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كلمة “اللويبدة ”

كتاب “اللويبدة” السابع، هو للكاتب املبدع، صاحب 
اللغة اآلسرة، والتجربة النادرة، األستاذ ماجد شاهني، 
وفيه 
تواصل ُ لغته كسر كّل احلواجز التي ميكن أن حتول بني 
قارئ ونص.
فهو ليس بارعًا في اللغة فحسب،
بل وفي التقاط اللحظات الشارعية،
وفي تزكية تألقاتها نّصًا ُمدهش
املعالم، أيضًا
وكما أنتم تدخلون بترا من
خالل سيق ضّيق طويل جميل،
وُتدهشون مع أّول ظهور للخزنة،
فُتشهق أنفاسكم، فكذلك أنتم
مع نصوص ماجد.
تعالوا معنا، إلى عامله، وادخلوا بتراه...

مقدمة الكاتب

من أين يجيء إليك الكالم ، ومن أين تاتيك املفردة ؟
..  أنا أروح ساعيا ً إلى صحون و آبار احلكايات وأغرف 
منها باعتناء و أحملها على شكل مفردات .

..  نحن نسافر مسافات طويلة ونرمي انتظاراتنا 
عند البحر واملاء والشجر واجلدات واألّمهات واحلارات 
و مالعب الصبا وعند النساء اللواتي خبرن الشوق 
ففاضت عندهن ّ رائحة امليرمّية .

.. نسافر وأسافر  إلى فضاءات الكالم ومناخات البوح 
و نقترب من أسراب احلكايات، نحمل منها ونغرف 
ونعود لكي ننثرها على شكل مفردات وأوراق زعتر 
ورائحة ليمون .

    هكذا  أكتب روايتي واحلكاية والنبض َ في النص ّ 
على شكل كالم،
وهكذا أسرد أشواقي و أوجاعي  على شكل حكاية ،

هكذا يجيء الكالم .                                

         ماجد
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أريد ُ!

ـّة في رصيفٍ  أو في  ـّة قط لم يحدث و أنْ  سطوتُ  على حص
ْ عرقلت حركة ماء في مجراها أو أخذت  ٍ، ولم يحدث أن  شارع 

كمشة هواء من ُعب ّ شجرة أو من فيء ياسمينة !
لم آخذ ورقة من دفتر غيري وال ملعقة عسل من قارورة  ليست 

لي و ال حتى قضمت ُ مشمشمة  من فم صاحبها !
، مفرد في الوجع  ّ ما كنت و أكون، لم أكن إالّي  لم أكن إال 

وجمع في النبض ِ . 
ما سطوت ُ على رغيف ٍ، حتى و إن ظهر يتدحرج مبفرده في 

الشارع ،
لم أكن إال ّ ما أريد ،

و ال أريد إال ّ أن أكون ما أريد . 

ـُعاُس كّله!  الركوة ُوالّنارُ والّن

يستخدمه  كان  اخليزران،  من   ٌ كرسّي   ً كثيرا  يشغلني  لم 
كهل خلمسني سنةً ، أهدرها جالساً  على رصيفٍ  عند مقهى.. 
بل كان يشّدني انتباُهه الدائم ُ إلى الشارع ِ وتفّرُسه في وجوه 

املاّرين من هناك.
حتى حني كان ينادي على النادل ليجلب له كأس شايه، ظّل 
الكهل مختلفاً  ومباغتاً  وغامضاً  إلى حدّ ٍ  كبير، رغم مساحة 

واضحة من االنفراج ارتُِسَمت على وجهه!
ولم يبهرني النادل ُ مبا كان يتمّيز به من سرعة وكياسة في 
التعامل مع زبائن املقهى واملكان، بل أذهلني وعلى الدوام سلوكه 
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لكي تستبدلهن مبال قليل ينفع لشراء ما تقتضيه أسرار املنازل،
التي  األكياس  محتويات  يتفّحص  الذي  النظافة  وعامل 

تطرحها احملال ّ والبيوت، لعل ّ أن يجد فيها ما قد يبيعه،
.. جميعهم يشّدون االنتباه حني تنفذ بضائعهم أو ينتهون 
أو  ارتياحها  بكامل  سحناتهم  مالمح  فتظهر  أعمالهم،  من 

غضبها.
بالعابرين  الشوارع  تنشغل  بقليل،  العتمة  اندالق  وقبل 
محاّلهم  وأغلقوا  اعمالهم  من  فرغوا  الذين  املستعجلني 
الشعبّية و استعدوا جلوالت جديدة في البيوت، يناكفون الزوجات 
واألبناء و يلتهمون ما يتوافر من طعام وميارسون اجنعاء ً وارتخاء 

قبل النوم،
ثم ّ يهّشون على األوالد أن يخففوا صراخهم.

مدهش أن نتخّيل كيف يذهب املتعبون إلى النوم!
النوم فاكهة املتعبني الذين يكّدون في رحالت الشقاء وحصد 

القوت اليومّي.
تكون  آخره،  الشارع عن  وينوس  أبوابُها  املقاهي   ُ ـُْغلَق  ت وأّما 
آخر نشرات األنباء تهدهد أوقات الناس وتخبرهم أن كّل األشياء 

على مايرام وأن رغيف اخلبز لم يفقد استدارته بعد!
وال يدهشني، في األمر كّله، بعد الصراخ كّله والغضب كّله 

واجلوع كّله والشارع كّله والركوة        
  التي لم تندلق والترمس والنادل قليل احليلة و البطاطا، ال 
يدهشني سوى أننا نحّب النوم كثيراً  فنروح بنعاسنا كّله، نروح 

إليه!
ويدهشني أن في الركوة ما ينفع لكي تندلق.

محتويات  تطويع  على  الفائقة  وقدرته   ّ النب  مع  التعامل  في 
ـّها على »الغليان« إلى أن تفور ومن دون أن تندلق! الركوة وحث

تلك لعبة النادل والركوة والنار.
ولم يربكني ذاك اجلالس هناك في الزاوية، يكرع شايه بصوت 
فيه »نحتٌ  وموسيقى حجرّية«، فيشّد احلاضرين إليه، وأّما ينظر 

إليه أحد يروح إلى البحلقة ويبتسم!
هنا  امتعاضات  واستحضار  جللب  يكفي  مبا   ً مزعجا  كان 
بتمتمات  أو  اللعب  بورق  منشغلني  ظّلوا  الناس   ّ لكن  وهناك، 

لتوليف منيمة تليق بالشارع.
وبائع الترمس، كان بارعاً  في تقدمي »الُطعمِ « للزبائن فُيهرعُ ، 
في العادة، إلى دعوتهم للتذّوق وميحضهم قطعة ليمون صغيرة 

ممّلحة، كانت كافية جللب احلظ وتسويق »ترمساته«.
كان يشّدني حني يرسل إلى النادل إشارة بأصابعه، وسرعان 
ما يحمل النادل كأس شاي كبيرة محاّلة كما ينبغي ويضعها 
على حاّفة الترمس، ويغرف بقبضة يده من الترمس ما يكفيه 

لكي يعود إلى املقهى وبسطة املاء.
وبائع البطاطا في العربة،

وبائع العصير اجلائل،
وخائط املالبس في الزاوية القليلة، الذي كان يرتق ما ظهر من 

خرق واّتسع،
وبائع هريسة يصارع جيوش الذباب التي تشن ّ هجوماً على 

بضاعته تلو الهجوم،
وماسح األحذية الذي يطيب له أن تتسخ أحذية الناس لكي 

يلّقط رزقه،
وبيض دجاجاتها  اليدان جتلب طيورها  وامرأة تشققت منها 
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األغاني ال تزال ممكنة ً!

• قّصة   

ومقاعد   ،  ٍ خمس  عن  تزيد  ال   ، الشارع  في  متناثرة  طاوالت 
خمسة  عن  يزيد  ال   ٍ مبجموع  توافرت  إن  حولها،  من  خشبّية 
وعشرين كرسّياً   مخّصصة ملن ال يستطيع اجللوس إلى األرض أو 
لضيوف أو لنساء رمّبا لم يعتدن اقتعاد الرصيف و عرض الشارع .
وتُفَتح   واملركبات،  السّيارات  أمام  الشارع  بّوابات  تُغلق   ..

للعربات والباعة اجلائلني وحسب .

للزائرين  أبوابها  مشرعة  تظل  احلرفّية  أو  التجارّية  واحملاّل   ..
واملتفرجني .

...
احتفاء  زهيدة  بأسعار  الناس  في  مشروباتها  توّزع  املقاهي 

بالفرجة والناس .
و فحم األراجيل الذي يُقَدحُ  يطلق الدخان في األجواء منفوثاً 

من أفواه املدخنني .
أو  والطاوالت  املقاعد  في   / أماكنهم  يأخذون  واملتفّرجون 
يقتعدون أرض الشارع والرصيف ومنهم من يستند بظهره إلى 
جدران األرصفة واحملاّل و منهم من يترّبع و آخرون ميّدون أرجلهم 

في حالة استرخاء وانتباه طبيعّي إلى املسرح .
...

هناك في طرٍف يراه املتفّرجون ، يدندن عازفٌ  عاشقٌ  موسيقاه 
) عـــ  إلى أغنية يحّبونها من مثل  رمّبا يصعد معه اجلمهور  و 
َالروزنا ( أو ) يا وليف الزين ( أو عــ َ البال بعدك يا سهل حوران أو 
)يا ظريف الطول ( أو ) دخلك يا زيزفونة ( أو ) أسمر خفيف الروح 
( أو ) جفرا  و ها يا الربع ( أو يهتفون مع أغنية ) عّلي صوت بالغنا 

لسه األغاني ممكنة ( .
وقد يصير الغناء للناس واألوقات اجلميلة وللشهداء ويستذكر 
املدى  آخر  إلى  املوقف  ترفع  كانت  كيف  و  اجلزائر  روح  احلاضرون 

لكي ينتصر أهلها.
...

سنفتح  والدهشة،  والفرجة  املكان  إلى  الناس  صعود  في 
النشيد  عن  الناس  نسأل  و  املكان وسيرتنا  ونقرأ سيرة  دفاترنا 
الذي يحّبونه و نعقد الوشوشات عن احلّب و عن البيادر و مواسم 
احلَّب واحلصاد ، ونسترجع الذي كان في املدينة من أسماء و أحوال 
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و أماكن وساحات و عيون ماء و أزّقة كانت تفضي إلى مطارح 
الشوق و مطارح املوقف .

...
و  والفرجة  والشارع  املكان  حكاية  من  األخير  الفصل  في  و 
احلاضرين ، نرى الناس يكتبون في دفاترهم أو على أطراف مناديل 
الناس  إلى   ، الغائبني  إلى  األشواق  نرفع  وهنا  كّنا  : هنا  النساء 

واملطارح واملدن اجلميلة واألناشيد .
.. هنا تأخذ أصوات احلاضرين في الصعود ، فيما يترك الشاعر 
دفتره على الرصيف واملغّني يصّفق للجمهور الذي يندغم في 

مشهد البوح .
 ، اجلمهور فرجته  األصوات يختم  فيه  و تصدح  املكان ميور   ..
قبل أن ينطفيء الشارع ، ويغادر ، بأن يغّني في الدنيا والفضاء ، 
هكذا في الرصيف واملقاعد والطاوالت و وجوه الناس والدفاتر 
املتناثرة و في فناجني القهوة وأكواب الشاي و في فحم األراجيل و 
في ليلة رصيفّية باذخة احلبّ  ، هكذا  يصعد الصوت مسترجعاً 
و  قلوبهم  و  الناس  أرواح  إلى  صداه  يصل  و  اجلميل  الزمن  روح 

أشواقهم  و نسمع ونغّني : 
أخي جاوز الظاملون املدى  !

و في قفلة املشهد كنا نسمع نساء كثيرات من حارات أخرى 
يرفعن الزغاريد و يأتني من كل ّ صوب باجتاه شارعنا ، يأتني إلى 

حيث الصعود إلى احلياة .

يحدث ُ وأكثر  

يحدث ُ وأكثر ، 
في  الناس  وجوه  يقرؤون  بل  احلكايات  يكتبون  ال  الرواة   ّ أن 

األرصفة و أسواق البقولّيات ،  
و الشعراء يلتقطون ما تنثره عيون النساء حني تلتمع فيها ، 

في العيون ، صور األحالم املُشَتهاة  ، 
ـّامون يتركون لوحاتهم الفارغة في زوايا أسواق اخلزف  و الرس
في  تصعد  و  الرسم  في  مدهشات  نساء  فتتبارى   ، الفّضة  و 

اللوحات أوقات الفرح وحيوات الطيور و الفاكهة ! 
الرّسام وال أحد  الراوي وال الشاعر وال  أّن  ال   ،  ُ الذي يحدث    
منهم يصنع دهشته ، ال أحد منهم ميكن أن يترك في املساحات 
الناس وأماكن  أن يرى حيوات تتحرك في عيون  ً من دون  بهجة 

تعبهم و أماكن عشقهم . 
يتركون  الذين  غير  يصنعها  ال  البهجة  أن    ، يحدث  الذي 
ألنفسهم فرصا ً للبوح و الترحال و احلركة في األماكن من غير 
التفات إلى الوقت .. البهجة يصنعها الذين يفيضون رغبة في 
البقاء قريباً  من الصخب اجلميل ومن الشارع  ومن حكايات باعة 

الفستق .
الذي يحدث ، أنّ  الكتابة تعشق رائحة امليرمّية و اجلبال واخلالء 

واألسواق و الوديان و ماء الغيم ! 
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عند الرصيف !

الرصيف ُ جزء ٌ من ذاكرتنا ، 
رصيف ُ الوقت 
رصيف ُ املكان 

رصيف ُ الشارع 
رصيف ُ العمر !

 ، رغائبي  على  أغلُقه  ال   ، ضيِقه  أو  رحابته  على  املكاُن،  و   ..
فالرصيف شريك للناس والناس شركاء فيه !

التي  والرائحة  واملاء  الهواء  ٌ مثلما  القريب، قريب  الرصيف   ..

حتمل أرواحنا وأحالمنا و رؤانا ومالمحنا !
...

قهوتي  ومناديل  رسائلي  أترك   ، لنا  الذي   ، الرصيف  عند 
وخصالت شعر البهجة وأهمس في أذن عابر ٍ أنهكه الوقت:

“ هنا يستريح العابرون واملتعبون والعاشقون و الهاربون من 
املكائد واملصائد “ !

...
،يجلس  للمالمح  وصانعاً  شريكاً  نعّده  الذي  الرصيف  عند  
ظاعنٌ  أرجأ رحلته لكي يكرع شايه ، و يقفُ  متأّملٌ  فقد مكانه 

والذ بنا وبالرصيف وباملتاح ، 
أو  التقاة  أو  احلفاة  لنظرات   ً باال  تلقي  امرأة مسرعة ال  متّر  و 

الوشاة أو احملزونني.
...

عند الرصيف ، ولو غادرناه إلى نوم ٍ أو موت ٍ أو سفر ٍ أو غياب ٍ 
مؤقت ، نترك قرنفالتنا والياسمني و ندّس أوراق اجلوى في شقوق 
احليطان لكي تهمس إلى التراب أو توشوش املكان عّنا وعن نساء 
ٍ يقطفن محاصيل التعبِ  ويحملن زّواداتهنّ  لكي يصير احلصاد 
الروح  امتزاج  ٍ يشبه  لون  ّ من  إال  تغدو صافية  السماء  و  وفيراً 

بالرائحة  .
...

عند الرصيف ، نفرد دفتر احلكايات ، ويكتب الشاعر صفحته 
والعاشق يرمي رسائله إلى عصافير تنام في غير موعدها، ويعزف 
املغّني وتراً من سيرة الشوق .. و الفتاة التي هناك ترانا وال نراها ، 
تؤّجل حزنها على غائب ٍ و يرّق قلبها لبّحة في صوت الشاعر أو 

تنهيدة في وجه املغّني .
...
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عند الرصيف / الشارع ، 
بوح  لوحة  بأصابعه  احلالم  وبرسم   ، تغيب  وال  تنام حكايتنا 
والصحب  الدرب  وفاقدو  العّشاق  و  والشعراء  الفقراء  يعرفها   ٍ

واملنتظرون يعرفون ألوانها وسيرة الروح في مالمحها !
...

عند الرصيف ، الذي لنا وللناس ِ ، نكون ُ !

حكاية قطة عمياء !

   القّطة العمياء ، كانت تنال نصيبها من املاء بوجودها إلى 
جوار سيل ماء ، تختلط فيه مياه الشرب مع مياه أخرى ليست 

نقّية كما يجب .
 ٌ ولد  الطعام ما يجلبه  تتناول من  و  وتنام  ترقد هناك  كانت 

صغير من احلارات واملنازل .
و  الشارع  في  شجرة  بجذع  تستظّل  كانت  العمياء  القّطة 

تداري نفسها عن عبث املاّرين خلف حجر كبيرة .
أصوات  وتسمع  تتنّفس  و  وتنام  وتأكل  تشرب  هناك  كانت 

الناس والقطط واملركبات فتأنس مبا تسمع و إلى ما تسمع .
القّطة في  ان  رأى   ، ٌ و حكمة ناصعة  وافر   ٌ ورع  ٌ دهمه  رجل 
قد  أو  أخرى  وقطط  صبية  من  إلياعتداءات  تتعّرض  الشارع 

يصيبها مكروه فتنال تعباً أو مرضا ً أو تفقد طعامها .
هو قال ذلك وآخرون قالوا غير ذلك .

حمل القّطة ونقلها إلى قفص ٍ معدنّي واسع مفتوح بجوار 
منزله البعيد عن الشارع و أشار إلى أنه سيعتني بها ويوفر لها 

الطعام واملاء واملكان اآلمن .
القّطة ، وبعد أربعة أّيام مضت على نقلها إلى مكانها اجلديد 

، ُوجدت مّيتة .
أن  أّنه نسي أن هناك قّطة في جوار بيته ونسي  الرجل قال 

يبعث لها املاء والطعام .

الرغيف !

قّصة

الناس ُ شركاء في : املاء والكأل والنار ! 
أو ينبغي أن يكونوا شركاء فيها .

والقمح  املاء  في  الشراكة  تصير   ، قمحاً  الكأل  يكون  وحني 
والنار ... أي يصير الناس شركاء في “ الرغيف “ ! 

... الرغيف نتاج حالة زواج بني القمح واملاء ) الطحني واملاء ( ثم 
بعد ذلك يروح العجني في مغامرة لّلعب مع النار و في جوفها .

الالغالب   “ بطريقة  النار  بطن  من  الشريكان  يخرج   ..
والالمغلوب “ ، فيكون الرغيف ! 

..
الرغيف فاكهة الوقت واملاء والنار !

.. هل للنار فاكهة ؟
الرغيف سّر العالقة بني األرض والسماء ، بني الغيم والتراب ، 

بني املطر و البذور ، ثم ّ بني القمح املطحون واملاء !
الرغيف من  النار وتخرج  تترّفق   ، والصراع  التفاعل  ذروة  و    ..
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بطنها معافى ً طّيب الروح والرائحة ! 
..

سأروح إلى استدارة الرغيف و عمق بهجته ، وأقول أنه يجيء 
نتاجاً لعالقة جدلّية تفاعلية معقدة بني أسرار الكون .

..
لذلك ، و في بؤرة الوعي وعلى أطرافه و في مشاهده كّلها ، 
كان الرغيف عنوان قناعة ، و ما يزال أو ّل سطر ٍ في سيرة احلّق 

واحلرّية .

أنا  “ أحّبها و تدهشني “ !

 .. ال تستعجلوا ، فأنا أحّب أن أسترجع  “ أغنيات الزمن اجلميل“، 
ومن بني أبرز ما يدهشني ويشجيني أغنية رائعة لسّيدة الغناء 

العربّي ، سّيدة الشدو حني كان الشرُق جميالً ، ألم ّ كلثوم :
“  على بلد احملبوب وّديني زاد وجدي والبعد كاويني “  !

و إلى آخر الكالم املدهش الذي يتحدث عن اخلليل ) الصديق / 
العشيق رمّبا / الندمي ( و عن مصر والنيل والبالد التي لنا كّلها من 

أّول املاء والدنيا إلى آخر املاء والدنيا ! 
...

احملبوب واخلليل ، في رائعة أم كلثوم ، يعني املعشوق و احلبيب 
.. وقد يعني كذلك الصديق الذي ال نحّب مفارقته أو أحد األقارب 

الذين لم جنلس إليهم منذ زمن أو الذين لن نراهم بسبب املفارقة 
النهائّية أو الغائبني وال نعرف مكانهم .

...
واحملبوب واخلليل ، قد يعني البالد البعيدة واملياه البعيدة وقد 
أصوات  غابت  كنيسة  أو  فيه  األذان  صوت  غاب  مسجداً  تعني 

أجراس صالتها ، بسبٍب من قهر ٍ أو قمع ٍ أو احتالل ٍ أو خوف ٍ !
...

ً و طائراً  ، بحراً وشجرة  الغناء  ، قد يعني في  واحملبوب وبلده 
محّلقاً و سماءً  صافية من غير هواء ملتاث و من غير صراخ وفزع 

و خوف  !
...

يعني  قد   ، وصعوبة  قهراً  االمر  في  ما  أكثر  وهنا   ، احملبوب 
عاشقاً ال حيلة له / أو عاشقة فقدت أصابعها ولم تعد قادرة 

على العزف .
...

“  على بلد احملبوب “ أغنية رقيقة من زمن الفّن النبيل ، واحملبوب 
فيها يعني أو قد يعني ، تعباً أو جوىً  أو أّن في البالد “ طائراً فقد 

مقدرته على التحليق “ !
ما أصعبها ، حني يفقد طائر ٌ قدرته على التحليق !

....
وشوشة !

بــ ِ  “ الوشوشة ِ “ ،  منتحن ُ  “ توّرد اخلّدين “ ! 
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“ بسطة حكي “ وأصدقاء وماء !

 عندي رغبة في أن نحتفي ، األصدقاء و أنا ، بالذاكرة احلاضرة 
وباملكان و بالسيرة التي كانت و السيرة التي كّنا نتأّمل أن تكون.
.. عندي رغبة في أن نلتقي ، هكذا بال طقوس استعداد و بال 
كرنفاالت و بال توضيب بارد ، نلتقي لنحكي و نثرثر و نتخّرف و 
نلّقط احلكايات ، و ال بأس أن منيل بأجسادنا إلى اجلدران و مطارح 

الشوق التي نرى أّنها كانت لنا ! 
...

في العراء أو عند تراب قرب شارع أو عند “  تّلة “ هناك تطّل 
إلى املاء أو عند رصيف في السوق العتيقة أو هناك حيث يحّب 

َ “ ورشة حكي “  .. نريد أن نُطلِق   ً األصدقاء و يرون األمر مفيدا 
واحلكايات  والهواء  التراب  وعن  عّنا  قوله  ميكن  ما  فيها  نقول   ،
الزمن  و  كلثوم  أم  أغنيات  و  الرصاص  أقالم  و  والدفاتر  القدمية 

اجلميل و الكتب التي كانت ترسم قيعان املدن وحواريها .
أو جوار   ٍ نبع  أو قرب  أو عند حاّفة ماء   ٍ .. في عراء مكشوف 
دالية لم تفقد روحها ، هنا وهناك نريد أن نسترجع ونستذكر و 
نعود إلينا ، إلى مدارسنا والطفولة والدكاكني الصغيرة والباعة 
اجلائلني و الترمس و الفالفل و املاء امللّونة على شكل عصائر و 

بسكوت املعونات و سردينها في زمن انقضى .
الورقّية  قواربنا  نصنع  أن  نريد   ، املاء  عند  و  نقّي  خالء  في   ..
إلى مسافات قريبة وقد   “ املرحبات   “ املاء فتأخذ  إلى  فنرسلها 
ترتطم بحجارة قاسية أو بعشبٍ  صلبٍ  في املاء ، فيعود القارب 

و ترجع الرسائل من دون قارئني .
...

ال بدّ  من رصيفٍ  و ماءٍ  و تاللٍ  و شارعٍ  و أقالم رصاص و ذاكرة  !
القوارب ويفتحون  .. وال ينفع ذلك من دون أصدقاء يصنعون 

الدفاتر و يقرؤون سيرة الولد وسيرة املدينة والبلد .

بسطة مطعم وعشرون رغيفاً واألصدقاء !

    في تسعينّيات القرن الفائت ، وبينما كّنا أربعة أشخاص 
أو خمسة نحاول البحث عن “ عشاء استثنائّي “ في مادبا .. كان 
الوقت جتاوزالساعة احلادية عشرة ليال ً ً واألحوال صيفّية رائعة 
، كّنا جائعني بعد رجوعنا من زيارة إلى منزل أحد األشخاص في 

بلدة في مناطق مادبا .
.. رحنا إلى مطعم كان موجوداً في آخر شارع العّشاق / مقابل 
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كوكو زاكي بالضبط  .
و “ كوكو زاكي اآلن مغلق “ بعدما غاب أصحابه .

 ،  ) املطعم  ) بسطة  قريبة من  إلى طاولة كانت  .. جلسنا   
أتشّرف  الذين   ، واملطاعم  الفالفل  أهل  يعّرفها  والبسطة كما 
باالنتساب إليهم مهنّياً  ، منذ الوالدة وحتى اآلن ، أقول : البسطة 
هي املكان الذي توضع فيه لوازم الطعام و اخلبز و األدوات التي 
يستطيع العامل أن يجّهز من خاللها طلبات الزبائن .. عادة ما 
تكون البسطة طاولة خسبية عريضة واسعة ، وحديثاً صارت 

طاولة من الرخام .
.. طلبنا عدداً من صحون احلّمص والفول واملسبحة وكثيراً   

من الفالفل و توابعها من البصل والفلفل والبندورة .
...

تقولون اآلن عّني : تعد ّ خلطة الفالفل وتقليه و تبيعه وفي 
آخر األمر تتناول عشاءك من الفالفل ؟ 

.. أقول نعم ، واألكل رفقة األصدقاء لذيذ وماتع ٌ .
 ...

وأحضر لنا صاحب املطعم ، ولم يكن هناك زبائن غيرنا ، ما 
يلزمنا من خبز ، وقال : اخلبز هاهنا كثير تناولوا إن احتجتم .

على  الرقيق  الكبير  احلجم  من  أرغفة  عشرة  نحو  كانت   ..
طاولتنا ، وأخذنا في تناول طعامنا وسط أجواء املرح والضحك 

واحلكايات اجلميلة واالستذكارات .. وبدأ اخلبز ينفد !
 ...

أكلنا بشكل زاد عن طاقتنا وحاجتنا ، وألنّ  احلكي والدردشات 
أحد  من  كان  فما   ، الطاولة  خبز  نفد  الطعام  تناول  من  تزيد 
 ، تناول ربطة خبز فيها عدد كبير من األرغفة  أن   ّ إال  األصدقاء 

ولم يبق سوى خمسة أو ستة أرغفة على البسطة ، فقلنا له 
هاتها باملّرة .

..  صديقنا أحب ّ تلك الليلة ومائدتها و أكل بالطريقة التي 
من  أو  اجلائع  حق  من   : نقول  و  املزيد  على  نحّثه  وكّنا  تعجبه 

يشتهي طعاماً أن يأكل حتى يشبع .
...

املزاح  من  ساعتني  بعد  وليمتنا  تناول  من  انتهينا   ، ليلتها 
وال  تنفع  وأحوال  وشجون  شؤون  في  الكثير  والكالم  والضحك 
والفالفل  املطاعم  عن  و  كّلها  األشياء  عن  كالماً  قلنا   ، تنفع 
والصحافة واألرصفة والشوارع و مادبا اجلميلة و رحالتنا املرتقبة 

إلى العاصمة و قاع املدينة . 
 .. استهلكنا نحو عشرين رغيفا ًمن اخلبز من احلجم الكبير 
املشاغب  الصديق  لكّن   .. ذلك  صار  كيف  نعلم  ال   ، الرقيق 
يليق  ليلة عشاء  ليلته  منح نفسه فرصة خرافّية لكي تكون 
، فأكل كما  الشاي  والفول وكؤوس  الفالفل واحلمص  باشتهاء 
 : له  وقلنا  ، فضحكنا  نصيبه  من  األرغفة  وكان نصف  ينبغي 

بالهناء والعافية والصحة .
.. استهلكنا الكثير من الضحك الدفني و كانت األرغفة في 
حينه كاملة االستدارة ، وكانت األوقات مبهجة والسماء صافية 

واألماكن تعبق بالورد و رائحة البالد اجلميلة .
....

كّنا مع لقمة الفول وحّبة الفالفل و رشفة الشاي ، نتحدث 
عن  و  والعباد  البالد  عن  و  واملآل  واملال  والصومال  السودان  عن 
األشياء كّلها باستثناء القلق الفردي ، أو ما نسّميه اخلوف من 
في  حتى  نتوقعه  نكن  لم   ، الضجيج  و  عندنا  الشارع  حتّوالت 
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أسوأ االحتماالت .

.. كانت ليلة فالفل وخبز كثير ، بامتياز .
شاهدوا  و  العشاء  وتناولوا  ضحكوا  الذين  بني  من  كان    )
والصديق  الصحافّي هشام عزيزات   الصديق  واملائدة  البسطة 
أنا   كنت  و  السهرة  فاكهة  وكان  الشوابكة  احمد  الصحافّي 
وكان الصديق اإلعالمي  يونس أبو إصلّيح شاهداً على أحداثها 
منذ زيارة البلدة عند املغرب فهو الذي كان أوصلنا/ نقلنا بسيارته 
إلى هناك وكان أحد املدعّوين ولكنه لم ميكث بسبب حالة وفاة 

كانت عند أقاربه  ( .

بطنه كانت تؤمله !

نّص قصصّي 

كان عليه أن يختار ، أّيهما أكثر نفعاً له أو أّيهما أكثر مالءمة 
الباص  أجرة  يدفع  لكي  قرشاً  بالعشرين  يحتفظ  أن   ، حلالته 
املوصل إلى حيث سيقرأ متفرقات من كتاباته في ندوة ، قالوا له 
أن جمهوراً كبيراً في انتظاره فيها ، أو أنه يشتري من “ مطعم “ 

في الطريق “ ساندوشة فالفل “ ليسّد بعضاً من جوعه ؟
بطنه كانت تؤمله !

و كان قراره أن يذهب إلى حيث “ اجلمهور والقراءة “ ماشياً ، 
وبذلك اجته إلى املطعم القليل القريب وأخذ ساندويشته ، جمع 
أوراقه التي بني يديه ، و دّسها حتت إبطه ، وشرع يلتهم طعامه .
كان يسرع اخلطى و حاول أن يركض لكي يصل في موعده ، 

املهم أنه وصل وما تزال بقايا الساندويشة بني يديه .
.. أثر الفالفل و محتويات الساندويشة تظهر على جانبي فمه 
رأسه  عن  السوداء سقطت  .. طاقّيته  العتيق  قميصه  على  و 
فور دخوله إلى القاعة و حاول أن يرفعها عن األرض فتساقطت 

أوراقه .. ظّل يلتهم طعامه واقتعد كرسّياً في طرف املشهد .
حتّرك نفر من اجلمهور باجتاهه و مسؤول املسرح و مدير الندوة 
، فهنا قصتان قصيرتان و هنا  األوراق  يأخذوا  أن  إليهم  ، فأشار 
ستّ  قصائد و هنا عشر صفحات من رواية عن الشارع والفالفل 
و طاقّيته واملسرح ، وهنا كذلك ثالثة نصوص قصيرة عن عالقته 

بامرأة لم يرها منذ أزيد من خمسني سنة .
بعد قليل ، كانت األوراق بني يدّي اجلمهور ، هنا شعر ٌ و هناك 
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آمنة !

جّدتي لوالدي ، املرحومة احلاجة آمنة ) كاملة ( إسليم ، جاء 
بها أهلُ  جّدي من دير استيا / نابلس إلى مدينة قلقيلية ، وذلك 
بقصد أن يتزّوجها جدي املرحوم محمود محمد موسى شاهني 
الفتاة  كانت  فيما  الثالثينّيات  في  كان  أنه  قالوا   ،  ) احلمارنة   (

الصغيرة آمنة في الرابعة عشرة من عمرها ..
و  بيت جد جدّي   ( الكبيرة  العائلة  عاشت سنتني في كنف 
والده ( لسنتني قبل زواجهما ، وعندما بلغت السادسة عشرة 

من عمرها ، كان الزواج .
..

حسداً   ّ أن  درجة  إلى  واإلدهاش،  اجلمال  فائقة  كانت  آمنة 

قصة و هناك نّص وهناك أجزاء من الرواية .
.. ظّل جالساً يستمع إلى أصواتهم وهم يقرؤون أوراقه .

.. كانوا كّلهم يقرؤون .
.. وحده كان منشغالً في التصفيق حني تعجبه فكرة أو يروق 
له نّص ، أو أنه يهمهم ويتذّمر حني ال تعجبه القصيدة أو يكون 

القاريء رديء النطق .

ً واجته بنظره في  ، حتّرك قليال  تناول ساندويشته  انتهى من 
ً إال ّ منه ومن عدد قليل ممّن  اجلوانب كّلها .. الرصيف بدا فارغا 
ينتظرون دورهم للحصول على أرغفة خبز وكان أشخاص هناك 
في اجلوار يصفقون و يؤّشرون : ذاك هو الشاعر الذي اشترى خبزه 

وراح إلى املسرح ماشياً فتأخر عن موعده و صّفق للجمهور . 
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أصابها فتعّطلت إحدى عينيها ) رمّبا انطفأت أو ُفقَئت ْ ( .
..

يرّبيها   ، األغنام  رؤوس  من  لقليل  مالكاً  و  مزارعاً  كان  جّدي 
ويرعاها ويعيش وأسرته على نتاجها ونتاج املزروعات و احلمضّيات.

..
جّدتي كانت امرأة مدهشة توّفيت قبل جّدي بسنوات ، كنت 
من  قادمة   ، وأخرى  سنة  بني  مادبا  في  منزلنا  باب  تطرق  أراها 
 ) ) بكسة / صّحارة  ، حتمل فوق رأسها صندوق  الضفة األخرى 

جّوافة و ليمون وبرتقال .
..

آمنة ) كاملة ( إسليم أظّنها بإذن اهلل مرتاحة البال والضمير 
اآلن في برزخها / و جّدي الفقير املتواضع الصابر يعيش حياته 

هادئاً في برزخه برحمة اهلل .
..

للمناسبة ، التي جاءت بال مناسبة :
كان جّدي يقول لنا وللعائلة أّنه في عشرينّيات القرن الفائت 
وأثناء رجوعه و رفاقه من رحلة حرب في ديار بعيدة ، مّر من هنا 
، مروا من مادبا إلى قلقيلية .. وقال في ما قال أّنه تناول طعام 
الغداء ) كما جرت العادة ( في منازل ومضافة آل أبو جابر الكائنة 

في منطقة اليادودة في الطريق من عّمان إلى مادبا .
...

كان جّدي يقول ذلك ، وحني جاء املرحوم الشيخ توما احلمارنة 
ويرافقه سلمان احلمارنة ، من مادبا إلى قلقيلية ، يبحثان عن اجلزء 
اآلخر من أقاربهما ، في ثالثينّيات القرن املنصرم ، استضافتهما 
عشيرة نزال في مضافتها املعروفة في قلقيلية وحشدت لهما 
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أقاربهما من آل شاهني ، والتقوا .
...

جّدي ونحن كلنا نقول : ال مسافة بني مادبا وقلقيلية سوى 
تلويحة املرحبا و رّقة الروح حني تروح إلى الروح .

...
ذاك كان جّدي وتلك كانت آمنة ، و هنا ما تزال مادبا وهناك 

شقيقتها قلقيلية ، وسالم على البالد حني حتّبنا .
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ـّاذة في اخلامسة  و الفالفل تنبعث رائحتها األخ
واملركبات تدحل عجالتها في اخلامسة !

و املطر أجمله يّساقط في اخلامسة 
و نشرات األخبار تندلع في اخلامسة 

الساعة  من  قريباً  بضائعهم  جللب  يسافرون  اخلضار  باعة  و 
اخلامسة .

..
وأنا يأخذني النعاس في اخلامسة بعدما أكون حرست أحالم 

أولئك جميعاً .
أذهب إلى التثاؤب و النوم بعد اخلامسة 

و  تصحو  لكي  الشمس  كتف  على  أربت  قليل  قبل  كنت  و 
صناديق  للعصافير  أبعث  و  وّلت  العتمة  أن  الشجر  في  أنادي 

املوسيقى فتدندن ُ و تشدو .
أحّب أن أرى كل هذا الصحو 

أن أرى أّول النهار  و أّول الشمس و أّول الشجر و أّول العصافير!
أحّب أن أرى دجاجة تسعى إلى رزقها 

و ولداً  يحمل حقيبته املدرسّية ويتثاقل بحثاً عن سبب لكي 
يتغّيب عن املدرسة .

في  فيقبعون   ، املضطربة  اجلوّية  باألحوال  يفرحون  األوالد 
منازلهم و ميكثون في دفء الفراش إلى أطول وقت ممكن ! 

و أنا أحّب املطر و أنتظر الشمس و تبهرني رّقة الدجاجة حني 
تلوذ بصوتها اخلفيف و أحّب نافذة تطّل إلى شارع في البال ! 

..
أحّب الساعة اخلامسة و جوارها 

متاماً  كما يحبّ  الشجُر احلياةَ  و حتبّ  الشمسُ  النهارَ  واملاء 
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اخلامسة !

والنهار  الشمس   ، اخلامسة  في  يستيقظون  جميعهم 
والشجر والعصافير .. ينهضون من سباتهم في اخلامسة ! 

والدجاجات عند اجليران يبدأن نهارهن في اخلامسة و يأخذن 
في البحث عن  لقمة جوار اجلدار أو يطلقن أصواتهّن اخلفيفة 

لكي يستجلنب ديكا ً .
والشوارع تنهض في اخلامسة والعاملون يندلقون إليها في 

اخلامسة واألوالد يتمّغطون في اخلامسة .
أباريق الشاي تقترب من النار في اخلامسة 

واألرغفة 
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ُ التراب َ و يعشق ُ األوالد ُ مخابيء أحالمهم .
..

يندلقون إلى جهاتهم و عناوين أوقاتهم ، و أنا أروح ٍ إلى نوم ٍ 
بعدما أوشوش الشمس .

حجر !

املزق ُ ظاهر في الوجه واحلجر كشطت جزءاً من جلد الوجه 
قريباً من األنف ، و ُجـِدعَ  جزء من املنخر األمين من األنف ، وال زالت 

آثار احلكاية واضحة !
 ..         الرجل ، رمّبا يكون أزعجه صوت العصفور في أعلى 
 ٍ بصيد  ويتسّلى  يتمّرن  أن  حاول  أنه  أو  لبيته  اجملاورة  الشجرة  

يعنقد أنه سانحاً !
.. العصفور يتراقص مثل عادته و يزقزق .

.. الرجل املتجهم حمل حجراً غليظة و طوح بها في األعلى 
طريَح  يراه  لكي  أو  صوته  من  ويتخّلص  العصفور  لُيـسِقط 

التراب .
..

بـــِ  خّفة و رشاقة الطائر و بزقزقة تليق ، أفلت العصفور من 
ضربة احلجر و جنا من مكيدة الرجل و طار إلى غصن ٍ آخر .

..
يرى  أن  مؤمالً  العصفور  إلى  وينظر  وجهه  يرفع  ظّل  الرجل 

شكل سقوطه .
..

ظّن الرجل أن احلجر أصابت العصفور .
 ..

من  بإفالته  ينتشي  طرّي  غصن  على  اجلوار  في  العصفور 
سطوة احلجر ، و الرجل تصدمه ضربة احلجر املرتد إلى وجهه ، 
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يُنزف منه دمٌ  و يتضرر األنف والوجه و يسقط احلجر إلى األرض .
.. والعصفور هناك حط ّ على غصن ٍ رقيق على الشجر . 

حني أطاحت أفعى “هديل حمامة“! 

قصة  
 

منزل  للعائلة  كان   ، سنة  أربعني  و    ٍ خمس  من  أزيد  منذ   
مستأجر ٌ في وسط مادبا ، و كانت على اجلهة الداخلية للجدار 
/ سور املنزل ، هناك صفائح معندية مفتوحة ُجعلَت مساكن 
للحمام .. األسرة كانت تعتني بتربية احلمام  ، و أغصان البيلسان 

تظّلل الصفائح و حتمي احلمام من شمس ٍ حارقة متوقعة .
.. و هناك ليمونة ) شجرة ليمون (  تتغّذى من حفرة امتصاصّية 
في وسط الدار / في املساحة القليلة التي يسّمونها فناء املنزل 
/ باحته / مصطبته .. وفي التراب نباتات منزلية / نعنع وبقدونس 

و سواهما .
....

استيقظت من نومٍ  مرتبك ، ذات يوم ، وأظّنه لم يكن يوم دوام 
ٍ مدرسّي .. وجدت أبي و عددا ً من أفراد األسرة يتحّلقون أو هم 
قريبون من حمامة نافقة / مّيتة / مقتولة ... لم أسأل ، فقد كان 
باب البيت مفتوحاً  ، جاءت عيناي / وقعت على أفعى متوسطة 

احلجم والطول مقتولة وملقاة في الشارع .
....

في  املنزل  سور  إلى  الشارع  من  تسّللت  األفعى   ّ أن  عرفت 

محاولة منها القتناص حمامة أو عصفور .. استطاعت ، وعلى 
ولم   .. تقتل حمامة ضعيفة   / تلدغ  أن  األفعى  تلك   ، ما ظهر 
اآلن  إلى  أعرف  ولم   .. احلمامة  مقتل  كان  كيف  اآلن  إلى  أعلم 

كيف فطن الوالد إلى وجود أفعى وحمامة مّيتة .
....

في  وادعة  على حمامة  اعتدائها  جّراء   ً عقابا  لقيت  األفعى 
صفيحة من التنك في دارنا / األفعى مهروسة الرأس ملقاة في 

الشارع ، رمّبا لتكون عبرة ً لكثير من كائنات معتدية .
....

احلمامة فقدت صوتها و لم تعد تهدل لنا ، بفعل اعتداء غادر 
ً لها  ً عقابا  ً بشعا  ، واألفعى لقيت مصيرا  أو عبثّي من أفعى 

على فعلتها .. ما الذي دفع أفعى إلى اعتداء على حمامة ؟
....

األفعى اعتدت وفقدت فحيحها أو صوتها املكروه ، 
النهار  معنا  تبدأ  كانت  حمامة  هديل  فقدنا  نحن  فيما 

بالنشيد اجلميل !
....

ما ضّر  لو اجترحنا عقوبة لكّل أفعى حتاول بّث سمومها بني 
حمامنا الوادع  ؟
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في الشبابيك أو الشرفات .
..

لو كان لي أن أكون هناك ، كنت ُ أضفت غرسة زيتون في أّول 
الدرب و غرسة قرنفل في آخر الزقاق .

لو كان ذلك ، كنتُ  كتبت رواية احلياة و آخر ما صار إليه الولد .

دّكانة صغيرة و سّلة الورد ! 

لو كانت لي دّكانة صغيرة ، الخترت أن تكون في شارعٍ  عتيق !
في داخلها سأضعُ  رّفاً  خشبّياً  يحمل عدداً من دفاتر الرسائل 
، أبيعها ملن أرادوا إحياء سيرة الكالم الذي يروح إلى حيث نحّب !

و في جوار الدفاتر ، علبة أقالم ٍ ، سأمنح قلماً و ورقة ً أو أكثر 
أتقاضى ثمناً  ولن   ،  ً الرسائل لكّل من يبعث مكتوبا  دفاتر  من 

لقاء ذلك  .
و  للكتابة  طاولة  سأضع  الدّكان  مساحة  من  زاوية  في  و 

كرسّيا ً ، و أتيح ُ ملن يرغب في الكتابة أن يستخدمها إذا شاء .
الدّكان ، ستكون  ، قبل اخلروج من  الباب  و عند االقتراب من 
سّلة ورد ، متاح ٌ من خاللها أن يتناول حامل الرسالة / كاتبها ، 
وردة ينتقيها كما يريد و وفق ما يشتهي فيحملها مع الرسالة .
و بعد خروج حامل الرسالة من باب الدّكان ، أمّد يدي وأصافحه.

قد أتقاضى ثمن الوردة ، سأضع عبوة / حّصالة يضع فيها من 
يشاء ثمن وردته التي تناولها .. سأتركه يحدد الثمن ويضع ما 

يشاء أو ما يستطيع .

درّب ضّيق و غرسة قرنفل ! 

لو كان لي أن أتخّيل أو أرسم أو أمتلك ، كنت ُ رغبت في درب 
ٍ صغير ضّيق ٍ ال يّتسع ملرور أكثر من شخصني معاً .. و الدرب ال 

يزيد طوله عن مائة متر ٍ !
في   ٍ متقابل  بشكل  مفتوحة  صغيرة  دكاكني  الدرب  في   ...
للمواعيد  و  لالنتظار  ينفع  صغير  مقهى  هنا   ، الدرب  جانبّي 
احلميمة و للتأّمل و لقراءة الصحف ، و في اجلانبني محّل حالقة 
و محل كوي و مخيطة و دكانة تبيع السجائر و محّل للفالفل 
والساندويشات و دكانة للعطور و لوازمها و أخرى ملواد متوينّية 
مثل البقاالت املعروفة ، فيما هناك في آخر الزقاق محمص للنب 
ّ و الفستق و قد يكون في الزقاق / الدرب محّل لألجبان واأللبان .
أن يرى مقاعد في اجلانبني ألغراض  الزائر  أو  ... و ميكن للعابر 
اجللوس أو االنتظار أو االستراحة القليلة ، مبا ال يعّطل الدررب و 
يجعله ضّيقاً  أكثر ممّا هو عليه ، فيما تظهر أبواب منازل تقليدّية 

تصعد بأصحابها إلى بيوتهم في طوابق عليا متقابلة .
ُ في أن تكون لي دكانة  ، كنت رغبت  ... لو كان لي أن أحلم 
ّ و أضحك مع  ّ رائحة النب  أجلس عندها و أرى العابرين و أشم 
نادل ٍ يناديني لكي أشرب شايه و أطلب إلى حاّلق احلارة / حاّلق 

الدرب / أن يترفق بلحيتي .
... لو كان لي أن أحلم ، كنت رغبت في أن يكون لي بيت صغير 
، وهناك  ، ال أغادره  في الزقاق ، كنت افترشت مكاناً في الدرب 
ينبغي  و أسمع حكاياتهم كما   ، ينبغي  الناس كما  أقرأ وجوه 
و  باحلارة  يليق  و أكتب شعراً   ، ينبغي  و أحفظ أسرارهم كما   ،
تتعب مناديلهّن  اللواتي قد  والنساء  القليلة  والدكاكني  الدرب 
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عند باب الدّكان :
في اجلهة اليمنى : سيكون هناك كرسّيان خشبّيان أحدهما 
عابر  أو  يزورني  لصديق  أخّصصه  واآلخر  جللوسي   أستخدمه 
ميّرون في  الذين  السالم لكّل  نرّد  و  .. نشرب هناك شاينا  طريق 

اجلوار .
في اجلهة اليسرى : زير من الفّخار و فوقه كيلة ) كوب / كوز 
(معدنية مربوطة إلى حبل معّلق في أذن الزير .. واملياه في الزير 

عذبة نقّية ملن أصابه عطش أو ملن أراد أن ميسح وجهه.
..

لو كانت لي دّكانة صغيرة في شارع ٍ عتيق في البال ، لكنت ُ 
، مع الورد والطاولة والكرسّيان في الباب ، زرعتُ  عند بابها ، هنا 

غرسة من عود الياسمني و هنا غرسة عنب .
..

لو كانت لي دّكانة صغيرة ، لكان فيها طاولة وكرسّي للكتابة 
و دفتر رسائل و أقالم و سّلة ورد و زير ماء و أمامها ياسمينة وارفة 
عن  الباحثون  أو  القيظ  من  الهاربون  عندهما  يستظل  دالية  و 

موعد املكاتيب .

دودة العصافير  و املصيدة ! 

يتمّرنون   ، العتيقة  أّيامنا  ، في  كان أطفال و صبيان كثيرون 
على فكرة  “ اإلطاحة “ و إغواء الفريسة لإليقاع بها ، ولم يكن 

أحدا ً من أفراد األسر و أربابها ينهر أو يزجر أو مينع ، بل رمّبا كانت 
فكرة  على  التدّرب  على  الصغار  أبناءها  تشّجع  عديدة  عائالت 

صنع املؤامرة وتدبيرها .

.. كان فتيان في أعمار متفاوتة يصنعون املصائد ، من أخشاب 
يتفننون في جعل   و   ، لوحدها  األسالك  أو من  و أسالك  رفيعة 
 / الطير  نوافذها مهّيئة وبشكل سريع و متقن اللتقاط  أبواب 
العصفور حني يهبط إلى املصيدة إن كانت في األرض أو يحط 

عليها إن كانت معّلقة على شجرة أو جدار .
.. األوالد كانوا يتباهون في أنهم أتقنوا صنع املصيدة و شّدوا 
على  النافذة  ليغلق  يتحرك  الذي  الزنبرك   ( القطها  و  معدنها 

الفريسة فور اقترابها من الُطعم  ( ، واملصيدة في األغلب 
لها فتحة ) نافذة ( تكفي لدخول العصفور إلى القفص .

عتيقة  أفعال  تلك   ، الفخ  في  اإليقاع  و  واإلطاحة  التدبير   ..
ٍ ثمني أو جملّرد  امتهنها الصبيان و سواهم للحصول على صيد 

اللهو و التباهي مبقدرة الفرد على اإلغواء و االغتنام .
...

في  أدواتهم  يستخدمون  كانوا   ، األوالد  و  والفتية  الصبيان 
تدبير مشهد املؤامرة بحيث تكون الغطاحة مكتملة الصورة ، 
و كانت تُسَتخَدم حبيبات القمح و اخلبز املبلول و توضع في فم 
ً مغرياً للعصافير ، فتوقع بها مبجّرد  املصيدة ، فتشكل ُطعما 

اقترابها من القفص / املصيدة .
وصغيراً  ضعيفاً   ً حّيا  كائناً  يستخدمون  عديدون  كان  و   ..
لوضعه طعماً للعصافير ، كانت الدودة اخلضراء طعاماً مالئماً 
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لغواية العصفور واإليقاع به ، نعم كانت “ دودة خضراء حلزونّية 
لإلطاحة  بحركتها  كافية   “ األخضر  احلمص  دودة   / صغيرة 

بعصفور و جعله رهني القفص .
...

فعل اإلطاحة ، هذا ، املتصل باإليقاع بالعصافير واصطيادها، 
كان فعالً  ذكورّياً  في األغلب ، فالبنات كنّ  يكتفني بلعبة احلجلة 

و احلبلة و رمّبا االستغماية في مستوى العائلة واألقارب .
...

من الذي عّلم األوالد أن يختّطوا درب اإلطاحة  ؟
والعصافير في األغلب ، كانت تعجز عن التحليق من جديد 
، حتى لو أطلق األوالد سراحها و حّرروها من املصائد واألقفاص 
، ألن العصفور يكون تعثر بأسالك املصيدة أو نافذتها و أصابه 

وجع و جرح من ألم احلركة / حالة االصطياد وحلظته .
.. اإلطاحات وتدبيرها ، تقع في باب اإليالم ، فكيف إذا كانت 
الفضاء  عن  حجزها  و  أمامها  الطريق  قطع  و  العصافير  خلنق 

والسماء .
...

أنا لم ألعبها ، تلك فكرة اإليقاع بالطير و إغوائها و اصطيادها 
اصطادوا  ألنهم  يفرحون  كثيرين  أرى  و  أراقبها  كنت  لكّني   ،
عصفوراً بعدما زرعوا له دودة على نافذة القفص .. كنت أراقب 
واإلطاحة  الغواية  من  قريبة  تكن  لم  طفولتي   ّ ألن  حسب  و 
واملؤامرة .. و كنت أ سأل : ماذا يربح ولد ٌ حني مينع عصفوراً من 
التحليق أو حني يطيح دودة ضعيفة ويجعلها لقمة غير شرعّية 

لعصفور تائه ؟

...
ال أنسى أن أذكر أن ّ كثيراً من األوالد كانوا يستعينون بأفراد 

من أسرهم و رمّبا أرباب األسر لصنع املصيدة و توضيبها .
هل كان صانع املصيدة يراقب العصافير حني حتط ّ قريبا ً من 

املصيدة ثم تهوي في القفص ؟ 
...

 ً ُطعما   ُ تُستخدم  أنها  تعلم  الضعيفة  الدودة  كانت  لو 
لإلطاحة بطيرٍ  أو بعصفور ، هل كانت سترضى بأداء هذا الدور ؟ 

ذباب في شارع غامض !

) حكاية ( 

فمّرة   .. راحتي  أقلقتا  و   ، أربكتا سهرتي  غيرهما،  ال  ذبابتان، 
فنجان  حول  حتوم  األخرى  و  الشاي  كأس  فم  على  واحدة  تقف 
القهوة.. و مّرة ثانية تلتصق إحداهما بقطعة من كعكة صغيرة 
وجهي  تشاغل   ّ تظل  واألخرى  السهرة   لتزجية  ادخرتها  كنت 

وتقترب من األنف واألذن و الفم .
ً، و حني أحاول إطفاء ضوء  .. ال أستطيع إلى طردهما سبيال 
الغرفة لكي تخرج الذبابتان من عندي ، أراهما قد ابتعدتا و أظّن 
أّنني جنحت في طردهما ولكن حني أدّقق النظر أجدهما معّلقتان 

عند أطراف شاشة احلاسوب .
.. نهضت ، لشّدة نرفزتي ، و جلبت  بشكيراً و ضربت الشاشة 
به ، و اعتقدت أنني أصبت الذبابتني و انتظرت قليالً   فوجدتهما 
واحدة في كأس الشاي و األخرى تراقب عند حافة فنجان القهوة، 
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سطران في حكاية الولد  !

صعدتُ  ، منفرداً  ، غير مّرة و عند ساعات املساء، باجتاه القلب، 
والشوق  والوجد  البوح  و  الذاكرة  قلب   : يعني  عندنا  والقلب 

واحلياة، القلب عندنا يعني قلب املكان واملدينة .
ـّجهت إلى شارع ٍ يأخذني إلى السوق العتيقة ، إلى هناك  ات
أّول ما رأيت في   ، ً قليل احليلة  َ بي ولدا  ـّر  ـُش ب ُ و  ُولـِدت  حيث 
السوق ركام مقهى عمر ، بعدما طحنته األحوال و قّرر أصحاب 

املكان هدمه ، فهدموه !
هل نحزن حني تذوي احلجارة ؟

نعم و أكثر !

أطبقت بيدي على فتحة الفنجان و أحسست أنّ  الذبابة غرقت 
في النب ّ .

الشاي  ذبابة  جدت  و   ، قليلة  مّني  حركة  و  التفاتة  بعد   ..
من  وتتخّلص  جناحيها  تطلق  و  جسدها  عن  النعاس  تنفض 
دبق الشاي و تعود إلى احلياة من جديد ، فيما اختفت شقيقتها 
الذبابة األخرى ولم أجدها حني رفعت كّفي التي كانت تغّطي 

فم الفنجان .
أّنني  يكفي   : قلت  و  أشعلته  و  الغرفة  ضوء  إلى  عدت   ..
تخّلصت من ذبابة واحدة ، و اآلن ستغدو الثانية عاجزة عن إقالق 

راحتي وذلك لضياع و غياب شريكتها .

وحني أدرتُ  عيني   إلى اجلدار بجانبي ، وجدت كومة من الذباب 
امللتصق بطرف الستارة ، التي للنافذة املغلقة .

حاولت أن أطفيء الضوء لكي يهرب الذباب ، و نهضت و في 
تأخذ  الشاي  ذبابة  كانت  اآلخر   احلائط  جتاه  مائلة   نظر  زاوية 
مكانها على مرآة الغرفة فبدت في حجم كبير كأمنا هي قّطة أو 
فأر كبير .. فيما ذبابة النبّ   كانت تلسع أطراف أصابع قدمي التي 
علقت بها قطعة صغيرة جداً  من حلوى تناثرت من فمي بفعل 

شتيمة أطلقتها في وجه كومة الذباب التي على الستارة .
أشعلت  و  احلكاية  كتبت  بعدما  احلاسوب  شاشة  أغلقت 
ودسست   ، الشبابيك  فتحت  و  الغرفة  قبالة    ً إضافّيا   ً ضوءا 
جسدي في الفراش و أحكمت الغطاء على وجهي و رأسي لكي 

ال يقترب الذباب مّني .
القطط  ً بحجم  ً كبيرا  ذبابا   ّ أن  النوم  رأيته في  الذي  .. كّل 

والفئران دهم  شارعا ً  غامضا ً .
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ـّي قرأت  و لم أجد باب دارنا العتيقة في شارع ميسلون ، لكن
عند جدار مجاور للمكان أن ّ : الفتى البهّي ماجد لم يغب عن 

هنا .
...

، لكني لم أكن  ُ كذلك  املرة و هبطت  ً هذه  صعدت منفردا 
وبالشوق  باحملّبة   ، باحلياة   ، بنا   ً ا  ـّ مكتظ كنت   .. مبفردي  معي 

وبالذاكرة املوجعة ! 
عدت ُ إلى مكان آخر فيه دفء و حكايات تسّر اخلاطر ، مثلما 

يحدث في أماكن مبهجة أخرى .
عدت إلى حارتنا بعدما تزّودت بكثير ٍ من أسباب احلياة .

و  الرواية  ترتيب  أعدت  و  البهجة  من  ـّتي  حص الليلة  أخذت 
أضفت سطرا ً في حكاية الغائبني و سطرين في حكاية الولد 

الذي رغم شح ّ املاء ، لم يفقد ريقه !

ـّق بها ، نعم  فاحلجارة التي تؤشر إلى احلكايات ، ينبغي أن نترف
نترفق باحلجارة !

لكنهم أطاحوها و غاب وجه املقهى و إن ْ لم تغب ذاكرته .
...

، و قلنا  الزلف  أبي  في السوق اقتربت من أحد شباب عائلة 
كالماً كثيراً اختصرنا معه سنوات و أحوال و استحضرنا مطارح 

احلياة والصحب واجليرة و الطمأنينة التي كانت ! 
املدينة  في مسجد   ) والعشاء  املغرب   ( الصالة  أديت  بعدما 
رفعت  و  واألطراف  اجلوار  في   ُ حتركت   ، السوق  بوسط  الكبير 
مثل   ، والبهجة  احملّبة  حارات  في  أهلنا  إلى  الواضحة  املرحبا 
، و قرأت  احلارات اجلميلة كّلها ، في جوار املسجد والكنيستني 

عند املكان السالم والتحّية .
...

جلت في حارتيّ  املنصور والكرادشة و أطراف حارة الساليطة 
على  السالم  ألقيت  هناك  و  جواره  و  الدّوار  مناطق  عبرت  و 
مدرستى األولى ، على مسافة شوق من بعيد و اقتربت من منازل 
عتيقة صارت حكايات في الذاكرة ، هناك حيث الطفولة والصبا 

والشباب و أّول احلّب واحلـَّب .
و مررت في جوار وعند حارتنا العتيقة و قلت ما قلت .

...
لم أجد أحمد الشوابكة و ال وجدت الغالي هشام عند دّوار 

البلدية ، كما كنا نلتقي ونفعل قبل عشر سنوات  .
لم أجد كثيرين من أبناء حارتي و أترابي في الطفولة والشباب 
املبّكر ، فبعضهم غادر إلى موت ٍ ال رجعة بعده و آخرون سافروا 

منذ زمن ٍ و استعذبوا حياة أخرى هناك في الترحال .
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سالل ُ تعب ٍ!

واخلاالت  واألّمهات  والعّمات  اجلّدات   “ سالل   “ أملح   ْ أَُعد  لم 
واجلارات ، تلك سالل القصب التي كان لها حضورها في األسواق 

و على رؤوس النساء و في أيديهّن .
.. تلك كانت سالل ُ تروح فارغة إلى األسواق واألماكن و تعود 

محّملة مبا ينفع الدور و مبؤونة البيوت وزّواداتها وأسرارها !
.. و من السالل ما كانت تروح بها النساء محّملة بالزّوادة في 

مواسم احلصاد .
.. و منها ما كانت تروح محّملة بـــِ  “ غّلة املنازل “ من البيض 

البلدّي والطيور إلى األسواق و رمّبا إلى منازل ميسوري احلال .

اآلن ، مثلما األحوال كّلها ، والتبّدل الذي أصاب الوقت والروح 
واألماكن و حتى أصاب املرحبا والتحّية والرسائل ، تاهت و ظيفة 
السالل و غابت بهجتها ، وصارت في املنازل املترفة تنفع للتزّيني 

والبهرجة وحسب .
اجلدران  طالء  وفق  ملّونة  باتت  قصب  من  التي   ُ السالل   ..
والبّوابات و أروقة البنايات املزّوقة ، ولم تعد سالالً  للشراء والبيع 

وجلب املؤونة أو إيصالها إلى احلّصادين .
.. الساللُ  ما عادت تعرف رائحة العرق و جباه الذين أنهكتهم 

الدروب و البيادر .
...

ما عادت في أوقاتنا سالل قصب !
السالل ُ من هشيم 

واألوقات من قش ّ خفيف ٍ
و األحوال بال مواسم حصاد !

...
ٌ مملوءة بالقهر  ، وعلى األكتاف ، سالل  ، و فيها  الرؤوس  فوق 

واحلزن و القلق .
.. أسّميها اآلن : سالل ُ التعب .
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في  الواقع  العتيق  املنزل  تسكن  أسرته  كان  الزلف  أبو  جريس 
بدائة الشارع ، رحمهم اهلل جميعاً .. هؤالء كانوا قبالة العني في 
الشارع على استقامته ، أّما في تفّرعات الشارع فكانت أسماء 

كبيرة كذلك ورائعة .
اجتاه  في  أميل  و  الدّوار  إلى   ً قليال  أصعد  أن  نّيتي  في  كان  و 
املدينة  من مسجد  واقتراباً  الروم  بقرب كنيسة   ً مرورا  السوق 
العتيق ، وأقف هناك في املرّبعة ، مربعة أبي الزلف ، و أبيع الناس 
ما يشتهونه من الفالفل و ساندويشات احلّب ، كما كان يفعل 
و  تطرح  املبتهجة  اجلميلة  الوجوه  أرى  و   ، أهلي  من  الراحلون 

تتبادل املرحبا والسالم .
و أرى أن احلكاية ال تكتمل إالّ  باالنزياح باجتاه “ طلعة الدير “ ثم 
ّ االنعطاف قليال ً بعد مقهى “ عمر الواوي “ العم الغالي رحمه 
 ، يزال على حاله  ال  الذي  الفراغ  أو في  التراب  وهناك في   ، اهلل 
أنادي على “ ماجد “ في القماط قبل ستني سنة إالّ  سنة .. هناك 

ـّر َ بي ولدا ً صبّيا ً . حيث ُ ولدت ُ و بُِش
غرفتي  فأرى   ، األولى  مدرستي  باجتاه  أصعد  أن  البال  في  و 
الصفّية األولى ، حيث تعّلمت احلرف والكالم والكتابة واحملبة ، و 

للمناسبة فإن ّ املدرسة ال تزال على حالها .
و قد أذرع ُ شوارع املدينة ، جيئة و ذهابا ً لكي أسمع أصوات 
الناي و أجمع ما تركته “ آالت احلصاد “ التي كانت تتوقف طويال 
اجلريري و شقيقه عبد  أبو حسن   “ املرحوم  العم  ً عند محدّدة 
اهلل ، رحمهما اهلل ، في دكاكني العم املرحوم عطا اهلل املنصور 
) أبو نايل ( رحمهما اهلل ، و دكاكني أعمام راحلني رحمهم اهلل 
العم  و  الشوابكة  البشير  محمد  احلاج  الكبير  العم  ومنهم 
سالم الفّراج و  العم حنا زاده والعم مجّلي الشوابكة و احلاّلق 

شارع عتيق وطريق أخرى إلى السوق 
في مادبا! 

وإذ أحاول ، أن أخّصص يوماً  أو أكثر في الشهر أو في األسبوع 
ووجوه  واحلجارة  واملشاهد  الصور  واسترجاع  اكتشاف  إلعادة 

الناس و خطوات الطفولة والصبا .
ً ، من منزلنا القدمي في شارع  ّ أقترب ، مثال  و ذلك يكون بأن 
ميسلون مبادبا ، في بيوت آل أبو دقر اخلّماش جوار كنيسة الروم 
حيث  السور  جوار  إلى  أقف  و   ، البلدّية  دّوار  قرب   / الكاثوليك 
تتدّلى وارفة أغصان بيلسانة عتيقة و بجوارها ياسمينة تفوح ، 
و في الداخل دالية وليمونة .. فأتناول “ قطف حصرم “ كما كنت 
أفعل و أحمل في يدي ما يلزم من ملح و أبدأ في التهام العنب 
جيبي  في  أضعهما  و  صغيرتني  ليمونتني  أقطف  و   ... احلامض 
هكذا   ، الليمون  يحتضن  لكي  ينفع  رغيف  على  احلصول  حلني 
كنت أفعل .. و أمد ّ يدي فأقطف من الياسمني ما يكفي ليمأل 
ّ ، أشّمه و أضّمه و أطّوحه في الهواء إلى هناك و أقول :  رئتي 

اذهب أّيها الياسمني إلى حقلها و اقريء روحها السالم .
آخره  عند  فأرى   ، الشمال  باجتاه  الشارع  في  أروح  ان  ميكن  و 
وجه   ، احلصر  ليس  و  االستذكار  سبيل  على   ، الراحلني  مالمح 
وصورة العم كامل املصاروة ، و العم غالب أبو ناصر و الدكتور 
ميشيل املعايعه و العم سالم الفّراج و العم يوسف الصوجان 
األعمام  و  املصو   صليبا  والعم  اجلبالي  خليل  العم  و  الفراج 
أبو  عبدالفتاح  والعم  ملحيس   منزل  و  برهم  آل  من  الراحلني 
املرحوم  العم  و  أبو دقر  والعم سعيد  أبو دقر  والعم ياسني  دقر 
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خليل  العم  و  حّماد  نافز  أبو   ّ العم  و  إلياس  أبو  إفتيم  األشهر 
القسوس و العم يعقوب العلم والعم احلاج ضيف اهلل و العم 
..و هناك  أبو بكر أصالن و آخرون عديدون ال ميكن حصرهم هنا 

كانت لنا ذاكرة وال تزال .
واألماكن كثيرة والذاكرات غالية و واسعة و مربكة و مفرحة 

و قاسية .
في كّل مكان لي حكاية و دفتر و و وجوه أحّبة .

يُضاء  لكي  يكفي  ما  مالمحي  من  حفرت   ، شارع  كل  في 
الشارع باخلير و لو بعد حني .

الزمن  عن  لها  ـّيت  غن و  األغصان  داعبت   ، شجرة  كّل  عند 
اجلميل و عن بالد احملبوب وعن األّمهات النبيالت واآلباء الطّيبني و 

عن احلارات التي تكتم السّر وال تبوح .
...

بالشوق  أكتفي  ـّني  لكن  ، أكثر  و  أفعل  أن  نّيتي  في  كان 
وبالذاكرة واحللم و بالصور التي نحملها عن اآلخرين ويحملونها 

عّنا .
وال  فيها  شجر  ال  أخرى  بناية  أصحابه  أنشأ  و  تهدم  فاملنزل 

بيلسان .
مطعم  فوقها  من  و  حتف  محاّل  مكانها  في  صار  احملددة  و 

سياحّي 
واملربعة صارت سوقاً لّلحوم اجملّمدة واألدوات املنزلية . 

و وجوه عديدة غالية راحت في الفقد والغياب .
اللواتي كّن ينادين علينا و يسألن   ، الوقورات  و نساء احلارات 

عن األحوال وعن األيام ، لم نعد نعرف عنهن ّ شيئا ً .
واجليران ،

اجليران واخلاّلن ،
كلهم انشغلوا في احلياة فغابوا أو انشغلوا في املوت فغابوا .
و مدرستى األولى ، التي تعود ملكّيتها للعّم الشيخ املرحوم 

شريف أبو الغنم ، بقيت على حالها و تسكنها عائالت .
...

لم تعد الليمونة على حالها وال البيلسانة وال عش احلمام 
لم تعد املطارح على حالها 

لم يعد ينفع الكالم .

صار معي “ بريزة “ !

   أسترجع اآلن قصة قليلة بحجم الكف الصغيرة ، لكّنها 
كبيرة بالنسبة لطفل ٍ مثلي قبل نحو خمسني سنة .

..  كّنا نقطن في منزل مستأجر وسط السوق / في موقع   
املقابل  الشارع  في  البيت  غرف  وكانت  حالياً  األثري  املتنزه 
للمسجد القدمي ، أما حوش البيت فكات ساحة طويلة عريضة 
يقع فيها اآلن املتنزه األثري و محتوياته التاريخّية احلضارّية ذات 

القيمة املدهشة العالية .
..  كّنا غادرناه في سنة 1966 و رحلنا إلى مكان آخر .

  .. املهم ّ أّن عيد األضحى في سنة 1964 جاء وكان والدي 
) املرحوم احلاج كامل ( في رحلة حج إلى الديار املقدسة  وتوّلى 
أمر ترتيب أحوالنا العم الغالي املرحوم احلاج صالح ) أبو خالد ( 
و كنت الولد الوحيد الذي يدّب على االرض ويخرج إلى الشارع 
في حينه / فقد كنت أكبر أوالد العائلة ... أتذّكر أن عّمي صالح 
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واسترجاع قصص الطفولة اجلميلة رغم البؤس والتيه والفوضى 
في أحيان كثيرة .

...
تلك كانت أّيامنا الطّيبة وأوقات فرحنا وحزننا و حياتنا التي 
جمعت رغم االفتراق و آخت بني الناس رغم التعب و التباينات 

احلياتّية .
...

)  صار معي شلنان .. أو صار معي  بريزة  (   !!

عرانيس و جيران !

بائع ُ “عرانيس الذرة املسلوقة“ ، اكتفى بــ ِ “ عشرة عرانيس 
“ اشتراها سائق الباص للمسافرين معه إلى مدينة مجاورة .. و 
عربته اخلشبية ، التي تتحرك بعجالت ثالث ، ركنها إلى رصيف و 
نادي طفالً   لكي يبيع و يحرسها و يأكل ما يشاء من العرانيس .
البائع  ، بالثياب التي لها رائحة الذرة احملروقة جّراء قربها من 
ً  عن الشارع و  ً  ليس بعيدا  ، اقتعد مكانا  النار اخلفيف  لهب 

لكنه على مسافة ليست قريبة من  “ العربة “ .
الولد / البائع البديل / كان ينادي لكي يبيع .

جيوب  من   “ ورقّية  قصاصات   “ أخرج  و  هناك  جلس  البائع 
دقائق لكي  أكثر من عشر  و لم يستهلك   ، و قميصه  بنطاله 
يطّل إليها ، إلى أوراقه ، ثم عاد و دّسها في كيس من اخليش كان 
يحمله مربوطاً إلى يد العربة اخلشبّية ، ورجع إلى مكان جلوسه 

اشتري لي بنطاالً  جديداً  ) سكنّي اللون ( من ماركة جّيدة و كان 
بنطاالً  دافئاً ) الطقس كان مييل إلى البرودة / رمّبا كنا في اخلريف 

أو على عتبات الشتاء الطاردة  ( .  

.. ارتديت مالبسي / وكان أخي وليد ما يزال بعد في القماط 
البواّبة  إلى  وخرجت   / عمري  من  الثامنة  في  أنا  كنت  فيما   /
اخلارجّية وإذا بأحد األقرباء أو أحد أصدقاء العائلة  يأتي للسالم 
) كما جرت  أكثر من مرة  يده  و قّبلت  / سّلمت عليه  واملعايدة 
العادة عندنا في حينه وكما كان األهل يطلبون إلينا أن نفعل ( / 
مد يده إلى جيبه وأخرج شلنا ً ) قطعة من فئة اخلمسة قروش 
( وناولني إياه / ابتهجت وفرحت بشكل خرج عن املألوف أو أنه 
الضيف  العّم  وجه  في  الشلن وصرخت  أخذت   / للسؤال  مثير 

وقلت : صار معي شلنان ) عشرة قروش (  .
....

يومّيات  في  توقيعاتها  أثر  تترك  و  فعلها  تفعل  احلياة  كانت 
و بسنواتي  و بظروفي  وروح طفل بحجمي  ونفس وذهن وعقل 

القليلة آنذاك  .

..

 كان احترام اآلخر واجب وسلوك ، وقد يذهب إلى درجة وحد 
ّ التقديس و االنحناء النفسي لآلخر الكبير و كان ذلك يتجّلى 

ويظهر في لثم ظاهر يد الكبير وتقبيله غير مرة .
يدفع  والبنطال  والشلن  بالعيد  الطفولّي  الفرح  وكان   ....
بشخص مثلي ، وبعد هذه السنوات الطويلة ، إلى استحضار 
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و ال شيء واضحاً   سوى عشر نساء مريضات بالفراق و شخص 
يحلم أن يبيع الناس ما يشتهون .

كان عامل النظافة يحلم أن يغدو بائع ترمسٍ  أو بائع عرانيس 
ً بالزيت  ذرة مسلوقة  و يحلم أن يرى امرأة كانت ناولته رغيفا 
والزعتر و قّدمت له عند الرصيف كأسا ً من الشاي ، حني كان 

يجمع القمامة .
فطن إلى صوت ٍ  خشن ٍ  يناديه و يطلب إليه أن يصحو  إلى 

موعد عمله . 

و دس ّ يده إلى داخل سرواله ، و أخرج  دفترا ً  صغيرا ً  من جيب ٍِ  
السروال الداخلّية .

تناول القلم القريب و كتب : بعنا عشرة عرانيس واكتفينا مبا 
قالته امرأة سألت عن لون العرانيس و لم تشتري .. و ننتظر أن 

نلمح وجها ً في طرف الشارع .
و أعاد الدفتر إلى جيب السروال .

في أثناء مناداة الطفل لكي يستدعي املشترين ، كان صوت 
أو  و يدعوه لكي يغادر املكان  ، ينهر الطفل  من عند  مجاورين 
يخفض صوته ، فثّمة امرأة لم تنم منذ عشر سنني ، كان أصابها 

وجع ٌ  في الصدر و ضاقت أنفاسها ، تريد أن تنام .
سّتة  منه  أخرج  و  العرانيس  دلو  من  اقترب  و  البائع  نهض 

عرانيس 
ٍ  أسود اللون و ناولها إلى الطفل لكي  و وضعها في كيس 

يبعثها إلى حيث اجليران .

لم يفطن البائع إلى أن  العرانيس نفدت / الدلو غدا فارغا ً  ، 
إال ّ حينما حاول أن مينح الطفل شيئا ً من الذرة املسلوقة .

الشارع فارغ متاما ً 
ال عربة  وال عرانيس ذرة مسلوقة 

و ال بائع يقتعد الرصيف 
و ال طفل صغيرا ً  ينادي في الناس  

و ال دفتر خربشات 
و ال امرأة تنتظر 

و ال جيران ينهرون الباعة 
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   علبة هندسة و صفعة غير مقصودة 
وثالث عقوبات!

 ، املدرسّية  احلياتّية  أّول جائزة كانت من نصيبي في سيرتي 
كانت قميصاً أبيض اللون  ، ناصع البياض .. كان واسعاً قليال ً !

.. النصاعة فكرة مذهلة و تليق مبن أراد أن يحفر اسمه عميقا 
في وجدان الناس و ذاكراتهم .

.. رمّبا كان األمر درساً من دون أن ندري !
واجلائزة الثانية التي كانت من نصيبي ، بعد القميص ، وفي  
.. كانت   “ أدوات هندسّية  “ علبة  واملدرسة كانت   احلياة  سيرة 

 ً قلما  رمّبا  و   ً مثّلثا  و  و منقلة  فرجاراً  و  تضم مسطرة صغيرة 
صغيراً و ممحاة .

.. وتلك األدوات كانت جائزة بالقرعة .
....

   القميص و لونه و توقيته ، كان جائزة مقصودة مخّصصة في 
أسبوع النظافة الذي أقامته املدرسة/ مدرسة مادبا االبتدائّية 
األولى و في ما بعد صارت اإلعدادية األولى  ، هكذا كان اسمها و 
كانت في مبان ٍ ُمستأجرة تعود ملكّيتها للعم الشيخ املرحوم 

شريف أبو الغنم وأسرته . 
املدرسية  السنة  في  عليها  حصلت  القميص  جائزة 

1971/1972من القرن املصرم .
أّما علبة أدوات الرسم الهندسّي املدرسّي / في حينه ، فقد 
شهر  مسابقة  في  متقّدم  مركز  على  حصولي  جائزة  كانت 
بالقرعة  نتائجدها  والتي جرى سحب  املكتوبة  الدينّية  رمضان 
املدرسة  في   / الصباحّي   الطابور  أثناء  املدرسة  طلبة  وأمام 

املذكورة ذاتها .
وكانت في السنة املدرسية ذاتها 1971/1972.

....
طوق ياسمني ورّشة عطر وسطر محّبة أطّيرها للغالي اجلميل 
صاحب  كان  الذي   ، يزيد  أبي   / مصاروة  أكرم  والصديق  األستاذ 
النظافة واملشرف على مسابقتها و معّلمي في  فكرة أسبوع 
تلك املرحلة ومعّلمي في مركز الشباب و معّلمنا وصديقنا في 

شؤوزن الثقافة والفكر واحلياة االجتماعّية .
...

وطوق يا سمني ورّشة عطر و سطر محّبة أطّيرها ملعّلم طّيب 
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أّما العقوبات أو الصفعات التي كانت من نصيبي في مراحلي 
واحدة   .. وحسب  مّرات  ثالث  عديدها  فكان   ، كّلها  املدرسّية 
كانت  والعقوبة   ، الرياضة  حّصة  لباس  إحضار  في  لتقصير 
اجلميل  الصديق  املعّلم  من  اليدين  باطن  على  بالعصا  ضربتني 
عيسى شحادة ) أبو محّمد ( في سنة 1970 / 1971/ في املدرسة 
االبتدائّية) اإلعدادية في ما بعد ( املذكورة أعاله   ، وكان عّلمني 
على  بالعصا  األخريان  الضربتان  أم   .. والرياضة  العربّية  اللغة 
باطن اليدين فكانتا في التوجيهي ) 1975 (  من العّم والصديق 
والنسيب الغالي األستاذ محمد السوريكي ) أبو أسامة ( مدير 
املدرسة آنذاك ، صار في ذمة اهلل  رحمه اهلل  ، والعقوبة كانت 
ملا يزيد عن عشرين طالباً ، والسبب ألننا تأخرنا ، مجموعة من 
العم  نتابع أحداث حريق مطعم  ، لكي  الفرصة  ، بعد  الطالب 
املرحوم صادق شاهني والذي كان بجوار املدرسة ) مدرسة مادبا 
الثانوية للبنني ( ولم يكن هناك مدارس ثانوية للذكور في مادبا 

غيرها .
.. أّما  الصفعة على الوجه ، فكانت لها حكاية أخرى ، ففي 
الصف األّول اإلعدادّي و في امتحانات آخر السنة ) 1970 / 1971 
(  ، كّنا في قاعة االمتحان نستعد لتقدمي امتحان مادة الصناعة 
آنذاك ، حدثت فوضى وجلبة في القاعة اجملاورة لقاعتنا ، فهرع 
مدير املدرسة آنذاك ، العم والصديق واجلار في ما بعد ، األستاذ 
سليمان املشاعلة ودخل إلى قاعتنا ظّنا منه أن الفوضى عندنا  
فوجدنا واقفني ، وكنت األقرب إليه لكّني لم أكن مقابل وجهه ، 
أّي أنه لم ير وجهي متاماً ، فكانت منه الصفعة غير املقصودة .

يحترمني  وكان  علينا  يعّز  أستاذ  من  ألنها  حزنت  يومها   ..
بشكل خاص اللتزامي الدراسّي وهدوئي / لكّن الغالي أبا محّمد 

رائع اسمه سالمة جابر ، عّلمني في صفوف السادس االبتدائّي 
واألّول إعدادي والثاني إعدادي ) إن لم تخّني الذاكرة ( و هو الذي 
سّلمني جائزة رمضان / علبة الهندسة وكان مشرفاً عليها   و 
املعّلم سالمة جابر لم أسمع  شيئاً منذ 1973 ) كان من ساكني 

العاصمة عّمان ( . 
....

أكرم  أمامي  رسمها  التي  والنصاعة  البياض  سيرة  أحّب 
الشباب  ومركز  والقميص  املدرسة  خالل  من  غيره  و  مصاروة 
والقلوب  البيضاء  احلياة  في مشروع  وجدانياً  انخرطت  وأظّنني 

البيضاء و صار البياض فاكهتي و لقمة خبزي .
لكنها   ، الرسم  دقة  تعّلمني  فلم   ، الهندسة  أدوات  أّما    ..
منحتني فرصة تعّلمِ  احلذر و الهدوء و االلتزام  مبا تفرضه طقوس 

القيم وعادات الناس .
....

ملناسبة احلديث عن الزمن اجلميل ، كان سالمة جابر و عديد 
في  يبذلون جهدهم  مادبا  خارج  مناطق  القادمني من  املعّلمني 
العطرة  ذكراهم  ليتركوا  التالميذ  مع  إنسانّية  عالقات  إقامة 

بيننا ، وهذا ما حصل .
.. وال أغفل أساتذتي من مادبا الذين بذلوا اجلهد والوقت لتقدمي 
املنفعة واحملّبة واخلير لنا ومتابعتنا واالتصال بأهالينا في أحوال 

عديدة .
وملنسبة احلديث عن الزمن اجلميل ، كان الغالي أكرم مصاروة 
) أبو اليزيد ( صاحب صوت جميل مدهش في الغناء والدندنة ، 
ومنه سمعنا ألول مرة  كلمات وموسيقى أغنيات تراثّية شعبّية 

رائعة . 
 ....
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ضحك و صدرت منه إشارة أن ال تغضب يا ولد !
املّرة األولى التي أخرج فيها  ، وكانت  ... لكّني متّردت يومذاك 

عن طوري و غادرت القاعة / الصّف .. وكان ما كان .
وفي اليوم التالي ، رجعت وقّدمت اعتذاري ملديري و ضحكنا 

كثيراً .
الفاضل  تلميذ طيب و صديق طيب ألستاذي  أني  اعتز  واآلن 

سليمان املشاعلة .
...

املشاعلة  سليمان  ولــ   الرحمة   السوريكي  محمد   ِ لــ 
أكرم  لـ  و   ، كان  أينما   ، جاير  سالمة   ِ لــ  و   ، شحادة  وعيسى 
أسهموا  فلقد   ، ومحّبة  خير  حتايا  و  مّني  ورد  أطواق   ، مصاروة 
تربيتي  في    ، لذكرهم  اجملال  يسع  ال  عديدين  مع   ، جميعهم 

العلمّية واألخالقّية والسلوكّية .. وأحّبهم .

) أسماء األساتذة املذكورين هنا جاءت لورود قصص متصلة 
بهم ، ثّمة أسماء ال ميكن حصرها لعديد املعّلمني الذين حرسوا 
رحلتي املدرسية و أسهموا في جعلي كائناً جميالً ، كما يراني 
الناس ، و كثيرون ما زالوا على قيد احلياة و آخرون رمّبا غادروا الدنيا 
، و رمّبا تتاح لي فرصة أخرى للكتابة عن قصص عديدة ومعّلمني 

آخرين لهم في البال والوجدان ذكريات جميلة .( .

حلم  !

على سبيلِ  الطموحِ  ، مثالً  ، أحلمُ  أن أسافر إلى مدينة فيها 
عنب ٌ كثير و ماء و فاكهة للروح ، رفقة صديق ٍ أو اثنني ، نركب 

) عربةً  / حنطوراً  ( يقودها أو يجّرها حمار عفيّ  يكتم األسرار 
 ، املسافة  أنهكته  و  التعب  من  اقترب  أو  تعَب  أّنه  نرى  أما  و   ..
نتوقف و ننزل من العربةِ  و نقتعد مكاناً قريباً  من طريقٍ  ترابّية 
، وال صوت فيها سوى لطيور وعصافير  الزرع و الشجر  يحّفها 

جميلة ! 
نقتعد أرضا ً طرّية و نحّرر احلمار من حبال و أخشاب احلنطور 
، و نطعمه ما يتيّسر أو ما ينفعه من زرع و فاكهة و قد نسرد 

هناك احلكايا .
...

على سبيل ِ الطموح ، و تكريس حالة ٍ يومّية ، مثال ً ، أقترب 
اآلن من الذهاب في النوم و إليه .. لعّلني أن أصحو بعدما أكون 
ٍ ال تنقصها املاء وال يغيب  حلمت بقّصة تشبه الرحلة و بدرب 

عنها الطير وال يتوه فيها األصدقاء .
...

على سبيل الطموحِ  ، مثالً  ، أسعى إلى نومٍ  يّتسع لــِ  حلم 
بالغ الدهشة !

 ٌ ُمخَتلَف  احلقائق   ّ ان  رغم   ، احلقيقة  إلى حلم كأنه  أسعى 
عليها و عندها .
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ـّة القمح! عن حص

انهكتهما  يداي   .. راقصـاً  أنفع  وال   ً مصفـِقا   ُ أنفع  ال  أنا 
التلويحات للعابرين ، و جسدي ال يقوى على الرقص ِ .

ـّر في أن آخذ زاوية مطّلة عند رصيفٍ  واضح ، وأرى الصورة  أفك
و  الغائبة  النرد  لعبة  و  والرقص  الصورة  ، عن  أكتب هناك  و 
وتروق لي  : تعجبني  وأقول   ،  ً الذي يسّمونه شايا  املصبوغ  املاء 

الفرجة!
ـّي سرعان ما أتذكر أن “ نظارتي الطبّية “ غدت تالفة ،  لكن

وبالكاد أرى الطريق !
ـّر و أرى و أسمع و أنتظر و أحاول أن أشارك الراقصني  هكذا ، أفك

رقَصهم .. لكن :
ال أحد من الّرعاة يحضر اآلن ، فالطيبون منهم غادروا أو تركوا 
ً من رعاة الغنم و  املاشية تهيم في األرجاء ، كان والدي واحدا 
كان يحب ّ عشب البالد و املاء الذي في جوف األرض وكان يعرف 
ّ “ التقوى “ طاعة هلل ومحبة للناس وكفى و الطريق إليها  أن 

سالكة بالصالة واحلكمة والصبر .
غادر مثلما غادر آخرون ، نحّبهم !

   لم أفلح في أن أحصد مكاناً  في حصة “ القمح البهيّ  “ وال 
مكاناً  في أرصفة الصامتني ، فغدوت تائهاً  ال ألوي على موقف .. 
أروح في اجتاه الصخبِ  فأراني قليل احليلة ، فأروح باجتاه الصمت 

فأراهم يؤشرون بأن ْ : هذا كهل اكتفى بالغياب !
قلت ال أنفع للرقص ، سأجّرب ، إذا ً ، أن أصعد السّلم .

ّ و ينفع أن  ُ و بهي  ً و يهتف أنني أليق  اجلمهور يصفق قليال 

أصعد كثيرا ً أو قليال ً .
لكن ،

عّني  يندبون  و  يتهامسون  أو  يتهامس   ٍ قليل  بعد  اجلمهور 
ـّي و يقولون : لم تنفعه دفاتر الذاكرة ! حظ

الفرجة أنفع و أجدى و أقوم .. و ينفض ّ املولد بعدما حملت ُ 
سالمله و أباريق وضوئه .

ينفض املولد و أنا بـال حّمص !
قلت أنني ال أنفع مصفقاً  أو العباً  في حلقة رقص ، و ال أنفع 

اآلن حاويا ً في زمن رحل عنه زُّراع القمح األتقياء .

يوم الشمس !

غبت ُ !
لم  تتزحلق قطة ٌ في شارع ٍ، ولم تكف ّ مولولة ٌ عن الندب 

والشكوى !
لم يتبّدل إطار النافذة ولم تكسر عاشقةٌ  زَُجاجها من شوق.. 

ولم تبتعد جارتنا عن تقريع زوجها !
غبت ُ !

وكانت جتربة لتمرين العني على التحديق 
وكانت جتربة إضافّية لاللتهام !

 ، سالكة  تكن  لم  الهواء  إلى  الطريق   ّ أن   ِ األمر  في  ما  كّل 
من  أو  وقت  من   ٍ قليل  وبعد   ، جارنا  عند  من   ً هواء   ُ فاستعرت 

استنشاق : خسر الرجل ُ رهانه وانطفأ فحم رغبته !
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كّل ما في األمر ، أن الوحل لم يكن كافياً لتلطيخ القدمني ، 
فانتظرت ريثما يهطل مطٌر ... أمطرت السماء ولم  توحل األرض! 

غبت ُ !

ً ، مثلما يغيب التلميذ عن  حّصة اجلغرافيا أو  حصة  متاما 
وعينيه  الغليظة  عصاه   ٌ معّلم  فيها   يستخدم  التي  التقوى 

اللتني تقدحان شررا ً ، فيغيب الدرس وتغيب التقوى !

متاما ً ، مثلما يهرب الولد عن طعام  يُرغمه أهُل منزله على 
تناوله لليوم الثامن على التتابع .. يهرب الولد ويزعم أن ّ واحداً 

من أترابه أطعمه خبزا ً و جبنا ً وبيضا ً مقلّيا ً !

كّل ما في األمر ، أن ّ الولد هّده لون الطعام الواحد وانهكته 
حكاية النافذة التي ال تطّل سوى على بنت اجليران !

هو يحّب بنت اجليران ، لكّن بنت اجليران ال تقترب من النافذة !

غبت ُ !

أُحصي  وكنت   ، قلبي  إلى  قلبي  من  املسافة  أقطع  كنت 
)املرحبا( وأكتبُ  في دفتر اإلمالء : اليوم تعّلمتُ  احلرف األّول منها، 
من تلك التي طردت الناس من شارعنا واختلت بي ، اقتربت مّني 

لتراني !

كنتُ  ، أقطع املسافة من نايي إلى عودها ، من بُّحتي إلى رّنتها، 
وأكتب في دفتر اإلنشاء : أطحنا باألّيام كّلها وابقينا األربعاء !

 ، ً خاطته حاملة حلبيبها  ً جميال  ورداء  أوقاتي   ُ أوّظب   ، كنت 
وافترقا ، أراد أن يحرقه ، قلت ُ سأشتريه منك وابتعته منه !

أظّنه أهرق ثمن الرداء لشراء التبغ ِ وُجلطة  قلبية !

كلّ ُ  ما في األمر  ، أنّ  الستارة انزاحت عن النافذة وأنّ  القمر 
والناس كانوا   ... والشمش خرجت في موعدها  الصورة   فضح 
يتأّنى  الطريق ومنهم من كان  يلتهم  ، منهم من كان  يعبرون 

وينتظر ومنهم من اقتعد األرض قبالة النافذة !

احلبيباتُ  خرجن بأناقتهّن املُشتهاة واخملبوءة إلى يومِ  الشمس 
وليل القمر ، والفتية ُ أسرجوا خيول قلوبهم ، والعصافير زّينت 

املسافات بني الغصن والفاكهة !

غبت ُ !
كل ّ ما في األمر أنني انتظرت ريثما يطلع القمر  !
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أحوال مكتّظة بالدهشة ! 

في املطارح املكتّظة بالدهشة واحلضور اآلدمّي ، احمُلْتـََشَدة 
بــِ   النوافذ واألصوات اخلافتة أو التي تنوس كّلما دهمها وقت  

غريب ، في األماكن واحلارات و الدروب املعتمة و نصف املضيئة 
اً  إضافّياً  من ضوء مصابيح الشوارع  ـّ و رمّبا تلك التي نالت حظ
  ُ تُصاغ  و  السؤال  شأن  يعلو    : األماكن  تلك  كّل  في   .. اجملاورة 

الرسائل على نحو ُمسـَْتْعَجل و مقَتضب !
..

امرأةٌ   تزيح ستارة نصف مهترئة عن نافذتها الوحيدة وحتملق 
من وراء الزجاج إلى درب قصير تظّن أو تتأّمل أن ترى طيراً يحمل 

سّلة الفاكهة ! 
البوح  و  الرسائل  ، تعني  املنتظرين  ، عند   ً ، غالبا  والفاكهة 
حتت  استحياء  على  متّر   ٍ عني  من  إشارات  رمّبا  و  اليد  تلويحة  و 

النافذة! 
..

جليس  و  والصاحب  اجلار  فقد  من  التوّجـس  أرهقه    ٌ كهل 
املصطبة أو الدكان الصغيرة في اّول الدرب ، الكهل ميسح غباراً  
خفيفاً غّطى نظارته الطبّية و يحملق في وجوه الذين قد يراهم 

، فــ َ  يغتم ّ  ألن ّ الدرب خال من رفيق عن ّ في البال .
..

لم   ٍ مرض  بــ  أّمه  قضت  حني  العاشرة  حاّسته  فقد    ٌ ولد 
ميهلها طويال ً ، كما يقول العارفون ، فجلس عند عتبة الدار في 

انتظارها .

..
بنت ٌ  ، بهّية املالمح ، موغلة في الصمت ، قال جيرانها أّنها 
لم جتد ِمبراة لقلمها الرصاص ذات يوم ، فأعلنت الصمت ولم 

تكتب في دفتر اإلمالء حرفا ً .
..

في املطارح ، املكتّظة بنا ، وبهؤالء و بالذين ينتظرون ، واحملتشدة 
والترقب  والنشيج  النشيد  و  واحلكمة  والتعب  والصبر  بالوجع 
التي  وبالذاكرات  بالذاكرة املشتعلة  و  والبوح والصمت  واليأس 
الذي  بالنادل  و  عناوينها  فقدت  التي  املقاهي  طاوالت  و  غابت 
أن  إلى اجلدران لعّلها  أّنه يقّص احلكايات  ً سوى  ال يفعل شيئا 
حتفظها ليوم يعود فيه الناس إلى الطاوالت والدرب والشبابيك .

 ...
في دروبنا يفيض املشهد عن حجم القول و عن الوصف ، و 

في الشبابيك وجوه لو أرادت مألت األرض قهرا ً  !
أّما الذين ال يعرفون ، فلن يعرفوا ، ألّن الدروب القليلة ضّيقة 
ـّسع الشتهاءاتنا وألحوالنا و لكّل احلّب  على أحالمهم .. دروبنا تت
الذي قد يصنعه االنقياء ، أّما الذين ال يعرفون فليس لهم سطر 

في احلكاية .
...

احلكاية من ألف ِ البوح إلى يائِه ِ : أّن الدروب قد تضيق على 
ساكنيها ، لكّنها تفيض شوقاً و حنّواً  على قلوبهم و أرواحهم.

الدرب الذي  لنا ، نحن له .
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في جيب قميصها !
حكاية قصيرة 

راحت  و   ، احلائط  باجتاه  طّوحته  به/  طّوحت  و  قميَصها  خلعت 
لتنام ، وكانت اّزّينت وارتدت أبهى حّلة ً قبل أن تخلع القميص !

.. كانت أعدت ما يلزم لكي تروح إلى قاعة فسيحة ، فهناك ما 
ميكن قوله وهناك فتى ً يعرف أسرار الكالم ، كتبت رسالة ً تليق ُ و 
طوت الورقة باعتناء واضح و دّستها في جيب القميص و ابتسمت .

.. لم تغب عن بيتها سوى ما يكفي من دقائق لكي تقطع املسافة 
إلى هناك وتعود .

.. قفلت راجعة ، و الوجه منها تبّدل لونه وارتبكت مالمحه .
وجهها  كان   ، دموع  بال  عزلتها  إلى  وراحت  قميصها  خلعت   ..

ناشفاً .
.. أحدهم في البيت فطن إلى مالمح احلزن في وجهها و حاول أن 

يبحث عن شيء .
.. مّد يده إلى القميص فوجد الورقة املطوية باعتناء .

.. فّض الورقة ، وفي ظّنه أن سّرا ً فيها قد يكون .
....

الورقة كانت ناصعة بيضاء من غير سوء ، ال كالم فيها وال حتى 
حروف .

القصيدة،   / أغنيته  يقرأ  البهّي كان  الفتى  أن  األخبار  .. جاء في 
قبل دخوله إلى القاعة الفسيحة حيث الناس في انتظاره ،أعِثرَت ْ 

َبت بالدم . خطاه .. فوقع و أوراقه ُخضِّ
.. اقتنصته رصاصة غادرة ، واعترف اجلناة بعدها أنّ  املتوّفى مّتهم 

باحلّب والتحريض والكالم .
خلعت قميصها وكان في طّي الورقة كالم عن البالد  .

في مادبا العتيقة :

مرّبعة أبي الزلف 
ومقهى عمر 
ومكتب عجيالت للصحافة

وحكاية من دفاتر احلياة! 

في مادبا العتيقة ، في الفترة ما بني )عامّي 1975 و 2005 ( 
وقبل ذلك بكثير ، كان الوصول إلى السوق أمراً  متيّسراً أكثر ممّا 
هو عليه اآلن ، فحركة املركبات لم تكن شهدت حتّوال ً فارقا ًفي 
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حجمها و غاياتها ولم تكن السوق شهدت بعدُ  أعمال التطوير 
والتبليط و توسعة األرصفة و زخرفتها .. كّنا نعّد وسط السوق، 
أو ما يُعرف بـــِ   “ مربعة أبي الزلف “ ، مكاناً مناسباً لكي نلتقي 
عنده ، فالدكاكني القدمية جتذب من كانوا مثلنا منشغلني في 
احلديث عن الذاكرة واملطارح اجلميلة و السنوات التي كان يعلو 
الوجوه  و  املرحبا  مناديل  عندها  ترتفع  و  احلكمة  نشيد  فيها 

الطافحة باخلير والطمأنينة . 
...

للقاء  عديدون كانوا يتخذون من رصيف مقهى عمر  مكاناً 
ولالستراحة و لتزجية الوقت ، فيما كان كثيرون يعلون من قيمة 
ورق الشّدة ويتحّلقون حول طاوالت اللعب ولم تغب حجارة النرد 

على فضاء املقهى والرصيف .
* ) مقهى ُعمر _ صار ركاماً  و مت جتريفه في بداية العام 2016(.

...
وقبل أكثر من أربعني سنة :

الغالي   “ الصديق   ، كان الصحافّي  الظهر  ، قبل  النهار  في 
نبيل عجيالت / أبو بّسام “ ميأل املكان حبوراً وضحكاً وتعليقات 
و  أصدقاء  )من  مّنا  واحد  كّل  أن يحصل  على  يحرص  و  ساخرة 
زمالء ومتابعني ومختّصني ( على نسخته من ) عالم املعرفة ( و

كانت  ذلك  وقبل   ،  ) الصغيرة  املوسوعة   ( و  الفكر(  عالم   (  
مجلة الوطن العربّي األسبوعية واملستقبل و احلوادث و سواها 

تشهد تنافساً على شرائها واقتنائها ومتابعتها .
.. وال تنفع زيارة مكتب الغالي نبيل عجيالت في ذلك الوقت 
/ وكالة صحافة وإعالن / من دون القهوة التي يصنعها بيديه، 
وفي كثير من األوقات شهد املكتب سجاالت سياسّية ثقافّية 

والكلمة  الرأي  أصحاب  من  نفر  يؤّمه  كان  حني  اجتماعّية 
) نزوره ( فاألحوال  ً ما نختلف إليه  .. واآلن صرنا قليال  واحلكمة 
تبّدلت والشوارع صارت ضّيقة رغم اّتساعها و ما عادت صحف 

ومجاّلت عتيقة أثيرة تصدر أو ما عادت حتمل الروح ذاتها .
...

   ما زلنا نتذّكر  ) تلطس ( التي اشتّقها نبيل  و أكوام عروق 
احلّمص األخضر وقشور الفول الطازج األخضر و بقايا البطيخ ، 
تلك كّنا نتناولها بشكلٍ  يومّي في مواسمها اجلميلة ... وكانت 
أبي  وعند  السوق  في  اليومّي  حضورها  تسّجل  عديدة  أسماء 
بّسام ، أسماء كثيرة منها من رحل إلى جوار رّبه و منها ممّن ال 

يزالون على قيد احلياة من األصدقاء واألحّبة .
الباعة  من  نحّبهم  الذين  بأصوات  عامرة  السوق  كانت   ..
املناداة  وكانت  املتسّوقني  و  األصدقاء  و  الدكاكني  وأصحاب 
طقساً جميالً  في السوق ، سواء أكانت بقصد البيع و التسويق 
دعوتهم  أو  وجلبهم  األشخاص  مع  احلديث  بقصد  كانت  أم 
للحضور  )وال زلت أتذكر أن مزارعي اخلضار والفاكهة في القرى 
اجملاورة و املناطق القريبة كانوا يبيعون محاصيلهم في املربعة 
لسوق  مشابهاً  مشهداً  تشكل  البيع  حركة  كانت  و  وجوارها 
احلسبة / اجلملة ، مثلما كانت تباع وال تزال األعشاب واحلشائش 

املفيدة التي تنفع للتناول والطبخ (  .
...

كنتُ  أفرغ من عملي في ) االتصاالت السلكّية والالسلكّية ( 
قبل أن تتحّول إلى شركة االتصاالت ومن ثمّ  أوراجن حالياً  ، و اجته 
مباشرة إلى السوق ، بعد وصولي من عّمان صباحاً ، أكثر فترات 
عملي كانت ليلّية بسبب كسلي ورغبتي في االجنعاء والترهل 
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كان   ، السوق  في  و   .. حينه  في  والسجائر  بالقراءة  والتسلية 
االطمئنان  وكانت كلمات  العمل  و  واحلال  الصحة  السؤال عن 
وجيران  أصدقاء  باتوا  الذين  السوق  أهل  ألسنة  على  الدائمة 

رائعني و صرنا جزءا ً منهم .
.. في السوق العتيقة وفي ) املربعة (  وفي مقهى عمر ، هناك 
تشكلت عالقات وتشابكت صداقات و سّجل كثيرون مواقفهم 

و وضعوا بصماتهم في دفاتر األّيام .
...

في املنطقة الواقعة إلى اخللف من مقهى عمر في املساحة 
القريبة من تّلة مجاورة لــ ِ دير الالتني ، وهناك في اجلوار احمليط 
منازل آل اجلميعان و ماضي و احلمارنة و العزارة واملرزوق و العجيالت  
وفي جهةأخرى عشائر الساليطة واملعايعة والعزيزات و كثير من 
، وال أستطيع ذكرها  الطّيبة احملترمة كّلها  العائالت والعشائر 
سنة  في  األولى  والدتي  كانت  هناك   ، السهو   خشية  جميعاً 
1956 ، و من هناك بدأت رحالت التعب واحلياة ، لكنها لم تبتعد 

عن أجواء السوق واملنازل العتيقة .
...

كّنا نلتقي ، بشكل ٍ يومّي ، أسماء عديدة من مطارح املدينة 
املتناثرة كّلها ، من جهات املدينة اجلغرافّية كّلها ومن عشائرها 
وعائالتها ، من غربها وشرقها وشمالها و جنوبها و وسطها و 
مخّيمها ، كّنا نلتقي ونشرب قهوتنا التي بال سّكر وفق شروط 
صحّية  كان يفرضها الغالي نبيل عجيالت ، و كنا نتفق ونختلف 
و نتفق ونختلف ونتفق ، ونحمل صحفنا ومجاّلتنا و نغادر إلى 

بيوتنا الصغيرة في انتظار أن نلتقي في يوم جديد .
.. كّنا نلتقي لنختلف ونتحاور ، لكّننا أحببنا الناس واملدينة.

...
أسماء عديدة ، خاضت حوارات السوق ، فاملرور حوار واملرحبا 
حوار  أبوابها  وعند  الدكاكني  في  واجللوس  حوار  والشراء  حوار 
واالقتراب من املقاهي حوار ،  عديد منهم صاروا أعيانا ً و نّواباً و 
وزراء و مسؤولني مؤثرين و قادة رأي وسياسّيني و قادة اجتماعّيني 
، وكذلك صاروا مهنّيني متمّيزين ، ومن هناك انطلق وتأّلق وحّلق 

إعالمّيون وكاتبون ومثقفون وصحافّيون .
...

ملاذا احلديث عن السوق اآلن ومربعة أبي الزلف ومقهى عمر 
ونزول العجة و مربعة احلبش / الساليطة و طلعة الدير وكنيستي 
الالتني والروم واملسجد العمرّي العتيق ) مسجد احلسني حاليا( ؟
.. ال سببَ  محّدداً لالستذكار أو لالسترجاع أو لسحب وريقات 
من دفتر الذاكرة ، ال سبب واضحاً سوى أّننا نريد أن تظّل املدينة 

في البال .
...

املدينة  نحّب  نزال  ال   : مواربة  أو  تزويق  كثير  دون  من   ، هكذا 
والناس ، نحّب مادبا .

هكذا ومن غير مواربة : نريد أن ترجع تلك األّيام . 
) اآلن  تبدلت مالمح السوق و لكّن العناوين هناك واضحة (.
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في مجرى املاء !

 ٌ تكّدر  بها  يعبث  لم  واملاء   ، القليل  السيل   ، املاء  في مجرى 
ولم يخالطها عفن ٌ ، هناك في اجملرى / السيل / شقيق النهر ، 
كان عرض اجملرى يزيد عن مترين و املسافة بينهما زادت عن مائتي 
متر.. هو هنا في أّول الطريق / املاء ، يبعث رساله عبر ورق الشجر 
القليل و يحمل حجراً صغيرة ويرمي بها هناك فتضرب في اجملرى 

وتتطاير املاء و قد تصيب وجهها .
.. هل قلت ُ و جهَها ؟

أو في آخر  املاء  أو على صفحة  املاء  الوجه قد يكون في روح 
املسافة عند احلجر الصغيرة التي تطايرت معها مالبس املاء .

..
هناك ، أنثى املاء تخلع شالها لتغسل الضفيرة مباٍء كان داعبه 

حالم ٌ في الطرف اآلخر .
و جتعله على خّديها  وتغرف  املاء   “ “ حتفن  املاء  أنثى  .. هناك 

كأمّنا ترّطب غياب الفاكهة .
..

في املاء / عند مجراها / عند احلصى القليلة الالمعة / عند 
 : العصر  وقت  عند   ... الناعمتني  البنت  يدّي  عند   / الفتى  وجه 
جتتمع احلكاية والرائحة وتؤّلفان سيرة البلد والولد و قّصة احلياة 

التي لم يكتبها أحد !
..

هناك ، في النهر القليل ورمّبا في األماكن كّلها ، في روح املاء: 
ترفع اليمامة نشيدها و تنادي .

في رمضان 
وقبل “تناول التمر“ بساعتني!

ـّني وجدت ُ العازف الكهل يدندن  كان يبهجني كثيرا ً ، لو أن
مثل عادته في السوق أو يركن ُ إلى رصيف ٍ مشتهى ويقول في 
مواسم  عن  حكاية  و  واحلفاة  الرعاة  سيرة  من   ً فصال  صحبه 

احلصاد أو املطر .
كان ذلك يفرحُ  الروح أو ينعش ما نحمله من بقايا قلب وذاكرة، 

ولكن :
ـّأ للمغرب قبل موعده بساعات ثالث وأزيد ،  الفتى الذي توض
دّس جسده بقميصٍ  وبنطالٍ  خفيفني و خفّ  إلى الشارعِ  يرجو 
أن يحني موعد  انتظار  الناس ما يشتهي في  ينال من وجوه  أن 

اإلفطار أو موعد ٌ كان ضربه لزيارة أو للقاء صديق هنا أو هناك .
الفتى بهيئته اخلفيفة و بـ ِ جيب في القميص يّتسع لقلم 

صغير 
في  وجع  حني  تنفع  قد  قليلة  دواء  أقراص  و  مطوّية  ورقة  و 
الصدر ، رفع يده هنا وهناك حتّية جليران في األرصفة والتراب وسار 
إلى شارع ٍ مكتظ ّ بالناس والبضائع و العربات واألشواق ، حيث 
يبعث العاملون الوافدون ، وهم كثيرون ، من عيونهم وقلوبهم 

رسائل محبتهم إلى أهلهم و بالدهم .
هنا رائحة اللحوم تنبعث من عند قّصابني أخذوا مواقعهم 
في السوق على جانبّي الطريق و هنا خائطو املالبس وراتقو األردية 
و  قهوتهم  و  تناول شايهم  موعد  يأزف  أن  ينتظرون  و  يتثاءبون 
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سجائرهم التي ال يحرقون بها قماش الناس ، وقد يحرقون جيوب 
الفقراء بأثمان األردية الباهظة .

رؤوس  من   ً قريبا  جديدها  و  قدميها  تعّلق  أحذية  محاّل  هنا 
يخرج  اجملاور  واإلسكافّي  تكاد  أو  بالرؤوس  فترتطم  العابرين 
املسامير من فمه و يعمل فيها ضرباً في أقفية األحذية فتصير 

مؤّهلة لإلسفلت والتراب و أقدام أصحابها .
ٍ ينادون في الناس ، أن تعالوا إلى “ أعشاب  هنا باعة رصيف 
ٍ خضراء “ تنفع البيوت وفي جوارها يقف باعة سراويل و أدوات 
تلزم الوجوه والشعر، يعرضون ما عندهم للمتسّوقني أو للماّرين 
في األنحاء .. ثّمة امرأة تبحث عن سروال لزوجها و هناك رجل ٌ 

يشتري مشطاً ينفع ملا بقي في رأسه من شعر .
بالقماش  القماش  يوصل  من  منهم   ، واخلائطون منشغلون 
لكي يغدو ثوباً أو بنطاالً أو قميصاً ، و منهم من يتفّحص جسد 

الزبون ويقيس محيط خصره .
من  للتّو  أخرجها  اخلّباز  كان   ٍ خبز  بأرغفة  امرأة  تخرج  هنا 
بيت النار ، فيما يدلف إلى اخملبز رجل ٌ يحمل قليالً من اللحمة 
املفرومة سعياً لكي يجعلها اخلّباز على هيئة أقراص حلم باخلبز 
ـّق قلب العجني و يرمي في األقراص ما يلزم من حلم  بعدما يرق

مهّيأ للنار .
هنا الفاكهة واخلضار ، ممّا قد تشتهي العني ، فإّمـا تستطيع 
اجليوب إليها سبيال ً وإّما يكتفي الفقير بالعبور في سرعة مع 

نظرة مسروقة وحسب إلى ألوان اخلضار والفاكهة .
استعداداً  بضائعهم  يعرضون  واألحذية  املالبس  محاّل  هنا 
إلى  بطونها  في  ما  احملال  تخرج  و   ، الناس  جلنون  و  ملوسمهم 

األرصفة وتفيض بها إلى الشارع فيضيق على العابرين .

زوايا  في  أماكنهم  يأخذون  والعصائر  والنّب  الشاي  باعة  هنا 
السوق ومحاّلهم و يترقبون هبوط الزبائن لكي يصير املاء بالنّب 

والشاي سلعة للمشتهني .
هنا ،

و هنا هذا يسّلم على ذاك و آخر يشّدد في دعوته لصديقه 
لكي يتناول عنده ومعه طعام اإلفطار و آخرون يقفون في انتظار 
و  والهريسة  القطايف   ، احللوى  من  احتياجاتهم  على  احلصول 
العّوامة و الفالفل ، و غيرهم يحمل أكياسه و يتجه إلى الباص 

حيث تكفيه ربع ساعة للوصول إلى داره في اجلوار .
هنا و هناك ، أراني قريباً من صحن املدينة العتيقة ، من مركز 
تزال  وال  كانت   .. كنيستان  حتوطه  مسجداً  يجمع  الذي  قلبها 
مياه الناس في املكان واحدة والهواء يطير احملّبة إلى هنا وهناك .

 ، َ أجدني في الدار  ، فــ  ، أو هنا  أعود إلى هناك  ثّم ، هبوطاً 
أجلس إلى مائدة هادئة ، أتناول حّبات متر كما ينبغي و أحمد اهلل 
على نعمه التي ال حُتصى و ينتهي يوم صيام و صوم ، و يغدو األمر 

لذيذاً حني أدلق في جوفي وبهدوء كأس لنب مخيض .
و أحمد اهلل على نعمة املرحبا التي القاها من الناس في كّل 

حني ، في الطريق وفي الرصيف و في األماكن كّلها .
وارفة  شجرة  و  ميزة  و  وخير  محّبة  و  نعمة  تلك  املرحبا  و 

تظّللني في عّز القيظ و سواه .
و هنا ، أقول : طوبى للفقراء الصابرين . 
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بوح !

قلت لهم ، وأنا أتفقد ثقوب “ الناي “ و أنفخ فيه ، أن أعّدوا لي 
زّوادتي و هّيئوا “ سّلة “ الرحلة .

و  الطرّي  التراب  و  القريبة  التالل  و  املاء  إلى  الطريق  في   ..
العشب الذي في انتظارنا ، هناك في املسافة سنجّرب أن منتحن 

الناي ، فهل تراه نسي “ مواويل السفر “ ؟
.. في الطريق ، سنأخذ ظالً و نوقد ما ينفع لكي نصنع شاينا .

.. في الطريق ، سنفرد “ مناديل الذاكرة “ و نشّم عطر اجلارات 
و نطّير املرحبا في البرية مع شدو الناي و رائحة التراب .

.. في الطريق ، سأدعو األصدقاء إلى “ بوحٍ  شفيف “ و استرجاعٍ  
و “ دندنات “ عن الذي كان وعن مواويل عتبٍ  وحبّ ٍ  و أترك لهم 

أن يصدحوا بــ ِ “ األوف والعتابا وامليجنا “ .
السماء  إلى  العيون  ونرفع  أثقالنا  سنرمي   ، الطريق  في   ..

ونبوح .

) من دفتر رحلة ننتظرها  ( .

كـــ ِ َشَفة
كـــ ِ َشَفة ٍ واضحة ٍ في أّول احلرف ِ ،

مثل حكاية تتشّكل ُ عند البحر من غير سوء ،
كـــ َ أنت في نصاعتك حني ولدتك أّمك ،
ـّة ناي : أو كأنت حني يتنهد ُ القلب لـ ِ بُح

ذلك كّله يكونُ  و أكثر ،حني أرى منك التماعةَ  عنيٍ  و أقرأ في 

دربك املرحبا ! 
..

أنت كذلك و أكثر !

قميص !

كالذي يرتُق قميص َ الوجع ِ ، كان يترّفق بالكلمة فتخرج من 
بني شفتيه طرّية هادئة !

.. كالذي يلملم حّبات الندى عن وجنٍة نضرة و أكثر .
هكذا كان يحّبني و أكثر .

)  سطر ٌ ممّا قالته مسافرة ٌ حني استرجعت الندى(  .

شارع مزدحم بنا !

كان شاعرٌ  يقرأ في الزاوية سطرين من قصيدةٍ  المرأة ، و فتاة 
العابرين  و هناك في مكان يخلو من   ... تراقب  ٍ بعيد  في طرف 
على  موسيقّيتني  جملتني  دندنة  من  لتّوه  انتهى  العازف  كان 
مقام الرصد ... و في اجلوار بائعة ورد ٍ كانت ضفرت ما يلزم من 
الورد جلولةٍ  في السوق ... و عند الرصيف ، الذي يظهر من نافذة 
املسرح ، كان الراوي يسّجل في دفتره الصغير مالمح الناس و 
يرسم صورة الشارع والعربة التي دهست طفلَ  املدينة ... و بعد 
مسافتني أو خطوتني من بّوابة املكان ، حيث ينطلق املغادرون ، 
كانت نّحاتة حتفر بإزميل التعب جملًة ً عن البالد التي حتّبها و 

تنقش سيفاً و بقع َ دماء .
، كّل منهم  املدينة  غادروا مسرح  اآلن مبن  الشارع يضيق   ...
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، والشاعر  .. الرسام إلى صندوق ألوانه  ٍ واجتاه  يذهب في طريق 
إلى شجرة يستظّل بها وعندها في انتظار أن تلتمع في ذهنه 
ُ راح لكي يتمّرن على  .. والعازف اجلميل  صورة أخرى للعاشقة 
أصول عزف مقام البيات .. والنّحات يبحث اآلن عن حجارة تليق 
بصور الشهداء و وجوههم .. أّما الراوي فيكتفي بالفرجة لكي 

يستجمع ما قد تراه عينه و روحه .
...

تلك فكرةُ  حبّ ٍ  أو ورشةٌ  ينخرط املرء فيها لكي يتمّرن على 
احلّب واحلياة ولكي يعرف الطريق إلى الشمس و الزيتون و املدن 

اجلميلة .
.. للمناسبة ، العاشقات املبهجات يحبنبَ  الشوارع املزدحمة 
واألماكن التي تلتقي فيها املواعيد باملصادفات و تصعد عندها 

سيرة النشيد البهّي .
.. الشارع ، حني يزدحم بنا ، يّتسع للناس كّلهم .

كسل ُ النادل  !
) إلى باسم سكجها في أحواله كلها ( 

أغلقت ُ باب املقهى ، وقلت للنادل الوحيد الذي فيه : نـَم ْ !
و أشرت ُ إليه أن يكتب ما يراه في احللم ، وإن رآني رجوته أن 
ال يراني عاريا ً .. قلت للنادل قبل أن أطفيء املكان : من مبا يكفي 

لينضج النب ّ أو مبا يكفي لسعال يربك العب النرد !
أغلقت باب املقهى ورائي وواربت نافذة الشارع وتركت نصف 

رغيف ٍ قرب إبريق الشاي !
كنت رغبت أن أنام في املقهى، لكن املكان ال يتسع الثنني .. 

فتركته للنادل وبقايا النب ّ الرديء .
بني  املعقودتني  يديه  ويدّس  يتكّور  كان  أغادر،  أن  قبل  رأيته، 

ساقيه ويرمي رأسه لقطعة إسفنج تالفة و ينام .
رمبا يحلم بالنب ّ ،

بل برائحة التبغ الرديء و بقميص الكهل بعدما أدركه الرماد ،
هكذا ال يحلم الفقراء بأكثر من فناجني قهوتهم وبقايا زيت 

ال تكفي لنصف رغيف ،
النرد  العب  بصراخ  منهم،  والنادل  الفقراء،  يحلم  هكذا 

وسعاله .
النادل يفرك عينيه ،كأمنا لم ينم بعد .. ينهض متثاقال ً على 
ـّته من  صوت عامل النظافة الذي يجيء في الصباح ليأخذ حص

الشاي .
النادل، من فرط كسله، ترك حلمه في وعاء غسل الفناجني ، 

ترك ما رآه ، فــ َ ذاب !
احللم حني يُغسـَل مع بقايا النب والشاي ، إّما ينمحي ويذوب.. 

أو يذيع خبره في األرجاء .
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ـّا فقراء ولم نكن أشقياء ! كن

لم يكن الولد القليل ُ في حاجة ٍ إلى وقت طويل لكي يتمّرن 
أو  بالفالفل  خاص  ورق  وماعون  بقدونس  ضّمة   “ شراء  على 
بطاوالت املطعم“، كانت صرامة األب و ثقته بـِ  ابنه كافية لكي 
يأخذ الولد طريقه إلى السوق ، فيشتري من هناك ما يلزم ويعود 

إلى حيث األب في انتظاره واألعمام .
تلك أّول سيرة الولد بعدما أقفلت سيرة الغياب عن املدينة 

لسنتني و ُفِتَحت سيرة غياب طويل منذ ذاك الوقت إلى اآلن .
ذلك كان في العام 1964_ 1965 ، والولد في حينه كان يقفز 
من عامه الثامن إلى عامه التاسع في عمره، من القرن العشرين 
الفائت ، والولد لم يتبّدل ، وكّل ما في األمر أن السنني تراكمت 
فوق الظهر و في الذهن و في مالمح اجلسد ، وال يزال الولد الفتى/ 

الكهل يستذكر و يستعني بصور ٍ في الذاكرة .
...

ال فرق كبيراً بني التاسعة و “ التاسعة واخلمسني أو السّتني“، 
فقد كان الولد يذهب إلى السوق و يشتري البقدونس والبصل 
و هرسه   “ ّ احلمص  دق   “ يتمّرن على  و كان  والليمون  والبندورة 
ليغدوا طعاماً شهّي اللون والرائحة واملذاق كيما يتناوله الزبائن، 
السوق  إلى  فيذهب  ذاته  الشيء  يفعل  اآلن  الكهل   / والولد 
ويشتري البقدونس الذي لم يتبّدل لونه و البصل الذي لم تنعدم 

رائحته و الليمون و يجلب ما يلزم لكي يصير الوقت مبهجاً .
ال فرق كبيراً بينهما ، الولد هناك والكهل هنا ، كان يذهب إلى 
املدرسة لكي ينهل من معرفة وعلوم و كتب صاغها و اشتغل 
من  ينهل  لكي  الشارع  إلى  يخرج  واآلن   ، ثقاة  تربوّيون  عليها 

أوقات الناس و وجوههم كثيراً من احلكمة واملعرفة و احلكايات 
العتيقة .

و ال فرق كبيراً بني تلك األيام وأيامنا اآلن ، فلم ينقطع ضوء 
في  ينزل  املطر  يزال  ال  و  غيبوبة  في  الشمس  تنم  ولم  القمر 

مواسمه .
...

ال فرق واضحاً في ما يراه الفتى ، أو رمّبا ثّمة فرق واحد : أن القبور 
.. و رمّبا هناك فرق آخر أشد  صارت تأخذ كثيراً من الناس إليها 
نصاعة :  “ كّنا نرى احلياة و نرسمها باللونني األبيض واألسود ، 
مبساحات شقاءٍ  أقلّ  .. أّما اآلن فنراها بألوان الطيف ومنتجاتها 

اللونّية و مبساحات شقاء شاسعة “ ! 
...

ال فرق كبيراً ، سوى أننا كنا نالحق كرة الشرائط واآلن الدنيا 
و مالعب  بؤس  و مالعب   ٍ دم  ومالعب  كرة  كلها صارت مالعب 

خديعة !
كنا فقراء و لم نكن أشقياء .

إلى البحر !

ال القصة القصيرة نافعة اآلن ، 
وال القصيدة 

وال الرواية
وال املقالة 
وال النّص 

وال حتى احلكاية !
تُطوى  و  الكلمات غفوتها  وتأخذ  احلروف  تنام  أن   ، اآلن  ينفع 
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الدفاتر و تُؤّجل مواعيد القراءة !
..

ينفع اآلن أن يخرج الرعاة والتقاة واحلواة و العارفون واجلاهلون 
مصّلحو  و  الثياب  راتقو  و  والتعب  احلطب  بائعو  و  واملتفّرجون 
البوابير و سائقو احلناطير و العربات و حارسو املنازل املهجورة .. 
ينفع أن يخرجوا في العراء و يهتفوا للمغّني لكي يسّوي ثقب 

الناي و يرتق جرحه .
يغسلوا  لكي  البحر  إلى   ، كّلهم   ، الناس  يخرج  أن  ينفع   ..

وجوههم و يطلبوا إلى الشطآن أن متيد َ !

ـّة ! قط

القّطة   ... الباب  عند  متوء  التي  الصغيرة  القّطة  تنهري  ال 
صارت تعرف لون أصابعك وتشّم رائحة املاء في إبريق شايكم .

  

شبابيك !

 لستُ  أملكُ  أن أبَعثـِر و أنثرَ  احلـَبّ  في اخلالء و في املسافات 
 ّ ٌ و خليفة ،ذات يوم ، أحب  ٌ و مقتدر  َ أو فعل حكيم  ، كما أمر 
الطير و على تنّوع “ التحليق والغناء “ ، لكّني ال أملك ما أبعثره 

هنا و هناك ! 
ُ أن أسقي شجر البالد كّله ، لكي يسمق و  ..   لست أملك 
 “ أبعث  و  أقترب  أن  أملك  ، لكّني  و هواء  أبعد مدى  إلى  يصعد 
فاكهة قلبي “ ، أبعث ما أستطيع من “ تلويحة اليد و ضحكة 

صافية “ إلى الزارعني و حارسي الدروب والتراب واملاء .
..  أملك ُ أن أنثر َ “ رّقة الروح “ في الديار و أزرع في الشبابيك 

ما ينفع اليمام حني يؤوب من رحالته .
 .. أملك ُ أن أفعل ما يستقّر في البال .

لست ُ أسعى إلى خوض “ حكايات اخلفاء “ ، وإن كنت ُ أدرك 
لونها و رائحتها .

 .. لستُ  أسعى سوى إلى أن أفسح في الطريق فرصاً  للحمام 
حني يروح إلى شبابيكه و شجره و انحيازاته و غنائه .

سّلة الكالم !

لم أجلس إلى طاولة في املقهى منذ  زمنٍ  بعيد .. إبريق الشاي 
َشُحبَ  لونه أكثر ممّا ينبغي أو أكثر ممّا تفعله النار في األباريق  .. 
و ركوة النب تاهت مالمح وجهي في بطنها ولم أعد أراني فيها 

، والرصيف قليل ! 
وحده حارس حجارة النرد ، ال يزال يحفظ صورتي حني هزمت 
النرد و هزمني العب في اجلوار ، و وحده النادل ما تبّدل منذ ألف 
ٍ على غير ما كنت  ّ لي ركوة قهوة بال سكر  ، أعد  أزيد  سنة و 

أشتهي ! 
النادل ، نقص عنده الكالم و فقد ثالثة أرباع نظره و صار يلهج 
بحكاية في الذاكرة ، و حني رآني آخر مرة  أشار إلى طاولة النرد 
التي دلقتُ  فيها كأس الشاي غضباً  على هزمية ُمنيتُ  بها في 

اللعبة ! 
أنها مجرد  ، رغم  الطاولة  الهزمية في لعبة  ـّل  أتقب أكن  لم 
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ـّق  لعبة أو محاولة للعب .. كنتُ  أمأل الشارع ضجيجاً  حني أحق
املقهى صراخاً حني يهزمني  أمأل  و كنت   ، اللعبة  ً في  انتصارا 

خصم ساذَج أو العب طاريء أو صديق ٌ يتكيء على املصادفة .
النادلُ  وقف إلى جانبي و قال : هل ال تزال تلعب طاولة النرد ؟
قلت للنادل و أشحت بوجهي بعيدا ً : و هل ال يزال األصدقاء 

يحضرون هنا بفوضاهم احملّببة و انتظاراتهم املرتبكة ؟
النادل مال إلى قلبي وبكى !

النادل فقد كثيرا ً من بنات لسانه حني لم يجد أحدا ً يشرب 
ـُعلي من قيمة الصراخ في املكان ! شايه أو أحدا ً ي

لم أجلس إلى طاولة هناك ،
ـّي أسترجع و أبحث عن أصدقاء أتعبتهم اللعبة ، فغادروا  لكن

إلى أرصفة أخرى أو إلى صمت ٍ أو إلى تيه ٍ في الزحام .
النادل لم يسألني عن موعدٍ  آخر أجيء فيه إليه حامالً  سّلة 

    في مادبا : الكالم .
مدرستي األولى ودكان بديعة وشارع 
ميسلون .
 ) 1 (   
الصف ّ الدراسي ّ األول في مدرستي األولى مبادبا !

    هنا ، باب ونافذة ، والباب والنافذة يخّصان الغرفة الصفّية 
املدرسّية األولى التي تعّلمت فيها في الصف األول االبتدائي

اسم  وكان   .. الفائت  القرن  من   )   1965  /  1964( العام  في   
املدرسة : مدرسة مادبا االبتدائّية األولى للبنني ... املبنى ال يزال 

قائماً والصورة هذه مأخوذة قبل عام واحد  فقط  .
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.. من هذا الباب كّنا ندخل إلى الصف و منه كّنا نغادر ، و هناك 
باب داخلي من الصف يأخذنا إلى اإلدارة و املدخل اآلخر للمبنى .

مربي   ، معّلمان  للصف  عندنا  كان   ، االبتدائّي  األّول  في    ..
يعّلمنا  العزيزات  وكان  الزوايدة  املرحوم بطرس  األستاذ  الصف 
اللغة العربية واحلساب ، ومعّلم آخر اسمه محمد شاكر كان 

يأتي من خارج مادبا ويعّلمنا الدين واالجتماعيات . 
املبنى الذي تقع فيه املدرسة  تعود ملكّيته إلى عائلة العم 

املرحوم الشيخ شريف أبو الغنم .
سنوات   8 فترة  في  أتذكرهم  الذين  واملدراء  املعّلمني  من    
درستها في املدرسة املذكورة ، مع حفظ التقدير واللقب لكل 
واحد فيهم : محمد السوريكي و سليمان املشاعلة و إبراهيم 
أبو شّنار ،  و عبد اهلل الفساطلة و بطرس الزوايدة ومحمد شاكر 
و محمد عليان الشوابكة و علي عبد اجمليد أبو الغنم و جريس 
عودة  أبو  النعيم  عبد  و  رضوان  أبو  و محمد  الغيشان  طعيمه 
املصاروة و عبد الوهاب الهروط و خلف الهروط و عيسى شحادة 
و أكرم مصاروة و سالمة جابر و رشيد حسن و حسن الفقهاوي 
و فوزي الطّبال و حسني األحمد و عبد الرحيم أبو نصير و جميل 

كتكت و عمر دعباس و تيسير احلمارنة و إبراهيم أبو شنار .
.. الرحمة واملغفرة أرجوهما من اهلل للراحلني منهم و العافية 
والعمر املديد للباقني على قيد احلياة / و أرجو أن أستطيع تذّكر 

ما قد أكون نسيته من أسماء ملعلمّي في ذلك احلني .

) 2 ( دكان بديعة !

قبل أن تُشاد املباني و تُرفع العمارات و تتبّدل مالمح الشوارع 
أحّبة وأصدقاء و جيران  و تغيب وجوه  الراحلون  أن يرحل  و قبل 

و حارسات حياة وبساتني و أّمهات و آباء .. قبل ذلك كّله كانت 
البنايات هنا ، واليوم كنت ُ هناك ! 

بعد العصر ، و في ما يشبه املشاوير العتيقة ، كنت أصعد 
باجتاه املدينة ومالعب الصبا والطفولة ، كنت أمرّ  من هناك ، ما 
بني “ الدّوارين “ ، في مادبا ، بني دّواري البلدية واحملافظة ، التقطت 

صورتني ملنزل عتيق من منازل احلياة والذاكرة .
لم تكن هناك دواوير في حينه و أحتدث عن عام  1964 .

 .. قبل سنوات عديدة خلت ، وبالتحديد في العام 1964 من 
القرن الفائت ، كنت في الصف االبتدائّي األول و كانت مدرستنا 
االبتدائّية األولى للبنني ، تقع شمالّي دّوار احملافظة حالياً /  قريبا 
الفقيد  البناء كان للعم   ، الغنم   أبو  و  الشوابكة  ً  من منازل 

الشيخ شريف أبو الغنم .
..  كّنا نصعد إلى املدرسة من أحياء املدينة ، وكثيرون مّنا كانوا 

ميّرون بالقرب أو بجوار هذا البناء العتيق املوجود في الصورتني .
.. األماكن كانت مفتوحة على اّتساعها والفضاء رحبا ً كان 

والهواء نقّيا ً والبالد مثل الشمس واضحة .
، وكان يعود لعائلة من عشيرة   ً ..  هذا املبنى ما يزال قائما 
الغيشان العزيزات ، و كان فيه مكان لبيع ما يلزم لطالب املدارس 

من مثل جيلنا في حينه .
.. املبنى كانت فيه دكان صغيرة تبيع احللوى و ما يلزم الصغار 

من أقالم و أدوات بسيطة للمدرسة .
 .. كّنا نشترى من إحدى نوافذ املبنى ، والبائعة كانت سّيدة 

طّيبة اسمها بديعة  .
...

و  فقر  و  بساطة  من  نعيشه  كنا  ما  رغم   ً جميال  زمناً  كان 
لكن احلياة كانت جميلة والبالد جميلة واألرواح جميلة والرائحة 
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جميلة .
 .. كّنا نحب األماكن واملدن واحلياة ألننا كّنا نحب بعضنا .

 

) 3( الشارع القليل واملسافات احلميمة !!

الشارع كان   ، العلن  إلى  تقفز  و  الذاكرة  تلّح مشاهد   ، اآلن 
من  النازل  الرئيس  الشارع  من  يتفّرع  وكان   “ “ ميسلون  اسمه 
بلدية مادبا باجتاه احلّي الشرقّي / كان اسم احلّي ) حارة الرواجيح   

.
... شارع ميسلون يبدأ من سور كنيسة الروم الكاثوليك في 
جهة الغرب من الشارع ، وكانت مساكن )  املرحوم جريس أبو 
الزلف / املرحوم كامل شاهني ( حتّد الشارع من الشرق .. رمّبا كان 

عرض الشارع ال يزيد عن أربعة أمتار .
إلى تقاطعه مع شارع  باجتاه الشمال  ... كان الشارع يذهب 

القدس حالياً .
على جانبّي الشارع كانت عائالت طّيبة وأسماء تاريخّية في 
مادبا وقتذاك وإلى اآلن ، بعضهم رحلوا إلى القبور واملوت وآخرون 

سافروا و القليل منهم ما يزال قريباً .
..

 ، الشمال  باجتاه  الكنيسة  جدار  من  الشارع  في  سرنا  لو 
نستطيع أن نعّد أسماء العائالت التي كانت تقطن على جانبّي 

الشارع مباشرة :
في تلك املرحلة ) أواسط الستينّيات وحتى أواسط الثمانينّيات 
( ، أبو الزلف / شاهني / أبو دقر / عنايه / العنبتاوي / املصو / برهم 
/ جابر / ملحيس / حنانيا / املصو / الفراج / املعايعة / املصاروة / 

السريانّي و أبو ناصر الكرادشة .
...

هناك   / شارعنا  من  املتفرعة  واألزقة  الفرعية  الشوارع  في 
كانت عائالت عريقة تسكن ، وسأحصرها بني شارعني أحدهما 

قبل شارعنا من الغرب واآلخر مباشرة شرقّي شارعنا :
أبو  وهناك   / / حبش  احليصة   / الصناع   / / عجيالت  نصراوي 
في  وهناك   / وجعنينه  والهولندي  و سمعان   / / حدادين  الزلف 
 / الشوابكة   / أخرى   عائالت  أسماء  مجاورة   متفرعة  شوارع 
النوباني / القيسي / البّطة / العنبتاوي / الهندي  / الرّيان / حّداد 
/ املعايعة / الصفدي / الطوال / املصو / كلداني / اخلنان الكعابنه 

/ الطّيب / احملروق / الهندي / احملتسب / الضرابعة / الساليطة.
... أعتذر إن غاب عن ذهني اسم أو نسيت عائلة !

...
سردت احلكاية بوصفها جزءاً من ذاكرتنا اجلمعّية في مادبا ، 
وأتيت على حارتي القدمية ) إحدى حاراتي العديدة ( لكي أستذكر 

راحلني وددت أن أترحم عليهم باحلّب كّله :
 / الزلف وكثير من عائلته وأشقائه  أبو  العّم املرحوم جريس 
اجليران واألعمام املرحومني من آل أبو دقر اخلّماش ) سعيد وياسني 
آل   /  ) والنساء  الرجال  من  وسواهم  قاسم  أبو  العم  و  وخليل 
برهم ومنهم العم املرحوم أبو حنا وأخوته / اجلار الكرمي املرحوم 
العم صليبا املصو / اجلار الكرمي املرحوم خليل جابر اجلبالي والعم 
املرحوم أبو حسني اجلبالي /واألستاذ املرحوم زهير عجيالت / العم 

املرحوم سالم الفراج 
)أبو خليل ( / اجلار الكبير املرحوم الدكتور ميشيل املعايعة / 
/ العم   ) اجلار والعم املرحوم يوسف الفراج ) يوسف الصوجان 
املرحوم كامل املصاروة ) أبو املنذر ( / العم املرحوم غالب أبو ناصر 
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الكرادشة ) أبو حسام (  .
الكعابنة  اخلنان  علي  املرحوم  الشيخ  العم   أغفل  وال   ...
واحلاج املرحوم العم حسن الطّيب والعم املرحوم علي العريوه 
الشوابكة و الصديق العم املرحوم زكي ثلجي احلداد ) أبو فارس 
( و العم املرحوم سليمان الطوال ) أبو واصف ( والعم املرحوم أبو 

جورج الساليطة .
...

... نسيت عدداً من األسماء أو لم تخطر في البال اآلن / أعتذر 
عن السهو غير املقصود .

... كنت أحاول كتابة حروف حول الصورة .
) هذه ورقة صغيرة من عنوان واحد عن حارة من حارات مادبا 
في زمنٍ  ما / وأعرف الكثير الذي ال ميكن حصره حول تلك احلارات 

واملنازل والشوارع ( .
... كانت كتابة عن شارع ال يزيد طوله كثيرا ً عن مئتي متر .

من دون فناجينهم ، يرحلون  !!

استوقفني ، في شارع البسكليتات ، صديق ٌ  من  “ أم الدنيا“، 
مصحوبة  بدهشة   و  سألني  و   ، مصر  عن  أقول  أن  أحّب  كما 

باستهجان : أين أنت ؟ 
لم أمنح نفسي فرصة االنتظار ، و من دون أن أدري ، قلت له : 

ا ً لكي أجلس . ـّ هات كرسي

عند الرصيف وعلى حجارته و في مسافة قليلة بني “ مقهى 
وأراجيل و فحم و كرة تتدحرج في الشاشة بني أقدام الالعبني “ 
العاملني  فيه  ونرى  والكاز  الغاز  رائحة  منه  تنبعث  ومحّل 

 ً فرصا  لزبائنهم  يوفرون  و  اللهب  و  والنار  الدفء  إنتاج  يعيدون 
.. في تلك املساحة القليلة بني مقهى و  إضافية لكي يتدفأوا 
محل سمكرة ، جلست رفقة صديق يتحرك ليخدم الزبائن ثم 

ـّي . يرجع لكي يلقي لي باالً و يحاول االطمئنان عن
والصابر   ُ واملشوق  وامللتاع  العاشق  يرى  ما  في  رأيت   ، هناك 
نصف  فقد  الذي  والكهل  التراب  وابن  النادل  و  الوقت  وحارس 
حريقه ولم يفقد بريقه ، رأيت ُ ما أحب ّ أن أراه  و القليل ممّا ال 
أحّبه كثيراً  و حاولت أن أرى ما ال يراه عابر مسرع اخلطو و الذهن .
قلت لصديقي النادل والعامل و رفيق املقهى وصاحبه ، ومن 
دون أن يسألني : شراب خلطة األعشاب بالسّكر القليل ، وكفى.
قال : وأين أّيـام قهوتك نصف احملاّلة وسجائرك التي متأل ، معها 

وبها ، الفضاء صخبا ً وأدخنة و سخرية طازَجة ؟ 
ـّام ٌ خلت ! و  بــِت ّ من دونها . قلت : تلك أي

هناك ، مع روائح الناس و ألوان أرديتهم و أصواتهم و أسئلتهم 
والفاقد  واملكلوم  العاشق  يراه  ما  رأيت   ، حتّوالتي  و  أحوالي  عن 
واملفقود والتائه وامللتاع و العاقل واجملنون والصابر واملرتبك ، رأّيت 
في الناس ما  في الناس و في الشارع ما فيه و عند الرصيف رأيت 

روحي و الفاكهة !
ـّة الثياب بــــِ  وجهٍ  نصف شاحب و حتمل  امرأة جتّر  طفلةً  رث
في ذراعها األخرى شكالً  لــ طفلٍ  يبدو أنه خرج للتو إلى احلياة 
و حتمله من دون قماط ، تتوقف هنا و متّد يدها و تدعو ملن تسأله 
أشاحت  أحدهم  نهرها  وحني   ، أخرى  زاوية  إلى  تنتقل  و  باخلير 

بوجهها عنه وشتمته بلفظ بالغ السوء وغادرت مسرعة .
بعد وقت قليل ، عادت إلى الشارع ذاته جتّر  ولدا ً وال حتمل بني 

ذراعيها كائناً في القماط أو من دونه .
ـّها لعبة االستعطاء والشحدة و لعبة البقاء في املشهد . إن
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...
ً في  أكياسا  ، يحمل  لتّوه من ورشته  ً كان رجع  رأيت عامال 
كلتا يديه ، و يظهر في أحد األكياس أن “ مائدة الليلة “ ستكون 
عامرة برائحة السمك .. و للمناسبة ، يلتذ ّ العاملون الوافدون 

بطبق املساء و يستعدون لتحضيره كما يليق باجلوع والتعب .
 ...

بني  سيجارة  التهام  في  ـّن  يتفن  ً ولدا   ، الشارع  في  ورأيت 
أصابعه ، كأّنـما ستكون آخر سيجارة يتناولها .

...
ورأيت بائع ترمس ،

سمكرّي  عند  نارها  إليها  يعيد  لكي  مدفأة  يحمل   ً ورجال 
مجاور ،

وفتاة ً تسير مسرعة و حتمل بيدها دفترا ً  أو كتابا ً و بيدها 
األخرى جهاز هاتف تقول فيه كالما ً مهموسا ً .

، يجمع  إلى هناك  و يجرها  يُوقفها عامل  هنا   ً ورأيت عربة 
إليها  ما تناثر من ورق و علب عصائر و علب سجائر فارغة .

: إن وجدت رسالة معطرة  ناديت العامل و همست في أذنه 
ـّها رسالة  مكتوبة بحبر بنفسجّي ، احتفظ بها وهاتها لي ، فإن

كنت بعثتها قبل ستني سنة و لم تصل إلى عنوانها .
...

رأيت، وأجفلت !
أحمد يغيب ووليم وهشام و العربي وسّيد وعديدون غابوا في 

السوق و في األزقة وفي املنازل و في األوقات !
من دون كالم ، مددت يدي و صافحت صديقي النادل / العامل/ 

رفيق املقهى ، و قال : هل نراك مرة أخرى ؟

قلت : سأعود لكي أراك و أرى في الرصيف و في وجهك مالمح 
الغائبني .

رأيت و أجفلت !
فاألصدقاء في الغياب سادرون ، أو في املسافات هم ظاعنون، 
دون  من  و  فناجينهم  دون  من  رحلوا  أقساهم  ما   ، املوت  في  أو 

الرصيف .

صحن الذاكرة !

ً مثل  .. متاما  ، ال ذاكرة له  ً“ في ذهنه  مـَْن ال  “صحن عتيقا 
الذي لم يعرف ظل ّ شجرة أو  صوت نار ٍ قريبة أو ضحكة جّدة 

من  صانعات احلكمة .
الذاكرة ليست فكرة وحسب .. الذاكرة أدوات و حياة متحركة 
 ّ للحب  كانت   ّ حني  حـَب  منازل  و  أرصفة  و  و شوارع  أفكار  و 

ـُب ّ قلوب و مطارح . ـُب ّ حني كان للح منازل.. و مطارح ح
مـَن ال  “ إبريق ماء عتيقاً  “  في ذهنه ، ال ذاكرة له .. و كثيرا ما 
ـّون أوراق النعنع والبقدونس في احلوض بتحريك إبريق  كانوا يرش

املاء فوق احلوض برفق واعتناء .
من ال “ كرة شرايط “ في ذاكرته ، فال ذاكرة له .

مـَن ْ ال “ دجاجات يتحركن في احلوش “ في ذاكرته ، فال ذاكرة 
له !

وذاكرة املرء ال تعني حدود داره و حوشه و بستانه وحاكورته 
و مطبخه و طنجرة األملنيوم اخلاصة به وال حتى “ منام احلمام “ 
املعّلق في جدار احلوش أو املركون على هيئة تنك صفيح مبطوح 
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فوق حجارة متينة .
الذاكرة تعني ما عنده وعند اجليران والناس ، أو ما عند اجليران 

والناس إن لم يكن عنده ما يستذكره .
من ال “ ثغاء واضحاً  “ في جوار ذاكرته ومـن  “ ال عشب طازجا“   

و ماء قليلة ، في أطراف داره وحارته  ، فال ذاكرة عنده . 

منذ تلك األّيام !

منذ ركوة النُب ّ األولى ، تلك التي اندلقت بعدما كانت تغلي 
 ٍ ولد   “ بني  أو   ، واحلاجة  التجربة  بني  املسافة  تلك  منذ  وتفور.. 
شقيّ  شبّ  قليالً  عن الطوق “ و بني “ جدار مرتفعٍ  بناه ضالعون 
في الوهم “ ، منذ هناك .. كان حلم الولد أن ينهض من غبش 

الصورة األولى إلى نصاعة الوقت !
الولد  كان  بقهرها:  تغادر  ولم  مبواقيتها  منذ سنني خلت   ...
متجهمون  عابسون  كان  فيما   ، النافذة  زجاج  ينقر  أن  يحاول 

ينهرون الولد كيال يضرب الزجاج خشية كسره أو تشّظيه .
أو  تدلف منها مياه  السقف  ، حني كانت  األّيام  تلك  ... منذ 
عن  رأسه  نصف  يرفع  الولد  كان   : اللون  قشرة  عنها  تّساقط 
الوسادة القليلة فتنحني رقبته ، كان يفعل ليسرق النظر إلى 
صفحة في كتاب أو ورقة مخبوءة حتت اللحاف خشية أن يراها 

أحد .
... منذ تلك األيام ، لم يخرج الولد بشيء سوى أن تلفاً أصاب 
الرقبة و صداعاً يالزم الرأس و قلقا ً يرافق الولد منذ أّول التعب 

إلى آخر وعي في الروح  .
  )كان الولد متيقناً  من انتصار الوجد على اخلوف و احلّب على 

الطغيان و اخلبز على اجلاّلد و الكلمة على صمت اجلدران ( ! 

منزل من غرفتني !

فّكرْتُ  في أن يكون لي ، على سبيل املثال ، منزلٌ ً من غرفتني 
 ، دجاجات  هناك  الزاوية  وفي  قليلة  ليمون  شجرة  و  وحاكورة 
تبيض أو ال تبيضُ  ، ال فرق شاسعاً إن كان ثّمة بيض أو لم يكن!

 ، الياسمني  أن تكون املصطبة قريبة من ظّل  ُ في  ..  فّكرْت 
أقصد الياسمينة التي سنزرعها في احلاكورة ، رمّبا من املالئم ان 
أعترف أن الياسمني عندنا في قلوبنا ينبت هكذا من دون غرسٍ  .
ُ في أن أعقد صفقة مع “ حمار “ عفّي ، يحملني  .. فّكرْت   
إلى خالء ٍ لكي أدندن ، وال يفضح أسراري هناك ، فالدندنات قد 
ال يكون مسموحاً لها في بالدنا أن تخرج إلى الهواء من غير “ 
ترخيص ٍ أو عقد موسوم بشروط “ .. سأغّني في اخلالء و أرشو 

احلمار مبا يطلب من شعير ٍ وفاكهة لكي ال يبوح .
 .. فّكرْت ُ في أن أكتب عند “ باب الدار ) الغرفتني ( “ ما يدل ّ 
إلى اسمي ، كأن أكتب على قطعة خشبية معّلقة على حجر 
في الباب “ “ هنا دجاجات ماجد شاهني و هنا حماره و هنا أسرار 

ياسمينه “ .
..

فّكرْتُ  في أن تكون الغرفتان بال سقف ، لكي أرفع الدعاء وأرى 
السماء .. لكّن ذلك لن يحدث ، فـــ َ “ وجود سقف للمنزل في 

بالدنا “ أمر يحّض عليه قانون البقاء .
 .. فّكرت ، في أن أخوض جتربة “ ُعري البدن “ ، ولم أفلح في 
إيجاد خالء يكتم األسرار ، فــ َ “ عري البدن “ حادثة يعاقب على 
 ، واملوقف  والذائقة  الذهن  عري  أّما   / الناس  قانون  انكشافها 
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فتلك أحداث عابرة ال تطالها عقوبات .
..

فّكرْت ُ !
بالنوم  علّي  محكوماً   ، اإلغالق  محكم   ٍ منزل  في  ووجدتني 

سنتني بتهّمة التفكير ومصاحبة حمار عفّي .
منشغل ٌُ  اآلن بـــِ 

منشغلٌ  ، أنا اآلن  ، بــِ   : كيف أصنع بيتاً  من قشّ   ليمامة ، 
ـّقي برد الشتاء و تنأى عن مطرٍ  طّيب قد يهدم خيمتها  لكي تت

من غير قصد ! 
ـّب النافذة لكي تبتهج  ِ : كيف أوض ٌ ، أنا اآلن ، بــ  منشغل 

وتفرح حني ينقر زجاجها مطر ٌ !
منشغلٌ  ، أنا اآلن ، بأصابعي القليلة ، أعّدها لكي ترسم بلال 

ً على أوراق الزيتون .
منشغل ٌ ، أنا اآلن ، بـــ ِ  رسالة ٍ كنت خبأتها  أربعني سنة ً 
، كيف أفّضها و كيف أرى صورتي فيها كما رسمتها امرأة حملت 

وجهي ذات لعب ٍ أو ذات نافذة ! 
و أكثر ُ ،

أنشغل ُ اآلن بــ ِ بيت القش وال أحرقه ، و بالنافذة وال أكسر 
زجاجها ، و بأصابعي و ال أغفل الزيتون ، و بالرسالة و شارعٍ  كنت 
ذرعته جيئة و ذهابا ً ستني ألف مّرة لكي أسأل الورد أن يدّلني 

إلى الطريق .
أنشغل ُ ، باحلياة مبا يكفي لكي أفرح بنا .

أنشغل بنا . 

نرانا في أعلى الشجرة ! 

في الكالم ِ عنك ، قبيل الكتابة و عندها  أو حني نرمي شوق 
العني لتقريب املسافة واستحضار فاكهة الوجه .. عندها و حني 
يصير ُمتاحاً أن نرسم حرفاً ونرفع  “ مرحبا “ و نرمي “ منديال ً “ 
لكي يجمع لك ِ “ حبات التوت “ أو  “ كرزا ً “ استباحته اليد من 

شجرة  اجليران  .
الكالم  زوائد  من  نتخـّفف  أن  الزماً  يصير   وحينها   هناك   
عند  نكتب  بأن   نكتفي  و   ، العّلة  حروف  و  احلكاية  هوامش  و 
كرز  من  حّصتنا  في  الكرز  أغصان  منها  تتدّلى  التي  الشجرة 
 ، التوت  الفم بعد مذاق  “ في  املاء  “ طعم  ، نكتب عن   اجليران 
ونكتب عن امرأة ال نرى غير يدها متّدها إلى توتنا مثلما نقتحم 

غصن كرزهم ، فنتبادل األغصان .
ً أن نقتعد األرض ، أحدنا هنا  هناك وعندها يصير مستطابا 
لصق جدار التوت و اآلخر هنا لصق جدار الكرز ، نتبادل “ احلـَّب “ 
أو نتبادل “ القضمات “ و جنرب كيف يكون الكرز مختلطاً بالتوت 

و رفيقا ً له و ندمياً و صديق جدار .
في الكالم الكثير ، الذي نحّب أن نرويه ونقوله ونستمع إليه 
، نتخفف من أثقال اللغة الطارئة و نسعى إلى روح الكالم ما 

استطعنا إلى األمر سبيال ً .
ترمي  أغصان   و  وجدارنا  شجرنا  وعن  وعّنا  عنك  الكالم  في 
اليدين  الكرز على أصابع  نعّد  أن ال  ينفع   ، شاالتها هنا وهناك 
وأن ال نقرأ في صحن التوت سوى ما فعلته التماعات العني على 
وجه التوت .. ال ينفع سوى أن مند ّ أصابعنا  إلينا ، فيكون التوت 
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والكرز و تكون حكاية في نصف عتمة و فرح الشجر ، و يكون 
ندى ً في غير أوانه ويكون حبور .

هناك ، حينها ، نتلكأ في الغياب وال نغادر إالّ  حني نشبع توتاً 
ونرتوي كرزاً و يصعد بنا زمان الوصل إلى أعلى الشجرة ، فنرانا ! 
الكالم  ينفع  ال   : عندها  أو  الكتابة  قبيل   .. عنك  الكالم  في 
من دون أن نرانا في التوت والشجر واجلدار والليل وفاكهة الوقت 

والرقة املُستطابة .
هناك نرى الوقت كما نراه ، فـــ َ نرانا ! 

ـّي ! نص

القطعة  أو  أو اخلاطرة  القصيدة  أو  القصة   ، / كتابتي  نّصي 
إلى  يخرج  أن  قبل  و   ،  ً حّيا  كائناً  يظّل  أن  أفّضل   ، السيرة  من 
يروح لكي يحتسي  النهائّية  أن يتشّكل بصورته  العلن وقيبل 
الناس  يلعب  حيث  هناك  شايه  يتناول  و  الرصيف  عند  قهوته 
الورق أو يلعب النرد بهم ، و النص ّ يراقب النّص حركة العابرين 
ويتفّقد أحوالهم فيرى الشحادين و راكبي العجالت و املشترين 

و أصحاب احملاّل الذين أضجرتهم االحوال البائسة .
، فيرى كيف ميّزق  األوالد الصغار  إلى مدارس  النّص  يروح  و   ..
لكي  املدرسّية  يركلون حقائبهم  أو  امتحاناتهم  أوراق  األوالد 

يتخّلصوا منها و لكي ينالوا حقائبهم املُشتهاة .
.. و يتحّرك النّص في اجتاه مدارس البنات فيرى كيف تتهامس 
بنتان حول ولد ٍ طائش اعتاد أن يهرب من مدرسته و يقترب من 

شبابيكهّن ، و تضحكان .

.. و يدخل النّص إلى متجر للخضار والفاكهة فتعلق به رائحة 
يصادف  قد  و  والبقدونس  والبطاطا  والليمون  واجلّوافة  البصل 

النص ّ ُ هناك امرأة تبيع املفتول بأكياس أو تبيع امليرمية .
 ، مجاورة  قرية  إلى  متجه  باص  داخل  إلى  النّص  يصعد  و   ..
فيرى كيف يحشر املسافرون أنفسهم في الباص بغية الوصول 
إلى منازلهم قبل غروب الشمس ، وكيف يفرض السائق إيقاع 

أغنية صاخبة على أذواق و أسماع املسافرين .
النّص يتجه إلى مشاويره األثيرة  أترك   ّ .. وفي األغلب األعم 
أو رفقة من يحّب ، يدندن فيها ما يشتهي أو ما كانت  منفرداً 

شّدت انتباهه صبّية إليه .
...

شارعنا   / شارعكم  من   ً قريبا  يظّل  أن   ّ إال  ينفع  ال   ، نّصي 
ّ حني  ، و ال ينفع أن يخرج من رحم البوح إال  شارعه / شارعها 

يكتمل بكم .
نّصي ابن الرصيف و حارسه 

نّصي ابن الشارع و رفيق تعبه 
نّصي ابن فوضاكم و فرحكم و تعبكم و حزنكم و جلجلتكم.

...
النّص ، أنا و أنتم و املكان و الرصيف و احلافلة واملقهى والرغيف 

والوجع .
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نظارة طبّية !

لم يكن يحّب أن يغادر املدرسة و أن تفلت من بني يديه فرصة 
التعّلم والقراءة و اللعب مع مجايليه .

اخللفّية  املقاعد  إلى  يدفعه  حّظه  كان   ،  ُ القليل   ُ الولد 
األخيرة في الصف املدرسّي ، ألنّ  املقاعد األولى واألمامّية كانت 
مخّصصة ألبناء العائالت الالمعة أو ألبناء أصحاب الثروة واجلاه .
هكذا كان مرّبوا الصفوف و مدير املدرسة يوّزعون االوالد على 

املقاعد من دون أن يعلنوا عن ذلك بشكل واضح .
الولد كان ُمصابا ً بضعف النظر و يلزم أن يذهب إلى طبيب 
نّظارة طبّية حسبما  استخدام  و  عينيه  ملعاينة  متخّصص  أو 

يوصى به الطبيب .
الولد صار يغيب يوماً  عن املدرسة و يذهب إلى يوماً  ، ثّم صار 
يغيب يومني و يذهب يوماً ثم يغيب ثالثة أيام و يذهب إليها يوماً 

واحدا ً بعد ذلك .
عن  باملّرة  انقطع   ّ ثم   .. ويعود    ، أسبوعاً  يغيب  صار   ُ الولد 

الذهاب إلى املدرسة .
الطبيب  إلى  للذهاب  يكفي  ما  ميلك  ال  أباه  أن  يعرف  الولد 
اخملتّص في املدينة اجملاورة و ما يكفي لشراء واختيار نظارة طبّية 

مالئمة .
أن  يستطيع  ريثما  التعّلم  فرصة  ترك  و  املدرسة  غادر  الولد 

يصّوب إبصاره .
الولد يعمل في سوق قدمية مع أبيه لكي يتمّكن من حتصيل 

ما يلزم من مال الستعادة فرصته في التعّلم .
الصف  من  االمامّية  اجلهة  في   ً مقعدا  اآلن  يجد  ال  الولد 

املدرسّي وال يجد نّظارة طبّية .
املاّرة  مشتروات  و  بضائع  عليها  يحمل  عربة  يجّر  الولد 
والنساء و يرضى مبا يتقاضاه/ يحصل عليه ، لكي يوّفر ما ينفعه 
السترجاع مقعده في املدرسه بعدما يستعني بالنظارة الطبّية 

لتصحيح بصره .
تظهر  شخص  جاء   ، السوق  في  زبائنه  ينتظر  الولد  بينما 
عليه مالمح الثراء و طلب إليه أن يحمل له بضاعته من دّكانة 

في السوق إلى سّيارة في اجلوار .
الشخص حاول أن مينح الولد / العّتال أجرةً  تزيد عن “ املتعارف 

عليه في السوق “ .
الولد حّرك عينيه نحو الشخص ، و شّد على عصب العينني 
لكي يراه بوضوح ، فتأكد في حينه أن الشخص واحد من أبناء 
جيله و من زمالء الصف و من الذين نهشوا مكانا ً في املقاعد 

األمامّية .
ً العربة إلى حيث  الولد قليل البصر ، أوصل البضاعة دافعا 

السيارة الفارهة ، و لم يتقاض أجرا ً عن فعلته .
الولد رفض أن يأخذ ماال ً .

الولد أوصل َ البضاعة مجانا ً .
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ميام !

و أنت َ تُــعد ّ صحن َ املاء لليمام ،
ـُها ! ـُصن ـّق بالنافذة ِ لكي ال ينجرح َ غ ترف

ـّل وانصتْ  إلى الشدوِ  و إلى بوحٍ  في املاء ،  و أنتَ  هناك ، مته
ـّر لها الهواء !  و اترك لليمامة قميصـَها وال تُعك

ـُذْ  رشفةً  من الصوت  ِتِه و خ ـّ ـُح ادنُ  قريباً  من صوتها ، من ب
فكرتـِك  عذوبة  إلى  و  األمر  آخر  إلى  غناءك  ارفع  و  والوقت 

ـُل ْ : طابت أوقات اليمام ! املُشـَتهاة ، و ق

هكذا أكتب ُ الكالم َ !

و يسألني عاشق ٌ “ صديق ُ الورد / بهّي التماعة العني “ ، عن 
احلرف واملفردة الطازَجة و عن الكتابة التي ينداح عطرها هنا أو 
يراني في  أن   ُ ، يسألني ويروح ينتظر  يقطر عسلُها في دفاتري 

الكالم .
...

ال شيء في احلكاية ، سوى أّنني أسترجع ُ صورة هنا و شارعاً 
كانت  حني  عندها  اختبأنا  كّنا  شجرة  روح  وأستحضر   ، هناك 
“ رفعت   ٍ “ عاشقة  و استحضر وجه   .. تقسو علينا الشمس  
وردها إلى مداه و نسجت من رسائل ما بعد العصر  ثوباً يليق يــِ 

“ فتى ما غادر بّوابة القلب “   !
...

إلى  يروح  أن  للكالم  أترك  أّنني  سوى   ، النّص  في  شيء  ال 

والتي  كانت  التي  الصبا  شبابيك  و  األفق  ومصاطب  مطارحنا 
اآلن تكون والتي في انتظارنا .

...
عاشقات     “ لــ  أترك  أّنني  سوى   ، املفردات  في  شيء  ال 
بني  مساحة   “ طريق  عابري  و  درب  رفاق  و  ندامى  و  ومكلومات 
الكالم ليقولوا أو يتركوا عطرهم أو رائحتهم أو حتى دموعهم.. 
أترك للناس أن يكتبوا معي و يفرحوا إن كان ثّمة فرح و يحزنوا 

من وجد أو غياب ِ أو فراق ٍ أو قّلة حيلة ٍ !
...

و يسألني صديقٌ  لم تنهكه “  تقّلبات الدهر و صروف األحوال“، 
لكّنه انشغل بــِ  / في  الوجد والشوق و ضاقت به األّيام ، ويقول: 

ما نفع الكالم عن فاقدي الفرصة في الكالم ؟
ويسألني الصديقُ  عن الفاكهة التي بال روح أو طعم أو رائحة 
وعن املاء التي ذهبت هدرا ً في األنحاء فيما “ نعطش من شوق 
ُ إلى درب الكالم و أرفع الفاصلة التي في  ، فأروح   “ و استذكار 
غير مكانها و أزيح عالمة السؤال عن طريق العاشقني و أرسم  
كلمة“ الفاكهة التي غابت والوردة التي تعّكر مزاجها“ ، فيقرؤها 
الوقت  املنتظر و فاقد  و  الدرب  العاشق واملكلوم والفقير وعابر 

والصحب و التائه .. و تقرؤها عاشقة لم تفقد لون عينيها .
 ِ   ... أكتب الكالم ، هكذا ، عن الشوق بالشوق و عن الوجد 
بالوجدِ  و عن املرحبا بضوءٍ  في الوجه و العينني ، و ترتدي املفردة 
ثيابها الناصعة و تروح ترقص في احلارات و األرصفة و الشوارع  .

...
أكتب ُ لكي أرى الناس في الكالم ، وأكتب لكي نحيا بنا  !
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وينفع !

.. و ينفع ُ  أن جند َ لنا َمقعدين حول طاولة ٍ  في درب ٍ  هنا أو 
هناك ، ينفع ُ  أن تكون الطاولة عند خائط مالبس أو راتق أردية 

يسعى الناس ُ إليه لكي يستر عورات القماش !
 ٌ ُ واملَقعدان و ولد قليل  أو ، هكذا ، في الدرب تكون الطاولة 
يبيع امليرمّية أو الزعتر األخضر ، عند أّول الدرب ، و بائع العصائر 

ينادي في الناس أن تعالوا إلى الفاكهة ! 
...

ينفعُ   أن تكون املواعيد في أوقاتها من دون أن يؤّجلها  عطب 
ٌ في صوت الناي أو نقصٌ  في ماء البائع أو عفن أصاب ورق الزعتر 

فأطاح الرائحة .
...

ينفع ُ  أن منأل  صحن النافذة باملاء ، و ال ننهر العصافير !
ينفع ُ  أن ال نسرق أصابع العازف !

ينفع ُ  أن نترك للشمس فرصتها كيما تخلع قميص نومها 
على مهلها وترتدي حّلة النهار !

ْ ال  ّ ماء املرحبا بيننا و أن  ْ ال جتف  : أن  أردنا احلياة   ْ ُ  إن  ينفع 
نطفيء الضوء حول الفراشات .

...
ينفع ُ ! 

والدكاكني ، في مادبا ،  على حالها  !

وإبريق الشاي   ، الضرورة   ُ و األقالم و ممحاة  الدفاتر  و   ُ األحالم 
العتيق ، و صورة خالتي التي كانت تشيع الفرح والصبر ، واجلارات 
اللواتي ال يعرفن مواعيد الكالم ، و الليمونة التي ما يبست رغم 
شح املاء ، و والدي الذي كان يعجن احلكمة و الصبر والقناعة و 
احلزم والتجهم و نتناول من اخلليط صحون الطمأنينة ... و احلارة 
، مثل  الذي حفرناه  الباصات واخلندق  و  واجليران و شوارع قليلة 

الناس ، قبالة الدار ، ذات حرب .. كلها على حالها .
املاء  أباريق  و  والدروب  والوجوه  والصور  كّلها  واألشياء  أنا 
ـّارة العنب و اجلّوافة والبامياء و طنجرة العدس  والوضوء و صح

.. كلها على حالها منذ أّول لقمة إلى آخر ما ترّدى من اجلسد .
كلنا على حالنا 

كلها على حالها 
واحلمام والعربات والطرقات واألوقات .. كلها على حالها !

و صندوق البويا 
و عربة الترمس 

و القطط التي كانت في جوار السمكرّي
و طلوع العجـة 

و شارع السينما اجلديدة ، والسينما باتت حجارة مهجورة 
و  طلعة الدير 

و  الدكاكني في شارع السوق التي كانت للراحلني 
ـّا زاده  و رائحة النب ّ الطازج و البزر احملّمص و حن
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و دكاكني البشير  والفّراج
و دكان احلاّلق إفتيم 

و محل أسكيمو  “ أبو نافذ “ 
و السوق كّله 

والناس في الغياب وفي احلضور 
والكنيسة واملسجد والكنيسة 

..
على  نراها  قد  السوق،  مربعة  في  املشهورة  الفالفل  وعربة 

حالها .
..

كّلها على حالها 
..

إال ّ مقهى عمر ، أزاحوه و صار فراغا ً 
..

الشبابيك  أغلقوا  و  تواروا  الناس  لكن   ، حالها   على  البالد 
وغابوا 

..
كلها على حالها 

الرصاص  قلمي   ُ ـّأت  خب و  موضعها  عن  أوراقي  رفعت  أنا  و 
وأغلقت النافذة و رحت  مثل الناس  في غفوة قليلة و في الغياب.  

   رصيف ٌ مشتهى ً !

ٌ وقورون و فيه أصدقاء  ُ املُشَتهى ، فيه أصدقاء     والرصيف 
ُ مجانني وفيه أشخاص وأصدقاء أعّدوا أذهانهم  آخرون أنصاف 
لــ ِ ) جنون ُمحتمل ( و فيه وعنده صخب خفيف و بّن ٌ برائحة 

نّفاذة و شاي ٌ من الصنف املالئم للفقراء ولعابري الطريق .
.. وفي الرصيف املُشَتهى ، باعة جوارب و سراويل داخلية من 

الصنف الرديء وتنفع لالستخدام ملرة واحدة .
ادة ) مستعطية ( تقابلك في اليوم  .. و عند الرصيف ، شّحّ
الرصيف  من  احلصول  تستطيع  لكي  مّرة  عشرين  من  أكثر 

والشارع على حّصة 
) املتعهد ( الذي تعمل لديه و على حّصتها التي تريدها غلّة 

وافرة .
.. و في الرصيف املشتهى ، رائحة عفن املياه التي انبعثت من 

خراب أنابيب الغائط ومخرجات األجساد اآلدمية .
.. في الرصيف املشتهى ، شخصٌ  ضليع في الغموض و مبدع 

ٌ في التزامه الصمت ، و يظّن أننا ال نعرفه .
.. في الرصيف ، أقفاص عصافير للبيع ، ال أحد يشتريها .

.. في الرصيف املُشَتهى ، إسكافّي يطّوع األحذية لكي تغدو 
الرصيف خائط  و في   ، أخرى  إضافية  صاحلة لالستخدام سنة 

أردية يرتق ما يغطي عورات اجلسد .
.. في الرصيف ، فتية يتنادون ويتصايحون وفيه باعة حطب 
آدمّيون  و  رزقها  إلى  تسعى  وعنده قطط  فيه  و  باعة خطب  و 

ينهرونها أن ال تقترب .
.. في الرصيف : أنا و صاحبي الذي أوشك أن يفقد بعضه ، و 
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جدار مكتوب عليه : هنا تُصَنع ُ احلكايات .

والعائدات من احلقول 

النازفات  بأيديهّن   ،“ البامياء   “ حقول  من  لتّوهن  والعائدات 
وأصابع تعبهّن ، و بوجوههنّ  التي حملت مالمح التراب ، يترّيثن 
 ّ َ في اخلطو و ميشني على مهلهن  عند نافذة العاشق و يتئدن 

ريثما يعّد العازف قيثارته !
 ...

 “ ، و يحاول أن يتغّلب على  العازف يطّل من شّباكه العتيق 
خراب قليل ٍ “ في عني الناي العاشرة !

.. العازف ال يبدي امتعاضا ً ، و يعزف للمنتظرات و يقرأ سورة 
ترابهن ّ وسيرة املسافة !

.. العازف لم يدّس رسالة الريح في جيبه ، بل قرأها في الناي 
شدوا ً وفاكهة فــ َ ترطبت نفوس العاشقات و فرحت قلوب “ 
قاطفات البامياء” و رُحنَ  إلى املنازل لكي يتحللنَ  من عناء رحلة 

األرض !
...

النساء حارسات العني واحلقل و الشبابيك ينصنت َ إلى بّحة 
الناي و ارتباك العاشق و يخلعن أردية التعب و يفيض وردهن ّ !

.. ُهنّ  صنعنَ  رائحة احلقل ، واآلن يصنعن “ الدندنات “ واملرحبا.

العازفة !

والعازفةُ  ، التي لم تلمح صورتي ، أخذت نايها إلى ركنٍ  قصّي 
ٍ ، و بكت .. فأُصيب َ الناي بوجع ٍ في مخارج أصواته ، و بدال ً من 

ان يناديني راح ينشج و يصدر صوتاً يشبه العويل ! 
... العازفة كانت دّست فستقة عينها في “ ركوة اليانسون “ 
، وحني ارتشف الفتى أّول الرائحة أصابه دوار التوّجس .. و ارمتى 

في حضن الشجرة .
ّ الفتى لم ينهض من  ُ ينأى عن شدوِِه ، لكن  لم يكن الناي 

إغماضة عينيه إال ّ في وقت منهك األطراف .
..

ما  فستقها  لكّن   ، اليانسون  جوار  من  العازفة  جسد  خرج 
يزال عابق َ الروح والرائحة .

.. هل ترونَ  أروعَ  من “ عني تهمس وتومض وتوميء “ ؟ هل ترون 
رّقة ألّذ و أجمل من عني ٍ ناعسة تطرح السالم واملرحبا ؟

..
العازفة تنهي وصلة البوح ، و اليانسون صار رحيقاً و الطاولة 

ليست فارغة .
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و الفتى !

والفتى الذي نذرَ  أوقاته للصبر واحلكمة ، كان تعّثر قبل قليلٍ  
بـــِ  “ فتنة الطريق “ ، تلك التي رماها في وجهه عابثٌ  .. والفتى 

أماط األذى وغذ ّ اخلطى إلى البالد ! 
 ، يقّطب جبينه  ولم  فاكهة  تتكّدر منه  لم  البهّي  الفتى   ..
فاملسافة فيها ما يبهج ، وفي آخرها “ أيقونة عنوان و بهجة “ ! 
إلى  رأسه  أمال   ، نحن  هو  أو  مثلنا   ، يشبهنا  الذي  الفتى   ..
شّباك عتيق ، و ألقى “ حتّيته األثيرة “ على طرف خّد لطاعنٍ  في 

احلكمة يحرس النافذة .. و ابتسما ، ثّم لم ينقطع املطر ! 
....

التي حتمل سّلة  البنت  و  الصبر  الطاعن في  واحلارس  الفتى 
الورد والروح و البائع اجلائل الذي يستريح هنا كّلما دهمه تعب ُ 
أو كّلما راقت له الرائحة .. كّلهم يصعدون بالكلمة إلى ألقها 

ويالورد إلى “ نشوة الرائحة “ و بالوقت إلى “ جتّلياته “ .
... الفتى الذي كان “ رّش “ وردة عطشى باملاء و كان أزاح حجراً 
من درب العاشقني ، وكان قرأ “ سورة الفلق “ لكي يرد ّ بروحها 
األذى عن البالد .. ذاك الفتى ما يزال يلّوح بيده ، رغم الوجع ، و يرفع 

املرحبا للشبابيك اجلميلة واملصاطب و ملنازل احللم والذاكرة .
...

الفتى لم يغادر روح الناس و أحوالهم و شبابيكهم .

قميص وسروال وحقيبة !

أعدّ   “ حقيبةَ  سفرٍ  “ صغيرة  و أدسّ  فيها قميصني وسروالني 
أو بنطالني  ، مبا يكفي لــ ِ “ ستر اجلسد و سوءاته “ و مبا ينفع 

ـُتاح للمرء أن يخرج إلى الشارع . لكي ي
لكي يحضر  ينفع  ما  فيها  قدمية   ً احلقيبة صورا  في   ّ وأدس 

الولد الشقي ّ و أراه و يراني في اخلالء .
وأدسّ  فيها دفترَ اً  لإلمالء كنت خبأته منذ خمسني سنة ألن 

معّلما ً كتب لي في الدفتر : أحسنت !
وأدس ّ ورقة الصحيفة التي ظهر فيها اسمي أّول مرة ،

منه  تعّلمت  الذي  العربّية  وأسرار  اللغة  فقه  كتاب   ّ وأدس 
الكثير وال أزال ، 

واحلبر   الرصاص  أقالم  و  سوء  غير  من  بيضاء   ً أوراقا   ّ وأدس 
أو أكتب  و أمحو   و أكتب  و أمحو  ، لكي أكتب  و ممحاة  ومبراة 

باحلبر فيظهر احلرف ساطعا ً كما ال أحب ّ !  
وأدسّ  في احلقيبة “ ورد أسود “ و  “ شبابيك “ و “ دوائر القلق “ 

و“حيطان التعب “  لكي أقرأ عند املاء سيرتي .
..

لن أخرج إلى شارع ٍ  يشاركني الضجيج في دفاتري ، سأروح 
إلى خالء و ماء و شجرة قليلة و سماء واضحة .

..
رائحة التراب جوار املاء ، تكفي وتنفع لكي تغدو  “ رائحة بّن 
أوراق الشجر تكفي لكي تنام العصافير و أحلم  “ و   ً ًمشتهى 

معها باحلياة .
..
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ٍ “ صغيرة  فارغة بال سراويل وبال دفاتر  ّ  “ حقيبة َسفر  أعد 
وبال اوراق و بال فقه اللغة وسواه ، فارغة فارغة و أحملها معي أو 
حتملي وهناك أتناول و احمل معي  “ حفنات “ من طني ٍ و تراب و 
أوراق شجرٍ  و أصوات املاء والعصافير والهواء ، و أعود إلى “ شارع 

قلبي “ لكي أغسله !
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