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َيغم�سون ر�أ�س امله ّرج
نعمّ ،مت الأمر كما ف َّك ْر ِت فيه
ذهبت �إىل امل�صبنة
فقد ُ
وجلبت ثيابنا
ُ
يغم�سون ر�أ�س امله ّرج
ويف طريق العودة ،ر�أيتهم ِ
يف رغوة ّ
ال�ضحك التي كانوا
قد مل�ؤوا منها جردال كبريا
أنت ته ّيئني
يك  -فيما � ِ
وها �أنا هنا� ،أُ ْه ِد ِ
الغداء-
ربهن َة �أقليد�س
وقو�س �آخيل و ُم َ
ال َبارثينون َ
َ
وجبل البارنا�س وخمطوط ًة لإ�سخيلو�س
لك �آثا ُر ُخطى
حتّى تكونَ ِ
حدائق
تراب
على ِ
ِ
اليونان القدمية
 �أنا ،حديقتي َق َد ِمي و�أظفا ُرها�أزها ُرها-
وبعد هذا �س�أُرد ُف ِك َخ ْلفي على
د ّراجتنا املُط َّهمة
ومن�ضي نحو بيتنا القدمي الذي ك ّنا
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قد �سك ّنا ُه زمن ًا ّثم تركناه
�سك ْرتُ حتت �سقفه،
ُ
وكنت ،ك ّلما ِ
بومي�ض
ُت�شع�شع عظامي من حتت اجللد واللحم،
ٍ
منتظم �أ�صفر و�أخ�ضر و�أحمر
وذاك كان ُي ْ�ض ِح ُكنا كثري ًا � ْإذ ُي َذ ِّك ُرنا
الكهربائي!
بلعبة البلياردو
ّ
الآن ،بعد �أن َ
ندخل جُم ّدد ًا �إىل ذلك البيت
قد ُي َ
باغ ُت كما
فهو ْ
تقولني ،لكنْ ُكونيِ
متي ّقن ًة ِمنْ �أ ّننا �سن�شعر يف ُغرفه بنف�س
الإعجاب ِبـ َهـ ْيـ َنـ َمـة ال ّنمال التي
َخ ْلف �أحد جدرانه
كانت دائم ًا تت�ش ّكى من الأرق!
ْ
بل �إ ّنه �سيحت�ضن بحن ّو حتّى د ّر َاج َت َنا
وح
و ُي ِ
عام ُلها ككائن ٍة ح َّل ْت فيها ُر ُ
�إله ٍة قدمية
كائن ٍة ِج ْ�س ُمها من معدن
ولمِ ِ ْق َو ِد َها
َب ِريقْ !
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ُقب ْيل الغروب
ُق َ
بيل ال ُغ ُروبَ ،ن َف َ�ضت ا ُ
حل ُق ُ
ول
َعن ُظهو ِرها ُقطعان ا َملوا�شي ،فلم ت ََذ ْر
لها من �أثر
هكذا ،مل َي ْبقَ يف جنباتها ال ّذهب ّي ِة الأع�شاب
بع�ض ال ُّثغاء اخلفيف
�سوى ِ
ال ُّرعا ُة عادوا َحزَ ا َنى
االخ ِتفا َء عن ال َ
و�أرادوا ْ
فد َل ُفوا �إىل الزَّرائب
أنظارَ ،
َو ْح َد ُه ال َّراعي الأحمق َب ِق َي واقف ًا و�سط القرية
ُمته ِّل ًالَ ،يعزف لل ّريح
ُم رَت َِّجي ًا
�شبيهات الدِّ َببة
جتلب بنا ِتها
ِ
�أن َ
يرتعب منهنَّ الأطفال املتح ِّلقون من حوله
حتَّى
َ
َ
في�ضحك
هم
هم
ِ
و�صياح ْ
من قفزا ِت ْ
ِومنْ َر ْف ِع ِه ْم لعقائرهم بندا ِء
هم
�أ ّمها ِت ْ
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بحر �أ�سود
بحر �أَ ْ�سو َد ُي ْبعدين
باب ٍ
قا ِر ُب ال ّنوم يمَ ْ ُخر بي ُع َ
عنْ ُغرفتي يف هذه الليلة َّ
ال�شتْوية
املوج العاتي يتقاذ ُفه
ُ
ُ
الربق� ،أي�ض ًاَ ،ت ْه ِوي
�سيوف ِ
رحمة
أعال ،بال ْ
يف ال يِ
َ
حاجبي!
وخويف يرت ّكز يف
ّ
أن�صاف ُّ
لكنْ  ،فوق ر�أ�سيُ � ،
الط ُيور
بقيت ح َّي ًة مِ ُب ْعجزة
التي ْ
تَ�ض ُع ُر ّ�ضع ًا يف ُمهود
و�ص َرخا ِت ِه ْم يف �صناديق البرَ ْ د
َ
َو َت ِعدُين بحيا ٍة َجديدة
َحالمَ َا �أ�ستيقظ
ِمن هذا ا ُ
حللم العنيف!
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�أ�سالف
يف هذا البيت ،يف زمن قدمي ،تطا َي َر َ�ش َرا ٌر كثري
ارتطم ر� ُأ�سه
من َج َ�سد ج ّد ،بعد �أن
َ
ب�سقف ق ّبعته
أجداد �أكرث ِق َدم ًا
�س ّكانُ هذا البيت ،من � ٍ
�شديدي التّد ّين
كا ُنوا ِ
واتّخذوا ِ�إ َله ًا البرُ كانَ املق َّد َ�س الذي
�أ�صبح يف مكانه الآن
ُف ْر ٌن كبري
نف�سه
�أنا ،خالل هذه الليلة ،يف َهذا الب ْيت ِ
ال�ساللة
�أ�ستم ُّر يف كتاب ِة تاريخ ُّ
با�س ِمها من ك ّل
َف َي ْد ِل ُف �إىل غرفتي ناطقونَ ْ
ال ُع�صور
لهم
يتج ّمعون يف جانب من الغرفة ،فتمي ُل حتت ِث َق ْ
يرك�ضون �إىل اجلانب الآخر ،في�شعرون
�أ ّنه يمَ ِ ي ُد بهم
لهم
وهكذا� ،أنا �أُ�ؤَ ِّرخ ْ
َوهُ ْم يمُ َ ْر ِج ُحو َن ِني
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واحد
ال ُي ِخي ُف ِني ِ�إ اَّل � ْشي ٌء ِ
ُز ْر َق ُة هذا ال َّن ْجم  -وقد كان
�صديقَ طفولتي
ولطالمَ ا حر�ص على �إ�ضا َءة طريقي
ال�سينما -
�أ ْثنا َء عودتي لي ًال من ّ
أكيد َم َر ِ�ض َّية
ِه َي بال ّت� ِ
لقد َ�سا َء ْت حالتُه كثريا
هذا ما �أ َّكده يل
َ�ص يف اجلهاز التن ُّف ِ�س ّي
ٌ
طبيب مخُ ْ ت ّ
وعالمِ ُ َف َلك
وما َه َم َ�س ْت يل ِبه امر�أ ٌة يف ُب ْ�ستان
تبينّ َ الحقا ُّ
ال�س ّرية �أ َّنها
لل�شرطة ّ
�إ ّما زرقا ُء الي َم َامة �شخ�ص ّي ًا
�أو من ُ�سالل ِتها...
ُّ
ال�س ِّرية!
ال�ش ْرطة ِّ
ُ
يحدث �أن َي ْح ِد َج ِني �أفرا ٌد منها
َف�أَ ْح ِد ُج ُه ْم
بهم
�أنا ال �آبه ْ
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واحد:
�شي ٌء ِ
ويف هذه ْ
اللح َظ ِة ،ال ُي ِخي ُف ِني ِ�إ اَّل ْ
�أنْ َي ْه ِو َي ال َّن ْجم �صديقي منذ ُّ
الط ُفولة
أر�ض احلزينة
واهنَ الق َوى على هذه ال ِ
فيما �أبقى �أنا واقف ًا هنا
َغيرْ قاد ٍر على �أنْ �أ ْف َع َل ِمنْ �أجله
�شيئ ًا
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ن ُِنزل ِق ْرميد ًا من العربة
ُن ِنزل ِق ْرميد ًا من العربة فيما
على ُك َوم ِة ال َّرمل القريبة
ن�صائح بالأزيز
َنحل ٌة َع ُطوف ُتزْ ِجي لنا
َ
�إنْ ُنط ِّب ْقها تَتق َّو ع�ضال ُتنا بال ّت�أكيد
نبني م�أوىً للعجوز
فنحنُ نري ُد �أنْ َ
ا َّل ِتي م َّر ْت بنا مرت ّنح ًة يف ّ
ال�شتاء املا�ضي
واختفت يف َح ْقل ال َع َد�س
ْ
م ّر ْت بنا �آ ِه م ْر ْر ْرَ ...ر ْت
م ّرت بنا م ْر ْرررَ ...ر ْت
لك يا من تر ّن ْح ِت يف ّ
ال�شتاء املا�ضي
هكذا َغ ّنينا ِ
أنت �أ ّيها املا�ضي ،يا ُم َق َّو َ�س َّ
الظ ْه ِر ،يا �أَ ْد َر ُد
و� َ
ْرعنا جيو ُب َك
ْ
لقد �أَت ْ
ُ�ص َور ًا و� ْأ�سنانَ حليب
أنت يا ُم َد ِّر�س ًة كان ر� ُأ�سها
و� ِ
وا�س ُمها
ُي�ؤلمِ ُها يف الأ�صباح َّ
خا�ص ًة ْ
كان يبد�أ باجليم
تي�سر من َه ْ�أه�آت
َت َر ْكنا ِ
لك ما ّ
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ونمَ َ �ش ًا كثري ًا
ُ
مفعول ح ّبة �أ�سربين
ك ُّل من�شة لها
ِكرا ٌم نحن و�أطفال و�سعداء
ومل نعد مغرو�سني بني نباتات ا ُ
حل َّريقة
واحد من �أوائل
كما ُك َّنا علي ِه يف ٍ
�أحالمي
مندحك يا ُمرت ّنحة وكم و ِد ْدنا
ِ
لو دغدغنا �إبطك الأمين
فقد َع َر ْفنا �أ َّن ِك ج ّد ُتنا بعد �أن �سمعناك ذاتَ ليلة
ُتع ّلمني ُر ّ�ضع ًا كيف ي�صطادون ُ�شهب ًا ِّ
بال�شباك
وقيل �إ ّن ِك ذاتَ �سهرة كنت ُتر ّبتني
على حدبة ال ّراق�صة
فيما ك ّنا َننفخُ يف ال َه ْرمونيكات
َننفخُ و َن ْنفخ
َننفخ فيها لتبقى ُمعزّز ًة وال ت َْ�صد�أ
ال�سجون
َف ُي ْل َقى بها يف غياهب ّ
ننفخ و ُن َغ ّني :م ّر ْت بنا �آه م ْر ْر ْرَ ...ر ْت
م ّر ْت بنا م ْر ْر ْرَ ...ر ْت
وهكذا �إىل �أنْ ننتهي من البناء َو َو ْقتَها
�س ُنقيم َح ْفال
يح�ضره الباعة املتج ّولون وامل�ساكني
11

وراق�صة حدباء
ال�سبيل واملُ َد ّر�سة ِب ُ�صداعها
وابنُ ّ
�صفي
ال ّن ّ
وكذلك الوجو ُد والعدم
والتّلميذات اللطيفات اللواتي فتحنَ قلوبهنّ
ال�صغرية احلزينة
ِل َّل�س َّيارات ّ
دت
التي ُو ِل ْ
بال عجالت

12

� ُ
أعزف على َه ْرمونيكا خيال ّية
ُغ ُيو ٌم داكنة ت َْ�سري يف الأعايل ُمت ََج ِّهم ًة
ك�أنمّ ا هي ِبدورها ُمتعب ٌة َ
و�ض ِجرة
هذا ما قلته لنف�سي و�أنا �أ�س ُري يف هذا االتجّ اه ّثم
يف ذاك
�إنيّ حائر ،وهذا َيجعلني � ُ
أ�ضحك و�أعزف على
َه ْرمونيكا خيال ّية
كانت هنالك �سهر ٌة على �شاطئ املدينة الهادئ
ح ّق ًا ْ
لكنَّ َ
ذاك كان البارحة
وح ّق ًا كان هنالك متثال
َي ْن َح ُت ف َّالحني و�أبقار ًا يف قرية
لك َّنها قري ٌة تن�أى دائما يف الأ�صباح
ع ّمن يتّجه �صوبها
ري من املدفونني فيها ماتوا
وكث ٌ
ج ّرا َء �سقوطهم عن ُ�سطوح
ال�ساخنة
لذا ف�أنا �أُح ّر ُك كتفي ّ
اكت�سبت ُ�شهر ًة
ال�سري َ�ص ْو َب الزّهرة التي
ْ
�أغ ّذ ّ
لدي بعد �أن ترافقَ ِع ْط ُرها َو َق َلقي
َّ
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يف ُط ُر ٍق ويف العديد
من َّ
حمطات القطارات
�س�أجل�س قلي ًال قربك �أيتها الزّهرة
قرب قلبه
مثلما يجل�س �إن�سان َ
كنت ق�ض ْيتُها و�أنا طفل
و�أ�ستعيد �أ�صباح ًا ُ
على �شاطئ املدينة هذا الذي �أرى الآن جانب ًا منه
هنالك خلف الأ�شجار
�آه! يف تلك الأ ّيام كانت الكلمة العليا يف هذا ّ
ال�شاطئ
جلرادة
ال�سنة املا�ضية
وقد
ْ
انقلبت يف ّ
حور ّي َة َب ْحر!
ويف انتظار الو�صول �إىل زهرتي ،هذه ن�صيح ٌة م ّني
� َ
إليك �أ ُّيها العاب ُر بقربي
إليك �أ َّيتُها العابر ُة جنبي
� ِ
املتوح�شة
ال َيد ِل َفنْ �أَح ٌد منكما �إىل هذي احلديقة ّ
التي هي الآن ُقبالتي
�إن �شاء �أال ُي ْك َ�س َر له �ضلع �أو َيلتم َع َد ٌم
على جبينه
ففي جنبا ِتها ِع ْ�شنا زمن ًا �شقاو َة طفولتنا
نتحارب ب�سيوف من ُ�صنعنا
ويف فرتات الهدنة َن ْ�ص ِفر ُم َق ِّلدين مو�سيقى
بع�ض �أفالم الوي�سرتن ّثم نبد�أ
14

يف ت�صويب �أحجار �إىل � ٍّأي م ّنا
عتلي �شجر ًة ويتق َّم َ�ص
كان يقب ُل �أن َي َ
�شخ�ص َّي َة ُغراب
كربنا الآن طبع ًا لكنّ �أحجا َرنا ما تزال
على َنزَ قها
ال�صفري املُن ّغم الذي ك ّنا َن�صدح به
�أما ك ّل ذاك َّ
فال �أعرف يف � ٍّأي من �أ�صقاع الأر�ض
تلتقط ُه الآن �آذان
وال يف � ّأي البالد ُيطفئ �شموع ًا
كالب �سائبة
�أو ِ
حت�س ُبه ٌ
ُم َو َّجه ًا
�إل ْيها
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قعر بعيد
�أ� ُ
صعد ِمن ٍ
تركت ر�سال ًة قبل �أن �أم�ضي لأغرق
كنت قد ُ
ُ
�أن حتيا غريق ًا :جترب ٌة �أثارتني
�صفحات يف كتاب:
منذ �أن قر�أتُ
ٍ
«كيف ت�صبح برمائي ًا يف خم�سة �أيام»!
َ
العي�ش حتت املاء كان ُينذر
لكنَّ
ب�أنْ يكون ق�صري ًا
َو َو ْح َدها رغبتي يف العودة لت�صحيح
تعاب َري يف ر�سالتي تلك� ،أن َق َذتْني
�إذ جع َل ْت ِني �أَ ْ�ص َع ُد بوثب ٍة من
قعر بعيد
الآن ،وقد عدتُ  ،ها �أنا يف غرفتي
العادي الذي ْ
ي�شعر به
أنعم بالهناء
ّ
� ُ
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�شخ�ص يف حالته العاد ّية
� ّأي
ٍ
حتت ثيابه الأليفة ،بال موج
يحيق به
�إ ّنه لمَ َ ْجنون ح ّق ًا
من ُيف ّكر يف �أن يعي�ش
تحَ ْ َت ِج ْلد
البحر!
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َق َد ٌم َم ْن ِ�س َّية
كتاب نادر« :كيف ُت�صبح َبرمائي ًا يف خم�سة
كان عندي ٌ
يحب
�أيام»� .أبي �أحرقه لأ ّنه ،ح�سبما قال ،مل يكن ّ
ال�سالحف و�أ�شباهها.
ّ
�إ ْث َرها ،غادرت البيت ُم ْغ�ضب ًا ،وتخ ّفيت �شهور ًا يف تنهيدة
امر�أة.
لعبت به زمن ًا وعرثتُ
نفخت يف َ�صبيحة ف�صيرّ ُتها بالون ًا ُ
ّثم ُ
قدم قدمية ج ّدا ومن�س ّي ٍة
على �أقدم ُطحلب يف التّاريخ حتت ٍ
نجز املراوغات.
يف حقل ،فرتكتُها تَركل ذلك البالون و ُت ِ
قدم �أبينا �آدم التي كان ركل بها
ُ
قلت يف نف�سي لع ّلها ُ
ت ّفاح َة اجلنة ل ُي َ�صيرّ ها بالون ًا وهي ح ّق ًا ت�ستحقّ �أن تكون
قدم العب كرة قدم محُرتف ُيهاجم و ُي َ�س ّجل الإ�صابات
يف اجل ّنة.
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أ�صلحت ذاتَ البني
ّثم ُعدت �إىل البيت .ويف اليوم نف�سه �
ُ
مع العائلة� .أَ ْد َه َ�ش ِنيَ ،ف َح ْ�سب� ،أنّ ال ِق ّط مل َي ْبقَ منه غ ُري
�شبحه.
كنت يف و�سط املدينة مع الذين يقذفون
ويف الفجر املُوايلُ ،
خ�ص َ�صتْها احلكومة
�أحجار ًا َ
ال�ساحة التي ّ
�صوب حار�س ّ
النتحا ِر املجانني.
ظت يف �أر�شيف ال ّريح ،هنالك
هذه املغامراتِ ،ل ِع ْلمكمُ ،ح ِف ْ
خلف جبال الهماليا.

19

�أنا الآن
�أنا الآن يف قرية ج ّدي
�أقتعد كر�س ّي ًا �صغري ًا حتت حائط اجلامع القدمي الذي
يتدلىّ حواليه �ص ّبار كثري
وث ّمة كالب تق�ضي قيلولتها يف ظ ّل كومة تنب
فيما تتحادث جماعة املقامرين حتت �شجرة
خلف اجلامع
ب�أ�صوات خافتة ومتوتّرة
ال�سالم بائع ال َكيف
عن عبد ّ
ال�صباح
وكيف اعتقله ال ّدرك يف ّ
وكيف كانت الوم�ضات ُ
تنثال من َ�شيب ر� ِأ�سه
قو ّي ًة
وتتناثر يف اجل ّو مت� ِّأجج ًة
خوف �شديد
�أ ُت َرى كان ذلك من ٍ
� ْأم من ِح ْق ٍد عنيف
قد قامرتُ ذات �صباح
�أ ّما �أنا ُ
فكنت �أي�ض ًا ْ
بح�صان �صغري
20

أنغام جازٍ تتنامى
و�س َاعتَها ْ
كانت � ُ
َ
يف �أذين اليمنى
ويف ال ُي ْ�سرى كان ُي ْ�س َم ُع ح ّدادون
وهم ينهالون مبطارقهم على
وات وخ�سرتُ ح�صاين
َح َد ٍ
ال�صغري
ّ
وها �أنا حتت حائط هذا اجلامع القدمي
�أتابع قراءة رواية
عجيب �أَ ْم ُر َها
رواي ٍة رهيب ٍة
ٍ
ياه!
ما �أكرث قتالها!
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َي ْو َم ج ْئ ُت
جئت �إىل قرية ج ّدي هاته
كنت قد ُ
�أنا ُ
يف قطا ٍر بطيء ،وطيل َة ال ّرحلة
ال�صقور يف الف�ضاء
ُ
أتر�صد ظهو َر تلك ّ
كنت � ّ
�أعني ّ
ال�شواهني اخلم�سة املزه ّوة بتالوين منا�سرها
أمريكي يف الهريالد تريبيون
والتي قال عنها �صحايف � ّ
�إ ّنها �أَ ِل َف ْت �أنْ َت ْت َب َع ِقطار ًا حتّى َي ِ�صل
نهر
�إىل
ِ
م�شارف ٍ
ُق ْر َب غابة يف بن�سلفانيا
ما�ضي ًا
لكنّ القطار الذي ا�ستق َل ْلتُه َي ْو َم جميئي �إنمّ ا كان ِ
�صوب م ّراك�ش
( فمنها� ،أُ ْك ِمل ،عاد ًة� ،إىل قرية ج ّدي)
لذا ،مل تكنْ هنالك ُ�صقور ،و�إنمّ ا وجه
ُي�شبه امل�سيح
يهت ّز بال تو ّقف ،من وراء الزّجاج ،قبالة وجهي
وكالهما هائم يف خياالته
وين�ضح بال َعرق!
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الدهان
يا ُم َق�شَّ ر َة ِّ
ُتزْ ِع ُجني َق َّ�ص ُة َ�ش ْعرك يا جنمة
�إنّ لها رائح َة نعجة ُمب َّللة
ال �أح ُّب َك يا قم َر هذه الليلة
ف�أنت ال تتف ّوه �إال
بكلمات نابية
ٍ
ِومنْ ُح ْ�س ِن ِّ
يح�ش ُمون ِب ِ�ش ّدة
احلظ �أن الذين ِ
هُ ْم �إِ َّما ُ�ص ّم
�أو َي ُغ ّطون يف َن ْو ِم ِه ْم
أنت يا ُم َق َّ�شر َة الدِّ هان
�أ ّما � ِ
عا�شي
يا ذاتَ
ِ
اجلدران املُ�صابة ِبالهذيان ال ُّر ّ
يا عجوز ًا ُم َع ّلقة
ُت ْث ِل ُج ِمن �أَ ْخ َم ِ�ص َق َد َم ْي َها
يا ُغ ْر َف ِتي
َف َج ْو ُفك َب ْح ٌر َبا ِرد
ونظرات
ما�ؤه من دُخان �سجائري
ِ
تعجبي
ُّ
ا�ستطعت �أن �أُ َغافل
و�أنا ،متى
ُ
23

أهج ُرك و�أم�ضي
َب ْر َدك� ،س� ُ
حمائم �صدي َقة
ابت�سامات
منزلق ًا على
ِ
َ
حتّى هونولولو
ففي هونولووووولو
القدّاحاتُ َ
اجلميالت
ُت َبا ِدر لل ّرق�ص للوافد اجلديد
�صامد ًة
واملدافئ الكهربائ ّية تعي�ش ِ
ومتوت واقف ًة
و�إذا �شعرتَ بالغربة يف هونولووووووولو
ميك ُنك ،بحرك ٍة من ر�أ�سك
�أنْ تحُ ِّي َي نف�سك ،فت�شع َر بدفءٍ
�إن�سا ٍّ
ين عظيم!
ُ
يحدث يف هونولووووولو
ح ّق ًا ،قد
ناق�ص
�أَنْ �أ ِب َ
يت ليل ًة ما يف فندق ِ
التّدفئة
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علي ال ُق َ�ش ْعري َرة بعينيها الل َّم َاعتَي
فت ُِط َّل ّ
ن�سيت
قد ُ
من ال ّنافذة التي �أَ ُكون ْ
�إغالقها ج ِّيد ًا
لكنْ َ�س ْرعانَ ما �ست ْل َح ْقنَ بي
يا حليفاتي احلمائم
ذوات
ٍ
وب�ضربات من مناقريكنَّ ِ
الب�أ�س والب�سمات
ُت َك ّبدن ع�صابات الربد اللعني
أفدح ا َ
خل�سائر
� َ
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حميم ّية
عن َخ ّد َ�ش َج َر ِتي اليا ِفعة
التي حتر�س باب حديقتي
�أَ ْن ُف ُ�ض غبا َر ال ّنجوم
بعزف خفيف
فيما �أزها ٌر َتت ََ�س ّلى ٍ
على �آل ٍة ما� ،أَ ْحدُ�س ُو ُجو َد َها
وال �أراها
أنت ت�ستح�سنني عزفها
و� ِ
لقد م ّر ْت علينا �ساعاتٌ منذ �أنْ ح َّل الليل
وفج�أَ ًة :هذا ّ
ال�شفقُ الذي
داح من ق ّنينتنا الأخرية الواقفة
َي ْن ُ
على ّ
الطاول ِة ،فارغ ًة منذ �ساعات!
ينداح منها وينت�شر
َ�ش َف ٌق ُ
ّ
ال�ساهر ِة َج ْن ِبي
ويلف قام َة ّ
امل�ض ّمخة ب�ضحكتها
يف هذه الليلة ال ّن ِا�شفة
عرق
�إالمن ِ
َن ْحرها!
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�ش�ؤون عائل ّية
بعدعمر مديد ،وبعد انقطاع املطر
ِ
ماتت اخلالة الكبريةُ ،
الو�شوم التي كانت تز ّين ظاهر ك ّفيها
�أ�صبحنا نراها على
�سقف ُغرفتها
بثت على د ُْه َم ِت َها
ال�صغرية َل ْ
ُم ْه َرتها َّ
ّ
الطائر الذي ق�ضى يف ُر ْف َقتها �أ َّي َامها الأخرية
ومات معها �أي�ض ًا
بقيت منه رفرف ُة َجناح
ْ
ووحدها ابن ُة اخلالة
ال�سقف َ
ُ
جتو�س حتت َّ
تراها
ابنة اخلالةَ ،
ي�صة
احل ِر َ
على ابت�سامات �صغا ِر الأُ ْ�س َرة وكثري ًا ما تنق�شها
على خوامت

27

ونحن الذين حملنا التَّا ُبوت وم�ضينا
َ�ص ْو َب املقربة �سيفوتنا
البيع ّ
ال�سوق الأ�سبوعي
وال�شراء يف ّ
ال�صغرية
لكنْ َ�س رُتَا ِف ُق َنا املُ ْه َرة َّ
و َت ْن ُ�س ُج لنا الأماين
ِبالحْ َ ْم َح َمات
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ِب ِذ َر َاع َّي اللت نْ َِي َط مَ َ
الا...

		
راعي  -اللتينْ ِ طالمَ ا َح َم َلتَان
ِب ِذ ّ
باب بي ِتنا
حتّى ِ
كنت �أ ْت َع ُب من �إح�صاء الكهوف
حني ُ
هذ ِه من ِه َوايات �شبابي –
�إذ �إنّ ِ
�أ�س ّد ّ
فتى ِ�ش ِّرير
الطريقَ يف ْ
وج ٍه ً
كانَ ُي ْق ِب ُل راك�ض ًا و َي ْن ِوي
زامى
�أن َي ْك ِ�س َر �أغ�صانَ ُ�ش َجيرْ ة ُخ َ
ُ
ت�شرتك يف ِم ْل ِك َّي ِتها
َ�س ْب ُع جرادات
فينك�ص على عق َب ْيه و َيختفي
�أُ ْف ِل ُح يف َ�صدِّ ِه
ُ
تتنامى �إىل �أُ ُذنيَ ّ
و�أ�سم ُع َه ْم َه َم ٍات َ
مت�سارع ًة
وت ِن ّم عن قلق �أكيد:
عاب�سات
�إ َّنهُنَّ اجلرادات ال�سبع،
ٍ
بال ّت�أكيدُ ،ي َح ِّل ْلنَ واقعة الهجوم تلك
من كا ّف ِة
�أَ ْو ُج ِه َها
29

حب من دخانها و�أنفث
�س�أَ ْ�س ُ
ُيري ُد هوا ُء هذه اللحظة �أن َيت ََخ َّلى َع ِّني
�أنْ يتوا َرى َخ ْل َف َه ِذ ِه ال ّت ّلة وي� َ
أخذ مع ُه �أفكا ِري
ِل َي ْجع َلها ُت َخ ْ�ش ِخ�ش
وي�ستمت َع بذلك ،فيما �أنا
�أَ ْخ َت ِنق
و�أزِي ُد اختناق ًا!
�آه يا عزيزي الهواء املُخاتل
�إنَّ َم ْ�س َ
عاك �سيبو ُء ِبا ْل َف َ�شل
ف�أنا الآن �س�أ�شع ُل �سيجارة
و�سَ�أ ْ�س َح ُب من د َُخا ِنها و�أ ْن ُفث
َ
أ�سح ُب
ّثم � َ
ّثم �أَ ْن ُفث
َ
يتغلغل بني حنا َياك ال ّدخان
وهكذا �إىل �أن
َّ
وتزرق دواخلك
وتتقهقر متبدِّ د ًا
وت�ص َري �أ�ضحوك َة
ثاين �أوك�سيد
الكربون!
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شم�س �صغرية
� ٌ
ال�ص َباح
َيت ََط َّل ُع �إىل َ�ش ْم ِ�س هذا َّ
�إ َّنها �صغري ٌة ما تزال ،يقول يف نف�سه
من اخلط�أ ،وال ّ
�شك� ،أن تكونَ قد اعت ُِم َد ْت
ال�سن املب ِّكرة
يف هذه ِّ
�شم�س ًا ِف ْع ِل ّية.
�إ َّنه يراها الآن جُم َّرحة ا َ
خل َّد ْين
ُم َع َّفرة اجل ِبني
َي ْ�س� ُأل :هل ُع ْد ِت جُم ّدد ًا �إىل َ�ش َقا َو ِتك
اك يف ُم َ�ش َاح َنات
وتجَ َ َّر َح خ ّد ِ
وت ََد ْح َر ْج ِت على �أت ِْر َبة؟
وي�سم ُع َها تقول:
الْ ،بل طار َد ْت ِني غربا ٌن معدن ّية
َ
لهم وجو ٌه
ما�سو ِن ّيون ْ
وحاول � ْأ�س ِري ُ
ِمنْ َحجر
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هنود ُح ْمر
وجل�أتُ �إىل ٍ
َي ْ�ص َخ ُبون يف َحا َنات...
يتابع طري َقه �إىل ا َمل ْق َهى
ي�شرب فيه ،يف العادة،
ا َّل ِذي ُ
ال�صباح ّية
َق ْهوتَه ّ
كالم
هو فرح ،فقد �سم َع َ
ال�ش ْم ِ�س ِّ
َّ
الط ْفلة،وبعد حلظات ،ومن � ِألق عينيه
�سري�سم لها � َصور �أطفال من �س ّنها
لتالعبهم
حتّى يح َني �أوانُ
غروبها!
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صبحت �س ّيد ال ّ�ساهرين
و�أ� ُ
كنت �ص ّيا َد �سمك
ُ
وكنت غن ّي ًا �أو َف ْل َن ُق ْل
ُ
ينق�ص ِني َ�ش ْيء
�إ ّنه مل يكنْ ُ
ع�شقت
ُثمَّ �ساءتْ �أحوايل ،بعد �أن
ُ
حيا َة الليل
نبيذها ِب ُح ُروبها
بغوانيها ِب ِ
و�أ�ص َب ْح ُت
ال�ساهرين
�س ّي َد ّ
منت�صفات
نت ح َني بد�أتُ �أُ َرى يف
وح�س ُبوين ُج ِن ُ
ِ
ِ
الليايل
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ومعي ِ�ش َباكي التي ِ�ص ْرتُ ُ�أ ْلقيها
�إىل �أعلىَ ،ل َع ّلي �أ�صطا ُد
نجُوم
ِ
ابت�سامات ٍ
غيوم الليل
�أ ْو
ِ
همهمات ِ
م ّنح ًا لطيف ًا
�أ ْو حتّى ح�صان ًا جُ َ
َي ْحملني على ظهره
رحالت عجيبة
ويمَ ْ �ضي بي يف
ٍ
ق�ص وقائعها ،يف يوم ما ،على �أحفادي
�أَ ّ
القادمني!
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وجهك يا غريبة
ِ
َح ْم َح َم ُة �أَ َر ِاغن
َب َد� ْأت ،حتت ت�أثري �أبخرة النبيذ
تت�ش ّبه ب� ْأح ِ�صنة،
أنغام َجاز،
� ُ
جيتارة تتج ّهم للحظة وجيزة
ّثم تبدو ط ْلقة الأ�سارير،
�سجائر مرتع�شة
ُت�شعلها قدّاحاتٌ زائد ُة ا َمل َرح،
وجهك يا غريبة
ِ
ُذو االبت�سامات الألي َفة،
ال�سيجارة التي َق َ�ض ْت ِبال نار
وهذه ّ
� ْإذ َ�س َق َط ْت بني ُم َك َّع َبات ال َّثلج:
�إنها بداي ُة ليلة جديدة
على ِر ْ�سلنا
ن�سوقها
�إىل حتفها!
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ا ُملعلَّمة ُت َز ِّي ُن َب ْدلتها
املُع َّلمة تُزَ ِّينُ َب ْدلتها ِب َطائر
يف حجرة ال ّدر�س تقول �إنّ املعادالت
اختفت فج�أ ًة من ر�أ�سها حني كانت ت�سبح
ْ
يف البحر
قالت :مّربا �أكلتْها الأ�سماك
تلميذ ٌة ْ
فقلنا جميعا :مّرباُ ،ر مّبا
مِ ُب ْ�ش ٍط طويل َح َمل ْت ُه �إليها ال ِّريح
َت ْف ُر ُق املع ّلمة َ�ش ْع َرها من الو�سط
مما َيجب
لكنَّ من ي�ص ّفق م ّنا �أكرث َّ
�س ُي ْح َك ُم عليه ّ
بالطواف �سب َع م َّرات
حول املجنون ال َّنائم
ُق ْر َب َّ
حمطة البنزين!
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ُخطوات
ها الليل قد انت�صف
وها �أنا �أم�شي يف نومي
مم�سك ًا بيد طفولتي التي ت َْطرف
ِ
بعينيها العنيدتني
فيما ترنيم ٌة تت�صاعد
من منقار الغراب �صديقي
احلا ِمل يف غابة َ�شعري
�أمامي هذا ال ّدغل الكثيف
وهذي ّ
الطريقُ �شبه املُظلمة
لك ّني �أتق ّدم بعزم
ال�صغري
َ
�صوب حق ِلي ّ
لأزرع فيه ُبزو َر
ُر�ؤًى
فاتنات!
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�أته ّي�أ للإبحار
حتت �صفري غيمة
ُ
م�شيت َ
كانت تتل ّهى
ْ
بتت ّبع �شريط ذكرياتي
كانت ع�شيقتي
والقرو ّية التي ْ
ذاتَ يوم يف بيد ٍر ما
ظهرت بدورها خلف نافذة بعيدة
ْ
با�سم ًة وحماط ًة بالع�صافري
ِ
با�سم ًة وتن ُقر
ِ
على طبلة �أذن الريح ال ّر�صينة
يا ع�شيقتي يا ع�شيقتي
كوين يل خيمة
على جبل الكهرباء
رفعت عقريتي و�أنا ،يف ُغرف ِة
بهذا ُ
َنومي� ،أته ّي�أ للإبحار
يف ك� ٍأ�س غريبة
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غريب �أَم ُر هذا احلقل...
ٌ
غريب �أمر هذا احلقل
ٌ
�إ ّنه متج ّه ٌم على ال ّدوام
وهذا ال ّناي
لي�س �سوى بلعوم مديد
الذي َ
وهذي البئر التي حفرناها
أيام املُراهقة
� َ
دت ُقم�صانا وو ّزعتْها
وها قد َو َل ْ
على حاملي ال ّدالء الهائمني
غريب �أمر هذي املداخن
ٌ
ال�سطوح
املهجورة على ّ
حني ننظر �إليها بعيوننا التي
�سافرت
طاملا
ْ
رفقة لقالق
ّ
الطفولة!
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قرير العني
فت
ال ُمباليا �أتق ّد ُم بني الأ�شجار يف هذه اللحظة التي تخ ّف ْ
ِمن َك ْي َف وملاذا� ...إ ّنها حلظ ُة �إغفاءة املطر .وها اجلدول
الأنيق الذي بالكاد خرج من الطفولةُ ،ير ّبت على خ ّد
ح�س َز َب َد ُجفو ِنها.
�سلحفاةَ ،ي ْل ُ
خت ّ�صيادي املنطقة� ،أَ ْ�ص ِف ُر
�أُل ّوح ِ
بيدي للحمامة التي َد ّو ْ
مي�سح َع َرق جبينه ،و�أُلقي
ل ٍ
أرنب ذاهلَ ،و َق َف حتت �شجر ٍة ُ
بال�سالم على البرِ ْ كة التي �ش ّكلتْها ميا ُه الأمل ...ولي�ست
ّ
عظامي باحلزينة فهذا َن�شيدُها� ،أ ّما القناين التي تركتُها
يف بيتي لتح ُر َ�سه فهي تتن ّق ُل يف �أرجائه ب�أق�صى َ
احلذر،
ولي�س محُ تمال �أن تقع ا�صطداماتٌ بينها...
َ
غمغمات
با�سما يف ِ�س ّري من
ِ
و�سط ال ّدغل �إذن �أم�ضيِ ،
م�ساع َيه ب�صفريي.
�ص ّياد � ُ
أحبطت ِ
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حان ٌة
حان ٌة ُت ِط ّل على بركة �صغريةُ ،ق ْر َب َها
�شجر ٌة تحُ �سن حماي َة ِّ
الطفل
ي�ص ُل راك�ض ًا من جهة البحر
الذي ِ
ُيطارده ُخ َّفا �أبيه الغا�ضب
ُ
يحدث �أن �أُ ِط َّل من نافذتها على الليل
حان ٌة،
وهو مي�ضي نحو ّ
ال�شاطئ
بحار
ُم َر ّدد ًا �أغنية ّ
أطل من نافذتها ّ
يحدث �أن � َّ
ُ
والظالم يهبط
حان ٌة،
ف�أرى الع�صفور الذي كان يلعب
جذب ت ّل ًة من ذيلها
الذي كان َي ُ
ُي ْ�س ِد ُل �ستائ َر احلقل
وي�أمر الأع�شاب بال ّنوم
�إ ِّنها حانة القر�صان ،البعيدة
عن �صخب املدينة
حيث ،ها ِنئ ًا
ي�شيخُ ال ّنبيذ
يف م�سا ّمي!
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ِخرفان الليل
ج ّو �سبتمرب اجلميل يت�ش ّر ُب ال�ضو�ضاء القادمة من
و�سط املدينة .من نافذة بيتي ،تبدو يل �سفين ٌة ُت ْب ِحر� .إنّ
أ�ضحت
لها َ�ش ْك َل قوقع ٍة كبرية .واله�ضبة القريبةَ ،ك َ�أ ّنها � ْ
�سطحها
�ش ّفافة ،فهي ال
حتجب ع ّني البحر .لقد َ
ُ
اقتعد َ
خ�ص طوي ُل َّ
ال َعايل ّ
نف�سه ،وهاهو يقوم،
ال�ش ُ
ال�شعر ُ
يع�صرها
كاملعتاد ،بحركات توحي ب�أ ّنه يقطف غيمات ّثم ُ
وبعدها ُيطل ُقها لتعود �إىل الف�ضاء مثلما حمائم .حني
التقيتُه ذاتَ ليلة ،قبل �سنة ،فوق �صخرة ت�شرف على
البحر ،قال يل �إ ّنه ُي�س ّمي نف�سه �سيزيف اجلديد .كانت
الأمواج حلظتَها خرفانا ُم ْلتهبة املزاج ،ما ّ
تنفك تهرب،
ّثم تعودّ ،ثم تهرب من جديد .وكان ك ٌّل م ّنا قد جاء
�إىل ذلك املكان ،بق ّنينة نبيذه وك� ِأ�سه ،ل َي ْ�ش َر َب و ُي ْ�ش ِه َد
البح َر على ا ْن ِت�شائه ...وحتاد ْث َنا ،فاكت�ش ْفنا �أ ّننا ،يف
ْ
بدايات ّ
نف�س ال ّثانو ّية ،خالل ن ْف ِ�س
در�سنا يف ِ
ال�شبابْ ،
نوات ،و�أ ّننا ،يف نف�س الوقت� ،أحببنا نف�س الفتاة...
ال�س ِ
ّ
ُك ُّل تلك املُ�صادفات ،واخلرفان املائ ّية ال تَني تر ُك�ض
وتر ُك�ضُ ...ثغا�ؤها يت�ش َّر ُبه ج ُّو �سبتمرب اجلميل.
42

الك ْه َر َباء َذ َ
َع ِام ُل َ
اك َوز َْو َجتُه
َع ِام ُل الكهرباء َ
ذاك وزوجتُه َ
اللذ ِان كانا
ي�شربان كثري ًا يف احلانة الوحيدة
على �شاطئ البحر،
ي�سونْ ،
ُير ِّددان �أغانيِ َ ِ
جل ْيم ُمو ِر ُ
ويقوالن ،بحزن� ،إنهما ر َّب َيا �سفين ًة �صغرية
أبحرت ذاتَ ليلة
لك َّنها � ْ
و ْمل َت ُع ْد
و�شخ�ص ذو جب ٍني �أحمر ،قبل
ر�أيت ُه َما �أنا
ٌ
حلظات ،وا ِق َفي
بداخل �س ّكة القطار
يحيط بهما اخلالء من كل جانب
َد َف ْع َناهُ َما بك ّل ِقوا َنا
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ومل ن�ستط ْع زحزحتهما
ّ
خ�ص ذو اجلبني الأحمر �أخذ �أحجار ًا
ال�ش ُ
وبد�أ يرميهما بها
ليجعلهما يخرجان من بني الق�ضيبني الأ�سودين
�أما �أنا ف� ِيّإن �أر ُك�ض و�أرك�ض
ومبج ّرد ما �أرى �أنا�سا �آخرين
�س� ُ
أ�صرخ مبلء �صوتي
طالب ًا ال ّنجدة
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�أهذه هي الغرفة؟
كنت يف رحلة بحر َّية وهاج البحر كثري ًا َو َع َّم اخلوف
ُ
بني ال ّراكبني ،وها �أنا الآن
وحي ٌد يف غرف ٍة با ُبها  -هذا ما �أذكره ب�صورة
ُمبهمة  -يبدو كما لو �أ ّنه كان يتّ�سع
ّثم يتق ّل�ص رويد ًا رويد ًا.
�أَ ْذ ُك ُر ،ب�شكل غام�ض� ،أنّ جدرا َنها،
كانت مل�سا َء ِج ّد ًا
من اخلارجْ ،
وبارد ًة وك�أ ّنها ُمنحنية وك�أنّ الأ�صابع
تكا ُد �أن ت ُث َ
وخ فيها!
وحي ٌد �أنا يف هذا املكان املُغ َلق الذي
ال �أدري ح ّق ًا َ
كيف َح َل ْل ُت به!
َ�س ْل َوى،
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�أهذه هي الغرفة على ال�شاطئ التي طاملا
التقينا فيها خالل
ال�صيف القدمي؟
ذلك ّ
َ�س ْل َوى �سا ِرعي باملجيء و ُقويل يل
�أَهُ َو التّيار الكهربائي ُمنقط ٌع هنا؟
راك ال ت�ستطيعني املجيء
� ْأم ُت ِ
لأنّ هذه لي�ست �أ�ص ًال غرفة،
حقيقي
لأ ّنها ،مّرباُ ،حوتٌ
ّ
أقيم يف جو ِف ِه زمن ًا
�س� ُ
وبعدها ُي ْل ِقي بي
�ساحل
على
ٍ
جميل؟
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اخن َظه ُره
اجل�س ُر ال ّ�س ُ
ب�سبب َنزْ لة برد
ال�ساخنُ َظ ْه ُره ِ
ِ
اجل ْ�س ُر ّ
امل�صاب ُة ُع ُمدُه باحل َّمى
الذي َق َط ْعتُه قبل �ساعة
هو الذي � ِّ
أخطط الآن لأبحاثي
لبت منها
املتع ّلقة مبن�شئه وباملناطق التي ُج ْ
موا ّد بنائه
�أبحاثي التي �س�أعاين من �أجلها براكني
وامتدادات
ومقال َع �أحجار
ٍ
رمل ّية
اذهبي الآن لتنامي� ،سلوى
ال�صباح الباكر
ما ِ
دمت �سرتافقي َن ِني منذ ّ
يف رحل ِة بحثي الطويلة َعبرْ َ ِج ْ�س ِرنا
العتيد
الذي ُت َ�س ِّخنُ ظهره نزل ُة برد
أرواح � ْأ�سالف
وتمَ ْ ُرق عربه � ُ
د�س ًة يف قواقع
ُم ْن َّ
47

قد َو�صَ ْلت
ُ
كنت ِلل َت ِ ّّو ْ
ُك ْن ُت لل ّت ّو َق ْد َو َ�ص ْل ُت �إىل تلك املدينة
التي مل �أَ ُز ْرها منذ �صيف قدمي
�شاط ِئها
وكان ج َّراحونَ على ِ
غريق ِجي َء ِبه من ُع ْمق ال َي ّم
ُي ْخ ِرجون من ُج ْمجم ِة ٍ
طحالب وقواقع
َ
وبج َّرد ما ُيعيدو َنها �إىل البحر
مِ ُ
َي ِق ُف ذلك الغريق و ُي ْكمل � َ
إغالق ُجمجمته
بيديه
و ُي َح ِّيي ا ُ
حل ُ�ضو َر ب�إ�شارة
بغريق جديد ويمُ َ ِّددُونه
َو َب ْع َدها ي�أتي ممُ َ ِّر ُ�ضونَ
ٍ
على �سرير اجلراحة
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فيما يكونُ �ساب ُق ُه قد َر ِك َب
د َّراجته ال َّنار َّية َوم َ�ضى نحو بيته
ظامه،
َح ّي ًا ولكنْ ِبال لحَ ْ ٍم َي ْك ُ�سو ِع َ
بال ْ
حل ٍم ولكنْ ِبروح َم ِرحة...
�أ�صدقا�ؤه �سيحتفلونَ بعودته هذا امل�ساء
ق�ص
و�سيالحظون �أنّ َل ُه يف ال ّر ِ
كتف
َه ّز َة ٍ
ال ُت َ�ضاهى
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كان ميكنكما �أن ُت�شَ ِ ّ
كال
زوج ًا ريا�ض ّي ًا
ال�صحيفة
ال�صورة بهذي ّ
هذه ّ
أ�صبحت
كانت قد �
ْ
هي ِل َبطل ٍة يف القفز بالزّانة ْ
َ
�صيف �سنة
حبيبتك خالل ِ
البكالوريا
كنت تحُ ْ ِ�سن ت�س ّلق احلبال
أنت َ
� َ
َو َك ْم م ّر ٍة َح َد َث �أن حملت َْك ال ّر ُيح وتر َّن َح ْت بك
واد �سحيق
مت ِب َك يف َق ْع ِر ٍ
َو َر ْ
فا�س َها حباال
ْ
وكانت ُغيو ٌم تَف ِت ُل �أ ْن َ
و ُت َد ِّلي َها �صو َبك
وكنت تت�س َّلقُ َح ْب ًال وتعو ُد يف �سالم
َ
�إىل عالمَ ك امل�ألوف
وهي ،البطلة يف القفز بالزّانة
كانتُ ،ك َّلما َ�ض ِج َر ْت على هذه ِّ
ال�ض َّفة ِمن حياتها
ْ
مت�ضي بزانتها �إىل ُج ْر ٍف �شاهق
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وتقفز �إىل ّ
ال�ض ّفة الأُخرى
�صف الأنهار ّ
تنظيم ِّ
ال�شائخة
حيثُ ُم ِه َّمتُها
ُ
�أمام م�أوىً للعجزة...
َب َط ٌل يف ت�س ُّلق احلبال
وبطلة يف الق ْف ِز بالزّانة
كان ميكنكما �أن ُت َ�ش ِّكال زوج ًا ريا�ض ّي ًا
ومع ال َف ْجر تقطعان امل�سافات
َج ْري ًا ،لك ّنكما
انف�صل ُت َما
َ
يجدك
والآن حني يجيء الفجر
ّ
غاط ًا يف ال َّنوم
فيما ُتنهي الفودكا العجوز
يف عروقك
ماراتو َن َها الل ْي ّلي
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و� ِأنت بلبا�س البحر
�صباح ،و�أنا بعد طالب ويف ال ّثامنة ع�شرة
ذات ٍ
كنت يف مقهى على ال�شاطئ
ُ
وكان ث ّمة �س ّباحون يدخلون �إىل املياه متقافزين
�شاع ِرينَ  ،وال ّ
�شك ،بال ّرع�شة
ِ
وكنت �أقر�أ �أخبار ًا يف �صحيفة
ُ
لكنْ �سرعان ما ا�ست�أ َث َر ْت بانتباهي َت ُّنور ٌة قادمة
فارغ ًة من �صاحبتها
ُم ْر َت ِفع ًة عن الأر�ض و�أطرا ُفها تهت ّز � ْإذ
يعبثُ بها ال ّن�سيم
و َب َد ْت يل
خلف ت ّل ٍة �صغرية على ّ
ال�شاطئ
ُومها متهادي ًة ِمنْ ِ
�أثنا َء ُقد ِ
لعيني
�أليف ًة ّ
نه�ضت
م�سلوب الإرادة،
ُ
َ
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وم�ضيت باتجّ اه التّلة:
ُ
كانت االبت�سام ُة العري�ضة على
خلفهاِ ،
بلبا�س
ِ
وجهك و�أنت ِ
البحر�َ ،س ْلوى
ِ
نظرات
لمَ نكن ،قبل تلك اللحظة ،قد تبادلنا غري
ٍ
يف ردهة الك ّلية
أخريات بباب �صيدل ّية
و�
ٍ
وقلت :ت ّنورتي
ِ
�أر�سلتُها لت�أتي بك �أ ُّيها اخلجول
وها هي الآن عائد ٌة
نحوي
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غريب يف تلك املدينة
ٌ
كنت غريبا يف تلك املدينة ولذا
ُ
�آثرتُ �أنْ َ�أ ْح ِلقَ َ�ش ْع ِري يف ا َمل َح ّل املُ َ�س َّمى
«عند َح َاّلق ال ُغرباء»
أ�صبحت و�صاح َبه ،مبرور الأ ّيام� ،صدي َقي
�
ُ
وم ّرة �أغلقَ محَ َّله واختفى �أ ّيام ًا
وحني عاد� ،أهداين ق ِّنين َة فودكا
قال �إ ّنه جلبها يل من بلدة ما يف رو�سيا
فقد �سافر �إليها خالل الأ�سبوع الأخري ل َّأن َله
خال ًة هناك
َن َف َق ْت لها َن ْع َجات
وم�ضى ِل ُي ِعزّيها
ذلك كان من جميل امل�صادفات
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ففي تلك الأ ّي َام ّ
كنت َق ْد
بال�ضبط ُ
و�س ّية
أدر�س ال ُّر ِ
بد�أتُ � ُ
على َي ِد امر�أة جميلة
امر�أ ٍة كانَ مبقدورها � َاّأل ت�ستقبل
�شاءت
املو�سيقى ب�أذنيها �إذا هي ْ
و�أن ت َُ�ش ّمها �ش ّم ًا وهذا ما ُي َف ِّ�سر كيف �أ ّنها كانت �أحيان ًا
َرق�ص حتّى على
ت ُ
طنني َن ْح َلة
فهذا َّ
كانت جتع ُله ين ُف ُذ َعبرْ َ خي�شوميها
الطنني � ْإذ ْ
كان ي�سري يف عظامها
وقد �أ�صبح عارم ًا مثلما �سيمفونية تعزفها �أورك�سرتا
ْ
متحم�سة
ِّ
وكنت �أم�ضي �إىل محَ َ ِّل �صديقي من حني لآخر
ُ
وكان يحد ُُث �أن يت�س َّل َل �أمواتٌ
لهم َ�ش ْع َرهُ ْم
�ص ْ
بني زبائ ِن ِه لي ُق َّ
واحد ًا منهم
وقد �أخربين ب�أنّ ِ
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كان يف حياته ُع�ضو ًا
يف الأكادميية الفرن�سية
أمرهم لأَ َح ٍد غريي
لمَ ْ يح ُدثْ �أن َّ
حتدث �صديقي ب� ْ
عنهم � َاّإل مع
وال َو َق َع �أنْ تك ّل ُ
مت ْ
نف�سي
وال ندري كيف نمُ ِ َي اخل ُرب �إىل البولي�س
الذين عمدوا �إىل َد ِّ�س مخُ ربين حول املقابر!
قبل �أ ّيام ك ّنا ،ثالثتُناّ ،
نتع�شى مع ًا
وبدا يل �أَ َّن َاّ
احلل َق �صديقي
لو تز ّوج من الأ�ستاذة اجلميلة
َل�ش ّكال �أُ�سر ًة �سعيدة
ولأجنبا وال ّ
�شك �أطفا ًال
عجيبي ال ّذكاء
بيت منذ �سنني طوال
�أ ّما �أنا ف َر ُّب ٍ
ُ
يوم و�أم�ضي �إىل الغابة
�
أ�ستيقظ باكر ًا يف ك ّل ٍ
أخطب يف الع�صافري
ل َ
ويف امل�ساء ،يحدث �أن �أَق�ضي �أوقات ًا

56

يف «حانة القر�صان»
ال�ساحل
�أو �أم�ضي �إىل ّ
لأتف ّقد املغارات!
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رموز لل ّ�صريورة
ال�صالة
قال لزوجته يف ّ
ال�صريورة
هذا الربنامج التلفزيوين عن معنى ّ
ي�ستثري غ�ضبي
قالت الزّوجة �إنّ �أولئك املتفل�سفني الثرّ ثارين
يع ّقدون على ال ّنا�س احلياة
و ُيذ ّكرونها بع ّمها املجنون
الذي كان ُيحا ِول �أنْ َي�ش ّد الغيوم �إىل بع�ضها
بالرباغي
وقالت �إ ّنها حني كانت تلميذة
�س�ألتها �أ�ستاذة ع ّما هو العدم
فبدا لها هذا الأخري يف منت�صف الليل
حم ّلقا فوق دوالب املالب�س
يف هيئة جتعيدة!
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لل�صريورة ،ت�ساءل
�أفال تكون� ،إذن ،هذه كلُّها رموز ًا ّ
الزّوج:
هذا اجلورب املثقوب مثال
املرتوك فوق و�سادة؟
أ�صابت
�أو تلك ال ّنوبة الع�صب ّية التي � ْ
بالأم�س ذباب ًة يف املطبخ؟
ال�صورة ّ
ال�شعر ّية التي ا�ستح ّم ْت بال ّنبيذ
ولمِ َ ال تلك ّ
يف ق�صيدتي الأخرية؟
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له ذاكر ٌة َح ّية
كان يمَ ْ �ضي عرب �شارع العظام
مطر من ا ْبت�سامات الأ�شباح
حتت ٍ
ال�س ّرية
ُيخفي ج ّيد ًا �صرختَه ّ
يحب احلياة كثري ًا
ال ّ
لك ّنه ال يكرهها
لقد ُو ِلد ذات يوم ا�شت ّد فيه احل ُّر
على املجانني
وهو يعي�ش الآن قرب برك ٍة
ي�سمعها� ،أحيانا ً ،حتكي الق�ص�ص
جلرادات من َح ْو ِلها
ٍ
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له ذاكرة ح ّية :ر�أى م ّرة �سيجار ًة يف
فم عابر بقربه
نف�سها التي
ال�سيجارة ُ
فتذ ّكر �أ ّنها ّ
�سبق �أن ر�آها يف حلم
يتذ ّكر �أي�ض ًا �أنّ ج ّدته ،قبل وفاتها
�أو�صت ُه خري ًا بعلبة ال ّن�شوق
التي تعاين من ا َ
خلرف
وبال ّرياح الفقرية
وال ّدجاجات ال ّثالث
ال ّنا�سكات
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يتم ّ�شى على رمل قدمي
دونَ رغب ٍة منه
حت ّول ،خالل الليل� ،إىل طائر من نار
وجاب العديد من احلدائق واحلقول
َ
وحدث �أن �س ّبب حريق ًا يف حقل
تناول به كرز ًا
َو َخزه �ضمريه ِب ِ�ش ّدة يف �أثناء الليل
ال�صباح ،جاء �إىل مكتبه
لك ّنه يف ّ
يف هيئته املعهودة ،با�ستثناء
كانت ُع َق ُلها
�أ�صابعه التي ْ
حت َج َمرات!
قد � ْأ�ص َب ْ
�إ ّنه ّ
رمل قدمي يف ذاكرته
يتم�شى ،الآن ،على ٍ
مف ِّكر ًا ُّ
بالظلم الذي حاق به
َ
انك�شف �أمره
بعد �أن
وحكموا عليه ب�أن ُي ْ�س َجن
ال�صدري
يف قف�صه ّ
ِ�سن َني عددا
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العابرة
كادت ترتطم بي ُبعيد ّ
الظهرية
العابرة التي ْ
و�أنا �أخطو نحو عتبة هذه احلانة
كنت �أ�سمع قرقعة عظام ظهرها
هي من ُ
يف الفجر الفائت و�أدعوها احل�سناء
�شتائي قالت �إنها ال تن�ساه
وذات م�ساء
ّ
عاي ّنا مع ًا البحر
وهو يحدِّ ب َظ ْه َر ُه
ّ
ويتمطى َك ِق ّط
ال�صغرية
البارح َة كان لنا لقا ٌء يف غرفتي َّ
حيثُ الغواية دائما تنت�صر ،وب ُي�سر،
على ال ُّر ْ�شد امل�سكني املُ�صاب
بفقر اخليال
و�صببنا لنا �شراب ًا
ّثم خرجنا ل ُنوا�سي ال ّنهر
ذا املياه احلزينة

63

ب�سبب �أوراق م ّيتة
كان ث ّمة خفْقُ �أجنحة
يتناهى �إ ّ
يل من حديقة تتم ّدد فيها فتاة
على م�صطبة
الفتاة كانت رفيق ًة يل يف ق�سم ما
باالبتدائي
ّ
ويف تلك الأ ّيام البعيدة ،كانت قد �أُ ِ�صيبت
بال ّنحول ب�سبب �أوراق م ّيتة
�سقطت من �شجرة
على ركبتيها
ُث ّم التقيتُها بعد ذلك بزمن
يف ّ
حمطة ِقطار
وكانت ّ
تدخن كثريا
ْ
يومها �إ ّنها يف طور التّح ّول
قالت َ
�إىل �سيجارة �ضخمة
�سيجارة ذات فم وعينني
ذات �أذنني ونهدين
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وهي الآن على امل�صطبة
تبدو مديد ًة وملفوف ًة بالبيا�ض ك�أ ّنها فع ًال
�سيجارة �ضخمة
فيما يت�صاعد من ذاكرتها
دخان �أبي�ض ورمادي
ومع هذا ،فال داعي لأن نقلق
�إ ّنها ال تزال من حلم ودم
على �شفتيها ابت�سامة
كهربائي
وتنظر �إىل ع�صفور فوق �سلك
ّ
بعيد
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كنت وقتها جال�س ًا فوق �صخرة
ُ
حتت �ضوء القمر
يمَ �ضي البحر ليدلف �إىل كهف
جاءته منه نداءات غرقى
َّمت ِن ْ�سيانهم هنالك
يعد من الكهف
لكنّ البح َر مل ْ
ال بالغرقى وال من دونهم
كنت وقتها جال�س ًا على �صخرة
ُ
أ�صب يل ك�ؤو�س نبيذ
� ّ
عيني مفاز ٌة ال تنتهي
وها قد امت َّد ْت � َ
أمام ّ
ح َّل ْت حم ّل بحرنا اجلميل
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ويف امل�ساء املوايل
ال�ساحل
تعاىل حزننا ،نحنُ �س ّكانَ ّ
من �صدورناِ ،غ ْربان ًا باملئات
�أَن�صتوا الآن �إليها
�إ ّنها تنعق ب�سيمفونية ُم ْد َل ِه ّمة
يف ِذ ْكرى فقيدنا ا َملهيب
وهي لن تتو ّقف � اّإل بعد �أنْ
تت�ش ّقق
حناجرها
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غرفة �ض ّيقة
َو ْق ُع حذائي على ال ّر�صيف
ينفذ �إىل �أذنيَ َّ  ،ع َرب نافذ ِة غرفتي
�إ ّن ُه احلذاء الهارب من اخلدمة
يتابع �س َريه يف اخلارج
وقدماي ت�ستغربان
هذا العقوق
وث ّمة �أغني ٌة ت�صعد نحوي الأدراج
قادم ًة من ّ
ال�شارع نف�سه ،ذي الربد
اجلريح
�إ ّنها للمغني الأعمى ،الذي
يبيت يف العراء ،وعيناه
ُ
هما َ�ص ْنجاه
�أما �أنا فقان ٌع بالبقاء يف هذه الغرفة َّ
ال�ض ِّيقة
لكن ،متى �ضجرتُ ح ّق ًا
� ُ
أرك�ض فيها
فتتح ّول �إىل بلد كبري
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فيه قتلى ي�صنعون البارود
وكتب كثرية ،وكنو ٌز خمف ّية
ٌ
يف رئات
الع�صافري
بل ٌد كبري ودائري ،حيث ا ُ
حلزْ ن
ُيزال باملماحي
وحيث ،كثريا ما يكون اهلل
هو ال ّن�سيم
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كوميديا �سوداء
هل تعتق ُد َح ّق ًا يا �صديقي ِم ُريو
نت
�أ ّنك �سبقَ �أن ُك َ
َّ
بط ًة َب ِّرية يف ح َيا ٍة َ�سا ِب َقة؟
َ
ذاكرتك َب ْل حتّى
هل ِف ْعال ُت َن ِّق ُب يف
م�سامك ِلت َِج َد جواب ًا
يف ِّ
عنْ ت�سا�ؤُلك هذا؟
ُث َّم باهلل َعليك
ِمنْ �أين جاءتْك هذه الفكر ُة �أَ ْ�ص ًال؟
ِمنْ َ
أ�صبحت تَرى
كونك ،ح�س َبما تقول� ،
َ
ِب َرك ًا كثرية يف �أحالمك
وت�سم ُع �صوت ّ
ني غريب
البط فينتا ُبك ح ِن ٌ
انتباه َك � ُّأي ري�ش ٍة طائرة
و ُتث ُري َ
كانت واهية؟
مهما ْ
لك ّنك ،بهذه ّ
الطريقة ،تث ُري القلقَ يف نف�سي يا �صديقي
دائم ُّ
ال�شرود
وجتع ُل ِني َ
وتمَ ْ َن ُع ال ّن َوم عن جفوين
70

أ�صبحت ،عند ِّ
بنادق يف ا ُ
كل َغ ْفوة� ،أرى َ
حللم
لأنيِّ �
ُ
َ
ودخان ًا يت�صاع ُد �أمامي
وك ّلما بدا يل موق ٌد � اّإل وا�ستثا َر اهتمامي
ملحت َج ْمر ًة
وك ّلما ُ
أخ�شاب ت َْ�ش َت ِعل
�أو كوم َة � ٍ
رت عليها عيناي...
ت�س ّم ْ
ْ
كنت يف حياة �آنفة
فهل يا ُترى ُ
َق ّنا�ص ًا
َ
أنت َب َّطة
وحدث �أنْ قن�صت َُك و� َ
َو َح َد َث �أنْ َط َه ْوتُ منك؟..
�آه! �إ ّن َك تجَ ع ُل ِني �أتع ّذب
�آه! �إنيّ �س�أَ ْب ِكي...
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مما جرى مِلريو
نبذة ّ
يف ُك ِّل �شوارع مدينتنا
مفا�ص ِل عابرين
عت قرقعاتُ
ِ
ُ�س ِم ْ
ّ
فال�شتاء القار�س �س ّبب ال ّروماتيزم للكثريين
وكان من ن�صيب مريو� ،صديقي ال ّر ّ�سام
�أن ُت�صاب يداه
وها هو الآن يحلم
�أ ّنه ي�صع ُد ُ�س َّلم ًا ال ينتهي
فيما يداه تطوالن وتطوالن!..
ي�صعد ويبتعد كثري ًا عن الأر�ض
و�أ ّمه ي�سري احلزن
يف مفا�صلها املقرقعة
و�أنا �أحاول �أن �أوا�سيها
فيما نتظر �أن ي�ستيقظ مريو
فال ب ّد �أن يحدث هذا
مهما يطل الزّمان
ووقتها �أرى ما �ست�ؤول �إليه �أحواله
و�أخربكم!
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ُحلَفاء
حرب �شعواء
ْ
لقد �أُع ِل ْ
نت علينا ٌ
ول�سنا ّ
القوي فيها!
الطرف ّ
ويف �شوارع مدينتنا ُر ِئ َي ْت تلميذات �صغريات
يتظاهرن باملرح و�صرخا ُتهنّ
حتت رمو�شهنّ
واملغ ّني الذي كان قد ع َّو َدنا
على َم َرحه و َد ْندناته
انكم�ش يف زاوية بزقاق مهجور
ظامه
و�سات ِع ِ
حيثُ بد�أ يتت ّبع َه ْل ِ
كما لو كانت م�شاهد
�سينمائي!..
يف �شريط
ّ
لكنْ جمي ٌل �أنْ يكونَ قد جاء لنجدتنا
هذا الفيلق من العميان
الذين ّ
يدخنون وينفثون ال ّدخان
من عيونهم
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وهذه البرِ كة التي ُيقال �إ ّنها
جليد َمهيب
جبل ٍ
�سليل ُة ِ
و�صلت ك ُّل هذي الأجرا�س
جميل �أن تكون قد
ْ
ال�سمكة التي هي ُكربى
وهذي ّ
وزيرات البحر
هذه العجوز التي تظهر عاد ًة يف نهاية ك ّل خريف
لتكن�س
الغابات
وه�ؤالء الأطفال ّ
ال�شجعان
الذين �أنقذوا ع�صافري يف ِبيد...
فلكم نحن حمظوظون
بحلفاء
من هذا القبيل!
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املا�ضي واحلا ِ�ضر
احلراب ،معتليا الربج يف ذلك الزّمان
حارب ذو ِ
املُ ُ
البعيد ،كان يقول:
هذه ال ّإجا�صات يف تلك ال�شجرة
هي م�صابيح ب ّوابة هذه الغابة
التي على م�شارف مدينتنا.
جاءت ع�صفورة و�أ�شعلتْها
م�سا َء البارحةْ ،
ليهتدي �صغا ُرها
�أثناء التّحليق بني الأ�شجار
م�ضت �إىل �أعلى الربج القدمي
ّثم ْ
الذي كان يعتليه املحارب قبل
�ألف عام.
كانت قريبة من الغابة
�أ ّما املدينة التي ْ
املحارب يقطن بها
والتي كان
ُ
فقد �ساخت ،منذ زمن طويل
ْ
يف َطمي �أحالمها
لكنّ الغابة ما تزال يف مكانها
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واملُحارب ،ح�سبما رواه ابن الأثري
مات قبل قرون
بعد �أن بد�أ يقذف من جوفه ك ّل �صباح
بي�ض ًا كثري ًا
م�سلوق ًا
�ساخن ًا!
َو ِ
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عني
َق ْري ُة ج ّدتيُ :ب ُيو ُتها تدور حول
�صرخة ،ت ََّ�ص َاع ُد على ال َّد َوام من البئر
ا َّلتي يف َو َ�س ِطها .مل يحدثْ
�أن ر�أ ْي ُت تلك القرية ،لك ّني
كنت مت� ّشوق ًا لزيارتها ،بعد �أن َح َك ْت يل اجل ّدة
ُ
عن طفولتها يف �أرجائها ،وكيف �أنّ
دوران بيوتها كان يجع ُل ّ
الطواقي التي
يعتمرها �أهلها
ت�ضيء لهم ُ�سب َلهم يف الليايل احلالكة ،ويمُ ِّكنُ
دجاجا ِتها
من �أن ُتقوقئ بالعديد
من اللغات الأجنب ّية.
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كنت قد ف ّك ْرتُ طويال
ويف ليلة بعيدةُ ،
أيت
يف تلك العجائبُ ،ث ّم �أَطل ْل ُت من نافذة ،فر� ُ
دمعة جميلة
يف عني �أليفة.
ني اجل ّدة .لقد �أُ ْغ ِم َ�ضت
كانت ع ُ
تلك ْ
منذ �سنوات .لكنْ � ،أكي ٌد �أ ّنها الآن
و�س يف غابات
تجَ ُ ُ
ويف ُقرىً عجيبات
وتتت َّبع ُمغامرات
تقوم بها ِج ّنياتٌ يف حكايات

78

ُّ
يغذ ال ّ�سري يف املر�آة
حامل املظ ّلة ّ
احب القادم ب�سرعة.
ال�ش ِ
يا َلتوتّر ِ
طويل ومحُ ت ِق ِن الوجنتني،
رجل ٍ
�إ ّنه يحثُّ اخلطى يف اتجِّ ا ِه ٍ
واقف �أمام مر�آ ٍة�ِ ،شبه نائم ،و ُي ّ
دخن.
ٍ
حام ُل املظ ّلة يزي ُد من �سرعته ويتذ َّكر املر�أة
كانت ع�شيق َة حمت ِق ِن الوجنتني:
التي ْ
�إ َّنها َم َ
ا�شا اجلميلة التي غرقت يف ذلك البلد البعيد
وهي الآن قابعة وال ّ
�شك يف قعر نهر الفولغا.
ويدندن ال ّرجل ّ
الطويل املحتقن الوجنتني
بق�صيدة كان قد كتبها عن موت ع�شيقته ال ّرو�س ّية.
�إ ّنه واقف �أمام مر�آة احل ّمام ،يف بيته بكازبالنكا
ُي ّ
دخن و َيحلق ذقنه ،ويرنو
ال�سري نحوه يف املر�آة
�إىل حامل املظ َّلة الذي يغ ُّذ ّ
والذي مل يكن �إال هو نف�سه ،قادم ًا
نف�سه
نحو ِ
رو�س ٍّي قدمي!
من �شتاءٍ ِ
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يف هذه اللحظة بال ّ�ضبط
يف هذه اللحظة ّ
مت
بال�ضبط،
ُ
ح�سبت �أنيّ ّ
لكنّ روحي
التي ،منذ دقائق،
غادرت ،ح ّق ًا ،ج�سدي
ْ
�صعدت �إىل ِق ّمة ال ّنخلة
بال�سماء ،بل �إ ّنها
ْ
لمَ ْ تلتحقْ ّ
التي �أراها من نافذتي!
ا ْنزيل� ،أ ّيتها ال ّروح القلقة،
انزيل فور ًا
كنت!
وعودي �إىل حيثُ ِ
ثت �إليهاّ ،ثم �أَ َ�ض ْفت:
هكذا حت ّد ُ
ه ّيا،
كفاك عبث ًا!
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�أُ َف ِّ
كر بطريقة ِ�س ّرية
ْ
رغ َم ال ّنظرات املُ َ�ش ّجعة ا ّلتي
تَكي ُلها يل عيونُ ال ّنبيذ ك َّل م�ساء
والكالم اجلميل الذي
ِ
حتم ُله �إ ّ
يل ر�سائل الأ�صدقاء
حت ُت ْ�ض ِج ُرين
فحياتي � ْأ�ص َب ْ
� ِأط ّل من نافذة
ف�أ�سمع �أ�صوات ًا خافتة و�أقول
لنف�سي :لع ّلها �أنفا�س
ال�شجر ِة اليافعة التي تغفو
جنب باب احلديقة
عيني التماعاتٌ تتواىل
ُث ّم تب َه ُر َّ
هنالك يف البعيد ف�أف ّكر:
مّربا هذه الوم�ضات
ت�صدر عن الكامريا التي
ُ
يلتقط بها جاري ال َّنه ُر ُ�صور ًا
لع�شيقاته املُتهاديات
حتت رذاذ املطر
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�أَ َراهُ نّ الآن من نافذتي و�أبد�أُ يف َعدِّ ِهنّ
هكذا من دون هدف
ُث َّم �أقول يف ِ�س ّري :هذا ال ّنهر
حقيقي
دون جوان
ّ
�أقول ما �أقول و�أف ّكر
بطريقة ِ�س ّرية متاما
ل َ
أجعل من حياتي �صديق ًة
�ساحر ًة َق َدماها من مرجان
ولها ُ
رمو�ش الكمنجات
�ضروري لئال تنقذف ِ�سهام
هذا
ّ
الكراكي التي حت ّلق
من ُ�س َر ِر
ّ
الآنَ فوق ر�أ�سي  
ال�صبيحة وال
فيتفتّقَ جل ُد هذي ّ
يبقى يل �سوى
�أَنْ �أرف َوه
ِب ُع ُرو ِقي!
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 َيغم�سون ر�أ�س امله ّرج ُقب ْيل الغروب بحر �أ�سود �أ�سالفواحد
�شي ٌء ِ
 ال ُي ِخي ُف ِني ِ�إ اَّل ْ ُن ِنزل ِق ْرميد ًا من العربة� ُأعزف على َه ْرمونيكا خيال ّية
قعر بعيد
 �أ�صع ُد ِمن ٍ َق َد ٌم َم ْن ِ�س َّية �أنا الآن َي ْو َم ج ْئ ُت يا ُم َق َّ�شر َة الدِّ هان حميم ّية �ش�ؤون عائل ّية ِب ِذ َر َاع َّي الل َتينْ ِ َطالمَ َاحب من دخانها و�أنفث
 �س�أَ ْ�س ُ�شم�س �صغرية
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