
ق�ض�ض ق�ضرية جدًا

انت�سار ال�سري

روؤى جديدة

طبيب

اأتى اإىل قريتنا، طبيب ن�ساء وولدة، 

ن�ساء  مبعاينة  اهتم  الغريب،  ذل��ك 

ق��ري��ت��ن��ا، رح���ل ع���ن ال��ق��ري��ة، ت��ارك��اً 

خلفه الع�سرات من ذريته..

غجرية

انت�سبت  الغجر،  دي��ار  �سروب  عند 

تفك  بحرية،  �سفاف  على  غجرية، 

����س���ف���ريت���ه���ا، ت���رق�������س ع���ل���ى ع���زف 

ك��اأف��ع��ى،  ج�سدها  ي��ت��ل��وى  خلخلها، 

خلعت  ال��ل��وزي��ت��ان،  عيناها  ملحتني 

غا�ست  ج��دائ��ل��ه��ا،  ق�ست  خلخلها، 

باأح�سان بحريتها..

وردة حمراء

اأهدته كتابها مطعام بوردة حمراء، 

ب���ع���ث ل���ه���ا ب���رق���ي���ة مم����ه����ورة ب��ك��رت 

اأحمر... 

م�سبحة

كانت  اأم��ام��ه،  جل�ست  احل��اف��ل��ة،  اإىل  �سعدت 

حت�����س��ن ح��ق��ي��ب��ت��ه��ا، مل��ح��ت��ه��ا ع���ي���ن���اه، حليته 

ت�سيل  ن��ظ��رات��ه  ب��احل��ن��اء،  خم�سبة  ت��ت��دىل، 

بحبات  م�ستغفرة  تلعب  ي��ده  كعبها،  ب��اجت��اه 

تدحرجت  امل�سبحة،  �سقطت  بغتة  امل�سبحة، 

نحو قدميها، اأ�سرعت يده كي تلتقطها، كفه 

ت�سعد  ب�ساقها،  مت�سك  امل�سبحة،  عن  تفت�س 

اإىل اأعلى واأعلى، و...، و..

غ�سل

يف خطبة اجلمعة، اأ�سهب اخلطيب باملوعظة 

م��ن��زل��ه، جمع  اإىل  ع���اد  الأم������وال،  ع��ن غ�سل 

م��ا كنزته ي��ده م��ن م���ال، ���س��رع بغ�سله داخ��ل 

ط�ست..

هروب

هربت  غرفتها،  ج���دران  ب��ني  ج�سدها  زرع��ت 

اجلدران من النافذة.

 ُترى..

ق�ض�ض ق�ضرية

 حممد فطومي

اأغطية علب احلليب يف �صغري.  اأجمع  كنت 

اأغطية علب احلليب يف �صغري.  اأجمع  كنت 

منها  الكثري  جمعنا  اإذا  اأّننا  نظّن  وقتها  كّنا 

ا�صتبدلونا اإّياها ب�صّيارات حقيقّية. عزمت اأن 

لأبرهن  فقط  لوالدي  الأوىل  ال�صّيارة  اأهدي 

لالأ�صياء.  قيمة  ل  واأن  �صهلة،  احلياة  اأّن  له 

واأن ل معنى لغيابه طوال الّنهار من اأجل قّفة 

هزيلة. 

مزّيف  ل��وؤل��وؤ  عقد  ان��ف��رط  اأن  اأي�صًا  ح��دث   

كانت غفران ابنة خال تزّين به جيدها. مل 

حتاول جمعه. اعَتَقَدْت اأّنه لن يعود كما كان، 

ح�صلت منه على حّبة. اأردت اأن اأثبت لها اأيّن 

من  الكثري  فعل  با�صتطاعتي  واأّن  خارق  فتى 

اأجلها. �صمعت اأنا�صًا ل اأعرفهم يتكّلمون عن 

تكاثر حّبات اّللوؤلوؤ مبجّرد حفظها يف القطن 

مّدة طويلة. كتمت عنها ال�صّر. قلت يف نف�صي: 

اأن  دون  من  اأن�صرف  ثّم  بالعقد،  �صاأده�صها 

اأ�صغي لعبارات املديح متاما كما يفعل زورو. 

مل يتحّدثوا عن طول املّدة التي على اّللوؤلوؤ اأن 

اأنتظر  اأن  علّي  كان  لذا  القطن،  يف  يها  يق�صّ

اّللوؤلوؤ،  يتكاثر  مل  اأياأ�ص.  اأن  قبل  اأ�صهر  �صّتة 

الّظهور  فر�صة  الّدنيا  متنحني  مل  بالّتال 

مبظهر اخلارق اأمام غفران. وقلتجُ لي�ص من 

امللّحة  للّرغبات  الكيمياء  األ ت�صتجيب  العدل 

ادقة جّدًا.  جّدًا، ال�صّ

به  قبلت  اأح���ده���م.  خطبها  ذل���ك  ب��ع��د  ث���ّم 

ورف�صتني.

عليك  اأّن  يفهم  ل  غ��ف��ران  ب��ه  قبلت  ال��ذي   

حادثة  لك  روت  كّلما  �صهرًا  فتاتك  احت�صان 

عبث يف طفولتها.

و ل يدرك اأّن للفتيات اجلميالت مثلها األغازًا 

الّرجال جوامي�ص  باأّن  دقيقة، هّن على يقني 

ل يقّدرونها.

املدر�صة  يف  الأوىل  الأرب��ع��ة  الأع���وام  لبثت   

اأجمع الأ�صئلة:

بينهم؟" اأخيك  عن  �صيفرجون  هل  "ترى 
تجُرى؟". يا  بالباب  "من 

العا�صرة؟" قطار  ينطلق  متى  "تجُرى 
بيتنا  من  بالقرب  املاء  اأنبوب  �صيمّر  "هل 

يا تجُرى؟"

نحن؟" اأين  "تجُرى 
�صلمى؟" كّجات  عدد  كم  "ترى 
 كنت اأجمع الأ�صئلة، وبي حرية:

���رى ه���ذه ال��ت��ي مت��ل��ك اإج��اب��ة ع��ن ك��ّل  م��ن تجُ

الأ�صئلة؟

 �صعادتي كانت �صتفوق قدرتي على الّتحّمل لو 

لبثتجُ اأبدًا يف حماقتي. يبدو اأّن هناك مقدارًا 

من الفرح ل يحّق لنا اأن نبلغه، والّدنيا تعلم 

��رى  تجُ حقيقة  ع��ن  ل  ك�صفت  ل��ذل��ك  ه���ذا، 

تلك  اإىل  اأح��ت��اج  ال��ي��وم  ال��ّراب��ع.  ال�صّف  يف 

احلماقة اأكر من اأّي وقت م�صى. كنت �صاأعّد 

ى حجرتي كما يليق بنابغة ل يتعّذر عليها  لرتجُ

لها  �صاأزّين  كنت  الأ�صئلة.  ك��ّل  عن  الإج��اب��ة 

الّطاولة باأفخر اأنواع الّنبيذ وال�ّصكولتة. كنت 

جل�صها على كر�صّي قبالتي كي ت�صرتيح ثّم 
جُ
�صاأ

اأ�صاألها:

ترى..اأجيبي.. كم مّرة على الكرمة اأن متوت 

كارى على الأقّل اأّنها مري�صة؟ كي ي�صّدق ال�صُّ

كتاباتنا،  ي�صطب  من  ترى..اأجيبي..اأهناك 

اأم ترانا دون اأن ندري نكتب فوق ال�ّصطوب؟

كنت اأي�صًا �صاأ�صاألها واأمهلها دقائق للّتفكري: 

ترى...هل غفران بخري؟  

روؤى جديدة
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