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الذي شعرت باتزانه  وهدوئه فهو يحمل روح مرحـة تجعلـه  اإلنسانفاضل  أبو

 أوليلتقي به قـد تكـون الصـدفة هـي التـي جمعتنـي بـه  أومحبوبا لكل من يراه 

  وكنت دوما اردد كلماتي  لقاء

  ..لماذا لم تسنح الفرصة سابقا للتعرف عليه _

خجـوال صـادقا مـع  فأجـدهخالل حياتي تربيته تختلف عن كل الذين صادفوني 

ـــه   اليخســـربـــه متنـــازال حتـــى عـــن حقوقـــه للغيـــر كـــي  أحـــسنفســـه ولطيبـــة قلب

الخصـال  أهـم نللغيـر مـالمسـاعدة  وٕابـداء واألمانـةالصـدق .ماعاش من اجلـه 

يكــن طــويال والقصــيرا بــل انتصــف بــين  أمالتــي تميــز بهــا ذلــك الرجــل البســيط 

عليـه لمسـة  أضـافتاالحمـرار  إلـىه المائلـة ووجهه الدائري ولون بشرتاالثنين 

واالبتسـامة لـم تفـارق عينيـه ولـم تغيـب عـن روحـه حلوة متمثلـة بالهيبـة والوقـار 

عرفتــه اليتنــازل عــن الكلمــة التــي يعطيهــا فيكــون عنــد حســن .البهجــة والســرور 

مـن سـاعة فكلمـا تسـمع  أكثـر أراهانتظره ومضى الوقـت كـي  أالنظن الجميع 

لــه لهــذا المكتــب البســيط الــذي تكــون مــن طــراز معتــدل فــل خطــوات داخ إذنــي

فكانـــت فـــي  األلســـن أكثـــرتغـــزوه عالمـــة البـــذخ والبرجوازيـــة التـــي غابـــت عـــن 

 إمــاميالســابق صــغار وكبــار النــاس لــم تفــارق شــفاههم عنــد الكــالم  الجــالس 

فرايتــه يتحــرك بالارادتــه  األيــامظهــرت عليــه صــفة العصــبية الدارجــة فــي هــذه 

  ن كان جالسا بجواري وهو يخاطب م

وقــــد ارتبطــــت معهــــم بكلمــــة اليــــوم تنشــــر للنــــاس ؟؟ أقــــولمــــاذا افعــــل ومــــاذا _

  ..والجواب من رسول إعالناتهم
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الاعرف من هو رسول ؟وماعمله ؟لكني تتابعـت الحـديث عنـه فهمـت مـن     

مـن ضــوء فبــدى  أكثــر إلـىممــن توسـط الغرفــة المحتاجــة  ركــالم الصـادخـالل 

ببدلتــه ذات  إمــامينســيت التطــرق للــذي هــو .ن الظلمــة المكــان تتخللــه نــوع مــ

اللون الشكري ووجهـه المتـورد البشـوش بالحقيقـة لـم اعـرف اسـمه بالضـبط كـل 

زينــــب المحاســــب الوحيــــد وقــــد تراصــــفت فــــوق  أبــــايســــمى  بأنــــهالــــذي اعرفــــه 

وكــل ...كــل دينــار ورد  بهــا مــن الجرائــد والســجالت التــي يــدون أكــواممنضــدته 

مخلصـــا بعملـــه لدرجـــة مـــا  بأنـــهوهلـــة تـــراه تحكـــم عليـــه  أولمـــن دينـــار صـــرف 

العبــاس مــن خــتم الظــروف  أبــومرســوم علــى تقــاطيع وجهــه لــم ينتهــي  فحرصــه

  التي رتبها بصوره جيدة وخاطب ابوزينب

   إيصالهالكل ظرف جهة البد _

لرجـل  فأحاديثـه وأخرىالذي شاركنا بين لحظة  األخرعدنان هو  أبوكان     

ن بـين عينيــه قصـة نضـال طويــل الجـل تهيئــة لقمـة العــيش تجـاوز السـبعين لكــ

العشـائر والوقـت الحـالي حتـى انفرجـت  أصـولحديثه الذي اختلط مع  أحببت.

ضــرب .خطــوة للــزوال  أول إلــىعــن ذهنــي حكايــة التقاليــد االجتماعيــة القادمــة 

وارتســــمت الحيــــرة علــــى تقــــاطيع وجهــــه  بــــاألخرىالواحــــة  ابوزينــــب كلتــــا يديــــه

بــالخوف حــول  وأحــسذابــت روحــة  األرضــيرن جــرس الهــاتف فلمحتــه كلمــا 

الـذي ينتظـره بفـارغ  إعالنـهكيفية الرد على المتصل و هو  مستفسرا عن نشر 

يجعلـه  إخالصـه إنكثيـرا وصـرت علـى يقـين   أحببتـههذه الحالة  من.الصبر 

لــه العــون حتــى اجعلــه  أقــدموددت لــو .فــي مرتبــة عاليــة مــن االحتــرام والتقــدير 
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هيكــل العمــل  مــاهرن حيرتــه وقلقــه وتفكيــره المتزايــد لكــن الاعــرف يــتخلص مــ

تهيـاء .عليه التعليمات الجل خلق وكالة نشـر ودعايـة مضـبوطة  أنشئتالذي 

باقيـــا  وانـــأ األذانايـــداء الصـــالة فقـــد عـــال صـــوت ابوعـــدنان الجـــل الوضـــوء ال

 بعـد وعقـارب السـاعة تحركـت لـتعلن يـأتيالذي انتظره لـم .بمكاني دون حراك 

بـان الغائـب  أقنعهـاالوقت الثانية عشر وثالثون دقيقة قلت مع نفسي حتـى  أن

  لن يحظر

حـدقت فـي وجـه ..الوقت مضى اغلبه وعلي الرحيل والعـودة فـي صـباح الغـد_

  ابوزينب وقلت كي اسمعه قراري 

   تأخرفالوقت ...لم ياتي بعد _

لـذي يجـاور الخيـاط ا إلـىمتجهـا  لوجـديوابو عبـاس ايظـا لـم يعـود فقـد تركنـي 

  ابتسم لي ابو زينب وراحت اسنانه البيضاء تظهر وقال .هذه البناية 

  اهللا معك .. األمانة سأعطيه_

 إلـىالطريـق الـذي يقـودني خرجت متعثرا بقدمي الن الظالم يسـيطر علـى     

  عباس عائدا  أبووبنظرة وجدت  الشارع

تعتصـــر  المبـــاآلفقـــد شـــعرت  أوافـــقبـــالعودة للمكتـــب لكنـــي لـــم  إقنـــاعيمحـــاال 

ـــي  ـــان والشـــكر لمـــا يبديـــه ل ـــه ابتســـامة وحالـــة شـــعور بـــاال متن معـــدتي تركـــت ل

حــــائط الســــلم لــــئال اســــقط  أتلمــــس أخــــذتبالمســــاعدة غــــاب عــــن نظــــري بينمــــا 

  اعيد ماحفظته ذاكرتي من مشاهد عجيبة وقلت  وانأوالضحكة تالزم شفتي 

  الكل هنا مخلصون _
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  ..........انتهت                                                   
 ا����ر ��ت وا	��

  

مازلــت أتمعـــن جيــدا وانـــأ انظــر لتلـــك الشــجرة التـــي توســطت الطـــرف      

األيمــن مــن حديقــة الــدار الظــالم دامــس والــريح القويــة تعصــف باألشــجار 

الباقيــة فأراهــا تتــرنح يمنــة ويســرة وبأغصــانها التــي كأنهــا طاربــة لســيمفونية 

ومــا أحالهــا الوقــت انتهــى وســاعة الجــدار المعلقــة داخــل  جميلــة ماابــدعها

غرفتـــي المطلـــة علـــى هـــذا المنظـــر الحـــزين ليـــوم شـــتوي قـــارص بـــالبرودة  

الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف ليلــة ثقيلــة تــوعز للمشــاعر المتعبــة أن تطيــل 

الشجرة التي كانـت أمـي تسـميها المباركـة لـم يبقـى منهـا .النظر إلى اإلمام 

دو للنــــاظر لهــــا أنهــــا بقايــــا لتــــاريخ طويــــل مــــر ولــــن يعــــود االحطامهــــا فتبــــ

يامالعبــت تحتــك أيتهــا الشــجرة ويامـــا غفــوت بتلــك الضــهاري عنــد جـــذعك 

وتراقصــت أحالمــي مــع رطبــك المتســاقط عفويــا فالاكثــر مــن مــرة قلــت مــع 

  نفسي متسائال

  سبحان الخالق رب السموات واألرض منها يخرج لنا هذا الرطب_

القـوى التقـدرين الصـمود بوجـه زمـن قسـى عليـك كثيـرا أيـن  واليوم أراك مهزوزة

ســعفك األخضــر المتــدلي أيــن ثمــرك اليــانع أيــن وجهــك الرائــع الــذي طالمــا كنــا 

نتبــاهى بــه مــع جيراننــا لــم تســقط نظراتــي عنــك أبــدا ومادمــت حيــا أيتهــا النخلــة 
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الصامدة فـي وجـه الصـعاب واهللا لونطقـت لقلـت الكثيـر الكثيـر أنـا وأنـت لنقـف 

ـــا يـــوم كنـــت فســـيلة وقتهـــا و  ـــذي جلبـــك لهن قفـــة إجـــالل وتقـــدير لجـــدي األول ال

  زرعك في الجهة اليسرى ركزت بنظري للجهة الثانية وقلت

  كما اخبروني هناك _

وبعــد فتــرة ليســت بقصــيرة حولهــا أبــي معانــدا الجميــع فانــه كــان يقــول لــي كلمــا 

  سألته

يكتـــب باليـــد اليمنـــى اليمـــين هـــو االحســـن فـــنحن نأكـــل باليـــد اليمنـــى وأكثرنـــا _

  وشهادتنا باليد اليمنى

ثارت وقتهـا أمـي التـي رفضـت تحويلهـا للجهـة الثانيـة لكـن القـرار األخيـر كـان 

ألبــي الــذي بالنهايــة أقنعهــا بــاألمر كــل مــن فــي البيــت أحببهــا حتــى الصــغار 

هاربــا مــن قســـوة  اوقتهــا تعلقــوا بهــا فألكثــر مــن مــرة ينــام دريــد الصــغير تحتهــ

للعجــب اليــوم أراك محترقــة مــن اساســك وقســمك العلــوي مبتــر أختــي األخــرى ي

فقــد قصــته أيــادي الغــدريوم تــر كنــا الــدار ومابــه مهجــرين خــائفين كنــا نخشــى 

حتى من خيالنا لم يكن وقتها لم يكن والدي معنا ألنه استشهد مـن اثـر سـقوط 

يـاللهول ياللعجـب ر …قذيفة هاون في زقاقنا يومها أقسمت أمي بترك المحلة 

كــل الصــعاب صــبرنا وتحملنــا ألننــا مقتنعــين البــد أن يحــدث شــيء يغيــر  غــم

مازلت واقفا اطيل النظر من خالل نافذتي التـي لـم . نمعادلة ما كان وما يكو 

اعــد أرى إي منظــر الن قطــرات المطــر بــدات تنقــر علــى زجاجهــا وتمحــي إي 

ــــف  ــــى الخل ــــدات الارى إي شــــيء تراجعــــت إل صــــورة مــــن الممكــــن تحديــــدها ب
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يا على فر اشي  وأخـذت نظراتـي تتحـول إلـى كـل االتجاهـات بينمـا اخـذ مستلق

ضــــوء الغرفــــة يخفــــت الن تيــــار الكهربــــاء كــــان مــــن المولــــدة وليســــت الوطنيــــة 

شـــعرت بـــالخوف بعـــض الشـــيء ألنـــي منـــذ صـــغري اكـــره الظلمـــة وارتهـــب مـــن 

بقائي لوحدي بها البد أن اوقض أمي كي تخلصني مما أنا به خطـوت للبـاب 

  أة مستذكرا ماقالته لي أخر مرةوتوقفت فج

  إياك أن توقظني أخر الليل _

تســمرت بمكــاني وانــأ اســمع شــيئا مــا وكــان بــاب غرفتــي يطــرق قلــت بصــوت 

  مرتفع

  من هناك_

وكأنـه هـو االخرطلـب النجـدة لعلـه خـائف مثلـي .سمعت صوت قطنا الال شـقر

  وبسرعة فتحت له الباب وقلت مع نفسي محتضنا إياه

  بعد مآبك الم تنام _

عــال شــخيره الــذي يعبــر مــن خاللــه بارتياحــه فــأغمض عينيــه واســتلقى بجانــب 

ســريري لــم اعــد أحــس بالوحــدة والوحشــة قــط وكــأنني بــديت فرحــا اتامــل أجــواء 

  المكان وقع بصري على ساعة الحائط قائال

  كيف سأستيقظ صباحا ..ولم انم بعد ..الرابعة _

زل مــن الســماء نهضــت مــن اصــوات الديكــة يعلــو مختلطــا بصــوت المطــر النــا

شــــعور تحركــــت  نمكــــاني الــــذي كنــــت فيــــه وســــحبت بكلتــــا يــــدي الراديــــو ودو 
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أصـــابعي لمفتاحـــه شـــغلته فعـــال صـــوته ومـــالء المكـــان كـــان صـــوت أم كلثـــوم 

  وأغنية ذكريات  اخفت صوته قليال وأخذت اردد مع األغنية 

  كل شي صار ذكرى _

ــيعلن لــي عــن  قفــز القــط ورمقنــي بنظــرة اســتفهام واخفــي نفســه تحــت الســرير ل

اســــتياؤه تاركــــا إيــــاي وحيــــدا أمســــكت بســــاعة المنضــــدة التــــي بجــــواري أوقتهــــا 

  وأخذت أتمتم بصوت خافت

  ذكريات    …ذكريات _

انتفضــت كــالمجنون مــن نــومي علــى صــوت جــرس الســاعة رمقــت أمــي بنظــرة 

مثل كل يـوم مبتسـمة بـوجهي  علي حاملة بيديها فطوري المعتاد وجدتها داخلة

  ةقائل

صـــباح الخيـــر ياولـــدي اغســـل وجهـــك وتهيـــا للخـــروج الن الكـــل فـــي انتظارنـــا _

  أخشى تأخرنا يلهينا عن اختيار جهاز عرسك

تخطيـــت بثقـــل ســـاحبا نفســـي بصـــعوبة متعثـــرا بـــالقط الـــذي تأهـــب باالســـتعداد 

ليشــــاركني باألكــــل وانــــأ مازلــــت أفكــــر بنخلتنــــا الواقفــــة فــــي حديقــــة دارنــــا وهــــي 

  فسي بصوت اسمعه لوحديمقطوعة الرأس رددت مع ن

  كالمك ياابي األشجار تموت واقفة لن أنساه أبدا _

  

  

  



حكاية مدينـة 
______________________________________________ 

 

 9

  انتهت                                   

  

  

  

  

  

  

  

  
 ا��� ا���دم

  

لـم أزل أحبهـا مــن كـل قلبــي الـذي أتعبتــه السـنوات اعشــقها فهـي حبيبتــي       

ة مــــابين حبيبــــة ســــمعت خطواتهــــا تقتــــرب قاطعــــة المســــاف ااألولــــى ومــــا بعــــده

  المطبخ وغرفة الطعام قالت لي 

  ...الغداء الذي تحبه_

استقرت الصحون فـوق المنضـدة الدائريـة ذات اللـون الجـوزي الصـارخ لمحتهـا 

فــي نضــرة ســر يعــة فظهــرت لــي اســنانها البيضــاء اللماعــة  التــي تصــر علــى 

 يغســلها أكثــر مـــن مــرة وبـــدت لــي ضــحكتها التـــي لــم تفـــارق وجههــا البيضـــاو 

السـتائر الصـفراء تتحـرك الن هنــاك .يـون السـود والحواجـب العريضـة وتلـك الع
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شــتوي مشـمس جميــل يمــالء  ممفتوحــا راحـت نســائم هــواء يـو  كاحـد نوافــذ الشـبا

حالوة هذا الطعام الذي لم أذق منه أي شيء صـحت ...المكان فازداد حالوة 

  باعلى صوتي

  تعالي نتغذى سوية _

  جائني الرد من بعيد 

  سآتي بعد أن اهيا لك الشاي..ت النتظر تغدي أن_

كانت تعرف بالضبط مااريده وما أحبه فانا اعشـق اسـتكان الشـاي وخصوصـا 

لم أكل الطعام أبدا بـل قـررت انتظارهـا .بعد الغداء مباشرة أتلذذ بطعمه ومذاقه

لتشاركني به فنظراتـي تتحـرك بارجـاء المكـان حتـى وقـع اختيـاري علـى البخـار 

  الدجاج الساخن همست مع نفسي المتصاعد من صحن تشريب 

  مااطيبه حكمت عليه قبل الشروع بأكله _

لــــم اســــتطعم األكــــل يومــــا مــــا أال مــــن يــــد مــــن احببتهاوانتظرتهــــا ســــنين طويلــــة 

حركـــت قـــدمي فاصـــطدمت بالمنضــــدة وتصـــادمت الصـــحون بعضـــها بــــبعض 

وصـــوت تالقـــيهن نقـــر أذنـــي نظـــرت لألســـفل خشـــيت أن ســـقط احـــدهن رفعـــت 

  ي قائلة راسي وجدتها إمام

  الم اقل لك تغدي ؟_

جلســت بجــواري تراقــب فرحتــي البادئــة علــى وجهــي رمقتهــا بنظــرة واضــعا فــي 

  فمي أول لقمة وقلت

  أنت طيبة وطبخك األطيب _
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  أحسست بفرحتها وأجابتني باستفهام

  ....صحيح_

  أقولها ليس مجاملة بل حقيقة _

هـي نظـرات الادري هـل ...ظلت لم تأكل كـل مـافي وسـعها تحـدق فـي وجهـي 

عشـــق أم شـــوق أم ماذا؟تســـارعت يـــدي متنقلـــة مـــابين فمـــي والحصـــون وكـــأني 

شـجعتها لمشــاركتي فـي األكــل أم شـعرت أنهــا بعـد لحظــات لـم يبقــى لهـا شــيء 

  لمرات تصادمت يدي بيدها وكانا في سباق رفعت راسي من المائدة قائال 

  هيا الحقي بي أن استطعت _

  

   ةابتسمت بتودد قائل

  بعك أنت فقطأريد أن أش_

  وانأ أريدك أن تأكلي الكثير_

رن جــرس الهــاتف األرضــي وكلينــا اليرغــب بــالرد علــى المتصــل الن اإلجابــة 

وكالمعتـــاد الـــرقم خطـــاء مـــا أن انقطـــع الـــرنين حتـــى شـــعر ت بـــامتالء معـــدتي 

  فقلت مقبل يدي 

  على والديك الحمد هللا ورحمة اهللا_

ط الشــمس الارجـاء المكــان لملمـت إطــراف السـتارة بأصــابعي حتـى دخلــت خيـو 

الــذي انــأ فيــه فشــعرت بارتيــاح المثيــل لــه بينمــا راحــت حبيبتــي تلملــم الصــحون 

للحظــة غابــت عــن نظــري مــا أن نهظــت كــي اغســل يــدي حتــى تراكمــت كــل 



حكاية مدينـة 
______________________________________________ 

 

 12

الصــور فــي مخيلتــي بقيــت واحــدة ألغيرهــا تتكــرر دومــا ولــم أمــل منهاابــدا يــوم 

ا الطـاهر ثالثـة ورود وزهـرة لقائنا قبل ربع قرن مضـى نعـم وحصـدنا ثمـار حبنـ

واحــدة كــم رائعــة وبــاهرة هــذه الــذكرى والعشــق نفســه لــم يتغيــر طعمــه آه النظــرة 

األولــى كمــا يقولــون  لــم انتبــه لنفســي بعــد أن أعــدت أيامنــا الخالــدة كأنهــا فلــم 

  سينمائي حتى وجدت استكان الشاي على المائدة وصوتها اسمعه

  .....الشاي الممتاز والمهيل _

يــــدي إلــــى الملعقــــة الصــــغيرة وبعجــــل حركتهــــا لتحــــدث صــــوتا طالمــــا تحركــــت 

  أعجبت به وقلت 

  الم يعودوا األوالد من مدارسهم ؟_

  توقفت إمامي برهة وغادرت المكان تاركة إجابتها لي

  ..سيأتون انشاءاهللا ألجهز لهم الطعام _

حاولت أن أناديها بصوت عالي كي تستريح فكرت بمعاناتها في البيـت طـوال 

  يوم فهي محتارة ودوما تسألنيال

  ماذا اطبخ للغداء والعشاء_

  كنت أرد عليها مخففا عنها 

  كل ماهو موجود فهو خير من اهللا عزوجل _

تقربـــت مـــن النافـــذة ألنظـــر وجـــدت ريحـــا بســـيطة تحـــرك أوراق األشـــجار تزايـــد 

المنظـــر بهـــاء وروعـــة لمـــا لمحـــت أوالدي يـــدخلون مـــن بـــاب الـــدار متراكضـــين 

  وكأنهم لم يذوقوا الطعام منذايام ناديت عليهم  لباب المطبخ
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  من هنا  هتعالوا ادخلو _

  اتجهت إلى مدخل الدار وفتحت الباب لهم قائال

  أهال بكم وحفظكم اهللا من كل مكروه_

  قبلوني من خدودي واحتضنوني بقوة قائلين 

  وليحخفظك اهللا ياابانا الغالي _

  نهم يمثلون األمل القادم آنذاك شعرت صورة العشق تكبر أكثر وأكثر أل

  

  

  

  انتهت                          

  

  
����� ـا�                                                                                             

  1ص

  

عبائتهـــــا الســـــوداء الفضفاضـــــة ذات التطريـــــز الجميـــــل وثوبهـــــا األحمـــــر       

شـــــقر المنورجماالوروعــــــة  وخصـــــال ت شــــــعرها المخملـــــي أبهـــــى  لوجههــــــا األ

الــــذهبي بــــرزت علــــى أطــــراف خــــدودها المتــــورد الاســــتطيع أن اصــــف عينيهــــا 

الواســــعتين ذا الحـــــاجبين العريضــــين وشـــــفتاها الـــــورديتين التــــان تشـــــبعا فبـــــديتا 
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كانــت عينيهــا تفتشــان عنــي .طــريتين مشــعتين تجعــل النــاظر فــي اشــتياق لهمــا 

اقتربـــت أكثـــر فاحـــت منهـــا .بعنـــاء وتعـــب  مـــن انتظرهـــا لســـاعات طويلـــة مـــرت

  رائحة طيبة وتغيرت مالمح وجهها معبرة عن خوفها ومستفهمة مني بالقول 

  اتعتقد أن هنا لم يعرفوني ؟_

  أجبت على الفور

  بالتأكيد لم يعرفك احد _

لمحـــت فـــي وجههـــا البهـــي االطمئنـــان حتـــى مضـــيت أمامهـــا وتبعتنـــي بخطـــى 

لــم تكــن عمــارة شــاهقة بــل كانــت تتكــون مــن .متعبــة متجهــين إلــى بــاب البنايــة 

طابق واحد باألعلى ومجموعة دكاكين مغلقة فاليوم جمعة والكل فـي اسـتراحة 

عند المدخل صارت الرؤية شبه معدومـة فـال .األسبوع فحتى محلي بات مقفال

والســـاللم أدراجهـــا متكســـرة الحافـــات أمســـكت .أي منفـــذ لـــدخول الضـــوء  ديوجـــ

ي المشــتعل برودتهــا انتفضــت وتراجعــت للــوراء يــدها بلطــف فســرت فــي جســم

وعــادت مستســـلمة واضــعة كلتـــا يــديها بيـــدي وكــان روحهـــا ذابــت لعلهـــا نامـــت 

فلـــوال هـــذه العتمـــة التـــي طغـــت علـــى المكـــان لرأيـــت وجههـــا كيـــف أصـــبح لونـــه 

جســـدي بجســدها متعمــدا ودفعتهـــا كــي تكــن فـــي األمــام حتـــى  توشــكلها لصــق

مفتوحــا قبــل دخولهــا ســحبت العبــاءة مــن توقفــت عنــد بــاب شــقتي الــذي تركتــه 

  رأسها فتراى لي هيكل جسدها الرشيق وتاهت انظاري فغلقت الباب قائال

  سبحان الخالق ماذا أرى لم تصدق عيناي ؟اانت مالك أم ماذا؟؟_

  ابتسمت وشعرت بارتياح منقطع النظير وردت 
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  فانا طبيعية .التبالغ لهذه الدرجة _

  قلتاحتضنت بكلتا يدي خدودها و 

  لم أرى وجها مثل هذا؟وجمال قد اخذ العقل مني  قد أصاب بالجنون _

ضـــحكت ضـــحكة مااجملهـــا وفلتـــت مـــن قبضـــتي واتجهـــت مســـرعة خجلـــة بمـــا 

اخبرهــا بــه لكنهــا لــم تعلــم أنهــا اتــت إلــى قــدر هــا المحــتم  فاصــبحنا فــي غرفــة 

 النوم التي لصقت علـى جـدرانها األربعـة صـورا ومنـاظرا متنوعـة بهتـت للحظـة

مســـتغربتا مـــن الـــذي تـــراه ظلـــت محدقـــة بصـــورة افترشـــت الحـــائط بأكملـــه أنهـــا 

  لليلى علوي الممثلة التي بها الشبه مع التي تقف أمامها فقلت لها 

  الحق أنت تشبهيها لكنك أكثر جماال منها _

  رمقتني بنظرة استيحاء وأجابت

  كال أنها هي األجمل أنت والنك معجب بي وتخف على مشاعري _

جســـدها للحـــائط وانتصـــبت بـــال حـــراك وكأنهـــا استســـلمت لمشـــاعرها حصـــرت 

اقتربت إليهـا مثـل أسـد يتقـرب لفريسـته وجـدتها مغمضـة العينـين قبلتهـا انتبهـت 

  على نفسها وتابعت القول 

  وكما أردت ؟؟..هاقد جئتك والحد معنا .ماذا تريد مني أالن _

وجهــي بعــدها لــم تعــرف إننــي ســآخذ منهــا كــل شــيء واعــز ماتملكــه ولــن تــرى 

توهجـــت عيناهـــا وتطـــاير مـــن جســـدها رائحـــة فواحـــة وأخـــذت كالنـــار المتوقـــدة .

فوقهــا الوقــود اشــتعلت أكثــر وهــا هــي فريســتي تتلــوى وتتقــرب إلــى  تكلمــا ســكب
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اجلهــا لــدقائق لـــم احســبها وجـــدت الــدموع فـــوق خــديها ونهظـــت مبعثــرة الشـــعر 

  بإذنها وقلت حافية القدمين متعبة القوى باهته التعرف ماتقول همست 

  ....التفكري باألمر سنتزوج واعمل لك زفة مثيرة _

  نظرت لي وبتوسل وبعينين متعبتين 

  تعرف أن لم تاتي وتخطبني سيفتضح أمرنا ونكون حكاية لآلخرين _

  أجبت مباشرة وقبل أن تكمل كالمها

  ثقي بي _

  أن لم اثق بك لما أتيت إلى هنا وسلمتك نفسي _

  قبلتها من شفتيها وقلت اقتربت أليها ثانية و 

  ماالذك وأطعمك ؟؟_

بلى راح األسد ينهش ماتبقى مـن فريسـته ويتلـذذ بطعمهـا قبـل أن يتركهـا لغيـره 

وهي التستطيع الحـراك ألنهـا وقعـت بـين أسـنانه  بقينـا الكثـر مـن سـاعة  إلـى 

  أن قالت وبخوف 

  لقد تعبت وأخشى أن تأخرت على الوقت الذي أعطيته المي _

  رأسها العباءة وتوقفت عند الباب لحظة ونطقت بصعوبةوضعت على 

  انتظر مجيئك فأمي تعلم بسر العالقة فيما بيننا _

  كادت ثورتي تنطلق لكني هدات منها قائال 

اليهمك أبدا انأ وأنت جسد واحد وروحا واحدة                                                   ..لماذا أخبرتيها _
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  2ص

كيــف روح واحــدة وانــأ أالن فــي لنــدن وأنــت ال اعــرف عنــك ومــا اصــابك       

الشــــارع الــــذي انعطفــــت ليمينــــه وواجهنــــي صــــندوق الرســــائل التــــي .مــــن حــــدث

اســودت الحيــاة . نتصــلني مــن بلــدي أراه خاليــا الخطــاب والمرســال كمــا يقولــو 

بــوجهي وغلقــت كــل األبــواب وباتــت كــل هــذه المدينــة التســعني لمــاذا لوجــدي 

صـــدري  أحـــس كـــل يـــوم بـــان اضـــلعي تـــود  لســـبب ســـرا مـــدفونا داخـــاعـــرف ال

االنطبــاق فــأحس باالختنــاق والمــوت خطيئتــي قــد يغفرهــا اهللا ســبحانه أن تبــت 

إال أن الــذي فعلــوه بمــن تركــت خطيئتــي  فيهــا وهربــت اليمكــن أن يســامحوني 

ويعفون عن ما فعلته بضحيتي  وتوعدوا لي بالقصاص والنيل منـي حتـى ولـو 

ر الدنيا وصاحبي الذي انتظر عودته من عمله أراه جاءني مسـرعا ذهبت ألخ

  وهو يلهث وبالسرعة نطق

  لقد عرفوا مكانك ؟؟_

  قلت له وبخوف

  كيف ؟؟؟اهلك الوحيدين يعرفون العنوان؟؟_

كادت بروحي أن تخرج من جسـدي وٕانـا محتـارا أيـن سـأذهب وأيـن اختفـي مـن 

ني للحظـة لــو وصـلوا  ســأذهب كـل هــذه المدينـة الســاحرة لـم تســتر .فعلتـي هــذه؟

إلــى مقاطعــة ثانيــة واتــرك لنــدن الن حتـــى ضــبابها لــن يخفينــي ممــن يفتشـــون 

  عني أوقف صاحب الفندق صاحبي وقال له 
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لقــد ســألوا عنــك وعــن صــديقك  جماعــة تــاركين لكمــا هــذا الخطــاب  قبــل أن _

يســتلمه ســحبته بعجــل وراحــت عينــي تلــتهم الســطور المكتوبــة بطريقــة عشــوائية  

  تى وقع نظري على بداية سطر جديد فقراته بصوت عالي وبال إحساس ح

موضــوعه تعقــد وعليــه أن اليبقــى فــي .. أمــا مــن ناحيــة فخــري الــذي هــو انــأ _

  مكانه الذي عرفوه 

الحـــل .....طويـــت الورقـــة وانطلقـــت إلـــى اإلمـــام  مفتشـــا عـــن حـــل لمشـــكلتي 

ولكــن صــورة مــن ..عنـدي ســابقي هاربــا كـالحرام الخــائف مــن القــانون والعقـاب 

النــا وحــدي المخطــاء ...كانــت الســبب فــي ضــياعي باقيــة  ومتمركــزة بــذهني 

هـرول صـديقي الـذي أثـق .؟ الم تتحمل ذنبا هي اقترفتـه لضـعفها لحظـة مـا ..

  به ورائي قائال

  وأنت التعرف السبيل ؟..أين ستذهب ؟_

كبيــر أســرعت بكــل مااملكــه  مــن خطــوات ولــم انتبــه  االانــا داخــل المستشــفى ال

المــنظم وبــين آونــة وأخــرى افــتح عينــي وأغمضــها كانــت غرفتــي الخاصــة التــي 

دفــــع أجرهــــا  جميلــــة تطــــل علــــى حديقــــة واســــعة  اكتظــــت باألشــــجار والــــورود 

المنسقة بشكل لطيف  كان للون الخضار طعمـا فـي نفسـي فأحسسـت بالراحـة 

هـا إن والطمأنينة  دهس السيارة لي حركت في داخلي أشياء عديدة أولها وأخر 

أضع خطابا كتبته ليلة أمس أؤكد فيـه اعترافـي الكامـل إن الـذي بأحشـاء وداد 

حتـى تظـل وداد احلـي صـورة تحـتفظ بهـا ذاكرتـي .ولـدي ولـن أتنـازل عنـه أبـدا 

........  
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  انتهت
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��� �ــا�

  

لــه جناتــه الواســعة فهــو حقــا لــم يتــرك لنــا فليــرحم اهللا أبــا مثــل أبــي وليدخ       

ميراثا نتمتع به أال انه حرص دوما علـى تعليمنـا األصـول واألخـالق والمبـادئ 

ر حــل قبــل أربعــين عــام .التــي أن حملهــا شخصــا مــا اســتغنى عــن كــل شــيء

فـالفقر ظـل .مخلفا ورائه تاريخ ومعاناة وأالم مازال طعم مرارتها باق فـي فمـي 

يرته التـــي قطعهــا  مـــتحمال حالوتهــا وصـــعابها اغلـــب رفيــق عمـــره وطــوال مســـ

فوالـدتي قـد سـبقت .كل يـوم يمـر وانـأ اتـرحم للمسـلمين ومـنهم والـداي .األحيان 

بالتحاقها لربهـا األعلـى بسـتة سـنوات فـاني أتـذكر صـورتها الجميلـة وبـاألخص 

يوم ودعتنا دون إيذان مصابة بمرض  روماتيز القلب وجعلها طريحـة الفـراش 

وقتهــا عــدت مــن الشــارع الترابـــي حــافي القــدمين جــاحظ العينــين جـــاف .دومــا 

ـــديا دشداشـــتي الشـــتوية المقلمـــة  الشـــفتين ومحمـــر الخـــدين مـــن شـــدة البـــرد مرت

ثقلـت مـن خطـواتي .بخطوط سوداء وجدت الجميع متجمهرين أمام باب الـدار 

  وسالت ابن جارنا الذي يكبرني سنا 

  مالحدث؟_

  ه أجابني والدموع تخرج من عيني

  ..لقد ماتت أمك _

  ماذا يعني الموت ؟_

  ظل محتارا وجمع ماود قوله.سكت برهة واليعرف كيف يرد على سوالي 
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  يعني أمك ماتت يعني لن تراها بعد اليوم _

أصـابني الـذهول فركضــت للـداخل ونظــرات الـواقفين المشـفقة تطــوقني مـن كــل 

  صرخت بأعلى صوتي ..اتجاه

  ...أمي....أمي _

كـل إخـوتي يبكـون .لـم تنـبس بأيـة كلمـة بـالرغم مـن انتظـاري لهـا .الجواب لهـا 

  حاضنين إياي حتى شعلرت بيد تسحبني قائلة

  تعال اخرج _

فــي ظهيــرة نفــس اليــوم ســار المشــيعون حــاملين نعشــها وانــأ اتــبعهم ألجــد هــذا 

يحتضــــنني واألخــــر يقبلنــــي وذا يعطينــــي  شــــيئا مــــا أحسســــت آنــــذاك انــــه حقــــا 

أيامــــا وأيــــام اختلــــي وحــــدي بغرفتهــــا مالزمــــا ســــريرها العــــودة لهــــا أبــــدا بقيــــت 

  احتضن أشيائها مخاطبا إياها

  متى تأتين أريد رؤيتك ؟_

الجــواب فــاذرف الــدموع حتــى أحــس أنهــا جفــت فيظهــر أبــي فيظمنــي أليــه بقــوة 

  قائال 

  كذا وكذا..اسكت سأشتري لك _

مـــن اجلـــي كـــل همـــه أن يقلـــل مـــن شـــعوري بالوحـــدة  هكنـــت اشـــعر بمـــا يحســـ

معلمـــا إيـــاي الصـــبر .فـــا لوعـــة الفـــراق فانـــا األصـــغر فـــي تسلســـل العائلـــة ومخف

األيــام .واإليمــان بقــدر اهللا عزوجــل فــالموت حــق لــم اعــرف وقتهــا مــاذا يعنــي 

التــــي تلــــت بعــــدها عرفــــت معنــــى المــــوت ورحيــــل المرءالــــى اهللا رب الســــموات 
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مااحزنهــــا مــــن ذكريــــات وان أعيــــدها أالن  وانــــأ فــــي الطريــــق وكــــل .واألرض 

  سيارات منطلقة بسرعة فائقة توقفت فجأة وقد صرخت الت من هناك ال

كـــان صـــوتي لـــم يســـمعه ......... هنـــاك ســـيارة قادمـــة ومســـرعة....التعبـــر _

حتى انتهى به المطاف ممددا وسط الشارع للحظات تجمهر الناس حولـه وقـد 

رأيــت شخصــا مــا يطلــب اإلســعاف واالخرعــاد  .غــرق بدمائــه ليتحــرك بعشــوائية 

  ا وبيديه طاسه الماء رشها على وجهه قائال بعصبيةمسرع

  انه مازال حيا _

جـــائني صـــوت مـــن احـــد ...كيـــف وقـــد أغمـــض عينيـــه وتوقفـــت انفاســـه نهائيـــا 

  الواقفين 

  قريبا له؟..هل أنت معه _

  أجبت على الفور

  ...كال _

  شاركه أخر 

  قد نعرف عنوانه وهويته ؟..فتشوا جيوبه _

بيض اللحية مـد يديـه ببطـىء واخـرج مـافي جيبـه رجال بجواري ابيض الوجه وا

  متمعنا بهويته قائال

  اسمه عباس حسين _

  رفعت راسي قليال مدققا بهويته بعد أن أخذتها وبشوق نطقت مع ذاتي 

  انه اسم أبي وجدي _
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 يظلــت عينــي تحـــدق فــي صـــورته الملصــقة وتنتقـــل إلــى صـــورة وجهــه الحقيقـــ

يارة اإلسـعاف وحملـت الجثـة سـألني انتصبت واقفا بمجـيء سـ..الملطخ بالدماء

  احدهم 

  اانت قريبه ؟_

  تلعثمت باإلجابة 

  كالاال أن اسمه مشابه السم أبي وجدي ........ها_

سحب من يدي الهوية وغاب عن بصري ولم تبقى سوى صدى صـوت سـيارة 

  اإلسعاف تدوي في المكان بينما غاب الكل قلت مع نفسي 

كيــــف تجمعـــوا بلحظــــة وقـــت الشــــدة .........مـــازال هنــــاك طيبـــة عنــــد النـــاس 

  ؟وتفرقوا بعد انتهائها؟

  

  

  

  انتهت
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 !ــــــا� 

  

من بين األشياء التـي أفكـر أالن بهـا شـيء واحـد ألغيـر هـو إننـي قـررت      

إن اتبــع الوصــية التــي خلــدت  فــي راســي إن ال اتــرك ابســط األمــور فعلــي مــن 

ه فســأراقبه مــن خــالل خروجــه اللحظــة التــي شــعرت بــان ولــدي يكــذب علــى أبيــ

وهاأنا أتتبعه واراه كيف يرتـدي مالبسـه ويلـبس حذائـه بعصـبية .وعودته للبيت 

  ال مبرر لها  توقف إمام أمه وقد قال لها

  لن اشرب الحليب أبدا_

  أطلت النظر المه وهي تتوسل به بجنية قائلة

  حبيبي إن الحليب يقويك_

ضـعيف البنيـة وكأنـه مهـزوز  تفحصت ولدي من بعيد فبدئ لي شاحب الوجـه

  القوى نادينه بصوت واطئ

  مسكت يديه وقلت... تعال هنا اقترب مني _
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انظـر ليـديك كـم هـن .فـنحن نخـاف عليـك .لماذا ألتشـرب وتسـمع كـالم أمـك _

افهم يـا ولـدي نحـن نحبـك .رفيعات ؟وعينيك كم هن غائرات ؟ووجهك المتعب 

  معك بهذا األمر ملذا نتكل

  ه مرغم على الحديثأجابني وأحسست ان

  سأشرب أمرك أبي لكني الاشتهي األكل _

اومــات المــه بحركــة مــن راســي إن تعطيــه قــدح الحليــب فأحسســت أنهــا فرحــة 

الن ولدها استجاب المر تتمنى إن يتحقق لها كـل يـوم قدمتـه إليـه عرفـت مـن 

خــالل ارتشــافه دافعــا مــافي القــدح لفمــه بأنــه كــان بــاردا فقــد هيأتــه منــذ وقـــت 

السـاعة السـابعة والنصـف وخمســة دقـائق تمركـزت حقيبتـه علـى ظهــره .مضـى 

بينمـــا راحـــت أمـــه تـــدس فـــي جيبـــه الخمســـمائة دينـــار بســـرعة خشـــيت إن أرى 

مافعلــت فنعــود إلــى نقاشــنا المتكــرر وملخصــه إن ال نشــجع أوالدنــا علــى شــراء 

ذلـك  هاألطعمة من الخارج لما تخلفه من عواقب جانبيـة مـن إمـراض ومـا شـاب

معه دون إن يرانـي فانـا بالجهـة الثانيـة مـن الشـارع لكنـي رأيـت العجـب مشيت 

مندهشـا كيـف اليخرجـون أوليـاء الطلبــة ليـرون بـأعينهم كيـف يتصـرفون ســواق 

الســيارات المنطلقــة بســرعة فائقــة بــالرغم إن هنــاك دالالت واضــحة مثبتــة تبــين 

ين إن هنـــاك موقـــع لعبـــور طلبـــة المـــدارس الـــذي فوجئـــت بـــه إن بعـــض الســـائق

و الـذي .يسرعون لما يصلون إلى منطقة العبور وكأنهم يتفـاخرون فيمـا بيـنهم 

بيــنهم  ااثـأر دهشــتي إن معظـم الطــالب يســتهزئون بهـم وكــان هنــاك عـداوة فيمــ
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وسـالت  تبقيت واقفا للحظا.شعرت بارتياح وانأ أشاهد ولدي يدخل المدرسة .

  نفسي 

  ما الذي استفدته أالن ؟-

كــرة ولــو بســيطة عــن رحلتــي والبــد إن افعــل شــيئا مــن الشــيء كــوني لــم أكــون ف

الوصــية المتحركــة داخــل ذهنــي تخطيــت البــاب الرئيســية وٕاذا بســماعي صــوت 

  الطلبة وهم يلعبون في ساحة المدرسة اقتربت إلى الحائط وحدقت بقوة قائال

  .ياملعون من الصباح وكرة القدم وأنت لم تأكل شيئا_

  قهقهت بضحكة وتابعت ولدي بشوق 

  لم يكن ابوك فالح حسن والعمو بابا وأنت تركض وراء الكرة بهذه السرعة _

كانـــت حركتـــه المنطلقـــة بقـــوة نحـــو الهـــدف وهـــو عبـــارة عـــن حقائـــب موضـــوعة 

  بترتيب  قبل الوصول لها ضربها بقوة فاندفعت فصحت بأعلى صوتي 

  ..هدف ..هدف _

  انتبه احد الواقفين خلفي وأجاب

  منهو برشلونة و مدريد..طيط ويلعبون ذولة زعا..يااخي أي هدف _

  أحاطوني بعدما جاء األخر مستفهما مني 

  ادري وصلت ابنك  ارجع لبيتكم _

  ...ال يابه موصاير حكم

  استدرت بوجهي إليه وقلت فرحا 

  لقد سجل ولدي الهدف_
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  ر د علي األخر بسخرية وانهي األمر 

  عيني إحنا المسولين هنا _

  وجدتهم من الشرطةدققت في زيهم الرسمي 

  العفو اعذروني فاني من عشاق الرياضة_

  أطال النظر في وجهي مستغربا لما وجدني باق في مكاني وقال 

  ها سمعت صوت الجرس _

وكــان الجــرس أعلــن عــن نهايــة المبــاراة فتحولــت مــن ســاحة للعــب الكــرة إلــى 

ضــاع ولــدي عــن .ســاحة اصــطف عليهــا الطــالب مهايــاين الالقــاء الخطابــات 

ري وعــدت إدراجــي علــى حافــة الطريــق وذا بإعــداد مــن الطلبــة المتــأخرين نظــ

تــــــدافعت معهــــــم الالدخــــــل المدرســــــة بــــــل ألرى .يهرعــــــون لاللتحــــــاق بــــــأقرانهم 

متوســطة عبــاس بــن (مــامكتوب  متلهفــا فوقــع بصــري علــى الفتــه كتــب عليهــا 

تيقنـــت إن كـــالم ولـــدي عـــن ســـبب تـــأخيره هـــو حبـــه لكـــرة القـــدم ) عبـــد المطلـــب

إن اكبـــر (أخــر كمــا توهمــت عنــدها تــذكرت قــول اهللا ســبحانه وتعــالىاللشــيء 

  )........الظن إثم

  

  

  انتهت
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 #ــا�"�

تبــــدو لــــي محطــــة التقــــاء .المقهــــى التــــي تتصــــدر بــــاب جــــامع الخفــــافين       

التجار والمثقفين وأصحاب اإلعمال الحرة إذ كل مجموعة اسـتحلت مكـان فـي 

تادوا يوميا القدوم وكان المكان مسجال بأسمائهم  في زاوية من زواياها وقد اع

كل شيء هادئ وخيوط الشمس الدافئة تخللت من شباك صـمم وسـط .الطابو 

ســـقف المقهـــى وببدايـــة الـــدخول حرارتهـــا بســـيطة إال إن ضـــوئها عـــم بـــاألجواء 

أحس بالوحدة والعزلة فكل الجالسين مشغولين بأحاديثهم المختلفة حاولـت إن .

  امل قائال لهابتسم للع
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  .....شاي _

لــم يقــل شــيئا إال انــه غــاب عنــي لحظــات وعــاد ومعــه اســتكان الشــاي وضــعه 

إمـــــامي  فاخـــــذ البخـــــار المتصـــــاعد منـــــه يتـــــراقص فـــــي الهـــــواء وكأنـــــه طاربـــــا 

ـــم أحـــرك الملعقـــة الصـــغيرة بـــل ارتشـــفته بـــال ســـكر ألحقـــق  لســـيمفونية رائعـــة ل

قـــت مـــر ببطـــيء وعقـــارب الو .ماقطعتـــه علـــى نفســـي إن الاتـــذوق الســـكر بتاتـــا 

  الساعة كان لم تتحرك أبدا وسؤاال أكرره كل يوم وفي أي مكان وساعة 

  ماذا يريد اإلنسان أكثر مما يعطيه اهللا سبحانه وتعالى ؟_

  إنا من ناديت على العامل قائال له 

  ..حلو ...حامض _

عدت أصحح الخطاء الذي ارتكبته ألكون صـادقا مـع الوعـد الـذي قطعتـه مـع 

   نفسي

  ..بال سكر ....حامض _

  رأيت االبتسامة لم تفارق وجهه حتى سألني مندهشا

  كيف يعني ؟..حامض وبال سكر _

  بعد إن احتار بهذا الطلب رايته انتصب إمامي مرددا

  وبال سكر ...الحامض _

  قلت له بتودد

  رحمة اهللا على والديك _
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دد مـع نفسـي ظل استكان الحامض مستقرا وكأنه جالس على المنضـدة وانـأ ار 

  متسائال

  ..كم من الناس جلسوا هنا؟لعلي لم أكن األول ولم أكن األخير ..ياللزمن _

للدقائق وجدت الناس  يتوافدون للجلوس في المقهى وأصوات بعضـهم لـبعض 

  آونة وأخرى  نوتتكرر بي

  أتفضل بالجلوس  استريحوا اشربوا الشاي _

  تعود األجوبة 

  شكرا اغاتي _

قــد تجــاوزوا العشــرين عــام فقــد أحصــيتهم مــن خــالل النظــرات  الــذين اراهــم تــوا

حركـت قـدمي .من عيني التي توسـطتها نظـارة طبيـة بيضـاء ذات إطـار اسـود 

 نوانـــأ جـــالس بمحلـــي حتـــى أكلتهـــا موجـــة مـــن اآلالم اعترتهـــا مـــن جديـــدو كـــا

لــم ارفــع .المخــدر الــذي أخذتــه صــباحا انتهــى مفعولــه إنهــن حبــوب المســكنات 

أمسـكت بتلـك الجريـدة المتروكـة بجـواري وكـان صـاحبها اطلـع نظري لفوق بل 

رائحـــة .عليهـــا و تركهـــا ليســـتفيد غيـــره منهـــا أو لعلـــه نســـاها متعمـــدا لســـبب مـــا 

دخان طيبة انتشرت بالمحيط حتى حاولت ان اعرف مصدرها لكنـي قلـت مـع 

  نفسي 

  فانا أصبحت مالكا للجريدة ..ألنهي القراءة أوال _

  ن يدي الجريدة رفعتها قليال وقلترفعت راسي لما سقطت م

  أنها رائحة المعسل المنبعثة من نركيلة الجالسان إمامي  بالتحديد _
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درست بنظرتي الجالسان فقد تجاوزا العقد الثاني لعمريهما بلـى فهمـا منهمكـان 

  في الحديث بينهما وبأمور شتى حتى انطلق صوتي ثانية

  شاي أخر _

د شــــعرت ان التــــراب المتصــــاعد مــــن قــــط فقـــ..تـــذكرت إنــــي لــــم أذق الحــــامض

خطـــوات المـــارين نحـــو الجـــامع قـــد تخللنـــه حتـــى جـــاء عامـــل المقهـــى مســـتغربا 

  وسألني 

  أنت هذا الحامض لم تشربه أم فيه عيبا ما؟؟_

  كال فقد أصبح باردا _

  رحل من أنظاري بينما حركت الملعقة واستمتعت بصوت متالنم لها

  ما أحالك ياشاي في الشتاء ؟؟_

  ليئا بعدما سمعت احد الجالسين صاح بصوت عالي سمعه الكل فكرت م

  تفاحتين ..حسن تفاحتين ..حسن __

لكـن الـذي شـغل فكـري ماقصـة ..عرفت إن من يعمل في المقهى اسمه حسن 

التفــــــاحتين ؟تفحصــــــت اإلرجــــــاء لــــــم أجــــــد أحــــــدا يبيــــــع التفــــــاح أو البرتقــــــال أو 

  ته وقلت لملمت أوراقي وتركت المكان سارحا بما سمع..الموز

   أحقا اخذوا يبيعون التفاح في المقاهي ؟؟_

  انتهت                                            

  
 ا�"&% $ر
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هدى من أحبها قلبي بشغف وتلوعـت احاسيسـي بمعاناتهـا وآالمهـا فـاحزن     

لحزنها وافـرح لفرحهـا والاتحمـل دمعـة مـن عيونهـا الجميلتـين قـد التصـدقون لـو 

ني لم اجعلهـا يومـا مـا أن تتكـدر أو تصـاب بكآبـة كمـا يقولـون فهـي قلت لكم أ

فــي عمـــر الـــورود كنـــت اجمـــع كـــل مــافي وســـعي الارضـــائها والتقـــرب لهـــا فـــال 

اذكـــر أنـــي يومـــا مـــا زعلتهـــا أو ضـــربتها أو جعلتهـــا تـــذرف دمعـــة واحـــدة فمنـــذ 

صغرها عاملتهـا معاملـة تحسـد عليهـا مـن اقـرب النـاس لهـا فهـي بمثابـة الـروح 

ي تحرك جسدي بأكمله أو النبض الذي يـوزع الـدم داخلـه أن كـان صـباحها الت

حســن كــان صــباحي مشــرق مضــيء حتــى ولــو كــان يومــا شــتويا ملبــد بــالغيوم 

أنهــا بالضــبط تحــس نفــس إحساســي فأراهــا مســرعة لتنفيــذ مااطلبــه منهــا وهــي 

تتـــدافع إلبعـــاد الهمـــوم عـــن قلبـــي فتنظـــر لـــي نظـــرات حنونـــة مملـــؤءة بـــاألفراح 

مســرة كانــت تتــأذى وتقاســي مــن الغيــر وهــي ســاكتة متحملــة المعانــات مــن وال

الجميع التبـوح بـأي عـارض يمسـها لـئال أتـذمر اوتثـور أعصـابي فانـا الاتحمـل 

أي حــــادث يســــبب لــــي القلــــق والتفكيــــر اليــــوم ربيعهــــا الســــادس عشــــر مضــــى 

وأصبحت مثل غصن ألبان ومالمح وجهها قد تغير فوجههـا األبـيض قـد بـدى 

مثل لون شـعرها الطويـل أمـا لـون عينيهـا ازداد غمقـا مضـيفا التسـاعهما أشقرا 

نظــرات قاتلــة تســلب مــن النــاظرين االهتمــام فانــا مازلــت أتــذكر حــديث صــديق 

  طفولتي األستاذ جمال حينما رآها أول مرة يوم كانت صغيرة قال لي مبتسما 

  لها عيون ساحرة _
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ـــه بـــل شـــعرت يومهـــا بالخجـــل مـــن كـــالم كـــان مـــن المفـــروض ع ليـــه أن اليقول

يحـتفظ بــه لنفســه هــي أالن بالزاويــة البعيــدة مــن المكــان وانــأ انظــر لهــا بتعجــب 

  مرددا مع نفسي 

 ذستصاب بالعمى أذا بقت بهذه الحالة فهي التفارق كتابها طيلـة النهـار فمنـ_

صباح اليوم الذي هو الجمعة احتظنت كتاب الكيمياء ولـن تتركـه فهـو إمامهـا 

عــام ودومــا تعشــق إثنــاء مطالعتهــا الخلــوة واالبتعــاد عــن كــل حتــى فــي فتــرة الط

كانـت تـأمر وتنهـي مسـتمدة قوتهـا منـي كانـت .شي يلهيها فتنزوي لمكان كهذا 

تهرع متخذة  أعذارا واهية حتى تغلق التلفزيـون والسـتاليت حارمـة البـاقين مـن 

هــا النظــر والتمتــع إثنــاء وقــت الفــراغ الــذي يصــادف اغلــب األحيــان يــوم امتحان

لكـــن الـــذي حـــدث اليـــوم لـــم يحـــدث لهـــا فرايتهـــا تبكـــي وتـــذرف دموعهـــا الغاليـــة 

لســبب جهلتــه حاولــت أن اســتفهم عليــه مــن اآلخــرين أال أنــي فشــلت وشــعرت 

بألم يعتصرني أطلت التمعن من بعيد لوجههـا وجـدت عيناهـا متعبتـين فناديـت 

  عليها قائال

بـــه ســـيكون  يد الـــذأريـــدك أن ترتـــاحي قلـــيال حتـــى تحســـين باألمـــان مـــن الغـــ_

  االمتحان 

وكأني فجرت مافي داخلها من عذاب فجهشت بالبكاء وسـالت دموعهـا أيقنـت 

معرفتـــــه آو حتـــــى مســـــاعدتها لـــــذا ســـــرت  ربالتحديـــــد أن شـــــيئا تعانيـــــه وال اقـــــد

باتجاههـــا منتصـــبا وخرجـــت الكلمـــات مـــن فمـــي بصـــعوبة بالغـــة وكـــأني طفـــال 

  يتعلم الكالم الاول مرة 
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  ماسبب عذابك ؟..شيء  ؟ هل حدث...مآبك _

اســتدارت إلــى الخلــف لــئال أرى دموعهــا فينتــابني الهــم واأللــم والحســرة كــر رت 

الســـؤال لمـــرة ثانيـــة لكنـــي أجـــد الصـــمت يطوقهـــا مـــن كـــل جانـــب وبكلتـــا يـــدي 

  امسكتها من كتفها وقلت لها 

  ما بك حبيبتي وروحي _

لمجنون رأيــت الــدموع منهمــرة مــن عينيهــا وقــد ســقطت علــى يــدي فانتفضــت كــا

متوسال بها أن تخبرني بالشـيء الـذي أصـابها مسـحت قطـرات دموعهـا وقالـت 

  بصوت شجي 

  لم أكمل مادة االمتحان ؟_

  وتبكين ؟وتعذبينني؟_

  رفعت يدي وبأصابعي مسحت ماتبقى من دمعاتها وقلت بتمهل 

  لماذا هكذا تفعلين ؟انهضي واتركي كتابك _

عبــة وقربــت شــفتها لــي وقبلتنــي مــن تثاقلــت بقيامهــا بعــد أن جمعــت قواهــا المت

  خدي قائلة 

  انأ احبك .....سامحني ياابي_

كيـف التحبينــي وانـأ مــن يعشـقك حتــى المــوت ويخـاف عليــك مـن نســمة الهــواء 

غابــت عــن نظــري لحظــات وعــادت مبتســمة كــي ترضــيني حاملــة بيــدها ظرفــا 

  منظره لطيف  قرات ماكتب عليه بصوت مسموع

  ثانوية جرير للبنات_
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بشــــوق ألعــــرف مابداخلــــه وجــــدت شــــهادة تقديريــــة لــــولى أمــــر الطالبــــة فتحتــــه 

لتفوقها بالدروس انه البنتي التي انظر إليها أالن وقد عادت ثانيـة إلـى كتابهـا 

الكيمياء وقد تهيأت المتحان يوم الغد طوقني شوق ورغبة أن اعودالى مقاعـد 

  ال لها الدراسة بعد أن أكل الزمن بالعمر لكني مازلت أشجع ابنتي قائ

  العلم نور والجهل ظال م_

  

  انتهت
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�دم                             ــــا��

  1ص

اليوم صار عمري سبعة أشهر فقط فـوق العقـد الرابـع ومازلـت لحـد هـذه       

اللحظـــة باقيـــة بقـــوامي الرشـــيق وخصـــري النحيـــف ازداد يومـــا بعـــد يـــوم جمـــاال 

عني كالما ارغب بمعنـاه أنـي فـي عـز شـبابي  وبهاء وأنوثة وكل من تراني تسم

لم يدب الشيب في راسـي بعـد أال أن هنـاك بعـض خصـالت مـن شـعري سـرى 

حركــت .بهــن البيــاض أراهــن كــل يــوم محدقــة فــيهن بــالمرأة التــي إمــامي أالن 

  يدي على وجهي وٕاذا نظري وقع لتلك الخدود المتوردة قائلة 

  ماشاء اهللا _

صـبيحة أن أالزم هـذه المـرأة الوحيـدة التـي أحببـت  لم أتغير أبدا ولم انسى كـل

فلــن أحــس بالملــل .المثــول أمامهــا ألنهــا الشــيء الوحيــد الــذي ورثتــه عــن أمــي 

صــوت القطــار القــادم مــن بعيــد وعجالتــة اشــعر بهــا تأكــل قضــبانه .أبــدا منهــا 

الحديدية أحس بنشوة وارتياح يسيطرا علي لمـا صـداه يمـالء المكـان الـذي هـو 

جــاور لســكة الحديــد وكنــت أمــانع حــديث أبــي مانبــا حظــه العــاثر الــذي بيتنــا الم

كنــت أحــب صــوته القــادم مــن بعيــد .جعــل القرعــة أن يكــون مــن نصــيبه آنــذاك 

اعشقه حتى الهوس ولما يتاخلر بعض األوقات أبدو قلقة خائفة عكس مـا انـأ 

ل مآبك أيها الوجه الشامخ ضد الزمن المتحمل ما التطيقه من اجـ.عليه أالن 

  من؟من اجل وصية أمي لي يومها
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  حافظي على البيت ومن فيه _

ياللروعةوزقزقـة العصــافير فـوق شــجرة الصفصـاف الكبيــرة التـي احتلــت مســافة 

كلمــا أراهــا أحــس بــان العمــر يمضــي وان عجلــة الــزمن تــدور بــال .مــن الحديقــة

توقــف حركــت ســتائر الشــباك واخــتلط الصــوت مــع صــوت أخــر عربــة للقطــار 

تعثــرت .مــن خــالل النافــذة فبــدت لــي متحطمــة األجــزاء وبــال بــاب نــاظرة لهــا 

بخطواتي وانأ افتح باب غرفتـي الصـغيرة متجهـه إلـى باحـة الـدار توقفـت قلـيال 

  متذكرة أبي قائلة 

  اينك يا أبي كنت تترأس هذا المكان وتجلس فيه ؟_

رفعت راسي إلى الفضاء األعلـى وجـدت الغيـوم البيضـاء تتجمـع بكثافـة معلنـة 

كـل أبـواب الغـرف التـي انتقـل نظـري تجـاههن .يوم ممطر فيـه بعـض البـرودة ب

جلســــت علــــى األريكــــة الخشــــبية القديمــــة .مغلقــــات يعنــــي مــــن بــــداخلها نــــائمون

 لألســتريح مــن إالم المفاصـــل التــي اعانيهاوصــعوبة التـــنفس مــن جــراء الســـعا

وبة التــنفس إال بصــع عالــذي ينتــابني بــين فتــرة وأخــرى كــدت اختنــق  وال اســتطي

فأكثر األطباء نصحوني عدم تعرضـي لموجـه البـرد القـارص لكنـي فشـلت ولـم 

كيف وانا المدبرة لهذا المنزل وخبيـرة فـي كـل صـغيرة وكبيـرة .أصغي لما يقولوه

فيه بلى  صبرت سنوات مـرت بعـد رحيـل تلـك إالم الحنونـة التـي كـان الجميـع 

أول المطيعـين لهـا يطيع أوامرها وينفـذها دون نقـاش ومجادلـة فحتـى كـان أبـي 

لقد تركت أوالدها األربعة وبنتا واحدة التي هي تتحدث لكم والموجودة في هـذا 

المكان وفي ساحته وفضائه؟الذي يحدث أالن يتكـرر كـل يـوم اتجهـت بنظـري 
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وراســي معــا يســارا كــان بــاب قفــص الدجاجــة الســوداء وفراخهــا الخمــس مغلقــا 

مـــــن المفـــــروض أن يكـــــن اتجهــــت صـــــوبه ففتحتـــــه بينمــــا أخـــــذت أتـــــذكر كــــان 

للدجاجـــة عشـــرة فـــراح كمـــا وضــــعت تحتهـــا عشـــرة بيضـــات أيقنـــت أن حظــــي 

نصــيبه النصــف إذ حتــى فــي أيــام دراســتي وبمختلــف المراحــل كنــت أتمنــى أن 

تكــون درجتــي فــي االمتحــان مئــة فتكــون النتيجــة خمســون نصــفها علــى صــوت 

ب كــل شــيء الوقــت مــر وانااراقــ.الفــراخ وأمهــن انتبهــت قاطعــة سلســلة أفكــاري 

حــولي و أتــذكر كــل ماعشــته بالتفصــيل وخصوصــا قبــل عبــوري الثالثــين مــن 

العمــــر حــــاول احــــد األقربــــاء أن ينتشــــلني مــــن هــــذا الجــــو طالبــــا يــــدي للــــزواج 

شــرطت عليــه أن يعــيش معــي هنــا فــي هــذا الــدار وبــاقي كــل الشــروط ممكــن 

  لم يمضي على مفاتحته لي بايام جائني ومعه الرد.التنازل عنها 

  اهلي لم يوافقوا على الشرط...استطيع ال_

هنــا فــي مخيلتــي صــورا كثيــرة ومتعــددة وحكايــات الاقــدر مفارقتهــا أو االبتعــاد 

آه صـــدى صـــوت الســـاعة الجداريـــةذات الصـــندوق الخشـــبي وبـــدقاتها ..عنهـــا 

  ..المتتالية لم احصي دقاتها بالضبط فعدت بنظري لها قائلة

  2ص

  ..التاسعة لقد تأخروا _

  عالي صرخت بصوت

  الم تحسوا؟..أيها النائمون الساعة التاسعة _
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بقيـت أتحـرك الاهـيء ..لم يبالي احـد مـن النـائمين بـالرغم مـن سـماعهم نـدائي 

ســمعت صــوت األبــواب األربعــة تفــتح بالترتيــب وببطــيء وكــان ..الفطــور لهــم 

رفعـت راسـي لالعلـى .كل من في داخلها يخشى توبيخي الذي سيصـدر عنـي 

  وتي األربعة واقفات خائفات فقلن جميعاوٕاذا بزوجات إخ

  نوقظهم ولم ينهضوا؟_

  وانتن؟_

  يقظات_

  لماذا لم تنزلن لمساعدتي بتهيئة الفطور ؟_

  لم انتهي من كالمي حتى وجدتهن بجواري منتصبات قائالت

  صباح الخير ياامنا العزيزة_

  تبسمت مع نفسي وسالتها 

  كيف أصبحت أما ولم أتزوج؟؟_

ني الشـعور باألمومـة منـذ أن نـذرت حيـاتي لخـدمت والمحافظـة بالفعل لـم يفـارق

عــدت بــذاكرتي يــوم كانــت .علــى البيــت ومــن فيــه وكمــا وصــتني آمــي الحنونــة 

  تنادينا ألجل الفطور ياله من إحساس رائع أسرعت وانأ أقول 

  وذا لك يااسماء .. وذا لك ياعلياء ..وذا لك يالمياء ..هذا لك يانجالء _

قطعــــــة الخبــــــز وبــــــاطراف المــــــاعون كميــــــة قليلــــــة مــــــن لــــــم يبقــــــى لــــــي ســــــوى 

القيمروسطتها إمامي وملعقة الشاي أحركها داخل االسـتكان رددت بـالقول مـع 

  نفسي 
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  كلوا هنيئا لكم _

بالرغم من صغر قطعة الخبز أال أن نصفها سقط من يدي فتسارع لها الفراخ 

زوجــاتهم  وأمهمــا وأخــذن النقربهــا بينمــا كنــت ناضــرة إلخــوتي يجلســون بجــوار

اختفــى الجميــع مــن حــولي الن زخــات .حــول المائــدة  الكــل مبتســمون فرحــون 

المطـر  أخــذت تنـزل بســرعة وبقيــت أنـا الوحيــدة  جالســة  علـى األريكــة انتظــرا 

  ..........الذي لم يأتي بعد ملقاد

  انتهت                                    
                                                            �ص   ــــا��'

  1ص

  وتركني متعصبا بعد أن قال  هفبل إن ينطق بكلمة ضرب المنضدة بيدي    

  لن ادعها تذهب مني _

مع األمـواج التـي  تبقيت وحيدا في المقهى مندهشا ومستفهما بفكري وقد ذهب

الشـمس اخـذت تعلـوا فـي السـماء .حاصرتها نظراتـي وهـي تنتهـي عنـد الجـرف 

ة حــرارة بســيطة تقتــل جــزاء مــن بــرودة يــوم شــتوي امتــازت ســمائه بصــفاء باعثــ

خالية من السحب التـي تكونـت ليلـة أمـس وكنـت أتوقـع إن يكـون اليـوم ممطـرا 

منذ صباحه  إنا جالس في مكان مطل على نهر دجلة ونسائم الهـواء الداخلـة 

مــــن النافــــذة الوحيــــدة زجاجهــــا محطــــم شــــعرت بشــــيء مــــن البــــرد تلفــــح وجهــــي  

  ليت مطبق الصمدسائال نفسي ظ

  ماذا افعل للذي تركني _
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لقــــد تعبــــت كثيــــرا حنــــى اســــتطعت اللقــــاء بــــه فقــــد كــــان مقاطعــــا الكــــل بســــبب 

حتـــى زوجتـــي التـــي كانـــت تترجـــاني أن ..الموضـــوع الـــذي اجتمعتنـــا مـــن اجلـــه 

  اتركه يتصرف كما يحلو له فأتذكر قولها 

  فال تتدخل فيه ؟..اترك الموضوع _

د عليهـا ولـم انـبس بكلمـة بـل فقـط بنظراتـي أحـاول إن اعبـر لهـا كل مرة لـم الـر 

عـــن غضـــبي واســـتيائي مـــن حـــديثها فـــاغرق فـــي صـــمت واتركهـــا فـــي حيرتهـــا 

دفعـت كـاس الحليـب .القاتلة  عسى إن أجاوبها ولـو بكلمـة واحـدة  كـي ترتـاح 

  الذي لم ارتشف منه إلى يدها وقلت بعصبية 

  كيف اليهم ؟وكيف اترك األمر ؟_

  بصوت مسموع واجابت تاففت

إذن لــديك حــل لهــذه الملحمــة؟بات ســؤالها يــدور فــي مخيلتــي ويحــرك داخلــي _

العـــذاب والمــــرارة كمــــا انــــا أالن فــــي حيــــرة مــــن أمــــري ولــــم يســــتمعني لنتباحــــث 

بـاق هنـا .الايجاد حال لقصته التي أتوقع لنهايتها المؤلمة فوق تصـور العقـول 

ة الـذي هـو األخـر ضـاق الـويالت داخل مقهى البيروني المطلة على نهر دجل

واآلالم  وبــدى موحشــا للنــاظر إليــه مــن جهتــي إمــا الجهــة الثانيــة مازالــت بنايــة 

حركتــا بيــدي علبـة الشــكائر وجــدتها خاليــة الن .مدينـة الطــب شــامخة لالنظـار 

صـــبري الـــذي هـــو قـــدانتهى ولـــم اعـــد اتحمـــل إي حـــدث  لكـــل مافيهـــا نفـــذ مثـــ

مكان حتى شعرت بالنعاس فتناوبت واضـعا أشعة الشمس الدافئة مالءت ال.ما

  يدي على فمي ناطقا بصوت متعب 
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  استعر اهللا العلي العظيم_

فتحــت عينــي بعــد إغماضــها ففوجئــت إن محفظــة األوراق قــد نســاها مــن كنــت 

المتحدث معه قبل قليل  من شدة عصبيته بلى ذات الغـالف األخضـر الفـاتح 

ببــرود مقلبــا محتوياتهــا وجــدتها  وبــدافع الفضــول المتمركــز داخــل نفســي فتحتهــا

وان أتــــابع االطــــالع عمــــا فيهــــا .عبــــارة عــــن أوراق مكتوبــــة باللغــــة االنكليزيــــة 

سقطت وريقات على األرض حملتهن بشوق قارئا أول سطورها بصوت عـالي 

قد فات األوان؟؟فاني يشـهد اهللا سـبحانه وتعـالى لحـب عشـته وانتظرتـه فتـرة (( 

  طويلة  إذن 

                                                                                             

  

  2ص

مــن هــو الــذي يقتــل حبــي ؟مــن الــذي يفــرق بــين قلبــين ؟مــن الــذي يــزرع        

العــذاب والهـــوان ؟ ليتــه فهـــم  مــن إنـــا ؟إنـــا لســت  مغـــامرا غــارق فـــي عالقاتـــه 

ا ومفكرا ومثقفا كما اسمع مـايقولوه الساقطة مع فتيات اليالي الحمراء ؟إنا واعي

مــن أنـــت حتــى تقــف بـــين اثنــين أحبــا الـــبعض ؟أنــت ملعــون مـــن اهللا ...عنــي 

ـــاب حســـب األصـــول  لمـــاذا الممانعـــة  االتحـــب .عزوجـــل ألنـــي اتيتـــك مـــن الب

ومـذموم مـن اقـرب النـاس إليـك ..مجـرم أنـت .لغيرك كمـا تحـب لنفسـك الشـاذة 

اانــت خــالق ..جهلــك وتفكيــرك المــريض  أتخــالف كــل الشــرائع والتقاليــد جــراء..

فتريد إن يفعل اآلخرون  ماتريد ويطيعونـك .كل شيء ؟أم أنت انشاءت الدنيا 
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على أخطائك ونفسك المريضة التـي تبـين مـن خاللهـا الـنقص الـذي تشـعر بـه 

لــم تلحــق إن تصــحومن إعمالــك الشــيطانية ؟متــى قلبــك يخفــق وتحــس ثانيــة . 

ــ ق ؟ أنــت مــريض ولكــن هــذا المــرض قــادك لتــتخلص مــن كــؤوس النبيــذ المعت

إلى موت تاريخي ؟أنت وباء البد من القضاء عليه وبأسرع وقت فعقابك عنـد 

اهللا كبيــر ولــيس كعقــابي وانــأ ادفــع خنجــري المســموس فــي جســدك ولــن أتركــك 

حتـــــى تلفـــــض أنفاســـــك األخيـــــرة وأنـــــت تـــــود العـــــودة لتســـــتغفر ربـــــك عســـــى إن 

ظر في وجهك وأنـت تـودع الحيـاة دون أنت إبليس اللعين ساظل ان..يسامحك 

لــن اســمح ألي النــاظرين إليــك نقلــك إلــى المستشــفى ولــن ادع أنســانا ..رجعــة 

أكرهـــك كرهـــا اليمكننـــي وصـــفه ..أكرهـــك  ..يحـــاول إن يســـحبني بعيـــدا عنـــك 

وعفوا واعتذارا إليـك يـامن فعلـت كـل هـذا الجلـك أنـت وحـدك الن المجنـي ....

تم بصـحن واحـد لكنـه ظلمـك وظلمنـي معـك عليه أخـاك الـذي تربيـت معـه واكلـ

وكم عذبك واهانك وضقت اللوعة والمرارة منه جاعال أيامـك سـوداءواغلق كـل 

الطرقـــات فـــي وجهـــك وقتـــل كـــل ااحالمـــك التصـــرخي إن ســـمعت بومتـــه الـــذي 

أسعدني وأبكاك  التتفاجئيابدا لني يايت من اصـالحة واقناعـه لـم يرضـى بكـل 

كـان يكـره رؤيتـي والحـديث معـي .علـى زواجنـا  الحلول والوسائل الجعله يوافق

لمـاذا اقسـم لـك بـاهللا الاعـرف األسـباب وان تعرفيـه ..أو حتى لـو يسـمع مااريـده

امنحينــي قبــول ..ماضــي  تــوا للحظــهدعيــه مــدفونا مــع الحاضــر الــذي أصــبح 

االعتــذار النــي فعلــت امــرا قدالترضــين عليــه ألنــه فاجعــة بالنســبة إليــك وراحــة 

فا لكـل مـن سـيقراء السـطور فانـا عبـد مـن عبـاد اهللا لـي طاقـة أسـ..بالنسـبة لـي 
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محـــدودة وقـــد نفـــذت ونفـــذ صـــبري التنظـــر لـــي بوجهـــك وانـــت تريـــد ان يكـــون 

القصـــاص هـــو المـــوت فلـــو كنـــت عـــادال الصـــدرت اقـــرار االعفـــاء عنـــي ألنـــي 

كنــت انــوي ازاحــة األذى عــن طريــق حبــي وعــن اآلخــرين وأســفا لمــن قــال لــي 

تعـــيش قصـــة حبـــي الخالـــد وعـــذرا لئـــامي التـــي  لـــن جـــلأنـــت قاتـــل فنـــا قتلـــت أل

ســتموت مــن بعــدي ولــك يــا أبــي الــذي وأنــت فــي قبــرك ســتؤنبني وعــذرا لوالــدي 

المجنــي عليــه اللــذان يعرفــا قصــتي بالتفصــيل وجعلتــه يلحــق بكمــا وتعرفــان بــه 

الـذي تنتظرنـي صـباح الغـد فــي  ل كانـتوعفـوا وكلـي تقــديرا ...انـه ابـن ضـال 

البيروني إن أقول لك الفائدة من تعبك المتواصل معـي الثبـت لـك بـاني لسـت 

وممــن أخــاف ؟مــن إنســان اضــعف مــايكون  لــم تلحــق نــي فقــد قتلتــه .خائفــا  

وان التجعــل إي ..ورجــائي عنــد المحاكمــة إن تتجلــب معــك مــن أحبهــا قلبــي ..

فأنــت ابنهــا الثــاني كمــا كانــت تــدعي محــام يــدافع عنــي والتتــرك أمــي الوحيــدة 

هذه المرة القـرار  بأوصلها تقبرها معززة غير ذليلة وستجدني إمامها وال تتعج

الـذي اتخذتــه الرجعــة فيــه وســأنفذه  وان ترضـى بالقــدر الــذي فرقنــا فــي العــراق 

بالتأكيــد ستحضــر نعشــي وتحملنــي علــى ..هــو نفســه الــذي جمعنــا فــي لبنــان 

اليبكـوا علـي والتصـرخ النسـاء بأصـواتهن عاليـا وال  كتفك  اوصي الجميـع بـان

بالســير إلــى قبــري ألننــي أريــد إن اشــبع نظــري مــن التــي احببهــا قلبــي  لتتعجــ

بقوة اخبرها بـان التـراب لـن يفرقنـا أبـدا ولـن يمحـي مـن الـذاكرة قصـة حبنـا وان 

تبقــى وفيــة ومخلصــة لــذكراي وان تتــزوج بســرعة ألنــي اخــاف عليهــا مــن زمــن 

  ...غادر 
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  3ص

اقتربت صورة جواد صديقي وصارت بجانبي فرأيت الشرار يتطـاير مـن عينيـه 

تاججت مشاعري وأنفاسي تتالهـث وضـلع صـدري تتكسـر .لحظة غيابه عني 

  وانأ اتسا ئل 

  امعقول هذا؟_

  صورة جواد تكبر في عيني وصورة الظالم زيدان استقرت داخل تفكيري 

  قلت في حيرة

  واألخر زوج شقيقتي  ماذا اصنع واحداشقيق زوجتي_

الادري مافعلــه لــم اصــدق بــل أحــاول إقنــاع نفســي بانهــا قصــة قــد كتبهــا ألنــه 

كاتـــب بـــارع لكـــن مالمـــح الخـــوف ســـيطرت علـــى روحـــي ووقتـــي لـــم أحـــس بـــه 

اعتبــرت نفســـي فاشــال وانـــا لـــم .فكــانني انقطعـــت عــن العـــالم بقرائتــي للســـطور 

    لة وجعلهـــــا معظلـــــةأضـــــع نهايـــــة جميلـــــة لكـــــن العنـــــاد ومـــــن االثنينعقـــــد المشـــــك

  ..صعبة 

رن جـرس موبـايلي واصـررت عـدم االجابــة لكـن رنينـه المتواصـل يـدخل بــإذني 

بقــــوة االانــــي هربــــت بنظراتــــي لتلــــك األمــــواج وحركاتهــــا الرتيبــــة وطيــــور المــــاء 

ترفـــرف بأجنحتهـــا فـــوق القـــارب الـــذي شـــطر النهـــر لجـــزاءين  متجهـــا للناحيـــة 

ي يحـــرك المجـــداف بيديـــه اقتـــرب لـــي األخـــرى والســـماك قـــد رمـــى شـــباكه والثـــان

  العامل قائال 
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  ...صار مدة وتليفونك يرن وأنت سارح _

  لحظة انتباه وٕاجابة 

  نعم _

  زوج شقيقتك ...جاءني صوت زوجتي جاهشة بالبكاء لقد قتل شقيقي 

  كيف؟؟؟؟؟_

؟أهــي تعمــدت إغــالق الخــط ؟أم لدائــة الشــبكة ..لمــاذا  يانقــع الصــوت وال ادر 

رع مذهوال ومسرعا وانا لم اصـدق ماسـمعته ومـا قرأتـه  لكـن ركضت إلى الشا.

وصولي ساعرف  بالتفصيل ولكن ماالفائدة فكل شيء انتهى ولكن هـل هنـاك 

  ....قصاص عادل 

  اتنهت                                    

  

  

  

  

  

  
 - ,+ �&�* �(ون

الــذي انظــر أليــه فقــد اخــذ يســحب نفســه بصــعوبة بالغــة وكــان الحمــل        

ثالثة أكياس من السمنت وعشرات الطابوقـات والزقـاق  كـان ,فوق ظهره ثقيال 
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ضيقا وقد تراكمت أكوام من األطيان السوداء على جانبيه وأعداد من المـارين 

بينهم لم اسـتطيع المـرور بسـهولة فهنـاك علبـة أوسـاخ تمركـزت  اقد تدافعوا فيم

وت القديمـــة خشـــيت فـــي الجانـــب اســـتدرت وألصـــقت جســـدي بحـــائط احـــد البيـــ

  االستناد عليه فيسقط فوق راسي نظرت بطرف عيني متأمال

  ألي نهاية سيأخذني هذا الممر؟_

لعــل معاناتــه بــدت واضــحة عليــه فقــد ثقلــت خطواتــه شــيئا فشــيئا وكأنــه أحــس 

باإلرهاق والتعب رفعت عيني لألعلى وجدت هناك أعداد من الوايرات منتشرة 

يمــة بصــورة عشــوائية توقفــت لحظــة وانــأ اســأل مــابين الســطوح والشناشــيل القد

  نفسي سؤاال 

  من يستطيع تتبع كل هذه الخطوط حتى يصل المولدة المجهولة الموقع _

لم يزل الوقت يقترب للظهيرة فقد تفصلنا عنه دقائق معدودة وأصوات الصـبية 

  رن جرس الموبايل فأجبت بسرعة .تزاحم المكان مختلطة مع أحاديثهم الودية 

  انأ في احد أزقة شارع الرشيد......نعم_

  جاءني السوال 

  ماذا تفعل ؟_

  لم أجيبه مباشرة 

  الادري لعلي أجد ضالتي _

انقطـع صـوت المتحـدث معـي وشـعرت بالخجــل لـئال يسـاوره شـك بـاني أغلقــت 

الممــر صــار أكثــر ضــيقا بــل تحــول طوليــا .الخــط متهربــا مــن االجابــه لســؤاله
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مــن ســيخرجني مــن مــا أنــا فيــه فقــد وصــل .ات كثـرت فيــه االلتوائــات  واالتجاهــ

لمســــامعي الصــــوت الصــــادر مــــن الجــــرس المعلــــق علــــى رقبــــة هــــذا الحيــــوان 

المسكين وارى صاحبه قد ضربه بعصـا يحملهـا ومضـى وكـان روحـي خرجـت 

  من جسدي فقلت له بغضب

  التضربه انه مسكين ؟_

  أجابني مستهزئا وببرود

  نحن المساكين _

  اق للوصول قبله مخاطبا إياه غاب عن نظري وكأنه في سب

  اتبعني للهدف _

  أالن تذكرت ماقاله لي عريف الفيصل أيام العسكرية

  ارمي ..عندما تكون جاهزا للهدف _

ظلــت الضــحكة تالزمنــي وقــد اســهبت بــالنظر لــه ومتبعــا الخطــوات ورائــه  ولــم 

اقـــدر ألحـــاق بـــه وكـــان الضـــربة التـــي تلقاهـــا حركـــت مـــافي داخلـــة مـــن نشـــاط 

هــاجمتني .اخــذ يتبختــر طاربــا لصــوت الجــرس الموضــوع علــى رقبتــه وطاقــة و 

موجـــة مـــن الصـــبيان وهـــم متضـــاحكين بأصـــوات عاليـــة واهتمـــام بكـــرة صـــغيرة 

ضــربها احــدهم فأصــابت وجــه مــن اتبعــه حتــى تــرك احــد .تتنقــل بــين إقــدامهم 

  الصبيان سؤاله مخاطبا إياه 

  هل تأتي وتلعب معنا _

  تابعه األخر
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  ظهرهوالحمل الذي فوق _

  شاركه األخر باإلجابة

  ضعه على ظهرك أنت بدال عنه _

تحول المزاح بالكالم إلى ركالت باأليدي والالقدام لم اقدر أن افلت مـنهم فقـد 

تجمعوا قاطعين الطريق اتظممـت إلـيهم بالتوجيـه والالرشـاد بـان عملهـم خطـاء 

فؤجئـت وعليهم أن يجعلوا األمور تمضي بسالم ولم أؤخر مااصـبو أليـه لكنـي 

بـان الحمــار غــاب عنـي وصــارت لــه أجنحـة وطــار االانــي صـممت مــع نفســي 

ببلــوغ الهــدف مهمــة يحــدث وواصــلت المســير رغــم شــعوري بتعــب أنهــك القــوى 

بقيــت لــدقائق معــدودة كــي أســتريح وٕاذا مــن أفــتش عليــه يعــود مســرعا خاليــا ..

ـــم يلحـــق بـــه  ـــة تتعبـــه وحتـــى جرســـه ل ـــه .مـــن أي حمول ـــة ل ـــت رقبتـــي منحني ظل

  ات قلبي تخفق مسرعة  فاصطدم بي احد العائدين قائالودق

  .....إلى أين الذهاب فالطريق مغلق _

انتبهـــت وقـــدماي تتعثـــر بالطـــابوق المبعثـــر وأكيـــاس الســـمنت توســـطن الطريـــق 

  وسؤاال احترت به حقا

  كيف سيعرف طريق عودته لوحده؟؟...اأن من أتى بهذا هن_

  سحبت نفسي بخطوات ثقيلة وقلت مبتسما 

  أن هللا في خلقه شؤون_

  

  انتهت
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 ا��0/ل

بقيت نظراتي لفترة وجيزة تراقب ذلك الرجل الذي تجاوز عمرة الخمسـين       

فقــد انتشــر فــوق قســم مــن شــعره رأســه لونــا ابيضــا زاد فــي منظــره جمــاال وبهــاء 

وتراقصــت علـــى وجهـــه ابتســـامة عريضـــة حببتـــه لكـــل النـــاظرين لـــه وانـــأ اولهـــم 

قطعة القماش التي تتجمع فوقهـا النقـود ووضـع   امرتبحرك دشداشته السوداء 

نبـرات صـوته تبـدو ..تلك السترة على كتفه فانه يحس بالمضايقة مـن ارتـدائها 

  حزينة تابع بالقول 

  ..أن معوق..هللا ..هللا يامحسنين_

لم يكمل كالمـه حتـى انهالـت عليـه ألـوف الـدنانير وكـأن  دفـع كـل المتواجـدين 

األلــف تلــو .يعطــوه كــل مــا فــي جيــوبهم بــال مبــاالة  بقــراءة اســحرتهم حتــى لــو

األلف أيقنت بالتحديد لهذه المهنة أسـاليب غامضـة لـم اقـدر علـى فهمهـا فقبـل 

وصــولي لهــذا المكــان مــررت بــامرأة جالســة علــى قارعــة الطريــق الــذي ســلكته 

وهـو علـى نفـس االمتـداد قـد نـبح صــوتها وصـار بـه علـة ولـم يلتفـت أليهـا احــد 

يعطيها ماتريد سـواي رميـت لهـا بـألف دينـار فهـو للطفلـة الممـددة من المارين ل

بجوارهــا والتــي بالتأكيــد ليســت ابنتهافــاالكثر مــن مــرة تتــدحرج للشــارع وتســحبها 

  بقوة حفظت بالضبط ماكنت أهواه  ناضرا بوجهها الجميل وان انطق 

  وأنت ملتهية ؟..انتبهي لها لئال تتدحرج وسط الشارع _

الجــالس فوقهــا متخفيــا بــالقرب مــن الحــواجز الكونكريتيــة ســحب الرجــل عربتــه 

الممتدة على طوال الطريق وكأنه أراد أخفاء شيئا ما تراجع بخفية فالحـت لـي 
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أسنانه السوداء والتي لم يغسلها طوال حياته فبدأت متآكلة وقد تهشم معظمهـا 

  انتفظت مندهشا

  أين أالف الدنانير؟؟_

واختبائــه حتــى يســتطيع أن يخفــي كــل  تكونــت فــي ذهنــي فكــرة أن ســر حركتــه

المــال الــذي فــي جعبتــه لشــخص أخــر يثــق بــه أو اقــرب النــاس إليــه قــد تكــون 

  عاود بصوته الشجي قائال ..زوجته أو ابنته مثال 

  ..انأ معوق ..هللا يامحسنين هللا _

  اقتربت إليه وبدافع الفضول سألته

  أين ألوفاتك ؟؟_

  حدق في وجهي مليئا 

  أتعرفني ؟؟_

  ه بأسرع مايكونأجبت

  ....لكني ...كال_

  عاد لنفس القصة أو القوانة المشخوطة كما يقولون وكالمعتاد

  ..وأريد التداوي بالمستشفى ..ومعوق ..صاحب أطفال _

  باغته باإلجابة متشوقا للرد للمرة الثانية 

  ؟؟ ....أين ذهبت ألوفاتك_

  أجابني بعد أن استنفذ صبره

  يبي بج اومادخلك أنت ؟انهنا هن_
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دس يـداه فـي جيبـه وأخرجهـا بعجـل ورمـى األلـوف علـى قطعـة القمـاش بــالرغم 

من سـقوط قسـم منهـا علـى األرض لكنـه التقطهـا بسـرعة وبخفيـه لـم أرى مثلهـا 

حاولت أن أقدم له اعتـذاري بالصـيغة التـي يحبهـا آذ رفعـت كلتـا يـدي لألعلـى 

  وخاطبته

  لك  وهذا ألف دينار مني..وأسفي ..أقدم لك اعتذاري _

لم يأخذه من يدي بـل تركـه يسـقط فـوق قطعـة القمـاش الظـاهر عليهـا بقـع مـن 

الوساخة من جراء يديه التي يمررها فوقها بين اللحظة واألخرى أو يمسـح بهـا 

تركتـه مبتعـدا ببضــعة أمتـار كمـا خمنــت حتـى دفعنـي شخصــا ولـم أراه كــدت ..

ـــوال تمســـك ـــى األرض ل ـــد مـــن كـــان جـــواري فســـحبني بقـــ ياســـقط عل وة حتـــى بي

أوقفني على قدمي بينما نهض ذلك الرجل تاركـا عربتـه  منطلقـا بسـرعة هائلـة 

  تجاهي شعرت بالخوف لكنني اطمأنت لما سمعته يصرخ بأعلى صوته

ذالــك الشــاب  ..ألوفــاتي كــل ألوفــاتي ..لقــد ســرق مــا فــي حــوزتي مــن المــال _

جوبــة راحــت كــل أنظــار الــواقفين تتصــوب للشــاب الــذي اختفــى بأع..ألحرامــي 

  انتبهت سائال نفسي السؤال الذي ردده الجميع وبدهشة..

  كيف للمعاق أن ينطلق بهذه السرعة ؟؟_

  صاح كل من في المكان مستهزئين به

  موانت معوق ... هو.....هه_

وكأنــه أفــاق مــن صــدمته األولــى وأحــس علــى نفســه التــي أغفلــت عنــه عواقــب 

ل رائــع وبهلــواني فقــد اخــذ لكنــه ممثــ..مافعــل فقــد انكشــف أمــره لكــل مــن يعرفــه 
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رأسـه  ايحرك قدميه برجفات سريعة وكان أصابها رعـاش فاسـقط جسـده صـادم

بحافـــة الطريـــق ليســــيل دمـــه ليصــــنع نهايـــة لمســــرحيته التـــي إنــــا احـــد إبطالهــــا 

واصــلت ســيري باالتجــاه الــذي خططــت لــه منــذ الصــباح إنــا فــي حيــرة دائمــة ..

  متسائال

  الادري ....هل هم بحاجة لما يفعلوه ..لماذا يفعل أمثال هؤالء بأنفسهم _

  

  انتهت                                  
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 ا���1ل                

  1ص

إن يحـــدد لعلهـــا اســـتعجلت برحيلهـــا إلـــى الـــدار الثانيـــة  التـــي لـــم يســـتطع       

ماتعانيعــــه أالن أو ماعانتــــه فــــي لحظــــات ماقبــــل موتهــــا  قبــــل إن تحمــــل إلــــى 

الشمس تسطع بقوة فنحن في يوم مـن أب اللهـاب كمـا يقولـون .مثواها األخير 

حـــار جـــدا  والســـيارة التـــي تحمـــل نعشـــها ســـوداء ايظـــا اعتلـــى صـــوت محركهـــا 

يبالي إنـا الـذي محدثا شعور بالقشعريرة داخل نفوس الجالسين  الوحيد الذي ال

كــان مــن المفـــروض إن تنقلهــا أحالمهـــا .جعلــت المقعــد البعيـــد محــل جلوســـي 

إلى سفرة سياحية خارج الوطن إال إن القدر اصدر أمره وان تموت هنـا داخـل 

العــــراق وببغــــداد أحسســــت باالختنــــاق ففتحــــت النافــــذة ألدخــــل نســــمات الهــــواء 

  الحارة حتى صاح بوجهي السائق

  نت تفتح النافذة ؟التبريد مشتغل وأ_

  تفحصت وجهه مليئا وأجبته

  سارح ..العقل مشغول ..أسف ...المعذرة _
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وكيف اليسرح وكل الموجـودين حـولي اليحسـون بمـا أحـس بـه فهـم بعـد دقـائق  

سينسون كل شيء وينتهي المطاف بالميت تحت التراب حـاملين بأيـديهم بقايـا 

ياسين وتـالوة منهـا  لـم صدى يعلو في صمت عاد ثانية صورة .ه وقد نثروه 

أتمالـــك نفســـي فقـــد غرقـــت عينـــي بالـــدموع وانـــأ أعـــيش مفكـــرا فـــي نهايـــة كهـــذه 

صارت الشمس في مواجهتي لمـا اسـتدار السـائق بسـرعة إلـى اليمـين حاولـت .

إن افــتح عينــي لــم اســتطع فضــوء الشــمس صــار قويــا ســاطعا وكــأني فــي خــط 

كـــــس نظـــــري فشـــــلت االســـــتواء كـــــل القبـــــور المحاذيـــــة للشـــــارع تمـــــر بســـــرعة ع

بالمحاولــة لقــراءة ولــو الســم واحــد لكنــي فشــلت انقطــع صــوت المســجل ووقفــت 

الســــيارة وتبريــــدها المــــنعش الــــذي اضــــهى للجالســــين بالســــكوت طــــوال الرحلــــة 

ياللمسكينة التي جاءت في يوم حار قاسي ضيفة دائمة على الموجودين هنـا .

لـــم .لفتـــه بعـــد رحيلهـــا لقـــد تركـــت ورائهـــا األقاويـــل والشـــكوك فـــي اللغزالـــذي خ. 

تتأســف لشــبابها وجمالهــا الــذي كانــت محســودة مــن أخريــات فــي مثــل ســنها لــم 

أزل احــتفظ بصــورة وجههــا النــوراني قبــل ثالثــة أيــام فقــد اختبابــاطراف عبائتهــا 

  حاولت إن أالطفها بكلمات .السوداء اإلسالمية المطرزة 

  من لبس السواد سبى العباد_

  وهمست  تركت في مخيلتي ضحكة حلوة

  .......األيام أنت _

  لم تكمل كلماتها حتى أوقفتها جارتها مستفهمة بالقول 

  كيف صحة الوالدة ؟؟_
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  ردت بصوت خافت

  الحمد هللا..الحمد هللا _

ظلــت نظرتهــا تتالقــى مــع نظراتــي وكأنهــا تعــرف لغــة العيــون أســرعت وكــادت 

المســيرة لنهايــة تســقط متعثــرة بخطواتهــا مثلمــا إنــا أالن أتعثــر بخطــواتي متابعــا 

  األصوات تعالت .من اجل من أحبها قلبي بسكوت دفين 

  الاهللا إال اهللا وحده الدائم  الباقي الخالد _

جميعنا سائرون بطريق نيسـمي متعـرج مختصـري المسـافة مـابينهم وبـين القبـر 

اتجه بصري لبعيد أالف القبور بل الماليين بعضـها شـكله الهندسـي . المنتظر

ضـح انشـيء بطريقـة عشـوائية مبعثـرة المجنـة مزدحمـة وايقنـت مرتب واألخر ات

ـــه إال القليـــل حتـــى راودتنـــي أســـئلة تزاحمـــت فـــي ذهنـــي  إن العـــالم لـــم يبقـــى في

  وجهت احدهن إلى من هواها قلبي المحطم  

  أكان من الممكن إن تتأخري قليال كي نجد لك مكان أفضل من هذا؟؟_

ى وجهــي لــوال إن تلقيــت اصــطدمت قــدمي بأحــد القبــور حتــى كــدت اســقط علــ

  قال لي الذي بجواري .االرض بكلتا يدي 

  ؟..ااصبت بأذى _

  قلت ببرود 

  الحمد هللا ...كال _

  وقعتي شجعته وفتحت المجال لالستفهام مني 

  ؟؟.اانت قريبا للمرحومة _
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  ...كال_

  ؟؟.اانت ابن المحلة _

  ..بلى _

  حدق في وجهي وظل صامتا وقال 

  ؟..أنت ابن من_

  ي الحال أجبته ف

  ابن الحاج قدوري _

  أراد الضحك بصوت عالي لوال صعوبة الموقف ورد علي مبتسما

  كان ....قدوري البناء رحمة اهللا عليه _

  2ص

ابتعــــدت عنــــه حتــــى الاســــمع المــــوال المعتــــاد واخفــــت إن يكــــرر أســــئلته       

توقفــت مــع الــواقفين منتظــرا شــيئا مــا البــد إن يفعــل لكــل ميــت إن يلقــن كــان .

ي إن ألقنها بنفسي كوني أحفظها بطالقـة فالكثـر مـن مـرة قـرأت عنـد رأس بود

تركت خلفهـا  دأبي وأمي وجدتي أريد إن أقول لها إن مافعلته بنفسها خطاء فق

أســئلة واستفســارات كثيــرة عــن ســر موتهــا ممــا أثقــل كــاهن  أهلهــا لــم تخبرنــي 

مــاذا قالــت .م مــن حالــة مريــرة دفعتهــا للعمــل بــالموت األلــي هبأمرهــا ومــا عاشــت

لنفســها وهــي تســكب البــانزين علــى رأســها الــم تجــد شــيئا أهــون عليهــا مــن هــذه 

المــادة التــي ألتــرحم كنتــا تــودين رحلــة الرجعــة منهــا لقــد رحلــت بقصــة مروعــة 

حينما أحرقت نفسك وقادك تفكيـرك التائـه إلـى هـذا السـبيل فـالحيرة باديـة علـى 
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الـــــوردة .م والجـــــواب عنـــــدي الوجـــــوه وبـــــاالخص إفـــــراد العائلـــــة الجـــــواب عنـــــده

المتفتحــــة ذبلــــت وانتهــــت فجــــأة وبقســــوة ومــــرارة تركتنــــي لوجــــدي أقاســــي األلــــم 

  انتبهت على صوت الكل .والحسرة والندامة 

  الفاتحة _

بـــال تـــردد قـــرأت صـــورة الفاتحـــة امتزجـــت مـــع صـــيحات النســـوة وهـــن قادمـــات 

نظــــرة فالواحــــدة تتســــابق مــــع األخــــرى للوصــــول إلــــى هــــذا المكــــان كــــي تلقــــي ال

األخيرة للجسد الممدد على االرض والملفوف بالقماش األبـيض منتظـرا الوقـت 

المصــيبة التــي أحــس أنهــا وقعــت فــوق .ليــدس فــي التــراب وينتهــي كــل شــيء 

  راسي إن التي تقف بجواري أمها أسمعت الصراخ ينطلق بحرقة وألم 

  مضيت وأنت في عز شبابك تابعتها أخرى بالقول_

   لم تلبسي ثوب العرس_

  لم تهنئي بحياتك _

  كادت إالم ترمي بجسدها فوق ابنتها لوال منعها احد أبنائها بالحديث

  يا أمي ماتت وانتهى كل شيء_

  سحبتها امرأة قصيرة القامة بهدوء لبعيد 

  والموت حق ..أنت مؤمنة  _

  أجابت بعصبية 

  ؟؟....موتتها كانت...لم ترى شيئا بحياتها _

  إياها من تكملة الحديث قائال لها اسكتها احد أوالدها مانعا 
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  التفضحينا يا أمي الغالية _

بقيـــت أراقـــب كـــل الحركـــات التـــي تحـــدث إمـــامي بنظـــرة اهتمـــام وتعجـــب حتـــى 

  اختفى الجسد الممدد على االرض فقلت وبحسرة قاتلة

  هذا اللحد نهاية كل إنسان _

تــذكر تحركـت األيـادي لترمـي التـراب علـى الحفــرة صـاح احـد الجالسـين وكأنـه 

  للحظة

  أبرؤها الذمة وواهبوها _

  تعالت الكلمات وانأ ساكت لوجدي والدموع اذرفها بسكوت واسأل روحي 

  كيف الاهبك وأنت وهبت نفسك للمجهول _

  

  انتهت                             

  
 ا��/�,2

  

ذات .غــدا ســيأتي ويطــوقني شــوق عميــق بــان أراهــا إمــا زالــت كمــا هــي      

لعلهــا لــم تنســاني يــوم .وعيــون زرقــاء ووجــه مالئكــي جميــل, شــعر طويــل اســود

كانــــــــــــــــــت تفــــــــــــــــــتح لــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــاب دارهــــــــــــــــــم فرحــــــــــــــــــة ومســــــــــــــــــرورة قائلــــــــــــــــــة                               

  تفضل.الجميع هنا داخل الدار.نعم _
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كنـــت اخـــتلس النظـــرات متمعنـــا بـــذلك القـــوام الجميـــل كأنهـــا غصـــن رمـــان كمـــا 

 إلـىخطـئ ورائهـا بـبطء متعمـدا النظـر يا للروعة إحساس وقتها وانأ أت.يقولون 

بينمـــا تنـــاثرت أوراق .صـــف مـــن أشـــجار اليـــأس الممتـــدة كأنهـــا وقفـــت لتحينـــي 

األشـــجار الصـــفراء علـــى طـــول الممـــر للحظـــات ســـرح فكـــري فانتفضـــت بعـــدما 

باب الدخول فقلت                                                                           إلىتخطيت 

  هل انتم هنا .يا اهللا_

كدت اصطدم بحائط وباب االسـتقبال لكنـي لـم اسـتطع تحديـد رؤيتـي بالضـبط 

  جاءني صوت من داخل البيت مؤكدا لي .

  الكل هنا في انتظارك _

  ولم  هذا االنتضار _

  ألننا قررنا إن نعمل لك وليمة _

  إنا أعرفكم جيدا..الداعي _

. الصـــوت الوالـــدة التـــي عاشـــت عمرهـــا فـــي خدمـــة أوالدهـــا وبناتهـــا كـــان هـــذا 

استقر نظري لوجهها كانت خصـالت شـعرها البيضـاء قـد الحـت لـيمن جوانـب 

  ربطتا السوداء

  أنت تتستاهل كل خير _

لم اجلس يعد حتى دعتني هذه اإلنسـانة الرائعـة التـي حافظـت علـى بيتهـا بعـد 

ى متعــب أحــس بــأنني قطعــت مســافة كنــت منهــوك القــو .وفــاة زوجهــا رحمــه اهللا

طويلـة بـين الشـارع العـام حتـى وصـولي لهـاذ المكـان يـا للهـول متـى يـأتي الغــد 
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أكثــر مــن .بشــوق إليــه كــي يبنــي مــا تحطــم داخــل روحــي  انــأمتــى يــأتي الــذي 

عشرة أعـوام خلـت وٕانـا لـم اعـرف إي شـي لـم اسـمع إي شـي عنـدما جـرى ومـا 

يــوم : كــان يــوم أربعــاء.ج وطنــي تركتــه حــولي يــوم إصــراري علــى الســفر خــار 

حزين ثقيل ليس كباقي األيام منـذ صـياحه وسـاعاته األولـى وانـأ مشـغوال بحـزم 

حقائب سفري وعيون أمي وأبي وأخـواتي نحـوي يـتمعن الجميـع بحركـاتي حتـى 

  أحسست بصوت أمي قائلة

  ,,ماذا تفعل بالغربة _

  نظرت لها نظرة سريعة وأجبت 

  أحس بما نعيشه هنا_

  وأبوك و أخواتكوانأ _

 _(...) (...)  

  بني حاول إعادة تفكيرك_

  ..بماذا _

  برحيلك عنا _

كانــت أحاسيســي الــم ومــرارة اشــعر بهــا وانــأ اســمع صــدى الصــوت الــذي وقــف 

  معي في ضعفي وقوتي وهواني أجبت في صعوبة بالغة 

  ..لم اعد أتحمل ... ياامي لم اعد اصبر  _

ولي اقتــرب أبــي بخطــوات بطيئــة كــان صــدى صــوتي يــذهب بعيــدا والحــراك حــ

  وقال في بطئ
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  الكل اليقدر على فراقك _

ولكــن إي فــراق كــان إي توديــع كــان إي رحيــل كــان وانــأ اشــعر بمــا يحســه كــل 

فــرد مــن عــائلتي المتعبــة تعمــدت إن اخــرج أوراق مــن داخــل حقيبتــي واســقطتها 

ن علــى األرض لينهمــك الكــل بإعادتهــا حتــى أغيــر جــو الكآبــة المحــيط بالمكــا

  قلت بتلعثم 

عــذرا لكــل واحــد مــنكم أنــت يــا أمــي وأنــت يــا أبــي ونــتن يــا أخــواتي أحــس بمــا _

  تحسوه ولكن ما العمل 

  جاءني صوت أختي الصغرى والدموع تنزل على خديها 

شــرط ان تؤجـــل مـــا ..مســتعدين إن نعطيـــك مــا تريـــد ونمنــع عليـــك مــا يحـــدث_

  أنت عازم عليه 

  ى الحائط وأجبتالساعة المعلقة عل إلىحركت نظراتي 

  الحادية عشر فقط ساعتين وأغادر ..التأجيل  إلىال مجال _

شــعرت إن قــواي أمــي خــارت وارتجفــت يــد أبــي وقــد قــدم لــي كــاس المــاء وهــو 

  يقول 

  أحس بما أنت فيه  انأقد ترتاح قليال .اشرب _

الوحيد الـذي تعلمـت منـه إن ال ارضـي بـالظلم وال ارضـي إن يهـان مـن حـولي 

ــذالك كنــت ســعيدا مــن .علــى الخطــى أو علــى حــق مغتصــب  وان ال اســكت ل

بلــى ياعبــد .داخ ل أعمــاقي حــبن ســمعت إصــرار أبــي إن يســميني عبــد الحــق

كـم ناضـلت مـن اجـل الحـق وقاومـت مـن اليعرفـون الحـق ووقفـت صـفا ,الحـق 



حكاية مدينـة 
______________________________________________ 

 

 63

يومهـا كـان توديعـا ..يصف مع الحق وألجل الحق عشت سـنوات العمـر ألجلـه

ح مـــن إعادتــه فــي مخيلتـــي آنــذاك حتــى ســـمعت جنائزيــا مــؤلم وحـــزين لــم اصــ

  صوت المضيفة قائلة

  شدوا األحزمة_

لــم اصــدق إننــي ..حلقــت الطــائرة وحلقــت معهــا روحــي ومشــاعري وأحاسيســي 

  ....أالن بعيدا عن األرض في السماء

الثقيـــل ويلـــوح صـــباح يـــوم  لمثلمـــا هـــي أالن طـــائرة تريـــد إن ينقضـــي هـــذا الليـــ

تنفســت الصــعداء وحركـــت .لبلــدي قبــل يــوم  مشــرق لغــد انتظرتــه بعــد عــودتي

جسدي ببطيء كي استقر على األرض ونا أخاطب الوحيـدة التـي بقـت بـداري 

أنها أمي التـي كافحـت مـن اجـل إن يبقـى عـامرا زاهيـا متنعمـا بـالخير والمحبـة 

  فقد توفى أبي وتزوجن أخواتي وفضلت أمي أمي تنتظرني وتود عودتي 

  ..بما تحسين..أمي _

  ب يتخلل جسدي بأكمله أحس بتع_

  يعني بماذا تشعرين _

  اشعر إنني لبست ثوبا جديدا بعودتك _

  احتضنتني بقوة وجعلت يداها خلفي وقالت 

  لم أتحمل فراقك ..أرجوك ال تتركني بعد_
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 إلـىازداد إصراري بقوة وانأ أفكر بما اعملـه يـوم الغـد أحقـا سـأذهب سـأتخطى 

ذي تخطت علـى جدرانـه معانـات ومأسـاة دار فارقته مثلما فارقت عذا البيت ال

  حركت خصالت شعر أمي بتودد وجنية وقلت ..فراق طويل

  من بقى من الجيران _

  ماذا تعني_

  ..يعني من هجر ومن رحل ومن قتل _

  أخذت نفسا عميقا وقالت مستغربة 

  ولم هذا السؤال وتوا أنت عائد_

  يعني فقط اعرف _

وجــدتها تتهــرب مــن ســؤالي الــذي ه لكنــي  أريــدكانــت تعــرف مــا اقصــده ومــا 

  شعرت بتكراره ألكثر من مرة 

  من بقى ومن رحل ومن قتل ومن هجر _

  استدارت للخلف مستسلمة وقالت بصعوبة_

  إنا اعرف ما تقصده_

  ألكن_

  الزمن يغير كل شي ويهدم كل شي بلحظة.مآبك ولدي الوحيد_

  ما القصد من هذا الكالم_

  كن الغير ليس ممكنا إنا انتظرتك لسنوات ألنني أمك ل_

  ..يعني _
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  يعني ندى تزوجت وهجرت مع زوجها في سوريا _

  لم لم تقولوا لي الحقيقة .لم لم تخبرونني..ياللهول ..تزوجت _

  خفنا عليك من الصدمة التي قد تدمرك وأنت في الغربة_

  ورسائلها..لكنكم كنتم تكذبون علي _ 

  كانت تكتب لك بالفعل..ال _

  الم تكن ترفض الزواج.. إذن ما لذي تغير_

  حكايات الناس وأهلها وعدم رجوعك إليها_

  لم اعد ما احتمل ما إنا فيه _

  ...ولدي _

  لقد قتلتموني بالنهاية تزوجت دون إخباري ..كال يا أمي_

  ..ألكثر من مرة أصرت على إخبارك لكني رفضت _

  يا اغلي روح عاشت معي وعشت معها..ندى _

  ..تحلى بالصبر يا ولدي_

  ...وكيف وانتم _

ضــاقت روحــي وشــعرت بــاألم تحــبس أنفاســي ومشــاعر متأججــة كــي تصــلني 

الســـاعة الواحـــدة لـــيال وكـــان بـــودي إن اذهـــب .وســـط الشـــارع إلـــىدون شـــعور 

الطرق باب بيت ندى مثل السابق لكنـي لـم اسـتطع الن تيـار الكهربـاء انقطـع 

اإلمــام  ىإلــنظــرت .فــي المنطقــة وخشــيت إن يحــدث مــا لــم يكــن فــي الحســبان

  لألفق البعيد هناك نهاية الطريق سمعت صوتا يأتي وانأ أتذكر صوت أبي 
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  ..الحق يا عبد الحق _

  قلن بصوت خافت

  ...(...) (...)ألكن يا أبي _

  رددت مع نفسي لمرات عديدة 

  حياتها  ومن حقها  تدعها لقد وجد_

كــان إدراجــي ومازلــت اســمع صــياح ديكنــا الــذي ربتــه أمــي منــذ إن  إلــىعــدت 

لعله كان خائفا مـن الظلمـة ولعلـه .صغيرا يرن في األجواء الهادئة داخل بيتنا 

ينبهنا لقدوم الفجـر اصـطدمت قـدمي ببـاب دارنـا بـال شـعور وجـدتها قـد فتحـت 

  بصوت أمي وهي تقول  تلكني تفا جئ

  ....والبد إن تعرف الحق....أعرفك انك عبد الحق_

_(...) (...)  

  انتهت
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2ة                                        ا����

  1ص  

مضـــى أربعـــون يومـــا علـــى وفـــاة أبـــي وجميعنـــا استيقضـــنا منـــذ الصـــباح       

البــاكر لنتهيــاء للرحلــة المتفــق عليهــا منــذ اليــوم الســابع بعــد رحيــل أبونــا فالكــل 

جهــــز للســــفرة بمــــايتمكن بــــه الننــــا ســــنتجه إلــــى محافظــــة ثانيــــة أرى تحركــــات 

ـــزوراء الصـــغار وقـــ د غمـــرتهم البهجـــة والســـرور وكـــانهم متجهـــين إلـــى منتـــزه ال

واســمع صــدى صــوت القــدور هــن األخريــات قــد تهيــئن باســتعداد للمســيرة التــي 

ســتبتدء أالن واهللا يعلــم متــى وكيــف ســتكون نهايتهــا أصــوات النســوة اخــذ يعلــو 

فقد اجتمعن في بيت واحـد لـم يكـن واسـعا حتـى يكفـي كـل هـذه الجمـوع الكبيـرة 

بلــى اســمع بكــاء األطفــال مختلقــين الحجــج واألعــذار ومتراضــين ومتضــاربين .

  فيما بينهم فأمسكت بأحدهم وقلت له بحشوه ظاهرة

  .....اقعد لئال تسقط ويحدث لك مكروه_

نظرت لي أمه بغضب وكأنهـا تعـاتبني لتصـرفي مـع ابنهـا لكنـي أطلـت النظـر 

  لها حتى ضحكت لترضيني بالقول له
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  ..بالسيارةهيا اذهب واصعد _

قلــت مــع نفســي لــو أعطــوني صــالحية التصــرف مــع هــوالء األوالد لفعلــت بهــم 

مــالم يتوقعــه إخــوتي الخمســة فانــا سادســهم واألخيــر لتسلســل العائلــة فقــد كنــت 

مــدلال ولــم احتــاج لهــم ولــيس مثــل اليــوم فــال اقــدر إن أتحــدث حتــى مــع هــؤالء 

يهم إمـام رب العائلـة منـذ ولكن مالفائدة وانأ مارست مع إخوتي مبدأ النفـاق علـ

طفــولتي أحــس بــان الجميــع يكنــون لــي العــداوة واالنتقــام متربصــين لــي خــالل 

غيــاب أبــي عــن البيــت  أنهــا قصــص طويلــة حــول هــذا األمــر فأتــذكر يومــا مــا 

انتظــرت أبــي علــى قارعــة الطريــق بعــد نهايــة دوامــه رانــي واحتضــنني وقبلنــي 

ته وكاننه بلـبال وحصـل مثـل فآذت اقصص له مجارى خالل غيابه فحفظ ماقا

كــان نفــاق أطفــال غايتــه االقتــراب إلــى قلــب .كــل يــوم مبــدءا الحســاب والعقــاب 

رب األســرة شــعرت بنفســي إن اتــرك هــذه العــادة المكروهــة والســيئة وأصــبحت 

جميعهم داخل السيارة وانأ أخرهم جلسـت بـالقرب .موصيا أوالدي بالنهي عنها 

جـا وغيـر مسـتقر فوجهـت خطـابي للسـائق من الباب لم أتحمل لكونـه كـان معو 

  بالقول 

  ارحموا الناس الذين اليستطيعون الجلوس عليه _

التفـــت كـــل الرجـــال الموجـــودين واقصـــد إخـــوتي الـــذين دعـــوني إن نتبـــادل فـــي 

أجبـت بـالرفض لتـرك .المقاعد كونهم يعرفون مـرض الفقـرات الـذي أصـبت بـه 

ألـذ األكـالت عنـدي الـذي مكاني الذي فيه احتضن قدر الدولمة التي هـي مـن 

استقر على دكه البـاب اصـطدمت قـدمي بـه ففاحـت منـه رائحـة طيبـة لـم اقـدر 
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المقاومــة لــم أحــس إلــى إن لقمــة صــار ت بفمــي وكــأني ســرقتها ضــلت بفمــي 

دعـوت مـن اهللا .الاقدر إن ألوكها والن ابلعا ألنها حارة فأشعلت مـافي داخلـي 

إن القمـة اشــعر بأنهـا اســتقرت .هم إن إليرانـي احـد كــونهم منشـغلين فــي أحـاديث

فــي معــدتي التــي أحــس بغليــان بهــا لــم تمــر لحظــة حتــى طلبــت كــاس المــاء ال 

انتبهت فعرفت إن احد الصغار كان يراقبني بهدوء رايتـه .اطفي ما في جوفي 

  يهمس في إذن أمه 

  ...إن عمي جوعان جدا _

        

  2ص

  إجابته بسؤالها

  وكيف عرفت به؟؟_

  رق شيئا ما من ذلك القدر ألني رايته يس_

مـن .فأشار باصبعه تجاهي أيقنت انه أسرع من كل هذه النسوة بإشاعة الخبـر

شدة خجلي أو شعوري بالـذنب الـذي اقترفتـه الزمـت بنظراتـي النافـذة المفتوحـة 

دب ســكوت  مطبــق وبــدأت الســيرة تتوقــف شــيئا فشــيئا حتــى قلــت فــي صــوت .

  مسموع 

  سيطرة بعد سيطرة _

نظـــر .يديـــه جهـــاز الفحـــص إلـــى االتجـــاه إلـــى طريـــق التفتـــيش  أشـــار مـــن فـــي

  الشرطي بكل الوجوه من خالل النوافذ حتى عاد وتوقف ناظرا بوجهي قائال
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  ااحد يحمل السالح _

  أجبته بالنيابة عن الكل

  ...كال_

  سألني بدهشة

  وكيف عرفت ؟؟_

  إننا عائلة واحدة وهؤالء إخوتي وزيجاتهم واألطفال _

  ونطق ظل ساكتا برهة

  الين متجهين؟؟_

  ...للنجف االشرف الن اليوم أربعينية والدي_

  رحمه اهللا ويرحمنا ويرحم المسلمين _

اشــر بيديــه بــاالنطالق حتــى راحــت عجــالت الســيارة تلــتهم الشــارع بــالرغم مــن 

كوسـتر تعبانـه كنـت اخشـي بـان ال توصـلنا إلـى مبتغانـا .أنها سـكراب الشـعبية 

ذ قســطا مــن الراحــة التفــت لجــواري وجــدت النســوة إنــا بحاجــة إلــى النــوم واخــ.

ســـبقنني بـــاالمر فكـــل واحـــدة لفلفـــت وجهـــا بـــأطراف عباءتهـــا مستســـلمات لنـــوم 

عميـــق قســـم مـــنهن عـــال شـــخيرهن غيـــر مباليـــات بأدخنـــة الســـكائر المتصـــاعدة 

األشـياء فــي  ا ناحـبالحقيقـة .حتـى األطفـال اسـتتبوا بأمـاكنهم  قـرب أمهـاتهم .

أغمضــت عينــي وفتحتهــا دون علمــي بالوقــت .ل الســيارة الســفر هــو النــوم داخــ

  الذي انقضى سالت بصوت عالي 

  كم الساعة ؟؟_
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  3ص

  الساعة الواحدة ظهرا ونحن داخل المحافظة _

الشـــوارع لـــيس فيهـــا ازدحـــام  وٕاعـــداد النـــاس متجمعـــين لتبضـــع  مـــن األســـواق 

وتي واقصـــد البســـيطات انتبهـــت علـــى مناقشـــة واستفســـار بأخـــذ االاراء بـــين إخـــ

والنســـــوة بـــــان زيـــــارة قبـــــر والـــــدي منـــــذ البدايـــــة الن دربنـــــا طويـــــل عنـــــد العـــــودة 

  استدارت السيارة متجهة للمقبرة بعد إن أيد الرأي السائق بالقول .

  ..على بركة اهللا ...نخشى التأخر إثناء الرجوع _

القبـــور تتحـــرك باالتجـــاه المعـــاكس لنظـــر الجميـــع وانـــأ أفكـــر مليئـــا بنهايـــة كـــل 

  راب فقلت متمتما مع نفسيإنسان الت

  هنيئا لكم هذه الدار وغفر اهللا لنا ولكم الذنوب _

  كنت أول النازلين متوقفا عند رأس أبي الذي كان قبره محاذيا للشارع  وقلت 

  كيف حالك يا أبي؟ ماذا تفعل بوحشتك ؟_

بعد قـراءة القـران انزويـت ذارفـا دمـوعي التـي هـي مـن أعمـاقي الشـتياقي ألبـي 

  ي سمعه احد إخوتي مقتربا مني وقالعال صوت.

  أنت المؤمن تبكي فكيف اآلخرين؟؟والمزت حق_

  حق ...نعم _

تخطيــت .مضــى الوقــت وكأنــه لحظــة  فقــد اجتــازت الســاعة الثانيــة والنصــف 

سابقا الكل متوقفا إمام باب السيارة  وقلبي يخفق وأنفاسي مسرعة قـات مشـيرا 
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ت إن تكون لـي حتـى شـرعت بـالكالم إلى  المكان الخالي جوار قبر أبي فتمني

  بعد الصمت 

  أتمنى إن تكون من نصيبي _

ثبتــت بيــدي الالفتــة .ولــو هــي بالتأكيــد ســتكون مــن نصــيب احــد  الموجــودين 

  المكتوب عليها 

  ..هذه مقبرة المرحوم  اسم أبي  _

  انتهت                                          

  

  

  

  

  
 �ءـــ,ــا�

 

ازتي الطبيــة بعــد إن غبــت عــن المدرســة  مضــيفا إليهــا العطلــة انتهــت إجــ     

وانــأ أعــود بــذهني اللقــاء الحاســم .الصــيفية التــي صــادفت اليــوم األخيــر منهــا 

مـــابيني وبـــين مهـــا واقصـــد الســـت مهـــا ألنهـــا تـــرفض دومـــا إن  ةليحـــددا لعالقـــ

السـت  لكـن اى سـت وكأنهـا غضـب انزلـه اهللا ..يـا....يناديها اى شـخص  إال

ه على المدرسة ومن فيهـا وحتـى مـديرها الـذي أخـذت مـن عمـره سـنوات سبحان
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شــبابه الــذي تجــاوز الثانيــة والســتين منــه كــدت امــتحن نفســي هــل اســتطيع إن 

ألقاهـــا هادئـــة متزنـــة بأقوالهـــا كـــي اخبرهـــا بـــأنني لـــم أنســـاها يومـــا مـــا وانـــأ فـــي 

مســنا اإلجــازة كــل شــيء كــان فــي اليــوم األخيــر طبيعيــا ضــحكاتنا وكالمنــا وتها

والتقــاء النظــرات فيمــا بيننــا بســكوت وبمعــزل عــن بــاقي المعلمــين ولــو لــم يبقــى 

احد من هم  اال وعارف بقصة حبنا حتى أكثر الطلبة اسمع وأحـس بمعـرفتهم 

انظــر مــن خــالل مقدمــة الســيارة كــوني الجــالس الوحيــد قــرب الســائق ..بــاألمر 

تسـم لـي مـن يجلـس عن التغيرات التـي حـدثت فـي الشـارع طـوال فتـرة غيـابي اب

  بجواري وقال 

  ...أستاذ علي _

  تعجبت من معرفته بي وسألته

  أتعرفني ؟؟_

  أجابني بابتسامة 

  وهل يخفى القمر كما تقول روتانا ؟_

  استعدلت بجلستي وبقيت أحدق في تقاطيع وجهه 

  بالتأكيد أنت احد إباء طالبي ؟_

  استدار بوجهه وكان قولي اليعجبه

  أستاذ ماوصلت إلي _

مابهــذا الرجــل يلــف ويــدور ليصــل ..يــف لــم أصــل اليــه وهــو جــالس بجــواري ك

  حاولت إن اغير الموضوع فقلت له .إلى مبتغاة المجهول بالنسبة لي 
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  توقف دع المرأة تصعد براحتها ؟؟_

  أجابني باستياء ونوع من الخشونة ليبين بأنه حاقد على النساء 

  عساها بالكسر ...لتسقط _

رايتـه غاضـب ,ي وشـعرت بكلماتـه كالطبـل فـي إذنـي تشوهت صورته فـي نظـر 

مني فاستدار بعجل كاد يصطدم بالرصيف لـول صـيحات الـواقفين ظـل ينظـر 

  لي طويال حتى اخرج الدرة الذهبية من فمه وقال لي 

إيــاك والنســاء حتــى اهللا ســبحانه ذكــرهن فــي كتابــه العزيــز بســم ..أســتاذ علــي _

  )م إن كيدهن كيد عظي(اله الرحمن الرحيم 

  كدت له بالقول 

  صدق اهللا العلي العظيم _

  احد الجالسين خلفه  عسكت لبرهة لما سم

  نازل رأس الشارع _

  توقف ببطيء خارجا يديه وهو يقول 

  ....للنهاية _

لــــم أزل اشــــعر ..وكــــان يقصــــد نهايــــة المنطقــــة والتــــي تقــــع مدرســــتي بإطرافهــــا 

ان حـديثنا علـيهن بالخوف من ست مها التـي هـي مـن معشـر النسـاء الـواتي كـ

لـــم تكـــن مثـــل النســـاء الباقيـــات فصـــوتها الخشـــن والمبحـــوح مـــن كثـــرة صـــياحها 

علـى الطـالب بـات يبعـث شـعور الاتمكــن مـن تحديـده لمـرات متعـددة أخاطبهــا 

  بهدوء 



حكاية مدينـة 
______________________________________________ 

 

 75

  حفظي من صوتك وازرعي المحبة في نفوس طالبك _

  اجدها صارخة بوجهي يصوت عالي قائلة 

  لــيس مــن حقــك ؟أتــدخلت فــي عملــك يومـــا تعلمنــي كيــف اربــي طالبــي هــذا _

  ما ؟

  ..وألف كال..كال_

  اانت تشكك في خبرتي ؟..إذن لماذا تكرر كالمك معي دوما _

  معاذ اهللا إن أفكر بهذا األمر ..كال _

تبقـــى بعـــدها لمـــدة يـــومين اوثالثـــة  فـــي زعـــل فكلمـــا حاولـــت التقـــرب لهـــا تبتعـــد 

  االها باألخير تق ف إمامي وتقول 

  اسمح بتصرفك معي وان كررته فلن تراني أبدا ألخر مرة _

  اجبها مداعبا إحساسها بخجل

  ..تأمرين _

  أتذكر مطلبها 

  ست..ست _

فــــأتحول بنظرهــــا مــــن أســــتاذ إلــــى طالــــب مــــن طالبهــــا الصــــغار فهــــي تكبرنــــي 

بــالعمر ســنة واحــدة ودومــا تــتحجج متذرعــة بقــول المثــل اكبــر منــك بســنة أكثــر 

بة خبـــــرة مفصـــــلة عـــــن كـــــل أنـــــواع إال دويـــــة منـــــك خبـــــرة وٕانهـــــا لـــــديها بالمناســـــ

واســـتعماالتها ســــمعتني يومــــا أشــــكو مــــن وجــــع فــــي قلبــــي جلبــــت لــــي صــــيدلية 



حكاية مدينـة 
______________________________________________ 

 

 76

ينادوهـا  بالـدكتورة .. بأكملها وأخبرتني عن كل دواء وطريقة العالج فقـد اخـذوا

  ابتسمت مع نفسي وتذكرت كالم األستاذ جليل .

  هذا شكل دكتورة ؟_

له بقدميها فصارت ضربتها على قـدمي ومـن سمعته وثارت ثورتها وكادت ترك

جـــراء ذلـــك انقطعـــت عـــن الـــدوام ليـــومين بينمـــا ظلـــت لـــم تتحـــدث معـــي ألنـــي 

  ضحك السائق ضحكة سمعتها بإذني وهو يقول .دافعت عنه 

  ..وصلنا للنهاية _

  وأشار بيديه 

  مع ست مها ؟ ..وتلقى إعمالك ..وتلك هي مدرستك _

  لكني عدت مستفهما فوجئت لما سمعت قوله نهضت للنزول

  أتعرف ست مها ؟_

أنــت تنســى لكنــي مازلــت . بلــى فقــد كنــت ســائقا إلحــدى ســفراتكم المدرســية _

  ..أتذكر وأحفظ أحاديث الطلبة وقتها عن عالقتكم السرمدية 

المفــر االالهــروب مــن مواجهتــه تركــت الســيارة مغلقــا بابهــا ومضــيت وبراســي 

  فكرة تدور مختصرها بالقول

  ؟..ياللغرابة ...بقصتي  حتى هذا يعرف_

  وأمي كذلك حديثها لم ينقطع لي 

إنــا أريــد مــنن تهــتم بــي فــي .انهــا مريضــة التفيــدك ووقحــة ذات تعامــل جــاف _

  كبري الاحتار بها إنا؟



حكاية مدينـة 
______________________________________________ 

 

 77

لكني أحبها من كل قلبي واعتبرها تتفهمني وتعرف حقيقة مشـاعري ومـا أهـواه 

لقلـــب واصـــرف كـــل وأريـــده و مقـــرا بـــاني ســـأعتني بهـــا وأعالجهـــا مـــن مـــرض ا

ماعنــدي ألجلهــا فهــي مبتغــاي رغــم المســاوئ التــي تعتريهــا وبــالرغم مــن أقاويــل 

حتـى ولـو فقـط أعـيش معهـا .اآلخرين وخصوصا المعلمين بان مرضها خطـر 

اســتقبلني  .ولــو شــهور وبعــدها لترحــل متمــة وواضــعة نهايــة لقصــة حــب مثيــرة 

  ظاهرة عليه قلت له من بعيد فراش المدرسة عدنان وهو يلهث واثأر التعب 

  ..فانا أتي إليكم ..لماذا تعذب نفسك _

  أجابني وبألم يعتصره 

  ..النريد إن _

  عاد بالصمت المطبق وتراجعت خطواته وأوقفني قائال 

  ..أستاذ علي _

مابك اخبرني ؟هل حدث شيء ؟فانا لم أرى الجميـع لمـدة طويلـة وخصوصـا _

  ست مها؟

  يه  تسمرت بمكاني وجسمي يرتجف أجهش بالبكاء والدموع تنزل من عين

  ما جرى بغيابي ؟_

  ست مها ؟_

  مآبها فانا بشوق إليها _

  استدار للخلف وعال صوته بالبكاء 

  لم بعد بتاتا...لم تراها بعد_
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  هل سافرت للعالج أم انتقلت إلى مدرسة أخرى ؟؟_

  ...كال أستاذ علي لقد رحلت إلى السماء عند رب غفور رحيم _

أرد وعن من استفهم فألم يعتصر قلبي ودموع تنهمر لـم أتمالـك الاعرف بماذا 

نفســي الن مــن رحلــت كانــت قمــة الوفــاء واإلخــالص حقــا إنــا أحببتهــا بصــدق 

وصلت بـاب اإلدارة والكـل ينظـرون لـي وانـأ أتـذكر ..وكنت بلهفة لها منذ أيام 

  وقفتها هنا وهي تصرخ بصوت وبعصبية 

  إلى الطالب إلى  التعليم .أساتذة إلى الصفوف _

ظــل الصــمت المطبــق يحــيط بالمكــان وقــادتني خطــواتي إلــى ســاحة المدرســـة 

وهنــدامها المرتــب وفــي داخلــي عبــرة  اكــي أراهــا تتحــرك  هنــاك بعيــدا بمالبســه

  تقتلني حتى قلت 

  فليرحمك اهللا وليدخلك الجنة ...إنا هللا وانأ اليه راجعون _

  اقترب لي مدير المدرسة مخاطبا إياي 

  لي كتاب نقلك جاء من الوزارة  أستاذ ع_

_(......)(......)  

  

  

  انتهت
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 7+ 6&5 ��2 ا�"��

  

اليــوم وبعــد انقضــاء نصــف النهــارواحس بعقــارب ســاعتي تتحــرك بــبطء       

الواحـــدة ظهـــرا بالضـــبط هنـــا فـــي هـــده المنطقـــة ومازلـــت ارتقـــب بنظراتـــي كـــل 

ــــة ــــنهم الشــــمس مازالــــت باهت ــــدافعين فيمــــا بي ترســــل خيوطهــــا  الســــائرين و المت

الذهبيــة ومازالــت الــريح تحــرك الالفتــات المعلقــة هنــا وهنــاك وكانــا فــي احتفــال 

بغــداد مــادا بقــى منــك يامــدينتي وحبيبتــي وشــريكتي فــي الهمــوم ياارضــا خالــدة 

على مر التاريخ الطويـل وياوجهـا منيـرا كـالقمر المضـي فـي ظـالم ليلـة شـتوية 

آه جــف مــاؤك وفــارت دمــاء أبنــاؤك  بــاردة مــادا أرادوا منــك ومــادا أردتــي مــنهم

ايحتفلــوا بموتــك الــبطء ويقتــل األبريــاء وتخــرس الســنة الطيبــين لمــادا أحسســت 

بإنســـان دفعنـــي بكتفيـــه وقـــد أزاحنـــي عـــن مكـــاني نظـــرت إليـــه بنظـــرة اســـتفهام 

  وغضب مدفون قلت ما بك أنت دايخ

  جاءني الرد بسرعة وكأنه أيقض في أعماقي نشوة الصراخ

  ما بك_

  حرف كلماته في إذني وجمعت قواي وثبت على األرض وقلتتجمعت أ

  سامحك اهللا_
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وبـال إرادة أو شـعور سـابق نظـرت لسـاعتي التـي بيـدي مركـزا عليهـا ومـا زالــت 

  مرفوعة قلت بصوت مسموع لنفسي فقط

  الثانية ظهر أولم يحضر المطلوب مثل كل مرة_

  ياسالني يقبل إن ارفع بصري جاءني صوت طفولت

  اعةعمر كم الس_

  بال تردد أجبته

  الثانية_

رفعــت بصــري إليــه وجدتــه طفــال صــغيرا بعمــر الزهــور ركــض مســرعا وراحــت 

خطواتــه تتحــرك تــارة يســرع وتــارة يبطــئ والحــت لــي حقيبتــه المدرســية تتحــرك 

دت إلدراجـــي تعبــا متــذكرا كيــف مــرت الســـنوات علــى ظهــره ســرحت وفجــاه عــ

انــأ مبتعــد عنــك يابغــداد وكيــف اخــتط التــاريخ مــامخبئ بداخلــه عشــرون عــام و 

عشرون عام ووجهك يخاطبني متـتن بعيـد ألكثـر مـن مـرة كانـت دمـوعي تنـزل 

  عال خدودي وتحمر عيوني ويتطرق نفس السؤال من ابنتي بدهشة وتعجب

  أراك تبكي ما بك_

  ال شي_

الوقــت يمضــي والش يحــدث تعلمــت الســكوت منــذ صــغري ألنــه يخلــق العجــب 

  جرس موبايلي رفعته ألذني فيه رن انأولكن اي عجب الذي 

  هه ما بك_

  جاءني الر د بهدوء
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  لقد تأخرت على الغداء_

(...) (...)  

  ما الذي جرى لك_ 

  هه ساتاخر تغدو_

  الباقالء بالدهن الحر والبيض_

  ...لكني_

  ما الخطب_

  ...ال ادري_

  سننضرك_

  ال قد اتاخر بعد الغروب_

  حسنا_

  مع السالمة_ 

رأة المكافحــة الصــامدة التــي وقفــت بجــانبي غـاب صــوت زوجتــي عنــي تلــك المـ

طول فترة اغترابي كانت الونيسة الوحيـدة التـي قاسـمتني همـومي وقـت ضـيقي 

وتمنحنــي القــوة والعزيمــة خــالل ضــعفي ال احــد يعــرف عنهــا شــي الــذي يراهــا 

بتلك العيون السوداء والشفاه  الغليظة  والوجه الدائري الجميل لم يصـدق أنهـا 

ريعان شبابها في عوني وتقـويتي علـى سـنوات االغتـراب شريكة عمري قضت 

  لم انسي كالمها يوم قالت لي

  إنا معك حتى الموت أتمنى إن تحملني إليه بيدك_
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  أجبتها وقلبي يخفق خوفا

  تحمليني أنت أوال_

  وكيف استطيع العيش بعدك_ 

  ال...ال...أترضين إن ابقي وحيدا ال_

ع تصــدق أنهــا تحملنــي ويتــداركها كانــت تبقــى لحضــات ثــم أجــدها تــذرف الــدمو 

  الزمن وتبقى وحيدة بعدي كثيرا ما همست بإذنها

  لم كل هذه الدموع_

  انأأتموت أنت وابقي ..لم اصدق_

  الموت حق_

  الموت بعدك قلبي يتقطع جزعا أريدال _

وأالن يتقطــــع قلبــــي وانــــأ ارتقــــب منتصــــرا القــــادم مــــن بعيــــد فقــــد دبــــت الســــكينة 

طــى القــادمين كأنهــا دقــات طبــل ممــزق نســمات والهــدوء حــولي وبــت اســمع خ

الهــواء البــارد لفحــت وجهــي فشــعرت ببــرودة  تلفحنــي مــن بــدفيني مــن يمنحنــي 

الحــرارة ســواك أنــت تلــك الهديــة التــي وهبهــا اهللا لــي فــي دنيــاي وآخرتــي مازلــت 

أتــــذكر ضــــحكاتك ونحــــن فــــي الغربــــة لمــــا أمســــكت يــــدي وأحسســــت ببرودتهــــا 

  صعبت عليك فقلت لي

  خاف عليك من البردماهذا أ_

  وقتها تمعنت بوجهك حافظا راسي قائال

  نسيت كفوف يدي_
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  ثارت كالمجنونة خالعة كفوفها السود وألبستني إياها قائلة

  انك ال تتحمل البر د_

  إذن كيف تصدقين العيش بعدك_

  راحت قطرات دموعها تنزل على خدودها صمتت برهة واجابت

  متى نعود لبلدنا الجميل_

  طيعأالن الست_

مثلــي أالن الاقـــدر الوقــوف وشـــعرت بتعـــب ينهــك قـــواي وقــدماي نظـــرت يمنـــة 

ويســـرة مطـــيال النظـــر لإلمـــام الشـــي أرى المكـــان خاليـــا بالضـــبط الاحـــد يمـــر 

بجــانبي وكــأنني بقيــت وحيــدا وبحركــة الإراديــة رفعــت يــدي كــي انظــر بســاعتي 

ي بســرعة ســقطت علــى األرض وتنــاثرت أجزائهــا كــان بــودي جمــع بقاياهــا لكنــ

تذمرت و بقيت المحها بنظرات مرتبكـة غيـر مسـتقرة انحنيـت لهـا لـوال سـماعي 

  صوتا خشنا يسألني

  ماذا تفعل هنا_

  الشي_

  رد علي

  الاعرف_

  كيف ألتعرف وانأ أراقبك منذ الواحدة ظهرا_

  كيف_

  انظر إمامك_
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  رفعت نظري لإلمام وركزت بصعوبة وأجبت

  نقطة حراسة_

  نعم ماذا تفعل إمامها_

  فالاعر _

  حركت يدي داخل جيبي سمعته يقول

  هويتك_

  

  راح جواز سفري ساقطا عندما أخرجت يدي بسرعة

  هذا هو جواز سفري_

  أخذه مني متمعنا بوجهي قائال

  ....جواز بريطاني_

  طال بالتمعن بجوازي وبين لحظة وأخرى يرمقني بنظرة متسائال

  ماذا تفعل هنا يااجنبي_

  إنا عراقي...جئت لبلدي _

  يال وهدأت ثورتهتبسم قل

  كيف أنت عراقي وجوازك باسم الفريد_

  قصة طويلة_

  تحركت نظراتي لهنا وهناك واطمأننت وشعرت بارتياح وقلت

  إنا بانتظار قادم_
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  تبسم في وقال

  موعد هنا وٕامام نقطة الحراسة_

  نقطة الحراسة في الجانب األخر_

  عين تراقب يحتى في هذا الحائط الكن كوريت_

  م أكن مفخخا أو ارتدي حزام ناسفالحمد هللا ل_

  لكنك_

  تثير الشبهات_

  وما يثير الشبهات_

  ألنك مغترب_

  حرك يداه وكأنه يداعب صفحات جوازي بلطف

  أذان المغرب حان الم تصلي_

  بلى أصلي واعرف حقوق اهللا_

وانأ أفتش عن عـذر  يلم انوي الحراك عن مكاني لكني شعرت بخوف يتمالكن

  يمنحني البقاء

الســماء وجتهــا  صــافية جميلــة تســر الناضــر لهــا وهنالــك  إلــىنضــاري الحــت أ

  خيوط من بقايا أشعة الشمس الحمراء المنتشرة

اســــتقر صـــــوت األذان المنبعـــــث مــــن جهـــــاز التلفزيـــــون الموضــــوع فـــــي وســـــط 

حـي علـى الصـالة حـي علـى خيـر العمــل رن _الرصـيف المقابـل الامانـة بغـداد
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أذنـي  إلـى فـي مـا جـرى رفعتـه بأيـدي جهاز موبايلي لم انتبـه لـه كـوني مشـغوال

  قاال

  الو_

  المغرب حان ولم تعد للبيت_

  إنا في طريقي للعودة صاصلي في جامع ألخالني_

  أن شاء اهللا_

كافـــة االتجاهـــات توقفـــت برهـــة بعـــد مـــا  إلـــىتخطيـــت بخطـــوات بطيئـــة ناضـــرا 

  جاءني سوال من سائقي احد السيارات

  كم الساعة_

  الطريق فاجبتة بعجل نسيت أني تركتها على قارعة

  هسة خلص أذان المغرب_

  يعني كم الساعة_

  ما عندي_

انطلقت السيارة بسرعة هائلة تاركة خلفهـا  أكـوام مـن التـراب ثانيتـا رن صـوت 

  شاشته وقلت إلىالموبايل تيقنت أنة لم تكن زوجتي تأملت 

  الغائب حضر لكن بصوته فقط... الميالد_

  لم استطع الحضور_

  انتظرلكني ما زلت _

  ال فائدة لقد حل الظالم_ 
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  متى ألقاك_ 

_(...) (...)  

  اتسمعيني_ 

  قلت لك الوقت تأخر ال تتعب نفسك_ 

  ارجوج_ 

  حان وقت الصالة اهللا انه يسمعنا_ 

تحركت قدماي بعشوائية وأوشكت على السقوط فانقطع االتصال بسطت يـدي 

جــــامع  خالعــــا حــــذائي داخــــل حــــرم تفأدخلتهــــا داخــــل جيــــب ســــترتي وتنحنحــــ

  الصوت القادم لي من الجهة اليسرى إلىألخالني التفت 

  حي على الصالة يا مغترب_ 

  ابتسمت بصوت مسموع وقلت

  حي على خير العمل_ 

  

  انتهت                            

  

  

  
�80� �&�� 
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الريح تعصف بقوة خارج الغرفة وذلك الشباك قـد توسـط حائطهـا المتعـب      

مـن النـايلون التـي وضـعتها منـذ بدايـة الشـتاء الحـالي  كـي وقـد تمزقـت أكيـاس 

أقي المكان من المطـر النـازل الاحـد غيـري هنـا فهـذا هـو بيتـي الصـغير الـذي 

الهــواء الــداخل مــن النافــذة .تتكــون أجزائــه مــن غرفــة وحمــام ومرافــق مشــتركة 

فانوسـي الوحيــد هــو .يعصـف بقــوة محـدثا صــوتا أحبـه مــا إن وصـل لمســامعي 

للــه الهــواء فاخــذ ضــوئه يخفــت شــيئا فشــيئا وأوراقــي المصــفوفة فــوق األخــر تخ

بــه طعــم ألكثــر مــن  سالمنضــدة تطــايرت حــولي وقــدح الشــاي أمســى بــاردا لــي

ـــم أفـــارق المكـــان لمـــا هجمـــت علينـــا موجـــة مـــن البـــرد للهـــواء  يـــومين مضـــت ل

  صوت أنين ولحن حزين فقلت بخوف 

    سبحانك ربي أمس كيف واليوم كيف ؟_

ب الرحمـــة مـــن اهللا والتوبـــة إليـــه إلنســـان فعـــل كـــل شـــيء بحياتـــه  كـــل يـــوم اطلـــ

فيامــا اذنبت؟ويــا مــا تحليــت بصــفات رغــم إنــي اعــرف بمســاؤئها لكــن أحببتهــا 

ألنهــا تعبــر عــن حــدث فــي حيــاتي ألكثــر مــن مــرة فكــرت بالتوبــة لكنــي فشــلت 

ـــد وخصوصـــا بضـــيعته وصـــراعه مـــع  ـــدفع المـــرء أن يفعـــل مايري الن الوحـــدة ت

د يســـــــــمعني أالن والاحـــــــــدا يفهمنـــــــــي وفـــــــــي داخلـــــــــي مشـــــــــاعر الحيـــــــــاة الاحـــــــــ

ـــو األخـــرى .متاججـــة ـــد األوراق المبعثـــرة واحـــدة تل ـــأ أحـــاول إن أعي ابتســـمت وان

متذكرا الصور المليئة بها ذاكرتـي المطـر اخـذ يهطـل بغـزارة وانـأ اسـمع لهثـات 

  كلبي المطيع قرب الباب حتى قلت 

  .الاقدر ادخالك وأنت محمل باالطيان..مسكين _
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ابــي مــن البيــت انــه كــان يومــا ممطــرا  يانــت لــم تكــن مطــرودا مثلــي لمــاط ردنــ

تلبـــدت الســـماء بغيـــوم كثيفـــة ســـوداء حملـــت حقيبتـــي  دشـــتويا قارصـــا بـــالبرد وقـــ

  وسرت بتثاقل قائال

الـــذي أريـــده افعلـــه يـــا ابـــي لـــم اعـــد صـــغيرا أنجبتنـــي وعليـــك ســـماع رأي فانـــا _

لتـي مضـت مـتحمال ماتركتـه  استمع إليك وكلـي أذان صـاغية طـوال السـنوات ا

فــي نفســي مــن عــذاب ومــرارة بعــدها فــارق الحيــاة وفــي قلبــه األســى والمعانــات 

من ولد ضال فلم يرتح ولم يهداء له بال وانأ بعيدا عنه فلم احضر مأتمه ولـم 

اقلـــــب صـــــفحات وصـــــيته الادري أيـــــن ذهـــــب بثروتـــــه الطائلـــــة فكـــــان يجمعهـــــا 

ت مكـــان أمـــي بعـــد رحيلهـــا هـــي ويضـــعها فـــي جيـــب زوجتـــه الثانيـــة التـــي أخـــذ

  ظلت تناديني وتقول لي .األخرى لم تتحمل فراقها لي 

  استعجلت بالخروج من بطني .انت سبيعي _

لقـــد حملتنـــي وولـــدتني مـــدلال لكـــن مـــع أب قاســـي اليعـــرف الرحمـــة ولـــم يفكـــر 

ويــتعلم مــن أصــدقائه معــاملتهم ألوالدهــم كيــف تكــون ؟أوهمتنــي أمــي بــان ابــي 

يــــوم ســــماعي برحيلهــــا بهــــذه الســــرعة لــــم الحــــق بســــاعات .ســــيتغير يومــــا مــــا 

احتضــارها كنــت قاســـيا حاقــدا حتـــى علــى نفســـي وضــائعا بـــين أفكــار وأفكـــارال 

صــحة لهــا  لكــن حســي بالملــل دعــاني أفكــر فــي االنتحــارالتخلص مــن الحــال 

الذي كنت فيه ترددت باألمر ألني لم اجد وسيلة سهلة تخلصني مـن ماسـاتي 

صدى البرق والرعد في السماء ودبـت السـكينة لبرهـة  صوت الكلب يدوي مع .
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معــــدودة حتــــى ارتفعــــت لهثــــاتي وشــــعرت بالتعــــب والبــــرد الن نســــمات الهــــواء 

  الداخلة من النافذة تجول بين إال رجاء  قلت مع نفسي 

  ..الشاي كاس منه سيدفيني _

ـــذوقت الشـــاي وجدتـــه بـــات بـــاردا فمضـــيت أفـــتش عـــن أعـــواد الثقـــاب فعلبـــة  ت

ارغة أمسكت بيدي المرتعشة المدفأة وجدتها خفيفة خاليـة مـن الـنفط الكبريت ف

لــم اســتطيع غلــي الشــاي والاجــد ســبيال واحــدا ســوى النــوم فلــيس عنــدي فاكهــة .

الشتاء  ولكن اى شتاء سيء لم أرى مثله قط فحتى مصـير بطـاقتي التموينيـة 

انتشـالي المفقودة لم اعثر عليها كي استلم النفط كبـاقي النـاس مـن يقـدر علـى 

من بؤرة أفكاري فقد تعبت ومسيت الافهم حياتي من سوء أفعالي النادم عليهـا 

الحيــاه لــي والروح فــي داخلــي ومشــاعري ماتــت ســوى األنفــاس تصــعد ..أالن 

وتنزل اتجهت بخطـوات إلـى فراشـي قـرب الحـائط رميـت بجسـدي فوقـه برودتـه  

  بتسما جعلتني انتفض كالمعتوه لكني عدت ووضعت األغطية فوقي م

  الادري ؟؟...أاستطيع النوم وبهذا البرد __

لــم تنطبــق جفــوني لحظــة ولــم تغمــض عينــي وشــيئا يتحــرك بأعمــاقي هــل إنــا 

عـــائش وكيـــف ســـتكون مـــوتتي ؟؟تقلبـــت يمينـــا ويســـارا واستســـلمت للنـــوم رويـــدا 

رويدا حتى فقت علـى روحـي بالصـباح وانـأ اسـتمع لنبـاح الكلـب كأنـه يعـاتبني 

  ..........اتحمله من البرد والمطر الذي سقط عليهعن ليلة أالمس وم
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  انتهت                         
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