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دفاتر الطوفان

رواية

مسيحة خريس

إن تطابقت أمساء الشخوص مع آخرين عاشوا يف ع ّمان يف احلقبة
ذاتها ،فهم أنفسهم ،وإن تباينت فإن هؤالء قوم سقطوا من السماء،
ومل تتلقفهم األرض.

أعوذ بربي أن أرى الشام بعده

وع ّمان ما غنّى احلمام وغردا

اخلطيم العكلي

حري��ر كري��ب أمحر!! ه��ذا خل��ط ال أحبه ،بي�ني أنا
حديـث
احلرير ،وما يس��مونه الكريب ،أو الساتان ،ميكنين فهم
احلريــر
هذا اخللط املعيب حني يقع من بش��ر عاديني ،أولئك الذين
تتس��اوى لديهم األش��ياء ،وال يدركون داللة األمساء ،أما
أن يكتب جتار األقمش��ة مثل بدير أو احلمصي أو أبو قورة يف دفرتهم عين
بأني كري��ب ،فهذا ال يغتفر ،على األقل لرجال خ�براء وذواقة أمثاهلم،
إذا وق��ع هؤالء يف ارتباكات التوصي��ف فانهم خيفون خلطهم وافتقارهم إىل
الدقة وراء خطوط رشيقة خطوها حبرفية على الورق بفضل معلمي املدارس
ودفرت اخلط املس��طر ،سيس��مونين احلرير الكريب بإجحاف ،متاماً مثلما
يق��ع اجلغرافي��ون يف خطأ توصيف طري��ق احلرير فريمسون��ه هابطاً عرب
البالد احلارة ،احلرير الذي يفهم حكماء الصني ماهيته ،والذي احندر من
الشمال قاطعاً بالد الثلج وصوالً إىل أيسلندة ،حيث مير طريق احلرير حقاً،
لينتش��ر امسه األيس��لندي بعد ذلك يف الدنيا“ ،سلك” ،هو أنا ،املختلف،
العسري على الفهم ،واملرتبك يف صفاتي ،الناعم الذي ال يسهل اإلمساك بي،
عندما وصف األعراب كل ما يشف باحلرير ،جانبوا الصواب ،احلرير كيان
رقيق ،ولكنه ثابت واضح ال حيتمل اللبس ،ال يشف وال يصف ،هو كينونة
بذاته ،مينح البسه صفاته ،ال يقبل هذا اخللط اجملحف الذي حيدث كلما
خيل ملرء اش��تهى احلرير بأنه عرفه يف سواه ،ال يعرف احلرير إال بنفسه
أو بالعش��ق ،هلذا شهق قلب احملامي عبد الرزاق الشعيـيب وكأمنا شج إىل
نصفني ،مبجرد وقوفه يف دكان أبو قاس��م احلمصى ،هناك حيث ختزن كل
األقمشة باحرتاف حيرتم احلالة ،وال خيلط احلابل بالنابل كما يفعل معظم
مبتدئي عمان الذين قدموا إليها جيربون حظهم ،حاشرين األقمشة واملالبس
اجلاه��زة مع أخرى من البضائع يف خمازنه��م الصغرية ،من الصعب ادراك
مسألة عشق األقمش��ة للروائح ،ولكن النساء سيدربن جمموع التجار الذين
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جيربون ويتعلمون سريعاً ،نساء عمان الشركسيات والشاميات واألرمنيات
والسلطيات والنابلسيات ،سريفعن أطراف األقمشة إىل أنوفهن ،ثم يعدنها
يف حركة نفور واضحة ،وقد اكتش��فن رائحة الزعرت والس��من البلدي ،تلك
أخطاء املبتدئني اليت يتجاوزها التجار سريعاً ،وسرعان ما ينشؤون خمازن
للقماش وحده كمادة جيري ختزينها بتقدير عال.
ذل��ك النهار دلف احملامي عبد الرزاق الش��عييب إىل خمزن أبو قاس��م
احلمصي الش��هري عند االلتفاف يف شارع امللك طالل ،قلب األقمشة امللفوفة
على بكرات من عظم ،ش��هق فؤاده ولكنه تظاه��ر بالثبات،مل ينظر حنوي
مباشرة إال عندما وصلين ،فك بهدوء مصطنع الدبوس الذي يثبت ما يقارب
مائ��ة مرت مين إىل البكرة ،رفع الدبـوس بإبهامـه والش��اهـد والوس��طـى،
فانفرطــت يف سيـالن سريـع ،تلقاني بكامل ذراعه فلم أالمس األرض ،ماج
طريف يف اهلواء ،وراح الشعيـيب يبتلع بهائي بعينيه وهو يكذب هذا النور
املنبع��ث من امحرار النار اليت ه��ي لوني ،ال يصاب الرجال عادة باجلنون
لدى مش��اهدتي ،حيدث هذا للنس��اء ،عامالت النس��يج يف معامل احلرير
ينـته�ين إىل العصفورية غالباً ،أما الرجال فيش��تعل منهم اخليال ،كنت
اس�ترخي واتـثنى فوق ذارعه وعلى خياله ،احلرير مبا هو قماش ال يعين
للرجل ش��يئاً إذا مل يعبئه حبرير من حلم طري ،هكذا كنت أس��تلقي على
ذراعه ،وخياله حيشر هيكلها اللدن األبيض يف ثنياتي ،قال للحمصي:
 قص لي عشر متار.تعجب احلمصي:
 عشرة!!تلجلج صوته اخلافت:
 ُخربك..يزيد وال ينقص..قال احلمصي:
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 أه.اخنفض الصوت أكثر:
 كل مخسة يف رزمة حلال.ردد احلمصي:
 أه.صرت قطعت�ين لفتا يف رزمتني من الورق املقوى املتني ،دخل بي البيت
متسلالً ،رفع فراش السرير الصويف ،ودس قطعة هناك ،بينما دفع بالثانية
لي��د احلجة فضي��ة ،يدها خش��نة ،ولكنه��ا مررتها بإعجاب تتحس��س
نعوميت ،قالت:
 ش��و هذا؟؟ ميه يا رزاق ..حرير أمحر!! بعد الكرب والشيب ،دالل ُهمش عيب ،يال ..باس��اويه خمدات للصالون ،ميه هاذ مش إلّي ،اهلل جيازي
باليش ْك.
لكن احلجة البدينة الس��مراء ،غافلت ولدها واختلت بي يف حجرتها،
أبع��دت غليونها الطويل عن املس��احة اليت مدت فيها قماش��ي ،ثم بعجل
الس��ارقة قصت�ني إىل قطعتني ،ميكنها أن ترتدي ثوب��اً أمحر حتت ثوبها
الكب�ير ،لو أنها حظيت باألمح��ر الفتان قبل وفاة زوجها ملا مات ،بدا هلا
االحتمال مضحكاً ،فضحكت مس��تغفرة ربها ،كان سيموت على أية حال،
فمنذ تزوجته وهو ش��يخ طاعن بالس��ن ،ولكنه منحها ولداً وال كل األوالد،
زينة الشباب ،بكت عندما فارقها وحيدها عبد الرزاق إىل دمشق ،وزغردت
عندم��ا عاد حمامياً ،ميك��ن جململ األفراح أن تتجمع وه��ي تنظر يف مرآة
احلرير األمحر ،فرتى ما يستحيل اإلقرار بأنه هناك حقاً ،أمر يف خميلتها
من��ذ كان��ت تتقافز بني مزارع الس��لط وروابي عمان ،أمر ق��اد امرأة أرملة
موش��ومة الذقن واخلدين لصنع رداء للنوم ،كشكشته بالدانتيل ،وأخفته يف
قع��ر صندوقها املطعم بالصدف ،ال جت��رؤ احلجة على الوقوع يف هواي أمام
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عيين ولدها الش��اب ال��ذي نام فوق القطعة الثانية منـتظراً بش��غف ،ضغط
جبس��ده القوي ،وتقلب وشخر ،ورحت أمنعس يف املساحة امللغاة متاماً بني
الفراش وحديد السرير الناتئ ،لن أساحمه ،ما هكذا يعامل احلرير.
عندما فردتين أنامل أمسهان ،ارتعشت ،أدركت العنف الذي تعرضت
له ،ومل تغفر له أن خبأني حتت فراشه ،ونام فوقي ،قالت له:
 يا فالح ،احلرير ما بنام عليه ،بنام علينا.ال أعرف إذا فهم ،ما زلت أتوجع ،وأمسهان وحدها حبس��ها الشفاف
مثل دمعة فهمتين ومسعت صرخة النس��يج احلي يفّ ،أدركت أن بنت القز
أهينت وأقس��مت على تعويضي ،مس��دتين جيداً حتى اختفت آثار طعنات
حديد الس��رير ،ثم أعدتين ألص�ير رداءً للنوم ،هذا التعبري جمرد تعبري،
ألن النس��اء الذكيات مثلها يعرفن أن احلري��ر مل خيلق للنوم ،ولكن لصنع
عامل من الوهم حول النوم ،فما بالك لو كان أمحر!! لون األنوثة املذهل.
عندم��ا جيتمع صنيع يراعة القز األنثى ،وصنيع أنثى حش��رة القرمز
اجمللوبة من املوصل ،متنح القرمزة اجملففة للحرير لون امللوك األرجواني،
ميك��ن لل��دودة العبقرية أن تص�ير دواءً لرمد العيون ،ووح��ده هذا البهاء
القرمزي ميتلك الطاقة لعالج الشرية اليت تصيب اجلسد ،ولكن دهشة اللون
لن تكتمل إال بامتزاجه بأنوثة احلرير ،واألنوثة تس��تلزم ش��رش احلالوة
لتختلط النبتة امللهمة مبس��حوق الدودة الفذ ،هكذا ميكن احلصول على ألال
األمحر ،لون الدم وروح اجلس��د يقيم حواراً ذكياً مع البدن ،يف غمرة اللون
الناري ميكن للجس��د أن يسرتخي ويسرتيح ،بثور الشرية حتبس جنونها
إذا ما تقدم جنون األمحر ،املرأة تطلق جنون الرجل إذا ما ش��اهد األمحر،
وجمم��ل الرجال التبس عليهم األمر ،ظنوا لفرط ما تتش��ظى رغباتهم لدى
رؤي��ة األمحر أن الثريان أيضاً ملموس��ة باللون ،الث�يران ال ترى ،توترها
حرك��ة املصارع دون أن ت��درك بأن لون رايته محراء ،الل��ون يوتر املصارع
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نفس��ه ،وعلى الرجال أن يرتقوا يف تصوراتهم عن ذواتهم ،ليس��وا ثرياناً،
واألمحر ال يليق إال بالعش��ق ،وال ينس��جم إال م��ع األنوثة ،عندما تغطس
خيط��ان احلرير فيه تتعمد ملكة القز بدماء ملك��ة القرمز ،احلرير أنثى،
واألمحر أنثى ،وأمسهان أنثى.
تأملتين نه��اراً كامالً ،مل يزعجها اللون الصارخ ،امللعونة ،تعرف أنه
لون ال يليق إال بهكذا قماش ،فجأة اس��تعادت املمرضة اللعوب تاريخ طفلة
بريئة كانتها يف دير الراهبات يف بيت حلم قبل أن تهبط عمان هاربة ،يوم
كان��ت الراهبة األم ت��درب أصابعها على إجناز املط��رزات ،رفعت الغطاء
عن ماكينة الس��ينجر ،واس��تعادت مهارة كادت تنساها يف غمرة انشغاهلا
مبهارات مهنتها ،قالت وهي تضع شفرتي املقص حول وسطي:
لن أرتديه إال له.
تتحرك عالقتهما يف نطاق شائك من الشد واجلذب ،من اإلقبال واإلدبار،
وتراهن هي على غرام ال حيسب للتقاليد ،ويداري أماالً قابلة للموت يوماً بعد
يوم ،مل حتمل أمسهان حقداً على فضية اليت تراها تركب عربة الشركس��ي
جارة وراءه��ا ثوبها الفخم الثقيل ،حمتلة بهيكله��ا الرجراج كامل مقعد
َّ
العرب��ة اخللفي ،رافعة رأس��ها الكهل املعمم بثقل احلطة الس��لطية ،كلما
حملتها راح��ت ضربات الدربكة توقع يف أمساعه��ا وكأنها تغين( ..كلهم
عماي��م خضر يا ما أحلى قعدتهم ،وامتى يصري العصر وأصري كنـتهم) ..لو
أرادها الس��يد احملامي ،وأفصح عن بغيته ،هل كانت أمه الرحيمة قادرة
عل��ى الوقوف يف وجه إرادته!! أحيان��اً ومثل نغزة دبوس خيطر يف ذهنها
أن��ه ال يعتقد أن حبيبت��ه تليق به زوجة ،تصرف عنها هذا الوهم املوجع،
وحتل��م باالرتباط ب��ه ،بأطفال يركضون يف صحن بيت��ه ،ومبناكفات عابرة
مع محاتها املهولة ،حتلم دون أن جترؤ على الكش��ف عن حلمها ،أو طلب
تفسريه أو حتققه.
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تبكي يف وحدتها عندما يغيب عنها مطوالً ،وتفس��ح اجملال للهواجس
تنتابها ،لعله اكتفى بكونها عشيقة جسورة ،قادرة على التهور ،متحررة
من املخاوف جت��اه أهل بعيدين لن يظهروا فج��أة ،وليس هناك من رقيب
حيتج وحياكم ،يف كل مرة يصعد جبس��ده الفارع درجات العلية اخلشبية،
وتسمع صرير اخلش��ب املرختي عند مسامري احلديد ،وايقاع خطواته اليت
افتق��دت احل��رص ،تعرف أنها مته��ورة عنيدة ،وأنه أيض��اً لفرط التعود
واآلمان تناس��ى أمر احلذر ،لعله هلذا بات يفتقد لذة التحدي ،لعل متتعه
جبس��دها يربر امتناعه عن الس��عي لالرتباط بها حس��ب عرف اجملتمع،
فمن يس��عى إلمرأة نال وطره منها ،أو كاد!! لعل اختالف الديانة مشجب
مناسب للتوقف عند حد ،أو هي مهنتها!!
املهن��ة اليت ختتل��ط يف أذهان العام��ة مبا ميكن تس��ميته باخلادمة،
خترجه��ا مهنتها لي�لاً أو نه��اراً من البي��ت مرتدية املري��ول األبيض،
حاملة حقيبة حمملة باإلبر احلادة ،وأدوات احلقن الش��رجية ،وأمبوالت
التطعيم ،ولفائف القطن والش��اش وزجاجات االسبريتو وامليكركروم املطهر
والي��ود ،تعرف ماذا يتوهم اخللق حول ش��ابة وحيدة تس��كن العلية فوق
منزل الدكت��ورة اإلجنليزية برنل ،تلك اليت يغف��ر هلا،كونها إجنليزية
فق��ط ،جوالتها املس��ائية ورفقة الرجال ،واملبي��ت يف بيت ال ذكر وال كلب
حيميه ،تعرف أمسهان أن س��اكنة الدور األول الس��يدة ش��حرخان ستتبع
زوجها العجوز تاميب فجر كل يوم رغم ثقل بدنها ،حتى تتأكد من اجتيازه
الدرجات إىل الطريق ،وتسمع صرير عجالت عربته اليت يربطها يف املخزن
أس��فل العمارة ،وقد انطلقت حمتكة باحلصى واحلجارة ،سرتفع ناظريها
إىل األعلى ،وهي عائدة إىل منزهلا ،فإذا ما تأكدت أن الدكتورة اإلجنليزية
غائب��ة ،كذلك املمرض��ة النصراني��ة ،وأن ليس هناك يف األعال��ي إال نبتة
اجملنونة املتس��لقة تلقي بلونها البنفسجي فوق احليطان وقد بللها الندى،

10

فإنها تدخل بيتها آمنة.
ش��رحت الراهبة ماري روز ألمسهان خماطر س��كناها وحيدة يف مدينة
تكتظ بالغرباء ،ويكثر فيها القيل والقال ،عرضت عليها النوم يف املستشفى،
ولكنها خافت أن يكون األمر جمرد حماولة ملساء ،ومناورة جديدة إلعادتها
عل��ى درب الرهبانية ،متلصت بهدوء ودون مناكف��ة ،واكتفت الراهبة أن
دعت لروحها بالس�لام أمام جسد املس��يح املرفوع على الصليب يف الدير ،مل
تك��ن أمسهان ناكرة لعطف الراهبة الكربى ،وال لعناية الطبيب اإليطالي،
ولكنها عندما تعرتف ،تفضل الذهاب بعيداً ،إىل األب جريس الس��احوري
يف املصدار ،حيث جتلس يف صالة منزله ،وتش��عر بالسالم الذي يوفره اجلو
العائلي ،تبكي أحياناً دون أن تفصح ،ويكتفي الس��احوري بدموعها ،يقول
هل��ا أن الدموع تغس��ل الذنوب ،هل��ذا تذرفها غزي��رة يف وحدتها ،أما يف
الكنيس��ة فإنها ختشى االقرتاب من املذبح ،إذ خييل إليها أن اهلل عازم على
حماكمتها هناك.
األمحر احلريري يس��تخرج من أعماقه��ا كل هذه األفكار مطلقاً العنان
للدمع يف عينيها الواسعتني ،وماحناً إياها القدرة على ما قد يفسره اآلخرون
يف حلظات متباينة على أنه الش��ر ،دموعها تس��اعدها على تسخري روحها
لألف��راح القادمة ،وش��حذ خميلتها بأحالم تبدو مس��تحيلة ،ملا رأت بهاء
األمحر يف س��حر احلرير ماجت كأنثى ذكية ،وراحت تعمل إبرة السينجر
يف النس��يج وتعيد تش��كيله ،وألنها ال متلك قطعة من الش��يفون فقد اكتفت
بي ،ه��ذه األمسهان فهيمة ،ال جيدر خلطي مبا هو أدنى مين ،كما فعلت
احلجة فضية ،ال جيدر أيضاً اإلكثار من القص والدندشة ،أنا فقط،كما أنا،
كفيل باجلمال.
أخرياً أدخلتين من فوق شعرها الكثيف وعرب رأسها الفتان ،فانهمرت
فوق بدنها ،تأملتين ملياً يف املرآة ،حلم عبد الرزاق الش��عييب الذي تراءى
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ل��ه يف دكان احلمص��ي اكتمل يف زج��اج املرآة ،انتظرت معه��ا ليلة كاملة،
أخرجت�ني م��ن خزانتها أربع م��رات ،وعانقتين ،وغن��ت بصوت مرتفع
مثل جمنونة ،لعلها وقعت يف خلط بس��بب م��ن امسها املوحي املغري الذي
حتمله حسناء بدأت تغزو اسطوانات اجلرامافون وشاشة سينما البرتاء ،لو
جترأت وأخرجتين مرة خامس��ة النتهت إىل العصفورية ،هناك يف خزانة
املالبس لبّدت أنتظر ش��هقته ،دمعته اليت مل يتمكن من ردعها عندما رأى
احللم حقيقة.
ميك��ن ل��رزاق أن يذرف الدمع عندم��ا يتمكن منه اليق�ين أن املمرضة
أمسهان حرام عليه ،هكذا فعل أيضاً عندما غمرت جسدها باحلرير ،تزغلل
أمحري يف عينيه ،مبلء كفيه اكتشف نعوميت وملمسي البارد ،وهو جيذب
خصرها إليه ،وكان عليه التقلب عليها وعل ّي ،ليكتش��ف أني أنا البارد من
الظاهر ،دافئ من الداخل ،التقط بس��رعة حرارة جسدها ،أنا قماش أنثى،
ً
طعام��ا للطيور؟ ووحدي أنا األنثى أصري
أال مت��وت الرياعات الذكر وتصري
احلرير! كافأتين أمسهان بلياليها اخلالدات ،يف األمس��يات اليت تتوحش
فيها تلك الرقيقة ويتصرف العاش��قان بلهفة شرس��ة ،تتجاهلين هي حبثاً
عنه ،هو أيضاً يضيق بي ،يتم إلقائي أرضاً ،وحس��ب عزم ذراعه أو ذراعها
أتط��وح مهفهفاً ،كما لو أن نغماً يتهاوى يف فضاء احلجرة قبل أن أنثال عند
زاوية الس��رير أو باب احلجرة ،يف أمس��يات أخرى تكون أمسهان متجلية
وخبيثة يف آن ،خييل إليها أن جس��دها العاري أمجل من احلرير ،ختلعين
على مهل ،برش��اقة ،بدربة ،وتتمش��ى يف احلجرة بأن��اة وهي تنظر إليه
وكأنها ال تراه ،وعندما يصرخ ملهوفاً منادياً بامسها:
 أمسهان ..أمسهان..متد ذراعاً ماكراً ،وتعلقين على املشجب ،هكذا كأنها ليست على عجلة
من أمرها ،تتمش��ى حنوه عارية ،ووحدي على مش��جبها اخلش�بي أمسع
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صوتيهما ،وألتهب ،لوني يتأوه ،حيش��رج ،ميوء ،وحدي على املش��جب
املنس��ي ،أمارس العش��ق بكل تارخيي ،ابنة القز تص�ير ابنة الريح واملطر
والعشب ،واألمحر يفور ،يتقرمز مثل نار موقدة ،مثل دودة حية مل تسحق
وتنثر أبداً ،العاش��قان يكبح��ان مجاح الرغبات ،يس��يطران على وجدهما
واالندفاع ،حيتاالن على املمارس��ات وصوالً إىل متعة مبتورة ،يرابطان عند
ختوم العذرية ،حيافظان على عفة اللحظة األخرية ،ويوشكان على البكاء،
تنهدم أمسهان العذراء على الس��رير ،ويش��د هو بكفيه رأس��ه اخلالي من
الش��عر ،يتأرجح متأمل��اً يف مكانه ..الصمت وأنفاس��هما يف املكان ،ووحدي
األمحر ،اخلليع ،اخلالع ،املخلوع ،أمضي إىل نشوتي حتى النهاية.
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وصلت الراحة الطرابلسية إىل عمان ألول مرة ذائبة.
حديــث
كان صيفاً عادي��اً ،لكنه آب اللهاب ،وقد ألقى احلاج تقي
احللقوم
الدي��ن أبو عبد الرمحن بي يف املس��احة األمامية من مقدمة
الس��يارة ،فسلطت الشمس حرارتها عل ّي طوال الطريق من
القدس إىل عمان ،وصلت يف س��يارة أجرة فارهة ،وتلقفت حسيبة الصندوق
اخلشيب.
قالت لزوجها:
 الصفط زي النار.ثم وجه��ت كلماتها البنها مباش��رة ،يف حني كانت تقص��د اليتيمتني
اللتني الحظتا ما جلبه عمهما:
 ال ح��د يقرب ُه تا ي�برد ،مش تنفجعوا زي اللي عُمره ما هو ش��ايفخري.
الصفط املفتوح يـبرتد يف هواء البيت العماني ،مغطى بناموسية صغرية،
ومرفوعاً إىل منخل معلق يف سقف احلجرة ،راحة طرابلسية هنا يف عمان.
قب��ل أش��هر طلب احلاج تقي الدي��ن كمية مين ،ولكن صانعي أرس��ل
نوعية ال ترتقي إل ّي ،استخس��ر احلاج دفع ق��روش فائضة عن مثن الراحة
ال�تي عهدها تأتيه من بريوت أو دمش��ق ،فقرر أن ال يعاود الطلبية ،ليس
صانعي حس��ن احلالب الطرابلس��ي بأشطر منه حتى يغش��ه ،ولطاملا اعتقد
أن الراح��ة واحدة يف الش��ام وطرابلس وبريوت ،ولكن��ه عندما تلقى دعوة
احل�لاب عن طريق تاجر ق��ادم من لبنان للحاق به يف القدس يف افتتاح حمل
احللويات اجلديد عند باب اخللي��ل ،قرر الذهاب ،فرص اجملامالت بني
التجار مفيدة بال شك ،س��يزور أرحيا يف طريقه ،ويسهر سهرة طرب ،ثم
يلتقى بي يف القدس ،هكذا وصلت إىل يديه ،صندوق من الراحة الطرابلسية
عالي��ة اجلودة أعده احلالب خصيصاً ليبه��ر أهل القدس الذين تعودوا على
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الكنافة النابلس��ية ،واملش��بك ،والزالبيا ،والذين عارضوا فتح حمله بداية
األم��ر ،وحاول��وا عرقلته إىل أن تدخل أمني احلس��يين ،الن��اس مقامات،
وشهرة احلالب طوت البالد ،ووصلت إىل احلسيين ،أزعم أن اهلدية القيمة
م��ن الراحة اليت س��بقت وصول احل�لاب إىل القدس كان هل��ا أكرب تأثري،
اهلداي��ا تصنع املس��تحيالت عندما متتاز خبصوصيته��ا ،لعل هذا ما جعل
قلب حسيبة يدق بفزع عندما أفرز زوجها صندوقاً باسم األرملة جنمة ،ويف
حماولته تربير األمر ،متتم:
 بينا مصاحل بالسوق.ليس من الس��هل تصور ذلك الس��حر الذي توقعه حبة مربعة لدنة من
الراحة بآكلها ،إال إذا كان لدى املرء مقدرة على ختيل العملية منذ البداية،
وقب��ل أن أعي حميطي كنت أس�ترجع تارخيي ،عندما أكون دقيقاً وس��كراً
ناعم��اً ،يقرفص احلاج حس��ن نفس��ه أمام املرجل وحي��رك املغرفة ،وحده
يستطيع تقدير الوقت الالزم لتعقد الراحة ،ثم وحده ،ال يسمح ألي خملوق
مبش��اركته تلك املسؤولية ،يقدر عدد النقاط اليت سيسقطها من حملول روح
ماء الزهر يف املرجل ،ويتنهد عندما تفوح الرائحة ،سيس��كب الصانع وهله
وأسرار مهنته يف الصواني املتسعة ،ويصرب حتى تربد متاماً ،يف هذه املرحلة
سيستدعي ولده عوني:
 تعال يا بـييُ ،قص م ِنيح.ويق��ص عوني برباعة ،ال يس��تطيع أن يقدم عرضاً تافه��اً بيد رخوة أو
س��كني مثلومة ،فعيين الوالد تتابعان الس��كني حتى تنتهي الصينية كلها
إىل مربعات ،تأتي أم عوني بصواني الدقيق ،وحس��ن احلالب حريص على
خل��ط الس��كر الناعم بالدقيق األبي��ض املنخل ،ال يرتض��ي بصنف تعرتيه
الش��وائب ،إنها مسعة الراحة الطرابلسية ،وسر املهنة اخلاص ملنه تالصق
احلبات ،سيقول لعوني يف بعض اجللسات اليت يسمح له بالتبسط أمامه ،أن
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الراحة اش��تقت امسها من راحة اليد اليت تعمل كامليزان ،ومن راحة البال
اليت تفس��ح مس��احة للهناء يف النفس ،عندما تضع قطعة امللنب بني أناملك
وتضغطها ال جيب أن تش��عر مبقاومتها ،ولكن ال تس��مح هلا بأن تنهرس
أبداً ،إذا حدث هذا أو ذاك ،اسكب كل طبختك ،وأعد عقدها جمدداً ،إنها
مسعة الراحة الطرابلس��ية ،تلك اليت جيب أن متضغها براحة ،وأن تذوب
بفمك دون أن ختتفي كاهلالم ،وال تلتصق بني أسنانك ،جيب أن يفوح عطر
رائحته��ا وروحها يف ناخريك مبجرد أن تنقطع بني أضراس��ك ،هذه أيضاً
أس��رار ماء الزهر املوزون ،احملس��وب ،املقطر حبيث يظل أبيض نقياً ،إذا
اصفر عنق الزجاجة ،أدلقها وختلص من حمتوياتها ،وأعد التقطري ،جيب
أن متر خبسارات كثرية قبل أن تدعي أنك جتيد صنع الراحة الطرابلسية،
يتعلم عوني بس��رعة وصمت ،بالطبع يكتظ املتجر حبلويات أخرى ،كعك،
ومعمول ،ومدلوقة ،وحالوة الس��ميد بالقش��طة والعس��ل ،وقوالب الفستق
واللوز املغطس��ة مبعقود الس��كر ،ولكن الراحة هي امللكة ،هي اليت يتنهد
حس��ن احلالب وهو يصنعها ،وعندما تتجمع العائلة حول صواني الدقيق،
يغط��ون احلبات الوردية الفاحتة أو البيضاء ،يف الدقيق ،ويعيدون صفها يف
علبها اخلشبية ،ميد أمحد يديه مساعداً ،ويضحك جده:
 ال تعفر الطحني يا جدو ،ال توسخ ايديك وثيابك.أمحد الذي هو قطعة مصغرة عن جد مربوع القامة خفيف الوزن ،رزين
احلرك��ة ،يغطس حبة الراحة بالطحني ،ويقلبها كما تفعل جدته ،ويقول
اجلد:
ورخصت
نزعت منظر الصفط،
ْ
 يا جدو اإليد ميزان ،إذا كثرت الطحني ْاهليئة ،إذا قللته لزقت حبات الراحة ببعضها.
 قديش حط يا جدو؟؟ -ما فيين قول ،إيدك ميزان ،ذوقك ميزان.
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هك��ذا كان آل احلالب مينحونين حمبتهم ،وعندما ربط حس��ن العلب
اخلشبية بالشرائط اس��تعداداً لنقلها إىل القدس مفصحاً عن سعادته بالنصر
الذي جاء م��ن اقتحامه املدينة العتيقة غطى اجلان��ب الذي رص فيه علب
الراحة بفوال قطين ناعم ،قال:
 الشمس ما بتسوا للراحة.تلك الش��مس اليت أذاق�ني إياها أبو عبد الرمح��ن العماني ،رمبا ألنه
حصل علي على س��بيل اهلدية ،يف حفل افتت��اح احملل ،تذوقين بداية من
الصحون املفتوحة على سبيل االستضافة ،وتلمظ ،قائالً:
 هذى غري اللي وديتهَا إل ّي أول مرة لعمان.أجابه احلالب:
 وحياتك كله واحد ،وما بغلى عليك غالي. أل ..هاي غري ،هه ،هاي بتستاهل تكون أغلى. وحياتك الغالي للغالي ،أنت بس سجل شو بدك ،وبوصلك لعمان بعدرجعيت لطرابلس.
تناول تقي الدين» أبو عبد الرمحن»صندوق اهلدية ووزنه بكفيه ،خربة
تاجر ،للحق ،ابتاع صندوقاً إضافياً من حر ماله ،كان معجباً بصانعي ،قال
يف أعماقه..
ما أش��طره حسن احلالب ،بس��اوي أحسن حلقوم يف الش��ام كلها ،إذا
رزقين اهلل بولد أفلح من اهلبيله عبد الرمحن سأمسيه حسن ،بس من وين؟؟
خاف اهلل املرة عقمت ،ميكن لو!! نسوان اتنني!! أعوذ باهلل من غضب اهلل،
اللهم اخزيك يا شيطان.
أنزل��ت الزوجة البخيل��ة الصفط املعلق يف فضاء احلج��رة ،قدمت حبة
البنها ،وحبة لليتيمة هيام ،وأخرى لش��قيقتها اعتدال ،حبرص وعدالة،
حس��بت حس��اب زوجها والزائرات احملتمالت ،مل جتادل يف شأن اهلدية
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املقرتحة ،وال س��ألت عن فحوى تلك املصاحل املش�تركة يف السوق بني احلج
وجنمة ،ولكنه��ا ظلت تردد بعصبية وغضب حبي��س إن كمية ما حيتويه
الصف��ط الواحد ال يكاد يس��د احلاجة ،خبأت ما تبق��ى منه ،وقالت حبدة
ناظرة صوب باب املطبخ حيث جتلس الشقيقتان ،وحيث رمت هيام حببتها
بني قشور البصل وخملفات السلطة اليت قطعت للتو ،يف حني راحت اعتدال
تذوب حبتها على مهل فوق لسانها
جلجل صوت حسيبة:
 ال حدا ميد ايده ،بكسرها.رمت هيام بصحن األملنيوم املدهون حبدة إىل األرض ،ومل مينع دورانه،
وصوت ارتطامه بالبالط عبد الرمحن من التقاط احلبة امللقاة يف كيس القمامة
زاعقاً:
 برتمي احللقوم!!! س��بحان اهلل ..كانه بصح لوحده زيك ُتوكل هيكنعمه.
متد هيام لسانها تهينه وتتحداه هامسة:
 ما ظل يف اخلم غري ممعوط الذنب..بينما عبد الرمحن يشد ضفرية شعرها ،وأمه تشتمها ،وتهيل اللكمات
على كتفها احملنية بفعل الشد ،وبينما هي تصرخ:
 اقطعوا راسي ..ميله عليكم وعلى حلقومكم.أما اعتدال فقد نظرت باستهانة هامسة:
 بتزهقوا ..مثل الشحمة والنار.انصرف��ت اعتدال إىل خياالتها ،وقد غمرها إحس��اس عميق أن مزاجها
يعت��دل رغم ما حييط بها من عنف ،أدركت وهي تلوك احلبة احللوة اليت
ال تلزق وال تذوب ،أن تلك احللوى الفريدة مس��ؤولة بقدر ما عما تش��عره،
متعة غامضة تنتشر يف فيها ،وتصعد إىل رأسها.
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حبس��تنا السيدة جنمة يف خزانتنا اخلاصة ،ليس هذا
حديـــــــث
باألم��ر املزع��ج ،فنجمتنا املصون ام��رأة غري عادية،
األحذيـــة
فقدميها نظيفتني دائماً ،تغسلهما بصابون اللوكس يف
الوقت الذي تس��تكثر باقي النساء هذا الصابون النادر
على وجوهن ،أما جنمة ،فتخصص الصابون النابلسي للوجه ألن زيته حيافظ
على البشرة ناعمة ،وتغسل القدمني بصابون لوكس ،ألن عطره سيقضي على
الرهق الذي يصيب أس��فل القدم فيجعله��ا طبقة من اجللد امليت ،ويقود إىل
تعف��ن قد نعاني منه حن��ن ،هذا ال حيدث لنا ،أحذية الس��يدة ( أم غالب
جنمة ) ،إنه��ا تدللنا ،تغطينا بالبفت القطين ،حتى ال تتس��رب األغربة
إلين��ا ،ولكنها أيض��اً مغرمة بالتجديد ،هناك عش��رات األحذية مرصوصة
ب��ذوق عال ،تضع الكنادر املخصصة للزي��ارات جانب بعضها ،ثم الصنادل
الصيفي��ة املفتوحة ،وبقدر ما حتب الكنادر املغلق��ة ذات الكعوب الرفيعة
احل��ادة فإنها تقدر الصنادل اجملدولة ،ال�تي تظهر أناقة أظافرها وبياض
قدميه��ا ،تأتي بعد ذلك احلفاي��ات ،وهناك عدد غري متوقع من القباقيب،
وقبقاب الس��يدة جنمة خمتلف ،إنه من س��اروجة ،خش��ب نقي خال من
العقد ،صنفر بصورة دقيقة ،فلمع بفعل احتكاك اللباد باخلش��ب ،وس�ّي�رّ
بع��د ذلك جبلد فاخر نظيف خال من الروائح ،أما ملاذا تفاخر هكذا مبجرد
قبق��اب ،فتل��ك حكاية رمبا ال تصدقونها ،ألن راويه��ا قبقاب ،أو جمموع
أصدقائه من األحذية املدللة.
بع��د وقوع اهلزة اقتاد أبو محزة ابنته الوحيدة جنمة من كتّاب خريية
فاخ��ر ،الواقع مقابل الربيد ،قدم ظه��راً إىل الكتّاب ،ووقف خجالً بالباب
هامساً باسم ابنته ،فخرجت البنت جبدائلها املرتاقصة فوق صدر ممسوح،
هتفت:
 -بابا!!
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قال:
 غطي راسك واحلقيين.حلقت جنمة بوالدها ،ومل تعد إىل الكتاب ،قال هلا:
 كتبنا كتابك على أسعد التاجر يف معان.صاحـت البنت ،ولكن صفعة أس��كتـتها ،ال تذكر جنمة من رحلتها إىل
معان عرب درب صحراوي إال صندوق األحذيـة الذي ظـلت تتأكد من صـالح
أمره فوق البغـلة اليت حلقـت بقافلتهـا ،كأنه احللـم البعيد ،كأنها مل تأت
بش��يء معهـا من املدينة إال األحذي��ة ،وألن الرجل الذي اقرتنت به فرض
عليها ارتداء الثوب الدوبيت األس��ود خالياً من الزخارف والنقوش ،فإن ما
تبق��ى هلا من رائحة عمان كان جمموع أحذيتها ،هكذا تعلمت العروس أن
تدل��ل ما ترتديه قدماها ،وعندما ضربها زوجها ألول مره حبزامه اجللدي
قر
العري��ض ،اختب��أت يف خزانتها مع األحذية ،وبكت حبرق��ة ،يومها َّ
قرارها على االنفصال ،قال أبوها:
 ما بتفرحي بالطالق وراس��ي تش��م اهلوا ،انيت م��ع هالزمله تا ميوتوإال متوتي.
صرخت:
 جيعله ميوت ،واهلل ما بفرح مين حبداد.ولكنها عادت إىل بيتها عندما أيقنت أنها حبلى يف البطن الثاني ،انتظرت
املول��ود ،مل تكمل بكرها ملي��اء العام عندما جاء غال��ب ،غلبها الصيب ،ال
يكسر رأس املرأة إال الولد ،وغالب ثبَّت أمه بالوتد إىل بيت التاجر يف معان،
فكربت فيه ،مل يعد صدرها ممس��وحاً ،وص��ار كالمها أحلى ،كانت تزداد
جربوتاً ويزداد زوجها ضعفاً ،إىل أن لعبت برأس الرجل الذي تنـتظر موته
لينتقل إىل عمان ،وطاوعها ،اش�ترى بيتاً يف جبل عمان ،وعمارة يف ش��ارع
الرضا ،ودكاكني يف شارع السعادة ،وأذعن لرغباتها ،وأعراف أهالي عمان،
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فسمح هلا بارتداء الرتواك املدني كارهاً.
أثـثت جنمة صالونها مبقاعد من خش��ب ال��ورد املصدّفة ،وصارت تقيم
صالونات االس��تقبال النس��ائية اس��بوعياً ،فتدعو ش��حرخان لتعزف على
االكورديون ،وفايزة لتمتعهن بعزف على العود ،صار لديها مكان ومناسبة
لع��رض مقتناياتها م��ن الزجاج الصيين الذي جلبته من دمش��ق ،كما صار
بإمكانها اس��تعراض جمموعاتها من األحذي��ة الفريدة ،جتلس رجالً على
رج��ل تاركة حذاءها نهباً للعيون ،وس��عت جنمة من خزانة األحذية ،ثم
حدث ما اعتقدت أنها نسيته ،مات التاجر أسعد ،وتذكرت قسمها ،ارتدت
س�ترة صوفية زرقاء ،قالت إنها كحلية ،ولكن النساء اللواتي ضمهن بيت
العزاء تهامسن كلما حتركت من مقعدها:
 قال كحلية!! ش��و الناس عندها عم��ى ألوان!! اجلرزايه زرقا مثلحبة الفريوز.
تعجنب من أس��اورها الذهبية تلوح يف مرفقها حتت كم الرداء الطويل،
وبانتهاء ليالي العزاء اليت عرفت طعم الكنافة ،جاء والدها ش��به غاضب،
كأمن��ا وصل إىل مس��امعه حديث احلداد بالل��ون األزرق البهي ،رفع صوته
مؤنباً ،أمرها بالعودة إىل بيته كما جيدر به كأب صاحب سلطة ونفوذ ،وألن
جنمة اليت برز نهداها مل تعد تلك الطفلة اليت سارت وراءه جبدائلها مرة،
وألنها مل تكن على اس��تعداد للمس��اومة حول حريتها ومقامها يف بيت هي
سيدته ،فإنها وضعت فنجان قهوة الضيف برفق بارد مدروس على الطاولة
النحاسية املزركشة ،وقالت باقتدار:
 وطي صوت ْك ،األوالد ناميني.أخافت والدها ،فكرر كلماته هامساً ،متأكداً من الرد ،لقد ركبت جنمة
رأسها ،وحلفت أن ال تغادر بيتها ،خرج األب متكدراً يغالب فرحة خبيئة
غامضة ،ه��ذه البنت ال فائ��دة ترجتـي منها ،لن يس��تطيع كبح مجاحها
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يف بيتـه ،فليكن ،لتنفرد مبنزهلا ،وتتحمل مس��ؤولية أوالدها ،وحمالت
زوجهـا التجارية ،ومنازلـه العديـدة اليت كشف عنهـا حصـر اإلرث ،مـن
يريـد أن يتحمـل ثقالً عويصاً مثل ثقل جنمة؟؟
متتم رافعاً عن كاهله مسؤوليتها:
 للقرود ،هيك أحسن ..ال عني تقشع وال قلب يتوجع.اشرتت جنمة مزيداً من األحذية ،وقالت لصديقتها البدوية ظبية اليت
تزوره��ا كلما ج��اءت من معان إنها حتب تغي�ير األحذية كما حتب ظبية
تغيري األزواج ،معيبة عليها ولعها بالرجال.
 قطيعة ،الواحدة ما بتصدق ختلص من همهن ،ش��و حمببك فيهن؟؟جوز ورا جوز!!
تضح��ك ظبي��ة حتى تنكش��ف لثته��ا العريضة ،وس��ن ذهبية تومض
كالبنورة.
 ايش يدريك أنت؟؟ واهلل ملا ابوي قالي إن سلفي بدو اياني ،جنيت ،أنا ما صدقت أخلص،قلت له إذا قرب من هالبيت ألفتح نافوخه بكعب كندرتي ،هو وإال غريه.
ع��ادت جنمة إىل كتّاب الس��ت فخرية تتلق��ى دروس تقوية ملا تعلمته
مس��بقاً ،تداركت م��ا فاتها بس��رعة ،وتعلمت كل األم��ور الالزمة إلدارة
مصاحله��ا ،مل حتف��ظ القرآن عن ظهر قلب ،وال حفظ��ت قصائد عنـرتة إال
ملاماً ،ولكنه��ا أجادت القراءة مبا يكفي ،وتعلم��ت الكتابة وخطت امسها
بالك��ويف والعثماني ،وأش��رفت على بن��اء العلية اإلضافي��ة يف عمارتها يف
ش��ارع الرضا ،وقعت عقود اإلجيار بالتوالي بينها وبني تاميب الشركسي،
ث��م برنل اإلجنليزي��ة ،وأخرياً املمرضة أمسهان ،ثم راحت ترتاد الس��وق
بنفس��ها ،تتفقد الدكاكني قبل أن تؤجرها ،تتفحص األبواب والش��بابيك،
وتهدي املس��تأجر لوكساً على الغاز لقاء تعهده باالمتناع عن إشعال احلطب
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لإلضاءة ،أو استخدام فانوس الزيت الذي يشحرب احليطان املشيدة بعناية،
كانت دكاكني جنمة األمجل واألوس��ع يف الس��وق ،حتى أن احلج تقي الدين
شعر بالغرية ،وراح يقلدها ،الطريش وجد باباً واسعاً للرزق يف ظل احتدام
املنافس��ة بني التجار الذين راجعوا تصوراتهم عن أناقة املكان بدخول امرأة
حساسة مثل جنمة معرتك السوق.
متادت جنمة يف زهوها ،فأرسلت إىل أستاذ مدرسة الصناعة ،بالتحديد
ختم خاص بها ،ال تريده
يعقوب السكر األكثر مهارة ورهافة ،تطلب صنع ٍ
م��دوراً كأختام الرجال يف الس��وق ،صنع هلا الفنان خامت��اً بيضاوياً أنيقاً،
فابتاع��ت له ح�براً أخضر لتمتاز وختتلف ،ووس��ط هال��ة بيضاوية ميكن
س��ر قوة جنمة هذه اجلرأة
قراءة اس��م « جنمة -أم غالب» ،س��يقولون إن َّ
اليت ترت��دي فيها أحذيته��ا ،بالطبع هذا ليس صحيح��اً فنجمة ال تقصر
ترواكها ،وال ترتدي البالطو اجلوخ املبطن باحلرير ،والقصري حتى الكاحل
ك��ي تظهر أحذيتها اجلميل��ة ،ولكن حفاظاً على أط��راف الرتواك ،ورمبا
بصيغة خفية ال تقر بها ،إبرازاً ملساحة ضئيلة من بياض قدميها ،جنمة ال
حتب اجلوارب ،إنها اعتداء على مجال األحذية ،ولون البش��رة اليت أبدع
اهلل تصويرها ،بالطبع يرجعون س��بب قوة ش��كيمتها أيضاً إىل وهن والدها،
وإىل اقتدارها املادي ،وإىل ما تعلمته يف الكتّاب ،كتّاب الست فخرية ،كذلك
سيقولون إ ّن املرأة البدوية اليت تزورها بانتظام وراء هذا اجلموح ،أمل ترتك
بيت زوجها األول طاحماً ،عائبة عليه عجزه عن إرضاء شبقها! وتتهامس
نساء عمان:
 يا عيب الش��وم ،يف واحدة بتحكي عن هالش��غلة بينها وبني جوزهاقدام اخللق والعامل ،يا عيب الشوم.
يدف��ع أبو عبد الرمحن زوجته حس��يبة أمامه كلم��ا كان عليه أن خيرب
جنم��ة عن أمر خيص دكاكينها ،أو عمارته��ا القريبة من دكانه ،مل يعينه
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أحد مراقباً على مصاحلها ،ولكن��ه يقوم باملهمة تطوعاً ،يراقب هلا كيفية
استخدام العقارات ،ويؤكد أهمية شطف درج املنزل ،وعدم استخدام قناديل
الزي��ت يف املخزن ال��ذي حيتفظ به تاميب بعربته وثوريه ،ويرس��ل صبيه
أحياناً جلمع اإلجيارات من مس��تأجري العمارة ،حيث يتجاور الشركسي
تاميب حمتالً الطابق األول وخمزن يف األسفل ،وتعلوه الدكتورة اإلجنليزية
برنل يف حجرتني ،ثم عرب درج خش�بي تق��وم علية املمرضة أمسهان ،كان
على صيب احلج تقي الدين أن يذهب مس��اءً ويتخبط يف الظلمة ،ليعثر على
الس��كان يف منازهلم ،فاجلدة ش��حرخان زوج تاميب لن تفت��ح الباب إذا مل
يكن رجلها يف البيت ،والدكتورة واملمرضة يغنب معظم النهار يف أعماهلن،
تبدي جنمة امتناناً عندما يقدم كبري التجار مساعدته ،وترحب بالزيارات
الشهرية اليت ترحيها من عناء مالحقة التفاصيل ،يقتاد تقي الدين زوجته
حسيبة معه مقدراً أنه ليس من الالئق أن يدخل بيت األرملة وهو حاج بيت
اهلل ،فهو شيخ التجار ،لن يتهتك مثلما يفعل احملامي الذي يتسلل جهاراً
نه��اراً إىل بيت أمسه��ان كأن الناس ُع ّمي ال يرون ،ولكن إذا ما مرت جنمة
يف شارع الرضا مبحاذاة دكانه وهو يلعب الشطرنج مع أحدهم فإنه لن يرفع
نظره متملياً حس��نها مثل اآلخرين ،وس��يكتفي باسرتاق نظرة إىل احلذاء،
ليقدر إذا ما كانت جنمة ملكة األحذية قد ابتاعته من بضاعته ،وعندما متر
يف طريقها إىل أحد استقباالت النساء ،أو إىل السينما ،يعرف اجلالسون على
كراسي القش أمام الدكاكني أن الكيس القطين الذي يتدىل متأرجحاً يف يدها
يف حركة هلو مقصودة ،حيتوي على حذاء أخر ،احلذاء اجلديد ،األمجل،
ال ترتدي��ه جنمة يف طرقات املدينة املرتبة ،وقد ينهون س�لامة الكباجبي
املستأجر يف حمالت جنمة إذا ما شاهدوه ميلئ فيه بالبنزين ويبخه يف غيمة
رشاش��ة ملحقاً الرذاذ بعود ثقاب ،حمدثاً ناراً معلقة يف فضاء دكانه طارداً
الذباب عن اللحوم يف أس��ياخ الش��واء ،حيذرونه مداعبني بأن الست جنمة
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ستدق رأسه بكعب حذائها الرفيع احلاد الثمني ،يغضب تقي الدين للدعابة
رغم أن أحداً مل يقصد االس��اءة للس��ت جنمة ،لكنه لن يسمح هلم بالضحك
عل��ى هواية امل��رأة وولعها باألحذية ،جنمة ف��وق الضحكات ،حتى عندما
مسع تعليق األمري على البنت الصغرية اليت قطعت الش��ارع باجتاه املدرسة
اإلجنليزي��ة للبنات ،فإنه غضب ،وكانت هذه ه��ي املرة األوىل اليت يزور
فيها بيت األرملة دون زوجته ،قدر أن حسيبة الثرثارة لن حتفظ ماء وجه
جنمة املش��رق ،هلذا طرق الباب وحيداً واجفاً ،أربكته إطاللتها العفوية،
وكأنها تفتح الباب لشقيقها دون حتفظ ،قالت:
 تفضل أبو عبد الرمحن.تفضل! ..قال تفضل!! ويا مني ش��ايفك ي��ا أبو عبد الرمحن!!! ال..ال
ميكن.
 يا أخيت يكثر خريك ،مستعجل ،بس إجيت أقولك يوه!! تفضل ،ما بسوا هيك حتكي من الباب. معلش ،مس��تعجل ،جيت أقول ،اليوم األمري قال ملني هالبنت الليالبسه إفرجني ،واهلل أنا عارف انها مليا ،احملروسة بنـتك ،بس ما فتحت
مثي ،قلت أقولك من راسي لراسك تطولي فستانها ،وبالش إفرجني.
 جيتك غالية ،بس األمري ،وإال أبو حنيك ذات نفس��ه!! شو خصهنبلبس بنيت؟؟ هي طفلة ،وأنا بساوي اللي بشوفه ..ما حدن إله عندي.
 مثل ما بدك يا خييت … مثل ما بدك.انتهى احلديث عند الباب وانصرف الرجل يهتز مثل عود القصب ،لعن
يف سره املعتمد الربيطاني قائالً:
 اهلل يلعنك يا أبو حنيك.ثم اتزن وضحك متسائالً:
 -شو دخله أبو حنيك؟؟

25

ابتاع��ت جنمة دمقس��اً غالي��اً من دكان بدي��ر ،بدت القماش��ة الثقيلة
املطبوع��ة مبزيج من األلوان وال�تي تبدو فيها أغصان زنب��ق وأوراق خضر
المعة فاتنة ،محلتها لتخيطها عند زرواك بلتكيان ،كانوا يس��مونها املدام
أو زازا استسهاالً لالسم.
 أما انتوا األرمن عليكن أمساء!!تفحصت زازا القماش بعناية ،بدت وكأنها تفكر ملياً:
 بتعريف س��ت جنمة ،هذا القماش بيلبق ألم�يرة إجنلرتا ،أل ..انيتأحس��ن وأحلى ..ممكن يتفصل عالوجهني ،شويف إذا كان هذا وجهه ،فصلي
الوج��ه املطف��ي ،أكابر أكثر ،بعدي��ن خذي الوجه اللي بلمع ،وكشكش��يه
ش��وية ،هيك ،بتصري عنا وردة ،حطيها باخلصر ،هيك ،من القماش نفسه
بلبق أكثر.
 واهلل إنك فنانة. وممكن تعملي هيك ،من نفس القماش ،الوجه اللميع تلب ّسي الكندرة،بتصري هيك صرعة.
وص��ارت كندرة جنمة صرعة ،عندم��ا محلت القماش واحلذاء إىل احلج
عبد القادر سليم الكندرجي يف شارع الرضا لتنفذ الفكرة اليت جعلتها ال تنام
حتى آذان الفجر ،قال:
 من وين لك هالصرعة يا أم غالب؟؟ هاي املهفوفة زازا.ص��ارت فكرة املهفوفة حقيقة ،عندما ارتدتها يف طهور ابن إمام اجلامع
قطعت النسوة املهاهاة من منـتصفها..
يا مطهر الصبيان يا شليب وباهلل عليك
ال توجع الصيب وندعي عليك
توقفن وقد اسرتعى احلذاء أنظارهن ،حتى صرر امللبس املضمومة بالتل
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األبيض مل تس�ترجع أغنياتهن وأعينهن املعلقة خبطوات جنمة وهي تتفتل
راقصة رقصة الس��ماح ومتغنجة ،ضاعت جهود أم املتطهر يف إعداد احللوى
وصرر امللبس مبقابل صرعة حذاء جنمة ،وإذ مرت يف اليوم التالي من شارع
الس��عادة حاول البعض تفحص قدميها علها ترت��دي احلذاء الصرعة الذي
وصفت��ه الزوجات ،ليلتها حلم احل��ج تقي الدين باألرض مبلطة مثلما رآها
يف القدس والس��لط ،م��ن املؤكد أن رنني الكعب العال��ي على األرض املبلطة
موسيقى ملهمة ،لكن احلذاء الشهري الذي شغل الناس مل يكن هو احلكاية،
احلكاية قبقاب ،نعم قبقاب من ذلك النوع الفاخر الذي ش��هد ميالده سوق
الس��روجية يف دمشق ،وضعته الس��ت جنمة يف الكيس وخرجت إىل احلمام
العموم��ي ،العيون اليت تعقبتها دفعتها للتفك�ير يف التحدث مع أبو نعيم
حش��يش صاحب محام النصر عله جيد حالً يف هؤالء الرجال املنتشرين على
الدرب ،يسحبون أنفاس األرجيلة ويبحلقون يف املارات!!
س��رعان ما صرفت النظر عن فكرتها ،أين سيذهب هؤالء إذا مل جيلسوا
عند أبواب دكاكينهم!! مرت متزنة ومتوازنة ،ثم دلفت مس��رعة ،وس��ط
س��حب البخار كانت صرخات امرأة تأتي من احلجرة الداخلية ،ال بد أنها
تسلم جسدها لدودة العلق متص دمها ،قالت جنمة يف سرها:
 شغلة بتقرف ..اهلل ياخد النسوان شو إهلن قصص معتّه.يف صالة التجهيز والفرفش��ة ،أخرج��ت صابونتها وليفتها اخلاصة من
كي��س احلم��ام ووضعت حذاءها فيه ث��م ارتدت القبق��اب ،تبادلت كلمات
س��ريعة مع النس��وة ،وضحكت للنكات البعيدة ع��ن األدب ،وداعبت زازا
وهي ختلع ما تبقى من مالبسها حمتفظة بشلحة قطنية:
 لو الدن��ي كلها محام ،والناس هيك بزل��ط ربها ،كيف بدها تعيشاخلياطة؟؟
جتاوبت زازا مع النكتة وردت بعربية ضعيفة:
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 بفصل بشاكري ولباسات.هي وزازا الوحيدات اللواتي يبادلن أمسهان املمرضة السالم يف احلمام،
النساء اخلائنات يتناسني سريعاً خدمات الصبية اليت قدمتها مبحبة رافضة
تقاضي األجر ،تناس��ت حس��يبة قدوم الصبية إىل بيتهم كي تش��طب عضل
الفتى الضعي��ف الصحة ،اخلفيف العقل عبد الرمح��ن ماحنة إياه الوقاية
من اجلدري ،وكيف قامت بعش��رات املش��اوير إىل املخترب ترقب االنتهاء
م��ن إعداد املطعوم الوقائي ،وتصرفت فايزة كأنه��ا ال تعرفها رغم أنها من
وضع الضمادات الباردة ليالً على جبني مروان ابن شقيقها عندما راح يهذي
وق��د ضربته املالريا قبل أعوام ،وهي م��ن أحضرت امبوالت الكينا لتحقنه
به��ا يوماً بعد يوم ،تعرف أمسهان أن تس��لل احملام��ي إىل عليتها أمر ال
ميكن إخفاؤه طويالً ،وبتهور عاش��قة ال حتسب لألمر حساباً ،تراهن أنهم
غداً س��يحتاجون إىل إبرتها فيس��تقبلونها يف بيوتهم بكل تقدير واحرتام،
وسيظل الطبيب اإليطالي تيزو يرعاها ،كذلك الراهبة ماري روز ،سيغضان
الطرف عن قلبها املش��بوب وتهورها العلين ،ق��د تهمس الراهبة يف أذنها
بالنصيحة ،وتدفعها للركوع مطوالً حتت قدمي السيدة العذراء تطلب الصفح
والنصيح��ة ،صمت الع��ذراء ونظرتها احلانية إقرار أنها تس�ير يف الدرب
الصحيح ،تش��عر مبباركتها ،بيدها متسح على شعرها ،وتعرف أن الرب
رب قلوب ،هلذا فان نظرات املس��تحمات العاريات االستفزازية ال توقفها
عن الغنج اخلفي وهي تدعك جس��دها بالليفة اخلش��نة حتى يتوهج وردياً
دامياً.
تتبسط جنمة مالكة احلجرة اليت تسكنها معها بود ،يتحدثن كسيدات
أعم��ال خمتلفات عن ربات البيوت ،ويتضاحكن حول غرية الرجال منهن،
اتهمت جنمة التجار مبحاربتها يف اخلفاء مستثنية شيخ التجار املنـزه عن
كل عيب ،وروت أمسهان حكايات مضحكة عن رجال خيافون شكة اإلبرة،
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وعن جهلة يذهبون إىل احلالق خللع أس��نانهم ،وإىل الغجر لرتكيب أسنان
جديدة من الذهب ،بدتا صديقتني ،حتى أن جنمة تبادر إىل ذهنها أن تسأل
عن حقيقة الشائعات اليت تروج لعالقة مشبوهة بني أمسهان واحملامي عبد
الرزاق ،ولكنها أمس��كت مقدرة أن لكل امرئ شأنه يف تلك احلياة ،وإذا ما
أردنا أن يكف الناس عنا كففنا عنهم ،حتدثتا مبرح حول األحذية ،أشارت
أمسهان أن سندريال رمز هام لدور احلذاء يف حياة املرأة وقالت جنمة:
 هذا إذا كانت سندريال بتفكر بالرجال من أساسه ،ولكين صدقيين أناحبب الكنادر أكثر ،الس��باط بيتبدل ،والبابوج برتميه ،أما الرجال لصقة
أبدية ،وال هم للسيف وال للضيف وال لغدرات الزمان ،لزقة وحياتك ،للهم
والعكننه.
ردت أمسهان ضاحكة:
 بعلمي قبعيت هاللزقة من زمان.وتنهدت جنمة:
– بفضل اهلل ،كريم ..كريم ..حنمده ونشكره.
لكث��رة ما تهامس��ت املرأتان وضحكتا ،فان جنمة نس��يت قبقابها عند
املغس��لة ،ومحلت كيس��ها مثقالً بالبش��كري املبلل والثياب الداخلية اليت
اس��تبدلتها بأخرى ،خرجت مس��رعة غافلة عن القبقاب الذي عثرت عليه
الصبي��ة املوكلة بعملي��ة التدليك فرفعت��ه يف خزانة األمان��ات ،يف الفرتة
الصباحية ،وقبل حضور أي من الزبائن مسع الفتى الذي يش��عل احلطب يف
حج��رة النار نداءً من صالة االنتظ��ار ،كان هذا صوت احلاج تقي الدين أبو
عبد الرمحن كبري السوق ،هرع الفيت خارجاً من بيت النار وهو ميسح كفيه
من هباب الفحم ،قال حبماس:
نسيت قبقابك..
 بعرفْ ..عندم��ا فتح الفت��ى خزانة األمانات ،كان القبق��اب العالي الكعب الذي
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خيص أبو عبد الرمحن التاجر يعطف على قبقاب نس��ائي منخفض الكعب
منمنم ،دق قلبه ،سأل وهو متيقن من اجلواب:
 قبقاب مني هاذ؟؟قال الفتى وهو يضع قبقاب التاجر يف كيس ويناوله إياه:
 قبقاب الست جنمة.لن يصدق أحد ما يقول القبقاب ،ولكن هذا ما حدث ،لقد انقلبت مقادير
ام��رأة ورجل ،وارتبطت بصورة خفية بتلك اإلتكاءة اليت مارس��ها قبقابان
يف خزانة األمانات ،ليلتها هرع كبري التجار إىل قاض القضاة إبراهيم هاشم
قائالً:
 نويت أجتوز مرة تانية.وألن الرجال ال يس��ألون عن األسباب يف مثل هذه احلاالت ،فإن الرجل
رافق��ه يف الي��وم التالي على رأس جاهة خاطباً األرملة ،مل يس��أله أحد عن
مربراته ،حتى حس��يبة اليت بكت وصارت عيناه��ا حفرتني داميتني ،مل
تعرتض أو تسأل.
قال املنافسون يف السوق:
 معلوم ،القرش جبيب القرش ،واملصاحل مطاعن الرجال.أقر بعضهم أن جنمة امرأة تس��تحق أن تش��تهى ،ولكن الشيء الذي مل
يس��أله أحد ،ومل يدركه ،وال حتى الس��ت جنمة نفس��ها ،ما الذي دفعها
بع��د عمر من الوحدة وإدعاء الزهد يف الرج��ال للتوقيع خبامتها البيضاوي
األخضر على عقد زواجها الثاني دون تردد.
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حتش��رني الدكاكني مع عش��رات البضائ��ع يف حيز ضيق،
حديــث
يتاجر تق��ي الدين حبب��ال املصيص واحل�لاوة البريوتية
احلبـــــر
والطناجر واألرز والعباءات من ش��تى األصناف واملناطق،
كيف ميكن إفهام معشر التجار أني رمز احلياة اجلديدة،
عندم��ا يعتربون دواة احلرب بضاعة مثل س��واها يف الفواتري وعلى األرفف،
ً
أساس��ا ليمكن الناس من االحتجاج ،ولكن
حيق لي أن أحتج ،فاحلرب وجد
الرجال الذين يس��تمتعون بغمس أقالمهم األنيقة يف س��ائلي ،وكتابة دفرت
الفوات�ير كم��ا يفعل تقي الدي��ن ،جيعلونين ألوب حبيس ال��دواة بانتظار
تقدير من نوع أخر ،ستش�تري مدرس��ة الصنايع دواة باحلرب األمحر ملدير
املدرس��ة ليدون مالحظاته حول جمموعة احلدادي��ن والنجارين والبليطة،
الذين يعدهم الجتياح الش��وارع الرئيس��ية اليت بدأت تتقاطع حول السيل
مكون��ة س��وق عمان ،فمعش��ر التجار العاملني يف الس��وق اس��ترياداً كثيفاً
وتصديراً طفيفاً لن يس��محوا هلؤالء الصبية بالتس��لل إىل الس��وق ببساطة،
التجارة ش��يء،والصناعة شيء ،إذا تش��اطر هؤالء وتسيدوا ،ارتبك هؤالء
وتقهق��روا ،إنها أرزاق ،كما الرياح تهب تارة وتنحبس تارة ،وهات القلم
والدواة ،وأكتب.
إذا أردت أن يك��ون خطك مجيالً مثل خط احملامي عبد الرزاق جيب أن
يكون ورقك مسطراً ،ميكن ابتياع هذا الورق أيضاً من متجر تقي الدين حيث
يضعه قرب قطرمي��ز امللبس ،املتعلمون اجلدد يظنون بزهو رفيع أن املتعلم
ليس من ميتلك القدرة على فك اخلط فحسب ،عليه أن يعشق اخلط ،وعشق
اخلط وله يتبدئ يف أنامل يعقوب الس��كر معلم مدرس��ة الصناعة ،والشاعر
احملامي رفعت الصلي�بي ،ومعلمي املدارس االبتدائية ،كأمنا هناك وصفة
سحرية جعلت التعليم مالزماً إلتقان رسم اخلط.
يواظ��ب أهالي عمان على دفع رواتب املدرس�ين ليضمنوا تدفق املعلمني
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إىل امل��دارس انتظاراً لقانون املعارف الذي س��يحمل اإلمارة ممثلة مبديرية
املعارف املنتظرة مسؤولية التعليم ،وحتى يقر مثل هذا النظام فانهم يدفعون
عن طيب خاطر ،دون أن يتوهموا أن قروش��هم القليلة ختوهلم امتالك املعلم
ملكية خاصة ،يف اليوم املدرس��ي األول ،ورمبا يف كل يوم قادم ،يصطحبون
صغاره��م ويقفون بإج�لال وإذعان قائلني للمعلم ،ول��ي نعمة التعليم ،هذا
قربان��ك ،لك اللحم ولنا العظم ،إليك الولد فاصنع منه رجالً ،هذه العجينة
شكلها كما تريد ،كما أن عليهم أن يرددوا مراراً وتكراراً ،من علمين حرفاً
ص��رت له عب��داً ،إلقناع الصغار باالنصياع إىل مس��طرة املعلم وعصاه ،هكذا
يتعلمون يف املدرس��ة العبدّلية الواقعة بالق��رب من قيادة اجليش واملفوضية
ً
أساس��ا،
اإلجنليزية ،ميس��كون أيديهم الصغرية ويتتبعون اخلط يداً بيد،
تأتي األفكار مائلة ،وتنحرف األنامل ،واحلرب يف األصل س��يال ،ولكن يداً
ماهرة ملعلم مس��ؤول تتمكن من السيطرة على اعوجاج اجلملة ليستقيم اخلط
ويثبت احلرب ،مثلما تستقيم وتثبت خطى الفتيان اخلارجني من املدارس،
هكذا أمسك مدرس اللغة العربية يف ثانوية عمان عبد املنعم الرفاعي خبطوط
وخطوات األوالد املس��تقيمة ،مثلما حضهم على تأليف صحيفة حائط أدبية
فأنه حرص على اس��تقامة خطوطهم ومسار نهجهم ،يف الصفوف األوىل وهم
يدفعون رسم التحاقهم باملدرسة جينيهان فلسطينيان ،يتحرك الطلبة مثل
قطب��ة الزك زاك على ماكينة اخلياطة ،يطبعون بفرح خطى راقصة معوجة
عل��ى الدرب ،ويس�يرون يف الطريق الرتاب��ي تفادياً لرؤي��ة املعلمني الذين
يس��لكون الطريق املرصوف باحلصى والبحص حرصاً على أحذيتهم امللمعة،
الصغ��ار ال يدركون أهمية تلميع احلذاء ،ولكنه��م يرهبون الصورة الواثقة
اجلادة ملعلميهم ،وحيبون االلتفاف يف الطريق الرتابي ،ويعشقون النظر إىل
آثار أحذيتهم املطاطية على األرض ،يقيس��ون اتساع اخلطوات ،ويتناكفون
بإزالة آثار أقرانهم ،فإذا ما تعلموا ضبط اخلط على الورق املس��طر ،وانتقلوا
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إىل ثانوية عمان قرب مقهى املنش��ية عند أول طلعة جبل اللوبيدة ،وارتفع
الرسم املدرسي إىل ثالثة دنانري ،ستبدأ خطواتهم يف االنضباط ،قد يزايلهم
ذلك الفرح واالندفاع ،ولكنهم يقرتبون حثيثاً من خطوات معلميهم.
كل الكلمات يف الدفرت املدرسي ال تشبه ما جتود به قرحية فهمي الزعيم
الذي هبط إىل عمان وحاول االس��تثمار فيها بش��راء فندق طيين أمساه فندق
السعادة ،فإذا ما مين باخلسارة استسلم معلناً أن هواه غلبه ،وذرع الشوارع
بعناية خمتاراً شارع السعادة ليستأجر فيه دكاناً ،ويعلق فوق بابها اخلشيب
يافطة مكتوبة بدهان فاخر (مكتبة وجرائد) ،ملاذا ش��ارع الس��عادة؟؟ رمبا
ألن املطاع��م نادرة هناك ،وفهمي يؤمن ب��أن البطون تضيع العقول ،وما دام
يبيع ش��يئاً خاصاً يتعلق بالعقول ،ويكتب مذكراته باحلرب الذي يبتاعه من
دكان يكت��ظ بالبضائع املخالفة يف طبيعتها ومغزاه��ا لطبيعيت ،فانه واجد
س��عادته يف تلك املكتبة ،جيلس فهمي على كرس��يه متكئ��اً على طاولة يف
قلب دكانه يف ش��ارع الس��عادة ،حيث كل البضائع ،إال بضاعته ،من نصيب
النساء ،العرائس بالتحديد ،وحيث من موقعه سريى قمصان النوم الربلون
ترتاق��ص حلظة إخراجه��ا من الكراتني ،أو تقليبها يف ي��د الصبايا ،أما يف
أرف��ف مكتبته فكانت تتألأل أش��ياء أخرى ،حرب كثري وكثيف ومش��غول
بعناية ،تتوفر جريدة األردن أس��بوعياً ،كما تتوفر جريدة الوفاء ،ومؤخراً
وصل��ت جري��دة اجلزيرة ،يرت��ب الزعي��م اجلرائد اليت يس��ميها العامة
بالقزيتة بصورة ذكية حبيث ينكشف غالف عدد بالكامل وأطراف األعداد
األخرى لتبدو الكمية أكرب ،تنفذ األعداد بسرعة ،أما الصحف اليت سيأتي
بها من اخلارج كاملقتطف والرسالة فانه سيحرص على االحتفاظ بعدد أخري
للمكتب��ة ،هذا ميكن قراءته جماناً وعل��ى الواقف بعد نفاذ األعداد املتاحة
منه ،واحلرب صنعة الفكر كما الصحف ،كان فهمي ميس��ك ملهوفاً بكتاب
وصله للت��و من بريوت ،تأليف دكتور داه��ش( ،ضجعة املوت) أي عنوان
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آسر! قصائد باخلط الفارسي ،وهناك لوحات للرسام اإليطالي مورللي ،وألن
صاحيب ذهب بعيداً يف تأمل تلك األفكار احلزينة كان يقرأ (ليس من يكتب
للّه��و كمن يكتب للحقيقة) ثم يقفز إىل عب��ارة موجعة (أخربها أن التعول
عندما ترى رفاقي ..وهم بدوني س��ائرون) أوشك أن يعول وهو يرى مسعد
اجلح��ش مقبالً عليه ،طبق الكت��اب يف يده وتهيأ غاضب��اً ،ملاذا كلما طلب
احلرب أرس��ل له التجار مبس��عد صاحب البغل! يقفز قلبه ومسعد يتناول
الدواة حبماقة ويرجها فوق الطاولة اخلش��بية بإهمال متفرجاً على السائل
يتم��وج وراء الزجاج ،أنا احلرب ،أهتز بغضب أيض��اً يف قلب الدواة ،ليس
من ش��يء يشعر بالغضب يف جممل تلك البضائع اليت تتعامل مع الناس مثل
احلرب ،أنا أغضب من أعماقي ،مثلما يغضب صاحب املكتبة ومس��عد يقلب
الصحف واجملالت ويقول بغباء:
 ما يف ِصور؟؟عندما جتاسر مسعد وشد غالف كتاب عودة القسوس (القضاء العشائري)
يقلب صفحاته ،شاط صاحبنا الزعيم وصرخ بعصبية مل يبديها من قبل:
 يلعن هالزمان اللي خلط القمح بالزوان … ح ْط من إيدك وافرقنا.مط مس��عد ش��فتيه اس��تخفافاً قبل أن يفرقنا ،وكنت قد هدأت قليالً يف
قلب الدواة.
يرتكين صاح��ب املكتبة إىل ج��وار قطرميزات امللب��س والقضامة اليت
يبعها للمارة ويغري بها طلبة املدارس ،يصطاد عقوهلم بتحلية ألس��نتهم،
عادة ما يتوقف طلبة مدرسة التجهيز ،يبتاعون القضامة املاحلة والسكاكر،
ويس��تأجرون الكتب ،كذلك يفعل أساتذتهم س��يقلب أديب عباسي الشاب
الرش��يق الوسيم ،صحيفة الرس��الة ،ثم يس��تأجر كتاب نديم املالح (املرأة
املسلمة) بتعريفة ملدة عش��رة أيام ،أحب وقفة رفعت الصلييب املهذبة عند
رف الكتب ،أحب خطه عندما يـبتاعين ،ويدبج بي قصائده الس��رية اليت
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يتغنى بها باخلمر أسوة برفيقه شاعر اخلمريات واحلب وكشف املستور من
حكايات الدور والقصور ،مصطفى وهيب التل الذي يسمي نفسه ،عرار ،أما
الصلي�بي فان له قصائد معلنة يتغنى بها بالفضيلة يف مقهى محدان ،حيث
محلين هذا املساء إىل املقهى موقع اجتماعه املفضل بنفر من املتعلمني ،صعد
الشابان عباسي والصلييب الدرجات املؤدية إىل الشرفة واليت تعالت إىل ذات
ارتفاع مئذنة املسجد ،هناك علقوا أنوار اللوكسات ،ولعبوا الشطرنج وقالوا
كالماً رائقاً هادئاً يف ظاهره ،نارياً يف أعماقه ،سيحولونه يوماً بواسطيت إىل
فكر يقرأ ،قال عباسي:
 ي��ا اخوان حنتاج مقر جنتمع فيه ..حنك��ي ..نفكر ..ونتأمل ،مقرنفتح فيه ندوة أدبية.
أيده الصلييب حبماس:
 عندي نزلة ع الش��ام ،وكم ش��غله يف السلط ،بعدها بنساوي الندوة،يعين هو ما يف ندوة غري بديوان األمري!!
 أيوه حمل ما الناس ما بتقدر تقول إال..دمتم ..وادام اهلل عزكم. أفرض الواحد متضايق !!،بده مطرح يصيح فيه ..أه...وعدهم معلم املوس��يقى يف دار األيتام األستاذ أمحد صربي بأن يسمعهم
عزفه على البيانو يف جلسة خاصة ليقولوا اآله تلو اآله وال معرتض ،فضحكوا،
وحدثهم فهمي الزعيم عن بائع الكتب الذي س��يطر على األدب يف فرنس��ا،
آناتول صاحب املعجزات ،كاتب قص��ة تايـيس والزنبقة احلمراء،فقال له
فوزي امللقى مدير املدرسة:
 حيلك ..حيلك ..يا فهمي ،أكتب تايـيس وش��وف هاملتيسيـني كيفبدَهم يراجدوك بالبيض والبندورة.
مل يغضب الزعيم عندما ضحك اجملتمعون ،هؤالء الذين بفضلي تناقشوا
يف نظرية العقد االجتماعي ،وقال املعلم أديب عباسي:
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 لسنا حباجة إىل جان جاك روسو لنعرف بأن املنفعة ال تتم إال بالنظام،ولكن وحنن يف هذا احلال جيب أن نقرأه ،فاملنافع كثرت وغاب النظام.
وقال احملامي عبد الرزاق الشعيـيب:
 يف األزمات س��يكون هناك مثاليون وأبط��ال ،ولكن اجملتمع ال يقومبهم ،تبادل املنافع هو األساس.
علق معلم املوسيقى:
 مثل حال السوق ما بني شارع الرضا وشارع السعادة ،منافع تتبادل..بس خاف اهلل كأنها طاسه وضايعه..
قال احملامي رزاق:
 غلطان..وان بدت األمور فوضى ش��وي ،بظل الس��وق أساس املدينة،بدك تعرف إذا أنت مبدينة وإال قرية ..تفرج عالسوق.
 وهاي دخلك مدينة؟؟ عمركو حس��يتوا ش��و هالذوق!! سوق القماشجبنب سوق احلالل جبنب اخلضار!! فساتني وبدالت جنب حمالت شوي
الكفتة والكباب ،وفوق السكر والشاي احملكمة ومكاتب احملامني؟؟؟
 معلش ..شوي شوي بترتتب األمور.. يا خويف ملا ترتتب ،ما نالقي لنا مطرح ألوالد البلد يف هالرتتيبة ،كلالوظايف راحيه للغربا اللي مش عارف من وين جبيبهم؟؟
 بتح�يروا!! مش إحنا الل��ي راهنا على العروبة؟؟ ليش اليوم ضايقخلقنا من العرب وبنقول غربا؟؟
 مش هيك ،بس املس��ألة ما بدنا خنلص جامعاتنا ونرجع من الش��امواال ب�يروت ونقعد نتصفن بالقهاوي ،وهم بعين��وا بالوظايف كل من هب
ودب من بره.
 بدك الصحيح ،البلد بدها دعم من الكفاءات من بره. -مش غلط ،بشرط ما ننـتسى ،األولوية ملني؟؟
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مل يكمل عبارته ألن حس�ني فريز دخل يف تلك اللحظة جبس��مه املكور
ومحاس��ه الفائض ،رفع يده بالتحية دون أن تنبس بها شفتاه ،ولكنه قال
مزهواً:
 ها؟؟ قرأمت هياكل احلب؟؟يشعر الصلييب برغبة يف مناكفة فريز ،يعتدل يف جلسته ويعطي كتفيه
بالكامل للمستمع.
 مبا انك مشطت ذقنك لتكون شاعر األردن ،ممكن تفهمين كيف واحدبناجي حبيبته وبعاتبها وهو عاشقها ،وبعدين خببص وبقول هلا
وان اليت باملال يشري غرامها لعاهرة ال تعرف احلب والطهرا..
 هاذي مالقيها مع بنات شارع السرور.ضحك احلاضرون حتى اهتزت كراس��ي اخليزران ،هذه العبارة خارج
اختصاص��ات احلرب ،على األق��ل يف ذلك الزمان عندم��ا كان احلرب لتنضيد
اجلمال وبعثه ،يرجتف احلرب عند مغامرات البش��ر الرعناء الفجة ،وعند
حكايات شارع السرور الغامضة ،ويرد فريز على النقد احلاد مستنفراً:
 مش عارف شو هال ِغرية ،اهلل مسلط ْك عل ّي!!!متش��ى الرفاق س��اعة من الزمان بع��د االنفضاض م��ن املقهى ،حتدثوا
بلهجة رائقة جمدداً ،كانت حلكة هذا املس��اء ملفتة ،وهناك قمر يتوسطه
ظل األرض ،ولكنهم مش��وا على درب حفظوه لكثرة ما س��لكوه ،قال رزاق
احملامي:
 بكره رايح استلم ماكينة كونتينتال اللي وصيت عليها من بريوت.ارجتف��ت ،ماكين��ة طباعة!! ماذا عين يف ال��دواة؟؟ ماذا عين ومل أصل
إىل أقالم الناس بعد؟؟ هل س��يتم ص�بي يف دواة املاكينة؟؟ رمبا ،وإال كيف
للحرف أن يعلن عن جمده دوني؟؟
وواصل رزاق:
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 بتعرف ،هاي ش��ركة جنار اللبنانية راحية تس��اوي تغيري كبري يفحي��اة الناس ،ماكينة طباعة يعين عصر جديد ،بكره بصري التأريخ للعصر
بدخول الطباعة.
وضحك عباسي قائالً:
 وملني بدك ختلي خطك احللو؟؟كلمة على الوجع ،ملني احلرب واخلط اجلميل!!
واكمل عباسي:
 االنقالب الكبري يف حياة البشر بدأ مع احلرب يا صاحيب ،بس التقنياتاجلدي��دة راحية جتيب معها خالفات سياس��ية وأفكار متناقضة ،وبعدين
أنت عارف ش��عار هاي املاكينة األملانية ،ش��فته مرس��وم عليها! الس��يف
اليماني والفوالذ األملاني ،وشو مل الشامي عاملغربي؟ سيف وترس! احلكاية
القدمية ،معقول نبدا عصر التغيري الفكري بشعارات القوة التقليدية؟
أجاب رزاق:
 أكيد ،بتحكي صحيح ،بس ش��و بدهم البشر جييبوا جديد؟ صدقيناحلكاية بدها تظل نفسها من فجر التاريخ ،مش الشاعر قال السيف والرمح
والقرطاس والقلم!! وأنا مش متش��ائم ،بقول مهما محلنا من القديم معنا،
بنظل ماشيني باجتاه بكره.
هواء عمان الساحر يالمس وجوههم الشابة ،يصمتون دقائق منصتني إىل
همس الفراغ وحلكة املساء ،وأنا يف قلب الدواة ،يف يد احملامي اهتز بتوازن
غريب وأصري قطعة من املدينة ،كان السائران قد وصال حدود السيل ،وشقت
الف��راغ على حني غرة أصوات نش��از ،قرع عنيف عل��ى الطناجر واألواني
الفارغ��ة ومجع غفري م��ن الناس يتحركون يف الظ�لام كالعفاريت ،يهللون
وخياطبون حوتاً متخيالً كان قد ابتلع القمر.
مرق مس��عد مسرعاً إىل جوارهما ،ش��د كم جاكيت عبد الرزاق الشعييب
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صائحاً:
 حي ..حي..ث��م انفلت يلحق بالدراويش ومتس��ولي عطف احل��وت املتوهم ،ضحك
السائران حتى شرقا بالدمع ،وخبط عباسي كتف رزاق:
 شو رأيك يا أبو املطبعة والعصر اجلديد ،شو رأيك؟؟وبني اختناقات الضحك قال احملامي:
 ولو ..ولو..بكره بده جيي..بده جيي.أن��ا احلرب ،قل��ت أيضاً ،ولو ،هن��اك عصر جديد قادم حت��ى لو ابتلع
احلوت القمر يف ليلة خسوف.
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حيت��اج احلمالون إىل مقص مس��نن ليقصوا ه��ذه الربطات
حديـث
احملكمة ،وحيتاجون إىل رشاقة وأجساد قوية كي يوزعوا
احلبــال
جمموع احلبال اليت جيلبها جتار عمان ،العامل كله حيتاج
إىل احلبال ،قد يظن الناظر باس��تهانة حنوي بأني جمرد
حبل ،جمرد حبل!! هل من شيء يتخذ قدراته دون احلبل؟؟
احلبال البغالية واجلمالية يتم بيعها وش��راؤها أيضاً يف سوق احلالل،
حيث يتجمع أصحاب النوق واجلم��ال واخلراف يتداولون احلبال يف لفات
ضخم��ة ،متتاز احلبال البغالي��ة مبتانتها فاملهام املناط��ة بالبغل ال ميكن
تصوره��ا ،من موقعي يف رقبته ميكن أن أجعلكم تذرفون الدموع على جممل
ما سيقوم به البغل صاحب العينني احلزينتني ،ولكن قبل وصولي إىل رقبته
كان بامكاني وداع عدد من لفائف احلبال ،تلك الذاهبة إىل سوق السروجية،
أو تلك اليت يبتاعها اخلش��ابون الذين راح��وا يقطعون األحراش وحيولون
س��يقان الشجر إىل مواس�ير رش��يقة قوية ،يربطونها باحلبال ثم يدعمون
بها أس��قف املنازل ،حركة البن��اء اليت تزايدت جعل��ت الطلب عل ّي غري
عادي ،رغم أن معظم البناة اجلدد راحوا يبنون أس��قفاً خالية من اخلشب،
ولكن احلبل يل��زم يف كل املهام ،بدءاً من ربطة الكرتونة وحتى عنق البغل
راج��ي ،عندما وقف البغال مس��عد عند باب املخزن ،زم التاجر ش��فتيه،
همس لصبيه - :شو بده هذا؟؟
عارض الصيب الباب ،ويداه يف خاصرتيه ،وقدماه متباعدتان:
 نعم؟؟ أمر؟؟مس��عد عنيد مثل بغلته ،ال حيب مثل هذه االس��تعراضات ،ميكنه أن
يتشاجر بسببها ،لكنه يف هذا النهار بالتحديد جاء شارياً ،أوشك أن يقول
لص�بي الدكان ،ما يف بي�ني وبينك حكي فأنا أتعامل مع التاجر مباش��رة،
ولكنه أرجأ غطرس��ته وهو يتأمل ش��قفة املصيص الزح�لاوي امللقاة أرضاً،
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قال:
 بدي هاي.أجاب التاجر من الداخل:
 البغ��ل حبتاج حلب��ل مذيع ،حملي وأرخصلك ،ه��اي مصيص بتحزرقبته.
مسعد عنيد:
 بدي هاي ،أربط تنكات املي ،وواحدة مذيع لرقبة راجي.ضرب ص�بي ال��دكان البغل��ة الواقفة عند الب��اب عل��ى مؤخرتها فلم
تتزحزح:
 هاظ راجي بال صغرة!!!هز مسعد رأسه:
 هاظ راجي.رت شغلة ال َعتال وبدك تصري ب َغال ،احلافظ اهلل!!!
 وانت د ّش ْ أه ..غريبه!! مش عاجبك؟؟ أه ..ما هو مش ناقص السوق غري هاخلازوق.صرخ احلج تقي الدين يف صبيه من الداخل:
 ب ّطل لعي ..يلعي منَافسك ،لويش مقربط بيه ،عندي عندك!! اعطيهاملسكني طلباته وخل ُه يتسهل..
خرج من ال��دكان حبالن ،حبل الصوف يف جيد راجي املدلل ،واملصيص
(أنا ) على ظهره بانتظار البضاعة ،مل أكن أعرف نوع البضاعة ،مسعد نفسه
مل يكن قد قر قراره على ما س��ينقله على ظهر بغله ،وس��رنا ،أنا وراجي
ومسعد ،كان مسعد يفكر ..خاف اهلل اللي باعين هالبغلة سارقها ،معقول!
معقول بغلة مثل احلصان واضرب واطرح ..بس بنص دينار! ..ليلّت علينا،
وكنا قد جتاوزنا الشارع احملظوظ املضاء ليالً باللوكسات ،سار مسعد ببغله
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حتى درب احلوريات ،انتصب احلائط العتيق مثل غول يصفر اهلواء حوله،
واندس مسعد بني الصخور األثرية الضخمة ،أنا احلبل املصيص الذي خرج
من زحله ليصل إىل يد مس��عد كنت أشعر ببعض احلزن ،باألمس متنيت أن
يبتاعين ذلك الشركسي الذي محل شدة كاملة من اخلشب ،نتعها على كتفه
بسهولة ،ثم رماها يف قلب العربة وحرك الثورين اللذين جيران العربة من
أمامه بهمة ونشاط خماطباً احلج تقي الدين:
 ال توخذنا ،س ّكر الشارع ثورنا.قال الشركس��ي كلمة ال تواخذنا بطريقت��ه ،وختيلت بأني أذهب معه
أللف أخش��ابه أو عيدان القصب اهلش��ة اليت ختش��خش عندما يفرشها يف
عربت��ه ،أردت أن أحزم هذه العيدان بأناقيت ،ملثل هذه املهام كان املصيص
الزحالوي ،أه على أيام زحلة ،يف عتمة درب احلوريات الغامض املخيف،
ال أعرف أين س��ينتهي بي األمر مع مسعد الذي انبطح فوق صخرة وغرق يف
نوم س��ريع ،كأنه مات ،ظلت راجي البغلة ساهرة معي ،كنت أفكر بعربة
الشركس��ي ،وكانت راجي تفكر مبدحل��ة البلدية اليت تربض ليالً يف وادي
السري ،والليل يطول يف س��بيل احلوريات ،عند الفجر مسعنا طرطرة ماء،
ومشمنا رائحة البول ،كان املارة قد اعتادوا على قضاء حاجتهم يف السبيل،
ومسعد الذي ينام نوم الذئاب ،ملح احلركة فتأفف ،ولكنه فعل ذات الفعلة
بعد دقائق ،راح يفكر :عندما أمجع مبلغاً من املال س��أجعل راجي تبات يف
اآلخور وتأكل أحسن التنب ،ولن ألف حول رقبتها حبل الليف الذي يصلح
للجمال ،راجي احللوة ستـتدلل.
شدنـي مسعـد بإعجـاب بني قبضتـي يديـه ،هـذا حبـل متيـن سأربطـه
يف عن��ق راجـي ،ما عل ّي مبا يقول التج��ار ،هذا يصلـح لراجي حلية ،وقد
أربـ��ط فيه بعض الدنادي��ش أحضرها مـن رفقه اخلياطـة ،ل��ن أهتم أيضاً
بسخرية صبيان احملالت ودهشتهم بكوني أطلقت على بغليت اسم راجي،
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من أنّث األمساء وذ ّكرها ،حر أنا ،كما أن راجي ليست بالذكر وال األنثى،
حرة يف أمسائها.
يف هذه اللحظة قضت راجي أيضاً حاجتها يف درب احلوريات ،وقرر مسعد
أن يربط كيساً من اخليش حول مؤخرتها ،مسعد حيب نظافة الشوارع ولن
يفسد هذا البهاء العماني ،سيقولون انه رجل متحضر ونظيف يعامل بغلته
كما يفعلون مع اخليول اليت جتر العربات يف ش��وارع القدس ،لفين مس��عد
بثبات حبيث صنع من طريف إنشوطة واسعة حول جيد البغلة ،رجحت بأن
البغل سيفر إذا ش��عر بأن الرقابة خفيفة والقيد رخواً ،ولكين قرأت أفكار
راجي ،إنها مرتاحة ،رمبا ألن العمل مل يبدأ فعلياً ،عملي وعملها ،يقولون
أن ل��كل امر ٍء من امسه نصيباً إال مس��عد املنحوس ،ولكن��ه ال يعتقد ذلك،
يظن أن ليس يف عمان أس��عد منه ،وال حت��ى التاجر تقي الدين ،وال األمري
يف رغدان ،وال اإلجنليزي كلوب باش��ا أبو حنيك ،كان بإمكاننا أن نس��تمع
لس��اعات طويلة حلكايات مس��عد - :أنا من هون ..يعين مش شركس��ي،
مش ش��امي ،مش أرمين ،مش سلطي ،مش نابلسي ،مش جنليزي،أنا من
ْ
برتاكض
ه��ون ،من يوم ما وعيت عيين ع الدنيا وأن��ا هون ،حلالي لبالي،
اجا من الطفيلة سنة اجملاعة ،كان حاملين ابن اربع
بس��وق احلالل ،عمي ِ
اجينا بالبابور ،هاظ الرتين ،وظ�ني عمي ما دفع االجرة،
مخس س��ننيِ ،
الناس كانت عايفة حاهلا ،وعمي هارب من اجلوع وأخذني معه ،ع ّمنه بي
بعمان ش��ركس بزرعوا قمح وبربوا جاج ،يعين بي لُقمه ،خلصت اجملاعة
وما خلصت ،وظلينا بعمان ،بعدني واعي ع عمي س��ـالّل بس��وق اخلضار،
وأن��ا برتاكض بني رجليه ،خاف اهلل س��نتني ثالث واحن��ا نركض ،ونرد
اوضتن��ا حبي الطفايله ،أوالد العفاريت ،أوالد عم��ان الصـغار بغنوا ،قال
إيش؟؟ عمان للطفايلة ،ووادي السري للشركس ،أي شو للطفايله بعمان غري
اجلوع؟؟ مثل اللي إهلم بالطفيله ،قَ َش ْ��ل ،وجوز فاضي ،بعدين عمي جرب
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س��وق احلالل ،دخلنا الس��وق ،كان يوم اثنني ،ما عدت ش��فت عمي ،وين
راح ما بعرف ،معقول اقعد ابكي والناس راحيه جايه!! دش��رني وراح،
ويا حرية احلريه ..ومن يومها أنا هون ،طلع لي ش��وارب بس��وق احلالل،
اعطوني سلة خيزران ،وقالوا لي تعال يا ولد ورانا ع سوق اخلضرة ،حلقت
كل الناس ع دورهم ،وبعرف كل مرة كيف منافسها عالطبيخ ،ذقـت من كل
دار صحن ،جنمة معدلة ،بتحط الكوسايات احملشية وورق العنب امللفوف
مرتبني بالصحن ،يعين بتساوي لي قيمة ،وأنا برجع هلا صحنها ،بعد ما
اوكل برجع هلا الصحن ،ها كيف؟؟ هو أنا شحاذ !!،الزم ارجع الصحن،
ضرتها حس��يبة حيا اهلل بتعرف تطبخ ،وبتحط لي الطبيخ ع بعضه ،جبنة
ع مقدوس ،ع جمدرة ،بتس��تحي متده لكلب ،ما بوكل من صحنها ..إال إذا
جيع��ان ،احلجه فضيه بتفعص تفعيص ،بس حب��ب الفريكة من ايديها،
مره كبرية ،وما بتقصر ،بتعرم الصحن وبتزرق لي شقفة حلمة كمان ،يعين
عالتس��اهيل ،بدكو الصحيح ،الناس عايفة التنك ،مقضينها برغل وعدس،
وأنا أكثر واحد بوكل ،كل الدور داري ،ماكل حمذي مكسي من بيوت الناس،
بس ش��واربي طلعوا ،ومش معقول اظل اوكل ببيوت الناس ،كل جتار امللح
بعرفون��ي ،يوم اجوا الش��رارات يبيعوا امللح والبع��ر واجللة ،أجلكم اهلل،
يصيحوا ..امللح ..يا ش��اري امللح ،كنت رايح أش�تري ملح للممرضة املليحة
أمسه��ان ،قالت لي خذ قرش�ين وهات امللح ،يعين ،ه��ي قصدها بتعريفة
ملح ،والباقي إل ّي ،يومها شفت البغلة راجي ،زرقا مثل ملبة الشارع ،لوما
ما يقولوا مس��عد س��افل ،وكاني ماني ،كان قلت اني وقعت بهواها ،وقلت
حلالي هو أنا بدي أضل اراكض هلاظ وهاظ؟؟ اش�تريت البغلة ،قرشني من
احملامي ،قرش�ين من احلمصي ،قرش�ين من احلج أبو عبد الرمحن ،كان
عري��س واعطاني أكثر ،وعروس��ـه جنمة أعطتين كم��ان ،واعطتين بكيس
كل كن��ادر جوزها القدمية ،وكبود حمرز ،وقالت لي ال تضيع القرش�ين يا
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أهبل ،اعمل لك شي لكربتك ،وأنا خليت الكبود للربد ،وبعت كنادر احلج
أبو عبد الرمحن ،واش�تريت راجي لكربتي ،مش معقول اجتوز لكربتي،
م�ين بعطيين بنت؟؟ ميكن احملامي اللي داير بتهامل مع الس��ت أمسهان
يالقي بنت اكرب عيله توخده ،أنا ما مين أمل ،ما لي سند وال ظهر ،سندي
راجي اللي أخذتها برخيص عمنها مش��رومه باذنها اليس��ار ،وخاصرتها
مشقوحه ،مني قدي؟؟ صار لي بغله وحبل مصيص وحبل مذيع.
يعيدن��ا الليل اهلابط يف عمان أنا ومس��عد وراجي إىل درب احلوريات،
أما الصباح فأمره خمتلف ،أش��د مرة على أكياس األرز ،ومرة على كراكيب
طلبتها اخلياطة ،ومرة على تنكة ماء تظل تنـز على طريف وعلى بطن البغلة
طوال املسري ،ومرة أنقل عفش مجاعة رحلوا ،حلقوا مواسري البلدية يف جبل
عمان ،مرة يكدس الس��روجي بضاعته ف��وق ظهر راجي ويربطها جيداً ،ال
يقتنع بي ،يشاركين حبل أخر ،ومسعد شهم من هذه الناحية ،يعيد احلبل
لصاحبه بعد انتهاء املهمة ،يقول ،إ ّن من يسرق حبالً يصري يوم القيامة يف
رقبته من مسد ،عشرة مسعد للشيخ علي النوير ترتك أثراً يف كلماته ،التقى
مس��عد بالنوير يف املولد ،كانت عراضة الشوام متر ببهجة عند درج فرعون
حت��ت أقواس النص��ر املزدانة بأغصان الدفلى املزه��رة ،والدفوف تضرب،
ش��عر مس��عد بفيض من احلماس والفرح ،ظل يقفز ويرك��ض ،يدور حول
نفس��ه والناس ،دون أن يتوقف معتذراً ألولئك الذين يتش��ركل بهم ،،قال
له النوير:
 بس يا ابين..هدي ..شو؟؟ راكبك جين؟؟أعوذ باهلل ،مسعد سيد العاقلني ،لكنه يشعر بنشوة املهرجان ،ويتمنى
لو منحوه ش��رف الضرب على صناجات النحاس ،أو الدوران باملبخرة حتى
يدوخ ،فهذا عيد مولد النيب ..حي ..حي..
تردد مس��عد على النوير يف منـزله بعد ذلك ،وقف مبهوراً مبعجزاته،
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قال بدهشة:
 صحيح؟؟ بقولوا انك وقفت القطار بعينيك ،وبتمش��ي ع بطن العليلبقوم صاحي!! وانك بتدخل فرن النار وبتطلع منه صاغ سليم!!
ال يؤك��د وال ينفي ،يتفادى النوير اإلجابة الصرحية الش��افية ،ولكنه
يكث��ر من ذك��ر اهلل ،وقد قام بك ّي ثألولة ظهرت يف كف مس��عد ومل يتقاض
منه أجراً ،قال له أنت مربوك يا مس��عد ،وصدق مس��عد ما بدا أنه نبوءة،
أنا ،مل يعجبين األمر ألن الش��يخ النوير أش��ار إىل أسباب الثألولة قائالً أنه
احلبل ،مل��اذا ال يقول أنها القذارة اليت يعيش مس��عد فوقها!! ال أريد أن
أهني صاحيب ،ولكين بريء من ذنب الثألولة.
إن ب��دا مس��عد للجميع غبياً فه��ذا غري صحيح ،قطع��اً يتجاوز ذكاؤه
ق��درات عبد الرمحن املتواضعة الذي يعده أبوه الس��تالم الس��وق من بعده،
مس��عد العجيب يلتقط احلكايات بأذنني ذكيتني،ويعيد تصفيفها وروايتها
وكأنه خمرتعها وقائلها.
ليل سبيل احلوريات طويل ومربوط حببل متني ومشدود إىل جبال عمان
اجلديدة ،ولكن البشر ال يعرتفون ،مل يشعروا يوماً بأهمية احلبال ،وحده
مس��عد جعل لي قيمة ومعنى ،كنا نتمش��ى يف س��وق احلالل نهار اثنني،
الس��وق يكتظ بالباعة كل اثنني ومخيس ،مل تك��ن هناك أمحال ،بدا األمر
جمرد نزهة لراجي ،ولكن رجالً أمسر صاح:
 بغليت ،بغليت.والتم اخللق ،كانوا يعنون راجي ،راح مسعد يلطم حتى أوجع صدغيه
قب��ل أن يرتضي بالس�ير مع الرجل إىل احملكمة ،يا س��ادة ي��ا كرام ،ماذا
يعرف مس��عد عن الدنيا؟ هو هنا منذ س��ال املاء ،ولكن��ه ليس ابناً ألحد،
كاتب احملكمة رقّص حاجبيه مستنكراً:
 -يعين شو امسك؟؟ ما لك أوراق؟؟ ما لك أهل؟؟
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 ما لي غري هالبغل ،اسألوا احملامي عبد الرزاق هو اعطاني املصاري،اس��ألوا أبو عبد الرمحن ،والست جنمة ،أعطوني اهلل يعطيهم ،حتى ملحم
البخيل أعطاني
 زبال شاكل وردة..ولك من وين بتعرف هذول؟؟ كيف يا سيدي؟؟ كيف؟؟ بعرفهم ،اسألوهم.. حدا شافك وأنت بتشرتي البغله..؟؟ خاف اهلل كانوا الشرارات ،بياعني امللح.وصرخ املدعي معرتضاً:
باهلل؟؟ وينهم الش��ـرارات؟؟ هاي بغليت مش��رومة إذنها ،بعرفها بني
ميت بغل.
استمر مسعد يف النواح:
نادوا لي احملامي عبد الرزاق ..نادوه ..هو بعرف ،هو اللي بعرف.
مل يكلف أحد نفس��ه باستدعاء احملامي ،وأملى القاضي على كاتبه نص
احلكم...
يف جملسنا الشرعي املنعقد يف عمان بتاريخ /1تشرين األول  1937 /باسم
س��يدنا أمري البالد عبد اهلل بن احلسني ،حضر لدينا املدعي سامل احلميدي،
وادع��ى عل��ى احلاضر مع��ه يف اجمللس املعروف باس��م مس��عد ( جمهول
النسب) من سكان عمان ،مشرياً بأن البغلة الزرقا الذي دخل وركها صربه،
مقطوعة أذنها اليس��رى ،احلاضرة بباب اجمللس وس��نها ثالث سنوات،
قيمته��ا نصف دينار ،آلت إليه بالش��راء من ابن عمه طالب احلميدي وهي
صغرية الس��ن ،س��ـنة واحدة ال أكثر ،وانه منذ سنة وثالثة أشهر فقدها يف
املرعى يف مادبا ،واآلن وجدها حتت يد املدعى عليه املذكور يف س��وق عمان،
وطالب احلكم بالبغلة وتس��ليمها له بعد الثبوت بالوجه الش��رعي ،وملا مل
يقدم املدعى عليه ما يفيد ثب��وت البغلة مللكه ،فان حكمنا للمدعى وإلزامنا

47

املدعى عليه جمهول النسب بأن يسلمها له.
وصل صوت نواح مس��عد إىل القلعة ،وأخرج القاضي إبراهيم هاش��م من
حجرته ليشرح له بتعاطف تام بأنه كان ميكن أن يسجن لو أن هناك مساحة
طراحة يف زنزانة السجن ،وان عليه أن يكون شاكراً إذ انتهى األمر على هذا
النحو ،كما نصحه باستخراج أوراق ثبوتية ،قال برقة:
 يا ابين ،بدون أوراق انت مش موجود ،عدم ،مني أبوك ،مني أهلك؟؟الزمك أوراق ..بكره أي شغله صغرية بتوديك احلبس.
عندما أمس��ك احلميدي براج��ي ،جتاوبت ،اخلائن��ة ،أو لعلها حقاً
تذكرت طفولتها يف مراعي مادبا ،ولكن مسعد قفز كاجملنون صارخاً:
 اخذتوا راجي اهلل ال يساحمكو ،لو كانت مش إلكو ،بس حبليت..أل..ما بتوخذوا حبليت ،أيوه ،افتح تفرتك يا قاضي ،سجل ..هاي حبليت ..أه..
اشرتيتها من الدكان ،حبر مالي ..ما بتوخذوها ،شو هي الدنيا سايبه!!
فكين احلميدي بيس��ر ،مل أكن مربوطاً بقوة ،وس��لمين إىل مسعد ،هذا
الذي احتضنين ووضعين يف عبه حتت الفانلة املخزقة ،س��ار حتى اجلس��ر
الروماني ،نظر إىل القنطرة توش��ك املياه أن تغطيها ،وصعد الدرب إىل أعلى
اجلسر باكياً ،سحبين من عبه وفردني يف عني الشمس احلمرة حلظتها.
 يا ناس ،يا خلق ،اش��هدوا عل ّي ،هاظا حبلي ،ال حدا يقول سرقته،هاظا حبلي.
انفلتت من كفيه يف حلظة طائش��ة ،دفعين اهل��واء حنو املاء ،ومسعت
اآلهه ممطوطة وخمنوقة يف صدر مس��عد قبل أن يبتلعين املاء ،ومسع مسعد
ألول م��رة صوتي احلقيق��ي ،صرخيت املدوي��ة ،رد عل ّي ..اي��وه ..ايوه..
وواصلت الصراخ وأنا أهوي
قال مس��عد أن احلبل وقع من الس��ما وما تلقفته األرض ،بعد ذلك صار
يقول..عمان وقعت من الس��ما وما تلقفتها األرض ،قالوا ،جن الرجل ،وظن
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آخرون بأن مس��عد صار فيلسوفاً ،أرسل الشيخ النوير أحد صبيانه يستدعي
مسعد ،أهداه مسبحة من خشب الزيتون املصنوع يف القدس ،وعلمه أن يدور
مع الدراويش.
اختفيت بني األمساك اليت تسبح ،ال تعنيها زعقات مسعد فوق اجلسر،
بني األحجار الصامتة ،س��حبين الطوفان وأعادني ،راح الزمان يبين حولي
وفوق��ي ،جف املاء أوالً ،وتيـب ّس��ت حتت كتل الطني ال��ذي بات صخرياً،
صار مس��عد ماضياً ،ولكين ويف عام ألف وتس��عمائة وتسعة وتسعني ،وهم
حيفرون أساس��ات مركز احلسني الثقايف ،وقعت بيد عامل مصري ،سحبين
متشككاً:
 إيه ده؟؟ حبل!!ورد املهندس:
 أل ..مش حبل ،أكيد من تركيب املكان اجليولوجي.واندلق��ت صبة الباطون احلامية فوقي الندثر جمدداً مثل النهر ،واليوم
يف الع��ام الثالث من القرن الواحد والعش��رين ،أقبع حتت أساس��ات املركز
الثق��ايف ،وأمسع يف اللي��ل أصوات الراقصني والدباكني على مس��رح املركز،
وعندما يلمون طبوهلم وزمامريهم تعود جمدداً صرخة مس��عد املفجعة مثل
الصدى يف املكان.

49

لو أطاعت السماء أهواء البشر لرشت فوق هذه التالل سكراً
حديــث
خالص��اً بدالً من املطر والربد والثلج ،األفواه يف هذه البقعة
السكــر
مغرم��ة ب ّي ،أن حتلي فم أحدهم يعين أنك حتلي حياته،
وليس هناك من مكان يشبه أقماع السكر مثل تلك املدينة،
عم��ان ،كل ش��يء يتخذ هيئ��ة هرم قمعي ،كأمنا تتش��كل ه��ذه الرتكيبة
العشوائية من بلورات سكرية ،لن يدرك الناس أبداً وجه الشبه بيين وبني
املدينة الصغرية ،اليت يسمون هضابها جباالً ،تطاوالً وزهواً ،وهي ال تعدو
أن تكون جمرد هضاب ،مثل تل ألق ش��كله جتمع ذرات السكر ،يف حني أن
احلجارة والطني فقط يرفعان اجلبال املتطاولة ،مع ذلك يفلح األهالي كل يوم
يف تصور قصبة عمان وسيلها حماطاً باجلبال.
وراء مدرس��ة التجهيز حي��ث ترتامى كروم العنب ميكن ش��م رائحة
السكر الغامضة ختالط اهلواء النقي وأغربة الطلع وشذا املشمش واألكي دنيا
املثمر ،الس��كر واس��ع االنتش��ار ،لعل هذا توق املكان إىل تارخيه البعيد،
حني كان الس��كر يأتي من غور األردن ويصدر إىل مصر والعراق ،وما تبقت
من تلك احلقبة إال أع��واد للقصب احللو تتغاوى يف غور األردن قرب النهر
املقدس ،أن��ا خاصية اجتماعية يف كل األحوال ،أنا من يدخل كل بيت ومن
تش��تهيه كل نفس ،يف عمان بالتحديد هناك عش��ق غريب ب ّي ،كان العسل
اجمليد احملاط بكل القداسة يرتاجع أمام شواالت السكر اليت تصل بالقطار
من تركيا ،قاوم الش��ركس هذه اهلجمة ،روجوا للمناحل اليت ميتلكونها،
ولكين واصلت تدفقي ،حتى اس��تحوذت على رضا كافة امللل ،الس��ذج ظنوا
أني تكثيف للعسل ،ولكن قصب السكر صمد وأسس مملكته السعيدة ،إضافة
إىل كم غري يسري من سكر الشمندر األمسر ،وجن جنون التجار ،ليس هناك
من س��لعة مطلوبة مثلي ،حتى لو جلبها كل جتار عمان لظل الس��وق يف ظمأ
إليها ،مثقال وشوكت عصفور مل يتمكنا من احتكاري ،وال محدي وإبراهيم
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منكو وال ياسني دياب ،إنين كاهلواء يف كل مكان ،سكر ..سكر ..سكر
يف س��وق السكر ،جيء بالرز والش��اي رديفاً ،ليعمروا اثين عشر دكانا
على اليمني ومثلها على اليس��ار ،وصارت عمان تعش��قين ،تستلذ بي مثلما
تس��تلذ بكل حلو ،مثل أن متر هيام ربيبة احلج تقي الدين ،ويتنهد ملحم
هامساً يف سره:
 حلوه ..حلوه ..مثل السكر.تس�ير البن��ت مثل العس��كري ،ال تتمايل وال تتلف��ت كأن ردفيها من
خشب ،وتضرب األرض بقدميها بانتظام وثبات ،ال تشعر بالسكر املتساقط
منها إىل فؤاد الرجل.
عندما تغرق حس��يبة رطل الس��كر الناعم برطل السمن البلدي وتبدأ يف
دعكهم��ا ،عندم��ا يذوبان يف خلي��ط مائع ،تقرص هيام ش��قيقتها الصغرى
اعتدال يف فخذها هامسة:
 مبوتك لو أكليت من كعكها..فاهمة..ريت ُه َس��م ..خليه إهلم ،مشانتكرب كرش عمي أكثر.
مت��ر أمام ناظري عبد الرمحن ابن عمها األبله الذي يفتح فاه وهو يلمح
يف صدرها رجراجني صغريين ،كأنه مل يرها من قبل ،تواصل حسيبة إضافة
دفعات الدقيق األبيض ،ثم تبدأ يف تش��كيل العجينة ،تتحول العجينة بني
أنامله��ا إىل عصافري صغرية ،تصيح بع��د أن تأكدت بأن ولدها عبد الرمحن
غادر:
 مني اللي بدها تنقل صواني ال ِغريـبة للفرن؟؟ترد هيام من الداخل:
 وال واحدة برتوح ،ليش ما وداهم عبد؟؟ واال خلي جوزك يودي صيبالدكان ينقلهن ،وبعدين أنا مش عارفة هو عيدنا وإال عيد النصارى!!
تضع حسيبة الصينية املدورة بني ذارعي اعتدال:
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 عي��د ..ه��اذا عيد..عيد اهلل ..افرديها ،خيرب بيتك ش��و بومة ،همجريانا بقصروا بعيدنا!!
ثم تهمس يف أذن الصغرية:
 انيت خدي هاي الصينية ،وارجعي فريره مشان باقي الصواني ،مشتتأخري!! بدنا نلحق نودي صحن للجارة وصحن للخياطة زازا.
يسيل ريق اعتدال ملرأى الغريبة املكعكة يف الصينية وتهمس يف احتجاج
ضعيف:
– صحن رايح صحن جاي ،أنا أصالً ما حبب كعك اخلياطة.
تؤجل زراك اخلياطة وتغرق يف الدقيق والس��ميد والسمن والسكر ،تلمح
الصغرية جتتاز الدرب إىل الفرن ،ما أش��طرها أم عبد الرمحن ،ولكن املهمة
هنا أوسع ،إنه عيد الفصح وعليها أن تنجز الكثري بدءاً بشي الكعك وتلوين
البيض ،،يف عيد الفطر س��يكون الثقل كام�لاً عند اجلريان ،أما اآلن فاألمر
يتجاوز عملية إعداد الكعك وإذابة السكر ،عندما تدور الكعكة بني أصابعها،
ثم تتأمله��ا يف باطن الكف ،يف حني تقرتب خبش��وع مبلقطها احلديدي يف
الكف األخ��رى ،تنقش زازا الكعكة من اجلوانب وصوالً إىل الوس��ط ،مثل
اإلكليل ،متاماً كما كان إكليل الشوك فوق رأس املسيح ،وتدور حبة املعمول
املنتش��ية بالسكر والسميد ثم تسحب بلطف منتصفها لتصري هرمية بقاعدة
عريضة ،أنها اإلس��فنجة اليت غمسها أعداء املسيح باخلل وقربوها إىل فمه
فوق خش��بة الصليب عوضاً عن املاء ،زراك ال تصنع الكعك فحس��ب ،إنها
تتعبد ،،تضرب ش��رش احلالوة بقوة يف خليط السكر إلعداد سائل الناطف
الرخو احللو ،تضرب حتى تش��عر بأن ذراعيها ختشبتا ،وتصلي ،وراء كل
هذه الصلوات تعرف أنّها وكل نساء املسيح الطاهرات حيشون الكعك بالتمر
واجلوز والس��كر ،كأنهن يستبدلن آالمه حبالوة الفداء ،السكر جيعل طعم
احلي��اة أحلى ،ولكنه ال يع��رف إال باملر ،األرمنية تع��رف هذه احلقيقة
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هلذا تصنع صنعتها دون عجلة ،ال تريد أن تباري أحداً ،وغداً ستخرج كل
صواني العيد من الفرن ونتبادل حالوة الفداء ،بعضنا يعلم وبعضنا ليس له
من العلم إال احلالوة الذائبة يف فيه.
الس��كر الذي وزع بالشواالت قبل العيد على حمال البلد خارجاً معظمه
م��ن حمالت عزات الرجال ،معتقاً من بني ب��كارج القهوة واملناخل وباالت
القطن والطناجر وألواح الدراس ،مس�ترداً أهميته ،،الس��كر الذي جاء من
تركي��ا وحلقت به علب البقالوة والربازق من دمش��ق يت��وزع إىل أصناف،
سرتس��ل كميات الس��كر الفرط الناعم واخلشن إىل حمالت سبع علوش وعبد
الوه��اب احللواني ،هناك س��تذوب وختلط باألل��وان والنكهات ،ثم تصري
غالفاً خارجيا صقيالً أو خمرمشاً حلبات اللوز واحلمص والفستق ،وستغين
الصغ�يرات وهن يـبتع��ن القضامة ،ي��ا قضامة ناعمة وي��ا قضامة مغربة،
س�يرجئن حبس أنثوي مبكر بقية األغنية إىل اجللس��ات النس��ائية عندما
تصري كل األصوات حبالوة السكر وتواصل األغنية بغنج املدربات ،جب لي
السكر بالكاسه ،قلت له دمي ما بيلقى ،أكلّين وأنا ناميه ،النساء يضحكن
كثرياً عند هذا املقطع ،ال ش��يء يؤكل واملرأة نائمة إال السكر الذي يصري له
ملتبس املعاني ..سكر ..سكر..
بني النس��اء وبيين أس��رار ميكن للدهش��ة ذاتها أن تقف أمامها بلهاء
فاغرة فاها ،بيين وبني النس��اء عش��ق منذ اكتش��فت ملكة سبأ سحر فعلي
فق ّوضت نوم س��ليمان ،كان خيت��ال عليها برواق من بل��ور واختالت بفعل
السكر ،النس��اء يشحذنين س�لاحاً ،عندما يبدأن بغطس أناملهن املنمنمة
الناعمة ،بالذات البنصر ،يغمس��نه يف السكر وميصمصنه مستلذات ،ميكن
لتاريخ حواء أن ينتصب فجأة ويش��حن تلك املرأة املستكينة يف بيتها الواقع
فوق دكاكني األقمشة ومالبس العرائس يف شارع السعادة.
تكيل حسيبة السكر بدقة ،كأس من املاء ،كأس من السكر الفرط ،ترفع
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الوعاء فوق برميوس الكاز الذي يصدر وش��اً منتظماً ،تزغرد ش��علة اللهب
عندما يتقعد الوعاء فوق ثالث أثايف معدنية ،وحترك حسيبة املزيج بانتباه
يف اللحظ��ة اليت تذوب فيها أخ��ر البلورات يف قعر الوع��اء ،تعصر نصف
ليمونة ،تعد القطرات املتس��اقطة فوق املزيج ،الس��خاء يف عصر الليمونه قد
جيعل العقيدة لينة أكثر مما ينبغي ،واملطلوب ليمونة ش��حيحة القطرات،
ثم تبدأ عملية اخللط ،فإذا ما راحت فقاعات السكر متوج وتبقبق على سطح
الوع��اء وتصغر وتتقارب ،رفعت حس��يبة وعاءها ودلقت املزيج فوق بالطة
رخامي��ة مدهونة بالزي��ت ،تغلق األبواب ،ال حت��ب أن تراقبها الفتيات
وهي تؤدي هذه املهمة ،انه طقس مؤمل لذيذ ،س�ترفع قدمها يف وجه النور
املنبع��ث من طرف النافذة اليت أبعدت س��تائرها حبيث س��قط الضوء متاماً
حي��ث جتلس ،س�تراقب املزرعة من زغ��ب بين على امتداد الس��اق حتى
يتصحر اللحم يف أعلى الفخذ ،وس��تبدأ يف تليني العقيدة بني أناملها ،صيفاً
ميكن للطبيعة أن تساندها ،شتاءً سيكون عليها أن تبصق فوق املزيج وتعاود
مطه ،عجينة حس��يبة شقراء ،تتسلل اعتدال عرب الباب تراقب نزع الشعر
وتس��مع آهة زوجة عمها السريعة املقتضبة اليت تبدو كأنها جنمت عن شد
مفاجئ وأمل عابر ،تبتلع حسيبة اآله وتداري تلك املتعة اخلفية اليت تتأتي
من انكش��اف بياض بطة القدمني كلما أجنزت حرث مس��احة أكرب ،وكلما
ت��ورد جلدها ،أحياناً تفكر كيف هو جس��د ضرتها جنم��ة ،وتنبذ الفكرة
س��ريعاً ،جترب أن تفكر بقدر معقول م��ن األمومة املصطنعة جتاه الفتاتني
اللتني تربيتا يف بيتها ،رمبا حان األوان لتدريبهن على هذه املهمة الش��اقة
املمتعة ،لكن هيام تتصرف بكرب وازدراء يس��تفزانها ،ترتك شعر قدميها
األس��ود القوي كأنها فخورة به ،تفكر حس��يبة بعداوني��ة رداً على صلف
هيام معها ،وتقدر لو أن الصبية واصلت هذه العنجهية فان أحداً لن يلتفت
لل��زواج منها ،قد تصب��ح رفيقة حياتها حتى امل��وت ،ومن يدري قد جين

54

تقي الدين ويزوجها بولده ،الولد األبله يرقب الصبية باهتمام هذه األيام،
لن تس��مح ل��ه بالوقوع مبثل هذا الفخ ،أما اعتدال فه��ي أكثر رقة ومرحاً،
ستسمح هلا بانتزاع الشعر يف عرس جانيت الشركسية نكاية بهيام ،كما أن
عليها أن ختبأ عجينتها يف علبة السمنة الفارغة.
تعد جنمة العقيدة مبقادير خمتلفة لتصري بنية حمروقة ،تغمر السكر
بامل��اء حبيث ال يزي��د ارتفاعه عنه ول��و قليالً ،وتعص��ر الليمونة كاملة،
حيرتق س��كرها أسرع ،ولكنها تعرف اللحظة املناسبة إلنقاذه من املزيد من
احلرارة ،ثم متارس سرها ،تسقط حبة من املسكة فوق املزيج فتذوب سريعاً
مصدرة رائحة زكية ،س��تعلق تلك الرائحة يف مس��امات جنمة ،ولن خترب
أحداً عن س��ر كون جسدها عطر ،متيع العجينة بني أناملها القوية سريعاً،
احلرارة اليت ترتفع يف كف جنمة كفيلة بإذابة العجينة ،لن تس��كبها على
البالط س��تحتفظ بها يف مقالة األملنيوم اجلديدة اليت جلبها احلج تقي الدين
من الش��ام ،وستقفز دون حرج وتتأوه كلما جذبت ما التصق من املعقود ناتفاً
ما علق به من شعر ،تلتمع القدمان حتى أعلى الفخذ ،تتأمل أكثر يف األعلى،
يوم كان فخذاها قويني كس��اعد ش��اب كان األمل أقل ،هناك ارختاء طفيف
جيعل العملية أصعب ،تشد حلمها بكف وتنتزع العقيدة بالكف األخرى،
حتسد حسيبة اليت ال تذهب إىل تنظيف الزغب يف أعلى الفخذ ،تلك يأتيها
تقي الدين مس��اء حبيث لن يرى الكثري من التفاصيل ،أما هي فانه يتس��لل
إليها يف غياب األوالد يف املدرسة ،فيكون ضوء النهار قوياً فاضحاً وإن أغلقت
الستائر ،وعليها أن تلتمع كما جيدر بها كنجمة (من راسها لساسها).
فايزة ال حتب العملية برمتها ،عندما تقتلع معقود الس��كر عن جسدها
س��تلتصق ذرات كثرية هنا وهناك ،االقتالع جمدداً س��يرتك ندوباً كثرية،
الش��عر القاسي سيفتح مس��امات القدمني ويرتكها محراء نافرة لثالثة أيام
متوالية قبل أن يس�تريح اجللد ويتنفس من جديد ،أما أعلى الفخذ فيتبقع
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بالكدم��ات الزرق��اء ،حيلو لفايزة أن تكش��ف عن فخذها أخ��ر الليل على
ض��وء قنديل الكاز تتفحص الكدمات وتس��ب من اخ�ترع العقيدة ومن عقد
حياة النس��اء وربط اللذة باألمل ،كما سيحدث أحياناً أن تبكي عندما تشعر
بقدميها تنزلقان ناعمتني وحيدتني حتت اللحاف البارد.
رفعت زراك كتلة الس��كر املعقود بعد انتزاع الشعر أمام عيين الدكتورة
برن��ل اليت حبلقت بدهش��ة ،وهي ترى فتات اجللد املي��ت الذي انتزعته
العقيدة خمتلطاً بالشعر ،تاركاً اجلسد المعاً نظيفاً ،قالت زراك:
 بال معلم عليكي يا دكتورة ،الس��كر بنظف الس��ت ،بقش��رها مثلاحلية ،بتصري ناعمة ،وبال معلم عليكي ،ش��فرات احلالقة بتخلي الشعر
مثل شوك الصبار.
 بني ..بني ..بوجع. اللي بده الدح ما بقول أح.ال تتقن أمسهان صنع العقيدة ،تصري حجراً مبجرد أن تربد يف طنجرتها،
تتذكر أمسهان بأن جارتها االيطالية يف بيت حلم كانت تس��تخدم العسل،
متده على قدميها وس��اعديها ثم برش��اقة تلصق فوقه قماش الدمور وترفعه
س��ريعاً ،جربت أن تقوم بهذه املهمة ولكنها مل حتتمل الوجع ،مل يكن من
يدفعها إلطالة املكوث يف محام النصر إال تلك البنت الش��امية اللهلوبة اليت
تزيل شعر السيدات قبل احلمام ،حتى اكتشفت بأن رفقة اخلياطة مستعدة
للمج��يء إىل بيتها للقي��ام بهذه املهمة ،كفت عن إطال��ة املكوث يف احلمام
العام ،فرفقة بارعة حقاً ،العملية لن تأخذ عشر دقائق ،وسترتك هلا رفقة
كرة صغرية من العقيدة لتكمل املهمة على جممل اجلس��د ،كما ستخربها يف
تلك الدقائق العش��ر أن قدمي فايزة بتقّرف ،وش��عر حسيبة طويل وناعم،
وش��عر جنمة بدأ خيف مع الكرب ،وأن ش��بانور الشركس��ية ال تزيل شعر
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جسدها األشقر ،وأنها مل تر أوقح من بنت جنمة فهي تزيل شعر ساعديها
على صغر سنها ،أما هيام فهي نص زمله.
لن تس��تمع أمسهان برتكي��ز ،إذ مبجرد أن تبدأ القدم��ان باخلدر بعد
س��حب الوجبة األوىل من الش��عر حت��ى تبدأ هي يف التهيؤ الس��تقبال عبد
الرزاق ،فتتخيل كم ستكون طرية وناعمة وكم سيكون خشناً وكرمياً.
السكر حيفظ أسرار النساء ،ويبادهلن عشقاً بعشق.
قطع الس��كر املربعة ،تلك اليت تش��به القطع اإلنكليزي��ة اليت يذوبها
كلوب باش��ا أبو حنيك يف فنجان الشاي عند العصر ،هذه املربعات ترسل يف
معظمها إىل مقهى محدان ومقهى املنش��ية الفوقا حيث جيتمع عمال س��كة
احلديد وعمال ش��ركة النفط العراقية ،حيكون مغامرات الس��فر ويسمعون
احلكواتي وقصص أبو زيد اهلاللي ،واملنشية التحتا حيث جيتمع املتعلمون
حيكون عن أخر ما مسعوه من قوانني وتشريعات حمتملة سيصدرها األمري،
ويف مقهى ماتيلدا حيث يتجمع عاش��قو اجلمال واملعجبون ،سيغمر الزبائن
ه��ذه املكعبات بالش��اي وحيرك��ون القوالب لتقرقع قلي�لاً مرتطمة بزجاج
الكأس قبل أن تذوب متاماً.
يتبارى التجار يف إشباع رغبة املدينة للحلو ،وخيرتعون نكهات كثرية،
بعضها يعرفونها أباً عن جد عندما جاءوا من الشام ،نكهات السوس والتفاح
والليم��ون والتوت ،س��بع علوش س��يجازف ببيع احلل��وى املفضلة لديه،
الكعكبان ،سكر ملون وممطوط ولذييييذ ،كيف ال يكون السكر لذيذاً يف كل
أحوال��ه ،حتى عندما يقرر اخلباز أن يتجاوز مهمته فان ذلك يكون خلاطر
عيون السكر ،اهلريسة اليت تصل حممضة من الشام لن تعجب نساء عمان،
فلنصنع هلن اهلريس��ة ،مزيد من شواالت السكر ستأتي ،وعلى التجار أن
حيس��بوا أرباحهم جيداً ،يف كل األصناف ميكننا أن نتش��اجر ،أو أن نعقد
صفقات شطارة ،كل تاجر من وراء ظهر صاحبه ،التجارة شطارة مشروعة،
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ولكن عندما يتعلق األمر بالس��كر ،فان حالوته جتعلنا نتناس��ى األرباح،
نغرق كلنا يف احللو ،نصري حلوين.
الس��كر املس��ال إىل قطر ومن ّكه مباء الورد س��يصب فوق صواني الكنافة
خمتلطاً حببائل الكنافة املفتتة ،متس��لالً إىل قلب اجلنب النابلسي الذي ميط
كلما قضمه فم مش��تهي ،أما الكالج فانه حيلة اخلبازين لتجاوز احللويات
األخرى ،يف رمضان س��يصري والقطائف والعوامة س��ادة السفرة الع ّمانية،
وس��يضحك أبو رض��وان القدس��ي خببث وه��و حيلى العيب الش��طرنج يف
مقهى املنش��ية بصينية كالج تسبح يف السكر ،سينظر بالتحديد حنو جاره
النابلس��ي صانع الكنافة الش��هري ،وعندما يس��ألونه عن مناسبة التحالية
يقول بابتهاج:
 قصيدة عرار.ثم يتخذ مسة الشاعر ،ويطلق صوته مرتمناً:
إن القطـايف ال تسـاوي حلسـة
ممـا يسـميه الورى كالجـا
أتقول ما الكالج؟ يا لك من أمحق
ضل السبيل وأخطأ املنهاجـا
يضحك اجلالس��ون ،لكن أنور النابلسي يرفع طربوشه عن رأسه ويضعه
متمهالً على الطاولة ،ثم يقول دون أن يلتفت ناحية املخاطب:
 كم دفعت له تا يساوي هاالعالن عن كالجك؟؟ ال ..ال ي��ا حبيبيب ،كالجي ما بده إعالن ،الزمله ذويق صاحب مزاجم��ش كيف ما نكان ،وبعدين انت ش��و مزعلك؟ جاب س�يرة الكنافة؟؟ هو
بقارن الكالج بالقطايف وبس.
يستمر الضحك ،ويضرب ملحم حجر رفيقه الذي يالعبه الشطرنج قائالَ،
كش ملك ،يدهش يف أعماقه كيف متكن من االنتصار يف لعبة الشطرنج رغم
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أن عقله كان منش��غالً متاماً بالتفك�ير يف مصنع البوز الذي أقامه عبد الفتاح
ملحس يف ش��ارع اهلامشي ،كان يفكر بأن مولد كهرباء سيمكنه من جتميد
املاء وصنع الثلج ،فإذا ما نزل دمش��ق وابتاع جهازاً دواراً بيد حترك املزيج
داخل وع��اء حماط بالثلج ،إذا ما أضاف الس��حلب إىل احلليب وظل حيرك
املزيج لس��اعات مضيفاً إليه الس��كر ونكهة فاكهة ما ،فانه س��يحصل على
منـتج جديد مل يتذوقه أحد يف عمان ،س��يتمكن من صنع البوظة ،تلك اليت
س��تلتهم كل ما يأفكون من كنافة وبقالوة ،البوظ��ة ،عليها قد يتزحلق إىل
اجمل��د ،قد يصري من كبار التج��ار ،صاحب صناعة معتربة ،قد يتمكن من
أن يفات��ح احل��ج تقي الدين يف أم��ر هيام ،البوظة حتت��اج إىل مولد كهرباء
متواضع ،وجهاز بيد متحركة ،وسكر ..كثري من السكر.
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يب��دأ الكيف فكرة ،ما أن توضع الس��يجارة بني الس��بابة
حديــث
والوس��طى حتى تنتش��ي النفس ،وما أن يس��حب املدخن
السجاير
أنفاس��ها حتى تس�تريح الروح ،انظر كيف يتعامل مسعد
معي ،يطبق علي بش��فتيه ولثـته الناش��فة طوال النهار،
ويش��عل أعقاب السجائر من بعضها البعض ،س��يقضى معظم النهار باحثاً
عما تس��اقط منها على أرضية مقهى املنش��ية التحتا ،يف املنش��ية الفوقا لن
يس��محوا له بالدخول ،سيؤنبه احملامي على التقاط أعقاب السجائر ولكنه
لن يكف ،طبعاً إذا جاد عليه أحدهم بس��يجارة كاملة فانه سيكون شاكراً،
ولكن السيجارة الكاملة ليست أكثر تكيـيفاً من العقب املستهلك الذي التقطه
من فوق البالط أو حتى من على تراب الش��ارع قرب الس��يل ،املسألة حكاية
كي��ف ،منذ جلوس أول كييّ��ف يف احلقل يربم أوراق التبغ اليت عثر عليها
صدفة يس��لي نفس��ه بإش��عاهلا ،والكيف ليس صنعة وال اخرتاعاً عمانياً،
كان القروي��ون يتفنون يف زراعة التبغ وأوراق التنباك العريضة ،يس��قونها
بول األبقار كي ال تنطفئ إذا أش��علت فيما بعد ،وينش��رونها يف الظل بعد
القط��ف حتى ال جتف وتظل فيها ن��داوة النبات ،يفركون أوراقه العريضة
يف الكرب��ال متخلصني من القش والعيدان اجلافة ،ثم بعناية يفصلون الورق
عن الرتاب واهلشل الناعم والتفل ،ترمى هذه املخلفات لتتحول أوراق التبغ
إىل س��جائر يس��تمتعون بلفها على أيديهم صانعني هلا حكايات ومقامات،
فكب�ير اجمللس ال يعتذر لصغ�يره إن هو صاح به أو أهانه ،ولكن يس��ود
الصمت حتى يلف الكبري س��يجارته ،يتهامس اجللوس ..دخنت معه ،ثم
يرمي الكبري بعلبته الفضية س��حالً فوق احلص�يرة أو املصطبة اليت جيلس
عليها اجلمع ،موجهاً إياها صوب من أهانه ،فإذا ما وصلته ،دخن الطرف
األضعف س��يجارته كأمنا قبل اعتذراً مل يفه به أح��د ،ورد العلبة قائالً..
عمار ..نادراً ما جيرؤ األضعف وان كان جمروحاً ،على رد علبة الس��جائر
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دون تدخ�ين اللفافة ومثل هذا س��يعين بالتأكيد مش��كلة تطول وتتضخم،
يتعاط��ى الرجال اهليش��ي أو املنظوري أو احلسبش��ي ،وإذا كان اهليش��ي
أثقل التبغ على الصدر فانهم يس��علون باصرار ويفاخرون بغالظة أصواتهم
وحري��ق صدورهم قبل أن يبدأوا بعد س��نوات قصار بلعن من لف اهليش��ي
وم��ن تعاط��اه ،ولكنهم يواصلون ،يق��دم الرجل لندميه الس��يجارة قائالً..
يكفي��ك ش��رها ،فإذا ما أش��علت وتذوقها الكييف أجاب قائ�لاً ..ما تذوق
حرها ..وواصلوا ..حيرص اخلرباء منهم على وضع قشرة ليمون داخل علبة
التب��غ فيمنحونه بعض الرحيق املنعش وحيافظون على رطوبته خاصة نوع
املنظوري السريع اجلفاف ،أما مفروك التبغ الكبرية الفاخرة فهو ما تسعى
لشرائه شركة السجاير احلديثة اليت غامر التاجر بدير بانشائها ،فتخلطه
بالتبغ الفرجيين الذي قطع بأداة حادة ومل يعرف الفرك ،تلف هذه اخللطة
يف ورق االتوم��ان الرقيق املصنوع من حلاء نبات متس��لق رطب ،العمانيون
وكل البش��ر عرفوا هذا الكيف وأحبوه ،إنه ال يضيع العقل مثل املس��كرات
اللعينة احملرمة ،س��يزعم البعض أنه يأتي باألف��كار الطيبة والتأمالت،
تأملوا كيف يس��مى العمانيون تبغ األرجيلة تطلي سرو ،سرو ألنه مصنوع
من خش��ب السرو ،وتطلي أي مربى ،أي كم من السكر خيلط بالتبغ ويطبخ
ليصري تعمرية لألرجيلة ،إنه اسم للمزاج ،للتلذذ ،يقول العامة فيه ( أوله
دلع وأخره ولع ) يف النهاية هو جتارة راحبة لش��ركة الدخان والس��جاير
األردنية اليت ستغمر السوق باألمساء واألصناف.
تكمن طرافة اجلوكر يف امسه ،يتعامل العمانيون مع االس��م مبفهومني
متناقضني ،اجلوكر يف لعبة الورق هو الرابح ،الذي يقش الكل ،انه األكثر
مرونة ،الذي يركب يف كل األماكن ،اجلوكر يف ش��ركة السجاير كان يرمي
إىل هذا املفهوم ،ولكن العامة خيلطون أحياناً بني اجلوكر واألراجوز ،رمبا
هو مرس��وم على هذه اهليئة املضحكة على الورق ،ولكن األراجوز ال يركب
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إال يف التسلي ،،إنه مسخرة شعبية ،يقول الصيدلي أميل قعوار وهو يلعب
أوراق الش��دة أمام حمل بيع األزهار الفريد والوحيد يف املدينة ،أن اجلوكر
مثل كلوب باش��ا أب��و حنيك ،الذي يقش أمامه الش��يب والولدان ،مع ذلك
ميكنن��ا أن نتوهم بأن له هيئة أراجوز جتعله حمالً للتندر والنكات ،ولكن
اجلوكر يظل متأكداً من كونه جوكر ،ينبه بائع األزهار أبو احلافظ البزيان
صديقه قعوار بأنه يتحدث يف أمر سياس��ي ،متس��ائالً إذا ما كان من املمكن
اخرتاع لعبة شعبية ال حتتاج إىل اجلوكر ،ويقول:
 يعين مث��ل اجتماعات املؤمتر الوطين وح��زب اإلخاء ،كل األوراقبتتساوى.
يرد قعوار :
 أل يا صاح�بي ،مش ممكن ،اجلوكر موجود ،ومش معقول نس��اويحالنا مش عارفني..
 طبعاً ما هو انت من يوم ما منعك األمري تلبس برنيطة ،وانت حاسسباجلوكر بش��يل حبياتك وحب��ط ..اقولك ،دخن عليه��ا تنجلي ..هات لك
سيجارة.
خيرج البزيان سيجارة من علبته الفضية مقهقهاً:
– وهاي الس��يجارة كمان جوكر ،وهي اثن�ين حمرزين جايني علينا،
يعين ممكن تقول الواحد فيهم قامة وقيمة ،من وين ما خبطت الواحد فيهم
برين ،رئيس وزرا وقاضي ع س��ن ورمح ،توفيق أبو اهلدى وهاش��م خري،
اللهم الطف بينا.
يداعبه قعوار:
 شو؟؟ بتشاغب!! ع بالك ترجع السجن!!!.يصل الرجالن بامسني وقد مسعا نتفاً من احلوار ،يرفع البزيان ذراعيه
يف استسالم ضاحك:
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 مرحبا حكومة ..واهلل كنا حنكي عن اجلوكر ..الس��يجارة ..مش اشيثاني..
يضحك اجلميع ،وجيرون مزيداً من كراسي القش اليت حتيط بها سالل
الورد اجلوري اليت مل يبتع أحد منها هذا النهار.
يتزايد املدخنون ،السياس��يون أكثر اخللق تدخيناً بعد مس��عد صاحب
اجلحش ،،بعضهم س��يطلب سيجارة برتا ،احملامي يدخن هذه السيجارة
رغب��ة منه بزيارة الب�تراء ذات يوم ،والتجار يكتب��ون امسها يف دفرتهم
بط��را ،احلروف ممتلئة بالتضخيم والتفخيم ألنهم يعزون هذه الس��يجارة
ويقدرنها تقديراً عالياً ،يدخنونها بفخر جلوس��اً على مقاعد القش على
أب��واب دكاكينهم ويتعازمون بها ،يبعدونها عن خمازن القماش ،وخمازن
الغالل واألطعمة ،األشياء كلها تعش��ق رائحة السيجارة ،احملامي يدخن
بشراهة عند أمسهان ،حيب أن يرتك أثراً يدل عليه يف خصالت شعرها ويف
نس��يج شلحتها الربلون ،وألنه يغالب فكرة ش��يطانية بأن يرتك يف زندها
الرقيق حرق س��يجارته ،فانه يكتفي بالرائحة اليت تعلق األش��ياء ،تقول
له:
 الدكت��ور تيزو ما حب��ب التدخني ،منعه يف املستش��فى ،بس الناسبتدخ��ن غصب ،بنج��ن إذا دخنوا قدامي ،هاي قل��ة أدب ،وقاحة ،بأكره
رحية الدخان ،وحلد عندك بتتغري األش��ياء ،ليش بتدوخين س��يجارتك؟
بامشه��ا مثل اجملنونة ،هذا عجيب ،ليش؟؟ ش��و بتدخ��ن؟؟ برتا؟ كثري
بدخنوا برتا ،ليش سيجارتك غري؟؟
إن��ه اإلدمان يا حلوة ،نفس اإلدمان ال��ذي يعاني منه ملحم عندما كان
يدخن س��يجارة صمصوم ،ولكن��ه وبعد اقرتاضه مبلغاً م��ن البنك الزراعي
بضمانة عادل الصفدي ،الذي ساعده يف ذلك وهو يرى يف مشروعه باب رزق
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لتل��ك املرطبات اليت بدأ يس��توردها من إيطاليا وفرنس��ا ،الصفدي قدر بأن
معمالً للبوظة ال بد سيتعامل مع مرطباته ،هلذا ارتضى أن يكفل ملحم لدى
البنك ،عندما وصل ماتور الكهرباء ،قال معلم الشواء:
 يا عمي عرفنا املتعلمني ش��و بس��اووا بالكهرب��ا ،الدكتور أبوغنيمةكان يكش��ف على صدورنا باألشعة قبل ما يهججوه عالشام ،وأسعد الصابر
بشغل املطحنة ،وبدير بستأجر املاتور من املطحنة مشان يدور صور السينما
بالليل ،هاذا الساهي ملحم ،شو بده بالكهربا؟؟
 بكره بتشوف غري يصري فوق الريح من هالشغلة اهلامله. معقول!! بلبق هالبابوج ألم اجرين عوج..مل مير وقت طويل ليكتش��فوا بأن ملحم جاء بقوالب بالستيكية صغرية
وراح يصنع البوظة واإلميه ،قالوا انه سينافس بكداش يف دمشق ،احلاج أبو
عبد الرمحن قال له:
 واهلل ان��ك مش قلي��ل ،بوظة يم مرة واحدة!! وم�ين بعمان عيمانبوظة!! هاي قصة خسرانه.
مل جياوب��ه ملحم تأدباً ،ولكنه يعرف بأن بكداش دكان البوظة الصغري
ص��ار حمج��اً للعمانيني يف دمش��ق ،يدلفون إليه قب��ل أن يدخلوا للصالة يف
اجلامع األموي ،ولكن أبو عبد الرمحن ال يثق به ،إنه يستصغر شأنه ،وقد
رفض منذ أعوام شراكته يف صفقة احلديد من أملانيا ..ومل ينجح ملحم نفسه
يف اس��تقطاب أي من العاملني يف السوق ملشاركته ،وعندما صرف النظر عنها
فوجئ بالكثريين يغرقون الس��وق حبديد أملانيا ،إنه سوق ال يرحم ،حيتان
ي��أكل الكبري منها الصغري ،لكنه وعرب مصنع البوظة س��يثبت هلم تفوقه،
وأنه صاحب أفكار خالقة ،خمتلفة ،وس��يبدأ من��ذ حلظة التحدي اخلفية
هذه بتدخني نفس نوع السيجارة اليت يدخنها احلاج تقي الدين ،علناً ،ال
كما يفعل ولده األبله عبد الرمحن ،حني يدخن يف األزقة وعند السيل خوفاً
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من أن تقع عليه عينا والده ،وإذا كان احلاج بارع يف لف أوراق االتومان حول
كمية من تبغ ش��عر الغزل األشقر املس��تورد ،فانه سيكون أكثر أناقة منه،
س��يدخن األتومان اجلاهز ،الس��يجارة األكثر رش��اقة واملذهبة يف أسفلها،
وسيتصرف كتاجر من علية القوم ،لن يبلع السيجارة حتى آخرها ،سيرتك
دائم��اً مس��افة ناقصة عدا عن الكع��ب الذهيب للس��يجارة األنيقة ،وعندما
يقولون له ماذا عن صمصوم سيقول زمان أول حول.
فايزة ش��قيقة ملحم ستكتشف علبة الس��جائر اللطيفة حتت وسادته،
وستدخن واحدة ،ثم أخرى إىل أن تدمن ،وعندما يدخل ملحم البيت كل يوم
سيشم رائحة العطر قوية مشعشة ،ويصرخ:
 شو ...كابه قزازة الكولونيا يا ام خنانه!!!وترد امرأته:
 م��ا كبينا إش��ي يا زمل��ه ،هاي اختك فاي��زة بتحب تعط��ر الدار عجيتك.
ولكنه يكتشف أن سجائره يف تناقص متواصل ،يقول لشقيقته:
– بدك حترقي صدرك ،اهلل ال يردك ،بس ال ختنقينا برحية الكولونيا
كل يوم ،هاذ غالي حبطوا منه بالقطارة ..مش للكبكبه.
ويبدأ ملحم بش��راء باكيت السجاير لشقيقته خلس��ة عن زوجته ،انه
يعرف طعم اإلدمان وسطوته كما أن له دوافعه يف اسرتضاء شقيقته.
زراك تفضل س��يجارة الفالح ،تقول وهي جالس��ة يف اس��تقبال حسيبة
زوجة احلج تقي الدين ،بأن باكيت الفالح املربع مريح ،هي تهتم باألشكال
كثرياً ،وختاطب حسيبة:
 معقول ما عندك سجاير؟؟تغمزها هذه مش�يرة إىل اعت��دال ،ثم تغمز الفتاة هازة رأس��ها باجتاه
الب��اب ،تفهم البنت إش��ارة األمر باخلروج ،جتمع م��ا تبعثر من فناجني
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القهوة فوق صينية حناسية وخترج بصمت ،النساء يسرتخني على األرائك
أكثر ويتحررن خبروج الصبية ،تس��حب حس��يبة باكيت الدخان من أسفل
الصوفه
 مش الفالح ،بس كله سجاير . أل يا خييت ،يف اشي ثقيل ،واشي خفيف. كل��ه دخان للكيف ،اهلل يرضى عليكن ،كل واحدة تدخن س��يجـارةبس ،ما بدي البنات يشوفونا ويتعلموا هالشغله.
 شو؟؟ عيب وإال حرام؟؟ شو بدريين ..عمهن بذحبين إذا تعلموا هالشغله ،واهلل ،امي ومحاتيمن قرامي السلط ال ُعت ْق ،وكل واحدة غليونها من هون للباب ،وما برضوا غري
التمباك البلقَاوي األصلي ،شوفوا غليون حجة فضية ،شو ساواه عيب!! ما
بعرف ،هاي قصص الشوام.
تضحك زراك مازحة:
– طيب ،طيب ،فهمنا ،بدك تهبشي بضرتك..
تس��عل حن��ه وتب��دي ضيقه��ا بع��د أن اس��تنفذت نفس��اً كب�يراً من
سيجارتها:
 يعين الزم الواحدة منكن تصري مثل بابور الرتين ،الس��ت الزم تضلست.
وتقول شبانور:
– واهلل عيب ،مره تساوي زي زمله.
وتعلق زراك:
– فكين��ا يا نور ،ل��و الواحد بده يالحق العيب زي الش��ركس ما حدا
حكى مع حدا.
مزاج زراك رائق مبا فيه الكفاية لتكمل:
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– كان بس كل البنات عش��قن وخطفن ،صحيح نواره!! من وين عريس
جانيت ،شركسي؟؟
– معلوم شركسي ،قرابة تيمور بيك من حيفا..
تشهق حسيبة:
 هه!!! هو يف شركس حبيفا؟؟ يف شركس كل مكان حبييب ..مثل ملح رشوه يف السما.تعلق حسيبة بعد ضحك كثري قائلة:
– اهلل يبعد عنا ش��ر هالضحك ،ش��و صار لنا؟؟ هذا كله من السيجارة،
ليش لعاد بقولوا عنها حتشيشه!! من هيك.
وسط الضحك تغص حنه وهي تضرب على صدرها وتسعل:
– ال ..ال ..مش حشيشة يا حوبه ،هذي غري.
حتاول حسيبة أن ختفف اجللسة بأحجية طريفة ،تقول:
 مدينة خضراء بيوتها محراء ،س��كانها عبيد ،مفتاحها حديد ،شوهي؟؟
يضحكن ساخرات ،وتعلق زراك:
 ولك انيت ما عندك غري هاحلزورة اهلبلة!! شو ما بتعريف اشي غريالبطيخة؟؟ راس��ك كلها صارت بطيخة ،ش��ويف كيف تدعربتي وتدحربتي
زي البطيخة.
يضحك��ن أكثر هذه املرة ،حتى يش��رقن بالدموع قب��ل أن يصمنت كلهن
فج��أة ،عندما تدخل هيام ،تتجه بعصبية ملحوظ��ة إىل النافذة ومتد يدها
وراء ستارة الدانتيل فتدفع درفة الشباك لتدخل اهلواء النقي من الشارع إىل
احلجرة اليت تلبدت بسحب الدخان.
هيام ال حتب الس��جائر ،حت��اول إخفاءها عن عمه��ا ،وتعرف خمبأ
زوجته املعتاد يف صالون االس��تقبال ،ولكنها ال تس��مح بدخول السجائر إىل
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حجرته��ا مهما كلف األمر ،عبد الرمحن ابتس��م هلا قب��ل أيام يف املطبخ،
وحاول رش��وتها بس��يجارة ،اقرتب منها حد االلتص��اق ،وعندما أبعدته
بضربة من املغرفة فوق رأسه ،وىل هارباً ولكنها التقطت سيجارته الساقطة،
تأملته��ا حبنق وفتتها قبل أن ترمي بها يف صن��دوق القمامة ،تعرف هيام
أن البنت احلساس��ة فايزة تدخن بش��راهة مسعد ،ولكنها ال تسمح هلا بأن
تولع سيجارة يف حجرتها عندما تأتيها تلك ألخذ درسها ،وعندما فوجئت
مبلحم يدق الباب نهاراً ويقف يف بابهم ويف يده سيجارة ،أوشكت أن تطالبه
ً
أساس��ا يف
بإطفائه��ا ،ولكنها تغاضت ألنها ال تنوي تركه يدخل إىل املنزل
غي��اب الرج��ال ،ماذا يفعل رج��ل أمام بيت احلج تق��ي الدين يف مثل هذه
الس��اعة!! وقفت تسد فتحة الباب الضيقة جبسدها ،ملحم املرتبك تفضحه
السيجارة اليت ترجف بني أنامله..
 قلت أجيبلكم من شغل مصنعنا ،شوية بوظة بستاهلوا مثك..كيف قال كلمة مثك؟؟ هذا تهور ال حيمد عقباه خاصة وأن هيام برمت
شفتيها كعادتها ،وتلكأت يف اإلجابة ،لكنها تزحزحت خطوة إىل اجلانب
املالص��ق للحائط لتس��مح للصيب الذي كان يلحق مبلح��م للدخول إىل ردهة
البيت حيث أطلت حس��يبة متوجس��ة ،وضع الفتى محل��ه من البوظة على
الطاول��ة ،وأرتد عائ��داً تاركاً معلمه صانع البوظ��ة اجلديد يلتهب يف رأس
الس��لم عند الباب املوارب ،اهتزت س��يجارة ملحم ،هذه الرجـفة أزعجت
هيام ،إنها ال حتب الس��جائر فما بالك باملرجتفة هكذا!! ابتس��مت هيام
اللئيمة فجأة ،قال:
 ه��اي بتتاكل دوغ��ري ،ال ترتكوها تذوب ،ح��رام ،حالوتها تتاكلدوغري..
 أبو أيش بال مؤاخذه؟؟فاجأه السؤال،مل يتمن أن يسري احلديث مهما قصر حنو مسائل عائلية
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خانق��ة كهذه ،هو لي��س غبياً ،اللعين��ة ،القوية ،اجلب��ارة ،تذكره بأنه
أب..
 أبو مروان.تتجاهل هيام نداء حسيبة اخلافت من الداخل ،تعرف انه نداء احتجاج
على إطالة الوقوف بالباب ،ولكن اللعبة أعجبتها ،بنفس االبتسامة اجلبارة
تقول:
 عاشت األسامي ،طيب ،إحنا أهل ،وقبلنا هديتك ،بس أمانة عليك،بكرة بتخلي أم مروان مت��ر علينا ،كمان اختك فايزة ..مش اختك!! ليش
ما بتيجي للدرس بانتظام؟؟ خليها تيجي مع مرتك ،مرت اخوي بتس��اوي
استقبال كل يوم أحد.
هز ملحم رأسه بذلة واضحة ،وراح يرجتف من رأسه إىل قدميه ،قالت
الصبية اليافعة اجلبارة وهي تهيء الباب لإلغالق:
 أبو مروان ،دير بالك السيجارة حرقت أصابعك.أغلقت الباب ،فأوشك أن يبكي ،لوال أن صيب احملل ينتظره عند أسفل
السلم ،واختذ صوت حسيبة إيقاعاً اتهامياً حاداً وهي تزعق:
 ولك يا هيام ردي الباب ،شو هاملسخرة؟؟؟ترد هيام بربود:
 تعالي مرت عمي ،تعالي كلي بوظه قبل ما تذوب..ألول مرة حترتق س��يجارة ملحم حتى نهاية عقبها ،الربيبة املتسلطة
القاس��ية ،أش��علت نريان قلبه وانصرفت اآلن اللتهام م��ا جلبه من بوظة
باردة،فك��ر ب��أن قلبه حيرتق وهي تب�ترد ،وقرر أن حيرقه��ا متاماً مثل
الس��يجارة ،سيش��طبها من خياله ،سيذيبها مع الس��كر واحلليب لتصري
بوظة مثلجة ،س��يأمر قلبه بأن يتجمد متاماً ،ولكنها حلوة ..حلوة ..مثل
السكر.
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خيلط املتجر احلابل بالنابل ،يعرض بعض االحتياجات
حـديــــث
اليت تقرب الصغريات من الغندرة ،القضية ليست كيف
الغندورة
نصب��غ الش��فتني أو نكحل العينني ،كل األش��ياء اليت
تؤش��ر على وجود األنثى ،غن��درة ،واألغنية املفضلة،
األق��رب إىل القلب اليت تدفع بالبنات إىل الوق��وف بدلع ودالل أمام املرآة،
غندرة مشي العرايس غندرة آآآه أه
القراميل قطعت شبانور الدرب بقلق ،تلفتت مرتني إىل اخللف،
خافت أن تتلفت ثالثة فيقع احملذور وتقع عليها عينان
تعرفانه��ا ،وقفت مثل عمود بباب ال��دكان ،تراجع قلقها واملكان خيلو من
املارة ،مل تفه بكلمة ،فالتجار أذكى الرجال ،ليس��وا حباجة إىل الكلمات،
س��حب تقي الدين قطعة من القماش ملفوفة بعناية من حتت عباءات الصايا
املقصب��ة وناوهلا إياها ،فتح��ت جزدانها وهي تتلفت جم��دداً ،أخرجت
النقود ودفعتها إليه.
قال:
 بعدين..بعدين ..شو هي الدنيا طارت.؟ولكن شبانور دفعت مثن مش�ترياتها السرية ،منذ اللحظة األوىل اليت
وقعت عيناها على جدائل الش��عر يف الدكان اخنطف فؤادها ،يومها همست
للتاجر:
 بتقدر جتيب مثلو؟؟ أمحر ..مثل هاذ..كيف جترأت ش��بانور على رفع غطاء رأس��ها وكش��فت غرتها للبائع،
محراء مثل القمر يف ليلة ربيع،مل يبد تقي الدين استنكاراً ،كأن هذه احلالة
اعتيادي��ة تعرض له كل يوم ،حتدث بود مه��ذب عن إمكانية إحضار هذه
اجلدائل اليت أمساها قراميل ،فأصابتها حالة غندرة فارقتها منذ س��نني،
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وألنه تاجر ال أخ له وال ش��بيه،وال يسبقه أحد فقد أفهمها بكلمات مبهمة
انه يدرك بأن مثل هذه املشرتيات أسرار صغرية بني البائع والشاري ،حتى
زوجتاه لن يتس��ى هلما االطالع على أس��رار ش��بانور ،هذا التاجر يساوي
كل رجال الس��وق ،وإذا جترأ أحدهم فطاله بكلمة سوء ،كأن يتحدثون عن
جربوته مع حس��يبه وضعفه مع جنمة ،فإنها لن تكتفي بالصمت ،س��تعلم
أصحاب األلسنة الطويلة آداب احلديث عن الغائب ،ويف املساء ستصل جدائل
الشعر األمحر اليت أحضرها التاجر األمني إىل ما تبقى من شعرها.
ما تبق��ى!! كيف؟ وأين راح��ت اخلصل النارية احلم��راء اليت كانت
حدي��ث البنات ،عندما رافقت والدها تاميب ذلك الصباح الصيفي إىل النبعة
القريبة من الس��يل ،هبط��وا راكبني عربة األب ،جلس��ت بني حزم القش
وأش��ولة القم��ح ،وعاملني رافق��ا والدها ،صرير العجلت�ين الضخمتني صم
أذنيه��ا طوال الطري��ق ،ورائحة الثورين القويني ظلت عالقة يف أنفاس��ها،
حتى بعد أن أفرغ تاميب شواالت القمح فوق البساط صانعاً منه قناة مرتبطة
بقناة النبع ،تنش��قت هواءً ممتزجاً بالروائح ،وتطاير هباب القمح ،إال أن
ابتل جله ،راحت تش��ارك العاملني مهمتهما فتح��رك القمح بهمة رافعة
طرف البس��اط بذراع حنيلة ،ولكن قوية مب��ا يكفي ملنع القمح من االنهمار
حنو الس��يل ،راقبت رفع القمح بعد ذل��ك إىل التنكات اليت خرمها والدها
حب��رص ثقوباً صغرية ترش��ح املاء ط��وال رحلة الع��ودة إىل مزرعة البطيخ
يف جب��ل عمان اجلديد ،يومه��ا اعرتضهم رجال ال��درك اخلاص باألمري،
فتالش��ت كل األش��ياء ،وظل هناك ش��عرها جبعداته اخلفيفة متطايراً مع
الريح ،صمت أذنيها ع��ن احلديث بني والدها والدركيني ،وتعلقت عيناها
باألزرار الالمعة و( قلبق ) أسود فوق رأس الفتى.
أبلغ الدرك املزارع تاميب بأن غس��ل القمح على السيل مل يعد مسموحاً،
وأن هناك عقوب��ة بانتظاره إذا أعاد الكره ،املفاوض��ات املعلنة بني الدركي
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والفالح،مل متنع العيون من مفاوضات سرية ،مل تكن عينا شبانور واسعتني
ولكنهما تشيان بالدهشة ،مل تكتحل كما يفرتض بصبية شركسية مهذبة يف
الرابعة عشرة من عمرها ،ولكن الدركي علق يف أهدابهما ،ورد هدية املزارع،
بطيخة خضراء مدورة واعدة حبمرة حلوة ،قال وهو ينظر باجتاهها:
 ناكل بطيخ عندك يف مزرعة.واصلت العربة بعجالتها الكبرية الصعود ،وحتدث والدها مع نفس��ه
بصوت مرتفع:
 اهلل حيفظ��ه ..أوالد الن��اس غري..ل��وال هو م��ن ملتن��ا ..كان إحنامصيبة..
جاء الدركي تيمور لزيارة املزارع تاميب مراراً بعد ذلك حبجج طريفة،
مرة لتناول البطيخ كما وعد ،ومرة لتفقد القمح املنش��ور على س��طح املنزل،
حتى أن ش��حرخان زوجة تاميب وأم الصبية ،تس��اءلت فيما إذا كان األمري
يتابع األماكن اليت ينش��ر فيها الن��اس قمحهم ،أعربت عن فكرتها باللغة
الشركس��ية فلم تفهم الصبية اليت كانت تس��مى آنذاك ملعان تيمناً جبميلة
مجيالت الش��ركس اليت هبطت عمان عام جميء وحيدته إىل الدنيا ،واليت
صار امسها فيما بعد ش��بانور بناءً على اختي��ار محاتها ،كيف للمعان أن
تفه��م وهي ختل��ط بني العربية والشركس��ية على حنو ملح��وظ ،كما أنها
املنش��غلة بزيارة الدركي والعامل��ة الوحيدة بدوافع الزي��ارة ،واقف هناك
يتح��دث مع والدها خاطفاً قلبه��ا ،وهلا يف فؤاده مثلما ل��ه عندها ،إال أن
لوالدها رأياً خمالفاً.
 صحيح شركس��ي ..بس مع األمري..عس��كري!! عرب بقول اسعدهموابعدهم ،هذا مش فاضي لبيت وأوالد ..أحس��ن تتجوزي ابن عمك ..بكره
نروح وادي السري.
بكـره ،مل يتمكـن والدها من ش��د رحاله ،ألن الدركي الوسيم اختطفها
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وأودعه��ا أمانة يف بي��ت حممـد املفتـي ،وعندما ج��اء والدها مل يكن هناك
جم��ال للعتاب ،انتصر احلب وباركه الش��يـوخ وأذعـ��ن تامبـي ،صـارت
زوجـة احلبيـب ،ومستها أمه ،شبانور ،النور الطالع ،وكمـا يطلع النور،
صعدت ملعان درج بيت العس��كري تيمور ،وصارت زوجته بامسها اجلديد
شبانور ،يضم خصل شعرها األمحر كل مساء متغزالً ذائباً فيها ،كأنه ليس
ذلك اجلسد الذي يقف مثل رمح يف قصر رغدان.
ترفعها أمها فوق الطاولة كي تتمكن من متش��يط شعرها مبشط العظم
املس��نن ،تس��حب خصالته وص��والً إىل النقطة الفاصلة ب�ين الفخذ وبطة
القدم ،تتذكر ش��بانور ش��عرها عندما ترى ش��عر ابنتها ،ورثت جاني
الشعر األمحر ،ولكن البلهاء قصته تقليداً لدولت أبيض بطلة فيلم الوردة
البيضاء ،أما هي فان شعرها ظل يتناقص ،يقصر ،ويتساقط على وسادتها
عاماً بعد عام ،للعمر أحكام ،وإذا بلغت جانيت السادسة عشرة وخطبت،
فإن ش��بانور كانت تودع ش��بابها مبكراً ،تظن أنه��ا مل تعد احللوة اليت
تستحق أن يتغزل حبيبها بشعرها ،وأن عزاءها يف األوالد يقبلون كفيها
كلما دخلوا أو خرجوا ،ولكن جدائل الش��عر يف الدكان حركت أش��واقها
وحرق��ت فؤادها ،ذكرتها بغ��ادة كانتها ،والتاجر اللم��اح الذكي ،فهم
أش��واقها ،وباعها دون أن يبوح بس��رها ،أما زوجه��ا تيمور فقد فوجئ
بش��عر ش��بانور اجلديد يصل حتى خاصرتها ،ضمها ب��ود ،وفك أزرار
اجلاكيت املش��دودة بإح��كام ،مل يعد الضابط الش��ديد البأس ،حترر من
صرامت��ه ،وداعب زوجته اليت بال��كاد دخلت يف ثالثينات العمر معتقدة
بأنها شاخت ،همس بود صادق:
 جمنونة ..شبانور ..سيـبسا ..انت حلوة بشعر وبال شعر..تتظاهر بتصديقه ،ولكنها تعرف بأنه مل يضمها هكذا منذ س��نوات،مل
يناديها باالسم السري الذي دللها به يف املاضي ،مل يقل..روحي ،سيـبسا..
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بهذه الرقة منذ س��نوات تعرف أن هذا مفع��ول الغندرة وما أثارته جدائل
الشعر األمحر.
الغندرة ،زجاجات عطر خترج من السوق ،مواسري رحيا
العطر
عند احلالقني ليست كتلك اليت تبحث عنها النساء ،اللواتي
يتعطرن مباء الورد ويدعكن أكفهن بورق الليمون ،وخيبأن
كمش اليامسني ب�ين نهودهن ،مؤخراً وبعد العطر املقطر من ورد ويامسني
الش��ام ،وصلت العطور األملانية والفرنس��ية ،كانت فائ��زة أول من ابتاعت
زجاج��ة كلونيا ريف دور ،التاجر يعل��م أن أفضل زبونة ملثل هذه البضائع
هي ش��قيقة ملحم ،منذ اشرتت زجاجة العطر األملانية اليت شهقت النسوة
مستنكرات سعرها ،وحتى وصلت إىل استخدام العطر الفرنسي ،لن يفوقها
يف ش��راء هذه السلعة الشيطانية إال اجلميالت ملعان وشقيقتها برفيني ،وان
ك ّن يف األغلب يعمدن إىل الشراء من القاهرة أو بريوت ،ويتفضلن ملاماً بشراء
ريف دور من دكاكني عمان.
تنسحب حس��يبة برزانة حزينة إىل املطبخ عندما يفوح العطر الفرنسي
م��ن قمباز احلج تقي الدين ،ليلتها تنقلب يف أقصى الس��رير ،ويتظاهر هو
بالنوم حتى ينام فعالً ،العطر أجرأ الوشاة ،إنه فضاح وعندما خيتلط بعبري
اجلسد يتخذ له معاني مغايرة.
تدس هيام رأس��ها حتت خصالت ش��عر فايزة اليت ترتاجع دون فزع،
بثبات ،وهيام تتضاحك:
 مش معقول ،عمي جبيب الرحية عالبيـت ،بس ما بتيجي معي مثلمعك ،بتجنن عليك.
تشرح اعتدال:
 هاي مسألة كيميا..تنزعج فايزة من كف هيام اليت ما زالت متسك بزندها منذ حلظة الشم
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املصطنعة ،تكره إصرار ش��قيقها على قيامها بواجب زيارة عائلة احلج تقي
الدين وتلقي اساس��يات القراءة على يد هيام بالتحديد ،أخربته أنها تكره
القراءة ،وان هي��ام ال جتيدها مثلما معلمات الكت��اب األخريات،وأنها ال
تتعلم ش��يئاً هناك ،ولكنه أصر إصراراً مشبوهاً ،ودعم إصراره بود وحماباة
ال تنقطع لش��قيقته ،كأنه يرش��وها ،وهو أس��لوب مل يتبعه يف تعامله مع
زوجه وولده ،وإذا كان يضرب زوجته مبعدل مرة يف األس��بوع فان ضحيته
احلقيقة هو مروان ،وميكن لفايزة أن حتتج لقسوة شقيقها:
 أعوذ باهلل ،إيدك واهلواه ..تقول بينك وبني ابنك ثار!!لس��بب جتهله فايزة ،ش��اط غاضباً وهددها حبرمانها م��ن املزايا ،بل
بالضرب إذا متردت على الذهاب إىل درس هيام ،هل ختربه عن هواجس��ها
حول العطر ،عن ملسات هيام املتأنية ،عن زجاجة العطر اليت أهدتها إياها
دون مناس��بة ،منذ مت��ى متنح هيام اهلدايا ألحد!! م��ن أين تأتي بالعطر
إذا مل تكن تس��رقه م��ن زوجة عمها؟؟ مل ختربه ولكنه��ا نظرت يف وجهه
باستهانة:
كنك زمله اضربين.ومل يضربها ،فقط متنى من قلبه أن تتزوج هذه الشقيقة الصلبة الناشفة
م��ن رجل قاس ،يضربها حتى يدمي وجهه��ا ،عندها قد يقتله ،ال جيوز
للرجل احلر أن يس��كت عن ضرب ش��قيقته ،حتى ل��و متردت على دروس
هيام.
على فايزة أن تنتظر خلو الدار من الس��اكنني ،زوجة أخيها تذهب كل
نه��ار مخيس إىل الزرقاء حي��ث أهلها ،وملحم ال يع��ارض ،إنها فرصته
الذهبي��ة لقضاء ف�ترة العصر يف مقه��ى ماتيلدا ،ثم االنط�لاق إىل مضارب
الن��ور ،قب��ل أن يب��زغ الصباح س��يهرع إىل محام النصر يغتس��ل ،ويلحق
باملس��جد لصالة الفجر ،البيت خال متاماً ،ترش��ه بالعطر ال إلخفاء دخان
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السجائر ،فالعطر يساعدها على تكوين سحب اخليال ،تغلق النوافذ جيداً،
تطفئ ملبات الكريوس�ين ،ال جيب أن خيالط العطر أريج مس ّي كهذا ،تعطر
جس��دها العاري ،تدخل يف مرحلة اجلوى وهي حتتض��ن عودها ،تضغطه
على بطنها ،وتداعبه برفق ،مترر أناملها فوق القاعدة املستديرة ،ثم تلتقط
األوت��ار ،وتوقع أوىل الضربات ،عندما يتجاوب العود ومينحها املوس��يقى
خمتلط��ة بالعطر ،تذرف فايزة دموعها يف ظ�لام احلجرة ،لقد بلغ عمرها
أربعة وعشرين عاماً ومل يلمس زندها سوى كف هيام.
ملن الغندرة؟؟
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عندما ابتاع عبد الرزاق احملامي ش��ياالت اجلرابات
الشياالت
تغاضى عن االبتس��امة املاكرة على وجه التاجر،كان
هو نفسه مفتوناً ،ضحك يف سره ،وقال:
 اهلل جيازي باليشك يا مسسومه ..نهفه ،امللعونة.أصابته الدهش��ة عندما رآها ألول مرة بش��ياالت اجلرابات ،بدت مثل
جريت��ا جاربور ،جتاوزت اجلرابات النايل��ون ركبتيها إىل أعلى الفخذ ثم
علقت مبالقط تنتهي إىل لباسها الداخلي ،مازحها معلقاً:
 شو هذا؟؟ مثل مالقط الغسيل.أجابت:
 خيرب بيت تشبيهاتك..وقع بعد ذلك يف هوس ابتياع الش��ياالت اليت غزت س��وق عمان حديثاً،
مشكلة احملامي مع الشياالت أنه مل ير إال أمسهان ترتديها ،ولكنه وعندما
يتمكن اخليال من أفكاره يروح يتصور النساء اللواتي يـبتعنها ،كيف ستبدو
يف أقدامهن ،فايزة ،من املؤكد أنها مجيلة ،اس��تغفر اهلل ،ملعان الشركس��ية
بقدميها الطويلتني س��تكون أكثر فتنة م��ن أمسهان ،ولكن يف النهاية ليس
ً
أساس��ا ،اس��تغفر اهلل،
له أن يتجاوز أفخاذ حمبوبته اليت هي حرام عليه
لقد أعطاه اهلل ش��يئاً كثرياً ،ملاذا إذن يفكر بلمعان وش��قيقتها برفيني ،قاتل
اهلل الش��اعر عرار ،عندما يتغزل رجل بامرأة ش��عراً تصري ضيفة أحالم كل
الرج��ال ،ولكنه ومن موقعه كمحام بدأ يتعامل مع النس��اء ،صار يعرفهن
حق املعرف��ة ،يعرف من هلجة املرأة إذا كان��ت عابثة أو خجولة ،يعرف
احملامي الس�ير برباعة على احلب��ل الرفيع ملهنة حساس��ة مثل مهنته،
مثل التاجر والطبيب ،إذا مل يلعب اللعبة برباعة وبس��وية أخالقية عالية
فهو خاس��ر ال حمالة ،وما دامت سريته تالك سراً وعلناً بسبب من عالقته
بأمسهان فان عليه على األقل أن يزجر أفكاره الشيطانية تلك.
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رغ��م أن نس��اء عمان اللوات��ي اعتدن عل��ى مطاط الكالس�ين يعقدنه يف
دائ��رة ثم يدخلن��ه وراء اجلراب��ة إىل أعلى منطقة ممكنة ،ع��ادة ما تكون
امل��رأة على امتالء مناس��ب لتعلق املطاطة يف منتصف الفخ��ذ متاماً ،عندها
س�ترتدي الرتواك ال��ذي يصل حت��ى الكاحلني تاركة الفرص��ة للجرابات
األنيق��ة بالظهور ،جنم��ة ،أم غالب فقط مل تكن حت��ب اجلرابات ،عندما
تتعلق باحلذاء إىل احلد الذي يعميك عن مستلزماته يعين أنك تفتقر للذوق،
كان ه��ذا رأي أمسهان حول عزوف جنمة عن ارت��داء اجلوارب ،ورغم أن
احملامي وافقها بهزة من رأس��ه ،إال أن��ه كان خيفى رأياً مغايراً ،هو يظن
ب��أن جنمة تكتفي بلون بطة رجلها الوردية ،يس��تغفر اهلل ،متى رأى بطة
رجلها ليصل إىل مثل هذا االس��تنتاج؟؟ ثم أنه معجب بش��ياالت اجلرابات
اليت عرفته عليها أمسهان.
رفضت حس��يبة ارتداء مثل هذه الش��ياالت ،مفضل��ة حلقة املطاط اليت
ترس��م دائرة حممرة وغائرة يف حلمها ،واس��تخدمتها هيام س��راً ،عندما
حيضر تقي الدين بضائعه عادة إىل البيت ال يس��أل عن من يستعملها ،ولكن
مبا أنه مل ير الش��يالة يف قدمي حس��يبة بتاتاً ،فمن املؤكد أنها هيام ،أو قد
تكون العفريتة الصغرية اعتدال ،لقد حلقت بركب النساء سريعاً.
عندما ابتاعت ش��بانور زوج اجلراب��ات ،قالت لتقي الدين كمن حيدث
صديقاً:
 ه��ذا جلانيت ،احنا ملا بنت بتجوز الزم أمها تودي ( أحه ) هدية،بشكري وجوز جرابات.
حلف أب��و عبد الرمحن يومها أن يكون البش��كري هدية منه ،وغضبت
شبانور:
ال ميكن ..عيب ..ملا جاني بروح بيتها ودي انيت هدية زي ما بدك..بس هاي أحه تبعي.
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ابتاعت فايزة اجلرابات وشياالتها دون تردد من احملل الذي قرر ملحم
أن عليها أن حتذر حت��ى جمرد االقرتاب منه ،ولكنها تعرف بأن أحداً ال
يأتي بالعطور وش��ياالت اجلرابات عدا احلج تقي الدين ،وألنها ال تعرف
أس��رار مزاج ش��قيقها املتقلبة بني إقبال على احلج تقي الدين أو جمافاته،
فإنها حرة تش�تري من أي مكان يناس��بها ،هي حرة أن تتغندر يف مشيتها
أيضاً لدى مرورها بالدكان ،حيث س��يقف عبد الرمحن كأنه يتوقع دخوهلا
احملل ،ستسأله وهي تعرف اجلواب - ..عندكو شياالت جرابات؟؟
ويتلجلج الفتى مؤكداً أن لديهم الكثري منها ،ستبتسم بال معنى وتقول
وهي تدلف إىل الدكان - :طيب.
يس��عدها أن تربك عبد الرمحن األبله ،رغم أنها تعرف بأن والده يريد
تزوجي��ه إحدى بنات عمه ،أو من مليا بنت زوجته جنمة ،هي حتتقر مثل
ه��ذه الصفقات التجارية ،ولن تس��مح مللحم أن يقايضه��ا بأي ربح جتاري
حمتم��ل ،ثم أن عبد الرمحن بالكاد جتاوز مرحل��ة البالهة ،قد حتلم بأن
يأت��ي أكثر الرجال وس��امة وأناق��ة وعلماً خلطبتها ،ه��ذا حمتمل ،فمثل
هؤالء ل��ن يبحثوا عن الصغريات اللواتي مل حيقق��ن نضوجاً كافياً ،صحيح
أن تعليمها مل يكتم��ل حتى املرحلة املعقولة ولكنها تقرأ وتكتب ،ويعرف
الناظر إليها تتغندر يف الس��وق أن عنقودها استوى ،نضجت حتى النهاية،
كانت حلظتها متر مقابل املس��جد احلسيين ،ورأت الشابني الفارعني أديب
عباس��ي وعبد املنعم الرفاعي يتجهان صوبها ،يف الواقع كانا يتجهان صوب
درج قه��وة محدان ،ولكنها ختيلت ،أو متنت ،وقع كيس��ها من يدها ،أو
أنه��ا أوقعته ،مل تكن غافلة عن إحياءات س��لعة أنثوي��ة كهذه يف ذهن من
يراها من الذكور ،واحننت تلم حمتويات كيسها ،بعثرت بعفوية جرابات
النايلون والش��ياالت ،وتظاه��رت باحلرج واالرتباك وهي تبس��طها كأنها
حتاول إخفاءها ،والش��ابان اللذان حتدثا عن الثوار الفلسطينيني واملناضلني
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الس��وريني واص�لا حديثهم��ا وجتاوزاها ،أع��ادت اجلراب��ات إىل الكيس
بعصبية ،وشتمت من اخرتع الشياالت ،وكل عسكر الفرنسيني واإلجنليز،
ومن أجج نار احلرب يف فلسطني.
ألمسهان تصور أخ��ر للغندرة ،صحيح أنها ترتدي الش��ياالت ،وأنها
واحدة من قالئل يس��تعملن أمحر الش��فاه ،وأنها حتب العطر ،صحيح أنها
كحلت عينيها باألمثد العربي ،ورأت دهشة الرجال عندما أط ّر األسود عسل
عينيها ،ولكنها تعتقد بأن الغندرة فلسفة خاصة ،كيف تـثين املرأة رأسها
عند احلديث ،إىل أي جانب ترس��ل ش��عـرها ،كيف تتناول كأس الشاي،
األسلـوب الذي تالمس شفتاها زجـاج الكـأس ،كيـف يتحـرك كتفاها وهي
ختلع حريرها األمحـر ،أو تنـثين قدماهـا وهي تسحـب شيالة اجلرابـات،
كيـف تلمـس كـف الرجل يف اللحظة املناسبة ،ال قبلها وال بعدها ،كل هذه
أس��اليب غندرة تفوق جنون األلوان املصطنعة ،واحلب قادر على خلق امرأة
تتقن الغندرة ،امرأة قد ال تكون عرفت يف ذاتها تلك القدرات ،عندما تصري
العيون أكثر إش��عاعاً ،واجلس��د أكثر انصياعاً للفرح ،عندما يصري الصوت
موس��يقى ،وأمسهان اخلبرية باحلب ،تع��رف أن حبيبها لن يقرتن بها،
وأنه مل يعمد مرة إىل مناقش��ة اختالف ملتيهم��ا ،عندما يقاربان احلديث
يف األمر يزوغ ناظراه ،يركز على طبق مربى الس��فرجل أمامه على الطاولة،
يهرب م��ن ناظريها ،فال تالحقه ،تقدر له كث�يراً أنه مل يغمرها بالوعود
الكاذبة ،الوعود املشتهاة ،وتعرف بأنها مذمومة حمسودة لدى نساء عمان
اللواتي ينتظرن بفارغ الصرب ش��يخوختها ،ولكنها تتوقع أن تكون عجوزاً
مفعمة باحلياة كما كانت منذ البدء طفلة ،ستكون دائماً قادرة على الغندرة
وتعتقد بأن الرجال أيضاً يتغندرون ،يصنع احلب فيهم ما يصنعه يف املرأة،
احلب ال الش��هوة اليت قد تلتبس به ،الش��هوة باملطلق ال تس��تلزم احلب،
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والغن��درة فيض من الثق��ة ،عبد الرزاق يتغندر أيضاً ،قب��ل أن تلتقيه كان
حيرص على ارتداء طربوش��ه مثبتاً كأنه ملتصق برأس��ه ،ال خيلعه إال يف
بيته ،تعوداً وش��عوراً باخلصوصية ،مل تكن النس��اء يف الس��وق يعرفن بأن
رأس احملامي أصلع متاماً ،أمه فقط تعرف هذا السر وتصونه ريثما حيظى
ولدها بالعروس املناس��بة ،حتى الرجال مل يش��اهدوا رأسه املكورة ،ولكن
بعد أن مررت أمسهان أناملها الناعمة وشفتيها فوق املساحة امللساء ،بعد أن
استشعر بأن مكاناً ال خيطر يف بال خملوق ميكن أن مينحه كل هذه املتعة،
صار يعتز بصلعه املبكر ،يتغندر به ،خيلع طربوشه يف السوق ،يف املقهى،
يتظاهر بتجفي��ف عرقه مبنديل قطين صغري حيمل��ه ،ولكنه حقاً يعرض
رأسه الالمع الفاتن األملس الذي عمدته أنامل احلب.
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ماذا تفعل رفقة بكل هذا القصدير والصباغ الذي تبتاعه؟؟
القصدير
حري الس��ؤال التجار ،وألن رفق��ة الطيبة جمرد خياطة
متواضعة ،فما هو السر؟؟ ،عندما يبتاع سعيد احلوراني
كمي��ة كبرية من الصباغ يكون معلوماً بأنه س��يقوم بنقع األقمش��ة القطنية
البيضاء فيه ثم نش��رها على احلبال يف بستانه يف األشرفية متهيداً لبيعها،
ولك��ن أن تبتاع اخلياط��ة كل هذا الصباغ والقصدير ،فه��و أمر يثري فضول
التجار ،فحتى حنه اخلياطة واملدام مل تطلبا مثل هذه املستلزمات يوماً!!
تلع��ن رفقة اليوم الذي جعل من حنه الس��ريانية خياطة مهمة ،ماذا
يعين كونها تشنش��ل أط��راف املناديل باهلدب؟ م��اذا يعين أنها تضيف
عل��ى القبة اخلرز والرتتر ،أو تطرز العصافري وزهور النرجس على صدر
الفس��اتني ،ما أهمية األزهار اليت متضي نهارها تكشكشها وتزمها؟ هذه
فزلكة ،حتى زازا ،املدام اليت تتظاهر بأنها أمرية أرمنية ،وتنافس حنة
بصورة مكش��وفة ،تلعبان وتتصارعان يف ح��دود قصر رغدان ،ختيط حنه
ثياب األمرية األم مصباح ،وختيط املدام ثياب العروس اجلديدة زوج األمري
ط�لال ،األمرية زين الش��رف ،لن تعرتف رفقة ب��أن اخلياطة لألمريات
تش��كل فارقاً يذكر ،فثي��اب ملعان اخلوتات أكثر أناق��ة ،عدا عن الصبية
االس��كتلندية الش��قراء زوجة بيك باش��ا ،صحيح أن املدام جتيد تثبيت
الكتافيات يف ذراع الرتواك ،وأنها ختيط حقائب مناس��بة للفساتني ،فهي
صاحبة امتياز صناعة احلقيبة واحلذاء من مقلوب القماش ،كان من املمكن
أن تس��تمر احلياة بوجودهما دون إلغائها ..ولكن رفقة لن ختفي شعورها
بعد اليوم ،إنها حتقد عليهن منذ ش��دت الس��ت جنمة فستان ابنتها من
إب��رة املاكينة ،فانكس��رت ،كانت جنمة غاضبة ،ترببر مقس��مة أنها لن
تعود لرفقة:
 -هيك!! هيك يا رفقة ،شو هالشرشحه؟؟ يعين بدك بنيت تلبس أقل

82

م��ن البنات يف عرس جاني؟؟ ،لو كنت عارفه ،وديت الش��قفة عند املدام أو
حنه ،أنا الغلطانة
ردت رفقة خبنوع وتردد:
 ليش زعالنه يا خييت؟؟ هي اإلبرة انكس��رت ..مليح هيك!! ..واهللالفستان حلو ،من شو بشكي؟؟
 حلو؟؟ هاذا حلو؟؟ بس عاد ،يف حدا براس��ه مخ ،خبيط شقفة محراخبيط وردي؟ معقول!! بدها شويه زوق ،شوية نظر.
 ما هو الوردي من األمحر يا ست جنمة. كمان بتباوي باحملس��وس!! دخ��ل اهلل ..أنا غلطانة ،من األول قالوالي انك مش شاطرة ،احلق عل ّي.
ال تعرتف رفقة بأنها مش شاطرة ،ولكن النساء يتعاملن معها على هذا
النحو ،إذا جاملنها أرسلن هلا لرتكيب زر أو خياطة سحاب مقطوع أو إطالة
فستان طالت صاحبته ،لقد قضت األرمنية والسريانية على مستقبلها ،ولو
أن زازا مل حتظ بدعم خياط اجليش قريبها هايك بتلكيان ملا قام هلا صيت،
حتدث رفقة نفسها بكل هذا ثم تعود لالعرتاف بأن غرميتيها حمرتفتان
 شو بدنا باحلكي ،معدالت عن جد..تظن رفقة أن النس��اء ال ميتلكن فروسية الرجال يف السوق ،اخلياطون،
حس��ن أبو مشطة يف شارع الس��عادة ،وعبد احلميد املفيت يف شارع البلدية،
وعبد اهلل مجعة يف شارع الرضا يعملون بتنافس شريف ،ال أحد يسرق قوت
أحد ،ولكن األمر مع النساء خمتلف.
وصل��ت رفقة إىل عم��ان قبل أعوام مع ش��قيقها من��ذر ،مل تكن الكرك
قريبة ،والشاب الذي راح يعمل مراقباً يف خط سكة احلديد احتاج إىل حجرة
يقطنها ،وامرأة تعد له لقمة هانئة ،وألن بنت عمه قالت ،بس��م حالي وال
بوخ��ده ،فانه اصطحب ش��قيقته ،توأمه رفقة إىل عم��ان ،هل كانت رفقة
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عانساً حتى فرط بها والدها بسهولة ،هامساً للشقيق:
 ميكن نصيبها يف عمان.ولك��ن نصيبها مل يأت يف عمان ،ووجدت نفس��ها وحي��دة بني جدران
حج��رة معلقة يف باطن جبل القلعة ،ال يعود منذر إال مع غياب الش��مس،
يأكل مسرعاً ،يرتك هلا نقوداً قليلة حتت الوسادة ،هكذا بدأت تبتاع قطعاً
من األقمش��ة اليت يأتي بها الربجاوية املتجولون حتى باب البيت ،تشرتى
بق��روش قليلة وتفصل ثياب��اً للصغريات ،وعندما ظن من��ذر انه واقع على
كنز يف أنامل ش��قيقته ابتاع هلا ماكينة ت��دار باليد ،كانت مصنوعات رفقة
مقبولة ،إال أن استعرت املنافسة بني حنه واملدام ،وضاعت هي بني األقدام،
نس��اء عمان حت��ى القرويات منهن ب�تن متطلبات ،يبحث��ن عن كل جديد
يتش��بهن بنجمات الس��ينما ،ويقلدن ثياب األمريات واخلوامن الشاميات،
ويفضلن ملس��ات حن��ه أو زراك ،أما هي فإن نصيبه��ا مل يأت يف عمان ،ومل
تعد تش��كل الدجاجة اليت تبيض ذهباً للش��قيق الذي اس��تلذ بطعم الدخل
اإلضايف يف البداية واس��تاء لتناقصه فيما بعد ،قالت أطرز فساتني فالحية،
تعلمت تطريز بتالت الورد والنجمة املثمنة ،وتعلمت أن متثل سهم كيوبيد
متجهاً إىل القلب يف الثوب الفالحي ،وأجادت كل أش��كال التطريز بدءاً من
أجر النملة إىل فتافيت الس��كر ،ولكن النس��اء املتطلبات يقلن أن قطبتها إما
رخوة تهدل القماش ،وإما مش��دودة تورب الثوب ،وهناك حاسدات يشرن
إىل افتق��ار ألوانها إىل ال��ذوق ،مع أنها ال ختتار ،عادة ما تبتاع ما جتده يف
س��وق البخارية ،فما ذنبها؟؟ احلجة فضية زبون��ة هامة ،ولكنها تكتفي
بتس��خريها بقطب أردانها اليت فتقت وهي ترفع تنكة الس��منة البلقاوية،
وقد جتود عليها بأن متنحها ش��رف تـثبي��ت زر قميص ولدها احملامي،
عندها ميكن لرفقة أن تقطع اخليط بأس��نانها مقربة أنفها دون أدنى شبهة
الستنش��اق ما اختزنه القميص من فوح الرجل ،وستشعر بوخزة صغرية يف
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صدرها إذا ما خيل هلا بأن القميص اختزن أريج عطر نسائي ،تقول:
الرجال ما يف اش��ي بعيـبه ،احلق عالداش��ره
 احملام��ي هامل ،بس ّأمسهان ،بس أخرته يوعا ع حاله ،ويشوف له بنت احلالل ،ويتزوج.
ملا جرأت رفقة على زيارة احملامي يف مكتبه فوق س��وق الس��كر ،دست
كفيها بني فخذيها وطأطأت رأس��ها مثل أي آنس��ة مهذبة خجول ،مل تفه
بكلمة حتى حتدث هو:
 زارتنا الربكة ،أأمرينا ست رفقه..يا اهلل ،إنه يعرفها ،س��يأتيها يوماً مدركاً مكانتها ،تأتأت يومها وهي
تعرض أن تش��ارك يف مع��رض املصنوع��ات الوطنية الذي ينظمه الش��بيبة
الوطنيون ،وفرحت بدهش��ته وهو يسأل ماذا تس��تطيع أن تقدم ،ثم برضاه
عن مشاركتها بثالثة أثواب ،الثوب الكركي والسلطي وثوب الرمثا ،يومها
قال هلا احملامي:
 ال تتع�بي حال��ك وتطرقي مش��وار ،ودي الثياب م��ع أي حدا ،وأنابعلقها باملعرض ،أكيد صنعك ومشاركتك بتشرفنا.
رغم أنها الوحيدة من النساء من شاركت يف املعرض ،فان احملامي اختفى
جمدداً من حياتها إال إذا انقطع له زر أو احتاج األمر إىل قلب ياقة قميصه،
وقد خيل إليه��ا أن تعبث بأزرار القميص كلها فتخلخلها عله يصري زبوناً
ثابت��اً ،رغم ختطيطها املاكر إال أنه تبخر كأنه لي��س يف املدينة ،ما هم!!
املدينة مألى بالش��باب املميزين ،أما النس��اء فقد متردن سريعاً على الثوب
الفالح��ي ،كأنهن هارب��ات من جلودهن وعمان تغ��ذ اخلطى حنو املدينة،
وأخ�يراً اهتدت رفقة إىل صنع عقيدة الس��كر ،راحت تعرض خدمات نتف
ش��عر القدمني والذراعني واإلبط على النسوة ،يستجنب مرات ،ويفضلن أداء
املهمة بأنفس��هن مرات ،بعدها بدأت حكاية األصب��اغ والقصدير ،واألصل
الغندرة.
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البنات اللواتي يذهنب كل عصر إىل الس��ينما يتس��اءلن ع��ن اللون الذي
يصب��غ أف��واه املمثالت ،ملاذا يتدور ف��م نور اهلدى مثل الك��رزة؟ ،وكيف
جتعل (أمسهان) املطربة ش��فتيها الرفيعتني تب��دوان ممتلئتني؟؟ إنه ميل
احلمرة الذي حتضره ماتيلدا صاحبة القهوة بوسائلها اخلاصة من بريوت،
وحتضره ملعان بوسائلها أيضاً من القاهرة ،وقد قررت رفقة أن توفره لنساء
عمان ،زارت الصيدلي حداد يف شارع الرضا.
 بدي قزايز صغرية ،أصغر مقاس ،اشي هيك بطول األصبع. شو بدك تساوي يا رفقة ،صايرة صيدالنيه؟؟. ال والن�بي ،أنا ما باخذ لقمة غريي مث��ل أوالد احلرام ،إذا يف بطنكحمل للسر بقولك.
ابتاعت رفقة األصباغ ،والقصدير ،أحضرت شيئاً من ماء النار الكاوية،
وقص��دت بيت الضابط تيم��ور ،انتظرت خ��روج الفتى أن��زور لتعلن على
العروس املرتقبة خطط الغندرة ،قالت شبانور
 عيب الشركسية تساوي هيك. يا أم أنزور ،هاي عروس ،بدها تتغندر ملني يعين؟؟ ما هو لعريسها،بس جربي واهلل ما بتندمي.
غمست قطعة الش��اش باحمللول السري يف الزجاجة الصغرية ،فصارت
محراء ،راحت متس��ح بها بلطف شفيت الصبية وتنقل اللون من الشاش إىل
اللحم.
 من وين هاذا وله رفقه؟؟ من الشام ،وحياتك بالغالي ،احلومرة كثري غاليه..أكدت جاني أن هذا خيتلف عما رأته مؤخراً يف الس��ينما فأقسمت رفقة
أنها أول من س��يحضر ميل احلمره األصلي ،قريب��اً ،ولكن اآلن جند لزاماً
االكتفاء بقزازة احلومرة الدمشقية!!
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يف طق��وس غاية يف احلذر كومت رفقة القطن يف القصدير ولفته يف لفائف
طويل��ة ،بأصاب��ع ترجتف ،ألول مرة ،صب��ت قدراً من م��اء النار يف قلب
اللفاف��ة ،ثم مبلقط الس��كر برم��ت رأس اللفافة وأغلقته��ا ،راحت تتناول
خبفة خصل ش��عر جاني األمحر وتلفه حول القصدير ،كانت هناك تكتكة
خفيفة ،كأن شيئاً يطقطق يف قلب اللفافة ،وعندما تصاعد خبار ناعم طفيف
من اخلصلة امللفوفة س��حبت رفقة بامللقط اللفافة احلارة ،وش��هقت شبانور
وهي ترى النتيجة املدهشة ،على مدى ساعة حتول شعر الصبية إىل لفائف
التمعت بضوء برتقالي ،وعندما نظرت جاني يف املرآة عضت شفتيها إعجاباً
وقالت:
 بالضبط..مثل تسرحية نور اهلدى.قبل أن يتعرف التجار على س��ر القصدير الكثري الذي تبتاعه اخلياطة
واألصب��اغ اليت ال تتعدى لوناً واحداً هو األمح��ر ،قبل هذا كانت رفقة قد
ابتكرت طريقة لتثبت التس��رحية أطول زمن ممكن ،كانت متسحها خبليط
من الفيزلني واالسربتو تعده يف حجرتها حريصة على إخفاء سر صنعته عن
األخريات ،كما اس��تعانت بها شبانور يف تفصيل صدرية تضغط ثدي جاني
حبي��ث ال يرتجرجان أثن��اء قيامها مبهامها املنزلية حت��ت نظر محاتها
املرتقبة ،ولكن اللعينة زازا سخرت من هذه الفكرة بالذات ،األثداء خلقت
لت�برز وترتجرج ،هلذا صنعت صدرية مغايرة ،حش��ت القطن املنش��ي يف
مثلث�ين ث��م خاطتهما ليصبحا نصف ك��رة ،وهكذا ابتدع��ت صدرية تدفع
بالثدي إىل األمام وجتعله ينتصب حتى لو كانت صاحبته أربعينية كنجمة
اليت كانت أول من ابتاع ذلك االخرتاع املذهل ،اس��تهوت فكرة زازا نس��اء
عمان أكثر ،فصدر املرأة عنوان الغندرة اجلريئة.
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مثلما ختش��خش أوراق ش��جرة الكباد يف بستان جنمة،
األســاور
مسعت ملياء خشخش��ة األس��اور ،أخرجتها اعتدال من
حقيبته��ا يف الدقائ��ق الفاصلة بني خ��روج معلمة اللغة
العربية ودخول معلمة اإلنكليزية إىل الفصل ،ليس هناك من س��بب حمدد
النش��غال الصبية طوال فرتة الدرس بتلك األس��اور الفضي��ة ،ذلك أن ملياء
متتل��ك كثرياً من األس��اور ،ولكن هذه تلمع مثل النج��وم ببياض حمبب،
رفيعة وكأنها س��تنقصف ،تتحرك حبيوية يف الذراع ،ليس��ت بثقل أساور
الذهب اليت تصر أمه��ا على اإلكثار منها ،فتحفظ حصة ملياء إىل أن تكرب،
أيضاً ال تعرف ملاذا تصر أمها على أنها مل تكرب بعد ،إذا كانت جاني تستعد
للزفاف ،وهي يف الواقع تكربها بعام وأش��هر ،كيف إذن ال تريد هلا أمها
أن تكرب!!.
 ماما ..بدي مثل أساور اعتدال.كان��ت مجلتها اعرتاضية ألنها اندفعت إىل احلجرة حبماس ،مل ختمن
وج��ود العم أبو عبد الرمحن يف مثل ه��ذا الوقت ،ظهراً يكون يف دكانه ،ما
الذي أتى به اليوم ليمد قدميه على طول الصوفة ،ويلف رأس��ه بالبشكري،
ويغنى ،كان يفرقع صوتاً موسيقياً راقصاً بضرب أصابعه الوسطى باإلبهام،
عندما دخلت ،كان يغين وأمه��ا خارجة من احلمام دافئة متوردة الوجه،
رأس��ها أيضاً ملف��وف ببش��كري وردي ،وزوجها اجلاد ،املتجه��م دائماً،
يضحك ،ويفرقع بأصابعه مغنياً:
 طلع الزين من احلمام ..هال..و يا هال.أحدث دخوهلا الفجائي ش��رخاً يف االنس��جام املتب��دي ،ولكنها حبس
خاص تعرف أن الوقت مناس��ب جداً لطلب أي ش��يء ،هلذا أسرعت جنمة
حتتضنها:
 -أساور بس!! اطليب ومتين.

88

رفع زوج أمها حاجبيه يف استفسار إميائي ،وحتولت جنمة إىل لبؤة:
 جايب أساور العتدال؟؟ ومليا أل..؟؟مل يأخذ تقي الدين الغضب املفاجئ على حممل اجلد ،كان ما زال منتشياً
ببهجة احلمام الدافئ
 أي!! أس��اور اعتدال هذول فضة ..مثل أساور البدويات والنوريات،معقول بدك هيك شغله للميا؟؟
 أه … .بدي ،وبعدين ما تقوم تروح البيت الثاني ،أنا ما بهون عل ّيتغيب كثري عنهن ،احلق حق.
يعرف أبو عبد الرمحن أن هذه إش��ارة نق��ص الرضا ،وأن جنمة غـالباً
ما تلجأ إليها كلما تعلق األمر بابنتها ملياء أو احملروس غالب ،عند حدود
الولدين ميكن لنجمة أن تتصرف بقسوة ،فتقصيه من يومياتها وهي تداهن
وتراوغ فال يتس��ن له حتى جمرد اتهامها أو التشكيك بدوافعها اليت تبدو
نبيلة ظاهرياً.
سيش�تري للمياء قالدة واحدة واثين عشر سواراً ،ختشخش مثل أساور
اعتدال ،وستحرك مليا ذراعيها خبفة وتتابع ودقة مدروسة ليتحول هسيس
الفضة إىل مقطوعة موس��يقية ،س��تقرتح على معلمتها إدخال مشهد راقص
على مسرحية صالح الدين األيوبي اليت تلعب فيها دور األم النصرانية اليت
يكرمها القائد املغوار ،تريد أن ترقص بأس��اورها ،ولكن املعلمة تظل جمرد
معلمة ،ال تتصور الرقص يف مس��رحية كهذه وال يف س��واها ،تتجاهل طلب
التلميذة وتطالبها بأن تس ّمع غيباً قصيدة حمي الدين املالح
وان العـلم خـري حلى وأزهى عقود زينت صدر البنات
به تعلو ،هليبـته وقـار وال تدنـو لـعار اجلـاهـالت
علقت فايزة على هواية البنت باللعب بأساورها قائلة:
 -تعالي نساوي فرقة ،انت باالساور ،وأنا عالعود.
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تسمع ملياء املوسيقى الكامنة يف األشياء ،تلتقط وقع النغم حتى يف خرير
املاء يف السيل والقنوات ،وجتننها حكاية فرقة املوسيقى العسكرية اليت تقف
فجر كل يوم حتت شرفة زوجة املعتمد الربيطاني فردريك بيك باشا ،ليس
كما حيدث مع فايزة اليت تتس��اءل عن ما متتلك تلك االسكتلندية الصغرية
ويزيدها فتنة عن باقي النساء حتى يأمر بيك عازيف موسيقى اجليش بتوقيع
أحلانه��م حتت ش��رفتها كل صباح!! ليس أمر غ��رام القائد بزوجته الذي
جينن ملياء ،ولكن تصورها للموس��يقى كائن فائق اجلمال يتسلق سور البيت
صاعداً إىل الشرفة ،تدوخها موسيقى مل يتسن هلا مساعها.
خرب فس��تان ملياء بني يدي اخلياطة البلهاء رفقة ،وليس من املؤكد إذا
كانت املدام س��تجد الوقت ال��كايف خلياطة البديل ،قالت إنها أصالً ال ختيط
إال للنساء ،كأن مليا ليست من النساء ،لعلها حنيلة ،ولكن!!
حدثتها املدام غاضبة:
 إذا شفيت صاحبتك جاني ،قوليلها متر عل ّي ،جبت هلا كريم العرايسمن الشام ،خبلي الوجه زي احلرير ،وقولي هلا عيب تروح تطرز فستانها
بغري هاملشغل ،وإذا كان فستان شركس ،أنا بعرف أطرزه.
غض��ب املدام مل مينعها من قياس حجم ثدي ّي مليا بقبضة كفها دون حرج
قائلة:
 ولك هذول حبتني كستنا ،اسكي دنيا!! الزمك صدرية.خاطت هلا صدرية راعت أن يكون حشوها سخياً ،قالت إنها ميكن أيضاً
أن ختيط هلا فستاناً خاصاً باملناسبة ،إذا أقنعت الشركسية خبياطة جزء من
جهازها يف مشغلها..
األساور أنست ملياء وصايا املدام ،شغلت وقتها بفرحة حلوة ،وحرصت
مليا أن تتزين بأساورها عندما ذهبت إىل السينما ،وبعد أن شد رجالن ستائر
الكتان البيضاء الثقيلة كاشفني عن الشاشة ،عزف رجل أرمين مارش أزمري
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على األكوردي��ون ،مصحوبا بنقرات على الطبل ،ثم س��اد صمت ،وأطفأت
أخر ملبات اللوكس يف أرجاء القاعة فغرقت بالعتمة ،أس��اور مليا فقط راحت
تصدر إيقاعاً متعمداً ،لكزتها اعتدال يف خاصرتها فضحكت.
مليا حتب األساور ألنها نوع من الغندرة املسموحة إىل أن حيني الوقت،
وقت ماذا؟؟
تؤكد جنمة يف أكثر من اس��تقبال بأن ابنتها ستكون طبيـبة ،منذ زارت
عيادة الدكتور دانيال خللع ضرس��ها هناك ،وشاهدت العجلة الغريبة اليت
يديرها بقدمه لتنعكس حركة حفر دقيق يف جهاز صغري يرفعه ويدخله إىل
فم املريض مالحقاً احلفر الس��وداء املسوسة ،وقبل ذلك منذ سنوات ،عندما
اصطحب��ت احلاج إىل عيادة صبحي أب��و غنيمة ليصور قفصه الصدري حتت
األشعة الكاشفة اليت تعرف ما يف أحشاء البشر ،منذ ذلك الوقت وهي تقول
سأفتح للميا عيادة يف جبل عمان ،سألت اعتدال ملياء:
 صحيح يا مقصوفة الرقبة بدك تصريي دكتورة؟؟ ماما بتحلم توديين عالشام ..بس بيين وبينك أنا بدي اشي تاني خري!!تهمس ملياء جادة:
 بدي أشتغل رقاصة يف تياترو أطناس.تزعق اعتدال مرعوبة وتضرب صدرها ،تنـتفض كمن مسها جان:
 اهلل ال يعوض��ك ..اجننيت يا بنت؟؟ ولك اهلك بيجوا فارعني دارعنيمن معان بدحبوكي زي الغنمه..
تنقلب ملياء يف الكنبة ضاحكة:
 مبزح ..مبزح ..مالك انهبليت؟؟ ..مبزح.تظن ملياء أن املزح غندرة ،واملزح أحالم يطريها اهلواء ،األساور غندرة،
واألغني��ة احلزينة اليت يعزفها األرمين يف ختام الفيلم الس��ينمائي ،حلن
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أزمري أيضاً غندرة ،واملوس��يقى اليت تنبعث من مقهى الشاالتي حني تغين
أم كلث��وم على بلد احملبوب وديين ،البعد كاويين ،غندرة ،ولكن فايزة ال
تفهم ،إنها كبرية على الغندرة ،ال تفهم باملوسيقى حتى وان ضربت العود،
الس��ت ش��حرخان جدة جاني تتغندر أكثر منها يف حفالت الفنطزية ،تظل
تضغط منفاخ األكورديون ومتط��ه وتداعب أصابعه ،ختنقه وتطلقه وحترك
دم��اء الصبايا ليتحرك��ن مثل احلوريات ،األكوردي��ون الذي مسعته صباح
العيد يوم أرسلتها أمها للبحث عن غالب عند درج فرعون ،وغالب كثرياً ما
خيتفي ،هذا الولد ال ميكن السيطـرة عليه ،ولكنها تستمتع بالبحث عنه،
عن��د املدرج رأت عراضة موس��يقى اجليش ،كـان الضاب��ط يتقدم العـازفني
بس��تــرة وبنطال كحلي وخوذة بيضاء مش��دودة بزرد م��ن فضة ،وأصابها
السحر ،ثم مسعت موسيقى األكورديون وتقدم شبيبة الشركس وشاهدت من
بينه��م جنمهم الفتى أنزور يقفز علىاالحلان كأنه جزء منها ،كان يطري يف
اهلواء ،ويهبط ثانيا ركبتيه ،مرتكزاً على أطراف أصابعه ،وشاهدت عيين
فاي��زة تلمعان ،ولكن تلك مل تعرتف ،قالت فيما بعد أن أنزور حنيل ،وأن
خص��ره مبقاس خصر مليا ،وما هكذا يكون الرجال ،كأن فايزة تعرف كيف
يكون الرجال!!
أهلمه��ا الراق��ص الرش��يق بأن ترت��دي أس��اورها وترق��ص متجاوزة
كل احلج��رات يف املنزل ،راح��ت تصفق األبواب ،وتتمخ�تر يف الفراغات
املتاحة ،تزن وتطري كنحلة ،وترندح ش��عرها يف كل االجتاهات مثلما تفعل
نعاش��ات الزار ،ختشخش األس��اور وهي ترتنح على صدى موسيقاها ،لن
تصبح دكتورة كما تتمنى أمها ،ولن تتزوج عبد الرمحن الس��مج كما خيطط
زوج أمها ،ال تعرف ماذا س��تفعل حق��اً ،فتياترو اطناس من احملال ،ماذا
لو فكرت بعش��ق الفتى النحيل أن��زور!!! لتتغندر إذا مثل احللم ،جمرد
حلم ،ما الضرر؟؟
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صباحاً ،فوجئت بأن مديرة املدرسة جتمع التربعات من الطالبات للثوار
يف فلسطني ،شعرت باخلجل ،كيف نسيت هذا األمر فلم تأت بشيء معها،
فتحت حقيبتها املدرس��ية ،وسحبت اثين عشر سواراً وقالدة ،أسقطتها يف
حركة واحدة فوق ما تربعت به زميالتها ،مسعت اخلشخش��ة ألخر مرة،
وقال��ت يف خاطرها ،رمبا عل ّي أن أصري دكتورة ،عل��ى األقل ،ريثما يطرد
الثوار اليهود واالجنليز من فلسطني.
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اهلل ن��ور الس��ماوات واألرض مثل نوره كمش��كاة فيها
حـديــــث
مصب��اح ،املصباح يف زجاجة ،الزجاج��ة كأنها كوكب
الزيتـــون
دري يوقد من ش��جرة مباركة ،زيتونة ال ش��رقية وال
غربية ،ي��كاد زيتها يضيء ولو مل متسس��ه نار ،نور
على نور يهدي اهلل لنوره من يشاء ويضرب اهلل األمثال للناس واهلل بكل شيء
عليم * سورة النور - 35-
مل��ا ضرب مكرم الس��لطي أول ضربة فأس يف األرض الطينية الكلس��ية،
استبشر خرياً ،وقال خياطب أصغر شتلة زيتون:
 هاي س��هله جخه ،بكره بتكربي بيها ،وغري أهل عمان ما ينس��واطعمة حلوقهم.
لن ينس��ى أهل عمان طعمي ،اخلليط بني الصالبة والليونة ،بني املرارة
واحلالوة ،مذاق مز ميأل الفم بالرضا ،وكما ال ش��يء يش��بهين كانت قصة
مكرم ،عندما كانت األرض مواتاً قرر إحياءها ،ظن لوهلة بأنه موجوع ويف
حلقه مرارة ،وأن تلك األرض املهملة تش��به روح��ه ،مل يكن مذنباً ولكنه
تع��رض للعقاب ،وأراد مكافأة نفس��ه احلزينة مبا يرف��ع كربتها فكافأها
باألرض ،ومبس��اندة احملامي عبد الرزاق ،اس��تخرج مكرم س��ند تصرف
خيوله زراعة مخس��ة وعش��رين دومناً من األرض السليخ ،قرر أن يعمرها
بالزيتون ،الزيتون بركة ويف غضون ثالث س��نوات سيكون قادراً على جين
الثمار ،وس��يكون عليه جتديد س��ند التصرف ،قال له احملامي بني اجلد
واهلزل:
 بيج��ي يوم بتصري األرض إلك ،كل القوانني بدها تتغري ،اللي برعىاألرض ،بقدر ميلكها بعدين.
عندم��ا تغطس الش��مس وراء الت��ل القريب يف اجلبيه��ة ،حيلو له أن
حيدثين عن اخلروج الكبري ،عندما جال بأسرته من السلط ،يتنهد قائالً:
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فرقت بنقطة ،يعين ابن عمي منصور ،سابع ابن عم،كان بلعب بالفرد
مع صاحبه ،هو الفرد مش إله ،لقاه باملغاره ،كنه فرد تركي ،وإال إجنليزي
من أيام احلرب ،وبني لعب وغش��مره يث ّور الف��رد ،وابن عمي يا غافل إلك
اهلل،محل صاحبه ورجع بيه عالسالمل ،ها! خيليه بالربية عشا للوحوش؟؟
مش أخالقنا ..مش عاداتنا ..بس ش��و تقول بأهل املتوفى!! راس��هم وألف
س��يف ما بصلحوا وال برد روس��هم غري جنلي لس��ابع قري��ب ،وأنا هذاك
املنحوس السابع ،فرقت بواحد ،لو ابن عمي هواش عاش كان هو اللي جال،
وأنا ظليت جبلعاد ،بس هذاك مات سنة التيفويد ،وأنا شوفة عينك ( يقدر
مكرم أن لي عيناً ترى) شوفة عينك ،اجيت عمان ،قلت جنب قرايـبنا ،ما هو
احملامي عبد الرزاق الش��عييب قرابتنا ..بصري لنا ..ها كيف؟ برد شعييب
من وادي شعيب ،وأمه احلجه فضية عميت لزم.
زرعن��ا مكرم على بعد مناس��ب فيما يش��به املربع��ات ،أحكم تعميق
القرمي��ة الصلب��ة يف األرض ،وردم الرتبة الغنية فوقه��ا ،جلب مزيداً من
الرتبة احلمراء املطعمة بس��مرة وسواد ،قرر أن يغين األرض لتغنيه ،وقد
ع��اد ظهراً من عمان مصطحباً احملامي وفتى أش��قر يعل��ق يف رقبته جهازاً
بع�ين زجاجية ،جتول��وا يف األرض وأثنى رزاق على العم��ل وراح املصور
األرمين بدروس دومانيان يلتقط صور املكان ،ومكرم يعدل من وضع كوفيته
مائلة على الرأس:
 متأكد كل الزيتونات بيّنن بالصورة؟؟ وين الزيتونات يا عمي؟؟ لسه صغار ،بس األرض كلها بينت. ال تنسى بعد ثلث أربع سنني جبيبك توخذ صورة املزرعة والشجرات..شو ..بالعاللي..
ش��بك عبد الرزاق ذراعه بذراع مكرم وسحبه إىل ما يشبه اخللوة بعيداً
عن الصخب الذي تسبب به األوالد وهم يتسابقون ألخذ الصور.
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 أنت واعي يا اخوي يا مكرم انك يومن غزيت أول زيتونة باجلبيهة،يعين مش ناوي ترجع السلط!!
 وانت يا رزاق يومن فتحت مكتب حماماة مش ناوي ترجع كمان!!مك��رم ه��و الوحيد الذي خياط��ب احملامي بامس��ه ،مل يعرتف بلقب
األبوكاتو الش��ائع يف س��وق عمان ،وال بتعبري أفندي وبيك ،يف أعماقه يظن
بأن هؤالء املتمدنني يسخرون من ابن عمته ولكنه لن يصرح بذلك علناً.
 هاي غري ،الزيتونة بتحبس��ك هس��ه باألرض ،واللي مش بارضك الإلك وال لولدك ..وبعدين املستقبل بعمان للمهنة وبس.
يدرك مكرم أن ابن عمته احملامي يناقض نفسه:
 امسعوا هالسمعة!! ما كنت تقول القوانني بتتغري وبصري مالّك!!!يازملة طول عمرنا بنعرف املس��تقبل بالش��جرة ،وبنقول الشجرة لولد الولد،
وبعدين شو السلط وشو عمان؟؟ كلها بالد اهلل.
 عمان غري ياخوي ،ما بيها مس��تقبل للزراعة ..هاي بلد بدها تصريبي��وت ودكاك�ين ،مش ش��ايف؟ حمتارين ش��و يس��اووا إدارات ومكاتب
ومدارس ،وبك��ره دور حجر وخالفه ،ما بظل مطرح للمزارع ،انت بتوكل
منها ،وخبسروها أوالدك.
 وح��د اهلل ،عمان بل��د البيادر ،أي لو اخللق ش��رقوا وغربوا ،عمرواوتاجروا ،ما بوصلوا اجلبيهة ،حدهم جنب املي ،الحقني البعوض والرمد،
ول عليهم.
 بتش��وف بكرة غري مير من هون ش��ارع إس��فلت يقـص أرضك قـص،وميكن دور وقصور ،وبتقول ابن عميت نصحين وما نتصحت.
مل يك��ن مكرم حباجة إىل نصيحة اب��ن عمته ،ما زال يذكر دموع بناته
وهن يركنب عربة الشركسي تاميب الذي تطوع لنقلهم إىل عمان ،يذكر حبزن
كي��ف صاح بزوجته لتخنق بكاءها ومتس��ح دموعها ،يدرك بأنه غري عائد
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إىل الس��لط وان ظل يدعي عكس ذلك ،يقول لي عندما يتمدد يف ظلي مس��نداً
رأسه إىل ساقي الفتية:
 ما هو قاصم ظهري غري طلعة مصطفى من املدرسة ،كان موصل املرتك،هسه املدرسة بعيدة ،شو بده يوديه كل يوم حد السيل؟ ومني بده يساعدني
باألرض؟؟ بس كلها سنة زمان غري أشرتي محارة ،وأودي اخوته الصغار،
عزمي خمه مليح ..ش��و بدريين حكي رزاق يص�ير صحيح ،ما هو حمامي
وفهيم كمان ،ساعتها شو بده يفيد الزيتون!!
الزيتون يس��مع ،الزيتون يتأمل ،وهو حيك��ي أيضاً ،كما حيكي لي عن
قصة اجللوة القس��رية أحك��ي له عن رحلة العمر من��ذ محلت محامة نوح
أول غصن للزيتون عائدة به إىل الناجني ،س��واء كان ذلك يف جبال آراراط يف
أرمينيا ،أو جبال األناضول الشاهقة حيث رست السفينة ،يف ذرات الزيت
الذي يتفصد من حبة الزيتون الناضجة ماليني احلكايات عن شجرة أبت أن
تصري ملكة األش��جار حتى تظل زيت��اً ينري الدرب وميتدح فيه الرب ،منذ
أن محلها الفراعنة من فلس��طني قبل  1253عاماً قبل ميالد املس��يح إىل مصر
لتصري تيجاناً على رؤوس امللوك ،ومنذ أن نقلها الفينيقيون إىل إيطاليا 627
قب��ل امليالد ،ذاهب�ين فيها إىل قرطاجنة وبرقة يف أفريقيا ،ثم اش��بيلية يف
األندلس ،حيث أضاء نورها على الغرب ،منذ أن امساها اليونانيون شجرة
احلكمة واخلري والسالم ،شجرة منريفا آهلة احلكمة ،ومحلها سريكوبس
مؤس��س أثينا إىل اليونان وصقليه ،ثم رسا بها يف مرسيليا الفرنسية ،وهي
تنـتشر ،تذرو الريح طلعها كل يوم لتصري جنة للبشر ،ومكرم جاء بي إىل
اجلبيهة ولكن ولده مصطفى فعل بي األعاجيب.
مل يواف��ق التاجر تقي الدين على اصطح��اب مصطفى معه إىل القدس يف
افتتاح حمالت احلالب رغم وس��اطة احملامي ،قال بأنه ال يضمن ظهور أي
من أبناء عم املغدور قتيل ( السالمل ) الذي قد يفور دمه ليأخذ بالثأر ،ورغم
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أن مكرم مل يقتنع ولكنه مل جيادل خاصة أن من أبلغه بالرفض هو احملامي
عبد الرزاق ،وعندما شكك مصطفى بالرسالة املنقولة غضب مكرم:
 ولك هاذا عمك رزاق ،ما حبكي غري اللي بيه مصلحتك. أن��ا بس بق��ول الختليه حي��ل ويربط بش��غلنا ،هو إحن��ا بنتدخلبشغله!!
يظن مكرم يف أعماقه أن احملامي رجل كهني قادر على الكذب واالدعاء،
لكن صلة القربى من ناحية ،ونش��اطه ضد اإلجنليز من ناحية يشفعان له،
ومك��رم أميل إىل أن يكون حافظ��اً للجميل ،فلوال ابن عمته ملا متكن من عقد
الصالت بسرعة مع جتار عمان ،فهو من سهل له أمر بيع الزيت يف املعرض
االقتصادي ،وأرسل له للمرة الثانية باملصور األرمين الذي وقف مبهوراً يتأمل
املزرع��ة اليت التقط صورها منذ أعوام ،ثم يلتقط الكثري من الصور رافضاً أن
يتقاضى الثمن مكتفياً بتذكر جبال أرمينيا اخلضراء قائالً بأنه سيقبل الثمن
زيتاً وزيتوناً ،س��يكون راحباً بهذه املعادلة ،ولكن مكرم لن يـخس��ر على
أية حال ،فلوال تصري��ف التجار لبضاعته ملا متكن من الصرب على تكاليف
عمان املتزايدة ،مع ذلك يصر مصطفى على الس��فر إىل فلس��طني ،إذا كان من
اخلط��ر االقرتاب من أحراش عجلون املكتظ��ة بالثوار ،وصوالً إىل املعصرة،
فان الطريق إىل معصرة نابلس سالكة ،يف عامه األول ،عاد الفتى بصفقة مع
معمل الصابون ،وحبلق احملامي متعجباً:
 معقول!! بعت زيت لنابلس؟؟ هاي مسعه ،هو ناقصهم زيت!! ما بتقدر تتصور يا عمي كم طن حبتاج مصنع الصابون هناك.. واهلل علمناهم الشحذه سبقونا عاالبواب.ال يستس��يغ مصطفى دعاب��ات احملامي ،ويعتقد بس��ماجتها فضالً عن
كونها تلميحاً مغرضاً ،ولكنه ميس��ك عن ال��رد عليها ،حتى لو جترأ بعد
انصراف احملامي على البوح مبا جيول يف خاطره عن حس��د الرجل لنجاح
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مزرعة الزيتون يف هذه األعوام القياسية ،وقال:
اب��ن عمتك ضاقت عينه ع املزرعة ،ما هو طول نهاره بلعب عاخللق،بلبس طواقي ،بش��يل من هون حبط ه��ون ،وبهيل بالنريات هيل ،وبنقول
اهلل يزيده.
يتكفل مكرم بإسكات بكره:
 عي��ب ..حدا بقول عن زيته عكر!! كل��ه وال رزاق ،ولك هو ناقصهاش��ي؟؟ بكيل باملصاري كيل ،أه ،شو حمس��ب؟ وعلى إيش بده حيسدك يا
ابو ايدين مقشفة؟؟ وبعدين هاذ عزوتنا يف عمان.
 طيب بكره بتشوف ،ملا نبدا نتاجر بالزيت مشان الصابون النابلسي،غ�ير ابن عمت��ك ما حيال له غري احلك��ي بصابون اللوك��س املعطر ،وهات
عطرها ،بتش��وف املكايدة ع أصوهلا ،أصالً صابون الزيت ما بقبل عطر غري
رحية الزيتون ،وأهل عمان هذول عقلهم خفيف ،بدش��روا صابونة اجلمل
واملفتاحني والنمر ،وبدوروا ورا اللوكس.
شو اللوكس هاذا؟؟سأل أبوه ومل ينتظر اجلواب إذ انربى مدافعاً عن نزاهة احملامي وحبه
للخري.
بعد مصادرة بغلة مسعد ،استعان مصطفى بعربة الشركسي تاميب لنقل
الزيت��ون ،يوزعه على احملال التجارية ،وتظل هناك كميات مرقومة تأخذ
طريقها هدايا لألعزاء.
احلجة فضية تفضل حتويل الزيت��ون إىل زيت وتقول متفاخرة بصالبة
عودها
 الزيت مسامري الركب.تكب��س أمسهان الزيتون حبيث تظل احلبة مكتنـزة وقوية والمعة دون
أن تش��طبها بالسكني أو تدقها باحلجر ،لكن زيتون حسيبة سيكبس بامللح
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والليمون ،ولن تنسى قرن الشطة الذي مينح الطعم حرارة حمببة.
تكب��س جنمة الزيتون يف زيته ،وتفضل األس��ود املمتلئ ،وال حتلو هلا
مائدة خالية منه ،تقول:
 لقمة بال زيتون ما بتسوا ،هاذا سلطان السفرة.أنا س��لطان الس��فرة ،لقمة منريفا الس��ائغة ،نور على نور ،الش��جرة
ال�تي يقط��ع به��ا املؤمن��ون درب اآلالم م��ن كنيس��ة العازري��ة حت��ى
كنيس��ة امله��د يف عي��د الش��ـعانني ،الزغب��ج ال��ذي تصري نوات��ه حبات
يف مسابح يذكر بها اس��م اهلل ،الزيتون الذي يعرف بالعاشق ،الذي يستظل
بفيئه الفول والقمح والكرمة وعناقيدها ،الزيتون العاش��ق للتني ،هلذا كنا
معاً قس��ماً قدسياً ،ال داللة على املوقع فحسب ،فذاك ذكر لذاته ولكن ألجل
العش��ق الذي نعرفه ،أما علم��اء العصر احلديث فتحدث��وا عن احلب بني
التفاح والعنب ،وكأنه اكتشاف ،كل ذرة زيت يف كل حبة مين حتفظ تاريخ
العش��ق اجمليد ،عندما متر املياه قطرات عرب النسغ الذي يتمدد يف اجلذور
حتت األرض ،حيث ال عني رأت وال أذن مسعت ،حيث يتعانق جذرا التني
والزيتون.
هطلت األمطار مبكرة ،وحلت املربعانية يف أواخر  1937باردة ،وسخية
املطر ،فحملت بشرى للزيتون خاصة ذلك الذي طعمه مصطفى بأصناف
جديدة ،وقبل موعد السبع املستقرضات من شباط وآذار قطع قامة شجرة
النبالي متاماً مكتفياً جبذرها ،مضيفاً إليها طعومات الزيتون األكثر عطاءً،
ليكون لديه النبالي احملسن ،خالطاً الربي الصغري باجلوي ،حريصاً على
اإلكثار من النبالي واخلضاري والليلك املعطر ،فإذا ما جاء سيل كانون،
وغاص مكرم يف الوحل ،تفقد متانة السالسل احلجرية اليت أقامها منذ
أعوام ملنع اجنراف الرتبة ،انتشى صارخاً:
 -سيل الزيتون من سيل كانون.
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اعتدلت األج��واء يف فرباير ،ولكن خري الس��ماء كان واعداً وكان ميكن
لعائلة مكرم بعد مطرة أول تش��رين أن تس��ري مبكراً وقب��ل ارتفاع قرص
الش��مس يف السماء ،خترج إىل املزرعة ليتحول النس��وة واألوالد إىل القطي
زيتون ،على الرغم من تردد مصطفى الذي استحس��ن تأخري القطاف أس��وة
مب��ا يفعلون يف برما ،ولكن مكرم حس��م األمر مؤكداً انه ل��ن ينتظر ذبابة
الزيت��ون اليت تأتي على احملاصيل اليت يتأخر قطافها ،يس��تخدم مصطفى
املشط األملنيوم املعقوف ،ويفرط مكرم احلبات بكفيه ،ويغتنم الصغار فرصة
انش��غال األب واألخ األكرب يف غرب املزرعة ليكتوا األش��جار خرطاً بالعصا
قب��ل أن تتنبه األم اليت كانت جتمع ما تس��اقط من األش��جار على البس��اط
املمدود يف األس��فل ،فتؤنبهم وتأمرهم بالفرط بأيديهم حفاظاً على الشجرة،
سنة عادية ،ولكن سعر رطل الزيت يف ذلك العام هبط إىل اثين عشر قرشاً،
وعندما جلس مكرم مهموماً يف ظل الشجرة همس مصطفى حبذر:
إن��ي عارف ،طبعاً بده يصري أرخص ،إذا احلج أبو عبد الرمحن
 واهلل ّببي��ع الزيت الصناع��ي اللي ما حدا ع��ارف من وين ج��اي ،بثمن قروش
للرطل.
 وشو عليه يابه؟؟ ما هو عمان مليانه غربية ،كلهم بدهم زيوت غري،ما حببوا زيت الزيتون.
م��ش صحي��ح ،األرمن ما بدلوا عنه ،والش��ركس كم��ان ،بس هذولالنجليز ما بعرفوا طعمة مثهم.
يس��تبقى آل مكرم األش��جار أعلى التل ليكتمل نضجه��ا ،فإذا ما أقبل
أيل��ول متقلباً بني برودة حمببة ودفء منعش ،زغردت زوجة الرجل اليت
بكت يوم اجللوة مبشرة اجلميع:
 الزيتون دبغ أمحر ،بكرة بصري أسود ،بنلقطه وبنكبسه بالزيت.تظل مزرعة الزيتون خضراء ،متر الريح عصفاً يف أعالي اجلبيهة ،متيل
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األشجار يف كل اجتاه ،ولكنها ال تنقصف ،ويتوزع الصغار جمدداً يغربلون
األرض م��ن احلصى واحلج��ارة ،ويدخل مصطف��ى ثوراً قوي��اً جير وراءه
احملراث ،يوس��ع مكرم اجلور حول س��يقان األش��جار ،وترفع أم مصطفى
بهمة قفف زبل الغنم والبقر اليت جاءوا بها من مغارات وحظائر الشركس،
ميش��طون األرض من األعشاب ،ينكشون الرتاب ويقلبونه ،يسيجون املكان
ويرتاكض الصغار وصوت أبيهم يالحقهم:
 يا منعونني الوالدين ،فغشتوا البندورة ،واهلل واهلل إن وصلتكوا..يرقب مصطفى اخوته يلعبون ،حيك عوداً باحلصى ويقول بتوجس:
يابه ،هاذ عزمي صار زمله بكفيه مدرسة ،يقعد يساعدنا.يقفز مكرم مغتاطاً ومشوحا بذراعيه:
 اي��اك وهاحلك��ي ،غراب بنع��ق عاخلراب ،أي أنا م��ا صدقت واحديص�ير بيه خري ،إذا نوصت وتعبان يابه ،بنش��وف حدا يس��اعدك وخلى
الولد لقرايته.
يطأط��ئ مصطفى رأس��ه وميضي دون جواب خابطاً كل ش��جرة مير بها
بالعود الرفيع يف يده.
ويكمل مكرم حديثه وكأن مصطفى يسمعه:
 ه��اذ ابن عميت رزاق ،م��ن عظام الرقبة ،مثلنا مثل��ه ،صار وتصورعمنه تعلم!! أهلوا فالحني مثل أهالينا ،هريله صار زملة بوقفوا له ،أنا ما
بقول األرض خامة ،األرض بتكربنا وبتس�ترنا ،يعين ما بيش حد أحسن
من حد  ،بس هو الواحد بظل يرفع راسه يوم ابنه تكتور وإال حمامي ،شو
بدرين��ا كمان ،ما هي عمان صـايره كنها اس��طنبول!! وبكره بودي عزمي
عالشام بصري حمامي ،وبنعمر دار صغرية على التل ،والزيتونات أنا وانت
بنكفيهن ،ما انت عارف كل ما كربت الزيتونة قويت عينها وأنطت بزود..
بزود..
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إال أن عزمي مل يكن يريد حقاً االس��تمرار يف املدرس��ة العس��بليه ،لقد
التقى الفتى باألس��تاذ أمحد الش��بلي الذي زار املدرسة ليحدثهم عن خيار
جدي��د ،قال بأن مدرس��ة الصنايع س��تجعل منهم رجاالً يكس��بون أرباحاً
مالية حمسوس��ة بسرعة قياس��ية ،وأن البالد يف حاجة ماسة إىل احلدادين
والنجارين ،ورغم أن الصغار مل يبدوا اهتماماً إال أن عزمي وحده سأل:
 بنفع أجي مدرستكو هسه؟؟ورد الشبلي:
– السنة اجلاية ،بتكون خلصت الصف الرابع ،ومرحبا بك.
الزيتون اخلصيب وحده يثمر أكثر كلما ش��اخ ،الزيتون وحده خصب ال
ميوت ،ووحدها الشجرة اليت حيرتق قلبها حزناً على ما هو آت.
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حـديــــث

عزمي

ض��رب اهلوس قلب عزمي الس��لطي من��ذ زيارة أمحد
العصبـــة
الش��بلي أس��تاذ الصناي��ع للص��ف الرابع يف مدرس��ة
العسبلية املتالمحة بذات السور مع ديوان األمري ،بات
حيلم مبدرس��ة الصنايع املقامة يف بركسات من الزنك ،يساعد والده يف مجع
عروق الفول األخضر من حتت األش��جار ،وحيلم بصناعة كرسي من القش،
يش��طب مع أمه حبات الزيتون ويفكر بصنع خزانة خشبية متتد من احليط
إىل احليط ،حيلم بشاكوش ومنشار ،وال يعرف الطريقة املثلى ملفاحتة والده
باألمر ،عادة ما تظل األحالم س��رية ،كأن حيل��م مثالً بأن خيالف متنيات
والده فال يتحول إىل حمام جباكيت وطربوش ،ولكنه مل يكتشف حالوة أن
ميتلك حلمه حتى التقى بالش��بلي ،كانت زيارته للمدرسة أكثر وقعاً على
الفت��ى من زيارات األم�ير التفقدية اليت يكثر فيها من األس��ئلة يف النحو
والصرف وقصائد األولني ،كما يصر على تفقد نظافة اهلندام وحسن اهليئة،
أما زيارة الش��بلي فوعد بدنيا جديدة ،مل تنحصر مزايا الصناعة يف الكسب
اخلاص ولكنها تعدتها إىل اخلالص النهائي من مس��طرة األس��تاذ ،وسيل
املعلومات اليت ال يتس��نى له الوقت حلفظها بني مواس��م الزيتون وتشليف
األرض باخلض��ار ،مل يفهم أبداً س��ر ش��غف غال��ب بالقصائد ،وال محاس
مروان ملعلومات التاريخ ،وال حتى أهمية أن يتلهى أنزور برس��م العربات
واخليل واخليالة ،ونس��اء يرتدين أثواباً مطرزة ،ورجال يعتمرون القلبق،
مل يكد عزمي يعرف ما حيب وما يريد ،باستثناء لعب الكرة يف ساحة درج
فرع��ون ،غالباً ما تكون كرته من الش��رائط املضغوطة ،يف حني يتمكن غالب
م��ن إحضار كرة مطاطية تس��تحوذ على االهتمام إىل أن تش��قها ركالتهم،
وتعود كرة الشرائط إىل الس��احة ،باستـثناء هذا اللعب،مل يكن عزمي يظن
بأنه ميكن أن حيلم أو يتمنى ،وقد أغضب أس��تاذه حني أكد له بأنه ال يرى
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األحالم وال حتى يف املنام ،شرح له املعلم أن هذا األمر يستحيل علمياً ،وأنه
حيلم ولكنه ال يتذكر ،وألن الفتى دخل يف مناكفة مع أس��تاذه ،فان األخري
عاقبه بأن تركه واقفاً على قدم واحدة يف باب الصف لساعة متواصلة.
أقسم عزمي للعصبة األصدقاء:
 عل ّي النعمة ما حبلم وال بشوف منامات.ولكن زيارة الشبلي للمدرسة أثارت اهتمام الفتى ،وحده يف الصف الذي
سأل:
 بنفع أجي مدرستكو هسه؟؟ورد الشبلي:
 السنة اجلاية ،بتكون خلصت الصف الرابع ،ومرحبا بكيتح��دث أمحد الش��بلي يف جوالته على املدارس وجلس��ات األنس على
املقاهي عن الصناعات ،مؤكداً أن ال مس��تقبل بدونها ،واألهالي الذين بدءوا
يلمس��ون رفاه املدنية يقرون برأيه حذرين ،فما كادوا يتقبلون اإلقبال على
التعليم اإللزامي حتى بات واضحاً بأن للحياة اجلديدة شروطاً عديدة.
يقول الصيدلي قعوار الستاذ الصناعة بأن ما يقومون به ليس أكثر من ذر
للرماد يف العيون ،أين حنن من معنى الصناعة احلقيقي؟؟
يشري الشبلي إىل املقعد القش سائالً:
_ من أين لك هذا؟؟
فيش�ير قعوار لسيارة توفيق أبو اهلدى اليت اجتازت طريق احملطة يف
تلك اللحظة مزينة بالفتة حتمل الرقم 1
 إذا ب��دك حتك��ي عن الصناعة ،قل لي كيف يصنع هذا؟؟ مش ش��قفةكرسي قش ال راح وال إجا..
يتحشرج صوت الشبلي انزعاجاً:
 -وح��دوا اهلل ،إذا مش قادر أس��اوى طيارة ،بقع��د وبتكتّف!! واحدة
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واحدة يا ناس ،شو هي الشغلة ،يا بطخه يا بكسر خمه!!
الذين يس��خرون من منتجات مدرس��ة الصناعة جتار ال حيبذون دخول
العمال إىل الس��وق به��ذه القوة ،ال بد أن تظل هناك بضائع تس��تورد ،ماذا
عن التصدير ،س��ؤال الشبلي املطروح ال جيد آذاناً صاغية ،ولكن طريقته يف
اإلقن��اع وتزيني األمر راقت للفتى عزمي وان جعلت مكرم الس��لطي يهوي
بكفه اخلشنة الكبرية على وجه ولده تاركة كدمة بقيت أياماً.
أن يتم��رد الفتى على الزراعة أمر يتمناه مكرم وأن نقص عماله واحداً،
لكن أن يتمرد على املدرس��ة فهذا مرف��وض ،وعزمي الذي جترأ على القول
بأنه حصل على الشهادة االبتدائية اليت ستخوله االنتساب ملدرسة الصناعة
مل يتمكن من االس��تمرار يف اجملادلة ،فصفعة والده ألقت به طرحياً حتت
شجرة الزيتون وجعلت الصمت خييم على العائلة املهذارة.
ألول مرة منذ اجللوة ش��وهد مك��رم غاضباً ،يف الواقع كان خائفاً ،وقف
مس��اءً يتأمل غياب الشمس فوق حد األفق ،ورآها تغطس من فضاء اجلبيهة
إىل قعر عني الباش��ا ،وتذكر أن الس��لط هناك وراء تلك التالل ،وأنه وحيد
يباط��ح زمانه ،وأن مصطفي يس��رق مكانته دون ضجيج بروية خبيثة ،وقد
أوش��ك تذكره لق��وة الصفعة اليت أوقعها على خد أمل��ه وولده احملبوب أن
يبكيه ،ولكنه متاسك ،هكذا يأدب الفتية املارقون ،هكذا يتعلمون االنصياع
ألح�لام آبائهم ،والضربات القاس��ية وحدها تصنع منه��م رجاالً ،ملاذا هو
متوجع إىل هذا احلد إذاً؟؟ جر قدميه إىل حجرته ،تذكر فجأة أنه مل جيدد
سند التصرف اخلاص باألرض واحلجرتني الطينيتني ،أية مهام ال تنتهي،
سريس��ل مصطفى غداً ليقوم باملهمة ،أو يرس��ل الولد امل��ارق عزمي ،ما دام
يظن نفس��ه رجالً قادراً على اختاذ القرارات يف ش��أن مستقبله ،لكن مكرم
نس��ي األمر متاماً عند الصباح ،مع صياح الزوجة املتعبة ،صاحبة العواطف
اجلياشة والذي غطى على صياح الديك:
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 يا مصيبيت ،يا سخامي ،يا غراب البني ،الولد مات ،مات.مل تك��ن اللحظة مناس��بة لرد املرأة عن عويله��ا ،أو حتى زجرها وهي
تشد جسد ولدها الراعش الداخل يف نوبة تشنجية ال ميكن تفسريها ،ولكن
مكرم أدرك أن ما يراه ،صرع صريح ،وكأن نصالً شق جسده وروحه مرتني،
مرة وهو يربط بني ما حيدث والصفعة القاس��ية ،ومرة عندما يتذكر أخاً له
فاجأته نوبة الصرع عند س��يل وادي شعيب ،فس��قط فوق احلجارة الصلبة
وقض��ى حنبه نازف��اً ،نوبة عزمي القصرية ،جعل��ت الوجع جيتاح مزرعة
الزيتون وعيون الصغار ،مصطفى فقط ،تصرف مبس��ؤولية ،أبعد أشقاءه عن
املكان ،هدأ أمه ،مل يبادل والده النظرات أو الكلمات ،كأنه جتاهله بوقاحة
مغلفة بالتهذيب ،ومرت الزوبعة.
تكتمت العائلة على س��رها األليم ،حت��ى عزمي مل يدرك ما حدث له،
ودخل يف حالة شجون خاصة ،كان يرى عند طرف احلقل ،ينظر إىل الوادي
الفسيح الذي تنـزلق عنده األرض وصوالً إىل عني الباشا ،أضحى الفتى قليل
األكل ،فاقد الش��هية ،حتى عندم��ا جاء زميله أن��زور بصندوق العنب يف
مومسه هدية من املزارع الشركسي ،ورغم إغراء العناقيد احلمراء والصفراء،
إال أن عزمي صمد رافضاً تناول العنب ،واكتفى بأن همس ألنزور:
 رايح مدرسة الصنايع ..رايح مدرسة الصنايع ،لو علقوا مشنقيتظن��ت أم مصطفى أنها قادرة على معاجلة فقدان الش��هية حبيل قليلة،
كأن حتول العنب إىل ش��رائح من اخلبيصة املعط��رة ،فرتفع عصارة العنب
احلل��وة عل��ى موقد الفحم مضيفة كمية من النش��اء ونثار اليانس��ون وحبة
الربكة ،س��اكبة املزيج ليجف على شرش��ف حتت الزيتون ،مل مينع طنني
الذباب والغبار املتس��اقط من األش��جار األطفال من ترصد أول بادرة جفاف
للمعقود ،ثم نزع شرائح منه للتذوق املبدئي ،وحتى تعلن األم أن بإمكانهم
ن��زع الكمية كامل��ة ،واالحتفاظ بها ملفوفة بقم��اش قطين نظيف ،عزمي
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وح��ده عف عن تناول احلل��وى اليت أعدت له خصيصاً ،كما مل يتجاوب مع
اعطيات التني اجملفف والزبيب الذي ترشوه األم بها.
 بال ُق ّطني ،بال أكل هوا ،بدي مدرسة الصنايع.نوب��ة الصرع الثانية أفزعت األب ،أدرك قس��وة انفالت األمر من يده،
مل يك��ن قد ضرب ول��ده يومها ،ولك��ن النوبة وجدت طريقها إىل جس��ده
الضعيف ،ويف حني أس��رع مصطفى حيشو حطته املتسخة يف فم شقيقه منعاً
لتكس��ر أسنانه أثناء التش��نج القاسي ،فان مكرم قرر اللجوء إىل أبي نوير،
أمل يوقف القطار بعينيه!! أمل يدخل بيت النار يف الفرن وخرج ومل ميسسه
سوء ،فقد كانت النار برداً وسالماً على سيدنا الشيخ ،وحده أبو نوير قادر
عل��ى معاجلة الفتى والتخلص من اجلن الذين يتالعبون بولده ،قال مصطفى
ألشقائه:
 أبوكوا حرج علينا ،مش تد ّروا األوالد باملدرسة ،ما بدنا حد يعرف،خص نص احملامي ،ابن عمته فضية..
ألول مرة حيرص مكرم على اس��تبعاد احملامي عبد الرزاق عن شؤونه
العائلية ،بات يش��ك باملتعلمني ،وبقدرتهم على فهم أسرار احلياة املعقدة،
واستشعر بأسى أنه فقد الرغبة يف رؤية ولده حمامياً.
ش��رب عزمي من املاء الذي قرأ أبو نوير تعويذت��ه عليه ،أربعني يوماً
وليلة ،وأغتس��ل ب��ه دون أن يعرضه لنار ،حتمل برودة امل��اء آمالً التغلب
على الكاب��وس الذي دخل حياته ،لكن أمه أثارت زوبعة يف البيت املنطوي
على أسراره ،عندما وصل األمر إىل إعالن الشيخ أن أخر العالج الكي ،وأنه
س��يقوم مبداوة الفتى بطريقته املفزعة عندما ميتطي فرس��ه األبيض ويسري
فوق جسد املريض حتت عني الشمس حلظة غروبها ،صاحت أم مصطفى:
 بدك��وا متوتوا الولد!!..ما بقرب ولدي وال بطب بطنه حافر بهيمة،ولو راكبها مني ما كان ،ما بتسووها وب ّي نفس.
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يق��در مكرم بأن أم مصطفى هي الواش��ية ألس��رار العائل��ة ،وإال كيف
للمحامي أن يعرف ويأتيه معاتباً ،جيلسه مثل تلميذ صغري أمامه ،ويؤنبه
على توس��له شفاء ابنه عرب هذه الطرق ،أم مصطفى استعانت بالشيخ القطان
ليق��رأ القرآن عل��ى رأس الفتى ،ولكن احملامي اقرتح الذهاب للمستش��فى
الطلياني ،وش��عر مكرم أن عليه أن حيتج ويداف��ع عن وجهة نظره مبقابل
ذلك اجلربوت الذي يتمتع به ابن عمته.
 الطلياني!! هاذ ..النس��وان بتلد بيه ،ش��و خصه باجلن والعفاريتاللي راكبني الولد؟؟
 م��ا عفريت إال ب�ني أدم يا زمله ،وحد اهلل ،انت مش مس��لم!! وديهيتعاجل زي العامل والناس.
استمع عزمي صامتاً كما حاله مؤخراً ،ولكنه فجأة وبهمس ثابت ،تفوه
مبا أدهش احملامي.
 بدي أروح مدرسة الصنايع. طيب ..وين املشكلة؟؟مل يتخيل مك��رم أن ولده على هذه الدرجة من الدهاء ،أن خيلط األمور
بهذه الصورة الذكية املدروس��ة ،أن يغتنم فرص��ة مرضه ويلعب بها ورقة
راحب��ة ،ثم يس��تغل تدخ��ل احملامي ليطالب بهذا االس��تقالل املش�ين،
فك��ر مك��رم ( اهلل جيازيك يا عزمي ،على هاملخ اللئي��م ،واهلل بتصلح تصري
حمامي).
عندم��ا يقرر احملامي أن ليس��ت هناك مش��كلة ،ماذا ميل��ك مكرم أن
يفعل؟؟ ادعى بأن ال قدرة له على التخلي عن يد عامله يف احلقل ،وأشار إىل
انعدام الوس��يلة اليت تنقل الفتى إىل املدرسة يومياً ،فضحك احملامي هازئاً
باألعذار الواهية:
 -مكرم ..قلنا وحد اهلل ،اضحك بعبك إذا صح لك ابنك يصري صنايعي،
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ما هو إن وديته مدرسة التجهيز بدك تدفع ثالث نريات ،وبده يروح ماشي
أو راكب محاره ،وبعدين لويش يظل رايح جاي؟؟ ما يبات داخلي مبدرسة
الصنايع؟ بدك تظل حاشي الولد حبضنك؟؟ فكه ،خله بصري زمله كسيب ما
دام العلم مش بهواه ،بكره هو مبدك.
 وأن��ا حمتاج منه مصاري أنا؟؟ ،هو أنا ش��كيت من لقمته!! ما بديمنه ،سنحه ع وجهه ،وبظل اعطيه تا يصري ويتصور.
 ال تركب راس��ك يا مكرم ،الولد مش رايح ينفع باملدرسة ،ويف براسهم��وال ثاني ب��ده يغنيه ،بده يغنيه ،ما غري فك عنه ،واحس��ب ان صراره
بتسند اخلابيه.
 بتمون يا خوي بتمون.مل يناقشوا مسألة مرضه بعد ذلك ،فالفتى الذي دخل يف محاية احملامي
هج��ر مزرعة الزيتون ،وما عاد األب قادراً على التدخل يف جمريات حياته
بعدها ،إال يف اصراره على عدم اللجوء للمستش��فى الطلياني مس��تبدالً هذا
اخلي��ار مبوافاة طبيب املستش��فى احلكوم��ي الدكتور ( حنا القس��وس )،
فتباعدت نوبات الصرع ،لكنها مل تنحس��ر متاماً ،كان بامكان رفيق السكن
الفتى النجار أميل الفحيصي أن يس��مع رجع حترك عنيف ومنتظم للسرير
احلديدي الذي يش��غله اجلس��د الراعش ،ويدرك ب��أن الصرير املنبعث عن
الرفاص��ات احلديدي��ة ال بد حادث بفعل اهتزاز غري ع��ادي ،لكن أميل مل
يغادر فراشه ،فكاه أيضاً يرجتفان يف عجزه عن تفسري ما يتعرض له زميله،
فيما بعد ،اطلع أنزور على احلالة وهما يلعبان الكرة يف ساحة درج فرعون،
كان عزمي حيشو الشرائط ويشدها ،يعاجلها حبيث تتخذ شكالً كروياً بعد
أن انبعجت الكرة املطاطية اليت آتى بها غالب ،قرفص حتت عمود أثري،،
يشد الكرة بدقة وعيناه تتأمالن النقوش والزخارف على حجر كان يف أعلى
العم��ود فاس��قطه أمر ما ،كان يفكر ،من نقش ه��ذا االلتفاف الرائع ،أهذه
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زهرة أم حرف؟؟ أي املعاني كانت يف رأس الناقش حلظتها؟؟
فجأة ش��عر باحل��رارة تعرتيه ،يعرف معنى ه��ذه اهلبة اليت جتتاج
بلعومه ممزوجة مبرارة االستس�لام للنوبة ،أمس��ك ت��اج العمود األثري،
واستس��لم ،تدحرجت كرته ال�تي اكتملت ،وتنبه أن��زور ،وقف مرعوباً
حمبوس الصوت ،عاجزاً عن اآلتيان بفعل ،ومل يسعفه يف حريته إال الفرتة
الزمنية القصرية للنوبة ،اس��تطاع بعدها أن ينحين ويلتقط جس��د صاحبه
دامعاً وميسح عرقه بكم قميصه ،كانت دموع الصديق أول ما رأته عينا عزمي
وهما تنفتحان بتؤدة على عامل بعد النوبة ،هناك دموع أيضاً تدحرجت على
خديه ،ولكنه ابتسم ببساطة سائالً:
 وين الطابة؟؟التقط أنزور الكرة ،وساعده على الوقوف ،سارا بهدوء ،حتدثا باقتضاب
حول احلالة املرضية ،ثم حلقا بباقي العصبة وقد وحدهما س��ر خاص اتفقا
على عدم البوح به دون أن يتفقا ،وواصال اللعب.
يرفض عزمي أن جيع��ل من مرضه عائقاً أمام متتعه باحلياة ،باللعب،
والفن ،يواصل العالج يف املشفى متفادياً الذهاب جمدداً إىل أبو نوير ،رغم أن
مسعد هدده عند التقائه به يف شارع الرضا قائالً:
 إذا ما برتجع للش��يخ غري تصري هبيله ،اجلن بلعبوا بيك ،حد بسلمراسه لدكتور الصحة!! صحيح انك جمنون.
ضحك عزمي يف س��ره ،منذ عامني كان بإم��كان العصبة أن جتري وراء
مسعد وتتضاحك ،كانوا يرمونه حببات القضامة وخيتبئون ،يضعون قشور
املوز يف درب��ه وينتظرون صرخته عندما يتزحلق ،اليوم حياول مس��عد أن
يلعب دوراً على غري قياسه.
يلمح عزمي األس��تاذ يعقوب الس��كر يف أخر ال��درب فينطلق حبماس
حنوه ،عندما يوازيه خيفف اخلطو ،ويبتلع جرعة كبرية من اهلواء قبل أن
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جيرؤ على حمادثته ،لكن األستاذ يعقوب يعرف فيه تلميذه فيبتسم بود:
 السالم عليكم. وعليكم السالم ،كيفك يا بطل؟؟بشاش��ة األس��تاذ ختفف ع��ن الفت��ى وجله ،يق��ول ما ب�ين اهلمس
واالجهار:
 أس��تاذ ..كنت بدي أس��ال ع��ن الرمسات اللي عل��ى احلجر يف درجفرعون.
يبتس��م األس��تاذ حتى تظهر أس��نانه كاملة ،حيك أنفه ويسري والفتى
معاً:
 القصة طويلة يا عزمي ..مش امسك عزمي؟؟يهز الفتى رأسه إجياباً:
 ممكن حتكي كثري عن اللي نقش��وا ورمس��وا وعلوا احلجر ،وحتكيأكث��ر عن حالنا كي��ف تاركني هالثروة هيك مهمل��ة ،بتعرف أن اإلنكليز
بهربوا أثارنا ع متاحفهم؟؟
مل جيب األس��تاذ على سؤال عزمي ولكنه اس��تولد مزيداً من األسئلة،
وأصاب الفتى فضول دفعه مراراً إىل حجرة أس��تاذه يف املدرسة ،كان يتلجلج
يف البدء باحلديث إذ غالباً ما يرى األس��تاذ مطأطئاً رأس��ه على عمل جديد،
وراح وهو يتأمل تلك الرس��وم الفذة اليت تبدعها ريشة األستاذ يكتشف بأن
التخصص الذي أعطي له كصناعي يف إجناز كراس��ي اخليزران قد ال يناسبه
متام��اً ،ان��ه يريد أن يبدع فناً كهذا الذي يفعله األس��تاذ ،بالطبع لن حيلم
بتصمي��م طابع بريدي كما فعل يعقوب الس��كر حني كثف كل جالل املدينة
الوردي��ة البرتاء يف طابع ال يزيد حجمه عن نص��ف إصبع صغري ،وال ذلك
الطابع الذي يصور مالمح األمري ،إن مثل هذا الفن عسري على ريشة ما زالت
خت��ط اخلطوط عريضة وكبرية ،املنمنمات أمر ال يطمح إليه ،ولكنه يش��عر
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بأن مستقبله معلق مبا يقرتحه األستاذ عليه ،هلذا أصيب بالدهشة والزهو
عندما قال له:
 أنت فنان ،ما يف ذلك شك.اصطحب��ه إىل مادبا ،وتفرجا معاً على الفسيفس��اء ،محل عزمي س��طالً
ممتلئ��اً باملاء وبن��اءً على توجيهات��ه دلقه على أرضي��ة القديس ثودروس
الش��هيد ،فتألألت ،مل يصدق الفتى عينيه ،تقاطعت املثمنات وراح األستاذ
يشرح:
 قدامك هس��ه ،أنهار الف��ردوس األربعة ،متعن ملي��ح يا ولد ،هناجيجون وفيشون ودجلة والفرات.
وعلى أرضية كنيس��ة العذراء كان بإمكان عزمي أن يرى خريطة العامل
ببحارها وممالكها ،قال األستاذ السكر:
 دير بالك ،ما فيش مكان باخلريطة بش�ير لدولة امسها اس��رائيل..فاهم ..ال زمان وال بكره..فاهم.
حدق عزمي يف أرضيات املعابد واملسارح والقصور ،تأمل الفصول األربعة
وآهلة اخلصب واحلظ تايكي حتمل الربيع ممثالً باألزهار ،واخلريف قرن
ممتلئ بالفاكهة ،والصيف حزمة سنابل ،والشتاء انسكاب املاء ،وكانت هناك
افروديت ،وآخيـل ،وهرقل يصـارع األس��د ،وغزالن شقـر جتـري يف مروج
خضر ،أزهار محراء ،وعنب بنفسجي يتدىل من كرمة وارفة ،ومربعات ودوائر
تتقاطع لتش��كل مثلثات ومثمنات ملونة ،جف ريقه رهبة واحتبس حسه،
وارتعش��ت أنامله ،ال ليس اآلن ،ليس��ت النوبة ،مل حتض��ر النوبة ولكن
االفتت��ان ليس أقل عصف��اً منها ،عندما انتهيا من التف��رج الصامت كأنهما
يتعبدان ،قال األستاذ:
 سنحاول ،أن نصنع مثل هذا.مل يكن الشبلي يصنع مثل هذا ،ولكنه يعمل ويتحدث ..يقول:
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 بتعرف يا عزمي ...يف س��وق البزوريه بالش��ام جدي عبد الغنى بنىبيت ..ش��و!! وال يف األحالم ..بتدخل من باب واط��ي ..بقولوله خوخه..
هيك بتحنى راسك احرتاماً للبيت ..من الشارع الضيق ال ميكن تعرف كيف
س��حر البيت جوه ..هال جوه ..رح بتش��وف العجب ..بكل قرنه ارابيسك
وموزاييك ،حنت ورسم ،خط عربي ومنمنمات ..إشي بياخد العقل وبأرض
الدي��ار حبرة بتغذق غ��ذق ..ويف احلرملك حبرة تاني��ة أصغر ..جدي كان
ياخذن��ي معه لن��زور أهل البيت..كان��وا بيت جربي س��اكنينه ..وجدي
بيشتاق لصنعته ..كيف لكان!! وكنت دوخ ملن شم رحية الشمشري والنارنج
يف الساحة ..هيك البيوت واال بال..
يعرف عزمي أن الشبلي حيلم بأن حيول عمان إىل دمشق ثانية ..أما هو
فانه معجب ببلكونات الس��لط واألقواس واألعمدة يف أبوابها العتيقة ..تري
كيف ستكون عمان؟؟
درس يعقوب السكر ليس درس��اً عملياً يف كيفية قص احلجر والبالط،
وال حتى يف تنضيد قط��ع الرخام إىل جانب بعضها البعض ،وصنع أرضيات
تش��به ما تركه املوآبيون على بس��ط مدينتهم اخلالدة ،أنه درس يف التذوق
وصن��ع اجلمال ،وعش��ق األل��وان والزخ��ارف ،انه درس يف اإلحس��اس،
وهكذا وجد الش��بلي نفس��ه مضطراً لنقل الطالب عزمي مكرم الس��لطي من
صف النجارة وصناعة كراس��ي اخليزران إىل صف التبليط ،س��يدخل عزمي
بي��ت الوجيه ( عبد احلميد النمر احلم��ود ) ليصلح اخرتاماً حدث يف بالط
الردهة األساس��ية ،وسرتقب املستأجرة اإلس��كتلندية احلسناء زوجة بيك
باش��ا أنامله وهي تعيد تنضيد املمرات برس��وم جديدة بدهشة ،ستمد يدها
حنوه مببلغ إضايف يرفض أخذه ،مل يكن يؤدي عمالً بقدر ما كان يتدرب ،يف
املستقبل قد يكسب الكثري من املال ،إذا ظل أهالي عمان مصرين على تزيني
بالط بيوتهم احلديثة بالب�لاط املزخرف وإذا مل ينجح عوض احلايك بغمر
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الس��وق بالبسط والس��جاد ،ولكنه عن نفسه ،س��يفكر بذاته فناناً لن جيود
الزمان مبثله ،وس��تصبح معظم أحاديثه حول عمله ،وقلما كان بإمكان بقية
العصبة مروان وغالب وأنزور أن يتحدثوا عن ما يتلقون من تعليم يف املدرسة
الثانوية ،يقول غالب:
 عزمي بده يصري بليط ،ومروان شاعر ،وأنا تاجر ،وأنزور رقاص.يلمح إىل كون أنزور أكثر فتيان الشركس كفاءة يف أداء رقصة الفنتزية،
ويرد أنزور:
 أه..يكثر خريك ..مش��ان جدي يعلق�ني حمل الثور بالعرباية ويلفبي عمان.
للعصب��ة أحالمه��ا ،ولكن الواقع الذي اختاره عزم��ي مبكراً صار أمراً
ملموساً ،مل يتمكن مكرم من تغيري جمراه رغم غضبه:
 ه��اي أخرتها ..احلق عل ّي ،أن��ا اللي خليت عبد الرزاق يلعب بينا،قال بتصري صنايعي ،قلنا ح��داد ،جنار ،مش بليط ،بليط ياللي ما ختافوا
ربنا!! ما كان أحسن لك تظل مثل مصطفى تزرع وتقلع ،قلنا بدنا زملة حمامي
بالدار ،بليط ،شو هالصنعة!! فرحان تر ّسم وختربط على البالط!!
 يابه هذا فن. فنه تفنك ،هاذ قلة عقل ،بدي أش��وف وين بدها تودينا س��والف ابنعميت..
جتنب عزمي إطالة احلوار مع والده ،تناول ما حبته به أمه من الزبيب
والل��وز بامتنان ،وس��رح بفكره ،لقد مت اختياره مع أس��تاذه يعقوب للقيام
بأعم��ال إضافي��ة يف قصر رغدان ،أي التصاميم تصل��ح لقصر؟؟ لعل عليه أن
يستش�ير فناناً مؤابياً غابراً ،س��يذهب يف الغد إىل مادبا ،ويتفرج على كل
بيت يس��تطيع دخوله ،ثم س��يفكر بعيداً عن كل ما رأى ،سيصنع تصاميمه
اخلاصة ،هكذا يكون العمل فناً رفيعاً.
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غالب

يعش��ق غالب شاشة السينما ،ينتقل مبجرد جلوسه يف كرسي اخليزران
الصغري إىل القاهرة ،يري نفسه على شرفة ،حتته مباشرة نهر النيل العظيم،
ويرى املاء يضيء مبصابيح كهربائية تسقط نورها على صفحته وعلى اجلانب
األمين من وجه الفاتنة مسرية خلوصي بطلة (الورة البيضاء) الواقفة مقابل
حممد عبد الوهاب ،يس��مع صوته يغين ( ،يا ورد ليه اخلجل؟؟ فيك حيلو
الغزل) خيتلط األمر ،كأمنا هو عبد الوهاب ،يوشك أن ميد يده ولكن كوعه
يرتطم بكوع مروان ،فيدرك أنه يف س��ينما البرتاء ،خيتزن كل املش��اعر إىل
حلظة اخلروج ،تدعى العصبة رجولة مبكرة ،يتحركون وقد هزوا أكتافهم
وتضاحك��وا ،متعمدي��ن املرور م��ن دكان احلاج تقي الدي��ن علهم يلمحون
الش��اريات الرائحات الغاديات ،غالباً م��ا حيبطون ،ولكنهم وعلى صغرهم
لن يتورعوا عن التنهد عالياً إذا ما مرت ملعان الفاتنة ،أو شقيقتها برفيني،
ويف حلظة أخرى س��يتحولون إىل صبية يفكرون بأالعيب اليذاء مسعد الذي
يطوف مبس��بحته الطويلة وأضحى يتقدم عليهم حبفظ ما يسمعه من أشعار
وأناشيد صباحية خلف سور مدرسة التجهيز ،وألن غالب قال هلم ،اتركوه
هذا شاعر ،فانهم ضحكوا حتى أعلن مروان أن خاصرته تؤمله.
 إذا مسعد شاعر ،انت شو يا عبقري؟؟أنا س��يد الش��عراء ،وخامتهم ،أنا الذي لن يقال بعدي الشعر أبداً ،أنا
صاحب أخر كتاب يكون.
ال يب��وح غالب بزهوه ،ينتظر حتى ينضج الكالم على لس��انه ،ويدرك
بأن��ه قادر على معاجل��ة نقاط ضعف احلروف اليت ال تتالءم مع الش��عر،
يرتاد مكتبة الزعيم ويس��تأجر ديوان امحد ش��وقي بتعريفة ،ويقرأ كتاب
د -داهش واقفاً ،مير حتت ش��رفة مقهى محدان ويرصد دخول عرار وعبد
املنع��م الرفاع��ي ،ثم ينظر إىل موقع قدميه خش��ية أن تلتق��ي عيناه بأعني
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القوم ،عندما يكرب سيذهب إىل القاهرة ليلتقي بشوقي أو إىل حلب ليتعرف
إىل املتنيب ،على األغلب أن املتنيب تويف!! ،س��يحلم غالب كثرياً بالس��فر،
وباحلب معاً ،منذ ش��اهد جانيت تهرع وراء ش��قيقها حتمل له صفرطاساً
ً
حممـ�لا بطعامه اخلاص ،ثم ترتد متوردة اخلدين وكأنها مل تره ،منذ ذاك
احل�ين وهو صريع هواه��ا ،أكان ذلك قبل أعوام!! كأنه حيدث الس��اعة،
يراها ،خبصالت ش��عر أمحر ،تنادي بصوت ناعم ،صوتها هديل احلمام،
تلحق جرياً بالش��قيق الذي نسي طعامه ،فريتد حلظتها خشية على عينيه
م��ن كل هذا البهاء ،ال يس�ترعي ارتباكه انتباه الفتاة وهي تعاود س��ريعاً
جمتازة حديقة بيتها األنيقة إىل الداخل ،متتزج صورتها بش��جرات الورد
اليت طرحت لوناً مذهالً ،مزيج من الربتقالي واألمحر ،مثل شعرها ،الذي
مل يع��د يراه رغ��م أنه رأى الصبية مرات بعد ذلك ،يف س��احة فرعون ،مع
شقيقته مليا ،باتت تضع منديالً كالنساء وبدت أكثر حنوالً من مليا العصوصة
ذاته��ا ،ولكن ذك��رى اخلصلة احلمراء ظل��ت يف الذاكرة ،ينس��اها أحياناً
ليكت��ب قصيدة ح��ول الفضيلة ،وقد يتجاهل مرور الف��رح خفيفاً خاطفاً يف
أعطافه ليكتب ملحمة حول الوحدة واألمل.
مل يكن غالب يس��تطيع أن يعرب عن األمل إال بالقصيدة ،وكان لزاماً عليه
أن يتجاهل هذا الش��عور اللئيم الذي يعايشه وحيفر روحه ويتأصل ،عندما
جاء إىل عمان برفقة أمه وأبيه وش��قيقته بدا له األمر مثل حلم بعيد ،متاماً
مث��ل االنتقال إىل القاهرة على صهوة كرس��ي من اخليزران يف قاعة س��ينما
مكش��وفة للفضاء ،مل يتنبه بداية للتغريات اليت طالت حياتهم ،كأن تبتاع
أمه حجرة خش��ب مصدفة فارهة ،كأن يكون عليه مغادرة البيت مساء كل
أربعاء ألن هذا موعد اس��تقبال أمه لنس��اء عمان ،يثرثرن ويأكلن السحلب
واملكسرات والتفاح واخليار البلدي ،مل يسرتع انتباهه أن أمه خلعت الثوب
البدوي وارتدت فس��تاناً مدنياً ،وأنها حتب األحذية أكثر من نفسها ،مرة
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واحدة ال يذكر هلا مناسبة ،قالت ملياء ألمها جبرأة حسدها عليها:
 انيت بتحيب الكنادر أكثر من أوالدك.حظيت البنت الوقحة بصفعة قوية ،ورغم أن جنمة مل تكن قاس��ية مع
أبنائها ،لكنها وباقتدار غريب قادرة على رس��م حدود فاصلة بني ما حيق
هل��م قوله ،وما ميتنع بتاتاً ،كل ما مر يف تل��ك احلقبة من حياة غالب كان
خاطفاً حتى وفاة والده ،هل تأمل حينها؟؟ هل شعر باليتم؟؟ ال بد أن جنمة
فاضت حناناً مثل حبر ،يذكر أنها احتضنته وأنه نام ليلة بطوهلا يف ثنيات
حلمها الدافئ األبيض ،وأنها مس��دت ش��عره وغنت له رغم أنه جتاوز سن
الطفولة املبكرة ،ما زال رجع صوتها يأتيه يف الليالي الذي يس��تعصي عليه
القصيد:
 ياال تنام ..ياال تنام ..وأذبح لك جوز احلمام ..روح يا محام ال تصدقبضحك ع غالب تا ينام.
يتظاه��ر غال��ب بالن��وم ،يتقلب ويفت��ح عينيه ليس��تعيد صوتها كلما
صمت��ت ،وتظل تؤرجح��ه يف حضنها حتى تغفى هي ،عنده��ا يلتحم بها
جبنون ،وينام.
قالت له ذات مساء:
 أن��ا ما رضيت أروح بيت جدك ،مش ألني مرة كاس��رة وبدي أعيشكيف ما بدا ل ّي ،مش��انكم ،بدي إياكم انت وأختك تظلوا معززين مكرمني
بداركم ،شو يعين حلالي ،كيف حلالي!! ما انت معي ،انت رجال البيت،
مش هيك يا حبييب يا غالب؟؟
يهز رأسه كأنه يعاهدها:
 هيك.ميشي غالب دائماً مثل رجل ،يف املدرسة حتديداً عليه أن يكون رجالً،
هناك مجع من الضباع على اس��تعداد الفرتاس من به وهن ،هلذا س��يطاوع

118

عزم��ي يف لعب الكرة ،ومروان يف ارتياد الس��ينما عندما يكون هناك عرض
خاص للمالكمة ،ولكنه وبعد اجتياز مرحلة الطفولة مل يعد يلعب الدواحل
وال تس��تهويه املغيطة إال إلزعاج مس��عد ،أما ولعه فقد صار صنع الطائرات
الورقية ،اشرتى كثرياً من القصبات والغراء واألوراق امللونة من دكان احلاج
تقي الدين ،كان الرجل يقدمها له بس��عر ال يصدقه اآلخرون ،ويأتي أنزور
معه مبوس حاد ،جتتمع العصبة على قص القصب ولصقه بالعجائن ،جيب
أن تك��ون طائرته��م أكرب وأن ترى م��ن أعلى جبل القلعة ومن أس��فل درج
فرع��ون ،وجيب أن يعرف كل من مير بالس��يل أنه��ا طائرتهم ذات الذيل
الطويل املكش��كش املقصقص الكثري األلوان ،وجي��ب أن يكتب يوماً قصيدة
عن الطائرة الورقية اليت ش��غلت الناس يف التطلع إىل السماء ،ومثلما كرسي
السينما ،كان غالب يسافر على متنها إىل عوامل خاصة ،كان حيلم بأن يهدي
جانيت شاالً بلون ذيل الطائرة املفرح ،مل خيطر بباله مرة أن جانيت تكربه
بعامني ،أو يزيد ،هو ال يريد أن حيسب ،فللقلوب حسابات مغايرة.
امل��رأة اليت قال��ت له أنت رجل البيت ،خان��ت عهدها معه ،وأدخلت
رج�لاً أخر ،مل يتوقع أن تك��ون جمامالت صاحب الدكان له وبيعه األوراق
واحلبال والغراء بسعر خبس مثناً ملودة يرتبص بها ،أما كيف صار الرجل
زوج أم��ه فهو يكاد ال يتذكر ،فقط كان صوت ش��قيقته ملياء يأتيه مثل مواء
قطة حمبوس��ة ،فقد حبست نفس��ها يف حجرة التموين لساعات تبكي ليلة
عقد قران أمها اليت قالت هلم:
 من نشانكم أنا قلت ما يف عرس وال رقص وغنا ،وبدي إياكم حترتمواالرجال وتطيعوه ،هاذ صار مثل أبوكم ،هاذ رجال البيت هال.
كيف سحبت األم البساط من حتت قدميه ،وأعفته من لقب رجل البيت
لصاحل التاجر تقي الدين!!! ال يريد أن يتذكر ،وملاذا بكت مليا س��اعات ثم
خرجت من مكمنها وقالت ألمها مربوك ،يف حني مل يتمكن هو من البكاء أو
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الضح��ك ،ومل يفه بالكلمة أبداً ،ليلتها كتب قصيدة عن فتى تقمصت روحه
تفاحة ،ثم س��قطت عن الشجرة فدقت عظامه ،لكنه يف الصباح مزق قصيدته
البلهاء ،ومر سريعاً من باب حجرة أمه ،تظاهر بأنه مل يسمع صوت احلج
أبو عبد الرمحن يقول له:
 يصبحك باخلري.لن يصنع الطائرات الورقية بعد اليوم أبداً ،وسينشغل بالتفكري بقصيدة
(عبقرية) ال عالقة هلا باألش��جار والتفاح ،وس��يكتب بع��د هذه القصيدة
الكثري من القصائد ،رمبا عن العصابات الصهيونية يف فلسطني ،أو عن الثوار
السوريني الذين تفتح هلم عمان صدرها سراً ،أو عن الفقراء الذين يتكاثرون
عند الس��يل يف رمضان والعيد ،ق��د يكتب عن احلب العذري ،ويطلع عزمي
عل��ى بعض ما كتب بعد أن أكد له بأنه فنان من طراز خمتلف ،هو وعزمي
سيقرتبان أكثر ،ولكن جانيت ستقربه من األصدقاء بصورة مغايرة ،سيحب
أنزور ألنه شقيقها ،وسيحرص على إخفاء وهله بها حرصه على إخفاء عتبه
على أمه اليت باتت امرأة مغايرة ،تصبغ شفتيها وتتضمخ بالعطور ،وتذهب
إىل محام النصر مرات عديدة يف األس��بوع الواحد ،سيحب مروان ألنه فجأة
سيكتشف بأن قلبيهما عالقان بالفتاة ذاتها ،ولو أنهما اكتشفا تلك احلقيقة
يف ظرف خمالف لرمبا احرتبا ،ولكن أنزور قال شاكياً برباءة:
 اميتى أبدي أدرس لالمتحان ،جدتي بدها اتدرب ع الرقص منش��انعرس جانيت.
نطق كالهما بذات السؤال:
 عرس!!!!!مل يتجاسرا على نطق االسم ،وغاب عن الفتى هذا االرتباك الذي حدث،
ارتبك عزمي أيضاً ولكنه متاسك ،وواصل أنزور:
 -الصي��ف اجلاي ،يعين بعد االمتحانات طوالي بش��رف العريس من
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حيفا ،اميتى بدي أدرس مش عارف.
من غري املعتاد أن يتكاشف عاشقان يف أمر عاطفة مل يتسن هلا أن تتبلور،
ولكن مروان أبدى احتجاجاً قاسياً على زواج جانيت املفاجئ ،وأطرق غالب
حزين��اً ،بدا كم��ا لو أنهما يبوحان لبعضهما عن ه��م عتيق جارح ،كأنهما
عشقا منذ عرفا احلياة ،واعتذرا لبعضهما صادقني ،قال مروان:
 ياال ..ما بتفرق ،ما دامت مش من نصييب وال نصيبك... لو كنت بعرف انك بتحبها ما حبيتها.كان غال��ب صاحب اق�تراح العهد األخالق��ي ،أربكتهما مش��اعرهما
املختلطة ،تناسيا بأن احلسناء لن تكون ألي منهما واتهما قلبيهما باخليانة،
مل يظنا للحظة أن عليهما أن حيمال مثل هذه املش��اعر املارقة ،رغبا بنسيان
األمر والتضحية ،شاهدا معاً فيلم الوردة البيضاء حملمد عبد الوهاب وبكى
غالب مس��ترتاً يف ظالم الصالة ،ثم ابتاعا كيساً من ابر اخلياطة الرفيعة من
س��وق البخارية ،وهبطا إىل الس��يل وأقدامهما تغوص باملاء ،قاما بالتعاهد
على أمر خطري ،ثقبا إصبعي الس��بابة يف الك��ف اليمنى لكل منهما ،الحظ
غالب أن صديقه أغمض عينيه متحاشياً رؤية رأس اإلبرة يغرس يف سبابته،
أما هو فقد نظر ملياً إىل الرأس احلاد يثقب اللحم ،ونقطة الدم تنبثق ،وضعا
سبابتهما وجعال نقطيت الدم اللتني تدفقتا من كليهما تتعانقان ومتتزجان،
قاال إذا جاء الشتاء القادم وما زاال معاً على حب جانيت الشركسية ،فانهما
لن حيتمال اخليانة ،س��يقدمان الصداقة على احلب ،ويس��طران ملحمة يف
الوفاء ،سيتخلصان من احلياة بإلقاء جسديهما يف درب الرتين ،هكذا تكتب
القصائد العظام ،ال من حرب على ورق ،ولكن ندفع مثنها من دمائنا.
كان ال ب��د ملروان أن يفكر بهذا العهد الذي ورطه غالب به ،إال أن هذا
األخري كان راضياً منتشياً ،ينتظر املوعد األكيد لطرح جسده العاشق يف درب
القطار .لكن ما حدث بعد ذلك غري مقادير الفتى.
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مروان

يس��تل م��روان ش��حفة م��ن كرس��ي اخلي��زران ،حي��رص عل��ى أن
تك��ون م��ن أس��فله ،تأجي�لاً ألم��ر اكتش��اف التخري��ب الواق��ع عل��ى
الكرس��ي ،وه��و على أية ح��ال مل يقص��د التخري��ب لذات��ه ،وال يهوى
تدمري الكراس��ي اليت ج��اء بها وال��ده وصفها يف الش��رفة الضيقة التابعة
ملكتب��ه ومصنع البوز ،لريقب من األعلى حركة الس�ير يف ش��ارع الس��عادة
حيث النساء يتكاثرن قبل غياب الشمس ،وال ينقطعن صباحاً ،كل ما يرمي
إليه الولد املش��اغب أن يتمكن من إش��عال سيجارته اخلاصة يف بيت خيتنق
برائحة الس��جائر ،والده كان يدخن الصمصوم واس��تبدله باالتومان ،عمته
فائ��زة مدخنة متحركة مع أنها بنت ،ورغم أنه ال يفهم س��ر تغاضي والده
ع��ن جتاوزات العمة العانس ،إال أن��ه معجب بقدرتها على اخرتاق حصار
القس��وة واهليمنة املوجعة اليت يفرضها األب عل��ى البيت ،ولعله يعد كل
انتصار للعمة انتصاراً ش��خصياً لذاته الضعيفة الراجفة أمام األب القاسي،
هي فقط من تنتصر له ،ولطاملا أنقذت عراقيب قدميه من ش��د احلبال الفظ،
وحررت س��اعديه املربوطتني إىل أكر الس��رير املعدنية ،مل تكن أمه جترؤ
على مثل هذا الفعل االحتجاجي ،كانت تنظر بعينني مذعورتني تتوس�لان
التدخل الس��ريع من العمة اليت ال تتلكأ أبداً رأفة بالولد ،وان كانت تتمنى
أن تطي��ل عذاب أمه ،املرأة الواهنة اهلش��ة ،لكنها ل��ن تفعل عندما يتعلق
األمر مبروان
يصرخ مروان من قاع حنجرته وضربات الكرباج تنهال على باطن قدميه
وتنحرف فوق الس��اقني حتى تطال الصدر أحياناً ،ويرجتف كله وهو يقبل
أصابعه ناقالً إياها سريعاً إىل جبهته مرات متتالية ،متلعثماً ،راجياً الصفح
عن ذنوب نسي تفاصيلها مبجرد أن كتّف للعقاب ،حالفاً:
 -التوبة ..التوبة ..ببوس التوبة ،حرمت ..حرمت.
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لعله حيل��ف عن عدم تكرار س��رقة عيدان القش من باطن الكراس��ي،
أو عن تأخره حتى صالة العش��اء يف س��احة درج فرع��ون يلعب الكرة دون
أن خيرب مس��بقاً عن إمكاني��ة غيابه ،لعل األمر يتعلق بس��رقة العنب من
املزارع اليت تنحدر أس��فل املدرسة اهلامشية ،أو لكون األب غاضباً من أمر
يعنيه شخصياً ،األسباب املوجبة للضرب متوفرة دائمة ،ويكاد يكون أهمها
إهمال الفتى لدوران عجلة البوز املتواصل وس��هوه عنها ،األمر الذي يؤدي
إىل تفت��ت البوظ��ة ،كما أن من أكث��ر األمور توجباً للعق��اب تلك العالمات
املتدنية اليت حيصل عليها منذ التحق باملدرس��ة الثانوية ،هناك حيث هو
موضع للحسد!!
 معلوم يا سيدي ،وحداني ومدلل ،مني قدك؟؟مل��اذا يقدر عزمي واآلخرون بأن مروان مدلل؟؟ إذا كان ملحم يأتي لولده
ب�ين احلني واألخر بك��رة من املطاط فأنه س��يقرعه إذا فق��دت أو عطبت،
ولق��د خطر ببال الفت��ى خاطر غريب ،أيعقل أن وال��ده حيمله وزر توحده
وغياب األخوة ،أم هي رمحة اهلل رمحت أبناء مقدرين يف علم الغيب من أن
يكونوا أبناء هلذا الوحش اآلدم��ي ،وجعلته وحده الفداء عن بنني العاملني
أمجعني!!
يشعر مروان بأنه يتيم ،أو أنه يف أعماقه يتمنى لو ولد يتيماً ،منقطعاً،
مثل مس��عد األبله مثالً ،ويداري الفتى حس��ده لعزمي على أخوة مخس��ة
وأنامل تنتج امجل اللوحات على البالط ،وحسده ألنزور املتميز بني أترابه
ويف عائلته راقصاً رشيقاً وطالباً متفوقاً ،حيسد غالب على يتمه وحترره من
س��طوة األب وقدرته على تصوير األمل ش��عراً ،ثم يداري كل مشاعر احلسد
والغ�يرة لصاحل حمبة صرحي��ة ،يعتقد أن قدرته على كبح حس��ده فضيلة
ال يق��وى عليها إال أصحاب الكرامات والفاضلني من البش��ر ،وحيب الفتى
عصبت��ه ويعدهم أهله ،أمل يرف��ض عزمي تقاضي أتعاب��ه على ترميم بالط
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الصال��ة اليت هيأها األب لتكون مضافة البي��ت!! فعل ذلك إكراماً للصداقة
رغم أن األب مل يدرك فعل الفروس��ية النبيلة ،بالكاد س�يرى األب أفضال
ابنه أو يش��عر أن له فائدة تذكر يف املنزل ،وإذا ما حلم الفتى مبصنع البوز
ينهدم عل��ى رأس األب ووجهه يتمرغ يف هالم البوظة والدندرمة ،فإنه لن
يشعر ذلك الصباح بأي أثر لتأنيب الضمري.
قد يص��اب بتأنيب الضمري عندما يتعرض للجميلة جانيت وهي ماضية
إىل الس��ينما ،فكونها ش��قيقة أنزور جيعل األمر عسرياً ،ولكنها حلوة إىل
احلد الذي جيعله يصيح لدى مرورها:
 يسعد اهلل..يسعد ربك ..ريتين أموت وتبكيين عيونك.ال تبتسم الشركس��ية صاحبة الوجه العاجي اجلاد ،وال تنظر باجتاهه
أبداً ،وسيش��عر باخلج��ل إذا ما تذكر أنزور ،وي��زداد األمر صعوبة إذا ما
الح��ظ أن عيين غالب زاغت وش��فتيه انفلجتا يف فرج��ة غبية تعين الوله
املسترت.
مروان ،الضعيف يف املنزل هو نفس��ه زعي��م العصبة عندما يتعلق األمر
بس��رقة مزارع البطيخ ،وهو من سيقودهم الكتشاف مباريات كرة السلة يف
مدرس��ة العس��بلية حيث يلعب حسني السراج وكينج ش��كري يف فريقني،
وسيكره مروان والده أكثر عندما يسأل السراج إذا كان بإمكانه االنضمام إىل
الفريق ،فينظر هذا حنوه من عل ،ويرد باستخفاف:
 ي��ا حبييب أنت عقل��ة االصبع ،طولك ما بس��اعد ،روح العب طابة،سباحة ،أي شي غري كرة السلة.
طول��ه املتواضع إرث وال��ده القمئ الذي ال فكاك من��ه ،كانت أمه أميل
إىل الطول ،حتى عمته فائزة متتلك جس��داً قوياً ممش��وقاً ،أما والده فقصري
مدور ،تتقدمه كرشه ،يشعر مروان باحلقد على هذا اإلرث ،ويعاهد نفسه
بأن لن يس��مح للكرش أن تتوسط جسده القصري ،وإال فانه لن حيظى بنظرة
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ود من امرأة يف يوم.
 دوختن��ا وراك ..ش��و بدك باملالكمة؟ هاي صعب��ة ،تعال أعلمكترقص فنتازية ،واهلل غري تطري باهلوا زي النسمة
 قصدك زي القل ،هو هاهليئة خرج فنتازية!!يومها أوشك عزمي ومروان على القتال ،ضرب مروان كتف عزمي بقوة
ليثبت أن اجلس��د الذي تربى يف مزارع الزيتون ليس أقوى من جس��ده ،ومل
يتقبل عزمي تلك اللكمة اليت أزاحت كتفه وأخلت بتوازنه
 روح ..ما بتطري ذبانه.. يا س�لام عليك ،ما ضل غريك يا معل��ول حتكي ،بتفكر مش عارفنييوم بتفرك بأرضك مصروع زي الذبيحة.
تصادم اجلس��دان بقوة ،تدافعا بغيظ وحقد ،وأس��قط كل منهما صاحبه
مرتني قبل أن يفك االش��تباك الدامي بتدخل جسدي أنزور وغالب ،وانتهى
األم��ر إىل صلح مبدئي تكب��د األربعة تكاليفه حبضور مب��اراة مالكمة بني
أديب كمال وغريب البكري وراشد املفتى يف سينما البرتاء ،قال مروان:
 الزم أروح تركيا مشان أجيب مثل كفوف أديب كمال.عندما خرجوا من قاعة الس��ينما كانوا قد نس��وا متاماً املشادة الدامية،
وراح��وا يتحدثون بإعجاب عن قفازات املالكمني اجللدية ،ويتس��اءلون إذا
ما كانت حمشوة أم فارغة.
أخرياً وجد مروان الرياضة اليت تناسبه ،تلك اليت ال تشرتط طوالً ،وال
تتطل��ب كتفني عريضني ،وال حتى كفني قويني فلطاملا كان خاس��راً يف لعبة
املكاس��رة ،عندما ألقى جبس��ده ألول مرة يف حضن الس��يل ،أدرك أنه هنا
حي��ث املاء ،قادر على إذابة كل تلك العواصف اجملنونة اليت تدفعه للحلم
جبانيت ،كما أنه وس��ط احلوامات اليت تتكاثر أسفل قنطرة العسبلية قادر
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على إذابة والده نفسه ،وال بأس لديه إذا ما كان مثن غيابه املستمر يف منطقة
احلوامات جلدات معدودة من كرباج والده ،لقد جعلت السباحة جلده أقوى
وأكثر احتماالً ،بات يعض بأس��نانه على شفتيه فال يصيح ،ألنه يف اللحظة
ال�تي يهوي بها الكرباج أو العصي على باطن القدمني املرفوعتني واملوثقتني
إىل الس��رير ،يف تلك اللحظة متاماً يفكر حبض��ن املاء الذي جيرف معه كل
األحزان ،ويبدو والده حلظتها بعيداً ضعيفاً عابراً.
س��يذهب للسباحة يف السيل ،س��يأخذ الفانلة البيضاء العتيقة ،لو أخذ
الفانلة اجلديدة فان أمه ستزعق بغباء ،ثم سيلقى به والده يف أرض احلجرة،
س�يربط قدميه إىل حديد السرير ويضربه بسيخ اخليزران أو كرباج اجللد،
فلق��ة معتربة ،عادة م��ا يضربه على قدر حجم الذنب ،تدخني الس��يجارة
بعشرين ضربة ،سكب السكر أثناء نقله إىل مصنع البوز بثالثني ،الوشايات
اليت تصل من مدير املدرس��ة عن مس��تواه الدارسي املتدني بأربعني ،اللعب
حتت املطر حتى املس��اء بعش��ر ،يقدر مروان أن اس��تخدام الفانلة اجلديدة
يساوي عشر ضربات حارة على قفا قدميه ،هينة وحمتملة إىل أن تأتي عمته
فايزة وتفكه وهي تتمتم:
 الله��م اخزيك يا ش��يطان ،خاف رب��ك ..هو انت كل م��ا دق الكوزباجلره ما بتالقي غري هاملسكني!!
س��يحرض مروان األوالد على ارتياد السيل ،سيسبحون معاً ،وخيلعون
قمصانه��م ،ثم الفان�لات القطنية ،ويربطون ش��ياالتها حمولني الفانلة إىل
كيس ذكي ميكنه التقاط األمساك اليت اندفعت بغفلة باجتاه ما بعثر األوالد
من طعوم ،حتديداً باجتاه فتافيت رغيف الشراك اليت وضعت يف قلب الفانلة
كش��رك ،مروان س��يصيد الكمية األكرب ألنه األكثر صرباً ،واألكثر احتماالً
لربودة املاء ،وسيعرب الفتى عن فرحته بتحرير صيده ،يعيد األمساك وهي
ختابط إىل املاء صائحاً:
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 وين بدها تروح؟؟ بصيدها مرة ثانية.ث��م بفرحة غامرة يضرب س��اعديه على س��طح املاء ،وحيرك س��اقيه،
يتحول إىل مسكة ،خيرتق احلوامة وسط دهشة الرفاق وخماوفهم ،خيتفي
حلظ��ات حتت حراك املاء ،ثم يظهر رأس��ه فيتنفس اآلخرون ارتياحاً ،لن
حيب مروان شيئاً مثلما السباحة ،حتى جانيت الالهية اليت مل تعبأ بقلوب
حمبيه��ا ،ولكنه بص��ورة غرائبية تورط يف اعرتافه لغالب ،تكاش��فا حول
وه��م احلب الذي ينهش قلبيهما ،ولعله غاىل قليالً يف وصف مش��اعر نبيلة
وعالية ،مل جيرؤ على احلديث عن رغباته الوضيعة وأحالمه الفاسقة لشاعر
حساس كغالب ،أراد أن يبدو عاشقاً رومانسياً مدهلاً ،فطال صديقه من هذا
اهلوى جرح ،وكاد مروان أن يصدق بأنه أيضاً موجوع ،بل أن صوت تنهدات
غالب وحشرجة أنفاسه اليت وشت ببكائه يف ظلمة السينما وهو يسمع صوت
عبد الوهاب يغين ( مني�تي قليب باألمل …والقلب لو طال األجل …إيه
رح ينوله معاك؟؟ يا تري إيه اللي انكتب للفؤاد وياك ...،شوك الضنى وإال
عبري الوداد )
كادت تصيبه بالعدوى ،حتركت الدموع يف مآقيه ،فأمسكها بقوة ،قال
لنفسه القاسية:
 طز ،هو اللي خلقها ما خلق غريها ،بكرة رايح أحب مليا أخت غالب،من غري ما يدري ،شو يعين؟؟ ما هو أنا ممكن احب أمسهان املمرضة كمان،
كل واحد حر مني حيب ،بس مش ممكن أطاوع غالب اهلبيله ،هاذ شاعر..
بده ميوت حاله حتت الرتين ،بكيفه ،أنا حبب احلياة ،مش مستاهله ،كل
البنات مش مس��تاهله ،اللي برتوح بيجي أحسن منها .لكنه حباً بصاحبة
ورأفة حباله ،وضع سبابته الدامية ليلتقي الدم بالدم وتعاهدا.
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أنزور

خاطت اجلدة ش��حرخان أول عباءة ( شاقوا ) له ،مل يتصور أن اجلدين
يتوقع��ان ارت��داءه العباءة الثقيل��ة يف حفل ( الوج ) الذي س��يقام يف زفاف
ش��قيقته جانيت ،لكنهما كانا جادين وراحا يتحدثان عن تدريب مس��تمر
كي يتمكن الولد من الس��يطرة على حركاته فال يفقده وزن العباءة اجلديدة
املرتفعة األكتاف احملش��وة باللباد رش��اقته وخفته عندما يتس��يد الساحة
بني الراقصني قافزاً على أطراف أصابعه ،أو طائراً يف اهلواء ممرراً الس��يف
احلديدي الكبري حتت ركبتيه ،س��يكون الزف��اف املرتقب حتد له ،وتبدو
مش��كلته يف قصر الوقت املتاح للتدريب ،فاملدرس��ة تص��ادر نصف النهار،
والعصب��ة يص��ادرون ظهر اليوم ،ث��م ال بد له أن ينطلق إىل هوس��ه الكبري
عندم��ا يلتحق جبده تاميب يرق��ب منجله جيز الس��نابل الصفراء يف جبل
عم��ان ،عندما ي��ذرو القمح ويتطاير التنب يف غمامة مش��بعة برحيق جوف
األرض ،س��ينظر أنزور إىل جسد جده طيفاً وراء الغمامة،كأنه قادم للتو من
القفقاس ،وسيخطر يف باله أن يندفع يف موجة الغمام اليت تواصل تشكيالتها
مبواصل��ة الذراية ،لو أنه يقفز فيها قد جيد نفس��ه على جبال ( الربوس)
يف قربديني��ا حيث الوطن الذي جاء منه األجداد ،قد حتل فيه روح الفارس
سوس��روقه وهو حياول س��رقة النار ليصري نارتي��اً حكيماً ،لكنه ومبجرد
اخرتاقه الغمامة يبدأ يف السعال ويصيح اجلد تاميب:
 ولد ..جمنونه ،اطلعي من الغربه ،روحي تنفسي هوا.يكتشف أنه ما زال هنا ،يف عمان ،على رقعة من األرض الزراعية بعيدة
عن أعني الذين يرتقبون الفس��ح واألمكنة املمكن��ة واحملتملة لبناء البيوت
اجلدي��دة ،محد اهلل أن أمه أقنعت أباه ببناء بيتهم اجلديد يف اللوبيدة ،لقد
كانت شبانور تعرف بأن احلزن سيقتل والدها لو أنها وتيمور انضما إىل فئة
املعتدين على األراضي الزراعية ،مل يتخيل أنزور أبداً أن يوماً يأتي حيرمه

128

م��ن مرافقة جده إىل األرض ،كان أول املنضم�ين إىل فزعة احلصاد يف أيار،
يردد قوالً مسعه من عزمي ،أول أيار اسحب منجلك وغار.
ال ميكن لتيمور أن يبدي انزعاجاً مباش��راً من تلك العالقة الغريبة اليت
ترب��ط الفتى جبده ،خاصة وأنه دائم االنش��غال عنه يف مهام قصر األمري،
ما زال تيمور يراك��م النجم والدبابري فوق كتفيه وصدره حتى باتت رؤيته
يف الدرب أمراً يتطلب الوقوف والتحية ،مل يعد ذلك الدركي البس��يط الذي
عارض عربة املزارع تاميب واختطف ابنته ،لكنه الضابط اجلدير باالحرتام
والتوق�ير ،وال��ذي ظن أنه مل يعد م��ن الالئق لعائلته الصغ�يرة البقاء بني
عائ�لات الضباط يف احملطة فارحت��ل إىل اللوبيده ،قريباً م��ن منزل القائد
فريدرك بيك ،ليس لتيم��ور أن يعرتض على انصراف ولده أنزور إىل رفقه
جده الطيب العظيم حافظ تاريخ الس�لالة ،ولكنه قد ميانع أحياناً ،مرجعاً
األم��ر إىل أهمية أن حيدد الفتى وقتاً أطول لدراس��ته ،أما إذا كان ال بد من
إبداء املش��اعر فان��ه لن يتجاوز حدود األدب مع محيه املزارع ،س��يحاوره
حمتجاً على س��كناه مس��تأجراً يف بيت أم غالب ،وقد يناقشه يف أمر زراعة
اخلضار أو اس��تبدال أحد الثريان ال�تي تقود عربته القدمية القوية ،ولكنه
ل��ن جيرؤ على االعرتاض على دروس الرق��ص اليت يتكفل بها اجلد كإرث
الزم جتاه حفيده أنزور.
ميكن رؤي��ة العجوز والفتى يف س��هل القمح يتب��ادالن األدوار ،تنضم
جانيت وش��حر خ��ان إىل التدريب ،يفرد العج��وز ذراعيه مثل جناحني،
وينح�ني مبق��دار داعياً الفتى للتق��دم ،ويتحرك أن��زور حتت عيين جده
حماذياً خطواته الراقصة املتس��ارعة ،يدهش��ه أن الرج��ل الضخم العريض
الكتفني ،س��يطري يف اهلواء مبجرد أن تدفع ش��حرخان ص��در األكورديون
إلطالق تنهدات س��ريعة يف إيقاع بهيج ،ويصاب أنزور بالدهشة أكثر حني
يكتش��ف أن جسده فعل ذات فعل جسد جده ،طارا معاً،وخلفته ارتفع فوق

129

اجل��د درجات ،لوحا باخلنج��ر الفضي ،ثم هبطا كنبيلني ،وس��ارا خبفة
فاردي��ن صدريهم��ا يوقعان ضرباً رتيب��اً على األرض مبقدم��ة حذائيهما،
وتتقدم جانيت بثوب (أديه فاش��ا ) املقصب وخصرها النحيل مثل فراش��ة
احلقل ،وينتقل اإليقاع من رقصة ( الششن ) إىل رقصة ( الزافكؤ ) احلاملة،
ميسك أنزور بكف شقيقته ويكاد يالصقها ،وإذا حتركت كحلم على أطراف
أصابعه��ا راح يتابعها كأنه يرعاها أو يرافقه��ا رحلة عمر ما ،حيلم بفتاة
أخ��رى ،الفتيات كثر ولكنه ال يعرف بآيهن عليه أن حيلم ،رمبا حبورية
ال جتيء ،عندما يرقص الش��قيقان يس�ترخي تاميب ،وينظر بفرح حريصاً
على عدم إظه��اره كامالً حفظاً لوقار الدرس وللمس��افة املوزونة بينه وبني
احلفيد.
يف ليالي الش��تاء وإذا ما انصرفت شحرخان وابنتها شبانور إىل احلديث
عما جيب أن تقدماه يف حفل الزفاف من طعام (الش��يبس والباسطة) وفطائر
(احللفا) احملش��وة بالبطاطا ،ومن ش��راب (الباخس��مه) ،وتهامستا فيما
جيب ش��رحه (ل بش��اش ) الفتاة العذراء وهي يف دربها لتصري (جواشه)
امرأة مس��ؤولة ،كانتا يف ذات الوقت ختيطان ثوب جانيت املطرز باألزهار
وس��ط نقوش وختاريم من الفضة ،ثم تنتقالن إىل إجناز خف جديد للفتى،
تش��دا كاوتشوك (املس��ت) مبخرز كبري ،يف تلك األمسيات يتمنى أنزور لو
يع��ود طفالً ،يتذكر أنه يف زمان مضى سمُ ح له أن جيلس على ركبيت جده،
ولكن صوتاً جاداً أبعده مشرياً بأن األمر مل يعد الئقاً ،خيطر يف باله أن يسأل
اجلد إذا ما كان يس��تطيع أن جيلس ذات اجللسة يف غياب األعني املراقبة،
ولكنه خياف الس��ور ال��ذي يـبنيه اجلد دون تردد بوق��اره ،والذي يغذيه
والده بنفور مستـرت ال يعرف له مربراً ،أحياناً خيطر بباله أن الرتب على
كتف األب واألومسة على صدره تس��تخف بالفالح ،ولكنه باملقابل ،يعرف
أن الفالح وهو ينقل حصيلة البيدر إىل املطاحن يش��عر بفخر كبري ،ويرتدد
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كثرياً عندما يس��اق لالفصاح عن مهنة صهره العسكري يف قصر األمري ،انه
نوع غريب من ازدراء خفي متبادل ،واحرتام معلن وتبجيل مزعوم.
مل جيلس أن��زور على ركبيت جده القويتني ،ولكن��ه قعد مقابله متاماً
على كرس��ي من الصوف اخلش��ن ،ونوس��ت جانيت املصباح بناءً على طلب
اجلدة ،فماج صوت تاميب يف أمساع اجلالس�ين وقد حبس��وا كما يف كل مرة
أنفاس��هم ،وظل خرير املاء والشاي يف الس��ماور النحاسي الكبري فوق موقد
الفحم وحده حيدث و ّش��اً متقطعاً ،ورمبا رجع انسكاب الشاي يف األكواب،
ميزج تاميب بني الشركسية وعربية ركيكة:
 كان الدنيا هيش ...ش��جر كثري ومي ،وضباع ،كان يف اسود ومنوره،يف جرش فكرنا وصلنا عمان ،ش��لحنا صرامينا ..دس��نا أرض الطاهرة ..يا
س��بحان اهلل وصلنا دار اإلس�لام ..يا س��بحان اهلل جينا مسلمني شهداء عند
اهلل ،الدي��ن غالي ،مثل العرض غالي ،زي ما بقولوا العرب ،ش��هور بالرب
والبحر حاملني قرآن كبري بلغة شركس مش عرب ،جوعانني ،عطشانني،
فرحانني ،بس غربا ،الدار غريـبة ولو دار إس�لام ،نزلنا بعدها ع هيش��ة
عم��ان ،الب��دو قالوا جمان�ين ،كيف نيج��ي جنب بعوض ورم��د ومالريا
وتيفوي��د ،قلنا إحنا مسك ما نبعد عن امل��ي ،انتوا أهل صحرا واحنا اجينا
من جبال الثلج ،هون
يضع تاميب يده على صدره موقع القلب ويدقه مرتني:
 هون س��اكن سوس��روقه ،س��رق ن��ار من اجلب��ال وجاب��ه للحكماءالنارتيني ،يعين ،ما يف حكمة بدون قوة وشباب ،كيف الشجرة بتوقف؟؟
جب��ذر وفروع ،فاهمه ولد انزور؟؟ ،ملا اجين��ا هالبالد ،هذيك أيام حاربنا
بدو وحاربونا ،والسلطان الرتك بساوي مثل ما قال سيدنا حممد عليه الصالة
والس�لام ،األرض أرض اهلل ،م��ن زرع أرض صارت أرضه ،واحنا عباد اهلل،
زرعناها ،حليت بعني البدو ،اهلل ال يعيد هيك أيام ،راحت ،حتاربنا ميت
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مرة ،وتصاحلنا ع مناس��ف وش��يبس وباس��طه ،لقمة الرجال عهد شرف،
وصارت البالد بالدنا كمان ،أول ما وصل الشابس��وغ ،سكنوا درج فرعون،
هاي س��احة سليمان ،ما دخل فرعون وال س��ليمان فيها ،بس هي من ملك
كبري كبري ..تركها لش��ركس ،لقيناها ،س��كنا فيها قبل ما نبين بيوتنا يف
ن��ص اجلزيرة ،البدو يف خيم ،واحنا ببي��وت الطني ،بعدين أجوا قربطاي
وعمروا جامع طني ،واجو أديغه ،املفتى بنى بيت حجر بقرميد ،األمري ما
عنده بيت ،كان عنده خيمة مرسوم عليها هالل وزهرة ،سكن يف بيت املفتى
وبعدين اجوا الربجاوية من لبنان ،وبنوا قصر رغدان ،قبله أمري كان ضيف
الشركس ،بعده صاروا حراسه ،يف القصر وع احلدود ،عرب بقول يف نواطري
وقطاريز ،إحنا نواطري املكان ،حرسناه بالدين ،وزرعناه قمح وشعري ،أمري
حببنا ،بس كمان حبب قطاريز ،مني عارف شو يف هون.
يدق صدره جمدداً :
 ميك��ن ما حب��ب حدا ،كل واحد بق��ول أيوه،حاضر ،بصري حلو ،يفعرب وش��ركس وناس من عراق وسوريا بصريوا قطاريز ،بكل بشر وأمة يف
قطاري��ز ،ويف قلب حر ،أنا بظ��ل نواطري ،حر ،حارس على ملك اهلل ،مش
ع قصر األمري.
يظن أنزور أن هذا تعريض مسترت بوالده:
 يف ع��رب وب��دو ومدن عفش ،ش��وف ،أمري جاب مع��ه ناس عفش،حمملني على ظهر اخليل والبغال مثل صندوق األواعي ،ش��و هاذول؟؟ مش
نواطري ،مش قطاريز ،مش ببنوا ،وال بزرعوا ،وال حبرسوا ،هذول أواعي
األمري ..عفش ،عفش ،يف ناس كثري بعمان اليوم مش مثل أول
يثبت تاميب القلبق فوق رأسه وينخفض صوته وهو ينهي احلكاية:
 ناس هذول خلق ،خلق كثري ،خلق مشان تعمر دنيا ،خلق.حكاي��ات اجلد تقنع أنزور بأنه فارس خمتلف ،ميكنه أن يتخيل بأنه
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بطل امللحم��ة الكبرية ،أنه نارت الذي خرج من النار وتعمد باملاء إال بقعة
من جس��ده ،كأن��ه أخيل احلض��ارات األخرى ،قصص اجلد مت��ده بالزهو
والتواض��ع يف آن واح��د ،وواقع والده ميده بالش��عور بالس��طوة ،تلك اليت
خيج��ل من إبرازها مبحضر ج��ده ،مل حيضر إىل بيت اجلد ولو مرة واحدة
راكب��اً الدراجة اليت اس��توردت من أملانيا خصيصاً ل��ه ،قلة من أوالد عمان
متكنوا من اقتناء الدراجة ،وكان عليه أن يذهب راجالً إىل حقل اجلد حتى
ال ينظر إليه بعينني متهكمتني ،كما يتفادى أنزور أخذ الدراجة يف جوالته
مع العصبة أيضاً ،خيجل من امتالكها يف الوقت الذي يعرف أن عزمي حيار
يف كيفيه زيارة اجلبيهة يف إجازة أخر األس��بوع لتعذر املواصالت ،خيجل
من دراجته عندما يعلم بأن مروان حبس ليلة كاملة مربوطاً إىل السرير ألنه
أض��اع الكرة ،يظ��ن أن دراجته حائط بينه وبني أصحاب��ه فيفقد الكثري من
متعته بامتطائها ،يسأله غالب:
 ليش ما بتجي بالبسكليت؟؟يرد خجالً متلعثماً:
 البسكليت زفت ،عجاله بتتكسر عالطريق.غالب��اً ما حيظى جبول��ة الدراجة يف حميط ضيق ح��ول املنزل ،يركب
عن��د الفجر ه��و وأبناء اجلريان ممن اقتنوا البس��كليت ،يتحركون مجاعة
باجتاه بيت فرديدك بيك ،وعند املنحدر ،س�يربطون وس��يلة مواصالتهم
الراقية إىل جذع صفصافة قوي ،ويواصلون السري ،يتكئون على حائط املنزل
ويس��معون رجع أنغام املوسيقى اليت يوقعها نفر من موسيقات اجليش على
الق��رب ،ينفخون بقوة أحلان��اً مرحة تليق بالفجر الن��دي ،وعندما تنفتح
بوابة الش��رفة العلوية وتطل االس��كتلندية مبتسمة وقد فردت شعرها على
كتفيها املتدثرين بش��ال صويف ،تتعلق عيون األوالد إىل فوق ،وخيتلط النغم
باجلمال البشري فوق الشرفة اهلاللية ،ويفوح رحيق قوي لشجرة الكولونيا
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املزروعة يف احلديقة ،ال ينصرف الصغار حتى يوقع العازفون أخر نغمة من
مزام�ير القرب ،عندها ميكن ألنزور وجريان��ه أن يعودوا إىل حيث ربطوا
دراجاته��م ،يقودنها إىل املنازل ،وينحدرون س��ريعاً راجلني إىل مدرس��ة
اهلامشية ،يقفون يف الطابور املدرسي وينشدون حبماس وأوتار مشدودة..
سوريا يا ذات اجملد ....والعزة يف ماضي العهد
يقول أنزور:
 أنا شركسي ،مسلم ،سوري ،عربي.توافقه العصبة على ما يذهب إليه دون شك..
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 مسعيت؟؟ اعتدال وهيام راحيات ع بريوت!!حـديــــث
 مسعت ..ارفعي راسك شوي ،ال تسيح املي ع شعرك،احلـــــــب
انت يا شاطر ناولين بشكري.
حت��رك م��روان بصم��ت ،مل يتوقع ب��أن أمسهان
س��تلحظه واقفاً يف حجرة عمت��ه املريضة ،ظن أنه فقط م��ن يراها ،ولكنها
فجأة وهي تضع الكمادة الباردة على رأس فايزة ،خاطبته ،هرع إىل حجرة
أمه ،أخرج منشفة نظيفة من صندوقها ،وهمست األم:
 بعدها ما راحت!! واهلل ان اجه ابوك ولقانا بنأهل ونس��هل بالس��تأمسهان بدارنا ،غري يش��حر عيش��تنا ،هي عمتك بس اللي بتدّلل ،واهلل ما
بيها اشي تا تودي جتيب هالعايبه هون.
مل يعرف ما الذي قد يغضب والده لو رأى الست أمسهان يف بيتهم ،وملاذا
تصفها أمه بهذا النعت الش��ائن ،ويعرف أن زيارتها تلك ليس��ت السابقة
األوىل ،يقولون أنها جاءت يوم أصيب باملالريا ،وضعت كمادة ش��بيهة على
رأس��ه ومسحت رأس��ه بأناملها ،لكنه ال يتذكر ( أخس ع هيك مخ ) لعلها
احننت فوقه وابتسمت بكل هذا الود!! لكنه اليتذكر..
ح��دس أمسهان خيربها بأن فايزة مكتئبة وليس��ت مريضة حقاً ،تبدو
منكسرة كما مل حيدث من قبل ومع ذلك تسأل:
_ راحيه عرس جانيت؟؟
_ ما حد عزمين.
 معقول! انيت جارتهم ،مش بيتك فوق بيت جدها! يا عيب الش��وم،اجلار أكثر من أخ.
تبتسم أمسهان كأن األمر ال يعنيها ،مل تتوقع أن تتم دعوتها ،كما أنها
ال جتد يف نفس��ها رغبة حبضور األعراس ،تفكر بأن تكون ذات نفع لفائزة
تل��ك اللحظة بالذات ،ما دامت تلك ق��د جلأت إليها ،ولكنها أخفقت يف ما
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قصدته:
 ليش ما تروحي تفحصي باملستشفى؟؟ كم عمرك يا فايزة؟أخطأت ،وأدركت سريعاً بأنها أثارت حنق املريضة بدالً من مساعدتها،
احتقن وجه فايزة ،وانكسرت نظراتها ،وحتشرج صوتها كأنها غضبت:
 ش��و بعرفين!! هو ح��دا بكتب ورق!!! ميكن ق��دك ،هيك يعين،قدك ،أصغر شوي.
تبتسم أمسهان جمدداً دون أن تناقش ،من قدها؟؟
ألنها امرأة عاش��قة يس��تحيل عليها حس��اب الس��نني واأليام ،وألنها
معش��وقة تظ��ن أن ليس هن��اك من ام��رأة يف مجاهلا يف بر عم��ان ،تعرف
ب��أن الفاتنات مع��دودات ،وأن خياالت الرجال تصنع من البس��ات مخار
اجلورجي��ت حور عني ،ولكنها ال ختفى حس��نها املتواضع ،تكش��ف عن
وجهها ببس��اطة ،حتى األمري ال ميكنه االعرتاض ،ال ش��ك بأنها ختسر
بس��بب مهنتها بعض االعتبارات ،إال أنها جتين أيضاً فوائد كثرية ،تبدأ
بضرورة رفع النقاب عن الوجه املليح ،وإن كانت تضع املنديل على رأس��ها
أسوة بباقي النس��وة وامتثاالً ألوامر األمري ،وتنتهي املزايا بقبول اآلخرين
رؤيتها تذرع الطرقات يف س��اعة متأخرة من الليل ،وقد يصل األمر بأن يدق
أحده��م بابه��ا ،كما حيدث غالباً مع عبد ال��رزاق ،وكما حدث هذا اليوم،
عندما جاءها الفتى مروان ساعة املغيب طالباً جميئها ملعاينة عمته ،وألنها
تع��رف أن نصائحها بزيارة الطبيب س��تذهب أدراج الري��اح فإنها تكتفي
باالبتسام ،وصنع الكمادات ،وتقول مازحة:
 صحي��ح باب النجار خمل��ع ..ما عندكم ثلج!! خل��ي مروان جييبش��وية ثلج من حملكم ،بلكي بربد بدنك ،بس الصحيح الزم تبطلي تفكري
وهموم مشان يربد راسك.
الغري��ب أن ملح��م وصل ومل��ا تغادراملمرضة البيت بع��د ،فلم حيتج أو
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يع�ترض ،بل بدا مهتماً باحلمى املفاجئة اليت أصابت ش��قيقته ،وتهامس
مع أمسهان عند الباب:
 ما هلا؟؟ وال اشي ..زهقانه ..سخنانه شوي ،خذها ،وديها ،طل ّعها ،تشوفوجه ربها مثل الناس ،إذا ظلت تعبانه الزم تشوف احلكيم ،عن اذنكو.
 استين يوصلك مروان ..الدنيا ليلت.. مشكور ..بس قدامي مشوار ثاني ..وأنا حبب أمشي بالليل.خطر يف بال ملحم تعبري بنت الليل ،ولكنه استغفر ربه ،تذكر احملامي
فع��اوده الغضب من املمرضة اجلريئة ،مل تكن ق��د ابتعدت إال خطوات عن
البيت ،ارتد إىل زوجته صائحاً:
 مني أمر تدخل هالُنمر ع داري..؟؟كان��ت أمسهان ق��د عانت من نهار مره��ق يف املخترب احلكومي ،قضت
نهارها تراقب العجل الصغري الذي ش��طب جس��ده وجرح يف ش��قوق عديدة
ثم مس��ح بفريوس اجلدري فراح جل��ده يتقيح ويبقبق قبل أن يعمد الطبيب
إىل س��حب اللقاح واعطاءها إياه لتحمله للدكتور تيزو ،كما كانت قد تلقت
طلباً مبكراً لزيارة زوجة العش��ي ولكنها نس��يت األمر مس��اءً وذهبت مع
الصيب لتواسي فايزة ،ويف عتمة املغيب املوشاة باحلمرة الرائقة هبطت نزلة
جبل القلعة ،ذرعت الشارع مروراً مبحال جتارية عدل أصحابها كوفياتهم
وطرابيشهم ،طلبوا بأصوات مرتفعة بصة فحم مشتعلة من صبيانهم ليذكوا
نار النارجيلة ،متتموا باألدعية ،بعضهم مثل تقي الدين قال هلا:
 مسا اخلري عمي.ما زال هناك طيبون ،تذكرت زوجة العشي.
عندما وصلت بيت العشي يف احملطة مساءً ،شعرت بأن األمر ليس على
ما يرام ،هتفت محاة املريضة:
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 وين كنيت؟؟ من املغرب واحنا ما خلينا خزق ابره بندور عليكي ،وينبرتوحي يا قابرة اهلك؟؟ املره راحيه متوت..
رغ��م اللهجة العدائية والفضول املقي��ت إال أنها مل تنتبه إال إىل اخلرب
الذي يفيد خطورة احلالة.
 هاي راحيه تلد ،ليش ما وديتوا جتيبوا الداية؟؟ ودين��ا ..قال��وا الثانية طالعه عالس��لط ،يا بنييت س��اعديها ،املرهتعبانه.
انقلبت اللهجة توس�لاً ورجاءً ،وأمسهان ختاف من هذه احلاالت ،ما
زال��ت نصائح الطبيب تيزو يف أذنيها ،لكل مهنة اختصاص ،ال جيوز خلط
األوراق ،واملطل��وب اآلن أن تتحول إىل داية المرأة تكثر من الصياح ومتزق
كل ما تطاله كفيها.
 وين أمها؟؟ بالشام ..ما اجتش ..هسه إحنا بأمها وإال بالوالّدة؟؟ يا خاله جتييب لنا ميه سخنه ،اغليها مليح..ش��عرت أمسهان أن عليها إخراج احلماة املزعجة من احلجرة ،وإمساك
كف��ي املرأة املتأملة ورمبا هدهدتها قليالً ،ولكن النجدة كانت قد وصلت باب
الدار ،أعلنت احلماة بفخر:
 احلمد هلل ،احلمد هلل ،وصلت الداية ،وصلت.بسرعة وكياسة تنحت أمسهان عن موقعها ،وتقدمت املرأة اخلبرية اليت
التقط��ت كل أطفال عمان على كفيها حلظة دخوهلم الدنيا ،مبا فيهم األمري
الصغري ،احلسني بن طالل قبل عامني ،قالت وهي تعاين وجه املريضة:
 مسا اخلري أمسهان.ابتسمت أمسهان بامتنان للمرأة اليت ذكرت امسها بكل هذا الود.
 -الزمك أشي..؟ بقدر أساعد بأشي.
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أجابت الداية أنيس��ة املعش��ر بدماثة وهي تنحي أمسهان عن املهمة يف
ذات الوقت:
 تسلمي ،يا أهل الدار ،هاتوا املي السخنة.انس��حبت أمسهان إىل عتمة املس��اء العماني ،الغيم ينذر باملطر ،وهي
تتخيل كيف س��تقوم الداية اخلبرية بلف قماط املولود بعد متليحه ومسحه
بالزيت ،ال شك بأن جدته ستحرص على تكحيله باألمثد األصلي ،ابتسمت
جمدداً ،وكأنها أكثرت من االبتسام هذا املساء.
لكـن تلـ��ك االبتس��امـة األخيـرة أث��ارت غيظ الضابـط ال��ذي امتطـى
حصانـه قادمـاً مـن قصـر األمري متوجهـاً إىل بيتـه فـي اللوبيـدة ،ملح رغـم
العتمـة شفتيهـا تفتـران عـن فرحتهـا يف نـفس اللحظـة التـي ملـع بها برق
يف الس��ماء ،كأن تيمور تذكرها ،وغاضه بأن املرأة العزباء الوحيدة متجهة
اآلن إىل العلية حيث تقط��ن ،بالتحديد فوق بيت محاه تاميب ،لكز الرجل
حصانه ،وعفر الطريق وهو يتخطاها.
أول الغيث قطر ،ثم ينهمر ،يدخل الشتاء الفحاً املدينة برودة حمببة،
ولكنه سيتوحش خالل أيام ،تستمع أمسهان إىل إشاعات ترجح أن احملامي
س��يذهب إىل الس��لط ليتزوج ابنة عمه ،قلبها حزين ،ولكن املطر س��يواصل
االنهم��ار ،متر بش��ارع الرضا مثل طفل��ة أضاعت قرطه��ا ،الرجال الذين
تراجعوا داخل الدكاكني حتسباً لرش املطر ،فتحوا لعبة الطاولة بني أكداس
األقمشة وتهامسوا:
 طيب ما يتجوزها!! وين املشكلة؟؟علق ملحم وهو يرتب أحجار الطاولة:
 هي مش��كلته أمسهان بس!! هاذ مشنش��ل مشاكل من راسه لساسه،ب��وكل البيضة وقش��رتها وبقول جوع��ان ،ما كل الن��اس عارفه انه خبيب
الثوار
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مل يرب��ط احلاضرون بني بائع الزيت��ون واحملامي ،لكنهم تذكروا صلة
القرابة بعد أن انربى مكرم للدفاع عن ابن عمته:
 س��بعك من زملة ناكت ،ولك هو ختباية الثوار عز وإال نقيصة؟؟ له ياحيف عالزمل!! بس عيب على اللي بسمعوا لك.
تعارك الرجالن باأليدي ،وضحك مسعد مبتهجاً:
 اجاك مني يعرفك يا بلوط.مل تتع��د أصداء املش��ادة باب ال��دكان وتدخل الرج��ال جادين وراحت
القبالت تفرقع على رأس��ي املتشادين ،فلوى مسعد شفتيه وهز رأسه أسفاً،
وميم صوب درب احلوريات.
ً
معدنية
رش��رش املطر متقطعاً ،وألن أصحاب الدكاك�ين ركبوا مزاريب
تنحدر خملفاتها إىل الس��احة خلف الدكاكني ف��ان صوتاً من نقرات خفيفة
وسيالن أوحى ببكاء متواصل.
حركة املقهى يف كركبة ،مقاعد تس��حب ،طاوالت اللعب تغلق ،األقدام
تتس��ابق عند الباب ،ويس��مع إلغالق األبواب اخلش��بية أزي��ز يف حني أن
األبواب املعدنية احلديثة تصدر ضجيجاً وهي تسقط مغلقة الدكاكني ،تعود
أمسهان على الدرب ذاتها ،وكأنها ال ترى أحداً من املتدافعني من الدكاكني
واملقاهي ،تبدو بعيدة متاماً ،املطر وحده يعرف مباذا تفكر أمسهان ،بالشتاء
الذي يغمرها يف عز الصيف ،عندما يتحول س��ريرها إىل فرن ،وحيرتقان،
عندما تتبلل الشراشف وخيتلط عرقهما ،وعندما يشيت وجهه فوق وجهها
فتسبل أجفانها وقطرات العرق تنقط يف عينيها ،وترشرش وجهها ،تتذوق
ماءه ماحلاً وحلواً.
واصلت االبتس��ام وكأنها نس��يت أن تعاود التجهم املطلوب يف الشارع،
عندما يكون املساء ندياً مبلالً كهذا ،تنخلع من الزمان وتعود إىل قبل أعوام،
يف تلك الليلة الشتائية اليت غلبها فيها النوم ومل تص ُح إال على حديث متقطع
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بني تاميب جارها يف الطابق األول ورجل ،مسعت تاميب يقول
 دكتوره برنل يف اللندن ،فوق يف أمسهان ،ممرضة.بعد حلظات كانت أخش��اب السلم الذي يقود إىل بابها تصدر حشرجة
خفيف��ة بفعل ارختاء املفاصل احلديدية ،ومسعت دقة واحدة بالباب ،عدل
احملام��ي عبد الرزاق من وضع عقاله ف��ور ظهورها ،بدا مرتبكاً حائراً ،مل
يرفع عينيه لرؤيتها وشرح احلالة متلجلجاً:
 أمي تعبان��ه ،يعين إذا بتتكرمي علينا ،بتش��وفيها ،أنا كنت بديأجيب الدكتورة االنكليزيه بس..
قاطعته وه��ي ترتد إىل الداخل ،رمبا تناولت البالطو األبيض ،وش��االً
صوفياً ،واحلقيبة:
 برنل راحت تقضي الكريس��ماس ببلدها ،ش��و ماهلا الوالدة؟ يعين،مشان أعرف شو أجيب معي؟؟
 ما بعرف ،بتصيح من بطنها ،والعفو ،عندها إمساك من أيام ،والعفومنك ،مش راضية تنكشف ع دكتور ،وإال كنت وديتها املستشفى.
وضعت س��طل وبربيش احلقنة الش��رجية يف كيس ،محلته وحقيبتها
الكبرية ،ثم وقفت جاهزة للمض��ي معه ،تراجع خطوتني ،عربت وأغلقت
بابها وراءها ،س��بقها عل��ى الدرجات اليت حتش��رجت بعنف حتت ثقل
خطوات��ه املتعجلة ،انتبهت ش��حرخان فش��قت باب ش��قتها بفضول لدى
مرورهما به ثم أغلقته ،وتابعت أمسهان سريها خلف احملامي.
جه��دت للحاق به ،ب��دا لو أنه هارب منه��ا ،وأزعجها هذا اخلاطر،
لكنها قدرت هلفته على أمه ،مل تتسن هلا الفرصة لتلفت انتباهه إىل القمر
الذي مير سريعاً مداعباً الغيمات املتحركة يف قبة السماء ،وكأن وعداً باملطر
يكم��ن وراء تلك ال�برودة ،أرادت أن تقول له أن هواء اللي��ل البارد عليل
منعش،كيف خيطر بباهلا أن تتحدث مع رجل عن القمر يلعب يف الفضاء،
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أو عن نس��ائم الليل!! مل تكن هناك فرصة أساساً للحديث ،سبقها على سلم
بيت��ه ،وتعثرت وراءه مرتني دون أن يلتفت ،حتى يف البيت الصغري حيث
املريضة ممددة على بساط صويف تتأوه وتشتكي انفجاراً يقطع مصارينها ،مل
يتحدثا فعلياً ،انتشت لشدة ارتباكه ،كان يتحرك بني يديها كطفل جاهل،
وكانت وهي تهيئ لصنع احلقنة ،تبتسم وترسل باألوامر املتوالية مستمتعة
مبقدار العجلة واالضطراب اللذين حيركانه كأخرق:
 بدي بكرج مي سخنة ..صابونة وسكني ..صابونة نابلسية. ليش؟؟ال تفس��ر له ،وتكتفي باالبتس��ام فيكتفي ،تلتقط الصابونة من يده دون
مالمس��تها ،وتبدأ يف برش لوح الصابون املربع على حد الس��كني يف طاس��ة
احلقنة:
 شوية زيت ..زيت زيتون.تضيف الزيت حبدود ،حترك املزيج ،وتبتسم جمدداً ،وتقول بثقة كما
يفعل األطباء:
 تفضل ارتاح بره.عندم��ا خرج عبد ال��رزاق إىل حجرة االس��تقبال ،ظلت االبتس��امة يف
خميلته ،ومسع تأوهات أمه وصوت أمسهان الرائق يطمئنها:
 ما ختايف يا حجه ،ثواني وبرتتاحي ،توكلي ع اهلل.خي��ل إليه أن لصوتها خرير ماء ،تنبه تلك اللحظة إىل ارتباكه وس��وء
هيئت��ه أمام الصبية اليت بدت مس��يطرة رزينة يف حني ب��دا خائفاً قلقاً ،مل
خترج أمسهان من حجرة األم إال وقد أجنزت مهمتها.
 بك��ره جيب للوالده ملح اجنليزي من الصيدليه ،بس��اعدها يف اهلضميعين.
راحت دعوات أمه تالحقها وكأنها جنت من موت حمقق:
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 روح��ي اهلل يفتحها بوجه��ك ،يرحيك مثل ما رحيتيين ،تدعس��يعاليابس يصري أخضر.
هل داس��ت ليلتها على اليابس فأزهرت الدنيا خضراء؟؟ أمس��ك بكفها
اليمنى وهما يهبطان درج بيته الضيق ،قال هامساً:
 الدرجات مكسرة ،بتقعي بالعتمة.مل يرتكها تعود إىل عليتها وحيدة ،قال إ ّن الليل تقدم ،وسارا يف شوارع
عمان اخلالية اهلادئة ،مل يكونا على عجل ،رغم استمتاعه بالصمت إال أنه
قدر أن عليه قطعه ،قال انه يعمل يف احملكمة فضحكت ،يف ضحكتها أيضاً
خرير ماء.
 بعرف. وأنا بعرف ،انيت باملستشفى الطلياني.ليل عم��ان كان يعرف ،النس��يم املعط��ر وهويداع��ب وجهيهما ،كان
يعرف ،مل يس��بقها يف طريق العودة ،سارا س��وية كمتنـزهني ،نبهها إىل
أن هناك عسكرياً يف ثياب مدنية يلحق بهما حمافظاً على مسافة ثابتة بينه
وبينهما ،قالت:
 عادي. مش خايفه؟؟ ليش؟؟ يف أشي خبوف؟؟راح يش��رح هلا التوتر احلادث بني العس��كر واإلجنليز وحزب اللجنة
الوطني��ة الذي ينـتمي إليه ،حدثها عن أناس يبيعون األرض لليهود ،وعن
جتار يتعاملون مع الصهاينة ،وعن ترتيبات جتري إلقامة معرض اقتصادي
عربي يرد على مؤمتر الفئة األخرى ،أفاض بالش��رح عن تهديدات يتلقاها
ه��و وأصحابه ،وتهديدات أكثر خطورة يتلقاها الطبيب صبحي ابو غنيمة،
ابتسمت قائلة:
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 -طيب ،انت اللي الزم ختاف مش أنا ،يعين أنا حياهلل ممرضة بتغز

إبر.
 بس ماشيه معي بهالليل.. ب��دك ختوفين؟؟ مش خايفه ،وإذا بقدر أس��اعدكم باش��ي ما عنديمانع.
 اهلل حييك ،بس هالشغل بده قناعه. ومني قال ما عندي قناعة؟؟ انت بتخويف ما بتخايف..رق النس��يم وتعطر فجأة ،وكأن صوته أيضاً صار همس��اً ،س��ار الصمت
رفيقهما بقية الطريق ،عندما صعدت درج العلية مل تتدافع القطط مس��تبقة
األقدام ،ومل تش��ق ش��حرخان بابها ،وتبع احملامي أمسهان حتى الدرجة
الثاني��ة فقط ،كانت تتقدم��ه على الدرجة الثالثة ،هناك مسعت أنفاس��ها
وأنفاس��ه ،ورأت نبتة اجملنونة اليت زرعتها الدكتورة برنل فتماوج لونها
الليلكي يف عينيها رغم العتمة قبل أن تغمض جفنيها وتتلقى قبلته ،مل تكن
متأكدة إذا ما كانت كفه ضغطت نهدها بلطف حذر أيضاً ،ولكن فزعاً مفاجئاً
دفع احملامي ليهبط الدرج مسرعاً خبطوات سحرية حترص أن ال يأز خشب
الدرج ،ليلتها أيقنت أمسهان بأن اجملنونة جنت على الدرابزين.
زاره��ا بعد يومني حامالً كيس��اً من الربتقال ،وزجاج��ة عطر ،أخرج
الزجاجة مرتدداً:
 كل عام وانيت خبري.انه الكريسماس ،عاجلا مشاعرهما بالصمت قبل أن جيرؤ على التلطف
معها:
 أمي ودت الربتقال ،بتدعي لك. -كيفها هال؟؟
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 منيح��ة ..بس أنا أل!! قليب تعب��ان ..يعين ..انيت بتداوي من جالوبتجرحي من جال.
مسعت أمسهان هذا الغزل مراراً ،قبل أيام فقط كان عرار الشاعر يقوله
هلا قصيداً وهو يتمارض ويتمطى على فراش املستشفى ،ومل تصدقه ،عادة ال
تصدق اللغو اجلميل الذي يتأجج على ألسنة املرضى وأقاربهم األصحاء وهم
يعودونهم ،اآلن أيضاً مل تصدق ،ولكنها وبرغبة غامضة أدركت أنها حتب
أن تصدق ،وأن عليها أن توصل احملامي الذي يغازهلا على خجل إىل احلالة
اليت يصدق هو نفسه بأن قلبه أصيب ،وأنه حيب ،هذا الرجل سيهيم بها،
تعلم ذلك علم اليقني ،ألنها ومنذ تلك اللحظة تعرف أنها عاشقة.
مل تكن أمسهان جمرد طيف عابر يف طرقات املدينة ،لصباها حضور الفت
وبهاء خ��اص ،وهي واحدة من قالئل يكتفني بالتن��ورة والبلوزة والصندل
رداءً ،ليس يف خزانتها إال الفس��اتني والتنان�ير احلديثة ولديها مريوالن
أبيضان من لزوميات املهنة ،مالبس��ها يف اجململ حمتشمة ،عدا ثوب نوم
أمحر ،لكن احتشامها ال يصل إىل حد ارتداء الرتواك وغطاء الوجه ،جترؤ
أمسهان على رفع املنديل عن رأسها والسري حاسرة عن شعرها القصري الذي
بال��كاد يصل كتفيها ،يبدو لونها احلنطي مس��اراً حمبباً يف الصيف وبياضاً
معقوالً يف الش��تاء ،تقول النساء إنها ال ميكن أن تعد من اجلميالت ،ويقول
الرجال أنها مليحة مبا فيه الكفاية ،كفاية ملاذا؟؟
أمسهان ال تعرف عن أحالم الرجال الكثري ،هم أنفس��هم يفاجئون مبا
ختت��زن ضمائرهم الربيئ��ة ،ال يعرفون من أين تأتي الوس��ـاوس ،بعضهم
بات خيجـل لدى مرورها ألن حادثة القطط كش��فت هلفات حارة خبيئـة،
والعلية اليت تقطنها املمرضـة مروراً بالـدرج اخلش��بـي كانت موقعاً مفضالً
للهـ��ررة ،صـوت املواء املتقطع وفوضـى ش��باط تص��ل إىل حجرتها برتابة
تدهش��ها ،لكن األوقات احلرجة اليت تعود فيه��ا من عملها أوقعت بينها
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وب�ين القطط ع��داءً أبدياً ،بالتحديد القط املرقط الش��رس الذي ترك أثاره يف
معظ��م القطط الوليدة مؤخراً ،لعل الدكتورة اإلجنليزية كانت تدللـه فترتك
ل��ه بقايا أفخاذ الدجاج املس��لوق على الدرجة األوىل ال�تي تقود إىل العلية،
ورغم أن األمر أزعج أمسهان إال أنها مل حتدث الدكتورة باألمر ،تركت أمر
نظافة البناء للس��يدة األقوى شحرخان اليت غضبت لرتك هذه القاذورات يف
أعلى بيتها ،فانتقلت الدكتورة لتدليل القط حتت ش��جرة اجملنونة مدركة
أن وارف الش��جرة كفيل بإخفاء القط الفحل وه��و يتناول طعامه أو خيتلي
بالقطة الش��امية الناعمة البيضاء ،لكن أمسهان اصطدمت بالقط وهي تدخل
منزهلا ،لعله كان نائماً يف مكانه املفضل ،الدرجة األوىل للعلية ،ومع انعدام
الرؤية داس��ت بصندهلا الصيفي ذيله أو خاصرته ،أطلق القط شخري الوجع
ثم انقلب حتت قدمها وأنشب أظافره يف حلمها ،وألنها شدت قدمها مطلقة
صيحة املفاجئة والرعب معاً ،فان أظافره ش��حطت جلدها من منتصف بطة
القدم حتى أس��فل الكاحل قبل أن ينفلت الق��ط مبتعداً حمتمياً باجملنونة،
مس��ت ذلك اليوم يوم عقدتها األزلية ،وص��ار لزاماً عليها كلما اقرتبت من
العلية أن تهتف حمذرة:
 بس ..بس ...بسبسفتخلى القطط الطريق ،لكن القطط كش��فت عن ذئاب يف ثياب محالن ،يف
يوم ربيعي اندفعت أمسهان إىل العلية حاملة ش��يئاً من املش�تريات فرتكت
بابه��ا مفتوحاً ويف ثوان أدركت أن اهلر املرق��ط تبعها ودخل بيتها ووقف
يف منتص��ف احلجرة يبادهلا النظرات ،كأمنا أصابها الش��لل حلظة وما أن
ش��عرت بقدرتها على احلركة حتى انفلتت إىل حجرتها الداخلية وأوصدت
بابها ترتعش ،اآلن القط يس��يطر على صالة منزهلا وهي حبيسة احلجرة،
حاولت أن تس��تهني برعبها ،أن تصدر بع��ض األصوات عل القط ينصرف،
لكنه��ا كانت تس��مع صوت عبث��ه باألكياس اليت جلبته��ا معها ،إذن قفز
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املرعب فوق طاولتها الصغرية املس��تديرة ،مل تفكر أمسهان كثرياً وهي تفتح
نافذتها وتنظر إىل األسفل ،صادف مرور ملحم ،ترددت لثوان ثم لوحت له
بهمهة متوجسة ،رفع الرجل رأس��ه حائراً وأرتبك ،لوحت للمرة الثانية
مشرية إىل ترحيبها بصعوده ،أشار بكفه إىل صدره متسائالً  -أنا!!!
هزت رأس��ها إجياباً ،امله��م يف هذه اللحظة أن يصع��د أحدهم وخيرج
الق��ط من العلية ،وألن ملحم رفع كوفيت��ه وراح ميرر كفه حببور أبله فوق
خصالت ش��عره الدبقة ،ف��ان أمسهان غاضها هذا ال�تردد ،وقد مر يف تلك
اللحظة احلاج تقي الدين،مل تتمكن من ادراك ما إذا كان قد حملها تستدعي
ملحم!! أغلقت النافذة وانتقلت إىل النافذة األخرى ،من هناك كان بإمكانها
أن ترى احلاج تاميب يتأهب للصعود وقد أغلق املخزن السفلي ،لعلها تذكرت
شحرخان فهمست:
 حاج ..حاج.ثم أشارت بيدها وتلفت احلاج مندهشاً مرتدداً ..ثم راح يسابق خطواته
باجتاه األعلى.
عن��د أول العلية كان بإم��كان ثالثة من الرج��ال املرتبكني امللتاعني أن
يلمس��وا ما يف عميق ضمائرهم ،وقد تقلبت أل��وان وجوههم وهم يلتقون ثم
يتساءلون برباءة ،قال ملحم:
 شو ماهلا ،ميكن صاير عندها حريق!!كانوا قد وصلوا بابها املفتوح واحلريق يف صدورهم ،فش��اهدوا القط يقف
منتصراً أعل��ى الطاولة ،وإذ مسعت أصواتهم من خمبأها جاء صوتها راجياً
من وراء الباب:
 اهلل خيليك تتطلع البس ،أنا خباف من البسس.تضاحك الرجال ساخرين منها ،وحترك الشجعان حول القط يف التفاف
أثار خوفه ،قفز اهلر وفر مسرعاً حنو الباب ،عندها قال تاميب:
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 هيه راح ،اطلع ..ال ختاف ..يا بنيت.ش��كرت أمسهان الرجال الثالثة على مهمة اإلنقاذ الس��ريعة وأغلقت
بابها خلفهم مودعة ،وقد مسعت ليلتها صياحاً متقطعاً لشحرخان الغاضبة
قادم من منزل تاميب ،ولكنها مل تعرف أبداً الربزخ بني اجلنة والنار الذي
عربه الرجال الثالثة منذ حلظة االستدعاء الغامضة حتى حلظة رؤية عيين
القط املتحدية.
بعد الليل��ة اليت مرضت فيها فايزة ،مل يس�ترع انتباه أمسهان وقوف
حصان الضابط تيمور يف باب مسكنها ،ظنت أنه من الطبيعي أن يزور الرجل
أهل زوجته ،مل تتصور بأن احلديث يدور حوهلا
قال تيمور للشيخ تاميب:
 جاني��ت قربت تتزوج ،بكره هاي فضيحة أمسهان بتصري يف وجهكووجه��ي ،وبعدين انيت ش��و بتعريف؟؟ بتع��ريف إذا كان هذا حمامي بيجي
هون تعريص ،وإال جبيب ثوار واال منشورات؟؟ بكرة بساوي مصيبة هون،
بتخرب ع البنت ،عريس جاني بهرب
 م��ا إلن��ا عالقه بأمسهان ،هي مش من أهلنا!! أن��ا ما بقدر قول ملرهوحداني مسكني ،روحي شويف بيت تاني.
 انت شوف بيت تاني ،ارحل من هالسكنة التعبانة..مل يعتد الش��يخ تاميب التدخل املباش��ر من تيمور يف ش��أن خيصه ،عدا
ع��ن إصدار األوامر ،مل يكن تام�بي قادراً على مغادرة املن��زل ،ويعلم بأن
نس��يبه غاضب كونه ما زال يس��كن باألجرة يف بيت جنمة يف الوقت الذي
بنى فيه معظم الشركس بيوتهم اخلاصة ،من املؤكد أن وضع النسيب وبيته
املتواضع وعربته القدمية تش��عر الضابط صاح��ب البيت احلجري الفاره يف
اللوبي��دة باحل��رج ،هناك أفكار لن يتصارحا بها ،ولك��ن التفافة تيمور مل
ترق للش��يخ ،مل يناقش تام�بي قصر إمكانياته املادية مع أحد ولن يس��مح
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باالس��تهانة به لفقره ،كما أنه ظن أ ّن عل��ى زوج ابنته أن يعامله باحرتام
أكرب ،وأن ال يفتعل احلجج للتدخل يف مس��ار حياته ،أراد أن يذكره بنفسه
عندما عش��ق ملعان وأخذها إىل بيته ليسميها ش��بانور ،لكنه أمسك ،كانت
مس��ألة إقحام اس��م جانيت احلفيدة املدللة أمراً فوق طاقة العجوز ،خاصة
أن ش��حرخان أيدت األمر مش�يرة إىل أن أنس��بائهم اجلدد ل��ن يروق هلم
س��كنى جد العروس إىل جوار املمرضة العاشقة ،يظن تاميب أ ّن هناك أموراً
جوهرية تغيب عن ش��حرخان ،إنها امرأة طيبة ولكنها منشغلة جبريانها
من النس��وة العازبات الوحيدات أكثر من ال�لازم ،أتغار عليه وقد ابيضت
حليت��ه!! ليل��ة طويلة وتاميب يقل��ب األمر على كل جن��ب ،وفجأة وجد
نفس��ه منحازاً للعش��ق ،لن يرتك البيت الذي حيظى في��ه مبخزن لعربته
وثوريه ،ولن جيرح املمرضة الودودة الدائمة االبتس��ام بكلمة ،لكن حديثه
سيكون مع احملامي.
أعدت احلج��ة فضية القهوة الس��ادة للرجال الذي��ن تزامحوا يف صالة
االستقبال الصغرية ،نادت ولدها ومحلته الفناجني الصغرية والدلة ،أوشك
الفض��ول أن يوقفها وراء الباب متلصصة على احلديث الذي جاء بالرجال يف
هذه الزيارة املريبة ،ولكنها غالبت نفس��ها واعتكفت يف حجرتها ،استمع
عبد الرزاق به��دوء ظاهري ،تقلب بني الغضب واالستحس��ان ،أزعجه أن
حيض��ر العجوز تاميب إىل بيته مصطحباً مكرم الس��لطي واحلج تقي الدين،
واحملامي الصلييب ،وملحم التاجر ،والش��يخ الشنقيطي ،بدا األمر مؤامرة
عل��ى إرادته احلرة ،فأمر اقرتانه أمر خيص��ه وحده ،وعندما فكر بالزواج
بصورة عابرة حني كانت أمه تزين له سجايا ابنة خاله اليت يذكرها طفلة،
مل ختطر أمسهان على باله ،كان أمرها خمتلفاً ،أمسهان للحب ،حيبها من
أعماقه وبكل جوارح��ه ،أما الزواج فأمر خمتلف ،ملاذا يعتقد هؤالء عكس
ذلك؟؟

149

 هاي نصرانية يا سيدنا الشيخ.. وشو عليه؟؟ كلنا عبيد اهلل..س��اد صمت ثقيل ،فجأة أحس احملامي باخلج��ل من قلبه الذي قرصه
حبده وهو يتذكر اللمسات احلانية يف حلظات العشق املقدس ،استصغر نفسه
فجأة ،حاول أن يتذكر مزاياه وأنه كان أحد الداعني للمؤمتر االقتصادي وأحد
الذين حيارب��ون حماوالت اإلجنليز لفرض التس��لل الصهيوني إىل البالد،
حاول أن يرى وجه املناضل يف املرآة كي يس��امح ويغفر لنفسه حلظة النذالة
تلك ،ولكن وجه أمسهان كان أكثر حضوراً ،ختيلها حزينة منبوذة ،فالتاع
فؤاده ،حيبها..يعرف ذلك دون ش��ك ،أما كان األجدى به لو طلبها للزواج
دون أن يدفعه أحد هلذا ،أنها حبيبته على كل حال ،ومل يرمحه ابن خاله
مكرم ،حتدث بعدائية غري مفهومة ،بدت فضيلة يف نظر الرجال.
 لوي��ش املغمغة يا عبد الرزاق ،انت زمله طول عمرنا بنحلف بامسك،مش عش��قانها؟؟ كل الناس بتع��رف ،يعين يوم عش��قتها وقمت ختمخم
حواليه��ا ،ما قل��ت نصرانية ،والزمله الطيب بقول��ك ،الناس بدهم يرتكوا
البنت عمنه س��اكن جنب الست أمسهان ،هذول شركس عقلهم هيك،كيف
برتضى خترب ع بنت بريئة!! وبعدين تعال ..واهلل عل ّي النعمة أمسهان ما
بيها عيبه ،مره حره وبرتفع الراس ،أي هو مشان حبتك ،بتبيع وتشرتي
بيها!! عيب.
تدخل الصلييب خمففاً من حدة اللهجة املتصعدة يف كلمات مكرم:
 ي��ا اخوي يا عب��د ،البنت صحيح ما إهلا أهل هون ،بس هاي دخلتكل بيت ،كلن��ا أهلها ،وما بصري تظل رايح جاي عليها ،عمان ما بتتحمل
هيك قصص ،وبعدين اللي حبب بده يوصل حبيبه وإال كيف؟؟
 ما قلت اشي ،بس تقنعوها ،خباف الكنيسة يزعلوا. -إحن��ا بنروح خنطبها من تيزو ،من األب جريس الس��احوري ،مش
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مشكلة ،بس انت قول أيوه.
غضبت األخت ماري روز ،وغضب األب الس��احوري ،ولكن عقد القران
مت به��دوء ت��ام ،الفوض��ى الوحيدة كان��ت يف قلب العاش��قني ،بني الفرح
واحلرية ،والسعادة واحلزن ،قبال القرار العام القاضي باقرتانهما ،وعندما
وقفت أمسهان بني يدي القاضي هامس��ة (أشهد أن ال اله إال اهلل وأ ّن حممداً
رس��ول اهلل) كانت تعرف أن املس��يح الغفور الرحيم يف قلبها أيضاً ،ولكنها
أقدمت على تغيري دينها إرضاءً حلماتها.
أما احلجة فضية اليت تعهدت بأمر نش��ر خرب إس�لام كنتها اجلديدة
بهمة ،فقد س��افرت إىل الش��ام وعادت حبجرة نوم مطعمة بالصدف ،وطقم
صح��ون صيين ،ودزينت�ين من الكاس��ات الزجاجية الفاخرة ،وشرش��ف
عرايس س��تان حمل��ى باالورجندا ،وك��ردان ذهيب ،وقمص��ان نوم برلون
جديدة وبيجاما اغباني للمحامي ،مل تفرح أمسهان باجلهاز الذي ما جرؤت
أن حتلم به سابقاً ،داهمها شعور مفاجئ باليتم ألن أحدا مل يتذكر الفستان
األبيض ،فابتاعت بنقودها اخلاصة قطعة روزا بيضاء من متجر احلاج تقي
الدي��ن ،وخاطتها هل��ا املدام يف يوم واح��د تاركة كل ما كان��ت تعمل به،
لرتتدي أمسهان فس��تانها يف احتفال متواضع ال ميكن أن يسمى عرساً ولكن
وليمة كثر فيها األرز واللحم ،وغابت النس��اء ،وش��د الصحاب على أيدي
العروس�ين ،وأعلن فيها تاميب عن مبلغ سعادته ألنه سيعود إىل البيت دون
أن تعتليه املشاكل ،أما العروسان فقد أوصدا بابهما.
ملاذا كل هذا احلرج؟؟
م��ن أين تأتي تلك الغربة؟ أهو خجل الع��ذارى ،أهو الثوب األبيض؟؟
ه��ل هناك ش��يء من العت��اب خيتفي وراء نظ��رات العاش��قني اللذين كانا
يعرف��ان بعضهما حق املعرفة ،عندما كان يتس��لل خلس��ة إليها ،ومبجرد
مساعه خش��ب الدرج يأز حتت أقدامه كان الشوق ال ميهله ،يضمها بقسوة
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ت��ارة وحنان تارة ،ويذهبان يف الوجد حتى يتوقفا قبل نهاية الرحلة ،اآلن
والب��اب املوصد ميثاق ش��رعي على لقائهما ،يتحركان ش��بحني ضائعني يف
احلجرة ،تهمس:
 تعبانة.. بتحيب ترتاحي الليلة ..نامي..فوق فراش الزوجية الصويف وعلى سرير مطعم بالصدف جتاورا ،تالمسا
حب��ذر دون عناق ،ثم ناما ،ماذا حدث؟ أين طارت األش��واق؟ ملاذا تهالكت
األحالم عندما صارت مشروعة متاحة؟؟
يف الصب��اح الباك��ر ظنت أمسهان أنها تس��مع همس��اً بني عب��د الرزاق
وأمه،وتأملت حسنها احلزين يف املرآة ،هناك ابتسامة ال بد من استعادتها،
هناك ألق ال بد من إش��عال ناره جمدداً ،هناك خسارة ال بد من تعويضها،
وهي تعرف أن هذه مهمتها ،على األقل الليلة القادمة ،وكما قالت لنفسها
أول ليل��ة حب ،هذا الرجل س��يقع يف غرامي ،قالت هذه امل��رة أيضاً ،هذا
الرجل س��يقع يف غرامي ثانياً وثالثاً ورابع��اً ،إىل ما ال نهاية ،وحتى آخر
العم��ر ،جيب أن حيدث ه��ذا ،وإال فان الفرح لن يع��رف طريقه إىل قليب
جمدداً.
فقدت أمسهان عذريتها يف الليلة التالية.
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تشك ..تشك ..شك..شك.
حـديــــث
بصيح��ات جريئ��ة أعلن ع��ن وجودي يف امل��كان ،عن
القطــــار
حرك�تي ،ع�ني ،وأنفث دخ��ان الفح��م احملرتق يف
أحشائي ،خترج غيمات رمادية وسوداء كثيفة ،تتبدد
كلم��ا رفعها اهل��واء ،يتصاعد الدخان أعلى التل ال��ذي أمتدد يف منـتصفه،
يشحرب واجهة املعسكر واملطار اإلجنليزي ،ينحدر صوتي حيث براكسات
اجليش األردني الزنك يف قعر الوادي ،يرتطم بالزنك ويرتد مرتفعاً مصلصالً
يف األفق ،احلرارة املبثوثة بفعل احرتاق الفحم احلجري واحلركة تصل إىل
نزل املهندس�ين واملساحني األملان على ميني مدخل احملطة ،وأنا يف موقعي
رابض كالتنني.
اإلجنلي��ز فوقي ،دائم��اً خيتارون النق��اط املعتلية كأنه��م يف حرب ال
تتوقف ،يراقبون مثل ش��ياطني الليل حركة املدين��ة ،هؤالء ،نقلوا امسي
(الرتين) إىل اللسان العربي.
املهندس��ون واخلرباء األملان يف مبنى إىل يساري ،حبكم تعاملهم املسبق
مع اإلدارة العثمانية ومعرفتهم ألسرار اخلط احلجازي ،فإن هؤالء اختاروا
مسك وعرض احلديد يف القضبان وفق املواصفات الفرنس��ية تقيداً ومتشياً مع
واقع اخلط يف أعالي اجلبال الرتكية.
املواطنون حتيت مباش��رة،هؤالء ،يسمونين البابور ،كل ما ينفث طاقة
هو بابور ،تيمناً ببابور الكاز الذي يطهون فوقه أطعمتهم ،وبابور املطحنة
ال��ذي يصري قمحهم دقيقاً ،ويصر املتعلمون على اس��م حيمل داللة عربية،
القطار.
يف مواجهيت قصر رغدان ،مسيج مبعسكر اجليش ،ويف تارخيي أحالم
األت��راك يف الوصول إىل مكة ،قبل انهيار الكيان العمالق املريض ،يف الواقع
ليس سهالً أن أنسى أن وجودي يف هذه البقعة من األرض كان بنقود املسلمني
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من كل ح��دب وصوب ،دفع األندونس��يون وأبناء حيدر أب��اد إبان اإلدارة
العثماني��ة تكلف�تي ،،كذلك ،أرادوا أن مينحوا بركة مس��اعدة املس��لمني
عل��ى اختصار الطريق من دمش��ق إىل مكة ،من ش��هرين راكب�ين القوافل،
إىل مخس ومخس�ين س��اعة جالس�ين على املقاعد ،إنها عبادة أقبل عليها
املسلمون حببور ،طلباً للحسنات ومرضاة اهلل ،لكنهم مل يركبوني قط ،ألني
مل أصل مكة مطلقاً ،عارض أمري مكة الشريف حسني دربي خوفاً على رزق
اجلمالني ورعاة القوافل الذين اعتادوا تأجري ابلهم للحجاج وتقاضي تعرفة
على العابرين يس��مونها حرة ،كنت منافس��اً خطرياً لعت��اة البادية وحداة
العيس.
هـذه اللحظـة أنا يف عم��ان ،خبري إجنليزي يفحص بعناية جاهزييت
للمغـادرة وصالحية كافة أجزائي ،هناك حش��د من املسافرين على رصيف
احملطة ،املقعد اخلش�بي األول على الرصيف شغلته فتاتان ورجـل ،احلج
تقي الدين كان يف وداع ربيـبتيه هيام واعتدال ،على املقعد القريب خبطوات،
جل��س حمامي ش��اعر ببدلة وربطة عنق وكوفية مح��راء يقرأ صحيفة ،إىل
جواره فالح يس��افر أيضاً ببدلة رمسية وربطة عنق وكوفية محراء ،الشاعر
رفعت الصلييب مس��تغرق بقراءة الصحيفة ،والفالح القادم من اربد يش��عر
بالغيظ وامللل ،يس�ترق النظرات باجتاه الفتاتني بني احلني واألخر ،شاب
شركسي يذرع احملطة حامالً كيساً جلدياً كبرياً ،ينظر إىل الولد الواقف إىل
اليسار حيث يقع مكتب ناظر احملطة وشباك بيع التذاكر واجلمرك ،مؤمتن
حأبوشه متعود على تفحص الظواهر املريبة ،ماذا يفعل فتى بهذا العمر يف
احملطة وحيداً!! ينتظر الفتى غالب املعاني القطار أيضاً ،ويتلفت حبرية،
على طول الرصيف يتحرك حشد من عمال الشركة العراقية ،يثريون ضوضاءً
جتع��ل من احملطة حمطة حقاً ،ميرون باص��رار ناحية الفتاتني ويبحلقون
دون ح��رج ،ميكنين أن أملح كافة ركابي املنتظرين ،س��أراهم قبل أن أجتاز
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إليهم التل هابطاً باجتاه اجلسر املعلق فوق حفرة بنيت خصيصاً لتقوم فوقها
صينية الدوران الوحيدة اليت أحظى بها على طول مسريتي اليت أقطع فيها
بالد الش��ام حتى يثرب النور ،يف عمان فقط ميكن جلسدي الطويل بعرباته
الس��وداء املعلقة ببعضها البعض ،أن يس��تدير ،كل ش��يء مدور يف عمان،
اهلض��اب والطرقات مدورة ،كل ش��يء يعود إىل أصله ،وفيها فقط س��يظل
وجه سائقي ناظراً إىل األمام وان تغري االجتاه من االنطالق جنوباً إىل العودة
مشاالً.
أهب��ط ماراً باملبنى الرتابي املس��ند باحلجارة والذي خيتال عما س��واه
م��ن البناء الفقري املتواضع بس��قفه القرميدي ،عندما يش��د حارس احملطة
حبل اجلرس النحاس��ي الكبري املعلق قرب مكتب الناظر ،ويصلصل صوته
منبهاً ،تقف الفتات��ان ويدفع عمهما باحلقيبة اجللدية املربعة إىل باطين،
ال يرتدد يف الرتبيت على كتف الصبيتني اللتني تتش��ابهان للوهلة األوىل،
ثم تتمايزان بصورة مفارقة للوهلة التالية ،تبتس��مان للعم دون أن تسرتعي
انتباههما نظرات الول��د الزائغة وهو يرقب من مأمنه الوداع الوقور للحاج
تقي الدين وهو يقود الش��اباتني املسافرتني لتلقى العلم يف بريوت ،حيرص
الصغري أن ال تقع عليه عينا زوج أمه ،يلوذ باحلائط وينتظر ركوب الش��اعر
والفالح والشركس��ي والعم��ال الذين يتوزعون عل��ى العربات ،هناك مجع
س��يحمل العربات األخرية بأش��ولة القمح والعدس ،يقف��ز غالب إىل جويف
مبجرد أن يس��تدير العم عائداً ،حينى رأس��ه وكتفيه دون مستوى النافذة،
متظاهراً بإزالة جس��م علق يف احلذاء ريثما تنتهي الفتاتان من التلويح ،لن
يطيل تقي الدين الوداع ك��ي ال يبدو مبظهر اجلزع ،ترقب الفتاتان عباءته
ختفق وتنتفخ باهلواء ،تتمنى هيام أن ال ترى تلك العباءة مرة أخرى وعلى
امتداد حياتها ،أحترك أنا بعزم واضح ..تشيك ..تشيك ..تشيك
يقرأ الشاعر العبارة املكتوبة خبط ردئ فوق املقعد ،ممنوع إخراج الرأس
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أو اليد ،ورمي القمامة ،خترج اعتدال رأسها على أمل أن تلمح عمها ،ولكين
أمر س��ريعاً مبالصقة جدار الربكس الذي صار سجناً فرتد رأسها فزعة إىل
الداخ��ل ،تعاود إخراجه لدى مروري بربكة املاء ،تش��دها هيام من طرف
الفس��تان وجتلسها ،هيام تبدو منزعجة على الدوام ،اعتدال تبدو مندهشة
مبتهجة على الدوام ،والركاب الذين اس��تداروا مس��ندين ظهورهم لظهري
ووجوههم تتقابل عدلوا جلس��اتهم حمرجني ،وعاد الش��اعر إىل صحيفته،
أخرج قلماً ظل يقلبه ويداعبه بني أنامله قبل أن يستخدمه يف منتصف الرحلة،
وراح الفالح ينفخ فتحيت منخاره وكأنه هو نفس��ه قطار صغري ،فيما حبث
الشركس��ي عن مقابض للنافذة دون جدوى ،ليكتش��ف بس��رعة أن نافذتي
تنس��حب إىل األطراف فتنفح وتغلق ،حيدق مؤمتن حأبوشه يف كل زاوية،
يقول لنفسه ،للقطار أسرار ال أرغب أن تظل جمهولة بالنسبة لي ،ال تعرف
هيام أين تذهب بعينيها ،فاملساحة الضيقة بني اجلالسني جتعل من املمكن
التق��اط أنف��اس اجملتمعني،تقول متى نصل إىل ب�يروت ،وما الذي دفعين
للتطوع ملرافقة اعتدال ،ماذا سيحدث هناك؟؟ هل تعود اعتدال بشهادتها،
وال أعود أبداً!! تتذكر األبله عبد الرمحن وقد ش��دها من مرفقها دون حذر
كمن أصابه مس عارض:
 كل الن��اس بتتج��وز ..وإحنا كمان الزم نتج��وز ..انيت بنت عمي..إل ّي ..وين بدك تروحي مين؟؟
فإذا ما صاحت ازداد الفتى قسوة وغباءً ،واندفعت أمه مستقصية صراخ
منتص��ف الليل املفاجئ وما أن أدركت ما جيري حتى راحت تدفع جبس��ده
الفحل مبعدة ولدها األهوج عن جسد الصبية الرقيق..
 هي��ام إل ّي ..أن��ا ابن عمها بطيحه��ا عن ظهر اخلي��ل ..إل ّي ..بديأجتوز ..بدي أجتوز.
 -ج��از حيرق��ك ،وداءات تنحلك ،م��ا لقيت غ�ير هاجلربه؟؟ أنا
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فاهمه ،أنا فاهمه هاي حربايه لفت عليك مش��ان ختلينا نوخدها غصب
ولش��دة فزع الصبية مما جيرى ابتلعت كلماتها وش��عرت بأن ش��وكتها
انكسرت.
بعد ذلك املس��اء املرعب ورغم تعاطف عمه��ا اخلفي معها وعدم انقياده
لتفس�يرات حسيبة ،أدركت هيام أن فرصة اعتدال كانت فرصة هلا للهرب
إىل عامل جمهول جديد ،هرباً من األنفاس احمليطة بها يف مقصورة القطار،
تلفت��ت إىل اخللف لدى م��روري مبرتفع أم احلريان ،كأنه��ا خائفة ،كأن
ش��كيمتها تتعرض المتحان عس�ير ،أما اعتدال فاختلست نظرات متفرقة
حنو الش��اعر ،وانتهت إىل تركيز عينيها عل��ى الفتى غالب الذي يرجتف
كأن محى داهمت رأس��ه ،ياهلل ،م��ا أمجلها ،يا رب ارمحين ،فجأة قفزت
ذك��رى مروان إىل ذهنه ،املارق الذي ختلف عن العهد ،وهرب من تس��ديد
اس��تحقاقات الصداقة حتى النهاية ،لعل اهلل عاقبه اليوم حبرمانه من رؤية
تل��ك الغزالة النفور ،يف حني وصل املخلص غالب وفاءً للعهد ،لتفتديه عينا
اعتدال اجلس��ورتان ،ولتنقذاه من جنونه واهلالك ،دار رأسه عندما شاهد
عي��ون الصبية اجلريئة ،وبدالً من إلقاء جس��ده الغض حتت قضباني ،دفع
بكل حمتويات جيبه ليبتاع تذكرة ،وس��افر بي ،على مقعد الس��فر الذي ال
يشبه مقعداً يف قاعة السينما ،قال لنفسه ما أمحقين ،كنت سأموت من أجل
املعصعصة الصفراء جانيت ،ماذا عن هذه املدورة الريانة السمراء ،وعيونها
الذباح��ة؟؟ ي��ا رب أين كان كل هذا النور؟؟ مح��داً هلل أ ّن مروان ليس هنا،
متنى بصورة غامضة موت صديقه األثري ،مل يرغب أن يش��اركه هذا الغرام
قلب أخر ،ومل يشعر الفتى بتأنيب الضمري لدي مروق الفكرة يف ذهنه ،من
حقه أن حيلم حلماً ال يشاركه إياه بشر.
الصبية اليت نظرت ملياً إىل الفتى سألت ببساطة:
 -انت أخو مليا؟؟
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لكزت هيام شقيقتها وكأنها تستنكر أن تبدآ قبل مغادرة عمان باحلديث
م��ع الصبيان ،وارتعش غالب ،أخو مليا ،ما أروع مليا ،هز رأس��ه باإلجياب
مروع��اً ،واصلت اعتدال النظر حنوه فرتنح جالس��اً يف مقعده ،وضم قدميه
بقوة شاداً على قبضيت يده يسيطر على ارتعاشة تضربه ،متاماً مثل املالريا
اليت ما زال يذكرها ،ولكنها هنا تعذبه حبالوة غريبة ،أمالت هيام رأسها
حنو رأس شقيقتها هامسة:
 بكفي ..عيونك حزّقت الولد.همست اعتدال:
 بقط��ع اي��دي إذا ما كان هاألهب��ل هربان ،كيف ولد صغري مس��افرحلاله ،ليش!!
 شو دخلنا؟؟ كيف؟؟ هاذا ابن خاليت جنمة ،أول ما نوصل بريوت بنودي تلغرافاناّ شفناه ،بتكون أمه ماتت من الرعبه ع غيابه.
 شو دخلنا؟؟رفع الفالح رأسه فكفت الصبيتان عن الوشوشة.
فجأة ش��عرت هيام بأن موقعها من احلياة أصابه الوهن ،أن هناك أمراً
اختل وارتبك ،عندما كانت تفتعل القس��وة إزاء لؤم زوجة العم بدت قوية
جب��ارة ،وعندما اعتكفت يف املنزل مل يكن ه��ذا يعين إال انتظار عريس مل
يأت ،بدالً من ذلك صارت طريدة لفتى معتوه ،حتى وهي تعلم بعض الفتيات
أص��ول القراءة والكتاب��ة ،مل تكن جتين خالصاً ،بل تتقدم يف اهلزمية ،إىل
أن جتاوزت اعتدال مرحلة الدراسة اليت تؤهلها لاللتحاق بكلية البنات يف
القدس أو اجلامعة يف بريوت ،وال تعرف ألي األسباب أراد عمها أن تذهب
الصبيت��ان معاً إىل ب�يروت ،أرادها جمرد مرافق��ة ،كأنها حارس أو خادم
لش��قيقتها ،كأنها مطرودة خارج املدار ،كأنه��ا مقطوعة عن الدنيا بانتظار
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دنيا جديدة ،لعله كان يعلم مبحاوالت ولده ،همس��ت ليالً يف أذن شقيقتها
أن هذا إبعاد مسترت ،يتخلصون منهما ،ولكن اعتدال بدت فرحة ومندفعة
ح��د اجلنون أرادت أن تذهب إىل بريوت ،هيام متأكدة بأن العائلة ختلصت
منهما ،واعتدال تبدي محاساً غري مفهوم.
تشك ....تشك ...تشك ..شك .شك .شيك شكشكشكشك..
الصوت يعيق وصول ضجيج العم��ال من املقطورات والعربات األخرى،
واألطفال املبعثرين يف سهل الرصيّفة يلوحون بأيديهم مبجرد رؤية الغمامة
الرمادية الصاعدة من فوهة احملرقة،يصرخون عندما أحاذ يهم ،وألن رأس
اعت��دال خرج من النافذة فقد جاء الصغار حبركات منكرة بأيديهم ،وزعقوا
بوله مارق ،ال ميكن لي وأنا املار بسرعة أن أتوقف ألعلمهم درساً ،أجتاوز
أسواق الزرقاء املتالصقة القريبة من شبابيكي صعوداً ،الصعود حنو الشمال
يف واقعه مرور س��هل ومنبس��ط يف س��هل حوران ،أط��وي املناطق املتصحرة
س��ريعاً وأدخل يف األخضر ،س��يكون نهر الش��ريعة مرة على يساري ومرة
على ميي�ني ،أتأرجح بني ضفتيه وأعرب جس��راً معلقاً ف��وق الوادي حيث
تتكاثف شجريات الدفلى ،تزعق اعتدال:
 يا ربي ..ختيلي لو وقعنا بالوادي!!!يلتف��ت الش��اعر باهتمام حنو األخضر املرتامي ،وس��رعان ما يعود إىل
دفرته ،بني اهلمس واإلجهار ،ال تتورع اعتدال عن التعليق:
 ما اثقل دمه.تض��ع هيام كفها مرعوبة عل��ى فمها ،وكأنها من تفوه��ت بالكلمات،
غال��ب فقط مسعها ،ال بد أنها تقصد ذلك الرجل األش��قر الذي يطيل النظر
إليه متش��ككاً ،يغفو الف�لاح حانقاً فالش��اعر مل يلتفت لوج��وده ،ومنظر
الصبيت�ين الذاهبتني إىل ب�يروت يصيبه بالفزع ،منذ س��نوات وهو ينتظر
أن يدفع بأوالده إىل الس��لط ثم دمشق ،بعد عامني سيلحق أحدهم باجلامعة
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األمريكية ،ولكن من هو هذا الش��جاع املقدام الذي ودع الصبيتني الذاهبتني
إىل ب�يروت ،إحداهن تثرث��ر كثرياً ،والفالح يفهم فح��وى هذه احلركات
واهلمسات ،كأنها حتاول إفهام الشاعر الذي أخرج دفرتاً وراح خيط فوقه،
حتاول أن تدله أين س��يجدهما يف بريوت ،باألحرى أين جيدها ،فالشقيقة
تبدو خائفة وال تتوقف عن الوشوشة:
 هش ..هش ..بسمعونا. وش��و يعين ،ش��و قلنا؟؟ يعين بدنا نروح اجلامعة ،عادي ،ونازلنيعند عمو حسن احلالب صاحب عمي ،عادي.
متارس هيام صالحيات الشقيقة الكربى بغضب:
 سدي بوزك ،واسكيت أحسن لك.لك��ن ضحكة اعت��دال الالمبالي��ة ،تدفعه��ا لتغري أس��لوبها ،تبدأ يف
التوسل:
 اهلل خيليكي ..خلص ..كل اخللق سامعينا ..بس ..اهلل خيليكي.يرتفع غطيط الفالح متقطعاً ،ويقرر غالب أن يكمل الرحلة حتى بريوت،
هناك سيس��أل أين جيد حسن احلالب الذي تتحدث عنه اعتدال ،من املؤكد
أنها تريده أن يعرف أين تكون وشقيقتها ،املشكلة أنه ال يعرف أين يكون
هن��اك ،وإذا ما فكر بأن جيبه خاو متاماً من النقود كاد قلبه أن يتوقف عن
اخلفقان ،ولكن اعتدال تبتسم بني حني وأخر فينسى.
خيط الش��اعر كلماته متمهالً ( ،ال ميكن محل الناس مجيعاً على تقليد
طبقة األبطال ،ولكن من املمكن أن تكون عالقة الفرد باجملتمع عالقة تبادل
يف املنافع ،الفرد خيدم اجملموع ،واجملموع يعطي الفرد كل ما ميكن منحه
من هب��ات وحقوق ،دون أن يكون يف ذلك إجح��اف حبق اجملتمع ،وبغري
هذه الوس��يلة يصعب على اإلنس��ان االجتماعي أن يعيش يف راحة وهدوء )
يثين الش��اعر طرف دفرته منزعجاً ،فعي��ون الصبية اليت جتلس قباله إىل
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اليمني تتس��مان بالفضول واحلش��رية ،وعلى الرغم من كونه مل يس��مع ما
تثرثر ب��ه طوال الطريق ،إال أنه منزعج إليقاع وصدى صوتها الذي خيرتق
جالل الصمت وقداس��ة األفكار اجملنحة ،أكث��ر من انزعاجه لصوتي الذي
أضحى رتيباً ثابتاً ،يهدأ نفس��ه قائالً بأن دمشق صارت قريبة وأنه منفصل
عما قريب عن املسافرين الذين يزيدون غربته حدة.
قريباً من درعا أطلقت صافرتي ،ووقف مؤمتن الشركسي ناظراً باهتمام
إىل البي��وت الصغرية املبنية حبجارة س��وداء حتى الح��ت مباني احملطة
القادمة اليت وصلتها متمهالً على حنو تدرجيي متأهباً للوقوف ،فقد صوتي
رتابته واهتزت العربات وقرقعت يف طريقها إىل السكون التام ،أغلق الشاعر
دف�تره ولف الصحيفة بعناي��ة ثم دس أوراقه يف حقيبة صغرية ،تتس��اءل
اعتدال عن سر االنزعاج الذي أصابها ،لعله سيهبط يف تلك احملطة ،فالفالح
احلوراني وقف قبل الوقوف النهائي للقطار قائالً:
 احلمد هلل ع السالمة … بدنا نغري اخلط.جامله الشركسي بالسؤال:
 عا وين؟؟؟ حيفا ..نبيع هالعدسات. هانت ..بعد ما تغري على عرباية حيفا ،بصري قدامك اثنا عشر ساعةبس.
 اهلل بهونها.راقب��ت اعتدال بدقة ردود فعل الش��اعر ،بدا هلا أنه س��يكمل الرحلة
إىل ب�يروت ،مل يذه��ب م��ع من اجته��وا إىل حيفا ،غاب عنه��ا أن حمطة
دمش��ق ما زالت يف الطريق ،أش��رق وجهها ،وراحت تدن��دن بأغنية عبد
الوهاب(،اجري ،اجري ،اجري..وديين قوام وديين ،وصلين قوام وصلين،
ده حبيب الروح مس��تين ) من أين تستمد اعتدال اجلسارة على رفع صوتها
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بالغناء يف حضور الغرباء!! قرصتها هيام بقوة يف زندها ،فضحكت ،وش��د
غال��ب يده بعنف على ركبتيه يوقف ارجتافهما املفاجئ ،ميكن للركاب أن
يتبعثروا قليالً يف حمط��ة درعا ريثما أتزود مبزيد من املاء والفحم ،العمال
يف معظمهم حيولون إىل خط املفرق ،وألني دخلت األراضي الس��ورية حتت
مالك اإلدارة الفرنس��ية فإن اخلبري الفرنسي فحص مفاصلي وسالمة غرفة
االحرتاق يف دقائق حمس��وبة بعناية ،،ومن��ح اإلذن باالنطالق من جديد،
من اإلجنليزي للفرنس��ي يا قليب ال حت��زن ،يف الواقع عندما يصري احلديد
قطاراً يس�ير على تراب أرض بعينها ،ينس��ى كل انتماءات��ه ويتحول إىل
مواطن سيار منتم ،لست بغافل أن حديدي جاء من أملانيا ،ولكين اليوم روح
قطارية ،عربية ،هل ميكن للبش��ر أن يفهموا ش��عوري باملواطنة والتابعية
العربية؟؟
عندما حترك��ت حامالً ركاباً جدداً كادت اعتدال أن تصرخ ،لقد راقبت
حركات الش��اعر طوال الوقت ،كان هناك على احملطة ،مل يلحق بالعربات
اليت انفصلت عين ومت وصلها بقطار حيفا ،ش��اهدته يدلف داخلي ،ولكنه
تصرف خبس��ة واختار عرب��ة أخرى ،راحت تـتفحص خم��ارج العربات
وسألت الشركسي دون تردد:
 إذا الواحد بده يغري العربايه بعد ما القطار ميشي ..بقدر؟؟قال مؤمتن:
 مستحيل ،البواب مسكر ،وما بقدر نط من عربايه لعربايه.قالت اعتدال لشقيقتها:
– قلت لك هذاك دمه تقيل ،منيح انه انقلع.
كانت هيام قد تقبلت طريقة أختها االس��تعراضية ،لعل ابتعادهما عن
عمان جعلها تظن أ ّن للمرء األفصاح عن ذاته كما يشاء،ولكنها هزت رأسها
كأنها تعتذر عن كلمات شقيقتها ،ومل يفهم غالب مرمى تلك اهلزة ،ولكنه
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هز رأسه أيضاً ،فاحتجت اعتدال:
 خري!! غلطنا باألمري !!..واهلل دمه تقيل.توقفت لدقائق يف حمطة قدم شريف ،كانت حاليت تؤكد أنّي يف عافية،
مل أتزود من كراج القطارات يف قدم ش��ريف إال باملاء والفحم جمدداً ،عندما
تريث عند ساحة امليدان يف دمشق ،وقفت اعتدال تتطلع من الشباكني مييناً
ويس��اراً ،مالت جبسدها مالصقة جلس��د غالب ،فتصبب الولد عرقاً ،قالت
ضاحكة:
 الدنيا شوب.يش��عر الولد بأن الدنيا نار ،واعتدال تـثين جس��دها على نافذتي علها
ت��رى اهلابطني ،التقطت أنفاس��ي يف حمطة القن��وات ،وعلمت اعتدال علم
اليقني أن الش��اعر الذي هبط حامالً حقيبت��ه ،دون أن ينظر باجتاه عربات
القطار احململة باملسافرين ،قاصد دمشق ،قالت بغيظ:
 هيه رايح ..ما شفتو عيونه حوله؟؟ واهلل..محد غالب ربه ألن الرجل الذي يزعج وجوده احللوة اعتدال قد انفصل
ع��ن الرحلة ،ظل أمر الشركس��ي الوس��يم يزعجه ،ولك��ن اعتدال ال متنح
اهتمامها لس��واه منذ حمط��ة القنوات ،ومبجرد مغادرتي احملطة س��تبدأ
يف الدردش��ة مع اب��ن اخلالة جنمة ،ستس��حب الكلمات من فم��ه بالقوة،
وس��يخربها أنه ذاهب إىل بريوت ،يا للمصادفة الس��عيدة ،ستخربه بأنها
س��تلتحق باجلامع��ة األمريكية،ولن تتورع أن تفس��ر وج��ود أختها معها
كمرافقة ،سيهمس مرتعشاً:
 أنا كمان رايح أروح اجلامعة األمريكية.تداعبه قائلة:
– بعد عمر طويل.
تضحك وحدها وتكاد الدمعة تطفر من عينيه ،يف حني تواصل هيام لكز
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شقيقتها اليت تصيح:
 ش��و م��ا بتتحملوا مزح .!!.قلن��ا خلصنا من مرت عم��ي طلعيت لناانيت!!
كان جلياً العتدال أن س��لطة شقيقتها لن تتمكن من كبح مجاح روحها،
لن تسمح هلا أن حتوهلا إىل لعبة ،مبجرد وصوهلا إىل بريوت سرتمي بكل
تلك الفس��اتني اليت عبأت حقيـبتها بياقات منش��اة وأل��وان ال حياة فيها،
الرمادي��ة والكحلي��ة والزرقاء والوردي��ة اليت تليق باألطفال ،س��تقدمها
كلها هليام املؤدبة ،وستبتاع فس��اتني محراء وبرتقالية وخضراء ،بياقات
مفتوحة وأكمام قصرية ،تعرف اعتدال كيف تتخلص من س��طوة ش��قيقتها
الكربى اليت تتصرف كما لو أنها األم أحياناً ،واليت حترمها من الفس��اتني
امللونة وحتبس��ها يف مزاجها املتعكر ،على الرغم من انصرافها إىل التفكري
مبخططها البريوتي إال أنها واصلت حماصرة الولد املرجتف:
 عن جد ..أهلك بعرفوا انك رايح بريوت؟؟ أمك ..وعمي بعرفوا؟؟ابتلع غالب ريقه ومل جيب ،ولكنها مل تنتظر اجلواب ،ومضت تتحدث
يف أمر أخر:
 وين بدك تنـزل يف بريوت؟؟ مش عارف..قالت اعتدال اليت مل تلتق باحلالب يوماً:
 بس��يطة عمو احلالب بدبرك ،مني ما بع��رف احلالب؟؟ بنقول انكمعنا.
ش��هقت هيام مس��تنكرة ،ولكنها أدرك��ت تلك اللحظ��ة بأنها فقدت
س��لطتها متاماً ،ووقعت حتت س��طوة اعتدال املخيف��ة اخلفية ،كذلك هذا
الفتى اهلارب الباكي ،إال أن اعتدال كانت متتلك القدرة والسحر على جعل
احلياة مجيلة.
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بدأت أعتلي مرتفع ظهر البيدر وأس��قطت مسنين الثالث كي أمتكن من
هذا الصعود الصعب وما أن بدأ صوتي يتحول من إيقاع ثابت إىل حشرجة..
تش ..ك..تش ..ك ..ت ..ش ..شش ..ك
صارت مسريتي بطيئة ،قفزت اعتدال حبماس قائلة:
 تعالوا ننـزل.تردد غالب كذلك هيام اليت مل تتصور إمكانية اهلبوط من قطار س��ائر،
ولكن اعتدال تقدمت حنو الباب ،سحبته بقوة ،ساعدها الشركسي مبتسماً،
قال متواطئاً:
 ممكن ..ممكن ..ال ختافوا.وعندما ش��عرت اعتدال برتدد الولد وش��قيقتها التقطت مبرح كف كل
منهما ،وأس��رعت حنو الباب ،قفزت خبفة ،جارة معه��ا الولد والبنت،
اللذي��ن فزعا لثانية ثم ضحكا حببور حني المس��ت أقدامهما عش��ب املرج
الندي الش��ديد االخضرار ،راحا يتبعان خط��وات البنت الرعناء ،قهقهت
هيام وق��د طار خوفها ،فكرت ،رمبا بإمكانها أن تس��تمتع بروح جديدة،
أن تنس��ى أمر عيش��ها ربيـب��ة ،أن تبحث عن مجال احلي��اة يف هذا املكان
أو م��ا وراءه ،وراحت جتمع ضمة من الدحن��ون واألزهار الربية الصفراء،
فك��ر غالب ملياً ما إذا كانت اعتدال ستمس��ك بكفه جمدداً عند الصعود إىل
القطار الذي كان يتمش��ى اهلوينى قربهم ،نزل الكثريون مين قبل أن يلوح
هلم س��ائقي بضرورة العودة يف الوقت املناس��ب وقبل أن ميتد الطريق سهالً
ويس��تعيد القطار س��رعته ،مثل أرانب برية قفزوا تباعاً إىل قليب ،ووقف
غالب مرتدداً منـتظراً أمر ما ،ولكن اعتدال مل تنـتبه ،وقد شغلت حبديث
مرح مع الشاب الشركسي ،ومدت هيام يدها تسند خطوات غالب املرتددة،
فقفزا معاً ،وكأنه رآها ألول مرة.
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أشياء كثرية قد تقررت حني وصلت إىل بريوت ،كانت
حـديــــث
احلياة مبجملها قد قطعت رحلة غري متوقعة ،جديدة
األمسيات
وماتع��ة ،مل يكن البش��ر الذين هبطوا مين مس��اءً هم
أنفسهم الذين ركبوا فجر اليوم ،وان بدوا كذلك.
ت��دور األحاديث يف املقاه��ي والبيوت واملدارس ع��ن التغيري اجلديد،
كل وزارة وعم��ان خبري ،رئي��س الوزراء اجلديد توفي��ق أبو اهلدى يغري
طاق��م امللتفني حوله ومس��اعديه ووزرائه ،يأتي بأمحد الس��قاف يف منصب
قاضي القضاة ،واحلكايات حتلو على شيء من املرار ،من هم القادمني وماذا
س��يضيفون؟ هل س��يضيق اخلناق على اخللق أم ترخى القبضة قليالً؟؟ هل
سيس��تحي االجنليز على دمهم فيكفون عن مس��اندة العصابات يف فلس��طني
ومالحقة الثوار يف ش��رق االردن؟ هل س��تحارب احلكومة احتكار السلع؟
ه��ل س��تدفع رواتب املعلمني وتقر نظ��ام املعارف ،ليص�ير التعليم الزامياً
وجماني��اً؟ هل خرج عرار من احلبس؟ هل انه��ى املزارعون قطف الزيتون
وعصره؟ هل يس��تخدم األمري س��عوط امسه رنده؟ هل زاد سعر برتقال يافا
هذا العام فصارت العش��رون برتقالة بتعريفة؟ أس��ئلة كثرية بعضها ميكن
اجابته ،وبعضها تس��حيل معرفة حقيقة أمره ،ولكنها تس��الي أمس��يات
عمان ،يضعونها مع حبات الكس��تناء فوق مواقد الفحم ،يقش��رون ويأكلون
ويسألون.
دخل تقي الدين مبنى دار الربيد هانئاً ،قال ملوزع الربيد املمتطي محاره
عند الباب أن عليه أن يرتدي ثياباً صوفية فالدنيا مقبلة على برد قارص.
يعرف تقي الدي��ن فحوى الربقية اليت سيس��تلمها ،ال بد أن الفتاتني
ختربانه بالوصول ،وقد تكون هناك حتيات وس�لامات من حسن احلالب،
ولكن��ه عندما قرأ الس��طرين املوجزين مل يتمالك يده م��ن االرجتاف ،أية
مصيبة تلك!!
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أخربته جنمة يف اليوم السابق أن غالب نام ألول مرة خارج البيت فرجح
بأنه عند أحد عصبة األوالد الذين ال يشاهدون إال معاً كتفاً بكتف ويداً بيد،
ودائماً لتصرفات الفتيان مرة أوىل ،مما ال يستدعي القلق ،وأمنت جنمة على
تقديره ،ل��و أن غالب نام يف بيت أنزور أو رافق عزمي إىل مزرعة اجلبيهة
ل��كان قد عاد ،على األرجح أنه يف بيت م��روان ،ذلك الفتى الذي يفتقر إىل
التهذيب ،مل يفكر تقي الدين يف أمر غالب كثرياً فنجمة ال تتيح له الفرصة
للعب دور األب مع أوالدها ،وهو مكتف بكونه أباً لش��اب هامشي مثل عبد
الرمحن ،أما مش��كلته حلظة قراءة الربقية القادمة من بريوت موقعة باسم
اعتدال فقد احنصرت يف كيفية نقل اخلرب إىل جنمة؟؟
ولولت جنمة ولطمت خدها ،ثم جرت ملياء من جديلة شعرها ،وأركعتها
حتت قدميها:
 احك��ي ول��ه ،كنت بتعريف اخوك��ي بده يهج من البي��ت؟؟ ..احكيالحسب اهلل ما خلقك.
تن��وح ملي��اء حماولة ختليص جديلته��ا من قبضة أمها ،م��ادة ذراعها
األخرى حنو احلاج تقي الدين:
 واهلل ما بعرف ،ما حكى لي إش��ي ،ما بعرف ،دخيل اهلل ،دخيلك ياعمي.
اس��تمتع تقي الدين باالستغاثة اليت خولته أن يلعب دور رب األسرة،
فوض��ع كفه الكبرية فوق كف جنمة وس��حب البنت منق��ذاً إياها من غضب
أمها:
 روح��ي اوضتك عمو ،روحي ،وحدي اهلل ي��ا جنمة مليح انه يف بيتاحل�لاب والبنات معاه ،هيام واعتدال واعيات ،واحلالب زملة ثقة ،وحدي
اهلل تا نشوف كيف بدنا نتصرف.
كان مس��اءً موجعاً ،وظلت حس��يبة تعد الدقائق حت��ى مضى الليل كله
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وبزغ الفجر ،كان املس��اء األول الذي يقضيه أبو عبد الرمحن كامالً يف بيت
ضرتها ،ولش��دة ما نهشتها الغرية صاحت يف وجه ابنها وهو يتوضأ لصالة
الفجر:
 فز قوم ..روح شوف أبوك وين انعرت ،بكون فطس حبضنها.تناقل الس��وق نبأ هروب غالب املعان��ي إىل بريوت ،وجن جنون جنمة
فوالدها عاودته اجلرأة حملاس��بتها ،وتقي الدين حيملها املسؤولية جملرد
كس��ر شوكتها ،ومليا تبدو س��عيدة بصورة غامضة كأنها كانت تتمنى غياب
ش��قيقها ،ينهار العامل الذي بنـته فجأة ،ولكنها تتماس��ك وترتدي الكاب
اجلوخ ،وتسدل غطاء اجلورجيت فوق وجهها استعداداً ملقابلة الرجل الذي
حضر إىل صالون بيتها يف غياب الزوج.
 ماما ،يف واحد بالباب ،بقول انه عمي ،بده يش��وفك ،ماما ،ال يكونبده يسأل عن غالب؟؟
خرج��ت جنمة بكام��ل هيبتها ،مل تنس أن متس��ح كفيها بالعطر قبل
الدخول على شقيق زوجها األول الراحل ،وعلى الرغم من كونه جاء غاضباً،
إال أن دخوهلا الواثق دفعه للوقوف وامتص همته يف اجملادلة.
 تفضل ..زارتنا الربكة ،واهلل زمان. اهلل يبارك بيكي ..صحيح اخلرب؟؟ خرب ايش؟؟ اى!! مسعت غالب ابن اخوى ضايع!! ش��و؟؟ أما مسعه!! كيف ضايع؟؟ أنا وديته لبنان يش��م شوية هوا،وبعت لي برقية كمان طمين ع وصوله ،شو؟ من وين بتجيب هاالخبار؟؟
 اهلل جيازي أوالد احلرام ..يعين طرشوا ل ّي اخلرب ملعان. أه ..ما هي معان بعيدة ،شو ما حدا طرش لك أخبار قبل اليوم؟ يعينالولد جنح ،البنت مرضت ،أمهن تزوجت ،هيك أخبار؟؟
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يعرف الرجل أ ّن جنمة تبتغي إحراجه ،يشرب القهوة اليت أعدتها مليا
متعجالً ،ويدس يف يد الصبية لرية عصملية من الذهب.
 هاي من عمك ،ترى إحنا مقصرين.وترد جنمة بلؤم:
 حاشاك ،هي بس معان بعيدة.خبروج الرجل تستعيد جنمة قوتها ،إذا كان غالب يف آمان فليس عليها
أن جت��زع هكذا ،وقد تفكر باالتصال ب��ه هاتفياً من بيت زرواك اخلياطة،
كما أنه من العيب أن خيلو بيتها من اهلاتف ،ستمد هلا خطاً أسوة بكبارات
البلد ،كيف مل خيطر بباهلا هذا األمر قبل اليوم؟ أما إذا مل يعد الولد الضال
فإنها ستذهب إىل بريوت وتعيده جراً.
مع ذلك عاشت عمان أمسيات ثالث وال سرية هلا إال غيبة غالب ،وعني
أمه اليت ال يسحل عنها املخرز ،فها هي تتنقل يف األسواق كعادتها ،وتبتاع
املزيد م��ن األحذية ،مل ير أحدهم جنمة تذرف الدم��وع ،حتى تقي الدين
أدهشته تلك الصالبة املفتعلة ،وصدقها ،وحدها مليا كانت تسمع بكاء أمها
يف األمسيات الباردة وتقول يف سرها ( ،تستاهل ،قد أفعل مثلما فعل غالب
) ،ث��م ختجل من أفكارها الش��ريرة ،وتفزع من تلك الش��ماتة املخبوءة يف
أعماقها ،فتأنب نفسها ،وتندفع يف نوبة طاعة عمياء ألمها وكأنها تعتذر.
أصدقاء العصبة تعرضوا لتحقيقات دقيقة من ذويهم ،عن مبلغ اطالعهم
عل��ى نوايا صديقهم ،ومدى مش��اركتهم له يف تس��هيل جرمه ،لكن احلزن
ال��ذي أبدوه واجلزع الذي أصابهم برأهم وخل��ق حوهلم حالة من التعاطف
والود ،فإذا ما مر أحدهم بالسوق وجد من يسأله:
 رفيقك بينّ يا عمي؟؟فيهز رأسه آسفاً:
 -لسه..
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 اهلل بفرجها.حتدثت البنات عن غياب غالب ،كذلك النس��اء ،ولكن عمان ويف غضون
أيام قالئل عثرت على حكاية أكثر إثارة ومتعة.
ما الذي جاء مبسعد يف مثل هذا الصباح إىل الكنيسة؟؟
لعل��ه كان جائع��اً ،أو كما أدعى فيما بعد بأن��ه كان مكلفاً بهداية أهل
الكنيس��ة ،دلف إىل ردهة السيدة العذراء مندهشاً من الكيفية اليت يتالعب
فيها الضوء املنهمر من النوافذ الزجاجية املزدانة باأللوان على طريقة العاشق
واملعشوق ،وكيف يقع النور على مساند املقاعد اخلشبية ،وينري بريقاً على
أطراف متثالي املس��يح املصلوب ومريم البتول ،ورأى مسعد شبحي امرأتني
تركعان باجتاه الصليب املعلق ،تنحنح وهتف معلناً عن وجوده.
 حي ..حي ..اهلل حي.إحداهم��ا مل تلتفت ،ولكن األخرى قامت من صالتها ،أقبلت األم ماري
روز به��دوء تش�ير حنوه بكفها كي خيفض صوته ،همس��ت وهي متس��ك
ذراعه برفق:
 الزمك إش��ي؟؟ تعال اتدف��ا جوا وكولك لقمة ،عندنا ش��وربة عدسوفطاير سبانخ ،وعندي كبود شتوي منيح بنفعك ،تعال.
تأبط��ت ذراعه بود ،فغم��ره حنانها باالمتن��ان ،إال أن ارتياباً غامضاً
أصاب��ه فالتفت إىل اخللف بينما هو خارج بي��د الراهبة األم ،التقت عيناه
بعيين املرأة األخرى اليت تفادته مسرعة ،موجهة وجهها حنو الصليب.
صار ميكن ملس��عد أن يق��دم للمارين قصة طازجة ختتل��ف عن عبارات
التهليل واحلمد والبسملة.
 بعيون��ي هذول ،وإال يوكلها الدود اليوم قبل بكره ،ش��فتها ،راكعةللصلي��ب والع��ذرا ،عرفتها ،أمسه��ان اللي ما ختفاني ،ه��ا كيف بقولوا
أسلمت عند القاضي؟؟
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العاش��قان اللذان بدءا يكتش��فان ل��ذة احلياة الزوجية عل��ى مهل ،أن
جيتمعا على املائدة ،أن تعد له أطعمته املفضلة ،أن تغسل بيديها قمصانه،
أن يكون أمامهما ليل طويل من العناق واملناغاة واملزاح والضحك يف السرير أو
على األريكة يس��تمعان إىل رجع شخري احلجة فضية وجيعالنها نكتـتهما
املفضلة ،مل ترهبهما األقاويل اليت ترتدد يف املدينة ،قالت أمسهان:
 مش راحية أخيب عليك ،صحيح رحت لالخت ماري روز ،وعاتبتين،وصلينا ،شو صار؟؟
وحلفت هلا أني حبب املسيحّ ،
 ما صار إش��ي ي��ا عمري ،أنا مش س��ائل ،الدين هلل ،وانيت عارفةلوال أمي س��اوت فنـتيكية ي��وم كتب كتابنا ،ما كن��ت قلت لك تصريي
مس��لم .ة
 بس أنا مس��لمة ..واهلل حاس��ه حالي هيك ..وكمان حاس��ه باملس��يحوالعذرا ،وما بقدر أقول كلمة غري باس��م الصليب إذا فتحت عيوني ،وصالة
النيب على سيدنا حممد قبل ما أنام..صدقين.
 مصدقك ..ال تس��اويها مشكلة هسه ،أنا مش فارقه معي ،أنا بعرفأمسهان حبيبيت وبس.
 وأمك!! بكره إذا مسعت!!عندم��ا مسعت احلجة فضي��ة باحلكاية ،غضبت وأجلس��ت كنـتها يف
حضرتها لتحلف األميان الغليظة بأنها مسلمة ،ثم اهتدت إىل ابتكار جديد
وهي تهتف بفضول:
 شو هاذا اللي حتت أذانك يا أمسهان؟؟ حساسية يا عميت ،طول الليل أحكها ،جرحت حالي. أل ..هاي كتابه ،أه ..أنا صحيح ال بقرا وال بكتب ،بس مش غشيمهعن الكتابة ..ه��اي مثل حروف القرآن ..اهلل أكرب ما أكرمه وأعجب آياته،
مشان اللي بلقلق وبفتح مثه ،اهلل خيرسه ،سبحانك يا رب.
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ال أحد يعرف كيف متكنت احلج��ة فضية من ترويج حكاية الكتابة،
وعندم��ا جاءت فايزة لتقرأ هلا الكتابة ،راحت تنري بصريتها وتس��اعدها
على فك رموز اللحم املتكتل أسفل إذن أمسهان اليسرى.
 اقري مليح ميه يا فايزة ،حلفتك باهلل مش هاي هيك بتشبه مدة العصااللي يف كلمة اهلل؟؟
وإذا ما بقرا ،بفهمها ،ما أنا ش��فتها كثري ،طول نهاري فاحتة كتاب
اهلل.
 واهلل صحيح يا خاليت ،واهلل أعلم ،هاي احلروف حتت ،شويف هون..يف ميم وحاء ،كأنها كلمة حممد.
 أشهد أن ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ..معجزة من عنده تا يربيهاملس��كينة ،ويسد ثم اهلبيلة مسعد ،اخس عليه ما مثرت بيه املليحة ،يا
ما أكرمته ..واحد بال أصل شو بده يطلع منه؟؟ سبحان اهلل نصرنا من عنده،
سبحان اهلل.
رغم الربد القارص كان الش��ارع يش��هد حركة النساء املتزايدة إىل بيت
احملامي عبد الرزاق ،أول من حضر كانت شحرخان ،مل تكن تقرأ العربية
ولكنها هزت رأسها خبشوع كبري وفضية تشرح هلا كيف تكتل اللحم يف ما
يش��به اخليطان ليكتب آية إسالم كنـتها ،تلمست شحرخان اللحم ودمعت
عيناها ،ثم جاءت نسوة كثر ،وراحت احلكاية تنسي النسوة حكاية هروب
الصغري غالب ،بدت تلك أكثر إثارة ،وأبدت فضية ترحيباً فائقاً بالزائرات،
مل تتوقف عن إكرامهن بأكواب الشاي وحلوى الزالبية ،واستكانت أمسهان
لدورها الذي ينحصر يف الكشف عن أذنها ،قالت حسيبة:
 سبحان اهلل ،كمان يف اجلهة اليسار!! جهة القلب ،سبحان اهلل.وطلبت ش��بانور من أمسهان أن تبارك الشابة جانيت ،ففزعت املمرضة
السابقة من املهمة اجلديدة ،ومتالكت دهشتها لتقول:
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 احسن تقرا شوي بالقرآن ،هي أكرب بركة. بارك اهلل فيك.قالته��ا أكث��ر من امرأة ،ويف ح�ين صمتت رفقة على غي��ظ ،فإن جنمة
حتسست اللحم وأطالت ،وملا حملت التساؤل يف عيون احلاضرات قالت:
 سبحان اهلل كنه مطبوع طبع ،شي وال يف اخليال.تناولت الزالبية متلمضة ،ثم أحكمت تزرير معطفها مستأذنة ،وما أن
أغلق الباب حتى انربت فايزة تعلق يف موضوع أثار شهية النسوة للنميمة:
 شوفوا ،وال كأنها مضيعة ابنها!! شو قلبها هاملره؟؟عندما وصلت جنمة إىل منعطف الشارع وأوشكت على وداع رفقة لتذهب
كل منهما يف طريق ،سألت رفقة برباءة ال ختلو من لؤم.
 انيت شاطره وبتقري ..صحيح يعين إنه مكتوب هيك ،اهلل …وحممد،هيك أشكر خرب؟؟
متتمت جنمة مستديرة لتغري اجتاه سريها حنو بيتها:
 ب�لا كتابة بال حكي فاضي ،هاي حزازة ،بدل ما يعاجلوها س��ووهاقصة ،وأنا اللي كنت مفكرة أمسهان فهيمة ،بدل ما تروح للدكتور ،ولك،
هي ن��ص دكتورة ،كيف برتضى بهالعالك املصدي؟؟ بس ش��و الواحد بده
يقول ،نسوان خمها طاقق.
يف الواقع مل تكن النساء فقط من يتحدثن بقصة أمسهان ،تداوهلا الرجال
بيق�ين أكرب رغم أن احملامي أب��دا انزعاجاً ،فال هو بقادر على تكذيب أمه
علناً ،وال اإلقرار باكتش��افها اخلطري ،ورغم أنه وأمسهان سخرا من األمر
ذات ليلة غزل ،إال أنه ومبجرد أن اس��تغرقت يف نومها ،غادر فراشه وعاد
حامالً الفانوس ،قربه من وجهها وراح حيدق ويتفحص بانتباه كبري.
كل مس��اء وعمان بألف خري ،حتكي حكايتها السعيدة ،وتلك امللتاثة
بالش��جن ،كل مس��اء وعمان تدثر أس��رارها يف هدأة العتمة ،مثلما يس�ير
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احملامي متلفعاً بكوفيته برفقة ش��بحني ذلك املس��اء ،يقطع الثالثة شارع
الرضا متقاطرين وأجس��ادهم حتتمي جبدران الدكاك�ين املغلقة ،وإذ يلمح
( باثر ) الشركس��ي املس��ؤول عن إنارة الشارع زواالتهم،فانه يؤخر إشعال
الفوانيس ويكتفي بالتلهي بتنظيف زجاج املصباح وفتيلته ،فإذا ما اجتازوه
تبادل اهلمس معهم:
 دربكم آمان ،اهلل يقويكم. تسلم ،تصبح على خري.يتلفت��ون حبذر قب��ل أن يدلفوا عرب البوابة اخلش��بية اليت رفع تاميب
رتاجها ،فإذا ما وجدوا أنفس��هم بني الثوري�ين والعربة احململة ببضائع
الغد ،فكوا كوفياتهم وعانقوا العجوز شاكرين ،فهمس:
 مرحب بثوار ،ش��وي وزوجنا ش��حرخان بتودي البامخسه ،شراببديف عظمك ،اهلوا بارد ،بس ما بقدر أشعل نار هون ،صاحب ملك بزعل،
إذا بدكم حرامات زيادة يفّ.
يق��در احملام��ي عبد الرزاق أن ه��ذا امللجأ األمني لن خيط��ر أبداً ببال
أحدهم ،خاص��ة وأن العجوز صهر الضابط تيم��ور ،يرجح أ ّن العجوز ميد
هل��م يد الع��ون نكاية بصهره ،أما القادمون من فلس��طني فيزودن احملامي
بأمساء املزيد من الشهداء من األطفال والفتيان والرجال الثوار ،ويطوي ليل
عمان أس��راره قبل أن تصل أمساء ش��هيدين من السلط رافقا الثوار وقضيا يف
فلسطني.
يس��تعد الرجال للذهاب إىل الس��لط واملش��اركة يف جن��ازة كل من علي
العبوي�ني وعبد الرمح��ن النج��داوي اللذين ج��يء جبثمانيهما من أرض
املعرك��ة ،وال يتحرج��ون من إعالن ه��ذا املوقف ،بينم��ا يراقب اإلجنليز
اجلموع الغاضبة بتوجس ،عندما س��ارت الناقالت بالرجال إىل الس��لط مثل
حجيج ،كفت النسوة عن استعادة حكاية غالب ،وتبخرت حكاية أمسهان،
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ومل يعد لعمان إال حكاية واحدة يقال هلا فلسطني.
وازداد اجلو عبوساً ،برودة وجفافاً ال يطاق.
مل تتلطف األمس��يات العمانية إال بهطول املطر ،بدأ ذلك خفيفاً اليكاد
يش��ي خبط��ر يف أواخر أيل��ول ،الذي تزامن مع ش��هر العج��ب ،رجب،
وتقط��ع املاء منع��اً وعط��اءً يف اكتوبر تش��رين األول ،املوافق ش��عبان ،ثم
راح مين��ح عطاء غزيراً ال ح��دود له بقدوم رمض��ان ،كان ذلك يف نوفمرب،
تش��رين الثاني ،حيث نه��ارات يوم الصيام قصرية ،والزي��ارات العائليـة
كثيفـ��ة رغ��م وح��ل الطرقات وب��رد اهل��واء ولس��عـاته ،وب��دت مئذنة
املس��جد احلس��يين بهية وس��ط غيم وضباب دائ��م وآذان رخي��م على املقام
احلج��ازي ،توقفت النس��وة عن النميم��ة ،وأخذن اهبته��ن القرتاب ليلة
القدر ،انقطع املطر ،وجاءت الليلة يف السابع والعشرين من الشهر الفضيل،
خري من ألف شهر.
غم��ر عم��ان نور كثيف غام��ض بعد آذان العش��اء بدقائ��ق ،وكأن كوة
فتحت يف الس��ماء ،أم��ا األفق الذي تلبد بالغيوم حتى أن الش��مس مل تطلع
ذل��ك النهار ،اش��تعل بغتة كأن برقاً مر على امت��داد البصر ،ثم حتول إىل
حلة س��ربلت املدينة ،وحيكي مسعد العتال ،على ذمته بأن الليلة الفضيلة
أس��لمته أس��رارها ،فرأى املالئكة يتتابعون ،هابطني الس��موات الس��بع،
متالحق�ين حتى جللوا الفضاء ،ولو ان عين��اً جرأت يومها على النظر حنو
الس��ماء ملا تبينت هلا صفحة وال لوناً لفرط بهاءها ،حتى ان مس��عد أغمض
عين��ه فزعاً وارتد منقلباً على ظهره كم��ن ضربته صاعقة ملا جرب التلصص
على الركب املنري .لفت اجس��اد املالئكة الكون وعزلت عمان عنه ،اصطفتها
وجللتها بالرمحة والنور ،وكان جربيل حادي الركب ميد س��تمائة جناحاً
مرصعاً باللؤلؤ والياقوت واملرجان ،مطلقاً جناحني أس�يرين ال ينفردان إال
لليل��ة القدر ،س�لام هي حتى مطلع الفجر ،ويا نفوس اهجعي من خش��ية
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اهلل ،وي��ا قل��وب طييب على عطش وخ��وف ،فها هم خري خل��ق اهلل يدقون
أبواب عمان باباً باباً س��بعني مرة يف الليلة ،افتح��وا يا عباد اهلل اخلطائني
التوابني ،تدخل الرمحة أبوابكم ،تصافح أرواحكم ،ومتس��ح دمع اخلوف
والعوز ،افتحوا فقد صفدت الش��ياطني ،وكتبت اآلجال ،وحميت الذنوب،
وقدر الرزق ،افتحوا فواهلل ليس بينكم وبني جنة اخللد رفة رمش وال نبضة
قلب واجف .مس��حت القلوب بالرضا ،ورفع الغضب بالرمحة ،وسعت كل
ش��يء ،فإذا م��ا نادى املنادي الصالة خري من الن��وم ،دعا جربيل رهطه أن
هلموا ،وراحوا يصعدون الفجر كاشفني عمان ملعباً للقادم املكتوب ،استيقظ
مسعد ،وانهمر املطر.
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قال املقدس��ي يف (أحسن التقاس��يم) (رأيت ملكة نظائر
حـديــــث
ثالث ،عمان بالشام ،واصطخر بفارس ،وقرية احلمراء
الرحالـــة
خبراسان).
ووصف أبو عبيد البكري عمان يف (املسالك واملمالك)
( إحدى كور الثغور الش��امية اليت تش��تمل على قواعد جليلة وقرى شريفة
ال حييط بها إال خالقها).
قال اهلروري يف (اإلشارات ملعرفة الزيادات) (بلد فيه الكهف والرقيم،
وعنده مدينة يقال هلا عمان ،فيها آثار قدمية ذكروا أنها مدينة دقيانوس،
وقيل أنها مدينة اجلبارين أيضاً واهلل أعلم).
وقال أبو الفداء يف (تقويم البلدان) (أن لوطاً عليه الس�لام هو الذي توىل
عمارة عمان)
وعن ابن متيم املقدسي ،عن الوليد بن مسلم ،حدثنا سعيد بن عبد العزيز
عن مكحول ،قال ( حمشر الروم يومئذ ،الشام أربعني صباحاً ال ميتنع منها
إال دمشق وعمان).
متوس�لا ح��رف الثلث الكبري خطاً
ً
ملا هممت خبط احلكاية يف قرطاس
مق��روءا ال حيتم��ل تلجلج واه��م ،وال حتريف مارق ،تراءى ل��ي أن يوماً
سيأتي فيكش��ف عما كتبت ،وظننت بأن قارئ أوراقي جدير باالعتذار عن
كل ه��ذا اهلذر والتفصيل ،والس��عي بني اخلاص والع��ام ،املهمل واهلام،
لكن�ني معذور ،وعذري مقب��ول ،ضربتين فتنة املدين��ة وأطاحت بقدرتي
على اإلجياز والش��طب واحلذف ،ونقلتين بني ماضي الزمان وحاضره ،وما
يهمس به الطني ،ويصيح به احلجر ،وما يعايش��ه البشر ،فكأمنا احلكاية
رجع روحي.
أن��ا عبد اهلل ،س��يف الدين الغس��اني ،املرجتي رضاء رب��ه ،ورمحته
وجنـت��ه ،يف الدني��ا واآلخرة ،أفقر ال��ورى وأغناهم ،ما ترك��ت منيفاً إال
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صعدته ،وال س��هالً إال قطعته ،وال وعراً إال سهلته ،وال ندمياً إال فارقته،
جبت اآلفاق واألمصار ،وعرفت من الكون حباراً وش��واطئ ،ركبت س��فائن
البحر وقاطعات الرب وطائرات السماء ،رأيت ما مل تره عني وما خطر ببال،
وعرفت من احلياة خريها وش��رها ،وأصابين سعدها وبؤسها ،فما أنا بالغر
الذي يفتنين حسن زائف ،وضالل مسترت باحلق ،وال تذهب عقلي أبهة أو
جمد وثراء زائل ،وال يرتاءى يف ناظري كل ما يلمع ذهباً.
ما زال العمر يضربين ضربة إثر ضربة بالضر ،ويذيقين مبعرفة الناس
حلو ومر ،حتى تركـت ورائي جل دهري ،وجعلت من عمـان موقع رحلي،
دخلتها ظانـاً أنـي عابـرها ،ولس��ت مبطيقهـا وال ساكنهـا ،فإذا بي عالـق
فيها ،بعضـاً مـن أش��جـار روابيها ،وكم قد قالوا لي ،تشرب من النيل فال
تطيق فراقه ،وتذوق الفرات فال تقوي على بعاده ،وما صدقت ،وال عاودني
عش��ق لنوبتني ،وما فتأت أصل الس��فر بالسفر ،وليس أبغض إىل فؤادي من
املس��تقر ،حتى وطأت عمان ،فاصطادتين بدهاء ،وأحلقتـين حبجارتها بال
عناء ،كأمنا دقتين بوتد إىل جباهلا ،وش��دتين برس��ن إىل أش��جارها ،فال
أقوى على الفرار ،ولس��ت أع��رف لي أرضاً غري هذه الدي��ار ،حتى إذا ما
جئ��ت أكتب عن عجائب البلدان اليت عرف��ت ،وغرائب اجلهات اليت بها
مررت ،مل يس��عفين احلرف وال انساب البيان ،إال وسالت عمان من قلمي،
زامحت ،وتقدمت ،وجتلت ساحرة فاتنة يف حرويف ،كأني ما عرفت قبلها،
ولن يتسنى لي عشق بعدها.
لعل��ي حللت فيها وقد أدركتين ش��يخوخة العمر ،فما عدت أقدر على
تغيري الصحاب ،وما جلس��دي أن يطيع أهواء النفس املغامرة ،لعلي سأمت
طواف��ا يعجن احلالوة باملرار ،والنفع بالضرار ،لعلي أتوق إىل جنة اهلل على
األرض ،أريح وأس�تريح ،ولس��ت يف هذا املذهب وحي��داً ،وال خاتلتين به
عمان فريداً ،لكين ش��هدته ش��هد العني وإدراك اليق�ين يف كل من حولي،

178

كأمنا اخللق مجيعاً ضربوا بداء ال شفاء منه ،وتبدت أعراضه برغبة تراودنا
ملفارقة املدينة الوادعة املس��املة حيناً ،وقرار نهائي باالس��تقرار إىل ما شاء
اهلل وقدر يف تلك الربوع أحياناً .تلك اجلبال الراس��خة القائمة احملروس��ة
بالقلعة ،هي اجلنة ،حلم األس�ير باحلرية ،والغري��ق بالربية ،واجلائع
بالسنبلة ،واملؤمن بالوسيلة والفضيلة ،كيف ال يكون يفّ كل هذا اهلوى بعد
ما عرفت من طعان زماني ما عرفت ،وشرقت وغربت ،ثم أخنت الروح عند
س��فح اجلبل ،وقلت اقبليين يا عمان ،يا عم��ون ،يا فيالدلفيا العتيقة ،أنا
سيف الدين الغساني ،عبد اهلل الفقري إىل رمحته ،الطامع يف جنـته ،الراضي
بقضاء ربه ،احلامل كما حل��م املؤمنني بفيئك ،وكف رمحتك ،عمديين كما
املسيح يف طاهر أردنك.
عمان ..وهلا يف نواصيها من كل زمان خامت ،وشاهد ،ونصيب ،مسكونة
بالتاريخ يف عمقها ،حمروس��ة به من كل صوب واجتاه ،العام األلف األول
قب��ل امليالد ترك رجم امللفوف ،برج املراقبة الذي أقامه العمونيون يف زمان
ربة عمون الزاهر ،عيون ترقب املدينة ،وحتمى الديار من الطامعني ،وصراع
ما زال صليل سيوفه يصلنا يف األمسيات الكاشفة ،كأن سيف العموني يطلق
الش��رر إذا ما التقي بس��يف العرباني ،عندما يرى أهالي عمان برقاً يضيء
يف الفضاء من ناحية الرجم ،يعلمون أن أرواح املتعاركني عادت واختلس��ت
حلظات من مساء صامت خاشع لتذكرنا.
م��ن حديث مكحول أن جزيرة العرب ملا افتتحت ،قال رجل عند ذلك:
أبهوا اخليل والس�لاح ،فقد وضعت احلرب أوزارها ،فبلغ ذلك رس��ول اهلل
س��يدنا حممد صلى اهلل عليه وس��لم ،فبشرهم أنهم ال يزالون تقاتلون الكفار
حت��ى يقاتل بقاياه��م الدجال ببط��ن األردن ،هم من غربي��ه والدجال من
شرقيه.
يف منخفض الس��فح ،قعر املكان وقلبه ،بقاي��ا فيالدلفيا ،مدينة احلب
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األخوي ،إحدى مدن الديكابولس ،ينفتح االوديوم قمراً ش��اهداً على القرن
الثان��ي امليالدي منذ بناه الروماني انتوني��وس ،من فناء املدرج الذي أمساه
املقدس��ي يف (أحسن التقاسيم) ملعب س��ليمان ،وعنه أخذ ياقوت احلموي،
ويس��ميه العوام اليوم «درج فرعون « ،كانت أصوات احتفاالت الرومان متأل
فضاء املدينة شعراً وغناءً عذباً ،وكانت أكف املستمعني اجلالسني على أحجار
املسرح تصفق كأن رجعها اليوم ،مل تفلت األصوات والروائح من فضاء عمان،
ومل تغب اإلشارات والدالالت ،حتى أولئك الذين ميرون أمام بقايا العظمة،
ال جيمعون من تارخيها خرباً ،وال يس��تدلون على بقائها وثباتها مبعنى،
حتى أولئك البسطاء خيش��عون ،يعرفون أن العظمة عرفت طريقها ومضت
م��ن هنا يوماً ،وهم الي��وم يعيدون أصوات األم��س ،يف االحتفاالت العامة
عندم��ا مير ركب اخليل واخليالة ،والس��يارات وقارع��ي الطبول ،ضاربي
الدف��وف أو نافخي القرب واملزامري ،عندما يرتفع صوت اآلذان ،فإن املكان
ميسك بتالبيب الرجل ،ويدكه ،ليصري حجراً من حجارة الطريق.
مرت طري��ق امللوك على ذات الدرب ،وتركت القوافل املس��افرة حاملة
أس��رار بقاء الشعوب واألفكار منذ األلف الثانية قبل امليالد إشاراتها ،علنا
نلتقطه��ا ،يف الليالي احلالكة عندما تنطفئ األنوار اإلهلية ،وتبتلع الظلمة
القمر ،وتس��افر الشمس ،يلجأ مس��عد الدرويش ال ّسالل إىل كهف منزو من
كهوف درب احلوريات ( النمفيوم ) ،يرى كما النائم ،نوافري تغدق وترش
ماءه��ا ،واحلوريات آهلات اجلمال والعطاء والف��رح يلعنب ويرقصن حتت
األقواس احلجرية واألعمدة ،ويس��تحممن يف بركة تتوس��ط املكان ،تتعاىل
ضحكات حوريات املاء مثل أحلان هائمة منذ فجر التاريخ ،وحده ،مسعد،
يع��رف بوجودهن ،وكم أخربنه عن زمن مض��ى كن فيه األثريات املدلالت
لش��عب حيب املرح ويقدر اجلمال ،حتى بعد أن حتول مسعد من سالّل إىل
دروي��ش فإنهن ،الوفي��ات،مل ينقطعن عنه ،كان يلوف بهن مس��اءً ،وكن
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يؤجلنه إىل غياب كل ضياء ،فإذا بضيائهن الباهر يعشي عينيه قبل أن يبدأ
الفاصل البهيج من رقصهن والغناء الس��ماوي ،،فيدور متنقالً يف الغناء بني
ما حفظه من س��يده أبو نوير ،وما مسعه م��ن أغاني احلوارنه القادمني من
اربد والرمثا ،صادحاً مغازالً ذاته واحلور
( مسعد يا تنور ويلي..مسعد يا تنور ،وحبابك احلور ويلي ..وحبابك
احلور).
يضح��ك كل من مسع��ه لذكائه يف حتوير األغنية إىل ما يناس��ب حاله،
يف الليلة اليت حيظى مس��عد برؤيتهن ،يتعفف الدرويش ال ّسالل عن قضاء
حاجته يف الدرب مالحقاً كل من تس��ول له نفسه بفعل مشني كهذا ،مهدداً
حببل يلوح به مدافعاً عن محى املكان ،قبل أن ينسى هو ،فيعاود استخدام
املكان حلاجته.
تايكي اجمليدة الس��عيدة ،ربة احلظ والف��رح ،حترس عمان ،،تايكي
حافظ��ة الفصول األربع��ة ،على يديها محلت اخلري��ف فاكهة ،والصيف
س��نابالً ،والربيع أزهاراً ،والشتاء ماء يسيل فريوى العطاشى ،تايكي صنو
عش��تار وإيزيس وأفردويت ،رفيقة منريفا احلكمة ،تايكي وعلى رأس��ها
ال�برج ذي األس��وار العالية ،بانية املدن وحارس��تها ،وجهها مرقوم على
دائ��رة احلظ للمقامرين واملغامرين ،هي احلظ وعكس��ه ،م��ا من ملك يقوى
س��اعده ،أو متتد أرضه ،ويتصاحل معه ش��عبه لو مل تنظر إليه عينا تايكي
بالرعاية والرضا.
حماطة عمان بالتاريخ من خمتلف اجلهات ،مكثف فيها كقطرة مس��ك
يف املكان ،يف األعلى يطل على الكون عمود هرقل ،وبقايا معبد مسور ،سارداً
حكاية العصر الربونزي الوسيط قبل ميالد سيد الدنيا عيسـى املسيح ،معبد
مرصـوف بالفسيفساء وقاعـات مبلطة تنفتح على شـارع ممتد يزدان بأعمـدة
منقـوش ،تنتهي إىل عناق املس��جد األم��وي العريق الذي بناه الوليد الثاني
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األموي عام  ،724ال تكتمل القبة املستديرة الكبرية كأنها حرف إال بعمود
هرق��ل إىل اجلانب املقابل من قمة اجلب��ل ،هناك حيث بإمكان امللوك الذين
ع�بروا ،ثم غربوا ،أن يطلوا عل��ى املدينة الباقية تعت��اش أيامها بعدهم،
وكأنها خارج الزمان.
عمان التاريخ تسرتيح يف الساحة املفتوحة قرب سيل املاء ،حيث املسجد
العم��ري ال��ذي احتل مكانه منذ زم��ان ابن اخلطاب ،ث��م هدمته النوائب
والزالزل والسنون ،فأعيد بناؤه مرات ،كانت األخرية يف عهد إمارة األمري
اهلامش��ي عبد اهلل بن احلس�ين ،هدم زل��زال  1928مئذنة املس��جد فأعيد
ترميمها ،وقد ركعت وسجدت فيه ،وفناؤه رمل ،وليس يف املكان إال شجرة
واحدة ،كما مئذنة واحدة ،وحيكى أنهم يفكرون بتوس��يع ساحة املسجد،
ورفع مئذنة ثانية ،توازي أختها وتهب البناء مجاالً على مجال.
تكتظ عمان باحلكايات واألس��رار القادمة من عم��ق التاريخ ،على باب
الرقيم وحتت مسجد قديم ،كانوا ثالثة عشر ،أو هم سبعة وثامنهم كلبهم،
مج��ع من الفتيان املؤمنني وحارس أمني ،أخفاهم املوت س��نني عدداً ،ثم ما
لبثوا أن عادوا ميشون يف األسواق آية للمتقني ،يقال إن أهل الكهف املقدس
ما زالوا يقبعون حتت أنقاض مس��جد شيده مخارويه بن أمحد بن طولون يف
عهد املوفق العباسي.
قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان ( دخلوا ودخلنا يف ذلك الس��رب،
وكان علي��ه باب حديد ،ففتحوه فانتهين��ا إىل بيت عظيم حمفور يف اجلبل
فيه ثالثة عشر رجالً مضجعني على ظهورهم كأنهم رقود ،وعلى كل واحد
منهم جبة غرباء ،وكس��اء أغرب ،قد غطوا بها رؤوس��هم إىل أرجلهم ،فلم
ن��در ما ثيابهم أمن صوف ،أو وب��ر ،أم غري ذلك؟ إال أنها كانت أصلب من
الديب��اج ،وإذا هي تقعقع من الصفاقة واجل��ودة ،ورأينا على أكثرهم خفافاً
إىل أنصاف سوقهم ،وبعضهم منتعلون بنعال خمصوفة ،وخلفافهم ونعاهلم
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من جودة اخلز ولني اجللود ما مل ير مثله ،فكشفنا عن وجوههم رجالً بعد
رج��ل ،فإذا بهم من ظهور الدم ،وصفاء األلوان ،كأفضل ما يكون لألحياء،
وإذا الشيب قد خط بعضهم ،وبعضهم شبان سود الشعور ،وبعضهم موفورة
شعورهم ،وبعضهم مطمومة ،وهم على زي املسلمني)
أنفس املكان ،بانتظار من يكشف عن وجوههم املنرية ،لتعود احلكاية
املثرية من جديد تغذي دماء املؤمنني احلافظني ذكر ربهم يف أزمنة الطواغيت،
يف الليل يغفو فتيان عمان على احلكاية ،فيقرتبون من اهلل أكثر.
ف��و اهلل إني ألع��رف أن عمان روح الزمان وكنه اجلمان ،وإن ظن ش��اك
أنها ليست بدرة زمانها ،وسابقة عصرها وأوانها ،إال أنها املشتهاة األليفة
الوليف��ة ،ولقد عرفت يف املدائ��ن عمقاً أغور ،وتارخياً أبع��د ،ولكن أصالة
املدين��ة تالمس الروح بال حج��اب ،فنبدو وكأننا نس��ينا جمدها ،وما أنا
بس��اه عنها وال منكره��ا ،إذ كنت أول وصولي غريب ال��دار ،بعيد األهل
واألحباب ،فصارت لي داراً ومآبا ،واختذت لي فيها أهالً وأحباباً.
حتيط املدينة بسيل ماء يقال له «زرقاء» ،ذكره ياقوت احلموي يف معجم
البلدان قائالً (هو نهر عظيم يف ش��عاري ودحال كثرية ،وفيه س��باع كثرية
مذكورة بالضراوة ،وهو نهر يصب يف الغور).
و قال الرحالة اخلياري يف كتابه حتفة األدباء (أما ماؤها فهو أعذب ماء
وأحاله ،أرقه وأصفاه ال عيب فيه إال أنه حلو وبارد يش��به املاء النجل ،مل
أر له جرياً أو زيادة ،ينبع من حمل فيس��يل فال يعلم إىل أين يذهب ،وعلى
حافتيه أش��جار أشبه شيء بأش��جار الورد العظام هيئة ولوناً وزهراً ،فلقد
رأيتها مكللة بالورد اجلوري ،والنصيبيب تكليالً يعجب الرائني ،ويذهب
حبزن احلزين).
ماؤه عذب زالل ينهمر من موقعني ،فيرُ ى قادماً من وادي عبدون ،ومن
وادي الس�ير ،ليلتقي الفرعان يف الس��يل الكبري يف قلب عمان ،يلفيه البدو
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القادمون من جند ،يدخلون من ناعور حماذين الس��يل مس��رحني دوابهم،
وأبله��م ،لرتت��وي يف قلب عمان ،ف��إذا ما مألوا ِقرب الس��عن املصنوعة من
جلود املاعز باملاء وأخذوا كفايتهم ،س��دروا من املس��دار ،وملا جاءت أنفس
كثرية إىل املكان ،انقلبت املس��دار يف ألسنتهم إىل املصدار ،البدو شهود على
حتويل ناعور إىل مكب نفايات للمدينة احلديثة ،حيث ال متضي أيام قالئل
دون أن يتصاع��د اللهب إثر س��كب البنزين فوق النفايات وإش��عاهلا ،وهم
م��ن يتذكر كيف يعجلون إذا ما مروا باملنطقة اليت يش��غلها اليوم املش��فى
الطلياني ،هروباً من املالريا اليت توش��ك أن متس��ك بالواحد فيهم ،فتكون
نهايته ،على كثرة ما يالقون من أش��جار الكينا يف الطريق ،فإذا ما رفع اهلل
غضب��ه ،وخفف��ت األوبئة قبضتها على العباد ممن م��روا كالبدو ،أو أقاموا
كالش��ركس ،اس��تمتع اخللق بارتياد نبعة عبدون ،أو ذلك النزاز اللطيف
يف طريق الس��لط ،صاحبوا املاء فرتة ،ثم ابتعد البدو خائفني س��طوة األوبئة
خمتاري��ن ضرب أوتاد خيامهم على بعد ال يقل عن عش��رة كيلومرتات عن
عمران الش��ـركس ،ويبعد قليالً عن مضارب الغجر ،قلة راقبت كيف ب ُنيت
عمان بالطوب والطني ،وس��قفت بيوتها القدمية باألخش��اب والقصب ،أما
البي��وت اجلديدة فقد ش��يدت من احلجر اجمللوب من معان ،أو رويش��د،
أو تلك املقالع املنتش��رة خارج منطقة البيارات ،وامل��زارع حول عمان ،وما
احلج��ار تروج وتنتعش يف أرض مثلما ه��ي على هذه البقاع،
رأي��ت مهنة ّ
جيل��س احلجارون القرفصاء يف ظل خيمة أو ش��ادر صويف ،يدقون احلجارة
باألزاميل ،حمدثني صوتاً له رجع موس��يقي ،يعملون خياالتهم يف تشكيل
الكتل��ة الصلبة بني أقدامهم وأيديهم ،فذاك حجر مسمس��م خفيف ،وذاك
طبزة تبدو ش��حفه بارزة ،يرفعون البي��وت باحلجارة ،ثم يكحلون ما بني
حجر وأخر باإلمسنت والصباغ األس��ود ،ويبدل العمانيون دعامات أسقفهم
اخلش��بية خبراس��انات اإلمسنت املس��لح واحلديد ،كما يرصف��ون قاعات
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البي��وت بالرخام اجمللوب من احلالبات ،وبالب�لاط املبزر ،حيث تتجاور
األلوان وتتداخل ،ويقلد البناؤن وعمال البالط فناني الفسيفس��اء يف العصور
الغابرة ،وكأمنا ما تبقى من البيوت الطينية آيل إىل فناء ،وما زالت رس��ل
احلكومة تتابع آلل اآلس��كر الش��ركس ،لشراء ما تبقى من بيوتهم الطينية
يف قع��ر الوادي ،فموقع دائرة الربيد يف إح��دى احلجر األثرية عند املدرج
الروماني صار عبئاً على املكان الذي يعج بطلبة املدرس��ة العسبلية ،ويقول
املتقول��ون يف الس��وق إن احلكومة عرضت مبلغ مثامنائة دينار لش��راء ذلك
الطني املعمر منازل ألول من س��كن عمان ،وللحق فإن جل أخبار احلكومة،
وما تنوي عمله ،وما ختطط من تشريعات كان حديث التسالي والسمر لتجار
عم��ان ،وما عمان إال س��وق يقوم يف قلب مزرعة كب�يرة ،حماطة بالبيادر،
وبساتني العنب ،والتني والزيتون ،قرية تسعى للتحول إىل مدينة ،فتبين
هلا أس��واقاً وم��دارس وحماكم ومصاحل إدارية ،ليتج��اور احلجر والطني،
وينقل الناس مجاليات من س��بقوهم يف عمران بيوتهم احلديثة ،ويبتكرون
طرائ��ق يف رفع العمران ش��اخماً منتصباً يف طرقات متصاع��دة ،أن تبين يف
جبل ،على س��فحه وقمته ذاك أمر جييده العمانيون ،هؤالء الذين يقدرون
أن مدينته��م قدت من جبال ش��م عالي��ة ،وما هي إال بع��ض هضاب ،لكن
الزهو بالذات جيعل الس��فح املنبس��ط عالياً فما بال��ك وعمان مدورة ،تلتف
حول الس��يل حزام��اً من جبال وأش��جار ،كل ما فيها دائ��ري ،كل خطوة
وإن ذهب��ت إىل أقصاها تردك إىل البداي��ة ،ال يضيع فيها غريب ،وال ينأى
قري��ب ،إذا ما صعدت فإن مقاب��ل الصعود الكبري هبوط حاد ،الصاعدون إىل
قم��م اجلبال ،القاصدون بيوتهم يف العالي ،أو مزارعهم يف الس��فوح ،ال بد
أن حين��وا ظهورهم ولو للحظات كي تتوازن خطوات أقدامهم ،ولكنهم وهم
يهبطون الطريق ال بد أن يشدوا الظهور إىل الوراء ،حفاظاً على أقدامهم من
االنزالق ،جل ش��وارعهم ترابية ،ما عدا شارع احملطة املار مبوازاة حمطة

185

القطار اليت تعتلي سفح ربوة ماركا ،وقد كان القطار الذي غري مصري املكان
فحوله إىل مدينة بسرعة مذهلة ،جيلب البشر من الشام وفلسطني ،ويذهب
به��م إىل معان وبريوت ،كان جيعل الع��امل صغرياً ،ويتيح الفرصة لألحالم
بأن تكرتي هلا أجنحة ،فتحلق ،وترى ،تبتعد ،تش��رق وتغرب ،ثم تعود
بوله إىل رحم الوطن.
أس��واق املدين��ة عامرة بكل ما لذ وط��اب ،حيبون الس��كاكر واللحوم،
ويقبلون بلهفة على كل س��لعة جدي��دة ،ولكنهم يعتزون مبنتجات أيديهم
وصنع نس��ائهم مما يس��مونه حواضر البيت أو التموي��ن ،يتفننون يف حفظ
الل�بن ،وحتويله إىل مجيد متحجر يذيبونه يف املاء قبل طبخه ليصري إداماً
ش��هياً ،وقيل إنه طعام قوم كنعان الذين حاربوا اليهود ،فحرم هؤالء اللنب
واللحم جمتمعني وقالوا ،إمنا يأكلون اجلدي وأمه.
يعتم��د العمانيون على زيت الزيتون يف كل طعامهم ،ويعقدون الفاكهة
زاداً لربد الش��تاء ،مع أنهم ينأون رويدا رويداً عن أن يكونوا أسراً ممتدة،
مكتفية ،فريحبون باألس��واق اجلديدة ،عندما قام سوق البخارية يف صحن
اجلامع احلسيين تلهّوا بالبيع والشراء عن الصالة والدعاء ،فضج املعممون،
أصحاب اللفات ،والواضعون أمر الصالة فوق كل أمر ،فاستجيب لشكواهم،
ونقل السوق إىل الشارع املقابل ثم سقف بالزينكو ،فإذا مر الرجل مبحاذاته
أو دخل��ه ش��تاءً مسع ضرب املطر عنيف��اً متتالياً فوق س��قفه ،ومثل ذلك يف
س��قف سوق السكر ،أما احملال التجارية يف ش��ارع الرضا ،أو السعادة فقد
مجّل التجار مداخلها مبا يش��به اخليمة الصغرية املصنوعة من قماش مقوى
مينع تسرب املاء ،وحيفظ مداخل وقلب الدكاكني من البلل ،كذلك كان حال
املقاه��ي ،ولعمري وكأن أهل عمان مغرم��ون باللقاء يف تلك املقاهي املالهي،
يلعبون الش��طرنج والطاولة واملنقلة والش��دة ،ويش��ربون الش��اي والقهوة
واملريمي��ة والبابون��ج ،ويتداولون احلديث حول ما جي��ري يف البالد ،وما
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جيد على العباد ،حيلمون ويتنافس��ون ويتواصلون ،فمن املنشية الكربى إىل
الصغرى ،إىل محدان ،إىل احملروم ،أما أسـواق احلالل فهي تقام كل يومى
مخي��س واثنني ،يأتي الباعـة واملش�ترون من كل صوب ،يتداولون الس��لع
احلية بالنق��د ،وعملتهم ما بني قرش مصري ،ولرية فلس��طينية ،وجنيه
عثماني من الذهب ،ولرية فرنس��ية ،وريال جميدي ،يف سوق احلالل ذاك
كما ختتلط األلوان ،واللكنات ،وخمتلف املنـابت واألصول ،ختتلط نداءات
البش��ر بثغاء األغنام وخوار األبقار وحشرجة اإلبل ،وقد يستعينون بسلع
أخرى غري األنعام جلعل السوق ملبياً للحاجات ،فيتداولون امللح ،والفحم،
واحلبال ،والبعر مادة للوقود ،حتى إذا ما انقضى النـهار ذهب كل بنصيبه،
وما ملكت يداه ،وأقفرت الس��احة بانتظار انعقاد سوق جديد ،كذلك احلال
يف س��وق اخلضار الذي يعق��د كل مخيس ،يطلق الباع��ة عقريتهم بأطرف
النداءات ،واألش��عار املنظوم��ة يف رزق اهلل الوفري من الفاكهة واخلضار ،مل
يعرف الق��وم الزهرة وامللفوف ،إىل أن جاءت من أرض الش��ام ،وغمر أهل
فلسطني السوق بامللوخية ،وسد الش��ركس حاجة الناس من البطيخ ،وتوىل
السلطيون أمر التني والعنب ،فإذا ما انفض سوق اخلميس هذا ترك وراءه يف
العراء آثاراً ملونة ،سبخ من السبانخ واخلس األخضر املمعوس ،ولطع محراء
للطماطم اليت يسميها القوم بالبندورة ،مفعصة ،ومعجونة بالرتاب.
در عمان ما ألني العيش فيها وأرخص التكاليف ،يبيعون عشرين كيلو
هلل ُّ
من دبس العنب أو البلح بدينار ،ورطل الس��كر األبيض الفرط ،أو املكعبات
بأربع��ة قروش ،ومخس بيضات بقرش ،فإذا ما بانت نذر حرب وتبينت،
حتس��س التجار احلال وحتوطوا له ،فذهبوا إىل احتكار السلع وإخفائها،
مما رفع سعر القمح ،مل تكتف البنوك بالتعامل بالنقد والذهب وخزن البنك
العثماني أشولة القمح ،ونافسه جتار مجعوا قمح األسواق وباعوه إىل شركة
يقال هلا «س��تيل» ،وهي من مصاحل اإلجنليز يف فلس��طني ،أعني القوم على
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ما يدور بفلس��طني ،يش��عرون أن األمر يطاهلم ،ويعين أهلهم ،وأن اخلطر
يف عق��ر دارهم ،وأكثر ما خيش��ون يد الصهيونية اليت متتد لتس��يطر على
التجارة ،ومصاحل السوق ،فرتس��ل بالعسس واملستفيدين يبيعون ويشرتون
لصاحل اليهود ،يدخلون بضائعهم ويش�ترون األراضي حتت أمساء مزورة،
أو صرحية بصفقات سرية ،ولقد رأيت من الناس من تنبه لألمر واحتاط له
فطبع الوطنيون املنشورات ،ووزعوها على البيوت والتجمعات حمذرين من
تسلل اخلطر حتت ستار الغفلة ودثار اآلمان.
ص��ار للمدينة حمكمة بعدما تبعت لزمن غري يس�ير حملكمة الس��لط،
بنى يوسف الس��كر احملكمة فوق إثنيت عشرة دكاناً يبيع فيها مستلزمات
البيوت من س��كر وش��اي وقهوة عدنية ،واختار احملامون السلطيون شكل
وتقس��يم احلج��رات ،رداً على حماوالت حمامني م��ن طرابلس اختاذ مقر
آخ��ر ،كان هدفه��م فندق غ��ازي ،إال أن احملكمة قامت فوق الس��وق على
جانب�ين متوازي�ين ،مت وصلهما جبس��ر من حديد ،يرب��ط بني احلجرات
املبنية فوق الدكاكني الس��ت على ميني الس��وق ،واليت يقيم فيها احملامون
والقضاة ،واحلجر اليت أقيمت فوق الدكاكني على يس��ار الس��وق وخصصت
للمراجعات والقضايا وللعامة من املتظلمني واملراجعني.
وللمدين��ة محام يق��ال له «محام النصر» ،أس��وة باحلمام��ات الرتكية
اليت عرفها القوم يف بالد الش��ام ،وارحتلت م��ع العرب إىل أقصى املغرب،
وبالد األندلس قبل أن حيرمها األس��بان ومينعوا استحمام املسيحي رابطني
االغتس��ال باإلس�لام ،يف محام عمان الوحيد ويف حجرة حتت س��طح البناء
تس��خـن املراجل الكب�يرة اململـوءة ماءً على الفحـم حت��ى الغليان ،وترتاد
النس��اء احلمـام عصراً ،أما الرجال فموعدهم صباحاً ،يس��تحمون ويغنون
العتابا وامليجينا ،ويتبادلون أس��رار املدينة ،وإذ يكشفون أجسادهم ألعني
بعضه��م بعضاً ،يتحول��ون إىل أطفال قادرين على التبس��ط والبوح الربيء،
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يتقارب��ون أكثر ،ومن مل يذه��ب إىل احلمام قالوا في��ه إنه متكرب جلف ال
يتواض��ع هلل يف وصل عباده ،وال يقيم لألخوة واجلرية واحملبة مقاماً ووزناً،
وكأن ذاك العري املباح مقياس قدرة البش��ر على التواصل ،يقوم احلمام عند
طلوع املصدار احلاد ،قريباً منه يف منطقة وسط بني املستشفى واملسجد ،قريباً
منه ،ويف ممر ضيق يقبع أكثر أس��رار عمان غرابة ،ففي الشارع الذي مساه
الناس شارع السرور تقوم دور معدودة لنسوة ميتهن بيع اجلسد ،أشهرهن
مومس يقال هلا «فاطمة» ،حيظى املكان باحلماية الرمسية والرعاية الطبية،
فجل من ينزل املدينة من العزاب الذكور ،وصيانة عرض الفاضالت ومحاية
احلرائر من النس��اء تس��توجب الرقيق منهن ،وهكذا كان ش��ارع السرور،
وللحق فإن الدخول إليه مش��روط بالس��رية الكبرية ،وملا كانت كل جس��ور
عمان يف األحياء من احلديد ،فإن جس��ر احلمام كان يصدر صوتاً لدى مرور
املاش�ين فوقه ،حتى صدر األمر بتحويل احلديد إىل خشب خفيف ،يتحمل
وق��ع خطوات العابرين ،وال يفضح مرورهم ،وكان مبنى املش��فى املرتفع يف
طوابق أربعة يعين بالتأكيد أن النس��وة الغريب��ات حمصنات من األمراض
بإش��راف طيب متتابع ،وهكذا اس��تطاع الرجال أن يردوا ش��ارع الس��رور
خلس��ة ،ثم يهبطوا إىل محام النصر صباحاً فيغتسلون ومتحى عن أجسادهم
الصغائر والكبائر ،ثم إذا نادى املنادي قادتهم خطواتهم إىل املسجد ،فركعوا
وسجدوا واستغفروا ربهم.
إنه��ا مدين��ة العج��ب والعجاب ،الراي��ات احلمر والقب��اب ،أما من
ع��ف ،ومل يرتض على مقامه درب الش��هوات ذاك ،فإن��ه البد واجد درباً
ّ
بناظري أفنديتها من البس��ي
للمتع اللطيفة ،واألوقات الظريفة ،وقد رأيت
الطرابيش والكوفيات ،وبدوها من املمتشقني خناجرهم على أحزمة اجللد،
واملتلفع�ين بالعباءات والدوام��ر ،وكبارها من جت��ار ومتعلمني وأصحاب
عق��ارات وأراض ،وصعاليكه��ا م��ن متبطلني ع��ن العم��ل ،وهائمني على
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وجوههم ،وش��عراءها من حافظني حللو املعن��ى وجزيل الكالم ،وجهاهلا
مم��ن ال يق��رأون وال يكتبون ،وكهوهلا م��ن بيض اللح��ى ،وفتيانها مرد
الوجوه ،رأيتهم خيرجون إىل سفوح املدينة ،يرتادون مضارب الغجر املسماة
باخلرابي��ش متيزاً هلا عن خيام البدو ،كما يس��مون الغجري بالنوري ،أو
الزطي ،تراهم كلما هل الربيع قادمني من أعالي تركيا قاطعني أرض الشام،
ضاربني خيامهم املزركشة امللونة ،وكأنها احتفال بهيج يف وادي اليابـس،
أو مزارع عني الباش��ا ،يبيعون مالقط اجملامر والفح��م واملقصات ،ومالقط
احلواج��ب واملكاح��ل ،واخلناجر اليت يصنعونها بأيديه��م ،كما يصنعون
أسنان الذهب ،ويثبتونها يف أفواه الرجال والنساء كأبرع نطاسي ،رأيتهم يف
ليالي األنس والطرب يتحولون إىل أرواح شفافة ،عيون ذكية ،وأجساد لينة
ترقص ،وأصوات عذبة تصدح ،وشيخهم اهلرب يتجول بينهم مراقباً ،وازناً
الرجال ،موجهاً الفعال ،هؤالء جيمعون أهالي املدينة الساعني إىل حتويلها
إىل حاضرة املكان ،رأيت بأم عيين املتمدنني من س��كان عمان يتنهدون باآله
تلو اآله بعيون دامعة ،ومييلون برؤوسهم طرباً ،وأكفهم تصحج يف انسجام،
وأفئدتهم تذوب وجداً ،واهلرب يس��حب وتراً على ع��ود فيحدث احتكاكه
بوت��ر ربابته صفرياً موس��يقياً حيض على فرح ممت��زج حبزن ،والغجرية
تغين:
 ألهج��ر قصرك وارجع بيت الش��عر ..وانس��ى مدينة ل��و أرضها منترب..
ف��إذا ما انفض س��امر الغناء والرق��ص والط��رب يف اخلرابيش وصمت
رج��ع أنات الرباب ،عاد ه��ؤالء لبناء املدينة كما حيلم��ون بها ،يبنونها
مدارس ،ومستشفيات ،وفنادق ،وأسواقاً ،وحماكم ،وإدارات ،وصيدليات،
وهواتف ،وس��يارات ،وداراً للربي��د ،ومقاهي ،ودور للس��ينما ،ونوادي
رياضية ،ومجعيات ،وأحزاباً س��رية ،وأخرى علنية ،تـتجاور األش��ياء،
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وختتل��ط بصورة مذهلة ،وقد ال يبعد معل��ف الدواب عن دكان بيع األزهار
مبقرط عصا.
أه��ل عمان القادم��ون م��ن كل مرافئ الدني��ا ،يتباينون يف مش��اربهم
ومطاعمه��م ،يتوافقون يف أحالمه��م ومطاحمهم ،ولعمري مل أر يف بقعة من
الكون أم��ة حتلم حلماً واحداً ال يريم إال على ه��ذه البقعة العجاب ،كأمنا
اهل��ارب م��ن بطش الفرجنة يف س��وريا حيلم حبضن داف��ئ رؤوم ،وليل ال
خوف فيه وال كدر ،،وكأمنا القادم من اضطراب احلال ،وعجائب األحوال
يف بغداد ،حيلم مبستقر آمن على ضفاف سيل منسي ،ال هو بالغين كدجلة،
وال بالس��خي كالفرات ،لكن فيه الكفاية ،إني رأيت يف عمان بش��راً من كل
صوب وحدب ،حتى القادمني من أعالي جبال القفقاس ،ومن أقاصي قربدينيا،
كانوا يلقون جذورهم فينـزرعون مثل ش��جر اللزاب ،هنا ملس�ني السحر،
مثلما ملس��هم ،فبت أحلم باألمان وأفكر باملس��تقر ،إنها أرض تعيد تشكيل
القدر ،ينزهلا العراقي مش��تعالً كرمضاء حارقة ،والس��وري متحوطاً كعني
س��اهرة ،واحلجازي حامالً أوتاد خيمته ،ورسن رحله مستنفراً للرحيل،
واملصري متلمس��اً متلفتاً خلفه ،واألرمين موجوعاً ،والشركس��ي مطعوناً،
والفلس��طيين حائراً قلقاً على ما ستذهب به مآل أيامه وآتيات لياليه ،فإذا
باخللق مجيعاً يتماهون دون أن حيتاجوا إىل تقشري جلودهم ،وال أن يدفعوا
إىل نبذ ما فيهم من طبائع ،تراهم يتواس��طون ويعتدلون ويتوازنون ،ويأخذ
الواحد منهم من خلق اآلخر ،فإذا به شبيهه ،ليتشكلوا أخرياً كما رأيتهم
وخربته��م ،ومزجت فيهم ،ال هم ش��ديدي الغضب فيبطش��ون ،وال ليين
القناة فيخنعون ،وال مائعي املوق��ف فينبطحون ،وال متطريف الفكر والفعل
فينعزلون ،أمة وسطاً.
أذكر إذا ذكرت أيامي األول يف املدينة ،عندما أرس��لين بعض من عرفوا
الدي��ار إىل ن��زل يقال له فندق الس��عادة ،وه��و بناء طيين يقابل املس��جد
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احلس��يين ،خربت أن رجالً يقال له فهمي الزعيم ،وهو من أقارب حسين
الزعيم الذي حكم سوريا ،ثم أطيح به جاء إىل عمان حبثاً عن أمان ،وجرب
فهم��ي حظه يف تلك املصلحة ،أراد أن يدي��ر فندقاً ،فلم تصلح له ومل يصلح
ً
دكان��ا جعل منه مكتبة يـبيع فيها
هل��ا ،فهجرها إىل أمر حيبه ،واكرتى
ويع�ير الكتب والقزيتيات ،قدرت أن فندق الس��عادة ضيق على من فيه من
فقراء القوم وصعاليك الدروب ،وهكذا قادني رجل يس��مونه مس��عداً ،وما
هو مبس��عد ،رجل بني الدرويش واألبله ،فقري احل��ال رث الثياب ،وعر
الكالم ،حافظ لل َّش��عر ،غريب األلفاظ واألطوار ،ساذج احلركات ،دلين إىل
م��كان يدعونه فندق غازي ،ومل أكن أربط بني االس��م واملغازي حتى عرفت
أنه اسم ملك العراق من الدوحة اهلامشية ،أما مالك النـزل حممد الكردي،
فهو فت��ى طويل القام��ة ،عريض الكتفني ،واس��ع الضحك��ة ،فطن العني
واللب ،ختوفت من س��ؤاله عن أصل امسه ،فالن��اس يف تلك البقاع هاربون
من منابتهم ،راغبون باالنتماء إىل مستقراتهم ،لكنهم حيملون يف أمسائهم
الدالالت الوافية ،واملعلومات الكافية ،وقد أكرم الرجل وفادتي ،واعتربني
ضيف��اً يف أول إقام�تي ،وزودني بعناوين أصحاب البيوت ،ومواقع الس��كن
ألخت��ار وأنتق��ي ،فأذهلتين تلك القائمة ،وكم النس��اء املال��كات للبيوت،
واختالط األمس��اء الشركس��ية بالعربية ،وجتاور النصراني واملس��لم ،فال
تعجنب للمسلم ينادي ولده ألداء واجب الرتحيب بالضيف ،قائالً:
 يا ولد تع سلم ع عمك النصراني.يف البدء قس��مت املدينة س��كانها تبعاً ألصوهلم ،فهناك حي املهاجرين
للش��ركس ،وحي الطفايلة للريفي�ين الذين جاءوا من اجلنوب ،وهناك حي
للمصاروة ،وآخر للس��لطية ،وللبخارية ،ولليمنية ،واملغاربة ،واملعانية،
ولكن مصاحل العباد ،وحركة السوق ختلط الفالح باحلضري ،وشقران الروس
بس��مران البدو ،واإلنكليز بالبس��ي الطرابيش من األفندي��ة ،والكوفيات
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البيضاء من اجلزيرة ،بتلك املرقطة باملربعات احلمراء أو الس��وداء ،وتفرز
املدين��ة طبقات تنتم��ي لثرائها ،أو فقرها ،فيخرج م��ن أفقر األحياء ثري
يعتلي الس��يل مقيماً مس��كنه بني مزارع الفاكهة يف جبل عمان اجلديد ،أو
اللوبيدة ،ينقسم األخوة ،وأبناء العمومة ،وأوالد القرية الواحدة إىل طبقات
ومرات��ب ،هكذا تعيد املدين��ة تصفيف أوراق احلي��اة ،الريفيون يف القرية
يقول��ون ( ما يف قمح وال ش��عري) ،وكأمنا الناس سواس��ية ،ولكن للمدينة
شأن أخر ،شأن تقوله عمان على استحياء ،ولكنها كسواها من املدن تقوله،
ومتع��ن يف القول،كلما دخلتها مظاهر املدنية ،تقول مثل س��واها من املدن،
لألثرياء حارتهم ،وللمعوزين دنياهم.
يس��مي العب��اد تلك البالد باإلم��ارة أو كما يطلق عليها أهلوها ،ش��رق
األردن ،واألردن نه��ر ق��ال فيه اب��ن الفقيه يف خمتصر البل��دان ( قال ابن
ش��وذب ،تغور املياه قبل يوم القيامة إال بئر زمزم ونهر األردن ،وهو الذي
قال اهلل عز وجل فيه ( إن اهلل مبتليكم بنهر ).
وق��ال أبو عبيد البكري يف ( معجم ما اس��تعجم ) ( األردن نهر بأعلى
بالد الش��ام ،وهو نهر طربيه ،وأصل هذه التسمية يف اللسان النعاس ) فما
األردن إال قطعة من الكبد السوري ،تسرتخي على خاصرة النهر الشرقية،
وترتبط اإلمارة بهيلمان اإلجنليز ،ووصايتهم مبا يس��مى باالنتداب ،يراه
الساسة وكالة مؤقتة منحتها عصبة األمم إىل اإلجنليز ،األصل فيها استقالل
البالد وارتباطهم بأمة تس��اعدهم ،وتنري درب مصلحتهم مبقتضى املواثيق
الدولية ،ويراه اخللق طعناً يف اس��تقالهلم املعلن منذ  ،1923منقوصاً حتت
وطأة السيطرة الربيطانية ،اليت وطدت أركانها واستمرأت.
يف تلك اإلمارة السعيدة ،واهلل أعلم ،شعرت مبطامح احلكام يف أن يصريوا
ملوكاً ،فاألمري الذي يس��وس البالد عبد اهلل بن احلس�ين بن علي بن حممد
بن عون بن حمسن بن عبد اهلل ،ينتهي نسبه يف شجرة موغلة يف التاريخ إىل
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أشرف اخللق ،وأطهر الورى ،سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ومن عون
تفرعت ثالثة فروع ،هزاع ،وناصر ،ثم يف فرع حممد كانت اإلمارة ،بداية
بإمارة مكة اليت خس��رها اجلد احلسني فخرج منها نفياً إىل قربص ليوافيه
األج��ل عام ألف وتس��عمائة وواحد وثالثني ،يف حني نال ابناؤه ش��يئاً من
املغ��امن ،فكان فيصل ملكاً على العراق ،وقد قضى الرجل وخلفه ولده غازي
يف ملك ميوج بالش��قاق والقالقل ،وكان لعبد اهلل نصيب يف تلك البقعة ،شرق
األردن ،وصله��ا هو ذات نهار ،وقد انقضى من ذلك القرن عقدان من الزمان
وعام ،فهبط مرتجالً من عربة القطار اليت حتمل الرقم .43010
ووصلتها أنا مع مولد األمري اهلامشي حس�ين بن طالل ،يف الرابع عشر
من تش��رين الثاني عام ألف وتسعمائة ومخس��ة وثالثني ميالدية ،وكانت
البالد يف احتفال.
جئتها أنا سيف الدين الغس��اني العبد اجلوال ،تاركاً ورائي مقدرات
اخلط��ر ،وب�لاداً تتزلزل مبا فيها من ن��ذر الكوارث القادم��ة ،باحثاً عن
مكم��ن أمني من زمن لئي��م ،مل أع كم تتأجج نار حتت الرماد ،وثورة حتت
مساملة العباد ،فاخللق الذين جتمعوا يف ساحة درج فرعون قبل عام يغنون،
ويوقعون بأقدامهم خبطات الدبكة املختلطة بني سورية وبدوية وشركسية،
حمتفلني بزفاف أمريهم طالل ولي عهد اإلمارة والضابط يف جيش��ه ،والذين
دجبوا برقيات التهنئة مبولد ولده البكر حس�ين ،هم أنفس��هم ذات اخللق
الذي��ن حيتفلون باملولد النبوي الش��ريف على ضرب��ات الدفوف ،وتهاليل
الدراويش ،وهم الذين جيتمعون س��راً يقرؤن التقارير القادمة من فلسطني،
ويدجب��ون الربقي��ات الذاهبة إىل هن��اك ،ويهيئون الب�لاد حلراك حزبي
مناوئ..وأكثر.
قبل أن أرس��ل بطلب أهلي يلحقون بي م��ن جبال لبنان ،وابتاع داراً يف
احملطة ،حيث أنا بني بش��ر وسط ،ال هم باألغنياء وال الفقراء ،وكان ذلك
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حالي ،أقمت يف فندق غازي ما يقارب العام ،وقضيت أيام العزوبية أتعرف
عل��ى املكان والعوام ،أتس��كع يف طرقات املدينة املض��اءة ،أصاحب ( باثر )
الشركس��ي ،وهو يرفع كأس اإلنارة عن الكيس املضمخ بالس��ائل املشتعل،
ومن ش��رارة يقدحها تضيء عمان ليالً كأنها حلم داهم ذهن النائم ،أمضيت
ليلي ونهاري ألتقي بالناس وأتأمل طبائعهم ،للصدق ،كان لدي دفرت ودواة
حرب ،وما منت ليلة دون أن أس��جل ما حلظ��ت وما أظن وأعتقد ،ولعل هذا
الدف�تر مرجعي وأنا أخط حديث الرحالة ،وحلظت آنذاك أن انش��غالي مبا
جيري يف األس��واق أخرني عن إدراك ما جيري يف فندق غازي حتت مسعي
وبصري ،ولكن القوم وقد اطمأنوا إل ّي نزيالً عربياً نقي اليد والفؤاد ،راحوا
يتصرفون بعفوية ،ويتحدثون دون وجل ،كم من ليال ش��هدت فيها رجاالً
يتس��للون خلس��ة ،يش��دون الكوفيات على أنوفهم خمفني جل مالحمهم،
كأنه��م حيتاطون من الربد ،وكانوا يف الواق��ع يراوغون العيون ،يتلفتون يف
كل اجتاه ،وميرقون سراعاً إىل حجرهم ،وسرعان ما القى هواي مطاحمهم،
وتقاطع��ت أقدارنا فصرت منهم ،يف ذلك الفندق الصغري كان مجع يس��مون
أنفس��هم اللجنة الوطنية ينش��طون يف تهريب الثوار العرب إىل فلس��طني،
ويدخل��ون حت��ت عباءاتهم والدوام��ر الصوفية العريضة قطعاً من الس�لاح
ورزماً من املنشورات ،س��تجد طريقها فيما بعد إىل املقاتلني الذين يتصدون
للعصابات الصهيونية غربي النهر.
 يا س��ادة يا كرام ،مل أفهم كيف لكم أن تقوموا بعملكم املريب املالحقمن اإلجنليز يف هذا النـزل بالتحديد ،مقابل خمفر الشرطة!!
ضحكوا من خماويف!!
 ال توصي حريص ،أحس��ن مكان تتخبا فيه كركون العس��كري ،منيبفكر إن املطلوبني ناميني حتت شباك املخفر!!
للح��ق ،ختوفت من منطقهم ،ولك�ني يف الوقت ذاته مل أملس دليالً على
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فس��اده ،أو س��ذاجته ،فوافقتهم ،كانوا يف مأمن مقابل خمفر الشرطة حتى
خيل إلي أن هلم أعوانهم من أفراد الش��رطة أنفس��هم ،فكيف تغفل العيون
الس��اهرة عن تلك الظاهرة الواضحة وضوح نور الش��مس يف الصباح!!! تلك
فلس��فة عمانية ،يداري الناس ثوراتهم حتت ظالل أسوار احلرس وكرابيج
اإلجنليز ،يغمض العس��كري األردني عينيه عن ب�ني وطنه ويدعي أنه يف
محاي��ة الغريب ،يتعام��ل مع الثورة بطريقته العجيب��ة ،ومتارس املدينة
حريتها ووطنيتها حتت أعني السياط ،إنها حيلة ملساء يف الرفض واملقاومة،
مساملة أش��د خطراً من املعارك ،ختفي وراء آكمات الصرب والرضا قدرة على
مقارعة الزمان بثبات ،كما تنحت قطرات ماء صبورة جلمود صخر.
املواطنون الذي يتس��لون يف الس��هرات برصد حت��ركات تلك الفئة من
الناش��طني ،بعضهم ما زال يرى يف تعديل االتفاقية الربيطانية  -األردنية
أم��راً بعيداً عن الطم��وح ،وبعضهم ال يقدر على نس��يان أحداث مرت منذ
س��نني ،يتحدثون عن نزول أكرم زعيرت إىل عمان موفداً على جناح السرعة
من فلسطني ممثالً حلركة االستقالليني هناك ،فيلتقي الطبيب الذي يتعاطى
السياسة ،صبحي أبو غنيمة ،يف عيادته ،ويتدارسون أمر املؤمتر االقتصادي
الذي يعد له ثلة من التجار واملنتفعني مع أسياد التجارة يف العامل ،اليهود،
ليعقد يف السلط ،فإذا ما تصدى أبناء السلط لألمر ورفضوا عقد مثل هذا املؤمتر
يف مدينتهم ،ووقعوا على عريضة تس��تنكر وترف��ض األمر ،نقل املنـتفعون
باملؤمتر أعماله إىل عمان متوخني محاية االنتداب خلطواتهم ،هلذا اجتمع
آنذاك مندوب االس��تقالليني من فلس��طني بأعضاء حزب اللجنة الوطنية من
شرق األردن ،وسواهم من العرب األحرار ،وخرجوا بوثيقة مقاطعة انتشرت
مثل النار يف اهلش��يم ،ألصقت على أبواب املتاجر واملقاهي ،ووزعت بأيدي
الصبيان والطلبة والنس��وة ،األوالد مروان وغال��ب وعزمي وأنزور ألصقوها
على جدران مدرس��ة الصناعة ومدرسة التجهيز وحائط املستشفى الطلياني
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واملش��فى احلكومي ،وعند مدخل النادي الرياضي ،وعلى األعمدة الرومانية
وأدراج فرع��ون ،والبنات مليا واعتدال وفاي��زة ورفقة ألصقنها على جدران
املدرس��ة اإلجنليزية ومداخل بيوتهن ،ووزعنها يف اس��تقباالت النس��اء،
مسعد ترك نشرة على حائط يف وادي السرور ،وزين درب احلوريات بشريط
منه��ا كأنه حبل من القصاقيص امللونة علقت احتفاالً بعودة حجاج بيت اهلل
احلرام ،وعن��د أبواب الدكاكني كانت الوثيقة تعلن املقاطعة التامة للمؤمتر
االقتصادي العام ،وتؤكد مقاطعة مدنية لكل مشارك يف هذا املؤمتر ،فال من
يش�تري أو يبيع معه ،وال يزار ،وال تفتح له أبواب اجلريان واخلالن ،وال
يرتبطن معه أحد بأواصر النس��ب ،مطرود من جنة العمانني كل من سيضع
كفه يف كف صهيوني ،أو يتعاون مع طامع ،وإذ استهان املنـتفعون املنظمون
للمؤمتر االقتص��ادي يف تقدير مفعول تلك املقاطعة ،وأمر من حرضوا عليها
ومن توجهت ملخاطبتهم ،فإنهم عقدوا مؤمترهم يف حتد س��اخر ،افتـتحت
أعمال املؤمتر ،ثم اختتمت يف ظرف ساعة وسط وجوم ودهشة كبريين.
حينها جنح الوطنيون يف تنظيم معرض صناعي عربي ألول مرة ،وشاهد
جتار عمان البضائع العربية تغمر األس��واق ،ورغم أن املالحقة السياس��ية
اضط��رت صبحي أب��و غنيمة إلقف��ال عيادته واهلروب إىل دمش��ق ،إال أن
العمانيني بات��وا أكثر حذراً عندما يتعلق األمر بالبيع والش��راء ،يقولون،
هناك ذمم تش�ترى ،وجبن��اء يـبيعون أرضهم لليهود ،وعائالت وعش��ائر
تعل��ن براءتها م��ن كل م��ارق ،أو عميل يتعام��ل مع الطامعني ،وساس��ة
يتالعبون مبصائر الش��عوب ،كما أن هناك م��رارة تؤدي إىل نهوض حركة
جدي��دة ،تنادي بأن البلد ألبنائها ،وتطال��ب بالتخفيف من االعتماد على
الغريب ،وإعط��اء أبناء البالد حقوقهم يف الوظائف والتعليم وإدارة البالد،
تنمو حركة من الوعي املشحون باحلماس واالنتماء العروبي دون ان تتناقض
مع الشعور بالذات قوياً أصيالً..
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تنبه اإلجنليز إىل ما حيدث ،أدركوا أن ماء الس��يل يشتد يف الباطن كما
ميوج يف الظاهر.
واإلجنلي��ز يف عمان حكاي��ة ،بدءًا من ش��عور اخللق أنه��م املتمكنون
املتحكم��ون بأق��دار الب�لاد والعب��اد ،وأنه��م ال يوفون ش��روط االنتداب
حقها ،ولك��ن يرتعون يف مزرعة هل��م ،وانتهاءً مبقارن��ات تأتي دائماً يف
صاحل اإلجنليز حني يس��تعرضون بطش االنتداب الفرنس��ي يف سوريا ،وملا
كان��ت احلياة متضي بهم ،وبدونهم ،كم��ا يقول تقي الدين كبري التجار يف
الس��وق فإن الش��باب املتعلمني ال يريدون هلذه احلياة أن تسري حتت قيادة
اإلجنلي��ز ،أو كم��ا أرادوا وخططوا ،كان��وا يعقدون مؤمتراتهم يناقش��ون
أوضاعهم يف فندق الكمال ويطالبون حبكومة وطنية وباالستغناء عن املعارين
م��ن موظفي احلكومة مم��ن جاءوا من خارج ش��رق األردن ،كم��ا يطالبون
بتأجيل قروض البن��ك الزراعي ،يعملون على العام واخلاص يف آن معاً ،ثم
يلتفت��ون متاماً إىل الكارثة اليت بانت نذرها يف فلس��طني ،فيطالبون باحلد
م��ن بيع األراضي لليهود ،وحيذرون من وعد بلف��ور اإلجنليزي للصهاينة
بإنش��اء وطن قومي هلم يف ديار العرب ،منذ ذلك األوان واإلجنليز يكشفون
عن مالمح اس��تعمارهم ،يدفعون باألمري إىل مقدم��ة الصدام ،وقد خيونهم
صربه��م ،وبرود طبعه��م ،إذا ما اس��تفزوا ،عندها يتقدمون كاش��فني عن
عنجهيته��م ،وجياهرون باقتدار جيعلهم احلاكم�ين املخططني ،املطالبني
بالوالء واإلذعان ،وإال!!!!
فق��د اإلجنليز رباطة احلكم��ة ،وجن جنونهم عندم��ا ق ُتل هلم ضابط
يدعى مكادم يف قرية كفر أسد ،وكأنهم خافوا نار التمرد على الفرنسيني يف
الرحاب الس��ورية يعلق يف هشيم السكون العماني ،فإذا بالقائد بيك يتعامل
بصلف مع املوقف ،ويعتقل كل من تسول له نفسه بالتظاهر.
لن يشفع لبيك اإلجنليزي هذا أنه أدخل املوسيقا إىل موسيقات اجليش،
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فما علم اجلنود عزفه هو يف مرجعيته أنغام اس��كتلندية ،ولن يش��فع له أن
فجمل بها حدائق قصر رغدان ،وشوارع
جاء بشجرة الصفصاف إىل املدينةّ ،
جبل اللوبيدة وعمان اجلديدين ،لن تشفع له حكاية عشقه لزوجته الصغرية
اليت حيب التباهي بها ،وسيتقول اخللق حول زياراته املتتالية إىل مضارب
البدو ،وقوله أنه يؤلف كتاباً عن عش��ائر شرق األردن ،وسيتهامسون أوالً،
ث��م جيهرون بالقول مؤكدين بأنه يرت��دي كوفيته البيضاء والثانية املرقطة
معاً تش��بهاً باألمري ،ويغس��ل كوفياته مبنقوع الش��اي حتى تكتس��ب لونا
ترابياً أقرب إىل االتساخ ،فيحتال مدعياً أن رحالته يف الصحراء تركت هذا
األث��ر على قماش الكوفية ،ولن ينجو املعتمد الربيطاني هنري كوكس ،وال
كلوب باش��ا املسمى أبو حنيك من الس��خرية ،وال املندوب السامي املختص
بشؤون املنطقة آرثر واكهوب ،وال حتى عصبة األمم نفسها ،واليت يسميها
العوام عصابة األمم،كل هذا اهليلمان حيوله أطفال عمان إىل أناشيد ساخرة
حتفل بالشتم البذيء ،ويناقشه الكبار مهمومني مدركني أن صيحة احلرية
ال بد أن يكون هلا صداها يف هذه الديار ،كان اكتش��ايف حلجم الغليان الراكد
حتت الس��طح الساكن مدهش��اً ،إنها عمان اهلادئة الناعمة ،اليت ال ُته ِمل
وال تنسى.
وألن الوطنيني راحوا يرفعون أصواتهم أكثر ،وبات هلم تأثريهم امللحوظ
يف اجمللس التشريعي الذي طالب يف اجتماعه يف نيسان ألف وتسعمائة وسبع
وثالثني ميالدية بتعديل االتفاق األردني الربيطاني ،فإن اإلجنليز أظهروا
كل ما ميلك��ون من صفاقة ،رافضني مطالب الن��اس الذين راحوا يتكتلون،
فقبض��وا عل��ى الش��باب املتظاهرين ،واتهم��وا الوطني�ين بأنهم حيرجون
احلكومة الربيطانية بإخفاء املناضل السوري رمضان شالش يف عمان ،بينما
تطالب فرنسا برأسه بعد صدور حكم اإلعدام ضده ،وقد تبارى العمانيون يف
تضليل العس��س اإلجنليز ،فروجوا مرة أن شالش خيتبىء يف مزرعة مكرم
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الس��لطي ،وصعد مجع منهم وراء اجلند يراقبون اجتياح العسكر للمزرعة،
وانتشارهم املضحك بني أشجار الزيتونة،ومرة قالوا إنه نزيل فندق غازي،
ووقفوا أمام املخفر ينتظرون خروج اجلند خاس��رين ،ومرة أكدوا أنهم رأوه
يتن��اول فوالً مدمس��اً ،ويغمس��ه بأصابعه برفقة مس��عد الدرويش يف درب
احلوري��ات ،يومها وق��ف الصبية والكبار يراقبون الرج��ال يبحثون وراء
األحجار الكبرية ويف مرقد مسعد ،عندما خرج الضابط متفحصاً وجوه العامة
املتجمعني أدرك اللعبة ،وهو يرى أنصاف ابتس��امات ساخرة على الوجوه،
وإذ حلقه عسكره ضاربني األرض ببساطريهم رافعني بنادقهم ،ضج اجلمع
احملتشد بالضحك ،وقال رجل:
 خلص��ت الفرج��ة ،خلنا ن��روح القهوة نتس��لى بلع��ب املنقلة وإالالشطرنج.
ورف��ع عبد الرمح��ن عقريته بغن��اء اجلوفية ،وراح الفتي��ان يرددون
خلفه:
 يا أبو رشيده قلبنا اليوم جمروح جرح غميق باحلشا مستظل..عش��ية توديع عمان للمجاهدين الس��وريني العائدين إىل ديارهم ،جترأ
مالك س��ينما البرتا عل��ى حتويل صالة اللهو واالس��تمتاع إىل صالة للخطب
السياس��ية ،،يومها رأيت س��لطان باش��ا األطرش ،وامسه يط��ن كالطبل،
وهيبته جتعل املكان مش��عاً ،وهو الذي جلأ لشرق األردن بعد احباط ثورته
فقضى س��نني يف جبال الكرك ،ثم توجه إىل عم��ان قاصداً العودة إىل دياره،
يومه��ا جاء نفر كثري من فلس��طني يودعونه ،وهو عائ��د ملواصلة نضاله يف
جبل الدروز ،ووقف العس��كر املرس��لون من قب��ل اإلجنليز على بعد ضئيل
من الصالة ،يرقبون ويس��معون صوت عرار يلقى خطاباً نارياً ،ليلتها همس
أحدهم لرفيقه:
 -بك��ره من الصبح بعطونا مضبطة مش��ان جنره على احلبس ،والتهمة
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كالعادة ..اإلساءة للمقامات العالية ،وهيك الشاعر مبضيها خري مري ،يوم
باحلبس ويوم بالقصر.
ويرد رفيقه متـثائباً:
 وشو عليه؟؟ بنروح ،بكون املنعون متخيب باملستشفى الطلياني ،قالاي��ش مريض ،إذا وقفوني حارس ع بابه بكيّف ،منس��ف داخل ،منس��ف
طالع ،ولو تشوف هناك املمرضات راحيات جايات ،إشي ببل القلب.
يت��داول العمانيون األخبار ،ويطيـر األمري إىل لندن حلضور احتفاالت
تتويج ملك بريطانيـا جورج السادس ،فيما يعمل نواب اململكة العظيمة على
أن تسود االحتفـاالت يف كل مناطـق االنتـداب ،ومير االستعراض العسكري
عن��د املـدرج الروماني ،فيقطع العس��كر الكنافة يف الصواني املدورة الكبرية
يوزعونه��ا على املارة الذين ج��اء بهم الفضول ،أو التح��دي ميتنع الكبار
ع��ن تناوهلا واضعني أكفهم على صدوره��م صادين املضيف ،أما الصغار فقد
ينهش��ون ما يقدم هلم ،ثم يركضون وأفواههم مملوءة حتى أخرها بالكنافة
اللذيذة هاتفني:
 يسقط وعد بلفور ،يسقط امللك جورج.ميتنع العسكر عن مالحقة األطفال،بل يضحكون للدعابة ،يؤمنّون على
اهلتاف يف سرهم ،ويرد الش��ارع على احتفاالت اإلجنليز بصورة مغايرة،
فحفل التتويج تزامن مع املولد النبوي ،ومل أش��هد يف حياتي كلها مثل هذا
االحتفال على كثرة ما رأت عيين يف القاهرة ودمشق وبغداد ،وتلك العواصم
سادة االحتفاالت الش��عبية ومركزها ،أما هذا العام فإن العمانيني احتفلوا
بالنيب بصورة تغاير كل احتفال أحيوه من قبل ،مل ينقطع اللعب بالسيوف
على باب املسجد احلس��يين ،واستمر الغناء والرقص حتى ساعات متأخرة
م��ن الليل ،فإذا أ ُنهك الدراويش يف تهليلهم ،ودورانهم ،ومدائحهم ،تقدم
قارعو الطبل ،وإذا انتهى هؤالء برز شباب الشركس ،وإذا ما توقفوا ،تقدم
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رج��االت عجلون والرمثا يف دبك��ة ال تنقطع إال وحتل حملها دحية البدو،
وجاءت النس��اء إىل الس��احة حامالت األطعمةُ ،فوزعت البقالوة والغريـبة
والعوام��ة ،ونثر التجار حبات امللبس الفصيليه واملخش��رم ،محصاً مغطى
بالسكر ،وحلوى التويف على رؤوس احلاضرين ،ووزع األثرياء منهم النقود
حتى أن مس��عداً ليلتها حصل على عشرة دنانري من مصادر متعددة ،وأقسم
أنه مل حيمل يف حياته مبلغاً مثل هذا ،وصاح على رؤوس األشهاد:
 هذا كله من بركات النيب ..صلوا وسلموا عليه ،حي ..حي ..وشوكةبع�ين امللك النجليزي جورج ،وخلي أبو حنيك يدق راس��ه حبيط رغدان،
وعلي النعمة كل قرش أخذته اليوم غري أعطيه للفقرا واملساكني.
وقد رد عليه احلج تقي الدين:
 ولك كل هوا واس��كت ،هو بي أفقر منك؟؟ ما غري اش��كر ربك وروحتبحبح بالقرشني.
مل يغم��ض للعماني�ين جفن ليلته��ا ،ويف الليال��ي القادم��ة ناموا نوم
الذئاب ،عني يقظة وعني ناعس��ة ،فاإلجنليز ش��وكة يف اخلاصرة ،واليهود
ظ��ل ثقيل يتح��رك منذراً بالوبال ،وق��د بكى من اس��تمع إىل افتتاح إذاعة
فلسطني،واخلطابات ُتلقى بلغات ثالث ،العربية ،تلك اليت تعرفها األرض
جيداً ،واإلجنليزية ،تلك اليت تزج بذاتها وجوداً مفروضاً وواقعاً مرفوضاً،
والعربي��ة ،تل��ك الغريـبة ،املن��ذرة بالوبال ،احملاطة بغمامة من الش��ك
والوجع ،ومضت فلسطني تقدم كل يوم شهيداً.
مل يعد لي أن أقول عن اخللق أنهم العمانيون ،لقد صرت منهم ،وصاروا
ناس��ي ،وبت أحترك مثل حراكهم ،حذر واستهانة ،مرونة وغضب ،يوم
لقليب ،ويوم لربي ،وجل أيامي للبلد.
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( وهو الذي أرس��ل الرياح بش��راً ب�ين يدي رمحته،
حـديــــث
وأنزلنا من الس��ماء ماءً طهوراً ،لنح��ي به بلدة ميتاً
املطــــــر
ونس��قيه مم��ا خلقنا أنعاما وأناس��ي كثريا ( س��ورة
الفرقان .) 49-48 -
وجاء يف سنن الرتمذي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ( ..حوضي من عدن
إىل عمان البلقاء ،ماؤه أش��د بياضاً من اللنب واحلليب ،وأحلى من العس��ل،
وأكوابه عدد جنوم الس��ماء ،من ش��رب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً ،أول
الناس وروداً عليه فقراء املهاجرين ،الشعث رؤوساً ،الدنس ثياباً ).
كتب بريكهارت الرحالة يف كتابه ( رحالت يف سوريا ).
( أُخربت أن هذا النهر يضيع يف األرض ساعة من الزمان قبل النبع الذي
يعيده ثانية ،وبعدها يأخذ امساً هو عني غزالة ،ثم خيتفي ثانية ،ويعاود
الظهور قرب منطقة أثرية تس��مى رصيفة ،وبعده��ا قيل أنه خيتفي للمرة
الثالث��ة إىل أن يظهر بعد س��اعة تقريباً إىل الغرب م��ن قلعة زرقا ،أو قصر
شبيب قرب نهر زرقا ،حيث يصب هناك ).
/30أيلول /2002
اهلواء س��اكن وثقيل وس��اخن ،واجلفاف يقش��ر املدينة على غري عادة
نهايات أيلول ،أناملي خش��نة ،وشفتاي مشققتان ،الظمأ يباغتين ،أحسه
يف حنجرتي وجسدي ،كأن املوجودات صارت حجراً ،أجرع شربة من عبوة
قارورة املاء املش�تراة ،واملتصلة بالرباد الكهربائي ،ما زال اجلفاف يتسيد
اهلواء ،أدعك كف ّي ،وأمسح شفيت بكريم “ كليب “ املرطب ،أجفف أناملي
بعناي��ة كي أمتكن من التعامل مع ( الكي بورد ) يف جهاز الكمبيوتر ،دون
أن تنزل��ق ف��وق مفاتيحه ،خييل إلي أني أمسع نق��راً غامضاً ملاء غزير على
س��قف بييت ،وخرير سيل جيري يف املنعطف احملاذي لنافذتي …أصوات
قادمة من البعيد ..البعيد.
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/ 30أيلول ..1938 /شهر جاف ،خيب انتظار املزارعني الذين يؤمنون
بذيله املبلول ويعدونها س��نة احلياة ،طوى أيلول ذيله بطيئاً مشفقاً على ما
هو آت ،لكين ،أنا ،املطر جئت على مهل ..واعداً.
أول الغيث قطر ،ومن املاء جيعل كل شيء حي.
رشش��ت اهلضاب والودي��ان ،وحجارة املنازل بقط��رات ناعمة ،ففاح
رحيق تنتشي به الروح عند أول بشائر البلل ،ولقاء الرتاب مبائي ،،تبللت
اليامسينة اليت تعربشت شرفة بيت الست جنمة ،يف الداخل أشعلت جنمة
بابور الكاز ،د ّك��ت مفتاحه مرات لتدفع بالكاز إىل أعلى رأس الربميوس،
خرجت الش��علة مثلومة ،فنكش��ت فتح��ات الرأس بالنكاش��ة مزيلة كتل
الش��حبار اليت جتمعت ،وعندما استوت الشعلة مس��تديرة ،ومصدرة وشاً
منتظم��اً ،ذرفت جنمة دمعتني وه��ي تنظر من بواب��ة البلكون الزجاجية
متـتبعة اس�ترخاء زهر اليامسني على امتداد اجل��دار ،فكرت فيما يفعله
الولد غالب اآلن يف بيـروت ،خيل إليها أن الفتى هرب بس��ببها ،مل تتعود
جنم��ة على معاتبة ذاتها ،ولكن تلك األف��كار تنبعث مع انهماري ،لعلها
مل تلتفت إلي الولد يف اآلونة األخرية ،كأنها نسيت أمومتها ،جاءها صوت
تقي الدين متسائالً:
 بعد املي ما سخنت!!رفع��ت قلن املاء فوق مثلث البابور ليس��خن ،وأفزعها هذا االرختاء يف
همتها ،والتسليم باحلزن يذوب يف أعماقها ،جاهدت لرسم االبتسامة على
ش��فتيها ،واخل��روج مما هي فيه ،قب��ل أن تعود لتجالس زوجها ش��اردة
الذهن ،أبو عبد الرمحن يفهم ما بها حتى انه اعتذر هلا عن االس��تحمام يف
بيتها كأنه أمر مل حيدث من قبل:
 لقي��ت الطريق صعبة من هون للحمام ،هس��ه بتك��ون طريق املصدارمطينة ،قلت أحتمم هون ،غلبتك..
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هزت رأسها:
 البيت بيتك ،غلبتك راحة.ال يغلق صاحب احلمام أبوابه شتاءً ،رغم أن الداخلني القالئل ينقلون إىل
بالطه كتالً من الط�ين والقذارة ،فيواصل صبيانه تنظيف خملفات األحذية
جبل��د وصمت ،مائي يتقط��ع وصالً ومنعاً ،واهلواء ب��ارد يف اخلارج ،لكن
البخار الساخن يتصاعد داخل احلمام ،جيلس أحدهم يف الصالة اخلارجية،
وقد لف جسده العاري مبنشفة كبرية بانتظار أن تنكمش مساماته املفتوحة
قبل أن خيرج إىل اهلواء ،يف الداخل أربعة يس��تحمون ،لن يكف العمانيون
عن التمتع مبالمس��ة املاء ألجسادهم ،يش�ير أحدهم للصيب أن حيك ظهره
بهمة أكرب بكيس احلمام األسود اخلشن ،ترتسم خطوط محر فوق األجساد
العاري��ة ،وال يكف صبيان محام النصر عن إهدار املياه فوقها ش��تاءً كما يف
الصيف.
 صب يا ولد ،اس��خى ،هو انت جايب املي من بريكم!! ول عليك شونايط ،صب زي الناس ،هاي مية اهلل..
أمس��ك عن اهلط��ول يف اخلارج لس��اعة ،ويظ��ل صوت خري��ر املاء يف
احلمام..
 ط��ول عمر املي بتنـ��زل من العالي للواط��ي ،الكهربا غريت الدنيا،هس��ه املي بتطلع طلوع ،يا عمي العلم نور ،وإال كيف طلعت املي باملواس�ير
على اجلبال!!
 يا عمي املي لناس وناس ،أهل عمان واللوبيدة والقلعة. وحد اهلل ،ما هم بقولوا املشروع بده يوصل ماسورة وحنفية لكل دار،اشكروا ربكوا.
 تا نشوف بعيونا ،مثل ما بقولوا تا جيي الصيب بنصلي عالنيب. -يا بيه..أكالني نكا ّريني!! بعلمي املي وصلت دارك.
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 العربة تصل كل دار. بكرة بتشوف ما بظل سقا ناتع تنكات املي ع ظهر محاره ،والنسواناللي اهلل شاقيهن بشتغلن محاالت بني البيوت برتاحن.
 مني قال��ك برتاحن؟؟ اهلل يعني الناس ،كي��ف بدبروا حاهلم!! هيلقمة اخلبز بتيجي هيك عالبارد املسرتيح.
يدخ��ل زبون جديد إىل صال��ة االنتظار ،خياطب أبو حش��يش صاحب
احلمام اجلالس إىل كرسيه يعيد حساباته:
 واهلل ما ني داري شو جابين يا حجي ،الدنيا بره ..كب من الرب.يرفع أبو حشيش رأسه مداعباً:
 أقله بتدّفا عنا.خي��رج الثالث��ة الذين أنه��وا محامهم ملتف�ين باملناش��ف ،يقول أبو
حشيش:
 نعيماً ..ريته محام اهلنا. ينعم عليك. خاف اهلل هالش��توة كبرية ،متذكرين من قيمة سبع مثن سنني ،يومشتت ،وبعدين ثلجت ،هذيك الثلجة الكبرية ،وبعدين زلزلت.
 س��نة اهلزة ..ما هو من ه��ذاك اليوم ،والن��اس بطلت تغين ،هزيهزي ..باهلل تهزي حمرمتك..
 الش��ر بره وبعيد ،يا زملة ال جتيب طاري هالغنية ع لس��انك ،س��نةما الناس غنتها ص��ارت اهلزة..نزعت القعدة واحلمام ،خلنا نروح قبل ما
ننقطع.
تنام عمان حتت بهجة وخماوف انهماري جمدداً ،وتقضي رمضان بارد
وحبات من الربد املثلجة ،تش��وي النس��اء حبات الكستناء على
فأجود ماءً
ٍ
صوان��ي مدافئ احلط��ب والفحم ،خيرجن املؤونة م��ن املربى الذي عقدنه،
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واحلبوب اليت خبأنها ،حتى جييء العيد فأزداد س��خاءً وكرماً ،ويش��عل
مسعد حطباً يف درب احلوريات ،فيلمح املارة املسرعون وسط العتمة تراقص
الضوء املنبعث من كه��وف الدرب ،يعرفون إنه هناك ،ويقفز عبد الرمحن
فوق الربكة املطينّة اليت تش��كلت أس��فل الدرب ،إص��راره على محل مظلة
العي��د اليت ابتاعها م��ن متجر الس��وداني متباهياً ،أفقده توازنه ،ش��عر
بالغيظ ،وش��د املس��مار املثـبت بعصا املظلة ،فأغلقت كاشفة رأسه ،وجسده
ملائي املتساقط ،نادى بأعلى صوته:
 ولك يا مسعد ..إنت هون؟؟اختلط نداؤه بقرقعيت ،وغاصت جزمته البالستيكية يف قلب الربكة ،مل
يعد التحايل على االتس��اخ والبلل جيدي ،خاضت اجلزمة مبهارة يف املاء،
ت��ردد عبد الرمحن يف مواصلة التقدم إىل ال��درب إال أن تردده مل يطل ،ضم
مظلت��ه إىل خص��ره ،كذلك فعل بالكيس الذي حيمل��ه ،وملا صار يف مالصقة
احلائ��ط األثري ،ارتك��ز عليه هنيهة ،وس��ار معه متكئ��اً على احلجارة
املرتفع��ة ،ثم خبفة هر قفز داخل الس��احة ،صائحاً بغضب وهو يرى النار
املشتعلة ،واللهب املرتاقص أسفل األقواس والسقوف:
 كمان ما برتد يا خويته !!..ما بكفي جايب لك سم اهلاري توكله يامدود ..ولك يا مسعد.
نظر مس��عد حنو زائر الليل نظرة خاطفة ،ثم عاود تثبيت نظراته على
احلطب��ة اليت صارت محراء متاماً ،وأن��ارت ما حوهلا من فضاء كاحل ،كان
ينتظر بهدوء حتول احلطب إىل رماد..
أسند عبد الرمحن املظلة إىل احلائط ،وفرك كفيه فوق الفحم املشتعل ،ثم
أخرج من كيس��ه رغيف ش��راك كبري صنع على طابون أمه ،رماه باستهانة
قرب النار ،واضعاً فوقه قطعة من اجلنب ،منقطة حببة الربكة.
 -ما برتد عل ّي!!! خيرب بيتك ،ابن كبري التجار بذاته جاي جلنابك
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يا مقلعط ،يبارك لك بالعيد ..بلبقلك!! وما برتد!! رايح متوت من اجلوع
يا مسخم ،هو الرغيف جافر صحيح ،بس هاذا اللي جاك ،كل ،ديف جوفك،
ما لك مبلم؟؟ ما لك وله؟؟ أي..هاذا املطر طري عقلك ،عل ّي النعمة انك هبيله
مثل ما بقولوا .
يف الش��هر األخري من عام ألف وتس��عمائة ومثانية وثالثني ومع بداية
املربعانية ،أصبت بلوثة ورغبة عارمة يف هز أعطاف املدينة النائمة ،كأني
أهامجها ،يف البداية ،خلخلت الريح أس��قف بيوت الطني املبنية عند سفح
جبل القلعة ،أما األسقف اخلشبية املشدودة باحلبال املتينة وامللُيّسة بالطني
والش��يد معاً ،فقد صمدت إال من دلف طفيف هنا وهناك ،وكان مائي يكلل
قرمي��د بيت احلاج حمم��د املفيت األمحر ،كأنه مظلة رشراش��ة ،وصمدت
بيوت الباطون واحلديد املس��لح يف جبل عم��ان اجلديد وجبل اللوبيدة ،وقد
التمعت حجارتها البيضاء املكحلة باإلمسنت حتت ضرباتي ،فكأمنا ينبعث
الضوء من احلجارة املغس��ولة ،حتى الدكاكني اليت حظيت بأس��ياخ احلديد
والرتاب والكل��س مل تتأثر ،بدت عمان مجيلة كلؤلوة يف مهرجاني ،وتبدا
وجه الرمحة على املاء أياماً ،قبل أن يتس��نى لي الكش��ف عن وجه الطبيعة
القاسي.
احندرت املياه من وادي عبدون ووادي الس�ير إىل قلب السيل ،والتقت
السواقي املتهورة النزقة بالرافدين الكبريين أسفل الوديان املتعرجة ،هدرت
س��اقيتا ناعور ومصدار عيش��ه جمتاحة وادي خري��س ،ووادي احلدادة،
والنهر الذي اعتاد املرور من رأس العني ،فسوق احلالل ،فاملصدار ،فجسر
املهاجرين ،فالس��وق التجاري ،فجسر احلمـام ،فس��وق السكر ،ثم ساحة
اخلضار ،وجس��ر العسبلي ،وجس��ر احملطة حتى الرصيفة ،فاض إىل حد
أن املاء ضرب سقف قناطر جسر احلمام والعسبلي ،وتدفق جمتاحاً الدروب
اليت شقها البشـر شوارع بني متاجرهم وبيوتهـم ،يف القاع عانـت
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الدكاكني يف س��بيل اس��تمرار أعماهلا وخباصة وأن س��يالً طينياًجارفاً
مح��ل يف اندفاعه الكثيف الكثري من اخلش��ب وخملف��ات البضائع املهملة
اليت تكدست سابقاً وراء البقاالت ،ويف حاكورات احلارات ،واصلت هطوالً
عنيفاً ،وجتمعت س��يوالً من كل االجتاهات انتهاءً بالسيل الكبري عند رأس
العني ،حيث كل األشياء تعود إىل رحم املدينة.
وج��ه األباء حتذيرات ج��ادة لألوالد ،مانعني إياه��م من االقرتاب من
السيل واحلوامات ،وراح مروان ينتظر انقشاع السحب ويأمل انقطاعي حتى
يهرع إىل الس��يل صباحاً ،خطط إلغراء كل األوالد يف جبل القلعة ،ليهبطوا
معاً إىل السيل ،هذه املرة دون غالب ،يفكر مروان بالسبب الذي دفع صديقه
احلس��اس للهرب ،أهو غرامه بالشركس��ية ،أم جنونه املس��ترت!! ال شك
أن به ش��يئاً من اجلنون ،وإال كيف يس��لم قلبه بهذه الس��هولة للعواطف
احملزنة!! يلوم مروان نفس��ه قليالً ،ثم يساحمها حممالً صديقه مسؤولية
قلبه الواهن ،ويش��عر حبس��د مفاجئ من غالب الذي صار يف بريوت بعيداً
عن كل القيود ،لكنه س��رعان ما يطرد ذكرى صديقه بإجيابية كاملة ،وهو
خيطط للمس�يرة إىل الس��يل إذا ما توقف انهماري ،قرر أن ال يسلك ورفاقه
جس��ر احلمام ،قد يكون أحد معارف والده املستشيخون أو التجار الوشاة،
خارجاً من احلمام أو ذاهباً إىل املستشفى الطلياني ،سيذهب عن طريق جسر
العسبلي ،ملقياً التحية العسكرية صوب قصر األمري ،من يدري!! قد يقرر
أن يلتحق بالعسكر ويصري منهم ،مثل والد أنزور ،عندها لن يتمكن أحدهم
من اس��تصغاره وال حتى والده نفسه ،أما غداً ،فس��يتفرج على املاء متقافزاً
على درج فرعون ،كل عقاب ال يس��اوي تلك املتعة اليت س��تعرتيه والسمك
ينحش��ر يف قل��ب الفانلة وحياول اإلفالت ،ال يس��اوي النص��ر املؤزر الذي
جيعله ملك احلارة واألوالد يهللون معجبني بالكمية األكرب اليت يصطادها
من األمساك.
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هادنت املدينة س��اعات متفرقة ،مل يبد هجومي عدائياً يف البداية ،كان
أق��رب إىل ما يس��ميه الريفيون باخل�ير العميم ،فإذا م��ا أغلقت الكوات يف
فضاء املدينة اس�ترخى الناس واستمتعوا مبشاعر غامضة ،وعملت ماتورات
الكهرب��اء اجلديدة بكفاءة عالية يف ضخ املاء وجتميعه يف حاووز راس العني
ثم رفعه عرب املواس�ير اجلديدة اليت مدتها البلدي��ة إىل اجلبال اجلديدة،
يف حني واصلت س��يول املاء املتجمع من اجلب��ال احندارها بكثافة ،وصوالً
إىل درج فرع��ون لتصري ش�لاالً ضخم��اً بهيجاً ،وجتول عب��د العال خليفة
مأمور مكافحة املالريا يف حارات البلدة وش��وارعها التجارية ،مرتدياً بوطاً
بالس��تيكياً أس��ود يصل حتى أعلى ركبتيه ،عادة ما تعين جولته أن سيارة
البلدية س�ترش املنطقة احمليطة بالس��يل بتلك الس��حب اخلانقة للبشر،
القاتلة للبعوض.
 بدكو تصلحوا ملبات اللوكس؟؟ كلها تكس��رت ،س�لامتك ،وال ضوء،عمرنا ما ش��فنا هيك ش��توه ،كمان كل صوان وحبص الش��وارع انسحب مع
ُيصه شوفة عينك ،ما تزفتوها أحسن؟
السيل ،صارت لب ّ
 هاذا مش ش��غلي ،أنا بس مس��ؤول عن البعوض ،اللوكسات والزفتةإهلا ناسها بالبلدية.
 وينهم ،ما حدا طل يعين؟؟ يا أخوان طولوا بالكو ،،أنا رايح أخرب عن اللي شفته ،بس إذا صلحناهسه بتعود بتخرب،
بعدها املربعانية بأوهلا ،لسه اخلري لقدام.
 صحي��ح بدير بده يس��تأجر ماتور املطحنة تا يس��اوي ملبات كهربابالشوارع؟؟
 شو بعرفين؟؟ -دخلك ملبات الكهربا بتتكسر؟؟
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 شو بعرفين؟؟خياف أهل املدينة خري الش��تاء ،الفالحون فقط يفرحون بي ،يستعدون
ملواس��م القمح واخلضار والفاكهة ،أما أهل عم��ان فيتوقون لفتح احملالت،
والشتاء يف أوله.
تأك��د تاميب م��ن أن ثوريه مل يغرقا باملاء الذي جتمع يف خمزنه أس��فل
العمارة ،حفر مصرفاً صغرياً يف أس��فل احلجرة ،ومرره حتت الباب مراقباً
س��يالن املاء إىل اخلارج ،كان متأكداً من أن جنمة مالكة املنزل س��تغضب،
وتعترب فعلته ختريباً يف العمران ،ولكنه لن ينتظر حتى ميوت ثوراه غرقاً،
أما الذي يثري رعبه إىل هذا احلد فهو ذكرى عام الثلجة ،عندما كان يسكن
عند أس��فل جبل القلعة ،يتذك��ر اهتزاز األرض حتته ،والش��ق الذي فتح
حجرته على الفضاء ،وكيف اندفع وأس��رته إىل العراء هرباً من املوت حتت
ردم الطني ،يش��عر اآلن أيضاً بالوجل ،ماذا لو انهار هذا البناء الذي يركبه
بناءان آخران؟؟ لعل نس��يبه تيمور يشعر باحلبور!! استغفر ربه ،وأغلق
باب املخزن ،تدثر بعباءته الصوفية جيداً ،وهو يواجه االنهمار من األعلى
يف اللحظة اليت مر فيها مكرم السلطي وولده.
 وين يا جمنونة بها ملطر؟؟بدا مكرم حائراً مرتبكاً ،ولكنه أزاح ولده مصطفى من طريقه منزعجاً،
هذا الولد ال خيجل ،يسري أمامه تاركاً إياه يتعثر يف اخللف ،تدارى الثالثة
حتت حائط املنزل.
 هال يا اخوى ،يا أبو شركس ،اهلل بالني ،قلت أجيب الزيتون لدكانأب��و عبد الرمحن ،علقنا واهلل علقنا بهالطني واملطر ،واهلل ماني عارف كيف
بدنا نرد اجلبيهة.
 ملا بوقف مطر برتدي ،هال ..تفضلي بداري ،ما بصري تظلي بالشارع،شو؟؟ ما يف إخوان!!! انيت مش كلبة ،وال تاميب خسيسه.
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 يكث��ر خ�يرك ويعز مقدارك ،أخ��و وأعز ،بس اب��ن عميت بزعل،راحيني نبات بدار احملامي عبد الرزاق.
كان هذا احلل أول ما طرأ يف ذهن مكرم لالعتذار من الرجل ،وفكر بأنه
ذكي حقاً ،وأن ما اهتدى إليه هو املنطقي ،إذا اقرتح الفندق فان الشركس��ي
سيش��يط غضباً ،ثم ليس له يف عمان إال بي��ت ابن عمته ،هذه هي األصول،
وال يس��تطيع مشاركة ولده عزمي حجرته يف مدرسة الصنايع ،أثار مصطفى
حنق والده فجأة ،حني اقرتب منه هامساً مستنكراً:
 بدك تبات بدار النصرانية ،معقول يابه؟؟ ب��و ميزع نيعك م��زع ..هاذ لوال اهلل نش��لها مبعجزة م��ن عنده كانأكلتوها ،جيل واطي صحيح ،ابلع لسان احلية ،وسد مثك يا ولد.
يعرف مكرم أن ولده يسحب البساط من حتت قدميه خطوة وراء خطوة،
يصب��ح اآلمر الناهي يف مزرعة الزيت��ون ،يتدبر أمر إخوته ،يرافق أمه إىل
املدين��ة ،ويفاصل التجار حتى يف حضور والده ،ولكنه لن يس��مح له مبزيد
من االستهانة ،عليه أن يعرف أنه سيظل الولد ،كما أن عليه أن يسري خلف
وال��ده ،وهما يتجه��ان إىل بيت احملامي خائض�ين يف الطني ،تبع مصطفى
والده،وقد متلكه الغيظ:
 يابه بدي امشي قدام مشان أرد عنك اهلوا.. هوا يهفك ..ورا ..ورا ..امش��ي ،مشش يهد ركبك ،هو أنا صغري مابعرف أمشي!! واهلل عال.
اش��تدت الريح وصفرت ،وفتحت الس��ماء طاقة كب�يرة خميفة فانهمر
مائي جبنون.
( عرب لي عن معنى الرؤيا
حتى أعرف مغزاها ونتيجتها
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***

أنت تريد أن تعرف مغزى الرؤيا
فانتبه إىل املعنى الذي أبلغك به
يا حائط
امسعين يا حائط
يا كوخ القصب تفهم كلماتي
انقض بيتك وابين لك فلكاً
انبذ املال وانج حبياتك
والسفينة اليت ستبين فوقها احكم بناءها
فال ترى الشمس داخلها
ولتكن حباهلا متينة
واجعل القري ثخيناً لتكون السفينة قوية
أرعد اإلله يف السحاب
وازدادت الرياح يف شدة هبوبها
وغطى الناس الظالم الدامس
وجاء الطوفان ).
ملحم��ة اترا حاس��س – قصيدة بابلية حول اخلل��ق والطوفان عنوانها
(حني كان اإلله مثل اإلنسان )
أصيب موظف إدارة اآلبار واملياه بالدهش��ة ،أليام متصلة مل أنقطع ليالً
وال نهاراً ،وارتفع منسوب املياه يف آبار املراقبة إىل حد مل يصله قبلها ،منذ
أعوام وهو يرقب املنس��وب ظاناً أن خط اخلطر خط وهمي ،إذ مل ير املنسوب
يصله أبداً ،حتى يف العام املاضي ألف وتسعمائة وسبعة وثالثني ،حني خيل
إليه أن املنس��وب ارتفع فإنه عاد واخنفض س��ريعاً يف غضون أربع وعشرين
س��اعة ،يف أعوام أخرى كان املنسوب حتت اخلط املتوقع ،مما جعله يتوقع
أن املدينة إذا ظلت على هذا احلال من شح السماء ،وتزايد اخللق والسكان،

213

فإنها ستش��رب ماءه��ا خالل أعوام قليلة ،ويستحس��ن أن يفكروا منذ اآلن
ببناء س��د حيبس مائي ،رمبا على وادي عبدون الغزير ،وعندما أش��ار إىل
فكرته تلك مرة ،وهو يس��تحم يف محام النصر ،وامل��اء يهدر عرب املصارف
الثالثة اليت تنفتح على أرض خالء ،ضحك منه الرجال ،وقالوا:
 يا مهندس ..خياالتك راحت لبعيد،ش��و بده جيفف الس��يل!! هاذجاي من مية اهلل.
مل مينعه اآلمان الذي يعيش��ه الناس من الش��عور بأن كارثة قد حتل،
وألنه توق��ع اجلفاف ،فإن هجومي املتواصل الغزير ،وجتاوز املنس��وب يف
بئر االختبار واملراقبة أدهش��ه وأقلقه ،ق��رر عدم مغادرة املوقع مراقباً تلك
الظاه��رة على مدى ثالثة أيام متوالية ،وأرس��ل إىل أهله أنه منش��غل بأمر
كبري األهمية ،وعليهم أن ال يتوقعوا عودته قريباً.
أم��ا الرجال م��ن جريان ملحم صاح��ب مصنع الب��وز ،والذين خرجوا
يبحثون عن الولد مروان فسرعان ما عادوا دون خرب ،وقد عرقلت بغزارتي
وبرك املاء يف كل البقاع مساعيهم ،وهمس أحدهم يف أذن والد الفتى:
 ال يكون حلق صاحبه ع بريوت!! كيف بده يلحق صاحبه ،الرتين واقف من يومني؟؟ خايف هاحلماريكون راح حد السيل.
 يا زمله هو يف حدا قادر يوصل حد السيل!!شعور بالتهاون حبس ملحم يف بيته ،سيكون الولد يف بيت أحد أصحابه،
ولعله هج حقاً إىل بريوت ،شعر ملحم باالرتياح اخلفي.
ارتبك رجال عمان ونس��اؤها يف البيوت ،فما عدت أتقطع ولكين أواصل
دون هدنة ،مل يعودوا يس��تمتعون جبلس��ات شي الكستناء الوادعة ،فمائي
الذي كان يتس��لل سرس��وباً خجالً من حتت األبواب يف البداية ،راح يدفع
أخش��ابها بعنف ،ويدخل مث��ل هلب نار حركه اهل��واء ،البيوت العالية
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وحده��ا جنت من دخول املياه املدمر إىل الداخ��ل ،حاول أصحاب الدكاكني
رفع ما أمكن م��ن بضائعهم عن األرض إىل األرفف والطاوالت ،ونظر بائعو
األقمشة إىل اللفائف املبتلة حبسرة ،وبإميان الذي أيقن بقضاء ربه ،احتسبوا
خسارتهم تعويضاً عن سالمة أرواحهم ،فأغلقوا دكاكينهم والذوا بالبيوت،
وأطارت رياح شرس��ة هوجاء أس��قف بيوت الطني املبنية عند س��فح جبل
القلعة ،فسمع الناس يف بيوتهم عويل الريح وهي ترفع مسطحات الزينكو،
ثم تسقطها أرضاً ،وتكسر قرميد بيت املفيت ،وتطيح باألعمدة اخلشبية اليت
كانت حتمل مصابيح الش��وارع ،ومتيل سيقان الصفصاف يف اللوبيدة ،وقصر
رغدان ،قبل أن تقصفها متاماً ،وتطرحها أرضاً ليسحبها سيل املاء ،مل يثن
هذا التوحش يف الطبيعة تاميب عما يف رأس��ه ،رغم توس�لات ش��حرخان،
إال أنه خرج بثوريه وعربته من اخلان الس��فلي حتت س��كنه ،والذي امتأل
بالطني والقش العائم على وجه املاء ،جر الثوريني بصعوبة ،فتجاوبا ذعراً،
شد رباط العربة إليهما ،متجاهالً ضربات الريح على وجهه وجسده ،خاض
بعربته وثوريه يف الدفق املندفع مبا كان باألمس ش��ارعاً ،قاصداً سفح جبل
القلع��ة ،كان يعرف أن المنجى لثوريه وعربت��ه إذا مل يودعهما يف املغارة
الكبرية اليت تنفتح يف قلب الس��فح مبيالن خفيف ،جيعلها مكاناً يستحيل
عل��ى املياه أن تتجمع فيه ،لقد جربها يف املاض��ي ،وعليه أن يصلها يف هذا
املوسم ،وبخ نفسه كثرياً لتأخره يف القرار ،عند أول طلوع القلعة راح يشتم،
تارة بالعربية وتارة بالشركسية ،رأته زوجة ملحم اليت تنتظر ولدها قلقة
عند النافذة رغم سحب الضباب ،وغبش املياه املتساقطة.
 مش هاذ أبو ش��بانور!! ش��وفوا اخلتيار اهلل ال يعوضه ،طالع مبثلهاملطر!!
ويرد زوجها القابع أمام كانون النار يف الداخل:
 -مثل ما جناب ابنك اهلل حيرسه طلع وبهدلنا وراه ،خله يـبني،
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واهلل ألحسب اهلل ما خلقه.
صمتت املرأة ،وزامحت فايزة عند النافذة ،مس��حت الندى عن الزجاج
بكم فستانها ،ألصقت وجهها ،وقالت بلهجة جادة منذرة:
 ملحم ..خاف اهلل الزملة رايح يهور بالوادي..مل ختط��ىء فاي��زة يف ظنونها ،توق��ف أحد الثورين حمتج��اً على هذه
الرحلة الش��اقة ،واحنب��س دوالب العربة األمين يف فج��وة عميقة مل يكن
باإلمكان تفاديها أو رؤيتها أساس��اً ،وألن تاميب غضب وفقد سيطرته ،راح
جي��ر الثور بعنف ،وحيرض الثور اآلخر عل��ى املتابعة ،وقد مسع طرقعة
انفصال الدوالب األيس��ر عن اخلشبة اليت تشده إىل العربة ،ومالت القافلة
السائرة إىل جانب من الطريق ،أيقن تاميب انكسار العربة ،وغاص متاماً يف
امل��اء والطني املتدفق حتى ركبتيه ،كانت املياه تعلو وتنخفض متالطمة على
صدره الكهل وهو يبذل جهداً يف تلقي صفعاتي رحياً وماءً شرساً ينهمر من
األعلى كالغضب ،مسع نداءات ملحم تناش��ده التوقف عن مواصلة الصعود،
ولكنه جتاهله مزهواً:
 هذا التيس��ه ملحم أبو بوز ،ش��و بفهمها باملط��ر؟؟ أنا ابن قربدينا،ابن املطر.
خ��ار الث��ور فج��أة ،وانقلب طاعج��اً حواف��ره حتت جس��ده الثقيل،
ورغ��م كل م��ا بذله تام�بي إليقاف ثوره جم��دداً فإنه مل يفلح ،ش��عر بأن
ش��يخوخته خانته وخليت به ،وأمس��ك حزنه عليه ،وه��و يتقبـل غاضباً
مس��اعـدة مجع م��ن الرجال جازف��وا باخل��روج إليه إثر صيح��ات ملحم
املتالحق��ة ،تاركني الثورين والعربة يس��حالن مع س��يل امل��اء اهلادر من
أعل��ى اجلبـ��ل إىل قعر الس��فح ،ملتقطني العجـوز الذي أدرك أن كس��راً ما
أصـ��اب قدمه أيض��اً ،والذي راح يصرخ بالشركس��ية منادياً أناس��اً ال أحد
يعرفهم س��واه ،بكى حبرقة وهو يتدثر بفروة ملح��م قرب كانون الفحم،
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ويكتش��ف أن تلك اللحظات اليت مرت به مل تكن يف أعالي جبال الربوس،
حيث اهلجرة والبطولة واألمل ،ولكنها هنا يف عمان.
مل خيجل تاميب من دموعه اليت ذرفها تأسياً على ثوريه وعربته ،حتى
عندم��ا اندفع أمحق إىل البيت مؤكداً أن هناك من ش��اهد جثة مروان عالقة
يف قنطرة العس��بلية ،صم أذنيه عن عويل أم الفتى وعمته ،عن حزن ملحم،
وما أصابه من جنون مؤقت ،وانهمرت دموعه تبكي ثوريه والعربة ،ثوراه
مثل أبنائه ،وليس الفتى بأعز على أبويه منهما عليه ،والعربة عشرة عمر
طويل قاس ،وليس ما حنبه بالضرورة دائماً ،بشر.
مكن رج��ال من الوصول إىل منزل أديب البك��ري طالبني منه أن حيث
صحب��ه الرياضيني الس��تخراج جث��ة الفتى م��ن الفجوة يف أعل��ى القنطرة
الروماني��ة ،وراح بعضه��م يراقب من نوافذ عالية جمموع الرجال الش��بان
الذي��ن ألق��وا أجس��ادهم يف قلب غضيب ،س��بحوا عك��س التي��ار وعاركوا
احلوام��ات الكبرية وصوالً إىل القنط��رة ،فعاندوا املوج ،وهو يلطم وجوههم
ويعوق حراكهم ساحبني اجلسد الصغري ،وعند أعلى نقطة من جبل القلعة،
حتت انهم��ار املطر وقرب بقايا القصر األموي ،مت دفن اجلثة بس��رعة...
وازددت عتواً.
رغ��م احتباس الن��اس يف بيوتهم فإن أنباء ش��جاعة فرقة اإلنقاذ عمت
املدينة ،وتناقلت النسوة خرب موت مروان غرقاً ،تنهدن حبسرة قائالت:
 اهلل يعني ميمته ويصربها ،معقول ياربي ،عشر تيام واملطر ما وقف!!عمرها ما صارت ،هاذ غضب من اهلل ،هي آخر الدنيا ،قرب يوم القيامة ،اهلل
يعينا ع ساعة احلشر.
أم��ا الرج��ال فدعوا اهلل أن يرفع ه��ذا العقاب الس��ماوي ،وعلق أحدهم
خببث حول موت مروان املأساوي.
– اهلل ما عنده حجار يراجد بيها ،أكيد أبوه ملحم عامله عمله ،يا ظامل
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حدا ..يا غاش بالبوظة ..اهلل ع الظامل.
أس��كته اآلخ��رون حب��ده ،ال مشات��ة يف امل��وت ،وكلن��ا حتت رمحة
الطوفان.
اثنان وس��بعون يوماً ماطراً
ُ
داهمت فيها عمان يف مطلع القرن ،عام ألف
وتس��عمائة ومثانية وثالثني ،عندما كفت الس��ماء ،حتسس البشر أنفسهم
أوالً ،ثم تفقدوا أش��ياءهم وأحباءهم ،ظلوا ذاهلني ( ،صرعى كأنهم أعجاز
خنل خاوية ) سورة احلاقة =  7معقودي األلسن زمناً قبل أن حيدثوا حبكاية
الطوفان األخري ،وقبل أن يش��رب القوم ماءهم حتى القطرة األخرية ،ويلف
املدينة جفاف مل تعرفه.
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بعد احلرب ،وبعد أن أعلن اليهود دولتهم يف فلسطني،
حـديــــث
وص��ارت اإلم��ارة يف ش��رق األردن مملك��ة ،وأنريت
اليــــــوم
بالكهرب��اء حت��ى أصغر قري��ة فيها ،بع��د أن أخرت
أعمال العصابات اإلسرائيلية عريس جانيت الشركسي
ع��ن القدوم من حيفا ،ثم منعته احلرب من الزواج ،فارتبطت جانيت بزوج
عربي من احلجاز ،وغزا الشيب رأس أمسهان ،وصار هلا مخسة من البنني
وبنت��ان ،وبع��د أن ورط عبد الرمحن جتارة والده بصفقة خاس��رة ،بعد أن
واف��ى األجل مس��عد يف درب احلوريات كهالً وحي��داً غريباً ،وقضت رفقة
حنبها على اسفلت شارع السلط حبادث سيارة ،وبعد الزيارة اخلاطفة اليت
ق��دم فيها غالب إىل عم��ان من بريوت وقد صارت له عائل��ة وأبناء وجتارة
هناك ،فالتقى أعضاء العصبة كالغرباء ،أنزور س��فري يف اخلارجية وعزمي
عامل يف حمل مواد البناء املسمى ادليب ملص الواقع يف حارة علي فاخر ،بعد
أن أغلق مصنع البوز وحتول إىل حمل لبيع مالبس البالة املس��تعملة ،أدخل
القوم إىل عصر املينة بالبنطلونات واجلاكيتات املقلمة ..بقايا ما اس��تخدمته
ش��عوب أخرى غنية ..وبع��د أن عادت هيام إىل عم��ان ،واقرتنت مبدرس
اللغة العربية يف مدرس��ة تراس��انته حي��ث كثر املعلمون املس��تجلبون من
لبنان ،وبعد ثالت حكايات عشق فضائحية صاخبة العتدال اللعوب ،وبعد
تقاعد مؤمتن حأبوشة من شركة خط احلجاز احلديدي ،وبعد أن فتحت مليا
عيادتها لعالج األطفال يف جبل عمان ،ومات عرار الش��اعر بسكتة قلبية،،
وقتل الصلييب برصاصة طائش��ة يف رحلة صيد ،واعتزل أديب عباسي الناس
والدنيا يف صومعة ناسك ،بعد زمان أهوج قلب احلاضر كأنه الطوفان ،تقلب
على رأس اململكة ملوك عددا ،عبد اهلل وطالل واحلس�ين ثم عبد اهلل ،رس��م
مهندس على الورق مشروعاً متخيالً لسد عبدون ،،ووضع دائرة كبرية حول
خانة التكاليف ،أربعني ألف دينار أردني ،انتشى املهندس صاحب الفكرة
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بالتصور املستقبلي وقال يف نفسه:
 ب��س أربعني ألف!! يا بالش ،أربعني ألف ،لو امتدت عمان حلدودالس��لط ووصلت إربد ،عمرها ما بتعطش ،لو صار سكانها باملاليني ،عمرها
ما بتنشف.
مت َش��طب س��د عبدون الذي كان حيلم حببس مياه األمطار ،وبأن سيل
عمان سيظل مسكوناً بالسمك ،صاحب األنامل اليت شطبت املوضوع ،وحفظت
ملفه يف خزانات الغبار ،هتف يومها:
 أربع��ون ألف دينار ،يا اهلل!! أي منش��أة تس��تحق مث��ل هذا الرقمالفلكي..
راح السد الذي مل يقم ،ونشفت عمان.
عندما توغل��ت احلفارات يف األرض عام  2000لضرب أساس��ات املركز
الثقايف امللكي ،نبع املاء ،غمر ش�لال من خري املاضي العمال الذين تراكضوا
يف كل اجتاه حتى استوعبوا القصة ،إنه النهر الذي جافانا وغاب عنا ،الذي
قاطعنا وعاقبنا ،مل يكن حبل مس��عد وحده يل��وح بني احلجارة ،املاء أيضاً
اندفع مش��وقاً ،ومت س��حبه بعد ذلك إىل حاووزخاص ،لتشرب منه املناطق
احمليطة.
األرض أذكى من اإلنس��ان ،األرض أكثر حناناً ،األرض تس�ترد ما هلا
بالكامل ،ال تس��اوم وال جتت��زئ ،وال ترتضي بأنصاف احللول ،ال ختوض
املعارك مع البش��رية ،ت�ترك األمر للريح واملطر ،للنار ،حلماقة اإلنس��ان
ذاته ،حلراكه املدمر ،وشهوته املضيعة.
عندم��ا ق��ررت األرض أن تغب ماءها ،أعمت أعني البش��ر عن التنبه،
واللح��اق باملاء ،ش��غلت التجار بتجارتهم ،والكت��اب بأحبارهم ،واألمري
بعرش��ه ،والكبار مبواقع أقدامه��م ومطارح مؤخراتهم الس��مينة ،وقالت
األرض كلمة فصل يف أمر املاء ،امتصته حتى آخر قطرة ،حفظته رمبا حلياة
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جديدة يف مستقبل سعيد
( وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي ،وغيض املاء وقضي األمر)
اآلية  44من سورة هود
يا رب اسكنا روضة نبيك ،حبيبك املصطفى ،فنحن الفقراء املهاجرين،
شعت الرؤوس ،دنس الثياب ،يا رب ..يا رب.
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