
سعال الكلمة

ستدرك المة في يوم ما أن ملكها مات منذ أجيال،لكنه مازال يسعل بحكم المنصب    

- السعيد بوطاجين

سأل الحكيم فخامته بصوت خفيض:لماذا أنت رئيس الجميع وأنا مواطن ل شأن له،ل
بيت له،ل أرض له ول سماء؟

صعد الرئيس إلى المنصة المحفوفة بالورد والشعارات التي ل تحصى،سوى مكبر
الصوت،وضع يده اليسرى على الطاولة الكبيرة،أخرج أوراقا كالعادة،لبس نظارته،مشط

شعره،تنحنح وخطب في الحكيم بصوت مدوي سمع في التلل وفي البراري القصية
.فمات النخيل وولدت عقارب ل تحصى

أيها المواطن الصغير،الصغير جدا.أنا رئيسك لسببين على القل.أولهما لني حاربت
العداء،وثانيهما لن الرعية التي ل تخطئ،الرعية التي تحترمني،تبجلني،انتخبتني 

.بنسبة مئة بالمئة
صفق الحكيم فكرة واحدة.رفع سبابته فانهمر على الجغرافية قوس قزح أضاء الورد

ذا استمر الرئيس في خطبته العصماء،سأله فبرعمت الحروف في الكراريس الصغيرة.واإ
:ثانية بصوت رث أحدب

.ماذا فعل هؤلء العداء؟لبد أنهم سيئون _
فكر فخامته بصوت مرتفع ورفع يده إلى السماء فجن الليل وانتشر الظلم فجأة

فانطفأت الصور في كتب الشعر والبلغة.كان الرئيس مسترسل بحماس فياض كمن
.أحيط بنيران القرون.من عادته أن يخطب أياما دون توقف

اسمع!كأنك ل تعرف العداء،كأنك ساذج،وهذه إحدى مواصفات الحكماء الذين ل_
شغل لهم سوى إثارة الفتن بالتفكير والصمت المرتفع.يزعجني سكوت الحكماء.أما



العداء أيها المواطن الصغير جدا فهم أولئك المفسدون الذين يأكلون أرزاق الناس
...ويسرقون أموالهم وبلدهم و

هكذا إذن.علق الحكيم بصوت شاحب يشبه ثيابه القديمة التي نسيها على جسده مذ _
أقام في ضوء الروح وأصبح يبصر ما ل تراه العيون المتلعثمة في الوجه.لم يستوعب ما

قاله فخامته.كان يقول جمل نووية تقضي على عسل الدنيا دفعة واحدة،وكان الحكيم
.يزعم أن هناك كلما في الحياة يجب أن ينهق أو يعوى

صفق مرة واحدة.كان هادئا كالمقبرة.كان هناك في أرخبيل النورانيين يبحث عن وجهه
وعن وجوه نسجتها رؤاه ولم يعثر عليها في أسواق اللغة،في ظاهر الكلمات التي بأحمر
الظافر والكحل وأحمر الشفاه والحناء.كان بعيدا جدا،في ذلك الوقت الذي لم يأت،وقد

.ل يأتي غدا
تقول انتخبتك الرعية؟سأله بعياء،كل الرعية دون استثناء! شمر فخامته على ساعديه _

ورجليه وشفتيه وشعره وحاشيته فسقط شجر البلدة مغيما عليه،وهناك في النؤى زقزق
.حمار أخضر جعل عاليها سافلها فاختلط الكوع بالبوع والطين بالفلسفة

نعم.أفي ذلك شك؟أجاب فخامته الذي وصلت رجله إلى القبر منذ مدة.نعم.بأغلبية _
الغلبية.بنسبة مئة بالمائة ولي شهود:المذياع،التلفاز،أحزاب

المساندة،والمعارضة،الجرائد،فصل الخريف،وزير البندقية،وزير الساحة العمومية،
.العراس،يعيش الرئيس

فكر الحكيم ثانية أو قطرة وقال في سره:مصيبة هؤلء أنهم صم عمي ل يتواضعون.لم
يرض الناس على خالقهم بهذه السنة،ول النبياء،كانوا حيارى فسألوه كيف يحيي الموتى

.وهي رميم
أل يكرهك أحد؟أقصد ل يتفق معك.أقصد ل تعجبه بعض مواقفك،أقصد بعض _

أفكارك أو كلماتك أو حروفك،أو صلعتك التي تمشطها بل سبب،أو قامتك أو شواربك
التي تكفي قبيلة من الرجال،أو لون قميصك مثل،أو شكل الزرار مثل.يحدث مثل أن



تأمروا أحدكم بجلد بريء ستين جلدة وهو يريد ثمانين فعل فل يوافقكم.يقول لكم أنتم
شحيحون،غير عادلين،أخذتم حقي،أكملوا العشرين جلدة المتبقية،لقد ظلمتموني.ألم

تتساءل ولو مرة واحدة؟
تجهم الرئيس وزاد تجهما.أصبح ثكنة وفتنة.لم يعجبه سلوك الحكيم وما عرف إلى أين

يريد الوصول بهذه الكلمات البليدة التي تنغز الميت فيستيقظ لتوه شاهدا سبابه
وسيفه.كان فخامته يغلي مئة بالمائة،أما الحكيم فكان غائبا.كان هناك في اجتماع مع

.نفسه
من يكرهني لم تلده أمه ولن تلده.أجاب فخامته بعد فخامته بعد أن تنحنح وسعل _

وعطس.سكت لحظة قصيرة ثم أضاف وقد التهب وجهه:أيها المواطن الصغير
جدا،عليك أن تعلم أني فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وأنجزت ودشنت.وماذا فعلت أنت

أتسألني،تفكر وتكتب تأملتك لو أد الفتنة.فقط.وهل هذا عمل؟
نظر إليه المواطن الصغير جدا،أو نظر إلى جهة النفس المتللئة التي تضيء وجهه

.ولون جمله.تردد قليل وأجابه بصوت بنفسجي عذب يشبه معزوفات النحل في البادية
سأفعل شيئا ما هذه المرة.ل أدري ماذا.أسكت مثل أو أغرس في الجغرافية عيونا ترى_

.ما خلف عطر الصورة وسعال اللفظة.سأفعل هذا ثم أفكر قليل
  

                                           
استيقظ فخامته ظهرا فسمع قدام القصر هتافا ينبع من الرض والسماء.كان مدويا

ومرعبا.الفقراء ينادون برؤيته فورا قبل إغراق البلدة في الفوضى.فتح النافذة غير
مكترث،فرذك عينيه كثيرا.لم يصدق.كان الرعاع يحملون على أكتافهم المواطن الصغير

جدا وكانت الرايات تنبض باللف في اليدي المحروقة التي لفحتها الشمس الموانئ
.والرصفة

ألف الرعاع للمواطن الصغير جدا منصة من زعتر الدنيا،رشوها بالماء وزرعوها بصور
.الحكيم التي ألصقت في كل مكان،وحتى على حيطان القصر البعيد



كانوا يهللون منتشين،وكانت زغاريد النسوة تصاعد إلى الفق مثل سمفونية عذبة ذاهبة
إلى النسجة.أراد فخامته أن يخطب كثيرا فسّد الرعاع آذانهم وبصقوا ست مرات ثم مرة

.احتجاجا على ظهوره في النافذة دون حجاب يستر عار الوجه والجملة
.اصعد أيها الحكيم _

ل الدهماء،أشار إلى صعد المواطن الصغير جدا إلى منصة الشرف،نظر إلى فخامته واإ
.الرئيس بالسبابة ولم يقل كلمة.كان نورا ينبض حياء،شيئا من البلغة وعصمة النبياء
نحن معك أيها المبجل.إننا معك.حتى الخالق معك لنك قطن ليست له شائبة،ليست _
.به أمارة من أمارات الحاشية.أخبره.ذكره قليل.قل له وقل له.ل تتوقف.أفصح وأفصح

رفع المواطن الصغير رأسه ببطء،نظر إلى فخامته المسمر في النافذة وقد أرعبته
الهتافات المنادية بسقوطه.لقد انتخب بالغلبية الساحقة جدا،بنسبة مئة بالمائة.حتى
الموات صوتوا في تلك السنة،كانوا مع الرئيس ظالما أو مظلوما،البغال أيضا،سمك

القرش.وحده الباذنجان لم يصوت.كان مواطنا عاقا منذ الطفولة،وهكذا جلد سبعين جلدة
.فمات

قال الحكيم للرئيس الزرق:أنا رئيسك لسببين اثنين أيها المواطن الصغير جدا.أولهما
أني حاربت العداء الحقيقيين،وثانيهما لنك ترى رعيتك التي تحبك جدا.تأمل المنتخبين

.والمنتخبات لعلك تسترجع البصر
ولكن،أي أعداء حاربت؟سأله باستعلء كعادته _

.المجد للحكيم.هتف الدهماء.المجد لمن حارب مصدر الجوع والفتنة_
نظر الحكيم الى المواطن الصغير جدا الجاحظ في النافذة مندهشا.رآه أصغر مما

توقع،قطعة لحم بعشرة ألسن وقافلة من السياط والعصي.احتقره هذه المرة،عاف نظرته
ذ نزل من المنصة بتؤدة،خجل من نفسه ومن الدهماء،نظر للمرة المحنية المهزومة.واإ

.الخيرة تجاه المواطن الصغير جدا الذي في النافذة وقال له ببرودة
هذه مجرد ملحظة صغيرة،صغيرة جدا مثلك.أما الن فخذ البلدة وما فيها.إنها لك _

.بنسبة مئة بالمائة أيها المواطن اللص جدا



قال الراوي:حدث ذلك في غابر اليوم وغدا والبارحة،ومنذ ذلك الوقت أصبح الدهماء
يسخرون من المئة بالمئة،ومع الوقت انمحت أسماء الرئيس والحاشية.أصبحوا

.يلقبونهم:نعم.مئة بالمئة،المج لسعال الكلمة

. سلحفاة وبضعة ضفدعة مثل2000بلدة الحاشية وحاشية الحاشية،عام        
في مقال موجز تحدث عن السمات السلوبية للقصة مشيرا إلى أهم النزياحات التي

.هيمنت على النص


