�س نق�وده ثانی�ة وع�اد  ،ثم تباطأ قلیال قل�یالً  ،المعرضخطا خطوات قلیلة مبتعدا عن 
ً  إلىمن جدید   ...المعرض األول وھو یصفر صفیرا خافتا

 ،ت�ذكره بم�ارلین م�ونرو ،جمیلة ،شقراءسیختار واحدة  ،یكونسیشترى واحدة ولیكن ما 
 ً م�ع واح�دة مث�ل م�ار ل�ین م�ونرو؟ إن ل�دى  أال یح�ق ل�ھ ـ بع�د ھ�ذا العم�ر ـ أن ین�ام یوم�ا

 االسم.المعرض واحدة بھذا الشكل وتحمل نفس 

مادامت مصنوعة عل�ى ش�اكلة  ،شیئاإن ھذا ال یعني  ،بالستكلتكن من ورق أو  ،بأسال 
  أمریكیة.أجمل فتاة 

ث�م  اإلش�ارات؟ھ�ل س�یكلمھ بلغ�ة  ،یری�دوكیف سیطلب منھ ما  للبائع؟ماذا سیقول  ،ولكن
وأی�ن  الش�یخ؟القاض�ي أو  إل�ىھل یعق�د علیھ�ا الق�ران عن�د الب�ائع أم یأخ�ذھا  ،تراھااشإذا 

فھ�ي  ،الح�دھ�ذا  إل�ىل�م یتص�ور أن یتعق�د األم�ر  ،اللعن�ة الك�افر.سیجد ھ�م ف�ي ھ�ذا البل�د 
لكل ھذه األفكار السوداء. یكفي أن تدفع بعض  ةال حاجلیست اكثر من دمیة من ورق و 

 شيء.األوراق المالیة وینتھي كل 

ولوال الرقابة  ،تأخذھا معك حیث ترید ،زاھیةامرأة شقراء في علبة  ادفع وستتأبط حاالً  
بلدك وتتخلص من المھ�ر والغائ�ب والحاض�ر والش�یخ والقاض�ي وم�ا  إلىتستطیع أخذھا 

 مصائب.ذلك من  إلى

یخلق هللا النساء في بلداننا مثل ھ�ذه ال�دمى ك�ي یس�تطیع ك�ل م�ن یری�د الحص�ول لماذا لم 
یجب علیك أن تتحدث بلغت�ھ أو ؟ ماذا ستقول للبائع ،اآلن بال جدال ؟علیھن بھذه السھولة
 بلغة أخرى یفھمھا.

 !جرب أن تقول أرید امرأة ،حاول
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 .  ذلك.ن تقول إذن حاول أ ،ورقإنھا دمیة من  ،امرأةال تستطیع أن تقول  ،ال

 كیف ستجیب ؟ ،بھاولكن إذا سألك ماذا ستفعل 

كم�ا كن�ت تتص�ور الكثی�ر م�ن ھ�ذه األش�یاء  ،قد تكون لعبة أطفال وأنت تتص�ورھا ام�رأة
 بالحرمان.أیام زمان عندما كنت مراھقا في مدینتك الحبلى 

 ...یجب علیك أن تخبره بما ترید

  ...كم ھي صعبة ،الدنماركیةاللعنة على ھذه اللغة 

  ورق!!.. حتى امرأة من .ال تستطیع بواسطتھا اختیار امرأة

  ! .... و  ... و .امرأة من و   ...حاول من جدید

     *** 
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ألغی��ت مش��روع س��فري إل��ي مدین��ة  ،قب��ل حل��ول عی��د رأس الس��نة الجدی��دة بأس��بوع واح��د
وقررت قضاء العید مع كلبي األبقع بوري. فالشعور بالوحدة الذي الزمن�ي ف�ي  ،اوبساال

اقتن�اص أی�ام العط�ل ألس�افر  إل�ىھذه المدینة التي أعیش فیھا من�ذ ث�الث س�نوات ی�دفعني 
ن ھ�ذا الكل�ب الص�غیر ال�ذي ورثت�ھ أ كوال ش� ،معاأحد األصدقاء كي نقضي العطلة  إلى

ولكنھ والح�ق یق�ال ل�یس بالس�بب الوحی�د.  ،سفري من جارتي العجوز كان سببا في إلغاء
ب�وري ك�ان مل�ك ج�ارتي الت�ي طلب�ت من�ي  إل�ىفالكلب بیري الذي أبدلت اسمھ فیم�ا بع�د 

ولربم�ا كان�ت تظ�ن إنھ�ا ستش�فى م�ن دائھ�ا  ،األب�ديعالمھ�ا  إل�ىالعنایة بھ قبل أن ترحل 
 كلبھ��ا.الھ��ا فورث��ت ولك��ن العنای��ة اإللھی��ة خیب��ت آم ،من��يالعض��ال وتس��تعید كلبھ��ا الم��دلل 

وك�ان تبدی�د المبل�غ  ،التب�ذیرأص�ابني ھ�وس  ،حی�اتيومنذ الیوم الذي دخل فیھ ھذا الكل�ب 
أخف�ي حقیق�ة س�أمي  أالوم�ع ھ�ذا یج�ب  رحلت�ي.للسفر سببا إض�افیا إللغ�اء  ادخرتالذي 

فمن�ذ  یس�تفزني.حتى منظ�ر الحقیب�ة أخ�ذ  األخیرة.من السفر الذي أخذ ینتابني في اآلونة 
 ً على ذل�ك. فق�د  سنوات وأنا أتنقل حامال حقیبتي على كتفي حتى مللت شكلھا. لست نادما

 إل�ىن جئ�ت معھ�م أخفتت عواطفي التي كانت تحفزني على لقاء المعارف ال�ذین س�بق و
كن��ا نح��رص عل��ى اللق��اء كلم��ا س��نحت  مختلف��ة.ث��م توزعن��ا ف��ي م��دن متباع��دة  ،الس��وید

م�ن  اب�دءً  ،الب�الونناقش كل ما یخطر عل�ى  ،الذكریاتتر نج أحدنا.الفرصة فنجتمع عند 
أم��ا إذا لعب��ت الخن��دریس ب��الرؤوس فعن��دك  ب��وش.أحوالن��ا حت��ى أخب��ار المس��تر ج��ورج 

كادت األمور تنتھي نھایة غیر حمیدة بس�بب خ�الف  ،الحساب. وفي آخر مرة التقینا فیھا
 شجار باألیدي بین بعضنا.  إلىنشب بیننا حول الحصار أدى 

ف�ال ض�یر أن أكتش�فھا أی�ام األعی�اد م�ع كلب�ي  ،قضي عطلة رأس السنة ھن�ا ف�ي اومی�وسأ
ورغ�م ش�عوري باأللف�ة ف�ي ھ�ذه المدین�ة الب�اردة إال إن ش�قتي الت�ي تط�ل نواف�ذھا  بوري.

 أی�دینا.على البحیرة الثلجیة تجعلني دائ�م الت�ذكر لش�واطئنا الدافئ�ة الت�ي ض�اعت م�ن ب�ین 
حاول�ت م�رة أن  إلیھ�ا.تتجم�د ع�واطفي ح�ین أنظ�ر  ،ثل�جال�ب ھذه البحی�رة القاس�یة مث�ل ق

فھ�ذه البحی�رة المتجم�دة  ،جمیل�ةألتص�ورھا بجع�ة  لنفس�ي:وقل�ت  ،انفعاليأخفف من شدة 
بجع�ة...  أردد:أغمض�ت عین�ي وب�دأت  بیض�اء.تخیلھا بجعة  الشتاء أستطیعطوال أشھر 

فأقلع�ت  ،عینھ�ا.. ثم فتحت عیني فوج�دتھا مازال�ت تل�ك البحی�رة ... بجعة.بجعة...بیضاء
في أوص�الي ح�ین رمی�ت  تسريوشعرت بالقشعریرة  السخیفة.عن مثل ھذه المحاوالت 

ببصري محاوال استشراف نھایاتھا فلم أر س�وى الثل�وج البیض�اء الت�ي ترتس�م ف�ي األف�ق 
تقت��رب عل��ى دراج��ات مجموع��ة م��ن الش��باب  ،البحی��رةأزی��ز ح��اد ش��ق فض��اء  الض��بابي.

بقی��ت  ،دراج��ات تج��رى عل��ى زالق��ات ب��دل ال��دوالیب المطاطی��ة ،ناری��ة تزمج��ر مس��رعة
س��حب أح��دھم آل��ة  ،الس��مكأخرج��وا مع��دات ص��ید  ،أراقبھ��ا حت��ى اس��تدارت ونزل��وا عنھ��ا
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ثب�ت نھایت�ھ عل�ى الجلی�د وب�دأ ی�دیر المق�بض  ،مس�ننذراع لولبي  ،دراجتھحدید من على 
فعل الجمی�ع مثل�ھ بالتن�اوب وأدل�وا بس�ناراتھم ف�ي  ،الجلیديرة بیده حتى حفر سطح البحی

   أعھدھا.میاه البحیرة وأخذوا یصطادون السمك بسرعة لم 

اص��طاد بعض��ھم س��مكا أرق���ط واص��طاد ال��بعض اآلخ��ر س���مكا أحم��ر ذكرن��ي بالس���مك 
عك��س ھ��ذا  ،كثی��راالحم��رى ال��ذي كن��ا نص��طاده عل��ى ش��واطئ دجل��ة. كن��ا نف��رح بص��یدنا 

أردت أن اس�ألھ إن ك�ان یبیعن�ي الس�مكة الحم�راء الت�ي  الفرح.ال یبدو علیھ الصیاد الذي 
 مجانا.خشیت أن ینظر إلي بشفقة ویقدمھا لي  ،إال أنني أحجمت ،اصطادھا

فعاد إلي مذاق السمك الذي كانت جدتي تقفصھ بالشوایة المض�لعة  ،مبتعداعاودت السیر 
 ،ترح�اليط�وال  ،بع�دلم أش�م فیم�ا  جار.وتشویھ بالتنور فتعبق رائحتھ مثیرة شھیة سابع 

ی�وم ش�وى لن�ا موش�ي س�مكة  ،البلطی�قحت�ى عل�ى ش�واطئ  ،ذاكما یش�بھ رائح�ة الس�مك 
ال  ،أفع�لماذا  قال:وحین عاتبناه على ذلك  ،الطعمكانت باھتة  ،المسكوف)طریقة (على 

  شبوط.یوجد ھنا سمك 

البلطی��ق حل��م  ،یوم��ا دافئ��اك��ان ذل��ك الی��وم ال��ذي أكلن��ا فی��ھ الس��مك عل��ى ش��اطئ لتوانی��ا 
الش��واطئ االس��كندنافیة. كن��ا نتحل��ق ح��ول الس��مكة الت��ي  األخ��رى؛الض��فة  إل��ىالوص��ول 

نسینا قلقنا واضطرابنا الذي یالزمنا بس�بب ج�وازات الس�فر الم�زورة  ،النارتتوھج قرب 
وأي ج��وازات! أح��دنا عن��ده ج��واز یون��اني وھ��و ال یع��رف كلم��ة یونانی��ة  ،نحملھ��االت��ي 

 ی�ان.ادفلقبن�اه موش�ي  ،موش�يما عبد الرحمن فكان یحمل جوازا إسرائیلیا باس�م أ واحدة.
بعد ذلك بأسبوع لنبح�ر  ،المھترئةحد البكاء. وما أن ركبنا باخرة الصید  یغیظھكان ذلك 

خلص��ـ  وص�اح:حت�ى فاجأن�ا عب��د ال�رحمن بإلق�اء ج�واز س��فره ف�ي البح�ر  ،الس�ویدباتج�اه 
 ت.…

ح��زام األش��جار الت��ي تش��مخ عل��ى جانبھ��ا  إل��ىرة فنظ��رت البحی�� إل��ىأع��ادني نب��اح ب��وري 
الغربي لتشكل مع الثلوج لوحة أخاذة تنعكس على صفحات البحیرة فیضفي جالل ش�جر 

فالوقت ال�ذي  مباشرة.الصنوبر الشامخ بھاء على مشھد الغروب الذي یفاجئنا بعد الغداء 
أم��ا ح��ین تكش��ف الش��مس  ،البحی��رةیح��د طل��وع الش��مس وغروبھ��ا قص��یر ج��دا ق��رب ھ��ذه 

الخجولة سماء البحیرة وتطرد الضباب فال بد أن یداخلك الس�رور لمش�ھد األطف�ال ال�ذین 
 البحیرة.یتسابقون بزالجاتھم فوق سطح 

یوم أمس حین التقیت ج�ارى ال�ذي یس�كن ف�ي بنایتن�ا وال�ذي اعت�اد الخ�روج لیتمش�ى قب�ل 
وأض�اف  ،ھاي ص�ن المعتادة:تھ حیاني بلطف تحی ،المشرقةبدا فرحا بالشمس  ،الغروب
 كذلك؟ألیس  ،مشرقیوم  مبتسما:
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الت�ي علی�ھ  قبعة (الشابكة) الروسیةضحكت وأشرت موافقا برأسي الذي بدا كبیرا بسبب 
 والتي اشتریتھا في لتوانیا.

ال أعرف كی�ف  بالباب.عن شھر آب الذي یحرق المسمار  ،وددت لو أحدثھ عن شمسنا 
.. .في قیض تموز ،الصیفلو حكیت لھ كیف نتحمص في  ھل یصدقني ،ذلكأحدثھ عن 

 سأحاول یوما... فالشتاء طویل.

                     *** 
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فالریاح تصفر  ،المنھمرتناثرت حبات المطر بعنف وضربت أرنبة أنفھ رغم قلة المطر 
إنھا تجعل المطر یض�رب كالس�ھام ذل�ك الج�زء م�ن  ،أمسفي سماء روزنجورد منذ لیلة 

 المدرسة. إلى الرجل المتوجھالوجھ المختفي خلف قبعة فرنسیة زرقاء حجبت جبھة 

ولك�ن قط�رات المط�ر  ،بإحك�امحاول دس رقبتھ وحنكھ في طیات لفاف الرقبة ال�ذي لف�ھ 
 وأخرى.الباردة كانت تلسعھ بین آونة 

ت���ل جناحھ���ا فاختب���أت خل���ف ص���ندوق القمام���ة أس���رع الخط���ى فقف���زت أمام���ھ حمام���ة اب
ثالث��ة المدرس��ة الت��ي ال تبع��د ع��ن مح��ل س��كناه س��وى  إل��ىك��ان علی��ھ أن یص��ل  الحدی��دي.

وش��عر للحظ��ة ان��ھ س��وف ل��ن  ج��دا.إال أنھ��ا ب��دت الی��وم بعی��دة  ،ذل��كأو نح��و  كیل��ومترات
 اس�تطاع أن یغ�ذ الس�یر بف�رح ح�ین ش�اھد مض�ى.لقد بدا تعبا أكثر م�ن أي وق�ت  ،یصلھا

أطف��ال الروض��ة الت��ي ف��ي طریق��ھ یمرح��ون ویت��أرجحون ف��ي األراج��یح وھ��م یرت��دون 
نظر إلیھم بحنان طف�ولي وأكم�ل  المزركشة.مالبسھم الملونة وأغطیة رؤوسھم الصوفیة 

 طریقھ.

الط��ابق الراب��ع بالس��لم ب��دال م��ن المص��عد  إل��ىالمدرس��ة فّض��ل الص��عود  إل��ىح��ین دل��ف 
 ك�األفعى.فم�ا ھ�و إال س�لم یلت�ف  ،مغری�ةالكھربائي رغم كون الس�لم ال یتمی�ز بأی�ة می�زة 

ومع أنھ نظیف جدا إال أنھ ال یحمل سوى رائحة المواد المنظفة المش�بعة ب�الكلور... أی�ن 
ً سل الطیني؟ كانسطح دارھم  إلىمن ھذا السلم ذاك الذي كان یفضي  بالط�ابوق  مشیداً  ما

یف��وح بعط��ر الت��راب الخال��د ح��ین یرش��ھ الج��د بالم��اء ال��ذي ینث��ره م��ن  ،والج��ص األب��یض
 المغرب.إبریقھ الفضي قبل صالة 

 إل�ى) ال�ذي یش�یر 4ال�رقم (وقبل أن تستغرقھ رائح�ة البی�ت الق�دیم وج�د نفس�ھ الھث�ا أم�ام 
 ھر.أشحیث بدأ یدرس اللغة السویدیة منذ بضعة  ،الطابق الرابع

ظن ألول وھلة أن صعوده السلم ینفعھ في التغلب على آالم الظھر التي أخذت تزداد م�ع 
وقال لھ أحد معارف�ھ إن الرطوب�ة العالی�ة ھ�ي الت�ي تس�بب  ،الشتاءازدیاد البرد في فصل 

آالم الظھ�ر وآالم  ،اآلالمالثلج قائال إنھ ھ�و س�بب  إلىبینما علق آخر مشیرا  ،الظھرآالم 
ھذا  إلىأال لعنة هللا على ذلك الیوم الذي جاء بنا  الباردة.نحن من ھذه البالد أین  الروح.
 .الصقیع

 القھوة.لیش ما عدنھ ثلوج بالعراق؟ علق أحدھم وھو یحتسي  ،شدعوه یابھـ 
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فنج�ان  ،أیض�اغلبت�ھ الرغب�ة ف�ي تن�اول فنج�ان منھ�ا  ،بانتش�اءحین شاھده یرش�ف القھ�وة 
 قھوة یبعث الدفء في األوصال المقرورة ویفتح الدماغ.

 القھر؟!ـ أي دماغ... وھل ھناك دماغ بعد كل ھذا 

اخت�ار  ،أخ�رج ع�دة كرون�ات ،الالزم�ةبحث في جیب معطف�ھ الرم�ادي ع�ن قط�ع النق�ود 
وب�ین ك�ل كرون�ة  ،األخ�رىمنھا ثالث كرون�ات بیض�اء وأخ�ذ یلقمھ�ا الماكن�ة واح�دة إث�ر 

ان أبو حلیمة یحدث نفسھ بحدیث متقطع ال یتبینھ إال من كان على مقربة من�ھ. وأخرى ك
 ،تن�اقشإن قھوت�ك ال   أری�د؟!أتعلم�ین أی�ة قھ�وة  ،الماكن�ةإی�ھ أیتھ�ا  ویدمدم:سمعتھ یتنھد 

ھ�ل  ،إنك تفرضین القھوة التي تقدمینھا إلی�ھ ،النقودوال تخضع لرغبة الزبون الذي یدفع 
.. ولكن مع ذلك س�أدفع ل�ك .زقنبوت ،أسودإنھا سم  ،وهللا قھوة؟ ال تحسبین ما تبیعینھ لنا
 ما تریدین وأشربھا.

 بقولھ:تدخل وھو یبتسم  ،الھمسجانبھ شیئا من ھذا  إلىحین سمع الرجل الواقف 

    علیك!!. بقت عام. قبلك بألف. سقراط شرب أقوى من ھذا السم أخي.ـ اشرب 

ول�ھ  ،نقدی�ةألق�م الماكن�ة آخ�ر قطع�ة  تعلیق�ھ.لم یعره أبو حلیمة أي اھتمام وكأنھ لم یس�مع 
 اآلن أن یختار ما یشرب.

ھ��ل یض��غط عل��ى زر  ،مفك��راھنیھ��ة  وتوق��ف ،الس��كرث��م زر  ،القھ��وةض��غط عل��ى زر 
لس�ت  ،ال  وال�ثلج؟ یمزج�ھ بالم�اءالحلیب ویشربھا كما كان یشرب العرق األب�یض ح�ین 

 ،یومھا كان أبو عامر ،وتذكر… قال ببرود ،الحلیببى شرب القھوة ممزوجة معتادا عل
 ...ممزوجة بالھیل فقط،دون سكر ،یعدھا سادة ،قھوجي المصبغة

 أن��ت ال الحدی��د،أیتھ��ا الماكن��ة  نع��م،ـ�� أیب��اه...إن طعمھ��ا ال ی��زال ف��ي فم��ي حت��ى اللحظ��ة. 
ترش األریكة الت�ي تتص�در حین اف صباح،تعرفین أبو عامر الذي كان یسقیني قھوتھ كل 

   عملي. إلىقبل أن أذھب  دجلة،المقھى المطلة على شاطئ 

. یش�ربون.وم�اذا  یفض�لون،م�اذا  ،كان أب�و ع�امر یع�رف م�زاج وذوق ك�ل رواد المقھ�ى
من یش�ربھا م�رة ثقیل�ة وم�ن  السكر،كان یعرف من یشرب القھوة سادة ومن یشربھا مع 

 یا لطعم تلك القھوة المعطرة بالھیل. ،یشربھا رائقة

 قلت لھ :  ،المقھى إلىحین جئت متأخرا على غیر عادتي  ،ذات یوم

أش�عر  ،ھ�ذا الص�باح ل�م أس�تطع تن�اول الفط�ور خفیفة،أرید قھوة  یخلیك،هللا  عامر،ـ أبو 
 ...لقد حدث ما لم یكن بالحسبان لیلة أمس ،بحرقة في فمي

 مریر:فأجاب أبو عامر بقلق 
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یوم أمس طوقت شرطة األم�ن  ،كلنا نعیش ھذه األیام أحداثا غریبة ،أبو حلیمة ،أعرف ـ
س�یرمون بھ�م  ،ق�الوا ،واقت�ادوا بع�ض األس�ر المعروف�ة ف�ي الس�یارات العس�كریة ،محلتنا

حملوھم م�ع األطف�ال ف�ي س�یارات (الزی�ل)  ،تصور أبو حلیمة ،الذئاب إلى ،على الحدود
 من؟! ،من یستطیع االحتجاج على الحكومة ،المكشوفة دون رحمة

 الفطور.سأضع لك ملعقة سكر مع القھوة لتعوضك عن  بعطف:وأضاف 

درج�ة  إل�ىكان أبو عامر حریصا على العنایة بالقھوة ومداراتھا بھدوء ح�ذر ك�ي تص�ل 
 إل�ىوتص�عد  ،تن�تعش تش�ربھا،ح�ین  منعش�ة،كان�ت قھوت�ھ  المناس�بة.الغلیان ف�ي اللحظ�ة 

فس�تبقى قھوت�ك م�اء أس�ود ال  ،أم�ا أن�ت أیتھ�ا الماكن�ة أجنح�ة.تحل�ق فی�ھ ب�ال فضاء فسیح 
 ولكني سأشربھا. غیر،

                     *** 
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 دیباجة

أوائ��ل العق��د األخی��ر م��ن  والفخ��ارب��الد األنھ��ار  الن��اس ف��يح��دث ھ��رج وم��رج كبی��ر ب��ین 
ك�ان س�ببھ س�قوط الحم�م والنی�ران م�ن الس�ماء عل�ى ال�بالد لم�دة أربع�ین  الماضي،القرن 
حت�ى  فس�ادا،ھ�اج بع�دھا الن�اس وم�اجوا وانتش�روا ف�ي الم�دن یعیث�ون ف�ي األرض  یوما،

وكانت بنایة أسرار الدولة قد اس�تبیحت  عنوة،أنھم ھاجموا كل بنایات الحكومة ودخلوھا 
ب�ین م�ا نھب�وا ھ�ذا المل�ف  وك�ان م�ن رارھا،أس�فدخلھا الغوغاء ونھب�وا خزائنھ�ا وملف�ات 

 یتعل��ق بالحم��اروفی��ھ ك��ل م��ا  ال��رئیس،حم��ار  عن��وان: م��ذكراتالغری��ب ال��ذي یحم��ل 
   البالد.المخصص لرئیس 

-1- 

عش�نا م�ع أس�رة  النھ�ار.نم�رح ونع�نفص ط�وال  الحمی�ر،ولدت ونشأت حمارا مع ل�داتي 
لی��ھ م��ن نبات��ات وحش��ائش م��ا نحص��ل ع إل��ىم��ن البش��ر ك��انوا یق��دمون لن��ا العل��ف إض��افة 

نشرب الماء م�ن ج�دول رق�راق یم�ر م�ن أم�ام من�زل ص�احبنا  القریة،منتشرة في أرجاء 
ك�ان أوالد البس�تاني یلعب�ون مع�ي ویقف�زون ف�وق ظھ�ري وی�داعبوني حت�ى ان  البستاني.

 بحرارة.إحدى الفتیات الصغیرات كانت تقبلني من وجناتي 
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بعض قصص�ھا كان�ت جمیل�ة مازل�ت  أنام،ة قبل أن اعتادت أمي األتان أن تقص لي قص
روت ل�ي أم�ي كی�ف أُجب�رت عل�ى نق�ل األحم�ال ك�ل ی�وم  ح�زین.أذكرھا وال�بعض منھ�ا 

وقالت إن ھذه البردعة التي على ظھري ص�ارت ج�زء من�ي رغ�م  بي،حتى أثناء حملھا 
رغ�م أن�ھ م�ن عش�یرة  ،كم�ا روى ل�ي أب�ى قص�ة اس�تغاللھ م�ن قب�ل البس�تاني لھ�ا.كرھي 

فھ��و حس��اوي  بش��رتھا،الحمی��ر الحس��اویة الت��ي اش��تھرت بنبلھ��ا وق��وة أب��دانھا وبی��اض 
 واح�دة.فھم�ا م�ن أروم�ة وعش�یرة  أیض�ا،معروف بأصلھ ونسبھ كم�ا ان أم�ي ابن�ة عم�ھ 

البس��تان لجل��ب  إل��ىعلم��ت م��ن حكایات��ھ الت��ي ك��ان یقص��ھا عل��ي ح��ین نس��یر ف��ي طریقن��ا 
 بھ.حل  ان ھناك ظلما كبیراً  المحاصیل،
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حت�ى ج�اءني البس�تاني بالبردع�ة وش�دھا عل�ى  حولي،ما أن بلغت الحلم وفھمت ما یدور 
 الشد.قفزت وعنفصت ولكن بال جدوى فقد كانت محكمة  ظھري،

- 4 - 
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وأخ�ذت  ،اس�تطعت تعل�م لغ�تھم ،خالل معاش�رتي ألوالد البس�تاني وأطفال�ھ وأوالد القری�ة
فم��ثال إذا أعجبن��ي ق��ول  ،أق��وم بھ��ا أتف��اھم معھ��م باإلش��ارات واألص��وات والحرك��ات الت��ي

وإذا أعط�اني أح�دھم ش�یئا أو طعام�ا  ،كش�رت لھ�م تكش�یره كبی�رة ،جمیل منھم أو إط�راء
أو  جم�یالً  وإذا ق�ال أح�د األطف�ال ق�والً  ،بأكت�افھمھززت لھم ذیلي ومسحت رأس�ي  ،لذیذاً 

ألني أم��ا إذا س�� ،أق��وم ب��أداء قف��زات قص��یرة و أدور حول��ھ ،روى طرف��ة جمیل��ة أعجبتن��ي
وك��ان ھ��ذا المك��ان م��ن األم��اكن الجمیل��ة الت��ي  ،مك��ان م��ا إل��ىأح��دھم ع��ن رأي بال��ذھاب 

 ،ترت�اده الحمی�ر وبع�ض األت�ن الجمیل�ة ،فیھا ج�دول ع�ذب المی�اه ،كثیرة العشب ،اعرفھا
أم�ا إذا  ،سارعت بھز رأس�ي موافق�ا و أطلق�ت ص�وتا رقیق�ا یش�بھ ص�وت الم�رأة العاش�قة

ال أص��فح عن��ھ أو أكلم��ھ إال بع��د أن  ،أذھ��ب بعی��دا ،علی��ھفازع��ل  ،أغض��بني أح��د األطف��ال
بع��ض األحی��ان یغیظن��ي ص��بي م��ا م��ن ص��بیان  .یمس��ح عل��ى رأس��ي ویطل��ب العف��و من��ي

 فاغضب علیھ وأدیر لھ كفلي ألضرط علیھ. ،القریة

فال اكتفي بذلك بل أضربھ بق�دمّي  ،أما إذا كان رجال واتى بأمر ال یروق لي أو ضربني
ن أوالغری��ب  ك��ي ال یك��رر الس��خافات الت��ي ال یع��رف عقباھ��ا. ،الخلفیت��ین ض��ربة تح��ذیر

نس��اء القری��ة وبناتھ��ا ك��ن یع��رفن التعام��ل مع��ي بحن��ان وال ی��أتین الس��خافات مث��ل رج��ال 
 إلىأو حینما ال أرید الذھاب  ،القریة الذین كانوا یغضبون علي بسرعة حین أمزح معھم

فما زلت أذكر تلك الفتاة ذات القوام الرش�یق الش�بیھ بق�وام أخت�ي الحم�ارة  یشاؤون.حیث 
كان��ت الفت��اة ت��دللني كثی��را وتتقاس��م مع��ي خبزھ��ا الح��ار ال��ذي  ،البنی��ة ذات العی��ون الس��ود

 والخیار.حقل الطماطم  إلىتأخذه معھا 

 انا.أحیوال أنسى أن بعض األوالد كانوا قساة معي فأضطر أن أعضھم 
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ال اع�رف  ،ق�الوا إنھ�ا العاص�مة ،المدین�ة إل�ىسمعت األوالد یوما یتح�دثون ع�ن إرس�الي 
ق��د تك��ون حق��ال كبی��را ألنھ��م  ،ھ��ل ھ��ي حق��ل أم بس��تان ف��ي المدین��ة ،م��اذا تعن��ي العاص��مة

ول�م أك�ن أعل�م أیض�ا م�ا ھ�و  ،ق�الوا س�أذھب ھدی�ة لل�رئیس ،یتحدثون عنھا ب�احترام كبی�ر
 عظیمة.أو حمارا كبیرا لھ جثة  ،قومناظننتھ كبیر  ،الرئیس

ل�ذلك  ،ومق�درتي عل�ى التف�اھم م�ع البش�ر ،علموا بذكائي ،قالوا إن رجال الرئیس وعیونھ
 إسطبلھ. إلىعلى رئیس البشر لیضمني  ،اقترحوا اسمي

ف�ي الحق�ل القری�ب  ،بینما كنت أنعم بمضغ العلف األخضر اللذی�ذ ،في صباح یوم مشرق
 ،عرب�ة أنیق�ة ل�م أرك�ب مثلھ�ا م�ن قب�ل إل�ىنقلوني  الرئیس.من بیت البستاني جاء رجال 
وف��راق أم��ي  ،بكی��ت لف��راق أحب��ابي األوالد ،مك��ان بعی��د إل��ىأغلقوھ��ا عل��ى وس��ارت ب��ي 

 .العزیزة وأبي الطیب
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 ،توس�لت إل�یھم ،بكی�ت بص�وت ع�ال ،حین أنزلوني م�ن العرب�ة ف�ي مرع�ى واس�ع جمی�ل
 ،ل��م تنف��ع توس��التي ،مك��اني إل��ىرج��وتھم أن یعی��دوني  ،عل��ى األرض تمرغ��ت ،تم��ردت

یفھ�م ھ�ؤالء البش�ر م�ا  لم�اذا ال .اإلس�طبل وترك�وني ھن�اك إل�ىحملوني وجروني بقس�وة 
 ،وض�رباحین ال أفھم بعض ما یریدون یوسعوني شتما  ،نرید بینما نحن نفھم ما یریدون

أن یق��ول الحمی��ر ف��ي المس��تقبل ح��ین یرتك��ب  ال أس��تغرب ،أم��رھم ك��م ھ��م أغبی��اء عجی��ب
 .یالك من حمار غبي كأنك إنسان من فصیلة البشر ،حمار ما خطأ

6 – 

یع��رف  ،م��ن خ��الل أح��ادیثھم علم��ت أن ال��رئیس یری��د رك��وب حم��ار رص��ین ف��اھم ذك��ي
إذا ك�ان ال�رئیس  وتس�اءلت؛ ،ال�رئیسعجب�ت م�ن غب�اء ھ�ذا  .إشارات البشر ویفھم لغتھم

 ام�ا دام�وم�ن یحم�ل ھ�ذه الص�فات فلم�اذا ال یرك�ب واح�دا م�ن ھ�ؤالء البش�ر  إل�ىبحاجة 
  .بد أن في األمر ما یریب ال ،بل أذكى منا نحن فصیلة الحمیر ،یعدون أنفسھم أذكیاء

7- 

ك�ان إس�طبال غنی�ا  ،وقالوا ھذا إسطبل خی�ول ال�رئیس ،ربطوني في اإلسطبل مع الخیول
 ،ولك�ن المعی�ب فی�ھ أن�ھ مح�اط بس�یاج م�ن خش�ب ،تح�یط ب�ھ الم�روج الخض�راء ،بالعلف

أھل�ي ومك�اني األول  إل�ىتجعل فراري وع�ودتي  ،خلفھ أسیجة أخرى من مشبكات حدید
رغ�م إنھ�ا ال تفھمن�ي  ،سأحاول ت�وطین نفس�ي عل�ى قض�اء أوق�اتي م�ع الخی�ول ،مستحیلة

اول أح� ،تل�ك الف�رس إل�ىس�أتحدث  ،مع ذلك فھي تفھم لغتنا أفضل من البشر ،بشكل جید
ً  ،أن أعلمھا لغة أجدادي فھي قریب�ة م�ن لغ�ة الخی�ول القت�رب  ،جمیل�ة وذكی�ة تب�دو  فرس�ا

س�أغني لھ�ا أغن�ي: نح�ن  ،منھا واحتك ببطنھ�ا ألجعلھ�ا تش�عر برغبت�ي ف�ي الح�دیث إلیھ�ا
 ر.الحمیر نفعنا كبی

من�تفخ  ،قال�ت إن�ھ ش�خص كبی�ر الجـث�ـة ،حدثـتـنـي زمیلتي الفرس الس�احرة ع�ن ال�رئیس
ل��ذلك فھ��و یجل��س ف��ي عرب��ة ذھبی��ة كبی��رة  ،یع��رف رك��وب الخی��ل ال ،ال��بطن ثقی��ل ال��وزن

 .ونحن الخیول نجرھا

حت�ى ح�ین یص�عد العرب�ة ی�أتي بأربع�ة أش�خاص  ،ال نف�ع فی�ھ ،یعرف غیر الھذیان انھ ال
 .انھ ال یستطیع حمل عدل واحد مما یحمل أصغر حمار .لمعاونتھ على الصعود
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یج�ب أن تكون�ا  ،قالوا إنھما كبیرتان ،أمس للمستشفى الرئاسي وقصوا أذنيأخذوني یوم 
 ،ربط�وا إلی�ھ جدیل�ة ش�عر طویل�ة ،ذیل�ي إل�ىوأضافوا باروك�ة ش�عر  ،مثل أذني الحصان
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اس�توردوا منھ�ا مجموع�ة ل�ي خصیص�ا  ،علمت أنھا جدیل�ة ش�عر جلبوھ�ا م�ن س�یریالنكا
  .ومكیاجيي وأودعوھا لدى حالق خاص یقوم على زینتي وقص شعر
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عل�ي أن  ویج�ب ،تق�رر ذل�ك باعتب�اري حص�ان ال�رئیس .غدا سأش�ترك ف�ي س�باق الخی�ل
 ،أن�ا الحم�ار اب�ن الحم�ار ،عجبت م�ن اش�تراكي ،اثبت قدراتي و أتغلب على بقیة الخیول

كی�ف س�أركض م�ع الخی�ول  ،البد سأكون الخاسر الكبیر فیھ ،بسباق مع الخیول األصیلة
س�أموت م�ن الخج�ل وأن�ا ارك�ض  ،یا عی�ب العی�ب ،الشك أنني سأخذل الرئیس ،وأسبقھا

أرید أن اح�تج عل�ى اش�تراكي ف�ي  ،ھل أتمكن من الخروج من ھذا السباق .خلف الخیول
 احتج��اجي؟ولك��ن م��ن ال��ذي یق��ف مع��ي ف��ي  ،ان��ھ س��باق غی��ر متك��افئ ،س��باق م��ع الخی��ول

س�باقات الخی�ل یحم�ل اس�م  عل�ى اس�م حص�ان ف�ي ببغ�داد احتج�تسمعت أن سفارة الھن�د 
(الفقی�ر). لم�اذا  إل�ىاالس�م  وأبدلت(الریسز)  وقد استجابت إدارة نادي الفروسیة ،غاندي

سفارة لھ�ا قراب�ة م�ع الحمی�ر ك�ي تح�تج  إلىھل أذھب  ،ال أعرف فقیرا؟ھل كان غاندي 
للحیوان�ات مثلم�ا للبش�ر  ھن�اك ھیئ�ة متح�دةأم ھل  ھذا؟على إشراكي في سباق ظالم مثل 

س�معتھم م�رة یتح�دثون ع�ن ممثل�ة  .مؤسس�ة ت�دافع عن�ي إل�ىكیف الوصول  متحدة؟!أمم 
لغ�ة  ،لغتن�ا إل�ىالفرنس�یة قریب�ة  ھل، الحیواناتفرنسیة اسمھا باردو قالوا إنھا تدافع عن 

 ھل تفھمني لو تحدثت إلیھا عن مصیبتي مع ھذا الرئیس ؟ ،الحمیر
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 الكبیریوم السباق  ،الیوم

 ،حمام واسع مشید بالرخ�ام األب�یض إلىأدخلوني  ،لملعب بسیارة جمیلةا إلىأحضروني 
جفف��وا ش�عري ب��االت كھربائی�ة ت��نفخ الھ�واء الس��اخن عل��ى  ،غس�لوني بالص��ابون المعط�ر

ً  ،ك��احلي إل��ىعلق��وا ب��ذیلي باروك��ة ش��عر تنس��دل  ،جس��دي ً  ألبس��وني لجام��ا وربط��وا  فض��یا
وسط الملعب وس�ط تص�فیق  إلىوقادوني  ،السرج الناعم والغطاء الحریري فوق ظھري

منص�ة  إل�ىأمسك غالم رھیف القد خفیف الوزن بلجامي وأخذني برفق  ،الناس وتھلیلھم
 ،عاش الحصان األص�یل ،الرئیس فنھض علیة القوم احتراما لوصولي واخذوا یصیحون

نظ���رت ح���ولي ك���ي أرى  ،ك���انوا یص���فقون بح���رارة أخجلتن���ي .یحی���ا الحص���ان األص���یل
ً الحصان الذ إنھ�م  ،أن�ا الوحی�د ال�ذي یق�ف ق�رب المنص�ة ،ي یصفقون ل�ھ فل�م أج�د حص�انا

صحیح أنا حم�ار  ،ما الذي یحدث ،أنا المعني بكل ھذا التصفیق ،ینظرون الي ویصفقون
ً  ،أص��یل م��ن س��اللة حمی��ر نجب��اء كی��ف  ؟م��ا ھ��ذا الغب��اء ،ی��ا ن��اس ولكن��ي لس��ت حص��انا

ھ�ل بلغ�ت بك�م الس�ذاجة  ؟ذیلي لىإتدعونني حصانا لمجرد قص أذنّي وربط جدیلة شعر 
 ؟وقصر النظر ھذا الدرك األسفل أم إنكم تتملقون رئیسكم
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 ،طبی�ب ال�رئیس الخ�اص إل�ىس�معتھ یتح�دث  ،ع�ن المنص�ة بعد أن ق�ادني الس�ائس بعی�داً 
 ً أس�ناني  إل�ىف�تح الطبی�ب فم�ي ونظ�ر  ،لیشرف عل�ي أثن�اء الس�باق الذي حضر خصیصا
 .سیغلب جمیع الخیول ،وقال للسائس: اطمئن

أي طبی�ب ھ�ذا ال�ذي ی�زعم أن�ى س�أغلب الخی�ول  .فھ�رب م�ن أم�امي ،عفطت علی�ھ بق�وة
لقلت لھ اغرب ع�ن وجھ�ي ی�ا  ،وهللا لو كان یفھم كالمي ألسمعتھ أخشن شتیمة .األصیلة

أي بش�ر  ،ألست أنت ال�ذي یأك�ل ك�ل ی�وم رأس خ�روف وأحش�اءه دون خج�ل ،آكل اللحم
وت��زعم أن��ى  ،طبی��ب إن��كوتق��ول  المع��الیق!!ا عل��ى الباج��ة أو أن��ت ی��ا م��ن تفط��ر ص��باح

 …طـززز  السباق!سأغلب في 

ج���انبي قب���ل إط���الق  إل���ىاص���طفت الخی���ول  ،ح���ین وض���عوني ف���ي ص���ندوق االنط���الق
 ،ف�ارس آخ�ر إلىعلمت من الفارس الذي یمتطیني من خالل حدیثھ  .رصاصة االنطالق

ً أ الس��باق بقلی��ل فھ��ي متخم��ة ال تس��تطیع  قب��ل ثق��یالً  ن الخی��ول المتس��ابقة أعطی��ت طعام��ا
لكزن�ي الف�ارس  ،حین فتح باب الصندوق وسمعت ص�وت رصاص�ة االنط�الق .الركض
بحرق���ة كبی���رة أفق���دتني ش���عوري  ث���م ش���عرت ،انطلق���ت بق���وة ،وجل���دني بس���وطھ ،بقدم���ھ

 ،حت�ى ك�اد الف�ارس أن یس�قط م�ن ف�وق ظھ�ري ،وجعلتني انطلق ك�المجنون أم�ام الجمی�ع
 دب�ري فلف�العلمت فیما بعد أنھ�م وض�عوا ل�ي ف�ي  .وصلت خط النھایة قبل جمیع الخیول

 .بسرعة ال مثیل لھا في السباق وأنطلقجعلني أفقد صوابي  ،أحمر حارا

      .غلبت الخیول األصیلة المسكینة المتخمةوھكذا 

ی��ت ب��أنني جر ،أخبرتن��ي حبیبت��ي الف��رس الس��احرة قبی��ل الغ��روب ح��ین خرجن��ا للنزھ��ة
 ً وقد عانى الفارس صعوبة كبیرة  ،في السباق حتى بعد خط النھایة بمسافة طویلة راكضا

كان فخامة ال�رئیس وص�حبھ م�ن علی�ة الق�وم یص�فقون ل�ي وھ�م وق�وف عل�ى  .في إیقافي
.. .تص���فیق ،ب���ذیلي مح���اوال إطف���اء حرق���ة الفلف���ل األحم���ر وأن���ا أھ���ز ،رؤوس أص���ابعھم

 .تصفیق

                              *** 
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وزاد علیھ�ا ال�بعض ب�ان  ،انتشرت في المدینة الص�غیرة اش�اعة الرج�ل ال�ذي ص�ار ق�ردا
كالقرد ویستطیع الطیران واالنتقال بین اشجار النخی�ل بخف�ة  یقفز صنعوا رجالً االنجلیز 

 .شاعة السید علیويالمھوسین بھذه اال أكثروكان  ،منقطعة النظیر

مقھ��ى رج��ل ج��اء م��ن الح��ویزة  ،مجموع��ة م��ن رواد مقھ��ى الح��ویزاوي إل��ىتح��دث بھ��ا  
والقھ��وة  یبی��ع الش��ايواخ��ذ  –وج��اغ  – فص��نع ل��ھ س��قیفة م��ن الحص��ران و نص��ب موق��داً 

یلتقون مس�اء ف�ي  ،عن ضجیج المدینة مالذا لبعض  الباحثین عن الھدوء بعیداً  فأصبحت
 .تلك المقھى الواقعة على ضفة النھر الصغیر

 ،فھو لم یكن م�ن نس�ب الرس�ول ،عرف السید علیوي بلقبھ السید الذي حصل علیھ بالقوة
ن�ھ ك�ان یمل�ك مخب�زا لبی�ع الخب�ز الحك�ومي ال�ذي وانما استطاع فرض لقبھ على الناس أل

وھ�و الخب�ز  ،یس�مى خب�ز معم�لو ،كان مشھورا في اوائل الس�تینات م�ن الق�رن الماض�ي
  .رخیصة بأسعاریباع  قاسم،المدعوم من حكومة عبد الكریم 

منح الزبون الذي ینادی�ھ س�ید علی�وي م�ا یری�د م�ن الخب�ز دون ان  علیوي یسرع فيكان 
العش�رین  ف�ي احس�ن االح�وال  زال تتج�اورغف�ة الت�ي یفرض علیھ ع�ددا مح�دودا م�ن األ

 .ملصقة امام الباب المخبزحسب الشروط المكتوبة على ورقة 

و سید یرحم والدیك ن�اولني أ ،یصیحون  بروح جدك سید علیوي تسمع الناسوغالبا ما  
كان لقب السید  جواز السفر لحصول الفقراء على ما یحت�اجون م�ن   ،حصتي من الخبز

یتجمع��ون ام��ام  مخب��ز الس��ید علی��وي من��ذ  س��اعات الص��باح الب��اكرة  ف��ي انتظ��ار   ،خب��ز
ن جلی��ل الم��ال وھ��و  ش��اب متع��دد أحت��ى  ،الت��ي ی��املون ان تش��بع بط��ون اطف��الھمارغفت��ھ 

ف الّ�  ،ق�ارئ حس�یني ف�ي عاش�وراء و مغن�ي ف�ي العی�د ،خط�اط ،المواھب ع�ازف ایق�اع
ك�ان یغنیھ�ا بص�وتھ الع�ذب  ،قصیدة وغناھا في خبز معمل سید علی�وي م�ن ل�ون المرب�ع

 الناس : بأذھانمرددا الالزمة التي ظلت عالقة 

 خبز المعمل  .............یاكل ما یاكل یتأمل  

 وس�طھ حزام�ایلف على  ذلك فاخذصدق ھو نفسھ  الناس حتىعلیوي بین  اسم سیدشاع 
ل�ھ حض�ور  وأص�بح ،ویرتاد المجالس لیدلو بدلوه في الحالل والحرام ،خضرأمن قماش 

عل��ى عاتق��ھ افتت��اح  یأخ��ذ ،فھ��و مف��وه ف��ي الك��الم ،دائ��م ف��ي مج��الس الخطوب��ة وال��زواج
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دائھا خاصة اذا شرب س�یجارة أحفظ قوالبھا وطریقة  دعیة التيواألالجلسات بالصلوات 
 .بھا صاحب الدعوة التي یتحفھروثمان 

 .بی���ع ال���دجاج إل���ىوتحول���ھ ظ���ل علی���وي یحم���ل لق���ب الس���ید حت���ى بع���د اغالق���ھ المخب���ز 
 إل��ىمتن��ع ع��ن ال��ذھاب یك��ن ی ان��ھ ل��مھ��ذه الس��مات والمس��حة الدینی��ة اال  إل��ى وباإلض��افة

الذین ك�ان ی�وبخھم بع�د ك�ل ورط�ة  ھواة اللھوالسینما حین یصطحبھ بعض اصحابھ من 
ش�یئا م�ن تقالی�د االج�داد  یحفظون وانھم ال المودة) (على بأنھم فاضحة ویتھمھمسینمائیة 

 .یعرفون العامي من الشامي او العامة من السادة وال

ل�ھ دوي كبی�ر  الص�غیرة فأص�بحتل�ك المدین�ة  إل�ىال أحد یعلم كیف وص�ل فل�م س�وبرمان 
فق�ررت ش�لة س�ید علی�وي اص�طحابھ  ،االنجلی�ز للرج�ل الق�رد اشاعة صناعةوارتبط مع 

 .الھواء یطیر فيالسینما لیتأكد بنفسھ كیف استطاع االنجلیز خلق انسان  إلىمعھم 

س�وبرمان ما ان بدأ عرض الفیلم حتى فغر الن�اس اف�واھھم عجب�ا ح�ین ش�اھدوا طی�ران  
ن ی�نھض ویص�یح أفم�ا ك�ان م�ن س�ید علی�وي اال  ،بین العمارات الشاھقة وقفزاتھ الھائلة

نعل�ھ الحی�اوي الش�ھیر وق�ذف ب�ھ  ص�ایرة) ورف�ع(بش�ر یطی�ر ولك�م ھ�اي وی�ن  وأكبرهللا 
الفارغ���ة والد واخ���ذوا یق���ذفون قن���اني البیبس���ي ك���وال فتبع���ھ بع���ض األ ،الشاش���ة الفض���یة

وت��رك عام��ل  ،طف��اء االن��وارإى إض��طر ص��احب الس��ینما افا ،عل��ى الشاش��ة واالحج��ار
 .تشغیل السینما مكانھ فظل الفلم یدور بشكل متقطع غیر متسلسل

أح��د وج��وه المدین��ة الم��دعو (حج��ي  إل��ى فأس��رع ،ح��اول ص��احب الس��ینما انق��اذ الموق��ف
 ،معروف بحبھ لنیل المكرمات وعطایا علی�ة الق�وم ،نھابھ) وكان یسكن قریبا من السینما

فالن�اس م�ازالوا متجمھ�رین داخ�ل وخ�ارج الس�ینما وق�د یض�رمون  ،جاء بھ لینقذ الموقف
   .یحمد عقباه النار ویحدث ما ال

الحاج نھابھ ووق�ف أم�ام الجم�وع بقامت�ھ الفارع�ة ووجھ�ھ االب�یض المنی�ر وعل�ى  أسرع 
 ،الس��الم عل��یكم جھ��وري:فص��اح بھ��م بص��وت  ،رأس��ھ عمام��ة ص��فراء یعتمرھ��ا الحج��اج

 ،ض�رب االس�تعمار إل�ىطلب منكم عدم االعت�داء عل�ى االعم�ار والتوج�ھ أ ،ووفیتمكفیتم 
 علیھ في صالتي.  سأدعووكل من یعصي امري ھذا  ،بیوتكم إلىعلیكم الذھاب 

واحش�ره  ،داره ق�رداً  إل�ى بال ی�ذھاللھ�م امس�خ ك�ل م�ن  وصاح:السماء  إلىثم رفع یدیھ 
 مع القردة الخاسئین.

م�نھم م�ن راح یثن�ي عل�ى دع�وة الح�اج نھاب�ھ وم�نھم م�ن  ،الن�اسانتشرت الھمھمات بین 
 ،الدنیا واالخرة وتصبح امرأت�ھ ط�الق الحاج فيمر أراح یشرح كیف یخسر من یعصي 

خ�ذ الحش�د یتفك�ك ش�یئا فش�یئا أقاویل التي ظلت تسري بین الناس حت�ى وغیر ذلك من األ
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الس�ینما بمجموع�ة م�ن واخیرا تفرق شملھم وخل�ت الس�ینما م�ن الن�اس فاس�تعان ص�احب 
 .نصابھا إلىاالمور  الشارع إلعادةالكناسین في 

البیت كانت شلة السید علیوي تزداد ع�ددا وك�ان م�ن بی�نھم المعل�م ج�واد  إلى في طریقھم
بع�ض  الق�ردة ف�يعن  اخذ یحدثھم .با في الصیف الفائتواور إلى البنا الذي كان مسافرا

 ،الھن�ود ب�القردة ل�دىوضرب لھم م�ثال  ،ن الناسالدیانات وكیف انھا تحظى باالحترام بی
جانب نبیھم راما في حربھ مع الش�یطان رافان�ا وانتص�ر  إلىحاربت الذین یعتقدون بانھا 

فاستطاع تحریر زوجت�ھ س�یتا م�ن االس�ر واالنتص�ار عل�ى  ،بفعل مساندة جیش القردة لھ
 الشیطان رافانا.

محترم�ة ت�دافع ع�ن الق�ردة  نجلی�ز جمعی�اتاالالمعلم ج�واد البن�ا ان ف�ي ب�الد  أخبرھمكما 
ص��ل االنس��ان أن إیع��یش ع��الم كبی��ر ی��دعى دارون یق��ول  لن��دن ك��انوالحیوان��ات وان ف��ي 

   قائال:ن ھذا غیر ممكن وحاججھ إعلیھ السید علیوي قائال  فرد ،قرد

الس�ادة ان�ا الس�ید اب�ن  أن�ى فھ�ل یعق�ل ،ق�رد ایض�ا أص�لھاباك  قرد واناصلك  آمنا انلو  
 متس�ائال:المجموع�ة  إل�ىاس�تدار   ق�رد!!ق�رد او ج�دي  یك�ون اب�ي ان ،جدابا عن  الكرام

.. . الھاش�مي؟!ق�رد ان�ا الس�ید  أص�ليیك�ون  یحتم�ل انھ�ل  ممك�ن؟ھ�ل ھ�ذا  ،ماذا ت�رون
 ...استغفر هللا.فصاحوا جمیعا استغفر هللا

 ،علینا نحن المسلمینینطبق  ھذا ال ویؤكد انالبنا ان یتدارك االمر  المعلم جواداضطر  
بن�اء بش�ر أم�ا نح�ن فبش�ر أ ،بناء قرودأھم وحدھم قرود  ،على االنجلیز فقط ینطبقوانما 

على ص�وتھ أآدم علیھ الس�الم وآدم م�ن ت�راب. فص�اح س�ید علی�وي ب� إلىن نسبنا یعود إو
یلعن�ون جاب�ھ انھ�م أحد المارة م�اذا یق�ول ؟ أوحین سألھ  ،اللعنة على دارون یؤذن:وكأنھ 

 !على دارون : اللعنةودعاه ان یقول معھم ،ابن قرد من بالد الكفار اسمھ دارون رداً ق

عل�ى  اللعن�ة الكلم�ات:رؤوس�ھم وینغم�ون  المترب�ة وھ�م یھ�زونسار الجمیع ف�ي االزق�ة  
 .دارووووون

                                   *** 
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 القسم الثاني
 

قلم��ھ وثب��ت نظرات��ھ عل��ى الس��جل المف��روش أمام��ھ وس��أل تن��اول موظ��ف الس��جل الم��دني 
 ،الرجل المنتصب على بعد مترین منھ كتمث�ال ذي أرج�ل نحاس�یة ع�ن مك�ان م�یالد ابن�ھ

وق�ال  ،مرة دون حشرجتھ الت�ي الزمت�ھ بس�بب الت�دخین ألولربما  ،ھمھم حسین الصفار
ً  ثم التف�ت حول�ھ فوج�د مقع�داً   .بصوت متھدج: ولد ببغداد  ،طاول�ة الموظ�ف یس�ار خش�بیا

وما لب�ث الموظ�ف أن ناول�ھ ورق�ة كت�ب أعالھ�ا بخ�ط فارس�ي  ،انحنى بتؤدة وتكوم علیھ
 .جمیل (شھادة وفاة)

لفھا بأصابع جافة كالقصب األصفر  ،تناولھا حسین الصفار وطواھا دون أن ینظر إلیھا 
ً  ،ودسھا ب�ین ثنای�ا ردائ�ھ ردد الش�رطي الض�خم الجث�ة  ،نح�و الب�اب وح�ین اس�تدار متجھ�ا

 .مع السالمة الموظف:الجالس قرب 

وجوده حسین الصفار ھ�و ع�ین الش�رطي ال�ذي ھ�رع  إلىكان ھذا الرجل الذي لم ینتبھ  
 دارھم یوم أعلموا الشرطة بانتحار ولدھم فاخر. إلى

  الرجل؟أتعرف  الموظف:سأل 

حادث�ة  ،ول�ي ف�ي الح�ادثفقد كنت ض�من مف�رزة الش�رطة الت�ي ذھب�ت للتحقی�ق األ ،ـ نعم
 .الذي سلمتھ شھادة وفاتھ للتو ،انتحار ولده فاخر حسین الصفار

اعت�دل بجلس�تھ واسترس�ل بالح�دیث  ،بعد ھنیھة رشف الش�رطي خاللھ�ا قل�یال م�ن الش�اي
لق��د أخبرتن��ي جدت��ھ أن��ھ من��ذ الص��غر ك��ان یھ��تم  وق��ال:دون أن یس��ألھ أح��د ع��ن التفاص��یل 

وأن��ھ ك��ان مغرم��ا بف��تح مص��باح وال��ده الی��دوي وكس��ر  ،ب��األدوات المتحرك��ة والمض��یئة
المصباح الصغیر المتوھج بداخلھ محاوال التعرف على مصدر الضوء الذي ینبعث منھ. 
وأنھ حین دخل المدرسة أتقن الكثیر من األعمال الفنی�ة الت�ي ك�ان معل�م العل�وم یجھ�د ف�ي 

ف�اخر جرس�ا ی�دق دق�ات  ومازالت الجدة الفارع�ة ت�ذكر ی�وم ص�نع حفی�دھا ،تعلیمھم إیاھا
ك�ان ش�ابا عص�امیا اس�تطاع إدارة مح�ل  لق�د ،والجی�رانرنانة كانت مثار إعج�اب األھ�ل 

 تصلیح األجھزة الكھربائیة وھو لما یزل طالبا في الثانویة.

 تفضل عمي. وتمتم:قطع الحاج ھاشم حدیث الشرطي حین جاء بالشاي من جدید  

أن�ك  كال ش� ھاش�م:ن انتظ�ار خ�روج الح�اج سعل الشرطي سعاال خفیفا وأكمل حدیث�ھ دو
  أسرتھ؟تعجب من انتحاره وھو الشاب الحریص على إعالة 
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ث�م أكم�ل  ،ھز الموظف رأسھ ھزة خفیفة ورفع كأس الشاي لیبتلع�ھ برش�فتین اثنت�ین فق�ط
ف�ي  ،ل�ذلك ،إن�ھ أص�بح معروف�ا بإتقان�ھ تص�لیح ألجھ�زة الكھربائی�ة ،نعم حدیثھ:الشرطي 

اس��تدعاه م��دیر المدرس��ة  ،مس��اء الی��وم ال��ذي س��بق انتح��اره ،وبالض��بط ،مس��اء أح��د األی��ام
مرك�ز الش�رطة ومرافق�ة الش�رطي  إل�ىالثانویة من الصف وأخبره بأنھ مطلوب لل�ذھاب 

 .الذي جاء خصیصا لیرافقھ على وجھ السرعة لیربط جھازا كھربائیا لدیھ

 م�داعبا:إال أن المدیر أغلق علیھ باب االعتذار وقال ل�ھ  ،حاول فاخر التعلل باالمتحانات
طلب منھ مرافق�ة الش�رطي الن م�دیر  .اعتبر نفسك ناجحا في جمیع االمتحانات الفصلیة

 .علیھ أھمیة العمل المطلوب ھاتفیا وأكدالمركز نفسھ اتصل بھ 

مف�وض مرك�ز الش�رطة اس�تقبلھ  إلىوحین وصل  .لم یكن أمامھ إال الذھاب مع الشرطي
ث�م طل�ب م�ن المف�وض أن ی�ذھب م�ع  ،كبیرھم الذي سألھ ع�ن اس�مھ إلىالشرطة واقتاده 

 ق��ائال:وأردف  ،الط��ابق األرض��ي ف��ي المرك��ز لیخب��ره ع��ن العم��ل المطل��وب إل��ىف��اخر 
ال  للمف�وض:وأض�اف بلھج�ة آم�رة  .أرید إكمال ربطھ ونصبھ ھذا المساء ،الجھاز بسیط

 ً  .لھ حال إنجازه العمل مكافأة جیداً  تنس أن تعطیھ مبلغا

رب��ط ف��اخر الجھ��از وف��ق الكتی��ب والخ��رائط فاس��تغرق نح��و أرب��ع س��اعات متواص��لة ف��ي 
س��معھ خاللھ��ا أص��وات عوی��ل وص��راخ آتی��ة م��ن الحج��رة  إل��ىكان��ت تتن��اھى  ،العم��ل

وبع��د أن انتھ��ى م��ن العم��ل طلب��وا من��ھ  ،حی��ث ی��ربط الجھ��از ،المالص��قة لمك��ان عمل��ھ
  .ا یجربوا الجھاز ویتأكدوا من صالحیتھاالنتظار في غرفة أخرى ریثم

وظن�ھ الش��رطي  ،كان�ت األص�وات ت�زداد ع�ویال وأنین�ا فتخت�رق أذن�ھ حی�ث جل�س ینتظ�ر
ً  ،جانبھ أنھ أحد عمالئھم فقال لھ إلىالذي جلس  وسیعذبونھ  عنیداً  إنھم یستجوبون سیاسیا

 ،فھو جھاز ثمین جلبوه م�ن مق�ر األم�ن السیاس�ي الع�ام ،بواسطة الجھاز الذي قام بربطھ
 .یرغبون بتصفیتھوھم یعولون علیھ في كسر عناد كل من 

ل�م یع�رف  ،وناولھ خمسین دیناراً  ،قطع المفوض حدیث الشرطي حین دخل وشكر فاخر
 .ولم ینس المفوض أن یطلب منھ حین ودعھ أن یحتفظ باألمر سرا ،فاخر كیف یرفضھا

 ،تالي ـ قال الشرطي ـ حین دخلت مفرزة الشرطة غرفة فاخر حسین الص�فارفي الیوم ال
وقرب جثتھ المتفحمة رس�الة ب�ین فیھ�ا س�بب  ،وجدوه قد ربط معصمیھ بأسالك كھربائیة

 .انتحاره ومعھا الخمسون دینارا كاملة

*   *   *  
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غیوم�ا فض�یة  تساقطت بضع قطرات م�ن الم�اء عل�ى وجھ�ھ ال�واجم فرف�ع رأس�ھ لیش�اھد
كان�ت  .تنتشر في سماء المدینة الصغیرة ك�اإلوز األب�یض ال�ذي یس�بح ف�ي بحی�رة زرق�اء

الغیوم المتوھجة تؤذن بانتھاء الشتاء وحلول فصل الربیع الذي أطل ھذا العام وھو ین�ذر 
بحرارة غیر متوقع�ة لدرج�ة أن الرج�ل تمن�ى مس�اء أم�س أن یض�ع قطع�ة م�ن ال�ثلج ف�ي 

ن یرشفھ بھدوء محاوال إطالة عمره أكثر ما یستطیع كي یبلغ الوق�ت قدح شرابھ الذي كا
  .نشرة األخبار قبل أن ینام أو یحاول النوم بعبارة أدق إلىالساعة العاشرة فیستمع 

إال أن�ھ م�ع  ،ورغم أنھ لم یكن یتوقع حدوث شيء مھم والذي یعني لدی�ھ ث�ورة أو انق�الب
ذلك كان یأمل أن یسمع خبرا یعید لھ بع�ض توازن�ھ ال�ذي فق�ده من�ذ الی�وم ال�ذي اختطفت�ھ 

ح�وض س�یارة فارھ�ة اس�تقلھا  إل�ىودفع�ت ب�ھ  الش�رطة الس�ریةفیھ مجموع�ة م�ن رج�ال 
  .مكان مجھول عرف فیما بعد أن اسمھ قصر النھایة إلىالول مرة في حیاتھ فأقلتھ 

 ،ج�ردوه م�ن ك�ل ش�يء ،على كل قطع�ة حج�ر م�ن األحج�ار ھناك رأى الرعب مرسوما
لم یتركوه یخ�رج إال بع�د أن أجب�روه عل�ى توقی�ع وثیق�ة  ،بدءً  بالمالبس وانتھاء بالمبادئ

 .تسمح لھم بإعدامھ إن ثبت اشتغالھ بأي تنظیم غیر تنظیمات الحكومة

انوا ھ�م أیض�ا كان یعلم أنھ یكذب علیھم ح�ین أنك�ر عالقت�ھ بك�ل التنظیم�ات السیاس�یة وك�
فالورقة التي وقعھا تمث�ل آخ�ر فرص�ة أمام�ھ  ،لقد أراد كسب بعض الوقت ،یعرفون ذلك

ال یعل�م  ،تتیح لھ الحصول على بضعة أسابیع یعیشھا قد یستطیع خاللھ�ا القی�ام بش�يء م�ا
فھ�و س�یموت باختی�اره  ،حتى فكرة االنتحار الت�ي راودت�ھ ق�د تعن�ي ش�یئا ،ما ھو بالتحدید

ث�م أن األم�ر  ،ألم تقل زنوبیا یوم حوصرت : بیدي ال بید قص�یر ،حت سیاطھموبیده ال ت
وغای�ة األم�ر  ،فاسمھ مدرج في الالئحة السوداء التي ال تعني س�وى الم�وت ،سیان معھم

 إل�ىانھم ال یری�دون قت�ل الجمی�ع م�رة واح�دة الن ذل�ك ق�د یس�تفز مش�اعر الن�اس وی�ؤدي 
لھ بھ�دوء وص�مت كالف�أرة الت�ي تقض�م ف�ي حب�ل انھم یحاولون القضاء على أمثا ،ھیاجھم

 .متین

وابت��ل ش��عر رأس��ھ فراح��ت ی��ده تط��وق رأس ابن��ھ  ف��أكثرتس��اقطت قط��رات المط��ر أكث��ر 
 ،جھد أن یحفظ رأسھ من زخات المطر التي اش�تدت ،جانبھ إلىالصغیر الذي كان یسیر 

اھنا جراء ألنھ مازال و ،كان یخشى علیھ من الزكام ،فأخرج مندیلھ ولف رأسھ الصغیر
إص��ابتھ ب��األنفلونزا ول��م ینف��ع مع��ھ المق��وى الحدی��د ال��ذي وص��فھ ل��ھ المض��مد عزی��ز أو 

  .الدكتور كما كانوا یدعونھ
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فم�ا ھ�و إال عب�ارة  ،سار مع ابنھ حتى وصل مقھى قلي خان وال�ذي یس�مى مقھ�ى مج�ازا
عن موقد معدني من الصفیح ینتصب عند زاویة عیادة المضمد عزیز التي یشكل س�قفھا 

 .واقیا للمقھى من مطر الشتاء وشمس الصیف

ً توقف تحت السقیفة وطلب شای كان على یقین من أن اش�تداد  ،بانتظار أن یتوقف المطر ا
بحكمتھ�ا  أكث�روآم�ن  ،یھا الرحمةھكذا كانت تقول جدتھ عل ،المطر ینبئ عن قرب توقفھ

 .حین رأى السماء تستعید زرقتھا بحیاء فامسك بید ابنھ من جدید وسارا معا

 ،زرق�اء ،حین رفع رأسھ مرة أخرى شاھد تش�كیلة جمیل�ة م�ن األل�وان ترتس�م ف�ي األف�ق
وأرغمت�ھ حم�رة الخ�ط  ،تمثلت الزرقة أمامھ وكأنھا نھر الوند الرقراق ،حمراء وصفراء

استكان ش�اي م�ع اآلب�اء ال�ذین ك�انوا یجلس�ون ح�ول  إلىي في السماء على الحنین المنحن
تلك اللیالي التي كان یجلس فیھا أم�ام الموق�د ویض�ع ثم�ار  إلىفھربت بھ الذاكرة  ،الموقد

 البلوط بین جمراتھ لیشویھا فیتطایر بعضھا شظایا تثیر الشرر والرماد...

 .سألھ ابنھ طائرة؟. ھل ھناك .ـ بابا

   .. أجاب وكأنھ یصحو من غفوة.. ال.ـ ال

   السماء؟ إلىـ إذن لماذا تطیل النظر 

 .أنظر ،.. ھناك قوس قزح یلون األفق.ـ ھا

 ،لم�اذا یظھ�ر ف�ي الس�ماء ،ھ�ل ھ�و ط�ائر ،أی�ن ھ�و ق�وس ق�زح االبن:فتوالت علیھ أسئلة 
 وھل یظھر كل یوم؟ 

وك�ان ك�ل م�ا  ،بش�يء ذي ب�القلّب صفحات معلوماتھ عن القوس قزح فلم یسعفھ دماغ�ھ 
إذ تق�وم قط�رات المط�ر مق�ام  ،یظھر بسبب تحلل أش�عة الش�مس قوس قزحیعرفھ ھو ان 

لطف�ل  یش�رح األم�ر.. ولك�ن كی�ف .المواشیر البلوریة فتظھر األلوان المختلف�ة ف�ي األف�ق
   سنوات؟عمره خمس 

ن یھطل المطر تبسیط األمر فأخبره ان األلوان المختلفة تظھر في السماء حی إلىاضطر 
  .بینما الشمس مشرقة

إذ أس�رع یع�دو تارك�ا  ،البیت من إلحاح االب�ن وإلحاف�ھ ف�ي األس�ئلة إلىثم أنقذه وصولھم 
إن ….  أباه ینقل خطواتھ بتثاقل ازداد تباطؤا حالما رأى س�یارة الش�رطة الس�ریة تس�یر 

 ً  .الحبل یضیق شیئا فشیئا

   .أمھ على صوت ابنھ ینادى انتبھ ،ماما.. .ـ ماما
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ھ أنّ�ك�ان یعل�م  ،ھ�ل یلعب�ون مع�ھ لعب�ة الق�ط والف�أر ،فھا ھ�و ی�دخل ال�دار دون أن یعتقل�وه
فھ�م یض�یقون الخن�اق علی�ھ  ،سوف ل�ن ی�رى الربی�ع الق�ادم إذا اس�تمرت الحكوم�ة القائم�ة

. لق�د ب�دا كم�ن یس�تعجل أم�را .الطری�ق ال�ذي ال ع�ودة من�ھ إل�ىووصل معھ�م  ،ویراقبونھ
  البنھ:یشیر  حین قال لزوجتھ وھو

 .ـ أوصیِك أن تطلبي من معلم المدرسة أن یشرح لھ شیئا عن قوس قزح في العام القادم

* * * 
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وك�ان الوج�وم المرتس�م  ،تحلق الرجال ح�ول ش�جرة الت�وت الش�امخة أم�ام إس�طبل الش�یخ
ول�م تك�ن ألي واح�د  ،على وجوھھم ینذر بوقوع مص�یبة أو كارث�ة ال أح�د یع�رف ش�كلھا

فق�د فض�لوا الص�مت ال�ذي اس�تطاع غ�راب ف�احم الل�ون  ،منھم الجرأة على مناقش�ة األم�ر
إذ صّوت أصواتا متقطعة وقفز مبتعدا عنھم وھو یحدق ف�یھم  ،حـط قریبا منھم أن یمزقھ

    ،كـش كتفھ:حینذاك صاح واحد منھم یحمل مسحاة على  .بحذر

 .یا وجھ الشوم

یتوسطھم رجل یعتمر عمامة بیض�اء أكس�بتھ وق�ارا  ،لى ثمانیة رجالكان عددھم یربو ع
بینما كان البعض منھم یلف رأسھ بخرق�ة بقع�اء وال�بعض اآلخ�ر یض�ع  ،رغم صغر سنھ

 على رأسھ طاقیة ملونة. 

 .إنھم على وشك الوصول بیده:قال رجل منھم وھو یشد على لجام حصانھ 

 یصلون؟أال نجلس ریثما  یفا:مضفأردف ھو نفسھ  ،لم یعلق على كالمھ أحد

لم تكد تمر بض�ع دق�ائق عل�ى انتھ�اء جملت�ھ حت�ى ظھ�رت م�ن خل�ف أش�جار الصفص�اف 
   .المنتشرة على سفح التل القریب ثلة من رجال تمتطي الخیول وتتجھ نحوھم

ظھر خلفھم رجل یمتط�ى  .حین اقتربت الثلة من المجموعة المنتظرة قرب شجرة التوت
 .البغل شدا إلىبغال وقد أوثقت یداه وشد 

مرافقی��ھ أن أنزل��وا  إل��ى وأش��ارألق��ى رج��ل م��ن الثل��ة بالس��الم دون وّد عل��ى المجموع��ة 
ث�م ش�دوا  ،جعل�وه یحتض�نھا ش�جرة الت�وت. إل�ىالرجل من عل�ى البغ�ل. أنزل�وه واقت�ادوه 

 .وشدوه إلیھا بقوة الشجرة إلىفأحكموه  ،یدیھ ولفّوا الحبل على وسطھ

وتمی��زت  ب��ان الھ��زال علی��ھ رغ��م امتالك��ھ بنی��ة قوی��ة. ،ك��ان الرج��ل أش��عث الش��عر كثیف��ھ
   .نظراتھ بقسوة بالغة تحمل الجزع والتأنیب لكل من حولھ

 .بإمكانكم الجلوس ،سیصل الشیخ بعد قلیل الرجل:كانت تقتاد  الثلة التيقال أحد رجال 

ف��رأى ثل��ة م��ن  ،نظرات��ھ ودار بھ��ا عل��ى الحاض��رینالش��جرة  إل��ىقلّ��ب الرج��ل المرب��وط 
وس��ط مجموع��ة م��ن رج��ال القری��ة تعم��ل ف��ي  ،ش��جرة إل��ىج��الوزة الش��یخ تأس��ره وتوثق��ھ 

تل��ك الت��ي یقررھ��ا الش��یخ ح��ال  ،تتحل��ق حول��ھ بانتظ��ار تنفی��ذ العقوب��ة بحق��ھ ،خدم��ة الش��یخ
 .وصولھ
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القریة ال�ذي یجتم�ع لقد اعتاد الشیخ إصدار عقوباتھ كل أسبوع وذلك حین یتصدر دیوان 
. وھك��ذا ... عش��ر خیزران��ات.. عش��رون جل��دة.عش��رة أس��واط الجمع��ة:فی��ھ الرج��ال لیل��ة 

   .دوالیك

 .الشیخ حكم أصدرهإنھ یتذكر اآلن آخر 

 ً  .بحق سارق خروف من أغنامھ لقد كان حكما

 .صاح الشیخ .ـ ثالثون جلدة

 .أكلھا الرجل مع أنھ لم یذق لحم الخروف الذي سرقھ 

لحكمة الشیخ ال�ذي أج�ل العقوب�ة  فھو ال یعرف تفسیراً  ،الوقائع التي یتذكرھا جیداورغم 
 وقال:

 .سأحضر ھناك وأحكم علیھ ،شجرة التوت عند اإلسطبل إلىـ خذوه یوم غد واربطوه 

أغمض الرجل عینیھ فانھالت علیھ أكداس األعشاب التي كان یجمعھا كل یوم من حقول 
یوم حمل حمار من أعشاب الزؤان وغیرھا من الحشائش  كان علیھ أن یجمع كل .الشیخ

الذي اإلسطبل لیفحصھا ویرى كمیتھا العبد العمالق  إلىالضارة من الحقول.  یحضرھا 
فالعقاب ینفذ حاال بخیزرانة  ،فان كانت أقل من الكمیة المفروضة ،یشبخ) فوقھا لیقیسھا(

        .مملحة جاھزة لھذا الغرض

 .قرر الھرب وترك الشیخ مع وأرضھ وعبیده ،لكحین سأم الرجل كل ذ

ش��جرة  إل��ىھ��و مقی��د  وھ��ا ،ھن��ا إل��ىقبض��وا علی��ھ ف��ي المدین��ة الت��ي ھ��رب إلیھ��ا وأع��ادوه 
 ،الت��وت بانتظ��ار العقوب��ة الت��ي ق��د تتج��اوز ھ��ذه الم��رة ك��ل العقوب��ات الس��ابقة الت��ي عرفھ��ا

 .ولربما لھذا السبب أعرض عن إصدار العقوبة یوم أمس ،فالشیخ غاضب أشد الغضب

أم س��تكون عقوب��ة  ،وھ��ل س��تكون جل��دات س��وط أم ض��ربات خیزران��ة س��تكون؟ك��م جل��دة 
  ترى؟ما ھي یا  ،أخرى

لھ�دا الس�بب ل�م یص�در الحك�م علی�ھ  وبعیال�ھ؟ ربم�اأال یفكر الشیخ في العفو عنھ رفق�ا ب�ھ 
 كان مشغول الفكر والبال بالعقوبة ونوعھا حین سمع أحدھم ینادى :  أمس؟یوم 

  .ـ لقد وصل الشیخ حیاه هللا

 .ھّب الجمیع قیاما الستقبالھ

 .لقد وصل الشیخ حیاه هللا وبیاه ،نعم 
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وھ�و ال�ذي  ،أحدھم تطوق وجھھ لحیة بیضاء ص�بغھا بالحن�اء ،كان برفقتھ أربعة رجال 
فرجل قميء یضع طربوشا أحم�ر  ،ذي یسیر على یمین الشیخأما اآلخر ال ،یدعونھ المال

والرج�ل الثال�ث  ،إنھ ضیف الشیخ الذي ق�دم م�ن المدین�ة قب�ل أی�ام قلیل�ة قالوا ،رأسھعلى 
 نھ�ار بندقیت�ھیحم�ل عل�ى كتف�ھ لی�ل  ،الذي كان یسیر خلفھم ھو الحارس الشخصي للشیخ

 .ورجل رابع ضخم الجثة خادم الشیخ ،البرنو

واص��طف بقی��ة الرج��ال خل��ف  ،الش��جرة إل��ىوق��ف الش��یخ ورجال��ھ أم��ام الرج��ل المرب��وط 
أعل�ى الش��جرة  إل��ىكون�وا حلق��ة غی�ر منتظم��ة أحاط�ت بالرج��ل ال�ذي رف��ع رأس�ھ  ،الش�یخ

 فرأى عصفورا صغیرا یغرد أعالھا.

 أجش:ثلة الرجال وقال بصوت  إلىتنحنح الشیخ ونظر 

 .ي أسـتھمؤخرتھ وادخلوا عصا المسحاة ف ـ عّروا

*   *   * 
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. وف�ي أوائ�ل ك�ل إلىحین یھجم اللیل تنفتح أبواب كھوف مظلمة تحتضن الضباع و السع
تحاول أن تمد أصابعك الناحلة لتلمس  ،كما كان یقول جدي ،أو قبل صالة الفجر ،صباح

أض��العك الجاف��ة أثن��اء تقلبھ��ا عل��ى ال��بالط اإلس��منتي للزنزان��ة الت��ي تحم��ل رق��م ت��اریخ 
.. تحل�م رغ�م الق�يء ال�ذي .وھا أنت تحلم .میالدك أو الرقم المساوي لتعداد سكان العراق

ة فك�رة اإلطاح�ة وتدور في مخیلتك الصامت ،مازال ملتصقا على ثنایا ذقنك الناتئ العظام
فتتذكر أھزوجة ریفیة ترسم ھزیمة للشرطة  ،بنظام دیناصوري یجثم على صدور الناس

 ....الشرطة سمان أبشر یالواوى سمین:وتبشر بنات آوى بطعام 

ثم تُحل�ق أبع�د م�ن ذل�ك فتش�ید مس�رحا ف�ي زنزانت�ك لتظھ�ر ف�ي رك�ن من�ھ مجموع�ة م�ن 
ألجس�اد تت�راقص وس�ط المس�رح وتض�رب النسوة معصوبات ال�رؤوس یھلل�ن مش�جعات 

األرض بأق��دام قوی��ة فتعص��ف الری��اح وتزمج��ر مدوی��ة لتنطل��ق بغض��ب نح��و القص��ور 
تلك القصور الت�ي بناھ�ا مھندس�ون  .المشیدة على الجانب األیمن من نھر دجلة لتطیح بھا

مھ��رة ج��اءوا م��ن البل��دان البعی��دة ك��ي یش��یدوا قص��ورا تقب��ع فیھ��ا ج��رذان ال تع��رف حت��ى 
الزم تقعد على حوض  ،لك بومة ألحدھم:فاسمع ما قالتھ العمة  ،ال دورات میاھھااستعم

 ...ھذا حمام ،موش تقعد بحوض البانیو ،المرحاض وتعملھا

الزنزان�ة  إل�ىفھ�اھم یعی�دونك  ،ولكن لعن هللا الش�رطة ،كانت محاولة جریئة منك للھرب
الجدران بعی�ون اختلط�ت فیھ�ا  إلىفتنظر  ،الحجریة على أنغام ركالتھم و أعقاب بنادقھم

وتح�دق ملی�ا فت�رى كوم�ة جس�د بش�ري  ،المیاه والدماء فغدت حمراء یتخللھا بیاض أرمد
 ً فیأتی�ك ص�وتھ المتھ�دج كأن�ھ آت  ،من أشباح مقبرة النج�ف أمامك تخالھ ألول وھلة شبحا

 ... من مدینة شقالوة.من فجوة في السماء : أنا محمود

ض��یف الزنزان��ة الجدی��د فحدث��ھ ع��ن مدینت��ھ  إل��ىواطم��أن  الی��وم اس��تطاع اس��ترداد أنفاس��ھ
وعیون میاھھا الب�اردة فم�ا ك�ان من�ك إال أن تب�ادر بالح�دیث ك�ي تقط�ع ش�ریط ال�ذكریات 

ی��وم دح��رت عش��ائر  ،وتحك��ي ل��ھ حكای��ة الش��رطة وبن��ات آوى ،ال��ذي ال یثی��ر إال الش��جن
 ،واریھاالجن��وب ق��وات الش��رطة وترك��ت جث��ثھم طعام��ا لك��الب البری��ة ووحوش��ھا وض��

..فیب��دأ محم��ود باالبتس��ام ث��م ی��نھض .الش��رطة س��مان أبش��ر ی��الواوى األھ��ازیج:فتعال��ت 
ك�ھ س  ف�ائق ب�يمتثاقال لیرسم بالونا على جدار الزنزان�ة الك�الح وی�ردد أغنی�ة م�ن ش�عر 

 یشبھ فیھا وحدتھ بالزنزانة بوحدة القمر في السماء.
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ونأخذ بتردی�د أغنیت�ھ تل�ك  ،محمود كما كنت تنادیھ ھاآلن تذكر من جدید محمود أو الكاك
.. وآه لو كن�ت .وتلمس جنبك األیسر لتتفحص الكدمات التي تقض مضجعك ،والترنم بھا

 ..تستطیع الھرب من ھذه الزنزانة

فمن�ذ الی�وم  ،لقد أغلقوا جمیع المناف�ذ بإحك�ام واحت�اطوا لجمی�ع احتم�االت الھ�رب ،اللعنة 
م�ن س�جن الك�وت بواس�طة النف�ق ال�ذي حف�روه بمالع�ق الطع�ام الذي ھرب فی�ھ الس�جناء 

تح��رص إدارات الس��جون عل��ى إكس��اء أرض  ،بأی��دیھم وأظ��افرھم ،والس��كاكین الص��غیرة
 .الزنزانات باإلسمنت بین عام وآخر

حی�ث  ،ھناك حیث العصافیر تطیر وتغ�رد إلى ،مغادرتك أیتھا الزنزانة إلىكیف السبیل 
 ...ألحبةالفتیات الجمیالت ینتظرن ا

وأحالمھا لمن ستقصھا  .ھل مازالت تقرأ القصص الرومانسیة ،. ماذا تقرأ اآلن.وفوزیة
ف�ال ب�د أن تك�ون ھن�اك وس�یلة  ،ال ت�دع الی�أس ی�راودك ،. اللعن�ة.بعد أن طال ھذا الغیاب

 والعسس؟وإال لماذا كل ھؤالء الحرس  ،واحتماالت أخرى تجھلھا ،للھرب

الفض�اء  إل�ىأن تنطل�ق م�ن ب�ین ھ�ذه الج�دران  حلم!أن تخرج من ھذه الزنزانة حلم وأي 
 یتحقق!حلم جمیل أنى لھ أن  ،الرحیب

یج�ب  ،في الیوم األول الذي تخرج فیھ م�ن ھ�ذا القب�ر وتض�ع أق�دامك عل�ى أرض جدی�دة
 ،حمی�دكما ك�ان یق�ول  ،فالكفاح بال بندقیة كجامع بال محراب ،علیك أن تبحث عن بندقیة

 ..  .عضو القیادة المركزیة یوم ذاك

فتكالب�ت علی�ھ  ،أھ�وار الجن�وب ح�امال بندقیت�ھ إلىكنا نضحك من مقولتھ تلك حتى رحل 
یحمل السالح م�ن  ألنھالشرطة تطلب رأسھ  ،شرطة الحكومة وأجالف الھور والبعوض

واألج��الف یتربص���ون ب���ھ ك���ي یقتل��وه ویحص���لوا عل���ى بندقیت���ھ  ،أج��ل إس���قاط الحكوم���ة
 ..والبعوض یھاجمھ الن رائحتھ غریبة ،الكالشنكوف

 إل���ى. لق���د ك��ان متھم���ا بانتمائ��ھ .محم��ود ھك��م مض��ت م���ن الس��اعات عل���ى إع��دام الكاك���
یكف��ي كون��ھ  ،تھم��ة كبی��رة لك��ي یع��دم إل��ىوالحقیق��ة أن م��ن مثل��ھ ل��یس بحاج��ة  .البیش�مركة

وح�ین س�ألتھ  ،. كان جالد المشنقة یعدم یومیا العشرات م�نھم قب�ل ش�روق الش�مس.كردیا
 .قرصة ذباني ،أبدا ،ال الموصلیة:أجابني بلھجتھ  مؤلم؟ھل الشنق 

وأنا أیضا ب�تُّ ال أعل�م المص�یر  ،محمود ھلقد مضت ساعات وربما أیام على إعدام الكاك
والكتم�ان ال�ذي یتظ�اھر ب�ھ  ،ب�دأت ش�كوكي ت�زداد بنوای�اھم غی�ر المعلن�ة ،الذي ینتظرني

 ،..إع�دام… تع�ذیب … س�جن … زنزان�ة  ،الشرطي القائم عل�ى حراس�ة مم�ر الزنزان�ة
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ولكنن���ي  للحكوم���ة؟محم���ود قبل���ي؟ ألن���ھ م���ن المعارض���ین  ھالكاك��� أع���دموالم���اذا  ،ت���رى
 .معارض أیضا

 إل��ىق��ال الش��رطي ال��ذي اقت��ادني  ،ق��د یك��ون الس��بب رفع��ھ الس��الح ومقاوم��ة الس��لطات -
 .التحقیق للمرة األخیرةضابط 

. ل��و ك��ان بإمك��اني .ف��ي طریق��ة للخ�الص م��ن ھ��ذه الزنزان�ة وأفك�رس�أترك األس��ئلة جانب��ا 
ف�ال كف�اح ب�ال بندقی�ة  ،الھرب والنجاة من ھذا السجن لكنت اعرف كیف ستكون المقاومة

 ،لقد غرزت مخالب الحكومة بأجسادنا كما تغرز الس�كین بالزب�دة ،وال جامع بال محراب
ك�ان أب�و عل�ي مس�ؤول خلیتن�ا  ،نجید القراءة والنقاش ولم نكن نجید اس�تعمال البندقی�ةكنا 

وان الحف��اظ عل��ى خ��یط  ،یق��ول إن الس��الح آل��ة الجریم��ة وعلین��ا أن نبتع��د ع��ن اس��تخدامھ
التح��الف م��ع الحكوم��ة ض��روري ریثم��ا تنض��ج الظ��روف الموض��وعیة لتغیی��ر النظ��ام 

 … بخسائر أقل

أم م��ازال  ،ھ��ل ھ��و الفج��ر ،وك��م الس��اعة اآلن ،وج م��ن ھن��االخ��ر إل��ى. كی��ف الس��بیل .آه
.. وج��دي ھ��ل م��ازال م��داوما عل��ى النھ��وض قب��ل .الص��باح ینتظ��ر ص��یاح ال��دیك لیب��زغ

ش��روق الش��مس لیحم��ل إبریق��ھ الفض��ي المزخ��رف وینتص��ب وس��ط باح��ة ال��دار لیتوض��أ 
 ویصلي بصوت جھوري یوحي ألھل الدار باالطمئنان.

 ...حارس السجن ینادیھقطع علیھ حبل أفكاره صوت 

 .. .تناھت إلیھ جلبة ثلة من رجال الشرطة أمام باب زنزانتھ

 .. .جاءوا لیأخذوه قبل أن تشرق الشمس

*   *   * 
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ولكنني كنت أعرف أن علي أن أحمل س�كینا  ،لم أكن أعلم كم من السكاكین یحتاج البیت
والبلدی�ة ال تكل�ف نفس�ھا عن�اء إن�ارة  ،فطرقاتن�ا مظلم�ة .للدفاع عن نفسي عند الض�رورة

 .بیوتھم لیال إلىاألزقة الموحلة أو حراستھا من اللصوص المتربصین بالمارة والعائدین 

فھو أكثر أفراد شلتنا  ،یومھا ذھبت برفقة أبو خضیر لنختار سكینا .كان ذلك قبل سنوات
فھو م�ن المغ�رمین  ،معھ أكثر من واحدةوغالبا ما كان یحمل  ،خبرة واھتماما بالسكاكین

یقلبھا بین یدیھ متغزال ب�المقبض المنح�وت عل�ى ش�كل  ،بالسكاكین ذات المقابض العاجیة
 رأس غزالة أو سمكة.

 إل�ىقال لي أبو خضیر وھو یشیر  ،حین وقفنا أمام دكان بائع السكاكین حمید ابن العورة
  الجدار:سكین كبیرة معلقة على 

 .إنھا تذبح البعیر ،السكین البراقةـ أنظر لتلك 

 ثم أنھا كبیرة ویصعب حملھا. ،لست قصابا لإلبل ،ـ وما فائدتھا لي 

إنھ�ا  أمامن�ا:خذ تلك السكین المعقوفة كمنقار الصقر. قال ابن العورة وھو یقلبھا  ،ـ حسنا
 .یوم أمس بعت أختھا بثالثة دنانیر ،غالیة الثمن

فم��ا ك��ان من��ي إال أن ت��دخلت بس��رعة طالب��ا م��ن  ،ةقل��ب أب��و خض��یر ش��فتیھ ولمس��ھا برق��
 صدیقي تركھا ألني ال أستطیع دفع ثمنھا.

ـ ناولنا تلك السكین ذات المقبض المرمري. طلبت من ابن العورة ذلك ك�ي أتخل�ص م�ن 
 .السكین الغالیة الثمن

 .خذھا بدینارین .لقد خسرھا ابن جاموسة في القمار ،إنھا فاخرة ،ـ تفضل

لو كنا ذھبن�ا  ،ما لھذا الغالء ،أریدھا أرخص ،أنا أبحث عن واحدة أصغر منھا ،. ال.ـ ال
 .سوق الھرج لحصلنا على سكاكین أرخص وأفضل إلى

 تناول أبو خضیر السكین ورفعھا عالیا وھزھا یمینا وشماال 

  العورة:فقال حمید ابن 

 .فأنا أبیع السكاكین ال أتبارز بھا ،ـ أخي على كیفك
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  .إني أحاول تجربتھا فقط ھكذا؟ف ـ ولم أنت خائ

 .ال تجربھا معي ،ـ جربھا في معركة حقیقیة

  .سكینا أصغر منھا علىودفعا لھذا الجدال طلبت من ابن العورة أن یعرض 

  .إن ثمنھا ثالثة أرباع الدینار فقط ،خذ ھذه ،.. حسنا.ـ تقصد أرخص منھا

 إلیھ:ثانیة  وأعادھاالتقطھا أبو خضیر من یده ونظر إلیھا باستخفاف 

 .فھي تبدو جیدة ،. أعطنا تلك التي ھناك.وال تساوى قرشا أحمر ،ـ إنھا ال تذبح فأرة

 .تضغط على ھذا الزر فتنفتح لوحدھا ،تفتح آلیا ،سكین ممتازة بدینار واحد ،ـ خذھا

تط�وع اب�ن  ،قال أبو خضیر. وحین استفسرت منھ عن معنى أم الیاي .. إنھا أم الیاي.ـ آ
  فقال:لعورة وشرح لي ذلك ا

أل��م تس��مع  ،مث��ل ذات الص��واري ،أي ذات ال��زر ،ـ�� بس��بب ھ��ذا ال��زر یس��مونھا أم الی��اي
 .یقولون إنھا معركة قدیمة ولكني ال أعرف متى حدثت ،بمعركة اسمھا ذات الصواري

ً  .ـ بزمان اإلنجلیز  .من معلوماتھ قال أبو خضیر وبدا واثقا

ق��ال أح��د ال��واقفین ق��رب  .انھ��م ال یزال��ون یحكم��ون الع��الم ،ـ�� وھ��ل انتھ��ى زم��ن اإلنجلی��ز
 الدكان. 

  بسرعة:فردَّ علیھ ابن العورة 

 .زمن اإلنجلیز لقد مضى ،. الیوم زمان األمریكان.ـ ال أخي

عل�ق أب�و خض�یر بإیج�از ث�م  .اإلنجلیز ھ�م األمریك�ان ،. ال فرق.مال على ،ـ خوجة على
 ،فأخذت الس�كین وأن�ا أردد م�ع نفس�ي ،تناول النقود من جیب قمیصي وناول البائع الثمن

 .سأضعھا في جیب بنطلوني الخلفي ،إنھا سكین خفیفة سھلة الحمل

  ضاحكا:سمعني أبو خضیر فقال 

   .تخیف أحدا والـ ولكنھا صغیرة 

   العلمین؟معركة  إلىـ وھل سأذھب بھا 

  إذن؟ لماذا اشتریتھا ،معركة األرنبین إلى.. .ال ـ

 .ـ لیطمئن قلبي
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كانت تلك السكین ھي الوحیدة التي اشتریتھا ولم أدخل بھا ال معركة العلمین وال معركة 
  .األرنبین كما قال أبو خضیر

وأحی�ا ف�ي حج�رة  ،الیوم أجد نفسي أعیش في مدینة كبیرة سماھا الوالي المدین�ة العظیم�ة
وأمل��ك طباخ��ا إیطالی��ا ومنض��دة خش��بیة وض��عت فوقھ��ا  ،ص��غیرة فراش��ھا بس��اط م��ن وب��ر

البحث عن سكین من جدید  إلىومن أجلھا اضطررت  ،طھیھا علىكتبي ودجاجة یتعین 
ولكن دون أبو خضیر ھذه المرة ألن�ھ قت�ل من�ذ س�نوات ف�ي معرك�ة ال أح�د یعل�م م�ع م�ن 

فق��د  ،ھ أی��ن وكی��ف قت��ل رغ��م كون��ھ ابنھ��ا ومعیلھ��ا الوحی��دفالحكوم��ة ل��م تخب��ر أم�� ،دارت
 وجدوا جثتھ ملقاة أمام باب الدار صباح یوم مطیر وطعنات السكاكین مزقتھا إربا.

وج�دت  ،السوق وفتشت عن سكین جیدة فعثرت على ب�ائع ال أع�رف ل�ھ اس�ما إلىذھبت 
وحش��ة والت��ي غرفت��ي الم إل��ىاش��تریت واح��دة وع��دت  ،لدی��ھ نوع��ا واح��دا م��ن الس��كاكین

تس��تمد وحش��تھا م��ن المدین��ة العظیم��ة الت��ي أع��یش فیھ��ا والت��ي جعلھ��ا ال��والي خالی��ة م��ن 
  .المسارح والسینمات والمقاھي بأمر سلطاني واحد ال غیر

والشيء الوحید الذي سمح بھ ھو التلفزیون الذي یھذي طوال اللیل والنھار بما كتب�ھ م�ن 
 .سادة أعلون البالد كي یحسبوا أنفسھم ألبناءسخافات 

فرمیتھ�ا  ،لم یمض أسبوع واح�د عل�ى ش�رائي تل�ك الس�كین وإذا ب�ي أج�دھا كلیل�ة ال تنف�ع
 السوق بحثا عن واحدة أخرى. إلىوذھبت من جدید 

فع�دت  ،بحثت في السوق ودكاكین األزقة القریبة منھ فلم أعثر عل�ى س�كین أفض�ل منھ�ا 
   فأجابني: ،البائع األول وسألتھ عن الحل والربط إلىمدحورا 

 .لیس أمامك إال أن تشترى واحدة مثلھا ،ـ كما ترى

  سنحارب؟بأننا  ،أال نصرخ صباح مساء ومنذ سنین ،ـ ولكن

 .سألني البائع باندھاش من؟ـ نحارب 

   عدونا؟ـ 

   بالسكاكین؟وھل سنحارب عدونا  ،سامحك هللا یا بني ،آه تذكرت… ـ ومن ھو عدونا 

   إذن؟ـ بماذا 

   .والصواریخ والمدافعـ بالطائرات 

   األسلحة؟ـ وھل نصنع مثل ھذه 

  .ـ نشتریھا
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  نستطع؟ـ وان لم 

 اللیبیة:فأجابني بلھجتھ 

   .غالب ـ هللا

 .. .ـ انحنیت على األرض ورفعت حجرا

 .ابتعدت بضع خطوات ورمیتھ في الفضاء بقوة

*  * * 
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حض�ور الق�راءات الحس�ینیة ومج�الس الع�زاء الت�ي تق�ام ف�ي  كانت أمھ حبابة مدمنة عل�ى
اإلمام الذي كانت حبابة ت�تلفظ  ،شھر محرم الحرام إلحیاء ذكرى استشھاد اإلمام الحسین

ب�ل غالب�ا م�ا كان�ت تكنی�ھ بس�ید الش�ھداء أو س�ید ش�باب أھ�ل  ،كنیتھ بك�ل خش�وع وإج�الل
   .الجنة

رأى ال�دموع  ،تجاوز السادسة من العمرجانبھا وكان حینذاك ال ی إلىجلس محیسن یوما 
تنھمر على وجھھا متأثرة بما یقصھ السید القارئ ع�ن مقت�ل اإلم�ام الحس�ین ی�وم العاش�ر 

   .ال أستطیع البكاء مثلما تبكین ،فسألھا: ولكنني یا أماه ،من محرم

 كال ش�� فأن��ك ،نق��ي القل��ب ،إذا كن��ت س��لیم النی��ة ،ی��ا بن��ي دموعھ��ا:أجابت��ھ وھ��ي تكفك��ف 
  .طیع البكاء مثليستست

ال یعل�م  ،علم أن ھن�اك ف�ي زاوی�ة م�ن قلب�ھ ،أو باألحرى منذ تلك األمسیة ،منذ ذلك الیوم
ولكنھا الب�د  ،وال یعرف لھا تفسیرا مادیا ،ماھیتھا فال یعربقعة سوداء  ،مكانھا بالضبط

س��مع  .أن تك��ون ش��یئا یح��ول بین��ھ وب��ین م��ا ی��ؤثر ف��ي اآلخ��رین ویجع��ل دم��وعھم تس��یل
وھن�اك م�ن یق�ول إن  ،وال�بعض اآلخ�ر یق�ول إنھ�ا ش�ائبة ،البعض یقول إنھا نقطة س�وداء

 ،قلبك صخر جلمود ما حن علیّھ المشھورة:ویستشھد باألغنیة  ،القلب نفسھ قـّد من حجر
  القاسي؟أتراه على غرار قلب أبي  أمي؟ترى لماذا ھو یختلف عن قلب  ،وتساءل یوما

المھشمة المركونة ف�ي زاوی�ة م�ن ك�وخھم ح�ین س�مع وال�ده یص�یح  كان واقفا أمام المرآة
 .صھ ابن الكلب بھ:

كلم�ات  ،كلمات ثالث لفظھا أبوه بلھجتھ العامیة حین س�معھ یق�ول مث�ل قل�ب أب�ي القاس�ي
 ،اب��ن الجل��ب أنج��ب لكان��ت:ث��الث ل��و كان��ت ل��دینا الش��جاعة عل��ى نقلھ��ا حرفی��ا بلھجتھ��ا 

وق�ت خ�روج  ،لكوخ وال یعود إلی�ھ إال بع�د العش�اءصرخة مجلجلة جعلتھ یفر ھاربا من ا
 .المقھى إلىاألب 

أال  جدی�دة؟أیصرخ بھذه الصورة ألنھ أضحى یمتلك عقاال وعب�اءة  الجلف؟ما لھذا األب 
بع�د أن أص�بح  ،أم�ا اآلن ،یومھا كانت أمي تستطیع ف�رك أنف�ھ ،جزى هللا الفقر ألف خیر

 .أخذ یصرخ صباح مساء ،یمتلك شیئا من النقود من عملھ شرطیا

لقد كانت أمي محقة في تردیدھا المثل المتداول بین النساء من ان الرجل إذا امتلك مائة  
ل��ذلك كان��ت دائم��ة  .إم��ا أن یت��زوج أو أن یقت��ل وی��دفعھا فدی��ة ،دین��ار فس��یقع ب��ین خی��ارین

  .هللا ال یترس المعلف تبن القائل:التردید للمثل 
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ھایدبارك بلندن ویتحسس الباوندات اإلس�ترلینیة القابع�ة ف�ي ھو اآلن یسیر في حدائق  ھا
انھ وبھذه الباون�دات یفك�ر ف�ي مض�اجعة  ،جیبھ ویردد مع نفسھ هللا ال یترس المعلف تبن

كما كان یس�میھن ج�ده خ�ریبط أب�و اللی�ل  ،مدامات ،من قطنإنھن نساء  .شقراء إنجلیزیة
 علیھ الرحمة.

لم�ا ف�ي الك�الم م�ع ھ�ذه أو تل�ك م�ن بن�ات الع�م أب�و استمر سائرا في ح�دائق ھای�دبارك حا
ناجي ـ كنی�ة االس�تعمار اإلنجلی�زي ف�ي الع�راق ـ وتس�اءل م�ع نفس�ھ : كی�ف یكلّ�م ھ�ؤالء 

انھم  ال یكلفون أنفسھم عن�اء النظ�ر إلی�ھ وھ�و یتمخط�ر مرت�دیا  ،لیزیاتجاإلناإلنجلیز و 
ن س�رقوا الفت�اة الجمیل�ة ابن�ة ھ�م ال�ذی ،آه من ھؤالء المالعین ،أحدث ما أنتجتھ مصانعھم

 ،الت��ي كان��ت تعم��ل خادم��ة ف��ي دار (اإلنجلی��زي ص��احب) لق��اء أج��ر زھی��د ،قریت��ھ س��عدة
ول�م یس�تطع أح�د م�ن أھلھ�ا اللح�اق  ،أخذھا مع�ھ ،بالده إلىاختطفھا الصاحب حین رحل 

 .رغم الخیل السریعة التي كانت لدیھم ،بھ

س��یدفع  ،ان ثم��ن االنتق��ام زھی��د ھن��ا ،ھ��ا ھ��و اآلن بلن��دن وس��یریھم كی��ف یك��ون االنتق��ام
 ،ولكن لعن هللا مرض اإلی�دز ،الباوندات التي معھ أو بعضھا ویحصل على إحدى بناتھم

لندن؟ ولكن مع ذلك علی�ھ أن  إلىمن أین أتى ھذا المرض اللعین؟ ألم یأت إال مع مجیئھ 
 ...واغنم من الحاضر لذاتھ فلیس في طبع اللیالي األمان الخیام:ألم یقل عمر  ،ینتقم

م�ا  ،ألیس األجدر بھ أن یفكر في تعلم لغ�ة الق�وم فائدة؟لم ال یفكر في شيء أكثر  ھذا؟ما 
لندن كي یغتصب بنات قصر بكنغھام لی�تھم باإلرھ�اب وم�ن ث�م  إلىھل جاء  ولسعدة؟لھ 

 بالتج�ارة؟أل�م یفك�ر  ،یش ویعمل ویتاجرانھ جاء لیع ویعدم؟دولة عربیة لیحاكم  إلىیسلم 
ول�دى أبن�اء  ،فلإلنجلیز مصانعھم ومشروباتھم ،لیتاجر مع اإلنجلیز و أبناء األمة العربیة

وال ینقص�ھ ش�يء لك��ي ی�تمكن م��ن  ،جلدت�ھ ال�دنانیر واألم��وال والعق�ول س�ھلة االغتص��اب
ً  ،ذلك إال تعلم اللغة اإلنجلیزیة  ،ء األع�راب الجھل�ةتج�اه ھ�ؤال فسیصبح بواسطتھا عفریتا

فب�دونھا ال  ،علی�ھ أن ی�تعلم لغ�تھم أوال ،وأن ینس�ى ش�قراوات لن�دن ،علیھ أن ینسى س�عدة
فبوساطة اللغة سیس�تطیع التف�اھم م�ع  ،وال حتى العیش ،یستطیع تحقیق شيء من أحالمھ
فھ��م س��یكونون لقم��ة  ،وعل��ى الخص��وص أبن��اء الخل��یج ،اإلنجلی��ز والمت��اجرة م��ع الع��رب

لی��تعلم اإلنجلیزی��ة  ،انھ��م یش��ترون ك��ل ش��يء ،یع��رف م��ن أی��ن تؤك��ل الكت��فس��ائغة لم��ن 
ألم یبدأ الخاشقجي وغیره ھكذا ؟ ألم یكن إعرابی�ا ال یجی�د س�وى … ویصبح امبراطورا 

رك���وب اإلب���ل ؟ لیس���تقر بلن���دن ویتج���ول ف���ي أحیائھ���ا وأزقتھ���ا ول���یجلس ف���ي حاناتھ���ا 
ف�ان م�ن تعل�م  ،ولیدفع لھ�ن لق�اء تح�دثھن مع�ھ ،ومواخیرھا ولیتعلم اللغة حتى من بغایاھا

 .لغة قوم أمن شرھم ـ ھمس في سره ـ ونكح نساءھم إذا كانوا إنجلیزا

                         الكلمات.سیتجول في حي سوھو فعسى أن یتعلم بعض  
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 …  .. باستر ... باى باى.ھلو

 ،م�ھ ف�ي المدرس�ة أی�ام زم�انم�ا تعل إلىإضافة  ،لم یتقن حتى اآلن أكثر من ھذه الكلمات
ت��رى لم��اذا ال  بس��ؤالھ:. وتس��اءل یوم��ا دون أن یجھ��ر .مث��ل ص��باح الخی��ر ومس��اء الخی��ر

 . .. وعلى استعداد ألن أكلم أیا منھم.. فأنا أرید تعلم لغتھم.یكلمونني

 ،. فأن��ا أع��رف ش��یئا م��ن لغ��تكم.. أری��د أن أتح��دث إل��یكم.أیھ��ا الن��اس أری��د أن أتعل��م لغ��تكم
 أتعلمون؟

ومساء الخی�ر إذا ك�ان الوق�ت  ،أستطیع أن أقول لكم صباح الخیر إذا كان الوقت صباحا 
 . .مساء

 …تسمعونني  أال ،أحدثكمأرید أن 

 . ... ال أحد یتحدث ا لیھ...ال أحد یجیب.الكل صامت

 ….. أوالد الـ .صمت.. .صمت

* * * 
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 .في الھواء لتفریق المتظاھریناستلمت الشرطة أوامر إطالق الرصاص 

 ـ كیف عرفت ذلك 

وق�د  ،ـ تحدث بذلك أحد رجال الش�رطة م�ع وال�دي ح�ین ك�ان یش�رب الش�اي ف�ي المقھ�ى
 .لجنة اإلضراب إلىیكون أخبره بذلك كي یتسرب الخبر 

 .ـ إذن البد من اإلسراع وإخبار لجنة اإلضراب بذلك

زقاق صغیر من أزق�ة ش�ارع الوثب�ة جرى ھذا الحدیث في مقھى أبو عادل المنزوي في 
  .المتفرع من شارع الرشید

سأل عادل زمیلھ ال�ذي  الشكل؟ـ ھل تعلم سبب عدم استقامة شارع الرشید وتعرجھ بھذا 
 یدرس معھ في الثانویة الجعفریة المقابلة للزقاق

 !أظن أن السبب عدم وجود آالت ھندسیة

إن  ،المن��ائر كی��ف ھ��ي مس��تقیمة إل��ىأال ت��رى  ،.. إن وس��ائل القی��اس كان��ت مت��وفرة.ـ�� ال
 ،یوم ذاك كان خلیل باشا والي بغداد وقد أمر بشق الشارع ،السبب في ذلك یعود للرشوة

ویھدمون البی�وت الت�ي تق�ع تح�ت مس�ار  ،فكانوا یمدون حبال فوق البیوت لتحدید الشارع
 الحبل.

فك�ان الحب�ل یتع�رج ویغی�ر  ،أخذ األغنیاء یقدمون الرشاوى كي یبعدوا الحبل عن بی�وتھم
 مساره حسب الرشوة مالحقا بیوت الفقراء ومبتعدا عن بیوت األغنیاء.

 فقال: ،وھنا لم یستطع أبو زكي الذي یرشف الشاي بھدوء االمتناع عن التعلیق

فنھره صاحب المقھى أبو ع�ادل لع�دم  ،ثم سعل عدة مرات اآلن؟ـ وھل انتھت الرشاوى 
 محشرج:فرد علیھ بصوت  ،الطبیب لھ بذلك تركھ التدخین رغم نصیحة

ـ�� دعن��ي أب��و ع��ادل أدخ��ن س��جائر تركی��ة وأحرقھ��ا الن��تقم م��ن العثم��انیین ال��ذین أحرقون��ا 
ك�ل األم�ور  ،م�ا ط�ول قھ�وة و ت�تن ،بظلمھم. وردد بعد أن سعل م�رارا الزمت�ھ الش�ھیرة

 تھون.

نھا أب�و زك�ي من�ذ على مبعدة من ھذا المقھى الصغیر یقوم معمل سجائر تركیة التي ی�دخ
 سنوات لم یعد یذكر بدایتھا.
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ونعود للزقاق الذي یقع فیھ المقھى فننظر إلیھ ملیا لنرى البیوت التي تآكلت والت�ي یتك�ئ 
ورغم كونھا بیوتا واس�عة إال أنھ�ا مزدحم�ة ب�النزالء  ،بعضھا على بعض خوف االنھیار

الء الن�زالء ج�اءوا م�ن والكثی�ر م�ن ھ�ؤ ،من نساء وأطفال ال تعرف من م�نھم یع�ود لم�ن
لذلك تجد بعض النسوة منشغالت بإعداد كبة البرغ�ل  ،مدن وقرى تحیط بمدینة الموصل

وبإمكان�ك مش�اھدة النس�اء  ،أو بإعداد الباسطرمة التي اش�تھروا بھ�ا ،التي یبعنھا للمطاعم
الل���واتي یش���تغلن داخ���ل البی���وت الن أبوابھ���ا الكبی���رة ال تغل���ق بس���بب كث���رة ال���داخلین 

 .ارجین منھاوالخ

تنف�تح بواب�ة كبی�رة عل�ى فن�اء  ،الق�ذرة المج�اريبین تلك األزقة التي تنساب وسطھا میاه 
جل�ود ص�فراء مش�دودة  إل�ىیعبق برائح�ة التب�غ الت�ي أحال�ت وج�وه الع�املین ف�ي المعم�ل 

وفي الفن�اء والقاع�ات القلیل�ة ف�ي الط�ابق العل�وي  .على جماجم من عظام خالیة من اللحم
ث�م  ،العمال الذین ینتجون سجائر تركی�ة والت�ي تب�اع علبتھ�ا بأربع�ة وثالث�ین فلس�ا ینحشر

 .نارفعت مؤخرا أسعارھا فأخذت تباع بأربعین فلسا بسبب تغلیف العلبة بالسلوف

                                                      .سأل أبو عادل أحد العمال بانتظام؟ـ لماذا تضربون عن العمل مادامت أجوركم تدفع  

نكد ونكدح النھ�ار  ،ونحن نعمل بنظام القطعة ،مستوى األسعار إلىـ أجورنا تافھة قیاسا 
أی�ة  ،كلھ ونبذل أقصى ما نقدر علیھ من جھود ثم ال نحصل على أكثر م�ن نص�ف دین�ار

                     .هللا یخلیك ،أسرة تستطیع العیش بنصف دینار یا أبا عادل

ط��الب الثانوی��ة الجعفری��ة الت��ي ال تبع��د  ،الس��ند الحقیق��ي إلض��راب عم��ال الس��جائرك��ان  
ً  ،سوى بضعة أمتار عن المعمل ً  وذل�ك الن طلبتھ�ا یمتلك�ون وعی�ا ف�أغلبھم  ،جی�داً  سیاس�یا

وق�د كان�ت ثانوی�ة الجعفری�ة وثانوی�ة األك�راد الفیلی�ة  ،یعملون في النھار ویدرسون مس�اء
لذلك حرصت الحكومات فیما بع�د عل�ى  ،اسیة الھامة ببغدادبباب الشیخ من المراكز السی

                 .إغالق ھاتین الثانویتین

ح�ین أعل�ن العم�ال إض�رابھم وم�ن ث�م  ،1961ع�ام  ،حسبما یتذكر أبو زك�ي ،حدث ذلك
قرروا االعتص�ام ف�ي المعم�ل. كان�ت الالفت�ة البیض�اء الت�ي تعل�ن اإلض�راب معلق�ة عل�ى 

                     .اإلضراب وأحداثھ من ذلكفوجد أبو عادل مقھاه جزء  ،ةبوابة المعمل المغلق

ً  .ـ جاءت سیارة إطفاء الحریق لتفرق جموع المتظاھرین  قال أبو زكي وھو یشرب ش�ایا
   ثانیا في المقھى.

صاح أحد الذین وجدوا فسحة من الوقت للع�ب ال�دومینو. فغم�ز أب�و  ،ـ ھات أربع شایات
ص��احب المقھ��ى إش��ارة یعن��ي بھ��ا ان الالع��ب وجماعت��ھ م��ن رج��ال  إل��ىزك��ي وأش��ار 

 .الشرطة السریة
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قفز بعض  ،حین اقتربت سیارة اإلطفاء من المتظاھرین لترش علیھم المیاه بغیة تفریقھم
الشباب فوقھا واستولوا على خرطوم المی�اه وأخ�ذوا یرش�ون المی�اه عل�ى رج�ال الش�رطة 

 صیحات االستھزاء والتعلیقات الساخرة.    ضج الناس بالضحك وتعالت ،ھنا وھناك

..الج�یش ط�وق المنطق�ة بع�د فش�ل الش�رطة .مساء الیوم التالي وصلت الق�وات العس�كریة
ول�م ینجح�وا ف�ي حم�ل الن�اس عل�ى التف�رق وإنھ�اء إض�رابھم  ،في السیطرة على الموقف

   .وإیقاف المظاھرات والھتافات

ذ الطرق��ات وتحاص��ر الن��اس ب��ین ش��ارع ب��دأت ال��دبابات والس��یارات المص��فحة تس��د مناف��
ش��ارع  ،ف��ي ش��ارع ال یتج��اوز طول��ھ أكث��ر م��ن كیل��ومترین ،الرش��ید وش��ارع الجمھوری��ة

                          .الوثبة

لق��د نھ��ض مت��أخرا بع��ض  ،ل��م یس��تطع أب��و ع��ادل النھ��وض مبك��را ھ��ذا الص��باح كعادت��ھ
اي أمام���ھ وس���ألتھ وض���عت أم ع���ادل الش��� ،وح���ین ترب���ع جالس���ا عل���ى البس���اط .الوق���ت

                             باستغراب:

             أنت؟أمریض  ،ـ ما بالك تأخرت الیوم عن العمل 

                                                   .المقھى الیوم إلىال أذھب  واضح: سوفتناول سیجارة وأشعلھا وقال لھا بصوت 

                                          یمنعك؟ما الذي  لماذا؟ـ 

إن األم�ور تأخ�ذ اآلن منح�ى  ،وقد احتل الج�یش المنطق�ة ،ـ أصبحت المظاھرات خطیرة
                                             .خطیرا

                      .ـ ولكن عادل ذھب لالشتراك في المظاھرات

إنكم ال تفكرون في المتاع�ب الت�ي  الوضع؟كین خطورة أال تدر بالذھاب؟ـ لم سمحت لھ 
   .تواجھنا والمشاكل التي سـنـتعرض لھا مع الحكومة

                                                تمنعھ؟لماذا لم  ،أنت نفسك تعرف انھ یشترك في المظاھرات كل یوم ،ـ أنى لي أن أعلم

 .سأذھب للبحث عنھ ،ق المنطقةفالجیش یطو ،ـ إن األمر مختلف الیوم

ً  ،ش�ارع الوثب�ة إل�ىحین وصل أب�و ع�ادل  ب�القوات العس�كریة الت�ي  وج�د الش�ارع محاط�ا
س��دت جمی��ع الم��داخل بال��دبابات والس��یارات المص��فحة...جیش وش��رطة طوق��وا الجم��وع 

 .منعوھم من الخروج من الطوق المضروب حولھم ،الغفیرة
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ث�م ح��اول اخت�راق ص��ف م�ن الجن��ود  ،ادل م�ع نفس��ھق��ال أب�و ع�� ،نھ�م یبیت��ون أم�راً أالب�د  
إال انھ��م دفع��وه بق��وة فس��قط عل��ى األرض وص��اح ب��ھ عری��ف  ،الش��ارع إل��ىوال��دخول 

 عسكري أكلت وجھھ بثرة كبیرة :                                         

 ..                 .ابتعد من ھنا بسرعة وإال ،ـ الدخول ممنوع

أرج��وكم  ،ف��ي الزق��اق وق��د جئ��ت ألخ��ذ بع��ض األش��یاء م��ن مقھ��ايـ�� أن��ا ص��احب مقھ��ى 
وهللا  ،م�ن دق�ائق قلیل�ة أكث�رأعدكم سوف ال أبق�ى  ،اسمحوا لي بالدخول وسأعود بسرعة

 ..... أرجوكم.العظیم

 ...اذھب ،ذھب من ھنا وال تختلق الحججاـ قلت لك 

نادى على  ،حاصرالشارع الم إلىدار حول الصفوف عدة مرات علّھ یجد منفذا یلج منھ 
                                                                    كالحة:أحد الشباب وسألھ من خلف ظھر شرطي یرتدى بدلة 

                                الجعفریة؟ـ ھل أنت من طلبة الثانویة 

             .                                                  .ـ ال

                                      السجائر؟ـ ھل أنت من عمال 

 .                                                            .ـ ال

                                        عادل ؟ـ ھل تعرف ابني 

 ...ـ ال

الجن��ود وراح یح��دق ف��ي وج��وه  . غمغ��م م��ع نفس��ھ وانتظ��ر خل��ف.إذن لم��اذا أن��ت ھن��اك
                                     .الشباب الممتلئة عنفوانا وتصمیما على مواجھة الدبابات وقوى الجیش والشرطة

م�ا زال ب�ین تل�ك  أم ان�ھ البی�ت؟ إل�ىھ�ل ع�اد  المقھ�ى؟ھل ھ�و ف�ي  ،عادل اآلنأین ابنھ  
                                            الجموع؟

   علیھ:سأنادى  ،ھو یقترب ھا ،حمدا � ،إنھ ھناك

.. ض�اع ص�وتھ ال�ذي ب�دا .أری�د أن أكلم�ك ،اقت�رب من�ي ،تعال ھن�ا ،. ابني عادل.ـ عادل
 ،ول�م یس�تجب لندائ�ھ أح�د. ث�م ح�ل المس�اء ول�م یش�عر بالتع�ب بع�د ،ضعیفا أدراج الری�اح

یع اخت��راق ھ��ذه الص��فوف لیت��ھ یس��تط اختف��ى؟ت��رى أی��ن  ،وم��ازال یبح��ث ع��ن ابن��ھ ع��ادل
س�أل  ،..ظل طوال النھ�ار ی�دور خل�ف الش�رطة والجن�ود كطی�ر مھ�یض الجن�اح.المسلحة

نصحھ أح�دھم باالبتع�اد ع�ن المنطق�ة الن الوض�ع  ،البعض عنھ ولكنھم لم یسعفوه بشيء
الش�ارع عب�ر األزق�ة العدی�دة م�ن جھ�ة  إل�ىوأشار علیھ آخ�ر أن یج�رب ال�دخول  ،متوتر
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ش��ارع الوثب��ة م��ن ھن��اك الن بعض��ھا غی��ر  إل��ىفق��د یس��تطیع التس��لل  ،منطق��ة الش��ورجة
 محروس حراسة مشددة.                                                            

ك�ل ال�ذي یت�ذكره ان الش�ارع ك�ان  ،ال یتذكر اآلن ھل ك�ان یومھ�ا الطق�س ح�ارا أم ب�اردا
ة من مغادرة الشارع. وك�ان عفت�الو ب�ائع یعج بآالف الناس الذین منعتھم القوات العسكری

 ً  ،بینم�ا ك�ان ال�بعض یق�دم الخب�ز والكب�ة ،على الناس الرقي والبطیخ یوزع ما عنده مجانا
 وآخرون أخرجوا معدات الشاي وراحوا یوزعون الشاي والقھوة على الناس. 

 ؟أم ھي تقالید اعتادھا ھؤالء الناس ،ھل ھو إعراب عن مساندة اإلضراب

وف�ي الص�باح الت�الي  ،لم یدغدغ النوم فیھا الجفون إال لماما ،لة بالنقاش واألناشیدلیلة حاف
 إل�ىت�رددت أنش�ودة م�ازال یت�ذكرھا تح�ث الجن�ود عل�ى الوق�وف  ،الىتتع�بدأت األناش�ید 

 فكان ینشد معھم : ،جانب الناس

 .  .إنما الجندي أخونا یا شباب

عل��ى اإلنش��اد رغ��م ك��ل تل��ك  الجن��ود ینظ��رون بدھش��ة ألولئ��ك الش��باب ال��ذین یص��رون
 إل�ىاض�طرت الس�لطات  ،نظرات متعاطفة من الجنود نحو الجم�وع المحتش�دة ،المتاعب

المتظ�اھرین بغی�ة خل�ق ح�اجز نفس�ي  إل�ىإصدار األوامر المش�ددة للجن�ود بع�دم التح�دث 
 .بین الجنود والمتظاھرین

وتعال�ت ، ارالحص�ف�ك  متراصة تح�اولتقدمت الجموع نحو الدبابات العسكریة بصفوف 
 أخرى:مرة  األناشید

 ...إنما الجندي أخونا

. وتنطل�ق .یتقدم الشباب بعزم كي یفتحوا كوة في الجدار الذي تضربھ القوات العسكریة 
رصاصات حاق�دة م�ن أعل�ى س�طح بنای�ة تط�ل عل�ى الش�ارع ك�ان ق�د ص�عد إلیھ�ا بض�عة 

 .رجال من أفراد الشرطة السریة

 ً رف�ع ال�بعض زم�یلھم الش�ھید ف�وق  ،ث�م س�قط آخ�رون ،بدمائ�ھ سقط أحد الش�باب مض�رجا
رؤوسھم وھم یھتف�ون بخل�وده.. ازداد س�یل الرص�اص ودوى البن�ادق الرشاش�ة فاض�طر 

 .األزقة الفرعیة إلىاالنسحاب  إلىالكثیرون 

الن�اقالت  إل�ىفحملتھم الشرطة فیما بع�د  ،تساقط الجرحى على األرصفة ووسط الشارع 
ھ��ة ش��دة وازداد لھی��ب االطالق��ات الناری��ة وب��دأت المالحق��ات . ازدادت المواج.العس��كریة

وأخ�ذوا یطلق�ون الرص�اص  ،الق�بض عل�یھم وألق�واوتبع الجالوزةُ الن�اَس  ،تزداد ضراوة
 .على كل من یقاوم
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   البیوت؟ولكن كم تستوعب ھذه  ،فالتجأ إلیھا العدید من الشباب ،فتحت البیوت أبوابھا

 .من الناس قد یزید عن العشرین شخصا اضطر كل بیت إلي إیواء عدد كبیر

وكانت الشرطة قد أخلت الجرحى واعتقلت اغل�ب  ،وعند حلول المساء ھدأت المالحقات
قضاء لیلة قلقة في بیوت الناس الذین فتحوا أب�وابھم.  إلىاضطر الكثیرون  .الذین قاوموا

 ،مھوریةواستطاع البعض الھرب عبر سطوح الدور التي تقع على مقربة من شارع الج
وف�ي الص�باح  .فالدوریات والحراسة مازالت مشددة على مداخل ومخ�ارج ش�ارع الوثب�ة

بع�د ذل�ك  ،سوق الدھان�ة القری�ب لش�راء الخب�ز والفط�ور إلىسمحوا للنساء فقط بالذھاب 
 ً اقت�ادوا أع�دادا غفی�رة م�ن الرج�ال خ�ارج البی�وت بینم�ا  ،أخذوا یفتش�ون البی�وت بیت�ا بیت�ا

وق�د س�اعد عل�ى ذل�ك قل�ة ع�دد  ،استطاعت بع�ض الفتی�ات االدع�اء ب�أنھن م�ن أھ�ل ال�دار
  .النساء المشاركات في المظاھرة

ث�م ب�دأ الجن�ود  ،أی�دیھم ف�وق رؤوس�ھم ،الجدران في األزق�ة كاألس�رى إلىصفوا الرجال 
وراح��وا  ،ورات المؤی��دة لإلض��راب واآلالت الجارح��ةتفت��یش جی��وبھم بحث��ا ع��ن المنش��

آخ�ر  إل�ى. .. زن�دیق مج�رم..ك�افر... ملح�د.حقی�ر… كل�ب  والشتائم:یكیلون لھم السباب 
 فالكفر والزندقة واإللحاد تھم مجربة منذ القدم. ،العبارات التي شاع إطالقھا

 .االعتقال معسكرات إلىكان أبو عادل من بین الذین حملتھم السیارات العسكریة 

كم��ا  ،الخ��روج م��ن بواب�ة المعم��ل الكبی��رة إل�ىبع�د ذل��ك بأی��ام قلیل�ة ع��ادت س��جائر تركی��ة 
    .عادت الثانویة الجعفریة تستقبل الطالب

 ،ق�رب س�وق الص�دریة ھداره الواقع�ة ف�ي القش�ل إل�ىالیوم أطلق�وا س�راح أب�و ع�ادل فع�اد 
 استقبلھ معارفھ في الزقاق بوجوه واجمة حزینة: 

 المدة؟كنت طوال ھذه  ـ أین

  األیام؟ـ أین اختفیت كل ھذه 

 ...ـ لماذا أنت

 ...الىیتعوالنواح  ،شاھد عددا من أقاربھ ومعارفھ یزدحم بھم الدار

 قال لھ حسین الحداد وھو یعانقھ باكیا... ،ـ البقاء في حیاتك أبو عادل

      .لقد استشھد عادل في شارع الوثبة 

*   *   * 
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والعجی�ب ف�ي ال�ذكریات  ، یملك المرء أحیان�ا إال أن یس�تعید ذك�رى بع�ض م�ن یع�رفھمال
أنھا تزداد ازدحاما ف�ي رأس�ي كلم�ا اتس�عت المس�افات بین�ي وب�ین تل�ك المدین�ة الص�غیرة 

ولطالما سألت نفسي بصوت ع�ال ع�ن س�بب  .ذات صیف فوق بساطھاالتي سقط رأسي 
وأردد ق�ائال  ،مرددا وشوش�ة ال أتب�ین كلماتھ�ا فتھتز  طبلة أذني لصفیر یھمس فیھا ،ذلك

إن األح��داث المتش��ابھة تل��د تل��ك ال��ذكریات الن م��ا یج��رى الی��وم ش��بیھ بم��ا ك��ان یج��رى 
في تلك السنوات التي كنا ننام فیھا وحكایات الطنطل و السعالة تن�ام معن�ا عل�ى  ،باألمس

مصائرنا التي لم تكن تنفع أیام كان اآلباء ینظرون إلینا بإشفاق خوفا على  ،وسادة واحدة
الرجل الوحید في سوق مدینتنا الذي یس�تطیع درء ك�ل األم�راض  ،معھا تمائم السید علي

ورس��م أش��كال غریب��ة عل��ى  ،واألخط��ار بواس��طة كتاب��ة  بع��ض اآلی��ات بحب��ر الزعف��ران
وم��ع ذل��ك اس��تطاعت  ،فتغلفھ��ا األم بقطع��ة م��ن قم��اش وتعلقھ��ا عل��ى أكتافن��ا ،ورق��ة مثلث��ة

 العجوز المعصوبة الرأس أن تقول أمام حشد من النساء : 

 الن حرزه ال ینفع أبداً.  ،هللا ال یعطیھ للسید علي ویكسر رقبتھ 

  .إن ابنھا الوحید لم یتماثل للشفاء من الرمد الذي أتلف عینیھ

ف�ي ن�ار المنقل�ة  وإلقائھ�اكان الخال ھو الشخص الوحید الذي یستطیع تمزیق تلك التم�ائم 
فتلطم األم خدھا المنیر تح�ت وھ�ج  ،المتوھجة ویقول عنھا إنھا ترھات ال تنفع وال تضر

 ،نث�ر حفن�ة م�ن البخ�ور عل�ى الن�ار لیتص�اعد دخ�ان أب�یض عط�ري إلىالفانوس وتسرع 
 فتتمتم:

ویل�ي علی�ك  الخال: إلىوتضیف ملتفتة  .یا دافع البالء یا هللا ،هللا و أكبر…  ما شاء هللا 
 ...من غضب المالئكة الصالحین یا زندیق

ث�م  ،وبعد شرب القلی�ل م�ن الش�اي ولف�افتین م�ن التب�غ تنھ�ال ش�تائم الخ�ال عل�ى الحكوم�ة
فتقف�ز الج�دة لتحم�ل س�طل الم�اء وتھ�رع  ،یسرد لنا أخبار التظاھرات وإضراب الس�جناء

رج�ل  ،خل�ف الس�ري سطح الدار لترمي ماءه في الزقاق وتتطلع باحث�ة ع�ن صاعدة إلى
ث�م ال  ،الحكومة الذي یتلصص وینصت من وراء الجدران الطینیة لیسمع ما یدور خلفھ�ا

 تلبث عائدة محذرة مدمدمة: 

 … خلف ھذا الحیة المسمومة ابن الـ 

ترى كم كان یبعد الس�جن ع�ن دار  تتساءل:رغم كل تلك الذكریات تبقى الذاكرة العجفاء 
وال�ذي ع�رف بنزالئ�ھ  ،ذي ك�ان الخ�ال یس�میھ فن�دق الفق�راءذل�ك الس�جن ال� العتیدة؟الجد 
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الس��جن ال��ذي ح��ل فی��ھ ذل��ك  ،األش��داء ال��ذین تح��دوا الحكوم��ة وأعلن��وا إض��رابھم الش��ھیر
كان یرید إس�قاط الحكوم�ة ی�وم ك�ان الكثی�ر م�ن الن�اس ال  ألنھالرجل الذي صعد المشنقة 

 .. .یستطیعون فك رموز رسالة یأتیھم بھا حمید البوسطجي

 ،اقتحام��ك وإط��الق س��راحھ وم��ن مع��ھ م��ن الس��جناء ك��م ك��ان س��ھالً  ،. أیتھ��ا الج��دران.واه
   ... ماكو قیادة.ولكن آخ  وألف آخ

ثم حل ذلك المساء الذي ال یستطیع الرجل نسیانھ وال�ذي یط�ل ب�ین آون�ة وأخ�رى یرتس�م 
ف�ق األ إل�ىالس�ماء لیت�ذكر تل�ك الس�نوات ح�ین ك�ان ینظ�ر  إل�ىواضحا بشدة أمامھ فینظر 

سماء أرجوانیة زادھ�ا  .بحثا عن ھالل العید الذي اختفى في السماء وعصى على الرؤیة
 یالھا من سماء أخاذة...حمرة قانیة وصفرة شاحبة: ،غبار الصیف احمرارا

ص�فاء ك�ي ن�رى ھالل�ھ  أكث�رأال یس�تطیع هللا أن یجعلھ�ا  ج�دتي؟ـ لم تبدو السماء ھكذا یا 
 غدا؟ونحتفل بالعید 

 حاد:ا الواھن والذي ال یخلو من رنین أتاني صوتھ

قتلوا األبریاء في ذلك الس�جن الكبی�ر وتل�ك ھ�ي دم�اؤھم تنتش�ر  ألنھمـ إنھا حمراء بابني 
 .في السماء وتصبغھا بھذا اللون األحمر

وبقی��ت أح��دق ف��ي الس��ماء بحث��ا ع��ن ھ��الل العی��د ك��ي أرت��دي  ،ل��م أس��تطع فھ��م م��ا تق��ول
. إذ كی�ف تنتش�ر .ولكن لغز ال�دماء ظ�ل یحیرن�ي ،خالتي الدشداشة الجدیدة التي أتتني بھا

في السماء وأیة سیارة رش تستطیع رفعھا ورش�ھا ف�ي ھ�ذا األف�ق المترام�ي ال�ذي یخف�ي 
   العید؟ھالل 

الیوم وأنا أستعید تلك األح�داث وأرق�ب األف�ق األرج�واني أرى األی�ام تعی�د نفس�ھا وأذك�ر 
  حوار:آخر ما دار بیني وبین خالي من 

 السجناء؟ماذا قتلوا ـ ل

 .یریدون إسقاط الحكومة ألنھمـ 

 ؟!ـ وھل یستطیعون

*   *   * 
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وش�جعني عل�ى الخ�روج  ،ذل�ك يّ نھضت الیوم مبكرا رغم عدم ارتب�اطي بعم�ل یح�تم عل�
ص��فاء الس��ماء وزرقتھ��ا المنبس��طة عل��ى مدین��ة تی��زى اوزو النائم��ة ب��ین  ،الش��ارع إل��ى

 ،قررت تناول آخر فنجان قھ�وة ل�ي بمقھ�ى فن�دق عم�راوة .األمازیغأحضان جبال قبائل 
. أردت أن .الفندق الفخم الرابض على سفح جبل البلوى حیث بإمكانك رؤیة المدینة كلھا

 ألقي علیھا نظرة وداع أخیرة قبل أن أغادرھا. 

   فاجأني:بادرني دمحم الذي كان یحتسي البیرة بسؤال 

 سنتین؟ظ أنفاسھ منذ ستسافر وجواز سفرك لف ـ كیف

 .ـ سأجد طریقة أحییھ فیھا

 .فعلق وھو یبتسم قائال: یحیي العظام وھي رمیم

قب�ل رحیل�ي م�ن الجزائ�ر  األیام األخیرةقضاء  عزمي علىأما حین أخبرت زمیلتي عن 
 وقالت:  إلىفقد تطلعت  ،في أحد فنادق برج الكیفان

   العاصمة؟ـ ألیس من األفضل أن تقضیھا في أحد فنادق 

 .ثم أني حفظت معالم العاصمة عن ظھر قلب ،ألنھا مزدحمة جدا .ـ ال أعتقد ذلك

   مطول:تقدیم جواب  إلىعادت وسألتني بفضول دفعني  الكیفان؟ـ ولكن لماذا برج 

كم�ا أنھ�ا قریب�ة م�ن المط�ار مم�ا  ،تق�ع عل�ى س�احل البح�ر ،ـ ألنھا منطق�ة س�یاحیة ھادئ�ة
نحن مجموعة من األصدقاء ال�ذین س�نغادر مع�ا  ،وقد اتفقنا ،یسھل علینا اللحاق بالطائرة

 .على اإلقامة والتجمع ھناك قبل رحیلنا

وح�ین دخل�ت بھ�و  ،س�ألت ع�ن الفن�دق فوص�لتھ عص�را ،وصلت برج الكیفان بعد الظھر
موظ����ف  إل����ىش للق����ائي وق����دمني فھ���� ،الفن����دق ش����اھدت باس����ل ف����ي ص����الة االس����تقبال

 أس�الھ:وقال قبل أن  ،ثم جلسنا فأشعل سیجارة وطلب لي فنجانا من القھوة ،االستعالمات
 .وھما على وشك العودة ،شاطئ البحر إلىلقد ذھب جواد مع عقیل 

 .غرفتي وسنلتقي بعد عودتھما إلىسأصعد  ،ـ حسنا

وظھ��ر  ،ال��ذي افترش��ھ الن��استط��ل الغرف��ة الت��ي ص��عدت إلیھ��ا عل��ى س��احل ب��رج الكیف��ان 
وقب�ل أن یختف�ي  الس�فر یش�تد عن�دي. إل�ىالبحر ممتدا نحو أفق ساحر بعید جع�ل الحن�ین 

قرص الشمس في میاه البحر الزرقاء كنا قد تحلقنا حول مائدة تناثرت فوقھا بضع قناني 
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وم�ا أن  ،من الشراب وعدة صحون من سمك الروبیان.. ثم تنوعت األحادی�ث وتش�ابكت
   قائال:قیل ومد یده لیرفع كأسھ حتى بادره باسل صمت ع

ـ أعتقد أن األیام القلیلة التي سنقضیھا في ھذا الفندق س�تكون أجم�ل ل�و اس�تطعنا تمض�یة 
   .لیالینا بلعبة تلھینا

   .ملعون لھ یا..  أتحفنا بما تخطط .أكید عندك اقتراح مشاغب ،. نعم.ـ نعم

ً فأضفت  ،علق جواد بسرعة معقبا على اقتراح باسل    :مداعبا

 ؟أم محیبسـ ھل ترید منا أن نلعب بوكر 

ھ��ذه الم��رة اقتراح��ي ج��اد وھ��ادف ك��اقتراح عقی��ل عل��ي ب��الزواج م��ن م��دیرة  ،. ال.ـ�� ال
 .المدرسة الثانویة ألنھا غنیة

ھ�ات م�ا عن�دك. ق�ال عقی�ل ذل�ك  ،ال زواج وال ط�الق ،ـ یبدو ع�دم نف�ع أي اقت�راح مع�ك
 طارئة:فخطرت بذھني فكرة  ،قشورھا روبیان معوھو یلتھم سمكة 

ال��وطن قب��ل س��نتین م��ن أج��ل  إل��ىس��معت أن ص��دیقنا ری��اض ع��اد  ،ـ�� عل��ى ذك��ر ال��زواج
 .ربما تزوج اآلن ولكني ال أعرف أخباره ،الزواج

إن قصة زواج ریاض قصة  وأضاف:  .صاح عقیل .. ال أصدق.ال  ریاض!!؟ـ یتزوج 
 یقول:فسارع باسل  .ال تنتھي ،طویلة

أقت�رح أن تح�دثنا ـ  ،ال یوجد أحس�ن م�ن ھ�ذا الموض�وع ،حضر الماء وبطل التیممـ إذن 
  وأضاف:فأیده جواد  .ـ عن ریاض وحكایات زواجھ التي تعرفھا يّ إلىوأشار 

وم��ا دم��ت أن��ت مص��در حكای��ات زواج  ،ـ�� اآلن أس��تطیع تأیی��د اقت��راح باس��ل ب��ال تحف��ظ
   .ریاض فعلیك أن تقص لنا القصة كاملة

فحول��ت وجھ��ي یمین��ا  ،باس��تفزاز إل��ىص م��ن األم��ر ولك��ن عی��ونھم تطلع��ت حاول��ت ال��تمل
 ،س�أروى لك�م ك�ل م�ا أع�رف ھ�ذه اللیل�ة ،حس�نا والق�ول:وشماال فلم أجد بدا من اإلذعان 
م�ا دمن�ا ف�ي ھ�ذا  ،علیھ أن یرویھ لن�ا ف�ي اللی�الي القادم�ة ،وعلى كل من یعرف عنھ شیئا

  .الفندق وحتى نسافر

فكانت ھذه الحكایات التي جمعتھا ولكني نسیت ت�واریخ  ،االقتراحوافق الجمیع على ھذا 
 .أحداثھا

* * * 
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 مارك�ةاعتاد ریاض الجلوس مساء كل ی�وم بمقھ�ى أب�و حل�ومي ببغ�داد وت�دخین س�یجارة 
إال أن��ھ اس��تبدل س��یجارتھ من��ذ أس��بوعین  ،الجمھوری��ة وش��رب الش��اي رش��فة إث��ر أخ��رى

فكان ھذا األمر مشجعا لزمالئھ كي یتھموه بمحاول�ة الظھ�ور  ،ى ذات فلتربسیجارة أخر
ودع��م ذل��ك ص��دیقھ س��رحان بقص��ة مفادھ��ا أن ری��اض ك��ان ی��دأب من��ذ  ،بمظھ��ر عص��ري

 ،فقد كان یعیش بمدینة صغیرة ت�دعى قلع�ة س�كر ،صباه على تقلید أبطال السینما الغربیة
ب من�ھ أن یحل�ق ل�ھ ش�عر رأس�ھ الح�الق وطل� إل�ىوك�ان أن ذھ�ب یوم�ا  ،حیث ولد ھناك

ولما كان الحالق  .وكانت تلك التسمیة قد شاعت حدیثا بسبب األفالم السینمائیة ،سبورت
لذا اضطر ریاض أن یعرض أمامھ صورة اقتطعھا م�ن  ،ال یعرف ما تعنیھ تلك التسمیة

فم��ا ك��ان م��ن  .للمث��ل ج��یمس دی��ن ك��ي یق��ص ش��عره عل��ى غ��رار ش��عره إح��دى المج��الت
 ،ألنھ ظن أن الصورة لفتاة متبرجة ،الحالق إال أن یأخذ الصورة ویمزقھا ویشتم ریاض

   الواحد:ثم شد ریاض من شعره وقال لھ بالحرف 

 .شعرك من جذوره نمرة صفر ألحلقنمثل ھذه الترھات  إلى لو عدت ،ـ   وهللا

ولكن�ھ  ،ي شاي أب�و حل�وميأما اآلن فھو یعرف أنھ من مدمن ،كان ذلك منذ سنوات بعیدة
ال یعرف لم اعتاد المرور صباح كل یوم على دكان الحاج زبالة الواق�ع ف�ي الحیدرخان�ة 

الج��بن األب��یض ال��ذي یبیع��ھ  س��ندویشلیش��رب كأس��ا م��ن عص��یر الزبی��ب األس��ود ویأك��ل 
  .الحاج زبالة بسعر زھید

رة م��ن الش��ربت وی��تلمظ بالرش��فة األخی�� الس��اندویشك��ان یتجش��أ ث��الث م��رات بع��د إكمال��ھ 
 بتلذذ كبیر.

فك�ان یق�ول إن ذل�ك م�ن تناقض�ات  ،ولم یكن زمیل�ھ س�رحان یت�رك ذل�ك یم�ر دون تعلی�ق
تمام��ا مث��ل السیاس��ة ف��ي  ،ف��اقتران عص��یر العن��ب م��ع الزبال��ة جم��ع ب��ین نقیض��ین ،بغ��داد

 أما استعمار وملك أو جمھوریة ودكتاتور. ،العراق

ك�ل ص�باح ش�ربت الح�اج وك�ل مس�اء  ،عجیب�اكان إفطار الحاج زبال�ة یبع�ث فی�ھ نش�اطا 
 .شاي أبو حلومي وسیجارة بغداد

ف�ان موق�ع المقھ�ى  ،یمتاز مقھ�ى أب�و حل�ومي بمی�زات ال تق�ل ع�ن الم�ذاق الخ�اص لش�ایھ
كم�ا أن  ،وھو قری�ب م�ن ب�اب المعظ�م والكلی�ات والمعاھ�د ووزارة ال�دفاع ،یتوسط بغداد

جعل��ت ل��ھ ش��ھرة  ،ائھ وزب��ائن المقھ��ىالحكای��ات الطریف��ة الت��ي یقص��ھا أب��و حل��ومي لجلس��
 .ومیزة یتمیز بھا عن بقیة المقاھي
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یجل��س خل��ف منض��دة ص��غیرة فوقھ��ا ص��ینیة  ،أب��و حل��ومي المتجلب��ب بعب��اءة فضفاض��ة
حول��ھ  ،عل��ى أریك��ة خش��بیة (تخ��ت) ویتك��ئنحاس��یة رص فوقھ��ا بع��ض النق��ود المعدنی��ة 

تمام�ا مث�ل مجل�س راوی�ة م��ن رواة  ،بع�ض رواد المقھ�ى یح�دثھم ویق�ص عل�یھم حكایات��ھ
 .حكایات ألف لیلة ولیلة

بانتباه جلسائھ من خالل حكایاتھ المبالغ فیھا والتي تتجاوز حدود  حلومي یستأثركان أبو 
 ،الص��دق والك��ذب مثلم��ا تتج��اوز الط��ائرات ح��دود بل��داننا لترم��ي ق��ذائفھا عل��ى رؤوس��نا

ویتربعون عل�ى عروش�ھم ویعّم�رون  ،فیتشدق حكامنا بعد ذلك بالبطولة والنصر المؤزر
   .فیھا عمر نوح

 إل�ىإن الباش�ا ـ یقص�د رئ�یس ال�وزراء ن�وري الس�عید ـ ج�اء م�رة  یوم�ا:قال أبو حل�ومي 
ألن ضیوفھ اإلنجلی�ز أص�روا  ،بیتھ في ساعة متأخرة من اللیل یطلب قنینة عرق مستكي

 ...على طلب العرق رغم وجود أنواع المشروبات اإلفرنجیة لدیھ

ألن�ھ ل�م یك�ن  ،ف�ي البح�ث ع�ن الع�رق المس�تكي حكایة مغامرتھیقص  ،اح أبو حلوميور
أن یق��تحم مخزن��ا مغلق��ا لیأخ��ذ من��ھ ص��ندوق  إل��ىفاض��طر  ،یح��تفظ ھ��و أیض��ا بش��يء من��ھ

 ،فح��دثت معرك��ة مش��ھودة بین��ھ وبی��نھم ،حاص��روه وطوق��وه ،وح��ین تنب��ھ العس��س .ع��رق
ولك��ن أب��و حل��ومي  ،لش��رطة أیض��االت��ي اش��تركت فیھ��ا ا ،واش��تعلت االطالق��ات الناری��ة

بی�ت الباش�ا  إل�ىثم أخ�ذ ص�ندوق الع�رق وذھ�ب ب�ھ  ،وأردى بعضھم قتلى ،انتصر علیھم
  .من الجمرالذي كان بانتظاره على أحر  ،نوري السعید

 ً كما كان دائم التردید لحكایتھ التي  ،على حضور مجلس أبو حلومي كان ریاض حریصا
كنا ثالثة أشخاص  وقال:الصید  إلىرواھا قبل لیلة عید الفطر. فقد روى حكایة خروجھ 

فطاردناھا وذھ�ب ك�ل واح�د من�ا إث�ر غ�زال  ،فشاھدنا قطیعا من الغزالن ،نسیر في غابة
ت ب�ھ فذبحت�ھ وع�د ،وطاردت أنا غزاال حت�ى تمكن�ت م�ن ص�یده ،من القطیع الذي تشتت
.. (ھنا .واضعا فخذا على كتفي األیمن وفخذا على كتفي األیسر ،حامال إیاه على ظھري

 ،ف��انقطع حب��ل الحكای��ة ،وجل��س معھ��م ،عل��ى الحض��ور وس��لمدخ��ل أح��د رواد المقھ��ى) 
أخ��ذ الحاض��رون یحی��ون الق��ادم الجدی��د بالتحی��ة  .الحكای��ة الت��ي ك��ان یرویھ��ا أب��و حل��ومي

 ...ثم طلب شایا من النادل ،ھو علیھم .  ورد.هللا بالخیر المعھودة:

(أب��و  طل��ب أح��د الجالس��ین م��ن ،س��ماع تكمل��ة الحكای��ة إل��ىولم��ا ك��ان الجمی��ع ف��ي ش��وق 
 .حلومي) أن یكمل حكایتھ من حیث انتھى

 نسي الحكایة وموضوعھا : أین انتھیت ؟ ألنھاستفسر منھم  
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وفخ�ذا آخ�ر عل�ى  ،وضعت فخ�ذا عل�ى كتف�ك األیم�ن كتفیھ: إلىفأجابھ أحدھم وھو یشیر 
 .كتفك األیسر

فض�رب عل�ى ذقن�ھ وھ�ز رأس�ھ  ،ظن أبو حل�ومي أن�ھ ك�ان یق�ص عل�یھم حكای�ة فاض�حة 
  ... وأكملت اللیل نكاحا حتى الصباح. الحكایة:وقال مختتما 

أم�ا ھ�و فحس�بھم  ،ضج الحاضرون ضحكا للمأزق الذي وقع فیھ أبو حل�ومي م�ع الغ�زال
 ،یضحكون لطرافة الحكایة. ثم أصبحت عبارتھ تلك (حتى الصباح) الزمة یتن�درون بھ�ا

بل كان أحیانا یب�ادر أص�دقاءه بھ�ا ح�ین یلق�اھم ب�دال م�ن  ،وكان ریاض یختتم بھا أحادیثھ
 التحیة والسالم. 

فتاة جمیل�ة. فالتقى  ،مقھى أبو حلومي إلىمساء أحد األیام الدافئة كان ریاض في طریقھ 
واستطاع ھو  ،فتوقفت شھرزاد محاصرة بإحراج شدید ،إلیھا بدھشة نظر ،أمامھاتوقف 

وال�ذي أس�متھ ش�ھرزاد  ،التخلص من الموقف ح�ین ت�دحرجت الكلم�ات م�ن أنف�ھ الطوی�ل
 .فیما بعد سیرانو دى برجراك 

   فاطمة؟. ألست .ـ مساء الخیر 

 .ـ قدیمة

ثم أخرج علبة سجائره وأعادھ�ا  ،یلھ ومسح جبھتھفأخرج مند ،واحتار كیف یكمل حدیثھ
  رخیم:وقالت بصوت  ،فتداركت شھرزاد الموقف ،جیبھ إلى

وأن��ا اس��كن القس��م ال��داخلي  ،ل��ي أن أخب��رك ب��ان اس��مي ش��ھرزاد ول��یس فاطم��ة ـ�� اس��مح
 فھل تسمح لي بالمرور یا حضرة التمثال الواقف في طریقي ! ،المقابل

 لھا:ھمھم یقول 

   .. طالب في السنة األخیرة بكلیة القانون.. أنا ریاض.عفوا. .ـ تشرفنا

فاس�توقفھا وق�ال  ،وأرادت المضي ف�ي طریقھ�ا ،ضحكت شھرزاد فبانت أسنانھا اللؤلؤیة
   لھا:

 . أرید أن أتحدث إلیك..ـ سأنتظرك قرب الباب غدا الساعة الرابعة

ل ی��وم ك��ي یلتق��ي من��ذ ذل��ك اللق��اء اعت��اد ری��اض االنتظ��ار ق��رب القس��م ال��داخلي عص��ر ك��
فأص��بح م��دمنا عل��ى ش��ربت الح��اج زبال��ة وش��اي أب��و  ،المقھ��ى إل��ىش��ھرزاد قب��ل ذھاب��ھ 

 حلومي وانتظار شھرزاد.
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وبع�د ع�ام أو نح�و ذل�ك ق�رر ری�اض  ،وبسرعة لم یتوقعھا أصبحت عالقتھ وطی�دة معھ�ا
 فعلق سرحان على ذلك بسرعة قائال إنھ الق�رار الوحی�د ال�ذي اتخ�ذه ری�اض ،الزواج بھا

 .وھو یعلم أنھ غیر قابل للتحقیق تماما مثل قرارات الحكومة

 ،كلف ریاض أخت�ھ س�امیة بالس�عي ف�ي موض�وع ال�زواج ل�دى أس�رة ش�ھرزاد وزی�ارتھم
 .وبإمكانھا أن تقدم صورة حسنة عنھ ،فھي تعرف عنھ كل شيء

 طلب والدھا التریث حتى یتخذ قراره بعد أن یتع�رف ،وحین طلبوا ید شھرزاد من أھلھا
ومنذ ذلك الیوم دأب األب في السؤال عن ریاض واس�تقى بع�ض  .على ریاض عن كثب

وكانوا لسوء الحظ من جماعة الحكوم�ة والت�ي كان�ت ت�بغض  ،المعلومات من طلبة كلیتھ
فق�رر وال�د ش�ھرزاد الملت�زم بص�یامھ وص�التھ  ،فاتھموه باإللحاد وش�رب البی�رة ،ریاض

 .عدم الموافقة على الزواج

 سأل ریاض شھرزاد بأسى. ھذا؟ن مع والدك في قراره ـ ھل تتفقی

ني غی�ر مقتنع�ة بھ�ذا ال�رفض وس�أحاول جھ�دي أن أقن�ع أم�ي ك�ي أـ ك�م م�رة أؤك�د ل�ك ب�
 تساعدنا على تغییر موقف أبي.

 مسعاھا؟ـ وھل ستنجح أمك في 

 ھكذا؟ـ لم أنت متشائم 

األب وثنی��ھ ع��ن  إلقن��اعاس��تمرت عالق��ة ری��اض وش��ھرزاد وأع��ادوا الك��رة والمحاول��ة  
 .إال أن المحاولة باءت بالفشل ثانیة ،موقفھ الرافض

وكما كان متوقعا اضطربت أحوال البالد السیاسیة وشددت الشرطة السریة الخناق عل�ى 
ول�م یس�لم ری�اض  ،الناس وازداد اإلرھاب وشاع اختفاء الناس واختط�افھم م�ن الش�وارع

 .تقال تعرض خاللھا ألن�واع التع�ذیبمن موجة االعتقاالت تلك فأمضى بضعة شھور مع
ولما لم یحصلوا منھ عل�ى اعت�راف باالنتم�اء ألي ح�زب سیاس�ي أطلق�وا س�راحھ بع�د ان 

 .وقع على تعھد یقضي بإعدامھ ان ثبت انتماءه ألي حزب سیاسي خالف حزب السلطة

 ...قال ریاض لشھرزاد .ـ یجب أن أغادر بغداد بأسرع ما یمكن

  ب؟ستذھأیة محافظة  إلىـ 

 .الخارج إلىـ سأغادر 

 ...؟ـ وأنا

 .ـ یجب أن أختفي بعض الوقت ریثما تنفرج األمور
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 ..  .ـ ولكن

. ال أری�د أن تبق�ى ص�ورة دموع�ك .. دعین�ي أودع�ك دون دم�وع.ـ سأكتب لك باس�تمرار
 .... ابتسمي.أمامي

* * * 
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ولكن�ھ ك�ان یش�عر باالطمئن�ان  ،التي قطعتھا الط�ائرة وال س�رعتھالم یكن یعرف المسافة 
 .كلما ابتعدت الطائرة عن بغداد

الح�زن الن�ھ یف�ارق بل�ده ال�ذي ل�م  ،فھو یشعر بالحزن والفرح معا ،شعور مأساوي ینتابھ
أما الف�رح فألن�ھ یبتع�د ع�ن ذئ�اب الش�رطة الس�ریة وأقبی�ة  ،یخطر ببالھ أنھ سیغادره یوما

 التعذیب.

ج�رب أن  ،سترجع شریط األیام القلیلة السابقة لسفره وطریقة حصولھ على ج�واز س�فرا
 اجتی��ازه نق��اط.. ال یس��تطیع تص��دیق .یغم��ض عینی��ھ وینس��ى األی��ام المرعب��ة الت��ي عاش��ھا

 المخابرات!!التفتیش في المطار والنجاة من براثن كل ھؤالء الشرطة ورجال 

وح�دق ف�ي ص�ورتھ المثبت�ة ف�ي ج�واز  ،ةحین أخذ الشرطي جواز س�فره وبطاق�ة الط�ائر
ارتس�مت عل�ى وج�ھ ری�اض ابتس�امة  ،السفر ومن ثم رفع بصره لیحدق ف�ي وجھ�ھ ثانی�ة

الضابط القابع في  إلىوبعد أن سلم الشرطي الجواز والبطاقة  ،باھتة ال تفصح عن شيء
وأص�بحت ال�دقائق بطیئ�ة  ،اعتقال�ھ إل�ىحسب ریاض أن األمر سیفض�ي  ،مكتبھ الصغیر

رغ���م أن الش���رطي ع���اد وس���لمھ أوراق���ھ وأش���ار إلی���ھ بی���ده ك���ي ی���دخل قاع���ة الم���رور 
ترى أكان�ت تعوی�ذة أم ترنیم�ة حفظھ�ا من�ذ  ،فغمغم بكلمات ال یفقھ لھا معنى (الترانزیت)

 .صورة الرئیس المعلقة على جدار المطار إلى. أم أقذع سباب یوجھھ .صباه

ي ب�دت بیض�اء متوھج�ة تح�ت أش�عة صحا من غفوتھ في مط�ار العاص�مة الجزائری�ة الت�
الش��مس المش��رقة وكأنھ��ا جم��ل أب��یض یط��ل برأس��ھ عل��ى المی��اه الزرق��اء للبح��ر األب��یض 

 .المتوسط

خرج م�ن المط�ار فوج�د نفس�ھ لوح�ده ف�ي الش�ارع ال أح�د  ،بعد األسئلة وتفتیش الجمارك
 .ینتظره

  أین؟ إلى التاكسي:حین سألھ سائق 

 .لفنادق المناسبةأحد ا إلىطلب منھ ریاض أن یأخذه 

فرد علیھ  ،وقف أمام مسؤول استعالمات الفندق وسألھ عن حجرة یقضي فیھا بضع لیال
  .ال توجد حجرة فارغة الجواب:فبادر أحد الواقفین وترجم لھ  ،بفرنسیة لم یفھمھا
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فاستطاع بعد مش�قة الحص�ول عل�ى مك�ان متواض�ع قض�ى فی�ھ  ،استفسر عن فندق قریب
وعل�م أن العدی�دین م�ن  ،بعض المع�ارف فاستض�افوه عن�دھم إلىدھا أیاما قلیلة تعرف بع

ھ��ذا البل��د البعی��د حت��ى  إل��ىأمثال��ھ ف��روا بطریق��ة أو ب��أخرى م��ن مخال��ب النظ��ام ووص��لوا 
وان ال�بعض م�نھم ل�م یس�تطع العث�ور عل�ى مك�ان ین�ام فی�ھ  ،أصبحوا ظاھرة ملفتة للنظ�ر

 .مةقضاء اللیل في الحدائق أو الحمامات العا إلىفاضطر 

ك�ان یس�كن لوح�ده ش�قة  ،أحد معارفھ فاستقبلھ ببرود ظ�اھر إلىوما زال یذكر یوم ذھب 
إن ھ��ؤالء  یق��ول:مم��ا ح��دا ب��أبي علی��وي أن  ،یك��ن مس��تعدا الستض��افتھ لكن��ھ ل��م ،ف��اخرة

قضوا سنوات طویلة یدرسون فیھا على حس�اب المنظم�ات  ألنھمعاشوا منعمین مرفھین 
 واآلن ،حت�ى حص�لوا عل�ى الش�ھادات العلی�ا ،السیاسیة واألح�زاب ف�ي ال�دول االش�تراكیة

تراھم یرفضون تقدیم ید المساعدة لعشرات المعارف الذین یقض�ون اللی�الي عل�ى قارع�ة 
 الطریق بعیدا عن الوطن.

للعم�ل وحص�ل عل�ى س�كن یبع�د بع�ض الش�يء ع�ن  بعد العدید من المحاوالت وجد مكانا
ول��م تك��د تمض��ي بض��عة ش��ھور عل��ى اس��تقراره حت��ى ب��دأت أنب��اء اش��تعال أوار  .المدین��ة

وش���یئا فش��یئا انقطع���ت  ،الح��رب ب��ین وطن���ھ وإی��ران تم���أل الص��حف ونش���رات األخب��ار
ی�ر االتصاالت والروابط بینھ وبین األھل واألقارب الذین تبعثروا بین المدن المقدسة وغ

 .المقدسة

یعاني الوحدة ف�ي  ،وجھھ في المرآة فیجد عالمات الحزن مرتسمة أمامھ إلىھاھو ینظر 
مخیلت��ھ ب��ین الح��ین واآلخ��ر  القلع��ة) فتع��اودمن��زل ن��اء یبع��د آالف األمی��ال ع��ن مدینت��ھ (

. ح�اول التخفی�ف م�ن أعب�اء .ذكریات األیام الجمیلة التي قضاھا ف�ي تل�ك األزق�ة المترب�ة
فنال��ت  ،ف��ي ت��دوین مالحظات��ھ ع��ن الواق��ع الجدی��د ال��ذي ب��دأ یعیش��ھ وی��راهوحدت��ھ فأخ��ذ 

) الت�ي غومش�كلة قبائ�ل البرب�ر (االم�ازی ،اھتمامھ مظاھر الدیمقراطیة في الحیاة السیاسیة
یط��البون  غم��ازیإذ أن قبائ��ل األ ،كان��ت مث��ار ج��دل ونق��اش بین��ھ وب��ین العدی��د م��ن زمالئ��ھ

مطالبھم آذانا صاغیة من لدن السلطات المتعاقبة منذ  بحقوقھم الثقافیة والسیاسیة وال تجد
فكانت انتفاضة نیسان (أبریل) التي أرادت القبائل فیھا إسماع ص�وتھا  ،استقالل الجزائر

 للسلطات وإظھار مدى قوتھا.

 .قال أحد المتعصبین .ـ یجب القضاء على االنتفاضة وقمعھا

أال یتن�اقض ذل�ك م�ع م�ا  بأبس�ط حق�وقھم.ـ وھل القمع ھو الحل الذي تقدمھ لمن یطالبون 
ث�م لم�اذا ال ت�رى إال القم�ع والق�وة وس�یلة للتف�اھم م�ع  .تدعیھ من إیم�ان باألفك�ار التقدمی�ة

أجابھ معلم المدرسة االبتدائیة الذي أمضى أكثر م�ن ث�الث س�نوات ی�درس ف�ي  اآلخرین.
 نایت ایراثن). األربعامدینة (



62 
 

والمس��ألة برمتھ��ا م��اھي إال  ،مط��البھم ال مب��رر لھ��ان إـ�� إنھ��م یح��اولون تقس��یم ال��بالد و
 مؤامرة من فرنسا كي تستغل مطالبھم وتعود من جدید الستعمار البالد. 

ث�م  ،فما ك�ل م�ن یطال�ب بح�ق یح�اول تقس�یم ال�بالد ،ـ أظن أنك تتھمھم نفس تھم الحكومة
 .معھا أال تتفق معي بان الحكومة نفسھا تتعاون مع فرنسا أكثر بكثیر من تعاونھم

 ،فك�ل ل�ھ قناعات�ھ الت�ي رس�متھا الظ�روف ،لم تك�ن ھن�اك ج�دوى م�ن اإلطال�ة ف�ي النق�اش
 إل�ىفالحكوم�ة س�دت األب�واب بلجوئھ�ا  ،رأى ن�اجع التوص�ل إل�ىلذلك م�ا ك�ان باإلمك�ان 

 العنف والقمع.

وأغل��ب رواده م��ن طلب��ة وأس��اتذة  ،ك��ان مقھ��ى الل��وتس ف��ي العاص��مة الجزائ��ر مزدحم��ا
 .وجدت مكانا فیھ إذ رأیت أحد معارفي یجلس لوحده ،جامعة الجزائر

 .طلبت فنجان قھوة وكأس ماء وتجاذبنا أطراف الحدیث

 قال كامل بنبرة حزینة. .ـ ھل تعلم ان أحدھم اختطف حقیبة ید أم نوري

 كثیرا ما تتعرض حقائب ید النساء للخطف والسرقة.  ،ـ وماذا في األمر

ل�ذلك أخ�ذت أم  ،ولكن المشكلة ھي ان جوازات سفرھم كانت في تل�ك الحقیب�ة ،ـ صحیح
المستش�فى حی�ث أجھض�ت  إل�ىنوري تركض خلف المختطف حتى أغمي علیھ�ا ونقل�ت 

 .ھناك

 الحقیبة؟وما ھو مصیر  ،ھل ھي بخیر اآلن ،ـ یا لألسف

الس�رقة م�ن م�ال أو ـ لقد رمى المختطف الحقیبة بعد تفتیشھا ولم یجد فیھ�ا ش�یئا یس�تحق 
لق�د حرص�ت عل�ى ج�وازات الس�فر أكث�ر م�ن حرص�ھا عل�ى نفس�ھا ألنھ�ا  ،مسكینة ،حلي

 .تعلم أن السفارة ال تزود المعارضین بجوازات سفر جدیدة

  معا؟ـ ھل تذھب لنتغدى 

 إل�ىلن�ذھب  ،سأش�رب مع�ك ق�دحا م�ن البی�رة ،لقد أكلت قبل قلیل شیئا م�ن المرك�از ،ـ ال
 .فھي قریبة ،محانة الدیك المقدا

 .ھیا ،مغرم باسمھا أنكـ یبدو 

حت��ى ان بع��ض الغاب��ات  ،ك��ان الفص��ل ح��ارا والح��رارة ت��زداد ارتفاع��ا یوم��ا بع��د آخ��ر
حی�ث ق�رر أن  ،المغ�رب إل�ىوكان ری�اض ق�د ب�دأ یس�تعد للس�فر  ،أضحت طعاما للنیران

ه فالمغرب قری�ب ول�ھ بع�ض األص�دقاء ھن�اك ش�جعو ،یمضي بقیة العطلة الصیفیة ھناك
 .على التوجھ إلیھم
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فوصلھا مساء حیث قضى  ،وھران إلىحصل على تأشیرة الدخول وحزم أمتعتھ وتوجھ 
كانت ھن�اك ص�عوبة أیض�ا ف�ي الحص�ول عل�ى مك�ان مالئ�م للن�وم. وح�ین  .فیھا لیلتھ تلك

 ،استفس�ر م�ن ص�احب الفن�دق ،استأجر حجرة في أح�د الفن�ادق وج�د الم�اء فیھ�ا مقطوع�ا
   .وھو ینقطع لیال وقد یأتي صباحا ،الطوابق العلیا إلىیصل  وأخبره ان الماء ال

 فیھا!ـ كل ھذا البحر الذي تنام قربھ المدینة وال ماء 

 .ـ باستطاعتك انتظار الصباح

                     *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

أكدال ال�ذي یتمی�ز بھدوئ�ھ وصل الرباط مساء یوم جمیل واستأجر شقة مفروشة في حي 
   .وجمالھ

وشعر ب�الفرح لالنفت�اح ال�ذي ك�ان  .ھناك عاش حیاة بوھیمیة مارس فیھا كل أنواع اللھو
ف�ي المقھ�ى والبح�ر والش�ارع  ،ف�المرأة م�ع الرج�ل ف�ي ك�ل مك�ان ،یراه في مدینة الرباط

 ....والسینما

ص��رح ق��ائال  ،ح��ین جل��س م��ع مجموع��ة م��ن زمالئ��ھ ودار الح��دیث ع��ن الم��رأة والج��نس
 ،ان��ھ ع��اجز ع��ن ممارس��ة الح��ب م��ع ك��ل ھ��ذا الع��دد م��ن الفتی��ات ،بص��راحة یحس��د علیھ��ا

وعل�ق آخ�ر بخب�ث ظ�اھر  ،فأشار علیھ أحدھم بمراجعة كتاب الروض الع�اطر للنف�زاوى
   قائال:

..العب بعض التمارین الریاض�یة وعل�ى الخص�وص (تم�ارین ش�ناو) واش�رب .ـ ال علیك
ض��ج زم��الؤه  .س��تجد نفس��ك كال��دیك الروم��ي (عل��ي ش��یش)و ،رب��ع قنین��ة حلی��ب س��باع

 .بالضحك ونال یومھا لقب علي شیش

مث�ار نق�اش  ،وكان�ت حری�ة الفت�اة المغربی�ة ،عرف العدید من الفتیات وس�ھر ون�ام معھ�ن
ن الحریة التي تتمتع بھا المرأة المغربی�ة تجعلھ�ا أفمنھم من كان یرى  ،بینھ وبین زمالئھ

  قائال:فعلق معروف  .ألنھا جاھلة وأمیة ،تسيء التصرف والسلوك

فما من امرأة ترغب في أن  ،ن الفقر ھو الذي یجعلھا تسلك سلوكا ال یلیق بالمرأة.إ..ـ ال
 .تكون مبتذلة لوال ھذا الفقر اللعین

  جبینھ:فأجابھ جاسم وھو یقطب 

وال ت�رى ش�یئا  ،العام�ل االقتص�ادي فق�ط ألن�ك ت�ؤمن بالماركس�یة إل�ىـ إن أفكارك مقیدة 
 أعتق��د ان ھن��اك عوام��ل اجتماعی��ة وتاریخی��ة كثی��رة ال ،غی��ر االقتص��اد یح��رك المجتم��ع

 .عالقة لھا بالفقر والغنى

حاول ریاض مقارنة الوضع االجتماعي للمرأة في المغرب مع الم�رأة ف�ي أورب�ا فت�دخل 
تھمھ�ا حساني مرسال أحكاما قاطع�ة ج�رد فیھ�ا الم�رأة أحیان�ا م�ن الش�رف وأخ�رى راح ی

ی�ا حس�اني مازل�ت  إن�كـ  بقول�ھ:بالفساد والتحلل. فوجد ری�اض نفس�ھ ی�رد علی�ھ مشاكس�ا 
 حقلك كي نتخلص من آرائك المتخلفة.  إلىلم ال تذھب  ،فالحا



65 
 

 ریاض:یشتد حنق وغیظ حساني ویھاجم 

ولكنني  ،تدلي بھذه اآلراء كي تبرر عالقتك الغرامیة ومشروع زواجك من سمیرة إنكـ 
ك بكل صراحة ان من یتزوج من أمثال ھؤالء الفتیات سوف ال یجد الراح�ة ف�ي أقولھا ل

 .حیاتھ مطلقا

 معنفا:فرد علیھ جاسم 

الع�الم وأن�ت  لقد تغی�ر ،أنت مازلت بدوي النزعة تحمل آراء العصر الحجري ،ـ ال أخي
 .الربع الخالي مع أفكارك كي تجد لھا مكانا ھناك إلىاذھب  ،مازلت في مكانك

الش�يء الوحی�د ال�ذي یبق�ى ویس�تمر بع�د ذل�ك  ،ر النقاش طوال المساء دون نتیج�ةویستم 
 ھو حب ریاض للفتاة الرقیقة سمیرة التي عرفھا مؤخرا.

سمیرة التي كان یدلعھا فینادیھا سوسو ویضیف ح�ین ینتش�ي س�كرا لقب�ا آخ�ر اس�تمده     
 .من مسلسل مصري فیصبح سوسو طرب

فن�وى ری�اض  ،وكانت لھا ثقافة تؤھلھا امتالك القل�وبعرفھا ریاض فتوثقت عالقتھ بھا 
 ...االقتران بھا رغم اعتراضات حساني

واتف�ق معھ�م عل�ى خطب�ة س�میرة ث�م تس�جیل  س�میرة وأس�رتھاتوطدت عالقة ریاض م�ع 
وبع�د ذل�ك یح�ددون  ،الزواج رسمیا في المحكمة كي یكملوا اإلجراءات الرسمیة الطویلة

 ربما یكون في العام القادم. ،موعدا للزواج

 ً الن الس��فارة العراقی��ة ھن��اك ال تم��نح  ،عل��ى إنھ��اء اإلج��راءات الرس��میة ك��ان حریص��ا
الموافقة على الزواج إال للمؤیدین لھا وال تقدم التسھیالت الرسمیة المطلوبة للمعارضین 

 لسیاسة الحكومة.

روع زواج ك��ي ال فأعلم��ھ أن الس��فارة تح��اول عرقل��ة ك��ل مش�� ،استش��ار أح��د أص��دقائھ
خاص�ة وان أغل�ب ال�ذین أوف�دتھم الحكوم�ة ع�دلوا  ،یحصل أحد على اإلقامة في المغرب

ومنھم من تزوج ك�ي یحص�ل عل�ى اإلقام�ة  ،البالد بسبب الحرب الطویلة إلىعن العودة 
  ساخرة:بلھجة  وأضاف ،فقط

صبحت ت�ؤمن والظاھر أنھا تخلت عن قومیتھا وأ ،ـ إن الحكومة ترید زیادة عدد السكان
 .بالقطریة الجنسیة

   ریاض:فأجابھ 
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انھ�م س�یطلبون بیان�ات  ،ولكنى ال أستطیع حت�ى مراجع�ة الس�فارة ،ـ أنا أعرف أبعاد ذلك
 .ومعلومات عن أسرتي وأنا ال أرید إعطاءھم أیة معلومات قد یستفیدون منھا

كاالتفاق مع أحد كتاب العدل لتسجیل الزواج دون  ،ـ إذن علیك البحث عن وسیلة أخرى
 .كتاب من السفارة

 بذلك؟ـ وھل ھناك من یقوم 

علمت أنھ سجل عقد زواج أحد األصدقاء دون  ،ـ ھناك كاتب في المحكمة بمدینة الدمحمیة
 بعض المال. إلىرسالة من السفارة. أعتقد ان األمر بحاجة 

وم�ا أن ح�ل بھ�ا حت�ى  ،اقع�ة عل�ى ش�اطئ األطلس�يمدین�ة الدمحمی�ة الو إل�ىـ ش�د الرح�ال  
 .قصد دار كاتب المحكمة الذي استطاع الحصول على عنوانھ من أحد أصدقائھ بالرباط

 .قال كاتب العدل .ـ غیر ممكن

أخبره أن ھن�اك إج�راءات جدی�دة وتعلیم�ات م�ن الحكوم�ة  ،وحین استفسر منھ عن األمر
تمنع تسجیل عقود ال�زواج دون كت�اب م�ن س�فارة الرج�ل ال�ذي یبغ�ي ال�زواج م�ن ام�رأة 

فغالب��ا م��ا  ،وذل��ك لح��دوث مش��اكل كثی��رة لل��واتي ت��زوجن برج��ال م��ن الخل��یج ،مغربی��ة
أو  ،یتركوھن كمحظیات یزورونھن خ�الل أش�ھر الص�یف ح�ین یص�طافون ف�ي المغ�رب

الخلیج لیصبحن ھناك نساء من الدرجة الثانیة أو خادم�ات ألس�ر  إلىأن البعض یأخذھن 
وق�د كث�رت الش�كاوى ف�ي الس�فارات المغربی�ة وزادت الفض�ائح  ،كبیرة فتح�دث المش�اكل

 .التي سببت إحراجا كبیرا للحكومة

برمتھ الن  الرباط دون إتمام العقد فالتقى حساني الذي طلب منھ أن یترك األمر إلىعاد 
 السفارة متفاھمة مع سلطات المغرب في عرقلة مثل ھذه المعامالت.

   .بیت سمیرة حیث التقاھا وأخبرھا تفاصیل الموضوع إلىتوجھ ریاض 

 ،إذ ج��رت الع��ادة عل��ى تزوی��ر كت��ب الس��فارة ،ح��اول محاول��ة أخی��رة ل��م ت��نجح ھ��ي أیض��ا
الس�فارة الم�زور ك�ان ق�د  ولك�ن خ�تم ،الس�لطات المغربی�ة إل�ىفأراد تزوی�ر كت�اب موج�ھ 
وھكذا ذھبت آخر محاول�ة ف�ي الحص�ول عل�ى كت�اب الس�فارة  ،أُتلف بسبب افتضاح أمره

اتف��ق م��ع س��میرة عل��ى تأجی��ل ال��زواج حت��ى الص��یف فعس��ى أن تتغی��ر  .أدراج الری��اح
 .األحوال وتتبدل الظروف

ی�ث أت�ى بعد أیام قلیلة من بدایة شھر أیلول حزم حقائبھ وودع سوسو طرب وع�اد م�ن ح
 على أمل أن یلتقي بھا قریبا.

 * * * 
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 تونس الرابعة:الـحـكایة 
عم��ا إذا ك��ان م��ن المستحس��ن أن یرس��ل  ،س��أل ری��اض نفس��ھ للم��رة الرابع��ة أو الخامس��ة

المغ�رب بس�بب ع�دم منح�ھ تأش�یرة  إلىسمیرة لیخبرھا فیھا عدم إمكان قدومھ  إلىبرقیة 
فالمحادثات التي كشفت عنھا الص�حف والت�ي  بذلك؟أم یكتب لھا رسالة مفصلة  ،الدخول

حف��زت بع��ض ال��دول العربی��ة عل��ى االحتج��اج  ،ج��رت ب��ین المل��ك وال��وزیر اإلس��رائیلي
وبس�بب مواق�ف االحتج�اج تل�ك اتخ�ذت  .الشكلي على ذلك اللقاء الذي تم في مدینة أفران

م�نحھم  الحكومة المغربیة قرارا بمنع زیارة مواطني بعض الدول العربیة للمغرب وعدم
وھك�ذا تض�رر الن�اس وبق�ي الحك�ام بمن�أى ع�ن  .وك�ان ری�اض م�ن بی�نھم ،تأشیرة دخول

الض��رر. وج��د ری��اض نفس��ھ یح��رم دون س��بب م��ن زی��ارة المغ��رب ولق��اء حبیبت��ھ رغ��م 
الت��ي ق��دمھا للس��فارة المغربی��ة م��ن أج��ل  واألوراق والص��وراالس��تمارات الت��ي مألھ��ا 

س�میرة ص�ب  إل�ىكتابة رسالة مختصرة  لىإالحصول على تأشیرة الدخول. دفعھ الیأس 
فیھ��ا ج��ام غض��بھ عل��ى ال��دنیا وطل��ب م��ن س��میرة أن تك��ون ف��ي ح��ل م��ن أي عھ��د قطع��اه 

وب��ذلك انتھ��ت عالق��ة ح��ب ك��ان ق��د رعاھ��ا حت��ى أورق��ت ونم��ت رغ��م تباع��د  .بینھم��ا
 .المسافات

قی�ام إذ اقت�رح علی�ھ التأھ�ب لل ،بین ذلك الیأس والحیرة فاج�أه ص�دیقھ أحم�د بفك�رة جدی�دة
رح�ب ب�الفكرة وت�ذكر ص�دیقھ مخت�ار  .ت�ونس خ�الل العطل�ة الص�یفیة القادم�ة إل�ىبسفرة 

الذي كان یعمل معھ ف�ي المعھ�د وت�رك العم�ل وغ�ادر عائ�دا ل�بالده ت�ونس قب�ل أكث�ر م�ن 
بح��ث ع��ن عنوان��ھ ب��ین أوراق��ھ ث��م كت��ب ل��ھ رس��الة یخب��ره فیھ��ا بعزم��ھ عل��ى زی��ارة  .ع��ام

 .تونس

وی�وم وص�الھا  ،ت�ونس بالس�یارة إل�ىھو وأحم�د یتوجھ�ان  وما أن حل الصیف حتى كان
ثم دعاھما مختار  .نزال أحد الفنادق وزارا أشھر معالم المدینة .وجدا مختارا بانتظارھما

 ،تحلق�وا ح�ول مائ�دة ش�رقیة ع�امرة بص�نوف الم�أكوالت الش�ھیة ،تناول العشاء عنده إلى
إال أن�ھ وج�د طعم�ا  ،الجزائري والمغربي يورغم أن ریاض كان قد عرف أكلة الكسكس

صدیقھ أحمد فیما بع�د س�ارع  إلىوحین أسر بذلك  ،التونسي يلذیذا جدا في أكلة الكسكس
فالم��اء ال��ذي ط��بخ فی��ھ  ،یعل��ق ق��ائال : إن ذل��ك الطع��م اللذی��ذ یع��ود لوج��ود اآلنس��ة ك��وثر

   .ھو ذاك ،ثرألم یستشھدوا  بماء الكو ،حصل على نكھة طیبة من عبیر اسمھا يالكسكس

ال أحد یستطیع نكران جو الحبور الذي نشر أجنحت�ھ عل�ى تل�ك األمس�یة العائلی�ة البھیج�ة 
وك�ان لوج�ود ك�وثر أریج�ا خاص�ا أض�فى  ،التي ذكرت ریاض بأیامھ في بالده ب�ین أھل�ھ

وكان�ت ق�د ج�اءت م�ن  ،فھي إحدى قریب�ات أس�رة مخت�ار ،على تلك األمسیة جماال أخاذا
 .تھممدینة بنزرت لزیار
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وج�امع الزیتون�ة  ،وفي األیام التالیة خرج ریاض برفق�ة ك�وثر وزارا المس�رح الروم�اني
واألس��واق الش��عبیة المحیط��ة ب��ھ والت��ي تع��رض الص��ناعات التقلیدی��ة الجمیل��ة والتح��ف 

ك�ان  ،وفي مساء الجمعة األولى لزیارتھما .والمصوغات الذھبیة في سوق خاص للذھب
  مقدمات:وإذا بھ یقول ألحمد دون  ،في شوارع العاصمةریاض یتنزه رفقة زمیلھ أحمد 

 لم أكن أتوقع أن أقع في حبائل الحب بعد كل تلك اإلخفاقات. أحببتھا؟ـ أتعرف كم 

األفض�ل ل�ك أن  ،أظنك كازانوفا العرب ،ستبقى رقیق القلب أینما ذھبت كوثر؟… ـ من 
   .الجزائر قبل أن تعلق ھنا إلىتعود 

 .أفكر بأفضل الحلول. أنا .ـ ال.. ال

   كذلك؟ألیس  ،ـ یبدو انك تفكر بالزواج

 لقد أحببتھا حبا عظیما وال أستطیع مفارقتھا.  مأخذ؟ـ وھل في ذلك 

 .ـ أخفض صوتك یا ابن الحالل قبل أن یسمعك الناس ویحسبونك مجنون لیلى

   أحمد:فقال لھ  ،سارا معا حتى وصال تمثال بورقیبة

  .وقف قرب تمثال بورقیبة كي التقط لك صورة تذكاریة ـ اذھب

 .لنذھب ونصور قرب تمثال ابن خلدون ،ال أرید التقاط الصور ھنا ،ـ ال

الجل�وس  إلىفدعاھم ریاض  ،مختار قرب فندق أفریقیا وأسرةوفي طریقھما التقیا كوثر 
 .في المقھى القریب لیشربوا شیئا

ثم طلب م�ن مخت�ار  ،فق مع كوثر على أن یخطبھابعد ذلك ببضعة أیام كان ریاض قد ات
 .أن یسعى لھ عند أھلھا كي یوافقوا على زواجھما

ولكن  ،وكان أن حصل على موافقة والد كوثر ،سعى مختار سعیا مخلصا في الموضوع
(وھ�و یكب�رك بعش�ر س�نوات  ،الن ریاض یعمل ف�ي بل�د آخ�ر ،أمھا لم توافق على الفكرة
 .تصر على رفض فكرة الزواجیا بنتي) قالت األم وھي 

 ،ثم اقتربت العطلة الصیفیة من نھایتھ�ا ول�م یس�تطع ری�اض وال ك�وثر تغیی�ر موق�ف األم
وودعھ�ا  ،وحین تھیأ للرحیل أعدت لھ كوثر بعض األنواع من الحلوى التونسیة الشھیرة

  .على أمل المراسلة واللقاء في المستقبل القریب

            *** 
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 ،اعتاد ریاض دعوة أصدقائھ لسھرة طعام وشراب إثر كل سفرة یعود منھا س�الما غانم�ا
فھ�ا ھ�و یس��تعد الس�تقبال أص�دقائھ بع�د وص��ولھ  ،وھ�ذا م�ا حص�ل بع�د عودت��ھ م�ن ت�ونس

 .لمدینة تیزي أوزو

ا وم� ،ھتف لزمیلتھ علیة الخطیب كي تأتي مبكرة وتس�اعده ف�ي تحض�یر بع�ض األك�الت
 ،أن اقترب��ت الس��اعة م��ن الثامن��ة والنص��ف حت��ى ك��ان أب��و غ��ادة الموس��وي أول الق��ادمین

 فدخل وھو یشمشم رائحة الطعام مفتشا عنھ بأنفھ العتید یمنة ویسرة.

لم�اذا ل�م یص�لوا  ... أین الجماعة.. أین الدجاج وأین المشویات.ـ یا لرائحة الطعام الشھي
قطعت علیّة األغنیة الت�ي  ومتى نزّوع؟نسكر  . متى نأكل ومتى نشرب ومتى.حتى اآلن

   وقالت:كانت تترنم بھا 

 ... كل اللیل عشا.لیش مستعجل ،ـ سیأتون یابھ

  وقال:انتظم حبل الجماعة بعد وقت قصیر فرفع أبو سمیر كأسھ 

 .ـ لنشرب نخب عریس المستقبل

   قائال:فعلق ھاتف 

  البعید؟المستقبل القریب أم  .ـ حدد رجاء

 .ھذا فلم األسبوع القادم ،ال ..ـ ال

  یقول:وما أن فرغ األصدقاء من عب الكأس الثانیة حتى انبرى بھجت الكردي 

 .ـ لدى اعتراض على زواج ریاض من أجنبیة

ی�ا بع�د روح�ي! قال�ت علیّ�ة  ،ی�ا بھج�ت ،ألسنا أمة واحدة ،ـ ولكنھا تونسیة ولیست أجنبیة
 ا.الخطیب وھي ترفع ملعقة من اللبلبي لتلتھمھ

 .من األفضل أن یتزوج عراقیة ،ھناك فرق كبیر ،ـ ال

   .قال ھاتف بحدة .ان ھذا تدخل غیر مقبول لماذا؟ـ ولكن 

ھ�ي أن�ھ یج�ب  الفالحیة ــ المسألة وما فیھا ـ قال أبو نوري وكأنھ مسؤول في الجمعیات 
ف�ان  ،ف�ىولكوننا نع�یش ف�ي المن ،أن نفھم وضعنا باعتبارنا معارضة سیاسیة للحكم القائم
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ذل��ك یف��رض علین��ا المحافظ��ة عل��ى وجودن��ا ككتل��ة متمی��زة ك��ي ال نتفت��ت ونض��یع ف��ي 
   .المنافي

   النقاش:فقاطعھ أبو ناتاشا محاوال تخفیف حدة 

 إل�ىأو حزبی�ة بحاج�ة  ،ـ یا أخي اشرب وال تجع�ل م�ن موض�وع ال�زواج قض�یة سیاس�یة
 ..فما زالت أوراق مؤتمر الحزب خضراء ولم تجف بعد ،مؤتمر

  وأضاف:رمقھ أبو نوري بنظرة جانبیة من خلف نظارتھ التي تخفي عینھ الكریمة 

موس�كو م�ن أج�ل الدراس�ة  إل�ىذھب�ت  ألن�كـ أعتقد أن المسألة بسیطة من وجھة نظ�رك 
 .  .فتزوجت ھناك ونسیت الوطن ،الوطن إلىوالعودة 

. دخلن���ا ب���إیراد ومص���رف وراح تص���یر القض���یة اجتم���اع حزب���ي وتص���ویت .اھ���ووهـ��� 
 ...وانتخابات

   قائال:فلم یجد ریاض بدا من التدخل 

. فالزواج مسألة شخصیة بحت�ة وھ�ي تخ�ص الرج�ل .ـ ال أظن أن الموضوع بھذا التعقید
كم�ا أرج�و ان ال تطلب�وا  ،ھ�ذه الدرج�ة إل�ىفلم�اذا تجعل�ون منھ�ا قض�یة خطی�رة  ،والمرأة

 .تدخل جامعة الدول العربیة

فق�د عم�ت  ،ھرة ح�دثت تط�ورات مثی�رة ف�ي ت�ونسبعد م�رور أش�ھر قلیل�ة عل�ى تل�ك الس�
 .االضطرابات وأزیح بورقیبة عن كرسي الحكم الذي نام علیھ طویال

أبلغ��وه أن  ،س�فارة ت��ونس یطل�ب تأش��یرة ال�دخول م�ن أج��ل الس�فر إل�ىی�وم ذھ�ب ری��اض 
 .مجریات األمور واألحداث ال تسمح بإعطاء تأشیرة للعراقیین

الكتابة لك�وثر  إلىواضطر  ،ول على تأشیرة الدخولثم فشلت عدة محاوالت بذلھا للحص
 .وعدم استطاعتھ التوجھ إلیھم ،وبین لھا أسباب عدم منحھ التأشیرة ،یشرح لھا األمر

* * * 
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رغم تحذیره من مغبة بط�ش  ،مسقط رأسھ ،مدینة القلعة إلىقالوا إن ریاض قرر العودة 
الع��راق  إل��ىالع��ودة  إل��ىوان دع��وة الن��اس  ،الس��لطات بالمعارض��ین ال��ذین ت��تمكن م��نھم

ف�ال یج�ب أن ی�ركن  ،وقرارات العف�و الص�ادرة ع�ن الحكوم�ة م�اھي إال حب�ر عل�ى ورق
وی�ذكر أن�ھ  ،ولكن مع ذلك عاد ریاض دون أن یخبر أحدا إال بعض المق�ربین إلی�ھ ،إلیھا

 .نھ سیذھب لیتزوج في مدینتھقال لھم إ

بغ�داد  إلىوحكى البعض انھ بعد عودتھ بأسابیع أختطف من قبل الشرطة السریة واقتید  
حی�ث تم�ت تص�فیتھ جس�دیا ھن�اك.  ث�م أش��اعوا ع�ن اختفائ�ھ حكای�ات مختلف�ة ك�ي یظلل��وا 

 .الناس

مرق��د  وق�د ح�دثتنا علـیّ�ـة الخطی�ب نق�ال ع�ن إح�دى قریبات�ھ حی�ث التقتھ�ا ف�ي الش�ام ق�رب
السیدة زینب الحكایة التالیة : قالت كنت أجلس یوما مع مجموعة من النساء المتسربالت 

ف��أخبرتني إح��داھن إنھ��ا رأت ری��اض مس��اء ی��وم الخم��یس قب��ل العی��د  ،بالعب��اءات الس��وداء
ث�م  ،كان جالسا على بساط فوق سطح دارھم وأمام�ھ قنین�ة ش�راب أب�یض ،الكبیر بیومین

ورأت حوری�ة   ،لي ح�ین ص�عدت لتش�جر التن�ور راق�دا دون ح�راكشاھدتھ في الیوم الت�ا
ط�ارت الحوری�ة م�ع ال�دخان وحلق�ت  ،تتصاعد مع ال�دخان األب�یض المنبع�ث م�ن التن�ور

فوق سطح الدار ثم استدارت وحامت فوق رأس ریاض فنھض من نوم�ھ متث�اقال وط�ار 
 .إثرھا حتى اختفى وإیاھا في األفق

الق�ول ان تل�ك الحوری�ة م�اھي إال س�عالة  إل�ىوكان أن تناقل الناس تل�ك الحكای�ة وذھب�وا 
تتقمص ھیئة حوریة تسلب عقول الرجال بجسدھا العاري وشعرھا المسبل حتى أخمص 

وحكوا ان ریاض تبعھا حتى دخلت مغارة على شاطئ الغراف فدخل إثرھا ول�م  .قدمیھا
 .ین الناس من أخبار وحكایاتیعرف لھ خبر بعد ذلك سوى ما شاع ب

* * * * * 
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 الستار:اب في قصص مؤید عبد من آراء الكتّ 

الوقائع والش�خوص واألم�اكن یق�دمھا بوض�وح  ،في أجواء قصصھ نجد األشیاء بأسمائھا
والنھای�ة  ،وینشرھا خلفیة واسعة ومباشرة لحدث قصص�ي یج�ري بتص�اعد س�ریع محك�م

تأتي مبتورة وسریعة لما یسبقھا ویتلوھ�ا م�ن ش�جن تش�عرنا باالنقض�اء المحت�وم ال�ذي ال 
   .تجدي معھ مماطلة

 القاص إبراھیم أحمد

 1994 ،طبعة براغ ،لمجموعة حكایات لبغداد من مقدمتھ

 

ولغ�ة م�ا  ،بالحادث�ة وسرد یحیطحدث بسیط  وطني:أعاد لي بعض ما افتقدتھ یوما داخل 
 .أجمل ھدوءھا الراكن

 الناقد یاسین النصیر

 1997بیروت  ،قصص مختارة ،من مقدمتھ لكتاب أنشودة الوطن والمنفى

 

وم��ا  ،الق��اص جع��ل الواق��ع االجتم��اعي بك��ل تعقیدات��ھ م��ادة لقصص��ھ اس��توقفتني محاول��ة
 .أصعب ھذا الواقع الذي یتناولھ القاص

 المخرج المسرحي

 جریدة بغداد / لندنداود كور كیس       .د

 مقال:

 في قصص تعبق بالوفاء  رائحة أرض ،رائحة قھوة

 بقلم الشاعر باسم المرعبي * حول مجموعة قصص امرأة من ورق  

ف�ي مجموعت�ھ الجدی�دة  ،االغتراب سمة طاغی�ة ف�ي قص�ص وحكای�ات مؤی�د عب�د الس�تار
ھ وع�والم تح�ت وط�أة ھ�ذا الھ�اجس ینس�ج الق�اص موض�وعات .م�ن ورق الموسومة امرأة
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ومھم��ا تع��ددت اش��كال التعبی��ر واالفص��اح وتفاوت��ت المعالج��ة ب��ین االس��لوب  ،شخوص��ھ
كم�ا یتوح�د ابطالھ�ا  ،اال ان القص�ص ف�ي المحص�لة تتوح�د ،او نقیض�ھ ،التھكمي الساخر

 .في القھر والنفي والضیاع

یتردد القاص في الكشف ع�ن ج�ذورھا وانتماءاتھ�ا  ال ،فثمة ضحایا على امتداد القصص
ذلك  إلىوالكاتب یشیر  ،مذكرا بالحكایات الشفاھیة ،البساطة والتبسیط إلىیمیل  بأسلوب

 بالتسمیة المباشرة كما في العنوان الجانبي للكتاب.

كما في قصة ولد ببغداد وبطلھ�ا الش�اب  ،براءة ابطالھا وطھارتھم ،حكایات تسرد ببراءة
بائی�ة وتس�تخدمھ ف�ي تركی�ب جھ�از الذي تستغل السلطة براعتھ ف�ي تقنی�ة االجھ�زة الكھر

ولكن (في الی�وم الت�الي ح�ین  ،تعذیب المعارضین السیاسیین ألجلیكتشف في ما بعد انھ 
وج��دوه ق�د رب��ط معص�میھ باس��الك  ،دخل�ت مف�رزة الش��رطة غرف�ة ف��اخر حس�ین الص�فار

 ).وقرب جثتھ رسالة یبین فیھا اسباب انتحاره ،كھربائیة

فتص�لنا  ،ار تقنعنا بواقعیتھا لص�دقھا وتلقائی�ة الس�ردان معظم موضوعات مؤید عبد الست
دون كلف��ة متدفق��ة بمش��اعر جیاش��ة ب��وطن یك��اد یحض��ر ف��ي ك��ل س��طر م��ن س��طور ھ��ذا 

حلما یود الكاتب لو یلتقی�ھ وان عل�ى ص�فحات كت�اب كم�ا ج�اء ف�ي  أصبح. وطن .الكتاب
 .االھداء

وطن�ھ یتغن�ى برائح�ة وثیق�ة وف�اء حقیقی�ة م�ن مح�ب ل ،ف�ي معظم�ھ ،والكتاب بھذا المعن�ى
ین من ھذا السلم ذاك ال�ذي ك�ان یفض�ي أوبكل ما یمت لھذا الوطن ( .ترابھ ومائھ وبیوتھ

ك�ان س�لما مش�یدا م�ن الط�ابوق والج�ص االب�یض یف�وح بعط�ر  الطیني؟سطح دارھم  إلى
الت���راب الخال���د ح���ین یرش���ھ الج���د بالم���اء ال���ذي ینث���ره م���ن ابریق���ھ الفض���ي قب���ل ص���الة 

 ... ).المغرب

 ،لبط��ل ال��راوي ف��ي اغل��ب قص��ص المجموع��ة یع��یش زمن��ین ومك��انین ف��ي اآلن ذات��ھان ا
فھ��و ل��یس  ،وكأن��ھ ب��ذلك یع��یش منف��ى مزدوج��ا، وھ��و ل��ذلك منف��ي خ��ارج لحظت��ھ اب��داً 

فان�ھ  وإذا ،االن�دماج ف�ي المك�ان. ال�زمن الجدی�د إل�ىك�ي ینق�اد  ،بالمستسلم لواقعھ ال�راھن
مقارن�ة ك�ل  ،من جسد غریب یبادل االشیاء االمتع�اض والمقارن�ة عل�ى ال�دوام أكثرلیس 

وموج�ودات وطن�ھ (ك�ان اب�و ع�امر یع�رف  بأش�یاءشيء یتعامل معھ او تق�ع علی�ھ عین�اه 
ك�ان یع�رف م�ن یش�رب  .وم�اذا یش�ربون ،م�اذا یفض�لون ،مزاج وذوق كل رواد المقھ�ى

یا لطع�م  ،رة ثقیلة ومن یشربھا رائقةمن یشربھا م ،ومن یشربھا مع السكر ،القھوة سادة
 ...).تلك القھوة المعطرة بالھیل

وك��ل م��ا یحك��م ویتقاس��م ھ��ذه ال��بالد بس��جونھا  ،بأكملھ��اب��الد  إل��ىرائح��ة القھ��وة تق��ود 
 ..  .بعذاباتھا ودموع ابنائھا ،بطبیعتھا المتنوعة ،بأنھارھا ،بسھولھا ،ومتاھاتھا
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ن سطر من س�طور ھ�ذا الكت�اب وف�ي كثی�ر كل ھذا یستطیع القارئ ان یستحضره بأقل م
الكات�ب ال�ذي یح�رض ب�دوره  ،عوالم بالد س�احرة إلىحیث یقودنا الكاتب  ،من المواضع

 ،امی��ل ألن اس��تعیر م��ن ستانسالفس��كي ،واران��ي ھن��ا ،عب��ر ملم��ح م��ا یعیش��ھ ف��ي راھن��ھ
اصطالحھ ومفھومھ " الذاكرة االنفعالیة " وھ�ي م�ن تقنی�ات  ،المسرحي الروسي الشھیر

ف��اذا ك��ان ال��دور  ،عل��ى المس��رح حس��ب دوره ،الممث��ل الت��ي یج��ب ان یل��م أو یعم��ل بھ��ا
فعلى الممثل ان یستحضر واقع�ة ف�ي ھ�ذا الس�یاق ح�دثت  ،ینطوي على حالة حزن أو ألم

ھ�ي م�ن م�واد ووق�ائع وحت�ى الرائح�ة  ،لیتط�ابق اداؤه ومش�اعره م�ع واقع�ة المس�رح ،لھ
وحت بھ الّي الكثیر أوھذا ما ذكرتني بھ مباشرة قصة (فنجان قھوة) و ،الذاكرة االنفعالیة

من الھواجس التي ت�الزم بط�ل او عم�وم ابط�ال قص�ص المجموع�ة فكثی�ر م�ن ذكری�اتھم 
 ،خصوص�ا ،حیث یكون موضوعھ ،یصلح الن یكون مادة خصبة لذاكرة مسرح انفعالیة

بشارات النفي والحنین ھذا الذي صار مادة الكثی�ر م�ن النت�اج االدب�ي  وأبطالھ مضرجین
 .العراقي الذي یكتب في المنفى بمختلف مستویاتھ وآفاقھ

................ 

الشاعر باسم المرعبي حول المجموع�ة القصص�یة ام�رأة م�ن ورق لمؤی�د عب�د  مقال بقلم
 الستار  

   2000دیسمبر) االول ( كانون 20االربعاء  3612 العدد القدسجریدة 

 .باسم المرعبي شاعر عراقي یقیم في السوید
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