كريم كطافة

حمار
وثالث جمهوريات
(رواية)
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ربما أنا أعرف أفضل من الجميع لماذا يضحك اإلنسان وحده.
فهو الوحيد الذي يتألم من األعماق ،لدرجة جعلته مضط ار
إلى اختراع الضحك .أن أكثر الحيوانات تعاسة واكتئاب
هي في الحقيقة أكثرها مرحا..
الفيلسوف األ لماني (فريدريك نيتشة)
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هامش رقم ()1
تشكيل جماعة
دفعاً ألي التباس ودون الدخول في حواشي وزخارف بالغية،

سأتحدث عن جماعة صغيرة .اختارت لنفسها نصرة الحمير ،هدفاً

لوجودها في بحر األحزاب والتجمعات .وعلى خالف جميع األحزاب

والتجمعات ،التي ت ِ
رجع أمر انبثاقها إلى حتميات تاريخية ،تأخذ منها

في العادة صفحة أو اثنتين في نظمها الداخلية وبرامجها ،كانت

الصدفة وراء أمر انبثاق جماعتنا .رغم أن الصدفة ذاتها ،بشحمها
وعظمها ،لم تكن يوماً مقطوعة الجذور ،هناك دائماً مقدمات
وهواجس توجدها ،قد ال تكون مرئية أو محسوساً بها ،لكنها

موجودة.

ولدت الفكرة على أثر نكتة رواها أحدنا وكنا خمسة أصدقاء في

سهرة كأس .قال فيها:

 -كان حمار يمشي في سوق مزدحم بكل شيء ،جلب انتباهه

مشهد خروف ،يقف الجزار على رأسه ويهم بذبحه .توقف الحمار
أمام المشهد وانتابه على الفور شعور باأللم واألسى لحال الخروف.

تطلع الخروف إلى الحمار وصار يضحك .الخروف المهدد بالذبح
المؤكد يضحك والحمار الناجي يتألم .كان المشهد محي اًر ،أربك

الحمار وأدخله رغماً عنه في الحمرنة .قرر أن يفعل شيئاً .بينما
الجزار يهم بالذبح ،نهق الحمار بصوته العريض الحاد ،نهقة

أسقطت سكين الجزار من يده ،في وسط المسافة الفاصلة بين النية
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والفعل .ثم اقتحم المشهد ،رافساً هذا وعاضاً ذاك ،حتى فرق الجمع

الملتم حول رأس الخروف بنجاح باهر .وكان أول الهاربين الجزار

ذاته ،إذ لحقته رفسة أسقطته أرضاً ثم ولى هارباً .سأل الحمار
الخروف بعد أن فرغت الساحة:

 أال تقل لي أيها المسكين لماذا كنت تضحك!..؟رفع الخروف رأسه إلى الحمار وأسنانه لم تزل تضحك ،وأجاب:

 -أنا كنت سعيداً .ولما رأيتك صرت أضحك!!

صار الحمار يهمهم مع نفسه ولسان حاله يسأل :ماذا بوسع الحمير

أن تفعل لغباء و(طيحان حظ) الخرفان..؟ خرج من الهمهمة ،إنما

ما زال كأنه يحدث نفسه:

 -هذا ليس بالغباء العادي ..إنه يستدعي الصفنة!

عاجله الخروف:

 -ال تصفن يا غبي! كنت سعيداً ألني سأموت خروفاً ولم أعش

حما اًر!

كانت نكتة ،أو هكذا أرادها راويها .ضحكنا للمفارقة الحمارية –
الخروفية بأطوال متفاوتة من الـ(ها ها ها ها) ،باستثناء السيد

"نصار" ،الذي استبدل الضحك المفترض بصفنة في غير محلها.

كان رد فعله األول التقطيب والعبوس بدالً من الضحك .ثم دخل في

الصفنة .قيلت بغيابه الكثير من النكات التي لم يسمعها .خرج أخي اًر
من صفنته بحركات رأسية بندولية ،أدخل إصبعه في أذنه اليمنى ثم

أدخل الثاني في اليسرى ،كمن يبحث فيهما عن شيء غير متيقن
4

من وجوده .في العادة ،السيد "نصار" معروف لنا بقلة الحديث،
حتى في جلسات الكأس .هو مستمع أكثر منه متحدث .على الرغم
من أن حديثه على ندرته ،مفعم بسرعة البديهة وحالوة وقوة وذكاء
المقاصد الخفية .ال ينقصه حذق الكالم أو القدرة على توليف

والصاق النكات بمن يريد .لكن ،تبقى ميزة أحاديثه أو تدخالته أنها
قصيرة ،خفيفة ،طازجة ،ال يسرف في الكالم ،أو لنقل؛ ال يوجد

عنده شيء أسمه كالم من أجل الكالم .هذه المرة وبعد خروجه من
صفنته الطويلة ،بدا مص اًر على مصادرة الجلسة وتحويل مسارها

إلى فلسفة وأفكار وخلفيات وما ورائيات .باختصار ،بدا لنا ثرثا اًر
على غير عادته ،حتى أنه قد اطار السكر من رؤوسنا .هكذا ،بدالً
من االنغماس بأثيرية أجواء الخمرة وما تثيره في الجسد من تخفف

وفي الرأس من أخيلة حرة ،أدخلنا األخ في متاهات وجهامة وعبوس

الفلسفة والفكر والنظريات وقال الراوي وأردف الواوي .في النهاية،

جرجرنا جميعاً إلى حيث يريد .إلى حيث المشروع الذي سأحدثكم

عنه.

بدأ مشروعه بسؤال كرره كثي اًر:

 -من كان الغبي في مشهد الخروف والحمار..؟

واذ لم يجبه أحدنا مباشرة ،صار يكرره في كل شاردة وواردة .حتى

أجابه السيد "غفار" أخي اًر وقد نفد صبره من نية السيد "نصار" على
كركبة السهرة:
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 يا أخي أنا الغبي ،ألني أنا من رويت تلك النكتة البائسة! أرجوكدعنا من هذه السيرة!..
رد السيد (نصار) بهدوء من انتهى تواً من إخراج ذلك الشيء الذي

كان يبحث عنه في إذنيه:

 كونك غبياً ،هذا أعرفه!ضحكنا جميعاً ،بما فينا السيد "غفار" .رفع السيد "زهار" نخب
الحمار هذه المرة .وكانت تلك هي البداية التي انحرف بها مسار

سهرتنا .رفع كل منا كأسه في الهواء إلى األعلى وكأن الحمار
صاحب النخب موجود فوق رؤوسنا ،في مكان ما من الغرفة .شربنا

نخبه .لكن السيد "نصار" عاد إلى سؤاله (السقراطي) من جديد.

تواصلت السهرة ،لكنها أخذت تدريجياً وجهة حمارية ،انتهت أخي اًر
باتفاق مبدئي على تشكيل الجماعة.

ألم أقل لكم إنها الصدفة..؟ أعتقد البعض منا في البدء وأنا منهم،
أن ما تم التوصل إليه في تلك الجلسة التي امتدت حتى مطلع

الفجر ،لم يكن سوى أضغاث من شوارد أحاديث الخمرة .يظل
ِ
السكر في ألذ تجلياته ،حالة إبحار من نوع عميق ،في قضايا

ومشاكل ال تتج أر أن تقلها أو تعلن عنها وأنت صاح .تجد نفسك
بعد كأس أو أثنين من ذلك السائل الفردوسي العجيب ،قد تخففت

من عوائق ومطبات وحواجز .بل تشعر بحالة من السمو ،تسمو
بعقلك وجسدك في عوالم من األثير .ال تصلها في عالمك الثقيل،
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القاسي ،المتعجرف ،المنشد إلى جاذبيات كثيرة غير الجاذبية
األرضيةِ .
وللسكر مفاعيل وآثار أخرى ،تترسب في طبقات خلفية
ٍ
ماض قد ينسى
من الذاكرة ،على شكل أخيلة ورغبات ،تنتمي إلى

تماماً ،لكنه أيضاً قد يستعاد بعد أن يكون قد تواشج مع نسيج من

الخيال الحر.

كانت حيوية وحماس السيد "نصار" وما جلبه من قصص وأخبار

وأفكار .ثم تواصله في ما لحق من أيام ،مع كل واحد منا على
انفراد وفي ذات الموضوع ،جعلنا جميعاً نقترب رويداً من فكرة

الحاجة إلى نصرة هذا الحيوان المظلوم .تأكدنا أن الحمار لم يكن

في أي يوم حيواناً غبياً ،وما افتراءات اإلنسان عليه ،سوى أكاذيب

يطلقها ويصدقها هو نفسه .كذلك وجدنا أنفسنا نخوض في أمر

إمكانية استخالص فلسفة خاصة ،مستنبطة من أخالق وسلوك

الحمير .حصيلة نقدمها ألشباهنا من السائرين على قائمتين ،عسى
أن يصلحوا بها ما فسد من أخالقهم وقيمهم .لقد لحق بالبشر الكثير
من اإلذالل واإلهانات واالعتداءات ،التي جعلتهم يوماً بعد آخر أقل

قيمة وأكثر استعداداً لتقبل الظلم وتسليم الرقاب لكل من هب ودب.

تماماً على شاكلة ذلك الخروف الذي بدا سعيداً بخروفيته .في جميع

الحاالت ستكون الفلسفة الجديدة ،أفضل بكثير مما هو معروض
من فلسفات وعقائد واعتقادات ،جميعها برهنت على فشلها وكونها

مولدات فرقة ودمار وخراب للبشر وللطبيعة.
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في سياق الجلسات التي عقدناها ،خصيصاً ،لوضع الفكرة موضع

التطبيق ،اكتشفنا؛ بعد استعراضنا لجملة من الشروط ،نضعها لمن
ينضم إلى جماعتنا في المستقبل ،إن لجماعتنا الكثير من

المرشحين .تم تصنيفهم في قائمتين؛ األولى ضمت أفراداً تقرر
التوجه إليهم فو اًر وزجهم في عملنا ،لحيازتهم على كافة الشروط

المطلوبة والثانية ضمت ما أطلقنا عليه مسمى (أعضاء قائمة

االنتظار) .اعتبرنا كل منهم عضو في جماعتنا وان لم ينتم .إذ
وجدنا لكل منهم عذ اًر يمنعه من االنضمام عملياً إلى مشروعنا.

كان من بين أسماء القائمة الثانية ،الكثير من المشاهير واألعالم

وفي بلدان مختلفة .كلهم يتمتعون بذكاء حميري نافذ ويمارسون
الصفنة والحمرنة على أصولهما ولديهم الصبر والجلد على طريقة

الحمير تماماً .منهم سياسيون كبار ذاع صيتهم على جانبي الصراع
الحكومي– المعارض ومنهم شعراء فطاحل وكتاب رواية وفنانون
أعالم في التمثيل ،الرسم ،النحت ،الموسيقى ،الغناء ،الرقص،

مضافاً لهم نقاد تلك األصناف اإلبداعية.

وعلى ذكر الرقص ،اقترح السيد "زهار" إخراج جنس الراقصات

تحديداً من قائمة االنتظار ،زاعماً؛ أنه لم يعرف أو يسمع عن

راقصة غير ثرثارة .والثرثرة تحرم الكائن السوي من نعمة الصفنة.

قوبل اقتراحه بالرفض اإلجماعي ،شممنا منه رائحة تمييز من نوع

ما .نحن ضد التمييز بكل أشكاله.
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يكفي جماعتنا فخ اًر ،أن أشهر فنان تشكيلي في منطقتنا ،أعلن في
واحدة من المقابالت الفضائية وأمام المأل؛ إنه "يعشق الصفنة " .لم

يقل التأمل ،االستغراق ،التركيز أو أي مسمى آخر مزيف ،بل
سماها باسمها –الصفنة ،-ثم أضاف" :استقي أفكار لوحاتي
ومشاريعي من تلك الصفنات ،التي تطول في بعض األحيان ،حتى

غدت –الصفنة -عندي مقياساً لمدى الجهد الذي أبذله في لوحة

من اللوحات ..مثالً؛ والكالم مازال لذلك الفنان التشكيلي؛ لوحة

(العشاء الرئاسي األخير) أخذت مني  12صفنة! بينما أصعب
لوحاتي لم تأخذ مني أكثر من ست أو سبع صفنات "!..األمر الذي

جعل المذيعة الفضائية الجميلة التي قدمته ،وربما لخواء معدتها هي
في ذلك الوقت المتأخر من الليل ،أن تهمل كل لوحاته وتتشبث

بـ(العشاء الرئاسي األخير) .اللوحة الشهيرة ،التي رسمها ألب
الرئيس الحالي لجمهوريته قبل وفاته.

هذا ،ناهيك عن أن سواد الروائيين وكتاب القصة القصيرة والشعراء،

الفطاحل منهم والكتاكيت ،هم في الواقع كائنات صفنوية .ال تأتيهم
شياطين اإللهام إال بعد صفنات تطول وتقصر ،حسب حنكة وحرفية

المبدع في استدراج شيطانه .أما على صعيد الحمرنة ،فهم في
غالبيتهم أصوليون متطرفون فيها ،حصل كثي اًر أن تحمرن ناقدان أو

كاتبان أو شاعران على نص ،أحدهما يريده على بطنه واآلخر

يفضله على ظهره .حمرنة تطول وتتشظى في هذه الصحيفة أو تلك

ولن يخرجهما منها سوى طرف ثالث حاذق وعليم في دروب النقد
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ومنزلقاته ومتسلحاً ببيت "كعب بن زهير" الشهير في صاحبته

"سعاد":

ال ُيشتكى ِقصٌر منها وال طول
هيفاء مقبلة َع ْج ازَ ُء مدبرة
ُ
كذلك وضعنا في القائمة رئيس إحدى الدول .ال يسعني ذكر أسم
دولته في هذا الحيز ،ألنه طويل وعريض وهو بذاته قصة .شاع
عن ذلك الرئيس إنه يمارس الحمرنة والصفنة بشكل متالزم ،بل هو

يقود دولته ويصرف شؤونها المختلفة عبر هاتين الميزتين األصيلتين
في الحمار .قيل :إذ يزعل على وزرائه وموظفي دولته ،يعتكف في
مكتبه ويرفض التوقيع على أية ورقة تقدم له .ال يرد على أية
مكالمة ،ال يسمح ألحد بمقابلته ،ال يتكلم حتى مع زوجته وأقرب
مرافقيه .وما أن يستنفد تلك الحمرنة ألقصى مداها ،حتى يأخذ
بعضه في غفلة من الجميع ويتوجه إلى الصحراء .هناك وفي أماكن
مختلفة ومتباعدة منها ،جهزوا له مقرات رئاسية ،على شكل خيم

مجهزة بكل مستلزماته الصفنوية وجاهزة الستقباله في كل األوقات،
بحاشيتها الكاملة من طباخين ونفاخين وقهوجية وفرق مكافحة
الذباب مع طوق أمني يمنع االقتراب من المنطقة لمسافة 11كم

دائري .يختار الرئيس واحدة منها ،ال يعرف بها سوى عدد محدود
من المرافقات والحارسات اللواتي يصطحبهن معه .بالمناسبة ،هذا
الرئيس أفحم كل حكماء وفقهاء عصره والعصور التي سبقته ،بإثباته
العملي ،أن المرأة ليست ضعيفة أو خؤون أو شيطان غدار كما
يشاع ،بل هي قوية قادرة على حماية رئيس دولة ومخلصة ووفية
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أوفى من كلب لو أخلص لها الرجل .في تلك الخيم المكيفة بهواء
الصحراء ،ال أحد يجرؤ على تعكير سكينته الصفنوية ،المحروسة
باإلناث المدججات بالسالح واإلخالص .تبين الحقاً أن تلك

الصفنات الصحراوية لم تكن بال فائدة ،ألنه خرج على العالم بنظرية

جديدة ،تبز ما هو متوافر من ألوان النظريات الحمراء والصفراء

والبيضاء والسوداء .أعطاها ذلك اللون المفقود في التنظير ،دعاها

بالخضراء .اللون األخضر كما تعرفون هو اللون المفضل ليس
للحمير فقط بل لكافة الكائنات النباتي منها واللحوم.
كذلك كان في قائمتنا اسم ممثلة عالمية متقاعدة .اشتهرت تلك

الفنانة في شبابها بجمالها اآلسر وفتنتها المدوخة ،متربعة لسنين

طويلة على عرش مشاهير فن السينما .لقد سلبت تلك التحفة الفنية
ألباب وعقول الكبار والصغار في زمنها ،حتى اعتبرتها حكومة

بلدها (ثروة قومية) .نعم ،ثروة ت ِ
وجب رعايتها وحمايتها كأي ثروة
يعود نفعها على الجميع .اهتمت فنانتنا في سنوات تقاعدها بما نهتم

به نحن اآلن .أعلنت أمام العالم وبفمها الشهواني المدوخ :إن
الحمير خط أحمر ألعداء ومخربي البيئة!! األمر الذي جعل

شوارب الكثير من الرؤساء والملوك ترتجف ،على األخص الرؤساء

والملوك المبتلون بسياسات إبادة الحمير .لقد قدمت تلك السيدة
الفاضلة وما زالت تقدم خدمات وانجازات مهمة في حقل اهتمامنا.

لذا ،قررنا أن نتصل بها فو اًر ،رغم أنها موضوعة على (قائمة
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االنتظار) .لكن اللقاء بها كان ضرورياً لتنفيذ أول مشروع تطبيقي
لنا.

لقد وقفنا على أخبار مقلقة وبعضها موثق بالصورة والصوت ،عن
حمالت رسمية ،إلبادة جماعية ،تمارس بحق الحمير في ثالث

جمهوريات على األقل .كنا بحاجة إلى من يسهل أمر دخولنا
وتجولنا في تلك الجمهوريات ،دون أن يتحسس الواحد منا كل ساعة

رأسه وهل ما زال محموالً على كتفيه .كانت الخطورة تكمن في كوننا

نحن الخمسة ،محسوبين لونياً على تلك الجمهوريات الثالث ،رغم
أننا اعتنقنا منذ زمن بعيد نوعاً خاصاً من المواطنة ،دفعنا ثمنه

تشرداً ونفياً إلى خارج حدود كل الجمهوريات والملكيات في تلك

البقاع ،ليستقر بنا مدار التشرد والنفي ،الستيطان بالد بعيدة عن

كل المنطقة الموبوءة بحروب اإلبادة.

– أعد القارئ من اآلن؛ سوف لن أتطرق إلى سيرتنا الشخصية،
باستثناء ما يتعلق منها بالمشروع-

أقول ،كنا بحاجة إلى غطاء أممي ،يحمي تواجدنا هناك لمتابعة
مهمتنا في منع أو على األقل فضح جرائم اإلبادة الجماعية بحق

الحمير .لم نجد أفضل من توصية صغيرة ،تخطها تلك الجميلة
بأناملها الساحرة ،إلى األمين العام األممي لحماية الحياة البرية .كنا

واثقين أن ال أحد من الرجال شرقاً وغرباً ،جنوباً وشماالً ،باستطاعته

حرمان نفسه من مالمسة سحر أنامل تلك الحسناء وان كان السحر
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مكتوباً ألجل حمار .وكانت لنا في المهمة مآرباً أخرى أيضاً ،سآتي
عليها الحقاً في هذا الكتيب.

في الحقيقة ،كانت كل الترشيحات المقترحة ،نماذجاً رائعة امتازت

بالذكاء والفطنة واإلنجازات .لم يترك السيد "نصار" ،في غمرة عمله

التوعوي ،نموذجاً حميرياً لم يستذكره ويذكرنا به ،سواء كان ماشياً
على أربعة أو على اثنتين .حتى جعلنا نتبنى استنتاجاً يقول؛ إن

وجود جماعتنا واستمرارها سيحقق مصلحة عليا لإلنسانية!!..
من ِ
الحمر التي استذكرناها وقررنا اتخاذها نماذجاً للتوعية في قادم

األيام ،ذلك الحمار الشهم الذي أنقذ السيد المسيح وأمه العذراء

بذكائه الفذ .لقد نفذ بهما بين الجبال واألحراش من حدود مدينة
(الجليل) المسورة بأعدائهم إلى الصحراء ومن هناك إلى (مصر).

والحمار "يعفور" الذي قيل عنه إنه من ساللة ضمت سبعين حما اًر

كان هو آخرهم .كل أسالفه ركبهم أنبياء ،ليكون هو خاتم الساللة
لخاتم النبيين ..وقيل أنه تعرف على النبي وانتظره قبل أن يراه ،بل
كان يرفض أن يستحمره أحدهم من الذين حاولوا قبل النبي .ثم

حمار القديس "توما" الذي كان يأخذ رأيه بكل صغيرة وكبيرة ،وحمار
جحا الغني عن التعريف .حتى وجدنا أنفسنا نلج باب األدب

مستعرضين أشهر الروايات التي كتبت عن الحمار ،بدءاً من

الرواية الشعرية (حماري وأنا) لألسباني "خوان رامون خيمينيث" التي

ترجمت حتى إلى لغة العميان على طريقة بريل ،والتي نال عليها

جائزة (نوبل) في األدب عام  .1956فحمار األلماني "غونتر
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ديبرون" الذي وصف على لسان أحد النقاد؛ إنه ينتمي إلى أرقى
حظائر تاريخ الفلسفة .ثم حمار التركي "عزيز نسين" الذي رموه في
مشرحة الجثث ،ليحول مشرحته إلى محاكمة شاملة للمجتمع التركي
بكل أطيافه وألوانه ..وصوالً إلى الحمار األدبي العربي حمار

"توفيق الحكيم" .كان (الحكيم) يلح كثي اًر على عبارة (قال لي

حماري .)..رغم أن أحد الصحفيين المعاصرين ،زعم مؤخ اًر؛ أنه

التقى بحفيد حمار الحكيم ،وهذا أخبره :أن المرحوم جده لم يقل

للحكيم يوماً أي شيء!! لعل األحوال في ذلك الزمان اختلطت على
الحكيم  ،حتى لم يعد يميز بين من يمشي على اثنتين ومن يمشي

على أربعة.

لقد أفحمنا السيد "نصار" بثقافته الحمارية .حتى بدا لنا كأنه قد عزم

على هذا المشروع منذ سنين طويلة .تبدى لنا أنه مشروع فريد في
منطقتنا وضروري لرفعة واستقرار مجتمعات متخومة بأحزاب
وجمعيات وجماعات ،همها الوحيد مسح األرض بخصومها

الظاهرين والمستترين .يعتمدون القتل وسيلة لنشر األفكار والعقائد
وال ندري ما نفع األفكار والعقائد إذا هلك اإلنسان.

جماعتنا ال تبحث عن خصوم .بل نظن؛ أن ال أحد بوسعه

مخاصمتنا .لماذا سيخاصموننا..؟ هم يتقاتلون ويتنافحون باسم
الوطن ،القومية ،الدين ،المذهب ،العقيدة ،الطائفة..إلخ طيب ،لهم

كل ذلك .لهم الوطن بما حمل والدين بما نزل والقومية بما قامت
ألجله والمذاهب بما ذهبت إليه والطوائف واألعراق بما ابتلت به!!..
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كل هذا لن يهمنا ،لسبب بسيط؛ أننا ندافع عن كائنات ال وطن لها
وال قومية وال دين ..كل أرض هي أرضها وكل عشب وماء هو لها
والحيوان أخ الحيوان وان اختلفت الخرائط الجينية .ما نريده؛ خارج
عن مدار األوطان واألوكار والثروات والحكومات واالنقالبات
واألديان والعقائد والقوميات واألعراق المتناحرة والجينات المتنافرة..

أننا نريد نصرة الحمير ..هل يضر هذا أحداً!!..؟

أذكر أن السيد "نصار" قال وبمالمح تشي أنه يريد لنا أن نشاركه
مخاوفه وتنبؤاته المستقبلية:

 -أنا افهم يا أصدقائي؛ أن مشروعنا قد يتسبب في البداية ،بصدمة

للساحة السياسية هناك –يقصد الجمهوريات الثالث حيث تمارس
سياسة اإلبادة الجماعية للحمير -الساحة هناك ما زالت محرورة

بالتعصب والقتل واإلبادة ،لكنه على المدى البعيد ،سيكون نسمة

رحمة ولمسة شفاء لتلك الرؤوس المتعبة ،المشوشة ،المنتهكة ،التي

تحاول التشبث بما تبقى من أمخاخ مهددة كذلك بالضمور.
رد عليه السيد "زهار" بقلق واضح:

 -وما عالقتنا نحن بضمور األمخاخ والنخاعات ..ما عالقتنا

بالبشر أصالً!..؟ لتضمر عقولهم ،أمخاخهم ،رؤوسهم ،ليطحنوا
عظام بعضهم ،هذه مشاكل بشرية .يجب أن نحدد هدفنا بوضوح

ومنذ اآلن .إذا كنا سنخلط البشر مع الحمير أعلن منذ اآلن
استقالتي!!..
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ترك اعتراض وتهديد السيد "زهار" باالستقالة ،الذي أطلقه بغضب
واضح ،بعض االرتباك في صفوفنا .غير أن السيد "نصار" تدارك
األمر ،ووضح بابتسامة الواثق من قدرته على احتواء غضب
الزميل:

 يا صديقي! ضمور مخ اإلنسان جراء عدم االستعمال ،سيجلبكوارث على الحمير كذلك .ال تنس ،لم تزل مصائر النوعين
متداخلة مع بعض في تلك األصقاع والبراري .أما فيما لو استرد
البشر هناك عقولهم المصادرة تحت مسميات كثيرة ،وأداموا
أمخاخهم عبر عمليات التفكير ،سيسهم ذلك في تجنيب الحمير،

الكثير من سوء النية ،المصاحب لسلوك البشر غير العقالء.
لم يستسلم الزميل "زهار" بعد ،رد وبذات القلق:

 يا جماعة صدقوني! إننا سنفشل في مسعانا ،بل سينعكس فشلناعلى مهمتنا األصلية .أنا أرى أن البشر هناك قد تخلوا عن عقولهم

بمحض إرادتهم .كل بضعة آالف منهم ،يؤجرون عقولهم لشيخ من
شيوخ دينهم أو وجيه من وجهاء قبائلهم أو زعيم سياسي وبطريقة
ال(-سرقفلية) .غالباً ما تجد هناك من يفكر نيابة عن المجموع.
اعتقد في هذه الحالة ،لم يتبق لنا شيء نفعله ..أال تتفقون معي..؟

كذلك السيد "نصار" لم يستسلم .أوضح وهو ما زال على ابتسامته
الخفيفة التي تشيع الود في الحوار:

 -أنا أفهم قلقك زميلنا العزيز وأفهم أن هناك من اختار الالعقل.

ألن الخيار اآلخر الذي كان أمامه هو الالحياة .كما ترى طرفي
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المعادلة ..حياة بال عقل أمام عقل بال حياة .إذا كان الطرف األول
منها قابالً للتعديل الحقاً ..فالمؤكد أن الطرف الثاني ميئوس منه
تماماً ،حيث ال خيارات وال تعديالت بعد الموت .أنا أجد في هذا
الخيار بصيص من العقل.

لم يزل السيد "زهار" على عناده ،لكن مالمح الغضب والتعصب

التي تقمصت مالمحه قد تبددت قليالً:

 افترض أني وافقت على هذا االستنتاج ،لكن ،كيف نتواصلمعهم باسم جمعية نصرة الحمير ،وهم ما زالوا يوصمون كل من

يخالفهم بـ(حمار).

تدخل السيد "غفار":
 هذا هو عملنا يا صديقي ،علينا إزالة ذلك االلتباس التاريخيوالتداخل الشاذ والمعقد بين الحمار واإلنسان .لنكن متفائلين ،أنا ال

أتفق مع تهديدك باالستقالة.

في الحقيقة ،كاد ذلك الجدل الحامي أن يذهب بجهدنا أدراج الريح.
إنما حنكة وشعور الزمالء بالمسؤولية ومنهم الزميل "زهار" ،جعلنا
نتغلب على تلك العقبة.

أقول؛ لم يكن ينقص السيد "نصار" كل ما له عالقة بالمشروع ،إن

كانت مراجع أو حوادث .كانت نكتة السيد "غفار" البريئة ،هي

الش اررة التي أججت الحريق الملتهب أصالً .حتى أن السيد "غفار"

والحال أخذ هذا المسار ،دفعه حماس نصرة الحمير ولترطيب الجو،
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الذي بدا غائماً بعد اعتراض الزميل "زهار" ،إلطالق نكتة ثانية
صبت الماء من جديد في الطاحونة الحمارية:

 اسمعوا الحكاية التالية! كان هناك مهندس أراد رسم طريق يخرجمن إحدى القرى باتجاه الجبل ،ظل طيلة النهار يتنقل بأجهزته،

محاوالً البحث عن ذلك المسار الذي تنطبق عليه مواصفاته

الهندسية ..أقصر وأسهل ..دون أن يهتدي .وكان هناك فالح
عجوز يراقبه منذ بدء عمله .عند المساء وبعد أن تيقن الفالح من

ورطة المهندس مع الطريق ،نزل إليه وحياه ،ثم سأله:
 -أراك في حيرة يا استاذ!..؟

أخبره المهندس أنه لم يجد بعد ذلك الطريق السهل والقصير .رد

عليه الفالح العجوز:

 عندي فكرة أنفع من أجهزتك هذه .إننا في حياتنا الفالحية حيننريد أن نكتشف طريقاً سهالً وقصي اًر ،نترك الحمار يسير أمامنا
على مسافة ثم نتبعه ..والحمار يختار على الدوام أسهل وأقصر

الطرق!!..
فهم المهندس األمر على أنه سخرية منه ،تلعثم وغضب وحاول أن

يتذاكى ،فسأل الفالح:

 -طيب ،واذا لم تجدوا حما اًر ماذا تفعلون؟

أجابه الفالح:

 -عندها ،ليس أمامنا سوى البحث عن مهندس!
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ضحك السيد "نصار" طويالً ،بل أنه سكر من الضحك .واضح أن
النكتة الثانية قد دغدغت جهوده الحثيثة التي بدأها في السهرة،

لتكوين رأي موحد حول مشروعه.
تكلم السيد "زهار" في الموضوع كذلك:

 -هناك حقائق كثيرة على ذكاء الحمار وعن شهامته كذلك .قيل أنه

يســتطيع معرفــة المعــاقين عقليـاً أو جســدياً مــن البشــر ،ليتعامــل معهــم

بحـرص دون أن يـؤذيهم .كمـا أنـه يتمتـع بغريـزة تحببـه باألطفـال ،هـو
صــديق حمــيم لألطفــال ،ال يــرد علــى الطفــل بــالرفس أو العــض مهمــا

ك ــان غاض ــباً من ــه ،ل ــذلك ال قل ــق م ــن ترك ــه بجـ ـوار األطف ــال ،س ــوف

يـ ــداعبهم ويحمـ ــيهم مـ ــن أي أذى .ربمـ ــا لهـ ــذا األمـ ــر عالقـ ــة بطبيعـ ــة

الصــبر والتحمــل التــي هــو عليهــا .وهــذه الحقــائق فــي الغالــب يعرفهــا

الفالحون ،ألنهـم خبروهـا عـن قـرب .لكـن أغربهـا ،تبقـى تلـك الحكايـة
التــي تقــول أنــه حــين يأكــل ،ال يــوفر أيــة عشــبة فــي طريقــه ،باســتثناء

واحــدة يظــل يأباهــا وال يقربهــا ..تلــك هــي عشــبة التبـ ! هــذا يعنــي أن
الحمـ ـ ــار وبـ ـ ــالفطرة هـ ـ ــو ضـ ـ ــد التـ ـ ــدخين وال يحتـ ـ ــاج إلـ ـ ــى جمعيـ ـ ــات
ومحاض ـرات وأطنــان األدويــة والعلكــة المشــبعة بــالنيكوتين ليكــف عــن

هذا الداء اللئيم.

اتفقنا مع الزميل "زهار" بهز رؤوسنا بشكل عمودي على معلوماته.

بدا لنا أكثر تحمساً من السيد "نصار" صاحب المشروع .لكن ،بعد
أن فرغ من حديثه الذي رماه رمية واحدة وكأنه كان ينغل في
صدره ،شرب ما تبقى في كأسه من خمرة ،ثم سحب سيكارة من
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العلبة الموضوعة أمامه وأشعلها!! هكذا كأنه لم يقل شيئاً للتو.

ضحكنا جميعاً ضحكاً صاخباً .تنبه لوقعته واستدرك:

 -يا جماعة! أرجوكم ..أنا ما زلت بش اًر ..ال تنسوا هذا!

علقت أنا مثنياً على ما قاله السيد ”زهار":

 معك حق ،ما زلنا بش اًر .لكن المشكلة أن تشويه سمعة وتاريخالحمير ،لم يأت فقط من الثقافة الشعبية ،بل حتى األديان ساهمت

فيه .كل األديان تقريباً ،تناولته وكأنه مخلوق استثنائي ليس من
مخلوقات اهلل .مثالً ،الديانة اليهودية تحسب الحمار على حزب

الشيطان ،وهي تنطلق من حكاية تقول أن (نوحاً) لما دخل السفينة
وأراد إدخال أصناف الحيواناتَّ ،
تمنع الحمار بالدخول ،ألن إبليس

كان ماسكاً بذنبه ،وقال آخرون بل كان في جوفه ،فلما قال للحمار:
أدخل يا ملعون! ودخل الحمار ،دخل معه إبليس كذلك .فلما أرى

(نوح) بعد ذلك إبليساً في السفينة مع الناجين ،سأله :من أدخلك
السفينة يا ملعون؟ أجابه إبليس :أنت أمرتني ،ألم تقل أدخل يا

ملعون ،لم يكن حينها ملعوناً غيري .منذ ذلك اليوم وحسب

األسطورة الحمار هو الوحيد الذي يرى الجن والشياطين دون

اإلنسان .وهناك آية في القرآن تقول :إن أنكر األصوات لهو صوت
الحمير .ولما أراد اهلل تبشيع اليهود وأسفارهم قال :كمثل الحمار
يحمل أسفا اًر ،ناهيك عن مئات األحاديث الصحيحة والضعيفة كلها

تصب اللعنات على الحمير .والديانة الهندوسية والزرادشتية تشترك
بإعطاء مالمح الحمار لآللهة التي تنتمي للشر وتولده .مأساة
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الحمار أنها لمأساة حقيقية .ستكون مهمتنا صعبة يا أصدقائي.
اقترح أن...
توقفت وأخذت انظر في عيون الجالسين ،ألستشف وقع ما سأقوله.
كنت أحاول القول :لنترك الموضوع ونعود إلى خمرتنا ومرحنا،
وكفانا اهلل عناء المحاولة .إنما السيد "نصار" والحديث أخذ هذا

المنحى غير المتفائل ،كان لي بالمرصاد ،لم يمهلني هذه المرة كما

أمهل السيد "زهار" ودعاه يقول كل ما لديه .قال:

 بالنسبة لليهود ،ال أدري ما الذي جعلهم يظنون بشيطانية الحمار،رغم وداعته الظاهرة وخدمته الجليلة للبشر ،أما ما يخص القرآن ،أنا

أرى العكس تماماً ،أرى أن القرآن قد أنصف الحمار وأقر بذكائه.

في ذات السورة التي أشار لها الزميل ،ذكر :أن اليهود قوم يعلمون

وال يعملون كمثل حمار يحمل أسفا اًر...

ثم ألتفت موجهاً حديثه لي:

 -إذا اقتبست ال تجت أز! ال تصير كمثل ذلك الذي قال "لم يقل ربك

وي ٌل للسكارى ،بل قال وي ٌل للمصلين "..المعنى كما هو واضح ال
يخص الغباء ،بل يخص من يعلم وال يعمل ،ومن يعلم ليس بغبي.

أراد ربك القول هنا عدم انتفاع اليهود من علمهم ،معلوم أن اليهود

أذكياء ،لكن اهلل يرى أنهم لم ينتفعوا بعلمهم ،بدليل عدم إسالمهم،

هذا حسب منطق القرآن .أما قضية الصوت ،أعتقد أنها تقَيم على
خلفية الذوق ،وهل خوار البقرة جميل..؟ على أية حال نترك لزميلنا
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(عمار) مهمة فك شفرة الصوت ،لعله يستطيع أن يعرفنا على
عالقة صوت الحمار باألصوات.
كان للزميل "عمار" صوتاً آس اًر ،كثي ار ما يتحف سهراتنا بغنائه

الجميل .لكنه لم يشارك بشيء طيلة تلك السهرة ،خصوصاً بعد أن

أخذت ذلك المنحى الحماري .ولما كان هو المقصود بحديث السيد

"نصار" ،اكتفى بنبش أذنه وهز رأسه .لم نفهم حينها هل هو موافق
على االقتراح أم ال .لكن الواضح أنه كان أكثرنا امتعاضاً من تحول

مسار الجلسة ،من جلسة أثيرية شفافة إلى جلسة ثقيلة،فكرية،

تراثية ،حكواتية ،تستدعي التركيز ومزيداً منه .وبعد طول صفنة
ونبش في األذنين نطق أخي اًر:

 -اهلل يلعنكم جميعاً ويحشركم مع الحمر المخططة الوحشية ،في

أسفل درك من الجحيم .لقد انفتحت قرائحكم ونسيتم أننا في جلسة

شرب .أما هذا ..وأشار إلى السيد "غفار" ..أدعو أن يكون مستقره
اسفلكم جميعاً في قاع الجحيم.

ضحكنا وضحك السيد "غفار" كذلك ،وقال:

 -شك اًر لك يا صديقي .أفهم أنك ال تريد للنار أن تمسني ،بدليل

وضعك الجميع فوقي .لكن ال تنس أني حاولت إنقاذ الموقف!

هذا ال يعني أن السيد "عمار" لم يشترك وبحماس في المشروع

الحقاً ،على العكس لقد ساهم وكانت له إنجازات بحثية هامة في
موضوعة األصوات .قال ليلتها في معرض توصيفه لصوت

الحمار:
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 ...وصوت الحمار (النهيق) هـو حسـب بعـض علمـاء الصـوتيات،يعتبــر مــن القيــاس األوب ارلــي ،حيــث ال يوجــد لــه فــي علــوم الصــوتيات
لغة أو موسـيقى مثيـل ،صـوت عـريض مسـتقر ال يدانيـه فـي ذلـك إال
ذكـاء الحمـار نفسـه .فهـو ذكـاء ال يخضـع لنوبـات التجديـد أو التبـديل
واالبتكــار .األمــر الــذي يجعــل ســلوك الحمــار محــدود ومـرتبط ارتباطــا

يقيني ـاً بوجــود صــاحبه ،كارتبــاط كثيــر مــن البشــر بالمرجعيــات الدينيــة
والفكرية والسياسية والقومية والطائفية والعرقسوسية ..إلخ إلخ..إلخ

ضحك بعضنا .كان في معلومة الزميل شيء من المزحة ،إضافة
إلى الزمته الشهيرة التي ينهي بها أي حديث ،الزمة (إلخ..إلخ..

إلخ).

قررنا كذلك ،ترتيب شؤون بيتنا الداخلية .أجرينا بعد أيام على تلك
الجلسة التأسيسية أول انتخابات .حصل السيد "نصار" على حصة

األسد من أصوات الجماعة لمقعد (أمير الجماعة) ،كما حصل
كاتب هذه السطور على ذات الحصة األسدية لمقعد (الكاتب

العام) .كلفت بمهمة األرشفة والمالحظة والمالحقة التوثيقية لكل ما
يخص عملنا ،إضافة إلى مهمة ناطق رسمي في المستقبل .ما تبقى

من الزمالء وهم ثالثة شكلوا ما أطلقنا عليه (مجلس شورى

الجماعة) .وجرى اعتماد مبدأ التوافقية في اتخاذ الق اررات المصيرية،
مع إعطاء األمير حق النقض (الفيتو) ،على الخصوص في
اإلجراءات التنظيمية ،من ضمنها رفض أو قبول أحد األعضاء

الجدد.
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لم يمض على انبثاق جماعتنا الكثير من الوقت ،حققنا فيها بعض
اإلنجازات .لكننا ما زلنا منغلقين بوجه قادمين جدد ،ألسباب منها
موضوعية ،من باب صعوبة إقناع الناس في الوقت الحاضر
بالدفاع عن الحمار والحمرنة ،لما تكدس في ذاكرتهم الجمعية من
قصص وأحاديث وروايات وتفاسير وحكايات وتشابيه وأحاجي ،كلها

حاولت أن تلصق بالحمار غباء وبالدة وذل البشر .وسبب ذاتي
يخصنا ،أننا ورغم قناعتنا بالمشروع ،قررنا قبل فتح باب الدخول
لقادمين جدد ،على األقل ومن باب أولى ،أن نخرج بأفكار عامة
حوله نقدمها للناس.

من تلك األفكار العامة ،إننا استنبطنا بعد جهد غير قليل وبشكل

أولي ،عدداً من المبادئ األخالقية وجعلناها شروطاً لعضوية

الجماعة ،فيما لو فكرنا بتوسيعها الحقاً .قررنا تقديم تلك المبادئ
على شكل وصايا.

وصايا لألعضاء

 -1اعمل بصمت! ال تبشر وتسمسر إلنجازك ،بل دعه يبشر
ويروج لنفسه .هل رأى أحدكم حما اًر يمأل الجهات نهيقاً ،لمجرد أن

أسالفه حققوا في زمن ما إنجا اًز حضارياً !!؟ ال نظن ،رغم معرفتنا
أن هناك خمس حضارات مكتشفة لحد اآلن ،على وجه هذه

األرض ،شيدت وقامت جميعها على ظهور الحمير!!
 -2ال تكن خبيثاً ،أنانياً ،عدوانياً! الحمار حيوان مسالم بالفطرة ال
يعرف اللؤم وال يعتدي ،هو فقط يرد االعتداء إذا بول فيه عليه
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ويشارك أخاه الحمار مأكله وان كان كومة قش صغيرة ال تذر وال
تنفع.
 -3انبذ التمييز! الحمار أخو الحمار مهما كان عرقه ،جنسه ،لون
جلده ،مسقط رأسه ،كمية علفه أو نوع الزريبة التي يعيش فيها.

الجميع حمير ،ال أحد يرفس اآلخر أو يعضه ،ألي من األسباب

الواردة أعاله .يحصل الرفس والعض في معشر الحمير ،ألسباب
أخرى ،أكثر جدوى ومدعاة للرفس والعض من األسباب الواردة

أعاله.
 -4اصفن ..ثم اصفن ..ثم اصفن! هذا العالم الداخل في بعضه

مثل خبيصة غزل بيد طفل عابث ،هو أحوج ما يكون إلى الصفنة

بالثالث .الحمار يجدد طاقته اليومية الذهنية والجسدية ،التي يتحمل
بها البشر ،بالصفنة .فيها يراجع معطيات كثيرة ،ويخرج بغيرها.

يسير بحياته إلى أفق مفتوح بفعل الصفنة .للصفنة فوائد ال تعد وال

تحصى( .سآَتي عليها الحقاً).

 -5اعتصم بالحمرنة! وجدنا أن الحمار يقاوم طغيان وغباء البشر

بالحمرنة .تكون الحمرنة شكالً من أشكال االحتجاج ،التمرد،
التحدي ،هي رد فعل غريزي ما زال الحمار متشبثاً به .أثبتت
الوقائع والحوادث الكثيرة ،أن ال سلطة ألحد على الحمار المتحمرن.

على كل كائن إن كان بقوائم أو بقائمتين؛ أن يتحمرن وقتما يجد أن

األذى قد طفح كيله .أن ال يظل مستسلماً وديعاً حتى يفطس بفعل
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الطغيان .شعارنا الذي سنرفعه في كل المناسبات سيكون :إذا كان
ال بد من الموت ،مت حما اًر متحمرناً وال تمت خروفاً مستسلماً!

اتفقنا على ضرورة توفر كل هذه الشروط مجتمعة بمن يريد

االنضمام إلينا .عملنا كذلك للجماعة شعا اًر خاصاً بها ،عبارة عن
نجمة خماسية بيضاء على خلفية حشيشية زاهية .كتَِبت على
الرؤوس الخمسة للنجمة ،الوصايا (تواضع .إخاء .مساواة .صفنة.

حمرنة) .حتى أن الفنان الذي عمل لنا الملصق – الشعار ،قد
تحمس لفكرة االنضمام إلينا .لكنه ولألسف ،لم يتبع الطرق الشرعية
في االنضمام ،اتبع بدلها طرقاً معروفة من التملق والمداهنة ،مدعياً
بمناسبة وبدونها؛ أن مبادئنا هي أفضل من مبادئ الثورة الفرنسية،
ت الحقاً باسم شرعة حقوق اإلنسان .األمر الذي جعل
التي ن ِس َخ ْ
األمير يمارس حق النقض (الفيتو) في رفض طلبه .وكانت تلك أول
مناسبة الستخدام حق (الفيتو) من قبل األمير .كنا نحن األربعة قد
وافقنا على طلبه بعد تردد ،من باب االمتنان لموقفه منا ومن ثم

مساعدته لنا بعمل الملصق -الشعار مجاناً .غير أن األمير كان

أكثر حزماً والتزاماً بالمبادئ منا ،قالها بصراحة :ال مجاملة على
حساب المبادئ .ثم قدم مبررات استخدام حق (الفيتو):

 صحيح أن "جالل"  -وهذا هو اسم الفنان المتملق -يتصفببعض المزايا النبيلة؛ يصفن ويتحمرن ولديه جلد وتحمل كأي

حمار ..لكنه لألسف ،يتصف كذلك بالتملق واالدعاء والخباثة
الدفينة وهذه ال تتوافق مع سلوك من يريد نصرة الحمير.
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علماً ،أن ذلك الفنان كان صديقاً لنا جميعاً .لكنه وبعد رفض طلبه،
انحرف عن صداقتنا متهماً األمير بالعنصرية والمناطقية وأنه يكرهه

وحرمه من تحقيق حلمه بإيجاد جماعة يؤمن بمبادئها .وصار الحقاً
يمرر لنا بشكل مباشر وغير مباشر ،عبارته التي غدت دمغة له:

سأضل حما اًر وان لم انتم !!..بهذا التعبير أراد بالطبع مناكفتنا أو

التشهير بنا من وجهة نظره ،عبر تشبيهنا بالحمير الذين ندافع

عنهم .في هذا السلوك أثبت لنا صديقنا العزيز ،مدى دقة بصيرة
األمير الثاقبة لسلوكه وصوابية ممارسته لحق النقض (الفيتو)
برفضه .نعم بدا الصديق ال يختلف عن أي إنسان متخلف حين
يريد االستهانة بأحد يصفه بـ(حمار).

لم يمض الكثير بعد على تأسيس جماعتنا .ربطنا بنا عدداً محدوداً
من حلقات األنصار موزعة على عدد من البلدان .ركزنا عملنا
ودعمنا على تلك الحلقات القليلة في الجمهوريات الثالث إياها.

الزمالء هناك دأبوا على تزويدنا بملخص لألوضاع التي تعيشها

الحمير كلما حتمت الضرورة ،كنا سعداء بآخر ملخص ،ذلك الذي
قالوا فيه أنهم تأكدوا من جهات مسؤولة ونافذة في إحدى

الجمهوريات الثالث؛ أن حملة إبادة الحمير قد تم إيقافها رسمياً من

صدر بها مرسوم جمهوري بعد.
قبل رئيس الجمهورية ،لكن ،لم ي َ
لظروف خاصة أحاطت بعملنا ،إضافة إلى عبء تأريخ بمجمله
مزيف ومزور ضد الحمار ،كان عملنا بطيئاً وحصيلتنا متواضعة.
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لكنها حصيلة على أية حال ،افضل من ذلك الجهل المطبق بهذا
الحيوان المختار.
أستطيع القول ،أننا قد اقتربنا من فهم لغة الحمير .وجدنا إن للحمير
لغة كسائر الكائنات األخرى .وهذا ال يسجل لنا ،قديماً قالوا أن لكل

كائن لغة ،من النملة إلى البعير ،بل حتى لألشياء المنتمية للجماد

لغاتها.

اكتشفنا؛ أن لغة الحمير مكونة من قسمين ،األول صوتي ،وهو

(النهيق) بتدرجاته المتصاعدة على هيئة قوس ،والثاني إشاري (لغة
الجسد) .بدأنا بالنهيق ،قسمناه إلى ثالث مراحل ،تمثل بداية ووسط
ونهاية القوس .يبدأ الحمار نهيقه بالهمهمة وهي تشبه دوزنة العازف
ألوتار آلته قبل العزف ،ثم يصعد مع القوس حين يشعرك أنه

سينهق ،ليأتي في منتصف القوس القسم المهم ،أي النهيق الحر،
حيث تأخذ أوتار الحنجرة مدياتها القصوى وهذه أطول المراحل في

اإلفصاح والبوح الحميري وأعصاها على الضبط تحت أية نوتة
معروفة .ليتدرج النهيق في التراخي وصوالً إلى أصوات تتباعد

وتشبه نشيج الموجوع بألم ال ينتمي إلى الجسد ،بل إلى شيء أخر

أكثر عمقاً والتباساً ،لعله ألم الروح .بهذا التقسيم تدرجنا في التعرف
على أبجدية النهيق.

لقد وقع عبء البحث في هذا القسم على الزميل "عمار" .إذ عثر
وبالصدفة ،على سلم موسيقي يعود إلى إحدى األغاني الحديثة.

جلب انتباهه في البدء صوت المغني ،بعد أن وجده يحاول تقليد
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صوت الحمار .كان السلم من نوع المسروقات ،التي تخلط ألحاناً
قديمة على حديثة على مبتدعة ،أجنبي على محلي ،شرقي على

غربي ،لتخرج على جمهورها بخلطة أعطوها عنوان الحداثة أو
(الفيديو كليب) ،كما هو شائع في هذا الزمن .واذ قارن الزميل بين

تنويعات السلم الموسيقي لتلك األغنية الحداثوية وتنويعات قوس

الحمار ،وجد تطابقاً واضحاً .عندها ،استطاع الزميل أن يفك الكثير
من رموز قوس الحمار ،استناداً إلى المطابقة مع رموز ذلك السلم

الموسيقي الكليبي .السلم الذي تحول الحقاً إلى ما يشبه (حجر

رشيد) في بحوث الزميل (عمار) .حيث قسم درجات الصعود
ودرجات الهبوط لنهيق الحمار إلى مراحل وعقد ،ووضع عالمات

لكل ذلك التنوع بما فيها لتلك الذبذبات التي ال تنقصها الحدة ،إنما
تكون مهددة بالتالشي ،إذ يتحول فيها الصوت كأنه ٍ
آت من بعيد.
استغرق األمر تجارباً كثيرة ووقتاً طويالً ولما توصل إلى نتائج

مؤكدة حول فك شفرة النهيق ،أشركنا جميعاً معه متتبعين خطواته

منذ اكتشافه الصدفوي الكليبي الرشيدي إلى حل الشفرة بنسبة تقترب

من الـ %61كما صرح لنا بتواضع .في كل األحوال تعتبر النتيجة
إنجا اًز واضحاً ،رائعاً ،سهل علينا الكثير من عملنا الالحق وهو إلى

ذلك كان فرصة ممتازة لنتعلم لغة الموسيقى ونوتاتها .لعله فضل

يحسب للحمار أوالً ثم لزميلنا.

أما القسم اإلشاري ،فوجدناه عالماً قائماً بذاته ،من الصعب على
جماعة صغيرة مثل جماعتنا ،تفتقر إلى الكثير من المستلزمات أن
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تسبر غوره .قررنا ،ولكي ال نضيع في تضاريس ذلك العالم المعقد
والمترامي ،الذي يستلزم خارطة طريق معقدة لضبطه ،االكتفاء بلغة
العيون والصفنة فقط .لذا اشبعناهما بحثاً!!..
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هامش رقم ()2
حمار وطني ..حمار مرتد
إن مجرد التفكير بنشر هذا الكتاب ،نكون قد خرقنا وصية من
وصايانا ،تلك القائلة ب :-العمل بصمت .ناهيك عن استثارة الكثير
من األعداء ،على خلفية ثقافة شعبية ورسمية مترعة بالزيف

والتشويه ،وهذا ما لم يدخل في صلب مشروعنا .افترضنا وحاولنا أن
أعداء .لكن تبقى حسابات المستقبل لكل حزب أو
ال يكون لنا
ً
جماعة ليست باتجاه واحد .سنصادف الكثير من المفاجآت
والحوادث التي علينا اتخاذ الموقف منها.

من تلك الحوادث وكما لمحت في الهامش األول؛ وقوفنا على أخبار

مقلقة وموثقة ،لجرائم إبادة جماعية ،حصلت للحمير في ثالث
جمهوريات متجاورة .كانت حيثياتها؛ أن جماعات معارضة

لحكومات تلك الجمهوريات ،قد أدخلوا الحمير ضمن أجندتهم

القتالية .األمر الذي دفع الحكومات على شن حمالت وطنية إلبادة

الحمير .وعلى الرغم من إعالن حكومات تلك الجمهوريات وفي

بيانات رسمية؛ أنهم قد تخلوا عن تلك السياسات ،التي برروها،
بمؤامرات خارجية استهدفت إثارة القالقل وعدم االستقرار لبلدانهم،

إال أن األمر ظل مقلقاً لنا.

القلق كان مصدره تلك الجماعات .كانت مهمتنا معهم أصعب بكثير
من مهمتنا مع الحكومات .الحكومات بطبيعتها تداري كل ما له

عالقة بالخارج من مواقف دولية ،مواثيق دولية ،مناشدات دولية،
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وفود..إلخ ما يمكن إجماله بالشق الدبلوماسي من عملها .على
خالف تلك الجماعات ،التي ال تتمتع وال تعترف بأي شق ،ال
ديبلوماسي وال غير ديبلوماسي .وحتى حين حاولنا أن نبسط لهم
األمر بالوقائع واألدلة الملموسة :إن ما تفعلونه يا جماعة؛ ال يصب
في مصلحتكم بل يجعل العالم كله ضدكم !..أجابونا ب :-طز..

ونحن كذلك ضد العالم!! عندها لم يعد ألي حوار جدوى.

حوارنا األخير كان مع أمير من أمراءهم الكثر .قيل لنا أنه يعد

نفسه ليكون أمير متقدم –هذه كما يبدو رتبة من رتبهم ال ندري إن
كانت دينية ،عسكرية ،سياسية -قلنا له ومن باب المساومة:

 -يا سيدي! أننا سنتفهم األمر لو اقتصر على استخدام الحمير في

المهمات اللوجستية ،سيكون الوقع أقل إيالماً للحمير ولنا ،رغم أننا

نرفض ومن حيث المبدأ ،إشراك الحمير في الحروب والصراعات

الدينية والسياسية بين البشر.

كذلك أجابنا ذلك األمير وباستهتار واضح:

 طز فيكم وعليكم ولكم ..إنها بهائم سخرها اهلل لنشر دعوتهالسمحاء!!..

بدا لنا أن الـ(طز) هي مفردة دينية شائعة كثي اًر في أدبياتهم .وحين
أردنا التعليق على تلك المفارقة القائمة بين دعوتهم السمحاء ونحر

الحمير ومعها البشر ،أغلق ذلك األمير نافذة (الماسينجر) بوجه
أميرنا ومعها باب النقاش واالجتهاد .ولجعلنا نأخذ غضبه على

محمل الجد ،توعدنا الحقاً برسالة إلكترونية ،على عنوان جماعتنا
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على الشبكة العالمية ،جاء فيها ،بعد البسملة والتعوذ من الشيطان
الرجيم:
(إلى عبيد الشيطان..
 ....سننسفكم ومن واالكم من الكفرة والملحدين والشيوعيين
واإلباحيين والعلمانيين والديمقراطيين والمنافقين والزنادقة وأصحاب

البدع من الروافض والحوافر والفوارس والحوامض ..يا من اتخذتم
من األصنام والحمير أربابا من دون اهلل ...يا من جعلتم عري

الحريم والفساد مقياساً لتقدمكم ..سنجعلكم تقولون أن اهلل حق والجنة
حق وجهنم مأواكم حق والجهاد حق.)...

كانت الرسالة طويلة مترعة بأحاديث منقولة عن وعن وعن..
ومطعمة بمفردات فشار وشتائم تنتمي لما بعد الحداثة بكيلومترين..

وأنهاها بـ(اعذر من أنذر).

على العموم موقف البشر في تلك األصقاع ،لم يزل سلبياً من

الحمير .بدالً من نصرتهم للحمير المتضررة من أعمال أولئك

المعارضين ،باعتبارها ضحايا ،كما هم في الواقع ضحايا للقتل

العشوائي .وجدناهم يرددون وبغباء واضح ال عالج له ،العبارات
إياها .إذ يريدون النيل من هؤالء ،يطلقون عليهم لقب حمير .على

خلفية أغبى من السذاجة تعتمد تفسي اًر يقول؛ أن من يسمح لغيره

بلفلفة جسده بأحزمة الديناميت ،ثم ينطلق بين الناس قنبلة موقوتة،

ما هو إال حمار بقائمتين !!..ولكم أن تتصوروا مدى الظلم الالحق

بالحمير ومن كل األطراف!!..
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كل ذلك دفعنا ألن نفعل شيئاً .على األقل ،سنحاول من خالل هذا
الكتيب ،أن نجلو بعض الغشاوة الكائنة على أبصار الناس

وعقولهم .لنثبت لهم وبالملموس؛ أن تاريخ الحمار يشهد؛ أنه ما
كان يوماً مؤذياً للبشر ،وأن أخالق فصيلته ال تسمح له بأذية طفل

ما بالك بجرائم اإلبادة الجماعية!! وسوف لن يكون آخر األمثلة
التي نسوقها للناس ،لعلهم يعون ،موقف ذلك الحمار الشهم ،الذي

مأل صيته اآلفاق ،الحمار الملقب بـ(أبو الوشم).

لقد تحمرن (أبو الوشم) ورفض أن يكون وقوداً وسبباً لجريمة إبادة

جماعية كانت ممكنة الحدوث .قيلت عنه كثير من الروايات ولكل

رواية خلفية ومقاصد مختلفة عن األخرى ،إنما الجامع بينها كلها

هي تلك الحمرنة التي جاءت في وقتها .قيل :بعد أن ربطوه إلى

عربة مفخخة ومحملة بالبنزين ،وضعوا على ظهره عدداً من
الصواريخ الموجهة عن بعد ،ثم جعلوه يسير وحيداً فريداً بعربته ،في
شارع مزدحم بالبشر .كان في نهاية الشارع موقعاً عسكرياً متحركاً،

يعود لقوات أجنبية كانت قد احتلت تلك الجمهورية .ما حصل يا
سادتي؛ وبفضل حنكة وشهامة ذلك الحمار ،أنه قرر وبشجاعة

منقطعة النظير ،عدم تنفيذ المهمة .لقد فهمها وهي (طايرة) كما
فجر العربة وهو معها.
يقال؛ إذ بمجرد اقترابه من تجمع البشر ست َ
لذلك وقف في جزرة وسطية بين شارعين ،بعيداً عن تجمعات الناس

على األرصفة .انطلقت بعض القذائف من على ظهره باتجاه
أهدافها التي أخطأتها .لكنه ظل رابط الجأش ،واقفاً حيث هو .كانت
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الخطة؛ أنه وبعد انطالق تلك القذائف؛ من المؤكد أن الحمار
سيهيج من قوة الصوت وسيصول ويجول بعربته المحملة بالديناميت
والبنزين في جموع الناس ،عندها سيفجرونه عن بعد .لكنه ،أحبط
سعيهم .احتفظ بعيد انطالق القذائف بهدوئه الحميري ،متشبثاً
بالمكان الذي اختاره هو ،حتى نفد صبر مخططي تلك العملية ،إذ

تركوا مكمنهم وهربوا ،العنين الحمار وجنس الحمير .لعل العناية

اإللهية ،هي التي تدخلت أخي اًر وأنقذت الحمار لبراءته وحسن طويته
وأنقذت معه األعداد الغفيرة من الناس في ذلك الشارع.

أثار التنفيذ النصفي للمهمة ،الكثير من اللغط بين الناس ،وفي
الصحف والقنوات الفضائية ،بين قائل :أنه عميل لالحتالل ،واال ِل َم
لم يكمل مهمته كما رسمها قادة الجماعة ،وكان هذا رأي سواد
المحللين السياسيين التكتيكيين والستراتيجيين ،الذين تستضيفهم

إحدى القنوات المناصرة لحملة تجنيد الحمير .واضعين اللوم على
قادة تلك الجماعات ،الفتقارهم إلى خطة تنظيمية محكمة ،مما ساهم

بدخول كل من هب ودب في صفوفهم ،دون تمعن في خلفيته .أما
على الجبهة المناهضة للجبهة األولى ،فكانت اآلراء كلها في صف

الحمار ،إذ قالوا :على العكس كان حما اًر وطنياً ،بدليل أنه نفذ الشق

الخاص بقوات االحتالل من العملية وأبطل مفعول الشق الثاني

الخاص بالمواطنين.

األمر الذي استفز إحدى الجماعات المقاتلة ،إذ كفرت الحمار

بالمطلق ،بل وأدخلته على اجندة من ستقطع رؤوسهم أمام عدسات
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التلفزيون ،ليكون عبرة لمن لم يعتبر بعد من الحمير بقائمتين أو
بقوائم .قالت تلك الجماعة في بيانها قرأه أحدهم على خلفية سوداء
فيها شعار الجماعة وبعصبية وحماس واضحين " :أنه حمار خائن
ومرتد حل قطع رأسه ..وأن سرايانا له بالمرصاد".

لقد ظلت قضية ذلك الحمار تتفاعل أليام وأسابيع ،تناولتها كل

وسائل اإلعالم المحلية والعالمية بالتحليل والترويج ،وكل يروج

ويحلل على لياله .حتى قطع دابر اللغط أحد الفقهاء ،من أولئك
الداعين إلى الوسطية ،وعلى نفس الشاشة التي عرضت التهديد
بالذبح .لقد انتقد ذلك الفقيه وعدل بيان تلك الجماعة ،قائالً" :أعتقد
أن هناك خطأً قد حصل وهو بالقطع خطأ غير مقصود في بيان

األخوة .نعم ،الشرع يقول عليهم أن يقتصوا من الخائن والمرتد
بالذبح ،لكنني أنصحهم ومن باب عدم إعطاء ذريعة ألعداء الدين،

أن يكتفوا بقتل الحمار بالرصاص ،ألن القتل نح اًر بالسيف ال يصح

شرعاً إال للكفرة من خارج الملة والمرتدين من داخل الملة ،على أن

يكونوا من ذرية آدم (عليه السالم) ،أما الحمار فهو باتفاق العلماء

ليس من ذرية آدم ..واهلل أعلم ".

لم يعترض أحد من مذيعي ومعدي أو مشاهدي تلك القناة على

فتوى الفقيه التي بثها على الهواء الطلق ،لمعرفتهم أنه ال ينطق عن
الهوى ،بل من عادته تحصين نفسه وتدريعها بأحاديث وروايات
وآيات كلها تعود إلى ما قبل ألف سنة ،يفحم بها من يريد التشاطر

عليه .على العموم كان باع ذلك الفقيه مشهوداً له وحرصه على
36

وحدة األمة وقيامتها قيامة رجل واحد أو قومة رجل واحد كالبنيان
المرصوص ،كما يردد دائماً ،كذلك مشهوداً له بها .أما عن شهرته

الوسطية؛ فقد قيل عنه؛ أنه كان يحب الوسط في كل شيء وليس

فقط في الدين .حين يدعوه األمير بصفته فقيه اإلمارة إلى حفلة

شواء على البحر ،كانت لقمة الشيخ معروفة ،حتى أنهم بدلوا اسمها

من (لقمة الصياد) قديماً إلى لقمة (الشيخ الصبخاوي) .الشيخ من

مواليد بلدة (الصبخاوية) التي سنأتي في الحديث عنها الحقاً .حتى
أنه قيل؛ حين اتصلت به مذيعة تلك القناة الفضائية ،الستيضاح

رأيه حول الذبح ،كان الشيخ حينها منشغالً بشؤون زواجه الشرعي

الجديد ،من سيدة بعمر وسط بين الصبا والعنوسة ،ومتفقهة فقهاً
شامالً من فقه الحجاب إلى فقه اإلنجاب ،وأن الذي شهق على

نغمة جرس الهاتف النقال الخاصة بالشيخ بـ(هالا وقتها!..؟) كانت

تلك السيدة وليس الشيخ .كل هذه المعلومات مستقاة ،من أحاديث
جانبية وخلفية وأمامية ،لعدد من صحفيي تلك القناة وهم األعلم

ببواطن ونوازع الشيوخ.
الذي يهمنا من كل هذا ،أن الشيخ لم يتدخل إلنقاذ الحمار .وهذا
هو األمر الذي دعانا إلى عقد اجتماع طارئ ،بحثنا فيه اإلجابة

على سؤال :ما العمل؟ حتى خرجنا بقرار؛ أن نخرق مبدأ الصمت

مؤقتاً ،لحين انجالء سحب األحداث ،ثم نعود إليه فيما بعد.

مهما قيل ويقال ،كان غضبنا ثقيالً ،بعد أن وصلت األمور إلى هذا

الحد .فكرنا بعد االجتماع االستثنائي أن نعلن بياناً استنكارياً يقرأه
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الكاتب العام (حضرتي) ،وعلى شاشة تلك القناة الفضائية ،على
األقل من باب الرأي والرأي اآلخر .لكننا وبعد التشاور اإلضافي
عدلنا عن ذلك .أوالً ،خوفاً من أن تدخلنا تلك القناة في دعايتها،

رغماً عنا هذه المرة وبطريقة المونتاج الحديث ،وقد فعلتها مع

كثيرين غيرنا ،أظهرتهم أمام المأل مناقضين لمبادئهم وحتى

لمصالحهم ،بال رأي آخر وبال بطيخ .ثانياً ،رأينا أن ال جدوى من

البيان نفسه ،ألن أفراد تلك الجماعات الذين نستهدف إقناعهم
بوجهة نظرنا ،هم في العادة ،محرومون من عادة تشنيف اآلذان
لسماع الجديد من األصوات ،ال يستمعون إال ألصوات شيوخهم،

وهؤالء ال ينقلون لهم إال األصوات القادمة من التاريخ وهذا كما

ومزور بامتياز نادر في ما يخص الحمير.
اً
عرفناه؛ تاريخاً مشوهاً
لكل تلك األسباب عدلنا عن نيتنا.

لكننا مع ذلك ،تحركنا على جبهتين .األولى كانت فكرية تنظيرية،

قررنا إصدار كتاب حول شؤون الحمير وسجاياها وانجازاتها

التاريخية ،أما الثانية فكانت تطبيقية ،استندنا فيها أو باألحرى
استنجدنا بصديقتنا الجميلة إياها الثروة القومية لبلدها ،للحصول
على تلك التوصية ،التي ستدخلنا حدود الثالث جمهوريات بأمان

نسبي .علنا نخرج بتوصيات عملية ،نابعة من مشاهدات عيانية،
نرفعها إلى األمين العام األممي لشؤون البيئة.

سوف لن نترك وسيلة ولو فيها بصيص يدعم مشروعنا إال ونتبعها.

سنركز بادئ ذي بدء على جمهور المثقفين .وجدنا ذات الداء ينخر
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هذه الجمهرة التي تحسب نفسها على الثقافة والعلم .قرأنا ألحد
الكتاب دعوة ،دعا فيها بعالنية وحماس إلى تشكيل حزب جديد من
الحمير ،أطلق عليه (حزب الرفس والنهيق ..لحمل القنابل وأكل
الدقيق) ،داعياً إلى تطوير استراتيجية المقاومة ،بخطة مفصلة ذات
شقين ،األول وهو األهم برأيه؛ تشكيل سرايا وفصائل تنتشر في

الصحارى والبراري بحثا عن حمير سائبة ،والثاني؛ تفعيل جبهة
التمويل على طول خارطة المقاومة من الماء إلى الماء.

هذا األمر قد استفزنا أكثر من غيره وفرض علينا التحرك بسرعة
على هذه الجبهة االستراتيجية .خصوصاً وأن الشطر اآلخر من

المثقفين ،أولئك الذين ناصبوا هؤالء العداء ،لم يكونوا أقل ضر اًر

على قضية الحمير منهم ،أنهم وبدالً من دفاعهم عن الضحايا
والضحية األول وهو الحمار ،صاروا يكيلون من أكداس الحكم

والتشابيه والروايات والقصص الملفقة بحق الحمار ،فقط لتشبيه

خصومهم به .في النتيجة هم يسخرون من الحمار .على أية حال،
كما هو واضح أن الطرفين ورغم اختالفهما االيديولوجي الشديد ،أال
أنهما متفقان على إدامة دوران طاحونة األكاذيب والتشويه لسمعة

وتاريخ الحمار .ال عتب عليهم ،ما زالوا بش اًر دأبهم يستسهلون

العداوات على الضعيف ،جبلوا على طوية غريبة من اإلكراه والشر
وكيل الشتائم والمدائح.

سيكون هدفنا المرحلي؛ إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحمير المهددة

بخطر اإلبادة الجماعية في الجمهوريات الثالث .والحقاً ،سنعمل
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على إخراج الحمير كليا من دوامة الصراعات السياسية والدينية بين
البشر .وهذا ما نحتاج به إلى قرار أممي.
حصلنا على التأشيرات بسهولة غير متوقعة ،رغم سحناتنا التي تشي
بانتمائنــا أص ـالً إلــى تلــك المنطقــة المتخاصــمة مــع نفســها .لــم يخــل
األم ــر م ــن عرقل ــة هن ــا أو هن ــاك ،عل ــى األخ ــص م ــن بع ــض ش ــرطة

الحدود واالنضباط العسكري المنتشرين في الـثالث جمهوريـات .غيـر
أن توصية وزير الداخلية ،التي كنا نستحصـلها قبـل المباشـرة فـي أيـة

مهمــة والموجهــة إلــى كــل مــن يعترضــنا كانــت كفيلــة بتســهيل األمــر.
حتــى بــدا لنــا كــأن تلــك الصــديقة العزي ـزة قــد تعرفــت علــى كــل وزراء

داخلية المنقطة .ما أن يفتح السـيد الـوزير المغلـف ،حتـى تفتـر شـفتاه
تحت شاربه الغليظ ،ويهز رأسه صعوداً وهبوطـاً علـى طريقتنـا .وبعـد
أن يق أر خطاب صديقتنا ،يقوم مـن مكتبـه ويصـافحنا .ثـم يطـري علـى
عملنا أيما إطراء ،بـل يشـعرنا بـالفخر ،كوننـا ننتمـي إلـى هـذه األرض

المعطــاء التــي أخرجــت للعــالم الحضــارات واألديــان وعلمــتهم الق ـراءة
والكتابة والحساب واللطم على الصدور وهز األرداف والبطـون...إلـخ
حماس ــة ي ــرد عليه ــا أميرن ــا ب ــأحمس منه ــا ،ف ــي محاضـ ـرة ع ــن فض ــل
الحمير على تلك الحضارات المشار إليها فـي حـديث السـيد الـوزير..

لـوال الحميــر مــا كنــا قــد شــاهدنا تلــك اآلثــار العظيمــة التــي نفتخــر بهــا

ب ــين األم ــم ي ــا س ــيدي ..لـ ـوال الحمي ــر م ــا كان ــت هن ــاك ال ز ارع ــة وال
صــناعة وال تجــارة وال بطــيخ يــا ســيدي ..ل ـوال الحميــر مــا كــان هنــاك

بري ــد ي ــا س ــيدي ..لـ ـوال ..لـ ـوال ..هك ــذا يواص ــل األمي ــر (لوالت ــه) حت ــى
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ليظن السامع أن الحمير أوالً والحمير تالياً في كل إنجازات المنطقة.

الغريب في األمر؛ أننا وجدنا كل وزير من الوزراء الذين التقيناهم قد

أيــدنا بحماســة منقطعــة النظيــر ،متناســياً بســرعة البــرق مــا قامــت بــه

و ازرته من أعمال إبادة يندى لها الجبين!!..

ف ــي الب ــدء ،كن ــا نتعم ــد المشاكس ــة والزوغ ــان ف ــي األم ــاكن وال ــدروب

للخــالص مــن مراقبــة عناصــر األمــن ،التــي كانــت تتبعنــا كظلنــا مــن
أج ــل حمايتن ــا ب ــالطبع .واض ــح ،أنن ــا ورغ ــم الض ــمانات المهم ــة الت ــي
بحوزتنا ،لم نتخلص بعـد مـن عقـدة الخـوف مـن شـرطي األمـن .أظـن
موَرثـة لنـا مـن أسـالف
أن العقدة غير مستحدثة في سلوكنا ،إنما هي َ
كث ــار م ــرت عل ــى أجس ــادهم إنج ــازات وخبـ ـرات أجهـ ـزة األم ــن .لكنن ــا،
اكتشفنا الحقاً أن فوائد شرطي األمن لعملنا كانـت أكثـر مـن أضـ ارره،

خصوصـاً فــي مواقــف كنــا ال نحســد عليهــا ،إلــيكم هــذا المثــال :جلبــت

انتباهنــا فــي أحــد األسـواق حالــة حمــار كــان يســحب عربــة قديمــة مــن
ذوات اإلطارين .عمل صاحبها على موازنة عربته مع جسد الحمار،
بوضع عـدد مـن الصـناديق معـادالً تمامـاً لـوزن الحمـار .كـان الحمـار
يسحب العربة بجهد ومعاناة واضحة ،ألسباب تعود إلى ه ازلـة جسـده

وربمـ ــا حتـ ــى مرضـ ــه .لكـ ــن مـ ــا أشـ ــعل األزمـ ــة بيننـ ــا وبـ ــين صـ ــاحب
الحمــار ،هــو تطفــل بعــض غــالظ القلــوب واألجســاد ومــن دون معرفــة

صاحب العربة .إذ كانوا بين الحين واآلخر يضعون عجيـزتهم الثقيلـة
عل ــى العربـ ـة م ــن الخل ــف ،عن ــدها تمي ــل العرب ــة رافع ــة معه ــا الحم ــار
المســكين إلــى األعلــى !!..كــان المنظــر مــن البشــاعة والظلــم بحيــث
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أخرجنا عن طورنا ،خصوصاً وأن العملية وبعـد أن تكـررت أصـبحت

بمثابــة تســلية للجميــع .ســوق مــزدحم بكــل شــيء وفــي وســطه حمــار
معلــق فــي اله ـواء .منظــر يثيــر الفضــول والضــحك بالتأكيــد .مــن هــذا
الــذي ســيلوم الحمــار لــو تحمــرن..؟ وفع ـالً فعلهــا الحمــار ،حــرن فــي

مكانــه لــم يتحــرك ســنتيمت اًر واحــداً ،ولــم تجــد معــه كــل وســائل التعــذيب

التي مورسـت علـى جسـده .حتـى وجـدنا أن صـاحب الحمـار قـد نسـى
ش ــجاره م ــع أص ــحاب العجيـ ـزات الثق ــال وص ــار يطل ــب نج ــدتهم ف ــي

تع ــذيب الحم ــار !!..عن ــدها ت ــدخل أميرن ــا بص ــوت ألول مـ ـرة نس ــمعه
يخرج من حنجرته ،صوت زاجر صارخ ومعنف:
 -توقف!!

ودخلنا معه في الفخ .نعم ،كان الوضع أشبه بفـخ منصـوباً لنـا ولـيس

للحم ــار .رد ص ــاحب الحم ــار وه ــو يمس ــح الع ــرق م ــن جبهت ــه ،لك ــن
بهدوء هذه المرة:

 تطلع َم ْن أنت لو سمحت..؟الس ـؤال موجــه ألميرنــا ،وعلــى رغــم معرفتنــا بحيثيــات الس ـؤال ،إال أنــه

كان محي اًر لنا .من جهة ال نريد أن نصرح بهويتنا ومن جهـة أخـرى؛
الناس هنا قد اعتادوا علـى كالئـش تقـال فـي الشـجار ،مـن نـوع :أنـت

تعــرف مــع مــن تــتكلم؟ أو :واهلل العظــيم ..أخلــيهم يضــيعون أثــرك..؟

طبعاً من هم هؤالء الذي يضيعون آثـار النـاس ،هـذا سـؤال ال يسـأل.

ألن إجابات ــه عل ــى كثرته ــا وتش ــعبها تبق ــى معروف ــة ،رغ ــم اإلدع ــاءات

الكثيرة والمزاعم والكذب في األمر .لكن ،الناس اعتـادت علـى تجنـب
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الخوض في أمر مجهـول أو غـامض ..تكـون تلـك (الكالئـش) بمثابـة
هج ــوم ق ــوي ورادع أحيانـ ـاً ،عل ــى م ــن يتط ــاول علي ــك ،خصوصـ ـاً إذا
كنت بمظهر مناسـب وشـكل واثـق مـن نفسـه لتـدعم تهديـدك .المهـم،

أننا قد سقطنا في الفخ .لم يرد أميرنا علـى صـاحب الحمـار بـأي مـن

تلــك (الكالئــش) ،بــل واجــه المتجمهـرين حولنــا وهــم كــانوا الســوق كلــه
تقريباً:

رجاء استدعوا الشرطة!!..
 أخوان!ً
مـ ــع هـ ــذا الطلـ ــب غيـ ــر الواضـ ــحة مقاصـ ــده ،علـ ــى األقـ ــل لصـ ــاحب

الحمــار ..يعنــي مــا دخــل الشــرطة بــاألمر!..؟ حمــار وصــاحبه علــى
خــالف أو لنقــل شــجار بســيط بــين أثنــين أو ا كثــر حــول حمــار فــي
السوق ،األمر في كل األحوال ال يستدعي الشرطة .ولما لـم يسـتجب

أحــد للطلــب ،رفــع أميرنــا مــن حــدة الدهشــة فــي وجــوه الجميــع ،موجهـاً

حديثه إلى صاحب الحمار:

 -أس ــمع !!..إذا ل ــم يس ــتدع أح ــد الش ــرطة ..أن ــا مض ــطر لمص ــادرة

الحمار ،ولتتدبر أمرك مع بضاعتك بدونه!!!..
مـع هـذه الضـربة المفاجئــة ،كـأن النـاس علـى أرســها الطيـر ،لـم ينــبس

أحد وال حتى صاحب الحمار ،فقط الحيرة تلبست وجوه الجميع .تـرى
من يكون هذا القادر علـى مصـادرة حمـار فـي السـوق ومـا هـي رتبتـه
ومنصبه ومسئوليته وهل هو من الذين يضيعون آثار الناس..؟ خـرج

فجأة صوت من بين المتجمعين ،وكان واثقاً من نفسه:
 ومن تكون أنت لتصادر الحمار من صاحبه؟43

رد زميلنا:
 سأقول للشرطة من أكون!!..مرة أخرى رمى أميرنا الكرة في ملعب الشرطة..
رد اآلخر:

 أنا شرطي .هذه بطاقتي!!..أخرج من جيبه بطاقة صغيرة .لكن الجميع قد شـاهدوا رأس المسـدس

مدسوسـاً قــرب عجيزتــه ،لــذا أحــد منــا لــم يــر مــا مكتــوب فــي البطاقــة،

كــان المســدس كافي ـاً .عــادت الك ـرة مــن ملعــب الشــرطة إلــى ملعبنــا.

ارتــد أميرنــا إلينــا يبصــبص بعيونــه وكأنــه يبحــث عــن نجــدة .ولمــا لــم

يج ــد إجاب ــة ف ــي عيونن ــا المش ــدوهة .التف ــت إل ــى الش ــرطي وق ــال بت ــأن
مقصود:

 -أخ ـ ــي! نح ـ ــن نمث ـ ــل جمعي ـ ــة تعم ـ ــل عل ـ ــى إنق ـ ــاذ الحمي ـ ــر اآليل ـ ــة

لالنقراض.

فجــأةً ،وبعــد انتهــاء األميــر مــن جملتــه التعريفيــة الطويلــة والتــي قالهــا
ببطء ،خرج من بين الجموع المحتشدة صوت (عفطة) قوية !!..كـان
الصــوت حــاداً ومــدوياً ،إلــى حــد لــيس نحــن فقــط ،بــل كثيــرون انزل ـوا

رؤوسهم بفعل ال إرادي ،كأن الصوت كان صوت طلقة خطفت فوق

الــرؤوس .بعــد لحظــات مــن الصــمت والترقــب انبثــق ومــن بــؤرة غيــر
محــددة فــي الحشــد الملــتم حولنــا ،ضــحك جمــاعي منفلــت ،لــم يســيطر
عليــه أحــد ،بــل ،حتــى الشــرطي دخــل فيــه .كنــا الوحيــدين فــي البــدء

نتلفــت بعيوننــا فــي الجمــع الصــاخب ،حتــى التقــت عيوننــا مــع بعضــها
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أخي ـ اًر ،عنــدها انفجرنــا نحــن كــذلك وعلــى غيــر موعــد بضــحك طويــل

تخللــه تبــادل ضــرب عنيــف وخفيــف علــى األكتــاف والظهــور .الوحيــد

الــذي ظــل صــامتاً تمام ـاً فــي ذلــك الحفــل العبثــي ،هــو الحمــار .كــم

دامــت تلــك الفوضــى الســاخرة..؟ ال أدري ..لعلهــا امتــدت طــويالً ،بــدا
لنا األمر كأن الضحك كان محتبساً في صـدور النـاس لقـرون طويلـة
وانفجــر ت ـواً ،ضــحك مجنــون قــد أدمــع العيــون ،صــار كــل واحــد فــي

الحشــد يمســح عيونــه ويربــت علــى كتــف جــاره ولــيس مهم ـاً إن كــان

يعرف ــه أو ال يعرف ــه .لكنن ــا ،رغ ــم الفوض ــى ،سـ ـمعنا م ــن ب ــين اللغ ــط
والصخب أحدهم كان يدس بين مقاطع ضـحكه سـؤال أراد نسـف كـل

مشروعنا:

 -إل ــى أي ــن وص ــل الغب ــاء بهـ ـؤالء !..إل ــى أي ــن وص ــل جه ــل الع ــالم

بنا!!..؟ يا عالم ..يا هووو ...أن البشر عندنا هـم اآليلـين لالنقـراض
وليس الحمير!!..

أخيـ ـ ـ اًر قط ـ ــع الش ـ ــرطي الض ـ ــحك ،بص ـ ــوت جه ـ ــوري آم ـ ــر متمت ـ ــرس
ومتمرس على األوامر ،لعله سـمع سـؤال ذلـك المشـاغب كمـا سـمعناه

نحن:

 كفى!..عاد الطير من جديد فـوق رؤوس الحشـد .التفـت صـوبنا ،إنمـا بعيـون

ومالمح تقدح شر اًر:

 -أعطوني بطاقاتكم!..
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بحثنا بعيوننا عـن عيـون األميـر ،وجـدناه لـم يـزل اربـط الجـأش ،قالـت
عيونه :ال عليكم .أخرج من جيبه مغلفـاً رسـمياً وقدمـه للشـرطي ،إنمـا

بتبــاطم مقصــود ،كأنــه يحــذره .أخــذه الشــرطي بيــد متــرددة هــذه المـرة،
وما أن لمح شيئاً فيه ،حتى صارت عيونه لم تتوقف من البحلقة مـرة

فــي المغلــف وأخــرى فــي عيــون األميــر .بانــت ســحنته متخاصــمة مــع
نفسها ،ألنه مرة يفك أسارير وجهه مكش اًر بوجوهنا وهو يريد االبتسـام
ومـرة يــدعكها بغضــب ليرســم علــى وجهــه تجاعيــد وأخاديــد وتضــاريس

ال يفـ ــك شـ ــفرتها الع ـ ـراف .أخي ـ ـ اًر ،وبعـ ــد أن تأكـ ــد صـ ــاحب السـ ــحنة

المتخاصــمة مــع نفســها مــن جديــة المغلــف الســحري الــذي بــين يديــه،

المختــوم بشــعار و ازرة الداخليــة وعنـوان مكتــب الــوزير وامضــائه ،هــش

لنــا وبــش فــي وجوهنــا وكأنــه يريــد معانقتنــا مــن التوســل واالســتعداد

لعمل أي شيء نريده .ثم صعٌ ََد الموقف العاطفي الفجائي باتجاه لم
نتوقعه .أخذ يبحث عن صاحب (العفطة) .أيـن سـيجده مـن بـين تلـك
الجم ــوع المحتش ــدة حولن ــا..؟ اس ــتعان بغريزت ــه األمني ــة ،الت ــي تجع ــل
رجل األمن يعرف العدو من شكله ونظ ارتـه .رفـع إصـبعه عاليـاً وأخـذ

يعلم أفراداً من الحشد ..أنت ..وأنت ..وأنت !!..لم يكن واضـحاً لنـا؛
م ــا الـ ـرابط بي ــنهم .ك ــان األول ش ــيخاً مته ــدماً جس ــداً ونظـ ـرات والث ــاني

شــاب يــافع بنظ ـرات ذكيــة ،بينمــا الثالــث كــان الغبــاء يطفــح لــيس مــن

عيونــه فقــط بــل مــن كــل كيانــه .بعــد أن ش ـخص المشــتبه بهــم ،رفــع
صوته آم اًر متوعداً:
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لعل ذلك المشاكس صاحب (العفطة – الطلقة) كان من بيـنهم ولعلـه
لــم يكــن .لكــن مــن يســتطيع أن يجــزم..؟ وجــدنا مهمتنــا قــد انحرفــت
قل ــيالً ،م ــن اس ــتغالل الموق ــف لمعالج ــة مأس ــاة الحم ــار ،إل ــى طل ــب

المســاعدة ألولئــك المشــتبه بهــم .صــار أميرنــا يتوســل الشــرطي هــذه
المرة للعفو عن المشبوهين والشرطي ما انفك يتوعد:
 -واهلل العظيم ..سوف أضيع أثرهم!!..

هذا يتوسـل وذاك يتوعـد ،حتـى سـمعنا أميرنـا وقـد نفـذ صـبره لألخيـر؛

يصرخ بوجه الشرطي:
 -واهلل العظيم لو مسستهم بسوء ..ستكون أنت من يضيع أثره!!..

رج ــع م ــن جدي ــد ذل ــك الطي ــر يرف ــرف عل ــى رؤوس ــنا ه ــذه المـ ـرة .كن ــا

مذهولين من قدرة زعيمنا على تقمص األدوار والدخول هذه المرة فـي
نفق تضييع اآلثـار ،رغـم أننـا لـم نفهـم بعـد مـاذا يريـد الجميـع هنـا مـن

تضييع اآلثار .أال يكفي الموت..؟ لماذا تضييع اآلثار!!..؟

الملمــ ـح العـ ــادي لوجـ ــه أميرنـ ــا ه ـ ــو الطـ ــول ،هـ ــو األبـ ــرز مـ ــن ب ـ ــين
االستدارات واألخاديد والتجعدات ،إضافة إلـى قتامـة سـواد جلدتـه .مـا
أدهشــنا فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة ،تحــول وجــه األميــر الطــولي إلــى
االس ــتدارة ،ل ــيس ه ــذا فق ــط ،ب ــل وخ ــدوده انتفخ ــت وص ــارت تلص ــف

احم ـ ار اًر قاني ـاً مــائالً للزرقــة وفوقهــا العينــان الخرزيتــان انتفختــا كأنهمــا
سينطان من محجريهما .لقد تحول وجه أميرنا إلى قناع مخيف ينـذر

بشــر مســتطير .بصـراحة ،لقــد أخافنــا نحــن أصــدقاؤه ومجلــس شــورته،
مــا بالــك بالشــرطي المســكين..؟ عنــد ذلــك الحــد ،توقــف اللغــط ،ألن
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زردوم الشرطي صار هو الذي يتنفس بـدل قلبـه ،وتحللـت كـل العقـد.
ذهب المشـبوهون كـل إلـى شـأنه وتفاهمنـا مـع صـاحب الحمـار ،علـى
أخ ــذ الحم ــار إل ــى دكت ــور بيط ــري ،ليع ــالج جروح ــه م ــع تعه ــد أن ال
يحملــه أكثــر مــن طاقتــه فــي المســتقبل ،أكثــر مــن هــذا نفحــه األميــر

بمبل من المال لمساعدته على شؤون البيطرة.

إذن ،كــان لصــديقتنا العزي ـزة كــل الحــق فــي التشــكيك بنــا فــي البدايــة.

أذكر أنها وبعد أن شرحنا لها أهدافنا ،أنفرج فمها المدوخ والحت منـه

ابتس ــامة س ــاحرة .ال أدري ك ــم دام ــت تل ــك االبتس ــامة ،لكنه ــا أ ارح ــت
أعصابنا المتوترة ،وخففت عنـا الكثيـر مـن العـبء الـذي كنـا قـد أثقلنـا

أنفسنا به تحوطاً لذلك اللقاء .قالت لنا تلك االبتسامة ،ال علـيكم ،لقـد
وصـ ــلتم ،ال داعـ ــي لكـ ــل الكليشـ ــهات والمقـ ــدمات التـ ــي أخـ ــذت مـ ــنكم
اجتماع ـ ــات كثيـ ـ ـرة ألع ـ ــدادها ،ال داع ـ ــي لك ـ ــل التهي ـ ــب ال ـ ــذي ارف ـ ــق

حضــوركم بــين يــدي .ثــم احتضــنتنا ،نعــم ،لقــد احتضــنتنا بــالملموس،
قام ــت وعانق ــت ك ــل واح ــد من ــا وقبلت ــه عل ــى خ ــده ،لق ــد الم ــس خ ــدها

الناعم نعومة خدود األطفال خدودنا كلنا وتضوع عطرهـا فـي رؤوسـنا
قبــل أنوفنــا .أنهــا مــا ازلــت تتبــع طريقتهــا الهوليووديــة القديمــة باختيــار
العطر المدوخ للمشاعر والحواس .لما عادت وجلست ،قالت:

 فـ ــي البـ ــدء لـ ــم أصـ ــدق .حسـ ــبت أن بالدكـ ــم ال شـ ــيء فيهـ ــا غيـ ــرالص ــحراء وال ــنفط والقت ــل وال ــدمار والتخري ــب .لـ ـم أحل ــم أن تك ــون لن ــا

جمعيات في تلـك الـبالد القاسـية لحمايـة الحميـر مـثالً .هـا أنـتم شـبان
تفيضون حماساً ووعياً وتعرفون ماذا تريدون.
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كــان مــدحها لنــا قــد أخجلنــا ،جعلنــا نطأطــأ رؤوســنا بانتظــار أن تفــرغ
من كالمها لنـرد لهـا الجميـل بأجمـل منـه .قـال أميرنـا وهـو ينظـر إلـى
األرض:
 -في الحقيقـة ...تسـتطيعين أن تعتبـري جماعتنـا جـزء مـن مشـروعك

الحيواني الكبير..

تلعثم قليالً ،ثم صحح:

 -قصدي ...مشروعك اإلنساني الكبير..

توقــف كــذلك .بــدا يبحــث عــن المفــردة الالزمــة دون أن يجــدها .حتــى
صححت هي له:

 -ب ــل ق ــل اإلنس ــاني .ألن البيئ ــة الت ــي أس ــعى م ــع غي ــري م ــن أج ــل

حمايتهــا هــي بيئــة إنســانية حيوانيــة نباتيــة .هــي كــل متكامــل ،صــحيته
تكمـ ــن بتكاملـ ــه ،ال يصـ ــح حمايـ ــة جـ ــزء منهـ ــا دون اآلخـ ــر ..حمايـ ــة
الحيوان ــات المعرض ــة لالنقـ ـراض أم ــر يفي ــد اإلنس ــان نفس ــه .الطبيع ــة
كامل ــة ف ــي تنوعه ــا ومتوازن ــة ،أي ه ــالك لن ــوع م ــن أنواعه ــا سيتس ــبب

بفقدان التوازن وبهالك آجل لبقيـة األنـواع .لكنـي اختـرت الحميـر مـن
بين الحيوانات ،ألني أحببتهـا ،وجـدتها حيوانـات ذكيـة ،وديعـة ،أليفـه،

بريئة ،شجاعة ،خدومة ..صـدقوني سـتجدون فيهـا كـل الصـفات التـي
يحلــم البشــر االتصــاف بهــا دون أن يفلح ـوا ..ســوف لــن تنــدموا علــى

اختياركم هذا.

لقــد تلعــثم أميرنــا فــي الحــديث ،رغــم لذاعــة لســانه أمامنــا .لكــن معــه

حــق .الــذي أمامــه لــم تكــن ام ـرأة عاديــة ،كانــت أيقونــة مــن الجمــال
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المتكامل ،رغم سنينها التي تجاوزت الخمسين .مـن هـذا الـذي يصـمد
أمام ذلك الوهج من اإلثارة األنثوية ،كأنها لم تتعطر ،بل جسدها هـو
منبــع العطــر الــذي ال نــدري كنهــه ،مــدوخ ،مخــدر ،مهــيج .وفــوق كــل
تلــك الــبالوي لــم يكــن ينقصــها الــذكاء وال ســرعة البديهــة ،واألهــم أنهــا
تحادثنــا وتعاملنــا ال كمــا اعتــادت النســاء فــي بالدنــا ،مطأطئــة الـرأس،

خجلــى ،ال تــدري مــاذا تقــول ،أو تخجــل ممــا تقولــه ،حــدثتنا بحضــور
طاغ مسح األرض بحضورنا .أنت ال تستطيع أن تواصل النظـر فـي
ٍ

عينيه ــا ط ــويالً ،بينم ــا ه ــي ال تتح ــدث إال إذا كان ــت عيناه ــا مثبتت ــين
تمام ـاً فــي عينيــك ،واال مــن أيــن يــداهمك ذلــك الســحر المنــوم ،إن لــم

يكن من تلك العينين الملونتين اللتين تنثانه نثاً في جوانحك الخاويـة.

كانت تحفة بشرية نادرة تلـك الفاتنـة ،الثـروة القوميـة ،ال تلـد اإلنسـانية

كــل يــوم تحفــة مثلهــا .ألــم يكــن محقـاً مــدير شــركة التــأمين ،تلــك التــي

حاول ــت الت ــأمين عل ــى س ــاقيها ،س ــاخ اًر م ــن س ــذاجة مستش ــاريه ال ــذين

وضعوا أمامه اقتراحات بأثمان التأمين:

 هــذه األرقــام تســتطيعون أن تــأمنوا فيهــا علــى ســيقان جــداتكم .ثمــةسيقان ال تقدر بثمن يا أغبياء!!

كانت ملكة ،قواماً ،عيوناً ،وجهاً ،كل شيء فيها كان مربكاً .بعد كـل
هــذا اللغ ــط واللغــو أعل ــن استس ــالمي .أنــا غي ــر قــادر عل ــى وص ــفها.

ألدعهــا كمــا هــي ،وأقــول فقــط أنهــا كانــت ملكــة ،لــيس بمعنــى ملوكيــة
العـ ــروش المبتذلـ ــة عنـ ــدنا ،بـــل بمعنـ ــى آخـ ــر ال أدري م ــا ه ــو ،لكنـ ــه

طاغ تخبـرك بـه كـل همسـة مـن كالمهـا النـاعم اللذيـذ ،كـل
محسوسٍ ،
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لفتــة ،كــل صــفنة مــن صــفناتها ،هــي أيضـاً تصــفن ،لكــن صــفنتها فــي
كــل األح ـوال التشــبه صــفنة (غفــار) مــثالً ،هــذا إذا أراد الصــفنة كأنــه

مقبــل علــى عـراك .هــي تصــفن وال تحــس أنهــا صــافنة ،صــفنتها مــن
نــوع ســهوم مبحــر فــي ع ـوالم شــفافة تكــاد تحســها أنــت النــاظر إليهــا.

اعتــادت حــين تس ـتمع أن تحــرك أرســها تلــك الحركــة المذهلــة صــعوداً

وهبوطـاً ..أرجــوكم دعــوني مــن وصــفها ،سأفشــل حتمـاً .لــم يســبق لــي
أن وصفت جماالً ،خصوصاً أن عملي كان علـى الـدوام مـع الز ارئـب

وأصحاب الز ارئـب ،لقـد اسـتغرقتني البشـاعة والقـبح الـذي القيتـه علـى

مــدى كتابــة هــذا الكتــاب .لكنــي ســأنقل لكــم حي ـرة زمالئــي كــذلك فــي

وصــفها .مســكت الزميــل (عمــار) يدنــدن مــع نفســه بعــد خروجنــا مــن
مزرعتها (شلون اوصفك وأنت كهرب )..سألته:
 -كيف الحال زميل؟

فهم الملعون ما أقصده .ابتسم بأسنانه الظاهرة على الدوام وقال:
 -زبدة ..أقسم بالكائنات أنها زبدة!!..

لــم يبــارح الزميــل هــذا الوصـف لكــل امـرأة جميلــة ،لعلــه كــان متيمـاً أو

محروماً من الزبد طيلة حياته .ضحك (زهار) .سألته:
 -وأنت..؟

رد بعد أن أخذ نفساً عميقاً من سيكارته:
 -غزالة ..اقسم ..أنها غزالة!!..

عاد الزميل إلى أصله الحيـواني وهيامـه بـالغزال ،لعلهـا غريـزة جمعيـة

داروينية..
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علق غفار متفائالً:

 -أقسم أننا سنغزو العالم ،ما دامت هذه المرأة معنا.

تفضلوا !! ما زال معيار األخ للنجاح هو الغزو .أكملت أنا:
 -هذه المرأة ستحرمني من الزواج!!..

ضحكوا جميعاً ،ألنهم يعرفون أنني أكرر هذا التهديـد لنفسـي مـع كـل

امرأة جميلة وبعد كل عالقة نسائية فاشلة كذلك.

خرج أميرنا أخي اًر من سهومه:

 -أرجــوكم بــال إســاءات .أيــة محاولــة لوصــف الم ـرأة ســتكون إســاءة

لها .ال تنسوا هذه الحقيقة؛ عيوننـا وأحاسيسـنا لـم تتشـبع بعـد بالجمـال

الحقيقي ..دعونا من هذا ،ولنفكر في الخطوة القادمة لعملنا.

خرجنا من لقائنا بالملكة بثالث مفاجآت .في األولى اقترحت علينا:

 -اقتــرح علــيكم زيــارة بلــدة تــدعى (الصــبخاوية) .ثــم نهضــت لتجلــب

الخارطة لترينا المنطقة .لكـن ترديـدنا كلنـا وبسـؤال يشـبه الصـراخ مـن
الدهشة :

 الصبخخخااااااوية!!!؟جعلها تعود وهي تبتسم:

 -ه ــا أن ــتم تعرف ــون المنطق ــة .ه ــذه البل ــدة س ــتوفر عل ــيكم الكثي ــر م ــن

الجه ـ ــد .تس ـ ــتطيعون م ـ ــن هن ـ ــاك التنق ـ ــل بس ـ ــهولة ب ـ ــين الجمهوري ـ ــات
ال ــثالث ،ك ــذلك س ــتوفر لك ــم فيم ــا ل ــو أحس ــنتم التص ــرف ،الكثي ــر م ــن

المعلومات التي قد تحتاجونها قبل التحول من جمهورية إلى أخرى..
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والمفاجــأة الثانيــة كانــت أكثــر أهميــة وفائــدة لعملنــا .رفعــت مغلفـاً كــان

موضوعاً على الطاولة الصغيرة قربها وسلمته إلى األمير:

 -أرج ــوكم أن تقبلـ ـوا ه ــذا المبلـ ـ  ،مس ــاهمة شخص ــية من ــي ف ــي دع ــم

مشروعكم!!..
طبعـ ـاً ذ ِهلن ــا للمفاج ــأتين .كـ ــان ه ــدفنا األولـ ــي حـ ــين زيارته ــا ،مجـ ــرد
إعالمه ــا بوجودن ــا ،ث ــم ج ــس ن ــبض اس ــتعدادها للمس ــاعدة ،ف ــي أم ــر
الحصــول علــى غطــاء أممــي لنشــاطنا القــادم وهــي العارفــة بك ـواليس

تلــك المنظمــات األمميــة الخاصــة بحمايــة الحيوانــات والحيــاة البريــة.
ك ــان معن ــا م ــال ،إنم ــا عل ــى ق ــدر إمكانياتن ــا المتواض ــعة .وج ــدنا ف ــي
المغلف الذي سلمته إلى السيد (نصار) مبلغاً قدرناه بضعف مـا قـدر

لنــا جمعــه طيلــة فت ـرة عملنــا ،مــن تبرعــات شخصــية وغيــر شخصــية.

وقبــل إعــالن نيتنــا عل ـى المغــادرة وتوديعهــا ،قالــت وكأنهــا قــد تــذكرت
األمر اآلن:

 عل ــى فكـ ـرة ،ق ــد تـ ـواجهكم رغ ــم ك ــل ش ــيء عقب ــات هن ــاك !!..ه ــذهثالث مغلفات موجهة إلى وزراء داخلية تلك الجمهوريات.

ســلمت األميــر المغلفــات .ثــم عانقتنــا .مـرة أخــرى المــس خــدها النــاعم

نعومة خدود األطفال خدودنا.
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هامش رقم 3
بلدة (الصبخاوية)
قصة هذه البلدة تشبه قصة الجمهوريات الـثالث التـي تقاسـمتها .بلـدة
ثالثي ــة االنتم ــاء .الن ــاس ه ــم ذاته ــم ،بانتم ــاءاتهم العش ــائرية والعائلي ــة
والدينيــة إنمــا الحــدود قــد قســمتهم .يتــذكر مــا تبقــى مــن كبــارهم ،ذلــك
اليوم المشهود الذي دخلت فيه مفردات وسحنات شق ارء تلغـط برطانـة

غريبة ،حملوا مع خيمهم التي أقاموا بها غير بعيـد عـن القريـة ،آالت

وأدوات غريبــة هــي األخــرى ،علــى األخــص تلــك اآللــة العجيبــة ذات
األرجل الثالثة ،ينصبونها في مكان ويظلـون ينظـرون إلـى نقطـة مـا،

داخــل الصــندوق األســود الكــائن علــى أرســها ،يبتعــد أحــدهم مســافات
تطـ ـ ــول وتقصـ ـ ــر ،بعصـ ـ ــا تنتمـ ـ ــي إلـ ـ ــى جـ ـ ــنس خشـ ـ ــب تلـ ـ ــك اآللـ ـ ــة
العجيبة،عنــدها تتحــول اللغــة فيمــا بيــنهم إلــى إشــارات وتهويمــات فــي

الفضاء المفتوح ،تشبه لغة الخرسان .بعد أيام وربمـا أسـابيع وقبـل أن
يغادروا مخيمهم ،خططـوا لهـم أرض القريـة بخطـوط بيضـاء تقاطعـت

في مكان ما من أرض القرية.

لم يصدق أحد منهم ،أن تلك الخطوط بلونهـا األبـيض الهـش سـرعان
مــا ســتتحول إلــى ســكاكين تــنهش فــي جســد القريــة ،لتقطــع أوصــالها

إرباً؛ صـلة الـرحم ،القربـى ،اللغـة ،الـدين ،ثـم تلـك العالقـات اإلنسـانية

التي نسجتها سنين ال أحد يعلم لها بداية .لم تكـن نفوسـهم وال بيـوتهم

بتلــك الكث ـرة التــي تســتدعي التقســيم ،باســتثناء كــونهم كــانوا مبعث ـرين
على مساحة من األرض قد تكفـي ثـالث أو أربـع قـرى مماثلـة تتجمـع
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حــول عــين مــاء أو بئــر .وكــان فــي القريــة ثالثــة آبــار هــي األخــرى
دخلت خرائط التقسيم.
منــذ ت ــيقن النــاس ب ــانقالب تل ــك الخطــوط الهش ــة إلــى أس ــالك ش ــائكة
وخصومات ،انتاب السكان شـعور متنـاقض فـي ذاتـه ومـع ذاتـه علـى

طـ ــول الخـ ــط .شـ ــعو اًر يولـ ــده تنـ ــاثر أشـ ــالء القريـ ــة علـ ــى ثـ ــالث دول

مســتقلة ،لكــل دولــة علمهــا وجيشــها ومخابراتهــا .يتلــبس الواحــد مــنهم
شعور القـرف مـن االنتمـاء إلحـدى الـدول تـارة ،وتـارة أخـرى يقابلـه أو

يوازيــه شــعور آخــر بــاعتزاز االنتمــاء للــثالث .هــو ينتمــي إل ـى ثــالث
بلـ ــدان وفـ ــي ذات الوقـ ــت هـ ــو ال ينتمـ ــي إلـ ــى إحـ ــداها .الواحـ ــد مـ ــنهم

محــروم مــن الجنســيات الثالثــة بتهمــة تالحقــه منــذ ال ـوالدة ،تلــك هــي
تهمة التبعيـة تـارة وال ـ(بـدون) تـارة أخـرى ،لكنـه مـع ذلـك يقضـي عمـره

مط ــارداً ب ــين الح ــدود هاربـ ـاً م ــن أداء عس ــكرية ه ــذه الدول ــة أو تل ــك.

الم ـواطن موجــود وغائــب فــي نفــس المكــان ،هــو م ـرة وطنــي ابــن بلــد
ومرة أجنبي دخيـل .لكـن ،القريـة مـع ذلـك قـد تمـردت وبطريقتهـا علـى

فعلة تقسيمها المستحدثة.
هـ ــذه المعلومـ ــات التـ ــي تجمعـ ــت لـ ــدينا عـ ــن البلـ ــدة الثالثيـ ــة االنتمـ ــاء

(الص ــبخاوية) ،ل ــم نحص ــل عليه ــا بمعون ــة ذل ــك الحم ــار ال ــوطني –
المرتد ،الذي التقيناه فـي إحـدى زرائبهـا المنعزلـة فقـط ،إنمـا كانـت لنـا

جهودنا الشخصية كذلك .ال تنسوا نحن الخمسـة نتقاسـم االنتمـاء إلـى
تلك الجمهوريات.
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على أية حال ،سبب لهم ذلك الشعور المتناقض في ذاتـه ومـع ذاتـه،
الكثيــر مــن المالبســات والعواقــب التــي عــادة مــا يردفونهــا بالوخيمــة.
علــى األخ ـص فــي أزمــان الحــروب ،التــي لــم ينــدر وقوعهــا بــين تلــك
الجمهوريات .وحتى بدون تلك الحـروب ،كانـت المناوشـات واألزمـات
مشتعلة على أطـراف الحـدود الثالثـة .فكـر سـكان تلـك البلـدة ،لكـونهم
على الدوام يمثلون الخط األمامي للحروب ،أن يبتكروا الوسـائل التـي

تجعلهم بمنأى من شظاياها ،يحـدوهم شـعور مؤكـد؛ أن تلـك الحـروب
هي ليست حروبهم .الوسائل التـي تجنبـوا بهـا الحـروب ،لـم تكـن دون
ذكــاء ،إنمــا هــو ذكــاء مــن النــوع الــذي يمكــن وصــفه بالــذكاء الفطــري،

أنجدهم به وعيهم الجمعي وذلك االنشداد الغريزي للمكان األول.

لعنــة الحــدود التــي كانــت تطــاردهم فــي زمــن مــا ،تحولــت م ـع مــرور

األيــام والســنين إلــى رحمــة ،بعــد أن ازدهــرت عنــدهم تجــارة الترانزيــت
غير الحكومية (التهريب) .تحولت بيوت القرية بأشالئها الثالثة ،إلـى
مخـ ــازن لالسـ ــتيراد والتصـ ــدير ،لكـ ــل بضـ ــاعة يبحـ ــث عنهـ ــا السـ ــوق

الوطني في أي من الجمهوريات الثالث .كان الربح مضـموناً .األمـر

ال ــذي دفعه ــم الس ــتثمار مس ــاحات ال ب ــأس به ــا م ــن األرض الخ ــالء
خارج تجمعات البيوت ،لبناء فنـادق ومخـازن وأسـواق حديثـة ،بعـد أن
كانت الفنادق فـي البـدء مجـرد غـرف فـي ذات البيـوت يطلقـون عليهـا

غــرف الضــيوف .صــاروا كــذلك يتحكمــون باألســعار .لــيس نــاد اًر أن

تأتي وفود األسواق الداخلية مـن كبـار التجـار والصـناعيين ،متوسـلين

من أجل تعديل األسعار.
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ك ــذلك ،بقص ــد أو بدون ــه اعت ــاد المواطن ــون ف ــي األش ــالء الثالث ــة ،أن
يكونوا عمالء دائمين ألجهـزة مخـابرات الـدول الـثالث ،بـل ومخـابرات
العالم كله .األمر الذي أوجد في قريتهم انتعاشاً من نوع ما ،مـرده مـا

يمكـ ــن تسـ ــميته بـ ـ ـ(السـ ــياحة المخابراتيـ ــة) .دائمـ ــا هنـ ــاك ثمـ ــة أجانـ ــب

يبحثــون عــن أدالء ووكــالء يــدفعون لهــم بالعملــة الصــعبة .فــي بعــض
المواســم (مواســم األزمــات والحــروب) تغــدو القريــة مرتع ـاً للصــحفيين

والجواس ــيس والسياس ــيين عل ــى تالوي ــنهم .تتح ــول بكليته ــا إل ــى وكال ــة
أنبـ ــاء عالميـ ــة ،تنقـ ــل آخـ ــر مسـ ــتجدات األخبـ ــار والتصـ ــاريح والنوايـ ــا
واإلشاعات من أطراف الحدود الثالثة .األمر الـذي تطلـب مزيـداً مـن

االســتثمار فــي تلــك المســاحات الخاليــة ،اســتثمار مخــابراتي خــالص،
لكنــه كــان وربمــا ألنــه مخــابراتي ،مجبـ اًر أن يتخــذ مــن م ـواطني القريــة
في هذا الجزء أو ذاك واجهات له.

ســتكون تلــك الواجهــات الحقـاً مشــاريع أغنيــاء ال يشــق لهــم غبــار فــي

الجمهوريات الثالث .علمتهم التجربة كيف يلعبون على حبـال كثيـرة،
وال يكونوا مخلصين إال ألنفسهم ولبلدتهم (الصـبخاوية) .مثلمـا تعلمـوا
كي ـ ــف يتحول ـ ــون م ـ ــن مج ـ ــرد واجه ـ ــات ال ح ـ ــول له ـ ــا وال ق ـ ــوة ،إل ـ ــى
شخصيات مرموقة ،هي مـن تختـار العناصـر المخابراتيـة الموضـوعة

بخ ــدمتها .معل ــوم أن أمـ ـوال المخ ــابرات ه ــي أمـ ـوال الدول ــة ،يحمله ــا
العنصر ويستثمر بها وهو شخصياً ال ناقة له فيها وال جمل ،وعنـدما

يجد رجل المخابرات المسؤول عن جلب واستثمار المال ،أن الواجهة

الصــبخاوية يكــون مســتعداً الحتســاب حصــته مــن ال ـربح المضــمون،
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دون عن ــاء أو معرف ــة الحكوم ــة ،ال مح ــال وبم ــرور ال ــزمن س ــيتحول
اللجام من يد إلى يد وهذا ما حصل مع مرور السنين .خصوصـاً إذا

علمن ـ ـ ــا أن الميزاني ـ ـ ــة الوحي ـ ـ ــدة المفتوح ـ ـ ــة دون س ـ ـ ــين وج ـ ـ ــيم ،وف ـ ـ ــي

الجمهوري ـ ـ ــات ال ـ ـ ــثالث ،ه ـ ـ ــي ميزاني ـ ـ ــة المخ ـ ـ ــابرات وو ازرات ش ـ ـ ــؤون

الرؤساء.

يمكــن القــول وبعــد انتعــاش عمــل المجســات االســتخبارية فــي القريــة

واثباتها المقدرة على اإلنجاز ،أن المنافسة قد دخلـت علـى هـذا الخـط

كــذلك ،اســتثمرت أجه ـزة المخــابرات للجمهوريــات الثالثــة الكثيــر مــن
األم ـوال فــي بنــاء فنــادق وأمــاكن لهــو ومجمعــات أس ـواق وغيرهــا مــن

البنــى التحتيــة لمــا يمكــن تســميته بصــناعة الســياحة فــي القريــة .علــى
الرغم من أن القرية ذاتها تفتقر ألي مظهر سياحي معـروف إن كـان
طبيعياً أو غير طبيعي.

كانت تضاريس القريـة خلـيط جبلـي كلسـي صـحراوي رملـي ،باسـتثناء
بعض الواحات القليلة من أرض يمكن استثمارها في الز ارعـة الديميـة

ال غير .كانوا يزرعون فيها سنابل الحنطة والشعير والبرسـيم .كـل مـا
ع ــداها ،أن أرض القري ــة جرب ــاء وفض ــاءها المح ــيط أج ــرد عل ــى م ــد

البصر .المتمعن في طبيعتها سرعان ما يقتنـع أنهـا هـي تلـك األرض
(غي ــر ذي زرع) .ل ــذا ج ــاء اس ــمها مطابقـ ـاً لطبيعته ــا (الص ــبخاوية)،
خارجاً من تالفيف السباخ.

لكل تلك األسباب ،نمت وتطورت لدى أهـل القريـة ،مهـارات وخبـرات

ال تجدها فـي مـدن الـدواخل .لـيس أخطرهـا القـدرة علـى التنقـل السـهل
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عبــر حــدود الــدول ،لتــوفير مــا يصــعب الحصــول عليــه مــن بضــائع
واحتياجــات ،مهمــا ب ــدت بعيــدة المن ــال ،مــع تن ــامي قــدرات ومه ــارات
واضـ ــحة للعـ ــب علـ ــى ثالثـ ــة حبـ ــال أو أكثـ ــر .مهـ ــارات فـ ــي الحقيقـ ــة
يحسدهم عليها فطاحل التجسس.

مع مرور السنين والحوادث أفرزت القرية مبـدعيها وحاللـي مشـاكلها،
أولئك الذين جعلـوا أمـر كسـر الممنوعـات وتسـويغه أمـ اًر هينـاً ،سلسـاً،

ب ــدون عواق ــب وخيم ــة .لق ــد اس ــتفادوا م ــن امتي ــاز غي ــر معل ــن منحت ــه
الجمهوريات الثالث لمواطني القرية ،هو عـدم إلقـاء القـبض علـى أي
من مواطنيها وزجه في السجن إال في حاالت قليلة تكاد تكون نـادرة.

كانــت تلــك نصــيحة المخــابرات الوطنيــة فــي كــل جمهوريــة ،بســبب أن
مـواطني القريــة باإلضــافة إلــى كــونهم مشــاريع جــاهزة للصــيد مــن قبــل

الجواســيس ،فهــم لهــذا الســبب بالتحديــد ،يتمتعــون بمواهــب ومهــارات
اللعــب المــزدوج ،األمــر الــذي يجعــل االســتفادة مــنهم ممكنــة فــي كــل

األح ـوال والظــروف .مــن الصــعب أن تجــد بيــنهم جاسوس ـاً ش ـريفاً! ال

بد أن يكون مزدوجاً .بهذا المدخل حصل أغلب مواطني القريـة علـى
الجنســية أخي ـ اًر ،ليســت جنســية واحــدة ،بــل ثــالث فــي ذات اآلن .مــع
م ــرور الوق ــت تخلصـ ـوا م ــن عاقب ــة اله ــروب م ــن الخدم ــة العس ــكرية

اإللزامي ـ ــة .وف ـ ــر له ـ ــم أه ـ ــل الح ـ ــل والعق ـ ــد ،وربم ـ ــا بمس ـ ــاعدة أجهـ ـ ـزة
المخــابرات ،طريقــة يحصــل بواســطتها كــل حامــل جنســية جديــد علــى
وثيقــة تثبــت أنــه معفــي مــن الخدمــة اإللزاميــة ألســباب صــحية .ظــل

األمر محصو اًر فقط بمواطني القرية .بدت العملية سهلة ،حسب زعـم
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أحــدهم؛ أن شــروط التجــنس المعفــي مــن خدمــة العل ـم ،ثالثــة :مبلـ ـ
معلوم إلـى كاتـب نفـوس معلـوم وبواسـطة مختـار معلـوم واتـرك البـاقي
ألهــل الحــل والعقــد .ســيتدبر هـؤالء أمــرهم فــي غضــون أســابيع قليلــة،
وربما أيام حسب حجم المبل  ،تحصل على شـهادة مواطنتـك الجديـدة

مع شهادة تكميلية تفيد أنك معوق رسمي.

تلــك االمتيــازات التــي حصــل عليهــا مواطنــو بلــدة (الصــبخاوية) ،هــي

بالتأكيــد امتيــازات اســتثنائية مــن حقهــم التفــاخر بهــا ،وعلــى خطورتهــا
التــي تولــد لــديهم شــكالً مــن إحســاس كوســموبوليتي ،تنتمــي إلــى دولــة

وال تنتم ــي إليه ــا .خصوصـ ـاً وأن بعض ــهم أخ ــذ يب ــال بكوس ــموبوليتيته

وهــو يــدعي إن بإمكانــه ،بــل مــن حقــه الحصــول علــى أي جنســية فــي

الع ــالم ،ألن ــه مـ ـواطن ع ــالمي ، !!..لك ــن ذل ــك ال ــبعض ل ــم تك ــن نيت ــه
ص ــافية تمامـ ـاً ف ــي كوس ــموبوليتيته ،إنم ــا تغلفه ــا أو تس ــيرها ن ــوع م ــن

ض ــغينة يحمله ــا ف ــي قلب ــه للجمهوري ــات ال ــثالث ،كـ ـره ،حق ــد ،ع ــداء.

أولئ ــك ن ــوع م ــن بش ــر متم ــردون عل ــى ك ــل القـ ـوانين المعروف ــة وغي ــر

المعروفة داخل أسوار الجمهوريـات الـثالث ،ال يقتنعـون بشـيء ،أنـت
حت ــى ل ــو س ــلمت معه ــم ،وأعطي ــتهم ك ــل جنس ــيات الكـ ـرة األرض ــية،
ستجدهم يرفعون رؤوسهم إلى السماء ،بأوهام جديـدة ،مـن نـوع؛ لمـاذا

ال نح ــاول الحص ــول عل ــى جنس ــيات إض ــافية م ــن المـ ـريخ م ــثالً ،أو

الزهـ ـرة ،لم ــاذا ه ــذا الض ــيق والتقي ــد به ــذه الكـ ـرة البائس ــة الت ــي أس ــمها
األرض ،لنخرج من أسار هذا السجن األرضي البائس .كما قلـت هـم

61

نوع من بشر ،قلب الواحد منهم مثـل جـرة مثقوبـة ال يجـري فيهـا غيـر
الكره للجمهوريات الثالث مجتمعة.
هــذا ال يعنــي أن أهــل القريــة هــم علــى الــدوام ســعداء بــالحروب ،علــى
العكــس ،الحــروب كانــت تتســبب لهــم بــالكثير مــن المشــاكل التجاريــة
والنفسية ،جراء شحة البضائع وربما انقطاعهـا الكامـل .مـع أن القريـة

وف ــي اتف ــاق مخ ــابراتي غي ــر معل ــن ،تظ ــل خ ــارج الح ــرب ،ال تص ــلها

جبهات القتال .ألن الثالث هم بحاجة لهـا ،يتركونهـا رئـة اسـتخباراتية
ال غنــى عنهــا ،لمتطلبــات العمــل العســكري علــى الجبهــات األخ ـرى.
لكن أجواء الحروب تظل هي ذاتها ،إن كانت بعيدة أو قريبة ،أخبـار

القتــل والــدمار والخســائر ،أخبــار غيــر ســارة ألحــد .يــنعكس هــذا علــى
مالمح النـاس ،فـي ردود أفعـالهم ،فـي طريقـة قضـائهم لحاجـاتهم ،فـي

عالقاتهم مع بعضهم ومع الغرباء.

لــم يعننــا كثي ـ اًر كشــف ســر القريــة ،أو تفســير والءات البشــر والحي ـوان
فيهـــا بـ ــين وطن ــي وعميـ ــل .قررنـ ــا إهمـ ــال عمليـ ــة الخـ ــوض ف ــي تلـــك
التفاصــيل ،الرتباطنــا بــالتزام مســبق ،أن نهمــل كــل مــا يخــص البشــر
من شؤون ،باستثناء طبعاً تلك الشؤون التـي تتـداخل مـع الحميـر .مـا
زلنا جماعة صغيرة لها حسادها وربما خصومها .صحيح أننا لم ولـن

نعــادي أحــداً ،لكــن هــذا ال يعنــي أن أحــداً لــن يعادينــا ،مــا زلنــا بش ـ اًر
ونع ــرف أش ــباهنا إن ل ــم يج ــدوا م ــن يخاص ــموه سيخاص ــمون أنفس ــهم.
سأطلعكم فقط على ما مصرح لي اإلعالن عنه.
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قادتنــا خطواتنــا األولــى فــي أول جمهوريــة تطأهــا أقــدامنا ،إلــى جولــة
تطبيقيــة الســتكمال بعــض البحــوث .هــذا مــا صــرحنا بــه للســيد وزيــر
داخليـ ــة تلـ ــك الجمهوريـ ــة ،لكننـ ــا كنـ ــا نضـ ــمر هـ ــدفاً آخـ ــر ،هـ ــو تتبـ ــع

خطـ ـوات مس ــيرة ذل ــك الحم ــار ال ــذي دار حول ــه اللغ ــط واالنقس ــام ف ــي

ال ـرأي العــام ،الحمــار الــوطني – المرتــد .علمنــا أنــه قــد عبــر الحــدود،
لكن أي حدود..؟ هذا ما كنا نبحث عنه .زرنـا ز ارئـب مختـارة ،ذهبنـا
إل ــى البـ ـراري البعي ــدة ،دخلن ــا إل ــى األسـ ـواق ،قص ــدنا حديق ــة الحيـ ـوان.

قررنــا أن ال نفــوت أيــة فرصــة يمكــن أن تنفــع عملنــا .حتــى أننــا ومــن
خــالل تلــك الزيــارات نســجنا وشــائجاً مــع كثيــر مــن الحميــر .اشــتغلنا
عل ـ ــى مقارن ـ ــات بـ ــين م ـ ــا تف ـ ــرزه ال ارحـ ــة وال ـ ــدالل ومـ ــا يف ـ ــرزه الك ـ ــدح

والحرمــان ،مــن آثــار يمكــن أن تعلاــم ســلوك هــذا أو ذاك مــن الحميــر.

أخيـ ـ اًر ،تجمع ــت ل ــدينا خي ــوط رحل ــة الحم ــار ال ــوطني – العمي ــل .وي ــا

لغرابة الصدف ..أو محاسنها؟ أن كـل الخيـوط كانـت تشـير إلـى بلـدة

(الصبخاوية) .نعم ،البلدة ذاتها التي أوصتنا بزيارتهـا صـديقتنا الثـروة
القومية لبلدها .األمر الذي سبب لنـا بعـض التشـوش وطـرح األسـئلة؛
يا ترى هل كانت تعلم تلك التحفة الفنية بمشروعنا الفعلي..؟ مع أننا
لم نخبرها به ،لقد أخبرناهـا بشـكل عـام ،لـم نـتكلم حـول ذلـك الحمـار.

ه ـ ــل معرفته ـ ــا ب ـ ــوزراء داخلي ـ ــة ه ـ ــذه الجمهوري ـ ــات ك ـ ــان ي ـ ــوفر له ـ ــا

المعلومات الدقيقة..؟ وهـل سـبق لتلـك الزبـدة علـى حـد وصـف زميلنـا

(عمــار) أن زارت (الصــبخاوية) ومكثــت فيهــا..؟ (الصــبخاوية) علــى
األرض وليست تلك البلدة الموضوع أمام اسمها نقطة سـوداء صـغيرة
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ف ــي تق ــاطع خط ــوط عل ــى الخارط ــة .ه ــذه األس ــئلة وغيره ــا حملناه ــا
وقص ــدنا تل ــك القري ــة الت ــي غ ــدت ه ــدفنا بطلس ــميتها وتواج ــد حمارن ــا
المختــار فيهــا .رغــم معرفتنــا بـأجواء الحــرب والفوضــى والخطــورة التــي
ســتجلبها أي ــة خطــوة غي ــر مدروســة ،خصوصـ ـاً فــي مث ــل تلــك البل ــدة

المســلطة عليهــا عدســات مكب ـرة لكــل أجه ـزة اســتخبارات العــالم ،لكننــا

تحركنا بحثاً عن ذلك الحمار.

ـاء مربع ـاً وكبي ـ اًر ،يســحب الغربــاء إلــى جوفــه
كــان فــي ســوق البلــدة بنـ ً
كمــا المغنــاطيس .خطــت علــى واجهــة البنــاء يافطــة بحــروف ناش ـزة،
كأنه ــا عل ــى عـ ـراك م ــع بعض ــها وم ــع اللوح ــة ،تق ــول :هن ــا اس ــتراحة

الملوك !!..ال ندري شيئاً عن حيثيات تلك االسـتراحة وهـل هـي فعـالً
قــد استضــافت ملك ـاً فــي حياتهــا ،أم هــي مــا ازلــت تنتظــر تلــك الزيــارة

الميمون ــة..؟ لكنه ــا؛ كان ــت المك ــان الوحي ــد ال ــذي تآلفن ــا مع ــه خ ــالل
وجودنا هناك .كان فيها كـل األشـياء التـي تحتـاج أو ال تحتـاج إليهـا.

هــي المطعــم والــدكان والمقهــى والبورصــة ومحــل التصـريف والمكاتــب

الصــحفية وصــالة األلعــاب والحمامــات وربمــا لــيس أخي ـ اًر هــي ملتقــى

الجواســيس وعمالئهــم .حتــى أن عمالهــا ربمــا وبســبب كــل تلــك المهــام

التي أخذتها االستراحة على عاتقهـا ،كـانوا يتقنـون الكثيـر مـن اللغـات
المتداول ــة إن كان ــت ف ــي المن ــاطق المج ــاورة أو العالمي ــة منه ــا ،إل ــى

جان ــب مه ــارات طبخي ــة فري ــدة ،حي ــث االس ــتعداد لتجهي ــز أي ــة طبخ ــة
تخط ــر ف ــي بال ــك تح ــت مس ــمى (أك ــالت خاص ــة) ،يج ــري إع ــدادها
حســب الطلــب والتعليمــات لكــل زبــون .هــذا ،إضــافة إلــى المعــروض
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مــن المــأكوالت فــي الحاويــات الزجاجيــة .فــي اســتراحة الملــوك أنــت ال
تحير.
كانـ ــت االسـ ــتراحة تستضـ ــيفنا فـ ــي اليـ ــوم ثـ ــالث م ـ ـرات ،هـ ــي وجبـ ــات
األكــل .كنــا بعــد كــل جولــة مــن التوهــان فــي دروب البلــدة وبريتهــا ،ال
نش ــعر إال وأق ــدامنا تس ــحلنا س ــحالً إل ــى اس ــتراحة المل ــوك .حت ــى أنن ــا
اسـ ــتطعنا بشـ ــكل مـ ــن األشـ ــكال ،أن ننسـ ــج عالقـ ــة مـ ــع أحـ ــد العمـ ــال

الشباب .وهو الشخص الوحيد الذي أطلعناه على مشروعنا مـن زيـارة
البلدة ،وطلبنا مساعدته .رغم أننا كنـا حريصـين ،خـالل وجودنـا علـى
ع ــدم ال ــدخول ف ــي عالق ــات ازئ ــدة م ــع المح ــيط الغري ــب علين ــا .وكم ــا

توقعنــا لــم يخيــب ذلــك الشــاب رجاءنــا .لــم يتعامــل معنــا بارتيــاب علــى
عــادة ســكان البلــدة مــع الغربــاء .تعامــل مــع سـؤالنا كــأي سـؤال عــادي

يطـ َـرح عش ـرات الم ـرات فــي اليــوم الواحــد .وحتــى دون أن يســأل عــن
ماذا نريد من ذلك الحمار .قال:
 -طلبكم تجدونه عند شيخ المهربين!!..

نظرنا إلى حيـث أشـار بإصـبعه إلـى شـيخ المهـربين .كـان فـي الزاويـة
البعي ــدة ش ــخص ه ــو اق ــرب إل ــى الش ــباب من ــه إل ــى الش ــيخوخة .ك ــان

ص ــافناً عل ــى منفض ــة الس ــكاير أمام ــه ،لكن ــه ل ــم يك ــن ي ــدخن .كان ــت
حيرتنــا فــي البــدء؛ فــي الكيفيــة التــي ســنقطع بهــا صــفنته أو وحدتــه،
ومـ ــن ثـ ــم مـ ــا هـ ــي الجملـ ــة االسـ ــتهاللية ،التـ ــي سـ ــتأتي بعـ ــد السـ ــالم

والتحيات والتي ستكون كفيلة بجر كل الكالم وراءها .بالمناسـبة ،مـن
عيوبنــا الكثيـرة ،عيــب ال يغتفــر ،أننــا نفتقــر إلــى مــا يــدعى باللباقــة أو
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األتيتي ــك فـ ــي العالق ــات االجتماعيـ ــة .معلـ ــوم ،أن لكـ ــل حال ــة سـ ــلوك
خاص بها وعبارات خاصة على الواحد أن يتقنهـا ،واال سـيتحول إلـى
نش ـ ــاز ،ش ـ ــخص غري ـ ــب يس ـ ــتجلب المراقب ـ ــة والمتابع ـ ــة وربم ـ ــا حت ـ ــى
االستهجان ،خصوصاً في هذه البلدة .لقد اعتـدنا فـي حياتنـا الخاصـة
والعام ــة ،علـــى ال ــدخول فـ ــي موض ــوعنا مباش ـ ـرة ،دون اس ــتخدام أيـ ــة

وس ــائل ازئ ــدة أو نعتق ــد أنه ــا ازئ ــدة ،م ــن حرك ــات وغمـ ـزات واش ــارات

وجمــل جــاهزة وغيرهــا مــن تلــك المســتخدمة فــي العالقــات بــين النــاس

في هذه المنطقة .جزء من السبب يعود إلـى مكوثنـا طـويالً ،فـي بـالد

ال تحــب العالقــات والســلوكيات ال ازئــدة .أو ربمــا هــو طبــع شخص ــي

ك ــان م ــن ب ــين أم ــور كثيـ ـرة جمعن ــا م ــع بع ــض وجع ــل عالقاتن ــا بتل ــك
المتانة.

كنــا نــداور فيمــا بيننــا؛ مــا هــي العبــارة االســتهاللية التــي ســنقولها قبــل
الــدخول فــي الموضــوع مــع ذلــك الشــيخ الشــاب .ورغــم كث ـرة المــداورة
والتفكيــر فيمــا يجــب ومــا ال يجــب ،وجــدنا أنفســنا نبــدأ االتصــال بخطــأ

شنيع كاد ينسف المهمة برمتها .ألننا دهمنا وحـدة الرجـل بشـكل فـج،
وجـ ــدنا أنفسـ ــنا ودون مـ ــا اتفـ ــاق مسـ ــبق ،نتوجـ ــه إلـ ــى زاويتـ ــه بشـ ــكل

جمـاعي .طرحنـا عليـه التحيــة وكأننـا نـردد نشــيداً مدرسـياً .هكـذا علــى
حين غرة ،صرنا فوق رأسه ثم توزعنا الكراسي حول طاولتـه وجلسـنا.

لقــد فــز الرجــل .واضــح أنــه كــان فــي شــوط بعيــد مــن أشـواط الصــفنة.
كــان مــن األفضــل لــو تركنــا األميــر يتعامــل معــه منفــرداً وكــان هــذا

خطأنا األول .أمـا الثـاني فكـان هـو األخطـر ،ألن أميرنـا فاجـأه بـدون
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مقــدمات وقبــل أن يســترد أنفاســه بعــد مــن صــدمة الــدهم ،بهــذا السـؤال
االستفزازي:
 حضرتك تعمل في التهريب!!..؟المشــهد بكاملــه أشــار إلــى مفــرزة أمــن دهمــت مشــتبهاً بــه .لكــن خب ـرة
الرجل وتمرسه في مقالـب المهنـة ،جعلـه يسـترد رباطـة جأشـه سـريعاً.

سحب له نفساً طويالً من سيكارة وهمية ثم زفره باتجاه المنفضة التي
كانت على ما يبدو هي موضوع صفنته .قال:

 اليــوم اهلل يشــهد ومنــذ صــياح الديكــة ..وأنــا متشــائم مــن هــذا اليــومالزفر.

ولمـ ــا لـ ــم يـ ــرد عليـ ــه أحـ ــدنا ،ألننـ ــا اكتفينـ ــا بالبحلقـ ــة بعيـ ــون بعضـ ــنا،

خصوصـاً وقــد شــعرنا جميعـاً بخطلنــا ولــيس فقــط خطئنــا .فــي الواقــع،
أن م ــا فعلن ــاه وقلن ــاه ال يقول ــه ويفعل ــه أغش ــم واح ــد ف ــي ه ــذه البري ــة.

واصل شيخ المهربين متحدثاً مع المنفضة:

 -طيب .ألم يقولـوا أن الحكومـة انهـارت والدولـة انهـارت والـدنيا كلهـا

انهارت..؟
ثــم أخــذ يحوقــل ويســتعوذ مــع نفســه .أمــا رد فعلنــا فمــا زال هــو ذاتــه،

الذهول من هـول مـا فعلنـاه والحيـرة فـي البحـث عـن جملـة نصـلح بهـا
مــا خــرب .ظــل يحوقــل ويســتعوذ بينــه وبــين منفضــته .وبعــد وقــت بــدا
طويالً ،رفع أرسـه أخيـ اًر وصـار يحـدق بوجوهنـا كمـن يكتشـفنا تـواً .ثـم

سأل:

 تفضلوا !..أمر ..خدمة..؟66

تملم ــل أميرن ــا ف ــي مقع ــده ،ث ــم تنح ــنح ،لك ــن ب ــدا عل ــى مالمح ــه أن ــه
وجدها .قال بهدوء:
 أرجوك أن تغفر لنا عدم معرفتنا بهذه الشؤون.. -أي شؤون..؟

 أقصــد ..أننــا عرفنــا مــن عامــل المطعــم؛ أنــك شــيخ المهـربين ،رغــمأن هذا غير واضح ،ألنك ما زلت شاباً ما شاء اهلل..

واضح أن األمير يحاول المداهنة لتليين حدة غضبه .واصل:

 نحن يا سيدي في الحقيقة نبحث عن ...عن ...عن..بــدخول أميرنــا فــي العنعنــة ،تأكــدنا أنــه قــد أضــاع اســم الحمــار الــذين

كنا نبحث عنه .عاد من جديد إلى المداهنة والتليين:

 -مـرة أخــرى ال تؤاخــذنا ..وان كنــا قــد تســببنا بــأي إزعــاج ،سننســحب

ونتركك بأمان اهلل..

لــم تــزل مالمــح العبــوس والــتجهم تشــكل خارطــة وجــه شــيخ المهـربين،
بتجاعيــد وخطــوط القــرف مــن شــيء ،ال يــدري هــل هــو أمامــه أم فــي

مكان ما من ذاكرته .لكنه هدأ قليالً ،أو علـى األقـل صـار يكلمنـا وال

يكلم المنفضة .سأل:
 -كم رأس..؟

بالطبع مع فجاءة السؤال ،لم نفهم ماذا قصد ب ـ(كـم رأس) .طلـب منـه

األمير:

 -أرجـ ــوك يـ ــا سـ ــيدي أن تكلمنـ ــا بلغـ ــة مفهومـ ــة .مـ ــاذا تقصـ ــد بـ ـ ـ(كـ ــم

رأس)..؟
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أوضح:
 ب ــالطبع ل ــم أقص ــد ك ــم رأس بص ــل ،قص ــدت ك ــم رأس م ــن البش ــرتريدون تهريبهم ..والى أين..؟
أجابه أميرنا:

 وال واحد!!..التفــت المهــرب التفاتــات جانبيــة وكأنــه يبحــث عــن ذلــك الشــيء الــذي

يسبب له القرف واالشمئزاز .بصق على األرض .زفر نفسـاً مسـموعاً

مــن الهـواء .ثــم أخــذ يتحــدث بصــوت عــال وبإصــبعه الشــاهد مــع بقــاء
عيونه غير المستقرة تبحث عن ذلك الشيء الغامض:

 -اســمعوني جيــداً! أنــا لــم أتنــاول فطــوري بعــد ..ولــم أشــرب قهــوتي..

ولــم أدخــن ..يعنــي روحــي اآلن صــاعدة إلــى منــاخيري ..إذا تمــاديتم
في السخرية معي أكثر ..سترون مني ما ال يرضيكم .أنا أحذركم!!

ثم أدار رأسه إلى حيث عمال المطعم خلف البوفيـه .وصـرخ بصـوت

عال:

 أين هذا!..؟ولما لم يجبه أحد ،عاد إلينا:

 الحق ليس عليكم ..بل على هذا البطيخ الذي دلكم علي!!..قصد بـالبطيخ عامـل المطعـم .وال أدري لمـاذا النـاس يحقـرون البطـيخ
في تلـك البريـة ويجعلونـه شـتيمة ،رغـم أنـه لذيـذ وهـم يأكلونـه بشـراهة.

علــى أيــة حــال ومــع تصــاعد انفعــال المهــرب وغضــبه علينــا وعل ــى

عامــل المطعــم البطــيخ .بــدا لنــا األمــر وكأننــا فقــدنا رأس الخــيط الــذي
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كن ــا نبح ــث عن ــه .خصوصـ ـاً وأن الزمي ــل (غف ــار) ص ــار يتملم ــل ف ــي

مقعــده ،وشــوهدت عــروق رقبتــه تحــتقن بالــدماء ،وهــذه كانــت عالمــة
الحمرن ــة الت ــي س ــيدخلها وي ــدخلنا مع ــه فيه ــا .ق ــام م ــن مقع ــده ووج ــه
إصبعه إلى المهرب ،صارخاً بأعلى من صوت المهرب:

 -اس ــمع أن ــت !!..أن ــا أح ــذرك ..ان ــزل ه ــذا اإلص ــبع وأن ــت تتح ــدث

معنا ..فهمت!!..؟

قالهــا بصــيغة أمــر حاســم .حتــى أن المهــرب نفــذ األمــر علــى الفــور،

دون أن يفهــم فحــوى القضــية .فــي الحقيقــة ،هــذه واحــدة مــن عيــوب
الزمي ــل (غف ــار) ،ي ــدخل ف ــي الحمرن ــة عل ــى الف ــور م ــع ك ــل ش ــخص
يحدثـ ــه باسـ ــتخدام اإلصـ ــبع ،يظـ ــل يعانـ ــد ويجـ ــادل ويتعصـ ــب لمجـ ــرد

إغاضة الطرف صاحب اإلصبع .ولكثرة تك ارره لرد الفعل هذا ،صار

جزءاً من تركيبته السلوكية التي تـتحكم بكامـل ردود أفعالـه .لـذلك كنـا
نحــن أصــدقاؤه حتــى قبــل تشــكيل الجماعــة ،حريصــين أشــد الحــرص
على إبعاد اإلصبع في الحوار معـه ،حتـى فـي الحـاالت التـي تتطلـب

اســتخدام اإلصــبع ،كــأن تكــون مضــط اًر لإلشــارة إلــى شــيء ،كنــا مــع

الزميل (غفار) نستخدم كامل الكف لإلشارة إلى ذلـك الشـيء .أخبرنـا
هو؛ أنه ورث هذه العـادة عـن أبيـه وذاك عـن جـده وجـده عـن أجـداده

البعي ــدين .واض ــح أنه ــم س ــاللة يس ــتفزها اإلص ــبع ،أو لنق ــل أن ل ــديهم
حساســية وراثيــة مفرطــة مــن اســتخدام اإلصــبع فــي الح ـوار .ولعــل مــا

قالــه مازح ـاً فــي إحــدى جلســات الكــأس :أننــا نســعى لبنــاء عــالم بــال
إصــبع !!..لعــل ذاك كــان حقيقــة يســعى لهــا هــو وعائلتــه .لكــن ذلــك
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الحلــم الطوبــاوي ،لــم يكــن هــو شــأننا فــي تلــك االســتراحة الصــبخاوية
الملوكية ،ليبني أو ال يبني ذلـك العـالم الخـالي مـن اإلصـبع .مـا كـان
يهمنــا هــو كيــف الــدخول إلــى عــالم المهــرب .قــام (زهــار) علــى الفــور
وانتشل (غفار) من كرسيه:
 -تعال معي!!..

كذلك استخدم صيغة األمر .استجاب (غفـار) لألمـر بانقيـاد عجيـب.

في الحقيقة كان (زهار) علـى طـول الخـط هـو بمثابـة (طفايـة) حريـق

لحمرنـ ـ ــة (غفـ ـ ــار) اإلصـ ـ ــبعية .قـ ـ ــام االثنـ ـ ــان وابتعـ ـ ــدا عـ ـ ــن طاولـ ـ ــة
المفاوضــات المستعصــية .وبعــد أن تأكــد األميــر مــن ابتعــاد (غفــار)،

تكلــم مــع المهــرب بصــوت هــاديء مشــوب بابتســامة خفيفــة مــع نب ـرة

توسل:

 -أرجوك اهدأ وحاول أن تفهمنا .أنت سألتنا عن بشر نهربهم .نحـن

ال نريد أن نهرب بش اًر.

صفن المهرب قليالً .في الحقيقة هو عـاد إلـى المنفضـة يـدورها بيـده.
زفر ما تبقى من اشمئزاز في صدره ،وحاول أن يكون هادئاً .سأل:

 -طي ــب .قول ــوا م ــاذا تري ــدون أن تهربـ ـوا خ ــارج الح ــدود ..أخش ــى أن

تقولوا لي أنكم تريدون تهريب حمير!!..

رد أمير جماعتنا بسرعة هذه المرة ،إنما بهـدوء وتـروي وبعيـون مثبتـة

فــي عيــون المهــرب ،وفــوق كــل ذاك مســتخدما إصــبعه الطويــل ،لقــد
اطمأن بعد مغادرة (غفار) للجلسة:
 -بالضبط .أنه حمار.
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بــدا المهــرب غيــر مصــدق ،بــل مــا زال علــى قناعتــه األولــى؛ أن فــي
األمر كلـه مسـحة مـن السـخرية أو اللعـب عليـه مـن قبلنـا .هـوم بيديـه
تهويمــة عش ـوائية ،وضــحك تلــك الضــحكة التــي تشــعرك أنــه يضــحك
في عبه .لكننا سمعناه يردد مع نفسه:

 -حمـ ــار !!..هـ ــذه آخرتهـ ــا ..هربـ ــت سـ ــيارات ..أسـ ــلحة ..نس ـ ـوان..

رجال ..أطفال ..تاليها ..اهرب حمير!!..؟

تدخلت أنا ألول مرة ،بوصفي الناطق الرسمي أو الوجه الدبلوماسي،

محاوالً إنقاذ المهمة من الفشل:

 أيهــا الســيد نحــن نــاس محترمــون ،أرجــوك أن تتحــدث معنــا بــاحتراموحاول أن تفهمنـا .أنـت تهـرب بشـ اًر وبضـائع ومـا إلـى ذلـك .هـذا هـو

عملــك ،أل ـيس كــذلك؟ طيــب مــا يضــيرك لــو هربــت حمــا اًر خــارج هــذه

البالد!..؟

ضــحك المهــرب .مــا زال غيــر مصــدق .حــرك يديــه بطريقــة عش ـوائية
داللة على عدم الفهـم .مـا زال يـتكلم وكأنـه يحـدث نفسـه أو المنفضـة

التي أمامه .لكن الواضح أن فضـوله فـي تصـاعد لمعرفـة مـن نكـون.
قال ،وبدا عليه أنه يريد تعجيزنا:

 طي ــب .أن ــا آخ ــذ عل ــى الـ ـرأس  251ص ــبخي ،لك ــن عل ــى الحمي ــرالوض ــع مختل ــف ..أطل ــب  511ص ــبخي .عل ــى أن ي ــدفع ل ــي المبلـ ـ

فو اًر!!..

ظلت عيونه ت ارقـب ردود أفعالنـا ومعهـا حيرتنـا تجـاه مـا طلبـه .أدخلنـا
الــرقم فــي حســابات تحويــل العملــة مــن أصــفر إلــى أحمــر إلــى أخضــر
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إلــى صــبخي ..تبــين لنــا أن المبلـ الــذي طلبــه كبيــر ،بــل مبــال فيــه.
وفــي محاولــة منــه للتأكــد مــن مــدى إص ـ اررنا علــى مــا نريــد ،أو مــدى
أهمية ما نريد فعله .أردف:
 -أنــا طــول عمــري يــدي نظيفــة .كــل مــا هربتــه فــي حيــاتي كــان فــي

خدمة الناس ،لم أهرب حشيشة أو حمير ،خصوصاً وأنا أرى وأسـمع

مــا تفعلــه الحميــر فــي حيــاة النــاس .أقــول لكــم؛ ابحث ـوا عــن شــخص

غيري!!..

سأل (األمير):
 -لكن ،لماذا ال تعتبره رأساً كغيره من الرؤوس؟

واضح أن أميرنا انسجم سريعاً مع مصطلحات السـوق .وفـي محاولـة

مني لدعم موقفه التفاوضي .أوضحت:
 -ثم أننا يا سيدي لدينا..

لـ ــم يـ ــدعني األميـ ــر أكمـ ــل ،وضـ ــع كامـ ــل كفـ ــه بـ ــوجهي طالب ـ ـاً منـ ــي

السكوت .عرف ماذا أريد أن أقول .أردت القول أن لدينا توصـية مـن
الس ــيد وزي ــر الداخلي ــة .لكن ــي م ــع الك ــف الطوي ــل ال ــذي ن ــط ب ــوجهي
تــذكرت حــاالً؛ أن مفعــول التوصــية والــذي كانــت لــه أهميــة اســتثنائية

فــي عملنــا فيمــا مضــى ،قــد تبخــر ولــم يعــد يعــن أحــداً !..ألن الســيد
وزير الداخلية ورئيسه وكل حكومتـه هـم اآلن فـي قبضـة القـوات التـي

غزت البلد .ثم أوضح هو للمهرب بهدوء:

 -أراد زميلــي القــول؛ أن الحمــار الــذي نريــد أن نهربــه هــو عائــد لــك.

نعـ ــم .أنـ ــه موجـ ــود اآلن فـ ــي إحـ ــدى زرائبـ ــك .التقينـ ــا بـ ــه دون علمـ ــك
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وأجرينــا عليــه بعــض البحــوث .لكننــا ،نحتــاج عــدة أيــام أخــرى إلج ـراء
المزيــد .بعــد ذلــك نســلمك حــق الحمــار ازئــداً مــا نتفــق عليــه اآلن مــن

ثمن لتهريبه.

أفرغ المهرب فمه مما تبقـى مـن ضـحك ،وعـادت مالمحـه إلـى الجـد.

بــل ،أن انعطافــة مهمــة طـرأت علــى كامــل ســلوكه معنــا .غيــر واضــح
س ــببها بالض ــبط ،لع ــل الس ــبب أن األمي ــر نط ــق بمف ــردة (بح ــوث) أو

الثقــة التــي تعاملنــا بهــا معــه ،باســتعدادنا إلعطائــه مبلـ شـراء الحمــار
زائداً ما نتفق عليه من ثمن التهريب ..أو هي أسباب أخرى .سمعناه
ينطق فجأة وبمالمح بشوشة هذه المرة:

 -أخ ـوان! أنــا أدعــوكم لضــيافتي فــي بيتــي .أريــد أن اســمع قصــتكم

كاملة .ومن اآلن أنا متبرع بالحمار وسأوصله مجانـاً لكـم .لكـن لـيس
قبل أن تعلموني بقصتكم .من أنتم..؟

ص ـرنا نتطلــع فــي وجــوه بعضــنا ،ونبحــث عــن الج ـواب .خــالل هــذه

األثنــاء ،اســتطاع أميــر جماعتنــا ،أن يتــدارك هــذا الموقــف المفــاجم
المنتق ــل م ــن ض ــفة إل ــى أخ ــرى ،إذ ع ــاد إل ــى رزانت ــه وحديث ــه اله ــادئ
الممنطق .رد على المهرب:

 نحن نعتبر هذه فرصة للتعارف فيما بيننا وربمـا للتعـاون مسـتقبالً.سنأتي معك ،لكن أخشى أن ال تفهمنا تماماً.

رفع المهرب إصبعه بالجواب:

 -بـ ــل سـ ــأفهمكم .وسـ ــأكون سـ ــعيداً بمسـ ــاعدتكم .واضـ ــح أنكـ ــم لسـ ــتم

لصوصـاً ،وال مجاهــدين وال جواســيس ..أجــدكم مشــغولين بهــدف أبعــد
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بكثير من قدرة خيالي علـى تصـوره ..لـذلك أريـد أن أعـرف ..قبـل أن
أوفي لكم بعهدي .تفضلوا معي!
لقد تحقـق هـدفنا أخيـ اًر ،لـيس فقـط بـالعثور علـى الحمـار المـدعو ب-

(ذو الوشــم) ..أو الحمــار الــوطني – المرتــد ،وانمــا العثــور علــى مــن
يقف بجانبنا ويؤمن لنا األجواء المطلوبة إلجراء تجاربنا وبحوثنا.

كان تعارفنا مع الحمار قد حصل قبل تعرفنا على صـاحبه .بعـد أيـام
م ــن وص ــولنا بل ــدة (الص ــبخاوية) ،عثرن ــا عل ــى زريب ــة ب ــدت منعزل ــة

نســبياً ،ألننــا تركنــا خلفنــا القريــة بأس ـواقها وفنادقهــا االســتخباراتية ذات

الخمسـة نجــوم .شـاهدنا هنــاك حمـا اًر هـزيالً ووسـخاً بشــكل واضـح .لــم
تــزل آثــار جــروح وتشــققات وكــدمات كثيـرة منتشـرة علــى طــول جســده.

بدا لنا أنه مريض ومن المحتمل بعد أن ييـأس صـاحب الزريبـة منـه،

يطلقــه فــي البريــة يالقــي حتفــه هنــاك بعيــداً عــن القريــة .راقبنــا ســلوكه
بضــعة ســاعات ورأينــا الوشــم الشــهير .وجــدناه ،قــد صــفن علــى مشــهد

دجاجــة تأكــل مــن فضــالتها .دامــت صــفنته علــى ذلــك المشــهد أكثــر
من ساعتين .خرج منها بنهيق شديد ،غير معتاد ،على األقل لنا .لـم
يكتــف بــذلك ،بــل صــار يــركض بشــكل دائــري داخــل محــيط الزريبــة

ـداء غيـر مـرئيين لنـا ،محيطـين بـه
ويرفس فـي الهـواء ،كأنـه يـرفس أع ً
ويحــاولون النيــل منــه .ثــم أنهــى المشــهد بــآخر عمليــة محببــة للحميــر

قاطبة ،عملية (التبرغث) على التراب ،مرغ كل جسـده بـالتراب متقلبـاً
مــن جنــب إلــى آخــر .بهــذه العمليــة التــي تبــدو للمتــابع لهــا مــن البشــر
أنها نوع من لعب ،لكن الحقيقة أن الحمـار كـان يطبـب بهـا جروحـه
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الجديــدة ويحــك القديمــة منهــا .يظــل الت ـراب مســتودع دواء الحيوانــات
منـذ األزل ،لتـوافره علــى عناصـر ومعــادن كثيـرة دخلـت بشــكل متــأخر
في صناعة األدويـة .كـان الحمـار منزعجـاً أشـد االنزعـاج ويائسـاً إلـى

حدود يمكن أن يقدم معها على االنتحـار .أثـار كـل ذلـك لـدينا الكثيـر

مــن األســئلة؛ لمــاذا تفاعــل صــاحبنا مــع ذلــك المشــهد بالتحديــد علــى
تلك الشاكلة؟ مـاذا يعنـي أن تأكـل الدجاجـة مـن غائطهـا..؟ هـذا فعـل

يك ــاد يك ــون طبيعيـ ـاً ،للكثي ــر م ــن الحيوان ــات الت ــي تح ــرم م ــن غ ــذائها

األصـ ــلي ،فـ ــي بيئـ ــة لـ ــم يجـ ــد فيهـ ــا اإلنسـ ــان ذاتـ ــه مـ ــا يأكلـ ــه .تأكـ ــل

الحيوان ــات م ــن غائطه ــا أو م ــن غ ــائط غيره ــا ،تج ــد في ــه بقاي ــا م ــن
فضالت ،هو أفضل لها من الالشيء ،أفضل مـن تـرك الهـواء يـدخل

من الفم ليخرج من المؤخرة .إذن ما وجه ذلك االحتجـاج االسـتثنائي؟

اتفقن ــا جميعـ ـاً ب ــالعيون وتش ــنيف اآلذان أن ف ــي األم ــر ثم ــة س ــر .أن

تضع لكل حدث غريب س اًر ،ثم تشبعه بحثـا لتكتشـف السـر ،هـو مـن
أسباب تطور البحوث وهو أمر ينبع من الطبيعة الشكاكة للبشر.

داومنا على مدى أسبوع نتردد على تلك الزريبة ،نبحث في سـر ذلـك
الحمار الهزيل .كل يوم نخلص باستنتاجات تـدخلنا بأسـرار ومتاهـات
وسـراديب جديــدة .لحســن حظنــا كــان الحمــار مــن النــوع الثرثــار .ربمــا
لطول حبسه ،أو لشدة مصيبته كان محباً للفضفضة ويعشق الـدخول

في التفاصيل ،حتى وصفته أنا بكل تلقائية:
 -هذا الحمار من فصيلة الروائيين.
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جلب انتباهي اهتمامه الشديد بالتفاصـيل الصـغيرة ،وهـذا ديـدن كتـاب
الرواية.
رد علي الزميل (عمار):
 -لعله ينتمي إلى واحدة من حظائر تاريخ الرواية..

أراد الغمــز مــن قنــاة أميــر جماعتنــا ،الــذي قــال يوم ـاً :أن أحــد النقــاد

وصــف حمــار األلمــاني (ديبــرون) أنــه ينتمــي إلــى واحــدة مــن أرقــى

حظائر تاريخ الفلسفة..

لم يرد عليه األمير .إنما علق السيد (غفار):
 -فـ ــي كـ ــل األح ـ ـوال ،هـ ــو ال يشـ ــبه الحمـ ــار الغبـ ــي فـ ــي المـ ــوروث

الشعبي.

سمعنا األمير يقول وكأنه يحدث نفسه:

 -المصائب التي حلـت علـى رأس هـذا الحمـار ،لـو حلـت علـى رأس

بشري ستجعله واحداً من أثنين :أما شاع اًر أو مجنوناً.

 -وهـ ـ ــل االخت ـ ـ ـزال أو التعبيـ ـ ــر عـ ـ ــن اآلالم الكبـ ـ ــرى مقتصـ ـ ــر علـ ـ ــى

الشعراء؟
س ــألت أن ــا بقص ــدية ه ــذه المـ ـرة ،مح ــاوالً االنحي ــاز إل ــى فص ــيلتي .رد

أميرنا بعد صفنة قصيرة:

 أظــن أن الش ــاعر أق ــدر م ــن غي ـره عل ــى الحف ــر عميقـ ـاً ًَ .حفري ــاتالشاعر ال نهاية لها ،هو يحـاول الوصـول لـيس إلـى الماهيـة بـل إلـى
ماهية الماهية وما وراء الماهية.

انتظر قليالً ،واذ وجدني لم أعلق ،واصل:
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 لهــذا فــي الغالــب يكــون الشــعراء غيــر مفهــومين .أمــا الروائيــون -التف ــت ل ــي -فأقص ــى م ــا يبلغون ــه م ــن حفري ــاتهم ه ــو ذل ــك الغ ــالف
المحــيط بــالجوهر الــدفين ،يحــدث هــذا ألنكــم منشــدون إلـى قــارئ يريــد
أن يفهم..

أردت القــول أن ذلــك غيــر دقيــق ،بــدليل االخت ارقــات الكبي ـرة التــي قــام
بها روائيون تجريبيون ،ركنوا القارئ في آخر حيز من اهتمـامهم ،بـل

حت ــى خ ــارج اهتم ــامهم .لكنن ــي ع ــدلت ع ــن ال ــرد ،م ــؤجالً إي ــاه إل ــى

مناســبة أخــرى .كنــا جميع ـاً متعبــين ونبحــث عــن مكــان نمــارس فيــه

ص ــفنتنا اليومي ــة .بع ــد ك ــل ذل ــك الب ــوح الغري ــب ال محي ــد ع ــن ص ــفنة

طويلة .اتخذنا من ظل الزريبة الخارجي مرتعاً الستراحتنا .أن ت ارقـب

حمــا اًر فــي عــز الظهيـرة التموزيــة ألكثــر مــن ثــالث ســاعات وفــي بريــة

مثل برية (الصبخاوية) ،هي مهمة شـاقة فـي كـل المقـاييس ،مـا بالـك

إذا كــان الحم ــار مــن النــوع االســتثنائي والمولــع بالتفاصــيل صــغيرها

وكبيرها.

بعــد االنتهــاء مــن فريضــة الصــفنة اليوميــة ،علينــا أن نعقــد اجتماع ـاً
مهنيـاً فــي غرفتنــا مــن الفنــدق ،نتــداول فيــه شــؤون الترجمــة ،كــل يــدلو

بدلوه مما وصل أسماعه وحواسه مما أراد قوله ذلك الحمار .بصـفتي

كاتب الجماعة ،سأقوم بمهمة التدوين .عملي على شيء من المشـقة
والجهد ،لكنـي أحـب مواصـلته ،وجدتـه قـد أضـاف لمعلومـاتي الكثيـر.

كــان الســرد ممتع ـاً ،إال أن المشــقة كانــت فــي الترجمــة .صــحيح أننــا
توصلنا إلى (حجر رشيد) نا في فك شفرة الصـوت ،وفهمنـا شـيئاً مـن
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لغــة العيــون واآلذان ومقــدمات وت ـوالي الصــفنة ،لك ـن هــذا كلــه غيــر
كــافي لمعرفــة كــل تفاصــيل اإليحــاءات واإلشــارات .اســتعمل الحمــار
لغـة الجســد أكثــر مــن الصــوت .بالضــبط الموضــع الــذي مــا زلنــا غيــر
متمكنــين منــه تمام ـاً .إنمــا ب ارعــة الزميــل (عمــار) وهــو ينصــت إلــى
نهيق الحمار المتعالي طوالً وعرضاً في بـدايات السـرد ،سـدت الكثيـر

من فراغات الترجمة التي أنجزتها فيما بعد.

دخلت صفنتي في ذلك النهـار علـى وقـع جملـة كررهـا الحمـار كثيـ اًر
في بـدايات السـرد .جملـة قصـيرة ،بـدت غيـر مفهومـة فـي البـدء ،إنمـا

توضحت رويداً رويداً وهو يواصل بوحه المغمس بآالم جسدية وغيـر

جســدية .كانــت تلــك الجملــة هــي مفتــاح الــدخول إلــى عالمــه المكــتظ
باألحداث والمفارقات وبالكثير من وقائع كواليس البشر الخلفيـة ،تلـك

المســكوت عنهــا وغيــر المســموح التصـريح بهــا مهمــا كانــت الــدواعي.

لذلك سوف اقتصد في سردي لمـا قالـه .سـأدون ثالثـة شـهادات فقـط،

مــن بــين كــل ذلــك الكــدس الفضــائحي مــن ســلوك البشــر .هــذه كانــت
توصية مجلس شورى الجماعة لي وأنا أهم بالكتابـة .الـذي يهمنـا فـي
الوقـ ــت الحاضـ ــر ،هـ ــو توطيـ ــد أقـ ــدام جماعتنـ ــا فـ ــي عـ ــالم األح ـ ـزاب

والتجمعات والجماعات ،لنقـوي حضـورنا أوالً ،فيمـا بعـد حتمـاً سـيحين

وق ــت نش ــر الغس ــيل كل ــه دون م ــا موارب ــة أو مجامل ــة أو خ ــوف .أم ــا

اآلن ..ال .هناك من يترصدنا .وهم إلى ذلك ما زالوا أقوياء يسـتندون
إلى موروث ومحروث تاريخي من الصعب اختراقه.
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كان ــت الجمل ــة م ــدار ص ــفنتي ،ه ــي ذاته ــا الجمل ــة االس ــتهاللية لب ــوح
الحمار:
 آه من هذه الحيوانة الجميلة!قالهــا الحمــار حــين دهمنــا وحدتــه ،بص ــيغة لــم نفه ــم منهــا إن كانــت
موجهة لنا أم هي رد على سؤال يدور فـي أعماقـه أصـالً .عـاود قـول

العبـارة مـن جديـد كأنـه كـان متولهـاً بتلـك الحيوانـة الجميلـة .فهمنـا أنــه

كان يقصد تلك الدجاجة الجميلة .لذلك حاول أميرنا إفهامه:

 دعــك مــن أمــر هــذه الحيوانــة يــا صــديقنا وفــرج عــن نفســك بــالبوح!كان نهيقك موجعاً ،قاسياً ،على كل من استمع لك.

عبر:
هز الحمار رأسه أفقياً ثم عمودياً .فهمنا أنه سخر من أميرنا .ا

 -كيــف أتركهــا وهــي كانــت ســر صــفنتي ومحتواهــا وهــي منــذ بضــعة

أيام غدت سر عذابي.
علق السيد (زهار):

 -يا لهذه الحيوانة اللعينة!

ودخل على خط إقناع الحمار بترك الدجاجة لحالها:
 طيب أفصح لنا عن سر عذابك .قضيت عمـرك فـي خدمـة البشـرألـ ــم تـ ــتعلم مـ ــن خب ـ ـرتهم فـ ــي التفري ـ ـ والتنفـ ــيس عـ ــن همـ ــومهم ..أننـ ــا

أصدقاء لك ..حاول أن تثق بنا!

عــاد الحمــار إلــى عــادة هــز الـرأس عموديـاً وأفقيـاً .مــا زال يســخر مــن
عدم فهمنا لما يقول .قال:
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 ال بــوح عنــدي وال أنــتم تحزنــون ،مــا دامــت هــذه الحيوانــة تتخطــىأمامي وتسخر من عذاباتي.
وعــده الســيد (نصــار) بإبعــاد الحيوانــة الجميلــة .فهــم (غفــار) أن عليــه
تنفيــذ المهمــة ،كــان هــو األقــرب إلــى موضــع الدجاجــة ،المنهمكــة فــي
البحــث عــن فضــالت هنــا وهنــاك :كانــت الدجاجــة إضــافة إلــى جمــال
ريشــها القزحــي عنيــدة كــذلك ،مــا أن يبعــدها مســافة ويعــود حتــى تعــود

قبله ،كأنهـا تتعمـد مناكفـة الحمـار ومناكفتنـا معـه .أخيـ اًر قـرر (غفـار)

إتب ــاع الح ــل الراديك ــالي .حاص ــرها ف ــي زاوي ــة الزريب ــة ومس ــكها م ــن

س ــاقيها .م ــأل وقيقه ــا المك ــان بالص ــخب وه ــي تـ ـرفس الهـ ـواء ب أرس ــها

وأجنحتها .صار يلوح بها أمام عيني الحمار الحزينتين:
 -سأخلصك منها إلى األبد.

ارزه األمير غاضباً .فهم الزميل وأوضح:
 -قصدت؛ نشتريها لعشاء الليلة.

أخذها إلى قفص فارغ كان معداً على مسافة من الزريبة .قفـل عليهـا

وعاد .عندها فقط انفرجت أسارير الحمار وقرر البوح.

لقـد زودنــا البــوح الحمــاري بــالكثير مــن المعلومــات التــي ســتخدم عملنــا

المسـ ــتقبلي .كانـ ــت روايـ ــة طويلـ ــة عـ ــن سـ ــيرته منـ ــذ يفاعتـ ــه النش ـ ـوانة
الرهوانة حتى كهولته البائسة في تلك الزريبة ،مغمسـة بصـدق وبـراءة

الحمير .جعلتنا نتعمق أبعد من ذي قبل ،في مـدى الظلـم الـذي لحـق
بــه وبــالحمير عامــة ،ال لــذنب اقترفــوه ســوى كــونهم موقــوفين لخدمــة

81

البش ــر .م ــا رس ــخ القناع ــة بق اررن ــا المب ــدئي ف ــي التـ ـزام جان ــب الحمي ــر
والدفاع عنها.
األمــر البــارز الــذي خرجنــا بــه فــي تلــك األمســية؛ أن مشــاعر الحنــين
الجياشــة للمــوطن األول هــي التــي جعلتــه يجاهــد أال يمــوت فــي تلــك

الزريبــة .رغــم كــل التــداعي وعوامــل الفنــاء التــي تزحــف علــى جســده
وروحــه .بــدا لنــا فــي آخــر ســرده أشــبه بالمتوســل بنــا ،مصــرحاً برغبتــه
العــودة إلــى زريبــة محــددة تقــع خــارج حــدود الجمهوريــة ،زريبــة الصــبا

واليفاعة والذكريات .من وصفه لها ،علمنا بأي موضع خلـف الحـدود
تقع .لذلك كنا بحاجة إلى من يوصله إليها.

ه ــام عل ــى وجه ــه وتناقلت ــه المن ــافي والبـ ـراري والز ارئ ــب عل ــى مس ــاحة

ثــالث جمهوريــات .تشــبه قصــته مــن بعــض األوجــه قصــص المنفيــين
السياسـ ــيين مـ ــن البشـ ــر ،س ـ ـواء أولئـ ــك الـ ــذين نف ـ ـوا أنفسـ ــهم بأنفسـ ــهم
لقناعـ ــات وأفكـ ــار تلبسـ ــتهم وحـ ــرمتهم حتـ ــى النـ ــوم فـ ــي أرض الصـ ــبا

والميالد أو الذين تم نفـيهم رغمـاً عـن أنـوفهم .أقـول رغمـا عـن أنـوفهم
مــع أننــي لــم أفهــم واهلل العظــيم ولحــد اآلن ،لمــاذا اعتــاد معشــر البشــر

أن يحشــروا األنــوف دون غيرهــا مــن أعضــاء الجســم ،فــي كــل مــا لــه

عالقة باإلرغام ..يقولـون مـرغ أنفـه بالوحـل ..وكسـر أنفـه ..وغيرهـا..
رغــم أن الحمــار كــل يــوم يمــرغ أنفــه بالوحــل والت ـراب دون أن يشــعر

بعقــدة ذنــب ،تشــبه تلــك العقــدة التــي يشــعر بهــا البشــر مــن أصــحاب
األنوف الممرغة!!..
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نعــم ،كــان حمارنــا فــي م ارحــل عديــدة مــن حياتــه حمــا اًر سياســياً رغم ـاً
عــن أنفــه!! ومــن بــين كــل الز ارئــب التــي شــهدت ضـراوة األيــام عليــه،
ثمــة واحــدة هــي التــي جــادت بهــا ذاكرتــه علــى مشــهد تلــك الحيوانــة
الجميلة كما قال .كانت فـي تلـك الزريبـة البعيـدة دجاجـة تشـبهها .لهـا
ذات اللــون الحيـران بــين األلـوان ،لنســميه اللــون القزحــي ،كانــت ألـوان
ريشها كثيرة ومتداخلة ،حتى أضـفت عليهـا مهابـة وغـرور الطـاووس.

كذلك لها ذات الطريقـة فـي نقـر الحـب وتحصـيل قوتهـا ،طريقـة علـى

شــيء مــن الغ اربــة بالنســبة لجــنس الــدجاج .تظــل تــدور حــول موضــع
الحبــة كمــا يــدور كاســر حــول فريســته ،بعــد عــدة دورات تــنقض علــى
الحبة انقضاضاً يشـبه انقضـاض نسـر مـن علـو ،كانـت تلـك الحيوانـة

الجميلة ،كأنها نسر في دجاجة ..أو دجاجة في نسر.
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شهادة رقم 1
زريبة أبي عبدو
قال الحمار:

 -كنت يا أصدقائي أنتسب إلى زريبة "أبي عبدو"..

قاله ــا بطريق ــة ل ــم ت ــدعنا نس ــأل :م ــن ه ــو "أب ــو عب ــدو" ذاك وف ــي أي
جمهورية من تلك الجمهوريـات المتحـادة والمتخاصـمة .أوحـت طريقـة

القــول ،أن "أبــا عبــدو" هــو جمهوريــة رابعــة مســتقلة ،معــرف بذاتــه ،ال
يحتاج إضافته إلى أي من الجمهوريات الثالث.

واصل الحمار:

 هناك حيث مسقط رأسي ومرتع يفاعتي .كنت أمـارس العمـل إيـاه،عم ــل الحمي ــر ،ربمـ ـا بحم ــاس زاد قل ــيالً ع ــن حم ــاس أق ارن ــي .ك ــانوا
ينقل ــون عل ــى ظه ــري أكي ــاس الحنط ــة والش ــعير والع ــدس ف ــي مواس ــم

الحصــاد ،ومــن ثــم أكيــاس الطحــين بعــد أن يــتم طحنهــا فــي مطــاحنهم
البعيدة عن القرية .لحماستي وحساسـيتي فـي م ارعـاة حـاجتهم لـي فـي
وق ــت الحص ــاد ،كن ــت ال أحت ــاج إل ــى م ــن ي ــدلني كي ــف وم ــاذا أعم ــل

وأعــرف طريقــي مــن الحقــل إلــى المخــزن وبــالعكس .كنــت قــد تعــديت
سني جحوشيتي أو ما تدعونه عندكم بالمراهقة ودخلت مرحلـة حمـار

قــوي وموفــور الصــحة .أظــل ط ـوال اليــوم رائح ـاً غادي ـاً ،متقوت ـاً علــى

الكثيــر مــن الحبــوب الطازجــة المخلوطــة بســنابل جافــة وقشــور .أنــه

موس ــم الحص ــاد ،مثلم ــا ه ــو له ــم مناس ــبة اس ــتثنائية ،ك ــذلك ه ــو ل ــي.
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أحصــل فيــه علــى أفضــل مــا اشــتهيه مــن غــذاء غيــر مقــنن وطــازج،
األمر الذي يندر حصوله في باقي المواسم ،إذ نضـطر للتقـوت علـى
ما تناسته مناجل الحاصدين ،ومن ثم على فضالت المزابل.
من تجربتي ،عرفت أن سلوك البشـر فـي تلـك المواسـم ،تنتابـه الكثيـر

مــن التغييـرات الجديــة علــى األمزجــة وردود األفعــال .تـراهم رغــم الكــد
والتع ــب واإلنه ــاك ولهي ــب الش ــمس ،يتواص ــلون م ــع بعض ــهم بطوي ــة

المســامحة والــود واالستبشــار ،حتــى ينســحب هــذا علــى تعــاملهم معنــا
نحـن معشـر الحميـر .تجـدهم مـثالً يتسـابقون مـن أجـل سـقايتي ،حتـى

أن أحــدهم يــذكر اآلخــر :ال تــنس الحمــار! أســقه جيــداً ..دعــه يســتر

علينا .مع أني ال أحتاج إلى من يدلني على طريق الساقية ،أسـتطيع
العروج عليها بنفسي في رواحي أو مجيئي.

مــا أن ينتهــي الموســم ويعــودون إلــى بيــوتهم وشــئونهم حتــى ينســونني.
وألن ــي م ــن الطلق ــاء ،ك ــانوا ال يربط ــونني .كن ــا مج ــاميع م ــن الحمي ــر

أطلقنا علـى أنفسـنا مسـمى الطلقـاء ،لنميـز أنفسـنا عـن أولئـك الربطـاء
ف ــي الز ارئ ــب .ك ــان الربط ــاء يحس ــدون الطلق ــاء ،وه ــذا أم ــر طبيع ــي،
لكنــه ،علــى أيــة حــال ،حســد حميــري ال يصــل إلــى مســتوى وخطــورة

الحســد البشــري .جــل مــا يتمنــاه الحمــار المربــوط الحاســد ،أن يكــون
كأخيه الحمار الطليق المحسود ،ال اكثر وال أقل.

كنــت كســائر الطلقــاء أتمتــع بحريتــي .أخــرج مــن الزريبــة وأعــود إليهــا
بأوقات وأحوال أنا أقررها .ورثت من صباي حين كنت جحشاً ،عـادة

هجــر القريــة والتيــه فــي البـراري القريبــة والبعيــدة ،أليــام تطــول أحيانـاً.
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اس ــتمتع بحريت ــي هن ــاك ،أص ــفن وق ــت م ــا أش ــاء دون منغص ــات .ال
أعود إال بعد أن أكون قد ارتويت وشبعت مما تجود بـه األرض ،فـي
البـ ـراري ،م ــن أعش ــاب ونبات ــات تك ــون مش ــبعة بتل ــك الرائح ــة البليل ــة،
رائحــة األرض التــي نعشــقها نحــن معشــر الحميــر .وأكــون كــذلك قــد
ارتوي ــت ف ــي بـ ـراري األت ــان (إناثن ــا) المبع ــدات هن ــاك .أم ــارس بول ــع
وش ـ ــغف ودون منغص ـ ــات مؤانث ـ ــة األتـ ـ ـان م ـ ــن فص ـ ــيلتي  -المؤانث ـ ــة
اصــطالح حمي ــري يعن ــي الــدخول ف ــي األنث ــى .اقـ ـره مجل ــس ش ــورتنا،

باعتب ــاره أدق توص ــيالً للمعن ــى م ــن المترادف ــات األخ ــرى الت ــي تش ــعر

البشر بشـيء مـن الخجـل والتحـرج إذ يـذكرونها ،رغـم أنهـم يمارسـونها

يوميـاً ،ناهيــك عــن مــا ستســببه مــن عراقيــل رقابيــة ،بوجــه مــن يحــاول

مســاعدتنا مــن الناشـرين -هنــاك فــي البـراري البعيــدة لــم تكــن تنقصــني

األتــان .ألن كــل أتــان القــرى والمــدن تــم إبعادهــا إلــى البـراري ،لتعــيش
حياتها بمعزل عن الذكور.

حسب ذاكرة كبار الحمير؛ أن تلك كانت عادة مستحدثة ،لم تكن في

القــديم البعيــد .بــل حــدثت فــي قــديم قريــب .كانــت لهــا حســب تقــديرهم
أســباباً كثي ـرة ،منهــا مــا يخــص الحميــر ذاتهــا ،كونهــا تمــارس المؤانثــة

واشــباع حاجتهــا لبعضــها بطريقــة طبيعيــة ،تلقائيــة ،شــفافة ،ال يتج ـ أر
البشر على فعلهـا بـذات العالنيـة والشـفافية .األمـر الـذي كـان يتسـبب

بإثــارات تتفــاوت حــدتها بــين مــن يكــون مراهق ـاً أو مراهقــة وبــين مــن

يكون قد تعرف على ذلك الشيء ومارسه بشـكل مـن األشـكال .يعتقـد
كبارنا ،أن البشر في دواخلهم كـانوا يحسـدوننا علـى طريقتنـا الطبيعيـة
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والبســيطة ،فــي حــل تلــك المشــكلة العويصــة عنــدهم ،لكــن يبقــى الكبــر
والغرور البشـري ،ينـأى بهـم بعيـدا عـن فضـيلة الـتعلم مـن بعضـهم مـا
بالك بالتعلم ممن يعتبرونه أوطأ منزلة مـنهم .لـذلك ،وبـدالً مـن الـتعلم

من ــا ،أخ ــذوا يعاملونن ــا بعدواني ــة وحس ــد شـ ـريرين .وكان ــت هن ــاك ثم ــة
أسباب أخرى بشرية ،حقيقة ،ال أعرف وال الكبـار مـن فصـيلتنا عرفـوا

كنهها ،ظلت على شكل طالسم وعالمات استفهام تصرخ باحثة عـن

أجوب ــة .م ــاذا ح ــل بالبش ــر ولم ــاذا ذل ــك الفصـ ـل القس ــري ب ــين ذك ــور
الحميــر واناثهــا ولمــاذا ربط ـوا الــذكور فــي الز ارئــب..؟ وغيرهــا الكثيــر
من األسئلة التي ظلت بال أجوبـة .لنقـل بـال فهـم مـن جانـب الحميـر.

لكن بعض الكبـار منـا ،سـمعوا فـي حينهـا مـن بـين البشـر ،مـن أطلـق

علـى عمليـات نفـي اإلنـاث وربـط الـذكور تلـك ،مسـمى (إصـالح حــال

األمــة) !!..لكــن ،أحــد مــن أســالفنا الكبــار ،لــم يفهــم مــا عالقتنــا نحــن
بحــال األمــة .ظلــت روايــات األســالف تتناقلهــا الحميــر شــفاهاً ًَ مــن
حمـ ــار إلـ ــى آخـ ــر .لقـ ــد الحظ ـ ـوا وقتهـ ــا؛ أن البشـ ــر وقبـ ــل أن يبـ ــدءوا
بالحمير قـد بـدءوا بأنفسـهم .عزلـوا نسـاءهم عـن رجـالهم ،فـي غضـون
ـاء فـي شـوارع
شهور قليلة ،لم يعد أحد من الحميـر السـائبة يشـاهد نس ً
القرى والمدن وأسواقها .كل من يسير في الشوارع على قـائمتين كـانوا
مـ ــن الـ ــذكور .رغـ ــم أن الواحـ ــد منـ ــا كـ ــان يسـ ــتطيع أن يلمـ ــح أحيان ـ ـاً،

كائنــات غريبــة تســير كــذلك علــى قــائمتين ،لكنهــا ملفوفــة بــالكثير مــن
القمــاش الــذي يســتخدمه البشــر ،كائنــات مــذعورة وعلــى عجلــة مــن

أمره ــا وه ــي عل ــى العم ــوم ب ــال مالم ــح !!..ال ن ــدري إن كان ــت تل ــك
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الكائنات الغريبة هن النساء ،أم هـي كائنـات أخـرى ال نعرفهـا هبطـت
أو وصلت إلى القرية لتحل محل نساءهم.
إلـــى هـــذا الحـــد كانـ ــت المش ــكلة مشـــكلتهم ،ال دخـ ــل لن ــا فيه ــا .لكـ ــن
مشــكلتنا األزليــة كانــت ومــا ازلــت مـع البشــر ،هــي دأبهــم علــى إدخالنــا

ضمن مشاريعهم وقناعاتهم البشرية ،ليجعلوننـا رغمـاً عنـا نتشـبه بهـم.
هذه من المفارقات البشـرية الكثيـرة .نحـن مـثالً ،ال نحـاول أن نقسـرهم

علــى التشــبه بنــا ،رغــم معرفتنــا أنهــم ال يتوانــون عــن تقمــص ســلوكنا
والتشبه به ،وحتى منهم من ال يكتفي بقضـاء حاجاتـه المعروفـة علـى
ظهورنـ ــا ،بـ ــل يلـ ــج حتـ ــى تلـ ــك الحاجـ ــات التـ ــي ال تصـ ــلح لهـ ــا سـ ــوى

نسائهم.

من جانبنا ،كما قلت ،لم نشغل رؤوسنا وال حتى مؤخراتنا بما يفعلـون

أو ال يفعلــون ،ليفعلـوا بأنفســهم مــا يشــاءون .إنمــا سياســة الفصــل تلــك
وق ــد ش ــملتنا ،جعل ــت حياتن ــا الحيواني ــة ينتابه ــا الكثي ــر مـ ـن التش ــوش

واالرتبــاك ،بــل والكثيــر مــن الحمرنــة فــي غيــر محلهــا .معــروف ،أن
التحم ــرن ف ــي عرفن ــا ال يك ــون إال ألس ــباب وجيه ــة ،تس ــتدعي وض ــع
األمــور فــي نصــابها ،ومعهــا وضــع حــدود لســلوك البشــر معنــا .بعــد
ذل ــك الفص ــل القس ــري ،غ ــدا التحم ــرن ه ــو الس ــائد بس ــبب أو بدون ــه،

صـ ـرنا نتحم ــرن ل ــيس عل ــيهم فق ــط ،ب ــل عل ــى بعض ــنا ك ــذلك .كث ــرت
المناوشات بيننا وبدأت بعض العداوات تلوث النفوس ،على األخـص

نفـ ــوس الربطـ ــاء منـ ــا .أعتـ ــرف أن مأسـ ــاة الربطـ ــاء منـ ــا كانـ ــت هـ ــي
األعــوص واألكثــر إيالم ـاً ومــدعاة للتعــاطف معهــم ،ألن ه ـؤالء فــوق
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ربطهـ ــم وحجـ ــز ح ـ ـريتهم ،كانـ ــت تمـ ــارس معهـ ــم ممارسـ ــات مـ ــن قبـ ــل
الص ــبية وحت ــى الرج ــال الب ــالغين ،ال يمك ــن لحم ــار يحت ــرم نفس ــه أن
يسكت عليها طويالً .رغم أنهـا علـى العمـوم لـم تكـن اسـتثنائية ووليـدة
سياسة الفصل الجديدة ،كانت فيما مضى كذلك تمـارس ،إنمـا بحـدود

يستطيع الحمار بطول أناته وسـعة صـدره التغاضـي عنهـا .لـذلك كلـه

كن ــا نح ــن الطلق ــاء نتس ــامح كثيـ ـ اًر م ــع حمرن ــة أح ــد المرب ــوطين ،م ــاذا
بوســعه أن يفعــل إذا لــم يجــد أمامــه مــن يتحمــرن عليــه غيــر شــبيهه

الطليق..؟ كنـا نفـوت لهـم الكثيـر ممـا نـراه غيـر الئـق بسـلوك الحميـر
مع بعضها.

يق ــول الكب ــار أن عملي ــة الفص ــل الجنس ــي الحمي ــري ،اس ــتغرقت م ــدة
طويلــة ،ولــم تكــن بــذات ســهولة الفصــل الجنســي البش ـري .تــم خاللهــا

إقصاء كل إناث الحمير وارسـالها إلـى البـراري البعيـدة .وربـط الـذكور
في الزرائب .ولمعالجة أمر العائدات منهن ،عملوا مـا يشـبه ح ارسـات

أيام الحصـاد .كانـت مجـاميع مـن شـبابهم وصـبيانهم يحيطـون بـالقرى
علــى مســافات بعيــدة ،يتولــون إبعــاد كــل مــن يــأتي بهــا الحنــين إلــى
القرية .تعاملوا منذ البداية بقسوة وحسم وبـال تفرقـة بـين أتـان غنـي أو
أت ــان فقي ــر .غي ــر أن ثم ــة أت ــان عني ــدات غي ــر ق ــادرات عل ــى هجـ ـران
ال ــذكور .لق ــد تع ــاملوا م ــع عن ــادهن بغلظ ــة وحس ــم ،ك ــانوا يضـ ـربونهن

بعص ــي غليظ ــة وأس ــالك معدني ــة ت ــدمي ظه ــورهن .حت ــى أن أع ــداداً

م ــنهن ،دفع ــن حي ــاتهم ثمنـ ـاً لحمرن ــة ،كان ــت ،ربم ــا ق ــد بولـ ـ به ــا م ــن
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جــانبهن .مــا كــان علــيهن التحمــرن علــى تلــك الشــاكلة مــع بشــر قــرروا
تنفيذ شرائعهم بحزم منقطع النظير هذه المرة.
علــى أيــة حــال ،احتاجــت األتــن إلــى وقــت طويــل ،حتــى اعتــدن أخيـ اًر
على البيئة الجديدة الخالية مـن متطلبـات ونـزق البشـر ،لكنهـا الخاليـة

ك ــذلك م ــن الحمي ــر ال ــذكور .ص ــحيح أن غريـ ـزة الحيـ ـوان تمي ــل إل ــى
الطبيع ــة والبـ ـراري ،إنم ــا ط ــول الت ــدجين والعم ــل م ــع البش ــر ،ك ــاد أن

يســتحدث لنــا عــادات ســلوكية جديــدة ،ســداها االعتمــاد علــى مــا يجــود
بــه البشــر مــن تحصــيل القــوت ،ال علــى الــذات .كنــا وبمــا تبقــى مــن
ذاكرة الطبيعة في أجسادنا ،نحسد اإلنـاث علـى مـا فعلـه البشـر بهـن.

ونمنــي الــنفس متــى يفعلونهــا معنــا كــذلك .لكــنهم لــم يفعلوهــا أبــداً ،لقــد

ادخرونا ألعمالهم تلك غير القادرين عليها بدوننا.

في بدايات الفصل الجنسي الحميري ،كنا جميعاً مـن الربطـاء ،كانـت

الحبــال واألوتــاد واأللجمــة ال تفارقنــا حتــى فــي الز ارئــب .لعلهــم خــافوا
مــن أن نفعلهــا بهجـرة جماعيــة إلــى البـراري البعيــدة .كــانوا يــوفرون لنــا
مــا تجــود بــه ز ارئــبهم ومـزابلهم ،مــن حبــوب وقــش وقشــور ومــاء ونظــل

مرب ــوطين داخ ــل الز ارئ ــب .لعله ــم أرادوا لخط ــتهم النج ــاح الكام ــل ،إذ
انفالت أحد الذكور إلى برية اإلناث ،سـريعاً مـا سـيجلبهن مـن جديـد.

أو أن خطـ ــتهم نفسـ ــها كانـ ــت تسـ ــتوجب بقـ ــاء الـ ــذكور مت ـ ـوارين عـ ــن
األع ــين ف ــي الز ارئ ــب ،ألس ــباب تتعل ــق ب ــالتوتر والتم ــدد ش ــبه ال ــدائم

لعضو الحمار الذكري ،بسبب افتقاده لألتان .كانـت الحريـة المسـموح
لنا بها ،هي بطول الحبل الممتد من الوتد إلى ساق الحمار .يحصـل
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إخراجن ــا ف ــي غي ــر مواس ــم الحص ــاد لحاج ــات هن ــا وهن ــاك تخص ــهم،
نتنســم فــي تلــك المشــاوير رائحــة األرض والطبيعــة ومــا يحملــه اله ـواء
مــن روائــح إنــاث بعيــدات ال يمكــن الوصــول لهــن مــع اللجــام والحبــال
والسروج.

دامــت الحــال حســب ذاك ـرة كبارنــا وقت ـاً قــد طــال .حتــى اكتشــفوا بعــد
طــول ســنين أن ثمــة كارثــة ســتحل بهــم وبأعمــالهم ومواســم حصــادهم،

تل ــك ه ــي أن الحم ــار ال ــذي يم ــوت من ــا ،ال يح ــل محل ــه حم ــار آخ ــر
بسهولة .في البدء عالجوا مشكلتهم بطريقة البيـع والشـراء ،مـن يمـوت
لــه حمــار ،يســارع لش ـراء آخــر مــن ذات القريــة أو مــن قريــة أخــرى،

مقتطعاً شيئاً من عائد محصوله السنوي ،لكن كثرة أعداد الموتى من

ب ــين الحمي ــر الت ــي ح ــدثت ف ــي س ــنة م ــن الس ــنين وألس ــباب م ــا ازل ــت
مجهولة لنا ،رفعت أثماننا فوق قدرة جيوب األكثرية على الـدفع .غـدا
سـعر الحمـار الواحـد يفـوق سـعر الحصـان ،بـل يكـاد أن يسـاوي عائــد
المحصول السنوي من زراعة الحبوب لفقرائهم .حتى صار من يملـك
أكثر من غيره من الحمير ،يصعد درجـة أو اثنتـين فـي سـلم درجـاتهم
البشـرية ،تلــك التــي ال نــدري مــاذا يفعلــون بهــا وهــم غيــر قــادرين علــى

ح ــل مش ــكلة به ــذه البس ــاطة .كن ــا حينه ــا س ــعداء منتش ــين نس ــخر ف ــي
عبنــا ،علــى انفعــاالتهم التــي ينزلونهــا علــى رؤوس بعضــهم وحي ـرتهم
وانشــداه خططهــم اإلصــالحية العــاجزة عــن حــل مثــل تلــك المشــكلة.

رغــم ذلــك وربمــا بســببه ،صــاروا يعاملوننــا بأفضــل ممــا يعامــل الواحــد
منهم أبنـه أو أخـاه.عرفنـا السـبب ببـديهتنا الحميريـة ،أنهـم بحاجـة لنـا،
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كانوا يتوسلون الواحد منا حين يمرض أن ال يموت ويخذلهم والموسم
على األبواب.
أذكر أنني مرضت مرة خالل الموسـم وحرنـت فـي منتصـف الطريـق.
كــان معــي اثنــان مــن أوالد "أبــي عبــدو" كــل واحــد مــن جهــة ،أرســلهم
أبــوهم معــي لرعــايتي .كانــا ال يتوانيــان رغــم تعبهمــا ولهيــب الحــر مــن
أن يسردا على مسامعي أجمل الكالم المغمـس بالتوسـل والتـودد .هـل

تــرون كيــف تحولــت األح ـوال ،كنــت فــي القــديم أســير بمفــردي ،اآلن
أسير تحت رعاية اثنين مـن أيـاديهم العاملـة ،التـي هـم بـأمس الحاجـة
لهــا ف ــي الحصــاد .لق ــد تركــوا ع ــادة ضــربنا بالعص ــي أو الســوط من ــذ
زمن ،منـذ داهمهـم إحسـاس النـدم علـى مـا فعلـوا بإناثنـا .رغـم مرضـي

كن ــت فرحـ ـاً ومرتاحـ ـاً .إنم ــا فرح ــي ل ــم يص ــل ح ــد الش ــماتة به ــم ،ه ــذا
إحسـ ــاس بشـ ــري لـ ــم نجربـ ــه نحـ ــن معشـ ــر الحميـ ــر .كنـ ــت حقيقـ ــة أود

مساعدتهم وأنا أرى مبل حاجتهم لي .لكني حرنت كما قلـت ألسـباب

خرجــت عــن قــدرتي علــى الــتحكم بحركــة ق ـوائمي .أنــزل أحــدهم كيس ـاً

مــن علــى ظهــري وحملــه علــى ظه ـره هــو ،عنــدها أحسســت بــالتخفف
ومشــيت بينهمــا ،بعــد مســافة غلبنــي المــرض وأوقفنــي مــن جديــد ،قــام

اآلخــر بحمــل الكــيس اآلخــر علــى ظهـره .هكـذا صــرت أمشــي بينهمــا
الهويني فـارغ الظهـر وهمـا يحمـالن عنـي األكيـاس .فيمـا مضـى كـان

هكـ ــذا فعـ ــل حمـ ــاري يكلـ ــف صـ ــاحبه أطنان ـ ـاً مـ ــن الضـ ــرب والزجـ ــر

والشـ ــتائم .لمـ ــا وصـ ــلنا نحـ ــن الثالثـ ــة إلـ ــى المخـ ــزن ،أنزل ـ ـوا حمـ ــولتهم
وســاروا بــي بــدالل إلــى الزريبــة .أعطــوني هنــاك مزيــداً مــن البرســيم
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والمـ ــاء وتركـ ــوني مـ ــع أرق وأنعـ ــم عبـ ــارات التمنـ ــي والرجـ ــاء بشـ ــفائي
العاجل .تركوني حتـى دون ربطـي إلـى الوتـد ،ربمـا نسـوا ذلـك ،وربمـا
لم تكن بهم حاجة له ،كنت غير قادر على الحـراك لمرضـي الشـديد.
بعــد أي ــام م ــن رعايــة وح ــدب ك ــل بي ــت "أب ــي عب ــدو" بنس ــائه ورجال ــه،

تحسنت حالتي وشعرت بالقـدرة علـى العمـل .داهمنـي ذلـك اإلحسـاس
بالقدرة والقوة ،وقت ظهيرة كانت تشوي أجساد الحاصدين فـي الخـارج

العــاري .دفعــت بــاب الزريبــة ب أرســي وخرجــت قاصــداً الحقــل .هنــاك،
ومــا أن رأونــي ،حتــى ترك ـوا مشــاغلهم واحتفل ـوا بشــفائي وعــودتي إلــى

العمــل ،هــذا يقبلنــي مــن أرســي وذاك يربــت علــى أردافــي وثالــث حمــل

لي الماء وصوت "أبي عبدو" فوق أصواتهم ولغطهم آم اًر منـذ اًر بعـدم

تحميلـي بــأكثر مـن كــيس واحـد فقــط .بـالطبع ،كــان بإمكـاني اســتغالل
حال ــة ال ــدالل والبق ــاء ف ــي الزريب ــة آكـ ـالً ش ــارباً لح ــين انته ــاء موسـ ــم

الحصــاد ،إنمــا أخالقــي الحماريــة لــم تســمح لــي بــذلك الفعــل البشــري،

أعرف أنهم بحاجة لي وأنا قادر على المساعدة.

منذ ذلك اليوم خطـا "أبـو عبـدو" بـأول خطـوة ،كانـت هـي السـبيل إلـى
ف ــك أزم ــتهم العويص ــة .خط ــوة ل ــم يك ــن ه ــو م ــدركاً ألبعاده ــا التالي ــة،

أرشدتهم إليها أنا بغريزتي الحيوانية .بعد الحصاد ولمأثرتي الواضـحة
بنج ــدتهم ف ــي ع ــز العم ــل والحاج ــة إل ــى الحمي ــر ،ق ــرر "أب ــو عب ــدو"

إطالق سراحي .هكذا أمرهم أن يفكوا لجامي وحبلـي ويتركـوني اسـرح
وأمــرح علــى ه ـواي .قــال لــي؛ اذهــب فأنــت مــن الطلقــاء ..وكنــت أنــا

أول الطلقاء في قرية "أبي عبدو".
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ف ــي الص ــباح الت ــالي ،وم ــع ب ــزوغ ق ــرص الش ــمس م ــن زاوي ــة األف ــق
البعي ـ ــدة ،كن ـ ــت أرى األرض امت ـ ــداداً أص ـ ــف اًر م ـ ــن الس ـ ــيقان والقش ـ ــور
والحبــوب ،علــى طــول مســاحات الحصــاد .أكلــت جيــداً وارتويــت مــن

الم ــاء ،ث ــم قص ــدت البري ــة البعي ــدة .هن ــاك دهم ــت أنف ــي تل ــك الرائح ــة

الحبيبــة ،رائحــة اختلطــت بكثيــر مــن روائــح أحشــاء األرض .لكــن مــن
بــين كــل الــروائح كانــت تجتــذبني رائحــة بعينهــا ،رائحــة تش ـربتها كــل

عضــلة فــي جســدي .ظللــت أمشــي علــى هــدي مســيل انهيالهــا علــى
أنفــي مــن تلــك البـراري .أنهــا رائحــة اإلنــاث البعيــدة ،ينضــح بهــا جســد
األت ــان المهتاج ــة لمالق ــاة ال ــذكر .ال يوج ــد ف ــي عرفن ــا الحمي ــري م ــا
تسمونه في عاداتكم البشرية باالغتصاب ،الذكر منـا يعـرف أي أنثـى

تطلبــه مــن تلــك الرائحــة التــي ينــث بهــا جســدها ،وهــي تعــرف الــذكر

الباحث عنها من بريق عينيه .هو يقصدها وهي تقصده.

لقد كانت البراري بعيدة ،استغرقت مني طـوال وقـت بقـاء الشـمس فـي

األعــالي لــثالث م ـرات .كنــت أســير مهتــدياً ببوصــلة أنفيــة ال يملكهــا

غيــر الحميــر .وصــلت أخي ـ اًر .وصــلت إلــى نعيمــي ..إلــى فردوســي..
إلى خالصي مـن سـنين الكبـت واالحتصـار ،التـي أدخلنـا فيهـا البشـر

رغم ـاً عــن أنوفنــا .مارســت شــغفي وولعــي بهــن .كنــت كريم ـاً معهــن

جميعـاً ،لــم اســتثن جســداً واحــداً ينضــح برائحتــه ،دون أن أفعــل لــه مــا

يلزم من مؤانثـة ،ألطفـأ فيـه ذلـك الشـوق العـارم المنـدى بنثيـث حريـف

حـارق .كــن جميعـاً متــوددات ،بعــد أن شــذبت البريــة فــيهن الكثيــر مــن
ـدن إلـى طبيعـتهن األولـى ،ال
السلوكيات التي اكتسبنها من البشـر .ع َ
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مكــر ،ال مخاتلــة ،ال دالل مبــال فيــه ،حتــى العــض والتمنــع مــن بقايــا
الحيواني ــة المتوحش ــة ،مارس ــنه مع ــي بأق ــل وأجم ــل م ــا يك ــون .كان ــت
الواح ــدة م ــنهن تنتظ ــر ط ــويالً ،حت ــى تلم ــح ذل ــك البري ــق ال ــدال عل ــى

رغبتي بها ،عندها تقترب مني ،تتمسح بجسـدي ،تعـض أذنـي أوالً ثـم

تتج ــول بأس ــنانها الص ــلبة الح ــادة ،تع ــض عض ــات لذي ــذة عل ــى م ــدار

رأسي ووجهي ،تلتف حولي وألتف حولها ،نتشـمم بعضـنا وقتـاً طـويالً

لنرتــوي مــن روائحنــا ..بعــد ذلــك ..بعــد ذلــك فقــط نبــدأ بالفعــل الــذي
حرموه علينا هناك.
في تلك األيـام التـي ال اشـعر بهـا كيـف تنقضـي ،كـان الشـيء الوحيـد
الــذي ينقصــني هــو الصــفنة .لــم أكــن أصــفن طــويالً ،كثي ـ اًر مــا أداهــم

قبــل الــدخول فــي الصــفنة ،بواحــدة قــد طفــح كيــل صــبرها وبل ـ مبل ـ

الالص ــبر .أتغاض ــى ع ــن فعلته ــا ف ــي تك ــدير ص ــفنتي واس ــتجيب لم ــا
تريــده منــي .كانــت تلــك األيــام أيام ـاً ال تنســى .يبــدو أن غيــابي عــن
القرية قد طال ،إلى الحد الذي ساورتهم بـه الظنـون ودفعـتهم إلـى لـوم

الرجل الطيب "أبـي عبـدو" ،علـى فعلـة إطـالق سـراحي .لكنـي عـدت.
كــم طــال بقــائي هنــاك ،ال أدري .بعــد عــودتي عــرف "أبــو عبــدو" أيــن

كنت ،مهما كان من اخـتالف بـين البشـر والحميـر ،لكننـا نظـل ذكـو اًر

ونفهــم بعضــنا .لــم يفعــل لــي شــيئاً ،دعــاني أدخــل الزريبــة .وظــل يــردد
م ــع نفس ــه بص ــوت مس ــموع تل ــك المخ ــاوف الت ــي انتابت ــه لغي ــابي م ــن

احتماالت افتراس الذئاب لي .ثم طلب من ابنته أن تقدم لي الحبـوب

والمــاء .لــم تكــن فــي رغبــة لألكــل .لكنــي كنــت ممتن ـاً ل"-أبــي عبــدو"
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وابنتــه ،خصوص ـاً ابنتــه وهــي تمســح علــى أرســي وتربــت بحنــو علــى
ظهري ،كانت حنون وعطوف تلك البنت.

عرفت بعـد أيـام أن هنـاك كثيـ اًر مـن الحميـر تـم إطالقهـا .حتـى غـدت

أعدادنا نحن الطلقاء في تزايد .كان كل فالح يطلق واحداً من حميـره

ويدعــه يقصــد بأنفــه تلــك الب ـراري .ليعــود منهــا بعــد مــدة قــد تطــول أو

تقصر حسب ما يقـرره الحمـار ،منتشـياً ،موفـور الصـحة ،وطيعـاً إلـى

ح ــد باس ــتطاعة طف ــل غري ــر أن يق ــوده حي ــث يري ــد .تباع ــدت الفتـ ـرات
الفاصلة بـين حمرنـة وأخـرى فيمـا بـين الطلقـاء ،وحلـت بـدلها عالقـات

م ــن ن ــوع جدي ــد ،أخ ــذت بالنس ــج فيم ــا بي ــنهم أوالً وم ــع البش ــر ثانيـ ـاً.
عالقات سداها ولحمتها الفهم ،الذي غـدا مشـتركاً هـذه المـرة ،بـين مـا

يريــده البشــر ومــا يريــده الحمــار .صــحيح أن الــدافع وراء فعلهــم ذاك

كان حـالً لمشـكلتهم هـم ،لكنـه كـان حـالً لمشـكلتنا كـذلك .مـع أنهـم لـم
يتق ــدموا خط ــوة أبع ــد م ــن تل ــك الخط ــوة ،ظل ــت اإلن ــاث ف ــي البـ ـراري،
والذكور في الزرائب أو في محيط الزرائب والتمييز لم يزل سيد الفهم

البشري فيما يخص الربطاء منـا .لـم يهتـدوا إلـى سياسـة التـدوير بـين
الحمير ،ليس بالضرورة ذات الحمار يترك طليقاً طوال الوقت والبقية

في الزرائب ،كان من الممكن أن يناقلوا بين حميـرهم ،ليحقـق الجميـع

مبتغ ـ ــاه ويرت ـ ــوي م ـ ــن نص ـ ــفه اآلخ ـ ــر .إنم ـ ــا ك ـ ــونهم بشـ ـ ـ اًر مح ـ ــدودي
اإلحس ــاس ب ــالغير وم ــدفوعين لتحقي ــق مص ــالحهم البشـ ـرية فق ــط ،ل ــم

يهتــدوا إلــى هــذا الحــل العــادل للجميــع .ظــل اختيــار الحمــار الطليــق،
يخضع لقواعد تنتسب إلى العشوائية والمزاجية في غالب الحاالت.
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أقـ ــول هـ ــذا ،مـ ــع تثبيـ ــت رفضـ ــي الكامـ ــل لسياسـ ــة التمييـ ــز تلـ ــك مـ ــن
األصــلِ .لـ َـم هــم ال يتركـوا الحيوانــات تعــيش حياتهــا الحيوانيــة بشــفافية
وعلنيــة كمــا كانــت تفعــل فيمــا مضــى ..وِلـ َـم هــم اختــاروا الحميــر دون
غيرها ،لينزلوا عليها جام غضب تشريعاتهم اإلصالحية تلـك ..ثـم مـا

الــذي أرادوا أن يصــلحوه وهــم خرب ـوا نفوســنا ونفوســهم ..ولمــاذا ظلــت
حيوان ــات أخ ــرى ف ــي القري ــة تم ــارس حياته ــا كم ــا ه ــي!!..؟ إذا ك ــان
انكش ــاف عض ــو األت ــان األنث ــوي وب ــروزه الواض ــح ه ــو الس ــبب ال ــذي

استفز مخيلة شيوخ شرائعهم ..طيـب ،لمـاذا اسـتثنوا الحصـان والفـرس
مــن تلــك السياســة التش ـريعية الجديــدة ..هــل عضــو الفــرس أصــغر أم

أق ــل ب ــرو اًز!..؟ .ظ ــل الحص ــان يفعله ــا م ــع الف ــرس عل ــى مـ ـرأى م ــن

عي ــونهم ومش ــاهداتهم والث ــور يفعله ــا م ــع البقـ ـرة وال ــديك م ــع ال ــدجاج
والكبش مع النعجـة ..لمـاذا الحميـر فقـط هـم االسـتثناء!!..؟ ثـم سـؤال

آخ ــر ..ه ــل العض ــو ال ــذكري للحم ــار ،المكش ــوف والمع ــروف بطول ــه
وض ــخامته ه ــو أق ــل إث ــارة إلن ــاثهم ..لم ــاذا ه ــم خ ــافوا عل ــى مش ــاعر

ذك ــورهم ول ــم يخ ــافوا عل ــى مش ــاعر إن ــاثهم!!..؟ ظل ــت النس ــاء تتف ــرج
طـ ـوال الوق ــت ،عل ــى أعض ــاء الحمي ــر المنتص ــبة المت ــوترة أب ــداً بفع ــل

طــول ال ـربط وال يملكــن غيــر التهــامس مــع بعضــهن ،تهــامس مخلــوط
بآهات وأنات وحسرات وال يخلو من الضحك في عبهن ،ربما سخرية

من إصالحات الرجال.

على العمـوم ،لـم يكـن شـيء واحـد مـن أفعـال البشـر مقنعـاً أو مفهومـاً

لنـ ــا .خصوص ـ ـاً وأن مـ ــن خـ ــافوا علـ ــيهم مـ ــن لوعـ ــة المشـ ــاهدة ،وبعـ ــد
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عمليــات التهجيــر والنفــي إلناثنــا صــاروا يفعلونهــا معنــا .مــا أراد شــيوخ
ش ـرائعهم مــن تجنبــه قــد اســتمر فــي الحــدوث ،إنمــا مــع ذكــور الحميــر
هذه المرة.
كانــت تلــك الح ـوادث تأخــذنا أحيان ـاً إلــى حــدود التــدخل فــي ش ـؤونهم،
األمر الذي ال نحبذه في مداوالتنا الحميرية .نعرف أننا ال نصـل إلـى

شي ،لذا نقفل عليها ونعود إلى شؤوننا.

كمــا قلــت ،كانــت تلــك الخطــوة التــي خطاهــا "أبــو عبــدو" هــي الخطــوة
التـ ــي فكـ ــت ضـ ــائقتهم الدائمـ ــة للحميـ ــر الـ ــذكور ،رغـ ــم أنهـ ــا لـ ــم تكـ ــن
مقصــودة ،كانــت نــزوة اســتثنائية فعلهــا الرجــل لمجــرد مكافــأتي ،وجــاء
الحــل الحقيقــي الــذي فــك تلــك الضــائقة ،مــن فعلــي الحي ـواني .فعلتــه

مسترشداً بغريزتي الحمارية ال بتشريعاتهم البشرية.

بعــد ذلــك االكتشــاف ،اســتحدثت القريــة موســماً جديــداً ،أضــافته إلــى

باقي مواسمها .أطلقوا عليه مسمى (موسم صـيد الجحـوش) .فـي هـذا
الموســم تكــون إنــاث الب ـراري ،قــد وضــعن بــين ال ـوالدات ،ذكــو اًر كثي ـرة

من مؤانثـات الطلقـاء .ترسـل كـل قريـة مجموعـة مـن شـبابها األقويـاء،
العــارفين بــدروب وشــعاب البريــة ،لصــيد أولئــك الجحــوش والعــودة بهــم
إلى القرى ،لسد النقص الحميري .يخرجون إلـى تلـك البـراري البعيـدة،

محملين بعدتهم من الحبال واأللجمة وزوادات الطعام .يمكثـون هنـاك

أيامـاً وليــال .ينتــابهم فيهــا فــرح وانطــالق أســارير تضــخه فــي عــروقهم
البرية ذاتها ،هـواء عليـل صـاف مـن شـوائب األتربـة والغبـار والـروائح

الكريه ــة ف ــي ز ارئ ــبهم ،ث ــم ذل ــك االمت ــداد ال ــذي ال يح ــده غي ــر األف ــق
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البعيد ،حيث ترعـى قطعـان األتـان مـع مواليـدها ،علـى شـكل مجـاميع
ملونـ ــة ،تنسـ ــجم وتتنـ ــاغم ألوانهـ ــا مـ ــع أل ـ ـوان الطبيعـ ــة ،فيهـ ــا األسـ ــود
واألبيض والرمادي والبني ،كل ألـوان الطيـف الحميـري تجـدها هنـاك،
ألن البرية غدت مرتعاً لكل أتان البلد وربما البلدان المجاورة كذلك.

سـ ــبب آخـ ــر يضـ ــاف إلـ ــى مـ ــرح وانطـ ــالق صـ ــيادي الجحـ ــوش ،هـ ــو

الحرية .يكونون هناك بعيدين عن تلصص عيون الكبار والشيوخ من
أصحاب الممنوعـات الكثيـرة .يبـدو الواحـد مـنهم كأنـه فـي رحلـة تحلـل

مــن كــل االلت ازمــات والممنوعــات .تشــدهم لحمــة وألفــة إلــى بعضــهم ال
يألفوهــا هنــاك قــرب الز ارئــب ،حيــث تنشــب بيــنهم بــين الحــين واآلخــر
ع ــداوات وحـ ـ اززات بشـ ـرية ،تفرزه ــا طب ــائع البش ــر م ــن حس ــد وغ ــرور

وأنانيــة..إلــخ حتــى أنهــم يحــاولون فــي كثيــر مــن الحــاالت إطالــة أمــد
ص ــيدهم .ي ــداورون حـ ـريتهم أيامـ ـاً إض ــافية ،تمت ــد حت ــى تنف ــد زوادات
أطعمتهم التي جلبوها معهم من القرية.

وهم إلى ذلك ،كـانوا فـي البريـة البعيـدة يمارسـون مـع األتـان مـا يجـب

أن يمارس ــونه م ــع نس ــائهم ،بعلني ــة وبش ــفافية حماري ــة بحت ــة .بع ــد أن
يص ـ ــطادوا ك ـ ــل الجح ـ ــوش الص ـ ــغيرة ويطم ـ ــأنوا لربطه ـ ــا إل ـ ــى ج ـ ــذوع

األش ــجار أو باألوت ــاد المت ــوفرة ل ــديهم ،ي ــدخلون ف ــي منافس ــات جدي ــدة
علــى صــيد األتــن وربطهــا كــذلك .يعمــل كــل مــنهم دائ ـرة وهميــة علــى
األرض ،على شكل زريبة خيالية يضـع فيهـا أتانـه .بعـد االنتهـاء مـن

حــدود الز ارئــب ،تبــدأ مرحلــة تــرويض وتطويــع األتــان ،التــي تكــون قــد
نســت منــذ زمــن طويــل ،عــادة طاعــة البشــر والرضــوخ لهــم .فــي هــذه
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الممارسـ ــة ،ال يتسـ ــاوى الجميـ ــع مـ ــن حيـ ــث الخب ـ ـرة والد اريـ ــة ووسـ ــائل
التطويع ،لكنهم ال يبخلـون علـى بعضـهم بالمشـورة والمسـاعدة إن لـزم
األم ـ ــر .عل ـ ــى أي ـ ــة ح ـ ــال ك ـ ــان األم ـ ــر مش ـ ــاعاً وعلنيـ ـ ـاً فيم ـ ــا بي ـ ــنهم،
ومنتجعــات ز ارئــبهم الخياليــة متجــاورة .يقضــون فيهــا أيام ـاً فــي رخــاء
التنفيس عن كل احتصارات الشهور الطويلة بين موسم وآخر.

أكثــر مــن ذلــك ،كــان المــرح واالنطــالق والحريــة تأخــذهم بعيــداً ،إلــى

ح ـ ــدود مؤانث ـ ــة بعض ـ ــهم لل ـ ــبعض اآلخ ـ ــر- .هن ـ ــا اس ـ ــتدرك وأس ـ ــحب
مصـ ــطلح المؤانثـ ــة ،ألن الـ ــذي يجـ ــري هنـ ــاك كـ ــان دخـ ــول ذكـ ــر فـ ــي
ذكر !!..يعني مالوطة -يواصل الحمار ..صحيح أننا فـي القريـة لـم
نكــن نشــاهد هكــذا مواقعــات بــين الــذكور ،لكننــا ،فــي البريــة حصــلنا

عل ــى مث ــل تل ــك المش ــاهد .حقيق ــة ،يظ ــل س ــلوك البش ــر يحيرن ــا نح ــن

معشر الحمير!! لمـاذا هـم يواقعـون بعضـهم ،بعـد أن تـوفر لهـم رخـاء
مؤانثـ ــة األتـ ــان ..ولمـ ــاذا هـ ــم يؤانثـ ــون األتـ ــان بعلنيـ ــة وشـ ــفافية بينمـ ــا
يواقعــون بعضــهم بس ـرية تامــة ،مقتنصــين ظــالل األخاديــد واألشــجار

وظــالم الليــل ..لمــاذا كــل ذاك والفعــل واحــد!!..؟ ســنظل غيــر قــادرين
علــى فهــم البشــر ونــزواتهم وحاجــاتهم وســلوكهم غيــر الســوي ..ربمــا

ألننا حمير!!

علم ــت هن ــاك م ــن إن ــاث البـ ـراري ،أن بعضـ ـاً م ــنهن ق ــد تعـ ـرفن عل ــى

براري أخرى بعيدة ،تقع خلف عدد من الحدود الدوليـة .كـن يقصـدنها

بــين حــين وآخــر فــي نــزوة تشــبه تبــديل المنــافي ،بــدالً مــن منفــى أتــاني

خــالص يكــونن فيــه تحــت رحمــة وتصــدق بعــض الطلقــاء ،يــذهبن إلــى
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تلــك الب ـراري بحث ـاً عــن حيــاة حيوانيــة ســليمة .يــروين؛ أن بشــر تلــك
البـراري لــم يتوصــلوا بعــد إلــى قــانون اجتثــاث األتــان .ال يفرقــون هنــاك
ب ــين الحم ــار واألت ــان ،ب ــل يجمع ــونهم م ــع بع ــض ف ــي زريب ــة واح ــدة
ويشتغلون على االثنين .لكن هذه المغامرة ،مغامرة الوصول إلى تلك

الحــدود البعيــدة جــداً ،ال تقــوم بهــا كــل أنثــى ،إال تلــك المحرومــة مــن

التواصــل مــع حمــار ذكــر ولمــدد طويلــة ،أنثــى تكــون قــد دخلــت فــي

مرحلــة مــن أخطــر الم ارحــل الحيوانيــة ،مرحلــة اليــأس األســود ،التــي
تن ــذر بجف ــاف من ــابع تل ــك الرائح ــة الحريف ــة الت ــي تطلقه ــا أجس ــادهن.
عنــدها تأخــذ بعضــها وتقصــد تلــك الب ـراري البعيــدة .أمــا الكث ـرة الغالبــة
من اإلناث ،فراضيات بقـدرهن المقـنن مـن قبـل البشـر وعطـف بعـض

الــذكور مــن أمثــالي ،الطلقــاء الحاصــلين علــى شــهادات الثقــة الكاملــة

من مالكي الزرائب.

ظللــت لســنين طويلــة علــى ذلــك المن ـوال .أتعــب وأشــقى حتــى ينســلخ

جلد ظهري أيـام موسـم الحصـاد .لكنـي أعـوض كـل ذاك فـي المواسـم
التــي تــأتي بعــده .كنــت بالنســبة للربطــاء فــي زريبــة "أبــي عبــدو" مــن
المحظــوظين .مقارنــة بحــالهم ،هــم المتروكــون لمصــيرهم ،أكــل مقــنن،
شرب مقـنن ،حرمـان مـن اإلنـاث .مـن المؤكـد أنهـم كـانوا يحسـدونني،

لكــنهم مخطئــون! لقــد وصــلت إلــى مــا وصــلت إليــه بجهــدي وكــدحي

وقــوة تحملــي الحماريــة االســتثنائية ،كــانوا يحملــون علــى ظهــري فــي
المـ ـرة الواح ــدة خ ــالل موس ــم الحص ــاد ،أربع ــة أكي ــاس ،بينم ــا الحم ــار

العــادي يوازنــون جســده بكيســين ال غيــر .كنــت أمــارس حمــاريتي إلــى
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م ـ ــداها األقص ـ ــى ،وأن ـ ــا أرى ض ـ ــحكات االستحس ـ ــان البشـ ـ ـرية ،حت ـ ــى
تعلمــت تاليـاً ومتــأخ اًر ،أن البشــر ال يستحســن ويمــدح الحمــار ،إال إذا
كان طيعاً راضياً باستحماره آلخـر مـدى .كنـت أنتـع األكيـاس وأذهـب
راكضـاً حتــى المخــزن ثــم أعــود راكضـاً ،دون أن اســأل نفســي السـؤال

الش ــرعي :لم ــاذا ت ــركض ي ــا حم ــار ..ه ــل ركض ــك يب ــدل م ــن األم ــر
شيئاً ..هل سيجلسـونك فـي مجالسـهم ويسـألونك أريـك علـى األقـل فـي
شؤونك!..؟ كنت حما اًر أمارس أخالق الحمير السـوية غيـر المجبولـة
على الخبث والمواربة والخداع.

واآلن اسمعوا هذه القصة الطريقة:

حصل في أحد األيام ،وفي إحدى الزرائب الكائنة خارج تجمع بيـوت

القري ــة ،أن تش ــاجر ص ــبيان ،ق ــرب م ــؤخرة حم ــار م ــن الربط ــاء .ف ــج
أحدهم رأس األخر بحديدة كانت بمثابة وتد ربطوا به الحمـار .سـالت
الدماء وكثر البكاء والعويـل ،حتـى وصـل األمـر إلـى الكبـار .الغريـب

الذي شاهدته وظللت زمناً اضحك كلما تذكرته ،أن الكبـار وبـدالً مـن

حــل المشــكلة أو معالجــة رأس الصــبي المفجــوج ،وجــدتهم قــد واصــلوا

بــدورهم مــا بــدأه الصــغار ،صـراخ وتهديــد وضــرب وفــج ودمــاء .حتــى
دخلت القرية بكليتها في دوامة من العنف ال أحـد يعـرف متـى وكيـف

سـتنتهي ،وال حتــى نعـرف أطرافهــا .نحـن الحميــر كنـا فــي تلـك األثنــاء
علـ ــى الحيـ ــاد كالعـ ــادة ،مـ ــا لنـ ــا ولمشـ ــاكل البشـ ــر .لكننـ ــا كنـ ــا نتبـ ــادل
التكشيرات فيما بيننا ساخرين من ذلك الغباء البشري .رأينـا مـنهم مـن

دخــل الشــجار والضــرب والشــج والفــج وهــو لــم يعــرف بعــد مــا الــذي
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حدث ،من هو الجاني ومن هـو الضـحية ولمـاذا .يجلـب الواحـد مـنهم
سـ ــالحه وكأنـ ــه علـ ــى موعـ ــد مـ ــع الع ـ ـراك .الجميـ ــع كـ ــانوا يصـ ــرخون
ويضـربون ويهــددون ،دون أن يســأل أي مــنهم نفســه أو يســأل جــاره..
يــا تــرى لمــاذا كــل هــذا الشــج والفــج والـدماء تســيل!..؟ ألنهــم لــو ســألوا
هــذا الس ـؤال وتحــروا اإلجابــة ،لوجــدوها فــي م ـربط الحمــار وبالتحديــد

عن ــد مؤخرت ــه .اس ــتمر الح ــال عن ــدهم أيامـ ـاً ،انقس ــمت خالله ــا القري ــة

علــى نفســها ،متحولــة إلــى ســاحة حــرب .تـربص ،حــذر ،غــارات علــى

البيــوت ،خطــف رهــائن .فــي المحصــلة ،ســالت دمــاء كثيـرة ولــم يســأل
أي منهم السـؤال الوحيـد المعقـول :لمـاذا حصـل كـل ذلـك الجنـون مـن

األصل..؟ أخي اًر توصلوا إلى حل المشكلة بطرقهم التي ال نفهم منهـا

نح ــن الحمي ــر ش ــيئاً .ش ــاهدنا حص ــول تجمع ــات كبيـ ـرة ف ــي ز ارئ ــبهم.

تجمع ــات ال يرش ــح منه ــا س ــوى الصـ ـراخ والعي ــاط والتهدي ــد والوعي ــد،

وكأنهم سيواصلون العراك باأليدي وباألسـلحة البيضـاء والسـوداء بـين
لحظة وأخرى ،ثم يعقب كل تلك الفوضى وذلـك الصـراخ ،فسـحة مـن

اله ــدوء والص ــمت ،ال ــذي ال تخدش ــه س ــوى أصـ ـوات حرك ــة الصـ ـواني
والص ــحون وه ــي تنق ــل م ــن ز ارئ ــب النس ــاء إل ــى ز ارئ ــب الرج ــال وم ــا

يرافقهــا مــن أوامــر مهموســة تقــال فــي العــادة للصــغار والم ـراهقين ،ال
تخ ــرج ع ــن دوام ــة ت ــأمين الطب ــيخ وملحقات ــه .نفه ــم أن األم ــر يتعل ــق
بوليمــة مــن الــرز واللحــم ،راح ضــحيتها عــدد مــن الخرفــان الغبيــة .ثــم
ينفض ذلك الجمع المتخاصم ،بعد أن يكـون كـل واحـد منـه قـد غـرف
أقصى ما تستطيع عليه قوائمه العلوية ،لكن دونما حل للمشكلة التي
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جاءوا أصالً لحلها .ينعقـد تجمـع غيـره بعـد أيـام فـي زريبـة أخـرى مـن
ـحى بع ــدد م ــن الخرف ــان الغبي ــة ،أق ــول غبي ــة؛ ألنن ــا ل ــم
ز ارئ ــبهم ويض ـ ٌ
نسمع لها غير تلك الماعععععععع الطويلـة ،التـي ال نـدري؛ هـل هـي

احتجــاج أم قبــول بالمصــير البــائس فــي بطــون البشــر .والنتيجــة هــي
ذاتهــا ،ال حــل يلــوح فــي أفــق وليمــة الــرز واللحــم .حتــى صــار يصــل
إلى القرية رجال غرباء من قرى أخـرى ،لعلهـم كـانوا يتمتعـون بسـطوة

من نوع ما على هؤالء البشر ،كـانوا بمالبـس غريبـة غيـر معتـادة فـي
القريـ ــة لكنهـ ــا نظيفـ ــة .أخي ـ ـ اًر ،ال نـ ــدري بالضـ ــبط كيـ ــف حـ ــل أولئـ ــك

المشـ ــكلة دون معرفـ ــة السـ ــبب أو علـ ــى األقـ ــل الكشـ ــف علـ ــى موقـ ــع

الحدث عند مؤخرة الحمـار .ظـل الحمـار مربوطـاً فـي مكانـه والصـبية

عــادوا بعــد ذلــك إلــى ألعــابهم ذاتهــا ،كــأن شــيئاً لــم يحــدث !!..كــذلك

اســتمر الملثمــون يختلــون ببعضــهم فــي تلــك الز ارئــب المعزولــة نســبياً
عن بيوت القرية ،ليمارسوا ذلك الشـيء ،بعصـبية وخـوف واسـتعجال.

ولسان حال الحمار المربوط ظـل يسـأل :لمـاذا هـم يخجلـون مـن فعـل

يمارس ــونه ..وِل ـ َـم ال ينظ ــر الواح ــد م ــنهم ف ــي وج ــه شـ ـريكه ،ي ــدخلون
الزريبة ملثمين ،ويمارسون المواقعة ملثمين ويخرجون ملثمين.

أعتقد لو أنهم كلفوا أنفسهم وسألوا أي حمار منـا ،لكنـا أرشـدناهم إلـى

جوهر المشكلة ،وألنجيناهم مـن تلـك المعـارك والغـارات الغباريـة علـى

بعض ــهم .إال أنه ــم ل ــم ول ــن يس ــألونا ،ألنه ــم يعتبرونن ــا حميـ ـ اًر .ونح ــن
كذلك لم ولن تعنينا ال من بعيد وال من قريب شؤونهم وشجونهم.
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هنــا ب ــدا علــى الحم ــار أن ــه يريــد أن يكشــر .فعــل التكش ــير يســتخدمه
الحمار فـي حـالتين؛ أمـا للموافقـة علـى شـيء أو للسـخرية مـن شـيء.
كما هو واضح الفرق كبيـر بـين الـداللتين .إال أنـه سـريعاً مـا اسـتدرك
حيرتنا من تكشيرته تلك وأوضح:

كنت أسخر يا أصدقائي من غباء البشر ..واسـخر كـذلك مـن حيرتنـا

نحــن معشــر الحميــر .كثيــر مــن األســئلة نتــداولها فيمــا بيننــا ،دون أن
نحصــل علــى إجابــة مقنعــة شــافية عليهــا ..هــل عنــدكم إجاب ـات وأنــتم

تدعون فهمنا والدفاع عنا..؟
أدار األمير أرسـه دائريـاً بيننـا ،وعيونـه تسـأل :مـاذا أقـول لـه؟ لـم يجـد
على وجوهنا مشروع إجابة .عاد إلى الحمار:

 -هذا يتوقف على أسئلتك.

أردف الحم ــار عل ــى الف ــور مستبشـ ـ اًر وك ــأن األمي ــر ق ــال :نع ــم ،أن ــت

تسأل ونحن نجيب:

 -هــو سـؤال واحــد ،لكنــي ســأطرحه علــيكم بعــد أن تســتمعوا إلــى هــذه

الحكاي ــة .سأس ــرد لك ــم ش ــيئاً م ــن وق ــائع يومياتن ــا م ــع البش ــر .اس ــمعوا
القصة أوالً ومن ثم يأتي السؤال:

اشتكى مرة أحد الشبان من تورم عضوه الـذكري .نهـض فـي الصـباح

على ألم ال يطاق فـي عضـوه .مـا أن يسـألوه حتـى يجيـبهم :ال أدري،

نهضت من نومي رأيته هكذا .لم يتج أر علـى قـول الحقيقـة .مـنهم مـن
عـ از األمـر إلـى قرصــة دبـور أثنـاء نومـه الصــيفي فـي العـراء ،آخــرون

عــزوه إلــى قرصــة نمــل مــن نــوع خــاص دعــوه (أبــو شـوارب) وال أدري
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كيــف أروا شـوارب النمــل والنمــل ذاتــه بالكــاد يــرى .وصــفوا لــه أعشــاباً
يش ــرب نقيعه ــا وأدوي ــة أخ ــرى ،جربه ــا المس ــكين كله ــا ،ل ــم تض ــر ول ــم

تنفــع .ظــل عضــو الشــاب ينــتفخ ويتمــدد ،حتــى صــار بعــد أيــام ينــز
منــه القــيح والصــديد .كــان الشــاب ال يهــدأ ط ـوال الليــل والنهــار مــن

األنــين والتشــكي .خصوص ـاً إذ تضــغط عليــه مثانتــه .لكنــه ظــل يــأبى
قــول الحقيقــة .طالــت معانــاة الشــاب مــع عضــوه المتقــيح والمتضــخم،
جلب ـوا لــه أحــد شــيوخهم بعــد أن ذبح ـوا لــه دجاجــة جميلــة ،ق ـ أر لــه هــذا

أشياء أخرى يعلقها في رقبتـه ،وكـأن المشـكلة فـي رقبـة
أشياء وأعطاه
ً
ً
الفت ــى وليس ــت ف ــي عض ــوه .بلغ ــت آالم الفت ــى ومعانات ــه م ــع عض ــوه
النــازف قيح ـاً ،حــداً لــم يعــد يحتملــه .نقلــوه إلــى المدين ــة ،وعــاد منهــا
بحزم ــة مـ ـراهم ومع ــاجين وأقـ ـراص ملون ــة .جلب ــت ل ــه أدوي ــة المدين ــة
بعــض ال ارحــة والهــدوء مــن األنــين الموصــول ،إال أن عضــوه اســتمر
بالتكور والتضخم حتى غدا بعد أسبوع يشبه كرة صـغيرة .مـع تطـاول

األنــين واألوجــاع المبرحــة ،تطاولــت معهــا ملكــة الخيــال البشــري .ظــل
كل واحد يزور الشاب للتضامن معه ،يتحزر له سبباً للمشـكلة ،وهـذا

صــامت ال يريــد البــوح بالحقيقــة .أم الشــاب وهــي تولــول علــى مصــيبة
ابنهــا ،عــزت األمــر برمتــه إلــى شــؤون الحســد وســهام العيــون الخبيثــة،
ثم انقلبت بعد ذلك إلى خطيبتـه .كـان الشـاب علـى وشـك الـزواج مـن
واحدة من تلك السائرات فـي شـوارع القريـة بـال مالمـح .طـاش الخيـال

ب ــاألم المفجوع ــة بمص ــيبة ول ــدها ،الته ــام أه ــل الخطيب ــة .أخ ــذ لس ــان

حالهــا يــردد :بيــت الــنحس وأهــل الــنحس وذات الوجــه الــنحس ..أبوهــا
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عمــل كــذا وأمهــا عملــت كــذا ..كانــت تــدخل فــي تفاصــيل فضــائحية
عن قصة أم الخطيبة وأبوها ..وأكيد الجبهة األخرى لن تظـل هادئـة،
هي األخرى تدلي بدلوها حـول ذات التفاصـيل الفضـائحية عـن عائلـة
الشــاب .أيــام وأســابيع والجبهتــان مشــتعلتان بالفضــائح والشــاب يتقلــى
علــى فـراش األنــين واألوجــاع المبرحــة .حتــى ذبــل جســده كزهـرة فاتهــا
الربيــع وبــدل أن يســلمها إلــى الصــيف أســلمها إلــى خريــف ال يــرحم.

ذبلــت عضــالت جســده المفتــول ،غــارت عينــاه فــي س ـواد محجريهمــا،
خسفت خدوده والزم الحزن والشعور بالبؤس والندم مالمح وجهه.
لك ــن العناي ــة اإللهي ــة ل ــم تهم ــل الفت ــى ط ــويالً .إذ بعث ــت إل ــى قريت ــه

جماعة من البشـر ،بـدت مختلفـة كليـة عـن جماعـات وتجمعـات بشـر
هـ ــذه األرض .جـ ــاءت تلـ ــك الجماعـ ــة تريـ ــد استكشـ ــاف تربـ ــة البريـ ــة

القريبــة ،ألغ ـراض ال يعلمهــا أحــد مــن القريــة .وكــان فــي البعثــة مــع
الرجال بضعة نساء كذلك.

لقد ذاعت قصة الفتى مـع عضـوه الكـروي فـي األرجـاء حتـى وصـلت

إلى البعثة الغريبة .وما أن سمعت بها إحدى السـيدات ،حتـى أعلنـت
أمام زمالئها وزميالتها؛ أنها قادرة على حل مشكلة هذا الشـاب ،رغـم

أنهــا ليســت طبيبــة .أحــد مــن زمالئهــا وزميالتهــا لــم يفهــم بعــد ،كيــف
أنها قادرة على حل مشكلة ذلك الفتى ،رغم أنها لم تر الشـاب ،وأكيـد

هي ال تعرف طبيعة المشكلة وال سببها الحقيقـي .أسـئلة كثيـرة داورت
رؤوس زمالئه ــا دونم ــا إجاب ــات .لكنه ــا ف ــي دخيلته ــا وربم ــا بحاس ــتها
السادسـ ــة ،حدسـ ــت طبيعـ ــة المشـ ــكلة وسـ ــبيل عالجهـ ــا ،ووجـ ــدت فـ ــي
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داخلها شعو اًر إنسانياً يـدعوها لتقـديم العـون وانقـاذ الشـاب .طلبـت مـن
زمالئهــا توصــيل هــذا األمــر إلــى أهــل الشــاب .تطــوع المتــرجم علــى

الف ــور بتحقي ــق األم ــر .ف ــي الي ــوم الت ــالي ص ــباحاً وص ــل الش ــاب إل ــى

مخيم البعثة .من أول نظرة تحققت السيدة الشابة من صدق حدسـها،
كــان الشــاب بهيئ ــة رثــة ووجــه ق ــد انخســف إلــى الــداخل وتجعــد م ــن

اآلالم المبرح ــة .طلب ــت م ــن زميلته ــا ف ــي الخيم ــة أن تهج ــر خيمتهم ــا

طيلــة النهــار .اكتفــت بــالنظر إلــى الشــاب مــن بعيــد ولــم تكلمــه .دارت
فــي أرســها خطــة مــن عــدة م ارحــل ،ال مكــان فيهــا للمتــرجم واألدويــة.
طلبت مـن المتـرجم أن يأخـذ الشـاب إلـى خيمتهـا والتشـديد عليـه بعـدم

الخــروج منهــا مهمــا طــال االنتظــار ،لحــين وصــول (الــدكتورة) .كــان
عليها أن تحل أوالً مشكلة حياء وخجل الشـاب .رأت مـن تجوالهـا فـي
البل ــد أن الرج ــال ف ــي ه ــذه البق ــاع إذ يكلم ــون النس ــاء ،عل ــى األخ ــص

النس ــاء الس ــافرات الوج ــه والقـ ـوام ،ال ينظ ــرون بعي ــونهن ،األم ــر ال ــذي
كــان يتســبب بتصــعيب التقــدير ،لــدى الطــرف اآلخــر مــن صــدق أو

كذب المتحدث .طلبـت هـي مـن الجميـع أن ينسـوا األمـر ويـذهب كـل
إلى عملـه .توجهـت هـي األخـرى إلـى العمـل الـذي كـان عليهـا إنجـازه
ذلــك اليــوم مــع أحــد الــزمالء ،وكــان ذلــك العمــل يتطلــب المكــوث فــي

المخــيم ،تحديــداً فــي الخيمــة التــي أطلقـوا عليهــا مســمى (المخبــر) .مــا
فعلته الفتاة وقبـل إخالئهـا لخيمتهـا ،أنهـا تعمـدت نسـيان مجلـة (بـالي

ب ــوي) ،تركته ــا مرمي ــة بإهم ــال علـ ـى سـ ـريرها ومفتوح ــة عل ــى إح ــدى

الصفحات .أعطت الفتـى وقتـاً طـويالً .كانـت متأكـدة أنـه سـيدخل فـي
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ثنايا أجساد نساء المجلة ،وبالتـالي سـت َحل عقـدة الخجـل والحيـاء .مـع
اشــتداد ح ـ اررة الظهي ـرة فــي تلــك البقعــة الجــرداء ،وتيقنهــا مــن ســبات
الزمالء والـزميالت لنـوم القيلولـة .قـررت البـدء بعالجهـا .أخـذت معهـا
حــبالً طــويالً ،ربطتــه إلــى وتــد الخيمــة مــن الخــارج ،قــدرت طولــه وفــق

حســابات فــي أرســها .ثــم دخلــت علــى الفتــى بشــكل مفــاجم ،لكــي ال
تمهلـه فرصــة الــتخلص مــن المجلــة ،وقــد صــدق حدســها ،كــان الشــاب

غارق ـاً فــي تضــاريس عــالم المجلــة .ومــا أن رآهــا ،حتــى ارتبــك ورمــى
المجلــة إلــى أعل ـى مــع صــرخة ال يــدري كنههــا صــدرت ال إرادي ـاً مــن

أعماقـ ــه .عـ ــادت المجلـ ــة وهبطـ ــت فـ ــي حضـ ــنه .طأطـ ــأ ب أرسـ ــه إلـ ــى
األرض .أخــذت هــي المجلــة مــن حضــنه .كــان واضــحاً أنــه قــد نســى

آالمه .اقتربت الفتاة منه ،رفعـت حنكـه إلـى األعلـى ،ابتسـمت بوجهـه
بوجــه ســوف لــن ينســاه طيلــة حياتــه .أفهمتــه أن يخلــع مالبســه وهــي
تتطلع ما زالت إلى صور المجلة ،بـدا متـرددا .مـدت يـدها ،تريـد رفـع
الدشداشة إلـى أعلـى ،سـاعدها هـو بـالتخلص منهـا .أشـارت بعـد ذلـك

بإصــبعها إلــى بيــت الــداء ،أن أخلــع ســروالك كــذلك! مــا زال الشــاب
يتصبب عرقاً ،وعيونه تبصبص في كل شيء داخل الخيمـة إال وجـه

الفتاة ،حاولت هي خلع السروال ،مسـك يـدها بعيـون متوسـلة :أن ال.

بدأ هو بخلعـه .وتكـور علـى نفسـه خافيـاً عضـوه الكـروي .طلبـت منـه
باإلشـارات أن يعقــد يديـه إلــى خلـف ظهـره ،ربطـت يديــه بالحبـل الــذي

كــان معهــا .مــا زاد معانــاة الشــاب ،أن الســيدة كانــت جميلــة فــوق قــدرة
خياله على تصور جمال المرأة.
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كان عالجهـا ببسـاطة يعتمـد اسـتعراض مفـاتن جسـدها األنثـوي ،عبـر
حرك ــات كله ــا دع ــوة ل ــه .وعل ــى ذل ــك المرب ــوط أن يق ــوم ويفع ــل ش ــيئاً
لجسد ينضح إثارة وشبقاً ،وهو فتى محروم مـن مشـاهدة جسـد المـرأة،

مــا بال ــك بجس ــد ش ــابة هيف ــاء عل ــى نحافت ــه ،يض ــج بتل ــك االس ــتدارات

الجيالتيني ــة المدوخ ــة .كان ــت م ــع االسـ ـتعراض تح ــاول إبط ــاء جري ــان
الزمن.

في البدء سعت إلى تثبيت عيونه .كانت عيون الشـاب تشـرد فـي كـل

األنحــاء باســتثناء النظــر إلــى الفتــاة .حتــى وطنــت بصـره علــى النظــر
بثبــات إلــى جســدها .ظــل جالس ـاً مربوط ـاً إلــى الوتــد الخــارجي ،وهــي

تتخطى داخل الخيمة بمالبس ضيقة شـفت عـن قـوام وصـدر وأرداف

أهلكت الفتى .صار العرق ميازيباً على طول جسده .بعد مدة قـدرتها

ب أرســها ،بــدأت بتنفيــذ مرحلــة التعــري أمامــه .خلعــت فانيلتهــا الخفيفــة
أول األمر ،ثم بنطالها القصير .كان كل شيء محسـوباً ب أرسـها علـى

ضوء ردود فعل عيون الشاب .خلعت السوتيان .هـي اآلن عاريـة إال

من السروال الـداخلي الصـغير والصـغير جـداً .لقـد نجحـت بتـرويض
عيــون الفتــى وتثبيتهــا .صــار ينظــر إلــى حيــث تريــده أن ينظــر .بعــد
وقت لعله قد طال على الفتى ،ألن الذي كان ينبض ليس قلبه فقـط،

بل كل جسده .حتى عيناه بعد التـرويض و التثبيـت صـارتا تـتملمالن

مـ ــن محجريهمـ ــا .عنـ ــدها قـ ــدرت الفتـ ــاة أن الوقـ ــت قـ ــد حـ ــان للض ـ ـربة
األخيــرة ،ألخط ــر مرحلــة مــن م ارح ــل عالجه ــا ،ســيكون جســدها ف ــي
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متنــاول هيجــان الشــاب .طلبــت منــه باإلشــارات أن يخلــع لهــا ســروالها
الداخلي سألها بعيونه :كيف!!؟ افهمته :بأسنانك!!..
ظلــت واقفــة فــوق أرســه لبرهــة حتــى تناقلــت حواســه وأعصــابه وخاليــاه
أمــر الفتــاة الملتــبس .صــار يحــرك أرســه بعنــف كأنــه يريــد تفريغــه مــن
أشــياء تعيــق عليــه الفهــم ،أو لــيمأله بعطــر وروائــح تنثهــا تلــك البــؤرة

المتمــردة بزغبهــا األشــقر علــى ح ـواف الســروال .أراد بعيونــه وجســده،

أن ينقــل للفتــاة توســله أن تفــك وثاقــه .فهمــت إشــارات عيونــه ووجهــه،
لكنهــا مــا ازلــت تؤشــر بأصــبعها وعيونه ـا الضــاحكة ،أن ال .اســتخدم
اسـ ــنانك !..دخـ ــل أخي ـ ـ اًر فـ ــي التم ـ ـرين متتبع ـ ـاً بأسـ ــنانه وعيونـ ــه وكـ ــل

عضالت جسده ،مسرى السروال الصغير من موطنـه األصـلي حيـث

الزغـ ــب األشـ ــقر المتمـ ــرد ،حتـ ــى آخـ ــر إصـ ــبع مـ ــن أصـ ــابع قـ ــدميها

الص ــغيرتين ،وكان ــت ه ــي تعرق ــل مس ــار الرحل ــة متعم ــدة ،لتزي ــد م ــن
عذابــه وعــذابها معــه .هــي األخــرى لــم تعــد مســيطرة علــى أحاسيســها

تمام ـاً .دام مســرى الســروال زمن ـاً لعلــه ده ـ اًر ،قبــل أن تنــد عــن الفتــى
تلك الصرخة المرعبة ،لم تكن صرخة ،كانت مزيجاً من صراخ علـى

ألــم علــى بكــاء علــى توســل علــى تحــدي علــى وعيــد ،كانــت الصــرخة

كــل تلــك األشــياء .وبغري ـزة األنثــى ،هربــت هــي إلــى أبعــد بقعــة داخــل
الخيمة ال يطالها هياج الشاب المربـوط .لقـد هـاج جسـد الشـاب ولفـظ
كل أوجاع ومعاناة األيام واألسابيع ،قذف ذلـك االحتصـار الـذي كـان

فــي جســده مثــل احتبــاس نهــر وراء جــدار ســد جبــار .حتــى خشــيت
الفتاة من أن تكـون روح الشـاب هـي التـي خرجـت مـع تلـك الصـرخة.
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همد جسده ،وجعه ،رأسه .لقد سقط على ركبتيـه بعـد أن أراد الوقـوف
مبلالً بعرقه ووهن ساقيه ،تحول رأسه إلى مرجل للح اررة ،لم يعد يرى

ش ــيئا أمامـــه ،حتـــى ل ــم يعـــد ي ــرى الفتـ ــاة الواقف ــة ف ــي طـ ــرف الخيمـ ــة

القص ــي ،وض ــعت الفت ــاة ي ــدها عل ــى فمه ــا وعيونه ــا تنط ــق بال ــذعر.

كانت هي األخرى خائفة من مآل مغامرتهـا .ظـل جسـد الفتـى يتشـنج

ويـرفس كــل مــا تطالــه قــدماه .بعــد ثـواني ،دقــائق ،ســاعات ،إذ لــم يعــد

للــزمن مــن معنــى فــي تلــك الخيمــة .همــد جســد الفتــى كأنــه غفــا ،لكــن
األنين ظل يسمع .اقتربت الفتاة رويداً وأخـذت تـتفحص القـيح الخـارج
م ـ ــن عض ـ ــوه .وم ـ ــا أن رأت حب ـ ــة الش ـ ــعير الص ـ ــغيرة مموه ـ ــة ب ـ ــالقيح

والصديد ،حتـى صـرخت هـي األخـرى بصـرخة هوجـاء (هـوووررر ار).
لم تشبه صرخة الفتى ،بل صرخة من انتصر في مغامرة لم يكن هو

نفســه واثق ـاً مــن نجاحــه فيهــا .ارتــدت ثيابهــا علــى عجــل وخرجــت مــن

الخيمــة .وجــدت هنــاك زمالءهــا وزميالتهــا محيطــين بالخيمــة .لعلهــم
ســمعوا الصــرخة .اســتقبلوها بالتصــفيق واالبتســامات العريضــة .ابتســم
وجهها لهـم ابتسـامة المنتصـر ،وقالـت للمتـرجم :دعـه نائمـاً اآلن وفـي

المسـاء حــل وثاقــه ليــذهب إلـى بيتــه .لقــد انتهــى عالجـي .لكــن قــل لــه

يواظب على تلك الحبوب الملونة.

هكذا كان نصر تلك السيدة الشـابة .أعـادت للشـاب تلـك الجـذوة التـي

كانت على وشك الخمود مرة والى األبد .لكنها وبالمقابـل ،سـلبت مـن
الشاب شيئاً قـد عذبـه فقدانـه طيلـة حياتـه .سـلبت منـه الرغبـة بـالمرأة.

نعــم ،لــم تعــد بــه رغبــة للنســاء .لقــد تــزوج مثنــى وثــالث وربــاع ،طلــق
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كثيـرات وتــزوج كثيـرات ،لــم تكــن أي مــنهن تعنــي لــه أكثــر مــن وســيلة
إنجــاب فالحــين صــغار .ظــل فــي دخيلتــه يبحــث عــن (الــدكتورة) فــي
نسائه وغير نسائه .صـارت ضـيفة أحالمـه ومبعـث كوابيسـه وهـاجس
بحثه الالمجدي .حتـى اختفـى مـن القريـة ذات صـباح وال أحـد يعـرف
أين رحل.

أع ــذروني ي ــا أص ــدقائي م ــن القس ــوة عل ــى اش ــباهكم .اآلن ي ــأتي دور

السؤال:

 من الذي اكتشف قانون العلة والمعلول..؟صرنا هذه المرة نبحلق بوجوه بعضنا .ماذا حدث للحمار ..والى أيـن

يريد أن يأخذنا ..لعله كان (حمار ديبـرون) الفلسـفي متنكـ اًر..؟ أجابـه

األمير:

 -ي ــا ص ــديقي! أن ــت ت ــدخلنا ف ــي الفلس ــفة .هن ــاك فالس ــفة كث ــر ق ــالوا

بهذا ..لكن ماذا تريد أنت؟
اجاب الحمار على الفور:

 -يعني أن من اكتشف القانون لم يكن حما اًر..؟

أجابه األمير:

 -على حد علمي ..ال ..لم يكن حما اًر!!..

 -طيب .لماذا لم يستخدم بشركم هذا القانون لحل مشاكلهم!..؟

ولم ــا وج ــدنا ق ــد ص ــفنا ط ــويالً نبحل ــق بوج ــوه بعض ــنا ،كش ــر تكش ــيرة
السخرية ،ثم أردف:

 ال عليكم ..ما زلتم بش اًر!!..112

أدار أميرنــا م ـرة أخــرى أرســه بــذات الــدائرة البندوليــة ،التــي بــدت أنهــا
دائـرة مــن الحيـرة .مــاذا بوســعه أن يجيــب .أدخــل كــل منــا إصــبعه فــي
إذنــه كأنــه يبحــث عــن الج ـواب هنــاك .أخــرج األميــر إصــبعه أخي ـ اًر،
مؤكد لم يجد في إذنه شيئاً ،ألنه بدل الجواب سأل الحمار:
 -وماذا تقول أنت؟

ظــن األميــر؛ أنــه أعــاد الكـرة إلــى ملعــب الحمــار ،فــي منــاورة اعتقــدها

ذكيــة ،الستشــفاف رأي الحميــر فــي حــل مشــاكل البشــر .لكــن حمارنــا
كان بالمرصاد لمثل هذه المناورة ،عاجلنا وأدخلنا من جديـد فـي حيـرة
الفهــم ،لــم نفهــم هــل بــدأ يســخر منــا ومــن مشــروعنا أم ..مــاذا..؟ قــال

الحمار:

 -أرى مهمتكم عويصة مع اشباهكم يا أصدقائي!

عادت الكرة إلى ملعبنـا مـن جديـد وعـاد معهـا بنـدول رأس األميـر فـي

حركته الدائريـة مسـتطلعاً وجوهنـا .لكنـه قـرر أن يـدع الحمـار يواصـل
سرده:

 -كما قلت أنت أيها الصديق؛ أننا ما زلنا بش اًر!!..

كشر الحمـار بأسـنانه المخضـرة المصـفرة مـن هـرس الحشـيش ،مردفـاً

ابتسامته بهزة رأس عمودية .كان يسخر منا هذه المرة:

 -معكم حق .نعم .ما زلتم بش اًر .دعونا نواصل إذن!!..

استجاب الحمار لعجزنا على ما يبدو .واصل سرده:

 فـ ــي تلـ ــك األج ـ ـواء الملبـ ــدة بـ ــاالختالء الليلـ ــي للملثمـ ــين ،والفصـ ــلالعنصري النهاري ،وفي بداية نهار بليل ،سمعت صوت "أبـي عبـدو"
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يطلــب مــن إحــدى بناتــه أن تربطنــي ،ثــم تطعمنــي وتســقيني .بــدا لــي
األمر مستغرباً ،جلب لي الكثير من الصفنات الطـوال .يـا تـرى لمـاذا
يربطونني بعد كل هـذه السـنين مـن الحريـة!..؟ خصوصـاً أن الموسـم

لــيس موســم حصــاد ،كــذلك النهــار البليــل هــو مــا كنــت أنتظ ـره زمن ـاً

طــويالً ،فــي هــذا النهــار ومــع هطــول قط ـرات المطــر األولــى ،يكــون
العشب قد ترطب ،وصار اسهل وألذ على المض والبلع .طعم الماء

يضيف نكهـة ومـذاقاً جديـدين للعشـب اليـابس .كـان اليـوم بالنسـبة لـي
يوماً اسـتثنائياً ،أعـددت نفسـي لـه ،بـل حتـى قـررت العـروج مـن هنـاك

إل ــى تل ــك البـ ـراري ،والبق ــاء هن ــاك أيامـ ـاً مس ــتمتعاً م ــع األت ــان اللـ ـواتي
الملوعــة.
أحــب ،فــي جــو حميــري حمــيم نســتعيد بــه ذكريــات أجســادنا َ

لماذا فعلها "أبو عبدو" هـذا الرجـل الطيـب معـي ..هـل ت ارنـي ارتكبـت

خطأً لم أعرفه فـي الموسـم الماضـي ..هـل ت ارنـي شـخت ووجـد حمـا اًر

آخـ ــر أكثـ ــر شـ ــباباً وفائـ ــدة لـ ــه منـ ــي ليفضـ ــله علـ ــي!..؟ أسـ ــئلة كثي ـ ـرة

داهمتني ،لم أحصل إال على اسـتفهامها .لكنـي ،قـررت وبعـد اسـتنفاد
الكثير من الصفنات دونما جدوى ،أن اسـترق السـمع لمـا يقولونـه فـي
زريب ــتهم ،علن ــي استش ــف جوابـ ـاً ي ــردع ه ــذه األس ــئلة الغبي ــة .ل ــم تك ــن

زريبتهم تبعـد كثيـ اًر عـن زريبتـي .كنـت أسـتطيع أن أسـمع بوضـوح مـا

يقولونه .وجـدت البنـت التـي ربطتنـي عنـد الفجـر وأطعمتنـي وسـقتني،
تسأل أباها:

 -يابه كل الذي تقوله صحيح ،لكن ما ذنب الحمار! ..؟

سمعت (أبا عبدو) يجيبها بمزاج عصبي:
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 أريد هذا الزنديق أن يفهم منزلته الحقيقية!!..لقد استشـكل الفهـم علـي تمامـاً .لـم أعـد أفهـم "أبـا عبـدو" .كـان الرجـل

مــنفعالً ولــيس كــل كالمــه مفهومـاً .لكــن ،مــن هــو هــذا الزنــديق ..أهــو
أســم جديــد اختــاره لــي!..؟ صــحيح أنهــم كــانوا ينــادونني مــن حــين إلــى
آخر بأسماء ال أفهمها في البدء ،لكني أتعودها الحقاً بعـد أن أعـرف

أنــي المقصــود بهــا ،درج ـاً علــى عــادتهم بإجبارنــا علــى التشــبه بهــم،

لكنــي لــم أســمع يومـاً أن أحـدهم قــد نــاداني بالزنــديق .ثــم مــا هــي هــذه
الزندقـ ــة التـ ــي يريـ ــدون إلصـ ــاقها بـ ــي هـ ــذه الم ـ ـرة..؟ كـ ــان امتعاضـ ــي

وصــدمتي ب ــالربط بع ــد كــل تل ــك الحري ــة ،ق ــد أنس ــاني قض ــية التح ــري
لمعرفة من هو المقصـود بالزندقـة .دخلـت فـي صـفنة جديـدة .خرجـت

منهــا بعــد حــين علــى بكــاء ابنتــه .لــم يــزل "أبــو عبــدو" علــى عصــبيته
التي بدأ بها ذلك النهار .والبنت تتوسل وتبكي .وصلني من كالمها:
 .. -إنه حمار مسكين!!..؟

فهم ــت أن تل ــك البن ــت كان ــت متعاطف ــة مع ــي .ك ــم أحببته ــا ف ــي تل ــك

اللحظ ـ ــات .قب ـ ــل ه ـ ــذه الحادث ـ ــة ك ـ ــذلك كان ـ ــت مع ـ ــي ودودة ،ت ـ ــتفهم
احتياجــاتي ،تعطــف علــي ،تتفقــدني فــي عطشــي وجــوعي ،حتــى وأنــا

أعــود مــن البـراري شــبعان ومرتــوي ،ال احتــاج ســاعتها أكــل و ال مــاء
ربمــا أليــام .لكنهــا رغــم ذلــك تجلــب لــي شــعي اًر ومــاءاً .حقيقــة أنــا كنــت
أحبهــا أكثــر مــن غيرهــا .واضــح أن توســالتها لــم تنفــع مــع أبيهــا الــذي

بدا واثقاً مما يقول ومقتنعاً تماماً .حتى سمعته يقول:
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 البارحــة وبعــد صــالة التـ ارويح ،أشــار علــي الشــيخ بمشــورة تمــام ،الأدري كيــف لــم أنتبــه لهــا كــل هــذه الســنين .قــال :إذا أردت أن يهتــدي
زنديقك ويصوم هذا الشهر الفضيل ..اجعل حمارك يصـوم! بعـد مـدة
ســيجد نفســه أدنــى منزلــة حتــى مــن الحمــار ..ســيخجل مــن نفســه..
أضمن لك سيعود إلـى عقلـه ويصـوم ويصـلي ويهتـدي بأذنـه تعـالى..

أنت فقط اجعل الحمار يصوم كم يوم وشوف النتيجة.

كــان (أبــو عبــدو) يــتكلم مزه ـواً بحصــوله أخي ـ اًر علــى حــل كــان يحلــم

بالوصول إليه .كان واثقاً من نصيحة الشيخ .عندها فقط فهمت؛ من
كــان المقصــود بالزندقــة .كــان يقصــد أبنــه الكبيــر "عبــدو" .كــان ذلــك

ال"-عب ــدو" ش ــاباً م ــن الن ــوع المتم ــرد ،غي ــر المقتن ــع ب ــأي ش ــيء م ــن
حولــه ،كــل مــا يشــغله هــو التفكيــر بوســيلة خــروج نهــائي مــن القريــة

وربمــا حتــى مــن الجمهوريــة كلهــا .مــا ازلــت البنــت تحــاول ثنــي أبيهــا
عن عزمه الراسخ ،بتنفيذ مشورة الشيخ ،وهي كانت مرة تبكي وأخـرى
تضــحك ،كأنهــا غيــر مصــدقة مــا تســمعه مــن أبيهــا .فــي تلــك األثنــاء

كان "عبدو" يغط بنوم الفجر ،لم يكن يعنيه كـل مـا يـدور بـالقرب مـن
أرســه .دخلــت أنــا بصــفنة خاصــة أردت أن أفهــم إن كــان ذلــك الشــيخ
الناصــح جــاداً ،أم هــو مازحـاً مــع هــذا الرجــل الطيــب "أبــي عبــدو"!!..

حتى وجدتني في صفنتي أناقش وأجادل الشيخ:

 -طيب يا شيخ .ما دخلي أنا بصيامكم وقيامكم ..ومـا عالقتـي ب-

(عبدو) إن كان زنديقاً أو غير زنديق..
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كان ــت أس ــئلة ب ــال أجوب ــة كالع ــادة .لك ــن م ــا يح ــز ف ــي نفس ــي :لم ــاذا
اختــارني "أبــو عبــدو" أنــا دون أي مــن الربطــاء فــي زريبتــه وهــم كثــر
لتعليم ابنه الصوم..؟
تل ـ ــك الحادث ـ ــة أط ـ ــارت صـ ـ ـوابي وجعلتن ـ ــي ال افه ـ ــم البش ـ ــر ب ـ ــالمرة.

اســتنتجت أننــي كنــت طيلــة الوقــت الــذي اعتقــدت أنــي فهمــتهم ،لســت
أكثر من حمار غبي مغتر بنفسه ال يفهم شيئاً.

هكذا ،تركوني حتـى غـروب الشـمس دون أكـل وال مـاء ،جعلـت طيلـة

نهــاري أمض ـ عيــدان الخشــب المتنــاثرة فــي الزريبــة .و"عبــدو" ذلــك
الزنــديق ..نعــم أنــا كــذلك صــرت أدعــوه بالزنــديق ..أكي ـد هــذه مفــردة

تقــال للشــتم عنــدكم ..ذلــك الزنــديق وبــدالً مــن أن يتعــاطف معــي فــي
محنتــي ويســاعدني ،كــان يقضــي نهــاره قبــالتي شــامتاً ،وكــل مــا ي ارنــي
أمض شيئاً من نشارة الخشب يشي بي ألبيه:

 -يابــه ..يابــه ..الحمــار فطــر ..تعــال شــوف شــلون يمض ـ ويحــرك

فمه!

ثم يتبع وشايته بضحك طويل ،مستف اًز أبـاه ،جـاعالً إيـاه يفـرغ غضـبه

على ظهري وظهره .هو كان يستطيع اإلفالت من حزام أبيه ،أما أنـا

فكنــت آكــل المقســوم بالتمــام .أيــن المفــر والحبــل يشــدني كلمــا حاولــت
اإلفالت .ينزل على ظهري بالحزام ضرباً مبرحاً .ثم يطلب مـن بناتـه
أن يــنظفن الزريبــة بحيــث لــم يتــركن لــي وال حت ـى نشــارة خشــب .كــأن

"عبــدو" وأبــاه قــد اتفقــا علــى تعــذيبي .بعــد أيــام صــار الزنــديق يجلــب
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ـياء أخــرى ويضــعها أمــامي ،ليشــي بــي فيمــا بعــد إلــى أبيــه.
شــعي اًر وأشـ ً
مستجلباً غضبه على ظهري وظهور كل العائلة.

تصرم وقت طويل وأنا علـى ذلـك الحـال .كـل يـوم وجبتـين شـعير مـع

مــاء وعنــد الظهــر مــع اشــتداد العطــش أأكــل المقســوم مــن ح ـزام "أبــي

عبــدو" .ومــا أن يهــبط الظــالم ويأكــل األب ويشــبع ويرتــوي ممــا حــرم
منـه طيلــة النهــار ،يتمـدد علــى سـرير فــي الفسـحة أمــام بــاب زريبــتهم،

رافعاً ساقاً على ساق ،ليعيد على ابنه ذات الكليشة التـي غـدت مملـة

مع مرور األيام:

 -شــفت الحمــار شــلون صــام! يــا حمــار يــا ابــن الحمــار .اهلل أعطــى

اإلنسان العقل وجعله زينة ،لكنك حمار من أين لك العقل.

ثــم ينهــي موعظتــه بتنهيــدة ال تــدري إن كانــت هــي شــتيمة لنفســه أم

البنه:

 -اهلل يلعنك دنيا وآخرة.

"عبدو" كان طيلة الوقت غير مكترث ،يدندن مـع نفسـه فـي ركـن مـن
زريبتهم أو يخرج وقت الفطـور ليتجنـب ذلـك الحـديث المعـاد مـن قبـل
أبيه .كان الولد متمرداً ليس علـى أبيـه فقـط ،بـل علـى كـل شـيء كمـا
قلت ،ال يريد االقتناع بشيء.

ل ــم يك ــن الج ــوع والعط ــش هم ــا الل ــذان جعالن ــي غاض ــباً ،ناقمـ ـاً عل ــى

"عبدو" وعلى أبيه ،بل حرمـاني مـن الخـروج إلـى البـراري .كانـت تلـك
أول م ـرة منــذ ســنين ،أبتعــد بهــا عــن إنــاثي كــل تلــك المــدة .امتــد بــي
الغضــب والحنــق ودارت ب أرســي القـ اررات والنوايــا علــى فعــل شــيء ،ال
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يتوقعه مني ال "أبو عبدو" وال شيخه .لم أفكر حينهـا بالحمرنـة ،ألنـي
أصالً كنـت مربوطـاً ولـم يطلـب منـي أحـد شـيئاً أفعلـه ،كـذلك كنـت ال

أريد أن أتسـبب بـأي أذى للبنـت الطيبـة التـي كانـت تحنـو علـي ،كـأن

أعضها مثالً حين تقديمها األكل لي ،ألثبت لهم حمرنتي .حتـى جـاء

"أبــو عبــدو" ذات صــباح مستبشـ اًر ضــاحكاً ،وهــو يصــيح حــال دخولــه
باحة البيت على بنته:

 -يا بنتي! فكي الحمار وأعطه من شعير هـذه السـنة ..الـدنيا عيـد..

دعيه يحتفل مثلنا ..وهو يستأهل!!..
ثم التفت إلـى الـركن حيـث كـان الزنـديق جالسـاً يقـ أر كتابـاً ،الهيـاً عـن

أبيــه وبيــت أبيــه والعيــد وشــؤون العيــد ،لكنــه رغــم ذلــك ،ومــا أن ســمع

صوت أبيه ،رمى ألبيه جملة يتيمة:

 عيدك مبارك يابه!!..أجابه األب على الفور:

 -ال مبارك عليك ..اهلل يلعنك دنيا وآخره ..الحمار صام شهر وأنـت

غير قادر على صيام يوم واحد!!
رد الزنديق ولم تزل عيونه على الكتاب:

 يابه ..أنا خبرتك بالسبب ..قلت لك؛ أنا ليس لي نفس فـي الجنـة.أن ـ ــت ال تري ـ ــد أن تص ـ ــدقني .حـ ـ ـرام علي ـ ــك ،م ـ ــا ذن ـ ــب ه ـ ــذا الحم ـ ــار

المسكين..؟
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اآلن ص ــار يتع ــاطف مع ــي الزن ــديق الخبي ــث! لكن ــي أع ــرف أن ــه أراد
اس ــتفزاز أبي ــه .تص ــاعد غض ــب وانفع ــال األب وب ــدا ال ي ــدري كي ــف
يجيب ذلك الولد العاق المتمرد .واصل "عبدو" استف اززه:
 -أرجـ ــوك يابـ ــه! أسـ ــأل الشـ ــيخ؛ مـ ــاذا يفعـ ــل هـ ــذا المسـ ــكين بث ـ ـواب

صيامه ..معلوماتي تقول أن الجنة ليست للحمير!..؟

بل انزعاج األب من استهتار ابنه بالجنة والنار ،أوجه ولـم تعـد تنفـع
مع ــه ك ــل وس ــائل اإلقن ــاع اللين ــة ،ل ــذا ،لج ــأ إل ــى وس ــيلة إقن ــاع ص ــلبة

ومجربة .بحركة مباغتة ،نزع حذاء العيد الجديد من قدمـه ورمـاه بقـوة
علــى ابنــه !!..كــان مســرى الحــذاء بكعبــه ونعلــه الصــلبين ينبــم أنــه
ســيحطم واجهــة الولــد الزنــديق ،لكــن هــذا وقــد اعتــاد علــى كــل وســائل

أبيــه اللينــة والصــلبة ،كــان كمــا يبــدو يتوقــع قذيفــة العيــد ،لــذا مــال عــن
مسرى الحذاء ولم يصبه .قام من جلسـته ،وضـع الكتـاب جانبـاً وظـل

يض ــحك ك ــأي أهب ــل .بين ــي وب ــين نفس ــي كن ــت ق ــد كره ــت ذاك ال-

"عبدو" .بعد حين خرج من البيت ،تشيعه لعنـات ودعـاوي أبيـه ،التـي
تريـ ــد أن تـ ــودي بـ ــه إلـ ــى أس ـ ـوأ مكـ ــان فـ ــي الجحـ ــيم ،مـ ــع الشـ ــياطين
واألبالسة والزنادقة من كل لون.

ما كان يهمني من كل ذلك اللغو ،أنهم أطلقوا سراحي أخي اًر .خرجت
مــن الزريبــة بقـرار ال رجعــة فيــه ،هــو الفـرار .نعــم قــررت هجـران "أبــي

عبــدو" وزريبتــه ،هج ـرة ال رجعــة فيهــا .ومــن ثــم البحــث عبــر الب ـراري
البعيدة عن منافذ تأخذني خارج حدود الزندقة والكفر والقرف كله.
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شهادة رقم ()2
جمهوريات الفوتوغراف الثالثة
ثــالث جمهوريــات متحــادة .تتشــابه بلغــة البشــر ومالمحهــم ،بط ارئــق
عيشــهم ومشــاكلهم ،بفصــائل الحيـوان ،بطبيعــة وأنـواع النبــات ،بحديــة

وتطــرف الطقــس القــاري الالهــب صــيفاً والالســع شــتاءاً .وبتلــك الميـزة
الغريبة ،غيـر المفهومـة خـارج إطـار تلـك الجمهوريـات ،هـي ال وثـوق

البشــر مــن إمكانيــة االســتمرار فــي الحيــاة ،يوم ـاً آخــر أو قــل ســاعة

أخــرى ،دون ابتهــاالت وتعاويــذ وأدعيــة ،تتــرى كــل يــوم لقــدر أعمــى،

يجت ــث م ــن درب ــه بمص ــادفات كثيـ ـرة ومتك ــاثرة ،ك ــل مغف ــل ال ي ــؤمن
بقدريت ـ ــه .لك ـ ــن ،وعل ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن ك ـ ــل تل ـ ــك المتش ـ ــابهات ،كان ـ ــت
الخصــومة هــي الســائدة فيمــا بيــنهم .تجــد بــذرة العــداء للطــرف اآلخــر

فـ ــي كـ ــل شـ ــيء .خصـ ــومات أججـ ــت بيـ ــنهم حروب ـ ـاً تناسـ ــلت أخـ ــرى
وأخرى ،في متوالية ال أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي.

أنـ ــا شخصـ ــياً (الحمـ ــار هنـ ــا يتحـ ــدث عـ ــن نفسـ ــه) لـ ــم تكـ ــن تعنينـ ــي

متشــابهاتهم وال خصــوماتهم ،ليتشــابهوا ،ليتخاصــموا ،ليهشــموا عظــام
بعضهم ،ليأكلوا بعضهم..إلخ كل تلك الشؤون البشرية ،ال نشـغل بهـا
نحن الحمير رؤوسـنا وال حتـى مؤخراتنـا .ننشـغل فقـط حـين يزجوننـا
في شؤونهم .سأحدثكم عن بعض من تلك الشـؤون ،التـي شـغلونا بهـا
وكانت لذلك ،هي سبب محنتي في منفاي األول.
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لقــد توصــلت وفــي شــيخوختي ،أنــه؛ لــم يكــن بوســع الحميــر أن تفعــل
غير الذي فعلته ،للحد من جنون وتقلبـات ونـزوات البشـر .قولـوا لـي؛
ماذا بوسـع أي حمـار أن يفعـل للبشـر وهـم يحولونـه مـن مجـرد حمـار
إلى حمار سياسي !!..وكـأن أحمـالهم التـي أثقلـوا ظهورنـا بهـا ،طـوال
سنين ِ
العشرة غير المرغوب بها حمارياً ،لـم تكفنـا ،ليبتـدعوا لنـا حمـالً

جديداً.

بين عشية ونهارها ،تحولت من مجرد حمار ،إلى حمـار سياسـي!!..

ال آمــن علــى نفســي حتــى وأنــا فــي قصــر رئاســي! ال تســتغربوا! لقــد
وط ــأت حـ ـوافري ح ــدائق وز ارئ ــب قص ــر م ــن القص ــور الرئاس ــية ف ــي

إحدى الجمهوريات الثالث .ستأتيكم الحكاية الحقـاً .لكـن دعـوني أوالً

أع ـرفكم ،بماهيــة ذلــك الشــيء ،الــذي جــن جنــونهم بــه وتوله ـوا بــه حــد

الهوس ،وأوصلني إلى ما أنا عليه اآلن.

م ــن ب ــين ك ــل اخت ارع ــات وانج ــازات البش ــر ،ف ــي الع ــالم خ ــارج ح ــدود

الثالث الجمهوريات ،تمسك الثالثي الجمهوري باختراع وحيد ،أدخلـوا

أنفســهم فيــه وغــدا جــزءاً مــن تــركيبتهم الثقافيــة والســلوكية .يبــدو األمــر

غريب ـاً نوع ـاً مــا ،إذ يهمل ـوا كــل الخيــارات المفتوحــة أمــامهم ،ليحشــروا

أنفســهم بقــارورة خيــار وحيــد !!..علــى فك ـرة! بشــر تلــك الجمهوريــات
ليسوا من تلك الفصائل المخترعـة أو المنجـزة .هـم يسـتهلكون فقـط مـا

تنج ـزه فص ـائل بش ـرية أخــرى بعيــدة عــنهم .وكــان الخيــار أو االخت ـراع
التحفة أو البلية هو الكامي ار والتصوير الفوتوغرافي.
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حسـ ـ ــب ذاك ـ ـ ـرة كبـ ـ ــار الحميـ ـ ــر مـ ـ ــن المحللـ ـ ــين االسـ ـ ــتراتيجيين ،فـ ـ ــي
الجمهوريــة التــي غــدوت فيهــا حمــا اًر سياســياً ،رغم ـاً عــن أنفــي وأنــف

أجدادي بالطبع ،دخلت الكـامي ار حـديثاً علـيهم .لكنهـا ولسـبب مجهـول

ألولئــك المحللــين ،غــدت وانجازاتهــا وفــي حفنــة مــن الســنين هــي ســيدة

الحض ـ ــور ،محول ـ ــة ش ـ ــعوب ه ـ ــذه البـ ـ ـراري إل ـ ــى ش ـ ــعوب فوتوغرافي ـ ــة

بامتيـ ــاز .حيثمـ ــا وليـ ــت وجهـ ــك فـ ــي ش ـ ـوارع ومسـ ــاكن وز ارئـ ــب تلـ ــك
الجمهوريــات تطالعــك الكــامي ار بمنجزهــا الفوتــوغرافي .الصــور فــي كــل

مك ــان .تج ــد ص ــور الم ــوتى واألحي ــاء متج ــاورة عل ــى الج ــدران وف ــي
الفراغات وعلى صحون األكـل وأقـداح الشـاي وعلـى ش ارشـف ووسـائد

النــوم وحتــى علــى المالبــس الخارجيــة والداخليــة .أينمــا تــدور بطرفــك،
تطالع ــك عي ــون الص ــور مبحلق ــة ،ض ــاحكة ،ص ــامتة ،عي ــون دع ــج،

عي ــون وس ــاع ،عي ــون خ ــرز ،عي ــون دائري ــة ،عي ــون طولي ــة ،عي ــون

عرض ــية ،عي ــون س ــوداء ،خضـ ـراء ،زرق ــاء ،عس ــلية ،عي ــون جارح ــة،
عيـ ـ ــون ناعسـ ـ ــة ،ابتسـ ـ ــامات ،بـ ـ ــوزات ،حركـ ـ ــات بهلوانيـ ـ ــة ،أوضـ ـ ــاع

عسكرية ،أوضاع رومانسية..الخ الخ الـخ فـي المجمـوع ،كلهـا أشـكال
وحـ ــاالت وأمزجـ ــة وايحـ ــاءات ،يحـ ــرص الم ـ ـواطن الفوتـ ــوغرافي علـ ــى

تأبيدها ،جاعالً الـزمن يـتكلس علـى هيئـة تكشـيرة أو ابتسـامة أو وقفـة
عرج ــاء أو حص ــوله عل ــى ش ــيء بع ــد رحل ــة بح ــث مض ــنية ،وس ــام،

ميدالية ،شهادة مدرسية ،كامي ار مذهبة..إلخ إلخ إلخ

فــي غضــون تلــك الســنوات القليلــة ،تحولــت الجمهوريــات الــثالث ،إلــى

سـ ــوق مثـ ــالي للشـ ــركات العالميـ ــة الكبـ ــرى وبيئـ ــة اسـ ــتثمار مضـ ــمونة
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النت ـ ــائج .كان ـ ــت بورص ـ ــة الش ـ ــركات والمؤسس ـ ــات والوك ـ ــاالت ،الت ـ ــي
تتع ــاطى ش ــؤون الك ــامي ار والتص ــوير ،م ــن أنش ــط البورص ــات الفاعل ــة
والرابحة على طـول الخـط .وبسـبب الخصـومات الدائمـة بـين الثالثـة،
غدت البورصات واحدة من تلك األسلحة التي يتبارزن بها.

مــا زال كبــار المحللــين مــن الحميــر ،إذ تســألهم عــن بــدايات حــروب

الفوتـ ــوغراف المتواليـ ــة ،يتـ ــداولون ويتـ ــذكرون تلـ ــك الخطـ ــوة الجريئـ ــة،
لـ ـ ـرئيس إح ـ ــدى الجمهوري ـ ــات ذات المـ ـ ـوارد المتوس ـ ــطة .ال ـ ــذي ق ـ ــرر
وبمناسـ ــبة عيـ ــد مـ ــيالده الخمسـ ــين ،إصـ ــدار مرسـ ــوم رئاسـ ــي ،يمـ ــنح
بموجبه كل مواطن بل سن الرشـد ،كـامي ار مجانـاً ،وعلـى و ازرة شـؤون
الرئيس تنفيذ األمر.

خطوة على براءتها وتعبيرها عن كرم الـرئيس تجـاه مواطنيـه ،إال أنهـا
ولسبب كذلك مجهـول بالنسـبة للحميـر ،بـدت خـارج الحـدود اسـتف اززية

وتصــعيدية !!..حتــى اعتبرهــا أحــد المحللــين العســكريين الخشــنين مــن
البشر ،في إحدى تلك الجمهوريات وهو يـرد بانفعـال منقطـع النظيـر،

علــى سـؤال المذيعــة الفضــائية ذات الشــفاه الريانــة مثــل تينــة مفلوجــة:
أنها شكل جديد من أشكال الخوزقة يا سيدتي الفاضلة!

لم ينتظر الرئيسان المعنيان بالخوزقة ،نصـيحة ذلـك المحلـل ،سـرعان

شما وبأنفيهمـا الحـادي الـذكاء ،رائحـة مـؤامرة تفـوح فـي األفـق .لقـد
ما َّ

أدخل ـوا المرســوم (التصــعيدي) فــي مخــابر التحليــل والد ارســة ،لمعرفــة
المقاصـ ــد النهائيـ ــة لتلـ ــك الخطـ ــوة غيـ ــر المسـ ــبوقة .بعـ ــد حـ ــين ،نجـ ــح

أحــدهما وهــو رئــيس الجمهوريــة الغنيــة الم ـوارد وبمعونــة لجنــة خاصــة
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شــكلها لــذلك الغــرض ،فــي التوصــل إلــى تلــك المقاصــد الخفيــة والــى
خوزقــة ذلــك المغفــل الــذي حــاول خوزقتــه .قــرر الـرئيس وبعــد االتكــال
عل ـ ــى اهلل ،ال ـ ــرد عل ـ ــى المرس ـ ــوم التص ـ ــعيدي المع ـ ــادي بمرس ـ ــومين.
مرسومان في آن واحد بدا فيهما الرئيس الثاني أكثر جـرأة وكرمـاً مـن

األول؛ ناهيك عن اختياره التوقيت المناسب للـرد .لقـد اختـار لضـربته

مناس ــبة م ــن أه ــم مناس ــبات الجمهوري ــة .إذ س ــتحتفل ال ــبالد بال ــذكرى
اليوبيلية الخامسة والعشرين النتصار أب الرئيس الحالي ،الـذي نجـح
باس ــترجاع ثل ــث قري ــة م ــن ب ــين مخال ــب دويل ــة ذئبي ــة مارق ــة ،أذاق ــت
رؤساء وشعوب هذه البراري ،الويالت من الذل والقهر ممرغة أنـوفهم

فــي الوحــل .كــان االنتصــار فــي تلــك الغــزوة عظيم ـاً وال شــائبة فيــه،

ظلــت الــبالد تحتفــل بــه علــى مــدار الســنين .عل ـى الــرغم مــن أن تلــك
الدويلـ ــة المشاكسـ ــة والعصـ ــية علـ ــى اإلرغـ ــام ،قـ ــد اسـ ــترجعت الثلـ ــث

المســترجع بعــد تلــك الغــزوة بأقــل مــن ســنة .لكــن النصــر هــو النصــر،
وعلـ ــى الشـ ــعوب تـ ــذكر انتصـ ــاراتها العظيمـ ــة ونسـ ــيان هزائمهـ ــا ..مـ ــا

علين ــا ،ه ــذه ش ــؤون بشـ ـرية ك ــان وم ــا زال للحمي ــر أريـ ـاً فيه ــا .ن ــص

المرسوم األول على منح المواطنين الراشدين كاميرات مجانية ،تمامـاً
كم ــا فع ــل الـ ـرئيس األول ،وق ــرر ف ــي المرس ــوم الث ــاني ،إض ــافة فقـ ـرة
جديــدة إلــى الدســتور المؤقــت فــي حقــل حقــوق المـواطن ،تــنص علــى:

ح ــق ك ــل مـ ـواطن ارش ــد الحص ــول عل ــى ك ــامي ار مودي ــل الس ــنة ذاته ــا

مجاناً ،تسلم له بعد قضاءه خدمة العلم .وعلى و ازرتي شؤون الـرئيس
والدفاع تنفيذ المرسومين.
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خرجـ ـ ــت الـ ـ ــبالد والعبـ ـ ــاد علـ ـ ــى أثـ ـ ــر ذينـ ـ ــك المرسـ ـ ــومين ،بمسـ ـ ــيرات
ومهرجانــات واستع ارضــات جماهيريــة كبــرى ،احتفــاالً بالنصــر المــؤزر

باس ــترجاع ثل ــث القري ــة أوالً وبمكرمت ــي الـ ـرئيس الجدي ــدتين ثانيـ ـاً .ول ــم
يقلــل مــن فرحــة الجمــاهير ،التشــكيك الــذي أخــذ يوســوس بــه بعــض
معارضــي ال ـرئيس ،مــن أن الشــرط الموضــوع لتســلم الكــامي ار الهديــة،

يعتب ــر ناس ــخ للمرس ــوم ذات ــه ،ألن ال أح ــد ف ــي الجمهوري ــة ي ــزعم؛ أن ــه
قادر علـى التنبـؤ بـالفترة التـي سيقضـيها الجنـدي اإلل ازمـي فـي خدمتـه

للعل ــم وم ــنهم م ــن
للعل ــم ،م ــنهم م ــن قض ــى نحب ــه ول ــم ت ــنقض خدمت ــه َ
توكلوا على اهلل وتطوعوا ليجعلوا خدمتهم للعلم أبدية .كمـا قلـت ،ذلـك
التشــكيك وعلــى وجاهتــه لــم يفســد احتفــاالت الم ـواطنين ،التــي دامــت

أســبوعاً كــامالً ،فــي ح ــين لــم تــدم أفـ ـراح الجمهوريــة األولــى ص ــاحبة

التصعيد سوى يوماً واحداً.

ظــل ال ـرئيس الثالــث فــي (حــيص بــيص) ،مــاذا بوســعه أن يفعــل ليــرد

علــى هــذين المغــامرين!؟ دولتــه فقي ـرة قياس ـاً لم ـوارد االثنــين ،وديونهــا

بلغ ــت أرقامـ ـاً تف ــوق دخله ــا الص ــافي لع ــدة أجي ــال قادم ــة .لك ــن ،ه ــذه
التفاصـ ــيل لـ ــن تعـ ــن الشـ ــعب ألنـ ــه ال يعـ ــرف بهـ ــا .أعتبـ ــرت الـ ــديون

والميزانيــة علــى الــدوام مــن أسـرار الدولــة التــي ال يجــوز التحــرش بهــا.

الشــعب ينتظــر رد ال ـرئيس علــى أعدائــه بفــارغ الصــبر .كــان التحــدي

كبي اًر والخطوب ماثلة .هي لآلن خطـوب خارجيـة ،لكـن هـذا ال يعنـي
بقاءها خارجية إلى األبد .ال بد مـن عمـل شـيء .المـواطن ال يحتمـل

المزي ــد .حس ــب آخ ــر اس ــتطالعات جه ــاز األم ــن الخ ــاص ب ــالرئيس،
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ذكــر؛ أن الشــعب متملمــل ويريــد الخــروج إلــى الشـوارع .وان لــم تبــادر
الحكومـ ــة بأجهزتهـ ــا المختلفـ ــة ،إلخ ارجـ ــه إلـ ــى الش ـ ـوارع بفـ ــرح مـ ــنظم
وســعادة مســيط اًر عليهــا ،ســيخرج بنفســه ،غاضــباً ،ناقمـاً ،يكســر الــدنيا

عل ــى أرس ــه ورؤوس ــنا .وك ــان ه ــذا ه ــو مـ ـربط الخط ــوب ف ــي العملي ــة

التصـعيدية كلهــا .هكـذا فكــر الـرئيس ،متـذك اًر أن زمنـاً طـويالً ،قــد مـر

على عدم إخراج الجماهير إلى الشـوارع ،فـي خطـوة أريـد منهـا ترشـيد

النفقــات .مــاذا يفعــل..؟ لــم يكــن أمامــه مــن خيــار آخــر ،لقــد فاوضــه
ال ــدائنون وظهـ ـره إل ــى الج ــدار .كان ــت الجلس ــة األخيـ ـرة م ــع ص ــناديق
الدين العالمي ،قصـيرة إلـى حـد لـم يكملـوا شـرب قهـوتهم .قـال كبيـرهم

للـ ـرئيس وه ــو ي ــتكلم بإص ــبع الس ــبابة :أم ــا ترش ــيد نفق ــات االحتف ــاالت
الشعبية الرسـمية أو رفـع الـدعم عـن الخبـز ..عليـك االختيـار .انفـض

االجتمــاع بعــدها ووجــد الـرئيس نفســه فــي الواقــع أمــام الالخيــار ،ألن
الخبــز ك ــان خ ــط الش ــعب األحم ــر منــذ زم ــن بعي ــد" .اهلل يلع ــن ه ــذين

المغفلــين اللــذين ال يمــالن مــن اللعــب- "..قصــد الرئيســين اآلخ ـرين-
" ..مــا نحتاجــه جميع ـاً هــو الهــدوء ،جــر األنفــاس" .لــم يطــل التفكيــر
بــالرئيس الثالــث طــويالً ،شــكل خليــة أزمــة ،مــن أذكــى وأمهــر وأبــرع

مسـ ـ ــاعديه وأعطـ ـ ــاهم مهلـ ـ ــة أسـ ـ ــبوع ،ليخرج ـ ـ ـوا عليـ ـ ــه بـ ـ ــاقتراح الـ ـ ــرد

المناســب .دخلــت الخليــة فــي دهــاليز المشــاريع والبــدائل وقبــل انتهــاء
المهلة بساعتين ،جاءه رئيس الخلية ،الهثاً ،سابحاً في عرقه وبعيـون

م ــدماة تحيطه ــا دوائ ــر س ــوداء متك ــاثرة م ــن قل ــة الن ــوم .ع ــرض علي ــه
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أفكا اًر لـم تنقصـها الجـرأة فقـط ،بـل سـتكون مـن نـوع رد الصـاع بثالثـة

صاعات.

لقــد تحمــل ال ـرئيس مســئوله األزمــوي برباطــة جــأش ،نــاد اًر مــا يتعامــل

بهــا مـع مرءوســيه ،لكنــه خبــر هــذا المســؤول منــذ زمــن بعيــد ،أنــه مــن
الن ــوع الـــذي ال يل ــف وال يـــدور ،ب ــل ي ــذهب مباشـ ـرة إل ــى هدفـ ــه دون

مقـدمات ،لــذلك تــأتي بعــض تداخالتـه اســتف اززية ،كمــا حــدث اآلن فــي

هذه المحاورة:

 سيدي العظيم! ال حل أمامنا سوى و ازرة الدفاع!!قال جملته تلك وسكت .بدا الفزع واضحاً على مالمـح الـرئيس ،حتـى

أن يــده تحسســت ال إراديـاً مسدســه .ألن هــذه الــو ازرة مــع و ازرة الماليــة
وو ازرة شـ ــؤون ال ـ ـرئيس وو ازرة األمـ ــن سـ ــميت بالربـ ــاعي ذي األسـ ــنان

واألنياب والمخالب ،قـد جعلهـا الـرئيس خطوطـاً حمـراء علـى الجميـع،

ال يسمح لكائن من كان ،أن يتناول شؤونها إال بأمر منه .سأل على

الفور وبغضب:

 ماذا تقصد بو ازرة الدفاع؟ -ســيدي العظــيم! تقتطعــون مــن ميزانيــة الــو ازرة ،المبــال المخصصــة

لتطوير أنظمتنا الصاروخية!!!

أنهى جملته ،إنمـا مالمـح وجهـه غلفهـا التعـب والخـوف بالكامـل .أراد

أن يأخـذ لنفســه نفسـاً ،ليتهيــأ لقـول التــالي .المسـكين لــم يـنم منــذ ثالثــة

أيــام بلياليهــا .عــدا أن الحالــة الطبيعيــة ألي مســؤول يقــف بــين يــدي
ال ـ ـرئيس ،حالـ ــة ال يحسـ ــده عليهـ ــا أحـ ــد ،يكـ ــون مربك ـ ـاً ،خائف ـ ـاً ،قلق ـ ـاً،
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متردداً ،غير واث ٍ
ق من موضع رأسه بعـد اللقـاء و ال شـيء يعيـده إلـى

حاله غير لفتة ابتسامة مـن الـرئيس .لكـن ،بعـد سـماع الـرئيس لجملـة

مســئوله األزمــوي الطويلــة نســبياً والخط ـرة بــالطبع ،أخذتــه علــى حــين

غفلــة صــفنة ،وجــد نفســه يحــادث نفســه فــي أمــر هــذا المســؤول ،تأكــد

لــه ،أنــه اختــار رج ـالً أرعن ـاً ومجنون ـاً علــى رأس أخطــر لجنــة أرادهــا

لحل مشـكلة عويصـة .عـاد المسـؤول ليواصـل حديثـه علـى الـرغم مـن

غياب الرئيس في الصفنة:

 سيدي العظـيم! بتقـدير أعضـاء خليتـي ،سـتكون تلـك المبـال كافيـةلتمويل مشروع الرد الحاسم على األعداء.

خـ ــرج ال ـ ـرئيس مـ ــن صـ ــفنته وهـ ــو يمسـ ــد شـ ــاربه ،مطلق ـ ـاً بـ ــين الفينـ ــة

واألخ ــرى ،همهم ــة تش ــعر الرج ــل الواق ــف أمام ــه أن ــه عل ــى وش ــك أن

يغضب عليه بالغضبة القاضية .لكن ،وعلى غير توقع تبدلت سـحنة
الرئيس وتحولت أساريره من الغضب إلـى الرقـة ولـين الحاشـية ،حتـى

أنه طلب من المسؤول المتخشب أمامه أن يجلس:
 -أجلس! ستجيبني على بعض األسئلة.

جلس المسـؤول األزمـوي .فكـر أن يمسـح جـداول العـرق السـائلة علـى
علباتــه المســطحة ووجهــه الــدائري والتــي أخــذت تســيل عبــر مم ـرات

ملتويــة ،علــى ظه ـره وبطنــه لتتجمــع بــين فخذيــه وعنــد مفــرق عج ـزه،
لتشكل هناك بقـع متكـاثرة مـن الـدبق ذي الرائحـة الكريهـة ،لكنـه تـذكر

أن المس ــح بحاج ــة إل ــى م ــد ي ــده ف ــي داخ ــل س ــترته المبطن ــة إلخـ ـراج
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المحرمة ،وهذه من الممنوعـات ،أيـة حركـة ازئـدة هـي ممنوعـة بـأوامر
صريحة من جهاز الحماية .سأله الرئيس:
 ما هو مشروع الرد؟أج ــاب المس ــؤول بلكن ــة م ــا ازل ــت متخش ــبة ،إنم ــا يش ــوبها ش ــعاع م ــن

االنشراح ،لعله كان واثقاً من رد فعل الرئيس واعجابه بما سيقول:

 -سيدي العظيم! نقتـرح أن تصـدرون ثالثـة م ارسـيم رئاسـية .تقـررون

في األول مـنح كـل مـواطن ارشـد كـامي ار مجانـاً ،وتضـيفون فـي الثـاني

فقرة إلى الدستور المؤقت ،تنص علـى أحقيـة المـواطن ال ارشـد بكـامي ار

سنوية من الرئيس .أما المرسوم الثالت وهنا ستكون ضربتنا الموجعـة
لألعداء ينص على مجانية عمليات التحميض.

رفع الرئيس حاجبيه ،شنف أذنيه وبدا علـى وشـك الـدخول فـي صـفنة

جديدة ،ال تحمد عقباها هذه المرة ،لكنه لم يدخلها أو قل خرج سريعاً

منها .قام من مقعده وأخـذ يقهقـه بكركـرات ،مغ ازهـا غيـر واضـح بعـد،
إن كانــت عطف ـاً أو ســخرية مــن مســئوله األزمــوي .وصــل إلــى حيــث

يجلس المسؤول وصار يربت بلطف على كتفه ،مادحاً إياه:

 -ب ــورك عقل ــك .ه ــذا ه ــو ال ــرد .نع ــم ،ثالث ــة مـ ـرة واح ــدة .لك ــن ،ل ــم

تخبرني بعد؛ ماذا سنفعل ببرنامج تطوير الصواريخ؟

أج ــاب المس ــؤول بلكن ــة طغ ــت عليه ــا إم ــارات اإلنشـ ـراح واليق ــين م ــن

إعجاب الرئيس بمواهبه:

 ســيدي العظــيم! تصــدرون مرســوماً رابع ـاً ،إنمــا بعــد حــين؛ يــنصعلى زيادة مخصصات برنامج تطوير األنظمة الصاروخية!
131

نكــص الـرئيس علــى عقبيـه ،كمــن لــدغ ووضــع كفــه فــوق عينيــه وهــو
يحــدق ،فــي هيكــل المســؤول ذي الجســد المــدور الغــاطس فــي المقعــد،
وكأنــه ي ـراه مــن بعيــد ،بــل صــار ال ي ـراه ويحــاول البحــث عنــه .همهــم
بصوت بالكاد خرج من شفتيه:

ـي ََ بقايــا صــبر ادخرتهــا خصيصـاً لــك .فــك لــي
 اســمع! مــا ازلــت فـ ٌهذه األحجية! كيف نقتطع من جهة ونزيد من جهة أخرى!..؟
رد المســؤول وقــد تغلــب االنش ـراح علــى خشــبيته بالكامــل هــذه الم ـرة،

حتى بان ظل ابتسامة على شفتيه المزمومتين:
 -سيدي العظيم! أحد لن يمد يده إلى الخزينـة فـي كـل هـذه الم ارسـيم

الثالثة..

قاطعه الرئيس ،وبدا مستعجالً:
 -أوضح بسرعة!

ازلــت خشــبية رئــيس خليــة األزمــة نهائي ـاً .لكنــه طــرد ظــل االبتســامة

الدخيل وزم شفتيه ،مستعداً إلسماع الرئيس ما يريحه أخي اًر:

 سـ ــيدي العظـ ــيم! بالنسـ ــبة لتوزيـ ــع الكـ ــاميرات ،سـ ــتتكفل بـ ــه إحـ ــدىالشركات العالمية ،المنافسة للشركتين اللتـين وزعتـا كـاميرات أعـدائنا،

ســتبيعنا بســعر مــدعوم ،وهــذا هــو المبل ـ الــذي ســتقطعه مــن ميزانيــة
و ازرة الدفاع .وبالنسبة لتوزيع الكاميرات المشروطة بخدمة العلم ،عند

التس ـريح م ــن الخدم ــة العســكرية ،س ــتدفع أثمانه ــا مــن قب ــل المس ــتفيد،

وبطريقة غير محسوسـة .سـيدفع كـل متسـرح قبـل اسـتالمه وثيقـة بـراء

الذمــة ،مبلغ ـاً مــن المــال ،عــن كــل يــوم غيــاب فــي خدمــة العلــم بــدل
131

الس ــجن كم ــا ه ــو ج ــار الي ــوم .وحس ــب معلوماتن ــا ،ل ــم يول ــد بع ــد ف ــي
الجمهوريــة ذلــك الجنــدي الــذي لــن يغيــب أو يهــرب مــن خدمــة العلــم.
أمــا التحمــيض المجــاني ،نســترجع ثمنــه مــن تبرعــات الشــعب .ســيجد
كل من يريد تحميض فلمه ،إعالنـاً يفقـأ العـين؛ يقـول :أخـي المـواطن
الش ــجاع ..س ــاهم ب ــالتبرع الس ــترجاع األرض الس ــليبة .وس ــنختار م ــع

اإلعالن صو اًر مؤثرة لشعبنا المحتل هناك.

قاطعه الرئيس:

 كفى! ابحث األمر مع وزير شؤون الرئاسة .لكن ،ماذا بخصـوصالمرسوم الرابع؟

 سـيدي العظــيم! أننــا نخــوض صـراعنا مــع األعــداء بأســلحة عديــدة،إنما من بين كل األسلحة المجربة ،كان سالح المفاجأة هو األمضى

واألكثــر إرباكـاً .خصوصـاً حــين تكــون تلــك المفاجــأة مغلفــة بغمــوض.
كــل حصــيلة تجسســهم تفيــد أننــا دولــة فقي ـرة الم ـوارد ،قياس ـاً لم ـواردهم

وامكانياتنــا الدفاعيــة والهجوميــة ،هــي علــى قــدر مواردنــا المتناقصــة.
المرس ــوم ال ارب ــع س ــيكون فعل ــه فع ــل س ــالح جدي ــد ،س ــتكمن قوت ــه ف ــي

غموضــه بالتحديــد .ســيأخذ مــنهم الكثيــر مــن الوقــت والجهــد لمعرفتــه

والــرد عليــه .لــيس بعيــداً أن يســارعوا إلــى زيــادة ميزانيــاتهم العســكرية،

مما سيرتب عليهم ضغوطاً جديدة .قد يصلون في النهاية إلى الحالة
الماليــة التــي نحــن عليهــا اآلن .لكننــا ،ســنعمل مــن جهتنــا علــى إطالــة

أمــد ذلــك الوقــت وعرقلــة الجهــد الــذي سيكتشــفون فيــه فحــوى المرســوم
ال ارب ـ ــع ،بإص ـ ــدار تعليم ـ ــات رئاس ـ ــية وو ازري ـ ــة إل ـ ــى ك ـ ــل المؤسس ـ ــات
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وال ـ ـ ــو ازرات لتنفي ـ ـ ــذ مش ـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـرئيس (المرس ـ ـ ــوم ال ارب ـ ـ ــع) .عناص ـ ـ ــر
استخباراتهم ستنقل لهم ما يقع تحت يدها من وثائق وأخبـار ،سـتكون
كلهــا رســمية ال غبــار علــى صــحتها وجــديتها ،باإلص ـرار علــى تنفيــذ
المرسوم .سنحتاج كذلك إلى تفعيل جهاز مخابراتنـا وفـق هـذه الخطـة
الجديــدة ،كلمــا كانــت وســائلنا أكثــر تشويش ـاً وارباك ـاً لهــم ،رفعنــا مــن

فعاليــة ســالحنا الجديــد .ســيكون المرســوم ال اربــع ،هــو ســالحنا الجديــد
ال ــذي س ــيتفوق عل ــى صـ ـواريخهم .كم ــا ت ــرى ،س ــالح ال يكلفن ــا غي ــر

تفعيــل وســائلنا الموجــودة أصـالً علــى األرض .باســتثناء قضــية واحــدة
أنا شخصياً أتوجس منها ،لكني واثق من حنكـة سـيادتكم علـى حلهـا.

القضـ ــية تتعلـ ــق بـ ــو ازرة الماليـ ــة .يجـ ــب علـ ــى و ازرة الماليـ ــة أن تكيـ ــف

نفســها إلعــداد مي ـزانيتين؛ األولــى هــي ميزانيــة الدولــة الحقيقيــة ،التــي

ستكون أكثر سرية هـذه المـرة والثانيـة تكـون شـبه علنيـة ومرنـة وقـادرة
علــى التكييــف وفــق احتياجــات الســالح ال اربــع أقصــد المرســوم ال اربــع،

تقدم على أنها ميزانية الدولة.

والمسؤول يواصل طرح أفكـاره وتوقعاتـه ،تكـاثرت قهقهـات وابتسـامات
الـ ـرئيس الت ــي منحه ــا ل ــه .وبع ــد أن خل ــص المس ــؤول ،ق ــال الـ ـرئيس

بصوت خافت كأنه يحدث نفسه:

 -هكذا ،سنواجه صواريخهم بالمراسيم..؟

ضحك بصوت عال وسأل المسؤول المدور الغاط في مقعده:

 هل سمعت يوماً بشيء اسمه مراسيم مضادة للصواريخ..؟رد المسؤول بسرعة وكأنه كان ينتظر السؤال:
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 -سيدي العظيم! سوف لن يكون الحال أخطر مما نحن عليه فعالً.

كما يعرف سيادتكم ،االثنان جربا أجياالً جديـدة مـن الصـواريخ ،بينمـا

نحن ما زلنـا فـي البـدايات .سـباق التسـلح مـع الفـارق فـي المـوارد ،لـن
يوصلنا إلى شـيء .علينـا أن نسـحبهم إلـى سـاحة مالئمـة لنـا لخـوض

الصـراع .ســندخلهم فــي ســباق جديــد ،نكــون فيــه نحــن المبــادرين علــى
طول الخط.

مــا زال الـرئيس يمــنح مســئوله األزمــوي ،الكثيــر مــن االبتســامات التــي
أدخلت الدفء والرضا عـن الـنفس فـي دواخـل الرجـل .وحـين صـرفه،

مــدح م ـرة أخــرى ذكــاءه وفطنتــه وشــيعه مودع ـاً حتــى بــاب المكتــب.
هناك وهو يدفعه بيده ،قال له:

 -غضب اهلل عليك وعلى األمة التي أنجبتك.

ثــم عــاد إلــى مكتبــه ،مكافئـاً نفســه بضــحكة ذات نوتــة عاليــة وطويلــة.

سمعها الرجل المقذوف به خارج الباب ،ولم يفهمها إن كانت سـخرية

منــه أو هــي تعبيــر عــن االمتنــان لــه ،كمــا لــم يفهــم علــى وجــه الدقــة
جملــة ال ـرئيس األخي ـرة ،إن كانــت مــدحاً أم ذم ـاً .لكــن ال ـرئيس ،اعتــاد
أن يمـ ــدح مرءوسـ ــيه عبـ ــر قلـ ــب األمثـ ــال واألق ـ ـوال الشـ ــائعة واسـ ــقاط

اضدادها على رؤوسهم.

م ــن اللمح ــة أع ــاله ،عرفن ــا م ــدى األهمي ــة الت ــي ك ــان يوليه ــا رؤس ــاء

الجمهوري ــات ال ــثالث ،وك ــذلك مواطن ــوهم لش ــؤون الفوت ــوغراف .ك ــان
للفوت ــوغراف فع ــل الس ــحر ف ــي إدارة ش ــؤون الجمهوري ــات .ولتوض ــيح

أهمي ــة ضـ ـربة الـ ـرئيس الثال ــث ف ــي مرس ــومه الثال ــث ،مرس ــوم مجاني ــة
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التحمــيض ال بــد مــن إلقــاء نظ ـره أخــرى ،س ـريعة أيض ـاً ،علــى تــاريخ
ومالبسات عملية تأميم المختبرات.

تأميم المختبرات
بس ــبب الكثـ ـرة الك ــاثرة للك ــاميرات واغـ ـواء التص ــوير ،ال ــذي تمك ــن م ــن

المـ ـ ـواطنين ،ك ـ ــان ال ب ـ ــد م ـ ــن أنظم ـ ــة وتشـ ـ ـريعات ومؤسس ـ ــات إلدارة

وض ـ ــبط وتنظ ـ ــيم ذل ـ ــك العم ـ ــل الض ـ ــخم .لك ـ ــن ،أه ـ ــم ق ـ ــانون ش ـ ــرعته

الجمهوريات الثالث بالتناوب كان قانون احتكار الدولة للمخابر.

فــي يــوم مــن األيــام ،تفتقــت قريحــة أحــد المستشــارين األوفيــاء ل ـرئيس
الجمهوريــة ذات الم ـوارد القليلــة ،ليشــير عليــه بإصــدار قــانون التــأميم

العظيم .قال ذلك المستشار:

 ســيدي العظــيم! هنــاك ب ـوادر أزمــة تلــوح فــي ثنايــا عملنــا .صــحيحأنكم أنعمتم على مواطنينا بنعمة حرية التصـوير ،إنمـا للحريـة حـدود.

ال يخفى عليكم وأنتم معلمنا أن من بين المواطنين من يكون مشـاغباً

ومتم ــرداً بطبع ــه .تص ــلكم أخب ــار ع ــن مـ ـواطنين يس ــتغلون التص ــوير
ألغـ ـراض غي ــر أخالقي ــة ،منه ــا عل ــى س ــبيل المث ــال؛ ظ ــاهرة انتش ــار
تصــوير مشــاهد فضــائحية للجســد اإلنســاني ،بــاألخص أجســاد الحـريم
وهنــاك مــن العمــالء والخونــة مــن قــاموا بعمليــات مــزج صــورة بــأخرى،
ليخرجوا بصورة جديـدة لزوجـات مسـئولي الدولـة ،فـي أجـواء وأوضـاع

داعـرة ،أثــارت الـرأي العــام .لــم يشــأ المستشــار الــوفي أن يــذكر رئيسـه

بتلــك الصــورة الشــهيرة ،التــي منتجتهــا اســتخبارات إحــدى الجمهوريــات
العــدوة وفيهــا ال ـرئيس مــع أحــد مســاعديه فــي وضــع ال يحســد عليــه،
135

الصورة التي كادت أن تشعل حرباً ضروساً بـين الجمهـوريتين .لكنـه،
عـ ــرج بـ ــدل اسـ ــتذكار تلـ ــك الفضـ ــيحة ،علـ ــى ظـ ــاهرة انتشـ ــار صـ ــور

المعارض ـ ـ ـ ــين الخون ـ ـ ـ ــة واس ـ ـ ـ ــتغالل بع ـ ـ ـ ــض المش ـ ـ ـ ــاغبين لمه ـ ـ ـ ــاراتهم
المونتاجيــة ،بتركيــب رأس الحمــار علــى جســد الـرئيس أو أحــد وز ارئــه

بين الحين واآلخر.

أن ــا شخص ــياً كحم ــار -اس ــتدرك الحم ــار -ل ــم أفه ــم بع ــد لم ــاذا يواف ــق
الرئيس أن يدخلوا رأسه في فـروة أسـد أو نمـر أو ذئـب أو فهـد أو أي

حي ـوان متــوحش آخــر ،ويعرضــون الصــورة علــى المــأل فــي الســاحات
العامة وعلى واجهات مباني الو ازرات ،لكنه ،لم يوافق بـل يسـتنكر أن

يؤطر رأسه برأس حمار..؟ رغـم أن االثنـين مـن فصـائل الحيـوان!!..
أليس هذا محي اًر يا أصدقائي في السلوك البشري...؟

نحــن كنــا مــأخوذين بســرده ،لــذلك لــم يشــأ أي منــا الــرد علــى ســؤاله

المشروع .حرك رأسه صعوداً وهبوطـاً مـع تكشـيرة خفيفـة ،أفهمتنـا أنـه

فهم حيرتنا .عاد إلى سرده:

 ال عل ـ ــيكم ،لنواص ـ ــل م ـ ــا كن ـ ــا في ـ ــه .لق ـ ــد واص ـ ــل ذل ـ ــك المستش ـ ــاراستشارته أو نصيحته لرئيسه قـائالً :مـا ازلـت الحميـر تتسـبب بـالكثير
من اللغط في الخارج والكثير من الجهد لمؤسسـاتنا األمنيـة .أرى مـن

واجب ــي ال ــوطني ،أن أل ــتمس م ــن س ــيادتكم ،وض ــع لمس ــتكم الش ــافية
للخروج من هذه األزمة.

خالل الحديث كان الرئيس واقفـاً .علـى عادتـه ،حـين يشـم فـي حـديث
أح ــدهم رائح ــة خط ــورة عل ــى هيب ــة الدول ــة ،يه ــب م ــن مجلس ــه ويظ ــل
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واقفاً وراء مكتبه .بدا صافناً في وقفته ،غير أن عيونه تقول أنـه كـان

يتابع حديث المستشار .سكت هذا .لعله أراد التأكـد أن الـرئيس معـه،
أو إلعطاء حديثه القادم وقعاً يتمناه على الرئيس .بعد طول انتظار،

خرج الرئيس من صفنته وسأل:

 كل هذا اللغو أعرفه .ماذا لديك غيره؟ -نعم سيدي .أقترح سيدي العظيم :أوالً ،إيقـاف حملـة إبـادة الحميـر،

ألنهـ ــا جلبـ ــت لنـ ــا نتـ ــائج عكسـ ــية وسـ ــببت الكثيـ ــر مـ ــن المشـ ــاكل مـ ــع
المـزارعين والعتــالين فــي األسـواق ،عــدا مشــاكلنا مــع مؤسســات حمايــة
الحيـوان الدوليــة وحتــى مــع األمــم المتحــدة نفســها .ثانيـاً ،أقتــرح؛ وبــدالً

من هذه الحملة ،إصدار مرسوم تأميم مختبرات التحميض!!

رفـع الـرئيس أرســه مقطـب الجبــين وهـو مـا زال علــى صـفنته ،فقــط أن

مالمحه وشت بعدم فهمه لما قاله المستشار ..سأل مستشاره:
 -أال تخبرني ما عالقة الكبة باألمم المتحدة!..؟

أجاب المستشار بسرعة وكأن الجواب كان على طرف لسانه:
 نع ـ ــم س ـ ــيدي العظ ـ ــيم ،ل ـ ــو أممن ـ ــا مختبـ ـ ـرات التحم ـ ــيض ،س ـ ــنمنعمشـ ــاغبات وتخرصـ ــات كـ ــل األعـ ــداء إن كـ ــانوا فـ ــي الـ ــداخل أو فـ ــي

الخارج .الصورة بدون تحميض ال أثر لها.

همهم الـرئيس مـع نفسـه .هـش وبـش مهومـاً بيديـه بحركـات عشـوائية.

كشر عن أسنانه البيضـاء المصـفرة مـن كثـرة التـدخين وشـرب القهـوة،

ثم ضحك .كان ضحكاً متدرجاً من أوطـأ نوتـة إلـى أعالهـا .اسـتغرق
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فــي الضــحك طــويالً ،حت ـى هــدأ وعــاد مــن جديــد إلــى الهمهمــة .قــال

كأنه يسأل نفسه:

 كيف فاتتنا مثل هذه الجوهرة كل هذه السنين؟جلس وهو ما زال يضحك بطريقة الهمهمة ،سحب ورقة رئاسية

وقلماً رئاسياً وقدمهما للمستشار ،الذي كان واقفاً على الجانب اآلخر

من مكتب الرئيس:

 اجل ــس! اكت ــب مرس ــوم الت ــأميم ومع ــه مرس ــوم آخ ــر بتش ــكيل و ازرةجديدة نسميها و ازرة شؤون التصوير ،ترتبط بالرئاسة مباشرة وسـتكون
أنــت الــوزير وعليــك فــي غضــون أســبوع تقــديم خطــة عملكــم .ال أريــد

ثغـرات هــذه المـرة .أمــا موضــوع الحميــر ،فدعــه جانبـاً اآلن! سأصــدر
بــه تعليمــات داخلي ــة بــالتخلي ع ــن الحملــة ت ــدريجياً ،كــذلك سنرض ــي

بع ــض الفالح ــين بش ــيء م ــن التع ــويض .أكث ــر م ــن ه ــذا ،ورداً عل ــى

الحمـ ــالت الخارجيـ ــة المعاديـ ــة ،سـ ــأوعز بتأسـ ــيس جمعيـ ــات لحمايـ ــة

الحي ـوان فــي بلــدي ،علــى األخــص الحميــر منهــا ،ليــأتي ق ـرار إلغــاء
الحملــة فيمــا بعــد ،كأنــه اســتجابة اللتمــاس تلــك الجمعيــات الوطنيــة ال
لتلك الضغوط الخارجية ..هل تفهم ماذا يعني هذا..؟

رفع المستشار وجهه بمالمح استفهام .رد عليها الرئيس:

 -هذا أمر يتعلق بالسيادة يا غبي!!

تفاجــأ المستشــار بــالطبع مــن هــذه اللدغــة ،ألنــه لــم يقــل شــيئاً يعكــر
السيادة ولم يعترض أصالً ،غير أن الرئيس هو الرئيس وال أحد فـوق
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الرئيس .ضحك المستشار لغبائه وأكد بمالمحه المنشرحة هذه المـرة،
أنه اآلن فهم.
س ــرعان م ــا قام ــت الجمهوريت ــان األخريت ــان ب ــذات الخطـ ـوات .أمم ــت
مختبراتها وشكلت و ازرات لشؤون التصوير .لكنها لـم تكـن قـادرة علـى
مالحقــة كــل الخط ـوات بــذات الوقــت ،علــى األخــص مــا تعلــق منهــا

ب ــالحمير وجمعي ــات حماي ــة الحيـ ـوان ،ل ــذلك ه ــي ت ــأخرت ف ــي إلغ ــاء
قوانينها الخاصة بإبادة الحمير وفي تشكيل جمعيات حماية الحيوان.

كــان رئــيس الجمهوريــة صــاحب المبــادرة ،أكثــر الرؤســاء الثالثــة إثــارة
للج ـ ــدل والمشاكس ـ ــة .كثيـ ـ ـ ار م ـ ــا يخ ـ ــرج عل ـ ــى خص ـ ــومه الخ ـ ــارجيين

والــداخليين بمبــادرات وردود غيــر متوقعــة .أشــتهر عنــه ذكــاؤه وحنكتــه
السياسية في إدارة أزماته ،كـذلك خبرتـه فـي اختيـار المسـاعدين ،عـدا

ع ــن طريقت ــه الخاص ــة ف ــي احتـ ـواء المخ ــالفين والمتم ــردين ،طريق ــة ال
تنتمي لالنفعال المباشر ،رغم عدم بخله عليهم بالقوة والبطش ،لكنهـا

تنتمــي إلــى شــيء يشــبه أن "تعطــي أحــدهم مسدسـاً وتدعــه يقتــل نفســه

بنفسه".

بالمناســبة هــذه الجملــة كثي ـ اًر مــا يكررهــا علــى مســاعديه ،حــين يطلــب
منهم تصفية أحد الخصوم - :اجعلوه يحل مشكلته بنفسه!!.

كــان ق ـرار إلغــاء حمــالت إبــادة الحميــر مكســباً حميري ـاً محضـاً .لكــن،
ت ــأميم مختبـ ـرات التحم ــيض ك ــان نقم ــة عل ــى البش ــر ،عل ــى األخ ــص

المعارضين منهم .لم يعد التحميض ملكاً مشـاعاً للمـواطنين ،بالتبعيـة

تــم تعــديل قــانون العقوبــات ،بتش ـريع عقوبــات تتــدرج فــي قســوتها لكــل
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مـواطن يخفــي جهــاز تحمــيض ،إن كــان بــدائياً أو متطــو اًر .ثــم دخلــت

حـوامض التحمــيض تحــت بنــد المـواد الخطـرة والمحظــورة .كــذلك منــع

جيــل كامــل مــن الكــاميرات مــن اخت ـراق أس ـوار الجمهوريــات الــثالث،
تلــك الكــامي ار التــي تســمى بـ ـ(الكــامي ار الفوريــة) .شــنت حملــة لمصــادرة

مخزوناتها فـي األسـواق وفـي البيـوت .وأعتبـر اسـتخدامها بعـد التـأميم

والتشـريعات الجديــدة ،خروجـاً صـريحاً علــى القـوانين التــي تحــرم علــى
المواطنين التحميض الشخصي.

كان ــت ردة فع ــل المـ ـواطنين عل ــى قـ ـرار الت ــأميم عدائي ــة ،ب ــل أحرج ــت
الدولة أمام الرأي العام العالمي .إذ حدثت أعمـال شـغب ومظـاهرات،

حصلت على أثرها صدامات مع الشرطة والجيش ،قتل فيها من قتـل

وزج ب ــالكثيرين فـ ــي الس ــجون .لكنهـ ــا كك ــل هي ــاج جم ــاهيري عفـ ــوي،

يصــل إلــى مــدى معــين ،ثــم يأخــذ بــالهبوط .خصوصـاً ،وأن الجمــاهير

وفــي الــثالث جمهوريــات ،كانــت علــى الــدوام مســيجة بمخالــب وأنيــاب

وأســنان الدولــة .ليتالشــى األمــر بعــد بضــعة شــهور ،بصــدور ق ـ اررات
عفو رئاسـي عـن المسـجونين ،بشـرط التوقيـع علـى وثيقـة تعهـد ،يعلـن
فيه ــا المـ ـواطن تعه ــده باالمتن ــاع ع ــن جل ــب أو المس ــاهمة ف ــي جل ــب
جهــاز تحمــيض أو التعامــل مــع الح ـوامض الداخلــة فــي العمليــة ،واال

ســيدفع أرســه ثمــن النكــوص عــن هــذا اإلق ـرار .وقــع أغلــب المســاجين
على القرار وخرجـوا ،باسـتثناء بعـض أصـحاب الـرؤوس الناشـفة التـي

عولجت في حينها.
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كــذلك فــرض علــى مــن يفــتح اســتديو تصــوير خــاص ،أن يوقــع علــى
تلــك الورقــة ،التــي تمنعــه مــن جلــب أو اســتعمال جهــاز تحمــيض أو
حوامض ــه .أم ــا ردود األفع ــال الخارجي ــة فكان ــت متفاوت ــة ف ــي ح ــدتها.
اعتبرت بعض المنظمات الدوليـة ،ومنهـا صـندوق النقـد الـدولي ،أمـر

التأميم تدخالً ساف اًر من الدولة في الشؤون الشخصـية لألفـراد ،نظـرت

إلي ــه م ــن زاوي ــة حق ــوق اإلنس ــان ،لم ــا في ــه م ــن ع ــدوان عل ــى الحري ــة

الشخصــية والملكيــة الخاصــة كــأي تــأميم .كــان ذلــك غيــر بعيــد عــن
تحريض الشركات الكبرى التي كانت تعمـل فـي بورصـة الجمهوريـات
ال ــثالث ،س ــتحرم م ــن م ــورد اس ــتثماري مض ــمون ،كان ــت له ــا مخ ــابر

عمالقة في كل أرجاء الجمهوريات .عولجت تلك المواقف والحمـالت
بطريقتين؛ األولى ديبلوماسية ،حيث ردت الجمهوريات الـثالث وبنبـرة

واحــدة هــذه المـرة :أننــا نعتبــر تلــك الــدعوات والمواقــف الدوليــة ،تــدخالً
س ــاف اًر ف ــي الش ــؤون الداخلي ــة لبل ــد مس ــتقل وعض ــو ف ــي هيئ ــة األم ــم

المتحــدة .كــان ذلــك الموقــف المعتصــم بحبــل الميثــاق الــدولي ،كفــيالً
بجع ــل ال ــدعوات والتصـ ـريحات والمواق ــف العدائي ــة لخطـ ـوات الت ــأميم،

يخف ــت بريقه ــا ت ــدريجياً وين ــدثر أثره ــا الم ــادي عل ــى السياس ــات ،الت ــي

تتعامـل بهـا كـل جمهوريـة مـع مواطنيهـا .الطريقـة الثانيـة فـي العــالج،
كانت تعويض الشركات الكبـرى مـن نـوع العـابرة للحـدود ،بتعويضـات

مناسبة على شكل صفقة ،سمحت الدولـة بموجبهـا للشـركات العالميـة
بالتعاق ـ ــد معه ـ ــا ،بنس ـ ــبة ال تتج ـ ــاوز ال ـ ـ ـ ،%49ف ـ ــي مش ـ ــاريع مخ ـ ــابر
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التحمــيض العمالقــة .تقــدم الشــركات تقنيتهــا وخبراتهــا المهنيــة وتقــدم
الدولة خبراتها األمنية لتلك المخابر.
لقـ ــد كسـ ــبت الدولـ ــة مـ ــن ق ـ ـرار التـ ــأميم الكثيـ ــر مـ ــن الم ـ ـوارد الماليـ ــة،
بإخضاع اإلستيراد إلى مركزية وطنية شاملة .عدا عن تشـغيل مئـات

األلــوف مــن األيــدي العاملــة فــي المطــابع ومخــابر التحم ــيض ودور
النشــر والتوزيــع ومــدارس النحــت والرســم ومؤسســات بحــوث وشــرطة

الفوتوغراف ،ناهيك عن استديوهات التصـوير الخاصـة ،المنتشـرة فـي
طول البالد وعرضها ،لكنها الخالية بالطبع من أي جهاز تحميض.
صحيح أن كل تلك المؤسسات لم تكن إنتاجية ،بمعنـى أنهـا ال تـراكم
ثروة ،لكنها على أية حال ،كانت تداور الثروة داخل البلد ،وتسـتجلب

كذلك استثمارات خارجية.

سارت شؤون الجمهوريات الثالث ،بعد ق اررات التـأميم التاريخيـة سـي اًر

حسـ ـ ــنا .لقـ ـ ــد ضـ ـ ــبطوا أعمـ ـ ــال التمـ ـ ــرد والشـ ـ ــغب وعزل ـ ـ ـوا نشـ ـ ــاطات
المعارضـ ــين ،بـ ــل كـ ــادوا أن يقض ـ ـوا عليهـ ــا قضـ ــاء مبرم ـ ـاً ،ل ـ ـوال تلـ ــك

الخصومة المستعرة فيما بينهم والتي تسمح بعبـور صـور المعارضـين

المحمضة في مخابر الجمهورية األخرى .رغـم أنهـم جمعيـاً وفـي هـذا

الشأن كانوا في الهوى سوا.

برزت إلى السـطح بعـد حـين ،ظـاهرة المكـارم الرئاسـية والو ازريـة .بـين

الفين ـ ــة واألخ ـ ــرى تم ـ ــنح ك ـ ــاميرات م ـ ــن مارك ـ ــات معين ـ ــة ،مص ـ ــنوعة
خصيصاً لـو ازرة شـؤون الـرئيس ،تكـون مـؤطرة بحافـات مذهبـة وعليهـا

الصورة الرسمية للرئيس .توزع لمواطنين يـتم اختيـارهم وفـق مناسـبات
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وأحـ ـ ـوال خاص ـ ــة .مك ـ ــارم كان ـ ــت تأخ ـ ــذ حيـ ـ ـ اًز م ـ ــن بـ ـ ـرامج التلفزي ـ ــون
والصحف واإلذاعات ومن وقت المواطن.

مـ ــن نافلـ ــة القـ ــول ،أن الد ارسـ ــة فـ ــي مـ ــدارس وجامعـ ــات الجمهوريـ ــات
الثالث ،قد انتابها ذات الهوس الفوتوغرافي .لقد فرض علم التصـوير

(هكذا دعوه) ،درساً أساسياً حتى في المـدارس االبتدائيـة .يتـدرج معـه
الطال ــب إل ــى الجامع ــة ،لين ــال علي ــه حس ــب كفاءت ــه ونباهت ــه ،درج ــة

علميــة مــن نــوع تلــك الــدرجات التــي تبــدأ ب ـ(دبلــوم بســيط) وصـوالً إلــى

(دبلــوم رئاســي) .الــدبلوم األخيــر ال يصــله حســب منطــق األشــياء فــي
تلــك الجمهوريــات ،إال القليلــون مــن أصــحاب الــذهن المتوقــد والحظــوة

وشــروط كثيـرة أخــرى ال أريــد أن أزعجكــم بتعــدادها .يكــون الحاصــلون
علــى (دبلــوم رئاســي) ،موقــوفين للعمــل فــي مؤسســات الدولــة األمنيــة
العلي ــا وع ــدد قلي ــل م ــنهم يت ــأهلون لخ ــوض مض ــمار د ارس ــي أعل ــى،
ينـ ــالون فـ ــي حـ ــال اجتي ـ ــازه ،درجـ ــة أطلقـ ـ ـوا عليهـ ــا مسـ ــمى (مصـ ــور

ال ـرئيس) .تقــع علــى عــاتق مصــوري ال ـرئيس فــي الحقيقــة ،مســؤولية
فيهــا مــن الخطــورة ،أكثــر ممــا فيهــا مــن االمتيــاز ،علــيهم اإلبــداع فــي
صــناعة صــور ال ـرئيس ،صــور رئاســية تكــون جــديرة بمنافســة صــور

األعـ ــداء وقـ ــادرة علـ ــى دخـ ــول معمعـ ــة الص ـ ـراع الـ ــداخلي واإلقليمـ ــي،
المحتدم فيما بين الجمهوريات الثالث وبينها فرادى وبين تلـك الدويلـة

الذئبيـ ــة الص ــغيرة ،التـ ــي تكـــاد ال تـ ــرى علـ ــى الخارط ــة ،لكنهـ ــا ،رغـ ــم
صغرها قد أخصت رؤساء وشعوب الجمهوريات ،أيما إخصاء ،على

طول الخط ،باحتاللها لمثلثات ومربعات ومسـتطيالت كبيـرة وصـغيرة
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من هذه الجمهورية أو تلك ،مع عجز الجميع عن اسـترجاع المحتـل.
لهذا السبب كـان مصـورو الـرئيس مـواطنين فـدائيين حـاملين رؤوسـهم
ذهب بجلــده
علـى أكفهــم .الويـل لمــن يفشـل فــي الصـراع اإلقليمــي ،سـي َ
إلى ستين دباغ من دباغي مديريات أمن الرئيس .لكن بالمقابل كـانوا

يحصلون على مكافآت وأجور عالية جداً ،ناهيك عن امتيـاز مصـور

ال ـرئيس ،الــذي يحســدهم عليــه أقــرب وزيــر لل ـرئيس .مــن الــوزراء مــن
كــان يتمنــى لــو يحصــل علــى تلــك الدرجــة العلميــة العاليــة فــي شــؤون

التص ــوير ،لي ــدعم مركـ ـزه ف ــي و ازرت ــه .ل ــذلك كان ــت هنـ ـاك مواص ــفات
خاصة ،يتم على أساسها اختيار أولئك المرشـحين لنيـل أعلـى شـهادة

في البلد.

مــن النتــائج الجانبيــة لــذلك الهــوى الفوتــوغرافي ،أن أزدهــر لــيس فــن
التصوير أو علم التصوير فحسب ،بـل ازدهـر إلـى جانبـه فـن النحـت

كــذلك .أخــذوا ومــن فــرط إعجــابهم بالصــور باختيــار النــاجح والمميــز
منها ،ليعملوا منه جـداريات كبيـرة وصـغيرة حسـب الحاجـة والمناسـبة.

جــداريات أخــذت مواقعهــا فــي أجمــل زوايــا وســاحات وش ـوارع المــدن
والبل ــدات .ه ــذا األم ــر ك ــان ف ــي الب ــدء خاصـ ـاً فق ــط بص ــور الرؤس ــاء

المش ــهورة ،إنم ــا وبمكرم ــة إض ــافية واف ــق الرؤس ــاء مس ــحوبين ك ــذلك

بمشاكسـ ــة رئـ ــيس الجمهوريـ ــة األفق ـ ـر بيـ ــنهم ،علـ ــى خصخصـ ــة هـ ــذا

االحتكــار ،ســمحوا لألشــخاص كــذلك ،أن يعمل ـوا ألنفســهم جــداريات،
لك ــن ،ف ــي البي ــوت والمـ ـزارع الخاص ــة به ــم فق ــط .غ ــدا باس ــتطاعة أي
م ـ ـواطن يـ ــدفع رسـ ــوم (نصـ ــب جداريـ ــة) لـ ــو ازرة شـ ــؤون التصـ ــوير ،أن
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يحصــل علــى إجــازة النصــب ،بعــد أن تكشــف علــى موقــع النصــب
ـوزرة .وكانــت هنــاك عقوبــات قاســية ،تنتظــر مــن
لجنــة خاصــة مــن الـ ا
يتج ـ أر علــى عمــل جداريــة خاصــة بــه ويضــعها فــي ســاحة عامــة أو
شــارع مهمــا كــان صــغي اًر ،عقوبــات كــان أرحمهــا اإلعــدام .اســتفاد مــن

المرســوم األخيــر عليــة القــوم وأغنيــاؤهم .بالتأكيــد لــيس كــل مــن هــب
ودب قاد اًر على دفع رسوم النصب ومن ثم البناء.

بسبب ازدهار الحملة الجداريـة ،شـكلت و ازرة شـؤون التصـوير مديريـة
خاصــة وبقــانون خــاص لهــا ،ســمي (قــانون الجــداريات) .كــان التعيــين
والعمــل فــي درجاتهــا الوظيفيــة وفــي فروعهــا فــي المحافظــات ،يخضــع

لفلت ــر مش ــابه لفلت ــر و ازرة ش ــؤون التص ــوير ،ال يقب ــل م ــن المـ ـواطنين

ســوى الــذين تــتم تــزكيتهم تزكيــة خاصــة ،مــن قبــل أثنــين مــن مــوظفي
و ازرة شؤون الـرئيس .كانـت مهمـة المديريـة الجديـدة ،اختيـار الجداريـة

المناسبة في المناسبة المناسبة.

كذلك ازدهرت ظاهرة المعارض الفنيـة ،رغـم تحولهـا فـي مجملهـا إلـى

معـ ــارض صـ ــور .لقـ ــد هـ ــاجر الكثيـ ــر مـ ــن الفنـ ــانين التشـ ــكيليين فـ ــي
ٍ
مناف بعيـدة ،بعـد أن بـارت بضـاعتهم .لهـذا
الجمهوريات الثالث إلى

الســبب ،اســتغل الف ـراغ الفنــي مــا تبقــى مــن زمالئهــم ،مختــرعين فن ـاً

جديـ ــداً أطلق ـ ـوا عليـ ــه مسـ ــمى (الرسـ ــم بالصـ ــورة) .انغمس ـ ـوا فـ ــي الفـ ــن
الجديد ،ألنه جلب لهـم الكثيـر مـن االمتيـازات ،خصوصـاً حـين يكـون

الرســم بالصــورة ،المعنــي بــه صــور الـرئيس .حتــى أصــبح مــن شــروط

145

نجاح الفنـان فـي األكاديميـة العليـا للفـن ،ومهمـا كـان اختصاصـه ،أن
يجيد التصوير.
أزدهــر بالتبعيــة فــن التصــوير الســينمائي والتلفزيــوني .هــذا القســم تــم
نقله الحقاً من و ازرة اإلعـالم إلـى و ازرة شـؤون التصـوير .أصـدرت لـه
تعليمات خاصة ومواصفات خاصة بالمتقدمين .في كل األحـوال ،أن
خط ــوة الت ــأميم الجب ــارة جعل ــت ال ــو ازرة تس ــيير أعم ــال أي قس ــم جدي ــد

بذات السهولة والسيطرة .لم تبق لديها خشية من تمرد في أي جهاز،
طالمــا التحمــيض بأيــد أمينــة .مــن إنجــازات قســم الســينما والتلفزيــون،
عمل أفالم وثائقية حول معـارض صـور الـرئيس وأخـرى طويلـة حـول

مســيرة ال ـرئيس وأب ال ـرئيس وجــد ال ـرئيس وص ـوالً إلــى جــد بعيــد ،قيــل

أنه كان أصل هذه الساللة الرئاسية .إضـافة إلـى ازدهـار وتطـور فـن

كتاب ـ ـ ــة س ـ ـ ــيناريوهات المسلس ـ ـ ــالت الطويل ـ ـ ــة ،وكان ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي الغال ـ ـ ــب

مسلس ـ ــالت تص ـ ــب ف ـ ــي ذات اله ـ ــوى الفوت ـ ــوغرافي .م ـ ــن ن ـ ــوع ذل ـ ــك

المسلســل الطويــل الــذي دام عرضــه أكثــر مــن ســنتين ،عــن زوجــين
ســعيدين مــن عليــة القــوم ،حصــل بينهمــا الطــالق فــي وســط المسلســل
بس ــبب ص ــورة أو جداري ــة بيتي ــة ،تخل ــل المسلس ــل ب ــالطبع مغ ــامرات

وطالســم بوليســية فيهــا قتــل ودمــاء وبــالوي كثي ـرة ،ليعــودا فــي نهايــة
المسلس ــل إل ــى القف ــص مـ ـرة ثاني ــة ف ــي وف ــي أي ــديهما ك ــاميرات ه ــدايا

وصور هـدايا ،أكيـد بعـد إصـالح الخلـل الفوتـوغرافي بينهمـا ..أو عـن
شـ ــاب عاطـ ــل عـ ــن العمـ ــل يفشـ ــل فـ ــي كـ ــل المجـ ــاالت ،ثـ ــم يكتشـ ــف

وبالص ــدفة أن ف ــي نفس ــه موهب ــة تص ــوير خارق ــة ،عن ــدها يت ــدرج ف ــي
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الم ارت ــب والمناص ــب ليص ــل إل ــى مص ــور الـ ـرئيس ..أو ع ــن خطيب ــة
حــائرة أمــام صــويحباتها بســبب رفــض خطيبهــا ت ـرتيش صــورته ،هــو
يريــدها طبيعيــة وهــي ت ارهــا قبيحــة يجــب ترتيشــها ..مسلســالت وأفــالم
عــن صـراع األجيــال بــين أبنــاء وبنــات وآبــائهم وأمهــاتهم ،صـراع بــين
نظ ـ ـرتين واحـ ــدة قديمـ ــة أسـ ــود وأبـ ــيض واألخـ ــرى ملونـ ــة ،كالسـ ــيكية
وحداثوية شبابية ،القدماء بسبب ضعف ثقافتهم الفوتوغرافيـة وضـعف

التكنولوجيــا فــي زمــانهم ،كانــت تصــوراتهم لــم تــزل تعشــعش فــي ظــل
األسـ ـ ــود واألبـ ـ ــيض ،ال تريـ ـ ــد أن تسـ ـ ــتوعب الصـ ـ ــورة الملونـ ـ ــة وفـ ـ ــن
الترتيش ..في زمـن لـم يكتـف فيـه المصـور المـاهر بعمـل صـورة ،بـل
هو قادر على ترتيشـها وحسـب الطلـب ،ليتحـول المصـور إلـى رسـام،

مثلما تحول الرسام إلى مصور .تستطيع إذا كانت عيونك سـوداء أن

تجعلها خضراء أو زرقاء ،كما بإمكانك تحويل بشـرتك مـن سـمراء أو
سوداء إلى بيضاء وحنطية ،بـل حتـى بإمكـان المصـورين الفنـانين أن

يتدخلوا بحجم األنف والفم ،في النهايـة هـم فـي خدمـة الزبـون الباحـث
عــن صــورة مثاليــة لشخصــه الكـريم .حتــى انتشــرت بيــنهم مصــطلحات
مهنية جديدة ،مثـل (صـورة هديـة)( ،صـورة خطوبـة)( ،صـورة زواج)،

(صورة تعيين)( ،صورة تقاعد)( ،صورة مصالحة)..،الخ

من آثار ق اررات التـأميم أن أوجـدت الدولـة جهـاز شـرطة جديـد أطلقـوا

عليــه مســمى (شــرطة الفوتــوغراف) ،مــن مهامــه إضــافة إلــى الســهر
على تطبيق قانون احتكـار المخـابر ومصـادرة أجهـزة التحمـيض غيـر

الش ـرعية ،كــذلك حمايــة وادامــة الصــور والجــداريات الرســمية ل ـرئيس
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الجمهوريــة .إذ ال يخلــو مكــان عــام ،مقهــى ،جــامع ،ملهــى ،أو حتــى
زريبــة مــن صــورة مناســبة لل ـرئيس ،علــى شــرطة الفوتــوغراف حمايتهــا
من عبث العابثين.
بل ولع النـاس بالصـور أن الهـدايا التـي يتبادلونهـا فيمـا بيـنهم ،كانـت

كذلك عبارة عـن صـور وأحيانـاً تكـون كـاميرات .فـي مناسـبات الـزواج
تدخل بيت الزوجية الجديد أجناس وماركات من الكـاميرات يحتـاجون

أليــام لغــرض أرشــفتها وايجــاد كــاونترات خاصــة لهــا .يدشــن الصــديق
كاميرتــه الهديــة بصــورة للعروســين .ثــم يقــوم بتحمــيض الفلــم وتســليم
العـ ـريس نس ــخة م ــن تل ــك الص ــورة تك ــون ف ــي الغال ــب مرتش ــة يعرفه ــا
المصورون باسم (صورة هدية).

تجد في كثير من البيوت على األخص بيوت األغنياء أو علية القوم
من وزراء ومدراء عامين ومسئولي شعب وفـروع لـو ازرات الـرئيس ،مـا
يشبه متـاحف كـاميرات ،تسـتطيع أن تتتبـع مـن خاللهـا تـأريخ الكـامي ار

مــن ألفــه إلــى يائــه ،مــن تلــك البــدايات البعيــدة والمرتبكــة لتــك الكــامي ار
التي كانـت تشـبه عفريـت بأرجـل خشـبية ..وصـوالً إلـى كـاميرات القلـم

ورأس الدبوس تلك التي تضعها أجهزة المخابرات فـي (سـوتيانات) أو

(كيلوتــات) العمــيالت النشــيطات ،أثنــاء عملهــن علــى صــيد األعــداء.

مؤك ــد ،أن هك ــذا كــاميرات ل ــم تكــن متاح ــة للجمه ــور ،لكنه ــا معروف ــة

لهم .ال يخلو األمر من وسـاطة ومحسـوبية ومنسـوبية تسـمح لمـواطن
م ــا بالحص ــول عل ــى تل ــك الك ــاميرات العجيب ــة ،ليض ــعها ف ــي متحف ــه

البيتي ،دون أن يستعملها بالطبع .أصالً ،هو ال يسـتطيع اسـتعمالها،
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ألن أفالمه ــا تس ــتورد بكمي ــات مح ــدودة وال ــى جه ــات بعينه ــا ،تش ــرف
عليها أجهزة خاصة في و ازرة شؤون التصوير.
كانت صور الرئيس في البيوت والمحـالت العامـة إلزاميـة ،المسـؤولية
في حمايتها وادامـة وجودهـا تقـع علـى عـاتق المـواطن صـاحب البيـت
أو الدكان .اعتبرت تلك الصور في واحدة من التنظيـرات التـي تحفـل
بها جرائد الجمهوريات ،أنها بمثابة وثيقة إثبات مواطنة .ال يصح أن

يخلــو بيــت م ـواطن منهــا .هــذا كــان علــى الصــعيد النظــري أمــا علــى
الصــعيد العملــي فــال يخلــو األمــر مــن حــاالت تمــرد هنــا وهنــاك؛ كــأن
يض ــع أح ــد المـ ـواطنين ف ــي ه ــذه الجمهوري ــة أو تل ــك ،ص ــورة رئ ــيس

جمهوريــة عــدوة لجمهوريتــه فــي بيتــه ،يعلقهــا فــي مكــان منــزو يكــون
تحت اليد ،يستطيع فـي أيـة لحظـة مـن لحظـات الطـوارئ ،أن يقتلعهـا
ويحل محلها صورة رئيس بلده .وألن مبـدأ (الحاجـة أم االختـراع) مـا
زال يعمل ويحض الناس على االبتكار والمزيد مـن االبتكـار ،توصـل

بعــض المعارضــين المستبســلين فــي معارضــتهم ،إلــى ابتكــار الصــورة
المزدوجــة ،جعلـوا مــن صــورة الـرئيس المعلقــة علــى الجــدار صــورتين،
بدل أن يظل القفا اجردا مستوحشاً هو والجـدار ،وضـعوا عليـه صـورة

رئيس الجمهورية المحاددة لجمهوريتهم ،أو صورة زعيم معارض يريـد

مــن صــورته بــديالً لصــورة رئــيس الــبالد .إذا زار بيتــك عناصــر و ازرة
ش ـ ــؤون التص ـ ــوير أم ـ ــامهم ص ـ ــورة الـ ـ ـرئيس ،أم ـ ــا إذا زارك عناص ـ ــر

المعارضــة أو عمــالء الدولــة األخــرى ســيرون الصــورة الثانيــة .وم ــع
مــرور الــزمن تطــورت آليــة ازدواج الصــور ،مــن تلــك الطريقــة البدائيــة
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والتي كان بمقدور أغبـى شـرطي مـن شـرطة الفوتـوغراف أن يكتشـفها
ويــذهب بجلــد صــاحبها إلــى مــداب و ازرة األمــن ،توصــلوا إلــى آليــات
فيه ــا م ــن التعقي ــد وف ــن اإلخف ــاء م ــا فيه ــا ،جربـ ـوا الرواف ــع والحوام ــل
االلكترونيــة علــى طريقــة الــتحكم بالســتائر عــن بعــد .حتــى اختــرع أحــد

المهندســين مــن الصــنف المشــاغب بــالطبع ،اخت ارع ـاً كــان فتح ـاً مبين ـاً
لجيل من أجهزة التحكم عن بعد بإظهار أكثر من صورة فـي الصـورة

الواحــدة .وكــان األمــر يشــبه الســحر ،تقلــب الصــورة علــى كــل وجوههــا
ال تجــد ســوى صــورة ال ـرئيس ،لكــن بلمســة مــن جهــاز صــغير يختفــي
رئيســك ليحــل محلــه رئــيس الجمهوريــة األخــرى أو وجــه معــارض ذاع
ص ــيت ص ــوره .بع ــد انتش ــار الطريق ــة الجدي ــدة ،كش ــفت أجهـ ـزة األم ــن
الخ ــاص ع ــن اص ــل وفص ــل المهن ــدس ،ال ــذي أدع ــى أن ــه أراد خدم ــة

بلــده ،عبــر مســاعدة الشــعوب األخــرى خــارج الجمهوريــة ،باالســتفادة
من هذه التقنية المضمونة ،ضد حكامهم واظهار مدى حبهم وتيمنهم

برئيسنا المحبوب" ..أصالً حين فكرت به كنـت أفكـر فـي تجريبـه أوالً
ومـ ــن ثـ ــم أعلمكـ ــم بـ ــه..إلـ ــخ" هكـ ــذا أدعـ ــى .غيـ ــر إن هـ ــذه التبري ـ ـرات
والمزاعم لم تنفعه في مواجهة السؤال األخطر :أنك يا فهـيم ويـا ذكـي

لم تخبـر أو تشـرك أجهزتنـا السـاهرة علـى أمـن و ارحـة المـواطن ،بـأمر
اخت ارع ــك ه ــذا .ارح ــت عل ــى المهن ــدس ،دخ ــل مص ــيره تح ــت عنـ ـوان
معروف للمواطنين :ال نعرف عنه شيئاً.

ما حدث الحقاً وبعد اختفاء المهندس صـاحب االختـراع ،أن تطـورت

تقنيته على أيدي زمالء لـه بابتكـار أجيـال جديـدة مـن نمـوذج الجهـاز
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األول .كـ ــان جهـ ــاز المهنـ ــدس المفقـ ــود كبي ـ ـ اًر نسـ ــبياً ،لكـ ــن األجيـ ــال

الجديــدة صــارت تتنــاهى فــي الصــغر لــدواعي اإلخفــاء بــالطبع ،حتــى
أن آخره ــا ج ــاء عل ــى ق ــدر حب ــة الحم ــص !!..جه ــاز يمك ــن إخف ــاءه
بســهولة بــين حبــات المســبحة وبــألوان مختلفــة يمكــن ترهيمهــا بســهولة

علـ ــى أل ـ ـوان المسـ ــابح وموديالتهـ ــا .رغـ ــم هـ ــذا لـ ــم يخـ ــل األمـ ــر مـ ــن
مخاطرات ومجازفات يقدم عليها المواطن الحامل لهذا الجهاز ،حيث

عيــون شــرطة الفوتــوغراف والحــرس الخــاص بالمرصــاد وهــي عليمــة
بكــل مــا يحــدث ،أو كمــا يقــال؛ أن لكــل فنــون اإلخفــاء ،فنــون توازيهــا
في القوى وتعاكسها في الكشف.

األمر الذي دفع البشر أخي اًر إلى إعالن عجزهم واالستعانة بـالحمير.
وهذه عادة بشـرية قديمـة ،إذ يعجـزون عـن شـيء يسـتعينون بـالحمير.

نع ــم ،لق ــد اهت ــدى أح ــدهم إل ــى طريق ــة لإلخف ــاء ال تخط ــر عل ــى ب ــال
إبلــيس نفســه ،اعتــاد ذلــك الم ـواطن أن يخفــي جهــازه عنــد شــمه رائحــة
كبســة أمنيــة فــي دبــر حمــاره .حيــث صــعوبة االهتــداء علــى الجهــاز
المخفــي فــي دبــر الحمــار ،تعــود فــي الغالــب إلــى وجــود أ كثــر مــن
حمــار فــي المكــان الواحــد ،هــذا عــدا عــن أن عمليــة الكشــف بمجملهــا
متوقفة على مزاج الحمار في التبرز .والمعروف في معشـر الحميـر؛

أن أي حمــار يحتــرم نفســه ال يتبــرز بــأمر حكــومي ،لــذلك حــين يأتيــه
الطل ــب م ــن األجهـ ـزة الخاص ــة ،ب ــالتبرز ،ببس ــاطة ي ــروح ف ــي حمرن ــة

تجعــل الواحــد مــنهم يلعــن الســاعة التــي فكــر فيهــا بالعمــل فــي الجهــاز

األمنــي .يتحمــرن حتــى يصــاب باإلمســاك أليــام تطــول .عنــدها يــدب
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الملــل فــي خاليــا وتالفيــف الشــرطي وه ــو ي ارقــب دبــر الحم ــار عل ــى
مــدار الســاعة ،لينســحب أخي ـ اًر وفــي أرســه يقــين مشــاكس أن الحمــار

متآمر.

كان ــت تل ــك م ــن وس ــائل العم ــل الس ــري ،لجماع ــات م ــن المعارض ــين

السياس ـ ــيين .وكان ـ ــت الحكوم ـ ــة وأجهزته ـ ــا المختلف ـ ــة ،تنع ـ ــت هـ ـ ـؤالء
المتمردين السـريين بكـل نعـوت الخيانـة والعمالـة وصـوالً إلـى االرتـزاق

وبيع الوطن .وبتقديري (ما زال الحمار يـتكلم عـن نفسـه) رغـم مـا فـي
هــذا االتهــام مــن بعــض المبالغــة والتعــدي علــى الم ـواطن ،إال أنــه لــم
يخل ــو تمامـ ـاً م ــن الحقيق ــة ،عل ــى األق ــل تهم ــة االرتـ ـزاق .ألن العملي ــة
تحولت فـي كثيـر مـن تجلياتهـا ،إلـى وسـيلة رزق لكثيـر مـن العـاطلين

عــن العمــل ،أو المغــامرين البــاحثين عــن ربــح س ـريع ،متحملــين فــي

سبيله بعض المغامرة .معلوم أن صورة رئيس جمهوريـة عـدوة ،مـثالً،

ال تعب ــر الح ــدود إال وتك ــون بص ــحبتها كمي ــات م ــن الم ــال واألجهـ ـزة
االلكترونية ،التي تحمي االزدواج ،ناهيـك عـن أمـر التـرويج والدعايـة

الــذي يتطلــب بالتأكيــد الكثيــر مــن المــال ،وهــذا يتخــذ فــي العــادة شــكل
ص ـ ــرف مفت ـ ــوح ،ال يعتم ـ ــد عل ـ ــى ت ـ ــوفير فـ ـ ـواتير أو أي مستمس ـ ــكات
ستســتخدم ضــد الشــخص فــي حالــة اإلمســاك بــه ،ألن العمــل بكليتــه

س ـرياً .لهــذا الســبب ،كــان علــى أي زعــيم وطنــي معــارض ،يري ــد أن
يكون بديالً لرئيس جمهوريتـه ،أن يـدفع الكثيـر ،أو يطلـب الكثيـر مـن
المال من الدولة األجنبية التي تدعمه وتموله.
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كان ـت صــور الرؤســاء البــدالء فــي عهــد ال ـرئيس الحــالي تكلــف مبــال
هائلــة .أم ـوال تبحــث عمــن يوفرهــا ،وعــن مــن يتصــرف بهــا .وبمــا أن
اإلنســان كمــا يشــاع فــي هــذه الجمهوريــات هــو حمــار طمــاع !!..كمــا
ترون مرة أخرى يلبسون الحمار شرورهم وموبقاتهم .ألن األصـل فـي

هذا المثل يقول :اإلنسان طماع ..بال حيوان وبال بطيخ
قاطعه "غفار":

 لكن ،في عالم آخر يا صديقي ،يقال عنه :إنسان طموح.واصل الحمار وكأن زميلنا لم يتدخل:
 لذلك تجده ال يصمد أمام منظر النقـود بـين يديـه ،سـيعمل الـبالويمــن الخيانــة واالرتـزاق وبيــع أسـرار البلــد ورئيســه لكــل مــن يــدفع .رغــم

أن األمر لم يخلـو مـن إسـتثناءات لمعارضـين وزعمـاء معارضـة غيـر

فوتــوغرافيين ،يحلمــون بجمهوريــات شــعبية غيــر فوتوغرافيــة ..إال أن
زحم ــة البورص ــة وش ــركاتها الداخل ــة ف ــي الفوت ــوغراف والمب ــال الكبيـ ـرة
المرصــودة لهــذا النشــاط ،غطــت علــى أولئــك وجعلــت وهــج ســمعتهم

يخفت .خصوصاً وأنهم كانوا يدعون إلى خروج الناس في مظـاهرات
بــدون صــور علــى اإلطــالق .أو يلجئــون إلــى إشــغال رأس الم ـواطن
التعبـ ــان بأحـ ــاجي نظريـ ــة ال يفهمهـ ــا بسـ ــهولة ،ألنهـ ــا غيـ ــر مصـ ــورة،
أحـ ــاجي تقـ ــول؛ بضـ ــرورة تعـ ــديل نظريـ ــة المركـ ــز واألط ـ ـراف لصـ ــالح

األطـ ـ ـراف .أي مرك ـ ــز ..أي أطـ ـ ـراف..؟ كي ـ ــف للمـ ـ ـواطن أن يع ـ ــرف
المركز واألطراف وهو ال يعرف رأسه من أطرافه..؟ ثم هكذا أحاجي

تأتي على لسـان معارضـين غيـر فوتـوغرافيين ،أصـالً هـم بـال صـور.
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وفوق هذا وذاك ،يشاع عن هـؤالء المعارضـين ،أنهـم ال يبحثـون عـن
دعــم مــن أي دولــة أجنبيــة ..هنــا حقـاً ال يفهــم المـواطن كيــف ســيكون
بمق ـ ــدور هـ ـ ـؤالء ،ف ـ ــرض ص ـ ــورهم عل ـ ــى ص ـ ــورة الـ ـ ـرئيس أو ص ـ ــور

المعارضين الفوتوغرافيين اآلخرين وهم كثر ،إذا كانوا بال مال أصـالً

وب ــال ص ــور .ظ ــل أولئ ــك المعارض ــون مرك ــونين ف ــي زواي ــا المن ــافي
البعي ــدة والقريب ــة ،منس ــيين ال أح ــد يع ــرف ع ــنهم ش ــيئاً ،عل ــى خ ــالف

المعارضــين الفوتــوغرافيين ،الــذي أول مــا يفكــر الواحــد مــنهم بمشــروع
معارض ـ ــته ،يفك ـ ــر بمشـ ـ ـروع الص ـ ــورة الفوتوغرافي ـ ــة ،الت ـ ــي س ـ ــيقدمها
للجمهور وتكون قادرة على منافسة صور الرئيس.

مـ ـ ــع مـ ـ ــرور السـ ـ ــنين وكث ـ ـ ـرة التـ ـ ــداول ،اكتسـ ـ ــبت الصـ ـ ــورة فـ ـ ــي تلـ ـ ــك

الجمهوريــات ،معــان ومــدلوالت ماديــة واعتباريــة كثيـرة .ثمــة صــور قــد
قــادت انتفاضــات فــي واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الجمهوريــات المتحــادة

والمتعاديــة .وصــور أخــرى ظلــت تقــود جمهورياتهــا ،مــع أن صــاحب
الصــورة قــد مــات وشــبع مــوت منــذ زمــن بعيــد .لكــن ،ظلــت صــورته

تذكرة مرور لكل حالم بتثبيت صورته في السلطة.
ومن المـدلوالت االعتباريـة األخـرى للصـورة فـي الجمهوريـات الـثالث؛
أنهـ ــم وفـ ــي أوقـ ــات المواجهـ ــات الحاسـ ــمة ،يحشـ ــدون الجمـ ــاهير فـ ــي

تجمعــات مليونيــة ،لحــرق صــور األعــداء .يــدعون الجمــاهير يتولــون
األمـ ــر بأنفسـ ــهم ،بعمليـ ــات يتصـ ــاعد فيهـ ــا حمـ ــاس وانـ ــدفاع وص ـ ـراخ
الجمــوع مــع تصــاعد ذرات الغبــار ،لتصــل إلــى مرحلــة الــذروة ،حيــث

طقــوس الحــرق وتصــاعد الــدخان والغبــار ليتبعهــا خطيــب مفــوه ،ينــزل
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اللعن ــات والش ــتائم بح ــق ص ــاحب الصـ ـورة المحروق ــة ،منهيـ ـاً خطاب ــه

بعمالــة صــاحب الصــورة للكي ــان الشــيطاني .ويقصــدون ب ــالطبع تل ــك
الدويلة الذئبيـة التـي احتلـت أ ارضـيهم ،دون القـدرة علـى اسـتعادة شـبر
منها .رأيت األمر نفسه يحـدث ،فـي كـل جمهوريـة ضـد صـورة رئـيس
الجمهوري ــة األخ ــرى .ف ــي المحص ــلة ظه ــروا لمخيلت ــي الحماري ــة ،أن
الجميع في تلك البقاع كانوا عمالء لذلك الكيان الشيطاني.

ق ــال مـ ـرة أح ــد المس ــؤولين الحـ ـزبيين م ــن ح ــزب الـ ـرئيس ،ف ــي إح ــدى

الجمهوريات وفي خطبة عصماء :أن كل قيم السماء واألرض وحتـى
قيم الكواكـب المعروفـة وغيـر المعروفـة ،تقـول أن المحتـل مـن أرضـنا

يجب أن يسـتَعاد .لكننـا ،ولظـروف تاريخيـة دقيقـة وحساسـة نمـر بهـا،
قررنــا وقــف التحــرش بالعــدو عســكرياً .إنمــا ،ومــن أجــل أن ال تظــل
جماهيرنا واضعة يدها على خـدها مثـل المـرأة الزعالنـة ،أدعـوكم إلـى

الحرق ..نعم ..اجعلوا الحرق هو التذكير الدائم بـاالحتالل .علينـا أن
نحــرق صــورهم ونمــرغ علــم دويلــتهم بالوحــل وتحــت أقــدام جماهيرنــا

العظيمة .سنحرق ونحرق ونحرق ..سنجعله حريقاً حتـى النصـر .لقـد
فعـ ــل ذلـ ــك الخطـ ــاب الحماسـ ــي ،األفاعيـ ــل بالجمـ ــاهير ،التـ ــي كانـ ــت

محروقة أصالً بلهيب الشـمس القـادر علـى شـوي المعـادن الصـلبة مـا

بالك بالبشر.

هكذا دام الحال ،في كل احتفال من تلك االحتفاالت الغباريـة ،تحـرق
الجماهير الغاضبة صورة زعيم مـن الزعمـاء وتسـحقها باألقـدام .حتـى
اكتشف أحد الصحفيين الالمعين ،فـي إحـدى تلـك الجمهوريـات ،ثغـرة
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خطي ـرة فــي ســير األحــداث ،نــوه عليهــا فــي مقــال معتبــر بعن ـوان (ال
تجعلـ ـوا أع ــداءنا يشـ ـربون الش ــاي معن ــا ،)!!!..ق ــال في ــه :لق ــد درج ــت
قيادتنــا الحكيمــة علــى قيــادة الركــب مــن نصــر إلــى نصــر ،بانتشــالها
الجم ــاهير م ــن الحال ــة الس ــلبية إل ــى الحال ــة اإليجابي ــة ،عب ــر فعالي ــات

الح ــرق الجم ــاهيري ،لك ــن هن ــاك ثغـ ـرة ل ــم يتنب ــه له ــا كوادرن ــا المنف ــذة
لتوجيهات القيادة الحكيمة ،هـي امـتالء بيوتنـا ومؤسسـاتنا ودور اللهـو

والعبادة ،بصور أعدائنا من دون أن نشعر !!..نعم يا سادتي ،غـدت
ص ــور أع ــدائنا تش ــاركنا المس ــكن وم ــن ي ــدري لعله ــا قريبـ ـاً ستش ــاركنا

الصــالة والصــوم والــرقص واألكــل وشــرب الشــاي .بــل هــي موجــودة

حت ــى ف ــي غ ــرف نومن ــا!! أم ــا كي ــف؟ ف ــإليكم الحق ــائق ..ودخ ــل ذل ــك
الصحفي في عملية حسـابية مـن اإلحصـاءات واألرقـام المذهلـة ،عـن

عــدد صــور األعــداء ،الــذين يراقبــون الم ـواطن حتــى فــي غرفــة نومــه
ويشربون معـه الشـاي !!..تبـين أن الجمـاهير مـا أن تنتهـي مـن حـرق
صــور األعــداء فــي حفلــة مــن الحفــالت ،حتــى يكــون قــد فضــل فــي

حوزتهــا كميــة أخــرى منهــا ،لــم يســعف الوقــت لحرقهــا ألي ســبب مــن
األسباب ،لذلك تلجأ بعفويـة أو بقصـدية إلـى تخزينهـا أمـا فـي البيـوت
أو المؤسسات أو حتى مقار الو ازرات تهيئة لحفالت أخرى .هـذه هـي

تل ــك الثغـ ـرة الت ــي أض ــاءها ذل ــك الص ــحفي الالم ــع ،منوهـ ـاً "أن الع ــدو
قــادر علــى الــدخول مــن خاللهــا إلــى قلــب تحصــيناتنا الدفاعيــة" .ثــم

وجه نداءه إلى قوى األمـن :علـى الجهـات المسـؤولة أن تحـرك سـاكناً

قبل فوات األوان!!
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كــان لنــداء ذلــك الصــحفي الــوطني الغيــور مفعــول الصــدمة لألجه ـزة
األمنية العليا .سارعت علـى الفـور بإعـداد حملـة وطنيـة شـاملة لجمـع
كــل صــور األعــداء مــن البيــوت والمحــالت .قــاد الحملــة أحــد أمهــر
ضــباط شــرطة الفوتــوغراف بتكليــف مباشــر مــن قبــل ال ـرئيس .أعطــى

أســبوعاً غيــر قابــل للتمديــد ،لكــل مــن يخفــي صــورة أن يســلمها إل ــى
أقرب مركز للشرطة ،وال ضـير أن يتلـثم وهـو يسـلم الصـورة ،إذا كـان

خائف ـاً مــن إجراءاتنــا العقابيــة .بعــد هــذا األســبوع ،ستشــن قواتنــا حملــة
شــاملة العتقــال كــل مــن ســولت لــه نفســه بإخفــاء صــور األعــداء فــي

بيت ــه .ث ــم أص ــدر الـ ـرئيس مــن جانب ــه ،مرس ــوماً رئاس ــياً بتك ــوين لجن ــة

خاصة ،تأخذ على عاتقهـا هـي فقـط دون غيرهـا ،مهمـة تـأمين صـور
األعداء ،الحتفاالت االستنكار والحرق .وو ِ
ضع ذلك الصـحفي الشـهم
عل ــى رأس اللجن ــة ،أال يكف ــي أن ــه أول م ــن نب ــه للخط ــر ال ــذي ك ــان

مجه ـ ـوالً .فتحـ ــت اللجنـ ــة فروع ـ ـاً لهـ ــا فـ ــي كـ ــل المحافظـ ــات والقـ ــرى،

وصــارت تــوزع الصــور بقــدر معلــوم إلــى شــخص معلــوم عبــر وكــالء
عين ـوا خصيص ـاً لهــذه المهمــة .وتــم ربــط اللجنــة مباش ـرة بــو ازرة شــؤون
التصوير.

لقــد صــمت الحمــار فجــأة .وأكــاد أقــول لقــد أرحمنــا بصــمته .كنــا ننشــد
الخــروج مــن الزريبــة ،خصوصـاً بعــد أن تكفلــت بوخــة التـراب بتشــتيت

تركيزنــا ،بســعراتها الح ارريــة الصــاعدة إلــى أنوفنــا مــن خالئــط ال تــدري
لها لـون أو نـوع ..ثـم كيـف لـك أن تتـابع منعرجـات وأخاديـد وتجاعيـد

لغــة قبــل بش ـرية بــدون تركيــز ..كنــت أشــاهد ميازيــب العــرق الناضــح
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مــن وجــه أميرنــا بتلــك المســارب والجــداول الســائلة علــى طــول رقبتــه
الطويلة ،كانت تنتهي عند المنحنى الحاد للحنـك ،تتجمـع هنـاك علـى
هيئ ــة قطـ ـرات كبيـ ـرة ،الن ــاظر إل ــى تس ــاقطها الثقي ــل والمتالح ــق عل ــى
األرض يظن أن في حنك األمير ثمة ثقب.

عرفنــا أن لــدى حمارنــا الكثيــر ممــا لــن يبخــل بــه علينــا فــي الجلســة

القادمــة .لعــل األمــر بكليتــه كــان منظمـاً فــي ذهــن الحمــار علــى شــكل

ش ــهادات .أتحفن ــا ب ــاثنتين وأكي ــد سنحص ــل عل ــى الكثي ــر .لك ــن ،ل ــيس
بالضــرورة أننــا سننشــر كــل مــا قالــه .ربمــا سننشــر فقــط تلــك التــي مــن
الواضح وجود ترابط فيما بينها .ما زلنا في أول الطريق ولدينا الكثير

مــن الضــعف والهنــات ،فــي عمليــات الترجمــة والتحويــل مــن لغــة إلــى
أخرى..
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شهادة رقم ()3
الحمار أبو المدد ذو الوشم
ف ــي بري ــة (الص ــبخاوية) ،تش ــعرك ال ــتالل الكلس ــية؛ أن للظهيـ ـرة وق ــع
رمــال ســائلة ،تنثــال علــى وجهــك ،حتــى تغـ اـبش الرؤيــة .يظــل الجســد
يعتص ــر نفس ــه ويقط ــر المس ــافات ،ين ــوء بحمل ــه للوص ــول إل ــى حي ــث

الظــل .وكــان الظــل الموعــود ،بعــد تلــك الجلســة الطويلــة مــع حمارنــا
الثرثار والمولع بالتفاصيل صغيرها وكبيرها ،هو (استراحة الملوك).
دخلنا أخي اًر ظل االستراحة المرطب بهواء المكيفات ،وكانت الحيوانـة

الجميلــة الدجاجــة-الطــاووس ،بحــوزة زميلنــا "غفــار" .أخبرنــا؛ أنــه لــم
يستدل على من يشتريها منه .لعله أيضاً قد تكاسل واستسهل أسلوب

الخطف .كانت هي األخرى قـد همـدت مستسـلمة لخاطفهـا .إنمـا هـذا
وبعــد دخولنــا االســتراحة ،كأنــه اســتعاد نشــاطه ،راح فــي كــل ســانحة

وش ــاردة ،ي ــذكر الدجاج ــة المس ــكينة بمص ــيرها األكي ــد ذبحـ ـاً وم ــن ث ــم

ش ـ ـواء .األمـ ــر الـ ــذي جعـ ــل أميرنـ ــا يوبخـ ــه علـ ــى ذلـ ــك السـ ــلوك غيـ ــر
الس ـ ــوي .أوالً عل ـ ــى س ـ ــلوك الخط ـ ــف وثانيـ ـ ـاً عل ـ ــى التش ـ ــفي بمص ـ ــير

المخطوفــة .كــان مشــروع الزميــل (غفــار) مــع تلــك الحيوانــة ،ال يعــدو
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عن تحويلها إلى (أكلة خاصة) ،يـدفع بهـا لعامـل المطعـم ،ليقـوم هـذا
بالالزم .وقبل أن يتحـول مشـروعه مـن النيـة إلـى الفعـل ،وهـو يصـفق
بيديه منادياً على عامل المطعم .صعد األميـر مـن وتيـرة رفضـه لكـل

المشـ ــروع الغفـ ــاري ،وكـ ــأن شـ ــيئاً خطي ـ ـ اًر قـ ــد تـ ــذكره اآلن فقـ ــط ،قاذف ـ ـاً
بوجوهنــا بتوريــة ،تكفلــت مــع المشــادة الكالميــة الحــادة بــين الــزميلين،
بتشــتيت مــا تبقــى مــن تركيــز فــي رؤوســنا .فجــأة ،تحولــت نبـرة حــديث

األمير مع الزميل "غفار" إلى أوامر اقتربت من االستفزاز وهـو يشـير
إلى الدجاجة:
 عليك أن تعيد جرس (بافلوف) إلى موقعه فو اًر!!..صمت هنيهة ،ثم واصل وكأنه يحدث نفسه:

 -كيف فاتني هذا..؟

ل ــم نفه ــم ش ــيئاً مم ــا أراده األمي ــر ،ع ــن أي (ب ــافلوف) يتح ــدث وأي ــن

جرسه!..؟ ثم جـاء غضـب الزميـل "غفـار" الـذي انفجـر مباشـرة ودون
مقدمات ،بأصوات تنتمـي للصـراخ ،كأنـه عبـوة ناسـفة ،نسـفت كـل مـا

تبقى لنا من تركيز وفهم .لقد نهـض "غفـار" مـن مقعـده ،مزبـداً مرغيـاً
وهــو يوجــه إصــبعه إلــى وجــه األميــر ،كأنــه يريــد إدخــال اإلصــبع فــي

عينه:

 -آالف المرات حذرتك من هذا اإلصـبع اللعـين ،ال أسـمح ألي كـان

أن يحادثني بإصبعه..

هكذا حصل األمر .لم يكن غضب الزميل بسبب ما كان فـي حـديث
األميــر م ــن إلح ــاف واض ــح ،وال ألن ــه قــد تع ــب بم ــا في ــه الكفاي ــة م ــن
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عملنــا اليــومي وأيضـاً ،لــيس بســبب توريــة (بــافلوف) ،ربمــا كانــت تلــك
األشـ ــياء محرضـ ــات مسـ ــاعدة ،لكنهـ ــا لـ ــم تكـ ــن أساسـ ــية فـ ــي غضـ ــبه

الس ــاطع ،ب ــل ك ــل المش ــكلة كان ــت ف ــي اإلص ــبع .نع ــم ،لق ــد اس ــتخدم
األميــر إصــبع الســبابة وهــو يوجــه الحــديث إلــى (غفــار) ،طالبـاً إعــادة

(الجــرس) .كــان اإلصــبع هــو الصــاعق الــذي فجــر أول شــجار كــاد
يذهب بمشروع جماعتنا أدراج الريح ،ونحن في الم ارحـل النهائيـة مـن

أول مش ـ ــروع تطبيق ـ ــي لن ـ ــا .كن ـ ــا جميعـ ـ ـاً متعب ـ ــين وم ـ ــا ننتظـ ـ ـره ه ـ ــو

االســترخاء والوجبــة اللذيــذة التــي طــال انتظارهــا .فــي كــل األح ـوال لــم
نكــن ننتظــر مــا حــدث .لقــد نســى األميــر؛ أن إحــدى عيــوب الزميــل

(غف ــار) الخطيـ ـرة ،أن ــه ي ــدخل ف ــي الحمرن ــة بس ــرعة الص ــاروخ م ــا أن
يحادثه أحدهم باستخدام اإلصبع.

بعـ ــد أن تنبـ ــه األميـ ــر إلـ ــى وقعتـ ــه ،حـ ــاول أن يتـ ــدارك األمـ ــر .أنـ ــزل

اإلصبع كلياً من التداول ،بل وضـع يـده صـاحبة اإلصـبع كلهـا تحـت

عجيزته ،كأنه خائف من أن تتمرد وترفع إصبعها ثانية .وأخـذ يعتـذر
من الزميل بأدب ومودة:
" -غفار"! أنا آسف ..اعذرني ..لقد نسيت نفسي.

لكن "غفار" دخل في حمرنته وانتهى األمر .رد عليه:
 -هل صدقت أنك أمير حقيقي!!..؟

أجاب هذا بانكسار واضح:

 -اهلل يلعن األمراء واإلمارة ..من قال لك أني صدقت!!..؟

واصل الهجوم:
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 الحـق لــيس عليــك ،بــل علينــا نحــن األغبيــاء ،ألننــا قبلنــا بمشــروعكالغبــي هــذا ..تفضــل ..انظــر مــاذا حـال بنــا ..نطــارد الحميــر فــي هــذه
السباخ!!.
مـ ــا ازلـ ــت إجابـ ــات األميـ ــر متكس ـ ـرة ،بـ ــل هـ ــو يحـ ــاول أن ال يجيـ ــب،

لمعرفته أن ال نفع من أية إجابة:

 -اهلل يلعن المشاريع والحمير و...

لعله أراد القول :واألصابع ..لكنه عدل:
 أرجوك ،حاول أن تهدأ ،فقط لتسمع ما أردت قوله بخصوص هـذهالحيوانة اللعينة..

وأشــار علــى الحيوانــة بكامــل كفــه ،ولــيس باإلصــبع .لكــن كيــف يســمع
هذا وهو قد قفل في حمرنته:

 أي حيوانة هذه ..ها ..أي حيوانـة ..هـل تـدري مـاذا تفعـل أنـت..؟اسـ ــمع ،لقـ ــد تحملنـ ــاك أكثـ ــر مـ ــن الـ ــالزم أنـ ــت وهرطقاتـ ــك الغبيـ ــة..

بــافلوف..هاهاهاهــا..مــا عالقــة بافلوفــك هــذا بالــدجاج المشــوي ..أال
تنتهي تخريفاتك ..لكن ..نحن األغبياء..
مرة أخرى حوطنا بدائرة الغباء وهو يعلمنا بإصبعه

 -ي ــا "غف ــار" ..أن ــت فق ــط ل ــو ته ــدأ ،سأوض ــح عالق ــة ه ــذه الحيوان ــة

بجرس بافلوف.

ب ـ ــالطبع ،ك ـ ــان باســ ــتطاعة الزمي ـ ــل (غف ـ ــار) مواص ـ ــلة ذل ـ ــك العن ـ ــاد

والمشاكســة والـرفض إلــى مــا شــاء ،لكــن ســرعة بديهــة الزميــل (زهــار)

أو طفاية الحريـق كمـا كنـا نسـميها ،أوقفـت التـداعي .تنبـه (زهـار) أن
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عل ـ ــى األمي ـ ــر ال مج ـ ــرد تنحي ـ ــة إص ـ ــبعه ،ب ـ ــل علي ـ ــه ه ـ ــو واص ـ ــبعه
و(ب ــافلوف)ه أن يتـ ـواروا سـ ـريعاً .غم ــز لألمي ــر بحاجب ــه؛ أن؛ ات ــرك
الطاولــة واخــرج .فهــم األميــر الغمـزة ونفــذها مباشـرة .انتشــل نفســه مــن
الكرس ــي وذه ــب باتج ــاه المط ــبخ .التق ــى عام ــل المطع ــم ال ــذي ك ــان

متوجهـاً صــوبنا ،ربمــا ليســتطلع أمــر الهيــاج الــذي ألــم بالزميــل ،التقــاه
فــي منتصــف الطريــق .لحســن الحــظ كــان المكــان شــبه خـ ٍ
ـال إال منــا.
وضع يده على كتف العامل بصداقة وأوصاه على وجبة مـن الـدجاج
المشوي ،مع توابعها من المخلل والخضروات والخبز ،يجلبها لنا إلـى
غرفتنا في الفندق .وتوارى تماماً عن المكان.

بدأ (زهار) يتقمص دور األمير في توزيع العمـل .طلـب مـن (عمـار)
أن يلح ـ ـ ــق ب ـ ـ ــاألمير ويفه ـ ـ ــم من ـ ـ ــه م ـ ـ ــاذا أراد بخص ـ ـ ــوص الدجاج ـ ـ ــة

المخطوفة:

 -عمــار !..خــذ أنــت هــذه الحيوانــة المنحوســة ..واســتطلع لنــا أخبــار

(بافلوف) من األمير.

ثم وجه حديثه إلى الزميل (غفار) بين الجد والهزل:
 -ال أدري ه ــل ألع ــن أج ــدادك أم أت ــرحم عل ــيهم ..أل ــم يعث ــروا عل ــى

مورث آخر يورثوكم إياه غير هذه المصيبة..؟
ثم التفت لي:

 -وأنت يا زميل!

قالها بعصبية وكأنني أنا (بافلوف) صاحب اللغز:
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 أعتقد أن لديك عمل بافلوفي هائل هـذه الليلـة ..اذهـب إلـى الغرفـةواستحم قبلنا جميعاً.

نف ــذت م ــن ج ــانبي األم ــر عل ــى الف ــور ،ل ــيس ألن ــي الحظ ــت ارتس ــام
عالم ــات ال تحم ــد عاقبته ــا عل ــى وج ــه "زه ــار" ،إذ تجع ــدت خارط ــة

جبينه وتوترت شرايين رقبته الغليظـة ناهيـك عـن عيونـه التـي صـارت
تقــدح بالشــرر .وتلــك كانــت مــن العالمــات الشخصــية للزميــل لقــرب
دخولــه هــو اآلخــر فــي مح ـراب الحمرنــة .أقــول لــيس لهــذه األســباب

نفذت األمر ،وانما ألني كنت متعب إلى حـد غيـر قـادر علـى رد أي
حمرنة توجه لي.

وأنا أغادر الطاولة ،سمعت "زهار" يهدد "غفار" بغضب واضح:

( -غفـ ــار)! أنـ ــا كـ ــذلك مللـ ــت منـ ــك ومـ ــن األصـ ــابع ومـ ــن الحميـ ــر

واألميـ ـ ــر ..إذا لـ ـ ــم تهـ ـ ــدأ ،سـ ـ ــأعيدك إلـ ـ ــى أبعـ ـ ــد جـ ـ ــد مـ ـ ــن جـ ـ ــدودك
الصحراويين ..أعيدك بهذه..
ولوح له بقبضة يده

ثم واصل:
 -كف ــى! دعن ــا نفه ــم م ــا قص ــة ه ــذا ال ـ ـ(ب ــافلوف) .ث ــم نق ــرر مص ــير

المشروع كله.

وظل هذا يردد:

 -لكــن ..يــا عــالم ..يــا نــاس ..هــل مــن يــدلني علــى عالقــة بــافلوف

بالدجاج المشوي..؟
ليجيبه "زهار"
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 لعلها مثل عالقة اإلصبع بحمرنتك ..هل فهمت اآلن!!..على أية حال ،انتهت زوبعة "غفار" وعاد مع "زهار" وهمـا يضـحكان
بأصـ ـوات عالي ــة .ال أدري كي ــف انته ــت ،لكن ــه ق ــد دف ــع ال ــثمن ك ــامالً
لتلك الحمرنـة ،وفـق المعاهـدة التـي كانـت بيننـا .تعاهـدنا علـى تحويـل

كــل متحمــرن فــي غيــر أوان الحمرنــة ،إلــى كــيس مالكمــة وكفخــات،
وذلــك بعــد خروجــه مــن األزمــة بــالطبع ،وعليــه أن يتقبــل األم ـر بــروح

رياضية .ووافقنا جميعاً علـى هـذا األمـر ،فـي محاولـة لتقنـين الحمرنـة
وجعلها على الدوام ذات جدوى وفي وقتها.

بعـــد عـ ــودة "عمـ ــار" مـ ــن مش ـ ـواره أو عقوبتـ ــه .كـ ــان "غفـ ــار" قـ ــد دفـ ــع
المقسوم الضريبي مـن كفخـات ولكمـات أخويـة ،رافقهـا صـياح وتهديـد
ووعي ــد ،منه ــا م ــن تص ــدى له ــا وأخ ــرى وص ــلت إل ــى ه ــدفها ،إال أن

الزمي ــل ال ــداخل تـ ـواً إل ــى الغرف ــة أب ــى إال أن يأخ ــذ حق ــه ،بينم ــا ك ــان

"غف ــار" منحنيـ ـاً يلمل ــم مالبس ــه المبعثـ ـرة ف ــي الغرف ــة ،عاجل ــه الزمي ــل
ال ــداخل تـ ـواً ،بكفخ ــة ذات رن ــين عل ــى علبائ ــه العاري ــة ،ث ــم ه ــرب ف ــي

طريقه إلى الحمام .وما أن انتشل هذا نفسه من هـول الكفخـة وحـاول
اللحاق به ،كان ذاك قد دخل غرفة الحمام وقفلها عليه.

 -واضح أننا جميعاً بحاجة للرجوع إلى "بافلوف".

بهــذه الجملــة ،ابتــدأ األميــر حديثــه فــي االجتمــاع اليــومي ،علــى مائــدة
الطعــام فــي غرفتنــا فــي الفنــدق .ثــم دخــل فــي شــروحات واســتذكارات
ح ــول عل ــم ال ــنفس ل ــدى "ب ــافلوف" ،عل ــى األخ ــص منه ــا موض ــوعات
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االنعكــاس الشــرطي والجــرس والفــأرة وغيرهــا الكثيــر .لــنفهم أخي ـ اًر أن

الدجاج ــة كان ــت ه ــي ج ــرس "ب ــافلوف" بالنس ــبة للحم ــار .لواله ــا لم ــا
وصلنا إلى أي شيء مفيد .وأننا رغم هذا كنا على وشـك التفـريط بهـا

عب ــر س ــلوك "غف ــار" المغ ــامر .أش ــار عل ــى "غف ــار" ه ــذه المـ ـرة ب ــدون
إص ــبع .أمـ ـا س ــبب انزع ــاج الحم ــار واضـ ـرابه ع ــن الح ــديث بوجوده ــا

فع ـ ـ ـزاه األميـ ـ ــر إلـ ـ ــى مـ ـ ــا أسـ ـ ــماه باالرتـ ـ ــداد االنعكاسـ ـ ــي لإلنعكـ ـ ــاس

الشــرطي !!..شخصــياً لســت متيقن ـاً إن كــان "بــافلوف" قــد قــال بــذلك

المصــطلح (االرتــداد االنعكاســي) لعــل قريحــة أميرنــا هــي التــي تكفلــت
بنحتـه وهـو يــتقمص روح "بـافلوف" ،لكــن الواضـح والــال غبـار عليــه،
أن أميرنا بدا متفوقاً علينا ومزهواً بانتباهتـه تلـك .بـل كـان وهـو يشـرح
كأنه على وشك الخروج بنظريـة جديـدة فـي علـم الـنفس .مـأخوذة هـذه
المرة من تجربة الحمار مع تلك الحيوانـة الجميلـة .لكـن ،الحـق يقـال،

أثبتــت لنــا األيــام الالحقــة أنــه كــان علــى حــق .إذ لــوال تلــك االنتباهــة
لـ ــذهب جهـ ــدنا حق ـ ـاً أدراج ال ـ ـريح بسـ ــبب اسـ ــتعجال واسـ ــتهتار زميلنـ ــا

"غفــار" .نعــم ،كانــت الدجاجــة جــرس عظــيم األهميــة لــيس لبحثنــا مــع
ذل ــك الحم ــار الثرث ــار فق ــط ،ب ــل لبحوثن ــا الالحق ــة .حت ــى أنن ــا أدخلن ــا

"الجــرس" الحقـاً إلــى صــميم وســائلنا .تبــين لنــا؛ أن لكــل حمــار جرســه
الخــاص بــه ،ومــا علــى الباحــث إال التفتــيش عنــه .حتــى أننــا توســعنا
الحقاً ،واعددنا بحثاً مستقالً؛ تحت عنوان (جرس الحمار).

هكـذا كــان ،بعـودة الجــرس إلـى محلــه القـديم ،عــاد كـل شــيء فـي تلــك
الزريب ـ ــة إل ـ ــى ذات الترتيب ـ ــات العفوي ـ ــة والتلقائي ـ ــة .واظب ـ ــت الحيوان ـ ــة
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الجميلة ،على زيارتها اليومية لزريبة الحمار الدائرية ،في وقت معين
من الظهيرة ،وكـأن الزيـارة إحـدى طقوسـها اليوميـة ،ليتبعـه فعـل النقـر
ثم االنقضاض الصقري علـى حبـات الغـائط المتنـاثرة ،عنـدها وعنـدها
فقــط تبــدأ الطقــوس الحماريــة وبــذات التسلســل :صــفنة طويلــة ..نهيــق

ح ــاد ..دوران ف ــي مح ــيط الزريب ــة م ــع رف ــس األع ــداء ال ــوهميين ..ث ــم
الحمــام الت اربــي .ليــأتي أخيـ اًر دورنــا فــي الظهــور أمــام الحمــار .ظهــور
متــدرج فــي تقربــه إلــى الحمــار ،حتــى نصــل إلــى مســافة نســتطيع فيهــا
ســماع تلــك الموجــات الخافتــة مــن الهمهمــة التــي يطلقهــا بــين الحــين
واآلخر.

القسـ ـ ــم األكبـ ـ ــر مـ ـ ــن الشـ ـ ــيفرات واإلشـ ـ ــارات المهمـ ـ ــة النـ ـ ــاطق منهـ ـ ــا

والصــامت ،نكــون قــد حصــلنا عليــه أص ـالً مــن تلــك السلســلة الطويلــة

مــن العمليــات ،التــي يمارســها بتح ـريض الجــرس .يكــون كــل منــا قــد

ســجل فــي ك ارســته ،مــا يشــبه نصوصـاً مكتوبــة برمــوز تنتمــي إلــى لغــة

غيــر بش ـرية ،ثــم تــأتي بعــد ذلــك متابعــة العمليــات المــاوراء الصــفنة،

لتكون بمثابة ترجمة شبه فورية نقوم بها لتلك الرموز والشـيفرات التـي
حص ــلنا عليه ــا أصـ ـالً .بع ــد أن ننج ــز ك ــل ذل ــك ،تك ــون جلس ــتنا م ــع
الحمار قد انتهت ،لنخلو إلى بعضنا فـي اجتمـاع نعقـده بعـد مغاردتنـا
وتوديعنا الحمار ،نعـالج فيـه الثغـرات الحاصـلة فـي التـدوين .فـي هـذه

العمليــة قــد يتــدخل الخيــال أحيانـاً ،وأحيانـاً أخــرى االنحيــاز لفكـرة دون

أخ ــرى .ألعت ــرف؛ أن الج ــزء األخي ــر م ــن عملن ــا ينتم ــي بكليت ــه إل ــى
الطب ـ ــع البش ـ ــري غي ـ ــر المحص ـ ــن تمامـ ـ ـاً ض ـ ــد األخط ـ ــاء والتحام ـ ــل
167

واالنحيــاز وغيرهــا مــن الموبقــات التــي قــد تفســد البحــث فيمــا لــو بول ـ
بها.
علــى العمــوم لقــد اســتفدنا كثيـ اًر مــن تلــك التجربــة ،ونجحنــا فــي تطــوير

بعــض أدواتنــا البحثيــة .لكننــا فشــلنا فــي قضــية واحــدة ،ال تقــل أهميــة
بالنســبة لنــا علــى األقــل ،هــي دفــع الحمــار وقبلــه الحيوانــة الجميلــة
لممارسة طقوسهما في وقت آخر غير الظهيـرة .إال أنهمـا أبيـا إال أن
تكون الظهيـرة هـي الوقـت المالئـم والمحبـب لهمـا .اكتشـفنا الحقـاً ،أن

الحمــام الشمســي فــي عــز الظهي ـرة ثــم الت اربــي الحق ـاً ،همــا أم ـران ال

غنى عنهما للحمير لعشرات األسباب ،منها الجسـدي ومنهـا النفسـي.

األم ــر ال ــذي جعلن ــا نتوغ ــل عميقـ ـاً ف ــي حقيق ــة أن الحم ــار ه ــو غي ــر

اإلنســان .لعــل أحــدكم سيضــحك فــي عبــه اآلن ويعلــق :مبــروك ،لقــد
اكتشف كاتبنا البطنج !!..وأرد على هـذا القـارئ المشـاكس ،ب-نعـم،

أجد ذلك االكتشاف مهماً لكثير من البشر ،سواء الذين يتعـاملون مـع

الحمـ ــار علـ ــى أنـ ــه إنسـ ــان أو مـ ــع اإلنسـ ــان علـ ــى أنـ ــه حمـ ــار .فـ ــي

الحالتين ،علينا فك االرتباط والتداخل المفتعل والخطيـر بـين اإلنسـان
والحمار تحديداً .وهو تداخل سببه اإلنسـان ولـيس الحمـار .علـى هـذا
األس ــاس ك ــان اكتش ــافي البطنج ــي مهمـ ـاً وض ــرورياً .لنع ــود اآلن إل ــى

موضوعنا ونبدأ مع الشهادة الثالثة من شهادات ذلك الحمار.
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قال الحمار:
بع ــد نج ــاحي بالتس ــلل عب ــر الح ــدود وابتع ــادي كليـ ـاً ع ــن زريب ــة (أب ــي

عبــدو) ،اختلطــت بقطعــان متفرقــة مــن أتــن كــن يــرعين فــي منحــدرات
تتماوج صعوداً وهبوطاً .كان في تلك المـروج العشـب والمـاء وفيـرين.

علمــت هنــاك بــذات قصــة الفصــل العنصــري ،يــأتي اإلنســان إلــى تلــك

البـ ـراري ب ــين الح ــين واآلخ ــر الص ــطياد ال ــذكور فق ــط .قض ــيت أوقاتـ ـاً
عذبـ ــة برفقـ ــة اإلنـ ــاث مـ ــع وف ـ ـرة العشـ ــب والمـ ــاء ،تفتحـ ــت معهـ ــا كـ ــل

مسـ ـ ــامات جسـ ـ ــدي ،صـ ـ ــار جسـ ـ ــدي شـ ـ ــفافاً يمـ ـ ــتص المـ ـ ــاء واله ـ ـ ـواء

ويطرحهمـ ــا س ـ ـوائل متعـ ــددة ،توسـ ــعت مجـ ــاري العـ ــروق وصـ ــار الـ ــدم
يتـ ــدفق دون معك ـ ـرات بش ـ ـرية .ال أدري كـ ــم دام ذلـ ــك العـ ــز ،قبـ ــل أن
تداهمنا قطعان كبيـرة مـن الحميـر الـذكور هـذه المـرة .تواصـل توافـدها

أيامـاً طويلــة وبأعــداد غيــر معروفــة فــي مثــل تلــك البـراري .علمنــا مـن

الوافدين أن ثمة في القرى والمدن مطاردات ال ترحم للحمير ،لم يكن

س ــببها الحص ــول عليه ــا للعم ــل ،ب ــل ك ــان الغ ــرض قتله ــا .ف ــي تل ــك
األجواء من اكتظـاظ البـراري وانفـالت المزاحمـة والتنـافس بـين الـذكور
على أتان البرية ،لم يعد لألصول والقوانين واألعراف أيـة قيمـة .كـان
الواحد منهم وهو يؤانث أتان ،تجد عيونـه تـزوغ هنـا وهنـاك بحثـاً عـن
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أتــان أخــرى ،ومــا أن يعثــر علــى إحــداهن وقــد فــرغ منهــا حمــار آخــر،
حتى تجده يترك التي بين قوائمه ليذهب إلى األخرى .حصل انفالت
سـ ــببه ذلـ ــك الجـ ــوع لإلنـ ــاث الـ ــذي ألـ ــم بـ ــالحمير الوافـ ــدة .ممـ ــا أوجـ ــد
مشــاحنات وخصــومات بــين الحميــر بســبب األتــان هــذه الم ـرة ،األمــر
الــذي لــم يكــن يحــدث حســب ذاكـرة أهــل الحــل والعقــد مــن الحميــر فــي

كــل تــاريخ الحميــر .قــالوا عنــه؛ أن هــذا طبع ـاً بش ـرياً ولــيس حيواني ـاً،

جلبتـ ــه معهـ ــا الحميـ ــر المطـ ــاردة مـ ــن المـ ــدن واألريـ ــاف .صـ ــحيح أن
بعضــهم قــد قلــل مــن شــأنه ،وقــدم تطمينــات علــى شــكل تحلــيالت أن

مص ــير ه ــذه الخص ــومات إل ــى زوال ،وس ــتعود الحمي ــر إل ــى طبعه ــا

الحميــري الــذي شــوهته تلــك المــدن واألريــاف ،مســتنداً فــي تحليلــه إلــى

قــوة الغريـزة علــى التطبــع وكــان أولئــك مــن أنصــار مدرســة الغريـزة فــي

التحليــل النفســي .لكــن ظــل قســم غيــر قليــل مــن أهــل الحــل والعقــد،
متش ــائماً مم ــا وص ــلت إلي ــه األم ــور ،وه ــم م ــن المنتم ــين أصـ ـالً إل ــى
مدرسة التطبع ،القائلين بغلبة التطبع على الغريزة.

بالنسبة لي ،نحيت نفسي متطوعاً عـن أيـة خصـومة أو مزاحمـة ،ولـم

أشغل نفسي بالخالفات النظرية بين المدارس .من جهة تفهمت جـوع

الوافــدين وأنــا أتــذكر أصــدقائي القــدامى مــن الربطــاء فــي زريبــة "أبــي
عبدو" .ومن جهة أخرى كنت بحاجة إلى الصفنة بمديات جديـدة ،لـم
تتــوفر لــي ســابقاً .لكنــي ،ولســوء حظــي ،قــد دفعــت ثمــن هــذا االجتهــاد
في أول حملة صـيد .لقـد اسـتطاعوا صـيدي بـال أدنـى مشـقة ،بعـد أن

دهموني متلبساً بصفنة من القياس الطويل.
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س ــاقني الص ــيادون إل ــى زريب ــة غريب ــة الش ــكل .ال تحم ــل م ــن ش ــكل
ومضمون الزريبة غير روائـح فضـالت الحميـر .حشـروني مـع غيـري
من الحميـر المكدسـة هنـاك فـي ظـالم ت اربـي .غ اربـة الزريبـة الجديـدة؛
أنهــا تكــاد تكــون مدفونــة تحــت األرض ولــيس كمــا هــي الز ارئــب فــي
الهـواء الطلــق ،كـذلك خلــو أرضــيتها مـن أي بقايــا لعشـب ،تكــاد تكــون

أرض محفــورة ال شــيء فيهــا غيــر التـراب والظــالم .فيهــا عــدة مــداخل

غيــر الــذي أدخلــوني فيــه .كــذلك لــم يكــن للغــذاء المقــدم لنــا أي شــيء
مــن رائحــة العشــب أو الســيقان أو البــذور إن كانــت شــعي اًر أو برســيماً
أو أية حبوب أخـرى .لـم يتعـد الغـذاء المقـدم سـوى قشـور البطـيخ ومـا

تجود به المزابل مـن خالئـط ،يجلبهـا أحـدهم لنـا بـين الفينـة واألخـرى.
كذلك كان الماء مقنناً ،بشكل يمنع الحمار من اإلكثـار مـن أكـل تلـك

القشور والخالئط.

في البدء أحلت األمر إلى البخل البشري ،قلـت لعـل صـاحب الزريبـة

من البخالء ،وهؤالء نصـادفهم كثيـ اًر فـي حياتنـا المشـتركة مـع البشـر،

لكني الحقاً تخليت عن هذا التفسير ،بعد أن طرقت سمعي مسـميات
وهواجس ومخاوف بشرية كثيرة لم أفهمها كلها.

في الحقيقة كانت كثيرة هي األمور التي لـم أفهمهـا مباشـرة ،فـي ذلـك

الحيـ ــز الزمنـ ــي الت اربـ ــي األظلـ ــم فـ ــي تلـ ــك الز ارئـ ــب .لكننـ ــي سـ ــمعتهم
يرددون فيما بينهم ،في كل مرة يأتي أحدهم خالي الوفاض من وجبـة

حمير منتظرة ،يتحدث عن شيء اسمه ( سياسة تجفيف المنابع) .لم
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أع ــرف ف ــي حينه ــا م ــا ه ــي تل ــك المن ــابع الت ــي يري ــدون تجفيفه ــا وم ــا
عالقتنا نحن الحمير بتلك السياسة.
ظلت تلك األلغاز البشرية تؤرقني ،لغاية اليـوم الـذي تحولـت فيـه إلـى
حم ــار سياس ــي .عن ــدها أخ ــذت مغ ــاليق كثي ــر م ــن الطالس ــم ،تتفـ ـتح
ـياء كثيـ ـرة ع ــن تل ــك السياس ــة ،الت ــي
أم ــامي وفهم ــت روي ــداً روي ــداً أش ـ ً
أســموها (تجفيــف المنــابع) .علــى العمــوم ،كانــت أغلــب الوجــوه التــي
تزورن ــي ف ــي تل ــك الحفـ ـرة الكبيـ ـرة ،خالي ــة م ــن الف ــرح ،وال تب ــوح بغي ــر
الزعل والخصام والغضب والنوايا الشريرة المبيتة.
هنــاك أحسســت بكــل مــا فــي عروقــي مـن نــبض ،بمقــدار الخطــأ الــذي
ارتكبته بحق نفسي ،حـين هجـرت زريبـة "أبـي عبـدو" الطيـب .صـرت
بعد كل صفنة من صفناتي أضع اللوم علـى حمرنتـي .نعـم ،شـعرت

وبـ ــالملموس أض ـ ـرار مـ ــا يمكـ ــن لحمرنـ ــة فـ ــي غيـ ــر محلهـ ــا أن تجلبـ ــه
للحمار .كان كل شيء في موطني الجديد بمذاق وطعم لـم أستسـغه.

ظــل أرســي الكبيــر المتطــاول ال يجتــر فــي جوفــه غيــر روائــح ســنابل
الحصــاد ،روائــح األرض الســوداء المقلوبــة ،روائــح تلــك األتــن المنفيــة

في البراري البعيدة وهن يتلظين انتظـا اًر لوصـول الطلقـاء مـن أمثـالي.

صحيح كان الفصل العنصري نقمة علـى الربطـاء ،لكنـه كـان وبـنفس

القدر رحمة للطلقاء وكنت أحدهم على مـدى طويـل .علمـت كـم كـان

"أبو عبدو" رحيماً ،طيبا ،متفهماً الحتياجـاتي ،باسـتثناء ذلـك الصـباح
اللعين حين قرر إضافتي إلى قطيع الربطاء في زريبته ،فارضاً علي

صــومهم .كانــت معــي ثمــة إتــن يشــاركنني المكــان ،لكــن لــم تبــق فــي
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الــنفس رغبــة ،لقــد خمــدت كــل الرغبــات ،صــرت أرى اإلنــاث وكأنهــا
ذكــور .لــم تعــد تلــك الحماســة وذلــك االنــدفاع يســير حياتنــا الحيوانيــة،
حــل محلــه الرتابــة واالستســالم األعمــى لرغبــات ومالمــح أولئــك ذوي
الوج ــوه المكفهـ ـرة .لك ــن ،م ــا النف ــع ،كف ــاني اجتـ ـ ار اًر لحـ ـوادث الماض ــي

الجميل.

ف ــي محاول ــة للتخفي ــف ع ــن الحم ــار ،وه ــو ق ــد ص ــمت ،ت ــدخل أميرن ــا

محاوالً التهوين عليه:

 -ال تحزن يا صـديقنا أننـا معـك .مـا حصـل لـك مـن حنـين كـان أمـ اًر

طبيعياً .كذلك البشر مثل الحمير يظلون يحنون دائماً للشـيء األول،

البيــت األول ،الــوطن األول ،الحــب األول ،الصــديق األول ،الكــامي ار

األولى ،الصورة األولى..

واضح أن أميرنا كان داخالً في الجو الفوتوغرافي .وجـدناه بعـد نطقـه

(الكـ ــامي ار األولـ ــى والصـ ــورة األولـ ــى) ،قـ ــد تنحـ ــنح وصـ ــفن قلـ ــيالً .ثـ ــم
واصل:

 رغــم أن األول يــا صــديقي لــيس بالضــرورة هــو األفضــل .لكنــه نــوعمــن وهــم يفــرض نفســه علينــا ويقنعنــا أن الجديــد هــو دائم ـاً أس ـوأ مــن
القــديم ،حتــى تجــد أن أمثالنــا ِ
وح َكمنــا البشـرية هــي األخــرى تبحــر فــي
هــذا الســبيل ،مــن قبيــل المثــل الشــائع بهيئــة حكمــة تقــول( :ال يكــون

أفضـ ــل ممـ ــا كـ ــان) .تجـ ــد أن مكـ ــور فلسـ ــفتنا ال يخـ ــرج عـ ــن تمجيـ ــد
الماضي .لعل الظروف واألحـداث واالنقالبـات فـي حياتنـا عودتنـا أن
الجديــد هــو أس ـوأ مــن القــديم دائم ـاً وأبــداً ،واذا لــم يكــن أس ـوأ وهــذا مــا
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حصل مرات قليلة في تواريخنا ،لم نقل عنه جديداً ،ونعامله على أنه

جديــد لكــي نطــوره ،بــل أحالــه فقهاؤنــا ومنظرونــا إلــى قــديم بعيــد ،قــالوا
عنــه :هــذا مثــل ذاك .أو هــو ذاك نفســه يعيــد نفســه ،عنــدها يطلقــون
حكمتهم المحببة إلى قلوبهم (التاريخ يعيد نفسه) .كما ترى معي أيهـا

الحمـار الــذكي أن الـزمن قــد تعطــل عنـدنا .لــم يعـد يتمتــع إال ببعــدين،
ـاض وحاضــر ،مـ ٍ
مـ ٍ
ـاض تليــد وحاضــر بليــد .عليــك أن ال تتبــع ســبل
البشر في التفكير يا صديقي ،أنـك مـا زلـت حمـا اًر وتسـتطيع أن تفهـم
أن تلــك الترهــات ليســت صــحيحة .لــيس صــحيحاً أن الماضــي أحســن

مــن الحاضــر .الصــحيح أن الحاضــر حــين يكــون ســيئاً ويلعــب ســتين

نفــس ،فقــط ألنــه يحــاول التشــبه بالماضــي ،أمــا لــو تعامــل مــع نفســه
على أنه حاضر يتطلع إلى مستقبل ،لغدا أفضـل بكـل تأكيـد .ابـق يـا

صديقي كما أنـت حمـا اًر!! ..كـل ارض هـي بريـة صـالحة لـك ..وكـل
حمــار هــو أخــوك وأن لــم تلــده أمــك .مــع هــذا أنــك أدخلتنــا فــي شــؤون

تلك الجمهوريات الفوتوغرافية ،ولم تتحدث بعد عن مأثرتـك تلـك التـي
جعلتك أشهر (مجاهد) فـي المنطقـة ،هـل تعـرف أنـك صـرت مشـهو اًر
فــي العــالم أجمــع ،أقصــد عــالم البشــر..؟ هنــاك مــن يبحــث عنــك هنــا

وهنــاك لمجــرد تقبيــل جبينــك أو حــافرك ،كمــا يــدعي فــي كتاباتــه فــي
الص ــحف ،بينم ــا آخ ــرون يبحث ــون عن ــك لتنفي ــذ الحك ــم الش ــرعي ب ــك.

اخبرنا ماذا حدث!

لق ــد أس ــرف أمي ــر جماعتن ــا بالش ــرح ف ــي تل ــك الظهيـ ـرة اللعين ــة ،حت ــى
غــدونا نحســبه والحمــار متــآمرين علينــا ،يريــدان إطالــة معاناتنــا وســط
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الجو الزريبي الخانق ،حتى أنـك لتشـعر أن لـيس الشـمس فـي الخـارج
وحـدها مـن يطلــق اللهـب والح ارئــق ،بـل روائـح الــروث واألزبـال تطلــق
س ــعراتها الح ارري ــة بوجوهن ــا ه ــي األخ ــرى .لق ــد نف ــذ الم ــاء ال ــذي ك ــان
معنا ،وتحولت أجسادنا إلى ممر سريع لذلك الماء الذي كان.

لكنن ــا غفرن ــا لألمي ــر محاضـ ـرته الطويل ــة تل ــك ،فق ــط ألن ــه ع ــرج ف ــي

نهايتهــا عل ــى محاول ــة ح ــرف مس ــار س ــرد الحم ــار إل ــى الوجه ــة الت ــي

ننتظرها منه .كان مأخوذاً بالتفاصيل مثل أي روائي فـي زماننـا هـذا،

بل لقد أسرف في تلك التفاصيل ،التي لـم تكـن كلهـا تعنينـا ،كنـا نريـد

الوصول إلى األسباب الحقيقية التي جعلت منه حما اًر سياسـياً ولمـاذا

رف ــض تنفي ــذ تل ــك العملي ــة الش ــهيرة ،وم ــاذا حص ــل ل ــه بع ــدها وكي ــف

وصــل إلــى هــذه الزريبــة ،التــي يبــدو أن لهــا قصــة غريبــة .تلــك كانــت

أهم أسئلتنا ،وها هو يظهـر لنـا مثـل أي بشـر متلبسـاً إلـى أذنيـه بحبـه

األول.

عاود الحمار سرده:
حصلت المأساة في الجمهوريات الثالث على التوالي ،بسبب سوء
استخدام الفن من قبل بعض المشاغبين أو لنقل استسهال البشر

التضحية بالحمير كحقول لتجاربهم الفاشلة .حصل هناك شيء
أطلقوا عليه مسمى (ثورة) ،بدأها رسام مشاكس .قام ذلك المشاكس
بالتسلل إلى داخل المعرض القومي ،بقصد تشويه لوحة للرئيس،

كان قد رسمها أحد رسامي الرئاسة المرموقين ،جاعالً الرئيس برأس

ذئبي يخترق دائرة لهب على شكل شعاع .حور ذلك المشاكس
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مالمح وجه الرئيس من الذئبية إلى رأس الحمار .مط في األذنين
وفي البوز مع زوائد أخرى جعلت الرئيس في الصورة يبدو حما اًر

وليس ذئباً كما يشتهي !!..ال أدري شيئاً عن دوافع ذلك الرسام ،إن

كانت دوافع كيدية ضد زميله المقرب من القصر أو هي كيدية ضد

الرئيس نفسه ،األمر المؤكد؛ أنه وبعد أن تسرب خبر صورة الرئيس
بهالة الحمار ،دخل قادة المعارضة الفوتوغرافية على الخط الساخن.

لكن ،ال أحد يعلم؛ هل كان الرسام جزء من مخطط رسموه هم له،

أو أن العمل بمجمله كان فردياً وال عالقة له بهم أصالً.
تم اكتشاف األمر ،مع أول زيارة للمعرض القومي من قبل وفد

أجنبي فيه عدد من الصحفيين .بينما الدليل الفني ،كان يعد نفسه
لشرح مغازي ومقاصد تلك اللوحة الشهيرة ،ولماذا احب المواطنون

هذه اللوحة دون غيرها لرئيسهم ،واذا به أمام صورة أخرى !!..رد
الفعل األول لذلك الدليل ،كان الذهول الذي يشبه حالة إغماء على

وشك الوقوع بين براثنها .أنعوج فكاه ومال وقال جمل غير مترابطة،
ال هي تنتمي للغته الوطنية وال هي للغة األجنبية التي كان يجيدها
كما يجيد لغة أمه وأبيه ،ثم سقط مغشياً عليه .هكذا ،يكون أمر تلك
الصورة قد أفتضح ،لوجود مراسلين وصحافيين أجانب ،أبرقوا على

الفور لمحطاتهم وصحفهم بالخبر .لتأتي بعده ،التحاليل والمقابالت
والتعليقات والتنبؤات وقال المصدر ونفى المصدر..إلخ إلخ إلخ
وكان الجميع قد ركزوا على قضية االختراق األمني الفريد من نوعه
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لدولة رئيس الجمهورية ،الذي يفتخر على الدوام بمناسبة وبدونها،
بامتالكه ألفضل جهاز مخابرات في المنطقة.
بعد ذلك التطور المفاجم والخطير ،وضعت األغلبية الصامتة يدها
على قلبها وصار كل مواطن يتلمس رقبته من هول ما سيأتي .من
جهة قام المعارضون بتكثير تلك اللوحة في دولة مجاورة معادية،

في خطوة تصعيدية واضحة من جانبهم ومن جانب تلك الدولة.

وبدءوا يوزعونها على شكل منشور صغير في األسواق ومواقف
السيارات والشوارع العامة .ومن جهة أخرى ورداً على ذلك التصعيد،
تم إعالن حالة الطوارئ .رغم أن الحالة كانت موجودة أصالً ،لكنها

فقط غير معلنة .استنفروا كل األجهزة األمنية وعلى رأسها شرطة
الفوتوغراف وبدءوا بحملة إعتقاالت واسعة ،دشنوها بكل المشتبه بهم
من مسئولي الدولة والحزب الحاكم ،ثم المشتبه بهم من المعارضين.

بالنسبة لرئيس الجمهورية ،كانت الحملة بمثابة مناسبة للتنظيف

الدوري ،هو حتى بدون هذا التصعيد المعادي ،يجري بين الفينة

واألخرى حمالت اسماها (حمالت تنظيف) ،تشمل الحزب الحاكم
ومسئولي الدولة والمعارضة .حتى أن األجهزة الخاصة ،أخذت تنفذ
تلك الحمالت بروتينية وملل واضحين لتكرارها.

في تلك األيام وألسباب غير معروفة للمحللين السياسيين إن كانوا
من الحمير أو غير الحمير ،كان اثر ذلك المنشورالجديد بمثابة
الصاعق الذي فجر ثورة شعبية ،حسب المصطلح المستخدم في
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صحافة الدولة المجاورة .خرج البشر في حشود مألت الميادين
والشوارع واألسواق ،تتقدمها صورتان األولى للرسام المشاكس ،بعد
أن فضحته أحزاب المعارضة ،كل حزب يدعي بملكيته والثانية
للوحته الشهيرة .وكانت تلك ،هي المرة األولى في تاريخ البشر ،التي

يكون فيها فنان مفج اًر لثورة شعبية ،هذا حسب ذاكرة كبار محللي

الحمير ..وقد أكدتها تحاليل واستنباطات بشرية لصحفيين من خارج
الحدود.

اشتغلت كل وسائل اإلعالم ،على مدى أيام وأسابيع الحقاً ،على

نشاط ذلك الفنان ومراحل سيرته النضالية ،باعتباره المرشح البديل

المحتمل للجلوس على كرسي الزعيم الحالي .وفي كل المقابالت
التلفزيونية والصحفية ،كانت صورة الرئيس -الحمار في الواجهة.
األمر الذي جعل من ذلك الرسام هدفاً آنياً ألجهزة شرطة

الفوتوغراف وباقي األجهزة األمنية ،حتى تمكنوا منه .لقد اختفى
فجأة من بين أحضان الجماهير لتظهر جثته بعد أيام مشوهة

ومقطوعة الرأس .ونكاية به وبثورته ،وضعوا رأسه على صدره ،قرب
مزبلة في ميدان التحرير .دعيت إليها قنوات التلفزيون الفضائية
لتصور المشهد وتبثه للعالم .األمر الذي شكل صدمة رادعة للجموع
الثائرة ،وجعل المشهد الجماهيري الهادر ينحف مع مرور األيام،
خصوصاً وأن األجهزة األمنية ،وبعد تيقنها من نجاح الصدمة،

عملت على تكرارها مع أعداد أخرى من المعتقلين في سجونها .في
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بضعة أيام تكاثرت الجثث مقطوعة الرأس والمرمية في المزابل.
حتى تنبهت إحدى القنوات الفضائية للفرصة التاريخية ،حيث
سارعت إلى عقد صفقة مع تلك األجهزة ،تحتكر من خاللها بث
مشاهد الذبح الحر والمباشر حصرياً للقناة .لم يتنبه لها أحد من
المنافسين في البدء ،لقناعة راودت الجميع ،أن تلك المشاهد ما هي
إال مشاهد آنية ،ال تستدعي عقد صفقات بينية أو عمودية .كذلك

ثمة مبادئ وقيم للمهنة تقول بقدسية جسد اإلنسان وموته .إال أن
تلك القناة السباقة لقطف سبق النشر لمشاهد قطع الرؤوس وتشويه
األجساد ،قد أفهمت تلك الوسائل المتقيدة ما زالت ،أنهم بلهاء

وفاقدو خبرة ،ألن المنطقة المعنية بالذبح ،هي منطقة أصالً خارجة

على كل القوانين واألعراف .األمر الذي اضطر قنوات المبادئ لعقد

صفقات كذلك بينية ،لكن ليس مع الجهات صاحبة العالقة بالذبح
الحر ،بل مع تلك القناة صاحبة السبق ،لتزودهم بمشاهد الذبح فور

الحصول عليها .حتى أن إحدى الشركات المهتمة بإنتاج األدوات
المطبخية ،تعاقدت مع تلك القناة الرائدة وحصرياً كذلك ،على عقد

قيل عنه أنه أغلى من عقد أغلى العب كرة قدم ،بشرط أن تظهر
القناة بضاعة الشركة من السكاكين المطورة قبل وبعد مشاهد الذبح

الحر.
لكل تلك األسباب ،عادت المعارضات من جديد إلى العمل السري
تحت األرض وعادت معها الحياة إلى مجراها القديم .أما الحكومة
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وايغاالً منها بإذالل المنتفضين واشعارهم بهزيمتهم الماحقة ،عملت
على تكثير صورة الرئيس بهالة الذئب إياها ،ووزعتها في كل مكان،
لم يخل شارع أو واجهة أو ميدان أو حتى بيوت المواطنين ،من تلك
اللوحة التي يطالعك بها الرئيس على هيئة ذئب خارج من دائرة

اللهب ومتوثب الفتراس فريسته.

صحيح أن الحكومة قد دفعت ثمناً دبلوماسياً باهضاً لتلك األفعال

الترويعية ،لكنه كان متوقعاً ومحسوباً بدقة من قبل الرئيس .في كل
األحوال،أن لديه ما يمكن التحصن به من فقرات القانون الدولي؛

على األخص تلك الفقرة التي تمنع الخارج من التدخل بشؤون

الداخل ألي دولة عضو في عصبة األمم .أما منظمات حقوق
اإلنسان والحيوان والبيئة :دعوها تشجب وتستنكر وتعترض ولتفعل
ما يحلو لها ،في النهاية هي منظمات لم تنبت لها أنياب ومخالب

بعد .هذا على حد تعبير رئيس الجمهورية ،وهو يطلعهم على آخر

تعليماته ..ثم أضاف تورية سودت الدنيا بعيون رئيس وزراءه؛ قالها
بعد صفنة متوسطة الطول وهو يضع اصبعه السبابة على رأس
رئيس الوزراء الجالس على يمينه:
 اسمعوني جيداً !..أنا غير معني بما يدور في هذا الرأس ،قدرعنايتي بالرأس نفسه!!..
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بعد فشل تلك الثورة ،سرح الخيال بأحد المعارضين الشباب ،للتنبه
إلى سالح جديد .طرح أمره في اجتماع سري لجماعته .قال ذلك
الشاب:
 ... -لقد اكتشفت سالحاً ال يقل فاعلية عن أسلحة الدمار

الشامل!!..

كان الخبر صاعقاً للجميع ،حيث كل جماعات المعارضة ومعها

حكومات المنطقة ،الفقراء منهم واألغنياء ،يسعون ومنذ زمن بعيد،

للحصول على أسلحة الدمار الشامل ،وقد دفعوا من ميزانيات
بلدانهم الكثير حتى أفقروها ،فقط للحصول على تلك الخلطة

السحرية .لقناعة راودت الجميع؛ قائلة :أن الجميع سيحترمونك ،فقط
لو حصلت على تلك خلطة الدمار الشامل.
واصل ذلك المكتشف العزف على وتر تعذيب السامعين ليعطي
لحديثه الالحق الوقع المطلوب:
 السالح الجديد مضمون األثر والفاعلية .وهو فوق ذلك متوفرتحت أنوفنا .سوف لن نحتاج إلى مختبرات سرية أو معامل
تخصيب أو ما شاكل ذلك .بل الغريب كيف كنا غافلين عنه طيلة

الوقت!!..؟ بهذا السالح ،سوف لن نسقط الرئيس والحكومة بل
سنسقط العالم كله ،وسترتفع رايتنا خفاقة فوق أسوارنا وأسوار
أعدائنا ،وستكون يدنا هي العليا ولو كره الكافرون.
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ثم أخذ يردد آيات ومقتبسات من نصوصه المقدسة ،تدور حول
الغزو والفتح والعلو وأهميته في نشر الدين الصحيح .كان ذلك
الشاب مشهوداً له كخطيب مفوه .بعد أن جعل من المجتمعين آذاناً
صاغية لما سيتفوه به لمعرفة (رب) هذا السالح الجديد .صمت .بل
بال

في صمته وهو يدور عيونه المتوقدة في العيون واآلذان

الصاغية .حتى أخذ الهمس بين الحضور يدور بما يشبه أزيز كورة

نحل .أخي اًر ،رفع يده عالياً وهو يصيح:
 -أخواني عليكم بالهدوء!!

سمع:
ولما هدأ أزيز النحل ..قال بصوت يكاد ال ي َ

 -السالح الجديد ..هو الحمار!!!

لم يعلق أحد .اكتفوا بالبحلقة تارة بعيون بعضهم وتارات بعيونه هو،

لعلهم يستشفون فيها ملمح مزاح أو تورية أو أي شيء آخر،

باستثناء أن يكون جاداً في سالحه الجديد .قطع هو حملة البحلقة
وفر الرؤوس وتدوير العيون:

 نعم .الحمار .هو السالح .سنجعل من الحمير أسلحة دمارشامل .من اآلن سيتوجب على كل خلية من خاليانا النائم منها
والصاحي ،أن تستطلع لها زرائب لإلخفاء وأخرى بديلة في حاالت

الطوارئ .كذلك على خاليا التمويل أن تجمع لنا أكبر عدد ممكن
من الحمير .قبل البدء بحملتنا ،يجب أن يكون تحت تصرفنا
مخزون تكتيكي وآخر استراتيجي من الحمير .سنقوم بعملنا هذه
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المرة بشكل منسق .نطلق كل يوم حما اًر من مكان منتخب بعناية

من إحدى المدن ،وعلى عدد المدن .نلبس الحمار ثوباً جديداً

مفصالً على جسده يكون قماشه من صور الرئيس الكثيرة!!..
تتذكرون ماذا فعلت صورة ذلك الرسام بالحكومة..؟

اآلن فقط ،سحب الحضور أنفاسهم وبدالً من الرد على االقتراح،

استغرقوا بضحك صاخب ،ربما كانوا بأمس الحاجة إليه ،إلراحة

أعصابهم من ذلك التوتر الذي تعمده الخطيب مكتشف السالح

الجديد .لقد ضحكوا طويالً وتخلل الضحك الكثير من اإلطراء

ومسح الذقون والعيون .الجميع كان يضحك ،باستثناء الخطيب،

ظل على وقفته صامتاً بمالمح الجد ومدو اًر عيونه في عيون

الضاحكين .انتهى االجتماع بالموافقة الجماعية على مشروع

الخطيب-المكتشف .والعزم على البدء بتنفيذه بأسرع وقت ممكن.

بدأ العمل .عند الفجر تطلق المجموعة الصغيرة حمارها المختار
وهو مغطى بصور لرئيس الجمهورية من حافره إلى قمة بوزه.

يظلون يراقبونه عن بعد وهو يسير الهويني في األسواق والشوارع
كناطق رسمي باسم المعارضة .وبعد أن تتجمع الجموع من البشر
المندهشة أو الخائفة أو الفضولية ،تتعدد األسباب والتقرب من

الحمار واحد .ثم بعد دقائق يبدأ الجمهور بالتواري واالبتعاد من
جادة الحمار ،منهم من يتوارى سريعاً ومنهم من يأخذه الفضول

لمتابعة سير الحمار ومع اشتداد حركة أسواق المدينة يتضخم ذلك
183

الحشد السائر وراء الحمار ،حتى ليبدو المشهد كأن الحمار هو
الذي يقود الحشد الجماهيري الفرحان ،لكنه ،الخائف والمذعور
كذلك ،ألن العيون تظل تدور في محاجرها بقلق وخوف من طالئع
قوات شرطة الفوتوغراف .ومع أول بروز لتلك الطالئع ،تتفرق

الجماهير مندسة في هذا الزقاق أو ذاك ويظل الحمار وحيداً فريداً
يسير الهويني خال البال وكأنه لم يقلب عالي المدينة على سافلها.

في البدء كان شرطة الفوتوغراف ،يكتفون بإلقاء القبض على
الحمار ،ومن ثم خلع لباسه الفوتوغرافي .ليطلقوه من جديد عارياً

كما ولدته أمه .لكن وبعد اكتشاف سالح المعارضة الجديد ،صدرت

األوامر لمفارز الشرطة ،باستهداف رأس الحمار أوالً .سقط الكثير

من الحمير في حومة ذلك الوغى الجماهيري ،دافعين حياتهم ثمناً

لتحقيق أهداف ال شعير لهم فيها وال عشب .بينما الجماهير واظبت
على إطالق سيقانها للريح مع أول إطاللة لقوات الشرطة .مع تكرار

تلك الحوادث وبروزها المنظم في مدن مختلفة ومتباعدة ،بل في

مواقع مختلفة من نفس المدينة وفي ذات الوقت ،لزيادة التشويش
واإلرباك لقوات الشرطة ،اشتد كذلك رد فعل الشرطة ،بتحويلها تلك
المسيرات إلى مشاهد دموية من القتل والتعويق .خصوصاً وأن

بعض الحمير وبعد اشتداد صوت إطالق النيران ،صارت هي

األخرى تهيج وتهرب من ساحة المعركة بطرق عشوائية ،تسببت
بقتل الكثيرين من البشر أولئك الذي يكونون أصالً في الشارع وال
عالقة لهم بما يجري .بمرور األيام زادت أعداد األبرياء الذين
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يذهبون ضحية هياج وهروب الحمير وغشيانها أكثر األماكن
ازدحاماً .في إحدى المرات هرب حمار باتجاه سوق مزدحم ،حيث
حصلت هناك مجزرة مروعة بين البشر ،وكان هو من ضمن

الضحايا.
بعد حين تنبه المعارضون إلى خسائرهم في الحمير .حيث تحول
بحثهم عن حمار إلى ما يشبه البحث عن المدفع العمالق .مجرد

ذكر اسمه يثير الرعب والقلق بين الناس .لقد ارتفعت أسعار
الحمير ،بل قل ندرت تلك الحمير .حصل هذا ،بعد أن استوردت
الحكومة تقنية الحامض النووي ،بمخابرها وتقنييها من األجانب.

استبقت األمر بحملة شاملة لفحص جميع الحمير المملوكة للفالحين
والعتالين والتي في حديقة الحيوان .غطاء الحملة كان انتشار مرض

أطلقوا عليه (حمى الحمار الوردي) وكان مرضاً وهمياً ،حيث

الجينات اللونية للحمير تحتوي ربما على كل األلوان إال

الوردي .!!..لكن فحوى األمر كان أخذ الحامض النووي .هكذا
يكون من السهل االستدالل على صاحب الحمار الصريع من
حامضه النووي ،لتتكفل به األجهزة األمنية الحقاً .بوصول الحرب
إلى هذا المفصل الخطير المهدد بحرمان المعارضين من سالحهم

الجديد ،كان على صاحب االكتشاف أن يبادر إلى خطة جديدة

يحمي بها سالحه .لم يعد االستهالك المتزايد للحمير يسير في

صالح معركتهم .ناهيك عن الحاالت المتكررة التي ذهب ضحيتها

185

عدد من قادة وكوادر المعارضين ،نتيجة وشايات أصحاب الزرائب،
على األخص كوادر خاليا التمويل ،تلك التي تدور على الزرائب
لتجنيد المزيد من الحمير .ليتحول أصحاب الزرائب بعد حين ومعهم
كثير من الفالحين ،إلى أهداف عسكرية للمعارضين السريين

وللشرطة السرية كذلك .كل طرف يتهمهم بالخيانة والعمالة للجهة
اآلخر.
أخي اًر ،توصل صاحب االكتشاف إلى وسيلة يحافظ بها على خزينهم

من الحمير ،أو على األقل يقلل من الخسائر .الوسيلة الجديدة كانت
تتطلب تفعيل الدور البشري في المعركة ،وعدم ترك العبء كله

على الحمير .صار العمل يتطلب خليتين األولى لإلطالق والثانية
للخلع .واجب خاليا الخلع ،وبعد تدريب الحمير على وسائل تعتمد
اإلشارات والحوافز المادية ،لدفعها خالل المطاردة على اختيار أكثر

األزقة ضيقاً في المدينة ،أي تلك الحارات الضيقة التي تشبه

المتاهة ،حيث تكون المطاردة لصالح الحمير بعد تحييد اآلليات.

بعد نجاح الحمار وتخلصه من أزيز الرصاص المتطاير حول
رأسه ،سيكون هناك أحدهم مكلفاً بخلع الثوب الفوتوغرافي من على

الحمار ويتركه لمعاودة ركضه .هذه المرة بال شبهة ،ال أحد يستطيع
اتهامه بشيء ،هو حمار كغيره من الحمير المسالمة المنتشرة هنا أو

هناك .ليظل ذلك الحمار الناجي ،تحت مراقبة عضو آخر من خلية
الخلع ،لتشخيص محل اختفاءه األخير ،لإلتيان به الحقاً.
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كما قلت كان لذلك التكتيك الجديد أثر في تقليل الخسائر وليس
إلغاؤها تماماً ،حيث حصل في حاالت كثيرة ،أن تابعت الشرطة
الراجلة ذلك الحمار وأردته قتيالً أو لحقت على مداهمة ذلك
المعارض السري وهو متلبس بالخلع لترديه قتيالً ،كذلك أخذ بعض

أصحاب الزرائب التي يغشوها حمار غريب بالمبادرة بالتبلي عنه

لتبرئة ذمتهم.
مثلما للمعارضين السريين تكتيكاتهم ،كذلك للحكومة تكتيكاتها
المضادة .بعد تيقن الحكومة وأجهزتها المختلفة من التكتيك الجديد
للمعارضة ،بادر الرئيس وفي خطوة على شيء من الجرأة هذه

المرة ،إلى إطالق تلك المحملة المسماة ب(-تجفيف المنابع) ،لقتل
وابادة كل أنواع الحمير المعارض منها والمسالم .ال حمار بعد اليوم
في أراضي الجمهورية .رافق الحملة بالطبع حملة موازية ،على
مستوى وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ،وباتجاهين،

األول ترغيب الفالحين والعتالين باالستغناء عن الحمير بعضالتهم،
إن كان في الحراثة أو جر العربات الخشبية .إضافة إلى وعد
حكومي باستيراد آالت هي نوع وسيط بين السيارة والدراجة الهوائية.

واالتجاه الثاني ،العمل على تشويه تاريخ وسمعة الحمير وتبشيع أية

خدمات كان ممكن أن تقدمها .مستغلين في ذلك مشاهد القتل
والدماء السائلة في الشوارع ،لتحميل الحمير كامل المسؤولية عنها.
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لكن ،تبقى قوانين الصراع في كل مكان ليست سكة باتجاه وحيد.
على الدوام هناك اتجاه معاكس التجاه الحكومة .ظهرت اآلن
معارضة من نوع جديد .ال تعتمد على تجنيد الحمير وال حتى
الهجوم على الحكومة ببيانات أو صور أو أي وسائل أخرى ،بل

تمارس عملها المعارض بأسهل وآمن الوسائل .ببساطة شديدة ،هي
عملت على تجنيد مفردة الحمار بدل الحمار نفسه !!..منطلقين من

فكرة تقول أن الصراع السياسي في النهاية هو صراع مفردات.

والبشر في هذه المنطقة ،درجوا ومنذ قديم الزمان ،على تحميل
المفردات معان كثيرة ،إن كان باتفاق ضمني أم صدفوي .هكذا

تكون مفردة (حمار) قد دخلت في قاموس التورية الشعبية .يكفي أن
يذكر أحدهم في تجمع ما مفردة (حمار) ،لتجد هذا الجمع قد انشق
إلى شقين ،أحدهما تأخذه نوبة ضحك صاخب وشامت والشق

الثاني ينتابه الخوف والذعر حتى يولي األدبار كالملدوغ .الشخص

الغريب الذي يراقب المشهد ،سرعان ما يعتقد أن القوم مجانين .إذ
لم يسمع ما يثير كل تلك ردود األفعال المتناقضة.
أستطيع القول –أذك ََر القارئ؛ أن الحمار يتحدث عن نفسه هنا
وهو وحده من يتحمل مسؤولية ما يقوله وليس الكاتب -لقد تدحرج
الصراع السياسي الحميري إلى مديات جديدة .لكنها ،كما قلت ،من

نمط جديد ،كلها لغوية ،سداها ولحمتها المفردات وليس الطلقات.

لقد ترادفت مع مفردة (حمار) مفردات أخرى من قبيل (استرنا يا
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رجل) أو (دخيلك بال هذا االسم) أو (أبو المصائب) أو (دوحان)
وهذا اسم حركي ساهمت المعارضة بنشره كناية بالحمار ..وغيرها
الكثير من المترادفات التي ال تعني بذاتها أي شيء خطير ،لكنها
وقد دخلت حومة الوغى السياسي ،صارت صواعق للتفجير في كل

مكان تنطلق به .حتى أن بعض جماعات المعارضة وباألخص
الشباب منهم ،قد طوروا المفردات ذاتها إنما باختزالها إلى حروف

صوتية مأخوذة من المفردة األم (الحمار) ،كأن يقوم أحدهم بتفعيل
حرفاً من الحروف على نوتة النهيق وهذه كانت مفضوحة ،آخر

يفعله على نوتة أغنية شهيرة أو لطمية شهيرة ،كل يفعل وفق أسلوبه

النضالي .وفي كل األحوال والظروف ،أن األغلبية الصامتة وهي
المستهدفة بتلك الوسائل ،ظلت قادرة على متابعة وفهم المقاصد

الخلفية لكل المفردات المترادفة ..كما هي مستعدة وال إرادياً لفتح

عيونها ورؤوسها بكل االتجاهات ،تحوطاً واحتراساً من مداهمات

شرطة الفوتوغراف.

بعد كل تلك الحمالت ،صار ظهور حمار في مكان ما ،يشبه
ظهور أسد غضنفر مكش اًر عن أنيابه على حين غرة في تجمع

بشري .ترى الجموع وحداناً وزرافات ،تركض في كل االتجاهات
وكل يحاول التواري بأسرع ما يمكن ،عن ذلك الوحش الجالب

للموت األكيد .ألن التجربة علمت أولئك؛ أن ظهور الحمار سيجلب
سلسلة من األحداث باتت معروفة ،تبدأ بالمخبر الذي يوصل

189

المعلومة للشرطة ،ومن ثم ظهور الشرطة والمطاردة الهوجاء
واطالق النار العشوائي ،الذي يتسبب في كل مرة بالكثير من
حوادث القتل والتعويق للبشر .لعل التاريخ سيسجل وألول مرة في
ستغفل
سجالته أول سابقة يتحول فيها الحمار من كائن مهمش وم َ

ومغضوب عليه ،إلى كائن مخيف متوحش يتسبب بكل ذلك الرعب

للبشر .ألول مرة يخاف اإلنسان من الحمار كل ذلك الخوف الذي

يجلب الفزع والتطير.

أما مأساتي الفردية يا أصدقائي ،فكانت ذكائي المبال به .لتعلموا يا
أصدقائي أن الذكاء يكون في كثير من األحيان أخطر من الغباء.

اآلن فقط ،اكتشفت أن محاوالت البشر المستميتة لدمغنا بالغباء،
كانت في الواقع لمصلحتنا ،رغم أنهم لم يقصدوا هذا !!..ال أدري

ذكاء ناد اًر أتميز به عن أشباهي أو هو حظي العاثر
إن كنت امتلك ً
الذي ورطني ،بحماسة ،هي على الدوام زائدة ومبال بها لخدمة
البشر وتنفيذ مآربهم .كنت من األوائل الذين اكتشفوا تلك األزقة

الضيقة وأنا أحاول التملص من مطاردة رجال الشرطة واطالق
النيران الذي تالحقني أصواته وأزيزه .اكتشفت ذلك التكتيك في
االنسحابات ،قبل أن يكتشفه المعارضون السياسيون ويعملون به

الحقاً .لقد نفذت الكثير من العمليات الناجحة .ما أن اسمع أصوت
العيارات النارية ،حتى أركض بكل ما أوتيت من قوة الركض إلى

تلك األزقة ،كذلك صرت بعد أن يطلقوني أختار مساري بما يجعله
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قريباً من تلك األزقة الضيقة في المدينة ،ناهيك عن تكتيكي الخاص

بي في الركض ،كنت ال أركض بشكل مستقيم ،إنما بشكل زكزاكي.

صحيح أني تسببت بحوادث قتل كثيرة للبشر الذين يجلبهم حظهم
العاثر في طريقي ،لكني ال أتحمل مسؤولية تلك الحوادث ،يتحملها

من أطلقني وألبسني ثوب السياسي المعارض رغماً عن أنفي ومن
طاردني والحقني بكل أنواع األسلحة ،وكأن له ثأر مع كل فصيلتي.

في بدايات الحوادث كنت أظل تائهاً أدور من زقاق إلى آخر،

ضمن تلك األزقة التي تشكل ما يشبه المتاهة للداخل فيها ،لكني

حفظت تضاريسها وتعاريجها من أول يوم ،وما أن يهبط الظالم،

أخرج من هناك قاصداً زرائب عديدة اكتشفتها بالتدريج ،ال أكرر

ذات الزريبة في كل مرة ،بل أبدل الزرائب وأحياناً أقصد الخالء

المفتوح حول المدينة .في البدء ،كان يتكفل البعض من المارين في

تلك الطرقات ،بخلع ثوبي السياسي ،خوفاً على نفسه بالطبع .لحين
وصول أحد المعارضين ،ليعيدني إلى تلك الزريبة الترابية الظلماء.

بعد مدة من التآلف بيني وبين المعارضين السريين ،أطلقوا علي
اسماً من تلك األسماء التي يطلقونها على بعضهم ،قالوا عني( :أبو

المدد) .دون أن أعلم من هو ذاك ال(-مدد) الذي جعلوه ابناً لي،

وهل كان حما اًر..؟ ثم الحقاً ،أسماء كثيرة أطلقت علي ألنهم كانوا

يناقلوني من جماعة إلى أخرى ،وكل جماعة تطلق علي اسماً محبباً
لها دون الجماعة األخرى ،رغم أن كل األسماء لم تكن من األسماء
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المتداولة بين الناس ،لعلها تعود إلى ماض بعيد ألولئك
المعارضين .لم أعد أدري شيئاً عن أمر تناقلي بين الجماعات ،هل

اء مثالً ..أم هو مجرد إعارة ..ألن كل شيء يتم في
كان بيعاً وشر ً
الظالم وبعيداً عن حضوري .كل شيء يجري بسرية عالية .فهمت
من تلك التجربة أن البشر كثي اًر ما يخافون من بعضهم ،ربما ألن

الغدر هو من خصالهم الالصقة بهم .حتى أشكالهم لم تكن معروفة

لبعضهم ،كانوا ملثمين على الدوام حتى وهم يتحادثون رجالً لرجل.
الوحيد غير الملثم بينهم كنت أنا .وهذا شكل آخر من الالعدالة .هم

يعرفونني وأنا ال أعرفهم!!..
بعد مدة من التناقل بين أوكار الجماعات المختلفة ،صرت مشهو اًر

بين الجميع بـ(الحمار السياسي أبو المدد) ،ال أدري لماذا استهواهم

االسم األول ،الذي أطلقته علي أول جماعة من تلك الجماعات .لقد

تناقصت أعداد الحمير ،حتى كادت أن تنقرض تماماً لوال البراري

الواسعة التي لجأت إليها .أستطيع أن أتخيل األمر في تلك البراري،
وكيف أن الحياة الطبيعية للحمير ،قد عادت إلى بداياتها األولى قبل
تدخل البشر في شؤون الحيوانات .لعلها فائدة جنتها فصيلتنا،
تحسب لحكومات الفوتوغراف ولمعارضي تلك الحكومات.

ذاع صيتي بين الجماعات ،بتنفيذي الناجح للمهام .ما أن يطلقوني
وفق خطة محكمة من خططهم ،حتى أظل ذارعاً الشوارع واألسواق

لحين أن تتناهى إلى سمعي تلك اإلشارة ،اقصد صوت الطلقة
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األولى أو الصلية األولى .كان الحظ أو شيء آخر ال أدريه ،في
كل مرة حليفاً لي لإلفالت من الضربة األولى ،بعدها أعرف

تفاصيل الخطة من إطالق القوائم للريح بركض رهوان لغاية
الوصول إلى الدروب واألزقة ،وفي مكان ما من تلك المتاهة سيأخذ

بلجامي أحدهم وصوالً إلى وكري تحت األرض ..هناك أجدهم
بانتظاري ليربتوا على ردفي ويقدموا لي البرسيم الذي صار يصلهم

من دول الجوار عبر عمليات تهريب معقدة .بمرور األيام وكثرة
المهمات التي نفذتها ،صرت جزءاً من مشاريع المعارضة.
بالنسبة لي وبعد التكرار ،تحول العمل السياسي إلى تسلية ،بل حتى

هو مريح وال ينقصه سوى أتان خرجت للتو من الجحوشية ،نتعاون

معاً على قضاء أوقات الفراغ الطويلة .لم تعد حمولتي غير صور

فوتوغرافية ال تشكل ثقالً يذكر .ثم سريعاً ما أتخلص منها وأظل

طيلة اليوم طليق الظهر .لكن فقط ،لوال هذا العمل السري والكهوف

واألوكار تحت األرض!!..

ظل الضجر من العيش في تلك الزرائب التحت أرضية ،يراودني مع
كل صفنة .األمر الذي جعلني أفكر بالهروب والخالص بشكل
كامل من سيطرة وتحكم البشر في شؤوني .في تلك الساعات واأليام
التي كانت تطول وأنا في جوف الظالم ،استعدت الكثير من وقائع
حياتي الماضية .وكان من أهم ما استعدته تلك المعلومات التي
كانت تخبرني بها األتن أيام زمان ،زمان زريبة "أبي عبدو" وبراري
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األتان ..زمن االنطالق والتوهان دون لجام .كن هناك يتبادلن أخبا اًر
وحكايات عن برٍار بعيدة ،ما زال الحيوان فيها حيواناً ،ولم يحصل
أي تداخل بينه وبين اإلنسان ،بل ،قيل أن اإلنسان هناك يحترم

حيوانية الحمير بحذافيرها ،ويصونها بقوانين قاسية لمن يخالفها.

صحيح ،لم أعرف شيئاً عن االتجاه الذي سأسلكه بحثاً عن تلك

البراري ،ألني كما قلت كنت حينها حما اًر قانعاً بقدري المتأرجح بين

زرائب الربطاء وبراري الطلقاء ،لم أبال كثي اًر بالتحري عن تلك

االتجاهات .لكني تعودت أن أثق بحاستي فوق الحمارية ،تلك التي
ترشدني في أزمان اضطراب الحواس إلى الطريق الصحيح .الحاسة
إياها التي أنجتني من حمالت التصفية والتطهير التي استعرت في

الجمهورية التي كنت فيها.
كنت أحلم بأمان البراري البعيدة ،بالبعد عن اإلنسان وصراعاته
وشروره وأنانيته وغباءه الفج .أخي اًر ،نجحت في الهروب من أولئك

أصحاب الجحور والزرائب التحت أرضية ،قاصداً البراري البعيدة.

حدث أن نسى أحدهم أحد أبواب الزريبة مفتوحاً ،عندها لم يكلفني

األمر أكثر من دفعة رأس بسيطة ،لينفتح أمامي عالم الحرية .كان

ليالً ربيعياً ،روائح األرض تثير الخدر في القوائم ،لكني تجاهلتها،
لم أدعها تتمكن مني .كان هدفي واضحاً في رأسي ،ال اركن لألمان

إال في تلك البراري البعيدة .بالمناسبة نحن الحمير ،ال نعرف شيئاً
اسمه التفكير االستراتيجي الذي يزعم البشر انهم يتمتعون به ،نحن
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نفكر في الخطوة التي علينا خطوها اآلن وحاالً ،وبعد أن ننجزها
نفكر في التالية وهكذا .هذا على صعيد التفكير في مشاريع لم

نعتدها بحكم التكرار ،بل علينا اقتحام أسوارها .أقول ،خالل التفكير
في الخطوة التالية ،برزت أمامي عقبتان علي التخلص منهما معاً،

واال كأنك يا أبو زيد ما غزيت ،كما يردد البشر هذا المثل في قرية
"أبي عبدو" .وأنا بالطبع ال أعرف شيئاً عن ذلك الزيد وأبيه

وغزوته .العقبة األولى كانت؛ أن عبوري الحدود سوف لن يبدل من
األمر شيئاً ،ألنه سيجعلني في حدود جمهورية أخرى من جمهوريات
الفوتوغراف ،جرت فيها ذات الحمالت الحميرية وان أعلنوا في

وسائل اإلشاعة الجماهيرية أنهم أوقفوها .والعقبة الثانية أن وشماً

لعيناً على ردفي األيسر؛ كان يشكل معلماً مفضوحاً يدل علي حيثما

حللت ،خصوصاً بعد أن ذاع صيتي في وسائل األعالم بذلك
الوشم .بمعنى قد أكون مطلوباً هناك من قبل كثير من الفضوليين

لمجرد رؤيتهم الوشم على ردفي ،بينما أنا أحلم ببرية بال بشر ،أو
على األقل برية مع بشر يحترمون فيها الحيوان .نسيت أن أخبركم؛
أن الوشم قد تحول في معمعة النضال إلى اسم جديد أضيف إلى

أسمائي الكثيرة ،صرت (أبو المدد ذو الوشم) وأحياناً كان يستعاض

عن ذلك االسم الطويل بـ(ذو الوشم) فقط .الوشم في حقيقته هو
مستحدث ،لم تورثني إياه الطبيعة ،عبارة عن جرح كبير في ردفي

األيسر من رصاصة حارقة ،تعرضت لها في إحدى المطاردات.

رسم الجرح نفسه على شكل سيف معقوف ومحروق الحواف على
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بياض جلدي الناصع .لذلك سيكون من السهل االستدالل علي في
أي مكان من تلك الجمهورية ،وبالتالي تجنيدي من جديد أما في
صفوف المعارضة أو صفوف الحكومة .الواضح؛ أن تكتيك حمرنة
الصراع السياسي قد شاع على نطاق الجمهوريات الثالث .كنت
أفكر بهذا وأنا أبحث لي عن منفذ من بين تلك األسالك الشائكة.

أردد مع نفسي وأسائلها :كيف لي أن أنج في الهروب من وشمي؟
ما أن اجتزت الحدود الدولية ،حتى دهمت أنفي تلك الرائحة الحريفة
التي أعرفها .وكأي حمار طبيعي ،اقتفيت مسيل الرائحة إلى حيث
المنبع بحاستي األنفية .الحاسة التي حافظت على استمرار نوعنا

عبر الدهور ،لكن انظروا كيف حولها اإلنسان إلى أغبى وأخطر
حاسة لدى الحمير .ال يفلت من الوقوع في شراكها أذكى حمار .لم

يطل بي السير بأنفي باحثاً عن تلك الرائحة ،حتى سقطت ببراثن
أول كمين قد نصب للحمر الغبية.

في تلك الجمهورية ومن بين التكتيكات الجديدة التي ابتدعتها شرطة
مكافحة الحمير ،أنها ال تنتظر ضربة العدو لترد عليها ،بل صارت
هي من يبادر إلى الضربة األولى .تلك الجمهورية من بين
الجمهوريات ،تميزت بذكاء وسرعة بديهة رئيسها .لقد ابتدع ذلك
الرئيس وبمعونة مساعديه ،طريقة فيها من الذكاء والشيطنة ما فيها،
لتنفيذ شعار (تجفيف منابع الحمير) بشكل مؤكد .لم يرتكن إلى تلك
الوسائل التقليدية ،بالتضييق والمزيد من التضييق على أصحاب
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الزرائب والفالحين ،إن كان باستخدام تقنية الحامض النووي أو
اإلعدامات الدورية وبشكل روتيني لجماعات مختارة منهم .بل لجأ
إلى وسيلة فيها الكثير من اإلبداع .أطلق عليها (مصائد المغفلين).
في تلك المصائد ال يسقط فقط حمير البرية المرشحة للتجنيد ،بل

حتى الحمير المتخفية في هذه الزريبة أو تلك .حيث تدفع إناث
الحمير دفعاً مدروساً إلى مساحة من البرية ،على حافة التجمعات

الفالحية .تكون مساحة مسيط اًر عليها ،تترك فترة من الزمن بسالم،

إلعطائها الشعور باألمان ،إنما تحت أعين األجهزة التي تراقب ب اًر
وجواً تلك المساحة .مؤكد أن الحمير هي كائنات اجتماعية ،تفضل
العيش في قطعان على العزلة واالنفراد في أوكار سرية ومنعزلة،

واألمان سيجعلها تلعب وتمرح وتطلق تلك الروائح الحريفة ،مما

سيستقدم حمي اًر أخرى تكون هائمة على وجهها في البرية بما يشبه

المغناطيس .هكذا سيكون األمر أبسط وأيسر في الحرب على
الحمير ،بدالً من مطاردتها في كل فج عميق ،ما عليك غير أن

تستقدمها إلى بيئة تبدو آمنة لها ،لتنقض عليها الحقاً بوسائلك

المجربة .في تلك المساحات المنتخبة بعناية ينتظرون وصول العدد
إلى رقم محدد في أجندتهم ،ليباشروا حمالت التصفية ب اًر وجواً،

تاركين من القطعان المتجمعة هناك في كل مرة ،عدداً محدوداً من
الذكور واألتان ليشكل بدوره مصيدة للمغفلين الجدد.
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لقد دخلت بقوائمي في واحدة من تلك المصائد .لكني ،ولذات السبب
الذي ال أدريه ،كنـت فـي كـل مـرة أجـد نفسـي مـع المجموعـة الناجيـة،
كيـ ــف؟ ال أدري ،لعلـ ــه الحـ ــظ م ـ ـرة أخـ ــرى أو تعـ ــودي علـ ــى الـ ــركض
المخــادع وعلــى بعــض فنــون التـواري سـريعاً عــن أنظــار الرمــاة .حتــى

تنبــه أحــدهم لوجــودي فــي إحــدى حمــالت الرمــي الحــر  ،فــي الحقيقــة
ه ــو تنب ــه لوش ــمي .الوش ــم ك ــان ب ــار اًز ويمك ــن رؤيت ــه حت ــى م ــن قب ــل
مساعد طيار في طائرة عمودية ،يراقب المغفلـين ويعـد علـيهم األيـام.

بــدا ذلــك الرجــل مطلع ـاً مــن خــالل الصــحافة علــى أخبــاري ووشــمي.

واض ــح أن قص ــتي أو م ــأثرتي كم ــا أطلقـ ـوا عليه ــا ف ــي الص ــحافة ق ــد

انتشرت ووصلت إلى أبعد بقاع األرض عبر البث الفضائي.

ال أود التعليــق علــى وس ـائل أولئــك الم ارســلين ودأبهــم علــى اســتغفال
المش ـ ــاهد والمس ـ ــتمع ،بتلفي ـ ــق القص ـ ــص أو نف ـ ــش وتـ ـ ـرتيش وتولي ـ ــف
قصص وحكايـات وأخبـار هـي فـي حقيقتهـا بسـيطة وغيـر ذات شـأن.

أنهم ،في العادة وإلعطاء مصداقية لقصصهم المرتشة والملفقة ،دأبـوا
علــى أن يعزوهــا ل ـ(مصــدر رفــض ذكــر اســمه لــدواعي أمنيــة) .وعلــى
لسـ ـ ــان ذلـ ـ ــك الـ ـ ــذي رفـ ـ ــض ذكـ ـ ــر اسـ ـ ــمه ،تتفتـ ـ ــق ق ـ ـ ـرائح الم ارسـ ـ ــلين

والصـ ــحافيين ،بقصـ ــص معظمهـ ــا تكـ ــون مـ ــن نسـ ــج الخيـ ــال .علمـ ــت
الحقاً ،الكثير من تلـك القصـص الموضـوعة علـى لسـان ذلـك الشـاهد

المغفل والمذعور من األمـن ،حـول مـآثرتي وجهـاديتي العاليـة .واحـدة

منه ــا تح ــدثت ع ــن ج ــائزة وض ــعتها الجمهوري ــة الت ــي كن ــت مناضـ ـالً
سياس ــياً فيه ــا ،بمبلـ ـ كبي ــر ج ــداً م ــن عملته ــا لم ــن يعط ــي معلوم ــات
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توصل الشرطة لي .وأخرى تتحدث عن براعتي في الركض والتخفـي
وخداع المطاردين .حتى أني صرت شـغل المحللـين الكبـار والصـغار
منهم .وقصص أخرى عن تجهيز حملة خصيصاً لإليقاع بـي أطلقـوا

عليهـ ــا مسـ ــمى (الغضـ ــب اللـ ــين) ،قادهـ ــا مـ ــدير شـ ــرطة الفوتـ ــوغراف

بنفسه .ألن أمر الرئيس كان صارماً:

 -أمـ ــا أن تـ ــأتي لـ ــي بـ ــه ..أو تظـ ــل أنـ ــت هائم ـ ـاً علـ ــى وجهـ ــك فـ ــي

البرية!!..

لقد مشطوا كل البرية القريبة من العاصمة ،وقبضوا على كثيرين مـن
الحمي ــر المط ــاردة والمطلوب ــة ،لك ــنهم ل ــم يقبضـ ـوا عل ــي .ألن ــي حينه ــا
كنت في زريبة سـرية ال تبعـد سـوى كيلـومترين عـن القصـر الرئاسـي،

تعود ألحـد األثريـاء النـاقمين علـى مـدير الشـرطة .أراد ذلـك الثـري أن

يخبـث علـى مــدير الشـرطة ،ألن هـذا قــد أزال فـي أحـد األيــام
ين اكـد أو ا
جداريــة تعــود لجــد ذلــك الثــري ،كانــت موضــوعة فــي بــاب بيتــه لكنهــا
أقرب إلى رصيف الشـارع .ممـا اعتبـره مـدير الشـرطة مخالفـة لقـوانين
الجمهورية التي ال تسمح لغير جداريات الرئيس للنصب فـي الشـوارع
العامــة .قيــل بعــد تكلــل تلــك الحملــة بالفشــل الــذريع ،إنهــم قــدموا حمــا اًر
وش ــموا عل ــى ظهـ ـره بم ــا يش ــبه س ــيفي المعق ــوف والمح ــروق ،وق ــدموه

للرئيس والحقاً للشعب على أنه أنا.

شخصياً ،حمارياً ،لم يكن لي علـم بكـل تلـك القصـص ،التـي سـمعتها

من أفواه الجماهير المحتشدة على طول الطريق الواصل إلى القصـر

الرئاس ــي ف ــي الجمهوري ــة الثاني ــة .ألن أح ــداً م ــن أولئ ــك المعارض ــين
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الــذين كــانوا يناضــلون مــن علــي ظهــري لــم يخبرنــي بهــا .أقــول ،لعــل
ذاك مس ـ ــاعد الطي ـ ــار كـ ـ ـان عل ـ ــى عل ـ ــم بك ـ ــل القص ـ ــص والرواي ـ ــات
الصـحفية ،لـذلك ارتـأى أن ال يقتلنـي وانمـا يبلـ رئيسـه بوجـودي وهـذا
أبلـ رئيســه األعلــى كــذلك ومــن رئــيس إلــى رئــيس حتــى وصــل األمــر

إلى رئـيس الجمهوريـة .الـذي أمـر بإحضـاري علـى الفـور إلـى القصـر
الجمه ــوري .ل ــيس ه ــذا فق ــط ،أم ــر ك ــذلك بإع ــداد اس ــتقبال جم ــاهيري
تلفزيوني يليق بتاريخي النضالي المضيء.

هك ــذا ه ــي أق ــدار الحمي ــر ،ب ــدالً م ــن أن أتح ــول إل ــى وليم ــة ع ــامرة

للجـوارح فــي مصــائد المغفلــين تلــك ،حملــوني بطــائرة عموديــة ،حطــت
بي في مكان قريب من قصر الـرئيس .هنـاك شـاهدت البشـر ز ارفـات

ووحــداناً ،كــل يحــاول أن يأخــذ مكانــه علــى جــانبي الج ـادة التــي كــان

علــي المــرور بهــا ،فــي طريقــي إلــى رئــيس الجمهوريــة .كــانوا جميع ـاً
يص ــرخون بأصـ ـوات وأه ــازيج ل ــم أفه ــم منه ــا ش ــيئا .وف ــي مرحل ــة م ــن
الطريــق ،تقــدم أحــدهم وغطــى جســدي بــالعلم الــوطني للجمهوريــة ،ثــم
لحقتـ ــه فتـ ــاة صـ ــغيرة طوقـ ــت عنقـ ــي بطـ ــوق مـ ــن الـ ــورد والياسـ ــمين.

باختص ــار كان ــت مس ــيرة استع ارض ــية ،أراد منه ــا رئ ــيس الجمهوري ــة،
التشــهير والســخرية مــن خصــمه اللــدود خلــف الحــدود ،ال ـرئيس الــذي

خدعه مدير شرطته وقدم له حما اًر بوشم مستنسخ ولـيس أصـلي .لقـد
أظهـ ـره مج ــرد مغف ــل وطرط ــور وع ــاجز ع ــن اص ــطياد حم ــار .ك ــذلك

أذاعــت نش ـرة أخبــار الجمهوريــة المســائية الخبــر ،وجعلتــه بعــد أخبــار

اســتقباالت ال ـرئيس للوفــود والســفراء ،وقدمتــه بصــيغة رســمية رصــينة
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وجافة ،لكنها تستبطن الشماتة والغمـز مـن قنـاة ذلـك الـرئيس المغفـل.
كان الخبر :عثرت قواتنا الخاصـة علـى الحمـار الشـهير ب ـ(أبـي المـدد
ذي الوشم) ،الحمار الذي َّأرق رؤوس وعـروش الطغـاة المفسـدين فـي

األرض .وتكريماً لمـآثره الكثيـرة ،قـرر السـيد الـرئيس تكريمـه باسـتقباله
في جنائن قصر السالم.

مـ ــن الخصـ ــال األخـ ــرى ل ـ ـرئيس الجمهوريـ ــة التـ ــي أصـ ــبحت ضـ ــيفها
الممي ــز ،أن ــه دل ــل وب ــالملموس عل ــى انس ــجامه م ــع مس ــاع جمعي ــات

حمايــة الحي ـوان الوطنيــة والعالميــة .وذلــك بحدبــه الشخصــي وحضــوره
المستمر في كل نشاطاتها ومشاريعها .حتى أن وسائل اإلعالم كثيـ اًر
مــا تســتعرض حــدائق القصــر والمنــزل ،مصــورة ذلــك التنــوع الحي ـواني

الجميل ،لكل حيوان نادر ومهدد باالنقراض .كانـت للـرئيس سياسـتان

تســيران بخطــين متـوازيين ،واحــدة علنيــة شــفافة يحــرص علــى إعالنهــا
فــي مناســبة وبــدونها واألخــرى س ـرية جعــل وقائعهــا مــن أس ـرار الدولــة
التـ ــي ال يجـ ــوز تحـ ــت أي ظـ ــرف اإلعـ ــالن عنهـ ــا .الشـ ــفافية للخـ ــارج

والسرية للداخل.
لذلك ركزت أكثر صحف الجمهورية فيما بعد ،على ذلك الخبر الذي

يقــول :أن الســيد الـرئيس وبعــد أن اســتقبل (أبــا المــدد ذا الوشــم) ،رابتـاً
على ردفه الموشوم ،سمعه المقربون وكأنه يحدث نفسه قـائالً :اجلبـوا

ل ــه أربع ــة أت ــن خ ــرجن تـ ـواً م ــن مرحل ــة الجحوش ــية ..ه ــذا م ــا تناقلت ــه
الصحف المحلية ،مؤكدة أن األمـر منسـجم مـع روح الـرئيس السـمحه

الرحيم ــة ال ــرؤوف ..أم ــا المقط ــع الث ــاني م ــن ذل ــك الك ــالم المهم ــوس
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والـ ــذي بـ ــدأه ب -ضـ ــحكته الشـ ــهيرة ،الضـ ــحكة التـ ــي ال تـ ــدري أهـ ــي
ســخرية وشــماتة مــن أعدائــه أم هــي إعجــاب بنفســه ،والــذي لــم تنقلــه
الصــحافة ،قــال :دعــوه يــنفض عنــه وعثــاء النضــال !!..تنتظ ـره أيــام
صعبة ليس لها إال هو !!..بالطبع أنا سمعت المقطعين ولم أفسرهما

صــحفياً ،لكنــي حدســت أن غــرور ال ـرئيس سيشــكل خط ـ اًر علــى نفســه

هو قبل غيره.

وه ــذا م ــا حص ــل الحقـ ـاً ،إذ أثبت ــت األح ــداث ص ــحة حدس ــي؛ أقص ــد
انهي ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـرئيس وجمهوريت ـ ـ ــه .االنهي ـ ـ ــار ال ـ ـ ــذي م ـ ـ ــا زال المحلل ـ ـ ــون

السياس ــيون م ــن غي ــر الحمي ــر ،واقف ــين إزاءه ب ــذهول وحيـ ـرة وض ــرب

أخمــاس علــى أســداس ،لســرعة وســهولة حدوثــه .وأعتقــد أنهــم محقــون
لس ــبب واح ــد ال غي ــر ،كون ــه الـ ـرئيس الوحي ــد ال ــذي اقتحم ــت ص ــوره

أسـوار ثمـاني عشــر حــدوداً ،بســهولة غيــر متعــارف عليهــا ،بــل كانــت

عنواناً لمسيرات بشرية مليونية .والمحللون في هـذه األصـقاع تعـودوا؛
أن قــوة الـرئيس مــن قــوة صــوره .الصــورة القــادرة علــى قيــادة مظــاهرات

خارج الحدود هي صورة ال تقهر.
هـ ــذا اللغـ ــو بـ ــالطبع كلـ ــه عائـ ــد للمحللـ ــين السياسـ ــيين مـ ــن الفصـ ــائل

البش ـرية ،لكــن لــو ســألوا أي حمــار ،لقــال لهــم :أن الســبب هــو حيونــة
العم ــل السياس ــي وعل ــى الجبهتــين ،الحكومي ــة والمعارض ــة .إذ دخ ــول
الحمي ــر عل ــى خارط ــة السياس ــة ،ق ــد أرب ــك دول وحكوم ــات وش ــعوب

كثيـرة خــارج تلــك الحــدود ،ألن كــل المــدارس الســايكولوجية والسياســية
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والتاريخية والفلسـفية ،اهتمـت بد ارسـة السياسـيين البشـر وردود أفعـالهم
المحتملة ،ولم تتطرق إلى الحمير.
ح ـ ــدث بعـ ـ ــد االنهي ـ ــار الكبيــ ــر ،أن فره ـ ــدني أح ـ ــدهم ،بص ـ ــفتي م ـ ــن
موجــودات قصــور الرئاســة .كــان المســكين يظــن فــي بــادئ األمــر أنــه

عثــر علــى لقيــة ثمينــة بوشــمي المعقــوف علــى ردفــي األيســر ،لكنــه
وبعد أن اصـطدم بجماعـة كانـت تسـوس عـدداً مـن الخيـول األصـيلة،

عــاد إلــى طويتــه المشــككة؛ مــاذا بوســعه أن يفعــل بحمــار عجــوز أكــل

علي ــه ال ــدهر وش ــرب!!..؟ ك ــان مفره ــدي الخي ــول يض ــحكون ض ــحكاً

يشــبه البكــاء .ضــحك يخرجونــه مــن دواخلهــم علــى شــكل نوبــات تــدمع

عيونهم ..ما أن تتقابل الوجوه وتحدق العيون بالعيون حتـى ينفجـرون
من جديد بالضحك ..لم يتبادلوا فيما بينهم أي كالم مفهـوم ،باسـتثناء

ذل ــك الض ــحك .فه ــم ص ــاحبي األم ــر أن ــه س ــخرية من ــه وم ــن حم ــاره.

األمــر الــذي دعــاه إلــى نــزع لجــامي واطالقــي ،قــائالً :أذهــب يــا أســير

فأن ــت م ــن الطلق ــاء !!..حينه ــا ت ــذكرت (أبـ ـي عب ــدو) الطي ــب ،ح ــين
أطلقنــي للم ـرة األولــى؛ أنــه كــذلك قــال لــي مــا قالــه هــذا الرجــل ،لكــن
بدون هذه الـ(أسير)!!..

يا ليته لـم يطلقنـي !!..كنـت فـي عـالم مـن العـز والرخـاء لـم أحلـم بـه

طيلة حياتي الحمارية ،لـم يكـن ينقصـني شـيء ،أمـامي بـراري فسـيحة
كلها تعود لذلك القصـر المسـمى بقصـر السـالم ،وعنـدي بـدل الزريبـة

أربــع فــي كــل واحـدة أتــان مــن تلــك التــي يســيل لهــا لعــاب حتــى كهــول

الحميــر .حتــى أنــي حســبت األمــر نوع ـاً مــن تعــويض ســيدوم ،كنــت
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اســتحقه فــي أواخــر أيــامي .لكــن مــاذا بوســع حمــار أن يفعــل فــي ظــل
ع ــالم منفل ــت ،ك ــل ش ــيء في ــه ق ــد تفك ــك وانفل ــت م ــن مكان ــه ،الن ــاس
والشـوارع واألسـواق والقصــور ،كــل شــيء ظــل يســبح فــي فضــاء غيــر
فضاءه المعتـاد ..أنـه عـالم فقـد عقلـه ونسـقه ،لعـل األمـر يشـبه دوران
أشياء ثقيلة لـم تكـن تحلـم يومـاً بـالطيران وهـي فـي عاصـفة مـن الـريح

الهوجــاء تــدوم بهــا فــي فضــاء ت اربــي ،عنــدها ســيكون مــن حــق تلــك

األشــياء االعتقــاد أنهــا صــارت تطيــر ..أخــذ البشــر يتوزعــون الش ـوارع
واألزقة والـدروب يفككـون كـل شـيء يصـادفهم ويضـحكون ..شخصـياً
ل ــم افه ــم لم ــاذا ه ــذا التفكي ــك والض ــحك معـ ـاً .ك ــأن نوب ــة م ــن س ــعار
الض ــحك اس ــتغرقت الجمي ــع ..لق ــد ع ــاقبوا ص ــور الـ ـرئيس بم ــا طالت ــه

أيــاديهم ،وســحلوا جدارياتــه .اســتغرقت نوبــة ســعار الضــحك والتفكيــك
زمن ـاً طــويالً ،قبــل أن تهــدأ ويعــود البشــر إلــى طــويتهم القديمــة إياهــا،

الطوية الفوتوغرافية.

لقــد ظهــرت بعــد ذلــك االنهيــار المــدوي ،آالف وماليــين الصــور مــن
خلف الكواليس ،ظهرت كلها مرة واحدة ،لتغطي كل فراغات التفكيـك
ال ــذي حص ــل .ك ــل الص ــور كان ــت لرؤس ــاء محتمل ــين .وب ــدأت حمي ــة

التنــافس الفوتــوغرافي مــن جديــد ،إنمــا هــذه المـرة بعالنيـة وشــفافية بــال
خوف وال وجـل مـن أجهـزة شـرطة الفوتـوغراف القديمـة .كانـت تعدديـة
فوتوغرافية غير منضبطة ،هائجة ،وال من بصيص يهديها إلى سـواء

الســراط .ك ــان الــبعض يب ــدل الصــور عل ــى ج ــدران بيتــه مــن ال ــداخل
والخ ــارج مـ ـرتين أو ث ــالث ف ــي الي ــوم الواح ــد .م ــا أن تس ــتهويه ص ــورة
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أحــدهم ويقــر أري ـه علــى وضــعه فــي صــدر الغرفــة ،حتــى يجــد أمامــه
صــورة بديلــة أنظــف وأرتــب وأجمــل .هكــذا ،حتــى صــار الــبعض يحــن
إلى أيام زمان ،حين كانت صورة واحـدة قـادرة علـى ضـبط بلـد ولـيس
مجرد بيت صغير .كثيـ اًر مـا حـدثت شـروخات وانشـقاقات فـي البيـوت

بســبب الصــور ،تجــد فــي البيــت الواحــد؛ جــدا اًر لصــور فــالن والجــدار
اآلخر لصور فالن اآلخر خصمه اللـدود .صـورتان متقابلتـان كأنهمـا

في حوار ساخن حول أيهما أجدر بالحلول محل الصورة الساقطة.

ســأكتفي بهــذا القــدر .كــل شــيء أصــبح معروف ـاً .لــم تعــودوا بعــد اآلن
بحاجــة إلــى حمــار يشــرح لكــم صــدوركم ويع ـرفكم علــى أح ـوالكم .لكــن

يبقــى لــي رجــاء أظنــه مهم ـاً ،تجيبــوني عليــه واعتبــروا األمــر تعويض ـاً
ل ــي ع ــن ك ــل م ــا بح ــت ب ــه لك ــم !!..الرج ــاء ه ــو أن تغي ــروا عنـ ـوان

جماعتكم إلى أي عنوان يكون بعيداً عن شؤون الحمير .لكم شؤونكم
ولنا شؤوننا .وبصـفتي اآلن مـن كبـار الحميـر؛ سـأعمل علـى مشـروع

ألول م ـ ـرة يـ ــدعو إلـ ــى التمييـ ــز الص ـ ـريح ..نعـ ــم التمييـ ــز ..مـ ــن اآلن
سـ ــأنادي وأسـ ــعى إلـ ــى فـ ــرض التمييـ ــز ..لـ ــيس التمييـ ــز بـ ــين الحمـ ــار
والحمار ..بل التمييز بين اإلنسـان والحمـار ..واذا بحثـتم عـن عنـوان

مناســب ودال عل ــى كتــابكم هــذا ،اقتــرح أن يكــون :جنــي الثمــار ف ــي

الفصل بين اإلنسان والحمار!!

واآلن أغربوا عن وجهي ودعوني أعود إلى سكينتي!!!!!!..
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