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  الرمال العابرة
 

حتت شجرة صغرية صحراوية يابسة ربض يف ظالهلا جبوار الطريـق املعبـد             

حيرك رأسه تارة إىل اليمني وتارة إىل اليسار وقد سال اللعاب مـن فمـه املفتـوح                 

مل يكن أمامه حتت ذاك القيض أي بـوادر للحيـاة           ... هوعظامه تكاد تربز من جلد    

الـشمس  ... ألطفال العراة وعجوز عمياء   سوى عشة متآكلة يرقد فيها بضع من ا       

لكن ...  تلف املكان   مميتة ةوسكين.. تقترب من الظهرية وتكاد تصهر حتتها كل شيء       

 تلك احلافلة الـيت أغاثـت       .. )الباص(كان عليه أن ينتظر     ... الطريق مازال خالياً  

ان األبيض اليابس غذاء سك   ) الرويت(سكان الطريق مبا تلقيه من نوافذها من أقراص         

 وطرح رأسه فـوق     )احلديدة(تثائب مبلل مث نظر بأمل حنو الطريق املقبل من          ... املدن

كان منظر الطريق قطعة من جهنم والوهج احلار يتصاعد منها والـسراب            ... يديه

الشفاف يتناثر فوق الطريق الطويل املمتد كخط مستقيم وأعمدة التلغـراف قـد             

  ...ياح العاتيةشقتها الشمس وأسالكها تأثرت من شدة الر

كان أكثر ما يسليه منظر الرمال اليت تعرب الطريق مسرعة كأا هاربة مـن              

وكم كان يضايقه إذا ما قررت الرمـال        ... وهج احلرارة اليت تأيت من جهة الساحل      

ويكلفـه ذلـك    ا  العبور من مكانه فقد كان عليه أن يقترب من العشة ليحتمي            

  ...ن الفتاة الشرسةحجراً تقذف على ظهره من صيب أو م

وعربت الرمال وهو يف استرخائه املميت يف مكانه واضطر مبلل أن يقتـرب             

مل يكن يستطيع تفسري العداوة اليت يكنها له سـكان          .. من العشة دوء ليحتمي ا    

ضطرهم اجلوع مجيعاً للجوء جبـوار      أ وجياع أيضاً    ...أغرابمجيعاً  كانوا  ... العشة

  ..الطريق العام
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واسـتطاع أن   ) امـة (سياده يف عشتهم ميوتون جياعاً يف أعماق        أ لقد ترك 

وملا استقر به املقام جبوار الطريق العام عثـر         .. يقطع القفار ويهيم حنو ال يدري أين      

لكنه يف  .. أكل نصفه ودفن نصفه اآلخر مبنخاره     .. أبيض) رويت(صدفة على قرص    

فر مسرعاً بعيداً فلم يكن قد      ف )اصالب(اليوم التايل مسع هدير سيارة كبرية محراء هي         

رأى من قبل مثل هذا الوحش الصاخب لكنه الحظ تسارع سكان الطريق اجليـاع              

األبـيض فوقـف    ) الرويت(ويلتقطون من بعده بعض أقراص      ) الباص(يهرعون حنو   

 وفجأة قـذف مـن      ...)أسياده(ناساً لكنهم ليسوا من     ألقد رأى   ... وشده املنظر 

لرويت األبيض اليابس فاصطدم بالطريق املعبد وبـشده انـدفع       النافذة أحد أقراص ا   

وبلمح الربق اندفع دون شعور وقبض بفمه على        ) الباص(القرص حنوه نتيجة سرعة     

 والرجال العجزة ومن نـساء      ةالقرص واالت عليه بعض احلجارة من الصبية العرا       

  ...نظر فيهن التوحش فترك القرص وفر يعوي بأمل بعيداً

أول درس تعلم منه البعد عن الناس وأخذ مكان الئق بـاخلطف            كان ذلك   

  .. اللحاق به وقذفهمن السريع للقرص والفرار به قبل أن يتمكن أحد اجلياع 

طابت له احلياة نوعاً ما فكان باستطاعته يف بعض األحيان أن يصطاد قرصـاً              

ملكبوس حتت  يف اليوم الواحد وإذا مل حيالفه احلظ كان يوفر لنفسه نصف قرص من ا             

  ...التراب

لكن احلالة ساءت عندما حل يف العشة اهلادئة ااورة لـه عجـوز عميـاء               

ويقذفونـه  ) الباص(كانوا يطاردونه دائماً قبل مرور      ... وشرذمة من األطفال العرايا   

... بأحجام متفرقة من احلجارة كانت نتائجها تعيقه بعد ذلك عن اخلطف الـسريع            

إذا قدر   راحباًيعد   بل كان    . وقل حمصوله فلم يعد يستطيع كبس أي قرص احتياطي        
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لذلك قرر االبتعاد حنـو شـجرة يابـسة         .. له أن يصطاد قرصاً يف خالل ثالثة أيام       

  ...صحراوية صغرية بعيدة عن الكوخ احملتل من قبل العجوز العمياء وشرذمتها

جبـال اهلـضبة   ... حنـو اجلبـال   وانتهت الرمال يف عبورها للطريق هاربة       

نسحب دوء حنو املكان وحبذر شديد عاد وطرح رأسه فوق يديـه            او... اخلضراء

  ...)احلديدة(يت من ونظر حنو الطريق اآل

لقد كان موعد الباص فالوقت ظهراً وأصبح ظله حتته متامـاً فقـد الحـظ               

) البـاص (ذلـك   ما عـدى    السيارات تنقطع عن املرور خالل الظهر       أن  باملمارسة  

وفجأة من خالل سراب الطريق ملح شبحاً أمحر ميخر عبـاب الـسراب             ... الكبري

  ...املبعثر ويتمايل كأجزاء منسقة من خالل وهج احلرارة

وخرجت فتاة من الكوخ مث عادت وخرجت مع العجوز العمياء وشـرذمة            

األطفال العراة وتسارعت جحافل مبعثرة رول حنو الطريق وتلقـط مـن األرض             

  ...الطائرة فوق الطريق وعلى جانبيه) الرويت(قراص أ

ووقفت العجوز العمياء وجبوارهـا الـشرذمة       .. استقام وقد ارتكزت أذناه   

) قاطع التذاكر (سرعته مث وقف جبانب العجوز ونزل منه        ) الباص(وهون  ... العارية

مث سلمها   نقوداً متفرقة    امتلئتوقد أمسك بيده طاقيته املزركشة املتصببة عرقاً وقد         

لكن بعض املسافرين ممن هزهم املنظـر ألول مـرة          .. وعاد فقفل الباب    .. العجوز

  ...يريدون مزيداً من التربع واإلحسان لذلك فقد فتح الباب مرة أخرىكانوا 

وقرصه اجلوع فـاقترب    ... انتظر وقد تأمل وغضب هلذا اإلجراء الغري عادي       

وتلفت حنو النوافذ لكـن     ... لشرذمةلكي ال تراه ا   ) الباص(من اجلهة األخرى من     

  ...املسافرين كانوا ينظرون من اجلانب اآلخر حنو العجوز وشرذمتها
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 إىل مقاعـدهم يف     املسافرينوعاد بعض   ... ستاء لذلك ولعدم اهتمامهم به    او

وحملـه أحـد    ... بتعد قليالً لكي يـروه    ا انتباهم ف  ءحاول استرعا ... اجلانب اآلخر 

ز ذنبه مستعطفاً وبدون إرادة نبح بلطـف مث ذعـر كأنـه             املسافرين فنظر إليه وه   

 برهة حىت االت عليه حجرة قذفها صيب عـاري          وما هي إال  ... قائالًخطأ  ارتكب  

رتبك وعال صوته بأمل دون إرادة فاالت عليه قذيفـة          اف... اجلسد باغته من اخللف   

رمى الرجـل   و) باصال(وحاصرته الشرذمة بينما حترك     ... أخرى يف عموده الفقري   

ولشدة ارتباكه حسبه حجراً مقذوفاً لكن رائحتـه        ... األبيض) الرويت(بقرص من   

شتد عليه احلصار ومل يعد أمامه منفـذ للعبـور   اأعادت له األمل فخطفه بفمه بينما   

 ثانيـة   وما هـي إال   ... كان قد حترك  ) الباص(فمرق لكن   ) الباص(سوى من حتت    

... وجبثته املمزقـة  الرويت   واختلط الدم بقرص     حىت كان جثة ممهودة ملطخة بالدماء     

  ... جبال اهلضبة اخلضراء ...وعربت الرمال مسرعة من فوق جثته حنو اجلبال

  
  
  
 


