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ابتأ مة

ح مدينو..

قرأ املالحظة املكتوبة على لوحةٍ صغريةٍ أمام شباك البنك بعناية
فائقة؛ يرجى عدّ نقودك قبل املغادرة تأكّد أن املبلغ سبعة آالف ،متاماً
كما أجابه احملاسب حني سأله عن رصيده اإلمجايل.
نظر إىل هاتفه ،كانت الساعة العاشرة وعشر دقائق.
 ال بأس ،ما زال أمامي وقت كافٍ  -قاهلا يف نفسه  -فهيلن تأيت إال متأخرةً ساعة بعد موعدها.
أسئلة كثرية دارت يف خلده وهو يتأكد من إدخاال ففظتاه
املهترئة يف جيب قميصه ،وحيكم إغالق سحاب ساترته .مل يكان
الطقس بارداً ،لكنه إجراء أمين تعلّماه مان اايااة يف شاوار
نواكشوط.
ازدحم مع مخسة آخرين يف سيارةٍ بالكاد توقّفت قرب مفترق
طرقٍ شرق السوق املركزية وسط املدينة.
رنّ اهلاتف يف جيبه فدثاً اهتزازاً شعر به الراكب املتكدّس على
ميينه ،ووجد صعوبةً بالغةً يف إجياد ممرٍّ ليده إىل جياب سارواله .مل
يتدارك الرنني ،لكنها كانت هي املتصلة ،ضغط الزر األيسر ليتصال
هبا فأيقظته اجلملة اليت طاملا مسعها "عفوا ..ليس لديك رصيد كااف
إلجراء هذه املكاملة".
 لن يدوم ذلك طويالً  -قاهلا يف نفسه7

 حني وصل فطته املقصودة يف أقصى حي توجنني يف أقصىشرق العاصمة نواكشوط ،كان األخاري الاذب بقاي يف
السيارة املتهالكة .وبدت عالمات االستياء علاى وجاه
السائق واضحة ،ومل يكد يتفوه بعبارته.
 انعطف يسارا لو مسحت! حىت انفجر السائق يف وجهه: تقطع كل هذه املسافة مبائة واحدة وتطلب مين االنعطاافأيضاً! أال تقدِّر أن املازوت زيد سعره يف ما انقضاى مان
هذه السنة فقط مخس مرات ،وما زال سعر التوصيلة على
حاله.
 حاول إبداء نو ٍ من التعاطف مع السائق املنزع فقال له: كلنا نعاين ااال نفسه ،لكن لو انعطفت بااي يسااراًوانتظرتين عشر دقائق سأعود معك إىل ملتقى طرق مدريد،
وسأدفع لك حينها أربعمائة ..ما رأيك..؟
 مل جيب السائق املتذمّر لكنه توقف به أمام املغسالة الايتيريد.
 "لباسك غري جاهز ،وأرجو أن ال تتذمر ،فأنت مل تادفعأوقيةً واحدةً منذ شهر"..
هكذا بادره الغسّال املنشغل جبمع كومة من املالبس املتّسخة.
 سأدفع لك كل ما تريد ،ولكين أحتاا مالبساي ا،ن،فلدبّ موعد مهم .ال بد أن أكون يف لباسٍ الئقٍ.
وغمز الغسّال ذا العضالت املفتولة  -نتيجة غساله املالباس
بيده -بعينه اليسرى.
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 إن كان ذلك فليس يف لباسك ما ميكن أن ترتدب ..ألاقنظرةً على تلك املالبس املرصوصة فوق الطاولة فأصاحاهبا
غري مستعجلني ،ميكن أن تدفع ألفاً ومخسمائة عن الدراعة،
حتضر فيها لقاءك املهم وتعيدها غداً.
اهتز اهلاتف يف جيبه ،كان الصوت مشوّشاً ..لكنه فهم مناه؛
"ليس لدبّ رصيد اتّصل باي"
تذكّ َر أن ال رصيد لديه هو ا،خر ،توجّه إىل بائع الرصيد اجلاالس
حتت مظلة أمام الدكان أعطاه ألفاً فحوّل له ألفاً ومخسمائة من الرصيد.
عائداً إىل املغسلة ،كان السائق املتذمّر قد خر مان سايارته
صارخاً:
 إذا مل تكن مستعجالً فاعطين نقودب واب َق هناا إىل ياومالقيامة إن شئت.
 انتظر دقيقةً من فضلك. ال وقت لدبّ.جتاهله وتوجّه إىل الطاولة ،اختار دراعة بيضاء رائعة التطريز مث
التفت إىل الغسّال قائالً:
 أليس معها سروال؟ السراويل هناك ،ستدفع مخسمائة أخرى سنتحاسب الحقاً .قاهلا وهو يقلب السراويل ليختار ماايناسب الدراعة
لكن قبضة الغسّال القوية على يده كانت كافيةً إلفهامه.
 حسناً على مهلك ،سأعطيك ا،ن ألفي أوقية مقابل الدراعاةوالسروال ،وغداً حني أعيدها إليك ،سأدفع لك الباقي.
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ارختت قبضة الغسّال قليالً لكنه مل يتكلّم ،أخاذ األلفاني ،مث
تشاغل بتجميع مالبس متناثرة.
لدى خروجه كان الغسّال يقول كالماً غري مسمو ٍ فهم مناه
كلمة الشرطة ،فمنبِّه سيارة األجرة كان متواصالً.
اهتز اهلاتف مرةً واحدةً ،مث انقطع ..أعاد االتصال بالرقم ،مسع
كثرياً من اللوم تدرَّ َ إىل عتب ،كان منصتاً وهادئاً ،مث أجاب:
 يا عزيزيت الرحلة من الدار البيضاء إىل نواكشوط تستغرقساعتني ونصف الساعة .ما زال لدبّ كثري من الوقت
 لكن ال أريد أن أرى أحداً قبلك يف املطار ..قالت الفتااةاليت يتعلق هبا ومل يسبق أن رأى حىت صورهتا.
 لن ترب أحداً قبلي ..ولكن كيف سأميِّزك؟ بالنسابة إيلّسأكون مرتدياً دراعةً بيضاء وقميصاً أزرق ،وأمحل لوحاةً
عليها امسك؟
 امسي ..هل جننت؟ ..أهلي سيكونون يف استقبايل ،ولو رأىأحد منهم لوحةً بيدك عليها امسي ستبيت ليلتك يف مفوضاية
الشرطة ..ستعرفين على أب حال ..فقلب احملب دليله.
كان اهلاتف يرن يف أذنه منبّهاً إياه إىل قرب انتهاء الرصايد..
استعجل إهناء املكاملة قائالً:
 املهم سأكون هناك قبل املوعد ..انتبهي لنفساك ..لكانالكلمة األخرية مل تصل إليها.
توقفت السيارة للمرة العاشرة ،لكنها ا،ن عند مفترق طارق
مدريد ،سلم السائق مخسمائة ونزل بانتظار مائتاه املتبقياة ،لكان
السائق املتذمّر دائماً ،أجابه بعنجهية:
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 انتظرتك أكثر من عشر دقائق ،هذه املائة يل.مل جيبه ،لكنه أغلق الباب بعنف ،فانطلق صاحب السيارة مباا
مسحت له الزمحة من سرعة.
حني قطع اجلانب اجلنوباي من الطريق ،تاذكّر أناه كاان
حيمل دراعةً وسرواالً دفع مقابلهما ألفي أوقية ملدة أربع وعشارين
ساعة ،التفت مشاالً ،لكن السيارة اختفات يف الزمحاة وجااءت
دوهنا شاحنة كبرية حتمل أكثر من طاقتها االستيعابية مان أكيااس
الفحم.
صرخ بأعلى صوته مستوقفاً السيارة ،لكان نظارات املاارة
وركاب السيارات ومزامري املستعجلني أربكته ،توجّه إىل صااحب
سيارةٍ مركونةٍ قائالً:
 أريدك أن تتبع تلك السيارة ،فقد نسيت فيها ما قيمته أكثرمن مخسني ألفاً.
 كم ستدفع يل..؟ أجابه السائق بربود. أدفع لك ما تريد ..املهم أن أاق هبا. ال أضمن لك ذلك ..لكن اركب ..هل تعارف إىل أيانتتجه؟
 إىل السوق املركزية السوق ..السوق ..السوق ..كان السائق يصيح باحثاً عنركاب آخرين.
 ماذا تفعل..؟ أقول لك صاحب السيارة ذهب با... هل ستدفع مقابل الركاب الستة املفترضني؟ نعم ولكن انطلق بأقصى سرعتك..00

كانت الزمحة خانقة ،مر نصف ساعة قبل وصوهلما منتصاف
املسافة ،انعطف السائق مييناً متسائالً بربود:
 هل تعرف امسه ..أو رقم سيارته؟ طبعاً ال ..لو كنت أعرف أيّا من ذلك لكنات اتصالتبصديقي يف الشرطة ومل أدفع لك ستمائة أوقية.
بعد عشر دقائق كانت السيارة تقف عند ملتقى طرق شارق
السوق املركزية ،نزل منها ملقياً نظرة على وجوه سائقي السايارات
املزدمحة ،علّه مييّز السائق املطلوب من بني الوجوه ،لكان الساائق
استحثّه ساخراً:
 ادفع يل مئايت الست ،ولديك بقية اليوم لتبحث عن إبرة يفحبر.
أعطاه ألفاً فأعاد إليه الباقي ،وهو يتفحّص الوجوه علاى طاول
الطريق ،وقعت عينه على سيارة تقف أمام أعرشة هبا نسااء يعملان يف
تلوين املالبس ،كانت إحداهن تعطي ورقة لرجلٍ مستعجلٍ يغلق بإحكامٍ
باب سيارته .حاول أن يستوقفه بالصراخ ،لكن الساائق الاذب رآه يف
مرآته املكسورة ،انطلق بسرعةٍ فائقةٍ سالكاً طريقاً رملياً بني البناياات.
حاول أن يعرف رقم السيارة ،لكنها مل تكن حتمل لوحة خلفية.
سأل صاحبة احملل إنْ كانت تعرف الرجل ،وقبال أن جتياب
أردف قائالً:
 هذه الدراعة وسرواهلا يل ،وقص عليها كل التفاصايل ،مليبدُ على وجه السيدة اليت تلوك مسواكاً مان األراك أهناا
فهمت شيئاً مما قال ،لكنها أجابته أن أسعار التلوين ختتلف
حسب نوعية املالبس وتدرّ ألواهنا.
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عبثاً حاول أن يشرح هلا ،توجّه إىل كومةٍ من املالبس وأخاذ
منها الدراعة والسروال املطويني بشكل جيد ،وقال هلا:
 هذه يل. أجابت باستغراب:هذه لصاحب السيارة الذب انطلق قبل قليل.
 هل تعرفني امسه أو رقم هاتفه؟ ال أعرف.متذمراً ،أخر هاتفه من جيبه ،حاول االتصال بصديقه إبراهيم
الشرطي ،لكن اهلاتف كان مغلقاً ،فشحنته منتهية.
مستغرقاً يف الورطة اليت وقع فيها ،قرر العودة إىل توجنني .نظر
إىل ساعة الراكب احملشور بني اثنني على يساره ،كانت الساعة الثانية
ومخس دقائق .خطر له أن يتوقّف عند ملتقى مدريد وسط املديناة
فقريباً منه أقرباء له ،عادةً يتردد عليهم صديقه إبراهيم ،ومن عندهم
يشحن هاتفه..
كان العطش يأخذ منه مأخذاً ،اشترى من البقالة اجملاورة عصارياً
بارداً دفع مقابله مائتني ،ومائة دفعها لبائع الرصيد لتحويلها إىل هاتفه.
حني دخل بيت أقربائه ابتسمت والدهتم اخلمسينية قائلة:
 جاءكم الفر  ،ها قد وصل أمحد .أعرف أنّ جدب أحادالصااني ومل أستغثْ به يف ضائقةٍ إال فُرجت.
 متفاجئاً من كالمها أجاهبا قبل أن يسلم: ..خرياً ..ماذا هناك؟!
 فاطمة تعاين آالماً حادّة يف البطن ،أعتقاد أهناا الزائادةالدودية .كنا حنتا من يوصلها إىل املستشفى.
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 ولكن ال سيارة معي. أعرف ولكن ال بد أن جتد لنا سيارة ..انظر حاهلا..نظر إىل الشابة املتلوية أملاً ،وتذكّر ما كان بينهما مان ساابق
املودة ،قبل أن يتزوجها ابن عمها الذب هااجر العاام املاضاي إىل
إسبانيا ،وبعث إليها رسالة طالق وعشرة آالف بعد والدة طفلها.
 حسناً ..ضعي هاتفي يف الشحن حىت أجد سيارة أجرة. سأحتا منك ألفي أوقية حىت هناية الشهر ،فليس لدبّ مااأشترب به الدواء هلا.
مل جيبها .كان فكره مشغوالً بالدراعة والسروال.
واضعاً سترته على رأسه لتقيه حرّ الشمس ،حاول شقّ صفوف
اخلارجني من املسجد ،لكن أحدهم سحب السترة بعنفٍ قائالً:
 حىت ولو أخفيت وجهك ميكنين متييزك من بني ألف رجل.التفت ملعرفة مصدر الصوت لكن الرجل مل ميهله
 أمل تقل يل إنك ستدفع يل اليوم ألفني على األقل؟ هل تعتقدأن اإلنترنت جماناً؟ ..تسهر كل ليلة مع تلك الفاسقة ،حىت
الفجر وال تريد أن تدفع.
 لو قلت هذه الكلمة مرةً أخرى سأحطّم وجهاك ،إهنااأشرف وأطهر منك.
 لو كانت شريفةً ما كانت تسهر معك كل ليلةٍ وهاي التعرفك.
 هذا ليس من شأنك. اعطين ما وعدتين به ،فلدبّ فاتورة كهربااء ال باد مانسدادها اليوم.
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 خذ هذه األلاف واأللاف الباقياة ساأعطيك إياهااالحقاً.
 مستحيل ...تعرف أين أطالبك بأربعة آالف وصربت كلهذه املدة.
 لدبّ ظرف خاص .فاطمة قد حتتا عملية..قاهلا وهو يتملّص منه ،لكن صوته ما زال يصل إليه وهو يهدده
باستدعاء الشرطة.
عاد بسيارة أجرة ودفع هلا أربعمائة أوقية لتوصل فاطمة وأمهاا
إىل املستشفى .وهي تغلق باب السيارة نادت عليه:
 وماذا أفعل هناك؟ ليس لدبّ سواها..أخر ألفاً من ففظته ومل يبقَ فيها سوى مائة واحدة
 جزاك اهلل خرياً.قالتها املرأة اخلمسينية وهي حتكم قبضتها على األلف ،فيما كان
رنني اهلاتف يستحثّه على الدخول.
فتح اهلاتف العتيق من دون النظر إىل الرقم .لكن صوتاً مرعوباً
مُز بغضبٍ صاح به قائالً:
 أين أنت؟ تأكد من الرقم فإذا هو الغسّال..ماذا تريد؟
 أريد الدراعة اليت معك حااالً ،صااحبها واقاف فاوقرأسي ...أحاول االتصال منذ ساعة.
 هاتفي كان مغلقاً ...لكن..05

 من دون لكن ..إذا اكتملت الساعة ومل تكن الدراعة هنا،فال تلم إال نفسك..
كان صوت شخصٍ آخر بدا متشنجاً قبل أن ينهي املكاملة.
أراد معاودة االتصال ،لكن اجلملة املعهودة أصمّت أذنه "لايس
لديك رصيد."...
 غري معقول ..حوّلت قبل قليل مائة أوقية. اتصلت منها ماما قبل قليل ..قالت طفلة متص إهبامها.. مبن اتصلت؟ مبحمد يف ساحل العا  ..قالت إهناا مل تكفهاا ورمتاهاهناك.
وضع السترة على رأسه .مشى عشر دقائق ،وانتظار عشاراً
أخرى ،ليزدحم مع ثالثة يف مؤخرة سيارةٍ متهالكةٍ إىل توجنني.
كانت سيارة شرطة واقفة أمام املغسلة ،ومنها أشارت يد إليه.
وقبل أن يتمكن من رفع السترة عن رأسه ،اهنالات صافعة قوياة
على خدّه ،وهوت يد قوية أخرى على رأسه ،وأُلقاي يف ماؤخّرة
السيارة.
  

يف املطار..
كانت فتاة متأنقة جتر خلفها حقيبةً جلديةً راقية ،تغادر شاباك
ختم اجلوازات .غمرهتا أحضان والدها الذب كان ينتظرهاا قارب
الشباك ،وهو يدخن سيجاراً فاخراً ،ابتلعتها سيارة رباعياة الادفع
كانت تقف أمام الباب مباشرة...
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وهي تتفحّص وجوه املنتظرين الفرحني والقلقني ،ألقت نظار ًة
على صورةٍ يف هاتفها الذكي لتتذكّر مالفه لكن زجاا السايارة
املظلّل حال دون ذلك..
  

يف قسم الشرطة ،كان فقّق بدين مكتئب يدخّن بشراهة يسأله
عن امسه؟
أجابه وهو ميسح بيده قليالً من الدم عن شفته السفلى ويبتسم:
()
 امسي حامدينو وملاذا تبتسم...؟!دبـي
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( )يف املي ثولوجيا الشعبية املوريتانية أن "حامدينو رجال اعتقلاه األعاداء
فضحك ،فلما سألوه عن السبب قال :رأسي على النطع ليُقطع وزوجيت
تعتقد أين أخوهنا ا،ن مع امرأةٍ أخرى".
07

رقم مبفل
بعينيها الصافيتني ،املختبئتني حتت نظارة قراءة ،كانت جتلس يف
زاويةٍ قصيّ ٍة بأحد املقاهي الراقية يف حي "دباي مارينا" ،حترك نسائم
اخللي احملاط بغابةٍ من األبرا طرف ملحفتها( )الزوردية اللاون،
وبني يديها كتاب يبدو غالفه أنيقاً ،وأمامها فنجان قهوة ال يبدو أهنا
ارتشفت منه أكثر من رشفتني.
وهي منهمكة يف مضمون الكتاب الذب تقرأه ،ما يوحي أنه رواية
جيدة اابكة ،أو كتاب فلسفي عميق ،يستهلك كل تركيزها ،وجيعلها
يف عزلةٍ نفسيةٍ عن ضوضاء التكنولوجيا احمليطة هبا؛ ويلهيها حاىت عان
االستمتا بالنظر إىل اخليوط الرقيقة ألشعة الشمس اليت تكافح بصعوبة
الختراق الفراغات الضئيلة بني األبرا الشاهقة ،لتطبع قبلة ودا ٍ علاى
مياهٍ مل تترك هلا اليخوت الفارهة فرصةً لرد التحية.
كنت أبث مهوماً رافقتين من الليلة املاضية ،عرب دخان سيجاريت
املتماو بكسل ،وقعت عيناب على تلك الزاوية القصايّة .انتاابين
فضول عارم إللقاء التحية.
(" )امللحفة" هي الزب الرمسي للشريط الصحراوب املمتد من شرق السودان
وحىت احمليط األطلسي مع اختالف التسمية .حيث تُسمّى يف الساودان
"الثوب" وتُسمى يف موريتانيا وجنوب اجلزائر واملغرب وليبيا ومشال مايل
والنيجر "امللحفة".
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وتساءلت :أيُعقل أن تكون موريتانية؟!
إن كانت كذلك ،فما الذب أتى هبا إىل مقهى يف أحاد أكثار
أحياء دباي بورجوازية ،يف هذا الوقت بالذات؟
كانت القهوة والكتاب األنيق والتركيز املفرط ،والتكيّف ماع
الضوضاء اهلادئة مؤشراتٍ جعلتين أستبعد كوهنا موريتانية؟
وكانت امللحفة الالزوردية ،وطرفها املنسدل علاى يساارها،
ونقوش خطوط اانّاء الدارسة على كفّها اليسرى تؤكد أهنا قادمت
لتوّها يف رحلة استغرقت اثنيت عشرة ساعة طريان.
قادين الفضول ألكون منها على مسافةٍ ال تزيد علاى أربعاني
سنتمتراً ،وكان عطرها الفرنسي اهلادئ يغالاب رائحاة الادخان
السويدب املنبعث من بني أصابعي.
مل يكن الكتاب الذب جعلها ال تالحظ قرباي الالفات مان
كرسّيها سوى "رواية خيالية" لكاتب إجنليزب ،نشرت يف النصاف
األول من القرن املاضي ،تتحدّث عن فساد قادة الثورة الساوفيتية،
الراتعني يف اجلهل والغباء كحيواناتٍ يف مزرعة.
كان عنوان الكتاب كافياً لتربير انشغاهلا ،فلن جتاد إساقاطاً
ملضمونه أكثر قبوالً من الزمان واملكان اللذين جتلس فيهما.
تقدمتُ بلطفٍ وقلت بإجنليزيةٍ حاولت جهادب أن ال حتمال
لكنة تفضح أصلي ،وأنا أضع يدب على الكرسي املقابل هلا:
هل تسمحني...؟
تفضل..
يل باجللوس؟
ال.
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وعادت إىل مزرعتها ،وعدت إىل حرييت.
سحبت الكرسي هبدوء مفتعلٍ ،وجلست إىل الطاولة املقابلة هلا
متاماً .طلبت قهوةً حبجم فنجاهنا .أشعلت سيجارة أخرى ،واسترقت
النظر إىل تقاسيم وجهٍ كان من الصنف الذب يوحي إلياك أناك
تعرف صاحبه منذ زمن بعيد.
مرّ نصف ساع ٍة ومل ترفع عينيها عن الكتاب ،ومل ترتشف مان
قهوهتا الباردة سوى رشفةٍ واحدة ،ومل تنتبه هلاتفها الاذب تضايء
شاشته بني ااني ا،خر.
تقدّمت إليها نادلة حتمل مغلّفاً حيوب الفاتورة ،وتقدمت ماين
أخرى فأشرت إىل اليت معها فأتتين ،بينما كانت هي ختر من حقيبة
يدٍ جلديةٍ أنيقةٍ بطاقة ائتمان لتدفع..
طلبتُ من النادلة أن ختصم مبلغ فاتورهتا ،أرادت أن تساتأذهنا،
فأحملت إليها أن ال داعي لذلك.
وضعت بطاقتها الصادرة عن بنك بريطاين يف املغلّف وانتظرت
عودة النادلة ،مث عادت إىل كتاهبا الذب مل يبقَ دون دفته اليمىن سوى
صفحاتٍ قليلة.
 هل ميكن أن أسألك سؤاالً؟ ..قلت بصوتٍ ال خيلو مانخجل.
ال يبدو أهنا مسعت ما قلت ..أو أهنا فضّلت عدم اإلجابة.
ارتشفت قليالً من قهويت الباردة ،وسحبت نفساً من سيجاريت
واستجمعت ما معي من جرأة القتحام خلوة فاتنة تتبتل يف فاراب
القراءة جلور أورويل على شاطئ دباي..
هل ميكن أن أسألك سؤاالً؟
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وهل تراين يف مؤمترٍ صحايف؟
كانت النربة جافةً جداً .قالتها وهي تضم الكتاب وتدخله بتاذمّ ٍر
إىل حقيبتها ،نظرت إىل املغلّف ،مث أشارت حبنقٍ إىل النادلة مستعجلة..
وقفت مستعجالً ووضعت بطاقةً تعريفيةً علاى طاولتاها ،مث
عدت أدراجي وهي ترمقين بنظرةٍ مليئةٍ باالزدراء .فشااب هنادب
املالمح مبالبس رياضية وحذاء بييت ،يدخن بشراهة ويغلبه الفضاول؛
قطعاً قد ال يكون من صنفها املفضّل من الرجال.
ألقت نظرةً على البطاقة الصغرية املستطيلة؛ مل يكن هبا ساوى
شعار شركة أمريكية اتّخذت من دباي مقراً لفرعها التقين ،رمبا طلباً
لليد العاملة الرخيصة ،أو هرباً من الضارائب ..وحتات الشاعار:
املهندس الداه إطول عمرو ..مدير األمن اإللكتروين ..ورقم هاتف،
وبريد إلكتروين.
  

مرت أربع وعشرون ساعةً طويلة ..ه ّز رقم فجوب هااتفي
املوضو على طاولةٍ مبقهى يف مرسى دباي.
الداه يتكلم ..قلتها بإجنليزيةٍ فصيحة ،وهي اجلملة اليت افتتح هبا
مكاملايت حني ال أعرف املتصل.
كان صوت دافئ يصل كأنه خمتلس من الطرف ا،خار مان
العامل :ذا اللي كنت ليه اتسول عنو شنهو؟( ..باللهجة املوريتانياة:
عما ذا كنت ستسأل)
دبـي
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المأموم..
يف هذا الوقت من الليل ،وهذا الفصل من السنة ،وعلى طاول
هذا الشار الذب حيتضن ذكريات آالف العشاق ،وأناات مئاات
املشردين ،أنتعل نظرة الناس إيلّ ،أتدثّر بقليل من األمل ،وأمحل هاذا
الطبق الذب كنا نأكل فيه قبل قليل ما اشتريناه أمس..
أراك تنظر إيلّ باستغراب!..
أنصحك بتغيري زاوية نظرك ،مثالً؛ هل لك أن تعرف  -أو على
األقل أن ختمّن  -كم يف هذه الباقة اليت وُضعت على طاولتك مان
زهرة يامسني؟
أعرف أنك ال هتتم كثرياً بعددها ،وأفترض أنك ال هتاتم إطالقااً
بالطريقة اليت مجعتها هبا ،وال كم من الوقت واجلهد بذلت أمي ،ألقاف
ا،ن على بعد ستة عشر سنتيمتراً منك ،وأقدم لك باقة من اليامسني.
أعرف أيضاً أنك قد ال تقيم وزناً لرائحتها الزكيّة ،بال قاد
تفضّل رائحة الدخان األمريكي الفاخر الذب تداعب..
لست وحدك يف ذلك؛ انظر مدى بصرك يف هاذا الشاار ،
تشهد كل طاولة يف سلسلة املقاهي املتراصّة هذه ،على مواظبيت ..بل
على كرمي.
إنين أهدب هؤالء املتسكّعني هنا ،اهلاربني من جحايم اللاون
األمحر يف األخبار العاجلة ،أو املصدومني من اهنيار سعر الدوالر ،أو
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ب ،أو الباحثني عن مثن رغياف ...أهاديهم
املتألّمني من هجر حبي ٍ
فسحة أمل ..أو اظة تأمل.
لستُ بارعاً يف التسويق كما ترى ،ال أستدرُ جيوهبم بااديث
عن فوائد املشموم ،وال أناقش معهم مثنه ..بل على العكس ،إن رحبي
ممن يصدّين بانتهارٍ أضعاف رحبي من هذا الدينار..
أمسع كل يومٍ مواعظهم عن الدراسة وعن اليونسيف وقاانون
العمل ،لكنهم جيهلون أن ثالث فتيات وبقية حياة أم رمّلتها ذات يوم
يف هذا الشار رصاصة جندبٍّ جمهولٍ امتشق رشّاشاه وأفرغاه يف
صدور متجمهرين خيشون على أبنائهم مصرياً كمصاريب ،أن كال
أولئك وأنا ،نعيش من "املشموم".
هل تعرف قصة هذا "املشموم"..؟!
دعين أحدّثك :يف املساحة الصغرية جداً مشال كوخ الصافيح
الذب نأوب إليه أربعتنا كل مساء ،ابتكرت أمي هذه اارفة ،تاروب
جنينتها الصغرية باملاء الذب استُعمل للغسيل؛ وعند الغروب ،حاني
تنحين زهور اليامسني تعظيماً لكفاحنا ،تقطف أمي ست عشرة زهرةً
بلطفٍ كلّ مرة ،جتمعها برفقٍ حول اثين عشر عوداً رقيقاً من بقاياا
حصرينا الذب جلبناه من الريف يوم حصل أباي على وظيفة فرّاش
يف بلدية تونس العاصمة ،تفتل خيطاً رقيقاً من طرف ثوهبا ،جتمع كل
مثانٍ وعشرين زهرةً حول اثين عشر عوداً وتلف حوهلا اخليط عشار
مرات ،مث توزعها بيننا؛ تعطيين مثاين وعشرين باقة وألخيت الوساطى
اثنيت عشرة ،وألخيت الكربى عشرين وللصغرى عشراً.
تطلب مين أن أكتب هلا يف الورقة اليت كانت كشف الراتاب
،خر شهرٍ عمل فيه أباي ،عدد الباقات اليت أخذ كال مناا ،وأن
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أمجعه ،تفعل ذلك كل يوم ،مما جعلين أومهها بأين كتبتاه لكاين ال
أفعل ،فاجملمو دائماً سبعون باقةً متاماً كما كانت عالوة األبنااء يف
كشف راتب أباي .تساءلت مرةً عن سرّ حرص أمي علاى هاذا
التوزيع ،وحني كتبت األعداد هكذا  31+91+93+31عرفت أناه
تاريخ وفاة أباي ،خالل ثورة اليامسني .هل فهمات ا،ن أن هاذا
املشموم هو الوحيد الذب جيعلين وأخوايت وأمنا نتذكّر كل يومٍ أنناا
نوزّ األمل على الناس يف الشار  ،الذب قُتل فيه أبونا من أجال أن
ينعموا هبذه اجللسة..
هيه ..هيه ..هل ستدفع يل ديناراً أم آخذ باقيت؟
تونس
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هم عأرح لك؟..
كانت الشمس املوسكوفية متلفّعة بغيم داكن ،والربوق ختطف
األبصار ،والكل يترّقب القطرات األوىل ليفتح مطريّته ،ال وقت عند
أحد للتوقّف ..واحملظوط من دخل النفق املخصص للاراجلني قبال
نزول املطر..
من الدر املؤدب إىل النفق تادفّقنا أفواجااً ..ال أعارف مل
اعترضتين دون غريب ..كنت أنظر إىل هاتفي فهناك من ينتظارين،
وعليّ الوصول بعد ربع ساعة..
بصوتٍ هادئ قالت :من فضلك خُ ْذ واحدة.
جتاوزهتا معتربا أهناا حتادّث غاريب ،أو أن العارض عاام،
لكنها تقدمت خطو ًة حنوب ،وهاي تعتارض طريقاي وأعاادت
هبدوء مجلتها ،وعيناها الغائرتان املشدودتان من طرفيهماا تركّازان
عليّ.
مستعجالً ومتملصاً قلت هلا :ليس ا،ن.
وقفت حبزم أمامي وقالت :أنت ذاهب إىل موعادٍ ،ال بادّ أن
ختتار واحدة:
"هذه ميكن أن هتديها ابيبتك إن كان هذا أول لقاء لكما .إهنا
خمتلطة فيها ورود محراء وبنفس ففوف باليامسني .ستكون معبّارةً
عن صدق مشاعرك.
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وهذه باقة محراء خالصة ستثري حبيبتك ،وتفيد يف جتديد العهد
بينكما ،خاصةً إنْ كنت الحظت فتوراً عاطفياً يف أيامكما األخرية.
ولك أن ختتار أبّ واحدةٍ من الباقات األخرى ،فهي جيادة يف
ذكرى عيد ميالد إحدى صديقاتك مثالً ،ألهنا متوازنة؛ ال تعرب عان
ااب يف بعده الثنائي ،بقدر ما تعرب عن التقدير والوفاء..
أسعارها مناسبة ،وأغالها مبائيت روبل .أؤكد لك أين اقتطفتاها
مجيعها صباح اليوم من حديقة بييت اليت اعتين هبا بنفسي ..انظر ماا
تزال يدب ترشح ،فقد انغرزت شوكة يف إهبامي وأنا أقطفهاا قبال
ساعة من ا،ن ..ميكن أن تتنسّم شذاها وستتأكد أهنا جديدة ..ماا
زالت تفوح"..
كان عليّ البحث عن وسيلةٍ أفهمها هبا أهنا ضيّعت ثالث دقائق
من وقيت ،وأن كل اخليارات اليت قُدمت ليست ضمن مفكريت؛ فأناا
ال حبيبة يل إطالقاً ،وال تربطين عالقة صداقةٍ مع أحدٍ يف هذه املدينة.
وأعياد امليالد ليست من ثقافيت ،وكل من أعرفهم وُلدوا حسب
الوثائق يف يومٍ واحد ،فال جيازف أحد بتخليده ،كما أن ذلك التاريخ
املوجود يف وثائقهم ال يعين هلم شيئا ،ألهنم وُلدوا يف يومٍ آخر.
وأكثر من ذلك ،أين ال أستطيع الوقوف على حقيقة ما قالت،
فال فرق عندب بني ما يف سلّتها من باقات.
فبحكم النشأة مل أتعوّد تبادل الورود يف املناسبات العامة ،وكل ما
أعرفه منها نوارٌ أصفر يكسو الطلح ،ويُخصّص غذاءً لصغار اخلراف.
واألشجار عندنا -عكس العامل كله -تينع يف موسم اخلريف.
ال أعرف إنْ كانت العجوز  -اليت تكرب جديت قطعاً -قالات
كل ذلك ،أم أين تومهته من حركات يديها املرتعشتني ،فأنا ال أفهام
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الروسية حني يتحدثها املوسكوفيون بطالقاة ،فكياف ولكنتاها
الطاجيكية حوّلت حديثها شريطًا يُسمع مقلوباً.
خالل شرحها املستفيض كنت أتأمّل مالفها ،فقاد أخاذتين
بعيداً ،إىل ربو نشأيت األوىل .فسود األياام حفارت يف وجههاا
أخاديد ذكّرتين حبال قيعانٍ أعرفها يف هذا الفصل بالذات من السنة،
حني تكون شقوقها فاغرة ،تنتظر بلهفةٍ أول الغيث.
وعلى رأسها ل ّفت منديالً أبيض ،مجعت به شتات ما أبقت هلا
األيام من شعرها املستسلم لقدر لونه األخري ،وكذلك مان هانّ يف
مثل عمرها من عجائز بلدب  -على قلّتهن  -ما زلن فافظاتٍ على
تلك اخلرقة السوداء اليت تستر الشعر حال سقوط امللحفة عنه ،وكثرياً
ما كانت موضوعاً ألعذب أشعار الغزل حيث تسمى "امللوى".
رفعت العجوز وجهها املكفهر إيلّ وأنا مساتغرق يف تاأماليت
بعيداً عن رطانتها ،فأدركت مبرارةٍ أهنا ضيّعت جهداً دون طائل.
قلت بصعوبةٍ كلمةً مسعتهم يقولوهنا يف الودا ومعناهاا "أراك
قريباً" ،وتركتها وهي حتاول صعود السلّم حبثاً عمّن يستوعب معاين
ما حتمل ،أو يدرك دالالت ما تقول.
مسرعاً خبطوايت لتعويض وقيت الضائع ،انتصب يف طريقي عناد
فتحة النفق املؤدية إىل فطة القطار السريع ،رجل أربعيين ..أجاربتين
قامته الفارعة وبذلته األنيقة جداً على التوقّف.
كان يسند كماناً إىل قلبه ،وتنساب بني أنامله نغمات باكياة
ختتزل حزناً باذخاً ،وكانت عيناه الزرقاوان مغرورقتني ،جتول فيهماا
دمعة بلورية شفافة احندرت على خدّه بتفاعلٍ غريبٍ رامساةً خطااً
مستقيماً استقامة قامته...
29

التفت خلفي ألسأل العجوز إن كان يف سلّتها ما يعبّار عان
التعاطف مع احملزون ،لكنها اختفت بني مئات املسرعني لالحتمااء
بالنفق من وابلٍ بدا أكثر فهماً منّا مجيعاً..
موسكو..
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الندات األبير..
وحده مل يكترث بالنداءات املتالحقة ملوظفي الطريان ،رمبا ألنه
تعوّد عليها وصار مييِّز بعض األصوات يف عددٍ من املطارات الدولية.
وفيما يتدافع العشرات من ذوب السحنات واأللسنة املختلفة ،كانت
عينه على الشاشة العمالقة املنصوبة على املدخل يبحاث عان أوان
وصول طائرةٍ من مونتريال الكندية ،مل يظهر الوقت بعاد ،وقاد ال
يظهر مطلقاً.
جتلس مسنّة أوروبية أضناها الوقوف جبانبه ،وتسأله بلغة إجنليزية
فصيحة:
 مىت تقلع طائرتك؟ الساعة الرابعة مساء. ول َم تنتظر هنا ،أليس لديك حجز يف فندق؟ بلى لدبّ ،ولكين أستمتع باجللوس هنا. هل تنتظر أحداً؟ ال. هل تودِّ أحداً؟ ال.أشاحت بوجهها عنه وقد أزعجتها إجاباته املقتضبة
ألقى نظرة على اللوحة واستغرق يف مراجعة دفتر مالحظاته..
30

"قبل عام كنت هنا يف هذه القاعة أنتظر النداء األخاري قبال
اإلقال ألقت عليّ التحية مالك أسود  -كثرياً ما يضحك حني يقرأ
هذه املالحظة يف يومياته حىت إنه يعود إليها كلما رغاب يف تغايري
مزاجه؛ رمبا يكون أول من جاء هبذا الوصف -كان فستاهنا األبيض
املنسدل إىل قدميها وابتسامتها الناصعة مها كل ما ميكن أن متيِّزه حني
تُطفأ األنوار.
كانت خطوط اانة املوريتانية املتقنة تكافح جاهادة إلثباات
وجودها على ظاهر املعصم ،سألتين:
 إىل أين تتّجه؟ إىل مونتريال. واو ..أنا أيضًا إىل مونتريال .ساافرت الياوم أول مارةبالطائرة .يقولون إن الرحلة ستستغرق عشر ساعات مان
مطار شارل ديغول .حدثوين عن طائرة عمالقةٍ تُتاح فيهاا
فرصة مشاهدة التلفزيون وإجراء اتصاالت هاتفية..
آآخ ..هل تعلم؟! لقد قُطعت نياط قلباي اليوم حني قالات
املضيفة إن علينا إغالق هواتفنا .نسيت هاتفي مفتوحاً ،فجأةً مارت
باي املضيفة فتذكّرته .خفت أن يسجنوين .ال أحفظ رقم أحادٍ يف
ت قبل موعاد
فرنسا ،ومل أغادر بلديت النائية قبل أمس .جئت ساعا ٍ
الطائرة ..،هل تستمع إيلّ؟
كنت مشدوها أدرس تضاريس جديدة مل أعرفها أثناء سنوات
خربيت الطويلة يف جمال اجلغرافيا..
 هل تسمعين؟ نعم ..نعم ..ال شك أنك ستدهشني حني تصلني إىل كندا.32

 أكثر ما يريعين ما مسعته عن برد كندا .يقولاون إن أحادأقربائي كان ينظّف غرفته فسكب ماء حتت الباب ،وخالل
دقائق مل يستطع فتح الباب فقد جتمّد املاء.
 ...هل ميكن أن تصف يل امليترو؟ يقولون إناه يساري حتات
األرض ،مل أستطع ختيّل ذلك ...أنا ال أعرف اساتخدام الشاوكة
والسكني .كان الراكب الفرنسي املتعجارف جبانبااي ينظار إيلي
ويبتسم .لقد كرهته .رمقين باستحقار وقال" :ليس هبذه الطريقاة،
لكنه مل يشرح يل كيف أتصرف ...لست معقدة من ثقافيت ،وسأصر
على أن آكل بيدب يف أرقى مطاعم تورنتو ومونتريال ،سيضحكون
ولكين لن أكترث...
النداء األخري قبل اإلقال إىل مجيع الركااب املتاوجِّهني إىل
مونتريال...
 هل هذه طائرتنا؟ ..إن كانت هي فلنقم بسرعة ،أرياد أنأجد مكاناً يف مؤخرة الطائرة ،يقولون إن الذين جيلسون يف
املقاعد اخللفية كثرياً ما ينجون يف حوادث الطريان .لكان
هيا بسرعة..
أمسكت طرف ستريت ..مث قالت:
 لن أفارقك أبدا حىت أصل إىل املطار. ولكن هل ستفارقينين بعد ذلك؟ لدب تذكرة ذهاب وعودة ،إن مل تعجبين مونترياال أو ملأستطع التكيّف معها ،سأعود يف مثل هذا اليوم من السانة
املقبلة ..يقول زوجي إهنا ستعجبين ،ال أعارف إن كاان
صادقاً ،أنا أصالً ال أعرفه ،قد ال أستطيع متييزه مان باني
33

املستقبلني .لقد زوّجين أباي منه ألنه ابن عمي .رأيات
صوره عند أخته ،ليس وسيماً ،لكنها تقول إنه يعمال يف
شركة ،رمبا يكون نادالً يف مطعام .يتكاتّم الشاباب يف
اخلار  -دائماً -على حقيقة وظائفهم.
 لكن هيّا ،إهنا طائرتنا.. ال ..لست مسافراً على اخلطوط اجلوية نفسها.. ال ..ال ..ال تقل ذلك- ..اهنارت بني يادب ..-مل أكادأصدِّق أين وجدت منقذاً ..ال ،ال.
 األمر سهل ليس أكثر صعوبةً من رحلتك السابقة.النداء األخري قبل اإلقال  ..السيدة فاطمة...
 إنه امسي ،لقد تأخرت ،أرجوك ،أرين الطريق .رافقاين إىلالبوابة .أكتب يل رقم هاتفك يف كندا ،هنا علاى هاذه
الورقة ،انا ال أعرف الكتابة ،اهلاتف قاد يضايع ماين..
أرجوك ساعدين...
  

بدأ اجلميع يأخذون أماكنهم على منت الطائرة .ألقي نظرة مان
النافذة على الطائرة اجملاورة اليت وصلت للتو .كان مالك أسود ينزل
من السلم ،متأنّقاً ،حيمل على كتفه األيسر حقيبةً جلدياةً ويضاع
نظارته ..بدا واثقاً وهو يوزِّ نظراته على اجلانبني ..قبل أن يغيب يف
سيلٍ من الركاب املستعجلني الوصول.
املنامة -
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الورأل المحجوز..
بلهفة من مل يَ َر بريده اإللكتروين منذ مادة ..فتحاتُ بااب
املصعد ،وبارتباك من يسمع كلمة "أحبك" أول مرة ،ضغطتُ الازر
الثالث ،وبعد ألب انفتح الباب هبدوء شديد ،كمن خياف أن ياوقظ
مصاباً باألرق.
ألقيتُ نظرةً سريعةً على فتويات الشقة ،اليت أخطأت مفتاحها
أربع مرات ..مل يتحرك شيء من مكانه ،مزهرية علاى الطاولاة،
لوحة زيتية لوجهٍ نصف مبتسم ،يشع بنظارة مدروساة ..،جهااز
كومبيوتر يف وضع سبات ،وبقية ما يف الصالة اليت مل يغري ترتيبها منذ
شهرين..
أمام خزانة املالبس تبعثرت مجلاة أسائلة؛ أب قمايص؟ أب
سروال؟ أب ربطة عنق؟ اب األلوان تراها حتب؟
هي فنانة أوتيت ملكوت الذوق الرفيع ،أخشاى أن أقابلاها
بقميصٍ ال يناسب مزاجها ،هل تفضل املالبس الرمسية ،أم املالباس
الصيفية؟ ..اجلو معتدل وكلها تناسبين ..أتلمّس ذقين ..مل تُحلق منذ
شهرين ..سؤال آخر:
أستُعجَب باي ملتحياً أم حليقاً..؟
اهتزّ اهلاتف يف جيباي؛ سبع دقائق قبل املوعد ،ولكان مااذا
ألبس؟!
35

أمرّر يدب على القمصان ،آخذ قميصا أبيض قصري الذراعني..
وسرواالً أسود ..رمسياً كثرياً ..أرجعته ،أخاذت آخار أزرق ..ال
يناسب القميص..
اهتزّ اهلاتف من جديد ،ست دقائق قبل املوعد ...ملاذا أحباث
عن ذوقها؟
اخترت قميصاً أزرق مساوياً ،وبذل ًة رماديةً فاحتة؛ رششات أو
اثنتني من عطرب املفضل ..،ال وقت لتشاذيب اللحياة ،ألخار
بطبيعيت ..وعلى مرآة املصعد عقدت ربطة العنق بشاكلٍ مثلاث،
مرّرت منديالً على حذائي..
بكلمات الترحيب نفسها اليت حفظتها منذ شهرين دعتين النادلة
إىل اجللوس ،ومع أهنا تعرفين ال أدخن ،فقاد رددت نفاس الانص
القدمي؛ هذا اجلانب للمدخنني ،وهذا لغري املدخنني ،وهذه طااوالت
للجلسات املختلطة..،
اخترت طاولة من اجملموعة األخرية ،تطل على جانب حديقاة
يفوح منها أري الزهور العبقة ،ورائحة الفودكا..
لدينا قائمة مشروبات صيفية استُحدثت اليوم فيها عصائر فواكه
طازجة ،وهذه القائمة التقليدية ،قالت النادلة وهي متساك قلمهاا
كصحايف يف ندوةٍ ال يفهم كالم ضيوفها..
شاب أخضر باليامسني مثل  ،قطعة حلوى ...وماء ...مل يكان
اجلو بتلك اارارة ،مع ذلك كان حلقي حيترق..
أنظار مَن يف املقهى تتحوّل فجأة إىل املدخل الشارقي ..قاماة
فارعة ،شعر أشقر منسدل ،ووجه بتعابري فايدة ..،تتقدم خطاوتني،
تتوقف لسما فاضرة النادلة ملدة ثالثني ثانية ..جتلس إىل الطاولاة
احملاذية يساراً لطاوليت..
36

أرتشف قليالً من الشاب ..أزيد السكر قليالً ..أفتح قنينة املاء..
مث الصفحة اخلامسة والسبعني من جمموعة "الليل األخري" ..يتسارّب
صوت ناغم إىل مسامعي ..كانت تلتفت إيلّ بزاوية مخس ومثاانني
درجة ..،نفضت سيجارهتا بلباقة ،أخذت َنفساً قصرياً وقالت:
 مساء اخلري..مل يكن الوقت مساء ،نظرت إىل ساعيت وقلت :مرحبا
 معذرة على مقاطعتك ..هل اشتريته من هناا..؟ صاوتمهذب ونظرة حارقة من عينني عسليتني ..وأنامل تكابس
بود عقب سيجارة إلمخادها..
 تقصدين الكتاب..؟ أجل.. ال قرأته قبل ثالث سنوات ..اشتريته خالل رحلة قاادتين إىلجزيرة جربة يف تونس ..أفكاره مجيلة ،ولغته قوية ،وجدت
صعوبة يف فهمه من املرة األوىل..
 حيدث ذلك أحياناً ..وأعدت نظرب إىل الكتاب. يبدو بيننا اهتمام مشترك ..قالتها وهي تستخر سايجار ًةجديدة ،وتنظر إيلّ برموشٍ ناعسةٍ مغرية..
 رمبا هل ميكن أن أقترب أو تقترب أكثر ،فكالمك ال يصالينبوضوح..
 ماذا تقصدين؟ إن كان ال يضايقك أن أجلس على الكرسي املقابل لك..؟37

 عرض مغرٍ ..مهست لنفسي ،وأنا أجول ببصرب يف املقهاىالذب أحسسته مندهشا هلذا التقارب املفاجئ..
 هل تنتظر أحداً؟بالرغم من مجاهلا األخّاذ فقاد ضاايقين كسارها صاميت..
وإخراجي من وحديت ..من رحليت إىل أغوار نفساي ..مان متعاة
ااديث الصامت الذب دار قبل جلوسها..
 نعم ..هل يف ذلك ما يزعجك؟ ...مل يكن صويت ودوداً مبافيه الكفاية.
 ليس بالضرورة ..خشيت فقط أن ال يأيت مثل أمس..غريب!..
مل أر وجهها من قبل ،ومل تكن أمس هنا :..من قال إين كنت
أنتظر أحداً يوم أمس؟
 ليس األمس وحده ..،فقد أثار فضويل اختياارك الطاولاةنفسها ويف املوعد نفسه منذ أيام..
أخذت نفسا عميقا من سيجارهتا ..سرّبته هبدوء مث قالت:
 ثالثة أيام ..أليس كذلك..؟ هل أعرف الغاية من مراقبيت؟ أنا أعمل يف فل بيع العطور املقابل للمقهى ..كنات أراكمن الزجا ..
تزحزت قليالً عن كرسِّيها ،وهي تشري إىل النادلة أن تضايف
حساباي إىل حساهبا ..أال تريد أن أجلس معك..؟
 مل أتعوّد على ذلك.. على ماذا؟ على أن تدفع عين امرأة ال أعرفها..38

 مل تبد رغبةً يف ذلك.. رمبا مل توجد..آخذ الفاتورة من يد النادلة ..شكرا لك ..رمبا يف املرة القادمة..
 هل ستكون هناك مرة قادمة.. ال أعرف. مىت يأيت من تنتظر؟أحدّق إليها بنظرةٍ مرتابة ،مستغربةٍ ومنزعجة..
تستطرد وهي تنظر إىل سيجارهتا :هناك أماكن مجيلة كاثرية..
واليوم إجازة..
أتأكد من صفحة الكتاب ،أطبقه على صورة لوجاه نصاف
مبتسم :..رمبا حني تأيت منر بك لشراء عطر يعجبها..
 بل ألهديه لكما ..هل ستأيت اليوم..؟ قالتها مبزي من اجلذلواليأس
أعتدل واقفاً ..أدخل بطاقة اإلئتمان يف ففظيت ..ترفع عينيهاا
بنظرة ماسحةٍ ..وخيط دخان يغادر بكسل شفتيها اامراوين..
 يوم االثنني.. ولكن اليوم سبت ..قالتها بصوتٍ مرتفعٍ قلايالً ،وبناربةمستغربة مغتاظة ..ملاذا انتظرهتا إذا..؟!
أجتاوزها خبطوتني ،وبابتسامة مذيع نشرة الثالثة فجراً ،أقاول:
ألحجز الكرسي املناسب..
 ولكن ...أنا ...مل أنت ...اظة من فضلك ...انتظر ...خذرقم ...ها ..يا ..اه..
موسكو..
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ورقة ع ئمة..
تضرب األموا الباردة جداً قدميّ ،رغم وقويف على بعد ثالثة
أمتار من الشاطئ ،أحتسّس حقيبة الظهر الصغرية ،أشدّها بقوةٍ حبثااً
عن حرارة اختزنتها من مالمستها فرك سيارة األجرة املتهالكة الايت
ما زال هديرها تردّد الكثبان أصداءه..
بدا كل من حويل منشغالً بنفسه؛ سيدة يف الاثالثني هتدهاد
طفالً ،تتمتم بكلمات غري مفهومة ..،زجني يلهو بأعقاب ساجائره
املتراكمة ،طفل يبين أكواخاً من الرمال املبللة ،اعتماداً على حجام
قدمه الصغرية ..فتزحيها املوجة ويعيد بناءها من جدياد ..وشااب
قمحي اللون يعاند البحر بالكتابة على الرمال..
حاولت استراق النظر إليه ملعرفة مضامني رسائله املرتبكة ،غاري
أن اخلطوط املتداخلة جعلتين أستسلم لفشلي ..فهي لغة مل أدرسها يف
مراحل تعليمي..
أوحى مشهد اجلميع برتابةٍ مقيتةٍ ،ورغبةٍ جافةٍ يف مناقشة أمارٍ
ما مع أحد املخلصني..
كان الفراغ هائالً ،ومسحة حزن تغشى جانب الساماء الايت
بدت غري راضيةٍ عن ما أفعله ،فجلجل عن بعاد رعاد غاضاب،
وتسرّبت السحب اخلفيفة من أعماق البحر مساتعجلة االلتحااق
باجتما تقرّر عقده بعيداً عن أعني القابعني يف منازهلم املترفة..
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تدرجياً ..فقدت ااقيبة حرارهتا ،فاراودتين رغباة يف إعاادة
ترتيب فتوياهتا مع أين استغرقت يف ذلك أكثر من ثالث سااعات
النتقاء ما يستحق أن حتتويه؛ كتيب صغري من حصن املسلم ،مسواك
من األراك طرب ،اضطررت لكسر جزء منه كاي يالئام حجام
ااقيبة ،مفتاح لقفل صيين قدمي ،وقلم من عالمة بيك ورزماة مان
األوراق اقتطعتها من أحاد دفااترب البالياة ،وساروالٍ جيناز
ضيِّق ،وأشياء تافهة ال أعرف مل اخترهتا ..ووقعات عايين علاى
صورة..
استللتها بلهفة ،وكأين أراها للمرة األوىل ،كانت متشققةً أثّرت
فيها األيادب اخلشنة والسنون..
كانت ملرمي وهي تسند ظهرها إىل شجرية سدرٍ ،تشبك أناملها
بقوة ،مالئة الفراغ بني أصابع يدٍ بأصابع األخرى وقد أحاطت هبماا
ركبتها اليمىن يف جلسة تأمّ ٍل نادرة.
آثار حناء تطلو األظفار الرقيقة ،وملحفتها املشدودة حبزم على
رأسها -الذب ال أعرف لون شعره -تنساب برخاء على ذراعيهاا،
حائلة بذلك دون إظهار تفاصيل قدها.
وتنتصب خلفها عن بعد خنلة تتدىل عراجيناها بثقاة ،وباني
السدرة والنخلة اخترقت خيوط خفيفة لشمس الغروب...
كانت الصورة بيضاء وسوداء ما جعل األلوان غري بيِّناة ،وإنْ
كنت حبدسي توقّعت أن تكون امللحفة زرقاء فاحتة ،تتنااثر عليهاا
نقاط بيض وبنفسجية وزرقاء غامقة..
كان الوجه القمرب يشع بنورٍ خافت ينتصب يف وسطه األنف
املترفِّع قليالً بتعالٍ ،والعينان النجالوان تستظالن بأهاداب كثيفاة
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وحاجبني مقوسني .والشفتان اللمياوان ترمسان ابتساامةً موناليزياةً
غامضة ،تتقاطع يف نقطة غري فدّدة مع النظرة الواثقة..
يوهم كل ذلك املتمعن يف الصورة أهنا تريد اهلمس بسرٍّ دفاني
حرصت على كتمانه سنني...
ويتربّع يف الزاوية اليمىن السفلى ،تاريخ التقاط الصورة الاذب
مضى عليه أكثر من عشر سنني.
عادة سيئة در عليها قدماء املصوِّرين ،إهنا حترمك متعة اختيار
التاريخ الذب تريد ،فالناس يرغباون دائمااً يف اخاتالق تاواريخ
لذكرياهتم  -مهما كانت -تناسب املوقف ا،ين.
ينفث الزجني من جديد دخان سيجارته رخيصة الثمن ،ويتعاىل
صراخ الطفل ،فترفع املرأة صوهتا بالذكر يف أذنه وهتزه هبدوء .يعاود
باي كل ذلك إىل اظيت..
يرفع الزجني ساعده ويؤخر قليالً قميصه الشتوب الطويل ،فتربز
ساعة رقمية عتيقة ،ويغمغم بلغة فرنسية رديئاة" :مارت ثاالث
ساعات" ..ويركل برجله قنينة ماء معدين فارغة فتحلاق بعياداً مث
تسقط جبنب الطفل املصر على تشييد أكواخه..
يلوّح الرجل قمحي اللون بقميصه يف إشارة استنفار أو استغاثة،
فيتدافع اجلميع حنو زورق حيمل جانبه املوايل لنا عبارة أجنبية فهمت
الحقاً أهنا تعين "حتقّق حلمي" باللغة األسبانية ،تداخلت مع بساملةٍ
كُتبت خبطٍّ سيئ وبلونٍ أخضر ..كان صاوت احملارك مزعجااً..
والشفاه تتحرك بتناغمٍ منتظم..
وعلى بعد ثالثة أمتار من الشاطئ كانت ورقة بيضاء مستطيلة
تتقاذفها األموا  ..لترميها على أطالل كوخٍ بناه صباي مبقاس قدمه
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الصغرية ..تبني من شقوقها أهنا صورة مرمي..
أصرخ :انتظر ..انتظر ..رجاء..
يتطاير لعاب املرأة وهي تدفن حبناانٍ الفاتٍ رأس طفالٍ يف
صدرها ..ويهز الزجني بصوتٍ شجيٍّ يغمر بروحانيتاه الازورق
املبتعد ..وتتالشى تلك الورقة يف املدى...
النعمة  -موريتانيا
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انتظ ر ..مع واس عصير..
وحيدًا مع كأس العصري جلست ،نظرت إىل األفق الساحيق،
أحبث عن إشارة تدلين إىل مسارٍ سالك إليك ،عن لغةٍ تكون أكثار
قدرةً على استيعاب ما أريد قوله ،أعدت النظر كرّتني ،أتأمل أغاوار
التاريخ ااديث ،أحاول سرب تفاصيله ،تتداخل األجازاء ،تتشاابه
املكونات ،أنظر إىل كأس العصري ،أحسو قليالً ...مث أتنهّد..
تتساقط أوراق شجرة الصفصاف اليت أجلاس حتات ظلاها
الوارف ،كأوراق ذكريات قدميةٍ لعاشقٍ بائس ...،ليس يف أرضاك
صفصاف ،مل نلتق يوماً حتت صفصافة ،لكن ظل الشجر كان يوحي
إيلّ بشيء عنك ،شيء يتعلق بك ،هناك عالقة ما بينك وباني ظال
الشجر ،إنه يغادر بسرعة مثلك ،وكثرياً ما ال يستمتع به إال الناائي
أكثر...
أحاول تناول القلم ،أدير ظهرب لإلحباط ،أستنشق قليالً مان
األمل ،أنظر إىل عقارب ساعيت وهي تركض إىل اجملهول ،جتر وراءها
عنوةً عمرب ،فينقاد هلا استسالماً...
ارتشف قليالً من العصري ،وأنتظر...
للعصري لون وردب كوجنتيك حني يغلب عليك ااياء ،كاان
مزجياً من املوز والتفاح والفراولة ،تداخلت عناصره وانصهرت ،كما
تنصهر أرواح العاشقني
45

نظرتُ إليه ،ختيّلتك هنا وأنت حتتسني كأس عصاري ،تتاأملني
تقاسيم وجهٍ أضناه حبّك ،عينااه غائرتاان مان طاول التأمال
فيك...
وأنا أمحل يف يدب قلم رصاص ،أحاول أن أرسم على صفحات
أملي الضئيل مالمح حلمٍ عشتُ له ،عشاتُ باه ...مساتغرقاً يف
تفكريب ،شارداً أتأمل صمتك الناطق ،ينبهين متساوِّل يف سااحة
الثورة ،أجهده الزمن ،يتكلّم لغةً ليست لغتاك ،فاأدرك أناك مل
حتضرب...
انظر إىل ساعيت ،أحسها تزداد تسارعاً ،أحتساي قلايالً مان
العصري ،وأنظر يسرة...
أراك يف كل الوجوه ،يف اامائم اليت حتط بني أرجال املاارة،
يف تداخل ألوان شرائط تازيني الشاوار الساتقبال الارئيس...
أحسك يف كسوف الزهرة وهي تودِّ الشمس منحنياةً كبوذياةٍ
متديِّنة...
ولكن ملاذا أتوقّع حضورك؟!!
أنت مل جتلسي معي يوماً يف مقهى ،ال يوجد هناك ساحة عامة
نلتقي فيها ...فلمَ أنتظر هنا؟...
يرن اهلاتف يف جيباي ،توقّعت أن تكوين أنت ،فتحت اخلاط
دون أن أعرف هوية املتصل ،صوت امرأةٍ مهذبةٍ:
 مسري ...مسري أنا أنتظرك... عفواً سيديت الرقم خاطئ .أنا لست مسرياً... معذرة ...أنا آسفة ال مشكلة ...وتالشى الصوت...46

ماذا لو كنت أنت ،ماذا لو كنت على علمٍ أين أنتظرك يف أمجل
ساحةٍ يف عنّابة .ما يضريك لو أرسلت رسالةً هاتفيةً قصارية ،مان
كلمتني فقط :انتظرين هناك ...أنا قادمة...
أحسو من كأس العصري ،أنظر إىل ساعيت ،مرت ساعة وأنا هنا،
مرت ساعة وأنا أنتظرك ،أتساءل أين أنت ا،ن؟...
تُراك تقلبني صفحات ذكرياتٍ ،ممزقٍ بعضها ،وبعضها تالشت
أحرفه لطول العهد ...أم أنك مل حتتفظي يوماً بورقاة ،أعرفاك...
كنت تكرهني الذكريات ...تعيشني كل يوم بيومه...
ويسحب النادل الكأس ،ميسح الطاولة بلطف ،يقول :هنيئاا،
ينظر إيلّ بشفقة وكأنه يواسيين ،ألن من انتظرته مل يأت...
وبقيت وحدب أنتظر أمام كرسِّيك الشاغر .كانت معي كأسي
لكن النادل أخذها.
عنابة  -اجلزائر
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لو جئ عمس..
بعد ازدحام طويل على شباك املكتبة ،أعطاين املوزّ الكتااب
الذب طلبت .مل يسألين عن بطاقيت ،كاان شاارداً ،وباني الفيناة
واألخرى خيتلس النظر إىل شيء ماا علاى طاولتاه ،يبادو وردة
بالستيكية أو ما شابه ،والطلبة يف ازدحام كبري عليه ..ال يبدو مبالياً
هبم..
دخلت قاعة املطالعة ،جلت ببصرب فيهاا ،كال الطااوالت
مشغولة ،أعدت النظرة متفحِّصاً كلّ طاولةٍ على ح َدة ..على كال
واحدة جيلس فىت وفتاة ،أغلب الفتيات يرتدين مالباس وردياة أو
زهرية أو محراء ،وحىت الفتيان متأنقون..
على بعض الطاوالت ورود ال أعرف أنواعهاا ..أناا أحاب
الورود ..أحبّها كلها ،متثِّل يل الدفء وااب وااناان ،لكاين ال
أعرف أصنافها ،مل أملس وردة قبل العشرين من عمرب.
يف ركنٍ قصيٍّ من الزاوية الشمالية الغربية منضدة صغرية شاغرة
منتصبة يف صمت بني كرسيني صغريين ينظران إليها كأهنما يغااران
من بقية الكراسي ..اجتهت صوهبما ،وضعت حقيبيت الكسلى علاى
أحدمها وجلست على ا،خر ،نظر الكلّ إيل ،رمبا أنا الوحيد الذب مل
أبالغ يف التأنق هذا الصباح ،أحب أن أكون على طبايعيت ،وأكاره
املبالغة يف التأنق ..بدأت أتصفح الفهرس ،مث رفعت رأسي...
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كانت جتول ببصرها يف القاعة كأهنا تبحث عن شخصٍ ،أو رمبا
عن كرسيٍّ شاغر ...بدت قومية القد ،شاعرها ااريارب األساود
مسترسل على كتفيها ،ملياء ،ال تستعمل فمار الشافاه ،بعينيهاا
النجالوين جتول يف القاعة ،تقابلتا مع عيين ،ابتسمت عن درٍّ تاألأل
نظمه ،كاد خيطف بصرب ،أسرعت اخلطى مقبلاةً حناوب ،كأهناا
وجدت ما كانت تبحث عنه ..خجلت من إمعان النظار إليهاا..
شعور كثري ما ينتابين حني تتقابل عيين مع عيين امرأة حسناء...
أعدت النظر يف فهرس الكتاب ..عبق مل أتنسّم أطيب مناه يف
حيايت مأل أنفاسي ،استنشقته بإمعان ،وكأين أريد التازوّد مناه يف
وجود سحب الدخان اليت تغطي قاعة املطالعة ،بابتسامة كفلق الصبح
قالت :صباح اخلري.
 صباح البشر يا وجه البشر..مدت يدها بلطفٍ بالغ ملصافحيت ،نظرت إليها وكأين أريد أن
أقول شيئا..
أرجعت هبدوء يدها قائلة:
  ..أنا آسفة ..هل ميكن أن أزعجك باجللوس؟ تزعجينين! ...بالعكس هذا من دواعي سرورب ،شارفتاملكان .وأزحت حقيبيت عن الكرسي ووضعتها جبانباي.
نظرت إليها وأحسست بشعور غريب .ساحرة هاي نظراهتاا،
تسار نبض قلباي ،وكذلك حدث معها ،تسارعت أنفاسها ..بضع
خييم على املنضدة الصغرية ،وعبق عطرها الفوّاح
ثوانٍ والصمت اللذيذ ِّ
يغمر أنفاسي ويدها اليسرى ال تزال خلف ظهرها ختبئ فيهاا شايئاً
ما ...فتحنا فاهانا معاً ..كأننا نفكر بدماغٍ واحد ..ضحكنا قليالً..
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 تفضلي هل تودين قول شيء؟تلعثمت قليالً مث استرسلت..
 نعم هل يل أن أسألك سؤاالً شخصياً؟ بكل سرور هل تشعر بالزمن؟ مل أفهم ..ماذا تقصدين؟ أعين هل لبعض األيام ،أو باألحرى لبعض التواريخ قيماةمعنوية بالنسبة إليك؟
 بالتأكيد ..هناك تواريخ تبقى يف الذاكرة. مثل ماذا؟ عيد ميالدب ...يوم غادرت بلدب للمرة األوىل ..تاواريخأخرى كثرية..
 ماذا يعين لك تاريخ اليوم؟ يل شخصياً؟ نعم ،لك شخصياً. ال أذكر. ال شيء؟ ..حادثة ..حدث ...مناسبة؟ آه ..اليوم ذكرى اغتيال.. أوه ..ال ..دعنا من املآسي ..أقصد ذكرى سارة ..هل أهديتأحداً ما وردةً يف هذا اليوم أو هديةً أو شيئاً من هذا القبيل؟
 سأتذكر ..آه ..نعم يف مثل هذا اليوم من العام قبل املاضياشتريت باقة من الورد ألهديها لزميلي مبناسابة مناقشاته
رسالة املاجستري.
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أال تذكر شيئاً آخر؟
تأملت قميصها الوردب ،وشعرها املسترسل علاى شااهلا
األمحر ،وهي تنكشه بأناملها ااريرية ،شردت ..هتات يف
هذا اجلمال الباهر ..،نبهتين بقوهلا:
على العموم هذه لك ..ووضعت على املنضادة الصاغرية
علبةً مغلفةً مربوطةً خبيطٍ أمحر وفوقها وردة ندية.
يل أنا؟! أنا ..لكن ..باأب مناسابة؟ ..ملااذا كلّفات
نفسك..؟!
ستعرف حني تفتحها ..ولكن ال تفتحها ا،ن ،حىت تعاود
إىل منزلك وتكون وحدك ،عدين بذلك..
أعدك ..أشكرك ..أنا ممنت لك ...هذا يوم لن أنساه.
تنهض ..يفوح عطرها العذب ...استنشقه بإمعان الفت...
إىل أين؟ اجلسي مل متض إال دقائق..
أنا مستعجلة ..جئت فقط من أجلك ..حبثات عناك يف
الساحة ،مل أجدك ..رجّحت أن تكون يف املكتبة..
ابتسمت ،رمقتين بنظرةٍ آسرة ،وبشفتني مرتعشتني قالات:
إىل اللقاء..
شيّعتها بنظرب وأنا تائه ،أرمق قدّها السااحر ،وشاعرها
املسترسل على كتفيها ..حىت اختفت خلف سحب دخان
السجائر اليت تغطي قاعة املطالعة...
نظرت إىل العلبة ..ملاذا هتديين علبة؟
أنا أكره العلب ...أمقت أب شيء معلّب ،األفكار املعلّبة..
السياسات املعّلبة ..حىت األرز املعلّب أكرهاه .صااحب
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الدكان اجملاور صار يعرف ذلك وأصبح يزن يل من الكيس
مباشرة ..وااب املعلب أيضاً أكرهه ،أحس أن التعلياب
يفقد الشيء نكهته ..أمسكت طرف اخلايط األمحار..
تذكّرت ..وعدهتا أن ال أفتحها حىت أعاود إىل غارفيت..
سأعود حاالً..
ولكن ملاذا أنا دون غريب...؟ أنا لست وسايماً ،لسات
متأنقاً ،لست دميماً جداً ،ولكين أيضاً لست وسيماً ،أناا
أعرف ذلك ،ال أعوِّل كثرياً على شكلي ..ملاذا جتااوزت
كل الفتيان وقصدتين؟ ..ماذا حتوب هذه اهلدية؟..
أنا ال أحبها ..ال أكرهها ،لكين ال أحبها ،فكّرت مارة يف
مفاحتتها ...ولكن ما لبثتُ أن غريتُ رأيي ..من الصاعب
أن ترتبط بأجنبية ...ولكن هذه بداية عامي الرابع معها ،مل
حتدثين مرة عن ااب ،أذكر أهنا كانت تسألين عن عادات
الزوا يف بلدب ،ولكن فض فضول...
أميكن أن تكون مغرمةً باي..؟ ملاذا مل تصرح بذلك طيلة
ثالثة أعوام؟
رمبا تكون فكرة أخرى ..ملاذا ينصرف ذهين دائماً إىل ااب؟
أحكمت إغالق غرفيت ،استلقيت على سريرب بإعيااء..
تذكّرت اهلدية ،فتحت العلبة ،ظرف بداخلها ،فتحته ،باه
هدية على شكل كتاب ،حني تفتح دفتيه ينطق بفصااحة
بالغةHappy Valantine’s day... Happy Valantine’s :
 day..وحني تغلق الكتاب يصمت ،وماع اهلدياة ورقاة
صغرية ،مكتوب عليها خبط رائع "اليوم أعلنات علياك
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ااب" ..احتضنت العلباة ،قبّلتاها ...نعام قبّلتاها..
واستنشقت عبقاً انبعث من الورقاة الصاغرية ..وبات
أحتضنها...
يف الصباح دخلت أقرب فل لبيع اهلدايا ،اخترت منه هديةً
رائعة ،غالية الثمن ،طلبت تغليفها ...غلّفها صاحب احملال
برباعة ،كأنه يقرأ أفكارب ..استوقفت سيارة أجرة ،طلبت
إيصايل إىل اجلامعة ،وضعت هدييت على مقدمة السايارة،
جبانب وردةٍ ذابلةٍ كأهنا قُطفت باألمس..
دخلت اجلامعة ..نساء التنظيف جيمعن أكاوام القماماة،
كلها من بقايا أشرطة محراء ،وعلب فارغة ،وورود ذابلة؛
أغلبها بالستيكي ،وبعضها طبيعي ،كانت إحداهن تدوس
على وردة ندية متعمدة بنعلها وتغمغم :ال يعرفاون مان
ااب إال امسه..
وأنا أتفرّس الوجوه ،أحبث يف الزحام عن وجهها ،أستنشق
اهلواء بإمعان علّين أستدل عليها بعطرها ..وهناك يف ركن
من الساحة حملتها ..تقدمت إليها حبوراً ..مل أر يف وجهها
مسة استبشار ...مل أشتم أبّ عطر ...اقتربات أكثار...
استنشقت بإمعان ..ال عطر ...ال رائحة ..ال ابتساامة...
عيناها غائرتان ...قميصها أسود ..كشعرها ...سالمت
عليها ...بربود ردت السالم ...قلت مسرورا :هذه لاك،
وناولتها اهلدية...
قالت بلهجة فلية مكسَّرة :مااهوش يف وقات ،فاات
األوان...
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 غادرتين ..وقفت ذاهالً ..وأنا أرماق شاعرها ااريارباملسترسل على قميصها األسود ،ويف طريقها داست وردةً
محراء ندية ...والعجوز املنظِّفة تعقبها وهي تقول :دوسي
عليها ..دوسي عليها ..اليوم ما هوش يوم ااب...
 بقيت مشدوهاً ،وهدييت يف يدب ،أشيّعها بألف سؤال..وغابت يف زحام النساء املتّشحات بالسواد ...والعجوز جتماع
الورود الذابلة ...وصوت مزع يكاد ميزّق طبلاة أذين ...انتباهت
فزعاً ..إنه منبّه هاتفي ...وصوت املؤذّن يشق صمت الوجود منادياً
لصالة الفجر ...أنظر التاريخ يف هاتفي ..ال فائادة ..فقاد فاات
األوان.
عنابة  02 -فرباير
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وحص

ع يك ..عبي ار

خبطوطٍ متفاوتةٍ أرسم مالفك على خلفيةٍ زجاجياةٍ شافّافة،
تساعدين النسمات املنسابة برفق صباحاً ،أتفنّن يف تشاكيل قادِّك،
أراعي يف توازنه حاجيت ا،نية ،فتارةً أطيل جيدك ،أمدِّدك باسترخاء،
أنضح عليك رذاذاً ناعماً ..وتارةً أرمسك راكعةً مستوية األطاراف،
تشكلني هالالً ترقّ حواشيه ويعظم جذعه..
تفاجئين دائماً أبواق السيارات املستعجلة قبل أن أرسم التوقياع
اخلتامي ،فأضطر إىل مسح التشكيالت بسرعة ،خمافة أن يكتشاف
أحدهم الرموز األوىل فيدفعه الفضول إىل التمهُّل ملعرفة ااقيقة..
أرمقك عند ملتقى الطرق الرابط بني االم واألسعار ،حياث
تلتقي رغبيت اجلافة يف لفك بقميصي املرقّع ،وخشييت املفرطاة مان
نظرات األطفال املتسابقني إىل السيارات امللتزمة بالضوء األمحر على
قلّتها ،وهم يتراقصون على نغمات القطع املعدنية اليت تعيق مكعبات
السكر ضبط نوتاهتا.
أراك بني حروف وثائق التأمني ،وداخال لوحاات األرقاام
املزوّرة.
أتلمسك بني النظرات الشاردة للمسرعني على طريق األمال،
ويزداد وجهك ألقاً عند زمحة الغروب ..أكاد أقسام أين أعانقاك؛
أدفن أصابعي بني أضالعك ،أهنشك بشره ..وكلما أيقنت ذلاك،
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يزول الغبش قليالً عن زجا أحدهم فيضع يف يدب قطعة معدنياة،
يشعرين ملمسها الصلب أن من كنت أرمق ليسات أنات ..،وإن
كنت أحس أنك على مقربةٍ من املكان ،يفصلين عنك حاجز رفيع..
أغري موقعي ،ختلو الشوار تدرجياً ،تتغيّر اجتاهات السري ،يكثر
املهرولون إىل الشواطئ ،تنبعث روائح العطور الفرنسية ،متتز برائحة
العرق ،مشكلةً خليطاً أقنع نفسي أنه شابيه بعبقاك ..وأحيانااً ال
تصدقين.
أتلفع ببقايا قميصي ،أحتامل بعزم ،أشدّ خيوط أحذييت ،فتفوح
اجلوارب ،تسقط قطعة القماش البنية علاى األرض ،تتبعهاا قنيناة
التلميع ،يُحدث وقعها رذاذاً خفيفاً ممزوجاً بطنيٍ رماادب اللاون،
يالمس وجهي فأقتنع أهنا ليست الوضعية املثلى لطلبك..
أرمتي بعناء على عتبة البنك اجملاور ،أستغرق برهةً يف الاتفكري،
تبتعد عين تدرجياً ضوضاء الشار  ،تنساب حروف امساك فاوق
شفيت ،عذبةً ..عذبةً جداً ..أردّدها بال وعي ،وأنسى أوجاعي..
تصطدم خيوط القمر الفضية بقنينة امللمع ،تشع على الابالط،
تتماز مع الضوء املنبعث من الداخل ،يرسم ظل القنيناة وبريقهاا
شكالً يشبهك حدّ التطابق..
ميرّ الشريط سريعاً أمامي ،أذكر يوم كانات أماي تعادين أن
تكوين مكافأيت حني أجنز عمالً صاعباً ،ياوم كنات أردِّد ساورة
اإلخالص عشر مرات قبل النوم من أجل أن أحظاى برؤيتاك يف
الغد..
يوم كنت أمتارض ألقنع معلمي الفظّ بضرورة اخلرو دقاائق
قبل هناية الدرس كي ألتقيك على انفراد..
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مل أكن أدرك أنه كلما تقدمتُ يف العمر أشهراً ،تتضاءل فرصي
يف ااصول عليك..
تفزعين القطع املنسكبة من جيباي على الابالط ،فاأعود إىل
الواقع ،أمجع النقود املتناثرة ،أدقّقها ،أستلُّ ابتسامةً باهتاةً ،وأعقاد
العزم على لقائك.
لن يكون الئقاً أخذك إىل خمبئي يف الشاحنة املتهالكة اليت يرمي
فيها املنعمون بقايا طعامهم ..ولكنه املكان األنسب للقاء.
أتقدّم بتثاقل ..يتحوّل الربد تدرجياً إىل صقيع ،أشدّ بقوة طاريف
قميصي فتعزف اخلروق سيمفونيةً هادئة ،يتجهّز اااراس إلحكاام
إقفاهلم ،أصب يف كف أحدهم قطعاً مبعثرةً ،فيسامح يل بالتسالّل
إليك..
وأخريا أضمك إىل صدرب ..كم أنات سااخنة ،ساتكونني
غطائي ،وغذائي أيضاً ،أيتها اخلبزة اللذيذة ..غداً ساأرمسك علاى
زجا أول سيارة أملسها ..وسأوقّع لوحاايت بااارف األول مان
امسي ..لن أخجل من ذلك بعد ا،ن..
نواكشوط..
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درأ..
وحيداً ،هائماً بني زحام املارة ،يف شوار املديناة الكابرية،
يلتفت مينةً ويسرة ،ينظر إىل بقايا حذائه اخلارق ،ويشاد ففظاة
األوراق إىل صدره ،ويتابع املسري.
هذه حاله منذ عام ،يتلمّس أبّ عملٍ مهما يكن بسيطاً ،يعرف
بالتفاصيل الدقيقة كل أزقة املدينة ،كما يعرفه كل ساكنيها ،يعاملونه
بتفاوتٍ ،فمن ناظرٍ إليه شفقة ،ومن ناظرٍ إليه استهزاء ،لكنه يعامال
اجلميع باحترام..
كثريون أرادوا معرفة سره ،وكلما سأله أحد عان نسابه أو
قبيلته ،أو عن تفاصيل حياته ،ضم ففظة األوراق إىل صدره بشادّة
وغادر السائل دون جواب...
قليل الكالم لكنه يفاجئ من يسمعه ،يناقش القضايا السياسية،
مرتب األفكار ،واضح الرؤية ،لكنه يف املناقشة يكره شيئاً واحداً هو
املقاطعة ،حني تقاطعه يتوقّف عن النقاش فوراً..
يف مكتبه املرتّب ،دخلت السكرترية ،أبلغته طلب املديرة لقاءه،
رتّب أوراق مكتبه ،عدّل ربطة عنقاه ،ودخال علاى املاديرة..
بابتسامتها الودودة ،استقبلته...
 وقِّع على هذه الوثيقة من فضلك... وما مضموهنا؟60

 دراسة التكاليف لتغيري معدات املكاتب.. ومن أعدها؟ مكتب دراسات متخصِّص... لكن ما الداعي لتغيري املعدات؟ ومل مياض عليهاا ساتةأشهر...
 تلك تفاصيل ال تعنيك ...بوصفك املدير اإلدارب واملاايلاملطلوب منك التوقيع ال السؤال.
يدخل شخص ..وتقترح املديرة تأجيل املناقشة إىل الغد..
قبل عشر دقائق من وقت الدوام  -كعادته دائماً يسلّم على من
وجده يف طريقه -باب مكتبه موارب ..يطرق الباب بلطفٍ ويدخل.
شخص على مكتبه يتصفح ملفاً يبدو من فتواه أناه دراساة
تكاليف ..يسلّم ..وبعد برهةٍ يرفع الشخص وجهه .إنه أخو املديرة
الذب دخل عليهما أمس ...يرد السالم بربودة.
 تفضّ ْل هل عندك موعد مسبق؟ عفواً سيدب أعتقد أنك املعين باإلجابة عن هذا السؤال... السكرترية تدخل وختربه أن املديرة تطلبه.بابتسامتها الودودة تسلّمه ففظة أوراق وتضيف :مت االساتغناء
عن خدماتك ...لقد خدمت الشركة بإخالص ...شاكراً جازيالً
لك...
يفتح احملفظة (شهادة الدكتوراه مبرتبة الشارف األوىل يف إدارة
األعمال من جامعة جور واشنطن ،شهادة املاجستري يف التسويق من
جامعة عنابة ،شهادة املاتريز يف احملاسبة من جامعة نواكشوط).
وبني صفحات امللف تتبدّى وجوه ثالثة أطفاال أكاربهم يف
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العاشرة ،توفيت أمهم قبل أشهر فقط ...يهمّ باالكالم ...يتراجاع
خطوةً إىل اخللف ،يشكر املديرة ...وقبل أن يغلق الباب يسمع صوتاً
يقول :لقد خسرت الشركة رجالً خملصاً...
يضم احملفظة إىل صدره ،خيلع ربطة عنقه ،وبني زحاام النااس
يغيب عن أعني السكرترية اليت كانت واقفةً ترمقه من بعيدٍ ،وحتابس
الدمعة يف عينيها كي ال يالحظها املدير اجلديد...
ومن مكبّر الصوت املعلّق على باب أحد فاالت األشارطة
السمعية ينبعث صوت الشاعر ينشد..
واضيعيت ما بني تأجريٍ وصعلكةٍ
واضيعة العلم داسته الدوالرات
يستلّ ابتسامةً من بني ركام حزنه ويقول :كان ذاك منذ عام...
يضم ففظته إىل صدره وحيثّ اخلطى ...يف دروب الوهم املتشعبة.
نواكشوط
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صفر اليديي..
استرق السمع إىل طالبني ،يتحدثان فإذا أحدمها يؤكد لآلخر أن
املنحة الفصلية املستحقة يف أكتوبر قد دخلت حسابه .نظر إىل ساعته،
إهنا الساعة ااادية عشرة من يوم الثالثني من نوفمرب ،تسلّل مستعجالً
بني الطلبة ،انطلق بسرعة إىل أقرب مركز بريد ،كان الطابور ممتداً من
الشباك إىل خار السور احمليط باملركز ،أساند ظهاره إىل اجلادار
واستغرق يف التفكري ،اهنالت عليه األسئلة ...ماذا ستشترب منها؟ ال
تنسَ املعطف الشتوب ،فالربد قارس ..ال تنسَ املطرية فالسماء ملبّدة
بالغيوم وقد متطر يف أب اظة ...صاحب اهلاتف الذب اتصلت مان
عنده األسبو املاضي ووعدته بالتسديد من املنحة ...صاحب املكتبة
الذب صوّرت عنده كتابني الشهر املاضي ...إياك أن تنسى صاحب
املطعم فرمبا يأتيك ضيف غداً ،من األحسن أن تسدِّد له املبلغ خاصة
وأنه ال يتجاوز األلف دينار ...ال تنسَ االتصال بأهلك ،فأنت مناذ
فترة مل تتصل هبم ...تذكّر البحث الذب ستقدمه بداياة األسابو ،
يستلزم وجود مراج ٍع له يف اإلنترنت ...أخذته سَن ٌة خفيفة أفاق منها
على شجارٍ بني عجوزين بسبب الطابور؛ أحدمها يقول إنه جاء قبل
ا،خر ،مسح عينيه مبنديل ،ووقف وسط الطابور ،بدأ ااديث ماع
عجوز يقف أمامه  -فاليوم يوم تسديد مرتّبات املتقاعدين  -وهاو
معروف بيوم احملنة حيث يكون من أطول األيام طابوراً ..حتدّثا عن ما
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قبل االستقالل ،وعن الثورة ،وعهد هوارب بومدين ...وامتد هبماا
ااديث حىت وصال الشباك ،نظر العجوز إىل ساعته وقال :إهنا الساعة
الرابعة إال ربعاً "اسن ااظ اوصلنا اقبل ما تقفل" ،إهنا تغلق الساعة
الرابعة .انسحب العجوز فمدّ هو للموظفة جواز سفره ماع صاكٍّ
بريدب فكتبت له على جانبه ا،خر  6262دينارًا أخذه منها بسارعة
وكتب عليه  6222دينار ...يل شخصيًّا ...مث وقّع عليه ومدّه هلا...
وانزوى ينتظر أن يصل دوره يف التسديد وهو يقول يف نفسه :فقدت
 022دينار كنت أعوّل عليها بسبب املعاينة قبل السحب .نادت بامسه
موظفة أخرى وسلمته املبلغ "ما يقابل العشرين أورو" ،انطلق وعناد
خروجه من املبىن وجد املطر ينصب كأفواه القرب ..دخل أقرب فل
جتارب واشترى مطرية با  022دينار رفعها فوق رأسه ومشى ..إنه
يف قمة السعادة .دخل فل بيع األلبسة الرجالية ليشترب معطفاً شتوياً،
سأل البائع بكم هذا؟ يا سيدب؟
 أجابه  0022دينار. وهذا؟ نفس السعر. وبكم هذا؟ ذلك أغلى مثناً ..إنه إيطايل من اجللاد الصارف ..إناهبا  9000دينار.
 شكراً سيدب ..قاهلا للبائع مث انصرف وهو يقول يف نفسهسأذهب إىل السوق الشعباي فاألسعار هناك أقل.
ويف طريقه انزلقت علبة طالء من يد أحد املارة ،فتطاير الطالء
ولطّخ سرواله ...وقف مندهشاً ..يا إهلي ..ماذا أفعل؟ أنا ال أملاك
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غريه والطالء إذا جفّ ال يزول مطلقاً ...ماذا أفعل؟ يا له من ياوم
مشؤوم ،ماذا أفعل؟ فكّر يف ضرب الرجل لكنه تذكّر أنه ال حيمال
معه بطاقة املقيم األجنباي ورمبا يسبب له ذلك مشكلة ...وقاف
متسمرا والرجل يستسمحه ويبالغ يف االعتذار .انطلق وهو يقول يف
نفسه سيكون لزاماً عليّ أن أشترب سرواالً ا،ن مل أكن أبرجماه...
دخل السوق الشعبية ،وهو يف غاية ااذر؛ ففي هذا السوق تكثار
السرقة واالعتداءات ،سأل صاحب احملل األول :بكم هذا السروال؟
 با 0622 :دينار.فتجاوزه إىل احملل اجملاور وسأل صاحبه :بكم هذا؟
حدق إليه اجلميع باستغراب ،فحالته مزرية وبقع الطالء ال تزال
طريةً على سرواله .أعاد السؤال لصاحب احملل :بكم هذا يا سيدب؟
 با  0022دينار. أوووف وبكم هذا؟ با  6222دينار.نظر يف وجه البائع الذب تبدو عليه سيماء الصالح فقال له :امساح
يل سيدب ..أنا طالب جامعي وليس معي ما يكفي من النقود معي فقط
 6622دينار وال بد يل من سروال ،فهذا السروال ال ميكن أن أغادر باه
هذا املكان فإن استطعت مساعديت فافعل ...وبعد نقاشٍ وافاق الباائع
على إعطائه السروال مبا معه من النقود .أخر ما يف جيباه وقبال أن
يسلّمه للبائع تذكّر أنه ال ميلك غريه ،ابتسم قليالً مث قال للبائع:
 امسح يل يا أخي ،هذا هو كل ما معي .هل ميكن أن تبقاييل منه ثالثني ديناراً ألستقل ااافلة إىل حيث أسكن...
ابتسم البائع باستغراب مث قال:
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 ال عليك سأعطيك مخسني دينارًا. شكراً جزيالً لك .لن أنسى لك هذا الفضل.دخل مكان تغيري املالبس وأراد تغيري ثوبه فوجد ساقيه مبلّلتني
بالطالء .مسحه بالسروال القدمي حىت تأكّد من جفاف بشارته ،مث
لبس اجلديد وخر  ،وشكر البائع الطيب .وبعد خروجاه تاذكر
اخلمسني ديناراً ،فرجع قليالً مث قال :عفوا سايدب ...اخلمساني..
فابتسم البائع وأعطاه اخلمسني ديناراً.
انطلق بسرعةٍ والريح تكاد ختطف منه املطريّة وركب ااافلاة
املتوجِّهة إىل فل سكنه .مل جيد فيها مكاناً للجلوس فوقف وأساند
ظهره إىل ااافلة وبدأ بالتفكري؛ تذكّر املكتبة ،اهلاتف ،املطعم ،تذكر
حبثه واالتصال بأهله .نظر من زجا ااافلة فإذا الثل يكتسح وجه
األرض ،تذكّر معطفه الشتوب ،تنهّد بصوتٍ عالٍ لفت إليه أنظاار
ركاب ااافلة ،فطأطأ رأسه فرجاً ..وظل كاذلك حاىت وصال
مسكنه...
نزل عند باب املسكن وفتح مطريته ،ومع دخول الباب اصطدم
بأحد املارة ،رفع املطريّة ليستسمحه ،فإذا به صاحب املكتباة سالم
عليه األخري بربودة مث قال :ماذا تنتظر؟ اجلميع سادّدوا دياوهنم إال
أنت ...مث أردف :ال تفسد ثقيت بك فأنا قبلت التعامل مع ا،خارين
بناء على معاماليت معك أنت ..فماذا تنتظر؟
ردّ عليه وأسنانه تصطك من الربد :سأمرّ علياك فيماا بعاد
ألشرح لك ،فأنا كما ترى ألبس لباساً شفافاً ...وودّعه.
دخل الغرفة وهو صفر اليدين ..سلّم على زمالئه وقبل أن خيلع
نعليه أخربوه بأن صاحب اهلاتف يريده وكذلك صاحب املطعم.
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مث أردف أحدهم :رمبا علموا أن املنحة اجلزائرية الفصلية قاد
دخلت ،لذلك أرسلوا يطلبون التسديد...
صعد السرير العلوب واستلقى وهو يقول يف نفسه :تُرى هال
تعلم حكومة بلدب هبذا؟ هل تعلم أن املنحة اجلزائرياة الايت علاى
أساسها ترفض زيادة منحتنا ال تكفي لشراء ثوبٍ واحدٍ أو كتابني أو
عشاءٍ واحدٍ لثالثة أفراد؟ هل يعلم العسكر أن هذه املنحة الفصالية
اليت قيمتها  022دينار شهرّياً قد تأخّرت شاهرين متتاابعني عان
موعدها؟
مث نظر إىل اليومية املعلّقة على اجلدار وهو يبحث عن الواحاد
والثالثني من ديسمرب ،موعد تسليم املنحة الوطنية ،اليت بدورها قاد
تتأخّر عنه شهرين ورمبا أكثر.
عنابة
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لفتة مصير..
ُّ
تشاط
مثقالً باألسئلة الكبرية والسخيفة ،تتقاذفين األولويات،
باي األفكار ..تنعكس الصورة املفزعة على زجا السيارة املغبّر...
مشهد جيمِّد اإلحساس ..تتسليل اهلمسات اخلافتة إىل أذينّ تقطع حبل
الشك ..تكتسحين قشعريرة جارفة ،أقيس سريعاً املسافة الفاصلة بني
قلبيكما ،مل تكن تزيد على الشربين..
كانت مالفه واضحة ..رجل قامستاه األفكاار واألحازان..
يشاركين هواية القلق ،منتلك معاً موهبة نكء اجلراح ،وحفظ أمسااء
السالطني عن ظهر قلب ..خنطِّط معاً للهجرة إىل الال هناية ..نكفار
كالنا بالوطن ..بالقبيلة ..ونؤمن باالم.
كان قرار االلتفات صعباً ..بل جرمية ،ماذا سأقول حني تلتقاي
عيوننا الست يف دائرة اخلجل اامراء..؟
حني تتضاعف جاذبية األقطاب السالبة يف نظراتناا ..،تتناافر
املشاعر ..يضرب كلّ منّا برجله األرض ،عالّ قدماه تسايخ يف
موطئها!..
كيف سأقنع اهلاجس املختبئ يف حناياا الاروح أن الصاداقة
تقتضي تقاسم كل شيء!..
وأن األنانية املفرطة اليت ننغمس فيها كل فجر ..نعماد فيهاا
أبكار أفكارنا ..وكل املفردات اليت جنترحها من قواميس ابن حزم ،مل
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تكن غري رسوم عبثية زُيِّن هبا وجهٌ تستّر وراء املساحيق ،ختفي ألوانه
املتناقضة دمامةً ما تلبث أن تفضحها املعة| ،أو الضحكة ،أو ااركة
املفاجئة األوىل..؟
تتكاثف األشكال العشوائية أمامي ،حتجاب عاين التفاصايل
الدقيقة لوضعكما ..واهليئة ال تزال كما هي ..وإن خفت اهلمس.
أحسست أن املوقف ال يستدعي اإلجابة ا،نية على كل تلاك
األسئلة ،وأن لفتةً جزئيةً ستضع حداً لنهاية حلام أو حيااة أحاد
الثالثة..
سقطت مفاتيح السيارة من يدب ،ومن األخرى سقطت رزماة
أوراق كنت أدوِّن فيها خواطر بُ َعيا َد حاديثنا البارحاة ،وساقط
قلباي ..وقلمي أيضاً سقط.
أهو االم ..أهي الغرية ..ااب ..ااقد ..األنانياة ..أم تاراه
الغضب..؟!
مل تسعفين اللحظة بإجابة ،فيما الالشعور ينحين ،يلملم ما نثرته
العاصفة ،يتلمّس املفاتيح..
ترتعد كل خلية يف كياين ،تلح إحداها وهي قابعة يف تالفياف
دماغي على يدب أن تتحرّك ،وعلى عنقي أن تستدير رباع دورة..
وعلى رجلي أن تتخلّص من ختدّرها املباغت..
لكن الثورة اهلوجاء ألغت امتيازات الدماغ ،ما عادت له سلطة
التحكُّم والتعقُّل..
تتشظّى اهلواجس خمترقةً مسامات جلدب ،تقف كل شعرة على
انفراد ،متصلبةً يف استعراضٍ منتظمٍ للقدرة على التفاعل ..وتنسااب
قطرات العرق على الزجا جارفةً الغبار ،لتشكِّل بقعةً ساطعة..
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أمعن النظر يف املشهد ،أرجع بصرب كرّتني ..ال شيء..
أضغط بعنف على عيين ،فتكثر األشكال العشاوائية ،وحتمال
زوبعة كيساً مطاطياً يغطي البقعة الساطعة..
أستدير بوجل ..تسابقين نظرايت إىل موضع اللقااء املشاؤوم،
تشتعل األسئلة ااارقة ،تلح االحتماالت ،تبعث خاليا التسلّط أوامر
جديدة..
يتكسّر كل ذلك على املدى املشبع بالغبار ..يتزاحم املسارعون
يف املدارات ،الباحثون عن إجاباتٍ مقنعة ،الستفساراتٍ حتميةٍ مساء
كل يوم.
ينبجس يف خلدب شعور عارم ،أفقد السايطرة جمادّداً علاى
وجودب ..أفغر فمي ..تدور عيناب مفتوحتني بطاقتهما القصاوى،
حتملقان يف األفق السحيق ..بال جدوى.
يقودمها اادس عنوةً ..تستقران على زقاقٍ يلتهم سواده بقاياا
ثوبٍ ختلّف عن صاحبه شربين ..ويد تستحثه على اللحاق..
نواكشوط
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ولم لا

يضحك..؟!

على غري عادهتا ،كانت زوجيت تقف على بااب العاريش يف
كامل صحوها وتقول إن الشاب جاهز ..مل أصدق مسعي ،فلم حيدث
أن استيقظت يف هذا الوقت ..،كان ابين ينتز املسبحة مان يادب
ويضحك ..يضعها يف فمه ،يرميها على األرض ويضاحك ..نوباة
غريبة من الضحك انتابته من غري سبب ..ردّدت مرمي :أمل تسامع؟
قلت لك تعال فقد بردت كأسك..
محلت ابين على كتفي ،كان مشدوهاً إىل املسبحة قرب طاولة
التلفزيون وما زال يضحك .أثارت ضحكاته زوجيت فلم تتمالك أن
ضحكت ..وضحكتُ أنا أيضاً..
 من أين جئت بكل هذا؟ من دكان سيد أمحد؟ أمل يقل لك البارحة إنه أغلق الدفتر حىت هناية الشهر؟ بلى ..ولكين فوجئت به اليوم وهو يسلّم علايّ منبساطاألسارير ،حيمل على كتفه كيس اخلبز ،فانتهزت الفرصاة
وطلبت كل شيء دفعةً واحدة .مل يعلِّق ولو بكلمة ..كان
يتابع أمراً ما من شق بابه ..أعطاين ما طلبت ومحّلين السالم
إليك..
 غريب!  
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يف العريش املخصّص لألمتعة ..وجدت مالبسي مرتبة ..قميصًا
قرمزب اللون مكوّياً حديثاً وُضع على بنطال أسود ،حاذاءً ملمعااً
وعليه جوارب جديدة؟
 من فعل هذا يا مرمي؟ أنا مىت؟ استيقظت لدى خروجك إىل الصالة فاأردت أن اساتغلانتظارب عودة سيد أمحد من املخبزة يف كيّ قمصانك...
ال شك أن إحدى بنات خاهلا عادت مان سافر أو رُزقات
مولوداً ..قطعاً عندها طلب كبري ستلقيه على كااهلي ...متتمات
بذلك وأنا أريح عبق عطر مجيل ضمخ به القميص..
قبلت ابين قبل اخلرو  ،وحني أنزلته عن كتفي حبا إىل السرير،
يتوقّف كل سنتمترات ،يلتفت إىل أحد جانبيه ويضحك ..يضع كل
ما وقعت عليه يده يف فمه.
على الرصيف املغبّر وأنا انتظر ااافلة كان تصارّف زوجايت
الغريب يشغل ذهين .مل أستوعب هذا التفاين والنشااط املفااجئ،
وهذه السعادة اليت غمرت اجلميع فجأة ،حىت سايد أمحاد الاذب
يتجادل اجلريان يف حقيقة أنه فقد إحدى قواطعه يف حرب الصحراء.
قالت مرمي إنه مل يعلق على ما أخذت من دكانه ...أخارجين منبِّاه
سيارةٍ فارهةٍ من سورة شرودب ،أشار إيل صاحبها بعدما توقّاف يف
منتصف الطريق ..تقدمت خطوات منه مستفهماً عن غرضه..
 ألستَ قاصداً وسط املدينة؟ بلى سيدب..76

 تفضّل إذاً. شكراً لك ..أنا أنتظر ااافلة. تعال ..أنا ذاهب أصالً إىل جممّع الوزارات .ما يضريين لاومحلت من يؤنسين؟
 جزاك اهلل خرياً.كان اخلطاب الطويل لرئيس اجلمهورية ال يازال متواصاالً يف
اإلذاعة ،وصوت مكيِّف السيارة أضفى عليه هدوءًا ناسب وعوده..
أحسستُ بشي صلبٍ يف جيباي ،تلمسته فإذا ورقة مقتطعاة مان
كيس الشاب ،كُتب عليها خبطٍّ رفيعٍ متداخل ااروف كأن صااحبه
كان مرتبكاً "عُد ساملاً ..أحبك ..أم بالل".
انفجرت ضاحكاً ..خفّض الرجل املتأنِّق صوت املذيا  ،وقاد
استغرب ضحكي املفاجئ ،فاسترق النظار إىل الورقاة ،مث غلبات
ابتسامة مالفه الرمسية..
 معذرة مسبقاً ..ولكن أمل جتد غري هذا االسم البنك؟ أنت أيضاً تعترض عليه؟! ال أظنه ألحد من أقربائك ..أليس كذلك؟ جديت رمحها اهلل توفيت وهي ترفض أن تنادب ابين هباذااالسم .قالت إهنا رأت يف منامها أحد األولياء خيربهاا أن
ابين سيكون امسه حيىي وقد أزعجها إصرارب على باالل،
الذب ليس موجوداً يف شجرة عائلتنا...
أعدتُ النظر إىل الورقة ،وضحكتُ من جديد ..غرياب أمار
زوجيت! مرت علينا مخس سنوات منذ تعارفناا ومل تقال يل يومااً
"أحبك" ،حىت أيام اجلامعة حني كنت أهديها ما استطعت شراءه من
منحيت كانت تكتفي بالقول :ملاذا تكلِّف نفسك..؟
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وفجأة تستيقظ اليوم فجراً ،جتهِّز الشاب ،تكوب املالبس ،تلمِّع
ااذاء وتقول" :أحبك"!
مل تكن يف الطريق زمحة ،وكأن الناس مشغولون بأمرٍ عظايم،
حىت املتسوّلون الذين تع هبم ملتقيات الطرق يف مثل هاذا الوقات
كانوا قلّة ،ومل يكونوا متحمّسني ،رمبا ألنه ال ازدحام جيرب الساائق
على التوقف .حاولت إحداهن الوقوف مستندة إىل عكازها لكان
السيارة مل تتمهّل عند الضوء األمحر فعادت املسكينة ملواصلة حديثها
مع جارهتا اليت كانت تبتسم.
مل أجد يف مقر الشركة حني أنزلين الرجل الكرمي عندها ساوى
بائع بطاقات التزويد .سلّم عليّ حبرارة بعدما نز مساع ًة مان أذناه
اليمىن قائالً :ألن تشترب اليوم بطاقة ..كال شاركات االتصاال
ضاعفت الرصيد اليوم؟
 ما املناسبة؟ ال أعرف ،أدخلت بطاقة يف هاتفي الشخصاي فاأظهرترصيداً مضاعفاً مث اكتشفت أن كال الشاركات لاديها
عروض مماثلة.
 ال بأس إذاً ..ووضعت يف يده املائة اليت ال أملك ساواهاطالباً حتويلها إىل رصيد.
يف الساعة العاشرة ،وبعد ما أكملت تنظياف املكاتاب وجلبات
اإلفطار للمدير العام ،ووضعت اإلبريق على الفرن ألعد له الشاب ،ناداين
رئيس مصلحة املوظفني ،كانت قسماته عابسة خالفاً لكل مان التقيات
اليوم ،نظر إيلّ شزراً ،وقال بصوتٍ أجشّ كأنه يصدر من أمعائه :شاكراً
إلخالصك ،ال داعيَ لتحضري الشاب ،هناك من سيقوم بتلك املهمة.
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 هل لك حاجة ترسلين إليها؟ ال ..ولكن الشركة استغنت عن خدماتك.ارتعدت فرائصي ،حاولت أن أقرأ يف عينيه بريق املازح ،أو أن
أحفِّزه بصميت على تفسري ما قال ،غري أن شابا آخر قاطعين بقولاه:
أين تضع السكر؟
 هناك يف اخلزانة احملاذية ملدخل قاعة االجتماعات ...قلاتذلك وأنا شارد .متاسكت واستجمعت كل قواب وقلات
للرئيس :هل ميكن أن أفهم خلفيات القرار؟
نظر إيلّ بربودٍ ،وقال :من ال يشكر النااس ال يشاكر اهلل ..مث
أشعل سيجارته وألقى بثقله الكامل على مسند الكرسي.
على بوابة اخلرو استقبلين بائع بطاقات التزويد قاطعاً حديثاه
مع أحد زبائنه :مسعت أهنم فصلوك.؟
 مسعت ذلك هل عرفت السبب؟ ال ،مل يقدم يل تفسرياً. مسعت أن املدير العام قال إن ابنك كان يضحك اليوم وهوينظر إىل الرئيس يف التلفزة ...قال ذلك وهو يشغِّل مكبّار
الصوت املعلّق على كتفه"...حتويل رصيد ،ألف ،ألاف،
ومخسمائة ،ألفني ،أربعة آالف "...فيما كنت أتفارّس يف
وجوه السائقني حبثاً عن فسن ..ويدب تضغط قطعةً مان
كيس شاب".
موسكو..
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المنتظر..

جبلباهبا البينّ الذب يغطّي قدميها ،وحجاهبا األبيض املنسدل إىل
منتصف جسمها رامساً مثلّثني متوازيني ،وحاجباً لون شعر جيهله كثري
من معارفها ،تقدمت بتؤدة تتأمّل املباين احمليطة بساحة الثورة الشهرية
يف عنّابة ،حيث السّياح واملتسوّلون ومشاريع العشاق ..ال تعرف ل َم
جتاوزت مقهيني يف املدخل الغرباي ،شيء ما داخلها جعلها تتوجّه
إىل الثالث ،تسحب هبدوء كرسيًّا منسوجاً من سعف النخل ،وتنظر
إىل ساعة اهلاتف .رمبا موقعه املناسب وسط أشاجار الصفصااف،
ورمبا ارتباك من يزور هذه املدينة للمرة األوىل..
فمحمة النادل نبّهتها من شرودٍ خفيفٍ تأملت فيه أسراب اامام
املنزيل وهي حتط وتطري بني املقاعد .تصفحت قائمة املشاروبات الايت
كانت يف أغلبها مثلجات تطفئ حرارة يوليو يف مدينة تغرقها الرطوباة
كل صيف ..طلبت كعكةً وكأساً من عصري الفواكه املشكّلة الطازجة..
ابتسم النادل كعادته ،لكنه عاد بعد خطوتني وقال :هل قلات
عصرياً طازجاً...
 نعم شكراً سيديت ،سيكون جاهزاً خالل مخس دقائق..استطاعت أن ترى من زاوية عينها اليسرى النادل يتحدّث إىل
املشرف عليه ،وابتسامتهما املريبة ..للحظة خطر هلا أن قرارها غاري
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صائب ،لكنها ما لبثت أن تراجعت عن ذلك ،فظل الصفصافة كان
أقوى جاذبية يف هذا اار" ،رمبا أنا الوحيدة اليت تلبس جلباباً مسيكااً
يف هذه الساحة ،أو أين الوحيدة اليت جتلس على طاولة يقابلها كرسيّ
شاغر" ،قالت يف نفسها فاولةً تفسري ابتسامات النادل ومشرفه.
طعم العصري بدا مألوفاً ،مع أهنا مل تشربه من قبل .أثناء شاربه
كانت تقلّب صفحات جريدةٍ أخذهتا من الكشك القريب ،مل جتاد
فيها ما يستحق القراءة ،فأشارت إىل النادل..
 ااساب من فضلك.. ألن تطلباي شيئاً آخر .لدينا تشكيلة من املثلّجاات قادتعجبك..
 ال ،شكراً .رمبا يف املرة املقبلةغاب عنها للحظة ،مث عاد وصدغاه تعتريهما رعشاة خفيفاة
جداً ،كأنه خجل مما سيقوم به .تردّد قليالً مث قال ..هذا ااسااب،
عليك فقط دفع مثن الكعكة ألن العصري مدفو الثمن..
 من دفعه..؟! من الصعب أن أشرح لك ،سيديت ..لكن  -سعل قلايالً-قبل أربعة أعوام كان لدينا زبون دائم جيلس علاى هاذه
الطاولة مساء كل مجعة ،ويراقب ساعته كأنه ينتظر أحداً،
ويف املرة األخرية دفع مثن عصري فواكه مشكّلة وقال يل إن
جاءت فتاة فجّبة وجلست على هذه الطاولاة وطلبات
عصرياً طازجا ال تدعها تدفع مثنه ..كما ترك هذه الورقة..
 ومن قال لك إين تلك الفتاة ..فهذه املرة األوىل الايت أزورفيها مدينتكم ،سأعترب هذه إهانة .قالتها حبدّة.
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 معذرة سيديت ،هو أيضاً مل يكن من أهل البلد .انظرب إىلالورقة رمبا فيها ما يدل على أهنا أنت ،كما أين أعمل مناذ
ست سنوات ومل يصادف أن اكتملت كل املواصفات قبل
اليوم ..أنا آسف سيديت..
"املنتظر قد يأيت ..ولو بعد حني ..م" هذا ما كان يف القصاصة
اليت طُويت بشكلٍ جيد ،ويدل مظهرها أهنا كُتبت منذ أمد..
 غريب ..على العموم خُذ املبلغ كامالً واعتاربه إكرامياةًلك ..مع أين مل أفهم شيئاً مما يف الورقة" ..املنتظار قاد
يأيت"..
 شكراً سيديت ،هنيئاً ..قاهلا وهو ميساح الطاولاة مبناديلأبيض ،ويراقبها بطرف عينه وهي تغادر املقهاى باجتااه
املكتبة.
  

بني الرفوف املتقاربة جداً إىل درجةٍ ال تسمح لشخصني باملرور
دون متاس ،تصفّحت عناوين عن الطبخ اجلزائرب وكتباً عن السياحة
والثورة اجلزائرية أغلبها باللغة الفرنسية ،مث اختارت كتاب "ذكريات
عاشقٍ فاشل "..تقدمت إىل الشباك لتدفع مثنه ،لكن البائعاة الايت
كانت منشغلةً بأكثر من مهمة رمقت العنوان بسرعة وقالت :خذيه،
إنه لك..
 عفواً ،هل تتحدثني معي..؟ ( biensûrطبعاً) مع مَن إذاً؟ ال أعرف ..ولكن مل أدفع بعد مثنه..83

 هذا الكتاب جماين ،حصل عليه قبل مدة أحد زوار املكتباةيف سحب على اجلوائز ،وتركه هنا طالباً منّا إعطاءه ألول
فتاة تطلبه..
 منذ مىت؟ ( Depuis 4 ansمنذ أربع سنوات) ..قالتها وهي تأخاذجمموعة كتبٍ من زبونٍ آخر ،ومترر عليها جهاز اإلدخال..
ال تبدو أحداث اليوم من النو املألوف مطلقاً ..تأيت إىل مدينة
للمرة األوىل ،فيدفع عنها جمهول مثن العصري ،ويعطيها آخر كتاباً..
أوقفت تاكسي ،غمغمت :ال تقل يل أنت أيضاً إن أحداً دفاع
لك مسبقاً..
مل يسمع ما تقول فقد كان يردّد بانسجامٍ أغنية جو داسان
Et si tu n'existais pas, Dis-moi pour quoi j'existerais

اليت تنبعث من املذيا  ..ثبّتت عيناها علاى الصافحة األوىل
مشدوهةً وهي تقرأ" :ال يستحقه غريك ..م".
فطفقت تبحث يف حقيبتها عن الورقة اليت أعطاها النادل إياها..
فيما أصوات أبواق السيارات املنتظرة تعزف مقطوعة متواصلة مان
الغضب ..وشيء من اازن.
دبـي -
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ب تمة..
وما زلت أنتظر..

دبـي
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أيرة لاتية
أمحد ولد إسَلْمُ
 كاتب وصحايف موريتاين مقيم يف قطر. من مواليد مدينة النعمة يف الشرق املوريتاين سنة .9111 حاصل على شهادة البكالوريوس يف اإلعالم التلفزيوين من جامعةعنّابة يف اجلزائر.
 يعمل حالياً رئيس حترير نشرات مساعدًا يف قناة اجلزيرة. عمل منت أخبا ٍر يف قناة العربية وقناة ا،ن يف دباي. عمل مراسالً حربياً خالل الثورة الليبية وغطّى عدداً من األزماتيف العامل العرباي من البحرين إىل ليبيا وتونس لصاحل قنااة ا،ن
يف دباي.
 كما عمل فترة نائب رئيس حترير يف قنااة روسايا الياوم يفموسكو.
 توىل رئاسة حترير وكالة نواكشوط لألنباء ووكالة أنباء األخبااراملستقلة يف موريتانيا.
 يكتب بشكلٍ منتظمٍ يف الصحف املوريتانية مناذ  3112ولدياهعمود أسبوعي يف جريدة األخبار إنفو املوريتانية الصحيفة األكثر
انتشاراً يف موريتانيا باسم "كلمات متناثرة".
 حصل يف  3111على جائزة أفضل قصة قصرية يف مسابقة قصص87

-

على اهلواء اليت تنظمها إذاعة باي باي سي وجملة العربااي
الكويتية عن قصته "ورقة عائمة".
أعدت إذاعة صحراء ميديا األوسع انتشاراً يف موريتانيا سلساة
حلقات من قصصه ضمن برنام "هكذا سرد الرواب".
نشر عشرات املقاالت والقصص القصرية يف صاحفٍ عربياةٍ
وموريتانيةٍ منها ،صحيفة اخللي اإلماراتية والقادس العربااي
اللندنية والشرق القطرية وموقع العربية نت.
من مؤسسي احتاد املدوِّنني العرب وأول رئيس الحتاد املادوِّنني
املوريتانيني املؤسس سنة .3111
أطلق عليه نائب رئيس احتاد الكتاب املوريتانيني الشاعر املختاار
السامل ولد أمحد سامل لقب "حامل لواء القصة القصرية".

ميكن التواصل معه عرب:
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@ahmedisselmou
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