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ُ
محمود الرمياوي
( )1سليم الحلبي
خرج املواطن سليم الحلبي يف السابعة والنصف صباحا من بيته متوجساً وناقامُ عىل ما يحدث يف
البالد ،فإذا برجلني ال يعرفهام وإن كانت سحنة كل منهام تبدو مألوفة له ،ينكبّان عىل فك عجالت
سيارته الفيات موديل  . 1981توقّع سليم أن يبادر الرجالن بالفرار ما أن سمعا وقع خطواته،
لكنهام لدهشته واصال ما كانا منهمكني به ،وهو ما أثار حنقه بأكرث من سطوتهام عىل أجزاء سيارته.
وقد متالك أعصابه وسألهام عام يفعالن .فأحاب أحدهام وهو األقرب إليه منهام ،وكان يفك
العجالت األمامية.
تسألني :ماذا نفعل؟ نفعل ما تراه.
هذه سياريت .قال له.
فأجابه الرجل بصوت خافت كأمنا يح ّدث نفسه :الناس للناس .لو مل نكن بحاجة للعجالت ملا أتينا،
وملا تجشّ منا عناء فكّها.
مست
سليم الحلبي وقد استبد به الغضب ركل الرجل بني ساقيه ،لكن هذا تفادى الركلة التي ّ
هب واقفا يحمل
ّ
مساً طفيفاً بقامش بنطلونه ،ومتكن من الوقوف ودحرجة العجل اىل الوراء  ،ثم ّ
مفكاً كبريا ً و ّجهه ِ
كالحربة اىل صدر سليم ،وفيام كان يحدق يف عيني سليم فقد سأل رفيقه الذي يف
الخلف :هل أنهيت عملك؟  .أجابه هذا بصوت مسموع بأنه متكن من فك العجلتني ونزع األضواء
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الخلفية وهي جميعاً بحالة سليمة .فقال الرجل الذي يف األمام :نأيت مرة أخرى ،ونكمل عملنا.
هذا السيد ال يحتاج اىل سيارته.
اندفع سليم نحوه ومتكن من شد وثاقه ،لكن هذا بقوته الجسامنية املضاعفة أفلت منه ،ورصخ
بأعىل صوته يف وجه سليم :أغرب عن وجهي .أنت لص .أنت عميلُ .عد اىل بيتك.
وبينام مل ميُر أحد يف االثناء عرب الزقاق  ،فقد تج ّمع عىل صوت الرجل فجأة بضعة شبان ،رسعان ما
تزايدوا وأخذوا يهتفون وقد أحاطوا بسليم والرشر يتطاير من أعينهم :يا لص يا عميل .لص وعميل
وال تخجل .ثم هتفوا معا وبحرارة  :تسقط أمريكا ..تسقط تسقط تسقط ،تسقط ارسائيل ..تسقط
تسقط تسقط ،وخالل إطالق الهتاف تسلل شُ ّبان اىل داخل السيارة ،ورشعوا بتفكيك أجزاء منها
برسعة واحرتاف ،بعدما متكنوا من فتح أبوابها ،ومل يُبقوا منها سوى عىل هيكلها .ثم انسحبوا جميعاً
اىل حافلة صغرية حديثة املوديل ،كانت بانتظارهم يف مدخل الزقاق.
سليم منذ ذلك اليوم مل يذهب اىل عمله يف املحددة ،ومل يعد اىل بيته .ومثة من عرفه يف صور
وتسجيالت التقطت له وت ّم بثّها ،وهو ملثم بكوفية وميتشق سالحاً.

( )2حياة رخيصة
العبد وقد ضاقت الدائرة عىل سيده الذي ابتيل باألمراض والسهاد وانعدام الشهية اىل الطعام
والرشاب بعدما ثار الناس عليه ،وأحاطوا بأسوار القرص إحاطة السوار باملعصم ،وقرعوا بوابته
قرعاً شديدا.
...العبد وقد حدث ما حدث من ٍ
حدث جلل ،التمس من /إىل سيده أن يفك قيده لبعض الوقت،
يك يتسنى له امتشاق السالح دفاعاً عن سيده األبدي ،وقرصه .سيده حارض البديهة أجاب عىل
التو بأنه سيفعل ذلك عىل الرحب والسعة ،وأنه سينقل القيد من يدي العبد اىل قدميه ،مع توسيع
دائرة القيد مبا يمُ كّن عبده الحبيب من الزحف املريح .أمام هذه املفاجأة السارة ( التي إن دلت
انكب العبد عىل قدمي السيد الرئيس يوسعهام تقبيالً ودموع
عىل يشء ،فإمنا تدل عىل  )..أمام ذلك ّ
الفرح تغسل قدمي سيده ،وهو يهتف :لو أصابك ضرُ ّ يا سيدي ،لو نالت منك العوام والدهامء ال
ق ّدر املوىل ،فلسوف أحرم وأبنايئ من الحرية اىل األبد.
ومل متض سوى ساعة أو بضع ساعة حتى خ ًر العبد رصيعاً عند أسوار القرص ،ومل يرفع أح ٌد جثته من
هناك ،لكن صورته تناسلت يف هيئة ٍ
عبد ثانٍ سارع لالمتثال بني يدي السيد الرئيس ،ملتمساً اإلذن
له بأن يفتدي سيده بحياته الرخيصة ،وشفاعته يف ذلك أنه ال ميلك من متاع الدنيا شيئاً سواها..
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( )3الس ّيد والعبد

وقف العبد فوق جثة أمه الساخنة التي قتلها سيده هذا الصباح مبسدس كاتم للصوت ،وأنبأ العبد
سيده بنربة مفعمة بالتأثر الشديد ،أنه شديد القلق عىل صحة الطفل امل ُك ّرم ابن سيده ،بعد ما
صاب بزكام .فطأمنه السيد الكبري أن صحة السيد الصغري يف
تناهى اىل علمه أن سيده الصغري ُم ُ
تحسن ،وأن الرجل الصغري يشكو فقط من انحراف يف مزاجه  ،وسوف يتحسن مزاجه بعد قليل
حني يتمكن من اصطياد قطط وكالب صغرية يف الحديقة مبسدسه الذهبي .فتبسم العبد مثنياً عىل
الروح املرحة لسيده الصغري ،وعىل ذكائه املوروث ..ثم طلب السيد من العبد أن يسارع لتنظيف
املكان من الدم ،والتخلص من أشياء زائدة يف املكان ،فهز العبد رأسه قائالً  :هذا هو ما انتوي فعله
اآلن سيدي .فًسرُ ّ السيد لذلك رسورا غامرا ً ،وح ّدث نفسه بأن الحياة يف القرن الحادي والعرشين
وبدون وجود عبيد شديدة الصعوبة ،وحمد املوىل أنه يتوافر عىل ٍ
عبد ممتاز ،ن َِشط ،متوقد الذهن،
ذرب اللسان ،مرفوع الرأس ،مهيب الجانب وموفور الكرامة.

( )4طعم طفولتها
يف طريقها للعودة اىل البيت من مشوار تسوق قصري ،تستوقف األم الشابة البائع  ،وتشرتي منه عود
حلوى "شعر بنات" زهري اللون لطفلتها ذات األعوام األربعة.
تنقُد البائع املرصي الذي يتوقف عن العزف عىل األداة املوسيقية الصغرية يف يده  ،خالل عملية
البيع والرشاء .ورسعان ما تطلب واحدة أخرى ،عودا ً آخر .الصغرية تهتف ُمتهللة بكرم أمها
الفائض.
السكرية الهشّ ة.
األم اشرتت العود الثاين لها وليس لطفلتها ،لكن هذه سارعت الختطاف الحلوى ّ
تطلب األم عودا ً ثالثاً ال متُ ّد الصغرية ذراعها نحوه.
البائع أسعده بيع ثالثة أعواد ال واحدا ً ،وما إن تقاىض الثمن حتى عاد يضع املولوديكا أداته
املوسيقية الصغرية التي تشبه قالب شكوالتة مستطيالً يف فمه ،ويصدح بها.
األم تحمل العود وتفاجأ مبدى خفته حتى يكاد يكون بال وزن ،تلتفتت حولها وال تصادف أحدا ً
قريباً منها ،فتسارع اللتهام شعر البنات .وسرُ عان ما يذوب السكر املنفوش امللون يف فمها .قضمة
قضمتان ثالث قضامت ..يذوب وتفرغ منه  .تتنبه اىل اصطباغ فم طفلتها بلون مزيج من البني
واألصفر ،فتنحني عليها ومتسح فمها مبنديل ورقي أبيض لكن بعض اللون قد زال وليس كله .متسح
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فمها هي بقلق وعصبية .أما طعم شعر البنات يف فمها فهو حلو شديد الحالوة ،وبنكهة ال تتوافر
يف سواه ،لكنه يُخلّف يف الفم ..يف فمها طعامً أقرب للمرارة.
 ..طعم طفولتها التي ذابت ،وكأنها مل تكن.

( ) 5ثالثة دنانري
الشاب العرشيني ذو السمت "العادي" والهيئة الطبيعية ،والذي تنبىء هيئته بانتسابه اىل رشيحة
تقع بني محدودي الدخل ومتوسطه ،دخل اىل الحانوت يف ساعة الظهرية بخطى واثقة ،ومل يكن
هناك زبائن يف املكان ،وتو ّجه من فوره اىل التاجر طالباً برأس مرفوعة وصوت ثابت ومسموع:
أعطني ثالثة دنانري.
صاحب الحانوت ،وقد متلكته املفاجأة سأل الشاب :ملاذا تريد الدنانري الثالثة مني؟.
الشاب :أريد أن آخذ إبرة (حقنة).
التاجر :الله يبعتلك.
الشاب  :ماذا قلت؟.
التاجر :الله يعطيك.
ارتج عليه ر ّد غاضباً :هل تراين أشحد منك حتى تجيبني بهذا الجواب؟.
الشاب ،وقد ّ
التاجر مل يفهم شيئاً ومل يجب ،فيام اكتفى الشاب باحتجاجه وقد اشتد عليه غضب مكتوم ،وغادر
منتصب القامة .مل تضطرب خطواته ومل يلتفت اىل الوراء ،أو يخطىء طريقه اىل الخارج.
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