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هداء الإ

وقت  ي�سندنا  كتًفا  ليبقى  يقاوم  وهو  إليه  �
تعطف،  لكي  تعي�ش  وهي  إليها  � �لعرث�ت. 
�أربع  �أكرَث من  إلينا يف �ليوِم  � لكي ت�ستاق 

مّر�ت. �إىل علي وعائ�سة.. �أبي و�أمي.



كل الق�ش�ص مت�شابهة، الكّتاب فقط من يتغريون

طو�ل �لوقت �لذي ��ستغرقته كتابة هذه �لق�س�ش، قد يكون ثالث �أو �أربع �سنو�ت، كنا نعرف -خالد 
فر�د  مر خمتلفًا ومغريًا كل مرة هم �لأ و�أنا- �أن كل �لق�س�ش مت�سابهة. وكنت موؤمنًا �أن ما يجعل �لأ
�سياء �لغام�سة ذ�ت �حلنني �لغريب  �ملجهولون و�ملتغريون د�خل �لق�س�ش و�حلكايات، وهي �أي�سًا �لأ

�سئلة. �لذي ينبعث من �حلكايات، ويوّلد �لأ
ن�سب  كل �لق�س�ش مت�سابهة، منذ �أوىل �سهقات �لده�سة �لتي وجدها جمموعة من �لنا�ش �لتعبري �لأ
حد�ث هذه عن ب�سع حكايات كربى  حد�ث، مل تخرج جمموعة �لأ ملو�جهة جمموعة غري منطقية من �لأ
تتناول �لع�ساق و�ملوؤمنني وغري �ملوؤمنني وبع�ش �ملجرمني، �لذي تغري طو�ل هذ� �لوقت هم �لكتاب؛ 
إليهم تعود  باآخر، و� �أو  �سخا�ش �لهادئني �لذين يقفون خلف �حلدث، �لذين يخلقونه ب�سكل  هم �لأ

�سخا�ش، هل ميكن �لتفكري ب�سلطة وجمد �أكرب؟ حد�ث وكل هوؤلء �لأ مقاليد حياة كل هذه �لأ
�أفعال خارقة  متوقعة،  باأفعال غري  �ملجموعة  �أبطال هذه  يقوم  �لفتعال،  وباأقل قدر من  �لدو�م،  على 
ن �لق�س�ش  وثورية، و�إن يف نطاقهم �لهادئ و�ل�سيق: قرية جمدبة مثاًل �أو حافلة �ساخنة ووحيدة. ولأ
مت�سابهة دومًا، يربز هوؤلء �لثائرون �ملهم�سون حقًا كق�س�ش م�ستقلة ومبتكرة، ل ميكن �أن تتوقف 
جيال يف مدينة كبرية وع�سرية.  �لق�س�ش عند ذلك، لكنها تنتج �أبطالها، �أجياًل منهم، بتلقائية تتابع �لأ
�لق�س�ش تخرج مع �لوقت من يد �لكاتب �ل�ساب �إىل �أيدي �أبطاله �ملنتظرين خلفه حكاياتهم �خلا�سة. 
و�إىل �أيدي كتاب جمايلني وم�سابهني يف �لتجربة ينظرون �إىل نوعية كتابة كهذه نظرة �هتمام ل�ساحة 

م�سرتكة ودفرت و�حد، ونظرة »��ستلهام« �أحيانًا!
وىل للقا�ش خالد �ل�سامطي، بكون �لق�س�ش، كل �لق�س�ش،  نكاد نكفر هنا، يف �ملجموعة �لق�س�سية �لأ
نتيجتنا �خلا�سة،  �إىل  ننقاد  بدًل  لكننا  نتيجة كهذه.  �إىل  ليقودنا  �لكثري  يفعل  هنا  �لكاتب  مت�سابهة. 

نتيجتنا �لتي تقول �أن �لق�س�ش ل ز�لت هي �لق�س�ش، و�لكاتب فقط هو �ملختلف، و�خلالق حقًا.

من�شور العتيق        
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»حالة ا�شتطراد طويلة«

حٍف  و�سُ كتٍب  من  �سادفه  ما  كّل  قر�أ  ب�سر�هة،  يقر�أ  بد�أ  وُمّذ�ك  طفولته،  �ل�سمِت خالل  �أمعَن يف 
حذية �ملر�سوفُة  وجمالٍت وخمطوطاٍت و�سفحاِت تقاومي، حّتى مقا�سات وماركات و�أماكن �سناعة �لأ
ما  كّل  يدّون. كتَب عن  �أخذ  �ل�سنني  مع  ولبقًا.  جّيدً�،  ُمتحدثًا  �سبابُه  ق�سى  �مل�ساجد.  �أبو�ِب  �أمام 
�أفكارُه تنهمر ب�سرعة، يقوُل  يعرف. ويف �ملقابل؛ تطّورت قدر�ته يف �لتحّدث �إىل درجٍة خطرية، 
إذ يتكلُم ُم�سّعبًا �جلملَة �إىل فروع كثرية، لدرجٍة مل يعد ُيحكم  إّل بعد حني، � �ملبتد�أ ول ي�سُل �إىل �خلرب �

�سامعُه ربَط ما يقول، ول �لو�سول �إىل نهاياٍت �سريعة.

غري  �ل�سروحات  �إىل  إ�سافًة  فا �ملدير.  منُه  ت�سايَق  يكتبُه  ما  ج��ِل  ولأ عملِه  يف  زمن.  بعد  حديثُه  قّل 
ور�ق �لر�سمية، فقد �أر�سل �إىل مديره عّدَة مر�ٍت  �ملرت�بطة �لتي يكتبها على هو�م�ِش �ملعامالت و�لأ
خطاباٍت �أعمُق و�أطول من قدرة �ل�ستيعاب وبنهاياٍت مفتوحة. �آخر مرٍة كتَب لُه بنّيِة �ل�ستئذ�ن؛ 

�أر�د �إخبارُه عن �سيارتِه �لتي تعّطلت يف �لطريق، حينها ��ستهّل كاتبًا:
)�سيارتي �لتي بد�أْت مع هطوِل �ملطر �لغزير �لذي �نتظرناُه طوياًل و�سلينا فز�دتنا �ل�سم�ُش هالكًا يف 
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هذِه �ملدينِة..( �أنهى خطابُه يف �ل�سفحِة �لعا�سرِة متنبئًا بازدياٍد م�سطرٍد يف �سرعة حركِة �ملجّر�ت.
حيَل �إىل تقاعٍد ُمبّكر. بعد �أيام �أُ

ب�سرُه و�سمعُه  ��ستخدَم  مياء.  �سارة و�لإ بالإ ُي�سادفهم  يتفاهُم مع من  �أخَذ  �أو يكتب،  يتحّدث  يعد  مل 
�أكرَث من �ل�سابق، ينظُر يف �سّتى �لجتاهات، وي�سيُخ �ل�سمَع حتى حلركِة �حل�سر�ت، ومع �لوقت �أخذ 
�سياء �ملرئّيِة و�مل�سموعة، �إىل �أن ي�سَل �إىل دللٍة �أخرى فتكون �نعكا�سًا  تفكريُه يتفّرُع ممتّدً� �أمام �لأ
�لن�سوء  نظرّية  يتذكر  يحّب،  �لتي  �لفنانِة  �سورِة  �إىل  ينظُر  عندما  فمثاًل  ي�سمع.  �أو  يرى  ملا  �إ�سافيًا 

و�لرتقاء. وعندما ي�سمُع �سوَت غليان �ل�ساي، يفكُر بدودة �لقّز.
قطعِة  ر�أ�سِه  على  عاق�سًا  زق��ِة  �لأ ي�سرُي يف  �أب��دً�.  خرين  �لآ مع  يتو��سل  يعد  مل  �سنو�ٍت؛  ب�سِع  مبروِر 
قما�ٍش متلثمًا بطرفها مغطيًا عنقُه وفمه. �أثار �سبهًة لدى جري�نه، �إ�سافًة �إىل كونه ل ي�ساركهم �ل�سالة 
مر��ش  عياد. قررو� بعد �جتماٍع �أجروه مع عمدِة �حلّي ت�سليمُه �إىل »�لهيئة«، �أو م�ست�سفى �لأ ول �لأ

�لنف�سّية.
�لتفو� حولُه وحيدً� كعادته، ومب�سهٍد غريٍب ت�سّلبو� جميعًا يف �أماكنهم، �سعرو� �أنهم يقفون عر�ًة حني 
طالق. َه �إىل مالحمهم �ملرتددة وحركاتهم �ملرتبكة نظرًة ممتّدًة حادًة وعميقًة غري م�سبوقٍة على �لإ وجَّ

وبقفزٍة �سريعٍة طاَر خمرتقًا �ل�سماء..

9  يناير 2006
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»خّط البلدة ل ينتهي«

خرى، ول �أدري �أي�سًا �إىل  ل �أدري ملاذ� ركبُت »�أوتوبي�ش خّط �لبلدة« يف هذِه �لليلِة �لتعي�سِة �لأ
�أّي مكاٍن �ساأنتهي. ما �أعرفُه �أنني فرحُت بعد �أن هبط �إىل »�ل�سمي�سي« ذلك �لر�كب �لذي خنقني 

ر. ن باأمٍل عميق دوَن �أدنى ُمعكِّ بر�ئحتِه �لنتنة، �أ�ستطيُع �أن �أ�ستن�سَق بوؤ�سي �لآ

ياح �لديِك بفرتٍة ق�سرية. بالتحديد �أ�ستيقُظ  يف كلِّ يوم �أ�ستيقُظ باكرً�، بعَد �لُنباح ُمبا�سرة، وقبَل �سِ
عندما ي�سفعني و�لدي �أو يتقياأ على ج�سدي �لنحيل ماًء كان يتم�سم�ُش بِه جو�ر �ل�سنبور �ملنخف�ش، 
تعليماتِه وو�ساياه على م�سمعي وم�سامِع و�لدتي و�أخوتي، و�لدي  بتوزيِع  يبد�أ  �أي�سًا  يوٍم  ويف كّل 
�لذي �سقَط مغ�سيًا عليِه قبل ع�سر �سنو�ت، ثم ��ستيقَظ م�سلوًل، ليعلَن حنقُه على كّل �سيء، وي�سّن 

قو�نينُه �جلديدة، ويعطي دورً� لكلِّ فرٍد يف �لعائلة.
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خفُّ  د�ئمًا ما �أكون �أّوَل �خلارجني من بيتنا �ملتهالك، وكاأنني �أ�ستعجُل �لهرَب �إىل جحيمي، �جلحيم �لأ
عد�ء  وىل و�أ�سكاَل �ل�سبيِة �ل�سُ وطاأًة من �لبقاء يف �لبيت، �أهيُم على �سحنتي، �أجدُل خيوَط �ل�سم�ِش �لأ
ر�سفة و�أور�َق �ل�سجِر وُعّمال �لنظافَة �لبطيئني، بنظر�تي �أجدُل كلَّ  �لذ�هبني �إىل �ملد�ر�ش، �أجدُل �لأ
إّل �سيغ�سُب مّني و�لدي،  م�ش، يجب �أن يختلف، و� �سيٍء و�أنا �سائٌر �إىل مكاٍن يختلُف عن مكاِن �لأ

ويجب �أي�سًا.. �أّل يغ�سب!
�ملدينِة  ده�سِة  حتت  ب��و�ق،  �لأ �سخِب  حتَت  جميعًا،  بعذ�باتي  �أقُف  بياأ�سي،  �أقُف  موقعي،  �إىل  �أ�سُل 
�لذين يرمقونني من خلِف زجاِج �سيار�ِتهم، كاأنني  �أولئك  للتّو، ونظر�ِت �مل�ستحقرين،  �مل�ستيقظة 

�أخطو على �أنوفهم. 

�أ�ستهلُّ دوري دون رغبة، �أقرتُب من �أحدهم فيتجاهلني، �أتثاقُل �سائرً� �إىل �آخر، فيب�سُق نظرًة كا�سرة، 
خرى �لفارغة، من  رة و�لأ �أتخّطاُه، وتختلُط �لوجوه. �أعرُف تفا�سيلها متامًا، دللتها، �لتقاطيع �مُلب�سّ
ما  إذ�  � �لتنبوؤ  �أ�ستطيُع  �أنني  حتى  و�لعجلة،  و�ل�سهر  و�لرفاهية  �لرحمة  مدى  حتديَد  �أ�ستطيُع  �لوجوه 
ب،  كان �ل�سخ�ُش قد تخا�سَم مع زوجته قبل �أن يغادر �إىل عملِه �أو ل. حركُة �حلاجِب �لو�حد: َتَعجُّ
نِف: تاأفف، و�أغلبها تعني: »�أْن ل تقرتب �أكرث« �أعرُف �لكثري  و�نقبا�ُش �لفّم: �متعا�ش، �نخفا�ُش �لأ

من �سفعاِت �ملالمح. 

ميرُّ �لوقُت بطيئًا وترتفُع �ل�سم�ُش متعريًة متامًا، فتعّري �لنفو�ش، �أم�سُح عرقي باأكمامي �ملّت�سخة، �أ�سُع 
بقى متح�س�سًا خيبتي و�أنا �أتنقل بني �ملركبات �أ�ستن�سُق كربون �لعادمات، و�سدَّ  يدي على جيبي لأ

�لعابرين.

�مر�أٍة  �سوُت  يحتويني  ما  نادرً�  �لنظر�ت.  �ل�سيار�ت،  �سفلت،  �لإ �ل�سم�ش،  تلفظني؛  �سياء  �لأ كلُّ 
ثمانيٍة  كرقم  �ملائلني  حاجبيِه  بنَي  فاأنكفئ  خلفي،  مقعٍد  يف  طفٍل  وجُه  �أو  �أجرة،  �سيارِة  من  عطوف 
مقطوع �لز�وية، �أ�ستظلُّ قلياًل من وهِج نبذهم وبقيِة �حلو�جب، ل يهمُّ �إن �نتهيُت فائزً� بورقٍة نقدّيٍة 
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يتف�سُل بها و�لده، �أو مبجردِّ �لهدهدة على حزين ب�)�هلل يعطينا ويعطيك( تاأتي مكررًة ورتيبة من فِم 
�سائٍق �عتاد قولها، ول ُيهمُّ �أي�سًا �إن ُعدُت لياًل ب� َغّلٍة �سحيحٍة �إىل �أبي �لفقري �حلانق على كّل �سيء، 

ن �أنني �سخ�ٌش بائ�ٌش جدً�.  ما يهم قولُه �لآ

خرى،  �سار�ت �لأ �سياء، �ل�سحاذين عنَد �لإ �سارة، �أمعُن �لنظر يف �لأ عندما �أتعب، �أجل�ُش بجو�ر �لإ
لوحات  �أق��ر�أ  �لُب�ساق.  ج��رة،  �لأ �سائقي  بالهة  �لد�خل،  من  تبدو  كيف  �أع��رُف  ل  �لتي  �لطائر�ت 
ُموم( �جلاّفة.  تاأتي بها رياُح )�ل�سَّ �أور�ق �ل�سحف و�لفو�تري وكّل ورقٍة  �أقر�أ  �ل�سيار�ت، و�ملحال، 
ن �لعّد كما  �أفرُح عندما �أتذكُر �أنني �أقر�أ، و�أحزُن على حال �أخويَّ �للَذين مل يتمكّنا من �لدر��سة، لأ

قال لهم و�لدي -ُمربرً� عدم ُقبولهم- ل يحتاُج �إىل در��سة وهما ل يحتاجان لغري �لعّد.
�سخا�ٍش  لأ �سور  ع��الن،  �لإ يافطات  يف  �أمتّعُن  بالهًة،  �أ�سدُّ  ونظر�ٍت  بْلهاء  بحركاٍت  �لوقَت  �أ�ستُت 
ي�سحكون، �أجهزة غريبة، ماأكولٍت مل �أَر مثلها على �لطبيعة، �أتخيلني �آكلها، فيتال�سى �خليال عندما 

توؤملني �إ�سبعي بعد قر�ٍش متو��سٍل لظفري.

حياٌة كئيبٌة، تت�سابُه �أيامها يف مدينٍة �أ�سّد كاآبًة ورتابًة، يت�سابُه كّل �سيٍء فيها ويتناق�ُش بذ�ِت �لوقت، 
بائِع �خل�سار  ُم�سوهًا. مدينٌة خُمادعة، كب�ساعِة  �أنا�سها، طق�سها، تخبئ يف رحمها مولودً�  �سو�رعها، 
ت خلف  �ملغ�سو�سة، ثمر�تُه �مل�ستويُة و�ملمتلئة تغّطي �لفا�سَد منها و�لعِفن، هكذ� هي �لريا�ش، د�سّ
إليها منُذ زمٍن وعّفرو� وجوههم يف رمالها،  � قِدمو�  بيوتًا ل تفرح، و�أ�سخا�سًا  ُمدقعًا،  فقرً�  ُبهرجها 

�ساعدو� يف بنائها، وغاب عنهم �آنذ�ك �أن يرممو� بيوتهم.. كما غاب ذلك عن و�لدي. 

وجدُت نف�سي بها على �لهام�ش، كالريال �ملعدين تبقى قيمتُه لكن �جلميع ل ي�ستخدمُه ول يريده، حّتى 
�أ�سحاب �لدكاكني �أم�سو� يرف�سون �لتعامل به. ولدُت هنا، و�أجزُم بانتمائي لهذِه �ل�سحر�ء ُمتجاهاًل 
قوَل �أبي باأننا من بلٍد �آخر، ُمتنا�سيًا عدم ُقبويل يف �لثانوية، ومتجنبًا عيوَن �أفر�ِد »�جلو�ز�ت«، فهذ� 

إّل لهذِه �ل�سحر�ء. �جلدب بي، وبحياتي، وهذ� �لبوؤ�ش، ل ي�سلُح �أن ينتمي �أبدً� �
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�إىل ظالِل  خر  و�لآ �حلني  بني  فاأجلاأ  ُمرتنحًا،  جُمهدً�  دوري  �أو��سُل  �لطويلة،  و�لع�سر  �لُظهر  فرتِة  يف 
كل بجمع �خلناف�ش وقتل �لنمل، �أختبئ  لهي ذ�تي عن �لأ ر�سفة، �أُ �أ�سجاِر �لُطرق، �أحو��ِش نخيل �لأ
ر�ش ومن عليها، من �ل�سرطة، من �سيار�ت �لهيئِة باأوقاِت �ل�سالة، فال �أ�سلي  من �سخِط �ل�سماء و�لأ

ن �مل�ساجد منطقُة عمٍل خمت�سٍة بو�لدتي و�أخويَّ �ل�سغريين، هكذ� �أبرُر لذ�تي. لأ

إحدى �ل�سيار�ت �لعابرة، �أريُد �أن  �أفكُر �أحيانًا باأن �أحّب فتاًة ما، �أّي فتاٍة تنظر �إيلَّ بغر�بة، �أّي فتاٍة با
�أكتب ر�سالًة حتَت ظلِّ  �أجّرب �حُلب، و�أن  �أن  �أريد  �أ�سنع نتوءً� يف حياتي، �سيئًا ما يجعلها خمتلفة، 
�سقطها بد�خِل با�ٍش متهالٍك مفتوُح �لنو�فذ جلامعة علي�سة، حيُث �ستدر�ش، �أو بد�خِل �أي  نخلة، ثم �أُ
مركبِة �ست�ستقّلها. لكني �سرعان ما �أعرتُف ب�سخِف �لفكرة وغبائي، ثم �أقرُع زجاجَة �أقرب �سيارٍة 

و�أدعو ملن فيها بالتوفيق وكرثة �ملال.

إذ� خّيم �لليل، تخلُع هذِه �لغانيُة رد�ءها، ومتتلئ �نثناء�ُت ج�سِدها �لغ�ّش بغر�ئِز �ل�سباب. تزدحم،  �
تفي�ُش �ل�سو�رع بال�سيار�ت، وكاأنَّهم جميعًا ذ�هبون �إىل مكاٍن و�حد، وكاأنَّهم يت�سابقون، وكاأنَّ �لليل 
يرتّب�ُش بهم. �أنا على يقنٍي من �أنَّ ن�سفهم ل يدري �أيَّ �جتاٍه ي�سلك، و�إىل �أين يذهب! تنبعُث �ملو�سيقى 
�ل�ساخبة من عرباٍت فارهة، ومن نو�فِذها ُتغادُر �أي�سًا �أياٍد نظيفٍة باأور�َق �سغريٍة حتمُل �أرقاَم هو�تٍف 
�أن�سى  وق�س�سًا مل حُتَك بعد، ق�س�ُش رغباٍت مغّيبة. �أخاُف هذ� �لوقت، �أخاُف منهم، وكّل �سيء. ل 
حفنَة  �أخذو�  �أن  بعد  �ملنتخب  فوِز  ليلِة  �لر�سيف يف  على  بدموعي  م�سّرجًا  غادروين  �لذين  ربعَة  �لأ
�لريالت مّني وربطوين بعلٍم �أحمٍر ثم �سربوين. ول �أن�سى �أ�سحاَب �لدباباِت �ملزعجة، يوَم طاردين 
�أ�سدقائه دون �سبب، ركلني يف  �أمام  قّوِة ركالتِه  با�ستعر��ِش  �سقط، وبد�أ  �أحدهم و�أ�سطدَم بي لأ
نني  بطني وعلى وجهي، ركلني كثريً�، ثّم �متطو� دباباتهم ورحلو�، ل �أن�سى هاتني �لليلتني، فقط لأ

عندما ُعدُت �إىل �لبيت يف �ملرتني كنُت �أرى دموع و�لدي. و�لدي �حلانق على كّل �سيء.

�أنهي يومي بالهرب، كما ق�سيتُه كاماًل بالهرب. �أنهيِه هاربًا من بكاء �أخي ومن حزن و�لدتي، هاربًا 
�أعطيِه ما معي، متدّثرً� بغطائي �لقدمي، ك� ِقدِم �لفقر يف �لعامل،  �أن  من �سوِت و�لدي و�أ�سئلتِه بعد 
متجاهاًل �سوَر �ليوِم �حلافل، وم�ساهَد غر�ست �سكاكينها يف �لقلب، يف ُلبِّ م�ساعري، �أدّثر كّل �سيٍء 
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بي و�أهرُب ب�سوٍق �إىل �أحالمي �لكثرية، �أحالمي �لتي ل �أدري.. يف �أّي مكاٍن �ستنتهي..

تاريَخ  �أجهُل  �أنني  ن  �لآ تذكرُت  و�أنا.  و�ل�سائق،  �أ�سخا�ٍش  �أربعة  �سوى  وتوبي�ش(  )�لأ يبق يف  مل 
�ليوم، و�أجهُل �ل�ساعة بال�سبط، كي �أوّقع يف نهايِة هذِه �لورقة كما ر�أيُت �لُكّتاب يفعلون يف بع�ش 
�أور�ٍق متهالكة قر�أُتها على �أر�سفٍة ُمتفّرقة. لن �أفعل مثلهم فل�سُت �سوى بائ�ٍش كبري، �أركُب )�أوتوبي�ش 
�أنني وجدُت قلمًا وورقًة بي�ساء، ن�سيها �أحد  خّط �لبلدة(، ول �أدري �أين �سينتهي، ما �أعرفُه جيدً� 

ر. �لرّكاب على �ملقعد، فاأخذُت �أزفُر بوؤ�سي باأمٍل عميق دوَن �أدنى ُمعكِّ

19 يونيو 2005
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»�شقوط«

ر�ش تقرتب، �أ�سبحُت �أمّيز  من �ل�سماِء، بالتحديد ل�سُت �أعلم، لكنها نقطٌة مرتفعٌة جدً�. بد�أْت �لأ
�لغ�سيل  تن�سر  وهي  �سالح  �أم  ر�أيُت  ودبيبهم،  �لنا�ِش  �أ�سو�َت  �أ�سمُع  �خلالية،  و�مل�ساحات  �ملنازل 
فوَق �سطِح منزلها، ويو�سف فوَق �حلائِط ي�سرتُق �لنظَر �إىل مها �لتي تلعُب �لكرَة مع �إخوتها �ل�سغار 

بفنائهم، ول زلُت �أ�سقط.

عندما �قرتبُت من �لقاع، ل �أدري �أيَن وقعُت، ولكّنُه مكاٌن بعيد عن �ملكاِن �مُلتوقع. 

ر�ِش كاَن �أخّف بكثري من �سوِت منّبه �ل�ساعة. �سوُت �رتطامي بالأ
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»جمّرد قارئ جّيد!«

�ساأزيُح عن كاهلَك عناَء �لو�سوِل �إىل غايتك، �أنا متاأكٌد من �أّنَك مل تفّكر يف دعوتي ل�سرِب فنجاِن 
إّل بعد �أن حتدَث معك �سديقَك بخ�سو�ِش و�لدِه �ملهوو�ش! ل �ألومك، ول  قهوٍة وروؤيِة مكتبَك �جلديد �
خرى تهاتُف �سيخًا ت�ستفتيِه ب�ساأِن زوِجها »�مل�سحور« �أو �مل�ساب ب�  �ألومُه �أي�سًا، فحّتى زوجتي هي �لأ
مر �أنني  »�لعني« كما تعتقد! وُكّلكم: �أنَت، و�بني، وزوجتي، و�ل�سيخ، ل تعلمون �أّن كّل ما يف �لأ

ب�سكٍل �أو باآخر: جمّرد قارئ جّيد!
إَذن، فلتتوّقف عن هذ� �لتمهيد، و�حلديث عن �لتقاعد و�للجوء �إىل ممار�ساٍت غريبة وما �إىل ذلك،  �

لتتوقف يا دكتور، وحاول �أن تن�ست قلياًل.

�لتحقُت  �أن  منذ  بالتحديد  عامًا،  وع�سرين  منُذ خم�سٍة  ذلك  �أفعُل  إبني،  � يا  كثريً�  �ل�سحف  �أقر�أ  �أنا 
�ملعلومة  هذِه  تتجاهل  �أن  م�سلحتَك  من  �أعتقد..  تقارير،  وكتابة  قر�ءة �سحف  �ملتمّثلة يف  بوظيفتي 
مر، حّتى  إنها م�ساألٌة �أمنّية، ل يحُق يل �أن �أحتدث عن �لأ خرية، ول حتاول ��ستدر�جي باأي حال، � �لأ
إذ� ما فّكرَت بذلك- وبالتاأكيد �أنَت كطبيب  إف�ساءها -� ن، هذ� ل ُيربُر لَك � و�إن كنُت قد تقاعدُت �لآ
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هنا  �أنا  مري�سًا،  ل�سُت  عفوً�،  مر�ساهم..  معلومات  �سّرية  على  باحلفاظ  متعهدون  طباء  �لأ �أّن  تعي 
للتو�سيح ل �أكرث ول �أقّل.

حف �أنت، �أو  �أقر�أ ب�سورٍة تقليدّية، �أي: كما تقر�أ �ل�سُ طيلة �سنو�ت عملي يف �إد�رة �ملتابعة؛ كنُت 
رمبا!  ثمنها  لتوفري  و�لبقالت،  �لدكاكني  �أماَم  بعجٍل  �ل�سحَف  يقرءوَن  �لذين  �أولئَك  حّتى  �أو  �بني، 
�أق�سد �لذين يقفوَن ب�سكٍل عبثّي مبدخل �لّدكان، �أنَت ُتالحُظ ذلك حتمًا، و�إن كنُت �ساأخرُج ُهنا عن 
إّل بو�سعّيِة �لقر�ءِة وقوفًا  م�سار �ملو�سوع ولكن �أل تعتقد معي �أنَّ ثمَة حميمّيٍة ي�سعرون بها ل تتو�فر �

حوَل رفوِف �جلر�ئد �حلديدّية مبحاذ�ة باِب �ملحلِّ ُظهر�ً، وخ�سو�سًا �أّيام �جُلمع! 
�سخا�ش ُيعترب نوعًا من �لهَو�ش  ُر د�ئمًا باأنَّ ما يقوُم بِه �أولئَك �لأ وباملنا�سبة -مادمَت ُمتخ�س�سًا- �أفكِّ
رقة«، كاأن  ، ي�سبُه رمبا حالٍت كثرية ُت�سنفونها، منها تلك �لتي ُتطلقون عليها »هو�ش �ل�سَّ �ل�َمَر�سيِّ
�أو حّتى ماّلءة  �أو فوطة ��ستحمام،  �أثناَء مغادرتِه منف�سَة �سجائٍر،  �لفنادِق  �أحد  َي�سرَق نزيٌل ما يف 
إن ثالثَة  إذ� ما �سّح ظّني بهذ� �لت�سابه، فا �سرير، على �لرغم من قدرته على �لدفع، �ألي�َش كذلك! �
ِذكرً� يف  هذ�  لكلِّ  جتُد  فقد  لُيهم،  حف.  �ل�سُ قر�ءَة  ي�سرتقوَن  �لذين  �أعني  مر�سى.  عب  �ل�سَّ �أرباع 

كتبك.
خريني �أقر�أ و�أ�سمُّ كذلك. �لق�سّية  إبني، ويف �ل�سنتني �لأ حف كثريً� يا � نعوُد ملو�سوعنا، �أنا �أقر�أ �ل�سُ
خباِر،  �سف متاأخرً�، بعد تقاعدي �أق�سد، �أنَّ كّل تلك �جلر�ئِد �مُلحّملِة بالأ تتمّثُل يف �أنني �كت�سفُت ولالأ
لي�ست �سوى جمموعِة  �لعتيقة،  عمدِة  و�ل�سعيدة، و�لأ �لتعي�سِة  حافّيِة  �ل�سّ �ملو�ِد  �ل�سور،  عالناِت،  �لإ
حِف ر�ئحة مميزة، و�أعرتُف كذلك  رو�ئح! �سحيٌح �أنني �أعرُف جيدً� حتى قبل �لوظيفة �أن لورِق �ل�سُ
�أنني �أدمنها، ولكن �لذي يجب �أن تعرفه �أين مع �لزمن �كت�سفُت �أنَّ �لر�ئحة تختلُف من جريدٍة �إىل 

�أخرى، وتختلُف �أي�سًا حّتى بني �سفحات �جلريدة �لو�حدة.

ن يف م�سمًى يطلق على حالتي ت�سيفُه بعد كلمة  �أنَت ل ُت�سّدقني، �أعرُف هذ� يا دكتور، وقد تفّكر �لآ
حف �لتي تقر�أها �سوى بر�ئحٍة  مياين باأنَك لن تخرج من كّل �ل�سُّ فاأنا �أعذرك؛ لإ )هو�ش(! ل ُيهم، 

إذ� �سممتها �أ�ساًل! و�حدة، هذ� �
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إليها! جريدة  إذ� ما قلُت لَك �أنني �أعرُف ��سم �ل�سحيفة من ر�ئحتها، دون �أن �أنظَر � قد ل ُت�سّدق �أي�سًا �
»جند« ر�ئحُتها ثقيلٌة و�مل�ساحة �لتي تنبعُث فيها �لر�ئحة حمدودة، وجريدُة »�سوق« ُتدِرُك مبجّرد �أن 
نها مع �لوقت تتال�سى رمبا يف �ليوم �لتايل مبا�سرة،  ت�سّمها �أنَّ لها ر�ئحٌة كاذبة، مذّوبٌة من عدم؛ لأ
ر�ش« كانت ر�ئحتها مرّكزة، خّف تركيزها حاليًا و�أرى �أّن جريدة »�لدنيا« حتمُل نف�ش  �أما جريدُة »�لأ

ر�ش« مع �إ�سافات ب�سيطة من رو�ئح �أوروبّية ماألوفة. مرّكب �لر�ئحة �ملوجود يف جريدة »�لأ

إبني. �أطيُل �جللو�َش على �أريكتي، و�أمعُن يف �لغياِب مع �جلريدة، �أقّربها  حف كثريً� يا � �أنا �أقر�أُ �ل�سُ
جِل هذ� �أ�سارت علّي �بنتي �أن �أغرّي  من وجهي. �أحيانًا �أبدو كالنائم، و�أحيانًا كمن ليرى جّيدً�، لأ
ن،  إليه �لآ لَت � َث معَك �ساحبك، ومهما يكن ما تو�سّ كيد �أنُه لنف�ِش �ل�سبب حتدَّ مقا�ش نظارتي، و�لأ

لن ُتدركو� جميعًا �حلقيقَة �لب�سيطة وهي �أنني جُمّرد قارئ جّيد!

حِف  مر- �أنَّ ر�ئحَة �ل�سُّ ن -كي تتد�رَك �لأ عمومًا، وتعاطفًا معك، قبل مغادرتي عليَّ �أن �أخربَك �لآ
�ئها �لذين �سينتظرون عادًة هناك،  نتظاِر خارَج مكتبك، ل تتنا�سُب مع طبيعِة قرَّ �ملو�سوعة يف �سالِة �لإ
طّباء. �سحيح.. �سيٌء �آخر ُمهّم ؛ ثّمة ر�ئحٍة مرتبكة جدً�  ول تتنا�سُب مع ما ت�سّوقوَن لُه �أنتم مع�سَر �لأ

تنبعُث من هذِه �لورقة �أمامك، نعم هذِه �لورقة �لتي كنَت تكتُب فيها قبل حلظات.

23 �سبتمرب 2005
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»يف جيدها ِعقٌد من بلد«

إنها جّدتي.. ولقد ماتت..  �

�سفّية، �لتي لول �أّنها وجدت نف�سها -على �سبيل �لقدر- �مر�أًة قروّيًة، ترعى �لغنم، تطرُح �لق�سب 
باأهازيج  وت�سدُح  »�خَل�سري«  حت�سد  كانت  �أي�سًا  �أنها  ولول  لل�سقاّية،  �سباٍح  كّل  وتذهب  لبقرتها، 
��سطو�ناٍت  نبيلة، جتمع  �إجنليزّيًة  �سّيدًة  مثاًل:  عنها،  كثريً�  يختلُف  ل  �آخر  �سيئًا  لكانت  �ملز�رعني، 
وجتارَبها  �ليومّية  مذّكر�تها  تكتب  �لنادرة،  وموديلياين  بيكا�سو  لوحات  ل�«باخ«، وحتبُّ  مو�سيقّيٍة 
لبيئتها، مثاًل: كعجوٍز ��ستكلندّية جتل�ُش على ُكر�سيٍّ  بيئٍة مقاربٍة  �أو لكانت يف  �لقدمية بكّل جر�أة، 
هّز�ز، ت�ستظلُّ مبدخِل منزٍل ريفّي، تغزُل �سالٍت �سوفّيٍة وهي تنتظُر عودة جّدي من �ملزرعة، �لذي 
»وليام«  �سيكوُن  مثاًل  وفاتها،  منذ  تاّمٍة  غيبوبٍة  يف  �لنائم  »�سر�ج«  عن  خمتلفًا  يكون  لن  بالتاأكيد 

�ملحارب �لقدمي �لذي يروي د�ئمًا حكايَة قتلِه خلم�سِة جنوٍد �إجنليز، بثالث ر�سا�ساٍت فقط!
 

لكنها -بب�ساطة ودون �حلاجة �إىل �أّي تربير- جّدتي �سفّية �لتي ماتت.

.
)(
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�أعني �أنها هي كما عا�ست حقيقًة، لذ� كانت ت�سحك ر��سيًة، وعندما تفعل ذلك؛ َتظهُر �أ�سنانها مكتملًة 
بال�سبط؛ خالل ثمانني �سنة مل  �أو  �أنها لي�ست نادمًة على �سيء،  دت يل يومًا  �أكَّ لوؤلوؤ.  بي�ساء كعقِد 
غر�ب«،  َة »�لأ ق�سّ �أّنها حتزن عندما حتكي  ت�سحك، رغم  قلت: كانت  �أخرى، وكما  بعي�سٍة  ترغب 

�أولئَك �لذين قالت عنهم:
)كالُمهم ياب�ش، �أتو� من �ل�سحر�ء، ل فيها مطٌر ُيرّطب �أ�سو�َتهم، و ل ُهم يح�سدون(.

متاأكٌد من �أنها كانت ت�ستمتُع با�سرتجاع �ملا�سي، عد� تلك �لفرتة �لناتئة على �سطح ذ�كرتها �ل�سلبة، 
�لفرتة �لتي جاء فيها »مطرف« ورجاله، تتذّكر ��سمُه جّيدً� كما يفعل �أهل �لقرى �ملحيطة جميعهم، 
إنه �ل�سخ�ش �لذي �أطلق عليها  طالق، � إن ن�سيانها لهذ� �ل�سم ُيعدُّ �أمرً� غري و�رٍد على �لإ ، فا وعلى كلٍّ

يف �حلقِل لقبًا ر�فقها حّتى ماتت.
�أذكُر �أنني كنُت جال�سًا جو�ر قدميها حينما تنّهدت: 

عد�ء، كما ُفطرنا ع�سنا، لكّنهم  )قدميًا يا �إدري�ش، كّنا ورجال �لقرية نرعى �سوّيًا، نزرع ون�سقي �سُ
�إىل  فذهبُت  مرهم،  لأ �متثلن  �لن�ساء  بع�ش  �ل�سيطان،  عمل  من  نفعلُه  ما  باأّن  قالو�  ومنعونا،  جاءو� 
كبريهم »مطرف«، رجوته باأّل مينعنا مّما ُجبلنا عليه من �حلّق، لكنُه جتاهلني، و��ستمّر يردد �لكالم 

�جلديد و�لوعيد. وذ�ت يوم حلق بي رجال رجموين حّتى تفّطرت قدماي(.

مّية، فمن �ملنطقي �أنها مل تقر�أ ما يكتبُه »�لكوين« عن �ل�سحر�ء. وتنفي بكالمها -من  ّن جّدتي �أُ ولأ
�إن  للحق،  �أتينا  إذ�  � �أقول  �أن  ُمتطرّفة، يجب  مبادئ  بتبّني  ُتّتهم  فل�سفته. ولكي ل  حيُث ل تدري- 
جّدتي ماتت وهي مل ت�سمع ُم�سبقًا بال�سحر�ء �لكربى ول »�لطو�رق« وتظّن �أن »ُتركيا« �مر�أة، و�أّن 

�ليهود من �جِلّن!

إحدى �ملر�ت، وكمحاولٍة ملمازحتها وم�ساك�ستها، كنُت �أحتّدُث مبا ل تفهمه عن �لعوملة، �أنفلونز�  با
نرتنت، فقاطعتني وكاأنها تكمُل حديثًا �سابقًا:  �لطيور، و�لإ

ر�ش، بل مل يكرتث  )مل �أترك �لزر�عة �أبدً�، ومل يجربين جّدَك على برِت جذوري �ل�ساربة ُعمقًا بالأ
يقوله هو، وذلك عندما  �أحببته عندما  �أنني  �أحيانًا، حّتى  بالّلقِب  ميازحني  به، وكان  لقبوين  مبا  مثلي 
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يا  إّن جدك  � �أن ي�ستفّزين.  ُم�سحك ويحاول  يقفُز ب�سكٍل  �لذي يجعلُه  مر  �لأ »�أنغزه« يف خا�سرته، 
�سفلت، كنا نعمل  إن�ساٌن ر�ئع، مل يتخلَّ عّني �أبدً�، ومل يتخلَّ عن مزرعته �إل بعد �أن قطعها �لإ �إدري�ش �
لكّن  يقتنعو�،  باأنهم مل  �أجزُم  �لقرية،  �أهل  تبعوهم من  �لذين  غر�ب، ول  �لأ مبالني بكالم  بها غري 

�حلديث �لذي �نت�سر حينها.. �أْرَهَبهم(.

كنُت ��ستغّل �سرودها وتاأّملها، �أتاأكد من �أنها لي�ست من�سغلًة بتالوة ما حتفظ من �سَور، �أحّر�سها على 
ًا  نها متلُك م�ساعَر د�فئة، وِح�سّ ِحَكِم وو�سايا �جلّد�ت، بل لأ لرغبتي وحر�سي على  لي�َش  �حلديث، 
»�سفّيًة«  �جلنوُب  تعد  مل  ن،  �لآ �لرتحال.  خّلَفُه  تعٍب  كّل  ويركُن  �سدري  ي�سرُح  بريئًا،  كوميديًا 
رت وجهرت يف  زورها، ماتت، ك�سجرِة زيتوٍن �أُجتّثت من مكانها. ماتت وهي ُت�سّلي، متامًا كما قرَّ لأ
�أدعيٍة م�ست. ثّمة �لكثري مما �أريُد قوله كتاأبنٍي متاأخٍر لروحها بطريقتي، ولكني ل �أريُد �أن �أبدو كمن 
مر، �أن ثمة عجوز �أ�سنانها مكتملة بي�ساء كعقِد  يحاول �أن يجعل من جّدتِه رمزً� لثورٍة ما. كّل ما يف �لأ

لوؤلوؤ، عجوز ��سمها �سفّية.. ماتت.

اأ، �جتهت �إىل جّدي �لذي بالكاد ي�سمع، جّدي �لذي طرحتُه  خرية، �أذكر �أنها قامت لتتو�سّ يف زيارتي �لأ
مر��ش وغاب وعيُه بعد وفاتها، عندما مرت جو�رُه �أفزعتُه وهي »تنغز« خا�سرته وتقول: �لأ

- قم �سّل يا�سر�ج
إليها وهو يعتدل جال�سًا، �بت�سم، ثم قال ب�سوٍت مبحوٍح و�ساخر: نظر �

- من؟! حّمالة �حلطب! 
�سحكْت جدتي، فبانت �أ�سنانها مكتملًة بي�ساَء كعقِد لوؤلوؤ.

13 نوفمرب 2005
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»اأعمى«

يحمل �لكثري من �لنو�يا �لطيبة.
حلان. حتبُه �حليو�نات؛ يعاملها  �سجار �لتي ي�ستفيئها ويعزُف حتتها �أجمل �لأ يحبُه �أهايل �لقرية. حتبُه �لأ

برفق. 

حتى �لذئاب حتبُه جدً�..
مع �أنها عادًة تكرُه �لرعاة.
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»احتمالت تزيد عن حاجة احلياة«

�أبدو كاحتماٍل و�رٍد جدً�، �ساأحدُث يف �أّيِة حلظة.

ن.. �أبي �لعزيز �أينما كنت �لآ
خرية من هذه �ملدّونة، �أريُد �أن تعرفني متهيدً� للقائنا  َك ب�سفحاتي �لأ وىل، و�أخ�سّ �أكتُب لك للمّرة �لأ
�حتمالتي  �سغط  حتت  �أقع  بنف�سه،  ُيعّرف  عندما  يرَتبُك  �لذي  �لنوع  من  �أنا  باملنا�سبة،  �ملرتقب. 
لغتها،  �أنا من يجيُد  �أ�سرُي جو�رها،  �بنَك �ملرتبُط بالحتمالت،  �أنا  �أجتاهلها كثريً�.  �لتي  �لرنج�سّية 
ر�ش يف �لوقِت �لذي قذفو� بك من �ل�سماء، من مروحّيٍة �أنَت وع�سر�ت  �أنا �بنَك �لذي نتاأ على �لأ
من  رقم  �ملليون  ون�سف  مليون  بني  �آخَر  رقمًا  لتم�سي  ورفاقه،  ما�سو  جاك  �لقائد  يد  على  �ل�سجناء 
َبنا �إىل فرن�سا، كنُت ر�سيعًا بِحجِر و�لدتي، كربُت وهو  �ل�سهد�ء. لقد �أخربين بذلك عّمي �لذي هرَّ
كن �أكرَث م�سد�قّيًة، لقد فعل ذلك  يخربين عن �أ�سر�ر حربكم، مل يكن ين�سى �سيئًا طيلة حياته، �أو لأ
�أّن �أغلب �سائقي �ل�ساحنات يف )كلريمون فري�ن( ل يكرتثون مبن يقطع  مّرًة و�حدة، عندما ن�سَي 

�لطريق دون �أن ينظر لكال �لجتاهني، فمات.
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ونظر�ت  �ل�سّري،  باحلبل  معلقًا  خرجُت   ،%80 ن�سبتُه  باملوت  �حتماٍل  هيئِة  على  ُولدُت  �أي�سًا،  �أنا 
�ش، �حتمال �لبقاء، خمّيبًا  و�لدتي �ملت�سّنجة، ومائة حبٍل ن�سبّي �خرتُت منها ما يخ�ّش �لحتمال �ملحرِّ
نني كنُت قادمًا من �لَفَناِء على �أّي  بفعلي ظّن ثمانني حبل خا�ش باحتمال �لنفاد، وبالطبع �ساأفعل، لأ
فاأنا على  إقامتك �حلالّية،  � ة مبكان  �لَفَناء هو �لحتمال رقم )3( من �لقائمة �خلا�سّ �إن  حال. باملنا�سبة 

كيد، �ساأفعل قريبًا، وقد يتم ذلك دوَن تلوين. مدى هذِه �ل�سنني ل زلُت غري قادٍر على حتديد �لأ

كبرٍي  م�سنٍع  �سوى  لي�ست  �حلياة  �أّن  �كت�سفُت  و�لدي  يا  �أنا  �لتلوين..  ح جزئّية  �أو�سّ دعني  ح�سٌن، 
ميان �ملطلق  لالحتمالت، ول منا�ش من �أن تكوَن بد�يتُه على يِد �أحد �حتمالني، ماور�ئّي، يق�سي بالإ
�لوقت-  من  قدميٍة  نقطٍة  -يف  �لحتمالت  �أن  �أي  حم�سة،  بدٍء  ب�سدفِة  يفيد  خ��ُر  و�لآ باهلل.  بالغيب، 
إننا نخ�سع  حياء، فا دف كثريً�. �أما نحن، �أعني �لأ ْدفة، وبالن�سبِة يل ل �أعتقُد بال�سُّ َنَعْت بد�يتها بال�سُّ �سَ
�أ�سمُع  بالتاأكيد،  �لغياب -�أنَت تعرفُه جّيدً�- وهو �حتماٌل م�سيطر، يفر�ُش نف�سه  �أي�سًا،  لحتمالني 
ن. و�لثاين هو �حل�سور، �لتو�جد باحلياة، �لتو�جد كنوٍع �سروري لتج�سيِد عمالٍة جّيدٍة ل�سنع  هم�سُه �لآ
طفال، معّلبة،  �حتمالٍت خمتلفة: فكرّية، هو�ئّية، ورقية، �سائلة، �حتمالت حتفظ بعيدً� عن متناول �لأ
باحتمالت  للمعّباأة  و�أخرى  مام،  �لأ من  ُتعّباأ  �لتي  للروؤو�ش  خم�س�سة  �حتمالت  دموّية،  �سهو�نّية، 
من،  إلخ، و�لب�سر �أف�سل �سانعي �لحتمالت، جميعهم يفعُل بجد�رة؛ �ملت�سرّدون، رجال �لأ قدمية.. �
إنهم  طباء، �لفيزيائيون، �لهاربون، حّتى رجال �لدين؛ � ا�سة، �لفال�سفة، �مُلحّققون، �لأ �لفلكيون، �ل�سَّ
ي�سنعون،  ما  تعزيز  على  قائٌم  عَملهم  ون�سف  مر،  �لأ و�قع  يف  �حتمالت  و�سانعي  م�ستنتجي  جمّرد 

خر! ليت�سنى لهم تطبيق �لن�سف �لآ

ين �أعي �أتني �سخ�ٌش عادي، �سخ�ٌش فهَم �للعبة  �أعتقُد �أّنك �ستقول بهلو�ستي، ولن �أكرتث بقولك، لأ
لّون  �أُ إذ� ُق�سَي �أمُر قائمة فيما بعد،  �سياء �لتي �أهتم بها، و� إليه �لأ جيدً�. �أنا �أكتُب قو�ئَم مبا �ستوؤول �
�أحد ي�ستطيع  نه -متامًا- كدقيقٍة م�ست ل  �أ�ستطيُع تلوينُه، لأ �ل�سحيح �لذي ل  با�ستثناء  �حتمالِتها 
مثلما  باملفاجاآت.  �ل�سعور  على  �لقدرة  ُيفقدين  ما  كثريً�  �أبي  يا  وهذ�  بها جمددً�.  و�لت�سرف  عي�سها 
إذ� كانت �أخبارنا ل ت�سلكم فيوؤ�سفني �إخبارك باأن �لعر�ق �سقطت،  زمة �لعر�قية -� حدث مع بدء �لأ
طر�ف �لكثرية  �سياء �لتي ت�سقط- حني كتبُت كّل �لقر�ر�ت �ملحتمل �سدورها من قبل �لأ كبقّية �لأ
ة �لفعل �لتي �ستحدث على �أر�ِش �لو�قع  يف �لق�سية، و�لحتمالت �لتابعة لكّل قر�ٍر قد ُيّتخذ، وردَّ
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طالق، فجميعها  لكّل �لتبعات. �لنتيجة: من كّل ما يحدُث حاليًا يف �لعر�ق ل �سيء يفاجئني على �لإ
-بالن�سبِة يل- جمرد �حتمالت م�سجلة لدّي وغري ملّونة!

رّفُه عن نف�سي كثريً�، حّتى عندما �أقوم  ر حياتي �سارمًة ومملة ل ينفي �أنني �أُ �إن ما قلتُه من �أموٍر قد ُت�سوِّ
ن، ولك �أن ت�سحك:  بو�سِع �حتمالت، هذ� بحّد ذ�ته فعٌل ُم�سٍل جدً�. �ساأخربك مبوقٍف تذكرتُه �لآ
خرية، وبد�فع �لت�سلية جربُت كتابَة �حتمالت  ح�سرُت مبار�ة »ليون« و«باري�ش �سان جريمان« �لأ
بنتيجة �ملبار�ة، لكني مل �أ�سعر بحما�ٍش جتاه هذه �لتجربة ومل �أتابع �ملبار�ة جّيدً� على �أّي حال، فقد 
�خلّط  �أن جُترب حكم  �ملمكن  �لتي من  بالتفكري يف �لحتمالت  �لثاين  �ل�سوط  �أت�سّلى خالل  �أخذُت 
-�لذي كان وحيدً� يف جهتِه- على رفع �لر�ية �أو �جلري �إىل �لد�خل؛ يف �لوقت �لذي كانت هجمات 
خرى من �مللعب، كانت �حتمالت قليلة جدً�، م�سحكة وغري متوقّعة، مثل  ليون متتاليًة يف �جلهِة �لأ
�ختناق حار�ش ليون بغطاء قارورة ماء، �أو مطاردتِه من قبل كلب م�سعور؛ فقد �سمعت  �أّنه �حتمال 

يحدث يف �ل�سعودّية.

�إىل  بتلبيِة حاجتي  �لد�فع رغبًة  قبل يومني، كان  لقد و�سلُت  �أنني يف مّكة،  بعد  �أخربك  �سحيح؛ مل 
إ�سفاء عنا�سر روحانّية، حاجتي �إىل �سعوٍر بتقلي�ِش �لحتمالت �لو�قعّية و�ملنطقّية، فكرُت  �ملو�زنة با
باحتماِل �أن �أمل�َش عن قرٍب �لر�بَط �لالهوتّي �لذي ي�سمُح يل بالبكاء دون و�سع مربر�ٍت ُمقنعة، �أو 
إيجاد �لد�فع �حلقيقي ور�ء �خلوف من �لغيب. فكرُت باحتماِل �أن �أعرَب جتربًة جديدًة متّكنني -على  �
�أو جتريب  باجلمر�ت،  جمازٍي  �سرٍّ  مبعاقبة  يقوم  من  مل�ساعِر  �سحيحٍة  �حتمالٍت  تكويِن  من  قل-  �لأ
�لقدرة على �لقيام مبناجاة حا�سرة �لطرفني مع �هلل �أمام �لكعبة، لكّنني تخّليُت عن كّل �لدو�فع �ل�سابقة 

�ليوم، فقد بد�أُت �أ�سمُع هم�َش �حتمالِت �ملوت وب�سكٍل جاّد.

لذلك �أكتب لك و�أنا �حتماٌل ُمِلّح.
�أكتُب لَك من حجرٍة يف فندق )لوؤلوؤة �خلري( �ملو�سك على �لنهيار، �إن بنايًة �سّيقًة، قدميًة، متهالكًة، 
وبطوِل �أربعِة �أدو�ر؛ لن تتمكن من �ل�سمود وهي حتت�سُن �أكرث من مائتي حاّج. لقد ر�أيُت �ل�سقوق 
م�ش، كنُت �أتاأمل حركتها قبل �أن �أنام! ��ستيقظت على �سوُت �أذ�ن �لفجر  تتمدد يف �سقف �حلجرِة بالأ
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وهم�ِش �حتمالت �ملوت، وها �أكتُب لَك بعد �أن م�ست �سّت �ساعاٍت تقريبًا، خرجُت خاللها خم�َش 
�إمكانية  �أت�ساءل عن مدى  لّونها، ويف طريقي  �أفكاري و�أعود لأ �أطرُد  �ل�سارع،  ولكني  �إىل  مر�ٍت 
توفري علبَة �ألو�ن للقاطنني يف مكان ما بعد �ملوت! �سرعان ما يقطُع �سرودي �سوت �حتمالتي �ملمكنِة 
�ألي�َش هم�سًا  �أي�سًا،  يتذّكرُه  مّرة-  �سوى  ين�َش  �ل�سوت، وعّمي -�لذي مل  ذلك  تتذكر  �أنَت  جّدً�، 
إنُه كاأ�سياء  ن، �عتدُت عليه مب�سي �لدقائق و�نت�سيت، � غرب �أنُه ل ُيخيفني �لآ غريبًا يا و�لدي؟ و�لأ
إنُه  باء �لذين ميوتون باكرً�، وكانعد�م �ل�سوت قبل حدوث �لكو�رث، � جنهلها يف طفولتنا، ك�سوت �لآ
لم عندما يكوُن �حتمال �سقوط جد�ٍر �إ�سمنتّي �أو باٍب �أو ثالجٍة حّتى �أو ثمانني  �سوُت �جلري نحو �ل�سّ

حبٍل.. �أ�سرُع من �لوقت �ملحتمل للنجاة.

27 �أبريل 2006
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اإيالف- مكة املكرمة »ال�شعودية« 6 يناير2006:

روى ناجون من حادث �نهيار فندق )لوؤلوؤة �خلري( هوَل �حلادث �لذي �أ�سفر عن �سقوط 76 قتياًل 
قل يف مو�سم �حلج. وقال �لفرن�سي من �أ�سل جز�ئري طيب ميز��سا - 74 عامًا )كنت قد  على �لأ
عدُت للتو من �سالة �لظهر عندما �سمعت �سوتًا رهيبًا، �عتقدُت �أنه زلز�ل(. و�أكد ميز��سا �أن �أخبار 
17 فرن�سيًا �آخرين من �أ�سٍل جز�ئري �نقطعت، وقد جاوؤو� يف �إطار جمموعة من �حلجاج من مدينة 

كلريمون-فري�ن �لفرن�سية.
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»اأ�شعث اأغرب«

ة، روتها �لُطُرُق  حكايٌة مل ُتوّثق كاملًة يف ذ�كرٍة ما، تاأتي كالريِح ِبال موعد.. تفّرقت على �أل�سن ِعدَّ
إّل �أننا معها ل ن�ستطيُع  �سجاُر.. و�لغيم.. لكن ل نفقُه قوَلُهم. حاولُت جمَع تفا�سيلها بحيادّية، � و�لأ

ر�ِش جدب. �لبقاء يف �لبني، لبدَّ �أن منيل. وتظلُّ هي ُتروى... كّلما حلَّ بالأ

�شنطرُق بابها ببع�ِص ما قالُه القادُم من الغربِة الدكتور ال�شاعر �شالح بن عبد اهلل:

رْبِ طريقِه.. �ن�ساَب �لدُم من ر�أ�سِه، بعَد �أن �سقى �سعَرُه �لكّث خمتلطًا مباِء �ملطِر  »ك� َم�سرٍي مل ُيرتَّب ل�سَ
على ده�سِتهم وركوِد  جلّيًا  بد�  �ملقابلِة  �جلهِة  �جلبني. يف  على  دربُه  �سفِل..  �لأ �إىل  عابرً�  �ملندلِق.. 
كرو�سهم �ملبتل�َّة خزٌي يو�رونُه بهمهماٍت ل ُتفهم، �أما هو فكان يقُف بابت�سامِة �لقوي �ملنت�سر.. يوّجه 
�لَعَط�ش،  �أهلكُه  �أ�سدقاء يا �هلل«، و�ن�سرف مهروًل حتت �ملطِر كح�ساٍن  على: »لنعد  �إىل �لأ كالمُه 
رها  ر�ش فرحَة �ملاء، وُيَذكِّ يق�سُد م�سمارُه �لبعيد، يرتوي يف طريقِه بقر�ِر �ل�سماء �جلديد، ي�سارُك �لأ

َفر.« �سها حديُث �ل�سَّ باآماٍل قدميٍة متخَّ

البداية كما روتها جّدتي:

إذ� كانت �لقرّية قد مّرت بفرت�ٍت قليلٍة  »�ملطر وحده من يتحّكم با�ستمر�رّية وجودنا يف �لقرية، و�
مطاِر �مل�ستمّرة ُتعّو�سهم عن ذلك وتن�سيهم �لعناء �لذي كاَبدوه، وَتزرُع على  من �مَلْحل، ف�سنو�ُت �لأ
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قبوِر �لذين ق�سو� فيها.. �لع�سَب و�لن�سيان.
تلَك ال�شنة منُذ بدايتها كانت على غرِي العادة.. قال يل جّدك اأنَّ »الَهَبل« وحدُه من تنباأ بذلك.. 

حنَي �شاألوُه عن �شرِّ توقفِه عن احلرث، اأجابهم:

ر�ش. تعَب نف�سي بحرث �لأ إّن هذِه �ل�سنة فّرت من تقومِي جهّنم، لن �أُ � -
بعَد �أّيام طردُه �ل�سيخ عبد �هلل من �ملزرعة وحرمُه من �أجِر �أيام عمله خالل  ذلك �ل�سهر.«

»الهبل« على ل�شاِن العجوز �شامر:

)لقد حكى يل عن رحالته؛ وعن حياتِه �لتي ق�ساها متنقاًل بني �لقرى و�لفيايف. �أنا ل �أجزم بجنونه 
لكنَّ �أمرً� ما جعلني �أ�سّك يف �سالمة عقله، حيُث كنَّا منهمكني بالعمِل مبزرعِة �ل�سيخ، كاَن يكّلُم نف�سُه 
كثريً�، وعندما ن�ساألُه كان يقول �أنُه يتحّدث مَع �هلِل يف م�سائل �سخ�سّية، �سحكنا عليه، و�ساَع يف تلَك 
�لفرتِة �أنُه يكّلُم �جِلّن، ومما قيل عنه �أي�سًا: م�سعوذ، و�أنُه ل ي�ستطيع دخول �مل�سجد ب�سبب �ل�سياطني 
�لتي تر�فقه. عندما �ساألتُه عن ذلك، قال �أنه يتعامل مع �هلل مبا�سرًة، لي�َش ملزمًا باأن يقَف ماأمومًا خلَف 

�سيٍخ ل يرى �أبعَد من كر�سه.(

يام، قال: بعد عّدِة حماولٍت مع جّدي كي يتحّدث عن »الهبل« وعن تلك الأ

ّننا  نَّ �ملح�سوَل يف �لعاِم �لذي �سبق كان �أقّل مما �عتدنا عليه، ولأ )بد�أ �جلوُع ينخُر عمَق �لبيوت، ولأ
مل نتعرف على �جلوِع جّيدً� يف �ل�سابق، مل نتعلَّم �لتوفري. 

طفال �لذين ُولدو� يف ذلك  مل يرحل �لبوؤ�ُش عن قريتنا حّتى نفدت �أكرث من ن�سف �لدو�ب، وكّل �لأ
�لوقت. وقبل �أن يغيب »�لهبل« رجمُه �ل�سيخ بحجٍر �سجَّ ر�أ�سه..(

حد�ث جيدً�، فقد جتاوز  ة مّدعيًا �لنعا�ش، و�ل�سحيح �أنُه مل يعد يتذّكر �لأ �عتذَر جدي عن �إكمال �لق�سّ
فيما قاله �لكثري مما ح�سل.

عن  �شاألته  القرية  عن  معه  حديثي  وخالل  اء،  الَع�شَ اإىل  اهلل  عبد  بن  عي�شى  ال�شيخ  بدعوة  قمُت 
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»الهبل« فاأجاب:

)قاَل يل و�لدي -رحمُه �هلل- �أّن »�لهبل« �أتى هاربًا من قريٍة ق�سّية، بعَد �أن ُحكم عليه باملوت، �أقاَم 
نَّ و�لدي  يف »عري�ٍش« مهجوٍر بقريتنا ومل يغادرها، وبعد �أيَّام خرَج بهيئٍة ّرثة بحثًا عن �لعمل، ولأ
بعَد  ل  َيَطُ بقاءُه يف �ملزرعِة مل  قلٍب موؤمٍن عطوف، ��ستخدمُه كمز�رع، لكنَّ  -رحمُه �هلل- كاَن ذ� 
�أن تقاع�َش عن �لعمل وظهرت ت�سرفاتُه �ملريبة. كاَن يحادُث نف�سُه وعندما ُي�ساأل عن ذلك يجيب 
إنه يتجّر�أ على خالقِه مبا ل يليق. بقي يف �لقرية، �أطلقو� عليه لقب  باأنُه يتكلم مع �هلل -�أ�ستغفُر �هلل- �
»�لَهبل« حني تبنّيَ للجميِع جنونه، غادَر �لقرية بعد �سنٍة ون�سف من جميئه. يقوُل و�لدي-رحمُه �هلل- 
يام و�أخذ يلتقُط �جلمَر �مللتهب ويرمي بِه �إىل �ل�سماء  ه يف م�ساِء �أحِد �لأ �أّنُه غادَر بعَد �أن �قتحم جمل�سَ
حرقنَّ �سماءك« �أ�ستغفُر �هلل..  إّل.. لأ وهو يتحّدى �هلل قائاًل: »�أق�سُم عليَك يا �هلل �أن ُتنزل �ملطر، و �

�أعوُذ باهلل من غ�سِب �هلل..(

اآِخُر كالِم العجوز �شامر:

�أنعاِمنا ب�سبِب �جلوِع و�ملر�ش، �ختفى �لهبل  ]بعد �أن حلَّ �لبالُء يف �لقرية وق�ست �أكرث من ن�سِف 
نظاِر لفرتة، كنا نظّن �أنَّه �سئَم �لقحَط فو�ر�ُه �جلوُع يف طرِق �لرتحال. مل نعد نر�ُه يف �لقرية.  عن �لأ
�سو�أ، مات بع�ش ُم�سنِّي �لقرية، لدرجِة �أّننا كنا ن�سلي على ثالثٍة على  �أّما حالتنا فقد �نتقلت �إىل �لأ
قل كّل �أ�سبوع، و�أما ِعليُة �أهِل �لقرية فقد كانو� يجتمعون يف د�ر �ل�سيخ، لهم متكاأٌ يف باحِة منزلِه،  �لأ
ي�سعلوَن �لنار ويحت�سوَن �لقهوَة، يتجاذبوَن �حلديث، عن �لقرى �ملجاورة، وحنينهم للحياة �لقدمية، 

وعن �أكيا�ِش �حلبوب و�لطعاِم �لتي ت�سلهم ويتقا�سمونها فيما بينهم.
بعد �أن �ساَق بنا �حلال، ومل نعد نرى ول ن�سمُع �سوى خطو�ت �ملوِت تتنّقل من منزٍل �إىل �آخر، عاد 
مر،  »�لهبل« فجاأًة، وجمع �لنا�ش يف �لو�دي لي�سّلي بنا �سالة �ل�ست�سقاء، لكن �ل�سيخ قطع علينا �لأ

ثمون، فتفّرق �جلمع. إذً� لآ إذ� �أدّيناها فنحُن � وقال �أنَّ �ل�سالة ل جتوُز خلَف �ملجانني و�
�ك غاب »�لَه�َبل«.[ م�ساَء ذلك �ليوم هطَل �ملطُر.. وُمذَّ

01 دي�سمرب 2004





اإحتمال وارد - �صحيفه 39

»الرجل القادم«

هو ��سم �آخر لوحٍة ر�سمها قبل �أ�سهر.
مر �لذي  إليها، �لأ ول من �فتتاح �ملعر�ش، �أطال �لنظَر � �لز�ئُر �لذي وقَف يتاأملها يف نهاية �مل�ساء �لأ
جعل �لفنان يلحظ جموده �أمامها. يف �لبدء؛ �قرتب منه، تنحنَح و�أجرى ب�سع حركاٍت حماوًل جذب 
إنُه  �نتباهه، لكن �لز�ئر مل يكرتث. لذلك �سعر �لفنان �أنه قد �رتكَب حماقًة مبمار�سته تلك. و�حلّق، �
إّن لكّل متذّوٍق �حلرية يف تف�سري�للوحة ولكٍل طريقة قر�ءة خمتلفة، و�أنهم ل  لي�ش من �لذين يرددون �
حدهم، ي�ستجيُب حلالٍة من �لرنج�سّية و�لنت�ساء  يتدخلون يف خيال �ملتلّقي، ومع �أب�سِط �سوؤ�ٍل ُيوجه لأ
إليِه ومامل يرمز وكل ما يجود بِه خمزونه �للغوّي من  فيبد�أ �سرح وحتليل كّل �سيء عن لوحته؛ ما يرمز �
ن جو�ر هذ� �لز�ئر، وعلى �أّية حال مل يتمادى  كلمات! �إذن، هو يختلُف عنهم، ولكنه وجد نف�سه �لآ

إذ قرر �أن يخرج لتدخني �سيجارة، لول �أن طر�أ �سوُت �لز�ئر فجاأًة: يف جلد ذ�ته، �

ام يف �لتوقيع ي�سبه خطَّ �أخي »نادر«، �حلروف مر�سوفٌة بخطوٍط مائلٍة ومتو�زية، كع�سٍب  »خطُّ �لر�سّ
مر  مّيلتُه ريُح هادئة، خّط »نادر« �أجمل قلياًل، لكن يبقى هذ� �خلّط متمّيزً�، فقد مات »نادر«. �لأ
�لتنبوؤ  �إىل  يدعو�  هذ�  �خللفّية �سفر�ء،  �أن  رغم  �لتوقيع  بي�ش يف  �لأ �للوَن  ��ستخدم  �أنُه  هنا،  �مُللفت 
�سفر فلون �ملر�ش،  ة مبا�سرًة، �أما �لأ رَّ �سِ بي�ش �أتخّيُل �لأَ مبقا�سد كثرية، بالن�سبة يل عندما ُيذكر �لأ
بي�ش«، و�خللفية هي »�حلّمى  �أو قد يكون �لفنان يرمز �إىل �ملوت �لفجائي �لذي ي�سّمى »�ملوَت �لأ

إن�ساء قناة بنما.« �ل�سفر�ء«، تلك �حلمى �لتي قتلت يف �لقرن �ملا�سي �آلف �لُعّمال �لقائمني على �
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طبيٌب  �أم  ام،  ر�سّ هو  »هل  يت�ساءل:  �لقول،  من  يبعرثه  ما  جتميع  حماوًل  بِه  ُيحّدق  بده�سة،  ين�ست 
خري، ثم حر�ش  نف�سي، �أم د�ر�ٌش ُيعّد بحثًا عن كو�رث �لطبيعة!( �بت�سم جلزٍء من �لثانية عند �خليار �لأ
على حتفيز خربته يف قر�ءة �لوجوه، لكن مالمح �لز�ئر بدت كطال�سم ل ُتفهم! فا�ستمّر �مل�سهد.. 

ِة فيزياء، وكمعلٍم مندمٍج مع �ل�سرح كان �لز�ئر يتحّدث: كان �لفنان ي�ستمُع كطالٍب جمتهٍد يف ح�سّ

ر�ش، كاأنها ُقبور. لكن حلظة..،  �سكال �لربتقالّية �لبارزة عن �سطح �لأ �سفر، �لأ »�نظر �إىل ما فوق �لأ
�سود، بدون مالمح، هذ� �لقادم �ملجهول  �أل تعتقد �أّن �لفنان عندما ر�سَم هذ� �لرجل �لقادم باللون �لأ
�لعابُر فوَق �لقبور، كاأنه يرمُز �إىل �ملوت مثاًل! ولكن بر�أيك ملاذ� ي�سع يده على ر�أ�سه كمن يعاين 

�سد�عًا، �أو كمن يفرُك �سعره، �أتعتقد �أنه يق�سد �أن �ملوت حمتار يف �ختيار�تِه مثاًل! رمبا.«

و�حد،  طرٍف  من  �لد�ئر  �حلديث  هذ�  ينهي  �أن  ي�ساأ  مل  ر�سمها،  من  باأنه  �إخبارِه  فكرِة  عن  تر�جع 
�سفل  إنه يتبّخر، يت�ساعد، يقر�أ �للوحة من �لأ �أن ينهي هذ� �ل�سرت�سال لدى �لز�ئر. قال لنف�سه: »�
تاأثري  رمبا حتت  �أو  ما،  مر�سيٍة  حالٍة  من  يعاين  �ملتحّدث  هذ�  باأن  متذبذب  �سعوٌر  ر�وده  على«.  لالأ
�سدمِة خرٍب �سّيء، لكن �سرعان ما قطع هذ� �لظن، فلي�ش من �ملنطقي �أن ُي�سدم �أحدهم بخرٍب مفزع ثم 
يزور -بكل ب�ساطة- معر�سًا ت�سكيليًا! ملع يف ر�أ�سِه ظٌن �آخر، �سرعان ما حتّول �إىل يقني موؤقت، ولو 
نه مل ي�ساهد تفاحًة ت�سقُط من  كان �لفعُل م�ست�ساغًا ل�سرخ قائاًل: )»وجدتها«، لكنه مل يفعل، لي�ش لأ
خر  نُه علَم �أن ظنُه �لآ نه مل يكن ي�ستحم يف �حلو�ش وي�ستعد لكت�ساف نظرية، بل لأ �سجرة ولي�ش لأ

مل يكن منطقيًا �أي�سًا، فا�ستمّر من�ستًا:

حمر خلف هذ� �لرجل �لقادم ُي�سرُي �إىل... ل �أدري! �أنا �أر�ُه هنا لونًا للرعب، نعم،  »�إن �للون �لأ
�أل تو�فقني؟ �لرعب لونه �أحمر، �أخربين نادر مّرًة �أّن بع�ش �جلماعات خالل ُحكم �ملارك�سيني يف 
حمر«، كان نادر نهمًا يف قر�ءته،  طلَق عليها »�لرعب �لأ �أثيوبيا، قامت مبوجة �غتيالٍت لل�سيا�سّيني و�أُ

لو�ن، لكنه مات على �أّية حال.« فادنا يف م�ساألِة �لأ ولو كان موجودً�، لأ
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إّن ر�سمتُه كئيبة، لكّنه مل يتوقع �أن ُتقر�أ بهذ� �ل�سكل! كلماُت �لز�ئِر  �أح�ّش �لفنان بالت�ساوؤم، �سحيح �
ك، حاول �أن يتذّكر �ل�سعور �لذي ر�ودُه قبل يومني  ت�سطُك يف ر�أ�سه حتى دخل �إىل مرحلٍة من �ل�سّ
ليتاأكد من دو�فع ر�سمه، لكنُه مل يتمّكن من ذلك فالوقُت لي�ش منا�سبًا للرتكيز. فّكر فيما قاله �لز�ئر 
لو�ِن  إنه �أكرُث �لأ إن �لتفكري يف هذ� �للون ل يوؤدي �إىل حّل حا�سم، � حمر، وعلى �لعموم فا عن �للون �لأ
تناق�سًا بدللته، ففي لوحات �لُطرق: يدّل على �خلطر و�ملنع، وعلى �لطرِد يف كرِة �لقدم، ويف �أفالم 
إنه لون �لقتل و�لدم، ويف �ملقابل: هو لوٌن لّليايل �جلميلة، وللقلوب يف  �لكرتون ��سُتهَر بِه �ل�سيطان، �
اق، وللهد�يا و�لورود يف �لفلنتاين، وحّتى يف خاليا �لطحالب يكون لونًا للبال�ستيد�ت  �سفحات �لع�سّ
إن مدة تفكري �لفنان بهذ� �للون �ملتناق�ش؛ مل تتجاوز ثانيتني،  �مل�ساعدة على �حلياة و�لنمو! لذلك، فا

ثم عاد جمددً� �إىل �سوت �لز�ئر:

�سديد  �لعدّو  على  يطلقون  �لعرب  �إن  �أي�سًا،  �جلو�نِب  على، ويف  �لأ �لزرقاء يف  �حلدود  ترى  »هل 
زرق«، وها هو �لعدّو ياأتي كهالٍة حوَل �لرجل �لقادم يف �للوحة، لي�ش بال�سرورِة  �لباأ�ش: »�لعدّو �لأ
�أن يكون �لق�سد هنا �سماًء، حّتى و�إن عنى �لفنان ذلك. �أنا ل �أجزم بذلك، ولكن رمبا كان ر�سمُه حتت 

إنها لوحٌة ُمعرّبٌة بحّق.« ظل تر�كماٍت وتاأثري لوعيه. ب�سكٍل عام؛ �
ثم خرَج مغادرً� �ملعر�ش دون �أن يلتفت.

قبل �إغالق �ل�سالة، وبعد وقوفِه �لطويل �أمام �للوحة؛ بقلمِه �مُلهَدى من زوجتُه �لتي توفيت بحادث 
ذاكرة  من  القادم  الرجل  �لعنو�ن:  لي�سبح  �ملل�سق،  من  �لفارغ  �لطرف  على  كتب  عام،  قبل  �سرٍي 

املوت.

17 فرب�ير 2006
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»و�شيع«

مل ي�ساورُه �للقلق عندما �أ�سقطُه ر�سيعًا من فّوهة �ملدفاأة. فكرُبَ بذ�ت �ملنزل.

ن لختاَر مدفاأًة �أو بيتًا �أو رمبا حّيًا �آخر. إليه �لآ مُر � لو عاَد �لأ
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» َتَرقُّْب«*

مل �أكن م�ستعّدً� ملوقٍف كهذ� !!
لو هربُت، �ستكوُن ق�ستي طبقًا �سهيًا و�سيجتمع على مائدتها �سباب �حلارة، يلوكوَن �حلكاية وميّجونها 
ب�سحكاتهم �لعالية، لن �أجنو من �أل�سنتهم، ورمبا ي�سيفوَن �إىل �لقائمِة لقبًا جديدً� ينادونني بِه �إىل جميء 

لقٍب �آخر!

م�سمعِه  على  �لتحية  �ألقي  �أن  �أن�سى  ول  له،  منزًل  �رت�ساُه  �لذي  �لزقاَق  مبت�سمًا  �أعرُب  يوٍم  كّل  يف 
�أولئك �لذين  �أي�سًا يبدي هو ت�ساحمُه مع �ملاّرة، وبخا�سة  و�أتظاهر بابت�سامٍة م�سطنعة، ويف كّل يوٍم 
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إّل �أنا.. ل �أعلم ملاذ� يكرهني؟ يتف�سلون عليه ببقايا �لطعام وببع�ِش �ملالب�ش �مل�ستهلكة.. �

�أذكُر جيدً� �ليوم �لذي دخَل فيه حارتنا، كان ذلك مع نهاية حرب �خلليج �لثانية، حنَي قدَم �إىل دكان 
�إىل  �ملوؤدي  �لزقاق  �فرت�َش  �أفاق  �أن  وبعَد  عليه،  مغ�سيًا  تلفونية و�سقَط  مكاملًة  �أجرى  ب�سيت«  »بو 

�مل�سجد ومنُذ ذلَك �حلني مل يغادره! 

مالحمه �جلميلة، �سحتُه �جلّيدة، م�سيتُه �ملنتظمة وهدووؤه، كّل ذلك يف حينها كاَن كفياًل باأن يرتاَب 
�لكبار  �أل�سِن  عن  �ل�سبية  نحُن  تناقلناها  إ�ساعات  � �لوقت  ذلك  يف  عنه  �نت�سرت  حيُث  �جلميع،  منُه 

و�أ�سفنا �سيئًا من خيالتنا:
ا�ش. نه غ�سّ 1- يقولون »دّبو�ش« جاء يبي يدّخل بو ب�سيت �ل�سجن لأ

2- ل.. ل .. يقولون كان يف �حلرب، ورجع ما لقى �أهله، ذبحهم �سد�م بالكيماوي..
3- يا غبي.. �سد�م �أ�ساًل ما يدل » �لثقبة«..

4- �أبوي يقول .. �أهله ماتو� يف حادث �سيارة كلهم..

�ل�سنني،  �أنا، م�ست  إّل  � تناق�ش حذرهم؛  �لزمن  �أمامُه حذرين، ومع  منّر  �أقر�ين  و  �لبد�ية كنُت  يف 
كربُت وكرَب خويف وحذري منه!

ن ر�ك�سًا بتلَك �لهر�وة!! كنُت �أت�ساءل: ما �لذي فعلتُه بِه كي يقبل علّي �لآ
ين قبل  �سبوع �لفائت و�أنا �أنظُر �إىل نافذة بنت »�ل�سايغ«، �أتر�ُه يحّبها هو �أي�سًا! �أو رمبا لأ رمبا ر�آين �لأ

�سهر مررُت ب�سيارتي م�سرعًا فنرثُت عليِه �لغبار!

مل �أتوقف عن �سرد �حتمالٍت متو�ليٍة خالل ثو�ن، ومل يتوقف هو عن رك�سه، تر�جعُت عن فكرة 
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إلقاء �أكيا�ش �حلاجيات �لتي بيدي و�لدخول �إىل �ملنزل ب�سرعة، بعد �أن تذكرُت �إحلاَح و�لدتي كي  �
�أ�سرتيها، تقهقرُت خطو�ت، تعرثُت بدرج مدخل �لبيت، �سقطُت، وبحركٍة �سريعة رمى بالع�سا جتاه 

قٍط م�سرع وهو ي�سرخ:
- يلعن �آ�آ�آ�آبوك ما خليت يل �سي... 

ًا ج�سدي خلف �لباب.. ومن طرف �حلارة �سحكة ترتفع حنَي وقفُت د��سّ

* : عزيزي �لقارئ، لقد ترددُت كثريً� يف و�سع �لعنو�ن، ولكن بعد �أن و�سلَت �إىل �لنهاية، فليكن 
�لعنو�ن: 

اف« »خوَّ

20 �آبريل 2004
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»يرحالن«
كرب  يخرجان. يفعالن ذلك كلَّ يوم، ويف �أوقات غري حمّددة. يذهبان �إىل �لّدّكان يف �آخر �حلارة، �لأ
�سغَر �لذي  خرى �لأ هو �لذي يطوي يف يدِه �لي�سرى ب�سكٍل عبثّي ومتعّرق »ريالني«، مُي�سُك بيدِه �لأ
ينتعُل حذ�ء  �لكبري  حب.  بي�ساء كال�سُّ �لبّني، وطاقّية  �لقمي�ش  �سغر ذ�  �أحيانًا ل يرتدي حذ�ءه، �لأ
�حلارة  �أزّقِة  ي�سري�ن يف  خُمّرمة.  وطاقّيته  رماديٌّ  قمي�سُه  مقّلدة،  )�أديد��ش(  ماركة  خ  ومت�سّ �أبي�ش 
مبعرفة، يرحالن ب�سمٍت �إىل �أحالٍم بعيدة وهما ينظر�ِن �إىل �لقطط على حاّفِة برميِل �لزبالة �لكبري، 

�سغر: كرب �حل�سى يف �لطريق، ي�ساأُله �لأ �إىل �لنو�فذ، يركُل �لأ
هل يوؤملك ذلك؟

�سياء يف �لطريق، وي�سحكان.  فيجيُب بالّنفي، ثمَّ يتحّدثان عن �لأ

يف �لدكان، يقف �لكبري على روؤو�ش �أ�سابعه �أمام �لثالّجة، يتناول ع�سري برتقال، يف �لوقت �لذي 
إذ� ما �سّرح برغبتِه يف �سرب »ع�سري« بطريق  يكون �ل�سغري قد �ختار نوعًا جديدً� من �حللوى، و�
إن �لكبري مينحُه ن�سف عبّوٍة من ع�سري برتقال. �أحيانًا، يف منت�سِف �لطريق يت�سابقان �إىل  �لعودة، فا
�لبيت، يف كّل مرٍة ي�سُل �ل�سغري �أوًل، �لكبرُي يخ�سى �لفوز، لكي ل يلتفت عند خط �لنهاية فال يجُد 

�سغر. �أخاه �لأ
خرون، يرحالن. �سباب يجهلها �لآ �سباب ل ُيتقنان فهمها؛ ل ي�ستطيعان �للعب مع غريهما، ولأ لأ

�لنو�فذ. �حل�سى على �لطريق  �لزبالِة �لكبري، ول  ُت�ساهدهما �لقطط على حافِة برميل  منُذ �سنة، مل 
يفتقُد ركلَة حذ�ٍء �أبي�ٍش مّت�سخ، ثالجة �لع�سري تاأن، مُتعُن يف �لت�ساوؤل عن طفٍل بقمي�ٍش رمادي كاَن 
ياأتي يف كّل يوٍم ويقف على روؤو�ش �أ�سابعِه، يتناوُل ع�سرَي برتقال، وبجو�رِه طفٌل �آخر بقمي�ش بّني 

مي�سُك بنوٍع جديٍد من �حللوى.
05 يوليو 2006
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خرى« �شياء الأ »منت�شف الليل والوطن والأ

ن؛ يف �ل�ساعة �لثانية من منت�سِف �لِوحدة، حيُث ل �سيء  ل �أريُد �لنوم لكني �أطفاأُت نور حجرتي �لآ
مين، بني �خليال و�حلقيقة �ملطلقة، بني �لتعبري وعدم �لقدرة على  عُر حاجبي �لأ عِر و�سَ يف�سُل بني �ل�سِّ
حد�ث �ل�سابقة حيُث ل حو�جز، بني ��ستيقاظي �ل�ساعة  وىل من مت�سف �لأ �حلديث، يف �لثو�ين �لأ
وهاتفي  �ل�ساي  كاأ�ِش  بني  و�ل�سر�سار،  حذ�ئي  بني  �ليوم،  وىل  �لأ �ملحا�سرة  وبني  م�ساًء  �لعا�سرة 
الة، رو�ية موري�سون،  �سدقاء، �لفئة �ل�سّ �مُلغلق، بني �لليل، �لنهار، �ل�سلو�ت �خلم�ش، �أبو جهل، �لأ
، �أعطاب   The Game لقاء �ملاغوط، مقاطع، مطر �لريا�ش، �لغائبة، �سجائر د�فيدوف، فيلم
�سّح  نرتنت،  �لإ �ملكّيف،  ر�ئحة  �لهريوغليفّية،  �للغة  �سديقة،  �ملدير،  �ل�سّرية،  �لعادة  �سيارتي، 

إلخ.. وبيني.  �لكتابة.. �

يام �ل�سا�سعة و�ملمتلئة كعو��سم �لدوِل �لنامية، بيني وبني �إطفائي للنور قبل قليل و�سورة  بيني وبني �لأ
�سياء، حيُث ل فرق  �سديٍق م�سجون، بيني وبني �حللم يف �ل�ساعة �لثانية وخم�ُش دقائق من منت�سِف �لأ
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ول تناق�ش، �أجل�ُش �أمام �ل�سا�سة كموظِف حجز، ولن �أنه�ش حّتى �أقطع جميع �لتذ�كر -قتلُت ذبابًة 
ن- لن �أنه�ش حّتى �أنهي هذ� �لزحام، لبّد �أن يتاح جماٌل لل�سّدى حاًل،  كانت ت�سري على �ل�سا�سة �لآ

لبّد �أن يعود �لفر�غ ولو ل�ساعٍة و�حدٍة من منت�سف جميٍل وغائب.

ول، �ساأكتُب و�لذبابة �لتي قتلتها  لذ� �ساأكتب رغمًا عن تد�خِل كّل �سيِء و�متالء �لوقت ون�سفُه �لأ
إنني �أ�ستخدُم يدي  �سقطت على زّر F5 ، �أزحتها بيدي -ل �أعترب هذ� ت�سرفًا ُمقرفًا على �أّية حال- �
�أ�ستخدمها ل�سرِب �ل�ساي، �لتدخني،  �أ�سياء كثرية، �سيٌء طبيعي بالن�سبِة لبتكاٍر مذهل كاليد،  يف 
�أ�ستخدمها مل�سح عيني ولب�ش  �لطفولة،  و�سرقة حلوى و�أ�سياء بحجم �جليب من دكان يف منت�سِف 
�لعد�سات، �أ�ستخدمها لتاأدية حركات �سو�رع، ويف مر�ت نادرة جدً� ��ستخدمتها بالرتبيت ومترير 
�سابع على عنٍب رطب، �أ�ستخدمها لتقطيع �لربتقال وقيا�ش نب�سي وم�سافحة �لنا�ش، �أما  �رتعا�سات �لأ

ن فاأب�سطها على �لكيبورد و�أكتب. �لآ

وقات �لتي يكتُب فيها  �سياء �لتي نكتبها يف �لأ ول من �لكتابة، كعادة �لأ ل �أريُد �أن �أكتَب �لن�سف �لأ
خرون  �لآ فيها  ين�سغُل  �لتي  وقات  �لأ مبنت�سِف  نكتبها  �لتي ل  �سياء  �لأ �أكتَب  �أن  �أريُد  بل  خرون،  �لآ
�أم�سُك  �للغة،  قبالَة  �أقف  �أن  �أي�سًا  و�أري��ُد  ن،  �لآ �أ�سعُر  كما  �أكتب  �أن  �أريُد  �لقدمي.  �لن�سف  بكتابِة 
قّبلها، بل �أقب�ُش �أُكرة قامو�سها ونحوها و�إمالئها ودللت  بخ�سرها، �أن �أرق�ش معها �لتاجنو مثاًل ول �أُ

قّلبها بني يدي كخّباٍز يتفنُن يف �سنع )متي�ٍش( ثم يقذُف بها يف �لنار. كلماتها، و�أُ

�أريُد �أن �أكتَب عن منت�سِف بلد، عن �أن�ساف حقوق، عن منت�سِف مو��سِم حتليِق �لطيور، عن غياب 
يجل�ش يف  ملن  و�حدِة  يِد  ت�سفيِق  �إمكانيِة  قف�ش، وعن  لبلبٍل يف  �لو�حِد  �جلناِح  �أي�سًا، وعن  �لثلج 

م�سرح كوميدّي، �أريُد �أن �أ�سَف يف كتابتي حلمًا مثل �أحالمي �لتي ل �أتذكرها، كاأن �أكتُب:
�أنني �أجل�ُش على ر�سيٍف كعادة �ملت�سردين، لكنني كنُت متكئًا ك�سيٍخ يف �لبادية، ور�أيُت  »ر�أيُت 
ة، جاء �لنمُل باأ�سياء كثرية، ق�سبان حديد، �سيوف، كتب  �لنمل ياأتيني باجلبايِة من �ملتكئني على �أ�سرَّ
�لدم، �سمغ يف عبو�ت »لبيلو« و�أحمر �سفاه، م�سالح، رو�ئح كمبودّية، خيزر�ن ومايكروفونات، 
من  �لعديد  به   تلت�سق  عنكبوٍت  و�سبك  ر�غوزّية،  �لأ للعرو�ش  ت�ستخدم  ل  ُدمى  للروؤو�ش،  �أقفال 
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�إىل جمل، كان  فم كلب، ثم حتّول  �أ�سُع �جلباية يف  �أنني  �نقر�ست، ور�أيُت  قد  فكار وح�سر�ت  �لأ
مي�سغها كجمٍل �ساهدتُه قبل عام.«

لكني ل �أتذكُر �أحالمي على �أّية حال.

إنَّ يدي رغَم �عرت�يف �ل�سابق بتعدد ��ستخد�ماتها  �أريُد �أن �أكتَب هلل عن �سعوري بالوحدة، عن �سعوري �
إنها ل تتمكن من فّك �أزر�ر قمي�سي، �أريُد �أن �أحكي لُه كيَف هي قم�ساننا، نلب�سها بكّل �لف�سول. إّل � �

لبلد�ن بعيدة،  �أكتَب  �أن  �أريُد  �أكرُه �لنتظار،  باأ�سرِع وقت،  �لتنفيذ  �أكتَب ملن يتمكن من  �أن  �أريُد 
فالم، و�لتحقيقات و�لتقارير �ل�سحافية �لثقافية،  �أخربهم باأنني �أجيُد قيادة �ل�سيارة، و�لكتابة عن �لأ
تكوين  �لكار�تيه،  �أجيد  �أُخريني،  لغتني  لتعلم  ��ستعد�د  وعلى  م  �لأ للغتي  �إ�سافًة  ون�سف  لغة  �أجيُد 
�لكاريكاتري  ر�سم  �لفئر�ن،  وت�سريح  �لزر�عة  �أجيُد  �لذباب،  قتل  ن���و�ر،  �لأ �إطفاء  �لعالقات، 
دب �لرو�سي  �لفندقّية، و�أنني قارٌئ جّيد لالأ عمال  �أملُك خربًة يف �لأ �أنني  �أخربهم  و�لبورتريهات، 
خر، �أحّب  دب �لياباين، مت�سالٌح مع �لآ �سافة �إىل بع�ش �لقر�ء�ت يف �لأ مريكي، بالإ وروبي و�لأ و�لأ
�سماك،  �لأ تربية  �لرفوف،  على  غر��ش  �لأ ترتيب  د�فيدوف،  و�سجائر  �ل�ساي  �لهادئة،  �ملو�سيقى 
إن�ساٌن جّيد، و�أنني �أ�سلح للعمل يف �أّي  إن�سان، � قناع، �أريُد �أن �أكتَب لهم �أنني � ول �أحب �جلد�ل و�لإ
بيتز�، �سانع ميد�ليات وتو�بيت، ولن  ل طلبات  ُمْو�سِ بائع حتف، حار�ش �سخ�سي،  وظيفة، �سائق، 

�سياء. خرى من �لأ ن�ساُف �لأ �أطلب �لكثري مقابل ذلك، يكفي �أن �أعي�ش حيُث تكتمُل �لأ

إبريل 2006 � 09
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»موعد«

َحِر غرَي منتٍم للنوِر ول للظالم  و� علينا حيُث ُكّنا �سائَرين. وكوقِت �ل�سَّ مثل �أد�ٍء �سنمائيٍّ بليد �نق�سّ
فعلهم،  يل  ُيربر  �قرتفُتُه  �سوٍء  حتديد  يف  �أجتهُد  �لده�سة،  �أمِل  من  تبقى  ما  �أم�سُغ  ُهنا.  ن  �لآ �أجل�ُش 
�أحاوُل حتليل �أحد�ِث �ليوم �ملن�سرم؛ بدءً� باأ�سئلِة �لرجل �لبدين يف ذلك �ملبنى �لكئيب، و�نتهاًء بهذه 
مر، لكنَّ ثرثرَة عثمان �لذي َطَعَن و�لدُه،  �حلجرِة �ل�سّيقة يف مبنى �ل�سرطة، �أرغب يف ��ستيعاِب �لأ

وغناء �لَثمِل يف �لزنز�نِة �ملجاورة يحولن دوَن تركيزي �مُلحَتمل.

ن.. وحدُه �هلل يعرُف �أّي غنٍب �أعي�ُش �لآ
وهو �أي�سًا من با�سمِه قامو� بكلِّ هذ�!
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»ُهـنـا«

خرون، ثم  �إذن �أنَت »هنا« جمددً�، تر�فُقه منذ فرتة، وتفكُر فيما هو خارج هذ� �ملكان، ماذ� يفعل �لآ
تغيب مع ذكرياتك.

تتذّكر عاَم 89م كنَت يف �لثامنة رمبا �أو متامًا، كانت تلك �ل�سنة بد�يُة خيانِة ج�سده، حدَث ��سر�ٌب 
�سر�َب  ما يف جوفِه، وبعد ثالِث �سنو�ٍت من �ملفاو�سات و�لر�ساوى و�ملحاولت، �أيقَن هو �أّن �لإ

م�ستمّر، و�أْن ل فائدَة من ��ستجد�ء�ته ول يف قناين �لبرية �لتي ن�سحوه يف �لبد�ية، ف� �ساَفر.

�أنَّ  �أخربَك  عاد  بجوفِه، وعندما  كائنًا جديدً�  �قتنى  �لهند، وهناك  عتيق،  �سرٍق  �إىل  �سافر يف 92م 
من  هناك  �ل�سم�ش،  يعبدون  �آخرون  �هلل،  يعبدون  �أ�سخا�ٌش  �لديانات،  من  �لكثري  �لبالد  تلَك  يف 
يعبد �ل�سجر، وكثريون يعبدون �لبقر. حكى لَك عن عجوٍز ر�آها، عرفت كيف تك�سُب رزقها بلوؤم، 
بال تكاليف، وبال نظريات �لعر�ش و�لطلب �لتقليدّية، فقط كلما �سمنت وجود �لكثري من حمقى 
�لعابرين كلما ك�سبت �أكرث، عجوٌز لديها بقرة، تخرُج نهارً� �إىل �ل�سارِع قبالَة �لفندق خاليَة �جليب، 
تربُط بقرتها يف عموٍد جو�ر مكاِنها �لذي جتل�ُش و�أمامها �سعري، ي�سرتي منها �لعابر �سعريً�، ويطعُم 
إن �أكلْت �أكمَل يومُه �سعيدً�، و�إن �أبت، ظلَّ ي�ستجدي ر�ساها باكيًا �إىل �أن تاأكل �أو يعوُد �إىل  بقرتها، فا
بيتِه م�ستغفرً� ور�جيًا �لرحمة! يف �مل�ساء تقود عجوٌز مثقلُة �جليوِب بقرًة �أمامها، عائدًة �إىل �أطفالها 
وهي تبت�سُم بال �أ�سنان. قال �أي�سًا �أنُه ذ�َت مز�ٍج ف�سويلٍّ �ساخر، �ساأل �سريكُه يف �مل�سعد �أثناء نزولِه 

من �لفندق:
- و�أنت ماذ� تعبد؟

- ُبظر �ملر�أة، �لب�سر ياأتوَن من هناك يا �سديقي!.
�أخربَك �أي�سًا �أن يف تلك �لبالد �أكرث من ثالثة �آلِف لغة. وفيما بعد، عندما كربَت وتخ�س�ست يف 
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�لرتجمة بكلية �للغات، عرفَت �أنَّه يف زمٍن ما، �أر�د م�سوؤوٌل بتلك �لبالد ت�سكيَل جي�ش، لكنه وجَد 
مر، وتو�سل �إىل حّل �سعب؛ خلُق لغٍة جديدة! فجمعو�  فر�د، �حتاَر يف �لأ �سعوبًة يف �لتو��سِل مع �لأ
و�ليوم  وردو(،  �لأ )�جلي�ش:  لغة  عليها  �أطلقو�  موّحدة،،  لغًة  دّونوها  لغات،  عّدِة  من  م�سطلحاٍت 

�أم�ست لغًة ر�سميًة ل�سعب، ملئات �ملاليني.

ي�سمن  مبا  ير�سيِه  مّر�ت،  يوٍم ثالث  كّل  و�مُلر�سيات  باحلو�فز  يغدُق على جديِد جوفِه  عاد، جمربً� 
��ستمر�رّيَة �لعمِل بال �إ�سر�ب �أو رف�ٍش �أو ��سطر�ب، وخالل �أعو�ٍم عديدة، خانُه ُمقتناُه �جلديد، 
يام �لتي يق�سيها »هنا«، كنَت  خرية، يف �لأ فا�سطر �إىل �ملبيت »هنا« عّدة مّر�ت، ويف �ل�سنو�ت �لأ
تِه مع خيانِة ج�سده، جتل�ُش »هنا« معُه  ت�ساركُه �أحيانًا �ملكان، وها �أنَت بعد �سبعة ع�سر عامًا من ق�سّ

�سبوع �لثالث، ت�ساركه �ملكان، دوَن �أن يكرتَث �لوقُت بكما، ف� مرَّ �لعيد! لالأ

نه مو�سوٌع حُمّر�ش، �أخذَت تتذّكر، حيُث للعيِد يف تاريخَك -�أنت �لذي جمعَت عددً� ل باأ�َش بِه   ولأ
خرون على جدر�ن حّيكم يف  من �ل�سنو�ت؛ ما يكفي مللء علبة )بّخاخ( بطالٍء �أ�سود يكتُب بها �لآ
�أّياِم �لبيتوتة، ُجماًل �سبيانّية مثل: )�حلّب عذ�ب، حارة زيزفون، �أبو هاين ملك �لطارة يف كّل حارة، 
يا �سغري �ل�سنِّ عذبت �لكبار... �إلخ( ومن ثم ت�ستغلُّ �أنَت بقّية �لعلبة يف �ل�سنو�ِت �لخرية لكتاباٍت 
ك �أنت، كل �سنو�تك تلك ُتعادل تقريبًا »درزن �سروخ �أبو  تظنها �أكرُث ن�سجًا على جدر�ن بعيدة تخ�سّ
ديك«، �أعني بتو�سيٍح �أدّق: �أربعًا وع�سريَن عامًا وحفنة بارود توّزعت يف قرطا�ٍش �أحمر- ��ستطردَت 
مر �لذي جعلَك د�ئمًا ك� �لهام�ِش يف �ل�سفحة، و�لدليل على هذ� �أنَك تخرُج عن  خاللها كثريً�، �لأ
ر�أ�سك،  فوق  �سفر�ء  ملبة  ُت�سيء  ثم  وتتذّكر،  �ل�سري  لذ� حتّث  بِه،  تبد�أ  ما  تن�سى  وتكاُد  �ل�سطور، 
ك�سخ�سّيٍة  فيها  تقُف  طفولتَك،  يف  متفّرقة  �سور  تاريخَك  يف  للعيِد  قائاًل:  �لبدء  من  وتعود  فتتنهُد، 
كائٍن  مثَل  رئي�سّيٍة، ولكن  تظهر خاللها ك�سخ�سّيٍة  �أنَك مل  ت�سعُر  عابرة،  قتها كامري�ٌت  وثَّ ثانوّية، 
إٍ فوترغر�يّف يظّل برهانًا على غياٍب حُمتمل. ظهرَت  �سغري، يقُف يف طرِف �ل�سورِة كخد�ٍش �أو خطا

ّل ت�سيع كهام�ٍش يف زحمة �ل�ستطر�د�ت. قلياًل، وعلى كلِّ حال �أنَت ت�سكُر كلَّ من دّونَك لأ

�أّي  فالم يف  �لكامري� و�لأ متلُك د�ئمًا  نَك مل تظهر كثريً�، مررَت بفرتِة هو�ش ت�سوير. كنَت  رمبا لأ



اإحتمال وارد - �صحيفه 59

�سخا�ش �لذين تعرفهم، دّونَت �إر�سيفًا لطفولِة �إخوتك، �سّورَتهم  �سدقاء و�لأ وقت، �سّورَت ببذخ، �لأ
حد�ث �لناتئة يف �لتاريِخ من حولك، يف �لنهاية تو�سلَت �إىل �أنَك متلُك  عياد، �لرحالت، و�لأ يف �لأ
�أكرث من ثالثني �ألبوم �سور، و�أفالمًا مل حُتّم�ش بعد. جتاوزَت تلَك �ملرحلة عندما �كت�سفَت �أنَك ل�سَت 
مما حولك، مما يف حّيز �هتمامك، من �لتاريخ �لذي ت�سنع، كنَت يف �لو�سِط حيُث مقّر �لر�سد ملا هو 
َك مل يقّدم �سيئًا لق�سّيتَك، كنَت تخلُق  ما  يف �ملحيط، وكاأنَك ُجحا �لذي ن�سَي �أن يعّد نف�سه، َهَو�سُ
ُيثِبُت تاريَخ غريك فقط، ول �سيء يرمم �لفر�غ يف تاريخك، فتوقفَت. حل�سن حّظَك �أن ثمة من لحظو� 
ة بك؛ فظهرت �سحنتَك بتلك �ل�سنني  طو�ر �ملرحلّية �خلا�سّ غيابك، ف�ساهمو� يف �إحياٍء مرتبٍك لبع�ش �لأ

عياد �ملتاأخرة يف ب�سع �سور. و�لأ

لبومات  عدَد جميع �ل�سور يف �لأ �أُ �أكرث مما حتتمل، كاأن  فل�سَف �مل�ساألة و�أحّملها  �أُ وللتنويِه فقط، لن 
�لتي متلك، و�أحتّدث عنها و�حدًة تلو �أخرى كما فعل »غونرت غر��ش« يف »�لطبل �ل�سفيح«، لكنني 
ما  مثل  �أمامها  �ل� و�جهَت  و�لتعّود،  �ملِر��ش  و�أخرى من ذ�كرتك �سعبة  �ساأتكلم عن �سوٍر ورقّية، 
عياٍد مررَت بها، ب�سكٍل  يو�جهه �سائق تاك�سي بدوّي �أماَم ر�كٍب كلومبّي ل يتحدث �لعربية. �سوٌر لأ
�ألو�ٍن يف حجرٍة ذ�ت جدر�ن بي�ساء حتّر�ُش على  مبعرث �ساأتكلم، كعبِث طفٍل وحيد وقع على علبة 

��ستعر��ش �ملو�هب. و�ساأكتفي باقتبا�ٍش من »�لطبل �ل�سفيح« قبل �أن �أغادرها: 
�ل�سور  إن�ساُن  � �ملائل،  بيز�  برج  �أماَم  �لو�قُف  ن�سان  �لإ �أيها  �لفال�ش،  �أ�سو�ء  حتَت  ن�سان  �لإ )�أيها 
�لهوّية،  �سورِة  على  بالظهور  ت�سبَح جديرً�  �ليمنى كي  ُذَن��َك  �أُ ت�سيء  �أن  عليَك  يجُب  �لذي  �لفورّية 
ن�سان، ومل  ن �أكرث �ل�سور �ل�سلبّية �سرً�، هي تلك �لتي حلم بها �لإ رمبا �ستكوُن هذِه �جلهنم حمتملة، لأ

تلتقط، �أو �لتي �لتقطت ولكنها مل حتّم�ش!(

دو�ت �ملو�سيقّية،  عو�د و�لأ �سورٌة مدّونة. هناك حيُث منزل يف حي »�لعود« ،غربًا ي�سمُخ �سوُق �لأ
ن�سات و�ل�سلطنة، منزٌل متّدثٌر عن  رمبا كان �سببًا لحرت�فَك �ل�سماع، حيث ��ستطلَت جمبوًل على �لإ

طها، منفتٌح على كل روحايّن ياأتي من »غرب« �جلهات.  �سخِب �ملدينة �لتي يتو�سّ
كنَت تقُف مُمتلئًا ب�سنو�ٍت ثالث، يف �سالة �لبيت وحتَت �سقفها �مل�سّرع خلياناِت �ل�سماء، بفتحٍة مل 
تدرك لها �سببًا �سوى �إرعاِب �أطفاٍل يخرجون للحمام، �أو ل�سرِب �ملاء لياًل فريدعهم �حتمال نزول 
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كرب  زرق، جو�ر �أخيَك �لأ �حلر�مي، ببدلٍة حمر�ء -مل تكن حُتبها- تتكُئ على حائٍط طينّي ُدهَن بالأ
بابت�سامٍة  مائاًل  يقُف  مثلها،  �أن حت�سل على  �لتي حتّب  و�لبدِل  �سياء  �لأ بد�يات  كرث حيازًة على  و�لأ

ُيتقنها، وتقُف �أنَت م�ستقيمًا بنظرٍة حائٍر ومالمح �ساذج، تقُف بت�ساوؤلٍت مل ُيجب عليها بعد.

�سورة لعيٍد تلى ومل يتم توثيقَك بها، خلَف �مل�سّور وقفَت ل�سبٍب ن�سيَتُه، لكنَك متاأكٌد من �أنُه �سبٌب 
جرة �ل�سفر�ء،  ٍر ل�سبٍب ما! تنظُر �إىل �سيارة �لأ �أجربَك على �لوقوف هناك، متامًا كطفٍل يقُف خلَف م�سوِّ
يرتدي  �أمامُه  كان  �لذي  �أخيك  �أكتاِف  على  يديه  ي�سُع  ب�«�لب�ست«،  وو�لدَك  �أعمامَك  �أمامها  يقُف 
ور�ق �لنقدية �لكبرية، �أنَت ل ت�ساهدها كثريً� على كّل  عقاًل ي�سبُه حلبَة �مل�سارعة، موجود يف �لأ
نهارً� على  �لفال�ش �خلفيفة  لوم�سِة  �أحد، نظرَت  �لتي مل يقرتحها عليهم  �ل� »ت�سييييز«  حال، وبعد 
�أج�سادهم، ثم ذهبَت تلعب مع �سالح وعّيو�ش، و�أطفال �آخرين مل تعد تذكرهم جيدً�، ومل تكن جتروؤ 

إ�سعاِل »�سرخ«! يومها على �

حجرتَك،  تقبع  �سطحِه  على  ن،  �لآ قدميًا  �أ�سبَح  �لذي  �جلديد،  بيتكم  يف  بها،  تدوينَك  متَّ  �سورٌة 
من  �خلوِف  دوِن  �ل�سماء،  خليانِة  �ل�سابق-  �لطيني  بيتكم  �سقِف  عن  -بدًل  بدورَك  �أنَت  وتتعّر�ُش 

�حتماِل ظهور »حر�مي« طبعًا. 
بي�ش  كنَت تقُف يف �ل�سورة ب�سنو�تَك �ل�سبع يف »�حلو�ش«، وخلفَك �ل�سجرُة �ملت�سّلقة، ذ�ت �لزهِر �لأ
كرب  �لذي ر�سفَتُه كثريً� يف طوٍر قدمٍي من مر�حل منّوك عندما كنَت »نحلة«، تقُف مب�سلح، �أخوَك �لأ
�سغر كاَن يجري باجتاِه �لكامري� كعادتِه �آنذ�ك،  على ميينَك مب�سلٍح �أي�سًا و�بت�سامته �لتي يتقنها، �أما �لأ
يجري وي�سحك عند �أّي نيٍة للتقاِط �سورة، وكاأنُه ينبِئ بعجلتِه عندما يكرب، ينبئ بت�سّرعِه و�سرعته، 

ن.  حو�دثه �لتي نفدت على �إثرها �سيارتان حتى �لآ
�سغر جتاَه كامري� بنبوءٍة حتققت،  كرب على ميينَك بابت�سامة حُمرتف، ويجري �لأ كنتم ثالثًة: يقُف �لأ

و�أنت لزلَت تقُف ب�سكٍل عمودّي ُم�سّرً� على ذ�ِت �لت�ساوؤلت و�ملالمح �ل�ساذجة �لغائبة.

عياٍد بعيدٍة عن  �سوٌر �أخرى كثرية، مل ُتدّون �سوى يف �لذ�كرة، �سوٌر غري ثابتة، كاأفالٍم وثائقّية، لأ
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قريبة،  جبال  �سطح  عن  منخف�ش  ��ستو�ئٌي  جنوٌب  ق�سّية،  بقريٍة  ق�سيَتها  متفّرقة  �أجاز�ٌت  �لريا�ش، 
�نتماًء تركَت  ر�ش.  حُمتماًل لالأ �نتماًء  تعي�ُش  فيها  بعيدة. كنَت  متفّرقة على �سطح ذ�كرٍة  مغامر�ٌت 
ن�سفُه يف �ملدينِة �لتي �ألب�ستَك ثوبها، عبثت بك كما تعبث �مُلدن بالنا�ش، جعلتَك َم�سخًا غرَي منتٍم �إىل 
ن بعد كّل هذِه �ل�سنني �أن يهرَب �إىل �أر�ٍش حيادّيٍة مل يزرها، رمبا  مكاٍن حمدد. هذ� �مل�سخ، يفكُر �لآ

لختيار �نتماٍء جديد، بعيدً� عن تلك �لتي مل يقررها، ومل تكتمل. 
ُطرق  حتفُظ  �ل��و�دي،  بو�سِط  �ملوؤقت  �مل�سلى  �إىل  جّدتَك،  بيِت  من  �أ�ستعرَتها  ب�سجادِة  �سريً�  تتجُه 
تنرثُه  قدميك،  يت�سرُب حتت  بي�ُش  �لأ �لرمُل  و�ثقًا،  �مُل�سّلى  �إىل  تتجُه  لذلك  جيدً�،  �ل�سغرية  �لقرية 
ر�ِش ليكِمَل قالب �أثرك، هوّيتَك لدى  على مع كّل خطوة، يرتّد �إىل �لأ من �خللف ل�ساُن حذ�ئك لالأ
خرين، يثبُت مرورَك �إىل حني، ُي�سبُح دلياًل قاطعًا لكلِّ عابر بعدَك باأنَك �سبقَتُه �إىل �مُل�سّلى �مُلوؤقت  �لآ
ثر ويتقنوَن  طفال �لف�سوليني، �ملجبولون على ق�ّش �لأ بني »�أثِل« �لو�دي، دلياًل يعرفُه �أقرباوؤَك من �لأ
ذلك جيدً�، لذلك �أنَت ل تتفاجاأ عندما يجيبَك �بن خالتَك ب�)تبعُت �أثرك( على �سوؤ�لَك له: )كيف 

عرفت مكاين؟(.

ماع، وتكاُد جتزُم باأنَّ كّل من جل�سو� هناك باختالف �أعمارهم  ت�سمُع خطبَة �لعيد، �أنَت تتظاهر بال�سَّ
باء، و�أو�مرهم  طفال �لذين تخّلو� عن كّل و�سايا �لآ يتظاهرون، جتل�ُش ج�سدً�، �لروح ُتر�سلها مع �لأ
�ل�سارمة، و�أعلنو� متّردهم على �جلميع، قامو� مبجرد �نتهاء �سالة �لعيد وقبل بدء �خلطبة، يرت�ك�سون 
لعاب �لنارية، ل يكرتثون بتلميحات �خلطيِب حني ي�سمت  خلفكم يف �لو�دي، ي�سعلون �ل�سو�ريخ و�لأ
إليهم، وت�سبُق �خلطيب  إ�سكاتهم من �لكبار. ت�ستمُع � إليهم �سزرً�، ول ل�سيحاِت �أحِد �ملتربعني با وينظُر �
من  �سريعة  وكلها حلظات  �خلطبِة،  باآخِر  دعاءُه  يبد�أ  �أخريً�  تفهمه،  ل  من كالٍم  ينتهي  باأن  بالدعاء 
�سو�ت، تقُف بينهم،  �ل�)�آمني( حّتى يقف �جلميع، يختلُطون ب�سكٍل �سريع، يتد�خلون وتتد�خُل �لأ
ت�ساهُد �أنا�سًا كرث، يف عمليٍة عناقاٍت جماعّيٍة مفاجئة، و)من �لعايدين( تتو�ىل على م�سمعك بكرثة، 

منظٌر ُمكثف.. �سريع وغري منّظم.
�سفل، م�ستعمرة من �لنمل، منلتان تتقابالن  إليهم يف �لأ فت�ستطيل، تتعملق، ت�سُل �إىل �ل�سماء، تنظُر �
لثو�ٍن ثم تفرتقان ملقابلِة منلٍة ثالثٍة ور�بعٍة بع�سو�ئّية، ل ينتهي �مل�سهد �إل بعد �أن حت�سى كل و�حدٍة 

بتالم�ٍش �سريع مع �جلميع.
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إّل يف  �سفل، ُم�ستقِباًل �لتهاين و�لقبالت على خّدَك �لذي ل يت�سّكُل مثلُه عادًة � تتقّزم، تعوُد �إىل �لأ
�مُلدن، لذلك �أنَت تتح�ساها قدَر ما ت�ستطيع، تن�سُت �إىل ما يقولونُه لَك من كلماٍت كانت ت�سحكَك 
تفّكر يف  »هنا«،  و�أن��َت  ن  �لآ ذلك  تتذكر  وعندما  �ساء هلل(،  �إن  و)ِب��ّت حالل  ومتدينة(  ك�)ِحّجة 
�لتد�خل بني �للغاِت �ل�سامّية ولهجاتها، كثرٌي من �للهجات �لعربية تنطق )ِبّت( عو�سًا عن )بنت( 
ر�مّية و�للغة �لعربّية حيُث ُتقال )َبّت- בת(. تعوُد �إىل ذكرى �لو�دي  تتماثُل يف ذلك مع �للغة �لآ
ن تتذكر موقفَك  جمددً�، حيُث كنَت منُذ ذلك �حلني تقابل برف�ٍش ُمبطن دعاءهم لَك ببنّت حالل، �لآ
منيات ومدى �سرورتها، وت�ستطرُد يف حتليل �مل�ساألة  وتربرُه باأنه هرب من فر�ِش �سلطة حتديد �لأ
�إىل �أن جتعلها �أحد �أ�سباٍب جعلتك ترى �لزو�ج فكرًة ��ستثنائية قليلة �حل�سور و�جلدوى حاليًا. كانو� 
يقولون �أي�سًا لل�سغار جملًة �أخرى �أكرُث حتري�سًا على �لبت�سام: )خمتون ومد�وى( ومن مكانَك »هنا« 
ّجل ب�سوتَك يف بد�يِة �رتكابَك وترتيبَك  تتذّكُر جاركم �خلّتان يف حيِّ »�لعود«، و�ل�سريط �لذي �سُ
للُجمِل �ملفهومة، و�أنت تغني: )ود�نه على �لد�نه »...« يبي ِخَتانة( يتبع ذلك �سوت �سحكٍة ومن 

ثم �سوٌت موؤنِّب )عيييب( وينتهي �لت�سجيل. 
فتت�ساءل، تت�ساءُل و�أنَت تتذّكُر كّل ذلك يف مكانَك »هنا« �أي�سًا عن ثقافة �لعيب، ومن ثم ت�ستطرد 
بت�ساوؤلتك �إىل �سبب تركيز �أو تر�سيِخ م�ستوى )�لذكورة( و�لختالف �لفي�سيولوجّي، و�لتعييِب 
�مُلطلق و�لغام�ش بالن�سبة لل�سغار، مع �أنهم بذلك يحر�سون على �لعك�ش، وكاأنهم يزرعون يف عمِق 
كونها  من  �لتي حتولت  �جلن�سي  يحاء  �لإ ثقافة  على،  �لأ �إىل  �سفل  �لأ من  �لتفكري  ثقافَة  حينها  �لطفِل 
ت�سرفات بريئة ل معنى لها وت�ساوؤلت هام�سّية غري مهّمة؛ �إىل خطوط حمر�ء، �إىل ممنوٍع ُمطلق يدفُع 
�إىل ف�سول عبثّي وت�ساوؤلت ُملّحة، فُيم�سي مرغوبًا ُمطلق. ويزرعون ب�سكٍل متز�من فكرَة ِفعل �سيادة 
ن قوَل �أحد �لفال�سفة �لُكرث  نثى. ت�سرتجُع حني تفّكر بذلك �لآ �لذكر �إىل حّد ُمفرط على ح�ساب �لأ
يف �لبلد، �لذين لول �أّنهم ُخذلو� من �ملكان و�لزمان لكانو� رموزً� يف �لفل�سفة �ملعا�سرة، قوَل �لكبري 
�سباب منها �ملنت �ملخالٍف ملا ُيكّر�ش،  ُعمرً� وِعلمًا، �لذي �أّلَف �سل�سلة كتٍب فل�سفيٍة مل ُتطبع بعد، لأ
ومنها عدم متكنه ماديًا من �لطباعة يف بلٍد �آخر فبقي كتابُه م�سوّدة �إىل حني، ت�سرتجُع كالمُه حيث 
جل�ستم جمموعة على طاولِة �أحد �ملقاهي بالريا�ش وهو يقول �أنهم غر�سو� يف عقولنا �أن �ملر�أة د�ئمًا 
يقّيموَن  نهم  متابعتِه بحر�ش، لأ خر، �سيء جتب  �لآ �سّك، �سيٌء لبّد من حب�سه وتغييبِه عن  مو�سع 

إليها على �أنها فقط: »بظٌر« ي�سري على قدمني!. �جلزء �لفارق ككٍل ل يتجّز�أ، فينظرون �
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بري«، من �لو�دي عائدين �إىل �لقرية، �إىل �لبيت �لذي �عتادو� �أن يتناولو� فيه وجبَة  و�سعدمت »�لزَّ
فطار يف كّل عيد، ومن هناك ينطلقون للمرور على كّل منازل �لقرية قبل وجبة �لغد�ء �مل�سرتكة يف  �لإ
�ساحِة �مل�سجد، ي�سري كبار �ل�سّن وعليُة �أهِل �لقرية يف جمموعة، و�ل�سباب يف �أخرى، تفرتُقون عنهم 
�أنتم �ل�سغار جمموعًة ثالثة، يف م�سريِة معايدٍة م�ستّقلة، �سرعان ما متّلون من حلوى �لبيوت، فتتوقفوَن 

عن �ملعايدة، تنت�سرون. 

جاز�ت، تعلمَت كيَف تكوُن عابثًا، نزقًا، م�سوؤوًل، و�ثقًا، تعلمَت �أّل تخاَف من �لظالم،  يف تلك �لأ
�حلّر�ثِة  نهايِة  على  جتل�ُش  �حلقول؛  وب��ذَر  �لرعي،  �سجار،  �لأ ت�سلق  تعلمَت  �لثعابني،  �لكالب، 
�مليكانيكّية حتمُل كي�سًا من �لبذور، تنرثُه وهي ت�سري وحترث. تعلمَت �أي�سًا ركوَب »�حلمار« عندما 
مل جتد »خيَل« ُعمر وما قاله �ملعلم يف �ملدر�سة، لكنك تعلمَت �لرمايَة ب�«�ملِنبال« و«�ل�ساكتون« فيما 

بعد، وتعلمَت �ل�سباحَة يف �ل�سيول و�لرِبِك، �أنت و�ل�سفادع، مت�ساحلني. 

�أَمام �مل�سجد �لقرية �ل�سغري،  وعندما تنت�سرون -�أعني بعد ممللكم من حلوى �لبيوت- يف �ل�ساحة 
لعاب  إ�سعاِل »�ل�سروخ« وباقي �أ�سناف �لأ �مل�سجد �لذي ل ُتقام فيه �سالة �لعيد، كنَت جتروؤ على �
معها  يحّلق  نظرك،  بها  يلحق  يدك،  من  تطرُي  بها،  مم�سٌك  و�أن��َت  ت�سعلها  �ل�سو�ريخ  حّتى  �لنارّية، 
-�أخريً�- جتد  مرتفعًا حيُث  على  �لأ حُتّلُق يف  �ملنخف�سُة  بالقريِة  �لريا�ش،  بعيدً� عن جدب  على،  لالأ

�أجوبًة لكّل ت�ساوؤلتك.

ن، حيُث مكانَك »هنا«، على »�سوفا« جانبّية، تعتربها -موؤقتًا- مكتبك و�سريرك  تعدل جل�سَتك �لآ
ة،  �سو�ء �ل�سفر�ء �ملرت��سّ وحجرتك وكّل خ�سو�سّيتك، تنظُر من �لنافذِة بجو�رك، ل �سيء �سوى �لأ
تفّكر يف �لعيِد �لذي م�سى منُذ يوم، وتتذّكر �أنَك قبل �ساعات جاءَك هاتٌف من �لبيت، �أخربوَك باأَن 
�أخَتَك �ل�سغرى �أجنبت �لبكر »ُمهّند«، فتكتُب يف مذّكرِة هاتفك �لّنقال )�ليوم 4-فرب�ير-2005 �أنا 
خال( وتت�ستعجل �لغَد �لذي �سرتجُع فيه �إىل �لبيت ل�ساعات معدودة، تر�ه، قبل �أن تعوَد جمددً� �إىل 

»هنا«. ت�سعُر برغبٍة يف تدخني �سيجارة، تتاأّكد من �أنُه نائم، فتخرج. 
منف�سة  �أطول  �أدو�ر،  �سبعِة  بطوِل  لولبّية  �سجائٍر  منف�سِة  �إىل  حتّول  �لذي  �لطو�رئ  �سلم  �إىل  تخرُج 
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هناك  �لنافذة  �أمام  تقُف  وممر�سني،  مر�سى  من  �ملبنى  يف  �ملدخنون  ي�ستخدمها  �لعامل!  يف  �سجائر 
تر�سُف �سيجارتك، تنظُر �إىل �لريا�ِش �لكبرية عرب �لزجاج، ترى ماآذَن كثرية، كثرية جدً�، تفّكر: 

يقُع بني كّل م�سجٍد وم�سجٍد يف �لريا�ش.. م�سجد! 
ن »�ألفا« م�سجد،  تتذّكُر قول عبد�ملح�سن �مَلر�سد: )ُبنيت �لريا�ش قبل »خم�سني« عامًا، وفيها �لآ
ذ�كرتَك  �سا�سِة  يف  ت�ستعر�ُش  م�سجد.(  »خم�سمائة«  وفيها  عام  »�ألفي«  قبل  �إ�سطنبول  وُبنيت 
من  �ل�سارع  ُعر�َش  �لذي  �ملو�سوع  يف  وتبقى  �ل�سو�رع،  م�سميات  م�ساألة  عمدً�  وتتجاوز  �سارعًا، 

�أجله، تتنّقُل بني �سوِر �لفلل و�لق�سور �لكبرية فيه، ويف كّل ق�سٍر منها م�سجد.

فق يربز برجا �ململكة و�لفي�سلّية، حتّدق بهما، ولوهلٍة تكت�سُف  ت�سُل �إىل منت�سِف �ل�سيجارة، ويف �لأ
لهة »مار�ش« �ملّريخ )^( وقبل  على رمَز �لذكر، رمز كوكب �لآ �أمرً�، برج �لفي�سلّية ُي�سّكُل من �لأ
�أن تكمل فكرتك تتذكر �أنك من مو�ليد مار�ش، فتنف�ش ر�أ�سك لرتكز جمددً� على �لفكرة وتعوُد �إىل 
رمز  وهو  نثى  �لأ رمَز  ُت�سّكُل  طها،  تتو�سّ �لتي  �ملقّو�سة  بالفتحة  على  �لأ من  و«�ململكة«  �كت�سافك: 
�لرمزين  بر�ون« عندما حتّدث عن  بناءً� على كالِم »د�ن   )v( لزهرة� لهة »فينو�ش«  �لآ كوكب 
نوثة  »�لأ يعني  �لذي  و�لثاين  �لرجل«  وق�سيب  و�لرجولة،  »�لعنف  يعني  �لذي  ول  �لأ �ملتعاك�سني، 

و�خل�سوبة، ورحم �ملر�أة«.
إذ� ما  بقي من �ل�سيجارِة �لّربع، تر�سُف منها ومع �سحابِة �لنيكوتني ب�سدرك، يختلط كالٌم مل تقله، �

قلتُه �سُتتمتم: مدينٌة ُخنثى!
وتطفئ �ل�سيجارة.

�أنَت »هنا«، وهذ� هو ثالُث يوٍم يف عيٍد لي�َش لك، ولطاملا كان كذلك، �أعياُد �لريا�ش تت�سابه، �إن 
إّل ملاما. هاَتفَك �أحُد �أ�سدقائَك  كنَت »هنا« �أو باخلارج. وعلى �أي حال �أنَت »هنا« ل حمالة، ل تخرُج �
�أوًل  �إىل �لبيت  ًا حل�سور م�سرحّيٍة ي�سرتُك يف بطولتها. فخرجت، خرجَت  ُملحِّ �مل�سرحيني، يدعوَك 
ور�أيَت ُمهّند على عجل. ذهبَت، هناك حيُث و�سلَت �إىل مكاِن �لعر�ش، ُتفاجاأ باألعاب ناريٍة وزحام، 
على، نظرت، مل يكن هنالك �سيء ي�ستدعي كّل هذ�، ل �سيء ي�ستحق،  زحاٌم كثري، �لكُل ينظُر �إىل �لأ
على، يلوُح طيٌف لغالف  �ل�سماء حترتق كعادِة �سماء �لريا�ش، كنَت تنظُر �إىل �ل�سحنات �لفاغرة لالأ
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رو�ية »�لعطر«، وتتذكر »غرنوي«، تلعُب دورُه يف ليلتُه �لتي خرَج بها ومل يدرك معنى كل ذلك 
لعاب �لنارية، ت�سرُي بينهم، وتنظُر  على حيُث �لأ �لزحام، ول �لهدف من �أن ينظرو� مبت�سمني �إىل �لأ

إليهم و�إىل �ل�سماء. لكّنَك مل ترتكب جرمية قتٍل �أوىل يف تلك �لليلة، كما فعل غرنوي. �

على، تنتظُر �أن يهاتفَك �سديقك ليحدد لك  تقُف بجو�ِر نخلٍة يف مم�سى �سارع �مللك عبد�هلل، تنظُر لالأ
لعاب �لنارّية  مكان �مل�سرح، وتتفاجاأ ندما تلتفت ي�سارً� �أنَّ �إحد�هنَّ ر�أت فيَك لعبًة �أكرث غر�بًة من �لأ
إليك، ولذلك �أي�سًا عربَت �لوقَت  �لتي ي�ساهدها �جلميع وقتذ�ك، لذلك كانت توّجه كامري� �لفيديو �

ب�سرعٍة مبتعدً�.

�مل�سرحية،  تبد�أ  قلياًل،  ب�سك�سبري  فّكرَت  �ساءة،  �لإ ُتطفاأ  �مل�سرح،  يف  �جلمهور  مع  جتل�ُش  �أخريً�، 
كانت �خللفية �ل�سوتّية �ملو�سيقّية وحدها كفيلٌة باأن تعود بالوقِت �إىل �لور�ء كثريً�، ِغبَت عنك، غبَت 
بها  حّرر  �لتي   Conquest of paradise لديك،  �ملقّد�سة  »فانغليز«  معزوفِة  مع  كثريً� 

�ل�سماء وتتخّيل ذلك جيدً�، حرّرها وق�يَّدك.

ن ُعدَت جمددً� �إىل »هنا«.. و�لآ
�ملر�فقون بال �أ�سّرة، و�أنت حتاوُل �لنوم، حتاول كما يبدو..

إن »�ل�سوفا« ل تكرتث مبحاولتك ول ت�ستوعب فكرة �لنوم جيدً�. يام �ل�سابقة فا وكالأ
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