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 ألـواح
     

 يوم جديد ونهار قديم ..

 على الساحة اإلسفلتية الُمحّماة بوهج الصيف كانت طوابير الجنود تتلوَّى ..

تتحرك حركة غامضة .. كانت الطوابير تتماوج من بعيد كسحاٍل رمادية نصف حيَّة تشوى على سطح 
 د تحتها النيران.صفيحة حديدية هائلة توق

 كانت الشمس تستعر في السماء. ترمي األرض بوابل من شواظ حامية كرذاذ الحمم..

وكانت الطائرات الضخمة تجثم وسط أمواج القيظ كطيور خرافية محنطة ساكنة بال حراك.. كانت 
 حرب.صورتها تهتز.. تهزها انعكاسات السراب والعرق وشعور الرحيل، والخوف من اللقاء األول لل

 كانت مؤخراتها مفتوحة كمداخل كهوف أسطورية معتمة..

حركة مشوشة مبهمة ينقلها وميض السراب المتألق عند مداخل تلك الكهوف. رجال مختلفو القامات 
ية والظهور يضعون قبعات ذات مظالت قماشية دائرية كبيرة، وينتعلون أحذية ثقيلة يرتدون مالبس عسكر 

ون أشياء على اإلسفلت. تأكلهم ظلمة مؤخرات  باهتة كلون التراب يدخلون  ويخرجون. يحملون ويجرُّ
من  الناقالت المفتوحة، ثم يخرجون بهياكل قماشية مموهة غير واضحة التقاطيع، كانوا ينبثقون خارجين

أعماق الظلمات إلى سطوع النهار كأطياف سقيمة منحوسة تندمج في حركة المشهد الضاحي، وتضيع في 
 . سراب الفوضى

 استمرت الحركة لساعة أو أكثر، واستمر وابل الشمس وشخوص النهار..

تحت  فلول األشجار المحيطة بسور القاعدة بدت مهزومة. انحنت قاماتها. بدت من بعيد منكسرة متألمة
وأطالل  عذاب سطوة الشعاع المذاب. على رؤوسها تنسكب شالالت مصهورة من األذى والوميض المؤلم.

 والريح يراقصها السراب الالمعالمتغلغلة في قوس السماء الطالَّة من فوق السور ة البعيدة مباني المدين
اري م النهوهذا األل، تشاهد هذا التألق األسطوري  .بدت كئيبة تشاهدنا من بعيد وضئيلة.كانت عالية  .الميتة

  .والذهولالمنصب 

ا لصيف خاشعة ذليلة، وينبثق من سطحهتستقبل وابل ا سكونا وحشيا.كانت الساحة اإلسفلتية ساكنة 
 المكسو بالحصى الشرس دخان خفي يتالعب به الهواء المخنوق الراكد، وتصفعه موجات الضجيج. 

عهم تبتل .خلى فوقها زاحفة نحو تلك المداتتلوَّ المسارات وطوابير الجنود المبعثرة  .الحركة تزداد غموضا
شمس تحرقها ال. ورؤوسهم وأعطافهم تتوهج ،قائبهم العسكريةون أو يحملون حيجرُّ  .يدخلون . الظلمة أيضا

 .الضاحية وال يخرجون 
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في المساحة العارية جنود يتكدسون هنا وهناك تحت الشمس حولهم حقائب الجيش. حقائب قماشية 
 كبيرة طويلة كأكياس الرمل. منفوخة. رقد بعضها على اإلسفلت المصطلي بغليان الهجير، وبعضها يقف

عه مسك به أيٍد ينضح من جلدها العرق والقلق، وذلك النوع من االنتظار الذي يتمنى المرء ممنبعجا ت
 تمطيط فكرة الزمن رغم وطأة المكان، والتوجس المرتقب الحذر لقادمات األحداث. وحشود هزيلة أخرى 

غير تجمعت في كومات مضطربة، بدت في ركودها وحركتها غير الحقيقية كقطيع من الخراف يلهث من 
 ظل.

تحمل  تى ذاهبة نحو الطائراعربات جيش تمرق فوق اإلسفلت المحمَّ . وأصوات كثيرة .فوضى وحركة
 توجه إلى مبانٍ ، وتسرابودخان تبعثر اليتبعها ضجيج  ،راجعةفارغة أخرى عربات و ، صناديق وأشياء

أمامها جنود يقف ، بدت هي األخرى كفوهات كهوف هائلة، لها أبواب ضخمة مفتوحةبعيدة حديدية 
، بدت عيونهم من بعيد كشقوق داكنة في لوحة النهار، يستقبلون العربات القادمة، يملؤونها آخرون 

 بالصناديق، ثم يتوارون خلف قبعاتهم في الظل، ويسكنون ويدخنون. 
 

 دخل الكثير من الجنود إلى جوف الظلمة. وتتابع زحف الطوابير.. 

دمدمة خارقة كأنها خرجت من جوف العدم.  .زئير تصاعدكود اتخذت الفوضى سبيل الركود. خرق الر 
ن مالقادم المتقطع اختلط مع األزيز المكتوم  .بعثر طبقات السراب المتألقة .في المكانصداها تدافع 

 .المحنطق العمالت الحياة فجأة في الطائر دبَّ ة.  حيث تلهث الشاحنات الثقيلة العابر البعيد الطريق السريع 

 .. رة أقلعت طائ

جرى على سطح .ثم شرع يلهث. ن دورات بطيئةين الجامديبجناحيه المفرودالطائر المحنط دار 
 . وضاع لونه في لونهاكطائر خرافي ثم اخترق الفضاء . ارتفع رأسه األسفلت المتماوج باألشعة

 .. ثم أقلعت أخرى 

 الشمس يزداد اشتعالها جنونا في السماء الرصاصية الحامية .. 

 حاسا مصهورا سائال ..تمطر ن

 اإلسفلت وأسطح المباني الحديدية وجدرانها تقهر العيون واألعصاب.وانعكاسات النهار على 

صور مشوشة تتجمع  .كانت عيناي مرهقتين وتدمعانكنت واقفا أزحف مع الطابور وأجر حقيبتي. 
. تأتيه األصوات يموررأسي . أشياء حارقة. تتحرك. تصل عقلي فتغوص فيه مثل اإلبر. على أطرافهما

جر ة تتفالمخلوطة بحمَّى النهار فائرة تتغلغل في تجاويفه، ثم تتمدد وتنفلق في ضراوة كأنها أشياء ثقيل
مسحت الدموع  .برقت في وجهي مثل وميض اللحام .كانت تلمع في يدي. نظرت إلى الساعةداخله. 

تني وفكرة الحرب، كل هذه األشياء جعليف القيظ ولمعان المكان وسطوة الص .المتجمعة بين حدقتي وجفني
 أرقب الواقع المتضخم الالهث أمامي وحولي وورائي كأنني أتابع كابوسا بشعا.
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أنبأ السكون المختنق منذ غبشة الفجر األولى عن نهار . عرفت ذلك منذ الصباح .يوم صائف شرس
ع وتهمد حركة الغصون في الشوار  ،عندما تموت الريح .قصة االختناق عند الفجرهي قديمة  .قائظ الهب

 تهيأي، ويشعر المرء بذلك الثقل الراكد المسكون بالرطوبة الممتدة في ضواحي المدينة، المشجرة والحقول
 واألفكار.  للجثوم فوق الصدور واألنفاس

ة. سهرت كثيرا ونمت قليال في الشرف .الحرب والرحيل يقلقنيمواجهة كان هاجس  اليوم.أفقت باكرا 
ى من نوما قصيرا متقلبا مشحونا بالهواجس. في الليل كنت مستندا إلى الحائط المواجه للجهة األخر نمت 

الشارع. أمامي شرفتان مفتوحتان جلست بها ظالل آدمية على الضوء الكليل القادم من عمود الشارع 
ا يد ينبعث منهتتحدث، وتتحرك وتقهقه أحيانا. وشرفة أخرى مفتوحة خالية. ونافذتان في مبنى آخر بع

حو نضوء أصفر. جدران األبنية وارتفاعاتها بمعمارها المؤثر ذي النسق المستطيل والمربع تداخلت على 
 بابيكشموزون الدقة مع جثوم الليل فوق المدينة. كانت بقع الضوء المنسابة من النافذتين مربعًة كأنها 

رع لمعمار المعتم. اخترق بصري أشجار الشاسائلة رقراقة من الزيت الخافت اإلشعاع ُرِسمت في فراغ ا
 المعتمة واألصوات التي هفتت، وتداخلت هي األخرى مع وزن اللوحة. 

هد مر زمن. وأكمل الليل إطباقه حولي. ثم بدأت خيوط نعاس رقيقة كخيوط العنكبوت تلتف حول المشا
الذي يعطي المرء ذلك  الليلية أمامي، ثم تسترسل في خط طويل تتأرجح األشياء حوله. إنه الخيط

صاد اإلحساس بغربة األشياء والمحيط الدائر. بدأ جفناي باالنسدال فوق مقلتّي. والصور المتذبذبة لح
رحلتي في المدينة والزمن تلمع وتتحرك في تجاويف رأسي كألف نقطة بيضاء، تتحرك وتتمدد صانعة 

الذي  لمهتزاظالم سائرا إلى موطئ ذلك االستقرار محيطا أبيضًا يعج باأللوان. وأتتبعها بعيني المغلقة في ال
 يشعر به الماشي على حبل. 

 مضت ساعات ثم لفني النعاس بخيوطه أخيرا. مشيت بعقلي المتأرجح فوق ذلك الخط الرفيع إلى ذلك
واب يه أبالواقع الغريب الذي تختلط فيه األحاسيس والمشاهد ساعة امتزاج النوم المرهق واليقظة، وتنفتح ف
 كفوهات المغارات على عالم آخر مظلم، يموج باألضواء واألفكار واألحكام الغريبة على األشياء. 

ِنمت ومقلتاي تدوران في فراغ جمجمتي ككرتين صغيرتين مغموستين في الزيت الدافئ، تبحثان في 
ء يقين وهدو إغفاءتهما عن العالم المطمئن الرتيب، تنكشان ممرات ذكرياتي وخبرتي. تبحثان عن رجعات 

 وحكم أكثر موضوعية وحياد عن العالم الحي السائر في دنيا الواقع الذي تسبح فيه نفسي، 

ى رتد إلفي كهف النوم يتردد الصدى كرجعات األنغام القادمة من بعيد. يأتينا من أعماق الذاكرة حين ن
ى وضع إلما مضيئة، تنتقل من مأنفسنا الحائرة، ونتذكر موقفا معينا أو تجربة، وتثبت بصائرنا على دائرة 

 موضع في وسط معتم، نرى فيها األشياء واضحة تتحرك. ويصير للحكم طعم جديد موقن كطعم الماء.

توغلت في النوم المضطرب. دارت مقلتاي المرهقتان في الوسط الزيتي حينا من الدهر، ولم أسمع 
  صدى لتردد النغمات.
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حيط. أ السير بين الكهوف والممرات. وتجلت فكرة المكان الملم تطل إغفاءتي. انكمش تيار الزمن. هد
شعر جسمي بحيزه في الفراغ. استيقظت. أفقت محزونا منهكا. شعرت بخشونة الجدار الخشن المحبب في 
ظهري. ال شك أن حبيبات الطالء الصلبة تركت حفرا صغيرة بحجمها وشكلها الهرمي في صفحة ظهري 

شعرت بالحبيبات تنسل خارجة من جلدي في نعومة. رطوبة ضباب  كله. أبعدت ظهري عن الحائط.
الصيف جعلت جلدي لينا، وشعري رطبا معجونا في كتل مبللة الصقة. ألفيت نفسي أنظر في االتجاه 

ال تزال  نوافذنفسه والوسط الزيتي المائع اليزال يترقرق حول عينّي الصباحيتين. أدرتهما في الواقع اللزج. ال
رت لمدينة نائمة. وشبابيك الزيت السائل صارت مسحات من رماد كبيرة مستقيمة األضالع. أدمفتوحة، وا

 رأسي عن األبنية وشجر الشارع. كانت رقبتي يابسة ولكني أدرتها في شيء من السادية. رأيت حقيبتي
 على وتتكئ القماشية الشبيهة بكيس الرمل متكئة على جدار الباب الزجاجي من الداخل. تتوكأ على قعرها،

الزجاج. في داخلها تنحشر حاجياتي. كتابان ومالبس وأدوات حالقتي وبطانية وأشياء أخرى وضعتها 
 . "بتول"

استقمت واقفا. شعرت بمفاصلي تحتك ببعضها كمفاصل باردة صدئة آللة من حديد. أرجعت ذلك إلى 
ويسري في لحمي على  الحديد الذي يخترق عظم فخذي ألني شعرت بشيء بارد يمسني من الداخل،

 دفعات خدرة مثل جرعات الماء البارد حين تنهمر في أعمدة داخل حلقومي.

يجاد إالحديد المغروز في العظم فوق ركبتي كان حدثا هاما في حياتي، ولكنني حتى اآلن لم أتمكن من 
 تفسير لما حدث منذ سنوات. 

ائما ة لفهم ما حدث، ولكنني كنت أنتهي دفي أيام كثيرة كنت أحاول عبر ذاكرتي إرجاع الصور القديم
نم قين يإلى حالة شبيهة بالتوقف والعجز أمام حاجز اإلدراك الحقيقي لفهم األشياء، ومن ثم الوصول إلى ي

 عن قرار يرضي حالة الحيرة والشك والالفهم التي تقبض على عقلي وتضغط عليه مثل مكبس.

انقلبت السيارة  ي واصطدمت بشجرة. قبل االصطدامكنت أقود سيارتي خلف المدينة. مرق كلب أمام
ع المكان في دورات  م ثريعة سقلبات كثيرة. في المكان والزمن المتقلب كانت الفسحة الزمنية قصيرة، وتوسَّ

انكمش فجأة. ضغط على جسمي حتى صار كالعلبة المهشمة الحواف.  كسر ذراعي والتوت ركبتي، 
العظم بحجم قوقعة بحر بيضاء كسرت فوق المفصل ولكنها  وطارت شقفة من عظم فحذي. قطعة من

 ظلت ملتصقة داخل اللحم. 

مكثت أياما في المشفى قبل أن يغرز الطبيب مشرطه في عضلة فخذي، ويشقها إلى كتلتين طريتين 
حم من اللحم، ويضع قطعا متحركة من الحديد في عمق فخدي، ويثبتها بالمسامير الملولبة. ثم يرجع الل

 ي كما كان، ويخيطه بخيط من النايلون األسود. الطر 

قبل ذلك بأيام دفن الطبيب  ذراعي في لفافة من اإلسمنت األبيض وعلقها في رقبتي. ال أذكر شيئا من 
احتمال إصابة الكلب في الحادث، ولكني ظللت شهورا أشعر بالجبس ثقيال مزعجًا،  زاد من ثقل عدم 

د شهر ، وكنت أتصور أن جانبي عجيزتي مليئان بالثقوب بعد أن فهمي للحادثة. خرجت من المصحة بع
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نزعوا لفائف الجبس التي تكفن ذراعي، واستمروا في حقني باإلبر وأنا أبلع مع الماء حبات منوعة ملونة 
 كحبات الحلوى . 

 خرجت من المشفى يرافقني أبي وتسندني أمي.     

 قالت لي أمي وهي تسير سيرا يالئم مشيتي:

ذا هتبدو شاحبا قليال. ولكن الحمد هلل على كل حال. كان من الممكن أن تكون الحالة أسوأ من إنك  -
 بكثير ..

ها لي قبل ذلك أثناء زياراتها لي في المصحة ما فتئت تردد؛ وهي تخرج من الكيس الحاجيات التي جلبت
 معها من البيت أن الذي حدث إنما يرجع إلى تهوري في القيادة.

ا في إخراج الحاجيات. صحن به كسكسي، وموز وتفاح وعلب عصير. وتقول بلهجة نساء وتستمر يداه
 المدينة:

 قلت لك ألف مرة أن تقود ببطء. السرعة دائما وراء كل المصائب.! -

 كنت أستمع إليها وأنا مضطجع على ظهري، وأتخيل العصارات الحمراء والصفراء التي تركها ذوبان
حاول أن أحس باأللم الذي تركته الثقوب في لحمة عجيزتي، وأحاول حبات الدواء داخل معدتي، وأ

 استيعاب فكرة المسامير الملولبة المدفونة في جسمي. وأهز رأسي. 

الل خظل أبي يقول إن األضرار التي لحقت بالسيارة ليست كبيرة. وقال إنه يمكن إصالحها في ورشتنا 
 ر وباشر فعال في إصالحها.أيام. وقال في زيارة أخرى إنه اشترى قطع الغيا

 ا مترالم يكن في وسعي أن أتمكن من ربط عالقة مريحة تقنعني بين قيادتي للسيارة بسرعة ثمانين كليو 
 في الساعة، وبين مروق الكلب في لحظة معينة وبين حادث انقالب السيارة واصطدامها بالشجرة، وبين

وعي، لتي ثبتها الطبيب في عظامي وأنا غائب عن الأسياخ البالتين والمسامير التي تشبه براغي الخشب ا
 ثم خاط عليها لحمي. 

كنت أحيانا أتصور قضبان البالتين المزروعة داخلي كأجساد الموتى  وهي ممددة في تجاويف 
 عضالتي. ممدودة في الظالم اللحمي تماما كالتوابيت. 

حس شي. أشعر بها ثقيلة دخيلة، وأكان األمر يزعجني، وكنت أشعر بالقضبان باردة كالثلج، وأنا أم
 ي.بحركتها وملمسها البارد في أعماق لحمي كلما ِنمت في الشرفة، أو تسلل البرد عبر مالبسي وأنسجت

ح في من لمس اآلالت الباردة قبل تشغيلها مباشرة يمكنه استشعار هذا النوع من البرد الذي شرع يسر 
 جسمي منذ الحادثة. 

ئل الخريف، وألمس اآلالت، تسري في عضالتي تلك الرعشة الباردة عندما أدخل ورشتي في أصا
وأشعر بالمسامير تغوص في لحم فخذي على نحو مخجل قاصر عن منحي ذلك الشعور العادي بتقبل 
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األحداث. ولحظت أن ملمس بقايا قطع سيارتي التي غيَّرها أبي ورماها في المخزن الصغير الملحق 
 ك البرود.بالورشة له نفس النوع من ذل

لفحص المسامير المعدنية المرتسمة في الصورة الضوئية لم تقنع الطبيب في اللجنة العسكرية أثناء ا
 بأنني ال أصلح على األقل من الناحية البدنية في أن أكون رجل حرب. 

قال لي بعد أن كشف على عورتي وأنا أقبع أمامه مثل أرنب، إن واجب الحرب ال يقتصر فقط على 
 خصصاتتالبدنية. وكتب بيده اليسرى في تقريره النهائي حول حالتي؛ بأنه يمكن االستفادة مني في  القدرة

، ر إليّ أخرى كالمخابرة واألعمال اإلدارية، أو أعمال الطهي والتنظيف في مطعم الجنود. كان يحدثني وينظ
. واستمر يكتب، وختم ويستخدم يده اليسرى والقلم محاوال إقناعي. ثم طأطأ منظاره الرصاصي الصلب

 التقرير بأنني الئق من الفئة الثالثة. 

ر  ولكن األمر اختلف في المعسكر. عوملت معاملة األصحاء طوال فترة التدريب األساسي. ثالثة أشه
 أصحو باكرا. أمارس التدريبات الرياضية أركض وأقفز من فوق السواتر. وفي الظهر أزحف على مرفقيَّ 

ي ائكة، وأقتحم دوائر النيران والدخان، وأطبق العقوبات الجماعية والخاصة. وفمن تحت األسالك الش
ضع أالمساء أتدرب على األسلحة. ثم أسير إلى المطعم في طابور مستقيم. أجلس كالميت أتناول الحساء. 

م افيه مغرفتي وأرفعها إلى فمي. يتقاطر الحساء من بين شفتي والمغرفة كالبول. وأغض بصري عن األجس
يه مي علالصغيرة السابحة المفقوءة والقشور. ثم أدخل الطابور مرة أخرى عائدا إلى سريري في العنبر. ارت

 استمعببالدة حذائي، وأتلذذ بمثانتي الممتلئة وأفكر في المسامير التي قد تكون تزحزحت أثناء ركضي، و 
 إلى لغط الجنود. ثم أنام كجندب.  

ليه عيجثم كان الشارع هادئا  .لم يفق الشارع بعد وأدخن.لى ال شيء قفت شبه عار في الشرفة أحدق إو 
ر. كان بوسعي أن أسمع وشوشة البح .األشجار سمقت في سكون وحشي مشبع برطوبة البحر شيء ثقيل.

صوت مبحوح يشبه نشيج شيخ أخرس يعلو ويهبط.  وسط السكون الصباحي. جاءتني نغماته حزينة مرهقة
ونبح كلب. كان القطان ، بسرعةمرق قطان مبرقعان فل يمسح الشارع الرطب. ثم ارتمى بصري إلى أس

يركضان بجنون. ووصل إليَّ صوت خدش مخالبهما للطريق. ثم ظهر الكلب بعد قليل يجري مسعورا في 
ي أثر القطين. خيل إلي أنه نفس الكلب الذي مرق أمامي منذ سنوات. ولكن سرعان ما اقتنعت بأن فكرت

لطخة كبيرة من  .نظرت نحو الشرق ميع الكالب تتشابه. ابتسمت ساخرا من نفسي. و سخيفة ألن ج
      .كانت تطلي األفقمتفاوتة القوة األرجوان 

شهق يلوحة بدايات الشروق تبدو فوق قمم األبنية النائمة كلقطة جامدة لبركان هائل امتدادات كانت 
 .بالحريق

 ..إنه الصيف 

ة رطبة ساخنة كتلك السوائل المعتصرة من الشحم المذاب مع اتخاذ غمرت تالفيف مخي أشياء سائل
ذهني هذا المنحى المطموس من التفكير. ولكن كل هذا كله بفعل اإلنهاك والتوجس من مواجهة شبح 
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صارما. أسياخ النهار بعد ساعة سيظهر قرص الشمس الذعا الحرب القذر وعذاب الصيف الذي ال أحبه. 
نهال من طوفان الجحيم المستعر في باطن الشمس، وتستقر في ظهر األرض مثل المحمرة باللهب سوف ت

حراب من نار. مع كل غرزة سيخ تغرزها الشمس في أكتاف األرض كنت أشعر أن ألمًا دافقا سوف ينز 
 من مكان ما على سطحها. يخرج ساخنا كما تخرج دفقات الدم من جرح عميق واسع. 

بقة ابعة إلى الشارع. كان مذاق فمي مرًا ولساني جافًا. حدست أن طرميت السيجارة الخامسة أو الس
خشنة بيضاء مشققة كملمس جدار الشرفة قد طلته اآلن. استدرت. تركت الشرفة تطفو عليها غمامات 

كانت مطفأة. قليل من الضوء الشاحب يركد أيضا في جوها المكدود.  .دخلت الغرفةالدخان الراكدة و 
ن أالرشيق الملفوف في الغطاء الخفيف. ارتعدت أعماقي بشيء غير مفهوم. خيل إلي  "بتول"طالعني جسد 

رؤية شخص نائم شيء غريب. تقدمت نحوها بخطى وئيدة. انحنيت عليها. لم تفق. ذرات عرق أو بقايا 
دموع كنثار من عطر ساحر تمأل جبهتها ووجنتيها وشفتيها. يتجمع النثار المسحور على أديم جلدها 

 ض في حبيبات صغيرة مثل مسحوق الفضة. األبي

أجرجر  سوف أركب الحافلة وأتوجه إلى المعسكر .بعد قليل سأودعها  .بدت لي حزينة في نومها
 حقيبتي الممتلئة بأشياء كثيرة. مالبس داخلية، وبذلة جيش احتياطية، وركام آخر من الذكريات. 

 

لذي مغسولة بالرحيق. هاجمني ضيق بائس كذلك ا في نومها مثل فراشة حزينة نائمة حالمة "بتول"بدت 
يجثم على األنفاس في ساعات األرق مع تسلل فكرة الرحيل والحرب إلى المشهد أمامي مرة أخرى، ثم 

 تغوص في رأسي وتتخلل تالفيفه مثل إبرة طويلة.

ك رقة تنهدرت نصف دورة. مشيت بخطوات واهنة. الزالت األفكار السوداء تجتاحني وبقايا ليلتي اآل
لتي اجسدي. حالة من اختالل الوزن والتفكير وسالمة القرار جعلتني أقف صامتًا مغمض العينين. القشرة 

ي ل. خطر "بتول"تغلف مخي تنزاح مع ازدياد سيطرة النهار الصيفي الوليد على المدينة والغرفة وسرير 
جيش البد من حلق شعر اللحية فجأة أن أحلق ذقني. نعم يجب أن أحلق ذقني وشاربي الناعم. في ال

 والشارب كل يوم، وأحيانا مرتين في اليوم. ولكن ماهي عالقة حالقة الشعر بالحرب ؟ .

في المعسكر يقولون إن حلق الشعر يعطي الجندي هيبة وأناقة، وُيعلمه النظام والحفاظ على المظهر 
. على أي حال سوف أحلق ذقني الرسمي للجيش. أضحكتني العالقة بين فكرة األناقة وشخصية الجندي

فقط وأبقي على شاربي. أجريت يدي على جانب وجهي. ألفيته خشنا. كان ملمسه مثل ملمس الفرشاة 
المعدنية التي أكشط بها الصدأ عن قطع الحديد في الورشة. ُعْمر الشعر النابت على وجهي يوم واحد فقط 

ت لعبة أطفال. واشتم أنفي رائحة مالبس وسخة ولكني سأحلقه. أطلق باب الحمام صريرا خفيفا مثل صو 
وعطر صابون وعبق ماء كماء البرك اآلسنة. رائحة معجون الحالقة امتصتها فتحات أنفي مع دفق الماء، 
وشعرت بها حارة كرائحة النعناع المجفف. أجريت الشفرة على وجهي. سقطت أول كتلة من رغوة 

بات الشعر الحليق من على وجهي إلى الحوض. كانت الصابون. نزلت مع حركة شفرتي مخلوطة بحبي
رؤوس شعري المحلوق تظهر من خالل الرغوة البيضاء مثل تلك النقاط السوداء الصغيرة التي نراها تظهر 
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مع أول قضمة من موزة. تراكمت في الحوض رغوات الصابون البيضاء المنقطة بالسواد. حلقت وجهي 
 .لبست بذلتي العسكرية أو بذلة الحرب. "بتول"يث تنام ودفقت الماء وخرجت. ثم رجعت إلى ح

 ن رائحةأ ل إليّ يّ خُ  .وأرتدي بذلة الحرب، لم تشعر "بتول" بحركتي وأنا أنضو عني ثياب الليل الناقصة
جندي وأنا أبدو ك، أنني أبدو مخيفاً معجون الحالقة الباقية على وجهي نفاذة اآلن، ولكنني فكرت فجأة ب

  .حرب يتأهب لخوض غمار

لنائم كان وجهها الجميل ا .نظرت إليها وهي  تتنفس بال صوت.نائمة التزال كانت  ."بتول" تقدمت نحو
 ميال يأجد عند. إال أنني لم بدا لي أشبه بمشهد ليس له ما يبررهوقوفي بجوارها وهي نائمة ولكن . ساكنا

نا ي منذ سنوات. لم أحرك ساكنا وأنفسي بأنه حدث من األحداث التافهة التي تمر بها حيات إلى تصديق
بما ر . "بتول"هذه الفتاة  النائمة أمامي الساكنة هي أن  خطر لي على نحو جاد ومثيرواقف أنظر إليها. 

الذي أفره كل يوم من الفرار  ربما هو. و شخص جدير بأن أبثه حزني وخوفي وقلقي هاهو شعوري بأن
ي غفوتها فنائمة معها  صورة ليبأن هناك  إليها نظرأ را وأنافكرت كثي األشياء إلى أشياء أخرى ال أفهمها.

يها ن يختبئ وراء جفنعلى صفحة عيني المرهقتي وهو يتموج؛ ذلك اليتم والضياع ب أحسست يعلل الصامتة.
  ..أحيانا الهواجس واألفكار أنا هكذا دائما أبدو سخيفا منفلت .الجميلين المسدلين

 ولكنْ . هممت بأن أمد يدي أتحسس شعرها متمردة رى نفسي جامحةوأنا أ .هي تراني صامتا كتوما
 في هذه اللحظة.لي بأال أقوم بذلك  ىأوح شيء ما

مؤلم كثيرة مثل حورية من الجنة ببياضها المورد ال أحيانفي تبدو . جميلة رائعةفي يقظتها  "بتول"
 .ومشيتها التي تشبه رفيف المالئكة وعينيها الضاحكتين الحلوتين

تركض نحو الخامسة اآلن  أستطع وأنا أشاهدها في نومها أن أصل إلى شيء يوحي لي بأنهالم 
 أي دفق وتكتب شعرا رديئا خاليا من .الفتيات وتتحدث كثيرا عن .تحمل إجازة في الفلسفة. وأنها والعشرين

 . يوقظ الشعور أو ينبه طائر الخيال

نا كا، وأهها وجبينها وشفتيها شيئا غريبا وربما مضحبدا لي سكونها وحبات الرذاذ الساحر التي تمأل وج
ي أتابع هذه األفكار في رأسي الغائم المرهق. كان جسمها ساكنا. أصخت بسمعي لصوت تنفسها الخافت ف

 الفجر.  

اجهني لي وهي تو قالت  ي بيوم أو يومينمبعد رحيل أانعطافي إلى االشمئزاز بدايات  "بتولرأت "ا عندم
من الذهب غاص رقيقة  كانت يومها تلبس سلسلة. متشائمشخص نني تبة الجامعة بأعلى كرسي في مك

ط على ورقة زرقاء بها خطو كتبتها منذ شهور طويلة قصيدة المرتعشين. أرتني جزء منها في شق نهديها 
 وقالت ضاحكة : صفراء باهتة.

 .! طيب ؟بروح راضية عدم رضاك عنها مسأطلعك على أول أبياتها وسأتفهّ  -
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ت لها رأيي. ولكنها ضمت شفتيها وهزت رأسها يمينة ويسرة في حركة طفولية ضاحكة. كانت قل
 ابتسامتها واسعة وخصائل شعرها العاري تترقرق حول وجهها. 

ن ال ذلك المنحى التافه القائم على غلق األشياء وصبغها بلو  "بتول"لم أشأ أن أنحو في عالقتي مع 
تها قلبها. لم أكن وقتها صادقا في رأيي حول قصيدتها. كان غبائي وقأعرفه. فتحت لها نفسي وفتحت لي 

وار وهي تمتد لتأخذني في مش "بتول"والتفافي العنيف في دوامتي التائهة حول نفسي تحول دون رؤية يد 
 حقيقي. ولكن الواقع كان غير ذلك. كنت من أولئك الذين يؤمنون بأن الحزن اليائس داخل فؤادها المحزون 

عندما كانت تعرض على سمعي وبصري قصائدها  "بتول  "أن يظهر مرسوما على الوجوه والشفاه. والبد 
 كانت تضحك بافتتان. 

قلبها  وبين والناسهي وأغاني الحياة  هاأناشيدحائرة في نظمها وسكبها بين حزينة  "بتولقصيدة "كانت 
 اء مثل جمرات تومض تحت الماء.العامر باألسى والعمق الشفيف الحاوي أشياء المعة تتوهج في صف

ح استمن غناء مزماراآلن عندما أتذكر أبياتها التي كتبتها في ورقة ودستها في جيبي وهي ذاهبة؛ أجدها 
ح بنوا كون ببنائها الحزين العجيب المس األبيات .األسى وترانيم دنيا الواقع فأفاض بأنغام؛ صاحبه منه رنة

نيا أو ربما الد ،الوطن .األرض .مأساة خفية رائحة .تحسس الفكرةسوى االلتفات و  جعلني ال أملكخافت 
زن يسكن النائمة أمامي والح "بتول". كم هي رائعة الحياة الوعرة وقصة نضال اإلنسان في مرتقيات ،بأسرها

 كلماتها وجسمها ونومها.

ح ل مصبامثة ومطفأة كانت محزون .سهرت كثيرا الليلة الفائتة .لم أكن واثقا من رغبتي في إيقاظ "بتول"
ده الدخان والعجز. . وجدتها البارحة عندما كنت أعد حاجياتي سمعتها تنتحب في الغرفة األخرى  سوَّ

  منكمشة تتفرج على صور كثيرة متناثرة فوق السرير.

الشعرية. أحسست برغبة في الحديث معها. تقدمت  اعمق حاالتهكانت عميقة في جلستها وبكائها 
حافة السرير. حاولت منعها من التوغل في الحزن من أجل تجربتي الجديدة مع  نحوها وجلست على

 ن.للحز  الجيش والحرب. قلت لها منافقا بأن هذه التجربة قد توصلني إلى حقيقة مفيدة، وأنه ليس هناك داع

 كنت غرًا ساذجًا. رفعت رأسها. جمدت شفتاها لحظة ثم قالت :

 لطبيعة حياتنا.مات البعيدة مراالغير المجدي الغوص في  لعله من -

 صمتت. قلبت صورة أو صورتين في يدها، ثم أردفت بصوت خافت قاهر:

نحت تتشكل وت.  كتهاويل سحاب الشتاءاألقدار التي تدفعنا في مسيرنا دعاوى في تتواري الحقيقة  -
اذهب  ..من جديدووجوه وتقاسيم ثم تدفعها الريح فتتبدد لتتجمع لترسم وتنحت من نفسها ت من نفسها كائنا

 إلى الحرب. سوف أنتظرك ..!

أرعبني، وأراني سخفي وقلة حيلتي الغامض جماله مرعبة. كالمها  اسطوتهانكمشت في نفسي. كانت 
 .ودنيا الناسا وبيني نفسهها وبين مشاطحة عميقة بينأمامها. كلماتها الجامدة الباكية لم تكن سوى 
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ارع شرفة. وأشعلت سيجارة جديدة. مرت سيارة صفراء من الشتركتها نائمة وتسللت بهدوء. عدت إلى ال
د . تبعت بنظري عمو "عبدالعزيز"تحتي يتبعها عمود طويل مبعثر من الدخان األسود. إنها سيارة جاري 

 ده منيالدخان وهو يتشتت في الهواء حتى اختفت السيارة وانعطفت إلى الشارع اآلخر. خيل إلّي أنه أخرج 
كان  لكني استبعدت أن يكون رآني وأنا في موضعي هذا في الشرفة. طابور األشجار تحتينافذة السيارة. و 

ي وه "ولبت"من رؤيتي. مرت دقائق لم أشعر فيها بحركة  "عبدالعزيز"يمنع القادم من اإلتجاه الذي قدم منه 
قها يوخز أعما تفيق. ربما أيقظتها المطارق وشهيق المدينة الذي شرع يرتفع؛ وربما أيقظها الحزن الذي

 الندية منذ أن عرفتها في خضم األيام. 

 ألقت ورائي بتحية الصباح بصوت خفيض. كانت واقفة بثوبها الشفيف بالقرب من حقيبتي عند الباب
طل يالزجاجي مستندة بيدها المرفوعة على ألواح الباب الزجاجي تنظر ناحيتي؛ وشبح ابتسامة خفي حزين 

 خواطر. مشيت نحوها. أنزلت يدها وتقدمت نحوي خطوة. من فمها الجميل المبلل بال

منحدر القصير األملس الالبني شعرها  .كانت خافضة الرأس واإليمان. وقفت أمامي "بتول" كتمثال دافئ
انسدل . غريباً  الشرفة لمعاناً  إلىالمتسللة  الشروق الكليلةزادته أشعة  .حتى كتفيها العاريين لم تفارقه نضرته

ان حدست أن عينيها الطفلتين تسكب .نظرها ينهمر على صدرها المحجوب .أسفل في هدوء أليم جفناها إلى
رفعت رأسها ونظرت إلي  .امتدت يدي تغوص في طيات شعرها القصير الالمعة ين.خوفا وحزنا خفي

في نة يبنفس النظرة الشقية الحز  رمشتل جفون المداسة البيضاء لو كان لألزهار  .بعينين فارغتين صامتتين
 .ثم سمعتها تنشج وجه من ينظر إليها.

. امتدت يدي األخرى تعانق يدها. كانت ترتعش خفية. ضممتها إلى صدري. ثم أرسلتها. ونظرت إليها
 كانت صامتة. مددت رأسي ولثمت شفتيها في قبلة طويلة صامتة. جاءني طعم شفتيها الرطبتين مالحًا،

 .يالمعلقة في غرفة مكتبين الخائف الذي أراه في صورة أمي إنه ذلك الهدوء الحز  .وشعرت بهدوء غريب

 قال لي أحدهم وأنا واقف في الطابور أترقب وأحجب رأسي وعيني بقبعة ضخمة:

 إنك تبدو كمحارب قديم من الحرب العالمية الثانية..ها..ها..ها.  -

أسي ر يه. كانت أعماق التفت إليه. بدا كمسخ كئيب كريه. كان رفيقي في السرية المقاتلة. لم أرد عل
 الحليق تتقد تحت القبعة، وكانت مسام جلدي تزفر بالحر والحنق.  

 ري مثلمع الحركة الثعبانية البطيئة للطابور نحو مؤخرة الطائرة كانت الشمس تتدحرج في الفضاء العا
 كرة فوالذية هائلة متوهجة.

للون. وكانت تقف منحرفة بمؤخرتها كانت الطائرة التي تنتظرنا كبيرة. عليها لطخ باهتة غريبة ا
المفتوحة عن المكان الذي يزحف عليه طابورنا سائرا إليها. امتالء الفضاء بالنهار وَتسلُّق الشمس في 
ن من خلق امتداد آخر لها من الظل غير المحكوم بحدود واضحة على اإلسفلت. اختفى قسم  الفضاء َمكَّ

ن في وسعي رؤيتها كلها. من هذه الزاوية المنحرفة كنت أرى كبير من جسمها مع زاوية نظري بحيث لم يك
بوضوح الفرق بين حجم جناحيها. كان حجمها الكبير يعطي اإلحساس بذلك الفارق بين حذاء كبير أسود 



 12 

وبين تجمع مرتعش من النمل البني الصغير الذي يثقب ممرات دقيقة تحت البالط ويصنع أكوما صغيرة 
ؤية هذه األشياء منسجمة انسجاما تاما مع تلك االنفتاحات التي تنفتح في ذهني من الرمل تزعجنا. بدت ر 

على مدى إدراكي لوجودي هنا متابعا زحف الطوابير والحركة المضطربة لجموع الجنود والحقائب والعربات 
 وراصدًا حركة النهار .

 بهدير ان المتألق بالحرارةسالت أنهار اللهب مع تمركز قرص الشمس الالمع فوقنا تماما، وانتفخ المك
ثر مخنوق للطائرات. اختفى اللغط الذي كنت أسمعه حولي من طوابير الجنود، والحركة المبعثرة بدت أك

 صمتا وركودا. صدمتني أصوات قريبة:

 سمعت بأننا ذاهبون إلى أوزو !. -

 هللا أعلم.! ولكني سمعت أنهم سيأخذوننا إلى  واو حريرة. -

 ا ذاهبون إلى أوزو .!سترون. أنا متأكد بأنن -

 جهز ذراعك لإلبرة. ها ها ..! -

 عال اللغط ..

ي مهمة ف في المعسكر قد تناقلوا خبرا منذ أيام؛ بأن االختيار وقع على سريتنا إلرسالها الجنود  كان
عها بعد أن صارت مواق في الجنوبالليبية مع تشاد حماية الحدود قوات لتعزيز مواقع ؛ حربية إلى أوزو

نذ مهجوم من قبل القوات التشادية المتقهقرة أمام زحف قوات الثوار الذين يشنون حربا طاحنة عرضة لل
خرى أشهور إلسقاط الحكومة برئاسة هبري والقوات الموالية له المدعومة من جهات أجنبية. وكانت أخبار 

ة في  لغارات خاطفقد تسربت وتداولها الجنود أيضا بأن عددا من المواقع الليبية في الجنوب تعرض فعال
م وماتهأعماق الصحراء من قبل هذه الفلول، ونّكلوا بها، واستولوا على ما بها من عدد وذخائر لتقوية هج

 المضادة لمحاولة وقف زحف الثوار القادم من حدود السودان الغربية.

ي رة. فسرعة كبيفي ردهات عنابر المعسكر يتحدث الجنود كثيرًا. يتناقلون اإلشاعات السيئة واألخبار ب
عفن، فترات القيلولة القليلة وبعد العودة من المطعم يرتمي الجنود على أسرتهم بأحذيتهم الناضحة بال
 شاعاتويشرعون يدخنون ويتقاذفون بالنكات الفاحشة، ويتنابزون باأللقاب ويرددون ما سمعوه من أخبار وا  

 متنوعة. 

طرة ة يرتفع بأن القتال في الصحراء يدور حول السيقال أحد الجنود فيما الجدل حول الحرب المحتمل
ة لسياسعلى سلسلة جبال تيبستي الغنية بالمعادن والخامات، وقال إن هذه الحرب ما هي إال نتيجة للعبة ا
ع نه سمالعالمية القذرة التي تدير خيوطها قوى كبرى، ويذهب الزنوج المساكين ضحايا لهذه الحرب. وقال إ

 ين. إلذاعات حول جبال تيبستي وما تحويه من كميات هائلة من معدن اليورانيوم الثمتقريرًا في إحدى ا

 كنت أستمع إلى مناقشات الجنود وجدلهم . وأنا متمدد على سريري. 

 اليورانيوم ؟!



 13 

ن أجل الزنوج البؤساء يذهبون وقود حرب طاحنة؛ تأكل أحالمهم وأجسادهم الهزيلة، ويموتون باآلالف م
     العالمية المتخمة يدها على اليورانيوم!.  أن تضع القوى 

ن ن الفتمنذ أن سلم "أينشتاين" مفاتيح الجحيم للعلماء وللساسة المخبولين وصناع الحروب وموقدي نيرا
ي في العالم، وهذا المعدن الشيطاني ال يتألق إال على دماء البؤساء. معادلة من نصف سطر انفجرت ف

ون. معها أشالء مئات اآلالف من البشر. ويموت السود في الصحراء. يتطاحنسماء اليابان مرتين وتبخرت 
هم يمنونهم بالحياة ويدفعون في أرواحهم أحالما مسمومة. يتحركون. يشحذون نصالهم ويشربون دماء بعض

 بعضا. 

 كان أحد الجنود السمر جالسا يتحدث بحماس وهو يشرح رأيه في الحرب. قال :

بح ندما تمتد إلى حدود ليبيا، وتدخل أراضيها فإن الدفاع عن األرض يصإن هذه الحرب القذرة ع -
 واجبًا مقدسًا وهدفًا شريفًا ال يستحق حتى عناء التفكير.

 كان صوته خافتا وهو يتحدث بحماس. رد عليه أحد الجنود ساخرا:

يا رجل !.. إذا ذهبنا للحرب فيجب أن تكون على حذر لئال يحسبك جندنا من الهاجمين.  -
 ها..ها..ها فإن لك لون بشرة الزنوج ها..ها..ها.

 ضحك الجنود. ولكن الشاب األسمر ظل محافظا على وجهه الجاد. قال لهم وهو يغادر:

ي إن هذه األرض التي ربت أجسادكم كخراف سمينة ما كانت لتكون كذلك لوال أجساد أجدادنا الت -
 خرقها الرصاص ومزقتها شظايا قنابل الطليان .! . 

 . بقيت في سريري ثم خرجت. رأيته يصلي العصر على البالط أمام عنبر الجنود. خرج

 اإلنسان كائن غريب والحياة أغرب .. 

 اقترب الطابور من ظل الطائرة المتمرغ على اإلسفلت. كانت هناك فوضى. رصدت بعيني المقهورتين
لى إاقب عليه الجنود ثم يتوجهون الكثير من معالمها. طبيب أسمر يلبس البياض يحقن الجنود بحقن. يتع

 الطائرة. 

طاطا عند مؤخرة الطائرة وقفت عربة تفرغ صناديق السجائر والشاي األحمر وصناديق خشبية مليئة بالب
 المتربة، والبصل والطماطم والعنب، وصناديق أخرى لعلب الزيت ومعجون الطماطم وأكياس دقيق وأرز.

لى إوق األخير ودخل به مؤخرة الطائرة. غاب دقائق ثم خرج. قفز أفرغ جنديان العربة. حمل جندي الصند
 جوار زميله إلى الصندوق الخلفي للعربة وانطلقت. 

 ة التيكان الحدث يبدو لي شيئًا أشبه بلقطة ممسرحة صامتة شبيهة بتلك المشاهد المموهة غير المنطقي
م تخللهكانوا يتحدثون، وتشعرني حركتهم و  نراها في األحالم؛ رغم أن الجنود المتململين معي في الطابور

 في الواقع حولي بأنني أشاركهم المكان والمصير المعاش في هذه اللحظة. 
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المحيط حولي واقع حي يتحرك ويضطرب. الطائرة رابضة تفتح مؤخرتها المربعة المظلمة. ظلمة ال 
دها قع أراه أمامي والحركة ترصتتناسب بأي حال مع انفالت أضواء النهار في المكان، ولكن الطائرة وا

عيني. باب الطائرة يحتك باألرض تصعد عليه األحذية والصناديق والحقائب، وبجانبه تكدست على 
اإلسفلت كومة كبيرة من صناديق التبغ، وقف قربها جندي كهل أشيب مثلث الوجه له ذراعان طويالن 

ذ الحقنة علبة سجائر طويلة، ثم يعود مكسوان بالشعر المخلوط بالشيب، يرمي لكل جندي فرغ من أخ
ويحني نفسه ويدخل يده في الصندوق نفسه أو صندوق آخر ويخرجها تحمل علبة أخرى يرمي بها إلى 

 صاعد آخر. 

 على بعد مترين وقف ثلة من الضباط، يتحركون ويتكلمون ويشير بعضهم إلى الطوابير وبعضهم يحمل
دين، يضع منظارا أسود على عينيه ويملك رقبة غليظة وخدين مور أوراقًا. أحدهم كان ضخمًا مفلطح الوجه 

ذا ويحمل شاربًا هائاًل سميكًا مصفرَّ الحواشي، ينحدر إلى أسفل كالذي يملكه معاقرو الخمر. كان ه
 الضابط واقفا ويؤرجح عصا خيزرانية المعة في يده لها طرف مستدق مغلف بالنحاس.

 الحشد الصغير.كانت حركته أكثر وضوحا وحضورا وسط 

 أشار بعصاه إلى طابورنا..

دخلنا منطقة الظل. وضعت يدي على رأسي ألفيته ساخنا مثل خوذة من حديد، وشعرت بانسحابات 
 العرق بين جلدي وقميصي لزجة، تنزاح إلى أسفل نحو عجيزتي كخيوط مخاط رقيقة. 

 همس رفيقي الواقف خلفي:

اب السحائي. لقد سمعت بهذا من قبل ! إنهم إنهم يحقنون كل واحد بمصل ضد مرض االلته -
 حريصون على صحتنا، ها ..ها ..ها..

ن مالتفت إليه ورمقته بطرف عيني. كان وجهه مسودا كظيمًا، تطفو عليه ظالل غريبة. ويسيل العرق 
اد وجهه في مسارب صغيرة شفافة جارية. أدركت ابتسامته في نهايتها. لمحتها تختفي في ظالل وجهه وسو 

 نانه كما يختفي الجنود في بطون الطائرات المعتمة. أس

ع الته مكنت أعرف أنهم يحقنون الذاهبين إلى الصحراء بهذه الحقن. كان والدي ُيحقن بإبر دائما في رح
د شركات النفط إلى الصحراء. ال أذكر كيف علمت بالحقن. كنت أجهل طبيعتها ونوعها، ولكني أدركت بع

 لتهاب السحائي الذي يجوب فضاء الصحراء. زمن أنها مصل ضد مرض اال

في طفولتي كنت أرى مواضع الحقن في ذراع والدي األبيض؛ عندما ينام في الصيف بعد الغداء 
اء لى سمبمالبسه الداخلية العديمة األكمام تحت كرمة العنب التي تغطي فضاء وسط بيتنا القديم المفتوح ع

 ه رجعوخزة ظلت تؤلمه أيامًا، ثم سافر بعدها، ولكنني أذكر أن القرية. أذكر أنه تحدث مرة مع أمي حول
 بعد عدة أيام أخرى ولم يتحدث عن ألم الوخزة. 

 كان أبي يعود من رحالته محمال بأشياء كثيرة، هدايا ولعب، وحلوى، ومالبس وأحذية.
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هما ما فوجدنا بغاب مرة في إحدى رحالته شهرًا، ثم رجع بصندوقين كبيرين عليهما شرائط زرقاء فتحه
 دراجتين جميلتين، وجلب معه أيضا صناديق أخرى أصغر مملوءة هدايا جميلة.

علب كثيرة تحوي أطعمة وفواكه مطبوخة، وبسكويت بطعم المشمش والخوخ، وشرائح حلوى مغلفة 
ة فائحلابالكاكاو ملفوفة بورق المع من القصدير. نتهافت على العلب كالعصافير، وتمتلئ أفواهنا القروية 

ات بخبز القمح وحساء الزعتر اللذيذ بمذاق البسكويت والكاكاو ونكهة المشمش. وعلب أخرى عليها رسوم
وز وبط وحمير وخراف، نفتحها أنا وأخي  ملونة وصور جميلة لحيوانات، أرانب وطيور وأسماك ودجاج وا 

ك لزمبر رح الطفولي كيف ندير افنجد بداخلها كائنات صغيرة بنفس الصور البراقة، يعلمنا أبي في نشوة الف
 لتنطلق على أرض البيت، تتحرك راقصة تتكتك باأللوان. 

نركض و ينام أبي بعد الظهيرة، ونظل نطارد الكائنات المتحركة. ندير الزمبرك ونمألها بالحياة 
 خلفها، وتدوس أقدامنا الحافية أوراق العنب الجافة. 

رع اء التي يذهب إليها أبي؛ هي مدينة كبيرة بها شواكان األمر المؤكد في عقلي الصغير أن الصحر 
ة ضيقة طويلة مرصوفة بالبالط، ومليئة بالدكاكين والحيوانات الصغيرة التي تتحرك بالزمبرك، ومعبأ

بالبسكويت المصنوع من عصير الخوخ والمشمش والبرتقال والعنب وشرائح الحلوى المصقولة بالكاكاو 
ضراء م. المدينة مليئة بغرف جميلة  تتدلى عليها مصابيح ملونة حمراء وخالمغلفة بالورق الرقيق الناع

لى وصفراء وزرقاء، تظل مشتعلة دائما يجلس بها أناس طيبون، يلبسون ثيابًا زاهية مزركشة، ويضعون ع
 رؤوسهم الطرابيش الطويلة المزخرفة. يحبون األطفال، ويرسلون لهم الهدايا مع آبائهم.

ي عنب المتناثرة في فناء البيت. نركض. نتعارك وتأتي أمي مهرولة، ويتحرك أبندوس على أوراق ال
النائم في ظل الكرمة. يقلب جسمه على الناحية األخرى. أنظر إلى عضده وأرى مواضع الحقن. بثور 

. درةالنا مدورة محفورة في الجلد بلون أعراف الدجاج محفوفة بحاشية رقيقة مجعدة كأغلفة النايلون الوردية
أسلط بصري على البثور الحمراء؛ وأحاول أن أتذكر الحديث حول ألم الحقن الذي دار بين أبي وأمي 
وأرتعد. تجرني أمي من يدي، وتجر أخي معي، وتذهب بنا إلى الغرفة الواسعة الباردة حيث تصطف 

 الصناديق التي جلبها أبي في رحالت عودته من الصحراء وتقول في صوت مؤنب:

 بال صوت . أبوكما نائم ..العبا هنا  -

نلعب بال صوت قليال. نراقب حيواناتنا الصغيرة وهي تقفز، ثم تمضي لتصطدم بالصناديق. يعلو 
ي فصوتنا وهرجنا ونتعارك من جديد. تأخذ أمي اللعب الصغيرة وتخبئها. يفيق أبي عند األصيل. يتوضأ 

ما ع الحقن. كان يخيل إلي أنه يتألم عندالحوض بالقرب من جذر الكرمة. يغسل مرفقيه ويدعك حتى مواض
ي ثم يدعك مواضع اإلبر وهو يتوضأ؛ ولكني لم أكن متأكدا ألنني لم أره يتألم. يفرش سجادة صغيرة. يصل

 يرجع إلى المجلس تحت ظل الورق وعناقيد العنب. 

افق مع األصيل تتحرك األوراق، وتنقر العصافير الشجاعة حبات العنب المنفوخة بالعسل. تتخ
األغصان واألوراق والعناقيد المدالة والعصافير. يحركها نسيم الصيف، وتصدر أصواتًا شبيهة جدا بتلك 
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التي تصدرها حيواناتنا الصغيرة؛ وهي تفرغ عبوات الزمبرك المضغوطة داخلها. تستمر الخشخشة في سقف 
 الكرمة، ويبرد الظل وتتحرك أمي. 

ل ء باللوز األخضر المقشر. تجلس قرب أبي ثم تشرع في إشعاتأتي حاملة عدة الشاي، والصحن الملي
 النار في الفحم. يشتعل الفحم وتضع أمي إبريق الشاي على النار، ويبدأ أبي في هرش اللوز األخضر

 نلعب المقشور والحديث مع أمي. يتحدثون عن أشياء كثيرة، ونتوسل إلى أمي لترجع إلينا حيواناتنا. نظل
أللئة المت وت. نركض في عالمنا المتحرك باللعب وأوراق الحلوى وعبير الفواكه، وذكرياتنابال وازع لعلو الص

 عن المكان الذي يزوره أبي ويأتي منه محمال باألشياء الجميلة. 

مام كان أبي يرجع من الصحراء في عربة كبيرة لها صندوق مملوء بالصناديق والحقائب. تقف العربة أ
ق عه أشخاص آخرون، ينزلون بعض الصناديق والحقائب مع أبي. تتكوم الصناديالبيت وينزل أبي. ينزل م

وحقائب سفر أبي على األرض أمام بيتنا. يميل أبي بجسده على العربة. يتحدث قليال مع الرجال ثم 
سمه يضحك. وأتمنى أن ينتبه إلى الصناديق الباقية في صندوق العربة لينزلها هي األخرى. يعود أبي بج

ق تصابه ثم تمضي العربة. يشير لها أبي بيده وأرى ظهره عريضا كبيرا. ويقول إن تلك الصناديإلى ان
أن  ليست لنا، ويبدأ في إدخال صناديقنا، وتأتي أمي من الداخ . كما تأتي بأدوات الشاي كل أصيل بعد

 يفيق أبي من قيلولته الصيفية تحت الكرمة.

م لى أرض السجادة الصيفية الحمراء وخطوطها الباهتة ثتنزل أمي اإلبريق من فوق الجمر، وتضعه ع
 تفتح الغطاء. يخرج البخار المحبوس وتتكلم أمي:

بر األك أال يمكن أن تأخذ إجازة ؟. هناك أشياء في البيت تحتاج إلى وجودك هنا هذه األيام. ابننا -
 سيكمل السادسة بعد شهرين ويتوجب إنهاء أوراق تسجيله بالمدرسة.!

ويصمت لعبنا، ويمألني غيظ طفولي، وأغضب من أمي، وال أتفهم كيف تريد من أبي عدم تصمت أمي 
حضار األشياء الجميلة.    الرجوع إلى الصحراء وا 

 سوف أقوم بتسجيله قبل بداية المدرسة، ال تخافي، دورتي القادمة في اإلجازة ستكون في أول -
 الخريف. اسكبي الشاي.! 

ما أبي يرمي حبات اللوز األخضر داخل فمه؛ وينظر إلى عناقيد تمد أمي يدها وتسكب الشاي، في
العنب والعصافير التي تنقرها. ينزل الشاي في خيط مرتعش مغلف بالبخار. تتكون رغوة ضاربة على 

. باتناالصفرة بها فقاعات كبيرة وصغيرة كفقاعات الصابون الصغيرة التي تخرج منطلقة بعد أن ننفخ في قص
تابني ويرشف الشاي األسود الثقيل. وأفرح، وأشعر أن أبي سيعود إلى الصحراء قريبا. ينيأخذ أبي الكوب 

ربة ذلك الشعور الطفولي في الشوق إليه، ولكن رغبتي في رؤيته ينزل الصناديق والحقائب من صندوق الع
 كانت تغلب ذلك الشعور. 

طفال القرية أراهم يحملون لم أكن أفهم عالقة سفر أبي بضرورة دخول أخي المدرسة. كثير من أ
حقائبهم الصغيرة المدهونة ببقع الزيت ويلبسون أحذية مربوطة بخيوط ويذهبون ويرجعون من المدرسة. لم 
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تكن لدّي أو لدى أخي رغبة حقيقية في دخول المدرسة. تتبعنا األطفال في ذهابهم إلى المدرسة قبل شهور 
المكان الذي يذهب إليه أبي. نتوق لرؤية هذا الشيء مرة أو مرتين ثم رجعنا. كنا نتحدث دائما عن 

 المسمى بالصحراء حتى ولو سلمنا أذرعنا الصغيرة لحقنها بالمصل العجيب. 

 لحلوى،نود زيارة الصحراء ومشاهدة الدكاكين الكثيرة المزينة بالمصابيح ورؤية الصناديق المعبأة با
حبون يلذين البس المزركشة والطرابيش البارقة باأللوان اوالسالم على الناس الطيبين هناك الذين يلبسون الم

 األطفال.   

 تحرك الطابور قليال إلى األمام. وجاءت عربة أخرى محملة بالفاكهة والصناديق .. 

 تحركت شفتا رفيقي الشبيهتان بشريحة لحم مقددة: 

 تموين كثير وسجائر كثيرة أيضا، هل تظن فعال أننا سوف نخوض حربا.؟  -

 م مرة أخرى. وظهر سواد أسنانه مرة أخرى من بين شفتيه الداكنتين.وابتس

شممت رائحة فمه كريهة وهو يقترب من أذني. تمّلكني غضب. شعرت بخيوط العرق وهي تتسحب 
كنت  .لم آكل شيئا منذ إفاقتي في الفجر .ال شك أن رائحة فمي كريهة أنا اآلخرفوق جبيني وظهري. 

 أفكر في الحرب. 

 م.رغم حرصي على تنظيفها كل يو  أغسل أسناني أيضا لقت ذقني نسيت أن أتناول شيئًا، ولمبعد أن ح
ظللت أدخن صامتا في الشرفة. دخنت كثيرا حتى هاجمني غثيان. وزاد إحساسي بجفاف حلقي وتشقق 

 لساني. ال شك أن رائحتي اآلن نتنة. من مسام جلدي تنز رائحة العرق والتبغ. 

 لتي العسكرية في الشرفة أدخن، وأنظر إلى ساعتي حتى بدأ ضجيج المدينة فيلقد ظللت واقفا ببذ
العلو. بدأت المدينة تتنفس هواء الصيف الراكد. الشارع المفيق سحق وشوشة البحر. وحزم الشروق 

رع األرجوانية تخترق فضاءات األبنية، وترسم مربعات وأشكاال غريبة وظالال صباحية طويلة على الشوا
ب ت الحياة الجديدة. تناهى إلى سمعي صوت المطارق الجبارة الضخمة التي تحفر نفقا هناك قر وتالحقا
 الميناء. 

 ما من شك أن العمال هناك يغطون رؤوسهم بالخوذات الكبيرة ويثرثرون، ويشربون الشاي ويتابعون 
صوات المطارق حركة أعمدة المطارق الفوالذية وهي تثقب أعماق األرض. منذ أيام وأنا أفيق على أ

 الضخمة. 

وائح في األشهر الثالثة األخيرة كنت أرجع من المعسكر خائر الجسم مرتديا بذلتي المتشربة عرقي ور 
ى عد إلالتبغ، وتفلتات أفكاري من مسامي التي كوتها الشمس وشتائم المدربين. أركن سيارتي الصغيرة، وأص

   ي وال أنظر في عينيها.. تنظر في عين"بتول"بيتي بخطوات متعبة. تستقبلني 

تأخذها لترمي بها في المغسلة هي  "بتول"كان نظري دائما مسددا إلى األرض حين أخلع بذلتي و
وركامات اليوم. أدخل الحمام. أقف أمام مرآته وأنظر إلى وجهي ثم أفلت الماء، وأسبح تحته مغمض 
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وأخطو خطوات أخرى أنصت إلى  العينين والشعور. أخرج من تحت الفيض البارد. ألف جسدي المبتل
لى حديث   . "بتول"صمت بيتي وا 

ها ها وحزنإلى الغرفة المطلة على جهة البحر المختفي وراء األبنية. أعابثها. أعابث صوت "بتول"تتبعني 
ق ك وعبالمسكون بالفرح المقمر. أمكث أعابثها كثيرا وتعابثنا وشوشة البحر والنسيم المرطب برائحة السم

لموج اع وأصوات المدينة السائرة في ركب الحياة. أنام على العبث السخي باألحالم وارتماءات شجر الشار 
 على الرمال الراكعة في حضرة الهمس النبيل.

إلى  سابحة في سخاء الليل الهامس بالرؤى وأخرج "بتول"أفيق كما أفقت اليوم على نهار قديم. أترك 
و يتنفس على طرقات مقامع الحديد في جوف األرض قرب الشرفة أرقب الحياة والشارع . أشاهده وه

 الميناء. أتقدم خطوة وأشعل النار في اليوم الجديد وفي سيجارة أخرى.

ة. أفرغت العربة حمولتها وذهبت. كانت تسير بمحاذاة هيكل الطائرة الضخم مثل خنفساء صغيرة متعب
ى بقي جنود يدخلون ما أفرغته العربة إلسارت في ظل الطائرة حينا ثم دخلت متاهة الضوء واللمعان. 

جوف الطائرة المعتم. كانت هناك سوائل تقطر من صناديق العنب والطماطم. عصرها الحر واالضطراب. 
تتساقط القطرات المعصورة من بين شقوق الصناديق، وتغيب في فجوات الظل ويمتصها حصى اإلسفلت، 

 غل في هدوء وافتتان. يمتصها العدم والمجهول.أو تغيب في أنسجة مالبس الجنود الباهتة. تتغل

أن  تذكرت صورة أمي المعلقة على حائط مكتبي ونظراتها الهادئة المسلطة إلى ال شيء. كان يخيل لي
 الموت الذي شع في عينيها ساعة احتضارها قد انتقل جزء منه إلى صورتها. 

لى الكون أدخل غرفة مكتبي المطلة ع وينام أخي الصغير، ويهدأ "بتول"في ليال كثيرة عندما تنام 
. الشارع الخلفي المظلم عادة وأضيئ المصباح. أدور في المكتب دورات ثم أجد نفسي أنظر إلى صورتها

كما  أقف أمام وجهها الساكن. كان وجهها هادئا هدوءا مخيفا. أشياء كنت أراها تتالطم في مالمح وجهها
  في سكينة. كانت مقلتاها تخبران بالفجيعة والعجز. تتصارع قيعان البحر تحت السطح المترقرق 

رزها في يمد يده بالحقنة ليغوهو الطبيب األسمر  أنا أراقبو ، ونفس العجز شعرُت بالهدوء المخيف ذاته
دم وء. تتقيتقدم الجند واحدا واحدا، وتتقدم األصابع النحيلة القابضة على الحقنة في هد المكشوفة.ذرع األ

 ثم يختفي الرأس الالمع في اللحم. همعينالجنود أ غمض . ياء مكسوة بالزغبمثل عنكبوت سود

أذكر حادثة مرض أمي جيدا. كانت هناك إبر كثيرة مغروزة في جلد أمي متصلة بأنابيب دقيقة 
طرة موصولة بأكياس شفيفة معلقة على حوامل. تجري داخلها سوائل تأخذ مساراتها إلى عروقها. تسقط الق

ق. البركة الصغيرة صانعة مويجات خافتة تتألق داخل الكيس ثم ينحدر السائل إلى العرو  وتغيب في سطح
 يختلط بالدم وتسقط قطرة أخرى وأخرى. 

مكثت أمي أياما تتقبل وخز اإلبر، وتدفق السوائل عبر األنابيب الدقيقة حتى ازرقت مواضع الحقن. 
مكان الوريد بيديه، ثم أدخل الرأس المدبب  رأيت الطبيب مرة وهو يغرز اإلبرة في موضع جديد. تحسس
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في نعومة بال صوت. كانت أمي غائبة عن العالم المنظور. لم تتحرك. وكان بإمكاني أن أسمع صوت 
 دخول وخروج الهواء إلى صدرها. كان يشبه خرخرة قطة.

الجنود. انحرفت حركة الطابور قليال، وصار بوسعي أن أشعر باللفح المتدفق من المحركات. تقدم 
ي فاستطعت أن ألحظ أن ظل الطائرة قد استطال قليال مع انحراف ميزان النهار. امتد الظل على األرض 
ي هيئة مموهة. تداخلت عتمته مع لون اإلسفلت. ولكنه بدا واضحا كرسم أسطوري باهت. انغرزت اإلبر ف

 يب. األذرع. امتصت عروقهم المصل. وأخذ كل منهم علبة سجائر من الكهل األش

 جاء دوري ..

أ شعرت برأس الحقنة المدبب يفقانغرزت اإلبرة في ذراعي المشعر الناضح بالعرق كشوكة مسمومة.. 
ه . لم أكن أرغب في كشف ذراعي. أنا أكره الحقن وأكره البعوض ألنه يحقن جلدي بإبرتشيئا في دماغي

ا ن يومعه من الدخول إلى بيتي. ولم أكالقذرة. وضعت ِشَباكا رقيقة حول نوافذ بيتي لمحاربة البعوض ومن
 راغبا في الحضور إلى هذا المكان أصال. أنا أكره الصيف. وأخاف من الحروب. مكثت اإلبرة في لحمي
دهرا. شعرت بها معقوفة الرأس مثل شص تسحب عرقا من عروقي. سؤال رفيقي الواقف خلفي " هل تعتقد 

يح أفعى يقطعها سكين. فحيح جائر طاف أركان نفسي فعال أننا سنخوض حربا.؟ " تردد في رأسي كفح
ناشرا هلعا مرعبا. مع غرزة الحقنة ُفقئت فقاعة مليئة بالدم في رأسي. صرخت بال صوت. كنت أسمع 
صراخي المكمم يتردد في أعماقي كصراخ قط ُيذبح. أنا أمقت الحروب، وأخاف من مجرد التفكير في 

انا جدا. في قاموس الحرب المسطر بالدماء وحشرجات خوض حرب. أي بالمعنى العسكري كنت جب
ة أشهر . ستالموتى واأللم أنا رعديد جبان متخادل. كانوا في المعسكر يقولون لنا إننا نصنعكم لتكونوا رجاال

ؤوس مرت اآلن أكلت فيها الكثير من الحشرات واليعاسيب ذات الفراء األخضر والديدان الصفراء ذات الر 
كريه المطبوخة مع حسائهم النتن. وُحبست نصف ليلة في بركة ماء متخمر خلف المطعم ال السوداء المدببة

 وبالطه المكسو بالوسخ. الملوث بأحذية الجنود وجثث الصراصير اليابسة وعصائر الخنافس المسحوقة.
ستة أشهر بل ستة قرون أمضيتها فوق ساحة المعسكر المفروش بحصى شرس له رؤوس مدببة حادة. 

جلدي  للدم كبعوض الماء الراكد، سلخ جلد ركبتي ومرفقي مرارا وأنا أزحف أو أتدحرج. أراهن أن نتفشره 
ن ن أكو تحولت اآلن إلى فتافيت صغيرة مجعدة كفتافيت الفحم المحروق. أنا ال أريد أن أكون رجال. أريد أ

 لى ترابه الفوضى وغولإنسانا. إننا نعيش في عالم يدمر نفسه بأسرع ما يمكن. نعيش في زمن تركض ع
؟. الحرب النكدة. هذا الشيء. الحرب!. من أين يأتي؟ من أين يتسلل إلى العالم؟ من أي جذر نما وكبر
ى كيف جاء ليسلبنا حياتنا ونورنا؟. هل القضاء علينا يفيد األرض؟. هل يساعد األزهار واألعشاب عل

  ة في الليل؟. ونسيم البحر على الهبوب؟.النمو واالخضرار؟. وهل يساعد النجوم والقمر على اإلضاء

المسكونة بالحزن. تركتها كزهرة بيضاء ترمش بعيون حزينة فارغة كعيون األطفال  "بتول"تركت 
المداسة. وتركت صورة أمي هناك على الحائط تتدلى في غرفة مكتبي تناطح الغبار والصمت والغربة. 

القذرة. وتركت كتبي وعملي في الجامعة، وأقفلت وتركت أخي الصغير. وضمني المعسكر بين جنباته 
 ورشتي الصغيرة على بضع سيارات عاطلة، والتحقت بالخدمة العسكرية االلزامية، ....
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 بسرعة .. تحرك . بسرعة يا أبله .. حيوان !.. -

 ابتعدت يده العنكبوتية بالحقنة في ذراعي.كان الطبيب األسمر قد فرغ من غرس شوكته الملعونة 
 .يوشعرت بموضع اللذغة يحرقن .تحمل ذنبا معقوفا ال يزال يقطر بالسم، غة كعقرب سوداء هاربةالفار 

نهرني الضابط ذو الوجه المفلطح الغليظ والشارب المنحط وسدد  لي ضربة سريعة بعصاه. استقبلت 
 رًا ورمالضربة على ذراعي العاري. كانت موجعة. انبثق خيط رفيع من الدم من موضع الحقنة، وظهر فو 

 عرضي مزرق بارز، تتوسطه انتفاخة حمراء بنفسجية كحبة عنب صغيرة مجعدة.

رمى لي الكهل األشيب علبة سجائر كبيرة مستطيلة من ذلك النوع الذي يحوي عشر علب صغيرة ، 
 وتقدمت نحو مدخل مؤخرة الطائرة.

ضربة نظرة جانبية وألم ال صعد أمامي الجنود إلى الطائرة. أخدت حقيبتي الملقاة على األرض. ألقيت
ي والحقنة الزال ينهش ذراعي.كان الطبيب األسمر يغرز شوكته في ذراع جندي آخر والكهل األشيب ينحن

على صندوق التبغ، ويدخل ذراعه المغطى بالشيب. ويخرج علبة طويلة حمراء. قطعت خطوات ويدي 
ة. كانت ناتئة ببروز مؤلم كموضع تدعك مكان الحقنة والضربة. تحسست موضع َجلدة العصا المباغت

 حرق بقضيب ساخن. 

وضعت قدمي على الجسر الحديدي المائل الموصل بين أرض الطائرة واإلسفلت والتفت إلى الوراء. 
 رأيت ظهر الضابط الغليظ. كان سمينا. وتخيلت لو أن مفكا مدببا كالذي أستخدمه في ورشتي ُضغط به

جتاز الشحم حتى نهايته على نحو مثير ولذيذ ألن رقبته بال عظم. ا على رقبته من الخلف لغاص في ثنايا
بصري رقبة الضابط السمين.كان اإلسفلت شبه خال من كومات الجنود والطوابير المبعثرة ابتلعتهم 

 الطائرات المحنطة. طارت بهم وسط الهدير والسراب ووهج الصيف إلى مكان بعيد مجهول.

 راب الظهيرة تلمع وتتراقص كجنيات الجحيم وهن يقمن عرس العذاببدا المكان موحشا. فقط فلول س
ير األبدي. رأيت من فوق السور البعيد أطياف المدينة الغارقة في أمواج الصيف والذكريات، وسمعت هد
تي الشاحنات الثقيلة التي تركض فوق الطريق السريع رغم ضجيج المحركات. أو ربما هي وشوشة البحر ال

وهي تنشج على  "بتول  "فجر الصامت المختنق اليوم الزالت تضج في ذاكرتي. وسمعت عانقتها في ال
 كتفي.

مع نغمات البحر في رأسي، وعال صوت المطارق الضخمة التي تفتت الصخر في  "بتول"تداخل نشيج 
 عمق النفق قرب الميناء. 

فه فوهات المحركات؛ في سطوة المطارق الصلبة وهي تحطم خاليا مخي والهدير المحموم الذي تقذ
رأسي في في  وتهاكتمل صبوضوح. سمعتها أيضا وأنا أصعد الحافلة هذا الصباح . ا "بتول"كنت أسمع 

التافهة. رأيت في صياغة ال العميقة بعيدا عن حنكةكلماتها  تقاسيم تنداحا مؤلمة.. حائرة سرمدية مبهمة
ت عيناها في عتصر . ا ر أضواء الليل داخلهاالعيون وانكسا وبريق جلغات الصمت والنشي نبرتها اآلسفة

تروى قصة من ، الهثة اتخطو . ركض وداع عينيها في بمعان وحكائيات نائية الشرفة وأنا أركب الحافلة 
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ل المعتصر من سحق فراشة ملونة. أغلقت الحافلة كلون السائحزين قصص الدنيا لها لون غامض مخيف 
ة وربما كافرة بما يتألق حولنا من سراب المع في المتاه. ةرياح شامتت على نفسي هببابها وانطلقت. 

     .العظيمة التي نسميها حياة

رى في الصباح. وتوا "عبدالعزيز"تورات الحافلة أيضا بي في المنعطف نفسه الذي توارت فيه سيارة 
 الواقف في الشرفة.  "بتول"خلف الشجر شبح 

 لميناء.الصباحية. بدأت سيرها فوق الطريق المعبد قرب امضت الحافلة العامرة بالضجيج وثرثرة الجنود 
. أعماقنا للكمال المتململ في الجوع. جوع مرعب للحقيقة .حالة مكثفة مركزةبدأت المدينة تبتعد. اكتنفتني 

ب. تتكلم. كان صوتها يأتيني متخلال دوي المطارق ويطرق جوانب مخي المتع "بتول"خيل إلي أنني أسمع 
د رأيت وجهها يركض بين وجوه الجنو  .عني إلى نفسي المتواري  "بتول"فم من الخفية ات ل دفق الكلماس

كانت   حرقة فاجعة. مثل دموع الجحيم لمع على وجنتيهاتو  ،سير بصمتالذين يملؤون الحافلة. دموع ت
 حاملةتالحقني  "بتول"مع هدير المحرك ظلت صورة في ركضها الباكي المتألم . وتشهق تتلظى عيناها

نة ر في رأسي اضطراما صوتها  د سكباز  وتفاصيل المأساة. الناري النائح ذكرى الكارثة إيقاعهامعها في 
ا أرسلتهنادبة  ىعرف لها مصدرا. موسيقأ  المثيرة  منغمة تنيصلو  .رازحة تحت فيض األسى خفية مبحوحة

. يحول اح األيام الجامحةردمه غبار تيارات السنين وري مخبوءاآخر أهاجت في نفسي جمرا  "بتول"صورة 
دينة. ق المكان رأسي فارغا، وأفكاري تهتز مع اهتزاز الحافلة. نظرت في وقفتي من زجاج النافذة. ابتلع األف

 ودخلت الحافلة الطريق السريع. سوف نصل المعسكر بعد ساعة. وبعدها نركب مرة أخرى حافلة أخرى أو
 ة لتضعنا في خطوط النار. هذه الحافلة نفسها، ثم نركب الطائرة العسكري

كان جوف الطائرة بال مقاعد . ممر طويل واسع ترامى فيه الجنود كقطيع منهك. في العمق تكدست 
 صناديق كثيرة من المؤن والذخيرة. شممت رائحة بصل وعرق وضراط، وسمعت صوت شخير.!

 أغلقت الطائرة مؤخرتها فتحولت إلى فرن.

أصفر اللون كلون القيح. كان الجنود يتحركون. وضعت حقيبتي اشتعل خطان في سقف الطائرة بضوء 
 على األرض وجلست. 

قبل سنة ونصف ركبت إحدى الطائرات. ذهبت ذات صباح إلى الجامعة. قال لي رئيسي مبتهجا 
 أفكر بلهجته المقززة بأنه رشحني في بعثة عمل لمدة عشرة أيام إلى كوريا. جلست على مقعدي في الطائرة

خ لتارية. لقد كانت بالنسبة لي رحلة إلى المجهول. إلى شرق آسيا البعيد القديم. العميق عمق افي الرحل
 نفسه. ذلك المكان من العالم الذي تنام في أحشائه رفات حضارات بائدة. وذكرى عصور لشعوب مرت من

لعها ثم ماتت وابتهناك وترقد اآلن في صميم األزل وأعماق النسيان. ذلك المكان البعيد، حيث عاشت أمم 
م يم الزمن. وحيث اشتعلت حروب وانطفأت مع األيام مثل جمرات من نار توهجت ثم بللها ماء المطر ول

 يبق منها سوى رماد يتطاير في ذاكرة التاريخ. خطر لي خاطر الحرب..
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صور  ميمرت أمام عيني أحداث الحقبة القريبة، ومشاهد الغزو الياباني والصيني لكوريا. وتتابعت أما
يء شالحرب ومناظر الدخان، وُكَبب النار، واألشالء، والحفر، وأرتال الجنود المتدفقة وهي تكتسح كل 

ف ي تزححتى األشجار. ومناظر البنادق بحرابها الممشوقة، وطوابير الدبابات والمدافع بجاللها المخيف وه
ق ون فو ذيتهم الثقيلة الموحلة وهم يمشبالموت والرعب. والجنود بخوذاتهم الصلبة ومالبسهم القاتمة، وأح

كل  التراب والجثث الرطبة واألعشاب المبللة بالمطر والدم، وعيونهم تلمع بالموت ويخنقون الحياة في
 مكان. ثم الحرب الكورية الدامية بويالتها وغبائها.   

بك ين تشياة القذرة حال أدري إلى أي مصير مشؤوم ستأخذني هذه الطائرة .. إنها لعبة الحياة. لعبة الح
الموت المخيف. أشعر به يصاحبني في هذه يديها في مخالب الموت، وتشرع في رقصها المجنون. 

 الطائرة. ال أدري أين يختبئ ذلك الشيء المرعب!.

ينسدالن  ،كان جفناها متغضنين جدا .أذكر أن أمي عندما بدأت تحتضر كان وجهها متقلصا ورماديا
لك كنت أشعر بذ .سألتها إذا كانت خائفة فهزت رأسها .عيناها كجمرتين مطفأتين كانت .ويرجعان في بطء

 أرجعت .نظرت ناحيتي وافتر الوجه الشقي عن ابتسامة ميتة .الشيء المجهول المخيف يرفرف فوق رأسها
 انرتعشتا توخيل إلي أن يديها شرع .تلوت قليال على نفسها وانتفضت نفضتين .وشرعت تشهق .رأسها
ماتت أمي وانطفأ  .كنت أخشى أن يالمسني الموت الذي شرع يشع في حدقتيها المطفأتين .الغطاءتحت 

 لو عرفت على وجه ما كيف يكون شعور المرء وهوساعتها وبقى فمها مفتوحا، وودت  .معها ذلك البريق
 . ماتت أمي ببطنها المنفوخ، ومات أخي أو أختي معها. يلفظ أنفاسه األخيرة

 وعند زجاج نافذة القريب من المصحة.يعابث القطط والصبيان في الشارع وقتها غير كان أخي الص
ل كانت هناك ذبابة هائجة تحاو يتدفق. و فيض النهار  الغرفة التي تختنق فيها أمي بأصابع الموت كان

 .بجنون اختراق الزجاج

 ن الفاسد أو اللحمالهواء في جوف الطائرة يتكوم حول نفسه في كتل مضغوطة عفنة كرائحة الليمو 
 في أكياس القمامة.  "عبدالعزيز"المتخمر الذي كان يرميه 

ي ابت أمغأرادت أمي أن تهب للجنين الحياة كما وهبتني إياها من قبل ولكنهما ماتا معا، وُدِفنا معا. 
 عن الحياة. بكيت كثيرا، وربما ضحكت يومها كثيرا أيضا. ال أذكر !. 

س واختالط األشياء في رأسي؛ جعلني أفكر يومها أن محاولة إنجاب ضحكي المهووس المحزون التع
طفل وزجه في هذه الحياة هي محاولة حمقاء غبية. حين ماتت أمي ولمع ذلك االخضرار الذي يكسو 

  عيون الموتى في مقلتيها كانت هناك دمعتان كبيرتان تتدحرجان من وجهها إلى األرض.

اهريا كثيرا. انزويت في الركن. ابتعدت عن خط نظر عينيها من ناحيتي حاولت ذهنيا أال أحزن ظ
الميتتين وشرعت في البكاء. قبل ذلك كنت واقفا أتابع كفاحها وهي تتقلص وتلفظ السائل المليء بالرغوة 
البيضاء الشبيهة برغوة صابون حالقتي، ولم يخطر لي في صدمتي وذهولي أن أركض وأنادي الطبيب من 

ت تتمرغ على الفراش. عيناها تشخصان، ثم تكتسيان بالبياض ثم تغلقان للحظة، ثم الحجرة األخرى. كان
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تنفتحان على زرقة المعة مموهة بسواد، وفمها يشخر ويلفظ تلك السوائل. كان أزيز الذبابة عاليا يخرق 
 أذني مثل مسمار متوهج. تركتها تتلوى وذهبت إلى الذبابة. كانت تمشي على سطح الزجاج صاعدة على
فوق. وقفت وارتعش جناحها فوق مؤخرتها المملوءة بالسوائل والدم واألزيز. بضربة واحدة من كفي سحقتها. 

حين عدت إلى سرير تفتت جسمها في لطخ صغيرة، وسال دمها ومحتويات بطنها على السطح األملس. 
 أمي ألفيتها خامدة.

حسست بأن النهار في الخارج يزأر كنت مرغما على تحمل مصيري. لم يكن للطائرة نوافذ. ولكني أ
كخرتيت شرس تلتهب فروته بالنار. الجنود حولي يتكومون في عرقهم كالبيض المسلوق وزئير الطائرة 

جار األش يرتفع ويرتفع، ويبدأ هواٌء بارد في الهبوط من السقف، ثم تقلع..     لم أر شيئا يودعني. لم أر
 عالم المدينة المحترقة بصهد النهار.. المنحنية تحت سياط لهيب الصيف. ولم أر م

 أقلعت الطائرة ..

ربما نمت كثيرا ال أدري. أفقت على اهتزاز عنيف. وجدت نفسي منكمشا على نفسي. منخراي شبه 
حدى رجلي  مغلقان. كان ذهني صافيا قليال. كنت ممددا أسند رأسي على حقيبتي وقبعتي تغطي وجهي. وا 

ردا يكن هناك لغط في الطائرة. أزحت قبعتي من على وجهي. كان الجو با مثنية يسدها جسد آخر نائم. لم
ض. جدا والجنود بدأوا يفيقون ويتململون. استمر االهتزاز. حدست أنه صرير العجالت الضخمة على األر 

 كان عاليا. وبدأ نوع جديد من الحركة يسري في جوف الطائرة الذي تنتشر فيه األضواء الصفراء.

لهواء ئرة مليئا بالنوم واألجساد المنهكة. مكثت جامدا في مكاني والصرير يأتيني مع اكان جوف الطا
 البارد مؤذيا. كان جوف الطائرة أشبه بتابوت طويل رقدت فيه مئات الجثث التي شرعت تفيق من رقدة

 لتفتا. االموت. خفت الصرير وخفت معه اهتزاز الطائرة، ولكن الطائرة لم تتوقف، ولم تهمد حركتها تمام
 تحرك جانبا فرأيت رفيقي في السرية المقاتلة ال يزال نائما بفم مفتوح، وذبابة تقف على شفته المسودة

 جناحيها فوق مؤخرتها المنفوخة.

بقايا الذباب الذي رافقنا في رحلتنا إلى هذا المكان المجهول جلبته رائحة البصل والعنب والعرق و  
ادة و بإر أك أرضيات التوابيت وجوانبها. هبط معنا هو اآلخر ولكن بإرادته الدماء اليابسة التي تغطي بال ش

ح ا تنضغريزته. قادته الحياة إلى هنا، يلعق بخراطيمه الطويلة اللزجة ما يعتصر من العنب من سوائل، وم
ملونة ال اربه أجسادنا من عرق وخوف. تنتفخ مؤخراته باألشياء السائلة اللزجة. تمتلئ باألمل الداعر واألسر 

 القذرة. ترتعش أجنحته فوق مؤخراته، ثم يبدأ في الطنين.

أن  بين إغفاءتي ويقضتي بعد إقالع الطائرة بزمن ال أذكر طوله. في تلك اللحظات الناعسة خيل إلي
المطر يهطل على وجهي في قطرات صغيرة جدا مثل الرذاذ، وشعرت بالبرد. أدركت بعدها أن األشياء 

رد شعرها جلد وجهي وأنا نائم لم تكن سوى أرجل الذباب وحركته فوق وجهي، وذلك البالصغيرة التي است
 دقوقةالذي سرى في جسمي لم يكن سوى تلك الخلخلة الباردة التي يتركها إحساسي بالمسامير الملولبة الم
 في فخذي. صدمني اكتشافي، وردني بغتة إلى جوف الطائرة، وشعرت بجسمي يحترق وينضح بالعرق.
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 ناهى إلى سمعي لغط في عمق الطائرة.. ت

بالقرب من صناديق الفاكهة وصناديق السجائر والذخيرة وصف التوابيت تجمع جنود مثل سرب كثيف 
نهم من الذباب حول كوة زجاجية مدورة يشاهدون معالم المكان. كانت حركة أيديهم والتفاتاتهم توحي بأ

ن مشبع  صناديق الفاكهة والتوابيت عندما يفرغونها، أو أنه يرون مشهدا غريبا. ال أدري هل سيتبع الذباب
ى، ة أخر عرقنا ومأل بطونه، وسيقفل راجعا إلى هناك. كان ذهني الذي صفا قليال بعد نومتي قد بدأ يغيم مر 

 ويتشتت ويتعرى تماما عن أي يقين أو شعور جميل. 

لة المتوهجة. تمخر طبقات الحر راحكنت نائما عندما كانت هذه الطائرة تحلق، وتخترق سماء الصيف 
ن مإلى أعماق الصحراء. الطائرة لم تفتح مؤخرتها بعد. والجنود ال يزالون يتجمعون حول الكوة كسرب 

 الذباب وأنا أمد جسدي المنكمش، وأتوسد حقيبتي. 

ث يه. مكشعرت بالطائرة تدور دورة كبيرة مفاجئة تمايلت معها، وتمايل معي جسد رفيقي النائم. فتح عين
للحظة ساهمًا يحدق إلى السقف. كانت يداه مصلوبتين على بطنه، وشعر صدره يطل من فتحة قميصه 

ي برد هالمبرقع. تحركت عيناه ببطء ناحيتي. طارت الذبابة من على شفته السوداء طيرانا بطيئا. كفنها ال
 من حديد يؤرجحها الدوار؛األخر . ال شك أنه مرهق مثلي. يرى األشياء غائمة ورأسه ثقيلة كمطرقة 

 فتصدم صدغيه من الجانبين فتفجر فيهما الدماء. تحركت شفتاه :

 ما هذا البرد ؟ هل وصلنا؟ -

 يظهر أننا وصلنا. الطائرة في طريقها إلى التوقف. لقد مضت دقائق وهي تدور! -

قبر. مخيفا كالاتكأ على كلتا يديه وجلس، وشرع يلتفت حوله. همدت حركة الطائرة تماما. سكنت سكونا 
أعتم الجو بعد أن انطفأ خطان من األضواء الصفراء التي كانت تنهال من السقف، وسرت في الجسم 
المجوف حركة. كان معظم الجنود قد أكملوا فواقهم وشرعوا يتركون أماكنهم. بدوا في حركتهم خالل 

 األضواء الشاحبة كعناكب سارحة في أعماق قبر خرب.

 عال صوت :    

 نهض ..انهض .. كل واحد يأخذ حقيبته ويتهيأ للنزول من دون فوضى. لقد وصلنا.هيا ا -

 سقط الصوت من السقف ككسف مشؤومة.

كنت ال أزال ممددا ينخر الهواء المبّرد عظامي، وتتهاطل األفكار الميتة على رأسي. وعقلي يدور من 
ل شريط مجنون يسير بسرعة غير هدى كنحلة قطع رأسها. تداعت لي صور اليوم. تالحقت أمامي مث

مميتة. هبط عقلي دركا آخر من التفكير عندما حركت يدي. لسعني موضع الحقنة ومكان ضربة العصا 
الخيزرانية. كنت أشعر على نحو ما أن بقايا وميض النهار الذي سلخ جلدي في القاعدة العسكرية في 

الحقن. تساءلت في نفسي عما إذا كان العاصمة ال تزال توخز رأسي ومؤخرة رقبتي وذراعّي مثل وخز 
رفيقي بجانبي يشعر على نفس النحو باأللم. ولكنه بدا هادئا. لم يشارك في حالة الهرج التي سادت الطائرة 
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الجاثمة بال حركة بعد استقرارها على األرض، وهو اآلن ال يزال هادئا ينظر بفضول إلى ما حوله على 
صبغت المكان بلون الصديد. رأيته يقف ويقيم حقيبته الراقدة والحفرة ضوء األشعة الكليلة الشاحبة التي 

التي صنعها رأسه وهو نائم تمتلئ بمحتوياتها. أمسك بحلقة الحقيبة القماشية الغليظة ووقف يحملق حوله 
 كأنه ينتظر شيئا.

لعرق عفنة وامرت لحظات طويلة كان صوت المحركات ال يزال يعربد خاللها كما تعربد رائحة األحذية ال
 المجمد والضراط ورائحة البصل، وتلك الرائحة النتنة المنطلقة من صناديق البيض والتوابيت. 

خين استقمت واقفا أنا اآلخر. كانت رقبتي متصلبة وجوفي فارغا. عربدت في شراييني رغبة ملحة للتد
لى عائي. ظللت واقفا أتكئ رغم الخواء والشعور بالالشيء والعدم، والعطش الذي بدأ يبسط يده على أحش

رة حقيبتي. بدأت حشود الجنود تترك مواقعها األمامية في جوف الطائرة وتتقدم زاحفة نحو مدخل المؤخ
لى بقية جية إالمغلق استعدادا للنزول. كانوا يتحدثون. انتقلت معالم مشاهد المكان الذي رأوه من الكوة الزجا

نها الصحراء. أكد بعضهم أنها أوزو بينما عارض فريق آخر بأ الجنود. إنها قاعدة عسكرية أخرى في جوف
 قريباليست أوزو. استمر اللغط والجدل. ال يهم أوزو أو غير أوزو، المهم أننا اآلن في قاعدة عسكرية و 

سنقف على أبواب خوض حرب في قلب الصحراء. صحراء بائسة بعيدة مجهولة يرتع عليها الموت 
 ترتع مردة الجن. أي مصير وأي طريق سنسلك ونحن نمضي يسوقنا قدرنا؟. والجفاف ولهيب الشمس كما 

بدأ الهواء المبرد يسخن ويختنق وطنين الذباب يرتفع؛ وخيوط العرق بدأت من جديد تتسحب على 
جلدي كما تتسحب صغار األفاعي. وبدأ أزيز يهبط من مفاصل الباب الحديدي في مؤخرة الطائرة إلى 

ة، لطائر اب شيئا فشيئا. كان يهبط إلى أسفل. مع أول شق تركه الباب النازل تاركا جسم رؤوسنا. انزاح البا
هجم نور باهر إلى الداخل في حزم بيضاء عاتية، ودخلت معه تيارات الفحة قوية من هواء الصحراء 
 ئاوالهدير. تعاظم دفق الضوء األبيض الساطع مع رحلة نزول الباب إلى سافل، وظهرت لوحة المكان شي

ابع ، وتتفشيئا. صحراء مترامية اآلفاق. امتداد هائل كأنه نهاية العالم. انسحاق خرافي لألشياء والمعالم
 مجنون لبحار متالطمة من الرمال والسراب الرهيب. 

لقد هبطت الطائرة وهبطت معها عزائمنا على ساحة إسفلتية أخرى طويلة، رصفت وسط هذه اللوحة 
كانت ساحة كبيرة رصفت بالحصى والقار المذاب، شبيهة بتلك التي شهدت  المهولة من أكداس الرمل.

 رحيلنا في العاصمة. تتشعب في طرق وممرات غطت الرمال الزاحفة في ترحالها األبدي مع مزاج الريح
ن أجزاء كبيرة من جوانبها. كان المشهد صادما ودفق الريح الساخنة الذي طهته الصحراء آلالف القرو 

المحركات، ويصفعنا على وجوهنا ككتل الماء المغلي. تجمع الجنود عند مؤخرة الطائرة  يختلط بلفح
غ المفتوحة. وقفوا كأنصاب من قماش مهترئ. نظراتهم الفضولية تمسح المكان المشتعل والفضاء المتمر 
أنه أمامهم في دركات راعبة من األلم النهاري. كانت قاعدة عسكرية أخرى من قواعد الصحراء ال شك 
لسنة الجنوب الليبي حيث يمتد جزء مرعب من الصحراء الكبرى األبدية. ال شيء غير البطاح المترامية وأ

اللهب التي ترسلها السماء المستبدة. سراب من نوع آخر مخيف. كائنات من سائل الزجاج المصهور 
 .تتسكع في سكون فوق هذا التيه من الرمال أعطى المشهد لونا آخر ضبابيا مموها
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 قفز ضابط نحيل طويل قبل أن يكمل الباب طريقه إلى األرض. التفت إلينا وقال :

 ال تنزلوا حتى تسمعوا األمر.. مفهوم ؟ ابقوا في أماكنكم . ال أريد فوضى .. مفهوم ؟ -

سار خطوات، ثم انحرف سائرا بجوار الطائرة ثم اختفى. وسط أمواج السراب الالمعة ظهرت أطياف 
ع دة. عنابر كبيرة ومخازن حديدية هائلة مقوسة جثمت أمامها عربات جيش ومدافع وقطمهتزة لمبان بعي

عسكرية أخرى، وحاويات مصفحة، وأكوام أخرى مغطاة بشبكات مبرقعة بلون الصحراء، ومتاريس من 
أكياس الرمل ُبنيت على شكل حوائط عالية مقوسة، وأبنية مسطحة من الخشب السميك تتحرك أمامها 

ظ حشود من الجند يلبسون خوذات معدنية ملساء. يتحركون بال نظام. بعضهم كان متجها نحو وسط القي
عربات جيش أخرى قرب الساحة. من الجهة األخرى تكاثف سرب من الجنود على شيء يسحبونه 

 ويتجاذبونه. كانوا مثل سرب نمل يحرك جرادة ميتة. كانوا يفتحون خيمة مقوضة. 

و للطائرة سطح اإلسفلت تقدم عدد من العسكريين نحونا . صاح أحدهم وه مع مالمسة الباب الحديدي
 يلتفت إلى ناحية العربات:

 أين بقية العربات ؟ -

لم أسمع ردا. كنت أنظر وراءهم. صورة مائعة تعلو وتهبط في طبقات شفيفة من دخان غير منظور 
 . لسالسل جبلية سوداء متفاوتة القمم تتالحق إلى أفق ملتوي ال نهائي

صاح ظهر الضابط النحيل فجأة وانضم إلى باقي العسكريين . تحدث معهم قليال ثم أشار نحونا بيده و 
: 

 هيا انزلوا.. -

 عال صوت آخر ..

 بدون زحمة يا بهائم .. واحد واحد .! -

لم أحدد مصدر الصوت، ولكنني رأيت الرأس الالمع لعصا الخيزران يهوي على رأس أحد الجنود 
هائل ة خشنة. كان الجنود يتدافعون عند مؤخرة الطائرة المفتوحة على هذا االمتداد الويحدث قرقعة حاد

ح الالنهائي من الجنون. نزلت أجر حقيبتي. بدت ثقيلة. وغاب رفيقي في الزحام وفي الضوء ولفح الري
 يل منالقلوالصمت الوحشي للألفق. الصيف والشمس هنا أشد هواًل وتنكيال بالبشر والكائنات. لم يبق إال 

  الجنود ال يزالون يهبطون من الطائرة.

كانت حافة الباب الحديدي المائل إلى األرض تحدث نقرا تحت ثقل األرجل الغائصة في األحذية 
 .العسكرية الثقيلة النازلة من الطائرة. تتابع األحذية ثم يجرفها سراب الصحراء والمصير المجهول

 ضواحي تان رأيتهما تقلعان كطائرين خرافيين هناك في القاعدة فيقبلنا حطت طائرتان. الطائرتان الل 
 ري إنالعاصمة. حطتا هنا، ونزل الجنود منها كما ننزل نحن اآلن ورحلوا. طوتهم الرحلة الجديدة. ال أد

 كنت سأراهم هنا في هذه المجاهل أو في أي مكان آخر.! 
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نانه أحبه رغم رائحة فمه الكريهة وسواد أس الذي "بشير  "ولكن هنا يوجد جنود آخرون وهناك رفيقي 
حدي و لست  المتآكلة النخرة. شيء ما كان يجذبني إليه منذ أيام المعسكر األولى وأيام التدريب الشاق. إنني

بعيني. رأيته يرمش وسط الضوء. توجهت إليه. استندت  "بشير  "في هذه الصحراء البشعة. بحثت عن 
 حريق. صامتين. بعد دقائق تجمع الجنود وحقائبهم في الساحة المتلظية بالعلى حقيبتي كما يستند. وقفنا 

كان قرص الشمس يبدو أكبر حجما وهو يعتصر في السماء بالضوء المذاب. وقفنا في طوابير أخرى. 
 لحياةاطوابير كثيرة من القبعات الكبيرة مصفوفة بنظام وقفت تنتظر المصير. خيل إلي في هذه اللحظة أن 

ي. جدا وغير جديرة بأن تعاش. شيء غريب مخيف كان يحوم على المكان ال أراه و ال يراه من حولتافهة 
ترب، اآلن ألنه كان ساكنا صامتا يحدق إلى شيء ما. ربما هي رائحة الموت بدأت تق "بشير  "ربما يراه 

 ن .وربما هي صورة التوابيت التي رأيتها مصفوفة في جوف الطائرة كما تصطف صفوفنا اآل

ن مِ في الطائرة قبل أن يأخذني النوم في سبحاته العميقة كنت أفكر في خفوت بيني وبين نفسي، َمن 
لي هؤالء الجنود سيعود ميتا مغمض العينين يضمه أحد تلك التوابيت. كانت هناك صناديق طويلة. خيل إ

سكون كانت التوابيت ساكنة أنها توابيت. وخيل إلي أن أحدها مثقوب. رأيت بقعة سوداء داكنة مثل ثقب. ك
صناديق الفاكهة وصناديق السجائر وصناديق الذخيرة وصناديق البيض. الفرق هو أن صناديق الفاكهة 

ة لداكنوالبيض ستعود فارغة أما التوابيت فسترجع مليئة باألشالء والجثث المقطعة وخيوط الدم المتجلط ا
تابوت المثقوب. رأيت عينا تطل من ألواحه. في ذلك الوقطع األمعاء. ربما عادوا بجسدي في ذلك التابوت 

 اة فيقد تتكدس جثتي، وتترجرج أمعائي اللزجة وقطع جسمي المغمورة بالدم الجاف، ولكن ال يهم. إن الحي
من  واثق مجملها ال تعدو كونها نكتة سمجة. يقودنا القدر المقدور إلى حيث يريد. إن الميت ال يتألم. أنا

مقطعا أو مثقوب الرأس بعدة رصاصات ولكنني لن أشعر بذلك. فليحرق جسدي ويرمى به ذلك!. قد أعود 
. في أول قبر طالما روحي الساكنة فيه ستخرج مرفرفة مرحة منطلقة في شوق إلى منطقة الخلود العظيم

الجسد هو تابوت أيضا . تابوت من نوع آخر يتحرك .. نحمله على أكتافنا دون أن ندري! ولكن في 
ني تنغرز كالليب خائفة، توقظ فيه خوفا كارثيا من فرصة لقاء الموت. أود أن أعلم كيف ستشعر باط
 إذا جاءها نبأ موتي بعد أيام أو شهور.  "بتول"

ش يوما " إنك ستعيش طويال ألن من يحمل هذا القدر من الصمت البد أنه سيعي "بتول"لقد قالت لي 
ح أنا اآلن أقف وسط صحراء الهبة تهيم فيها الرياح كأروا طويال ". كنت أرى منطقها مقلوبا وغبيا.

الجحيم، وحولي جنود بؤساء يقفون تحت قبعاتهم تحت الشمس، ينتظرون صوت القدر واتجاه المصير. 
وهذه هي القاعدة العسكرية التي سوف ننطلق منها لنرقص رقصة الحرب. ها هي طوابيرهم. وها هو 

الرأس وعصا الخيزران في يده، يلمع رأسها النحاسي كمقلة شيطان  الضابط ذو الرقبة الغليظة عاري 
 حمراء.

 اجلسوا . -

   وأشار بعصاه نحو األرض مرتين.    
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هوت أجسادنا على األرض. لسع مؤخرتي سطح اإلسفلت المشتعل. سرت خيوط النار من عجيزتي إلى 
مطأطئ الرأس كأنه يفكر فيما  رأسي، وتركزت بؤرة الشمس على ظهري. مشى الضابط خطوات أمامنا وهو

 يود قوله. ارتد إلى الوراء بنفس الخطوات الرخوة، ثم وقف في مواجهة الشمس يخاطبنا :

ريب. اسمعوا . كي يبدو األمر واضحا.. أنتم اآلن في مهمة حربية حقيقية ولستم هنا في مهمة  تد -
 م لالستعداد لمثل هذا اليوم .أنتم اآلن رجال صنعتكم مصانع الرجال هناك . تم تدريبكم وتأهيلك

 مشى خطوتين ولمع رأس العصا ..

 ربما سمعتم شيئا عن هذه المهمة داخل المعسكر. أنا أعرف أن رائحة األخبار ال يمكن حجبها -
اال وال وا رجعن أنوف الجنود أبدا. ولكن المهم اآلن أنني أريدكم رجاال شجعانا ترفعون رأس البلد عاليا. كون

دود حع عن أبدا. الموت ال يطال إال الخانعين الجبناء. إننا هنا في مهمة مقدسة. مهمة الدفا تخافوا الموت
ا ا فيهالوطن وشرفه. أنا متأكد أنكم لن تسمحوا لشرذمة من الجنود الوضعاء أن يعتدوا على أرضنا ويسرحو 

 كما يشاءون أليس كذلك؟!

 ملة.كان يتحدث بلهجة مثيرة مرتبة، ويهز عصاه مع آخر كل ج

 علت من الطوابير الخلفية صيحة حرب وحماس اشترك فيها صوتان أو ثالثة.

 تحركت العصا الخيزرانية إلى فوق، وصاح الضابط بصوت كالهدير:

 لم أسمع ؟؟!! -

علت األصوات مرة أخرى تهتف بصيحات الحرب على نحو مثير وعنيف. ابتسم الضابط ومشى 
 خطوات في مكانه وقال:

اآلن. ستأخذ كل عربة مجموعة منكم إلى موقع قتالي معين، وسترابطون هناك  سوف تأتي العربات -
وال مات أمدفوعين بقوة اإليمان والنصر والهدف النبيل لهذه الحرب الذي جئنا بكم من أجله. ستصلكم التعلي

 بأول. مفهوم ؟ 

 صاح الجنود : 

 مفهوم سيدي. -

 أمسك العصا من طرفيها . رفعها إلى فوق ثم أنزلها :

ائما. ستجدون هناك أسلحة وذخائر وتموين كثير. المهم أن تفكروا أن القضايا الكبرى غالية الثمن د -
 هيا انهضوا واركبوا تلك السيارات. أتمنى لكن النصر.

كان فضاء الصحراء ينعكس في سطح منظاره األسود وهو يمشي بين صفوف الجنود الرابضة على 
ورأسي يفور. لم أكن أعي شيئا مما يقول .! أي حرب؟ وأي  األرض. وكانت عجيزتي قد شويت تماما

هدف نبيل؟ وأي نصر؟ لماذا ولد هذا المسخ الذي اسمه الحرب أصال ؟. ولماذا يغير الزنوج على أطراف 
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الصحراء؟ دعهم يغيرون. ستأكلهم الصحراء وشمسها الضاحية. ولماذا يشنون حربا طاحنة على بعضهم 
الحمقى.. سرى سم الفناء والموت السارح في رمال الصحراء في أوصالهم الهزيلة البعض؟ الزنوج األغبياء 

 وأصابهم بعدوى القتل.

نظرت إلى ساعتي. برقت في وجهي مثل وميض اللحام مرة أخرى، وسمعت أصوات انفجارات في 
دا. اري أبرأسي. شيء حلزوني أملس كاألفعى يعصر عقلي. خيل إلي أن الشمس اللعينة ال تبرح مكانها الن

المملح قبل أن تنشج  "بتول"ظهري يحترق. وعجيزتي تحترق. تسع ساعات مرت اآلن مذ أن لثمت فم 
ها نشيجا ُمرًّا على كتفي. ومنذ أن هبطت إلى الشارع الرطب بأشجاره التي بدأت تعبث بصمتها وأوراق

الشمس بمكاو من نار خفقات عصافير الصباح. أنا هنا وحدي اآلن وسط صحراء صاحية ضاحية تكويها 
ق أشتا أزلية. ألبس بذلة الحرب المبرقعة، وأتململ على القار بأحشاء فارغة ولسان مشقق وذهن مكدود. كم

 وبيتها البارد المنعش الذي تلعقه ألسنة البحر.  "بتول"إلى 

عهم. مير ال شك أنها اآلن في بيت أهلها. أخبرتني أن أهلها سيأتون في العاشرة ويأخذونها وأخي الصغ
زحف لى البيتي اآلن مغلق، وربما بدأ الغبار اللعين اآلن يزحف على أركانه. هكذا الغبار دائما ال يجرؤ ع

ي أفي بيت يمرح فيه أهله. الغبار عالمة من عالمات التوابيت. يتجمع الغبار على التوابيت أكثر من 
 شيء آخر. ولكن أيا كان األمر سأتحمل مصيري وقدري. 

لق ربات المموهة. التف حولها الجنود في جماعات يرمون حقائبهم أوال ثم يشرعون في التسجاءت الع
راب ر التالمثير. امتألت واحدة وثانية وثالثة. انطلقت العربات سريعا. غّيبها الضجيج والسراب. مخرت بحا
تنا المكونة وتالشت في مشاهد الضباب المتألق المتصاعد من الرمل المحروق. صدر األمر إلى مجموع

 من طابور قصير بالتوجه إلى عربة جيب عسكرية ذات صندوق خلفي. 

بنظري. أود الركوب معه في نفس العربة. التفت ورائي فطالعني  "بشير"كنت حريصا على مالحقة 
ار سبوجهه الكظيم وشفتيه اللتين تشبهان شريحة اللحم المقددة يقف معي في نفس الطابور يجر حقيبته. 

أيت الهزيل إلى عربة الجيب. كان محركها دائرا. وكان يقف وراء وقودها رجل كهل أشيب آخر. ر  طابورنا
 جزءا من شعر رأس شعره األبيض ينحدر من تحت القبعة.

ربة. . رميت حقيبتي ثم تسلقت بدوري صندوق الع"بشير"رمى الجنود حقائبهم ثم بدأوا يصعدون. سبقني 
رتميت على أجساد الجنود المكومة. انحشرت حشرا بين الجنود وضعت رجلي على أحد إطاراتها، وا

 ا. والحقائب. دست على ساق أحدهم. سمعته يقذفني بسباب. لم أكن أعرفه من قبل ولكنه بدا جزعا متوتر 

آلن ال ا. كانوا غرباء عني. ربما التقيتهم في المعسكر ولكني "بشير"لم أكن أعرف أّي أحٍد منهم سوى 
 ت منطويا على نفسي قليل االختالط والحركة. مع صعودي بدأت العربة حركتها.أذكرهم ألني كن

 مد السائق رأسه خارج النافذة وقال:     

 هناك برميل ماء مغلف بالخيش في ركن الصندوق لمن أراد الشراب. -
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أدخل رأسه ومضت السيارة. انطلقت على اإلسفلت. سمعت عجالتها تدعك السطح األسود. اقتربت من 
ة شائك مباني الحديدية المقوسة ثم اتخذت مسارا آخر. كان طريقا رمليا ضيقا تحوطه من الجانبين أسالكال

ياس ثبتث بقوائم من حديد تجمعت حولها كثبان رملية. ثم عبرت السيارة مختنقا ترابيا به متراس من أك
 قطعة من خيام الحرب. الرمل يقف خلفه جنديان ووراءهما جثمت عريشة صغيرة من ألواح الخشب تظللها
 رفع الجنديان أيديهما ردا على تحية السائق األشيب ثم دخلت السيارة متاهة الرمال.

 انطلقت السيارة فوق تموجات الرمل تشق طريها عبر الصحراء الموحشة إلى موقع آخر. مكان مجهول
تألق ي. كان بشعا. كبيرا. ال نعرفه. كان قرص الشمس المتوهج قد مال نحو الغرب، ناحية الجبال البعيدة

 في جنون ساكبا أفياض الحميم األرجوانية. 

فت رة اختبعد فترة وأحشاؤنا المملوءة بماء البرميل الساخن تهتز اهتزازات عنيفة مع اهتزاز السيا    
 أطالل القاعدة وراء قمم كثبان الرمال.  

ع ضراوة المشهد المتوجع بسياط استمرت العربة تنطلق فوق تموجات الرمل في نعومة ال تتوافق م
يقاعات المكان وترددات أحداث اليوم. كانت ا  لعربةالشمس، وما يعترك داخل عقولنا وأجسادنا المنهكة وا 
 وسكن تسير بنا والشمس تتبعنا. انفتحت الصحراء على عراء فسيح كأنه األبد اآلبد. تألق امتداد الخالء

 سكونا رهيبا كسكون القبور. 

ي ويدا فرة قد أقلعت راجعة. رأيت زوبعتين من الغبار تفران من األرض وتتبعانها ثم تغيب ر كانت الطائ
الفضاء الشاسع. أفرغت ما في جوفها من جنود وذخيرة وصناديق بصل وتوابيت ورجعت. وكانت العربات 

وق ض بنا فالممتلئة بالجنود قد رحلت أيضا. ونحن راحلون أيضا إلى حيث تمضي بنا هذه العربة وهي ترك
تموجات الصحراء. تيهاء ال نهائية من اآلفاق الصفراء تتالطم عليها بحار السراب وتأرجحات صور 

 سالسل الجبال البعيدة. 

رادة  كانت السالسل الجبلية تظهر من بعيد كسدود هائلة من جحيم نحتتها أنياب الزمن القاهر وا 
راب اقص القدر فوق رمالها كما تتراقص ألسنة السالصحراء. للصحراء إرادة خارقة في صوغ األشياء. يتر 

 المتوحش. مضت العربة تلتهم الرمل. تتبع طريقا مرسوما حفرته عشرات العربات قبلها. خطوط ملتوية
طويلة تغيب في أحشاء األفق كأنها آثار زوجين هائلين من األحناش. صوت المحرك يخرق السكون 

ه ما لالمكان والزمن شعورا بائسا بأننا نتابع حدثا غريبا ليس األخرس ولغط مجموعتي القليلة يزرع في 
 يبرره.

 هذه هي جبال تيبستي . أليس كذلك ؟ -

كان قرص الشمس قد زاد ميالنه نحو الغرب ناحية الجبال البعيدة، ولكنه ظل شرسا كبيرا يتألق على 
حول الحرب المخيفة التي نحو أرجواني ساطع متوعدا بالعذاب. استمر اللغط حولي حول جبال تيبستي و 

تنتظرنا، واستمرت العربة في سيرها. قطعت مسافة طويلة. طويلة جدا ثم انخفضت مقدمة السيارة واختفت 
مع هبوطها تالحقات الجبال. شرعت تلهث نازلة إلى واد رملي مزقت طبقته الرخوة صخور ناتئة، وينخنق 
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الوادي. امتد العراء أمامنا من جديد وظهرت في بعض جوانبه بصخور أشد صلفا وعتوا. بعد أن عبرت 
سالسل الجبال جامدة ال تتحرك. كانت الريح الساخنة تزف حول أذني وأنا أمسك بقبعتي الكبيرة ووخز 
اإلبر يزيد من وطأة األذي في رأسي وشقوق لساني وحلقي الخشن الذي صار مثل قطعة جلد متيبسة. 

 على المسار المرسوم المحروث في خطين ملتويين. استمرت العربة في لهثها المستمر تتمايل

. مشى بخطوات متمايلة مع اهتزاز العربة. تخطى أجساد الجنود وداس على حقيبتين. "بشير"نهض 
نه. متوجه إلى برميل الماء. أدخل علبة الزنك ذات الحلقة في جوف البرميل وأخرجه مليئا بالماء. شرب 

ي لبة. شرب جنديان آخران وسألني إذا كنت عطشا؟ فأجبته بأن حلقتقاطر الماء من بين فمه وحافة الع
جاف. أحضر لي الماء. شربته على دفعات. كان الماء ساخنا جدا. لم تحل طبقات الخيش المبللة دون 

بة وصول موجات القيظ الى الماء. انسكب الماء إلى أحشائى مثل زيت فاتر. ألقيت بباقي محتويات العل
ة. تناثرت في قطرات متباعدة على الرمال كما تتناثر اللحظات الماضية حولي في خارج صندوق العرب

 أودية العدم. والعربة تسير.

شمس استمرت الصحراء في تمددها الفاجع المؤلم مع طول الرحلة نحو األفق المتباعد، ولم تتنازل ال
براز أى شبح لظل صخرة منتصبة أو شجرة.  الضارية عن طيِّ نفسها وا 

يجرع يتململ في رقدته المحشورة بين الجنود والحقائب وهو ينظر إلى الصحراء الواسعة و  "بشير"كان 
 الماء من البرميل، وأشرب معه. 

محزونا. هكذا أوحت مالمح وجهه الكظيمة وعيناه المسلطتان على تقلصات األضواء  "بشير"بدا 
ع هتز منها الخالد نيرانها األبدية. نحن نوتتابعات المشهد. لم تزل الشمس المستبدة تهيل علينا من مكم

ى فاهتزاز صندوق العربة. وأحشاؤنا النائحة باألذى والذكريات تهتز هي األخرى. مضت ساعة والصحراء 
رداء غيها وعريها المنتقم الجبار تعطى معنى آخر للحياة، معنى ال ترف فيه نبتة وال تعبر سماءها الج

 الصارمة مسحة من غيم شرود. 

ل في صمته. في عينيه الضيقتين تتطاحن رؤى وأفكار. متى يهبط الليل؟. فى الليل ترح "بشير" غاص
م ا نجو الشمس المتسلطة. تسقط بعيدا فى هوة الظالم السحيقة. ال يمكن أبدا لمثل هذه السماء أن تشع فيه

غلي توسنا لحامية قمر. رؤ كالعناقيد في الليل، أو كأسراب المصابيح الملونة. واليمكن أن يبزغ في لوحتها ا
تربنا ذا اقإوزفيف الريح يزيد وطأة العطش. وطرقات الصداع الثقيلة التي بدأت تصدع أركانها الفائرة بالدم. 

على و من تلك الجبال وسرنا بمحاذاتها قد يكتنفنا ظل رحيب، يحجب عنا سياط الشمس النازلة على رؤوسنا 
 الرمال أنها خالدة خلودا أبديا خارج المكان والزمن، ومتاهة الظهورنا. ظلت الجبال بعيدة. بعيدة جدا ك

بائل تنتهي. ماذا يريد الزنوج من هذه الصحراء البشعة؟. الصحراء تجوبها األمراض الخفية واألشباح وق
، الجن، وتمرح على بقاعها الموحشة غيالن الكهوف. يعشش فيها طيف الموت كما تعشش العناكب القاتلة

لسوس صانعا حياة غريبة. نوع غريب غامض من الحياة يجد في معاشرة الموت صحبة وكما يعشش ا
 . لزئبقحالمة طويلة. الشمس تحرق وجوهنا. والماء الساخن يتالطم في أمعائنا مع قفزات العربة مثل كتل ا
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انحرفت العربة وهي تتبع الخطوط الملتوية وانحرف معها قرص الشمس الجبار، ولكن النهار ظل 
 صا كمارٍد فارٍّ من آباد السعير يجلد الصحراء، وينهال على رأسي بسوط من نار. شعرت بأفكاري شاخ

 تمدد مثل فقاعات ثم تنفجر داخل رأسي. 

 رؤى جديدة غريبة استيقظت في رأسي. في الرأس تجاويف مطموسة ترقد فيها قوى أخرى من التفكير.
لفة ها الواقع المؤلم. تهتك األستار وتخرق حجب األتظل راكنة. نائمة. قابعة في مباطن الذاكرة يوقض

 والتوالي. تستيقظ هذه الصور في الرأس ثم تفيق بأحكامها المختلفة. 

رأيت صورا كثيرة تنطلق في ممرات عقلي وتتواري كما تتوارى األطياف، ثم ُتبعث أخرى. تالحقت 
 تؤرقني وتعذبني. فتح باب هائل فيالصور واألصوات. رأيت حياتي القديمة. شاهدت الدنيا التي ظلت 

سردايب ذاكرتي المنهكة. رأيت تلك القوى تنهض وتفتح أبوابا أخرى تراءت وراءها دنيا أخرى وصور 
رج خطوات ذلك االنسان الذي يخنفسي، و أرى بصري يتابع في رهبة سيرة أخرى. أنا واقف أالحق ذاكرتي. 

ج خرج كل صباح ليتأمل العالم وما تضثم يكبر. ي بر.رئتيه الرطبتين صرخة ضاحكة كقطرة حدائما وفي 
ا بقى سواء م. أحداث الوجود كله. وخافتة يصنعها الواقع المعاش حولنا به الدنيا حوله من تيارات صاخبة

 حياة.ئن عائش مازال يستنشق نسيم الاأو ما هو ك، الزمن الدابر من أنفاس متصاعدة لذكريات أظلها امنه

 .. هي قصة إنسان

 .قادرال يسوقه قدره. اإلنسان السائر في رحلة الحياة عبر شعابها المتعددة ودروبها الكثيرة ل قصةب
انبعاث يتأمل . السائرة يتحرك مع الجموع. ولكنه يسير .ا مبهما حائراركُضه خوفيطلق فيه يمشي. 
ة في المغرزو رغبة ال تتقلصو  . ينتبه.حذريو  غلقتين.عينه الم عاصفة تتركز فيقوية  دنيايتأمل  الصباح.

 اموال يعرف  .ال يعرف ماذا يريد .إلى ما يريد باطنه كحقن تسح في عروقه مصال غريبا. يحاول الوصول
ديم قلنهار ونور ساطع  بال أصل.ضحكة أحيانا اح و يالمسافة بينه وبينهم ص له. ما يريدون وال يريد لهم 
  .ويظل يرتحل عبر المسافات واألحداث م.الهث بين األوهاعظيم سفر و  باهتتين ترمشان.وعينين 

أم  هل هو الموت؟ أم هل هو الفرصة والتجربة؟ وهو يفتح في ذاكرتي. هائلباب الالبخوف  رقبأظل أو 
 . تفتح وتنغلق في وجوهنا كل يومما تفتأ شئ آخر؟.. أو ربما هو أحد أبواب الواقع التي  هل هو

  ات حياتي ..يار تو  موتي وميالدي . توارد على خاطري هنا

كان  اربم .وفقا للغته المرتشعة بالحزن  مضطربة. اضطرابها يسير هو أيضا. يساير الواقعأنفاس  حياتي
وجات وذلك النواح الرتيب الخافت النازح من بين تم الذي فتحته أسياخ الشمس في ذاكرتي؛ الباب الكبير

ذي ة الهاتكة لحجب األحداث والواقع الوربما كانت تلك الرؤيا الخارق. الموتصوت هو  صور المخيفةال
 لحظة ركض.. تهي لحظة توقف، وليس والموت معا تصنعه الحياة

تكويه حمم معه في رحلة حزينة على شراع طائر ني أخذمخي يعتصر.  .ئا في هذا كلهطقد أكون مخ
 . عالم الزمن واإلنسانبمقلتين مثقوبتين في لق الشمس الالهبة. يحم
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ن الحميم فوق ظهري ورأسي. ذاب جدار آخر. نفضت قوى أخرى غامضة من انسكبت جرع أخرى م
 التفكير غطاء ذاكرتي. تواردت صور أخرى وأحكام أخرى. تابعت المشاهد الملونة بلون الزئبق.

 رأيت ساعة ميالدي وتقلبات حياتي ..

 والدتي كانت في الصيف ..

ب األفق بصوت مبحوح ولدتني أمي. في غمرة يوم الهب مختنق األنفاس، وريح ساخنة قذرة تجو 
ب كسرا أطللت برأسي إلى هذه الدنيا. كانت السماء عارية، كقبة هائلة، قاحلة يتدفق منها القيظ المصهور

 الجحيم.

 كان صوت الصيف والريح الطائف باآلفاق يشبه فحيح شيطان أثيم وقع في األسر..

ى ال أدري ساعتي. كانت لطخ الدم تنساب علأين. و  ي لم يكن لي علم بالحقيقة. ولدتني أمي ال أدر 
جسمي الوقح العاري، وأصوات تقرع سمعي، ونور باهر هجم على عينّي، وسمعت أنينا. ربما كان أنين 

 أمي المتألمة. أو ربما كان شيئا آخر. ال أعلم..!

ة كنت تائها مضطربا وضعيفا. وبعد لحظة انسكب على وجهي وظهري ماء حار، وأيدي غليظة مجعد
شرعت تدعكني في قسوة. كان رأسي يتدلى إلى سافل. وكانت أحشائي هابطة فارغة. دخلت إحدى قطرات 

ن غيرتاالدم المنسكبة من رحم أمي إلى فمي، وتسللت إلى أنفي المبتل رائحة أشياء حادة. كانت عيناي الص
شعرت بجسمي مغلقتين مثل خطي قلم رصاص. أطلقت صرخة حالمة ودودة مفعمة بورق الزهر. ثم 

المكدود يهوي فوق أشياء جافة خشنة. ربما كانت أعشابا ميتة. أو ربما بساطا من ورد جفيف. مكثت 
ء لى شيساكنا أتملى بفؤادي المرتعش جمال الواقع الجديد الواعد باألمل، ولكن فمي المبلل لم يصل بعد إ

 مؤكد يهديني في رحلتي. ومر الزمن ..

ين الغروب ما فتئ ذهني عاريا عن الحقيقة .. كان يعوزه الوضوح واليقحتى حين أزف ميعاد اندالع 
 بما حولي من أشياء.

لوى كنت مغمض العينين وبصري غائما. والعالم حولي متموج غريب. كانت تمتد أمامي تيهاء بائسة. تت
ي فلصاعدة عليها بحيرات السراب كألسنة ثعابين أسطورية المعة.عندما قارب الغروب على إنهاء رحلته ا

ة ألبدياالسماء األرجوانية على نحو بطئ ومثير، وأخذت الشمس القاسية في السقوط الفاجع في مقبرة الليل 
ة من تالشى النور الباهر القاهر من أمام عينّي، وظهرت على نحو يوحي بالجنون تلك التشاكيل المتأرجح

لتي اربما كانت هذه هي الحقيقة الراسخة  األشياء حولي.. رأيت أمي وعرفتها.. عرفتها على نحو راعب..
 صدمت رأسي بعنف. انتشر وميضها في أعماقي بال علم مسبق أو سبب له ما يبرره.

كانت واقفة نخرة العظام. طفقت ترتعش لفترة. ورأيت دفقات مخاط أحمر تسح من أنفها في خيوط 
ه دم . وقفت وشئ مبهم لزج يتقاطر منجارية. وكانت تلتمع في عينها المواجهة للشمس الغاربة نظرة شقاء

 قاني يتالطم في عينيها المرهقتين. كان بشعا مقززا. وال أدري الصفة التي عرفت بها ذلك..!
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 ءك الشيكانت مالمحها المعتصرة . والنشيج المكتوم المخنوق في رقبتها ينبئ بأنها تتألم ..ثم أخذ ذل
روع فشيئا. وكان هناك ذباب كثير يطن على الرغم من ش األحمر اللزج في التدلي في أعماق عينيها شيئا

 العتمة في االنتشار. ثم سقط على األرض ورأيت أمي تلعقه ..

 عرفت بعدها أن ذاك الشيء الذي رأيته في عيني أمي لم يكن سوى منزلي ووسادتي. وكرهته. وعرفت
 ن في ذات الوقت.نفسي جاحدا. أشياء كثيرة عرفتها الحقا .. عرفتها بجمود وجحود وفتو 

ن في ذلك اليوم كانت نفسي عاجزة تماما عن إدراك ما حولي من حياة. لم يكن شعوري يومها يربو ع
لى إشعور الميت حين يقذف به إلى عالم جديد، وهو مكبل الحس والشعور واإليمان.. كنت ميتا ُيرمى به 

 عالم ميت..!

ا ظلت المتموج المشوه بالدم المتماوج في عينيه صورة أمي فقط وهي واقفة تتألم، وذلك الشيء الطويل
 عالقة في رأسي ردحا طويال من الزمن.

لتي احتى حين قضت نحبها بعد ذلك بسنين وهي منفوخة البطن، لم أشعر بذلك الجمود والتيه والقداسة 
طرات شعرت بها ساعة والدتي. رغم أنني رأيت نفس الشيء األحمر المجعد وهو يتدلى من عينيها وسط ق
وداء سالدم كما في المرة األولى. ظلت عيناها مغمضتين. ثم رأيت دفقات الدم تنفلت إلى الخارج في كتل 

 رائبة. كان أنينها ينطق بالفجيعة. كان يختلف عن ذلك األنين الذي سمعته قبال ...

في  اهتزت العربة فوق سيف رملي. أفقت على ضربة شمس على رأسي، ولكن صورة أمي بقيت عالقة
 السطح العميق.

 استبدت بي رغبة في إشعال سيجارة. كانت خاليا جسمي تتوق إلى تشّرب ذرات القطران السابحة في
خيوط الدخان. أشعلت واحدة في الريح. كانت علبتي نصف فارغة، كما كانت خواطري فارغة من أي 

ام ا العدم، خطر لي أن األيمعنى جميل، وأنا أتابع تشتت خيوط دخان سيجارتي مع صفقات الريح ويأكله
كما  هي تماما مثل خيوط الدخان تتسرب من حياتنا. تنطلق نحو سماء الوجود ثم يطويها العدم في تابوته

 طوى الموت أمي في تابوته األبدي. 

وال  لم يكن هناك أحد متشبث بأهداب الحياة كما كانت أمي. ولكن الموت العنيد ال يملك أذنا صاغية
 ته ثمحد. إنه ال يحفل بأنات القلوب المتوجعة الدامية. يمتد ساعده في الظلمة. يفتح قبضيرأف بصراخ أ

عث يغلقها على المهج وينطفئ البريق في العيون كما سيطفئ قدوم الليل لمعان السراب. ولكن الموت يب
ظها نحو حيا في الصحراء كل يوم. يعود بريق السراب للحياة مع شروع الشمس الخالدة في إرسال شوا

 بوته.األرض المتألمة. ينبعث السراب الموجع من رقدته. ينتفض. ينثر ذرات الرمال من فوقه ويخرج من تا
ل. يقوم. تحركه ألسنة الشمس وتنفخ فيه من روحها الشرسة. وينهض حيا ليكمل رقصه المجنون فوق الرما

رحل و ي وأطبق عليها التابوت غطاءه ولكن البريق الذي تخرسه سكينة الموت في العيون ال يقوم. ماتت أم
 بها بعيدا إلى الغيوم البنفسجية العالية، ولم تبق إال صورتها معلقة على حائط مكتبي. 
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حين كنت أعبث بكتبي ليلة سفري ألنزع كتابين أضعهما في حقيبتي، كنت أشعر أن نظرات صورتها 
ي بدا فلذي خبا في عينيها لن أراه مجددا أمسلطة على ظهري. لم ألتفت ألني كنت موقنا بأن ذلك البريق ا

 صورتها.
 

ن ماتت أمي قبل أن أسحق الذبابة التي ظلت تطنطن بجنون وهي تحاول اختراق الزجاج. وقتها لم أك
بعد. كنت أراها في الجامعة تسير نحو مصيرها كما أسير اآلن نحو مصيري.شيء  "بتول"قد تزوجت 

 . "بتول"صب حياتي نحو مسير غامض لم أجد له مدركًا، كان يحيل م

ها ، رغم قناعتي أحيانا بأن سير "بتول"خيوط غامضة خفية ما فتئت تلف خطواتي وتنحو بها نحو سير 
 المسكون بالحزن كان سيرا خاطئا.

ال  سارت إلى جانبي يوما في خطوات راكضة وأنا متوجه إلى سيارتي المركونة في الموقف تقول كالما
تركض الحقة بي وشعرها األملس القصير يلمع تحت ضوء الشمس في موجات.  أذكر منه شيئا. كانت

 قالت لي:

 أنا ال أعرف متى تريد أن تتكلم ؟!. -

 نظرت إلى عينيها الضاحكتين في عمقهما المتدفق باألسرار وقلت لها :

 عندما تغطين رأسك وتضعين حمَّاال وتتزينين بالماء !. -

دأ رتي ورجعت إلى بيتي. كنت ضائعا. وجدت أمي ببطنها الذي بتركتها يومها واقفة وأقفلت باب سيا
كرت ينتفخ تثرثر مع أخي الغائب في زحام أوروبا منذ سنوات. دخلت غرفة مكتبي والتحمت مع أفكاري. وف

 ."بتول"في 

انت المرهق زرعت شيئا. بعد أيام قابلتها في مكتبة الجامعة. كان صدرها جامدا، وك "بتول"في سير 
 احا بنيا غامقا على رأسها. ولكن عينيها ظلتا تنضحان بذلك النوع من الحزن والشقاء. تضع وش

ي اع الذيوما بعد يوم ازداد التفاف الخيوط الخفية حول خطواتي وخطواتها قربا وقوة. ورأيت ذلك اإلشع
 خبا في عيني أمي يتألق في حدقتيها. 

ليها شظيها المؤلم بنفس هادئة مستبشرة. أركن إرائعة تستقبل جنوح نفسي واضطرابها وت "بتول"كانت 
جر ق الشدائما في ليالي الصيف وأيامه القائظة. أختفي في أعماقها كما تختفي العصافير في التفافات أورا

نق الذي حاول ش "عبدالعزيز"السامق أمام شرف منزلي األمامية. أخرج معها، أحدثها عن أمي وعن جارنا 
 المتألمة. نفسه، وعن أمواج أفكاري 

 ا كانتكثيرا ما سألتها عما إذا كانت أمي قد ماتت سعيدة؟ كانت تجيبني دائما بنعم، رغم يقيني بأنه
ن كاذبة. شيء ما كنت أراه مرسوما في لوحة وجهها وفي تقاطيعه البيضاء ورسم شفتيها القرمزيتين كا

 يخبرني بأنها كاذبة، أو بمعنى آخر أنها تجاملني.
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نها قد تنجو، ولكان الطبيب يكذ كنها ب أيضا. في اليوم الذي ماتت فيه أمي قال إنها بحالة جيدة وا 
ئ لمفاجماتت بعد خروجه بساعة أو أقل. لم أفكر كثيرا في أبي في اليوم الذي ماتت فيه أمي، ولكن موته ا

بيت بدا لي جزءا من معادلة غريبة معقدة. كان قد مات قبل ذلك بشهور وضمه تابوت ترابي من توا
ة ك بذر الموت، وتساقطت قطع لحمه في القبر، وفقأ دود األرض مقلتيه الحنونتين. رحل أبي فجأة، ولكنه تر 

حياة تتمرغ في رحم أمي. نبتت كما تنبت حبة القمح. غذاها الدم السابح في عروق أمي. أينعت حتى 
أن يتحدى الموت وهو  صارت جسما صغيرا يتحرك كنبتة صغيرة. يرفرف ويتمطى في الظالم. أراد أبي

 في ظلمات قبره. ما يسقط من جلده ولحمه تحت التراب ينبت وينمو ويكبر في أحشاء أمي. 

 غريبة هي فلسفة الحياة والموت !. 

 سكبها أراد أبي الميت في تابوته الترابي أن يهب حياة أخرى له على سطح التراب عبر نقطة ماء دافئة
 أخرى. ولكن الموت سلطان ال يقهر. سطا الموت على أبي في قبره. في أعماق أمي وأنا نائم في غرفة

 ن أميالحقه إلى هناك مرة أخرى وغرس في رفاته الرميمة أنيابه الشرهة. أخمد األنفاس المتصاعدة في بط
 المنفوخ وماتا معا.

رة مألول  . سؤال دار في نفسي وأنا أطارحها الغرام السريري "بتول"خطر لي نفس الخاطر وأنا أتزوج  
مط بعد شهر من زواجنا. شهر كامل نامت فيه " بتول " بجانبي بجسمها الملفوف بالثوب الشفيف، ولم تت

 في أعماق ذكورتي رغبة. في تلك الليلة كانت " بتول " تتمطى في عريها المستور تحت الغطاء. خلعت
غرفة ليلتها تعبق بالعطر مالبسي مرغما. أرغمني شيء مقيت عربد في شراييني كدفقات سم. كانت ال

وبالضوء القرمزي الخفيف. طالعني فخذي. عرفت من الخط المتعرج العريض الخالي من الشعر، وبقايا 
آثار الُغرز أن الحديد ال يزال قابعا في لحمي. وشعرت بالبرد. طأطأت رأسي، واختفيت معها تحت 

ألول كنني أذكر اآلن أن االتصال الجسدي االغطاء. ال أذكر على وجه التحديد إن كنت حدثتها أم ال. ول
 بيني وبينها كان صامتا وراعبا. 

 د يورق ترك العنف الجسمي الذي اكتسح كياني وكيانها ذلك الخاطر البليد، وهو إذا كان اتصالنا هذا ق
 شيئا ما بعد أيام، ثم يخرج حيَّا إلى هذه الحياة كما خرجت أنا من رحم أمي. 

ي قبل أن تهبط إلى واد آخر غريب. كان مشهد هذا الوادي صادما. لم يخطر لعبرت السيارة واديين 
 أن أرى هذا الكم من األشجار اليابسة في قلب الصحراء. 

خفف السائق من السرعة. أوقف السيارة. هجم السكون. وتحرك الجنود. قال السائق وهو يمد رأسه 
 ملتفتا إلينا :

 ى هنا لقطع الحطب . موقعكم ليس بعيدا من هنا .اسمعوا . هذا وادي الحطب . ستأتون إل -

 أدخل رأسه. وانطلقت السيارة وعاد الضجيج..
 

 رت العربة بين األشجار الميتة حينا ثم خرجت إلى الصحراء مرة أخرى.سا
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 وتوارى وادي الحطب. اتكأت على يديَّ والتفت إلى الوراء. لم أجد الوادي .

يتة فراغ العاري كبحر من الشيء. غابت األشجار األسطورية الميلتفت مثلي يحدق إلى ال "بشير"كان 
بواديها الرحب العائم بالحصى والتراب القرمزي. غمرها طوفان الخالء، وتتابعات الصخور وسالسل 
ر الجبال. توراى الوادي فجأة كما انكشف فجأة حاكيا حكاية بائدة مرعبة من حكايات الصحراء. ثم ظه

 لخلقة. عبرت العربة المسافة بمحاذاة الجبل الغريب. رفعت رأسي والجنود نشاهد اجبل هائل أملس السفوح
 الجديدة التي تفتقت أمامنا في الصحراء.

كان حجم الجبل مرعبا. تسامق التكوين األسطوري عبر الفضاء في شكل لقمة هائلة جبارة ملساء 
ني لمائلة الناعمة غمرنا الظل، وغمر الجوانب بلون اإلسمنت. حين اقتربت العربة السائرة من سفوحه ا

د إحساس آخر أشد بشاعة وقسوة. كانت قاعدة الجبل تستدير في هيئة خارقة التكوين والنحت. ثم تتصاع
ي في تلتق السفوح الالمعة بالبياض الرمادي على نحو متناغم االنحناء. تماما كانحناء جوانب قبة هائلة، ثم

 مهيب.الفضاء الشامخ على شكل نحت دائري 

 أزف الغروب في الصحراء ..

كان منظر الجبل األملس وسط تراكيب الصحراء يوحي بشيء يشبه الجنون، ويمد الناظر إليه بذلك 
رمال الشعور المقتضب القصير بحالة التردي في هاوية الالدراك. كان في عنفوانه وجبروته فوق متاهة ال

 لد يسير معنا هازئا. يقهقه !.والعربة تسير، يبدو كعمالق من الصخر الجامد الص

في غمرتي وأنا أتضاءل داخل أفكاري نسيت ما حجبه عتو الجبل من أشعة الشمس. نظرت حولي في 
ي نوع من االرتياع الصامد. رأيت نسخة من لون الجبل تطلي وجه أحد الجنود. جندي أسمر نحيل معنا ف

شرته بلون  م كثيرا باألمر. ولكن ما شدني هو تطابقالعربة. لم ألحظ وجود هذا الجندي أثناء ركوبنا. لم أهت
 مع لون الجبل األملس. 

 صامتا  يحدق بعينين شبه مغلقتين إلى قرص الشمس األحمر المتراقص فوق قمم الجبال. "بشير"ظل 
ه كان القرص المتوهج ال يزال يهبط ببطء غاسال تلك الرؤوس بفيض الغروب األرجواني. ال زالت ألسنت

رق حشعة كسيول الحمم. بدأ القرص المميت ينزل إلى هاويته السحيقة. أكمل طقوسه األبدية في تتدفق بأ
 الصحراء، وصهر أعراف األشجار الصامدة.  

ت الغروب رسم غائر في العدمية كأنه من وحي ذاكرة متألمة. والزمن يلهث. مشهد خرافي من مفارقا
سفلت خرى تطليها بسواد كسواد القار الذائب فوق سطح إالصحراء. بدأت السماء تظلم. يد خرافية هائلة أ

 القاعدة. ابتلعت الفجوات المجهولة وراء القمم قرص الشمس. 

 السماء زرقاء داكنة كفقاعة سم سوداء عمالقة. الليل في الصحراء شيء مخيف. ستبدأ قبائل الجن
خ بالصياح الفاجع. وسيعلو صراالساكنة كهوف الجبال واألودية في تجوالها الليلي، وترتفع عقيرتها 

 األبالسة. وستتنفس فوق هذه القفار المستبدة حياة أخرى مرعبة. 
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ع يدور سابحا مع أفكاره وذكرياته وتأمالته المهتزة، كما نهتز نحن م "بشير"كان واضحا أن وجه 
 العربة، وتهتز معنا حياتنا، وما سيقدم من أحداث.

  تنتهي.!يحدق إلى الصحراء التي ال "بشير"ظل 

 الصحراء هي موطن الشياطين والجن. هكذا يردد األسالف!. 

د األسالف يقولون إن الجن هجر الشمال والمدن الممتدة على ساحل البحر منذ قرون. ركن إلى البي
ن مالموحشة واستوطن الوديان البعيدة وشعاب الجبال النائية المرشوقة في بطن الصحراء كقالع جبارة 

ا بائل من هناك منذ قرون، وطارت هائمة إلى رقعة السكون الخالدة بعد حرب طاحنة شنهحديد. فرت الق
 ادمينالبشر على فلول الجن المشاغبة الشريرة. تحالف البشر مع شيوخ الصوفية وقراء الغيب والسحرة الق
، األهاليمن مراكش. أعدوا التمائم وحرقوا كميات هائلة من البخور، وأقاموا حفالت الجذب بين صفوف 

وة وشطحوا ليال طويلة على إيقاع الدفوف والمزامير. رقص فيها األطفال حليقي الرؤوس، وتمايلت النس
 سادهاعلى األلحان الربانية حتى تمت لهم الغلبة. رغم محاولة نفر من الجن مهاجمة طقوس السمر بغية إف

 . حيث وقعت فتاتان فريسة حالة صرع، وأصيب صبي بنوبة صراخ بال سبب

تصر بعض األسالف يؤكدون أن النصر لم يتأكد تماما إال بعد أن ترأس الشيخ األسمر الحملة. ان    
لف ث السالبشر وتتبعوا فلول القبائل الفارة حتى حدود فزان، وطردوهم إلى متاهات الصحراء الكبرى. وتوار 

قدار ت األبشر والتنكيل بهم إذا رمأيضا خبرا مفاده أن زعماء الجن أقسموا قسما غليظا على االنتقام من ال
بئة بواحد منهم في متاهات الرمال. أقاموا حلفا مع الصحراء بأجنادها الثالثة العطش، والشمس، واألو 

 ام.المجهولة، وأخذوا المواثيق على أنفسهم بأن ينتقموا من بني البشر وحلفائهم الشماليين  شر انتق

أعمدة بلفاؤه. دام استمرار الحرب ألشهر. يختنق فيها الليل بعد الحملة الذي قادها الشيخ األسمر وح
اجر الدخان المتصاعدة من أكوام البخور المحروقة. تصنع فيه التمائم وتوزع على األهالي، وتصدح الحن

 ل حتىبالتعاويذ وترتيل األذكار والرقص على نقرات الدفوف وألحان المزامير حتى ساعات متأخرة من اللي
النصر المبين. خفت حاالت المس والصرع، وحرق المحاصيل وقذف الحجارة في الليل على الحت تباشير 

 البيوت.
 

رب ين للحولكن قبل انكسار القبائل وفرارها إلى الجنوب يقال إن جيشا من فتيان الجن األقوياء المتحمس
 لفتاةا، تمثل في خنق وغير الراضين بالهزيمة المبكرة أغار على أطراف القرية، وأحدثوا فيها شرا كبيرا

ن يرة مالبكماء التي كانت تخدم الجامع، وحرقوا الكثير من محاصيل الشعير. كما تسببوا في نفق أعداد كب
 البهائم. 

قباء عندما علم البشر بالكارثة. هب حشد منهم وقصدوا الشيخ في خلوته بعد منتصف الليل واختاروا ن
 عه منة. وجدوا أن علمه قد سبقهم إلى ذلك بعد أن أخبره أتباعنهم ليدخلوا على الشيخ ويخبروه بالواقع

 الجن المخلصين الذين اهتدوا على يديه بتفاصيل الحادثة.
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 لبث الجمع من األهالي يتجمهرون أمام خلوة الشيخ ينتظرون ما سيفصح عنه االجتماع.

ه حين فتح الخادم كان الشيخ جالسا ينظر إلى األرض مفترشا نطعا، ويجري يديه على حبات مسبحت
 الباب وأذن لهم بالدخول. دخل النقباء :

ة السالم عليكم يا سيدنا الشيخ. لقد جئنا نخبرك بالشر المستطير الذي وقع بالقرية قبل ساع -
 ونطلب مشورتك وعونك.

 دحرج الشيخ حبات متوالية من المسبحة وقال دون أن يلتفت:

 هلل األمر كله . -

 قال له أحد النقباء:

 ء وجدت ميتة .البكما -

 توقفت أصابع الشيخ عن دحرجة حبات المسبحة الخشبية وهمهم:

 البكماء لديها اإلشارة، وتفهم سر العالمة.. هلل األمر كله. -

 تهدج صوت النقيب، وتقلصت يداه على ضوء فتيل الزيت، وقال:

ائل يسيل لقد وجدت جاحظة العينين ملقاة على ظهرها في حقل الزعتر تحت القمر، وخيط أحمر س -
 من المكمن المحرم، ويتجمد على ساقيها الطاهرتين .!

صمت الشيخ، وعاودت يداه العبث بحبات المسبحة. عال نقر اصطدام كريات الخشب الساقطة فوق 
بعضها. مكث الخادم غير بعيد منتظرا أمر الشيخ. تحركت لحية الشيخ حركات متتابعة خافتة. تمتم 

 بصوت كالهمس دون أن يلتفت:

 جثمانخرجوا اآلن. اذهبوا إلى بيوتكم و ال تبرحوها حتى يكتمل الشروق في الغد. وال تحركوا الا -
 الطاهر من موضعه. دعوه هناك. فقط غطوه بأعراف النخيل الخضراء.. هلل األمر كله..

 وانكفأ في صمته من جديد ويداه تقبضان على كومة حبات المسبحة.

 تراقصت شعلة الزيت. واستدار القوم.فتح الخادم الباب. ارتفع الصرير. 

للغط اأخبر النقباء الجمع المحتشد أمام الخلوة بما أفضى إليه اجتماعهم مع الشيخ، وسرعان ما عال 
ذوهم ين يحوالهمهمة، ولكنهم قرروا امتثال أوامر الشيخ والعودة إلى بيوتهم. رجعوا إلى بيوتهم واجمين حذر 

 فأوا فتائل الزيت، وغرقوا في الترقب والصمت. الخوف والتوجس. دخلوا البيوت وأط

قيل إن الفتاة البكماء التي وجدت مخنوقة في حقل الزعتر خلف بيوت القرية قد عرفت بطريقة ما؛ ما 
يدبره الزعيم الخفي األعظم لقبائل الجن الساكن في مغارة في جوف الجبل الكبير المطل على القرية حيث 

ول مسافات شاسعة تسمق عليها أشجار التين ولفائف النخيل. عرفت البكماء حقل الزعتر، وحيث تمتد الحق
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بنوايا الزعيم الخفي وذلك وفق ما أوحت لها به جنية الليل الطيبة التي تأتي البنات بالبشارة ثم يخذلنها 
 البنات باقترافهن الخطيئة. 

كالم، ت بعد أن تخلت عن لغة التأتيها جنية الليل مرفرفة كل مساء تفهمها لغة اإلشارة وسر العالما
وتخلصت من شهوات الجسد، ونذرت نفسها لخدمة الجامع والشيخ، وعاشت مثل قديسة. األمر الذي جعل 

طرقت أهل القرية يخلقون حولها هالة من القداسة والخوف المزدوج. يستبشرون إذا ابتسمت ويغتمون إذا أ
صل ن من عين المكان نفسه المتدفقة باألسرار. بل و إلى األرض. حتى أن بعضهم قال إنها والشيخ ينهال

حديث األمر ببعض الحكماء بأن صرح بأن لها سلطانا أكبر أحيانًا؛ ألنها ال تفرغ مكنونات نفسها في ال
ر. لسرائاوالكالم. الفم مخرج الخطيئة وطريق الوقوع في الزالت. الفم هو المخرج العلوي لآلثام. بايعتها 

 أى سيرها إلى جامع القرية وخلوة الشيخ. ولكن البكماء ماتت.وتجللت القلوب بمر 

 ويقال إن الزعيم الخفي أصدر أمره من جوف مغارته باغتيالها أكثر من مرة. غير أن جنية الليل
آن المخلصة وتعاويذ الشيخ، وشعلة الزيت التي تظل تلمع طول الليل تتمايل على صوته وهو يتلوا القر 

له مع وأعادت كيد الزعم إلى نحره. إال أنه في هذه المرة استغل رسل الموت انشغاأفشلت هذه المخططات، 
اء شيوخ الطرق وقارئي الغيب القادمين من مراكش بشأن وضع الخطة الكبرى النهائية لحسم الحرب والقض

 على قبائل الجن قضاء مبرما وطردها إلى أطراف الصحراء ، وتمكنوا من اغتيال الفتاة. 

ر أكبر الزعيم الخفي بعد أن تحقق له النصر بقتل الفتاة البكماء الطاهرة طمع في تحقيق نصويقال إن 
سيسه وهو القضاء على الشيخ نفسه. وعلى هذا األساس قرر اغتيال الشيخ أيضًا، بعد أن تأكد لديهمن جوا

راء حيث من البشر الفاسدين أن الشيخ ماض في شن حربه على قبائل الجن وطردها إلى مهامه الصح
 تسرح أنهار النار، وحيث يمرح طيف المنون الرهيب.

صباح مكث األهالي يمدون رقابهم خارج نوافذ بيوتهم المعتمة على امتداد الليل حتى طلعت مالمح اإل
لزرقاء اسماء األولى. لم ير أحد منهم الشيخ ذاهبا إلى الجامع لصالة الفجر كما دأبت العادة، ولكنهم رأوا ال

 المشعشة قليال بضوء الفجر ساكنة ثم تتعرى شيئا فشيئا من الغيوم حتى أصبحت المعة كصحنالداكنة 
كبير معتم. ثم بدأت تهاليل صفراء بالظهور وظهرت غيمة فجأة. بعد أيام غامت السماء على نحو 

ل جبموحش. غيمة واحدة سوداء ظهرت فجأة، انبثقت من القرار البعيد. من األفق المجهول. حلقت فوق ال
ء مرتين، ثم همدت حركتها تماما. اتخذت موقعا وسط السماء الضاحية العارية مباشرة فوق جسد البكما

المسجي بأغصان النخيل الخضراء في حقل الزعتر. سكنت للحظة. بدت كأنها تحضر لشيء ما. ثم بدأت 
 أطرافها تتلملم في سكون عجيب.

ة ديد. ثم تزايدت حدة الدوران. شرعت تدور بسرعتكورت على نفسها. بدأت تدور حول محورها ببطء ش
كالممسوسة. أشياء تتحطم داخلها. تتطاحن في ألم. بعد لحظات شرعت خيوط محمومة المعة تتمزق 

 بوميض مخيف. تال ذلك دوي ملعون كصراخ األبالسة حين يلقى بها في النار. 

 كان القصف رهيبا .. 
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ئلة. نهالت قطع كبيرة من الَبَرد وشواظ النار في حزم هاتهتكت الغيمة السوداء في مشهد مأساوي. ا
انحدرت في سقوطها المسعور نحو األرض. اتخذت الِحَزم مسارين. تكومت حزم البرد فوق جسد الفتاة 

ساحة الراقدة صانعة قبة بلورية. تراكبت في بناء شفيف مقوس، ثم ذابت كما يذوب الضوء. اختفت تاركة م
جسد الطاهر. ومكث الشرر والدخان ينبعث من جنبات الجبل وفوهة المغارة رطبة، واختفى معها ال

 لساعات.

 رحلت الغمامة فجأة. ابتلعها الفضاء. توارت كشبح هارب وجثم على المكان هدوء مخيف.

م األهالي بعد المشهد األسطوري على أجسادهم داخل بيوتهم يرتعدون ويقرؤون األوراد واأل  ذكار،تكوَّ
 اهلل من الشياطين. مكثوا حينا ال يجرؤون على الخروج حتى سمعوا أذان صالة الهاجرة.ويستعيذون ب

خرجوا مبهورين بما شاهدوا وسمعوا، يتحدثون في جماعات عن أعمدة الدخان التي ال تزال صاعدة من 
في  اةسفح الجبل إلى السماء. وبدأت فلول النساء في المروق إلى البيوت للحديث، وتراكض الصبيان الحف

 الشوارع المتربة.

ن لمختفيقال األهالي إن القصف العنيف قضى تماما على الزعيم األعظم لقبائل الجن وأعوانه المقربين ا
ن السحابة في اختفائها المفاج ن بقية فلول الجن هربت إلى الصحراء البعيدة، وا  ريع ئ السداخل المغارة. وا 

ة الجن في الهروب والطيران لتلحق بهم وتقضي عليهم المثير ما تالشت هكذا فجأة إال محاكاة لسرع
 القضاء األخير.

ولكْن كثيرون يصرون على أن هذه القصة ناقصة، وغير دقيقة، وتحوي الكثير من األغاليط، حيث 
 لجبل،يؤكدون أن أسالفهم كانوا يقولون إن الزعيم الخفي لم ُيقتل أثناء الهجوم الكاسح للغيمة وقصف ا

نما طار قبل يخ. الهجوم بدقائق واحتمى في مكان ما في السفح اآلخر، بدليل أنه عاد وانتقم من الش وا 
ويقولون إن الزعيم مكث في مخبئه الخفي بعد رحيل السحابة حتى ارتفاع النهار، ورأى االضطراب 

ما حدة كوالخوف الذي اكتسح عقول األهالي، واستخدم القوة الخارقة التي ال يحق له إال استخدامها مرة وا
جاء في وصية الزعامة العظمى. أرسل قوته الخارقة على شكل نواح وأنين ظل ينهال من جوانب الجبل 
ن على أبنية القرية. بلبل النفوس، وأسر العقول، واستقر في الضمائر. لمعت عيون األهالي المصدومي

لهم الزعيم الخفي إلى  تماثيل تمشي في مسيرة ببريق آخر مخيف. تجمهروا في ذهول وغضب جنوني. حوَّ
ته كبيرة صاخبة. يقتحمون الباب ويأسرون الشيخ، ويقودونه خارجا بعد أن أوثقوه بحبال الليف. تناوش
لى األيدي المتصلبة. قبضت المخالب على أجزاء جسمه. حملوه على أعناقهم كما يحمل التابوت. قادوه إ

نس اندة إرادة السماء التي أرادت أن يعيش اإلساحة القرية، وصلبوه على خشبة كبيرة عقابا له على مع
 والجن جنبا إلى جنب في القرية وحقولها وجبالها. 

ين باختفاء الشيخ في نفس اليوم الذي حدث فيه القصف وانحجابه عنه م إلى هذا ما يردده البعض محاجِّ
 حة. ن الصما فال أساس لها األبد. أما حكاية الفتاة البكماء وحبات البرد، والقبة البلورية، واختفاء جسده
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غير أن حشدا آخر من األهالي ممن حضروا الواقعة يصرون على زعيم الجن ال يمكنه هزيمة الشيخ 
لشيخ ابهذه الطريقة غير القابلة للتصديق، والتي تحوي الكثير من المبالغة وجنوح الخيال، ويؤكدون أن 

 سابيحاٍل متواصلة قضاها يقرأ القرآن، ويردد التمكث في خلوته أياما ال يبرحها بعد النصر. أياما ولي
ل واألوراد، داعيا هللا أن يتم لعنته على ما بقي من قبائل الجن، ويحل عليهم غضبهم ونقمته، ويجع

زمن. ن والمصيرهم التيه والعذاب وهذا ال يتأتى إال بالحكم عليهم حكما مؤبدا بالبقاء هناك في جهنم المكا
لى عإنه ظل ساجدا أربعة أيام متتالية، يبتهل ويدعو بأن يسلط هللا سوط عذابه في مهمه الصحراء. بل 

ذلك المأوى الشاسع متجسدا في حريق وحشي دائم، ورياح موحشة قذرة مجهولة المصدر تنشر األمراض 
ي فواألوبئة الخفية، وعطش قاهر يحيل كل ذرة ماء قد تأتي بها السيول إلى الصحراء أو ينز بها عرق 

رض إلى سراب ودخان. وأن يركض عليها غول الجفاف ليل نهار يخنق أي حياة قد ترف في غصن األ
 أخضر. وأن يكون الموت والعذاب مصير أي إنسي يدخل متاهات الصحراء الملعونة ومراتع الجن الطريد

هو ليقيم معها حلفا أو صحبة قد تجرهم مجددا إلى أراضي الشمال بعد أن تسلحوا بسالح الصحراء و 
بأن  الصبر والمعاندة. ويؤكدون أيضا أن السحابة لم ترحل إال بعد أن أشار لها الشيخ من نافذة خلوته
ثناء تسرع في مطاردة الفلول الهاربة وسحقها بعد أن تم القضاء على مصدر الشر، وقتل الزعيم األعظم أ

 القصف. 

ن األهالي وصدقها الكثيرون مع ولكن مع مرور الزمن ظهرت قصة أخرى روج لها بعض المعتدلين بي
حى مرور الزمن. ومفادها أن قصة الغيمة والقصف واألضواء األرجوانية، ما هي إال قصة مختلقة، ومن و 

لة  محمالخيال المؤمن بالخرافات واألساطير، ابتكرتها عقول البسطاء بعد أن رأوا غيمة وحيدة عابرة فعال
ض تها الرياح الشمالية الباردة، واعتصرت بحبات كبيرة بعبالماء، جاءت قادمة من ناحية البحر، دفع

م الشيء من حبات البرد، وهي ظاهرة تحصل عادة أثناء الدفق غير المنتظم لرياح الشمال. أمَّا الحز 
يلة األرجوانية، فهي تشاهد دائما أثناء هطول المطرعندما تكون السماء غير محجوبة كلها بالسحب الثق

 تشع في طرف آخر من السماء. الغامقة وتظل الشمس 

مع  ويقولون إن هذه القصة إنما سلكت هذا المسلك األسطوري لتزامن مرور الغيمة وهطول حبات البرد
هم القصة الحقيقية الغتيال الشيخ، التي تفيد بأن الشيخ بعد أن ترأس الحرب ضد جبروت الجن واضطهاد

بين  االت المس والصرع، وحاالت الحمل غير الشرعيةلبني البشر، ونشر الشر والرذيلة بينهم، وانتشار ح
ين فتيات القرية، وتفشي الفاحشة، أقام حلقات الذكر، ومكث أياما كاملة بلياليها مع عدد من المخلص

وضرب  األوفياء الصادقين يحيون الليل حتى هزيعه األخير في التوسل إلى هللا والدعاء وسط حرق البخور،
 الصوفية، والمواجيد بأن يصرف عنهم أذي الجن، ويحل نقمته عليهم بنفيهم الدفوف وترديد التراتيل

 وتخليدهم في أتون الصحراء.غير أن بعض الفسقة المارقين المتحالفين مع قبائل الجن ممن وجدوا في
 م علىالرذيلة فضيلة، والشر مكسبا في دنيا مليئة بالخطيئة، شعروا بأنهم سوف يفقدون سلطانهم وسيطرته

يدهم كرية إذا هزمت حشود الجن، فكان أن خططوا للتخلص من الشيخ. تشاورا أياما في الخفاء وأجمعوا الق
 على قتل الشيخ في غفلة من أعين القرية. 
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ضربوه و نفذوا مخططهم. نصبوا كمينا للشيخ وهو ذاهب لصالة العتمة. ألقوا عليه مزقة كبيرة من خيمة، 
إلى  ين. سقط على األرض. أوثقوا يديه ورجليه بحبال الليف، وحملوهعلى رأسه بهراوة غليظة من خشب الت

 ين منساحة القرية المظلمة الخالية ثم صلبوه. جلبوا المسامير الطويلة الصدئة، وأحضروا خشبتين طويلت
ديه يالساحل. قاطعوهما وأقاموهما في الساحة ثم قاموا بصلبه وهو غائب عن الحياة. دقوا المسامير في 

     ه ورأسه.ورجلي

من مواضع المسامير نضح الدم. سال جاريا إلى أسفل مثل عصارة الورد األحمر. تجمع في بحيرات 
 رقراقة تالطمت مويجاتها في صمت العتمة كما تتالطم األحالم. بقي الشيخ صامدا شامخا فوق تموجات

 ماء الورد المعصور. وهرب الرهط. فروا كقطيع من الذئاب السافلة.

فر ُص وا وهم الرواية إنه عندما انتشر الخبر في اليوم التالي بين األهالي منذ الصباح الباكر تجمعوتقول 
الوجوه تعلوهم مسحة من عار مشؤوم. وقفوا كاألنصاب، ثم شرعوا يدورون حول الخشبة في مشهد صامت 

فز . شرعوا في القفاجع، ثم طفقوا يتقافزون وينتحبون بأصوات كهزيم النيران. سطت عليهم حمى مسعورة
 والنواح الموتور. تناثرت نتف اللحى وشعر الرؤوس وتقاطرت دماء الوجوه على األرض من هول اللطم.

صرة مان متصاعدت في الجو األيمان الغليظة باألخذ بالثأر واالنتقام من الفاعلين شر انتقام. تعاظمت األي
هذه ببة الخطيئة وقبائل الجن بعد رحيله عنهم على البقاء وفية للشيخ الصليب، تسير على دربه في محار 

الصورة البشعة. وبعد أن صاروا عرضة لمناوشة الجن. حتى أن بعضهم في غمرة الحماس المتوجع 
 بالحرقة قال إن أذى الجن سوف يطالهم بعد خذِلِهم الشيخ. سوف يطالهم حتى لو اضطرت األقدار إلى

ي حراء، إذا هم لم ينتهجوا نهج الشيخ النبيل والصادق فَسْوِق بعضهم إلى منفى الجن، هناك في الص
وع محاربة مكائد شياطين الجن، والكف عن ممارسة الخطيئة والتخلي تماما عن سلك دروبها، وتجنب الوق
اب في وحل الرذائل التي يحرمها هللا والدين. عقاب من لم يحمل وصايا الشيخ في قلبه وعقله هو العذ

 حراء.المهين والنفي في الص

ل وا حباتم إنزال الشيخ الصليب. قام بذلك فتية مؤمنون شجعان. تسلقوا الخشبة، ونزعوا المسامير وقطع
الليف ِبمًدى قاطعة، وحملوه إلى أسفل وسط الحشد الشاهق الفجيعة، ووسط الكمد الزافر من صدور 

 تلمس الزحام. امتدت األيدي الحشود التي أرعبها الهول والذهول ولم يفق أكثرهم من هول الصدمة. تكاثف
الجسد الطاهر. عال عويل النسوة وصراخ الصبية، وتمركزت الشمس في السماء تشاهد المأتم األرضي. 
 تململ الجثمان فوق األعناق، ثم استراح على األرض. تقلصت حلقة الزحام، وانصبت على الجسد الميت

 الرأي غير بعيد يتشاورون.أفياض العيون. عال الشهيق، وتعاظم العويل. ووقف أهل 

 انفرط الزحام عن شابين قدما يركضان مسرعين من ناحية الخلوة. 

 صاح أحدهم الهثا :    

 !!لقد وجدنا الخادم مقتوال أمام باب الخلوة. كانت فروة رأسه مسلوخة عن جزء كبير من جمجمته. -

 وأضاف وقد ازداد لهاثه. تهاطل عرقه في خيوط جارية:
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على وجهه، وعظام الجمجمة تلمع، وحول رقبته تجمعت بركة كبيرة من الدماء  وجدناه منكفئا -
 السوداء الرائبة مخلوطة بكومات الشعر. يظهر أن أحدهم شذخ رأسه بحجر .!!

تعالى ندب النسوة، وصاح الرجال صيحات حرب مهددة بالويل والثبور، وشع في عيونهم لهيب 
 الثأر الجديد. اكتمل المشهد بسير طائف بطيء حزين يعلو االنتقام، وسرت في الحشد الغاضب هتافات

ضار منه النشيج المكتوم حول الجسد المسجى على األرض ثم اتخذ جزء من المسيرة طريقا إلى الخلوة إلح
 جثة الخادم الشريف. 

ارى حيث قبع أهل الرأي والمشورة كثر اللغط والرأي. بعضهم رأى أن يدفن الشيخ في خلوته بينما يو 
ة. إال لمقدسالخادم التراب في مقبرة القرية مع رفات األسالف. والبعض اآلخر رأى أن ُيدفنا معا في الخلوة ا

أن شيخا ظل صامتا يستمع إلى اللغط. رفع يده بعد حمى النقاش وطلب الصمت. التفتت إليه الوجوه 
 جليل األمام خطوة وقال بصوت المرهقة الكظيمة منتظرة ما يجود به هذا الشيخ الحكيم من رأي. تقدم إلى

: 

 أرى أن يتم دفن الشيخ والخادم هنا في هذا المكان حيث وقعت جريمة الصلب . -

 تعالت األصوات مستنكرة:    

هنا ؟ في مكان الجريمة؟ إن الخلوة الطاهرة أشرف ألف مرة من مكان قتل فيه الشيخ وسالت  -
 دماؤه الزكية على ترابه القذر. 

 جديد.وارتفع اللغط من 

 رفع الشيخ الحكيم يده مرة أخرى وارتفع صوته :

أن باسمعوا. اسمعوا.. نعم هنا، هذا المكان الذي امتصت تربته دماء الشيخ وصبره، لهو األجدر  -
ى يوارى فيه جثمانه الطاهر التراب. سوف ندفنه هنا مع خادمه في موقع الخشبة تماما. وسوف نبني عل

فرة، فضاله على القرية وأهلها بعد أن خلصنا من شرور قبائل الجن الكاالقبر ضريحا تخليدا لصورته وأل
عه مولكي تظل ذكراه الخالدة في أذهاننا وأذهان أخالفنا مدى الدهر. وأرى أيضا أن يتم دفن حاجياته 

 إكماال منا للوفاء والواجب .

جثة الخادم ويحضر استحسن الجْمع الرأي. ذهب أحدهم مسرعا ليلحق بالمسيرة التي ذهبت إلحضار 
حاجيات الشيخ. وجدهم قد وصلوا، وبدأوا في طقوس حمل الخادم ولفه في القماش األبيض. ساعده 

ه، ة حبر بعضهم في لملمة الحاجيات القليلة، النطع الصوفي القديم الذي كان يفترشه دائما، وأقالمه، ودوا 
 وا ضملتعاويذ ألهل القرية. كما لم يغفلوقصاصات الورق الصفراء التي كان يستخدمها لكتابة التمائم وا

خ قنديل الزيت إلى الحاجيات. انطلق فريق آخر يصنع تابوتا من أغصان النخيل ليسجى فيه جثمان الشي
الصليب دون الخادم وذلك بناء على توصية الشيخ الحكيم، ألن الشيخ الراحل كان يحب النخيل جدا، 

 ويردد دائما أن النخلة هي أمنا وأختنا.



 45 

فر وصل التابوت إلى الساحة. ووصل الذي يحمل حاجيات الشيخ. أنزلت الخشبة. وقام شابان فتيان بح
، القبر. سجي الجسد الطاهر بدمه في التابوت المصنوع من أغصان النخيل ووضعت معه حاجياته القليلة

يرة من ووضعت معه المسامير الطويلة الصدئة التي نهشت لحمه العفيف، ووضعت قطعة مسطحة كب
ه خشبة الصلب. أغلق التابوت. ألقى األهالي الحزانى النظرة األخيرة على شيخهم الشهيد. كانت عينا

 مغمضتين، وكانت ثقوب المسامير الغائرة، وبقايا ذرات الصدأ واضحة في يديه ورجليه ورأسه. 

ن لكئيب. سكنت عأغلق التابوت وأهيل عليه التراب المعجون بالدم. حزنت القرية وسادها الوجوم ا
 الحركة. عدا نواح النسوة في البيوت والحسرة الموجوعة الزافرة من قلوب الرجال. سكن كل شيء حتى
ا أشجار النخيل التي تتخلل األبنية الحجرية وتمأل الحقول سكتت وكفت عن تحريك أغصانها. همد سعفه

ن واحدة. في الليل عطلت النجوم عالجميل عن الرفرفة. لم تتحرك الريح ولم تعبر سماء الخريف غيمة 
د اإلضاءة في السماء، غير أن القمر ظل يطل شاحبا صامتا، يبكي في سكون ووحشة وهو في مكانه البعي

ة ي بقعفيشارك القرية المصاب العظيم، ويبس مرج الزعتر. انتقلت النباتات الفواحة ترسل جذورها الرقيقة 
ثم هب نسيم خفيف من ناحية البحر، جلب معه مسحات من  أخرى من األرض. استمر الحال تسعة أيام،

 غيم عبرت الفضاء السماوي ببطء، ثم قويت موجات الهبوب في اليوم التالي. جلبت معها سحبا ثقاال،
وهطل المطر، ثم أشرقت الشمس من بين غالالت الغمام الراحل. ارتوت الحقول. ولمعت أغصان النخيل 

ائح مضفورة من الفضة. تجمع الماء في بركة فوق موقع الدفن. بركة تحت دفق الشمس. ألألت مثل شر 
صافية شفيفة بلون الضوء. استبشر الناس. خرجوا من وجومهم وحزنهم، واستعجل الشيخ الحكيم بناء 

ات الحجارة، وأرباب فن  الضريح والقبة. اكتمل البناء في يومين. تسابق المهرة والحاذقون في البناء، وُنحَّ
 .وصائغو النحاس. عملوا حتى ساعات المساء المتأخرة على ضوء قناديل الزيت. اكتمل البناء العمارة

لة من كان بناء رائعا تلمع قبته الصفراء ببريق كبريق الذهب، وتنحدر أركان الضريح في تقاطعات جمي
 الحجارة الملساء المنحوتة المختلفة ألوانها. 

 

يخ لجمعة من كل أسبوع يوم ادكار وتأبين وتخليد لذكرى الشأشار الشيخ الحكيم أيضا باتخاذ يوم ا
خبار اءت أالراحل، تذبح فيه الذبائح، وتقدم الصدقات والقرابين هلل شكرا على انتقامه من القتلة بعد أن ج

انت القوافل القادمة من الجنوب التي تذرع صحراء الواحات بأنهم عثروا على جثث ألشخاص من القرية. ك
 مبقورة البطون، ويزحف عليها الدود وتحوم عليها الطيور السوداء.  ممزقة هناك

 توطنواعرف األهالي الفاعلين . كان القتلة رهط من رجال قبائل الصحراء الذين جاءوا مع القوافل واس
طلب القرية منذ سنين، حيث رحب بهم األهالي وأكرموهم، ولكنهم آثروا صحبة الجن ومعاشرة الشياطين، و 

ي التنقيب والبحث عن خزائن الخيرات المدفونة في أرض الشمال. نال المجرمون جزاءهم، عونهم ف
 وارتاحت صدور األهالي المصطلية بالغل. انتقم هللا من القتلة األشقياء. 

 أحاط بالمكان ألق خرافي راعب وهابه الكل ..
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اح الباكر. يتمسحون صار يوم الجمعة عيدا. وصار الضريح محجا يتقاطر عليه األهالي منذ الصب
ثم  صيرة،بأركانه الحجرية الالمعة وقبته النحاسية، يبكون، ويطلبون البركة وسداد الرأي ونور البصر والب

الشيخ  ن روحميتلون القرآن ويقرأون األوراد واألذكار، ويرددون المواجيد على إيقاع الدفوف والمزامير تقربا 
 وعرفانا بفضلها وجميلها. 

كان لمحج وذكرى الشيخ إلى المدن المجاورة والبعيدة. ازداد عدد الوافدين. أصبح المطارت أخبار ا
 مقصدا لعدد كبير وفئات عديدة من الناس يقصده حتى كبار الشخصيات في الدولة. يأتون ويشاركون في

 هذا العرس الروحي األسبوعي طالبين الفتح والبركة، ويرجعون وقلوبهم مألى بالبشائر.

ض أهل القرية ظل يردد في خوف بأن الشيخ الصليب يظهر أحيانا وهو في مشهد الصلب غير أن بع
 لكل من يرتكب خطيئة، موصيا بأن روحه ال تزال حية هائمة بينهم ترقبهم مدى الدهر ألن األرواح ال
ى لتموت، ويحذرهم من الوقوع في النسيان. وأن الهالك وسوء المصير سيكون أمام كل من تراوده نفسه ع

 الدخول إلى عالم الخطايا والنزول إلى دركات اآلثام. 

 ترددت اإلشاعة في خفوت في األيام األولى، ولكنها تأكدت مع مرور الوقت. وأقسم شاب مهذار من
شباب القرية بأن الشيخ زاره مرتين في الحلم وهو مصلوب على خشبته، وأنه أشار له بيده إشارات 

تلى قال إنه ال يذكرها جيدا. واعترف الشاب لرهط من أصدقائه بأنه اع غامضة، بل وحدثه بكلمات غامضة
رية. ن القفتاتين من فتيات القرية وسط الهاجرة في الفجوة التي تصنعها أغصان شجرة التين الكبيرة بعيدا ع

د أكما واعترف أيضا بأنه يراود زوجة أحد الفالحين أثناء غياب زوجها في الحقول وهي ال تزال متمنعة. ك
 اإلشاعة رجل آخر ممن شاركوا في صنع التابوت من أغصان النخيل حيث قال إنه رأى الشيخ في المنام
أيضا وهو ينظر إليه بعينين ساهمتين، وأن الشيخ قال له كالما غير مفهوم. واعترف الرجل أن سبب 

ها راودترية خلف الجبل ومظهور الشيخ له في المنام مرده إلى أنه قرر خفية االختالء بفتاة حسناء من الق
 عن نفسها واالنقضاض عليها عنوة إذا لزم األمر وتمنعت. 

احة سفعلت اإلشاعة فعلها في القرية، وسرت بين أحاديث األهالي في المساء وأثناء جلسات السمر في 
 الضريح. كان األهالي يرددون هذه اإلشاعة بين مصدق ومكذب. إال أن األمر تأكد تماما عندما وجد
الشاب المهذار ميتا خلف حائط بيتهم المطل على الحقول، وقد لدغته عقرب صفراء سامة في مكمن 

 عورته فيما كان يقضي حاجته في الليل. 

د وقال الذي وجده ميتا في صباح اليوم التالي بأن عورته كانت مكشوفة وعينيه جاحظتان وأنه شاه
 ل.تحته كومة لزجة من البراز يطن عليها ذباب الحق

رأس بعد هذه الحادثة شوهد الرجل الذي ساهم في صنع التابوت يتردد على الجامع وهو يمشي مطأطأ ال
ض مصفر الوجه، كما شوهد وهو يتمسح يوميا بقبة الضريح وجدرانه الملساء في خنوع وندم. وأقسم البع

 أنهم رأوه وهو يتمرغ باكيا نادما أمام الضريح في الليل.
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دت الرذيلة إلى مهاو بعيدة في القرية بعد قصة ظهور الشيخ في األحالم تقلصت الخطيئة، وتر 
 لألشخاص الخاطئين. وتعاظم في نفوس األهالي تبجيل الشيخ القتيل. وتم االتفاق في سمر الليل على

  فقيد.تشييد صحن كبير حول الضريح لتوسعته إمعانا في إظهار االحترام والوفاء والتوقير لروح الشيخ ال

ة البناء المهرة مرة أخرى، شيدوا صحنا واسعا حول الضريح، ورصفوا أرضيته باألحجار الالمعجاء 
ن مسيلة الصقيلة، وأحاطوا السور بعرائش من الزهور المتسلقة والورود الخالبة، وغرسوا أكثر من ثالثين ف

لقا انات الجمعة تأأجود أنواع النخيل، كبرت بسرعة وأعطت للمكان بهاء وجالال عظيمين. وازدادت مهرج
 وازدهارا.

لم يظهر الشيخ في األحالم مرة أخرى. طهر الناس والمكان، وطهرت األرواح، ولم يعابث الفتية 
لما كالصبية في غفلة القرية أوعباب الزحام. ولكن ظل شبح التنكيل وسوء المنقلب شاخصا أمام أبصارهم 

لتي راء والموت جزاء من لم يلتزم بوصية الشيخ اهم أحدهم بفعل ذنب أو اقتراف خطيئة. العقارب والصح
 خلدها موته الفاجع.

اء، ت السمالقدر رمانا هنا في موطن الجن، سوف يبدأ انتقامه كما بدأ أحالفه انتقامهم في النهار. أعتم
وترك األحالف الساحة للحليف األكبر. تنتشر أمواج الظالم وتتعالى صيحات الجن، ويحين وقت بدء 

 لكبير على القادمين من الشمال. الجن ال ينسى ثأره أبدا.هجومهم ا

 يسمح األفق بنظره. الشمس غابت. البيداء عند الغروب تتسم بطابع آخر أكثر مأساوية "بشير"ظل 
ثارة لألعصاب. يبدأ ذلك النوع الغريب من السكون في االمتالء والتجلي. ينتشر نثار العتمة، و  وع نيشرع وا 

 ء في الهبوب.غريب من لفح الهوا

أضاءت العربة مصابيحها. ومضت تجرجر نفسها جرا على طريق الرمل المسحوق وحقول األلغام، 
 ت هذهواألسالك الشائكة عن يميننا وعن شمائلنا. قد تنحرف العربة في هذا الليل ويأكلها لغم متمدد تح

يات لتي تغلي، وتترجرج من كمالرمال. أرهقتني القرفصة الطويلة بين الحقائب وحشد السيقان وأحشائي ا
 الماء الهائلة التي جرعتها من برميل الخيش. 

ب نظرت إلى الفتى الذي شتمني. كان نائما وجال يسند رأسه على حقيبته في ركن صندوق العربة قري
شارع البرميل الذي قارب على النفاد. كانت مالمح وجهه باهتة. مبرقعة كلون القطين اللذين مرقا في ال

 شرفتي هذا الصباح، أو كبراقيع بذلته المتجعدة. بجانبه امتد جندي آخر له وجه مستطيل وشاربتحت 
 دقيق طفق يتحرك ويثرثر وحده. وكان بقية الجنود جامدين. ال شك أن أجسامهم هي األخرى قد تصلبت.

 ارتموا يحدقون إلى اتجاهات مختلفة. إلى ال شيء .

 كانت المسيرة طويلة ..

لحر د هبط تماما على الصحراء والجبال عندما توقفت السيارة. ولكن األرض ظلت تزفر باكان الليل ق
 والسكون واالختناق. 
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أسي ر كنا تسعة جنود. هبطنا من السيارة كسالحف بحرية مريضة. على بقايا أضواء الغروب الباقية في 
 ومصابيح العربة رأيت المكان !. 

بعة لدة الميتة القاتمة. واد أجرد خشن خال إال من خيمة مر أحاطت بالموقع سلسلتان من الجبال الص
ت تلمع داخلها شعلة حمراء خافتة خرج منها جنود آخرون مسرعين. استقبلونا بوجوه رمادية فرحة. عرف

وا . كانبعدئذ أن مجموعتنا ستأخذ مكانهم، وأنهم سيعودون إلى مدائنهم النائية المرتمية على ساحل البحر
ا لنا أعدو  ربما يكبروننا بعقدين من السنين أو أكثر. أخبرونا بأنهم كانوا ينتظروننا وأنهم أكبر منا سنا.

اء العشاء. شعرت بغثيان مر يصعد إلى حلقي. كنت قد شربت كثيرا من الماء الفائرمن برميل الماء أثن
عة من الماء الرحلة الطويلة تحت الشمس. وهاجمني دوار. خرجت محتويات جوفي في دفقة طويلة متتاب

 الصافي.

 واختفت المعالم المتأرجحة حولي فجأة .. 

ي ددت يدأفقت في اليوم التالي وبقايا الدوار ال تزال تهاجم رأسي وعقلي. وكان ظهري متصلبا يابسا. م
إلى جيبي وأخرجت علبة سجائري. كانت محطمة المعمار. لم أجد فيها غير بضعة سجائر. دخنت 

قة ة مغلية من جمرة األولى. زاد التدخين المتتالي من مرارة حلقي. تجولت في دائر سيجارتين. أشعلت الثان
 المظللة بألم األمس حول نفسي وأنا أدخن التبغ المر. كنت مهموما ضائعا. أشعر على نحو صاعق بأنه 

 شيء يربطني بالواقع حولي سوى رائحة سيجارتي المحترقة. نظرت حولي. لم أجد الجنود.!

ينحنى مثل فزاعة مصنوعة من ورق سميك محروق تتحرك،  "بشير"اك في الوادي أحد سوى لم يكن هن
    كان يعمل على إشعال نار.

أكملت . لم تكن عندي رغبة في الكالم. تركته. أدرت له ظهري و "بشير"كان المكان خاليا. التفت نحوي 
 جولتي.

ع، ناع الليل المنتشر البارحة والصدا انكشف المكان عن وجه آخر غير الذي رأيته البارحة. أخفى ق
 والقيء، الكثير من تفاصيل ملمح المكان.

. لقاتمةكان واديا عميقا متعرجا تحيط به من الجانبين سلسلتان طويلتان من الجبال العالية السوداء ا
تنحدر سفوحها في أسطح مائلة ملساء كشرائح سميكة ضخمة من الحديد الصدئ. والبعض اآلخر عبارة 

 أكوام هائلة من الصخور المختلفة األحجام تراكمت في تشكيالت خرافية.  عن

عة كان الوادي كله غارقا في الظل. حجب سموق السد الهائل للجبال المواجه لناحية الشرق تدفق أش
شمس الصباح الصحراوية. ظل طويل يمتد فارشا األرض بفراش رقيق، يمشي متتبعا تعرجات الرمل، ثم 

د أيضا نتوءات الصخور المختلفة االرتفاع، ويتسلق مغطيا ارتفاعا كبيرا من واجهة السيصعد متتبعا 
 المقابل. 
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رأيت الخيمة بوضوح. كانت هيكال خشبيا مربعا مصنوعا من ألواح خشب، صناديق الذخيرة مغطاة 
واهية  ببطانيات الجيش المخططة. كانت البطانيات مهترئة نهشتها أظفار شمس الصحراء النارية. بدت
رسم  كلون الصخور المفتتة. على يمين الخيمة بزاوية منحرفة ناحية الغرب كانت هناك دائرة غير منتظمة

ر محيطها بأحجار كأحجار المواقد. كان وضعها فوق مساحة الرمل غريبا. كان المكان مخيفا. وكانت نذ
 ع ابتداء لمعان الوميض فوق يوم قائظ شرس من أيام الصحراء الواعدة بالعذاب قد شرعت في الصعود م

 قمم الجبال الملساء. 

طارات سيارات  بيرة كفي المساحة الضيقة على يسار الخيمة كانت هناك سيارة واقفة. وحولها صناديق وا 
ه، ومعولين وفأس، ومجرفة مقلوبة. وبقايا قطع محركات سيارات، وكومة خشب، وعلبة تشحيم، وخيمة تموي

ن مى في فوضى. وقريبا من نتوء بارز من سفح يصعد عموديا على بعد مترين وبقايا أشياء عسكرية تترام
كومة الخشب ربض خزان اسطواني من الزنك محمول على أربعة قوائم غائصة في الرمل، ومغطى بشبكة 

 تمويه عسكرية مبرقعة.

ق ي تنخنكان باب الخيمة يطل مباشرة على مدخل الوادي الشمالي. على بعد أمتار كانت جدران الواد
قليال، ثم تتسع في خطوط غير متوافقة قبل أن ينفتح الوادي على مساحة شاسعة بيضاء تفضي إلى 

 سالسل جبلية أخرى بعيدة ظهرت صورتها مهتزة متميعة.

كان النهار هناك قد صعد باكرا. عند المنخنق يوجد متراس من أكياس الرمل يحمي مدفعا رشاشا 
 تي تسرح فيها الشمس وسراب الصباح. مسددا إلى المساحة العارية ال

كنت أتجول في المصير الجديد. أمشي واجما ألحظ األشياء وأحاول تأسيس عالقتي بالمكان. ذهبت 
خلف الخيمة، والزالت مشاهد األمس تتداعى على رأسي، وتحاول خلق نوع من االنسجام مع محاوالتي 

نشاء عالقة به.   غير الصادقة في استكشاف المكان وا 

كان تعرج الوادي الرملي خلف الخيمة مغطى بالظل أيضا. وكانت هناك عريشة مصنوعة من الخشب 
تتشبث بالجسد الخلفي للخيمة، بها رفان من ألواح عريضة مربوطة بأسالك تقبع فوقها ثالثة صحون 

بريق شاي مسود القعر والجوانب أيضا. كما رقد ب م ين زحاسّودها الدخان، وِقدران للطبخ، ومالعق، وا 
ماد األدوات نصالن أحدهما بال مقبض. وأمام العريشة كانت هناك ثالثة أحجار بينها حفرة ممتلئة بالر 

ل وحولها تترامي قشور بطاطا ورأسان فاسدان من البصل وبقع مبللة، وكان هناك ذباب كثير يطن. ينتق
 . فوق رأسي البصل الفاسدين وقشور البطاطا ويقف على بقع األرض المبللة

استغربت وجود الذباب هنا. في الطائرة رأيته يلعق صناديق الفاكهة ويتبع ما يتساقط من عصارة 
العنب، وما تنضح به جلودنا من عرق. اعتقدت ساعتها أنه سيقفل راجعا في الطائرة مع الصناديق الفارغة 

ب يتبع وهم الحياة أينما حلت. التي ال تزال مبللة بالعصارة بعد أن نزلنا واحتوانا مصيرنا المجهول. الذبا
تتشمم خراطيمه أي أثر قد ينفخ فيه أي فيض حياة، حتى ولو كان في مهمه الصحراء، أو في ظلمات 
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التوابيت، أو في بقايا قشور البصل والبيض الفاسد. ولكن يظهر أننا والذباب نسير إلى نفس المصير 
 والدنيا المشتتة الغريبة. 

راب الذباب مع حركتي. مددت بصري إلى األمام. اصطدم بالجبال التي تابعت خطواتي. تبعثرت أس
تة. ن باهكانت نتوءاتها تنعطف مجاراة لتعرج الوادي، ورأيت أسالكا شائكة التصقت بها أوارق وأكياس نايلو 

كانت األسالك تقطع الوادي بالعرض فاصلة موقع الخيمة عن عمق الوادي الساكن. أدرك عقلي المجهد 
دمين ان حقل ألغام شبيه بمكامن الموت التي رأيناها باألمس والعربة تقطع بنا عرض الصحراء قاأن المك

ية لعسكر اإلى هنا. أكملت دورتي حول الخيمة ثم دخلتها. كانت تفوح برائحة الرمل والعرق، ورائحة األحذية 
عي مدهم أقل ممن ركبوا والجوارب المتناثرة والحقائب. كان بعض الجنود ال يزال نائما. بدا لي أن عد

 العربة. انتابني شعور غامض لم أتبين مقاصده جيدا، أو تبينتها ثم طمستها. ال أدري.!

بقيت واقفا للحظة، ثم عدت إلى العالم أمامي. مسحت جو الخيمة في مسحات بصرية وسمعية بطيئة 
ن في ركن الخيمة مصنوعا استكماال لطقوس رغبتي الكاذبة في استئناس المكان. كان هناك رفان كبيران

من ألواح خشب الذخائر صفت عليها علب الزيت وعلب معجون الطماطم. واستند كيس أرز وآخر للدقيق 
 وبعض أكياس السكر والشاي، وكيس نايلون آخر، وعلبة زرقاء كبيرة مرسوم عليها أرغفة خب .

نادق كن اآلخر كان هناك زحام بكانت الرائحة الراكدة في الخيمة مخلوطة بكل هذه األشياء. وفي الر 
. كان ال يزال "بشير"يتراص على بعضه فوق صندوق عليه خطوط بنية داكنة. عدت إلى حيث يجلس 

 منهمكا في إعداد الشاي وسألته عن الجنود الذين استقبلونا البارحة.

نا. هلنا إلى أخبرني أنهم رحلوا البارحة، وقال ضاحكا بأنهم تكوموا في صندوق العربة نفسه الذي حم
 خيمة،كان واضحا أن رفقائي الثمانية قد شرعوا في تأسيس عالقة مع المكان قبلي منذ البارحة. دخلوا ال

وأفرغوا بعض حاجياتهم، ثم ناموا مثل أكياس الرمل الرطبة، وأفاق بعضهم هذا الصباح وقد ازدادت 
 عالقتهم بالمكان توطدا.

لماء اتابعت يديه وهما تتناوبان غسل األواني. كانت قطرات  يدندن ويغسل إبريقا آخر للشاي. "بشير"
ا تهوي على الرمال ثم تختفي. وكان رنين األواني عاليا. كنت مرهق األعصاب مشتت الفكر. ظللت واقف

مقطبا. أشعلت سيجارة وتداعت لي مشاهد األمس مرة أخرى مثل حلم بائس. مع أول شفطة من دخان 
مت لص ويتقلص معها انفراج المشهد أمامي، والهدوء الذي بدأ يساورني واغتسيجارتي شعرت بأحشائي تتق

 نفسي من جديد وغامت فيما يبدو مالمحي بسحب الدخان وانبعاث الهموم. 

ال وهو يغسل إبريق الشاي فيما كان دخان أبيض ضارب إلى الصفرة يلهث إلى فوق . ق "بشير "التفت 
 لي :

ذهب تمر.! هل استلمت بندقيتك ؟ البنادق هناك في ركن الخيمة اخليها على هللا يا رجل..أيام و  -
 وخذ واحدة .
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على  ثم أخبرني بأنه حملني البارحة أثناء إغماءتي مع أحد الجنود القدامى، وأرقداني خارج الخيمة
 صندوق ذخيرة كبير مسطح. قال إنني كنت أهذي، وجسدي ساخنا جدا، ولكن أحدا من الجنود القدامى لم

ثل معلى  ي اهتمام، وعلل ذلك بأنهم كانوا جزعين ومتلهفين على العودة إلى الشمال، أو أنهم اعتادوايبد أ
 هذه األمور.

 وابتسم وسط غيمة الدخان..!

تي ال استغربت مرحه. كان يدندن وهو يغسل بقية األواني ويراقب النار الصباحية. تقدمت نحوه وسيجار 
ي حجارة مسطحة جلست عليها وقد ساورني بعض الهدوء الغريب. تزال مشتعلة. قام من مكانه وأحضر ل

 بمصل كان قريبا من ذلك الهدوء الذي اكتنفني وأنا أمد ذراعي للطبيب األسمر في قاعدة الشمال ليحقنني
 الصحراء. كان لسع الحقنة قد خفت قليال.

يسخر  لى في المعسكر. كانأعرفه منذ زمن. كان رفيقي في السرية المقاتلة أيام التدريب األو  "بشير"
دائما من قبعتي الكبيرة المتهاطلة على وجهي. يعاكسني باتصال ويعاكس كل شيء حوله. كان يضحك 
دائما، ويغني على نحو موصول. يدندن بأصوات خفيضة وعالية أحيانا كثيرة. عندما أغضب كنت أعيره 

ي أسنانه وشفتيه. شعرت بأن وجوده مع برائحة فمه الكريهة، وبولعه بالشاي األسود الثقيل الذي نخر
 سيمدني ببعض األنس والصبر وأنا أواجه مصيري منذ دخولي الخدمة العسكرية.

 تابعت بداية شرر النار الذي بدأ يمرق بين أعواد الحطب ليخنق أعمدة الدخان، ثم يختفي ويخرج
نا وهو يختار لإلبريق مكا "ربشي"الدخان من جديد في حلقات سريعة. سألته عن بقية الجماعة. أجابني 

 جانبيا في الموقد :

نهض باكرا، سأل عنك ثم  "زيدان"" اختفى هناك ليقضي حاجته، وجمعةبعضهم ال يزال نائما. " -
ه صلى الفجر وقرأ القرآن، ثم صعد لمباشرة أول نوبات الحراسة فوق الجبل منذ حوالى ساعة، يظهر أن

 متدين جدا .!
 

جانب معين، وربما كان تافها ألنني رأيت بعضهم ال يزال نائما في  كان سؤالي غير منطقي في
ير الخيمة، ولكن فكرة خسيسة طرأت لي بأن بعضهم قد يكون رجع البارحة مع العربة وأفلت من هذا المص

ؤالي سبينما كنت أهوي في أودية الغيبوبة المظلمة.كان تفكيرا غبيا ولكنه كشفني أمام نفسي. أدركت أن 
، ح على نحو مفضوح مدى أنانيتي وحقدي ووضاعة تلك األمنية الفاسدة التي تجوب نفس االنسانكان يطر 

رة وتشعره بنوع حقير من االرتياح عندما يرى آخرين يشاركونه الخوف والمصير األليم؛ وتخرجه من دائ
 ."زيدان"اإلدانة، ولكني حاولت الهروب من تأنيب الضمير بسؤال سمج عن 

 ي المعسكر ؟هل كنت تعرفه ف -

ق اسة فو ال . لم تستطع ذاكرتي التعرف إليه . ولكنه يبدو فاضال شجاعا. لقد تطوع الستالم نقطة الحر  -
 الجبل. وقال إنه سيبقى هناك إلى الليل . 
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وأشار إلى الجبل المقابل المواجه للشمس. شخص ببصره إلى القمة. كانت صلعاء ساطعة ملساء 
 قال:مصفرة مثل قباب األضرحة ، ثم 

ن قبل أ فوق هذا الجبل توجد نقطة الحراسة اليومية. لقد صعدت إليها البارحة مع أحد الجنود القدامى -
 سهولةبيرحلوا. أخبرنا الجنود بأن نتناوب الحراسة على الوادي من هذه النقطة التي يمكن الوصول إليها 

إنه يسهل عملية الصعود.. عن طريق مسرب ملتوي خلف الخيمة، يرتقي من األرض ويصل إلى القمة. 
 هل رأيته ؟

هززت رأسي وبصري يرتد من على الخيمة. دفنت عقب سيجارتي في الرمال بحذائي الذي لم أخلعه 
 منذ األمس. وخيل إلي أن جواربي ال شك عفنة جدا ويابسة مثل الجلد.

 : "بشير "أكمل     

وجد تجويف ال تصل إليه الشمس على أية حال سنعتاد على األمر.في الجهة األخرى من القمة ي -
 بسرعة.

 بدأ صوت غليان الماء في اإلبريق في التصاعد. كان يشبه صوت نقرات سريعة. 

خان يده وفتح الغطاء. هربت فلول ضعيفة من البخار من الفوهة، تالشت بسرعة وأكلها الد "بشير"مد 
وراق كر، ثم عادت كرَّة أخرى تضع أاألكبر المتصاعد من جوانب الموقد. رجعت يده مرة أخرى معبئة بالس

 "بشير"الشاي المجففة. سقطت بعض أوراق الشاي على حواف الجمر، انتشرت رائحة االحتراق. أرجع 
 غطاء اإلبريق وقال في خفوت وكأنه يفضي بسر:

مى القدا البارحة لم أستطع النوم. كان الجو خانقا جدا، والحقيقة أنني خفت كثيرا بعد أن رحل الجنود -
 ونام الرفقاء. أنت محظوظ ألنك غبت عن الوعي.

 ابتسم بمرح غريب وهو يستمع إلى غليان اإلبريق الذي بدأ يشتد، وقال:

لقد رأيت أن أمضي الليل بجوارك وأنت نائم على الخشبة، كنت أحسب نفسي رجال شهما يؤدي  -
 نس خارج الخيمة.واجبا هاما، ولكنني اكتشفت أنني في الحقيقة كنت أبحث عن أي نوع من األ

 

لى غليان  "بشير"كنت أصغي صامتا إلى السكون المجاور، وأستمع إلي  وهو يحدثني عن ليلته، وا 
الشاي وتحطم أعواد الحطب تحت جبروت الجمر، وأتابع حركاته وهو يمارس حياته التافهة الصباحية، 

ن فوق الصخور والرمل وأتذوق حلقي ولساني الخشن، وأحاول رصد حركة الظل البطيئة المنسحبة م
األرضي. فكرت في أن الشمس وهي تتسلق الفضاء العاري سوف تسحب الفراش الظليل من على السفوح 
المواجهة رويدا رويدا حتى تتعرى، وسوف يستمر انسحاب الظل في خفاء حتى تقترب المساحة المضيئة 

 ددت مكانا، وفكرت في أن الكرةمن الخيمة مع تباعد الشمس عن مأواها الليلي. نظرت إلى السماء. ح
 المتوهجة المحتجبة لو وصلت إليه سوف تغرق الخيمة في بحيرة من النار. 
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خرج من بين الصخور جندي عاري الرأس، حافي القدمين، يمشي نحونا، يحمل في يده اليسرى صفيحة 
أيت ه. مع اقترابه ر قديمة. بدت فارغة. كان يمشي ويحرك يده األخرى. وكان سرب متفرق من الذباب يتبع

حول  وجهه جيدا. إنه ذو الوجه المستطيل، والشارب الرقيق الذي كان يثرثر أمس في العربة. ثرثر كثيرا
رأسه بجبال تيبستي، وحول الرحلة، ثم انزوى بقرب برميل الماء، وغطى وجهه تماما بقبعته، ونام متكئًا 

ن له رأسا من خشب ال يستشعر الشمس الحارقة على كتف الفتى الذي شتمني، حتى أنني فكرت وقتها بأ
 التي تنصب على رؤوسنا، والتعب المذل الذي أحالنا إلى مخلوقات خرساء قبعت كقطيع مقيد في صندوق 

 عربة يقاد إلى مصير ال يعرفه. 

 يخرج من التجويف الصخري ويتجه نحونا قال: "بشير"عندما رآه 

 من طويل، وبيته هناك ليس بعيدا عن بيتي .". إنه من مدينتي. أعرفه منذ ز جمعةهذا " -

 " الذي اقترب، وقال:جمعةثم التفت إلى "    

وق الشاي سيكون جاهزا بعد قليل، وهناك خبز يابس تركه لنا الجنود أمس. إنه في كيس نايلون ف -
 الرف في الخيمة. سوف نفطر ونتفقد المكان أكثر. عندما تجولت في المكان في الصباح الباكر رأيت

 أشياء كثيرة قد تساعدنا على قتل الوقت.

عرها، " بقدميه العاريتين والصفيحة القديمة. كانت قطرات ماء دقيقة ال تزال تتقاطر من قجمعةوقف "
واستغربت كيف لم يخطر لي أن أفرغ مثانتي أنا أيضا. ولكنني عزوت ذلك إلى القيء الذي هاجمني 

لى شعوري با  لفراغ واالنهاك.البارحة الذي أفرغ معدتي. وا 

 " تحية الصباح. رأيت الشعر الذي ينبت فوق أصابع قدميه يرقد مبلوال وخيوطا بيضاءجمعةألقى "
 متعرجة على أجزاء من رجلي بنطاله المثني من أسفل.

 هل استيقظ بقية الجنود ؟ -

 فقط يحرس المكان فوق الجبل. سوف أصعد له بالفطور بعد قليل. "زيدان" -

س ال حول المكان، وحول الخبز اليابس الذي تركه الجنود القدامى وذكريات األمتحدث االثنان قلي
ث عن ". لم أستحسن نظرته إليَّ حين دار الحديجمعةبتقديمي إلى " "بشي"، وقام "زيدان"والبارحة، وعن 

   .إغماءتي في الليل. كان يبدو صلبا قاسيا رغم شاربه الرقيق ووجهه المستطيل، ولكنه بدا لي مؤنسا

بيض. اإلبريق من فوق كومة الجمر التي خبا جزء منها، وغطتها طبقة هشة من الرماد األ "بشير"أنزل 
" إلى الخيمة الحضار كيس الخبز. كانت خطواته نشطة وكانت هناك ذبابتان ملتصقتان جمعةوذهب "

 بظهره. وقف بباب الخيمة وصاح بصوت قوي أرعن مصحوب ببداية قهقهة عالية:

 .. استيقظوا أيها المقاتلون  ..استيقظوا جميعا .. استيقظوا -

 ثم اختفى. وعدت أنا اآلخر اختفي خلف المكان، وانجرف مع تيارات أفكاري.
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ألليم ورثنا المكان عن الجنود القدامى، وورثنا الزمن األعمى والواقع الخشن. تركوا لنا الميراث ا
دوالخوف، وأشياءهم القليلة التي جلبوها من الشمال  خان، ها الدليقهروا بها عنت الصحراء. أواني للطبخ سوَّ

 ورزمة ورق لعب، ومذياعا، وبقايا صحف ومجالت، وبطاطين. وتركوا أيضا ذكريات حزينة.

قالوا و الجنود أخبروهم عن أشياء كثيرة البارحة بعد سقوطي في هاوية الغيبوبة. أخبروهم عن المكان. 
دوية. بلة يالذي قتل فيه أحد الجنود السنة الماضية بينما كان يعبث بقن إن دائرة األحجار هي تخليد للمكان

نهم لم ي أي  شهدواوقالوا إن الحرب الدائرة بين قوات الحكومة التشادية وقوات الثوار تقع بعيدا عنهم. وا 
 المظهر للحرب طيلة وجودهم هنا، ولكن األمر يستلزم الحيطة والحذر. اليعرف أحد متى تندلع الحرب و 

 يعرف أحد متى تنطفئ.

"بشير" قال لي إن الجنود قصوا على مسامعهم قبل رحيلهم أقاصيص مثيرة وغريبة. وأخبروهم عن 
 قصة الجبل األملس الكبير. 

 تال منمن هذا الوادي دخل أفواج الزنوج قبل سنتين. دخلوا مسلحين في الظالم. تسللوا في العتمة كأر 
. ألملسايل وفي الشعاب حتى وصلوا المساحة العارية الواسعة أمام الجبل العقارب السوداء. توغلوا في الل

ه أفكار لمحوا وميض سيجارة يلمع. كان العسكر نائمين وكان صاحب نوبة الحراسة الليلية غارقا في سكونه و 
 الشمالية.

. بدأت المعركة بطلقة مزقت وحشة السكون وستر األحالم. سددها زنجي ماهر. انطلقت في الظالم
ها تفتت الجمرة. تناثر شررها في فتافيت صغيرة. تطايرت في الريح. غاصت الرصاصة في الرقبة واخترقت

إلى الفراغ المظلم. اندلع إطالق النار من الجانبين. زغرد الصمت، وفرحت الصحراء. توالى إطالق 
ثم انفجرت الرصاص. تتابعت النقاط الحمراء في خطوط محمومة متعاكسة. سقط آخر فوق الجبل، 

الصخور بالدخان واللهب. ثم سقطت قذيفة أخرى. تدحرجت قطع الصخور على السفح، وتدحرجت معها 
الجثث المقطعة. وصلت األرض وشربت الرمال الدماء. اهتز الجبل مرة أخرى. انهار جرف آخر دحرج 

ق الصخور. نهشت معه الصخور المتفجرة والمزيد من الجثث. زحف قائد العسكر الصغير على مرفقيه فو 
 رؤوسها الناتئة الجلد وسال الدم. صاح في الظالم :

اتصل بالقاعدة  "خليفة"غيروا مواقعكم، واحتموا بالصخور وسددوا على مواضع وميض النار..  -
 واطلعهم على األمر واطلب تعزيزات بسرعة .!

 صاح صوت آخر بجنون :

 اء العاهرة. إننا هالكون .!الوادي كله يلمع بالوميض. إنهم يتدفقون كالسراب أبن -

رن اصطدام رصاصة بحائط الصخر قرب رأسه وتطاير شرر. في الظالم بدأ فريق من الزنوج في 
تسلق الجبل من الجهة األخرى. يتلوون في صعودهم كسحالي سوداء شرسة. بدأوا في اقتناص الفتيان من 

ة، وتدفقت سيول الصخور والشواظ، الخلف. ثم هزت ثالثة انفجارات واجهة الجبل المطلة على الساح
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وجرفت المزيد من الجثث. كان الجنود يتساقطون بال صوت. غطى الدوي وارتطام الصخور وعويل الموت 
 شهقاتهم. ماتت صيحات الجنود. ماتوا موتا سريعا. الموت السريع يجنب صاحبه االحساس باأللم. 

 انتصر الزنوج ..

 الموت على ضوء الشرر والدخان. احتل الزنوج الموقع، وأكملوا رقصة 

وق. المحر  فوق القمة رقد القائد مقطوع اليدين، ممزق الجسد، وسط رائحة البارود واللحم المشوي والغبار
تل رآه زنجي يحاول النهوض. وقف فوق رأسه. لمعت مقلته البيضاء في العتمة. التصقت بقدمه العارية ك

تى حأمال بندقيته إلى الصدر. ضغط ببطء. أغمد النصل الشره التراب المعجون بالدم. نظر إلى القائد و 
ه القاطع في األ . حشاءفوهة البندقية الحامية. غاب النصل في الصدر الشاهق في لذة محمومة. توارى َحدُّ

مكث لحظة يلعق الرئة. شطرها شطرين. تبعثرت نسائم الشمال وتلقفها جو الصحراء. جاس خالل غرف 
رنحا با متبقايا األحالم الباقية من رقدة الليل. قطعها، ثم خرج مورد الشفرتين، متسح القلب العامرة. فرى 

 نشوان بخمر الصحراء.

شر عنهب الزنوج الموقع ونهبوا جيوب الجثث اللزجة المقطعة ثم طواهم ليل الرمال. لم يتركوا غير 
 جثث عروها هي األخرى من كل شيء.

د مدد من القاعدة في رتل كبير من العربات المحملة بالجنو بعد ساعة الحت تهاليل الفجر. جاء ال
رات والمدافع المجرورة تزن فوقه حوامتان. كان الصمت موحشا. ذرعت الحواماتان الفضاء. دارت ثالث دو 

حول الجبل، وتوغلت قليال في اآلفاق، وعادت لتستقر بين السماء واألرض. نزل الجند من العربات. 
ملوا قة، وافترقت منهم جماعة أخرى صعدت الجبل الُمشوَّه. في هالة اإلصباح لملركضوا في جماعات متفر 

عاول األشالء الممزقة من تحت أكوام الصخور المحروقة، ودفنوها في امتداد رمل السفح. حفروا قبورا بم
وق فمن  ئدالجيش وأهالوا على الجثث التراب، ورصفوا عليها الحجارة التي فتتها القنابل. وأنزلت جثة القا

ضا فن أيدالقمة. كانت دماؤه التزال رطبة تفوح بالزعتر. وكان الجرح الغائر في صدره ال يزال ينز بالدم. 
 في تابوت جوانبه وقعره الرمل، وغطاؤه الصخور المحروقة. 

 قال "بشير" إن الجنود كانوا منفعلين وهم يروون قصص الحرب.

ب، تي سمعها من الجنود القدامي، ويتابع تقلص نار الحطكنت أستمع إليه ذاهال. كان يروي قصصه ال
بعد قليل  ويرشف الشاي. أعاد " بشير" اإلبريق إلى الموقد. بدأت طبقة رقيقة من الرماد الداكن في الظهور.

انضم "جمعة" إلى المجلس. ثم تبعه جنديان آخران جلسوا على األرض. نظرت إلى وجوههم. ونظرت إلى 
 نت الدائرة الغريبة التزال مغطاة بالظل.  دائرة األحجار. كا

قال الجنود القدامى بأن القتيل كان يرمي قنبلة صغيرة إلى أعلى مثل كرة صغيرة. رماها مرة أو مرتين 
ثم سقطت على األرض. اصطدمت بالرمال بال صوت. لم تتدحرج كثيرا. كان الوقت غسقا. انسل مفتاح 

مربعة. سقط الصاعق. لم تره العينان اللتان غلفهما شعاع الموت الموت من الجسم الناشز بالنتوءات ال
بطبقة واهنة من العجز والحذر. في اللحظة الممددة في براح القدر بين انفالت الصاعق من جسم القنبلة 
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وشخوص المكان، امتدت اليد في توافق مع الجسم المنحني. تألق الضوء األحمر. غلب احمرار الغسق. 
طلقة من مكمن النار. انكسر الجسم المائل. اخترقت الشظايا عظام الظهر وتبعثرت عوت الشظايا من

 األمعاء. 

لم أتمكن من مغادرة مكاني فوق الصخرة المسطحة. استحوذ علي الذعر، وتطابق وعيي المنسحب في 
نه ، وخطر لي أ"بشير"ممرات نفسي مع انسحاب الظل من على السفوح، وخنوع الرماد الخابي في موقد 

  "زيزعبدالع"، ولكن الموت يأتي وحده. لقد حاول "عبدالعزيز"بإمكاني قتل نفسي كما حاول أن يفعل جاري 
شنق نفسه ولكنه لم يفلح. وذلك الجندي الذي عبث بالقنبلة اليدوية هجم عليه الموت من داخل جسم 

ار كئيبة تصليها شمس صغير ومزق جسده، ولم يبق من تلك اللحظة الزمنية سوى دائرة باهتة من أحج
 الصحراء بجرع الحميم كل نهار. خطا الموت خطوة وخطت الحياة خطوة مماثلة. 

و هكنت مذعورا. وأنا أتابع هذه األفكار في رأسي. وكانت وجوه الجنود حولي صامتة. متوجسة. هذا 
ى مع إلمتسائلة تست اليوم األول لنا في هذه الصحراء. لمحت عالمات محفورة في وجوه الجنود. وجوه غريبة

 صمت هذه البقعة من األرض. نهض "جمعة". وسكت "بشير" عن الكالم. وانطفأت النار تماما في الوقد.
كان الوادي صامتا. صوت حركة "جمعة" وهو ينهض كان عاليا. أصوات انكسارات قماش بذلته العسكرية 

مقنع. هناك صوت آخر قادم ! صوت  واحتكاكها بالرمل والحصى خلخل السكون. ولكن األمر بدا لي غير
أشبه بشهيق بعيد. يعلو في دفعات ميتة ثم يخبو ليتسلل إلى أسماعنا من جديد. أزيز مخنوق. هدير 

قطته مكبوت، يحمله الهواء الراكد. استشعرت تلك الغريزة المطوية في رؤوسنا أن هناك شيئا قادما. الت
 وق الجبل:آذاننا. لم يستدر " جمعة " حتى صاح صوت من ف

 سيارة قادمة ..! -

 لصحراءاتعاظمت فجأة قدرة السمع لدينا في التقاط الهدير. كان الصوت عاليا. ما الذي تجلبه لنا هذه 
ر في يومنا األول؟ هل لقاؤنا مع الحرب سيكون سريعا إلى هذا الحد؟. شعرت برجلي ترتعدان والمسامي

راك. تسحب في رقبتي. وغشيتني حالة من الالفهم واإلدتتحرك. كنت أحاول النظر حولي. بدأ غثيان تافه ي
 :بشير"لم أر شيئا. كان الجنود واقفين كأزالم. جمد المكان والزمن، وصوت الهدير البعيد يقترب. تكلم "

ن مولى قد تكون سيارة التموين . لقد قال الجنود البارحة بأنها ستأتي اليوم لتحضر لنا حصتنا األ -
 الطعام والسجائر .! 

 كان صوته خائفا مرتعشا. أشفقت عليه وعلى نفسي وعلى الجنود. لجأت بنظري الغائم إلى "جمعة".
ره كان يبدو متماسكا. أمال رأسه ناحية مدخل الوادي ثم أسرع إلى الخيمة. ثم حضر راكضا يضم إلى صد

 كومة من البنادق. رمى لكل واحد منا بندقية ثم صاح:

 ال تكون سيارة التموين!. اختبئوا خلف هذه الصخور .. قد -

أسرعنا نتوارى خلف نشوزات السفح. أمسكت بندقيتي. لم أكن متأكدا من حشوها بالرصاص. األمر كان 
عندي سيان. سواء كان مخزنها محشوًا بالرصاص أم ال. لم تكن إرادتي الجسمية توحي لي في هذه 
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لى أزيز العربة وهو يقترب. اقتربت السيارة اللحظة بأنني قادر على إطالق النار. قبعت في مكاني أستمع إ
القادمة. خيل إلي أن الوادي كله يرزح تحت الضجيج والصمت. ظهرت مقدمة العربة بمدخل الوادي. 

 وتدافع الضجيج على نحو أكثر صخبا. تقدمت العربة العسكرية. كنا جاثمين خلف الصخور كاألموات. 

تبئ تقدمة نحونا حتى أرقد بندقيته على الصخرة التي يخما إن شاهد "جمعة" السيارة تعبر الوادي م
مام خلفها وأطلق النار في طلقات متوالية عنيفة. انفجر الرمل في زوابع صغيرة متتابعة في خط طويل أ
في. العربة. إطالق النار المفاجئ قرب أذني جعلني أقبض على بندقيتي. وأرقب بجمود هذا المشهد الخرا

 ابع التراب ونزل منها سائق. صاح من بعيد ملوحا بقبعته بيده اليمنى :توقفت العربة وسط زو 

 هذه سيارة القاعدة . لقد جئت لكم بالتموين .. ال تطلقوا النار..!  -

بقيت جامدا في مكاني. نهض "جمعة" ثم "بشير". خرجنا كلنا من خلف الصخور ككائنات أخرى. كنت 
هذه  يق كخيط الحرير يفصل بين تصاريف األقدار. لو لم تكنأفكر في هذه المفارقة السمجة. خيط رفيع دق

ون، السيارة مرسلة من القاعدة لكانت ُخطا قدر آخر تمشي اآلن على هذا المكان. سيقفز منها جنود آخر 
يحملون بنادقهم ويزحفون على األرض. ثم تتبعهم سيارات عسكرية أخرى، وربما مدافع محمولة في 

وق فالوادي بالنار وبالدخان. سوف تتاطير فتافيت الصخور التي نختبئ خلفها صناديق العربات. سيشتعل 
أسه خرق ر رؤوسنا. ستفتتها األعيرة النارية وتفلقها القذائف. "جمعة" سيوالي إطالق النار والصياح وسوف ت

 بةالمطل عدة رصاصات ويسقط ميتا. وستردم شظايا القنابل والصخور أجسادنا الممزقة. ولكن هذه العر 
جاءت تحمل إلينا الطعام. الحياة غريبة في تصريفها للشؤون واألحداث. تقدمت العربة يتبعها صخب 

 المحرك. أدركت أن جزءا منها يسير في الشمس. 

 لقد كان ارتفاع الظل أكبر مما هو عليه اآلن. الظل على وشك أن يرسم خطه على األرض سائرا في
 خفائه المثير إلى حيث الخيمة.

 لسائق. وترك محرك السيارة دائرا. تقدمنا نحوه. قال له "بشير":نزل ا

 أطفئ المحرك. لقد كنا على وشك اإلفطار. هيا تفضل. -

ت كان السائق رجال كهال كذلك الذي أحضرنا باألمس. أو ربما هو نفسه !. عندما تقدمنا نحوه رأي
 ة " بشير " بنظرة، وقال:بضع شعرات شائبة تغزو حاجبيه ومنطقة فمه المجعدة. رد على مجامل

 طيب. أنزلوا هذه الصناديق. لقد أحضرت لكم برميلين من الماء، وبطاطا، وطماطم وبصل، ودقيق، -
 وسجائر. 

السجائر كانت شيئا مهما بالنسبة لي. أنفث مع دخانها أفكاري وصمتي وغربتي وغضبي. وأظل أسبح 
لتبغ وأمضغ األفكار واألحالم. أشاهد تجاويف بعيدا في ركامات الماضي وأكوام ذكرياتي. أشرب دخان ا

رأسي مألى بالصور واألصوات. أرى األبواب الكثيرة وهي تنفتح وتغلق. يأخذ تفكيري بخناقي ويرمي إلى 
ومناظر قريتي القديمة ومشاهد مدينتي ذات  "بتول"الوراء. أرى نفسي والناس. وأرى أمواج تتابعات صور 
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ر الهادر بالحياة واأللوان. أخذت حصتي من السجائر. وجلست مع الشاطئين هناك على شاطئ البح
 الجالسين حول الموقد.

لى عخرقة قماش  "بشير"في هذا الصباح األول تناولنا الفطور في الوادي. جلسنا في شبه دائرة. فرش 
ل الجب "بشير"الرمل. ووضع إبريق الشاي واألكواب وكسر الخبز اليابس، ثم جلسنا في ظل الخيمة. صعد 

حامال معه كوب شاي كبير وكسرتي خبز، ثم نزل بسرعة لينظم إلى الحلقة. سمعت صوت خطواته 
الصلبة على أرض المسرب المتعرج قبل أن يطل جسمه من جانب الخيمة حيث نحن. ارتفع صوت تكسير 

ان اي تلتقطقطع الخبز الرقيقة، وذلك الصوت الغريب اآلخر الذي يصدر من األفواه وهي تمضغ. كانت أذن
 األصوات في شيء من عدم المباالة. شدني ذلك الهدوء المسيطر على الصحراء وانسحاب الظل. 

 اللفح.خط الظل اآلن يبعد أمتارا فقط عن جانب الخيمة. وباالقتراب منه قليال يمكن للمرء أن يشعر ب
س كبيرا المعا كفوهة وخيل إلي لو أنني مشيت خطوات إلى الجانب اآلخر من الوادي لرأيت قرص الشم

 ينسكب منها الهواء المصهور. وغمرني إحساس مرعب بسريان الوقت. 

 كوب شاي آخر. كان الشاي ثقيال. نزل في "بشير"كانت ساعتي تشير إلى العاشرة ودقائق. سكب لي 
خيط سميك. رشفت الشاي وأشعلت سيجارة ونهضت. حادثت السائق قليال وهو يركب عربته. سألته عن 

. لشمالاء تافهة لم يكن في الواقع عندي رغبة في الحديث عنها. سألته عن إمكانية إرسال رسائل إلى اأشي
ا ء، كمقال السائق الطيب إن الطائرات القادمة من هناك تأتي بالرسائل للجنود المرابطين هنا في الصحرا

 تأتي بالذخيرة وصناديق التموين والسجائر.

 اي األسود ورائحة الدخان والسكون. سرت بمحاذاة الجبل المتالحقرحلت العربة. مشيت بمذاق الش
ية حتى مدخل الوادي. كانت السفوح الصخرية تنقطع بعد حوالى عشرين مترا من الخيمة لتترك مساحة رمل

 تدخل إلى اليمين. مشيت فوق الطريق الرملي. كان الممر يفضي إلى غرفة صخرية مفتوحة السقف. كانت
على  لمطلةة ترتفع ارتفاعا شاهقا وتميل نحو بعضها عند العلو الشاهق. قدَّرت أن المساحة االجوانب الثالث

السماء أصغر من مساحة الغرفة نفسها. ما إن دخلت البساط الرملي المحجوب بالصخور حتى غمرني 
 ظل بارد قليال. كان واضحا أن الغرفة تتوارى عن الشمس أغلب ساعات النهار. 

 ة مستقيمة األضالع، وتشكل مخبأ عجيبا منحوتا في الصخر. على الجوانب الملساءكانت هذه الغرف
ا. اصطفت صناديق ذخيرة. تذكرت الصناديق المكدسة التي رأيتها في عتمة الطائرة التي حسبتها توابيت
. اتكانت هذه الصناديق تحتل ركنا من أركان الغرفة. وبقيت المساحة الرملية األخرى خالية. مشيت خطو 
ت. استندت على الحائط. وشعرت أنني اختفيت عن العالم. شعور باالنفراد والتجلي الواهن غمرني للحظا
لي نظرت إلى الرمل. آثار أقدام فوق صفحة الرمال. وغير بعيد من تكدس الصناديق كانت هناك آثار سحا

 ر في ذاتية الصحراء.على الرمل. أخرجني المشهد من انفرادي وذاتيتي وردني بقوة إلى حمى االنصها
ا زة هنرجعت إلى قلب الوادي. السيارة التي رأيتها قرب الخيمة أمدتني برغبة إيجابية في صنع عالقة ممي
ي باستئناس يرضي قلقي وتوجسي.        رغم شعوري القاتل بالعدمية وقلة اليقين من عقم أي محاولة لَمدِّ



 59 

خازن ا تتراكم أشياء كثيرة. حبل، وخرطوم قصير. ومكان زجاج السيارة مفتوحا. أطللت برأسي. بداخله
رصاص فارغة، ومفكات، وقطعة قماش وسخة. خطر لي أن أدير محركها. فتحت الباب. سقطت كمية 
من الرمل إلى األرض. جلست على الكرسي المغطى بالتراب، وأدرت المفتاح. كانت ميتة. فتحت غطاء 

صفراء وحمراء متداخلة من غبار الصحراء. نفضت طبقات المحرك. كان هو اآلخر مطمورًا تحت طبقات 
 . سوفالغبار بقطعة القماش. خبرتي أنبأتني بأن المحرك في حالة جيدة، وأن العطل ال شك سببه البطارية

و أوصي سائق سيارة التموين عندما يأتي في المرة القادمة أن يحضر لي بطارية جديدة من القاعدة، أ
. ادة شحنها وملئها بالحامض. سأطلب إليه أيضا أن يدبر لي أمر أربع إطاراتيحمل هذه إلى هناك إلع

سرني هذا التفكير. قضيت وقتا أنفض الغبار من داخل السيارة وعن المحرك. ثم أحضرت مجرفة أزحت 
 شياءبها أكوام الرمل المتجمعة حول اإلطارات القديمة المتشققة. بدأت أولى خطوات اإلصالح. أخرجت األ

السيارة. فتحت غطاء الزيت. وانبطحت تحتها. قرب مقدمتها لمحت خنفساء تتحرك. وكانت طبقات من 
 الرمل ترتفع تحتها حتى تصل إلى بعض أجزائها. تفحصت مفاصلها السفلية. 

عملي في ورشتي في الصيف، وفي فترات حريتي من الجامعة بعد الظهر علمني التعامل مع هذه 
رى لت الورشة مغلقة ألشهر. ترك أبي عمله مع شركة النفط في الصحراء، واشتاآلالت. عندما مات أبي ظ

ذه هبيتا من طابقين في شارع ترابي مشجر في المدينة. ال أذكر السبب األكيد الذي جعل أبي يقدم على 
 م علىالخطوة، ولكني سمعت فيما بعد أنه باع بيتنا القديم في القرية واألرض المحيطة به للحكومة لتقي

 جزء من أرض القرية مشروعا ما. 

 في واقعنا الجديد في المدينة ظل أبي عاكفا على إصالح السيارات. وسافر أخي إلى أوروبا. 

سرح سفر أخي لم يكن في الواقع أمرا هاما أثارني وقتها وال بعدها. بمعنى أن غيابه المفاجئ عن م
نني أفقت ذات صباح. خرجت من البيت. ثم حياتي لم يترك أي أثر معين في نفسي. كل ما في األمر أ

ركه عدت عند الغداء. وفي المساء سمعت أبويَّ يتحدثان عنه. لم أجده، ولم أشعر بذلك الفراغ الذي يت
حت الراحل عن مكان عاش فيه؛ ونسج في أركانه خيوطا من الذكريات. حين كبرنا معا في بيتنا القديم ت

 يخضر في الشتاء، كبرت معنا تلك المسافة التي تفصل كل واحدكرمة العنب؛ وفي الحقل الخلفي الذي 
خي منا عن اآلخر. اختار كل واحد منا طريق. سبقني إلى دخول المدرسة بسنتين. ثم سبقته بسنة. ألح أ

اء على أبي أن يوافق على إرساله إلى الخارج ليدرس علوم النفط. صاحبته حمى النفط والعمل في الصحر 
النا مع عودات أبي من هناك محمال بصنايق اللعب والحلوى. وافق أبي وحزنت التي سرحت في أوص

 أمي، وسافر أخي في الفجر. ركب طائرة.

رية، بالنسبة لي تفتَّح ذهني مع الزمن على أشياء كنت أراها مطموسة في عيني أمي. دخلت مدرسة الق
ء بيتنا فوق ورق العنب الجاف، وابتعدت رغم إرادتي عن ذلك الركض الذي كنت أركضه مع أخي في فنا

 وعلى شوارع القرية المتربة وبين البساتين وفي ساحات السوق العتيق. 

في اليوم الذي تركنا فيه بيتنا في القرية، ركبنا سيارة كبيرة ذات صندوق كبير واسع مرصوف بألواح 
ت مع أخي نعابث الريح الخشب والمسامير الكبيرة الالمعة. جلست أمي بين الحاجيات والصناديق. ووقف
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وأشعة الشمس الصفراء. خيل إلي وقتها أن زمجرة الشاحنة وهي تسير بين صفوف النخيل والزيتون، وتدفق 
شمس ظهيرة الخريف على ذلك النحو هي معادلة غامضة ال يمكن حتى لعقلي اآلن أن يجد لها فهما 

ر اآلن أنني رأيت أوراقا حمراء وزرقاء المعة، محددا. سارت الشاحنة مسافة طويلة. اختفى بيتنا القديم. أذك
ِبطانتها من فضة تتاثر على جانبي الطريق المحفوف باألعشاب. فكرت يومها أن الريح أطارت أغلفة 

 بسكويت الصحراء من فناء بيتنا ورمته هنا. 

 في سير الشاحنة المهتز على الحفر كنت أستطيع أن أرى أبي من خالل الزجاج الخلفي المعتم
 بالتراب. اقتربت من الزجاج. كانت صفحته تعكس القرية. حاولت أن أرى شعر وجهي الضئيل النابت في

 الزجاج ولكنني لم أر سوى جسم أبي.

فراء، صبداية ظهور الشعر في وجهي أثارني جدا. مرات كثيرة أخذت مرآة أبي الدائرية المحاطة بدائرة 
 ي بدأ يكسو وجهي.وأتمعن النظر في الشعر الرقيق الناعم الذ

حدقت إلى الزجاج. كان أبي يلتفت جهة السائق ويداه تتحركان. لم أسمع صوته ولكنني عرفت أنه 
يتحدث. كان ظهره العريض، وحركته تنسجم انسجاما أثارني مع الشاحنة المضطربة، ورائحة الوقود 

 المحترق.

أبي  إصالح السيارات. بعد أشهر فتح وما إن جئنا المدينة حتى قال أبي إن عمله في الصحراء علَّمه
 ورشته. وبعد شهور أخرى دخلت الجامعة ودخلت ورشة أبي. 

 كان أبي يلبس بذلة من قطعة واحدة تعتصر بالوسخ وزيت السيارات. ينحني أو يرقد تحت السيارات
 إلى حوضالعاطلة. يعالج أشياء . ثم يقوم جذال. بعد حلول الليل وشروع المصابيح في الألألة يذهب 

لى الماء في الركن. يغسل يديه. يتحول الماء إلى عصارة سوداء بها فقاقيع ثم يغلق الورشة. ونعود إ
 البيت. في الطريق. يقول لي بمرح : 

 إنني أريدك أن تتعلم الصنعة . ولكن هذا ال يعني أن تترك الدراسة..     -

أشعر أنه يصارحني بأشياء على عكس كنت أشم الزيت من مالبسه وأتابع الليل في حركة الشارع، و 
 عادته. نتعشى معا. ثم تسأله أمي عن موعد تركيب جهاز الهاتف الذي ستسمع من خالله صوت أخي. 

دة بعد موته المفاجئ. فتحت الورشة مرتين. كانت المفاتيح مدهونة بالزيت. فتحت الباب. كانت راك
ة. بس وسيارة أبي. كانت هناك ثالث سيارت عاطلكالقبر. وشممت الرائحة نفسها التي كنت أشمها في مال

وكان حوض الماء ال يزال مليئا بالعصارة السوداء. حضر أصحاب السيارات ليأخذوها. أعطاني أحدهم 
إلى  منها ورقة ملفوفة بها نقود. من هذا القبر كان أبي يستل الحياة، ويحملها معه إلى البيت، ويرسل جزءا

 د ثم يعود إلى البيت بالحياة. في المساء جاء شخص آخر نقدني مبلغا منأخي. يعالج أبي قطع الحدي
 المال قال إنه ألبي. ولم أفتح الورشة مرة أخرى.

 بعد زواجي "بتول" بشهر ألمحت بلغتها الغامضة إلى ضرورة إعادة فتحها. 
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 اب المغلقة"بتول" رغم ألق وجهها الدفين تحت الحزن الغريب ال تفتأ تحرك في أعماقي تلك األبو 
 الصدئة. ينفتح عقلي على حقائق مقبورة في الظالم والرؤى العابرة القصيرة. 

يل ف تهاو كانت "بتول" أكثر مني استشعارا للحزن والحقيقة، رغم زعمها ليلة سفري أن الحقيقة تتوارى خل
يغال إأن يزيد من األقدار. كانت الحقيقة الغائبة عني هي أن راتبي الذي أتقاضاه من الجامعة أمر يمكن 

 نفسي في حاالت الوعي الخارقة بظالمية الحياة وترديها في سير متألم يتضخم داخلي نافخا في حكمي
 على األشياء روح العجز والتذمر. 

تلك لفي الواقع عرفُت أن "بتول" كشفتني أمام نفسي على نحو ال أملك معه إال أن أعيد طريقة رصدي 
ي الوع ارحتها الغرام للمرة األولى. ذكورتي، أو رجولتي المطموسة في غياهبالمعاناة التي آلمتني حين ط

ل في المتألم الذي يجتاحني منذ سنين انكشفت مرة أخرى اليوم. بل مرات عديدة. كانت مدارك عقلي الموغ
 العجز توحي إلي بأشياء تستقر في أعماقي ككرات حديد ثقيلة ألقيت في الماء. رؤيتي لفخذي العاري 

راش مخاط بغرز الجلد فاقمت شعوري بالعجز واالحتقار عندما أزفت لحظة مالقاة "بتول" جسديا في الفال
ي الليلي. سخف تفكيري واقتناعي العميق بمسيرة فهمي الخاطئة جعلتني أؤمن بأن حادثة اصطدام سيارت

سمعت صوت محرك بالشجرة شيء خارق لم يكن ليحدث على ذلك النحو إال من أجلي أنا. واليوم عندما 
السيارة وهي تقترب من الوادي طفقت أرتعد في حين هرع "جمعة" إلى الخيمة وأحضر البنادق. وصاح 
 "زيدان" من فوق محذرا. حتى باقي الجنود في ارتعادهم خلف الصخور كانوا أشد مني بأسا في مالقاة

ه فاعاتع الحدث. كانت حركاته واندالمصير القادم. إال أنني في الواقع لم أقتنع تماما بتفاعل "جمعة" م
ه تتاخم في انطالقها حدود وجهه المجبول على تلقين خفي يتحرك وفق آلية مدروسة تمليها عليه جنديت

ه ي تركالعريقة المدربة. ولكن صيحة "زيدان" تآلفت على نحو متراكب موزون مريح مع االنطباع األولي الذ
 حديث "بشير" هذا الصباح حوله.        

 نفضت الرمل عن جسمي وعدت إلى "بشير" ..

 بعد أيام عرفت أشياء أخرى..

األمر  وا علىكانت األوامر تمنع إشعال النار في الليل، ولكن الجنود القدامى الذين أورثونا المكان احتال
 ونصبوا موقدهم خلف الخيمة. حفروا حفرة وأحاطوها بثالثة أحجار صلبة مثلثة الشكل، وردموا قواعد

ن عحجار في الرمل حول الحفرة، وبالغوا في الحيطة والحذر بحيث جعلوا موقع الموقد يحتجز تماما األ
 الرؤية عندما بنوا عريشة من األخشاب لحموها في جسم الخيمة الخلفي لتصنع ساترا آخرا يحجب وميض

غرفة مفتوحة  النار في الليل، واقترح بعضهم جلب ألواح أخرى من الحجر تغرز في األرض بحيث تشكل
ها  يرا السقف تحيط بالموقد من ثالث جهات، وتبقى الجهة المفتوحة ناحية عمق الوادي المتعرج الملغم، وال
 ر إذامن يقف في المساحة العارية أمام مدخل الوادي. ولكن آخر قال إن هذا اإلجراء ال يمنع رؤية النا

 سهولةبالتأكيد وسوف تكون النار سببا كشفهم و  تسلق أحدهم القمم وألقى نظرة إلى تحت. سوف يلمح النار
 اصطيادهم في الليل، وقال محاججا:
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هل نسيتم ما حدث في مذبحة الجبل األملس؟ جمرة سيجارة واحدة كشفت موقع الجنود وانتهت  -
 تلك الليلة بقتل كل من كان على الجبل.

 ولكن آخر قال:

ك الحادثة حتى أخبر بسبب اندالع أنا ال أصدق قصة السيجارة هذه ! من نجا أصال من تل -
جنود ما الالمعركة؟ لقد قيل أن سبب الكارثة هو أن الجندي الذي كان يرابط فوق الجبل أشعل نارا كبيرة بين
 لة.مشتع نائمين. هذا ما قاله بعض قوات القاعدة التي صعدت الجبل بعد المعركة. لقد وجدوا النار ال تزال

 حجر مسطحة طويلة جاء بها من السفح اآلخر: تكلم آخر وهو يمشي حامال قطعة

رص جمرة سيجارة ، أو نار مشتعلة في حطب، المهم أن الجنود قتلوا ودفنوا هناك في الرمال، والح -
 العسكري يحتم عدم إشعال النار بصورة مكشوفة، هذه هي األوامر.

 رمى الحجر على األرض، وأكمل وهو يضرب يديه ببعضهما:

حدوث القصة من أساسها، أشك في كونها ال تعدو من خيال بعض الجنود  ثم إنني أشك في صحة -
مة بجانب لمزعو االذين كانوا قبلنا. إنهم لم يحدثونا فيما إذا كانوا يعرفون أحدا منهم، أو أنهم زاروا القبور 

 الجبل األملس. هل قال أحدهم أن أحد القتلى من مدينته؟

مال، ن ضباط القاعدة، وهو جاره في المدينة نفسها في الشأحدهم قال إن الذي أخبره بالقصة ضابط م -
 ويزعم أن الضابط كان أحد تالميذه بالمدرسة اإلعدادية منذ سنوات.

 كان الجندي الذي جلب الحجر المسطح ينظر إليه بعينين توسعتا في ظل الصباح الممتد من الجبل،
 ية الخافتة:ولم يبد على وجهه أية مالمح اقتناع، وأصر في لهجته الخشب

ول بمعا يا رجل افهم .. أنا أؤكد أن القصة ملفقة، لفقها بعض الجنود، وحكاية القبور التي حفروها -
ء. الجيش هي قصة أخرى ملفقة، ليكن معلوما لديك أن القتلى هنا ال يدفنون في قبور نائية في الصحرا

جوم هجدا، ألن أحد معارفي قتل في  إنهم يرجعون بهم إلى الشمال في توابيت. هذا األمر أنا متأكد منه
ن مآخر في موقع ما هنا ودفن هناك في مقبرة المدينة، ولقد حضرت الجنازة بنفسي، وكان هناك الكثير 
 العسكريين الرسميين واقفين في صفوف. المهم دعونا من هذا األمر اآلن، سأذهب وأحضر حجرا آخر. 

إن  ستالم نوبته األولى في الحراسة منذ أيام، قالاحتال "بشير" أيضا على األوامر. عندما صعد ال
الحائط الصخري يحمي المكان من الشمس لفترة، ولكن يتوجب العمل على بناء خيمة تقي المناوب من 

 الشمس باقي النهار وخاصة عندما تتمركز الشمس عمودية فوق المكان. 

 النار. الظلة. وصنع أمامها غرفة صخرية صغيرة أخرى لموقد "بشير"صنع 
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عندددددصب  اددددن  ايقددددزاة قنينددددة واه ددددة  ن ادددد   ددددو   دددد                                  
ايرض. كدددة عيددد  يندددةة ندددمة حصدددة يدددر ب صدددة قيدددب   دةدددد                                                

                                 ةوشدددد  خة ةمددددرم صددددة اددددصي  البدددد ر  المبلددددد  الصد ونددددة  دددد                             
 خعصب  اإلنسبة.     ) زيداة (
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 شيء من قبل أو هكذا خيل لي رغم األوصاف التي قالها "بشير". ولكنْ  "زيدان"لم أكن قد التقيت     
بر المعسكر وهم يتحدثون حول ما نهض في ظالم ذاكرتي وكشف الغطاء عن مشهد الجنود في عنا

الحرب. إنني أذكر ذلك الشاب األسمر جيدا. كان يتحدث بجالل وخفوت عن رأيه في الحرب. وبعد 
ان نا، كخروجه من العنبر رأيته غارقا في الصالة فوق البالط. وفي العربة التي حملتنا من القاعدة إلى ه

        ي تحاكي لون سفوح الجبل األملس.            هناك شاب أسمر جلس في هدوء، وتذكرت لون بشرته الت

ا . كانو منذ هذه اللحظة بدأ نوع غامض من االستئناس باألشياء يأخذ مساره إلى نفسي. عرفت بقية الثلة
 طيبين جميعا. جلهم مدرسين. لغة عربية، أحياء، تاريخ. إنجليزي.

 مني." كانوا أكثر المجموعة تقربا جمعةو " "زيدان"و  "بشير"

ذي كان إنسانا متدينا جادا كراهب حقيقي. كان يصلي دائما. وكان وجهه األسمر الوضيء ال "زيدان"
ازدادت مساحته نتيجة لزحف صلعة مبكرة على مقدمة رأسه يوحي باالرتياح؛ خاصة إذا انفرج حاجباه 

ة في ط. حفر حفرة عميقالكثان عن ابتسامة واسعة حقيقية. كان مثاال لذلك االنسان الحريص المنظم النش
أحضر الرمل ودفن فيها برميال معدنيا مفتوح الفوهة وصنع منه تنورا، قال إنه سيستخدمه لصنع الخبز. و 

ا. معه سجادة قماشية مزخرفة باأللوان الحمراء والزرقاء والبيضاء، وأحضر معه من البيت مصحفا صغير 
ة في نكفئا عليه بعد أن يفرغ من الصالة والقراءوجلب معه أيضا مذياعا صغيرا بحجم علبة سجائر. يظل م

من  المصحف، يتسمع أخبار الحرب الطاحنة الدائرة بين قوات الحكومة التشادية وقوات الثوار الهاجمين
 جهة الشرق.

عينة. وقتا يتابع انزياحات الشمس في السماء ليحدد اتجاه القبلة حتى اطمأن إلى جهة م "زيدان"مكث 
ها لكالم. قضى يومين يصنع حماما. اختار موقعا بعيدا عن الخيمة وجلب األخشاب وغرز كان طيبا قليل ا

قرب  في الرمل. صنع غرفة صغيرة. ثم غطاها بقطع البطاطين. أفرغ برميال من البالستيك من الرمل. ثقبه
 غرفةقف الالقعر وأدخل في الثقب قطعة من خرطوم المياه الذي رأيته في العربة. دق بالمسامير رفا في س

 .الخشبية الصغيرة، ووضع عليها البرميل، وترك الخرطوم يتدلى إلى أسفل. وضع بجانب البرميل رصاصة

 قال شارحا فكرته:

 إمأل البرميل بالماء. واستخدم الرصاصة في غلق الخرطوم عندما تنهي غسل جسمك.  -

 وابتسم بأسنانه البيضاء ..  

ب أحيانا نظرة غامضة شبيهة بنظرات العرافين وقراء الغيفي صمت "زيدان" واستغراقه كانت تنعكس 
ه عندما تنكشف لهم رؤيا عابرة من رؤى القدر. صنع لنا أول خبز حقيقي في الصحراء. عجن الدقيق بيد

لخبز لنا االسمراء وأوقد النار في التنور. ثم لم تلبث أن فاحت الصحراء برائحة الدقيق المحروق الشهي. أك
رة دما الطفه "عمر" عن فكرة التنور، قال إنه صنع الكثير منها في غابات عين الشرشاقبل الغروب. عن

 للسائحين القادمين من أطراف البالد، وقال ضاحكا:
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 أنا فالح وابن فالح. ألم يزر أحدكم عين الشرشارة.؟ -

أفاض "زيدان" في أحاديث الغسق عن أفكار الحرب وعن مدينته. كان من الواضح أنه يصر على 
 أفكاره حول الحرب ال دفاعا عن شيء معين يراه من ركنه األحادي النظرة. بل حتى لو تحول فعل هذه

في  األفكار ضده هو أيضا. بمعنى آخر واضح  كان "زيدان" مستعد استعدادا كامال حرا بأن يواجه الموت
 سبيل الدفاع عن األرض. 

ش شخصيته أي رابط واضح يربط مفهوم الجي الحق أنني لم أجد في هذا النسق من التفكير النابع من
 والجندية وبين أفكاره الواضحة حول الحرب. 

ي ائبا فغفي أوقات كثيرة كان "زيدان" صموتا. نائيا بنفسه عن حياة الوادي والخيمة. كنت أراه متبتال 
ة صريح ساعدنيا أخرى متوارية وراء آفاق غريبة لم يكن من اليسير الكشف عنها بمجرد حديث عابر أو ت

لة غسق. يغترف الماء من البرميل بيده السمراء. يغيب لحظات ثم يفرش سجادته، ويغرق في صالته الجلي
لتنور ار في الساكنة. وفي الليل يتابع ارتقاء منازل األهلة في السماء. يصحو باكرا. وعند األصيل يوقد النا

ن ع إلى مذياعه الصغير، أو يحدثنا عن عيويصنع الخبز. بعد غرق الشفق في لجة السماء الداكنة يستم
 الشرشارة وطرابلس. 

 

ينبجس الماء في عين الشرشارة من شقوق ضيقة في الصخر. يخرج مرقرقا من باطن األرض     
قة متخلال الصدوع الصخرية العميقة، ثم يتسلسل متجمعا في مسالك بين الصخور مكونا جداول رقيقة رائ

م تتالح والصخور المغسولة بالرذاذ والنسيم. يخرخر الماء سائرا في نزوله، ثمتنحدر سائرة بين النباتات 
الجداول الصغيرة لتصنع جداول أكبر يجري فيها الماء الناصع على شكل أنهار صغيرة مائلة، تحفها 

ئل األعشاب الطويلة وتسير تتلوى في انحدارها، ثم يستوي جريانها وسط األرض الرطبة لتغيب في الخما
ة حراش المتكاثفة فوق السهل المتموج بالحقول، حتى يرتمي بافتتان على سفوح هضاب خضراء منبسطواأل

قا مختر  القمم، عابقة بأريج الزعتر، والشيح، والكليل الذي تبعثره نسائم األصيل.  يمضي الماء األسطوري 
 األحراش في قنوات ترابية رطبة تحفها أشجار الرمان واللوز.

ارج من شقوق الصخر صنع حياة أخرى في عين الشرشارة. ارتوت أنفاس األرض الماء السخي الخ
را ها سححولها منذ آالف السنين. مساحات كبيرة من السهول الممتدة غدتها جداول الماء البطيئة، ونفثت في

 عجيبا. تكاثفت أدغال من أشجار اللوز، والرمان، والمشمش، والخوخ، والتفاح. 

اكهة تلتف حول بعضها في تالحمات وتجمعات متداخلة؛ معطية ذلك الشعور كانت أحراش أشجار الف
ى بسيطرة الطبيعة التي ال ينفع معها خبث اإلنسان. الداخل إلى هذه األحراش، عندما تسطع الشمس عل

رأسه مرة أخرى، ويخرج من مناطق الظل التي يصنعها تشابك األغصان، كان بإمكانه أن يرى شجرات 
 الجذوع السميكة وهي تعطي سحرا ملونا آخر على المكان.الليمون ذوات 
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يخوض في الطين. كان واقفا في مجرى الماء. نظر إلى سرب كبير من عصافير المساء  "زيدان"وقف 
رة وهي تهبط وسط الحقل. ألقت الطيور المسائية حزمة من األلحان قبل أن تختفي في الزرع. أصوات كثي

صيل، ومسحات الشمس التي شرعت تهبط ناثرة على السهول والهضاب تسبح في األفق على ألوان األ
عَّد جلماء اغالالت باهتة من لون البرتقال والليمون. استل قدميه الغائبتين في الماء من سطح الوحل اللزج. 

جلد رجليه. رفع مسحاته فوق رأسه. ضرب األرض ضربتين. غيَّر مجرى الماء. ترقرق الماء المشبع 
ه قش حول ساقيه األسمرين. شعر ببعض أعواد القش المندفعة مع التيار تنقره. سرت في جسمبالروث وال

يل قشعريرة جلبت إليه فرحا طفوليا. مشي خطوتين في الماء. مسح الحقل المزروع ببصره. رأى الماء يس
ى طائر إلبين األعواد الخضراء الطرية. تدفق الماء في كتل أزعج الطيور السارحة في مرج الزرع. فر 

لطيور الحزمة األخرى من األنغام التي ألقاها السرب المغادر. ضاعت ا "زيدان"أعلى. تبعه السرب. تابع 
 في السماء الملونة وعاد هو إلى نفسه. 

رتقي سائرا على قدميه. يمشي بين المزارع وحيدا. ي "زيدان"في الصباح قبل أن يفيق الناس َيْقُدم 
 يتشممالبرية وعبق الزعتر والريحان. تسري في جسمه األسمر برودة الصباح، و  الهضاب المزهرة بالنباتات

ة. الماء. على ضوء القمر والنجوم البعيدة يراقب الماء، وهو يخرق السكون والصدوع الصخرية المخَضرَّ 
من ر يتوضأ ثم يطلق العنان ألنفه وروحه. يغرف الماء ويتلو صالته ثم ينتظر فلق الصبح. يفيق أول طائ

طيور الخمائل. يطلق زغردة وحيدة متقطعة. تتلقف األسراب النائمة بين الغصون وتالفيف األحراش 
رة اللحن. تتجاوب معه في شقشقات سحرية وحيدة متباعدة، ثم يعلو الهتاف والصداح. تتنفس عين الشرشا

 ائقة.هدير الحياة الف باألنسام وأغاني الطيور، وأشعة الصبح، ويتخافت خرير الماء بين الشقوق. يغطيه
ين إلى الحقل. تستغرقه إيحاءات األرض. تتجلى نفسه في الط "زيدان"فالحون، وماشية، ووافدون. يذهب 

 والزرع حتى ينتصف النهار. 

انب قبل أشهر، كانت النجوم تومض في السماء الشاتية في بقع مختلفة متباعدة، بينما تسبح في الجو 
ألضواء القادمة من أغوار الكون. حجبت السحب النجوم. اختفت السماء المظلمة سحائب غامقة حجبت ا

اء د. هو من أمام ناظريه مع استدارته. ترك النافذة مفتوحة وخطا نحو الباب. فتحه على دفعتين. لفحه البر 
طبة الصباح في عين الشرشارة في الشتاء يدفق في شكل انسيابات باردة تأتي محملة برائحة األعشاب الر 

 قش وأعباق النباتات البرية التي تكسو الهضاب.وال

أغلق الباب وراءه. استقبله ضوء المصباح في الخارج، ومأل الفجر البارد رئتيه. كان الظالم مخيما فوق 
الهضاب البعيدة وحشود الشجر وغابات السهل. عقد يديه خلف ظهره ومشى متباطئا بين صفي أشجار 

الملتوى الصاعد إلى الربوة حيث أغلق باب منزله. في الظالم وفلول  الرمان المحيطان بالطريق الترابي
األضواء الشاحبة رأى ثمار الرمان تتدلى من فوق األغصان الندية. ال تزال الثمار صغيرة. لم يمتلئ جوفها 
بالحب األحمر بعد. قطع في مشيه المتأمل خطوات نازلة جعلته يطلق عقال يديه خلف ظهره. في حركة 

لمحررتين وانطالقتهما في الهواء البارد لتأخذا مكانهما المتأرجح بجوار جسمه الماشي، شعر بهما يديه ا
دافئتين ووجهه باردا جدا. مسح وجهه بيده اليمنى. لفحات الفجر المثلجة جعلته يشعر على نحو أكثر 
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رة رمان تتدلى بثمرها إيغاال بالوجود بأن وجهه بارد جدا وأن يديه ساخنتان. استدار يمينا. ترك آخر شج
وسط الظالم، ودخل طريقا آخر واسع يفضي إلى مشارف حقل الشعير. في استدارته وهو يشرف على 
الحقل تحته لمح بطرف عينه ضوء المصباح المثبت أمام باب المنزل المرتفع فوق الربوة يختفي خلف 

رائحة روث. أدرك أنه يقترب من كثافة الشجرة المظلمة. كان يمشي على األرض الرطبة والتقط منخراه 
حظيرة الماشية. ثم التقطت أذنه صوت الشياه وهي تزوم. ألقى للقطيع المحبوس حزمة من أعشاب 

 خضراء، ثم مضى.

بارحة حياته الفالحية علمته نوعا آخر من استشعار دبيب الحياة فوق هذي البقاع. المطر الذي هطل ال
ذي صاحب حواسه الخمسة وهو يسير في هذا الوقت ال يزيد عن وهو نائم جعله يوقن أن ذلك الفواق ال

 كونه ضرب آخر من ضروب التوطيد األكيد لسر تلك العالقة المدفونة في أعماقه بينه وبين األرض.

أن تفيق في الفجر وترى ما طرأ على الكون من مسحات غامضة غريبة إثر هطول المطر وأنت نائم، 
الكبير لإلنسان وهو يسير فوق األرض، يربض حتما في اكتشاف هذه  أمر يجعلك تؤمن بأن سر الخالص

 اللحظات العامرة باليقين.

أن  اجتاز بركة صغيرة من مياه األمطار. سار بجانبها ثم وقف. عندما اكفهر سطح البركة قليال عرف
سماء وقد سحبا أخرى داكنة تعبر الفضاء اآلن. حدس أن المزيد من مياه السحب ال يزال معلقا في ال

 يهطل في أية لحظة. ظل واقفا. خشخش الصمت. شيء ما يسري في الحقل. ال شك أنها الفئران. لم يثره
 األمر كثيرا. ابتسم في الظالم وتابع سيره المتحمس. 

ي البارحة لم ير هطول المطر. أحضرت له زوجته العشاء. ثم جالس والده على نار الموقد. تحدثا ف
ن ستكو  األمطار الذي حل باكرا هذا العام. قال الوالد متفائال بأن محاصيل الحبوب أمور كثيرة وعن موسم

فرد يجلس قرب الموقد ي "زيدان"وافرة إذا استمر هطول المطر على هذا النحو حتى بدايات الربيع. كان 
ه وجه يديه في مساحة الهواء المتمددة بالحرارة الصاعدة من الجمر المتقد، ثم يفركهما، ويمسح بهما

 األسمر. تثائب مرتين، ثم قال:

 إنني لن أكون هنا عند حلول الشتاء. ولكن إن شاء هللا يكون العام خيرا. -

أحكم الوالد األسمر لحافه الصوفي حول جسمه، ومد رجليه الدافئتين تحت غطاء الصوف األحمر، 
 وقال:

 هل نويت الذهاب غدا إلى طرابلس لتحضر البذور الجديدة؟ -

 متثائبا للمرة الثالثة: "زيدان"قال 

 ربما أذهب بعد غد. غدا سأقوم بإكمال حرث األرض التي نعدها للموسم المقبل. -

بعد أن أتم نزول الربوة، وهبط إلى السهل واشتدت كثافة الظالم، حرص على أن يتبع الطريق الضيق 
لشعير النابت ال يزال بين حقول الشعير لئال تغوص قدماه في األرض المحروثة المشبعة بالماء. كان ا
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صغيرا. أظهرت عالمات الفجر مساحات الشعير المزروعة. مروج من أعواد خضراء داكنة رقيقة بطول 
إصبع كست الطين الفائح بالماء. تتطاول األعواد مع شروق كل شمس، ومع كل قطرة ماء تنزل من 

صغيرة ملفوفة كريش طائر أخضر  السماء. من الجذر نفسه تتطاول أعواد أخرى. ثم تتفتق السنابل. تبدأ
مبلول، ثم تمتلئ بالحبوب. تنتفخ السنابل وتحنى األعواد. تمسحها الريح. تهتز المروج عند مالمسة أقدام 
الربيع األرض. تصفر. تستعير لون الذهب. دائرة من غموض ورهبة تجري في محيطها الحياة على 

 األرض.

أن بسير الحياة في عين الشرشارة إال اإلذعان الموقن  لم يكن يملك في نفسه وهو يسير مع "زيدان"
هنالك ثمة حقيقة راسخة تجري في عروق الوجود. هذه الحقيقة هي التي تجعل السحب تعصر بطونها 

ار بالماء المقدس ليغسل سطح األرض. تتمايل المروج. وتغرد الطيور في األحراش على نثار عبير األشج
 قق الماء المعين جالميد الصخر. يخرج مغردا بأغنية أخرى متجددة منالمزهرة ونسائم األصائل. ويش

 زاهيرتجليات اإلله العظيم. تمد أغصان الزعتر فوق الهضاب أعناقها الخضراء الرقيقة، وتلتحم مع عبق أ
ن عالشيح والريحان في رقصة أخرى خالدة مسبحة بالحمد والجمال، وال تنفك تنشر ابتساماتها السافرة 

 . جالل هللا

. تابع سيره. صعد ربوة خضراء. المسه العشب الالمع بالماء. قطع مسافة ثم بدأ سيرا من نوع آخر
غاب في خمائل الزيتون واللوز والمشمش والخوخ. أحس بقطرات الماء تتهاطل فوق رأسه نازلة من 

 وم الشتاء فتقاألغصان الملتفة. ماء المطر غسل األشجار في الليل. اقترب موعد رحيل الخريف. وقد
 األغصان في مواضع عديدة كثيرة. انفلقت تلك النتوءات البارزة على األعراف. انشق اللحاء الخشبي

 الخشن عن براعم خضراء ملتفة. 

ر بعد قليل وصل إلى العين الجارية بالسلسبيل. تعمد أن يكمل صعوده إلى المنبع المشقق عبر مسي
 حول قدميه، وصعد إليه الخرير في هدأة الفجر.  المياه. تغيرت مسارات الماء الدافقة 

ء الماء المتسلسل يجري بصوت أعلى خريرا وأشد اندفاعا منه في الصيف. المياه الهاطلة في الشتا
اء ع المتبعث في الينابيع الخفية في شقوق الصخر دفعا آخر حلوا لماعا بالبريق والسالسة المحبوبة. يندف

من األعماق البعيدة. يترك القرار المجهول في جوف األرض، ويخرج  خارجا من ظالم الصخر. ينبثق
 .ناشرا على الصخور والسهول والهضاب والغابات حياة عابقة بزهور الليمون والبرتقال وأريج الزعتر

فة. أكمامه فوق مرفقيه وركع يتحسس الماء. كان الماء المتدفق دافئا. اغترف بيده غر  "زيدان"ثنى 
ي أ ببداية رحيل الظالم. سمع أذان الفجر قادما من األغوار البعيدة. تردد الصدى فشرب. جاءه النب

دا الغبش. ووصل جريان الماء الدافئ إلى أذنيه أكثر شدة. غرق في صالة الصبح. ثم غرق في النهار. غ
ه دادسيذهب إلى طرابلس ليشتري البذور الجديدة ليزرعها في األرض. وغدا سيرى مقبرة الهاني. أحد أج

 الذين قتلوا في المعركة مدفون هناك. يختفى خلف األسوار. 
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يمشي راجعا إلى بيته فوق الربوة. فلح األرض من الشروق حتى الزوال. رأى األرض  "زيدان"كان 
عيد بالمشبعة بمياه األمطار تتماوج بالحياة واألعشاب والزرع، شم الطين حتى شعر بالسعادة. ووقف من 

 لربوةي سمعها تزوم في الفجر تنطلق في المراعي ترتع في نوع آخر من الفتون. ارتقي ايشاهد الخراف الت
 ودخل المنزل. 

بجانب  ي الظلفَجْلُب البذور الجديدة يحتِّم عليه أن ينطلق في الفجر إلى طرابلس. تفقَّد سيارته الواقفة 
هاني من طرابلس وأسوار مقبرة ال المنزل ودخل. ال يعرف سببا مباشرا يشرح له العالقة بين جلب البذور

شهيد ده الالتي ترتسم في ذاكرته كلما جاء ذكر المدينة. ولكنه كان يتذكر حديث والده القديم حول أحد أجدا
 في تراب طرابلس. ذكرياته حول الحرب الطرابلسية التي قادها المجاهدون ضد الفاشست أنمت في قلبه

 شعورا آخر بالوجود. 

 الوجود منحة إلهية. والقتال عن هذا الوجود هو شيء جليل مقدس.  كان الجد يقول إن

 بعض الفالحين الشباب الذين يملكون مزارع قرب عين الشرشارة حول "زيدان"في مرات عديدة شاطح 
 ه:وا منفهمه للحرب واالنخراط في الجيش. وعندما تطوع تلقائيا ألداء مهام الجيش قال ألقرانه الذين سخر 

قة السالح هو الطريق لمعرفة أسرار القتال. والقتال في سبيل األرض هو في الحقي التدريب على -
 قتال عن وجود اإلنسان نفسه. 

ن غير مموقنا في أعماق نفسه أن ال شيء في الوجود يساوي تفاهة اإلنسان إذا بقى شريدا  "زيدان"كان 
فوسنا يطلق فينا فيض الحياة أرض. األرض هي اإلنسان. هي ذلك الشيء الثمين الساكن في جواهر ن

نا نفسها. فيض الحياة يحركه توهج الجمر في أعماقنا عندما نحس بأن هناك قضية تهدد وجودنا واقتالع
عين ن أربممن األرض ورمينا بعيدا في متاهة العدم. أخبره والده ذات ليلة ممطرة أن جده الشهيد قتل بأكثر 

. وظل يتابع شفتي والده وهما تتحركان على نار "زيدان"رصاصة، ثقبت بعضها حتى رأسه. يومها سكت 
 الموقد. قال الوالد:

ل بعض الشيوخ الذين حضروا المعركة والتقيتهم بعدها بسنين طويلة قالوا لي إن شظية من قناب -
 مدافع الطليان شطرت رأسه شطرين. أطارت الشظية شقفة من رأسه ولكنه ظل لحظات بعدها واقفا رافعا

 ثم خر إلى األرض.البندقية. 

 ا بنصفهذا األمر الذي يجعل اإلنسان يقتحم شظايا القنابل لتمزق لحمه وعظامه بإرادته ثم يبقى واقف
 رأس يرفع البندقية عاليا ال شك أنه شيء عظيم خارق. اإلنسان كائن خارق. 

نة. العشرين س عندما رحل جده إلى طرابلس ليشارك في القتال في الهاني لم يكن عمره وقتها يزيد عن
ى هكذا أخبره والده. قال له إنه ذهب إلى طرابلس مع ثلة من الشباب عندما سمعوا بهجوم الطليان عل

السواحل. دارت المعركة. ثم مات جده الشاب. وقتل الكثير من جنود الطليان الهاجمين بالرشاشات 
 والمدافع. 
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ألسوار اطويل يعبق بالدم واإليمان يرقد خلف غدا يجلب البذور من طرابلس ويزور مقبرة الهاني. تاريخ 
طوعا  بذلك العالم المقدس هو الذي جعله يتقدم طوعا لتسجيل اسمه "زيدان"هناك. هذا التاريخ الذي يصل 

ة ألمانفي الخدمة العسكرية. تزوج أوال، ثم قدم نفسه الختبارات اللياقة الصحية في الجيش. سيحمل هذه ا
ة، لمقبر ازوج أوال. جده مات قبل أن يتزوج. ولكنه بقي خالد الذكر هناك في تراب التي تركها جده. ولكنه ت

ابقة برة عوفي تربة التاريخ الطاهر. ولكنه ِذكٌر بدأ يخبو مع جنون سير الحياة. تغيرت طرابلس. بقيت المق
ونا جديدا ملبأرواح من ملؤوها دما وتضحية وقداسة، ولكن الحياة حولها بدأت في ركضها تأخذ منحا آخر 

 بألوان أخرى من الطالء والزجاج. 

 فتاة سمراء من نفس نوع بشرته، وتزوجها بعد شهر. في أعماقه ظل يكبت تلك الرغبة "زيدان"خطب 
جهول ن الممالتي جعلته يتزوج قبل انخراطه في الجيش . ولكنه رآها يوم زواجه بالفتاة السمراء رسالة تأتيه 

 شهيد. وسيكمل الرسالة عندما تخدمه األقدار ويكمل المسيرة. وتصله بطريقة ما من جده ال

ر عشق السمن ذلك النوع من البشر الذين يعشقون الحياة لذاتها، ولكنه كان ي "زيدان"في الواقع لم يكن 
ه الذي يربط اإلنسان باألرض. وكانت ذكرى جده، ورؤيته وهو يقف مفلوق الرأس والدماء تنفلت من نصف

 .الجيشفيه في جرع هائلة تجعله يشعر على نحو أكثر إيمانا من حتمية زواجه ثم االلتحاق بالباقي على كت

لم و إلى طرابلس. ركن سيارته بين زحام السيارات في سوق الثالثاء  "زيدان"قبل الزوال بقليل وصل 
حظة ده بلجاءت بعينزل فورا. ظل دقائق يداه على المقود ورأسه ملتفتا إلى الوراء. كانت هناك سيارة كبيرة 

عبأة تناور للعبور من الطريق الضيق أمام دكاكين الحبوب. راقبها لحظة ثم نزل. اشترى البذور. كانت م
في علب كبيرة. سمع صوت البذور اليابسة تصك جدران العلب المعدنية وهو يمشي سريعا. هذه البذور 

وراق د أيام ستخرج إلى الشمس المشرقة أالصلبة التي تشبه الحصى الدقيق يزرعها في األرض الرطبة، وبع
ا وت إذخضراء يانعة يجرى في عروقها الماء. تتجدد الحياة في البذور كما تتجدد في النسل. الحياة ال تم
، لشهيداكان هناك بذرة مختبئة في مكان ما. لو ترك جده بذرة ألورقت بذورا أخرى. ولكن بالنسبة إلى جده 

ده. بين فرصتين. اختار الجد الموت بشظية قذيفة وأربعين رصاصة مزقت جس ال يعدو األمر كونه اختيارا
ء لسمراثم دفن ومعه جزء الرأس في قبر بالهاني. أما هو فسيأخذ الفرصتين. سيترك بذرة في أعماق زوجته ا

 العروس، وسيذهب إلى المعسكر.

ت لشرب الشاي، وآثر عجال في ركضه بين الدكاكين. رفض دعوتين من أصحاب المحال "زيدان"كان 
 اللحاق بالطرق المزدحمة الموصلة إلى قلب طرابلس. وضع العلب وانطلق. 

 دخل الشوارع الزرقاء المخططة.. 

قدومه المستمر إلى طرابلس علمه أساليب المناورة على هذه الطرق والتعود على الضجيج. واللحاق 
كن السيارة في الموقف الكبير قرب السرايا بالزمن. اجتازته سيارات كثيرة مسرعة. وصل شارع الشط. ر 

الحمراء، وترجل ماشيا. الهواء بارد في طرابلس أيضا. دفقات من الرياح الباردة قادمة من األفق المختفي 
خلف البحر لفحته محملة برائحة السمك. غابت الشمس وراء غيمة عابرة. مأل ظل كبير المكان. مشي في 
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الواسع في طريقه إلى رصيف البحر المبلط كادت سيارة حمراء مكشوفة الظل. عندما هم بعبور الطريق 
 يجلس بها شبان أن تصدمه. قال له أحدهم:

 انظر أمامك يا عبد ! -

 لق رأسه. نظر إليهم. كانوا أربعة شبان يرتدون ثيابا فاجرة، وأحدهم ح"زيدان"ضحك اآلخرون. ولم يرد 
ات كثيرة. وعبر كثير من الفتيات الشارع. لم يكن بحيث بقي منه ذيل طويل معقوص بخيط. مرت سيار 

هدير اه الراغبا في السير. ظل واقفا لحظات يتأمل الشارع والمدينة الضاجة بالحركة واألبنية والناس. احتو 
وأسراب السيارات الملونة. على الجانب اآلخر من الطريق تمرق سيارات مسرعة تحجب عنه في مرورها 

، ماليةر شارع الشط. واشتم رائحة السمك. رائحة السمك تأتي بها رياح البحر الشعرائش بائعي الزهور. عب
ه شتمو  ويأتي بها الهواء التي تجره السيارات القادمة من جهة سوق بيع األسماك هناك قرب البحر. الشبان

رات . عشاهتماما. كان غارقا في أجواء طرابلس، وفي البحر الذي يتهادى أمامه "زيدان"ومضوا، ولم يبد 
رة السفن وقفت عند المد األزرق البعيد في صف مقوس طويل. نظر إلى خط السفائن العائمة. جاءته الصو 

 مهتزة. وسمع وشوشة البحر.

ارقين غفوق لجج هذا البحر جاءت السفن اإليطالية محملة بالجنود وأشباح الحرب. كان الناس والمدينة 
وبة بالغمام عندما انكشف األفق عن خط طويل من السفن في سماء الخريف وعبق التمر والشمس المحج

 الحربية. ربضت في موقعها ساعات ثم بدأت تومض بالنيران. من فوق اللج كانت القذائف تنطلق. تعبر
السماء الخريفية وتقصف تخوم المدينة. سقطت األبراج واحدا تلو اآلخر. وسطت على الناس موجة 

ابل و األبنية بوابل النيران والدور المهدمة. كان الناس يركضون تحت الذهول. انفجرت أسوار المدينة و 
 القصف. السفن المجهولة ترميهم بشهب النار، والدمار يتحقق في كل مرة بلون جديد من الموت. زحفت

 البوارج من الشاطئ وسكبت المزيد من جرع النار.

 دمرت تخوم طرابلس..

وا هولون يحملون بنادق طويلة. خاضوا في الماء ثم ارتقوسقط المئات من القتلى. نزل الجنود المج
رجا رد خابأحذيتهم الحديدية الرمال. تدافعوا في أرتال كأرتال العقارب. بعد انقشاع لحظات الصدمة جاء ال

من النفوس الرابض فيها إيمان متغلغل يضرب بجذوره إلى خارج اللحظة والمكان. دارت المعركة فوق 
ون وتصارخوا للقتال. ُهِزم الطليان في معركة الشط  وتراجع المجاهدون إلى األرض. هجم المجاهد

ل اء. ظأماكنهم. عند العصر صدر األمر اإليطالي بقتل كل عربي يحمل السالح. قتلوا الكل ومثلوا باألبري
 الجيش اإليطالي ثالثة أيام يطلق النار على كل من يمشي. تكومت جثث الشيوخ والنساء. وظلت رائحة

 الدم تختلط برائحة السمك وعبق الخريف أليام.

 لم يرحل الخريف ..

 سارت أيامه في خطوات يسيرة. التحم المجاهدون مع الغزاة في واقعة الهاني.. 
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موا ر تقاسفي الليل تجمع المجاهدون. أكلوا تمر الخريف. وأحصوا الذخيرة ثم أوقدوا نار الخبز. في الفج
، وعلقوها في أحزمة ربطوها حول رقابهم وساروا في ركب على خشوع كسر الخبز، ومألوا قرب الماء

 صالة الفجر وضوء النجوم والهالل الوليد حتى أشرفوا على المدينة. الحت لهم معسكرات العدو تومض
 بأضواء المصابيح الكاشفة.

ة. صدموا الطليان في الهاني. انطلقت كبب النار من المدافع اإليطالية والرشاشات في لطخ شيطاني
تبعها أزيز الرصاص من الجانبين. غطى األزيز الصيحات. اندفع رهط من المجاهدين تحت خطوط 

لى عحرجوا النيران. زحفوا على األرض. علت أصواتهم هادرة " تقدموا فإن رصاص المتراليوز ال يقتل". د
 األرض جذع نخلة قصمتها قذيفة غازية. رقدوا خلفها، ثم بدأوا في اقتناص جند المعتدين على أضواء
النيران. سقط الكثير من الفاشست. جنت القذائف. كانت تعوي في ارتطامها باألرض ناشرة قطعا من 

ر هرت تهاليل الشروق. صاجحيم. تمزق مجاهدان ثم خر ثالث. ارتقت النجوم أبراجا أخرى في السماء وظ
الضرب أكثر شدة وسهولة مع األنفس الهائجة المتبتلة. في حزم الشرق األبيض ظهرت جثث المجاهدين 

 الصرعى تمأل األرض. 

في برد الفجر. رأى تجمعا من جنود الفاشست يجر مدفعا. استتر بصخرة ثم شرع  "زيدان"تقدم جد 
رع فتبعثر الجنود مسرعين. سدد إليهم بندقيته مرة أخرى وصيقتنصهم. ثقبت إحدى رصاصاته رأس أحدهم  

جنديا آخر  وهوى الثالث بعد أن خرقت رصاصة صدره. كانت الخسارة فادحة في صفوف الطليان. أطلت 
الشمس كاملة. سكبت شعاعها األبدي على طرابلس. ارتقى المجاهدون معراجا آخر في القتال على دوي 

 صيحة واحدة غطت للحظة "زيدان"ذوا بصولة الفناء عن األشياء. صاح جد المدافع وزمجرة الرصاص. أخ
صوت انفجار قذيفة خلفه. ثم صاح صيحة أخرى أشد هوال. رجع كارا إلى الوراء. ركض مسرعا 
كالمجنون. في لمح البصر رجع راكبا فرسه. أطلق من فوق فم الحصان المزبد رصاصتين صرعت جنديا 

طيم. غبار الرطب وتلتهم الدم المتساقط من ثقوب أثواب المجاهدين والجلد الحآخر. كانت األرض تنفث ال
سقط الحصان الهاجم بفارسه وانفجرت مع سقوطه زوبعة ساخنة من التراب. ركض الجواد خطوات ثم خر 
 إلى األرض. ترك في ركضه خيطا سميكا مبعثرا من الدم. دار دورتين بفارسه. اصطدم بجواد آخر. لمح

 ان ثمالجواد اآلخر أشياء تكبر وتتمدد. نثار من دم كثير يعبق بأريج كزعتر الجبال يمأل المك في نظرة
خمدت حركته. سيف من قذيفة منفجرة غاص في رقبته. خر الجواد ميتا وقفز الفارس إلى األرض ومضى 

ن ذراعه. يزحف. اقترب من أذنيه أزيز مخيف. األرض تهتز كأنها حبلى بزلزال مجنون. انبثق الدم م
شظية أخرى من قذيفة مدفع انغرزت في ذراعه كسيف من نار. مضى زاحفا. اقتنص جنديا آخر وتوارى 

ة بة مر خلف ربوة ترابية. لم يعد يشعر بالطعن. ترك الشظية غائصة في اللحم األسمر ومأل بنديقته الملته
سة ر شرارية. انطلقت من الفوهة أكثأخرى. لطخ الدم المتدفق من الذراع األسمر انسابت على العيارات النا
 وافتتانا. تالحمت الرصاصات وسقط المزيد من جنود الطليان صرعى.

 صاح قائد الجنود الفاشست :

 انسفوا تلك الربوة .. اآلن ..! -
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وة. توجهت فوهات ثالث مدافع إلى الموقع، ثم غصت بالقذائف وألسنة النار. سقطت القذائف فوق الرب
هدين التراب وأطارت نصف رأس الجد المقاتل. كان واقفا رافعا بندقيته يصيح بالمجا سحقت الشظايا كتلة

 عندما شطرت الشظية رأسه. ظلت الحياة نابضة في الجسد المقطوع الرأس للحظات. عندما زحف الطليان
 إلى الموقع الذي كان يحتله الجد فرى أحدهم بالرصاص الجسد المسجى بالتراب والدم. 

 فيما بعد بأن ما أغاظه وجعله يقدم على هذا العمل البشع:قال الجندي 
 

غم ر لقد رأيت فمه منفرجا عن أسنان بيضاء مغطاة بالدم، و ال أدري لماذا شعرت بفمه الميت يضحك  -
 أن عينيه كانتا مغمضتين.

سارت الشمس في بناء السماء ومضت المعركة حتى انتصف النهار. أكلت الحرب عددا هائال من 
 ين. ثم هدأ النهار. ومألت أجواء طرابلس أصوات أخرى وهدير آخر ليس مثل هذا الهدير.الجانب

 ُهِزم الغزاة ..

 كان "زيدان" مأخوذا بأشياء زلزلت ضميري وفتحت عيني على تراكيب مفرطة الصدمة.

لى إذات ليلة. كان الجنود يتطارحون اآلراء حول مهمتنا هنا في هذه القفار. كان هو جالسا يستمع 
 اق كلالجدل. أطفأ مذياعه الصغير. والتفت. قال فكرة أرعبتني. قال إن هناك بذرة مهولة مدفونة في أعم

هما إنسان إذا استطاع اإلنسان نفسه تحريكها ورفع الحجب عنها امتلك عنانا من أعنة المصير. ظللت سا
 ال:أنظر إليه كعارف حقيقي. قأتابع صوته المجلل بالوقار والقدرة. مضى يشرح فكرته على نحو جعلتني 

وت والشعور بالثأر يلسعنا عندما تنتهك حرماتنا، وسر عشقنا ألمهاتنا ولألرض والم، الكرامة  -
دا ا بعيكل هذه األشياء تحركها يد خفية تشعل النار في أعماقنا فننسى أجسادنا ونرمي به .دفاعا عن قضية

 ..للكالب 
 

 عاع النار جامدا. أكمل باللهجة نفسها:نظر ناحيتي. رأيت وجهه األسمر على ش

رة بجسده المقطع المغمور بالدم، ويجرجر نصفه فقط ليسد الثغ عندما زحف "عبد العاطي الجرم"  -
اخل من د في الجدار أمام مدافع الطليان وهو يقول " احتموا بي .. ما لكم حاجة بي .." لم يكن أبدا يتكلم

 قيقيا .جدران سجنه الجسدي. لقد كان إنسانا ح

هربت من نظرات "زيدان". شعرت به يكشفني أمام نفسي كما كشفتني "بتول". ولكنني عللت ذلك 
ن تكوميبانعطافي المشمئز ناحية تأويالت أشاكيل الحياة نفسها. ولكن "زيدان" صدمني كما صدم الجنود الم

ان" لسته يستمع. قال "زيدحولي في هذا الليل الساكن. صمت "جمعة". وهدأ "بشير". واستقام "عمر" في ج
 كالما حاسما أراحني من جهة معينة. 
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حظة لنقذف بها في قال إن هذه األجساد التي نحملها فوق أكتافنا ال تزيد عن كونها توابيت من لحم 
سان وهي ساعة انفالق البذرة فينفلت اإلن، خارقة يتزامن فيها تفجر اإلرادة مع شخوص اللحظة الخالدة

  وهو السر أيضا وراء ما يفعله الجبابرة.، كقذيفة مجنونة خارج حدود أسره

 قال "زيدان ":

وظهر بركان راعب من ، تنام بذرة مخيفة إذا نبتت صدعت أركان جسده اإلنسان في أعماق -
ن يره مغوربما للسبب ذاته كان محل االختيار والتعيين اإللهي ليكون خليفة اإلله دون  .الحاكمية والقوة

، هيةوهذه البذرة هي منحة إل .وهذا هو السر وراء الرجال العظام .ذا هو سر عمق اإلديانوه .الكائنات
  وهي مفتاح السر الرهيب الذي إذا فتحت به مغاليق نفوسنا امتلكنا ناصية من نواصي القدر.
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 اللحظة الخالدة
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القكدد   وعندددصب ام صددر الرسدد  الص ددوقا  دد  خعصددب   امر دد  انبحدد 
 .الصي ددوة مبر ددب صددة هددبش نةسدد  كشددهية نددبر د    ددب ريدد  عب يددة

وخقد  نمقشدب    سدنب ونشد    .ركر المرس  وار ص     ال دوا 
صد  . ي     راغدب  صهيصدةقبد غبص    رهب  ، ورخى نةس  ة و 

و دد   .الاددرمة اإلبييسددية ال دد   يدد  الوحنددة دميدد  ال  ددوز   حددة
 .     صش د شيطبن  صروش رخ  ابن ب ة دل  صة القبر.
 (عبدال زيز )                                             
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 موعد نوبتي في الحراسة..  لم أصعد الجبل حتى جاء

يب أن الليلة هي نوبتي في الحراسة فوق الجبل. تملكني شعور غريب قر  "سليمان"في العشية أخبرني 
 من خوف سخيف. لم أكن قبل اليوم قد صعدت إلى الجبل. صعد الجميع على مدى ثمانية أيام ولكنني لم

ي وأساعد البعض في إعداد اإلفطار. ثم أنتحأكن راغبا في الذهاب هناك. كنت أفيق في الصباح. أدخن 
 ع علىجانبا في الظل أفكر أو أحاول إصالح السيارة. وفي القائلة أدخل الخيمة الحامية. أنام، أو أضطج

حمل أظهري، أو أكره نفسي على الرحيل في أودية ذكرياتي. أخرج إلى الغرفة الصخرية المفروشة بالرمل. 
تى حلرمل اليه وال أقرأ منه حرفا. أمكث بين الحوائط الصخرية السامقة وبساط أحد الكتابين. أفتحه. أنظر إ

 أن أصحبه في نوباته كنت "بشير"تأتي اإلشارة الخفية إلى عقلي وتلح عليه بالنهوض. حتى حين ألح 
 ألتمس األعذار لنفسي لمنع حدوث ذلك. ربما كان الهاجس الذي حال بيني وبين صعودي الجبل هو وجلي

 لتحقق من أنني جندي حقيقي يبدأ فعال مهمة من مهام الحرب. من ا

ة هذا اليوم. هبط الليل. حملت بندقيتي وصعدت الجبل. كان المسرب الذي بيَّضته األقدام الصاعد
يلتوى في صعوده على نحو مؤلم. كنت أمشي منحني الظهر، محاوال حفظ توازني. في نصف الجبل 

 كانت األلواح مرصوفة فوق بعضها بطريقة شاقة تثير التأمل. وضعت استندت على ألواح صخرية منظمة.
مة السالح فوق صخرة مربعة وأشعلت سيجارة. استنشقت هواء المساء الصحراوي، وتابعت المسير. فوق الق
ير كانت الصحراء تبدو أكثر إيالما في التمدد العاري الفاجع. بدت سالسل الجبال كقطع الهول وهي تس

 د حتىلبقاء المعاند فوق هذه البقاع، وتلتحم مع بعضها في أسوار خرافية بال نهاية أو حدو منهمكة في ا
 لصلدةتغيب خلف الوادي التي تقبع فيه خيمتنا. ثبت بصري على الجبال. في أعماق هذه الكائنات الميتة ا
لجحيم. ينام معدن الجحيم. قشور رقيقة المعة تنحشر بين تراكمات الصخور تنغلق على مفتاح ا

نع اليورانيوم.! رأيت هذه القشور تتناثر على األرض عندما كان "زيدان" يدق المسامير في الخشب ليص
 خرجت الحمام. تلك الطاقة المرعبة الخرساء التي أفنت البشر في اليابان وتركت مدينتين كهشيم المحتظر

 درك يوصلني إلى فهم غباء هذامن كتلة صغيرة من هذا المعدن المهول. كنت ال أستطيع الوصول إلى م
؟. اإلنسان. لماذا يموت السود في أطراف الصحراء من أجل حرب شنيعة ال يملكون حتى فهما قاصرا عنها

 ولماذا يفض العالم مكنونات الموت لتنطلق لعنات الفناء لتحرق األرض الواسعة؟. 

رحبة كبيرة. يمشي على  كنت سائرا في صعودي أحمل بندقيتي وأنظر إلى آفاق الصحراء. األرض
 ظهرها اإلنسان وتمشي معه الحياة. وهو يعلم أنه زائر راحل واألرض هي الباقية. 

كان المسرب الملتوي ينتهي إلى مساحة ممسوحة أفقية شبه مربعة. يحدها من الطرف الشرقي حائط 
ق السالح مغطاة صخري يرتفع مسافة أمتار به تجويف ثبثت على حدوده الناتئة ألواح من خشب صنادي

ذ من "بشير"ببطانية عسكرية. صنعت األلواح والغطاء ما يشبه الظلة تتسع لشخصين. هذه األلوح جلبها 
 أيام على قمة الجبل. رأيته يصعد الجبل مرات عديدة يحمل ألواح الخشب ثم يعود الهثا ليحمل قطعا

 أعواد حطب. وعبق سكر محروق. أخرى. كانت النار خابية في الموقد. رماد كثير ولطخ شاي جافة و 
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خلف حفرة الرماد انتصب حائط مقوس من أكياس الرمل، يجثم خلفه رشاش مصوب نحو مدخل 
الوادي. كانت بعض أكياس الرمل مثقوبة. تكومت في األسفل أهرامات صغيرة من الرمل. جلست خلف 

ين اء عالقة بصفحة السماء. بحائط األكياس. كان األفق الغربي يشع على نحو مكبوت بأضواء مرعبة حمر 
جادة إيدي بندقية يلتحم بها مخزن مقوس به ثالثون رصاصة قاتلة. في الواقع لم تكن لدي خبرة كبيرة في 

 التصويب. 

جو في اختبارات الرماية أثناء التدريب في المعسكر وقفت في طابور ثم انبطحت على األرض. كان ال
نحو  فخذي الممتد على األرض الرطبة. أمسكت بالبندقية وصوبتها باردا والتراب مبلال. قرصني البرد في

 األهداف. أهداف كثيرة بعيدة صفت أمامنا. شرائح كبيرة من الخشب الرقيق التصقت عليها صور لجنود
يلبسون خوذات. أغمضت عيني اليسرى ووضعت إصبعي على الزناد. ركزت نظري على الهدف. كان 

 يدي. ة هو اآلخر. خيل إلي أنه بدأ يتحرك راكضا نحوي. البندقية ثقيلة فيالجندي المرسوم يمسك ببندقي
 قبل أن يأتي األمر بالبدء في إطالق النار على األهداف ظللت جامدا لحظة أرقب صورة الجندي التي
بدأت تنسل من لوحة الهدف وتهرع نحوي. قبضت على البندقية وانغرز مرفقاي العاريان في التراب. 

ت قة حبات الطين تتسلل بين قميصي وجلدي. رفعت البندقية. ضغطت على الزناد البارد. اهتز وشعرت بطب
، لتراباآللة في يدي وانطلقت األعيرة تتبعها بقع من اللهب والدخان. اهتزاز البندقية خلخل مرفقي في ا
ة فقط ومأل أنفي برائحة الحرق والغبار. لم تخرق أي من رصاصاتي الهدف الخشبي. رصاصة واحد

 أطارت جزءا من الحافة. 

 نهرني الضابط . ضغط برجله على ظهري وقال:

صوب جيدا. عندما ترى الهدف من الفتحة الضيقة اقطع التنفس واضغط على الزناد. هيا و ال  -
 تترك جسمك يهتز مثل راقصة. هيا..

لهدف. كنت حاولت مجددا. أطلقت عدة رصاصات أخرى. ولكنها طاشت كلها في الهواء، ولم تصب ا
منبطحا وحدي على األرض. كل الجنود الذين أطلقوا الرصاص أصابوا األهداف بخبرات مختلفة. ضغط 
الضابط على ظهري بحذائه ووجه لي سبابا عسكريا. وأمرني بالنهوض. عدت يومها إلى المعسكر 

يام ه األسار الذي رسمتوشعوري باإلحباط ووخز األلم في فخذي ينبئني بتفاهة الحياة واستفحال كراهيتي للم
 أمامي. 

لم يغب عن ناظري مشهد الغروب من هذا االرتفاع في الصحراء وابتداء سريان الظالم. أظلم الوادي 
تحتي سريعا، ولم تظلم المساحات الشاسعة البعيدة التي كنت أراها من مكاني فوق القمة. في الوادي المعتم 

بقايا دخان ال تزال تغادر التنور. كانت هناك حياة تتحرك  لمعت نار الموقد خلف الخيمة. وخيل إلي أن
تحتي. النار تومض وأصوات مذياع "زيدان" تصلني. وهرج يتفخم في الظالم ويقرع سمعي. سمعت "عمر" 
يتحدث. اكتشفت أن ما ظننته دخان يتصاعد من التنور لم يكن سوى "عمر" يتحرك. مكان صوته أنبأني 

أسدد نظري إلى أسفل محاوال استبيان المالمح واألشياء تحتي ورسمها في بخطأ تفكيري األول. كنت 
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ذاكرتي حسب موضعها في المكان. الخيمة ودائرة األحجار وهيكل السيارة وخزان الماء وكومة الخشب 
 وحقل األلغام. 

بقة كان المشهد من فوق غريبا حائرا. داهمني إحساس بانقطاع الخيط الموصل بيني وبين أحكامي السا
ي فالحياة تحتي . من فوق تظهر تالحقات واألشياء وتدافعها في مساحة الواقع بمظهر آخرعلى األشياء. 

يقين الوادي مستمرة في جريانها ولكنها غريبة. والحياة فوقي في السماء مختلفة موغلة في منحي ذلك ال
 بالوجود. تذكرت رحلتي إلى كوريا.   

جلست ذات يوم بعد منتصف الليل أتأمل في بكوريا السادس  خلف زجاج بيتي المعلق في الطابق
وال  .ةوالظالم كثيفا والمطر يهطل والجو تشوبه مسحة جنائزية شاحب يننائم رفقائي في البعثة كان  .صمت

يلة وتقلبت أمامي صور الموت ورسوم الحياة في هذه الل، أدري لماذا ثارت في نفسي الذكريات واألحالم
 ور فياختلطت األم .ة على نحو حفر في نفسي أخدودا غائرا من اليأس والغربة والحزن معاالخانقة الماطر 

هت ت .كأنني أصطرع مع لجة عاتية متضاربة األنواء واألفكاريومها شعرت  .يرة مبهمةحرأسي واكتنفتني 
 ؟.تجاهات يسلكإلولم يعد يدري أي ا، وانكسر مجدافه، كمالح فقد اتجاهه وانطفأ مصباحه

الصمت شديد  .أين المدى وأين الرسو؟ .هدف الحياة ولغزها وسرها .أصعب الحكم وتحديد الهدف ما
ت كان .والسماء قبة سوداء مضروبة حول األرض .الريح ماتت والحر خانق .وثقيل والظلمة تلتهم كل شيء

 ه في الخارجكان صوت ارتطام .منذ ثالثة أيام دون انقطاعفي هول بال نجوم وبال قمر، والمطر يهطل 
والشوارع  .كان يشبه صوت ظهور عارية تجلد بال رحمة في قبو سجن مظلم .يشبه ضربات مئات السياط

حشة ية مو التي كان يغسلها المطر واألشعة الخافتة المتكسرة المنبعثة من المصابيح البعيدة كانت تبدو خال
 .يقها وسط غابة من المقابرإال من بعض السيارات المسرعة في العتمة كأشباح مجنونة ظلت طر 

كنت قد عدت في المساء وأحسست بحركة غير عادية تسري في المبنى. تأخر المصعد عني. وكان 
مر أهناك جمع ينتظر. رأيت أن أصعد عبر السلم. تجاهلت آالم رجلي وارتقيت الدرج. في الواقع لم يكن 

ني ية. شعوري وأنا أضغط على جسمي ليحملارتقائي للساللم مستساغا بالنسبة لي حتى من الناحية النفس
د لجرائإلى مكان ما كان شيئا مرهقا يصيبني بالتذمر. وجدت الطوابق ساكنة مغلقة األبواب. كانت أكداس ا

المربوطة في خيوط أمام الشقق تنشر عبق الورق مخلوط برائحة طالء. في طابق آخر شممت رائحة ثوم 
اب الشقة مفتوحا وحشد صغير من الناس يدخل، وآخر يدخل. عاتية. بعد طابقين وجدت هرجا. كان ب

 وقفت لحظة أنظر. رأيت جارتي العجوز. قالت لي إن السيد "كيم" مات هذا الصباح. 

حين خرجت في الصباح كانت السماء تمطر أيضا. نزلت وحدي. توقف المصعد النازل بعد عدة 
شطة. يرتدي مالبسه الرياضية. حياني بابتسامة ن طبقات. فتح الباب وركب معي السيد "كيم" العجوز. كان

تحدثت معه. قال إنه ذاهب ليمشي في المطر. كانت يده المجعدة تمسك بمظلة صغيرة مزخرفة. وكان 
وجهه المتغضن يبدو على ضوء المصعد ينفرج على خطوط داكنة حفرها الزمن. كان يتحدث بصوت يشبه 

 ي ليِّ لسانه ليحسن مخارج الحروف باإلنجليزية. فتح بابالسعال، وخطوط وجهه تتحرك مع معاناته ف
 المصعد. حياني مرة أخرى وابتلع المطر كلينا.
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أل في وقفتي خلف شرفتي المغسولة بماء المطر والليل، سألت نفسي عما إذا كان العجوز "كيم" قد س
 نفسه عن هاجس الموت وهو يغادر فراشه هذا اليوم.!

ات ماليين من حبات الماء كانت تنزل عبر الظالم منذ أيام لتجلد الطرق .السماء تمطر بجنون أليم
من  .والمباني النائمة واألشجار في هدوء ملعون. الحياة تزحف على صدر الكون الكبير مثل أفعى عمالقة

تاء في ذاكرتي أن المطر هو ابن الش .لم أكن أفهم لماذا كانت تمطر هكذا في الصيف .أين يأتي المطر؟
 ولكن الفصول تتشابه كما تتشابه األيام والسنون. .يولد إال في جلبابهوال 

 عندما كنا أطفاال كنا نرقب بلهفة غامرة لحظات هطول المطر. .منذ زمن بعيد قريتيفي ذكريات 
 وتوغل اآلفاق في الشحوب والرمادية وتكتسي السماء بالسحب، تهب نسائم الخريف الرطبةكانت عندما 

في  ونهتف، كنا نركض وسط رائحة التراب المبلل .ة الحبلى بالماء وتبدأ دره على األرضالغامقة الثقيل
كانت قلوبنا الصغيرة ترتعش رهبة وبهجة لمرأى موكب الغيث .. يا مطر صبي صبي..قداسة عميقة 

 المقدس وهو يهبط إلى األرض..

جوهنا ا حبات الماء الثمينة وو ببعض األواني لنستقبل فيه ابال أحذية ونرفع أيدينمع أخي جري أ تكن
 ن علىوكان منظر المياه المتدفقة من الموازيب العتيقة المنحدرة م .مبتلة ونشربها في شغف طفولي لذيذ

عف بلل وسثم رائحة السكون وال. أسطح بيوتنا الطينية واألخاديد الصغيرة التي تصنعها يثيرنا إلى حد بالغ
 يل المطر وانقشاع الغيوم.ت ضوء الشمس بعد رححالنخيل الالمع ت

 طفاال.أعندما كنا  واعتنقته أرواحنا، كان موسم األمطار هو موسم الخير العميم..هذا ما ألفته آذاننا
، للسنابوا، العام الذي تمد السماء فيه يدها بالمطر هو عام الخير والبركة يأتي حامال معه روائح الغالل

ذ يرحل الخريف ومن ورائه الشتاء بلياليه البا .لغزلوقصائد ا، وأغاني الحصاد، وأسراب الطيور  ردة تظلوا 
ة والتربة الرمادي، وبقايا الهشيم األصفر، عيوننا شاخصة ترقب الحقول الجرد المشتعلة بوهج الصيف

ك وننتظر السماء لترسل إلينا المطر لنغني من جديد.. ولكن لماذا؟. لماذا كنا نؤدي كل تل، الصلدة
 ة وعفوية؟ . الطقوس بكل بداه

ض هل كان كل ذلك االحتفاء والترحيب العميق بقدوم المطر هو انعكاس دفين في أعماقنا لجوع األر 
 وكنا، للماء؟. هل تسرب إلينا شعور األرض باقتراب الموت وهي تعبر عن حنينها األبدي لعشق الحياة

 ضا بسر الحياة األعظم؟. هلدون أن ندري نترجم بصدق طفولي أمين ذلك الحنين؟. هل كان اتصاال غام
ثل حجبت عنا طفولتنا حقيقة أن ذلك الشعور البكر ما هو  إال شعور عميق بالحياة تغلغل وسرى فينا م

وتخلص ، وابتهاجنا المشوب بالوجل هو ترجمة غامضة لمعنى حياة جديدة، فكانت رقصات قلوبنا، الضوء
ا ودة إلى مغاور العدم؟. هل كان انكشافا مبكر والع، من خوف مرتقب مدفون في أعماقنا من شبح الموت

 على ذلك السر الكبير المبثوث في نسيج الكون كله؟. ما كنه ذلك السر؟. 
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جوف  سر كبير مبثوث في الكون. أراه هنا في هذا الوادي المعتم المتواري في بقعة نائية مجهولة في
ان" وتصك أذني طلقات "جمعة" صحراء قاحلة ميتة. إنني أسمع صوت "عمر". وأسمع مذياع "زيد

 وقهقهات "بشير". الحياة تسري تحتي وأمامي وفوقي. والموت أيضا يختبئ في مكان ما هنا أيضا. 

ظري حاولت تبين مكان دائرة األحجار. الموضع الذي قتل فيه الجندي وهو يلعب بالقنبلة. لم يصدم ن
 أيت النار تتألق على نحو أكثر اضطراما.سوى الظالم واألصوات. أدرت رأسي قليال ناحية الخيمة. ر 

ر يظهر أن أحدهم أمدها ببعض الحطب. كان ضوء النار عاليا لدرجة مكنتني من رؤية "بشير" وهو يستدي
 ماشيا ناحية مدخل الخيمة. 

 شيء خارق، ولكن .وسر من األسرار العالية، إن شعورنا بأننا أحياء نمشي ونتنفس هو شعور عظيم
ر  نشعلوفا عاديا الأم اوصخب الحياة في الخارج جعلت منه أمر ، ي والتصاقه بنا من الداخلاأللفة والتوال

 تلك .اونراها بعيننا الداخلية الموجودة في أعماقن، بأهميته وقداسته إال عندما نشرف على مهاوى الموت
نا ذلك طفئ فيلكن لماذا ينو  .ترقب جريان الزمن واندفاعات الحياة حولنا، المفتوحة دائما .العين اليقظة أبدا

 ىة إلنسان بعروس الحياإلذلك الحنين المكنوز؟. لماذا يستحيل غرام افي أعماقنا ويخبو ، الظمأ للحياة
 والحق وتصبح كلمات الخير، سفاح!. لماذا ترتدم البئر المقدسة المليئة بالمعاني والكنوز ..عالقة شاذة

 اذاة لممجرد خربشات على جدران بئر قديمة مظلم .بال حياةوالجمال مجرد كلمات فارغة جوفاء بال معنى 

خطوط مرعبة تخدشها أظفار الحرب، كسحر أسود ال يجلب سوى اللعنات والشؤم. الحرب تسمم  ؟.
  األرواح. وكوريا حولتها الشظايا والقنابل ذات يوم إلى تنور عتيق. 

ي وأنا جالس خلف شرفتي مخترقا بنظر  .المطر ال يزال يهطل نازال في قسوة عبر سدف الليل الصامت
 الزجاج المبتل أرقب األشياء من فوق.. 

ئة السيارات السائرة تحت وابل المطر والظالم بدت بمصابيحها المتأللئة كحشرات حباحب كبيرة مضي
مغسولة تدب في بطء غريب، والشوارع السوداء الخشنة بدت كسيور جلدية ملتوية مخططة أحيانا بال 

ال لمباني ظهرت وسط هذا العمق كأنها أشياء أخرى غامضة كبيرة معتمة سامقة في جوف الليل بمعنى، وا
 حياة.

الحياة خضم رحب متسع اآلفاق..سر  .من فوق تبدو الحياة غريبة .من فوق يبدو كل شيء مختلفا
هذا نسان وحده زاد إللغز غامض، وا وكل ما يدب على األرض هو نسيح غريب من األشياء.. محير..

ن ث بمأمواللحظة هاربة ال تلب، الحياة في حقيقتها يكتنفها الغموض فهي ابنة اللحظة .اللغز عمقا وغموضا
تحسس ألننا ال نلحق باللحظة لن، وحكمنا يأتي متأخر دائما، حتى تأتي لحظة أخرى تدفعها وتأخذ مكانها

 لقبضا انحن نحاول دائم .حظة الهاربةنحن ال نجرجر إال ذكرياتنا عن الل .معالمها ومداها ونقول كلمتنا
 .نحن ال نعيش إال ماضي أيامنا .على اللحظة لنستمرئ وجودنا ولكن اللحظة تفلت دائما وتصبح ماضيا

نظل نلهث وراء اللحظة الحاضرة طول حياتنا حتى يصدمنا جدار الموت ونتفتت ونتالشى ونموت، 
 وللموت ألف قصة ولكنها جميعا منسوجة بخيط واحد.
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مل على ألق النار الصفراء التي مزقت ظلمة الوادي رأيت "بشير" عائدا إلى مكانه خلف الخيمة ليك
جح. طقوس العشاء. تتبعته بمقلتي المظلمة. رأيت دائرة األحجار. تتضح وتخفت وفقا لشدة الضوء المتأر 

سك بشيء خفي من للحظة خطر لي أن الجندي القتيل مدفون هنا.! المكان الذي يموت فيه اإلنسان يتم
 الضحية. يبقي جزء من جالل الموت في موضع الموت. 

سمعت " بشير " ينادي "عمر". ورأيته يمشي قبل أن تخفت أشعة اللهب. رصدت حركته السريعة في 
 الظالم.

أو نخر أحشاءها ، ثقبت رأسها رصاصة، لفرق بين إنسان واقف يتحرك وآخر جثة هامدة باردةا ما
 لك الشيء الذي يجعلنا نهتز و ال نصدق أن فالنا قد مات؟.مرض ما؟. ما هو ذ

نسان عندما يموت يتحول إلى شيء آخر..شجرة .. طحلب..شيء آخر..! يتالشى ذلك الفيض إلا
نظر متعتقل اللحظة ويفنى أثير الماضي ويعود إلى نقطة الصفر..الشيء..! إن  .رادة والعزمالمتقد باإل

صدمة تخرجنا من واقعنا وتردنا بعنف إلى حقيقة  .م على الحقيقةإنسان ميت هو لحظة انكشاف صاد
 رفعت، وما تلك الرعدة التي تسري في أجسامنا عند رؤية شخص ميت إال لحظة خاطفة .عالقتنا بالحياة

نطل  ولهذا نصعق ونخاف ألننا .الحقيقة بصورتها المرعبة هفيها سدل الواقع المعاش من حولنا وبرزت هذ
أل ن الداخل في لحظة تجريد هائلة ننطلق فيها بعيدا عن سالسل الواقع الذي يشغلنا ويمعلى أنفسنا م

 وسنا وتضج به عقولنا..ؤ ر 

 ..!  بال حدود أو معالم ةلحظ

، تدفعه رياح الواقع فينصفق في وجوهنا .هي إطاللة خاطفة من باب موارب ال يلبث أن ينغلق فجأة
رنا وتأس، بمجرد عودتنا من المقبرة ىوننس، اث إلى حياة فارغةويجرفنا تيار األحد، نا الشواغلر وتحاص
ويجعلنا نعيش في خوف مبهم  .ولكن الهاجس القابع في أعماقنا يظل يقلقنا ويقض مضجعنا .أوهامنا

 .لمأيتربص داخلنا كوحش مأسور يت

ية تصدح. "يا عال صوت مذياع "زيدان". وصلتني أنغامه في حزم متماوجة متفاوتة القوة واإليقاع. أغن
حبيبا زرت يوما أيكه ..". توترت أشواق نفسي مع لوحة الليل ودفق الموسيقى الخارجة في هذه الظلمة، 
وبقايا لطخ لهب نار الموقد التي علقت بالصخور الميتة. ِخلت أن بقايا الموت العالقة داخل دائرة األحجار 

ي. حرك هاجسي وفكرتي حول غرابة خطو تتململ تحت الرمال. شعور آخر عميق بالموت تحرك في نفس
ونسمع عن ميت آخر ونصدم مرة الموت. الموت يجعلنا نتضاءل ونكذب. ينفخ فينا غرورنا وننسى. 

 .ثم ننسى من جديد، ونخاف ونرتعد، ويمزقنا من الداخل، وينشب أظفاره، ينتفض داخلنا الوحش .أخرى 
ولكن حتى حين نتوهم الحب وننتشي ونبكي ، ارب الحب لنسكب فيه أشواقنا وخوفنجون .ونبحث عن حل

يقتلنا ذلك الشعور الرابض في . نحن نبكي على أنفسنا المهددة .بحرقة ما نحن في الحقيقة إال كاذبين
 .عن جسر نحاول عن طريقه بعث فيض حياتنا إلى مكان آخر أكثر أمنا .نحن نبحث عن وسيلة .أعماقنا

إن لحظة العشق  .وتصدمنا خيبة األمل، ستمداد وجود آخرالنحاول صهر ذاتنا في مكان آخر خالد 
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. هي ترجمات غامضة لنقوش الخوف المحفورة داخلنا، ودموع الوسادة، المعسولة باألحالم الوردية والشوق 
ولكن الحقيقة المرة تصعقنا تصفعنا على وجوهنا والزمن يضربنا على ظهورنا  .نحن نحب ونعشق ونتزوج

السنين وهي تنزل على أجسادنا.. نحن غرباء  طغرباء بيننا وبين أنفسنا نترقب سيا والمرض يهزمنا ونعود
 .نسان مصدر آالمهإلغربة ا .غرباء عن هذه الصحراء والجبال العتيدة الشامخة األبدية .عن هذا الكون 

ال ترضيه م القلق ال يحكمه قانون و ئإنه دا .نسان وحده المختلفإلولكن ا، الكون كله تركيب فريد متناسق
، ودود األرض تقوده غريزته .والحجر يسقط وتجذبه األرض ،شراع السفينة في البحر تدفعه الرياح .نتيجة
، هذا الوهم جحيم عذابه.نسان فتحركه إرادته ألنه يملك وهم الحرية .. إنه يحس به في أعماق ضميرهإلأما ا

شتراك الناس في سلوك ا .م زمنهمهه ويشاركوهاجس الحياة يقلقه..يعذبه.. ويبحث عن الناس ليقاسمهم رؤا 
معناه أن ثمة هناك حقيقة.. ما هي هذه الحقيقة؟. األفراح، األحزان. شعور الغبطة والتعاسة، والتطلع  ؛ما

كل هذه األشياء  .وما دفنته السنون في تيارها الجارف منذ األزل، واألحالم، إلى معرفة مجاهيل الغيب
يبحث عن لحظة  .تحرقه ويتألم ويحاول الهروب .ا تتوهج مثل جمرتذكي هواجس اإلنسان وتجعله

  .يبحث دون توقف عن اللحظة الخالدة .الطمأنينة المجردة عن المعالم والحدود

في  وتراتيل البحارة، الناس ينشدون عبر مواسمهم المعاشة هذه اللحظة ألنها نادرة. أغاني الحصاد
كل هذه . بات البعيدة، وهمهمة الدراويش وثرثرة العجائزورقص الزنوج في مباطن الغا .عرض البحر

 إطاللة إلى أسفل ومحاولة اكتشاف غربة األشياء والتخلص من .األشياء هي محاولة للسبح في المطلق
نة هروب من الثقل المكاني وخشو  .هي محاوالت للخروج من المكان والزمان .هذا الزمن المكاني الثقيل
 .!يبحث عنها في الموت ينتحر .نا داخل حدودهالواقع الممل الذي يأسر 

  .شنق نفسه بحث عن لحظة خلوده في رحاب الموتحاول " الذي عبدالعزيز"ي جار 

كان لم أستطع رؤية م .كان وجهه مزرقا قليال وكانت عيناه تطرفان بشحوب .زرته مرتين في المستشفى
 قال:. روى لي قصته مع الموت. حزة الحبل

لم أشعر بعدها  .كانت األشياء تبدو أمامي مظلمة .ت فجأة بالحبل يذبحنيبعد أن قفزت وشعر  -
وبعدها تالشي الظالم دفعة واحدة وظهرت أمامي صحراء  .أدركت بشعور الميت أنني شيء آخر .بجسدي

يد ثم برز فجأة من بع .ال شيء غير التالل الصفراء وسيوف الرمل المتقاطعة والصمت .ممتدة بال حدود
كانت أمواجه ترتمي في قسوة وبال صوت على أطراف مقبرة هائلة كان أصحابها  .المياه بحر رمادي

 وانسدلت أمامي حجب .كان منظرهم بأكفانهم البيضاء مخيفا .يتجمعون خارج لحودهم يرقبونني صامتين
 ورأيت في نهايته ما يشبه ضوء شمعة تتقد .ووجدت نفسي في نفق طويل معتم مخيف .الظالم مرة أخرى 

وشعرت على نحو صاعق بأن قراري بقتل نفسي كان جهال راعبا ألن جسدي  .في سكون وحقد مشؤوم
 .!المخنوق بالحبل لم يكن أنا

لذي يقع افي الشارع الخلفي يملك بيتا  .كان دائم الهذر والضحك .لم يكن "عبدالعزيز" بائسافي الواقع 
ي م من محاولته االنتحار في الورشة، وطلب منيقيم فيه مع والدته وزوجته. جاءني قبل أيا فيه بيتي

 إصالح عطل ما. انحنيت على سيارته العتيقة. مألت أنفي رائحة الزمن المحترق في محركها. 
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 رفعت رأسي مبتسما:

 سيارتك بحاجة إلى الحرق ال إلى اإلصالح .. متى عدت؟ -

 يقة:قال لي يروي قصته وهو يشعل سيجارته وقد أسند ظهره إلى سيارته العت

ن ألقد وصلت البارحة من العاصمة. وال أخفي عليك إنها كانت رحلة مثيرة ومتعبة. ولكنك تعلم  -
ما ما من شيء في هذه الحياة يأتي سهال أبدا إال ألولئك الذين يولدون وفي أفواههم مالعق من ذهب ك

 يقال.

 لكالم ولكنه استطرد:ولم تخف عن مالحظتي نبرة الحزن والقلق التي تغلف صوته. وقفت. وهممت با

اتنا إن اآلالم العظيمة في هذه الحياة هي جزء من قدر قادر كتب علينا أن نعيشه كجزء من واقع حي -
 فوق هذه األرض.

يهة، وسرح ببصره قليال ناحية الزحام. ثم عاود إشعال سيجارته التي انطفأت وانبعثت منها رائحة كر 
 وأردف:

م لتحت نظر السماء ال تجد لها تفسيرا سوى أن هذا اإلنسان صدقني أن ثمة ضروبا من الشقاء تقع  -
 يخلق ليكون سعيدا أبدا.

 وأضاف في شطحة عجيبة:

ه لعندما ترى عزيزا لديك ينهشه المرض وقد أصبحت عيناه عميقتين. عندما تراه يتألم و ال تملك  -
إليمان يجوب أعماقك نفعا. صدقني إن هللا يصبح حينئذ في نظرك ربا غامضا. ولن تجد صدى كبيرا ل

  المظلمة.

 وغشيت وجهه سحابة داكنة من الحزن. وأصبح صوته أشد خفوتا وهو ينظر بعينين ثابتتين إلى دخان
 سيجارته المتصاعد. قلت له متداركا:

 أستغفر هللا . إن اإلنسان ال يجب أن يكو..... -

 ولكنه أردف بنفس نبرة الخفوت وكأنه لم يسمعني:

المشهور في عيادته أن الوضع خطير جدا. وأن األمل في الشفاء قد يكون  عندما أعلن الطبيب -
 معدوما. ما فتئت أعلل نفسي بأن ذلك الجزء الخفي من القدر الراحم لن يتخلى عني.

رأيت وامتص نفسا عميقا من سيجارته العفنة ونفث دخانها في الهواء. والتصقت بوجهه ابتسامة ميتة ف
 واد. وأكمل في أسى:أسنانه صفراء قد عالها س

كان الطبيب المشهور قد أكل راتبي لعدة شهور، وكانت عيادته الخاصة نادرا ما ترى ال تعج  -
بالمريدين. وكان االنتظار الطويل هو بعض الثمن.أذكر مرة أنني ظللت قابعا خلف مقود سيارتي منتظرا 

األحجار أمام العيادة قد أسندوا  دوري يوما كامال. كان الوقت شتاء، وكان الناس الذين اقتعدوا بعض
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ظهورهم للجدار البارد، وأحكموا معاطفهم ألن البرد كان الذعا. وكانوا يرتعدون. وال أذيع سرا إذا قلت لك 
أن صبري الجميل ساعتها قد نفد تماما. مهما يكن من أمر، عندما قررت السفر بسيارتي هذه  لم يكن في 

عور باالنقباض يجتاحني، رغم أن يقينا معينا زرع في نفسي للقيام وسعي أن أشعر بارتياح كبير، وظل ش
 بهذه الرحلة كما قلت لك.

 كنت قد افتقدته أليام. مررت على دكانه في طريق عودتي من الجامعة عدة مرات، ولكن في كل مرة
ن معتصرة كنت أجده مغلقا. فقط بقايا عظام، وبقع رطبة قديمة على الرصيف المترب صنعتها السوائل الم
لى إذهب  اللحوم، وتلك الرائحة المنبعثة من دكاكين الجزارة كانت في المكان. سألت عنه جاره فقال لي إنه

ته. المستشفي الكبير في العاصمة مع والده المريض. الواقع أنني كنت كاذبا عندما سألته عن موعد عود
كانت  ائلته الكبيرة لتقديم واجب العزاء.ولم أكلف نفسي حتى عناء السفر إلى القرية التي تقيم فيها ع

 عالقتي به التي صنعتها المدينة تريحني على نحو ما؛ من الخوض في مثل هذه المجامالت التي أراها
 نوعا من هدر الوقت، وال تشكل أي قيمة حقيقية في شبكة الحياة الصاخبة في المدن. 

ثا عن إنه ترك القرية وجاء إلى المدينة باح . قال لي يوما "عبدالعزيز"في زحام هذه الحياة عرفت  
نه يشعر بنفسه أكثر في الزحام. اشترى بيتا خلف شارعي وأقام فيه مع والديه. تزوج من  شيء مفقود، وا 
بعد نساء كثر، ولكنه لم يستطع بذر شيء في أعماق أيا منهن. سارت خطاه في الواقع الجديد المزدحم، و 

 في أحد أطراف المدينة. أيام كان يملك دكانا للجزارة 

لود كنت كثيرا ما أراه يدندن وهو مغمور بالدم ويداه تلمعان بنصل حاد تعمالن في براعة في سلخ ج
داء السو  الشياه التي يذبحها. كان طيبا. وكان فيلسوفا مهذارا. وفي أحيان كثيرة كنت أراه مقززا بأسنانه

طتني به. ولكن رغم سذاجته واشمئزازي من آرائه وثرثرته التي ال تنقطع. عالقة مبهمة المالمح رب
فاق المغموسة في األحادية والعناء؛ كنت أشعر في عمق ارتباطي به أنه يريحني على وجه ما. في تلك اآل
لي التي يصنعها في أحاديثه عن االنقطاع الواقعي الذي يصنعه الموت؛ كنت أجد أشياء كثيرة ترضي ميو 

 لمنهكة في الحياة. كان يردد دائما أن هناك نصفا ميتا في كل كائن الوأفكاري وحكمي على مسيرتي ا
 يمكن أن نراه إال ينبثق طيف الموت من عيون الكائنات.

 

 قال لي ذات يوم وهو ينتزع أحشاء شاة ذبحها منذ قليل: 

 صدقني حتى اإلنسان يحمل في أعماقه هذا النصف. ألم تر يوما تلك النظرة الرمادية الجامدة -
 رقاب ي تلتمع على أحد قضى َنْحَبه.؟، أنا أشاهد تلك النظرات كل يوم. ما إن يأكل نصل السكين لحمالت

عة اللم الشياه الطري، ويتكوم اللحم على الجانبين، وتخرخر العروق الساخنة بالدم، حتى تلتقي عيني بتلك
 في العيون الجامدة الرمادية.

مأل المكان. وضجيج يأتي من الشارع وأصوات أحاديث كانت رائحة الدم، والحيوانات المسلوخة ت 
 عن إعمال يديه في األحشاء. التفت إلي وقال: "عبدالعزيز"العابرين. توقف 
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 الحياة يا صديقي مثل الموت تماما ، كالهما من يجعلنا نسير. نصفك الميت واآلخر الحي هما -
 علم ذلك، هئ ..هئ.. هئ .قدماك اللتان تحمالنك في هذه الحياة. إنك ال تصدقني. أنا أ 

ته، واقفا أمام ورشتي تفوح منه رائحة التبغ والدماء. توقفت عن فحصي محرك سيار  "عبدالعزيز"كان 
 ووقفت أنا اآلخر أستمع. قال يكمل قصته:

في طريق الرحلة.. كانت سيارتي العتيقة تجر نفسها على اإلسفلت في عسر. وكان صوت محركها  -
بر فيه عبر صفير الهواء الذي يضرب النافذة، في حين شرع أبي  المريض يحدق عيأتيني عاليا ال نظام 

وداء النافذة بعينين باهتتين محفورة وسط تجاعيد محزنة حفرها المرض واليأس، وصبغهما الوهن بحلقات س
 مخيفة..

 يهذر: "عبدالعزيز"ظللت واقفا فيما 

لت قي يكسو الوجوه لحظة قدوم الموت كما كان وجه أبي ساكنا سكونا مرعبا. إنه ذلك السكون الذ -
 لوحيدالك، وأنا أصارع الزمن وسيارتي ال تستجيب. لقد كنت محزونا جدا. وربما نادما أيضا. ولكن الشيء 

 الذي أخذ يغزو أعماقي، وشعرت به يتحرك داخلي، هو أن هللا يرانا اآلن.

 أشعل سيجارة ثانية، وقال:

لب صحراء تتالعب عليها ألسنة متموجة من السراب كانت على الشريط األسود الملتوي في ق -
ي انعكاسات األشعة أمامي على اإلسفلت وانتشار أضواء النهار يؤذيان عيني على نحو مؤلم، وصفع رأس
اف دوار عنيف مع طول الرحلة. أشياء ثقيلة تتفجر داخله، وخيل إليَّ  أن صورا مشوشة تتجمع على أطر 

طويالن على امتداد الطريق المجهول من الجانبين. أكياس قمامة اندلقت  عيني المرهقتين. طابوران
 أحشاؤها. وأكوام عفنة من القاذورات. وجثث حيوانات ربما كانت خرافا، بعضها منفوخ وبعضها تساقط
لحمها في كتل مزرقة تظهر قسوة وبشاعة الموت. وزادت وطأة الدوار. وكان ضجيج المحرك، وصفقات 

نافذة يطرقان سمعي في جنون، وتداخلت األصوات في رأسي على نحو مرعب. وتحول الهواء على ال
ئ الخليط إلى هدير بحر، وال أدري لماذا كنت أدرك بطريقة غامضة أنني أقود سيارتي على طريق الشاط
أبي  الذي يربط شرق المدينة بغربها. واستشعرت غريزة الخطر تتحرك داخلي. وأوقفت السيارة. ونظرت إلى

 بجواري فوجدته قد أخلد للنوم.

 مذهال. أكمل قصته:   "عبدالعزيز"كان  

 كانت عيناي تدمعان بفعل األضواء المنعكسة وصعود النهار في السماء. ولعنت الدوار الذي جعل -
ا. صورا تعسة تتجمع في ذاكرتي على هذا النحو. أكملت طريقي. وفي طريق العودة كان الليل صامتا قذر 

جوم كثيرة تطل على الكون، وتترقرق مثل دموع ساخنة بال نحيب. صوت محرك سيارتي وكانت هناك ن
 ل معيالعجوز الرتيب، واصطفاقات الهواء فوق النافذة، والهدير، لم يكن من شيء يكسر هذا الواقع الراح

 في سيارتي سوى خبطات وانزياحات التابوت الخشبي الذي يرقد فيه أبي الميت.
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لون قليال وهو ينظر إلى الشمس الغاربة. وكان هناك سرب م "عبدالعزيز"مع. سكت كنت مبهورا بما أس
 من فتيات مهدالت الشعور قد عبر الرصيف أمام الورشة وقد علت ثرثرتهن، كانت إحداهن شقراء ترتدي
ع مبنطاال ضيقا من الجينز تتألق جدائلها تحت انكسار الغروب مثل سنابل القمح. وكان صدرها يترجرج 

 شيتها األنيقة فحدست أنها ال تلبس حمَّاال. كانت قوية تنبض بالحياة. مثل تفاحة حمراء.م

 كم تبدو األمور مقلوبة .! كم تبدو محزنة.!

 قصته، والتفت مذعورا إلى سيارته وذهب مسرعا بعد أن ألقى عقب "عبدالعزيز"بهذه الجملة أنهى 
 سيجارته الثالثة وهو يقول:

 ستالمها ..سوف أحضر في الغد ال -

لك. تركني بجانب سيارته العتيقة أقف جامدا أفكر وأفكر. وخرجت من جمودي وأنا ال أكف عن ترديد ذ
 كم تبدو األمور مقلوبة..كم تبدو محزنة..!

وداهمني ضيق بائس وأنا أسترجع ذكرياتي عن النصف الميت في أعماقي وفي أغوار الحياة حولي، 
م ى هبط الليل. كنت يائسا. أقفلت الورشة وعدت إلى البيت. لم أكل. لم يمض وقت طويل حت"بتول"وفي 

م ي، ولإال قليال. وعندما رحت أنضو عني ثيابي استعدادا للنوم ما فتئ ذلك الضيق الغامض يهاجمن "بتول"
حدث يشأ أن يفارقني. وما إن تمددت على الفراش حتى بدأت أتقلب دون أن أجد إلى النوم سبيال. وكما ي

ذة ثناء األرق يتجسم كل شيء إلى حد المبالغة. وأحسست برياح عنيفة تتقاذفني. قمت إلى النافعادة أ
وحدقت إلى السماء. كانت عاطلة عن النجوم. فقط الصمت والظالم يضربان األطناب في األرض. صوت 

ذا ن غور همطارق الميناء في النهار تركت هوة عميقة من الصمت في الليل. واختناق صوت المدينة زاد م
يشنق  "عبدالعزيز"السكون عتوا وانحدارا. رجعت إلى فراشي. وعندما نمت رأيت طريق الشاطئ. ورأيت 

نفسه، ثم ينزل من فوق المشنقة، ويلف الحبل حول رقبتي وأنا أصرخ بال صوت. ركضت عبر الظالم 
كام عاج دفن بعضها تحت ر عبدالعزيز " يالحقني. ثم رأيت جثثا كثيرة لنساء نبتت لهن أصواف ورؤوس ن"و

زرق بغيض من النفايات وأكياس القمامة المتخمرة. كانت بطونهن مبقورة، وكانت ُنَتف الصوف واللحم األ
اء. المتساقط وكتل الدود الزاحف ورائحة الموت تغطي المكان. ورياح سوداء عنيفة تهب من ناحية الصحر 

جة اللز  ت العتيقة. ومن أعماق الظالم الكثيف والرائحةورأيت الطبيب المشهور يذبح صفا طويال من السيارا
ان ودماء السيارات رأيت الشقراء قد أخذت وجه "بتول" كانت جميلة وكان هناك بقعتان عميقتان رماديت

 تومضان في عينيها الدامعتين.

ي موت فالبعد أيام أخبرني أحد جيراني بأن "عبدالعزيز" حاول شنق نفسه، وأنه اآلن يرقد بين الحياة و 
 المستشفى.

 القمة راودني هذا الحلم مرتين وأنا أنام بين الجنود في عنابر المعسكر. وفي هذا الظالم، وفوق هذه
نه إالصور. ب، ها أنا أشاهده كأنني أتابع شريطا مضيئا يبرق  "عبدالعزيز"النائية، البعيدة عن "بتول" وعن  

 ..! . فهمي للحياة. أو إنها نفسي بأطوارها. ال أدري 
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مضى الليل وخفت األصوات في الوادي. أحضر لي "بشير" العشاء. لم تمتد إليه يدي. فقط جلست 
 أدخن وأفكر. رؤية "بشير" زادت من حدة غوصي في أمواج ذاكرتي. رابط ما كنت أراه واضحا على صفحة

ير" م يطل مكوث "بش. ل "عبدالعزيز"وجهه المختفية في طيات هذا الليل وهذه الصحراء يربط بينه وبين 
نا همعي. نزل إلى الوادي وتركني أدخن سجائري وأحاول دفع نفسي في تيار جديد يساير حياتي المرسومة 

 في هذه البيد المظلمة. 

في األسفل خنعت الخيمة بساكنيها تحت جثوم الليل. الليل الغاشم يطبق على نفسي وعلى الوادي 
 لحياةولكن ربما تكون ا ة ميتة تضم الجنود والحقائب والبنادق.وعلى الحياة. كان كل شيء ساكنا. الخيم

له دائرة العدم والمحو التام حيث ال شيء سوى اإل .في الليل أقرب إلى أصلها المجهول الذي قدمت منه
هكذا كان يقول "زيدان" حيث ال مكان وحيث ال زمان وحيث منطقة األسر المطلق وسجن  .العظيم وحده

 .حياة خرجت من هذا السجن لتقع وراء قضبان أخرى من نوع آخر، هو أسر الوجود نفسهولكن ال .الوجود
 .يرةها الكثوفريسة أغاللها وسجون، وهو يمشي وحده في هذا التيه الكبير أسير الحياة نفسها، واإلنسان بدوره

إلى دائرة تذكرت ما قاله "عبدالعزيز" حول تجربته مع الموت. ونظرت  وأول سجن يحيط به هو جسده.
 إناألحجار المحجوبة عني في أكداس الظالم وهذه الوحدة الليلية. هبت ريح خفيفة. نظرت إلى نفسي. 

أطل من مكان آخر أرى منه  .أنا شيء آخر يختفي داخله .هذا الشيء الذي يمشي على رجلين ليس أنا
حية  تبقى األنا شاخصة كاملةوعندما تقطع يدي أو تبتر رجلي أظل أنا كما أنا،  .جسدي وأجساد اآلخرين

إذن ما الذي قطعوه؟. لحم؟. لغز محير.!  .وقد أتبرع بجزء من جسدي ولكن أبقى أيضا أنا .نابضة
لتي اوعيون حبيبته ، والعاشق الولهان في ثورته ال يرى جسد محبوبته وهو عندما يصف النهد الذي يسحره

ألن ذلك  .يقة في حالة قصور ذاتي وعجز تامتصيبه بالخبل بكلمات محدودة فارغة إنما هو في الحق
 . أنا هكذا كنت أرى "بتول". وربما كانالفيض المتواري خلف جسدها أكبر من أن يوصف بعبارة حمقاء

هذا هو سبب معاناتي وألمي عندما التحم جسدانا تحت الغطاء. كان فيضها هو الذي يأسرني، ويلف 
يد أن هذا النهد البض ال يز  يدرك تماما في قاع نفسأ كنتالخيوط حول خطاي لتنجرف إلى داخل نفسها. 
اعة وأن عينها التي كغابة نخيل س .أو قد تتجعد بعد حين، عن كونه قطعة لحم قد تستأصل وتسقط وتتعفن

نه يقة ألالوسيلة ليالمس الحق ئخطي . اإلنسان دائماالسحر عبارة عن كرة لزجة مليئة بالسوائل وعروق الدم
لموت إن الجسد يهرم ويشيخ ويموت. ولكن ا .تحديد الجهة، وأنه يتكلم بلغة سجين لسجان ئطخيفي الواقع 

بدأ ألن قصتي ال تنتهي بموتي كما ال ت .صاعقا إلى دائرة العدم األولى اليس ارتداد .ليس عدما أيضا
 فسه فيبقىأما هو ن، إنما في الحقيقة نواري جسده تحت التراب، نحن عندما ندفن شخصا مات .بوالدتي

ل وللسبب ذاته نظ، ونحن ندرك ذلك تماما، في ركن مجهول ال نعرفه، على هيئة ما، قابعا في مكان ما
 وربما نلعنه..عجيب..! إذن من الذي مات؟. الميت نفسه؟.، ونترحم عليه، له ندعو

 ركزت مقلتيَّ في الظالم. حاولت رؤية دائرة األحجار.

وهذه  .وبأنه موجود في زاوية خفية من زوايا هذا الوجود الكبير، متإن شعورنا يخبرنا بأن الميت لم ي
وهذا الهاجس يؤرقنا ، الحقيقة مزروعة في أعماقنا دون أن نحس بها ونحن نرسف داخل عباءاتنا اللحمية
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يحد من إرادتنا. داخل أجسادنا المتحركة طاقات هائلة تظل تنفجر  .إن الجسد يتعبنا .عبر مواسمنا المعاشة
، ولحظات االنخراط الحار في البكاء والنشيح .ونحن نسير ونركض في مسيرة حياتنا، لنا كاأللغامحو 

ولحظات الغضب وجنون العشق ما هي إال ألغام صغيرة مؤقتة يفجرها حنين اإلنسان نفسه  إلى منطقة 
لينطلق منها عن ثغرة خالل األسوار المضروبة  .هو بحث أعمى في الظالم عن سبيل .التجريد واإلطالق

ولهذا ال يمكن أن يكون اإلنسان كائنا عاديا تسري عليه قوانين الكون ألنه غريب  .إلى عرصات المطلق
  .هو فوقه تماما .تماما عن هذا النسيج
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 لدوح
     

 قضيت ليلتي األولى فوق الجبل وبعدها سارت األيام سيرا مكدودا آخر.     

 أعماق ذمة قليلة يحتجزنا واد قفر تهاجمه رمال عاتية إذا هبت رياح "القبلي" القادمة منكنا شر     
 حرها الصحراء المتقدة، وتلسعه الشمس باللهب على امتداد النهار. وفي الليل تظل الرمال والصخور تنفث

ح الهائمة الكامن في صمت، وينسدل رداء راعب من الذهول والسكون والخوف. صمت شبيه بتلك األروا
 ش.لمتوحالتي تحوم على المقابر في الليل. ما عسانا نفعل إذا هاجمتنا الفلول الهاربة وحاصرنا الخالء ا

 " بداية اختفاء جزء من قرصجمعةلجلب الحطب. عندما يلحظ " "بشير"" وجمعةخرجت مرتين مع "    
ب لة لجللثامه ثم يقترح الذهاب في جو الشمس وراء القمم البعيدة يأخذ لفة الحبل ويمتشق بندقيته، ويحكم 

لى إعلى أن أرافقهم في الجولة، وقال لي أن الخروج  "بشير"الحطب. في المرة األولى ذهبت معه، وأصر 
الصحراء ساعة األصيل يطلق النفس من قيود كثيرة. خرجت معهم ورأيت الوادي. تجولت بين جذوعه 

 مواضع أقدامي فوق تربته الذي تشبه رمل البحر.  المائتة، واألغصان المهشمة المتناثرة، ورأيت

كان علينا قبل أن نصل وادي الحطب أن نسير في عنق الوادي الملتوي من موقع الخيمة إلى     
 مكان انفتاحه على الفضاء الواسع المنبسط، ثم التوغل عبر هذه المساحة حوالي نصف ميل في مواجهة

كين مجموعتين متفاوتتي القمم واللون، ثم االنحراف يسارا تار  سلسلة الجبال المنقسمة على نفسها إلى
ف المجموعة الجبلية التي ينتصب الجبل األملس في منتصفها تقريبا تشاهد بشيء من التشويش على أطرا

ا ل فيهأعيننا، ثم نكمل السير فوق الحصباء المخلوطة بالرمل لنرتقي هضبتين ترابيتين بلون الكحل تتغلغ
تي بارزة أحيانا، ثم نقطع واديين رمليين متتبعين في سيرنا كله آثار عجالت العربات الصخور كبيرة 

 رسمت عبر سيرها الطويل الممل من القاعدة إلى هذه األعماق خطين توغال عبر تصنيفات المكان توغالً 
 موحشا غريبا. 

راته ذالسفلية، ونتحسس  نتبع الخطين ونالحظ التصاق الغبار المسحوق بأحذيتنا وأطراف بناطيلنا    
 بأصابعنا، تتجمع ذرات الرمل في تكتالت يابسة داخل أنوفنا مع إيقاع السير. 

عندما نستمر في ارتقاء السفح الرملي األخير الذي يفصلنا عن حشود األشجار الميتة تظهر سيول     
ع صعودنا بطيئا متشابكا األشجار الجاثمة من بعيد ممتدة على نحو غير مفهوم. يتضح المشهد متناسبا م

في خلطة عجيبة. كانت أعراف األشجار العارية الرمادية تظهر مثل قرون أيائل هائلة دفنت رؤوسها 
وأجسادها في األرض، ولم يبق منها سوى تشكيالت من القرون األسطورية المتداخلة، تعطي المشهد العام 

وهة الترابية لونا غريبا من اإلغراق الجزع في سبر المتقارب نحونا في سيرنا الصاعد الهابط وأشكالنا المم
سير الحياة في الصحراء. كان الوادي عريضا جدا يشق الصحراء في خط مستقيم، ثم يلتوي في منعطفات 
ضعيفة االنحناء ليخترق بعد مسافة بعيدة سلسلة عالية من الجبال، صانعا ممرا كبيرا تراه العين مغلقا 
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ة الصاعدة من األرض المفروشة كلها على امتداد الوادي بتراب تراصت حباته في بتكتالت الجذوع المتقارب
 شكل حصى أحمر ورمادي أعطى لونا قرمزيا ساحرا مؤلما.

ربة نا العببدا هذا الحشد من األشجار الميتة حدثا غريبا فريدا يعوزه اليقين والوضوح منذ أن عبرت     
راب ي التلى وادينا األجرد. الجذوع اليابسة السميكة وانغرازها فالمسافة الطويلة من القاعدة العسكرية إ

زمن القرمزي العجيب على هذا النحو أعطاني تفسيرا أوليا بفكرة التوغل في الزمن الغابر، ومالحقة ال
الحاضر الميت، والواقع الحقيقي الفاني تحت تقلبات مجهولة صميمية تشهدها الصحراء كل يوم، رغم 

 لمكاناالمتيقن الصارم الذي تلوح به في وجوه العابرين.     األشجار وهي تنتصب في هذا  المظهر الجامد
 لحظة الموحش من العالم أعطت إحساسا مرعبا بفكرة تزامن الحياة والموت، وبروزهما إلى الواقع الحي في

بتت ها نة مرعبة. كأنواحدة. التصاق غير مفهوم للحياة والموت. بدا مشهد األشجار الخرافية موحيا لي بفكر 
 في يوم واحد وتطاولت أعرافها في الفضاء في غفلة من الزمن، ثم ماتت دفعة واحدة في يقظة الزمان
 المفيق. سحب الزمن الرحيق من أغصانها الخضراء اليانعة، وجذوعها الكبيرة الصلبة التي سمكت عبر

ا وهي تمارس في فضاء كينونتها قرون في خفقة بصر. ربما لم يكن نهر الزمن يتمدد ويجري حوله
الخاصة رحلة الصعود الشجري والنمو. في لحظة التوقف الساكن لتدافع الزمن في عروق الحياة يكون 
لميالد األحداث ونموها نمط آخر غريب، كذلك النمط الذي شعرت به أثناء تقلب سيارتي. نمط تأخذ 

 فاهيمفكر، والتأمل المقاس على دنيا القيم والماألحداث مجرى آخر، وتفضي إلى نتائج، تظل عبئا على ال
ي. المألوفة، وتصبح األحكام على األشياء ومحاولة إقرار حقائقها في العقول ضربا من العبث الالمجد

ة مسير  ينسحق المكان في لحظة الوقوف النادرة لتدفق تيار الزمن، وتنفتح غيابات أخرى بعيدة القرار على
ق اجزا عن السير، ويصبح مثل خنفساء مشقوقة الظهر سحقتها قدم، تحاول تسلالحياة، ويصير اإلنسان ع

ي جدار هائل أملس ليس له نهاية. يتوقف الزمن الجاري في صميم األشياء، وتستمر األشياء الغافية ف
 لحظة كهفها تنمو. تتباعد السنون. تركض بعيدا عن المكان المتمدد في وقفة الزمن، ثم تفنى. تتالشي في

ظة. ئلة خاطفة بمجرد عودة سيل الزمن إلى الهدير. تموت. تتكاثف القرون والسنون كلها في هذه اللحها
 تنهرس، وتخر األشياء صريعة السطو المفاجئ لمطرقة الزمن، وتهوي في ظلمة العدم .

ي ش فماتت األشجار العريقة، ولكن متاهة األغصان الجافة ظلت تتغلغل في امتداد المكان المتوح    
تحدي أسطوري لتهب حياة أخرى لكائنات تعيش غربة الزمن والمكان معا، نحن والعقارب، واألفاعي، 

ت كائناوخنافس البر، واألبراص الصحراوية، والفئران البيضاء الناقلة للطاعون، وربما أنواع أخرى من ال
 يضمها هذا الواقع الوجودي غير المبرر.

واف حي في ارتماءته الخرافية وسط الصحراء قد ينتهي بحافة من كان من العسير التصور أن الواد    
اد األرض. كانت رؤيته تجعل المرء يحس إحساسا مضطربا بأنه يتمدد ويتباعد في رميته في دنيا االمتد

 والتغلغل حتى يغرق في مغارة العدم من الجانب اآلخر من الكون.

وارتقينا الكثيب الذي يطل على وادي األشجار  . قطعنا المسافة"بشير"" وجمعةكنت أمشي وراء "    
الميتة. لم أكن أحمل بندقيتي وكان رأسي عاريا. منذ أيام رميت قبعتي الكبيرة داخل حقيبتي، أو في ركن 
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" أيضا ترك اعتمار قبعته ذات الحزام الداكن واعتم. استبدل قبعته  جمعةالخيمة ولم أرها بعد ذلك.  "
األصفر الباهت. يلفها في طبقات حول رأسه، ويرخي طرفا طويال منها ينزل بعمامة طويلة من القماش 

فوق ظهره كلطخة طويلة تذبذب وتصطفق حين تهب الريح دائما بعد أن تحجب سالسل الجبال البعيدة 
 شمس النهار.  

م هبطنا الوادي وتغيَّر وقع خطانا على األرض. كان من المحتم أن نقطع الحطب ونجمعه في حز     
 نربطها بالحبال، ثم نعود بها فوق أكتافنا إلى حيث خيمتنا قبل هبوط الظالم. 

فاء كان الخوف من التيه في الصحراء في الليل هو الهاجس من حتمية رجوعنا إلى المقر قبل اخت    
ر دفق الشمس من وراء الجبال. لم يكن باإلمكان تتبع خطوط عجالت العربات في الظالم. كانت آثار سي

 عجالت تتداخل وتتفرع في مناطق عديدة من الوادي حيث يأتي الكثير من الجند من المواقع األخرى ال
" مسرعا. أثار في هبوطه الراكض زوبعة من الغبار، ورفرف ذيل جمعةالمرابطة لقطع الحطب. سبقنا "

غصان عمامته خلف ظهره. استمر اندفاعه حتى توغل خطوات فوق أرض الوادي. سمعت صوت تهشم األ
 ونزلُت بعدهما. شممت رائحة األشجار. كانت رائحة ليست رطبة. "بشير "المطروحة على األرض. تبعه 

إنها تلك الرائحة التي تذكرك بالقش الجاف. القش الجاف الذي تحمله عربات الحمير المجرورة ذات 
 ة.ونها في سوق القريالعجلتين الذي يحمله الفالحون في قرية طفولتي البعيد، ويربطونه في حزم ليبع

 في فترات غياب أبي في الصحراء كنت أهرب إلى السوق مع أخي رغم تحذيرات أمي. نتبع حميرا    
من  يقودها الفالحون. نتشعلق في العربات المليئة بالقش، وحزم الخضروات، وصناديق الفواكه المصنوعة

بين بين دروب الحقول المحفوفة من الجانجريد النخيل اليابس، وأكداس البطيخ والشمام. تسير العربات 
سوق. بشجر الرمان وفسائل النخيل. نركض. نعابث الفالحين الطيبين. ينهروننا، ولكننا نتبعهم وندخل ال

ندخل الزحام. نجد أطفاال آخرين يتجولون بال أحذية، ويركضون. صياح وفوضى غريبة. صفوف أكواخ 
لنخيل اليابس تتراص بداخلها أكداس الخضروات وصناديق طويلة مبعثرة مصنوعة من الخشب، أو سعف ا

الفاكهة. طماطم، بصل، بطاطا، جزر، خس، فجل، عنب أخضر وأسود، خوخ، مشمش وتفاح بلدي. 
وشيوخ يفرشون على األرض مفارش من الحصير مغطاة ببضائع أخرى. مناديل وسجاجيد صالة وعلب 

قة، وقبعات بيضاء مصنوعة من القماش الصيني، زيت، وعلب سجائر ملونة، وعلب ثقاب، وشفرات حال
وساعات وسيور جلدية. وعجائز من قرية أخرى ُحفرت في ذقونهن وجباههن أوشام عريضة غريبة، 
يفترشن األرض، يبعن أنواعا عديدة من البخور واللبان، وحناء مسحوقة، وزجاجات عطور طويلة بها 

 عن أيضا أقمشة ومالبس. سدادات فلين، وعقود خزر مختلفة األلوان. ويب

لقش انتخلل الزحام ورائحة القش الجاف تمأل خياشيمنا. نذهب حيث يبيعون الخراف والماعز وحزم     
ة الجاف. تتجمع الخراف والماعز في دوائر من األسالك. أسالك شبيهة جدا باألسالك التي تفصل الخيم

س ل يتحسس ظهر شاة. ويستمر الزحام، ونتعاكعن حقل األلغام. تثغو األغنام ويصيح الماعز، ويأتي رج
لقش مع أطفال آخرين يدخنون. يضربوننا. نهرب منهم. ونرجع إلى القرية سالكين نفس الطريق الفائحة با

 وآثار عجالت عربات الحمير على األرض الرطبة. 
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مرة حين من التصريح أكثر من  "جمعة"آثار العجالت المرسومة فوق أرض وادي الحطب لم تمنع     
يدور الحديث عن الخوف من الضياع في الصحراء بأن الرجوع إلى معسكرنا سهل؛ وأنه يحفظ سبيل 

ن مذات مساء أمام الخيمة قرب دائرة األحجار، بأن  "زيدان"الرجعة عن ظهر قلب. بل إنه قال مخاطبا 
ن في أعماق يخاف الضياع ومعه بندقيته المحشوة بالرصاص، هو شخص جبان بال شك، حتى لو كا

 الصحراء. 

ه ورفع عيني جمعةممددا على جنبه، ومرفقه مغروز في األرض. أمال رأسه ناحية  "زيدان"كان         
 فيما يده األخرى تكمش حفنة من الرمل وتفرغها، وقال:

 إنك تتظاهر بالشجاعة .! -

 " حانقا :جمعةرد "    

 ذي أعيشه. وواقعي اآلن هو أنني أجوبأنا ال أتظاهر بالشجاعة. أنا إنسان أؤمن بالواقع ال -
صحراء قاحلة معبأة باأللغام جئتها مكرها. أحمل بندقية، وقد أتعرض غدا أو بعد غد لخوض حرب قد 

 أموت فيها. هل فهمت؟ وهذا الواقع يحتم علي أن أكون جنديا حقيقيا.

 في هدوء مريب ويده ال تزال تكمش الرمل وتفرغه: "زيدان"وقال  جمعةنهض 

 ماذا غضبت كل هذا الغضب؟ ول -

 أنا ال أحب هذا النوع من المناقشة. أنا أفوقك شجاعة وأقدر منك على فهم الحرب. -

 استمر "زيدان" بلهجته الغامضة:    

هل تعتقد أن كونك جنديا يحمل بندقية محشوة بالرصاص يجعل منك كائنا قادرا على فهم لغز  -
 القدر..؟ 

 رام "زيدان". استمر يجادل واقفا حول شجاعته. كسر عودين منبدا لي أن "جمعة" لم يفهم مُ     
ن" الحطب اليابس وهو يقول إنه مستعد لتحدي الصحراء، وتنفيذ مهمته كجندي عرك السالح. قاطعه "زيدا

 وهو يسلط بصره على هرم الرمل الصغير الذي صنعه.

موت هي مسألة حظ فقط اسمع .. ال يهم إذا تدرب الجندي أو ال. مسألة تعرضه للقتل أو ال -
يخطط لها القدر. إذا كنت في الوقت غير المناسب والمكان غير المناسب فستموت. هل فهمت .؟ ولكن 

 قبل أن تكون جنديا يجب أن تكون إنسانا..!

" ثائرا بخطوات غاضبة، وارتقى الجبل من المسرب خلف الخيمة. في اليوم التالي جمعةمضى "    
 ة" ذهب وحده لوادي الحطب .أخبرني "بشير" أن "جمع

تتبعت آثار العجالت على األرض. كانت هناك آثار كثيرة لخنافس الصحراء، أو هي آثار الفئران. 
تركنا "جمعة" ومضى يقطع األغصان اليابسة. يطلق النار على الجذوع. ويربطها في حزمتين. مشيت مع 
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فوق جذع مرتٍم على األرض تظلله خطوط  "بشير". قطعنا مسافة بين ظلل األغصان اليابسة، ثم جلسنا
ظل متداخلة ترميها أغصان شجرة واقفة ميتة متشابكة األعراف. غاب "جمعة" في متاهة األشجار، وظل 
صوت رصاصه يصلنا متقطعا. كان "بشير" منشرح الصدر. اشتكيت له من ألم في رجلي المصفحة 

ي بالنساء. ضحك فرأيت أسنانه السوداء كما رأيتها بالحديد. قال لي ساخرا بأن األلم راجع إلى قلة خبرت
على إسفلت القاعدة قبل صعودنا إلى الطائرة. فكرت أنه شخص آخر. بدت لي مالمحه أكثر صالبة وأشد 
هوال. كان الوادي صامتا. وصمت "بشير" أيضا. حدست أنه يفكر بأمر ما. حاولت سؤاله. النت تقاسيم 

متوجس من ناحية أمه. حدثني كثيرا عن أمه وعن مدينته. كنت استمع  وجهه واعتراه ذهول. قال لي إنه
إليه وصورة أمي المعلقة على حائط مكتبي تذرع رأسي. تخرج صورتها من رائحة األغصان الجافة وخطوط 
الظل المرسومة فوق وجه "بشير" متزامنة مع لمعان صورة وجه "بتول" أمامي في السفح المقابل. صوت 

 كان يخرجني من سبحي بعيدا عن حديث "بشير" ويردني إلى اللحظة.  رصاصات "جمعة"

جاء جمعة يحمل حزمتي الحطب. ألقى الحزمتين أرضا وجلس معنا. تحركت خطوط ظالل     
أغصان الشجرة اليابسة على رأسه وهو يهوي بجسمه على األرض في مواجهتنا. زاد ارتطام الحطب 

غبار. فك مخزن الرصاص من بندقيته، ثم أسندها قربي على  باألرض من سلطة رائحة القش، وتصاعد
ق، الجذع الممدود. فكرت في إبعادها ولكنني فكرت بأنها ساخنة جدا. مسح "جمعة" بطرف لثامه خيوط عر 

 ثم أخرج من جعبة حزامه صرة مليئة بالرصاص، وشرع يحشو مخزن بندقيته. 

 قى هوى في نفس "بشير".مضى بعض الوقت في هذر سخيف أثاره "جمعة" وال    

 قال "جمعة" في ضحكة متخابثة:     

  بشير .. هل ضاجعت امرأة من قبل.؟ -

 عرفت فتيات كثيرات من العاصمة، ومن المدن الشرقية، ولكن عالقاتي بهن لم تنته مرة واحدة -
 إلى الفراش..!

يحشو الرصاص ذو  كتم "بشير" محاولة للضحك، وظهرت تعابير أخرى في جبهته. استمر "جمعة"    
الرأس النحاسي الالمع. يضغط على جسم الرصاصة بأصابعه. تنزلق داخل المخزن مصدرة صوتا خشنا. 

 ظهرت بقعة شمس على رأس بشير الذي استمر يتحدث:
 

حاولت مرات عديدة، ولكن محاوالتي كانت كلها كانت تبوء بالفشل. مرة واحدة فقط .. في  -
 أن تمكنني من وطء فتاة سمينة عرفتها في زحام الجمعة.العاصمة كادت إحدى محاوالتي 

 انتبه "جمعة"، وتوقفت يداه عن العبث بالرصاص. 

 العاصمة ؟. -
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اغتم ُمحيَّا "بشير" رغم لطخة ضوء الشمس التي هبطت إلى وجهه وصدره. حسبُت أنه سيتوقف عن 
 الحديث ولكنه استمر يتكلم. أخذت نبرته دفقا جديدا خافتا.

ي مة. أنت تعرف أن الكثير من الناس يأتون من العاصمة لزيارة الشيخ.. قبل التحاقنعم العاص -
ذيها بالجيش ذهبت إلى هناك. واختليت بالفتاة في منزل ما. بدأت تخلع مالبسها. رمت بنطالها. رأيت فخ

. وخينلمنفكبيرين ومليئين بالشحم. ثم مدت يديها تفكان أزرار القميص. ولكني هربت قبل أن أرى ثدييها ا
 خرجت إلى الشوارع، وتهت في شوارع العاصمة..!

قهقه "جمعة" بصوت عال . ولم أملك إال االبتسام . ولكن "بشير" غرق في الصمت. كان يبدو أنه  
نفس  يسبح مع أشياء تتضارب في نفسه. أدركت بحسي االرتيابي أن "جمعة" جذب وتًرا لـه رنَّة مؤلمة في

بأي حال في جعله يتمادى في سرد حكايته عن العاصمة. مكث "بشير" يستقبل "بشير". ولكنه لم يفلح 
شعاع الشمس المارق من بين األغصان الميتة صامتا. وأكمل "جمعة" حشو الرصاص. ثم عدنا أدراجنا. 
حمل االثنان حزمتي الحطب. كانا يمشيان أمامي والشمس في ظهري. في الواقع وددت من أعماق رغبتي 

 ير" حكاياته عن زياراته للعاصمة. ثم سمعته يضحك . فكرت أن "جمعة" همس له شيئا حولأن يكمل "بش
دبيب رجلي الحذر. أسرعت الخطى. مشيت معهما في نفس الخط. كان "بشير" يتحدث عن العاصمة. بين 
فترة وأخرى يبدل حزمة الحطب من كتف إلى كتف. ويلتفت إلى "جمعة". تضيء الشمس جانب وجهه 

 شفاهه الغليظة، ويظهر خط أسنانه أسود. وتتحرك 
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 " بشير "
 

 

كانت صفوف األشجار الظليلة تركض على جانبي سيارة األجرة سائرة بسرعة خارقة متجهة في     
ربط لذي يااالتجاه اآلخر لتستقر في مواقعها الثابتة حيث تركها مرور السيارة السريع على الطريق الرئيسي 

ن دمة مبباقي المدن الشمالية. الطريق المزدوج ينحني أحيانا في أقواس تظهر معه السيارات القا العاصمة
بر بعيد كأنها تتزحلق فوق هذا السطح األملس متتبعة االنحناء لحظات ثم تستقيم زاحفة بطيئة، ثم يك

في  خط واحد متواز حجمها مع االقتراب المتضاد لتحدث حالة الخطف الخارق لحظة التقاء السيارتين على
 المكان. 

تهتز سيارة األجرة وتصطفق كتل الهواء على زجاج النافذة، ثم يعود الزفيف العادي الناتج من اختراق 
مقدمة السيارة طبقات الهواء، ثم تأتي أخرى، وتتوالى اصطفاقات الهواء فوق النافذة. تقطع السيارة مسافات 

حقول خضراء واسعة على جانبي الطريق ينحني وسط خضارها  طويلة منطلقة في ظالل األشجار القديمة.
فالحون، وتنطلق فيها رشاشات الماء في نوافير تسقي مساحات واسعة من القمح والقصب والشعير، 
ومربعات الجزر والخس، وتمضي السيارة تبرق عليها وتختفي أشعة الشمس في حزم متخللة تشابكات 

ف أشجار التين، ثم تمتد أمام البصر مزارع شاسعة لشجر الزيتون الشجر، ثم تظهر مزارع اللوز، وصفو 
العتيق بجذوعه الرمادية الملتوية وأغصانه الخضراء المقلمة. شجر الزيتون غرسه الفالحون القدامى على 
هيئة صفوف طويلة متباعدة، تاركة مساحات واسعة من األرض الخصبة الطرية تكتسي باألعشاب البرية، 

محلية. تمضي سيارة األجرة عابرة هذا االمتداد األخضر الملون بطبقات مختلفة من هذا اللون والنباتات ال
العجيب. تمر السيارة في طريقها حاملة ركابها السبعة على قناطر مرصوفة باإلسفلت معلقة فوق وديان 

القابع  "بشير"ويتململ  تبقى مياه الشتاء في أخاديدها أياما طويلة. ترتج السيارة قليال لدى عبورها القناطر
في المقعد جوار السائق. هبوب الهواء يحيل شعره إلى حبائل ملفوفة، وعقله يسبح في توقيت الصباح 
المظلل باألشجار، حالما، خائفا من خوض التجربة من جديد. العاصمة تستقبله. تفرش أمامه هذا البساط 

ظهر البحر األزرق. صفحة زرقاء المعة كعيون األخضر الجميل. يكتمل السير الحالم فوق البساط، ثم ي
عذارى اإلفرنج تنعكس في جانب بصره، ثم يتبعها النسيم، ويمتلئ أنفه برائحة العاصمة والزحام، والدنيا 
الغريبة الضائعة في األلوان واألبنية الشاهقة، والمحالت الواسعة المكتظة بالمشترين والبائعين، والطرقات 

اء وفتيات، ووجوه أجنبية، وشباب يلبسون ثيابا غريبة أشبه بثياب البنات، والكورنيش العاجة بالمارين. نس
ببالطه المزخرف واألقدام المترنحة السائرة عليه، فوق أعقاب السجائر، وعلب العصير الفارغة التي تركها 

كورنيش األملس زحام الليل. حلقات من الفتيات يتجولن بثياب ضيقة يالحقهن الشباب. وهناك على حائط ال
المطل على البحر مباشرة، حيث تتالطم أمواج الميناء القديم، وتستريح عن بعد سفائن كبيرة في شبه خط 
مستقيم، بدت صغيرة وسط اليم السائر في امتداده األزرق حتى األفق. فوق الحائط األملس تنحني ظهور 
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القماش الضيق القصير الذي يظهر بياض تلبس سترات حمراء وزرقاء وصفراء،  وتنتهي ببناطيل الجينز و 
ماشيا غائصا بفكره في العاصمة وزحامها وأبنيتها الشاهقة، وذلك  "بشير"الساقين. تنحنى الظهور، ويظل 

 النمط الغريب من الحياة المتدافع باألصوات والوجوه.

 كشف المغامرهذه األشياء ال تفتأ تصادف هوى في نفسه. هوى متضارب الهيئة واالتجاه. نوع من ال
 رغم ما يعتريه من شعور بالجنون غير المنظم وعدم الرضا. 

يع يأتي العاصمة مرة كل شهر، أو مرتين. يدفع ثمن ركوبه إلى العاصمة من المال الذي يجنيه من ب
 الكيروسين لعدة مخابز.

تي يدخل. يأينهض باكرا. يدير المفتاح في سيارته العتيقة عدة مرات. يدور المحرك بصوته المقلق. 
بخرطوم سحب الكيروسين من المخزن، ثم يذهب إلى محطة الوقود. يدفع ثمن ألف لتر من الكيروسن، 

سيارة ود الوتتفلطح اإلطارات الخلفية للسيارة حتى تكاد تستوي باألرض، وترتفع مقدمتها، ثم يبدأ جولته. يق
  إلى المخبز األول، يفرغ ربع الخزان في خزان آخر أمام المخبز.

ي فيسحب الكيروسين بفمه. يدخل الخرطوم، ثم يشفط الهواء فيتدفق الوقود الكريه لينسكب بعض منه 
 فمه، وتجرى جرعة تنحدر إلى معدته. يسرع في إدخال الخرطوم في خزان المخبز ويبصق لعابه، ويحرقه

جامع الشيخ في لسانه وجوفه، ويشعر برغبة في القئ. ثم يمضي مكمال جولته. البد أن يمر من أمام 
خر طريقه إلى المخبز األخير. يقود عربته ذات الصندوق. رائحة الكيروسين تلذع لثته ولسانه، وشيء آ

 يلذع أعماقه. 

كثيرا. الدروب المرصوفة  "بشير"في هذه الطرقات الخالية إال من بعض المارة والسيارات القليلة ركض 
اة صاخبة في أيام الُجَمع. هذه الشوارع تزدحم ازدحاما خانقا المؤدية إلى جامع الشيخ الخالية اآلن تشهد حي

. يتوافد المصلون بمالبسهم البيضاء منذ العاشرة. يمتلئ المسجد، وتعج أقواس المداخل جمعةيوم ال
بالقادمين، وتتكوم أمام األبواب األحذية واألنعال الجلدية. تمتلئ مساحات كبيرة من الشوارع المحيطة بهيكل 

وتتراص سيارات المصلين الذين أتوا من جميع ضواحي المدينة على نحو فوضوي. تتحرك الوفود  الجامع،
سائرة نحو األقواس، وتتحرك معهم الشمس. ترتقي قبة السماء في قوس فضائي منحرف. تتقاصر الظالل. 

البخور  يؤدون التحية ثم يجلسون. ينتشر في الظل المهيب الزمن. تسبح الدقائق، وينتشر عبق أعواد
المجلوبة من بال الهند البعيدة عبر رحالت الحج أو العمرة. ويجلجل صوت الخطيب. تنحني الرؤوس. 
يفرغون من الصالة وال يفرغ المكان والزمن من الزحام. يقف المصلون في جماعات. رؤوسهم مرفوعة، 

رق علي سطوحها صورة وصوتهم عال كأصوات المحركات. يتحدثون ويثرثرون، ثم تبدأ السيارات التي تب
القائلة في االنسحاب من فوق األرصفة. يتنفس الظل القصير، ويختنق بأعمدة الدخان الخارجة من 
مؤخرات السيارات. تنسل الحياة الصاخبة وبقايا الضجيج وترددات صوت الخطيب التي تركتها مكبرات 

ة وورق الكرتون الذي يفترش الصوت. ويغرق الجامع والدروب المرصوفة في أكياس النايلون الفارغ
إلى بيته يقود سيارته  "بشير". يرجع جمعةاألرصفة، وتقبع الشجرات برؤوسها المقلمة المربعة في شمس ال
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ذات الصندوق والخزان الفائحة منه رائحة الكيروسين. يقود سيارته، وأصوات انخالعات بعض أجزائها 
 يطرقع تحته وعلى جانبيه.

ت في نفسه أثرا غائرا جديدا مثل كل مرة. هذا الشعور يختلف. ال يمكن صالته جوار الضريح ترك
ريح وصفه إال بتصاعد أعناق تجربة جديدة للخوف داخله. تجربة يعوزها اليقين والوضوح. ولكن سيرة الض

دئيا ، ورهبة األسالف الغامضة هما شيئان يجعالنه يقر مبجمعةالمصاحبة له في زيارته للجامع لصالة ال
و تزام هسلوكه الواقع في دنيا الخطيئة؛ ثم الرجوع عنها في قرارة نفسه المضطربة بشيء مؤقت من االلبأن 

 ما يجعله يشعر على نحو خائف متوجس بأنه سائر إلى قدر جديد ال يمكن فهمه. 

فسه. أجزاء السيارة تكاد تنخلع مع كل سقطة في حفرة في الطريق ومع كل تجربة لالستكانة تبرز في ن
 ه أمهسفنج الرقيق المغلف بقماش ثوبين قديمين ألمه. تأتي لرجع بيته. يتمدد على األرض فوق فراش اإلي

سين لكيرو ابالغداء. يأكل أو ال يأكل ثم يعاود تمدده. من بين المشاهد الفائتة يدير حسابات سريعة ألرباح 
ين، ارة، وتغيير اإلطارين الخلفلألسبوع الميت. يعد األرقام. تتشعب في حساب كلفة إصالح أعطاب السي

ان وكلفة شراء مضخة صغيرة يدوية تسحب الوقود من الخزان. لم يكن في مستطاعه احتمال المزيد من غلي
ا و ربمأجرعات الكيروسين في جوفه. أمعاؤه المحترقة من النفط والشاي األسود الثقيل جعلته يبتسم وحده. 

ك لنحو المتشائم. األشياء البائسة تجعل المرء يبتسم ويضحابتسم من طريقة رصده لألشياء على هذا ا
ة أحيانا. ال شك أن هذا اإلنسان مخلوق غريب. في أعماقه تتطاحن وتنسجم أشياء كثيرة. تجارب متضاد

ن كل القديم؛ في مرات عديدة يراهم غرباء. يأتون م جمعةمختلفة. هؤالء الناس الذين يحضرون احتفال ال
 سراب. يتكلمون لكنات مختلفة ويلبسون ثيابا مختلفة، ويمشون في خطوات مختلفة.مكان. يتدفقون كال

ي فمذ كان طفال يأتي مع والده وهو يرى هذه األشياء. يمشي مع والده، ويحملق بعينيه الصغيرتين 
 تسير ليدخل مقر الضريح، ويظل هو ملتفتا. يرى األفواج األب الخاشع صامتاأفواج الناس الغرباء. يمشي 

يع معهم، وتدخل بناء الضريح معهم. يخنعون. يصلون. تتحرك شفاههم بتمتمات ال يفهمها. ثم يخرج الجم
ة ويبدأ المهرجان. هذا المهرجان القديم الذي يسرح حول الجامع وينفخ في الحياة من روح أخرى جامح

ريات ماضي. يمرح بين ذكهائمة مضطربة تأخذ بخناقه. تطرحه في دنيا واسعة بال حدود. يرتد فيها إلى ال
يقاعها المتبتل الكثير من األنس واإلحساس بنوع آخر من الوجود . األسالف. وتجد نفسه في ضجيجها وا 

ائرا لتا طولكن تلك النزعة المشاكسة الرافضة لالستكان الساكنة دهاليز طبعه ال تفتأ تجعل منه إنسانا منف
 . تصدمه الوجوه واألحداث والجدران. يسقط خائرا.مثل زنبور يخترق الزحام. يطن في طيرانه الجامح

 سلوكه الجامح الخارج عن طوع نفسه يجعله أحيانا يوقن بأنه شخص تافه، وأن الواقع كله شيء تافه.
لتي اسيارته وخزان الكيروسين الذي قتل والده. وأصحاب المخابز ببطونهم المندلقة. والدنانير الخشنة 

وقظ يالدقيق. والشاي األسود الذي يجرعه بعد الغداء كل يوم. ولكن الشيء يقبضها منهم ملوثة بالزيت و 
لشيخ في أعماقه التائهة شعلة الحياة الخامدة ويجعله يمضي في درب حياته المرسوم سوى الضريح وسيرة ا
ضوع األسمر الغامضة. يمشي في زحام الخالئق، تصدمه األكتاف والروائح وشهقات الزائرين تحت القبة، و 

 لبخور والتمتمات.ا
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 . يرجع من الصالة. يتمدد على األرض. تأتي له أمه بالغداء. ثم يدير حسابات كلفةجمعةكل يوم 
 إصالح السيارة، ثم ينهض عائدا إلى المكان نفسه.

شود حهذا اليوم ركن سيارته بعيدا. أوقد النار في صدرها كي تعتلي الرصيف، ثم ترجل ماشيا مخترقا 
ه م أكلثنحراف الشمس وامتداد الظالل من األبنية المحيطة. فرش الظل عليه هدوءا محبوبا الزائرين. لحظ ا

 الزحام. ُقرب الجامع عّجت الدروب الموصلة لألقواس. لسعته الشمس في رأسه خطوات ثم طواه الرحاب
 الظليل. 

يست لي سيرة أخرى في هذا الوقت تتجمع الحياة حول الجامع مرة أخرى شيئا فشيئا. تتكوم. ثم تنطلق ف
 ضائع.األولى. يتحرك الصدر. ويتنفس المهرجان. تمتلئ أوراق الكرتون المتربة الممدة على اإلسمنت بالب
عة متنو  تختفي آثار عجالت السيارات المتقاطعة التي وطئتها قبل وبعد الزوال، وتغطيها أشياء أخرى عديدة

ة. كثير  الخشب وجريد النخيل اليابس. دكاكين. دكاكين للبيع. تزدان األرصفة بالعرائش المصنوعة من ألواح
يدق أصحابها المسامير في جريد النخيل وقطع الخشب في هجعة الظهيرة، وينصبون دكاكينهم. تصطف 
العرائش في طوابير طويلة فوق الرصيف. يتغطى الخشب بالبضائع. سجاجيد للصالة ومسابح وأكداس من 

تدلي المبخرات المصنوعة من النحاس األصفر والمالبس واألحذية، عيدان البخور وزجاجات المسك. وت
ب. وتمتلئ عرائش أخرى بعلب العصير والبسكويت والصابون ولوازم الماكياج والسجائر والحلوى واأللعا
ب وتنطلق في الفضاء أعمدة البخور والعطور الربانية. ويزداد توافد الخلق. يسيرون في جماعات. شبا

ختلفة. ثياب طويلة وقمصان مخططة، وأخرى عليها صور. ينتعلون أحذية مصنوعة من يلبسون ثيابا م
سرن الجلد أو البالستيك. وعائالت. وعجائز يتهادين بين الجموع، ونسوة مسرعات يرتدين شمائل بيضاء ي
 لة. يكأفواج الدجاج األبيض. يختفين وسط الزحام. يعبرن اليم المضطرب وتخفيهن الحركة والرؤوس المتما

هذا  الشيخ وسيرته الغامضة جعلت من المكان شيئا حيا. هذا الزخم من الواقع، وفعل وجود الضريح في
ن. التداخل المكاني الزماني هو ميراث الشيخ الدفين. يقدم الناس من كل مكان سائرين طوعا ويتزاحمو 

 يزاحمونه .! 

ون عليها المتفرجون والمشترون. يخرجكتل األكتاف الماشية. يقف عند عرائش يتكاثف  "بشير"يخترق 
مام نقودهم. نظيفة. ليس عليها لطخ نفط وال دقيق. يشترون أشياء ويقهقهون. ويبلعهم التزاحم اآلخر أ

 مداخل الجامع. يلحظ تطاول الظل وتعاظم الوافدين.

اير ، أو باألحرى يجد نفسه. يراها كجسد آخر ليس له س"بشير"حول الشيخ يضيع  جمعةفي زحام ال
ق يستنشالواقع الجاري في رهبة. يستنشق مع األنفاس العابرة ما ضاع في الزحمة من توهج أعواد البخور. و 
ذور ن النمع العرق والغبار عطور الفتيات الالتي جئن مع عائالتهن يلبسن البناطيل القماشية الضيقة، يوفي

يارت اءات الجوالين. وأزيز محركات السللشيخ، ويطلبن الفتح والبركة. ويمتلئ سمعه بأصوات الباعة وند
 من الداخل. أشياء غير واضحة مثل "بشير"التي تحاول شوق الزحام. تتراكم األضداد وتتمدد، ويهتز 

ن ائحتار كائنات شبحية يسمعها تتناوش قربه وفي أعماقه. يتابع السير. يتبع فتاة. تتعارك على ساحة رؤاه 
 رعان. يمشي ..!نفاذتان. البخور وعطر الفتاة. تتقا
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دم لى دنيا النإيشعر بأنه يتبع خيطا غير مرئي. يتحسسه بأصابعه. يقوده الخيط الخفي  "بشير"كان 
 ليهاسّرب خبرا إوالضياع الحقيقي. هو يتذكر أنه لحظ شيئا من عدم الرضا في وجه أمه قبل أيام. أحدهم 

يتخذ قادمات من العاصمة لزيارة الشيخ، و . يتبع الفتيات الجمعةبأنه يمارس سلوك الطائشين في زحام ال
 بل وأسرَّت بعض الزحام سترا لالحتكاك بهن، وتلمس أفخادهن وصدورهن المنفوخة مثل بالونات طرية.

هاية النسوة إليها بأنه شوهد مرة وهو يتهامس مع إحدى الفتيات غير المحتشمات في الركن المظلم عند ن
 لت له وهي تسكب له الشاي األسود:. أمه قابعيدا عن الباعة صف العرائش

 إنني أخشى عليك لعنة الشيخ يا ولدي .. -

 ذلك اليوم ظل كوب الشاي ممتلئا يتصاعد منه الدخان ..

 أحس يومها بنظرة أمه المتجعدة تفقأ عينه مثل مسمار حاد . 

ها . تدفعفي خفاءاألشياء المتقاتلة داخله تتعاقب النصر والهزيمة، وتتركه مثل رائحة الكيروسين معلقة 
في  تيارات الهواء إلى حيث ال شيء. ولكن تلك الحاجة التي تنهش تالفيف باطنه تدفعه دفعا إلى القفز
يسير و الزحام، والعودة به إلى عوالم نفسه. شيئان متضادان يتناوبان شده إلى حيث يتحسس الخيط ليتبعه 

 بعدها مغمض العينين ال يرى مواطئ أقدامه.

األبنية وظالل الشجر في رقعة واحدة. انحرفت الشمس كثيرا واحمر الشفق. تألألت امتزجت ظالل 
بنية م األمصابيح المئذنة. القبة العالية الكبيرة طالها دهان قرمزي مشع. وغسل أرجوان الغروب المنتهي قم
م ون عمائوأغصان النخيل في الحقول. هب النسيم. مع الهبوب تهاطل الطالبون. وافدون جدد. شيوخ يلبس

ي فويحملون دفوفا وأعالما ومبخرات مزخرفة تنطلق من ثقوبها أعمدة ملتوية من دخان البخور المحروق 
تاة. . غاب بنظره عن الف"بشير"جوفها المتلظي بالجمر. يسيرون في مسيرة انشق لها قلب الزحام. تبعهم 

 م الشيوخ إلى حيث يسكن الضريحعبر جمع الشيوخ األقواس ودخلوا مقر الضريح. أناس كثر يصلون. تقد
خان. أ الدالغائب وراء األغطية ودعوات المريدين. وضعوا الدفوف واألعالم ومواقد البخور النحاسية. لم يهد

 تكونت سحب بيضاء متخلخلة. وقفوا كل على حدة وشرعوا في الصالة. 

دعية بعيون مغلقة، بنظره في الجو المسحور. حلقات من صفوف الزائرين يرتلون األ "بشير"جال 
وآخرين يتمسحون بالهيكل المغطى باألثواب. مسح نظره الذاهل المكان. تذبذب ثم توقف. استقر كما يستقر 
العيار الناري في لوح سميك من الخشب. رأي الفتاة. كانت واقفة مع سرب آخر متفرق. صبايا سافرات 

هن يحشرن مؤخراتهن في بناطيل ضيقة من الوجوه والشعور يرتدين ثيابا عصرية. ناهدات الصدور. بعض
الجينز أو القماش الحريري الناعم، وتلمع فوق صدورهن البارزة سالسل الذهب الرقيقة ببريق كبريق شمس 
الصباح. تتحرك شفاههن المطلية باللون القرمزي أو البني الفاتح. شفاه شهية كحبات الكرز الرطبة تتمتم 

تيات جميالت كعذارى األحالم يلبسن قمصانا قصيرة األكمام تظهر بأدعية خافتة في حضرة الضريح. ف
بياض وشفافية أذرعهن الشهية، وتمسك أيديهن الفتية بحقائب فاخرة مزينة بظفائر وحلقات وسالسل أخرى 
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فضية المعة. يقبضن على الحقائب بأصابع مستقدة يفوح منها العطر، وتحيط بها خواتم مزركشة 
 األبيض. بالفصوص وخطوط الذهب 

لتقط يراه يتآلف في خلطة عجيبة. يرمي بنفسه في قاع نفسه. يتلمس السبيل. ي "بشير"واقع غريب كان 
يخ. ة الشروحه الرائحة الكثيفة الصاعدة في البئر العميقة المحفورة في مباطن جدرانه المستورة. ويرى صور 

 حمله بعيدا إلى دنيا األسرار. ثميغرق في سبحات تأمالته. تأخذه وشوشة الصور مثل زغبة عصفور. ت
قاع  تتردد على الجدران دندنة الفيض. يهيم في نفسه وفي دنيا الوجد. تأتيه اللجج. ترفعه ثم تضرب به

فه المحيط. ترميه على شواطئ نائية. تأخذه اإلغماءة بعيدا. إلى أخبار األسالف وِسَير الشيخ. تتخط
 يلتفت. يمسح عرق جبينه بكمه ويلتفت إلى الجهة األخرى.لحظات كالدهر ثم يفيق على أنين الطبول. 

ويبحث بسمعه عن موضع نقر الدف. بعضهم يجري تجربة. نقرات سريعة متتالية بأطراف األصابع تصل 
أذنيه، ويسمع صاحبها يلتفت إلى شيخ آخر ويقول له على صوت النقر وامتداد سحب دخان البخور إلى 

 فضاء المقر:

 في الخارج؟ الدفوف بحاجة إلى تسخين..! هل المواقد جاهزة -

 مسان ثمبرأسه إلى الجهة األخرى. رأى فتاتين تلتفتان إلى الشيخ الناقر على الدف وتتها "بشير"يعود 
تبتسمان عن أسنان كصفوف اللؤلؤ. يعود الشيخ إلى النقر وهو يردد تراتيله بصوت خافت ثم يتوقف، 

بعهم صاحب  الطبل يخرج الكثير من الحاضرين في ردهة ويخرج مع رهطه من المدخل المقوس. ويت
 الضريح، وتخرج الفتاتان، ويخرج هو. 

فة الشمس غائبة عن فضاء المدينة. وفريق من الشبان يتسلق أعمدة النور والحوائط المتاخمة لألرص
، الصبية يعلقون أسرابا من المصابيح. هرج. فريق آخر يكنس الساحة الواسعة أمام الجامع حيث يتقافز

 وتترنح أضواء األسراب الملونة.

يتراكض شبان آخرون. يفرشون قطعا كبيرة من الحصائر والسجاد المزخرف. ويحملون مواقد يشتعل  
قوس تمل طفيها الفحم. تفرغ العرائش من المشترين والمتفرجين، ينتقلون إلى حيث يتم إعداد حلقة الذكر. تك

لى عمواقد الفحم. يستمر اللغط والفوضى ثم يبدأ النقر المنتظم  اإلعداد ويجلس الشيوخ في دائرة حول
 الدفوف. 

دة. تستمر. تتعاقب. تعلو. تغلب اللغط. ثم يتبعها إيقاع آخر أشد و  طأة. نقرة واحدة مجتمعة ُموحَّ
ناجر نقرتان. نقرتان. ونقرة آخرى هائلة منفصلة من حامل الطبل. ثم تخرج األصوات خاشعة جليلة من الح

. لشيوخالل صمت المتفرجين الذين وقفوا بقاماتهم المختلفة يتابعون المهرجان الليلي. تتناغم أصوات اكج
 السة،تخرج كبداية هدير ثم ترتفع. وتهتز رؤوسهم على إيقاع النقر يمينا وشماال، وتتمايل األعطاف الج

ة. لبعيدلظلمة عن صفحة السماء اوتزداد سيطرة الحناجر الصادحة باألناشيد. تتفاقم وتيرة الذكر. تنسحب ا
جلد. تترقرق أسراب المصابيح باأللوان. ويزداد النقر شدة. وتتشنج يد ضارب الطبل. ينزل بعصاه على ال

 ويخرج الصدى رهيبا.
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مع  تسري في الجمع الجالس حمى هائجة. تسرح شيئا فشيئا. يتوحد اإليقاع، وتتوحد الرقاب والحناجر
ين الرؤوس الملفوفة بالعمائم وتمايل األعطاف. يفقد الرجال السيطرة مأخوذحركة األكف المتصافعة، و 

مضة الغا بإيقاع الطبل. تتداخل كل هذه األشياء مع إشعاع الليل بالنجوم الوامضة؛ والتماع تفاصيل السيرة
قف عبر تقلبات الذكريات في الصدور الملتهبة بنيران الوجد والوفاء. تسيطر نار خفية على الصدور. ت

الحلقة على وقع صفع الدفوف. تستقيم في صف واحد واأليدي صاعدة هابطة. ترتسم على الوجوه سيمات 
جادة جامدة فيما األفواه تتحرك بشيء يشبه الصراخ. يصير الرقص أكثر عنفا. تشتعل ضربات الطبل 

مع  على نحو مثير ويبدأون في القفز المثير. تتلوى الصفوف. تأخذ أشكاال في غنائها األسطوري يتوافق
 مشاهد األيدي وهي تهوي نازلة على الدفوف تؤججها ضربات الطبل الكبير. تنطلق صرخة مدوية. ينفلت
يا من الصف شيخ. يدور راكضا في الحلقة رافعا يديه. يشرع في تطوافه الصارخ باألدعية شاخصا إلى دن

ه األرض جاثيا على ركبتيه فيما جذع . يخر الشيخ على"بشير"أخرى مجهولة. ربما يراها وحده ويراها 
ار ناألعلى يدور، ويداه المرفوعتان تطوحان في الهواء. ثم ينهض راكضا مولوال. صرعه اليقين ولسعته 
ى القرب والوجد. يجري كالمصروع. يخترق جموع المتفرجين، ثم يعود قافزا على يديه ورجليه مرتدا إل

ليها يدي عال تتوافق مع اإليقاع المتدفق من الدفوف وانهيال األ الحلقة. يقترب من الموقد في قفزات سريعة
ربع. بضربات موجعة، وال تنسجم مع صدح الحناجر ودوران الرقاب الواقفة. يطوف حول الموقد قافزا على أ

يغمس يديه في لظى الجمر. يتطاير شرر أحمر، وتولد ألسنة صفراء جديدة من اللهب. تخرج اليدان 
دان معا بحجم حبات الحلوى المعجونة. يتوهج الجمر في اليدين القديمتين. ترمي به اليتحمالن جمرا ال

طلق الغائبتان عن العالم في الفم. يبدأ الفم بالمضغ. تتطاول الرؤوس، وتنحني األجساد المتفرجة. تن
نتصب الصيحات مجلجلة. يتساقط فتات الجمر على صدر الشيخ. وتفوح رائحة احتراق القماش األبيض. ي

سوة الجسد الضئيل في ارتدادة واحدة إلى فوق. يحوم كالمصروع. تتبعثر حلقات الصبية، وترتد جموع الن
د خارق بالتراتيل الحامية. ي تألق إلى الوراء. ويحمى وطيس الدفوف. وتعلو الحناجر في صوت واحد موحَّ

 المكان بألق خرافي رهيب ويشتد الهدير.

ن. في المواقد وذهول الوافدين، واألعين الشاخصة يقفز إثنان آخرا في صراع األصوات وتوهج الجمر
لزبد ايدوران في الموضع. يتالحقان. يقفان في مواجهة الصف، وتبدأ الرؤوس في الدوران العنيف. يتناثر 

ة من أفواههما، ثم يعاودان الركض المحموم. يطرقان السجاد بأقدام حافية. يجثوان أمام شيخ الطريق
 م يشرعان في الرقص من جديد. يغيب أحدهما في زاوية الجمع وراء األقواس، ثم يعود حاماللحظات، ث

سيفا له مقبض من نحاس مطرز بحبات الخرز األزرق. يطوح به في دورانه. يصرخ صرخات مهووسة. 
 يقترب من تكدس الخلق. يرتدون إلى الوراء. يعود قرب موقد الجمر. يغرز السيف في بطنه. يظهر رأس

 السيف المعا على ضوء النار من الظهر. ثم يفرد يديه، وتخرج من حلقه صرخة مولولة.

 ياهلل .. يا سيدي الد ..... -
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 يدور بالسيف الالمع من ظهره. يحرك يديه كطائر يتأهب للطيران، ثم يسحب السيف. يهرع إلى شيخ
ق ثم يرجع داهنا مكان اختراالطريقة. يجثو أمامه مرة أخرى ويرفع ثوبه. يصعد إصبع الشيخ إلى فمه 

 السيف للبطن باللعاب. 

اي. الرجفة، وتنفتح أمامه متاهة الماضي ورجعات السنين ونصيحة أمه وهي تسكب له الش "بشير"تأخذ 
ي يغيب هو اآلخر في صوالت الوجد واأللحان. الشيء الرافض في نفسه للتردي في مهاوي الخطيئة يشع ف

 الزحام، والضجيج الهادر حوله.أعماقه من جديد، ويأكله دفع 

في هذا المكان صلب الشيخ، وفي هذا المكان دفن في تابوت من أغصان النخيل الخضراء. الماضي 
 ال يموت أبدا. يظل شاخصا حيا يدب في عروق الحاضر وتيارات الزمن المعاشة مذكرا الخالئق باتصال

، ثم لسماء في بركة شفيفة غمرت القبر الجليلاألزمان وانغالق األمكنة. وفي هذا المكان تجمعت مياه ا
شيدت امتصها التراب الفائح بالدم الطاهر. وفوق هذا المكان على أشعة فتائل الزيت بني هيكل الضريح و 

ت القبة وزرعت فسائل النخيل النادرة. ولكن توارى الماضي. واختفت النخالت ونبتت مكانها شجرات ذا
اإلحساس بالخطيئة. حتى هو نفسه ال يمكنه سوى االعتراف بينه  رؤوس مقصوصة مربعة. توارى أيضا

ه وبين نفسه إال الشعور الفاجع المشوب بالخوف من جرأته على ولوج متاهة الخطيئة المرعبة. صوت أم
المرتعش الوجل يتبعه كما تتبعه نقرات الدفوف وصراخ الدراويش، وصلصلة صفائح النحاس في أيدي 

رعة لمتقاشى عليك لعنة الشيخ يا ولدي !". يا ألمه المسكينة. هي ال تعرف األشواق االمجذوبين. " إنني أخ
داخله. نفسه الهائمة في مكامن الخطيئة تمده ببعض األسى في ركضه المستمر وراء شخوص الحاضر 

 وامتداد اليوم. 

ت كر والنداءااالحتفال يزداد وطأة. تستقبل أذنيه الصخب. صخب جديد يخترق األصوات المدوية بالذ
والصيحات. ينطلق صراخ المزمار حادا. يختار مسربا في الفضاء الضاج. يضربه اللحن الشجي على 

سه مة نفرأسه ليزيد وطأة إحساسه بالمكان والزمان معا. يبدأ مظهر آخر من مظاهر االختراق الفتان في لمل
رتد اقصة في ذهول. تتسع الدائرة. تالمشتتة الضائعة. تمتلئ الحلقة باألجساد المتطوحة واألعطاف الر 

 جموع المتفرجين. ويعلو الهتاف.

لحظة عن العالم المنظور. يرى الشيخ الصليب. الدم يتقاطر من مواضع المسامير في  "بشير"يغيب 
خيوط رقراقة تتمسح على الخشبة، ثم تتجمع في كتل، تتهاطل في قطرات كبيرة حمراء. يراها رغم العتمة. 

ثل دموع من اللظى، وتستقر على جبهته الناظرة إلى فوق حيث يرتفع جسد الشيخ الصليب رآها تنحدر م
شامخا مدقوقا بالمسامير الصدئة، ويلتفت عبر سدف الليل. يرى البيوت الحجرية النائمة والشوارع المتربة 

ليل، ويخترق المكان الصامتة الغافية في كهف الدنيا الدنيَّة. إنه وحده هنا يرقب جسد الشيخ.     يخترق ال
والزمان. عينا الشيخ المفتوحتان تنظران بابتسامة راضية إلى مواضع المسامير الناضحة بالدم. تفور 

الصاعدتين إليه في الظالم.  "بشير"المواضع بالمسك األحمر. يرفع الشيخ عينيه ثم ينزلهما لتلتقي بعيني 
دراكه. على هالة برك الدم المتألقة قرب قدميه. يسمع ما يش به الكالم. شيء غامض ال يصل إلى وعيه وا 

يصيخ  السمع. يمد يده. يحاول الصراخ. تبقى الصرخة في حلقة ككرة من الحديد. يحدق إلى الشيخ في 
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األعلى. تغيب الصورة. تتالشي على أصوات المزامير وضربات الطبل ورجعات الدفوف وصرخات 
مة. يفيق من غشيته. يرى الحضور الحاشد. يمسحهم بعينيه الدراويش والمجذوبين وكتل األكتاف المتزاح

الدامعتين. يرى الفتاتين. يرتعد. يسخر من كل شيء. يستقر. تنفتح في غيابات نفسه متاهة أخرى. يثبت 
النظر على البؤرة التي تحوي البنتين. رأى إحداهما تعقد مرفقيها فوق صدرها. يرتفع الصدر الفتي وينتفخ 

وانية وفجورا. ينطمس الشعاع الغيبي، وتغيب األصوات في تجاويف رأسه، ويتمطى على نحو أشد شه
 شعور آخر في عقله المضطرب. تلسعه الشهوة وحمى الجسد. 

يتسلل إلى حيث تقف الفتاتان. يقترب. يشم رائحة العاصمة، ويداخله خوف غريب ولذة مجهولة. 
 وقرعات الدفوف وصراخ المزامير، ودوي الطبل.تتطاحن األهواء في باطنه كما تتقاتل موجات الصياح 

يقترب أكثر. يتخلل الزحام. يصل. يلمس بيده مؤخرة الفتاة. يتحسس انبعاج القماش الحريري الرطب 
 بإحليله المنتصب وراء قماش بنطاله الخشن. تسري رعدة راعشة في جسده كله. ويتخافت قرع المزامير

ديان ع الثالموشحات. تبتعد الفتاة. تفك عقدة يديها فوق صدرها. يرج واألصوات الرتيبة العالية السابحة في
إلى موضعهما، وتخطو خطوة قصيرة دافعة صاحبتها. يسرق خطوة مماثلة، ويشم عطر شعرها. خصلة 

جه رقيقة انفلتت من عقال عقصة المشد الفضي خلف الرأس األنثوي وطفقت ترفرف مع نسيم الليل فوق الو 
 عينين المظللتين باألزرق نظرة وعيد، وتنفرج الشفتان الحمراوان:الشهي. تطل من ال

 إن رائحتك نتنة .. -

ن في نفسه، ويتلقى صفعة على مؤخرة عنقه. الرجل الواقف على بعد خطوة من الفتاتي "بشير"ينكمش 
من  . إنه أحد الرجال القادمين"بشير"لحظه وهو يناوش الفتاتين في الغفلة. اقترب وثأر. التفت إليه 

العاصمة. يرتدي ربطة عنق زرقاء مخططة بخطوط بيضاء يلمع عليها دبوس مستطيل تتدلى منه سلسلة 
. وامتدت يد "بشير"دقيقة قصيرة في شكل قوس صغير. رأي السلسلة ترتعش. كانت صفعة قوية. خفت 

ى دا. أدرك علرجل العاصمة تأخذ بخناقه وتدفعه بعيدا دون ضجة. كان بإمكانه أن يرى مالمح الرجل جي
 نحو موقن أنه أحد الوافدين من العاصمة. 

ة ت سيار العاصمة الغائبة وراء الطريق اإلسفلتي المزدوج المظلل باألشجار العتيقة العالية، وارتجاجا
طاللة خط البحر األزرق قبل العاصمة بقليل توقظ في نفسه دائما ذل ك األجرة فوق قناطر الوديان، وا 

 وناوش القادمات إلى المهرجان.  جمعةضاؤل والعتو كلما حضر زحام الالشعور المزدوج بالت

ريطا السائق يدخل ش "بشير"ارتجت سيارة األجرة فوق قنطرة أخرى. أشعل أحد الراكبين سيجارة. ورأى 
فير ز . رمى بصره خارج السيارة، وخارج  "بشير"في مسجل السيارة. خرج اللحن مبحوحا مشوشا. لم يتابعه 

 العابرة.  الشاحنات

العاصمة تقترب. المحامون الكبار والمستشفيات العالية، واألبنية الزجاجية، وتلك األكداس من السيارت 
الملونة الالمعة التي تمأل الشوارع، وأسراب الفتيات الماشيات بمرح كحزم األزهار. هو اآلن راحل إلى 
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ت العاصمة يتجولن في االحتفاالت حول . شاهد كثيرا من بناجمعةالعاصمة، والعاصمة تأتيه كل زحام 
 هيكل الضريح. 

 أفلحت محاوالته ذات يوم في الحديث إلى إحدي الفتيات. قالت له الفتاة السمينة:

 هل زرت العاصمة؟ -

 سمعها رغم ضجيج االحتفال .

 أنا أزورها كثيرا. هل أنت من هناك؟ -

 ول األنجليز. وأنت؟لقد ولدت هناك .. يقولون إن عائلتي استوطنت العاصمة بعد دخ -

 أنا من هنا .. -

ثم  صمتت الفتاة. كانت تنظر إليه. نظر إلى صدرها الكبير. شم عطرها وهي تتحرك لتقترب منه أكثر،
 رآها تحكم حزام حقيبتها على كتفها، وتبتسم:

 خالص. عندما تزور العاصمة المرة القادمة. اتصل بي سوف أنتظرك.  -

كن دم للكشف الصحي ألداء الخدمة العسكرية، ويقولون إنه من الممإنني ذاهب بعد يومين. سوف أتق -
 تزوير تقرير طبي ينجي صاحبه من أداء مهمة الجيش!.

 :"بشير"قالت الفتاة بلهجة خافتة غير متوقعة صدمت 

 يقال إن المتقدم للكشف الطبي البد أن يخلع مالبسه أمام الطبيب ها .. ها .. ها . -

 هجتها. كستها لحنا جادا:ظل ساكتا. غيرت الفتاة ل

 عموما. إن أبي طبيب في المستشفي الكبير. اذهب إليه وسأطلب منه أن يزودك بتقرير. -

لى أن الفتاة ترمي شباكها المقهقهة حوله لتصطاده زوجا. تذكر الصفعة التي تلقاها ع "بشير"حدس 
 الفائتة. جمعةمؤخرة عنقه ال

 هل والدك هنا ؟ -

نه إلجامع. إنها تحب األولياء جدا، وال شك أن أبي يقف اآلن حانق. إن أبي اآلن مع جدتي في ا -
 يقول إن هذا االزدحام ال يدل إال على تخلف الناس في العالم.

. شرعا يمشيان. وصال صف العرائش التي خلت من الضوء والباعة والمشترين "بشير"صمت 
ضي وكتبت عليها شيئا بقلم له غطاء فوالمتفرجين. وقفا. فتحت الفتاة السمينة حقيبتها وأخرجت ورقة 

 مزركس باألزرار. مدت له بالورقة وهي ترمي بشعرها على الوراء. قالت متصنعة الغواية:

 هذا رقم هاتفي الجوال. -
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لذيذة  الورقة. كان ملمسها ناعما، والتقط أنفه عطرا أنثويا، وسرت في نصفه األسفل رعدة "بشير"أخذ 
ده اعم. أدخل يده بالورقة في جيبه ليتركها مع أوراق النقود. تحسست يدبت فيه مثل غرزات الشوك الن

 الغائبة في جيبه الفرق بين ملمس الورقة وملمس النقود المغطاة بطبقة خشنة من الزيت والدقيق. 

 إلى العاصمة بعد يومين. ظل يجرع الكيروسين، ويبيع الوقود ألصحاب المخابز.  "بشير"لم يذهب 

جمت همع الفتاة. غاب بها خلف العرائش المظلمة واحتضنها. استسلم جسمها السمين.  في لقائه الثاني
رة شفتاه على شفتيها في قبلة صارمة طويلة. أحس بلسانها يتحرك داخل فمه. شعر به رخوا مثل جسم محا
 منيتسحب داخل فمه ولثته المحروقة بالكيروسين والتبغ والشاي األسود الثقيل، وشعر بشيء آخر يسح 
ر. إحليله. كانت يداه الخشنتان تطوقان الخصر المكتسي بالشحم. اعتقد للحظة أنه يحتضن كيس ماء كبي
كام دفعها. ثم لطمها على وجهها واختفى في الظالم. حرك لسان الفتاة داخل فمه حديث أمه، وحرك معه ر 

أمه  ؤلمة. انتفض. رأي عينيالزحام. اإلبر الحمراء المتوهجة المنبعثة من المئذنة تصل عينيه ساخنة م
رون تتوهجان في الظالم وتفقآن عينيه، وشعر بأنه واقف في الضوء وأن شيوخ الطريقة يطوفون حوله، ينق

 الدفوف ويصيحون. 

 توقفت سيارة األجرة..

من سيارة األجرة ووقف في الزحام. سيارات أجرة صفراء مخططة باألبيض بعدد حبات  "بشير"هبط 
وله غادية رائحة في جميع االتجاهات، ونداءات السائقين. زوارة. الخمس. مصراته. التراب تتحرك ح

ة من الزاوية.. يقف لحظة متسمعا األصوات، وتمأل أنفه رائحة البنزين المحروق وروائح الشواء المنبعث
 يبةالمطاعم الرخيصة المحيطة بالمحطة وروائح العطور وجلود حقائب المسافرين. ويرى وجوه كثيرة غر 

تمشي مسرعة، وأخرى تقف في تجمعات في زوايا األبنية ذات األقواس المكتظة بالدكاكين والبضائع، 
مالبس وأقمشة وحقائب سفر وأحذية. تجول في الشوارع. اشترى علبة سجائر. أشعل واحدة وهو يمشي. 

ن ه المخنوق بدخاعبر الشارع أمام مستشفى الحروق. اشتم أنفه رائحة الكيروسين. تناهت الرائحة أنف
السيارات وضجيج العاصمة. صعدت الرائحة من حلقه وجوفه ومن الماضي والمستقبل المجهول. 

سلوخ الكيروسين كان السبب في موت والده. في هذا المستشفى رقد والده أياما بجسده المحروق ووجهه الم
 ثم مات. 

فع ثمن اآلن وذهب إلى محطة الوقود. د "بشير"قبل سنتين نهض والده باكرا. ركب السيارة التي يقودها 
 غ بعضألف لتر من وقود المخابز. عد أوراق النقود الخشنة المكسوة بالزيت والدقيق ثم ركب سيارته. أفر 

جأة. فالكيروسين في مخبزين. أمام المخبز الثالث أدخل الخرطوم وشفط الكيروسين من الخزان. شبت النار 
مه. فلنار مالبسه المنقوعة في الوقود. تبع خيط اللهب الكيروسين إلى ال أحد يعلم كيف. غمرت ألسنة ا

تل وفي لحظات تحول إلى شعلة تركض. هرول الخبازون بوجوههم التي يغطيها الدقيق وأيديهم الملطخة بك
 العجين. سكبوا عليه جرادل الماء. كان األب منطرحا على األرض يرتجف ويتصاعد منه الدخان. انسلخ

فى مثل النايلون المحروق. قيل أنه فقد بصره في الحال. ثم مات بعد أيام في سريره بمستش جلده. صار
 الحروق. مات الوالد في إغماءته الطويلة.
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تأكد مظل "بشير" يتساءل طيلة أيام العزاء عما إذا كان والده قد شعر بالموت وهو في إغماءته.! هو 
ي فلفوفا مالمستشفى. نظر إليه عبر الزجاج. كان األب المشوه أن والده تألم كثيرا قبل موته. زاره مرة في 

ات أقمشة بيضاء عليها بقع حمراء. لم ير وجه أبيه الراقد في سكون غريب. ولكنه تمكن من رصد ارتعاش
اة مرعبة تحت األقمشة. ال شك أنه يتألم. أخرست النار صوته. وبعد أيام أخرس الموت بقايا صدى الحي

 ق.  في الجسد المحتر 

نأى "بشير" بنفسه عن العاصمة. كان يخشى المرور من شارع مستشفى الحروق. كتلة مخيفة من 
 االنقباض والتوجس تكتسح نفسه كلما تراءت له صورة والده وهو يرتعش تحت لفافات القماش الملتصقة

 بجلد ولحم والده الذي سلخته ألسنة النار.

ه خرج التابوت من بيتهم إلى المقبرة. تحامل على نفسهذه اللفائف البيضاء وضحت في ذهنه عندما 
 وشارك في حمل التابوت. كان هناك جمع غفير يسيرون خلف الموكب. 

طى في كان "بشير" يرفع جانبا من التابوت ويخيل إليه أن أنفه يلتقط رائحة لحم محروق. أمل غريب تم
رة رءاهم يخرجون والده ويطرحونه في نفسه أن هذا الصندوق الخشبي ال يحمل جسد والده. وفي المقب

لى المدينة. أكلت عودته ا لى نفسه وا  ة إلى لبطيئالتراب. غاب والده في ظالم المقبرة، وعاد هو إلى البيت وا 
رة ماصمة المدينة هواجسه. والتحم مع مقادير حياته السائرة. القدر الذي صنعته نفسه بعد زمن رماه في الع

 ي العاصمة. أخرى قرب مستشفى الحروق ف

صوت الفتاة السمينة في مسماع الهاتف أخبره أن يأتي إلى عنوان معين في شارع قرب المستشفى. 
 نسيت لطمته في الظالم خلف العرائش وطلبت منه الحضور! .

 كان يمشي في تيه جسدي ونفسي. في قرارة نفسه البعيدة هو لم يكن متأكدا من رغبته وفي شجاعته
خيفه التجربة. االلتحام الجسمي المرتقب بينه وبين الفتاة السمينة كان يرعبه. ي وقدرته على خوض هذه

ء بالقدر نفسه الذي يتركه انفتاح متاهات الشيخ أمام عقله المضطرب في زحام الجمعة. أوعز إليه شي
خفي بالمضي في السير. خطاطيف من إرادة ال ترى تجر جسمه ورجليه. عبر شارعا آخر. ظهر له 

 ورأى صفا راكدا من السيارت قابعا في ظل بارد رطب. وعابرون يمشون مقتربين من الحوائط.  المبنى

 غريبة هي العاصمة !.

لباب. اأكمل سيره المتردد. دخل في ظالم المدخل. تخطى بركة ماء آسن وارتقى السلم. فتحت له الفتاة 
 دقائق خرج من ظلمة التيه راكضا غاب في الزمن اآلبق. شعر بنفسه مثل حشرة وطئت بيت عنكبوت. بعد

إلى شوارع العاصمة. مشى في طريقه الوحيد. ارتد إلى الواقع في عنف. سيكشف عورته أمام الطبيب 
اض موسيدخل الجيش. سيطرق بابا آخر مختلفا قد يقوده إلى ساحل آخر. دنيا أخرى. وجه أمه قال له أنه 

 ظهره. وعاتقه ينوء باألثقال.    إلى حيث يخطط القدر وفقا لما رفع من أوزار فوق 
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 النذير
 

" منذ الصباح الستجالب بعض الحطب على أمل أن يأتي السائق جمعةو " "عمر"و  "بشير"خرج 
نت ذا كااليوم. مضت أيام لم تظهر سيارة التموين بمدخل الوادي. حدست أن الثالثة سيرون السيارة قبلنا إ

ال شك سوف يفرغ نصف مخزن بندقيته في  جمعةا ببنادقهم، وأن قادمة فعال. سيلمحونها ويشيرون له
بتت لتي نالهواء. بل ربما هو اآلن يمارس هوايته في القنص مفتتا جذوع األشجار الضخمة اليابسة العتيقة ا

ها منذ مئات السنين في ذلك الوادي الموحش ثم خذلتها السماء فماتت ميتة شنيعة بطيئة، ثم يجهز علي
لنهمة. يطيب له أن يستعمل الرصاص بدل الفأس في تقطيع الحطب. يطلق عشرات برصاصاته ا

الرصاصات في خط أفقي بارع. تتالحم الثقوب لتصنع شقا عرضيا تترنح معه الشجرة ثم تخر على 
 األرض مهشمة األغصان. 

. حقيقي " كان بارعا جدا في إصابة الهدف، أقبل علينا ذات صباح ملثمًا مثل رجل صحراءجمعة"    
 كنت نائما، وعندما أفقت على صيحاته، كان يحمل على حربة بندقيته أفعى مقطوعة الرأس تقطر بالدم

 األسود. لعنته في سري وسمعته يقول:
 

.ها كانت العاهرة تزحف على جنبها نحو خزان الماء الفارغ، ولكنني أصبتها من أول طلقة ، ها . -
 ..ها.

 سعل سعلتين خشنتين وأكمل:

الن أسها مع الغبار وعلق في الشبكة التي تغطي الخزان. لو رأيتم أنيابها..إنهما ال يزاطار ر  -
 عالقين هناك مثل نابي قطة.

 بعد يومين اصطاد أفعى أخرى، ال أدري كيف رآها تتسحب في الظالم، ولكنه قال:

ار يا لقد لمحتها تتلوى زاحفة نحو صندوق التموين بينما كنتم تلعبون الورق على ضوء الن -
 حيوانات.

نية ألرجوااعاد الثالثة قبل الغروب. كانوا يحملون بنادقهم وأشياء أخرى لم أتبينها جيدا رغم أن الحزم 
الحادة لألفق الغارب المارقة من بين قمم الجبال كانت تنسحق على ظهري. كانت مالبسهم الباهتة 

هم انا و ى امتداد األيام الطويلة تختفي أحيالمشبعة برائحة الصخر والرمال وشمس الصحراء التي شربتها عل
ينحدرون من على السفوح المدببة الرمادية. كانوا يتدحرجون في هبوطهم من بعيد مثل سرب مهين من 

 الخنافس البرية التائهة بين الشقوق.
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لى إ في اليوم التالي لقدومنا "بشير"كنت جالسا شبه عار على نفس الصخرة المسطحة التي جلبها لي 
نذ على بذلتي العسكرية التي نشرتها م بال معنىأدخن ونظري يرتمي جالسا في بالدة ، كنت ذا الواديه

قليل دون غسل، وعلى بعد أمتار من دائرة األحجار تأججت نار صفراء في التنور المحفور في قلب 
واد الحطب الرمل، وشرع دخان باهت مخلوط ببياض يتصاعد في دفقات كثيفة مصحوبا بأصوات قرقعة أع

 المتوجعة في النار السفلية.

تيه ينحني على التنور. سرواله المثني المرفوع في طبقات مليئة بالرمل حتى أسفل ركب "زيدان"كان 
كن يأظهر شعر ساقيه الخشن المغطى بالتراب ومسحات العرق الجاف. ظل منحنيا لفترة يفعل شيئا ما. لم 

ات ور. مع حركته حول الفوهة المكتظة بطبقات الدخان كانت حبقد ألصق فطائر العجين بعد بجوانب التن
 الرمل التي تمأل شعر ساقيه األسمرين تتساقط على األرض. 

.رائحة كنت أنتظر الخبز. أو باألحرى رائحة الخبز. كنت أنتظر متى يلتهم أنفي تلك الرائحة الجليلة.
ي الصحراء شئ رائع مقدس..ال شيء يخرس الخبز في مثل هذا الوادي األجرد الميت !..رائحة الخبز ف

ة لطاهر ار البقاء انناي الموت النائح بالفجيعة في هذه الفلوات مثل انفالت عبق الخبز المكوي بالنار.. 
 والرغبة في معاندة قدر الفناء.

 اقترب الثالثة وهم يحملون أشياءهم.    

 حين رآهم: "زيدان"التفت     

 ..ماذا في الكيس.؟حطبهيا بسرعة. أريد مزيدا من ال -

 . ولم تزل بقايا دخان تتصاعد من فروة رأسه.من كان وجهه محتنقا

 سبع علب حليب، وكومة من الخبز اليابس القديم. وأحد عشر قنبلة يدوية من غير صواعق. وهذا -
 هذا فأل جيد. البرميل من الماء..إنه ليس ممتلئا ولكنه يكفينا ليومين.

 حتى كتفه في الكيس: " وهو يدخل يدهجمعةأكمل "

لم يزحف تلمع . كانت ملقاة داخل كهف فوق الجبل . ولكن علب الحليب جديدة "بشير "لقد وجدها  -
 عليها الصدأ.

ثم أخرج من الكيس جمجمة ال تزال نتف من شعرات فضية نابتة تتشبث بسطحها، ورماها في الهواء 
 :ن يديهوهو يدحرجها بي واستقبلها مرة أخرى في يده وقال ضاحكا

 ووجدنا هذه أيضا ..! -

 هللا يلعن الشيطان..هذا نذير شؤم. هيا ادفنها بسرعة . -

ثبت بصر "زيدان" للحظة، خيل إلي أن سحابة غامضة عبرت وجهه. ثم أسرع  وألقى بالمزيد من 
 الحطب الجاف في قلب التنور. احتجبت سحب الدخان للحظات ثم انبثقت ألسنة اللهب الحمراء.
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 مبتسما بعد أن رأى النار تتطاول خارج الحفرة: "ليمانس"قال     

 الصحراء ال تأكل الحديد يا حمار، إنها شرهة فقط للحم والشحم. -

 ساخرا: "بشير"علق    

كون نما يالحديد ينخره الصدأ هناك في الشمال. في الهواء الذي تلعقه ألسنة البحر الرطبة دائما بي -
ح اه كم من أجساد حية، وأرداف ناضجة لينة ونهود ناضجة كالتفااللحم أطول عمرا وأكثر نضجا.. آااا

 تترامى اآلن على الشاطئ..!

 تعالت القهقهات..

ربون فعال لقد كانت علب الحديد المعدنية المعة لم تأكلها رطوبة الصحراء النادرة. لم أكن ممن يش
لقلق م فرحتهم في غمرة التيه واالحليب. ولكن شعورا بالندم واالحتقار تسلل إلى نفسي ألني لم أشاركه

ينة والملل الذي لم يزل يعصف بي مذ جئت إلى هنا. كنت أفكر في "بتول"  كثيرا. وفي ورشتي. وفي المد
. ائعينبأضوائها وشوارعها المزينة بالمصابيح والدكاكين. وكنت أفكر في أصدقائي وأشياء كثيرة. كانوا ج

ي كير فنتظرنا سائق سيارة التموين كثيرا ولم يحضر. تركنا التفوكنت جائعا أيضا. لم نأكل منذ يومين. ا
يب علب الحل جمعةالحرب وفي الفلول الهاربة. أكلنا قليال من الخبز اليابس الذي أحضره الرفاق. ثقب 

 كثيرا.  "بشير"برأس حربة بندقيته. شربوا جميعا وقضموا الخبز اليابس وثرثر 

 صوت عال ويعدنا بعصيدة لذيذة.نظرت إليه وهو يقفز حافيا ويغني ب

 هبط المساء ..

ة. بعد ساع "بشير"كنت أفكر في الماء الذي سيبرد قليال في الليل، وفي العصيدة التي سوف يصنعها 
ث، كان ماهرا في صنع العصيدة، كما كان ماهرا حاذقا في قتل وحشة الجبال في الليل باألحادي "بشير"

 ، التهمتها أصابع الشباب بسرعة، والتهمت معهم وجرعت الماء.صنع لنا العصيدة. كانت لذيذة فعال

 وهو يلحس أصابعه: "بشير  "قال لي 

 اسمع .. اليوم نوبتك في الحراسة فوق الجبل. صح ؟! اسبقني إلى هناك وسوف ألحق بك.  -

 قمت من مكاني ألغسل يدي. سمعته يهتف ورائي:   

وات الشاي ..اتفقنا ؟ ، وأرسل بسمة من هيه .. ال تنسى أن تشعل بعض الحطب سأحضر أد -
 فمه المدهون ببقايا العصيدة .

صعدت الجبل. كان الظالم قد سيطر تماما على المكان، ولم يكن القمر موجودا في السماء بأية حال. 
ربما كان أول الشهر القمري أو آخره ..ال أدري .! اتخذ القمر زاوية سلبية خفية يمارس منها طقوس 

السحر الغامض على بقعة أخرى من األرض. في هذا التكدس العظيم لطبقات الظالم لم يكن اإلغواء و 
هناك شيء يبرق سوى نجوم كثيرة في السماء الداكنة. تراصت النجوم بغزارة مثل رذاذ الفضة الالمع. 
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مذياع أشعلت بعض الحطب. التهمته النار بسرعة، دخنت سيجارتين بشراهة عجيبة. ووصلت إليَّ نغمات ال
 يتكئ اآلن يستمع إلى أخبار الحرب الدائرة. همدت النار تماما.  "زيدان"الصغير، البد أن 

وهو يرتقي الجبل عبر المسرب الملتوي الضيق الصاعد من قاع  "بشير"تناهت إلى سمعي خطوات 
 ام. أللغوحقل ا الوادي بجوار الخيمة إلى حيث نتناوب الحراسة، إلى هذه القمة المجوفة المطلة على الخيمة

يلهث حول النار الخابية. ألقى فيها حطبا آخر، وشرع يعد الشاي. سامرني بجانب  "بشير"جلس 
و شخصيته األخرى. حدثني عن قصص كثيرة ومثيرة بينما يجرع شايه األسود الثقيل. كان يقهقه بمرح وه

صمة دمات مع عائالتهن من العايخبرني عن عالقاته والقبالت التي اختطفها في الزحام من الفتيات القا
ل ومن المدن الشرقية ليزوروا ضريح الشيخ األسمر. تكلم وثرثر وأنا أنصت وأضحك أحيانا وأرقب اللي

 والظالم .. 

 :"بشير"قال 

با ا شاحذات ليلة باردة قفزت إلى سور الجيران. كان الوقت متأخرا. ربما الثالثة فجرا.. رأيت ضوء -
ول أسللت ببطء. كنت حذرا ولكنني كنت نذال ..ها..ها..ها. الحق أنها لم تكن يتسلل من شقوق نافذة. ت

 مرة. تلصصت كثيرا على النوافذ المضيئة في الليل. ورأيت مشاهد تجعل شعر رأسك يقف..ها..ها..ها.

ب نظر إلى موقع موقد الشاي. حرك النار الخابية المدسوسة في حفرة بين أحجار واقفة عموديا تحج
 من االنتشار في الليل بعود طويل من الحطب. توهج الجمر:وميضها 

التصقت بالجدار أسفل النافذة مثل برص خائف. رفعت رأسي ببطء، ونظرت خالل  -
الشقوق..اسمع..رأيت جاري يهوي فوق زوجته مثل ثور..ها..ها..ها ، الحق أنني لم أر وجه جارتنا. 

شعة في باطن قدميها. ورأيت مؤخرة جاري سمينة ولكنني رأيت ساقيها مرفوعان، وكانت هناك شقوق ب
 تترجرج بالشحم ..ها..ها..ها

 استمر يعابث الجمر. احترق طرف العود وانبعثت منه رائحة كرائحة البارود وأكمل:

لتي في الصباح كنت ذاهبا ألمأل الوقود عندما طلب مني جاري مساعدته في دفع سيارته العتيقة ا -
 حق أنني لم أستطع النظر في عينيه .كفنها البرد في الليل..ال

عن الحديث، ونظر إلى سلسلة الجبال المقابلة التي تنسكب على سفوحها وقممها  "بشير"توقف 
 ومضات نجوم كثيرة بعيدة حزينة. ورأيت جانب وجهه أحمرا تخفق عليه ظالل كئيبة غريبة. كانت أشعة

 بصوت خفيض. الجمر تنعكس على صفحة خده وفكه المطأطأ. وشرع يدندن

أعتم الجانب المرح في شخصية "بشير". كالمه حرك في نفسه جانبا آخر. هذه هي عادته دائما عندما 
يغرق في سرد مغامراته. تابعت صوته المغني. ألقيت نظرة سفلية. في قعر الوادي المظلم المحاط 

يمتنا، ورأيت شبح خزان الماء بالصخور واأللغام وهياكل الموتى المدفونة في الرمل وليل الصحراء رأيت خ
الفارغ بقوائمه األربعة يجثم كعقرب كبيرة سوداء ساكنة بال حراك. لم يكن هناك شيء يتنفس. كان بقية 
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الشبيهة بتمتمة السحرة كنت أسمعها  "بشير"الرفاق نائمين.. الشيء سوى الصمت والظالم .. فقط أغنية 
 ا هنا في أغوار هذه الصحراء وفي هذه الليلة بالذات.كترتيلة أبدية غامضة لم ُتصغ إال لُيصاح به

 سرحت ..!    

م إلى أعلى ث جمعةتذكرت الجمجمة ذات الشعيرات الفضية وهي تدور دورتين في الهواء عندما قذفها 
لى تعود وتستقر في راحته على فكها العظمي. ِخلت ساعتها أنها كانت تنظر تجاهي ولكنها كانت تحدق إ

 ."بشير "، نعم "بشير"

امضا كان يقف بجانبي. حفرتا العينين كانتا عميقتين تكدس فيهما تراب.. تذكرت شيئا غ "بشير"     
 لمحته رابضا في العينين. يخيل إلي اآلن أنهما كانا يرسالن نظرة جامدة ساخرة.

ول في كهف مجهول حفرته رياح الصحراء في هيكل جبل مجه "بشير"الجمجمة وباقي األشياء وجدها 
 :"زيدان"أبدي من جبال الفالة الواسعة. وتذكرت صيحة 

 هللا يلعن الشيطان ..هذا نذير شؤم.!! -

أطياف  ال يزال يدندن بلحنه المخيف المثير، ودخان عوده المحروق ال يزال يتبعثر متخلال "بشير"كان 
لعود بطرفه الوهج األحمر ثم يغيب في سواد العتمة والصخور. أفقت على صوت حركته وهو يرمي ا
 المحترق وينزل منحدرا على السفح الوعر. قال إنه سيحضر بعض السكر ليصنع شايا آخر. 

. في لون السفح والصمت. سمعت خشخشة رجليه النازلتين في الظالم دون أن أراه "بشير"اختفى شبح 
وشعوري.  شعرت أنه سيغيب إلى األبد. دقائق مرت ساكنة مخيفة. شيء ما غامض بدأ يزحف على عقلي

على الحصى تصل إلى ذهني المكدود، ثم فنت  "بشير"فزعت. أصخت بسمعي. ال زال وقع أقدام 
و من ة يبداألصوات تماما، ولم يبق سوى زفيف خافت لريح الليل. كان الوادي المظلم بجوانبه القاتمة العالي

ج ينتظر. تابوت كبير متعر فوق أشبه بتابوت أبدي هائل مفتوح الغطاء يرقد فيه شبح الموت المجنون. 
 لفراغيحويه تابوت الصحراء األكبر.. تسلل خوف مبهم إلى أمواج أفكاري المتقلبة الثائرة . حدقت إلى ا

 تحتي، حاولت تبين دائرة األحجار التي تبعثرت عليها أشالء ذلك الجندي عندما عبث بحشوة البارود
ت سدف الظالم النازلة من جوف الليل الصامت المضغوط في قنبلة صغيرة. لم أتمكن من رؤيتها. كان

نات، تحول دون ذلك. ما أسهل الموت..! وما أسهل الحياة..! برعشة بهيمية توهب الحياة لإلنسان وللكائ
. زوجته في مؤخرة جاره السمينة من خالل شقوق النافذة وهو يتململ فوق  "بشير"كتلك اإلرتعاشة التي رآها 

غز لنار والشظايا يتقطع نفس الجسد وتجرع دماؤه مسام الصحراء. ما أغرب لوبحشوة صغيرة محبوسة من ا
 المصير. !

كل واحد منا تماما مثل ريشة نتوفة من طائر بائس تلعب بها أنواء األقدار كل يوم. تحملها بعيدا. 
عوي. نتألم. ترمي بها في متاهات السنين النائية. القدر يقهرنا، وسياط الزمن الالذعة تنزل على ظهورنا. ن

تضربنا األحداث على وجوهنا. وتحفر األيام خطوطا غائرة على جباهنا . خطان عميقان يحفرهما الموت 
والحياة في أعماقنا ونحن سائرون في متاهة الوجود األبدية. عجيبة رقصة الحياة مع الموت وغريب أمر 
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" قطع رأسي حييتين برصاصاته جمعةوت. "مطارحة الموت أناشيد البقاء للحياة. الحياة تكسر نابا شرها للم
وتدفق دمهما الخاثر رائبا يعبق بالسم األسود. وتلك الجمجمة المجهولة ظلت تحرس خبزا قديما وبرميال من 

 عصيدة وشايا أسود ثقيال..! "بشير"الماء ليصنع منه 

فيقها يق الحياة ور ولكن الموت والحياة في مدائننا البعيدة الرائعة شيء آخر. الموت في المدينة صد
ية. حالطيب. يصاحبها وينظفها من أعضائها المريضة وأجزائها الشائخة المتعبة ، يستأصل أورامها لتظل 
ة، لمدينفتية . بضة. راكضة متوقدة بالعزم واإلرادة.! ولكن ال .. إنهما شيء واحد في كل مكان. حتى في ا

قح تتال ، يلتفان على بعضهما في وحشية. يتالقحان كماالموت والحياة هما نفسهما ذلكما الكائنان الخفيان
ل الثعابين. يلدان الواقع. تفقس البيوض عن واقع آخر. عن ثعابين جديدة. تكبر. تلتف هي األخرى حو 

 جاء بي إلى هنا.؟!!  يبعضها في أزواج، وتفقس بيوض أخرى، وهكذا.. ما الذ

 معشبة.الواقع ويجرفنا تيار األحداث واألحالم ال اإلرادة والعزم شيء مزعوم. وهم كبير.!. قد يغرنا
يا ونسقط صرعى الوجد للحن الوجود الصادح باألمل الزاهر. وتضيع حكمتنا في البهارج واألضواء والدن

المسرعة، ولكن كل هذا وهم وجنون. اإلنسان يموت ضحية أوهامه وأحالمه الساذجة وتنهشه أنياب 
 الضجيج.

ن مغابرة ياري. واألشجار في وادي الحطب نبتت دون إرادتها. جلبتها السيول الأنا هنا دون إرادتي واخت
م المجاهل البعيدة عنوة.غرها األمل الكاذب. ضربت بجذورها في القيعان الرطبة وترعرعت كفطر غبي ث

ا هعلي خذلتها السماء وأفناها العطش. مص الظمأ من أنسجتها الطرية رحيق الحياة. ثم يأتي "جمعة" ليجهز
 يدان"برصاصاته المسعورة لتفترسها نار الشاي األسود الثقيل الذي يجرعه "بشير" كل يوم، أو يطعمها "ز 

لنيران تنوره المتلظي باللهب. هناك شيء خائف بداخلي. يتقلب. يعوي بال صوت كوحش مأسور مقطوع 
م لكبر. أراء في الليل تابوت اللسان واألذنين. يتألم. يترقب. الوادي يرقد تحتي كالتابوت المرعب. والصح

" أعد أسمع وقع خطوات "بشير" النازلة. لقد مضى زمن طويل على وجودي هنا مع هؤالء الشرذمة. "بشير
. وحده هو الذي استطاع ربط خيط مجهول التكوين والمعالم مع نفسي ومع الزمن في هذا المكان الموحش

ة ن وطأمليل يشتعل حولي بالسكون ونبوءة "زيدان" تزيد ولكن ال فائدة. الوقت هنا كالعدم كالهما ميت. ال
سريان الخوف داخلي. استقرت الجمجمة المجهولة في راحة "جمعة" ولكنها كانت مصوبة العينين إلى 

ه ب"بشير". أذكر اآلن أحاديث "بشير" عن أمه وعن نفسه. وتلك االستغراقات المرعبة التي كانت تعصف 
 عندما يفرغ من أقاصيصه.  

رأيت  من أن يقتنصه لغم من تلك التي تفري أجسام األفراد. أنا أعرفها جيدا. "بشير"كنت خائفا على 
 بعضها يطل برأسه هنا على جوانب السفح مثل رؤوس ثعابين ملعونة جائعة سوداء.    
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ُكُل ِف أَْرضِ َهِذِه ََنَقُة هللِا َلُكْم آيٌَة َفَذُروَها تَْ 

وَها ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   هللِا َوال متَسُّ

 

 صدق هللا العظيم
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 جاءت أوامر جديدة من القاعدة بالبدء في تسيير جوالت استطالع عسكرية في الصحراء.

 زيدان " و" جمعة " .. خرج " بشير" ،  و" 

يب بتراك توغلوا في األودية. عبروا وادي الحطب، ثم صعدوا ربوة ونزلوا ليعبروا ممرا رمليا ضيقا محاط
متخلخلة من الصخور ذات األسطح المائلة الملساء.  انكشف المكان عن واٍد آخر عريض تتالطم على 

يب. التي أطارتها الرياح من وادي الحطب القر صفحته الرمال المخلوطة بالحصباء الناعمة وأعواد القش 
ة مردوماستمر السير. ظهرت بقايا أسالك شائكة بين أكوام الرمل والقش المتجمع حول قوائمها المعدنية ال

حتى ارتفاعات كبيرة مما جعلها تختفي أحيانا تحت مساحة مسطحة من الرمال ثم تعود وتظهر بعد 
 خطوات. 

ها ه الساكنة عشرات المكامن الخفية التي تنتظر قدما عابرة ليتفجر منكان الوادي ملغما. في أرض
ا الموت. كان هذا الوادي من وجهة النظر العسكرية يشكل معبرا آخر مهما قد يسلكه الهاجمون. وعندم

بال، صدرت األوامر، تم زرعه هو اآلخر باأللغام. في الصحراء تتشابه األودية كما تتشابه تالحقات الج
تشابه موجات السكون وامتالء البطاح المستسلمة لفحيح الشمس الحارقة. ويصير التمييز بين وكما ت

وقع المسالك الوعرة وتشعبات الوديان وانتشار الصخور والجبال، ورسم صورة معينة مؤكدة في الذاكرة ل
ددوا على المكان شيئا عسيرا. مضى الثالثة في سيرهم. استظلوا بظل مستطيل ألقته صخرة قائمة. تم

 الرمال.

كان الخط الفاصل بين منطقة الظل ومنطقة الشمس ينقل لهم آثار سحالي الصحراء. نقوشات على 
ط الرمل. خطوط متداخلة تتواصل حتى تدخل منطقة الظل ثم تنتهي عند عتمة الشقوق المحفورة أسفل حائ

تها ر السحالي البرية التي تركبندقيته على الحائط الصخري وطفق ينظر إلى آثا "زيدان"الصخرة. أسند 
. لوى ذراعه تحت رأسه وثنى ركبته، ودخلت رجله "بشير"بطونها الملساء على صفحة الرمل، وتمدد 

ا الممدودة األخرى براح الشمس. كان حذاؤه قذرا تكسوه حبيبات الرمل. ظلت رجله تحت الشمس ثم ثناه
ده س يرقب امتداد الوادي وبندقيته تنحدر من ي" الذي ظل واقفا في الشمجمعةهي األخرى. قال يخاطب "

 اليمنى:

 ما أقسى رأسك في تحمل الشمس. تعال هنا. نستريح قليال ثم نكمل المسير. -

 الفضل في هذا يرجع إلى هذا.     -

ورفع يده بالبندقية وأشار إلى لثامه الباهت. أصدرت دورته صوت تخلخل الرمل، وخطا خطوتين. 
ه. لي. جرع في مشيته القصيرة جرعتين من الماء من الحافظة المدالة على جنبشوهت أقدامه آثار السحا

أيضا يمد يده إلى حافظته  "بشير"تساقطت بعض قطرات الماء فوق حذائه وسالت إلى األرض. وتحرك 
وسكب بعض الماء هو اآلخر في جوفه. كان موضع الساعة أبيضا مرسوما على رسغه على شكل دائرة 

 :"زيدان"ها خطان أبيضان يكمالن دورة حول معصمه، وقال صغيرة يتفرع من
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مة سبحان هللا ، هذه آثار سحالي، من ينظر إلى الصحراء اآلن وهي ميتة ال يفكر أبدا أن هناك ث -
 حياة تسرح فوق سطحها!.

 ه:" وقد استقر على األرض مقرفصا في الهواء، ويحفظ توازنه بضغط عقب بندقيته فوق حذائجمعةرد "

 صحراءاء مليئة باألشياء والكائنات، البارحة أثناء نوبة حراستي رأيت ثعلبين من ثعالب الالصحر  -
 أيتهاوهما بعبران مدخل الوادي، ثم يدوران حول الخيمة ويتشممان العريشة التي نضع فيها الصحون، ثم ر 

 تتشمم األرض وتبدأ في الحفر.!

 ازنه في الوضع الجديد، وقال:غير عقب بندقيته على فردة حذائه األخرى واستعاد تو 

 كنت أرى في الظالم أطيافها الصغيرة وهي تحفر الرمل. فكرت مليا بأن أطلق النار على أحدها، -
ولكنها كانت قريبة جدا من الخيمة حيث تنامون، خفت من أن يطيش العيار وتخترق رصاصتي جمجمة  

 أحدكم.

 ضحك ضحكة قصيرة، وأكمل:

يا حتى يعودان خارجين من الوادي ثم أطلق النار، ولكن الوغدين توار قلت في نفسي سوف أنتظرهما  -
بسرعة عجيبة كالجن عندما سحبت البندقية، وهممت بضغط الزناد. لو اصطدت أحدهما لصنعت من ذيله 

 شيئا جميال أعلقه في سيارتي عندما نعود إلى الشمال.

 ثم وقف، وعاد يرقب الوادي.. 

ع ودية كان بإمكانهم مراقبة الوادي أيضا. عم الصمت والسكون. وجر من مكانهم في ظل الصخرة العم
 جرعة أخرى من الماء. وجودهم في منطقة الظل جعلت الرؤية تؤذي العينين رغم انحراف الشمس "بشير"

ناحية الغرب منذ زمن. غامت الرؤية وتبدت الصحراء بال صوت أو ملمح مؤكد. نتوءات الصخور في 
رابضة في بالدة عجيبة يراقصها سراب األصيل المغرر، و كثبان الرمل ساكنة الطرف اآلخر ساكنة. 

 أيضا كسكون الظالل التي شرعت في امتدادها البطئ. ظلت األعين المتأذية تراقب السكون والمساحات
اس ون نعالمضيئة الواسعة الملتوية مع مسير الوادي والقفر اآلخر البعيد الممتد وراء السفح. دب في العي

نهاك البقاء في  حذر، وارتخت مفاصل األجساد مع جرعات الماء. وتخدرت العقول. تعب السير وا 
ناك هالصحراء يصيب المرء بذلك النوع من الرغبة في إسناد مهمة إراحة الجسد إلى األرض. ولكن فجأة،، 

صامتا.  شيء يتحرك. يسير ببطء وسط المشهد الصامت. شيء كالخيال بلون الصخور يدب دبيبا ضخما
اوة اح غشاستيقظت الحواس فجأة. بعثت من رقدتها الطفلة وانفتحت العيون. واستمرأ الذعر لذة االرتخاء وأز 

 ":جمعةالبصر. ناقة هائلة تعبر سكون الوادي في بطء مريب، وصاح "

 ناااقة ..! -
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م ثيابهبالعالقة  كان منفعال وهو يلتفت، وأسرعت يده ترفع البندقية. نهض االثنان. انهمرت حبات الرمل
راء و ". توارت الناقة في مشيها الهائم المستريح جمعةومدوا أيديهم إلى بنادقهم وخطوا إلى حيث يقف "

 جرف صخرى متغلغل في بطن الوادي. 

 انطلق "جمعة" يهبط الوادي. ركض خطوات ثم توقف ونظر إلى الوراء، وصاح:

 ألن تأتوا .؟     -

 كان يلهث. أكمل:

 ها قبل أن تتوارى في األودية ونفقد أثرها.يجب أن نلحق ب -

لرمل. استمر يلهث ويده متشنجة قابضة على عنق بندقيته، ولثامه تعابثه الريح، وقدماه غائصتان في ا
 بصيحة مماثلة: "زيدان"أجابه 

 ا .أين تريدنا أن نلحق بك وبها ؟ الوديان كلها مزروعة باأللغام . ارجع .! دع الناقة وشأنه -

 وشأنها . ابقوا هنا إذا شئتم .. سأصطادها .!  لن أدعها -

 رفع بندقيته، وأخرج رجليه من الرمل الواحدة بعد األخرى. نفضهما ثم استدار.

 خارجا عن طوره: "زيدان"صاح 

 قلت لك دع الناقة وشأنها أيها المنكود. الناقة هي النذير..أال تفهم؟!.  -

 ت . سأصطاد الناقة.أي نذير وأي خرافات أيها العبد . ارجع إذا شئ -

لبوها جمكفهرا. وشفته السفلى ترتعش. الجمجمة التي  "زيدان"احتدم النقاش. تصارع الوجهان. كان وجه 
 من الجبال بشعراتها الفضية أوحت له باقتراب الكارثة. 

 . تسمع"، وشهوة الدم في أعماقه الجمعةهنا معهم ال يحرك ساكنا. جندية " "بشير". و"بشير"لقد وجدها 
" محاوال جمعةثم رمى جسده النحيل على " "زيدان"" يمسح الطريق أمام الهالك القادم. انتفض جمعة"

قف ي "بشير"افتكاك البندقية. تشبثت األيدي بالبندقية. اختل التوازن وسقط االثنان على األرض. كان 
رمال على بعضهما فوق ال مذهوال كنصب. إنه ال يفهم شيئا من هذا التطور المفاجئ العنيف. دار االثنان

يل. األسمر النح "زيدان"" جسد جمعةفي صراع عنيف. غطاهما العرق والرمل. ثم انجلت المعركة. اعتلى "
ربة ضافتك منه البندقية ثم كال إليه لكمة بمقبضها الحديدي على جبهته. فز الدم سريعا. ثم سدد إليه 

م يكن هائجا. كان باردا. لمعت عيناه في ضوء ". لجمعةأخرى. بدأ الدم يتقاطر على الرمل. نهض "
 العشية بقسوة هادئة. رمى بصره بسرعة جهة الوادي، وقال:

 من أراد اللحاق معي فليأت. أنا ذاهب . -

 قلت لك ارجع أيها المنكود .. -

 لم يلتفت "جمعة"، ظل حذاؤه الماشي يغوص في الرمل.
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ئتين. كان يضغط بقبعته القماشية على نهوضه. مشى خطوتين بطي "زيدان". وأكمل "بشير"تحرك 
 ائس:الجرح. أسرع خطوه إلى األمام. مشى ظله اليائس معه، وقال ملوحا بيده في لهجة أشبه بالنذير الي

 قلت لكم ال تقربوا الناقة.  -

 بعثر حذاء "جمعة" القاسي المزيد من طبقات الرمال، ودفن أعواد قش. 

 كان سلوك "زيدان" عجيبا صدم "بشير".

 يب. انتظر. سنذهب معا. ولكن سوف نسير على حافة الوادي في طابور.ط -

حافة  و"بشير"، وشرعوا في السير المستقيم فوق  "زيدان"" السفح الرملي مجددا وانضم إليه جمعةصعد "
ة في الكثيب. تهايل الرمل. كانت بعض أكوام الرمل المتهايلة تصل حتى قوائم األسالك الشائكة المدقوق

تغطي رؤوسها أحيانا كومات القش والرمل، ثم تظهر األسالك من جديد. هبطوا سفح الكثيب األسفل. 
ء لصحرالواحدا تلو اآلخر. تهايل الرمل مع اختراق أقدامهم بأحذيتها سكون السفح. َمْسُح الريح المستمر 

 ر واضح وراءجعل السفوح الرملية تكتسي بطبقة جامدة من التعرجات المنظمة. اختل النظام. ظهر تبعث
فقي. م األالنازلين. كانوا يتتابعون في نزولهم. عندما وقفوا جميعا اختلطت مواقع األقدام، ثم بدأوا سيره

 واختلطت ِظاللهم الماشية..

سكون رؤية الناقة كانت حدثا صاعقا. أيام كثيرة طويلة مرت هنا في الصحراء لم يسمعوا فيها غير ال
ة مخبر  "زيدان"ب في الليل، أو األصوات المبحوحة التي يصدرها مذياع والصمت وزفيف الريح بين الشعا

حركت . ت"بشير"" أو دندنات جمعةبأنباء الحرب الدائرة في الطرف اآلخر من الصحراء، أو طلقات بندقية "
ء لصحراابداخلهم غريزة أكل اللحم. لم يذوقوا اللحم الشهي منذ أن قدموا إلى هنا. اصطياد ناقة ضالة في 

 حدث نادر جليل يجلي الكثير من وحشة هذه الغربة، ويضفي جوا آخر حميميا من الثقة بالنفس. استمر
ض ير بعالسير األفقي على الحد المائل للسفح الرملي. األقدام تخلخل ركام الكثبان، والرمل يتهايل، وتط

 وت.حباته لتلتصق بالوجوه. الوادي المنبطح أمامهم يعدهم بالصيد، أو ربما بالم

كانت  الحت لهم الناقة تتمايل في سيرها من جديد. ظهر الرأس أوال، ثم تبعه العنق الطويل المعقوف.
خط  لة فيتمشي بطيئة. تقف. يتحسس الرأس المرفوع الهواء، ثم يستقيم نازال إلى األرض. تمتد الرقبة الناز 

ه الشفاو تقدم الناقة خطوة أو خطوتين مستقيم، ثم تلمس الشفاه الغليطة األديم المغطى بالحصباء والقش. ت
ر ا. داتتحرك. ثم يعود الرأس عاليا كما كان وتتقوس الرقبة. يسكن الرأس في الفضاء لحظة. يتشمم شيئا م

الرأس نصف دورة حيث تباطأ السير على جانب السفح القريب المتهايل. يعود الرأس وتتحرك عظام 
ئل إلى الها ي األلغام. وتبدأ القوائم العالية المشي حاملة الجسمالفكين، تسحقان ما التقطته الشفاه من واد

 خطوة أخرى.

" المطأطأة إلى األرض الفضاء في خط وهمي مقوس سريع. أسند العقب جمعةاخترقت ماسورة بندقية "
على كتفه. رفرف ذيل اللثام خلف ظهره لحظة وعصرت أصابعه الزناد. ارتج السكون. وتوجعت الناقة. 

. خر إلى األرض. أطلقت الناقة رغاء فاجعا ومضت تهرول. كان جسمها الكبير يهتز "زيدان"وأيقن 
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اهتزازات خائفة هائلة وهي تركض هاربة من الموت. اتبعت في هروبها سبيل الوادي. كومة الوبرالكثيف 
الرمل في فوق سنامها اتخذت لون األصيل الدامي. انطلق عيار آخر. رآه الجماعة يثير زوبعة صغيرة من 

 :جمعةالجانب اآلخر من السفح. صاح 

 أنك ال تحسن التصويب .! -

ذوق ت. كان جاثيا على الرمل مغمض العينين. "بشير"زوبعة الغبار التي أثارها عيار  "زيدان"لم ير 
قطرة سالت من دم الجرح في جبهته. تسلل الدم خالل شفتيه السوداويتين. قال بصوت عميق يكاد ال 

 يسمع:

 ال يحب القتل!.  "شير ب "    -

" يعيد بندقيته إلى وضع التصويب األفقي. ثم خفضها. ركع عل ركبتيه. أغمض عينه. جمعةأسرع "
 شعر بطبقة من الرمل تنسكب في شالل صغير بين بنطاله وحذائه العسكري الطويل الممدود خلفه. كانت

لذيل ارأى عدة بعرات تتساقط من وراء  عينيه. "زيدان"الناقة ال تزال تهرول وترغو على نحو راعب. فتح 
دم المرفرف. تدحرجت المعة فوق الحصى. ابتعدت الناقة الهاربة أمتارا. ثقب غائر في فخذها يهطل بال

 كنواح امرأة خرساء. "زيدان"تاركا خطا أسود متقطعا على الرمال. وصل الرغاء إلى أذني 

م " ساعة طويلة منذ أيام حول تحريجمعةاوش "لم يكن راضيا على فكرة صيد الناقة. ظل ين "زيدان"
الصيد بالرصاص حين سدد بندقيته إلى طائر عابر وقف فوق قمة أحد الصخور عند مدخل الوادي. كان 

هذه كمرور الطائر الصحراوي وحطوطه على مبعدة منهم شيئا مثيرا. كان طائرا وحيدا رمادي اللون. وحيد 
سم ج" وتفتت جمعةن يسير فيها اإلنسان إال وحيدا. انطلقت رصاصة "الناقة. يبدو أن الصحراء ال يمكن أ

ن " لم يجد لحما. وجد كتال صغيرة مجمعةالطائر. طار الريش في نتف وتساقط على األرض. عندما هرع "
 الريش تحمل قطعا هزيلة مقززة من اللحم والريش مغمورة بالتراب. 

" كان جمعةحرمة الصيد الشديد بالرصاص. ولكن " مرة أخرى على "زيدان"". وتناوش معه جمعةعاد "
 مصرا على فكرته وعلل ذلك بقوله " يحل للجندي ما ال يحل لغيره ".

لكن و الناقة تسير برقبتها الطويلة مع امتداد الوادي وهو غير راض عن قتلها.  "زيدان"منذ أن رأى 
ن كدس في أمعائهم سوى أكداس العجيالذي يرى أنهم هنا في هذه الصحراء منذ مدة طويلة، ولم تت جمعة

ومرق البصل والطماطم المعجون كان مصرا على تنفيذ فكرة القتل. هكذا هي الصحراء. شرعة الصحراء 
" في غيه المخبول. سوف يصطادون الناقة وسوف جمعةهي القتال وشن الحروب وسفك الدماء. مضى "

لحم " أن شمس الصحراء سوف توفر لهم الجمعةل "يمتلئ الوادي الذي يقطنونه برائحة الشواء اللذيذ. قا
 أياما متواصلة عندما ينشرون كميات كبيرة من شرائح اللحم المقددة على حبال الجيش.

". فلتذهب كل نوق الصحراء إلى الجحيم طالما هم جوعى. ِجَمال جمعةمؤيدة آلراء " "بشير"كانت آراء 
األودية ويتسقطون األخبار بين فجاج البيد ومتاهات  الصحراء ال شك مسكونة بعسس الجن الذين يجوبون 

الرمال. ناقة وحيدة ترتع في هذه القفار الموحشة شيء غريب ويثير تساؤال أكثر غرابة. ما الذي تفعله ناقة 
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وحيدة شاردة بال قطيع هنا؟ أمر ال يتسرب إليه ريب أنها مسكونة بفرد من أفراد الجن. نعم فليقتلونها. 
سقط جندي آخر من قبائل الجن الكافرة السارحة في مناكب الصحراء منذ الهزيمة األولى في بقتلها سوف ي

الشمال. سيكون صيدها دليال آخر على استمرار سطوة الشمال ومالحقة لعنة الشيخ الخالدة لهم عبر 
 القرون في عقر دارهم. وبقتلها سوف يأكلون اللحم المطبوخ ويزدردون شرائح الشواء الشهية. 

 ساكنا..! "زيدان  "مكث 

كانا مكابرين في حديثهما حول صيد الناقة رغم الكذب المدفون في تعابير وجه  "بشير"" وجمعة"
أة . لقد قاال معا إن الحرب مع الموت تجيز لهم صيد الناقة. صيد نادر ثمين انكشف أمامهم فج"بشير"

 ةجمع" إلى "زيدان"طعا كبيرة من لحمها. نظر ومن العار أن يرجعوا أدبارهم دون أن يحملوا على أكتافهم ق
." 

" لحظة مغمض العين اليمنى. لحظ بطرف عينه األخرى المفتوحة حبات رمل ملتصقة جمعةمكث "
ال نا. قتحت عينه المغمضة. توتر إصبعه داخل حلقة الزناد ثم تراجع. انحرفت الناقة يمي جمعةبوجنته المت

 دون أن يلتفت:

 النحر.سترون . سأصيبها في  -

ان بصره نحو الغرب. ك "زيدان". أشاح "بشير"مات لهاثه. وعادت إصابعه إلى التوتر المخيف. وجمد 
منظر الشمس مخيفا. أشعة مخلوطة بالصفار تنشر على الفضاء نذيرا مجهوال يثير الخوف. انطلقت 

الف الرصاصة الرصاصة القاتلة. ومض اللهب الخاطف من فوهة البندقية رغم سيطرة النهار. طار غ
النحاسي في الهواء وسقط على الرمل األصفر وعبقت في الجو رائحة البارود. مضت الناقة في ركضها 
خطوتين، ثم ترنحت. تمزقت الرقبة. انفجر نبع الدم من أسفل النحر. خرت على رجليها األماميتين 

ام ان واقفتين ترفعان السنوانطرحت الرقبة الطويلة على شكل قوس على األرض. ظلت القائمتان الخلفيت
والمؤخرة. ضرب الذيل جانبي الفخذين ضربات واهنة وسقطت بعرة أخرى، ثم هوى الجسم على األرض. 
 وخرج الرغاء مؤلما. رغاء على دفعات. يستمر في صرخة واحدة طويلة ثم يصمت، يتبعه شخير، ثم يعود

. لهواءافوق الرمل. ترفسان القوائم األربعة  الرغاء الفاجع على نحو أشد إيالما، ويتململ الجسم الثقيل
 تحرثان األرض. يتوالى الدفق األحمر من النحر الممزق. كست سيل الدم المتجمع طبقة من الفقاعات.

 رغوة بيضاء ساخنة بقيت حيث شربت الرمال الدم المسفوح. همد الجسم الكبير.

 " من جديد بلهجة منتصر:جمعةعال صوت "

 سأصيبها في النحر.!لقد قلت لكم إنني  -

نعكس أنزل البندقية وانتصب واقفا. حرك البندقية في يده. لمع نصلها بأشعة النهار. صدم البرق الم
ى " تخلع النصل من موضعه الثابت تحت الماسورة، ونظر إلجمعة. امتدت يد ""زيدان"على الشفرة عيني 

 وقال: "بشير"
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 لنسلخ الناقة. اخلع نصل بندقيتك أيضا . سوف نعبر الوادي    -

في سحب سكين الجيش العالق في ممره تحت ماسورة بندقيته الباردة. قبضت يده على  "بشير"شرع 
 النصل وهتف:

 نعبر الوادي ؟ هل جننت ؟ ألم تر األسالك الشائكة؟ -

 " ونصله يلمع:جمعةأجاب "

 هناك ؟نعم سنعبر الوادي وسنقوم بسلخ الناقة. هل تعتقد إنني اصطدتها ألتركها ميتة  -

 ولكن الوادي مليء باأللغام.! -

م سوف نسير في خط مستقيم بمحاذاة األسالك إلى مكان الناقة، ثم نعبر في حذر . التخف. األلغا -
ليس تزرع متفرقة وليس على النحو الذي تتصوره. ثم إن هذه الوديان تزرع باأللغام المضادة للعربات و 

 لألفراد. هيا ال تضيعوا الوقت.  

 " يتقدم الركب..جمعة. ومضى " "انزيد"نهض  

قة كانت أقدامهم تغوص في الرمال فتمتأل المساحة بين األحذية وسيقانهم بالرمل. اقترب جسم النا
 الميتة. كانت ممددة على األرض بال حراك مثل صخرة. تحتل مساحة كبيرة في ارتماءتها الفاجعة فوق 

 هشة.وال تزال رغوة الدم تطفو عليها أعواد القش ال صدر الوادي. كانت رقبتها المعقوفة ملطخة بالدم،

ل إلى الوادي. مضي خطوتين داخل وادي الموت، ثم تبعه جمعةرفع " " رجله فوق األسالك وترجَّ
 " على األرض. تتحركجمعةالجماعة. كانت خطواتهم حذرة. يطأون المواضع نفسها التي ترسمها أقدام "

ت األحذية الماضية. بدت الخطوات ثقيلة. المسافة بعيدة بين التربة، وتخشخش الحصباء الرقيقة تح
بار خطوهم وبين الناقة المكومة. أكل الزمن المسافة، ثم وقفوا في قوس حول الجسم الهامد. بقايا الغ

م المخلوط برائحة الوبر والقش تعبق. تمزقت الرقبة في منطقة االلتحام مع الصدر. تحولت مساحة بحج
عش. تمزق الجلد والتصق الوبر في كتل مع لطخ الدم. ظهرت أجزاء من لحم الرقبة ترت الرأس إلى أشالء.

د شمت أنوفهم الغبار. الناقة وهي تصارع الموت ضربت األرض برأسها ضربات متتالية. ترفع رأسها. تم
ث حر رقبتها. تحاول النهوض. ترغو. ثم تهوي برأسها على األرض فيما القوائم األربعة ترفس الهواء وت
عه مأرض الوادي. استنشقت األنوف الغبار. وشموا رائحة فرت. من الرقبة المقطوعة سحَّ دم كثير وخرج 

فرت أخضر داكن. رصاصة واحدة صغيرة خارقة حارقة فعلت فعل عشر أنصال، هتكت الجلد ولحم الرقبة 
 ثم قطعت البلعوم.

در بوصتين ثم خلخله يمينا " نصل الجيش في الجلد. ضغطه بشكل عمودي. غاب قجمعةأجرى "
ا ر فيموشماال. توسع الجرح ثم جرى الحد القاطع يفلق الجلد قسمين. كمشت يده األخرى جزة كبيرة من الوب

 يده األخرى تعمل ببراعة، تزيح الجلد عن هيكل اللحم. ظهرت الطبقة البيضاء، تتخللها عروق حمراء
 كثيرة.
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 ز.استمرت طقوس السلخ. وكان جسم الناقة يهت

ي " يفر ةجمعواقفا. عبر معهم وادي األلغام ولكنه مكث غير بعيد. الناقة اآلن ميتة ونصل " "زيدان"كان 
" في عمله جمعةيدور أحيانا حذرا حول الناقة. يساعد " "بشير"األغشية التي تلصق الجلد باللحم. و

لى يرة من الجلد. تكومت إالبطولي. ازدادت المساحة البيضاء والعروق الحمراء ظهورا. انزاحت كتل كب
 أسفل وظهر اللحم األحمر. نظر إلى رأس الناقة المعفر بالتراب. كانت عيناها كبيرتين ككرتي زجاج
أخضر غامق. شيء ما ينطفئ داخلهما واعدا بالظهور في مكان آخر وفي وقت آخر. بدأ جسم الناقة 

 خ." في استخدام قبضته في السلجمعةالمسلوخ يتحرك بعد أن شرع "

 :"بشير"صاح      

 ال تحركها . هل تنوي سلخها كلها. قد تكون اآلن راقدة فوق لغم ..! يكفي. -

 " نصله الذي غدا أحمرا يلتصق به الوبر، وقال:جمعةسل "

  قلت لك ال تخف. لن أسلخها كلها. سوف أعرِّي القائمتين العلويتين وأقطعهما ونرجع بهما.  -

 ير من الوقت. الشمس توشك أن تختفي وراء الجبال.ولكن بسرعة. لم يبق أمامنا الكث -

 طيب .     -

 عاد يجري سكينه في اللحم بعد أن مسحه في جانب الناقة. 

بلهجته الغامضة شيئا  "زيدان"". بطيئا في حركته. قبل قليل قال جمعةبائسا وهو يساعد " "بشير"كان 
ه يتظاهر بالقسوة أحيانا، ولكنه ال يحب القتل. أثار في نفسه شيئا مخيفا. وصفه بأنه ال يحب القتل. نعم إن

القتل شيء مهول كريه. لم ير في حياته شخصا يقتل، ولم يفكر في قتل أحد.     حتى ذلك االطمئنان 
الذي يصاحبه أحيانا منذ أن دخل المعسكر وتدرب على األسلحة وضمته هذه الرحلة؛ وجاء إلى الصحراء 

عه دائما إلى أعماقه الرافضة للخطيئة، والقتل خطيئة كبرى ليست ضمن سرية قد تخوض حربا كان ُيرج
. لمس جمعةكباقي الخطايا. خطاياه هو ال تزيد عن معاكسة الفتيات القادمات من العاصمة في زحام ال

صدورهن الناهدة واختطاف احتكاكة يسيرة بمؤخراتهن البضة كانت خطيئة يحس بها توخز أعماقه مثل 
نفسه الجامحة تعود وتدفعه دفعا للسير من جديد في مسالك الشيطان. هو يعرف جيدا أنه إبرة. يندم. ولكن 

يخطئ عندما ينتهك حرمة الجامع ويتبع الفتيات، ولكن القتل شيء آخر. شيء يصيبه بالدوار، والوصول 
فضيلة المرعب إلى حالة من التفكير تشبه تفكير المجانين. يشعر بالفضيلة تتنامى مع خوفه وندمه. ال

جعلت رصاصاته تضيع عندما صوب بندقيته إلى الناقة العابرة. انغرزت الرصاصة في الرمل، وضاعت 
في متاهات الصحراء. أكلها العدم. وسمق غضن آخر من غصون الفضيلة في نفسه النادمة. عندما 

يل ماسورة أغمض عينه وضغط على الزناد، كانت عينه األخرى مغمضة أيضا. نوع من اإلدراك جعله ُيم
البندقية قليال لتنطلق الرصاصة وتبعثر الرمل وراء الناقة. ومضت المسكينة تخطو بخطوها الوئيد الهارب 
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الخائف. اللحم الذي سيأكله في الليل هو لحم مغموس بمشهد القتل. رغاء الناقة الفاجع ما يزال يطن في 
 ال تزال عالقة في تجاويف أنفه وعقله الكدر. رأسه، وزوابع النقع التي أثارتها قوائمها وهي تحارب الموت

 سمون منمحقا. هذا الشاب األسمر يخيفه. يحترمه. في طفولته يذكر جيدا أنهم كانوا ي "زيدان"لقد كان 
 شخص جليل.  "زيدان"يحمل بشرة سمراء بالعبد. ولكن 

 الصامت يجعله يشعر دائما بأنه أمام حضرة إنسان نبيل.  "زيدان"

لتائهة ا" حول قتل الناقة. نفسه جمعةحول قتل الطائر وانضم إلى " "زيدان"با عندما حاجج لقد كان كاذ
 . "زيدان"" كما يحترم جمعةالضائعة هي السبب. ال يمكن أن يحترم "

" شخص كريه أحيانا رغم أنه من مدينته، هو ال يؤمن بجامع الشيخ و لم يره يوما يزور جمعة"
لحم طع اليا حقيقيا. إنه اآلن يجري نصله الدموي في جلد الناقة الميتة ليقتالضريح. كان يراه قاسيا. جند

في  ليأكله في الليل لتشبع بطنه القذرة. سوف يدخل الوادي حامال قطع اللحم ويترك جسد الناقة مكوما
ا الظالم تنهشه الذئاب واألفاعي. وسوف تسطع عليه الشمس غدا بأشعتها المهلكة. سوف تصليه بنيرانه

رغم  " في طقوسه البشعةجمعةلحارقة، وتخرج كتل الدود من العدم لتفني ما بقى منه. وهو اآلن يساعد "ا
 إرادته.

" القائمة األمامية. كان النصل يغوص ويتحرك في شكل دائري حول المفصل ويصطدم جمعةاحتز "
 مسك بهاانفصلت القائمة. أ" عملية قطع اللحم. جمعةالقائمة المسلوخة بيديه وأكمل " "بشير"بالعظم. رفع 

الصامت. رفعها فوق كتفه. سح خيط دم من عرق مقطوع، وسح خيط آخر شفاف لزج من كرة  "بشير"
 المفصل. تلطخ كتفه بالسائلين .أطلق  زفرة.

وق. " نصله الشره مرة أخرى في الفخذ. اقتطع منه هبرة كبيرة مترجرجة. ثم رفعها إلى فجمعةأعمل "
 بالدماء والوبر. صاح بمرح دموي: كانت يداه ملوثتين

 هذا يكفي .. سيكون عشاء فاخرا اليوم. مكرونة بلحم اإلبل .ها..ها .ها  . -

سم جال يزال واقفا يراقب انحراف الشمس وراء القمم. اكتسى الوادي باألرجوان. وخضغ  "زيدان"كان 
لى الوراء وهم يغادرون الناقة المنهوش لضرب آخر من سطوة الصحراء وعدوى الحروب. ألقى نظرة إ

بدو يلفخذ االوادي. كان الخلل الجسمي الذي تركه خلع القائمة األمامية من جسم الناقة والحفرة الكبيرة في 
 نفوخةممخيفا بائسا. تكوم الجلد المسلوخ إلى الجانب اآلخر من الجسد الكبير الميت. وظهرت بطن الناقة 

ة ة بشعناقة فقأت فقاعات الدم على التراب المرتوي، وتركت طبق" وهو يدور ويسلخ الجمعةهائلة. أقدام  "
 من التراب والدم والقش.فوضى. ورائحة دم. وأثر موت. 

اجهم. يسير رافعا القائمة فوق كتفه. عادوا أدر  "بشير"" يحمل قطعة لحم الفخذ الكبيرة، وجمعةمضى "
متة مبكرة. الصحراء تكتسي بالنجوم الصاعبروا المسافات. أظلمت السماء قليال. اكتست ببعض النجوم ال

 قبل أي مكان آخر في العالم. 
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أنا و  "دانزي"الوادي حدثا هاما. تعاون الجميع عدا  "زيدان"و "بشير"" وجمعةفي بداية الليل كان دخول  "
يقاد النار. بحثت عن  ا و . كان. لم أجده. لم أشأ أن أسأل أحدا"زيدان"على إعداد العشاء وتشريح اللحم وا 

 " أخذ على عاتقه مهمةعةشرعا في اإلشراف على تجهيز العشاء. و"جم "سليمان"و "عمر"منشغلين جدا. 
ان شواء وتقديد شرائح كبيرة من اللحم. تخلخل الفضاء بسحب الدخان. وتناهي إليَّ في مجلسي صوت غلي

 اخن في الماء.صادر من خالل دخان الشواء. صوت شبيه بذلك الذي يصدر من إطفاء قضيب حديدي س

" ينحني وسط الدخان ويمد الجمر بمزيد من صفقات الهواء بواسطة قطعة من ورق جمعةكان "
 دا ليبالمجالت التي تركها الجنود القدامى. ويرفع وجهه بين الحين والحين ليلقي كلمة أو جملة ساخرة. 

جمر شوه بالدخان. على ضوء الشبحه مخيفا. كان لثامه يحجب أنفه. لم أستطع تبين عينيه في الظالم الم
 ينيه.عوألسنة اللهب التي تتطاول فجأة لتأكل الدهن المتساقط خيل إلي أنني لمحت شيئا مخيفا في أعماق 

 شيء ما، رأيته من بعيد. لمع لوهلة. ثم غطته سحب الدخان. تعبير بارد ال يعرف الرحمة.

ئما عن كلم داردا. منفلتا. ال تفارقه بندقيته. يت" جنديا مثاليا. كان نوعا آخر من البشر. متمجمعةكان " 
نار القتل والحرب. ترك في نفسي انطباعا خاصا خطيرا منذ ذلك الصباح األول الذي التقيه قرب موقد ال

ك شاي الصباح. رأيت تعبيرا ما، مدفونا في تقاطيع وجهه وعمق عينيه. إنه ذل "بشير"الذي يعد عليه 
يلتمع في عيون من قطع رأس طفل بفأس، أو حطم جمجمة امرأة عجوز  العمق والسكون المفزع الذي

الته بعمود من الحديد. كان غريبا. الصحراء بواقعها المتفلت جعلتني أشعر يوما بأنه يؤنس وحشتي بانف
 وتمرده وجنونه. 

لسماء باكرا. كانت تباشير يوم جديد من أيام الخريف في الصحراء قد كست ا "زيدان"في الغد، استيقظ 
بذلك اللون األزرق المشع. وكانت هناك نجمتان كبيرتان ال تزاالن تومضان رغم مسحات الضوء الكليل. 

وهو يمشي في إفاقته المحزونة. أخذ صفيحة  "زيدان"التقط منخراه بقايا عبق الشواء. ركود مقزز شعر به 
مغروزتان في الرمل بينهما حبل الماء. وقفل راجعا مارا بجانب الخيمة. كانت هناك عارضتان خشبيتان 

تتهدل عليه شرائح اللحم المقددة. وقف متأمال. تقاطر الماء من الصفيحة المثقوبة وشعر بها تنقر سطح 
قدميه. نظر إلى قطع اللحم المنشورة في غبشة الفجر. كانت سوداء. اقترب. وجدها شرائح رقيقة بها 

قبعة مفرودة. ألفاها بدأت تجف. وشعر بطبقة رقيقة من ثنيات. مد يده اليمنى. تحسس قطعة كبيرة بحجم 
الدهن تتمسح بأصابعه. كانت الشريحة تحوي بعض الشحم األصفر. تزاحمت في أنفه رائحة الشواء المقززة 
مرة أخرى. أحس بها حادة. تحفز للقيء. صعد الغثيان إلى حلقه ثم نزل إلى أحشائه مرة أخرى على نحو 

تسللة من قعر الصفيحة تنقر قدميه. كان واقفا وحده في الوادي الراكد. نظر إلى الذع. قطرات الماء الم
السماء. لحظ أن النجمتين اللتين خطتا خطوتين أخريين في صباح السماء قد خفتتا قليال. على صفحة 

قع السطح األزرق المعتم رأى الناقة وهي تهرول راغية بصوت يشبه النواح المكلوم ثم تخر وسط زوبعة الن
ممزقة الرقبة فوق وادي األلغام. خيل إليه أن هذا اللحم الذي سوف تصليه الشمس بعد ساعات قليلة 

" وحبه للقتل؛ وظهر منشورا جمعةوتحرقه ذرات الملح ليس لحمها. هو شيء آخر خرج من ظلمة نفس "
الفجر. لقد بدأت على حبل الجيش. لقد لحظ أن اللحم بدأ يسود فعال ولكن السواد ليس ناتجا من ظالم 
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 جمعةالشرائح تأخذ ذلك الملمس الخشن الذي يشبه ملمس الخشب، ولكن عمق األخاديد التي تركها سكين 
ال تزال حمراء كلون الدم. غمر الماء اللزج قدميه. استدار. ال يزال الماء يتقاطر من الصفيحة. ثقب 

رات كبيرة تضرب في نزولها قدميه. صغير غير مرئي يسح منه الماء في خيوط ضيئلة ثم تتجمع في قط
نظر إلى علبة الماء التي تناقص فيها ارتفاع سطح الماء. رجع إلى البرميل. مأل الصفيحة مرة أخرى. 
خشى من كرور الهواجس نفسها إذا مر جوار الخيمة. اتخذ مسارا آخر. دار نصف دورة، ثم مضي. عبر 

ا آخر ليصل إلى حيث يبدأ في طقوس وضوء صالة األمتار إلى كومة الخشب ليعبر بعدها قوسا وهمي
الصبح. لمح الرمل منكوشا. وذباب أسود كبير يطن. آثار كثيرة متداخلة كآثار القطط الكبيرة تصنع أشكاال 
على الرمل، وبجوارها رقدت جثثا ثعلبين. تداخلت اآلثار مع بعضها في شكل خط عريض غير منتظم 

حراء تسللت إلى الوادي النائم. جذبت أنوفها رائحة الشواء والدم. تتجه نحو مدخل الوادي. ثعالب الص
حفرت التراب، وأخرجت عظام الناقة التي دفنُتها بعد أن فرغوا من العشاء البارحة وأتموا حفل الشواء 
الصحرواي، ثم أردتها بندقية "جمعة". كانت عظام الناقة بارزة فوق الرمل المحفور. كانت بيضاء من غير 

" جمعةلحم. كشطت أفواه الثعالب القاطرة باللعاب والشهوة، وخراطيم الذباب الشرهة ما تركه نصل "قشرة 
 وهو يجردها من كتل اللحم. 

 صفيحة الماء على األرض. وأحضر المجرفة. حفر حفرة جديدة عميقة وأهال الرمل على "زيدان"وضع 
دفن  طا نور الفجر على فلول الليل الباقية.العظام. صعد إلى أنفه الغبار، وزمجر الذباب حول وجهه. س

بات الرفات. ومد يده يرفع علبة الماء. تركت الصفيحة مساحة رطبة. تسلل الماء من الثقب الخفي إلى ح
 الرمل العطشى. امتصته الفراغات الصغيرة في نهم عجيب.

يورق  مل المبلل. ربماظل ناظرا إلى أسفل. الغثيان يهاجمه من الداخل مرة أخرى. نظر إلى مساحة الر 
ظلم نوع آخر من الحياة بالقرب من عظام الناقة المدفونة. ال شيء يستطيع قهر الحياة. حتى الموت الم

وهي  ماتت الخارج من فوهات البنادق وشظايا القنابل وأنصال البنادق ال يستطيع إخماد جذوة الحياة. الناقة
الجيش. ما أكله الجنود البارحة في بطونهم سوف  تضرب رأسها باألرض، وهذا لحمها منشور على حبل

ن يلقونه اليوم برازا هناك يفقس ببيض الذباب. الحياة شيء كبير. شيء يجري في خفاء في مسارب الكو 
 يشيد ما دمرته معاول الموت حتى في الصحراء. نعم حتى في هذه القفار الميتة الموحشة.

الفارغة بالرمل، ودفن فيه ثمرة بطاطا مقطعة. غطى القطع أحد صناديق الفاكهة  "زيدان"منذ أيام مأل 
بالرمل وترك تلك النتوءات السوداء الصغيرة بارزة، ثم سقاها بالماء. ظل أياما مواظبا على رشها بالماء 
الثمين. اكتسب الرمل الشبيه برمال البحر لونا آخر نديا. ثم تفتقت البروزات الصغيرة. انشقت الكتل 

يقات خضرات ملفوفة متراكبة. ظلت تتفتح حتى صارت أوراقا خضراء يانعة. نمت الصغيرة عن ور 
وتسامقت حتى تظلل الصندوق كله بالغصون واألوراق. شيء خارق جليل تململ في جوف هذه الكائنات. 

يده بين الغصون. أزاح الكائنات الخضراء جانبا.  "زيدان"خرج من ظلمة العدم وتطاول إلى النور. أدخل 
الرمل المبلل الرطب ظهرت كائنات أخرى. أعشاب صغيرة. نباتات ضئيلة فتتت طبقات الرمل على 
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وسمقت هي األخرى. نفخ الماء روح الحياة في األنفاس المخبوءة منذ دهور في فراغات الصحراء المتلظية 
 بالشمس الآلف القرون.

 .. "زيدان"نظر 

ا رفيعة كخيوط قماش أخضر. الحياة في جبروته وريقات دقيقة بحجم ظفر يد طفل تحملها عيدان طرية
ا " وقطعهجمعةال تقاوم. يقارعها الموت. ويستل منها الرحيق المقدس. تموت كما ماتت الناقة برصاص "

طن. " جسد الناقة هناك مشوهة الجسم منفوخة البجمعةسكينه، ولكنها تنتصر في نهاية األمر. لقد ترك "
وق فحياتها خارجة من كهف الظالم هي األخرى وتبدأ حياتها المتململة سوف تنبثق أكوام الدود، وتبدأ 

" التعس وضع جمعةتابوت الموت، ولكنها سوف تموت. سوف تصهر أجسادها الرخوة شمس الصحراء. "
 يحوم على المكان. طيف مشؤوم.  "زيدان"يده في يد الموت وتحالف مع الدود. شيء مخيف كان يراه 

 ا تنفكفي ادعاءاته حول الجوع. إنهم لم يكونوا يوما جائعين. كانت القاعدة م " كاذباجمعةلقد كان "
بض ترسل لهم أكياس الدقيق واألرز والسكر والشاي والبيض والزيت وصناديق الفاكهة. ولكن الشيء الرا

. عة"جمفي جنديته نفض عنه الغطاء وأنطق بندقيته الخرساء لتقتل الناقة. إنه في الواقع ال يهتم ألمر "
اظرة نكان ما يؤرقه هو مشاركة "بشير" في الخطيئة. لقد رأى النذير في الجمجمة التي اتكأت على جنبها 

ها نحوه. هناك أمر رهيب قادم في طريقه إلى الوادي. كان مقتنعا بإحساسه بعالمات النذير التي شاهد
تيجة هاجسا عابرا نما في جوفه نتختفي في عيون الجمجمة، ولكنه لم يشأ أن يخبر أحدا. أول األمر ظنه 

د كل ريب.  لمكوثه الطويل في الصحراء، ولكن قتل الناقة بدَّ

لى رحمة القدر. كان متأكدا من صفاء روح "بشير" رغم انغماسه في  ولكنه سيلجأ إلى صالته وا 
ح لضريافي  ضحضاح الرذائل ونفسيته الوثنية. حكايات "بشير" عن والية الشيخ والنبوءة التي يخبئها الزمن

منذ قرون ال تجد صدى مؤمنا في نفسه، ولكنه كان يحب "بشير" ويرى أنه إنسان نظيف السريرة 
 والضمير. 

 .  ظل "زيدان" يسبح مع نفسه ومع رؤى القدر. دفن عظام الناقة ولم يدفن الثعلبين. ثم ذهب يتوضأ

ادي. القمر يمرقان عبر مدخل الو " في الليل. رآهما على ضوء جمعةالثعلبان الميتان أرداهما رصاص "
ه ندقيتتابعهما وهما يصالن المساحة حول الخيمة، ويتشممان األرض قرب خزان الماء الفارغ. أمال مقدمة ب

را ببطء نحو قاع الوادي، وسكن لحظة. انتظرهما حتى ابتعدا عن الخزان، واقتربا من كدس األخشاب. حف
ت في شهوة الخوان انطلقت رصاصات "جمعة" في الوادي. خرق األرض وأخرجا شيئا وبدأ عراكهما الليلي.

قنا ح. أفاألعيرة النارية الظالم في خيط من النفاط الحمراء. بعثرت الطلقات الرمل وغاص بعضها في األلوا
على صوت الرصاص. ربما لم يدر في خلد أحد أن الدوي هو عالمات هجوم حربي. كنا نعرف أن 

ن على وكنا نعرف أن الشعور بالحرب قد خبا في أعماقنا مع جثوم الزمن والمكا" يناوب فوق الجبل، جمعة"
نفوسنا. لم يخرج أحد من الخيمة. وسمعت أحدهم يطلق سبابا وهو ينقلب على جنبه اآلخر. حدست أنه 

 . مكثت دقائق يقظا ثم طواني النوم. "عمر"
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 ين بعيدا عن كومة الخشب." يجر الثعلبجمعةفي ذلك الصباح لم أر "زيدان" ولكني رأيت "

حراسة، صعد ليأخذ نوبته في ال "بشير"مختفيا في مكان ما، و "زيدان"ال يزال نائما. وكان  "عمر"كان 
ث يفعل شيئا داخل الخيمة. رأيته ينحني على الصندوق المخطط. فكرت أنه يكتب رسالة ليبع "سليمان"و

لماء، والماء يتقاطر منها في خيط جاٍر نحو " أحمل صفيحة اجمعةبها إلى أهله مع السائق. رآني "
 األرض. كان منحنيا وهو يجر الذيلين. قال لي في لهجة ساخرة:

 خذ حذرك أيها المعاق. هناك آثار أفاعي كثيرة في المكان الذي تنوي الذهاب إليه. قد تكون  -
 إحداها تنتظرك في شق من الشقوق لتنقض عليك وأنت تفرغ مثانتك.

اخرة بضحكة وصلت سمعي كما وصل الغبار المتصاعد من أثر جر الثعلبين أردف نصيحته الس
لتي " في التفاعل مع الواقع كانت مزرية. منذ أن كان يثرثر في صندوق العربة اجمعةالميتين. طريقة "

فاقته في اليوم التالي لوصولنا وأنا أحمل نحوه حقدا معينا م أن  . إالكبوتاتحملنا وهي في طريقها إلى هنا، وا 
مع  المصير الذي جمعنا هنا جعلني أصدق أنه قد يساهم على نحو ما في زيادة شعوري بالتفاعل اإليجابي
ن مع سير األيام في هذه الصحراء. حتى وجهه الملثم الشبيه برجال الصحراء وعينيه الصغيرتين الراكضتي

اد عنه في الواقع الحقيقي. ز سعالته الخشنة زادت من إمعان مشاعري في حفر ذلك الخندق الذي يفصلني 
. يوما ما قال لي "عمر"وبين  جمعةإليه وحرصه على اختيار مكان نومه بين  "زيدان"من ذلك نظرات 

ع معامل وهو يت "زيدان"" نفسه. وبعد يوم صيد الناقة ازداد شرود جمعةإنه يخاف عليه وعلينا من " "زيدان"
 في الوادي.  "بشير"سير 

داء. يابستين، ومثقوبة بعدة رصاصات. جمد الدم على الفراء الرمادي في لطخ سو كانت جثثا الثعلبين 
وصفه و " في استعمال البندقية. ولكني كنت أحتقره. جمعةولم أملك بيني وبين نفسي إال اإلعجاب بمهارة "

ي إياي بالمعاق كان يثيرني ويغضبني. الواقع أنني لم أكن راغبا في الرد على مشاكسته. كنت أفكر ف
حالة ب. رأيت وجهه البارحة كظيما، راغبا عن الكالم. عندما وصلوا من جولتهم كان يمشي مأخوذا "زيدان"

ما. يسير خلف الرهط الذي اصطاد الناقة مطأطأ الرأس. حدست أنه غارق في نوبة مؤثرة. كنت أخشى 
لحلم اي بالتوجس. وتذكرت . أمور أراها ربما وحدي تشع في عينيه تصيبن"زيدان"هذه الحاالت التي تنتاب 

 الذي بدأ يجتاحني في نومي منذ حادثة محاولة "عبدالعزيز" شنق نفسه. تابعته وهو يمشي. عندما مر
بجواري يخيل إلي أني سمعته يتمتم. ذهب إلى برميل الماء. توضأ في الظالم ثم أخذ سجادته وصعد 

كانه، طلب منه أن يناوب م "زيدان"وقال إن  الجبل. لم تكن مناوبته الليلة. ولكن المناوب نزل من هناك
 وأوصاه بأن ال يصعدوا له بالعشاء. 

" قد قطع ذيلي الثعلبين ونقعهما في صحن كبير جمعةعندما عدت أجر صفيحة الماء الفارغة كان "
 مأله ماء وملحا. وذهب يجر الجثثين ليدفنهما في مكان ما، في الوادي. 

لشعر. شعر بني مخلوط بلون رمادي باهت. في الصحن كانت هناك كان الذيالن سميكين ومليئين با
شعرات كثيرة طافية، وعروق دم حمراء تسبح في الماء. في نهاية الذيلين رأيت بقعا ملوثة بدم جامد، ورأيت 
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 "بشير"بداية الغضروف بارزة. أكملت طريقي إلى الموقد، لم يكن هناك شاي. فكرت في أن أصعد إلى 
أشربه قبل أن أشرع في إيقاد النار في سجائري. ولكنني عدلت عن هذا األمر. اكتشفت أن  لعلي أجد شيئا

" . أدخل يديه في الماء. انتقلت بعض حبات جمعةال رغبة حقيقية عندي  في أكل أو شرب شيء. جاء "
 الرمل من يديه إلى الصحن. وأخرج الذيلين يتقاطر منهما ماء أحمر. 
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ن ـيكـ مـا لــــيل حزينـجاءني الل
ي ـإنــــ :يلــــما قــــال ـنجــــ يبــــرق 
نيرا ـد بـــدري مــــم يعـــــلـــ دــــــوحي

لـــيس  وليـالم حــــماتـــت األحـــ
يــري ط ير يغنــي أيــنـن طـــمــ
ــــنأ ـــــأيــــن مزم ري ـعطــــ ي اري ـ
 حنيلـو 

بـــــــل  وعـو الدمــــــــا يحثــــــــباكيـــــــ
ـــــــين  وعـخشـــــــ ظالمــــــــا مـــــــن ب

ي ـومي فـــونج وعجمال كـهاتي
 وانطفــت كــل الشــموع عوـ قبــ

هـــــل  وعضــــــو ال عطري، ال  
هـــل  ؟ وعـسطـــ لفجـــري مـــن

                                                               ؟ عوـ لشمسي من طل
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 فسدت العالقة في الصحراء. سيطر شيء نحس على الفضاء. ركض يومان على تراب الوادي المشبع
 بالعبق المشؤوم للشواء. 

 ظهرت سيارة التموين عند مدخل الوادي. اقتربت بسرعة. توقفت ونزل السائق قائال:

  لقد جئتكم اليوم بتموين كثير ورسائل.. -

ابتهج "عمر". وحاول "زيدان" كتم شعور مماثل، ولكن خيل إلي أن فراستي فضحته أمامي. أخذت 
. دة. فتحتها مرتقبا في ظل الشمس قرب السفح. كانت من "بتول"رسالتي وانتحيت بها بعيدا. كانت مجع

شعرت كأني مغمض العينين والشعور. انتابتني حالة من فقدان السيطرة على نفسي. بقيت جامدا أحدق 
 نسيت إلى الورقة الزرقاء ذات الخطوط الصفراء الباهتة. سطور قليلة كتبتها "بتول". أحسست للحظة أنني

 ة. تغيرت المناظر في رأسي. ازدحامات وقع هذا الحدث ورصيدي هنا عبر شهور جعلنيمالمحها الحقيقي
 أفكر بأنني غائب عنها لمدة طويلة. ربما عشرين سنة. 

ة كتبت "بتول" شعرا ولم تكتب اسمها. نعم إنها هي. هذا خطها. هي تكتب حرف العين معقوفا بطريق
حراء د حركت داخلي مشاعر رميمة ردمتها رمال وأيام الصمميزة. السطور الضئيلة المكتوبة بالحبر األسو 

 وضجيج السكون هنا. توهجت تحت رماد نفسي. لسعتني في األغوار البعيدة. كنت يائسا مرهقا. األيام
ي. الماضية وطيف العبث الجديد الذي بدأ ينشر أجنحته المشؤومة على المكان زاد من حدة تذمري وكآبت

ة. بتول" شيئا سوى أبيات شعرية. شعرها وصل عمقي. استقر في جدراني العميققرأت الرسالة. لم تكتب "
 وخزني مثل مسامير حامية. طويت الرسالة وخرجت من منطقة الظل.

اشتعل النهار مع انسكاب فيض الحمم من قرصها الوحشي المتصبب بالضوء في السماء . قصدت 
 تجمع الرهط.

. ح ظلل الخوف المترقب الذي ظل يذرع وجهه األسمر أليامكان "زيدان" مبتهجا ابتهاجا طفوليا مس
 جاءته رسالة من والده يخبره فيها بأن عروسه أنجبت له بنتا سمراء جميلة. 

لمات كوقف الجنود حول السيارة الواقفة يثرثرون. احتقرتهم جميعا واحتقرت نفسي. كان مشهدا عبثيا. 
 "بتول" ترن في رأسي مثل ناقوس حزين. وقفت..

 وباقي الرهط الكثير من صناديق العنب. عشر صناديق أو ربما أكثر. كانت "سليمان"و "عمر"أنزل 
مالبسهم مبرقعة ببقع العصير المتساقط من بين شقوق الصناديق. هجم الذباب على بقع العصير. كان 

 لعق العنب.منظرها داكنا على الرمل. انبثقت أسراب الذباب من الصحراء كأنها خرجت من عدم وطفقت ت
" أيضا الكثير من العنب. كان يمشي وفي يده عنقود كبير ويقذف الحبوب في فمه. وصل جمعةأكل "

 الكثير من عناقيد العنب إلى الصحراء فاسدة أو مفقوءة الحب.

 كان السائق مستندا على إطار السيارة وهو يدخن منتظرا إفراغ الحمولة، قال ضاحكا:

 .اليوم إشبعوا في أكل العنب -
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 جرعات ثم أدخل يده من نافذة السيارة المفتوحة وأخرج قنينة من البالستيك مغلفة بالخيش، أفرغ منها
 في جوفه، وقال:

أمس جاءت طائرة من الشمال محملة بكميات ضخمة من التموين . وقد ظللنا حتى العشية نفرغ  -
  حمولتها.

 سيارة، وقال:رمى عقب السيجارة من يده، وأغلق القنينة، ورماها داخل ال

 لقد أنزلنا أكثر من مائة شاة مذبوحة مجمدة، وأكثر من خمسين صندوقا من السجائر. -

 " الذي يحمل صندوقين من البطاطا:جمعةصاح "

 وأين اللحم ؟ أين حصتنا من اللحم ؟ لماذا لم تحضر لنا شاة مجمدة أو حتى نصف شاة .؟  -

 ربه الذي غزاه الشيب:رد السائق مبتسما. ابتسامة صدئة خرجت من تحت شا

اذا هذا ما أعطوني إياه في القاعدة . إنهم يوزعون التموين هناك ويقسمونه حسب رأيهم، ولكن م -
 تريد من اللحم؟ ألم تصطد ناقة كاملة؟

 غام المكان بالنحس فجأة. ورد "جمعة": 

 كان لحمها يابسا أسود مثل إطار سيارتك. يظهر أن عمرها ألف عام.! -
  

" جذبه من يده جمعةوفرغت العربة من الحمولة. فتح الباب وهم بالركوب ولكن " ضحك السائق.
         صائحا:

 إلى أين؟ هل اشتقت؟ إلى القاعدة؟ تعال يا رجل نشرب الشاي ونتحدث قليال. -

". جلس في الظل قرب الموقد. التفت حولهما الجماعة، جمعةأطفأ السائق المحرك الدائر، وتبع "
في وضع إبريق الشاي على بقايا جمر الصباح الباكر، تحدثنا عن أخبار  "بشير"رع وجلست معهم. أس

 الشمال وأخبار القاعدة العسكرية.

 صامتا .. "بشير  "ظل 

نه قد يأتي ليزورنا هنا،  قال و قال السائق إن أحد الضباط الكبار سوف يقوم بجولة على المواقع، وا 
 عه خلف متراس الرمل في مدخل الوادي، وأن يكون آخر فوق يجب أن نكون مستعدين بأن يتخذ أحدنا موق

 قمة جبل مناوبة الحراسة.

 سألته:

 ما أخبار الحرب؟ ما الذي يتناقولنه هناك في القاعدة.؟ -

 أجابني دون أن ينظر ناحيتي. كان منهمكا في إشعال سيجارة:



 131 

 ن..ها..ها..هاال جديد. ما تزال األخبار متضاربة، وأنا كما تعلم سائق سيارة تموي    -

 ساخرا: "سليمان"قال 

 األخبار الصحيحة عند السائقين دائما.    -

 تململ السائق. نفث حزمتي دخان كثيف من فتحتي أنفه. وقال:

تقدم الحقيقة أن هناك أنباء غير مؤكدة تقول أن قوات الثوار قد سحقت المقاومة الحكومية وهي ت -
 اآلن بسرعة نحو العاصمة نجامينا.

سائق أنه سمع تحذيرات من مقر القاعدة باحتمال فرار بعض الفلول إلى هنا حيث تعسكر وأضاف ال
 قوتنا الصغيرة، وقال أيضا إنه سمع أخبارا حول قرب موعد استبدالنا بجنود آخرين.

 نهض السائق، ضرب مؤخرته بيديه ينفض عنها الغبار فيما سيجارته في فمه وقال:

 عندكم رسائل؟سوف أعود إلى القاعدة اآلن. هل  -

ق إلى الخيمة وأحضر ورقة ثناها في طبقات. رأيت سطرا بالحبر األزرق. أعطاها للسائ "عمر"أسرع 
 الذي ركب عربته وأدار المحرك. قال السائق:

 سوف أحاول أن أرسلها مع الطائرة الراجعة إلى الشمال هذا المساء. -

 بيده صائحا:أرجع سيارته إلى الوراء. ثم أخرج يده من النافذة ولوح 

 خلوا بالكم ..! -

سيارة ثم ألقى علينا تحية سريعة وانطلق. سرعان ما اختفى شبح السيارة. ابتعدت شيئا فشيئا عبرت ال
مدخل الوادي ثم اختفت، وبقي صوت محركها يدور في الفضاء. ظهرت مرة أخرى بعيدة متجهة نحو وادي 

ارة السي بعيدة ثم ابتلعتها بحار السراب. مع اختفاء الحطب في طريقها إلى مقر القاعدة. صارت نقطة داكنة
لذي اختفت أيام أخرى طويلة من حياتنا. مرت بطيئة. مملة. نسينا حكاية الفلول الهاربة وشبح الحرب ا

 جاء مرافقا لذلك السائق المسكين. 

 مرت أيام نحسات على الصحراء..

قلَّت  شة وصار الشباب أكثر توترا واشتعاال.تطورت األمور تطورا مذهال. ازداد سير األيام كآبة ووح
دندنات "بشير" وصار عرضة لالزدراء. تصادم معه "جمعة" مرتين. كاد العراك بينهما أن يفضي إلى 
. تضارب باأليدي. في الواقع لم يكن هناك سبب مقنع في الظاهر لهذا التوتر. مازحه "جمعة" ذات يوم

 لمرة الثانية أخفى "بشير" بندقية "جمعة ". سكب بعض الرمل في إبريق الشاي. وفي ا

 زيدان""بالنسبة لي كان السبب الحقيقي في انتشار هذا الحقد في الوادي أمرا غير مفهوم تماما. ولكن 
 . يقول إن حادثة صيد الناقة جلب غضبا راعبا ونقمة سرحت في أوصال حياتنا في الوادي وحياة "بشير"
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 لبطاطا.الغداء . طبخ أرزا مع شرائح البصل والطماطم وا "سليمان"أعد  هذا اليوم كان "زيدان" صائما.
 لراكدأكلنا الغداء وفي القائلة دخلنا الخيمة. حاولت النوم أسوة بالجماعة. كنت أمدد جسمي في الجو ا

 المخنوق استمع إلى طنين الذباب وأصوات تنفس الجماعة النائمة. لم أستطع النوم. هششت الكثير من
عة ب بقبعتي من على وجهي. كان الذباب الهارب من ضربات قبعتي يستقر على الوجوه األخرى الهاجالذبا

في غفوة الظهيرة ثم ال يلبث فريق منه إال أن يعود لمضايقتي. يحلق فوق رأسي أو يحط على قدمي 
ة على العاريتين. أحرك قدمي. يطير ثم يحط مرة أخرى ويبدأ في زحفه المثير لألعصاب. حطت واحد

 صدري. بضربة خاطفة بالقبعة سحقتها. تمزق جسمها فوق بذلتي. بقعة صغيرة من السائل األصفر والدم
 وبقايا جناح بقيت ملتصقة بالقميص. جزء آخر التصق بجانب القبعة. فتشت القبعة. وجدت بقية الجسم

ر ة أكبتصقة بالقميص والقبعالمسحوق وبقعة أخرى من سوائل الذبابة. خيل إلي أن كمية السوائل كلها المل
من حجم الذبابة نفسها. خاطر غريب خطر لي وأنا أنظر إلى كدس القذارة الصغير الملتصق بقميصي. 
وخيل لي أيضا أن بعض الرذاذ السائل قد تناثر على وجهي. أحسست بأشياء دقيقة تغير ميزان حرارة 

لن ينظف أبدا من الوسخ. كشطت جزء  وجهي بعد عملية الضربة الخاطفة مباشرة. فكرت في أن وجهي
ا. الذبابة من على قميصي بحافة القبعة، ثم رميتها، وجلست. كان طنين الذباب في الخيمة عاليا مزعج

ي في الخارج في وقت واحد. ف "بشير"يتحرك خلف الخيمة. كانت أذناي تتابعان الطنين وحركة  "بشير"و
ات. تستطيع اآلذان أن تتحسس األصوات على نحو أكثر الصحراء تطور اآلذان قدرة هائلة على اإلنص

لنوم ااستقباال في الرأس. فكرت في إعادة محاولة النوم. ربما إذا استمعت إلى المذياع قد استطيع جذب 
ن والغرق فيه ولو قليال. قمت من مكاني. بحثت بين الحقائب، وفتحت الصندوق المخطط. طالعني صندوقا

 لة، وحافظتا ماء، ومنظار عسكري له حاملة جلدية طويلة. ولم أجد المذياعمن رصاص البنادق المحمو 
في  الصغير. ال شك أن المذياع اآلن يختنق بصوت أحد المذيعين الخشبي وهو ينقل أنباء الحرب الدائرة
 يألنن الطرف اآلخر من الصحراء. أو لعله مغلقا راكدا كركود الخيمة. األقرب إلى الصواب أنه اآلن مغلق
 يع أنال أسمعه. رغم الخاصية العجيبة التي يكتسبها السمع في الصحراء إال أن حضور النهار دائما يستط

 يقهر بروز بعض األصوات في الفراغ ويحول دون وصولها إلى اآلذان المرهفة.

عادت الحركة في الخارج خلف الخيمة إلى طرق سمعي. قرقعة صحون. أشياء تسحب من الرف 
لنوم اهناك يفعل شيئا ما. الخيمة ميتة، وطنين الذباب يهيجني، ورائحة الجوارب أطارت  "بشير"الخشبي. 

 من عيني في هذه القائلة. والوادي كله يغرق في الضوء ويعوم في طبقات السراب الالذع.

خرجت من الخيمة. قهرت المساحة المتألقة عيني. لم أر شيئا سوى امتداد شاسع من البياض الوامض 
يجلس في  "بشير"بالسواد. لسع الرمل المحترق باطن قدمي الحافيتين. مضيت حافيا إلى حيث  المشوه

الظل القصير. كانت تحوم حوله دوائر من الذباب. شممت رائحة الموقد ورائحة قشور البصل المتناثرة. 
على كان جالسا فوق صندوق خشبي وأمامه صندوق آخر مليء بالعنب األسود. يهش الذباب المتجمع 

عناقيد العنب. ثم تمتد يداه لتأخذا عنقودا من الصندوق المليء ثم يفرطه في الصحن الكبير الواسع. شعر 
بحركتي الواقفة. التفت. نظر إلى فوق حيث رأسي نازال ينظر إلى يديه. التقت نظراتنا. شيء مجهول 
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سرح من عينيه وغطى أجزاء التقاسيم واإليحاء كان يجثم في العمق. ابتسم رغم المدى المجهول الذي 
 واسعة من خطوط جبهته اليابسة.

 اجلس .. -

ات أخذت صندوقا فارغا. قلبته ثم جلست عليه. ارتبكت يداه المشعرتان المبلولتان وهما تخلعان حب
 العنب وتدحرجها في الصحن.

  هذه حصتي من العنب .!  -

 أفرغ كيس رمل، واستل منه خيطاثم نهض وأحضر برميل بالستيك من براميل الوقود وغلفه بالخيش. 
طويال عقده في نهاية سلك معدني، وبدأ يخيط الخيش حول جسم البرميل وهو غارق في صمته. كنت 

 "بشير"جالسا على الصندوق الخشبي أطرد الذباب المتجمع على كومة العنب في الصحن وأرقب يدي 
 ال لي وهو مطأطأ الرأس:وهما تعمالن حول البرميل. لم يكلمني إال قليال. بعد فترة ق

 سوف أعصر خمرا. -

 ها..ها..ها .  -

 كانت ضحكتي زائفة. شعرت بها مقيتة.    

 إنك تضحك ، ولكنني سأصنع خمرا ..! -

 :"بشير"قارب صنع غالف الخيش على االنتهاء، وأكمل     

إنني لم أذق الخمر في حياتي ولكنني أعرف كيف يصنعونها. خرجت مرة مع ثلة من الصحاب.  -
ضينا يوما كامال على البحر. كانت هناك كهوف كثيرة، ورأيت بعضهم يعصر حبات العنب ثم يفرغ ق

ذا عصيرها في برميل. يغلفه بالخيش ثم يدفنه في األرض. بعد أيام يتحول العنب المعصور إلى خمر . ه
 ما قالوه ..! وقالوا إن الخمر المر يخرج من السكر .!

 قلت ضاحكا:

 ها ..ها ..ها "زيدان"سوف أخبر  -

مين، يتألم أكثر مني ومنك. لقد سمعته ينشج وهو يقرأ القرآن منذ يومين. كان الشباب نائ "زيدان" -
وكنت أنت في نوبة الحراسة فوق الجبل، ولكني سمعته. ليلتها خرجت من الخيمة. كان جالسا في ضوء 

 القمر متجها إلى القبلة ويبكي.

 قلت ساخرا:    

 من وجوده هنا في الصحراء؟ هل تظن أنه كان يبكي -

 ال أدري .. ولكني سوف أصنع خمرا. -



 134 

 تهدج صوته. ولمع ذلك االنكسار المحزون في عينيه مرة أخرى. قلت له:

 يمكنك أخذ حصتي أيضا. -

 لن آخذ حصة أحد. -

غيَّر مجلسه. سحب الصحن الواسع الممتلئ بحبات العنب. صنع سحب الصحن طريقا أملسا على 
  رجليه وشرع يهرس العنب. لم يلبث أن ظهر العصير األحمر، وتعاظم طوفان الذباب.الرمل. باعد بين 

 يوم آخر ..    

 اليوم كنا ننتظر قدوم السائق اليوم ليحضر لنا بعض التموين والماء، والسجائر. كان مفروضا أن يأتي
ما ين وهفي يديه النحيلت ولكنه لم يأت. ربما يكون السائق مريضا، لقد لمحت وهنا يرتعد في عينيه وتصلبا

ود الجن تقبضان على مقود السيارة عندما جاءنا بالتحذير وأخبرنا بزيارة الضابط في ذلك اليوم وعن أخبار
ليوم. أتي ايالذين سيأخذون مكاننا هنا، وربما أكلت الصحراء الملتهبة إطارات السيارة. ال نعلم!. ولكنه قد 

موهة ؤية األشياء على حقيقتها أبدا. جميع األشياء تظهر عارية مفي الصحراء تضيع الحقيقة. ال يمكن ر 
ن متشابهة متشابكة كالغصون الميتة في أشجار وادي الحطب. تلعب الحياة والموت لعبة قذرة. يتناوبا

 األدوار. ينسحق الموت في صميم الحياة. وتدخل الحياة إلى عرصات الموت والعدم ويولد ذلك المزيج
 ن الحزن واأللم والخوف. الغريب الموحش م

 نور. ثممن الجبل وأوقد النار في الت "زيدان"مر اليوم. قبل أن تختفي الشمس وراء الجبل األملس هبط 
أحضر صحن العجين. كان العجين منتفخا صانعا قبة بيضاء رخوة تتحرك مع مشيته. وضع الصحن على 

ن. يديه وهما يبرزان بوضوح بين لون العجي األرض ثم لملم العجين المنتفخ. ثم شرع يقطعه. كنت أرقب
 . خيل إلي أن بشرته كانت أقل سوادا. وضع الفطائر على لوح الخشب. ثم انحنى يحرك النار في التنور

هبت ريح مفاجئة. عربدت في دوامات متربة حملت معها إلى الغور رائحة غريبة مثل رائحة النفط 
ثير تمن حرق جثة. كانت الرائحة التي جلبتها دوامات الريح  المحروق، أو ذلك النتن المقيت الذي يصدر

لة لمتطاو يدخل فطائر العجين إلى الخيمة. مالت ألسنة اللهب ا "زيدان"في النفس االختناق والغثيان. أسرع 
من فوق التنور حتى المست األرض في ضربات متالحقة. كشطت دفقة أخرى من الريح قشرة رمل 

 ضربت بها وجهي.

ئق لليل خلف متراس الرمل المنصوب في مدخل الوادي. كنا ننتظر قدوم الضابط. قال لنا الساقضيت ا
إنه من المتوجب أن يكون أحدنا موجودا خلف المتراس لحظة قدوم الضابط. كانت ليلة طويلة. بقيت 

ر في وحدي. مر الوقت ببطء. صرفت وقتا أرقب المساحة العارية البيضاء الممدودة أمام المدخل وأفك
لى "بتول".   العودة القريبة إلى الشمال وا 
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دت في الخيمة بعيدة واألصوات خفتت. هالة الُحمرة التي كنت أراها تكسر الظالم والجمود تالشت. تبد
والقلق  لناقةالليل. خبا الجمر ودخل الجنود الخيمة. ربما ناموا سريعا. أو ربما هم قلقين مثلي. منذ حادثة ا

 الوادي. والخوف يسيطر على 

كنت جالسا على صندوق. ملمس الخيش المتثني في طبقات حال دون إحساسي بنتوءات األلواح. 
ي أمامي أكياس الرمل. خيل إلي أن العابر من أمام مدخل الوادي لو نظر ناحيتي البد له أن يرى رأس

ر" ليمضي معي يتحرك وراء صف أكياس الرمل. كان الليل صامتا موحشا. خطر لي أن أذهب وأقنع "بشي
بعض الوقت. ولكن "بشير" صار إنسانا آخر ال شك أنه مخمور اآلن. سكب محتويات البرميل المدفون 

 في رمل الغرفة الصخرية كلها في جوفه. وهضمت معدته أجنحة وأرجل الذباب التي هرسها مع العنب. 

سبحات عيوني. في  مرت بي هذه الخواطر وأنا قابع خلف حائط األكياس. اكتمل فناء الليل في
الصباح أفقت باكرا في جلستي. رفعت أغشية صباح يوم جديد في الصحراء جفوني. كانت األكياس 
أمامي. نومي المقوس مع ظهري أتعبني وحرك مفاصل الحديد فوق ركبتي. كان احتمال حضور الضابط 

ؤال ي في الصباح أكثر تفافي الليل أمرا بعيدا، ولكن للجيش طقوس ال يمكن إهمالها. بدت الصورة أمام
تقمت منها البارحة. أغلفة الخيش ألكياس الرمل بدت رطبة. ليل البارحة الخريفي طالها بطعم الماء. اس

 واقفا أمرِّن ظهري ورجلي. استيقظت حاستا سمعي وبصري بغتة. رأيت شيئا يتحرك فوق حائط األكياس.
 متقززة. افتككت الخنجر من بندقيتي وطعنتها.عقرب صفراء كبيرة تتسلق الجدار. سرت في جسمي رعدة 

تحطمت صفائح ظهرها بصوت مسموع مزعج، والتف ذنبها يناوش نصل حربتي التي اخترقت بطنها 
 وثقبت كيس الرمل.

وحة، قبل الزوال حضرت العربة. عبرت المدخل. وقفت. رأيت وجه الضابط النحيل يهتزمن النافذة المفت
نود ب الضخم للضابط المفلطح الوجه. توقفت السيارة قرب الخيمة ورأيت الجوطالعني جزء كبير من الشار 

ية يتجمعون في صف أمامها. نزل الضابطان. ناداني أحد الجنود. هرعت إلى هناك. كانت العصا الخيزران
اعد برأسها النحاسي تتحرك في يد الضابط. كان هذه المرة ودودا إال أنه لم يستطع طرد ذلك الطيف الو 

ام. عة أيهول الذي يسرح بأنفسنا وبالوادي. أخبرنا أن مهمتنا قاربت على االنتهاء هنا. لم يبق سوى بضبال
 سأل رفيقه النحيل عن اليوم. أخبره بأنه األحد.

 قال الضابط ذو الشارب الضخم وهو ينظر إلى حبل اللحم المنشور الذي غدا داكنا مثل قطع قطران
 جامدة:

رده ال يساوي شيئا. أرجو أن تمضوا األيام الباقية كالشهور التي في هذه الصحراء رجل بمف -
نها دة وممضت. أنا آمر هذه السرية. وفي مثل هذا اليوم من األسبوع القادم ستأتي عربة لتأخذكم إلى القاع

 إلى الشمال. وسيأخذ مكانكم جنود آخرون.  

 لم يطل مكوث الضابط بيننا. كنت مصدوما وخائفا.

 "زيدان" وهو يالحق القمر المتواري خلف غمامة ليلية من السحاب الفارغ: في الليل قال
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 إننا على وشك إكمال الشهر الخامس!. -

جديد. كان الجو فاسدا يحوم عليه ذلك الشبح الخفي المنذر بالكارثة وكان "بشير" غارقا في مصيره ال
ى. ا من االنفصال والغربة األخر سبعة أيام تفصلنا عن األوب إلى حياتنا وهو يصنع لنفسه عالما مرعب

 شممت رائحة لعبة أخرى من مكر الحياة تحتك بخطواته. 

 الجبل. كنت قابعا خلف متراس الرمل فوق الجبل أشاهد نصف القمر وأتملى "بشير"بعد يومين صعد 
ر النظر في النصف اآلخر الغائب. كانت نوبة حراستي. كان القمر مقطوعا بشكل منحن. وكانت هناك نثا

كثيف من النجوم في فضاء السماء. سمعت خطوات أحدهم  صاعدة. قمت من مكاني. نظرت إلى أسفل. 
رأيت حلقة الجماعة واضحة في ضوء القمر الشاحب. مساحة الرمال البيضاء أعان الضوء الكليل على 

بر عقي الجبل يرت "بشير"جعل الصورة الليلية تبدو أكثر وضوحا. أدركت أنهم يلعبون الورق. ولمحت طيف 
 المسرب.

كانت خطواته مترنحة. ال شك أنه سكران. كان يشمي متمايال، وكانت خطواته ثقيلة تصدر صوتا 
 كذلك الصوت الذي تركه سحب الصحن الممتلئ بالعنب على الرمل منذ أيام. ناديت عليه. وقف لحظة ثم

وجهه. عندما مشى حول متراس  استمر في صعوده المتمايل. وصل القمة يلهث. ظلل ضوء القمر الناقص
سلل الرمل رأيت مالمحه خالية بال تعبير. استند على المتراس وواجه الهالل الكبير وغرق في الصمت. ت

شيء من عدم االرتياح إلى نفسي. طلبت منه أن يجلس معي فامتثل. جلسنا أمام التجويف. كان نصف 
 اللعب يصل إلى أذني قويا. القمر منحرفا عن جلستنا قليال، وعبث الوادي حول ورق 

صامتا ثم شرع يدندن بطريقة غير التي كنت أسمعها من قبل. كنت أرى أكثر من نصف  "بشير"ظل 
وجهه وهو يغني بصوته المنخفض. جلبت الريح التي تجوب القمم رائحة فمه. شممت الكحول. الكحول 

لد في البرميل المملوء بعصير وقشور العنب وأجنحة الذ ة باب الذي دفنه في الغرفة الصخريالذي توَّ
رج إلى الغرفة الصخرية واستخ "بشير"وأنضجته الشمس والحرارة المدفونة في الرمل. ال أدري متى ذهب 

 لعودةلالبرميل وشرب منه الخمر. ال أذكر أنني افتقدته اليوم، كنت منهمكا في جمع شتات نفسي استعدادا 
" مرتين. صاح حوله جمعةعات طويلة في الخيمة. ذهب إليه "سا "بشير"إلى مدينتي . في العشية نام 

ائر صيحاته المعهودة ليوقظه ولكنه ظل منقطعا في هاوية النوم. وأنا حين دخلت الخيمة ألخرج علبة سج
  ر.ونسيت األم "عمر"من حقيبتي رأيته نائما مثل جذع شجرة ولم أهتم. خرجت واستلمت نوبة الحراسة من 

كان صامتا منزويا بعيدا قرب  "زيدان"دن وأنا غارق في أفكاري. إنني أذكر اآلن أن يدن "بشير"استمر 
دائرة األحجار. يمدد جسمه فوق سجادته الملونة في ظل األصيل ويتأمل السماء. لقد رأيته من فوق ينظر 

ترتعش.  رأيت شفته السفلى "عمر"إلى الفضاء الواسع العالي وهو في رقدته. قبل أن أصعد الجبل وينزل 
جاء وجلس بقربي صامتا. كان غارقا في الصمت ولكنه ليس صمته المعهود. كانت بشرته السمراء 
متجهمة، وشفته السفلى ترتعش ارتعاشات سريعة. أدركت حينها أنه غاضب أو خائف من شيء ما، ولكني 

ولكن األمر يتضح  "  وشخصيته الطائشة المنفعلة. شجار ما قد يكون دب بينهما.جمعةعزوت األمر إلى "
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له  "زيدان"في الرمل. ال شك أن غضب  "بشير"أمر البرميل المتخمر الذي دفنه  "زيدان"اآلن. لقد اكتشف 
 ."بشير"صلة بالخمر الذي عصره 

 لحنه السابح في رائحة الكحول، وتحركت شفتاه: "بشير"قطع 

 لقد رأيت الشيخ البارحة في الحلم. -

 الشيخ ؟ -

 جاءني في الحلم . نعم .. الشيخ األسمر. -

ه اعتقدت أنه يهذي. ولكن تقاسيم ابتسامة ارتسمت على وجهه شبيهة بتلك التعابير التي تكسو وجو 
 األطفال قبل أن يشرعوا في البكاء، قال:

دا عن . إنني لم أخبر أح"زيدان"نعم. لقد زارني في النوم. رأيت وجهه جيدا. إنه أسمر البشرة مثل  -
 ..الحلم ألنني كنت خائفا

 . جاريت هذيانه:"بشير"كنت أدخن صامتا. مذهوال وأنا أستمع إلى هذيان 

 وماذا قال لك في الحلم؟ -

 هم بالنظر إلي. تحرك رأسه ناحيتي ثم استقر في وضعه األول. قال بنبرة مفاجئة:

كنت  أنت تظن اآلن أنني أهذي، ولكنني رأيته. هل تعلم؟ لقد كان أسود البشرة، وكان مصلوبا.. لقد -
 عندما أنوي اللحاق بإحدى الفتيات، ولكن ليس كما رأيته في الحلم. جمعةأراه في زحام ال

 هممت بقول شيء ولكن نبرة صوته عادت إلى إلى التهدج، والعبارات غير المنتظمة:

ي للقد رأيته مصلوبا، وكان هناك حشد كبير من الناس يقفون بين البيوت. لقد خيل إلي أنه يقول  -
دما ، وعنرأيت الفتاة البكماء، ولكن الصور تالشت من رأسي، وأفقت من النوم. رأيتكم نائمين شيئا. وبعدها

 خرجت من الخيمة خيل إلي أنني رأيت ناقة واقفة بمدخل الوادي وتصيح.

، وزادت من خوفي تلك النبرة الغامضة المخيفة التي كست صوته وهو يخبرني "بشير"أخافني حديث 
 ة "زيدان" الصامتة بقربي. ظللت صامتا. عن الناقة. تذكرت جلس

رجله على األرض بصوت مسموع وسكت. أصغى إلى صيحات الجن في الفراغ الليلي. عال  "بشير"مد 
وم صوت ارتدادات الريح على سفوح القمم. ووصلت إليَّ ضجة الجنود في قعر الوادي. مر الوقت سطا الن

 دا فيد دقائق فزعا. طلبت منه أن يحاول العودة للنوم. بعلى "بشير" المخمور. سمعته يشخر. ثم أفاق بع
 هيئة مزرية. حسبت أنني أحادث شبحا. 

 في اليوم التالي عاوده الحلم مرتين. 

خرجت معه إلى الصحراء. قضينا ساعات نمشي صامتين. ثم احتوانا  ظل سفح. تركني ممدا على 
يجوس خالل  سلسلة الجبال المقابلة. ظل األرض ومضى. رأيت أقدامه محفورة في الرمال سائرة نحو
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. مضى الوقت، بقيت وحدي في الظل كان محزونا ومنهكا .الشعاب السوداء الفاصلة بين هذين الغريمين
غير أن قرص الشمس الذي أصبح ميالنه شديدا نحو الغرب ظل يلتمع  ؛أوشك النهار على الرحيلحتى 

في الفراغ الهائل المتلظي بين وادي الحطب والصحراء  في السماء العارية كقطعة لهب كبيرة متوحشة.
نخرتها الرياح ؛ فوضوي الجوانب متفاوت القممرأيته للمرة األولى. كان السد عاليا انتصب سد هائل قاتم 

والزمن جعلت من هذه البقعة شيئا صلدا ال ينبض بالحياة حين يسري كل هذا األلم النهاري في أوصال 
 .المكان

ت دفقات ئصاعدا عبر ممر صخري ملتوي ما فتالشعاب عندما توغل في  .ير معزواليس"بشير" ظل 
رة وتضرب أعواد النباتات اليابسة المنتش، من بقايا ريح ساخنة تنطلق في نوبات مفاجئة تدحرج الحصى

 كان وقع خطاه        ربما ظللت أرقبه من بعيد،  .أسفل قواعد السفوح الحجرية الغائصة في الرمال
هو الشيء الوحيد الذي الحطب التي اقتطعها من رفات شجرة ميتة عند مدخل وادي  العصانغرازات وا

 . ويجعله يشعر على نحو فاجع بأن خيطا ال يزال يربطه بالحياة ؛يخرق هذا السكون واأللم الوحشي

د العناثم و إلربما كانت أعماقه تمور با .عندما اجتاز اإلنحدار الكبير صدمته عزلة هابطة من نوع آخر
نا خروج وعدم الفهم، ولكنه في الواقع كان مرهقا وبائسا في صعوده المستمر بالقدر نفسه الذي اجتاحه عند

ت شرع في الصعود إلى ربوة صخرية كانت تسد الممر الملتوي. اختف .من موقع رباطنا هناك حيث الخيمة
 يه أصوات المدينة وزحام الجمعة وسطتعندما استقر فوق القمة الصخرية قصفت أذن .ت دفق الريحاصو أ

 حركةوال ظالمانفتحت أمامه المتاهة الصاخبة بال .األشياء حولهفنت  .عاودته النوبة .عليه صورة الشيخ
ه صورة الشيخ المصلوب وخيوط الدم المنسابة من مواضع المسامير المدقوقة في يديوالوجوه الصامتة. 

 .جامدا في ذهنهيبقى مشهد الخشبة والمسامير  .ورجليه

 كانت حالة " بشير " تخيفني ..

في الليل أفقت قلقا. سبحت عيناي في الظالم المتكسر لحظة. كان فتيل الزيت ضئيال يرتعش مثل 
نقطة زيت تتوهج عن بعد. تجولت بوعيي في الخيمة النائمة. جاءني صوت تنفس األصدقاء عاليا غريبا. 

. كانت بعيدة. تغيرت مساحة الخيمة. بدت كبيرة جدا، ونقطة الزيت رأيت البنادق المستندة في ركن الخيمة
المشتعلة بعيدة هي األخرى كأنها تتوهج في نهاية الوادي. بدا الهواء رطبا جدا وخيل إلي أنني اشم رائحة 
ليمونة تالفة. حركت جسدي. كان األصدقاء نائمين. ممددين مثل أعمدة رخام غامقة اللون. رأيت " بشير"  

قلب على جنبيه مرتين ثم يهمد. يستقر استقرارا عجيبا على ظهره ويرتفع تنفسه ليصل أذني كصوت يت
الهواء الخارج من بالون مثقوب. هواء متصل في دفعة واحدة طويلة. التحم شهيقه وزفيره في صوت واحد 

تضر. ركزت عليه لتدفق الهواء من أنفه أو ربما فمه. هالني تفكيري على هذا النحو. شككت في كونه يح
نظري لحظة. لم يتحرك. فقط الهواء الخارج من رئتيه ينفخ جو الخيمة في نفخة واطئة طويلة. استبد بي 
رعب. فكرت أن أصيح. ربما يعاني هجوم الموت واألصدقاء نائمين. ولكن لماذا يموت ؟ لقد كنا معا هذا 

ليه. شككت في شخصية النائم المتقلب. المساء. رفعت رأسي. فتحت عيني في الظالم وضيقتهما ونظرت إ
" هناك فوق الجبل. لقد جمعةلم أشأ أن أصدق نفسي بأنه "بشير". لم أعرف من يكون على وجه التحديد. "
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لنا العشاء. ارتقى الجبل وأطلق عدة رصاصات في الهواء كعادته عندما يصعد  "زيدان"صعد بعد أن جلب 
تقطع هتك الركود والالألفة التي أفاقت في خضم هواجسي الجبل. خرق صوت الصمت مرة أخرى شخير م

من أثر الحلم. هذه الالألفة كانت في الواقع ألفة قديمة مع األشياء حولي تترافق أحيانا مع طريقة انسجامي 
مع نفسي. أنظر إلى األشياء. أراها غريبة كغربة وجودي ونمط األحداث وهي سائرة حولي. أو سيري 

النائم يتقلب. خيل إلي أنه مستيقظ مثلي. فكرت أن أحدثه. رغبة ملحة ضربت قاع  حولها. عاد "بشير"
عقلي ثم صعدت طالبة مني محادثة أي شخص والخروج من هذه العزلة الليلية. طلبت نفسي االستئناس 
ولكن هذا االرتداد الناتج من رغبتي في الكالم طمس بمجرد عودة الشخير مرة أخرى يطرق سمعي. حاولت 

نوم ولكن جرسا خفيا ظل يقرع باطني في إيقاعات حذرة. شعرت بأن حلقي جاف جدا وخشن. لقد دخنت ال
، وفي المساء شربت كوبين من الشاي  "زيدان"الكثير من السجائر اليوم ولم آكل إال كسرة واحد من خبز 

الخيمة مع الداخلين  إلى الصحراء ثم دخلت "بشير"وأكلت علبة سجائري الثانية لهذا اليوم، ثم خرجت مع 
 وطلبنا النوم. نام الجميع وظللت أتقلب. حملتني أجنحة النوم الردئ إلى حيث ال أبغي. هاجمني الحلم. 

جلست في مكاني. مكثت برهة أستمع إلى ال شيء وصوت الشخير. أكملت وقفتي. تخطيت جسمين 
ته سمعته يتمتم. داخلني رعب. حالنائمين بخطى شبه مترنحة وانحنيت على "بشير". كان صدره مرتفعا. و 

لت . أرستزداد سوءا. توجهت إلى مدخل الخيمة. تذكرت األيام القليلة التي تفصلنا على العودة إلى الشمال
عاطلة رة النظري إلى السماء. لم يتوار القمر المكتمل وراء القمم بعد. رمال الوادي وأشباح األشياء. السيا

ل دي حو مة ألواح الخشب وخزان الماء الفارغ، وكل األشياء التي تمأل الواوالصناديق وكومة اإلطارات وكو 
 الخيمة كانت واضحة في ضوء القمر. كان القمر جميال. دائرة كبيرة بها مسحات رمادية تفيض بالضوء
الفضي وتغمر الوادي ورؤوس القمم. ونسيم الخريف الصحرواي يهب بال صوت حامال معه همس البحر 

شمال. سرى في جسدي المنهك من مشاهد الحلم نوع من االستسالم المخدر ألنس عابر. البعيد في ال
ض أطلقت بصري على إثر هذا االستئناس الصامت إلى مدخل الوادي والفضاء الذي يمتد أمامه. على أفيا

 نالضوء القمرى استطعت تبين هيكل الجبل األملس. جرح العطش حلقي من جديد. وَنزَّت مسام جلدي بعف
 التبغ. بحثت عن برميل الماء المغلف بالخيش. كان معلقا بعارضة في جنب الخيمة. خطوت إليه. سكبت
ثالث جرعات في جوفي. كان الماء باردا. سرح في أمعائي بعد رؤيتي للجبل األملس في تسلسل قاس. 

 لغربةعني غشاوة ا استقر البرد في بطني وعادت ألفة األشياء. شيء من السخرية ومن الرؤى القاتمة أزاح
 وخوفي على "بشير". ابتل فمي وحلقي وصدري وعدت أدراجي إلى مرقدي. 

ولكن ما إن تمددت وجال نظري في المكان حتى خشخش الجزع في أعماقي َكرَّة أخرى. خشيت أن أنام 
ية أخرى في الوقت الذي أريد فيه النوم. كنت جادا من ناحية معينة في طلبي للنوم، ووجال رافضا من ناح

خفية. كنت أريد أن أغفو وأرحل عن هذا الزمن المكاني الذي يأسرني داخل هذه المتاهة، وكنت أخشى في 
الوقت ذاته من سطوة الكابوس على صدري من جديد. غيرت مرقدي. طرحت جسدي قرب باب الخيمة. 

ل القوام منذ قدومي هنا كان القمر ال يزال يطل بدائرته التامة. لقد رأيت القمر مرات عديدة وهو مكتم
ولكنني ال أذكر عددها. رأيته وهو ينخسف ويتضاءل حتى يصير متل سلك فضي رقيق ثم يختفي. كنت 
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أحدق إلى القمر. تخيلت أن حدقتي عيني اآلن واسعتان مثل حدقتي قط. أصخت السمع إلى القمة حيث 
هو اآلخر. منذ أن جاء الضابط وأخبرنا  يرابط أحد األصدقاء ولكني لم أسمع صوتا. البد أن المرابط نائم

 بميعاد رجوعنا إلى مدائننا واألصدقاء ينامون أثناء نوبات الحراسة. أكلهم الملل كما نهشني.

  كان الحلم الذي سطا على أنفاسي مرتين هنا في الصحراء منذ أيام مرعبا منذرا بالهالك. جاءني
 بشير""ير" بين أطالل مقبرة. رأيته يلف حبال حول رقبة في جوف الظلمة. رأيته يمشي مع "بش "عبدالعزيز"

 لفتاةاثم يختفى في العتمة. ورأيت "بتول" تتحول إلى الفتاة البكماء في مشهد مريع. تسير "بتول" بوجه 
البكماء الصامت. أراها تعبر مدخل الوادي ثم تختفي في الصخور. أحاول الصراخ والركض ولكنني ال 

 أستطيع.

الكابوس تأتيني في شكل ومضات صامتة. تتداخل الصور والظالل. ويبرز الضابط ذو كانت مناظر 
 الرقبة الغليظة مشهرا سكينا المعا ضخما وهو يمشي بين صفين من التوابيت. ينحني فوقها ويشرع في
ذبحها، ثم يذبح "بشير". تغيب صورة وجه الضابط وأرى "بشير" يظهر مرة أخرى وهو يتدلى من الحبل 

 حول رقبته. "عبدالعزيز"لفَّه  الذي

 وقفت محدقا إلى القمر. لقد فسدت العالقة في الصحراء منذ حادثة صيد الناقة . 

 ردم برميل العنب في الغرفة الصخرية وجرع العصير المخمر حتى انفلتت نفس  "بشير"ما إن سنَّ 
 " انفالتا آخر مزريا.جمعة"

عبران يالصخرية مرتين. كانا يمشيان متمايلين. يترنمان.  من الغرفة "بشير"" يخرج بصحبة جمعةشوهد "
 مدخل الوادي ويتوغالن في الصحراء. 

 رائحة هذا المساء رجع االثنان بعد حلول العتمة. كانا قذرين منهكين على حد سواء. واختلطت في الجو
لس حول النار الصخور ورائحة لحم الناقة اليابس المنشور على الحبل. عندما اقتحم جسماهما المج

 " جسمه على األرض وبحث بعينيهجمعةتزعزعت كتلة الهواء، وعبقت منهما رائحة األرز المخمر. رمى "
 نظرة صارمة صامتة. تالقت النظرتان كخنجرين حادين. لمع "زيدان". سدد إليه "عمر"السكرانتين عن 
ية. يبة ناشزة في المساحة الرمل" بندقيته فوق صخرة قر جمعة" ثم خبا بسرعة. وضع "جمعةشرر في عيني "

ى زحفت. تابعها بعينه ثم استقرت. منع سقوطها إلى األرض نتوء صغير علق به المخزن. أكمل تمدده عل
 األرض ثم شرع يضحك كالمهووس. 

 صامتا متكئا على جنبه ومرفقه مغروز في الرمل يكمش الرمل ثم يفرغه من قبضته على "زيدان"ظل 
 إلى الخيمة. غاب فيها دقائق ثم خرج بال قميص. أقبل نحونا وارتمى "بشير"ى شكل أكداس صغيرة. مش

بجواري. شممت رائحته نتنة. خليط من كحول وعرق. كانت الرائحة قوية أزعجتني. تحركت قليال من 
 موضعي. وغرقت أنا أيضا في الصمت.

 الهدوء المشؤوم: "سليمان"حطم 
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 أين كنتم ؟ -

 " برائحة الكحول:جمعةتمتم "

 في نار جهنم ..! -

مَّ هبجسمه حتى اضطجع على ظهره وانغرز مرفقاه االثنان في الرمال.  "زيدان". دار "سليمان"انكمش 
" في ضحكة ثملة أخرى تخللتها سعالت كشهيق جمعةبقول شيء ولكنه نهض واقفا وصعد الجبل. غرق "

 متقطع وقال:

م خميرة الخبز لم تخطر لي على بال رغ.. هل تعلم أنك نذل ؟ قصة األرز المنقوع مع  "بشير " -
 أنني ال أجهل الطريقة.!.

 ثم أكمل قهقهته. كان واضحا أنه يهذي هذيان مخمور. غيَّر مجرى الحديث فجأة:

 هل جاء السائق اللعين اليوم؟ -

 بالنفي. "سليمان"رد 

 ثم عاودت السكرة "جمعة" مرة أخرى. شرع يغني بلحن ناشز..

 ميرة كثيرة .. كيس األرز مليان ..كيس األرز مليان .. والخ -

  خيل إلي أنه يقترب من حافة جنون مرعب. فجأة انطلق من فم "بشير" سباب الذع.

مد "جمعة" يده وسحب البندقية من فوق الصخرة بصوت مسموع. أرقدها على رجليه الممدودتين ثم 
تفت ، والار ثم وضع يده على الزنادرفعها فوق رأسه. أنزلها ثم أرجحها في الهواء. نظر إليها على ضوء الن

طالق النار على "بشير"يواجه  ابع لكنني لم أتحرك. كان نظري يت "بشير". فكرت جادا أنه يود الضغط وا 
المشهد في خوف واحتقار كبير. رمى بندقيته فوق الرمل. انحنى. ورأيت قبضته ترتفع من على األرض 

. حم االثنان في قتال ضار. سرت فوضى عارمة في المجلسيتهايل منها الرمل ثم يصفع بها "بشير". الت
ل ه عدة لكمات قبولة. طرحه أرضا وكال لكانت قوة "جمعة" الجسمية تمنكه من التغلب على "بشير" بسه

ي ن أيدأن يتدخل "سليمان" و"عم" لجذبه من فوق "بشير". في المغالبة التي كان يفتك "جمعة" فيها نفسه م
تشنجة وتقبض في جنون على جزء من لحية "بشير". ويخيل إلي بعدها أنني رأيت االثنين، رأيت يده م

 كومة من الشعر تتبعثر في الهواء المتحرك من يد "جمعة".

 يوم آخر..    

سطعت مساحات واسعة من الرمال باللهب  .أوقد "عمر" بعض الحطب .حل المساء سريعا هذا اليوم
المحزون وجلس "بشير" ، لصالة في مصاله قرب دائرة األحجاروشرع "زيدان" في ا .األصفر المتأرجح 

 .يلعب الورق مع "سليمان" على ضوء النار
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 .تساءلت في نفسي كيف نمت بهذه السرعة .على خفقات اللهب األصفر رأيت لحية "بشير" طويلة
 " أمسةجمع"عندما جذبها  ؟.كيف تسنى لها أن تتحدى إرادة الصحراء ؟كيف كبرت وسط العطش والخوف

قمت من  .وجدته خشنا متربا .تحسست شعر وجهي .في عراكهما الدموي لم ألحظ طولها على هذا النحو
ئحة شممت را .المس رملها الدافئ الخشن قدمي الحافيين .لم يكن بها أحد .دخلت الخيمة المظلمة .مكاني

ي قادن .توجهت إليها .يبتيهناك ترتمي حق .الصحراء داخل الخيمة وربما رائحة مالبس  مبعثرة وأحذية
هذان هما  .ياتوغلت يد .صدتني كومة مالبسي .أدخلت يدي .تحسست قوامها القماشي المقوى  .عقلي

 .خشخش الكيس عندما دخلت يدي لتخرج المرآة .أخرجت كيس أدوات حالقتي .الكتابان اللذان أحضرتهما
مرت اآلن  ة أشهرأكثر من خمس .لوعجبت كيف لم أفكر في ذلك من قب .منذ زمن طويل لم أر وجهي

، كنت أشعر بشعر وجهي وشاربي ثقيال .أرى الشعر بطرف عيني .كأنها دهر لم أحلق وجهي وشاربي
.! ال أدري . ربما اكتسبت بشرتي لونا غامقا اآلن .لم يخطر لي أن أرى مالمحي .ولكن لم أفكر في حلقه

 .انمايل اللهب بسرعة وصعدت خيوط زرقاء من الدخت .أشعلت عود ثقاب .بروزا ت عظام فكيَّ دوربما ازدا
حدقت إلى  .رأيت وجهي غريبا كأنه وجه إنسان آخر .نظرت إلى وجهي في المرآة وسط الضوء األحمر

 ي يقفهل أنا الشخص ذاته الذي أراه في المرآة؟. هل هذا الشكل اآلدمي الذ .لم أر شيئا .نفسي الباهتة
 .إنها ال تظهر داخلي .ا؟. المرآة ال تبين شيئاسطح العاكس هو أنليحملق أمام ا

بي إنها ال تظهر وجه "بتول" الساكن في سريرتي وضميري، وال تبين صورة أمي المعلقة في غرفة مكت
عكسا داخلي غور بعيد ال يظهر من .ذكرياتي وأحالمي ال أراها و ال أرى داخلي .وال مشهد موتها ،ببيتي

دران جنفسي بئر مظلمة مجهولة القرار ليس لها  سرار ال يعرف سرها أحد..في داخلي عوالم وأ .في المرآة
خيل إلي بأنني أسبح في دنيا غريبة نائية خامدة  .لم تصلني أصوات الجماعة في الخارج .أو قعر
ن شعرت بنفسي مجهوال في مكا .وحده حولي يجثم كما تجثم العنكبوت على ضحيتهاالخريف ليل  .األنفاس

 .تمسحه رياح العدم .مجهول بعيد
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 تـابوت
 

ف سريعا واشتعل اللهب األسود القاتم في بطء مخيف ليأكل أطراف الشمس وتقدمت أكآخر انطفأ نهار 
 عتمة المالظالم زاحفة رويدا لتسحق ما تأخر من صدى الضياء. في الليل تتراءى هاوية الحياة سحيقة 

ل ما حسر األشعة عن وجوه الكائنات ويطوي تابوت األبد الكبير كفي الليل تن .يظهر فيها شكل و ال رسم
 صعد في النهار من أنفاس الحياة.

 اليوم مات "جمعة" ..

تغيرت الصحراء. شيء من الخوف والتوجس المقبوح جثم على أنفاس المكان مثل عنكبوت سامة 
 شرسة.

مشاعر جوعنا إلى الشمال جعل تلك الكانت األيام الثالثة الماضية فترة عصيبة راعبة. ُقْرُب موعد ر 
التي تستشعر الخطر قبل حدوثه تستيقظ في شيء من الذهول واإلدراك الممل الحذر. انهالت أسراب 

 عي فيالعقارب السوداء والصفراء على الوادي. أنا قتلت منها الكثير. و"عمر" قتل المزيد. تسللت األفا
 الليل. 

الصحراء. أفعى قصيرة مستدقة الذيل كسبت الجولة. فيما  مات "جمعة". فتكت به أفعى من أفاعي
مضى من أيام قتل "جمعة" العديد من أفاعي الصحراء واصطاد ثعلبين وقبل ذلك كله مزقت رصاصته 

 نحر الناقة وعبث نصله بجلدها ولحمها. 

تأتي الرمل بمدخل الوادي. قال إنه سينتظر العربة التي سأكياس قضى "جمعة" نهاره خلف متراس 
بالجنود الجدد الذين سيأخذون مكاننا هنا. فرش بطانية على الرمل واحتمى بقبعته من حر الشمس. 

 وأوصى "سليمان" أن يعد لهم العشاء. لبس ساعته وأخذ بندقيته ورابط هناك. 

بعد حلول المساء جاء "سليمان" يركض في هلع. قال إن "جمعة" لذغته أفعى قصيرة من ذلك النوع 
حف على جنبه. لذغته األفعى في الغسق وانزلقت فوق الرمل بال صوت واختفت في شقوق الذي يز 

 ئا فيالصخر. حين ألقى "سليمان" بالخبر انتفض "زيدان". انطلق حافيا إلى هناك. رأيت يديه تعالجان شي
ي لواددخل ابندقيته. ركضنا وراءه. كان "زيدان" يجري ونصل بندقيته في يده. بدت المسافة بين الخيمة وم

 طويلة كأنها الدهر. 

كان "جمعة" يرتمي على األرض. بدا ضئيال ومنكمشا. زرقة بشعة تزحف على وجهه في عتمة الغسق. 
ة" . رأيته يتلوى ويتقلص. هجم عليه "زيدان". أعمل نصله في ثوبه. كنا واقفين واجمين. ظهر ذراع "جمع

ذراعه ويمص الدم المسموم. رأيته يبصق الدماء  أشحت بوجهي ولكنني حدست أن "زيدان" يشق جرحا في
 من فمه على األرض. 
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مكث "جمعة" يتلوى كدودة بائسة علقت في منقار طائر. لمعت في رأسي صورة أمي وهي تتلوى في 
 موتها وتذكرت االخضرار الذي لمع في عينيها. إن "جمعة" ميت ال ريب. زادت حدة تقلص "جمعة" وبدأ

 لشخير. تخيلت أن السم يسري في شرايينه مثل دفقات من نار سائلة. أدرت رأسييصدر أصواتا أشبه با
ن حدة أتقلب يمنة ويسرة، كان واضحا ناحيته. رأيت عينيه الرماديتين ترسالن نظرة فاجعة ناحية "بشير". 

 تمرغه تزداد عنفا. حاول النهوض، ولكنه انهار على جنبه وهو يصدر صوتا كذلك الصوت الذي ينتج عن
عيدا بغطاه "زيدان" بخرقة بالية من بطاطين الجيش، ثم انزوى همد. حالة تقيؤ حادة، ثم انتفض نفضتين و 

 .مرعوبا واتكأ على جانب السفح، خيل إليَّ أنه يجهش بال صوت. من جانبي ظللت أحدق ساكنا

ير" لصباح. "بشحتى ا "جمعة" الميت، وبقينا ننظر إلى الجثة المسجاة الصامتة سدقضينا الليل قرب ج
 كان يرتجف ويحدق ساهما بنظرة خاوية إلى الخواء وراء الجبال السوداء الغارقة في الليل.

توغلت الصحراء في الزمن، وغاصت في متاهة المكان. خطا نهار قديم آخر خطوة أخرى  فوق الرمل 
  عة ".وادي بعد موت "جموفوق بحيرات السراب ووحشة الليل ورهبة الجبال والريح والوجوم الذي استبد بال

ب الرقا في الليل كنا نرى قمم الجبال أعناقا طويلة تحمل رؤوسا مخيفة تلمع مقلها في الظالم. تتطاول
 دا.بدت هياكل الصخور الجاثمة في الظالم مخيفة وأشد سوا الطويلة. تمتد في العتمة تحاول التقامنا.

 سيارة سع الوميض وتقلب األحداث؛ شهدت اليوم رحيلآثار األقدام الماشية فوق عراء التراب القديم ول
ها . وضعناه النحيل. وحملنا معا جثة "جمعة". جاء الضابط الغليظ يرافقالميت القاعدة وهي تحمل جسده

بتابوتها الذي صنعه "زيدان" من خشب صناديق الذخيرة في صندوق العربة. رحلت العربة ورحل معها 
 حقدت ى نحو مؤلم أنني افتدقته. وال أنكر أيضا أنني احتقرت نفسي ألنني"جمعة". ال أنكر أنني شعرت عل

ء. عليه يوما من األيام. آمنت أن هذه الحياة ال يمكن أن تساوي لحظة حقد تعصف بقلوبنا تجاه أي شي
ما الحياة في مجملها ال تعدو كونها كومة رمل تتهايل حباتها كتلك الكومة التي يصنعها "زيدان" عند

 . تتراكم األيام فوق بعضها ثم تدوسها قدم وتنهار وتتبدد. يتحدث

ذلك الفيض الجهنمي الهادر بالحياة الذي كان يزعجني في شخصية "جمعة"، ووصفه لي بالمعاق، 
 وذلك العصف الذي يجتاح الوادي عند إفاقته كل صباح تالشى وضاع في العدم. نابا أفعى خرساء استال

 إلى شيء آخر ممدد بال حراك. لو حضر الجند الجدد كما وعد الضابط لماذلك الفيض المتقد وأحااله 
يء مات "جمعة". إنه ذلك الخيط الحريري الذي يفصل الحياة عن الموت ويسير عليه اإلنسان. ولكن ال ش

 يساوي اليقين. وال شيء يمكن أن يضاهي شعور اإلنسان بالوجود الحقيقي. 

د نار في التنور الذي ظل ينحني عليه كل أصيل والدخان يتصاعغرق "زيدان" في صلواته. انطفأت ال
لجة  من فروة رأسه، وبعدها تعبق الصحراء برائحة الخبز وعبق الحطب المحروق. انفصل "زيدان" واكتنفته

 بعيدة القرار. غاب بجسمه وروحه عن الوادي. 

بقنا "جمعة" عائدا في تابوت وقال اليوم هو اليوم الموعود الذي سنرجع فيه إلى مدائننا البعيدة. لقد س
الضابط إن الجنود الجدد سيحلون مكاننا اليوم. ولكن "زيدان" خاض مغامرة أخرى هائلة بعيدة عن 
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الصحراء. يخر بجسده النحيل على األرض. يسجد. يسكن. يهمد قليال، ثم يشرع جسمه في االهتزاز. ينشج 
شمس حارقة أو رائحة دم أو سم. يظل ساهما في كشيخ ضرير. تحلق روحه في سماء مجهولة ليس بها 

عروجه المحزون حتى تأتيه اإلشارة الغامضة بالجلوس. يجلس. يسقط بصره إلى األرض. تتالشى ألوان 
سجادته وتنمحق الزخارف. تمتزج األلوان. تتداخل. ويضيء التقعر المستطيل الذي تركه جبينه على 

ناقة تهرول بين المرتفعات. تهتز رقبتها الطويلة على وقع جريها القماش. ثم يخر الجسد مرة أخرى. يرى ال
الخائف. تقف الناقة وتلتفت. تستقر نظرات عينيها الكبيرتين في عمق نظرته. تلتصق النظرتان في شعاع 

حركة األشياء تموت  خفي ويسري في أوصاله نواح وأنين. يشعر بروحه تذوب في النور ويفنيه النور.
يب غتتصاعد في بحر النور حوله وتصادرة من روح خاشعة متوسلة  ترنيمة صوفية. حولهاألضداد  تفنىو 

امتزاج غريبة وتواصل تام مع ذلك الطائر  حالة .وجمال الحق في ينابيع النور تذوبفي هيام الوجد و 
االقتراب من فضاء المطلق حيث يتضاءل فعل الزمن  وتيه شعوره. المأسور داخلالطاهر المرفرف 

لتبدأ  الدخول في أجواء السبح النورانية خارج أقطار الزمان والمكان قترب من لحظةدفق الوقت. يلص تقيو 
تبدأ الرسوم ة. والعروج إلى سموات الكمال حيث تكمن اللحظة الخالد ؛أصفاد البدن رحلة الخروج من

ساحر متوجع بحنين ء وفضا ،آسرة أخادةدنيا وتنفتح دنيا جديدة من النور واألنوار.  .حاءمّ الواألشكال في ا
   والجمال قرب اإلله العظيم.السابح في النور القديم اإلنسان إلى العودة إلى أصله 

فيا جري حااليوم هو اليوم الموعود لرحلتنا العائدة إلى الشمال. ساءت حالة "بشير". رأيته في النهار ي
 مهووسة حول أكياس الرمل. ثم رأيته كالمصروع إلى الموقع الذي مات فيه "جمعة". دار دورات مخيفة

يهرع إلى كومة الخشب. كان ينشج بصوت كالنواح. أخذ المجرفة وشرع يحفر الرمل. كست فروة رأسه 
في  طبقة من الغبار. استمر ينوح ويجرف الرمل. حفر ما يشبه القبر ثم ركض ناحية لحم الناقة المنشور

لرمل تيبس. دفن اللحم األسود وأهال عليه التراب. جرف االشمس. قطع طرفي الحبل ثم عاد يجر اللحم الم
ن في طقوس جنونية. عال صوته بالنحيب ثم شرع ينتحب في هدوء. كان المشهد فاجعا. رهيبا. لم أسمع م

قبل انتحابا فاجعا كالذي كان يتهاطل من عيون "بشير". كان يبكي وينتفض بحرقة تومض باألسى 
 صوته قط من عينيه على القبر الخامد مثخنة بالدمع وتشتعل بالرثاء. كانوالجنون. كانت النظرة التي تس

ه الباكي يخرج من بين شفتيه المغبرتين كصوت طفل أبكم يكوى بالنار. جثا قرب كدس التراب. خرج صوت
 كالفحيح.

 أنا. نحن مجرد تراب .. تراب .. رمال .. نفسي أيتها الخائنة لماذا أطفأت المصباح ؟! إنني لست -
 إنني لست أنت ..كل شيء تراب، وهذا أخي يأكله التراب ..

 استمر يشهق ..

 لم أجد في نفسي ما يحملني على استماع المزيد. بذلت جهدا خارقا لجره إلى الخيمة.

 جاء معي ذليال طائعا ولسانه يشهق:

 كل شيء تراب ورمال ، كل شيء تراب ورمال.. -
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ظرة نأمام الخيمة. وكنت أرغب في البقاء وحيدا. ألقيت  كان ُمِضيُّ النهار عسيرا. تجمعت الحقائب
 أخيرة على الغرفة الصخرية. ثم أكرهت نفسي على تسلق خطوات النهار.

 أزف موعد الليل في الصحراء ..

بعد الغروب عمت فوضى صوتية فضاء الصحراء. أضاءت شعلتان قويتان مدخل الوادي وعبرت 
د د الجدمزرية. امتأل عمق الوادي باألشعة وهدير المحرك. هبط الجنو العربة. كان "بشير" اليزال في حالة 

نا كما هبطنا. ورأيت وجها جديدا للوادي. كان استقبالنا فاترا سمجا. بحثت عن "بشير". سنلبس أحذيت
ادي وساعاتنا وسنرحل عائدين. سوف نقطع المسافات في الليل. سترى أعيننا في الظالم الجبل األملس وو 

لى عمتدادات الصحراء الفاجعة. سنرجع. أين بشير ؟. لم أجده في الخيمة. وجدت حقيبته جاثمة الحطب وا
 ضوء فتيل الزيت. خرجت من الخيمة راكضا. استشعرت غريزة الخطر شيئا ما قادم. اصطدمت مع "زيدان"

ئبهم في جر حقافي خروجي المسرع. سألته. قال لي إنه لم يره. محرك السيارة يدور والجنود الجدد بدأوا 
والحديث الخافت. هرعت إلى خلف الخيمة. رأيت شبحه يتمايل وسط حقل األلغام. أطفأت العربة 

 مصابيحها وصاح السائق. 

شق السكون المشتت بصوت محرك العربة والظالم شيء برق فجأة في الظالم كنصل المع. تململ 
أة لق فجاء وأعطاف الليل بلهب أحمر فوسفوري تأالوادي الهاجع في تابوته. َدوَّى االنفجار. تمزقت الصحر 

ة وراء األسالك الشائكة. انفجر الصمت والليل وغبار الوادي والحصى المنثور. أضاءت العربة الواقف
مصابيحها فجأة. اكتسحت الفضاء أضواء صفراء أخرى. تطاولت ظالل الخيمة واألشياء وهرع الجنود. 

 نتنة مشوية تنتشر على حجارة ورمل السفح القريب من الخيمة. كانت بقايا شعل صغيرة ودخان ورائحة
أغمضت عيني. انسدلت أمامي متاهة عظيمة أخرى من السواد والظالم والذهول. زمجرت العربة. دارت 

اء دورة عنيفة وسلطت أضواءها على المكان. فتحت عيني.. بقيت واقفا جامدا. جوفي يتحرك ويتقلص. أشي
حشائي وتعصر رقبتي. أحسست بشيء رخو ساخن مبتل ينسحب تحت قدمي. أشعل كالثعابين تسري في أ

 أحدهم مشعال من مشاعل الجيش. تأجج المكان بضوء أصفر مشؤوم. 

ن على ضوء المشعل وذهول الوجوه المصفرة رأيت قدمي الحافية مغمورة بالدم والتراب وتطأ جزءا م
 أمعاء "بشير".

 
 ( وهف السرد  )

 

 

 ليبيا                       –مصراته                              
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