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االجتاه املعاك�س للوطن ..ونت�ساءل ملاذا ؟ والإجابة
يطل علينا البطل يف بداية الق�صة وهو
ت�أتي من �أفواه خمتلف �شرائح املجتمع والتي تلتف
يلتقط �صحيفة ال�شروق  ..مان�شيت عري�ض
يف احل����رارة وال��غ��ب��ار منتظرة امل��رك��ب��ة منتظرة
بلون احمر على ال�صفحة الأوىل �شد انتباهه
الفرج..
وراح ي��ق��ر�أ اخل�بر م��رة تلو امل��رة  ،واخلرب
هناك بائع امل�شروبات ال��ذي يريد �أن يغادر ،
يقول «تهبط يف �صباح الغد مركبة ف�ضائية
لأن رج��ال البلدية يالحقونه  ..وه��م يالحقون
قادمة من كوكب �أبو لون ،املكت�شف حديثا
الفقراء فقط ..ورجل �آخر غادر �أخوه �إىل �أمريكا
 ...وتقبل �إدارة املركبة الراغبني يف الهجرة
ويف ب�ضع �سنني ا�ستطاع ب�أن يك ِّون �أ�سرة وميتلك
،لأ�سباب �إن�سانية �أو �سيا�سية  ،ومن يهاجر ال
يقال بأن األرض مستديرة  ،ألنها دوما تقودنا إلى نقطة االنطالق  ،فمهما جمحت بنا أحالمنا أسفارنا ،
منز ًال و�سيارة  ،ويعرف حقوقه وواجباته  ،وهو هنا
يعود �إىل الأر�ض مرة �أخرى» ..يطوي البطل
رغباتنا ؛ فهناك خيط يعيدنا دوما إلى نقطة البداية  ،فالهجرة مشروعة بحثاً عن الرزق وتحسين المستوى
ال�صحيفة وي�ضعها جانبا ،
كثور ال�ساقية ي��دور وي��دور ال يعرف حا�ضره وال
ويحدث نف�سه
ِّ
المعيشي  ...والهجرة أصبحت اليوم هي التطلع إلى المستقبل ،ذلك المستقبل الذي يعجز القائمون عن
ب�أنها فكرة جميلة «من يذهب ال يعود /يف
م�ستقبله ..و�أي�ضا هناك املحا�سب الذي يعمل يف
شئون الوطن تقديمه للمواطن ،وتكون العودة ذلك التيار الجارف من الحنين إلى الحواري واألماسي
اليوم التايل يخرج البطل من منزله باكرا
�إحدى امل�ؤ�س�سات املالية  ،ويكت�شف لعبة االختال�س
وهو يحمل حقيبته اجللدية .
 ،لكنه يتهم بارتكاب عمل �شائن وتُنهى خدماته ،
وعيون األحباب وأحضان األقرباء  ،ورائحة األرض واألشجار وذلك العبق الذي يحفر أخدوداً في النفس
يف ط��ري��ق��ه �إىل م��وق��ع ه��ب��وط املركبة
وهناك الرجل الب�سيط املطحون يف رحى الأيام ..
 ،ويجعلنا نلتفت نحو الخلف  ،والمثل يقول «كل غريب لوطنه يعود»..لكن متى يفكر اإلنسان المغادرة
الف�ضائية وال��ذي حددته ال�صحيفة ،بني
الكل ينتظر  ،الكل يحلم يف الوظيفة  ،يف الأجر
السُري الذي يربطنا بالوطن منذ الميالد ؟ ..الجواب نجده في قصة «
دون العودة وقطع ذلك الحبل ّ
خ��ط املحيط غ��رب��ا واخلليج �شرقا ،وهو
اخليايل واحلياة الرغيدة  ،لكن املركبة ال ت�أتي ،
عثمان وتقاسيم الزمن « للكاتب الكويتي حمد الحمد  ،وهي إحدى قصص المجموعة التي تحمل نفس
امتداد الوطن العربي ..والبطل يف طريقه
وت�أتي نهاية الق�صة ب�أن حمرر �صحيفة ال�شروق
العنوان..
ي�ستن�شق الهواء ويجتاحه الإح�سا�س ب�أنه
يهم�س يف �أذن البطل ب�أن الق�صة كلها كذبة �إبريل
تعليق  /زهرة رحمة اهلل ^
يف يوم عيد ونرى ب�أن هذا الإح�سا�س غري
 ..وهكذا ي�ضعنا الكاتب �أمام هذه النهاية  ،بعد
العادي ال يخاجلنا كل يوم  ،ولكن حني تولد
�سرد م�شاكل ال حلول لها وكم هائل من الأحالم
فينا فكرة جديدة  ،ويخاجلنا �أم��ل جديد
والأماين والرغبات حبي�سة النفو�س ال جتد �أر�ض ًا
 ،فهل كانت فكرة الرحيل بدون العودة هو
خ�صبة للنمو ،وتبحث عن واحة  ،ولو كانت خارج
قباين «حوارنا اليومي كاخلناجر ..و�أفكارنا �أ�شبة ي�صعقه احل�ضور الكبري للب�شر يعلق �ضاحكا «قد
حدود الأر�ض..
مبعث هذا الإح�سا�س اجلميل يف نف�س البطل ؟ ..وهو بالأظافر»..
يكونوا جميع �أبناء الوطن» ثم يقتحم
يف طريقه هاج�س داخلي يعاتبه على ت��رك الوطن
ميجد ال�صفوف  ،ي�صل �أذنيه حديث طائر «فر�صة ثمينة
والبطل هو الكاتب واملفكر ولكن الإع�لام ِّ
^ قا�صة و�صحفية مينية
والبطل يربر هذا ب�أن الوطن ُهم النا�س والنا�س ت�أكل الراق�صة التي تهز و�سطها �أك�ثر م��ن��ه..يف املوقع ب�أن نذهب وال نعود» ،فالكل هنا يحلم بتذكرة
بع�ضها البع�ض هنا واحل��ال �أ�صبح  ،كما يعرب نزار

يف «عثمان وتقا�سيم الزمن»

البحث عن واحة خارج األرض

ك��ان��ت تتم�شى ع��ل��ى كورني�ش
ال����ب����ح��ي�رة ل��ت��م��ت��ع ن���اظ���ره���ا
ب��اخ�����ض��رار الأ���ش��ج��ار وزقزقة
ال��ع�����ص��اف�ير َف���رِ ح���ة بالربيع،
ولت�ستمتع مبلم�س �شم�س �أيار
على ج�سمها  ،تت�سلل �أ�شعتها من
م�سام الن�سيج القطني لف�ستانها
ال�سمائي والن�سمة الطرية التي
ت ��أت��ي��ه��ا م���ن ال��ب��ح�يرة تدغدغ
�أع�صابها وتطرد بقايا ال�صداع
الذي ا ّ
مل بر�أ�سها للأخبار امل�ؤملة
التي تناقلتها �شا�شات التلفزيون
وواجهات ال�صحف عن العراق
والتي يق�شعر لها البدن .وحني
بلقي�س الربيعي
�شعرت بالتعب  ،جل�ست على
�إحدى امل�صاطب املنت�شرة على
طول ال�ساحل .
والدتها ب�أ�سبوعني».
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ـ « لكن حكايتي خمتلفة  ».ت�صمت وت�شرد
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�
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ت�صدق
 « :ا�ضطررت �إىل �إجراء العملية لألدها لكي
التي كانت ت�شاطرها ال�سكن �أي��ام اجلامعة يراها والدها قبل �أن يختطفه املوت  ،وهي
 .اجتهت �إليها والفرحة مت�ل�أ قلبها لهذا �أجمل هدية قدمتها له قبل وفاته».
اللقاء الذي جمعهما �صدفة ّ .
مدت �أمل يدها وراحت ب�أمل ت�سرد حكايتها قائلة :
عيني
ا�صدق
لت�صافح �سعاد وقالت � « :أنا ال
«تعرفت على خ��ال��د يف �إح���دى مع�سكرات
قالوا
حني
�صدقوا
أراك �أمامي ؟
! �أحقيقة � ِ
اللجوء وت��زوج��ت��ه ب��ع��د ق�صة ح��ب عنيف .
وراحت
«
..
يلتقي
احلي
وم�سري
العامل �صغري
وب��ع��د ع��ام�ين م��ن ال����زواج ب���د�أ خ��ال��د ي�شكو
.
بحرارة
تعانقها
من ال�صداع  ،بعدها اكت�شف الأطباء ب�أنه
؟»
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جاء
الذي
ـ « ما
ِ
كنت حامال يف �شهري
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التا�سع ح�ين �أك� ّ��د الأط��ب��اء ب����أن امل��ر���ض قد
«
!
ال�شتات
دول
و�صل �إىل مراحله الأخرية  ،وب�أن �أيام خالد
�سعاد
عينا
أن
�
أمل
�
الحظت
خاطفة
وبنظرة
�شعرت بالقلق وتذكرت
�أ�صبحت معدودة .
ُ
تخفيان حزن ًا عميق ًا  ،وب�شكل لبق حاولت ب ��أن موعد ال���والدة �سيكون يف نهاية ال�شهر
�سرب غ��ور ه��ذا احل��زن ال��ذي يعلو عينييها  ،وخ�شيت �أن ميوت خالد دون �أن يرى املولود .
فجل�ست جنبها وقالت :
كنت �أق�ضي الليايل قلقة بعيون مفتوحة �أمام
« ّ
فال
،
بحريتها
تلعب
مل ال ترتكي الطفلة
�صورته وا�شعر بغ�صة يف �أعماقي  ...و�أ�صبح
«
عليها
خطر
هاج�سي ه��و كيف �أ���س��ع� ُ�د خ��ال��د يف �أيامه
تقل�صت ع�ضالت وجه �سعاد و�ضاقت عيناها الأخ�يرة  .فطلبت من الأطباء �إج��راء عملية
وبدت كما لو �أنها تغالب حالة غثيان مفاجئ قي�صرية يل قبل موعد والدت��ي ب�أ�سبوعني
ثم �سهمت بب�صرها �إىل البحرية ك�أنها تت�أمل ليت�سنى خلالد ر�ؤية املولود قبل �أن يختطفه
�شيئا وندت عنها ح�سرة � ..صمتت  ،ولكنها مل املوت  .قد يكون قراري خطريا.
قرارك ؟ «
عت خالد على
ت�ستطع �أن حتب�س دموعها �أملا وح�سرة  .غ�صة ـ « وهل اط َل ِ
ِ
تكاد تخنقها وقالت :
قررت خو�ض
اتخذت القرار لوحدي .
ـ « ال ،
ُ
ُ
متر
التي
�واء
�
�ه
�
ال
ن�سمة
ـ��ـ» �أخ��اف عليها من
غمار املجازفة لوحدي لأدخل الفرح �إىل قلب
موعد
وقبل
،
قي�صرية
بعملية
�أمامها  ،ولدتها
زوجي».

ق�صة ق�صرية

ه���دي���ة
الوداع ..
« وعد »

ــ و�أُجريت يل العملية ،فكان
امل���ول���ود ب��ن��ت��ا ج��م��ي��ل��ة فيها
�صفات ك��ث�يرة م��ن والدها
 .ي��ق��ول��ون (ع��ن��دم��ا حتب
الزوجة زوجها يكون طفلها
البكر ي�شبه �أباه ).
ـ « وه��ل ا�ستطاع خالد �أن
يرى الطفلة ؟ «
ـ « �أج��ل  .بعد �أن ا�ستعدت
ق���وت���ي ط��ل��ب��ت م���ن �إح����دى
املمر�ضات �أن حتمل الطفلة
معي �إىل حيث يرقد خالد
كنت
 .و�أنا يف طريقي �إليه ُ
اردد م��ع ن��ف�����س��ي « �سرتى
طفلتك يا خالد � ..سرتاها
وتفرح بها »..
ال�شم�س ب��د�أت باالن�سحاب
�إىل اجلهة الأخ���رى م��ن البحرية  ،و�سعاد
الزال���ت ت�سرت�سل يف ���س��رد حكايتها وكان
االنفعال وا�ضح ًا على وجهها قائلة :
« ع��ن��دم��ا دخ��ل��ن��ا ،ك���ان خ��ال��د ي��رق��د على
ال�سرير وقناع الأوك�سجني على �أنفه  ،وما
�أن ر�أى الطفلة  ،ن�سى الأمل ال��ذي �أرهقه
و�أ�شاع الذبول يف عينيه يف الآون��ة الأخ�يرة .
ملعت عيناه بربيق حاد  ،وطلب من املمر�ضة
�أن ترفع قناع الأوك�سجني  .احت�ضن الطفلة
وق ّبلها والدموع ت�سيل من عينيه وقال « �إنها
جميلة «  ،ثم احت�ضنني وغرقنا نحن االثنان
يف البكاء بينما الطفلة بني يديه� « .أريد �أن
ا�سميها وعد  ، « .قال يل .
وف��ج ��أة مل ي�ستطع خ��ال��د التنف�س  ،فطلب
من املمر�ضة �أن ت�أخذ الطفلة و تعيد قناع
الأوك�سجني  .ناديت على املمر�ضة لت�أخذ
الطفلة  ،ووعدته ب�أين �س�أح�ضرها يف اليوم
التايل لرياها  .فهزّ ر�أ�سه .
تبقى �أم��ل مبحلقة يف وجه �سعاد � ،شعرت
ببع�ض ال�ضيق قبل �أن ت�س�ألها :
ــ « وماذا بعد ؟ «
ــ «يف اليوم الثاين ارت��دي��ت �أحلى مالب�سي
وحملت « وعد « لزيارته  ،لكني وجدته قد
فارق احلياة « .
انهارت �سعاد و�أخ��ذت تبكي وتقول  « :لن
�أن�سى �أبد ًا تلك اللحظة �س�أحر�ص على �أن ال
تن�سى « وعد « �أباها ورغم �أن خالد تويف  ،ولن
يتمكن من امل�شاركة يف رعاية ابنته � ،إال �أن
ذكراه �ستبقى بيننا « .

�أق�صو�صة

الجشع
عبد العزيز عبا�س

�أخد مي�صم�ص بني �أ�سنانه براحة كبرية،ف�س�أله �صديقه م�ستكرث ًا:
�أراك �أنعمت كثري ًا بالعزومة.
�أ�شاح بيده قائ ً
ال:
�إنها عزومة وانتهت�،إمنا ا�ستعد للتالية.
�س�أله بده�شة وبا�ستنكار:
يا �إلهي!! �أمل ت�شبع بعد يا هذا؟!!
�أجابه مبت�سم ًا:
يا �سيدي،نعمة جاءت �إليك دون تعب وال مقابل،فكيف ترف�ضها؟!
عدن 2008/م

^ العزومة  :الوليمة
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مـــــــــالعق
حف�صة املجلي
و�صل والدي مت�أخر ًا من عمله  ..بنف�س النربة املعتادة �سقطت تلك
«ح�ضروا طعام الغذاء» ومن ثم توجه لغرفته
العبارة اليتيمة من فمه ِّ
توجهت �إىل املطبخ لأ�سرع يف جتهيز املائدة � ..أطف� ُأت
ليبدل مالب�سه،
ُ
أعدها قبل �أن
غ�سلت الأطباق �
النار حتت القدور ..
ُ
ُ
أخرجت املالعق ل َّ
اغ�سلها  ..ا�ستوقفني هذه املرة �أم ٌر مل انتبه له م�سبق ًا �إنه عدد مالعقنا
 ..هذه املرة �س�أقدم �ست مالعق � ..ست فقط  ،منذ �ستة �أ�شهر كانت
�سبع ًا ومنذ عامني كانت ثمان � ..أما منذ خم�سة �أعوام فقد كانت ت�سع ًا،
منذ �ستة �أ�شهر تعاقد �شقيقي على وظيفة يف مدينة �أخرى  ..ومنذ ذلك
تزوجت �شقيقتي الكربى
احلني مل �أره �إال مرة واح��دة ،ومنذ عامني
ْ
لترتكني خلفها دون �أم مع بقية �أ�شقائي � ..أما والدتي ،فقد غادرت
باكر ًا منذ حوايل اخلم�س �سنوات  ..تركتنا لن�صارع احلياة مبفردنا ..
طمعت ب�أن تز ّيد عددنا فرتكتنا هي الأخرى مع املولود اجلديد،
يومها
ْ
علمت
فل�ست �أطمع بزيادة عدد مالعقنا  ..فمنذ عرفت نف�سي
�أما �أنا
ُ
ُ
�أنها لن تزيد  ..مل نعرف �أقارب ًا �أو �أه ً
ال ليعي�شوا معنا  ..والدتي مل تكن
حتب �أهل والدي فعاملها والدي باملثل  ..ليرتكونا دون مالعق ت�ؤن�سنا
�إذا ما غادرتنا مالعقهم.

