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الأطفال ي�سريون اإلى الأمام

اجلهات تنغرز في فراغات بعيدة، وال ش������يء يتدلى 
من أنفاس اإلضاءات س������وى الغيوم، الغيوم املنفلتة 
من صداءات عائم������ة متعثرة عن جذورها. رذاذات 
متجه������ا املداءات املفتوحة كأف������واه دواخلها ظلمات 
متوالدة. ماذا أقول اآلن ألصابع العويل املتدلية في 

شعاب الروح؟ هل أقول:
صباح الشفق الداوي

صباح الندى املكلل بأصباغ كابية  
صباح االشتهاء الذي ال يجيء؟

األمكنة مليئة بنتانة اخلوف. والوس������اوس املؤملة ال 
يحرسها سوى العدم. 

الغص������ون تض������يء وتنطفئ دون اتزان. واألش������جار 
األس������منتية العالية ال يتس������اقط منها س������وى قشور 
الطالءات الورقية اليابسة. حضور يحاصره املوت؛ 
ال أقمار معشبة، وال جنوم مشعة، وال معاني ألحالم 
ش������يطانية... ال جنون، وال وعي... ليس هنا سوى 

اجلن، الذين ال يعرفون احلالل من احلرام

ال شيء في هذه الصباحات سوى جثامني األناشيد 
املتكررة. هل أعرج إليهم؟ إلى من..؟ إلى األطفال!! 
األطفال الذين يحرضونني على االبتهاج. هل أذهب 

إليهم في املدارس التي أعمل فيها؟
األطفال يشغلون

العالم باألغاني
لكن الكبار يشغلونهم

باألحقاد.

ه������ا هم يعب������رون اآلن في األرصف������ة املقابلة. إنهم 
يتقصدون اإليقاع بقلبي. يتقصدون اإليقاع بصورة 
الطفل الذي كنت، حني كنت أحلم بالتحليق عالياً.

لو كان العالم س������جناً لكان األطفال ش������بابيكه التي 
تسرب النور الشفاف. إنني من أولئك الذين يؤمنون 
بأن األطفال أكثر ق������درة على ابتكار املقاومة. إنهم 
األعشاب الواقفة في وجه الريح ووجه البرد ووجه 
الظالم... يس������قطون من اإلعياء لكنهم سرعان ما 
ينهضون، ينهضون من أجل الذهاب إلى املدرس������ة. 

� قاص وكاتب مسرحي من اليمن.

حممد عبدالوكيل جازم�
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إنهم يش������فقون على آبائهم، »فيبكرون« مع الشمس 
ملقارعة القبح. إنهم اجلمال بهيئته احلقيقية، بشكله 
املكتم������ل. إنهم -على حد تعبي������ر »ميالن كونديرا«، 

الروائي الشهير- »اجلمال من غير قصد«.
لم يحدث أن تس������رب طف������ل إلى مصح������ة عقلية. 
ل������م يحدث أن ذهب طفل إلى الس������جن. الكبار هم 
الذي������ن يحرضون األطفال على اجلنون، وهم الذين 
يدلقونه������م إل������ى الس������جون، وهم الذي������ن يصنعون 
عاهاته������م، وهم الذي������ن يخمش������ون أفراحهم، وهم 

الذين يحطمون أيامهم...
األطفال وحدهم يستطيعون ترتيب العالم، ووحدهم 
يدركون احلقوق؛ يقولون: هذا الشيء يعود لفالن من 
الناس، وهذا الشيء يعود لفالن... ال مييلون مطلقاً 
إلى املغالطات. كان أبي -ط�يَّب الله- ثراه يقول لي: 
»األطفال أحباب الله«، ويق������ول: »إذا فّرحت طفاًل 
دخلت اجلنة«، ويقول لي دائماً: »األطفال أمانة في 

أعناقنا«.
ال أستطيع أن أنسى ابتس������اماته املنشقة من سماء 
الزوردية حني ي������رى طفاًل، فيحدق فيه ويقبِّل يديه 
وجبينه، ثم يستعيذ من شياطني اإلنس، من العيون 
اخلبيثة الناهشة، من سموم النساء السامة... وكان 
أبي يغالي في ذلك، فينصح األمهات بأخذ احليطة 
واحل������ذر، فيق������ول المرأة م������ا: »اعمل������ي لصغيرك 
ُرْق�يَ������ة!«، ويقول ألخرى: »اعملي لصغير تعويذة من 

عيون البشر!«.
وعندم������ا كب������رت أنا عرف������ت أن »أطفالن������ا أكبادنا 
متش������ي على األرض«، وعرفت أن الزبيري ش������اعر 
األحرار قال فيهم: »إن اللصوص وإن كانوا جبابرة، 
له������م قلوب من األطف������ال تنه������زم«... والواقع اليوم 
أن اللص������وص ل������م يعد لديهم قل������وب، فكيف ميكن 
لألطف������ال أن يهزمونهم؟! كيف ميك������ن يا صديقي 
»حلرام������ي« في ه������ذا الزحام أن ينظ������ر إلى حائط 

تقف عليه عصفورتان.
العصفورة الصغيرة تقول

لشقيقتها وهي تبكي
والليل يسوق ظالمه

من كل اجلهات:
- أين ميكن اآلن أن جند شجرة؟!

اآلن وأنا أنظر إلى أرديتهم املدرسية الكاكية، وإلى 
حقائبه������م املعّمدة بص������ورة »ُفلّة« العربي������ة أحياناً، 
واملمهورة بصورة »سارة« اإليرانية أحياناً، وامللحقة 
بصورة »باربي« اإلجنليزي������ة أحياناً... أحس بأنهم 
إنسانيون إلى أبعد حد. وأنا بينهم أتذكر كل احلقائب 
التي استخدمتها في طفولتي من القطعة القماشية 
الت������ي خاطتها أمي إلى احلقيبة التي حصلت عليها 
في مؤمتر احتاد األدباء والكّتاب اليمنيني التاس������ع. 
أتذك������ر اآلن كم عدد املس������اطر التي اس������تخدمتها، 
وكم ممحاة، مثلما أتذكر أق������الم الرصاص، وعدد 
الدفات������ر التي كانت تتقدمها ص������ور »عبدالناصر«. 
أتذكر الكراس������ي، والطربيزات، املدّرسني، املدراء، 
الوكالء، واملش������رفني... وأتذكر نفسي التي تتناسخ 

اآلن في أطفالي وفي املاليني من األطفال.

تركض اجلبال من الرعب
فيرتعش األطفال من احلمى الليلية

ملجرد أنهم يتذكرون 
صيادًا شبيهًا بذئب

صيادًا يلقي برصاصاته املتشظية
في وجوه العصافير.

أحس������هم ينظرون إلّي، يتعمدون أن تتالصق أعيننا 
كأنهم يريدون اس������تدراجي إل������ى احلكاية، حكايتي 
مع الغربة اململوءة باألكف������ان، حكايتي مع احلرائق 
املط������اردة ملالءاتي وأحلفتي وأس������ّرتي، حكايتي مع 
اإلي������دز اخلفي، املنتظر دائماً عند س������اللم العمارة 
املظلمة، »حكايتي مع سارس« النهارات، مع األعداء 
الذي������ن أظنهم دائماً وهميني وه������م أقرب من حبل 
الوريد، وعن هزائمي املتالحقة التي ترد صداءاتها 
زغاريد الكهوف اخللفية... لكنني لس������ت تافهاً إلى 
ه������ذه الدرجة بحي������ث أوزع عليهم لغة االس������تالب، 
ولس������ت تافهاً حتى أحدثهم عن التقهقر والضياع. 
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ألكن متماس������كاً، فأحدثهم عن الواقع بلغة الرفض 
واملقاومة. لن أزيف ش������يئاً، ولن أجمل شيئاً. عندما 
يلح������ون في النظر أقول لنفس������ي إنهم ينظرون إلى 
احلقيبة التي أعلقها فوق كتفي مثلما يفعلون. لكن 
األم������ر تغير اآلن، لذا س������أحكي له������م عن احلمامة 
املغامرة، تل������ك التي خرجت م������ن الغابة باحثة عن 
شجن جديد وحياة مدنية فوجدت ذلك بني مساجد 

تعز الرسولية.
سوف أحكي لهم عن »ديك القرية ودجاجة املزرعة«، 
الدي������ك الذي فّر م������ن القرية وذهب إل������ى املدينة، 
وهناك أحب واحدة م������ن دجاجات املزارع، تزوجها 
ومعه رحلت إلى القرية، ألنها آمنت بقضيته، وهناك 

عاشت معه حتى ماتت.
سأحكي أكثر من ذلك، ألنني أحسهم يدورون حولي 
وأمامي وخلفي وعلى جانبي... إنهم يقيسون حجم 
نقاوتي وحجم حلمي وحج������م حزني... ال يذهبون 

مطلق������اً إلى حج������م خبثي وحج������م كراهيتي؛ ألنهم 
مفط������ورون منذ البداي������ة على رؤي������ة البوصلة في 
اجتاه اجلمال. أمرُّ بينهم، كأني تنمنمت. أغتس������ل 
بضحكاته������م. أتنش������ف بخطواته������م. أخط������و على 
موس������يقى أجفانهم. وبواس������طة أعينهم أطير إلى 
السماوات العالية. بأسنانهم اللبنية أتلمس أعطاب 
دواخلي، فأجردها من احلزن. بأفراحهم احلقيقية 
أرمم الروح من تش������ققات الهواء. أحسهم يطيرون 
مثل الن������وارس البحري������ة، يحفرون ف������ي املاء حتى 
يعثرون على املبتغى. أراهم يس������قطون على صدري 
من األروقة مثل حبات املطر، ويهمون على طرقات 
مثل أوراق العطر. أتدثر بلحاف ابتساماتهم هروباً 
من املدن الهمجية ومن وحش������ة الشتاءات املسّيجة 

باألرواح الشريرة.
األطفال يس������يرون إلى األمام، والكبار يسيرون إلى 

اخللف.     


