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الطبعة  :ضمن الرواية السابقة
الكمية :غير محدودة
اجلزء :قبل األول
العام2222 :م
الناشر :بدون
يسمح لكل قارئ أو مطلع أو باحث أو غير
مهتم بان يتملّك ما ُيلفت انتباهه من
صفحات هذه الرواية القصيرة وسيكون
مؤلفها ممتن ًا له!
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اليوم  /السبت
الساعة  10.5 /صباح ًا
التاريخ 2022/0/5 /م
في العاصمة املكش�� ��وفة كمس�� ��رح بال س�� ��تارة (كان) كرب قد انتهى
من إدراج اس�� ��مه في كشف عفن يُس� � � ّمى متقاعد ويجر (كان) إلى مقر
السرة ليس
املؤسسة املرقمة وفي يقينه انها كائن ليلي مؤنث مبني على ٌ
بوسع أي شخص من خارج األفعال افتضاضها من دون أن يدفع حياته
ثمن� � �اً ويُع�� ��اد محموالً إلى أوالده اخر النهار بدون رأس وبجس�� ��د ملطخ
بلترات من الدماء.
ه�� ��ل (كان) كانت حق� � �اً منفلتة من عقالها إلى ه�� ��ذه الدرجة الفظة
ليب�� ��دأ عاملنا اليأس من احلياة الفرار إليها كما الفار من س�� ��جن رهيب
بحجم ذلك البلد!؟

سؤال لم يعثر على إجابته في قاموسه املدجج باجلهل ،لكن اجلهل
لم مينعه من مواصلة السير إلى املؤسسة املرقمة بهدف احلصول على
عمل يؤمن له -إلى جانب راتب التقاعد -حبات اخلبز ووريقات القات
طيلة الشهر..
ما أروع ان تتقاعد في بلد راتبه ال يكفيك لشراء اخلبز!!
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*

*

*

وبعد إرض�� ��اء «مرثد» حارس بوابة املؤسس�� ��ة املرقمة وابراز كل ما
يثبت احقيته في العمل فيها يدلف كرب املؤسس�� ��ة ،وكعادة كل مواطن
مير من الش�� ��ارع املؤدي للمؤسس�� ��ة ال يتنبه لوجود أمل ،بائعة البطاط،
والت�� ��ي اتخذت قب�� ��ل ( )1320ثانية من الرصيف املطل على املؤسس�� ��ة
موقعاً صاحلاً لبيع البطاط املسلوق.
إنها مهنة احلزانى وكفى !!

أم�� ��ل ورغم أنها بيضاوي�� ��ة ولها خد حمراوي لم يط�� ��أه فم حتديداً
منذ اكتش�� ��فت إن احلب في هذه البالد يعن�� ��ي اجلنس ،واجلنس يعني
أن تتع�� ��رى والعري يعني أن تفتح ش�� ��يئها اخللفي فق�� ��ط ملن تعتقد انه
يحبه�� ��ا  -وذلك طيلة فترة ما قبل الزواج حتس�� ��باً للخيانة بعدم التزوج
بها  -وتُقدم شيئها االمامي ملن تظن انها حتبه وذلك بعد إكراهها على
الزواج من الش�� ��خص الذي ال حتبه؛ بدالً من ان تستفيد من مؤهالتها
اجلس�� ��دية تراجعت لبيع البطاط املس�� ��لوق..هل كان�� ��ت مرغمة أم انه
االعتزاز باحلفاظ على الش�� ��رف في شارع كل ما فيه يدعو خلرق عادة
التمسك بالشرف؟..ال لم يكن بدعوة احلفاظ على الشرف ،بل اخلوف
من الزبائن الذين ينفردون ،بل ويتميزون عن س�� ��ائر زبائن العالم أجمع
مبمارسة احلب بعنف..بخلو قواميسهم من مفردات املالطفة والرقة..
مهرب لطيف لكنه سريع كالبيضة املسلوقة وهادئ كاحمليط الهادئ.
ويصعد كرب درجات السلم البالغة ( )44درجة..متثل نصفها وهي
الصاحلة لالس�� ��تخدام اآلدمي أحالماً ل�� ��م تتحقق حتى في خياله؛ ومع
الع�� ��د املتصاعد للدرجات واألحالم حتيا بنصف برود ذكريات أول أيام
عمله اجلزئي فيها وذلك قبل ( )5سنوات قضتها املؤسسة منقولة بقرار
إلى مدينة الساحل.
الق�� ��رار الفوق�� ��ي والذي قضى بع�� ��د الديباجة بنقل مقر املؤسس�� ��ة
الرئيس إلى فرع الساحل كان نتيجة لنشوب حريق هائل سببه ومسببه
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غامض في فرع املؤسسة ح ّولها إلى كومة رماد ،ما أدى إلى انقطاع كل
إمداداتها للس�� ��كان ،إذ تعتبر كاملضخة التي تز ّود السكان باحتياجاتهم
من املياه والكهرباء والغذاء وفرص العمل ،ما استلزم نقل املقر الرئيس
للمؤسس�� ��ة إليها وحتويل الرئيس�� ��ي إلى فرعي ،في محاولة (برمولية)
إلنقاذ مدينة خسرت كل مواردها.
تلك كان�� ��ت محطة أولى النقط�� ��اع مصدر الرزق األساس�� ��ي لكرب
إضاف�� ��ة إلى راتب الدولة كمصدر ثانوي والذي يرى هو ش�� ��خصياً عدم
صالحيته لصفة «الرزق» بالذات!
وبعد ( )5س�� ��نوات مت خاللها إصالح الفرع ع�� ��اد القرار وقرر بنا ًء
عل�� ��ى ركام القرار األول وعطفاً على ما مت اجنازه إعادة مقر املؤسس�� ��ة
الرئيس إلى العاصمة املصطنعة ومع صدور القرار وإحالته على املعاش
عاد كرب
 -:ه�� ��ل اتفق اجلميع على الصلح..وبالصلح الذي به س�� ��يتمكن من
استعادة مافقده من مورد اضافي
إنها محنة على العم�� ��وم ان ترتبط مصائر بأمزجة وأمزجة بأرزاق
وأرزاق بوطن فقير..محدود املال والكرامة!!
*

*

*

اليوم  /السبت
الساعة  11.5 /صباح ًا
التاريخ 2022/0/5 /م
لم يكن وحده في هذه البالد القلقة من يعجز عن الرقص على وتر
اخلطابة ،إذ كان هناك القليل جداً من أمثاله.انه كتلة من املشاعر التي
ال متلك لغة أ ّياً كانت ،قدراً من التعابير الس�� ��حرية لتفسيرها في عاملنا
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الواقعي جداً.
لم يكن أمام «أيليعم» س�� ��وى الصبر حت�� ��ى انتهاء األحمق من قراءة
خطاب�� ��ه الذي كتبه بالنيابة عنه أفقر عام�� ��ل في اإلقطاعية التي يعمل
فيها فترة النهار ،ليخرج متجهاً إلى املؤسسة املرقمة والتي اضطر إلى
االنقطاع عن العمل فيها في الفترة املسائية وعن موردها اإلضافي مدة
( )5سنوات نتيجة انتقالها إلى مدينة الساحل قبل ( )60شهراً !
هذه املرة قالها مرتدياً ابتسامة مفتعلة

 -:عودتي للعمل في املؤسسة تعني ان أتخلص من العمل لدى هذا
اإلقطاعي النذل..آه..يا أيليعم كم أحسدك !
*

*

*

وبعد إبراز كل ما يثب�� ��ت أحقيته في الدخول واحلصول على العمل
فيها يدلف باب املؤسس�� ��ة ،وكعادة كل مواطن مير من هنا ال يتنبه إلى
وج�� ��ود أمل..بائعة البط�� ��اط ،التي ورغم أنها حتمل مؤهالت جس�� ��دية
مثيرة إ ّال أن اجلوع قتل الرغبة لدى اجلميع.
*

*

*

اليوم  /السبت
الساعة  12.5 /ظهرا
التاريخ 2022/0/5 /م
...وم�� ��ع تأهب صنعاء لإلعالن عن نض�� ��وب غازها عاد غريب إلى
املؤسس�� ��ة التي عمل فيها ( )52شهراً بعد مرور ( )60شهرا قضتها في
الساحل أم ً
ال بان يتم إعادته للعمل فيها كما السابق.
هذه املرة ال يُجدي األمل ،بل ميكن ملن تتوفر فيه ش�� ��روط معينة..
محددة بقرار ش�� ��عبي العم�� ��ل فيها ما توفر من ح�� ��رف ووظائف ومهن
محددة..بالنس�� ��بة لغريب لم تكن في السابق سوى مأوى ومصدر دخل
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إضافي في أسواق ليس باستطاعتها التفريق بني مفهوم (دخل أضافي)
و(دخل ضروري) إ ّال ودمرت ما تعلمه املواطن من مفاهيم..
ال اضافيا وحسب بل دخ ً
هذه اللحظة لم تعد دخ ً
ال ضرورياً.

عاد غريب إلى املؤسسة التي آوته من تشرد دام عمره وفي حشواته
تختمر فكرة االس�� ��تفادة من قدرة شجرة القات على جتنيبه ما قد يقع
له من كوارث بامتالك القدرة على الهروب إلى أزمنة أخرى أقل بشاعة
مما يعيش�� ��ه..ال يوجد فرق بني الهروب بوس�� ��يلة والهروب بدونها ،كلنا
نف�� ��ر ابتدا ًء من بطون أمهاتنا وحتى قبورنا..دائرة حياتيه حامضة ،لكن
احلص�� ��ول فيها على قطعة س�� ��كر «معجزة»؛ومن دون ان يتنبه كعادة كل
مواطن نحو صاحبة اخلد احلمراوي والتي ارتبط معها بعالقة غامضة
ستقرؤونها في رواية أخرى.
تساءل
 -:ق�� ��د تكون فكرتي تلك مجرد هلوس�� ��ات ينقصه�� ��ا املنطق وعلم
الرياضي�� ��ات ولهذا هي ممكنة التحقق ،لكن مجرد التفكير في وس�� ��يلة
للهرب من أزمنتي الفظيعة أمر استحسنه!!...
الهروب بطريقة أو وس�� ��يلة أو بدونهما نقط�� ��ة محيرة في ال نهائية
زمننا هذا ،فهما يفران إلى ما ال نهاية غير عابئني بانهما مجرد مفعول
به لفاعل يس ّمى (هارب).

كارث�� ��ة رجال الالق�� ��در انهم يتكئ�� ��ون على ما اس�� ��تبعدوه من خانة
الوس�� ��ائل كاإلمي�� ��ان بالقدر وقت الش�� ��دائد؛ وكارثة رج�� ��ال القدر انهم
يستندون على ما اس�� ��تبعدوه من خانه العلم واخلرافة ،فمثال بحجة ال
مشروعية الوسيلة كالسحر وال منطقية فعله يقفون بإجالل وإكرام أمام
الهروب بوسيلة اإلميان بالقدر..
مقط�� ��ع مرتبك ومتناقض في آن مع� � �اً ،لكن ركاكة املقطع ال تعفيكم
من االحتجاج.
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أي ق�� ��در هذا ال�� ��ذي يتركن�� ��ا نرحل بال ع�� ��ودة إل�� ��ى اجلحيم..ان
تل�� ��ك املفردة  -بحد ذاته�� ��ا  -جتلب الفزع للكون ،فكي�� ��ف يكون القدر
عام��ل � ً
ا يجلب لكائن ضعيف في كون شاس�� ��ع اخلير ،وهو يجلب الفزع
والفيضانات واالغبرة الكونية؟
لق�� ��د ثبت لهم بان ال منطقية انتقال اإلنس�� ��ان بوس�� ��ائل كالس�� ��يارة
والطائ�� ��رة صارت اليوم منطقية ،وان ال منطقية هروب اليمني حتديداً
من حاضره بواس�� ��طة تعاطي وريق�� ��ات القات صارت أكثر من منطقية.
ولكنهم ما زالوا رغم اختراق العقل اإلنس�� ��اني لال مش�� ��روع وتش�� ��ريعه
بوسائل العقل بهدف خدمة اإلنسان ولال منطق بتطويعه منطقياً إلفادة
اإلنسان عاجزين عن اكتشاف س�� ��بب بقاء العقارب تواصل حياتها في
الصحاري العربية..بال ماء ورعي رغم التقدم العمراني الهائل.
 ،...يتردد صدى حزين بداخله
 -:كيف سأمتكن من الذهاب إلى صاحب العطارة القاتية وأنا بدون
م�� ��ال..ال لن اجعل (كيف) تعيقني..احتاج لبع�� ��ض الوقت فقط ،فقريباً
س�� ��أبدأ العمل في املؤسس�� ��ة ومبجرد حصولي على أول اجر سأمتكن
من الذهاب لصاحب العطارة القاتية من دون ان تعيقني (كيف) هذه.
يزيحه «يوم» جانب ًا وكأنه سمع صداه
يوم  -:تتمكن من احلصول على العمل في املؤسسة بهذه السهولة!
غريب -:لقد حصلت في الس�� ��ابق عل�� ��ى عمل فيها من دون متاعب
تذكر وأكيد ان احلال كما السابق.

يوم -:ألم تس�� ��مع بالقرار الص�� ��ادر مؤخراً ،أم انك مثل أمي ال تقرأ
؟..يتجاوزه منضما لطابور طالبي الدخول.
يقرأ غريب اللوحة امللتصقة بأناقة أعلى باب املؤسسة وبعدها يقرأ
مالمح احلارس األش�� ��عث الذي يش�� ��به كومة ط�� ��رش لذيذة الطعم رغم
رائحة جلدة املنفرة لألرض واجلالبة الضطراب الكون!
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ثمة تناقض خرافي بني األناقة التي توحي لعقرب الصحراء بالتزام
القانون وبني «مرثد» األش�� ��عث الذي يوح�� ��ي لنفس العقرب بالتزام الال
قانون..
أنها محنة مرغم على التعايش معها بنصف عقل في وطن ال ميلك
فيه اجلميع عقال!!
قرار
صدر قرار م�� ��ن العالم العلوي برقم(رو) وتاري�� ��خ (/5بدون) قضى
بإلزام العالم الس�� ��فلي والراغب في احلصول على عمل في املؤسس�� ��ة
بضرورة توفر عدد من الشروط امللزمة للقبول
مادة (-:)1
إلزام كل مواطن ومواطنة يتقدم بطلب احلصول على عمل باستيفاء
عدد من الشروط
 -:0ان يقدم املواطن طلبه إلى حارس البوابة مباشرة.

 -:1ان يك�� ��ون كب�� ��ده نقياً ،غي�� ��ر مصاب بفيروس�� ��ات الكبد البائية
والتي بس�� ��بب إصابة الكثير من عمال وكوادر املؤسسة حتملت املؤسسة
املليارات نظير عالجهم شفهياً.

 -:2ان يكون فرحاً ،بينه وبني احلزن طالقاً بائناً ال رجعة فيه ،وإذا
عجز عن طالق احلزن كعادة الكثير من املواطنني يستبدله بالعنجهية.

 -:3ان يك�� ��ون مينياً أصي ً
ال ،أي ميني ابن ميني حتى اجلد الس�� ��ابع
مهجن
،أمه مينية بنت مينية حتى اجلدة السابعة ومن يثبت انه مو ّلد أو ّ
أو لوالده أي عالقة تناكح بأعراق وش�� ��عوب أخرى يدفع رس�� ��ماً محدداً
ومن يخالف يتم إحالته فورا للجهة املختصة لينال عقابه الرادع.
مادة (-: )2
يستثنى من هذه الشروط-:
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 -:0التجار وأبناؤهم وبناتهم وزوجاتهم وقبيلتهم.
 -:1العطارون وأنصاف االنصاف.
 -:2الكتّاب واألدباء والقراء خاصة قراء الروايات التي كتبها محمد
عبد الولي ووج�� ��دي االهدل ورمزية االرياني وصالح باعامر وس�� ��امي
الشاطبي والقصص التي كتبها محمد الغربي عمران وزهرة رحمة الله
وعبد الرحمن عبد اخلالق ومحمد جازم وبشرى املقطري وأروى عبده
عثمان واملقاالت التي كتبها هش�� ��ام عل�� ��ي ومحمد القعود والنتاج الفني
الذي ابدعه فؤاد الشرجبي.
تساءل أحدهم -:ملاذا أضافوا األدباء وهم أنقى الكائنات وضموهم
لهذه القائمة اللعينة..؟
تردد صدى  -:للتغطية على عوراتهم أمام العالم اخلارجي!
*

*

*

فوضى بش�� ��رية عارمة تتكدس أمام البوابة بنظام يُس� � � ّمى الطابور
في صف عارم بفوضى أخرى أصعب ما ميكن للعقل البش�� ��ري تقبله..
ان تطبيق النظام يتم بفوضى وخلق الفوضى يتم بنظام..كيف..س�� ��ؤال
محير؟!
لم يحتمل احلارس مرثد ضغط طالبي الدخول وهمساتهم املتكررة
عن سبب تعيينه في هذا املنصب املفصلي الهام فنهض من فوق كرسيه
الذي يغلي كاملداعة وقال بهدوء احمليط الهادئ.
 -:أنا احل�� ��ارس مرثد الذي كرمتني الدولة به�� ��ذه الوظيفة الباردة
عق�� ��ب متكني من العثور على الصن�� ��دوق الفارغ والذي كان يحتوي على
ما مي ّكن البالد من الوقوف على رأس�� ��ها ،وفي وجه العلة الدامية توجه
الضباط وصف اجلنود إلى مكان حصولي على الصندوق وهناك رفعوا
البصمات على أمل ان متكنهم من العثور على سارق الصندوق..طبعا لم
تدلهم البصمات على كنه اللص وحترياتهم قادتهم الى زقاق مس�� ��دود،
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وعندما احتاروا ولم يجدوا ماال في خزينة الدولة ليكافؤني به منحوني
هذه الوظيفة التي حتسدونني عليها بصفة متعاقد على أمل ان مينحوا
ابن�� ��ي الوحيد الدرجة الوظيفية..ه�� ��ذه قصة حصولي على هذا العمل،
وهدم� � �اً عليه ل�� ��ن أمتكن من احملافظة على هذه الوظيفة اذا س�� ��محت
بادخال من ال تنطبق عليه الشروط املنصوصة في القرار العلوي.
*

		
*

*

يتراجع غريب خطوة..يش� � � ّرع في مللمة ما تساقط من حزنه الناجت
الش�� ��روط املجحف�� ��ة املطلوبة لقبوله في املؤسس�� ��ة..يجب ان يكون كما
اإلعالن..فرحا..ويلتق�� ��ط حزن�� ��ه على فقره..يرس�� ��م عليه مالمح وجه
إنسان يبتس�� ��م..يلتقط حزنه الناجت عن يتمه..كادت تفر..يرسم باللون
األبيض وجه ش�� ��بح يبتس�� ��م..يطارد حزنا بحج�� ��م خريطة البالد ناجتا
عن ألم وفاة والدته..يلتقطها..جبان..يرسم فيه مالمح إنسانة تبتسم..
يتابع..لن اٌبقي حزناً واحداً يكون س�� ��بباً في حرماني من مصدر رزقي
القدمي اجلديد..س�� ��أقضي على جمي�� ��ع أحزاني..لن يهدأ لي بال حتى
أحص�� ��ل على درجة االمتياز مع مرتبة الش�� ��رف في مجال القضاء على
كل ما من ش�� ��أنه ان يعيقني من الدخول للمؤسسة ..ويطارد..يقف عند
منتصف الش�� ��ارع..يلتقط حزنا نيئا..دخيال ..له معه ماض ولكنه ليس
عصي عل�� ��ى الوصف..التقطه..تفحصه..تس�� ��اءل..
له..حزن كاس�� ��مه
ّ
أيوجد له معاجلات بوسائل املاكياج؟ ختم سؤاله بسؤال آخر..ملاذا يقوم
بهذا الدور وهو في النهاية وان ارتبط به ليس له إذاً فلمن هو..؟!
ويتلفت..باحثاً عن صاحب هذا احلزن..ينادي..ملن هذا احلزن؟

يتتبع مصدر احلزن..يتش�� ��مم اثره..يخطو..يهت�� ��ز الكون صارخاً..
أمل..تت�� ��راص أمامه كومة من الرس�� ��ائل املكتوبة ف�� ��ي أوراق خُ صصت
للمذاكرة والتي كانا يتبادالنها سويا في عهد زوجها السابق «مجمل»
أمل..أم�� ��ل..ذاك احلزن قادم من عن�� ��د أمل..نعم انه قادم من عند
أمل..منبع�� ��ه األمل..يتقدم باجتاهها..بعش�� ��وائية تت�� ��راص أمامه كومة
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رس�� ��ائل أخرى هائلة ولكن من الذكريات..درس�� ��ا..ذاكرا..أقام هو في
اصطبل..تزوج�� ��ت هي بالعج�� ��وز الذي تبناه بعد وف�� ��اة والدته واختفاء
والده..توف�� ��ي العجوز..طرده�� ��ا أوالد العج�� ��وز من الزوج�� ��ة األولى..
ال ميراث المرأة..كاد ان يتزوج بها..وبصورة مرعبة ش�� ��كلت الرس�� ��ائل
وكوم�� ��ة الذكريات حاج�� ��زا منعته من رؤيته�� ��ا بوضوح..عجز عن إزاحة
الكومة
غريب -:هل ِ
أنت أمل..حقاً؟

أمل -:ومن أنت؟
غريب -:غريب.
أمل -:غريب !!
غريب -:ما الذي جاء بك إلى هنا..؟
أمل -:باألمس أزالوا مدرسة التضامن بهدف توسعة مقبرة (البورة)
املالصقة لها.
غريب -:تتحدثني وكأن هدم املدرسة التي ظللت تسترزقني من وراء
بيع البطاط املقلي لطلبتها سنوات ما بعد وفاة مجمل وطردك من قبل
أوالده ال يعنيك..ويهدم جزءاً من الكومة احلاجزة بينه وبينها.
أمل -:املدرسة..كانت آخر تعريف السمي..كانت كل كياني وأملي..
مسألة إزالتها كما أسميتها أنا أو هدمها كما أسميتها أنت كانت مسألة
وقت..أخ لو تدري كم عانيت من جراء انتظار وقت وقوع اإلزالة..مرارة
الترق�� ��ب واالنتظار كانت كفيلة بان ميوت في داخلي كل عرق حي..أريد
ان أموت..تعبت من هذا الوضع ومن هذه الظروف السيئة التي ما زلت
أعاني منها..أنا..أنا..أنا انتهيت..من اآلن صرت مجرد سراب وحمامة
مكسورة اجلناح لم يعد لي في هذا الوطن سوى احلياة وحيدة بال أحد.
غريب -:أين أبوك الطيب وأمك النقية؟
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أمل -:انهما في حكم األموات
غريب-:وأنا..أين موقعي منك..؟
أمل-:أن�� ��ت األم�� ��ل الغريب..أي�� ��ن اختفيت طيلة األع�� ��وام اخلمس
املاضية.؟
غري�� ��ب -:أخفاني زمن القحط وا ُ
جلنب هذا..كنت خائفا من العودة
إليك..لقد هددني بالقتل!!
أم�� ��ل -:مصادفة مقص�� ��ودة ان نلتقي بعد م�� ��رور ( )1800يوم من
الفراق و( )5أش�� ��هر على وفاة زوجي األول مجمل و( )528س�� ��اعة على
اختفاء زوجي الثاني..أم ماذا؟
غريب-:رمبا هي األقدار تريد ان جنتمع من جديد.
أمل -:األقدار هذه عاكس�� ��تنا وان كان على حبنا..حبنا انتهىُ ..دفن
بع�� ��د عواصف الفقر التي هزت البالد..وكلل برجال أوغاد تناوبوا على
اس�� ��تغاللي حتت حجج ومبررات شرعية ،واحلقيقة لم يكن أمامي بعد
تل�� ��ك العواصف التي م�� ��ررت بها وزد على ذلك هدم املدرس�� ��ة لصالح
توسيع املقبرة سوى االختيار بني البيع ملوتى املقبرة أو البحث عن موقع
أخر.
غريب  -:ولهذا السبب نقلت موقعك إلى هنا ؟

أم�� ��ل  -:حلمت البارحة حلماً غرائبياً..انتش�� ��ار كبير لعش�� ��رات من
الصبية الذكور في كل حواري وشوارع صنعاء ،فيما صبية وحيدة تظهر
من بني غبار الصبية املتراكض وتأخذ بيدي إلى هذا املكان..كان خالياً
إال من عماراته املتهالكة وش�� ��خص ب�� ��دا لي معمرا كنوح..لم أجد بقرب
هذا املكان مدرسة..قال لي انهم الغوا املدارس التقليدية مبناسبة إعادة
مقر املؤسس�� ��ة إلى صنعاء وان هذا الش�� ��ارع هو األنسب لبيع البطاط،
ففيه الزبائن أش�� ��كال وألوان..لم أجد مخرجاً حملنتي الواقعية س�� ��وى
بإتباع احللم وتنفيذه..ماذا يوجد في هذا الشارع وما سر هذا الزحام؟
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غريب -:أوالً هذا احلي اسمه التحرير.
أمل  -:أعرف.

غريب -:ثانياً هذا الشارع اسمه شارع التحرير

امل -:أوالً اعرفها وثانيا أعرفها ،باقي ثالثا..ما الذي يجذب بائعة
بطاط مثلي للبيع فيه.
يشير غريب باجتاه املؤسسة
 -:إنه�� ��ا املؤسس�� ��ة املر ّقمة..لقد أعيدت إلى مقرها الس�� ��ابق..هل
تبحثني عن عمل بداخلها؟
تتأكد من تغطية ما يثير الشهوة جيدا
أمل  -:إذا كنت تقصد املؤسس�� ��ة فأنا أعرف بق�� ��رار اعادتها..اما
اذا كن�� ��ت تقصد ان اعمل داخلها ..ال..حاول�� ��ت الدخول ُفمنعت ،كانت
الشروط صعبة مجحفة جداً ..مث ً
ال أشترطوا ان أكون سعيدة في بالد
كان اسمها السعيدة وان أكون مينية ابن ميني حتى اجلد السابع ومينيه
ابن�� ��ه ميني�� ��ة حتى اجلدة الس�� ��ابعة في بالد لم يعرف أهلها س�� ��وى لغة
الهجرة منذ سبعة الف عام وحتى وقت قريب..لذلك لم أجد بداً سوى
البحث عن عمل خارجها..أذهب واصل حلمك إليها.
غريب  -:ليس حلماً بل بحثاً عن مهرب.

أم�� ��ل -:احللم واملهرب أصبحتا مفردت�� ��ان مبعنى واحد..انطلق إلى
مهربك إذا.
غريب -:أنا ِ
وأنت معاً؟

أمل -:ال ..قلت لك لقد ُمنعت من الدخول..س�� ��أبيع البطاط املقلي
بالقرب من املؤسسة
غري�� ��ب  -:أم�� ��ل ..تذكري بأنك قل�� ��ت لي قبل قلي�� ��ل بأنهم هدموا
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املدرسة..إلى اللقاء!
تضحك من غرابة غريب ،ومع عجزها عن تفس�� ��ير احللم أو تزامن
نقل املؤسسة بهدم املدرسة وارتباطها مكانيا بنفس املكان الذي ارتبط
به غريب وفي نفس اليوم ايضاً تهيئ موقعا لها.
هل سيشتري كبار السن منها البطاط املقلي؟
سؤال محير !!
وينضم غريب لعال�� ��م النظام الفوضوي هذا في تهريبات وتقريبات
وانزالقات من حتت أجساد البشر تارة ومن فوقهم تارة بهدف الوصول
ملرثد..يعيده النظام إل�� ��ى الوراء تارة ،وتارة تعيده الفوضى الى النظام،
وهكذا حتى شارف النهار على االنتهاء وانتهاء الفوضى..لم يتبق سوى
القليل..ويصل للحارس مرثد..ما زال رغم الضغط يس�� ��مح بإدخال من
توافق عليه الش�� ��روط.يتفحص مالمح غريب..فرح..حاصل على درجة
االمتياز في القضاء على احزانه..سليم جسديا وصحيا.
يتفحص أوراق غريب..تعريف من عاقل احلارة..بطاقة شخصية..
بطاقة عمل س�� ��ابقة في املؤسس�� ��ة..يتردد بني رميها أرضا وبني قذفها
في وجهه..يتردد.
غريب  -:أرجوك..ال تتردد..تراك مثقال بهموم كثيرة وكبيرة واراني
مثق ً
ال أنا اآلخ�� ��ر مبنغصات قليلة وصغيرة ،لكن كل ذلك ال يعني نقطة
ف�� ��ي حرف من حروف غصة م�� ��ا دمت قادراً على منحي ما اس�� ��تحقه
كآدم�� ��ي ومادمت أنا قادرا على فعل الال ش�� ��يء ف�� ��ي وطني هذا الذي
ينعدم فيه كل شيء ابتدا ًء من اآلدمية وانتهاء بالال شيء نفسه ومادامت
اآلدمية مفقودة فمطلبي الوحيد وان واجه الال شيء من قبلك كرد فعل
طبيعي لواقع غير طبيعي مضطر للتعايش معه بربع عقل هو ان يتحقق
رجائي بالدخول للمؤسس�� ��ة واحلصول على فرصة العمل..ال تستغرب
فلن جتد أصدق مني من بني حفنة هؤالء اجلبناء!
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يطلق مرثد سحابة من دخان مداعته
 -:شجاع..أكمل..
غري�� ��ب -:لقد قضيت عدة س�� ��نوات قبل نقل املؤسس�� ��ة إلى مدينة
الساحل وأنا أعمل فيها..خائباً حيناً ومتحمساً في أحايني كثيرة ،وحتى
علي لم احتج أو أنتقد
عند صدور قرار نقل املؤسسة ونواجته الكارثية ّ
ول�� ��م أمدح أو أتزلف ،بل وقفت في احلياد معتقداً ان العظماء وحدهم
من يقفون في احلياد ،وطيلة السنوات التي قضتها املؤسسة في مدينة
الساحل لم أطالب بأدنى حقوقي..خبز ومأوى وعمل بديل يقيني العوز
ورب غفور يقيني الظلم والقهر..قاسيت الفقر واملهانة على أمل.
مرثد - :بدأ شيء ما يدور في خلدي ويتحكحك في فروة رأسي؟
غريب -:دع كل ما يدور بخلدك ،فليس ثمة ما يس�� ��تحق ان تش�� ��غل
خلدك الجله..عندما استش�� ��عرت في السنوات أو باألصح وجدت ذاتي
ملق�� ��ى بإهمال في الش�� ��ارع حي�� ��ث ال خبز وال م�� ��اء وبعض ممن عملت
معهم مالك للعمارات املطلة على الش�� ��ارع اجته�� ��ت ممتلكا وألول مرة
الش�� ��جاعة للمطالب�� ��ة بحقوقي في حدها األدن�� ��ى واملتمثلة في اعادتي
للعمل..تُضحكني مفردة حقوقي !
علي ان أكون
وعندما ش�� ��رعت صدمتني قرارات جديدة تش�� ��ترط ّ
بطاطة مرغمة على االش�� ��تواء في صحفه زي�� ��ت حارقة كي تنال حقها
في النمو !! وبعد ان تش�� ��توي حتص�� ��ل على حقها في املطالبة بحقوقها
املشروعة.
أخ م�� ��ا أصعب ان تعيش وأنت تصلي ملالك الصحفة ،وما أصعب ان
حتترق بكد وأنت جتني الال شيء..عموما ثقتي بأنك ستسمح بدخولي
يزيدني إش�� ��راقا ويبدو ان الدرس الذي تعلمته مؤخراً والذي يفيد بان
اإلنسان الذي يحب ينتقد..ينتقد عن حب وبنفس املقدار من ميدحك..
يحبك عن كره وميدحك عن كره وأنا لن أكون كما السابقني مداحاً أنا
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بني يديك..ان حصولي على العمل في املؤسسة أمر عظيم.
يثبت مرثد عينيه بعيني غريب
ّ
 -:كالم�� ��ه مقارب مل�� ��ا قرأته منحوتا في ص�� ��در الصندوق..هل هو
سارق محتوى الصندوق ؟سأدعه يدخل وأأمر املختصني مبراقبته..
*

*

*

م�� ��ن متكن من بقي�� ��ة األس�� ��ماء التي عم�� ��ل معها غريب ع�� ��اد إلى
موقعه..فرح اجلميع وبهذه املناس�� ��بة طالت جلسة املقيل..كانت جلسة
استرجاعية..انسحابية حتتفي بذكريات ما قبل الـ 5سنوات وكأن زمناً
لم مير وكأن كان ما كان وما كنا وال كنتم وال كانوا و..ومن ضجيج تلك
الكنكنات يحصل غريب على اجر األس�� ��بوع األول لعمله في املؤسس�� ��ة
وينس�� ��حب من املقيل متجهاً إلى احد العطارين املش�� ��هورين يبحث عن
عالج لوجع ب��ل��اد أجبرته على حتمله نياب�� ��ة عنها.وينطلق..التحرير..
الفرزة..بــــ�� ��اب اليمن..الدائري..اجلامع�� ��ة اجلديدة..يتوقف..يترجل..
يتقدم باجتاه باب العطار..وهو املكان الذي تباع فيه «ش�� ��كلياً» مختلف
أنواع النباتات واألعش�� ��اب الطبية واملركبات واملس�� ��تحضرات والعطور
واملساحيق و«باطنيا» احملل الذي تباع فيه األوهام واألحالم و.....يلمح
لوحة مكتوب أعالها..مقوت للعالج باألعشاب..ووسطها مقطع من آية
قرآنية َّ
«الش ْم ُس َوالْ َق َم ُر ب ُِح ْس َب ٍان»
يتفكر في املضمون الذي ُوظفت في�� ��ه اآلية..يتأمل معانيها بإمعان
شديد
 -:قد يكون ذلك ممكنا!!
 -:أبتعد عن الطريق.
تزجره امرأة مؤخرتها منتفخة كحبة زبيب متعفنة وقامتها كعوده..
وتنجذب حملل العطار
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ويقع مح�� ��ل (مقوت) في مؤخرة منطقة الدائ�� ��ري وقد تعلم مقوت
هذه املهنة قبل ثالثة أس�� ��ابيع ويوم بالضبط من ط�� ��رد اململكة العربية
الس�� ��عودية له بدعوى ان اليهودي هناك ممنوع من ممارس�� ��ة الشعوذة،
لكنه لم يطبقها اال في فترة الحقة إذ كان مشعوذا!.
يقوم مقوت من باب اضفاء املشروعية على نشاطه بشراء مختلف
األعش�� ��اب خاصة القات والنباتات والعقاقير الطبية التي ال تتوفر في
البيئ�� ��ة عن طريق جتار اجلملة الذين تخصصوا في جتارة األعش�� ��اب،
حيث يقوم جتار األعش�� ��اب بالبحث عنها ف�� ��ي مختلف العالم ثم يأتون
بهـا لتباع في األس� � �ـواق وال يقتصر دور مقوت على بيع وشراء العقاقير
الطبية  ،بل إنه يقوم بتحضير بعض املركبات الدوائية ودمجها بخلطات
عش�� ��بية بهدف إنتاج عالج ملن هم من غير املرضى جسدياً..إنها مهنة
سهلة في ظل وجود عشبه القات.
ل�� ��م يتمكن غريب من معرفة كيف تت�� ��م هذه العملية..هل عن طريق
املزج واخللط بني بعض العقاقير واألعش�� ��اب لينتج عنها مركب دوائي
معني يُس�� ��تعمل لعالج بعض األوهام أو م�� ��ن مزج وخلط الكالم بالكالم
لينتج عن هذا اخلليط مركب دوائي معني يستعمل في عالج االنعكاسات
النفسية للكالم؟.
وضع ثقل استفساراته جانبا ودخل..خمس خطوات وكان مبواجهه
مقوت..غرفة مس�� ��تطيلة في ركنها األمين طاولة عارية..خلفها كرسي
يجلس عليه مقوت..وفي مقدمة الكرس�� ��ي جتلس تل�� ��ك املرأة النحيفة
على ركبتيها..مبرزة مؤخرتها من حتت الطاولة بصورة تثير شفقة اكبر
عضو في العالم وخلف الكرسي دوالب تتساقط من فتحاته األعشاب!!
وم�� ��ع انتهاء غريب م�� ��ن طلب العطار عالجه م�� ��ن األوجاع والهموم
الناجتة ع�� ��ن ماضيه وحاضره كان العطار قد انزل آخر قطرة من فمه
املي�� ��ت جراء تناول القات بكثافة في يد امل�� ��رأة النحيفة..انتهت كنكنات
املرأة والعطار وغريب وابتدأ عالج غريب.
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ارتدى مقوت ثوب القسيس النفسي واستمع لقصة حياته ..لم يفكر
كثيراً في وصف العالج..اخرج من مؤخرة املرأة كيس�� ��ا بالستيكيا يكاد
عفنه يصل إلى كوكب املش�� ��تري ووضع فيه وريقات من القات ولدقائق
ظل ملصقا إذنه بفتحه الكيس كمن يسمع ما يصدر عن الكيس!!
ق ��ال الكي ��س ال ��ذي خ ��رج لت ��وه م ��ن مؤخ ��رة امل ��رأة وبحس ��ب
ترجمة مقوت
 -:ان هن�� ��اك ثمة ارتباطا جزئياً بني غريب وهروبه من األزمنة من
جهة وبينه واملؤسس�� ��ة من جهة أخرى..قد يكون س�� ��ببه ناجتا عن غربة
االسم وغرابة واقعه وعالقة النجاة بالهروب من حوادث الزمن وارتباط
الزم�� ��ن الهارب من حوادثه إلى زمن آخر إليه نصف س�� ��اعة قاصر ()8
دقائق وبن�� ��ا ًء على ارتباطه الغامض برقم  22محول فيمكنه الهرب إلى
املستقبل كل ( )264شهر والى املاضي..استحالة!
 -:هل تتعاطى القات ؟
لم يستطع من فرط الرائحة الكريهة للضرطة فتح فمه ليقول
 -:نعم..إذ كان القيء سيسبق النعم
فأشار إشارة
وبال تفاصيل واصل العطار مقوت حديثه
 -:بحفظ وريقات القات في هذا الكيس لعدة دقائق ومن ثم تعاطيه
س�� ��تتمكن بعد مرور( )5دقائ�� ��ق الهرب من وإلى أي زم�� ��ن والعودة منه
متى ما ش�� ��ئت لكنن�� ��ي ارتأيت من واقع ماضي�� ��ك االنتحاري الكئيب ان
تهرب للمس�� ��تقبل فقط وتعود إلى حاضرك بع�� ��د انقضاء ( )30دقيقة
ا ّال ( ،)8أم�� ��ا الهروب إلى املاضي فلن يدخ�� ��ل ضمن خانة (الهرب) بل
ضمن خانة (العودة االرتكاسية) وهو خطر بالنسبة لك إذ ليس بوسعك
العودة من ماضيك إلى حاضرك إ ّال بعد مرور الزمن الطبيعي..عمرك
ال يتضاع�� ��ف بل همك فقط..هل تري�� ��د عالجا يعيدك من املاضي إلى
21

حاضرك في أقل من نصف ساعة؟
كان غريب مختنقا من الرائحة التي رافقت الكيس منذ خروجه من
مؤخرة املرأة ،مهموما باخلروج من كومة الطرش هذه وجل ما متكن من
سماعه املقطع السطر األول من حديث مقوت والذي يحقق له حلمه.
من واقع شرح مقوت العطار املبني وفق نتائج دراسة سريرية أوصت
في بيانها املؤخري الصادر من مؤخرة ليس بإمكان احد غير مقوت فك
شفرتها س�� ��ر ارتباط العالج بتوصياتها بان غريب مرتبط بذلك الرقم
من حيث ان الـ 22هو يوم قبوله في العمل باملؤسس�� ��ة واثنني وعش�� ��رون
ألف ريال هو راتبه الذي كان يتقاضاه شهريا وهو أيضاً يوم ميالده.

لذلك ضمن أن تقدمه باألولى يقع كل ( )264شهراً يعود بعدها إلى
حاضره خالل نصف س�� ��اعة،فيما تراجعه إلى ماضيه وان ارتبط بـ22
عاما عودة فلن يكون بقاءه فيه نصف ساعة بل ( )7920يوما!

لق�� ��د دلق العطار حتذي�� ��را لغريب من العودة للماض�� ��ي لكن رائحة
املؤخ�� ��رة املنفرة لكوكب الزهرة كانت أق�� ��وى من فهم وهضم كل حتذير
وأكبر دافع للهروب من ليس من املكان فقط بل من املجرة كلها!.
هذه واحدة من األخطاء التي يرتكبها املدعون وأنصاف املواهب في
ح�� ��ق زبائنهم فها هو العطار يق�� ��دم أمنوذجا واضحا ملن يدعي امتالكه
للفرع الس�� ��حري من عالم العطارة وهو غير مؤهل لنقل أي مواطن إلى
أي زمن يريد واس�� ��تعادته م�� ��ن ماضيه إلى حاضره كم�� ��ا كان أول مره
وبدون أي ردود فعل ارتكاسية
 -:متى يا ربي سيكون املسلمون صادقني في عملهم؟

فرح غريب أوالً بخروجه وثانيا بكيس العالقية الذي أعطاه العطار
وعاد إلى تلك الكنكنات التي طالت واستطالت متجاهلة ما يخبئه الغد
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قال العطار في سره
 -:إذا أش�� ��رقت الش�� ��مس من الغرب فقط ميكنه تغيير ماضيه أو
مس�� ��تقبله فما يحدث له ليس قصة لهربرت او فيلما خياليا بل حقيقة
ال يعيشها سوى املواطن اليمني املرتبط جذريا بالقات!!
*

*

*

واقتربت اللحظة السانحة الستفادة غريب من الكيس..بدأ بتناول
كمية كبيرة من القات.
ف�� ��ي أحايني كثيرة يعاقب الصغار جدا ممن يعيش�� ��ون خارج مظلة
احلكم وينعمون بدفع إيجار املظلة شهريا من عرقهم إلى عمال احلاكم
بالقت�� ��ل بذنب أنه�� ��م احللقة األضع�� ��ف ،وتتم تلك املعاقب�� ��ة القيصرية
القصيرة على يد مأجورين صغار آخرين اقتحموا خصوصية ش�� ��خص
مثبت في اخلدمة املدنية بوظيفة ودرجة حاكم وهذا حدث في املستقبل
فعال..إذ قام قبيلي بعد( )5أيام من نقل املؤسس�� ��ة بقتل قائد احلكومة
كتعبير عن رفضه لتهديد احلكومة بحل نفسها.
 -:انه اإلنسان عندما يكره أخاه اإلنسان ويتعمد إسالة دمه بطلقة
رصاصة واحدة والتسبب،في انعكاس مر ،في مقتل املئات من بعده من
دون إس�� ��الة قطرة واحدة من دم املذنب احلقيقي..الله حرم األذى حتى
ان الشيطان ال يؤذي بل يغوي!!.
أخ..قاله�� ��ا غريب واندس في حلمه الكبي�� ��ر بوطن آمن وحب عامر
وأخرى تقود إلى استنتاجات يجب ان ال تذاع سوى في إطار سره..هي
الس�� ��رة
أحالم ال تتجاوز في العادة تأمني احلد األعلى من مس�� ��تلزمات ُ
،ولكن اندس�� ��اس غريب لم يطل فقد حتركت الدبابات باجتاه املؤسسة
املرقمة مهددة بقتل كل من في املؤسسة بجرمية لم يرتكبوها ،فما كان
من غريب وايلي عم وكرب إ ّال االس�� ��تعداد حلش�� ��ر رؤوس�� ��هم في فوهة
املدفع أو الفرار إلى نهاية ما !!
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أخ..ما ألذ ان تعيش مرغما وأنت تنتظر املوت
كرب -:أنا..أنا انتهيت..أنا لم اعد أي ش�� ��يء..لقد...لقد..أريد ان
أنسى ..أريد ان انتحر..ان ارحل بعيدا...
أيلي عم  -:آه يا رب كم أحسدك!
كال اخليارين لم يحدثا إذ هاجمت القوات دبابات القبيلة متس�� ��ببة
ف�� ��ي إعادتها مدحورة إل�� ��ى ثكناتها وأكدت مص�� ��ادر بعيدة من مصلحة
ش�� ��ئون القبائل بان سبب اندالع املواجهات بني قوات احلكومة ودبابات
القبائل  -اجلناح العس�� ��كري ملصلحة شئون القبائل  -يعود إلى إخالل
احلكومة باالتف�� ��اق املبرم بينهما والقاضي مبن�� ��ع احلكومة من التعبير
الفعل�� ��ي عن رفضها االس�� ��تمرار في عملها كس�� ��لطة محكومة من قبل
الش�� ��يوخ وإدانة قت�� ��ل قائد احلكومة على يد قبيل�� ��ي غاضب من تهديد
احلكومة بحل نفسها بإطالق عقال قواتها من ثكناته مقابل عدم إخراج
القبائل للخناجر من جنابيها وليس لدافع آخر.
وقب�� ��ل جفاف حبر هذا اخلبر تواردت كخد ش�� ��ابة ل�� ��م يرى العالم
بهاؤها بعد من مواقع انترنتية خليعة أخبار كش�� ��فت بان شيوخ القبائل
أرس�� ��لت بائعة البطاط أمل لتس�� ��ليم ق�� ��ادة احلكومة داعي�� ��ا ،وبانتظار
رد الق�� ��ادة على داعي ش�� ��يوخ القبيلة توقفت األخب�� ��ار عن الورود ومنذ
تلك التصريح�� ��ات الصاروخية لم يتوقف غري�� ��ب إذ انطلق خارجا من
املؤسس�� ��ة..الباب مفت�� ��وح وال أحد..ه�� ��رب مرثد..خائن..انقل�� ��ب على
املؤسس�� ��ة لصالح االنتصار خلوفه..الكل يهرب..ما عدا أمل تتقدم من
عمق الشارع
 -:أمل اهربي..القبائل الثائرة في الطريق الى هنا..س�� ��تهدم املكان
ستبيد االنسان و..
قاطعته -:ال تأبه فان قوات احلكومة هددت بنكث االتفاق مع شيوخ
القبائل وقصف املؤسس�� ��ة املرقمة إذا لم تقم القبائل من تلقاء نفس�� ��ها
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باالنتقام من معراد
 -:ومن هو معراد ؟
 -:قاتل قائد احلكومة
 -:وكيف عرفت اسمه ؟
 -:لدي مصادري اخلاصة !!
 -:ماذا يعني ذلك؟
 -:يعني ان األوضاع ستعود إلى الهدوء ال تأبه
بقاءها على قيد احلياة واس�� ��تمرار عمل�� ��ه أهم من حياته ..لم يأبه
ملا قالته أمل فغدا ،وان قتل الكثير وتفجرت رؤوس سيتم تنصيب قائد
أخر يقود القوات وترتاح البالد
 -:ترتاح البالد..من ماذا ؟
سؤال مؤلم محير موجع.
 -:ترتاح من ماذا ؟
لم يعرف بعد إجابة للسؤال احملير واملؤلم واملوجع
من م�� ��اذا ترتاح فلقد رفضت احلكومة االس�� ��تجابة لداعي القبائل
وتتجه لضرب املؤسس�� ��ة املرقمة وبدوره قام نائب قائد احلكومة بحشد
القوات واالجتاه إلى املؤسس�� ��ة لضربها أيضا..كل طرف يهدد باالنتقام
من الطرف اآلخر بقصف املؤسسة وتسوية سقفها باألرض.
*

*

*

وتتق�� ��دم دبابات محملة بأغب�� ��ى اجلنود في العال�� ��م بهدف قصف
املؤسسة ويختطف شيوخ القبائل عددا من املتمدنني ويدفعون بهم لعمل
طوق بشري حلماية املؤسسة
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ميكرف�� ��ون نائب القائد احلكومي املؤق�� ��ت  -:لقد اتخذت احلكومة
قرارها بحل نفس�� ��ها بالقوة في ظل تعنتك�� ��م ورفضكم لذلك ننصحكم
بالتراج�� ��ع الى جبالكم واخالء س�� ��بيل هؤالء املتمدن��ي��ن ألنهم احد اهم
مواردنا املالية.
ش�� ��يخ مشائخ القبائل  -:انتم ما تهموناش إذا نكعتوا او انتحرتوا أو
دمرتوا أنفسكم..الذي يهمنا من عينظم لنا األمور..من عيرقع الوسخ..
من عيشق الطرق ومن عيدي رواتب املشائخ ومزاياهم و..و...
ميكرف�� ��ون نائب القائد احلكومي  -:ندير البالد بصعوبة بالغة ومع
ذلك قتلتم قائدنا.
ويشتد احلوار بني الطرفني..يتحول إلى صراخ
 -:م�� ��ا هوش إحنا هو واحد معراد م�� ��ن حقنا اصبح مجنونا
عندما بدأ يختلط باملدنيني..هو مجنون واملجنون مرفوع عنه القلم.
ميكرف�� ��ون النائب -:هو مجنون..عاق�� ��ل جنانه مصدره مدني
أو قبلي ما تعرفه احلكوم�� ��ة بانكم انتم الذي رفعتو عنه القلم..ردوا له
القلم..ننحره مثل الدجاجة ونقدمه قربانا للقائد
شيخ مش�� ��ائخ القبائل -:ا ّنا..ايحني عتطوروا يا مدنيني وتعرفوا ان
اجلنان حالة!!
ميكرفون النائب -:ما عاد في تفاهم..الطيارة قادمة االن س�� ��نلجأ
الى بلد آخر م�� ��ا يطلب منا نحكمه..خذوا املتمدنني..خذوا املؤسس�� ��ة
احكموها انتم بنفسكم..بطارية امليكرفون باتنتهي
ش�� ��يخ القبائل -:واحنا صبرنا اذا انته�� ��ى باناخذكم رهائن..ارجعوا
للحكم عينوا واحدا بدل املقتول للقيادة واحنا نعدم املجنون
ميكرفون النائب -:ال لن نعينّ ..دفاع..دفاع
وينقطع حبل احلوار بني الطرفني ويتحول الى لعلعة رصاص
26

صوت طائرة نفائة تخترق لعلعة الرصاص..دبابات تتأهب الطالق
املدافع الكربونية..قبائل تش�� ��هر جنابيها..متمدنون يستعدون للموت..
مؤسسة تستعد لالنهيار..
*

*

*

اخلوف دائما ما يدفعنا إلى الهروب من واقعنا..الساعة التي تتكتك
بدقة لو أس�� ��رعت لكان العالم أس�� ��وأ حاالً أم أفض�� ��ل أمنا..أم خائفا..
م�� ��ن يدري.من يدري تلك هي س�� ��بب تفضيل اله�� ��روب على ترجيح لغة
ُحسن الثانية إلى أزمنة أخرى..هل كان غريب محقا عندما ه ّيأ إمكانية
الهرب من زمنه الرصاصي هذا إلى أزمنة أخرى؟
ه�� ��ل كان يعي ب�� ��ان انتقاله مؤطر كل ( )7920يوم�� ��ا إلى اإلمام ،إما
إل�� ��ى اخللف ،فال يدري العطار نفس�� ��ه حتى متكنه العودة حلاضره ؟ ال
يه�� ��م ال يهم املهم ان ينقذ نفس�� ��ه و..ويرتبط غريب بكيس قاته..تفتحه
العالقية..تخرج أعواد القات عارية من فمه..ورويدا رويدا ينتقل غريب
إلى زمن آخر.
*

*

*

القات يصور مستقبل الفرد حسب ما يتمنى ويرسم..العمارات التي
كانت حديثة تآكلت..احملالت ذاتها مع فارق أنها غيرت من معروضاتها
مئات اللوح�� ��ات الليزرية..اح�� ��ذروا مرض االيدز..اح�� ��ذروا الكبد
البائي..اح�� ��ذروا وباء اجلراد..انتبهوا من املطاوعة أصحاب الفضيلة..
ابتعدوا عن العصر..اجلو حار..تكاد درجة احلرارة تتجاوز الـ..45لهيب
ويتلفت غريب في كل اجتاه ..باحثا عنه
 -:أين أنا اآلن ؟
ما زال مبنى املؤسسة قائما..يبدو اجلميع متساقطني فيما املؤسسة
قائمة..خ ّم�� ��ن انه انتقل إلى األمام س�� ��نوات عدة فقط  ،وليس ما ذكره
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العطار..م�� ��ا بها وريقات القات ال تخب�� ��ره في أي عام هو..لفت انتباهه
قيام شخصني بفعل سمع من آخر انه فاضح.
لم يجد تفس�� ��يرا ملا عد هذا الفعل فاضحا مع انه في العام 2022م
لم يكن فاضحا على اإلطالق..رمبا مفعول تخديره القات كان قويا
تقدم باجتاه الفاضح اآلخر
 -:إذا سمحت يا سيدي في أي عام نحن؟
لم يبادله اآلخر باالستهزاء بل بنظرات حزن
 -:في عام انتهاء غريب
 -:من..غريب؟
 -:غريب..عرفته األرض أكثر مما عرفه الله !!
 -:وأين غريب اآلن؟
 -:في أعلى مدخل مؤسسة املرقمة ولكن قبل انتهاء غريب من أي
فيدرالية أنت ؟
 -:فيدرالية !!
 -:يبدو انك غريب
 -:نعم غريب كاسمي.
 -:وكيف وصلت إلى هنا وما هذا الذي حتشوه في فمك..قات
 -:أم�� ��ر لم اس�� ��تطع فهمه رمبا ه�� ��ي احلاجة للتغيي�� ��ر أو رمبا هي
احلاجة للهروب من أزمنة اقل دموية مما أشهده.
 -:حاجت�� ��ك للعم�� ��ل والبحث عن املال..البقش..ه�� ��ا ها ها لو كنت
فعال هنا ألجل احلصول على العمل فأنصحك بان تعود من حيث أتيت
فالفيدرالية هذه ال تسمح للغرباء بالعمل..واذا سمحت فمن سيبيع لك
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الطعام..ال احد
 -:ال ..ال لم آت للعمل بل ألبحث عن نفسي..
 -:تبحث عن نفسك ..هذه ش�� ��فرة اجلمهوريني البائدة..احذر من
ان تتخاطر بها مع احد.
 -:أربكتني..ال يهمني أمر اجلمهورية املهم ان غريب موجود.
 -:ألم تسمع ما قلته لك..غريب انتهى..انتهى
 -:انتهى..مات..أم قتل..أم ماذا ؟
-:عن ماذا تبحث..أمرك غامض.
يتصبب العرق بكثافة من جسد غريب..
 -:خائف من العقاب
 -:ال..أريد ماء أنا عطشان ملاذا أصبح طقس اليمن حارا واين تلك
البالد الربيعية التي عرفتها في العام 2022م.
 -:أت�� ��رى تلك الش�� ��ابة التي تبيع البطاط..باب املس�� ��قى الذي على
ميينها اما غريب فستجده كما اخبرتك في أعلى مدخل املؤسسة
يتحرك صوب املسقى..
 -:أريد ماء..

 -:ال نبيع املاء إ ّال مع الطعام.
 -:أريد أكال..طعاما..ومعه املاء األهم املاء..أكاد انتحر من الظمأ
 -:ماذا تريد ؟
 -:سلتة أو رز مع السمك ومعه ماء األهم املاء
 -:هذه أطعم�� ��ة ما قبل األزمة الغذائية..مع األس�� ��ف ال تتوفر في
مطعمنا..كل ما لدينا أطعمة تُش�� ��رب وال تؤكل..عهد الطعام الذي يؤكل
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انتهى..إال تقرأ الالفتة..مسقى..أين تعيش أنت؟
 -:أنا ال افهم ماذا تقولون..أريد ماء.
 -:ال نبيع املاء سوى مع الطعام
 -:حسنا..أعطني أي طعام قل لي ماذا لديكم ؟
 -:لدين�� ��ا سندوتشات..س�� ��ندوتش ف�� ��أر م�� ��ع لعاب قط سرس�� ��ري
أو س�� ��ندوتش مدهون بحيوان�� ��ات منزعجة من ضجي�� ��ج احلضارة....
املشروبات..عصير املجاري املتعفن
 -:أوه..يتأهب غريب إلطالق ش�� ��يء ما يتحرك في معدته من بقايا
القات والطعام
 -:يبدو انه لم يعجبك ..لدينا أطعمة أخرى ..لدينا صحن مخاط.
يطلق غريب كومة طراش هائلة..يس�� ��ارع ثالثة من عمال املس�� ��قى
ويجمعون الطراش بفرح..ما أجمل هذه الوجبة املجانية !!
ينطلق غريب ومعدته تلوي إلى املؤسسة حيث يوجد غريب.
..يجتاز بوابة املؤسسة ..غريب ملتصق بأعلى مدخل املؤسسة مثل
رمز للحياة أو للموت..كال األمري�� ��ن مخيفان..يرتبك كعادة كل مواطن
قدمي
آخ..م�� ��ا أدهش ان تراك بال ح�� ��راك..ال تعرف متى مت أو قتلت أو
جمدت أو سبب انتهائك على العموم..
يصرخ مدمرا الكون
-:من علقني هنا.؟
والن كل اس�� ��ئلته ال جتد االجابة خطا خارج�� ��ا باجتاه أمل..بائعات
البطاط أصبحن كثر..ها قد وصلت لتوها حاملة دلو البطاط..ما زالت
محتفظ�� ��ة بنف�� ��س مالمحها رغم مرور كل تلك السنني..متس�� ��ح وجهها
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بخرقة س�� ��وداء اللون..تع�� ��ود نضارة وجهها..تقاوم املوت مبس�� ��حة من
خرقة سوداء.
ال أريد لفضولي ان ينهض من نومته الزمنية التي ال تش�� ��به فضول
أحد  ،او يتخلص مبضمضة س�� ��ريعة من بقايا القات احملشوة في فمه
!!إذ ال شيء أروع من ان ترى املستقبل الذي قذفك به كيس العالقية...
ش�� ��يء متوقع ان تس�� ��تمر ال راحة البالد أما ان ترى جثتك في املستقبل
في وضع غرائبي وبال راحة فتلك اسمها محنة تدفع ثمن محنة البالد
أمل -:قبل أي حديث..من أي فيدرالية أنت؟
غريب -:أي فيدرالية..يا أمل أنا غريب إال تعرفينني
أمل  -:ال..ال أعرفك
غري�� ��ب  -:م�� ��ن املنطق�� ��ي ان ال تعرفيني لكن من غي�� ��ر املنطقي ان
أجدك كما أنت في هذا الزمان..في أي عام نحن؟
وتسقط كتلة هائلة من اخلوف حتطم رأس أمل
أمل  -:صه..ال تسأل عن التاريخ فان سمعك أي شخص قتلك؟
غري�� ��ب  -:ملاذا ؟ أنا ال أخاف م�� ��ن احد..أجيبي في أي عام ..أنا..
الوقت املسموح لي يكاد ينتهي
أمل  -:العام لم يعد مهما..نش�� ��ارف على التخلي عن التواريخ النها
س�� ��بب البالء فكلما وقعت ثورة في يوم معني احتفل الثائرون مبناس�� ��بة
تأريخ ثورتهم وظلوا يس�� ��تنزفون البالد باس�� ��م الثورة ويوم وشهر وعام
تاريخ ثورتهم..اللعنة..
ويعود غريب إلى حاضره-:
ق�� ��وات احلكومة تقترب..القبائل تُش�� ��هر جنابيها ف�� ��ي وجه القوات
احلكومية ويبدأ القتال
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كل دباب�� ��ة قبيلية تفج�� ��ر الدبابة احلكومية املقابل�� ��ة لها..كل قبيلي
يغم�� ��د رأس خنجره في قلب القبيلي املقاب�� ��ل له..يا للهول..أهكذا هي
احلروب..األخ يقتل أخاه والصديق يقتل صديقه أي بالء هذا..
وانته�� ��ى القت�� ��ال ببق�� ��اء دبابة واح�� ��دة وقبيلي واح�� ��د ..يطلق قائد
الدباب�� ��ة طلقة يفجر بها القبيلي ويوجه فوهه الدبابة باجتاه املؤسس�� ��ة
به�� ��دف تفجيرها..ياه آخر طلقة وجهها ص�� ��وب القبيلي..لم يعد هناك
مخزون..و...وترتاح البالد
يعود غريب إلى هدوئه فلقد انتهى كل شيء مبقتل كل حي وسيبدأ
عهدا جديدا وما عليه اآلن إ ّال التفكير إلى أي عام انتقل..يجد صعوبة
في حتديد العام.
غري�� ��ب  -:كنت في العام 2022م هل أن�� ��ا في العام 2044م..أم في
الع�� ��ام 2066م..ان كن�� ��ت في العام 2044م فيعني إن�� ��ي انتهيت وعمري
57عام�� ��ا ،وان كنت انتهيت ع�� ��ام 2066م فيعني ان عمري  79عاما..كم
عاما عشت؟..يبدو ان راحة البالد جاءت على حساب ال راحتي..؟ ملاذا
أجد صعوبة في حتديد العام..؟
غري�� ��ب  -:هل ميكنن�� ��ي االنتقال لنفس ذلك الزم�� ��ان ..إنني أحمل
األس�� ��ئلة ملاذا..لم أقبر مثل بقية اخللق ومل�� ��اذا أنا معلق أعلى باب هذه
املؤسسة املهترئة..هل هذا عقاب الهي أم دنيوي؟ ال أثق في االثنني
يقرر االنتقال مرة أخرى إلى نفس ذلك الزمن ملعرفة العام
ويفت ��ح كي ��س العالقية..يحش ��و وريق ��ات الق ��ات ف ��ي فم ��ه
وينطلق
*

*

*

ال يج�� ��د أم ً
ال ..قال دلوه�� ��ا املمتلئ بالبطاط املقل�� ��ي بانها فرت..
الش�� ��ارع فارغ..هدوء يسبق العاصفة..كنت اعتقد في العام 1990م بان
تلك املقولة صحيحة لكن في هذا العام الذي ال ادري رقمه..هل مازال
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الهدوء يس�� ��بق العاصفة حقا؟..وتهب ري�� ��اح خفيفة كأنها آتية من منفذ
بحجم ثقب إبرة..وبعد تلك الهبة تنفجر األوضاع البشرية..
أنها العاصفة إذا !!
ال معنى من االنتظار حتى انتهاء الزمن احملدد..سأفر..الهرب..إلى
عوال�� ��م أخرى ويفتح كيس العالقية..ويحشو..يحش�� ��و..يطحن القات..
يكاد خده من فرط تورمه ان يتمزق.
*

كل شيء يتغير كالعادة إ ّال...

*

*

ويج�� ��د غريب نفس�� ��ه في زمن غري�� ��ب ..العم�� ��ارات تآكلت..مغطاة
باللوح�� ��ات اإلعالني�� ��ة ..اخضران�� ��ي للدراس�� ��ات والبحوث..اصفراني
للدراسات القدمية..مركز اس�� ��ت للمعلومات..رابطة (ط) لبناء قاعدة
البيانات..هيئة النجاسة الجبار املسلمني على اخلضوع لألمر والنهي..
بيت اإلخوة..زحام..لقد اس�� ��تبدلت املباني اخلاصة بالس�� ��كن مبقرات
مؤسس�� ��ات املجتمع الدنيئة..العش�� ��رات م�� ��ن بائعات البط�� ��اط وامللوج
واخلردوات والفول يتراصن في رصيف الشارع..تتصارع بعضهن على
األماكن..أصوات..ضجيج
 -:يا بنت الشريفة قومي من مكاني
 -:هذا مكاني أنا جيت االوله
يتدخل رجل يرتدي حلية ماعز وقميص مناضل
 -:ما بكما أيتها البائعتان للسوء واملنكر
 -:مكاني.
 -:ال هو مكاني.
-:تختلفان على املكان ..اش�� ��رف لكما ان تعملن عمال ش�� ��ريفا في
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باري بدال من ان تختلفا على هذا املكان القبيح
يأخذهن تاركا الضجيج يتواصل في الشارع..
يقطع شاب تفوح منه رائحة أرخص خمر في العالم طريق امللتحي.
الشاب -:إلى أين ستأخذهما يا عدمي الرحمة؟
امللحتي-:إلى باري ليعملن فيه اشرف لهن من بيع الفول.
الشاب-:اتق الله يا رجل واعلم ان العهر حرام
يتصاعد صوتهما..يتقاتالن
صراخ..إح�� ��دى البائعات تض�� ��ع توأما فوق دلوه�� ��ا املمتلئ بحبات
الفول..يستغل بعض الصبية دخولها في غيبوبة الوالدة القصيرة املؤقتة
ويس�� ��رقون جز ًء كبيرا من حبات الفول..اخر الس�� ��رق كان عظيما فقد
رأف حلال التوأم فأطعمهما من حبات الفول
وسيلة إعالمية ال هي مبرئية وال مسموعة وال مقروءة تردد-:
أظهرت املؤش�� ��رات الس�� ��كانية ان عدد س�� ��كان اليمن بلغ هذا العام
 100مليون نس�� ��مة  %70منهم يتخذون الشارع ملجأ لهم ووفقا للتقرير
س�� ��جلت اليمن أدنى نسبة في عدد س�� ��كان املدن وصلت إلى  %28أما
متوس�� ��ط معدالت منو الس�� ��كان فجاءت اليمن في املرتب�� ��ة الثانية بعد
مديرية فلسطني  1.3تليها الكويت  2.4ثم السعودية والعراق وسوريا
2.4
*

*

زحمة..
 -:أين أنا يا أخ؟
 -:اني موش أختك يا ابن الشريفة
 -:هل أنت رجل أم امرأة؟
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*

 -:ما دخل وسط أبوك..
-:طيب ي�� ��ا أيها الال موصوف..ما هذا الزح�� ��ام وفي أي عام نحن
وأين أمل؟
 -:وتريد اإلجابة على كل هذه األسئلة دفعة واحدة
أصوات لكائنات ش�� ��به بش�� ��رية تغش�� ��وش صوته..تقترب مظاهرة
أخرى..تتفرق البائعات في األزقة..يس�� ��قط أحد التوأم منها..تدوس�� ��ه
اق�� ��دام املتظاهرين..فدا ًء للمهمش��ي��ن....تصحو الوالدة من غيبوبتها..
ذاك الزمن س�� ��يزداد حب املرأة البنائها وليس العكس..حتمل توأمها..
األول ميت من اثر حش�� ��و الس�� ��رق فمه بالفول والثاني دمه خارج جلده
وتفر
..من كل االجتاهات تهب األصوات..ضوضاء..
 -:ال أسمعك في أي عام نحن وأين أجد أمل؟
يزداد اقت�� ��راب األصوات وهلعها..غبار..ضجيج..بش�� ��ر متحيونون
يتقاطرون من مختل�� ��ف االجتاهات..يفر الال موصوف مذعوراً..يغيب
في سماء الله
 -:اهرب أيها الذكي..أجن بنفسك فاخلدم من أمامك والفقراء من
خلفك
تقترب مظاهرة جماعتها من السود..يقودها رجل شعره جافد..
يردد املتظاهرون -:كنسنا مدنكم قرون
إال مبن يكنسكم
كنا سوى مش مستأنسني
احنا أخدام وانتم سياسيني
اليوم أحنا سياسيني وانتم أخدام
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يكفيكم حكمتونا االلف السنني
تقت�� ��رب مظاهرة أخ�� ��رى من الش�� ��ارع اخللفي..يب�� ��دو املتظاهرون
كجماعة من الفقراء..أغلبهم عرايا بال مالبس
يرددون -:إلغاء التواريخ واجب
إلغاء التواريخ واجب

يحملون ش�� ��اباً يشبه غريب في كل التفاصيل ابتدا ًء من لون بشرته
وهيئة جسده وانتها ًء بصوته
يردد الشاب عبر ميكرفون تصل قوة صوته إلى السماء السابعة

-:دمروا كل ما له عالقة بالتواريخ..دمروا الرموز التي جاءت ببالء
التواريخ..إبدأوا بأبي غريب
غريب  -:متى أجنبت !!!؟
يقترب منه...
غري�� ��ب  -:ابني هل هذا معق�� ��ول!!..ان كل تلك املالمح املش�� ��تركة
والشبيهة بي تقول بانه ابني ..يتجه مع تلك اجلموع إلى حيث أنا معلق
بهدف تدميري..أيها احلقير ..تسعى لتدمير والدك..أي حقير أجنبت
أنا ؟!
 -:من ..أبي غريب..أما زلت حيا يا نذل؟!
 -:أنا نذل يا تافه..يخنقه.
-:اقتلوه ..اقتلوه
يه�� ��رب م�� ��ن املتظاهرين..يدخل تلك األزقة الت�� ��ي فرت من خاللها
البائعات..مداخل األزقة كثيرة ،مرجتلة كشوارع الصافية..يطاردونه..
 -:اقضوا على كل من يعارض غريب.
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يخطفه زق�� ��اق تكاد جدرانه م�� ��ن فرط فقرها ان تنهدم..يحش�� ��وه
الزق�� ��اق داخل دلو تفوح منه رائحة بقايا قش�� ��ر البط�� ��اط املقلي والذي
اش�� ��تمه قبل وفاة أمه..جتلس أمل فوق الدلو املقلوب عليه..يجاهد رفع
الدلو والظهور..يجد صعوبة..
-:...........................
لم أكن اعلم ان مؤخرة أمل فوق رأسي وان ما يفصل بيننا قاع الدلو
البالس�� ��تيكي وإال لكنت اتخذت قراراً خطيرا..لو أحملت لي بإش�� ��ارة..
ضرط�� ��ة صغيرة منها مث ً
ال..لرمبا كنت فهمت معزى الرس�� ��الة لكني لم
أكن واعياً على العموم.
-:...........................
غريب  -:أخرجيني..أرجوك ال حتتجزيني هنا ..سوف يقتلونني.
ويجاهد رفع الدلو عنه

أمل  -:أصه ..وإ ّال تركتهم يفنونني ويقتلونك.
وتقترب الصيحات الهادفة قتله من كل زقاق إلى مكان انقالب الدلو
عليه ..كل مدروك ،كائن ،جماد  ،ينقلب على غريب..وكل محس�� ��وس..
زمن ،مكان ،ينقلب عليه..أخ انه إنسان تعس
 -:يا بائعة البطاط هل رأيت غريباً يفر من هنا

أمل -:نعم رأيت غريبا قد فر من هنا
وتشير باجتاه إحدى األزقة
يتدافع املتظاهرون صوب ذل�� ��ك الزقاق كأنهم أحصنة مجبرة على
إدخال اعضائها الذكرية مجتمعة في أضيق فتحه فرج في العالم
أمل -:ها قد ذهبوا..من أنت؟
غريب -:غريب
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 -:أعرف انك غريب.
 -:م�� ��ا ِ
دمت تعرفني ذلك فكلي أمل بان ترفعي هذا الدلو عني ..ان
أسلحتهم أهون من رائحة بقايا البطاط.
 -:كلك أمل..أنا أمل.

وترفع الدلو عنه..تك..تنتهي النصف س�� ��اعة إ ّال ( )8دقائق..تطير
تخديره القات من رأس غريب
يعود غريب إلى حاضره-:
من تل�� ��ك التي أنقذتني من القتل ومت�� ��ى تزوجت؟ وهل عرفت أمل
باني تزوجت ؟ هل هو ابنها أم ..؟ هل تعرف اني أجنبت هذا احلقير..
وتلك املنقذة هل هي أمل حقا..من يخبرها؟
تبتلعه حيرة محرحرة بحيرة كبيرة
 -:في أي عام كان
تتمزق السنوات من أمامه.
صوت حركة الدبابة يرتفع
قائد الدبابة يعلن للصحفيني..لقد اندحر اخلونة وقتلوا وحان وقت
تصفية العمالء داخل املؤسسة وبناء دولة النظام والقانون.
ال تعتقد ان أس�� ��وأ ما في الدنيا هو ان تك�� ��ون محاصرا مقيدا في
حاض�� ��رك عاجزا عن الفكاك منه ف�� ��إذا تركت عالقتك بذلك االعتقاد
تتطور إلى االحتمال ومنه إلى اجلزم فأنت خاسر وستظل مقيداً معذباً
حتى بعد موتك..أليس القبر قيداً ؟!
حاض�� ��ر غري�� ��ب محاصر بدبابة تعتزم هدم املؤسس�� ��ة ومس�� ��تقبله
يحاص�� ��ره بوعود بالقتل قابلة للتنفيذ في ذلك الزمن الذي ال تنفذ فيه
سوى أحكام القتل !!
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أوه ..ل�� ��م يعد حوله وما حوله يطيق�� ��ه فالدبابة تتأهب لقذف أخر
لعناته�� ��ا املدمرة واحل�� ��ارس مرثد وعلى اثر تخزينة حارة أش�� ��علت فيه
ج�� ��ذوة الوطنية عاد عازما على املوت امام باب املؤسس�� ��ة والذي أغلقه
منعا خلروج كل من في داخله..إذ ما عليه سوى املوت مع اخلونة!!
واملوت مع من وصفهم باخلونة ال يتطلب سوى ان تطلق الدبابة أخر
قذائفها..ان�� ��ه يريد التحرر على األق�� ��ل من قيد وضع جثته في القبر..
أوليس القبر قيدا أيضا !!
 -:متى ستنتهي تلك املواجهة
ابتسم أيلي عم
 -:آه..يا غريب كم أحسدك
 -:على املوت
 -:عل�� ��ى اخلوف..هل تعلم بان اخلوف ألذ من الفرح ورائحته أنعم
من فم يطلق من ش�� ��دة س�� ��خريته على مآسينا الضراط !!..دعنا منوت
يا صديقي !
لم يعد امام غريب من مخرج س�� ��وى الفرار من رعب اللحظة..هو
يعلم انه لن ميوت اللحظة ما دامت ورقة القات التي نقلته إلى املستقبل
أكدت خالف ذلك لكنه غاضب من ابنه الذي سعى إلى قتله وهدم أثره
غريب -:افر من موت لكي ألقى موتا آخر.
ويعيد فتح كيس العالقية..يتناول عددا كبيرا من وريقات القات.
وينتقل إلى زمن آخر
*

*

*

م�� ��ا الذي جرى..نه�� ��ار البالد رائق ومنظر ش�� ��وارعها أنقى من ماء
السحاب اما رائحتها فأزهى من ماء اجلنة بكثير..
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ويتلفت..هذا مبنى املؤسس�� ��ة مغبر..معفن..وهذا موقع أمل ال أحد
فيه..
شيدت امام املؤسسة عمارة كبيرة قوية االساس ،محكمة البناء تكاد
تش�� ��به في تش�� ��كيلها قصور امللوك..بها حوش واسع ،مكتوب على بابها
وبلغة ركيكة «احلكم»
صوت ينادي  -:قف وال تتحرك!
 -:أنا؟
 -:نعم أنت..توقف.
تطي�� ��ر آل�� ��ة صغي�� ��رة ذات أع��ي��ن كبيرة..تقترب من وج�� ��ه غريب..
تفحصه..وجهك نحو باب احلكم..اثبت..افتح فمك
يخ�� ��رج من فم اآلل�� ��ة الطائرة خيط نحاس�� ��ي رفيع..يدخل جوفه..
يتفحص فم غريب..تنسحب اآللة الطائرة عائدة إلى حيث كانت.
يخرج من باب احلكم شخص بال مالمح .
 -:اكشف عن نفسك
 -:أنا غريب
-:غري�� ��ب وما الذي جاء بك إلى هنا..هل لديك حاجة لدى احلاكم
العادل.
 -:ال..ولكن أود زيارة املؤسسة املرقمة ؟
-:لقد حتولت إلى متحف..
-:هذا شيء غير متوقع؟
-:كل شيء متوقع في زمننا هذا ..هل أنت زائر ؟
 -:نعم.
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-:حسنا..احصل على املوافقة أوال من احلاكم.
ويأخذه..تبتلعهم�� ��ا بوابة القصر..حوش واس�� ��ع ف�� ��ي منتصفه ممر
يؤدي إلى باب صغير مصنوع على شكل حروف (دولة)
 -:ما الذي حدث ومن هو احلاكم العادل؟
 -:ال ش�� ��يء..كانت الدول�� ��ة الواحدة ظاهريا منقس�� ��مة داخليا الى
ع�� ��دة دويالت تتصارع فيما بينها البني عل�� ��ى املوارد..احد احلكام وهو
من فئة ما كانوا يس�� ��مونهم األخدام ويعانون م�� ��ن التهميش اقترح على
القائد السابق للدولة ان يعمل على حتويل الظاهر إلى حقيقة..غضب
القائد..فما كان من اخلادم س�� ��وى طلب ذلك من الشارع الذي ساعده
على تنفيذ ذلك بدون غضب..اننا نعيش االن في عدالة وإخوة ومساواة
حيث ال أحد أعلى من أحد في املس�� ��قى وامللبس واملس�� ��كن والعمل،في
وحدة ليس�� ��ت ظاهرية ..وحدة حقيقية تنبع من األعماق وتسقي دولتنا
العظيمة هذه!!
ويدلفان باب الدولة.
ويُص�� ��دم غري�� ��ب له�� ��ول املنظر..الدول�� ��ة كلها..بأركانها..ببيوتها..
بأناسها..مبؤسس�� ��اتها داخل هذا القصر اما خارجه فال يوجد س�� ��وى
مبنى املؤسسة املرقمة والذي خصص كمتحف للزوار.
 -:وسكان بقية احملافظات؟
 -:تقصد فروع العويدالت..نعم ان لدى كل عويدلة نسخة مما تراه
اآلن.
 -:وأين اختفت معالم صنعاء وشواهدها..بيوتها القدمية..اجلامع
الكبير..ميدان التحرير..بستان صنعاء..الصافية
 -:هذا ..جتد بقاياه في املتحف املنظوري
 -:وأين هو ؟
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 -:هناك..ويشير إلى نافذة مفتوحة
ويتقدم غريب..يطل شخص اسمر املالمح يحمل منظارا
 -:زائر..أخ لم يزر املتحف احد منذ تخلي (هرطقلي) عن احلكم
 -:ال لست زائرا..بل غريبا أريد ان اعرف....
يعطيه املنظار..الزر األحمر يحت�� ��وي على التاريخ احلضاري..الزر
األخضر يحت�� ��وي على التاري�� ��خ اجلغرافي..ال�� ��زر األزرق يحتوي على
التاريخ البيئي..الزر األبيض يحتوي على ما يخصنا
يقاطعه -:توقف..توقف ال أريد املش�� ��اهدة فقط..أريد الذهاب إلى
املؤسسة املرقمة
ويخطو غريب باجتاه املخرج

 -:يجب ان حتصل على إذن احلاكم (عدل) لزيارة املرقمة وإ ّال.....

ما ال�� ��ذي جرى..لقد متكن األخدام من حك�� ��م اليمن قاطبة وطيلة
عقود حكمهم جنحوا في نش�� ��ر قيم الع�� ��دل احلقة والتآزر االجتماعي
والتآلف وأش�� ��اعوا النظام والقانون بني الن�� ��اس لدرجة انهم تخلوا عن
احلكم بعدما أصبح العدل هو احلاكم ولم يعد لهم لزوم !!
 -:كيف يدار بلد من دون حاكم ؟
 -:العدل هو احلاكم والبشر فناء ..للمرة الثانية احصل على اإلذن
من احلاكم.
 -:أريد العيش هنا آه ..لكم حلمت بهكذا بلد..في أي عام نحن
وتنطلق صفارات..اقتلوه..يذكر العام..اقتلوه
ويجري غريب خارجا من بوابة احلكم..تهدأ الصفارات..
تردد أصوات  -:دعوه يفعل ما يش�� ��اء خارج الباب في املاضي..وإذا
دخل اقتلوه..عندما يحكم العدل فال مجال للعذر واالعتذار..لقد حكم
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العدل..آه خسر غريب العيش في زمن آمن وعادل..
ويبكي..يبكي..عندما يحكم العدل ال مجال للبكاء
انهم س�� ��اخطون عل�� ��ى التواريخ لقد الغوا في انفجار ش�� ��عبي عارم
التواريخ التي سببت لهم البالء .
ويج�� ��ري داخال املؤسس�� ��ة املرقمة..مغبرة...متعفنة..يجده معلقا..
بقايا عظام..
يدخ�� ��ل إل�� ��ى حيث ما كان يعمل..يجد نس�� ��خة من غريب..جالس�� ��ا
يتعاطى القات بشراهة ..مالمحه موغلة في اليأس واأللم
نس�� ��خة غريب  -:انهم قادمون اآلن وأنا متحصن حلماية ما تبقى
من رمز غريب
غريب -:ومن أنت؟
نس�� ��خة غريب  -:أنا نس�� ��خة من فكر وقلب وإحساس غريب..كنت
أس�� ��ير ذات مرة إلى حتفي وإذا بكلمات س�� ��حرية من غريب تأس�� ��رني
وتس� � � ّيرني إلى حي�� ��اة أخرى أقل وطأة مم�� ��ا نعيش..لم أج�� ��د بداً من
اخلالص س�� ��وى بالتزام الدف�� ��اع عنه وعن قلبه احلاني وإش�� ��اعة مثله
اإلنسانية في أوساط العامة.
 -:ولكنهم في عمارة احلكم يعيشون في امن وينعمون بالعدل.
 -:أنا أحتدث عن من يعيشون خارجه.
 -:هل ارتكبت جرما في حياتك حتى يحكم عليك بالعيش خارجه
 -:أنا............
تنتهي ( )1320ثانية
يعود غريب إلى حاضره -:
حاضر الدبابات والتي تهيأت طيلة  22دقيقة من االستعداد لقصف
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املؤسس�� ��ة تتأهب لتنفيذ ما تهيأت له ولكن توقفها فجأة برقية أمريكية
متنع القصف وترتاح البالد..
وعلى وقع صم�� ��ت ما بعد احلرب ينفتح باب مس�� ��تقبلي كبير على
غريب..ميزة هذا الباب قفله املضمخ باألحزان والهموم وصفته ان من
دخله يبقى مضمخ� � �اً باحلزن حتى بعد موته..هل رأيت ميتا حزينا..؟!
إذا لم تتمكن من رؤي�� ��ة ذلك امليت فاعلم انه أنت..ألنني أعرف وأدرك
بان ش�� ��خصا مثلك لم يتمكن من فك باب مس�� ��تقبله هو الذي سيموت
حزينا وانك ستبقى كذلك حتى موتك وحتلل عظامك...
اال يكفي املاضي بكل محنه..اال يكفي احلاضر..إال..؟
وم�� ��ن دون ان يتمكن غريب من فتح ب�� ��اب احلزن العصي يفتح بابا
وهميا يدلف به إلى قلبه على أمل ان ينقذ قراءه بعدم االنتقال إليه.
ويتردد قراؤه في األرجاء..االرجاء سمعت لكن األزمنة لم تسمعه..
لم تسمعه..لم تسمعه
ومنهزما كبحيرة راكدة منذ مليون عام يس�� ��تعرض ذكرياته كشريط
س�� ��ينمائي باهت اللون وأحالمه كانهيار جليدي ناجت عن هبوب طقس
حار....يقرر الهروب إلى أحالمه
قتل..تظاهرات..مطاردة..تهشم..تفجير..ضجيج..مخاط ..بالطبع
ال..كله هموم..كلها مفاجآت خائنة..خداع..وال جديد..يقرر الهروب
 -:إلى أين ؟!
يعود إلى ذكرياته-:
موت..رحلة..ضرب..اعتداء..مرور..مدرسة..شارع كئيب..مقبرة
بالطبع ال..كله هموم..كلها مفاجآت خائنة..خداع..وال جديد..يقرر
الهروب
 -:إلى أين ؟!
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إلى املاضي السحيق..سأعود إلى ماضي ما قبل ماضيي..سأغيره..
سأغيره..وإذا لم استطع سأقتل من كان السبب في ميالدي!!..
ويرتب�� ��ط بكيس عالقية..حتش�� ��وه الوريقات املتبقي�� ��ة من القات..
الكيس فرغ!!..
دع�� ��وه فإن�� ��ه ال يبحث عن ما هو تقليدي كامل�� ��وت أو احلياة..أو عن
م�� ��ا هو أكثر من تقليدي كاخلالص والراحة فمن عرف وعايش ماضيه
وحاضره ومس�� ��تقبله ويتأهب ملعايشة ما هو أكثر خطورة من ذلك ال بد
وان يبحث عن شيء غير تقليدي !!
بالتأكيد ليس هو الفناء وال اخللق وال الس�� ��عادة وال..انه ما لم يفكر
فيه كل التقليديني في األرض وما لم يكتشفه الفالسفة والروائيون وما
لم يشر الى موضعه اجلراحون.
ه�� ��ا هو الكون انتهى تاريخيا لكن غريب لم ينته..وماذا يعني ذلك..
يعني ان يس�� ��تمر غريب قائما رغم انتهاء تاري�� ��خ الكون..انه يفكر مليا
في بناء حضارة اإلنس�� ��ان احلقيقي والتي تتسم أساساتها من الصدق
والعدل والبراءة
اتفق مع ذاته على هذه األس�� ��س وانطلق بحثا عن أمل أو أي امرأة
أخرى يبدأ معها بناء هذا الكون..وظل يبحث ويبحث ويبحث.
وينته�� ��ي غريب من حش�� ��و آخر وريقات الق�� ��ات املتبقية في الكيس
في فمه..وبتورد خده ينطلق إل�� ��ى زمن آخر..بعيد..بعيد..كما أمنياته
البعيدة التحقق.
*

*

*

ال احد..ال صوت ..ال ..
يتحرك..امامه جبل..ميكن إذا وصل إلى قمته ان يش�� ��اهد املنطقة
بص�� ��ورة أوضح..يصعد..يجد كلباً وحيدا..يجد رقيما..عبارة عن لوحة
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من حجارة مكتوب عليه أسماء غريبة
مكس�� ��لمينا..تلميخا..مرطليوس ..بينوس..س�� ��اونوس ..دان�� ��وس..
كشطوس.
ينظر من اعلى اجلبل..ال بي�� ��وت..ال فصول..ال قصور..ال زيف..ال
ادانة..ال وطن..ال احد
يتلفت مينه ويس�� ��ره..يبدو العالم من أعلى اجلبل ليس كذلك العالم
الذي عاشه وعايشه في املاضي احلاضر واملستقبل..ثمة كهف..يتقدم
غريب 2022م مذهو ً
ال لغريب (بال تاريخ)-:

إل�� ��ى أين وصل ب�� ��ك الهرب؟..في أي زمن أن�� ��ت اآلن؟..آه ما هذا..
ال مظاهر تش�� ��ير للتاريخ..ال عم�� ��ران..ال طرقات..وال احتجاجات..وال
أدي�� ��ان وال لوح�� ��ات اعالنية..وال أحد..ال أحد غير غريبني في جس�� ��د
واحد..ال يس�� ��تطيعان التواصل مع بعضهم�� ��ا البعض..يبدو انك انتقلت
الى املستقبل البعيد..املستقبل الذي ميكنك أنت فقط من اعاده بنائه!!
حقيقة أنا مذهول ملا يجري ورمبا معجب لوصولي إلى هذا الزمن..
آه ألول مرة اشعر باإلثارة لوصولي إلى هنا..
ومذهوالً يبقى غريب في مستقبله-:

يسمع أصوات تصدر من داخل الكهف..
مكسلمينا-:آه يا أصدقائي اطلنا في النوم
تلميخا -:كم مننا برأيك يا مرطليوس

ض يَ ْو ٍم» [الكهف ]19 :
مرطليوس« -:لَ ِبثْنَا يَ ْوماً أَ ْو بَ ْع َ
كشطوسَ »-:ربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم بمِ َا لَ ِبثْتُ ْم»

بينوس-:ما يحيرني هو ملاذا طالت حلانا؟..
س�� ��اونوس -:يا بينوس..يبدو أننا نش�� ��به أهل الكهف في كثير من
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التفاصيل!.
دان�� ��وس -:أه�� ��ل الكهف..من ه�� ��م أهل الكهف يا كش�� ��طوس فأنت
أعلمنا؟
كش�� ��طوس -:جماعة ذكرهم القرآن فروا من حاكم ظالم وأووا إلى
ني َوا ْز َدا ُدوا
جب�� ��ل ومعهم كلب وهن�� ��اك َ«لَ ِبثُوا فِ ي َك ْهفِ هِ ْم ثَلاَ ثَ مِ ئَةٍ ِس� � � ِن َ
ت ِْسعاً» [الكهف  ]25 :ولم يشعروا بذلك

بينوس -:نحن لس�� ��نا أه�� ��ل الكهف فال ميكن تك�� ��رار وقوع القصة
مرتني وفي زمنني مختلفني.
ساونوس -:ولكننا فررنا أيضا من ظلم..

مكسلمينا -:عموما ال تعبهوا فجل ما حدث اننا طيلة أيام فرارنا لم
نشعر بأنفسنا من ش�� ��دة االرهاق والتعب..مننا طويال لدرجة ان حلانا
طالت..نحن لس�� ��نا معجزة ..نحن أصدقاء فروا من ظلم ماضيهم إلى
املستقبل عله ينصفهم..

كش�� ��طوس -:انني جائعَ « ..فابْ َعثُوا أَ َح َد ُكم ِب َورِ قِ ُك ْم َهذِ ِه ِإلَى المْ َدِ ينَةِ
َفل ْ َي ُ
نظ� � � ْر أَيُّ َها أَ ْز َكى َط َعاماً َفل ْ َي ْأ ِت ُكم ب ِِرز ٍْق ِّمنْ ُه َولْ َيتَلَ َّطفْ َولاَ يُ ْش�� ��عِ َر َّن ِب ُك ْم
أَ َحداً» [الكهف ]19 :
مرطليوس -:حسنا سأخرج انا وسأشتري الطعام
ويخرج مرطليوس وفي جيبه  500ريال جمهوري ميني..
مرطليوس -:هذا كل ما تبقى لدي..
كشطوس -:احلمد لله على ما لدينا..
تلميخ�� ��ا -:يكفي ول�� ��و حتى خبز..ولك�� ��ن احذر م�� ��ن ان يتنبه احد
لوجودك.
س�� ��ريعا يختب�� ��ئ غريب خلف صخ�� ��رة كبيرة جاثمة منذ تش�� ��كل
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االرض..يخ�� ��رج مرطليوس م�� ��ن الكهف..يتفحص مرطلي�� ��وس املكان..ال
اح�� ��د..ال احد..ال..بل يوجد احد..يرتع�� ��ب مرطليوس من هول ما يرى..
وباملثل يرتعب غريب من هول منظر مرطليوس..يلتقي هولهما بهول بعض
غريب -:السالم وعليكم
مرطليوس -:من أنت ..أعوذ باملاضي منك.
غريب -:أنا غريب..اسمي غريب..جئت من هناك..
ويستدعي مرطليوس جماعته..ويدور احلوار التالي
كشطوس -:نحن مكس�� ��لمينا وهذا تلميخا وهذا مرطليوس اما هذا
فبينوس واجلالس الى ميينه ساونوس واجلالس الى يساره فدانوس وأنا
كشطوس الراعي..
تلميخا -:كنا نحسب اننا الوحيدون في هذه األرض.
غريب  -:ال..ال اعتقد ذلك فانا موجود
تلميخا-:لم اقصد ان أقول األرض بل هذا املكان ..إذ لم اعد اتذكره
غري�� ��ب -:وان قصدت ما قصدت..رمبا التق�� ��دم التقني دفع الناس
لهجران األرض.
دانوس -:قلت ما اسمك؟
 -:غريب.
-:وماذا يعني اسمك؟
 -:غريب.
 -:أي انك لست من هذه البالد؟
 -:أنا غريب.

ال وسه ً
 -:مادمت غريباً فأه ً
ال بك معنا..
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