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 الجذع الذي يخادع حواسنا ببدلتو السوداوية .

كل يوم
أتمو تأبينا بايقاع كنسي خالص ليذا الجذع المقيور..
جناز يسوعي تتحول فيو الكممات الى حبال مستدقة لطيفة
تصل الصمب المتمرئي بأوساع المتعالي حيث اليواء رسول
قطعان ضوء تزرب من أقاصي قوس قزح الروح الى محكمة المطمق بينما ثمة عصافير غريبة
تفمت من ظبلل أصابعي بسرعة البرق مثل سعاة بريد الغيب واىبة كل شجرة مقطعا لذيذا من
مطرزات جنازؼ اليومي..
تجاورنا شجرة ايروكاريا مثل ممكة أبدية تنفرد بطاقة خبلقة كما لو أنيا ينبوع أسطورؼ مشبع
بخضرة طازجة مبطنة صفة الديمومة في نسيج تركيبيا الداخمي.
أحيانا نتبادل النظر بم اررة كما لو أننا متحدران من رحم واحد الى درجة الشك في عمق ماىية
اآلخر..
ىل أنا ذاك الجذع المقطوع الميمل المكتع بعواء اليامش
أم الجذع أناؼ الحقيقي التي طالو فعل اليشاشة..
أحيانا أحصي عدد الطعنات التي سددىا لي اآلخرون بفأس السخيمة..
بينما يتناىى الى سمعي صدػ متمعثم..
أييا الجذع
ىل أنا ظمك المتحرك في ضباب العالم.
ىل أنا ذاك األسير الذؼ يمعب بذيمو السفسطائي
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ميرجا الميل والنيار..
أحيانا يمسني أحد المارة اذ تنثال نبراتو كحبات الرمال
عمى مرايا البلوعي..
كم موجع مممس ىذا الجذع المميئ بالندوب والنتوءات..
ىل أنت ذاك الجذع المقطوع
الذؼ ما عتم يقاوم جنازير اآلخرين..

شبو خاتمة.

3

 الضرب بالكممات.

كان أبي ال يضربنا بالكرباج عند ارتكابنا اليفوات وسقوطنا في فخ الشيطان.
كان يضربنا بالكممات ضربا مبرحا بعد شحذىا وايداعيا مسامير حادة مقدودة من معدن الداللة
الجارحة .بينما أمي تقوم بتضميد بقع الكدمات الزرقاء المنتشرة عمى جمد الروح التي خمفتيا لذعة
كمماتو الحارقة.
كانت عيونو تتكمم بقسوة وتمدغنا كأفعى مجمجمة حين نرتكب حماقة أو جريرة ما.
مات أبي في الميجر .
دىسو كائن ماورائي متوحش يسمى العزلة .ورحمت أمي مع أول عاصفة نسيان.
وىانذا أحاول اسقاط محنتي القديمة عمى األشياء.
أحاول ضرب العالم بالكممات
حتى تستوؼ الحقيقة عمى سوقيا
أحاول ضرب الخفاش الذؼ يحمق في بحة صوتيا
أطمق سربا من خراطيش الكممات
لكن لم أوفق الى حد األن.
أحاول ضرب ذبابة المخيمة بكممة
طويمة العنق لتيدأ روحي من الدوران الممل لكن لم أفمح.
أحاول ضرب الموت عمى أليتو
الموت الذؼ خطف كواكب عائمتي
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الجميمة.
لم أزل أحاول حد الجنون .
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 الرجل الذي أكل جسده .

الشمس مسدس عمبلق بيد الرب.
رائحة الرصاص تغزو العالم .
الصيف في قريتنا مجنون يتعاطى الماريخوانا ويقذف المارة بالحجارة .
بيت حقير مزعج يقع في أقصى المدينة أ
كان جسد ب مميئا بفيود الشيوة.
عيناه تتدحرجان مثل كرتي نار موقدة باتجاه عضوه الذكرؼ متحسسا ىذه الكتمة المنتصبة مثل
أفعى المامبا التي إكتشفيا باك ار في غابة الجسد الكثيفة.
لم يتجاوز الخامسة عشرة.
لم يصمب عوده بعد لكن أصابتو لعنة الجسد المميء باألسرار والماورائيات.
عاد من المدرسة مثل قطار واعد مزدحم بالفحم الحجرؼ .مختمفا إلى مرحاض البيت الكبلسيكي
موصدا الباب وراءه بقوة مفاجئة كما لو أن قطيعا متوحشا من األشباح يحاول إفتراسو .أخرج آلتو
العجيبة .أخذ يفرك عضوه تارة برومنسية عذبة وطو ار بغمظة وشدة  .كان يسحب مخيمتو مثل
بالونة ويضعيا أمام عينيو المتمعثمتين مستحض ار صور البنات الجميبلت المكتنزات البلئي
صادفين في الباص أو في الشارع الطويل .
يده المرتعشة بأصابعيا الخمسة تقاتل ثو ار ىائجا في حمبة الجسد.تتساقط شآبيب أنباضو عمى
قرميد الصمت .صار يعمو وييبط مثل سفينة ميددة بالغرق.تثغو روحو مثل شاة ضريرة .وحش
صغير يتخبط في مرحاض .باحثا عن جرة العسل.
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أخي ار إنفجرت قذيفة مروعة وألول مرة من مدفع الجسد البرونزؼ .زخات من المني المتخثر مخمفا
حريقا من المذة النادرة .إرتخت أعصابو مثل شفتي عجوز  .تحولت ساقاه إلى ساقي لقمق
متأىب لمطيران.
بينما إحتمت تقاسيم وجيو موجة عارمة من الفرح الذؼ يضارع سعادة المكتشفين الكبار ألسرار
الطبيعة .
لقد فك شيفرة جسده المعقد  .إكتشف الحديقة البابمية.
مباىج الطين الخفية .صار يأكل جسده كل يوم يقضم أطرافو مثل سنجاب أحمر .
وبمضي الوقت غير طريقة بحثو وتنقيره عن شعاليل المذة .إغتدػ يجامع صور الحسناوات .
يختمي بنفسو بعيدا عن أعين المتطفمين
يرشق عينيو المتعطشتين في تفاصيل تمك الصور الجميمة المستفزة .يخرج عضوه البائس.
يعصره بأصابعو الخمسة وما إن يتحول إلى قطعة حديدية بيد حداد ماىر حتى تنفجر بمادة
متخثرة وينفتح باب المذة عمى مصراعيو .ظل ىكذا سنوات قميمة
ثم إكتشف طريقا أقل سريالية الكتشاف ثمار الجسد .طريقة ممتصقة بالواقع المحسوس.
صار يعدو وراء الدجاج والقطط مثل ثعمب ماكر وكمما إستفرد بقطة شقية ممتمئة األرداف زرقاء
العينين صالحة لعشائو الجنسي يوصد باب حجرتو ويفتح المذياع
عاليا ليشتت إنتباه اآلخرين.
يشرع في مداعبتيا كما لو أنيا إمرأة مسحورة يغدق عمييا من وجبتو الشخصية مقببل جبيتيا
المكسوة بشعر أشقر متبلمع.
يخرج عضوه بينما خصيتاه تصرخان مثل بطتين مذعورتين.
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يحك أستيا بدىاء  .ولما تصدر إيقاعا غامضا يصفعيا لتكف عن الصراخ .ويظل عمى تمك
الحالة بضع دقائق إلى حين انفجار بركان المذة ثم يفتح النافذة ويرمي القطة الميوشة الشعر
العنا سبللة القطط وأميا القحبة التي تمارس الجنس مع جميع ذكور القطط.
كبر ب مثل وعل جامح تزوج مرات أربع لم يفمح أبدا في بناء عش عائمي ىادغ يسوده الحب
ولطف المعاشرة .الزمتو تمك العادة لزوم ما اليمزم  .صارت جزءا ال يتج أز من نسيجو الداخمي.
كان يضاجع زوجتو بفظاعة وتوحش  .يقيد يدييا بحبل يضربيا ضربا مبرحا بكرباج ثم يدخل
قطعة من الجزر في ميبميا. .تظل تصرخ كما لو أن إالىا شري ار سيخطفيا إلى عالم مجيول.
ولما تقذف قطرات من البول ويغمى عمييا يخرج عضوه المنتصب مثل أيام منتصف الشير في
عالمنا العربي البغيض.
يظل يضغط عميو كما لو أنو يضغط عمى مصباح عبلء الدين.
إلى حين ىبوط مكوك المذة من سماء كينونتو الوسيعة.
ثم يتمدد بجوار زوجتو شبو المحتضرة .ىكذا فعل فعمتو مع نسائو األربع.
وىاىو يقشر ما تبقى من أيامو في عزلة موجعة بعد فرار نسائو من جحيمو اليومي المكرور.
بيد أن ب رغم عزلتو لم ييأس من التخطيط الذكي إلشباع نوازعو المتوحشة.
كان يعمل حارسا في إحدػ المستشفيات .ولم يتفطن أحد إلى رغبتو المجوجة في جمد جثث
النساء المتوفيات واإلعتداء عمى حرمات أجسادىن.
أخر الميل يطمق سعاال مخيفا متجيا إلى بيت األموات ليفترس جثة فرت من عالم الكون والفساد
إلى سعة األبدية.
يفتح خزانة األموات متمذذا برائحة الجثث وأوركست ار الصمت العدمي .يحدق في تفاصيل الجثة
التي يخرجيا بميفة شديدة .
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إسميا م لم تزل طازجة تحدق في عينيو المغرورقتين بيدوء باذخ كما لو أنيما عينا متصوف
وامق .يجرح نيدييا النائمين بشيفرة حبلقة يقطع جزءا من لسانيا ويخفيو في سترة جيبو.
يدخل سبابتو في فرجيا مزمج ار
ٱصحي أيتيا القحبة واخبريني كم مرة جامعك ثورك األنيق ثم ينيال عمييا صفعا ولطما متوعدا
إياىا بسمل عينييا وقطع أصابعيا العشرة.
يخرج عضوه ويحك شفتييا المطبقتين إلى حين إنفجار مجرة المذة بين فخذيو الشبييين بقائمتي
ذئب ممعون.
وبحركة ىستيرية يعيدىا إلى الخزانة شاتما كل نساء العالم.
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 اليربوع الذي سرق عينا آدمية.

ثبلثون سنة ونيف
كل سنة حزمة من المسامير التي صنعت في ورشة الشيطان..
صار يتقن لغة المرايا المتحولةذات المغة الزئبقية المشفرة..
لقد شيدت المرآة تحوالتو الفيزيولوجية والروحية والعصبية عمى مر عقود ثبلثة وىذا يعزػ الى
العدسة البلصقة التي أساء استعماليا طوال شيرين محدثة ضر ار فادحا في عينيو الكستنائيتن
المشبعتين بخضرة خفيفة ..مخمفة آثا ار جانبية مزمنة..
تعرت شجرة أىدابو وامتؤلت حواف عينيو بالقذػ الذؼ ما فتئ يتجدد باستمرار مذىل كما لو أنو
خمية سرطانية خبيثة..
لم يجد بدا من المجوء الى مرآتو ليتأمل ىذا العراء الذؼ خمفتو العدسة المعينة ..
عبثا كان يزيل القذػ المتجوىر في أطراف عينيو..ليتجدد بعد سويعات..
اختمف الى أمير األطباء النطاسيين
في ىذا االختصاص لكن لم يتغير
شيئ  ..باءت كل األدوية بالفشل..
العدسة كانت وراء ىروبو من معتقبلت الجسد الى جسد شفاف خارق مميئ باألسرار يسمى
مرآة..
وقد تعمقت عبلقتو األيقونية األثيرة بيا  ..اغتدػ كائنا مرآويا ميجوسا بالتحديق في تفاصيل
عينيو المتين صارتا موضع فضول اآلخرين ..
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كان يتوسل لممرآة أن تحول عينيو الي عيني االه أسطورؼ خاليتين من الشوائب والمثالب ليقاوم
خفافيش النيار التي تياجمو حتى في غابة النوم المترامية األطراف..
صار مولعا بالنظر الى كل شيئ ذؼ عينين..حتى الذبابة الميممة القميئة كانت مثار تأمبلتو
العميقة..
لماذا ال أممك نظ ار ثاقبا مثميا..وجناحين مدىشين يساعدانيا عمى استفزاز أرنبة أنف الممك أو لسعة شحمة أذن المومس..
كان يرػ استعمال النظارات ضربا من الحوب والمعرة وطفق بصره يغور مثل شمة في النزع
األخير..
كان لسوء استعمال ىذه العدسة المعينة التي غيرت مجرػ حياتو
وقمبت مفاىيمو رأسا عمى عقب..
انيالت عمى عقمو طوابير من النيازك اليائمة محدثة تشققات فظيعة ال فكاك لو منيا..
ىل ثمة حفرة عميقة داخل روحو?
كان يردد دائما أن روحو اليرمة كانت فيما مضى تسكن جسد يربوع أعمى لما دىستو شاحنة
مجنونة ذات ليمة شتائية مرعبة
انتقمت الى حيز جسده الممعون
لما قذفتو أمو مثل غوريبل متعفن في أحد المستشفيات ..
لكن لماذا يراوده احساس كابوسي بأن شيئاما ما عتم يجذبو الى سبللة اليرابيع صار يكره
األماكن العمومية ويأنف من معاشرة البشر
ويختمي في غالب األحايين في المرحاض ..انو يجد راحة غريبة
داخل ىذا المكان الشبيو بقبر متعطن  ..يخرج مرآتو ..يتأمل عينيو المتآمرتين المتين دمرتيما
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العدسة البلصقة  ..يمضي ردحا من الزمن مثل يربوع ضخم تبلحقو ى اروات جحيمية وأشباح
ىشة ألموات المذابح الطائفية..
ثم يدس المرآة في جيبو وينصرف
ثبلثون سنة مضت..
ماذا فعل أطباء العيون ..ال شيئ..لم تفمح وصفاتيم في تقميص ىوة
الحزن التي خمفتيا ىذه العدسة الممعونة..
البائسة أمو نيرتو م ار ار ليستنكف من ىذا الكائن الدخيل في عيني الجميمتين بيد أنو أصر عمى
إيذاءىما بأصابعو التي تشبو مخالب يربوع ىجين..
بعد زمن غير قصير اشتد حنينو الى استعمال ىذه العدسة الكابوسية فتح عينيو المتيدلتين ثم
أدخل ىذا الكائن الغريب في حدقتيو ..
أحس بوخز شديد أضطر الى نزعيما بسرعة جنونية لكن ىذه المرة لم ينزع العدسة بل قمع عينو
التي سقطت من بين أصابعو مثل
جرم زئبقي شفاف ليمتقطيا يربوع
يترصد حركاتو بدىاء مفرط متجيا نحو المرحاض بسرعة نيزك .
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 أوركست ار ضفادع في بركة ىامشية .

وعد كبير الضفادع كل من صوت لو بطحالب غضة وبطاقة عبلج مجانية وزورق صغير من
الذىب لقضاء عطمة آخر األسبوع في احدػ الجزر الفخمة واعدا اياىم كذلك بتخفيض ىام في
فاتورة الكيرباء والغاز والماء وطرد شبح البطالة من البركة..
وابرام ىدنة طويمة المدػ مع الطيور الكواسر..
أقام مدينة فاضمة عمى رمال مخيمتيم اليشة..
وبعد انتخابو رئيسا شرعيا ليذه الضفادع التي عانت من التيميش
والخصاصة والحرمان..
بعد أشير قبلئل ضم الى حزبو غربانا ممتحية شريرة زادتيا المنافي والسجون غمظة في الطباع
وحقدا وسخيمة عمى مجتمع الضفادع البائس..
تغير لون كبير الضفادع واتسعت عيناه الزرقاوان وضحكتو المريبة ..وشيئا فشيئا تحول الى
تمساح توجيو ىذه الغربان الحاقدة الى حيثما تشاء..
نصب المشانق في عرض البركة..
منقمبا عمى عقبيو متوعدا كل مناىضيو بالويل والثبور..
استفحمت البطالة والمصوصية واألحزاب المتآمرة..
وتفشى الفقر واالنتحار والتيميش
والظمم لذلك كمما عبرت ليبل بجوار
البركة يتناىى الى سمعي ايقاع حزين ألوركست ار جنائزية بقيادة فقراء الضفادع مثل عويل أرممة
منكوبة في مقبرة .
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 البرباش

تمعب الشمس بأعصابو كما لو أنيا أفاع تتموػ داخل قبو من لحم ودم..
صحراء شاسعة تبطن في أحشائيا
نفايات البشر عمى اختبلف أشكاليا..
جحيم ميجور صنعو االنسان المتحضر ليدفن في مطاويو ما انعدم من أشيائو األثيرة..
رائحة متعطنة جدا تثقب حواس الجن واالنس خمعت عمييا ح اررة الشمس جرعات من سموميا
الفمكية..تتماىى المتناقضات ..
ىنا ال فرق اطبلقا بين الكبلب الضالة والقطط المخذولة أشباه البشر..
كل يشكل جزءا رماديا من ىذه التراجيديا اليومية المكرورة..
ىم قمح ىذه النفايات التي تطبخو الشمس عمى أثافي أعصابيا المشتعمة..
نساء سم اروات يتدافعن مثل عناكب أسطورية عمبلقة بحثا عن
عشبة جمجامش..
رجال بدائيون يرفع أرواحيم المتيدلة منطاد السعال الى أمكنة عميقة مجيولة..
( أ ) لم يتجاوز العقدين دىست أبويو جنازير آلة كبيرة جدا عادة ما تمشط مكب النفايات بالطول
والعرض..
مخمفين عاصفة مدمرة من الفراغ العائمي..لكن لم يتسمل الى قاع روحو أخطبوط اليأس والعدمية.
ىا ىو ينقر وينقب مثل غيره من أشباه البشر عن القوارير الببلستيكية المستعممة وبعض
الخرداوات لبيعيا بأسعار تسعد روحو المتعبة و تقمص جرعات
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الشعور باالنييار الجسدؼ..
كثبان من النحل البشرؼ يقطع فضاء المكب جيئة وذىابا الختراع
ضحكة مجمجمة ما ان تقع أعينيم عمى شيئ ذؼ بال..
يطمق عقيرتو (ب)  :لقد عثرت عمى خمخال ذىبي قديم..
قال (ع)  :انو خمخال عميسة فقدتو في ىذا المكان قبل أن تعمل النار في جسدىا في حربيا
الخاسرة مع الرومان األشاوس..
زاد ىذا الصراخ من حماس (ن)
لم يأل جيدا في البحث وعمى غرة عثر عل قطعة غامضة ممفوفة في قماش حريرؼ مذىب..
تجمد مثل حية في غمواء الصحراء مخاطبا ذاتو بصوت خفيض :يبدو ىذا كن از نفيسا كاتما سره
سرعان ما حمل بعض القوارير الفارغة وقطع الخرداوات التي ظفر بيا في رحمة الصيد والبحث
عن فرائس معدنية في مكب النفايات..
وضع كل ىذه األشياء الثمينة وراء دراجتو الصدئة التي تزعق مثل قرد أحمر في غابة مطرية..
انيا دراجة مثيرة لمغثيان تخمى عنيا الشيصبان منذ األزل..
وما ان بمغ بيتو الشبيو بكيف غوريبل خال من أبسط مقومات الحياة حتى أفرغ تمك الحمولة
واختمف الى دورة المياه لقضاء حاجة بيولوجية ممحة..
بيد أن صراخا متقطعا يصاعد من حجرتو المظممة لم يكمل حاجتو وراح يفتش في حجرتو عن
مصدر ىذا الصوت الغريب..
قمب أثاث الحجرة الميترئة رأسا عمى عقب..
أخذ يتعالى ىذا الصوت المتقطع مرة ثانية..
اتجو الى حمولتو ذات الرائحة المقززة التي ركنيا في أقصى حجرتو..
15

فتح تمك القطعة الغامضة الممفوفة في قماش الفت لمنظر اذ برضيع ممطخ بقطرات دم جاف
استعاد وعيو وراح يصيح بأعمى صوت .

البرباش كممة عامية تونسية تعني النبش والبحث في مكب النفايات.
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 امرأة الثمج

كمما تساقطت الثموج سارع األرمل الى جمع قوالب ذات نتواءت وأشكال بدائية ثم يشرع في نحت
تمثال عمى ىيأة زوجتو الراحمة..
يتفنن في تشذيب مبلمح وجييا كما لو أن روح فان غوغ قد حمت داخل جسده المنذور لمفجيعة
والنسيان ..ينظر الييا نظرة األرض المتشوفة الى ساعي بريد المطر بعد جفوة عميقة وفي قمبو
تشتعل جمره النوستالجيا..
يصعد سمم اليذيان الخشبي بمخيمة جريحة وقدمين يسوعيتين نالت منيما الكدمات والتشققات
يسر الييا بايقاع قس في مأتم ممكي ساردا ليا ما اعتوره من نيازك يتم وزالزل فقد وشدائد
ال يتحمميا آدمي..
في تمك السنوات العجاف ..
سنوات سبع تبدو كزمرة من السعادين الراقصة عمى حبل المتناقضات..
أطفالك صعدوا مثل شبلل من الكممات المنكسرة الى عتمة اليامش..
قبعتك السوداء المعمقة عمى مشجب مكسو بطبقة شفيفة من الغبار..
صارت ممجأ آمنا لعصابة من العناكب المفترسة..
معطفك الجمدؼ الفخم استحال تابوتا ترقد داخمو جثة عيد ميبلدك األخير..
جزمتك المائمة الى دكنة خفيفة استولت عميو جنية شقراء غالبا ما يصدر طقطقة تشبو ايقاع
راقصة الباليو..
النوافذ تتدلى ستائرىا المتيدلة مثل ألسنة شياطين نافقة..
سريرك الخشبي الضرير ينثر عواءه
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الميمي تحت الوسادة المتكيربة..
الخزانة مثل فقمة تبادلني تيمة الفراغ اليائل..
الباب تطرطق مفاصمو مثل صندوق الموتي عمى عربة في منحدر عدمي.
ظل األرمل يطارد غزالة مخيمتو المذعورة بأصابع مصطفقة ماسحا
دموع زوجتو المتبجسة من عينييا الثمجيتين محاولة السير عمى قدمييا الشفافتين ولكن لم تفمح..
عبثا تحاول أن ترسم ابتسامة حموة عمى شفتييا الناعمتين الباردتين المتين تعجان بالتخاريم
وعبلئم العجز الوجودؼ..
تفر قطعان الغيوم كأطفال يترسمون خطى قوس قزح في مرتفعات الفرح الطفولي البكر..
تندلع جمرات شديدة الحمرة من مدفأة الشمس..
تشرع امرأة الثمج -منحوتة األرمل
المقدودة من قوالب الثمج عمى ضوء مخيمة أسيانة ىشة -في الذوبان ..
تتحول بدراماتيكية موجعة الى بركة دموع صغيرة مندفعة باتجاه مجرػ الماء الوسيع..
بدت تطفو صورة زوجتو الفقيدة
عمى سطح المحسوسات الغائمة آخذة في الذبول الفيزيقي واالندياح التدريجي ..
منتقمة من أسيقة الوجود بالفعل الى مرتبة الوجود بالقوة ..
ىا ىي تتحول الى وىم يعشش في عمائق مخيمتو الجريحة والمثقمة بالكوابيس واألىوال..
طفق األرمل ينكمش مثل دودة القز في شرنقة البلمعقول منتظ ار
مجيئ قطار مزدحم بقطع الثمج القطبية ليصنع قافمة من النساء الجميبلت  ..لملء فراغات عزلتو
اليومية الفظيعة بحضورىن وجمالين الباذخ
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 طعنتان في المكان ذاتو .

السماء شبو منحنية مزدحمة بقطعان من الغيوم المتدافعة نحو المقبرة ..الريح عدوانية جدا
مسمحة بكرابيج قدت من جمود التماسيح المسنة ما عتمت تجمد قطان األرض بقساوة مفرطة.
غراب غربيب يختمس عيني خالتي
المحدودبة كما لو أنيا تبحث عن أيام طفولتيا األولى..
غراب نادر يتمو جنا از قروسطيا أعمى شجرة الصفصاف شبو المظممة،،عينا خالتي الضيقتان
مسمرتان مدقوقتان في تفاصيل ىذا الغراب الطاعن في تغريبتو العدمية..
المقبرة مسرح أبدؼ ممتمئ بخيرة الممثمين الذين آثروا منطق الصمت لغة عميقة جامعة مانعة..
قالت خالتي وىي قاب زفرتين من التبخر الكمي  :كم يبعد قبر أمك يابن أختي?
مسافة غيمتين من التفكير في عمةالموت ومصير األموات..كان فميا األدرد مثل كيف صغير
مكتظا باألشباح ومشيتيا مثل فقمة عضيا قرش أرمل من ذيميا
المعقوف..
نحن باتجاه قبر أمي الرابض مثل ذراع مقطوعة في حرب عبثية.
سبقتني عيناؼ المرفرفتان الى الجموس عمى ىامش الشاىدة المائل لونيا الى رماد داكن ..
وعمى غرة اعترضت سبيمنا عربة أموات قديمة  ..ناداني سائقيا بايقاع متسول لجوج..
 سأجت أز دقائق من نسيج وقتك الثمين أستاذ،،عمى الرحب والسعة19

فتح باب العربة القديمة المتيالكة
برفقة رجل تتطاير رائحة الجثث من عينيو العميقتين كما لو أنيما حفرتان لدفن ذكريات
الموتى ..
سحبنا الجثة الممفوفة في قماش
أبيض يعج بالتخاريم..
جثة متفحمة ممطخة بالدم والرماد
والثقوب تنبعث من تضاعيفيا رائحة تسبب الغثيان والقيئ والبحران كما لو أنيا جثة ىذا الواقع
العربي الزنخ..
جمبيا سائق عربات األموات مباشرة من مستشفى الحروق واالصابات البميغة ..
لم تكفن ولم تبكيا عين واحدة ولو عين سحمية متقوقعة سوػ عيني أميا المتداعية مثل جدار
منزلي ميجور..الصبلة جنازة وال تأبين وال مجمس عزاء ..
دفنا الجثة أنا والقبار وسائق عربة األموات بينما أميا العجوز تدلق كممات في اليواء ساخنة
ميشمة األطراف والزوايا..
 لقد ذىبت ابنتي ضحية ظمم زوجيا المقامر العربيد الذؼ ما فتئ يوسعيا ضربا وشتما وركبلكمما ىاجمو ذئب الفراغ والقمق البلمبرر في ظل دعم عائمتو البلمشروط لسموكو المشين..
عزيتيا أنا وظمي اليادغ مثل قس
داخل كاتدرائية ميجورة بينما خالتي المسنة في انتظارؼ أعمى الربوة مثل شبح يتكئ عمى خيط
وىم..
بعد أشير قبلئل عدت الى المكان نفسو -ولكن ىذه المرة دون مصاحبة خالتي العجوز  -لدفن
زوجتي التي أعممت النار في جسدىا ولم يشيد جنازتيا غير كمب ىادغ يشبو كمب شوبنياور في
مشيتو الحكيمة وثمة من األطفال و المتسولين .
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 الوحش

بيت يشبو قمعة مييبة ميجورة يتكئ عمى صدر تمة مسيجة بأشجار الكاليبتوس
الكثيفة خالعة عمى الفضاء الداخمي لصحن البيت الوسيع دكنة غامقة إلى درجة تخيمو لوحة
سريالة مثيرة لمرعب لطخيا فنان
بيستيرية مفرطة..لوحة رمادية معمقة مثل قبلدة من عظام الموتى عمى صدر التمة الموحشة..
ورث ىذا القمعة الصغيرة المشبعة بروح قروسطية مذىمة عن أبيو المشيور بتجارة المخدرات حيث
كان الوارث الشرعي الوحيد ليذه التحفة الفنية الموغمة في سوداويتيا المقرفة ..
كان( ش ) كمفا حد اليوس بتربية الحيوانات الغريبة  ..األفاعي السحالى ..الذئاب..
الكبلب الضخمة المدججة بأنياب فظيعة..
يبدو مظيره مثل قس ىادئا غارقا في نير عميق من التأمبلت ولكن في الحقيقة ىو عمى نقيض
ذلك ..
إنو كائن شيواني عدائي سفاك..
مبشر بايقاع القتل المجاني..
مكتع بضروب الحيل والشرانق ..
إنو عنكبوت سام وضخم يتخفى وراء قناع مبلك بريئ..إختمف (ش) كعادتو إلى المميى الميمي
ليراقص الحسناوات الرشيقات يغريين باألموال وبابتسامة قس مزيف ..
يرمي شبكتو السحرية التي حبك خيوطيا من معدن ذئبيتو الماكرة ويظل منتظ ار فريستو بروح
عنكبوت ال يمل االنتظار ..الميم أن يحصل عمى فريسة مشتياة..
ليسكت نواقيس شبقو الداخمى الفوار..
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ىاىو يستفرد بقنيصة خبلسية
مشبوبة المبلمح تتقطر عسبل وشيوة ..
ساقيا مثل شاة عمياء امتطت سيارتو الشبيية بعربة األموات الموسرين..تبادال النظر بصوفية
مرىفة ..أطمق ضحكة مدوية مثل قذيفة ىائمة لم تقف عمى ما تبطنو من عواقب..سرد ليا
قصصا رائقة
عن الحمامة التي افترست صغارىا
أفعى قرمة اندست إلى عشيا في غيابيا القسرؼ بحثا عن الطعام لصغارىا وكيف انتصر الطائر
الكسير عمى األفعى المتسمطة إذ فقأت عينييا بمنقارىا فاندفعت من أعمى الشجرة إلى أسفل
لتمتقطيا ىوام تجوب المكان بسرية مطمقة..
انو مبدأ االفتراس الحتمي  ..العالم يفترس بعضو بعضا  ..أحيانا تفترس األشياء ذاتيا بعذوبة
باذخة..لقد خمقنا لنفترس ونفترس..
انيا لعبة قذرة ولكنياال تعدو أن تكون ضربا من االقتضاء والضرورة..ىكذا خمقتنا اآللية لنكون
قرابين لبعضنا البعض...
قالت ببحة تتقطر طبلوة :أنت فيمسوف يفسر الحقائق مشفوعة بسيل من البراىين الساطعة..
قال معقبا :كل ما نفسره قابل لمدحض والتفنيد..ليس ثمة شي ثابت قطعي..
مثل النظريات التي تنقض بعضيا البعض..
التيمت لسانيا دفعة واحدة مثمما تمتيم األفعى جرذا جموحا..
وغابت في أعماق غابة من التفكير
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المميئة بقمح مجازاتو واستدالالتو.
أىدػ الييا أساور ذىبية سحبيا من جيبو األيمن..
إطمأنت قميبل وزالت رىبتيا الغامضة بينما السيارة تطوؼ المكان بجنون وسط طبقة كثيفة
من العتمة ..
قالت :ما أروع قصصك اآلسرة التي نفذت الى عمق روحي  ..أنت بارع في سرد الحكايا..
رد باقتضاب  :الحياة حكاية ضخمة ونحن األشباح التي تمؤل صفحات كتابيا األبدؼ..
قالت  :جميل ىذا.
قال  :العفو أيتيا الوليمة المقدسة..
لم تعي جيدا مغزػ حديثو مسدلة زفرة عميقة عمى المكان كما لو أنيا توجست شرا..
طمأنيا مداعبا أرنبة أنفيا بأصابعو
المشبعة برائحة القتمى..وبعد ربع ساعة ونيف تقريبا وصل الى قمعتو المخيفة  ..أطفأ محرك
السيارة  ..أمسكيا من يدىا اليسرػ مترنما بأغنية ذات ايقاع دموؼ..
بصوت خفيض جدا..
أييا البيت الممعون
الخالي من ضوء الضمير
الذؼ تسكنو مبليين األشباح
في الدىاليز السفمية
مثل شياطين تمارس لعبة الغميضة..
أيتيا القمعة المكتظة بأرواح األسرػ النائمين عمى سرر الفجيعة
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أيتيا المعنات األبدية
أيتيا الضفادع المخيفة
التي تغطس في حوض الشيطان
التي تأكل لحم القطط الساخن..
ىانذا جمبت وليمة
البنك الذؼ تدىسو العزلة في غيابات القاع..
وليمة السكات زئير الفراغ
أيتيا السكين
كوني ميذبة أثناء الصبلة
وتقطيع األطراف..
ىذه وليمة لسكان القمعة المخفيين
نظر الييا نظرة نسر كاسر
وفجأة استل سكينو المقدس طاعنا فريستو طعنات متبلحقة في أماكن حساسة من جسدىا
المستسمم لقدره البائس..
جر جثتيا مثمما تجر كبلب االسكيمو زالجة ثقيمة..
انتيى بو المطاف الى المغسمة..
جمس عمى قائمتيو مثل وحش أسطورؼ  ..أزال بعض البقع الدموية المتحجرة  ..وبحركة عدائية
استأصل عينييا الزرقاوين المغرورقتين بالدموع ثم ابتمعيما
مثل حبتي لوز..
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حدق في وجييا مثل عقاب يتجسس عمى حال فريستو اليشة
صاح مولوال بميجة خفاش غامضة
استيقظي اآلن يا أميرتي..
لنرقص رقصة األموات األخيرة..
رقصة الفأس في تضاعيف الشجرة المتغطرسة..
رقصة فارغة من طعم المعنى..
رقصة يتحرر فييا الجسد من قبضة األمكنة المتعفنة..
طوقيا بذراعيو بقوة قرش محدب
وأخذ يرقص ..فمو ممطخ بالدم..
يزرب دخان أسود من محجرييا المثيرين لمذعر..
سقط أرضا مثل سمحفاة عرجاء..
اآلن أتممت طقوس رقصتي الوثنية عمى مسرح ىذه الخموة الفريدة..
أنا مروع الشياطين
وحارس الجحيم اليبلمي..
صوتي ىراوة قدت من عظام المردة..
أخذ سكينا تممع مثل ضوء قنديل في عتمة المقابر..
قطع رأسيا  ..دق حزمة من المسامير في فروة رأسيا صائحا
ليغفر لك الرب ما اقترفت من آثام
أيتيا المومس.
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أنا النير الممكي الذؼ يتدفق في
غابة الجنون الخبلق..
يا ليا من حفمة شواء رائعة..
أييا المردة أييا الجن أيتيا األبالسة تعالوا  ..اىبطوا من سرايا الغيب ..
ىذا عشاء مقدس لم يك بد من الحضور ومقاسمتي لحم ىذا الضأن الطازج..
سأحتفي بكافة األشباح الممعونة التي تسكن بيتي الرجيم..
أيتيا الكائنات السريةالحارسة لفخامتي من عضة الذئاب البشرية..البشر القذرين الذين ىم في
مسيس الحاجة الى
صبلة سكيني الرحيمة..
أنا دخان متشع يقبع داخل كومة من المحم القذر..
أكره البشر الذين دمروني ودمروا قرية هللا الجميمة..
سحقا لشيئ يسمى انسانا..
ىذا الذؼ الذؼ امتص جمال روحي مثل حبة فراولو..
اندلعت معركة وحشية بين قططو وكبلبو الشرسة التي كانت تقاسمو
الحياة بمجرد تسمل رائحة الشواء
الى مسامات أنوفيا..
تساقت الكؤوس الفاخرة من أعمى الرف المصنوع من األبنوس..وتيشمت األواني واحتل المكان
ذعر شديد ..
احتسى كميات من دم ضحيتو معمدا وجيو وأطرافو صائحا لتنزل بركة الرب..
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فر طائر غريب يشبو الى حد بعيد طائر غرغر من أعمى تمة رأسو..
نادتو خزانة صغيرة محشوة بجماجم ضحاياه
كف عن الضجيج أييا الحقير شاتمة أصمو وفصمو والسبللة التي تحدر من منابتيا..
رد عمييا بكل برودة دم وبميجة فييا ما فييا من العنجيية
سأكسر عظامك أيتيا البائسة العطنة..
سقطت الساعة الحائطية محدثة قرقعة فتحت النافذة وفرت خارج أسيقة الزمن..والتقاويم..
ثارت المبلعق الخشبية ..كان لثورتيا واحتجاجيا وقع كبير في صحن القمعة الرمادية ..
فقد الكرسي الذؼ يجمس عميو حاسة الممس ظل يعوؼ مثل كمب خرافي..بينما الريح تطرق باب
القمعة الكبير كما لو أنيا رجال شرطة بيد أنو لم يزل غير آبو بيذه
االحتجاجات داخل بيتو الرىيب..
مزمج ار مخاطبا الريح بعدوانية
انتظريني قميبل
سأفتح الباب وأمسك جدائمك وأمزق لسانك المتطاول.
وبينما ىو كذلك في نشوتو الدموية الباذخة اذ ىطل مطر شديد لم يسبق لو مثيل..
حممو الطوفان الى قاع الجحيم لينال جزاءه الحتمي مثل حشرة
قميئة تعشش في غابة المتناقضات .
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 عذابات( إرميا) الميذب.

الزمان والمكان يتقاسمان رغيفا واحدا مبقعا بطعم البلمعنى والبلجدوػ.كل يستوحي ىشاشو
جوىره من صمب األخر :
القمر شبو كفيف تحممو الغيوم كأسير حرب داخل عربات قاتمة سوداوية .الميل باسط ذراعيو
داخل المنزل المتداعي .كرسي متحرك نكمت بأطرافو طبقات من الصدأ الصفيق .ىذا مكانيا
األثير حيث يعشش الفراغ.
يطوقيا بيده اليمنى أؼ بيد واحدة ألن اليسرػ شبو مشمولة متصمبة(كائن غريب متشبث بشجرة
الحياة).
يضعيا عمى ذاك الكرسي ىذه المضروبة بداء الفالح كما
لو أنيا قوقعة فارغة من العصر الجميدؼ أو قطعة أثاث منزلي معطوبة وبين الحين واألخرػ
يصدر ىذا الكرسي صوتا أو أنينا مبحوحا كما لو أنو صفير عظام ضربيا النقرس.
الجسر الوحيد الذؼ يصل بين ىذين الكائنين المتخمين
بوطأة الصمب المتمرئي والكوابيس الجاثمة بكمكميا عمى ببلطة صدرىما ىو لغة اإلشارة
ومصدرىا العينان.تتطاير الكممات من عينييا الجميمتين  :أحبك يا ولدؼ ..ليباركك الرب
والقديسون.
ال تقمق انيا طفرة عابرة  ،قفزة في الجحيم  .تمك إحدػ أساسات الشرط اإلنساني الفاجع.
يبادليا الشعور ذاتو .أحيانا يعتوره احساس حاد بأنو ليس ذاك الذؼ يحدد ماىية ذاتو بدقة
متناىية .انو شبحو المتجمد في ىيأتو القديمة حل في أصقاعو ليزاول
احتساء كاس الشوكران بشكل منتظم.
أنت ميت كبلسيكي ضارب في القدامة..نبرات تنيال عميو من جية غير محددة ومعمومة.
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يحاول طرد ىذه اليواجس والزيزان العدمية الممعونة ،والحشرات غير المرئية التي ما فتئت تمسع
وعيو الجريح.
أنت لست وىما أو عمود إنارة معطوب في مقبرة ميجورة.
أنت في قمة جبل الفقد داخل كيف الموت ميمتك انجاز
حفر عميقة في النوم واىدائيا الى قبار متوىج الخضرة.
موت ال ينتيي ممتد في الزمكان .
ىذه أمك التي فشل الموت في تيريبيا إلى أرخبيبلتو المترامية .لعنة متوارثة .كائن زئبقي ليس
من السيل الظفر بسبللو الضوئية وأسره في قفص الغياب.
من المحسوس الى البلمحسوس تتخبط أجنحة الموت أمام ىذه اإلرادة الصخرية األسطورية.
موت يتجدد في كل مرة معموال بالبطبلن .يتغذػ بروافد المتناقضات.
تحمق طيور الرموز واإلشارات عمى حافة عينييا .يبدو متشظي الداللة وجييا الرسولي.
قد تموت يوما ما فيزيقيا وتبقى روحيا العظيمة تبلحقك
وتنيخ بكمكميا عمى وعيك الجريح.وتظل تناجيك تمك
الرىينة التي يمتذ الموت بايذائيا وتدميرىا حد التبخر.
قطط عبثية تتداول عمى إيقاع تراجيدؼ .تفتض بكارة الصمت الذؼ يشبو الى حد بعيد لجة من
الضوء والظممة المتجادلين يسبح في أعماقيا قرش المخيمة.
تتصارع القطط واألفكار المجنحة المتوثبة  ..حرب شوارع دامية لمغاية.
تنظر ناجية إلى ىذه األقزام المتورطة في تيشيم زجاج الوعي بيشاشة األشياء وقضم ذيل الفراغ
العائمي الطويل كذيل سعدان.
تشير بعينييا حذار من مخالب ىذه القطط المدليمة..
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ىذه ال قطط الشيوانية التي تتجاىل سطوة الموت وجبلوزتو .يمتقط مكنسة يعدو أثرىا كما لو أنو
يعدو وراء شياطين مسبوكة من معدن ىبلمي صرف.
تطمق عيناىا ابتسامة حموة يتقرػ أبعادىا بألة الحدس المتشففة.
كان يردد دائما ما أقوػ وأعظم ىذه المرأة التي تحدت الموت م ار ار برغم استحالتيا الى قطعة
ميكانيكية معطوبة لم يقدر الموت عمى قتميا وىضميا كفريسة عمى حافة نير.
كانت ضد الموت مع الحياة  .تقول عيناىا لم يك بد من مقارعة الموت والسخرية من مشيتو
المتمعثمة.
ال تستسمم بسيولة يا ولدؼ .ذره ينبش كقرد متعفن في عزلتو .واصل جريانك كساقية من
الضوء.حافع عمى متناقضاتك.
صرنا نرفض الموت ونقاومو برغم ضرباتو الموجعة.
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 العائد من جبل الموت

طردتو (أ) مثل ذبابة قميئة تثير القرف والغثيان وتستفز األصابع المتشنجة لسحميا واستئصال
شأفتيا ..
لم تعد ترغب في النظر الى وجيو الشبيو بكيف مميئ بالسحالي والعظايا..
لم يعد ذا جدوػ  ..ذا معنى .ذا نكية آدمية..فقد ما تبقى من رصاصات الفحولة في جعبة
ذكورتو..اغتالتو عنقاء الحاجة ودىسو دب المرض الوبيل..
تصيح( أ) بميجة مغمفة بغبللة البراقماتيزم  :أنت كابوس ليمي فظيع سقط من مخيمة ىبلمية
عمى فروة رأسي..لعنة تبلحقني الى األبد..
ثم دفعتو بكل ما أوتيت من جنون وحيوانية صفيقة خارج البيت..
لقد عاشت في ظل سمطتو أميرة
ترفل في الحرير والذىب..
تسكن فيبل فاخرة اقتاتت من لحمو ودمو وأعصابو حتى استوت عمى سوقيا..
لم يأل جيدا في اسعادىا ومقاسمتيا أحمى لحظات الحياة..
وىاىي بعد مرضو لفظتو مثل قطعة أثاث غير مرغوب فييا ثم فتحت ىذا البيت الفاخر ماخو ار
تختمف اليو فئة من صائدؼ المذة ومستيمكي الحشيش..
البائس( ب) قطعت رجمو اليمنى
اثر حادث مرور رىيب..
وانكفأت عينو اليسرػ عمى ذاتيا
غار ألقيا وامحت معالم بيجتيا
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وجماليا صارت عبئا ال يطاق..
عضو ميت تسكنو ظممة أبدية..
لم يعد بمقدوره مزاولة أؼ عمل لتأصيل ذاتو وفرض صوتو في عالم ال يعترف بالضعفاء..
غزتو عشيرة وثنية متوحشة من
األمراض المزمنة والتي تيدده باقامة مطولة في عالم البرزخ..
استنكف منو ذوو القربى وتحاشاه القريب والبعيد..
اغتدػ يتسول في الشوارع المترامة المزدحمة باألناسي..
الساق اليتيمة التي يجرىا مثل قطعة من الخشب اليابس ميددة بالبتر..
ومن خبلل عدسة واحدة ينظر الى العالم ويمتص ما بقي من ضوء المسافات..وعمى صدره تخيم
بناية ىرمة من اليواجس السوداوية ..صار يتنفس ببطء شديد كما لو أن وحشا عصابيا غرز
فكيو في عنقو اليش..
كم تمنى لو كانت لو غبلصم سمكة ليتنفس ويتبلشى ضغط ىذه الحجارة الكبيرة الممقاة عمى
صدره من أعمى جبل العذاب اليومي..
نواقيس كاتدرائية تقصف شحمة أذنيو المتيدلتين..
أحيانا يشعر بانعدام نصفو األسفل..باختفاء جذعو اليزيل..
حالة عصبية غامضة تنتابو من حين الى آخر..
كان أمام محطة الحافبلت يستجدؼ المارة مستندا الى عصا
تعج بالنتواءت..
فجأة استحال وجيو المائل الى صفرة فاقعة الى قرية صغيرة مآلػ باألشباح.
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عيناه تجمدتا مثل عيني منحوتة اغريقية ضاربة في القدامة..ارتمى عمى األرض كتمة من
الخشب المتداعي مبتوت الصمة بجوىر ىذا العالم الحي..
انيال مطر غزير من الناس حواليو.
سحبت بنت خبلسية قارورة عطر ..رشت دارة وجيو المبعثر مثل قطع من زجاج الغياب
الميشم
أراقت إمرأة في العقد الخامس من عمرىا تقريبا ماء باردا غمى جبينو
قال أحدىم  :أطمبوا االسعاف..
قال ثان  :أوقفوا سيارة أجرة حاال..
قال شيخ طاعن في العتمة  :ذروه
انو قاب زفرتين من هللا..
انو يحتضر ..انو يحتضر..
طوقت ىذه الجثة الساكنة غابة كثيفة من الوجوه الحائرة..
طفق طائر الوعي يحمق ببطء فوق عش رأسو..
وبحركة بطيئة لمغاية شرع شباك عينيو المفتوحتين عمى عوالم ال مرئية..
أخذ لون وجيو يحمر تدريجيا..
لقد فر لص الموت الى جية غامضة..
ونجت الجثة من مخالب القبار..
طفق يتحرك بيوادة راشقا تمك الغيمة البشرية التي تحمق بجواره
بنظرة مكتظة بالشكر والمديح..
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انيا نوبة عصبية حادة..
استوػ عمى سوق وعيو كمية..
تحامل عمى نفسو..
عاد نصفو األسفل الى جسده آليا مثل شاة جامحة..
واختفى فجأة في مطاوؼ ىذه السحابة البشرية التي تنتظر الحافمة منذ قرون .
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 قتمت أمي .

حمقوا شعر رأسيا المميئ بالكدمات  ..أدخموىا إلى غرفة العمميات مثل كائن ىبلمي عمى حمالة
متحركة..
يتجاذبيا قطبان متضادان الضوء والعتمة..
يبلحقيا ذئاب المحو بمخالب حادة جدا..عيناىا مصوبتان إلى عيني الممطختين بحبر غيمة
كثيفة من
اليذيان..
تقول عيناىا  :يبدو أن العدم أقوػ جنودا وعتادا من معسكر الحياة..
إعتن بنفسك جيدا أييا البوىيمي.
إختمفت إلى غرفتيا صباح اليوم التالي لم تزل مخدرة حتى أقاصي الروح..شيئا فشيئا طفق
الضوء يتبرعم في عينييا..
إن جراحة الرأس محفوفة بالمزالق والمخاطر والعقبات الكأداء..
لكن عينييا المتيدلتين ىما وحدىما المتان تتكممان بببلغة وصمت عميقين..
لن أنجو ىذه المرة بسيولة..
كنت أسقييا حميبا طازجا معتقدا أن لو أث ار كبي ار في رفدىا بضرب من التغذية السريعة الفاعمة
بينما
ىذه المادة الممعونة لم تذىب إلى مستقر معدتيا كم كان يخيل إلي..
بل غيرت مجراىا إلى قصبة التنفس وعمى غرة إختنقت( ن)
فيما عيناىا ظمتا مرشوقتين في معدن البلشيئ كعيني تمثال قد من البرونز الخالص..
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رأيت حمامة بيضاء جميمة تزرب من ذؤابة رأسيا مثل طيف ..
بينما صعدت روحي ميرولة إلى قاعة المحاكمات داخل قصر العدالة في ضاحية ضميرؼ
الممعون..
لقد قتمت أمي عمى وجو الخطأ..
أنا مجرم أبمو يستأىل الموت بطريقة قتل الرومان لؤلسرػ المتورطين .
مثل غيمة حزينة ظممت منتظ ار
صدور الحكم..
تعمن محكمة الضمير بإلقائك طعاما مستساغا لوحوش رومانية قرمة..
تبخرت مثل جمرة في النزع األخير..
أذكر أن خفافيش صدػ ىاجتمني من جية الرأس بطريقة شاقولية..
حقا أنت مجرم..
قوضت كل ما قام بو األطباء لطرد شبح الموت من عقر جسدىا الناحل..
ستظل ممعونا مدحو ار إلى أبد اآلبدين .
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 المومياء

غالبا ما يجد خفافيش نافقة عمى مكتبو الصغير بعيون بمورية ناصعة وأنوف صغيرة حمراء
وأجنحة مفرودة كما لو أن ليا رغبة جامحة في الطيران وشن غارات شرسة.
يفرك أصابعو محدقا إلى أعمى.
النوافذ عادة موصدة في الميل.
والباب مستيع مثل حارس فرعوني طوال الميل.
إذن ما سر ىذه الخفافيش الميتة؟.
سأل( ن ) (ك) وىي ممددة عمى سرير خشبي مثل أفعى المامبا.
من أتى بيذه الخفافيش القذرة؟.
من وضعيا عمى مكتبي الصغير؟.
ليمة أمس نمت متأخ ار جدا.
قالت( ك) :لعل لقراءتك المكثفة لكتاب األموات أث ار في سقوط ىذه الخفافيش النافقة.
 بينما كنت منيمكا تق أر ىذا الكتاب الممعون مبتوت السبب بأحياز العالم الخارجي رأيت ناساصغا ار جدا يحممون ج ار ار مميئة بالنبيذ يقفزون مثل مثل مراكب ضائعة في المحيط.
وآخرين يقرعون صناجات بخفة ورشاقة.
رأيت مومياء متجيمة تقمم أظافرىا
وتنعم النظر في لوحة الخشخاش لفان غوغ فاغرة الفم
مترامية الدىشة.
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رأيت أغصانا ممتوية تزرب من كتفيك .شحذت بصرؼ جيدا الستغوار الحقيقة.
تحولت إلى شجرة مترامية األغصان ثم انفرط سرب من الخفافيش النافقة من ذؤابة ىذه الشجرة
المدىشة.
حاولت الوقوف عمى قدمي أللقي كتاب األموات من النافذة لتفترسو األشباح الجائعة لكن خانتني
ساقاؼ المتان تحولتا إلى قطعتين من الرخام الخالص.
رأسي مدقوقة بمسامير إلى السرير.
عيناؼ فقط تمتيمان محتويات ىذا المشيد المزعج الذؼ ال يتكرر أبدا.
حاولت الصراخ ولكن عبثا لم أفمح  .لساني معقود .قمبي يغمغم مثل ىر ميدد بالزوال.
كنت أشاىد جسدك يرفع بكل سبلسة إلى أعمى وتمحي معالم الشجرة التي تمبستك منذ حين.
حمموك في صحن طائر إلى عوالم ألف ليمة وليمة لتسرد قصتك العجيبة عمى شيرزاد.
ثم صكت أذني المتعبتين قرقعة
غريبة .إنو جسدك الذؼ سقط مثل جذع شجرة مسحورة.
قال (ن) لماذا كمما أق أر كتاب األموات تتمبسني حاالت شتى؟
قالت( :ك)إنو كتاب ممعون.
منذ إبتياعو وتصفحو تغيرت أشياء كثيرة في حياتنا.
إحترق بيتنا مرتين .فرت قطتنا الجميمة المدلمة إلى أمكنة غير معمومة .
ضرب المدينة زلزال مروع.
وغار الجراد عمى البساتين والسيول والمرتفعات..
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قالت (ك) إن مومياء قذرة متجمدة حاولت خنقي بمخالبيا الطويمة واإلستفراد بك كما لو أنك كنز
ثمين من كنوز توت عنخ أمون.
 أرجوك يا (ن) تخمص من كتاب األموات ودع حياتنا تجرؼ مثل الينابيع الصافية بمنأػ عنكل المنغصات الفرعونية القديمة.
 ال ييم إن كان موتنا عبثيا معموال بنيايات درامية موجعة لمغايةأو موت ىادػء عمى سرير متواضع.
 نحن سنموت أؼ سنختفي في مكان ما من ىذا العالم.لذلك ال يزعجني جدا ىذا الغول الذؼ يسمونو موتا بقدر ما يزعجني كتاب األموات الممعون الذػ
منذ إقتحامو بيتنا قمب األشياء وعمق كوابيسنا وقمقنا وجنونا.
دعنا نمت ببساطة الرعاة دون تعقيد واشكال فمسفي ممغز.
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 الشجرة التي تقود دراجة ىوائية في الميل .

الى روح كل شييد فمسطيني .

بعد موت ابنيا مخنوقا بمخالب جندؼ صييوني قذر لم تجد بدا من الفرار الى الغابة
المجاورة..ىا ىي تبكي بم اررة وتقاسميا األشجار الحزينة عويبل جماعيا موجعا بينما العصافير
تترجم ىذه األنات العميقة الى جناز كنسي صاخب..وبالدموع الساخنة تعمد ريشيا المائل الى
دكنة غامقة..بعد موت ابنيا عمى مرآػ ومسمع من قطعان الثعالب العربية الميزومة تحولت الى
شجرة دائمة البكاء  ..مسكونة ببحران ليمي رجيم..لكن لم تحمل معيا في ىجرتيا البلارادية الى
الغابة سوػ دراجة ابنيا القتيل التي اقتنتيا لو يوم عيد الشيداء.في الميل تقطع الغابة جيئة
وذىاباعمى متن تمك الدراجة األثيرة موزعة رسائل سرية عمى جيرانيا األثيرين ..األشجار
المضطيدة ..وفي النيار تتماىى بحركة صوفيةاشراقية مع طيف ابنيا الذؼ أطمق نداء استغاثة
وامعتصماه وبأصابعو المرىفة المصطفقة أتم طقس الشيادة (لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن ال
حياة لمن تنادؼ) واضعة الدراجة داخل جسدىا المميئ بكدمات زرقاء..بينما األشجار الحزينة
تصفق بح اررة باذخة..المجد والخمود لمشيداء األبراروليذىب األعداء الى اصطبل النسيان .ما
أروعك أيتيا الشجرة األم التي تخبئ دراجة ابنيا الشييد بين ضموعيا ذكرػ لتضميد جرح
الوطن .
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سحبو غوريبل إلى جوف الغابة حامبل إياه عمى ظيره مثل رىينة بينما دراجتو الميشمة تستغيث
عمى حافة الطريق الرمادؼ الذؼ يشق الغابة..إختفى الغوريبل بين األشجار العمبلقة التي ما
عتمت ترشقو بكممات الذعة مستنكرة منددة بيذه الرغبة الجامحة في االفتراس األبدؼ..
العصافير المدىشة تصدر صيحات فزع من ىنا وىناك كأنما تطالب بفك أسر ىذه الرىينة التي
ال فكاك ليا من قبضة الغوريبل والتي بدت مثل حزمة من الموز الطرؼ تتأرجح عمى كتفي ىذا
الكائن الضخم ذات اليمين وذات الشمال..
بمغ الغوريبل مكانا آىبل بالقردة التي تبدو مثل دببة سوداء بذيول غميظة ..يتطاير الشرر من
عيونيا الضيقة..
قال كبير الغوريبل  :ذره لي..
ال تمزقوا جسده الغض..
سأزوجو ابنتي العانس التي ٱقتنعت ىذه المرة بضرورة الزواج
وانشاء عائمة ميذبة وقوية تحترم قوانين العشيرة ودستورىا الوضعي القائم عمى أسس صحيحة
جدا..سيعممنا لغة بني البشر ويكشف لنا عن سوء طويتيم وأساليب مكرىم ودىائيم.
سنخدع حواسو ونمتص ضوء حكمتو ونجفف ينابيع عقمو إلى أن يصير قردا مثمنا ال ينتمي إلى
عالم البشر المسيئين إلى جوىر الطبيعة..
أقام كبير القردة عرسا فخما البنتو أنثى الغوريبل شيده كبار القوم من شيوخ الغوريبل..
أمضوا سبع ليال صاخبة في أعماق تمك الغابة المنعزلة..
زعيق حنجرات حديدية..فرقعات غصون مكسورة  ..قيقيات مريعة..
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وغناء بدائي غامض مترامي المدػ..
لحم حمر وحشية وحزم من الموز
ومياه ينابيع صافية.
وآخر الميل إختمف جميع الغوريبل إلى النوم واختمى العريس الوافد بزيجتو العمبلقة في خيمة من
القش وأوراق الزنزلخت..
إرتمت أنثى الغوريبل عمى شرشف
زاىي المون مثل مساحة صغيرة من الخشب الثقيل مخاطبة إياه بميجة صارمة امسح رجمي
المدججتين بالشقوق والتقرحات
والمتوجتين بمخالب حادة..
لم يجد بدا من أن يخمط ورق الحناء البرية المعجونة بقميل من الماء..ثم دىن رجمييا العطنتين..
بينما عيناىا المشعتان تدقان مسامير الرعب عمى جدار قمبو الذؼ يدق مثل نواقيس يوم القيامة..
تحولت روحو المذعورة إلى طاووس تزعق بجنون في حديقة الجسد..
ولما أخمدت إلى النوم وتعالى شخيرىا مثل طمقات مدفع كبلسيكي..فر ىذا الرجل الممعون الذؼ
ما عتمت تبلحقو المعنات منذ طراوة عوده كأن روحا شريرة تقمصت جسده المميئ بالندوب
والكدمات الزرقاء..
بعد ساعة من الضرب في الغابة
الوسيعة المزدحمة بضروب األشجار المعمرة..
تناىى إلى سمعو صراخ وجمجمة
كما لو أن زنوجا حم ار في حرب
شرسة فيما بينيم..
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كبير الغوريبل وعصابتو يبلحقونو
لقتمو والتمثيل بجثتو ليكون عبرة لغيره ..
كان يجرؼ مثل كائن أسطورؼ ..
تارة يسقط وطو ار يواصل العدو
بكل ما أوتي من جيد وقوة..
وفي إحدػ المنحدرات إنشقت شجرة رحيمة وابتمعتو..
رقت لحالو ورغبت في إخفائو
عن عيون عصابات الغوريبل..
قال ليا  :شك ار أيتيا األم الرحيمة.
ولما فشمت القردة الضخمة المتوحشة في العثور عميو..
ولت عائدة إلى أعماق الغابة متشنجة مستشيطة غضبا ..
فتحت الشجرة الرحيمة صدرىا
ليمتحق ىذا البائس الممعون ببني
جمدتو.
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ىذه األيام لم يرقني تصرفيا األرعن ومحاولتيا المكرورة قصد اليروب إلى أقاليم نائية قد تجد
مكانا أكثر أمانا من مرتفعات جسدؼ الصخرية المميئة بالكوابيس والثعابين والسحميات من ثم لم
أجد بدا من تدبير مؤامرة جيدة لكشف أسرار تمردىا وماذا تفعل خارج عش الجسد  .كنت
أتجسس عمييا مرتديا قناعا يعج بخطوط مسمارية كثيفة ألشتت إنتباىيا وأقمص دائرة إىتماميا
بيذه الكومة من العظام البارزة التي ىي أنا حيث يبدو وجيي كما لو أنو شيء يشبو حشرة كبيرة
ال حراك بيا.
صرت أشعر بدبيب شيء غريب يصعد من أخمص قدمي إلى حديقة رأسي ثم ينسحب من فمي
المشرع مثل نافذة صغيرة أعمى الجسد.
قطعت كل أمشاج عبلئقي بي .أخفيت صرار البلوعي في خزانة مجاورة صفعتو بغمظة لئبل
يطمق عقيرتو ويمؤل حجرتي بزعيقو العجائبي المخيف.
قممت أظافر ذكرياتي الجنائزية ورميتيا من النافذة لتنطفىء ببطء تحت تياطل اليواجس والثموج.
وعمى غرة تناىى إلى سمعي ما يشبو إصطفاق جناحي طائر مذعور .جمعت أشتات ذىني لكي
أمسك بماىية ىذا الشيء الذؼ تمرد عمى سمطة الجسد ىذه األيام المستعصية.
ثم أخذت ىذه الخشخشة تتوضح شيئا فشيئا وتبرز لمعيان كينونة زئبقية متوىجة تبدو إلى ىيئة
الطائر المتعطش إلى كسر كل القيود والعقابيل ناىدا إلى بكر السبيل.
كان جسدؼ ممقى عمى السرير مثل حشرة ضخمة سوداء مستسممة إليقاع المحو غير آبية بزئير
العالم الخارجي.
كنت أراقب ىذا المشيد العبثي من وراء حجاب شفاف.
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الطائر المذعور يضرب زجاج النافذة بجناحيو المتشففين ليندفع إلى األقصي ليتحرر من كتمة
الصمب المتمرئي .يحاول م ار ار ولكن سرعان ما يعتوره النصب فيرتد إلى أسفل محدقا في
تفاصيل الحجرة لعمو يجد منفذا يتسمل من خبللو.تدمع عيناه اليبلميتان ويطمق زفرات متقطعة.
كنت أراقبو بسرية مطمقة .يبدو حزينا مكفي ار قمقا متقمقبل مخذوال
غائما مطوقا بغيمة من العذاب األبدؼ .فيحزنني ىذا المشيد وىذه السوداوية التي تطبع جوىره
الخالد.
كنت أنظر إليو وأحدق في ذؤابة
طوقو المضرج بنثار الدم.
أبكي كما لو أني قبالة تمثال بوذا.
ثم أنظر إلى جسدؼ الذؼ ال يتحرك البتة كما لو أنو قبر في متاىة أبدية.
كنت أنتظر عبور باخرة الصباح األغر لعل األشياء تتغير وتعود الروح إلى عمائق الجسد ويندفع
اإلثنان إلى ضرب من المغامرات التميدة.
غير أن حتميات العالم البائسة جرت مجرػ يتنافى وارادة الكائن
المتعقل وأثناء ىذه الورطة الشائكة فتحت الخادمة الباب ففرت الروح باتجاه أقاليم المجيول.
سمعت عاصفة شديدة من البكاء وباقات التعزية المشذبة يقدميا الجيران واألصدقاء إلى أىمي.
حينئذ نزعت القناع وأطمقت صرخة مدوية واختفيت وراء طابور المعزين وعممت أني غدوت في
عداد األموات .
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حجرة دون نوافذ أو قل كيف قروسطي صغير تخيم عمى أرجائو دكنة غامقة حيث تنسج
العناكب بيوتا معمقة في اليواء وتنصب الكمائن لضروب من الحشرات التي تخبط خبط عشواء
لسد الرمق واسكات نواقيس الجوع المزعجة .الخفافيش تتظاىر بشراسة داخل الكيف جيئة وذىابا
ولوطوطاتيا إيقاع جواني ممغز ومحير .
سحميات قميئة تعقد صفقات مع األرواح الشريرة.
تزحف بأليغورية مترامية األسرار حول سرير (ع) الخشبي المكتع برائحة اإلحتضار.
(ع) يصارع الموت منذ أشير .
ولكن لم يستطع الموت إعتقالو كرىينة أبدية .تخمص منو ذوو قرباه بوضعو في ىذا السجن
الشبيو بحكايات ألف ليمة وليمة.
وبخاصة لما لفظتو المستشفيات مثل خرقة بالية غير صالحة لئلستعمال.
جسد متعفن يصدر رائحة مقرفة.
تعمو معظمو طبقة من القيح والدم المتخثر .ىيكل عظمي يرابط في ىذا الحيز المعتم.
إنتحرت المبلئكة في مكان آمن .في غابة تحولت أشجارىا إلى تماثيل نساء مترنمات بأناشيد
كنسية خافتة.
إستفحل مرضو وتفتحت أكمام النوستالجيا وغزتو كائنات غريبة من الماضي السحيق.
تذكر في البداءة القحبة التي قضمت ذكره وكادت تقطعو نصفين إثر خبلف نشب بينيما في
بيت اإلستحمام.
ألنو إكتشف حقيقة مرة أربكتو طويبل.
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كانت تحمل عضوا ذكريا متيدال وخصية يتيمة.
يوميا صفعيا بقضيب حديدؼ عمى نيدييا اليجينين حد الموت وحرض كمبو الشيواني بأن
يعضيا من مؤخرتيا .ثم ركميا بكعب حذائو الجمدؼ.
الميم لم يتخمص من كوابيس ىذا المشيد العبثي الذؼ عشش في جزيرة الوعيو الميجورة.
وغالبا ما يطفو عمى السطح كمما إستفرد بو المرض فاتحا باب ذكرياتو عمى مصراعيو .
كان يعتقد أن الجنس البشرؼ قد لقي حتفو إثر حرب عالمية ثالثة وأنو ىو الناجي الوحيد من
اليولوكست .والميت الذؼ لم يزل عمى قيد الحياة.
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يقيم ( ج ) في شقة جميمة مؤثثة بأروع ما ابتكر من أثاث ومرتبة ترتيبا جماليا رائعا .تقع في
قمب العاصمة( ت) أشتير بتجارة األسمحة والتيريب وتبييض األموال.فرت زوجتو العصابية
النحيمة مع تاجر مخدرات ماكر كان صديقا لبعميا الذؼ ما فتىء يعامميا معاممة الرقيق ويمعن
في ممارسة طقوس جنسية غريبة حياليا معمبل مخالب روحو الشيوانية في جسدىا الغض
الصقيل.
ظل وحيدا في شقتو رغم ثرائو الفاحش لم يرغب في الزواج مرة ثانية .وبمضي الوقت تحول إلى
وحش كاسر مراوغ يتقنع بأقنعة شتى الستدراج ضحاياه إلى شقتو
األنيقة لينعم بمشيد شبلل الدم وىو يتبجس من جسد الضحية.
السماء داكنة الوجو  .الشمس مختبئة تحت تجاعيد الغيوم الكثيفة.
يرتدؼ (ج) نظارات سوداء حامبل عصا بيضاء مدعيا العمى .بينما يخفي سكينا تحت معطفو
البني منتقيا ضحاياه من النساء الجميبلت إلسكات خوار غريزتو المدمرة وثعابين شيوتو
المتربصة.
إستوقف إمرأة جميمة رشيقة ضحوكة المبلمح قصد مساعدتو وتشييعو إلى شقتو القريبة.
أمسكت بذراعو عمى التو واندفعا اإلثنان باتجاه العمارة الفخمة بينما المطر يرتل جنازه الرتيب
والمارة يتدافعون مثل قطيع من الغيم المبعثر ىنا وىناك.
فتح باب شقتو ثم جر المرأة من شعرىا القمحي الناعم إلى األمام مسددا ليا لكمة قوية في
صدغيا األيمن سقطت إثرىا فاقدة الوعي.
صاح بكل ما أوتي من نشوة .
يا ليا من مأدبة لذيذة.
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سقط مثل بناية متداعية عمى جسدىا اليش .أخذ يجامعيا كما لو أنيا جثة ىامدة ولما أتم طقسو
اإلحتفالي أخذ يتفنن في تقطيع أطرافيا بسكينو الحادة جدا.
وضع ال وعييا في إناء ببلستيكي
مثل نبتة مقدسة في دير آىل بالقساوسة.
سحب عروقيا وشرايينيا بعناية فائقة ليصنع منيا حباال جيدة  .ليصعد إلى أعالي ىواجسو
الميمية في برارؼ النوم.
شرب كأسا من دميا الذؼ طفق يتخثر مقتنعا بأن الدم يخمص الجسد من عبث األرواح الشريرة.
أثناء ىذه الحفمة الدموية التي إغتدت ضرورة لبقائو عمى قيد الجنون.
كان يمتص عيني ضحيتو المحدقتين في البلشيء بعد اقتبلعيما بممقط مكسو بغبللة شفيفة من
الصدأ كما لو أنيما قطعتان من الحموػ ذات المذاق الباذخ.
العينان يقويان سحر المخيمة ويرفدان حدقة الروح بأنساغ سرية التأثير.
ثم يطمق ضحكة كما لو أنو يمقي حجارة في بئر ىادئة.
ينادؼ قطو األسطورؼ الضخم ذا الروح الشريرة ليشاركو لذاذات ىذه المأدبة الفخمة.
القط (غ) لو رأس يشبو الذئب كثي ار وقوائم دب قطبي صغير وعينا إاله يجمس عمى كرسي في
أقصى الجحيم.
إنو ال يموء بل يتكمم بأحرف مسمارية مبيمة ال يفيم مداليميا وأبعادىا إال (ج).
يرقص مثل عبد حبشي ويغني مثل محارب يحتضر .
مفتونا بفاكية العادة السرية.
بما أنو ال يجامع إناث القطط وال يحتك بأحد خارج الشقة.
ىو سجين شبقي مثل صاحبو ال تصمو عبلقة بأحد.
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تقدم القط (غ) متفحصا أوصال ىذه الجثة .منتظ ار إشارة من سيده حتى يمتيم ما لذ وطاب.
أشار عميو بقضم حممتييا وقطع لسانيا المتيدل ففعل.
 ىذه الضحية بضة مكتنزة تصمح أليام الشتاء الباردة.(ج) مخاطبا قطو الممطخ فمو بالدم :
 مارأيك في عشاء الميمة. رائع ومستساغ يا سيدؼ. الفضل يعزػ إلى العصا التي يحمميا العميان. والى النظارات السوداء كذلك. سيدؼ لماذا ال تقتل الرجال أيضا أشتيي خصييم بأسناني .لقد تحول جميع الرجال إلى نساء في ىذا الوطن األرعن.سأكف عن مينتي ىذه حين ينبت الرجال في تربة ىذه الرقعة العدمية.
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 الثعابين

قررت بعد تفكير طويل أن أرسل جسدؼ مفصوال عن رأسي بسبب إقتضاءات واكراىات شتى .
أطمقت جسدؼ المفصول صباحا ليفاوض العالم بدال مني ويصنع معجزاتو بعرقو ويحتك
باألضداد.
عاتبني رأسي طويبل مدويا.
 لماذا تركتو وحده يجابو العالمالخارجي؟.
 أشفقت عميك من الطعنات المكرورة التي تمقيتيا من نظرات المومياء المميئة بقش العتمةوالبلمباالة والسدود الغزيرة التي تفصل بين الحقيقة ونقيضيا.
إذن أنا غير موافق تماما عمى ىذاالتصرف األرعن.
 ال أشاطرك الرأؼ من الحكمة بمكان أن تنال قسطا من الراحة وتعيد ترتيب أوراقك جيدا.وتشحذ عالمك الداخمي بعيدا عن السوقة والرعاع والجثث المتعطنة.
 أنا إلى حد ىذه البرىة العصيبة لن أجاريك فيما ذىبت إليو. إنتظر . ستبدؼ لك األيام. ىذه مغامرة لم يجترحيا إنسان يستميز بآلية تفكير مستقيم راجح.أنت اآلن قطعة مسحورة من العظام المدورة مستطاعة بغيرىا .51

 سأضعك عمى منضدتي وأدخل عميك بعض التعديبلت الجذرية حتى تتحول إلى شيء ميمونفيس.
وبينما كنا منيمكين في حوار ساخن.
سمعنا إصطفاق الباب وقرقعة صغيرة أدركنا لمتو خروج الجسد وحده لمجابية ثيران الحتميات
البائسة.
إنو الجسد يصطدم بالباب الخارجي ويتمقى صفعة أولى ولكن واصل طريقو غير آبو بشيء.
الميم أن يستعين بذاتو وقدراتو وقوتو الفيزيقية.
قطع شوطا ال بأس بو لم يمسسو أؼ مكروه أو أذػ.
صاح منتشيا أنا لست في حاجة إلى رأس يدلني  .أنا سعيد ببوصمة القمب المدىشة .إندفع في
غناء فريد دافىء عذب كما لو أن العالم خير محض .
بيد أن ما نحس بو ال يتوافق أحيانا مع قوانين العالم الخارجي.
وعمى غرة أبصره لفيف من األناسي وعدوا إثره إشباعا لنزوتيم الحارقة في معرفة الحقيقة.
الناس عادة ال يرغبون إال في إصطياد الحقيقة المتبدية لمعيان
أما الباطن فميمل ومتروك وميجور وال يعني شيئا ليم.
كان ىذا الجسد السيء الحع يركض في كل اإلتجاىات بينما يبلحقو اآلخرون ألسره واستغوار
أمره الغريب .
رشقوه بالحجارة إلسقاطو .ما إن يسقط حتى يستجمع أشتات قواه ويواصل الركض مكتظا بكدمات
زرقاء .
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لم يرضخ .ولما كان سريعا في عدوه إستطاع أن يختفي عن األنظار في غابة كثيفة معتمة حزينا
يائسا  .حاول أن يفكر ولكن لم يفمح في ذلك .ألن رأسو مختبئة في شقة بعيدة عن أعين
الشياطين.
ظل ىنا ساعات طواال مصغيا إلى قيثارة الينابيع العذبة وحفيف األشجار وترانيم الطيور عمى
تمايز أشكاليا وألوانيا وعواء الذئاب اآلتي من األقاصي .
فجأة تناىى إلى سمعو الداخمي صوت نابع من األعماق الكثيفة.
يا جزءا من سنخي  .لقد خمشت بصرؼ ىذه الكدمات الزرقاء التي يعج بيا جسدك.
 قال الجسد بميجة خافتة :لمن ىذا الصوت؟.
 صوت األرض التي أجبروك عمى التحرر الخاطىء من جنتيا األبدية .ولكن طب خاطرا .إنياال تعدو أن تكون مجردة طفرة.
ستعود إلى بيتك الحقيقي وتحظى بمنزلة عظمى في النسيج العميق لجذورؼ.
 شك ار أيتيا األرض عمى ىذا اإلحتفاء والترحيب.تحامل عمى نفسو وأم من جديد سمت الواقع ليجابو ىذه المخموقات الكابوسية الجامحة المفطورة
عمى الشر وحبك المؤامرات وشن الحروب الضارية وعقد الصفقات الخاسرة.
وما إن وطئت قدماه باب المدينة حتى نشب خبلف حاد بينو وبين لص متيور كان يرغب في
اختبلسو وفجأة سقط صريعا ممطخا بدمو إثر طعنة غائرة.
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 من قتل (ج)؟
الثالثة مساء
ندف الثمج تتدافع ..شير يناير ذئب قطبي ما فتئ يعوؼ منذ أيام قبلئل فوق أسطح البيوت
القرميدية.
كان حاجز بمورؼ يفصل بينيما .كل يضع سماعة الياتف في أذنو المستنفرة.
الكممات تتساقط مثل أوراق الخريف من شفتي إبنو السجين.
اإلبن متمعثما عيناه تحمقان مثل عصفورين مذعورن.
 لست أنا الذؼ رشق السكين في قمب (ج).ثمة وحش قذر مخيف بدائي قفز من قفصي الصدرؼ
وأعمل أنيابو في جسد (ج).
ثم إختفى عمى غرة داخل غابة أعصابي الكثيفة.
أنا برؼء أنا برؼء.
الوحش الدموؼ الذؼ يحتل مممكة جسدؼ ىو القاتل الحقيقي.
نظر إليو األب نظرة سريالية غائمة
 ىون عميك يا بني.أعرف جيدا إنو الجني الذؼ خدع أمك وأىاب بيا إلى إعمال النار في جسدىا لكي تتخمص من
األشباح التي تضربيا بالكرباج في الميل فتصدر صوتا ميتافيزيقيا غريبا مزعجا أقض نوم
الجيران.
 إنيم يبغون مضاجعتي وجرؼ إلى مكان معتم جدا.54

أبي  :ىل مات ( ج ) ؟
األب  :نعم .
لقد قتمو دب نصفو األسفل بشر .
 كيف ؟صوب خنجره السام باتجاه قمبو فأرداه قتيبل.
 لكن لماذا أنا في السجن ؟ألنك متيم بجريمة قتل مروعة .
أطمق اإلبن عبوة ناسفة من أعماقو تناىت إلى مسمع السجان الذؼ كان يراقبو عن كثب.
 إسمعني جيدا يا أبيلم أقتل (ج) إطبلقا .
لقد إنتظره البحر طويبل ليشيعو إلى ببلد الفرنجة لتغيير معالم حياتو الشحيحة البائسة ليفر من
أخطبوط الموت البطيء ونعيق غربان البلجدوػ ليصنع ممحمة فذة لحياتو اليامشية الكريية.
بيد أن البحر غضب غضبا شديدا لما تأخر (ج) فقرر الذىاب إلى بيتو عمى أطراف أصابعو
واطبلق النار عميو.
البحر ال يظمم أحدا  .إنو ال يحب الكذب والمف والدوران والضحك عمى الذقون .البحر يحب
المغامرين وأسباط السندباد .
األب  :أحيانا أشك في قدوم تمك المومس خمسة متمفعة بثياب راىبة مسنة لتقتص منو ألنو
إفتض مشاعرىا وىدم فردوسا صغي ار أقامتو عمى حافة قمبو المتشفف عاقدة العزم عمى إتخاذه
بعبل واليروب من صخب الحانات وشقشقة أفاعي المامبا.
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إنيا القاتمة المتخفية التي طاردتو مثل فريسة ىشة ومن ثم لم تجد بدا من حممو إلى عالم
الماوراء.
 اإلبن مخاطبا األب بميجة خافتة  :أصدقني القول يا أبي ىل أنت القاتل السائر في جنازة(ج) ؟
األب -أنا ال أقتل المجانين مثمك.
 اإلبن  :مبلمحك تشي بذلك يا أبي. أنت قتمت جدول الفرح الصغير في أوج عنفوانو.شردت عصافير العائمة التي تسكن في أعشاش قموبنا.
 األب  :أنا لم أقتل فراشة واحدة في حياتي. اإلبن  :يصرخ يا سجان يا سجانىاىو القاتل الحقيقي.
 إنو أبي الذؼ قتل (ج) بمسدسو اإلدارؼ ألنو دافع عن شرف أختو العذراء لما حاول أبيإغتصابيا.
 أبي جاسوس وشيواني وعاىر.وفي ىذا الوقت بالذات حيث ىاجت ثيران جنونو تدخل عدد من السجانين ساحبين اإلبن إلى إلى
باحة السجن صائحا
أنا برؼء أنا برؼء.
بينما عاد األب أدراجو إلى الخمف.
مخاطبا نفسو بإيقاع تراجيدؼ.
 ىل أنا مجرم؟ ىل أنا حقا من قتل( ج )؟56

 قمقامش الصغير

إحفر في كل مكان تجد عشبة الخمود  .لقد سقطت من فم األفعى المتغطرسة لما طاردىا عفريت
من الجن .إنيا مدفونة في مكان ما من ىذا العالم .قد تكون داخل حيطان حجرتك المعتمة أو
في صحن البيت .أو في أحد شوارع المدينة المحاذية لطابور الموتى.
ال تيأس كما يئس قمقامش  .الموت عمى بعد أمتار من حديقة رأسك.
لم يك بد من إلحاق اليزيمة بالموت واستئصال شأفتو.
يقفز ( ع ) من شرفة النوم مثل قطار مبحوح الحنجرة مصطفقا مثل ورقة في ميب الريح .وقد
نالت منو ىذه الكوابيس المزعجة جدا .
يمتقط فأسا حادة ويظل يحفر ىنا وىناك منق ار عن ىذه العشبة الممعونة.
ال بد من العثور عمى ىذا الكنز وابطال مفاعيل الموت .ىذا الغول المتوحش الذؼ إلتيم
خالصتي وأفرغ رصاصاتو في شجرة األسبلف الجميمة.
لقد حفر حف ار كثيرة في البيت بحثا عن تمك العشبة السحرية ثم إمتدت يده خمسة إلى كنيسة
مجاورة لبيتو .كان حفا ار فذا غير آبو بمآل األمور.
 سأصطاد ىذه العشبة المتخفية تحت جمد األرض وأنتصر عمى الموت وارادتو األبدية المدمرةلجوىر األشياء الجميمة.
لقد أتعبو الموت إلى حد الجنون.
تخطف صديقو أنكيدو أو الياشمي الذؼ قاسمو الضرب في مناكب الماورائيات وقتل الثور
المجنح وقطع أشجار غابة األرز واطبلق النار عمى ذلك الحارس البيموان خومبابا.
لقد بكى بحرقة عند إختفاء الياشمي صديقو اليومي الصميم .
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ذاك األعزب السريالي الذؼ أفرده جميع الناس واغتدػ ظمو الذؼ ال تمحي معالمو .
لقد حمقوا شعر رأسو الميوش قبل دخولو إلى غرفة العمميات بمستشفى األعصاب بشفرة طبية
حادة إثر تعرضو إلى جمطة دماغية حادة.
لكن لم يدر بخمده أن الموت يترصده مثل قناص شوفيني.
بيد أن الياشمي خرج جثة ىامدة من بيت العمميات .
رفض دفنو أسبوعا كامبل بما أنو ال يؤمن بحتمية الموت وقوتو الضاربة في معدن األشياء.
أخي ار حممو عمى ظيره خمسة ودفنو في حديقة بيتو منتظ ار المعجزة أو قيامة صديقو البائس .
ظل يجمس بمفرده في مقيى الميناء محمقة عيناه مثل نورسين مذعورين فوق األمواج العبثية.
مات الياشمي وكثير من أصدقائو
خدعيم الموت ىذا الدجال الميجوس بسرقة األرواح الشفافة المتوىجة .وافراغ األشياء من معناىا
الجميل.
لم تكن أمو من جنس اآللية وتحدر أبوه من عائمة غير متدينة .
صار يؤرقو فعل الموت في األشياء.
وظل يحفر في كل مكان بحثا وتنقيبا عن العشبة التي أخفتيا الساحرة في باطن األرض.
لقد كست التجاعيد جسده اليش
وغارت عيناه المتبلمعتان.
الموت يخرج لسانو الطويل المعقوف ساخ ار من عممو العبثي والحفر الغزيرة التي أنجزىا دون
إدراك مبتغاه والحصول عمى عشبة الخمود.
بينما كان منغمسا في نوم عميق الح لو طيف أنكيدو صديقو الياشمي الذؼ مات في المستشفى
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مثل آالف الناس.
 كف عن الحفر يا صديقي.العشبة في بطن األفعى التي تحولت إلى جزيئات من الغبار الشفيف.
أصح يا صاح .صدقني بالفعل الخبلق وحده ستنتصر عمى الموت .من ثم أنت مجبر عمى
مقارعتو بديمومة الخمق واإلبتكار واإلنشاء .
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 كافكا في السجن

المطر ضرير يخبط في صحن البيت المتداعي  .البيت األشيب إلتيم طفولة (م) بفكي حيوان
ضار  .العتمة تفتح النار عشوائيا عمى الجيران  .رائحة مقززة متعطنة تتطوح في أصقاع الحجرة
المميئة بثعالب اليواجس.
ىنا كل شيء يرغب في الموت.
في اليجرة األ بدية إلى أقاليم الغياب الوسيعة .مومياء مسنة تحمل ذؤابة شمعة بين أصابعيا
المكسوة بتجاعيد كثيفة  .تحدق في تفاصيل وجو األب المتكوم مثل حشرة عمبلقة نافقة.تبدو
جثتو مقطوعة إلى نصفين متوازيين كما لو أن شظية طائشة كانت وراء ذلك.
تزرب من حدبتو ديدان مقرفة.
عيناه الضيقتان تبدوان نصف مغمضتين
أمضى نيا ار يتخبط في خرم البلمعنى تبلحقو األعين المتجسسة المرفودة بالكراىية والسخيمة.
تعض شحمة أذنيو أشباح نزقة.
عربة الجار ذات الحنجرة المبحوحة المزدحمة بالغيوم تنادؼ باسمو كل صباح ليقترف العبث
والجنون والبلجدوػ بغية الحصول عمى رغيف أسود سام فظيع.
(ن)تخطفيا حوذؼ الموت في الرابع عشر من آذار الفائت.
ماتت مثل سحمية قميئة في مكب نفايات .مخمفة فراغا يزعق مثل بومة عمياء كل مساء.
طردتيا الحياة بمكنسة عمى مؤخرتيا باتجاه الياوية.
رغم ذلك لم تيأس من كسر قوقعة الفقد والتحميق بأجنحة متوىجة
في أصقاع البيت كمما تختفي الشمس وراء أكمة األفق البعيد.
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تزور بعميا المتشقق المنبوذ وابنييا المذين ما عتما يحممان بدفء عائمي أثير.
كان إبنيا( س ) يحس بوجودىا وبخاصة حين تصيل فرس الظممة
ويطمق الرعد أول قذيفة مروعة باتجاه األرض وتتعالى أوركست ار القطط المتوثبة إيذانا بحفمة
تنكرية ساخطة.
كان يناجييا بكممات رقيقة ناعمة
بينما حزمة من الدموع تتساقط مثل شآبيب المطر عمى وجنتيو.
األب حشرة منبوذة .
أخوه الصغير (ر)يثغو مثل شاة ييددىا قطيع الذؤبان.
منذ يومين لم يذق شيئا عمى اإلطبلق.
هللا لم يعد ميموما بمشاغل ىذا الكوكب الممعون المنذور لموسيقى الموت البطيء  .ال ينظر
إلى الفقراء بعينين صافيتين.
نام اإلبن الصغير بجوار جثة أبيو المنتفخة.حالما بنصف رغيف طازج وحذاء جديد لقدميو
المتفحمتين.
تأبط (س) سكينا حادة واختفى في بطن العتمة .لم يحع بأؼ عمل بسبب العاىة التي التي تكسو
وجيو الكابوسي.
الناس موتى والبيوت مقابر.
ال نجوم عمى سطوح السماء.
األشباح تتقاطر مثل مسافرين جاءوا من مدن نائية.
ال بد من مبلحقة جنود الجوع الذين يحمقون حذو جسد أخيو الصغير الذػ طفق يتبلشى ببطء
مثل غيمة في سماء محدبة.
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وبينما كان يحرث الحوارؼ بساقي كنغر أبمو إذ الح لو بيت وسيع يشي بضرب من النعمة
وبمينية عيش قطانو.
وفجأة تقحم بيتا فخما .
دقات قمبو تتسارع مثل عجبلت قطار يحمل جثثا ورىائن.
ينز عرق بارد من جبينو الناتىء.
تفر من زجاج عينيو المكيربتين شياطين مجنحة مخيفة.
خطا خطوات مثيرة لؤلعصاب.
إنطمق خفاش من شجرة مجاورة
مثل سيم مصطدما بعامود كيرباء خشبي .صمتو المتيدل يدق الطبول كما لو أنو في ساحة
مآلػ بالزنوج.
تسمق الجدار مثل فيد.قفز من البمكونة إلى غرفة اإلستقبال المؤثثة التي تشي بالنبالة والبذخ.
مؤل جيوبو بمجوىرات نفيسة لمغاية .ثم عاج عمى المطبخ بخفة.
إلتيم ما لذ لو من أطايب المأكوالت .ثم إرتد عمى عقبيو سعيدا بيذا الكنز الذؼ يتؤلأل في جيبو.
ثم قفز من سور البيت الفخم متجيا إلى بيتو المتواضع كما لو أنو فاتح كبير لمممكة السعادة
األبدية.
وبينما كان يمني نفسو بقضاء آخر أسبوع مريح لعائمتو البائسة جدا.
إذ قبضت عميو دورية أمن عمى حين غرة وتم اقتياده إلى السجن لما إقترف من جرم مشيود.
وأعيدت المجوىرات إلى أصحابيا.
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 قيامة غريغور سامسا
لم تطمو لعنة غريغور سامسا برغم الخيوط الدقيقة التي تصمو بو والعمقة الصميمة التي تشده
إليو.
كان يبكي طويبل كمما انغمس في قراءة رواية التحول التي قمبت رؤيتو لمعالم رأسا عمى عقب.
ىذا الغريغور البائس الذؼ تحول إلى كائن ىش دميم مستطاع بغيره.
يقضي معظم وقتو متقوقعا مفك ار في فداحة شرطو الوجودؼ الطارف مختبئا تحت السرير منتظ ار
رمال مصيره المظمم التي ستقذفو إلى المجيول شاع ار بألوان من العنت والعذاب اليومي الذؼ ال
يضارع.
لكن( ق ) لم يتحول إلى حشرة قميئة بل تحولت نظرة اآلخرين إليو كما لو أنو شيء غير
مرغوب فيو  ,غير جدير بارتكاب فعل الحياة مثل غيره من األسوياء.
تألبت عميو الكبلب الضارية من البشر الذؼ ينبحون طوال الوقت.
حاولوا طويبل سرقة روحو واستئصال جوىرىا الصافي بأنيابيم الصدئة.
غير أنيم باءوا بالفشل الذريع.

حاولوا صمبو عمى صخرة الدعاية المغرضة لتقطيع إرادتو

وافراغيا من كل معنى جميل والقاء كتل من الرماد داخل حديقة مخيمتو الخصبة  .ولكن قاوميم
بكل ما أوتي من إبداع وجمال وفرادة.
كانوا يحرضون كل شيء ضده البشر الحجر الشجر حتى الفراشات الشفيفة البريئة بيد أنو لم
يين ولم تذىب ريحو.
ظل يصارع ىذه الطغمة المتوحشة كما لو أنو أسد أسطورؼ ال يقير.
العميان كثر.
 -سأسقط الجسر عمى رؤوسيم.
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سأستأصل صورة الحشرة القميئة التي خمعوىا عمي وعمقوىا في برواز مخيمتيم العرجاء.
أنا رجل عظيم قادر عمى تغيير معالم األشياء واعطائيا معنى عميقا.
سأقاتل ىذا الطابور الذؼ لم يزل يشك في قوة إرادتي اإلنسانية الفذة.
ستكون الكتابة سبلحي الذؼ ال يفنى .سبلح اآللية األبدؼ .سبلح اإلنسان الذؼ تجاوز شرطو
إلى أقاصي المستحيل.
(س) يخاطب (ع) بميجة ساخرة.
إنو حشرة مقرفة .
تأمل في جحوظ عينيو البراقتين.
كتفيو غير المتساوقتين ,حدبتو الكريية .فمو األدرد الضيق .
(ع) رغم أنو يمشي عمى قدمين فإن صورتو التي تشبو حشرة مخيفة زنخة ال تفارق مخيمتي.
إنو ال يمت إلينا بسبب.
 تبا ليذه الحشرة العمبلقة . ال بد من اضطيادىا واجتثاث شأفتيا . حشرة قذرة مغرورة تعتد بنفسيا ما عتمت تقاومنا طرا.قال (س) سأخطط الغتياليا واراحة العالم من صورتيا البشعة.
لقد أمعنوا في إيذائو وتشويو سمعتو وتأليب العالم ضده .
لكن (ق) محا تمك الصورة البشعة التي تخيم في عقوليم  . .صورة الحشرة القميئة .
لقد إنتصر عمى أعدائو أجمعين الناس والزمن والموت بسبلح الكتابة األبدؼ.
لقد حول حشرة كافكا الممعونة القميئة إلى قوة إبداعية ال تقير.
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 جثة دون مأوى

رن جرس الياتف بوحشية مفرطة.
ىاجم أذنيو الشبييتين بأذني أرنب مذعور .تعالى صوت ناظر المستشفى البارد والبلمبالي
 الجثة جاىزة بمقدورك القدوم حاال واستبلميا.المطر والشمس يشكبلن لوحة سريالية مدىشة .يخمعان دكنة خفيفة عمى العالم المتحرك .
لفت إنتباىو مواء قطة صغيرة تواجو مصيرىا بيشاشة وارفة الظبلل تستعطف المارة النائمين دون
جدوػ.
حدق في البلشيء أو فيما ستكون عميو األمور قادم األيام.
لقد سحب صاحب المحل محتويات البيت المتواضع إلى الخارج ألنو لم يسدد معموم الكراء منذ
أشير ثبلثة.
ولكن لم يك بد من إيجاد حل جذرؼ إليواء جثة أمو التي أعمل فييا الفالج مخالبو الحادة.
الموت والفقر ىما العممتان الذىبيتان المتان ورثيما من العائمة الممعونة.
ماذا سأفعل بيذه الجثة البائسة؟
ال بيت لي اآلن واألقارب تحولوا إلى مومياءات ال تصغي إلى نداء الروح المييضة المخذولة .
عرض عميو صديقو الذؼ يعمل صيادا في بحيرة مكتظة بالوحوش الغريبة.
 بمقدورك جمب جثة أمك إلى بيتي .سأقيم أنا بكل مستمزمات الدفن .أنت بمثابة أخي لن أتخمىعنك إطبلقا.
سنقيم جنا از رائعا ليذه الفقيدة كما لو أنيا أمنا األثيرة.
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ال تشغل بالك يا صديقي.
غير أن عيني زوجتو ال تشيان بخير.
ىذا ما استبطنو من نظرتيا المميئة باإلشارات التي تنم عن الريبة والقمق.
ولكن لم يبال بيذه النظرة المريبة.
ويمم وجيتو نحو المستشفى.
سقط الميل بجناحيو السوداوين الغربيبين من أعمى شجرة السماء ليحول العابرين إلى ظبلل
متحركة
بعد ساعة تقريبا عاد بالجثة البائسة في عربة إسعاف قديمة.
طرق الباب طرقا متواصبل ولكن لم يفتح إطبلقا.
أدرك آليا أن زوجة صديقو نجحت في طرد الجثة والسخرية من روح اإلنسانية التي إستماز بيا
صديقو المغموب عمى أمره.
أسممو سائق عربة اإلسعاف جثة أمو وانصرف .
حمل الجثة واختفى في الظبلم .بينما المطر ظل يبكي بم اررة داخل رحم المدينة.
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 القردة

إختفت النجوم وراء أكمة من الضباب الكثيف.أيقظتو رقصات الفبلمنكو التي يمارسيا المطر
عمى زجاج النافذة  .فتح األحدب باب بيتو الخشبي الشبيو بغطاء تابوت قديم .كان يضمع مثل
إوزة مسنة.
إمتطى عربتو التي يجرىا حصان
من القرون الوسطى واتجو نحو الماريستان لجمب جثة أحد جيرانو الذؼ مات بفيروس الكورونا
الذؼ سيحصد أرواحا ثرة في بداية ىذا القرن الوبيل بما أن ثمة إضرابا قام بو عمال محطات بيع
البنزين.
الحصان يركض مثل أرممة وراء نعش .األحدب ذو العينين الضيقتين يكاد يسقط من العربة
المتمعثمة اإليقاع.
منذ خروجو من بيتو لم ير أحدا من البشر كعادتو كل يوم .لم ير غير قردة بدائية تمؤل الشوراع
والحوارؼ ليس ثمة سيارات وال قطارات وال درجات نارية.
قردة تتقاتل وتتراشق بالحجارة.
شرطى ممقى عمى األرض ممطخا بالدماء .حاول أن يدحض حجج عينيو العميقتين ولكن لم
يفمح.
صدمو مشيد تراجيدؼ جارح لما رأػ كوكبة من القردة مسمحة بالعصي والي اروات تقفز من سور
البرلمان وتطمق زعيقا مخيفا يثير التقزز واإلحباط.
ورأػ كراسي ميشمة مقموبة وعيونا عمياء تنز بالدم عمى أضابير مضرجة ببراز الكينة.
واصل طريقو إلى الماريستان لجمب الجثة بأقصى سرعة ممكنة.
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إعترض طريقو قرد ممتح يبدو متشددا منقبض النفس قصير القامة لو ذيل معقوف يرتدؼ نظارات
سميكة.
سدد نظرة حادة لؤلحدب المصدوم
محاوال إسقاطو من عل دون سبب منطقي.بيد أن األحدب لكزه بسرعة فائقة بسوطو فوقع أرضا
مجمجبل شاتما أصل البشر .
الطريق مآلػ بالقردة.
المواخير والحانات وقصور العدالة
والسجون وساحة الحكومة.
إختفى النوع البشرؼ وحل محمو شكل زنخ من القردة التي تتقاتل طول اليوم محدثة الفوضى
واإلضطراب.
واصل األحدب السير قدما ولما بمغ باب الماريستان وجد الجثة ممزقة يتقاسميا عصبة من القردة
والدم يتطاير في اليواء.
وعمى غرة إنقضت القردة عمى الحصان المسن بينما الذ األحدب بالفرار.
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 بيضة الحصان

بحركة مجنونة يقيد يدييا إلى الوراء عاصبا عينييا بقطعة من القماش أسود المون ضاربا أماكن
حساسة من جسدىا بكرباج

موثقا نيدييا بخيط متين كما لو أنيما رىينتان متحالفتان ضده ثم

يقرض الحممتين المذعورتين بأظافره إلسكات نباح جسده المتوحش ىكذا يعمو وييبط مثل قطار
ىارب من أشباح ليميمة رجيمة تبلحقو بضراوة وحين ينتيي من مضاجعتيا يضع بيضة ذىبية
مغرية تحت جذعيا المتوقد.
بينما ىي مجرد بيضة مغشوشة تبدو كما لو أنيا ذىب خالص.
سعدت المرأة كثي ار بالبيضة الذىبية وغدت تراوده لينكل بجسدىا حتى تتمكن من الحصول عمى
بيضة من الذىب النادر.
لم تكتم زوجتو الجميمة ىذا األمر الغريب .صارت تسر لجاراتيا بما وقع ليا أثناء مجامعتيا مع
بعميا.
فتقربت منو نساء كثيرات قصد الحصول عمى بيض ذىبي نادر ليتجاوزن وضعين السيء
لمغاية.
ويقطعن مع واقعن المأزوم.
لقد ضاجع تقريبا جميع النسوة في تمك المدينة الموبوءة.
وكمما مارس الجنس بطريقة مثيرة جدا مع إحداىن وضع بيضة من الذىب المتبلمع المغشوش.
ذاع صيتو في تمك المدينة صار يجامع النساء ويمارس المواط مع الرجال قصد حصوليم عمى
الذىب ضاربين عرض الحائط بكل القيم والمواضعات اإلجتماعية.
سمع الممك بأمر ىذا الرجل الغريب
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أمر بجمبو حاال وحكم عميو بمجامعة كل جواريو ليحصل عمى مزيد من الذىب رغم امتبلء قصره
بسبائك الذىب اإلبريز .
ثم فرض عميو ممارسة المواط معو لتمتؤل صناديقو بالذىب ليبدو ثريا جدا أمام مموك األقاليم
المجاورة لو.
وفي أحد األيام ترك الرجل المحتال وصية في القصر بأن البيض مغشوش وليس من الذىب
في شيء .
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 حكاية الرأس المقطوعة

الجبل مكتظة شرايينو المتشعبة بالقتمة السريين .الشمس تتدلى مثل ثدؼ ممطخ بالدم والمساء
ينظف ريشو عمى حافة األرض.
رائحة الجريمة تنبعث من كل مكان .برزت كوكبة من الشياطين.
مسمحة بالفؤوس واألسمحة الخفيفة .تقدم ذئب ممتح يتطاير شرر الكراىية والسخيمة من عينيو
الضيقتين
وبحركة بيموانية خاطفة قطع رأس الراعي وأسمميا إلى أخيو واتجيوا إلى مكان غير معموم
حاممين عددا من الشياه اليزيمة كما لو أنيم أنجزوا ممحمة تاريخية ميمة.
تبخروا في أصقاع العتمة الكثيفة مثل قطيع من الذئاب الماكرة المتوحشة في انتظار فريسة
أخرػ .
الجثة تحولت إلى طائر ليمي ال يني يغرد بإيقاع شجي  .تبدو أشجار الصنوبر مثل نساء
متسرببلت باألسود يطمقن الزغاريد المبحوحة المتقطعة مرفودات بسر جواني غامض محتفيات
بيذا الطائر الذؼ تتساقط شآبيب الضوء من قوادمو.
الجبل يمشي عمى عكاز من الخشب األحمر محدودبا بينما ساقاه المعقوفتان ممطختان بدم
الراعي.
حمل رأس أخيو بيدين متعثرتين
قاصدا بيتو الذؼ يخفي بين حيطانو المتيالكة عجو از شبو كفيفة تسامر أشباحا تتدافع في حجرتيا
المنذورة لمسقوط.
 -سأكون شيريارك الوفي الذؼ ال يمل من سرد القصص الغريبة لئبل يطال القمق قمعتك الخفية .
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 حاول أن تضع عيني مثل لوحة تشكيمية عمى حائط غرفتك ألظل مستيقظا طوال الميل.أعدكلن أدع بنات آوػ تقتحم غرفتك الصغيرة.
 لن أدفن رأسك إطبلقا. سأغسمك بدموع أمنا القديسة التي فرت عصافير عمودىا الفقرؼ من الجيد اليومي المكرور .سأحنطو وأطرد كل معز أو قبار يرتاد بيتنا .لن تذىب إلى المقبرة إطبلقا .سأخبئك في خزانتي
نيا ار وأخرجك ليبل ألحيطك عمما بكل قاذورات ىذا الوطن المميء بالمسوخ والزعانف والقتمة
والمصوص.
 شك ار أخي الجميل.كان األخ األصغر يمتفت يمنة ويسرة راشقا بصره في تقاطيع ىذا الرأس المفصولة مشفقا من
مبلحقة الذئاب القروسطية.
إصطدم بحجارة ناتئة سقط الرأس من بين يديو منزلقا نحو أسفل الوادؼ كما لو أنو مسكون بطاقة
ميتافيزيقة ضاغطة.
أمسكو بعد ألؼ.
أطمق زخات من الدموع العميقة.
حمل رأس أخيو المميورة بكدمات زرقاء.
قطع مسافة طويمة كما لو أنو متجو إلى يوم اآلخرة عمى قدمين من الجبس.
فتح الباب عمى مصراعيو وصاح بملء روحو الممزقة.
أماه أسرعي لقد قطعوا رأس أخي.
نظرت بعينين شبو مغمضتين.
وانفجرت مثل نيزك إبني إبني.
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زربت غمامة دموع من عيني ىذا الرأس المقطوعة .
مزقت األم ريش روحيا الميوش - - .من فعل بإبني ىذا؟
 ذئاب القرون الوسطى.نظرت إلى األعمى كما لو أنيا تبحث عن جثة إبنيا التي تحولت إلى طائر ليمي ال يني يغرد
طل الميل فوق شجر الصفصاف .
أخذ األخ رأس أخيو ووضعو في ثبلجة صغيرة متداعية.
إختفت األم داخل غيمة كثيفة من الحداد األبدؼ.
 سنقتص منك أيتيا الذئاب القذرة .ستبتمعك األنفاق المعتمة.
ثم تيالك عمى نفسو لم يطق صب ار عمى فراق أخيو .فتح الثبلجة وعمى غرة سقط الرأس أرضا ثم
إندفع مثل كرة من النار باتجاه الجبل باحثا عن جثتو التي تصمو بيا ألفة أثيرة وحميمة جدا.
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 قصة لم يكتبيا فرانز كافكا
صمب أحد الرواة بسبب قصة صغيرة كان يروييا لمبحارة الراغبين في نسيان أىوال المغامرة
وغرائب المخموقات التي مروا بيا في عرض البحر.
عد زنديقا ومارقا فأعمموا النار في جثتو وبيتو .شردوا زوجتو وأبناءه ألنو تعدػ حدود المقدس
وبال عمى معتقدات القبيمة البالية.
قال الراوؼ  :ثمة مبلك نصفو رخ ونصفو األسفل ثور .كان خادما مطيعا يعمل بستانيا في قصر
هللا المنيف مياال إلى العزلة حفار أسئمة مروعة نزاعة إلى المساءلة والتجسس عمى أسرار الخالق.
وكانت المبلئكة تيابو ألنو مسمح بمسدس كاتم لمصوت ولو قدم راسخة في الجريمة.
قيل إنو صوب رصاصة قاتمة باتجاه رأس البراق الذؼ حمل دمحما مثل طائرة نفاثة بمحرك خارق
إلى صحارؼ السماوات السبع.
قتل البراق بسبب اختبلس شجرة معمرة ممموءة بثمار شتى من بستان هللا.
وقد أع مل كبير المبلئكة النار في جثة البراق ثم وقع ذر رماده في حانة أنيقة يرتادىا شياطين
تشبو الكناغر في قفزىا الكوميدؼ المكرور وعدد من الشعراء المبلعين.
وظل هللا حزينا متشنجا لوقع ىذه الفجيعة ألن خمق البراق ليس بميمة سيمة لمغاية لقد أنفق وقتا
طويبل في خمقو وتربيتو وتعميمو
ليكون سمسا مطواعا جدي ار بزيارة
األرض وسحب األنبياء إلى األعمى بسرعة قطار ياباني حديث.
حزن هللا مدة أربعين يوما وحمقت المبلئكة رؤوسيا المخممية
وامتنعت عن الطعام والشراب والمجامعة زىاء سبعة أيام.
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بينما وقع القبض سريعا عمى المبلك القاتل من قبل ميميشيا مدربة عمى تعقب المجرمين
الخطرين.
ظل المبلك قابعا في غيابات السجن شاتما العناية اإلالىية ساخ ار من مؤخرات المبلئكة المكتنزة.
البراق المعين ليس إال لصا ماك ار مخادعا شري ار سارق كنوز المخيمة
ومطاردا لنوارس البلوعي في جزيرة الحقائق الكبرػ.
كان المبلك يستمني في زنزانتو قادحا زناد مخيمتو إلسكات زئير شيوتو المفترسة نادبا حظو
السيء مستحض ار صورة زوحتو الجميمة التي إغتصبيا أحد مسمحي الغرفة اإلالىية وقتميا بكل
برودة دم دون أن يتعرض ألذػ أو محاكمة.
بينما تم اعتقالو بطريقة قروسطية
لما فتح النار عمى حيوان إنتيت ميمتو بسبب السرقة الموصوفة.
حيوان مجنح لو خمسمائة قضيب سوداوؼ يخطف المبلئكة الصغار ويعتدؼ عمييا بالفاحشة ودق
أعناقيا بحجارة من سجيل.
لم تتمكن شرطة األنتروبول من إعتقالو والزج بي في قاع السجن.
وبدال من اإلحتفاء بي وتمجيدؼ ألني قتمت ىذا الكائن غريب األطوار الذؼ يدعي السفر إلى
األرض وحمل أحد مجانييا الكبار إلى فضائيا الخارجي.
ذات مساء بعد إعدام سبعة مبلئكة متيمين بالقرصنة وتبييض األموال وتيريب الممنوعات.
مرت أفعى أمام زنزانة المبلك .
ناشدىا بنبرة شاعر ممحمي سردا فضائميا وفذاذتيا في حبك المؤامرات واإلطاحة بأعتى الزناة.
رقصت رقصة وثنية باذة ثم أخرجت مفتاحا برونزيا من جيبيا .فتحت باب الزنزانة واختفت.
فر المبلك المذعور كأحد أبطال ألف ليمة وليمة  .لم يره أحد.
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هللا ومبلئكتو وكل سكان المخيمة متورط في سبات عميق.
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 صانع الحياة

حجرة قذرة مخيفة مميئة بصور مخموقات غريبة .مبلئكة تجر عربات حديدية مآلػ بشواىد
القبور  ,حيوانات برؤوس بشر  ,وطيور ليا سيقان زرافات ,وأجنحة غزيرة غريبة ,وىياكل
عظمية متنوعة.
فاجأتو وىو غاطس في خموتو يتفحص جمجمة من العسير جدا الوقوف عمى حقيقة إنتسابيا
ألنثى أم لذكر .
لم يتجاوز العقد الثالث طويل مثل حبل المشنقة .نحيل وأحدب كما لو أنو الكونت لوتريامون في
حفمة جنائزية مريعة.
ال تيأسي يا جمجمتي الغالية .سأنفخ فيك من روحي وأعيدك إلى عالم الكون والفساد.
لن أطيق موتك وسكونك وال شيئيتك اآلىمة بصفير العدم.
أنت جديرة بوجو إاله أبدؼ ال يقير.
كان يرتدؼ قناع شيطان رجيم.
دفن ساقو اليمنى منذ انتحار ساعي البريد في الكاتدرائية المجاورة  .صنعوا لو ساقا خشبية تشبو
مجذاف قارب فرعوني.
ىا ىو يتمتم وتحمق كممات غامضة في الحجرة تطفر مذعورة من شفتيو المتورمتين.
حؼاة.حؼاة.حؼاة.
عودؼ .ب.إذنؼ.ب.قو.ة.سحرؼ.
وضع الجمجمة في إناء نظفو بفرشاة أزال طبقة الغبار الذؼ يطوقو ألصق عينين نابضتين في
محجرييا إختمسيا من جسد إمرأة حديثة الموت.
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التنسوا أنو كان مولعا بنبش القبور وسرقة أعضاء األموات.
لم يكن يتاجر بيا بل كان يخبئيا
في ورشتو المعزولة في دوارق من السيراميك.
رائحة الدم والجثث والفناء تضفي عمى المكان ميسما تراجيديا عميقا.
وضع مكان أنفيا أرنبة أنف ميرج سفسطائي .وأدخل طاقم أسنان في فميا األدرد .راسما بالقمم
األسود حاجبين رقيقين .واعدا إياىا بزرع شعر غجرؼ آسر األسبوع القادم.
كان ضوء المصباح خافتا جدا.
تتسمل عناكب عدمية من عينيو الغائمتين .وايقاع أمواج متكسرة تضرب قارب ىواجسو الكثيفة.
اآلن إنتيى كل شيء  .اآلن أتممت عميك نعمتي وعما قميل ستعودين إلى الحياة .وكذا نتخمص
من شأفة الموت والخراب.
األشياء الجميمة ال يجب أن يطاليا الفناء في ممتي واعتقادؼ .
الموت ىو ذئب مخصي يعدو وراء ضحاياه منذ البدايات.
أنا صانع الحياة وباعث الموتى من األجداث.
أنا اإلاله الذؼ سيسر العالم من فتوحاتو الخارقة .
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حشرة كافكا في زمن الكورونا

إرتعدت مفاصمي بعد ركمة مروعة من حوافر الشك الجامح كما لو أنو ثور مجنح ييشم أقفال
الرأس بمرونة فائقة ويصب بنزين األسئمة في قمعة الرأس المسيجة بأليغوريات معقدة ثم يضرم
النار
في برديات الروح اليادئة.
لم أسمم من عضة النيار السامة المكرورة .حيث تتناسل خفافيش بشرية قرمة ميووسة برائحة
الدم وشن روائح جحيمية في األرجاء .أنا إبن الميل الشرعي .صديق النجوم السائرة نحو تخومات
المجيول أرتاد المقبرة المجاورة لبيتنا المتواضع ألمارس فن السحر في خموة مطمقة ال تشوبيا
شائبة.
أتيجى شواىد القبور القديمة وأستحضر ىيئات ذوييا وأظل أتحاور معيا مستبطنا إلماعات
خواطرىا ومستدقات أحاجييا ومغاليقيا حد إنفراج غيمات الروح المتراكبة واشعاع أشياء غريبة
أمام باصرتي كأنيا صرف اليقين األقصى.
نمت ىذه الميمة في شرخ عتمتيا الباذخة بعد يوم عصيب وحرب شعواء مع األبالسة المسمحة
بأعتى ترسانة الشر والسخيمة.
لم أستسمم البتة .لم أنطو عمى نفسي .مثل جرذ قميء .قطعت رؤوسا كثيرة.طاردت ثعابين زنخة
موقنا أن الحرب ضرورة تحتميا أحيانا شرانية اآلخر ليس لنا من خوض غمارىا بد.
في آخر الميل أحسست بامتبلء في مثانتي .حاولت إفراغ ىذه الشحنة البيولوجية ولكن لم أفمح .لم
تكن األمور سمسة كعادتيا.حاولت أن أتحسس عضوؼ الذكرؼ ولكن لم أعثر عميو حاولت
الصراخ ولكن صوتي تبخر مثل غيمة في غمواء العمر .أصابني ذعر شديد وأدركت أخي ار أني
تحولت إلى حشرة كريية بيد أني لم أزل أحافع عمى طاقة التفكير والتحديق في كبريات المسائل
الوجودية.
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حشرة قميئة شاذة تختزن داخميا عقبل ألمعيا نزاعة تفكي ار واستغوا ار لبكر السبيل.
ظممت واجما والذعر يتطاير من عيني الجاحظتين.
دخمت أمي صباحا كعادتيا حاممة صينية الفطور ولكن ما إن رأتني عمى تمك الشاكمة حتى
إعتور الوىن أغصان أعصابيا وسقطت الصينية من يدييا المرتجفتين .
حدقت في تفاصيل وجيي المميء بالكدمات ثم سقطت مغشيا عمييا.
كنت أشاىد ىذا السيناريو التراجيدؼ مكسور الخاطر غير قادر عمى تجاوز ىذا الشرط الكوني
الضاغط.
فكرت في مساعدة أمي وايقاظيا غير أن جسدؼ لم يستجب ليذا الفعل الذؼ يستميز بو البشر.
أنا مجرد حشرة مفكرة غير قادر عمى ترتيب األمور والقيام بواجباتي اليومية.
وعمى غرة غشي أخي األكبر حجرتي واستطاع أن يوقع أمي المصدومة المتشققة.
كنت أراقب ىذا المشيد الحزين بصمت عاج از عمى النطق وافراغ مكنوناتي كأن جممودا من
الصخر الصمد قد وقع عمى كمكمي اليش.
قالت األم  :ماذا سنفعل بيذه الحشرة البائسة ما مصيرىا وما جدواىا ىنا؟. قال األخ األكبر  :سأسحقيا بجزمتي العسكرية وىكذا نتخمص منيا إلى األبد إذ ال فائدة ترجىمن وجودىا ستجمب لنا العار والفضيحة  .قالت األم تريث حتى نصغي إلى رأؼ أبيك حيال
ىذه الحشرة المقززة.
تناىى إلى م سمع األب ما دار من حديث بينيما إذ تقحم الحجرة مثل ثور ىائج فيالو مشيد إبنو
وقد تحول إلى حشرة مدرعة ذات سيقان غزيرة وعينين براقتين تثير الغثيان.
أطمق صرخة مدوية ما ىذا الكائن الشيطاني المشوه الذؼ تمبس إبني؟ .ماذا ارتكب حتى تعاقبو
اآللية وتنزلو منزلة وضيعة خسيسة ال تميق بشرطو اإلنساني.
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ثم أردف قائبل  :لعل لجذور ىرطقتو سببا منطقيا في تحولو وسقوطو في فخ األدنى من
المخموقات.
قال األخ األكبر :إنو ما فتى يطالع مصنفات المبلحدة ويتشبع بمقوالتيم ومفاىيميم وآليات
تفكيرىم .إنو شديد السخرية من الكتب السماوية ساخ ار من مضامينيا ويعدىا ضربا من األساطير
التي إجترحتيا مخيمة شعرية ممتاثة .إنو ال يؤمن بالحساب وال العقاب والخوارق .
أذكر أن لو نصا شعريا يسخر فيو من سورة اإلسراء والمعراج ويعد البراق أروع كائن أسطورؼ
عمى اإلطبلق.ومآخذه عمى األنبياء
مثيرة جدا.
قالت األم لذلك كان كثير الخموة مستنكفا من معاشرة اآلخرين معتب ار إياىم ش ار محضا.
قال األخ األكبر  :ىذا ال يفيدنا في شيء.
ألدىسو مرة واحدة ونرح أعصابنا
من حرائق ىذه المحنة التي وقعنا فييا.
قال األب سنعاممو مثل كائن ىش جدير بالشفقة والرثاء.
ثم تسمموا خارج الغرفة صافقين الباب وراءىم.
حزنت حزنا شديدا لحدة الحوار الذؼ جد بين أطراف العائمة وبكيت بكاء م ار مستبطنا أسباب ىذا
العجز الوبيل الذؼ حاق بي وجعمني فريسة سيمة أمام سيام اآلخرين
بمقدور كل إنسان أن يقمب لك ظير المجن بمجرد سقوطك في شرك العجز والبلفاعمية.
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 المص الطيب.

الوالدة غربة وعبث مكرور والجسد مأدبة لديدان الفقد القرمة وفي آخر النفق يد غائمة تموح
لمعابرين.
ونباح متقطع لكائنات غير مرئية.
بعد رحيل جميع العائمة لم يبق غير(م) وقرده الذؼ يقاسمو العيش تحت سقف واحد.
قرد مبير لو قدرة فائقة عمى إدراك األمور واستيعاب اإلشارات الخفية لتقاطيع وجو صاحبو بمو
صديقو األثير.
(م) قطعت ساقو اليمنى في حادث مرور وضعف بصره بحكم داء السكرؼ ولم يعد قاد ار عمى
كسب قوتو اليومي.
وقد ازدادت األمور تعقيدا بغزو جائحة الكورونا واشاعتيا ألضرب من الكوابيس والقمق الوجودؼ
الضاغط في محيطو الخارجي.
وصار الناس يخفون المؤونة ويتقاتمون من أجل الحصول عمييا
خوفا من براثن المجاعة والموت المحدق بيم من كل صوب وحدب.
غار جوىر اإلنسان في تبلفيف أعماقيم.
الناس ال يحبون الموت بجائحة الكورونا وكم كان لمشيد المحارق التي أقيمت لمموتى أثر مروع
في أنفسيم وتموينيا بميسم سريالي بحت.
لم ينسوا مشيد مطاردة الجنازة في عالمنا العربي القروسطي.
ومحاولة طرد الميت من المقبرة وحرمانو من نوم أبدؼ في رحم األم األولى األرض التي لم
تجأر يوما واحدا من قسوتنا وجشعنا وتوحشنا وحججنا الواىية.
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الناس تحولوا إلى قطعان نمور وأفكارىم إلى طفيميات غثة .وأرواحيم إلى خفافيش بائسة.
العالم في مأزق فيروسي خانق.
لذلك كان (م) كمما مسو الجوع وسيطر عمى حواسو المتيدلة يسرع إلى القرد الذؼ جمبو األب
المتوفى من أحد القرػ النائية.
يخاطبو بمغة اإلشارة
 صديقي الغالي إني عمى حافة اليبلك وليس بمقدورؼ فعل أؼ شيء لطرد شبح الطوػ.طفقت العتمة تدب في أوصال المكان تخمع عمى العالم ثوبيا الكابوسي الرىيب.
جيراني سيئون لمغاية ولم يحدب أحد عمي ولو بنصف رغيف.
يحدق قرده الذكي في أوراق وجيو المتساقطة مصيخا إلى نأمة روحو الجريحة وكأنو يقول
 نعم يا موالؼ إطمئن سأوفر لك كل شيء. ألم تعاممني معاممة األب إلبنو قبل مرضك الوبيل؟. ال تقمق لقد قرأت ما يتبدػ من إشارات في عينيك المائمتين إلى دكنة غامقة.سأفعل كل ما في وسعي إلنقاذكواستئصال شأفة ذئب الجوع المسعور.
يقفز ا لقرد بخفة ورشاقة كما لو أنو في أدغال إفريقية يجوب أسطح البيوت ثم يباغت أصحابيا
عمى غرة فيختمس ما لذ وطاب من الطعام لصديقو (م) الذؼ تمقى آخر رصاصة من قناص
شرير ال يرحم يسمى جوعا.
من الممكن أن تكون عبلقتك أروع وأمتن مع كائنات نعدىا في غالب األحايين ميرجة وغير
قابمة الكتساب خبرات عالية وليست جديرة بصداقة اإلنسان ومعاشرتو
واإلحساس بإيقاع ىواجسو الداخمية الغامضة
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 الجريمة

رغم انطفاء مصابيح النجوم ,واستدقاق روح العتمة الشفيف ,لم يزل الحصان يقطع الممر الجبمي
المسيج بأشجار الكاليبتوس العمبلقة يسوسو حوذؼ عارف لو دراية جيدة بالمكان ومنحدراتو
المولبية الضيقة.
الخفافيش تمرق مثل اليواجس في اليواء.
أوركست ار البوم الدوق الصغير تدوؼ من بعيد في جنائزية مروعة.
تبدو العربة الخشبية كما لو أنيا غيمة داكنة ضائعة في األفق.
يتحصن داخميا رجل أشيب بنظارات سميكة تبطنان عينين شبو شريرتين وأنف معقوف ولحية
منسدلة عمى صدره.
وقامة تشبو صنوبرة في عز شبابيا.
الذئاب تطمق عقيرتيا المحبطة والمتقطعة باتجاه العربة .
الحوذؼ يميب ظير الحصان فيزداد عدوه ويمسي إليقاع حوافره أثر عميق في النفس ال تنمحي
معالمو.
بعد زىاء ساعتين ونيف أوقف الحوذؼ عربتو التي مزقت سجف العتمة واستفزت سكان الجبل
الميميين.
ىبط الشيخ المتطبب مثل مبلك رحيم من السماء السابعة.
ىرع إليو لفيف من األناسي آممين إنفراج الكربة وزوال الشدة.
فتحوا الباب أمامو فيالو مشيد البنت الجميمة ذات العقدين وىي تتخبط مثل أفعى داستيا شاحنة
مجنونة موغمة في ىذيانات ممغزة.
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أخرج من سترة جيبو مفتاحا خشبيا قديما يبدو كما لو أنو لكنيسة قروسطية ميجورة .
وكتابا رثا أصفر المون يشبو (كتاب األموات)وجيء لو بيراوة كما أمر لطرد الجني بالقوة إن لم
يخرج من جسد البنت بسبلسة.
أمر الحاضرين بإطفاء المصابيح الكابية والسقوط دفعة واحدة في بئر الصمت ليزاول عممو في
الصمت واليدوء المطمق.
والتثبت من ىوية الجني الذؼ يسكن جسد البنت المصروعة.
بما أن العائمة يئست من مقاربات األطباء المسطحة وتآويميم المتضاربة وأدويتيم التي لم تؤت
أكميا إطبلقا حسب رواية األم.
بيد أن األخ األكبر لمبنت العميمة كان كان رافضا رفضا كميا معالجتيا بيذه الطقوس البدائية
المتحجرة ولكن لم يمق آذانا صاغية فاكتفى مثل غيره بالمشاىدة والترقب.
أغمق الشيخ باب الحجرة وراءه.
وراح يرتل أليغوريات معقدة ال يستطيع نعومي تشومسكي تفكيك تركيبتيا الداللية وال استغوار
ظبلليا الكثيفة وأسرارىا الصفيقة.
ومن حين إلى آخر يحدث قرقعة كما لو أن نيزكا ضائعا سقط في الحجرة فتيتز مفاصل األم
خوفا عمى ابنتيا من شر يحيق بيا.
بينما كان الشيخ في ذروة نشاطو الجنسي .كان يداعب نيدييا ويقبل فميا المفتوح ثم يرمى يده
في جرحيا ولما استوت رغبتو المشبوبة عمى سوقيا ارتمى فوق جسدىا اليش وفعل فعمتو
الوضيعة غير آبو بقيم أو مبادػء.
ولم انتيى من ميمتو اإليروسية أمسك ىراوتو بيد متصمبة وشرع في رشق البنت بضربات
متبلحقة
إلى أن خارت قواىا واستسممت إليقاع ىذه الكوميديا السوداء.
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لقد فارقت الحياة بينما الشيخ مفرط في عدوانيتو في انتظار خروح الجني الجامح.
ساد الغرفة صمت القبور وأيقن الشيخ أنو ارتكب جريمة قتل مروعة  .فتح الباب وخرج باكيا
متضرعا مدعيا أن الجني قتل البنت وليس ىو.
بينما أثبت تشريح البنت تعرضيا الغتصاب وتعنيف فظيعين.
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 كورونا

إختفت النجوم وراء أكمة من الضباب الكثيف.أيقظتو رقصات الفبلمنكو التي يمارسيا المطر
عمى زجاج النافذة  .فتح األحدب باب بيتو الخشبي الشبيو بغطاء تابوت قديم .كان يضمع مثل
إوزة مسنة.
إمتطى عربتو التي يجرىا حصان
من القرون الوسطى واتجو نحو الماريستان لجمب جثة أحد جيرانو الذؼ مات بفيروس الكورونا
الذؼ سيحصد أرواحا ثرة في بداية ىذا القرن الوبيل بما أن ثمة إضرابا قام بو عمال محطات بيع
البنزين.
الحصان يركض مثل أرممة وراء نعش .األحدب ذو العينين الضيقتين يكاد يسقط من العربة
المتمعثمة اإليقاع.
منذ خروجو من بيتو لم ير أحدا من البشر كعادتو كل يوم .لم ير غير قردة بدائية تمؤل الشوراع
والحوارؼ ليس ثمة سيارات وال قطارات وال درجات نارية.
قردة تتقاتل وتتراشق بالحجارة.
شرطى ممقى عمى األرض ممطخا بالدماء .حاول أن يدحض حجج عينيو العميقتين ولكن لم
يفمح.
صدمو مشيد تراجيدؼ جارح لما رأػ كوكبة من القردة مسمحة بالعصي والي اروات تقفز من سور
البرلمان وتطمق زعيقا مخيفا يثير التقزز واإلحباط.
ورأػ كراسي ميشمة مقموبة وعيونا عمياء تنز بالدم عمى أضابير مضرجة ببراز الكينة.
واصل طريقو إلى الماريستان لجمب الجثة بأقصى سرعة ممكنة.
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إعترض طريقو قرد ممتح يبدو متشددا منقبض النفس قصير القامة لو ذيل معقوف يرتدؼ نظارات
سميكة.
سدد نظرة حادة لؤلحدب المصدوم
محاوال إسقاطو من عل دون سبب منطقي.بيد أن األحدب لكزه بسرعة فائقة بسوطو فوقع أرضا
مجمجبل شاتما أصل البشر .
الطريق مآلػ بالقردة.
المواخير والحانات وقصور العدالة
والسجون وساحة الحكومة.
إختفى النوع البشرؼ وحل محمو شكل زنخ من القردة التي تتقاتل طول اليوم محدثة الفوضى
واإلضطراب.
واصل األحدب السير قدما ولما بمغ باب الماريستان وجد الجثة ممزقة يتقاسميا عصبة من القردة
والدم يتطاير في اليواء.
وعمى غرة إنقضت القردة عمى الحصان المسن بينما الذ األحدب بالفرار.
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 القطة السوداء

الشجرة المعمرة العمياء تتحسس بأصابعيا الطويمة المغضنة المتشابكة زجاج النافذة التي تشبو
نافذة مظممة في كنيسة ميجورة.
لتوقع( ن) كما لو أنيا أم مسكونة بسحر األمومة األزلي.
شجرة وحيدة حزينة تقف عمى ساق معقوفة إختفت عصافيرىا في مكان ما من ىذا العالم .قد
تكون األسباب ممغزة شائكة.
ىذه الشجرة شيدت جنازات كثيرة في ىذا البيت المتداعي.
وقاسمت أىالييا الحمو والمر.
لم يبق اآلن أحد غيره  .ماتوا جميعا بوباء الكورونا بعد ىجمتيا الشرسة عمى بني اإلنسان.
حتى القطة السوداء التي كانت تؤنسو آناء الميل وأطراف النيار نفقت منذ أيام يبدو أن رئتييا
أصيبتا بجرثومة مستعصية لم يقف عمى حقيقة جوىرىا جيابذة البياطرة.
جائحة تصيب القطط كل مائة سنة كما يتداول لدػ كبار السن.
تشبو جائحة الكورونا.
وثمة فرضية أخرػ قد تكون مساوقة لمحقيقة وىي وضع مادة سامة في غذاء مغر قد أودػ
بحياتيا من قبل أحد الجيران الذين يكنون حقدا دفينا لمحيوانات المنزلية وىذا متداول لدينا
وبخاصة في األحياء الشعبية التي ال تقيم وزنا ليذه الكائنات التي ال تعترف بكثافة الجدران وتنيد
أحيانا إلى اكتشاف وغزو منازل اآلخرين.
كان (ن) حين يختمي بنفسو يقمد مواءىا المتقطع بشكل مذىل وينادييا بعبارات لطيفة كما لو أنيا
لم تزل عمى قيد الحياة.
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حبيتي تعالي ىا ىي سمكة لذيذة في انتظارك.سأختار لك شريكا يميق بفخامتك .بجزالة طبعك
المرن وروحك المتوىجة.
سيكون قطا فحبل قاد ار عمى تمزيق بكارتك في رمشة عين.
ستحممين بسرعة فائقة وتنجبين قططا عمى قدر عال من الجمال والذكاء والخفة والرشاقة.
لكن القطة لم تكن حاضرة إال في مخيالو الشاسع.
بينما كان يجمس (ن) عمى كرسي خشبي رث غاطسا في تأمبلت لم يجن من ورائيا غير مزيد
من األوجاع إذ غزاه صوت نابع من قاع عميق ال ضفاف لو.
قطتك لم تنجب ولو فأ ار ضئيبل
برغم عيرىا وميميا إلى ممارسة الجنس مع قطط شتى .
ألم تنكمش في غالب األحايين وتتضاءل حد إستحالتيا إلى قطعة من الببلستيك أو قطرات من
الزئبق لتمرق من شقوق الباب المميء بالتخاريم والشقوق.
لتمنح جسدىا البض ألول قط وافد من الخارج ولو كان أفظع لص في الحارة .الميم أن يتسمق
مؤخرتيا ويطمق رصاصاتو في أستيا الحارق.
وىكذا يتداول عمييا الغرباء من القطط المقيطة دون مقابل.
وبرغم ىذا لم تكن تفارق البيت طويبل.تتكوم مثل كرة من قماش ردؼء زائغة العينين مشبعة
بنعاس عارم مأخوذة بمغامراتيا الجسدية المكرورة.
يرتمي (ن) صوتو مثل قطعة معدن في الحجرة الضيقة.
أنت ت شبيين أمي تمك المرأة البائسة وىي تتخبط تحت كمكل الثور الشيواني األىوج زوجيا الثاني
الذؼ اختمس ما تبقى من مشمش شبابيا بعد ىروب بعميا األول إلى مدينة الضباب.
حين كنت أنام تحت سريرىا الكبلسيكي مثل ذكر حمام مذعور.
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مصغيا إلى تساقط اآلىات عمى رأسي الصغير وصراخ حممتي ثديييا بين مخالبيا .مصغيا إلى
زلزلة السرير وعواء العضبلت وصفير الشيوة المتوحش فأتحسس عضوؼ الذكرؼ موقظا وطاويط
كيفي السفمي منتشيا بأنين الكمنجة الغريزية التي تنبعث من مفترق جسدين يتموان قداسا فخما في
كنيسة الروح المكتظة برائحة الخبز والنبيذ .رائحة الصمصال المحترق وأزىار األكاسيا.
لقد اكتشفت تفاصيل جسدؼ تحت سرير والدتي في أعماق الميل حين يحمحم جسدىا في غابة
المذة المترامية األطراف مناديا الحصان الجامح الذؼ يقاسميا السرير.
وفي ىذه البؤرة الموحمة انطمقت ميرة عادتي السرية لتكون جزءا ضروريا حميميا في حياتي
الميزوزة.
إن (ن) ال يياب األوبئة وال يخاف الموت ألن عبلقتو باألشياء فقدت طعميا ولونيا وجوىرىا.
ىو مثل قطتو السوداء لم يتزوج ولم ينجب بيد أن لو عبلقات كثيفة بنساء كثيرات ما فتئن يشبعن
نوازعو الداخمية المشتعمة.
لقد تعفنت روحو وشاخ جسده وىا ىو ينتظر قدوم الموت عمى جواد بطيء الخطى.
إنو آخر حبة عنب تحتضر ببطء في عنقود العائمة المندثرة.
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 ثالث محاوالت فاشمة لممك الموت.

بمغ قمة الجبل رغم قساوة الصخور وكثافة األشجار وسقوط المطر بشكل متقطع وظيور بنات
آوػ من حين إلى آخر.
ىكذا كان مسكونا بارتياد القمم الوعرة موقنا أن هللا قريب جدا من الجبال الشاىقة وبمقدوره أن
يتجاوز شرطو المحفوف بالنقصان والمزالق ويرػ هللا جالسا عمى كرسي من الذىب الخالص
محاطا بسرب من المبلئكة والقديسين.
حينئذ يمكن أن يرفع عينيو الثاقبتين إلى أعمى شريطة أن يعقل عقمو بحبل دقيق جدا لئبل ينفرط
الكيس المميء باألسرار.
في ىذه البرية الشاىقة مزق نعيق الغراب األجواء المكتنزة بالصمت فارتعدت قطعان حواسو.
وبفجاءة مربكة برز ثعبان عمبلق مجنح أشيب مكسو بشعر كثيف تتقطر عيناه البموريتان شررا.
زحف بخفة ومرونة وانتحى ناحيتو.كانت نواقيس قيامية تتبجس من حنجرتو الشبيية بعامود من
المرمر.
قال الثعبان لمراعي ال تجزع أنا ممك الموت كمفتني العناية اإلالىية بقبض روحك.
لقد حاولت مرتين سابقتين طبقا لمرسوم إالىي قبض روحك ولكن فشمت في ذلك فشبل ذريعا.
األولى لما إنزلقت قدماك وسقطت من الطابق الرابع وشبت معركة فظيعة بيني وبين الحكيم الذؼ
أشرف عمى عبلجك وقد وفق في إنقاذك وتخميصك من مخالبي.
والثانية لما غرقت في مسبح وأنقذك سباح ماىر بسرعة قياسية.
وقد وجو هللا لي إنذا ار بعزلي واعادتي إلى العمل مثل بستاني في جنتو الغناء.
توسمت إليو بكل ما أوتيت من قوة بأن ألتزم بتطبيق القوانين
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وأكون مستيظا عمى مدار الميل والنيار.
وىانذا اليوم في قمة ىذا الجبل العظيم في أحياز ىذه العزلة الوارفة سأقبض روحك وبذلك أكون
قد أنجزت شيئا عظيما وأتخمص من عقدة الذنب التي ما فتئت تبلحقني.
لقد مسخني هللا ثعبانا ىجينا لتقصيرؼ في العمل والتراخي الذؼ يعتريني من حين إلى آخر بسبب
الميو والبلمباالة والسفسطة.
ىذه فرصتي الذىبية الستعادة جوىرؼ المشتق من معدن الذات الكبرػ .
كان الراعي يكره فكرة الموت ويعترض عمى إنشائيا وبخاصة قبل إنجاز أشياء ميمة.
حدق في تقاطيع ذؤابة الثعبان المرعبة.
أرجوك أييا الثعبان ذرني وشأني.
إن لي زوجة وصغا ار ىم في مسيس الحاجة لي ولم أتم بناء الجسر الذؼ أشرف عمى إنجازه.
وبذلك يكون شرف لي ولبني جنسي شرف تجاوز القوة إلى الفعل.واسناد المعنى لعالم البلمعقول.
ضحك الثعبان كما لو أنو أمير مسحور.
وقد سخر من فكرة البناء والفعل.
وعد ىذا ضربا من قش اليوطوبيا.
ثم أطمق دويا يشبو نفير يوم الساعة.
الثعبات  :ستموت اآلن أييا الغبي.
الراعي  :مصطفقا مثل نافذة مشرعة.
ال أرغب في الموت اآلن.
أجل موتي إلى يوم آخر.
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الثعبان  :أتسخر مني أييا الفاني المتغطرس.
الراعي  :كبل يا موالؼ.
وبينما إشتعل الحوار بين الراعي والثعبان.
قدم صيادون غبلظ شداد مصوبين بنادقيم إثر خنزير وارتفعت الجمبة إلى حد ال يطاق وىبت
ريح عاصف فاختفى الثعبان داخل أغوار الجبل الرمادؼ ونجا الصياد من قبضتو المحكمة.
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 الجذع الذي يخادع حواسنا ببدلتو السوداوية .

كل يوم
أتمو تأبينا بايقاع كنسي خالص ليذا الجذع المقيور..
جناز يسوعي تتحول فيو الكممات الى حبال مستدقة لطيفة
تصل الصمب المتمرئي بأوساع المتعالي حيث اليواء رسول
قطعان ضوء تزرب من أقاصي قوس قزح الروح الى محكمة المطمق بينما ثمة عصافير غريبة
تفمت من ظبلل أصابعي بسرعة البرق مثل سعاة بريد الغيب واىبة كل شجرة مقطعا لذيذا من
مطرزات جنازؼ اليومي..
تجاورنا شجرة ايروكاريا مثل ممكة أبدية تنفرد بطاقة خبلقة كما لو أنيا ينبوع أسطورؼ مشبع
بخضرة طازجة مبطنة صفة الديمومة في نسيج تركيبيا الداخمي.
أحيانا نتبادل النظر بم اررة كما لو أننا متحدران من رحم واحد الى درجة الشك في عمق ماىية
اآلخر..
ىل أنا ذاك الجذع المقطوع الميمل المكتع بعواء اليامش
أم الجذع أناؼ الحقيقي التي طالو فعل اليشاشة..
أحيانا أحصي عدد الطعنات التي سددىا لي اآلخرون بفأس السخيمة..
بينما يتناىى الى سمعي صدػ متمعثم..
أييا الجذع
ىل أنا ظمك المتحرك في ضباب العالم.
ىل أنا ذاك األسير الذؼ يمعب بذيمو السفسطائي
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ميرجا الميل والنيار..
أحيانا يمسني أحد المارة اذ تنثال نبراتو كحبات الرمال
عمى مرايا البلوعي..
كم موجع مممس ىذا الجذع المميئ بالندوب والنتوءات..
ىل أنت ذاك الجذع المقطوع
الذؼ ما عتم يقاوم جنازير اآلخرين..

شبو خاتمة.

3

 الضرب بالكممات.

كان أبي ال يضربنا بالكرباج عند ارتكابنا اليفوات وسقوطنا في فخ الشيطان.
كان يضربنا بالكممات ضربا مبرحا بعد شحذىا وايداعيا مسامير حادة مقدودة من معدن الداللة
الجارحة .بينما أمي تقوم بتضميد بقع الكدمات الزرقاء المنتشرة عمى جمد الروح التي خمفتيا لذعة
كمماتو الحارقة.
كانت عيونو تتكمم بقسوة وتمدغنا كأفعى مجمجمة حين نرتكب حماقة أو جريرة ما.
مات أبي في الميجر .
دىسو كائن ماورائي متوحش يسمى العزلة .ورحمت أمي مع أول عاصفة نسيان.
وىانذا أحاول اسقاط محنتي القديمة عمى األشياء.
أحاول ضرب العالم بالكممات
حتى تستوؼ الحقيقة عمى سوقيا
أحاول ضرب الخفاش الذؼ يحمق في بحة صوتيا
أطمق سربا من خراطيش الكممات
لكن لم أوفق الى حد األن.
أحاول ضرب ذبابة المخيمة بكممة
طويمة العنق لتيدأ روحي من الدوران الممل لكن لم أفمح.
أحاول ضرب الموت عمى أليتو
الموت الذؼ خطف كواكب عائمتي
4

الجميمة.
لم أزل أحاول حد الجنون .
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 الرجل الذي أكل جسده .

الشمس مسدس عمبلق بيد الرب.
رائحة الرصاص تغزو العالم .
الصيف في قريتنا مجنون يتعاطى الماريخوانا ويقذف المارة بالحجارة .
بيت حقير مزعج يقع في أقصى المدينة أ
كان جسد ب مميئا بفيود الشيوة.
عيناه تتدحرجان مثل كرتي نار موقدة باتجاه عضوه الذكرؼ متحسسا ىذه الكتمة المنتصبة مثل
أفعى المامبا التي إكتشفيا باك ار في غابة الجسد الكثيفة.
لم يتجاوز الخامسة عشرة.
لم يصمب عوده بعد لكن أصابتو لعنة الجسد المميء باألسرار والماورائيات.
عاد من المدرسة مثل قطار واعد مزدحم بالفحم الحجرؼ .مختمفا إلى مرحاض البيت الكبلسيكي
موصدا الباب وراءه بقوة مفاجئة كما لو أن قطيعا متوحشا من األشباح يحاول إفتراسو .أخرج آلتو
العجيبة .أخذ يفرك عضوه تارة برومنسية عذبة وطو ار بغمظة وشدة  .كان يسحب مخيمتو مثل
بالونة ويضعيا أمام عينيو المتمعثمتين مستحض ار صور البنات الجميبلت المكتنزات البلئي
صادفين في الباص أو في الشارع الطويل .
يده المرتعشة بأصابعيا الخمسة تقاتل ثو ار ىائجا في حمبة الجسد.تتساقط شآبيب أنباضو عمى
قرميد الصمت .صار يعمو وييبط مثل سفينة ميددة بالغرق.تثغو روحو مثل شاة ضريرة .وحش
صغير يتخبط في مرحاض .باحثا عن جرة العسل.
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أخي ار إنفجرت قذيفة مروعة وألول مرة من مدفع الجسد البرونزؼ .زخات من المني المتخثر مخمفا
حريقا من المذة النادرة .إرتخت أعصابو مثل شفتي عجوز  .تحولت ساقاه إلى ساقي لقمق
متأىب لمطيران.
بينما إحتمت تقاسيم وجيو موجة عارمة من الفرح الذؼ يضارع سعادة المكتشفين الكبار ألسرار
الطبيعة .
لقد فك شيفرة جسده المعقد  .إكتشف الحديقة البابمية.
مباىج الطين الخفية .صار يأكل جسده كل يوم يقضم أطرافو مثل سنجاب أحمر .
وبمضي الوقت غير طريقة بحثو وتنقيره عن شعاليل المذة .إغتدػ يجامع صور الحسناوات .
يختمي بنفسو بعيدا عن أعين المتطفمين
يرشق عينيو المتعطشتين في تفاصيل تمك الصور الجميمة المستفزة .يخرج عضوه البائس.
يعصره بأصابعو الخمسة وما إن يتحول إلى قطعة حديدية بيد حداد ماىر حتى تنفجر بمادة
متخثرة وينفتح باب المذة عمى مصراعيو .ظل ىكذا سنوات قميمة
ثم إكتشف طريقا أقل سريالية الكتشاف ثمار الجسد .طريقة ممتصقة بالواقع المحسوس.
صار يعدو وراء الدجاج والقطط مثل ثعمب ماكر وكمما إستفرد بقطة شقية ممتمئة األرداف زرقاء
العينين صالحة لعشائو الجنسي يوصد باب حجرتو ويفتح المذياع
عاليا ليشتت إنتباه اآلخرين.
يشرع في مداعبتيا كما لو أنيا إمرأة مسحورة يغدق عمييا من وجبتو الشخصية مقببل جبيتيا
المكسوة بشعر أشقر متبلمع.
يخرج عضوه بينما خصيتاه تصرخان مثل بطتين مذعورتين.
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يحك أستيا بدىاء  .ولما تصدر إيقاعا غامضا يصفعيا لتكف عن الصراخ .ويظل عمى تمك
الحالة بضع دقائق إلى حين انفجار بركان المذة ثم يفتح النافذة ويرمي القطة الميوشة الشعر
العنا سبللة القطط وأميا القحبة التي تمارس الجنس مع جميع ذكور القطط.
كبر ب مثل وعل جامح تزوج مرات أربع لم يفمح أبدا في بناء عش عائمي ىادغ يسوده الحب
ولطف المعاشرة .الزمتو تمك العادة لزوم ما اليمزم  .صارت جزءا ال يتج أز من نسيجو الداخمي.
كان يضاجع زوجتو بفظاعة وتوحش  .يقيد يدييا بحبل يضربيا ضربا مبرحا بكرباج ثم يدخل
قطعة من الجزر في ميبميا. .تظل تصرخ كما لو أن إالىا شري ار سيخطفيا إلى عالم مجيول.
ولما تقذف قطرات من البول ويغمى عمييا يخرج عضوه المنتصب مثل أيام منتصف الشير في
عالمنا العربي البغيض.
يظل يضغط عميو كما لو أنو يضغط عمى مصباح عبلء الدين.
إلى حين ىبوط مكوك المذة من سماء كينونتو الوسيعة.
ثم يتمدد بجوار زوجتو شبو المحتضرة .ىكذا فعل فعمتو مع نسائو األربع.
وىاىو يقشر ما تبقى من أيامو في عزلة موجعة بعد فرار نسائو من جحيمو اليومي المكرور.
بيد أن ب رغم عزلتو لم ييأس من التخطيط الذكي إلشباع نوازعو المتوحشة.
كان يعمل حارسا في إحدػ المستشفيات .ولم يتفطن أحد إلى رغبتو المجوجة في جمد جثث
النساء المتوفيات واإلعتداء عمى حرمات أجسادىن.
أخر الميل يطمق سعاال مخيفا متجيا إلى بيت األموات ليفترس جثة فرت من عالم الكون والفساد
إلى سعة األبدية.
يفتح خزانة األموات متمذذا برائحة الجثث وأوركست ار الصمت العدمي .يحدق في تفاصيل الجثة
التي يخرجيا بميفة شديدة .
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إسميا م لم تزل طازجة تحدق في عينيو المغرورقتين بيدوء باذخ كما لو أنيما عينا متصوف
وامق .يجرح نيدييا النائمين بشيفرة حبلقة يقطع جزءا من لسانيا ويخفيو في سترة جيبو.
يدخل سبابتو في فرجيا مزمج ار
ٱصحي أيتيا القحبة واخبريني كم مرة جامعك ثورك األنيق ثم ينيال عمييا صفعا ولطما متوعدا
إياىا بسمل عينييا وقطع أصابعيا العشرة.
يخرج عضوه ويحك شفتييا المطبقتين إلى حين إنفجار مجرة المذة بين فخذيو الشبييين بقائمتي
ذئب ممعون.
وبحركة ىستيرية يعيدىا إلى الخزانة شاتما كل نساء العالم.

9

 اليربوع الذي سرق عينا آدمية.

ثبلثون سنة ونيف
كل سنة حزمة من المسامير التي صنعت في ورشة الشيطان..
صار يتقن لغة المرايا المتحولةذات المغة الزئبقية المشفرة..
لقد شيدت المرآة تحوالتو الفيزيولوجية والروحية والعصبية عمى مر عقود ثبلثة وىذا يعزػ الى
العدسة البلصقة التي أساء استعماليا طوال شيرين محدثة ضر ار فادحا في عينيو الكستنائيتن
المشبعتين بخضرة خفيفة ..مخمفة آثا ار جانبية مزمنة..
تعرت شجرة أىدابو وامتؤلت حواف عينيو بالقذػ الذؼ ما فتئ يتجدد باستمرار مذىل كما لو أنو
خمية سرطانية خبيثة..
لم يجد بدا من المجوء الى مرآتو ليتأمل ىذا العراء الذؼ خمفتو العدسة المعينة ..
عبثا كان يزيل القذػ المتجوىر في أطراف عينيو..ليتجدد بعد سويعات..
اختمف الى أمير األطباء النطاسيين
في ىذا االختصاص لكن لم يتغير
شيئ  ..باءت كل األدوية بالفشل..
العدسة كانت وراء ىروبو من معتقبلت الجسد الى جسد شفاف خارق مميئ باألسرار يسمى
مرآة..
وقد تعمقت عبلقتو األيقونية األثيرة بيا  ..اغتدػ كائنا مرآويا ميجوسا بالتحديق في تفاصيل
عينيو المتين صارتا موضع فضول اآلخرين ..
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كان يتوسل لممرآة أن تحول عينيو الي عيني االه أسطورؼ خاليتين من الشوائب والمثالب ليقاوم
خفافيش النيار التي تياجمو حتى في غابة النوم المترامية األطراف..
صار مولعا بالنظر الى كل شيئ ذؼ عينين..حتى الذبابة الميممة القميئة كانت مثار تأمبلتو
العميقة..
لماذا ال أممك نظ ار ثاقبا مثميا..وجناحين مدىشين يساعدانيا عمى استفزاز أرنبة أنف الممك أو لسعة شحمة أذن المومس..
كان يرػ استعمال النظارات ضربا من الحوب والمعرة وطفق بصره يغور مثل شمة في النزع
األخير..
كان لسوء استعمال ىذه العدسة المعينة التي غيرت مجرػ حياتو
وقمبت مفاىيمو رأسا عمى عقب..
انيالت عمى عقمو طوابير من النيازك اليائمة محدثة تشققات فظيعة ال فكاك لو منيا..
ىل ثمة حفرة عميقة داخل روحو?
كان يردد دائما أن روحو اليرمة كانت فيما مضى تسكن جسد يربوع أعمى لما دىستو شاحنة
مجنونة ذات ليمة شتائية مرعبة
انتقمت الى حيز جسده الممعون
لما قذفتو أمو مثل غوريبل متعفن في أحد المستشفيات ..
لكن لماذا يراوده احساس كابوسي بأن شيئاما ما عتم يجذبو الى سبللة اليرابيع صار يكره
األماكن العمومية ويأنف من معاشرة البشر
ويختمي في غالب األحايين في المرحاض ..انو يجد راحة غريبة
داخل ىذا المكان الشبيو بقبر متعطن  ..يخرج مرآتو ..يتأمل عينيو المتآمرتين المتين دمرتيما
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العدسة البلصقة  ..يمضي ردحا من الزمن مثل يربوع ضخم تبلحقو ى اروات جحيمية وأشباح
ىشة ألموات المذابح الطائفية..
ثم يدس المرآة في جيبو وينصرف
ثبلثون سنة مضت..
ماذا فعل أطباء العيون ..ال شيئ..لم تفمح وصفاتيم في تقميص ىوة
الحزن التي خمفتيا ىذه العدسة الممعونة..
البائسة أمو نيرتو م ار ار ليستنكف من ىذا الكائن الدخيل في عيني الجميمتين بيد أنو أصر عمى
إيذاءىما بأصابعو التي تشبو مخالب يربوع ىجين..
بعد زمن غير قصير اشتد حنينو الى استعمال ىذه العدسة الكابوسية فتح عينيو المتيدلتين ثم
أدخل ىذا الكائن الغريب في حدقتيو ..
أحس بوخز شديد أضطر الى نزعيما بسرعة جنونية لكن ىذه المرة لم ينزع العدسة بل قمع عينو
التي سقطت من بين أصابعو مثل
جرم زئبقي شفاف ليمتقطيا يربوع
يترصد حركاتو بدىاء مفرط متجيا نحو المرحاض بسرعة نيزك .
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 أوركست ار ضفادع في بركة ىامشية .

وعد كبير الضفادع كل من صوت لو بطحالب غضة وبطاقة عبلج مجانية وزورق صغير من
الذىب لقضاء عطمة آخر األسبوع في احدػ الجزر الفخمة واعدا اياىم كذلك بتخفيض ىام في
فاتورة الكيرباء والغاز والماء وطرد شبح البطالة من البركة..
وابرام ىدنة طويمة المدػ مع الطيور الكواسر..
أقام مدينة فاضمة عمى رمال مخيمتيم اليشة..
وبعد انتخابو رئيسا شرعيا ليذه الضفادع التي عانت من التيميش
والخصاصة والحرمان..
بعد أشير قبلئل ضم الى حزبو غربانا ممتحية شريرة زادتيا المنافي والسجون غمظة في الطباع
وحقدا وسخيمة عمى مجتمع الضفادع البائس..
تغير لون كبير الضفادع واتسعت عيناه الزرقاوان وضحكتو المريبة ..وشيئا فشيئا تحول الى
تمساح توجيو ىذه الغربان الحاقدة الى حيثما تشاء..
نصب المشانق في عرض البركة..
منقمبا عمى عقبيو متوعدا كل مناىضيو بالويل والثبور..
استفحمت البطالة والمصوصية واألحزاب المتآمرة..
وتفشى الفقر واالنتحار والتيميش
والظمم لذلك كمما عبرت ليبل بجوار
البركة يتناىى الى سمعي ايقاع حزين ألوركست ار جنائزية بقيادة فقراء الضفادع مثل عويل أرممة
منكوبة في مقبرة .
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 البرباش

تمعب الشمس بأعصابو كما لو أنيا أفاع تتموػ داخل قبو من لحم ودم..
صحراء شاسعة تبطن في أحشائيا
نفايات البشر عمى اختبلف أشكاليا..
جحيم ميجور صنعو االنسان المتحضر ليدفن في مطاويو ما انعدم من أشيائو األثيرة..
رائحة متعطنة جدا تثقب حواس الجن واالنس خمعت عمييا ح اررة الشمس جرعات من سموميا
الفمكية..تتماىى المتناقضات ..
ىنا ال فرق اطبلقا بين الكبلب الضالة والقطط المخذولة أشباه البشر..
كل يشكل جزءا رماديا من ىذه التراجيديا اليومية المكرورة..
ىم قمح ىذه النفايات التي تطبخو الشمس عمى أثافي أعصابيا المشتعمة..
نساء سم اروات يتدافعن مثل عناكب أسطورية عمبلقة بحثا عن
عشبة جمجامش..
رجال بدائيون يرفع أرواحيم المتيدلة منطاد السعال الى أمكنة عميقة مجيولة..
( أ ) لم يتجاوز العقدين دىست أبويو جنازير آلة كبيرة جدا عادة ما تمشط مكب النفايات بالطول
والعرض..
مخمفين عاصفة مدمرة من الفراغ العائمي..لكن لم يتسمل الى قاع روحو أخطبوط اليأس والعدمية.
ىا ىو ينقر وينقب مثل غيره من أشباه البشر عن القوارير الببلستيكية المستعممة وبعض
الخرداوات لبيعيا بأسعار تسعد روحو المتعبة و تقمص جرعات
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الشعور باالنييار الجسدؼ..
كثبان من النحل البشرؼ يقطع فضاء المكب جيئة وذىابا الختراع
ضحكة مجمجمة ما ان تقع أعينيم عمى شيئ ذؼ بال..
يطمق عقيرتو (ب)  :لقد عثرت عمى خمخال ذىبي قديم..
قال (ع)  :انو خمخال عميسة فقدتو في ىذا المكان قبل أن تعمل النار في جسدىا في حربيا
الخاسرة مع الرومان األشاوس..
زاد ىذا الصراخ من حماس (ن)
لم يأل جيدا في البحث وعمى غرة عثر عل قطعة غامضة ممفوفة في قماش حريرؼ مذىب..
تجمد مثل حية في غمواء الصحراء مخاطبا ذاتو بصوت خفيض :يبدو ىذا كن از نفيسا كاتما سره
سرعان ما حمل بعض القوارير الفارغة وقطع الخرداوات التي ظفر بيا في رحمة الصيد والبحث
عن فرائس معدنية في مكب النفايات..
وضع كل ىذه األشياء الثمينة وراء دراجتو الصدئة التي تزعق مثل قرد أحمر في غابة مطرية..
انيا دراجة مثيرة لمغثيان تخمى عنيا الشيصبان منذ األزل..
وما ان بمغ بيتو الشبيو بكيف غوريبل خال من أبسط مقومات الحياة حتى أفرغ تمك الحمولة
واختمف الى دورة المياه لقضاء حاجة بيولوجية ممحة..
بيد أن صراخا متقطعا يصاعد من حجرتو المظممة لم يكمل حاجتو وراح يفتش في حجرتو عن
مصدر ىذا الصوت الغريب..
قمب أثاث الحجرة الميترئة رأسا عمى عقب..
أخذ يتعالى ىذا الصوت المتقطع مرة ثانية..
اتجو الى حمولتو ذات الرائحة المقززة التي ركنيا في أقصى حجرتو..
15

فتح تمك القطعة الغامضة الممفوفة في قماش الفت لمنظر اذ برضيع ممطخ بقطرات دم جاف
استعاد وعيو وراح يصيح بأعمى صوت .

البرباش كممة عامية تونسية تعني النبش والبحث في مكب النفايات.
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 امرأة الثمج

كمما تساقطت الثموج سارع األرمل الى جمع قوالب ذات نتواءت وأشكال بدائية ثم يشرع في نحت
تمثال عمى ىيأة زوجتو الراحمة..
يتفنن في تشذيب مبلمح وجييا كما لو أن روح فان غوغ قد حمت داخل جسده المنذور لمفجيعة
والنسيان ..ينظر الييا نظرة األرض المتشوفة الى ساعي بريد المطر بعد جفوة عميقة وفي قمبو
تشتعل جمره النوستالجيا..
يصعد سمم اليذيان الخشبي بمخيمة جريحة وقدمين يسوعيتين نالت منيما الكدمات والتشققات
يسر الييا بايقاع قس في مأتم ممكي ساردا ليا ما اعتوره من نيازك يتم وزالزل فقد وشدائد
ال يتحمميا آدمي..
في تمك السنوات العجاف ..
سنوات سبع تبدو كزمرة من السعادين الراقصة عمى حبل المتناقضات..
أطفالك صعدوا مثل شبلل من الكممات المنكسرة الى عتمة اليامش..
قبعتك السوداء المعمقة عمى مشجب مكسو بطبقة شفيفة من الغبار..
صارت ممجأ آمنا لعصابة من العناكب المفترسة..
معطفك الجمدؼ الفخم استحال تابوتا ترقد داخمو جثة عيد ميبلدك األخير..
جزمتك المائمة الى دكنة خفيفة استولت عميو جنية شقراء غالبا ما يصدر طقطقة تشبو ايقاع
راقصة الباليو..
النوافذ تتدلى ستائرىا المتيدلة مثل ألسنة شياطين نافقة..
سريرك الخشبي الضرير ينثر عواءه
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الميمي تحت الوسادة المتكيربة..
الخزانة مثل فقمة تبادلني تيمة الفراغ اليائل..
الباب تطرطق مفاصمو مثل صندوق الموتي عمى عربة في منحدر عدمي.
ظل األرمل يطارد غزالة مخيمتو المذعورة بأصابع مصطفقة ماسحا
دموع زوجتو المتبجسة من عينييا الثمجيتين محاولة السير عمى قدمييا الشفافتين ولكن لم تفمح..
عبثا تحاول أن ترسم ابتسامة حموة عمى شفتييا الناعمتين الباردتين المتين تعجان بالتخاريم
وعبلئم العجز الوجودؼ..
تفر قطعان الغيوم كأطفال يترسمون خطى قوس قزح في مرتفعات الفرح الطفولي البكر..
تندلع جمرات شديدة الحمرة من مدفأة الشمس..
تشرع امرأة الثمج -منحوتة األرمل
المقدودة من قوالب الثمج عمى ضوء مخيمة أسيانة ىشة -في الذوبان ..
تتحول بدراماتيكية موجعة الى بركة دموع صغيرة مندفعة باتجاه مجرػ الماء الوسيع..
بدت تطفو صورة زوجتو الفقيدة
عمى سطح المحسوسات الغائمة آخذة في الذبول الفيزيقي واالندياح التدريجي ..
منتقمة من أسيقة الوجود بالفعل الى مرتبة الوجود بالقوة ..
ىا ىي تتحول الى وىم يعشش في عمائق مخيمتو الجريحة والمثقمة بالكوابيس واألىوال..
طفق األرمل ينكمش مثل دودة القز في شرنقة البلمعقول منتظ ار
مجيئ قطار مزدحم بقطع الثمج القطبية ليصنع قافمة من النساء الجميبلت  ..لملء فراغات عزلتو
اليومية الفظيعة بحضورىن وجمالين الباذخ
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 طعنتان في المكان ذاتو .

السماء شبو منحنية مزدحمة بقطعان من الغيوم المتدافعة نحو المقبرة ..الريح عدوانية جدا
مسمحة بكرابيج قدت من جمود التماسيح المسنة ما عتمت تجمد قطان األرض بقساوة مفرطة.
غراب غربيب يختمس عيني خالتي
المحدودبة كما لو أنيا تبحث عن أيام طفولتيا األولى..
غراب نادر يتمو جنا از قروسطيا أعمى شجرة الصفصاف شبو المظممة،،عينا خالتي الضيقتان
مسمرتان مدقوقتان في تفاصيل ىذا الغراب الطاعن في تغريبتو العدمية..
المقبرة مسرح أبدؼ ممتمئ بخيرة الممثمين الذين آثروا منطق الصمت لغة عميقة جامعة مانعة..
قالت خالتي وىي قاب زفرتين من التبخر الكمي  :كم يبعد قبر أمك يابن أختي?
مسافة غيمتين من التفكير في عمةالموت ومصير األموات..كان فميا األدرد مثل كيف صغير
مكتظا باألشباح ومشيتيا مثل فقمة عضيا قرش أرمل من ذيميا
المعقوف..
نحن باتجاه قبر أمي الرابض مثل ذراع مقطوعة في حرب عبثية.
سبقتني عيناؼ المرفرفتان الى الجموس عمى ىامش الشاىدة المائل لونيا الى رماد داكن ..
وعمى غرة اعترضت سبيمنا عربة أموات قديمة  ..ناداني سائقيا بايقاع متسول لجوج..
 سأجت أز دقائق من نسيج وقتك الثمين أستاذ،،عمى الرحب والسعة19

فتح باب العربة القديمة المتيالكة
برفقة رجل تتطاير رائحة الجثث من عينيو العميقتين كما لو أنيما حفرتان لدفن ذكريات
الموتى ..
سحبنا الجثة الممفوفة في قماش
أبيض يعج بالتخاريم..
جثة متفحمة ممطخة بالدم والرماد
والثقوب تنبعث من تضاعيفيا رائحة تسبب الغثيان والقيئ والبحران كما لو أنيا جثة ىذا الواقع
العربي الزنخ..
جمبيا سائق عربات األموات مباشرة من مستشفى الحروق واالصابات البميغة ..
لم تكفن ولم تبكيا عين واحدة ولو عين سحمية متقوقعة سوػ عيني أميا المتداعية مثل جدار
منزلي ميجور..الصبلة جنازة وال تأبين وال مجمس عزاء ..
دفنا الجثة أنا والقبار وسائق عربة األموات بينما أميا العجوز تدلق كممات في اليواء ساخنة
ميشمة األطراف والزوايا..
 لقد ذىبت ابنتي ضحية ظمم زوجيا المقامر العربيد الذؼ ما فتئ يوسعيا ضربا وشتما وركبلكمما ىاجمو ذئب الفراغ والقمق البلمبرر في ظل دعم عائمتو البلمشروط لسموكو المشين..
عزيتيا أنا وظمي اليادغ مثل قس
داخل كاتدرائية ميجورة بينما خالتي المسنة في انتظارؼ أعمى الربوة مثل شبح يتكئ عمى خيط
وىم..
بعد أشير قبلئل عدت الى المكان نفسو -ولكن ىذه المرة دون مصاحبة خالتي العجوز  -لدفن
زوجتي التي أعممت النار في جسدىا ولم يشيد جنازتيا غير كمب ىادغ يشبو كمب شوبنياور في
مشيتو الحكيمة وثمة من األطفال و المتسولين .
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 الوحش

بيت يشبو قمعة مييبة ميجورة يتكئ عمى صدر تمة مسيجة بأشجار الكاليبتوس
الكثيفة خالعة عمى الفضاء الداخمي لصحن البيت الوسيع دكنة غامقة إلى درجة تخيمو لوحة
سريالة مثيرة لمرعب لطخيا فنان
بيستيرية مفرطة..لوحة رمادية معمقة مثل قبلدة من عظام الموتى عمى صدر التمة الموحشة..
ورث ىذا القمعة الصغيرة المشبعة بروح قروسطية مذىمة عن أبيو المشيور بتجارة المخدرات حيث
كان الوارث الشرعي الوحيد ليذه التحفة الفنية الموغمة في سوداويتيا المقرفة ..
كان( ش ) كمفا حد اليوس بتربية الحيوانات الغريبة  ..األفاعي السحالى ..الذئاب..
الكبلب الضخمة المدججة بأنياب فظيعة..
يبدو مظيره مثل قس ىادئا غارقا في نير عميق من التأمبلت ولكن في الحقيقة ىو عمى نقيض
ذلك ..
إنو كائن شيواني عدائي سفاك..
مبشر بايقاع القتل المجاني..
مكتع بضروب الحيل والشرانق ..
إنو عنكبوت سام وضخم يتخفى وراء قناع مبلك بريئ..إختمف (ش) كعادتو إلى المميى الميمي
ليراقص الحسناوات الرشيقات يغريين باألموال وبابتسامة قس مزيف ..
يرمي شبكتو السحرية التي حبك خيوطيا من معدن ذئبيتو الماكرة ويظل منتظ ار فريستو بروح
عنكبوت ال يمل االنتظار ..الميم أن يحصل عمى فريسة مشتياة..
ليسكت نواقيس شبقو الداخمى الفوار..
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ىاىو يستفرد بقنيصة خبلسية
مشبوبة المبلمح تتقطر عسبل وشيوة ..
ساقيا مثل شاة عمياء امتطت سيارتو الشبيية بعربة األموات الموسرين..تبادال النظر بصوفية
مرىفة ..أطمق ضحكة مدوية مثل قذيفة ىائمة لم تقف عمى ما تبطنو من عواقب..سرد ليا
قصصا رائقة
عن الحمامة التي افترست صغارىا
أفعى قرمة اندست إلى عشيا في غيابيا القسرؼ بحثا عن الطعام لصغارىا وكيف انتصر الطائر
الكسير عمى األفعى المتسمطة إذ فقأت عينييا بمنقارىا فاندفعت من أعمى الشجرة إلى أسفل
لتمتقطيا ىوام تجوب المكان بسرية مطمقة..
انو مبدأ االفتراس الحتمي  ..العالم يفترس بعضو بعضا  ..أحيانا تفترس األشياء ذاتيا بعذوبة
باذخة..لقد خمقنا لنفترس ونفترس..
انيا لعبة قذرة ولكنياال تعدو أن تكون ضربا من االقتضاء والضرورة..ىكذا خمقتنا اآللية لنكون
قرابين لبعضنا البعض...
قالت ببحة تتقطر طبلوة :أنت فيمسوف يفسر الحقائق مشفوعة بسيل من البراىين الساطعة..
قال معقبا :كل ما نفسره قابل لمدحض والتفنيد..ليس ثمة شي ثابت قطعي..
مثل النظريات التي تنقض بعضيا البعض..
التيمت لسانيا دفعة واحدة مثمما تمتيم األفعى جرذا جموحا..
وغابت في أعماق غابة من التفكير
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المميئة بقمح مجازاتو واستدالالتو.
أىدػ الييا أساور ذىبية سحبيا من جيبو األيمن..
إطمأنت قميبل وزالت رىبتيا الغامضة بينما السيارة تطوؼ المكان بجنون وسط طبقة كثيفة
من العتمة ..
قالت :ما أروع قصصك اآلسرة التي نفذت الى عمق روحي  ..أنت بارع في سرد الحكايا..
رد باقتضاب  :الحياة حكاية ضخمة ونحن األشباح التي تمؤل صفحات كتابيا األبدؼ..
قالت  :جميل ىذا.
قال  :العفو أيتيا الوليمة المقدسة..
لم تعي جيدا مغزػ حديثو مسدلة زفرة عميقة عمى المكان كما لو أنيا توجست شرا..
طمأنيا مداعبا أرنبة أنفيا بأصابعو
المشبعة برائحة القتمى..وبعد ربع ساعة ونيف تقريبا وصل الى قمعتو المخيفة  ..أطفأ محرك
السيارة  ..أمسكيا من يدىا اليسرػ مترنما بأغنية ذات ايقاع دموؼ..
بصوت خفيض جدا..
أييا البيت الممعون
الخالي من ضوء الضمير
الذؼ تسكنو مبليين األشباح
في الدىاليز السفمية
مثل شياطين تمارس لعبة الغميضة..
أيتيا القمعة المكتظة بأرواح األسرػ النائمين عمى سرر الفجيعة
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أيتيا المعنات األبدية
أيتيا الضفادع المخيفة
التي تغطس في حوض الشيطان
التي تأكل لحم القطط الساخن..
ىانذا جمبت وليمة
البنك الذؼ تدىسو العزلة في غيابات القاع..
وليمة السكات زئير الفراغ
أيتيا السكين
كوني ميذبة أثناء الصبلة
وتقطيع األطراف..
ىذه وليمة لسكان القمعة المخفيين
نظر الييا نظرة نسر كاسر
وفجأة استل سكينو المقدس طاعنا فريستو طعنات متبلحقة في أماكن حساسة من جسدىا
المستسمم لقدره البائس..
جر جثتيا مثمما تجر كبلب االسكيمو زالجة ثقيمة..
انتيى بو المطاف الى المغسمة..
جمس عمى قائمتيو مثل وحش أسطورؼ  ..أزال بعض البقع الدموية المتحجرة  ..وبحركة عدائية
استأصل عينييا الزرقاوين المغرورقتين بالدموع ثم ابتمعيما
مثل حبتي لوز..
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حدق في وجييا مثل عقاب يتجسس عمى حال فريستو اليشة
صاح مولوال بميجة خفاش غامضة
استيقظي اآلن يا أميرتي..
لنرقص رقصة األموات األخيرة..
رقصة الفأس في تضاعيف الشجرة المتغطرسة..
رقصة فارغة من طعم المعنى..
رقصة يتحرر فييا الجسد من قبضة األمكنة المتعفنة..
طوقيا بذراعيو بقوة قرش محدب
وأخذ يرقص ..فمو ممطخ بالدم..
يزرب دخان أسود من محجرييا المثيرين لمذعر..
سقط أرضا مثل سمحفاة عرجاء..
اآلن أتممت طقوس رقصتي الوثنية عمى مسرح ىذه الخموة الفريدة..
أنا مروع الشياطين
وحارس الجحيم اليبلمي..
صوتي ىراوة قدت من عظام المردة..
أخذ سكينا تممع مثل ضوء قنديل في عتمة المقابر..
قطع رأسيا  ..دق حزمة من المسامير في فروة رأسيا صائحا
ليغفر لك الرب ما اقترفت من آثام
أيتيا المومس.
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أنا النير الممكي الذؼ يتدفق في
غابة الجنون الخبلق..
يا ليا من حفمة شواء رائعة..
أييا المردة أييا الجن أيتيا األبالسة تعالوا  ..اىبطوا من سرايا الغيب ..
ىذا عشاء مقدس لم يك بد من الحضور ومقاسمتي لحم ىذا الضأن الطازج..
سأحتفي بكافة األشباح الممعونة التي تسكن بيتي الرجيم..
أيتيا الكائنات السريةالحارسة لفخامتي من عضة الذئاب البشرية..البشر القذرين الذين ىم في
مسيس الحاجة الى
صبلة سكيني الرحيمة..
أنا دخان متشع يقبع داخل كومة من المحم القذر..
أكره البشر الذين دمروني ودمروا قرية هللا الجميمة..
سحقا لشيئ يسمى انسانا..
ىذا الذؼ الذؼ امتص جمال روحي مثل حبة فراولو..
اندلعت معركة وحشية بين قططو وكبلبو الشرسة التي كانت تقاسمو
الحياة بمجرد تسمل رائحة الشواء
الى مسامات أنوفيا..
تساقت الكؤوس الفاخرة من أعمى الرف المصنوع من األبنوس..وتيشمت األواني واحتل المكان
ذعر شديد ..
احتسى كميات من دم ضحيتو معمدا وجيو وأطرافو صائحا لتنزل بركة الرب..
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فر طائر غريب يشبو الى حد بعيد طائر غرغر من أعمى تمة رأسو..
نادتو خزانة صغيرة محشوة بجماجم ضحاياه
كف عن الضجيج أييا الحقير شاتمة أصمو وفصمو والسبللة التي تحدر من منابتيا..
رد عمييا بكل برودة دم وبميجة فييا ما فييا من العنجيية
سأكسر عظامك أيتيا البائسة العطنة..
سقطت الساعة الحائطية محدثة قرقعة فتحت النافذة وفرت خارج أسيقة الزمن..والتقاويم..
ثارت المبلعق الخشبية ..كان لثورتيا واحتجاجيا وقع كبير في صحن القمعة الرمادية ..
فقد الكرسي الذؼ يجمس عميو حاسة الممس ظل يعوؼ مثل كمب خرافي..بينما الريح تطرق باب
القمعة الكبير كما لو أنيا رجال شرطة بيد أنو لم يزل غير آبو بيذه
االحتجاجات داخل بيتو الرىيب..
مزمج ار مخاطبا الريح بعدوانية
انتظريني قميبل
سأفتح الباب وأمسك جدائمك وأمزق لسانك المتطاول.
وبينما ىو كذلك في نشوتو الدموية الباذخة اذ ىطل مطر شديد لم يسبق لو مثيل..
حممو الطوفان الى قاع الجحيم لينال جزاءه الحتمي مثل حشرة
قميئة تعشش في غابة المتناقضات .
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 عذابات( إرميا) الميذب.

الزمان والمكان يتقاسمان رغيفا واحدا مبقعا بطعم البلمعنى والبلجدوػ.كل يستوحي ىشاشو
جوىره من صمب األخر :
القمر شبو كفيف تحممو الغيوم كأسير حرب داخل عربات قاتمة سوداوية .الميل باسط ذراعيو
داخل المنزل المتداعي .كرسي متحرك نكمت بأطرافو طبقات من الصدأ الصفيق .ىذا مكانيا
األثير حيث يعشش الفراغ.
يطوقيا بيده اليمنى أؼ بيد واحدة ألن اليسرػ شبو مشمولة متصمبة(كائن غريب متشبث بشجرة
الحياة).
يضعيا عمى ذاك الكرسي ىذه المضروبة بداء الفالح كما
لو أنيا قوقعة فارغة من العصر الجميدؼ أو قطعة أثاث منزلي معطوبة وبين الحين واألخرػ
يصدر ىذا الكرسي صوتا أو أنينا مبحوحا كما لو أنو صفير عظام ضربيا النقرس.
الجسر الوحيد الذؼ يصل بين ىذين الكائنين المتخمين
بوطأة الصمب المتمرئي والكوابيس الجاثمة بكمكميا عمى ببلطة صدرىما ىو لغة اإلشارة
ومصدرىا العينان.تتطاير الكممات من عينييا الجميمتين  :أحبك يا ولدؼ ..ليباركك الرب
والقديسون.
ال تقمق انيا طفرة عابرة  ،قفزة في الجحيم  .تمك إحدػ أساسات الشرط اإلنساني الفاجع.
يبادليا الشعور ذاتو .أحيانا يعتوره احساس حاد بأنو ليس ذاك الذؼ يحدد ماىية ذاتو بدقة
متناىية .انو شبحو المتجمد في ىيأتو القديمة حل في أصقاعو ليزاول
احتساء كاس الشوكران بشكل منتظم.
أنت ميت كبلسيكي ضارب في القدامة..نبرات تنيال عميو من جية غير محددة ومعمومة.
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يحاول طرد ىذه اليواجس والزيزان العدمية الممعونة ،والحشرات غير المرئية التي ما فتئت تمسع
وعيو الجريح.
أنت لست وىما أو عمود إنارة معطوب في مقبرة ميجورة.
أنت في قمة جبل الفقد داخل كيف الموت ميمتك انجاز
حفر عميقة في النوم واىدائيا الى قبار متوىج الخضرة.
موت ال ينتيي ممتد في الزمكان .
ىذه أمك التي فشل الموت في تيريبيا إلى أرخبيبلتو المترامية .لعنة متوارثة .كائن زئبقي ليس
من السيل الظفر بسبللو الضوئية وأسره في قفص الغياب.
من المحسوس الى البلمحسوس تتخبط أجنحة الموت أمام ىذه اإلرادة الصخرية األسطورية.
موت يتجدد في كل مرة معموال بالبطبلن .يتغذػ بروافد المتناقضات.
تحمق طيور الرموز واإلشارات عمى حافة عينييا .يبدو متشظي الداللة وجييا الرسولي.
قد تموت يوما ما فيزيقيا وتبقى روحيا العظيمة تبلحقك
وتنيخ بكمكميا عمى وعيك الجريح.وتظل تناجيك تمك
الرىينة التي يمتذ الموت بايذائيا وتدميرىا حد التبخر.
قطط عبثية تتداول عمى إيقاع تراجيدؼ .تفتض بكارة الصمت الذؼ يشبو الى حد بعيد لجة من
الضوء والظممة المتجادلين يسبح في أعماقيا قرش المخيمة.
تتصارع القطط واألفكار المجنحة المتوثبة  ..حرب شوارع دامية لمغاية.
تنظر ناجية إلى ىذه األقزام المتورطة في تيشيم زجاج الوعي بيشاشة األشياء وقضم ذيل الفراغ
العائمي الطويل كذيل سعدان.
تشير بعينييا حذار من مخالب ىذه القطط المدليمة..
29

ىذه ال قطط الشيوانية التي تتجاىل سطوة الموت وجبلوزتو .يمتقط مكنسة يعدو أثرىا كما لو أنو
يعدو وراء شياطين مسبوكة من معدن ىبلمي صرف.
تطمق عيناىا ابتسامة حموة يتقرػ أبعادىا بألة الحدس المتشففة.
كان يردد دائما ما أقوػ وأعظم ىذه المرأة التي تحدت الموت م ار ار برغم استحالتيا الى قطعة
ميكانيكية معطوبة لم يقدر الموت عمى قتميا وىضميا كفريسة عمى حافة نير.
كانت ضد الموت مع الحياة  .تقول عيناىا لم يك بد من مقارعة الموت والسخرية من مشيتو
المتمعثمة.
ال تستسمم بسيولة يا ولدؼ .ذره ينبش كقرد متعفن في عزلتو .واصل جريانك كساقية من
الضوء.حافع عمى متناقضاتك.
صرنا نرفض الموت ونقاومو برغم ضرباتو الموجعة.
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 العائد من جبل الموت

طردتو (أ) مثل ذبابة قميئة تثير القرف والغثيان وتستفز األصابع المتشنجة لسحميا واستئصال
شأفتيا ..
لم تعد ترغب في النظر الى وجيو الشبيو بكيف مميئ بالسحالي والعظايا..
لم يعد ذا جدوػ  ..ذا معنى .ذا نكية آدمية..فقد ما تبقى من رصاصات الفحولة في جعبة
ذكورتو..اغتالتو عنقاء الحاجة ودىسو دب المرض الوبيل..
تصيح( أ) بميجة مغمفة بغبللة البراقماتيزم  :أنت كابوس ليمي فظيع سقط من مخيمة ىبلمية
عمى فروة رأسي..لعنة تبلحقني الى األبد..
ثم دفعتو بكل ما أوتيت من جنون وحيوانية صفيقة خارج البيت..
لقد عاشت في ظل سمطتو أميرة
ترفل في الحرير والذىب..
تسكن فيبل فاخرة اقتاتت من لحمو ودمو وأعصابو حتى استوت عمى سوقيا..
لم يأل جيدا في اسعادىا ومقاسمتيا أحمى لحظات الحياة..
وىاىي بعد مرضو لفظتو مثل قطعة أثاث غير مرغوب فييا ثم فتحت ىذا البيت الفاخر ماخو ار
تختمف اليو فئة من صائدؼ المذة ومستيمكي الحشيش..
البائس( ب) قطعت رجمو اليمنى
اثر حادث مرور رىيب..
وانكفأت عينو اليسرػ عمى ذاتيا
غار ألقيا وامحت معالم بيجتيا
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وجماليا صارت عبئا ال يطاق..
عضو ميت تسكنو ظممة أبدية..
لم يعد بمقدوره مزاولة أؼ عمل لتأصيل ذاتو وفرض صوتو في عالم ال يعترف بالضعفاء..
غزتو عشيرة وثنية متوحشة من
األمراض المزمنة والتي تيدده باقامة مطولة في عالم البرزخ..
استنكف منو ذوو القربى وتحاشاه القريب والبعيد..
اغتدػ يتسول في الشوارع المترامة المزدحمة باألناسي..
الساق اليتيمة التي يجرىا مثل قطعة من الخشب اليابس ميددة بالبتر..
ومن خبلل عدسة واحدة ينظر الى العالم ويمتص ما بقي من ضوء المسافات..وعمى صدره تخيم
بناية ىرمة من اليواجس السوداوية ..صار يتنفس ببطء شديد كما لو أن وحشا عصابيا غرز
فكيو في عنقو اليش..
كم تمنى لو كانت لو غبلصم سمكة ليتنفس ويتبلشى ضغط ىذه الحجارة الكبيرة الممقاة عمى
صدره من أعمى جبل العذاب اليومي..
نواقيس كاتدرائية تقصف شحمة أذنيو المتيدلتين..
أحيانا يشعر بانعدام نصفو األسفل..باختفاء جذعو اليزيل..
حالة عصبية غامضة تنتابو من حين الى آخر..
كان أمام محطة الحافبلت يستجدؼ المارة مستندا الى عصا
تعج بالنتواءت..
فجأة استحال وجيو المائل الى صفرة فاقعة الى قرية صغيرة مآلػ باألشباح.
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عيناه تجمدتا مثل عيني منحوتة اغريقية ضاربة في القدامة..ارتمى عمى األرض كتمة من
الخشب المتداعي مبتوت الصمة بجوىر ىذا العالم الحي..
انيال مطر غزير من الناس حواليو.
سحبت بنت خبلسية قارورة عطر ..رشت دارة وجيو المبعثر مثل قطع من زجاج الغياب
الميشم
أراقت إمرأة في العقد الخامس من عمرىا تقريبا ماء باردا غمى جبينو
قال أحدىم  :أطمبوا االسعاف..
قال ثان  :أوقفوا سيارة أجرة حاال..
قال شيخ طاعن في العتمة  :ذروه
انو قاب زفرتين من هللا..
انو يحتضر ..انو يحتضر..
طوقت ىذه الجثة الساكنة غابة كثيفة من الوجوه الحائرة..
طفق طائر الوعي يحمق ببطء فوق عش رأسو..
وبحركة بطيئة لمغاية شرع شباك عينيو المفتوحتين عمى عوالم ال مرئية..
أخذ لون وجيو يحمر تدريجيا..
لقد فر لص الموت الى جية غامضة..
ونجت الجثة من مخالب القبار..
طفق يتحرك بيوادة راشقا تمك الغيمة البشرية التي تحمق بجواره
بنظرة مكتظة بالشكر والمديح..
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انيا نوبة عصبية حادة..
استوػ عمى سوق وعيو كمية..
تحامل عمى نفسو..
عاد نصفو األسفل الى جسده آليا مثل شاة جامحة..
واختفى فجأة في مطاوؼ ىذه السحابة البشرية التي تنتظر الحافمة منذ قرون .
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 قتمت أمي .

حمقوا شعر رأسيا المميئ بالكدمات  ..أدخموىا إلى غرفة العمميات مثل كائن ىبلمي عمى حمالة
متحركة..
يتجاذبيا قطبان متضادان الضوء والعتمة..
يبلحقيا ذئاب المحو بمخالب حادة جدا..عيناىا مصوبتان إلى عيني الممطختين بحبر غيمة
كثيفة من
اليذيان..
تقول عيناىا  :يبدو أن العدم أقوػ جنودا وعتادا من معسكر الحياة..
إعتن بنفسك جيدا أييا البوىيمي.
إختمفت إلى غرفتيا صباح اليوم التالي لم تزل مخدرة حتى أقاصي الروح..شيئا فشيئا طفق
الضوء يتبرعم في عينييا..
إن جراحة الرأس محفوفة بالمزالق والمخاطر والعقبات الكأداء..
لكن عينييا المتيدلتين ىما وحدىما المتان تتكممان بببلغة وصمت عميقين..
لن أنجو ىذه المرة بسيولة..
كنت أسقييا حميبا طازجا معتقدا أن لو أث ار كبي ار في رفدىا بضرب من التغذية السريعة الفاعمة
بينما
ىذه المادة الممعونة لم تذىب إلى مستقر معدتيا كم كان يخيل إلي..
بل غيرت مجراىا إلى قصبة التنفس وعمى غرة إختنقت( ن)
فيما عيناىا ظمتا مرشوقتين في معدن البلشيئ كعيني تمثال قد من البرونز الخالص..
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رأيت حمامة بيضاء جميمة تزرب من ذؤابة رأسيا مثل طيف ..
بينما صعدت روحي ميرولة إلى قاعة المحاكمات داخل قصر العدالة في ضاحية ضميرؼ
الممعون..
لقد قتمت أمي عمى وجو الخطأ..
أنا مجرم أبمو يستأىل الموت بطريقة قتل الرومان لؤلسرػ المتورطين .
مثل غيمة حزينة ظممت منتظ ار
صدور الحكم..
تعمن محكمة الضمير بإلقائك طعاما مستساغا لوحوش رومانية قرمة..
تبخرت مثل جمرة في النزع األخير..
أذكر أن خفافيش صدػ ىاجتمني من جية الرأس بطريقة شاقولية..
حقا أنت مجرم..
قوضت كل ما قام بو األطباء لطرد شبح الموت من عقر جسدىا الناحل..
ستظل ممعونا مدحو ار إلى أبد اآلبدين .
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 المومياء

غالبا ما يجد خفافيش نافقة عمى مكتبو الصغير بعيون بمورية ناصعة وأنوف صغيرة حمراء
وأجنحة مفرودة كما لو أن ليا رغبة جامحة في الطيران وشن غارات شرسة.
يفرك أصابعو محدقا إلى أعمى.
النوافذ عادة موصدة في الميل.
والباب مستيع مثل حارس فرعوني طوال الميل.
إذن ما سر ىذه الخفافيش الميتة؟.
سأل( ن ) (ك) وىي ممددة عمى سرير خشبي مثل أفعى المامبا.
من أتى بيذه الخفافيش القذرة؟.
من وضعيا عمى مكتبي الصغير؟.
ليمة أمس نمت متأخ ار جدا.
قالت( ك) :لعل لقراءتك المكثفة لكتاب األموات أث ار في سقوط ىذه الخفافيش النافقة.
 بينما كنت منيمكا تق أر ىذا الكتاب الممعون مبتوت السبب بأحياز العالم الخارجي رأيت ناساصغا ار جدا يحممون ج ار ار مميئة بالنبيذ يقفزون مثل مثل مراكب ضائعة في المحيط.
وآخرين يقرعون صناجات بخفة ورشاقة.
رأيت مومياء متجيمة تقمم أظافرىا
وتنعم النظر في لوحة الخشخاش لفان غوغ فاغرة الفم
مترامية الدىشة.
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رأيت أغصانا ممتوية تزرب من كتفيك .شحذت بصرؼ جيدا الستغوار الحقيقة.
تحولت إلى شجرة مترامية األغصان ثم انفرط سرب من الخفافيش النافقة من ذؤابة ىذه الشجرة
المدىشة.
حاولت الوقوف عمى قدمي أللقي كتاب األموات من النافذة لتفترسو األشباح الجائعة لكن خانتني
ساقاؼ المتان تحولتا إلى قطعتين من الرخام الخالص.
رأسي مدقوقة بمسامير إلى السرير.
عيناؼ فقط تمتيمان محتويات ىذا المشيد المزعج الذؼ ال يتكرر أبدا.
حاولت الصراخ ولكن عبثا لم أفمح  .لساني معقود .قمبي يغمغم مثل ىر ميدد بالزوال.
كنت أشاىد جسدك يرفع بكل سبلسة إلى أعمى وتمحي معالم الشجرة التي تمبستك منذ حين.
حمموك في صحن طائر إلى عوالم ألف ليمة وليمة لتسرد قصتك العجيبة عمى شيرزاد.
ثم صكت أذني المتعبتين قرقعة
غريبة .إنو جسدك الذؼ سقط مثل جذع شجرة مسحورة.
قال (ن) لماذا كمما أق أر كتاب األموات تتمبسني حاالت شتى؟
قالت( :ك)إنو كتاب ممعون.
منذ إبتياعو وتصفحو تغيرت أشياء كثيرة في حياتنا.
إحترق بيتنا مرتين .فرت قطتنا الجميمة المدلمة إلى أمكنة غير معمومة .
ضرب المدينة زلزال مروع.
وغار الجراد عمى البساتين والسيول والمرتفعات..
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قالت (ك) إن مومياء قذرة متجمدة حاولت خنقي بمخالبيا الطويمة واإلستفراد بك كما لو أنك كنز
ثمين من كنوز توت عنخ أمون.
 أرجوك يا (ن) تخمص من كتاب األموات ودع حياتنا تجرؼ مثل الينابيع الصافية بمنأػ عنكل المنغصات الفرعونية القديمة.
 ال ييم إن كان موتنا عبثيا معموال بنيايات درامية موجعة لمغايةأو موت ىادػء عمى سرير متواضع.
 نحن سنموت أؼ سنختفي في مكان ما من ىذا العالم.لذلك ال يزعجني جدا ىذا الغول الذؼ يسمونو موتا بقدر ما يزعجني كتاب األموات الممعون الذػ
منذ إقتحامو بيتنا قمب األشياء وعمق كوابيسنا وقمقنا وجنونا.
دعنا نمت ببساطة الرعاة دون تعقيد واشكال فمسفي ممغز.
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 الشجرة التي تقود دراجة ىوائية في الميل .

الى روح كل شييد فمسطيني .

بعد موت ابنيا مخنوقا بمخالب جندؼ صييوني قذر لم تجد بدا من الفرار الى الغابة
المجاورة..ىا ىي تبكي بم اررة وتقاسميا األشجار الحزينة عويبل جماعيا موجعا بينما العصافير
تترجم ىذه األنات العميقة الى جناز كنسي صاخب..وبالدموع الساخنة تعمد ريشيا المائل الى
دكنة غامقة..بعد موت ابنيا عمى مرآػ ومسمع من قطعان الثعالب العربية الميزومة تحولت الى
شجرة دائمة البكاء  ..مسكونة ببحران ليمي رجيم..لكن لم تحمل معيا في ىجرتيا البلارادية الى
الغابة سوػ دراجة ابنيا القتيل التي اقتنتيا لو يوم عيد الشيداء.في الميل تقطع الغابة جيئة
وذىاباعمى متن تمك الدراجة األثيرة موزعة رسائل سرية عمى جيرانيا األثيرين ..األشجار
المضطيدة ..وفي النيار تتماىى بحركة صوفيةاشراقية مع طيف ابنيا الذؼ أطمق نداء استغاثة
وامعتصماه وبأصابعو المرىفة المصطفقة أتم طقس الشيادة (لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن ال
حياة لمن تنادؼ) واضعة الدراجة داخل جسدىا المميئ بكدمات زرقاء..بينما األشجار الحزينة
تصفق بح اررة باذخة..المجد والخمود لمشيداء األبراروليذىب األعداء الى اصطبل النسيان .ما
أروعك أيتيا الشجرة األم التي تخبئ دراجة ابنيا الشييد بين ضموعيا ذكرػ لتضميد جرح
الوطن .
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 الشجرة التي أخفت الرجل الممعون

سحبو غوريبل إلى جوف الغابة حامبل إياه عمى ظيره مثل رىينة بينما دراجتو الميشمة تستغيث
عمى حافة الطريق الرمادؼ الذؼ يشق الغابة..إختفى الغوريبل بين األشجار العمبلقة التي ما
عتمت ترشقو بكممات الذعة مستنكرة منددة بيذه الرغبة الجامحة في االفتراس األبدؼ..
العصافير المدىشة تصدر صيحات فزع من ىنا وىناك كأنما تطالب بفك أسر ىذه الرىينة التي
ال فكاك ليا من قبضة الغوريبل والتي بدت مثل حزمة من الموز الطرؼ تتأرجح عمى كتفي ىذا
الكائن الضخم ذات اليمين وذات الشمال..
بمغ الغوريبل مكانا آىبل بالقردة التي تبدو مثل دببة سوداء بذيول غميظة ..يتطاير الشرر من
عيونيا الضيقة..
قال كبير الغوريبل  :ذره لي..
ال تمزقوا جسده الغض..
سأزوجو ابنتي العانس التي ٱقتنعت ىذه المرة بضرورة الزواج
وانشاء عائمة ميذبة وقوية تحترم قوانين العشيرة ودستورىا الوضعي القائم عمى أسس صحيحة
جدا..سيعممنا لغة بني البشر ويكشف لنا عن سوء طويتيم وأساليب مكرىم ودىائيم.
سنخدع حواسو ونمتص ضوء حكمتو ونجفف ينابيع عقمو إلى أن يصير قردا مثمنا ال ينتمي إلى
عالم البشر المسيئين إلى جوىر الطبيعة..
أقام كبير القردة عرسا فخما البنتو أنثى الغوريبل شيده كبار القوم من شيوخ الغوريبل..
أمضوا سبع ليال صاخبة في أعماق تمك الغابة المنعزلة..
زعيق حنجرات حديدية..فرقعات غصون مكسورة  ..قيقيات مريعة..
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وغناء بدائي غامض مترامي المدػ..
لحم حمر وحشية وحزم من الموز
ومياه ينابيع صافية.
وآخر الميل إختمف جميع الغوريبل إلى النوم واختمى العريس الوافد بزيجتو العمبلقة في خيمة من
القش وأوراق الزنزلخت..
إرتمت أنثى الغوريبل عمى شرشف
زاىي المون مثل مساحة صغيرة من الخشب الثقيل مخاطبة إياه بميجة صارمة امسح رجمي
المدججتين بالشقوق والتقرحات
والمتوجتين بمخالب حادة..
لم يجد بدا من أن يخمط ورق الحناء البرية المعجونة بقميل من الماء..ثم دىن رجمييا العطنتين..
بينما عيناىا المشعتان تدقان مسامير الرعب عمى جدار قمبو الذؼ يدق مثل نواقيس يوم القيامة..
تحولت روحو المذعورة إلى طاووس تزعق بجنون في حديقة الجسد..
ولما أخمدت إلى النوم وتعالى شخيرىا مثل طمقات مدفع كبلسيكي..فر ىذا الرجل الممعون الذؼ
ما عتمت تبلحقو المعنات منذ طراوة عوده كأن روحا شريرة تقمصت جسده المميئ بالندوب
والكدمات الزرقاء..
بعد ساعة من الضرب في الغابة
الوسيعة المزدحمة بضروب األشجار المعمرة..
تناىى إلى سمعو صراخ وجمجمة
كما لو أن زنوجا حم ار في حرب
شرسة فيما بينيم..
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كبير الغوريبل وعصابتو يبلحقونو
لقتمو والتمثيل بجثتو ليكون عبرة لغيره ..
كان يجرؼ مثل كائن أسطورؼ ..
تارة يسقط وطو ار يواصل العدو
بكل ما أوتي من جيد وقوة..
وفي إحدػ المنحدرات إنشقت شجرة رحيمة وابتمعتو..
رقت لحالو ورغبت في إخفائو
عن عيون عصابات الغوريبل..
قال ليا  :شك ار أيتيا األم الرحيمة.
ولما فشمت القردة الضخمة المتوحشة في العثور عميو..
ولت عائدة إلى أعماق الغابة متشنجة مستشيطة غضبا ..
فتحت الشجرة الرحيمة صدرىا
ليمتحق ىذا البائس الممعون ببني
جمدتو.

43

 الميت

ىذه األيام لم يرقني تصرفيا األرعن ومحاولتيا المكرورة قصد اليروب إلى أقاليم نائية قد تجد
مكانا أكثر أمانا من مرتفعات جسدؼ الصخرية المميئة بالكوابيس والثعابين والسحميات من ثم لم
أجد بدا من تدبير مؤامرة جيدة لكشف أسرار تمردىا وماذا تفعل خارج عش الجسد  .كنت
أتجسس عمييا مرتديا قناعا يعج بخطوط مسمارية كثيفة ألشتت إنتباىيا وأقمص دائرة إىتماميا
بيذه الكومة من العظام البارزة التي ىي أنا حيث يبدو وجيي كما لو أنو شيء يشبو حشرة كبيرة
ال حراك بيا.
صرت أشعر بدبيب شيء غريب يصعد من أخمص قدمي إلى حديقة رأسي ثم ينسحب من فمي
المشرع مثل نافذة صغيرة أعمى الجسد.
قطعت كل أمشاج عبلئقي بي .أخفيت صرار البلوعي في خزانة مجاورة صفعتو بغمظة لئبل
يطمق عقيرتو ويمؤل حجرتي بزعيقو العجائبي المخيف.
قممت أظافر ذكرياتي الجنائزية ورميتيا من النافذة لتنطفىء ببطء تحت تياطل اليواجس والثموج.
وعمى غرة تناىى إلى سمعي ما يشبو إصطفاق جناحي طائر مذعور .جمعت أشتات ذىني لكي
أمسك بماىية ىذا الشيء الذؼ تمرد عمى سمطة الجسد ىذه األيام المستعصية.
ثم أخذت ىذه الخشخشة تتوضح شيئا فشيئا وتبرز لمعيان كينونة زئبقية متوىجة تبدو إلى ىيئة
الطائر المتعطش إلى كسر كل القيود والعقابيل ناىدا إلى بكر السبيل.
كان جسدؼ ممقى عمى السرير مثل حشرة ضخمة سوداء مستسممة إليقاع المحو غير آبية بزئير
العالم الخارجي.
كنت أراقب ىذا المشيد العبثي من وراء حجاب شفاف.
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الطائر المذعور يضرب زجاج النافذة بجناحيو المتشففين ليندفع إلى األقصي ليتحرر من كتمة
الصمب المتمرئي .يحاول م ار ار ولكن سرعان ما يعتوره النصب فيرتد إلى أسفل محدقا في
تفاصيل الحجرة لعمو يجد منفذا يتسمل من خبللو.تدمع عيناه اليبلميتان ويطمق زفرات متقطعة.
كنت أراقبو بسرية مطمقة .يبدو حزينا مكفي ار قمقا متقمقبل مخذوال
غائما مطوقا بغيمة من العذاب األبدؼ .فيحزنني ىذا المشيد وىذه السوداوية التي تطبع جوىره
الخالد.
كنت أنظر إليو وأحدق في ذؤابة
طوقو المضرج بنثار الدم.
أبكي كما لو أني قبالة تمثال بوذا.
ثم أنظر إلى جسدؼ الذؼ ال يتحرك البتة كما لو أنو قبر في متاىة أبدية.
كنت أنتظر عبور باخرة الصباح األغر لعل األشياء تتغير وتعود الروح إلى عمائق الجسد ويندفع
اإلثنان إلى ضرب من المغامرات التميدة.
غير أن حتميات العالم البائسة جرت مجرػ يتنافى وارادة الكائن
المتعقل وأثناء ىذه الورطة الشائكة فتحت الخادمة الباب ففرت الروح باتجاه أقاليم المجيول.
سمعت عاصفة شديدة من البكاء وباقات التعزية المشذبة يقدميا الجيران واألصدقاء إلى أىمي.
حينئذ نزعت القناع وأطمقت صرخة مدوية واختفيت وراء طابور المعزين وعممت أني غدوت في
عداد األموات .
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 الرىينة

حجرة دون نوافذ أو قل كيف قروسطي صغير تخيم عمى أرجائو دكنة غامقة حيث تنسج
العناكب بيوتا معمقة في اليواء وتنصب الكمائن لضروب من الحشرات التي تخبط خبط عشواء
لسد الرمق واسكات نواقيس الجوع المزعجة .الخفافيش تتظاىر بشراسة داخل الكيف جيئة وذىابا
ولوطوطاتيا إيقاع جواني ممغز ومحير .
سحميات قميئة تعقد صفقات مع األرواح الشريرة.
تزحف بأليغورية مترامية األسرار حول سرير (ع) الخشبي المكتع برائحة اإلحتضار.
(ع) يصارع الموت منذ أشير .
ولكن لم يستطع الموت إعتقالو كرىينة أبدية .تخمص منو ذوو قرباه بوضعو في ىذا السجن
الشبيو بحكايات ألف ليمة وليمة.
وبخاصة لما لفظتو المستشفيات مثل خرقة بالية غير صالحة لئلستعمال.
جسد متعفن يصدر رائحة مقرفة.
تعمو معظمو طبقة من القيح والدم المتخثر .ىيكل عظمي يرابط في ىذا الحيز المعتم.
إنتحرت المبلئكة في مكان آمن .في غابة تحولت أشجارىا إلى تماثيل نساء مترنمات بأناشيد
كنسية خافتة.
إستفحل مرضو وتفتحت أكمام النوستالجيا وغزتو كائنات غريبة من الماضي السحيق.
تذكر في البداءة القحبة التي قضمت ذكره وكادت تقطعو نصفين إثر خبلف نشب بينيما في
بيت اإلستحمام.
ألنو إكتشف حقيقة مرة أربكتو طويبل.
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كانت تحمل عضوا ذكريا متيدال وخصية يتيمة.
يوميا صفعيا بقضيب حديدؼ عمى نيدييا اليجينين حد الموت وحرض كمبو الشيواني بأن
يعضيا من مؤخرتيا .ثم ركميا بكعب حذائو الجمدؼ.
الميم لم يتخمص من كوابيس ىذا المشيد العبثي الذؼ عشش في جزيرة الوعيو الميجورة.
وغالبا ما يطفو عمى السطح كمما إستفرد بو المرض فاتحا باب ذكرياتو عمى مصراعيو .
كان يعتقد أن الجنس البشرؼ قد لقي حتفو إثر حرب عالمية ثالثة وأنو ىو الناجي الوحيد من
اليولوكست .والميت الذؼ لم يزل عمى قيد الحياة.

47

 المأدبة

يقيم ( ج ) في شقة جميمة مؤثثة بأروع ما ابتكر من أثاث ومرتبة ترتيبا جماليا رائعا .تقع في
قمب العاصمة( ت) أشتير بتجارة األسمحة والتيريب وتبييض األموال.فرت زوجتو العصابية
النحيمة مع تاجر مخدرات ماكر كان صديقا لبعميا الذؼ ما فتىء يعامميا معاممة الرقيق ويمعن
في ممارسة طقوس جنسية غريبة حياليا معمبل مخالب روحو الشيوانية في جسدىا الغض
الصقيل.
ظل وحيدا في شقتو رغم ثرائو الفاحش لم يرغب في الزواج مرة ثانية .وبمضي الوقت تحول إلى
وحش كاسر مراوغ يتقنع بأقنعة شتى الستدراج ضحاياه إلى شقتو
األنيقة لينعم بمشيد شبلل الدم وىو يتبجس من جسد الضحية.
السماء داكنة الوجو  .الشمس مختبئة تحت تجاعيد الغيوم الكثيفة.
يرتدؼ (ج) نظارات سوداء حامبل عصا بيضاء مدعيا العمى .بينما يخفي سكينا تحت معطفو
البني منتقيا ضحاياه من النساء الجميبلت إلسكات خوار غريزتو المدمرة وثعابين شيوتو
المتربصة.
إستوقف إمرأة جميمة رشيقة ضحوكة المبلمح قصد مساعدتو وتشييعو إلى شقتو القريبة.
أمسكت بذراعو عمى التو واندفعا اإلثنان باتجاه العمارة الفخمة بينما المطر يرتل جنازه الرتيب
والمارة يتدافعون مثل قطيع من الغيم المبعثر ىنا وىناك.
فتح باب شقتو ثم جر المرأة من شعرىا القمحي الناعم إلى األمام مسددا ليا لكمة قوية في
صدغيا األيمن سقطت إثرىا فاقدة الوعي.
صاح بكل ما أوتي من نشوة .
يا ليا من مأدبة لذيذة.
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سقط مثل بناية متداعية عمى جسدىا اليش .أخذ يجامعيا كما لو أنيا جثة ىامدة ولما أتم طقسو
اإلحتفالي أخذ يتفنن في تقطيع أطرافيا بسكينو الحادة جدا.
وضع ال وعييا في إناء ببلستيكي
مثل نبتة مقدسة في دير آىل بالقساوسة.
سحب عروقيا وشرايينيا بعناية فائقة ليصنع منيا حباال جيدة  .ليصعد إلى أعالي ىواجسو
الميمية في برارؼ النوم.
شرب كأسا من دميا الذؼ طفق يتخثر مقتنعا بأن الدم يخمص الجسد من عبث األرواح الشريرة.
أثناء ىذه الحفمة الدموية التي إغتدت ضرورة لبقائو عمى قيد الجنون.
كان يمتص عيني ضحيتو المحدقتين في البلشيء بعد اقتبلعيما بممقط مكسو بغبللة شفيفة من
الصدأ كما لو أنيما قطعتان من الحموػ ذات المذاق الباذخ.
العينان يقويان سحر المخيمة ويرفدان حدقة الروح بأنساغ سرية التأثير.
ثم يطمق ضحكة كما لو أنو يمقي حجارة في بئر ىادئة.
ينادؼ قطو األسطورؼ الضخم ذا الروح الشريرة ليشاركو لذاذات ىذه المأدبة الفخمة.
القط (غ) لو رأس يشبو الذئب كثي ار وقوائم دب قطبي صغير وعينا إاله يجمس عمى كرسي في
أقصى الجحيم.
إنو ال يموء بل يتكمم بأحرف مسمارية مبيمة ال يفيم مداليميا وأبعادىا إال (ج).
يرقص مثل عبد حبشي ويغني مثل محارب يحتضر .
مفتونا بفاكية العادة السرية.
بما أنو ال يجامع إناث القطط وال يحتك بأحد خارج الشقة.
ىو سجين شبقي مثل صاحبو ال تصمو عبلقة بأحد.
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تقدم القط (غ) متفحصا أوصال ىذه الجثة .منتظ ار إشارة من سيده حتى يمتيم ما لذ وطاب.
أشار عميو بقضم حممتييا وقطع لسانيا المتيدل ففعل.
 ىذه الضحية بضة مكتنزة تصمح أليام الشتاء الباردة.(ج) مخاطبا قطو الممطخ فمو بالدم :
 مارأيك في عشاء الميمة. رائع ومستساغ يا سيدؼ. الفضل يعزػ إلى العصا التي يحمميا العميان. والى النظارات السوداء كذلك. سيدؼ لماذا ال تقتل الرجال أيضا أشتيي خصييم بأسناني .لقد تحول جميع الرجال إلى نساء في ىذا الوطن األرعن.سأكف عن مينتي ىذه حين ينبت الرجال في تربة ىذه الرقعة العدمية.
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 الثعابين

قررت بعد تفكير طويل أن أرسل جسدؼ مفصوال عن رأسي بسبب إقتضاءات واكراىات شتى .
أطمقت جسدؼ المفصول صباحا ليفاوض العالم بدال مني ويصنع معجزاتو بعرقو ويحتك
باألضداد.
عاتبني رأسي طويبل مدويا.
 لماذا تركتو وحده يجابو العالمالخارجي؟.
 أشفقت عميك من الطعنات المكرورة التي تمقيتيا من نظرات المومياء المميئة بقش العتمةوالبلمباالة والسدود الغزيرة التي تفصل بين الحقيقة ونقيضيا.
إذن أنا غير موافق تماما عمى ىذاالتصرف األرعن.
 ال أشاطرك الرأؼ من الحكمة بمكان أن تنال قسطا من الراحة وتعيد ترتيب أوراقك جيدا.وتشحذ عالمك الداخمي بعيدا عن السوقة والرعاع والجثث المتعطنة.
 أنا إلى حد ىذه البرىة العصيبة لن أجاريك فيما ذىبت إليو. إنتظر . ستبدؼ لك األيام. ىذه مغامرة لم يجترحيا إنسان يستميز بآلية تفكير مستقيم راجح.أنت اآلن قطعة مسحورة من العظام المدورة مستطاعة بغيرىا .51

 سأضعك عمى منضدتي وأدخل عميك بعض التعديبلت الجذرية حتى تتحول إلى شيء ميمونفيس.
وبينما كنا منيمكين في حوار ساخن.
سمعنا إصطفاق الباب وقرقعة صغيرة أدركنا لمتو خروج الجسد وحده لمجابية ثيران الحتميات
البائسة.
إنو الجسد يصطدم بالباب الخارجي ويتمقى صفعة أولى ولكن واصل طريقو غير آبو بشيء.
الميم أن يستعين بذاتو وقدراتو وقوتو الفيزيقية.
قطع شوطا ال بأس بو لم يمسسو أؼ مكروه أو أذػ.
صاح منتشيا أنا لست في حاجة إلى رأس يدلني  .أنا سعيد ببوصمة القمب المدىشة .إندفع في
غناء فريد دافىء عذب كما لو أن العالم خير محض .
بيد أن ما نحس بو ال يتوافق أحيانا مع قوانين العالم الخارجي.
وعمى غرة أبصره لفيف من األناسي وعدوا إثره إشباعا لنزوتيم الحارقة في معرفة الحقيقة.
الناس عادة ال يرغبون إال في إصطياد الحقيقة المتبدية لمعيان
أما الباطن فميمل ومتروك وميجور وال يعني شيئا ليم.
كان ىذا الجسد السيء الحع يركض في كل اإلتجاىات بينما يبلحقو اآلخرون ألسره واستغوار
أمره الغريب .
رشقوه بالحجارة إلسقاطو .ما إن يسقط حتى يستجمع أشتات قواه ويواصل الركض مكتظا بكدمات
زرقاء .
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لم يرضخ .ولما كان سريعا في عدوه إستطاع أن يختفي عن األنظار في غابة كثيفة معتمة حزينا
يائسا  .حاول أن يفكر ولكن لم يفمح في ذلك .ألن رأسو مختبئة في شقة بعيدة عن أعين
الشياطين.
ظل ىنا ساعات طواال مصغيا إلى قيثارة الينابيع العذبة وحفيف األشجار وترانيم الطيور عمى
تمايز أشكاليا وألوانيا وعواء الذئاب اآلتي من األقاصي .
فجأة تناىى إلى سمعو الداخمي صوت نابع من األعماق الكثيفة.
يا جزءا من سنخي  .لقد خمشت بصرؼ ىذه الكدمات الزرقاء التي يعج بيا جسدك.
 قال الجسد بميجة خافتة :لمن ىذا الصوت؟.
 صوت األرض التي أجبروك عمى التحرر الخاطىء من جنتيا األبدية .ولكن طب خاطرا .إنياال تعدو أن تكون مجردة طفرة.
ستعود إلى بيتك الحقيقي وتحظى بمنزلة عظمى في النسيج العميق لجذورؼ.
 شك ار أيتيا األرض عمى ىذا اإلحتفاء والترحيب.تحامل عمى نفسو وأم من جديد سمت الواقع ليجابو ىذه المخموقات الكابوسية الجامحة المفطورة
عمى الشر وحبك المؤامرات وشن الحروب الضارية وعقد الصفقات الخاسرة.
وما إن وطئت قدماه باب المدينة حتى نشب خبلف حاد بينو وبين لص متيور كان يرغب في
اختبلسو وفجأة سقط صريعا ممطخا بدمو إثر طعنة غائرة.
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 من قتل (ج)؟
الثالثة مساء
ندف الثمج تتدافع ..شير يناير ذئب قطبي ما فتئ يعوؼ منذ أيام قبلئل فوق أسطح البيوت
القرميدية.
كان حاجز بمورؼ يفصل بينيما .كل يضع سماعة الياتف في أذنو المستنفرة.
الكممات تتساقط مثل أوراق الخريف من شفتي إبنو السجين.
اإلبن متمعثما عيناه تحمقان مثل عصفورين مذعورن.
 لست أنا الذؼ رشق السكين في قمب (ج).ثمة وحش قذر مخيف بدائي قفز من قفصي الصدرؼ
وأعمل أنيابو في جسد (ج).
ثم إختفى عمى غرة داخل غابة أعصابي الكثيفة.
أنا برؼء أنا برؼء.
الوحش الدموؼ الذؼ يحتل مممكة جسدؼ ىو القاتل الحقيقي.
نظر إليو األب نظرة سريالية غائمة
 ىون عميك يا بني.أعرف جيدا إنو الجني الذؼ خدع أمك وأىاب بيا إلى إعمال النار في جسدىا لكي تتخمص من
األشباح التي تضربيا بالكرباج في الميل فتصدر صوتا ميتافيزيقيا غريبا مزعجا أقض نوم
الجيران.
 إنيم يبغون مضاجعتي وجرؼ إلى مكان معتم جدا.54

أبي  :ىل مات ( ج ) ؟
األب  :نعم .
لقد قتمو دب نصفو األسفل بشر .
 كيف ؟صوب خنجره السام باتجاه قمبو فأرداه قتيبل.
 لكن لماذا أنا في السجن ؟ألنك متيم بجريمة قتل مروعة .
أطمق اإلبن عبوة ناسفة من أعماقو تناىت إلى مسمع السجان الذؼ كان يراقبو عن كثب.
 إسمعني جيدا يا أبيلم أقتل (ج) إطبلقا .
لقد إنتظره البحر طويبل ليشيعو إلى ببلد الفرنجة لتغيير معالم حياتو الشحيحة البائسة ليفر من
أخطبوط الموت البطيء ونعيق غربان البلجدوػ ليصنع ممحمة فذة لحياتو اليامشية الكريية.
بيد أن البحر غضب غضبا شديدا لما تأخر (ج) فقرر الذىاب إلى بيتو عمى أطراف أصابعو
واطبلق النار عميو.
البحر ال يظمم أحدا  .إنو ال يحب الكذب والمف والدوران والضحك عمى الذقون .البحر يحب
المغامرين وأسباط السندباد .
األب  :أحيانا أشك في قدوم تمك المومس خمسة متمفعة بثياب راىبة مسنة لتقتص منو ألنو
إفتض مشاعرىا وىدم فردوسا صغي ار أقامتو عمى حافة قمبو المتشفف عاقدة العزم عمى إتخاذه
بعبل واليروب من صخب الحانات وشقشقة أفاعي المامبا.
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إنيا القاتمة المتخفية التي طاردتو مثل فريسة ىشة ومن ثم لم تجد بدا من حممو إلى عالم
الماوراء.
 اإلبن مخاطبا األب بميجة خافتة  :أصدقني القول يا أبي ىل أنت القاتل السائر في جنازة(ج) ؟
األب -أنا ال أقتل المجانين مثمك.
 اإلبن  :مبلمحك تشي بذلك يا أبي. أنت قتمت جدول الفرح الصغير في أوج عنفوانو.شردت عصافير العائمة التي تسكن في أعشاش قموبنا.
 األب  :أنا لم أقتل فراشة واحدة في حياتي. اإلبن  :يصرخ يا سجان يا سجانىاىو القاتل الحقيقي.
 إنو أبي الذؼ قتل (ج) بمسدسو اإلدارؼ ألنو دافع عن شرف أختو العذراء لما حاول أبيإغتصابيا.
 أبي جاسوس وشيواني وعاىر.وفي ىذا الوقت بالذات حيث ىاجت ثيران جنونو تدخل عدد من السجانين ساحبين اإلبن إلى إلى
باحة السجن صائحا
أنا برؼء أنا برؼء.
بينما عاد األب أدراجو إلى الخمف.
مخاطبا نفسو بإيقاع تراجيدؼ.
 ىل أنا مجرم؟ ىل أنا حقا من قتل( ج )؟56

 قمقامش الصغير

إحفر في كل مكان تجد عشبة الخمود  .لقد سقطت من فم األفعى المتغطرسة لما طاردىا عفريت
من الجن .إنيا مدفونة في مكان ما من ىذا العالم .قد تكون داخل حيطان حجرتك المعتمة أو
في صحن البيت .أو في أحد شوارع المدينة المحاذية لطابور الموتى.
ال تيأس كما يئس قمقامش  .الموت عمى بعد أمتار من حديقة رأسك.
لم يك بد من إلحاق اليزيمة بالموت واستئصال شأفتو.
يقفز ( ع ) من شرفة النوم مثل قطار مبحوح الحنجرة مصطفقا مثل ورقة في ميب الريح .وقد
نالت منو ىذه الكوابيس المزعجة جدا .
يمتقط فأسا حادة ويظل يحفر ىنا وىناك منق ار عن ىذه العشبة الممعونة.
ال بد من العثور عمى ىذا الكنز وابطال مفاعيل الموت .ىذا الغول المتوحش الذؼ إلتيم
خالصتي وأفرغ رصاصاتو في شجرة األسبلف الجميمة.
لقد حفر حف ار كثيرة في البيت بحثا عن تمك العشبة السحرية ثم إمتدت يده خمسة إلى كنيسة
مجاورة لبيتو .كان حفا ار فذا غير آبو بمآل األمور.
 سأصطاد ىذه العشبة المتخفية تحت جمد األرض وأنتصر عمى الموت وارادتو األبدية المدمرةلجوىر األشياء الجميمة.
لقد أتعبو الموت إلى حد الجنون.
تخطف صديقو أنكيدو أو الياشمي الذؼ قاسمو الضرب في مناكب الماورائيات وقتل الثور
المجنح وقطع أشجار غابة األرز واطبلق النار عمى ذلك الحارس البيموان خومبابا.
لقد بكى بحرقة عند إختفاء الياشمي صديقو اليومي الصميم .
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ذاك األعزب السريالي الذؼ أفرده جميع الناس واغتدػ ظمو الذؼ ال تمحي معالمو .
لقد حمقوا شعر رأسو الميوش قبل دخولو إلى غرفة العمميات بمستشفى األعصاب بشفرة طبية
حادة إثر تعرضو إلى جمطة دماغية حادة.
لكن لم يدر بخمده أن الموت يترصده مثل قناص شوفيني.
بيد أن الياشمي خرج جثة ىامدة من بيت العمميات .
رفض دفنو أسبوعا كامبل بما أنو ال يؤمن بحتمية الموت وقوتو الضاربة في معدن األشياء.
أخي ار حممو عمى ظيره خمسة ودفنو في حديقة بيتو منتظ ار المعجزة أو قيامة صديقو البائس .
ظل يجمس بمفرده في مقيى الميناء محمقة عيناه مثل نورسين مذعورين فوق األمواج العبثية.
مات الياشمي وكثير من أصدقائو
خدعيم الموت ىذا الدجال الميجوس بسرقة األرواح الشفافة المتوىجة .وافراغ األشياء من معناىا
الجميل.
لم تكن أمو من جنس اآللية وتحدر أبوه من عائمة غير متدينة .
صار يؤرقو فعل الموت في األشياء.
وظل يحفر في كل مكان بحثا وتنقيبا عن العشبة التي أخفتيا الساحرة في باطن األرض.
لقد كست التجاعيد جسده اليش
وغارت عيناه المتبلمعتان.
الموت يخرج لسانو الطويل المعقوف ساخ ار من عممو العبثي والحفر الغزيرة التي أنجزىا دون
إدراك مبتغاه والحصول عمى عشبة الخمود.
بينما كان منغمسا في نوم عميق الح لو طيف أنكيدو صديقو الياشمي الذؼ مات في المستشفى
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مثل آالف الناس.
 كف عن الحفر يا صديقي.العشبة في بطن األفعى التي تحولت إلى جزيئات من الغبار الشفيف.
أصح يا صاح .صدقني بالفعل الخبلق وحده ستنتصر عمى الموت .من ثم أنت مجبر عمى
مقارعتو بديمومة الخمق واإلبتكار واإلنشاء .
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 كافكا في السجن

المطر ضرير يخبط في صحن البيت المتداعي  .البيت األشيب إلتيم طفولة (م) بفكي حيوان
ضار  .العتمة تفتح النار عشوائيا عمى الجيران  .رائحة مقززة متعطنة تتطوح في أصقاع الحجرة
المميئة بثعالب اليواجس.
ىنا كل شيء يرغب في الموت.
في اليجرة األ بدية إلى أقاليم الغياب الوسيعة .مومياء مسنة تحمل ذؤابة شمعة بين أصابعيا
المكسوة بتجاعيد كثيفة  .تحدق في تفاصيل وجو األب المتكوم مثل حشرة عمبلقة نافقة.تبدو
جثتو مقطوعة إلى نصفين متوازيين كما لو أن شظية طائشة كانت وراء ذلك.
تزرب من حدبتو ديدان مقرفة.
عيناه الضيقتان تبدوان نصف مغمضتين
أمضى نيا ار يتخبط في خرم البلمعنى تبلحقو األعين المتجسسة المرفودة بالكراىية والسخيمة.
تعض شحمة أذنيو أشباح نزقة.
عربة الجار ذات الحنجرة المبحوحة المزدحمة بالغيوم تنادؼ باسمو كل صباح ليقترف العبث
والجنون والبلجدوػ بغية الحصول عمى رغيف أسود سام فظيع.
(ن)تخطفيا حوذؼ الموت في الرابع عشر من آذار الفائت.
ماتت مثل سحمية قميئة في مكب نفايات .مخمفة فراغا يزعق مثل بومة عمياء كل مساء.
طردتيا الحياة بمكنسة عمى مؤخرتيا باتجاه الياوية.
رغم ذلك لم تيأس من كسر قوقعة الفقد والتحميق بأجنحة متوىجة
في أصقاع البيت كمما تختفي الشمس وراء أكمة األفق البعيد.
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تزور بعميا المتشقق المنبوذ وابنييا المذين ما عتما يحممان بدفء عائمي أثير.
كان إبنيا( س ) يحس بوجودىا وبخاصة حين تصيل فرس الظممة
ويطمق الرعد أول قذيفة مروعة باتجاه األرض وتتعالى أوركست ار القطط المتوثبة إيذانا بحفمة
تنكرية ساخطة.
كان يناجييا بكممات رقيقة ناعمة
بينما حزمة من الدموع تتساقط مثل شآبيب المطر عمى وجنتيو.
األب حشرة منبوذة .
أخوه الصغير (ر)يثغو مثل شاة ييددىا قطيع الذؤبان.
منذ يومين لم يذق شيئا عمى اإلطبلق.
هللا لم يعد ميموما بمشاغل ىذا الكوكب الممعون المنذور لموسيقى الموت البطيء  .ال ينظر
إلى الفقراء بعينين صافيتين.
نام اإلبن الصغير بجوار جثة أبيو المنتفخة.حالما بنصف رغيف طازج وحذاء جديد لقدميو
المتفحمتين.
تأبط (س) سكينا حادة واختفى في بطن العتمة .لم يحع بأؼ عمل بسبب العاىة التي التي تكسو
وجيو الكابوسي.
الناس موتى والبيوت مقابر.
ال نجوم عمى سطوح السماء.
األشباح تتقاطر مثل مسافرين جاءوا من مدن نائية.
ال بد من مبلحقة جنود الجوع الذين يحمقون حذو جسد أخيو الصغير الذػ طفق يتبلشى ببطء
مثل غيمة في سماء محدبة.
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وبينما كان يحرث الحوارؼ بساقي كنغر أبمو إذ الح لو بيت وسيع يشي بضرب من النعمة
وبمينية عيش قطانو.
وفجأة تقحم بيتا فخما .
دقات قمبو تتسارع مثل عجبلت قطار يحمل جثثا ورىائن.
ينز عرق بارد من جبينو الناتىء.
تفر من زجاج عينيو المكيربتين شياطين مجنحة مخيفة.
خطا خطوات مثيرة لؤلعصاب.
إنطمق خفاش من شجرة مجاورة
مثل سيم مصطدما بعامود كيرباء خشبي .صمتو المتيدل يدق الطبول كما لو أنو في ساحة
مآلػ بالزنوج.
تسمق الجدار مثل فيد.قفز من البمكونة إلى غرفة اإلستقبال المؤثثة التي تشي بالنبالة والبذخ.
مؤل جيوبو بمجوىرات نفيسة لمغاية .ثم عاج عمى المطبخ بخفة.
إلتيم ما لذ لو من أطايب المأكوالت .ثم إرتد عمى عقبيو سعيدا بيذا الكنز الذؼ يتؤلأل في جيبو.
ثم قفز من سور البيت الفخم متجيا إلى بيتو المتواضع كما لو أنو فاتح كبير لمممكة السعادة
األبدية.
وبينما كان يمني نفسو بقضاء آخر أسبوع مريح لعائمتو البائسة جدا.
إذ قبضت عميو دورية أمن عمى حين غرة وتم اقتياده إلى السجن لما إقترف من جرم مشيود.
وأعيدت المجوىرات إلى أصحابيا.
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 قيامة غريغور سامسا
لم تطمو لعنة غريغور سامسا برغم الخيوط الدقيقة التي تصمو بو والعمقة الصميمة التي تشده
إليو.
كان يبكي طويبل كمما انغمس في قراءة رواية التحول التي قمبت رؤيتو لمعالم رأسا عمى عقب.
ىذا الغريغور البائس الذؼ تحول إلى كائن ىش دميم مستطاع بغيره.
يقضي معظم وقتو متقوقعا مفك ار في فداحة شرطو الوجودؼ الطارف مختبئا تحت السرير منتظ ار
رمال مصيره المظمم التي ستقذفو إلى المجيول شاع ار بألوان من العنت والعذاب اليومي الذؼ ال
يضارع.
لكن( ق ) لم يتحول إلى حشرة قميئة بل تحولت نظرة اآلخرين إليو كما لو أنو شيء غير
مرغوب فيو  ,غير جدير بارتكاب فعل الحياة مثل غيره من األسوياء.
تألبت عميو الكبلب الضارية من البشر الذؼ ينبحون طوال الوقت.
حاولوا طويبل سرقة روحو واستئصال جوىرىا الصافي بأنيابيم الصدئة.
غير أنيم باءوا بالفشل الذريع.

حاولوا صمبو عمى صخرة الدعاية المغرضة لتقطيع إرادتو

وافراغيا من كل معنى جميل والقاء كتل من الرماد داخل حديقة مخيمتو الخصبة  .ولكن قاوميم
بكل ما أوتي من إبداع وجمال وفرادة.
كانوا يحرضون كل شيء ضده البشر الحجر الشجر حتى الفراشات الشفيفة البريئة بيد أنو لم
يين ولم تذىب ريحو.
ظل يصارع ىذه الطغمة المتوحشة كما لو أنو أسد أسطورؼ ال يقير.
العميان كثر.
 -سأسقط الجسر عمى رؤوسيم.
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سأستأصل صورة الحشرة القميئة التي خمعوىا عمي وعمقوىا في برواز مخيمتيم العرجاء.
أنا رجل عظيم قادر عمى تغيير معالم األشياء واعطائيا معنى عميقا.
سأقاتل ىذا الطابور الذؼ لم يزل يشك في قوة إرادتي اإلنسانية الفذة.
ستكون الكتابة سبلحي الذؼ ال يفنى .سبلح اآللية األبدؼ .سبلح اإلنسان الذؼ تجاوز شرطو
إلى أقاصي المستحيل.
(س) يخاطب (ع) بميجة ساخرة.
إنو حشرة مقرفة .
تأمل في جحوظ عينيو البراقتين.
كتفيو غير المتساوقتين ,حدبتو الكريية .فمو األدرد الضيق .
(ع) رغم أنو يمشي عمى قدمين فإن صورتو التي تشبو حشرة مخيفة زنخة ال تفارق مخيمتي.
إنو ال يمت إلينا بسبب.
 تبا ليذه الحشرة العمبلقة . ال بد من اضطيادىا واجتثاث شأفتيا . حشرة قذرة مغرورة تعتد بنفسيا ما عتمت تقاومنا طرا.قال (س) سأخطط الغتياليا واراحة العالم من صورتيا البشعة.
لقد أمعنوا في إيذائو وتشويو سمعتو وتأليب العالم ضده .
لكن (ق) محا تمك الصورة البشعة التي تخيم في عقوليم  . .صورة الحشرة القميئة .
لقد إنتصر عمى أعدائو أجمعين الناس والزمن والموت بسبلح الكتابة األبدؼ.
لقد حول حشرة كافكا الممعونة القميئة إلى قوة إبداعية ال تقير.
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 جثة دون مأوى

رن جرس الياتف بوحشية مفرطة.
ىاجم أذنيو الشبييتين بأذني أرنب مذعور .تعالى صوت ناظر المستشفى البارد والبلمبالي
 الجثة جاىزة بمقدورك القدوم حاال واستبلميا.المطر والشمس يشكبلن لوحة سريالية مدىشة .يخمعان دكنة خفيفة عمى العالم المتحرك .
لفت إنتباىو مواء قطة صغيرة تواجو مصيرىا بيشاشة وارفة الظبلل تستعطف المارة النائمين دون
جدوػ.
حدق في البلشيء أو فيما ستكون عميو األمور قادم األيام.
لقد سحب صاحب المحل محتويات البيت المتواضع إلى الخارج ألنو لم يسدد معموم الكراء منذ
أشير ثبلثة.
ولكن لم يك بد من إيجاد حل جذرؼ إليواء جثة أمو التي أعمل فييا الفالج مخالبو الحادة.
الموت والفقر ىما العممتان الذىبيتان المتان ورثيما من العائمة الممعونة.
ماذا سأفعل بيذه الجثة البائسة؟
ال بيت لي اآلن واألقارب تحولوا إلى مومياءات ال تصغي إلى نداء الروح المييضة المخذولة .
عرض عميو صديقو الذؼ يعمل صيادا في بحيرة مكتظة بالوحوش الغريبة.
 بمقدورك جمب جثة أمك إلى بيتي .سأقيم أنا بكل مستمزمات الدفن .أنت بمثابة أخي لن أتخمىعنك إطبلقا.
سنقيم جنا از رائعا ليذه الفقيدة كما لو أنيا أمنا األثيرة.
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ال تشغل بالك يا صديقي.
غير أن عيني زوجتو ال تشيان بخير.
ىذا ما استبطنو من نظرتيا المميئة باإلشارات التي تنم عن الريبة والقمق.
ولكن لم يبال بيذه النظرة المريبة.
ويمم وجيتو نحو المستشفى.
سقط الميل بجناحيو السوداوين الغربيبين من أعمى شجرة السماء ليحول العابرين إلى ظبلل
متحركة
بعد ساعة تقريبا عاد بالجثة البائسة في عربة إسعاف قديمة.
طرق الباب طرقا متواصبل ولكن لم يفتح إطبلقا.
أدرك آليا أن زوجة صديقو نجحت في طرد الجثة والسخرية من روح اإلنسانية التي إستماز بيا
صديقو المغموب عمى أمره.
أسممو سائق عربة اإلسعاف جثة أمو وانصرف .
حمل الجثة واختفى في الظبلم .بينما المطر ظل يبكي بم اررة داخل رحم المدينة.
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 القردة

إختفت النجوم وراء أكمة من الضباب الكثيف.أيقظتو رقصات الفبلمنكو التي يمارسيا المطر
عمى زجاج النافذة  .فتح األحدب باب بيتو الخشبي الشبيو بغطاء تابوت قديم .كان يضمع مثل
إوزة مسنة.
إمتطى عربتو التي يجرىا حصان
من القرون الوسطى واتجو نحو الماريستان لجمب جثة أحد جيرانو الذؼ مات بفيروس الكورونا
الذؼ سيحصد أرواحا ثرة في بداية ىذا القرن الوبيل بما أن ثمة إضرابا قام بو عمال محطات بيع
البنزين.
الحصان يركض مثل أرممة وراء نعش .األحدب ذو العينين الضيقتين يكاد يسقط من العربة
المتمعثمة اإليقاع.
منذ خروجو من بيتو لم ير أحدا من البشر كعادتو كل يوم .لم ير غير قردة بدائية تمؤل الشوراع
والحوارؼ ليس ثمة سيارات وال قطارات وال درجات نارية.
قردة تتقاتل وتتراشق بالحجارة.
شرطى ممقى عمى األرض ممطخا بالدماء .حاول أن يدحض حجج عينيو العميقتين ولكن لم
يفمح.
صدمو مشيد تراجيدؼ جارح لما رأػ كوكبة من القردة مسمحة بالعصي والي اروات تقفز من سور
البرلمان وتطمق زعيقا مخيفا يثير التقزز واإلحباط.
ورأػ كراسي ميشمة مقموبة وعيونا عمياء تنز بالدم عمى أضابير مضرجة ببراز الكينة.
واصل طريقو إلى الماريستان لجمب الجثة بأقصى سرعة ممكنة.
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إعترض طريقو قرد ممتح يبدو متشددا منقبض النفس قصير القامة لو ذيل معقوف يرتدؼ نظارات
سميكة.
سدد نظرة حادة لؤلحدب المصدوم
محاوال إسقاطو من عل دون سبب منطقي.بيد أن األحدب لكزه بسرعة فائقة بسوطو فوقع أرضا
مجمجبل شاتما أصل البشر .
الطريق مآلػ بالقردة.
المواخير والحانات وقصور العدالة
والسجون وساحة الحكومة.
إختفى النوع البشرؼ وحل محمو شكل زنخ من القردة التي تتقاتل طول اليوم محدثة الفوضى
واإلضطراب.
واصل األحدب السير قدما ولما بمغ باب الماريستان وجد الجثة ممزقة يتقاسميا عصبة من القردة
والدم يتطاير في اليواء.
وعمى غرة إنقضت القردة عمى الحصان المسن بينما الذ األحدب بالفرار.
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 بيضة الحصان

بحركة مجنونة يقيد يدييا إلى الوراء عاصبا عينييا بقطعة من القماش أسود المون ضاربا أماكن
حساسة من جسدىا بكرباج

موثقا نيدييا بخيط متين كما لو أنيما رىينتان متحالفتان ضده ثم

يقرض الحممتين المذعورتين بأظافره إلسكات نباح جسده المتوحش ىكذا يعمو وييبط مثل قطار
ىارب من أشباح ليميمة رجيمة تبلحقو بضراوة وحين ينتيي من مضاجعتيا يضع بيضة ذىبية
مغرية تحت جذعيا المتوقد.
بينما ىي مجرد بيضة مغشوشة تبدو كما لو أنيا ذىب خالص.
سعدت المرأة كثي ار بالبيضة الذىبية وغدت تراوده لينكل بجسدىا حتى تتمكن من الحصول عمى
بيضة من الذىب النادر.
لم تكتم زوجتو الجميمة ىذا األمر الغريب .صارت تسر لجاراتيا بما وقع ليا أثناء مجامعتيا مع
بعميا.
فتقربت منو نساء كثيرات قصد الحصول عمى بيض ذىبي نادر ليتجاوزن وضعين السيء
لمغاية.
ويقطعن مع واقعن المأزوم.
لقد ضاجع تقريبا جميع النسوة في تمك المدينة الموبوءة.
وكمما مارس الجنس بطريقة مثيرة جدا مع إحداىن وضع بيضة من الذىب المتبلمع المغشوش.
ذاع صيتو في تمك المدينة صار يجامع النساء ويمارس المواط مع الرجال قصد حصوليم عمى
الذىب ضاربين عرض الحائط بكل القيم والمواضعات اإلجتماعية.
سمع الممك بأمر ىذا الرجل الغريب
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أمر بجمبو حاال وحكم عميو بمجامعة كل جواريو ليحصل عمى مزيد من الذىب رغم امتبلء قصره
بسبائك الذىب اإلبريز .
ثم فرض عميو ممارسة المواط معو لتمتؤل صناديقو بالذىب ليبدو ثريا جدا أمام مموك األقاليم
المجاورة لو.
وفي أحد األيام ترك الرجل المحتال وصية في القصر بأن البيض مغشوش وليس من الذىب
في شيء .
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 حكاية الرأس المقطوعة

الجبل مكتظة شرايينو المتشعبة بالقتمة السريين .الشمس تتدلى مثل ثدؼ ممطخ بالدم والمساء
ينظف ريشو عمى حافة األرض.
رائحة الجريمة تنبعث من كل مكان .برزت كوكبة من الشياطين.
مسمحة بالفؤوس واألسمحة الخفيفة .تقدم ذئب ممتح يتطاير شرر الكراىية والسخيمة من عينيو
الضيقتين
وبحركة بيموانية خاطفة قطع رأس الراعي وأسمميا إلى أخيو واتجيوا إلى مكان غير معموم
حاممين عددا من الشياه اليزيمة كما لو أنيم أنجزوا ممحمة تاريخية ميمة.
تبخروا في أصقاع العتمة الكثيفة مثل قطيع من الذئاب الماكرة المتوحشة في انتظار فريسة
أخرػ .
الجثة تحولت إلى طائر ليمي ال يني يغرد بإيقاع شجي  .تبدو أشجار الصنوبر مثل نساء
متسرببلت باألسود يطمقن الزغاريد المبحوحة المتقطعة مرفودات بسر جواني غامض محتفيات
بيذا الطائر الذؼ تتساقط شآبيب الضوء من قوادمو.
الجبل يمشي عمى عكاز من الخشب األحمر محدودبا بينما ساقاه المعقوفتان ممطختان بدم
الراعي.
حمل رأس أخيو بيدين متعثرتين
قاصدا بيتو الذؼ يخفي بين حيطانو المتيالكة عجو از شبو كفيفة تسامر أشباحا تتدافع في حجرتيا
المنذورة لمسقوط.
 -سأكون شيريارك الوفي الذؼ ال يمل من سرد القصص الغريبة لئبل يطال القمق قمعتك الخفية .
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 حاول أن تضع عيني مثل لوحة تشكيمية عمى حائط غرفتك ألظل مستيقظا طوال الميل.أعدكلن أدع بنات آوػ تقتحم غرفتك الصغيرة.
 لن أدفن رأسك إطبلقا. سأغسمك بدموع أمنا القديسة التي فرت عصافير عمودىا الفقرؼ من الجيد اليومي المكرور .سأحنطو وأطرد كل معز أو قبار يرتاد بيتنا .لن تذىب إلى المقبرة إطبلقا .سأخبئك في خزانتي
نيا ار وأخرجك ليبل ألحيطك عمما بكل قاذورات ىذا الوطن المميء بالمسوخ والزعانف والقتمة
والمصوص.
 شك ار أخي الجميل.كان األخ األصغر يمتفت يمنة ويسرة راشقا بصره في تقاطيع ىذا الرأس المفصولة مشفقا من
مبلحقة الذئاب القروسطية.
إصطدم بحجارة ناتئة سقط الرأس من بين يديو منزلقا نحو أسفل الوادؼ كما لو أنو مسكون بطاقة
ميتافيزيقة ضاغطة.
أمسكو بعد ألؼ.
أطمق زخات من الدموع العميقة.
حمل رأس أخيو المميورة بكدمات زرقاء.
قطع مسافة طويمة كما لو أنو متجو إلى يوم اآلخرة عمى قدمين من الجبس.
فتح الباب عمى مصراعيو وصاح بملء روحو الممزقة.
أماه أسرعي لقد قطعوا رأس أخي.
نظرت بعينين شبو مغمضتين.
وانفجرت مثل نيزك إبني إبني.
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زربت غمامة دموع من عيني ىذا الرأس المقطوعة .
مزقت األم ريش روحيا الميوش - - .من فعل بإبني ىذا؟
 ذئاب القرون الوسطى.نظرت إلى األعمى كما لو أنيا تبحث عن جثة إبنيا التي تحولت إلى طائر ليمي ال يني يغرد
طل الميل فوق شجر الصفصاف .
أخذ األخ رأس أخيو ووضعو في ثبلجة صغيرة متداعية.
إختفت األم داخل غيمة كثيفة من الحداد األبدؼ.
 سنقتص منك أيتيا الذئاب القذرة .ستبتمعك األنفاق المعتمة.
ثم تيالك عمى نفسو لم يطق صب ار عمى فراق أخيو .فتح الثبلجة وعمى غرة سقط الرأس أرضا ثم
إندفع مثل كرة من النار باتجاه الجبل باحثا عن جثتو التي تصمو بيا ألفة أثيرة وحميمة جدا.
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 قصة لم يكتبيا فرانز كافكا
صمب أحد الرواة بسبب قصة صغيرة كان يروييا لمبحارة الراغبين في نسيان أىوال المغامرة
وغرائب المخموقات التي مروا بيا في عرض البحر.
عد زنديقا ومارقا فأعمموا النار في جثتو وبيتو .شردوا زوجتو وأبناءه ألنو تعدػ حدود المقدس
وبال عمى معتقدات القبيمة البالية.
قال الراوؼ  :ثمة مبلك نصفو رخ ونصفو األسفل ثور .كان خادما مطيعا يعمل بستانيا في قصر
هللا المنيف مياال إلى العزلة حفار أسئمة مروعة نزاعة إلى المساءلة والتجسس عمى أسرار الخالق.
وكانت المبلئكة تيابو ألنو مسمح بمسدس كاتم لمصوت ولو قدم راسخة في الجريمة.
قيل إنو صوب رصاصة قاتمة باتجاه رأس البراق الذؼ حمل دمحما مثل طائرة نفاثة بمحرك خارق
إلى صحارؼ السماوات السبع.
قتل البراق بسبب اختبلس شجرة معمرة ممموءة بثمار شتى من بستان هللا.
وقد أع مل كبير المبلئكة النار في جثة البراق ثم وقع ذر رماده في حانة أنيقة يرتادىا شياطين
تشبو الكناغر في قفزىا الكوميدؼ المكرور وعدد من الشعراء المبلعين.
وظل هللا حزينا متشنجا لوقع ىذه الفجيعة ألن خمق البراق ليس بميمة سيمة لمغاية لقد أنفق وقتا
طويبل في خمقو وتربيتو وتعميمو
ليكون سمسا مطواعا جدي ار بزيارة
األرض وسحب األنبياء إلى األعمى بسرعة قطار ياباني حديث.
حزن هللا مدة أربعين يوما وحمقت المبلئكة رؤوسيا المخممية
وامتنعت عن الطعام والشراب والمجامعة زىاء سبعة أيام.
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بينما وقع القبض سريعا عمى المبلك القاتل من قبل ميميشيا مدربة عمى تعقب المجرمين
الخطرين.
ظل المبلك قابعا في غيابات السجن شاتما العناية اإلالىية ساخ ار من مؤخرات المبلئكة المكتنزة.
البراق المعين ليس إال لصا ماك ار مخادعا شري ار سارق كنوز المخيمة
ومطاردا لنوارس البلوعي في جزيرة الحقائق الكبرػ.
كان المبلك يستمني في زنزانتو قادحا زناد مخيمتو إلسكات زئير شيوتو المفترسة نادبا حظو
السيء مستحض ار صورة زوحتو الجميمة التي إغتصبيا أحد مسمحي الغرفة اإلالىية وقتميا بكل
برودة دم دون أن يتعرض ألذػ أو محاكمة.
بينما تم اعتقالو بطريقة قروسطية
لما فتح النار عمى حيوان إنتيت ميمتو بسبب السرقة الموصوفة.
حيوان مجنح لو خمسمائة قضيب سوداوؼ يخطف المبلئكة الصغار ويعتدؼ عمييا بالفاحشة ودق
أعناقيا بحجارة من سجيل.
لم تتمكن شرطة األنتروبول من إعتقالو والزج بي في قاع السجن.
وبدال من اإلحتفاء بي وتمجيدؼ ألني قتمت ىذا الكائن غريب األطوار الذؼ يدعي السفر إلى
األرض وحمل أحد مجانييا الكبار إلى فضائيا الخارجي.
ذات مساء بعد إعدام سبعة مبلئكة متيمين بالقرصنة وتبييض األموال وتيريب الممنوعات.
مرت أفعى أمام زنزانة المبلك .
ناشدىا بنبرة شاعر ممحمي سردا فضائميا وفذاذتيا في حبك المؤامرات واإلطاحة بأعتى الزناة.
رقصت رقصة وثنية باذة ثم أخرجت مفتاحا برونزيا من جيبيا .فتحت باب الزنزانة واختفت.
فر المبلك المذعور كأحد أبطال ألف ليمة وليمة  .لم يره أحد.
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هللا ومبلئكتو وكل سكان المخيمة متورط في سبات عميق.
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 صانع الحياة

حجرة قذرة مخيفة مميئة بصور مخموقات غريبة .مبلئكة تجر عربات حديدية مآلػ بشواىد
القبور  ,حيوانات برؤوس بشر  ,وطيور ليا سيقان زرافات ,وأجنحة غزيرة غريبة ,وىياكل
عظمية متنوعة.
فاجأتو وىو غاطس في خموتو يتفحص جمجمة من العسير جدا الوقوف عمى حقيقة إنتسابيا
ألنثى أم لذكر .
لم يتجاوز العقد الثالث طويل مثل حبل المشنقة .نحيل وأحدب كما لو أنو الكونت لوتريامون في
حفمة جنائزية مريعة.
ال تيأسي يا جمجمتي الغالية .سأنفخ فيك من روحي وأعيدك إلى عالم الكون والفساد.
لن أطيق موتك وسكونك وال شيئيتك اآلىمة بصفير العدم.
أنت جديرة بوجو إاله أبدؼ ال يقير.
كان يرتدؼ قناع شيطان رجيم.
دفن ساقو اليمنى منذ انتحار ساعي البريد في الكاتدرائية المجاورة  .صنعوا لو ساقا خشبية تشبو
مجذاف قارب فرعوني.
ىا ىو يتمتم وتحمق كممات غامضة في الحجرة تطفر مذعورة من شفتيو المتورمتين.
حؼاة.حؼاة.حؼاة.
عودؼ .ب.إذنؼ.ب.قو.ة.سحرؼ.
وضع الجمجمة في إناء نظفو بفرشاة أزال طبقة الغبار الذؼ يطوقو ألصق عينين نابضتين في
محجرييا إختمسيا من جسد إمرأة حديثة الموت.
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التنسوا أنو كان مولعا بنبش القبور وسرقة أعضاء األموات.
لم يكن يتاجر بيا بل كان يخبئيا
في ورشتو المعزولة في دوارق من السيراميك.
رائحة الدم والجثث والفناء تضفي عمى المكان ميسما تراجيديا عميقا.
وضع مكان أنفيا أرنبة أنف ميرج سفسطائي .وأدخل طاقم أسنان في فميا األدرد .راسما بالقمم
األسود حاجبين رقيقين .واعدا إياىا بزرع شعر غجرؼ آسر األسبوع القادم.
كان ضوء المصباح خافتا جدا.
تتسمل عناكب عدمية من عينيو الغائمتين .وايقاع أمواج متكسرة تضرب قارب ىواجسو الكثيفة.
اآلن إنتيى كل شيء  .اآلن أتممت عميك نعمتي وعما قميل ستعودين إلى الحياة .وكذا نتخمص
من شأفة الموت والخراب.
األشياء الجميمة ال يجب أن يطاليا الفناء في ممتي واعتقادؼ .
الموت ىو ذئب مخصي يعدو وراء ضحاياه منذ البدايات.
أنا صانع الحياة وباعث الموتى من األجداث.
أنا اإلاله الذؼ سيسر العالم من فتوحاتو الخارقة .
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حشرة كافكا في زمن الكورونا

إرتعدت مفاصمي بعد ركمة مروعة من حوافر الشك الجامح كما لو أنو ثور مجنح ييشم أقفال
الرأس بمرونة فائقة ويصب بنزين األسئمة في قمعة الرأس المسيجة بأليغوريات معقدة ثم يضرم
النار
في برديات الروح اليادئة.
لم أسمم من عضة النيار السامة المكرورة .حيث تتناسل خفافيش بشرية قرمة ميووسة برائحة
الدم وشن روائح جحيمية في األرجاء .أنا إبن الميل الشرعي .صديق النجوم السائرة نحو تخومات
المجيول أرتاد المقبرة المجاورة لبيتنا المتواضع ألمارس فن السحر في خموة مطمقة ال تشوبيا
شائبة.
أتيجى شواىد القبور القديمة وأستحضر ىيئات ذوييا وأظل أتحاور معيا مستبطنا إلماعات
خواطرىا ومستدقات أحاجييا ومغاليقيا حد إنفراج غيمات الروح المتراكبة واشعاع أشياء غريبة
أمام باصرتي كأنيا صرف اليقين األقصى.
نمت ىذه الميمة في شرخ عتمتيا الباذخة بعد يوم عصيب وحرب شعواء مع األبالسة المسمحة
بأعتى ترسانة الشر والسخيمة.
لم أستسمم البتة .لم أنطو عمى نفسي .مثل جرذ قميء .قطعت رؤوسا كثيرة.طاردت ثعابين زنخة
موقنا أن الحرب ضرورة تحتميا أحيانا شرانية اآلخر ليس لنا من خوض غمارىا بد.
في آخر الميل أحسست بامتبلء في مثانتي .حاولت إفراغ ىذه الشحنة البيولوجية ولكن لم أفمح .لم
تكن األمور سمسة كعادتيا.حاولت أن أتحسس عضوؼ الذكرؼ ولكن لم أعثر عميو حاولت
الصراخ ولكن صوتي تبخر مثل غيمة في غمواء العمر .أصابني ذعر شديد وأدركت أخي ار أني
تحولت إلى حشرة كريية بيد أني لم أزل أحافع عمى طاقة التفكير والتحديق في كبريات المسائل
الوجودية.
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حشرة قميئة شاذة تختزن داخميا عقبل ألمعيا نزاعة تفكي ار واستغوا ار لبكر السبيل.
ظممت واجما والذعر يتطاير من عيني الجاحظتين.
دخمت أمي صباحا كعادتيا حاممة صينية الفطور ولكن ما إن رأتني عمى تمك الشاكمة حتى
إعتور الوىن أغصان أعصابيا وسقطت الصينية من يدييا المرتجفتين .
حدقت في تفاصيل وجيي المميء بالكدمات ثم سقطت مغشيا عمييا.
كنت أشاىد ىذا السيناريو التراجيدؼ مكسور الخاطر غير قادر عمى تجاوز ىذا الشرط الكوني
الضاغط.
فكرت في مساعدة أمي وايقاظيا غير أن جسدؼ لم يستجب ليذا الفعل الذؼ يستميز بو البشر.
أنا مجرد حشرة مفكرة غير قادر عمى ترتيب األمور والقيام بواجباتي اليومية.
وعمى غرة غشي أخي األكبر حجرتي واستطاع أن يوقع أمي المصدومة المتشققة.
كنت أراقب ىذا المشيد الحزين بصمت عاج از عمى النطق وافراغ مكنوناتي كأن جممودا من
الصخر الصمد قد وقع عمى كمكمي اليش.
قالت األم  :ماذا سنفعل بيذه الحشرة البائسة ما مصيرىا وما جدواىا ىنا؟. قال األخ األكبر  :سأسحقيا بجزمتي العسكرية وىكذا نتخمص منيا إلى األبد إذ ال فائدة ترجىمن وجودىا ستجمب لنا العار والفضيحة  .قالت األم تريث حتى نصغي إلى رأؼ أبيك حيال
ىذه الحشرة المقززة.
تناىى إلى م سمع األب ما دار من حديث بينيما إذ تقحم الحجرة مثل ثور ىائج فيالو مشيد إبنو
وقد تحول إلى حشرة مدرعة ذات سيقان غزيرة وعينين براقتين تثير الغثيان.
أطمق صرخة مدوية ما ىذا الكائن الشيطاني المشوه الذؼ تمبس إبني؟ .ماذا ارتكب حتى تعاقبو
اآللية وتنزلو منزلة وضيعة خسيسة ال تميق بشرطو اإلنساني.
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ثم أردف قائبل  :لعل لجذور ىرطقتو سببا منطقيا في تحولو وسقوطو في فخ األدنى من
المخموقات.
قال األخ األكبر :إنو ما فتى يطالع مصنفات المبلحدة ويتشبع بمقوالتيم ومفاىيميم وآليات
تفكيرىم .إنو شديد السخرية من الكتب السماوية ساخ ار من مضامينيا ويعدىا ضربا من األساطير
التي إجترحتيا مخيمة شعرية ممتاثة .إنو ال يؤمن بالحساب وال العقاب والخوارق .
أذكر أن لو نصا شعريا يسخر فيو من سورة اإلسراء والمعراج ويعد البراق أروع كائن أسطورؼ
عمى اإلطبلق.ومآخذه عمى األنبياء
مثيرة جدا.
قالت األم لذلك كان كثير الخموة مستنكفا من معاشرة اآلخرين معتب ار إياىم ش ار محضا.
قال األخ األكبر  :ىذا ال يفيدنا في شيء.
ألدىسو مرة واحدة ونرح أعصابنا
من حرائق ىذه المحنة التي وقعنا فييا.
قال األب سنعاممو مثل كائن ىش جدير بالشفقة والرثاء.
ثم تسمموا خارج الغرفة صافقين الباب وراءىم.
حزنت حزنا شديدا لحدة الحوار الذؼ جد بين أطراف العائمة وبكيت بكاء م ار مستبطنا أسباب ىذا
العجز الوبيل الذؼ حاق بي وجعمني فريسة سيمة أمام سيام اآلخرين
بمقدور كل إنسان أن يقمب لك ظير المجن بمجرد سقوطك في شرك العجز والبلفاعمية.
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 المص الطيب.

الوالدة غربة وعبث مكرور والجسد مأدبة لديدان الفقد القرمة وفي آخر النفق يد غائمة تموح
لمعابرين.
ونباح متقطع لكائنات غير مرئية.
بعد رحيل جميع العائمة لم يبق غير(م) وقرده الذؼ يقاسمو العيش تحت سقف واحد.
قرد مبير لو قدرة فائقة عمى إدراك األمور واستيعاب اإلشارات الخفية لتقاطيع وجو صاحبو بمو
صديقو األثير.
(م) قطعت ساقو اليمنى في حادث مرور وضعف بصره بحكم داء السكرؼ ولم يعد قاد ار عمى
كسب قوتو اليومي.
وقد ازدادت األمور تعقيدا بغزو جائحة الكورونا واشاعتيا ألضرب من الكوابيس والقمق الوجودؼ
الضاغط في محيطو الخارجي.
وصار الناس يخفون المؤونة ويتقاتمون من أجل الحصول عمييا
خوفا من براثن المجاعة والموت المحدق بيم من كل صوب وحدب.
غار جوىر اإلنسان في تبلفيف أعماقيم.
الناس ال يحبون الموت بجائحة الكورونا وكم كان لمشيد المحارق التي أقيمت لمموتى أثر مروع
في أنفسيم وتموينيا بميسم سريالي بحت.
لم ينسوا مشيد مطاردة الجنازة في عالمنا العربي القروسطي.
ومحاولة طرد الميت من المقبرة وحرمانو من نوم أبدؼ في رحم األم األولى األرض التي لم
تجأر يوما واحدا من قسوتنا وجشعنا وتوحشنا وحججنا الواىية.
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الناس تحولوا إلى قطعان نمور وأفكارىم إلى طفيميات غثة .وأرواحيم إلى خفافيش بائسة.
العالم في مأزق فيروسي خانق.
لذلك كان (م) كمما مسو الجوع وسيطر عمى حواسو المتيدلة يسرع إلى القرد الذؼ جمبو األب
المتوفى من أحد القرػ النائية.
يخاطبو بمغة اإلشارة
 صديقي الغالي إني عمى حافة اليبلك وليس بمقدورؼ فعل أؼ شيء لطرد شبح الطوػ.طفقت العتمة تدب في أوصال المكان تخمع عمى العالم ثوبيا الكابوسي الرىيب.
جيراني سيئون لمغاية ولم يحدب أحد عمي ولو بنصف رغيف.
يحدق قرده الذكي في أوراق وجيو المتساقطة مصيخا إلى نأمة روحو الجريحة وكأنو يقول
 نعم يا موالؼ إطمئن سأوفر لك كل شيء. ألم تعاممني معاممة األب إلبنو قبل مرضك الوبيل؟. ال تقمق لقد قرأت ما يتبدػ من إشارات في عينيك المائمتين إلى دكنة غامقة.سأفعل كل ما في وسعي إلنقاذكواستئصال شأفة ذئب الجوع المسعور.
يقفز ا لقرد بخفة ورشاقة كما لو أنو في أدغال إفريقية يجوب أسطح البيوت ثم يباغت أصحابيا
عمى غرة فيختمس ما لذ وطاب من الطعام لصديقو (م) الذؼ تمقى آخر رصاصة من قناص
شرير ال يرحم يسمى جوعا.
من الممكن أن تكون عبلقتك أروع وأمتن مع كائنات نعدىا في غالب األحايين ميرجة وغير
قابمة الكتساب خبرات عالية وليست جديرة بصداقة اإلنسان ومعاشرتو
واإلحساس بإيقاع ىواجسو الداخمية الغامضة
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 الجريمة

رغم انطفاء مصابيح النجوم ,واستدقاق روح العتمة الشفيف ,لم يزل الحصان يقطع الممر الجبمي
المسيج بأشجار الكاليبتوس العمبلقة يسوسو حوذؼ عارف لو دراية جيدة بالمكان ومنحدراتو
المولبية الضيقة.
الخفافيش تمرق مثل اليواجس في اليواء.
أوركست ار البوم الدوق الصغير تدوؼ من بعيد في جنائزية مروعة.
تبدو العربة الخشبية كما لو أنيا غيمة داكنة ضائعة في األفق.
يتحصن داخميا رجل أشيب بنظارات سميكة تبطنان عينين شبو شريرتين وأنف معقوف ولحية
منسدلة عمى صدره.
وقامة تشبو صنوبرة في عز شبابيا.
الذئاب تطمق عقيرتيا المحبطة والمتقطعة باتجاه العربة .
الحوذؼ يميب ظير الحصان فيزداد عدوه ويمسي إليقاع حوافره أثر عميق في النفس ال تنمحي
معالمو.
بعد زىاء ساعتين ونيف أوقف الحوذؼ عربتو التي مزقت سجف العتمة واستفزت سكان الجبل
الميميين.
ىبط الشيخ المتطبب مثل مبلك رحيم من السماء السابعة.
ىرع إليو لفيف من األناسي آممين إنفراج الكربة وزوال الشدة.
فتحوا الباب أمامو فيالو مشيد البنت الجميمة ذات العقدين وىي تتخبط مثل أفعى داستيا شاحنة
مجنونة موغمة في ىذيانات ممغزة.
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أخرج من سترة جيبو مفتاحا خشبيا قديما يبدو كما لو أنو لكنيسة قروسطية ميجورة .
وكتابا رثا أصفر المون يشبو (كتاب األموات)وجيء لو بيراوة كما أمر لطرد الجني بالقوة إن لم
يخرج من جسد البنت بسبلسة.
أمر الحاضرين بإطفاء المصابيح الكابية والسقوط دفعة واحدة في بئر الصمت ليزاول عممو في
الصمت واليدوء المطمق.
والتثبت من ىوية الجني الذؼ يسكن جسد البنت المصروعة.
بما أن العائمة يئست من مقاربات األطباء المسطحة وتآويميم المتضاربة وأدويتيم التي لم تؤت
أكميا إطبلقا حسب رواية األم.
بيد أن األخ األكبر لمبنت العميمة كان كان رافضا رفضا كميا معالجتيا بيذه الطقوس البدائية
المتحجرة ولكن لم يمق آذانا صاغية فاكتفى مثل غيره بالمشاىدة والترقب.
أغمق الشيخ باب الحجرة وراءه.
وراح يرتل أليغوريات معقدة ال يستطيع نعومي تشومسكي تفكيك تركيبتيا الداللية وال استغوار
ظبلليا الكثيفة وأسرارىا الصفيقة.
ومن حين إلى آخر يحدث قرقعة كما لو أن نيزكا ضائعا سقط في الحجرة فتيتز مفاصل األم
خوفا عمى ابنتيا من شر يحيق بيا.
بينما كان الشيخ في ذروة نشاطو الجنسي .كان يداعب نيدييا ويقبل فميا المفتوح ثم يرمى يده
في جرحيا ولما استوت رغبتو المشبوبة عمى سوقيا ارتمى فوق جسدىا اليش وفعل فعمتو
الوضيعة غير آبو بقيم أو مبادػء.
ولم انتيى من ميمتو اإليروسية أمسك ىراوتو بيد متصمبة وشرع في رشق البنت بضربات
متبلحقة
إلى أن خارت قواىا واستسممت إليقاع ىذه الكوميديا السوداء.
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لقد فارقت الحياة بينما الشيخ مفرط في عدوانيتو في انتظار خروح الجني الجامح.
ساد الغرفة صمت القبور وأيقن الشيخ أنو ارتكب جريمة قتل مروعة  .فتح الباب وخرج باكيا
متضرعا مدعيا أن الجني قتل البنت وليس ىو.
بينما أثبت تشريح البنت تعرضيا الغتصاب وتعنيف فظيعين.
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 كورونا

إختفت النجوم وراء أكمة من الضباب الكثيف.أيقظتو رقصات الفبلمنكو التي يمارسيا المطر
عمى زجاج النافذة  .فتح األحدب باب بيتو الخشبي الشبيو بغطاء تابوت قديم .كان يضمع مثل
إوزة مسنة.
إمتطى عربتو التي يجرىا حصان
من القرون الوسطى واتجو نحو الماريستان لجمب جثة أحد جيرانو الذؼ مات بفيروس الكورونا
الذؼ سيحصد أرواحا ثرة في بداية ىذا القرن الوبيل بما أن ثمة إضرابا قام بو عمال محطات بيع
البنزين.
الحصان يركض مثل أرممة وراء نعش .األحدب ذو العينين الضيقتين يكاد يسقط من العربة
المتمعثمة اإليقاع.
منذ خروجو من بيتو لم ير أحدا من البشر كعادتو كل يوم .لم ير غير قردة بدائية تمؤل الشوراع
والحوارؼ ليس ثمة سيارات وال قطارات وال درجات نارية.
قردة تتقاتل وتتراشق بالحجارة.
شرطى ممقى عمى األرض ممطخا بالدماء .حاول أن يدحض حجج عينيو العميقتين ولكن لم
يفمح.
صدمو مشيد تراجيدؼ جارح لما رأػ كوكبة من القردة مسمحة بالعصي والي اروات تقفز من سور
البرلمان وتطمق زعيقا مخيفا يثير التقزز واإلحباط.
ورأػ كراسي ميشمة مقموبة وعيونا عمياء تنز بالدم عمى أضابير مضرجة ببراز الكينة.
واصل طريقو إلى الماريستان لجمب الجثة بأقصى سرعة ممكنة.
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إعترض طريقو قرد ممتح يبدو متشددا منقبض النفس قصير القامة لو ذيل معقوف يرتدؼ نظارات
سميكة.
سدد نظرة حادة لؤلحدب المصدوم
محاوال إسقاطو من عل دون سبب منطقي.بيد أن األحدب لكزه بسرعة فائقة بسوطو فوقع أرضا
مجمجبل شاتما أصل البشر .
الطريق مآلػ بالقردة.
المواخير والحانات وقصور العدالة
والسجون وساحة الحكومة.
إختفى النوع البشرؼ وحل محمو شكل زنخ من القردة التي تتقاتل طول اليوم محدثة الفوضى
واإلضطراب.
واصل األحدب السير قدما ولما بمغ باب الماريستان وجد الجثة ممزقة يتقاسميا عصبة من القردة
والدم يتطاير في اليواء.
وعمى غرة إنقضت القردة عمى الحصان المسن بينما الذ األحدب بالفرار.
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 القطة السوداء

الشجرة المعمرة العمياء تتحسس بأصابعيا الطويمة المغضنة المتشابكة زجاج النافذة التي تشبو
نافذة مظممة في كنيسة ميجورة.
لتوقع( ن) كما لو أنيا أم مسكونة بسحر األمومة األزلي.
شجرة وحيدة حزينة تقف عمى ساق معقوفة إختفت عصافيرىا في مكان ما من ىذا العالم .قد
تكون األسباب ممغزة شائكة.
ىذه الشجرة شيدت جنازات كثيرة في ىذا البيت المتداعي.
وقاسمت أىالييا الحمو والمر.
لم يبق اآلن أحد غيره  .ماتوا جميعا بوباء الكورونا بعد ىجمتيا الشرسة عمى بني اإلنسان.
حتى القطة السوداء التي كانت تؤنسو آناء الميل وأطراف النيار نفقت منذ أيام يبدو أن رئتييا
أصيبتا بجرثومة مستعصية لم يقف عمى حقيقة جوىرىا جيابذة البياطرة.
جائحة تصيب القطط كل مائة سنة كما يتداول لدػ كبار السن.
تشبو جائحة الكورونا.
وثمة فرضية أخرػ قد تكون مساوقة لمحقيقة وىي وضع مادة سامة في غذاء مغر قد أودػ
بحياتيا من قبل أحد الجيران الذين يكنون حقدا دفينا لمحيوانات المنزلية وىذا متداول لدينا
وبخاصة في األحياء الشعبية التي ال تقيم وزنا ليذه الكائنات التي ال تعترف بكثافة الجدران وتنيد
أحيانا إلى اكتشاف وغزو منازل اآلخرين.
كان (ن) حين يختمي بنفسو يقمد مواءىا المتقطع بشكل مذىل وينادييا بعبارات لطيفة كما لو أنيا
لم تزل عمى قيد الحياة.
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حبيتي تعالي ىا ىي سمكة لذيذة في انتظارك.سأختار لك شريكا يميق بفخامتك .بجزالة طبعك
المرن وروحك المتوىجة.
سيكون قطا فحبل قاد ار عمى تمزيق بكارتك في رمشة عين.
ستحممين بسرعة فائقة وتنجبين قططا عمى قدر عال من الجمال والذكاء والخفة والرشاقة.
لكن القطة لم تكن حاضرة إال في مخيالو الشاسع.
بينما كان يجمس (ن) عمى كرسي خشبي رث غاطسا في تأمبلت لم يجن من ورائيا غير مزيد
من األوجاع إذ غزاه صوت نابع من قاع عميق ال ضفاف لو.
قطتك لم تنجب ولو فأ ار ضئيبل
برغم عيرىا وميميا إلى ممارسة الجنس مع قطط شتى .
ألم تنكمش في غالب األحايين وتتضاءل حد إستحالتيا إلى قطعة من الببلستيك أو قطرات من
الزئبق لتمرق من شقوق الباب المميء بالتخاريم والشقوق.
لتمنح جسدىا البض ألول قط وافد من الخارج ولو كان أفظع لص في الحارة .الميم أن يتسمق
مؤخرتيا ويطمق رصاصاتو في أستيا الحارق.
وىكذا يتداول عمييا الغرباء من القطط المقيطة دون مقابل.
وبرغم ىذا لم تكن تفارق البيت طويبل.تتكوم مثل كرة من قماش ردؼء زائغة العينين مشبعة
بنعاس عارم مأخوذة بمغامراتيا الجسدية المكرورة.
يرتمي (ن) صوتو مثل قطعة معدن في الحجرة الضيقة.
أنت ت شبيين أمي تمك المرأة البائسة وىي تتخبط تحت كمكل الثور الشيواني األىوج زوجيا الثاني
الذؼ اختمس ما تبقى من مشمش شبابيا بعد ىروب بعميا األول إلى مدينة الضباب.
حين كنت أنام تحت سريرىا الكبلسيكي مثل ذكر حمام مذعور.
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مصغيا إلى تساقط اآلىات عمى رأسي الصغير وصراخ حممتي ثديييا بين مخالبيا .مصغيا إلى
زلزلة السرير وعواء العضبلت وصفير الشيوة المتوحش فأتحسس عضوؼ الذكرؼ موقظا وطاويط
كيفي السفمي منتشيا بأنين الكمنجة الغريزية التي تنبعث من مفترق جسدين يتموان قداسا فخما في
كنيسة الروح المكتظة برائحة الخبز والنبيذ .رائحة الصمصال المحترق وأزىار األكاسيا.
لقد اكتشفت تفاصيل جسدؼ تحت سرير والدتي في أعماق الميل حين يحمحم جسدىا في غابة
المذة المترامية األطراف مناديا الحصان الجامح الذؼ يقاسميا السرير.
وفي ىذه البؤرة الموحمة انطمقت ميرة عادتي السرية لتكون جزءا ضروريا حميميا في حياتي
الميزوزة.
إن (ن) ال يياب األوبئة وال يخاف الموت ألن عبلقتو باألشياء فقدت طعميا ولونيا وجوىرىا.
ىو مثل قطتو السوداء لم يتزوج ولم ينجب بيد أن لو عبلقات كثيفة بنساء كثيرات ما فتئن يشبعن
نوازعو الداخمية المشتعمة.
لقد تعفنت روحو وشاخ جسده وىا ىو ينتظر قدوم الموت عمى جواد بطيء الخطى.
إنو آخر حبة عنب تحتضر ببطء في عنقود العائمة المندثرة.
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 ثالث محاوالت فاشمة لممك الموت.

بمغ قمة الجبل رغم قساوة الصخور وكثافة األشجار وسقوط المطر بشكل متقطع وظيور بنات
آوػ من حين إلى آخر.
ىكذا كان مسكونا بارتياد القمم الوعرة موقنا أن هللا قريب جدا من الجبال الشاىقة وبمقدوره أن
يتجاوز شرطو المحفوف بالنقصان والمزالق ويرػ هللا جالسا عمى كرسي من الذىب الخالص
محاطا بسرب من المبلئكة والقديسين.
حينئذ يمكن أن يرفع عينيو الثاقبتين إلى أعمى شريطة أن يعقل عقمو بحبل دقيق جدا لئبل ينفرط
الكيس المميء باألسرار.
في ىذه البرية الشاىقة مزق نعيق الغراب األجواء المكتنزة بالصمت فارتعدت قطعان حواسو.
وبفجاءة مربكة برز ثعبان عمبلق مجنح أشيب مكسو بشعر كثيف تتقطر عيناه البموريتان شررا.
زحف بخفة ومرونة وانتحى ناحيتو.كانت نواقيس قيامية تتبجس من حنجرتو الشبيية بعامود من
المرمر.
قال الثعبان لمراعي ال تجزع أنا ممك الموت كمفتني العناية اإلالىية بقبض روحك.
لقد حاولت مرتين سابقتين طبقا لمرسوم إالىي قبض روحك ولكن فشمت في ذلك فشبل ذريعا.
األولى لما إنزلقت قدماك وسقطت من الطابق الرابع وشبت معركة فظيعة بيني وبين الحكيم الذؼ
أشرف عمى عبلجك وقد وفق في إنقاذك وتخميصك من مخالبي.
والثانية لما غرقت في مسبح وأنقذك سباح ماىر بسرعة قياسية.
وقد وجو هللا لي إنذا ار بعزلي واعادتي إلى العمل مثل بستاني في جنتو الغناء.
توسمت إليو بكل ما أوتيت من قوة بأن ألتزم بتطبيق القوانين
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وأكون مستيظا عمى مدار الميل والنيار.
وىانذا اليوم في قمة ىذا الجبل العظيم في أحياز ىذه العزلة الوارفة سأقبض روحك وبذلك أكون
قد أنجزت شيئا عظيما وأتخمص من عقدة الذنب التي ما فتئت تبلحقني.
لقد مسخني هللا ثعبانا ىجينا لتقصيرؼ في العمل والتراخي الذؼ يعتريني من حين إلى آخر بسبب
الميو والبلمباالة والسفسطة.
ىذه فرصتي الذىبية الستعادة جوىرؼ المشتق من معدن الذات الكبرػ .
كان الراعي يكره فكرة الموت ويعترض عمى إنشائيا وبخاصة قبل إنجاز أشياء ميمة.
حدق في تقاطيع ذؤابة الثعبان المرعبة.
أرجوك أييا الثعبان ذرني وشأني.
إن لي زوجة وصغا ار ىم في مسيس الحاجة لي ولم أتم بناء الجسر الذؼ أشرف عمى إنجازه.
وبذلك يكون شرف لي ولبني جنسي شرف تجاوز القوة إلى الفعل.واسناد المعنى لعالم البلمعقول.
ضحك الثعبان كما لو أنو أمير مسحور.
وقد سخر من فكرة البناء والفعل.
وعد ىذا ضربا من قش اليوطوبيا.
ثم أطمق دويا يشبو نفير يوم الساعة.
الثعبات  :ستموت اآلن أييا الغبي.
الراعي  :مصطفقا مثل نافذة مشرعة.
ال أرغب في الموت اآلن.
أجل موتي إلى يوم آخر.
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الثعبان  :أتسخر مني أييا الفاني المتغطرس.
الراعي  :كبل يا موالؼ.
وبينما إشتعل الحوار بين الراعي والثعبان.
قدم صيادون غبلظ شداد مصوبين بنادقيم إثر خنزير وارتفعت الجمبة إلى حد ال يطاق وىبت
ريح عاصف فاختفى الثعبان داخل أغوار الجبل الرمادؼ ونجا الصياد من قبضتو المحكمة.
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