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تقدیم

أ
اإلنسان الهوازي بما له من خلفيات وما عليه من هموم واحالم وهواجس
أ
نثرا أاو ً
وتطلعات هو قصة كل القصص ،سواء كانت ً
شعرا ،نشات معه تلك
بیرا ً
الهموم والحالم والتوجسات فالبد أان يعبر عنها بشتی الطرق تع ً
صادقا
يعكس ما يشغل فكره ويجول فيه.
أ ً ً أ
أ
أ
نثريا وان الذائ قة
الصحيح ان الدب الهوازي ادب شعري قبل ان يكون ادبا
العامة لالهوازيين تتجه صوب الشعر اك ثر منه للنثر وذلك لسباب يتعذر
طرحها هنا لكن للنثر أا ً
يضا دور فيه فالمجالس الهوازية المتمثلة بالمضايف
مثال ،عامرة بتناقل الحكايات والقصص التراثية فهو يمتلك مخ ً
نثريا أا ً
زونا ً
يضا
أ
أ
وإن تقزم امام مخزونه الشعري لذلك نستطيع القول ان القصة والحكاية او
الفن القصصي هو أا ً
يضا قريب لروحه وشخصيته في كل زمان ومكان.
أ
أ
قيل في القصة انها اسلوب إبداعي من اساليب البيان ،يتخذ فيه القاص تتبع
أ
أ
الثر ،وهو يعتمد على عناصر اهمها:
أ
.1الفكرة الرئيسية التي تجري الحداث في إطارها
.2البناء والحبكة وتشمل المقدمة والعقدة والحل
أ
.3اسلوب ك تابة القصة
.4الشخصيات.
لنريد الخوض في تفاصيل تلك العناصر فالمر قد ُاسهب في الك تابة عنه.
أ
لقد ظهرت في الونة الخيرة وذلك بفضل النت والشبكة المعلوماتية المتمثلة
ب جوجل وغيره ظهرت في اهوازنا الحبيب حركة شبابية مباركة وان كانت قليلة

النضج بعض الشيء فنشطت في مجالت عدة منها الدب بشقيه الرئيسيين
وهما الشعر والنثر.
ً
اما في مجال الشعر وهو اك ثر المجالت توفيقا لدی الهوازیین ،المر واضح
للجميع لكن في مجال النثر لسيما القصة والحكاية ،خرجت مؤخ ًرا اقالم
أ
ً
وتحديدا مجال الفن القصصي حيث
تستحق ان تطرح في الساحة الدبية
أ
ك تبت القصة والحكاية والقصة القصيرة جدا او الومضة و....
لكننا مازلنا في بداية الطريق فعلی القاص الهوازي الحديث المولد ،التطرق
إلی مواضیع ك ثيرة ً
جدا وإستخدامها كمادة دسمة لرواياته وقصصه وحكاياته.
ما يدعو للتفاءل ويبشر بالخير هو ظهور كاتبات اهوازيات ابدين إ ً
هتماما بار ًزا
في خوض تجربة الك تابة في مجال الفن القصصي وهذا مدعاة للسرور والفرح
أ
كيف ل وإن إشراك المراة وتواجدها في السوح الدبية امر لبد منه فهي نصف
المجتمع ولها ما للرجل الهوازي من إستحقاقات.
السيدة مريم لطيفي من السيدات الهوازيات ولديها ك تلة من الحماس
والشغف لخوض هذه التجربة وها هي الن تقدم لنا مجموعة من القصص
والحكايات حدثت علی ارض الواقع ومن تجاربها الشخصیة أا ً
يضا قد عاشتها
ً
بكافة تفاصيلها ،تعرضها لنا ً
ً
مسرحيا متسلسال تكون هي المخرجة
عرضا
أ
والراوية واحد اهم الشخصيات في نفس الوقت.
أ
في الختام نحييها ونقول لها ان الوسط الدبي الهوازي يشد علی یدك ویتمنی
لك ً
ً
مصحوبا بالتقدم والتطور باذن هللا تعالی.
نجاحا
احمد عادل صاكي
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مریم لطیفي

طلب «زایر غانم» یدها للزواج لكنها لم ترد له ً
جوابا بعد ،هو موظف متقاعد ذو
مكانة اجتماعیة مرموقة ،محترم ،طویل القامة يظهر بين الجمع ً
دائما بدشداشته
الفضية والبشت علی ك تفیه ،عندما تنظر الیه تلمع «الچاسبیة» وتجلب النتباه،
عادة یطوي اطراف البشت علی یدیه ویضعه وراء ظهره ویمشي واثق الخطوات،
أ
علبة التبق في جیبه اصبحت جزء لینفك من وجوده ،الشماغ ملفوف بطریقة
أ
أ
اهوازیة وحین یمشي تتصاعد اصوات التحایا من الیمین والیسار نحوه ،لم
یتسرع في الكالم ،یمسك الحوار بیده ،یعتاش على مايتلقاه من راتب التقاعد
أ
وحده منذ وفاة زوجته والن وبعد محاولت ك ثیرة ومفاوضات مع اولده وبناته لم
یحصل علی موافقتهم علی الزواج.
أ
أ أ
اصبح اولده وبناته في جبهتین مختلفتین .ادرك «زایر غانم» ان النقاش معهم ل
ً
یجدي ً
ممسكا سیجارته علی النتهاء في وسط خطاباتهم فقال
نفعا فجمع قوته
لهم بكل ثقة :
أ
(اهتموا بعیشتكم وانا اهتم بعیشتي...مالكم حایه بي)...أ
ذات یوم لمحها في وقت الظهيرة تشتري الكباب من احد المطاعم وكانت برفقة
أ
أ
صدیقتها .یتكرر هذا المشهد بين فترة واخری فان دخل السرة ليسمح بالبذخ...
أ
كانت تقف عند الصندوق لدفع الحساب حین راها لول مرة ویظهر نفنوفها من
تحت عبائ تها يتالمع بزهوره الذهبیة و كان كلما تهز جسمها النحیف من دون
قصد ،كلما تسرب حبها في قلبه .لم یعد بإمكانه النتظار واتخذ القرار.
***
أ
تختلط اصوات الباعة وغوغاء المارة في سوق عبدالحمید الواقع في حي نادري
أ
بالهواز ،الناس منتشرة في كل التجاهات والشوارع مك تظة بالسیارات والزحام
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أاصبح ً
جزءا من الهویة الجدیدة للمدینة كل هذا والناس كالنمل تبحث في
الرض عن لقمة عیش.
أ
كان البائعون المتجولون الذين قد افترشوا الرصفة لعرض بضائعهم قد
سبقوها .لكل واحد منهم طريقته الخاصة في الصياح لجذب الزبائن.
أ
أ
أ
أ
حین دخلت الشارع ،شعرت ان البساطة اخفتت اصواتهم واخذت اعينهم
أ
أ
تالحق خطواتها النثوية .اجتاحها إمتعاض حین ادركت ان شرارات تلك عیون
أ
السوق مصوبة نحوها ...فوهبت طاقة اضافية لقدامها فاسرعت الخطوات نحو
صدیقتها التي استقبلتها بتحیة خاصة ونكهة عتابیة :
أ
 (یا هال ..شنهي تتدللین علینا ...شو جایه متاخرة الیوم)...أ
أ
( -:ل خالة وین متاخرة...انت غابشة ع الوادم ...اول الصبح یاهو یغبش ع
الشیل)
كان صبي«الچایچي» يحمل بیده صینیة فيها أاكواب الشاي ً
متجها نحو صاحب
محل أالقمشة .وضع ً
كوبا من الشاي علی منضدته ليخرج ً
مسرعا نحو محل اخر.
أ
كان « َیبار ابوقماش» یراجع دفتر حساباته ً
لبسا نظارته الكبیرة السميكة وكانها
تمتص متاعب شیخوخته ،ثم يلقي بنظراته الفاحصة عليهما.
قالت صدیقتها :
َ
َ
( -:ها...ها ..چنه گاعد یچیك ح َس َاباتناَ ...
احن صرنا مثل الصانع عنده ..نبیع له
أ
وهو گاعد بس یشرب چاي وایزود السعار علیناَ ....وتالي ی َودي فلیساتنا للمراه..
َ
حتی چاي ما تسوي لهَ ...خي ع َونك علی الچاي)!
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مریم لطیفي

أ
أ
أ
ثم ارسلت نظراتها الیائسه حول المحل والقمشه فتمنت لو ان الحظ یدخل
أ
أ
بابها فجاة دون ان تحس به وتمنت لو انها تملك هذه الكمیة من القماش
ومساحة المحل واجتاحها شعور بالغبطة ولكن نصیبها من الدنیا هذه البقعة
الرمادیة وبساطتها المتواضعة علی الرصیف والخوف رفیقها الدائم حیث
تتجنب وتتراقب كل یوم قدوم ازلم البلدیة الماجورة حیث تلعب و تعبث و
ترکل و تشتم و تسب کل من علی الرصیف قد فرش بسطیته وفي غضون دقائق
أ
لیتبدل السوق واصوات الباعة الی صراخ وسب وشتم وحزن من ضبط
أ
أ أ
البضاعات و ركل المتعة في الشارع او اخذها وذلك لعدم دفع الضرائب وفي
أ
هذا الحال سرعان ما تجمع كل واحدة منهن اغراضها وتلملمها عند الحساس
بقرب وصول هولء الرجال فتشد صرتها وتلج في محل ابوقماش المجاور حتی
أ
تنتهي مسرحیة البلدیة ..وذلك یتكرر بين الفينة والخرى...

أ
ابتسمت وخاطبت جاراتها وقالت لهن بصوت ممزوج بشیطنة انوثیة:
أ
( -:الیوم ارید ادللچن بچاي من ایدي ...هاي الفالكس ...هسه اصبن الچن
چاي ...بعد ایش تردن)...
أ
إمتال الفضاء ً
فرحا .فراحت كل واحدة تعبر عن شكرها لها ثم استمر الحدیث
أ
عن السوق و اوضاعه والركود الحاكم علیه.
أ
أ
همست صديقتها باذنها حیث لیسطیع احد سماعها فقالت :
( -:ها خیه اش سویتي ..باهلل دگلیلي ودیتي الجواب)...
أ
حرك هذا الكالم انوثتها فتسارعت دقات قلبها ...ردت وكانها لم تعر انتباها :
أ
 (ل خیه ...عوفي ...هوانا ناگصه مشاكل؟!...ش تگول علي الناس ...إبنیه ام)14
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أ
 ( -:اووووو ...اي شتگول علیچ الناس ..مرة بوحدها گاعده ...انت كظي هاي
أ
السوالف واگعدي ...نصیب ویاي ..ماحصلتي من الول على القل من تالي..یا
بعد حظي)..
أ
( -:تاني هسا ..انوب اسولف لچ)..
 ( -:انا اش حصلت من كالم الناس ...ذاك هو ...هالعافني وراح...یاهو نشد علي)
ً
ركض نحوهما صبي «الچایچي» ً
مسرعا كالسهم بین الزحام قائال:
( -:اجا زایر غانم ....اي زایر غانم)..
أ
اصفر وجهها وتسمرت في مكانها وخطرت في ذهنها عشرات الفكار وتصورت ان
عیون السوق تتابعها واصبحت محطة النظار ،لمحت الدشداشة الداكنة اللون
من بین الزحام التي تقترب منها بهدوء واطمئنان ورقي .لم تعد تنتبه للناس
أ
فمالءها الحنان وحب الحیاة واحاسیس لم تشعر بها من قبل.
أ
لول مرة تشعر بهذه المشاعر فتسرب شوق بداخلها لم تكن تتوقع تسريبه ،عبر
أ
أ
شریط سریع من تاريخ حیاتها امام عینيها المتحمسة ،قرصتها جارتها فاستيقظت
أ
من غفوتها ورجعت للصحوة مرة اخری واستعدل ذهنها الشارد.
القی التحیة علی النسوة اللواتي ینظرن إليه بحیرة وحب استطالع یظهر علی
أ
مالمحهن .قال بصوت رجولي انیق:
 ( -:سالم علیكم)
( -:علیكم السالم)
أ
اقترب نحوها وجلس بجانب بسطیتها بهدوء قال بصوت خافت وهو یقترب براسه
أ
منها والكل يموت شوقا ليدس انفه بين طيات حديثهما فضول .نظر إلیها نظرة
الولهان المتلذذ .جلب انتبهاهه وشم الحاجبين المتعاقدين اللذان يعكسان

12

مریم لطیفي

سحر الجمال الخاذ بشكل مضاعف حينها ادرك ان غبار الزمن ترك بصمته
علی مالمحها وبعثره بشكل فوضوي ال عینيها الجمیلتين.
 اروی من العنب خده ولتنجعوده دگن الساگه ولتن
جریب الحوشنه وصلن ولتن
إیفلن چي شافن الشیبات بي ()1
أ
لم تقتنع بمشاعرها نحوه ،فالمشاعر تغش احيانا لكنها تبقی مشاعر لیمكن
الفالت منها بسهولة ...لم تستطع كسر الجليد السمیك ما یعرف بكالم الناس
أ
فتدوس علی رقبتها وتختار ان تعیش في ظل كالم الناس...
***
أ
زقزقت العصافیر في ساحة البيت ،حان وقت صالة الفجر ...لبد ان تنهض في
أ
هذا الوقت بعد سماع صوت المؤذن .ادت الصالة ووضعت إبریق الشاي علی
أ
الموقد .اعتادت علی النهوض المبكر مع صفیر غلیان إبريق الشاي كانه یحدثها
وتحدثه فیشتكي همه لها وتحكي له همومها.
أ
أ
اخرجت رغیف الخبز من التنور الطيني قد احضرت عجينته البارحه ،تطوف
رائحه الخبز الحار وتجول في ساحة البيت .فطرت بالجبن مع الخبز الحار وبعد
ذلك لملمت الفراش ووضعته في الغرفه جلست علی البساط الممتد في ساحة
البيت ثم قامت تمشط شعرها وتسرح ضفائرها .عدلت شيلتها الكاظمية بعدما
وضعتها علی شعرها.
تكلمت مع نفسها:
( -:خاله..انا اش يایبني...الناس ش تگول علي..كلش زین...بس)...

( )1لشاعرها

یومیات شارع 14

13

أ
ازدردت ریقها وراودها شعور إشمئزاز غریب فتفحصت حالتها وتاملت قلیال في
منعطفات حیاتها .وضعت قلیال من دقیق العطور علی ثوبها ثم جلبت صرتها
وتركت البیت القدیم التي تسكنه منذ وفاة زوجها الذي لم ترث منه ال بيتا صغیرا
أ
متواضعا في زقاق ضیق يلوذ بحي الصخیرية وسط الهواز.
أ
اقفلت الباب الحدیدي الصغیر المتاكل من اساسه حيث يتصاعد صريره في هكذا
أ
احيان فيجوب الزقاق .حملت صرتها ولفت عبائ تها وغادرت نحو سوق عبدالحمید.

أ
في بوابة السوق ترجلت من سيارة الجرة بعد ما قالت :
(عدك نازل خویه...هاك تفضل)...قدمت الكراء واتجهت نحو عملها حیث ینتظرها الشارع بمفاجاة وهواجس تراودها
بین حین واخر .اخذت نفسا عمیقا وفرشت بسطیتها علی الرصيف ...فتحتها..
أ
فاحت منها رائحة البخور والمسك .رتبت اغراضها والقیت التحیه علی الخریات
أ
وشاركت معهن الحدیث الصباحي المعتاد .فجاة اخترقت حدیثهن إحدى
البساطة :
أ
أ
 ( َسمن بسم هللا ..ایا المامور ...ایا المامور..حبایب گومن...علي ویاچن)اختفت البتسامة فحلت مكانها تلك الدهشة الضبابیة الحائرة التي لطالما كانت
أ
أ
بانتظارها واحست انها علی وشك ان تبكي.
أ
سرعان ما وصلت الیهن اصوات النحیب وسب وشتم الباعة ورجال البلدية من
بعید فسببت الك ثیر من الحباط واحست انها علی وشك صراخ وسرعان ما
أ
افاقت وتبادلت نظراته مع صدیقتها مختلسة وخائ فة تمنت لو تكون هذه
أ
أ
أ
الحاسیس حلم قد تفیق منه بعد لحظات لكنها رفعت راسها فوجدت احد رجال
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البلدية واقف أامامها یصرخ بوجهها بصوت مرتفع یتذمر ً
غاضبا يوجه صرخته
أ
أ
إلی زمیلتها وتارةاخری نحوها وظلت هي الخری تحدق بوجهه.
أ
شعرت باختناق ممزوج بالرهبة التقطت انفاسها ببطء وحاولت تقنعه انها لم
أ أ
تسبب الذی لحد وانها بحاجة للبسطیة وبیع الشیل لكنه كانه لیسمعها ولم
یعر لكالمها اهتماما .قذف بالبسطية إلی الطرف الخر من الرصیف بعد ما عاث
بها ً
فسادا.
تصاعدت وتيرة قلبها بشدة وظلت تبكي بصمت لم تكن قادرة علی صراخ ثم
أ
شعرت ان الناس المارة یلقون علیها وصدیقتها نظرات متعاطفة متاملة وبعد
ذلك یستدیرون .انبثق في خاطرها علی الفور ان لو كان زایر غانم هنا فاهتز
أ
أ
قلبها وظلت تحدق في بضائعها التي اصبحت مبعثرة الشالء هنا وهناك علی
الرصیف وظلت تتراقص لها صورة زایر غانم علی جدران محل ابوقماش..
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أ
إمتزجت اصوات الناس الصاخبة مع هدیر السیارات في شارع وكیلي المنتهي
إلی مفترق شارع نادري من الیمین ومن الشمال إلی بقعة علي بن مهزیار.
أ
وعلی الرصیف الرئیس كان یتصاعد الدخان من افران الدجاج في واجهة
المطاعم الصغيرة وكانت رائحة المشويات تجذب المارة من بینهم الموظفین
أ
المتجهین إلی اعمالهم حيث تری صبیان تلك المطاعم یلتمسونهم ویتوسلون
إلیهم لیكونوا زبائن حتی یحصلوا علی إکرامية یسدون بها بعض ممایتمنون
الحصول عليه.
أ
أ
فیما تنطلق الناس نحو اعمالهم والطالب نحو المدارس والجامعات ،فیمتال
أ
الطریق بحفیف اقدامهم في یوم خریفي معتدل ،نهضت العجوز وإعتدلت من
جلستها وزحفت بجسمها الممتلیء نحو عتبة باب غرفتها وعندما اقتربت إلی
أ
أ
العتبة ارسلت نظراتها إلی العلی حیث السماء الزرقاء والحجر والسمنت من
الطابق العلوي الذي یحمل في طیاته الوحدة والفراق والظلمة فهي قد إعتادت
علیه بعد ممات زوجها قبل سنین.
أ
أ
كانت قد اجرت الطابق العلوي لموظفات شابات وطالبات جامعيات وكنت انا
أ
وصدیقتي ممن استاجرنا غرفة من غرفها.
حین وصلنا سرعان ما قدمت لنا قائمة من التزامات السكن التي كان علی كل
أ
نزیل ان یلتزم بها منها ساعة الخروج والرجوع والمبیت اللزامي لیلة واحدة في
أ
السبوع معها ،اخراج القمامة في وقت محدد وما إلی ذلك....
إجتاح صوتها المرتعش  -بنبرة اصفهانیة -ساحة البیت ففرت العصافیر
أ
المعششة في ثقوب الجدران ...وهي تخاطب نفسها كانها تجیب احد ما:
أ
(-بعد ممات ابني«علي»خسرت من الوزن ..نعم خسرت وزن واصبحت نحیفة)
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أ
أ
كل اسبوع مرة واحدة تخضب شعرها بالحناء وكان اك ثر شيء یزعجها انك
أ
تخبرهاعن بیاض شعرها وتذكرها بذلك وهذا غير راسها الكبیر وشعرها القلیل
الناعم وعینيها الجاحظتين المدورتين ،كانت كلما نظرت إلیها اتذكر العجائز
الثریة الصعبة المراس ذات كبریاء ولسان سليط تشتم الواحد علی طول.
أ
أ
أ
كانت قد فقدت كل اسنانها إل ثالثة اسنان كبار وبلون شعرها .اساورها
الحجيمات یلفتن النظر كلما حركت یديها ،يدور حفيفها في راسي ..نادت
مرتین ...ثالث:
( ننه ...ننه ...جده جده)لكن ل رد فتتذمر وتشتم:
 یا بنات الكلب یالملعونات!أ
و تزحف نحو دبة الماء لتمال السماور وهي لتزال تتابع الطابق العلوي بنظراتها.
أ
اجبتها:
أ
 ( -:نعم جدتي ..ها انا قادمة)...
أ
أ
أ
كنت انادیها جدتي لنني كنت في عمر حفيدتها واشعر ان هذا الخطاب هو ما
سیشكل رابطا عاطفیا بیننا
 (-:تعالي إلی هنا ...ساعدیني یا بنتي)....
أ
انزل واساعدها علی تحضیر الشاي للفطور وتقطیع الدجاج للغداء .طرقات
الباب الحدیدي الثالث تتابعت.
قالت لي بصوت مرتعش غليظ:
( -:من هو یا جدة ..في هذا الوقت؟ )
و راحت تسب وتشتم ،حینها رفعت عكازتها الخشبیة التي اشترتها من مكة
والتي تتباهى بها وتذكر ها حج بيت هللا ..وضغطت علی زر الیفون..
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ظهر في عتبه الباب شخص نحیف محدب مرهق ...انها السیدة " خاكبور"
تدخل من الممر المظلم.
تفر الوزغات من صوت خریر نفسها .یمتزج بتذمر العجوز وانزعاجها من رؤیتها
في هذا الوقت من النهار.
أ
تتكلم فتسالها عن ماترید ولماذا جاءت لنا في هذا الوقت الغير مناسب وعن
سبب الزعاج.
تجر نعالها المطاطي علی الموزاییك ويختلط صوت العجوز مع صوت جر النعال
ولم تسمعها السیدة خاكبور .تلقي علیها التحیة ولم تنظر الیها وسرعان ما تقول
أ
لها این تجلس وما لبثت ال ان ابتدت بالبكاء والنواح فابتلت عیناها
الرمادیتان.
أ
تفاجئنا انا والعجوز وتسمرنا نحدق فیها...انكمش قلبي من نحیب صوتها
أ
ودمعت عیناي واما العجوز تدیر وجهها وتمط شفتيها لنها قد تعكر مزاجها
وجعلت يومها حزینا فقالت لها بصوت مرتفع:
 -:یك في ..یك في البكاء ...وماتقدرین تفعلین شيء...
و استمرت وهي ترسل نظراتها المستهزئه نحوها:
أ
 -:ماذا حدث لك؟ ..ابنتك...؟ مرة اخری ...ماذا جری؟ ...إشرحي لنا....
أ
توقفت السیده خاكبور عن البكاء وبدات تشتم بنتها حيث كادت تفلت
اسنانها المصطنعات.
و تروي لنا قصة جدالها مع ابنتها وطردها من البیت وتجلس الجده متربعة
أ
أ
متربصة مشتبكة الیدین امامها لتسمع قصتها جیدا ...وحالما عادت المور إلی
أ
أ
حالتها الولی ،تطلب مني العجوز ان اجلب طبقا اخرا لتتغدی به السیدة
خاكبور.
لمعت عینا السیدة خاكبور لسماع هذا الخبر المفرح .وراحت العجوز تحكي لها
أ
عن اولدها وكیف یهتم بها ویزورونها كل اسبوع وفي نفس الوقت وهي تنظر
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بحسرة إلی الصور العالقة علی رف الشباك وتتباها بابنائها وانا استغرب لسماع
أ
القصة لنني لم ار ابنائها يوما ياتون لزيارتها قط.
بعد ما تغدت وشربت الشاي انتعلت نعالها المطاطي ثم وضعت العباءة الفارسية
أ
علی راسها يخفي جسمها النحیف ..تودع العجوز وتتجه نحو بیت ابنتها ،ترتاح
الجده لرحیل السیدة خاكبور فتعبر بذلك الرتياح باسلوبها الخاص فتشتمها
وتسبها لیرتاح ضمیرها....
هكذا كانت العجوز رغم وحدتها ولكن ل تتوسل احدا لیجلس معها ویشارك
احزانها وافراحها ال اذا كانت لدیها مصلحة ما .كان الحنان والعاطفة قد ماتا
أ
بداخلها واصبحت كالجلید فاقدا لما يمت بصلة لالنسانية.
أ
أ أ
أ
حان وقت ذهابي إلی الجامعة بعد ان طلبت مني ان ادخل اواني الطبخ في
أ
أ
الغرفة المجاورة ثم اغفل بابها .تمنت العجوز لي حیاة سعیدة مع فارس احالمی.
هي هكذا تشتم منا وتتمنی الخير من هناك.
أ
ودعتها إلی وحدتها الغریبة وصور ابنائها الباهتة وشبح زوجها في الغرفة.
أ
زحفت بصعوبة نحو سریرها لتاخذ قیلولة بعد الغداء كعادتها وحین وصلت إلی
السریر وضعت یدها علی المفرش تساعدها یداها الضخمتان سحبت جسمها
أ
السمین نحو السریر ،جلست بهدوء ثم التقطت انفاسها ..انقلبت علی ظهرها
أ
وتثاوبت فاخذت نفسا عمیقا ثم زفیرا واغمضت عینيها وسرعان ماغرقت في النوم
أ
أ
وربما یكون الحلم الذي راته في منامها قد اثقل نومها:
 خفیفة تمشي علی رجلیها و ترجلت من سریرها وذهبت نحو زوجها الذي كانأ
أ
ینتظرها عند عتبة الباب لیاخذها لتزور اولدها وكانت مشتاقة لرؤیتهم ..في ذلك
الحین كن البنات نازلت السكن یهاجمن العجوز وهن في قمة الغضب وكانت
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أ
السیده خاكبور تقف إلی جانب الحائط وتنظر بهدوء وتضغط علی اسنانها
أ
أ
اإلصطناعیة وتبتلع ریقها ،لم یكن بامكانها ان تفعل اي شيء.
مسك یداها اللتين كانتا ترجفان فقال لها بهدوء:
 ل تخافي ...فضحك بوجهها وصرخت.أ
استیقظت من نومتها مذعورة وخائ فة وشعرت بظما شدید ،بسملت ورجمت
الشیطان وحین نهضت من فراشها ،كان وقت احتساء شاي العصر قد حان.
السكوت الممل قد حل بغرفة الجدة ،كانت مضطربة وتسرب الخوف في
أ
أ
أ
جسمها ،لم یفارقها ما راته في المنام ،هي الن اصبحت غارقة في الفكار.
أ
صوت هدير الشاي كسر جمود السكوت فقطع افكارها فراحت تشرب الشاي
أ
مع سکر النبات لتهدا.
أ
حینها كنت قد عدت انا من الجامعة فجلست عند عتبة باب غرفتها والقیت
أ
حقيبتي علی سجادتها الثمینه لكنها لم تقل اي شيء خالف العادة ولم تتذمر
كالمعتاد.

أ
أ
لم تسالني عن الحصة وماذا فعلت وبمن التقیت كعادتها فقمت كي اذهب
للطابق العلوي حيث غرفتي ولكنها دعتني لشرب الشاي معها وذلك للتخفيف
من وحشتها.
أ
سالتها عن صدیقتها ،السیدة خاكبور ولكنها صرخت في وجهي وقالت:
أ
أ أ أ
 لیس من شاني ان اتدخل في شانها ...لعنة هللا علیها وعلی بنتها ..لماذاأ
تسالینني عنها؟
و حینها شعرت بالخجل والتزمت الصمت وقلت في نفسي :

یومیات شارع 14

21

 ماذا بها العجوز هذه؟شربت الشاي علی عجل ،فاستودعتها وصعدت الساللم المظلمة ودخلت
أ
أ
أ
الغرفه التي قد خيمت علیها احالم واشواق وامال بعیدة لبنات یاملن التغییر
أ
في حیاتهن الروتینیه بخبر وحدث ك ترقیة عملهن اودخول حالة رومنسية..
أ
موعد غرامي ...كانت حیاتهن رتيبة مع انها جيدة ليوجد فيها اي نقصان ...هن
أ
أ
كن سجينات احالمهن الوردیة في قفص رمادي یحملنه معهن حيث لم یتجرا
أ
احد القتراب منه.
كلما رجعن البنات من العمل كانت تواجههن العجوز في الممر المظلم ،لكن
أ
أ
العجوز لم تعترهن اي انتباه ،فكانت تتظاهر بانها لم تكن بانتظارهن..
یلقین التحیة الباردة علیها ویصعدن الساللم متجهات نحو الغرف .لم تعجبهن
تصرفات العجوز .فقد كانت تقول لي ً
دائما بصوت منخفض:
 تجاوز سن الزواج عندهن ...ولم یصبحن امهات بعد...وكانت تسخر منهن ً
دائما وكانت تحدثهن بتفاخر واعتزاز حین تزوجت عندما
أ
أ
أ
كانت في عمرهن وحين انجبت اربعة اولد وهي تعیش مع حماتها (ام زوجها)
لهذا السبب لم يرتحن ك ثيرا لصحبة العجوز ومجالستها ولم یقضین ك ثیرا من
الوقت معها.
***
أ
أ
في المساء بعد ان شاهدت العجوز برنامجها التلفزيوني المفضل اطفات التلفاز
ولعنت من اخترعه واخترع برامجه التلفزیونیة .كان القمر ً
بدرا تحتضنه السماء
أ
وكانت اشعته الفضیة تضیئ قلوبا تعیسة ك ثیرة منها البنات نزيالت الطابق
العلوي.
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أ
كانت تلك اللیلة مناوبتنا انا وصدیقتي لننام عندالعجوز وكان ذلك احتراسا من
السرقة فالبيت كان معرضا للسرقة كما تزعم العجوز التي صنعت لنا الك ثير من
القصص لتبرير قرارها.
حملنا المفارش والوسادات فنزلنا الساللم وكانت صدیقتي تروي لي نك تة
أ
ودوي ضحكاتنا یدور حولنا .قفزنا من الدرجة الخیرة معا.
كان هناك سكوت مخیف یتحكم في ساحة البيت  ،السماور ل تزال تشتغل،
حبة سكر النبات ذائبة في داخل فنجان الشاي،العجوز راقدة في سریرها دون
أ
حراك خالفا للعادة حيث كانت تتحرك فورا وتنهض فتقذف وابال من السئلة
أ
نحونا عادتها عندما ننزل انا وصدیقتي.
لكنا استغربنا الموقف المفاجئ انا وصدیقتي فوضعنا الفراش علی الرض
فاسرعنا لنتفقد العجوز.
تسرب الخوف بداخلنا ..
اقتربت صدیقتي من العجوز...نادتها غير مرة..
لم نسمع ًردا...
أ
اسرعت نحو الطابق العلوي ،فنادت البنات للمساعدة...
يا الهي ماذا حدث للعجوز؟ ...تقدمت «بوران»التي كانت تعمل موظفة في
ً
أ
جامعه «جندي سابور» لتتفحصها وكانت بوران تعرف قليال من امور الطب،
أ
فقالت بصوت اليم :
 -ماتت العجوز!
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فاحت رائحة القهوة حین قلبت الفنجان ،زكیة ،نقیة ،قویة تذكر الواحد منا
أ
بايام الخير واللحظات الجمیلة.
اجتمعت النسوة حولها یتاهمسن ویتشاورن في ما بينهن ليعربن عن عدم
أ
أ
ارتیاحهن إزاء ظروف الحياة الصعبة .بدات النسوة یجتزن حدود الصمت فبدا
الجو یحفل بصوت الهمسات حيث صار الكالم مر ً
تفعا اثر همهمتهن.
أ
الكوبان من القهوة الطازجة بالوسط مطالن علی الحداق الباهته.
تربعت برجلیها الصغیرتين رجل علی رجل وحركت جسمها الممتلئ بهدوء
أ
ورخاوة نحو الكوب ،رفعت الصینیة لتتنبا ما ظهر من قطرات القهوة والطالع
وحظ النسوة وهي تشعر بحكة شدیدة في رقبتها الغائرة بين ك تفيها وشعرها
أ
أ
أ
المنفوش في مقدمته ثم هیات نفسها لتقرا الرسوم الالصقة علی اسفله والنساء
أ
أ
متربصات متربعات یحدقن في فمها ،یتاملن الخیر والمل والحظ السعید.
( -:الحمدهلل علی سالمة بدریه اشسویتي لبنچ؟)
تطرقت قارئة الفنجان نحو بدریة وهي ترسل نظراتها نحو الصینیة والقهوة
المسكوبة واجتماع النسوة یراقبها ویكاد یكون حب الستطالع یقفز من
أ
اعينهن.

أ
أ
أ
أ
اجابتها بتنهد وبرغبة لنها ل ترید ان تصبح علكة في افواه نسوة الشارع:
أ
أ
 (وهللا َشاگلچ بعدهواعلی حطة یدچ ..اگل له یماه! عوفها ماتفیدك ...چا یاخذأ
حچي..يگل لي..ل..لو هایه لوشوفي ش اسوي بروحي)...
استمرت وهي تبتسم فظهرت قوادم لسنانها .البعض منها متسوس والبعض
أ
الخر شاغر مكانه ..وبحركة غیر إرادیة وكعادتها مسكت شیلتها باطراف
اصابعها لتضم ابتسامتها المصطنعة علی فمها وتستمر بالكالم متوجهة نحو
قارئة الفنجان.
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( -:عیني باهلل شوفي هذا الخطاب لبنتي اشلونه؟ حیرانین من الناس .وهلل
أ
ماادري َش اسوي)
أ
أ
و یختفي نصف كالمها الخر في قرارة نفسها تتامل لو انها تتنبا بخبر مفرح
تحمله لبنتها .قالت لها قارئة الفنجان وهي تسعل والبحة تغزو صوتها:
أ
 (شوفي بدریة بنتچ عدها اثنین خواطیب وانتم محتارین...الول گصیر وعندهسیارة بیضا و واحد من حروف اسمه" ر" ...والثاني هوما هاوي البنت بس
أ
الخاطر ابوه راضي،شغلته هم حلوه بس الم ماهي راضیه)...
اجابتها بدریة وهي تقترب منها وتشد علی یدها بحرص وتجر جسمها نحوها
وتقول لها بصوت خافت ومرتعش وحائر:
أ
أ
( -:هسا انت شتگولین یاهو الحسن الولي لو الثاني؟)
ً
أ
تاملت قلیال ...وقلبت الكوب...ظهر التقطب علی جبینها فحواجبها فردت
بشيء من الفتور:
بنظري أ أ
الول احسن..اشوي تصیر عدهم طالیب علی الگي والمهر
(-:
بس..تتعده)
أ
لجات بدریة إلی خیالها تتشاور في قرار نفسها وك فت النظر من ام گهوة تحكي
أ
مع نفسها ویظهر ذلك علی مالمح وجهها مدت یدها في جیب ثوبها الخضر
أ
أ أ
الداكن ولمست النقود واطمانت ان بامكانها ان تقرا طالعها ،لملمت جسمها
أ
النحیف وقالت لها بصوت خافض وهي متامله:
أ
( -:ارید تكشفي لي بال عیشتي اشلونها ما لونها)...
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نظرت الیها ام گهوة ول زال راسها منخفضا فبدا بیاض عينيها مثیرا مرعبا تردد
بخوف فتابعت بصمت ويداها متلطخه بقهوة حين سكبتها في الكوب وقالت
باطمینان وهدو تام وهي ل زالت متربعة غیر انها استبدلت رجلها الیمنی
بالیسری وهي تداعب اصابع قدمیها وشعرها الشعث مشدود الی الورا حركت
راسها الكبیر واستمرت:
 تدرین خوهاذ ایكلف اهواي مومیة لو میتین بلكت ایصیر اربعمیة لوخمسمیة...
ارتبكت بدریة وشعرت وكانها بدات تتردد نظرت الیها وحب الطمئنان علی
أ
المستقبل یمال عینیها فقالت لها بصوت انثوي وكانها اول مرة تطرق باب
العرافات :
( یا خیه شنهي چا واید غالي).أ
 (اشلون غالي انا كون اركز و تدرین واید اتعب واید یي ي علي ضغط،راسييظل یویع ...لو تردین هم الفلفها الچ اتلفف بس انا ما اگدر هیچ اسوي ...انا
بگد فلوسچ احچي لچ)..
أ
قالتها وهي تضع كوب القهوة في الصينية وكانها تنتظر الرد .بهزة راس من بدریة
ابتدت ب قلب الفنجان .اعترتها رعدة بداخلها وتسرب الخوف في جسمها وظل
قلبها یخفق بقوة وكان یطرق باب ام گهوة شعرت بدوران خفیف في راسها
وتدور في بالها تسائالت حول ملف حیاتها في ید ام گهوة تترقب بلهف وعن
ك ثب كم تمنت ان تتنبا لها العرافة باخبار سارة وتردد وكانها تقول لها
انتظري...انتظري...
و فكرت إلی اي مدی یكون الشخص ضعیف وفي قمة خيبة المل ویفقد ایمانه
أ
باهلل وظلت تدور هذه الجملة في راسها...
 (ا..شو هیا ام گهوه عیشتها بید ربها ماتدري شیصیر هسا انا انطیها كومةفلوس شیگول علي؟ )
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و كان صوت العرافة كالرصاصة اقتحم خیالها:
 (جدام ل تاخذین واید چنتي مرتاحه)دحرجت هذه العبارة وهي متك ئة علی ركبتها وتحرك الفنجان دحرجتها متعمدة
لتحكي بدرية عن ماضیها وحیاتها لتمسك ب خیط ما..حتی تخلطها باشكال
الفنجان لكن كان ریق بدریة قد جف فاصبحت شاردة الذهن تتطلع علی ام
گهوة في صحوة غریبة وتابعت كالمها في مزیج من رائحه القهوة ونشوة بدریة...
أ
لمحت قارئة الفنجان لبدریة عن قائمة حروف لسامي اشخاص تسببوا لها بالذی
أ
أ
وكسروا بخاطرها فیجب علی بدریة تجنب هولء الشخاص وهزت راسها ببطء
شدید وقالت لها في حیرة اطلت مع خوف:
 (یا هي زهرا؟) (لیش؟ مرة حماي)... (دیري بالچ...ماني مرتاحه منها) (لیش ش تشوفین گلیلي فدوة)...زادتها دهشة وحب الستطالع ولكن التركیز علی الفنجان قد قطع حدیثهما
( -:اشوفن شيء غریب ...ما معلوم)...
أ
و بعد صمت قصیر سالت بدریة بلهجة حادة وهي تلوع:
أ
 (اگل لچ هم مسوین لنا سحر؟)( -:اشوف شي عجيب  ...بس مرت حماچ ما هي خالیة)
أ
( -:اي بیت حماي عینهم علینا..انامتاكدة من شرة هذا الحوش لهسا تفتر علینا)..
أ
أ
احست بدریة بدهشة طافحة تدفعها قوة الستطالع فتمنت ان تبوح لها قارئة
الفنجان بكل شيء یهدد حیاتها الزوجیة في خیالها ونزاعاتهما...و تذكرت رائحة
السمك الطازج علی العربة من الطابق العلوي وزحمة السیر الخانق للشارع
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الرئیسي المنتهي لسوق كیان وصوت صخب الباعة للحصول علی لقمه العیش
وحكایات بائعات الخضرة وجدالهن مع الزبائن علی باقي النقود وصوت صليل
المواعین ورائحة البخور وضجیج الناس وصوت بكاء طفلة علی لعبة كان دفء
أ
خیالها یتسرب في وجودها ما كانت ترید ان تستیقظ وخطر في بالها شكوك
أ
وتردد علی ما تقول قارئة الفنجان وبالرغم من كل هذا لم تستطع بدریة ان
تقف بوجه التعاسة التي تحوم حول حیاتها البائسة وهي خائ فة وخائبه الظن
ولكن كیف تحصل علی ما ترید؟
أ
أ
ل تزال تنتظر سماع اخبار سارة حین افاقت بدریة ول تزال قارئة الفنجان
أ أ
أ
تتطلع فنجانها،رمقتها بنظرة خاطفة وكانها علمت بشكوك بدریة وسالتها لنها
كانت تظن ان هناك ً
سرا في المر:
أ
 (تردین استمر؟ ..شو اشوفچ ماتحچین!)شعرت بدریة بقلیل من النفراج في قلبها وبرغبة قویة نسویة:
 (إي عیني! استمري! بس ارید اگل لچ باهلل شو َاحن كلشي ماكو خضه خضه و
هو لبن)
ابتسمت ام گهوة بنظرة واحدة علی الفنجان وقالت لها:
 انتي منتي مرتاحة اببیتكم!هاذ البیت ماطایح الكم ای ی وهللا های انتی گلتیها..و ترقبتها بلهف:
 (كون تبدلون حوشكم ،شیلوا!)أ
جاءت هذه الكلمة وكانها كانت تنتظرها لتنطق بها من اول نبؤة .غمرتها
الفرحة وراحت تختار بیت احالمها .قالت بدریة بنبرة اك ثر جدية :
 (اگل لچ باهلل شوفي هم عدنا شیلة؟! هم انبدل بیتنا؟!)اجابتها بدون رغبة وهي ملت من اسئلة بدریة وحیاتها التعسة فردت دون ان
تنظر اليها:
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(یمتى ما ردتواتشیلون لو بعد ردتوا تدورون علی حوش هم تعاي اشوففنجانچ)
اقتنعت بدریة ببساطة فاسندت خدها علی یدها خائبة الظن لتعد نقودها في
أ
قرارة نفسها وكم علیها ان تدفع.
أ
تذكرت طعم تمر «الگنطار» الذي يجلبه لهم ابو ماجد فاشتهته فوعدت نفسها
أ
ان تشتري كم كیلوا منه عند العودة من سوق عبدالحمید وتذكرت المراة بائعه
الدجاج والبيض التي كانت تجلس علی الرصیف هناك ذات یوم.
و كیف ارسلت لها بنظراتها المقتنعة لكي تبتاع منها كم بیضة وشعرت بمرارة
أ
أ
في ریقها حين تذكرت اكواب الشاي الزجاجیة للبائع امام المراة تلك وإبریق
أ
القهوة یلمع بین اكوابه وطل عليها من عالم خیالها صورة لم گهوة وهي غاضبة.
أ
تابعتها بدریة في وجوم وخوف مما تقراه من افكارها .لم تعرف كیف تتصرف
وقالت في بالهة :
 (باهلل ما تشوفین رزقنا اشلون ما لون؟)أ
أ
احست بشعور غریب وتابعن جلستهن في صمت .تفاءلت بدریة سماع اخبار
سارة ولكن ام گهوة دمتها بصراحتها فقالت:
 (شوفي هسا انتم ماشي حالكم بس بعد سنتین راح تتلوعون من وراها راحوضعكم یستعدل!)
( -:اشلون نتلوع سترك ربي عود شیصر!)
أ أ
( -:چا مو گلتلچ تشاركون بشغله ..و تستلفون غرض ،الخاطر هاي اگولتتاذون)
أ
 (-:اوي من كون سودا علیك یا «صبیح»هسا ال تشارك لبد ترید اتبع اسیییره)

30

مریم لطیفي

أ
وراحت تلعن وتسب من یسبب لها الذی وتشاركها النظرات واهات النساء
أ
أ
الحاضرات وهن يضمن رایهن لرایها .ردت والقلق یسیطر علیها:
(والبیت؟!)( -:خو گلتلچ انت منت مرتاحه بیه و ضيمكم و مشاكلكم منه ...لزم تبدلون
البیت)
غرقت في أافكارها وشعرت أبان العالم ازداد ً
سوادا بعينيها فراحت تتذمر
أ
وتتاوه تهمس مع نفسها وتلقي نظرة خاطفة سریعة علی تلك وتلك من
الحاضرات خشية الشماتة وهي تقول :
أ
( -:هو انت من اين تدرین بلكت هللا قاسمنا شي ثاني چا هي گوتره نبیع
ً
الحوش اصال هو «صبیح» یرضی یبيع!)
أ
َ (-:ش اگلكیا«صبیح» یا من كون دهر اللفاك من یوم یبتنا و حطیتنا یم اخوك)
و استمرت وهي تراقب:
 (-:لبد عدها اجنون شي مسلطا علیهن ماهي خالیة)
و تسرب الخوف في جلدها وشعرت بالتعب ثقل كاهليها وان شيائ ما من
الخلف ینظر الیها ومن الموكد ان احد اخر جالس معها یترقبها ،بتاكید هوا
أ
أ
الجن یقرا لها افكارها فرجفت وانكمش قلبها خوفا فشعرت باختناق واصبح
ً
أ
أ
الجو ثقیال ولم يعد بوسعها الستمرار اك ثر من هذا ولما افاقت لمحت نظرات
أ
غریبة ترسلها اليها ام گهوة فتمتمت بكلمات مسرعة:
( -:یال عیني من اجازتچ)
و التفتت نحو النسوة فقالت واحمرار وجهها هو الغالب علی السمرة :
(-سامحني حبایب عطلتچن!)
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اخرجت يدها اليمنی من ثوبها فكومت بضعة نقود تحت الصینیة باكراه فقامت
أ
متاوهة عن عدم الرضا وايقاع حركة بطيئة تدل علی ذلك فقالت بهمس:
أ
 (یاهلل في امان هللا!) (هال بیچ!)قالتها قارئة الفنجان ببرودة ثم تابعت عملها.
أ أ
خرجت وهي تتعثر بعبائ تها الملفوفة حول جسمها النحیف فجاة اصابها صداع
شدید جعلها لم تستوعب ما قالته قارئة الفنجان وتفاصیلها.
خارجا في سیارته وهو يمشط أاصابعه في شعره أوا ً
كان «صبیح» ينتظرها ً
حیانا
أ
یلقي نظرة علی الشارع عبر المراة المامية وحین خرجت كانت الشمس قد
غابت وبدا حفیف الطیور في شجره الصفصاف المجاوره یجتاح الصمت
أ
أ
والظالم یفرش غطاوه علی السماء .فلما وصلت قال بلهف وشوق قد مال عینيه:
 (ها بشري؟)أ
(شنهي بشري؟ ...موش اگل لك ..مسوین سحر ..وعینهم ورانا ...خذتالفلوس كلها..بس كلشي گالت ..بس ما تعرف للسحر ...كون ندور علی إلي
یعرف للسحوره ...السالفه واید كلفه!)
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المفترق
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سرعان ما اصطف طابور طويل من السيارات وبضعة دراجات نارية خلف
اإلشارة الحمراء.
جاء يهرول من بعيد وبيده ممسحة وبخاخ ماء صغير.
أ
بخ كمية قليلة من الماء علی الزجاجة المامية لسيارتي فراح یمسحها حتی
أ
اصبحت شفافة ذات لمعان.
أ
فعل ذلك مرة اخرى.

كنت اطالعه خلسة كي ليراني مع أانه لم يکن يهتم بنظراتي أاس ً
اسا.
إنتابني شعور غريب في داخلي...
أ
شعور الستياء ازاء تقلبات الدهر وماساويه.
أ
من مسرحية الزمن وكيف اصبح هذا الرجل دمية عبثت به يد القدر الغادر
وحظه المتعثر و...
أ
تاملت الموقف المؤلم الكريه وتمنيت لو انني كان باستطاعتي مساعدته...
أ
تاملت في مالمح وجهه المتهالكة...
وهيئته الرثة التي غابت عنها الحياة.
أ
كانت تفوح من اعماقه رائحة البؤس...
أ
أ
كانت يداه ذا قبضة قوية تمسك زمام اموره مع ان بشرتها باهته ضعيفة دون
فائدة وعيناه فقدتا بريقهما اللذان كانا يمدان حياته بالتفائل والطاقة.
حياة رمادية اللون دون عواطف واحساس فهو الذي قد فقد الحياء والعفاف
أ أ
اللذين كانا يستران ابسط اموره.
خمدت لديه بهجة الفرح التي كانت تغمر روحه ربما...
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أ
فلعله ل يتذكر اسمه ومن الممكن انه فقد ذاكرته فاصبح شبه انسان بل حطام
أ
أ
رجل يائس او ربما صورة مقلوبة راسا على عقب بكل تفاصيلها.
طار بي خيالي فتبصرت في مستقبله المظلم ،مستقبل بال معالم واضحة...
ضبابي بال رؤيا .أتاملت ماضيه حين كان في الجامعة ،حین كان نا ً
شطا بمعنی
الكلمة يك تب منشورات ثقافية توعوية اجتماعیة ،لكن بعد تخرجه من الجامعة
أ
أ
حاول ان یحصل علی وظیفة لكنه فشل بعدما حاول وخاض تجارب ما ادی
ذلك إلی انزوائه من المجتمع البغیض واللجوء إلی الدمان ...فذهب ماضيه
أ
الجمیل ...بكل بساطة ...قضي علی مستقبله فجاة فنسي من كان وكيف كان
يعيش ملتهف الرؤية.
ما إن التفت نحوي التفاتة غير ارادية حتی أادرت أراسي نحو الواجهة أالخرى
ً
تفاديا للموقف الحرج ولكنه التفت الي مرة اخری باسطا ك فه مطالبا بالدفع له.
أ
في تلك الثواني الحرجة تدخلت التكنولوجيا لتنقذ أا ً
حدا منا لكن ل اعلم
أ
تدخلت لنقاذي ام لنقاذه....؟
أ
الشارة الخضراء سمحت لطابور السيارات ان يتحرك فدفعنا سيل السيارات
المتدافع...
ً
متجمدا عیناه تتابعان السیل المتدفق للسیارات...
بقی
راح يهرول نحو الواجهة المقابلة للمفترق....
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()1
ً
ً
مع تقدم الظل واجتیاحه عرض شارع  14رویدا رویدا وهبوب النسيم المنعش
أ
أ
أ أ
في احد ايام الصيف هرع اطفال الجيران إلى الشارع كي يلعبوا الغميضة او كرة
أ
القدم كالمعتاد ،خرج سید فرحان من بیته حین سمع صوت الطفال یصرخون
أ
ویركضون بشغف في الظالل الصیف ليطاردوا احالمهم التي تحلق في الهواء
أ
أ
وتتالشى فجاة مع صرخاتهم حين یمررون الكرة لبعضهم البعض او عندما
تصطدم رؤوسهم عند زاویة في عتبة المرمی التي تشكل " سدرة السید قاسم"
أ
احد عمودیها.
حان الموعد لیجلس امام باب منزله ليشغل نفسه فیترقب عن ك ثب ما یجري
أ
في شارع ١٤فتتسلق نظراته احیانا فضاء السماء الواسع من فوق الحي.
وقف علی عتبة الباب الرمادي الكبير وقفة من يبحث عن ينبوع يروي عطشه
مر ً
تدیا دشداشته البنیة التي كویت علی یدي ابنته والكوفیة ذات النقوش
السودالمتقاطعة.
أ
أ
بصوته الجش نادی زوجته لتجهز الرقيل وتجلبها له وتجلس معه وینتظرا من
یاتي من الجیران لیجلس معهما لیقضوا وقتا بدا لهما ملل غیر مریح.
أ
كانا قد إعتادا على هذه الظاهرة فهي الن اصبحت هوایتهما منذ سنین كما
اصبحت هوایة الك ثیر من الهوازیین.
أ
امسكت الرقيلة بخطی متثاقلة ویداها النحیفتان موشمتان بالحنة العربية.
الك فان والصابع معا،الحنة لم تفارق یدیها ول شعرها الذي یظهراحیانا من
تحت"شیلتها" وهذا ایضا ما اعتادت علیه .لم یرها یوما احد دون شیلة وكانها
ظلها الذي ل یفارقها ال عند ما تخلد الی النوم وتلقي بنفسها في احضان احالمها
التي تتباعد عنها یوما بعد یوم!
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جاءت وهي تمضغ علكة ُّاللبان التي تحتفظ بکمية منها في جیب فستانها
الزرق الداكن الفضفاض ً
دائما فهو یموج مع مشیتها كحزمة من البردي عند
هبوب النسیم.
أ
نادت بنتها لتاتي بابریق من الماء وهي تخرج من الممر المظلم المنتهي الی
أ
الباب حتی جلست جنب زوجها فرحان وهما یراقبان الولد بعينين فاحصتين.
سمع الطفال صوت الرقیلة برائحة المعسل فجذبهم الصوت والرائحة الزكیة.
أ
اوقفوا اللعب للحظات .امسك كبیرهم بالكرة واضعا ایاها تحت ابطه .اقتربوا
أ أ
رویدا ً
ً
رویدا من السید فرحان وزوجته والتطفل باد علی وجوههم وكانهم ارادوا
المشاركة من مع سيسحب دخانها.
لم یعرهم السید فرحان انتباها فاستمر في جذب النفس من الدخان ...یئس
أ
الولد من برودة الستقبال فتراجعوا من مكانهم لیعودوا إلی اللعب .واصل
نظراته الدافئة نحو زوجته التي تجلس بالقرب منه بعد ما جال بهما جولة اظهر
عدم اعجابه بما یدور حوله.حل السكوت بینهما وهي تلوك اللبان وتتابع السید
فرحان بنظرتها الحنونة والبسمة تعلو شفتیها كما یعلو فرق شعرها من علی
الهامة أا ً
حیانا.
كانت تعتني ببعض مقومات الناقة عند النساء التراثيات في الهواز! كانت
أ
تهتم بالحنة وتستعملها ً
دائما حیث تطلب غالبا من احدی بناتها او كنتها ان
تصنع لها الحنة الممزوجة بالغرنفل فتضعها علی شعرها الرمادي ویدیها مع
حلول المساء فهي لتحب ان یكون شعرها فاتح اللون بل كان الرمادی لون
محبب لها.
أ
أ
كانت تستعمل الدیرم لتبییض اسنانها والعطر العربي الذي تفوح منه اریج
التراث الذي يخشی الك ثير ليه من ان یدفن في طي النسیان.
أ
طلب منها بصوت أاجش أان تسكب له ً
كوبا من الماء عندها جاءت ام میثم وهي
تجر بنعلیها فشارك تهم:
 (مساكم هللا بالخیر)( -مساچ هللا بالخیر)
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أ
بعد قلیل ازداد العدد بمجيء الجار قاسم وزوجته وام دمحم وبنتي السید فرحان
نفسه والبهجة تعلو وجوه الجمیع.
أ
أ
ً أ
كان بیتنا یبعد عشرات المتار من بیت السید فرحان كنت دائما اتمنى ان
أ
أ
أ
تجلس امي لتشاركهم كي اتمكن انا من الحضور لكنها كانت ترفض،كنت انظر
الیهم بشغف ومن عتبة بابنا الصغير،كان السيد فرحان بمثابة الملك للشارع
وكنت أاكن لهم احتر ًاما ك ً
ثیرا كما كان یحظی باحترام عند كل الجیران.
لم اتج أرا ً
یوما ما أان اقاطع أا أوارفض كالمهم وكان أامرهم لي ً
مقضيا حت ًميا وبنتهم
أ
كانت محترمة اميرة بامتياز.
أ
حان وقت جلوسهم وكانوا یتحدثون حول الجيران والولد الذين یتراكضون في
ً أ
ً
مزعجا او عندما يركلون القمامة فیبعثرونها في وسط
ضجیجا
الشارع فیحدثون
أ
أ
أ
ً
الشارع یحاولون ان یشكوا ذلك إلی اهالیهم لیضعوا حدا لذلك المر.
أ
كانوا یتحدثون عن رواتب التقاعد المبكر والستحقاقات المالیة التي يتاملون
ان يحصلوا علیها بعد ما وعدتهم الدولة بدفعها لكنه كان مجرد كالم ولم تدفع
أ
الدولة ما عليه او كان الحديث ینتهي احیانا بالقاء اللوم والعتب علی كل لم
یحضر معه من الجیران ولم یشاركهم في الحدیث والسمر ،وكان حدیثهم یحلو
ً
دائما باكواب الشاي التي تحضر بطريقة جيدة علی ید بنت السید فرحان
أ
وكانت الجلسات النقاشیة تنتهي عادة ما بصوت اذان المغرب الذي یتهافت
علیهم من مسجد الحي فیدعوا إلی ذكر الخالق الجل.
***
()2
أ
إنه الصيف مرسومة ذكرياته الجميلة في ذهني وكم الحداث والمفاجات التي
تمخضت في شارع  ١٤تعزز تلك الذكريات.
كان للصیف مذاقه الخاص انذاك على الرغم من ذلك كانت هواياتنا بسيطة
أ ً
أ
أ
ً
جدا ولكن ممتعة إلی حد ما .كنا اطفال نلعب في الشارع شتى انواع ال لعاب،
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من الرسم على الحیطان اإلسمنتية للجيران إلى المطاردة واللعب في مجموعات
أ
مع اقراننا.
أ
كنا نخطط ليوم غد عن ماذا نلعب وماذا نفعل إلى ان يخيم الظالم علی بیوتنا
أ
أ
المتواضعة .كنا نلعب الغميضة بعد العشاء .وكان بعض الولد من اقاربنا
يقضون عطلتهم الصيفية عندنا.
أ
أ
أ
كان بعض الولد يقضون عطلتهم الصيفية بتعلم مهنة عند البقالة او نجار او في
ورشة مكانيكي وعلى هذا المنوال كانوا يك تسبون الخبرة وفي نفس الوقت
أ
يجمعون بعض المال لشراء مالبس المدرسة للسنة الجديدة حيث كان هذا المر
يوفر المصاريف للعائلة.
أ
مع حلول العصر وقبل ان تعقد جلسة السيد فرحان مع الجيران في وقت تكاد
أ
فيه الشمس ان تغيب ويصبح لونها ذهبي فاتح ويصفر على لوحة السماء
أ
أ
أ
الرجوانية مع تغريدة عصافير المساء وكانهن يعلن موعد الذان.
أ
أ
حينذاك كان اولد الجيران قد خرجوا من منازلهم وهم ينتظرون اصدقائهم كي
خر َ
ً
يلعبوا ًمعا والبنات ًمعا فان َ
مزدحما تعلو به
جت والقيت نظرة تجد الشارع
أ أ
أ
غوغاؤهم وضحكاتهم إلى عنان السماء وتاتي الهالي دون ان يك ترثوا لهم،كانوا
أ
أ
أ
يلعبون إلى ان يستولي عليهم التعب ،كنا انا وصديقاتي نجتمع عند الرصيف او
بالقرب من منزلنا أاو بيت السيد فرحان ،أا ً
حيانا كان السيد فرحان وزوجته
أ
أ
أ
يشاركاننا برايهما او مدح إحدانا او تذكير قانون للعبة المصقلة (( )2الصگال)
عندها كانت زوجة السيد فرحان تروي لنا وهي مسترخية بجسمها الممتلئ على
عتبة بابهم وهي تمضغ علك تها اللبان وتروي لنا ايام زمان.
أ
عن احترافها في اللعبة تلك عند ما كانت طفلة اوكيف كانت تلعب مع صديقاتها
ً
ً
عريضة على
ابتسامة
ثم يشاركنا السيد فرحان بنظراته المحفزة وعندها يرسم
أ
( )2لعبة قديمة تلعبها البنات بالحجار الصغيرة
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أ
وجهه كنت اتصور كيف كان شكلها وهي صغيره وكنت اتساءل هل كانت تلبس
أ
الشيلة والچالب الزرق حينها یتالشی تفكیري مع صوت صرخة احدی البنات
إلستمرار اللعب،
فريقنا كان يتشكل من كبرى بنات جارنا وبنت السيد فرحان وليلی بنت عم
كبرى وعالية ،المحترفة بيننا كانت هي كبرى فهي تلعب بحرفية وإطمئنان وكنا
ً
أ
أ
ننتظر طويال حتى ياتي دورنا لنها ل تخسر بسهولة.
كنت أاتابعها حتى أاتقن حيلتها فكان ذلك ً
ممتعا،حيث كنا نختار الحجارة من
أ
أ
حافة الشارع اومن على ضفة النهر اومن الساحة الخارجية لبيت سيد مهدوي،
أ
الذي كان يشرف علی الشارع بمبناه المرتفع من قمة الشارع وكان هو اعلى البيوت
في شارع .١٤
أ
أ
كنا نجمع الحجارة المستديرة ثم نقوم بغسلها فننتظر إلى ان تجف ومن ثم نبدا
اللعب.
انا كنت متحمسة لهن ك ً
ثیرا وكنت انظر بدقة حتى اختارالحجر(الصلبوخ)
بیرا ً
صغیرا ول ك ً
المناسب حيث كان يجب أان يكون متوسط الحجم ليس ً
وطبعا
أ
رويدا ً
مهما بالنسبة لي ،أامشي ً
لونه كان ً
رويدا وعلى اقل من مهلي فوق كومة من
أ
أ
التراب الذي يقع امام بيت سيد مهدوي الثاني الذي كان في طور اإلنشاء فاجده
ً
مليائ بالحجارة المستديرة تلك.
كان السید مهدوي ٌ
رجل أاعجمي وكان يعمل ً
موظفا في البنك ،كنت اخافه ك ً
ثیرا
ٌ ً أ
أ
أ
عقليا او
واتجنبه منذ ان طرد زوجته من البیت ،كان الجیران یعتقدون بانه مختل
أ
فقد عقله .كان قصیر القامة أا ً
صلعاقليل الشعر ذا راس صغیر الحجم وحاجبین
ً ً أ
دائما كانه لم يبتسم في
معقدین ولحیة رمادیة ل يبشر شكله بالخیر وكان عبوسا
أ
أ أ أ
أ
حیاته قط وكان ل یطیق اطفال شارع  .1٤كنت اتمنى ان ادخل بيتهم لن بيتهم
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كان ً
وسيعا جدا ٌ
ومبني على الطراز الجديد ومع ذلك لم يدخله اح ٌد من سكنة
الشارع فهو كان ً
نائيا كبيوت العفاريت.
أ
هو لم يكن علی ارتباط مع الجيران ويالالسف على ابناءه الثالث حيث كانوا
أ
يجلسون امام البيت ينظرون إلينا بحسرة ،كيف نلعب ونضحك ونركض مع
هبة رياح الصيف الحارة؛ حيث نصطدم مع بعضنا وصرخاتنا تلتقي عند بابهم
وتذوب في قلوبهم الحسرة وتدفن امالهم عند عتبة باب منزلهم العالي خوفا من
ابيهم .كان من یمر من امام بيتهم ینكمش وجهه لذلك كنا نتجنب المرور من
هناك.
أ أ
أ
حين كنت علی كومة التراب تلك كانني اسمع همس الحجارة وبريقها اوكانني
اسمعها تناديني بالتماس وتقول:
 انا! ...اختاريني انا!.أ
أ أ أ
أ
كنت انحني لخذها ولكن بعد ذلك اغير راي ي فاختار الخرى وحين اجمع
أ
أ
أ
أ
الحجارة اخباها من ابي الذي كان يرفض ان نلعب المصقلة إلنه يعتقد انها
أ
أ
أ
ٌ
ونحسة (ك قصة الرنب) كنت اخالفه الراي وانا كنت استمتع
تجلب سوء الحظ
بصوت ضرب الحجارة تلك ببعضها والتقطها في الهواء عندما امسك بحجر
أ
أ أ
والتقط الخر من الرض دون ان انظر الیه عندها ينتابني حس الحتراف
والكبرياء.
أ
قوانین خاصةٌ
ٌ
كنا انا وبنات جیراننا نجتمع بشكل دائري وكانت لدينا
أ
أ أ
بنا،الخاسرة تنسحب والدور یصل الی الخرى اما بالنسبة لالولد ،فهم كانوا
یحبون المطاردة وكرة القدم اك ثر من غيرها لن لعبة الصقال تعتبر لعبة انثوية.
أ
في بعض الوقات كنا نجتمع معا ينتابنا إحساس الطفولة البريئة ونلعب ًمعا
في ف َرق وبحماس عال.
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أ
و اما بالنسبة للعبة التي كنا نلعبها معا كانت هي لعبة المحيبس وكانت هذه
أ
اللعبة تجمع البنات مع الولد فانها اللعبة المفضلة والممتعة ،حيث كنا نجلس
على شكل طابورين متوازيين من كل فرقة ،تختار الفرقة المحترف من فريقها
الخاص من أالولد والبنات ،ونجلس ً
واحدا امام الخر ومن ثم بسبب شقاوة
البعض منا والغوغاء وضجة الخرين ينكسر النظم وبعد دقائق يرجع الهدوء للفرق
أ
أ
وبالطبع القوى كان يتولى قيادة اللعبة وادارتها وكان هو الذي يقرر ان الخاتم او
المحيبس يكون عند َمن من الالعبين.

أ
ً أ
كنا نختار ً
صغيرا اوغشة اوورقة لنخفيها بين ايدينا فهناك كان من يغش في
حجرا
اللعبة حيث يوضع اك ثر من خاتم بايدي اك ثر من عضو من الفريق المقابل وذلك
كان ك فيال لحدوث صراع اخر ومطاردة بعضنا البعض في الشارع واحداث شغب
لضحاك المتفرجين.
أ
أ
ً
كنا نتسلی بتلك اللعبة غارقين في الحالم ليوم غد او بعد يوم غد كالعاده ونطارد
ونحلق احالمنا على النسيم المنعش تحت السماء الزرقاء الممتددة على الشارع
أ
ٌ
ٌ
ومرسومة على السماء بيد رسام
ممدودة
مع خطوط الغيوم البيضاء الرفيعة وكانها
أ
أ
محترف ،وفجاة صوت صرخة ادهشت واكمشت الحلم الجميل من فوق راسي.
التفت لری ما القضیة .نظرت الی عتبة الباب للسيد فرحان،ف أرايت وجهه ً
مسودا
من شدة الحزن يلتقط انفاسه بصعوبة ،وهو ٌ
متكئ على الباب خرجت إبنته وهي
تبكي ومن ثم إبنته الخرى خرجت وهي تصرخ أا ً
يضا.
***
()3
أ
أ أ
تفاجات وانا مرعوبة حيث تجمدت وسط الشارع ل استطيع الحراك .شعرت كان
أ
عقلي قد فر مني .راح فكري یرسم عشرات السیناریوهات التي من الممكن ان
أ
تحدث في تلك اللحظة .حلق بي الخیال الی ابعد مدی ممكن وقد شعرت ان
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أ ً
الشارع السفلتي یجرني إلی دوامة تبعدني اميال من بيتهم ويمحو من ذاكرتي
أ
صور الشياء والجيران وصديقاتي.
أ أ
كنت حینها قد تسرب في الشعور بالوحدة وكانما احد یمسك بخناقي لكن بعد
أ
لحظات هدات دقات قلبي وبدا عقلي یستعید قواه بعد ان انهدت تلك القوی.
أ
أ
إزدحام المارة والضجیج الصاخب الذي احدثه الجیران كل هذا جعلني افیق
أ
من تلك الحالة ،كان الكل یهرول نحو بیتهم كل شيء يحدث امامي كلمح
البصر ،من كان بمقدوره وصل هناك ومن لم یستطع زحفت عیناه تتطلع
المشهد قبل قدمیه .كان الكل یحمل علی مالمحه عالمة استفهام.
فهم مندهشون لما حدث یتسائلون عماجری .اختلط الصراخ والضجیج بصخب
الجیران وصیحات المارة من الناس.
ازدادت موجات الصیاح المشحونة بالعویل ،فجاة خرج من بوابة البیت البن
ً أ
غضبا ل اعلم ما ذا كان یقول .كانت الكلمات
الكبر للعائلة هو یرتعد ویصرخ
أ
تتقافز من علی شفتیه دون ما انقطاع وهو یضرب علی راسه بیدین مرتعشتین
دون وعي كانه مجنون فقد عقله من سالف الزمان.
إیابا ً
بعد لحظات أاخذ محمود یذرع الشارع ً
وذهابا ً
لطما علی هامته والكلمات
الالمفهومة تتقافز من علی شفتیه المرتعشتین
هناك خرجت زوجته ذات الوجه أالبیض المستدیر وقد اصفر وجهها خوفاً
ً
وذعرا ،ك«الچالب» الذي كانت تتماوج صفرته من علی شیلتها وشعرها
المبعثر.
خرجت « َمنوه» تحمل ابنها بیدیها المرتعشتین والدموع تتساقط فتدر علی
أ
أ
وجنتیها .تفاجات حین رات عشرات العيون المتسائلة بفضول عن زوجها وعن
ما یحدث في بیتهم.
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أ
أ
كانت دقات قلبها اسرع من لسانها لتطلب النجدة من المتجمهرین امام بیتهم
لینقذوا ابنها الذي تحمله باحضانها وتضمه علی صدرها ً
ضمنا.
أ
في تلك اللحظة تذكرت يوم زفافها حين ودعت امها ...حین ودعت تنورها
أ
الطيني المبني في زاویة من البیت واریج زهور حدیقتهم الجمیلة .الزهور التی
أ
أ
كانت تنمو في احضان الطبیعة .ذكرت ماكانت تقول لها امها وهي تضغط علی
یدیها:
(يما ابن خالچ وبدیره وهما عینهم علیچ).أ
افاقت من سباتها حین سمعت صراخ زوجها محمود.

أ أ
أ
كان یصرخ بوجه ابیه امام الجيران ویلقي اللوم علی امه واخواته المسكينات
التي كن ینحبن ویبكین دون انقطاع.
أ
تقدم السيد قاسم فامسك بالطفل ونای به إلی الجانب الخر من الشارع ثم
تقدمت بعض النساء المتواجدات هناك فاخذن بید منوه وادخلنها في البیت
بعد ما اظهرت شیائ من المقاومة الیائسة.
أ
أابي أا ً
یضا انتهز الفرصة فاخذ یحتضن السید فرحان ويجلسه علی عتبة الباب
وطلب باحضار كوبا من الماء لعله بذالك الكوب یهدء الوضع القاتم هذا .ل
أ
اعلم كیف ومتی في هذه الضجة الصاحبة ركنت سیارة الجرة وادخلوا الطفل
فیها كي ینقلوه إلی اقرب مستشفی بالمدینة.
أ
خرجت ام سعید من بیتها لتروي عطش الجیران حول معرفة حقیقة ما حصل
فهم ل یستوعبون ماذا حصل لعائلة السید فرحان .كخبیرة روت لهم ما حدث
أ
أ
بالتفصیل.اخبرتهم عن الطفل وعن حساسیته بالباقالء وحتی وصل المر بها
ان اضافت من نفسها ً
تعلیقا فقالت :
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أ
( -:یا خیه ما ادري اشمالهم هذول ...هم یدرون ابنهم ماتوالمه الباجلة ،چا
لیش ینطونه باجلة؟ یا اشمالها الناس؟)
ثم استطردت فقالت:
أ
 (هاي مو اول مرة ...هاي ثاني مرة الولید ایصیر بیه هیچ ...خو لو تشتهونباجلة لیش تنطون الیاهل هذا؟ تردون اتموتونه؟)
بعد لحظات تفرق الناس وهم یتسائلون مستنكرین ما حدث للطفل والسؤال
أ
یلوح في اذهانهم :
( -:شنهو ذنب الیاهل؟)
في صباح الیوم الثاني ومع اشراقة شمس جدیدة توقفت سیارة الجرة عند باب
البیت حیث كان السید فرحان كعادته یحتضن الرجیلة ویشهق منها انفاسا
أ
لعلها تطیب خاطره .تفاجا حین فتح بابها فاذا بابنه محمود وزوجته منوه
أ
ینزلن من السیارة والحفید في احضان امه.
أ
هب من مكانه فرحا فاراد ان یتقدم ویحتضن حفیده لكن استل الطفل نفسه
من بین یدي امه فرمی نفسه بین احضان جده فدار هناك تقبیل وعناق حار
بین الحفید وجده ما جلب استغراب الجمیع.
لكن امارة الغضب وعم الرتیاح مازالت السمة البارزة في تقاسیم وجه محمود
أ
فهو مازال علی ما اتخذه من قرار فاكد علی هذا القرار حین دخل البیت بعد ما
أ
قال بصوت متالم :
( -ما النه مكان هنا ...كون نمشي منا)
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نفذ ما قرره محمود فسرعان ما انتقل وعائلته الی حیث اراد .انتشر الخبر بسرعة
انتشار النار في الهشيم ولما سمعت خبر عودتهم شعرت بحزن مؤلم لنني لم
اكن استطیع ان اتصور خلو بیت السید فرحان من ابنه واسرته فهو كان لهم
مصدر سعادة وارتیاح.
أ
حزن الجمیع لرحیل عائلة محمود لكن ال ك ثر حزنا هو السید فرحان نفسه
حیث لم یعد یبتسم تلك البتسامة الجمیلة التي كانت تزهو علی وجهه ً
دائما.

أ
بدا السید فرحان یشعر بالوحدة المقیته المؤلمة .انه یشعر بالفراق الذي حدث
أ
بعد رحیل ابنه ال كبر الذي كان یمال الدنیا علیه.
أ
كیف یستطیع ان یمال المكان الذي كان یماله ابنه؟
كیف ینسی حفیده؟ كیف ینسی ضحكاته وحركاته الشقیة؟
أ
ماذا یفعل إن حل لهم مكروه؟ بمن یستنجد اذا طرا علیهم طارئ؟
طلب كعادته الرجیلة فسرعان ما جاءت بها العجوز .اخذ ینظر الی الرجیلة
وكانه یناجیها لعلها تسمع ما یقول وتدرك ما یشكو منه .راح یغوص في افكاره
وخیاله البعید وهو یسحب دخان الرجیلة البیض الذي اخذ یتطایر الی العالي
ً
أ
متطلعا الی الفق لعله یجد حال لهذه المشاكل التي نزلت علیه فجاة.
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فحبيبتك يا ولدي...
أ
هكذا إرتفع صوت اغنیة قارئة الفنجان من المسجل العتیق واخترق صمت
الجدران المتواضعة لغرفة «چاسب».

كل صباح حين یستیقظ«چاسب» من النوم ،یشغل المسجلة ثم یذهب
للمطبخ ویمسك كوبا من الشاي ویرجع الی غرفته متماشیا مع رنات موسیقی
أ
الغنیه لیس مهتما بما یحدث خارج الغرفة.
أ
بیتنا كباقي البیوت في الشارع مبني علی الطراز القدیم ،یتالف البیت من
قسمين متقابلتين .مابين القسمين یقع " الحوش" وهو ساحة كبيرة مرصوفة
بموزاييك رمادي ذات النقوش البيضاء والسوداء ،كلمارشته امي بالماء مساء
تذمرت من لونه واشتكت لنفسها وهي تخلق قصة غریبة عن الموزاییك
أ
الرمادي هذا تثير غضب ابي...
تجدها تتضایق ك ثیرا حین تحني ظهرها وتغسل التراب وتكنس لتنظف الحوش
العتیق لكن لتجد في ذلك اي فائدة ..فابي ل یك ترث لمضایقتها من الموزاییك
الرمادي.
أ
أ أ
انا ایضا ل اك ترث للونه بلعكس اجده فریدا من نوعه وطوال هذه السنین
اصبح بالنسبة لي جزءا لینفك من هویة بیتنا العتیق.
أ
توجد في القسم الخلفي للمنزل ثالث غرف ،غرفة الستقبال او الدیوانیة
المفروشة بالسجاد وقد زينت جدرانها بالصور وتقع العين فيها هنا وهناك على
أ
أ
التماثيل او باقة من الزهور المصنوعة بيد اختي الكبيرة ،ثم تليها غرفة امي او
أ
غرفة الغراض وبها الدواليب المليئة بالمالبس والمواعين ،والمنضدة المتخمة
أ
بالبطانيات واللحف والبسطه التي حینذاك تجد كل إمراة تهتم لمتالكها وزاد
فخرها كلما كانت متنوعة ؛ كان السجاد العربي المزین بنقوش الجمال
وخریطة الطرق ملفوف تحت كل الغراض.
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كان ابي كل سنه في عید الفطر وبشق النفس یجرها لیزین المضیف العربي
لستقبال ضیوف العید.
أ
یقع المطبخ بالجانب الشمالي لغرفة الغراض وفي وجهیة الدور الخلفية تقع
الطارمة مطلة ومشرفة على الحوش ،ذهب الطالء عن جدرانها وبقیت الحجارة
أ
صفراء بارزة كشجرة عریانة فقدت اوراقها في الخریف ،الطارمة تحمي هذه
الدور من اشعة الشمس الصيفية ،مرتفعة مع الدور الخلفية على باقي مكونات
أ
البیت ،الطارمة مضيف للعائلة غالبا في الضحى او العصر تجدها مفروشة
بالبساط تستقبل سوالف وحكايات جدي حين يقدم له الشاي الممزوج بالهيل
والنبات ،یتسمر كل واحد منا لسماع كلماته عن بطولته في ایام شبابه.
أ
أ
يتالف القسم المامي المشرف على الشارع من غرفتين متتاليتين ثم الباب
العتيق الصغیر مع الممر المسقوف الضیق يليه الحمام وفوقه السلم
الموزاييكي.
غرفة «چاسب» تقع في زاوية الدور المامي ،حيث فيها مك تبات على الجدران
مرصوصة بك تب متنوعة وعلى الجدران هنا وهناك لوحات فنية معلقة وتماثيل
وصور لفالسفة ومنضدة حدیدیة صنعت بطلب من «چاسب»علی ید لحام من
اصدقاء ابي وحواليها كراسي والمسجلة العتیقة.
أ
أ
الغرفة المجاوره لغرفة «چاسب»غرفة صغيرة تلم جميع اغراض ابي ومستلزمات
ً
أ
البيت واثاث لن تؤمن بلملمتهن أامي ،وجودهن ً
غالبا يثير جدل بينها وبين ابي
هذه الغرفه الصغيرة مرشحة للتخريب مع الباب الصغير لتكوين باب كبير
أ
لعبور سیارة ابي التي سحل بيننا في المستقبل القريب.
تقع الحدیقة جنب الحائط السمنتي لبیت جارنا السید مهدوي في الجهة
الشمالية لساحة المنزل ،والحديقة ليست كاي حديقة اخری فهي تتزين بنخلة
باسقة مرفوعة اسعافها إلى السماء يعجز اللسان عن وصف هيبتها ،فهي هناك
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أ
كالنثى واقفة علی جذورها مثابرة تتحدى شجرة التوت والجدران بجنبها،
النخلة تراقب ما يحدث في الحوش عن ك ثب وكان ظالل اسعافها حاضر بيننا
أ
حين نلعب المسطاح او الغمیضه ،كانها تحضننا فتحفظنا من اشعاعات
أ
الشمس الحارقة ،لقد اصبحت كام ثانية للبيت ،رعايتها تتطلب عناية بدقه،
أ
أ أ
فابي يهتم بها كباقي افراد اسرته ،كل سنة في الربيع يشد الحابول على حزامه
أ أ
أ
ويتسلقها من اجل تلقيحها ومن اجل ان
أ
أ
تثمر ل احد يسقي الحديقة ولن يهزها ويجب ان ل يمسها ل بارد ول حار ،فهي
أ
ثمينة يحافظ عليها ابي كلؤلؤة ،فنحن بفارق الصبر ننتظر نضج ثمرها ،إلى
أ
أ
ذلك الحين يفزع ابي كلما سمع زقزقة العصافير علی اسعافها التي تاكل وتنثر
اللقوح وكنت أاراه كم كان ً
حريصا عليها حتى تثمر...
أ أ
كل صباح قبل تال لؤ اشعة الشمس على نافذة الغرفة كانت زقزقة العصافير
أ أ
توقظني وكنت استمتع لهذه السمفونية قبل ان افتح عيني لبدء يوم جديد.
أ
أ
قبل انضمامي لمائدة الفطور كنت اجلس على الدرج لشاهد العصافير في
أ
الحديقة كيف تاتي وتحط وتطير وتشاجر بعضها بعضا على الشجار وكيف
ً ً
أ
الحانا جميال تحي ي الفضاء وتحيطني من كل جانب.
تزقزق ببديع اصواتها
أ
أ
أ
أ
كنت اغمض عيني مرة اخرى على السلم حتى استمتع اك ثر لصوتها الجميل
أ
أ
وكنت اشعر بسعادة عارمة واذا ما كان صوت امي من على المائدة في الطارمة
أ
لخلدت إلى النوم مرة اخرى.
( -:تعالي ولچ..اغسلي ويهچ ،شوفوا! خذاها النوم علی الدري .لطیحین یما!)
أ
كان السلم الموزاييكي مشرف على الحديقة يربط سماء احالمي بالساحة
أ
احساسا ً
ً
غريبا قد تراني جالسة
الموزاييكية الرمادية لبيتنا العتيق .حينما احس
أ
أ
أ
على قمة السلم ،اشاهد اسطح البيوت المجاورة كيف تختلف عن بعضها فاك ثر
أ
أالسطح مصبوبة بمزيج من الطين والتبن ً
خوفا من تسرب المياه ،كنت اشاهد
أ
الورود المزدهرة على هذه السطح كيف تداعبها الرياح العاتية ،لصوت ول
أ
أ
زعيق .قد تلمح العين كومة اثاث قد تركها الناس بال استفادة فوق السطح.
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أ
أ
أ
فجاة ترمقني نظرة من دائمي الجلوس امام عتبة البيوت اونفر من الماشية على
أ أ
الرصيف وحين ذاك اضم راسي بين يداي العاريتين خوف من الحكايات التي
أ
أ
أ
أ
طالما اخافنا اهلنا وامهاتتا واخواتنا من تسربها في الشارع علي نزاهة الناث.
و اذ الواحدة منهن ارتكبت خطاء ما ،تقيم القيامة الكبرى فالشارع لينتظر
أ
حتى الناث تثبت برائ تهن بل الحكاية تنتقل من بيت إلى بيت وحتى يعلق
كل شخص وجهات نظره ويضيف عليها كلمات حتى تصبح القصة مختلفة تماما
أ
عن الواقع !.ولكن انا قد اعتدت جلوسي خلسة على قمة السلم وافرح حين
أ
أ
اشاهد اعمدة الكهرباء الخشبية وسرب من الدجاج وتكاكي امراة «مش
حسن»و«سلمان البائع» المتوسط القامة وك ثيف الشعر كيف يجر عربته من
أ
أ
اول الشارع يصيح بصوته الجش والقوي:
أ
 (تفاح....تفاح...تفاح احمر يابا).أ
تفزع اليه كالعادة جارتنا أامام بيتنا «حكيمة» وهي ً
دائما تجلس امام الباب
أواطفالها حولها ً
ودائما تفرق فتات الشاي في جدول المجاري.
أ
مع كل هذا استمتع مشاهدة ماذا يحدث في الشارع كسناريو فلم ول احفل
بالخوف الذي يجري بداخلي.

أ
أ
كانت اذناي قد اعتادتا علی الصوت الحزين للعندليب السمر وقارئة فنجانه
أ
أ أ
كنت ادرك ان الشریط السود الصغیر قد زج الن في المسجلة وكنت احرك
أ
شفتاي مع الغنيه.
ً أ
أ
أ أ
تجد «چاسب» ً
غارقا بافكاره او يقرا ك تاب ما ،او في اجتماع مع
دائما في غرفته،
أ
أ
اصدقائه يدخنون السجائر واحدة تلو الخرى ويسافرون مع دخانها ويحتفلون
أ
أ
حينها بالمحاضرات وتبادل الراء حول الدب والشعر والموسيقى ويتباحثون
على مواضيع لم تكن تمارس في شارع .14
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كلما دخلوا الممر الطويل المظلم ،ليصلوا إلى ساحة البيت قد ترى كل واحد
ً أ
تابا او كراسة تحت ابطه ،يمضي بخطوات واثقة ذلك قد حفر
منهم يحمل ك
صورة شفافة وراقية في ذهني فالواحد اذا رءاهم يرتاح له ضميره.
أ
كان الخريج الوحيد من معهد إعداد المعلمين فقد اكمل دراسته واول من حاز
أ
علی شهادة جامعية حينذاك في الشارع ،كان بمثابة فخر لعائلتنا علی الخص
أ
أ
أ
لبي ،فكلما دخل مجلس او انقعدت جلسه مع القرباء تجده مبتسما تعلو
وجناته فرحتهمفتخرا بابنه المعلم وانجازاته؛الجيران يطالعونه بنظرة مثقف
أ
أ
وشخص امين وياخذون رايه بعين العتبار ،اذ تجده في شارع سرعان ما تعرف
انه هو طويل القامه ونحيف بساقین طويلین ووجهه اسمر ونظارته الكبيرة التي
تغطي عينيه الحافلتين بالخير وشغف وحب الستطالع وشعر صدره الناعم
التي يطل من فتحة القميص ولحيته المهذبة تعكس براءة شبابه وحب الجلوس
أ
بجانبه فإذا رايته يحييك بهدوء وسالم...
أ
كان شباك نافذة غرفته مشرف على الشارع حيث يجلس الولد ويلعبون
أ
الغميضة وضجيج عراك البنات على دور الصقله وضحكات متتالية لالطفال
على بعضهم واصوات تحیة وسالم جيراننا لبعضهم حين يلتقون على الرصيف
أ
ً
محظوظا لمتالك شباك يطل على الشارع.
المجاور لغرفته وكنت اجده
أ
أ
اإلنسان في حالة اك تائب او حين يواجه موجة حزن ،يجب ان يهرب ويدیر
أ
ظهره علی كل ال لم التي تسبب له وجع الراس فامتالك نافذة وسط هذه
الغوغاء یعتبر امتيازا كبيرا.
أ
أ
أ أ
أ
كان يلح علي ترتيب اثاث الك تب باستمرار ونحن الصغار (انا واخواني الصغر
مني ً
سنا)
أ
أ أ
كان علینا المتثال لوامره شئنا ام ابينا.
أ
فترتيب الغرفة يتطلب المساعدة من قبل الخرين وهي اصعب وظيفة كانت
لي حينذاك.
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أ
الغرفة مملوءة بكافة انواع الك تب الصغيرة والكبيرة نحيث كنا نجلس ونجتمع
حوله ،كانت إحدى هواياته المفضلة مسح وتصليح وختم الك تب الجديدة
والقديمة بختمه الخاص وعد واحصاء الك تب.
أ
أ
كنا ان جلسنا جنبه علينا ان نجلس جلسة الصمت الخانقة من اجل ان ل
أ
أ
يشتت رباط افكاره حين يختم على الك تب اسمه اونخفض اصواتنا الي حاله
أ
همس في اذن الخر وذلك يتتابع مع نظراته الحادة من خلف النظارة يلزمنا
الصمت ً
مجددا حينها يصبح كل منا يطالع بعضنا بنظرات متوجسة ثم نخاطب
بعضنا بتحريك شفاهنا.
كانت الصمت احيانا يطول فيصبح مضحكا حتی انفجار قنبلة الضحك من
أ
أ
قبل احد المشاكسين الصغار الذين همسوا نك تة ما حول مالبسهاو ك تبه
أ
أ
اوصور احدى الك تب وماكادوا ينتهون من اخر نك تة حتی اتبعوها بواحدة
أ
أ أ
أ
اخری تمال الجلسة حالة هيستريا لم يعد بامكاني ككبيرتهم ان امنعهم من
أ
الضحك فكنت أاحسبه ً
تفادیا لساءة الدب في حضرته.
تنتهي ضحكاتهم مع صرخة أاو لوية أاذن أاحدهما وكان ذلك مؤلم ً
جدا لدرجة
الحمرار من شدة الجر وكذلك كان يفعل في صفوف درس الرياضيات لتهدئة
طالبه المشاغبين الذين باتوا ليفهمون لغة اللسان الناعم وقد تطاولت
أ
أ
السنتهم علی المعلم وكم كان يملؤني هذا بالغبطة والفرحة حين يسكت احد
أ
أ
أ
اولئك الطالب الغير مؤدبين من احمرت اذنه من شدة الجر وفي يوم التالي
أ أ
أ
أ أ
تجد اولیاء امر ذاك الطالب يعاتبون امياو يشكون إلى ابي بالنسبة لما حصل
أ
في الصف ،وكان اخي يرد عليهم فيقول :
(خلي اهلهم یحچون ویاي)...أ
أ
أ
أ
ولكن في ك ثير من الحيان كنت اصادف هولء الولياء يشكرون اخي ويرسلون
تحية وسالم على معاقبة ابنهم الضال فهو في البيت كادت تصرفاته لتطاق
أ
فتجد الم متبسمة وفرحة لعقوبة ابنها!..
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أ
أ
يستمر «چاسب» بمسح الك تب وختمها بحبر ازرق حتى ليضيع اي ك تاب من
مك تبته.
أ
أ
كانت قلوبنا تذوب شوقا لسرد قصة اوحكاية من ايام الجامعية اوقصة طالبة
أ
أ
ورسوبهم في اإلمتحانات اوذكريات ايام المراهقة في القريه!
حين كان يتنافس مع عمه الصغير على اخذ مكان الدلع والحنان في قلب
جدي كيف كان يخسر نتيجة غش المتنافس المشاغب وفرحته حين يفوز بقلب
جدي وكانت مكافئته الكبرى هي الركوب على ظهر الحمار الصغير! من حافة
النهر إلى بيت جدي الذي تظلله قمم اشجار السدر والنخيل وكان يصف كل
أ
أ
من اركان البيت بدقة ولهف ،لينسى جزء صغير منه وكانما نعيش بداخله،
أ
ويحكي لنا كيف كانت جدتي تخبز في تنور الطين وكيف كانوا يعيشون ايامهم
ويترزقون باصطياد السمك والسباحة في «الكرخة»إلى ليال الشتاء الطويلة
أ
أ
أ
والنوم على السطح والنجوم المتال لية وكيف كان يتمنى الكل ان يقتبس باقة
النجوم من السماء الصافي ،كانت إحدى القصص المفضلة لدي.
أ
كنا نذوب في حديثه ،ما اجمل حكاياته في حال صمتنا وكنا نترقب حدوث
شي ما في القصة ورنين حنجرته وصوته في طريقة سرد الكالم وتسلسل
أ
الحداث يجعلنا نستمع إلى اخر ما يقول لنا ونحن نزيل الغبار من ك تب
الغرفة.
رویدا ً
كانت الشمس تغیب ً
رویدا من علی حافة سطح الطارمة والظالل یجتاح
الحوش والدور المامة لبیتنا العتیق ،مع انخفاض حرارة الشمس كانت الحیاة
أ
قد رجعت لشارع  ،14ارتفعت هتافات الولد وصیاح البنات ،وتبادلت
أ
اصوات الجلبة والتحیات وهدیر السیارت المارة وتحدیق الجیران في اوجهه
أ
أ
سائ قي السیارات لمعرفة هویتهم والفضول الی اي بیت یتجهون واصوات فتحة
دكاكین مصلحي المكانیكیة في الشارع الرئیس وفتح «مش حسن»دكانه
البقالة.

یومیات شارع 14

55

كل هذا النشاط في المساء ،فالمساء كان یعني الك ثیر لجیراننا ،یتفقدون
أ
بعضهم البعض ویكسبون اخر الخبار وما حدث في بیوتهم وهكذا الكل
أ
یشارك في شرب الشاي والحزان في السراء والضراء.
كل هذه الغوغاء ونحن لزلنا نحبس انفاسنا في الغرفة مع الك تب.
طبع خاتمه الزرق علی احدی ك تبه المفضلة لديه ،یحتوی الك تاب علی سیرة
ذاتیة لشعراء وك تاب كبار وقال ببطء وكانه فرمان:
 خل ایسوون لنا چاي....و ما لبث حتی دق الجرس ،كان الباب یطرق فعال وهذا یعني تحررنا من
الوظیفة الشاقة ونحن بوضوح نعلم من خلف الباب ومن وراء جلجلة الجرس،
انهم اصدقائه المثقفین.
كنت مستغرقة في حلمي للحصول علی ك تابي المفضل ،تالحقه عیناي عن
أ
ك ثب این یضع الك تاب .فانا رایت صورة جمیلة لمراة في الك تاب اخذتني
نظرتها الحزینة معها ،فكنت اجعل خطتي لرسم وجه المراة الشاعرة تلك حتی
اتباها برسمتها امامه.
لكزني صوت ابي وهو یقول:
 فكوا الباب ...فكوا الباب...ها انا اركض حافیة القدمین علی الموزاییك الرمادي الذي غسلته امي قبل قليل
والحرارة ورائحة البخار تتصاعد من الموزاییك وتاخذ ذهني معها الی الفناء وانا
متجهه نحو الممر الطویل المظلم لفتح الباب الصغیر الخضر اللون لستضافة
اصدقائه المثقفین...
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البائع العجوز
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أ
أ
وضعت التومان ( )3على المنضدة ذات الجلد السود الممزق ،فسالني:

( -:اش تريدين؟)
أفا َوم أات بيدي إلى كيس البسكويت الجاثم على صدر المنضدة بجوار كيس بذور
عباد الشمس المحمص علی ید زوجته العجوز:
( -:بسكوتة!)
أفاخذ التومان أواعطاني ً
مقدارا من البسكویت المدورة الشكل.
نادرا ما أیاتي أاحد من المارة أاو أاطفال الشارع ليشتري ً
ً
كوبا من بذور عباد الشمس
أ
أ
المحمص ملفوفا بورقة من اوراق ك تب العلوم او الحساب المدرسية المهملة.
كانت لفة البذور مليئة بالملح حيث تجد نصفها خال من البذور والنصف الخر
ٌمر علقم.
أ
كان «مش حسن» يفتح كل يوم بقالته اول الصباح ولو بتثاقل ناتج عن كبر سنة
أ
قبل ان يفتح مصلحو السيارات ورشاتهم.
بقالته تقع في الشارع الرئيس على ركن شارع  ،14تلیها ورشة مصلح العجالت في
الشارع الرئیس من ثم محالت و ورشات مصلحو السیارات واللحام والنجار.
كان الشارع الرئیس ورصیفه مك تظا بالسیارت والسلع وقطع الغيار المستخدمة
أ
في تصليح السيارات يتضح لك من ك ثرة الزيوت السوداء التي غطت الرصفة
أ
ووساخة فضائه الملوث بدخان محركات السیارات واصوات المطرقات وصیحات
العمال ومع هذا كان «مش حسن» في هذه الغوغاء يجلس ً
صامتا وبارتياح،

( )3عملة ايرانية تساوي عشرة ريالت ايرانية
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أ
متجمد لساعات وساعات على كرسيه الكبير ذوالجلد السود الذي يحكي توالي
العقود من السنين وقد لف عليه ً
قطعا من القماش لتاكل حوافيه المعدنية
أ
ينتظر قدوم احد من الزبائن.

كان البائع العجوز هذا ،طويل القامة بشيء من النحافة ،كان وجهه متجعدا
جاف البشرة كالزبيب من الجبهة إلى تحت ذقنه ،تحكي تلك التجاعيد سنينه
الخوالي التي ليعلم بكنهها إل هو بعد هللا وكانت نظارته سميكة كبيرة قد
أ
أ
غطت نصف وجهه وقد عكست عينيه ذات الهداب المعدومة اكبر من الالزم.
أ
كان شعره قليال رمادي اللون وكانت صلعة راسه ذات لمعان تجلب النتباه.

كانت بقالته كبيرة لها جدران باهتة لم تر طالء منذ زمن طويل .على جدرانها
مدرجات ورفوف معدنية لرص البضائع ،حيث تتناثر هنا وهناك في فوضى
أ
عارمة تتربع فوقها طبقات من التراب والغبار تدل على فوات تاريخ إستهالك
تلك البضائع.
نسيج العنكبوت هو الحاضر الخر في فوضی المحل حیث انك تلمحه بسهولة
على علب معجون الطماطم والفاصوليا.
البعض يعتقد ان «مش حسن» يعرج بسبب فقدانه إحدی رجلیه بحادث
أ
قطار حین كان یعمل بالمحطة ایام شبابه وهو الن يستخدم رجال اصطناعية...
ل...
أ
أ
انها كانت مجرد تكهنات لكن المهم هو ان هذا المر كان يشكل جدار خوف
ورعب خانق لالطفال.
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یصعب علی «مش حسن» الترجل من كرسیه وايصال الزبائن ما يطلبون فهو
أ
أ
أ
یستمد العون احیانا من الزبائن انفسهم عجزا منه او خباثة في نفسه
أ
أ
اواستعالء...ل اعلم.
أ
أ
هو ل یثق في احد فهناك اطفال في الشارع مشاغبون یسببون له اإلزعاج،
أ
عكست ذلك زوجته العجوز حين اشتكت ذات مرة عندما كانت تفضفض لمي.
أ
أ
أ
كلما ارسلتني امي لشراء حاجة من البقاله تلك ،كنت في طوال الطريق ادعو
أ
أ
هللا ان يكون «مش حسن» في مزاج طيب لنه كان ك ثيرا ما في ضيق خلق
وكابة يطلق الشتائم والسباب دونما سبب وذلك كان ما يحرجني ويثير
أ
استفزازي ويدعو للخجل على الرغم مما اكن له من احترام.
أ
أ
أفانا ً
دائما القي عليه التحية واساعده علی جلب بعض امتعته من الرفوف
أ
المك ثفة بالغبار ،لكنه بدل من ان يشكرني لمساعدتي له ،كان يرسل لي كما
أ
من الشتائم الموجودة في معجمه ويتمتم كلمات لم افهم معانيها بصوت معتوه
أ
فسرعان ما الوذ بالفرار.
یجلس «مش حسن» متجمدا متك ائ على الكرسي محدقا بالشارع الرئیس،
يراقب المارة من الناس والسیارات.
أ
عندما تنظر إليه كانه صورة ميت وضعت في إطار ،لم يتحرك لم يرمش له
جفن ولم يتكلم على رغم الغوغاء المحاطة به وصرخات عمال في سبیل كسب
لقمة العیش وصدى مطرقة مصلح العجالت وهو ليزال يسرح في فضاء خياله.
أ
أ
«مش حسن»اعجمي قذفت به اليام من بلدة «ازنا»التي تقع خلف الجبال،إلى
أ
أ
هذا الحي قبل مجيئنا وعاش مع السكان الصليين اي العرب.
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كان غالبیة رجال شارع 14عمال يعملون في "مصنع بارس" للورق والمقوی
والبعض منهم كان یعمل في شركة قصب السكر.
كانوا يجتمعون في الصباح الباكر في مكان معین بزاویة من الشارع قبل ان
يفتح «مش حسن»بقالته ،ينتظرون قدوم الباص كی يقلهم إلی المصنع .كان
أ
صوت ذلك الباص مانوسا لهم فهم يعرفونه من بين الباصات.

أ
أ
كنت استغرب من اسمه فهو غريب حقا يختلف عن اسماء الرجال في حينا،
أ
أ
لم اكن اعلم ان القسم الول لالسم هو لقب لمن يزور الضریح المقدس لالمام
الرضا (ع).
أ
كان العاجم يطلقون اسم «مش»(اختصار "مشهدي") على من يزور ضريح
اإلمام الرضا سالم هللا عليه في مدينة مشهد.
أ
حتی ذلك اليوم لم يزر احد من سكان شارع  14مدينة مشهد وبالتحديد ضريح
المام الرضا ال زايره " ام عباس" وزوجها المرحوم "حاتم" فالعرب يطلقون على
أ
الزوار بلقب " زاير" او"زايره".
أ أ
انا لم ار المرحوم حاتم فهو قدمات قبل ان اولد .حين تقسم صديقتي لیلى
بنت حكيمة عند دورها في لعبة «الهویشة» وتقول:
 (وداعة روح يدي زايرحاتم انا ما زغلطت)أ أ
حينها اعرف ان حاتما هذا كان قد زار اإلمام الرضا.
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أ
أ
أ
كان يتخيل لي جدها بصورة ضبابية ،كانه صورة بالسود والبيض معلقة فوق
القبر .ذكر اسم جدها بحد ذاته كان ك فيال بتسرب الخوف إلى داخلي وبالتالي
تصوير القبر كان يسبب لي كابوسا خانقا.
و اما جدتها «الزايرة ام عباس» اللطيفة المعشر تلك كانت حين تنظر اليها تجد
السكون والطمئنان في وجهها.
أ
أ
أ
أ
تجلس احيانا امام الباب متكاة ،تهرش شعر راسها من بقايا حناء البارحة
أ
وتضبط عصابتها السوداء على راسها فتنفض ثوبها الفضفاض «الكودري»
أ
أ
السود حينها يظهر الوشم الخضر ذو النقوش الجميلة العربية فوق حاجبيها
أ
وعند اطراف قدميها.
أ
أ
كانت تتراءى لي قطعة اثرية جميلة فكلما اشاهد الوشم يراودني الفضول كيف
أ
أ
ان جسدها قد تحمل الم وضع تلك الوشوم.
كانت في بيتهم صورة معلقة باهة للزايره "ام عباس" قصيرة القامة وفيها من
امارات الفرح لوصولها مع زاير حاتم زوجها المرحوم إلى مدينة مشهد حيث كان
أ
المرحوم قد واقفا جنبها بقميص ابيض وبنطلون رمادي باهت اللون من موضة
"بيتلي" القديمة يضع كل واحد منهما يداه على صدره تحية واحتر ًاما لإلمام
الرضا (ع) صاحب الضريح.
كانت عينيهما في الصورة لتشيان ال بالعجب والحيرة من وصولهم إلى مدينة
أ
مشهد وكان الطفال البعض منهم جالسين بجوارهم وال كبر واقفا على قدميه
أ
أ
أ
اشعث الشعر مغبر الوجه حتى ان واحد منهم يخجل ان يقول هذا او ذاك هو
انا.
كان الجميع يناديها بالزايرة حين يلقي عليها التحية ً
صباحا أاو ً
مساء ومن
أ أ
ضمنهم امي وابي:
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( -:هللا بالخير زايره اشلونچ)
أ
وهي ترد عليهم وكان في صوتها وعر وتوكع ورعشة العجائز:
أ
(هللا ايسلمچ بعد عيني ،هللا ايخلي اولدچ وایخلي لچ ابوچاسب).أ
اتذكر حين كانت امي تذهب إلى السوق وبيدها سلتها الحمراء بعبائ تها التي
تمشي معها كالظل.
كانت زايرة «ام عباس» وزوجها المرحوم «زاير حاتم» هما اللذان قد وصال
مشهد المقدسة قبل ان يصلها «مش حسن» وكانت باقي الجيران ياملون في
أ
أ
المستقبل القريب او بعد التقاعد ان يركبوا القطار او الباص وصول إلى المشهد
أ
حتى يحصلوا علی لقب زاير او زايرة.
عندما اك تشفت اسمه «حسن» ومش تعني «زائر» ،اتضحت لي الصورة اك ثر،
أ
فهو كان لي غريب الطوار لحد ما ،كنت اظن ان هناك شيء ما في قلبه
البائس إلى ان ذلك اليوم التعس قد حدث! وبالضبط ذلك المساء الباهت
أ
اللون ،حيث كانت سماء الشارع خافتة ،حين اخبروه بموت ابنه الشاب
المتزوج ً
حدیثا.
أ
لكن ما استغرب منه هو انه في اليوم التالي فتح باب بقالته وكان قليل
الك تراث بما حدث يرمق بنظراته العمال المحتشدين ويرسل بنظراته من وراء
النظارة الكبيرة ويكيل للجميع السب والشتائم.
أ
أ
اتذكر ذلك اليوم وكانه قدحدث لي بالمس حين نزلت من الباص الذي كان
أ أ
أ
يعود بنا من «الحميدية» حيث كنا نزور اخوالي برفقة امي وابي فكانت لفتات
أ
التعزية من قبل الجيران وسكان المحلة تمال الحائط وواجهة بقالته.
كانت زوجة «مش حسن»تروي لنا كيف مات ابنها في حادث سيارة مريع في
أ
طريق «ازنا» التي تقع وراء جبال زاجروس في طريقه إلرسال زوجته إلى اهلها.
أ أ
لم يصل خيالي إلى هناك ولم اعرف اين تكون ماوراءجبال زاجروس.
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كانت العجوز تسرد لنا قصة زوجة ابنها الراحل كيف تخلت عن ابنها الطفل ذو
أ
أ
الثالثة اشهر ،كان صوت ها يرتعش والدموع تمال عينيها الرماديتين لكنها لم
تبك اطالقا.
أ
ً
جلبت امراة «مش حسن» قدحامن الماء البارد من الباب الخلفي لبقالته الذي
يربطه بالبيت مباشرة ،تتعثر بمشيتها تتثاقل قدميها تقترب منه وتقول له
أ
بلسان عجمي ونبرة جبلية وهي تمسك زاوية عبائ تها باسنانها:
أ
 ماذا فعلت؟ هل امسكت بهم؟ كال ...لم ياتوا للبقالة لحد الن.و ظلت تحدق بعينيها الصغيرتين الشاحبتين في فمه ويستمر تاركا القدح على
المنضدة.
انظري أ
ما افعل بهم.انهم يظنون عبثا ان بامكانهم
 دعيهم ياتون الی هنا ثمالتالعب بي.
 ربما قد فعلوا ذلك مرارا وانت لم تكن تعلم ...لم انت ساكت عنهم؟ثم ك فت عن كالمها فراحت تتذمر ،تسب وتلعن.
حين التفت «مش حسن» لمح ثوبها المهترئ وجادرها الذي يكنس تراب بقالته
كالمكنسة وهي تهبط إلى ساحة البيت لتجلس امام عتبة الباب مخنوقة وخافتة
صامتة ترسل نظراتها عبر الشارع إلى المارة من الناس فراحت ترسل خيالها
نحو افق غامض ،خيال يمسك خيال اخر ويجر قصص غريبة وحدة تلوى
الخری منها حول دجاجتها السوداء وحول زوجة ابنها الراحل وحول عمارة
سيد مهدوي وحول اللصوص الصغار المشاغبين وكيف استطاعوا ان يتمادوا
أ
على المنضدة ومحل البقالة وظلت تخطط بخيالها كيف تهزم المراهقين المر او
غيين المشاغبيين وهي تعض علی شفتيها الباهتتین فتبلع ريقها وحينها تشعر
أ
أ أ
بان اسنانها اإلصطناعية تكاد تقفز من فمها ،تحرك شفتیها لتثبت السنان
ويدها على خدها ويحوم ظالل خيالها على اللصوص ويراودها شعور كراهية
شديدة وازدراء.
أ
اما بالنسبة للسراق الصغار تعتبر لدى «مش حسن» فتنة ومؤامرة ل تقارنها اي
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أ
أ
فتنة اخرى فهو كان يفتح بقالته بشق النفس وهو اعرج وكانت البقالة مصدر
أ
رزقه لم يعد يحنالي شيء ،ل لوطنه الغائب عنه علی مدی عشرين سنة ول
أ
لبنائه الذين لم ياتوا لزيارته طوال هذه السنين ول حتى لبنته الكبيرة التي
كانت تسكن بالقرب منه في اخر الشارع أوا ً
يضا كانت منقطعة عنه ،لم تكن
أ أ
أ
هناك ايصلة ول رابط قوي بینهم وإذا سالهما احد عن ابنتهما تلك يتملصان
أ أ
من الرد بطريقة اواخری.
كانت امراة مش حسن تتوق شوقا ان تعود العالقات بینهما لكن كبریاء وغرور
أ
زوجها كان یحول دون ذلك .كان اختالفهم حول ملكية قطعة ارض امتلكوها
حین وصلوا إلی بلدتنا حینما كان اهلنا يسوون حساباتهم مع العشائر أالخری
أ
أ
في عراك حول امور تافهة ك قضية الجوامیس المسروقة او اعتراض علی زواج
بنت العم لبن العم.
كان یمتلك اك ثر من ما یمتلك «مش حسن»علی الركن الخر من الشارع وكانت
مهنته تجصيص الجدران كباقي ابناء«مش حسن»حيث كان عملهم الوحید
حصریا ویحترفون فیه جاؤوا به من ازنا لم یمارس احد من اهالي الحي تلوین
وبیاض الحیطان.
أ
أ
المر الوحید الذي كنا نعلمه هو ان زوج ابنته یركب الدراجةكل یوم تاركا البيت
نحو عمله والمساء یجوب نفس الطریق في العودة إلی البیت راكبا دراجة
أ
قدیمة یضع علیها صندوقا حدیدیا فیه ادوات عمله مرتدیا قبعته الشتویة علی
أ
أ
أ
شعره البیض الشعث ،بعینين صغیرتين باهتتي اللون ومن اطراف عینيه
أ
أ
تتدلی خطوط تحكي اثر الشمس المحرقة كان تلك الخطوط مرسومة بید امهر
أ
الرسامين وشاربه الكث الذي یغطی فمه وكانه لیس عنده فم يعكس انه غير
أ
عربي واحیانا تراه یلقي التحية علی اهالي الشارع تحیة باردة برفع یده فقط.
كانت تبدو علی مالمحه الجدیة والصالبة ویبین انه لن یجرؤ علی كسر حائط
كبریائه ليصافح ابا زوجته «مش حسن» ول زالت عالمات استفهام في ذهن
أ
أ
أأ أ
أ
الناس بسبب عدم قبول احدهم الخر ول یجرا احد ان یتدخل او يدس انفه
أ
أ أ
أ
أ
في القضية .لنهم بالتالي اسرة واحدة والتدخل بين افراد السرة امر مذموم.
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أ
أ
كان «مش حسن»غير مك ترث لزوجته فهو احيانا يتشاجر معها ويسبها بابشع
أ
الشتائم ويظل يحوم مثل البومة في جوارها غاضبا واحيانا يضربها بعصاءه على
أ
ظهرها ويديها واخر المر يفجر غضبه على زبائنه بالمتناع عن البيع.
«مش حسن» اعتاد على ضجيج مطرقة مصلح العجالت وغوغاء السيارات في
الشارع الرئيس وكان ينكمش لساعات على كرسيه ويغرق في خياله الغريب
أ
بين جدران بقالته حتى يحل الظالم ويقطع افكاره وحينها يتجه نحو باب بقالته
الصفيحي لغالقه ثم يمشي بقدمه اإلصطناعية فيجتاز الرصيف متجها نحو بيته
يترقب الخارج.
بعد دقائق حتى تراه واقفا عند عتبة باب بيته مجددا في مالبس النوم ماسك
أ
أ
عصاه یهزها بعنف ويثرثر مع نفسه ل یفهمه احدا وتارةاخری تجده في ركن
الشارع تارك مقعده یحدق إلی نقطة بعيدة ولینطق بكلمة.
أ
هناك اقاویل واشاعات قريبة حيكت حوله في الشارع تتحدث عن جنون
«مش حسن» ویوكد الناس والجیران علی اصرارهم لوجود هذه القصص حتی
أ
یرتاح ضمیرهم وشعور الفضول بینهم .تجدهم یفسرون وجود لغز ما امام عتبة
الباب وحدیث جلستهم المستمرة.
أ
الشيء المؤكد والمنقول والمعقول ان «مش حسن»هذا اصبح یرفض البیع
أ أ أ
للزبائن والجیران فكانت البقالة اغلب ایام السبوع مغلقة إل إذا وجدته یوما
علی مزاج طبيعي وذلك نادرا ما يحدث حیث یفتح البقاله تجد الحامض
أ
یصعب علیك ابتالعه او صندوق البطاطة الذابلة والطماطم الممرود والناشف
أ
یطل من علی واجهه البقالة وعلی رغم من ذلك كان یفتح بقالته احيانا
للتخلص من هواجسه وضمیره الواعي ولم يجرؤ علی إفشاء سر اللصوص
أ
أ
المشاغبین فهو كاد ان ینسی امرهم لكنه ما زال یخطط لالمساك بهم وذلك ما
یدل علی كبریائه وغروره.
أ
أ
تجد الناس احيانا یتسالون عن سبب ازدياد سوء حالته لكن الجواب الذي
أ
يتلقونه من زوجته كان غیر مقنع بحد ذاته حيث تجدها هي الخری في حیرة
أ
من امره .ل تحل ول تربط وتجوب الساحة ما بین البیت والبقالة ایابا وذهابا
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وحفیدها راقد مهمل .في هذه الحالةكان «مش حسن» حاكما علیها ومهما
أ
حصل یفرض كلمته علیها واحیانا تجده في حالة غضب وجنون ویهددها
أ
أ
ویسلب راحتها إل انها كانت تتاقلم مع الوضع الموجود فتعتمد علیه ول تخطو
خطوة من دون علمه.
مع ذلك كان لها شيء من الوجاهة والمكانة بين الجيران حيث كانت عن غنی
أ
أ
أ أ
لمساعدة احد او مساعدة اولدها الذين ل یذكروها إل في لیلة عید نوروز راس
السنة الشمسية.
بقي «مش حسن»یعاني من نوبات فزع وخوف وكانت تلك من عالئم تقدمه في
السن تتسرب له الدهشة والحیرة یظل واقفا دون حراك یتجمد نظره علی نقطة
أ
في مكان ما...حین اواجهه في تلك الحالة یتنابني الشعور بالخوف والهروب
من موقفي هذا وشعور التعاطف معه أاو شراء شيء ما من بقالته حتی ل یحزن
أ
أ
او یحس انه عاجز عن البیع كان شعورا غريبا یتسرب إلی روحي واتامل في
أ
صراع الحیاة والموت ول اك تفي بهذا بل كنت اسافر في عالم الخيال واتساءل
من نفسي:
تری أ
 هل سیموت «مش حسن»؟يا این سیدفن؟و صوره التابوت الخشبي المخیف الذي ستطوف به الیدي ودورانه السریع في
البیت وازدحام الناس وضجیج ونواح زوجته وبكاء بنته وهي تحتضن امها...
و وقفة ابنائه دون بكاء وعویل صامتین كالعاده یفكرون في تقسیم ميراث
ابيهم بینهم یتسابق كل واحد منهم علی حصول الجزء الكبر من الحصة .كل
أ
ذلك كان يطوف براسي.
أ
لكنني عادة كنت اصطنع الضحك لغطي خوفي الذي یسكن بداخلي نتيجة
أ
تلك المشاعر المخيفة لكن ضحك تي هذه المرة لذلك المر الرائع الذي كل
واحد كان یتمسك به عند الضیق حین یصبح كل الكون یتعاون علی انهزامك
أ
وانت تتمسك بخیط رفیع من المل لكي تعیش لكي تتنفس لكي تستمر
الحیاة ...و انا ماسكة نقودي بیدي لشراء الحامض والبسكويت افكر كیف القي
التحیة علیه ال اني واجهت الشيء الذي كنت بانتظاره.
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أ
نعم ...كانت بقالته مغلقة ،لم اصدق ان حیاة «مش حسن»تنتهي بهكذا
طريقة ،صعب علي قبول موته وقامته الطویلة ووجهه التعس حین یواجه
أ
ضحك تي الباهتة وهو یجر رجله الصطناعية علی ارضیة البقالة لیجلب لي ما
أ
أ
اطلبه منه وصدی صلیل البراقة والمعدن لرجله تلك یمال الجو ،هكذا كانت
صورته ،مستقل غیر متعاون ومغرور!
أ
أ
و في لیلة وضحاها هزمته قوة الموت وجذبته الرض لینام إلی البد بین ذراعیها.
مات «مش حسن» وورثت عنه امراته حیاة فارغة من روح المثابرة والحماس.
أ
اصبحت هي وحفیدها وحیدة بقت جاثمة علی عتبة الباب ماسكة راسها بيديها
أ
أ
تمسك جادرها باسنانها تلقينظرة علی حفیدها والحزن یرافقها وتزف افكارها
أ
امواج من الشتائم واللعنات قد انبعثت من قبر زوجها.
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