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ا إلهداء
�إليه وهو يقاوم ليبقى كتفًا ي�سندنا وقت
العرثات� .إليها وهي تعي�ش لكي تعطف،
لكي ت�شتاق �إلينا يف اليو ِم أ�ك َرث من أ�ربع
م ّرات� .إىل علي وعائ�شة ..أ�بي و أ�مي.

كل الق�ص�ص مت�شابهة ،الك ّتاب فقط من يتغريون
طوال الوقت الذي ا�ستغرقته كتابة هذه الق�ص�ص ،قد يكون ثالث أ�و أ�ربع �سنوات ،كنا نعرف -خالد
و أ�نا -أ�ن كل الق�ص�ص مت�شابهة .وكنت م�ؤمن ًا أ�ن ما يجعل أالمر خمتلف ًا ومغري ًا كل مرة هم أالفراد
املجهولون واملتغريون داخل الق�ص�ص واحلكايات ،وهي أ�ي�ض ًا أال�شياء الغام�ضة ذات احلنني الغريب
الذي ينبعث من احلكايات ،ويو ّلد أال�سئلة.
كل الق�ص�ص مت�شابهة ،منذ أ�وىل �شهقات الده�شة التي وجدها جمموعة من النا�س التعبري أالن�سب
ملواجهة جمموعة غري منطقية من أالحداث ،مل تخرج جمموعة أالحداث هذه عن ب�ضع حكايات كربى
تتناول الع�شاق وامل�ؤمنني وغري امل�ؤمنني وبع�ض املجرمني ،الذي تغري طوال هذا الوقت هم الكتاب؛
هم أال�شخا�ص الهادئني الذين يقفون خلف احلدث ،الذين يخلقونه ب�شكل أ�و ب�آخر ،و�إليهم تعود
مقاليد حياة كل هذه أالحداث وكل ه�ؤالء أال�شخا�ص ،هل ميكن التفكري ب�سلطة وجمد أ�كرب؟
على الدوام ،وب�أقل قدر من االفتعال ،يقوم أ�بطال هذه املجموعة ب�أفعال غري متوقعة ،أ�فعال خارقة
وثورية ،و�إن يف نطاقهم الهادئ وال�ضيق :قرية جمدبة مث ًال أ�و حافلة �ساخنة ووحيدة .أ
ولن الق�ص�ص
مت�شابهة دوم ًا ،يربز ه�ؤالء الثائرون املهم�شون حق ًا كق�ص�ص م�ستقلة ومبتكرة ،ال ميكن أ�ن تتوقف
الق�ص�ص عند ذلك ،لكنها تنتج أ�بطالها ،أ�جيا ًال منهم ،بتلقائية تتابع أالجيال يف مدينة كبرية وع�صرية.
الق�ص�ص تخرج مع الوقت من يد الكاتب ال�شاب �إىل أ�يدي أ�بطاله املنتظرين خلفه حكاياتهم اخلا�صة.
و�إىل أ�يدي كتاب جمايلني وم�شابهني يف التجربة ينظرون �إىل نوعية كتابة كهذه نظرة اهتمام ل�ساحة
م�شرتكة ودفرت واحد ،ونظرة «ا�ستلهام» أ�حيان ًا!
نكاد نكفر هنا ،يف املجموعة الق�ص�صية أالوىل للقا�ص خالد ال�صامطي ،بكون الق�ص�ص ،كل الق�ص�ص،
مت�شابهة .الكاتب هنا يفعل الكثري ليقودنا �إىل نتيجة كهذه .لكننا بد ًال ننقاد �إىل نتيجتنا اخلا�صة،
نتيجتنا التي تقول أ�ن الق�ص�ص ال زالت هي الق�ص�ص ،والكاتب فقط هو املختلف ،واخلالق حق ًا.

							

من�صور العتيق

«حالة ا�ستطراد طويلة»

ال�صمت خالل طفولته ،و ُمذّاك بد أ� يقر أ� ب�شراهة ،قر أ� ّ
ِ
و�ص ٍ
كل ما �صادفه من ٍ
حف
معن يف
أ� َ
كتب ُ
ِ
ٍ
ٍ
و�صفحات تقاومي ،ح ّتى مقا�سات وماركات و أ�ماكن �صناعة أالحذية املر�صوف ُة
وخمطوطات
وجمالت
كتب عن ّ
أ�مام أ� ِ
كل ما
بواب امل�ساجد .ق�ضى �شباب ُه ُمتحدث ًا ج ّيد ًا ،ولبق ًا .مع ال�سنني أ�خذ يد ّونَ .
يعرف .ويف املقابل؛ تط ّورت قدراته يف التح ّدث �إىل درج ٍة خطرية ،أ�فكار ُه تنهمر ب�سرعةُ ،
يقول
املبتد أ� وال ُ
يتكلم ُم�ش ّعب ًا اجلمل َة �إىل فروع كثرية ،لدرج ٍة مل يعد ُيحكم
ي�صل �إىل اخلرب � إ ّال بعد حني� ،إذ ُ
�سامع ُه َ
ٍ
نهايات �سريعة.
ربط ما يقول ،وال الو�صول �إىل
ّقل حديث ُه بعد زمن .يف عمل ِه أ
ت�ضايق من ُه املدير .ف�إ�ضاف ًة �إىل ال�شروحات غري
ولج��لِ ما يكتب ُه
َ
هوام�ش املعامالت أ
والوراق الر�سمية ،فقد أ�ر�سل �إىل مديره ع ّد َة ٍ
ِ
مرات
املرتابطة التي يكتبها على
ٍ
ٍ
كتب ل ُه بن ّي ِة اال�ستئذان؛
عمق و أ�طول من قدرة اال�ستيعاب
خطابات أ� ُ
وبنهايات مفتوحة� .آخر مر ٍة َ
أ�راد �إخبار ُه عن �سيارت ِه التي ّ
ّ
ا�ستهل كاتب ًا:
تعطلت يف الطريق ،حينها
ال�شم�س هالك ًا يف
(�سيارتي التي بد أ� ْت مع هطولِ املطر الغزير الذي انتظرنا ُه طوي ًال و�صلينا فزادتنا
ُ
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هذ ِه املدين ِة )..أ�نهى خطاب ُه يف ال�صفح ِة العا�شر ِة متنبئ ًا بازديا ٍد م�ضطر ٍد يف �سرعة حرك ِة املج ّرات.
بعد أ�يام ُ أ� َ
حيل �إىل تقاعدٍ ُم ّبكر.
مل يعد يتح ّدث أ�و يكتب ،أ� َ
يتفاهم مع من ُي�صادفهم با إل�شارة وا إلمياء .ا�ستخد َم ب�صر ُه و�سمع ُه
خذ ُ
ينظر يف �ش ّتى االجتاهات ،وي�صيخُ ال�سم َع حتى حلرك ِة احل�شرات ،ومع الوقت أ�خذ
أ�ك َرث من ال�سابقُ ،
تفكري ُه يتف ّر ُع ممت ّد ًا أ�مام أال�شياء املرئ ّي ِة وامل�سموعة� ،إىل أ�ن َ
ي�صل �إىل دالل ٍة أ�خرى فتكون انعكا�س ًا
يحب ،يتذكر نظر ّية الن�شوء
ينظر �إىل �صور ِة الفنان ِة التي ّ
�إ�ضافي ًا ملا يرى أ�و ي�سمع .فمث ًال عندما ُ
يفكر بدودة الق ّز.
واالرتقاء .وعندما ي�سم ُع َ
�صوت غليان ال�شايُ ،
ٍ
مبرو ِر ب�ض ِع
�سنوات؛ مل يعد يتوا�صل مع آالخرين أ�ب��د ًا .ي�س ُري يف أالزق� ِة عاق�ص ًا على ر أ��س ِه قطع ِة
أ
قما�ش متلثم ًا بطرفها مغطي ًا عنق ُه وفمه� .ثار �شبه ًة لدى جريانه� ،إ�ضاف ًة �إىل كونه ال ي�شاركهم ال�صالة
ٍ
احلي ت�سليم ُه �إىل «الهيئة» ،أ�و م�ست�شفى أالمرا�ض
وال أالعياد .قرروا بعد
ٍ
اجتماع أ�جروه مع عمد ِة ّ
النف�س ّية.
التفوا حول ُه وحيد ًا كعادته ،ومب�شهدٍ ٍ
غريب ت�ص ّلبوا جميع ًا يف أ�ماكنهم� ،شعروا أ�نهم يقفون عرا ًة حني
وج َه �إىل مالحمهم املرتددة وحركاتهم املرتبكة نظر ًة ممت ّد ًة حاد ًة وعميق ًة غري م�سبوق ٍة على ا إلطالق.
َّ
وبقفز ٍة �سريع ٍة طا َر خمرتق ًا ال�سماء..
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ّ
«خط البلدة ال ينتهي»

ركبت « أ�وتوبي�س ّ
ال أ�دري ملاذا ُ
خط البلدة» يف هذ ِه الليل ِة التعي�س ِة أالخرى ،وال أ�دري أ�ي�ض ًا �إىل
أ� ّي مكانٍ �س�أنتهي .ما أ�عرف ُه أ�نني ُ
فرحت بعد أ�ن هبط �إىل «ال�شمي�سي» ذلك الراكب الذي خنقني
�ستن�شق ب�ؤ�سي آالن ب�أ ٍمل عميق دونَ أ�دنى ُم ِّعكر.
برائحت ِه النتنة ،أ��ستطي ُع أ�ن أ�
َ
بعد ال ُنباح ُمبا�شرةَ ،
يف ِّ
الديك بفرت ٍة ق�صرية .بالتحديد أ� ُ
كل يوم أ� ُ
وقبل �صِ ياح ِ
�ستيقظ
�ستيقظ باكر ًاَ ،
يتم�ضم�ض ب ِه جوار ال�صنبور املنخف�ض،
عندما ي�صفعني والدي أ�و يتقي�أ على ج�سدي النحيل ما ًء كان
ُ
ويف ّ
كل يو ٍم أ�ي�ض ًا يبد أ� بتوزي ِع تعليمات ِه وو�صاياه على م�سمعي وم�سام ِع والدتي و أ�خوتي ،والدي
الذي َ
َ
ليعلن حنق ُه على ّ
وي�سن
�سقط مغ�شي ًا علي ِه قبل ع�شر �سنوات ،ثم
ا�ستيقظ م�شلو ًالَ ،
كل �شيءّ ،
قوانين ُه اجلديدة ،ويعطي دور ًا ِّ
لكل فر ٍد يف العائلة.
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ُ
خف
دائم ًا ما أ�كون أ� ّو َل اخلارجني من بيتنا املتهالك ،وك�أنني أ�
الهرب �إىل جحيمي ،اجلحيم أال ُّ
�ستعجل َ
جدل َ
ال�شم�س أالوىل و أ� َ
هيم على �سحنتي ،أ� ُ
ِ
ال�سعداء
خيوط
�شكال ال�صبي ِة ُ
وط�أ ًة من البقاء يف البيت ،أ� ُ
وع ّمال النظاف َة البطيئني ،بنظراتي أ� ُ
الذاهبني �إىل املدار�س ،أ� ُ
جدل َّ
كل
جدل أالر�صفة و أ�وراقَ ال�شج ِر ُ
�شي ٍء و أ�نا �سائ ٌر �إىل مكانٍ
�سيغ�ضب م ّني والدي،
يختلف عن مكانِ أالم�س ،يجب أ�ن يختلف ،و� إ ّال
ُ
ُ
ويجب أ�ي�ض ًا ..أ� ّال يغ�ضب!
أ� ُ
قف بعذاباتي جميع ًاَ ،
ِ
�صخب أالب��واق ،حتت ده�ش ِة املدين ِة
حتت
قف بي�أ�سي ،أ� ُ
�صل �إىل موقعي ،أ� ُ
ونظرات امل�ستحقرين ،أ�ولئك الذين يرمقونني من ِ
ِ
زجاج �سيارا ِتهم ،ك�أنني
امل�ستيقظة للت ّو،
خلف ِ
أ�خطو على أ�نوفهم.
قرتب من أ�حدهم فيتجاهلني ،أ� ُ
أ� ُّ
فيب�صق نظر ًة كا�سرة،
تثاقل �سائر ًا �إىل �آخرُ ،
�ستهل دوري دون رغبة ،أ� ُ
ب�شرة أ
ُ
أ� ّ
وتختلط الوجوه .أ� ُ
والخرى الفارغة ،من
تخطا ُه،
عرف تفا�صيلها متام ًا ،دالالتها ،التقاطيع ا ُمل ّ
حتديد مدى الرحمة والرفاهية وال�سهر والعجلة ،حتى أ�نني أ��ستطي ُع التنب� ؤ �إذا ما
الوجوه أ��ستطي ُع َ
ِ
احلاجب الواحدَ :ت َع ُّجب،
ال�شخ�ص قد تخا�ص َم مع زوجته قبل أ�ن يغادر �إىل عمل ِه أ�و ال .حرك ُة
كان
ُ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
نف :ت�فف ،و�غلبها تعنيْ �« :ن ال تقرتب �كرث» � ُ
انخفا�ض ال ِ
عرف الكثري
وانقبا�ض الف ّم :امتعا�ض،
ُ
ُ
ِ
�صفعات املالمح.
من
مي ُّر ُ
م�سح عرقي ب�أكمامي امل ّت�سخة ،أ��ض ُع
الوقت بطيئ ًا وترتف ُع
ال�شم�س متعري ًة متام ًا ،فتع ّري النفو�س ،أ� ُ
ُ
�ستن�شق كربون العادمات ،و�ص َّد
يدي على جيبي ألبقى متح�س�س ًا خيبتي و أ�نا أ�تنقل بني املركبات أ�
ُ
العابرين.
ُّ
�صوت امر أ� ٍة
كل أال�شياء تلفظني؛ ال�شم�س ،ا إل�سفلت ،ال�سيارات ،النظرات .نادر ًا ما يحتويني ُ
عطوف من �سيار ِة أ�جرة ،أ�و وج ُه طفلٍ يف مقعدٍ خلفي ،ف�أنكفئ ب َني حاجبي ِه املائلني كرقم ثماني ٍة
مقطوع الزاوية ،أ� ُّ
ُ
انتهيت فائز ًا بورق ٍة نقد ّي ٍة
وهج نبذهم وبقي ِة احلواجب ،ال يه ُّم �إن
�ستظل قلي ًال من ِ
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ُ
يتف�ضل بها والده ،أ�و مبجر ِّد الهدهدة على حزين بـ(اهلل يعطينا ويعطيك) ت�أتي مكرر ًة ورتيبة من ف ِم
دت لي ًال بـ َغ ّل ٍة �شحيح ٍة �إىل أ�بي الفقري احلانق على ّ
كل �شيء،
�سائقٍ اعتاد قولها ،وال ُيه ُّم أ�ي�ض ًا �إن ُع ُ
بائ�س جد ًا.
ما يهم قول ُه آالن أ�نني ٌ
�شخ�ص ٌ
عند ا إل�شارات أالخرى،
معن النظر يف أال�شياء ،ال�شحاذين َ
جل�س بجوار ا إل�شارة ،أ� ُ
عندما أ�تعب ,أ� ُ
الطائرات التي ال أ�ع� ُ
�رف كيف تبدو من الداخل ،بالهة �سائقي أالج��رة ،ال ُب�صاق .أ�ق��ر أ� لوحات
ال�سيارات ،واملحال ،أ�قر أ� أ�وراق ال�صحف والفواتري ّ
(ال�س ُموم) اجلافّة.
وكل ورق ٍة ت�أتي بها ُ
رياح َّ
خوي َ
اللذين مل يتمك ّنا من الدرا�سة ،ألن الع ّد كما
تذكر أ�نني أ�قر أ� ،و أ�حزنُ على حال أ� َّ
أ� ُ
فرح عندما أ� ُ
يحتاج �إىل درا�سة وهما ال يحتاجان لغري الع ّد.
قال لهم والدي ُ -مربر ًا عدم قُبولهم -ال ُ
ٍ
ٍ
�شتت َ
أ� ُ
�شخا�ص
بحركات ب ْلهاء
الوقت
�شد بالهةً ،أ�مت ّع ُن يف يافطات ا إلع�لان� ،صور أل ٍ
ونظرات أ� ُّ
ي�ضحكون ،أ�جهزة غريبة ،م�أ ٍ
كوالت مل أ� َر مثلها على الطبيعة ،أ�تخيلني �آكلها ،فيتال�شى اخليال عندما
قر�ض متوا�صلٍ لظفري.
ت�ؤملني �إ�صبعي بعد ٍ
حيا ٌة كئيبةٌ ،تت�شاب ُه أ�يامها يف مدين ٍة أ��ش ّد ك�آب ًة ورتابةً ،يت�شاب ُه ّ
ويتناق�ض ِ
بذات الوقت،
كل �شي ٍء فيها
ُ
�شوارعها ،أ�نا�سها ،طق�سها ،تخبئ يف رحمها مولود ًا ُم�شوه ًا .مدين ٌة مخُ ادعة ،كب�ضاع ِة بائ ِع اخل�ضار
املغ�شو�شة ،ثمرات ُه امل�ستوي ُة واملمتلئة ّ
د�ست خلف
تغطي
َ
الفا�سد منها والع ِفن ،هكذا هي الريا�ضّ ،
ُبهرجها فقر ًا ُمدقع ًا ،بيوت ًا ال تفرح ،و أ��شخا�ص ًا ق ِدموا �إليها ُ
منذ زمنٍ وعفّروا وجوههم يف رمالها،
�ساعدوا يف بنائها ،وغاب عنهم �آنذاك أ�ن يرمموا بيوتهم ..كما غاب ذلك عن والدي.
وجدت نف�سي بها على الهام�ش ،كالريال املعدين تبقى قيمت ُه لكن اجلميع ال ي�ستخدم ُه وال يريده ،ح ّتى
ُ
جزم بانتمائي لهذ ِه ال�صحراء ُمتجاه ًال
أ��صحاب الدكاكني أ�م�سوا يرف�ضون التعامل بهُ .
ولدت هنا ،و أ� ُ
َ
قول أ�بي ب�أننا من بلدٍ �آخرُ ،متنا�سي ًا عدم قُبويل يف الثانوية ،ومتجنب ًا عيونَ أ�فرا ِد «اجلوازات» ،فهذا
ي�صلح أ�ن ينتمي أ�بد ًا � إ ّال لهذ ِه ال�صحراء.
اجلدب بي ،وبحياتي ،وهذا الب�ؤ�س ،ال ُ
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وا�صل دوري مجُ هد ًا ُمرتنح ًا ،ف�أجل�أ بني احلني آ
الظهر والع�صر الطويلة ،أ� ُ
يف فرت ِة ُ
والخر �إىل ظاللِ
أ��شجا ِر ُ
الطرق ،أ� ِ
حوا�ض نخيل أالر�صفة ُ ،أ�لهي ذاتي عن أالكل بجمع اخلناف�س وقتل النمل ،أ�ختبئ
�سخط ال�سماء أ
من ِ
والر�ض ومن عليها ،من ال�شرطة ،من �سيارات الهيئ ِة ب�أ ِ
وقات ال�صالة ،فال أ��صلي
خوي ال�صغريين ،هكذا أ�بر ُر لذاتي.
ألن امل�ساجد منطق ُة عملٍ خمت�ص ٍة بوالدتي و أ� َّ
ريد أ�ن
حب فتا ًة ما ،أ� ّي فتا ٍة تنظر � إ َّيل بغرابة ،أ� ّي فتا ٍة ب�إحدى ال�سيارات العابرة ،أ� ُ
فكر أ�حيان ًا ب�أن أ� ّ
أ� ُ
حتت ِّ
أ��صنع نتوء ًا يف حياتي� ،شيئ ًا ما يجعلها خمتلفة ،أ�ريد أ�ن أ�ج ّرب ا ُحلب ،و أ�ن أ�كتب ر�سال ًة َ
ظل
با�ص متهالكٍ
مفتوح النوافذ جلامعة علي�شةُ ،
حيث �ستدر�س ،أ�و بداخلِ أ�ي
نخلة ،ثم ُ أ��سقطها بداخلِ ٍ
ُ
مركب ِة �ست�ستق ّلها .لكني �سرعان ما أ� ُ
ِ
قرع زجاج َة أ�قرب �سيار ٍة
عرتف
ب�سخف الفكرة وغبائي ،ثم أ� ُ
و أ�دعو ملن فيها بالتوفيق وكرثة املال.
الغ�ض بغرائ ِز ال�شباب .تزدحم،
�إذا خ ّيم الليل ،تخل ُع هذ ِه الغاني ُة رداءها ،ومتتلئ
ُ
انثناءات ج�س ِدها ّ
تفي�ض ال�شوارع بال�سيارات ،وك�أ َّنهم جميع ًا ذاهبون �إىل مكانٍ واحد ،وك�أ َّنهم يت�سابقون ،وك�أ َّن الليل
ُ
أ
أ
أ
أ
يرت ّب ُ�ص بهم� .نا على يق ٍني من � َّن ن�صفهم ال يدري � َّي اجتا ٍه ي�سلك ،و�إىل �ين يذهب! ُ
تنبعث املو�سيقى
عربات فارهة ،ومن نواف ِذها تُغاد ُر أ�ي�ض ًا أ�يا ٍد نظيف ٍة ب�أوراقَ �صغري ٍة ُ
ٍ
ٍ
هواتف
حتمل أ�رقا َم
ال�صاخبة من
خاف هذا الوقت ،أ� ُ
رغبات مغ ّيبة .أ� ُ
خاف منهمّ ،
ق�ص�ص ٍ
وكل �شيء .ال أ�ن�سى
وق�ص�ص ًا مل تحُ َك بعدُ ،
أالربع َة الذين غادروين م�ض ّرج ًا بدموعي على الر�صيف يف ليل ِة فو ِز املنتخب بعد أ�ن أ�خذوا حفن َة
ِ
الدبابات املزعجة ،يو َم طاردين
�صحاب
الرياالت م ّني وربطوين بعل ٍم أ�حم ٍر ثم �ضربوين .وال أ�ن�سى أ� َ
ِ
با�ستعرا�ض ق ّو ِة ركالت ِه أ�مام أ��صدقائه دون �سبب ،ركلني يف
أ�حدهم و أ��صطد َم بي أل�سقط ،وبد أ�
بطني وعلى وجهي ،ركلني كثري ًا ،ث ّم امتطوا دباباتهم ورحلوا ،ال أ�ن�سى هاتني الليلتني ،فقط ألنني
كنت أ�رى دموع والدي .والدي احلانق على ّ
دت �إىل البيت يف املرتني ُ
كل �شيء.
عندما ُع ُ
أ�نهي يومي بالهرب ،كما ق�ضيت ُه كام ًال بالهرب .أ�نهي ِه هارب ًا من بكاء أ�خي ومن حزن والدتي ،هارب ًا
من ِ
�صوت والدي و أ��سئلت ِه بعد أ�ن أ�عطي ِه ما معي ،متدثّر ًا بغطائي القدمي ,كـ ِقد ِم الفقر يف العامل،
أ
وم�شاهد غر�ست �سكاكينها يف القلب ،يف ُل ِّب م�شاعري� ،دثّر ّ
كل �شي ٍء
متجاه ًال �صو َر اليو ِم احلافل،
َ
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هرب ب�شوقٍ �إىل أ�حالمي الكثرية ،أ�حالمي التي ال أ�دري ..يف أ� ّي مكانٍ �ستنتهي..
بي و أ� ُ
مل يبق يف أ
تذكرت آالن أ�نني أ� ُ
جهل تاريخَ
�شخا�ص وال�سائق ،و أ�نا.
(الوتوبي�س) �سوى أ�ربعة أ� ٍ
ُ
يت ُ
اليوم ،و أ� ُ
جهل ال�ساعة بال�ضبط ،كي أ�وقّع يف نهاي ِة هذ ِه الورقة كما ر أ� ُ
الك ّتاب يفعلون يف بع�ض
أ�وراقٍ متهالكة قر أ�تُها على أ�ر�صف ٍة ُمتف ّرقة .لن أ�فعل مثلهم ُ
ركب ( أ�وتوبي�س
فل�ست �سوى ٍ
بائ�س كبري ،أ� ُ
ّ
وجدت قلم ًا وورق ًة بي�ضاء ،ن�سيها أ�حد
خط البلدة) ،وال أ�دري أ�ين �سينتهي ،ما أ�عرف ُه جيد ًا أ�نني
ُ
ّ
زفر ب�ؤ�سي ب�أ ٍمل عميق دونَ أ�دنى ُم ِّعكر.
الركاب على املقعد ،ف�أ ُ
خذت أ� ُ
 19يونيو 2005
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«�سقوط»

ل�ست أ�علم ،لكنها نقط ٌة مرتفع ٌة جد ًا .بد أ� ْت أالر�ض تقرتب ،أ� ُ
من ال�سما ِء ،بالتحديد ُ
�صبحت أ�م ّيز
أ
أ
أ
أ
النا�س ودبيبهم ،ر� ُ
�صوات ِ
يت �م �صالح وهي تن�شر الغ�سيل
املنازل وامل�ساحات اخلالية�� ،سم ُع � َ
ِ
�سطح منزلها ،ويو�سف فوقَ
تلعب الكر َة مع �إخوتها ال�صغار
احلائط ي�سرتقُ النظ َر �إىل مها التي ُ
فوقَ ِ
بفنائهم ،وال ُ
زلت أ��سقط.
اقرتبت من القاع ،ال أ�دري أ� َين ُ
ُ
وقعت ،ولك ّن ُه مكانٌ بعيد عن املكانِ ا ُملتوقع.
عندما
�صوت ارتطامي أ
خف بكثري من ِ
بال ِ
�صوت من ّبه ال�ساعة.
ُ
ر�ض كانَ أ� ّ

�إحتمال وارد � -صحيفه 17

«جم ّرد قارئ ج ّيد!»

كد من أ� ّن َك مل ّ
زيح عن َ
ل�شرب فنجانِ
ِ
تفكر يف دعوتي
كاهلك عنا َء الو�صولِ �إىل غايتك ،أ�نا مت�أ ٌ
�س�أ ُ
َ
قهو ٍة ور�ؤي ِة َ
مكتبك اجلديد � إ ّال بعد أ�ن َ
ِ
بخ�صو�ص والد ِه املهوو�س! ال أ�لومك ،وال
�صديقك
حتدث معك
تهاتف �شيخ ًا ت�ستفتي ِه ب�ش�أنِ زوجِ ها «امل�سحور» أ�و امل�صاب بـ
أ�لوم ُه أ�ي�ض ًا ،فح ّتى زوجتي هي أالخرى ُ
«العني» كما تعتقد! ُ
نت ،وابني ،وزوجتي ،وال�شيخ ،ال تعلمون أ� ّن ّ
وك ّلكم :أ� َ
كل ما يف أالمر أ�نني
ب�شكلٍ أ�و ب�آخر :جم ّرد قارئ ج ّيد!
ٍ
ممار�سات غريبة وما �إىل ذلك،
� إ َذن ،فلتتوقّف عن هذا التمهيد ،واحلديث عن التقاعد واللجوء �إىل
لتتوقف يا دكتور ،وحاول أ�ن تن�صت قلي ًال.
أ�نا أ�قر أ� ال�صحف كثري ًا يا �إبني ،أ� ُ
فعل ذلك ُ
ُ
التحقت
منذ خم�س ٍة وع�شرين عام ًا ،بالتحديد منذ أ�ن
َ
م�صلحتك أ�ن تتجاهل هذ ِه املعلومة
بوظيفتي املتم ّثلة يف قراءة �صحف وكتابة تقارير ،أ�عتقد ..من
يحق يل أ�ن أ�حتدث عن أالمر ،ح ّتى
أالخرية ،وال حتاول ا�ستدراجي ب�أي حال� ،إنها م�س�أل ٌة أ�من ّية ،ال ُ
رت بذلك -وبالت�أكيد أ� َ
و�إن ُ
كنت قد
نت كطبيب
تقاعدت آالن ،هذا ال ُيرب ُر َلك �إف�شاءها �-إذا ما ّفك َ
ُ
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تعي أ� ّن أالطباء متعهدون باحلفاظ على �س ّرية معلومات مر�ضاهم ..عفو ًاُ ،
ل�ست مري�ض ًا ،أ�نا هنا
للتو�ضيح ال أ�كرث وال أ� ّقل.
طيلة �سنوات عملي يف �إدارة املتابعة؛ ُ
ال�صحف أ�نت ،أ�و
كنت أ�قر أ� ب�صور ٍة تقليد ّية ،أ�ي :كما تقر أ� ُ
ابني ،أ�و ح ّتى أ� َ
ال�صحف بعجلٍ أ�ما َم الدكاكني والبقاالت ،لتوفري ثمنها رمبا!
َ
ولئك الذين يقرءونَ
نت ت ُ
عبثي مبدخل ال ّدكان ،أ� َ
ُالحظ ذلك حتم ًا ،و�إن ُ
خرج ُهنا عن
كنت �س�أ ُ
أ�ق�صد الذين يقفونَ ب�شكلٍ ّ
م�سار املو�ضوع ولكن أ�ال تعتقد معي أ� َّن ثم َة حميم ّي ٍة ي�شعرون بها ال تتوافر � إ ّال بو�ضع ّي ِة القراء ِة وقوف ًا
باب ِّ
َ
حول ِ
رفوف اجلرائد احلديد ّية مبحاذاة ِ
املحل ُظهرا ً ،وخ�صو�ص ًا أ� ّيام ا ُجلمع!
يقوم ب ِه أ� َ
َ
ولئك أال�شخا�ص ُيعترب نوع ًا من اله َو�س
وباملنا�سبة
مادمت ُمتخ�ص�ص ًا -أ� ِّفك ُر دائم ًا ب�أ َّن ما ُ�ضي ،ي�شب ُه رمبا ٍ
ال�سرقة» ،ك�أن
حاالت كثرية تُ�صنفونها ،منها تلك التي تُطلقون عليها «هو�س َّ
الـ َم َر ِّ
أ
أ
أ
أ
َي�سرقَ ٌ
نزيل ما يف �حد الفنادقِ �ثنا َء مغادرت ِه منف�ض َة �سجائرٍ� ،و فوطة ا�ستحمام� ،و ح ّتى م ّالءة
أ
�صح ظ ّني بهذا الت�شابه ،ف�إن ثالث َة
لي�س كذلك! �إذا ما ّ
�سرير ،على الرغم من قدرته على الدفعَ � ،
جتد ِّ
لكل هذا ِذكر ًا يف
أ�رباع َّ
ال�صحف .ال ُيهم ،فقد ُ
ال�شعب مر�ضى .أ�عني الذين ي�سرتقونَ قراء َة ُ
كتبك.
ال�صحف كثري ًا يا �إبني ،ويف ال�سنتني أالخريني أ�قر أ� و أ��ش ُّم كذلك .الق�ض ّية
ُ
نعود ملو�ضوعنا ،أ�نا أ�قر أ� ُ
كل تلك اجلرائ ِد ا ُملح ّمل ِة أ
اكت�شفت أ
ولل�سف مت�أخر ًا ،بعد تقاعدي أ�ق�صد ،أ� َّن ّ
ُ
بالخبارِ،
تتم ّث ُل يف أ�نني
ال�صحاف ّي ِة التعي�س ِة وال�سعيدة ،أ
ِ
والعمد ِة العتيقة ،لي�ست �سوى جمموع ِة
ا إل
عالنات ،ال�صور ،املوا ِد ّ
حف رائحة مميزة ،و أ� ُ
�صحيح أ�نني أ� ُ
ال�ص ِ
عرتف كذلك
روائح!
عرف جيد ًا حتى قبل الوظيفة أ�ن لورقِ ُ
ٌ
أ
أ
أ
ُ
تختلف من جريد ٍة �إىل
أ�نني أ�دمنها ،ولكن الذي يجب �ن تعرفه �ين مع الزمن
اكت�شفت � َّن الرائحة ُ
وتختلف أ�ي�ض ًا ح ّتى بني �صفحات اجلريدة الواحدة.
أ�خرى،
ُ
عرف هذا يا دكتور ،وقد ّ
نت ال تُ�ص ّدقني ،أ� ُ
أ� َ
م�سمى يطلق على حالتي ت�ضيف ُه بعد كلمة
تفكر آالن يف
ً
(هو�س)! ال ُيهم ،ف�أنا أ�عذرك؛ إلمياين ب�أ َ
نك لن تخرج من ّ
ال�صحف التي تقر أ�ها �سوى برائح ٍة
كل ُّ
واحدة ،هذا �إذا �شممتها أ��ص ًال!
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قلت َلك أ�نني أ� ُ
قد ال تُ�ص ّدق أ�ي�ض ًا �إذا ما ُ
عرف ا�سم ال�صحيفة من رائحتها ،دون أ�ن أ�نظ َر �إليها! جريدة
«جند» رائحتُها ثقيل ٌة وامل�ساحة التي ُ
تنبعث فيها الرائحة حمدودة ،وجريد ُة «�سوق» تُدر ُِك مبج ّرد أ�ن
أ
ت�ش ّمها أ� َّن لها رائح ٌة كاذبة ،مذ ّوب ٌة من عدم؛ لنها مع الوقت تتال�شى رمبا يف اليوم التايل مبا�شرة،
أ�ما جريد ُة أ
خف تركيزها حالي ًا و أ�رى أ� ّن جريدة «الدنيا» ُ
حتمل نف�س
«الر�ض» كانت رائحتها مر ّكزةّ ،
مر ّكب الرائحة املوجود يف جريدة أ
«الر�ض» مع �إ�ضافات ب�سيطة من روائح أ�وروب ّية م�ألوفة.
ال�صحف كثري ًا يا �إبني .أ� ُ
معن يف ِ
الغياب مع اجلريدة ،أ�ق ّربها
طيل
اجللو�س على أ�ريكتي ،و أ� ُ
أ�نا أ�قر ُ أ� ُ
َ
علي ابنتي أ�ن أ�غيرّ
من وجهي .أ�حيان ًا أ�بدو كالنائم ،و أ�حيان ًا كمن اليرى ج ّيد ًا ،ألجلِ هذا أ��شارت ّ
مقا�س نظارتي ،أ
لنف�س ال�سبب حت َّد َث َ
تو�ص َ
والكيد أ�ن ُه ِ
لت �إليه آالن،
معك �صاحبك ،ومهما يكن ما ّ
لن تُدركوا جميع ًا احلقيق َة الب�سيطة وهي أ�نني مجُ ّرد قارئ ج ّيد!
َ
علي أ�ن أ� َ
ال�ص ِ
حف
خربك آالن -كي
تتدارك أالمر -أ� َّن رائح َة ُّ
عموم ًا ،وتعاطف ًا معك ،قبل مغادرتي َّ
تتنا�سب مع طبيع ِة ق َّرائها الذين �سينتظرون عاد ًة هناك،
خارج مكتبك ،ال
ُ
املو�ضوعة يف �صال ِة ا إلنتظا ِر َ
أ
آ
تتنا�سب مع ما ت�س ّوقونَ ل ُه أ�نتم مع�ش َر الط ّباء� .صحيح� ..شي ٌء �خر ُمه ّم ؛ ث ّمة رائح ٍة مرتبكة جد ًا
وال
ُ
أ
ُ
تنبعث من هذ ِه الورقة �مامك ،نعم هذ ِه الورقة التي َ
تكتب فيها قبل حلظات.
كنت ُ
� 23سبتمرب 2005
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«يف جيدها عِ ق ٌد من بلد»

�إنها ج ّدتي ..ولقد ماتت..
تطرح الق�صب
�صف ّية ،التي لوال أ� ّنها وجدت نف�سها -على �سبيل القدر -امر أ� ًة قرو ّيةً ،ترعى الغنمُ ،
لبقرتها ،وتذهب ّ
وت�صدح ب�أهازيج
�صباح لل�سقا ّية ،ولوال أ�نها أ�ي�ض ًا كانت حت�صد «ا َخل�ضري»
ُ
كل ٍ
ٍ
ا�سطوانات
يختلف كثري ًا عنها ،مث ًال� :س ّيد ًة �إجنليز ّي ًة نبيلة ،جتمع
املزارعني ،لكانت �شيئ ًا �آخر ال
ُ
.
وحتب لوحات بيكا�سو وموديلياين النادرة ،تكتب ّ
مذكراتها اليوم ّية وجتار َبها
ـ»باخ»ُّ ،
مو�سيق ّي ٍة ل ) (
القدمية ّ
ر�سي
بكل جر أ�ة ،أ�و لكانت يف بيئ ٍة مقارب ٍة لبيئتها ،مث ًال :كعجو ٍز ا�ستكلند ّية ُ
جتل�س على ُك ٍّ
ريفيُ ،
ُّ
ٍ
تنتظر عودة ج ّدي من املزرعة ،الذي
تغزل
ه ّزاز،
�شاالت �صوف ّي ٍة وهي ُ
ت�ستظل مبدخلِ منزلٍ ّ
بالت�أكيد لن يكون خمتلف ًا عن «�سراج» النائم يف غيبوب ٍة تا ّم ٍة منذ وفاتها ،مث ًال �سيكونُ «وليام»
ٍ
ر�صا�صات فقط!
املحارب القدمي الذي يروي دائم ًا حكاي َة قتل ِه خلم�س ِة جنو ٍد �إجنليز ،بثالث
لكنها -بب�ساطة ودون احلاجة �إىل أ� ّي تربير -ج ّدتي �صف ّية التي ماتت.
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َظهر أ��سنانها مكتمل ًة
أ�عني أ�نها هي كما عا�شت حقيقةً ،لذا كانت ت�ضحك را�ضيةً ،وعندما تفعل ذلك؛ ت ُ
بي�ضاء كعق ِد ل�ؤل�ؤ .أ� َّكدت يل يوم ًا أ�نها لي�ست نادم ًة على �شيء ،أ�و بال�ضبط؛ خالل ثمانني �سنة مل
ق�ص َة أ
«الغراب»،
ترغب بعي�ش ٍة أ�خرى ،وكما قلت :كانت ت�ضحك ،رغم أ� ّنها حتزن عندما حتكي ّ
أ� َ
ولئك الذين قالت عنهم:
(كال ُمهم ياب�س ،أ�توا من ال�صحراء ،ال فيها مط ٌر ُي ّ
رطب أ��صواتَهم ،و ال ُهم يح�صدون).
كد من أ�نها كانت ت�ستمت ُع با�سرتجاع املا�ضي ،عدا تلك الفرتة الناتئة على �سطح ذاكرتها ال�صلبة،
مت�أ ٌ
الفرتة التي جاء فيها «مطرف» ورجالهّ ،
تتذكر ا�سم ُه ج ّيد ًا كما يفعل أ�هل القرى املحيطة جميعهم،
وعلى ٍّ
كل ،ف�إن ن�سيانها لهذا اال�سم ُي ُّعد أ�مر ًا غري وار ٍد على ا إلطالق� ،إنه ال�شخ�ص الذي أ�طلق عليها
يف احلقلِ لقب ًا رافقها ح ّتى ماتت.
ذكر أ�نني ُ
كنت جال�س ًا جوار قدميها حينما تن ّهدت:
أ� ُ
(قدمي ًا يا �إدري�س ،ك ّنا ورجال القرية نرعى �سو ّي ًا ،نزرع ون�سقي ُ�سعداء ،كما فُطرنا ع�شنا ،لك ّنهم
ُ
فذهبت �إىل
جاءوا ومنعونا ،قالوا ب�أ ّن ما نفعل ُه من عمل ال�شيطان ،بع�ض الن�ساء امتثلن ألمرهم،
احلق ،لكن ُه جتاهلني ،وا�ستم ّر يردد الكالم
كبريهم «مطرف» ،رجوته ب�أ ّال مينعنا ّمما ُجبلنا عليه من ّ
اجلديد والوعيد .وذات يوم حلق بي رجال رجموين ح ّتى ّ
تفطرت قدماي).
أ
ول ّن ج ّدتي ُ أ�م ّية ،فمن املنطقي أ�نها مل تقر أ� ما يكتب ُه «الكوين» عن ال�صحراء .وتنفي بكالمها -من
ُ
حيث ال تدري -فل�سفته .ولكي ال ُت ّتهم بتب ّني مبادئ ُمتطرفّة ،يجب أ�ن أ�قول �إذا أ�تينا للحق� ،إن
وتظن أ�ن «تُركيا» امر أ�ة ،و أ� ّن
ج ّدتي ماتت وهي مل ت�سمع ُم�سبق ًا بال�صحراء الكربى وال «الطوارق» ّ
اليهود من اجل ِّن!
ب�إحدى املرات ،وكمحاول ٍة ملمازحتها وم�شاك�ستهاُ ،
كنت أ�حت ّد ُث مبا ال تفهمه عن العوملة ،أ�نفلونزا
الطيور ،وا إلنرتنت ،فقاطعتني وك�أنها ُ
تكمل حديث ًا �سابق ًا:
(مل أ�ترك الزراعة أ�بد ًا ،ومل يجربين ج ّد َك على ب ِرت جذوري ال�ضاربة ُعمق ًا أ
بالر�ض ،بل مل يكرتث
مثلي مبا لقبوين به ،وكان ميازحني بال ّل ِ
قب أ�حيان ًا ،ح ّتى أ�نني أ�حببته عندما يقوله هو ،وذلك عندما
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يقفز ب�شكلٍ ُم�ضحك ويحاول أ�ن ي�ستف ّزين � .إ ّن جدك يا
« أ�نغزه» يف خا�صرته ،أالمر الذي يجعل ُه ُ
يتخل ع ّني أ�بد ًا ،ومل َّ
�إدري�س �إن�سانٌ رائع ،مل َّ
يتخل عن مزرعته �إال بعد أ�ن قطعها ا إل�سفلت ،كنا نعمل
أ
أ
أ
لكن
جزم ب�نهم مل يقتنعواّ ،
بها غري مبالني بكالم أالغراب ،وال الذين تبعوهم من �هل القريةُ � ،
احلديث الذي انت�شر حينها ..أ� ْر َه َبهم).
كنت ّ
ُ
ا�ستغل �شرودها وت�أ ّملها ،أ�ت�أكد من أ�نها لي�ست من�شغل ًة بتالوة ما حتفظ من �س َور ،أ�ح ّر�ضها على
لي�س لرغبتي وحر�صي على ِح َك ِم وو�صايا اجل ّدات ،بل ألنها ُ
متلك م�شاع َر دافئةِ ،
وح ّ�س ًا
احلديثَ ،
آ
ويركن ّ
كل ٍ
ي�شرح �صدري
كوميدي ًا بريئ ًا،
اجلنوب «�صف ّيةً»
تعب خ ّل َف ُه الرتحال .الن ،مل تعد
ُ
ُ
ُ
أ
ألزورها ،ماتت ،ك�شجر ِة زيتونٍ ُ�جت ّثت من مكانها .ماتت وهي تُ�ص ّلي ،متام ًا كما ق َّررت وجهرت يف
ريد أ�ن أ�بدو كمن
ريد قوله كت�أب ٍني مت�أخ ٍر لروحها بطريقتي ،ولكني ال أ� ُ
أ�دعي ٍة م�ضت .ث ّمة الكثري مما أ� ُ
يحاول أ�ن يجعل من ج ّدت ِه رمز ًا لثور ٍة ماّ .
كل ما يف أالمر ،أ�ن ثمة عجوز أ��سنانها مكتملة بي�ضاء كعق ِد
ل�ؤل�ؤ ،عجوز ا�سمها �صف ّية ..ماتت.
لتتو�ض�أ ،اجتهت �إىل ج ّدي الذي بالكاد ي�سمع ،ج ّدي الذي طرحت ُه
يف زيارتي أالخرية ،أ�ذكر أ�نها قامت ّ
أالمرا�ض وغاب وعي ُه بعد وفاتها ،عندما مرت جوار ُه أ�فزعت ُه وهي «تنغز» خا�صرته وتقول:
 قم ّ�صل يا�سراج
نظر �إليها وهو يعتدل جال�س ًا ،ابت�سم ،ثم قال ٍ
مبحوح و�ساخر:
ب�صوت
ٍ
 -من؟! ح ّمالة احلطب!

�ضحكت جدتي ،فبانت أ��سنانها مكتمل ًة بي�ضا َء كعق ِد ل�ؤل�ؤ.
ْ
 13نوفمرب 2005
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« أ�عمى»

يحمل الكثري من النوايا الطيبة.
ُ
ويعزف حتتها أ�جمل أالحلان .حتب ُه احليوانات؛ يعاملها
يحب ُه أ�هايل القرية .حتب ُه أال�شجار التي ي�ستفيئها
برفق.
حتى الذئاب حتب ُه جد ًا..
مع أ�نها عاد ًة تكر ُه الرعاة.
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«احتماالت تزيد عن حاجة احلياة»

أ�بدو كاحتمالٍ وار ٍد جد ًا� ،س�أ ُ
حدث يف أ� ّي ِة حلظة.
أ�بي العزيز أ�ينما كنت آالن..
ريد أ�ن تعرفني متهيد ًا للقائنا
خ�ص َك ب�صفحاتي أالخرية من هذه املد ّونة ،أ� ُ
أ� ُ
كتب لك للم ّرة أالوىل ،و أ� ّ
املرتقب .باملنا�سبة ،أ�نا من النوع الذي يرت ُ
َبك عندما ُيع ّرف بنف�سه ،أ�قع حتت �ضغط احتماالتي
ُ
الرنج�س ّية التي أ�جتاهلها كثري ًا .أ�نا َ
يجيد لغتها،
ابنك
املرتبط باالحتماالت ،أ��س ُري جوارها ،أ�نا من ُ
أ�نا َ
ابنك الذي نت�أ على أالر�ض يف ِ
الوقت الذي قذفوا بك من ال�سماء ،من مروح ّي ٍة أ� َ
نت وع�شرات
ال�سجناء على يد القائد جاك ما�سو ورفاقه ،لتم�سي رقم ًا �آخ َر بني مليون ون�صف املليون رقم من
ال�شهداء .لقد أ�خربين بذلك ع ّمي الذي ه َّر َبنا �إىل فرن�ساُ ،
كربت وهو
كنت ر�ضيع ًا ِبحج ِر والدتيُ ،
يخربين عن أ��سرار حربكم ،مل يكن ين�سى �شيئ ًا طيلة حياته ،أ�و ألكن أ�ك َرث م�صداق ّيةً ،لقد فعل ذلك
ن�سي أ� ّن أ�غلب �سائقي ال�شاحنات يف (كلريمون فريان) ال يكرتثون مبن يقطع
م ّر ًة واحدة ،عندما َ
الطريق دون أ�ن ينظر لكال االجتاهني ،فمات.
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ُ
خرجت معلق ًا باحلبل ال�س ّري ،ونظرات
لدت على هيئ ِة احتمالٍ باملوت ن�سبت ُه ،%80
أ�نا أ�ي�ض ًاُ ،و ُ
يخ�ص االحتمال املح ِّر�ض ،احتمال البقاء ،خم ّيب ًا
ن�سبي
ُ
اخرتت منها ما ّ
والدتي املت�ش ّنجة ،ومائة حبلٍ ّ
أ
كنت قادم ًا من ال َف َنا ِء على � ّيأ
أ
ظن ثمانني حبل خا�ص باحتمال النفاد ،وبالطبع �س�فعل ،لنني ُ
بفعلي ّ
اخلا�صة مبكان �إقامتك احلال ّية ،ف�أنا على
حال .باملنا�سبة �إن ال َف َناء هو االحتمال رقم ( )3من القائمة ّ
مدى هذ ِه ال�سنني ال ُ
زلت غري قاد ٍر على حتديد أالكيد� ،س�أفعل قريب ًا ،وقد يتم ذلك دونَ تلوين.
ُ
م�صنع كب ٍري
و�ضح جزئ ّية التلوين ..أ�نا يا والدي
ح�سن ،دعني أ� ّ
ٌ
اكت�شفت أ� ّن احلياة لي�ست �سوى ٍ
أ
أ
ماورائي ،يق�ضي با إلميان املطلق
لالحتماالت ،وال منا�ص من �ن تكونَ بدايت ُه على ي ِد �حد احتمالني،
ّ
بالغيب ،باهلل .آ
والخ� ُ�ر يفيد ب�صدف ِة بد ٍء حم�ضة ،أ�ي أ�ن االحتماالت -يف نقط ٍة قدمي ٍة من الوقت-
بال�صدف كثري ًا .أ�ما نحن ،أ�عني أالحياء ،ف�إننا نخ�ضع
بال�ص ْدفة ،وبالن�سب ِة يل ال أ� ُ
عتقد ُّ
َ�ص َن َع ْت بدايتها ُّ
ٌ
الحتمالني أ�ي�ض ًا ،الغياب  -أ� َ
يفر�ض نف�سه بالت�أكيد ،أ��سم ُع
نت تعرف ُه ج ّيد ًا -وهو
احتمال م�سيطرُ ،
كنوع �ضروري لتج�سي ِد عمال ٍة ج ّيد ٍة ل�صنع
هم�س ُه آالن .والثاين هو احل�ضور ،التواجد باحلياة ،التواجد ٍ
ٍ
احتماالت خمتلفة :فكر ّية ،هوائ ّية ،ورقية� ،سائلة ،احتماالت حتفظ بعيد ًا عن متناول أالطفال ،مع ّلبة،
ؤ
أ
أ
أ
أ
�شهوان ّية ،دمو ّية ،احتماالت خم�ص�صة للر�و�س التي تُع ّب� من المام ،و�خرى للمع ّب�ة باحتماالت
قدمية� ..إلخ ،والب�شر أ�ف�ضل �صانعي االحتماالت ،جميعهم ُ
يفعل بجدارة؛ املت�شر ّدون ،رجال أالمن،
ال�سا�سة ،الفال�سفة ،ا ُملحقّقون ،أالطباء ،الفيزيائيون ،الهاربون ،ح ّتى رجال الدين؛ �إنهم
الفلكيونَّ ،
جم ّرد م�ستنتجي و�صانعي احتماالت يف واقع أالمر ،ون�صف ع َملهم قائ ٌم على تعزيز ما ي�صنعون،
ليت�سنى لهم تطبيق الن�صف آالخر!
�شخ�ص فه َم اللعبة
أ� ُ
�شخ�ص عاديٌ ،
عتقد أ� ّنك �ستقول بهلو�ستي ،ولن أ�كرتث بقولك ،ألين أ�عي أ�تني ٌ
ُ�ضي أ� ُمر قائمة فيما بعد ُ ،أ�ل ّون
جيد ًا .أ�نا أ� ُ
كتب قوائ َم مبا �ست�ؤول �إليه أال�شياء التي أ�هتم بها ،و�إذا ق َ
احتماال ِتها با�ستثناء ال�صحيح الذي ال أ��ستطي ُع تلوين ُه ،ألنه -متام ًا -كدقيق ٍة م�ضت ال أ�حد ي�ستطيع
عي�شها والت�صرف بها جمدد ًا .وهذا يا أ�بي كثري ًا ما ُيفقدين القدرة على ال�شعور باملفاج�آت .مثلما
حدث مع بدء أالزمة العراقية �-إذا كانت أ�خبارنا ال ت�صلكم في�ؤ�سفني �إخبارك ب�أن العراق �سقطت،
كتبت ّ
كبق ّية أال�شياء التي ت�سقط -حني ُ
كل القرارات املحتمل �صدورها من قبل أالطراف الكثرية
يف الق�ضية ،واالحتماالت التابعة ّ
لكل قرا ٍر قد ُي ّتخذ ،ور َّدة الفعل التي �ستحدث على أ� ِ
ر�ض الواقع
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لكل التبعات .النتيجة :من ّ
ّ
كل ما ُ
يحدث حالي ًا يف العراق ال �شيء يفاجئني على ا إلطالق ،فجميعها
لدي وغري مل ّونة!
بالن�سب ِة يل -جمرد احتماالت م�سجلة ّ�إن ما قلت ُه من أ�مو ٍر قد تُ�ص ِّور حياتي �صارم ًة ومملة ال ينفي أ�نني ُ أ�ر ّف ُه عن نف�سي كثري ًا ،ح ّتى عندما أ�قوم
بو�ض ِع احتماالت ،هذا بح ّد ذاته ٌ
فعل ُم�سلٍ جد ًا� .س�أخربك ٍ
مبوقف تذكرت ُه آالن ،ولك أ�ن ت�ضحك:
ح�ضرت مباراة «ليون» و»باري�س �سان جريمان» أالخرية ،وبدافع الت�سلية ُ
جربت كتاب َة احتماالت
ُ
أ
أ
أ
ً
بحما�س جتاه هذه التجربة ومل �تابع املباراة ج ّيدا على � ّي حال ،فقد
بنتيجة املباراة ،لكني مل ��شعر
ٍ
أ
تجُ
خذت أ�ت�س ّلى خالل ال�شوط الثاين بالتفكري يف االحتماالت التي من املمكن �ن رب حكم ّ
اخلط
أ� ُ
الذي كان وحيد ًا يف جهت ِه -على رفع الراية أ�و اجلري �إىل الداخل؛ يف الوقت الذي كانت هجماتليون متتالي ًة يف اجله ِة أالخرى من امللعب ،كانت احتماالت قليلة جد ًا ،م�ضحكة وغري متوق ّعة ،مثل
اختناق حار�س ليون بغطاء قارورة ماء ،أ�و مطاردت ِه من قبل كلب م�سعور؛ فقد �سمعت أ� ّنه احتمال
يحدث يف ال�سعود ّية.
�صحيح؛ مل أ�خربك بعد أ�نني يف ّ
ُ
و�صلت قبل يومني ،كان الدافع رغب ًة بتلبي ِة حاجتي �إىل
مكة ،لقد
ِ
فكرت
املوازنة ب�إ�ضفاء عنا�صر روحان ّية ،حاجتي �إىل �شعو ٍر
بتقلي�ص االحتماالت الواقع ّية واملنطق ّيةُ ،
قرب َ
ٍ
مربرات ُمقنعة ،أ�و
ي�سمح يل بالبكاء دون و�ضع
الرابط
مل�س عن ٍ
الالهوتي الذي ُ
باحتمالِ أ�ن أ� َ
ّ
فكرت باحتمالِ أ�ن أ�ع َرب جترب ًة جديد ًة ّ
متكنني -على
�إيجاد الدافع احلقيقي وراء اخلوف من الغيبُ .
ٍ
جمازي باجلمرات ،أ�و جتريب
أالقل -من تكوينِ
�شر ٍ
احتماالت �صحيح ٍة مل�شاع ِر من يقوم مبعاقبة ٍّ
يت عن ّ
القدرة على القيام مبناجاة حا�ضرة الطرفني مع اهلل أ�مام الكعبة ،لك ّنني تخ ّل ُ
كل الدوافع ال�سابقة
ِ
احتماالت املوت وب�شكلٍ جا ّد.
هم�س
اليوم ،فقد بد أ� ُت أ��سم ُع َ
ٌ
احتمال ُم ِل ّح.
لذلك أ�كتب لك و أ�نا
كتب َلك من حجر ٍة يف فندق (ل�ؤل�ؤة اخلري) املو�شك على االنهيار� ،إن بناي ًة �ض ّيقةً ،قدميةً ،متهالكةً،
أ� ُ
حاج .لقد ر أ� ُ
يت ال�شقوق
وبطولِ أ�ربع ِة أ�دوار؛ لن تتمكن من ال�صمود وهي
ُ
حتت�ضن أ�كرث من مائتي ّ
تتمدد يف �سقف احلجر ِة أ
بالم�سُ ،
�صوت أ�ذان الفجر
كنت أ�ت�أمل حركتها قبل أ�ن أ�نام! ا�ستيقظت على ُ
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ٍ
ُ
ِ
خم�س
�ساعات تقريب ًا،
�ست
كتب َلك بعد أ�ن م�ضت ّ
وهم�س احتماالت املوت ،وها أ� ُ
خرجت خاللها َ
أ
أ
أ
أ
أ
ٍ
طرد �فكاري و�عود لل ّونها ،ويف طريقي �ت�ساءل عن مدى �إمكانية
مرات �إىل ال�شارع ،ولكني � ُ
أ
توفري علب َة �لوان للقاطنني يف مكان ما بعد املوت! �سرعان ما يقط ُع �شرودي �صوت احتماالتي املمكن ِة
ين�س �سوى م ّرةّ -
ج ّد ًا ،أ� َ
لي�س هم�س ًا
يتذكر ُه أ�ي�ض ًا ،أ� َ
نت تتذكر ذلك ال�صوت ،وع ّمي -الذي مل َ
غريب ًا يا والدي؟ أ
اعتدت عليه مب�ضي الدقائق وانت�شيت� ،إن ُه ك�أ�شياء
والغرب أ�ن ُه ال ُيخيفني آالن،
ُ
جنهلها يف طفولتنا ،ك�صوت آالباء الذين ميوتون باكر ًا ،وكانعدام ال�صوت قبل حدوث الكوارث� ،إن ُه
باب أ�و ثالج ٍة ح ّتى أ�و ثمانني
�سمنتي أ�و ٍ
ُ
�صوت اجلري نحو ّ
ال�سلم عندما يكونُ احتمال �سقوط جدا ٍر � إ ّ
أ
�سرع من الوقت املحتمل للنجاة.
حبلٍ ُ � ..
 27أ�بريل 2006
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�إيالف -مكة املكرمة «ال�سعودية»  6يناير:2006
روى ناجون من حادث انهيار فندق (ل�ؤل�ؤة اخلري) َ
هول احلادث الذي أ��سفر عن �سقوط  76قتي ًال
على أالقل يف مو�سم احلج .وقال الفرن�سي من أ��صل جزائري طيب ميزا�شا  74 -عام ًا (كنت قد
اعتقدت أ�نه زلزال) .و أ�كد ميزا�شا أ�ن أ�خبار
عدت للتو من �صالة الظهر عندما �سمعت �صوت ًا رهيب ًا،
ُ
ُ
 17فرن�سي ًا �آخرين من أ��صلٍ جزائري انقطعت ،وقد جا�ؤوا يف �إطار جمموعة من احلجاج من مدينة
كلريمون-فريان الفرن�سية.
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« أ��شعث أ�غرب»

كالريح بِال موعد ..تف ّرقت على أ�ل�سن ِع َّدة ،روتها ُ
الط ُرقُ
حكاي ٌة مل تُوثّق كامل ًة يف ذاكر ٍة ما ،ت�أتي
ِ
أ
ُ
حاولت جم َع تفا�صيلها بحياد ّية � ،إ ّال أ�ننا معها ال ن�ستطي ُع
وال�شجا ُر ..والغيم ..لكن ال نفق ُه قو َل ُهم.
حل أ
وتظل هي تُروى ...ك ّلما َّ
البقاء يف البني ،الب َّد أ�ن منيلُّ .
بال ِ
ر�ض جدب.
ُ
ببع�ض ما قال ُه القاد ُم من الغربةِ الدكتور ال�شاعر �صالح بن عبد اهلل:
�سنطرق بابها ِ
الكث خمتلط ًا مبا ِء املط ِر
«كـ َم�س ٍري مل ُيرتَّب َل�سبرْ ِ طريق ِه..
بعد أ�ن �سقى �شع َر ُه ّ
الدم من ر أ��س ِهَ ،
َ
ان�ساب ُ
املندلقِ  ..عابر ًا �إىل أال�سفلِ  ..درب ُه على اجلبني .يف اجله ِة املقابل ِة بدا جل ّي ًا على ده�ش ِتهم وركو ِد
ٍ
يوجه
خزي يوارون ُه
بهمهمات ال تُفهم ،أ�ما هو فكان ُ
كرو�شهم املبتلـَّة ٌ
يقف بابت�سام ِة القوي املنت�صرّ ..
أ
أ
كالم ُه �إىل أالعلى« :لنعد ��صدقاء يا اهلل» ،وان�صرف مهرو ًال حتت املط ِر كح�صانٍ �هلك ُه ال َع َط�ش،
ُ
ي�شارك أالر�ض فرح َة املاء ،و ُي َذ ِّكرها
يق�صد م�ضمار ُه البعيد ,يرتوي يف طريق ِه بقرا ِر ال�سماء اجلديد،
ُ
ب�آمالٍ قدمي ٍة متخَّ �ضها ُ
ال�سفَر».
حديث َّ
البداية كما روتها ج ّدتي:
«املطر وحده من ّ
ٍ
بفرتات قليل ٍة
يتحكم با�ستمرار ّية وجودنا يف القرية ،و�إذا كانت القر ّية قد م ّرت
َزرع على
من ا َمل ْحل،
ُ
ف�سنوات أالمطا ِر امل�ستم ّرة تُع ّو�ضهم عن ذلك وتن�سيهم العناء الذي كا َبدوه ،وت ُ
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الع�شب والن�سيان.
قبو ِر الذين ق�ضوا فيها..
َ

َ
تلك ال�سنة ُ
منذ بدايتها كانت على غ ِري العادة ..قال يل ج ّدك أ� َّن «ال َه َبل» وحد ُه من تنب أ� بذلك..
ح َني � أس�لو ُه عن �س ِّر توقفهِ عن احلرث ،أ�جابهم:
تعب نف�سي بحرث أالر�ض.
تقومي جه ّنم ،لن ُ أ� َ
 � إ ّن هذ ِه ال�سنة ف ّرت من ِبعد أ� ّيام طرد ُه ال�شيخ عبد اهلل من املزرعة وحرم ُه من أ�ج ِر أ�يام عمله خالل ذلك ال�شهر».
َ
«الهبل» على ل�سانِ العجوز �سامر:

(لقد حكى يل عن رحالته؛ وعن حيات ِه التي ق�ضاها متنق ًال بني القرى والفيايف .أ�نا ال أ�جزم بجنونه
لكن أ�مر ًا ما جعلني أ� ّ
�شك يف �سالمة عقلهُ ،
حيث ك َّنا منهمكني بالعملِ مبزرع ِة ال�شيخ ،كانَ يك ّل ُم نف�س ُه
َّ
أ
أ
و�شاع يف َ
كثري ًا ،وعندما ن�س�ل ُه كان يقول �ن ُه يتح ّدث م َع ا ِ
تلك
هلل يف م�سائل �شخ�ص ّية� ،ضحكنا عليهَ ،
أ
الفرت ِة أ�ن ُه يك ّل ُم اجل ِّن ،ومما قيل عنه أ�ي�ض ًا :م�شعوذ ،و�ن ُه ال ي�ستطيع دخول امل�سجد ب�سبب ال�شياطني
خلف
يقف م�أموم ًا َ
لي�س ملزم ًا ب�أن َ
التي ترافقه .عندما �س�ألت ُه عن ذلك ،قال أ�نه يتعامل مع اهلل مبا�شرةًَ ،
بعد من كر�شه).
�شيخ ال يرى أ� َ
ٍ
حماوالت مع ج ّدي كي يتح ّدث عن «الهبل» وعن تلك أاليام ،قال:
بعد ع ّد ِة
ٍ
املح�صول يف العا ِم الذي �سبق كان أ� ّقل مما اعتدنا عليه ،أ
عمق البيوت ،أ
َ
ول ّننا
ول َّن
ينخر َ
(بد أ� ُ
اجلوع ُ
اجلوع ج ّيد ًا يف ال�سابق ،مل نتع َّلم التوفري.
مل نتعرف على ِ
مل يرحل الب� ؤ ُ�س عن قريتنا ح ّتى نفدت أ�كرث من ن�صف الدوابّ ،
وكل أالطفال الذين ُولدوا يف ذلك
�شج ر أ��سه)..
الوقت .وقبل أ�ن يغيب «الهبل» رجم ُه ال�شيخ بحج ٍر َّ
الق�صة م ّدعي ًا النعا�س ،وال�صحيح أ�ن ُه مل يعد يتذ ّكر أالحداث جيد ًا ،فقد جتاوز
اعتذ َر جدي عن �إكمال ّ
فيما قاله الكثري مما ح�صل.
ُ
قمت بدعوة ال�شيخ عي�سى بن عبد اهلل �إىل ال َع�شَ اء ،وخالل حديثي معه عن القرية � أس�لته عن
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«الهبل» ف أ�جاب:
َ
بعد أ�ن ُحكم عليه باملوت ،أ�قا َم
(قال يل والدي -رحم ُه اهلل -أ� ّن «الهبل» أ�تى هارب ًا من قري ٍة ق�ص ّيةَ ،
خرج بهيئ ٍة ّرثة بحث ًا عن العمل ،أ
ول َّن والدي
يف
ٍ
«عري�ش» مهجو ٍر بقريتنا ومل يغادرها ،وبعد أ� َّيام َ
ؤ
رحم ُه اهلل -كانَ ذا ٍبعد
لكن بقاء ُه يف املزرع ِة مل َي َُطل َ
قلب م�منٍ عطوف ،ا�ستخدم ُه كمزارعَّ ،
أ
ُ
يحادث نف�س ُه وعندما ُي�س�ل عن ذلك يجيب
أ�ن
تقاع�س عن العمل وظهرت ت�صرفات ُه املريبة .كانَ
َ
�ستغفر اهلل� -إنه يتج ّر أ� على خالق ِه مبا ال يليق .بقي يف القرية ،أ�طلقوا عليه لقب
ب�أن ُه يتكلم مع اهلل  -أ� ُ
«ال َهبل» حني تبينّ َ للجمي ِع جنونه ،غاد َر القرية بعد �سن ٍة ون�صف من جميئهُ .
يقول والدي-رحم ُه اهلل-
جمل�سه يف م�سا ِء أ�ح ِد أاليام و أ�خذ ُ
يلتقط اجلم َر امللتهب ويرمي ب ِه �إىل ال�سماء
أ� ّن ُه غاد َر َ
بعد أ�ن اقتحم َ
ق�سم َ
�ستغفر اهلل..
عليك يا اهلل أ�ن تُنزل املطر ،و � إ ّال ..أل َّ
حرقن �سماءك» أ� ُ
وهو يتح ّدى اهلل قائ ًال « :أ� ُ
أ� ُ
عوذ باهلل من ِ
غ�ضب اهلل)..
كالم العجوز �سامر:
�آخِ ُر ِ
[بعد أ�ن َّ
حل البال ُء يف القرية وق�ضت أ�كرث من ِ
ن�صف أ�نعا ِمنا ِ
اجلوع واملر�ض ،اختفى الهبل
ب�سبب ِ
نظن أ� َّنه �سئ َم َ
اجلوع يف طرقِ الرتحال .مل نعد نرا ُه يف القرية.
القحط فوارا ُه ُ
عن أالنظا ِر لفرتة ،كنا ّ
أ� ّما حالتنا فقد انتقلت �إىل أال�سو أ� ،مات بع�ض ُم�س ِّني القرية ،لدرج ِة أ� ّننا كنا ن�صلي على ثالث ٍة على
أالقل ّ
كل أ��سبوع ،و أ�ما ِعلي ُة أ�هلِ القرية فقد كانوا يجتمعون يف دار ال�شيخ ،لهم متك ٌ�أ يف باح ِة منزل ِه،
ي�شعلونَ النار ويحت�سونَ القهوةَ ،يتجاذبونَ احلديث ،عن القرى املجاورة ،وحنينهم للحياة القدمية،
وعن أ� ِ
كيا�س احلبوب والطعا ِم التي ت�صلهم ويتقا�سمونها فيما بينهم.
بعد أ�ن �ضاقَ بنا احلال ،ومل نعد نرى وال ن�سم ُع �سوى خطوات ِ
املوت تتنقّل من منزلٍ �إىل �آخر ،عاد
«الهبل» فج�أةً ،وجمع النا�س يف الوادي لي�ص ّلي بنا �صالة اال�ست�سقاء ،لكن ال�شيخ قطع علينا أالمر،
فنحن �إذ ًا آلثمون ،فتف ّرق اجلمع.
وقال أ� َّن ال�صالة ال جتو ُز َ
خلف املجانني و�إذا أ�د ّيناها ُ
م�سا َء ذلك اليوم َ
املطر ..و ُمذَّاك غاب «ال َهـ َبل»].
هطل ُ
 01دي�سمرب 2004
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«الرجل القادم»

هو ا�سم �آخر لوح ٍة ر�سمها قبل أ��شهر.
وقف يت�أملها يف نهاية امل�ساء أالول من افتتاح املعر�ض ،أ�طال النظ َر �إليها ،أالمر الذي
الزائر الذي َ
ُ
أ
أ
ٍ
حركات حماو ًال جذب
تنحنح و�جرى ب�ضع
جعل الفنان يلحظ جموده �مامها .يف البدء؛ اقرتب منهَ ،
واحلق� ،إن ُه
انتباهه ،لكن الزائر مل يكرتث .لذلك �شعر الفنان أ�نه قد
ارتكب حماق ًة مبمار�سته تلكّ .
َ
لي�س من الذين يرددون � إ ّن ّ
لكل متذ ّوقٍ احلرية يف تف�سرياللوحة ولكلٍ طريقة قراءة خمتلفة ،و أ�نهم ال
يتدخلون يف خيال املتلقّي ،ومع أ� ِ
ي�ستجيب حلال ٍة من الرنج�س ّية واالنت�شاء
ب�سط �س�ؤالٍ ُيوجه ألحدهم،
ُ
فيبد أ� �شرح وحتليل ّ
اللغوي من
كل �شيء عن لوحته؛ ما يرمز �إلي ِه ومامل يرمز وكل ما يجود ب ِه خمزونه ّ
يختلف عنهم ،ولكنه وجد نف�سه آالن جوار هذا الزائر ،وعلى أ� ّية حال مل يتمادى
كلمات! �إذن ،هو ُ
�صوت الزائر فج�ةً:أ
أ
أ
يف جلد ذاته� ،إذ قرر أ�ن يخرج لتدخني �سيجارة ،لوال �ن طر� ُ
الر�سام يف التوقيع ي�شبه َّ
ُّ
ٍ
كع�شب
خط أ�خي «نادر» ،احلروف مر�صوف ٌة بخطوطٍ مائل ٍة ومتوازية،
«خط ّ
خط «نادر» أ�جمل قلي ًال ،لكن يبقى هذا ّ
ريح هادئةّ ،
اخلط متم ّيز ًا ،فقد مات «نادر» .أالمر
م ّيلت ُه ُ
ا ُمللفت هنا ،أ�ن ُه ا�ستخدم اللونَ أالبي�ض يف التوقيع رغم أ�ن اخللف ّية �صفراء ،هذا يدعوا �إىل التنب� ؤ
مبقا�صد كثرية ،بالن�سبة يل عندما ُيذكر أالبي�ض أ�تخ ّي ُل َأال ِ�س َّرة مبا�شرةً ،أ�ما أال�صفر فلون املر�ض،
«املوت أالبي�ض» ،واخللفية هي «احل ّمى
أ�و قد يكون الفنان يرمز �إىل املوت الفجائي الذي ي�س ّمى
َ
ال�صفراء» ،تلك احلمى التي قتلت يف القرن املا�ضي �آالف ال ُع ّمال القائمني على �إن�شاء قناة بنما».
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طبيب
ر�سام ،أ�م ٌ
ين�صت بده�شةُ ،يح ّدق ب ِه حماو ًال جتميع ما يبعرثه من القول ،يت�ساءل« :هل هو ّ
دار�س ُيع ّد بحث ًا عن كوارث الطبيعة!) ابت�سم جلز ٍء من الثانية عند اخليار أالخري ،ثم حر�ص
نف�سي ،أ�م ٌ
على حتفيز خربته يف قراءة الوجوه ،لكن مالمح الزائر بدت كطال�سم ال تُفهم! فا�ستم ّر امل�شهد..
ٍ
مندمج مع ال�شرح كان الزائر يتح ّدث:
ح�ص ِة فيزياء ،وكمعل ٍم
كان الفنان ي�ستم ُع
كطالب جمتهدٍ يف ّ
ٍ
«انظر �إىل ما فوق أال�صفر ،أال�شكال الربتقال ّية البارزة عن �سطح أالر�ض ،ك�أنها قُبور .لكن حلظة،..
أ�ال تعتقد أ� ّن الفنان عندما ر�س َم هذا الرجل القادم باللون أال�سود ،بدون مالمح ،هذا القادم املجهول
يرمز �إىل املوت مث ًال! ولكن بر أ�يك ملاذا ي�ضع يده على ر أ��سه كمن يعاين
العابر فوقَ القبور ،ك�أنه ُ
ُ
أ
أ
أ
أ
ً
ً
ُ
�صداعا� ،و كمن يفرك �شعره� ،تعتقد �نه يق�صد �ن املوت حمتار يف اختيارات ِه مثال! رمبا».
تراجع عن فكر ِة �إخبار ِه ب�أنه من ر�سمها ،مل ي�ش�أ أ�ن ينهي هذا احلديث الدائر من ٍ
طرف واحد،
أ�ن ينهي هذا اال�سرت�سال لدى الزائر .قال لنف�سه�« :إنه يتبخّ ر ،يت�صاعد ،يقر أ� اللوحة من أال�سفل
أللعلى» .راوده �شعو ٌر متذبذب ب�أن هذا املتح ّدث يعاين من حال ٍة مر�ضي ٍة ما ،أ�و رمبا حتت ت�أثري
�سيء ،لكن �سرعان ما قطع هذا الظن ،فلي�س من املنطقي أ�ن ُي�صدم أ�حدهم بخ ٍرب مفزع ثم
�صدم ِة خ ٍرب ّ
ظن �آخر� ،سرعان ما حت ّول �إىل يقني م�ؤقت ،ولو
يزور -بكل ب�ساطة -معر�ض ًا ت�شكيلي ًا! ملع يف ر أ��س ِه ٌ
الفعل م�ست�ساغ ًا ل�صرخ قائ ًال«( :وجدتها» ،لكنه مل يفعل ،لي�س ألنه مل ي�شاهد تفاح ًة ُ
كان ُ
ت�سقط من
أ
أ
أ
�شجرة ولي�س لنه مل يكن ي�ستحم يف احلو�ض وي�ستعد الكت�شاف نظرية ،بل لن ُه عل َم �ن ظن ُه آالخر
مل يكن منطقي ًا أ�ي�ض ًا ،فا�ستم ّر من�صت ًا:
«�إن اللون أالحمر خلف هذا الرجل القادم ُي�ش ُري �إىل ...ال أ�دري! أ�نا أ�را ُه هنا لون ًا للرعب ،نعم،
أ�ال توافقني؟ الرعب لونه أ�حمر ،أ�خربين نادر م ّر ًة أ� ّن بع�ض اجلماعات خالل ُحكم املارك�سيني يف
ٍ
طلق عليها «الرعب أالحمر» ،كان نادر نهم ًا يف قراءته،
أ�ثيوبيا ،قامت مبوجة
اغتياالت لل�سيا�س ّيني و ُ أ� َ
ولو كان موجود ًا ،ألفادنا يف م�س�أل ِة أاللوان ،لكنه مات على أ� ّية حال».
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كلمات الزائ ِر
ح�س الفنان بالت�شا�ؤم� ،صحيح � إ ّن ر�سمت ُه كئيبة ،لك ّنه مل يتوقع أ�ن تُقر أ� بهذا ال�شكل! ُ
أ� ّ
ال�شك ،حاول أ�ن ّ
ُ
يتذكر ال�شعور الذي راود ُه قبل يومني
ت�صطك يف ر أ��سه حتى دخل �إىل مرحل ٍة من ّ
ليت�أكد من دوافع ر�سمه ،لكن ُه مل ّ
يتمكن من ذلك ُ
فالوقت لي�س منا�سب ًا للرتكيزّ .فكر فيما قاله الزائر
عن اللون أالحمر ،وعلى العموم ف�إن التفكري يف هذا اللون ال ي�ؤدي �إىل ّ
حل حا�سم� ،إنه أ�ك ُرث أاللوانِ
تناق�ض ًا بدالالته ،ففي لوحات ُ
الطرقّ :
يدل على اخلطر واملنع ،وعلى الطر ِد يف كر ِة القدم ،ويف أ�فالم
الكرتون ا�شتُه َر ب ِه ال�شيطان� ،إنه لون القتل والدم ،ويف املقابل :هو لونٌ ل ّليايل اجلميلة ،وللقلوب يف
الع�شاق ،وللهدايا والورود يف الفلنتاين ،وح ّتى يف خاليا الطحالب يكون لون ًا للبال�ستيدات
�صفحات ّ
امل�ساعدة على احلياة والنمو! لذلك ،ف�إن مدة تفكري الفنان بهذا اللون املتناق�ض؛ مل تتجاوز ثانيتني،
ثم عاد جمدد ًا �إىل �صوت الزائر:
ِ
اجلوانب أ�ي�ض ًا� ،إن العرب يطلقون على العد ّو �شديد
«هل ترى احلدود الزرقاء يف أالعلى ،ويف
الب�أ�س« :العد ّو أالزرق» ،وها هو العد ّو ي�أتي كهال ٍة َ
حول الرجل القادم يف اللوحة ،لي�س بال�ضرور ِة
أ�ن يكون الق�صد هنا �سما ًء ،ح ّتى و�إن عنى الفنان ذلك .أ�نا ال أ�جزم بذلك ،ولكن رمبا كان ر�سم ُه حتت
ٍ
بحق».
ظل
تراكمات وت�أثري الوعيه .ب�شكلٍ عام؛ �إنها لوح ٌة ُمعبرّ ٌة ّ
خرج مغادر ًا املعر�ض دون أ�ن يلتفت.
ثم َ
هدى من زوجت ُه التي توفيت بحادث
قبل �إغالق ال�صالة ،وبعد وقوف ِه الطويل أ�مام اللوحة؛ بقلم ِه ا ُمل َ
�س ٍري قبل عام ،كتب على الطرف الفارغ من املل�صق ،لي�صبح العنوان :الرجل القادم من ذاكرة
املوت.
 17فرباير 2006
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«و�ضيع»

مل ي�شاور ُه اللقلق عندما أ��سقط ُه ر�ضيع ًا من ف ّوهة املدف�أة .فكبرُ َ بذات املنزل.
لو عا َد أال ُمر �إليه آالن الختا َر مدف�أ ًة أ�و بيت ًا أ�و رمبا ح ّي ًا �آخر.
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« َت َر ُّق ْب»

*

مل أ�كن م�ستع ّد ًا ٍ
ملوقف كهذا !!
لو ُ
وميجونها
هربت� ،ستكونُ ق�صتي طبق ًا �شهي ًا و�سيجتمع على مائدتها �شباب احلارة ،يلوكونَ احلكاية ّ
ب�ضحكاتهم العالية ،لن أ�جنو من أ�ل�سنتهم ،ورمبا ي�ضيفونَ �إىل القائم ِة لقب ًا جديد ًا ينادونني ب ِه �إىل جميء
ٍ
لقب �آخر!
يف ّ
كل يو ٍم أ�ع ُرب مبت�سم ًا الزقاقَ الذي ارت�ضا ُه منز ًال له ،وال أ�ن�سى أ�ن أ�لقي التحية على م�سمع ِه
و أ�تظاهر بابت�سام ٍة م�صطنعة ،ويف ّ
كل يو ٍم أ�ي�ض ًا يبدي هو ت�ساحم ُه مع املا ّرة ،وبخا�صة أ�ولئك الذين
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ِ
وببع�ض املالب�س امل�ستهلكة � ..إ ّال أ�نا ..ال أ�علم ملاذا يكرهني؟
يتف�ضلون عليه ببقايا الطعام
ذكر جيد ًا اليوم الذي َ
دخل فيه حارتنا ،كان ذلك مع نهاية حرب اخلليج الثانية ،ح َني قد َم �إىل دكان
أ� ُ
َ
افرت�ش الزقاق امل�ؤدي �إىل
وبعد أ�ن أ�فاق
«بو ب�شيت» أ�جرى مكامل ًة تلفونية
َ
و�سقط مغ�شي ًا عليهَ ،
ومنذ َ
امل�سجد ُ
ذلك احلني مل يغادره!
مالحمه اجلميلة� ،صحت ُه اجل ّيدة ،م�شيت ُه املنتظمة وهدو�ؤهّ ،
يرتاب
كل ذلك يف حينها كانَ كفي ًال ب�أن َ
من ُه اجلميعُ ،
نحن ال�صبية عن أ�ل�سنِ الكبار
حيث انت�شرت عنه يف ذلك الوقت �إ�شاعات تناقلناها ُ
و أ��ضفنا �شيئ ًا من خياالتنا:
غ�شا�ش.
 -1يقولون «د ّبو�س» جاء يبي يدخّ ل بو ب�شيت ال�سجن ألنه ّ
 -2ال ..ال  ..يقولون كان يف احلرب ،ورجع ما لقى أ�هله ،ذبحهم �صدام بالكيماوي..
 -3يا غبي� ..صدام أ��ص ًال ما يدل « الثقبة»..
 -4أ�بوي يقول  ..أ�هله ماتوا يف حادث �سيارة كلهم..
يف البداية ُ
كنت و أ�قراين من ّر أ�مام ُه حذرين ،ومع الزمن تناق�ص حذرهم؛ � إ ّال أ�نا ،م�ضت ال�سنني،
كربت وك َرب خويف وحذري منه!
ُ
علي آالن راك�ض ًا َ
ُ
بتلك الهراوة!!
كنت أ�ت�ساءل :ما الذي فعلت ُه ب ِه كي يقبل ّ
نظر �إىل نافذة بنت «ال�صايغ» ،أ�ترا ُه يح ّبها هو أ�ي�ض ًا! أ�و رمبا ألين قبل
رمبا ر�آين أال�سبوع الفائت و أ�نا أ� ُ
فنرثت علي ِه الغبار!
مررت ب�سيارتي م�سرع ًا ُ
�شهر ُ
ٍ
ُ
تراجعت عن فكرة
احتماالت متوالي ٍة خالل ثوان ،ومل يتوقف هو عن رك�ضه،
مل أ�توقف عن �سرد
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حلاح والدتي كي
�إلقاء أ�كيا�س احلاجيات التي بيدي والدخول �إىل املنزل ب�سرعة ،بعد أ�ن
ُ
تذكرت � إ َ
ُ
�سقطت ،وبحرك ٍة �سريعة رمى بالع�صا جتاه
تعرثت بدرج مدخل البيت،
أ��شرتيها،
تقهقرت خطواتُ ،
ُ
قطٍ م�سرع وهو ي�صرخ:
 يلعن �آ�آ�آ�آبوك ما خليت يل �شي...ومن طرف احلارة �ضحكة ترتفع ح َني ُ
دا�س ًا ج�سدي خلف الباب..
وقفت ّ

َ
و�صلت �إىل النهاية ،فليكن
ترددت كثري ًا يف و�ضع العنوان ،ولكن بعد أ�ن
*  :عزيزي القارئ ،لقد
ُ
العنوان:
«خ َّواف»
� 20آبريل 2004
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«يرحالن»
يخرجان .يفعالن ذلك َّ
كل يوم ،ويف أ�وقات غري حم ّددة .يذهبان �إىل ال ّد ّكان يف �آخر احلارة ،أالكرب
عبثي ومتع ّرق «ريالني» ،يمُ ُ
�سك بيد ِه أالخرى أال�صغ َر الذي
هو الذي يطوي يف يد ِه الي�سرى ب�شكلٍ ّ
كال�سحب .الكبري ُ
ينتعل حذاء
أ�حيان ًا ال يرتدي حذاءه ،أال�صغر ذا القمي�ص الب ّني ،وطاق ّية بي�ضاء ُّ
رمادي وطاق ّيته مخُ ّرمة .ي�سريان يف أ�ز ّق ِة احلارة
ومت�سخ ماركة ( أ�ديدا�س) مق ّلدة ،قمي�ص ُه
ٌّ
أ�بي�ض ّ
ٍ
ب�صمت �إىل أ�حال ٍم بعيدة وهما ينظرانِ �إىل القطط على حا ّف ِة برميلِ الزبالة الكبري،
مبعرفة ،يرحالن
�إىل النوافذُ ،
يركل أالكرب احل�صى يف الطريق ،ي�س�أ ُله أال�صغر:
هل ي�ؤملك ذلك؟
فيجيب بال ّنفي ،ث َّم يتح ّدثان عن أال�شياء يف الطريق ،وي�ضحكان.
ُ
الثالجة ،يتناول ع�صري برتقال ،يف الوقت الذي
يف الدكان ،يقف الكبري على ر�ؤو�س أ��صابعه أ�مام ّ
يكون ال�صغري قد اختار نوع ًا جديد ًا من احللوى ،و�إذا ما �ص ّرح برغبت ِه يف �شرب «ع�صري» بطريق
ِ
منت�صف الطريق يت�سابقان �إىل
العودة ،ف�إن الكبري مينح ُه ن�صف عب ّو ٍة من ع�صري برتقال .أ�حيان ًا ،يف
كل مر ٍة ُ
البيت ،يف ّ
يجد
ي�صل ال�صغري أ�و ًال ،الكب ُري يخ�شى الفوز ،لكي ال يلتفت عند خط النهاية فال ُ
أ�خاه أال�صغر.
أل�سباب ال ُيتقنان فهمها؛ ال ي�ستطيعان اللعب مع غريهما ،أ
ول�سباب يجهلها آالخرون ،يرحالن.
ُ
منذ �سنة ،مل تُ�شاهدهما القطط على حاف ِة برميل الزبال ِة الكبري ،وال النوافذ .احل�صى على الطريق
بي�ض م ّت�سخ ،ثالجة الع�صري ت�أن ،تمُ ُعن يف الت�سا�ؤل عن طفلٍ
ٍ
يفتقد ركل َة حذا ٍء أ� ٍ
بقمي�ص رمادي كانَ
ُ
ؤ
أ
آ
يتناول ع�ص َري برتقال ،وبجوار ِه ٌ
كل يو ٍم ويقف على ر�و�س ��صابع ِهُ ،
ي�أتي يف ّ
طفل �خر بقمي�ص ب ّني
ُ
بنوع جديدٍ من احللوى.
مي�سك ٍ
 05يوليو 2006
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«منت�صف الليل والوطن أ
وال�شياء أالخرى»

ِ
منت�صف الوِحدةُ ،
حيث ال �شيء
ريد النوم لكني أ�طف�أ ُت نور حجرتي آالن؛ يف ال�ساعة الثانية من
ال أ� ُ
ُ
يف�صل بني ال�شِّ ع ِر و�شَ ُعر حاجبي أالمين ،بني اخليال واحلقيقة املطلقة ،بني التعبري وعدم القدرة على
احلديث ،يف الثواين أالوىل من مت�صف أالحداث ال�سابقة ُ
حيث ال حواجز ،بني ا�ستيقاظي ال�ساعة
العا�شرة م�سا ًء وبني املحا�ضرة أالوىل اليوم ،بني حذائي وال�صر�صار ،بني ك�أ ِ�س ال�شاي وهاتفي
ا ُملغلق ،بني الليل ،النهار ،ال�صلوات اخلم�س ،أ�بو جهل ،أال�صدقاء ،الفئة ال�ضّ الة ،رواية موري�سون،
لقاء املاغوط ،مقاطع ،مطر الريا�ض ،الغائبة� ،سجائر دافيدوف ،فيلم  ، The Gameأ�عطاب
�شح
�سيارتي ،العادة ال�س ّرية ،املدير� ،صديقة ،اللغة الهريوغليف ّية ،رائحة املك ّيف ،ا إلنرتنتّ ،
الكتابة� ..إلخ ..وبيني.
بيني وبني أاليام ال�شا�سعة واملمتلئة كعوا�صم الدولِ النامية ،بيني وبني �إطفائي للنور قبل قليل و�صورة
ِ
منت�صف أال�شياءُ ،
حيث ال فرق
وخم�س دقائق من
�صديقٍ م�سجون ،بيني وبني احللم يف ال�ساعة الثانية
ُ
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ِ
كموظف حجز ،ولن أ�نه�ض ح ّتى أ�قطع جميع التذاكر ُ
قتلت ذباب ًةجل�س أ�مام ال�شا�شة
وال تناق�ض ،أ� ُ
كانت ت�سري على ال�شا�شة آالن -لن أ�نه�ض ح ّتى أ�نهي هذا الزحام ،الب ّد أ�ن يتاح ٌ
جمال لل�ص ّدى حا ًال،
الب ّد أ�ن يعود الفراغ ولو ل�ساع ٍة واحد ٍة من منت�صف جميلٍ وغائب.
لذا �س�أكتب رغم ًا عن تداخلِ ّ
كتب والذبابة التي قتلتها
كل �شي ِء وامتالء الوقت ون�صف ُه أالول� ،س�أ ُ
�ستخدم يدي
�سقطت على ز ّر  ، F5أ�زحتها بيدي -ال أ�عترب هذا ت�صرف ًا ُمقرف ًا على أ� ّية حال� -إنني أ�
ُ
ِ
ل�شرب ال�شاي ،التدخني،
يف أ��شياء كثرية� ،شي ٌء طبيعي بالن�سب ِة البتكا ٍر مذهل كاليد ،أ��ستخدمها
ِ
منت�صف الطفولة ،أ��ستخدمها مل�سح عيني ولب�س
و�سرقة حلوى و أ��شياء بحجم اجليب من دكان يف
العد�سات ،أ��ستخدمها لت�أدية حركات �شوارع ،ويف مرات نادرة جد ًا ا�ستخدمتها بالرتبيت ومترير
ارتعا�شات أال�صابع على ٍ
عنب رطب ،أ��ستخدمها لتقطيع الربتقال وقيا�س نب�ضي وم�صافحة النا�س ،أ�ما
آالن ف�أب�سطها على الكيبورد و أ�كتب.
يكتب فيها
ال أ� ُ
ريد أ�ن أ� َ
كتب الن�صف أالول من الكتابة ،كعادة أال�شياء التي نكتبها يف أالوقات التي ُ
ُ
ِ
ين�شغل فيها آالخرون
مبنت�صف أالوقات التي
كتب أال�شياء التي ال نكتبها
آالخرون ،بل أ� ُ
ريد أ�ن أ� َ
�شعر آالن ،و أ�ري� ُ�د أ�ي�ض ًا أ�ن أ�قف قبال َة اللغة ،أ� ُ
م�سك
بكتاب ِة الن�صف القدمي .أ� ُ
ريد أ�ن أ�كتب كما أ� ُ
قب�ض ُ أ�كرة قامو�سها ونحوها و�إمالئها ودالالت
بخ�صرها ،أ�ن أ�رق�ص معها التاجنو مث ًال وال ُ أ�ق ّبلها ،بل أ� ُ
(متي�س) ثم ُ
يقذف بها يف النار.
كلماتها ،و ُ أ�ق ّلبها بني يدي كخ ّبا ٍز يتف ُنن يف �صنع ٍ
ِ
ِ
منت�صف موا�س ِم حتليقِ الطيور ،عن غياب
منت�صف بلد ،عن أ�ن�صاف حقوق ،عن
كتب عن
أ� ُ
ريد أ�ن أ� َ
اجلناح الواح ِد لبلبلٍ يف قف�ص ،وعن �إمكاني ِة ت�صفيقِ ي ِد واحد ِة ملن يجل�س يف
الثلج أ�ي�ض ًا ،وعن ِ
كتب:
م�سرح
ريد أ�ن أ� َ
ّ
كوميدي ،أ� ُ
�صف يف كتابتي حلم ًا مثل أ�حالمي التي ال أ�تذكرها ،ك�أن أ� ُ
ٍ
ك�شيخ يف البادية ،ور أ� ُ
ر�صيف كعادة املت�شردين ،لكنني ُ
«ر أ� ُ
يت
كنت متكئ ًا
جل�س على
يت أ�نني أ� ُ
ٍ
النمل ي�أتيني باجلباي ِة من املتكئني على أ��س َّرة ،جاء ُ
النمل ب�أ�شياء كثرية ،ق�ضبان حديد� ،سيوف ،كتب
الدم� ،صمغ يف عبوات «البيلو» و أ�حمر �شفاه ،م�شالح ،روائح كمبود ّية ،خيزران ومايكروفونات،
ٍ
عنكبوت تلت�صق به العديد من
أ�قفال للر�ؤو�سُ ،دمى ال ت�ستخدم للعرو�ض أالراغوز ّية ،و�شبك
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أالفكار وح�شرات قد انقر�ضت ،ور أ� ُ
يت أ�نني أ��ض ُع اجلباية يف فم كلب ،ثم حت ّول �إىل جمل ،كان
مي�ضغها كجملٍ �شاهدت ُه قبل عام».
تذكر أ�حالمي على أ� ّية حال.
لكني ال أ� ُ
كتب هلل عن �شعوري بالوحدة ،عن �شعوري � إ َّن يدي رغ َم اعرتايف ال�سابق بتعدد ا�ستخداماتها
أ� ُ
ريد أ�ن أ� َ
كيف هي قم�صاننا ،نلب�سها ّ
بكل الف�صول.
ريد أ�ن أ�حكي ل ُه َ
� إ ّال �إنها ال تتمكن من ّفك أ�زرار قمي�صي ،أ� ُ
كتب لبلدان بعيدة،
�سرع وقت ،أ�كر ُه االنتظار ،أ� ُ
أ� ُ
ريد أ�ن أ� َ
ريد أ�ن أ� َ
كتب ملن يتمكن من التنفيذ ب�أ ِ
جيد قيادة ال�سيارة ،والكتابة عن أالفالم ،والتحقيقات والتقارير ال�صحافية الثقافية،
أ�خربهم ب�أنني أ� ُ
جيد لغة ون�صف �إ�ضاف ًة للغتي أالم وعلى ا�ستعداد لتعلم لغتني ُ أ�خريني ،أ�جيد الكاراتيه ،تكوين
أ� ُ
جيد الزراعة وت�شريح الفئران ،ر�سم الكاريكاتري
العالقات� ،إطفاء أالن��وار ،قتل الذباب ،أ� ُ
والبورتريهات ،أ�خربهم أ�نني أ� ُ
ملك خرب ًة يف أالعمال الفندق ّية ،و أ�نني قارئٌ ج ّيد أللدب الرو�سي
والوروبي أ
أ
حب
والمريكي ،با إل�ضافة �إىل بع�ض القراءات يف أالدب الياباين،
ٌ
مت�صالح مع آالخر ،أ� ّ
املو�سيقى الهادئة ،ال�شاي و�سجائر دافيدوف ،ترتيب أالغرا�ض على الرفوف ،تربية أال�سماك،
كتب لهم أ�نني �إن�سان� ،إن�سانٌ ج ّيد ،و أ�نني أ��صلح للعمل يف أ� ّي
وال أ�حب اجلدال وا إلقناع ،أ� ُ
ريد أ�ن أ� َ
وظيفة� ،سائق ،بائع حتف ،حار�س �شخ�صيُ ،م ْو�صِ ل طلبات بيتزا� ،صانع ميداليات وتوابيت ،ولن
ُ
تكتمل أال ُ
أ�طلب الكثري مقابل ذلك ،يكفي أ�ن أ�عي�ش ُ
ن�صاف أالخرى من أال�شياء.
حيث
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«موعد»

ِ
�سنمائي بليد انق�ضّ وا علينا ُ
ال�س َح ِر غ َري منت ٍم للنو ِر وال للظالم
حيث ُك ّنا �سائ َرين.
مثل أ�دا ٍء
وكوقت َّ
ٍّ
جتهد يف حتديد �سو ٍء اقرتف ُت ُه ُيربر يل فعلهم،
جل�س آالن ُهنا .أ�م�ض ُغ ما تبقى من أ� ِمل الده�شة ،أ� ُ
أ� ُ
أ� ُ
حاول حتليل أ� ِ
حداث اليوم املن�صرم؛ بدء ًا ب�أ�سئل ِة الرجل البدين يف ذلك املبنى الكئيب ،وانتها ًء بهذه
ِ
لكن ثرثر َة عثمان الذي َط َع َن والد ُه،
احلجر ِة ال�ض ّيقة يف مبنى ال�شرطة ،أ�رغب يف
ا�ستيعاب أالمرَّ ،
وغناء الثَملِ يف الزنزان ِة املجاورة يحوالن دونَ تركيزي ا ُملحتَمل.
وحد ُه اهلل ُ
عي�ش آالن..
يعرف أ� ّي غ ٍنب أ� ُ
وهو أ�ي�ض ًا من با�سم ِه قاموا ِّ
بكل هذا!
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« ُهـنـا»
�إذن أ� َ
وتفكر فيما هو خارج هذا املكان ،ماذا يفعل آالخرون ،ثم
نت «هنا» جمدد ًا ،ترافقُه منذ فرتةُ ،
تغيب مع ذكرياتك.
كنت يف الثامنة رمبا أ�و متام ًا ،كانت تلك ال�سنة بداي ُة خيان ِة ج�سدهَ ،
تتذ ّكر عا َم 89م َ
ا�ضراب
حدث
ٌ
ما يف جوف ِه ،وبعد ِ
ٍ
�ضراب
ثالث
�سنوات من املفاو�ضات والر�شاوى واملحاوالت ،أ� َ
يقن هو أ� ّن ا إل َ
م�ستم ّر ،و أ� ْن ال فائد َة من ا�ستجداءاته وال يف قناين البرية التي ن�صحوه يف البداية ،فـ �سافَر.
�سافر يف 92م �إىل �شرقٍ عتيق ،الهند ،وهناك اقتنى كائن ًا جديد ًا بجوف ِه ،وعندما عاد أ� َ
خربك أ� َّن
يف َ
�شخا�ص يعبدون اهلل� ،آخرون يعبدون ال�شم�س ،هناك من
تلك البالد الكثري من الديانات ،أ� ٌ
تك�سب رزقها بل�ؤم،
يعبد ال�شجر ،وكثريون يعبدون البقر .حكى َلك عن عجو ٍز ر�آها ،عرفت كيف
ُ
بال تكاليف ،وبال نظريات العر�ض والطلب التقليد ّية ،فقط كلما �ضمنت وجود الكثري من حمقى
ال�شارع قبال َة الفندق خالي َة اجليب،
تخرج نهار ًا �إىل
العابرين كلما ك�سبت أ�كرث ،عجو ٌز لديها بقرةُ ،
ِ
ُ
ويطعم
تربط بقرتها يف عمو ٍد جوار مكا ِنها الذي ُ
جتل�س و أ�مامها �شعري ،ي�شرتي منها العابر �شعري ًاُ ،
كلت أ� َ
كمل يوم ُه �سعيد ًا ،و�إن أ�بتَّ ،
يعود �إىل
بقرتها ،ف�إن أ� ْ
ظل ي�ستجدي ر�ضاها باكي ًا �إىل أ�ن ت�أكل أ�و ُ
ِ
اجليوب بقر ًة أ�مامها ،عائد ًة �إىل أ�طفالها
بيت ِه م�ستغفر ًا وراجي ًا الرحمة! يف امل�ساء تقود عجو ٌز مثقل ُة
مزاج ف�ضو ٍّيل �ساخر� ،س�أل �شريك ُه يف امل�صعد أ�ثناء نزول ِه
تبت�سم بال أ��سنان .قال أ�ي�ض ًا أ�ن ُه َ
وهي ُ
ذات ٍ
من الفندق:
 و أ�نت ماذا تعبد؟ ُبظر املر أ�ة ،الب�شر ي�أتونَ من هناك يا �صديقي!.أ� َ
خربك أ�ي�ض ًا أ�ن يف تلك البالد أ�كرث من ثالثة �آ ِ
كربت وتخ�ص�صت يف
الف لغة .وفيما بعد ،عندما َ
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َ
عرفت أ� َّنه يف زمنٍ ما ،أ�راد م�س� ؤ ٌ
الرتجمة بكلية اللغاتَ ،
وجد
ول بتلك البالد
ت�شكيل جي�ش ،لكنه َ
أ
�صعوب ًة يف التوا�صلِ مع أالفراد ،احتا َر يف المر ،وتو�صل �إىل ّ
خلق لغ ٍة جديدة! فجمعوا
حل �صعب؛ ُ
ٍ
موحدة ،،أ�طلقوا عليها لغة (اجلي�ش :أالوردو) ،واليوم
م�صطلحات من ع ّد ِة لغات ،د ّونوها لغ ًة ّ
أ�م�ست لغ ًة ر�سمي ًة ل�شعب ،ملئات املاليني.
عاد ،جمرب ًا يغدقُ على جدي ِد جوف ِه باحلوافز وا ُملر�ضيات ّ
كل يو ٍم ثالث م ّرات ،ير�ضي ِه مبا ي�ضمن
رف�ض أ�و ا�ضطراب ،وخالل أ�عوا ٍم عديدة ،خان ُه ُمقتنا ُه اجلديد،
ا�ستمرار ّي َة العملِ بال �إ�ضراب أ�و ٍ
فا�ضطر �إىل املبيت «هنا» ع ّدة م ّرات ،ويف ال�سنوات أالخرية ،يف أاليام التي يق�ضيها «هنا»َ ،
كنت
ت�شارك ُه أ�حيان ًا املكان ،وها أ� َ
جتل�س «هنا» مع ُه
نت بعد �سبعة ع�شر عام ًا من ّ
ق�صت ِه مع خيان ِة ج�سدهُ ،
َ
يكرتث ُ
الوقت بكما ،فـ م َّر العيد!
ألل�سبوع الثالث ،ت�شاركه املكان ،دونَ أ�ن
أ
َ
خذت تتذ ّكرُ ،
تاريخك  -أ�نت الذي َ
جمعت عدد ًا ال ب�أ َ�س ب ِه
حيث للعي ِد يف
ولنه
مو�ضوع محُ ّر�ض ،أ� َ
ٌ
يكتب بها آالخرون على جدران ح ّيكم يف
من ال�سنوات؛ ما يكفي مللء علبة (بخّ اخ) بطال ٍء أ��سود ُ
(احلب عذاب ،حارة زيزفون ،أ�بو هاين ملك الطارة يف ّ
كل حارة،
أ� ّيا ِم البيتوتةُ ،جم ًال �صبيان ّية مثلّ :
ُّ
ِ
ٍ
ت�ستغل أ� َ
لكتابات
ال�سنوات االخرية
نت بق ّية العلبة يف
ال�سن عذبت الكبار� ...إلخ) ومن ثم
يا �صغري ِّ
تخ�صك أ�نت ،كل �سنواتك تلك تُعادل تقريب ًا «درزن �شروخ أ�بو
تظنها أ�ك ُرث ن�ضج ًا على جدران بعيدة ّ
ا�ستطردت
قرطا�س أ�حمر-
وع�شرين عام ًا وحفنة بارود تو ّزعت يف
بتو�ضيح أ�دقّ  :أ�ربع ًا
ديك» ،أ�عني
ٍ
َ
َ
ٍ
الهام�ش يف ال�صفحة ،والدليل على هذا أ� َ
خاللها كثري ًا ،أالمر الذي َ
ِ
تخرج عن
جعلك دائم ًا كـ
نك ُ
ّ
وتتذكر ،ثم تُ�ضيء ملبة �صفراء فوق ر أ��سك،
حتث ال�سري
وتكاد تن�سى ما تبد أ� ب ِه ،لذا ّ
ال�سطورُ ،
َ
َ
تقف فيها ك�شخ�ص ّي ٍة
تاريخك �صور متف ّرقة يف
فتتنهد ،وتعود من البدء قائ ًال :للعي ِد يف
طفولتكُ ،
ُ
نك مل تظهر خاللها ك�شخ�ص ّي ٍة رئي�س ّيةٍ ،ولكن َ
ت�شعر أ� َ
ثانو ّية ،وثَّقتها
مثل كائنٍ
ٌ
كامريات عابرةُ ،
يف ّ
يقف يف ِ
ظهرت
طرف ال�صور ِة
يظل برهان ًا على ٍ
ٍ
كخد�ش أ�و خط ٍ� إ فوترغرا ّ
�صغريُ ،
غياب محُ تملَ .
كل من د ّو َ
قلي ًال ،وعلى ِّ
ت�شكر َّ
كل حال أ� َ
كهام�ش يف زحمة اال�ستطرادات.
نك أل ّال ت�ضيع
ٍ
نت ُ
متلك دائم ًا الكامريا أ
رمبا أل َ
كنت ُ
مررت بفرت ِة هو�س ت�صويرَ .
والفالم يف أ� ّي
نك مل تظهر كثري ًاَ ،
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رت ببذخ ،أال�صدقاء أ
وال�شخا�ص الذين تعرفهم ،د ّو َ
نت �إر�شيف ًا لطفول ِة �إخوتك� ،ص ّورتَهم
وقت� ،ص ّو َ
أ
أ
تو�صلت �إىل � َ
نك ُ
َ
متلك
التاريخ من حولك ،يف النهاية
يف أالعياد ،الرحالت ،والحداث الناتئة يف
ِ
اكت�شفت أ� َ
جتاوزت َ
نك َ
َ
ل�ست
تلك املرحلة عندما
أ�كرث من ثالثني أ�لبوم �صور ،و أ�فالم ًا مل تحُ ّم�ض بعد.
َ
ِ
الو�سط ُ
مما حولك ،مما يف ح ّيز اهتمامك ،من التاريخ الذي ت�صنعَ ،
حيث مق ّر الر�صد ملا هو
كنت يف
يف املحيط ،وك�أ َ
ن�سي أ�ن يع ّد نف�سهَ ،ه َو ُ�س َك مل يق ّدم �شيئ ًا لق�ض ّي َتكَ ،
تخلق ما
كنت ُ
نك ُجحا الذي َ
َ
فتوقفت .حل�سن ح ّظ َك أ�ن ثمة من الحظوا
ُيثب ُِت تاريخَ غريك فقط ،وال �شيء يرمم الفراغ يف تاريخك،
َ
�سحنتك بتلك ال�سنني
اخلا�صة بك؛ فظهرت
غيابك ،ف�ساهموا يف �إحيا ٍء مرتبكٍ لبع�ض أالطوار املرحل ّية ّ
أ
والعياد املت�أخرة يف ب�ضع �صور.
فل�سف امل�س�ألة و أ�ح ّملها أ�كرث مما حتتمل ،ك�أن ُ أ�عد َد جميع ال�صور يف أاللبومات
وللتنوي ِه فقط ،لن ُ أ� َ
التي متلك ،و أ�حت ّدث عنها واحد ًة تلو أ�خرى كما فعل «غونرت غرا�س» يف «الطبل ال�صفيح» ،لكنني
َ
واجهت أ�مامها مثل ما
�س�أتكلم عن �صو ٍر ورق ّية ،و أ�خرى من ذاكرتك �صعبة املِرا�س والتع ّود ،الـ
مررت بها ،ب�شكلٍ
بدوي أ�ما َم ٍ
راكب
كلومبي ال يتحدث العربية� .صو ٌر ألعيا ٍد َ
يواجهه �سائق تاك�سي ّ
ّ
أ
مبعرث �س�أتكلمِ ،
كعبث طفلٍ وحيد وقع على علبة �لوانٍ يف حجر ٍة ذات جدران بي�ضاء حت ّر ُ�ض على
باقتبا�س من «الطبل ال�صفيح» قبل أ�ن أ�غادرها:
ا�ستعرا�ض املواهب .و�س�أكتفي
ٍ
( أ�يها ا إلن�سان َ
الواقف أ�ما َم برج بيزا املائل� ،إن�سانُ ال�صور
حتت أ��ضواء الفال�ش ،أ�يها ا إلن�سان
ُ
يجب َ
ت�صبح جدير ًا بالظهور على �صور ِة الهو ّية،
الفور ّية الذي ُ
عليك أ�ن ت�ضيء ُ أ� ُذ َن� َ�ك اليمنى كي َ
رمبا �ستكونُ هذ ِه اجلهنم حمتملة ،ألن أ�كرث ال�صور ال�سلب ّية �شر ًا ،هي تلك التي حلم بها ا إلن�سان ،ومل
تلتقط ،أ�و التي التقطت ولكنها مل حت ّم�ض!)
حيث منزل يف حي «العود» ،غرب ًا ي�شمخُ �سوقُ أالعواد أ
�صور ٌة مد ّونة .هناك ُ
والدوات املو�سيق ّية،
َ
ا�ستطلت جمبو ًال على ا إلن�صات وال�سلطنةٌ ،
َ
منزل مت ّدث ٌر عن
الحرتافك ال�سماع ،حيث
رمبا كان �سبب ًا
أ
ِ
منفتح على كل روحا ّين ي�تي من «غرب» اجلهات.
يتو�سطهاٌ ،
�صخب املدينة التي ّ
ِ
ٍ
ب�سنوات ثالث ،يف �صالة البيت َ
َ
خليانات ال�سماء ،بفتح ٍة مل
وحتت �سقفها امل�ش ّرع
تقف ممُ تلئ ًا
كنت ُ
أ
أ
ِ
تدرك لها �سبب ًا �سوى � إ ِ
ل�شرب املاء لي ًال فريدعهم احتمال نزول
رعاب �طفالٍ يخرجون للحمام� ،و
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هن أ
بالزرق ،جوار أ� َ
خيك أالكرب
طيني ُد َ
احلرامي ،ببدل ٍة حمراء -مل تكن تحُ بهاُ -
تتكئ على حائطٍ ّ
أ
يقف مائ ًال بابت�سام ٍة
حتب أ�ن حت�صل على مثلهاُ ،
والكرث حياز ًة على بدايات أال�شياء والبدلِ التي ّ
تقف بت�سا� ؤ ٍ
وتقف أ� َ
الت مل ُيجب عليها بعد.
نت م�ستقيم ًا بنظر ٍة حائ ٍر ومالمح �ساذجُ ،
ُيتقنهاُ ،
ل�سبب ن�سي َت ُهَ ،
َ
خلف امل�ص ّور َ
وقفت ٍ
�سبب
�صورة لعيدٍ تلى ومل يتم
توثيقك بهاَ ،
لكنك مت�أ ٌ
كد من أ�ن ُه ٌ
أ� َ
خلف م�ص ِّو ٍر ٍ
تنظر �إىل �سيارة أالجرة ال�صفراء،
يقف َ
جربك على الوقوف هناك ،متام ًا كطفلٍ ُ
ل�سبب ما! ُ
َ
يقف أ�مامها أ� َ
ووالدك بـ»الب�شت» ،ي�ض ُع يديه على أ� ِ
كتاف أ�خيك الذي كان أ�مام ُه يرتدي
عمامك
ُ
أ
أ
نت ال ت�شاهدها كثري ًا على ّ
عقا ًال ي�شب ُه حلب َة امل�صارعة ،موجود يف الوراق النقدية الكبريةَ � ،
كل
نظرت لوم�ض ِة الفال�ش اخلفيفة نهار ًا على
حال ،وبعد الـ «ت�شييييز» التي مل يقرتحها عليهم أ�حدَ ،
ذهبت تلعب مع �صالح وع ّيو�ش ،و أ�طفال �آخرين مل تعد تذكرهم جيد ًا ،ومل تكن جتر� ؤ
أ�ج�سادهم ،ثم َ
يومها على �إ�شعالِ «�شرخ»!
َ
َ
حجرتك،
�صبح قدمي ًا آالن ،على �سطح ِه تقبع
�صور ٌة َّمت
تدوينك بها ،يف بيتكم اجلديد ،الذي أ� َ
أ
َ
بدورك -بد ًال عن ِ
ِ
�سقف بيتكم الطيني ال�سابق -خليان ِة ال�سماء ،دونِ
وتتع ّر ُ�ض � َ
اخلوف من
نت
احتمالِ ظهور «حرامي» طبع ًا.
َ
َ
َ
وخلفك ال�شجر ُة املت�س ّلقة ،ذات الزه ِر أالبي�ض
ب�سنواتك ال�سبع يف «احلو�ش»،
تقف يف ال�صورة
كنت ُ
أ
أ
تقف مب�شلحَ � ،
قدمي من مراحل من ّوك عندما َ
خوك الكرب
كنت «نحلة»ُ ،
الذي ر�شف َت ُه كثري ًا يف طو ٍر ٍ
أ
أ
على َ
مب�شلح أ�ي�ض ًا وابت�سامته التي يتقنها� ،ما ال�صغر كانَ يجري باجتا ِه الكامريا كعادت ِه �آنذاك،
ميينك ٍ
ِ
ينبئ بعجلت ِه عندما يكرب ،ينبئ بت�س ّرع ِه و�سرعته،
يجري وي�ضحك عند أ� ّي ني ٍة
اللتقاط �صورة ،وك�أن ُه ِ
حوادثه التي نفدت على �إثرها �سيارتان حتى آالن.
يقف أالكرب على َ
ميينك بابت�سامة محُ رتف ،ويجري أال�صغر جتا َه كامريا بنبوء ٍة حتققت،
كنتم ثالثةًُ :
عمودي ُم�ص ّر ًا على ِ
و أ�نت َ
تقف ب�شكلٍ
ذات الت�سا�ؤالت واملالمح ال�ساذجة الغائبة.
الزلت ُ
ّ
�صو ٌر أ�خرى كثرية ،مل تُد ّون �سوى يف الذاكرة� ،صو ٌر غري ثابتة ,ك�أفال ٍم وثائق ّية ،ألعيا ٍد بعيد ٍة عن
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ا�ستوائي منخف�ض عن �سطح جبال قريبة،
جنوب
الريا�ض ,أ� ٌ
جازات متف ّرقة ق�ضيتَها بقري ٍة ق�ص ّيةٌ ،
ٌ
تعي�ش انتما ًء محُ تم ًال أللر�ض .انتما ًء َ
مغامرات متف ّرقة على �سطح ذاكر ٍة بعيدةَ .
تركت
كنت فيها ُ
ٌ
أ
لب�ستك ثوبها ،عبثت بك كما تعبث ا ُملدن بالنا�سَ ،
ن�صف ُه يف املدين ِة التي � َ
جعلتك َم�سخ ًا غ َري منت ٍم �إىل
يفكر آالن بعد ّ
ر�ض حياد ّي ٍة مل يزرها ،رمبا
يهرب �إىل أ� ٍ
كل هذ ِه ال�سنني أ�ن َ
مكانٍ حمدد .هذا امل�سخُ ،
الختيار انتما ٍء جديد ،بعيد ًا عن تلك التي مل يقررها ،ومل تكتمل.
بيت ج ّد َ
بو�سط ال��واديُ ،
ِ
تتج ُه �سري ًا ب�سجاد ِة أ��ستعرتَها من ِ
حتفظ ُطرق
تك� ،إىل امل�صلى امل�ؤقت
القرية ال�صغرية جيد ًا ،لذلك تتج ُه �إىل ا ُمل�ص ّلى واثق ًاُ ،
يت�سرب حتت قدميك ،تنرث ُه
بي�ض
الرمل أال ُ
ُ
من اخللف ل�سانُ حذائك أللعلى مع ّ
كل خطوة ،يرت ّد �إىل أال ِ
ر�ض ليكم َِل قالب أ�ثرك ،هو ّي َتك لدى
لكل عابر َ
َ
بعدك ب�أ َ
�صبح دلي ًال قاطع ًا ِّ
آالخرينُ ،
نك �سبق َت ُه �إىل ا ُمل�ص ّلى ا ُمل�ؤقت
يثبت
مرورك �إىل حنيُ ،ي ُ
ق�ص أالثر ويتقنونَ
بني « أ�ثلِ » الوادي ،دلي ًال يعرف ُه أ�قربا� ؤ َك من أالطفال الف�ضوليني ،املجبولون على ّ
ـ(تبعت أ�ثرك) على �س� ؤ َ
يجيبك ابن َ
نت ال تتفاج�أ عندما َ
ذلك جيد ًا ،لذلك أ� َ
خالتك ب ُ
الك له( :كيف
عرفت مكاين؟).
جتزم ب�أ َّن ّ
ت�سم ُع خطب َة العيد ،أ� َ
كل من جل�سوا هناك باختالف أ�عمارهم
بال�سماعُ ،
وتكاد ُ
نت تتظاهر َّ
جتل�س ج�سد ًا ،الروح تُر�سلها مع أالطفال الذين تخ ّلوا عن ّ
كل و�صايا آالباء ،و أ�وامرهم
يتظاهرونُ ،
ال�صارمة ،و أ�علنوا مت ّردهم على اجلميع ،قاموا مبجرد انتهاء �صالة العيد وقبل بدء اخلطبة ،يرتاك�ضون
خلفكم يف الوادي ،ي�شعلون ال�صواريخ أ
ِ
اخلطيب حني ي�صمت
واللعاب النارية ،ال يكرتثون بتلميحات
ِ
وت�سبق اخلطيب
ل�صيحات أ�ح ِد املتربعني ب�إ�سكاتهم من الكبار .ت�ستم ُع �إليهم،
وينظر �إليهم �شزر ًا ،وال
ُ
ُ
بالدعاء ب�أن ينتهي من كال ٍم ال تفهمه ،أ�خري ًا يبد أ� دعاء ُه ب�آخ ِر اخلطب ِة ،وكلها حلظات �سريعة من
الـ(�آمني) ح ّتى يقف اجلميعُ ،
ُ
تقف بينهم،
يختلطون ب�شكلٍ �سريع ،يتداخلون
وتتداخل أال�صواتُ ،
ٍ
ت�شاهد أ�نا�س ًا كرث ،يف عملي ٍة
عناقات جماع ّي ٍة مفاجئة ،و(من العايدين) تتواىل على م�سمعك بكرثة،
ُ
منظ ٌر ُمكثف� ..سريع وغري من ّظم.
فت�ستطيل ،تتعملقُ ،
تنظر �إليهم يف أال�سفل ،م�ستعمرة من النمل ،منلتان تتقابالن
ت�صل �إىل ال�سماءُ ،
لثوانٍ ثم تفرتقان ملقابل ِة منل ٍة ثالث ٍة ورابع ٍة بع�شوائ ّية ،ال ينتهي امل�شهد �إال بعد أ�ن حت�ضى كل واحد ٍة
بتالم�س �سريع مع اجلميع.
ٍ
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تعود �إىل أال�سفلُ ،م�ستق ِب ًال التهاين والقبالت على خ ّد َك الذي ال ّ
يت�شك ُل مثل ُه عاد ًة � إ ّال يف
تتق ّزمُ ،
أ
َ
ٍ
ا ُملدن ،لذلك � َ
نت تتح�شاها قد َر ما ت�ستطيعُ ،
ت�ضحكك
كلمات كانت
تن�صت �إىل ما يقولون ُه َلك من
أ
ـ(ح ّجة ومتدينة) و( ِب� ّ�ت حالل �إن �شاء هلل) ,وعندما تتذكر ذلك آالن و�ن� َ�ت «هنا»ّ ،
ك ِ
تفكر يف
التداخل بني ِ
اللغات ال�سام ّية ولهجاتها ،كث ٌري من اللهجات العربية تنطق (ب ِّت) عو�ض ًا عن (بنت)
ُ
تتماثل يف ذلك مع اللغة آالرام ّية واللغة العرب ّية ُ
تعود �إىل ذكرى الوادي
حيث تُقال ( َب ّت -בת)ُ .
ببنت حالل ،آالن تتذكر َ
كنت ُ
جمدد ًاُ ،
حيث َ
موقفك
برف�ض ُمبطن دعاءهم َلك ّ
منذ ذلك احلني تقابل ٍ
وتربر ُه ب�أنه هرب من ِ
وت�ستطرد يف حتليل امل�س�ألة
فر�ض �سلطة حتديد أالمنيات ومدى �ضرورتها،
ُ
�سباب جعلتك ترى الزواج فكر ًة ا�ستثنائية قليلة احل�ضور واجلدوى حالي ًا .كانوا
�إىل أ�ن جتعلها أ�حد أ� ٍ
يقولون أ�ي�ض ًا لل�صغار جمل ًة أ�خرى أ�ك ُرث حتري�ض ًا على االبت�سام( :خمتون ومداوى) ومن َ
مكانك «هنا»
َ
َ
َ
وترتيبك
ارتكابك
ب�صوتك يف بداي ِة
حي «العود» ،وال�شريط الذي ُ�س ّجل
تتذ ّك ُر جاركم اخل ّتان يف ِّ
للجملِ املفهومة ،و أ�نت تغني( :ودانه على الدانه « »...يبي ِختَانة) يتبع ذلك �صوت �ضحك ٍة ومن
ُ
ؤ
�صوت م�نِّب (عيييب) وينتهي الت�سجيل.
ثم ٌ
كل ذلك يف َ
ُ
نت تتذ ّك ُر ّ
تت�ساءل و أ� َ
مكانك «هنا» أ�ي�ض ًا عن ثقافة العيب ،ومن ثم ت�ستطرد
فتت�ساءل،
ِ
والتعييب
الفي�سيولوجي،
تر�سيخ م�ستوى (الذكورة) واالختالف
بت�سا�ؤالتك �إىل �سبب تركيز أ�و
ِ
ّ
ا ُملطلق والغام�ض بالن�سبة لل�صغار ،مع أ�نهم بذلك يحر�ضون على العك�س ،وك�أنهم يزرعون يف عمقِ
الطفلِ حينها ثقاف َة التفكري من أال�سفل �إىل أالعلى ،ثقافة ا إليحاء اجلن�سي التي حتولت من كونها
ممنوع ُمطلق يدف ُع
ت�صرفات بريئة ال معنى لها وت�سا�ؤالت هام�ش ّية غري مه ّمة؛ �إىل خطوط حمراء� ،إىل ٍ
عبثي وت�سا�ؤالت ُم ّلحة ،ف ُيم�سي مرغوب ًا ُمطلق .ويزرعون ب�شكلٍ متزامن فكر َة ِفعل �سيادة
�إىل ف�ضول ّ
قول أ�حد الفال�سفة ُ
الذكر �إىل ح ّد ُمفرط على ح�ساب أالنثى .ت�سرتج ُع حني ّ
تفكر بذلك آالن َ
الكرث
يف البلد ،الذين لوال أ� ّنهم خُ ذلوا من املكان والزمان لكانوا رموز ًا يف الفل�سفة املعا�صرةَ ،
قول الكبري
ٍ
ُعمر ًا و ِعلم ًا ،الذي أ� ّل َف �سل�سلة ٍ
املخالف ملا ُيك ّر�س،
كتب فل�سفي ٍة مل تُطبع بعد ،أل�سباب منها املنت
ومنها عدم متكنه مادي ًا من الطباعة يف بلدٍ �آخر فبقي كتاب ُه م�سو ّدة �إىل حني ،ت�سرتج ُع كالم ُه حيث
جل�ستم جمموعة على طاول ِة أ�حد املقاهي بالريا�ض وهو يقول أ�نهم غر�سوا يف عقولنا أ�ن املر أ�ة دائم ًا
مو�ضع ّ
�شك� ،شي ٌء الب ّد من حب�سه وتغييب ِه عن آالخر� ،شيء جتب متابعت ِه بحر�ص ،ألنهم يق ّيمونَ
اجلزء الفارق ككلٍ ال يتج ّز أ� ،فينظرون �إليها على أ�نها فقط« :بظ ٌر» ي�سري على قدمني!.
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و�صعدمت «ال َّزبري» ،من الوادي عائدين �إىل القرية� ،إىل البيت الذي اعتادوا أ�ن يتناولوا فيه وجب َة
كل عيد ،ومن هناك ينطلقون للمرور على ّ
ا إلفطار يف ّ
كل منازل القرية قبل وجبة الغداء امل�شرتكة يف
أ
أ
ال�سن وعلي ُة �هلِ القرية يف جمموعة ،وال�شباب يف �خرى ،تفرتقُون عنهم
�ساح ِة امل�سجد ،ي�سري كبار ّ
أ�نتم ال�صغار جمموع ًة ثالثة ،يف م�سري ِة معايد ٍة م�ستقّلة� ،سرعان ما مت ّلون من حلوى البيوت ،فتتوقفونَ
عن املعايدة ،تنت�شرون.
تعلمت أ� ّال َ
كيف تكونُ عابث ًا ،نزق ًا ،م�س�ؤو ًال ،واثق ًاَ ،
يف تلك أالجازاتَ ،
تخاف من الظالم،
تعلمت َ
َ
جتل�س على نهاي ِة احل ّراث ِة
الكالب ،الثعابني،
تعلمت ت�سلق أال�شجار ،الرعي ،وب��ذ َر احلقول؛ ُ
أ
امليكانيك ّية ُ
حتمل كي�س ًا من البذور ،تنرث ُه وهي ت�سري وحترثَ .
ركوب «احلمار» عندما
تعلمت �ي�ض ًا َ
مل جتد َ
«خيل» ُعمر وما قاله املعلم يف املدر�سة ،لكنك َ
تعلمت الرماي َة بـ»املِنبال» و»ال�ساكتون» فيما
َ
وتعلمت ال�سباح َة يف ال�سيول والبرِ ِك ،أ�نت وال�ضفادع ،مت�صاحلني.
بعد،
وعندما تنت�شرون  -أ�عني بعد ممللكم من حلوى البيوت -يف ال�ساحة أ� َمام امل�سجد القرية ال�صغري،
امل�سجد الذي ال تُقام فيه �صالة العيدَ ،
كنت جتر� ؤ على �إ�شعالِ «ال�شروخ» وباقي أ��صناف أاللعاب
النار ّية ،ح ّتى ال�صواريخ ت�شعلها و أ�ن� َ�ت ٌ
مم�سك بها ،تط ُري من يدك ،يلحق بها نظرك ،يح ّلق معها
أللعلى ،بعيد ًا عن جدب الريا�ض ،بالقري ِة املنخف�ض ُة تحُ ّل ُق يف أالعلى مرتفع ًا ُ
حيث  -أ�خري ًا -جتد
أ�جوب ًة ّ
لكل ت�سا�ؤالتك.
حيث َ
تعدل جل�ستَك آالنُ ،
مكانك «هنا» ،على «�صوفا» جانب ّية ،تعتربها -م�ؤقت ًا -مكتبك و�سريرك
وحجرتك ّ
املرتا�صة،
تنظر من النافذ ِة بجوارك ،ال �شيء �سوى أال�ضواء ال�صفراء
وكل خ�صو�ص ّيتكُ ،
ّ
خربوك ب�نَأ
أ
أ
منذ يومّ ،
ّ
هاتف من البيتَ � ،
نك قبل �ساعات َ
وتتذكر � َ
تفكر يف العي ِد الذي م�ضى ُ
جاءك ٌ
فتكتب يف ّ
مذكر ِة هاتفك ال ّنقال (اليوم -4فرباير 2005-أ�نا
أ�خت ََك ال�صغرى أ�جنبت البكر « ُمه ّند»ُ ،
الغد الذي �سرتج ُع فيه �إىل البيت ل�ساعات معدودة ،تراه ،قبل أ�ن تعو َد جمدد ًا �إىل
خال) وتت�ستعجل َ
أ
أ
ّ
ت�شعر برغب ٍة يف تدخني �سيجارة ،تت�كد من �ن ُه نائم ،فتخرج.
«هنا»ُ .
تخرج �إىل �سلم الطوارئ الذي حت ّول �إىل منف�ض ِة �سجائ ٍر لولب ّية بطولِ �سبع ِة أ�دوار ،أ�طول منف�ضة
ُ
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تقف أ�مام النافذة هناك
�سجائر يف العامل! ي�ستخدمها املدخنون يف املبنى من مر�ضى وممر�ضنيُ ،
ّ
ِ
الريا�ض الكبرية عرب الزجاج ،ترى م�آذنَ كثرية ،كثرية جد ًا ،تفكر:
تنظر �إىل
ُ
تر�شف �سيجارتكُ ،
يق ُع بني ّ
كل م�سجدٍ وم�سجدٍ يف الريا�ض ..م�سجد!
ّ
تتذك ُر قول عبداملح�سن ا َملر�شدُ ( :بنيت الريا�ض قبل «خم�سني» عام ًا ،وفيها آالن « أ�لفا» م�سجد،
َ
ذاكرتك
ت�ستعر�ض يف �شا�ش ِة
و ُبنيت �إ�سطنبول قبل « أ�لفي» عام وفيها «خم�سمائة» م�سجد).
ُ
ر�ض ال�شارع من
�شارع ًا ،وتتجاوز عمد ًا م�س�ألة م�سميات ال�شوارع ،وتبقى يف املو�ضوع الذي ُع َ
أ�جله ،تتنق ُّل بني �صو ِر الفلل والق�صور الكبرية فيه ،ويف ّ
كل ق�ص ٍر منها م�سجد.
ُ
ِ
تكت�شف
منت�صف ال�سيجارة ،ويف أالفق يربز برجا اململكة والفي�صل ّية ،حت ّدق بهما ،ولوهل ٍة
ت�صل �إىل
ُ
أ�مر ًا ،برج الفي�صل ّية ُي ّ
رمز الذكر ،رمز كوكب آاللهة «مار�س» امل ّريخ (^) وقبل
�شك ُل من أالعلى َ
وتعود �إىل
أ�ن تكمل فكرتك تتذكر أ�نك من مواليد مار�س ،فتنف�ض ر أ��سك لرتكز جمدد ًا على الفكرة ُ
تتو�سطها ،ت ّ
رمز أالنثى وهو رمز
ُ�شك ُل َ
اكت�شافك :و»اململكة» من أالعلى بالفتحة املق ّو�سة التي ّ
كوكب آاللهة «فينو�س» الزهرة ( )vبناء ًا على كال ِم «دان براون» عندما حت ّدث عن الرمزين
املتعاك�سني ،أالول الذي يعني «العنف والرجولة ،وق�ضيب الرجل» والثاين الذي يعني أ
«النوثة
واخل�صوبة ،ورحم املر أ�ة».
تر�شف منها ومع �سحاب ِة النيكوتني ب�صدرك ،يختلط كال ٌم مل تقله� ،إذا ما
بقي من ال�سيجار ِة ال ّربع،
ُ
قلت ُه �ستُتمتم :مدين ٌة خُ نثى!
وتطفئ ال�سيجارة.
نت «هنا» ،وهذا هو ُ
أ� َ
عياد الريا�ض تت�شابه� ،إن
لي�س لك ،ولطاملا كان كذلك ،أ� ُ
ثالث يو ٍم يف عيدٍ َ
َ
تخرج � إ ّال ملاما .هات َ
كنت «هنا» أ�و باخلارج .وعلى أ�ي حال أ� َ
َ
�صدقائك
حد أ�
َفك أ� ُ
نت «هنا» ال حمالة ،ال ُ
َ
ُ
َ
خرجت �إىل البيت أ�و ًال
ي�شرتك يف بطولتها .فخرجت،
يدعوك ُم ِّلح ًا حل�ضور م�سرح ّي ٍة
امل�سرحيني،
أ
أ
ذهبت ،هناك ُ
َ
يت ُمه ّند على عجلَ .
ور أ� َ
و�صلت �إىل مكانِ العر�ض ،تُفاج� ب�لعاب ناري ٍة وزحام،
حيث
زحا ٌم كثريُ ،
ينظر �إىل أالعلى ،نظرت ،مل يكن هنالك �شيء ي�ستدعي ّ
كل هذا ،ال �شيء ي�ستحق،
الكل ُ
ال�سماء حترتق كعاد ِة �سماء الريا�ضَ ،
طيف لغالف
يلوح ٌ
تنظر �إىل ال�سحنات الفاغرة أللعلىُ ،
كنت ُ
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خرج بها ومل يدرك معنى كل ذلك
رواية «العطر» ،وتتذكر «غرنوي»ُ ،
تلعب دور ُه يف ليلت ُه التي َ
أ
أ
الزحام ،وال الهدف من أ�ن ينظروا مبت�سمني �إىل العلى ُ
وتنظر
حيث اللعاب النارية ،ت�س ُري بينهمُ ،
�إليهم و�إىل ال�سماء .لك ّن َك مل ترتكب جرمية قتلٍ أ�وىل يف تلك الليلة ،كما فعل غرنوي.
َ
يهاتفك �صديقك ليحدد لك
تنتظر أ�ن
ُ
تنظر أللعلىُ ،
تقف بجوا ِر نخل ٍة يف مم�شى �شارع امللك عبداهللُ ،
حداهن ر أ�ت َ
فيك لعب ًة أ�كرث غراب ًة من أاللعاب النار ّية
مكان امل�سرح ،وتتفاج�أ ندما تلتفت ي�سار ًا أ� َّن � إ َّ
عربت َ
الوقت
توجه كامريا الفيديو �إليك ،ولذلك أ�ي�ض ًا َ
التي ي�شاهدها اجلميع وقتذاك ،لذلك كانت ّ
ب�سرع ٍة مبتعد ًا.
رت ب�شك�سبري قلي ًال ،تبد أ� امل�سرحية،
جتل�س مع اجلمهور يف امل�سرح ،تُطف�أ ا إل�ضاءةّ ،فك َ
أ�خري ًاُ ،
ِ
بت عنكَ ،
بالوقت �إىل الوراء كثري ًاِ ،غ َ
غبت
كانت اخللفية ال�صوت ّية املو�سيق ّية وحدها كفيل ٌة ب�أن تعود
كثري ًا مع معزوف ِة «فانغليز» املق ّد�سة لديك Conquest of paradise ،التي ح ّرر بها
ال�سماء وتتخ ّيل ذلك جيد ًا ،حر ّرها وقـ َّيدك.
آ
دت جمدد ًا �إىل «هنا»..
والن ُع َ
املرافقون بال أ��س ّرة ،و أ�نت ُ
حتاول النوم ،حتاول كما يبدو..

أ
وكاليام ال�سابقة ف�إن «ال�صوفا» ال تكرتث مبحاوالتك وال ت�ستوعب فكرة النوم جيد ًا.
 6نوفمرب 2005
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