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النجف

كــنــا في اعــمــاق االهــوار ولــفــريـــد 
جــلس في مــضــيف الــشـيـخ وطـلب

وسادة لينام ليلته .
حاشـية الشـيخ ارادت ان جتعل منه
مزحـة لهـا في تـلك اللـيلـة. شكت  له
من خنـزير مـوهـوم في بسـتان سـيد
ورد خــدين الــشــيخ يـقــطع عــلــيـهم
ـــضـــيف الـــطـــريق لـــيال  مـــا بـــ ا
ويـخـشون مـهاجـمته  وصرائـفهم  
وهم يـستنجـدون به لتخـليصهم من
شــره بــأســتـــخــدام مــهــارته وولــعه
دمر.  ما كان بصـيد هذا احليـوان ا
معد أمر اخر ال صـلة له بخنزير قال

محدثي الثمانيني.
- كيف? . سألته فأجاب:

- انا اقول لك:
 كـان البـستـان في الـليـل حكـرا على
مـخـلـوق شـيـطـاني نـدعـوه الطـنـطل
زاح الثقيل مع مجتازي يحلو لهـا ا
ـار من جـانب البـسـتان   الطـريق ا
شـاب يـظــهــر بـهــيـئــات مــخـتــلـفــة  
وشـيخ غــول وامــرأة  طـيــر ضـخم
وبـــقــــرة تــــقـــذف مـن مـــؤخــــرتــــهـــا
ســـرجـــيــنـــهـــا بــوجـه من تـــصــادفه
اخـرهـا كــانت مـزحـته الــثـقـيـلـة مع
ــــــــــــر فـالح شـــــــــــــاء لـه احلــظ ان 
بــالـــبــســتــان  في طـــريــقه الى بــيت
الـعـطــار لـلـحـصــول عـلى تـبغ. ذهب
متحديا رغم حتذيرات  عائلته  قبل
بــلــوغه الـعــطــار جتـســد له بــهـيــئـة
شــــاب بـــثـــيـــاب بـــيـض ســـأله بـــود
وكـيـاسه عن مـبـتـعـاه في هـذا الـليل

البهيم.
- التبغ
اجابه

- العــلــيك مــعي الــكــثــيــر مــنه  ومن
اجوده .

 اظــهــر كــيــســا مــلـيــئــا  طــلب مــنه
اجلـلـوس قبـالـته لـيـتـقـاسـمـا ما به 
جـلس مـبــتـهـجــا.افـرغه عـلى االرض
وفــاحت رائـحــة تـبغ زادت مـن رغـبـة
الــفالح في الــتـدخــ وكــادت تـطــيـر
بــصــوابه.   عــمل الــشــاب كــومــتــ

وطــلب مــنه  ان يـخــتــار احـداهــمـا 
تـلهـفه  للـف سيـكارة  جـعـله  ال يأبه
ـسأة االخـتـيار فـأشار الـى احدهـما
لــكـن الــشــاب الــكــر تـــوجب عــلــيه
اعادة الـنظـر في الـقسـمة بـدعوى ان
الـكـومــة الـتي وقع عـلــيه اخـتـيـارهـا
ـا اسـتـدعي خـلط تـقل عن االخـرى 
الـكومـت ثـانيـة وفـرزهمـا بانـصاف
صـارم . و ذلك ولـكن من سـوء خط
ـسـكـ كـانت القـسـمـة غـير الـفالح ا
عــادلـة  شــابـهــا الـشك ايــضـا و كـان
البــد من اعـادة الـكــرة الحـقـاق احلق
ليس اال .في كل مرة كانت احلصت
هـووس بالعدالة  مثـار شك الشاب ا
ـساواة . مـضى   وقت طويل من و ا
الـــلــــيل لـــكن عـــدالــــة الـــتـــوزيع ابت
االنـصياع . اسـتمـر اخللط والقـسمة
ــا ظــنه الــفالح .اخــر االمــر اكــثــر 
تـذكر انه امـام  طنطل بـستان الـسيد
.اطــــلـق ســــاقــــيـه لــــلــــريح تـالحــــقه

ضحكات  اخمللوق الهازل.
بعد صمت قصير واصل محدثي:

كــان لـــكل ســلـف  نــصــيـــبه من هــذه
اخملــلــوقــات الهم لـــهــا غــيــر الــهــزل

ر الذي اليحتمل.  زاح ا وا
لم يـدر بخـلـد ولفـريـد ما كـان قـد دبر
له .نـصـب  خـيـمــته وسط الـبــسـتـان

وجهـز بـنـدقـيتـه الصطـيـاد اخلـنـزير
ولم يـحـسب حـسـاب مـخـلـوق عـابث
سـيـجـعل من انـكـلـيـزي  هـزأة لـلـيـلة

بطولها وحكاية تتناقلها االجيال .
كـانت احلــاشـيـة صـانــعـة االحـبـولـة
ضـيف صوت استـغاثة تـنتظـر في ا
االنـــكــلـــيــزي  ولـــكن لـم يــحـــدث مــا

خمنت.
 البعض غلب عليه
الــنــعـــاس فــتــوجه
الـى بــــــــــــــيــــــــــــــتـه
والــبــعض  االخــر
اثــــر االنــــتــــظـــار .
الـسـماء اصـطـبغت
 بالـلون الالزوردي
مـتـهيـأة السـتـقـبال
اشـــعــــة الــــشـــمس
الذهبية.عندها امر
الـشـيخ احـد رجاله
لـلوقـوف على خـبر
االنــــكـــــلــــيــــزي مع
مــخــلــوق بــســتــان
الـــســيـــد . اخملــبــر
ا ال يتوقع. جاء 
- وجـــدته يــــحـــلق
حليته امـام خيمته
ويــــــــــأسـف بـــــــــأن
اخلـنـزيـر لم يـظـهر

له .
تــوجـهــوا لــلـســيـد
صــاحب الـبــسـتـان
لتفسـير عدم ظهور
اخملـــــلـــــوق الـــــذي
الـفـوه  وضحك من
اسالفـهم مــنـذ بـدء

اخلليقة و تبعهم من جيل الى اخر .
سـلم - االنـكليـزي على غـير دين ا

فلم يتعرض له .
خــتم مـــحــدثي روايـــته بــيـــنــمــا دار
بـخـلـدي انـتـقـال هـذه اخملـلـوقات من
االهـوار الــقـصـيــة لـقــلب الـعــاصـمـة
ـزاح بـالــعـنف والـدشـداشـة ابـدلت ا

بربطة عنق.

صـورة  فـوتـغـرافـيـة مـلونـة بـحـجم
صـفـحة لـشـخـص  بـدا فيـهـا شـيخ
مـــتـــهـــالك اخـــذت لـه  قـــبل  وفـــاته
فــصــلـتــهــا عن بــســنــوات قــلــيــلــة 
علقتـها على جدار الكـتاب اطرتهـا 
غـرفــتي بــأنـتــظـار ســائل  كــنت قـد
اعـددت االجــابـة لـه مـســبـقــا عـنــهـا

بدواعي التفاخر :
 هــذا الـرحــالـة (ولــفــريـد ثــيـســكـر)
حـمــلـنـي بـ ذراعــيه عــنـدمــا كـنت
صــبـــيــا لم اجتــاوز الـــســادســة .لم
يـسـألــني احـد حـطم ابن شــقـيـقـتي
الصورة ومـزقها نتفـا عابثا قبل ان

يراها احد.
كــان صــبــاحــا ربــيــعــيــا مــشــرقــا .
خـرجت من ظـلـمـة  بـيتـنـا الـقـصبي
فغمرني ضوء النهار ومحا خياالت
الــلــصـوص الــلــيــلــيــة الــتي كــانت
ترتـسم لي  عـلى جدار بـيت الـشيخ
ـسـاء بـصـورة الـطـيـني كـلـمـا حل ا
حـيـوانـات ضـخـمـة سـود تشـيع في
نفسـي رعبا السبيـل لوصفه أرتعد
خــوفــا وال اعــاود الـنــظــر من خالل

باب صريفتنا .

هـرولت مـسـرعـا نـحـو ابي وولـفـريد
عـندمـا حملتـهمـا يتـحدثـان قريـبا من
شاطـيء النهر  انـظم اليهـما الشيخ
االقـطاعي قبل ان اصـلهمـا . بهرتني
نــصــاعــة بــيــاض دشــداشــته ولــون
حقـيـبـته اجلـلـديـة أمـسك بي حـانـيا
رفــعـــنـي الى  االعـــلى مـــبـــتـــســـمــا
وكـاشـفـا عن اسـنـان لـؤلـؤيـة  حملت
ـــفــروق الى شـــعــر رأسـه االشــقـــر ا
عـيناه الزرقـاوان بزرقة ماء اجلانب 
قوامه الفارع  حفر في ذهني البحر 
ـكن ان تـمـحـوه االيـام  انـطـبـاعـا ال
مهما ابتـعدت  صور ذاكرة الطفولة
تـبـقى واضـحـة وصافـيـة ال تـعـروها
شائـبة مـثل لوحـات عصـر النـهضة.
ســــنـــحت لي الـــفــــرصـــة أن الـــتـــقي
ـترجم كتـاب لرحالـة انكلـيزي اخر
عـاتــبـته عــتـابـا مــرا مـنـتــصـرا فـيه
لصاحب طفولتي ولفريد الذي اشار
لـهـذا الـرحـالة بـالـكـتـابـة عن االهوار
في اجلـــنــوب بــدال مـن الــذهــاب الى

صحارى اجلزيرة العربية .قلت له:
- تترك االستاذ وتترجم للتلميذ!!

كـلت له صـفــعـات مـتـتـالــيـة بـتـعـداد

هـفـوات تـرجمـته مـتـحـيـزا لـولـفـريد
ثيسكر طالبا بثأره.

- كان يـأتينـا ويقوم بخـتان االطفال
وانا منهم.

قــال قـــريــبـي ابن الــثـــمــانـــ الــذي
وجدت فـيه  تالال  من االتربـة تخفي
نــــدى حتــــتــــهــــا  ازمــــنــــة وصــــورا
رجـاال ونـساء صـور ملـونة وقصـبا
طوتهـا اودية النسيـان ومرت عليها
ـــحـــاة الـــزمن الـــعـــاثـــر من عـــلى
صــفـحــة ذكــريـاته الــواهــنـة ســطـرا

فسطرا بفعل الهرم والشيخوخة .
 ولــكن بـفــؤوس ومــعـاول كــان عـلي
الـعـمل الزاحة االحـجار والـرمال عن
ذاكـرة هـذا الـشـيـخ الـهـرم  احملـكـوم
عـلـيـهـا بـالـتالشي مـثل تالشي حـلم
ليـلـة صيف صـعب اسـتعـادة صوره
عند الصباح التالي. بدأت حفرياتي
فـي تالل ذاكـرتـه.وعـمــلت كــفـؤوسي
ومـعولي ألزاحـة الـكـثيـر من االتـربة
فــجــاءت الــذكـريــات مــنه مـثـل سـيل
مـكــتـسح وجـد له مـنــفـذا بـعـد طـول

احتباس طويل بقدرة قادر. 
.قــال: في لــيــلــة من الــلــيــالـي زارنـا

ناسبات الرسـمية في منطقة الساحل الـصحراوي لبيرو قبل أكثر من  1500عام ولم قـال قائد بعثة أثرية إن علـماء البعثة اكتشفـوا غرفت كان يجري استخـدامهما في ا
ة. وشي القد يشاهدهما أحد من قبل إال في رسوم حضارة شعب ا

وشي قبل وقـال قائد البعثة وولتر ألفا إن هذا الكـشف الذي عثروا عليه في مجمع ليمون األثري في منـطقة المبايكيه سيتيح أدلة مهمة لـفهم احلياة السياسية لشعب ا
فاجيء لهذا اجملتمع الصحراوي. االنهيار ا

ا كانت تسـتخدم إلعالن البيانات ـكن للزعيم وضيفه االسـتمتاع بوالئم ضخمـة بينما تضم الـغرفة األخرى منصـة دائرية ر وأضـاف ألفا أن إحدى الغرفـت تضم عرش حيث 
على أفراد الشعب.

وشي. ناسبات التي كانت تقام في الغرفت كانت شديدة األهمية لدرجة تصويرها مرارا على األعمال اخلزفية لشعب ا وقال إن ا
وقع الذي جرت فيه. إنه كشف شديد األهمية.“ وشي لكن لم يحالفنا احلظ من قبل للعثور فعليا على ا شاهد جرى جتسيدها على أيقونات عالم ا وأضاف ”هذه ا

ـوشي واحد من عدة مـجتمعـات عاشت في بيـرو قبل وقت طويل من ظـهور إمبراطـورية اإلنكـا وبسط سيطـرته على مسـاحة شاسـعة من الساحل الـصحراوي خالل الـفترة ب وا
ارسات تـقنة والتماثـيل التي جتسد  شغـوالته الذهبية ا وشي  عامي  100و 700مـيالدي بفضل قنوات الري الـتي شقها لزراعة مـحاصيل في الوديان الـصحراوية. ويشتـهر شعب ا

جنسية متنوعة.
وشي. ويرى باحثون أن ظاهرة مناخية كارثية مثل النينيو التي ما زالت تتسبب في فيضانات عارمة في شمال بيرو قد تكون السبب في اندثار حضارة ا

رسالة ليما
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انقضت رغباتي ولم
يعد لدي سوى
صحراء قلب
أحالمه قاحلة
في وحدة فراغ

ال ترحم الم نفسي
وأنا مهزوم في أفكار

قابعة في زنزانة
عاني قضبانها رطبة ا

الن اخلوف هناك !
يجمعنا ... يفرقنا

ويحرق مضاجع صمتنا
في نبض أمان ال يقاوم

بعيون البشر تساومنا
على مدامع الرحيل
زق أجسادنا شتاء
قيت وذئاب ليله ا
ينهش حلمنا

في عريي الطويل
هو يأس زمان ضرير
حمل أماني طفل
كانت صرخة حلم
حتمي عري شتاء

حمل شمعة
تهتف حلكاية إنسان

صرخ بجنون

على سراب طريق
لم يستفق من طوفان
أكل بقايا عمرنا الذبيح

يا رفيقة دربي
أترين للطريق بقية
ة لهبوب ريح قد
على شرفات ثكلى

دينة أمانيها العظيمة
تشاركني أفكاري

وتمضي في الطيران
مع قلبي الصغير

وتغني لي بإحساس رقيق
كبلبل يهدهد
في لذة حرية
غابت عنه كآبة

لترسم جمال إنسان
نظر باستهزاء

دينة غابت منها
نطق. حرية العقل وا
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ـــدمى  ,جـــاء غـــريـب هـــذا الـــزمن ا
بأسالف الـتتر االولى قـوم ليس لهم

دين
وال مبدأ انسان

يعرف تأريخ االسالم ..... 
قـوم أنـذال ... وحــوش تـقـتل عـصـر

احلق .....
بـشـر في هـيئـة أوبـاش أو حـيـوانات

تأكل حلم االنسان 
تـقـلـع أشـجار الـبـسـتـان ... تـسـحق

تأريخ الوجدان
وت  ,وداعش ـثل صوت ا يأجوج 

حيوان يعبر اسرائيل
اآلن ... ماذا قال الهـدهد يا بلقيس

سليمان ?
هذا زمـن الكـفر االسود  ,هذا زمن

الالهوت االعمى 
يـزحف نـحــو الـديـدان ... لم أسـمع

من ذي قبل بأن الكون
اضي  ,تـراجع بـعد تـراجع نـحـو ا

الذلة واحلرمان.
يــا دقــيــانــوس احلــاضــر هــذا زمن

يقتل فينا الوجدان
أينَ يـجيءُ الــلـيل وأصـحـاب الـغـدر

ينامون 
 على االجفان

ماذا نكتبُ في تأريخ الصمت جباالً
ترعد في الوديان

ـوج الـقادمُ , ماذا نـكتبُ  ,يـا هذا ا
أغرق كل عصابات االديان

أغــرقْ داعش في اجلــوالن ... اقـتل
ان رتدين عن اال كل ا

ادفن قـوم الذلِ وجيـش الروم وصد
اخلوف بال ميزان

هـــذا زمـن ال يـــعـــرف دين احلق وال
يعرف ثمن االنسان

ان االرض تخـاف القـتل وان الناسَ
همج صاروا أو عميان

يـــا دولــة خــرافــة ديـنٍ بــاسم الــدينِ
تخرب 

 كل االديان 
عــجـبـاً  ,عــجـبـاً  ,مـن بـشـر حـيـوان

صار بدون كيان.
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مــضــغــوط بــشــدّة  فـجــأة انــبــلج
الــضـوء قــلـيـالً وعـرفت انه  رفع
الــغـــطــاء عــنّــا  ألرى الــضــوء من
جديد بعد غياب طويل  امتدت يد

معروقة بـعض الشيء كأنها تعود
لـعـامل بـنـاء وسـحـبت الـسـيـجارة
الــواقـــفـــة في آخـــر الــصـف الــذي
اصــطفُّ فــيـه  تــنــاهى لـــســمــعي

صوت هذه السيجارة وهي تودع
بـفـرح غـامـر صـديـقـاتـهـا اللـواتي

بصفها ..
وداعاً ايتها الصديقات .. 

ـكـان اخــيـراً تــخـلــصتُ من هــذا ا
اخلانق !

انـــا ذاهـــبــــة الى احلـــريـــة حـــيث
الفضاء الواسع الرحب ! 

مـاهي اال حلــظـات حـتى ســمـعـنـا
تــأوهــاتـهــا وهي تــسـتــغــيث بـ
شـفـتـي رجل كـهل مُـنــهك  تـتـأوه
بــألـم من رائــحـــة فــمه الـــنــتــنــة 
ـنـخــورة تـكـاد اسـنــانه الـصـفــر ا
تـقضم الـطرف االسـفل منـها  اما
الــطـرف االعــلى فـقــد كـانـت الـنـار
تـشـب فـيه وتــنــبـعث مــنه ادخــنـة

بـيضـاء ورمادية غـطت مالمح هذا
الـرجل  وتُــخـفي وراءهــا شـحـوبه
وجتاعـيد وجـهه لتـبعـثه بخـياالت
يـسرح بـها او هـكذا يـخيّل لي  لم
تــتـــوقف صــيـــحــات الــســـيــجــارة
ـشــتـعـلــة فـقـد ظـلت تــزداد كـلـمـا ا
يـعـصرهـا بـ اصبـعـيه ويـضعـها
فـي فـــمه كـــأنـه يـــســـحب روحـــهـــا
ويـنفـثهـا بحرقـة في الـهواء لـيزيد
من احــتــراقــهــا تــدريــجـيــاً الى ان
وصــلت الـنـار حلــافـتـهــا وتـتـوقف
عـند (الـفـلتـر) الذي اكـتـسى داخله
بـالـلـون االسـود نـتـيـجـة تـرسـبـات
الـــدخـــان والـــنـــيـــكــوتـــ  كـــانت
ـأساوية للسيجارة وهي النهاية ا
تــتــأوه وتــســتــغــيث انــذار خــوف

وجودة  ورعب لبـقية السـجائر ا
لـــقــد خــاب االمل بـــاحلــريــة الــتي
فرحنا بهـا بعد رفع غطاء العلبة 
ـــؤمـل ان يُـــفـــرج عـــنّـــا كــــان من ا
ونــخــرج من احلــصــار الــذي كــنّـا
مــــخــــنــــوقـــــ فــــيه لــــكـن لألسف
وأقـولــهـا مـرة اخــرى .. لـقـد خـاب
ظـني بــاحلـريـة الــتي حـلــمت بـهـا
وما بـقي لي غـير ان انـتظـر موتي
البطيء مثل زميلتي التي شاهدت
موتـها على يد هـذا الكهل القاسي
الــقــلب .فـــجــأة حــدث مـــا لم يــكن
ـسك بـاحلــسـبـان  رأيت الـرجل 
بـالعلـبة ويقربـها من عيـنيه ويقرأ
بـــصــــعـــوبـــة بــــعض الـــكــــلـــمـــات

كتوبة.. ا

ـسبب االول (حتذيـر .. الـتدخـ ا
رض السرطان ) 

سـمـعـته بـعـدهــا يـضـحك ضـحـكـة
مدوّية تبعها بهذه الكلمات ..

هي ناقصة سرطان ? 
ثـم قام وبـكل بـرود بـحـرق الـعـلـبة
ــا فــيــهــا من ســجــائــر لــتــرتــفع
اصــواتــنــا بــالـصـــراخ والــنــيـران
تــشب في الــكل  ارتــفــعت ســحب
كـثـيــفـة من الــدخـــــــان لــتـزيـد من
ـأساوي  يـبدو ـشــــهـد ا قـتامـة ا
ان الـدخــان الـذي كــان مــحـبــوسـا
فـيـنــا هـو الــوحــــيــد الـذي حـصل
عــلى حـريـتـه بـيـنــمـا نـحن بــقـيـنـا
نــحــتـــرق شــيـــــــئــاً فـــشــيــئــاً الى

النهاية !

ــكــان الــظـالم الــدامس يــحــيط بــا
غشوش ورائحة التبغ االفرجني ا
سكُ تنتشـر في اجلو وهناك من 
بي من كل جـانـب  احسُّ بـنـفـسي
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