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 !...بدء عىل عود

ليك لكميت أأس هتل         : الأمني الصادق بقول احلبيب القارئ أأهيا اإ

ذا الإسالم يف خيارمه اجلاهلية يف خيارمه معادن الناس"  ." فقهوا اإ

 أأصال الناس كرام من  شعبان س يد .د ادلكتور أأن دامغة احلجة لأقمي

ذ وحمتدا  امجليل نكران وعدم الود حفظ الأصول أأولد أأمارات من اإن اإ

 صديقنا مثل حبا  وادلاه شغفه قد املعارصين الكتاب من أأحدا اإخال ول

 مل تليد جبديد يوم لك يتحفنا مازال اذلي شعبان س يد ادلكتور" بدلينا"و

 أ خر بكتاب رسده فيض من علينا أأغدق حىت أأبيه عن كتابه نطالع نكد

هنا قلبه اإىل هللا خلق أأحب عن  أأرساره وممكن حمكته زاد اكنت اليت أأمه اإ

 ! أأقاصيصه ومنبع حكيه ورس

 تراه اكنت لريتوي وتعطش ليش بع جتوع راحته عىل الطوال الليايل سهرت

 أ ابئه حاكايت عن ،حتدثه قط بيشء عليه تبخل مل ومناها دانها لك

 يقبلون ل رجال احلالل الرزق يبتغون هللا دنيا يف ساحوا اذلين الأولني

 يف الأخطار راكبني ادلعة اإىل يركنون ول الراحة اإىل خيدلون ول املذةل

ابء مشام اجلوزاء تناطح مرفوعة رءوس هل الأمصار بقاع ش يت  ! واإ
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 يف اخلريت ودليهل الطيبة قدوته فاكنت يفكر وكيف يدبر كيف أأمه علمته

 يف الأنفاس عدد جمهنا ظهر قلب عن تكف ل اليت احلياة غامر خوض

 !الاكدحني وجوه

 للأب الوفاء يكون وكيف العيش شظف عىل الصرب يكون كيف علمته

 اجلبال حبملها تنوء ثقال محول وراءه اتراك الغربة مرارة متجرعا هاجر اذلي

 ! الروايس

رادة أأمة يزن عقل لها رشيفة حسيبة اكنت الصاوي بنت لكن  فولذية واإ

 ! السمني من الغث لها تبني وبصرية

 حولها تلتف اخلادل الهنر أأغاين املبارك للطني تغين وحتصد تزرع اكنت

 سريي:قلهبا عىل يربطن املقدسة مسريهتا يباركن الأجشار فوق الأطيار

 جلباب السعادة ترتدين غدا يراودك واحلمل كبري فالأمل سريك يف وجدي

 نفسه هل تطيب حصاد من زارع للك فالبد مقمي نعمي يف وترفلني عز

 ! مضريه الكربى اجلائزة يوم يف ويراتح قلبه به ويسعد

 الطهر غري تعرف ول ختون ول تغش ل الأردان طاهرة مصت يف تعمل

 الليايل يف الأمر يقتيض حيامن بل الأنعام تريب موردا العفاف غري ول ثواب

 يف الأخرض زرعها تروي الظالم حتارب زوهجا مالبس تلبس احلالكة

 من النسوة تقصده بدلي فرن هل وأأمثر أأورق وقد الصباح فيصبح احلقول



4 
 

 وكيف تعجن كيف لها تبني بزواج مهنن العهد حديثة تنصح وشارع جف لك

 لأنعم شاكرة وجنتهيا ابتسامهتا تفارق ل ختزب وكيف تزرق وكيف تقرص

 ! وال خرة الأوىل يف السرت غري هللا تسأأل ل صابرة حامدة هللا

 وتعد أأمورها ترتب ادليكة أأذان قبل تقوم الأوىل الليل ساعات تنام

 زايدة منه طالبة هللا ابمس ابدئة أأبقارها حللب وتذهب لأبناهئا الطعام

 ! والربكة الرزق

 و بياضة دجاجة مخسون كربى اقتصادية ثروة دجاهجا

 ! وحفوةل وقوة رشاسة فهيا  ديوك

 ! وخفرع خوفو هرم حياكيان السطح عىل مطران لها

 ! للغالل وال خر للأرز واحد

 حصل حيت للعلوم مبتغيا هللا أأرض يف رضب اذلي الابن هذا ينس مل

 اذلي حمرابه اكنت اليت الأم حياة من الوارفة الأوراق هذه درجاهتا أأعىل

 ! العفو ربه رضا طالبا فيه يتعبد

 كتب حب وأ خر حب أأول أأمه عن وكتب وافتخارا انامتء أأبيه عن كتب

 حيث عدن جنات يف بيهنام جيمع أأن هللا داعيا أأرضه يف هللا جنة عن

 ! الرحمي الرمحن هللا من الأكرب والرضوان املقمي النعمي
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 كيف الرجال علمت امرأأة حياة من واقعية رسدية لقطات الصاوي بنت

 مبددة غري وأأبناهئا لزوهجا املرأأة تكون كيف النسوة وعلمت الكفاح يكون

منا  حب قصة يف الودل عىل حانية للزوج مطيعة هللا حلدود حافظة واإ

 مساء لك لأفراخها الأطيار حتكهيا رسمدية

ين  والأسلوب العجيب الرسد صاحب مع احلصيف القاريء أأهيا أأتركك واإ

 البيان أأفانني فدونك وارتق فاقرأأ  س يد ادلكتور احلبيب مع الرهيب

 ! التالكن وعليه املس تعان وحده وهللا امجلان وعناقيد

 : موله عفو اإىل الفقري وكتبه

 ادلرمعي الونيس عبد حامدة

 املوافق الأحد يوم عرص

 امليالد من وعرشين واثنني أألفني عام يونيه من اخلامس
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 املَُمْوَسق الرسد

بداعُكَ             قلوبنا يف حبيًبا معيقًا وتًرا يلمس الرسد هويس اي اإ

 القارئ عىل   ومدلولهُتا اإحياءاهُتا خُتَفى   ل اليت ابلرموز يفيض نص   مجيًعا،

َك، تركها اليت( الصبار نبتة.)بـ مهنا وأأكتفي اليقظ، الناقد  وظلَّْت  جدُّ

 امس عن يغب مل صداها اإن بل– الرسدية طوال ومعنً  لفًظا حارضةً 

 للحياة رمز يه أأم حنياه؟؟ مؤمل  ( ُمر   ) لواقع   رمز يه فهل –الراوي البطل

 البرش؟؟ مع واملواقف التجاريب قساوة من املرء هبا يتجرعه وما بأأرسها

 الغرف ذات الصخرية البناية)أأما. مًعا لكهيام أأو ذاك أأو هذا اكن رمبا

حاكم املُوَصدة والعرشين الثنتني  العريب للوطن ترمز أأهنا جداً  فظاهر  ( ابإ

ليه أ ل وما وأأقطاره،  أأخرى   ظاهرة  . وانقسام وترشُذم   انغالق   من اإ

 بعض يف الإيقاعية املوس يقى   تكل ويه رسديتك، يف انتبايه اسرتعت

:" قوَلَ  مثاًل  معي تأأمل ،(املَُمْوَسق الرسد) بـ تسميته ميكن مما تراكيبك

 عىل   جاء لكه الرتكيب فهذا" برتقال   بزهرة   مهننَّ  واحدةً  أأريم حىت   أأحتايَلُ 

لُن" املتداَرك نغم لُن فع  لُنْ  فاعلْ  فاعلْ  فع  لُن فاعلْ  فع   لكنين: " وقول ،"فع 

 مس تفعلن مس تفعلن" الرجز نغمة تربز فهنا" ُحلَْمهُ  يوًما أأنَس  مل

 نغمة تربز وهنا" خُتر جْ  ل الصبَّار   نبتة   يف احرتُت : "وقول ،"مس تفعلن

 منايف البالد   لكُّ : "وقول ،"فاع لْ  مس تفعلن فاعلن مس تفعلن" البس يط

 الامنذج هذه وغري البس يط، نغم من كذل جًدا قريب   فهذا..." لذلين
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 تكن مل اإذ ذل تتعمد مل أأنك جيًدا أأدري. الرسدية عربَ  املتفرقة املموسقة

 يتاكءدمه اذلين للعجزة تؤكد رسدك يف الطاغيةُ  املوس يقى   لكهنا شاعًرا،

 يأأتيه السارد هو فها عبأً، ول ترفًا ول قيًدا ليس أأنه به فيضيقون الإيقاع

 –كذل البطل هو اذلي– الراوي أأما. تلكُّف ول قصدية   ول عناء   دون

 الواقع هذا اإىل   تومئ وكأنك وتعيينًا، قصًدا املتلكم بضمري جعلتَه فقد

. عنه التغايض أأو تغييبه اإىل   سبيلَ  ل اإذ مجيًعا، حنياه اذلي املؤمل احلارض

 املُق ل    هجدُ  لهُوَ  هنا مين اكن وما الرسد ايهويس مقتدر   سارد   فأأنَت  وبعد،

بداعكَ  جتاه املقرَص     ادلرس، من الالئقة ماكنتَه ينال أأن أأرجو اذلي اإ

ذن وس يكون  .الأديب صديقي الُبعد عىل   تنقيض ل حمبةً . هللا ابإ

 

 الشاعر محمد انيج
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 وارحتلت الطيبة

 اكن أأن نقيبهتا مين من اكن نقية، بيضاء أأيم صفحة تكون أأن أ ن          

 .وبركة أأيب عىل سعد حياهتا يف السعد أأم: كنيهتا هو امسها

 رحةل يف رافقته ومرارهتا قسوهتا احلياة عاشت والبنات، البنني هل أأجنبت

 الغمن راعي البنا الصاوي ابنة اكنت رسدا، يدونوها أأن الرواة يعجز هجاد

 أأجعزت اليت املرأأة ويه حالل من تطعمنا واجلدل، الصرب منه فتعلمت

 !أأيم يه اإذ جمروحة فهيا شهاديت تكون رمبا تدبري، وحسن همارة دلاهتا

 ما لك يف سعد أأم امرأأة  يشء لك يف همارة ذات علهيا هللا رمحة اكنت

 ومناء، بركة اإىل هللا بفضل يتحول يدها؛ مس ته

 عاما  الس بعني يقارب ما معه عاشت عاما ومثانني ثالثة عن أأيب مات

 مفات رسا هل كشفت وما فقر من اش تكت ما الأمين، وساعده معره رفيقة

 فتلحق العامني يقارب ما ينتظرها جبواره القرب يف ماكهنا وظل عهنا، راضيا

 !خري عىل به

 تعمر معه خرجت بسوء، أأحدا تذكر مفا دين ذات علهيا هللا رمحة اكنت

 الرمحة ابب انغلق وقد أأقول ما خرضاء، جنة فرتكت الصحراء، يف وتبين

 !ولإخويت يل اكن اذلي
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 الزنع يف هللا لقاء وحبك خامتتك وحسن الصاحل معكل أأيم اي منك يبقى

 من وثالثة وأأيخ أأان شهودا كنا الشهادة، وتنطقني تبتسمني الأخري

 !غايته امحلد بنا وبلغ فسعدان أأخوايت

 يوهما يف حلدث، خمتلق ول متجن غري أأاييم، وقائع أأرسد أأن حيليت هذه

 عاد وقد الأخرض القط عن الطرف ببعض وأأذكرها أأداعهبا كنت الأخري

 مصنع من قريبا أأبعده أأن وأأمرتين به أأمسكت بعدما الليل منتصف عند

 منتصف الباب فيطرق مرت، كيلو العرشين عن تقل ل مسافة السكر

 :يل فتقول الليل

 الطاهرة والس يدة البيت أ ل حب مهنا تعلمت أأرواح، ذات القطط اإن

 !هامش بين عقيةل زينب

 ونصف اجلنهين تذكر وأأنفة اإابء ذات يس بقها، الصاحل معلها تركت أأيم هذه

 الأرض وتزنل عصاها عىل تتوكأ  ابخلري، جرياهنا لها شهد بسدادهام، وتوص

 !الزرع عىل أأصبح أأان: مقولهتا حيث الشمس مطلع

 واكنت والقمل الكتاب ولإخويت يل توفر برها؛ ويد خريها خصال يه كثرية

 !أأيم كنت مثال أأي رهق، ذات عسرية احلياة
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 أأن أأحاول وحرقته، القلب لوعة من خيفف وحيك بوح الرسد يف لعل

 أأمانته فتكل عليه هبا أأمن ول خالقها عىل تعز ل أأم دمعي، فيغلبين أأمتاسك

 أأكتب؟ عساي ما ووديعته،

مياهنا رهبا، بلقاء فرحة لساهنا ومعقد صفهتا امحلد  أأجعوبة وتسبيحها فطرة اإ

 !الأخري الزنع حىت بقيت أ ية وصالهتا

 !أأجدادمه اكن كيف أأابؤان يرى حىت أأعاوده رسد بداية هذه

 الصاحلني عبادك وللك وأأيب لأيم اغفر اللهم
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 رغيف ابجلنب

 ويسلبين أأورايق ميزق أأن هل حيلو اكن صغريين كنا حيامن           
 ورايئ جيري عنه؛ الابتعاد أأحاول كنت جبنا؛ احملشو اخلزب رغيف
 يف وأأفرط محقه يف يامتدى أأساحمه، كنت سذاجيت لفرط حيب، ويتصنع

 .يكبلين قيدا صارت اليت الوداعة تكل

 يرسق ويصيح، يسكتين الزعامة، ختايهل وسطا جيلس ادلرس مقاعد يف
 مرددا س بابته يرفع درسه، كراس يف يسطرها مث ومن وتعبريايت مفردايت
 الألوان وعلبة أأقاليم عن حقيبيت يف أأحبث عقيل، يف أأخزتنه مما بعضا
 بعضها أأعيد أأن أأجهتد يديه، بني أأش يايئ لك فأأجد ودفاتري املائية

 وقد العمر منتصف يف أأان ها ابجلنب، حمشوا خزب رغيف فيساومين

 أأيم هللا سامح - اجلنب ذل عىل أأعتاش أأزال وما رأأيس شعر ابيض

 وأأل احلياة يف يب تلقي أأن لها ميكن اكن -الطعام ذل غري أأطعمتين ليهتا

 .صيحة الرصاخ من يل يرتك ول جسدي يلف القامط بذل حتوطين

 مغلقا سورا صارت اليت النوايه جراء احملبطة ذايت من الهروب أأحاول

 .حيتوش ين
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 ل شفتاي، فرتجتف أأتلكم أأن أأحاول ترتعش، فأأجدها أأصابعي أأتلمس
 من تفور واحلياة عاجزا أأبقى أأن معقول غري هذا؛ للك سببا أأدري
 حويل،

 بوشايته يالحقين عليه، أأشفق أأان اإل فيتحاشونه لص أأنه يعلمون أأقراين
 ذل يكون أأن احلياة تكل يف قدري أأهو أأتساءل بت الزائفة، وأأقاويهل
 اس تلهبا أأحببهتا اليت الفتاة حىت كتفي، فوق صعد اذلي جاري الإنسان
ثر اجلسد تقرح تش به الامنمئ تكل غري منه تعد مل مين،  تصيب محى اإ
ن املوت رعدة وتمتلكه لونه فيصفر املريض  صار هل عليال، يعيش جنا واإ
 املهمشني؟ قدر بعيدا والانزواء والنفي القيد

 راحئة تتشمم الكب ورايئ تنبح ليل يف اتهئا فأأبدو اإجابة ميتكل أأحد ل

 .املمزق ثويب يف أأنياهبا تغرس جسدي،

 يف احلياة بيننا تباعدت اخملتال، ذل يل فميثل اذلكرايت تكل تعاودين

 .رفيعا ماكان الزنق بذل يشغل الطويةل، املسافات س باق

 الرغيف؟ ذل سببه حيارصين اذلي العجز هذا أألك ترى

 امجلوع تكل من أأفر جسدي، داخل أأغوص يدي، أأرفع أأن أأجرؤ ل
 أأتذكر حيث رعدة تنتابين اجلنب؛ من خيلو خزب برغيف مطالبة تزدمح

 .مرارا به طالبين وقد الزميل ذل
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 أأوهامه كتاب يف ميتكل الزيف؛ رساب يف أأمال يرونه امجلوع، به هتتف
 جراء هبا أأصبت اليت العدوى تكل الناس يف رست يصدقونه، حلول،

 .احملشو الرغيف ذل

 صنف، لك من بشوائب خملوط لكنه املاء أأرشب الطعام، من أأنفر بت
نه  الصخب، ترف دلي وليس قلام أأمتكل ل العقول، عىل خيمي ادلجل اإ
 يف يب، أأمسكوا حراس ته، الكب ورايئ أأطلق احلائط مالزما رأ ين حني
 بدأأ  الصحف يف صوري نرشت مظلمة؛ جحرة يف أأقبع كنت املساء
 ميتكل من املال أأسواق يف ويتالعب القمح يرسق معن يتحدثون الناس

 شعور أأصابين ختيلوا سويرسا، وخزائن مصارف يف رسية حساابت
ن ابلهواء رئيت امتلأت ابلزهو،  أأان ها املظمل؛ القبو ذل يف عطنا اكن واإ

 .الناس حديث

 لك أأمتكل بأأنين الومه يعاودين ابلية، خرقة فوق فأأتكوم الليل ينتصف

 .الزائفة الأش ياء تكل

 أأتسلقها؛ أأن أأجهتد الهنر، ضفة عند خنةل وأأرمس جري بقطعة أأمسك
 أأخرج أأن رغبة يف تدب املطر، يتساقط حضاها؛ يف الشمس أألمتس

 .الغضب انر تلفحه لساين
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 لقطارايف 

 خمتلفة، أأقنعة ارتديت الأخرية،، مراحهل الزمن يب بلغ بعدما           

 .لشهييت مثري املايض عن احلديث أأن يبدو

 مث ومن املكيفة البيوت يف يعيشون ملن قمية ذا يكون أأن ميكن ما أأجد ل
 حول يتعاركون ممن القدم كرة مببارايت يتلهون أأو الإاثرة أأفالم يشاهدون

 نظاهما لها أأخرى عوامل مثة ش ئي، ل عىل يتخامصون من أأو جزاء رلكة
يقاع يضبط اذلي  مع العنق رابطة لون يتفق كام حساب لللكمة حياهتا، اإ
 مأأوى جيدون فال مثيل مه من أأما يشء لك يف احلق لها املعطر، املنديل
 اكئنات فهيا يرتعون أأو مقاعدها حيتلون اليت الصدئة اخمللفات تكل غري

 .زئبقية

 من لأتنصل الشجاعة أأمتكل ل القرار، هذا أأختذ أأن قبل كثريا فكرت
 من فراشة خترج أأن جتهتد القز دودة مثل أأبدو ختنقين، اليت حاكييت

 .ابل بكفن حماطة فرعونية مومياء أأش به هبا؛ متسك اليت الرشنقة

 يل امس ل صدقوين يب، للتعريف يكفي ل ذاكريت يف به أأحتفظ ما لك
 حمصور عاملي أأخرى، وراء طبقة جسدي من رصفةأأ  أألكت به، أأاندى
 أأحتصل أأو احللوى علبة أأبيع أأن تعدو ل بس يطة أأحاليم العرابت؛ بني
 جتري قابلهتم، اذلين العابرين وجوه مبالمح احتفظت جنهيات، بضعة عىل
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 من تالل يثري بعنف؛ الهواء يرضب القطار، هبا مير حني فزعة الأجشار

 .الغبار

 ثعلب لؤم من أأخىش علهيام؛ أأشاغب الأخرية؛ العربة يف فتاة جيالس فىت

 .بري

 أ تهيا؟ أأين لكن صاحبة، يل تكون أأن نفيس هفت

 لها  غريبة اكئنات فهيا ترامكت اليت تكل املياه دورات يف أأم العرابت بني
ذا وهل انفذة، رواحئ  ترى ل أأنبوبة داخل يف اثلثنا يكون بودل جاءت اإ

 !لها نظري ل خسرية س تكون حقا الشمس،

 الغزل نسيت خصييه، منه نزعوا كتيس بدوت متاما، الرغبة هذه أأمهلت

 .علهيام أأاندي أأعد فمل البنات وشعر

 مشط كأس نان وتبدو جدائهل تتباعد كث، شعر من غابة رأأيس تعلو

 .حلركهتا انهتاء ل دودة مثل أأزحف أأسود،

 خيافه اذلي القطار حارس يف رأأين الفتيات، يب وثقت يوهما ومن
 لست الهداية، طريق اإىل رسيعا فأأرتد ش يطاين اإىل هيمس املشاغبون،

 جدارة، عن املنصب هذا تقدلت أ ن، يف والعجز الفقر لكنه متاما؛ مطهرا
 عىل أأعرث أأحياان نزوهلم، حمطات اإىل التاهئني يرشد متطوعا، يعمل رجل
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 الشهية، الش يكولته حبات ابللحم، حمشوة أأرغفة أأو ماء زحاجات
 تدبرها ثورية اجامتعات حمارض أأو عرفية، زواج عقود مالية، أأوراق
نه العتيدة، القمع أأهجزة  الوقت ويف الأش ياء هذه بلك أأحتفظ مثري، عامل اإ

 يعدين لهذا مهنا، بنسخة أأحتفظ أأن بعد الرسي؛ للمخرب أأردها املناسب

 الش تاء يأأيت القطار، عرابت أأحتل يرتكين .به التضحية جيب ل كزنا
 واليانسون، احللبة أأكواب أألهتم أأو البطاطا حببات أأس تدفأأ  ومطره بربده
 بثوب امرأأة متدين صوف، من غطاء فهيبين املسافرين أأحد عيل يعطف
 الثياب حيتاجون ل فاملوىت لضري، عرقه فيه اكن رمبا الراحل؛ زوهجا

هنا خمدوعا، اكن مك فأأشعر داخهل يدي أأمد القدمية،  .حتىك ل أأش ياء اإ

 !أأبهل هو لمك

 رشاء يف أأنفقه للامل، متالف لكنين مثهنا، أأقتات للزابئن، بعضها أأرسب

 يف هبا نظرأل سوداء نظارات ابملس، املصابني غري هبا هيمت ل أأش ياء
 حلوى علب الأطفال أأعطي املقاعد، بني أأنرثها عطورا الليل، ظالم
 حمرية، ظاهرة بت الأنباء، وواكلت الصحف حديث رصت ابجملان،
 يف القطار سأأبيع خطريا؛ أأمرا أأدبر اإنين يقال يب؛ وىش الرسي الرجل
 الأرض؛ حتت القابعة احلجرات يف القابعون صدقها وشاية رسي؛ مزاد

 !الافرتاء هذا من عانيت لمك
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 لك  منتفخا، أأبدو ما حمطة رصيف عىل أأقف حني خليايل؛ حدود ل

 العتبة أأشرتي -هذا ختيلت ابلفعل بأأمره، احلامك أأبدو يل، العرابت هذه

 لأانس ميلكه ل وطنا أأعطى اذلي الرجل ذل بلفور أأن مسعت -اخلرضاء

 !يس تحقون ل

 امحلص أأبيع للسائقني، اإرشادات أأعطي رشعت التذاكر، حمصل صاحبت
 ممن أأتعجب ابلتفاهات، يتسلون اإهنم املثري، الغالف ذات واجملالت
 أأخرى، وراء مرة الواحدة التذكرة يتبادلون  التذاكر؛ حمصل من هيربون
 يضمر ل أأفعاهلم، من يضحك لها، مثيل ل خفة يف العرابت بني يتنقلون

 من عددا يعطونه اذلي الرسي الرشطة رجل من وحيذرمه بل رشا؛ هلم
 مع فيه يكونون اذلي للغد وينشدون بل يغنون الفاخرة، السجائر

نسان للك بيضاء،حقا خليول صورا يرمسن الفتيات :امجليةل أأحالهمم  اإ

 .خيوطه ينسج اذلي عامله

 مجيعا الراكب طريفة، نكتة وتكل الرسي؛ اخملرب اس تدعاين مرة يف
 عىل يتصنت همرتئة، جبريدة ميسك أأسود، معطفا يرتدي به؛ يعرفون
 وذلل النوم اإىل خيدل الهناية ويف أأسامءمه، ويدون ابلقمل ميسك الراكب،
 ثيااب أألبس ين معه، أأمعل أأن مين أأراد الصغار، عبث جراء دونه ما خيتقي

 مثن حيتاج طالبا أأبدو أأو رغيف، نصف أأتسول حذاء، بال فالحا :ش ىت
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 تطارده جميد اكتب أأنين أأدعي أأن يشء وأأغرب ثوراي؛ انشطا أأو الكتب،

 .به أأمرت ما حيرتف اللك أأحد؛ يصدقين مل الرقابة؛ عيون

 ل الضوايح، لقطار الأخرية الرحةل هذه أأن أأذاعوا أأهنم يشغلين ما
 أأن الصفيح علب يسكنون من أأو الهامش عىل يعيشون اذلين يريدون
 حيتفظ لكب دلهيم الأوىل، ادلرجة نوادي أأو احلدائق هواء يف يزامحومه

 من يعرفون ل اإهنم يصخبون، اذلين وجه يف يشهرها ممغنطة بأأسطواانت
 أأو الساخنة، الالكب يسموهنا الشهية؛ املطامع وجبات غري املدينة

 .الراقصة الشوارع

 .يوم لك لكامهتا يلوك أأجنبية لغة يدرس طالب هبذا أأخربين

 أأو غادرهتا مىت أأعرف ل اليت البداية حمطة بني حمصورة عاملي حدود

 .أأختيل مما أأرسع تقرتب اليت الهناية حمطة حىت

لغاء يعزتمون حيث  يكفي اذلي املال علهيم تدر ل اليت الرحالت تكل اإ
 النفط حاوايت عهنا تغيب ل اليت البالد مصارف يف أأرصدهتم لتتضخم

 .العمالقة
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 بواابت من ابملرور لها يسمح ل الاكئنات هذه لأن ذل قرروا رمبا أأو
هنا اجلديدة املدن  وميضون ذهب من مبالعق يأألكون لذلين بنيت اإ

 .الرحيل عىل أأوشكت فقد أأان أأما الثلج، بالد يف الصيف
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 حنا الراهب

 ومنحنيات خطوطا صارت وهجه، عىل الس نوات ترامكت              
 رشيط خلف يقبع اذلي انمع أأبو كفر يف املتاهة حارة دروب تش به
 اذلابب من طوفان يغطهيا بالد وقلني دسوق بني الواصل القطار

 يتطوحون الإجنلزي عساكر أأقدام وقع عىل تنام هنا الناس والبعوض،

 .الزغيب خامرة من ساكرى

 .ونساهئم أأبقارمه عىل مهنم خيافون الكفر أأهل

 الفيضان متنع النيل جرس من محريمه ظهور فوق جلبوها أأجحارا يضعون
 عني، بنصف ينامون أأخرى، وراء متاريس الأبواب، خلف يغرقهم أأن

 ويل مقام حيرتمون ل البندر يف يعربدون يشء، لك ينهتبون أأرشار هؤلء
نه يقال ادلسويق؛ هللا  احملتلني؛ هؤلء رش من البالد حيمي مبارك، اإ

 .العلوي مقامه يف صامت  وهو عاما س بعون

 أأنه يقسم بعضهم نذوره، يقتسمون به؛ يتباركون حوهل، الغجر يسكن
 امحلري، يصبغون الرجال النابت؛ الفول تبيع النسوة البيت، أ ل من

 تباع لون لك من حلوم وأألعيب، حيل املقام عند القرود، يراقصون

 !املدد أأهل اي مدد :الليل سكرة ويف وتشرتى،
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 يف  الأحد يوم يقرع الكبري اجلرس انمع، أأبو كفر يف يتغري ليشء

 من موكهبم مر ادللتا اإىل وأأمه املس يح جاء :رواية تقول العتيقة، الكنيسة
 البناية تكل تظلل معالقة مجزي جشرة وابهنا؛ العذراء حتب بالدان هنا؛

 احنن طيب، رجل حنا، الراهب برج تسكن حامم من أأرساب العتيقة؛
 يرجو يصربمه، عظته؛ أأحد لك الفقراء يعطي عصاه، عىل يتوكأ  ظهره،
 تساق ادللتا قطار عرابت يف النساء الأبقار، ترسق السامء، مملكة هلم
جنيهل، ممسك وهو عاما مخسني منذ وأأوراده، ترانميه يمت البندر، اإىل  مك ابإ

 !حنا الراهب أأهيا طيب أأنت

 ظهره احنن وقد يشفيه مفن هو أأما املرىض؛ به يداوي ودهن زيت عنده
 حصاد؟ منجل

ن حىت القداس يقمي  هيم ل الكفر أأهل من واحد مر رمبا أأحد، يأأت مل واإ
 الشاي، كوب حيتس يان مث ومن احلديث معه فيتبادل مسلام اكن اإن

 .الضن وحياة الفقر أ لم يعيش كفر يف وطيبة صفاء من مسحة تبدو

ليه تتناىه حني ابذلهب، مملوءة خزانة عنده حنا الراهب اإن يقال  تكل اإ
 يبين يوما؛ جيده رمبا غريب، شعور يداخهل فيه، ملء يضحك الشائعة
 منه وتعتل العيون تعمي خمالب للجهل لكن حصية، ووحدة مدرسة

 .العابرين وجوه عىل املر خيمي الكفر، بيوت الفقر يسكن الأجساد،
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 للمرأأة أأثرا، يرتك أأن ش ىت؛ خبالت رأأسه يف تدور بنفسه خيلو حني
 محمومة، رغبة أألف داخهل جتري برش اإل حنا وهل فراش، ونعومة اش هتاء

 .املتطهرين حيب الرب :هبا عرف اليت بالزمته يعظ ما دامئا لكنه يتكمتها

 ادلوار يزرن الهوى، ابئعات ابلكفر تطوف أ خر، عاملا يرجو أأنه يبدو

 .دامئا اببه يغلق ل حنا الراهب رسية، بيوت يف ليال بعض الكبري،

 يدعوا أأن وعظهم الراهب الكفر، شوارع يف ادلجاج وراء اذلئاب جتري
 لميشطن الكفر نساء جوعا، يتأأملون الأطفال رشه، بلك العامل ذل

 .النحيةل الش ياة كفراء امللبدة شعورهن

 وخرصها، شعرها حد،لأ  الرس بذل يبح مل مجيةل، بأأنىث حيمل اكن يوما

 ..زمن منذ انمع أأبو كفر نس هيا حاكية رمانتان، فيه تتعارك صدرها

 واملرأأة قدر والهوى الصبا؛ بأأغاين يشدو أأخذ الهوى، داعبه مرة يف
 كام العذراء، صورة مع تتداخل الزجاجية النافذة عىل وهجها رمس هيام،
 معها، أأايمه نيس يفضحه، العشق اكد ؛ املرميي الوجه ذات تأأيت أأن متن

 .رعيته عيون يف ماكنته للراهب
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 ببعض اخلزب يتبلع انره، يوقد علهيا، يعتاش أأخرى، وراء حاكايت خيزتن
 من اإل  يعرفه ل كزن انمع أأبو كفر يف عتيق؛ كتاب يف يكتب مث حساء،

 !أأرجل ثالثة هل فرخ مهنا خيرج بكرة؛ أأش به بيضة تبيض دجاجة دليه

 الأحد ماكنه، يف وهو وصيف ش تاء يأأيت أأوراده، يف الراهب ليل يطول
 تذلل يف الصغار ينادي السامء، يف اململكة تتغري؛ ل اليت عظته موعد
 يدهن مث رؤوسهم عىل ميسح لنب، بال أأبقاران كساء، حنتاج ولكننا

 ادليك س يخرج مىت ينام؛ ل جعهل واحد يشء .املبارك ابلزيت أأجسادمه
 أأرجل؟ ثالثة هل وتكون املكورة البيضة من

 تكون أأن جعيب الثالثة، الرجل س تكون هجة أأية يف ابلفعل؛ حمري أأمر
 يأأيت حني أ لهمم الناس س تنىس ظهره، أأعىل تكون رمبا ل رقبته، حتت

 .ادليك،

 مقام انمع، أأبو كفر يف اذلئاب تعوي الأرض، ترضب احملتل خيول لكن
 الناس السامء، مملكة يف يعيش عظته يف حنا والراهب صامت ادلسويق

 تنوح الضعفاء؛ مهنا يربء ل عةل وللصرب خزب، كرسات ول رساويل جتد ل
 يف تسري انمع أأبو يف حاجة لك القهر، بس ياط مغموس ماء عىل السوايق

 .الاجتاه عكس سكة
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 عليه منقوش مفتاح حتهتا كبرية جحرة املقام عند غريب؛ هاتف جاءه
 ادلجاج قن ويف رصة، يف لفها يتمية، بيضاء منةل فوقه واذحب خذه رمس،

 !عاقر دجاجة حتت ضعها انمع أأبو كامين يف فراخه يطعم اذلي

 لف حاكايته، أأمجل فيه يكتب اكن اذلي جبرابه جاء ادللتا، قطار ركب
 البندر يف أأشاعوا هذا يفعل الغجر رأ ه حني ادلسويق، مقام حول ودار
ليه جاءوا وقار، يف ابتسم مهنم، واحدا صار حنا الراهب أأن  بثياب اإ

 الراهب هتافهم، عال مرات، س بع ابمللح رشوه أأشهب، حصان بيض،
 العمر من تبلغ عارفة؛ اجلدة املقام من قريبا تسكن أأوراده، يمتمت تبتل يف

 .وماكن رس فهل انرصفوا فهيم؛ صاحت عام، مائة

 أأمنعه، أأن حاولت يومني، من لص املفتاح رسق :أأذنه عىل مالت

 يعطى ل أأس بوع، منذ ماتت اليتمية المنةل :ل رساةل فهيا لفافة أأعطاين
 جوار مباركة خنةل س تنبت ما يوما السامء؛ مملكة يف يسكن ملن املفتاح
 حتمل رش يد من القادمة السفن رصيف عند ادلسويق هللا ويل مقام

 يأأتون؟ مىت ليدري الروم، حبر من القادمني

 الثالثة ذو الفرخ خيرج كيف:ويتساءل يمتمت عظاته اإىل الراهب عاد
 كفر يف س تكون يوما اململكة وأأن رأ ه مبا ذكرمه الأخرية عظته يف أأرجل؟

 .انمع أأبو
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 أأبو طيفة

 اليت العمالقة ابلنخةل أأش به القامة، طويل اكن أأنه مسعت            
 يس تطيع بعيدا، جيرون يرونه، حني الصغار منه يفر للنيل، حارسة تقف
 وراء من يعابثونه كبرية، خطواته مهنم، الواحد فيختطف يديه ميد أأن

 بكف، كفا رضب وقد مييض البلح، نوى أأو حبصوات يقذفونه الأبواب؛

 مييش اكن حني :قيل الوس ية، جرن يف القمح مذرأأة تش هبان يديه أأصابع
 زرقة، النيل بلون اخملطط جلبابه البعيد، الزمن من قدم رجال بأأن تشعر
 غري العصافري جتد مل مرة يف حوهل، دواي حيدث هواء يتنفس كبري أأنفه
 من يدور مبا سعيد وهو تتساحف وقد فوقها ترتاقص جشرة أأغصان رأأسه
 يعابث مفه، ملء ويقهقه جيري رأأسه، يف ما يضايه ش يطاين خصب
 يف فراج حنفية أأو ادللتا قطار من قريبا ربيع؛ الش يخ حنفية عند الفتيات
 مغامراته عىل ينام الكفر الزراعية، بسكة العرجا عرقوب منحن ملتقى

 حتفظ كفران؛ يف تدب اليت العرجاء تكل ادلاية فطومة :تنهتيي ل اليت

 .جري من حبجارة البيوت ترمق النسوان، ولدة مواعيد

 ميتة حيواانت عظام من أأس ناهنا الفريك؛ به حمشوا وحامما خزبا هتبه
 حيث الصحة مزين السمح ويثبهتا امحلري سالخ اجلليل عبد يصنعها

 .القبيل اجلامع قباةل الزاوية يف داكنته
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 منذ هناك الرابضة امجلزي أأجشار يصعد ابلسمك، فيأأيت النيل يف يقفز

 يرتصد العفريت اإن :يقولون منه؛ حبات املارين هيب الظهرية يف س نني،

 .هناك

ليه تتناىه الكفر، أأخبار ينقل جديد، مبولود يبرش املوىت، عىل ينادى  اإ
 للحكومة، عينا اكن رمبا ملح، بعض اإل علهيا يزد مل لكن الوشاايت؛

 .القلب طيب حال أأية عىل لكنه بعيد، من جيلجل صوته

ليه جاءت مباركة عصاه املايض؛ الزمن حاكية عنده  هامش، أأم عند من اإ

 .أأايم س بعة أأبقاها والزيت اخلل يف املريدين، أأحد هل اشرتاها

 زمن يف والناس -موىس عصا أأخت حاكايت؛ عهنا يقص هبا، يزهو

 ادلسويق البيت؛ أ ل موادل يف هبا يريم -املهدي ينتظرون العجائب
 برشي، حلم من كتةل وسط القطار يركب العباس؛ أأبو واملريس والبدوي

 !معالق يد بدفعة أأزاحه تأأىب ومن مكرهني؛ هل يوسعون

 جبريدة أأمسك وقد يتطوح خرضاء، عاممة الكبرية املودل ليةل يف يرتدي

 .خرضاء

 انفرة، صدره شعرات فتبدو سقط جلبابه رسوال؛ بال الكفر يف مييش
 الس نط جشرة من بغصن أأش به مدببة متنافرة حلية وهجه من تتدىل
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 يكمتل حني تتعشقه زرقاء، جنية الهنر تسكن النيل، ضفة عند الرابضة
 جاملها؛ عن حاكايت يروين العجائز النيل؛ صفحة فوق تامتيل بدرا القمر
 يعري ال ن كفران الأخري، العمدة همرة شعر من طول أأكرث أأصفر شعرها

 .هل معدة ل بأأنه والعزب القرى بني

 البخور أأعواد لها يشرتى الزاوية، يف فيبيعها حيملها كبرية؛ أأساماك هتبه
 سعادة يامتيل جلها،لأ  يفعل ما بلك ترتاقص سعيدة ادلكر، اللبان وحبات
 علهين ويوزع يأأيت من الصغريات؛ تبيك الفطر، عيد ليةل فرحه موعد

 !بعده العيدية

 زورة جديت هل ختيط وادلبالن والضمور العبك القيسارية من يشرتي
 ويه كربان هللا، لوجه هذا تفعل احملالوي، املنديل هل وتطرز صدارا
 دراية دليه ونواحيه، للكفر اخلري جيلب اكن لكنه يتامي اكن حاكايته، تقص
 يوصل رسداب مفتاح معه النوايح، هز مشروخ أأبو العنتبيل لكه، ابلرب
بطو، احلجر صان بني  ذهب من صندوقا عنده وجد مرة عليه تلصص واإ

 .الليل ظالم يف يلمع بيضها كبرية حية به

 بس هنور، احملرويق الش يخ س يدي مودل يف مشروخ أأبو العنتبيل به هزء
 النسوة زغردت ابلشمروخ، عصاه أأطاحت الرجال؛ فتونة والتحطيب

 !مدد البيت أ ل اي ومدد
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 وعزبة الصافية يف والنوايح؛ الكفر يف سارح وهو مودل وراءه عيد مير
 ويل احملروسة، وصل صيته شهاوي؛ وعزبة حسن وأأبو سالمة الش يخ

 جنية متده أأحالهمم، رسقت اذلين عنه يسأأل طريقة، وصاحب رس، هل
ذا عصاه هيز بأأوراده، يمتمت وشامل، ميينا يتطوح أأخبارمه، بلك الهنر  فاإ
 فهمية، العجوز ببابه متر والعسل، ابلسمن معونه ميتلئ ترتاقص، حية يه

 جغرية لكبة لنب من أأرضعته أأهنا الكفر يف تش يع أأخهتا، ابن أأنه تدعي

 .صفوان الش يخ س يدان هللا ويل مقام جوار اجملرية مقابر تسكن اكنت

 كفران، كبري حريق دمه الهنادوة؛ دوار يف املاء سقاية أأمه ودلته حني
 دار عىل حتط أأن هبا جدي هيتف الناحية، غطى واحلطب القش دخان

ذا وراءه فيلتفت الظلمة؛  .بداره يه فاإ

 وامحلام؛ البط لها نذروا ابللكبة، غالوا مسحور، رسداب يف اختفى حني
 لها جعلوا الكفر، وسط مقعدا لها ابتنوا هللا، ويل س يدان أأثر من مباركة
 معلوف حولها، يلتفون رحامنية، شاة صوف من غطاء لنب، من سقاية
 اجلنب قطع يطعمها أأقسم البقال سالمة أأبو اجلوز، حبات وههبا العطار

 .والنجوع العزب بني كفران رفع اذلي املبارك أأرضعت لكبة ادلمياطي؛

 يونيو اكن ملهتب؛ صيف يف السامء أأمطرت مات؛ يوم كراماته من
 مبثلها ادلنيا تشهد مل جتريسة كفران؛ يف للعدو طائرة وقعت الأسود؛
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 مقاما هل نبين بأأن طالبوان السلطة رجال جاء ادلسويق، مودل يف حلرايم
 نذور وهل رس صاحب هللا ويل صار يوهما ومن خرضاء، قبة هل ونقمي

 .العيون خرض نساء وهلم فارهة س يارات يركبون رجال حيتوشها
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 س يدان اخلرض

 ثيايب يالزمين، مه من اإل وحيدا هللا، بالد يف غيبيت طالت             
 حرضة يف درويش أأان تكمته، حاولت رس أأتعبين واهن، وجسدى ممزقة،

 جريدة ميناه يف ومرة، مرة الغيبة تكل يف زارين اخلرض هللا ويل الس يدة،
 لبطين غذاء متره العسل، من أأحىل ماؤه ومترا، سقاء حيمل خرضاء،
 رش من ابهلل أأعاذين الرابين، بدعائه متمت الراحة، طعم أأذق مل الضامرة،

 أأىم تقول الغيب، عامل يف شيئا ينظر طريقا، ابجلريدة خط الش ياطني،

 !احلجاب عنه مكشوف :الطاهرة

 ل ملتااث، ال خرون حيسبين عقيل، يف بصمته ترك نويم عند عنه حديهثا
 ابحلمكة، ينطق ش يخ عن الأوراد؛ مع احلاكية حتلو صاف، عامل فيل هيم

نه :الطاهرة تمكل واحدة، اإل مائة خرضاء،حباهتا مبس بحة ميسك  يعرف اإ

 !الأعظم هللا امس

 الالكب، تنبح اذلئاب، تعوي الصحراء، هولها من وتصفر الرحي تدوي
 العينني ذات وبرقا، رعدا وتنذر السامء تش تعل الأمطار، تتساقط
 رغباهتا، عن نفيس تذهل الهوى جماهل يف شعرها والسارح الزرقاوين
 كنت طيفه، جاءين وأأخريا يرد، فال عليه أأاندي يغيب، لكنه عنه أأحبث
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 عىل مسح مصت، يف أأطرقت عاتبين، انحيته، حسري خبيط مشدودا

 .صدري

 تتعدد الصور، ختتلط املسافات، تتقارب للبوح، مساحة الرؤاي يف
 املسحور، البرئ حافة عند الش يطان يربض تتداخل، مث ومن الأشاكل
بريق أأيم خترج  زمزم، من به جاءت ابلبيت طافت حني املبارك؛ املاء اإ

 .حمرما اكن حني جدي بثياب غطتين

 ل أأهنن كام سببا، ذلل أأعمل ل خمتوان؛ ودلت أأنين العجائز عين تقول
 واحدة يل تكتب ل الأمحر، اخلد ذوات البنات من منبوذ أأنين يدرين

 .الروح عامل يف يعيش درويش من خياف ل أأحدا أأن كام رساةل،

 يف الشغرات تنبت قواي، فىت أأرتد بميينه؛ ميسح تراييق، ميتكل وحده

 .عني بنظرة العذراء ترمقين طريقي؛ يف الهوى يرتاقص صدري،

 حافة عند الساكن الش يطان يقهقه بركة، احملروسة ميلأ  اذلي خطوه أأتبع
 ذات الأجشار تزهر وساوسه، جتمدت ارتعد، اخلرض حرض ملا البرئ،
 الطيين البيت ابب فوق وحاممة خنةل حمروس العم يرمس الأبيض، الورد
 توجد اللوحة خلفية يف خيدعه؛ أأن هللا ابب من املطرود يرص الكبري،

 اليرسى، عيين يف حول جهبيت، يف جش :زمن علهيا مىض حادثة تفاصيل
 اجلرار، رضبت مغضبا السمن، خزان يف حبستين جغرية، تبعت يوهما
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 مسح فرقاين، اخلرض جاء عرصا، منت ابلعصا؛ عيل هوت اللنب، انساب

 .صدري عىل

 مباراك رغبة، بال تركين لكنه العهد؛ أأعطاين وراءه، مشيت الفجر مطلع

 .الطريق لأهل متسع هللا أأرض ففي ذهبت، أأيامن

 كشف، وللرس ميل، وللهوى اش هتاء، فللنفس الليل؛ جنية تراودين
 أأدور املاء، أأنزل دوامة، حتدث حصاة يلقى البرئ؛ حافة ش يطان يرتاقص
 ينته مل رمضان أأن أأعمل جويف، اإىل املاء يتسلل الساعة، عقارب عكس
 يمتمت هللا، من راي اكن فات مفي،ما عن املاء فمينع كفه س يدان ميد بعد،

 يرضبه غضبا، الش يطان يش تاط زليت، يل هللا يغفر أأن :املبارك بدعائه

 مصت، يف أأتبعه "صربا عليه تسطع مل ما تأأويل ذل "اخلرضاء ابجلريدة
 أأخربتمك الأزهر؛ يف جاور أأن يوم جدي هبا جاء اخلرضاء، العاممة أأرتدي

 .ودلت حني مبارك أأنين قبل من

 .ابلرس أأذين يف أألقى
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 لبعدو 

 من خمدرا يتعاطونه النس يان؛ عىل كفران يف الناس اعتاد            
 زاوية يف به فيلقون أأحدمه ميوت هلم، شفاء يرونه كثرية أأحيان ويف أ لهمم

 .معمتة

 يتجاهلون املوىت لكرثة بدأأوا لتنهتيي، مناحات يقميون اكنوا مىض فامي
 يعاودون أأو أأوجاعهم يتقامسون مث دموع ببضعة يكتفون العادة، تكل

 .عديدة مرات هذا حدث أأفراهحم

 من علهيا ختاف هل أأتساءل بت حىت حاكايهتا؛ تردد تظل أأهنا غري
 هللا؟ بالد يف الضياع فيمتلكنا مأأرب؛ فأأر يلهتمها

 تركه مبا دامئا حتتفي ليةل؛ لك تقصه املطرز الويش ذل أأورثتين لقد
 عادوا ما واملعلبات، احللوى الصغار ينتظر ال خر؛ العامل اإىل الراحلون
 ترى اي من أ ونة؛ لك احلزن ينتاهبا خرافات؛ يرونه املايض؛ بذل حيفلون
 تدير العيون؛ من الكحل يرسقون الغجر عن بعدي من لمك س يحيك
 برأأسها، هتز مث ومن حمكهتا

 تعرجات به وهجها عينهيا؛ أأمام جرى وقد الزمن ختىش أأحيك أأن توصيين
 مما نتفا وحتيك بيدهيا تطعمين الأزيل؛ احلمكة كتاب يف بسطور أأش به
 مسامع عىل يرددنه الأول؛ احلرف نبع الأهمات تظل ذاكرهتا؛ اخزتنته
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 حني جديت به أأخربهتا اذلي الغريب ذل عن بسؤال فاجأأتين الصغار؛
 بعدول؟ حاكية ودلي اي تعرف هل جحرها؛ يف تنام اكنت

 تاليش قد خزانهتا من دلي أأودعته ما بأأن أأخربها أأن أأشأأ  مل أأيم؛ اي رمبا-

 .ذاكريت يف رسى اذلي الوهن مع

 !احلسن ست تزوج اذلي الغجري ذل -

 من ندري ل كفران؛ يف به عرف اذلي لقبه وهذا بعدول :تأأن يف أأمكلت
 هل حرفة ل يبيع أأو يزرع ال ابء أأو الأجداد من أأحد يشاهده مل جاء؛ أأين
نه يقال العجوز؛ التوت جشرة ظل حتت التثاؤب غري  جنم مطلع ينتظر اإ

 !الكزت عىل يدهل السامء؛ يف

 وطعام الش ناء دفء الأوهام يف جيدون واذلين الكساىل حوهل التف
 وقد مهنم الواحد يعود ذهب؛ ومن فضة من بيوات يبنون أأخذوا الفقر؛
 خزب برغيف امرأأته تطالبه الظنون؛ بتكل جرابه ملأ  بعدما احليل أأعيته
 يف يرسي اخلدر جيعل ما بعدول فنون من فيسمعها عري من كسوة أأو

 !تسعى حية فتنقلب جسدها

 كفران؛ دروب يف يرسي الغريب ذل أألقاه ما يزال وما فتاكثروا تناسلوا

 .ابرع ساحر يد يف قردة فينقلبوا يأأمرمه السمع؛ فريهفون يعظهم



35 
 

 وأ ذان ترتقب عيون جنمه؛ ينتظر وبعدول الس نون وجرت الأايم مضت
 وراء القمر اختفى حني الليةل تكل يف رفثه؛ من اإل واهنة وقلوب مرهفة
 اخلرضاء؛ الأوراق تساقطت الكفر، أأجشار عاصف رحي رضبت التةل؛
 النسوة تعود ورايحني، وردا س تكون القادم العام يف أأهنا خيربمه

 يف الرمان حبات هتزت الهنر؛ نبع من ارتوين وقد الأثداء ضامرات
 حبات من محرة أأكرث خدودهن اخلصور؛ يقاربن شعورهن صدورهن،

 .الشهيي التفاح

 يف وترسح محريمه ابلعجز جتري أأفواههم، اذلابب سكن وقد استناموا
 اسرتاحت وقد هنيقها كرث ابلعيص،؛ لها فنخرج تتعارك الكفر، جنبات

 .العيش شظف من

 القطب يرونه اس تدارت؛ بعدما عاممته كربت أأاتنه؛ ظهر بعدول امتطى
 وحاكايت، أأحايج به عتيق كتاب دليه واحلجر؛ ابلبيضة يلعب املتويل؛

 .ويزيد ليةل لك يعيد منه، يروي

 مسحورين؛ نتبعه الأولياء، مقامات حول يدور والعزب؛ ابلقرى يطوف
 الش تاء، ليايل يلتحفها طويةل حليته وزمامري، وسوداين محص خرجه يف

 مغارة كأنه جموف مفه الهرابيد؛ عضم من مصنوعة مس بحته حبات
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 امتكل وقد يوسف كفران نسوة تراه هذه لك رمغ الش يطان؛ يسكهنا

 !العزيز امرأأة زليخة نفسها مهنن واحدة لك حتسب امجلال؛ شطر

 ومرجان ايقوت :التةل بطن من أأخرجه للكزن، حسر وقد استناموا

 .الناظرين تعجب لوهنا فاقع صفراء أأبقار جترها حماريث وزمرد؛

 معيق رسداب أأاتنه؛ ول بعدول جيدوا مل أأقفيهتم؛ الشمس رضبت حني
 حلقان أ ذاهنم يف ورجال سود جنيات تسكنه الهنر قاع اإىل يفيض

 .القبيل اجلامع مأأذنة يقارب منه الواحد رقاهبم؛ حتيط وشخاليل

 شعر العنكبوت؛ خيط صار أأوهاهمم يف تراقص اذلي الرمان حبات
 طريق مدخل يف تربض الس نط جشريات أأوراق اكن لو كام بدا النسوة

 .الغريب جمري حافة عىل الغجر

 رأأيس وأألقيت املصباح أأطفأأت جفنهيا؛ النوم غلب وقد الليل انتصف
 النداهة ترسق أأن أأخىش القادمة، الليةل حديهثا منتظرا الوسادة عىل

 أأحمل بت حال أأية عىل لكن احلاكية نفس تعيد ل رمبا أأيم؛ حاكايت
 احلبيش العبد رسقه اذلي كفران كزن احزتت وقد وامجلال احلسن بست

 !بعدول
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 وقد الباب أأمام واقفة اكنت الفجر لصالة يوقظها ادليك أأذن حني
 اذلي فكفران حاكيته؛ يكرر عاد اذلي بعدول ترضب بعصاها أأمسكت

ن بعدوهل زمن لك يف يصنع النس يان اعتاد  !جحر من اكن واإ
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 يف شارع شربا

 يضغط رقبته، حول يلتف حببل أأش به وادلنيا بيته من خرج             
 يعيش مهنم واحد لك احلافةل، راكب وجوه يف ،نظر ثقيل مه صدره عىل
 تستبد الراتبة ما، يشء اإىل تنظر اكنت لو كام تتحرك عيوهنم  عامله؛ يف
 العبث، من حاةل يف تبدو املارين، وجوه عىل أأثره احلافةل غبار يرتك هبم،
 تكل أأو مدمر، زلزال أأنقاض حتت من لتوها خرجت مبدبنة أأش به علها

 .حربني بني وقعت اليت

 يشء، لك تتشمم الرئيسة والشوارع والأزقة احلارات يف الالكب تنترش
 تعد فمل الصحف ابعة اذلابب يشاغب ابلعويل، أأش به نواحا تصدر
 احلكومية، املصاحل يف موظفون الراكب معظم ابئرة؛ سلعة غري القراءة
 الشهر هناية تكون حني وجوههم، عىل خيمي مصت ختتلف، ل تاكد ثياهبم

 يتعاطون معظمهم الأس بوع؛ هناية عطةل يف مؤجةل أأحالم عن يتحدثون
 الإعالانت لوحات بالحراك، جثثا يبدون وبعدها حلظات محراء، أأقراصا
 عىل يدها وتضع لساهنا خترج فتاة قبل، من يرمه مل أأانسا ختاطب
 عادهتا غري عىل احلافةل حرسة، يف السائق يتأأوه مثرية؛ تبدو خرصها،
 الزجاجية النوافذ يقتحم يونيو شهر يف الشارع هواء ابخلرس، مصابة
 مشهد يف جبال بقااي اجلانبني عىل العامرات تبدو حيمتل، ل لهبا مدخال

 .ابلعبث يضج
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 وتناثرث هترأأ  احملالوي منديهل وهجه، من العرق يزن التذاكر حمصل
 اخلدمة هناية من اقرتب ابلية، خبرقة أأش به ثوبه ايقة صارت رشاش يفه،

 حيث بعيدا عقهل يذهب السائق حوائطها، تتداخل اليت احلافةل كام

 .يتكمته بعجز املثقل عامله يف تعبث اليت زوجته

 ميتا اكن س هنا، صغر يف مشلكته تمكن لعلته، دواء جيد أأن حاول
 قلب بال اليت املدينة افرتست ساكنه، حترك أأنىث تأأتيه أأن وحياته

 !حاجهتا يسد ما جرابه يف يعد مل مبعوهل الزمن رضبه وحني ش بابه،

 يدب حفني العطار؛ دهن حىت ول الأطباء أأفلح ما العقاقري؛ لك جرب

 .الأوان قبل الرحيل أأمارة ذل يكون اجلسد يف الوهن

 مشاكس ته تتحني بعينيه؛ يداعهبا فتاة، يغازل شاب منه، بعيد غري ال ن
 ابخلرس، مصابة حافةل من حلظة يرسقان خدها؛ يتورد خفي، طرف من
 عىل ينادى صغرية، أأش ياء ابئع يصعد املتومهة، خلوهتام تقتحم عيناه

 أأطفال؛ لعب لبان، حبات عطور، بسكويت، قطع أأقالم، :بضاعته
 امرأأة هتب يمتطى، ثعبان كأهنا املمر؛ يف هبا ويلقى مهنا بواحدة ميسك

 !قليب اخنلع :اإاثرة لكه متكرس بصوت  تصيح الهلع، تدعي متصابية

 أأن أأراد يغازلها أأن مكتومة؛ ظلت رغبة داخهل يف دبت اللحظة هذه يف
 مع جتاوب الراكب، يفعهل ما أأظهرت احلافةل مرأ ة زمنه، من مىض ما يعيد
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 ذي الش يخ حلية من امتعض الالهية، الفتاة يعابث اكن حني الفىت
 ليخفف الهنر نس مي هيب الساحل، هجة ميينا ابحلافةل ينعطف العاممة،
 س يجارة علبته من خيرج الفتاة، شعر يتطاير اجلو، ثقل من شيئا

ذاعة موجة عىل املذايع حيرك ويشعلها،  بلكامت مغنية تصدح الأغاين اإ
 تامتيل احلافةل الزنول، حمطات الراكب يتناىس مشاعرمه، اكمن تثري

 يف يامتدى هذا، يفعل مل س نوات منذ املرور، اإشارة يكرس طراب،
 حقيبة حيمل الصغرية، الأش ياء ابئع يرتاقص الراكب، يشجعه السري،
 خيرتقون املذايع، صوت مع امجليع يتجاوب ثالث، منذ متس مل ممتلئة

 !ابجلنون مصابة حافةل :املرور رجال يتنادى امليادين،

 املدينة تعهد مل اليت احلادثة تكل خرب موجاته تلتقط ماس بريو، من تقرتب

 املدينة شوارع يف املارين عىل :عاجل نبأأ  الشاشة عىل قبل، من مثيال لها

 !علهيا الس يطرة السائق فقد حافةل احلذر؛ تويخ

 امليادين،  يف توزعوا الأمن رجال خاوية، الشوارع لك اكنت حلظات يف
 حديث صار السائق تباعا، تبث احلافةل صور املدينة، سامء جتوب طائرة

 .الناس
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 حبوب مغرية؛ صور حتارصه، الطريق جانيب عىل الإعالانت لوحات
نه مصته، يبتلع أأن حاول وتفضحه، جعزه تقتل منشطة  مثل وهل برش اإ

 !مخميل عامل ال خرين

 معه متاىه طراب، يامتيل أأخذ به، هيمت أأحدا أأن نثاهلأ  ليظهر فرصة وجدها
 ودعاء التسبيح يكرث أأحدمه منه، يعانون عام يتحدثون صاروا الراكب،
 حيدث املشهد، يتصدر الفتاة يعابث اكن اذلي الفىت الأخطار، رصف

 هناية املوت :الش يخ يهنره الأمل؛ عن يبحثوا أأن احلياة؛ متعة عن الراكب

 .الأحياء

 يف رسى وقد يسكت الزواج، قطار فاهتا بعدما املتصابية املرأأة تغمزه
 فتستسمل مقعدها عىل اخلرضاء عاممته تتساقط ذليذ، خدر جسده
 الىت املرأأة تشجعه الصبا، موال من وصةل يف وقاره عن خيرج لعبثه،

 !رجال اصطادت

 يوزع أأن الصغرية الأش ياء ابئع من يطلب أأن التذاكر حمصل عىل ينادي
 العتبة، ميدان من السائق يقرتب ابجملان، الراكب عىل معه مما قطعا
 املدينة، حديث تكون أأن احلافةل توشك والرقص، الغناء يف امجليع يامتدى
 وس يةل املس ئولون وجدها الرجال، يسابقهم ركوهبا، حياولن النسوة
 فرصة املسائية الرغي برامج ففي الطريق؛ لها فأأفسحوا التذمر، لتخفيف
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 الأش ياء ابئع شد غفةل حني عىل الأخبار، تكل بلك الناس لينشغل
 النواح؛ يف أأخذت املتصابية املرأأة توقفت؛ اليت احلافةل مقبض الصغرية

 !عقدي ضاع
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 جاء ابهلل

ما حاكيته، تعرفون أأنمت طبعا                حىت أأو اليومية الصحف من اإ
 بالكهمم اجلوعى يطعمون مساء؛ الرثثرة فهيا تكرث اليت التلفاز برامج من

نه به، مسعت بدوري أأان معه، جلس أأو بعضمك رأ ه رمبا املعسول،  أأشهر اإ

ن كفران؛ يف رجل نه :يل قيل به، أألتق مل ال ن حىت كنت واإ  برجل اإ
 اإىل تناىه ما لك العينني، أأي ابلرضورة أأعمل ل جحر، من وبعني واحدة،

 مث ومن الهنر، ضفة عند الرابضة النخةل صعود يف العجيبة قدرته :مسعي
 لها مثيال، لها جند ل مرة؛ لك واحدة بسمكة ويأأيت وسطه اإىل يقفز

 .تراقصت أأمامنا وضعها لكام طويل، ذهيب وذيل زعنفة

 تدور ماتزال ساحر بأأنه ويهتمه يصخب وليته يرفضون اذلين من واحد
 اخملتار، هللا ويل الكفر يف اجملاذيب يراه الباتع، رسه حول مناوشات
 حىت تطري مث ومن ذيلها وحركت مفها فتحت امجلر، عىل مسكته تراقصت

 .النيل يف الأخرى بنفسها تلقي

 من مشقوقا جلبااب يلبس ادلراويش؛ به عرفه اذلي لقبه وهذا ابهلل جاء
 من لفافة اإل رسوال بال أأنه ومؤكد أأخرض، حبزام وسطه يشد أأعاله،
 حيث هيلك دار جرن يف الهرابيد عظم كومة عند وجدها خيش
 الصغار؛ مع ويلعب وجيري الكفر يف ميرح البقااي، من النسوان تتخلص
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 يتندرن حني النسوة خبث يعرف لكنه الطالع، لهن يقرأأ  الفتيات؛ تغمزه

 .برصعة أأصيب حتس به حىت ويقهقه جيري خفذيه؛ بني اليت لفافته عىل
 عليه تعاىل هللا رمحة أأيب اكن السنباطي؛ مجل مثل شفتاه تتدىل كبري أأنفه
 ظلمة يف عيناه تومض أأسود وهجه هكذا، يصفه احلديث هل حيلو حني
 حىت الصغار الأهمات به ختيف الطريق؛ سكن وقد جنيا حتس به الليل،
 تكومت اليت أأجسادان فوق يرتاقص جاء قد حنس به حركة لك يناموا،
 يناوش نا ابهلل جاء أأن وحنسب فوقنا الرباغيث تدب بعضها؛ فوق أأراتل
 علينا يتسور قد ابب؛ بال بيتنا فزعا؛ نتحرك ول نصمت خينقنا، وياكد

 .الطينية احلجرات

 أأنه خيربمه خيرج، حني الهنر ضفة عند هبا يلهو غريبة؛ حاكايت يدخر
 الأبيض البيت ففي زماهنا، يتعجل ل ابلولية، وعدا أأعطاه اخلرض، رأأى
 هللا جعل ؛ واق الواق بالد يف اكنت ولو حىت مقاعد اجملاذيب للك

 .علهيم خفيفا الكيم

 الطيب هللا ويل ذكر كام حمجوب لبنت ولو حىت جمذواب كنت ليتين

 .صاحل

 أأين؟ ندري ول العمدة اختفى متصور؛ غري أأمر هل حدث س نة منذ
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 أ خرون ادلوار؛ يف البندر مأأمور حبسه أأو غريقا؛ مات :قائل من

هنا : أأخربهتم حتج امرأأة احلجاز؛ اإىل سافر أأنه ابهلل أأقسموا  هناك؛ رأأته اإ
 الس ياط هيهبم هلم كبري دون الناس يظل أأن معقول وغري شهور مضت
 يرسل مث ومن الباب، علهيم يغلق حىت ينامون ل ظهورمه، تشوي

ليه يأأتون أأش ياعه  .ليهل تلهب مبن اإ

 تربض اكنت أأتذكرها؛ أأزال ما فاروق، مجزية عند الزاوية يف الناس اجمتع

 .والاميم العصافري أأعشاش عىل ونس تويل فوقها نصعد أأمني، حارس مثل

 احلمكة؛ يعرف وحده معدهتم؛ ابهلل جاء جيعلوا أأن كفران انس قرر

 - العجيبة مسكته القمح، جرن يف يطمع لن ودل؛ ول زوجة هل ليست

 هل حيلق الصحة مزين ثواب؛ ويلبسونه بيتا هيبونه -الشواء تطعمهم أأن متنوا
 حصاوي حامر طويال، رسوالا هل حيرضون شاربه، يرتك رأأسه؛ شعر
 هبم تشمت ل حىت مأ تة خيال به يكتفون الناحية؛ دائر به جيوب

 !معدة بال بدلة تكون أأن عار البالد يف اجملاورة؛ الكفور

ليه أأرسوا  السمكة متردت النخةل، صعود عن امتنع طراب؛ تراقص ابلنبأأ، اإ

 بقر : من فهيا مبا العمدة دار ختايهل الزاوية يف جلس اذلهيب، اذليل ذات
 وادلجاج، امحلام القمح؛ أأجوةل املكدسة؛ الأوراق خزانة ومحري، وخيل
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 الغمن لبدة من طاقية الكشمري، اجللباب النعل، هل حيملون ومه اخلفراء
 الغجر اإن يقال خصيني، بال اكن أأنىث؛ يش ته مل الواقع يف الرحامين،

 .مهنم نفع بال جيدونه مبن يفعلون هكذا

 هلم يصنع أأنثاه، من ذكره المنل يعرف حكامي، ابهلل جاء وصار الأايم دارت
 يتقدم القبيل، اجلامع منرب يصعد البصل، مع والفول ابلعدس حمشوا خزبا
 ندر صفوان، الش يخ مقام عند الربكة لنيل به يطوفون العيد؛ يف الكفر

 أأن أأمرمه :حكمي نهألو ميوت؛ أأن الزرع أأوشك عددا؛ س نيني املطر
 من علهيم يدخل الطوفان وجدوا وقد الناس الهنر؛ مباء البحر ماء خيلطوا
 ابهلل وجاء يوهما ومن ، الكفر غرق هبم، أأحاط ماحل ماء ابب؛ لك

 !العجوز النخةل أأعىل يسكن

 هل يغين الراببة شاعر املوادل؛ هل يقميون الصاحلني؛ هللا أأولياء من ويل

 !املواويل أأحسن

 يزينوهنا السكر، يطعموهنا احلياة فهيا دبت العجوز والنخةل يوهما ومن
 تنعق عقمي الهنر لكن املبارك؛ ابملوضع يمتسحون الطريق، أأهل براايت

 !الغرابن فيه
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 حارة كركش

 ل حىت واخلل الزيت يف نقعت عيص احلرافيش سرية يف            
 ومحرة الظهرية، مشس لفحهتا وأأجساد السوس، فهيا يرسح أأو تكرس
 هذا لك رمغ وهنت؛ ما وعزمية تراخت ما صالبة امجلر، كأنه وجه

 احلارة ابب يسدون الصغار، يتقاذفها كرة مثل اخلنوع، بداء معتلون
 جهم يوم خيذلوها مل مهنا، شرب لك حيفظون تراهبا، يعشقون بأأجسادمه،

 أأن جدي أأوصاين أأوانه، أأىت حديث ذل وصبيانه، "كركش" املعتدون؛
 علينا، املقدر احليك لكنه مكررة، معادة تكون رمبا السرية، هذه أأكتب
 عددا، س نني الكهف اإىل منيض حديثه،مث من نمثل الراوي، مع ندور
 لأننا الناعق؛ تبع قطيع جاء لكام بعضا، بعضنا يلعن نومنا من نقوم وحني
 خشوصا جعلنامه بأأن مهنم خسران ادلرس، أأهل خطه ما متحو حارة يف

 .الطريق ضالل من حذروان طاملا ابحلجارة، نرمهيا

 خدر  يف استناموا فشيئا؛ شيئا قصري، فنفسهم احلارة دراويش عن أأما
 زيت قنينة أأرز؛ كيةل يوم لك يف العايل؛ البيت ساكن من اإاتوة ذليذ،

 عىل جيلس حني "كركش " رجل عند تكون بكر بنت والأغرب زيتون؛
 احملروسة؛ يف يرتعون املغارة؛ ابب هلم يرتك أأن جللأ  املزاج، كنبة
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 يف للقابع فتاة يقدموا أأن اإل هيون لكه حمافظهم، القادمني يسلبون

 !عرضهم عىل يزنو مث عرقهم؛ ميتص الرسداب

 للرضب؛ جاهزة العيص اكنت ذلا عرااك؛ مث ومن مغامرة تكون أ ونة لك
 ترتك أأن يكفي وخبطا، كرسا الأضالع عىل تقتل، أأن دون الرأأس عىل
 بدعا تكن مل الساحات، يف يدور مبا بعضا بعضهم يعري هنا فالناس أأثرا،

 .امحلق يكون الكراهية ترتع حيث والأزقة، الشوارع من

هنا  أأن الغريب طاحونة، يف والهنار الليل يدور ابلفحوةل، مسكونة حارة اإ
 ل امرأأة؛ تدل ركن لك يف املائة؛ تناهز أأهلها أأعامر تفن؛ ل كركش حارة

 !من ابن من تدري

 اليت ابلكرابيج الهجانة يأأيت فوىض؛ تسود ابابن، لها الفأأر حجر مثل
 الصمت يكون خمادعهم؛ اإىل يفرون الظهور؛ تشوي سوداء تش هبهم؛

 .النجاة عالمة

  خليفهتا؛ لتكون أأعدهتا اكنت البكر؛ الفتاة هل يقدموا أأن كبريهتم أأوصهتم
 ومكر حيل للنساء هل، قرارة ل برئ املرأأة حفولته، رس منه لترسق دربهتا
 عىل ارتفعت اليت الكنبة بداء مخمور كركش ولأن خبثا؛ الش ياطني يفوق
 اس تدار ثدايه، برز احلارة؛ جيوبون صبيانه يرتك  ليةل لك حرام؛ جباية
نه وهجه؛  أأايم مضت احلرافيش، قلوب اإىل تسلل وهن عىل يعيش اإ
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 " بعقاقري حماط نهلأ و احلارة؛ بأأمر يستبد كركش يزال وما أأخرى  وراء

 فعالمة الزيتون، زيت شاربه يسقى جسده؛ يدهن "العطار حشته
 حىت ابهل، عىل خيطر ما لك يفعل أأسد؛ وشارب قاهرة عصا الرجوةل
 أأصفر كتاب من يقرأأها اليت امجلعة خطبة يف هل يدعو التكية جامع ش يخ
 امرأأة عقد يشء؛ لك يرسق فكركش القلعة؛ خزانة من هنا اإىل به جاء

ليه يضم الصحة حالق املواليد؛ دفاتر يف يتالعب نفسه؛ اإىل وينس هبا  اإ
 مقام عند املوجودة الغالل ساحة اإىل ابحلارة خرج عائلته؛ كربت الصغار؛
 لشحته داكن الأماكن؛ وزع الغفران شارع هجة من ادلسويق؛ س يدي
 اكن خلخال أأم بقدم فالولع نفسه؛ يف حلاجة احلرمي؛ ميضأأة عند العطار
 جامع جدار يف وخطاطيفهم س نجهم ينصبون الوقيع اللحم ابعة داءه،

 الومش تدق املطاهرة زكية مش نقة؛ يف كأهنا الرءوس تتدىل ادلسويق؛
 اندى الشارع، انضوريج عكروش الصحة، مزين هبلول الودع، وترضب

براهمي كفر :اجملاورة والقرى العزب يف طيفة أأبو  جمر، وكفر وجاممجون اإ
 قلني اإىل صيته امتد سالمة، والش يخ شهاوي وعزبة جناج، منية حىت

 .انمع أأبو وكفر

 س يدي ملودل هجز كركش املعمل بس يون، وصل أأن اإىل ادللتا قطار ركب

 !ادلسويق
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ليه هيرعون جاءوا  العبك يلبسون حفاة الأرض، طني أأرجلهم ويف اإ
 والأبلسة، املكر من أألوان الرس ويف كركش، وصاحبه مودل وادلبالن،
 الصرب موال البنات، شعر حلوى والرسدين، امحلص ابعة اخليام، نصبوا

 ! بدل اي

 زكية أأما   امحلري، يصبغون ابملودل؛ أأحق أأهنم ليثبتوا فرصة الغجر وجدها
 بنت لك ساعدهيا، عن مشرت رأأسها؛ عىل الشال لفت فقد املطاهرة

 .املقام ترج زغرودة تنطلق ادلم، وتكمت الفرن رماد تضع ختتهنا

 يريم الفتيات، صيد يف ابرعة مرات، س بع امللح املطاهرة زكية ترش
 اإن حىت يشء، لك يباع صفقات، جتري املوادل يف بياضه، لها كركش
 بدل يف امحلري، صبغ من تعبوا ش باكهم، لينصبوا فرصة وجدوها الغجر

 .منه الزايدة جللأ  وتصيل اجلنيه تعبد

 يف اكنت ابشا النحاس أأايم السلطة البندر؛ يف احلرافيش دور مارسوا
 وما بنارميان مشغول املكل العلمني، حىت جنوده أأرسل هتلر ثقيل، نوم

 .بالاي من تفعهل

ذا حىت  الرس ابن العمالقة؛ امجلزي جشرة أأعىل عشه يف الغراب ابض اإ

 احلرافيش، حيلته غلبت بعيدة؛ بالد من جاء غريب "كركش " اخلفي؛
لهيم أألقى حني جوعهم ينسون  هلم رمس سطوته، علهيم وزع املودل، بفتة اإ
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 انس الصحافة، قطار مع وتصحو املغرب من تنام بدل يف السري خط
 سكة عرف واحد لو وأ ه حيمهيم، كركش املعمل اإن يكفهيم الفقر، مهنا ش بع

 والعيال لفات، س بع فهيا يطوف حلقة هل وتعمل احلارة يف جيرس املأأمور،

 .املودل حرايم مثل تزفه
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 التائه

 تربز مرسعا، أأجري ورايئ، ينبح أأسود، لكب خلفي يعدو            
 سوداء قطة تتبعين طاقيت، قدر عنه أأبتعد منشار، أأس نان كأهنا أأنيابه
 رايح تلطمين أأخدوده، يف العرق يرسي اذلي ظهري عىل تتقافز

 حتت حنية يف أأسود ثعبان يربض خلفه؛ أأتوارى حائطا أألمتس اخلريف،
 خسرية، يف فأأر اإيل ينظر ملقاة، أأشواك فيه فتنغرس قديم أأحرك جحر،
 وقت يف النوافذ تغلق صافرته، ادلورية رشطي يصدر غراب، يعلوين
 حويل أأنظر أأرضا، يرمتي أأن الهارب تطالب املاكن جتوب عربة واحد،

 .ضاةل الكب عواء غري أأجد فال

 أأجد فال جسدي أأحتسس رأأيس، عىل منه لبنة فتسقط ابحلائط أأتشبث
 صدري، يتصاعد جوع، من موجة معديت ترضب ممزق؛ رسوال غري

 ميزقين خيايل، يف أأنىث أأطياف ترتاقص جعوز، امرأأة بعيد من تنظرين
لهيا، الاحتياج  رساب؟ هذا هل أأتساءل اإ

 !أألقاه مىت :فىت كنت حني أأرددها كنت أأغنية صدى أأذين يف يرن

 يبلغ أأن القطار يوشك وهام، صارت الأحالم تكل لك ال ن زمين؛ مىض
 ل حنن القمر؟ تكره بالد يف ذاكرته بفاقد س هيمت من ترى الأخرية؛ حمطته
 أأش ياء مثة كثريا، تفكريي عىل تلح امجلةل هذه بدأأت أأقداران، خنتار
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 تقزمت وال ن أأحالم، لنا اكنت مىض زمن يف تفسريا، لها جند ول حتدث

 .الرحي ترضبه خيال ظل وصارت

 أأعتاش كنت املمزقة؛ السفر حقائب توسدت احملطات؛ أأرصفة سكنت
 غبار؛ من راكم جسدي يغطي متوحشا؛ اكئنا أأبدو املغادرين، بقااي عىل

 .ذابلتان عينان وهجيي يف تتحرك

 أأرمس الشعر، أأبيات وهجها يف أأردد امجليةل؛ املفردات أأكتب كنت يوما

 !اختفى هذا لك العصافري، هبا ترتاقص لوحة
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 اذلين جابوا البالد

 فتوة؛ عن حبثا احلارات جيوبون اذلين حرافيشه زمن للك           
 خرضاء؛ راايت مهنا تتدىل بعصهيم ميسكون اخلرق، متلؤها أأسامل يرتدون

 يف النداهة هبم أألقت اتهئون هلم، قمية ل جغر :الوايل رجال عهنم يقول
 اجلوع من فش بعوا بيوهتم الفقر سكن أأقداهمم، ميتطون والأزقة؛ الشوارع

 .الهول من وانموا

 برغيف حاملون واحلارات الشوارع نوايص وعىل املقايه يف جالسون مثة
 وصغار؟ حرافيش يفعلها وهل علهيم، يتندرون ابمحلام حمشو خزب

 اذلي مولان فيضان، فيغلبه سد يبن متوقع، يشء لك العجب بالد يف
 خروجه، زمن حان اجلبل من قريبا الكبش قلعة قرب اجلبل مغارة سكن
 الورد، ماء علهيا رشوا أأقوى؛ لتكون فول احلرافيش علفها دابة تنتظره

هنا  !س نيني س بع غامت الىت الرؤية اإ

 والأزقة؟ احلارات اإىل الصغار أأخرج من :يتساءلون

 العجزة تسكهنا جبدار؛ تنهتيي حارة يف السطوة حب أأو اجلوع رمبا -

 .الأاتبك جند ابهبا مبفتاح ميسك واليتاىم، والأرامل
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 يوم، لك صباح علهيم جيرى اذلي اخلزب رغد من متلملوا :أأحدمه قال -

 !ال نية يف تس بح السوس زمر رمغ الفول حببات يطعمونه

 مولان بأأوامر يلقي الأزعر، حامره فوق القادم املواوي صوت ينطلق

انء مقح من حفنة :اجلبل قلعة ساكن  وغطاء وحساء بلحم، مملوءا واإ
 وهيتفوا رهبم يس تغفروا أأن رشط البالد؛ جيوبون اذلين للصغار وكسوة

 .حبمده

 : الناس يف خيطب الرفاعي مسجد عتبة عىل هللا ويل أأبرصوا

 رذائل عن س ئي تعبري لأولياهئم؛ املفتونون هبا يهتامس اليت اخلوارق
 اليت الطائشة الأحالم أأن كام طواايمه، يف تمكن اليت وامحلق الكسل

 فتح هذا .أأعصابه ويرهق نفسه، ميلأ  اذلي الوهن عن تعبري النامئ تعرتي
 وهذا جناح، بغري الهواء يف طار وهذا مفتاح، غري من املوصد الباب
 الرمحن عند واختذ الغيب اطلع وهذا ذهبا، فانقلب جحر عىل ابل

 .!عهدا

 رقاهبم يرفعون بنابه، الفقر عضهم اذلين يصنعها املعجزات، زمن انهتيى
 خزب رغيف الصغرية الأكف بتكل يطلبون املندى، الفجر هواء لتالمس

 .العجز ويقهر الصخر يفت الهنر مباء معجون
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 والرسوجية سعادة ودرب برجوان وحارة الأمحر ادلرب من تتقاطر مجوع
 هللا بويل هيتفون وامليادين؛ الساحات هبم امتلأت الشوام؛ وحارة

 مبفتاح ميسك ورده تال أأو حليته أأطال من لك ليس ويمتنع؛ يأأىب سلطاان،
 النايج حيتاجون واحلرافبش بعضا، بعضهم يأألك فاملامليك الكبري؛ البيت

 .عسل من ولسان مكر من يد واحلجر، ابلبيضة ليالعهبم
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 مسحورااملهدي 

 هنا ماكنه الكفر املاكن، هبذا جيري والهنر الس نني أ لف ذنم           
 املوضع هذا يف احلياة، أأراد ملن اخلري واحلامةل جامل، املنثنية ضفته حيث
 رمغ يتطهروا مل الأبلسة، بداء ونفوسهم عقوهلم مغست القساة هؤلء جاء
 هبم مررت لكام هل، حد ل رشا جوانهبم بني ،حيملون أ اثهمم من الهنر

 الهوجاء ،الرحي مرعبا مير هنا الليل حجورها، يف ختتال الثعابني وجدت
 ينغلق احلي، هذا من متر أأن ختاف اجلراء حىت ال ذان، يصم دواي تصدر

 ولأن وعالقاته، صوره بلك "اجليتو " هو ،نعم يربحونه ،ل وكرا علهيم

 يظلون هؤلء، " جينوم" رس فيه يكتشف نبأأ  غد يف حيمل قد العمل
 وادلهاء ابملكر ادلراويش عىل احتالوا ؛ بأأيدهيم القلعة مفتاح حمريا، لغزا

 ،أأطالوا البالية اخلرق وعلقوا اخلرضاء الثياب يوما ارتدوا به، املعروفني
 غفةل ،يف الأهازجي وأأنشدن مقن املهدي جاء حني نساؤمه ،حىت حلامه
 ؛ يه ما أأدراك وما برش حمةل من به جىيء قد اكن ،املاء ماء جعوز سقته
 صاروا بل هلم أأمره ترك واملهدي يوهما ،ومن واملردة الغيالن تسكنه

 !خلفاءه

 اذلي الرس بغري يدور ل احلجر اكن وملا طاحونة أأقاموا الضفة عند
 الرىح جحري بني يضعونه صغري غزال عن البحث يف رشعوا به تواصوا
 غفةل يف والقوم العيد ،اكن جيدا البيوت ،راقبوا شارع لك يف ،المتسوه
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 مهنا،وجدوا واه طالء وراء الأحزان تتخفي ما أأكرث وما سعادة، من
 قسوة عنده ليبيك أأبيه قرب يلمتس وحده خرج اليتمي، ذل يف ضالهتم
 لقد الش يطان، نصب عند الرباءة تسفح أأحقا الأابعد، وجفوة الأقارب
 اذلى توما الأب هو ،أأيكون أأيدهيم بني يلهو قادما رأأته حني قلهبا انفطر
 به حييط ،اخلطر اثنية مرة املأأساة ،أأتتكرر عام مائيت منذ حارهتم يف ذحب

 جشرهتا وعند الزاوية، حنو تسللت خفاء يف التأأيس، غري شيئا ،لتفعل

 .معالق حارس مثل تربض اكنت الىت

 !اليتمي القساة رسق :صوهتا بأأعىل صاحت

 به الكبري الرىح جحر ،نعم وعيه يسرتد حارضا،بدأأ  اكن املهدي ولن
 زفر اليوم، س يفعلوهنا يتمي، غزال بدم اإل احلجر يرتكه ولن القلعة مفتاح
 الأقاويل دارت هناك، ،اإىل واحد صوت يف امجليع بعصاه، مطوحا ووقف

 مير رسداب هل " اجليتو " ولأن القساة، جاءت حىت الربق رسعة يف
 أأغلقوا هناك، يسكن ،الش يطان هنا من قريبة احلجر صان الهنر، عرب
 أأمسكوا الرسداب، اإىل املؤدي املمر عرب تسللوا جيدا، القلعة ابب

 بعد،رمبا تنته مل القصة ،فصول معهم محلوه ضيقا الوقت اكن وملا ابلغزال
 الطاحونة، الأمقاح وس هتجر ماكهنا، ستبقى القلعة يعودون، عام مائة بعد

 تزرع لن الطاحونة، تسكن الغرابن ترتك أأن برش حمةل ساحرة س يوصون
 املسجد عربدة،حىت الضفة عىل س تختال والقيان املراقص حبا، الأرض
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 أ ونة لك املأأذنة، عىل يده س يضع الغول الهنر، مياه تصهل لن القبيل
 بالهة ويف خرضاء، تكون رمبا جريدة حيمل ابلكفر املهدي س يطوف
 احلاكية تكل جديت يل روت وهكذا حذاءه، حيمل من الأتباع يتعارك
 وما املهدي ذل جسد يف ادليدان رتعت يوم، لك فصولها تتكرر اليت
 يغيب عندما يطلبونه بل ملهام، يظنونه املعجزات، هل يصنعون قومه يزال

 !خرساء صامتة الطاحونة ،ستبقى الاكحلة الليل أأردية حتت الهنر
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 أأم هامش

 السامء ترضب وحني الش تاء ليل يف بعد؛ احلاكية تكمتل ملا          
لهيا، النداهة تأأيت الأبواب، قبل تنخلع القلوب تاكد عاتية برحي  اكن حني اإ

 تسحرها اكنت هل يشء، عىل تلوى ل تبعهتا الرب، يغمر وحشا الفيضان
 خفي؟ حببل تشدها أأم

 الغرق، مسافة هبا تبلغ ومحر، زرق جنيات التيل صفحة عىل ترتاقص
 امس رسها يف تذكر مرعوبة وهتاك، هنا جتري امحلالن تفعل مثلام تالعهبا
 يف نغوص النداهة، ختنس الش ياطني، فعل من به تس تعيذ هللا،

 بيدهيا منسك تبتلعنا، الأرض كأن الغمن، صوف من املصنوعة أأغطيتنا
 هل، ابب ل كهفا احلجرة تبدو ،10 منرة الكريوسني مصباح تطفيء هلعا،
 ش يطان مين يسخر قديم، هبا غاصت احلجرة أأرضية حىت هل، سقف ل

 يصدر سوداء؛ قطة متوء الطيين، البيت نوافذ الهلع يرضب يب، تلبس
 تتداخل الكريس، أ ية أأعد كنت أأتت، قد العفاريت نظن هنيقه، امحلار
 سامح ابجلدار، فأأصطدم الباب عن أأحبث احلجرة، انفذة أأرى ل لكامهتا،

 .تنهتيي ل بعفرتة املعجون الرسد مرياث يل تركت جديت، هللا

 أأقتات وديعة؛ دلي تركوها حاكايهتم؛ أأعايش حني الأجداد عودة أألمتس
 به، نتعظ ل لكننا املايض؛ قراءة  من متل ل بالدان اجملاعة، زمن يف مهنا

 .طرفة أأو اندرة جنعهل
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 زمن من حاكية أأس تعيد أأن أأحاول ابلقمل، أأمسك مكتيب اإىل أأجلس
 حسق من فرغت اكلطاحونة معديت تتحرك اجلوع؛ عيل يلح مىض،
 ما دلي يعد مل املوات من حباةل أأصبت أأنيت يبدو نفسها، تأألك احلبوب؛
 الفرار؛ يف فمتعن بشعر أأسرتضهيا يب، عابئة غري اللكامت تفر أأكتبه،
 تسقط السامء معيق؛ نوم يف ذهبت فرايش، اإىل أ ويت الباب؛ أأغلقت
 مغايرا، حلنا تعزف مث ومن حويل من الأجشار ترتاقص جحري، يف جنوما
 حديقتنا، أأجشار بني معركة العزنات، تفر حبافرها، الأرض الأاتن ترضب

هنا  .الربتقال حببات تتقاذف اإ

 انهتاء بعد التحااي يتبادلون الأعداء سقطت؛ قد طائرة أأجد التلفاز أأفتح
 جمرد البارود طلقات تبقى املكيفة، املقاعد عىل جيلسون حني احلرب
 ديداان يزحفون الفقراء هوايهتم، تطمس عقود بعد جشعان، جلنود ذكرى
 ترتاقص زويةل ابب اجلربيت، اترخي من صفحة أأطالع الغالل، سوق انحية
 انحية جتري الناس رمحة، غري يف ترضب اخليل ابي، طومان رقبة أأعاله
 صفحة ذهيب بقمل لها خيط خدها، جبامل منشغل الأاتبك القلعة؛ ابب

 اذلكر، حلقة يقميون ادلراويش اخلرضاء، العتبة ونلأ مي املداحون جديدة؛
 بثياهبا النداهة ختتال اخلرضاء، عاممته تتدىل بيضاء، أأاتان س يدان يركب

 .انبت فول وحلم، ثريد الصفني عىل اجلديدة،
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 أأجري أأتبعهم هللا، بأأهل الساحة تضج الناس يزداد هامش، أأم اي مدد
 ل وأأان حرض، املبايل طبيب معك، خذيين هامش، أأم اي جمذوب خلفهم،

 !يل دواء

 العيون، جمرى من تسقيين خزب، كرسة تعطيين اإيل، تشري حلوة بنت
 ل ما عيين ترى ظهرى، يش تد مفي، يف حالوة أأجد أأرتوي، ول أأرشب
 أأشواط؛ س بعة ابلبيت أأطوف ريش، بال بأأجنحة أأطري الناظرون، يراه
 كذا س بأأ؛ غرقت وقد مأأرب سد اتركة تفر المين؛ بالد من بلقيس حترض

 !جديت قالت

 املاء، ابتعد يدي مددت لكام الهنر؛ مباء أأغتسل مبس، مصااب أأحسبين
لهيا، أأنظر مث ومن مهنا أأبتعد حبجر، تقذفين اجلنية، ختتال  تتطاول اإ
 أأخرى، وراء عقدة تنفك الهنر، قاع اإىل مربوط بأأنين أأشعر السامء،
 أأعرفه صوت الباب، عىل متوالية طرقات  جديد، من النوم أأس تعيد
 ل ذكرى للقلب عاما، عرشين منذ هذا حدث الأول؛ احلمل الفتاة جيدا؛
لهيا كتبت عشق، هنر احلب جرى تنىس،  حدثت ضفته، عىل رسائيل اإ
 اإجابة دون غادرتين متنعت؛ انديهتا لكام وجه، أألف لها رمست القمر، عهنا
نه ؛  عادت؟  أأحقا بيننا، حائال يقف الفقر اإ

 شعرها يطول شفتاها، تومض خفي، طرف من أأنظر عيين، نصف أأفتح
 معي حتاول رعدة، تصيبين ما، شيئا تقرتب احلجرة، يف تهتادى الأصفر،
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 أ ية أأس تجمع الفراش، يف -جديت أأايم أأفعل كنت كام -أأغوص نزقا،

 .الكريس

 ادليك يؤذن..الأول حنينه احلمل يعاود جسدى، يف يرسي ذليذ خدر

 .الفجر لصالة
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 مرص عتيقة

 من الليل س باع تلهث وحدها، العمل من الشمس تعبت           

هنا الغيظ؛ من العتال انفجر التخفي؛  !حل من  بد ل أألعيبه، تكشف اإ

 لون؛ بأأي  يدهنوها أأو النوافذ؛ يغلقوا أأن علهيم املقرب؛ حرفوشه أأخرج
 حضاايه يرصع الفقر احلقد، عىل تنطوي قلوب أأشاكل؛ العمى أأن تعلمون
 مفن السحل؛ أأو الطرد سطوة خوف املأ ىس تتكمت اذلل؛ جعالت حتت

 .الهنر قاع اإىل هبا يرىم قفة أأو خيفيه، رسدااب هل جيد يعرتض

 يقرص جلبابه  اخملالة؛ تقارب حىت تطول حليته أأخرى؛ وراء أأايم مضت
 تعرف ل حارتنا بعيدة؛ بالد من جلهبا بلكامت يدندن اخلفااي؛ منه فتبني
 بن سعد ابخلراب، جاء زمن رهبا؛ حبمد تس بح والقمر؛ الشمس غري

 يديه ميد أأحياان الغالل، سوق من يرسق اكن س نني، من سافر برهومة
نه قالوا حبهل؛ من انطلق حصان كأنه وجيري خيطف البنات، حلق اإىل  اإ

 اذلابب؛ ذاكرة دلهيا حفارتنا زمزم؛ من رشب العتيق؛ ابلبيت طاف اتب؛
 مولان أأنه لو بدا حبناء؛ حليته صبغ أأبيض؛ بشال رأأسه غطى ودار؛ لف

 عصري خمطوف؛ جعل من خفذة ربع حارتنا؛ فتوة هل أأومل عاد حني الطاهر،
 اهزت القمر؛ غاب ليةل النيل؛  أأرض من أأنه طاملا حالل معتق؛ عنب

 .احلواة بأألعيب جاءوا احلارات ش ياطني ثدي؛ وترادف خرص
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 للعتال النسوان؛ مالمسة احلارة يف مباح أأريكته؛ عىل برهومة ابن يدندن
 اخلوف، وحشة يف تغفو الشمس احلارة؛ ابب حاميته جزاء جباية؛
 باكء يف برهومة ابن يتطوح صباح؛ لك حارتنا من اجلبانة تقرتب

 الليل؛ س باع بعصاه يدفع العتال لنا أأبقى حارتنا؛ حيب هللا مصطنع؛

 .مبرصا يبقي أأن غريه لأحد حاجة ل بعينه؛ يرعاان

 من العبيد؛ امتداد رس حنمل نسلنا، يفن أأن خش ية بفحولته؛ حيمينا
 مث ومن العجني حنسن حنن مث الغالل؛ ليطحن الساقية يف يدور غريان

 .احملروسة مرص لأهل خزبا خنرج

 عىل الزن الطويل؛ الش تاء ليايل يف نزواته دون حتبل أأن للنسوان كيف
 حيمل أأهماتنا؛ عىل يزنو يرتكوه مل أأن أ ابءان نكره رصان تأأثريا؛ أأشد الأذن

 .الوحيد الفتوة رس ظهره يف

 صياح املتويل؛ بوابة حيث  العرب؛ جبامل أأش به قطارين يف بنا خرج
 يقف الصقر اإن قيل حىت شاربه برم وقد برهومة ابن هتاف وجلبة؛

 .عليه

 ومترا عسال لنا أأخرجت حارة عىل بنا مر لكام الفخر؛ انر فينا أأشعل
 الكهرمان، حب من مساحب محراء، خرفاان قطيفة؛ ثياب ومحلا؛ وزبيبا
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 يرتكنا مل حبل؛ يف مربوطون ببعض؛ بعضنا ميسك معي، حنن طبعا

 !الهبل العميان خسرية؛ دون الصغار

 .يج الطيب والزمن يح هللا :برهومة ابن صوت يعلو

 جسدي؛ حتسست عراين، أأنت :وأأخربين أأذين عىل صغري طفل مال

 يقطع الش تاء ليايل يف :أأيم مسعت ذابل؛ لكنه بطين؛ أأسفل يف بروز مثة
 عىل يزنو وحده العتال بقي مل فهمت ال ن الصغار؛ بيض برهومة ابن

 .النسوان

 مولان  وخيول؛ س يوف واسع؛ ميدان سدرة؛ ابب هجة من دخلنا
 احملربة حامل فعلقوا بيديه أأشار الغورية؛ هجة القلعة ابب من يزنل املعظم
 أ ية يتلو لسانه؛ تدىل ربطوه؛ قدميه من العايل، السور ابب عىل

 ..احملربة حامل مؤخرة عىل بعصاه هيوى حارتنا؛ فتوة يقهقه الكريس؛

 .هبذا مولان أأمر طاملا حالل طشت، يف يديه برهومة ابن يغمس

 ساكن ملولان حيق ل غريان؛ برهومة ابن جيد مل خلت؛ القرود جبالية
 أأخفاذ بعضنا يعض دائرة؛ يف جنري تسلية؛ دون ليهل مييض أأن القلعة

 .جغري لكب مثل كبريان يقعى بأأوراده؛ برهومة ابن يربطنا بعض؛
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 بأأن كفيةل مولان ففحوةل حارتنا؛ يف النسوان حتيض ل ابلبنات؛ يترسى
 هالوس عىل نعتاش بتنا احلاكايت؛ هذه لك صدقنا حيبل؛ احلجر جتعل

 يرمون بعدما قطاران يف به ميسكون واحدا أأن غري جديد ل الظالم،
 رست سفينة يف القادمة الصيد الكب حىت أأو الأفاعي أأو للامتس يح بأأولنا
 عند الزينات يعلقون ابلس ياط، ميسكون الهجانة يتبعهم بولق، عند
 بقي ومن برهومة ابن يتطوح ابلفتة؛ اللحم فهيا يطبخون أأايم القلعة؛ بوابة

 .السجود يطيل احلارة أأرض عىل يدب منا

 حيث الضاةل اخلراف مثل نساق هبا، نربط الىت احلبال تكل غري منكل ل
 حارة هذه نفعهل، اجلبل قلعة ساكن مولان يش هتيه ما لك اذلحب؛ مساخل
 يف مقعدا لنا حتجز ووصاايه لكامته برهومة؛ ابن جاءها أأن مسعودة
 وقع ونطيع؛ نسمع أأن مولان لنا يرضاه ما أأن أأقنعنا اجلنة؛ اإىل القطار

 .العةل من يشفي ظهوران عىل س ياطه

 اإن القلعة؛ ساكن مولان دلى ابلعتال وىش برهومة؛ ابن حمكة تنهتيي ل
 حيث العميان طابور يف يقودان ال ن فهو الزعامة؛ كنبة يعتيل أأن طمعا هل

 .ابلأزبكية والامتس يح الأفاعي بركة
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 الصيصان، هبا واستبدت حارتنا وشاخت س نوات وراهئا من أأايم مضت
ذا حىت املوات تعاين  رأأسها وأأطرقت أأمامه خنعت حرفوش جاءها ما اإ

 .خرساء جدران بني احلياة حالوة ووجدت بل

 أأو خراف من اكتت رمبا الأضايح؛ بدم علهيا موقع مقابض ذات أأبواب
 القلعة ساكن مولان يسعد أأن يكفي برش؛ من تكون أأن مينع ول بقر

 مرص حواري نسكن وحنن جامل؛ يزيده الأايم وكر كسوة، ويرتدي

 0! هامش أأم اي ومدد عتيقة؛

 عن : اللميون واحلرابء "  .. لدلكتور س يد شعبان

شعبان ... ما اإن تلج اإىل نصوصه حىت تشعر بزعانف عىل د. س يد 

 جانبيك ، وبأأنك تس بح يف املاء .
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 والهنرغبية الز 

ترامت شائعة وكثريا ما تتواىل اإحداهن من أأفواه أأولئك             

القابعني يف تكل البدلة الىت ختزتن الأقاويل لزمن تنكرس فيه أأصالب 

 -وذل لقبه اذلي أأطلق عليه -مع عبدونالرجال أأمام سطوة الزمن، أأن 

بل تشق مصت الليل؛ وهجانة  يسحر للنيل؛ منذ اكنت يف كفران خيول واإ

ميسكون بس ياط تلوي ظهور الناس، عبدون جاء مع فيضان النيل؛ 

وهجه ل تنري فيه غري عينني تومضان برقا، وأأس نان منرية اكلقمر، حيمل 

والأزقة، ل يصيبه اللكل ول  خرجه ويتيكء عىل عصاه؛ يدب يف احلارات

هيزمه اخلوف؛ تتبعه القطط واجلراء؛ يوزع قطعا من حلوى، يف كفران 

بصاص ل يرتك طيبا اإل وانل منه: عبدون حسر للنيل، يلقي تعاويذه عند 

 ضفته، خيرج ثعباان كبريا فيرتاقص أأمامه، يعلمه برس الهنر.

يتان ترشب املاء، ومن فأأما احلبش فيرسقونه سدا؛ مثة من يدعي أأن احل 

خيايل مبرأ ة كبرية تعكس الضوء وحترسه عند سفح الهرم، رسداب طويل 

ميتد من حبر يوسف والس بع الشداد متتد حىت الأرض اليت ابركها هللا؛ 

 تينا وزيتوان وجبال لكم عنده موىس تلكامي.

فوق الهنر من هجة السامء العلوية كوثر وفرات جيراين حول حياض اجلنة؛ 

 هنار من عسل مصفى ومخر ذلة للك الطيبني.وأأ 
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راايت خرض وجامل تس بح يف الوادي؛ ترتوي الزغبية من لنب الس بع 

السامن، تأأويل رؤاي يوسف متتد وتتناثر من همد املس يح اإىل غار حراء 

 عند البدل الأمني.

اذلي تبع  -تقول جدتنا الزغبية: عبدون من نسل س يدان بالل بن رابح

جاءه هاتف  -ضعون عليه احلجارة محم انر فيقول : أأحد أأحدالنيب واكنوا ي

يف نومه: اذهب ملوضع تسكنه أأجشار الاكفور عند ملتقى الهنر ابلرب؛ بدلة 

 طيبة ورهبا غفور؛ تطعم القطط ثريدا معجوان مبرق وتسقهيا لبنا صافيا.

يطوف ابجلوعي حيمل خزبه، ويل من أأولياء هللا يف زمن يقهر لك ويل؛ 

بل يساومه وقد يرهب ظهره بأأعباء الس نني، كأنه املس يح عيىس  يطارده

 ابن مرمي وقد مىش يف طريق ال لم ومن ورائه كام الهجانة جنود الرومان!

ذات مرة والكفر انمئ حصوان وللرحي دوي؛ تطايرت أأجشار الاكفور؛ 

تساقطت أأغصاهنا، فرئان ملئت كفران، قطط سوداء جتري وراءها؛ 

بني حسره الأسود؛ يف أأايم الش تاء الطويل اذلي غطى عبدون أأخرج ثعا

بسحبه وفزعه؛ يصدق الناس الشائعات؛ أألقى اخلباص برشه: امجعوا 

حطب أأجشار الاكفور، أأشعلوا انرا، تس تعر يف غيظ فهيي متور؛ عليمك أأن 

تلقوه فهيا؛ ناكية فيه جاءت اجلدة الطيية؛ اكنت تعرف موضع الرس من 

 عىل ظهر مسكة كبرية! ابطن الهنر، كزن مرقوم
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أأخرجت عصاها؛ مباركة أأيامن وضعت؛ رمت هبا يف جوف الهنر، هتادت 

السمكة املرقومة، عالمة هبا يف عام يكون القمر طوال س بعة أأايم بدرا؛ 

تظهر يف السامء الشمس ولوهنا أأخرض؛ حبات من مطر بيضاء كأهنا 

بهتل ويدعو أأن املرمر، عبدون يصيل عند املصىل املبارك هجة القبةل، ي 

يئوب اخلباص اإىل ربه؛ يتدحرج هجة النار؛ يضع أأكواما من حطب؛ 

فكه!  تش تعل يف ثيابه املوشاة ابلكذب انر موقدة من اإ

وملا اكنت الفرئان تعبث يف الأش ياء، تناثر ما خبرج العم عبدون؛ جدل عزنة 

 برقية به لكامت وسهام؛ للهنر يوم لن خيلفه؛ جحارة كبيض دجاج الزغبية

تكل اجلدة الطيبة أأم اخلري، يقال: اإن جدها الأكرب اكن صاحب الكهف 

اذلي أ وى الفتية ثالمثائة س نني وازدادوا تسعا، تشممت اجلراء راحئة 

 اذلي اكن ابلوصيد.

غاضت عينا اخلباص، قالت اجلدة الزغبية: أأعطوه كرسة خزب من مطر 

 مبارك؛ تشفى بطنه وتفرغ من حسره الأسود!

صان هل غرة بيضاء؛ لونه ذهيب؛ يصهل فتربز عالمات جبدل مجل يتبعه ح

العزنة؛ جاءت الهنر أأسامك متلأ الشاطيء؛ رجل أأخرض هيب العابرين 

س يفا، يف كفران حتجرت وساوس اخلباص، ارتفعت من جديد نبتة من 

جشرة الاكفور، يتلو الش يخ ورده؛ مع عبدون ينصت لقول هللا تعاىل:" أأم 

 والرقمي اكنوا من أ ايتنا جعبا". حسبت أأن أأحصاب الكهف
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تهندم جدران وتنشق عن كزن خمفي تصيح الزغبية:" واكن أأبوهام صاحلا" 

تنفلت الإبل من عقالها، ترتاكض يف الزاوية فتصهل اخليول، يفر اخلباص 

 م من لك ابب: صغري حبجرمع الهجانة، يدخل علهي

 رجل بأأمر القدر!
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 الثالثةرجاب بو الأ أأ مولان 

 رضب الىت العرشية هذه يف حليته وطالت أأوداجه انتفخت            
 بسوطه؟ الناس يرضب مما يعاين تراه هل اجلفاف؛ أأثداءها

 ممكمون رجال حوهل، من العامل هيز طاعون فمثة هلعا الناس جيري
 رجليه فميد هو أأما الشوارع، ويف الأبواب عىل فاملوت منقبات، ونساء

 .يقدله أأن اإل غريه حيسن ل جلسة يف ويمتطى

 اليت توحة املعلمة قدرة يف ويغمسها الفيل زلومة يش به اذلي مفه ميد أأخذ
 بدل بنت النس يان؛ يف السارح كفران يف الهبلوان حارة انصية عند تقف

 جعلهتا الطعمية أأقراص الكفر نسوة جنهيات احتواش اإىل الطريق وتعرف
 الأرجاب، أأبو مولان غري ليعرفه خلطهتا رس النسوة؛ حديث موضع
 اذلي شاربه وفتل قدرهتا عند وقف العني؛ حالوهتا وختطف مشلوةل

 ويقتنص ابلليل يأأيت رصصور مثة يقال شعرات؛ بضعة منه تساقطت

 .الفضية هبا تشخشخ يوم؛ لك تزيد قدرهتا حصيةل أ ونة؛ لك واحدة

 من الفول حبات تصطاد كيف تعرف اليت املعلمة تزهو عني؛ بغمزة رضبة

 -ابلعدس تعج قدرة
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 ذي  احملروس حامرك عىل من لتزنل الأرجاب أأبو س يدان اي هللا ميني -
 عني يف أأرغفة مخسة مطرحنا؛ وابرك  ايس يدان ادخل الهبية؛ الطلعة

 .تفيدة احلسودة

 وهترأأت أأوراقه اصفرت كتاب جنبه يف الثالثة، الأرجاب أأبو متطى
 رست مقصوده، تعرف وهجها؛ امحر املعلمة مسعهتا بلكامت متمت حواش يه؛

 رضبهتا اخلامس حفلها حسونة بعد ترملت أأن منذ جسدها؛ يف رعدة
 فكت خدهيا؛ يف ادلم رسى جبوارها؛ مرأ ة يف عيناها ملعت امللوحة؛

 مولان شال اي حلو :رأأسها مقطة أأزاحت ضفريتهيا؛

 !الأرجاب أأبو قمل اي منك أ ه

 يف  ابتع؛ رسه مولان الورد، مباء املطرح تعطر مرات، س بع امللح ترش
 حيرض واملطلقة ش يطاهنا، كيد ويرصف خبهتا يفك العانس الهبلون حارة
 تروي وأأنىث تلمع حصاةل حالوهتا؛ من الأرض به دارت احلظ؛ ابن لها

 .عطشه

 تنتفخ بدههنا؛ وهجه وميرغ بأأصابعه يهنش وتصدرها؛ اإل ولمية ترك ما

 .مزاجه به ينعدل معتق شاي من بكوب فيحبس بطنه
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 هيزت حليته؛ فيالمس تتغنج غزاةل؛ بدم احملناة قدهما فتبدو املعلمة ختطو

 !هامش أأم اي مدد :املامتوج بصوته هيتف عيناه؛ فتلمع ردفاها

 يف يعتدل عيناه، مهنا فتربق يدهيا بني فتفرقها فضيهتا حصاةل اإىل تسارع

 الهوى عني لكن الطبيب أأان :بش باكها تريم متنعه، يظهر جلس ته؛

 !جرحاين

 !شفايئ هواها ومن ادلوا عز

 جمذواب يراه بعضهم كفران؛ قدمه وطئت منذ الأرجاب أأبو عليه أأطلق
 ساعهتا هدومه؛ خيلع أأن يوشك وقد جعزيته يرفع اجملانني؛ بأأفعال يأأيت

 !فتبتلعهن تنشق لو الأرض أأن النسوة ترجو

 يف غريه ومن حفال ترجوه خفي؛ طرف من تنظر املعلمة توحة أأن غري

 .رجال مخسة قبهل اعترصت وقد لها يصلح الهبلوان كفر

 أأبو الكف ذو عقدها رشاش يف وتتدىل اذلهب غوايش يدهيا يف ترتاقص

 .ومخيسة مخسة

 يتوكأ  الثانية عصاه وتده يبدو رسواهل؛ تكة فتنفك الأرجاب أأبو جيري
 فتغشاه جلباهبا طرف الهبلوان حارة نسوان من واحدة لك تطرح علهيا؛
 بطرف تش هتيي توحة أأن غري امجليع، مرأأى عىل فضيحة لعينهيا؛ ساترا
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 أأن اليأأس سن أأوشكت وقد العرشين بنت عروسا س بجعلها خفي؛

 .الغضة العيدان منه تذبل اذلي مبعولها ترضهبا

 من أأشاكل تعرف اجلهد؛ وسعها ما سرتقص مخملية؛ بليال نفسها متين
 ستنال تراها هل العطار؛ رضا من اشرتته عطر براحئة س تغريه زينة؛

 غرضها؟

 !الرحي فيه تدوي صفرا نقودها حصاةل صارت لقد خدهيا؛ تلطم
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 حاكية  الهرة
حبثت عهنا فمل أأجدها، منذ أأن جاءت هبا جديت مل تفارق بيتنا،           

تعلقت هبا نلعب معها، تتقافز عىل جشرة امجلزي، حتاول أأن تضحكنا، 

كثريا؛ أأعياين البحث عهنا يف لك الأمكنة اليت اعتادت أأن ختطو فهيا. 

ازدمح البيت ببقااي الأجداد؛ ثياهبم ل تصلح يل، فال أأقالم تركوها ول 

أأموال توارثناها عهنم؛ لك ما خلفوه وراءمه نتف من مقولت، شغبوا 

 علينا حباكايهتم، فقط اكنوا يعتاشون علهيا.

ان فسادًا يف البيت، الثقوب تش به الغرابل، يبدو أأهنا ملت تعيث الفرئ 

 معيشتنا؛ يف زمن اجلدب تفر الهرة حبثًا عن قوهتا.

مل يتبق لنا من صديق غري اللكب؛ ضامر يسحب ذيهل، هزيل ل ياكد 

يبلغ نباحه هناية داران القابعة يف جوف الظالم، ترى ما أأبقاه معنا يف تكل 

 الس نوات العجاف؟

نين يف حاةل  الهنر جمدب والسفن تبيك والرحي تدوي، لست خمادعًا لمك؛ اإ

من امللل يطبق عىل أأنفايس، اس تعدت لك تفاصيل املايض؛ تعلمون أأنين 

 مولع ابحلاكايت اليت ترسدها جديت، قطة ولكب يتأ لفان؟!

ننا يف بالد العجائب،  الفقر يؤلف بني الضدين، أأو لعلها العرشة الطيبة، اإ

 ونبين مداًن يف عامل اخليال تسكهنا الأحالم.نزوج المنل 

تقولون: الوفاء؛ بعضمك يرسد حاكايت عن هذا الفصيل من احليواانت؛ 

تسلونين، ل ضري من هذا لكه، يزنوي يف ركن أأمام البيت هيز ذيهل حني 
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يراين؛ أأقتسم معه كرسات اخلزب، أأتأأمل حلاهل، ختيلوا.. جاءت الهرة بفأأر، 

ابل خر لللكب اذلي حتامل عىل نفسه ومن مث التقمه  أألكت نصفه مث أألقت

 يف سعادة ل توصف.

صارت تكل عادهتا تلهتم معه حلم اجلرذان، لكهنا ترتك لنا يف مدخل البيت 

الرؤوس، هل تراها متن علينا بيشء؛ فزعت جديت ملا جتد، رضبهتا 

 ابلعصا، امتنعت عن فعلهتا، اللكب يتأأوه جوعًا؛ يرمق جديت يف حدة مل

نعهدها منه، لقد أأغضبت أأليفته، حصوان من نومنا ومل جنده، حتامل عىل 

نفسه؛ تبعها؛ صار يتقافز عىل احلوائط؛ يتسلق الأجشار؛ ترك نباحه وأأخذ 

ميوء، وللطعام اإغراء شهيي؛ هل يقبع أأمام بيتنا يأألكه اجلوع فريسة، حتايل 

رته؛ يف بالد عىل معيش ته، مسن وازدىه مبا أأويت من حلم، حنسده عىل هما

تمتن أأن تتسلق احلوائط، أأخذت جديت ترسد لك ما اخزتنته من قصص 

 لتش بعنا من جوع يف ليايل الش تاء الطويةل.

مسنت وانتفخت، يتبعها اللكب وقد أأرىخ ذيهل؛ يتبعها مثل ظلها، 

يرتاقص يف حمرضها هبلواان، تتاكسل يف حضوة الشمس، تتقلب مينة 

يب اإشارة من غامزة عينهيا، أأطعمته وأأنس ته ويرسة وهو موصد ذراعيه ليل

ليه بوعد  أأايمنا؛ وعهد الوفاء أأن يذهب يف زمن اخليانة؛ لقد أأبرقت اإ

 فأأش بعته، وحنن طعامنا املواعيد.

فالفقر حييل الرؤية اإىل  -تسامع احلامك يف مدينتا اليت تقبع يف متاهة الظالم

يني أأن يوافوه مبا حدث لللكب من ثراء، سلط رجاهل الرس  -غبش وعمتة
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فواه اجلوعى؛ شاشات ألابلأخبار لك ساعة، ماهر هو يف تدبري الطعام 

التلفاز أأنبأأته مبا جرى يف بالد كسال؛ ابلفعل ميتلكون الهنر لكهنم حيتسون 

الشاي واذلابب يرتاقص عىل أأنوفهم، حش رغيفهم، رمح هللا الطيب صاحل 

جه حنو الشامل؛ جعلهم دلس علهيم حني أأقنعهم بأأن مومس الهجرة دامئا يت

يلوكون الشعارات نفسها؛ يامتهون مع بطهل مصطفى سعيد وهو يفرتع 

 سايق "أ ن مهند".

أأوصاان بأأن نكون مثل اجلراء تتبع الهرات،  -ل عدمنا حيلته-حامك مدينتنا 

ل أألقى بنا  نتقافز اكلقرود فوق الأجشار، نعبث يف النفاايت اكجلرذان؛ واإ

 يف أأفران الغاز!

هرتنا جنمة الرغي اليويم يف برامج املساء، تعطي نصاحئ لتجاوز  صارت

أأزمة الغذاء، ينبح لكبنا لكام رأ ها ترتدي ثيااًب ذات فراء، تضع نظارة 

 سوداء، متسك هباتف ذيك، تصدر أأوامرها جلوقة تتبعها.

صار لكبنا مشهوراً، يعطي لل خرين حمكته، أأهيام أأكرث نفعًا؛ اجلوع أأمام 

 منه اجلرذان أأم الرقص والزهو وراء هرة؟بيت هترب 
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 يف الأحالم

عباءة من صوف شاة برقية؛ حيمل كتابه الأشهر" ديوان العرب            

واملبتدأأ واخلرب يف أأايم العرب والعجم ومن عارصمه من ذوي السلطان 

ليه مرسعا؛ أأمحل وعاء اللنب وكرسات خزب وقطعة حلم  الأكرب"، خففت اإ

ملحهتا واحتفظت هبا يف قازان خفاري حتس با للش تاء،  اكنت أأيم قد

بسطت هل احلشااي املزركشة وأأس ندته حائطنا، يرجتف من الربد ويغالب 

الكحة والعطس؛ تبدو عليه أأمارات الكوروان وما اإخاهل اإل حامال لها؛ جاء 

من سوسة مارا بربقة حىت اجتاز السلوم ونفد اإيل  من مرىس بن 

أأوراق تزن محل بعري؛ حياين وابتدرين مبقدمته تكل مطروح؛ معه أأطامر و 

اليت ذكر فهيا ما عارصه من أأدواء وما دونه من أأدوية، يقطر جبينه عرقا؛ 

يرجتف من قر ويغالب ادلاء، جاءته أأيم بعصري اللميون وحبات من 

برتقال؛ حفنة من متر، تبلع لك هذا، وأأخذ يف غطيطه، عبثت بكتبه 

أأسود، جاء به ابن بطوطة من بالد بيننا وبيهنا وأأطامره؛ يكتب عن وابء 

 سور عظمي.

قيل اإن ابن البطوطة قد ركب السحاب وامتطى البساط الأخرض؛ شاهد 

امجلل ذا الس منني؛ والفيل اذلي جيري كأنه جبل؛ قرودا ترتاقص يف 

الأدغال؛ رجال هلم أأذانب ونسوة أأثداؤهن تقطر لبنا أأحىل من العسل؛ 

ها حفاة عراة؛ لكنه وهو القلق احلذر؛ صاح يف أأصنام من ذهب يقدس 

حمذرا أأل أأقرب حمربته وأأل أأطالع ما دونه؛ فقد ذكر الأاتبك وقايض القضاة 

وأأحصاب القالنس وبعضا ممن يرتدون الطيلسان، أأرسع وأأمسك بيدي؛ 



81 
 

وملا وجد لهفيت وما أأزمعته من مطالعة ما كتب؛ اس تحلفين ابحللواين اذلي 

ط السور حولها؛ وأأجرى العيون فهيا من مف اخلليج؛ حىت بن احملروسة وخ

 -مل يعمل مبا فعل الوايل الأشيب؛ وقد ذحب املامليك -غدت قلعهتا خرضاء

أأرس اإيل بس يل عرم تفر منه البرش اإىل القارة العجوز؛ نساؤها فاتنات 

وخصورهن ضامرات؛ شعورهن مرسالت؛ لكهنن يعانني ذبول الفحول 

 ون البحر وينتظرنه ابن زايد.ويبحنث عن ش باب يعرب 

تفحص خزانة كتيب؛ وما احتوش ته من حاكايت؛ أأنبأأين بأأن السفن الطائرة 

تربض يف أأواكرها؛ وأأن الوطاويط والغرابن س تنتقم من بين البرش؛ فقد 

غصت الأرض ابمحلرة وترملت امحلامئ؛ وهبته هاتفا نقال؛ يسجل أأحداث 

أأمه يف سوسة وخيربها مبا وجد؛  يومه ويلتقط صورا؛ تفحصه وبدأأ هياتف

لكن العجوز خوفته من أأن يتناىس وظيفته وما نذره من تدوين أأايم 

العرب والعجم؛ متمتت بأأن احلد بني العرب والعجم صار واهيا؛ فهم 

 ينتعلون نفس الأحذية ويرلكون الكرة ابلأقدام.

وا حدثين عن الوابء الأسود اذلي اجتاح بالد الس ند ومر ابلهند، أأقام

باميرس تان يف مثانية أأايم؛ أأتوا عىل الهوام واجلراد وطبخوا الوطواط وحلوا 

ابجلراء والقطط، أأوقعنا ابن البطوطة يف احلرج؛ هل نعزل ابن خدلون يف 

 حمجر حصي.

اجمتع قايض القضاة ابحلكمي ابن مميون، وتبادلوا الرأأي واملشورة، واهتدوا 

ابلكوروان هنارا، بعدما يرتدون  اإىل حيةل جعيبة أأن يوقدوا انرا ويلقوا
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الأقنعة ويذحبون العتاق، ويقميون الليايل املالح؛ فال غالء يرهق اكهل 

 الناس ول مطالبة بزايدة الأرزاق.

وتشملل منظم الصحة العاملية بأأن أأعلن الكوروان داهية البرشية؛ فتوقفت 

ات؛ املالعب وصودرت احللل والأكواب وعقموا الطرقات ومنعوا التجمع

 لك هذا والكوروان سهم خائب وسلعة اتجر ابئر.

ذا مضت أأايمه جاء الإعصار تنني ابلغبار بعدما انهتيى أأمشري،  حىت اإ

بعدها الأسلحة ف اذلكية والطائرات الإلكرتونية سالم عىل الهوات

 البيولوجية.
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 ع. ق. ج

فاليقظة يتسلل اإيل صوت املذايع.. أأحاول النوم جمددا؛             

معناها أأن أأفكر يف تدبري قوت يويم؛ أأن أأهنض من رسيري وأأجته انحية 

ابب احلجرة؛ أأبدل ثيايب وأأرتدي جلبايب وأأضع قناع وقاية من ذل الوابء 

اذلي جيتاح العامل خارج البيت، مث هل سأأجد يف ماكينة الرصاف ال يل 

 نقودا؟

ساةل بأأن رصيدي لقد وضعت البطاقة أأكرث من مرة دون جدوى؛ تأأتيين ر 

يوشك عىل النفاد؛ ل أأدري من اذلي حسب معظم ما ادخرته؛ صوت 

املذايع الواهن اكن يتحدث عن قرصنة حساابت العمالء يف ماكينة 

الرصاف ال يل؛ انترشت شائعة أأن رجال وامرأأة تبحث عهنام الرشطة قاما 

اذلين هبذا اجلرم اخلطري؛ تدوي صافرات الإنذار يف لك امليادين؛ حتذر 

وضعوا مدخراهتم يف املرصف العتيق؛ مل تعد لكمة رس اإل وانكشف 

أأمرها؛ يتوافد كبار السن نساء ورجال اإىل موضع الرصاف ال يل؛ تطوق 

الرشطة مجوع الغاضبني؛ أأحاول أأن أأخدع نفيس بأأن رمق حسايب لن 

 يس تطيع هذان اللصان أأن يفاك شفرته.

ليه؛  كنت قد أأخفيت رمقه وراء اسرتحت لهذا الكسل اذلي ركنت اإ

ظالل ابهتة من مفردات غريبة؛ صورة عنكبوت أأسود وجناح ميامة 

معياء؛ وأأرشكت معهام خارصة قرد جعوز، أأخذت احلرف الأول من لك 

 مفردة فبدت لكمة دون معن: ع ج ق!
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احتفظت لنفيس هبذا الرس؛ لكن شيئا مل أأحتسب هل؛ عني زوجيت اليت 

وصايهتا دون أأن ترتك يل حرية  اخلزانة؛ متارس تراقب أأش يايئ وتتسلل اإىل

الاختيار؛ مل تكتف هبذا بل معدت اإىل الشفرة الرسية املكونة من تكل 

احلروف الثالثة فاستبدلت هبا أأخرى؛ قامت بتبديل احلروف مرة اثلثة 

ج ع ق؛ أأدارت مؤرش الإذاعة عىل تردد خمتلف؛ تس متع يف خدر شهيي 

لهيم برساةل أأن يبثوا نداء اإىل ما يطلبه املس متعون؛ أأم  سك ابلقمل وأأرسل اإ

اإىل املس ئولني أأن يزيدوا من حامية أأمكنة الرصف؛ يطلبون رمق هاتفي 

ومن مث يأأتيين رجل رسي حيذرين من أأفعل هذا جمددا؛ يبدو أأن هجة ما 

حتتفظ لنفسها حبق التسلل اإىل الأرقام الرسية؛ تفعل هبا ما تشاء من 

 أأجل رفاهية الوطن.

يل أأن زوجيت تتعاون مع اجلهة املنوط هبا حامية الأرقام الرسية، وأأن تبني 

تكل الأحرف الثالثة ع ق ج؛ يف صدر نرشة أأخبار العارشة مساء! يظهر 

 نبأأ عاجل عن دليل اهتام وجار  البحث عن املس ئولني عنه.

عو  لك ساكن املدينة يبحثون عن دلةل هذه الأحرف الثالثة: حسرة ومد 

 بل أأطباء التحليل النفيس وخرباء الشائعات؛ برامج الرغي معرفة ابلفكل

املسائية ل حديث لهؤلء غري تكل احلادثة العجيبة؛ انزويت يف جحريت 

متلفعا بعباءة ش توية؛ أأحتسب ملا قد أأتعرض هل؛ تكل التقرحات يف 

جسدي ملا تندمل بعد؛ جتارب مريرة أأخىش احلديث عهنا؛ حىت أأمعدة 

ا ولكامت متقاطعة؛ قل املتوافدون عىل أأفران اخلزب؛ مل الصحف تربز أألغاز 
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تعد حافالت النقل العام مثقةل حبملها؛ أأي رش يمكن وراء تكل ع ق 

 ج؟!

زوجيت يف مكر هتز رأأسها؛ لقد فاهت بأأهنا من وشت خبطورة هذه 

لهيا أأن تأأتيين ببطاقة النقود املمغنطة حىت أأبدل  الأحرف الثالثة؛ توسلت اإ

ة؛ يف تاكسل قدمهتا اإيل؛ للأسف اكنت مثقوبة مبا يكفي لأن الشفرة الرسي

 مير من بني طياهتا فأأر صغري!

أأخذت تساومين؛ أأن أأعطهيا معاش تقاعدي القرسي؛ أأمحل وراءها سةل 

الطعام، أأن أأدعها تقمي حفالت الزار ومن مث تسافر بعيدا يف عامل الأس ياد 

 والأش باح!

 اذلي ياكد ييش يب!حني ذاك أأخذت يف حمو لك حروف معجمي 

يف لك مرة تدهش ين أأفعاهل؛ حيهل اليت أأتقهنا، لكامته وحراكت يديه؛ يبدو 

أأنه ساحر من صنف جعيب من حواة الغجر اذلين تناسلوا يف كفران، 

ليه ادلراويش، أأحدمه صار العمدة يتبعه  ميسك حببل رسي جيذب اإ

سدوا عني الهنر؛ اخلفراء يأأتونه ابلوشاايت، وأ خرون بلغوا ماكنة الوهجاء ف 

ينقلب لك يشء عىل رأأسه، طاقت نفيس للتجول يف الشوارع واحلارات 

والأزقة.. للبيوت القدمية راحئة، اغرتبت بضع س نني وما يزال احلنني اإىل 

الناس واحلاكايت والعراك حتت جشرة امجلزي؛ ليةل املودل الكبري واملداح 

الطوب فوق خش بة يرسح بنا وجيول يف سرية النيب، وأأحياان يراقص 

الساحة، يرسق الكحل من العيون، نتبعه حىت حافة البرئ امليلء 
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ابلأعاجيب: خالخيل ومخسة ومخيسة وحبة الهبلوان وتراب العفريت، 

دهن العطار اذلي يعيد ماء احلياة ملن رضهبم اجلفاف، مىض لك هذا؛ 

نسان تلبسه جسد  غري أأن الرس حتول اإىل ش بح يش به اجلن وبه بقية اإ

 ريب.غ

يرتدي نظارة سوداء، رجهل مسلوخة وحاجبه الأيرس تتدىل منه شعرة 

محراء؛ مشقوق الشفة العليا؛ حنس به أأرنبا فر من حجر خاليت س توته 

 العمياء.

حجر من وراء أ خر متد يدها فتاكد تتحرك أأصابعها كأمنا يه ديدان الأرض 

 خترج من عفن املسايق وبرك املاء.

منفعة؛ الساحر واحلكوايت والغجري؛ ابئع اخلرز  يف ذل العامل لك يشء هل

الأزرق ومزين الصحة حىت توحة العرجاء اليت تدب عىل عصاها اخلشبية؛ 

ختنت البنات وتسد جمرى ادلم برماد الفرن، هبلول صباغ امحلري يفعل 

الأعاجيب؛ حىت حفار القبور اذلي تسميه جديت" اخملفي" ل يكف لك 

خيرج حامال فأأسه وكرسات خزبه قد شد صباح عن شق أأرض الفدان؛ 

حبال حول وسطه فيبدو أأش به خبيال املأ تة خييف العصافري وتقف فوق 

 عارضته الغرابن.

جيول يف كفران اذلي هنشه الفقر وعضه اجلوع أأصناف جعيبة من الناس؛ 

حسرة جغر ورجال يرتدون حلى كثيفة وثياهبم ل تطول ركهبم؛ يتطوحون 

ءمه الصغار يصنعون حبال من البنني والبنات؛ شعر ويامتيلون؛ جيرى ورا
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جمعد وثياب رسحت فهيا فرئان الرب، يتقدهمم سعدون ذو املس بحة 

اخلرضاء؛ لكام مر حبارة امتلأ جواهل بأأرغفة ش ىت، حىت عظم الهبامئ وجلود 

املاعز وعلب احللوى جيمعها وعربته جيرها حامره الهزيل ويدفعها اذلين 

 يصلون عىل النيب.

حىت نسوان كفران رضهبن سن العجز قبل الأوان، ل ودل يس ند الظهر 

 ول مال ينفع يف زمن القهر.

أأخربمه أأن زاوية الكيال حتهتا كزن، حفر اخملفي نفقا حتت اجلامع فتساقطت 

جدرانه واهندمت بوابة املدرسة العتيقة؛ قالت جديت: بناها الباشا الكبري، 

 كتوب مباء اذلهب.اكنت فهيا عاممة خرضاء ومصحف م 

مضت الأايم والس بع س نني اليت تبع فهيا الناس سعدون ذو املس بحة 

اخلرضاء، تفل يف املاء خفرجت حية تسعى، لساهنا يرتاقص وذيلها حيرك 

 بيضة من حتت جحر يف قعر الهنر.

جاء اخملفي حفار القبور؛ رضب احلجر ورىم الودع؛ ظهرت توحة الغجرية 

لها أأصفر يف هنايته جرس يرن؛ ومداح النيب يف صورة مسكة بلطية ذي 

 يرضب ابملوال يف كفر النوام.

مددت يدى لأجوةل سعدون؛ أأخرجت نصف رغيف، رشبت من ماء 

الهنر، انكشفت غاممة اكنت حتجب ضوء الشمس، رسحت عزنة وراء 

أأخرى؛ جيري سعدون اذلي اكنت مس بحته خرضاء، يقذفه الصغار 

 وص اخملفي يف ابطن الأرض.ابحلجر، يفر حامره الهزيل يغ
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ميسك ادلراويش بعصهيم، تتساقط رؤوس ومتتلئ الزاوية ابدلم، يعلو 

صوت سعدون يطلب املدد، ترميه توحة العرجاء بطرف عيهنا اليرسى 

فينتيش طراب، صعب عىل من احنن ظهره وتيبست يده من طلب 

ري الرغيف أأن تش بع بطنه، يظل مكسورا ولو لفوه يف خنةل البلح، جي

 دمه يف عروق اذلل.

عنده مسكة من ذهب  يظهر سعدون ليةل املودل، يروون عنه جعائب:

فكفر النوام همدد  وحية من فضة وقرد يرشب الهنر ول حاجة اإىل سد؛

 ابلقحط؛ يتطوح دراويش هللا قرب الهنر، ومدد اي ويل هللا!
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 حاكية  أأندلس ية

رضوى عاشور" ثالثية غرانطة"، مثل أأخريًا انهتيى من رواية            

أأبو عبدهللا الصغري أأمامه؛ حني مر هبذا املاكن تذكر لك هذه الأحداث.. 

الباب ما يزال موصدا؛ تقف عىل جانيب السور خيول وجنود يرقبون لك 

 يشء.

أأصوات ل يتبني ماكهنا لكهنا تتواىل يف أأنني متقطع مث تتالىش وتتبعها 

تكل املندبة، وقع الس ياط ينرش الرعب، أأخرى فهيي تتشابه يف عزف 

يتحسس الواقفون أأجسادمه فعام قليل رمبا يلقى أأحدمه نفس املصري؛ ل 

توجد لحئة اهتام مس بقة حيث يصدر ذل اجلالس فوق الأريكة أأمره بأأن 

يشري اإىل امرأأة أأو رجل أأو حىت جرو صغري يالعب محال بأأن يضم لك 

 أأانهتا حتية الصباح.هؤلء اإىل تكل اجلوقة اليت تعزف ب

يشعر ابرتياح لوقع تكل الس ياط، منظرها ويه تتلوى اكلأفاعي يف الهواء 

 وحني ترتك صداها تشعره بنشوة غريبة.

النسوة وهن ممزقات الثياب وقد تقافزت أأثداؤهن لكام أأوجعهتن الس ياط، 

حيلو هل أأن يتخيل مك كن فاتنات وهن ميتنعن عن نزواته اليت تربض يف 

 ذلابل.جسده ا

ل ماكن لهؤلء امحلقى يف عامله، ل يكفون عن الضجيج، يعتاشون عىل 

 حقول القمح، تعجز الأرغفة أأن متلأ بطوهنم، عليه أأن يتخلص مهنم.
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مل تعد تفلح معهم تكل الس ياط، هل يفتح سور مدينته ويلقي هبم يف تكل 

 الصحراء؟

بائسني؛ ومن مث تفرتس اذلئاب اجلوعى وتقمي بنات أ وى عرسا من جلود ال 

ينشد الرواة أأشعارمه يف ذكر حماسن املرتفع فوق الأريكة؛ مك هو حامتي 

 مينحهم وجبات من زهو يفخرون هبا.

 مل ل يفتح ثقوب السد ومن مث يأأيت الطوفان ويذهب هبم اإىل دار أأخرى؟

نه يسكن يف ماكن أأعىل؛ ترتفع أأريكته لكام عزف أأحدمه بأأنينه، عليه أأن  اإ

ه؛ دارت يف ذهنه لك تكل الأفاكر، لكنه لن جيد من يكف عن طيبت

 يقدمون هل تكل الوجبة اليومية من الزهو.

 حتريوا فامي يفعلون؟

فعلوا لك ما اس تطاعوا؛ وهبوه أأجسادمه يفعل هبا ما يشاء من خطوط 

نه قدرمه  ومنحنيات؛ وهبوه أأرحام نساهئم يدع مىت أأراد من نطف فهيا، اإ

 وقع صياحه، خيتار فال ختطئ حمكته الرباعة. اذلي استناموا يف خدر عىل

أأوسعوا لس ياطه ماكان فس يحا يف أأجسادمه؛ تتلوى فيه وتمتطى كيفام 

 تشاء.

اي هل من معل صبايح يبذلونه لريىض اجلالس فوق الأريكة اليت يزهون 

هبا؛ يتباهون حني يتبادلون الأحاديث يف عمتة الليل مع ال خرين يف اجلهة 

ب بيهنام بسور ل ابب هل، يؤدون معال لك صباح يظنونه املقابةل؛ لقد رض 

 خيتلف عام يقوم به هؤلء!
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يف اجلهة املقابةل ينرصف لك واحد اإىل وهجته؛ تدار ماكينات الرصاف 

ال يل لكهنا ل جتد من ميد يده ليأأخذ شيئا؛ تتكدس اخلرضاوات املغلفة 

ة يف نسق تطالب واللحوم الشهية، تتناثر العطور، تتعاىل الأصوات مرتب

بأأش ياء غري معقوةل؛ أأن توهب العصافري أأعشاشا مكيفة؛ تبن لها مسارح 

 وتعد لها حبات البقول يف مطامع املدينة.

عامل تسكنه الراتبة ويمتىش فيه امللل؛ ل طعم للك تكل احلياة املعاجلة أ ليا؛ 

 اعتادت القطط واجلراء أأن تقف منتظمة وترتيث حني تعرب شارة املرور؛

يودون لو أأهنم قفزوا من أأعىل السور أأو اندفعوا س يال حىت يتخلصوا من 

 حاةل امللل اليت يعانون مهنا.

تناقلت أأخبار اإحدى اجلهتني اإىل الأخرى؛ تظاهرت النسوة يف هجة 

صاحب الأريكة املرتفعة؛ يطالنب بأأن يسمح لهن أأن يشاركن الأخرايت 

 مك هن فاتنات!ممن تتدىل أأثداؤهن كام الأرانب الربية.. 

يعشن ذلة يفتقدهنا، رأأيهنن جانب السور يلمتسن ثقبا اكنت أأيدي هؤلء 

الباحثات عن حبة بقول مما يتساقط من أأفواه العصافري تبحث عن يشء 

رمبا يكون بقااي خزب أأو حبوب مقح؛ ل تش بع الصغار لبنا، يقهقه ذو 

 نعم كربى ل الأريكة املرتفعة؛ يتبخرت هبا فوق أأكتافهم لك صباح: تكل

 حتس نون شكري علهيا.
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ل أأحد ينشغل مبا يدور يف ذهنه؛ صار لأيب عبد هللا الصغري أ ابء عبد 

هللا الصغري، تعددت احلواجز والأبنية؛ ترى هل يس تطيع أأن يتناىس لك 

 تكل املرارة اليت تقف يف حلقه؟

مل تمكل رضوى ثالثيهتا بعد، حتتاج رابعية بل أأجزاء متتابعة لتمكل 

 طور حمنة تعزف اجلوقة حلهنا الأزيلس
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 سعدونحاكية 

لك مرة تدهش ين أأفعاهل؛ حيهل اليت أأتقهنا، لكامته وحراكت  يف          

يديه؛ يبدو أأنه ساحر من صنف جعيب من حواة الغجر اذلين تناسلوا يف 

ليه ادلراويش، أأحدمه صار العمدة  كفران، ميسك حببل رسي جيذب اإ

يتبعه اخلفراء يأأتونه ابلوشاايت، وأ خرون بلغوا ماكنة الوهجاء فسدوا عني 

ب لك يشء عىل رأأسه، طاقت نفيس للتجول يف الشوارع الهنر؛ ينقل

واحلارات والأزقة.. للبيوت القدمية راحئة، اغرتبت بضع س نني وما يزال 

احلنني اإىل الناس واحلاكايت والعراك حتت جشرة امجلزي؛ ليةل املودل الكبري 

واملداح يرسح بنا وجيول يف سرية النيب، وأأحياان يراقص الطوب فوق 

ة، يرسق الكحل من العيون، نتبعه حىت حافة البرئ امليلء خش بة الساح

ابلأعاجيب: خالخيل ومخسة ومخيسة وحبة الهبلوان وتراب العفريت، 

دهن العطار اذلي يعيد ماء احلياة ملن رضهبم اجلفاف، مىض لك هذا؛ 

نسان تلبسه جسد  غري أأن الرس حتول اإىل ش بح يش به اجلن وبه بقية اإ

 غريب.

اء، رجهل مسلوخة وحاجبه الأيرس تتدىل منه شعرة يرتدي نظارة سود

محراء؛ مشقوق الشفة العليا؛ حنس به أأرنبا فر من حجر خاليت س توته 

 العمياء.

حجر من وراء أ خر متد يدها فتاكد تتحرك أأصابعها كأمنا يه ديدان الأرض 

 خترج من عفن املسايق وبرك املاء.
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واحلكوايت والغجري؛ ابئع اخلرز يف ذل العامل لك يشء هل منفعة؛ الساحر 

الأزرق ومزين الصحة حىت توحة العرجاء اليت تدب عىل عصاها اخلشبية؛ 

ختنت البنات وتسد جمرى ادلم برماد الفرن، هبلول صباغ امحلري يفعل 

الأعاجيب؛ حىت حفار القبور اذلي تسميه جديت" اخملفي" ل يكف لك 

وكرسات خزبه قد شد  صباح عن شق أأرض الفدان؛ خيرج حامال فأأسه

حبال حول وسطه فيبدو أأش به خبيال املأ تة خييف العصافري وتقف فوق 

 عارضته الغرابن.

جيول يف كفران اذلي هنشه الفقر وعضه اجلوع أأصناف جعيبة من الناس؛ 

حسرة جغر ورجال يرتدون حلى كثيفة وثياهبم ل تطول ركهبم؛ يتطوحون 

ون حبال من البنني والبنات؛ شعر ويامتيلون؛ جيرى وراءمه الصغار يصنع

جمعد وثياب رسحت فهيا فرئان الرب، يتقدهمم سعدون ذو املس بحة 

اخلرضاء؛ لكام مر حبارة امتلأ جواهل بأأرغفة ش ىت، حىت عظم الهبامئ وجلود 

املاعز وعلب احللوى جيمعها وعربته جيرها حامره الهزيل ويدفعها اذلين 

 يصلون عىل النيب.

رضهبن سن العجز قبل الأوان، ل ودل يس ند الظهر  حىت نسوان كفران

 ول مال ينفع يف زمن القهر.

أأخربمه أأن زاوية الكيال حتهتا كزن، حفر اخملفي نفقا حتت اجلامع فتساقطت 

جدرانه واهندمت بوابة املدرسة العتيقة؛ قالت جديت: بناها الباشا الكبري، 

 .اكنت فهيا عاممة خرضاء ومصحف مكتوب مباء اذلهب
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مضت الأايم والس بع س نني اليت تبع فهيا الناس سعدون ذو املس بحة 

اخلرضاء، تفل يف املاء خفرجت حية تسعى، لساهنا يرتاقص وذيلها حيرك 

 بيضة من حتت جحر يف قعر الهنر.

جاء اخملفي حفار القبور؛ رضب احلجر ورىم الودع؛ ظهرت توحة الغجرية 

يته جرس يرن؛ ومداح النيب يف صورة مسكة بلطية ذيلها أأصفر يف هنا

 يرضب ابملوال يف كفر النوام.

مددت يدى لأجوةل سعدون؛ أأخرجت نصف رغيف، رشبت من ماء 

الهنر، انكشفت غاممة اكنت حتجب ضوء الشمس، رسحت عزنة وراء 

أأخرى؛ جيري سعدون اذلي اكنت مس بحته خرضاء، يقذفه الصغار 

 طن الأرض.ابحلجر، يفر حامره الهزيل يغوص اخملفي يف اب

ميسك ادلراويش بعصهيم، تتساقط رؤوس ومتتلئ الزاوية ابدلم، يعلو 

صوت سعدون يطلب املدد، ترميه توحة العرجاء بطرف عيهنا اليرسى 

فينتيش طراب، صعب عىل من احنن ظهره وتيبست يده من طلب 

الرغيف أأن تش بع بطنه، يظل مكسورا ولو لفوه يف خنةل البلح، جيري 

 اذلل.دمه يف عروق 

عنده مسكة من ذهب  يظهر سعدون ليةل املودل، يروون عنه جعائب:

فكفر النوام همدد  وحية من فضة وقرد يرشب الهنر ول حاجة اإىل سد؛

 ابلقحط؛ يتطوح دراويش هللا قرب الهنر، ومدد اي ويل هللا!
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 بيتنا حافةل نقل عام

تؤدي معلها حاةل من اجلنون أأصابت ساعة احلائط؛ مل تعد            

ابدلقة املعهودة فهيا، يتقلص الهنار ويطول الليل ويه يف غفةل، الأخطر يف 

هذا أأن مزيان الأرسة صار هو ال خر متأأرحجا ل يدري هل وهجة، أأيب ينام 

أأن يصحب أأهل الكهف، يصدر أأصواات مزجعة، يتعارك   دومنا حاجة غري

أأو لعهل يسكن يف العامل مع اكئنات غري مرئية، يذكر أأسامء من عامل اخليال 

ال خر، كذل أأيم تظل شاردة حتدث نفسها غري عابئة بتدبري شأأن 

البيت، ترامكت أ نية الطعام مثل تكل التةل من النفاايت أأسفل البناية، 

تعيث الفوىض يف احلي اذلي نقطن فهيا، خطوط النقل العام يه الأخرى 

وافذ تأأىب أأن تفتح، رضبهتا حاةل من الهذاين تبدلت وهجة الأماكن، الن

 جحرات البيت تداخلت.

ماكينة "الرصاف ال يل" خترج مكية من النقود كبرية جدا؛ شاع هذا اخلرب 

ليه هذه الشائعة؛  يف مقهيى احملطة، يف تكل اللحظة جرى لك من منت اإ

حيمل أأن يعود بأأكياس مثقةل، ولأن ساعة حائطنا فقدت ذاكرهتا مل نس تطع 

قناع أأيب بأأن يرسع انح  ية ماكينة "الرصاف ال يل" مفا يزال النوم يسلبه اإ

وعيه، يعيش يف حاةل موت رسيري، جعز الأطباء يف تشخيص سبب 

نومه أأو تقلب مزاجه، تبدلت ساعات اليوم رأأسا عىل عقب منذ أأصيبت 

عقارب الساعة بذل املرض النادر، ولأن أأيم ل تنام فقد طرقت الباب 

ب أأيب اخملزن يف تكل البطاقة املمغنطة حتمل كيسا كبريا، اشرتت بلك رات

صافرات بالستيكية، دياك أ ليا يرتاقص ويصيح دومنا ميعاد، كذل 
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أأحرضت قطارا جيوب جحرات املزنل، بدأأ يقف عند ابب جحريت يعيل 

لينا بقط وفأأر،  صافرته دومنا سبب، مل تكتف بتكل املشرتايت؛ جاءت اإ

نة زاعقة، نسيت أأن حترض ملأت خزانهتا بثياب عرائس ودىم، أأدوات زي 

لنا علب احلليب، صار بيتنا حافةل نقل عام، ولعهل أأش به بـ"سوق العتبة" 

ليه ساكن الشوارع اخللفية لكنه دون حمال، تغريت أأسامء  اذلي جيذب اإ

الشوارع، تبدلت الأرقام خبليط من أأشاكل رسايلية، تتضور بطين جوعا، 

ملاراكت ثياب عاملية، أأفتح  أأحبث يف الثالجة فال أأجد غري أأوراق مكدسة

صنبور املياه تتساقط منه عطور ابريس ية، يزداد يب اجلوع، أأش هتيي كرسة 

خزب، أأقلب يف تةل الأش ياء فال أأجد غري علب الزينة، بدأأت أأصاب حباةل 

من الهياج، يعلو رصايخ؛ منذ ثالثة أأايم وأأان عىل هذه احلاةل، يأأيت صوت 

 ينترش يف البيوت واحلارات. التلفاز منتش يا بعهد الرخاء اذلي

حىت أأخيت مل تعد تضع غطاء عىل رأأسها، بدت مثل ادلمية "ابريب" 

تشرتي أألعاب " سالحف النينجا" تعبت من رصد لك هذه التغريات 

اليت طرأأت عىل بيتنا، حاولت اإصالح عقارب الساعة العتيقة؛ أأصيب 

 عقيل بدوار، اإهنم سعداء بلك ما حدث.

ياة املعلبة، بدأأت تغزو مدينتنا اكئنات جمهرية، ل جديد غري تكل احل 

تتحرك ممسكة هواتفها النقاةل، شارة خرجت من شقتنا جعلهتم يصعدون 

ادلرج يف رسعة، لقد وجدوا رس ما أأصاب املدينة، اإهنا الساعة اجملنونة 

اليت فقدت عقارهبا، واكلت الأنباء ترسل من جيمع الصور، تدجب املقالت 

غري املعهود، تنتيش أأيم طراب، بدأأ النسوة يتناقلن عن ذل احلدث 
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صورها، صانعو ادلىم وجدوا وهجها معربا، فقدان الس يطرة عىل ابب 

 الشقة، استباح امجليع جحراتنا اليت يوما اكنت تغفو يف زاوية النس يان.

لينا زجاجة مياه، حاةل من التبدل انترشت يف  مل هيمت أأحد بأأن حيمل اإ

 الناس شلك حبات الطامطم، فقدت اخملابز وظيفهتا، أأسواق املدينة، نيس

زادت ماكينات الرصف ال لية يف دفع مكية كبرية من النقود، مل يعد أأحد 

هيمت هبا، جاء اجلوعى من الضوايح احمليطة ابملدينة يبحثون عن رغيف 

خزب مفا وجدوه، تغريت أأشاكل ساكن الشوارع اخللفية، اإهنم يبدون كام 

، ل وجود ل نية الطعام ذات الراحئة الشهية، بطون القطط والفرئان

النساء ترتاقص جراء الثياب الزاهية، ل حاجة هبن أأن يغتسلن، فالرجال 

 دامئا يغطون يف س بات معيق.
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 القرد وذيهل

 حبات تدوير يف ترسع أأخذت جلس هتا؛ يف جديت اعتدلت           

 اذلي ثوهبا بطرف أأمسكت ساعة؛ غري الإفطار عىل يتبق مل مس بحهتا؛

 .البحر موج مثل أأزرق جلباب البارعة؛ اخلياطة تكل أأمونة، لها حاكته

 خرض سنبالت وس بع حباممة طرفاه ينهتيي أأبيض شال رقبهتا حول تلف

 !هالل وسطه ويف

 الفعل لهذا تراتح احلقيقة يف المين يدهيا قبلت عتيق؛ بعمل تلفعت خلهتا

 حمكوا أأهنم عن لنا حتيك اذلين أأجدادها عن توارثهتا وأأنفة عظمة هبا كثريا؛

 !الناس أأولد من بأأهنا تفتخر البالد؛

 من مميون؛ القرد منه انفلت اذلي احلاوي الرجل ذل عن سأألهتا جعاةل يف

 هو؟ هللا بالد أأي

 شفتاه؛ وتهندل عيناه تلمع اخلروب؛ قرن مثل أأسود وهجه ايجديت ملاذا

 !هل شبهيا بطهنا يف من يأأيت أأن ابهلل تس تعيذ جارتنا حىت به؛ أأيم ختوفين

 وادي من رمبا ش ندي أأو دنقال من السد؛ ماوراء بالد من جاء: يل قالت

 !الكنوز من أأو حلفا

 !جعيب الكهمم لكن حلو لساهنم غريب؛ بالكم يرطلون ايودلي مه
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 .معرفهتا اإىل أأش تاق كنت بأأمور وحدثتين عينهيا أأمغضت جديت، تهندت

 جديت تسكن هل احلديث؛ ذل من لمتل جيعلها اذلي ما أأتساءل كنت

 احلاكايت؟ بتكل الهنر جنية تأأيهتا مث ومن الأرض حتت حسرية مغارة يف

 وفول ومحص متر جراهبا ويف وتأأيت أأايما تغيب فهيي معقول هذا يبدو

 الصغار أأعطي أأن وتوصيين متر من حفنات هتبين نبات؛ وسكر سوداين

 محصيات؛ ومخس نبات سكر وقطعة مترة: حبات ثالث واحد لك

 ماء النويب الرجل لرشب هذا حدث لو العدد؛ يف اخلطأأ  من حتذرين

 أأو الهنر جنب تسكن اليت البالد لك متلأ  وثعابني حيات وخلرجت النيل

 .مائه من ترشب عنه البعيدة تكل

 أأبيض؛ وقط متساح: جعيبة وأأشاكل صور به كتااب حيمل النويب ذل -

 تتدىل طويل؛ ذيهل قرد النويب يتبع أأغرب؛ ذئب البلح، بعراجني محمةل خنةل

 حىت طويةل أأهنا مخنت بل أأقسها مل أأذرع؛ س بعة طولها سلسةل رقبته من

 محراء أأهنا الغريب ومن ومخيسة مخسة هتزت القبيل؛ اجلامع مأأذنة تقارب

 .دما تقطر تاكد

 رس يعرف قردا ويراقص كتااب حيمل اذلي النويب ذل أأن جديت أأخربتين

 أأنفه مطموسة؛ والأخرى واحدة بعني ودلا س تدل جارتنا؛ بطن يف ما
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 بطن من به جاءوا اذلي الأرنب شفة تش به مشقوقة العليا وشفته أأفطس

 !النيل

 ويه اجلدة؛ خزانة يف ما نقص ابلمتر؛ مملوء وعاء اجلارة تكل رسقت يوما

 أأن أأدري أأكن مل غريبا؛ ودلا تدل أأن علهيا دعت املباركة مبس بحهتا متسك

هنا يقال السامء؛ بأأبواب تتصل اخلرضاء جديت  المتساح وقف يوم ودلت اإ

 حامم من التوت أأجشار عىل ما يلهتم واكد فكيه فتح الهنر؛ وسط ذيهل عىل

وز؛ وبط عزنات من حتهتا الشمس حرارة من ومايس تظل  ذل ومنذ واإ

 .ولرضع عندها لزرع ذابةل الهنر وضفة اليوم

 الودل ظهره بعتيل الأرنب مع جيري القرد ختيلت جديت؛ من أأتوه بدأأت

 الس بع متسك امحلامة مع ويطري النخةل به بصعد جارتنا؛ بطن يف اذلي

 هذا أأن اعتقدت الأغرب، اذلئب فيلتقمها القمح حبات تتبعرث سنبالت؛

 محر وجنيات ومرجان ايقوت: جوفه مايف فيخرج للهنر يسحر النويب

 الصفصاف جشرة أأغصان مثل مهتدلت وشعورهن صفر عيوهنن وزرق

 .بعيدة بالد من الوافدون يأأيت حيث كفران قباةل النيل ضفة عند
ذ جعيب؛ بدعاء ومتمتت كفهيا مجعت ويسارا ميينا جديت تلفت  ما رسعان اإ

 من الغريبة والصور الأشاكل وتناثرت لفات س بع ذيهل ولف القرد أأقعى

 من ذهبيا؛ ريشا وأأخرجت امحلام فراخ تاكثرت الأسود؛ النويب كتاب

 الطفل أأخرض؛ عودا مفه يف وميسك يتقافز اجلبيل الأرنب رأأيت بعيد

 .جديت حول مترح غزاةل يركب جارتنا بطن يف اكن اذلي
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 خمية اي وطن

 عىل يعيشون ابذلين حيتشد اذلي املقهيى يف الشاي يرشب           
 سطورها؛ حيفظ أأن اكد فهيا؛ جديد ل الصباح؛ جريدة يتصفح الهامش؛

 حيدق خالية؛ وظيفة جيد وعىس لعل املبوبة الإعالانت قراءة من ميل ل
 امرأأة تنام؛ ل مدينة شوارع يف وتروح تغدو أأمواج املارين؛ يف بعينيه
 من تعدل فتاة يفوهتا؛ أأن يوشك قطارا كأن وهترول اخلزب أأرغفة حتمل
 ميتلئ هاتف من اإل الفارغة حقيبهتا من صغرية مرأ ة أأخرجت قد زينهتا
 تتدثر تفاهة أأية مرمغة؛ تتقيأأ  التسكع، ليايل حتادهثم املعجبني؛ من بأ لف

 !هبا

 .ابلتصحر أأصيبت أأرض كام جاف رمح

 هراوات بأأايدهيم مقنعون رجال فزعا، فتثري تزجمر سوداء عرابت
 ابملوات؛ املصابة الأمكنة هيز رصاص دوي ماكن، لك يف ينترشون
 املقهيى يف املعلقة التلفاز شاشة ينظر وهتافات، متداخةل أأصوات
 أأردية يف تسكعوا اذلين مر هنا ابلوهن؛ تصاب الأش ياء الباهت؛
 جيول مثرية؛ أأغنيات جيري؛ النيل احلياة؛ قطرات يتسولون الظالم؛
 ذاببة تعاود بعيدا؛ ينظر معتاد؛ غري يشء العابرين؛ وجوه يف بعينيه
 هيشها مفه؛ فتدخل مرة لها يستسمل نفاايت؛ من كومة حتس به طنيهنا،
 يأأخذه الشاي، من بعضا يرتشف السأأم، ينتابه يديه؛ يف اليت ابلصحيفة
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 وهجا أأظهرت وقد ابلشمس يس تدئف طويل؛ ش توي يوم حيث اخلدر

 !للحياة أ خر

 علهيا؛ ينادون اخلزب أأرغفة أأذنيه؛ اإىل يترسب واهن صوت حوهل؛ يتلفت

 !الإنسان حييا وحده ابخلزب ليس ابلعيش؛ حيلمون هؤلء مهنم؛ يسخر

 !الضالل زمن يف حكامي اكن مك املس يح؛ مقوةل يتذكر

 وحضاها؟ للشمس أأزمنة أأخرى، مفردات هناك أأليست

 يفعل؟ ما ترى

 أأخذ يف يوما هؤلء يفلح قد عليه؛ اعتاد ذل رمغ مر؛ اخليبة طعم
 وقد جتمعوا الأول؛ اكنون هناية يف الربودة شديد الليل وجه؛ من قبضة
 يفنون عتيقة؛ بناية من أأخشاب بقااي أأحدمه حيمل للغد؛ انرا أأشعلوا
 تتجه امجلوع تتابع ابخلرس؛ مصابة أأحناء يف صداها يرتدد مجيةل؛ أأهازجي

 .امليدان صوب

 هؤلء؟ أأىت أأين من يستنكرها؛ املارين وجوه

 !نفسه يسأأل

 تكل "يتسلون دعهم" دامئا؛ الساخر ذل من غفةل يف ودلوا أأهنم يبدو
لهيم خرج السوس خنرها جشرة مثل الأثرية؛ مقولته  متقزمة شاشة عرب اإ

 .الوطن مثل
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 فيعلن بأأمرها حمك اذلي خيرج جوعهتم، تسد أأرغفة عن يبحثون اجلوعى
 يسخرون جعاف؛ بس بع احلواجز العابرين هؤلء يتوعد جديدة؛ وظائف
 الشوارع متوج موعدا، يس تجدي الأخرية، حلظاته يعيش الفرعون منه؛

 هتدر وأأانش يد، راايت تعلوه الأرحب، امليدان ينظر هيدر، بطوفان
 يبصق شفتهيا؛ تأ لكت الشاي أأكواب من مزيدا حيتيس برشا، الأصوات

 !ابمحلاقات متتلئ مدينة خلفي؛ ممر يف أأخرى يواقع لكب نزق، يف

ثبات يطالبه أأسود؛ قناع ذو يرلكه النوم، يف يأأخذ اخلدر؛ يعاوده  ابإ
 القناع ذو يصاب صفراء؛ ورقة خيرج سرتته؛ جيب يف يده حيرك الهوية؛
 الرسية العربة اإىل يقتاده عنف؛ يف هيزه وفاة؛ شهادة ابدلهشة؛ الأسود
 علهيم يهنالون الصفراء، الورقة حيملون غريه مئات امليدان؛ من قريبا

 !ابلعيص

 عصافري تتجمع والأزقة؛ واحلارات الشوارع العابرين أأمواج تتواصل
 من أأمواج الطرق مفرتق عند أأخرى؛ وراء صيحة تدوي خرضاء؛

 !هواء ونسمة خزب برغيف احلاملني

 ماكن، لك من أأمواج تتدافع الربد؛ يش تد ش توي؛ يوم هنار ينتصف
 حني راوده اذلي احلمل ماكن يف نفسه جيد احلواجز، العابرين تيار جيرفه
 ثوب فهيا نسج وقد اجلامعة هنا من قريبا لأمثاهل؛ تتسع احلياة اكنت
 اكن رمبا النيل؛ يف بنفسه أألقى وقد ادليب عبدامحليد يتذكر أأمانيه؛
 وكوبري الرساايت بني سكناه يتذكر س نواته؛ أأمجل الفقر اغتال يش هبه،
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 هل ماكان، هل توسع هل، ترتاقص اجلامعة ساعة اكنت جاء أأن يوم ثروت؛
 الزمن؟ يعود

 ميسك الباهتة؛ املقايه مقاعد عىل جيلس لن مجيةل؛ لوحة سريمس ساعهتا
 فتاته؛ يغازل حلوة؛ شعر بأأبيات يرتمن للصغار، حاكايته ويدون ابلقمل

 ميزق املقهورين؛ لأانت يتسمع امليدان !الأحالم تراقصه فىت س يعود
 بعيد؛ من يراها الأمل؛ عالمة يرمس للهواء؛ صدره يوسع الصفراء، الورقة

 . جديد من ودل املاكن هذا يف خمية؛ يبتين هل؛ تبتسم
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 اخلباز  شعبور

ليتين كنت رساما؛ ساعهتا اكنت لغة الألوان تعرب أأفضل من اي           

تكل احلروف اليت صارت بال مثن يف بالد حتتفي ابلغمي وختزتن الورد يف 

 رساديب العمتة.

أأجزاء حاكيتنا لتكون لوحة جعائبية؛ أأصوات مرعبة  عىل أأية حال تتداخل

تتناىه اإىل مسعي، واهنة لكهنا جتسد رعبا، مل تكف اجلدات عن تكل 

احلاكايت املوغةل يف املايض، يتداولن لك يوم واحدة مثل أأرغفة اخلباز 

 شعبور تس تقر يف معدة اجلوعى اذلين ل يش بعون.

ون تومض بريقا يف العمتة، خترج مثة ساقية تسكهنا القطط امحلراء، لها عي

تكل عند منتصف الليل تمتسح بأأرجل القادمني، يقال اإهنا تتطاول حىت 

ل تبلغ جحم بقرة الهنادوة؛ أأولئك قوم يعرفون ابلطيبة وبسطة اجلسم، 

يردون سائال ول خيذلون حمتاجا، الناس يف كفران حيتاطون مهنا، يعدون 

ليه، خيافون مهنا، جلها، رمغ أأهنا ل تتناول طألالسمك  عاما ول حتتاج اإ

حني كنت صغريا انزعتين نفيس أأن أأمسك بواحدة مهنا، حيلو اللعب هبا، 

حاكم،  ذا أأظلمت ادلنيا، خرجت أأمحل سةل، أأمسكهتا ابإ مكنت حىت اإ

أأخذت معي حبال وقناعا؛ حىت ل تعرفين أأهما، يف هذه الساعة ل يأأمن 

 الطفل عىل نفسه.
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ا تصدر صوات، جاءت واحدة انفرة شعرها، متيش تسللت كمنةل تدب دومن

عىل رجلهيا اخللفيتني، لها رأأس عزنة كبرية، أأذانها تتدليان تش هبان غطاء 

 ماعون كبري.

 متلكين الرعب؛ تشجعت، كيف لفىت أأن ختيفه قطة؟

حني اقرتبت مهنا، أأحاطتين برجلهيا الأماميتني، تقافزت مرسعة مرة أأمايم، 

ن خطرا حييط يب، رسدت يل جديت حاكية أأخرى من خلفي، يبدو أأ 

 لأانم:

رغيف خزب يمتدد لكام اقرتبت منه أأيدي اجلوعى، يتسلل الواحد مهنم من 

وراء أأخيه، حيشون بطوهنم بتكل الأرغفة الشهية قبل أأن يأأيت زمن اجلوع 

املنتظر، جيهزون لليةل املودل الكبرية، أأضواء ختتطف الأنظار، زينة يف لك 

ذل من أأبعد مسافة، فمثة مئذنة ضوؤها أأخرض كأمنا يه انحية، يبدو 

جبل يشعلون به انرا، الوايل جيهز قرصا كبريا، يرسق احلَرفية ويلقى هبم 

هناك، س يكون هناك سوق ملغين الراببة وأ خر للعبيد واثلث جتري فيه 

ل التجار والأرشاف، يتسارع الناس عند ديوان  اخليول، لن يدخهل اإ

 عن سلسةل نسب رشيف. الوقائع؛ يبحثون

تمكن عند بوابة املتويل قطط والكب، احلراس يرقبون العابرين بعيون ل 

تطرف؛ خيشون من حادث غري متوقع؛ ميالد ابنة حامك املدينة، جتار 

احللوى قدموا عرضا يغري فيس يل منه لعاب اجلوعى؛ ابعة أألعاب 

ا اللفة الأطفال خفضوا أأسعارمه، مراجيح مودل الس يدة أأم هامش فهي



108 
 

نه يعاين كثريا،  بنصف رايل، مل هيمت ابئع اخلزب بلك هذا الاحتفاء، اإ

الرغيف ل يقبل الاشرتاك يف الأعياد؛ اخلزب وحده ميلأ للجوعى بطوهنم، 

 يتجرعون رشبة ماء مث يزهون ابمحلد.

يبدو متعبا، ينام من الليل قليال، دليه واجبات ل بد أأن يؤدهيا؛ يس تطيع 

غنوا عن احللوى ولعب الأطفال، ل ميكن حدوث ذل الناس أأن يس ت 

نه ل يشعر بأأمهية  لصاحب اخلزب، جتمع جتار املدينة، وشوا به اإىل احلامك؛ اإ

 الاحتفاء بتكل املناس بة النادرة!

احنن ظهره؛ مخسني عاما ويزيد يشعل الفرن ابلفحم، تعلوه حدبة أأش به 

ثر رغيف، ت  تلقف بطون حبجر طاحونة الرىح، يدور رغيف يف اإ

اجملاورين يف الأزهر؛ درب الأتراك يفيض اإىل درب امجلامزي، والقلعة جسن 

يقف عىل اببه أأغوات يتوعدوهنم ابلعيص؛ يتلقوهنم بس ياط ترتك وشام 

 أأزرق عىل أأجساد املنفيني يف دروب احملروسة.

ليه احلضور، مل يأأت بعد،  انهتزها فرصة لينظر أأهيم أأكرث نفعا، طلب اإ

نه هيزأأ بتقاليد مولان، يتكرب؛ يبدو مصااب مبرض  زادت شاكية ال خرين؛ اإ

ليه  العظمة، أأرسها احلامك يف نفسه، يشعر مبرارة ل تنهتيي، توسوس اإ

زوجته: أأصدر أأمرا ابس تدعائه مربوطا يف حصان ادلورية، حافيا أأو حىت 

 عرايان؛ فالناس هنا تتساءل: هل صار اخلباز حامك املدينة؟

الوشاايت، يتحدث عن أأثرها علهيم، يتناقلون شائعة: أأخذ يفكر يف تكل 

اخلباز حيتال ليغري جمرى الهنر؛ يعد لهذا الأمر منذ س نوات، خيدعنا 
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بصنعته تكل؛ يوجد رسداب خفي يبدأأ من خزانة ادلقيق وينهتيي عند 

مدخل الصحراء، يس تخدم لتكل املهمة البدو والغجر، يبدوان متحاربني 

جل هدف غامض، يطوف مبدينتا ألاوانن يف الظاهر؛ عكس هذا يتع

شعبور الساحر؛ جيمع أأخبار احلامك؛ يتعرف عىل موضع الضعف يف جمرى 

 العيون، خيفي أأوراقا وأأقالما يف عاممته.

أأخذت احلادثة تس يطر عىل أأذهان ساكن احلارات القريبة من بوابة 

هية؛ املتويل؛ لك يوم خيرج اخلباز اإىل الهنر يأأيت ابملاء ليعجن أأرغفة ش 

ترتاقص يف أأفواه اجلوعى؛ متدمه بطاقة احلياة، يفرحون هبا؛ جتعل بطوهنم 

ممتلئة؛ يتجرعون املاء، يتناقص الهنر لك يوم شربا؛ فالسامء مل تأأت مبطر 

جديد، ابعة احللوى يش تكون من بوار سلعهتم؛ ل حاجة لساكن حارة 

يشء مهنا؛ املغربلني أأو الرسوجية بل ول درب الهوى حىت درب سعادة ب

قامة موادل   هل البيت؛ فالهنر يف خطر!ألمنع احلامك اإ

صار شعبور ذل الامنم اذلي يتسمع الأخبار، يضع أأذنه حيث يمكن حتت 

نوافذ البيوت؛ فاملدينة أأش به ببدلة تتجاور، احلامك يشغل لك شعبور ممزق 

 الثياب، تبدو رايلته صنبور يدفع ابملاء من سبيل أأم عباس، تتقافز قرود

 اجلبالية املؤدية اإىل اجلبل الأمحر.

يامتيل شعبور يف نوايح احملروسة، هل شارب يقف عليه الصقر، تتدىل من 

رقبته "مخسة ومخيسة"؛ أأذنه المين مثقوبة؛ يقولون: أأمه مل يعش لها 

أأولد، جاءت به قوهما يف أأمشري؛ اكنت ليةل شديدة الرحي، اش تعل فرن 
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قطة سوداء لها ذيل طويل، زارها يف اخلباز س بعة أأايم، خرجت منه 

املنام هاتف؛ أأمسيه شعبورا، هل رس ابتع، صنع اخلباز فطرية حمشوة 

ابمحلام، شعبور ل أأب هل، معاذ هللا أأن تكون محلت به من ابب خفي؛ 

جهرها أأبوه، اكنت قطعة حفم تنتقل من بيت اإىل أ خر؛ توارث شعبور عهنا 

ل   يه.زيغة العيون، والوشاية مبن أأحسن اإ

وسوس شعبور حلامك املدينة؛ مقتكل يف رغيف خملوط بدم سلحفاة جعوز، 

 أأرسل يف أأحناء املدينة أأقتلوا لك سلحفاة أأو ادفعوا به يف فرن اخلباز.

بنت احلامك ممسوسة، جعز جن سلامين أأن يداوهيا؛ شائعة أأطلقها شعبور؛ 

رقصة بنت حلوة، خدها تفاح أأمحر، شعرها يس بح يف النيل، يامتوج يف 

صبع املوز، كيف لشعبور الامنم أأن يدخل  مشس الأصيل، جيدها أأش به ابإ

 القرص؟

 !أأدار حيةل وراء أأخرى...
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 جناية  نزار

يف حلظة ل أأتذكرها كنت هنا، مضت الأايم ول أأجد مربرا            

للحديث عن أأش ياء صارت ابهتة؛ غامت ذاكريت، الأمر الوحيد اذلي 

أأثر اجلرح عىل جسدي، خطوط تركها سوط اجلالد يدفع يب للقمل هو 

اذلي ل يرمح عىل ظهري؛ بصقته يف وهجيي؛ يوم أأن اقتادوين يف ظلمة 

الليل اذلي فقد مقره، حرشت مع أ خرين؛ يبدو أأنين ارتكبت جناية ل 

تغتفر؛ يف تكل العلبة من الصفيح تداخل جسدي، حمشوة مبسامري تركت 

فنة يف ركهنا القيص، ميوت املرء لك اثنية، معدا لتنغرس يف قليب، راحئة ع 

 أأين أأان ل أأدري؟

 اإىل أأية وهجة يسريون يب؟

انهتت صليت ابلعامل اذلي اكن من دقائق يضج ابحلياة؛ أأان ال ن مس تلب 

 الإرادة، مطوق بقيد حديدي.

حاولت أأن أأس تعيد بضعة أ ايت تواسيين، دعوت هللا أأن يفرج مهي؛ يف 

اتهئا، يفقد امسه وهويته، متوت دليه الرغبة، يتحول هذه احلاةل يبقى املرء 

اإىل ورقة ذابةل؛ بل حرشة تداس ابلأحذية السوداء كام قلوهبم الغليظة، 

أأخذت أأس تحرض ما يظن أأنه جرمية؛ كنت دامئا مطيعا، ل لسان يل، بل 

تركهتم خيتارون امسي وتنازلت عن هوييت لأجل أأن يرضوا عين، يوم أأن 

أأرسعت اإىل أأيب أأن يأأذن يل ابلتفكري فهيا، مل يسمح يل، هفا قليب بفتاة؛ 

اختار يل أأخرى، مثل خناق كريه اكنت، حىت رغبيت يف ليةل مخملية تبدأأ 
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شارة منه، يه من ختتار يل ثيايب، ظلت هكذا أ مرة انهية، ارتضيت  ابإ

 اخلنوع، نسيت رجوليت يف زمحة اذلل واملهانة.

لكن الهوان مييت الفحوةل؛ ختيلوا كنت أأصلح لأن أأجنب أألف طفل؛ 

يبقي الأسد عنينا، متردت عيل، مفا املرأأة اإل سطوة رجل وحفوةل ذكر؛ وأأان 

ميت اجلسد مضيع الهوية، يسخر مين أأطفال الشوارع، تعبث بلحييت 

بنات الغجر؛ ل قمية لش به رجل كام ل جدوى من جسده العليل؛ تذكرت 

ب صاحل رائعا حني وصف بنت حمجوب تكل املرأأة الفحل، مك اكن الطي

مرصع اذلكور بني خفذهيا، ل داعي لتكل احلاكية؛ مفومس الهجرة مرشع 

 الأبواب، تبا ملن أأمات يف اذلكورة وجعلين اكلقرد العجوز.

 لكن لك هذا ل جيعلهم يسطون يب!

رمبا وىش يب أأحد هؤلء اذلين يلعقون الأحذية؛ فرمغ اخلنوع اذلي عش ته 

، مل أأجرب طعم حذاء مدير العمل؛ سبب هذا أأن واذلل اذلي ملأ نفيس

لساين قصري جدا ل ميتد حىت رشاشف نعهل، حولت وهجيت اإىل صورة 

الس يد الكبري حيث واهجة املبن ادلائري اذلي ميتد اإىل نصف املدينة الىت 

ذا مل أأفعل  ليه ابلتحية عند مروري من البوابة املمغنطة؛ اإ نعمل هبا، أأشري اإ

نه قرار س يادي ل دخل للصغارخيصم من راتيب ح وأأان  -افز الانامتء؛ اإ

القرار أأو حىت التفكري فيه، وأأما النصف  مبناقشة -بطبيعة وضعي أأحدمه

املتبقي فهو شارات املرور اليت متنع العابرين من اجتياز السور العايل 

حيث يسكن الس يد، ل حيةل يل يف ذل، وىش يب هذا الغادر؛ يب 
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كراهية ملقام الإدارة العليا، تقول أأورايق املهنية : جييد التفكري يف أأكرث من 

رفت هتمة أأخرى؛ كيف ملن يعيش يف مدينة الس يد موضوع؛ وتكل فامي ع

 عايل املقام بأأن ميتكل تفكريا؟

أأحد الوشاة قلب حروف اللكمة؛ رمغ أأنين ل أأطيل حلييت، ثيايب اليت ل 

أأمتكل غريها تقلصت اإىل الركبة، بل ل أأحسن الصالة؛ أأردد أ ايت الثناء 

 أأن يظن به لك واذلكر مبحامد مس ئول الإدارة العمومية؛ كيف يكون ملثيل

 هذا؟

يبدو أأن سبب حرشي يف هذه العربة غري ما تبادر اإىل عقيل املصاب 

نه ابئع اجلرائد حني سأألته عن جمةل تلهب مشاعري ادلفينة؛  ابلرهق، اإ

أأبيات شعر حمشورة داخل أأوراقها، لك زماليئ يرفعون عقريهتم هبا يف 

زوجيت: جرب؛ ليتين اس متعت لنصيحة ألوجه الفاتنات؛ هفت نفيس 

اإايك أأن تنظر اإىل أأخرى؛ وضعت منديال ليجذب عطر زميليت؛ ل أأدري 

 مل وىش يب ابئع اجلرائد؟

ال ن تذكرت، سأألته عن ديوان نزار قباين؛ صار هيذي مكن دلغته حية؛ 

وشعره ممنوع بقرار من أأحصاب اللحى -كأنين سأألته عن قصيدته املمنوعة 

يون بلقيس؛ مل يدر يف ذهين أأنه عرفته يتأأوه من ع  -أأو من ميلكون العصا

 مغضوب عليه.

بلغت يب احلرية لك طريق، أأيب وزوجيت ونزار، غري معقول أأن ييش يب 

نين مهتم؛ بأأن الس يد عايل املقام ل أأقدم  ليه؛ اإ لك هؤلء، مثة أأمر مل أأفطن اإ
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هل واجب التكرمة حني يأأيت طيفه يف منايم، حجود ونكران يعطل مسرية 

وشت يب؛ حني أأخربهتا يف ورقة أأودعهتا حقيبهتا أأهنا  العمل، زميليت من

 دامئا تزورين يف أأحاليم؛ مك كنت ساذجا!
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 املوىت يركبون القطارات

ليةل أأمس مل أأمن مبا فيه الكفاية؛ تداخل رشيط الهنار متتابعا؛           

يف مثقل أأان ببعض الرتهات تتناوش ين، مثة حمل زراين طيفه: الأموات 

خصب اس متر قروان عدة؛ فهمت هذا من التارخي املدون أأسفل لك 

حدث، ولعهل متواجد يف ذل القيد احلديدي اذلي يثقلهم، يأأتون مقرتنني 

يف سلسةل يرتاصون فهيا مكرهني؛ أأريت قوما ينتعلون يف أأرجلهم جلود 

الغزلن وأ خرين بعيون واحدة، نساء تتدىل من رقاهبن متامئ ذهبية هبا 

ف جعيبة، يعلقهنا خش ية أأن يأأيت ساحر فيفسد علهين الليايل الىت حرو

ترتاقص فهيا النجوم ومن مث تنتفخ بطوهنن جمددا، ل حتلو لهن معيشة بغري 

تكل الزغاليل تسكن يف أأعشاش حيرس هنا، مل يفزعين غري امرأأة تقف 

وحيدة تبدو مشقوقة اإىل نصفني يتباعدان ويقرتابن لكام ظهرت مسكة 

ل به انقوس حنايس يش به ذل املنصوب يف برج الكنيسة العتيقة ذات ذي

أأمام احملطة الىت بنيت يف زمن امللكة فيكتوراي، اندرا ما تتوقف فهيا 

القطارات، رمبا اكنت عاقرا، اش تاقت أأن يلتقم ثديهيا أأحد هؤلء الأبرار 

ومن مث يلتحم جسدها من جديد، سأألت الناظر العجوز مل ل ينتظر 

هنا؟ ومن مث يغادرون اإىل املدينة اليت تضاء بأأمعدة اإانرة تش به الناس 

 أأضواؤها أألوان الطيف الس بعة؟

حاول ذل العجوز أأن يرشح يل سبب ذل، أأومأأ برأأسه انحية املقابر 

 املكدسة بعظام الأجداد؛ مل أأفهم شيئا.
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حىت هذا العجوز اكن ميسك بفأأس تصدر أأنينا لكام لمست أأرضية احملطة 

رة، مثة مغارة توصل بني الرصيف ومدخل املقربة العتيقة؛ يقف عند املهجو 

بوابهتا رجل أأشيب طالت حليته حىت اقرتبت من ركبتيه، جواره تةل من 

أأوراق مل تتناثر، ليلكم  أأحدا ليس دليه وقت ليضيعه يف حيك ل جدوى 

 منه.

يأأيت طفل، يقال اإن الرجل ذا الشيب مل يعد منشغال بتدوين بطاقات 

الصغار، ميسك ببالونة تنتفخ حىت تسع املاكن؛ ل تنفجر بل تتسلل مهنا 

أأقالم ورماح وس ياط وبضعة أأش ياء غريبة، س يوف وقنينات هبا سائل 

يقطر محرة، رقاب بال رؤوس، أأيد مرتاصة جبوار أأشالء جمهوةل. أأس تدير 

هجة الميني تلوح يل مئذنة يعلوها هالل لكنه غري مكمتل، يتلو الش يخ 

ت تس تدر دمعي يتناىه اإىل أأذين قول املس يح عليه السالم يف سورة أ اي

مرمي "وابرا بوادليت ومل جيعلين جبارا شقيا" أأرسع انحية انظر احملطة اليت 

مل تعد هبا غري أأسقف خشبية تش به حطام معركة تدور يف ظالم الليل، 

زي تكل الألواح اخلشبية تسكهنا أأرساب من الغرابن؛ عند املنحن جشرة مج

 معالقة تلتف حول ساقها أأفعى ذات حفيح.

تأأيت طائرة تش به البومة العجوز اليت تسكن بيت جاران اذلي يقارب 

الامثنني، يعيش وحده بعدما ارحتلت زوجته، حيتفظ يف ركن من جحرته 

بصورة تذكره هبا، تلقي تكل الطائرة البومة بقطع صغرية من أأجساد هؤلء 

 م.ومه يرضعون من أأثداء أأهماهت
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مىض وقت ليس ابلقليل، دخلت قافةل مكدسة ببطاقات هوية جعيبة؛ 

جعز الرجل ذو الشيب أأن يدون أأرقام اذلين يف التوابيت اخلشبية، اكتفى 

بأأن يثبت ساعة دخولها، ايهل من رجل بال قلب،! ل تصدر عنه أأية 

 اإشارة تدل عىل حالته النفس ية.

ملقربة العتيقة اكن جرس قبل أأن مييض اإىل اجلهة اليرسى من بوابة ا

هنا  الكنيسة العتيقة يدق يف فزع؛ لقد حومت طائرة غريبة فوق سقفها اإ

تلقي بقطع متناثرة من قصاصات أأوراق؛ يف ليةل العيد اكن هؤلء الصغار 

 يش هتون احلليب.

يرمسون بأأقالهمم الرصاص لوحات مجيةل؛ عصفور يغرد وزهرة أأحقوان 

شدو فريوز بصوهتا اذلي يقطر حزان" تامتيل مثقةل بقطرات الندى؛ ت 

 وعىل الأرض السالم"

 غري أأن ثعلبا ماكرا يظهر يف اخللفية.

عرفت يف هذه اللحظة ملاذا مل يعد القطار يتوقف يف حمطته، اإهنم 

يتسللون يف خفاء حني ينتقل الرجل الأشيب من هجة البوابة اإىل 

اخملصصة  الأخرى، دلهيم وسائل ماكرة يف التعرف عىل خطوط السري

 لهؤلء اذلين يسكنون املدينة احملرمة.

 

 



118 
 

قتب أأبو املنيس حارة  

 فوق جوالا حيمل حدبة، هل الأسود، قناعه وراء ىيتخف رجل مر        

 زرقاء، بأألوان مزركشة ثعبان بيضة المين عينه امحلرة، شديد وهجه ظهره؛

 من ينسدل شعره بغرابة، تيش خفلقته اليرسى؛ اجلهة من مسدود أأنفه

 احلارة أأطفال أأعرج، حامرا يسحب هل، ذيل ل لكب يتبعه بيضاء، عاممة

 .وراءه، ما يدرون ل

 الزراعية، سكة اإىل العمياء شارع من وراءه، ميشون حال أأية عىل لكهنم

 حاكايت قتب أأبو املنيس جراب يف أأن يدرون ل و يلعبون متنافرة كتل

 .وحاكايت

 خرجه يف الأطفال خيفي الليل، يدخل حني به صغارهن الأهمات ختوف

 .احلارة وراء التةل انر عىل حلوهمم يشوي مث ومن

 جودلا مع يتعاون غامض رجل أأنه أأو كبري لص أأنه يقسمون الكبار بعض

 يف س يدان"البقر حبر مدرسة" أأطفال لنب رشبت اليت العجوز تكل مائري

نه:  يقول الكتاب  . هللا أأولياء من ويل اإ

 النساء أأن رمغ البنات؛ شعر حلوى يببيع البوص، من صنعه بناي ينامغ

 ساقه القدر أأن يبدو اخلريف؛ جاء منذ يدلن مل قتب أأبو املنيس حارة يف

 لك يعرف صار املغريب أأن والأجعب ابلضمور املهدد املاكن هذا اإىل
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 خيزتنه ما الشهرية، عادهتا تأأتهيا ومن نساءها بأأهماهتم، ساكهنا احلارة؛

 اإن قيل س يكون؛ ما وقائع به مسطور كتاب دليه الأسود، لليوم التجار

 طرف من الفتيات يشدون القدمية احلفرة جوف يف يقبعون اذلين اجلن

 علهيا تزنو مث ومن الأبقار به متر احلارة، طرف يف مزنو ماكن مثة ثياهبن،

 .املساء ساعة الفحول

 أأبو املنيس حفارة العطنة، الرواحئ ذات احلجرات يف يدور ما يعرف نهألو

 تؤذن ل محراء؛ ثيااب يرتدين النسوة تكتحل البدر ليةل يف كزن؛ حتهتا قتب

 وحدها هذا، ترى أأن تس تحي السفاح، ساعة تغيب املالئكة ادليكة؛

 .احلارة ساكن عىل تتسىل مث ومن الرشور تدبر الش ياطني

 أأن تش هتيي رسبه؛ يف متيش تبعته حسره؛ أأذنهيا يف أألقى امرأأة؛ املغريب غازل

 ينفع ل اذلكر، خصية تضمر اجلدب زمن يف بالنسب؛ أأبوه اكن ولو تدل

 .حبر يروي ول جحر

 تزامح خاوية، احلجرات صارت قتب؛ أأبو املنيس حارة يف خربها شاع

 ابطهنا، من خترج أأصوات تتبعه بعصاه، الأرض يرضب املغريب، رسب

: حيل هلم الغرابء، احلارة يأأيت تلبسه؛ اذلي املارد رس هبا العصا أأن حيىك

 خينت اللوايت دسوق جغر من امرأأة حصاوي؛ حامر عىل القادم ادلجاج ابئع

 لك يف يساوم" الرواببكيا"اتجر الفرن؛ برماد دماءهن ويكمتن البنات
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 حتبل املبارك؛ احلجر املرأأة ابعت ماعوان، ول اباب احلارة يف يرتك ل يشء،

 .مرات س بع فوقه ختطو من

 رمح الغرب؛ من جاءها لذلي حفال أأقام رسيعا؛ ذاكرهتا تفقد حارة نألو

  -النس يان احلارة تكل أ فة -منه تعمل عرفه من لك ليت -الويل الش يخ هللا

 ابلبيضة يلعب الظهور، ويعلو الأكتاف سريكب قادما أأن اندى ما كثريا

 تلكس اليت املرأأة أأن أأثبت املواليد؛ جسل من سطرا حما لقد واحلجر،

 بعثته الإلهية العناية أأن أأشاع بل هبية، طلعة هل ودل، ذات اكنت مبيضها

 ذهب، من وأأخرى فضة من طوبة دارا؛ قتب أأبو املنيس حارة يف ليبين

 رحي جاءهتم وحني الليل ظلمة يف أ ابؤمه؛ ترك ما يسلهبم أأنه يدرون ل

 ديدان ترسح السوس، سكهنا اليت الأبواب وراء ختش بوا عاصف،

 املصيبة؛ تكون ما أأشد مظلمة، أأرسة يف خيادعهم تدلل؛ يف مترح بطوهنم

 !جحرته يف خيادن وغدا الزوج حيرس أأن

 وحارة الومه، لرؤية املتشوفني لعاب يس يل زيفا، حامةل الوشاايت جترى

 يوما، يش بع لن اذلي الفرن اإىل امحلام بأأفراخ تريم قتب أأبو املتيس

 اليت املغارة جوف يف ملجأأ  عن تبحث الفزع، اصاهبا الرحي هبت لكام

 ينظروهنا ختادعهم، صورة البحر ش يطان ليةل لك يرمس احليات، تسكهنا

 .خمادعهم اإىل ادلود زحف وقد خدر يف فينامون
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 تقوى نور، ينبثق املغارة ساكن هللا ويل بثوب مترسبال يكون رمبا ما يوما

 أأبو املنيس يكون لن طبعا احلارة امس تغري ؛ الوهن وخترج القلوب تكل

 !قتب
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 !احلس ناء شريين

 الطعام حيتاج امخلول؛ يس تدعى فالش تاء مبكرا؛ انم كعادته           

 يف صعب هذا لك اجلوعى، بطون منه فتس تديفء دخانه ينفث واحلساء

 أأن من املطر مينعهم والباعة الكساد تعاين الأسواق حيث احلروب زمن

 .الأرض يفرتشوا

 مثل حياته من مشاهد تتابعت عينيه، يغمض أأن وحاول ذراعه توسد

 مع عراك يف كأهنا الرحي تدوي اذلكرايت، قناة تعرضه سيامنيئ رشيط

 أأنينه، يصدر هنا يشء لك وجزية؛ فرتة منذ صاحهبا مات اليت الأجشار

 .ال خرة ادلار وسكن عامله؛ غادر طيب عىل تذرف دموع املطر قطرات

 حبروب تتوعد السموم رحي حوهل، من ميور اذلي الصخب اإىل انرصف

 !دموع ول حزن مطر، ول رحي جعفاء، س نة هذه أأن يبدو ورصاعات،

 هذا؟ عامل أأي

 وظهره س نده ارحتل املوت؛ وحشة يعاين جحرته، جدران الربد يرضب

 .عليه يتساند اكن اذلي اذلراع ذبل به، حيمتي اكن اذلي

 علهيا؟ يتوكأ  بعده من يتمية، وحيدة عصاته بقيت
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هنا  أأبيه قلب افتقد الأفاعي، فهيا وتنترش احلروب رىح تديرها س نة اإ

 .ابحلب ميتيلء اكن اذلي

 يتصفحه كتاب به، ويس تديفء حيتس يه الشاي من كوب لغري به حاجة ل

 يغلفه حوار يف معه ويشاغب الكساىل هؤلء أأحد صفحة يدخل وقد

 يلهتم غول الأزرق الفضاء الفضاء ذل الفراغ؛ وقت به يقتل اذلي الرتف

 فيه ينئ قبو ظالم اإىل احلجرة فتس تحيل الكهرابء زر يضغط العمر، لك

 !الليل

 مفها؛ يف احلروف ترتاقص الأخبار؛ نرشة مذيعة صوت أأذنه اإىل يتناىه

 أأمريكية طائرة موتسارت؛ س ميفونية تش به موس يقية قطعة تعزف أأهنا يبدو

 ل خسرية  شهيته وتثري حضك ينتابه ابخلطريين؛ تصفهم ما أأحد تصطاد

هنا لها؛ مربر  العام مطلع مع قميهتا فقدت اليت الأش ياء من تتخلص اإ

 .اجلديد

 اللكبني ونباح القطط ومواء الأجشار خصب أأخرى، مرة الكسل به يستبد

 حوهل؛ يدور ملا مربرا يس تدعي أأن حياول جمددا، يرتاىخ هذا لك جعهل

نه ليشء  تنعقد ليس تطيع؛ لكنه جمددا، يتناوم ينهتيي، ما رسعان نزق اإ

 جتيد ول الالكم حتسن ل املدرسة؛ يف زميلته وبني بيهنا مقارنة ذهنه يف
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 طيبة لكهنا الفصول؛ بني تتحدرج برشي حلم كتةل احلروف؛ خمارج

 .القلب

 مفردات من غريبة بأأنواع وأ تية بعبارات انطقة املذيعة مفردات تتواىل

 نظرات العسكرية؛ القواعد اإحدى يف خترجت أأهنا يبدو الرش؛ أ لت

 خطة تكل تكون رمبا املشاهدين؛ عقول ورسقة جسدها وقوام عينهيا

 .أأمثاهل عىل لتس يطر ماكرة

 يف يغرق أأن يريد العامثنيل أأن يبدو احلروب؛ من الرابع اجليل أأدوات هذه

 حني الصحراء ثعلب روميل اجلرنال من يتعظ مل العظمي؛ البحر حبر

 .العلمني افرتس ته

 صوت من يش مت ادلولية؛ الرصاعات يف خبري من مداخةل القناة شاشة عرب

هنا ماكرا؛ حقدا املذيعة  يرتبصون بالدان؛ هللا محى خرااب؛ ترى أأن تش هتيي اإ

 !وحدودا هنرا هبا

 يكتب أأن فكرة؛ ذهنه يف دارت ادلايفء؛ غطائه حتت من خيرج أأن حاول

 ل: علهيا س يكتب قريته؛ يف جشرة أأعىل عىل الصباح يف ويعلقها كبرية لفتة

 !املذيعة تشاهدوا
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 س ترتاقص هبا؛ س تفرح وحدها العصافري أأن مؤكد الفكرة؛ لتكل اسرتاح

 طرابلس اإىل الإنكشارية جنود اإرسال عن العامثنيل س ميتنع هل ترى فوقها؛

 الغرب؟

 يرتاقص جوعى؛ الفقراء ويذرون اخلزب أأرغفة يرسقون اذلين هؤلء يكره مك

 .جمددا احلس ناء املذيعة معصم يف اذلهب

 قدلت وقد زوجته تأأتيه املاء؛ كوب يطلب صعبة؛ درجة به العطش يبلغ

 !خري عىل تصبحون احلس ناء؛ تكل صوت
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 ملح اي انمع

 وجود ل املارة، وجوه الصيف يلفح تتابع، يف الصوت يرن           

 تالل وراء املزنوي بيته مغادرة يف يفكر ل حىت بل يومني، ابن لرصخي

 املاء بركة من وتعب تلهث الضاةل السكك الكب حىت والفقر، اخلوف

 اإهنم: حاكايت تقال ماؤها، يتجدد مل أأعوام منذ فيضان، مثة اكن الصفراء،

:  جديت متمية هذه لحقا؛ اخلريات س تأأيت النوبة، بالد عند عاليا سدا بنوا

 رس وراءه حال، أأية عىل يأأيت لكنه العيد، أأحضية بدم خملوط مبتور كف

 يف الش يخ لكامت هذه مبكرا، اجلنة يدخلون الفقراء حاكية، بأألف يغلفه

 السامء أأبواب تزدمح بساكنه، املاكن يتوقف حني شعبان، من النصف ليةل

 معدا؛ املسكوكة الأزقة جيتاز احلارة، جيوب يوم لك أأراه املبهتلني، بأأدعية

 تلفح عناء، الصيف يف وللعرق امللح، جوال حيمل سد، بباب تنهتيي

 من ترى الاكسدة؛ بضاعته عىل ينادي أأن اإىل احلاجة تدفعه النار، وهجه

 !ملح اي مصلح اي: رهقا احلياة امتلأت وقد الضن يشرتى

 أأزرق بكساء املغطى ذل أأان كنت اذلرة أأعواد ظل مثل تبعته صغريا

 شفتهيا يقبل احملروسة، حيب يهتادى اكن يوم النيل مثل

 بقرة حليب مثل حلوة بيضاء يد خترج مرشعة، نصف انفذة اإىل ينظر

 الفيض ابخلرز مطرزة حواش يه زاهية، أألوان به هيفو منديل جدي،

 .الالمع
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 !ملح اي مصلح ومرة، مرة ينادي

: بصوته ينامغ دلل، يف تامتيل خزف، من وعاء حتمل الظهرية، وجه يف تأأيت

 !ملح اي انمع

 .مشيهتا يف ترتاقص

 عطىش، عيون حتدق والهة، مههامت خترج رصيرها، احلارة أأبواب تصدر

 اخلوف، أأخرهجا وقد جعوز صوت يأأيت حارقة، قطرات العرق ينساب

 ريقها، تبتلع تامتسك، خطواهتا، الرتاب يف تدوي بعصاها، الأرض ترضب

 .هراب تلوذ

 قروشه، تتناثر نقوده، كيس منه يسقط الناحية، يف جيرى ملحه، يرتك

 :بلكامته نلهو وراءه، جنري

 ملح اي مصلح

 !ملح اي انمع

 !الندى غازهل وقد الأمحر الورد مثل خداها، يتورد

 يأأىت ونلعب، جنري نظل البنات، أأمجل بل حلوة، عاما، عرشين ابنة

 لقد العفاريت، من أ منة فاحلارة الليل، طوال نسهر بلكامته، نلهو رمضان
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 يف مولان قال هكذا املرصي؛ القطار قضيب من أأكرب بسلسةل ربطها

 0الكتاب

 !ثوم تزرع الكوم وراء رمضان أأم

 .الطري والعيش اتسحري،ابجلرجري قويم رمضان أأم اي خاةل اي

نه اجلنية؛ خترج لن الهنر، ضفة عند التعب هيدان حني نتجمع  شهر اإ

 .ليال القمر وتغازل ابلهنار، تصوم مبارك،

 حراكته، نقدل امللح، ابئع حاكية نتذكر الصغرية، ابلأسامك منسك املاء، نزنل

 . تلهو اخلرضاء اجلنة عصافري أأخرجت السامء أأن لو كام تضحك

نه عصاه، حامال يأأيت بعيد من  أألفاظه تتابع بنا، ميسك رمضان، يعرف ل اإ

 نظل نسكت، ل لكننا احلارة، يف جنري الفرئان، سكنته الس باخ كوم مثل

 ملح اي مصلح: نغين

 !ملح اي معان

 الثوب أأرتدي حنني؛ للعب يب أ خر، وراء واحدا شهرا، أأربعون مىض

 !ال ن؟ يه أأين ترى تدب، سايق أأطلق رسوال، بال الأزرق

 اخلدين؟ محراء تزال أأما
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 حبيت مثل اكان ثدايها، مضر الشاة، صوف مثل جمعدا صار امللح أأن يبدو

 .مبلوحته البحر ابتلعه منديلها متزق الرمان،

 .بالدي انطفأأت

 الرحي تذروها احلطب أأعواد مثل الطري، اخلزب تأألك عادت ما رمضان أأم

 .ماكن لك
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 منوذج نقدي
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د غَوايةُ   الرس 

ة  منوذجاً  شعبان لس ي د!« َملح اي انمع،» قص 

 العنوان ظالل يف (1)

ها الس يف وقع من أأشدَّ  اللكمة وقعُ  يُصبح حني ه، وحدُّ  تُسعف وحني حدُّ

مز نصوصه يف الأديب يلوذ املَلَكة؛ وتفيض الُقدرة  واملواربة والغموض ابلر 

 الوعيَ  خشصي اً  أمُس يه ما أأو شعور، الال ذل يف ُمحاكياً  القارئ، وخماتةل

 اس تعالنه عن ُممتعاً  بديالً  النص   غَواية فتكون للقارئ، العميق

 ..ومبارَشته

ا نعم، هن   اإمالل، دون ومتعة وَضالل، غي   ثوب يف ُرشد الرسد، غَواية اإ

ن ، من ليشء القارئ اس تفز ت واإ  حالَ  يصلُ  انفع، مأأنوس كد   لكن ه الكد 

 ختطر ل قد ش ىت   فُهوم عىل ابلنص   وينفسحُ  بعيد، من ولو ابلقاص   القارئ

 .ذل من الصممي يف والنقد ورسالته، الأدب هنا والراحبُ  ببال، لاكتبه

 انشغالً  الأصل عن فنتيه الرئيس، العنوان عن بعيداً  نذهب ل وحىت  

ر أأن بُد   ل فيه؛ واس تغراقاً  ابلفرع  يف وضياعاً  ت هياً  البعُض  يراه ما أأن هنا نُقر 

اد نصوص  احلقيقة يف هو شعبان، س ي د أأديبنا مثل من املعارصين الرسُّ 

 مجيعًا، نعرف ما واملرحةل.. العرص ومتطلباُت  املرحةل، أأغاللُ : حتت مه مهنج

قلميي اً  حملي اً  يقاعه عىل نلهث ما والعرص ودولي ًا، وعربي اً  واإ  .اخلاطف اإ
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 القص   يف القدمية املدرسة عباءة من خيرج أأن القاص   عىل حُيمت   أأولئك لك  

 ووصولً  أأوًل، والإمتاع للجذب قصداً  املرحةل، ويُوامئ العرص حُيايك ما اإىل

 .اثنياً  والبالغ التأأثري اإىل

 ..بيان من يأأيت فامي َمصاديقة س نعرف ما وهو

ة الأدبي ة الأنواع تداخل أأن   اإىل امللح ة الإشارة مع  الأدب سامت من مس 

د واس تعار الشعر، يف والقافية الوزن مُه ش ما بعد املُعارص،  الكثري الرسَّ

عري ة، وتلب س الشعر لُغة من  .شعبان رسد يف أأصيلتان مستان وهام ابلش 

 بعد ويه معومًا، الرسد غَواية: أأمرين عىل شاهد خريُ !« َملح اي انمع،»و

 .املفو ض وسفرُيه شعبان رسد عىل شاهد   خريُ 

ه النص   حق   من أأجد كهذا، نص    يدي بني ه   من يُقرأأ  أأن وانص    وجوه 

رته، من بعضاً  وهيتك نفسه، من شيئاً  لُيعطيَ  مجيعًا؛  الغَواية فتكونُ  س 

صتنا عىل حدييث سأأجعل ذل، أأجل من. املتعة وتكون  نقاط، يف هذه ق 

مُت  ملا تشهد أأن أأرجو اً  قد   .وحوهلَ  الرئيس العنوان رمس حتت تو 
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 النص   انامتء يف (2)

 اذلي العبيث   العجائيب   الأدب حدودَ  -شعبان نتاج أأكرثُ  وكذا- النصُّ  ميَسُّ 

 يس تفز   ابمتياز، نقدي   أأدب وهو اكفاك، فرانز الأملاين  -الچييك   الأديب فتقه

امً  ُمحاةل، بتخي الت الواقع  ..الامشزئاز حدَّ  واجملمتع اذلات احنرافات   ُمضخ 

 مبا امللتوية اكفاك وخشصي ة خشصيته بني تُباين بشعبان معرفيت أأن   ومع

 الاجتاه هذا يُزاول شعبان أأن   اإل الطفوةل، يف وعسف قهر من عانت

؛ النتاج داخل نقدي   مكهنج الأديب    اس تفزاز عن ابلنص   لينأأى الأديب 

 .واجملمتع اذلات يف ما أأبشع يرُبز أأن ه مع الواقع،

 بدم خملوط مبتور كف  : جديت متمية هذه: »الأقصوصة هذه يف لقوهل انظر

 .«العيد أحُضية

 لها بيضاء ورقة أأعطتين: »ذاته الس ياق يف أ خر مثال ،«َمدد» قصته ومن

داُده القمل لكنَّ  خرضاء، حواش  خيتال اختفى، حبرف؛ مهمت لُكَّام أأمحر، م 

 ..«احلديد ابب عند ش يطان  

 .والعبثي ة العجائبي ة يف اس تغراق دون ذل لك  
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 العريب   الرسد عبقري   ملدرسة ينمتي شعبان رسد أأن   أأعتقد اثنية، هجة من

 ويف وصفه، ودق ة لُغته، وعلو   رسده، سالسة يف صاحل الطي ب املرحوم

 .واجملمتع اذلات يف الزوااي خبااي من البارعة التقاطاته

 اللغة يف (3)

ق ةُ  تان والتشخيص الوصف د   النص   وهذا شعبان، نصوص يف ابرزاتن مس 

 املشاهد بني التنق ل بكرثة الأنفاس دونَه تنقطعُ  تشويق مع ذل، ُصلب يف

لً  املتوالية،  أأعامهل ُجل   يف كام الوصل ل الفصل عىل لك ه ذل يف ُمعو 

 .السابقة

 الصيُف  يلفح تتابع، يف الصوت يَرنُّ : »البارع اس هتالهل   يف ذل انظر

ة، وجوه خي وجود ل املار   بيته مغادرة يف يُفك ر ل حىت بل يُومني، ابن   لرص  

 «..والفقر اخلوف تالل وراءَ  املزنوي

 تنهتيي معدًا؛ املسكوكةَ  الأزقة جيتاز احلارة، جيوب يوم لكَّ  أأراه: »قوهل ويف

 .سد   بباب

والَ  حيملُ   تدفعه النار، وهجه تلفح عناء، الصيف يف وللعرق امللح، ج 

ن يشرتى من تُرى الاكسدة، بضاعته عىل يُنادي أأن اإىل احلاجة  وقد الضَّ

 .«!رهقًا؟ احلياة امتلأت
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 لئذاً  الشخوص، ورصد املشاهد وصف بني التنق ل يف النص   يوازن

 عىل ولُيحافظ هجة، من البالغي ة الأغراض ليؤد ي الإمياء؛ ولُغة ابلكناايت

ه مس توى ، نص   .اثنية هجة من اذلويق 

شيهتا يف ترتاقُص : »قوهل مثل يف ذل جتد  احلارة أأبواُب  تُصدر.. م 

ق والهة، مَهْهاَمت   خترج رصيَرها،  العرُق  ينساب عطىش، عيون   حُتد 

 .«حارقة قطرات  

ة قولَ  اكقتباسه التضمني، ذل ومن خي وجود ل» العام   ،«يُومني ابن   لرص  

ُب  حىت: »وقوهل   كَك الك  اةل الس    املاء بركة من وتعبُّ  تلهث الض 

 .ابتذال دون الوظيفة أأد ى تضمني وهو وغريهام،...« الصفراء

 من احتوت مبا وحركة حياةً  عليه أأضفت ُمبدعة مقابالت النص   يف

 أأخرهجا اليت العجوز اإىل العرشين بنت   عن احلديث من اكنتقاهل مفارقة،

 .اخلوف

 أأك د اخملتلفة، الألوان بني الانتقال ومداومة املشهد يف اللون توظيفه أأن   كام

َخب زاخراً  وجعهل النص   يف احلركة معن  - أأزرق كساء.. »والانتقال ابلصَّ

 .اإخل...« الالمع الف يض    اخلََرز - زاهية أألوان - بيضاء يد

 والانتقال احلركة عىل ادلاةل   الأفعالُ  النص   يف احلركة   معن تؤك دُ  كام

ق - خترج - تُصدر - ترتاقُص  - تامتيل - حتمل: »والاضطراب  - حُتد 
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 - جيرى - يرتك - تلوذ - تبتلع - تدو ي - ترضب - أأخرهجا - يأأيت - ينساب

 .اإخل...« نلهو - جنري - تتناثر - يَسقط

 ترجيح يف معه اختلفَت  لو حىت   شعبان، رسد خصائص من العالية اللغة

 التأأنيث فهيا والراحج «كف  » ُمفردة كتذكريه سواها، عىل املفردات بعض

 العجوز رضب وصف يف ومبالغت ه   الشعر، يف ال خر الوجه ورود مع

، بعصاها الأرض ن ابدلوي   صوت: »اللغة يف ادلوي   معاين من اكن واإ

حي وحفيف املرتفع غري الن حل  .«الر 

 الرسد شعري ة يف (4)

ذا  الأنساق عن حبثاً  -النص   هذا ومهنا- شعبان نصوص يف فت ش نا ما اإ

 النص   حتق ق لنا س يظهر فيه؛ الفاعةل اخلطاب وأأمناط بنائه، يف احلامكة

 .وادللةل والرتكيب اللفظ: مجيعاً  املس توايت عىل ابلشعري ة

 دون اجلَرس لعتبارات خاضعاً  املفردة اختيارَ  جتد اللفظ، مس توى عىل

غفال ا املفردة دلةل   اإ  درس بني المتثيل، عن املقام يضيق وهنا. ومطابقهت 

 .دليل   وأ خرَ  صويت  

، ابلنزايح النص   يزخر الرتكيب، مس توى ويف  والتأأخري اكلتقدمي الرتكييب 

رة أأعواد ظل   مثلَ  تبعُتهُ  صغرياً : »قوهل يف كام مثاًل، : وقوهل ،...«اذلُّ

 .«...عناء الصيف يف وللعرق  »
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 انزايحات من النص   يف ازدمح مبا ادللةل، مس توى عىل مثهَل  جتد ما وهو

 .ذل وغري والكناية والتشبيه اكجملاز دللي ة،

ن يشرتى من تُرى: »قوهُل  ذل يف يطالعك  احلياة امتلأت وقد الضَّ

 اجلنة عصافري أأخرجت السامء أأن   لو كام تضحك: »وقوهُل  ،!!«َرَهقًا؟

 .كثري وغريهام «تلهو اخلرضاء  

، الرسدي   يتداخل هذا شعبان نص   يف  معل أأمام جيعكل ما وهو ابلشعري 

، النص   شأأن ذل يف شأأنه كثرية، تأأويالت عىل ُمنفسح أأديب    الشعري 

 .وختييل ُمحااكة من للشعر أأرسطو طلَبه مبا ميلء نص   وهو

مز والغموض التكثيف أأيضاً  الشعري ة من وهل  .والر 

 املعريف   الُبعد يف (5)

، هذا يكتنف اذلي الغموض ُرمغ  بني تنافر من يبدو ما ورمغ النص 

ً، معرفي اً  بُعداً  النص   هذا يعكس الظاهر، يف واملعرفة الغموض  ثراي 

اث   اجلانب يف خصوصاً  نه وما الرتُّ رقات، يف امللح لبيع توثيق من تضم   الطُّ

 قُراان عن ابلحنسار وأأخذت عقود، من ُمدننا يف انقرضت اليت املهنة تكل

 .والبادية
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 تس تأأهل عبارات ويه بضائعهم، عىل الباعة لنداءات توثيُقه ذل ومن

 اي ُمصلح،.. َملح اي انمع،: »قوهل يف كام والتحليل، وادلرس التوثيق

 مرور عند هبا يرتن مون الأطفال اكن اليت الأهازجي لبعض وتوثيقه ،!«َملح

 تزرع الكوم، ورا َرمضان أُمْ : »قوهل مثل من اجملاذيب، خلف أأو الباعة

رْي، قُويم: رمضان أأم اي خاةل اي! تُوم  .«الطريْ  والعيش ابجلرجري اتسحَّ

 هذا من نصوصه من نص   خيلو فال مجيعًا، نصوصه يف شعبان شأأنُ  وهذا

 فُحول عند يتعارض ل اذلي والروايئ   القصيص   الفن   أأبعاد من املهم الُبعد

اص ة ذل، يف تلويهنم مع الأنواع، هذه علهيا تقوم اليت املتعة مع الُقص   مفر 

م مم ا مزجي ومرة فلسفي   واثلثة تراث   وأأخرى اترخيي    .لك ه تقد 

 للنص   العميقة الصورة يف خامتة، (6)

ندي، النص   هذا مفارقات من  من أأظهرَ  العميقة ُصورتُهُ  تكون أأن ع 

 موضوع عن ومُغوضه الكثيف النص   بَرمز ُشغلت اإن فأأنت.. سطحه

يْ  فلن وأأصلها؛ احلاكية ليك تتسل ل اليت ورسالهتا مغزاها خُتط   بني من اإ

 ..جَعَل يف املتدافعة العبارات

 املبتورة، الكف   ومتمية   النُّوبة، بالد عند عال   سد    بناء حاكايت فبني

 اجلن ة يدخلون الفقراء بأأن   الش يخ ولكامت رساويل، بال الثوب وارتداء

، القطار وقضيب ُمبك رًا،  هذا بني=  مضت اليت شهراً  والأربعني املرصي 
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 لك   عىل تنطبُق  صورة ويه وضياعها، البالد انطفاء اإىل يُوصل خط   لك ه

 ..والتضليل واجلهل العسُف  فهيا يسود أأرض  

ا نعم، هن  سالُته ومتعُته الرسد غَوايةُ  اإ  :شعبان نص   يف تتجىل   ور 

 ..َملح اي اناامع،

 !َملح اياا ُمصلح،

 

 م2021/ 12/ 11 - السالم بغداد

 السوداين   الرزاق عبد فراس ادلكتور
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