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إهداء
إىل كل من اعتاد أن يقرأ إهداءات املؤلفني يف
الصفحات األوىل من كتبهم...
إهدائي يف الرسالة األخرية!
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مقدمة البد منها
حسنا ،لنهدأ مجيعنا قليال ولنتفق عىل أنني رجل مريض!
ال تكن وقحا ،أال يمكنك أن تتوقف عن النظر إىل
السواد حتت عيني ،وعلب السجائر التي متأل املكان،
معظمها فارغ يف احلقيقة ،نعم لقد استهلكتها كلها ،لكن
يغري شيئا حول ما سأقوله ،فتوقف عن التحديق
هذا لن ر
هكذا كاألبله واستمع ملا أقول قبل أن يأيت..
ال تلفظ اسمه ،ال أحد له احلق يف أن يسميه يوسف
سمه أنت مرضا أو خلال أو انفصاما أو عبقرية،
عداي أنا ،ر
لكن إياك أن تدعوه باسمه!
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إذن كنت أحاول أن أجعلك تفهم أنني رجل مريض
رغم أنك تعلم ذلك من البداية ،لكني لست مسؤوال عن
ذلك صدقني ،أنا كنت طفال مثلام كنت متام ًا ،غري أن
ظروف نشأتنا جاءت خمتلفة ،فأصبحت أنت مثقف ًا تقرأ
وأصبحت
كتايب املحشو بالطالسم معتقد ًا أنه رسائل أدبية،
ُ
أنا عبد ًا ليوسف.
مل يكن من املفرتض أن تصبح األمور هكذا ،لكنه خرج
عن سيطريت ،لقد أصبح هو من يتحكم يب ،فاستسلمت له
مرغ ًام.
أنا أكرهك يا حممد ،أكره زوجتك أيض ًا..
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ال مهالً ،أنا ال أكرهكام ،ألنني ميت منذ اثنتي عرشة
عام ًا ،ربام يوسف هو من قاهلا اآلن ،أنا ال دخل يل.
ال تنظر إيل هكذا من فضلك! نحن لسنا نفس
الشخص ،أنا ولدت يف الرابع عرش من ترشين األول ،وهو
يف اخلامس عرش من آذار ..أقسم لك بالسواد الذي حييط
يب هنا يف العدم.
أنا أحلم أن أتابع دراستي بامليزيا ،وأصبح مدرس ًا
لإلعالم اآليل ..أما يوسف فيحلم أن يكمل كافة خمططاته
االنتقامية ،ويسدد مستحقاته البكائية مع هذا املجتمع ثم
ينتحر بطريقة مل يعرفها البرش قبالً.
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أترى ،نحن لسنا نفس الشخص ،يف احلقيقة مل نكن
كذلك يوم ًا!
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سيجارة حزينة
()1
مل أكن أخاف يا صديقي ،لقد كنت أنا مصدر اخلوف!
لنشعل سيجارة...
لعلك توافقني عندما أقول أن هذا املجتمع ال يعرتف
باألمراض عدا ما يظهر منها عىل البدن ،وبذلك فإنه لن
يفهم تقلبات قلبك إال يف غرفة العمليات!
ناولني فنجان القهوة...
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أحب هذا الشعور ،شعور التدخني املمزوج بالقهوة،
وشعور امليش ليال وسط الطريق واالقرتاب من السيارات
املارة.
لقد مكثت مدة ليلتني أفكر يف طريقة انتحار تليق برجل
مثيل ،أنت تعلم أننا الزلنا نعيش وفق طبقات اجتامعية
حمددة ،فال جيوز مثال لشخص مثقف مثلك أن ينتحر غرقا
رغم أهنا تبدو فكرة جيدة! مل أجد بعد طريقة مالئمة ،وليلة
اخلميس غري مناسبة لالنتحار أصال ،ففيها يتوسد العشاق
زوجاهتم ،والعزاب علب البرية ،لكنهم ال ينتحرون خالل
ذلك.
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أقول أين مل أجد طريقة ،وها أنا إذا أجالسك ،ألنك
الوحيد الذي تفهم شكل مريض ،وهذا طبعا ألنك جمرد
ورقة ال متلك سطوة نبذي كام يفعل البرش.
أن تكون ورقة يعني الكثري ،بالنسبة يل عىل األقل ،إنه
يعني أن لدي حق اللجوء إليك كلام حتطم داخيل املنهك،
وأنك -بحكم طبيعتك الفيزيائية -تقف صامتا أمام
كالمي املمزوج بالدموع ومشاعر الغضب ...والندم.
يف النهاية أنا ال أبحث عمن يقدم يل حال ،ألن
املسخوطني أمثايل يفكرون يف كل مشكلة عىل حدى ،أوال
نبحث عمن يسمعنا ،ثم نستجديه حال ،وأنا مل أجد بعد من
يسمعني إال كتاب ًة.
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سيدي الفاضل ،وسامعي..
إن جهابذة اللغة سينكرون نيص ،حيث أنك يف
قواميسهم ورقة جتيء مؤنثة ،وأنا قد عز عيل تأنيثك ،فتبا
هلم.
انتهت السيجارة.
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سيجارة حزينة
()2
بدأ األمر يعتاد عيل ،أو أنني بدأت أعتاد عليه! ال هيم،
املهم أنه أصبح جالب ًا للرتابة حق ًا.
كم
أحس أن البانجو وحده مل يعد يكفي حاجتي ،أو أن ر
املشاكل يف حيايت أكرب من أن حتتويه سيجارة حمشوة.
لنشعل واحدة..
أنت تعلم بعض ما سيقال هنا سلف ًا ،وتعلم أال مكان
للحياة الوردية يف بوحي .تراهم كلهم يقولون كم أهنم
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عظامء ،سعداء ،قريرون بام وصلوا إليه ،ثم تأيت إ ريل لي ً
ال
لتقف عىل أطالل رجل مضطرب.
أنا لست مثل اآلخرين ،لست مثالي ًا ،أنا شخص يسء،
يسء جدا ،يسء لدرجة أنك ستكرهني عندما تعلم من
أكون حقيقة ،حينها لن يشفع يل كل قربان قدمته حتى أبدو
رج ً
ال عادي ًا مثلكم.
هنا تتبدد كل األسئلة ،تصبح كل مشكلة يف الكون
سخيفة للغاية ،وال يبقى غري السؤال الوحيد اخلالد :من
أنت يا يوسف!
إنني ضيف الليل ،ألعب الشطرنج بأحجار برشية
خالصة ،وقبل أن أحرتف اللعبة قتلت شخص ًا وقتل أمامي
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آخر ،وقبل كل يشء كنت أرتدي كوفية ،وبعد كل يشء
سأنتحر.
وأنا أكرهكم مجيع ًا عداه هو ،ألنه نشأ مثيل ،وكرب معي،
فإن غدرين فهو معذور ،وإن أحبني فهو جمبول ،أما أنتم
فمجرد كاذبني ،مدعني ،ينهض الواحد منكم صباحا
ليختار أي لون زائف يصبغ به يومه ،ثم يتذكر أنه يف النهاية
حماط بآخرين مثله ،مزيفون ال نفع يرجتى منهم ،فريجع إىل
هؤالء املسخوطني ،أمثايل ،يستجدهيم معروفا ما.
تسألني عن احلب فأجيبك أال امرأة يف الكون يمكنها
الصرب عىل رجل يسء مثيل ،وانتهت السيجارة..
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سيجارة حزينة
()3
تنويه :حمتوى هذا النص قد ال يناسب مجيع أصناف
القراء.
أحس أنني أختذ قرارات أنا يف واقع األمر جمرب عىل
اختاذها ،وأن ساعات التفكري والتشاور ماهي إال حماوالت
بائسة تقود يف النهاية إىل الطريق املوسوم سلف ًا ،لذلك مل
يكن يل يف احلقيقة خيارات متعددة أنتقي منها ما يالئمني،
وبذلك فإن جل ما ستقرؤه تالي ًا أنا ال أالم عليه بشكل أو
بآخر ،ألنه كان دائ ًام اخليار األوحد!
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كان من بني خيارايت الوحيدة أن أشتغل مع عبد
الرحيم ،ونتقاسم بعض الذنوب ،أنا آخذ ذنب تدخيني
للبانجو ،وهو يأخذ ذنب إحضاره كل ليلة فتاة ليل يقيض
وطره منها ويرتكها تبيت عندي حتى الصباح ،فتنرصف
دون عودة.
يف إحدى الليايل أحرض عبد الرحيم فتاتني ،واحدة
أحسبها يف العرشين ،والثانية كانت نعيمة!
لست أدري ما الذي كان يمنح أي رجل ذلك الشعور
باالنجذاب نحو أنثى مثل نعيمة ،فقد كانت عجوزا عىل
أعتاب الستني ،يمكنك أن تعرف أهنا أمضت معظم حياهتا
تعاقر اخلمر من خالل أسناهنا وشكل ابتسامتها ،لذلك
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فعندما مثلت أمامي ،عارية متاما ،بتينك النهدين املرتهلني
من أثر الكرب ،فإنني أفقت مبارشة من أثر املخدر ،ورحت
أهناها أن حترجني أكثر أمام العرشينية التي أحرضهتا معها.
هي تعلم أنني زاهد يف موضوع اجلنس هذا ،وأن يل
فلسفة خمتلفة عنه ،فأنا أجزم أن هناك فرقا بني احلب
واجلنس ،فاحلب للبرش ،واجلنس للحيوان ،وأنا ال يمكنني
أن أمارس احلب مع فتاة ال أحبها وال حتبني .لكنها هكذا،
حتب أن تغوي كل ذكر يرميه القدر يف طريقها ،وتتفاخر
عندما تضاجع عدة رجال يف يوم واحد ،وحتسب عددهم،
وتتذكر ذاك العدد لتقارنه وتسعى لتخطيه مستقبالً.
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نعيمة بالنسبة يل قد وصلت إىل نقطة الالعودة ،تلك
اللحظة التي تدرك فيها أال يشء يمكن إصالحه اآلن،
فتتظاهر بأنك مل تدرك واقعك ،وتستمر يف االستمتاع به
زيف ًا ،وتبكي حالك كلام خلوت بنفسك.
إهنا حتتاج معجزة من نوع ما ،أو رجل دين ،أو ربام
حتتاج فقط لقراءة اآليات األوىل من سورة النور ..لست
أدري ،كل ما أعلمه أهنا قد أزالت عني أثر املخدر ،وأن عيل
حتضري سيجارة أخرى.
يف السيجارة الثانية كانت نعيمة ترقص رقص ًا شعبي ًا
تدور قطعة من لباسها الداخيل بيدها املمدودة ألعىل
وهي ر
مثلام يرقص الفالحون بعص ريهم ،وكانت ال تزال عارية.
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انرصفت عنها إىل سيجاريت املحشوة ،كم هو رائع هذا
البانجو ،يذهب العقل إىل ٍ
حد تتساوى فيه املشاكل حتت
ُ
وتكربه ،وتبكيه أو
قدميك ،وتتضاءل ،فتختار أحدها،
ر
تفلسفه ،أهيام جاء أوالً.
وأنا كنت أفلسف موضوع كل نعيمة يف الكون ،أفكر
كيف يمكن للمرأة ،حتى لو كانت فتاة ليل ،أن تنقص من
قدرها كل هذا احلد ،فتعرض نفسها عىل رجل ما عاملة أنه
ال يريدها ،كيف تتعرى من كل مبادئها ومالبسها بتلك
ٍ
ٍ
عاقل أن يلمس امرأة دون
لرجل
السهولة ،وكيف يمكن
أن حيبها.
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أنا أعلم أن بلدي فيه من اإلناث والذكور اجلائعات
واجلائعني ما يكفي إلعامر بلد آخر! ولكن ،أهلذا احلد
تسرينا أجسادنا؟ أقول هذا ألنني شاهد عىل أن ثدي نعيمة
ر
املرتهل ،وجسدها اململوء بالتجاعيد قد فتحا هلا أبواب ًا،
وحققا إنجازات ربام مل تكن امرأة أهنت دراستها اجلامعية
ختصص ٍ
ٍ
نادر لتحققها!
يف
اقتحمت عزلتي تلك الفتاة العرشينية ،كانت قد
جلست بجانبي منذ دقائق دون أن أحلظها ،فسمعت متتاميت
مع نفيس ،وربام تكون تذكرت نفسها ،وحالتها ،وأين
كانت وكيف أصبحت.
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كانت عيناها تقوالن كل يشء ،إهنا فتاة منكرسة ،آثمة،
نادمة ،وحتتاج حضن ًا ،وألنني الرجل غري املناسب يف املكان
غري املناسب دائ ًام ،كان أن احتضنتها بذراعي وأسندت
رأسها عىل كتفي ،وجلسنا عىل حافة البؤس نتقاسم آخر
سيجارة حمشوة ،هكذا فقط ،دون أن نتكلم ،ألن األرواح
أحيانا تتكلم ،والعيون تتكلم ،واجلراح تُرى ،واألجساد
هتون ،فال تعود أمامنا حاجة للكالم.
يف الصباح وجدت نفيس وحيد ًا ،وعىل الطاولة أمامي
رسالة كتبتها تلك الفتاة عىل عجل...
يوسف،
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يف الدرج األول من املكتب ستجد دفرت ًا ،إنه يل ،ألنني
مثلك ،أكتب شعر ًا ونثر ًا ،غري أنني فتاة آثمة ،ملعونة ،فال
أستحق هذه امللكة.
حضنك ذكرين أن هناك أشخاص ًا طيبني يف الكون،
نراهم وال نعرفهم ،حضنك عىل لطفه وحاجتي إليه قد
جعلني أدرك حجم حقاريت ،وأنني ال أستحق أن حتتضنني
أرسة ،أو حيتويني رجل.
ال أعلم كيف يمكن أن أواصل حيايت بعد هذه الليلة،
فأنت مل ترتكني قادرة عىل االستمرار يف كوين ( ،).....وأنا
ال يمكن أن أرجع فتاة طبيعية .ربام سأنتحر ،أو أبحث عن
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عمل ،أو أدخن البانجو ..مثلك أنت ،كل ما أعلمه أنك
غريت عدة مفاهيم يف حيايت ،وأخلطت حسابايت.
عدين أن حتكي للعامل حكايتي لو حدث وأحسست أين
مل أعد بينكم يف هذا العامل .أشكرك عىل كل يشء ،وأمتنى أال
نلتقي جمدد ًا.
ف،
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أيها احلب
"لو كان الفقر رج ً
ال لقتلته"..
لو كان احلب رج ً
ال الستوقفته ،كنت ألحكي له أن
الرجال عندما يبكون عالق ًة ما فإن هذا بسببه ،وأن الرجال
ٍ
ٍ
يائس يبكون كثري ًا ،ويعتذرون كثري ًا،
بحب
املعلقني
ويقدمون له من القرابني ما يسقي واح ًة قاحلة.
أهيا احلب،
أكتب لك من خلف ذاكريت التعيسة معك ،أتلمس
الشقوق التي خ رلفتها عىل قلبي ،وألعنك .ال تسألني عنها
حب ًا وكرامة ،ألهنا استرشفت ما قد يكون حت ًام ،فراحت
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تدوس رجولتي ،وتلعب عىل وتر مشاعري .أعلم أهنا
ٌ
رجل
ستبكي قليالً ،وحتزن ،وخترب صديقاهتا كم أنني
رشقي ترك أنثاه يف عز حاجتها إليه ،ويف النهاية ستكرهني،
ٌ
ويكرهنني.
أهيا احلب،
وكم الدموع ،ومساحة
ال أحد غريك يعلم حجم النكبة ،ر
البوح ،وحجم الشوق ،وعدد األوراق ،وجفاف األقالم.
ال أحد غريك وقف عىل حجم مصيبتي يواسيني ويمسح
عىل رأيس وخيربين أن القادم أمجل.
سيقيسون األمر بميزان أنثى جزائرية ،دائ ًام ما خترج
مظلومة من أي عالقة ،ال أحد يعلم أهنا جرحت رجولتي
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إىل ٍ
حد حيتج فيه كل رجال العامل ،ال أحد يمكنه أن يقيس
حجم صربي ،ورغبتي يف البقاء معها ،وحبي هلا ،حتى وأنا
أزف لك هذا البوح األمحق.
أهيا احلب،
هل يمكنك أن تنشز قلي ً
ال عن قاعدتك األسطورية يف
مالقاة شخصني وعدم التدخل بينهام ،وتتدخل ،وتنقذ هذا
القلب املريض ،امليلء بالشقوق ،والنكبات ،وأثر التدخني؟
أيمكنك أن حتمل كل وجعي ،وآرائي ،وطلبايت ،ودموعي،
وتضعها داخل قلبها مبارشة ،دون أن نضطر إلشعال
احلروب ،وإلقاء القنابل ،وحرق األرض املثمرة قلوب ًا
قلوب ًا.
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وأنا أحبها ،وهي بعيد ٌة بعيدة ،وأنت من مهيس قريب.
يوسف،

حفل خترج
هذا الكالم الذي تقرئينه كان يفرتض أن يقال يف حينه،
عندما كانوا يبتسمون لك وهينؤونك بتخرجك .أنا كنت
هناك أيض ًا ،رأيت بعض املهنئني ،وختيلت شكل بعضهم
اآلخر ،وليس يب يقني أي هتنئة جاءت صادقة أوال ،وأهيا
أسعدك أكثر ،كل ما أعلمه أنني أكتب هذا متأخرا ،كأي
عاشق عريب كالسيكي ينتظر فراغ األهل واألحبة والزمالء
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واجلريان وحكايا البنات وكل مشاكل العامل من حمبوبته
لينفرد هبا ،وملا مل يكن يل ذلك جسد ًا ،انفردت ِ
بك كتاب ًة.
أحب أن أعرتف أنني دخنت كثريا ،وبكيت قليال،
ورست يف جسدي قشعريرة من نوع ما ،ألنك قد خترجت
أخريا بتقدير يدعو للحسد ،وستصبحني يف يوم قريب أمتناه
لك ،دكتورة ،ومل تكن لك وسط زمحة النجاحات تلك
فرصة لتنظري إيل بفرحٍ  ،وكان أن بقيت واقف ًا عىل حافة
دهشتي أحاول كبح دموعي ،أبحث عن سيجارة يائسة يف
جيبي فال أجد غري رسالتي التي كان يفرتض أن تقرئيها
عندما نلتقي وسط ذلك الزحام.

30

تفاصيل كثرية كانت لتتغري لو أنني مل أمارس طقوس
حبي وشغفي بصمت ،ولو ُقدر ر هلم أن يضعوا رادار ًا يقيس
رضبات القلب جنب عرضك التقديمي الندهش
األساتذة وانرصفوا من حتليل مذكرتك إىل حتليل أسباب
ارتفاع نبضايت مع كل هفوة لفظية ،أو مالحظة طائشة.
إنني إذ أمتنى لك خالص التوفيق ،فإنني قد أيقنت أيض ًا
أن عائلتك وصديقاتك وزمالء دراستك وأشخاصا يعلم
اهلل من أين قدموا ،كلهم استحقوا ضحكتك ونظراتك
والقليل من وقتك ،وأن كل هؤالء يلهونك عن الشخص
الذي قلت له ملء فيك "أنت حيايت" ،وجيعله يتقلص من
حياة كاملة إىل رجل يقف بجانبك يتأملك سعادتك وال
يبايل بنفسه إن تضاءل هو أمام عظمها.
31

وأنت صبحي وممساي ،وممايت وحمياي ،وآخريت
ودنياي ،وأنا أحبك.
يوسف،
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واحد بدل ثالثة
()1
كنا اثنني ،ثم أصبحنا واحدا بدل أن نكون ثالثة!
هذا الوضع يقتلني ،حيملني عىل الترصف بعشوائية
مقلقة ،مثل أن أجترد من كل ملبس يف ليلة باردة وأفكر يف
تقطيع الورقة املعلقة عىل جدار بغرفتي "عقوبة تارك
الصالة" ،ألن كل صلوايت وابتهااليت مل تفلح حتى اآلن يف
تكوين املعادلة الصحيحة ،وهي أن ثالث نطف ال يمكن
أن ُختتزل يف نطفة واحدة مهام غريوا يف جينات البرش.
33

هل أصيل أكثر؟ أم أترك أظافري تستطيل وشعري
محل نفيس
ينتكش جمددا كنوع من جلد الذات عىل مصري أ ر
مسؤوليته دون أن أتدخل يف تشكيل معامله املقرفة.
تغري يف حياة الرجل البائس...
ال يشء ر
نفس اللحظات املوحشة ،ووجع القلب ،والضحك
عىل ثلة املنافقني املتوجهني ألداء الصالة وهم حياولون عبثا
أن يطهروا قلوهبم بمسك ممزوج بامء احلنفية.
تغري عدا أن األمل أصبح فعل أمر مبنيا عىل كل
ال يشء ر
حدث صغري ،واملفعول فيه أصبح ر
معتل القلب والبدن.
***
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إن الكاتب رجل تعيس جدا ،والبد أن يكون مفجوعا.
إنه يلملم أوجاعه وحلظات سهره واهنياره ليصنع منها
كالم ًا ال يفهمه أحد ،ويضيف عىل ذلك بعض القواعد
التي سنرها األولون ،ثم يقف أمام ثلة من األصحاء حماوال
إقناعهم أنه فن من الفنون وليس رئة ثالثة يف جسد منهك،
وجيتهد يف ذكر آيات احلكمة...
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واحد بدل ثالثة
()2
كنا اثنني ،أحدنا رشدته إحدى عرشة سنة ،والثاين
يكتب له أن يترشد يف يوم االمتحان الكبري ،ألن الكبار يا
سيدي ال يعرتفون بظروف األعداد ،فيرضبوهنا ويقسموهنا
وخيتزلوهنا يف واحد بكل ما آتتهم احلياة من قدرة عىل
اهلروب ،والنكران ،والنبذ!
من الغباء أن جيلس ريايض ما بنظارته الكبرية وخيتزل ما
شاء اهلل من حيواتنا بكل وحشية ثم يفتح هاتفه ويقرأ هذا
ويبتسم بدهاء ،ألن اخلطة الكبرية قد بدأت تؤيت أكلها،
36

وهاهو الرقم اثنان يتبع الرقم واحد يف ترتيب األعداد
املمنهج نحو الكرتون املمد يف آخر الرصيف ينتظر من
يفرتشه.
كل يشء يسري وفق اخلطة ،متاما مثلام اتفق قبل أال يتفق.
كل يشء عىل ما يرام ،مجيع األعداد تنتظر دورها بصمت
وإذعان عدا الرقم األول الذي ال زال يتخبط بني عصيان
وبكاء ،دواخ ورصاخ ،مترد وجفاء ،ومل يعد هناك ما يؤنسه
إال سيجارة أخرى يضعها يف فم تشتاقه أفواه النساء ،وتنبذه
آذان الرياضيني والعلامء.
مل يعد هناك أجزاء للحكاية ،إهنا ملحمة تولد ،بطلها
ليس كاتبي ،وليس أنا طبعا ،وليس أنتم.
37

من الغريب أن خترتق شخصية ما دفتي كتاب وخترج
منه لتخاطب القارئ علنا ،هكذا خرجت أنا ،ومل يكن
خروجي إال ألكمل جوانب النقص التي أمهلها كاتبي
جه ً
ال وتغطية عام جيب أن يقال.
يبدو أنني اخرتت الرجل اخلطأ ليكتبني ،ذلك أنه قد
تغاىض عن تفاصيل مهمة ،وأسهب يف رسد أخرى يؤملني
تذكرها ،ربام بحسن نية ،أو ليامرس عيل سلطة القلم التي
يملكها هو.
لقد أخربته ،كاتبي ،أن يكتبني كام أنا ،ويورد يف جممل
ذلك أنني ،يوسف ،لن أسامح حممدا وفاطمة ،وربام يكون
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قد توجس خوفا من أعني الرقابة فلم يرصح عن ذلك علنا،
كأمحق اعرتاف يكتب يف الدنيا.
إنه يلعب دور الكاتب بامتياز ،فراح يقسمني فصوال
وأجزاء ،غري عامل أهنا ملحمة تولد ،وأال هناية هلا إال بمويت،
أو بموته ،أو بانتحارنا املشرتك من أعىل جبل بني يف سريتا.
فلتنرصفوا مجيعكم عن هذا النص ،ولترتكوا يل حرية
التعري بني أحرف هي ملكي يف احلقيقة ،ولتشكروا كاتبي
عنها هنارا ،وتكتبوا أمجل ما يقال عن األدب واألدباء،
ولتحرتموا رغبة الريايض العظيم يف قراءة هذا صامتا،
ولتمنحوه كامل احلق يف العناية بانعطافات الرقم ثالثة،
ونبذ رقمني يسبقانه بأعوام ...هكذا أنتم...
39

منافقون...
محقى...
وأنا بريء منكم إىل يوم يكتشف كاتبي هرويب ،ويعيدين
إىل هناك :إىل الصفحات الصفراء صفارة الكرتون.
يوسف،
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صغريي اجملنون
إنكم -بأدوات فهمكم القليلة -ال تستسيغون أمثاله
فتسمونه جمنون ًا جماز ًا ،أو ربام ألصقتم به صفة األدب ،أال
يقول التاريخ أن املجانني يتفوهون حكمة؟ فالبد إذا أن
احلكيم أديب أيض ًا .ثم إنكم لو فعلتم تأخذون بديعه رس ًا،
وترتكون بعضه وتنكرون غريبه جهار ًا ،فتبا لكم!
ال تزال صورته حترضين وهو عىل حافة الطريق يمرغ
يديه يف الرتاب راس ًام مربع ًا فوقه مثلثا داخله أربعة وجوه
سعيدة ،قبل أن يأيت من ال أبلغه إال بشق الكتابة يبصقه بكل
ما أويت من مبادئ ..ويميض ،ويأيت آخرون ليالً.
41

أراهم مجيع ًا ،وتتىل عيل أسامؤهم تباع ًا:
صالح ..بائع البانجو.
محزة ..الشاذ.
يوسف ..رشيك محزة يف شذوذه.
سيد امحد ..مروج الكحول.
توفيق ..صانع السيوف واخلناجر.
نعيمة ..العاهرة العجوز.
بعض الرساق الذين حفظت ألقاهبم.
وحفنة من حراس اجلنة.
42

و"حس-ألف كرهة وكرهة" يعلو صوته من نافذة ما.
وآخرون يا صغريي ..وآخرون.
"سويسيدار ..املوت وال الميزار"
ال تبك يا صغريي،
أنا معك ،أراك خياالً أؤمن به .فلنحسب مع ًا من جديد
كم يدا امتدت عىل وجهك املالئكي ،عدد الدموع التي
سالت عىل خديك ،جمموع السجائر التي دخنت ،والسنني
التي صمدت ،ولنجمع كل يشء بني دفتي كتاب ونذهب
به إىل أعدل حاكم يف الكون ،وقبل ذلك لنبارك بعض
األحداث املهمة!
43

فألتوقف عن تالعبي البائس بالعواطف هنا ،ولنبارك
لك مجيعنا قراءتك األوىل ،وعهدتك الثانية ،وضحيتك
الثالثة ،وأرضك الرابعة ،ووسادتكم اخلامسة ،وحقبتك
السادسة .ولنكمل أهازجينا ونبارك لك مقدما القراءة
السابعة ،واهلجرة الثامنة ،واجلملة التاسعة من القائمة
السابقة بالسطر العارش.
ولتعد إىل مثواك اآلن قرير ًا بام حصدت ،فخور ًا بام
قدر مت ،ومت مثلام متوت السجائر بحقارة يف فم صغريي،
وخذ لو تشاء ماضيك وحارضك ومستقبلك معك ،فال
صحون لنا ،وال مالعق ،وليس لنا بذلك ما نقدمه هلم عدا
ما زاد عن حاجة صغريي من "قلب اللوز" وسجائر الريم
الرخيصة.
44

يوسف،
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حرفة التبول على األدب
لنتالعب قليال هبذا النص ،فلنجعله أقل حدة من
مثيالته األكرب سن ًا.
لن تفهمني وأنت جالس تنظرين من وراء هاتفك،
ألنك لن تتمكن من ملس اجلرح الغائر بيدك .هذا النص
ُيقرأ وأنت قاب ٍ
حبل أو أدنى من االنتحار ،تقرؤه بيدين
مرجتفتني ثم تتخذ أحد القرارين الوجوديني :أن تكون ،أو
ال تكون.
هل حظيت بانتباهك ،هل بدوت لك لوهلة رجال
عميقا جييد وصف األشياء من حوله؟ أنت خمطئ!
46

ال يشء هناك يف احلقيقة ،لقد تالعبوا يب طفال ومراهقا
وشابا ،وعندما مل أجد ما أحتفظ به لنفيس أخذت حرفة
الكتابة وجلست عىل كريس اليتم أرميكم فتاهتا من حني
آلخر ...تأخذون بعضه ،وتنكرون بعضه ،وأنا ال هيمني
األخذ والنكران ،منذ متى هيتم الناس إن كان احلامم يرتك
فتات الكالم أم يأكله ،أم يلوكه ويبصقه؟
حسنا ،بدأ هذا النص يصنع لنفسه مسار ًا غري الذي
أريده...
ثالثة ثالثة ،ثالثة ..كابوسكم ينقص نقطة بني السني
والكاف لتكتمل الصورة!
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فلنذهب مجيعنا إىل مقاهي االنرتنت لنشاهد احلفالت
الدموية ونقرأ كيف كان أفالطون خيتار الغلامن جلنس عابر
بدل هذا البكاء املذل عىل األوراق .قداسة الكلامت زالت
مع هتافتكم وعادت نصوص األولني تُكتب بلغة ال يفهمها
البرش القريرون ببرشيتهم ،أمثاهلم أمثالكم ،لنا ما لنا وليس
هلم ما قالوا أنه هلم ،أنرى هلم؟
هل بدأت تفهم؟ أنا مل أبدأ الكتابة بعد ،كلها أنصاف
أفكار مجعها مني واحد يف رحم نص كان عاقرا قبل أن
أتعرف عليه منذ ثالثة عرش عام ًا ...وال يزال يسأهلم عن
خاتم خطوبتي!

48

ربام ال يتبع ،ألنك سوف ختتار قرار أال تكون اآلن ،وأنا
أيضا ...وأنا أيضا.
يوسف،
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مقدّر لك أن متوتي قريباً
مقدر ر لك أن متويت قريب ًا!
ال أقول أنني انزلقت وراء السامء السابعة وسمعت ما
يدور هناك من حوارات ،أنا فقط أضع عىل طاولتي كل
االحتامالت املمكنة ،ثم أقتل بيدين عاريتني كل احتامل
ضعيف ،فال يبقى غري القوي يف ساحتي ،دائام ما يكون
البقاء لألقوى ،حتى يف قائمة احتامالت.
إنك تعيشني أيامك األخرية بنفس عهرك املعتاد ،ال
تزالني يف تغنجك وتقلبك أمام كل رجل تلتقينه ،ال زالت
50

عيناك تبتعدان أكثر من الالزم ،وال زال بعض ضحاياك
أحياء ليكتبوا قصصهم بدم خيانتك.
كم منشوراتك
بالتأكيد أنت تذكرينني ،أقول هذا بعد ر
احلزينة عىل فيسبوك ،واملوجهة إيل من األساس .لقد
نجحت أخريا يف أن تكوين كاتبة ،ألن ضحاياك قد شكلوا
من أجلك س رلام يف هنايته جائزة زائفة كانت تنتظرك مثل
أفعى غادرة ،لتحكم عليك التفافها ،ومتتص منك آخر بقايا
عذريتك الصامتة.
أنا أيضا أحتفظ بذكريايت معك ،حيرضين صوتك
اخلائف وهو يأتيني عرب اهلاتف ،ألن أباك السكري يرضب
أمك املسكينة .مل يكن أرذل شاب يف الكون ليلتفت إليك
51

يف تلك املرحلة من حياتك ،غري أنني فعلت ،وتوقفت،
وقررت أن أجعل هذه املاثلة أمامي زوجة يل.
مل أكن أعي ما حيدث وسط غمرة حبنا ،مل أع أنك كنت
تنفلتني من يدي هبدوء ،بدءا من حلمنا املشرتك الذي
أحرقته أمام رجال الدولة ،وعيارك الشهري" :أنت ما
تفهمنيش" ،وصوالً إىل محل أغراضك فجأة ومغادريت
دون رجعة.
مل أكن أفهم ما حدث حينها ،غري أنني عندما نظرت إىل
السلم الذي بنيته عىل أنقاض رجولتي فهمت كل يشء،
ألنني قدمت لك حب ًا ،وهم قدموا ألقابا ومناصبا ،فكان أن
52

ِ
أصبحت
أصبحت مهددا باحلبس ألجل حلمي ،وكان أن
علكة يلوكها فم ثم يرتكها آلخر.
هلذا فأنت مقدر لك أنت متويت ،ألن اليوم الذي تعتقدين
فيه أنك قد كرستني هو تاريخ توقيع إعدامك!
قال نيوتن أن لكل فعل ردة فعل ،مساوية له ،معاكسة
له يف االجتاه ،وأتى أينشتاين ليثبت أننا نحن البرش ال ننشز
عن هذه القاعدة ،وأخريا أتيت أنا لتعلمي أن فعل حبي قد
بلغ ذروته ،وأن عليك حتضري نفسك لفعل كرهي املساوي
له.
والسالم عليكم يا أهل الديار.
يوسف،
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إىل الرجل الذي ال أبلغه إال
بشق الكتابة
السالم عليك أهيا الرجل الذي ال أبلغه إال بشق كتابتي،
أما بعد فإين أكرهك وأكتب لك هذا لتعلم ما أنت جاهله.
أقول أين ال أحبك ،وأنك سوف تندم الحق ًا ،متأخر ًا
ٍ
يرست لك الطريق،
بضع دقات عن حبه لك أخريا ،ألنني ر
رست كل
ونزعت منها كل مط ربة مزعجة ،وجعلتها ورود ًا ر
ٍ
اخرتت لك متسكك بام انقىض
ناظر عداك أنت ،فكان أن
ُ
وأضحى من الواجب معاجلته ،وكان أن أضفت عىل قائمة
55

سخافاتك ،سخافة مستقبلية ،ترتقبها أنت ،وأكرهها أنا
بكل ما أوتيت من رش.
ِ
ببالدة من يكرره منذ عرشات
إنك تكرر نفس اخلطأ
السنني ،وأنا الكاتب لك ،الذي ر
مل وكره انتظارك ،ونفض
يده منك ،ألنك -بكل اختصار -ال حاجة بعده ألي تربير
من أي نوع :ال تستحق منزلتك..
ألنك تستبدل روح ًا بروحٍ وسط ٍ
لعبة قذرة تلعبها أنت
وزميلك اجلديد القديم ،يرتكك القدر مرة ختتار من حتيي،
ومن متيت ،فتختار أن تقتل نفس ًا لتخلق أخرى ..أي عتبى
ترضيني ،وأي عتاب يكفيك!
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يف هناية األمر أحب أن أذكرك بأن اهلل ،واملجتمع ،وأنا،
وهو سوف نحاسبك كلنا ،وأنك سوف تركع أمامنا طالب ًا
صفحنا ،راجي ًا سعة قلوبنا ،وإين قد بدأت أعد من أجلك
طاولة شطرنج ،ومل تعد هتمني عواقب ما أفعل طاملا أنه
يبدو يل مناسب ًا ،وإين أمتنى لو هتتدي قبل أن حترتق ،وأن
تفهم ،قبل أن ألعب معك آخر لعبة عندي ،ويموت امللك،
وتبكي ملكته ،ويفنى ُملكه.
ٍ
لزيف يرضيه.
والسالم عىل من تنكرر ملاضيه طلب ًا
يوسف،
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جواب كتابي
عىل البسيطة ما يستحق أن نقف عليه ،ونتأمله ،بذلك
فقط تزداد مداركنا وحكمتنا ،وإن هذا الذي أكتبه ما هو
بضعف ،أو هوان ،أو خوف ،وإين مل أكن ألخ رطه لوال أنكم
رشكم.
أعييتم من سبقكم إيل يف ر
أما بعد فإين كنت قد نفضت يدي منكم ،وترفعت عن
الرجوع إليكم ومراجعتكم ،وجلست وحيد ًا أعالج
الرشخ الذي أحدثته ذكريايت معكم يف داخيل ،وبرأت منه،
وليس يب ن رية الرجوع إىل أمر قد قيض واستحال العدول
عنه.
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وأما هتافتكم األول ،فإين جلت مدنا ،ودخلت أسواقا،
وزرت ديارا ،ومل أر التهافت إال عىل ما غلت قيمته ،وندر
وجوده ،وقل مثيله.
وأما تكالبكم عىل طاولة الشنق والقرارات فإين مل أر غري
جمالس النسوة يغتبن غائب ًا ،وإنكم كنتم لتطلبوا يف أثري
لتجلسوين بينكم لو وجد بينكم رجل رشيد ،لكنه مناخكم
هكذا ،يميت الرجال وحييي أشباههم.
وأما نباحكم اليوم فإنه يأيت خافت ًا لسامعه ،يرتاءى يل من
كشبح هائ ٍم عىل وجهه منذ بدء اخلليقة ،ألنه فع ً
ٍ
ال
بعيد
كذلك ،أو ألنني يف قرصي أعلو موضعه.
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ٍ
سجود أن يبعد اهلل عني كل
وأما ردي فإنني هذيت يف
ظامل ،ويظهر احلق ،وجيزي ك ً
ال جزاءه الذي يستحق ،وإين
سمي بينكم،
قبل أن أغادركم -كنت قد دسست روجعلتكم تتلقفونه وأنتم سعداء ،وإين لو عددت كل ما
أملكه من قيئكم وسعالكم لوجدته كافي ًا ألجعل كل كلب
منكم يكمل حياته يف أبعد نقطة هبذا البلد ،وإنكم إن كنتم
ٍ
بمغادر
قد اجتمعتم عىل أال ترتكوا مسألتي فإين لست
حياتكم ،وحياة أزواجكم ،وأوالدكم ،وجريانكم.
يوسف،
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إليه ...وحده
كان يبتسم بصمت ،وجهه الباسم ذاك ال يمكنك أن
تنساه بسهولة ،إنه خيرتقك ،يتسلل إىل داخلك ،يرتسب
هناك يف العمق األخري مثل ركام السكر يف آخر الفنجان.
صدقني عندما أقول أين مل أعتقد يف حيايت أنني قد أبدو
هبذا العري أمام أشخاص ال أعرفهم ،ولكنه حبك ،أو ربام
محاقتي.
أكاد أجزم أال أحد يف الكون يمكنه أن يفهم تفاصيل
حبنا ،وشكل حاجتنا لبعضنا ،فأنا أحبك قوالً وفعالً،
وأنت تظهر يل حبك من حني آلخر ..فع ً
ال فقط!
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إهنم ال يلحظون تلك التفاصيل الصغرية ،يمرون عليها
كام يمر شاب ما عىل مسجد احلي ،أما أنا فأتأمل ،وأدخل،
وأصيل ،وأؤدي طقوسا مل يعهدها إمام قبالً.
لذلك فإنك ،عىل صغر سنك ،قد الحظتني وأنا أتناول
نفس الكأس الذي رشبت منه ،وهنيتني ،وأخربتني أن
مرضك قد ينتقل إ ريل بفعل رشيب.
وأنت ال تعلم أنني بعد رحيلك رشبت به قنينة كاملة،
أحب أن يعلق يب يشء منك ولو كان مرض ًا.
أود أن أصف كم أنني دخنت بعدك كثري ًا ،حاولت عبث ًا
أن أبدو بمظهر الرجل العادي ،وملا مل أستطع أغلقت كل
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ٍ
بسادية
يشء ورحت أبكي وأرضب الطاولة القابعة أمامي
مرضية.
كنت فيام مىض أقص أحاديث كهذه ألشخاص
أعرفهم ..أحبهم ،وملا مل تفهم عقوهلم القارصة شكل
عالقتي بك اخرتت البوح األمحق آلخرين يعتقدونني كاتب ًا
ٍ
ٍ
زائفة من نو ٍع ما.
منزلة
ينافس عىل
فألمرض إذا! ليترسب مرضك إيل ،وليمتزج مع
النيكوتني القابع هناك داخل رئتي ،وألشنق أمام صورتك
الباسمة ،وألمت شهيد ًا يف سبيل حبك.
يوسف،
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الوداع قبل األخري
أما بعد فإين مفارقكم ،وإنني أكرهكم مجيع ًا ،وال أنتمي
إليكم ،وما من قطعة مني متواجدة بينكم غري جسدي الذي
أضعفته املضغة ،ورئتاي اللتان أهنكهام الدخان ،أما روحي
ٍ
بصرب
فهناك يف األفق البعيد تنتظر يوم الشنق املوعود
وروية ،وإنه لقريب ،وإن يوسف يقول ذلك ،وأنا أصدق
يوسف وأكذبكم مجيعكم ،ألنكم يف النهاية فانون ،زائلون،
يوسف ففيه من الصفات ما جيعله منزه ًا عىل
ُ
ومنافقون ،أما
أن يكون حمل مقارنة معكم.
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ٍ
بناقش عىل الورق ،وإهنا ليست حرفتي،
فلست
أما أنا
ُ
وإن ما تراه أعينكم القارصة يمىل عيل فأكتبه ،ثم أتلوه زيف ًا
بصيغة الكاتب احلذق.
وأما أنتام فلم ترتكا يل منفذ ًا ينفذ منه عفوي عنكام ،وإين
ألراكام حترتقان كل ليلة ،وأن يوسف يصب عليكم نار ًا،
وإن يل معكام كالم ًا ال يقال يف احلياة الدنيا ،وال ُيسمع يف
ٍ
جملس ُينبذ فيه مهس األطفال ،ويكره فيه خدش الثوابت.
وأما الصديق فقد مات وقىض نحبه ومشى إىل قربه وبدأ
الدود يسكن حلمه وينهشه ،فاستحالت ممارستي لفعل
ٍ
لبرشي آخر يقتلني كمد ًا
الصداقة بعده ،ومل تعد يب حاج ٌة
قبل أن أقتله قدر ًا.
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وأما ِ
أنت فأعلم أنك راحلة ال حمالة ،هكذا قال يوسف
عندما التقيته اليوم عىل حافة دهشتك ،وقد أوصاين أال
ِ
غريك تسكن القلب املريض،
أنقض عهد حبك ،وال أدع
أوتضع عليه خربشاهتا ،أو متارس فوق أحاسيسه تبتالهتا،
وهذا حلكمة يعلمها هو ،وأؤمن هبا أنا.
يوسف،
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вечера
ملاذا تغريني وأنا ال أفهم ما تقوله أصال يا رؤوف ،أقرأ
الرتمجة اآللية الركيكة وكيل تأثر بام متنحني إياه من الفهم.
ال يشء يؤنسني طيلة ثالثة أيام غريك أنت وطيف
حبيبة ،أحس أنني بائس مثلك ،وربام أكثر منك ،ألنني
تيقنت بعد أن لبثت نوبتي هذه املرة ثالثة أيام كاملة أنني
كنت أؤجل قدرا حمتوما فقط.
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القدر الذي كان عليه أن أختاره قبل ست سنوات،
عندما حتول العنرص الثامن والعرشون إىل جثة كان عيل أن
أمحلها عدة أميال لتحظى بدفن الئق.
منذ تلك امللحمة أصبح ستة وعرشون شخصا يبدؤون
يومهم بجرعة مهلوسات قانونية ،الثامن والعرشون يف
علم اهلل وفلكه ،السابع والعرشون حتول إىل جمرد يوسف
يكتب هذا بيد مرجتفة وعني دامعة عىل اخلامسة صباحا.
أكان عيل أن آخذ احلبوب مثل البقية؟
قال طبيب املجانني حينها أن أي مشكل بسيط سيؤثر
عيل كثريا إن مل أبدأ العالج ،لألسف أنا مل آخذه ،ومل تكن
مشاكيل بسيطة يوم ًا.
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اجلميع ينسى عني وأنت.
أشعلت مجيع الشموع األخرية..
كل ما أراه :دخان العثة والسجائر.
مشوهة الزهور ،حيث توجد رائحة لك.
لقد تركتهم يل.
لقد تركتهم يل.
كم أنت بارع يف وصف وجعك يا رؤوف ،أعلم أنك ال
تقرأ آراء املستمعني أصالً ،ألن كلمة "رائع" مل تكن مناسبة
لوصف الوجع أبد ًا.
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أما أنا فأقرأ كل رأي ،وأضطر للرد عليه ،ألن يوسف
كلفني هبذا منذ اختار البوح األمحق!
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مرت ثالث سنوات
ثالث سنوات وأربعة أيام ومخس ساعات..
يقول حممد أن ذنب البوح األمحق يساوي ذنب إحراق
رئتي بجنون ،وأنا أود أن أفعلها بأعىل صوت ممكن...
صوت الكتابة .لذلك فإن حممد ًا سرتيعه صورة رئتاي لو
رأى كيف ابتسمتا يف األيام األربعة األخرية.
ألن حممد ،مثل غالبية البرش ،حيزن ألن هناك ما يدعو
للحزن ،ثم يعتمد ضامد الزمن ليشفى من نكتبه تدرجيي ًا
حتى يتكون عىل جلده جرح يابس يؤرخ تاريخ املصيبة
وتاريخ الشفاء ،جرح ال يلبث أن يزول هو اآلخر.
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أنا لست مثلكم يا حممد ،أنا يوسف!
أنا شخص خيتزن األحزان ليقتات عليها يف وقت
الحق .يمكنني أن أرقص السالو أثناء أعظم جلل يف
حياتك وال أتأثر بوجوه املعزين وشكل الكفن واستدارة
الوجه املتصلب وغمضة العني الكسرية ..كل هذا ال يؤثر
يب!
عندما حيزن اآلخرون ،أنشغل أنا بالتحديق هبم وعرص
أحزاهنم مدة من الزمن ،حتى يصبح املزيج مركزا كفاية،
فأرشبه جرعة واحدة ،وتبتسم رئتاي للموت.
ثالث سنوات وأربعة أيام ومخس ساعات..
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هل سددت مقادير حزنك بوفاء يا حممد؟ وهل سددهتا
أنا؟ إن كنت كذلك فلامذا أستمتع اآلن بجمرة روزا وهي
يب بسادية ،وملاذا تنتابني فكرة أن أنتظر دمعة ما
حترق شار ر
لتطفئها.
رئتاي جمددا ..احلالة املعتادة ،ال يشء يدعو للقلق أبد ًا.
أوال تبدأ أعراض الشقيقة يف اجلزء األيرس من الوجه،
ثم تتزايد لدرجة أن يسيل الدم من آخر رضس يف الفم،
ستحمر العني قريبا جدا ثم تبدأ عضالت اجلسد
باالنقباض ال إرادي ًا وبعدها يأتيان مع ًا أو يليان بعضهام ،ال
أضمن لك ...الرصاخ والبكاء.
ال يشء يدعو للقلق أبد ًا...
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الوحيد الذي كان ليقلق قد غادر املحطة قبل ثالث
سنوات وأربعة أيام ومخس ساعات ،قبل أن ألتقيه
لألسف ،ومن بعده مل يعد قلقكم أنتم البرش مه ًام ،ومل يعد
هناك داع للقلق ،ألنني أصبحت أعلم اآلن أي طريق
أسلكها أللتقي رفيقي يف املحطة األخرية.
يوسف،
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نص سعيد
هل رأيت يف حياتك رج ً
ال يبكي وهو يكتب نص ًا
سعيد ًا؟
إنني أرى الكون بياض ًا ال يسوءه غري روحينا املتقابلتني
بعد ِ
فراق أعوام .صدقني مل أعد ضعيف ًا مثلام كنت ،طاملا
أستدر احلب من أثداء النساء ،وعقول الرجال،
حاولت أن
ر
توقفت عن كل يشء ،وجلست
وملا ابتسمت يل أخري ًا
ُ
مشدوه ًا لطلعتك البهية.
أسألك لو رأيت يف حياتك رج ً
ال يبكي وهو يكتب نص ًا
سعيد ًا..
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كنت أعتقد أن صدور النساء تثريين ألين أفتقد صدر
علمت أن صدري هو الذي يفتقد
أمي ،وملا مثلت أمامي
ُ
رأسك املائل عليه ،متام ًا مثلام كنا نتوسد بعضنا عندما مل حين
علينا أحدٌ قبل أحد عرش عام ًا.
هل رأيت يف حياتك رج ً
ال يبكي وهو يكتب نص ًا
سعيد ًا؟
ألنني ال أعلم كيف تُكتب النصوص السعيدة ،فأنا مل
كنت رضيع ًا،
أبتسم صادق ًا يف غري موضعني :األول عندما ُ
والثاين عندما ابتسمت يل ،كل االبتسامات األخرى إما
زائفة أو ناقصة.
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مل يعد أي يشء آخر مه ًام اآلن ،سأترك هلم هتافتهم،
وقواعدهم ،وأدهبم ،وزيفهم .سأترك أشالء النصوص
املعلقة ،والقضايا العالقة ،وأهرب من كل يشء إليك
أنت ..وحدك ،وليتبعني من أحب صحبتي ،ولريحل من
أحب الرحيل ،مل أعد أهتم ،ولن تسقط دمعة جديدة إال يف
سبيل رضاك وسعادتك.
أجبني إن كنت قد رأيت يف حياتك رج ً
ال يبكي وهو
يكتب نص ًا سعيد ًا؟
أنا أفعل ،فهل يمكنك أن تقرتب مني أكثر ألبكي ُبعدنا،
وألعن كل من قال أين أحبك أكثر مما ينبغي عيل ،وكل من
رفرق بيننا.
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لدي الكثري ألقوله ..سأحكي لك بداية كيف تالعبت
هبم مجيع ًا ،وكيف أصبحوا ينظرون إيل ،متام ًا مثلام أردت
أنا ،متام ًا مثلام وعدتك عندما كنا صغار ًا.
أما ذلك األمحق فال تشغل به تفكريك اآلن ،إنه منشغل
بشهوته اآلن ،وقريب ًا سأجعله ينشغل بأمور أكرب ،أمور
تقلب حياته جحي ًام ،إنك تعلم كم أجيد لعب الشطرنج
بمصائر البرش ،أمل نكن -يف طفولتنا -نلعب الشطرنج مع ًا؟
هل رأيت يف حياتك رج ً
ال يبكي وهو يكتب نص ًا
سعيد ًا؟
حترضين ذكرى إصابتك ،وكيف أقنعت نفيس أنني أنا
املتسبب فيها عنوة ،ورحت أك رلمك وأحاول التخفيف
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عيل عقيل
عنك بصوت ممتزج بالدموع .أتذكر كيف أمىل ر
املراهق أال أمثل أمامك إال وبيدي يشء من أجلك ،وكيف
فرحت يوم متاثلت للشفاء ،ورحت أحتسس تلك القدم
ُ
وأقبلها ،متام ًا مثلام يقبل آخرون جباه أمهاهتم.
هل رأيت يف حياتك رج ً
ال يبكي وهو يكتب نص ًا
سعيد ًا؟
قف ورائي ،فقط قف ورائي ،أقسم أال يشء سيؤذيك،
أقسم أن نار الرش لن تصلك ولو أطعمتها أضالعي.
وأشهق..
يوسف،
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امرأة سريتا
ترميني األقدار بسعادة بسيطة ،ثم تتبعتها بسلسلة من
املصائب والنكبات!
مل تعد هتم قواعد اللغة ،وال قراءة هذه النصوص ،حتى
امرأة سريتا الناظرة هناك يف األفق البعيد ،الواقفة عىل يم
نكبتي ،ويف حجرها خارطة تعتقدها تضم تفاصيل
مكنونايت ،وهي يف احلقيقة ال حتمل إال ما تركتها تراه...
فقط ،مل تعد هتم أيضا.

81

رأيتها اليوم وكانت تبتسم خجال ،ربام ألهنا تبرصت من
علو مقامها ذاك الشاب الذي كان يقبل حبيبته يف فمها ومها
عىل بعد قفزة واحدة من موت حمتم.
هكذا هي حريات البرش ،دائام ما نامرسها رسا ،وإن مل
نستطع فإننا نجتهد يف أن نبدو منافقني بحجم املوقف.
ال توجد هنا مساحة صاحلة للتقبيل ،وال أعتقد بعد
ذلك أن هناك مساحة أخرى أمارس فيها نوبة رصاخي
وأبلل أرضها بدموعي.
تلك املرأة أخربتني الكثري بعينيها اليوم ،غري أن الرجل
الذي استوقفني ليسألني عن شبيهتها مل يكن يتوقع نصا
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أدبيا أو بوحا غبيا ،جمرد كلامت جماملة حمشوة يف قالب
ابتسامة ساذجة.
لذلك حاولت التملص منه ،وعندما مل أجد منه اتقا ًء
فإنني مارست النفاق ...جمددا ،ورحت أكذب ما استطعت
مدة دقيقتني ،وعاد هو حلياته ،وعدت أنا ألكتشف بعد
سويعات أن حرية فلسفة النساء والتامثيل غري جائزة يل،
وأن عيل تعويض ذنبي هذا بوجع جديد.
هذا النص ليس صاحلا للنبذ أو اإلعجاب ..يف النهاية
ال خيار بينهام يمكنه أن خييط ح ً
ال بحجم حاجتي .سأبقى
أحبها وأتذكر ابتسامتها اخلجولة دوما ،عاملا أين البد أن
أدفع أقساطا أخرى لتسديد هذا الذنب املستمر.
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وأنا عىل عهدي بحبك ،وحبه.
يوسف،
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خامتة
عزيزي القارئ،
عندما تصل إىل هنا أكون قد غادرت هذا الكتاب هنائيا،
وقريبا أكون قد غادرت العامل أيضا .قلت يف رسالة سابقة
أين مل أجد طريقة انتحار تليق يب ،غري أنني ويف الليلة الثالثة
وجدهتا أخريا.
لقد وقعت عىل مقال جاء فيه أن نقع كمية تبغ تساوي
علبة سجائر ملدة ربع ساعة ثم رشب الناتج عنها يؤدي إىل
توقف فوري للقلب ...طريقة رسيعة وغري مكلفة
للموت!
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سأحتني موعد نوم اجلميع ،ثم أحرض رشبتي األخرية إىل
قرأت متاما :دفعة واحدة.
غرفتي ألتناوهلا كيفام
ُ
أكثر ما حيزنني وأنا أكتب هذا أن عامل البلدية سيعافون
جسدي كثريا ،ذلك أين مل أستحم منذ شهرين تقريب ًا ،ومل
أغري مالبيس إال مرة واحدة ،وجتاهلت شعري الذي
ر
استطال وبدأ يتخذ لنفسه دوائر صغرية يستكني إليها ريثام
تسعفه يد حالق ما.
عندما تكون قاب رسالة أو أدنى من عملية انتحار فإن
كل يشء يتضاءل فجأة .أستذكر مجيع البرش الذين عرفتهم
يف حيايت :والداي ،أصدقائي الذين رحلوا ،املرأة التي
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أسكنتها قلبي ،والسكان الذين كنت أجاورهم كلام جاء
قرار انتقايل إىل بيت جديد.
لقد منحت الكثري هلؤالء ،ومنحوين هم أيضا باملقابل...
منحوين أنصاف قلوب ،وشهقات متقطعة ،وساعات من
البكاء احلزين ،وقائمة أمراض نفسية ،ومرضا عضويا مل
يفهمه كل طبيب عاينه ،حتى توقفت عن محاقة زيارة
األطباء أخريا ورضيت به رفيقا يل يف حمنتي أو حيايت ،أهيام
جاء أسبق.
حتى الذين مل يرحلوا مل يقدموا يل شيئا ،ذلك أهنم
عاجزون عن فهم شكل حاجتي إليهم ولو ناديت هبا جهرا
آالف املرات املتواصلة.
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ال أحد يفهم يف النهاية ،ومل تعد ألحد حاجة للفهم بعد
أن أرحل .يكفي أنني فهمت نفيس وأيقنت متأخرا أن
الشقاء قد كُتب عيل مرتني :مرة يف الدنيا التي سأغادرها
بعد قليل ،والثانية يف املكان الذي أنا ذاهب إليه ،ألن فعل
قتل النفس حمرم يف مجيع األديان ،حتى عند عبدة الفئران
والبقر.
من املضحك أننا ال نتذكر موتانا من األهل واألصدقاء
إال يف مناسبات موسمية مثل العيد ،أما األيام األخرى
فنحن نمضيها سعيا وراء نعمة زائلة ،وهذه معادلة خارسة
وجب عىل علامء االجتامع أن ينظروا فيها جمددا.
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أمتنى أال ألتقي يوسف ًا آخر حيث أنا ذاهب ،أنا الذي مل
أقدر عىل استيعاب واحد ،وال أظن بعد ذلك أين مستعد
الستيعاب نسخ مكررة منه.
ولتذكروا مساوئ موتاكم رس ًا ،وحماسنهم جهار ًا.
يوسف،
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ساعد يوسف
النسخة اإللكرتونية من هذا الكتاب جمانية وستبقى
كذلك .مقابل هذا أنت مدعو للمسامهة يف مجع تربعات من
أجل استمرار شبكة ندى يف مساعدة األطفال ،وكذا إلنتاج
طبعة ورقية من هذا الكتاب توجه عائداهتا إىل نفس
الشبكة.
بإمكانك التربع عرب التواصل مع املؤلف أو مع شبكة
ندى .Réseau Nada
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