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هامش
1
يا مدينة تعود إليها شرود!
ما الذي تخفينه تحت خمولك وكسلك العتيق؟ ...غمقأ رعغا المقو
الباغد التي ترش وجهك ،وتحاول إيقاظك كل يوم.
ما الذي تخفينه تحت تقواك الجديدة.
يا مدينة طردت شرود! وها هي تعيدها – غمما ً عنها – في سياغة
البيجو إلى الحاضر الماضي.
دخان حريقك مقا اال يبقدو فقي اقفقاب البعيقدة لقأ تبقدد .القري .
وجقققدغان الققققزا مقققا االقققت تخفقققي رسقققراغك .ول ققق عينقققي شقققرود
الواسققعتي التققانهتي فققي الفريقق؟ دفتققرا عاكققرة يتحققد سققواد حب رهققا
التخدير ..غمأ قرص صقبا الرحيقل ..غمقأ الموسقيقى المنفلققة مق
آلة التسجيل مغاالة األحزم الساعجة القديمقة ..غمقأ التقوت الحنقون
الشادي لعبد الوهاب:
ري تا رعز م تاجيك
التبا والجمال ملك يديك
غمققأ اليققد السققمراء الرجوليققة التققي تركققت المقققود والسققياغة للققري
والمست ببقايا حراغة قديمقة ظهقر يقدك الملققاة فقي الحلق  ،علهقا تزيقل
عنها برودة الموت.
ول ! ..يموت كل شيء .إال عاكرة المدينة .ربداً ،ال تموت!
فألسلأ لك القلأ يا شرود!
ول  ،تراك ما القت ققادغة علقى البقو  .وعكريقات القدماغ اقتقي
تلو ! وخالد يرنو إليك .فتهرب عينقاك إلقى الحققول العاغيقة وققد ملقت
عنها السنابل مع الحتاد.
تهقققرب عينقققاك .والسقققياغة ب مقققا تملقققي .وبين مقققا تتفقققاير روغاب
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الذاكرة.
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1
لقيتها،
ً
ً
جسدا ً يفوغ بالعفايا ،وتوغدا سريعا ما يتاعد في وجنتي التفقا ،
واألهداب الفويلة ال حيلة ترتعش كثيفة علقى عيقون الغقزال ،واللقفيرة
الفويلة السوداء ترقص على الختر الرقي؟.
واقن!
ها هي قربي ،نحيلقة ،عابلقة ،شقديدة البيقال والشقحوب فقي وبهقا
األاغب الليلي ،وشقعرها الفليق؟ علقى األكتقاي يفيقر مقع القري  ،هاغبقة
بعينيها ال بيرتي إلى الحقول العاغيقة علقى الربقى ،ماغققة فقي التقمت،
كأنها ال تسمع مناء عبد الوهاب:
التققققبا والجمققققال ملققققك يققققديك
ري تققققققا رعققققققز مقققققق تاجيققققققك
ألجلها وضعت الشريط ،عل الزم يعقود ويققع عنقد عاك المسقاء
حي رهديتها الشريط ورسمعتها األمنية ألول مرة.
كنققا فققي مجلققب القتققص :مقعققد صققغير حققذو الققداغ ،تحققيط بققه مق
الجهققات الققثزا حققواجز م ق القتققص تتسققلقه النبتققات الخلققر ،تققدعوني
للجلققوه هنققاك كلمققا غاب الجققو .فققي خلوتنققا ،قققدمت لهققا الش قريط .قفققزت
فرحة .غكلت تأتي بآلة التسجيل .رسقفت الشريط في م انقه وضقغفت
على الزغ وانساب النغأ الجميل.
قبققل رن يشققدو عبققد الوهققاب ،كانققت يققدها الناعمققة بققي غاحتققي.
التهبت رنفاسي وعيناي تأكزن وجههقا الشقهي ،ورنقا رسقمعها المفلقع،
سانزً:
التبا والجمال ملك يديك
ري تا رعز م تاجيك.
غنت ضح ة صافية شهية خجول .بقدت عيناهقا ملقي تي النشقوة.
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سحبت يدها م يقدي وغفعقت التقوت لتسقمع القداغ واألشقجاغ والسقماء
األمنية.
هققا هققو وجههققا ملتفت قا ً إلققى نافققذة السققياغة ،ينسققحص إلققى الحقققول
العاغية الهاغبقة ..هقدير السقياغة يتقابع القنغأ ،ول نهقا ال تسقمع .ال تلتفقت.
وتغرب في التمت.
ً
ً
تتركنققي ليعققود الماضققي ااحف قا علققى دغب العققودة .باعث قا رشققباحه
تتفققاير مققع السققياغات المتسققابقة ..ويفققل اهققر ..يعققود ..وعاك المشققهد
األخير المريع..
و» ..ري تقققا رعقققز مققق تاجيقققك ..«!.والفبيقققص يواصقققل هقققراء.
وتحاليله وتفميناته..
كيع رقدغ على تتدي؟ طمأنينتقه التقي رمرقنقي بهقا قبقل خروجنقا
مق المتققحة هققذا التققبا فققأمحو الماضققي مق الققذاكرة !.كيققع رقققدغ!.
ومتى!.
ل الماضي غسمت بداياته بنفسقي ،حقي سقعيت إليهقا ،وملقيت
مع الحاجة إلى داغ بنت األصول.
لقيتها ،جسدا ً يفوغ بالعفايا.
ول  ،هل ي في جسد امررة يفقي بقارمراء لت قون امقررة بحق؟.
رليب القوعي بقذلك هقو األهقأ ،حتقى ال تتقب مجقرد جسقد شقمعي لدميقة
يس نها العدم ،ينذغ بالخراب!.
عدت متعبا ً آخر النهاغ.
السادسة والنتع ،وقع المدير في وجهي .كان جل الموظفي ققد
مادغوا .طالص بقانمة المف ري في ارضراب والداعي إليه والملقربي
وقانمة اليساغيي  ،والمعاغضي للنظام.
دعاني إلى مزي ٍد م مراقبة الموظفي وإعزمه ب قل مقا يقدوغ مق
حديث .غفلقت .امتقاظ .وعقاد بتقوته الجقاي العقالي يقذكر بمسق وليتي
كققرنيب قسققأ .رطبقق؟ البققاب فققي وجهققي بعنققع وخققر  .تركققت الشققركة
سقققاخفاً ،العنقققا ً األوضقققاا الجديقققدة ..مفرسقققة المقققدير وتسقققلفه ،مقققزء
المعيشة المتفاقأ المتسقبص فقي دعقوة النقابقات المتواليقة إلقى ارضقراب. .
ضغوط العانلة ال بيرة ومفالص األطفال المت ا رة ،في شقبه نسقيان ربقيهأ
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المهاجر إلى الخليج .وحقدي في روجه على طلي؟ رختي الذي ما إن غآني
في طري؟ عودتي حتى لو عنقه وروالني الظهر.
دخلت الداغ مرهقاً .رقبلت شرود .رخذت سترتي.
رهزً! كيع حالك .تأخرت!وقبل رن رجيص..
ً
خالد! رلأ تقل ستشتري لي عودا رعزي عليه ،بعد اواجنا.كان في عينيها في م رل؟ مريص يترجاني.
روي! إني متعص! متعص اقن!طيص! ..طيص! ..استر !بعد فترة ،عاد صوتها خافتا ً ناعماً ،مترا ً على الس ال:
خالد ...متى...قلت باقتلاب:
حي تتحس األحوال.واصلت بإلحا :
ما بك .رنت تخيفني! ..ما هذ .النظرة.لأ رجص.
كان بركان في صدغي يغلي ،على رهبة االنفجاغ .تناولت سقترتي
ونزلت ،تركت القداغ إلقى حانقة بحريقة بعيقدة يرتادهقا التقيادون .طلبقت
بيرة رولى .أ انية و الثة.
حققي عققدت ،وجققدتها نديققة العينققي  ،وكآبققة صققامتة تنتشققر علققى
وجهها .فرشت لنا ال آبة حتى في الفقراش .ظلقت ريامقا ً مستسقلمة صقامتة
شديدة البرودة ،كدمية منحوتة في جبال التقيع.
حققي عرفتهققا ،لققأ ركق ردغي رن عاك الجسققد الشققهي يخفققي بحققاغا ً ال
قراغ لها م الغربة والغرابة ،ورنها امررة ب ل مواصفات النساء الظقاهرة،
ومع علك ت ر .مجالسة النساء ،تزهد في كل اينة ،غمأ طلبات رمي الدانمة
لها بالتزي والتعفر في بيتها .ال تبالي بالذهص والحلي .رخيراً ،تبيع رققراط
الذهص ،هديتي لها قبل الزوا  ،فقط لشقراء آلقة عقزي ال قيمقة لهقا تعقول
بها العود الذي كانت تريقد .وتحتقا لمق يعلمهقا العقزي عليقه .وتقدعي رن
األغمق هديققة مق رغ ال تشققغله ميققر ال تققص ،ناسققية رنهققا ميققر قققادغة علققى
ال ذب ،وعيناها دوما ً فلاحتان .ومع علقك ،عقاد عاك األلق؟ الغريقص يلتمقع
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متراقتا ً في عينيهقا ،وهقي ترينقي األغمق القذي انتهقى إلقى التحفقيأ عات
ساعة ملص.
حتى األمومة حلأ كل النساء ،ال تريدها وتخاطر بها ألجقل شقهادة
يم تأجيلها لسنة رو لبلع سنوات.
ْ
لأ ترضخ لترك الدغاسة وهي حامل ،إال بعد رن رغممتهقا هشاشقة
الجسد والدوغان القذي رصقب يأخقذها كقل صقبا لتقرك إلقى المغسقلة،
حتى سقط الجني ولأ ي مل شهر .الثالث.
رحيانا ً رسمعها تدندن بنغأ مير مألوي.
ورحيانا ً رخر رجدها سقاهمة عاهلقة ،فقي عقالأ آخقر بعيقد .تقذكرني
في جلسقتها تلقك ،العينقان تانهتقان ،واليقدان مستسقلمتان لمسقندي األغي قة
األغجوانية حذو النافذة ،بما حد تني به ع رمها:
»عندما كانت رمقي حقامزً بقي ،كانقت دومقا ً تجلقب شقاغدة القذه ،
دانمقققة التقققمت ،ممقققا جعقققل رفقققراد عانلقققة ربقققي يتهامسقققون ويسقققتن رون
ويفلقون ارشاعات ،حتى وصل األمر ببعلهأ إلى اتهامها بالجنون.
تتوغ جنون امررة! كان وقتها ربشع م الموت.
حي رخذها ربي للفبيص ،طمأنه بأنهقا حالقة عقابرة .ورنهقا فققط فقي
حاجة إلى الخرو م ضي؟ البيت المغل؟ إلى الهواء الفل؟ والمساحات
الرحيبة الهادنة ..لذلك ،قد ي ون ربي فلل شراء بستان على البحر ليبني
بي رشجاغ بيتنا ،حتى ال تعاود رمي حالة الذهول المريبقة التقي بليقت بهقا
حامزً بي.
وعندما ولدت ،دعاني ربي بهذا االسأ الغريص »شرود«.
كان يقول لي :رغيدك نادغة الوجود مثل اسمك.
غمقتني هنيهة أ رطلقت ضح ة قتيرة خافتة ورسرعت تققول- :
ما بك .رتخشى رن ركون نادغة الوجود!.
وكأنها كانت تقرر التوجب التامت في عيني.
وقتها ،دخلقت رمهقا بفبق؟ نحاسقي غافعقا ً كأسقي مقذهبي متقرعي
بعتير البرتققال جنقت شقرود مقاغ .قبقل ققدومي ،وصقحنا ً ملي قا ً بال عقك
الذي كانت تحرص على إعداد .مع شقرود فقي فقرن البيقت يقوم ايقاغتي.
ض ْوا ال عك الساخ يعب؟ الم ان ،وهي تواصل
وضعت الفب؟ رمامي و َ
حفاوتها وتسأل ع رحوال رمي ورخواتي واحقدة ،واحقدة .عنقدما خرجقت
ومابت في المفبخ ،قبل رن رقلقأ ال عقك ،تناولقتر شقرود .احتويتهقا بقي
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عغاعي .كانت داف ة ،نابلة بالحياة ،تشيع هالة عفر حولها.
رغيدك ..ب ل ما فيك!ورهويت على شفتيها الفريتي المستسلمتي قبل رن يأتي رمير مق
المدغسة ويقع بيننا.
«En amour! il n’y a que les commencements qui sont
(*)»charmants

ري قررت هذا.
ليب الحص فقط كذلك ..فللغربة ريلاً ،في البقدايات ،طعقأ العذوبقة
وارمراء .فإعا نح ننجذب وننساب مافلي ع اللوء األحمر المشقتعل
منذغا ً بالخفر.
»«… il n’y a que les commencements qui sont charmants

في البداية ،كان يروب لي اختزفها ع النساء واهدها في كقل مقا
يهوي مق حلقي واينقة ونزهقات وحفقزت ،فقأاداد فخقرا ً بالسقمو والنبقل
الذي بي يدي ،ورنا اشهد الحص ال بير في عينيها ،في صوتها ،فقي لمسقة
يدها ،في رنفاسها يزيدني خيزء و قة.
ول ق  ،هققل يم ق رن يتققب الحققص ال بيققر قيققدا ً م ق الشققوك يسققد
األنفقققاه ويسقققمأ كقققل اغا .فقققإعا هقققي تغقققاغ مققق النسقققاء الغريبقققات فقققي
الفري؟ ،م ابنة الجيران ،م اميزت العمل.
تسأل لأ رطيل النظر إليه  .لأ ركاد آكله بعيني.
ورسأل :هل يحرم النظر.
ً
صقدَفَتها .تغقرب فقي التقمت .تمسقك كتابقا تبحقر
في البيقت تقدخل َ
فيه ،رو تجيبني حي رحاد ها بنتع كلمة.
اكتشققفت بانققدهاش رنهقققا فققي هقققذا العتققر تققق م بعققالأ رفزطقققون
ومثاليتقققه ،تستشقققهد بأقوالقققه ،وتنسقققى رنهقققا علقققى األغل ال فقققي سقققماء
رفزطققون .ورن الحيققاة تقققوم علققى المققادة وتح مهققا المتققاغيع ومشققاغيع
المستقبل ال العواطع واألحزم ومابر الح أ.
رحيانا ً رعود مرهقا ً م الشغل ..م تراكأ األعمال وضغوط مقدير
(*) في الحب ال شيء رائع غير البدايات.
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الشقركة ومفرسقته ،إضقافة إلقى مسق ولياتي العانليقة المواعقة بقي رمققي
ورخواتي واألطفقال .رعقود كقأي غجقل ،ينتظقر وجهقا ً مشقرقا ً ويقدا ً ناعمقة
تمس عنه التعص ،وامررة مريحة ترنسي الهموم.
وإعا برفيقققة الققدغب تش ق و انشققغالها بالشققهادة الجامعيققة ،وحاجتهققا
ألستاع يعلمها العزي .وتعتقري بحلمهقا األبقدي المجنقون المقتزك عقود.
كأن مشاكل الدنيا انتهت ولأ يب؟ مير الف ليرفقه عق النقاه الخليقي  .رو
هقققي تترجقققاني رن نخقققر  ،ولقققو ليقققومي  ،مققق القققداغ ال بيقققرة المزدحمقققة
بالزواغ ،لنملي ألي نزل نقلي فيه فترة بعيداً ،نشعر فيهقا باسقتقزلنا،
كأننا مير مستقلي بالفاب؟ العلوي للداغ.
رحيانا ً رخر  ،ال رفهأ ما تريد.
مااوشققية مغيظققة تأخققذها .فققإعا هققي تققزغا الحققزن فققي كققل شققيء.
رترك المدينة المتعبة مع الغروب ألخباغ الغزء المتفاقأ والفساد وملص
الفزب المقاطعي الدغوه والتهديدات بارضرابات للعمال والمدغسقي
الموظفي ورخباغ هزانأ العرب وخيباتهأ وفلانحهأ.
ردخقل البيققت كقأي او عققادي ينتظقر الراحقة فققي بيتقه .رمققر علققى
الفققاب؟ األول .رتفقققد رحققوال الحاجققة والبنققات واألطفققال المحتققاجي إلققى
غقابة دانمة .أ رملي إليها ،رقفز على الدغجات ا نتي ا نتي .
وإعا مشاكل المدينة والعالأ ،ورخباغ الجراند ورحداا كتبها البانسة
تس البيت .تتب داخلقه عنقوان مأسقاة .ال ماسقاة اقخقري بقل ماسقاتنا
الخاصة في داغنا في عم؟ المدينة العتيقة.
رنهدُّ في رغي تي.
ربحث في التلفاا ع مشاهد مسلية :مقابلة غياضية ،رمنية خفيفة ،رو
فققيلأ هزلققي ملققحك ..تقفققز مقق الشاشققة حققرب لبنققان ورحققداا فلسققفي
ومشاهد الدماغ تعل ب ه عالأ الغرب .رمير القناة .تندفع م م انها.
انتظر! ..انتظر! رغجوك!تفققل بققالعودة فققوغا ً إلققى مشققاهد الققدماغ وكأنهققا تلتققذ بتلققك المشققاهد
غمأ البري؟ األسود الندي في عينيها ال بيرتي  .رصرغ فيها:
كفانا ب ساً! ي فينا! ..هل بالعواطع واالنفعاالت يخر العالأ مب سه .ونتخلص مما نح فيه.
انظري كيع نهلت روغوبا! ..اليابان ..!..رمري ا! بالعمل والف ر
فقط! ال بالعواطع واالنفعاالت!
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تقول ساخرة:
ورحيانقققاً ،نهلقققت ريلقققا ً بامتتقققاص دمقققاء اقخقققري ! وسقققرقةرواتهأ!
ال! بققل بالعمقققل والف ققر والتخفقققيط! بالعمققل قبقققل كققل شقققيء! الباالنفعاالت والعواطع كما يفعل جنسنا العربي!
ت اد تتعقني عيناها وهي تجيص بحماه:
حققي تس ق ت ع ق الظلققأ وال تعل ق غفلققك بفريقققة م ق الفققرب،فأنت تشاغك فيه .تتب تابعا ً وعونا ً للظالمي .
رقول:
كققزم فققاغل! الفعققل فقققط هققو القققادغ علققى التتققدي للظلققأ .عنققدمات ون ندا ً لظالمك ،قويا ً وقادغا ً يخشاك! وقتها يم مقاومته.
تقاطعني.
هذا يعني االستسزم! استسزم كل ضعيع! لقو اتُّبقع هقذا المنفق؟في ري بلد لما قدغ شعص رن يقاوم االستعماغ ،وينتتر .ولبقينا ليومنا هذا
تحت االحتزل الفرنسي.
روض موقفي:
رنا ضد ال زم ال الفعل! ال زم فققط واالنفعقال والحمقاه المفقرطما نفل فيه نح العرب .الشعاغات والعواطع والثر رة! ال ركثقر! رلقيب
هذا هو السبص األول لهزيمة  67المخجلة .والهزانأ المتوالية .ولما نحق
فيه اقن م تمزب وتبعية وضعع!.
 ..ويغريهقققا النققققاش ،وتنسقققى رنقققي متعقققص فقققي نهايقققة يقققوم مهلقققك.
وحقققاجتي اقن ،ال لدغاسقققة شققق ون العقققرب رو االسقققتماا إلقققى مفابهقققا
الغريبة ،وإنما إلى الراحة والتسلية والنهل م لذانذ امررة حقيقية تنسقيني
األتعاب .ورلع العرب والعواطع والف الذي قادهأ إلى الهاوية وقادني،
في قمة تعبي ،إلى هذا الحواغ اللعي .
النقاش لأ يعد يفيد.
يبققدو رنققي غمققأ تجققاغبي لققأ رلقق؟ هققذا التققنع مق النسققاء .وغفيقققة
القدغب تتحققدا عق العققالأ والققوط وتنسقى رن الققوط يبققدر مق المسققاحة
التغيرة التي تقع عليها ،م الجدغان التي تحميها ،م البيت.
البيت هو الوط  .والراحة فيه هي التي توفر الققدغة لنشقرها علقى
مساحات رغحص م العالأ ،ول نها تحل؟ في السماء ركثر مما تمشي على
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األغل.
رحيانا ً رتساءل :هل هي امررة .رم نساء متعددات .رم جقنب مريقص
رمراني تفا الجنة في يديه.
رم هي مدينة م النساء تعج بالغرابة.
مرات ردخل .تقأتيني غاكلقة .تتقب طفلقة نزققة طقانرة ..ترتمقي
في عنقي .تدعوني إلى جولة على البحر.
مرات رجدها شاغدة ..ك يبة ..سقاكنة ..كعجقوا تنقوء بهمقوم م قات
السني .
رخيراً ،قرغت العمل ،بدعو مساعدتي على تجميع رقساط منقزل
المستقبل مع عدم التراجقع عق إتمقام دغاسقتها الجامعيقة بالمراسقلة بدايقة
م السنة القادمة.
» ..الفققرال قاتققل ..التققديقات تفققرق  ..رخققي مشققغول بدغاسققته..
ورنققت مشققغول بالعمققل ..والعانلققة ..جلققوه السققاعات بققي النسققاء مشققلولة
اليققدي  ..ال قققدغة لققي عليققه ..ال حققديث إال عقق خفبققة الجمعققة ..حققديث
ارمام ..رخباغ النساء .والحزل ..والحرام«..
لققأ تقققل هققذا تمام قاً ،ول نهققا كانققت تبققو ب لمققة ،بجملققة ،وتس ق ت.
تعري الخفوط الحمقر التقي سقفرتها مق البدايقة .الققانون األول احتقرام
عاداتنا وطقوسنا ..وما عدا علك تواجهه حدتي القاطعة.
كنت رعري نفوغها م العقادات والتقاليقد .ول نهقا ردغكقت قيمتهقا
عند وفاة رمها السريعة بعد مرل قتير .الامتها رمي طيلة ريام العزاء.
وظلت اينة بعد تعد كل يوم صينية الفعام مقع اللقواام مق خبقز ومقزل
وتبعثها إلى منزل الفقيدة حيث بقيت شرود مع عمتها عانشة .حتى عندما
عادت ،كانت رمي وخديجة واينة ي دن ال يفاغقنها حتى يخفف عنها.
استجبت لنداء العمل ،وتقدبرت األمقر لتشقتغل فقي م تقص صقحيفة
رسققبوعية عرفققت مققديرها عات ايققاغة اسققتفزعية للشققركة .وافقققت غمققأ
تحفظي .فقد كان إعجاب خفي يقداخلني بتلقك الفاققة الهانلقة التقي تسق نها
وتدعوها دوما ً للحركة والنشاط ،غمأ طبعها الغريقص ..وكآبتهقا الفاميقة
ورحزمها الفريدة التي لأ رغها قبل في امررة.
ً
حتى بعقد خروجهقا للعمقل ،ظلقت تلقك ال آبقة كثيقرا مقا تخقيأ علقى
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وجههققا ،وابتسققامتها المشققرقة التققي كانققت تبهجنققي ،ال ردغي ،لق َقأ ملققت
ورمست نادغة مع األيام.
صرت رعود م العمل ،رمير مزبسي ورخر  .ربحث ع ضح ة
يمنحنققي إياهققا عققالأ القناعققة والرضققا فققي مرفققة الحاجققة الظليلققة ،بأ ا هققا
الخشبي البسيط ،وجلود الخرفان الممشفة المبسوطة رمام الفراش وحقذو
الجققدغان ،تحققت السققتانر ،م ونققة بسققاطا ً صققوفيا ً ربققي علققى الزغبيققة
القيروانيققة العتيقققة ،والناموسققية الناصققعة الشققفافة المنسققدلة علققى فققراش
الحاجة ،يشدها في الوسط الوتد الخشبي المزخري المنقوش.
هنققاك تجتمققع األخققوات واألحفققاد وربنققاء العققأ الزانققرون ،ونلقققى
الراحققة والفمأنينققة تمنحهققا لنققا دعققوات الحاجققة بققالخير والبركققة وفققت
السبيل ،وهي تتربع تحت خيمتها الشفافة البيلاء .هناك ،تعود الدعابات
وتنفل؟ اللح ات النقية التافية م القلص.
حي رتقرك البيقت العقامر ورصقعد إليهقا ألنقام ،رحيانقاً ،تعقود طفلقة
يسقبقها لومهققا لفققول ميققابي ،تسققأل عق الحققص ،هققل ملققى حتققى رنسققاها
وحيدة.
ومققع علققك سققريعا ً مققا تققرب نظراتهققا العسققلية اقسققرة .تعققود إلققى
التفاء القديأ .تمد عغاعيها البلي الناعمي  ،تحيفان بعنقي.
رحبك!.. ..رحبك غمأ كل شيء!
وتتعل؟ بي.
ً
ً
رجد النعومة الحليبية التقي تفقوقني لذيقذة جقدا .مثيقرة جقدا .آخقذها
بي عغاعي ،ردخل المقتوغة.
رطبقق؟ البققاب ورنسققى مققا كنققت رف ققر فيققه .رنسققى! ورنهققل مق لققذات
امقررة ال تققدغك مققا لققديها مق كنققوا .رنهقل مق لققذات جسققد نققاعأ ارمققراء
ورنسققى الغرابقققة والغربقققة .رنسقققى اللققوء األحمقققر المشقققتعل فقققي الجسقققد
الشققهي .رنسققى لق َقأ سققميت شققرود ..رنسققى رن الخققرو ع ق السققبيل دوم قا ً
طري؟ الدماغ.
وري دماغ وصلنا إليه!
بدر بهروبها الغريص المتوالي إلى السفو بعد منتتع الليل.
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2
كلص تسلل يسرب الليل..
علققى رطققراي األصققابع تلفتققت خلفهققا إلققى رعمققاب العلققي .بحققذغ
اغتفعققت يققدها تففققب المتققبا الوحيققد الملققاء وخرجققت بعققد رن تركققت
الباب مواغبا ً حتى ال يوقظ خالد صوتر انغزقه.
نداء مام آسر م رعماب هذا الليل يدعوها.
ندا ءحني سحي؟ يوقظه ند الليل الساك .
مشت نحو السف  .هواء روانل نوفمبر الباغد يتسرب إلى جسدها،
ورحداا هذا اليقوم مقا االقت تبعثرهقا .ول ق الليقل يقدعوها ،لقتلأ شقتاتها،
لتترك دنيا القلعة .دنيا المدينة العجوا الشحيحة اقكلة األضواء.
يقدعوها الليقل لتعقود كفقانر الفينيق؟ يقنه مق الرمقاد محلققا ً فقي
سمانه م جديد.
م ق خققزل الققدغابزي  ،بققدا صققح الققداغ مظلم قا ً بعققد منتتققع
الليل ،وققد ممقر .التقمت ورطف قت المتقابي ونامقت القبيلقة .رمسقى
ب ققرا ً مهجققوغة فققامرة فاه قا ً علققى قققاا رسققود مخيققع .شققاهدت ربققواب
الغرب الداكنة المغلقة بأقواسقها ال يبقة رسقنان مقول متقربص سقوداء
في انتظاغ فريسة ما.
بحركققة تلقانيققة مبامتققة ولققت بوجههققا عق صققح الققداغ .سققاغعت
باالبتعاد ع الدغابزي وخوي لجي يتسرب إلقى المسقام .لفقت وشقاحها
القفني على صدغها ،وخفت مسقرعة إلقى الدكقة ،تحقت جقداغ الجيقران
العالي حيث غصقفت بعق نبتقات صقغيرة ،عقل خلقرتها تزيقل بعق
قحط الداغ.
استسلمت لليل الندي ولجداغ الدكة العتي؟ .ظلت ااوية م صح
الداغ المعتأ الخالي تقابلها تردد صد األسفوانة المشروخة لهذا اليوم.
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كان التح يعج بالنساء ،بعد رعان العتر.
رقبل جماعات جماعات ،في لباسه الفلفال الفويل وخمره
المغفيققة الجبققا ،.قبققل رن ينسققدل السققتاغ علققيه فققي الغرفققة القبليققة ركبققر
مري الداغ.
في التبا جاءتها الدعوة مع األطفال.
ال تنسي! ..عشية اليوم!خققر خالققد بعققد الغققداء ودخققل الخققوي .وجاءتهققا األصققوات م ق
األسفل متعالية متتاعدة كفقاقيع الغليان في مرجقل ضقخأ رحقد قبانقل
آكلي لحوم البشر.
ورتى صوت العندليص م بعيد ،لذيذاً ،صافياً.
رهقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققواك..
واتمنقققققققققققى لقققققققققققو رنسقققققققققققاك..
وانسققققققققى غوحققققققققي ويققققققققاك..
ابتسمت له واقتربت م النافذة تتابعه يمأل الفلاء رنغامقا ً ويسقافر
بها بعيدر ً ع ضجة الداغ المريبة.
بغتة ..ر
طرب بابها ودخل رمير .ما رن غرته حتى طاغت إليقه فاتحقة
الذغاعي تحلنه ،ضمته مرحبة مير مبالية باألس لة الحانرة فقي عينيقه.
رخيققرا ً يخلتققها رميققر .لق تنققزل هققذا المسققاء .سققتحتج بققه .رسققرعت تغلقق؟
خلفه الباب.
ماعا عندكأ في الداغ.ال تهتأ! ..مجرد ضيوي ..ادخل!ما رن استرا على األغي ة األغجوانية الداكنة حتى تواغت هاغبة
م رس لة حاغقة بقدت علقى شقفتيه .عقادت ب أسقي شقاي رحمقر صقغيري
مذهبي يتعالى منهما البخاغ على الفب؟ الفلي .وضعت الفب؟ التغير
رمامققه .بادغتققه لتحديققد وجهققة الحققديث .سققألت ع ق دغاسققته ،ع ق صققحة
عمتها عانشة ،ع رخباغ البيت والحمام.
بخفة نه  .غفع ستاغ النافذة التغيرة .رلقى نظرة على الخقاغ ،
تجول في رغجاء البيت وهو يجيص باقتلاب.
فجأة توقع .عاد يواجهها سانزً:
هل بدرت الدغوه بالمراسلة.كانققت نظرتققه قققد توقفققت عنققد األوغاب المرقونققة قققرب الظققري
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ال بير الموضوا على الفاولة وقد ف حديثاً.
اجلب روالً واشرب شايك! ..رال يتعبك الدوغان.غفع ستاغ النافذة الشفاي المفقرا موليقا ً ظهقر ..مق خقزل ققوب
البرمقلي بدت السفو المتوالية صاعدة ناالة حتى خقيط الزغققة البعيقد.
كان صوت عبد الحليأ ما اال يرفري على السفو .
رهقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققواك
ورتمنقققققققققققى لقققققققققققو رنسقققققققققققاك..
ورنسقققققققققى غوحققققققققققي ويققققققققققاك
ولققققققو ضققققققاعت تبقققققققى فققققققداك
لققققققققققققققققققققققققو تنسققققققققققققققققققققققققاني..
وانسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاك..
بدا لها رمير يترنأ معه.
فجأة ،بي موجات النغأ ،غك إليها صوت رخيها التبي:
ري وعدك ...ري لحنك الموعود يا شرود.مققرت سققنوات ..سققي الفققاهر لققأ يعققد يزوغنققا ..منشققغل بالرشققيدية
وبموسققيقا ...ول نققه ينتظرنققا ..عمتققي تقققول علققك ،عنققدما تتققذكر اياغاتققه
البهيجة .سألها عنك عات لقاء ..متى نزوغ .يا شرود.
ظل صد صوت التبي يمأل الفلاء وشدو العندليص يعبر .ملي ا ً
بالشج .
ولقتنققققققققققي بنسققققققققققى جفققققققققققاك.
واشقققققققققتاب لعقققققققققذابي معقققققققققاك
ورلقققققققققى دمقققققققققوعي ف قققققققققراك
رغجققققققققققققع تققققققققققققاني للقققققققققققققاك
قامت شرود هاغبة م صوت التقبي ،مسقافرة علقى ميمقة القنغأ
المندا .
رهقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققواك
ورتمنققققققققققققى لققققققققققققو رنسققققققققققققاك
ورنسقققققققققى غوحققققققققققي ويققققققققققاك
ماب التبي وس ت العندليص وعادت إلى الفتى الواقع رمامها.
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وصلتني الدغوه ..بدرت ببحث حول..
لأ يمهلها.
ل َأ اخترت العمل في الم تص الفرعي لتقحيفة المسقاء .رلقأ ت فقكالدغاسة .ركيد إنك مجهدة.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..امتدت يدها إلى كأه الشاي وقد تزشى بخاغ ..قدمته له.
سيبرد!غفعت كأسها ومرقت فيه.
»ل َأ تن أ الجرا يا رمير ورنا رتعل؟ بك شراعا ً رواجه بقه المجهقول
القادم .ل َأ تسلط علي سياط األس لة ورنا منها هاغبة ...رجقل رنقا مجهقدة!..
مجهدة! ..مجهدة ..ركاد رموت إجهاداً .ول ني في حاجة إلى رن رقتل نفسي
رو رحييها جهاداً! فز مفر! ال مفقر مق جقدغان القلعقة العاليقة المتآكلقة! ال
مفر م قشوغ الرطوبة المتساقفة دوماً ..تدخل حلقي! ..تخنقني! ..ميقر
العمل! ..حتى الموت! ..حتى الحياة!
العمل القدانأ ينققذني مق المحاكمقة اليوميقة القاتلقة بتقمتها تقيمهقا
نظققرات النسققاء وهمسققاته  ،رمدينققة ،تلهققص شققعري المسترسققل وعغاعققي
العاغيي وتحرب كتقص جبقران وغامبقو وسقتندال بقي يقدي ،كلمقا هممقت
بالخرو  ..ينقذني م اقوال الفقهاء المنفوضة مق عقث ال تقص التقفراء
متنا رة مع الغباغ ،يرددها شبه األميي  ،يرسقمونها علقى جقدغان المدينقة
المشروخة وعلى كل حيفان قلعتي وسقوفها.
العمل الدانأ ينسيني عيني خالد تتسقلقان كقل جسقد رنثقوي يمقر فقي
الفريققق؟ رو تتلتتقققان مققق ققققوب البرمقلقققي علقققى بنقققات الجيقققران رو
تغافزني ليملي بعيدا ً ساغقا ً لحظات متعة آ مة..
ينسيني رنني في مدينة المتناقلات ركاد رن سر.
فليقتلني العمل! لتغرقني ملفات األبحاا والدغوه! حتى رنسى!..
رنسى! ..رنسى!..
رنسى رن الحص ركبر وهأ طاغ بي على جناحي و يري إلى سقابع
سماء ..ورلقاني في القلعة ،على فراش خالد ..قأ انقد ر .وتركنقي لغربتقي
بي النساء يعدن بي إلى الجاهلية األولى ويحفرن لوردي في التحراء«.
رمع رمير النظر في عيني شرود اللانعتي في مالة كأسها.
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ما بك صامتة.ال شيء! فقد سرحت! ..اشرب شايك!ورلتقت ابتسامة على غرها.
قامت تغل؟ النافذة التي تركتها مفتوحة .ورسدلت الستاغ.
نسيت رن رسألك ..ماعا تقرر هذ .األيام.التمعققت عينققا ..ومق جيققص سققترته الققدجي قققدم لهققا كتابقا ً صققغيراً.
قررت العنوان »مذكرات تشي ميفاغا« .كانت نجوم شديدة البري؟ تتققافز
في ليل عينيه الرحيص.
تتفحت شرود ال تاب .توقفت في صفحة المقدمة:
»عندما تددالل اذااعدات أبدغ اغليدان ترأغدلا غي دارا
فددي غاتددات تالي يددا للدد يلاددالو اللايددكن لال ددي ندد
صددريرا ن أغددبيا ن للل د الحدددف ايددلتر فددي اا رتددي لل ددداأي
لعتلي الرض يؤاالن دا ت حيداتي لادا في دا تكدد تو تلداو
محاللن لإل اتن عنه.
 ..متلل ر ل رس الطب لترك الداوار لينالدل تدي
الابان لالراتات ،رغ مرض الرتا الذي ي ومه .ر ل داو
يحل تلريير الكال على طريتله ال ك ن فرليين لأب ن«.

بدرت رصوات النساء تتعالى حادة ضاجة م صح الداغ.
غفعت شقرود غرسقها .شقاهدت رميقر مسقتغرقا ً فقي صقمته ووجهقه
الفتي يلونه فجر طالع .سرت فيها بع انتعاشة فجر..
هل تترك لي ال تاب.خذيه! ..لقد قررته في سهرة!رضققاي ويققدا .ترتفعققان وتتحركققان فققي حيويققة وحمققاه ،بققدا لهققا
جديدا ً عند رمير:
تتقوغي! ..غجقزً واحقدا ً تفقاغد .المخقابرات األمري يقة مق بلقدقخر! تتابعه في الغابات ،ويفاغد .رغبع مانة جندي القتناصه مدعومي
بالفانرات األمري ية وقنابل النابالأ .كان يدغك علك ومع هذا كان يققول:
»ال يهمنققي ريقق ومتققى سققأموت .ول قق يهمنققي رن يبقققى الثققواغ قققانمي
يمل ون العالأ ضجيجا ً حتى ال ينام المستبد ب ل قله فوب رجساد البانسي
والفقراء والمظلومي «.
سرت حمقرة خفيفقة فقي وجهقه والحمقاه يتققد فقي ناظريقه .كانقت
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تتأمله يتحدا ومشاعر ماملة متلاغبة تتجاعبهقا ..فقر ملتقبب وشقبه
اطم نان وخوي مام مجهول.
 ..لقد طاغدو .حتى رلقوا القب عليقه وهقو جقري  .وفقي ركتقوبر 67نقلققو .إلققى مدغسققة صققغيرة ..هنققاك قتلققه جنققدي بققوليفي كققان يرتجققع
وهو يلغط على اناد الرشاش .فترغ به ميفقاغا» :هيقا! ..رطلق؟ النقاغ
ريها الجبان! ..إنك تقتل إنساناً!«..
انفلقققت قهقهققة خليققة نسققوية مق رسققفل الققداغ ،علققت علققى صققخص
النساء ،بينما كان رمير يفي حيوية ..يتقد ..يقع ويجلب ويدوغ.
تتققوغي! ..لققأ ي تفققوا بموتققه .بعققد رن قتلققو ،.دفنققو .فققي م ققانمجهول تحت طبقة م ارسمنت للقلاء على األسفوغة!
علققى الهققامش كققان رميققر قققد كتققص بقلققأ الرصققاص كتابققة عتققبية
سريعة» .امتيال األحزم« .لأ تعل؟ ،ول نها سألته:
رتعري قتة الحز .رجاب بالنفي .نهلت وم الم تبة مدت له كتاباً.
على صليبه ،قفعت يدا .وغجقز .قبقل رن يلقرب عنققه وتحقربجثته ويذغ غماد .م رعلى صومعة.
في الوجه الفتي ،اشتغل الغلص واالستن اغ والدهشة.
متيران متشابهان!وتاغيخ متشابه!هدغ التمت بينهما برهة .قالت بعدها في شبه لوعة:
كل خاغ ع القفيع قدغ .رن يحرب رو يحترب.قفص الجبي الناصع الفتي مستغرباً.
ول في احتراقه تشتعل مناغات التاغيخ!هققذا إن رمهلققه الققزم  ،لي ققون منققاغة ..وري منققاغة !.يققذب فيهققاارنسان رلع مرة وتنتص له رلع محرقة.
هاجت بحاغ رس لة في عينيه.
ررنت التي تقولي هذا ...رنسيت. ..كنت تجلسينني رمامك طفزً ،تعلميننقي نققي مقا تققولي اقن..
»سأعيش غمأ الداء واألعداء كالنسر فوب القمة الشماء«
ً
و»إعا لأ ي م الموت بد ..فم العجز رن تموت جبانا«..
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وح ايات البفولة! ..رنسيتها ...ل َأ رصبحت سلبية ه ذا.
تأتي روقات يتيبنا الذبول ..ننسقى الحلقأ .ننسقى رحزمنقا القديمقةإع ن تشع رنها مجرد رحزم ..رو ..روهام!
هناك مثل إفريقي يقول» :الغت الذي ال يحلأ ال يزهر«.ول نه رحيانا ً يزهر ناغا ً تحرقه.رلهذا الحد !.رصبحت هشة ه ذا ..!.ما بك... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .غاومته ول نه عاد يسأل :مأ تهربي .
ابتسققام ة سققاخرة رجابتققه وعغاعهققا تمتققد إلققى شققعر .األسققود وقققد
استرسققلت ختققلة علققى جبينققه .ماصققت رصققابعها فققي ليلققه فققي رلفققة
حانية.
لقد رصبحت محققا ً صغيراً!ً
بسرعة وانفعال غفع يدها ،مبتعدا ،ودفع بشعر .إلى الوغاء.
لأ رعد صغيراً.ورضاي محتدا ً م كدا ً ونظر .متوب نحقو ال تقابي الموضقوعي
على الفاولة.
كل المتلوبي في دمنا باقون.وبتوت عمي؟ رخذ يتلو ربياتا ً للوغكا.
كانت شرود تتأمل هذا الفتى الذي يحد ها ع تشي ميفقاغا وينشقد
رشعاغ لوغكا بمحبة وإعجاب .هذا الفتى ،رميقر ،صقغيرها الحبيقص .طفقل
البحر والرمل والشجر واألغاجي .
اقتربت منه في فقي محبقة .تخلقلت عيناهقا بقدموا خفيقة وهقي
تتأمله .ها هو يركص فرسقا ً بيلقاء جامحقة ،يفيقر ،ويقدعوها ،فقي سقماء
غانعة الزغقة.
لأ تعد شرود تشعر بوطأة السقع العقالي ال يقص وققد عرشقت فيقه
خفوط الرطوبة السوداء باعثقة رشق االً مخيفقة تخفقي حتقى بهقرة اللقوء
القادم م النافذة الوحيدة .لأ تعد تشعر بغربتها في الداغ بعد خرو خالقد
واجتماا النساء في شبه م تمر مام مشبو .في الغرفة القبلية.
غفعت شرود عغاعيها لزغقة الفجر .ضقمت رميقر إليهقا فقي ممقرة
دهشته .غرسه رصب يعلو غرسها .ما عاد رمير طفزً! ما عاد الففقل القذي
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يدفع بها األغجوحة .يربقت علقى شق واها ويحنقو بيديقه التقغيرتي علقى
روجاا ظهرها ،ويرتص معها األصداي واألحزم حول رحوال الشقجر،
ويرقص في حلقة الغناء وسط تتفي؟ ال باغ وإعجابهأ .ال ..رمير لأ يعقد
ي فيه اللهو واألحزم.
خزل سنوات قليلة امتد وصلص عود ..وتألقت نلقاغة الفتقوة فيقه.
قفققز علققى سققنتي دغاسققيتي لتفوقققه وتوهجققت شققهوة ال تققاب والمعرفققة.
وتزشى عاك الرضى الففولي الجميل في عينيه.
في مفلة منها ،طاغ به الزم ليشهد ام المدينة الجديد .وها هو
يفت العيني حادتي على قل؟ الدنيا ورس لتها ويتوب ل شع المجهول.
م فوب كتفه ،قابلتهقا صقوغة ميفقاغا علقى مقزي كتابقه ..الشقعر
األسققود الفويققل مسترسققل ققانر تحققت البيريققة الداكنققة ،والعينققان الليليتققان
الواسققعتان ،فانلققتان تحققدياً .والشققفتان الققدقيقتان مزمومتققان علققى عققزم
خاغب م توم.
غبا ..!.كأ يشبهك!هتفت بغتة .ضحك رمير وهو يبعدها عنقه .وضقح ت شقرود معقه
مقسمة على الشبه .وسريعا ً ما صاحت مستدغكة:
ال قدغ هللا! ..ال قدغ هللا!لأ يعد رمير وشرود يسمعان األصقوات المتعاليقة مق رسقفل القداغ.
ولأ ينتبها إلى التمت العمي؟ الذي ساد فجأة .فققد شقغلهما حقديث الشقعر
واألدب ورخبققاغ الثققواغ والمتمققردي  .وتفققايرت بينهمققا رقققوال الح مققاء
والشعراء وتزشى سقع الرطوبة ال يقص .ونزلقت إليهمقا السقماء غحيبقة
ملي ة الزغقة ،مترعة ببهجة الحياة.
فجأة ،هزت الداغ صرخة مروعة ..تفاير الشعر والح مة وبهجة
الحيققاة ..وفققرت اللغققة ..وسقققط السقققع العققالي بحجاغتققه وطحالبققه علققى
غرسها ..رمس ت غرسها تتأ رعنيها ع صرخة مريبة مزلزلة ،وصوت
غجالي خش يعلو م األسفل مستغيثا ً مرعباً:
رختا آ آ آ آ آ آ آ آ.
رختا آ آ آ آ آ آ آ آ.
رختا آ آ آ آ آ آ آ آ.
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صوت يمتد صدا .بز نهاية م رغا ً النداء المروا
رختا آ آ آ آ آ آ آ آ.
وصد الترخات المزلزلقة الفاجعقة يتومقل فقي كقل اوايقا القداغ
ورحجاغها.
غك ق رميققر .غكلققت شققرود خلفققه .رطققز م ق ال قدغابزي علققى
صققح الققداغ .بققدت مربعققات الرخققام العتيقق؟ بققاغدة ال مباليققة والسققتانر
المخففققة مسققدلة مرتاحققة علققى ربققواب الغققري! لققأ يفققزا رحققد م ق رهققل
الداغ!
تفايرت األس لة فقي العيقون المندهشقة .بغتقة ،بعقد لحظقة صقمت،
عاد التوت ،كما بدر في شبه نوا هذ .المرة مرددا ً بز توقع:
رختا آ آ آ آ آ آ آ آ.
رختا آ آ آ آ آ آ آ آ.
رختا آ آ آ آ آ آ آ آ.
أ رخذ يتساغا ويتساغا وينأ  ..حتقى الغيقاب .صقوت يعلق عق
كاغ ة وهقول صقاع؟ ققادم .صقدا .يحفقر التقخر ..يسققط القلقص ..يتركقه
يفر فرقاً ..إلى الجنة ..رو ..إلى الناغ.
انتبهت شرود رخيرا ً م عهولها ..لقد بدر الدغه.
غفع رمير غرسه والتفت إليها مندهشا ً وقد تنفب التعداء.
ماعا رصاب هذ .الداغ..عاد يفل على التح وققد تحقرك سقتاغ الغرفقة القبليقة ينبقب عق
وجود ما .وبته أ حان؟ رغدي:
يا له م تسجيل غانع!رمس ت شرود بذغاعه.
ادخل! إنه محجبات!نظر إليها بفري عينه ساخرا ً ورطب؟ خلفه الباب.
ما إن دخز ،حتى اغتفع صوت غجالي بآيقات مق الققرآن ال قريأ،
بعد رن اختفى صد الترخات المستغيثة المنادية.
اغتمقت شقرود علققى رول مقعقد وإعيقاء مبامققت يهل هقا .مقاب عق
104

عينققي شققرود رميققر .وعققادت الجققدغان خشققنة قاتمققة عاليققة .وعققاد السقققع
يشققوهه رخفبققوط الرطوبققة السققوداء القادمققة مققع الشققتاء الجديققد .ورطققل
الخوي .خوي قاتأ مام تنمو طحالبه حولها.
غمم قا ً عنهققا خنقهققا الس ق ال ..لققأ يفتتحققون آيققات السققماء ب ققل هققذا
الرعص !.ل َأ يحولون الدي وحشا ً مخيفا ً كاسراً!..
كانت آيقات السقماء تتلقى ،تقنعش ،وتحيقى ،كعقذب الغنقاء ،غحيمقة
حانية ،يرسلها ارله فتحبه وتقدعو .وتسقعد بوجقود .حولهقا ،فقي حناياهقا.
كانت آيات السماء غحمة وشفاء.
فلققأ ينزعققون الرحمققة .ويفلقققون الرعققص يقققدمها .ي سققر القلققوب
والجدغان يمحو صوت ارله الرحيأ الحبيص ..يمحو الدنيا ،وال يبقي مير
مفاغب الهول ،وربواب القيامة!.
كانت الحلقة واسعة واألطفال واألعمام والعمات على الزغابقي
وجلقود الخرفققان وال راسققي الخزفيققة التقغيرة رمققام الغرفققة الشققرقية،
تحت دنتيل األوغاب الخلراء لدالية العنقص .وسقماء التقيع منتشقية
الزغقة.
كققانوا حولهققا ،وهققي هنققاك ،ترتققل القققرآن بتققوتها الققدافب العميقق؟
والمتحع بي يديها على كرسيه التدفي المزخري .غرسها يتمايل فقي
خشوا مع الترتيل فينحني شعرها ال سقتناني المتمقو ويرتفقع ،فقي شقبه
صزة.
كقان يلقذ لنقا االسقتماا إلققى القتزوة العذبقة لييقات البينقات بتققوت
رنثوي حنون .نفهأ نح التغاغ نتع فهقأ مقا نسقمع ،ونفخقر فقي سقرنا
بققأن يرقققرر ال تققاب ال ققريأ وترتققل آياتققه بحققذب فققي عققالأ النسققاء األميققات.
ونققر اركبققاغ والتبجيققل فققي عيققون عماتنققا وه ق يسققتمع إلققى اقيققات
المرتلة م اوجقة رخقيه التقي لقأ تغقادغ البيقت صقبية ولقأ تق م مدغسقة.
ول عقل جدنا النير جعل البيقت المغلق؟ يتحقول مدغسقة ي مهقا المق دب
والمدغه كل يوم يعلأ البنات اللغة والقرآن.
عاك الزمان ،كانت السماء غحيمقة ،وإلهنقا لقه صقوت نقاعأ حنقون
يشع نقوغاً ،يشقدو بقه ال قون بأسقر ..وكقان الققرآن لقلوبنقا الغلقة بلسقماً،
فنقرر كل ليلة قبل رن ننام ،مستلقي على رسرتنا التغيرة:
بسأ هللا الرحم الرحيأ
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قققل رعققوع بققرب النققاه ملققك النققاه إلققه النققاه م ق شققر الوسققواه
الخنقاه الققذي يوسقوه فققي صققدوغ النقاه مق الجنقة والنققاه .صققدب هللا
العظيأ.
ونغم عيوننا ،وإله ال ون يحرسنا ،وننام مفم ني .
واقن! ..لقققأ يرجمقققون إلهنقققا عاك ...الفيقققص ،الجميقققل ،الحبيقققص،
الرحيأ ...ل َأ يخنقون صوت الرحمة بأحجية الرعص السوداء...
انتبهت شرود إلى صوت الشيخ يعود مناديا ً مق الشقريط المسقجل
في الغرفة القبلية.
يا رختا !.الحجاب رو النقاب!ورمير يهص فجأة ،تفرب قدما .المبتعقدتان رغضقية الغرفقة ،يرمقي
سققزمه .ويخققر قققافزا ً علققى الققدغ اللققولبي الققذي ي ققاد يسقققط تحققت وقققع
رقدامه.
بعنققع اصققفف؟ بققاب السقققيفة خلققع رميققر .بققدا لهققا شققرغ يتفققاير
خلفققه ..يأتيهققا من قذغا ً مققع كلماتققه الحاغقققة» .المدينققة ميتققة ..األاقققة عف ق
وابالققة ..وال يشققغل أ ميققر النقققاب ...والحجققاب ...هققه! ..بلققى! ..رسققدلوا
النقاب! ..اغبفوا الحجاب! ..ليختفي الدماغ والزبالة!!«
نادته م رعلى السلأ ،ول نه كان قد ماب تماماً.
عققادت تغلقق؟ بققاب العلققي الققذي تركققه رميققر مفتوح قا ً بعققد خروجققه
المبامت .كانت الشقمب ققد اختفقت ،وظلقت السقماء مانمقة تمفقر وحشقة
ومربة .ممرتها قشعريرة برد ..غي جاهلية تسربت مق مسقام الجقدغان
تغمرها بالرمل.
ها هقي طفلقة الجاهليقة الجديقدة! يرحفقر لهقا القبقر وترعقد لهقا مراسقأ
الورد!
نفلققت عنهققا الرمققل .هربققت م ق الجاهليققة الجديققدة تققدف غرسققها.
على عجل نهلت .رخذت كأسقي الشقاي مق المنلقدة التقغيرة .وقتهقا،
لمحت كتاب رمير مفتوحا ً وميفاغا يقنه  ،يحقدب فيهقا بعينيقه الليليتقي ..
رداغت وجهها وعجلت بالخرو ..
فقي غكق المفقبخ المفققل علقى الفققاب؟ السقفلي ،عققاد إليهقا صققوت
106

الخفيص المسجل يدب ربوابها المغلقة مستفيدا ً م تقنيات العتر الحقديث
وحشرجته ظلت حادة نانحة:
رختا آ آ آ آ آ آ آ آ.
ً
يحتقققققققا اادا فقققققققاتقي مقققققققوالك
رختققا .إن الققدغب صققعص مجهققد
ققققومي إعا حقققل الظقققزم فقققرددي

آيققققققات غبققققققك ولتجققققققد عينققققققاك
عينققققا ً ب ققققت فلتسققققعدي بب ققققاك

فقققققا حقققققرم رن تمقققققب جهققققققنأ
هققل تققذكري بظزمققه قبققرا ً مققدا ً

ينسققققي مقققق الققققدنيا بققققه مثققققواك

صومي نهاغك ما استعفت فإنه

يففققي بققه يققوم الحسققاب ظمققاك

ول ريتها المسلمة! ريتها الفاضقلة! ريتهقا الفقاهرة! ريتهقا المنقبقة!
ريتهقققا المحجبقققة! ريتهقققا القلعقققة التقققامدة! ريتهقققا القققدغة المتقققونة والل لققق
الم نون! ..اصبري وصابري واحتسبي!..
تدف؟ الماء صاخبا ً في الحول وققد فتحقت الحنفيقة علقى رقتقاها.
نفلت مالة ال أسقي التقغيري  .ممرتهمقا برمقاوي محلقول التنظيقع،
نتحت شزل الماء .عاد الزجا صقيزً المعاً.
» ..وققققد دلقققت األدلقققة مققق كتقققاب هللا وسقققنة غسقققول هللا والنظقققر
التحي واالعتباغ والميزان ،على رنه يجص على المررة رن تستر وجهها
ع الرجال األجانص الذي ليسوا م محاغمها .يقول شقيخنا ابق بقاا فقي
كتابققه ققزا غسققانل فققي الحجققاب ع ق آيققة اردالء عققدد  59م ق سققوغة
األحزاب :رمر هللا ،واألمر صقيغة مق صقيل الوجقوب فقي علقأ األصقول
كما تعلمون ،جميع نساء المسقلمي بقإدالء جزبيقبه علقى محاسقنه مق
الوجه والشعر .فالشيخ يقول بوجوب النقاب.
ويقول الشيخ المقودودي» :نزلقت آيقة اردالء خاصقة ،فقي وجقوب
سققتر الوجققه .فهققو ري الوجققه ،مق ركبققر مفققات الجمققال ارنسققاني ،ققأ هققو
العامل األكبر للجاعبية الجنسية«.
سقط ال أه التغير المذهص م يقد شقرود .غن صقوت االن سقاغ
وتفايرت شظايا الزجا ..
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»كذلك قال ارمام القرطبي في الجامع ألح ام القرآن ال ريأ«..
التمعت قفرات دم في اليد الخاوية ..وانغره سقهأ وجقع حقاد فقي
الرره .عجلت شرود بالقدخول تفلقص قفنقا ً وحبقات رسقبري  ،تسق بهقا
التداا القادم اللعي .
»..كمقا ققال ارمقام الزمخشققري وابق حيقان ،والخفيقص الشققربيني
واب تيمية ،واب القيأ«..
دفعت الباب على وحدتها .غفعت غرسها وابتلعت قرصي رسبري .
اصفدمت عيناها بفحالص الرطوبة القاتمة فقي السققع العقالي ،بقلقبانه
الحديدية التدنة ،تمقد رعغا رخفبقوط حتقى الزوايقا وتتسقلل ناالقة إليهقا،
مع الجدغان.
ً
على الفاولة ،بدا وجه ميفاغا مريبا ،في عقالأ نقاء سقحي؟ .ول نقه
كان ير طحالص الرطوبة ،ويسمع معها التوت المنادي م رغاً:
يحتقققققققا اادا ً فقققققققاتقي مقققققققوالك
رختققا .إن الققدغب صققعص مجهققد
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
هل تذكري بظزمه قبرا ً مدا ً
ينسققققي مقققق الققققدنيا بققققه مثققققواك
انحبب قرصا األسقبري فقي الحلق؟ ال يملقيان ،المهانقة الخانققة،
والغربة الشاسعة تحيل العالأ ضبابا ً بز معالأ ..جرعت دفعة واحدة كأه
الماء ،واسترخت على األغي ة.
ظل العلي خاليقا ً بقاغداً ،والغقروب مق وغاء ققوب البرمقلقي ،بقز
حمرة وال شف؟ .وظلت شرود وحيدة ،مستسلمة لألغي ة ،تمسك جبهتها،
والتققوت الرجققالي المحشققر يأتيهققا مقق اسققفل الققداغ ،منققذغاً ،مهققدداً،
وخالد ،م بعيد ،ينظر إليها ببدلته الرسمية ،فقي إطقاغ التقوغة األسقود،
صامتاً ،ال مبالياً.
 ..خالد!..
ري رنت .ري رنت تخفيني في صدغك! يلمد دف ك مقا انفقت مق
جرا  .ري رنقت .تسق ت رصقوات الغربقان القادمقة تسق خرانقص المقدن
واألغوا ! تأخققذني خققاغ القبققوغ المفتوحققة .خققاغ المدينققة الموعققودة
108

للظلمات ..ت ون لي الوط الذي ركاد ال رلقا..!.
عاد إليها صوت الخفيص م آلة التسجيل:
»..هل تذكري بظزمه قبرا ً مقدا ً
ينسقققي مققق القققدنيا بقققه مثقققواك«
شققاهدت بزطققة القبققر تسقققط فجققأة علققى صققدغها ووجههققا .كم ق
صقعقته قققوة كهربانيققة غهيبقة ،قفققزت شققرود ..غكلقت فققاغة مق القبققر..
وشقققاحها األحمقققر يتقققهل خلفهقققا ..نزلقققت طقققانرة علقققى السقققلأ اللقققولبي..
غكلت تتفعها جدغان الزقاب المتقابلة العالية ،وقد تناوب عليها الزم
واألشقققياء ..قشققرت الحجققاغة العتيقققة ال يبققة وتقققافزت بينهققا الف ققران..
غكلت بعيقدا ً عق الزققاب اللقي؟ المتآكقل .داغت مقع القدغوب الملتويقة
بأقواسها المعتمة وشروخها وقففها وفلزتها وحفرهقا وبركهقا ..حتقى
وصلت البفحاء.
ً
ً
رخيراً ،استنشقت هواء جديدا مشبعا بنسيأ البحر ..تمهلقت الخفقى
السريعة وهي تتعد البفحاء إلى الشاغا الفسي .
كانققت سققماء رواخققر الخريققع واط ققة ،مانمققة ،والشققواغا كسققلى.
والوجو .الماغة رو الم دسة في مقهى البفحاء منفف قة ..بقدت المدينقة مقا
االققت ماغقققة فققي النققوم ،ال تريققد االسققتيقاظ ،غمققأ غي ق الشققمال البققاغدة
توقظ الفير والشجر ،وتنشر غوان البحر وغسانل السواحل البعيدة.
عكققرت تلققك الح ايققة القديمققة التققي تقققول» :المققدن المولققودة علققى
البحر ،ال تموت«.
 ..رحقاً ...ال تموت !.وقد هربت م بزطة القبر ت اد تسققط علقى
غرسها! ..م رخفبوط الموت يفقاغد عنفوانهقا! مقع علقك ،هقا هقي مدينقة
هيبقققو! تغفقققو علقققى طقققاوالت المققققاهي! ال تقققر  ..ال تسقققمع ..تنقققام علقققى
األغصفة ..تستسلأ للموت ..وترفع بتمت شاهدة قبرها.
مشت صوب البحر .نزلت إلى الشاطب الشاسقع المهجقوغ .مقاص
حقققذا ها فقققي الرمقققل .رولقققت ظهرهقققا لقققألغل .ورسقققلمت وجههقققا لألفققق؟
األاغب البعيد .رقبلت نواغه بيلاء قليلة .انسابت فوب الميقا .الراعشقة،
وطاغت برشاقة ،فاتحة رجنحتها للمفر الخفيع الذي بدر يهفل.
تركققت شققرود الققرعاع يققرش شققعرها .يغسققل شققحوبها .رغخققت لققه
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الرمققوش .واستسققلمت ألصققابعه الناعمققة الزمرنيققة تعيققد لوجههققا بع ق
تققوغد ...اقتربققت م ق البحققر ركثققر .غمققت حققذاءها خلفهققا للرمققل المبتققل.
رسلمت قدميها للمو  ،ودعت إليها البحر الفهوغ .انحنقت ،ومقدت كفيهقا
إلى موجة قادمة يتنا ر ابدها الناصع البيال على وجهها .غفعت البحقر
المنتشي المزعقص إلقى وجههقا ..استنشققت غانحقة المقاء الملحقة الشقذية..
ممر البحر وجهها ،فدعته ليتحبها إلى النسيان.
بقققي روتقققاغ السقققماء المانيقققة المتألل قققة والبحقققر ،رسقققلمت شقققرود،
وتحولت إلى ر ير ،وقد اختفت تماما ً خلفها المدينة.
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في الفقاب؟ السقفلي ،رضقي ت المتقابي واسقفخبت روانقي الفعقام
وال وه واألطباب في المفبخ.
نزلققت شققرود للمسققاعدة .كانققت سققلو ومققريأ ت مققزن مسققل بقيققة
األوانققي التققي ت دسققت فققي المفققبخ بعققد اجتمققاا النسققاء .رخققذت كققده
التحون وشقت به صح القداغ القذي بللتقه غطوبقة الليقل وغعاع المفقر.
دخلققت بالتققحون الغرفققة المقابلققة ،وعققادت إلققى المفققبخ تقفققع الخبققز
وتلققعه علققى الفبقق؟ النحاسققي ال بيققر ،وتخققر بققه إلققى حيققث وضققعت
الماندة الواط ة المستديرة ،تحيط بها جلود الخرفان.
لأ يلتفت إليها رحد.
بقدت ضققجة البيققت واصققفخابه وانشققغال النسققاء فيمققا بيققنه  ،سققدا ً
يتعالى بينها وبي رهل الداغ .حتى األطفال تواغوا م رمامهقا .لقأ تقتقرب
منهققا ميققر لميققاء ابنققة اينققة التققغر  .دعققت شققرود إليهققا الففلققة فاتحققة
الذغاعي  .غفعتها إليها ،وقبلت الوجنتي الم تنزتي .
بدت اينة مولية ظهرها ،ال مبالية .ظلت منشغلة بتفقد الققدغ علقى
الناغ والملعقة الخشبية في يدها ال تتوقع ع الدوغان.
تركت شرود لمياء ترك إلقى إخوتهقا .استشقعرت وحشقة بقاغدة
متققققعة .وسقققوغ الوحقققدة والتقققمت يرتفقققع حولهقققا ،غمقققأ ضقققجة القققداغ
واادحامها .اقتربت م الموقد سانلة اينة وخديجة الواقفتي رمام الناغ:
رآخذ القدغ ...بخاغ .صاعد!رشاحت خديجة بوجههقا .تحاشقتها اينقة وعقادت تقدير الملعققة فقي
الوعاء..
صققفع التققمت شققرود ..فقققد تعالققت اليققوم علققى طقققوه الققداغ ولققأ
تسققتجص لنققداء النسققاء ..لققأ تحلققر االجتمققاا ولققأ تتققل ألقققوال الشققيوغ
واألتقياء .خلع ضقلفة بقاب المفقبخ المفتوحقة ،غمقتهقا سقلو  ،صقديقتها
الوحيدة في الداغ ،بفري عينها ،وتواغت ع األنظاغ.
تجاهلها خالد منذ عاد .بدا باغدا ً كالتقيع .ظل في الفقاب؟ السقفلي
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في مرفة الحاجة وناد طالبقا ً خفقه ومزبقب القداغ .عنقد العشقاء ،انشقغل
بحديثقه مققع اينققة عق اوجهققا الغانققص واألطفققال الققذي تراجعققت نتققانجهأ
المدغسية في االمتحان األخيقر والففقل الخقامب القذي سقيهل قريبقاً ،وققد
تركه لها اوجها نففة في عفلتقه السقنوية ،فحافظقت عليقه م كقدة رن هللا
حرم ارجهال وقتل األبناء في األغحام.
صققخص الحققديث وتققداخل ،ع ق حجققة الوالققدة القادمققة ومتققاغيع
البيققت ال بيققر واالسققتعداد للشققهر المبققاغك ال ققريأ مققع قرقعققة المزعقق؟
واألطباب ونقاش األطفال ورصوات البنات الملتفات حول جفنقة ال سسقي
مواصزت الحديث.
لأ يلحظ رحد رن الملعقة است انت ،بعد ملعقتي  ،رمام شرود ،ورنهقا
سققافرت بشققحوبها داخققل صققدفتها ورملقققت عليهققا األبققواب .كققان التققداا
الققذي س ق نه األسققبري لحققي  ،بعققد ايققاغة رميققر ،قققد عققاد يققدب ناظريهققا،
وصققخص األصققوات العاليققة حولهققا مفققاغب حديديققة قيلققة ترتفققع وتهققوي
على غرسها.
رمملت شرود عينيها وماصت في صدفتها وعقادت تقدعو مقو
البحر يأخذها بعيداً.
فققي العلققي ،استسققلمت للظلمققة ،ولهققدوء الليققل القققادم ،وقققد رملقققت
عليها الباب ..فجأة ،سمعت رصواته على السلأ .قأ اشقتعل اللقوء ،لققد
رققققبل مقققع خالقققد .فقريبقققا ً يبقققدر المسلسقققل المتقققري .شقققاهدته يقققدخل ال
مباليات ..متناسيات ..لقلاء السهرة.
اقن ،يبققي الليققل فققي القلعققة كققل متققع النسققاء .فققالنفوه غاضققية
مرضية .فقد رنتت ب ل خشوا لقدغه الشقيخ الشقرقي الجليقل ،وصقلي
العشاء والنوافل ،ورطعم العانلة ال بيرة ورشبعنها .اقن ،يم رن يمقن
الليقققل بهجتقققه للنسقققاء ،وققققد تجمعققق حقققول سقققيد البيقققت ،مترقبقققات ن اتقققه
وح ايققا ،.ورسققدل النقققاب علققى جلسققة المسققاء التققي مابققت عنهققا شققرود،
متفاديات عنها الحديث ،فخالد يجيد السخرية م خوفه م جهنأ وب ب
المتير .ومع علقك يتقركه النشقغاله  ،ال يهمقه اجقتمع فقي الجقامع رو
في رحد البيوت .ي فيه رنه تقيات منشغزت بأموغ القدي ورققوال الفقهقاء
الداعي إلى احترام غجل البيت وولقي األمقر وطاعتقه ،بعيقدا ً عق مفاسقد
العتر وتحرغ البنات وفجوغه .
112

رخققوات خالقققد علمقققته القققدغوه رن الفاعقققة هقققي طريققق؟ األمقققان
واالستقراغ في الدنيا واقخرة :طاعة هللا وغسوله ورولي األمر م ح قام
وراوا  .بهققا ي ققون اسققتقراغ البيققوت والبلققدان والققدول ،فهققي الوتققد الققذي
يرفققع خيمققة الققدنيا الفانيققة ويحميهققا م ق جحققيأ النققاغ .فققإعا سقققط الوتققد،
اشتعلت الناغ وعربد الحري؟ وحل الدماغ المريع.
وخالد المثقل بأعباء سقبع نسقاء ،عقدا رطفقاله  ،كقان يقدغك ،ك قل
رولي األمر ،رهمية الفاعة واالستقراغ ويخشى الدماغ .فز يبالي بفحقو
جلسات النساء ومتادغ دغوسقه  ..طلعقت مق جلسقات القبقوغ ..رو مق
عث ال تص التقفراء ..رو جقاءت معلبقة جقاهزة مق خلقع البحقاغ .ي فيقه
دخققوله بيققت الفاعققة غاضققيات خاشققيات ..إال شققرود .ظلققت مستعتققية
على حزب النساء ،هاغبة إلى قتي الغابات.
واعقققت شقققرود كققق وه الشقققاي المنعنقققع والحلويقققات .قققأ انتحقققت
ااوية ،وفتحت صدفتها.
تاهت عيناها في مربع اللوء الساحص األنظقاغ .فجقأة ،شقاهدتها!
نفققب المزمقق  ..نفققب الشققعر ..نفققب القامققة! اقتحمققت السققنوات العشققر
الماضية! وهقا هقو وجههقا يفقل مق الشاشقة! هقي نفسقها! ليلقى! صقديقة
الففولققة الماضققية! ..كمققا غرتهققا آخققر مققرة! ..ليلققى م ق رلققع ليلققى وليلققى
ابتلعها المجهول .ترك  ..ترك طقانرة فقي الشقاغا المقوحش الخقالي
خلقع رمهققا الماسق ة يققدها ،تققرك بهققا إلققى الرصققيع المقابققل ،الجققدغان
يسققودها هبقققاب الحرانقق؟ والمعلققققات الممزقققة ب قققل األلققوان ،وال تابقققات
الغليظة السوداء ،وغش دماء .الشاغا الفويل متاهة ،واألبنية خراب.
التفتت الففلة إلى الوغاء ..حدقت في شرود ..عيناها المسقتديرتان
ال حيلتان ملي تقان ععقراً ..نقاد وجههقا صقديقة ريقام األحقزم بعقدد نجقوم
السماء ..توقفت رنفاه شرود ..تعلقت عيناهقا بالففلقة الراكلقة ..تتقعد
األم الرصيع المقابل حيث غكنت سياغة خالية ،تشد يد التغيرة التي لقأ
تفققأ بعققد الرصققيع ..فجققأة ،يتفققاير المشققهد وصققوت انفجققاغ غهيققص يهققد
األغل ومققا فوقهققا ..تنققدلع النققاغ تلققتهأ الم ققان ..وقققد تفجققرت السققياغة
المفخخة تحول الشاغا البيروتي إلى مقبرة ..اختفت األم واختفقت ليلقى..
واختفققت بع ق الففولققة العانققدة لحظققات ..فققي الققدخان األسققود ال ثيققع..
وعاد صوت الرصاص يلعلع ،والقناصون يتراشقون م فوب السقفو ،
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يفلقون الناغ على كل التوغ الماضية.
هللا ينجينا م الناغ! هللا ينجينا م الناغ!يبتهل صوت الحاجة الجالسة على حشية التوي.
ترشع األفوا .كق وه الشقاي .تمتقز رصقوات الرشقفات بفلققات
الرصاص ،مشيعة رشزء ليلى إلى النسيان.
ول السنة الناغ خرجت م الشاشة .رنشبت رظافرها فقي شقرود.
بسرعة ،هجمقت مق الشاشقة ممحقاة كبيقرة ،تمسق لهيقص النقاغ ،وت قنب
آ اغ الدماغ العربي ،ليتأل؟ الوجه الباسأ الجميل للمقدمقة التلفزيقة معتقذغا ً
ع بشاعة اللقفة الماضية مقدما ً رمنية غاقتة تهقيء األجقواء للمسلسقل
المتري .لأ تعد شرود تشهد المساحة الملي ة المربعقة .فققد شقبت فيهقا
الناغ التي ركلت صديقتها الفلسفينية الراحلة عات فجر.
عاك التبا الخريفي البعيد..
انفت باب البيت التغير المجاوغ..
نفققت طفلققة صققغيرة خفيفققة إلققى الخققاغ  ،فققي ميدعققة المدغسققة.
فراشققتان وغديتققان تمسق ان شققعرها األسققود ،وضققفيرتان ترقتققان علققى
ال تفققي  ..ظلققت تمشققي رمامهققا مققع الرجققل األسققمر الغريققص ،حتققى بوابققة
المدغسقة .فققي القسقأ ،فوج ققت بهقا تققدخل صقحبة المققدير والمعلمقة تمسققك
يدها ،تقدمها للتزميذ:
»غفيققققت أ الجديقققدة القادمقققة مققق القققوط المحتقققل فلسقققفي  :ليلقققى
مسان«.
وتجلسها حذوها.
وسريعا ً ما اصبحت غفيقة وصديقة تتحبها في عهابها وغجوعها
م المدغسة.
حقققد تها عققق فلسقققفي التقققي ال تعرفهقققا ،عققق ربيهقققا القققذي طقققرد.
المحتلققون م ق مققزة وهققي غضققيعة ،ع ق القفققر العربققي الققذي آواهققأ ققأ
دعقاهأ للرحيقل ،عق رتعقاب الرحيقل مق قفقر لقفقر حتققى حلقت عانلتهققا
رخيرا ً بتونب لتتب غفيقة لها في القسأ سنتي .
قبققل االمتحققان األخيققر ،رقبلققت ليلققى ،نجققوم تتققراقص فققي عينيهققا
وفر مرتبك على وجهها .لقد حتل والدها رخيرا ً على تتقري لزيقاغة
فلسفي وغ ية رمه التي تركها مقهوغا ً م عشر سني  .ألول مرة ستر
جققدتها ووطنهققا .سققتذهص إلققى مققزة .سققتزوغ القققده والمسققجد األقتققى..
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وسققتلعص فققي بسققاتي البرتقققال وتقفققع منهققا الثمققاغ .سققتتأكد – وسققت كد
ألصدقانها -رن فلسفي ليست وهماً! ليسقت حلمقاً! ..وليسقت عكقر فققط
ألب مفرود منفي!
ليلة السفر وعدتها بإغسال بفاقة م هناك.
وغحلت .لأ ت مل امتحاناتها ..ولأ تقأت البفاققة .ظقل البيقت مغلققا ً
شهوغاً .ولأ تعد ليلقى وال ري فقرد مق عانلتهقا .وضقاعت عنهقا األخبقاغ.
رخيراً ،رعاد الم جر فت البيت المتروك ،وعل؟ الفتة »لل راء«.
ظلقققت شقققرود كلمقققا ققققررت خبقققرا ً عققق االعتققققاالت واالنفجقققاغات
والمجااغ ،عكرت صديقتها ليلى ..تراها تعود يوماً .هل يم رن يتركها
ارسققرانيليون تقققيأ هنققاك مققع والققدها المفققرود ولققأ ي ق معققه تتققري
بأسبوا ..!.هل تلقاها يوما ً في تونب رو في فلسفي رو في م قان مقا مق
العقققالأ ...رم تراهقققا استشقققهدت هنقققاك مقققع عانلتهقققا بعقققد إحقققد الغقققاغات
وعمليات هدم البيوت...
– ربقدا ً –

مع األيام ،مابت مزم وجهها في األعماب ول نها ظلقت
طفلققة اللققفيرتي والفراشققات الوغديققة .طفلققة جميلققة ال ت بققر ..وجرح قا ً
عربيا ً موجعاً ،ال يندمل.ول نه بدر ،بمراغة ،يستسلأ لألقداغ.
واقن ها هقي طفلقة شقاغا الحمقراء فقي بيقروت! تسققط عن بقوت
النسيان .تفت الجر الغانر .تعيد له حرقته وناغ..
وهققا هققي غي ق الجاهليققة القادمققة تققوقظ الققذكر ! تتققفعها بتققوغ
األطفال المو ودي في رقتى الشرب ،بخراب العواصأ العربية المتتالية
السقققوط! تققذكرها بقولققة عاك األديققص المتققري البتققير الفققذ» :بيققروت
صققاغت عاصققمة الف ققر العربققي« .ول ق طققه حسققي لققأ ي ق يققدغي رن
عاصمة الف ر سريعا ً ما تتب عاصمة الجنون .وها هقي عي بيقروت!..
تحرب خلرة الجبل ونتاعة الثلج ..تمزب شرانط فيروا ..تقتع ليلى
وعكريات طفلقة فلسقفي  ..هقا هقي تقردم األحقزم واألشقزء تحقت الركقام
لتظققل ال نققانب المققدمرة والمسققاجد المحترقققة شققاهدا ً علققى عققالأ الققدماغ
العربي الجديد .عالأ الدماغ رعادها إلقى القبقر وإلقى التقوت القذي القزل
الداغ هذا العتر ،صاغخا ً في النساء ،دافعا ً بها إلقى الفقراغ إلقى الشقاطب
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المهجوغ للقاء صديقها الرحيأ الوحيد ..البحر.
ينسى م الدنيا به مثواك!
هل تذكري بظزمه قبرا ً مدا
نققا صققوته بحققديث القبققر وفتنققة الوجققه وسققها ع ق المققدن ال املققة
واألوطان المتساقفة التي صاغت قبوغاً.
ناد رسدال النقاب على الوجقو ،.ونسقي النققاب السقميك المسقدل
على العقول.
لأ يترغ رطفاء النيران المشتعلة على األغل ،تحقرب األطفقال
والشققيوغ والنسققاء ،ورشققعل نققاغ جهققنأ لتحققرب الحققريأ الناشققز وتاغكققات
الحجاب.
عققادت ليلققى! ..عيناهققا السققوداوان المسققتديرتان وكققل رحققزان
العالأ ..والترخيص ألسبوا ..وبيقروت والسقياغة المفخخقة ..وميفقاغا
تفققاغد .الفققانرات ..والحققز المتققلوب المحققروب غمققادا ً ينثققر م ق
رعلققى صقققومعة ..فرقعقققات سققق ياط ..قهقهقققات ..رسقققواغ تنبقققت فقققي كقققل
م ان ..ترتفقع ..تلتقع بالسقماء .تقذبحها لتمفقر القدم ..فقي كقل م قان..
شاشة واحدة ،شاسعة تجمع كقل التقوغ ..كقل األلقوان ..والشقيخ إمقام
يغني نانحا ً ناعيا ً:
ميفاغا مات ميفاغا مات
ميفاغا مات آخر خبر في الراديوهات
ميفاغا مات
ورحبولة الموت تتدلى ..تلتع حول جيدها.
قبت رعنيها قهقهة حادة عاغمة.
شققاهدت النسققاء مغرقققات فققي اللققحك لن تققة رطلقهققا خالققد .التفتققت
بعدها الحاجة إليها قانلة:
مدوة نزوغ صبيحة! حلري نفسك للذهاب معنا! ولقدت صقبياً.العاقبة عندك.
متى يأتي ولدك يا خالد ويمأل الداغ.عقبت األخت ال بر ونظرت إلى القميص الواسع المنسدل يخفي
حمل شقرود الحقديث .قأ نهلقت وققد عقز فسقتانها الواسقع فاضقحا ً تققدم
الحمل.
سأتفقد األوالد ..تعبت ..تتبحون علقى خيقر! ..إن شقاء هللا يمقأل116

األوالد بيتك يا خالد!
عاد طوب الحديد حول غره شقرود ،يلقي؟ ويلقي؟ يغقوص فقي
اللحأ ..والتداا حفاغة بز هوداة» ..قرصي رسقبيري آخقري  ،ويملقي
األلأ!«.
تركقققت شقققرود المجلقققب ،والتقققوغ الملونقققة الفاقعقققة تتققققافز علقققى
الشاشقة .ابتعقدت خقاغ العلقي .لقأ تشقعل النقوغ .فققد تحقول النقوغ سقهاما ً
تثقص العيني  .مألت كوب الماء وابتلعت القرصي .
بعيققداً ،فققي الظلمققة وال ققأه فققي يققدها ،جاءهققا رميققر ..نظققر إليهققا
طويزً ..وسأل- :ري النغأ الجديد.
وملى تاغكا ً خلفه خيط دخان.
رسلمت شرود رجفانها للظلمة.
عقققأ تسقققأل يقققا رميقققر ..!.اللحققق الجديقققد ..!.رحزمنقققا القديمقققة..!.
وقتيدك المدهش القادم في لح تغنيه ..!.عأ تسقأل ..!.واللحق ! ..لقيب
مجرد نغأ نفرب له .إنه لغة إلهية تح ي وتروي ما ال يقال ..لغة تفهمها
األف دة التانقة إلى االنعتاب ،ت سر رمزلهقا ،فتقنه  .تتحقرك وتفيقر فقي
فلاء المدينة ،توقظها م نومهقا قبقل رن يغمرهقا الفوفقان ..واللغقة اقن
مغلولة ،م تومة األنفاه!
عأ تسأل ..!.والنغأ اقن للرعص يقفع األوتاغ! ..للرصقاص يقدب
مرعبا ً غاشقا ً كل المدن الحالمة بنغأ جديد.
وها هي رنغام الرعقص الققادم! تعبقب البنقادب والرشاشقات ..ترشق؟
المساجد وال نانب والجامعات وتفل؟ شقرانط ال اسقات بظلمقات العتقر
الجديد! رنغام الرعص تبحث ع منافذ المدينة ،كقل المنافقذ ،تتسقرب منهقا
حتى ي تمل السقوط ،واضعا ً نقفة النهاية ألسفوغة الشرب!
ري نغأ اقن يا رمير!.
والققدعوة هققادغة رسققدال النقققاب علققى الوجققو .والعقققول! الققدعوة
هاجمة المتيقال الف قر بينمقا النقاغ تشقعل المقدن .تحقرب الففولقة ،وتفجقر
السياغات على األغصفة ،على رنغام قهقهات النساء المحجبات.
ري نغأ يا رمير!.
وخالد يترغ بي ر ناء نققاش حقول كتقاب تقاغيخ مرناطقة» :الفق
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ضيع األندلب!« ورغا .يخشى لحني يليعني ،فأخبب لحني بي رضلعي.
ورتساءل:
ريم رن ي ون النغأ – صوت ارله – سر السقوط!.
آ .يققا رميققر! ..ري نغققأ تريققد .وكققل آالت العققزي م سققوغة! وكققل
األوتاغ قد قفعت!
فلتسققق ت روتقققاغ القلقققص! فقققاقن روان امتيقققال األحقققزم واألنغقققام!..
لتس ت! ..ول !..
هل يم رن تس ت روتاغ الرو !.
دخلت شرود المقتوغة بعد نزول النساء.
رخيراً ،س البيت .لأ تشعل النوغ .انزلقت تحت األمفية .لأ ت
ترمص في مير إخفاء وجهها في ظلمة الوسادة.
فققي شققبه الظلمققة ،امتققدت عغاعققا .تفوقانهققا ورنفاسققه الملتهبققة تلفق
وجهها .فتحت عينيها لترا ..ها هو! صلباً ،متوتراً ،يدعوها ورنامله تقدب
دبيص النمل على غقبتها .ترفع شعرها .تنزل بت دة على فقرات ظهرهقا..
تتحققول إلققى رنامققل م ق حريققر ت ققاد ال تزمسققها .ول نهققا تشققعر بوهجهققا
ال اوي ينفذ إلى ردب رعتابها.
بحذب ،يهيب المواقد ويشعل بمهقاغة النيقران ليلقيء الليقل بنشقوة
الجسققد .يسقققيها رقققراص المققوغفي ويققدعوها للس ق ر والنسققيان ..روجققاا
العالأ ما االت مبعثرة على الوسقادة .لقأ تفقدها سقذاجة األسقبيري  .فلتقبقل
رقراصا ً رقل سقذاجة ،وتستسقلأ لقدعوة الجسقد! لتبلقع كقل رققراص التخقدير
تس الجرا  ،عسى تحملها رخيراً ،ميمة النسيان!
بققي الحلققوغ والغيققاب .تققدب نشققوة الجسققد .يأتيهققا آدمققو بتققوته
الشجي ،والليل ينفقت عليهقا صقبية ،هنقاك ..بقي النجقوم والشقجر وشقذ
الياسمي  ..وآدمو يغنيها.
لتتركققققققققي يققققققققدي علققققققققى Mais laisse mes mains sur tes hanches
خاصرتك
Un jour, c’est toi qui iras
فيوما ً ما ،سترحلي
Oui, tu auras ma revanche
نعأ ،أغك ستأخذي
Tu seras ma derniere chanson
ست وني آخر رمنياتي
La la la la la la
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يحملهقققا التقققوت األبققق الفقققروب ..تستسقققلأ للمقققوغفي  ..تستسقققلأ
للس ر ترفعها الموسيقا إلى سماوات الليقل البعيقدة ..لتشقتعل فقي الظلمقة..
تتنا ر كمشاغيخ العيد ..تفير نجوما ً ملونقة غاقتقة فقي فلقاء الليقل وققد
شربت حتى الغياب مدامة النسيان.
ول !..
يعود الليل يرميها وقد انقفع الشدو .وتعود العينقات تنفتحقان علقى
خالققد ..علققى السقققع المخفققط بالسققواد ..علققى المقتققوغة المغلقققة ..تعققود
تنففب النجوم والشجر والياسقمي  ..يغيقص تمامقا ً صقد الغنقاء ..وتلقيع
صبية األمب ..وتمسي هي» ،شرود« رو »غاضية«.
تعود تستنجد مق عريهقا باللحقاي! ..وإعا السققوط موجقع ،ويقظقة
الس ر مهينة ..وإعا الليل صامت باغد ..وخالد يوليها ظهقر ،.ويغقرب فقي
النوم وينفل؟ في الشخير.
عرش التمت في اوايا الداغ..
ظلت عينا شرود مفتوحتي  ،والرو تستيقظ ،تدعوها .لقد استو
الفقققب ،وآن األوان! فلتفققت ربوابهققا السققرية! فقققد رمققرب النققوم القققداغ،
ورمرب رهل المدينة.
تسققللت شققرود فققي الظلمققة م ق الفققراش .علققى رطققراي األصققابع
خرجت ورملقت باب المقتوغة.
قامت كما تعودت كل ليلة ،بعد رن ينقام خالقد ورهقل القداغ ،تقنه
إلى ليلها .تنزا قفاااتها ورقنعتها التي فرضقتها الحيقاة فقي البيقت العتيق؟.
وتعود تفت روغاب طفلة األمب الحالمة ..ترشوها بقالوعود ..لتبققى دومقا ً
رنيسة ليالي وحدتها .لقد ريقنت رخيرا ً رنها وحيدة في قاا المدينقة العتيققة..
وحيقققدة فقققي مواجهقققة رسقققواغها وشقققروخها .وخالقققد كقققل فقققي الرجولقققة
والحياة ،الذي رحبقت ،لقأ يعقد نتقع القرو ! لقأ يعقد ميقر خليقل الجسقد!
فلتعد لففلتها الوحيدة في األعماب ،فيما تبقى م الليل.
ابتعقدت مسقرعة عق المقتقوغة .بحقذغ رضقاءت متقباحا ً وحيققدا ً
في نجفة العلي.
علققى المنلققدة ال بيققرة ،قققرب بعق مفبوعققات م تققص التققحافة
الذي تشتغل به ،ما االت الملفات مست ينة مع المراسلة التي وصلتها م
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الجامعققة الفرنسققية منققذ يققومي  ،فتحتهققا م ق جديققد .وبققدرت تنقققل بع ق
الفقرات الهامة وت تص عناوي بع المراجع للبحقث عنهقا صقبا الغقد.
خفت بع األسفر ..أ توقع القلأ.
تحولت الرمبة فقي العمقل إلقى إحسقاه مقامر هانقل باللقياا .هقا
هي معزولة ع العالأ! ..في بيت ينغل؟ على صحنه وسقانفه ومقاصير.
ويسد نوافذ ...بيت تلحك فيه النسقاء غضقى وطاعقة ،مسقدالت السقتانر
والحجص ،بينما العالأ في الخاغ يترغ ..يتمزب وينهد.
وها هو النقاب ،يعود رسود ..يفير فوب غرسها بي ضقح اته ..
ينشص خيوطه مسامير ورظافر في عينيها ..ت تشع رنه غصاصي ملغقأ
مقولص بمهاغة فانقة على شق ل القرره ..مفقرا نسقيجه بإملقاء رغققى
دوغ الشققمال ..يسقققط فوقهققا ..يغفققي كققل غرسققها ..ينققزل ركثققر ..يتحققول
لباسققا ً صقققلبا ً كاسققحاً ..يلتقققع حققول غرسقققها وجيققدها ..يقتقققل العنفقققوان..
ويسيج كامل الجسد ..ليرمي به في المخاان المغلققة المتروكقة للف قران
رسفل الداغ.
نهلقت مققذعوغة دافعققة الرصقاص الملتققع بهققا يعيقدها إلققى دعققوة
القبر ..هل تذكري بظزمه قبراً ..رسرعت نحو الباب الم دي إلى السف
المقابل .فتحته .رتاها هواء الليل الباغد الععا ً منعشاً .غفعت بسرعة قدمها
إلى الدغجة المقابلة ،وكلص ،تسللت إلى عراء الليل.
غفعت وجهها للسماء .مألت صدغها بنقاوة النسيأ الليلي.
غمأ صح الداغ المظلأ الخاوي كب ر واسعة مهجوغة.
غمأ التمت العمي؟ الموحش الذي ممر الداغ ،وقد نامت القبيلة،
فقد تسر إليها قبب انتعاشة منير ،وهقي تلمق بلقع نجقوم بعيقدة تفقل،
بي ميوم رواخر الخريقع ،والسقماء تبقدو ركثقر اتسقاعا ً منهقا فقي النهقاغ،
ام الجدغان الرطبة المقشقرة ،والسققوي المقوسقة يفقل منهقا رخفبقوط
الرطوبة وصدر قلبان الحديد.
ها هي ،مع الظلمة الساكنة ،قد صاغت السماء ،ركثر غحمقة ولينقا ً
وغحابة.
بعيقققدا ً عققق القققدغابزي المفقققل علقققى صقققح القققداغ ،علقققى الدكقققة
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المجلزة ،قرب رص الياسمينة النحيلة ،جلست شقرود ،وققد هقدر التقداا،
ومابت اللح ات والدعوات وضجة الداغ .ونقام المقوتى تحقت الخقراب
ونامت ليلى في قبرها اللانع البعيد في األغاضي الحزينة.
المستها اهرة ياسمي صغيرة .التفتت لتراها ،نجمة تزهر فجأة..
همب لها الشذ  .امتقدت رناملهقا تحلق الزهقرة التقغيرة ..نزلقت إليهقا
نجققوم الزغقققة البعيققدة ..تققألألت حولهققا ،وت ققا رت ..تحولققت داخلهققا إلققى
مويجققققات فلققققية غقيقققققة ..تتابعققققت المويجققققات ..تققققألألت ..ترقرقققققت..
ووشوشققت لهققا ،تغسققل القلققص تزيققل التققدر ..فتعققود تلمققع األوتققاغ وتهفققو
األشواب.
همققب وتققر ..اغتعشققت روتققاغ وهفققت ..وانبعققث الققنغأ م ق جديققد،
غقراققا ً حانيقا ً فققي األعمققاب ..رخققذ اللحق يمققو  ..يحملهققا موجققه الل ل ق ي
سابحا ً بعيداً ..بعيداً ..يعيدها إلى رغجوحة األحزم.
استسلمت شرود للح الوليد ،واستلقت على الدكة وهامقت عيناهقا
في السماء.
فجأة ،اشتعل اللوء.
غجفت رجفانها لللوء الحاد القادم م الباب الذي تركتقه مواغبقاً،
يعشي النظر ..لقد نه خالد .رسرعت تقع.
ري رنت ...ما الذي تفعلي ...بققدا خالققد قادم قاً ،يفققرك عينيققه ،ومققع علققك سققألها والشققك يتققوب
نحوها سهاما ً حادة:
مقققاعا تفعلقققي علقققى السقققف بعقققد منتتقققع الليقققل ...رجننقققت...ادخلي! ..واصفف؟ الباب.
وعلققى السققف  ،طققاغ اللحق  ،ولققأ ي تمققل .وعبلققت اهققرة الياسققمي
الوحيدة .وعادت الظلمة تغمر الداغ.
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م تلراق تمير
مدينة البحر والنواغه دخان.
ورنققا هققاغب ..رغكقق بعيققدا ً عققنهأ .رغاومهققأ ..الفرقققات يبللهققا
المفر والخوي..
رسمع هدير البحر الشتاني التاخص ،يتفع وجه السماء.
آ !.لو كنت عاصفة م عواصفه ال يحدها مد !
ول ! ..حتى البحر سقيجو ..!.حتقى الشقواطب المقفقرة المهجقوغة
رصققبحت تلغمهققا عيققون الحققراه! رغك ق بعيققدا ً ع ق الجسققر المتحققرك
المعل؟ في السماء الغانمة ،بحذاني الرياضي ..فقي اتجقا .المدينقة العتيققة.
وينقققاير البقققاغد الثقققانر يقققنف خلفقققي روغاب الشقققجر األخيقققرة ورمتقققانه
الم سرة ويعلى الدخان األسود في سماء الشتاء.
هاغب .في هذا اليوم األخير م يناير البرد والجوا والغلص.
ه ذا كتص في تاغيخ المدينة.
يناير يجوا فيأكلنا.
وتقر عظامه فيشعلنا.
ويغلققص فتفاغدنققا غياحققه وعواصققفه ،حتققى نن سققر ونسقققط فققي
الهاويات.
رخيراً ،وقفت رسترد األنفاه..
رمامي انتتقص »البقاب الجديقد« المققوه الحجقري ..التفقت خلفقي
وحوالي ..ودخلت مسرعا ً شبه عتمة البقاب العتيق؟ ..انعففقت مقع دغوبقه
الملتوية إلى رن وصلت.
ً
كنت رسمع لهقا ي عاليقا .ضقربت البقاب بققوة ..وصقعدت دغجقات
السلأ ا نتي  ،ا نتي  .كان جانفي يشتعل داخلي ،وقميتي يبلله عرب باغد
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كاو.
ما إن انفت الباب على وجهها ،حتى رسرعت إلى النافقذة الوحيقدة.
غفعت الستاغ الشفاي .خلع سفو المباني القديمة الواط ة شاهدتها م
قوب البرمقلي ..سياغاتهأ السوداء ،تتربص والدخان مقا اال يرتفقع مق
الشرب ،يعل فليحة مدينة البحر والجنون الحديث.
ها هي غوما تحرب نفسها!
فليغلص البحر وليعتع!
ولينفت باب الجحيأ على متراعيه!
رسدلت ستاغ النافذة وروليت ظهري للمدينة
قابلتني شرود ،مشدوهة ،خانفة ،نتع ماضبة.
ماعا هناك ...مالك.اغتميت على األغي ة األغجوانية.
عفشان! ..رغجوك! ..كأه ماء باغدة!بدا صوتي جافاً ،مريباً ،رسود!
خرجققت وعققادت ب ققأه مترعققة .رسققرعت رصققص المققاء فققي حلقققي
مرة واحدة.
ناداني صمت الظلمات.
رمير! ..ت لأ ..مالك...رنققا بخيققر! بخيققر! ..هققاتي قهققوة! ..وكأس قا ً رخققر ! ..بققل قققاغوغةماء! وقدحت الناغ رشعل سيجاغة.
تعالى في وجهي الدخان .وخرجت شرود – مرممة – تعد القهوة.
م خزل الدخان ،بدت التحع مبعثقرة علقى المنلقدة التقغيرة
بي األغي تي  ،والعناوي ال بيرة السوداء على صفحاتها األولى ،فاجعة.
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نهلت ناقماً ،وعدت اغفع الستاغ ع النافذة.
ما االوا هناك! ال زب الجانعة! ..السواد يغلع الوجقو .واألجسقام
والسياغات متربتة.
عدت فقي انتظقاغ القهقوة ،رحقرب القدخان ،وعينقاي تلهبقان كلمقات
التحع.
 ..عل نددا تو لوار الاددبال لالريالددن تغلتدد ال كاددد
التددامي لللرتيددن البدأيددن تتعددر الغددكيد رلددى ت ددل غيددر
محد  .الغبب يكا رلى تاالي اذلراتات اللي يتام تاا
الطلبن.
قلص صفحات »الحرية« ..قررت:
ت غ م الا ن األح ر اللاأغي
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
قفزت على ال لمات المستنجدة:

أظدددر نا لحا دددن ال غلاددد يات رلدددى الددددم ،يناشدددد الاددد ن
األح دددر اللاأغدددي الي البدددر لاذحغددداو ،اللا ددده رلدددى
مر دددبن تدددنات رأ للدددرا لمتللددد ال غلاددد يات لللبدددر
تدما  .لهللا ال يضيّع ت ر ال حغني .
تهالك غرسي المتعص على المسند .دعوت الظلمة ترحمني م هذا
الخراب الذي يجرون إليه الوط .
رخيراً! ..عب؟ القهوة النافذ! ..يش؟ ظلماتي.
تعققالى البخققاغ السققاخ المققنعش فققي وجهققي ،وشققرود تنحنققي قلققيزً
تقرب م يدي الفنجان المذهص التغير في صحنه الخزفي األبي .
واقن .رال تت لأ.!.غفعققت الفنجققان إلققى شققفتي .رخققذت جرعققة حاغقققة .فققي صققمت،
وضقققعت الفنجقققان علقققى المنلقققدة ،وكرعقققت المقققاء مققق الققققاغوغة ركقققاد
رفرمها .ظلت ترمقني متوجسة ،عيناها مترعتان بالس ال ،تدعو إشقفاقي
وبوحي ،وحزن شفيع مام يمتد بيننا.
رجل يا شرود! كما حدست! ..مفاغد رنا! ..مفاغد مرة رخر !..فماعا تريدي .
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هذا التبا رتاني سالأ .وقال لي:
»الليلة الماضية هجموا على المبيقت الجقامعي بعقد منتتقع الليقل
حققاولوا القققب علققى الهاشققمي .تنققاهى إلققيهأ انققه يققواا منشققوغات تققدعو
لإلضقققراب( ..لقققأ ي ققق سقققالأ يقققدغي رن مسقققودة المنشقققوغ رنقققا كاتبهقققا).
حاصرو ...ول نه رلقى بنفسه م الفاب؟ الثاني.
ً
ان سر عمود .الفقري .قد يملقي بقيقة عمقر .معوققا .قلبقوا مرفتقه
وبقية الغري ..بعثروا الدغوه والمحاضرات وال تص ..رلقوا »الحقز «
و»ميفققققاغا« و»نيققققرودا« و»غامبققققو« و»دغويققققش« علققققى األغل مققققع
معادالت الحساب والهندسة ..لأ يتركوا رحدا ً يفلت.
سققاقوا الفلبققة مق الفوابقق؟ األغبعققة إلققى السققاحة ..ضققربوا سققلو
الساحلي ألنها غفلت النزول ..دفعوها على السلأ .انفت جر مانر في
جبينها وتفجر الدم م وجهها على الدغ .
سقققاقوا الجميقققع إلقققى السقققاحة ورحقققاطوا بهقققأ غافعقققي الرشاشقققات
ضققاغبي كققل مقق يتل ققأ بالل مققات واألحذيققة ..رجبققروهأ علققى السققجود
ومره الر وه في التراب وركل الحشيش.
فقي بققرد ينقاير ،فققي العقراء ،الفلبققة كقانوا بمنامققاتهأ وبعلقهأ فققي
مزبسهأ الداخلية .ظلوا إلى الفجر في التقيع .الراه التقي ترتفقع تسققط
عليها الماتراك ،والجماات الحاقدة«.
ما إن سمعت األخباغ حتى رسرعت مع سقالأ إلقى الجامعقة .كانقت
الري باغدة هناك .تفو بالشجيرات القليلة في السقاحة .وحلققات الفلبقة
تت ا ر وتتسع تحت السقماء ال الحقة ..الجامعقة تغلقي ..واألخبقاغ تتقواتر..
رحققققداا الجنققققوب ..سقققققوط القتلققققى ..هجققققوم علققققى مركققققز البققققوليب..
اضفرابات في العاصمة ..اعتققاالت الفلبقة ..والققوميي  ..واليسقاغيي ..
وضجت الجموا واغتفع هادغا ً النشيد الوطني.
كانت الري تحمل صد النشيد إلى القتوغ البعيدة.
نموت ،نموت ،ويحيا الوط
ورعي البوليب تتلاعع حول كل مداخل الجامعة..
ويناير البرد والجوا يشعلنا ويدعونا
رخقققققققر كقققققققالري وال ت َ َهقققققققصْ
يققققا جيققققل النخققققوة والغلققققص.
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ْ
وتقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققدف؟
ْ
قققققدف؟ نهققققققرا ً مقققققق لهققققققص!
وتق
تهاطل المفر بقوة ،ومع علك خرجنا فقي اتجقا .الجسقر المتحقرك.
كانت الري تلقربنا عاصقفة مثلجقة .وميقا .القنقال تقرك عنيفقة مانجقة
إلى البحر.
ما إن دخلت رفواجنا األولى الجسر المتحرك ،حتقى طوقونقا .نقزل
الجققراد األسققود م ق عشققرات السققياغات المتربتققة .هجققأ يأكققل األحققزم
واألمنيققات .يفجققر القنابققل المسققيلة للققدموا ..يلققرب بالمققاتراك م ق كققل
جانص .والجسر ،القدغب الوحيقد للمدينقة ،انغلق؟ .وحوصقرنا بقي السقماء
الماطرة وسراط الدخان والجنون.
فققي ممققرة الفوضققى والققدخان .قققدغ الققبع علققى اختققراب سققوغ
الجققراد والنفققاع بأعجوبققة إلققى اللققفة .والققبع اقخققر ظققل عنققد رعتققاب
الجامعة لأ يبلل الجسر وال ثيرون رلقوا في سياغاتهأ إلى المجهول.
 ..انتبهققت فجققأة رن مسققودة المنشققوغ ال االققت فققي جيققص سققترتي
القداخلي فقي كقنش مقذكراتي التققغير .نسقيتها عنقد خروجقي مسقرعا ً مققع
سالأ في هذا التبا الباكر ..لذت بقاغوغة الماء .شربت وما اغتويت.
يا إلهي! ركمل! ..ماعا فعلت بعدها! كيع قدغت على النجاة.اب مدينة عاغي بخباياها!في ممرة الفوضى والدخان ،تسلقت حاجز الجسر المعقدني ،كنقت
قريب قا ً م ق المققدخل .قفققزت إلققى الشققاطب المهجققوغ الممتققد تحققت الجسققر.
هناك اختفيت ع العيون .بعق ققواغب التقيادي القديمقة غاسقية علقى
ضفة القنال .وضعت في يد صياد عجوا بعق مقا فقي جيقوبي مق نققد،
غفع مجدافه وانفل؟ بنا القاغب إلى اللفة المقابلة.
هنا ك! بدت المدينة بأبنيتهقا البيلقاء السقاكنة تحقت خيقوط المفقر
المتزحقققة ،جزيققرة فلققية خاليققة مستسققلمة ،تلتمققع فققي صققمت ،ملتحفققة
رحزانقا ً ماملقة سققرية ،غمقأ خلقرة األغل المغسققولة حولهقا ،واغقققة
المو تغسل اللفاي وتنشر ابدها األبي في وجهها.
فجقأة مق عقرل القنققال شقاهدته ..هنققاك فقي األعلققى علقى الجسققر
المقققوه الشققامخ فققي الزغقققة الرماديققة .صققال الحققامي! عرفتققه بسققترته
البنيقققة القديمقققة ودجينقققه الحانقققل اللقققون ،وقامتقققه المديقققدة النحيلقققة .غفيققققي
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الجنققوبي الققذي لققأ ي مققل العشققري  .صققال األنققع الشققامخ األبققي يتهققاو
ممس ا ً بفنه بي عمزقي ي سوهما السواد ..يسقط متوجعقا ً ويختفقي عق
األنظاغ .وقفت صاغخا ً حانقاً :ال زب! ..ال زب!
لأ يسمعوني ..كانت الري المعاكسقة رققو  ،وصقوت المجقداي ال
مبالياً ..يلرب ..غتيباً.
ظلت عيناي مشدودتي إلى الجسقر والتقرخة تشق؟ منقي التقدغ
واوغب الققققدغ يملقققي بقققي بعيقققداً ..ال يرتفقققع صقققوتي إلقققيهأ وال يقققدي..
يذبحني عجزي ..رعود رصرغ بهأ :دعو .يا كزب! دعو .يا رنذال!
ال يجيبنققي ميققر عتققع الققري والمفققر ..والهمهمققات الغاملققة
للتياد األخره العجوا.
م جديد شاهدته يحقاول الوققوي .يرتمقي العمقزب األسقود عليقه.
بغر ٍل ،يرميه على الحاجز الحديقدي للجسقر .يتلققا .الثقاني بل مقات متواليقة
رسققفل الققبف  ..يعققود يهجققأ األول عليققه ،يلققرب غرسققه بسققيا الحديققد..
يسقط م جديد .ترفعه ريديهأ ترميه ألنياب القلقبان تفجقر دمقه ..ينقزي
الجسققد ..تنققزي السققماء .يجققري صققال علققى دمققه .يققز بققه داخققل سققياغة
سم لها بالمروغ ،تقفع الجسقر ..ترققص
غابلة .وتظل بع سياغات ،ر
المشهد بتمت ،وتواصل المسير.
كان المفر قد كع ع النقزول ،ورنقا فقي مق خرة الققاغب .عينقاي
ناغ .ورسناني تقلأ شفتي السفلى ،ت اد تقفعها ،والتياد العجوا يجذي
في الميا .المثلجة ،ضد التياغ.
وهناك ،على الجسقر المعلق؟ فوقنقا ،ظلقت قفقرات دم تتققاطر مق
الحاجز المعدني إلى ميا .القنال الهادغة .والري تعتقع بقالبحر والقدنيا،
والمدينققة النوغسققية القادمققة ببيوتهققا المبتلققة البيلققاء ،خاليققة الققدغوب ،مققا
االت نانمة في رحزانها الغاملة.
هققا رنققا رخيققرا ً هنققا! فققي هققذا البيققت القققديأ ال يققص .األبققواب مغلقققة
والستانر مسدلة علقى النافقذة الوحيقدة اللقيقة .يقدي تققب علقى الفقرال.
والتمت يهدغ بيننا .والمجهول القادم يزيد عيني شرود الفويلتي قتامقة
تلتمع بالخوي الندي.
ً
تاهقققت نظراتهقققا بعيقققدا وغرسقققها يسقققترخي علقققى مسقققند األغي قققة
همست:
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 ..كان الجسر حلمنا!بدا وجهها شديد البيال والشحوب.
قلت :كان!! ..ول نهأ حولوا الحلأ لعنة!
 ..هذا الجسر! ..بوابة مدينة البحر والنواغه!
لقد رغادو .في البداية بوابة يتفادون منها كل المخالفي  .فيه رقفقال
كققل الققدغوب! الجغرافيققا سققلمت لهققأ م ق البدايققة المفققاتي  .والجامعققة! رلققأ
تتساءلي يوماً :ل َأ قسمت كلياتها بي العاصمة والمدينة ...لقأ رقيمقت هنقاك.
في األحواا .معزولة ،تستنش؟ كقل يقوم غوانق القنفط والقدخان وارسقمنت
مققق المعامقققل القريبقققة ،تحقققق؟ للشقققباب رغضقققية مريحقققة لتفشقققي السقققرطان
ورمرال التنفب المزمنة ،تحول العنفوان والتمرد إلى عبول دانأ واستسزم
مقيت ..إنها هناك! البحر يمد عغاعه عبر القناة حتى البحيرة البعيدة ،فاصزً
بينها وبي المدينة .والفلبة ،إن اغتفعت رصقواتهأ ورف قاغهأ ،إن تجاسقروا
وتظقققاهروا ،ال مهقققرب لهقققأ وال نجقققاة! البحقققر رمقققامهأ وعقققراء السقققهول
وغاءهأ! ..م رعلى الجسر ،الم برات تلتقط وجوههأ واحدا ً واحداً .تققتحأ
حجقققراتهأ .تحفقققر غ وسقققهأ وروغاقهقققأ ،تعتققققل األف قققاغ واألحقققزم ..وهقققذا
الجسر ،القانأ بأناقة مريبة فوب الميا .هو المتيدة األخيرة!
 ..ومع علك ..كان الجسر حلمنا!
ول قققنهأ يمسققق ون األحقققزم .يلقققعونها فقققي رقفاصقققهأ ..يقتقققون
رجنحتها ،ويحولون على مقاسهأ ،لتالحهأ ،كل األحزم.
كنا نسمع ال باغ يتحد ون:
»المدينققة فققي عزلققة ،منسققية ،مهملققة ،مققع كققل هققذا الجمققال األخققاع
ال قذي وهبققه هللا لهققا :جبققل وبحققر وشققواطب! خلققرة ورنهققاغ! ..ول ققنهأ
عاقبوهقا بإهمقال قاتقل منققذ رن شقاغك بعق مواطنيهققا فقي تلقك المحاولققة
لقلص الح أ ..تركوها لمزا الفبيعة ولما ربقا .لها الفرنسيون.
ومع علك ..آ !.لو يقيمون جسرا ً يربط بينها وبي باقي البزد!«
»آ .لققو يقيمققون الجسققر! كققان يقققول ربققي ،سققتنه م ق سققباتها،تنفت علقى العقالأ ،تتجقدد وتزدهقر وتلحق؟ ببقاقي المقدن السقاحلية األكثقر
حظاً! تلك المدن التي تجمعت فيها جل مشاغيع البزد!«.
كانت شرود تمس ني م يدي مع اب عمي .األغل تحت رققدامنا
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حولهقا .تحقذغنا

التغيرة غحبة معشوشبة .نقتملص مق يقدها .نتقراك
وتدعونا للهدوء .نعود نقع معها في االنتظاغ.
فققققي اللققققفة المقابلققققة ،األغل المخلققققرة متروكققققة لنققققزوات
الفبيعققة .بلققعة بيققوت صققغيرة واط ققة متنققا رة .والبحققر يمتققد يفتققل
بيننققا .رغنققو إلققى البعيققد حيققث يرسققو البفققا  .رعققود رغفققع غرسققي إليهققا
ضجرا ً م االنتظاغ.
متى نركص!تقول- :حي يأتي البفا .
رتخلققص مقق يققدها ..ربتعققد عقق التققغاغ ورغكقق لللققفة حيققث
المنحدغ التقخري والمقاء المتأللقب القراك إلقى البحقر .تجقري خلفقي.
تشدني مق ميقدعتي السقماوية التقي تلبسقني إياهقا رمقي فقي كقل األوققات،
لتحافظ على يابي م التلوا وكثرة الغسيل.
تعال! ستغرب! ..البحر عمي؟!رظل رلهو مع ابنَقي عمقي محمقود وسقعيد .ومق حقي قخقر رغققص
اللفة الثانية حيث يرسو البفقا منتظقرا ً اكتمقال حمولتقه مق السقياغات
والحقققافزت والقققدغاجات والعربقققات والقققراجلي القققداخلي المدينقققة ..رمقققل
االنتظققاغ وشققوقي ي بققر للوصققول إلقققى هنققاك ،حيققث بيققت عمققي القققذي
استلفنا ابنيه .رتخلص م يقد شقرود ورنقا رشقاهد المركبقة العانمقة قادمقة
علقققى مهقققل .مقققا إن تلفقققظ سقققياغاتها وعرباتهقققا وغاكبيهقققا حتقققى نسقققرا
بقققالركوب .تتمايقققل األضقققزا الخشقققبية فقققي الققققاا تحقققت رققققدامنا .رخقققاي
ورنتشقققي .ورنفلققق؟ مقققع علقققك ،فرحقققا ً إلقققى ممقققر القققراجلي  ،رمقققام النوافقققذ
المفتوحققة .نقققع .نتفققر علققى المدينققة الراحلققة والميققا .العميقققة الراعشققة
تأخذنا بعد طول انتظاغ إلى اللفة الثانية.


فتحت شرود الباب فجأة ،ودخلقت الغرفقة ،حاولقت إخفقاء روغاققي
حتى ت تمل .ول شرود ضقبفتني ورنقا رغسقأ بأقزمهقا الفويلقة الملونقة
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جسققرا ً عالي قا ً فلققيا ً وحولققه طيققوغ عهبيققة ،ت قرك
المتموجة مع رسماك صغيرة م كل األلوان.
رشرب وجهها ضاح اً:
ً
ما رجمل غسمك! إنك حقا فنان صغير!ً
غفعتني إليها وقبلتني وضح تها ترن عاليا .أ علقت غسقمي علقى
الجداغ.
تحتققه الميققا .الزغقققاء

ري غسمي القديأ اقن.
اختفققى الرسققأ واللققح ة مققع األطفققال الفققرحي بركققوب البحققر
واللهققو بققي اللققفاي ..واختفققت اللققفاي المخلققرة الوادعققة ..وسققحبت
المركبققة العانمققة إلققى مسققتودعات النسققيان ..وقققام البنققاء التققخري غافعقا ً
جسرا ً م حديد .وها رنا رعود! رقفع اللفاي هاغبا ً إلى قاا المدينة!
ال جسر الحلأ يعيدني .وال مركبة التبي المتهادية على الميا!.
رعققود محتمي قا ً بتققخوغ الشققاطب إلققى ضققفتي .مهققددا ً فققي اوغب
صياد رخره عجوا.
وجسر المدينة الحديث ،الجسر المتحرك األني؟ الشامخ فقي سقماء
عاصفة دومقا ً بالريقا  ،يتقب سقجنا ً للسقماء! ..للبحقر! ..ولقألغل التقي
بدرت تفي؟!
غفعت فنجان القهوة رجرعه حتى الثمالة.
ورنا رضعه على المنلقدة الواط قة ،لمحقت رصقابعها الرقيققة تنققر
بتوتر الحافة الخشبية المستديرة.
است انت كفها على ظهر يدي .كانت شديدة البرودة.
التمعت عيناها بالعتاب ،وهي تقول:
إني رخشى عليك! ..لقد رصبحت تخيفني!غفعت يدها ع يدي.
اطم ني!ورضفت مستخفاً:
لقد تعودت المخاطرة!حاولققتر طققرد الخققوي الققداهأ فققي نظراتهققا .ول قق الخققوي ظققل
يتوب نحوي سهامه .نهلت م مجلسي وانفجر صوتي محتداً:
يجص رن تعرفي رني ما عدت طفزً! ما عدت طفزً! ..ومقع علقك،130

اطم ني! ال سز في يدي وال ممنوعات!
غمقتنقققي ،ونظقققرة واهنقققة ملي قققة سقققخرية سقققوداء فقققي عينيهقققا مققق
جوابي ،رو ه ذا بدا لي.
 ..ال سز في يقدي وال ممنوعقات! وتناسقيت رن األحقزم المعلنقة
واألف اغ الجديدة وال تص واألشعاغ ..ممنوعات! تناسيت رننا فقي العتقر
األمثل للممنوعات!.
خفوت صوب النافذة.
م هناك ،م البحقر البعيقد القذي يتقلني هقدير ،.جقاءني صقوت
قديأ حبيص مليء بالتحدي..
كالنسقققققر فقققققوب القمقققققة الشقققققماء
سقققأعيش غمقققأ القققداء واألعقققداء
رغنو إلى الشمب الملي ة هاانا ً
السقققققحص واألمفقققققاغ واألنقققققواء
ركان عاك صوتها!.
فمقققق العجققققز رن تمققققوت جبانققققا
وإعا لقققأ يم ققق مققق المقققوت بقققد
تدعوني شرود .تجلسني رمامها .وتغل؟ الباب.
سأعلمك رجمل األشعاغ! ..هيا ،رعد ما رتلو عليك.بالسحص واألمفقاغ واألنقواء«..
»رغنقققو إلقققى الشقققمب الملقققي ة
هاانققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا ً ً
تتوقع.
ال! اغفع غرسك إلى السماء! ..يدك إلى رعلى!إن الشاعر هنا يتحد السحص واألمفاغ والعواصع..
 ..ال تنظر إلى األغل.
 ..اغفع غرسك!
 ..اسخر م كل ما يعي؟!
 ..ك كالنسر فوب القمة الشماء!
رعيد على معلمي في المدغسة ما حفظتني شقرود .يقدعو المعلمقي
اقخري  ،يفاخر بي ،ويجاايني صوغا ً صغيرة ملونة ألاهاغ وحيوانات
ورسماك .يزيدني عزمقات فقي االمتحقان ،ويفلقص مق التزميقذ محاكقاتي
في ارلقاء.
رينع الدغه ورختبت الغابات ،واغتفع النسقر فقي سقمانه ،ول ق ،
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ري صوت المعلأ القديأ.
اقن ،ريققق صقققوت شقققرود اقسقققر المتحقققدي .وكقققل علقققك التقققوب
والعنفوان !.واجهتها مثبتا ً نظري في عينيها الذابلتي .
ماعا رصابك يا شرود.ري القتاند القديمة ...ري قتص البفولقة والفقداء .مقا بقك ...لقأ
تستسلمي للحتاغ اقن.
عز صوتها فجأة منفعزً:
رنا ال رستسلأ! ال رستسلأ! ..ورغيد رن رغاك قويا ً مقداماً .ول محقي رن رخاي عليك ورحذغك م السقوط!
انقفع صوتها مختنقا ً بدمع م ابر وهربت نظراتها إلى البعيد.
ومرقت في مالة قهوتي.
طاغدنا البقوب مقرات عقدنا نتظقاهر ونرفقع رصقواتنا بالغلقص..
روصقققوهأ بالحقققل األفلقققل :فقققت بوابقققة الجاهليقققة ،لقققيهجأ عقققث ال تقققص
التقققفراء يملققق ون بقققه غ وه البسقققفاء ،يقققدفعونهأ إلقققى الواجهقققة قققأ
يختفققون مقق التققوغة ،يحولققون التققراا ،فققي انتظققاغ إح ققام خفققط
المسققتقبل .يترقبققون سقققوط القتلققى م ق الجققانبي وتبقققى األيققدي – خلققع
بلققوغ القتققوغ المتققف – ن ق -ظي ق -ي -ققة! ترسققل غجالهققا فقققط رعققادة
النظام ونشر األم في البزد.
إنها الفريقة المثلى »الجديدة« للربي! للربك! لقفع غره كقل
عنفققوان .ال ت فققي »مققاتراك« البققوليب وهققراوات البققوب وسزسققله وكققل
وسقانل التعققذيص .هنقاك مققاتراك رخققر رققو وردهققى وربعقد مققد  :الققدي
الملفوي في عبقاءاتهأ! ..اليسقاغي كقافر ..الغنقاء حقرام ..الشقعر موايقة..
الرقص كفر!..
ومققع علققك ،كنققت رغقققص وعمتققي التقيققة تتققف؟ لققي ،وتتققرنأ مققع
المنشققدي  .كنققت رحلقق؟ بجسققدي ورطيققر قبققل رن يأخققذني الشققعر لتفيققر
غوحي على وقعه .ولأ ي رحد يزعأ وقتها رن عاك حرام.
مالك صامتة يا شرود.
132

تراني ركذب .ربالل.
.. .. .. .. ..
 ..تتمتي !..
ول ني رقرر عذاب عينيك .رسمع صقرختك الم تومقة بقي اللقلوا
وردغك رنهقققأ وصقققلوا إليقققك ريلقققاً .بفريققققة مققق الفقققرب .وصقققلوا إليقققك
ليجبروك على التمت والرضوغ.
ول  ،ألجلك ،ألجلي! ..ألجل غفع يد الموت ع المدينقة ،سقأظل
على دغبي ال رتراجع!
 ..لنا رصوات تنبب باقتي! لنا قتاند ورلحان تعيد صقيامة ال قون
ال تققدمير !.فلمقققاعا يتعقبوننققا .فقققي الجامعقققة والشققواغا والقفقققاغ! ..لمقققاعا
يتعقبوننا .ونح ال نملك مير األحزم وال لمات.
بدت الزاوية داكنة بالرطوبة خلع شرود ،م خزل بقايقا اللقوء
القققادم مق النافققذة المحاصققرة بقلققبان الخشققص القققديأ .مق هنققاك ،غريققت
الجراد قادماً ،يحل؟ فوب البحقر وفقوب السقاحات والقدغوب ..يتسقاقط مق
رجنحته عث الرطوبة والقدم ..يتفاير العث يحوم حولنا.
نهلقققت قانمقققا ً نافلقققا ً العقققث المتسقققاقط وطحالقققص الرطوبقققة التقققي
ْ
وركلت رلوان هذا البيت وكلسه ،وبدرت تتسقلل
عششت في جدغان المدينة
لتس العروب واألعتاب.
بققدر البيققت يظلققأ ،وليققل الشققتاء ينققزل ويعققود مققاطرا ً علققى المدينققة.
صرغ الرضيع الحديث الوالدة داخل المقتوغة .نهلت شرود مسقرعة
إليه .ورا ع يميني الباب وانفت .
وقققع السققيد خالققد الحديققدي بمعففققه الرمققادي الفويققل ومفريتققه
المبللة تقفر ماء.
رهزً سي خالد! كيع حالك.مرحبا رمير! الحمد رنك بخير! ..ال شك ،علمت بما حدا.رجل.إنهأ يفاغدون الفلبة كالذباب! ..رعري رنك عاقل وواغا .إحذغه الء المغروغي ! وانتبه لدغاستك! ..ليتركوا السياسة ألهلهقا! ..مقا لهقأ
و وغة الجنوب وحرب لبنان ،ورمري قا .لققد رحرققوا علمهقا رمقام السقفاغة
في العاصمة .ما الذي سيفيدهأ هذا التحدي األخرب المجنون.
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نزا سي خالد معففه .رخذته عنه شرود مع المفرية السوداء.
لقققد اعتقلققوا اليققوم كققل مقق سققاهأ فققي توايققع المناشققير الداعيققةلإلضراب ع الدغوه ،ومجموعة كبيرة م مدعي الثوغية واليساغية!
إنهأ يفسدون العباد والبزد!
 ..فقققي يقققوم واحقققد ،واعنقققا كقققل المناشقققير وعقققدنا نتقققابع القققدغوه
والمحلرات..
اقتربت م باب العلي المقوه العتي؟.
آسع لذهابي اقن! ..ول عندي دغوه لإلنجاا.رسرعت خفواتي ناالة السلأ المعتأ.
وفقي األعلقى ،انفلقققت – مق التلفققاا – رمنيقة غاقتققة تسقلي السققيد
خالد .وفي الفاب؟ األول ،اغتفع صوت إحد النساء بأمنية ع تاغكقات
الحجاب سرقت لحنا ً لفريد .وشرود ،ملقت مق تغييقر مزبقب الرضقيع
إلى المفبخ تعد العشاء.
انفت باب السقيفة رمامي علقى سقيول المفقر وظلمقة األاققة .ومقع
علك ،خرجت غاكلاً ،قافزا ً على الميا .الجاغية ،سانزً الدغوب الفانلة:
كيع ست ون المدينة مداً.
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هامش
2
آ .يا مل ة الفرب!
كيع تتب الجرا معك عذابا ً مغموسا ً باللذة!.
يا مل ة الفرب!..
خذيها مع صوتك لألقاصي!
عل الر يا تعود م جديد!
متبت غوحي على الهجران
وإنت هواك يجري في دمي
وقلت رهرب للنسيان
لما بقى النسيان همي
ليلة األغبعاء ،ليلتها.
ليلتك.
صوت رم كلثوم واللح الشجي.
وضوء المتبا الواطب ينوه.
ورنت وحدك.
»وقلت رقدغ في يوم رسزك.
ورفلي م الهو كأسي.
لقيت غوحي في عز جفاك
بف ر فيك ورنا ناسي«.
تأخذك معها على األ ير.
ترحلي ع القلعة الحجرية المغلقة في هذا الليل الفويل ..تتركي
خالد للقبيلة ،واهر ،للسبات.
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تتققركي القلعققة التققي تتالققت فيهققا رعققوام القحققط لعاداتهققا وطقوسققها.
تتناسي رعوامك الخمب ،هنا ،وترحلي مع النغأ.
متبت غوحي على الهجران
وإنت هواك يجري في دمي
ول  ،إلى متى هذا الشوب الجاغي العاغم المجهقول يعتقع بقك
يا شرود.
إلى متى .وهذا الشوب الراعش يأخقذك ،ال ينفلق؟ !.وال يرحقل!.
والجسد يمسي كالخيال .ومع علك ،ينوء ب ل روجاا المدينة.
إلى متى تهربي .
والرضيع الهزيقل يقدعوك دومقا ً باكيقاً .فقز تمل قي لقه ميقر حليقص
األمومة المشوب بمراغة لأ يعري رسبابها الفبيص!
إلى متى ترددي .
وقلت رهرب للنسيان
لما بقى النسيان همي!.
ودمعققة الس ق ر الموجققع اللذيققذ تنحققدغ ،ت تققص علققى دفتققر يومياتققك
المفتو !.
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4

م مذ رات شرل
 3 .. ..في ري 1980
 ..رخيراً ،غحل جانفي الماطر العاصع.
غحل جانفي التمرد والثوغة والدماء ع المدينة ،وع الوط
الحزي  ،ليتركنا لرجفات البرد الفيفري ،والمخاوي القادمة.
ترك ساحات الوط تلأ رشزءها ،والمدينة تلملأ رحزانها ..احتفى
اب عمي عماد بعد إحد المظاهرات .كسرت يد جاغتنا رسماء بلربة
عتا رحد الحراه.
بدر جانفي بأوجاا متقفعة متنامية ،انتهت بترخات الوالدة في
يوم صاخص لأ ينقفع فيه المفر .يومها ،في رول جانفي ،ولد اهر ،مع
قدوم الليل الشتاني ،بعد يوم عسير.
رفقت م وه الوالدة على حوادا جانفي األخيرة و وغة
الجنوب التي امتدت ل امل البزد .وصل الشرغ حتى مدينة هيبو.
رضرب الفلبة والتزميذ وتفجرت المظاهرات .وجاءني رمير الهثا ً
مفاغدا ً م الحراه.
م يومها لأ رغ..
حد تني سلو رنها شاهدته ماغا ً رمام المعهد .سلمت عليه فسألها
عني وع اهر وملى مسرعاً.
حي ااغتني عمتي عانشة ،طمأنتني على سزمته ونتحتني
بعدم الخرو والمخاطرة بتحتي في هذا البرد القاغه ،فما الت حديثة
عهد بالوالدة.
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واعقققت شقققرود كققق وه الشقققاي المنعنقققع والحلويقققات .قققأ انتحقققت
ااوية ،وفتحت صدفتها.
تاهت عيناها في مربع اللوء الساحص األنظقاغ .فجقأة ،شقاهدتها!
نفققب المزمقق  ..نفققب الشققعر ..نفققب القامققة! اقتحمققت السققنوات العشققر
الماضية! وهقا هقو وجههقا يفقل مق الشاشقة! هقي نفسقها! ليلقى! صقديقة
الففولققة الماضققية! ..كمققا غرتهققا آخققر مققرة! ..ليلققى م ق رلققع ليلققى وليلققى
ابتلعها المجهول .ترك  ..ترك طقانرة فقي الشقاغا المقوحش الخقالي
خلقع رمهققا الماسق ة يققدها ،تققرك بهققا إلققى الرصققيع المقابققل ،الجققدغان
يسققودها هبقققاب الحرانقق؟ والمعلققققات الممزقققة ب قققل األلققوان ،وال تابقققات
الغليظة السوداء ،وغش دماء .الشاغا الفويل متاهة ،واألبنية خراب.
التفتت الففلة إلى الوغاء ..حدقت في شرود ..عيناها المسقتديرتان
ال حيلتان ملي تقان ععقراً ..نقاد وجههقا صقديقة ريقام األحقزم بعقدد نجقوم
السماء ..توقفت رنفاه شرود ..تعلقت عيناهقا بالففلقة الراكلقة ..تتقعد
األم الرصيع المقابل حيث غكنت سياغة خالية ،تشد يد التغيرة التي لقأ
تفققأ بعققد الرصققيع ..فجققأة ،يتفققاير المشققهد وصققوت انفجققاغ غهيققص يهققد
األغل ومققا فوقهققا ..تنققدلع النققاغ تلققتهأ الم ققان ..وقققد تفجققرت السققياغة
المفخخة تحول الشاغا البيروتي إلى مقبرة ..اختفت األم واختفقت ليلقى..
واختفققت بع ق الففولققة العانققدة لحظققات ..فققي الققدخان األسققود ال ثيققع..
وعاد صوت الرصاص يلعلع ،والقناصون يتراشقون م فوب السقفو ،
يفلقون الناغ على كل التوغ الماضية.
هللا ينجينا م الناغ! هللا ينجينا م الناغ!يبتهل صوت الحاجة الجالسة على حشية التوي.
ترشع األفوا .كق وه الشقاي .تمتقز رصقوات الرشقفات بفلققات
الرصاص ،مشيعة رشزء ليلى إلى النسيان.
ول السنة الناغ خرجت م الشاشة .رنشبت رظافرها فقي شقرود.
بسرعة ،هجمقت مق الشاشقة ممحقاة كبيقرة ،تمسق لهيقص النقاغ ،وت قنب
آ اغ الدماغ العربي ،ليتأل؟ الوجه الباسأ الجميل للمقدمقة التلفزيقة معتقذغا ً
ع بشاعة اللقفة الماضية مقدما ً رمنية غاقتة تهقيء األجقواء للمسلسقل
المتري .لأ تعد شرود تشهد المساحة الملي ة المربعقة .فققد شقبت فيهقا
الناغ التي ركلت صديقتها الفلسفينية الراحلة عات فجر.
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عاك التبا الخريفي البعيد..
انفت باب البيت التغير المجاوغ..
نفققت طفلققة صققغيرة خفيفققة إلققى الخققاغ  ،فققي ميدعققة المدغسققة.
فراشققتان وغديتققان تمسق ان شققعرها األسققود ،وضققفيرتان ترقتققان علققى
ال تفققي  ..ظلققت تمشققي رمامهققا مققع الرجققل األسققمر الغريققص ،حتققى بوابققة
المدغسقة .فققي القسقأ ،فوج ققت بهقا تققدخل صقحبة المققدير والمعلمقة تمسققك
يدها ،تقدمها للتزميذ:
»غفيققققت أ الجديقققدة القادمقققة مققق القققوط المحتقققل فلسقققفي  :ليلقققى
مسان«.
وتجلسها حذوها.
وسريعا ً ما اصبحت غفيقة وصديقة تتحبها في عهابها وغجوعها
م المدغسة.
حقققد تها عققق فلسقققفي التقققي ال تعرفهقققا ،عققق ربيهقققا القققذي طقققرد.
المحتلققون م ق مققزة وهققي غضققيعة ،ع ق القفققر العربققي الققذي آواهققأ ققأ
دعقاهأ للرحيقل ،عق رتعقاب الرحيقل مق قفقر لقفقر حتققى حلقت عانلتهققا
رخيرا ً بتونب لتتب غفيقة لها في القسأ سنتي .
قبققل االمتحققان األخيققر ،رقبلققت ليلققى ،نجققوم تتققراقص فققي عينيهققا
وفر مرتبك على وجهها .لقد حتل والدها رخيرا ً على تتقري لزيقاغة
فلسفي وغ ية رمه التي تركها مقهوغا ً م عشر سني  .ألول مرة ستر
جققدتها ووطنهققا .سققتذهص إلققى مققزة .سققتزوغ القققده والمسققجد األقتققى..
وسققتلعص فققي بسققاتي البرتقققال وتقفققع منهققا الثمققاغ .سققتتأكد – وسققت كد
ألصدقانها -رن فلسفي ليست وهماً! ليسقت حلمقاً! ..وليسقت عكقر فققط
ألب مفرود منفي!
ليلة السفر وعدتها بإغسال بفاقة م هناك.
وغحلت .لأ ت مل امتحاناتها ..ولأ تقأت البفاققة .ظقل البيقت مغلققا ً
شهوغاً .ولأ تعد ليلقى وال ري فقرد مق عانلتهقا .وضقاعت عنهقا األخبقاغ.
رخيراً ،رعاد الم جر فت البيت المتروك ،وعل؟ الفتة »لل راء«.
ظلقققت شقققرود كلمقققا ققققررت خبقققرا ً عققق االعتققققاالت واالنفجقققاغات
والمجااغ ،عكرت صديقتها ليلى ..تراها تعود يوماً .هل يم رن يتركها
ارسققرانيليون تقققيأ هنققاك مققع والققدها المفققرود ولققأ ي ق معققه تتققري
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بأسبوا ..!.هل تلقاها يوما ً في تونب رو في فلسفي رو في م قان مقا مق
العقققالأ ...رم تراهقققا استشقققهدت هنقققاك مقققع عانلتهقققا بعقققد إحقققد الغقققاغات
وعمليات هدم البيوت...
– ربقدا ً –

مع األيام ،مابت مزم وجهها في األعماب ول نها ظلقت
طفلققة اللققفيرتي والفراشققات الوغديققة .طفلققة جميلققة ال ت بققر ..وجرح قا ً
عربيا ً موجعاً ،ال يندمل.ول نه بدر ،بمراغة ،يستسلأ لألقداغ.
واقن ها هقي طفلقة شقاغا الحمقراء فقي بيقروت! تسققط عن بقوت
النسيان .تفت الجر الغانر .تعيد له حرقته وناغ..
وهققا هققي غي ق الجاهليققة القادمققة تققوقظ الققذكر ! تتققفعها بتققوغ
األطفال المو ودي في رقتى الشرب ،بخراب العواصأ العربية المتتالية
السقققوط! تققذكرها بقولققة عاك األديققص المتققري البتققير الفققذ» :بيققروت
صققاغت عاصققمة الف ققر العربققي« .ول ق طققه حسققي لققأ ي ق يققدغي رن
عاصمة الف ر سريعا ً ما تتب عاصمة الجنون .وها هقي عي بيقروت!..
تحرب خلرة الجبل ونتاعة الثلج ..تمزب شرانط فيروا ..تقتع ليلى
وعكريات طفلقة فلسقفي  ..هقا هقي تقردم األحقزم واألشقزء تحقت الركقام
لتظققل ال نققانب المققدمرة والمسققاجد المحترقققة شققاهدا ً علققى عققالأ الققدماغ
العربي الجديد .عالأ الدماغ رعادها إلقى القبقر وإلقى التقوت القذي القزل
الداغ هذا العتر ،صاغخا ً في النساء ،دافعا ً بها إلقى الفقراغ إلقى الشقاطب
المهجوغ للقاء صديقها الرحيأ الوحيد ..البحر.
ينسى م الدنيا به مثواك!
هل تذكري بظزمه قبرا ً مدا
نققا صققوته بحققديث القبققر وفتنققة الوجققه وسققها ع ق المققدن ال امل قة
واألوطان المتساقفة التي صاغت قبوغاً.
ناد رسدال النقاب على الوجقو ،.ونسقي النققاب السقميك المسقدل
على العقول.
لأ يترغ رطفاء النيران المشتعلة على األغل ،تحقرب األطفقال
والشققيوغ والنسققاء ،ورشققعل نققاغ جهققنأ لتحققرب الحققريأ الناشققز وتاغكققات
الحجاب.
عققادت ليلققى! ..عيناهققا السققوداوان المسققتديرتان وكققل رحققزان
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العالأ ..والترخيص ألسبوا ..وبيقروت والسقياغة المفخخقة ..وميفقاغا
تفققاغد .الفققانرات ..والحققز المتققلوب المحققروب غمققادا ً ينثققر م ق
رعلققى صقققومعة ..فرقعقققات سقققياط ..قهقهقققات ..رسقققواغ تنبقققت فقققي كقققل
م ان ..ترتفقع ..تلتقع بالسقماء .تقذبحها لتمفقر القدم ..فقي كقل م قان..
شاشة واحدة ،شاسعة تجمع كقل التقوغ ..كقل األلقوان ..والشقيخ إمقام
يغني نانحا ً ناعيا ً:
ميفاغا مات ميفاغا مات
ميفاغا مات آخر خبر في الراديوهات
ميفاغا مات
ورحبولة الموت تتدلى ..تلتع حول جيدها.
قبت رعنيها قهقهة حادة عاغمة.
شققاهدت النسققاء مغرقققات فقي اللققحك لن تققة رطلقهققا خالققد .التفتققت
بعدها الحاجة إليها قانلة:
مدوة نزوغ صبيحة! حلري نفسك للذهاب معنا! ولقدت صقبياً.العاقبة عندك.
متى يأتي ولدك يا خالد ويمأل الداغ.عقبت األخت ال بر ونظرت إلى القميص الواسع المنسدل يخفي
حمل شقرود الحقديث .قأ نهلقت وققد عقز فسقتانها الواسقع فاضقحا ً تققدم
الحمل.
سأتفقد األوالد ..تعبت ..تتبحون علقى خيقر! ..إن شقاء هللا يمقألاألوالد بيتك يا خالد!
عاد طوب الحديد حول غره شقرود ،يلقي؟ ويلقي؟ يغقوص فقي
اللحأ ..والتداا حفاغة بز هوداة» ..قرصي رسقبيري آخقري  ،ويملقي
األلأ!«.
تركقققت شقققرود المجلقققب ،والتقققوغ الملونقققة الفاقعقققة تتققققافز علقققى
الشاشقة .ابتعقدت خقاغ العلقي .لقأ تشقعل النقوغ .فققد تحقول النقوغ سقهاما ً
تثقص العيني  .مألت كوب الماء وابتلعت القرصي .
بعيققداً ،فققي الظلمققة وال ققأه فققي يققدها ،جاءهققا رميققر ..نظققر إليهققا
طويزً ..وسأل- :ري النغأ الجديد.
وملى تاغكا ً خلفه خيط دخان.
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رسلمت شرود رجفانها للظلمة.
عقققأ تسقققأل يقققا رميقققر ..!.اللحققق الجديقققد ..!.رحزمنقققا القديمقققة..!.
وقتيدك المدهش القادم في لح تغنيه ..!.عأ تسقأل ..!.واللحق ! ..لقيب
مجرد نغأ نفرب له .إنه لغة إلهية تح ي وتروي ما ال يقال ..لغة تفهمها
األف دة التانقة إلى االنعتاب ،ت سر رمزلهقا ،فتقنه  .تتحقرك وتفيقر فقي
فلاء المدينة ،توقظها م نومهقا قبقل رن يغمرهقا الفوفقان ..واللغقة اقن
مغلولة ،م تومة األنفاه!
عأ تسأل ..!.والنغأ اقن للرعص يقفع األوتاغ! ..للرصقاص يقدب
مرعبا ً غاشقا ً كل المدن الحالمة بنغأ جديد.
وها هي رنغام الرعقص الققادم! تعبقب البنقادب والرشاشقات ..ترشق؟
المساجد وال نانب والجامعات وتفل؟ شقرانط ال اسقات بظلمقات العتقر
الجديد! رنغام الرعص تبحث ع منافذ المدينة ،كقل المنافقذ ،تتسقرب منهقا
حتى ي تمل السقوط ،واضعا ً نقفة النهاية ألسفوغة الشرب!
ري نغأ اقن يا رمير!.
والققدعوة هققادغة رسققدال النقققاب علققى الوجققو .والعقققول! الققدعوة
هاجمة المتيقال الف قر بينمقا النقاغ تشقعل المقدن .تحقرب الففولقة ،وتفجقر
السياغات على األغصفة ،على رنغام قهقهات النساء المحجبات.
ري نغأ يا رمير!.
وخالد يترغ بي ر ناء نققاش حقول كتقاب تقاغيخ مرناطقة» :الفق
ضيع األندلب!« ورغا .يخشى لحني يليعني ،فأخبب لحني بي رضلعي.
ورتساءل:
ريم رن ي ون النغأ – صوت ارله – سر السقوط!.
آ .يققا رميققر! ..ري نغققأ تريققد .وكققل آالت العققزي م سققوغة! وكققل
األوتاغ قد قفعت!
فلتسققق ت روتقققاغ القلقققص! فقققاقن روان امتيقققال األحقققزم واألنغقققام!..
لتس ت! ..ول !..
هل يم رن تس ت روتاغ الرو !.
توقفت لحظة ع ال تابة التي ساقني إليها شتات األف قاغ .خفقرت
لي ف رة .لأ ال ي ون عنوان الدغاسة »األمومقة القاتلقة« .غاقتنقي الف قرة.
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عققدت رغفققع القلققأ ألبققدر ال تابققة األخيققرة ،مغتنمققة هققذا الهققدوء التققباحي
النادغ ،والتفاء الذهني الذي رفتقد .هذ .األيام.
م داخل المقتوغة ،تفجر التوت الل يل بالب اء!
لقد اسقتيقظ اهقر .لقأ يحق روان الرضقاعة بعقد .ومقع علقك هقا هقو
يترغ باكيا ً داعيا ً مستلعفاً.
نهلققت مسققرعة إليققه .تفققايرت قتاصققات التققحع وتبعثققر
بعلقققها علقققى األغل .ملقققيت إليقققه .وتركقققت األف قققاغ معلققققة علقققى
مشجص التأجيل.
 9 ..في ري 1980
األمفققاغ تتهاطققل ت ققاد تتحققول إلققى فياضققانات ،ومزاغيققص الققداغ
تهدغ بثوغة الميا..
غك إلي محمد اب اينة قاطعا ً صح الداغ تحقت المفقر داعيقا ً
للنزول .فالداغ تواظقص علقى الجلسقات األسقبوعية فقي الغرفقة القبليقة مقع
األخت الواعظة.
األمفققاغ تتهاطققل وفيفققري ي ققاد ينتتققع والققبزد مققا االققت مانمققة
متجهمة تنشقر رخبقاغ االعتققاالت والمحاكمقات .والتقحع تواصقل نشقر
مسيل العرب الذي لأ تنفع معه آخر مسقتحد ات التفهيقر .ومقع علقك ،مقا
االقققت ارعاعقققة الوطنيقققة ال تتوققققع عققق تقققزوة برقيقققات التأييقققد والتنديقققد
الموجهة لزعيأ البزد ،ملغية رحلى األمنيات.
األمفققاغ ال ت ققع عقق االنهمققاغ منققذ يققومي والبققرد يتسققلل إلققى
العظققام .ومققع علققك ،هققا هققي المدينققة تفققت مقاهيهققا المتوالققدة كالفقققاقيع،
للمتعبققي والققرامبي فققي بيققادب اللعققص وروغاب النسققيان .وت ققده علققى
األغصققفة المغفققاة كتبهققا التققفراء يحرسققها العققث وجواسققيب الشققرب
والغرب .وتتبادلها تمانأ نساء الداغ وجيل اليانسي والمحبفي .
األمفاغ المتساقفة تنذغ بالفيلان.
وخالققد غمققأ فرحتققه بالوليققد وحنانققه الققذي عققاد فجققأة يققد رني بعققد
الوالدة ،يذكرني بزم ملى ،رصب يعقود مق العمقل متعبقا ً مغلققا ً علقى
قلقققق؟ دفققققي  .ورحيانققققا ً رخققققر ماضققققبا ً العنققققا ً الملققققربي والمتمققققردي
والخاغجي على النظام والمتحزبي والمديري .
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يقول مزمجراً» :السلفة تفلص قانمة الملقربي «» .المقدير يريقد
قانمة للفرد«» ..الشركة ستفلب«» ..سنتب جواسيب!«
األيام األخيقرة رصقب يقدخل مقفبقا ً ماضقا ً النظقر عمقا يحقدا فقي
الفاب؟ السفلي .يدخل إلى مهد اهر يرققص نومقه رو يقداعص صقحوته .قأ
يقققأتي إلقققي مسقققتتر الخقققوي باحثقققا ً منقبقققا ً سقققانزً قلققققي ،مفتشقققا ً دفقققاتري
وغسانلي ..م جاء ...م ملى ...م كتص ...ولأ ...لمقاعا ...ومتقى...
وكيع ...وري  ...ويبتدا ردوات جديدة لزستفهام.
يدخل الداغ وينقزا بدلقة العمقل والخلقوا .يعلقهقا علقى مشقجبي.
ويرتدي حلة حراه المدينقة الجقدد .يجقول فقي العلقي ،يحفقر فقي الحشقايا
والخبايا واألف اغ.
يزغا األوتاد ،علهقا تشقد جقدغان القلعقة الهرمقة .وتققاوم التتقدا
المستمر المخيع.
ما اال المفر ينهمر والري تلقرب بلقوغ النافقذة .وهقدير البحقر
يتلني مق شققوب النافقذة التقغيرة الوحيقدة ،عنيفقا ً صقاخباً ،ومقع علقك،
المدينة تختن؟.
 ..الحققراه والمخبقققرون يتهقققاطلون ،مققق كقققل الجهقققات ،مققق كقققل
الثقوب ،شاهري سز إبادة العنفوان ..عل البحر يس ت يوما ً ويست ي .
 ..يفلققون م ق كققل قققوب الققداغ ..يحولققونني – رنققا نفسققي – مدينققة
مختنقة ،غمأ صخص المو الهادغ في.
وهققا هققي »هيبققو« داخققل رقفققاص الحجققر .تتخفققى خلققع األسققواغ
واألقنعة والبرمقليات .تنام على حشايا الخوي .وتلتحع رغدية المجهول.
ال تزمب المو الهادغ م حولها على مد الزمان!
ال تدغك لغة الماء!
ال تسمع النغأ!
الموتى فقط ،هناك ،فقي المققابر ،علقى الهلقاب البحريقة ،يفلقون
على المد الزمنتهي ،ينعمون بحرية الرو خاغ القبوغ.
توقفت لحظة ع ال تابة .رحاول رن رلأ شقتات األف قاغ .وققد بقدرت
خفوط البحث تتل  .كتبت ،وشفبت ما كتبت ..وعدت ركتص.
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 ..ابتعدي يا شرود ع الرومانسيات!
هققي دغاسققة تحليليققة! ..حجققج وشققهادات وإقنققاا! ..وامتحققان فققي
النهاية! ال مجرد لغة وردب ..ول !..
ً
ألسرا بال تابة .فغداً ،تنتهي عفلة األمومة .ومدا ،رخر للمدينقة
ورعود للعمل.
 12 ..في ري:
رخيراً ،رغسلت الدغاسة المفلوبة إلى معهد التحافة الفرنسقي .لقأ
تب؟ مير ز ية لزمتحان.
تلقيت هذا التبا غسالة بموعقد االمتحقان :رول جويليقة بقالمركز
الثقققافي الفرنسققي بالعاصققمة .ال ردغي لقققأ تققذكرت وقتهققا سققي الفقققاهر.
خفرت لي اياغته في باب الجزيرة بعد االمتحان .خف؟ فر طاغئ ..أ
داهمني انقبال ..رمرقني كل فترة المساء.
السادسة مساء.
بدرت رشعر بالتعص وانهدام الجسد .اليقظة المب رة ..العمل اليقومي
في م تص التحيفة ..النوم المتقفع واستفاقات اهر المت رغة ..وطلبقات
خالد المت ا رة ..والعانلة!..
داهمنققي التققداا لمققرات هققذ .األيققام ..رهققو ارغهققاب ...رم مققرل
قادم ينذغ رعتابي المتعبة.
 27 ..في ري:
 ..ما الذي رغيد. . . . . . . .
طاقققة مريبققة فياضققة داخلققي تريققد االنفققزب .ال تقققدغ علققى كققب
جماحهققققا الجققققدغان! ..وال البيققققت! ..وال م تققققص العمققققل! ..وال انشققققغال
الدغوه! وال عسب المدينة! ..وال حتى خالد!
يحده خالقد بقالخفر ..يقتقرب ..تتخلقل رصقابعه شقعري المنسقدل.
تنزل رنامله ملي ة بالرمبة ،متمهلة إلى عنقي ،إلى فقرات ظهقري ،تخقدغ
رعتابي الشان ة المتحفزة ،تحاول إخماد األصوات الغاملة الهادغة في
الققنفب .تسققت ي لحظ قات للمسققة يققد .ولققذكر حققص عزيققز آفققل ..ول نهققا
تعود ،تعزي داخلي .ت اد تش؟ مني التدغ.
رملي إلى ال تص ..رمرب فقي المراجقع ..رتومقل فقي الليقل ،رنفقث
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النقاغ تبققى الهبقة ،والعفقش يظقل يشقق؟

األوغاب دخان احتراقي ..ول
الشفا..
يدغك خالد عفشي ..تفجعه صحراني .يفل علي م عليانه.
ما بك... .. .. ..
مالك شاحبة... .. .. . .
لأ رنت ك يبة... .. .. ..
ما الذي ينقتك... .. .. ..
يغشققاني التققمت فلغتققي ضققاعت .والققنغأ الققذي كنققت رنشققد انققد ر
وتزشى في فلاء القلعة .والعود الذي كنقت وعقدت ألوتقاغ .ال م قان لقه
في هذ .الداغ.
العقققود »غجقققب مققق الشقققيفان« ..والغنقققاء »يلهقققي عققق التقققزة
والعبادة« ..و»الشعراء يتبعهأ الغاوون«.
ويفتل كل شيء ع سياقه .وتقفع الشقهادات مق مقابر التقاغيخ
قاطعة ماحقة .تتفعني على رلسنة النساء .م التبا إلى المساء.
رنثني داخل ظلمات األغحام.
رنغل؟ ورمل؟ بابي ..رفت الدفاتر والتحع والدغوه .ول دقات
خافتة تظقل تفقرب جقدغان القلقص ..تتقوالى ..وتتقابع ..وتمقو األعمقاب..
ويتعالى الهدير.
آ .منك يا شرود! ..آ .م مدك!
متى يحي الخزص!!!. . .
 3مارس :1980
 ..ال بد م خزص!
وإال سأنتحر! ..رو رج ! ..رو رموت!
ال بد م خزص!..
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 2تفريل..
ها رنا عاغية!
عاغية مني!
عاغية ..إال م الجسد!
غحلت األحزم.
سقفت مزنل الحص القزحية.
ملى األصدقاء ونأ رمير.
وإعا رنا عاغية.
عاغيقققة إال مققق جقققدغان القلعقققة الشقققاهقة المقشقققرة ،تبقققرا رسقققنانها
الحجرية المنخوغة في انتظاغ دمي.
سنوات ملت ورنا عاغية مني.
رحيانا ً ردخل ظلماتي .ربحث عني داخلي.
رسمع العندليص يغني
يققققققققققققققا مال ققققققققققققققا ً عمققققققققققققققري
هققققققققققققل انتهققققققققققققى رمققققققققققققري.
رتومل في سراديبي ..ري لحنك يا شرود.
ري رحزم التبا بالدنيا الجديدة التي ستفتحي  ...رنت ورمير.
يظل صد اللح وصد الس ال.
رهو السقوط البفيء في سلبية لأ تعرفيها مق قبقل كمقا ققال رميقر.
هل رلجمك الخوي رم رغهقتقك األيقام وقهقرك صقداعك اللعقي ولقأ تبلغقي
الخامسة والعشري .
رم تحولت مدينة مقفرة خالية إال م األطزل تتفر فيها الري .
ها هأ الرفاب القدامى يخرجقون مق الجامعقات ،ينشقرون للشقمب
األحقققزم .يهتفقققون مفقققالبي بالحريقققات والحققققوب ،ال مبقققالي بقققالحراه
وال زب .رناشيدهأ ترتفع عالية بحقهأ في اختياغ المتير .ورنت – هنا –
مدينة مجتثة مسوغة ،بز رشجاغ وال سماء ..وال متير!
م النافقذة اللقيقة تبقدو فقي األفق؟ الشقرقي البعيقد ،رعمقدة دخقان،
تتتاعد وتنتشر في سماء الربيع ،معلنة المواجهات فقي الحقي الجقامعي.
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ورميققر رصققب يفيققل الغيققاب .يتركنققي للقلقق؟ عليققه والخققوي م ق اندفاعققه
الجمققو  .يغيققص ويتركنققي لتققداعي المسققتبد داخققل قلعققة حولققت سققماء
رفزطون إلى هباب.
وهوعا يسقفني الهباب!
ألغضى بالحقيقة الوحيدة الباقية :الجسد!
 ..ول ! ..ري في الجسد لمواجهة األيام القادمة.
ري في ليستمر بقاء الرو .
تعبث رصابعي بقفل المذياا.
»الققبزد بخيققر«» ..فققي اادهققاغ مسققتمر«» ..المواطنققون يهن ق ون
القققرنيب«» ..القققزعيأ يبقققرب للقققرنيب األمري قققي شقققاكرا ً«» ..المعقققاغك
مستمرة في لبنان« ..نعأ! البزد بخير! ..البزد بألع خير!!..
رتنقققل تانهققة بققي ارعاعققات .يرتفققع صققوت آدمققو بالغنققاء جاغح قا ً
شجياً ،بأسى تلك األمنية.
Mais laisse mes mains sur tes hanches
لتتركققققققققي يققققققققدي علققققققققى
خاصرتك
Un jour, c’est toi qui iras
فيوما ً ما ،سترحلي
Oui, tu auras ma revanche
نعأ ،أغك ستأخذي
Tu seras ma derniere chanson
ست وني آخر رمنياتي
صوت آدمو األب الشجي يدعوني .يسافر بي،
يمفر عاك الحني القديأ ،يدعوني إلى رغاضيك.
Mais laisse mes mains sur tes hanches
La la la.. .. ..

La la la

لتقترب! تمتد عغاعاك تحتوياني!
لتأخققذني! ..تشققربني ..تحرقنققي ..تنثرنققي ..وليظققل صققوته الشققجي
الحزي يزمب جراحي ..يد رني قبل ..رن ..رموت.
 10 ..تفريل :1980
ال بد م خزص!
سأنسى كل رحزمي الماضية.
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سققأنزل مقق سققماني .ألكتفققي بهققذا الجسققد الققذي يحلقق ضققعفي
وان ساغي! يحقنني دف  .وحراغاته.
ألكتفي بمتعة اللحظات لجسد ينفت على الدنيا!
وألنب رحزم الرو !
ألنف يدي م بقايا األوهام!
ال شيء يفرل نفسه اقن ،مير..
هذا الجسد..
اال ني  2ااو:..
رغش عفر كليوبترا على جسدي.
رفك قيد شَعري .رنثر .لنجوم السماء ..ورمم عيني.
رحاول رن رنتشي.
رحاول رن رس ر.
رغاك م تحت األجفان ،فوقي ..والسقع ال نانسي العالي يتحرك.
يقترب ..ينزل في الظلمة الشفافة ببطء.
ينزل غويقداً ،غويقداً ..واألخفبقوط السقاك فيقه يمقد رصقابعه عبقر
الجدغان ..تحيط بي ..تخنقني..
ورنت فوقي .جبل م صخر.
يفت الرعص عيني.
رغاك تحولققت فجققأة ،صققنما ً عمزق قا ً م ق صققخر رسققود يركبنققي. .
واألخفبوط م فقوب ،يحقرك رصقابعه الفويلقة السقوداء المشقعرة ..ت قاد
تزمسني ..وعيونه جاحظة تدوغ بسرعة غهيبة .الهبة ساخرة.
تختن؟ الترخة في الحل؟.
ومققع علققك ،رناديققك ..رناديققك لتققدفع األخفبققوط األسققود عنققي ..ال
تسمعني ..يشتد بري؟ الجسد األسود فوقي ،ينديه عرب الجهاد.
رناديققك ب ققل مققا لققدي م ق قققوة ..رسققتغيث ..ال رسققمع صققوتي! ..ال
اسمع مير رني السرير وفحي الظلمة!
رنشص رظافري فيك ..رضربك! ..رضربك! ..علك تسمعني.
يشتعل المتبا في عيني فجأة!
يجيبنققي التققدغ العققاغي المشققعر الواقققع فققي وجهققي ،والتققرخة
تدوي:
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ما بك !.ما الذي رصابك ..!.رجننت .لتقتليني ب ل هذا التقيع!.يعيد التد
 ..رجننت!..
 ..رجننت!..
 ..لتقتليني! ..لتقتليني!..
 ..ب ل هذا التقيع! ..التقيع!..
 ..التقيع!..
رغتعد رل ُّأ اللحاي على جسدي المرتجع.
رعود رغاك تحت اللوء ال اشع ،عاغي السمرة ،مليظقا ً تقنه .
ترمققي علققي الغفققاء ..ت سققر اجاجققة العفققر فققي طريقققك .تققدوه علققى
شظاياها ..تتف؟ الباب علي فاجعاً ..وتهرا إلى الحمام.
يخجل عفر كليوبترا ويختفي تحت اللحاي.
يفي؟ اهر ويبدر التراغ ..كعادته كلما يفجعه صيا .
يتخص الهزيع األخير م الليل ،واهر ال ي قع عق الب قاء غمقأ
كل المحاوالت.
يتخص الهزيع األخير ،يدب في غرسي المسامير.
رخيرا ً يتعص بنا الليل ،يترك بهرة م اليوم القادم تسحبه.
يتعص اهر ،ويستسلأ للنعاه.
ويختفي خالد ،ال ردغي ري .
ويظل غرسي يدب ..بألع صنج وصنج
يدب..
يدب..
يدب..
ي سرني..
يبعثرني..
على مد الوعي األخير.
األرتكاء  4ااو:
لأ افهأ!..
ً
ً
لأ كنت ماضبا انرا..!.
لقأ ركق رعقي ميقر رنقك كنقت تمسقك بغلظقة غسقغي يقدي اال نتقي ،
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ت اد تقفعهما ..وتتر على رسنانك.
ل رتركك تقدمري حيقاتي بأحزانقك التافهقة! بوجهقك البقانب كقليوم! ..بأ رسأت إليك ...مقا القذي تفلبقي ركثقر ..!.تدغسقي ! ..تعملقي !..
لقك طفققل تتمنققا .كققل امققررة! ..ال رحقد يتققدخل فققي شق ونك! ..مققاعا تريققدي
ركثر..!.
يواجهك صمتي .لقد ضاعت اللغة!
لأ تعد جسرا ً للتواصل بيننا .فقد ان سر الجسر ،م امان.
ري امررة مريبة رنت!. ..ال ،رنت لست امررة! رنت لست امررة! ..رنت جنب شاع مريص!
رحاول التخلص م قبلتك .ال تتركني.
تققدفعني بعيققدا ً عنققك .رسقققط علققى األغل .تركلنققي برجلققك شققاتماً.
تلع غجلك الثانية صمتي .تدفعني على الثر .
 ..ال رب ي! ال رصرغ!..
ركققتأ روجققاا الققدنيا داخلققي ،ورنه ق غاكلققة إلققى الحمققام ..تلحقق؟
بي ..تظل تفرب الباب بعنع شره بقبلتيك ..ال رفت  .هنقا فققط ،يم ق
رن رنجو م قري الدنيا!
يفي الدمع واللرب يشتد على الباب ،ي اد ي سر..
 ..رخيراً ،يتوقع الفرب ،تبتعد الخفوات ضقاغبة القدغ  ،وينفقت
باب السقيفة وينتف؟ بعنع.
رفققت البققاب رخيققراً .رغك ق ألول علبققة دواء تقققابلني .رغمققي فققي
جوفي رقراصها ..سبعاً ..عشراً ..ال ردغي ورغتمي منهاغة على السرير.
الخامسة مسا ًء:
بدر اهر يب ي ويشه؟ بالب اء.
حي سمعته ،ريقنت رني ما الت فقي القلعقة ،ورن النهايقة غفلقتني
ولأ يح روان الخزص.
الغب  7ااو:
لأ رطلقت سلو عاك الس ال.
كانت الشمب تغسل الرخام .تغمر صح الداغ .وعبد الحليأ يغني
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م مذياا بعيد ،فتتأل؟ رلقوان الجليقز ركثقر علقى الجقدغان ،ويقزداد بريق؟
الرخقققام الثلجقققي .بقققدا التقققبا التقققيفي الفقققالع يواسقققي جقققرو األيقققام
الماضقققية ،ويعتقققذغ عققق انففقققاء األقبيقققة والمقاصقققير ،يققق هلني لقققبع
النسيان ،ويدعوني للعمل ،حي اعترضتني سلو رعبر إشقراقة التقبا
وسط الداغ بعد رن رودعت اهر عند جدته.
صبا الخير! جميل رن وجدتك! ..رال تعملي هذا التبا .رسرعت تلقي محفظتها المدغسقية عنقد بقاب الغرفقة القبليقة وتعقود
تتعثر في وبها الرمادي الفويل وبيدها كتاب النتوص.
رتعقققرفي هقققذا القققنص ،مققق كتقققاب محمقققد العروسقققي المفقققوي»حليمة« .طلبت منا األستاعة قراءة ال تاب .غريتقه عنقدك .هقل تعيريننقي
إيا..
كعادتها ،تأتي ،تسأل كتابا ً رو حديثا ً قد يجمعنا رو يفرقنا ،وتملقي
سريعا ً لينغل؟ عليها عالأ البيت العتي؟ .ومع علك ،تظقل هقي دون ميرهقا
ما يربفني بعالأ الداغ السفلي.
أ بغتة ،تفلعت إلي بوجههقا األسقمر الملفقوي بوشقاحها األبقي
العققري يخفققي الشققعر والجبققي واللققفانر الفويلققة ،والتمعققت عيناهققا
الزغقاوان بي رهدابها ال حيلة ،وقالت:
النساء كله يرقت في هذا النص!ورنققت امقققررة! ..لقققأ رشقققاهدك مققرة واحقققدة ترقتقققي ! ..رال تحبقققي
الرقص.
.. .. .. .. .. ..
م ري هص هذا الس ال.
تأملت وجههقا التقغير الملفقوي فقي وشقاحه والعينقي الزغققاوي
الواسعتي تتعلقان بي ..وبحر عمي؟ مام يدعوني ويترقبني.
م ري هص هذا الس ال.
م قفرة دم رندلسية سرت في دمها .هي دون سواها .تسللت إلى
المناط؟ الملغمة .وحركت شج الس ال.
رال ت ون م رحفاد والدة التاغكي الدياغ إلى هيبو ،الزج ي لحقي
قريص يحمل إلقى اقن اسقأ القوط اللقانع الققديأ »حقي األنقدلب« .وهقا
هققي قفققرات م ق دم رندلسققي عتيقق؟ تفلققت م ق رنسققجة التققاغيخ وقيققود،.
تسترب الحني لعالأ الديبا والحلي والحلل ،تنادي فيقروا و»رغجعقي يقا
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رلع ليلة ميمة العفر«!
تدعو والدة واب ايدون ومجالب األنب والفرب.
»إع جانص العيش طل؟ م تآلفنا
ومربع اللهو صاي م تتافينا«
تناد النغأ األندلسي ،لتتهاد التبايا فقي الحلقل الفويلقة الشقفافة
الملونة ،حلقات ضوء وسحر ،تتقدم وتتراجع وتحل؟ مع النغأ الفروب.
رال تحبي الرقص... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 ..يقبل رمير ..ينفلق؟ جسقد الففقل التقغير طقانرا ً محلققا ً بيننقا –
علققى غنققات العققود – فققي غشققاقة آسققرة ،ونسققيأ الياسققمينة تحققت كرمققة
العنقققص يلقققمخ مجلقققب األنقققب والفقققرب ،يقققراقص نغمقققات المقققألوي،
يلققرب بقدميققه األغل ويفيققر كققراقص الفزمين ققو ارسققباني ،تس ق نه
ناغ الحني الحاغقة.
نعود رطفاالً ،وتعود عشايا اقحاد – قبل الجزء – والقنغأ الفرنسقي
يعلو في حينا معلنا ً نشوة الحيقاة .نخقر مق بيوتنقا .نتفقر علقى جيراننقا
الفرنسققيي فققي الفققيز ال بيققرة المقابلققة محتفلققي بيققوم غاحققة بهققيج .تمتلققب
صالتهأ الرحبة بالراقتي راواجقا ً راواجقاً ،والموسقيقى الفرنسقية تعلقو،
تقدعونا نحق التقغاغ العقرب للوقققوي رمقام بيوتنقا وحقدانقنا نتفقر علققى
األاوا الفققققانري  ،مقققق خققققزل السققققوغ الققققواطب والنوافققققذ العريلققققة
المفتوحة ،ونستمع..
تشا تشا تشقا ..روغي قو تشقا تشقا تشقا ..كقااينو ..روغي قو كقااينو..
نتفر على الراقتي ونتهامب ضاح ي .
وتعود نساء الداغ يقفزن مع الدي والبندير في صح الداغ رو فقي
الغري الفويلة نتع المعتمة ،يقرمي رعغعهق مقع القفقز يمينقا ً ويسقاغا ً
واألغداي الثقيلة صاعدة ناالة تهتز وتقرتج ،تعلق الم بقوت القذي فجقر.
اريقاا.
رال ترقتي .تسألني عات الوشا السمراء .وشقج اغققة رندلسقية شاسقع يلتمقع
في عينيها ،يحدب بي.
وتسألني شرود.
ل َأ انعدم لقديك هقذا السق ال .غمقأ رحقراش األسق لة التقي تسق نك.153

تراهققققا مراومققققة منققققك ال واعيققققة لسققققد قققققوب الققققوعي بقفقققق التجاهققققل
والس وت.
لأ استهواك النغأ ،لغة الرو  ،ولأ يحركك الرقص ،لغة الجسد.
َ
 ..رهو خمول الجسد وجمود ..رم تخدير قيل قديأ ال يزول.
رم ترا ،.قيد حديد تاغيخي جعله ال يخر ع الموااي الرصقينة.
نرسي حتى التحأ باللحأ وصاغ جزءا ً م الجسد تومل صقدر .الخفقي يومقا ً
بعد يوم ،منتشرا ً في الجسد والرو .
فقط ،كانت تفهر التدر غقتات عاك الففل النحيع البهي رميقر.
وحققققي هجققققر الففولققققة والققققرقص ،ظلققققت تسققققتهويني تلققققك الرقتققققات
ال زسي ية القليلة التي يعرضها التلفزيون ،يرب فيها الجسد ليتب خقيط
دخان ي تص قتة ارنسان مع القنغأ فقي ظلمقات ال قون ويبقدا لغقة غاقيقة
يمل ها الحني .
كنت مت ة على ضلفة الباب المفتو على صح الداغ ،والشقمب
فققي وجهققي ،وعات الوشققا التققغيرة تققتمع فققي ،واغقققة عينيهققا تتققفو
وتلي  ،تحيي غبوا والدة واب ايدون.
حفظ هللا امانا رطلعك«
و» ..يا رخا البدغ سناء وسنا
فجقأة ،اختفققت اغقققة الربققوا والسقناء ،وامتققدت يققد سققلو تلققغط
بشدة على يدي.
 ..سيدي .سيدي! ..سيدي!وإعا بخالد رمامنا ،يخفي جسد .قرص الشمب المشعشعة.
رهزً سيدي!رهزً! ..عأ! تتحد ان.رسرعت سذاجتي ،ال مبالية ،تجيص.
ع الرقص.شقققاهدت سقققلو تقلقققأ شقققفتها السقققفلى .تحقققدجني بنظقققرة عاتبقققة
وتختفي .وسمعت خالد ي رغ بتوته الخش الجاي:
الرقص!.انفب؟ خلفنا باب العلي بعنع .وجاءني صوته مواجهاً.
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الرقص !.ما شاء هللا! ..تريدي إفساد البنت! رلأ تجدي موضوعا ًآخر!.

فوج ت بتوتي المزدغي يرتفع مستن راً.
ومتى كنت ربالي بالرقص ...لقد جاءت سلو تسألني ..لأ ركمل.فقد مادت األغل والزلت الزالها.

ركان خالد هو الواقع رمامي صاغخا ً هانجا ً .الحن؟ يظلأ عينيه
ويوقدهما ،والوجقه المربقع األسقمر يقزداد سقمرة واحتقانقا ً ،وال لمقات
تتفققاير متفجققرة مققع غعاع البتققاب !.هققذا الرجققل الققذي ال يتققدب رن
تسققأل رختققه ع ق لغققة الجسققد! فالجسققد النسققوي فققي الققداغ ملفققوي إلققى
ال عقققاب ،موعقققود بعذغيتقققه وصقققمته وسققق ونه للقققزو الققققادم والجنقققة
الخالدة.
كيع تقدغ الدهشة رن ت د ال لمات ،وتسقط كل األسلحة!.
فقط ،روليت ظهري وصمتي لعاصفة الغلص ،وهممت باالبتعاد،
وإعا يد .تسقط بعنع مفاجب ،تلرب غرسي ،تمسك شعري المشدود عيل
حتان .يعيدني إلى المواجهة ته ٌأ شرير:
رلأ تجدي مير الرقص ،موضوعا ً للحديث ...ت لمقي ..رم رصقابكالخره.
آ ..!. . . .اترك شعري روالً! ..رجننت ...ماعا رصابك.م الذي ج  .ت لمي! ..تشا تشا تشا ..تويست! ..وماعا ريلاً... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
تنا ر البتاب والزبد األبي يرمي بي الشفتي ال بيرتي  ،واأللأ
يقتلع منابت شعري المشدود ..ب لتا يدي ،خلتت شعري ..دفعتني قبلة
عنيفة إلى الجداغ.
انتحققرت ال لمققات بققي شققفتي ..انعققدم الهققواء ..قبققت عينققي دهشققة
األلققأ ..دهشققة عاغمققة ..حاغقققة ..تفجققرت بققدمع كققاو ..انققدفعت غجْ ق ٌل م ق
صققخر تلققرب ..تلققرب بحققذانها البققراب صققمتي المشققحون ..اصققفدم
غرسي بإطاغ النافذة ..تفجر صوت صاغغ م مغاوغ صمتي.
اتركني! ..اتركني! ..وإال رلقيت نفسي في الفري؟!التفقت خلفققي إلققى منفققذ اللققوء الوحيقد ..بهققزء رسققود دفققع بققي إلققى
الجداغ.
155

هيا! افعليها إعا رغدت! رسرعي!رمس ت القبلة المعدنية للنافذة ..جذبتها ..قابلني البرمقلي ،بعيونه
الليقة ،حاجزا ً للموت ،حاجزا ً للحياة.
كيع تخلتت م قبلة الحديد.
كيع قدغت على الهروب والقرك علقى القدغ اللقولبي الفويقل
إلى خاغ القلعة...
نسققيت التققبا  ..نسققيت العمققل ..نسققيت الرضققيع الققذي تركتققه..
وموعد الرضاعة ..جريقت ..غرسقي شقظايا ..لملمتهقا ب لتقا يقدي ..رلقيتهقا
في جوي حافلة ما ..على رهبة الخرو .
سريعا ً ما طقاغت بقي ،بعيقدا ً عق القلعقة ..بعيقدا ً عق هيبقو المدينقة
التقية الفاجرة ..إلى مجهول رغحأ.
على الفريق؟ الترابقي ،خقاغ العمقران ،مشقيت طقويزً .تهال قت،
قرب ايتونة عجفاء متوحدة ،على الثر  .وعقاد طقوب الحديقد وققد حمقا.
الهجير ،يخز كل خلية في الرره المشتعل.
اغتفعت يدي تمسك غرسي ..وامتدت رصقابعها رمقام عينقي ،حجابقا ً
يقينققي الشققمب المشققتعلة .وقتهققا ،لمحققت رمتققان الزيتونققة – مظلتققي –
متباعققدة ،بققز مققاغ ..روغاقهققا ضق يلة قليلققة من مشققة ،مغلفققة بغبققاغ معمققل
ارسمنت القريص الناشر دخانه على األغاضي واألشجاغ.
بغتققة فققي وهققج الشققمب ،بققي األمتققان الهزيلققة ورصققابعي بققرب
خاتمي ..تألأل البريق؟ ..بقدا فقي التماعقه ضقيقاً ،مغروسقا ً فقي اللحقأ حقول
بنتري ..خاتمي الذهبي الرقيق؟ الحامقل فقص فيقروا منمق؟! عات فقر
رهدانيه .ان سر كأ مرة ورصلحته وظل دوما ً يزي إصبعي.
برب بحقدة تحقت الشقمب .تشقاب ت رمتقان الزيتونقة العجفقاء مقع
رصابعي.
غريت رصابعي تسود ..تسقود ..والخقواتأ حولهقا تشقتعل! ..نفلقت
يدي بقوة رطرد كذب الر ية ..بحركة ال إغادية اغتفعت يقدي الثانيقة رمقام
عيني ..نفب الخواتأ تشد رصابعي الخمسقة ،وققد اسقودت ،يعشقي بريقهقا
عيني ..واأللأ الذاب رصابعي ي كد صدب النظر.
ً
وقفقت فزعققة ..اربققر الحاميققة تققزداد تققومز فققي الققرره ..تققرنح ..
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الخواتأ العشر تشقتعل ..تقدوغ حقول رصقابعي السقوداء ..الفيقروا يتحقول
غ وه رفققاا صققغيرة صققفراء تتلققو األصققابع العشققر ..تزحققع نحققوي..
تتققدم إلقى وجهقي ..تفقت األفقوا ...ترمقي رلسقنتها ..تمقتص عينقي .رخققذت
رصرغ ..اصرغ مقع وحقدتي فقي الخقزء ..اصقرغ ورظقافري تقنهش لحقأ
رصابعي ..تلرب وجهي ..تققاوم األفقاعي السقامة التقي تعقالى فحيحهقا..
تقتلعها ..ترمي بها إلى بركة ميا .غاكدة عند منحدغ م الفري؟.
 ..وال ردغي كيع قدغت على الرك بعيدا ً ع الشجرة العجفاء،
وال كيع عدت إلى المدينة.
حي سألني خالد- :ري خاتمك.
اندهشت للس ال ..لأ يقل خواتمك.
نظرت إلى يدي األولى ،إلى الثانية .كانت رصابعي خالية.
ريم رن يتدقني !.وري لغة يم ق رن اشقر لقه بهقا اقن حقيققة
ما حدا!.
ً
ً
غفعققت غرسققي إليققه .كققان مشققدودا جامققدا ..وعينققا .صقققيع .لققأ رقققل
شي اً.
رعاد بحدة- :ري خاتمك.
رجبته قبل رن رستدير مسرعة:
سقط في دوغة الميا..يام.. .. .. .. ..
رملي بت دة خاغ العلقي إلقى فلقاء السقف  .رجقر خلفقي اغيبقة
التزة التغيرة رلقيها على األغل .رتهالك عليها ورسدل األجفان .ليحل
صقققفاء الظلمقققات والسققق ون القققرحيأ! بعيقققدا ً عققق رصقققوات المتخاصقققمي
المتتاعدة م الزقاب ،بعيدا ً ع كتبي ودفاتري المبعثرة علقى المنلقدة
وغانامة االمتحان القريص.
ومع علك تغريني التباحات.
تبققدر خجولققة مققوغدة .و ْهققأ األم قل التققباحي يققوحي بهققدوء حيققي.
رسققتعد للخققرو  .رغضققع اهققر ورعققد .ليومققه .آويققه عنققد جدتققه .ورملققي
للعمقققل .فقققي المقققرآة التقققباحية يققققابلني وجهقققي ،ربقققي  ،ناعمقققاً ،دقيققق؟
المزم  ،مبحر العيني اللقوايتي فقي عمق؟ عسقلي لذيقذ .شقرغ الشقباب!
157

الخامسة والعشري !
يحوم شبه اطم نان على الرموش ورخر للدنيا.
بعققق سقققاعة فققققط ،ويقققدب فقققي مفاصقققلي التعقققص ،يتومقققل فقققي
العلزت والعظام .ترتخي األجفان ويعقود الشقحوب .ال ينتتقع النهقاغ
حتى تفقد الرجزن القدغة على الوققوي .يهقبط إعيقاء مريقع .رملقي إلقى
المغسلة .في المرآة ،يفزعني وجه شقديد الشقحوب وققد مرققت عينقا .فقي
دانرتي غهيبتي م الزغقة.
رملي عاندة إلى األاقة .تثقص عيني الشمي ،ووخز اربر اللعي ،
يدب ناظري ورم غرسي .تنغقرا اربقر ركثقر ،شقريرة فقي القدمال ،رطيقاي
البشر في الفري؟ تتتادم ..تفرب عتبَي عيني .رشي بوجهي .تق لمني
غقبتققي .يتققب غرسققي شققديد الثقققل .رعققود غمم قا ً عنققي .رواجققه الفريقق؟،
رستجدي م التيدلية رقراصا ً جديدة للتداا.
شديدة الوه رتسل؟ الدغ اللقولبي .يقأتيني صقوت ب قاء .تقدعوني
الحاجة:
اهر جانع! تعالي رغضعيه!يأتي خالد.
رلأ تعدي بعد الغداء.تتهققاو غجققزي .رسققتند إلققى ظهققر كرسققي المفققبخ ..مققا هققو روان
السقوط! ما هو روان السقوط! ..تمال ي يا شرود!
 .. .. .. .. ..وتأتي القيلولة.
تراني مفوت ساعة رم خيل لي الغياب.
ميققاب ال يفيقق؟ إال علققى ضققياا الققدنيا وسقققوط األحققزم فققي قفققص
صداا يحتل الرره ..صقداا يغقرب القرو والجسقد فقي جحقيأ لقأ يعرفقه
مق دخلققوا الجحققيأ .وهققا رنققا عي علققى بسققاطي ،ممتققدة ،فققي سققف الققداغ!
وجهي إلى السقماء ،رسقدل السقتاغ علقى ظلمتقي ،رترجقى صقفاء ققديما ً ققد
يعود.
مالك ترقدي هنا.صا خالد.
بتعوبة فتحت عيني.
رلأ يخع التداا.158

.. .. .. .. .. .. .. ..تفرقني ال لمات .تفرقني الحروي ..رعود رمم عيني.
رعود رسمع صوتها ..رنا لما حبيتك خفر على بالي
اللي جقر لقي واللقي غا يجقر
لي
يفرقنققي بققاب السققققيفة ..تفرقنققي رصقققوات النسققاء المتتقققاعدة..
يتعققالى طققرب الحديققد الحققامي علققى غرسققي ..رسققتنجد بخالققد الجققالب علققى
الدكة قربي ،عيناي نتع مفتوحتي .
رغجققوك ..كلمهققأ ..ال رسققتفيع التحمققل ..لق َقأ يتققيحون ...ليخفتققواال زم! ..رغجوك! ..قل إني مريلة! ..غرسي! ..سينفجر!..
هه! ريعقل هذا .إنهأ في بيتهأ! ال رقدغ على مقنعهأ مق ال قزم!..األفلل رن تدخلي إلى فراشك وتغلقي بابك.
رشققد نققاظري .تلتهققص الظلمققة فققي عينققي ..واللققح ات والتققخص
والهققر ولغققو النسققاء م ق وسققط الققداغ ،يتتققاعد ..يقققرا رعنققي ..يفققرب
غرسي المشظى.
قربققي رسققمع خشخشققة الجريققدة فققي يققد خالققد الجققالب علققى الدكققة..
خشخشقققة تخفقققت وتعقققود .محشقققرجة عدوانيقققة ،تخقققدش مقققزي القققدمال..
تخدش بأظافر متوحشة جراحا ً تلتهص.
ترتفع رصابعي إلى رعنقي ..تقدعو التقمأ ..تقأتي الجريقدة ..تتقدحر
روغاقها ال بيرة على وجهي ..تخدش خشخشتها رصابعي ..وجهي ..عيني..
رقوم..
آخذ صمتي معي.
رلأ شظاياي.
رملي بها نحو العلي.
رتركها تتهالك على الفراش.
رغ الجقققدغان تتهالقققك معقققي والتقققخوغ تتهقققاو علقققى غرسقققي،
والقهقهققات الحققادة العاليققة وخشخشققة التققحع ،تشققيع جثمققاني الوحيققد
الم ف بأوغاب بيلاء لأ ت تص بعد.
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 10 ..ااو:
مرفة الفحص والفبيص اريفقالي األسقمر مقنح علقي .خلفقه كقان
الباب مغلقاً.
ال ردغي كيع استسلمت لسرير .المعدني الباغد .وال كيع قفعقت
المسافة بي الدغوب المحفرة القديمة وعيادتقه فقي الحقي األوغوبقي .كقان
الفقققوب الحديقققدي الحقققامي القققذي يشقققد غرسقققي يشقققتعل والفبيقققص رمقققامي.
المفرقققة البزسققتي ية فققي يققد ...ترتفققع .تلققرب غكبتققي ضققربة خفيفققة
خاطفة .ترتفع غجلي عاليا ً في وجهه.
ضققربة رخققر  ،تنققتف غجلققي الثانيققة للسقققع ،وينققتف كامققل
الجسد ،صا الفبيص بلهجته المشوبة بإيفالية طفولة بعيدة.
رو !.مقققدام! ..آش بيقققك مقققدام !.سقققافابا! الام ترتقققا ! ..تحلقققرلدبريسيون! ..قبل الدواء ترتا !..
ورمسك بيقدي مسقاعدا ً علقى النقزول .غبقت علقى ظهقري واسقتداغ
إلى م تبه.
ً
ً
ً
بدا لي صوت خالد آتيا م قاا الم تص ،خافتا شقاكيا .ولمحتقه مق
خلع ،م خزل فتحة الباب مت ا ً على الم تص ،يسر للفبيص.
عمر الفبيص الوصفة أ واجهني.
ْ
إعا ما اغتحت تمشي لسبيسيا ليست! طبيص رعتاب ،في تونب! ..طبيص ..رع ..صا..ب!.وسمعت خالد يسأل.
لماعا ...طبيص رعتاب!.تحولت الحروي مفاغب تفرب القرره ،ت قاد تشقظي القدمال مق
جديد.
وقتها شاهدت اب عمي عماد الفتى الجامعي الذي اختفى بعد إحقد
المظققاهرات ققأ عققاد بعققد شققهوغ عاه قزً ،سققاهماً ،مشققو .المزم ق  .طققردت
عنفوانه المدينة ..طرد .المستشفى .وعادت المدينة تفرد .بأسلوبها الجديد.
جاءني عماد بمنامة المستشفى الخلراء الباليقة ،تمامقا ً كمقا غايتقه
عات اياغة .وقع بيننا .مد يد .الثقيلة ،ودعاني بتقمت .رخقذ عمقاد يقدي.
مشققققى بققققي تحققققت معلقققققة البوابققققة ال بيققققرة المفتوحققققة لنققققا» .مستشققققفى
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األعتاب«» ..مستشفى الرااي«.
مشققينا فققي الممققرات الظليلققة التققامتة .دخلنققا العنققابر .وقفنققا رمققام
الشبابيك والقلبان.
تابعتنققا العيققون المتوغمققة ..الجفققون المرتخيققة ..النظققرات ال سققلى
الذابلة ..مفعول األدوية المنومة والمخدغة في األجسام.
دعقققاني المتنبقققي فقققي إحقققد الردهقققات بتقققوت جهقققوغي ممفقققط
بفيء:
الخيل والليل والبيداء تعرفني
والسيع والرم والقرطاه والقلأ
كان في منامة قديمة خلراء وغجلي حافيتي على البزط.
جاءني منوغ صماد ..
ونزاغ.
ودغويش..
حام المنفى والجنون..
وطاغت رشعاغ تش؟ القلبان إلى الشجر الهرم العتي؟
 ..رشققعر بققالخوي م ق األحققزان فققآويني! والتققد يعيققد عالي قاً..
عالياً..
 ..رشعر بالخوي..
الخوي..
الخوي..
فآويني!..
آويني!..
آويني!..
ونوافقققذ تفلققق؟ قهقهقققات ..و»بقققزدي بقققزدي بقققزدي ،لقققك حبقققي
وف ادي!« يشدو بها صوت بعيد،
والمنامقات الخلققر تجرهققا فققي المعقابر الخفققوات الثقيلققة ،ومنققاء
شجي بي معابر الشجر،
والرجاء المت رغ ل ل اانر واليد مفتوحة ال ع:
رعفني مانة مليأ! ..مانة مليأ! ..مانة مليأ!161

وامققررة رغبعينيققة معلقققة خلققع قلققبان نافققذتها العققالي تشققير إلققي
بخوت .تلحك لي.
تعالي تعالي..ورنا رقترب مشفقة ،تهمب لي:
رعفيني مانة مليأ! ..مانة مليأ!وصوت نحيص بعيد.
ووجدتني رغدد- :مانة مليأ! مانة مليأ! ..مانة مليأ!
أ اختفى عماد وتركني وحيدة مع المنامات الخلراء.
انتفلت صانحة:
ال!..
ال!..
ال!..
ال!..
ً
رمسك الفبيص كتفي بيديه سانز- :آش بيك مادام.
ال ..ال رغيققد سبيسققيا ليسققت! ال رغيققد طبيققص رعتققاب! رغيققد فقققطمس نا ً قويا ً لأللأ! ..فقط مس نا ً يففب هذا الحري؟!
سافا سافا مدام!  Ca vaإن شاء هللا ال بأه! ول ق الراحقة الامقة!قبل الدواء!
وظل مهلة يربت على كتفي .وظل شب عماد التامت في م تقص
الفبيص يختفي في م ان ما ..يرقبني.
ً
قرب الباب انحنى علي الفبيص اريفالي األصل مودعا .شقدَ يقدي
في يديه العريلتي مشجعاً ،م كداً:
روغفواغ مدام! الام ترتا !وخرجت ،يتقدمني خالد إلى الباب الخاغجي.
اقن رجققدني مرممققة علققى محاولققة االسققترخاء والبقققاء فققي البيققت
حتى يم نني الوقوي م جديد واجتياا امتحاني القادم.
اكتبقي مقدام! اغسقمي رو منققي! رو ..اسقتمعي للموسقيقى! إعا كققانهذا يريحك.
قبب رضاء فجأة العتمة ورنا رعكر نتيحة الفبيص.
اكتبي! اغسمي! مني!
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مني يا شرود! ..مني!
ورسلمي لغيمة النسيان دنياك! وخذي دواءك!
مني! فقد يعود النغأ!
وتعود ترحل بك األلحان!
 12 ..ااو:
نهلت مب رة غمأ عفلتي المرضية.
نزعت وغقة اليومية 12 ..جوان .رسبوعان فقط لزمتحان.
في المفبخ رخذت علبة دواني السحري .lamalin ،تناولقت الققرص
ال بير األبي  .دفعته بجرعة ماء.
الحراغة قيلة هذا التبا .
تراني قادغة على مراجعة كل الدغوه واألبحاا.
تراني قادغة....
سمعت ب اء اهر في مهد ..تركقت الحليقص فقي وعانقه علقى النقاغ
وصعدت الدغ  ،مسرعة إليه.
الا كن  13ااو:
جاء رمير يفي حماساً.
خفيف قاً .سققريعاً .دخققل العلققي .رقبققل فققي قميتققه ال نققاغي ،وخفققا
مسرعا ً إلى الم تبة.
ري ال تاب.وملققى كمققا جققاء ،طققانراً ،كتققاب مققذكرات تشققي ميفققاغا فققي يققد.
وقبلة خاطفة على خدي ،فرفيقه ينتظر عند الباب.
لأ يمهلني ألسأل ..ول نقي حدسقت رنهقأ يعقدون لمظقاهرة للمفالبقة
بققارفرا ع ق امزنهققأ ،مسققاجي جققانفي األسققود ،والمفالبققة بحقهققأ فققي
االمتحان.
ملقى رميققر وظقل لققون القمققيص فقي عينققي ،رقبقاه شققمب دخلققت
العلي المعتأ فجأة واختفت .ملقى بفرحقي ،وتركنقي لقلق؟ قيقل مشقحون
بالخوي.
فقققي اسقققتراحة القيلولقققة ،وبعقققد ققققرص دوانقققي السقققحري المعمقققد
بالموغفي دفنت غرسي في الوسادة.
عاد رمير .رمل؟ باب مرفتنا .دنا منقي .بقدا صقغيرا ً بقراب العينقي .
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لأ يتجاوا سنواته الست .مسحت على غرسه وتبسمت له.
بهدوء ،رخقذ آلتقه اريقاعيقة ،واغتفعقت رصقابعه التقغيرة ،غقيققة،
غشيقة ،تنققر القرب ،ليرتفقع اريققاا ،خجقوالً فقي البدايقة ،فنشقوان طربقاً،
تتبعه رصواتٌ شادية.
والهجقققققققققققققققققققران كقققققققققققققققققققواني
رليققققققققققققققع يققققققققققققققا سققققققققققققققلفاني
آليققققققققققققققققع
يهمب صوتي في البداية ،أ يرتفع معهأ ،غقيقاً ،بالغناء.
تققققققاء تققققققه يققققققا نجققققققأ الزهققققققرا
بققققققققققققققاء بليققققققققققققققت بنظققققققققققققققرة
والهجقققققققققققققققققققران كقققققققققققققققققققواني
جققققققيأ جققققققاغ عنققققققي سققققققلفاني
آليققققققققققققققققع
يبققدون فققي رغجققاء الغرفققة منتشققري  .فريققدة والعققود فققي حلققنها
واألصققابع تققداعص األوتققاغ .صققال وعمققاد وسققعيد ..ربنققاء عمنققا ..ونبيهققة
الحلوة السمراء .ترب وتنتشي المزم  .تتمايل وتح األجساد.
والهجقققققققققققققققققققران كقققققققققققققققققققواني
رليققققققققققققققع يققققققققققققققا سققققققققققققققلفاني
آليققققققققققققققققع
في لحظة ،يترك رمير الرب ألخي رحمقد .ينتتقص بيننقا .يرفقع يقدا ً
إلى السماء .يقدوغ وسقط الحلققة علقى رطقراي األصقابع ،ماسق ا ً ختقر،.
غاقتا ً ببراعة مع النغأ ،حانما ً في الفلاء ،كفانر سحري مليء.
يهزنا الفرب .ترتفع األكع متفقة مع اريقاا.
رلم متينات الياسمينة الموغقة على النافذة ،تهتز لألنغقام ،تفقت
نجمات اهرها للغناء .تشرب وتتألأل خلرتها اليانعة.
رغفققع يققدي للشققجرة المعرشققة علققى النافققذة والفققرب ،نسققل الحيققاة
يسققري فققي رصققابعي ،رالمققب الخلققرة المزهققرة ،ردعققو النجمققات وإعا..
الوغيققات والزهقرات تسقود ..تسققط فجقأة ..تتحقول هبابقا ً بقي رصققابعي..
والغتينات الموغقة تمسي جرداء مسودة محفقوغة فقي الجقداغ .والجقداغ
يعلو ..يعلو ..يعلو ..ملتهما ً اللوء .موغما ً برطوبة قاتمة.
وإعا رخفبوط رسود على جداغ العلي يمسك رصابعي الممتدة للقنغأ
ولزهر الياسمي .
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انقلبققت علققى الجانققص اقخققر مقق الفققراش .غفعققت الغفققاء علققى
وجهي ،يخفي رخفبوط الجدغان.


كانققت تمفققر .وال ققرنيش وقققت المفققر خققالي اللققفاي .والبحققر
البادي م نافذة بيتنقا ،خلقع شقجرة التقوت ،مقام األلقوان ،يتقلقص فقي
إمراء .ويأتي طقسي! إمراء المفقر والنسقمة البقاغدة والشقجر المغسقول
بخلرته البراقة يتقاطر منهقا المقاء .رفقت نافقذتي للهقواء المقنعش .تفقو
غانحة األغل بعد المفر ،وتتألأل الياسمينة المعرشة على النافذة ،تتأل؟
الخلرة المشب ة واهر الياسمي المبلل.
طقب يشرا نوافذي .والنغأ داخلي ينفت دوانقر مق اللقوء تشقع
وترتفع ،غاقتة قزحية .ويعلقو صقوتي بالغنقاء .رمنقي لحنقي ،علقى وققع
المفر المنس ص .رفت الباب ،ورخر للمفر.
تناديني رمي- :ريتها الشقية! ادخلي! ستمرضي !
رسرا مبتعدة مستخفة مااحة.
رال تري ما رجمل الفقب.تعيد النداء وتليع ..- :مجنونة!
رخفع منها شاالً .رغميه على كتفقي ،ورغاضقيها وققد خفقرت لقي
ف رة.
سأجمع لك الحزاي ! ال بد رنهقا خرجقت للمفقر! ..رال تحبقي رنرساعدك.
تدفع في يدي ،نتع ماضبة ،وعاء ،ورملي إلى الشجر ،رجقول
في البستان ،وخيوط المفر الرقيققة تمسق وجهقي وشقعري ،ناعمقة ،مقع
بققدايات الخريققع ،وغوان ق النققاغنج والبرتقققال تفققو  .رعكققر وعققدي لهققا،
فأنادي الحزاي بتلك األمنية التي يخر بها للتغاغ.
اخر وإال يجيك التيد!
حل عيونك يا بو ايد
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رشاهد حلزونا ً عند عن؟ شقجرة التقوت يخقر غرسقه ،يفقت قرنيقه.
ويقترب مفيعاً.
»حل عيونك يا بو ايد!«رلتفققت .رجققد رخققي التققغير خلفققي قققد تسققلل مق الققداغ يققدعو مثلققي
الحزاي حامزً سفله البحري التغير الملون ،يتابع خفاي.
يظل المفر ،غقيقا ً شفيفاً ،شادياً .والحزاي تفقت قرونهقا للمفقر،
فنلتقفها ،ونح نغني لها ،معاً.
رخر وإال يجيك التيد!
حل عيونك يا بو ايد
 ..حتى يمتلب الوعاء والسفل البحري الملون ألخي رمير ،لي قون
الغذاء لذيذا ً حاغا ً بحزاي البستان.
فجقأة ،سقققط الوعقاء مق يقدي .فققي سققوطه ،اغتفققأ بررسقي .شققجه
نتفي  ..خرجت منه ديدان ..ورفاا ..ورخفبوط رسود ..مد رعغعقه ولفهقا
حوالي! ..وعز صراغ.
فتحققت عينققي فزعققة ..مققاب المفققر والشققجر والحزاي ق  ،ومققاب
رمير.
كان اهر يب ي ،وخالد يدخل المقتوغة ضاجا ً داعياً:
رلأ تسمعي بما حدا.سققمعت طققوب الحديققد ينغلقق؟ فجققأة علققى غرسققي ضققامفا ً حامي قاً.
رمس ت غرسي ب لتا يدي.
المدينة خانلة! لقد خر الفلبة في مظقاهرات .غجقال البقوليبرطلقوا الرصاص ،والقنابل المسيلة للدموا ،واعتقلوا الم ات ..هنقاك مق
قتل!
في عهولي تذكرت رميقر هقذا التقبا  ،رقبقاه شقمب تقأتي سقريعا ً
وتغيص مع القربلة الخاطفة .رسرعت رنه م الفراش ،رغفع السقتاغ عق
النافذة ..م قوب البرمقلي كان الدخان يمأل األف؟ الشرقي .وانتبهت إلى
رن اهر ما اال يب ي ،ويشه؟ بالب اء.
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هامش
3
تناقتت روغاب شرود.
بدرت تقترب م النهاية.
تركتهققا فققي فوضققاها .تهققرب مققرة إلققى الجسققد ورخققر تومققل فققي
ام ملى ،تدعو النغأ تنجو به الرو .
تعود لألغل والشجر ،ولألطفال القدامى.
وتنادي ..جبل التوباد حياك الحيا..
وسقى هللا صبانا وغعى
ول إلى متى الهروب!..
آن األوان!
تساقفت روغاب الذكر  .فإلى متى الهروب م جريمتك.
جريمة تلقفتها التحع ،وتتدغت التقفحات األولقى مق جرانقد
الفلان  .فإلى متى تلتحفي غداء البراءة األولى!.
إلى متى تتعمدي بدم اللحية..
.. .. .. .. .. .. ..
ضحية م !.
ضحية الزم األعر األخير!.
رم ضقحية الخققوي الققذي كبققل المدينققة وقققادك وهمقا ً إلققى االختيققاغ.
تماما ً كما نختاغ ح امنا وملوكنا!
رم ضحية التراا األخير ليمي ويساغ يقتتزن في دمك!.
يقتققتزن فققي سققاحة الحريققة المزيفققة ،بينمققا األصققابع المقفققزة ،فققي
قتوغها العالية البعيدة ،تحرك الخيوط!!
وترسمي قولة سقاعجة فقي دفتقرك ،رعجبتقك عات امق » .العجقص
هو براءتنا األولى«.
رما الت يا شرود ،لأ تتجاواي دغجة العجص!.
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بينما الخيوط ،عاغية انبقيقة تتسقاغا متقوترة عابحقة ،معلنقة نهايقة
إحققد جققوالت الققدمى علققى مسققر المدينققة ،ورنققت ،شققاغدة ،تانهققة بققي
الخيوط!!.
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اللل ات األخير
مغاء الا كن  13ااو:
طرب الباب بقوة ،طرقات متواصلة.
سمعت صوت عمتي عانشة ينادي .غكلت رنزل الدغ  .وجدتها
على عتبقة البقاب .لحافهقا األبقي سقاقط علقى ال تفقي  .وجههقا المغلق
شديد الشحوب ،يبلله العرب .توقفت في السقيفة مجهدة.
هل رتاك رمير ...لأ يعد مق التقبا  .ققال لقي الجيقران :الجامعقةخانلة ..ضربوا الفلبة في المظاهرة ..قبلوا على جماعة منهأ ..قلبقي
يقول لي إنه معهأ! ..نادي خالد!..
يا سي خالد!..
يا ستاغ استر!..
وامتألت عيناها ال ليلتان بالدمع.
الواحدة ليزً:..
اختفى رمير.
رن ققر الجميققع غ يتققه ..مراكققز الشققرطة والمستشققفيات واألقققاغب..
بع غفاقه فقط ركدوا رنه كان معهأ في المظاهرة .أ لمقا اغتفقع القدخان
والعتققي ،وانتشققر غجققال البققوب ،لققأ يشققاهدو ..عمتققي عانشققة غفلققت
البقاء معي.
»ققققد يعقققود! «..ورضقققافت معاتبقققة» :مققق لقققه ميقققري رحلقققاغ
عشققانه «!.سققتبقى فققي انتظققاغ ..ول نهققا خبققأت عنققدي كققل روغاقققه وكتبققه
خشية مجي هأ للتفتيش .قبل رن رصعد القدغ  ،فقي ضقوء السققيفة الخافقت
فتحت األوغاب وبدرت رقرر خط رمير.
سبحانك يا غبي!
حتى األطياغ لها وط
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ورنا..
في هذا الوط الممتد
م البحر إلى البحر
سجون متزصقة
سجان يمسك سجان.
وفي الزاوية ،كتص رمير :شعر مظفر النواب
رسرعت رمل؟ األوغاب ،وصرير ربواب السجون يتقابعني ،يتقعد
معي ،يفوقني ،وضوء السقيفة ينأ ويغيص.
ظلمة تنادي ظلمة
وسجان يمسك سجان
اال ني  23ااو:
ملت عشرة ريام كاملة! ولأ يعد رمير.
كل صبا نذهص للس ال ،وكل مساء نعود بخيباتنا.
ً
لقأ ينفققع كققل األصققدقاء ،والمعققاغي .لققد رصققب رميققر عتققيا علققى
الس ق ال .الجامعققة رملقققت األبققواب ،وتققأ تأجيققل االمتحانققات لموعققد ميققر
محدد .هذا إن لأ يعل ع سنة جامعية بيلاء – كما قيل .-
خالققد نتققحني بالهققدوء ،واالنتظققاغ ،واالنتبققا .لتققحتي واالهتمققام
بزهر الذي ي اد يليع في ممرة األحداا والمشامل ،ونسي رن يقذكرني
بامتحاني القريص في المركز الثقافي بالعاصمة.
والداغ عادت إلى عاداتها وطقوسها.
واألنغام ،خجلة ،عادت لتختفي في مغاوغ الظلمات بي الللوا.
وطوب الحديد ،في غرسي ،م حي قخر ،يغرا إبر .في القدمال،
غمأ الدواء ،فأملي مرممة إلى السرير.
ومع علك ،في وحدتي ،رفت روغاب رميقر ،ردعقو .ينجقدني ،فيقأتي،
في بعد ،.يحرضني ،ورنا رقرر في دفتر:.
قلبقققققققققققققققي بسقققققققققققققققتان
»قلبقققققي قمقققققر رخلقققققر
فيقققققققققققققققه الريحقققققققققققققققان
فيققققققه ،فيققققققه العوسققققققج
شقققققققققققققققققققققققققققققققفتاي سقققققققققققققققققققققققققققققققماء تمفقققققققققققققققققققققققققققققققر
نققققققققققققققققققاغا ً حينققققققققققققققققققا ً
حبقققققققققققققققققا ً رحيقققققققققققققققققان
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كان ماغسيل يشدو بتوته النقي األليع ،ونح معه .صوتا ً واحداً
كنققا ،يشقق؟ السققماوات السققبع ،واريقققاا يشققتد ،والعققود بققي يديققه ،ملققي ة
روتاغ ..تتراقص غناته ،يحل؟ صداها رطياغا ً شفافة مغنية طروباً.
انهققققققققق للثقققققققققوغة والثقققققققققاغ
انهقققققق كهبققققققوب ارعتققققققاغ
واغجققققققققأ رعقققققققققداءك بالنقققققققققاغ
وقفنا جميعا ً منشقدي  .كانقت األغل تميقد بنقا والسقماء تقردد معنقا
النشيد.
فجققأة ،وقفققوا بيننققا ..عرفنققاهأ ،عسققب المدينققة ،بقامققاتهأ العاليققة
ومزبسقققهأ ال حليقققة الموحقققدة ..اشقققتعل ت إشقققاغات حمقققراء مققق رعلقققى
التفوي إلى رسفل المسقر  ،منقذغة مق هبقوب ارعتقاغ .ول ننقا كمقا
قد اغتفعنا إلى سماوات الفرب .لأ نعد نبالي بإشاغات اللقوء األحمقر
الخانفة م النغأ.
لأ نترك لهقأ المجقال رخمقاد رصقواتنا .فلقأ ن ق نحمقل سقزحا ً وال
قنابل .ظلت جموعنا تردد معه األناشيد حتى بعد منتتع الليل .ورشقعاغ
دغويش تشعلنا فنليء المسر ونرقص الحجاغة والجدغان.
مققق مقققزة مققق ققققده العقققرب
مقققققق اسققققققر النقمققققققة والتعققققققص
اخقققققققر كقققققققالري وال تهقققققققص
يقققققا جبقققققل النخقققققوة والغلقققققص
وتقققققدف؟ نهقققققرا ً مققققق لهقققققص!«
آ .يا رمير!
حتى بعيداً! ..ها رنقت تحرضقني وتشقجيني! ..حتقى بعيقداً! ..غمقأ
الحزن ،والخشية .والمخاوي ..تحرضني ..ورعود رنه !
رعقققود رمسقققك بأظقققافري الحيقققاة!
رمره رسناني في التفاحة المقرة.
ورفققققت األوغاب غمققققأ المققققراغة.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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مقققققققق هنققققققققا يبققققققققدر الفريقققققققق؟!
 ..مقققققق هنققققققا ،يبققققققدر الفريقققققق؟!
تتتلص رصابعي على دفاتري .يعلو صوتي بالقراءة يرسخ النص
في الذاكرة.
يوجعني صوتي .يغره مسماغي اقبي في ناظري!
 ..رصمت .ورقوم ..رلأ ي ع قرص الموغفي .
رفت علبة الدواء ،ورضيع قرصا ً آخر.
يام  .. .. .. ..ااو:
وحيدة اقن!
الواحدة بعد منتتع الليل ..رغقة مرهقة ركثر م االحتمال ..ركثر
م اللزوم ..ريام – منذ مياب رمير – ال رنام.
تناسقققيت اليقققوم عملقققي ..الامقققت الفقققراش ..حاولقققت رن رنقققام دون
جدو ..
غانحققققة الرطوبققققة العفنققققة تتسققققلل إلققققى كققققل مسققققامي ..تعفننققققي.
والمخققاوي واألف ققاغ ،واألصققوات ،تغلقق؟ طققوب الحديققد التققدئ الحققامي
على غرسي ..تبي دمي.
رتجمققد ..رسققلأ القيققود جسققدي الققواه  ..حتققى ال يسققتفحل الفققوب..
ويقتلني .غمأ علك ،في س وني ،تنقب صقاغخة بعق العقروب ..رغاهقا
تنتف تحت الجلد! ..تلربني !..رنتف لحظات ..أ رعود لموتي علقى
السرير ..وتظل تحرسني روجاعي ،في انتظاغ الجنون األخير.
ردعو خالد في صمتي.
ول خالد بدر يمل ..رصب ي ثر م الخرو  ،وحي يعود ،تسبقه
تقفيبة الجبي .
ومع علك ردعوك!..
آ !.آ .يا خالد!
لو تدغي رني مشنوقة م األشفاغ!
رني رموت اختناقا ً بي رصابع العن بوت!
لو تدغي داني الذي ال تر منه مير التفرة والشحوب!
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 ..لو تدغي!
فقط! ..لو تمتد يدك! حنوناَ ،عفوفاً ،بزالل النبع القديأ!
غبما ،وقتها ،رعود قادغة ،فقط ،على رن رنام!
 ..رنام
رنام..
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رلل ال رار
رل ال رار :1
التبا .
هربقققت مققق الم تقققص .مققق اللقققوء .مققق خشخشقققة األوغاب .مققق
ت ت ات آلة الفباعة ..عادت المفقاغب والمسقامير ،ومقاغ التقدا ،غمقأ
قققرص التققبا  ،غمققأ قرصققي ارضققافي ..المققوغفي فققي الققدواء مققا عققاد
قادغا ً على وجعي.
رمس ق ت غرسققي الققذي سققيفير ..لققأ يشققعر رحققد ..لققأ يلتفققت رحققد..
رمس ت بركاني الحاغب ،وهربت م م تبي.
اقن علققى الفققراش رحققاول النققوم .عينققاي مغملققتان مفتوحتققان..
روجققاا غرسققي يجققص رن تتققمت ..رن تمققوت ..ل ق رسققتفيع العمققل! لقق
رستفيع الحياة! ..إعا لأ تدف !
 ..ل َأ رف ر اقن !.ل َأ رف ر ورنا رغيد النوم ...لماعا.
سحقا ً للف ر! ..سحقا ً له! ..ال! ال! ..هدوء يا شرود! ..هدوء! ليتني
»رخو الجهالقة فقي الشققاوة يقنعأ«! ..دون عققل! ..يقا للنعقيأ! ..يقا للتقفاء
والبيال الناصع البهقي! فقي الخقواء الشاسقع ..فقي الجنقون القرحيأ ..فقي
شحوب وبرود النهاية ..النعيأ! ..النعيأ! ..النعيأ!
رحسني رغتعد ..رهقذي ..رضقيع ..وحيقدة فقي صقحراء الحريق؟ ..ال
خالد معي! ..ال رمير! ..وال األحزم! ..ال! ..إال األحقزم! ..إال األحقزم!..
سأظل رحلأ! غمأ الوجع ..غمأ القيود ..سأظل رحلأ! ..سأجتاا االمتحقان
القريص ..سأنج ! وسيعود رمير.
وسيعلو النغأ القديأ!
ً
فتمال ي! ..تمال ي قليز يا شرود!
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رل ال رار :2
بدرت تترغ! تهدد بالخسران والويل والثبوغ.
وجهكَ العالي يزداد سمرة واحتقانا ً وملقباً ..ورنقا رتابعقكَ بقوهني
الرهيص .يداكَ ترتفعان وتنخفلان بعتبية ..تقتربان م وجهي ،طيوغا ً
سوداء تلرب رجنحتها الغرابية عيني.
ورندهش ورنا رتابع المشهد.
لأ تغلص طيوغ السماء وتلربني!.
َ
لأ يترغ خالد ويزمجر ويثوغ!.
َ
 ..ال قدغة على السق ال! ال ققدغة علقى الفهقأ! ..مرهققة ..مرهققة..
لحد الرعص! ..لحد الغياب!
.. .. .. .. .. .. .. ..
تراني ،رنا التي هربت إلى المقتوغة ،ورملقت الباب...
رخققذ يلققرب البققاب ب لتققا يديققه ..ضققربا ً عققدانيا ً حانق قاً ..يققدعوني
صانحاً ..المغزب الثقيل كان ساقفا ً على مقبله ..لأ ينفت .
مرميققة علققى السققرير كنققت ،رسققمع صققوته التققاغغ بققي ،يغرقققه
عويل يهزني ..عويل لى يشقها األلأ ..ال يتوقع ..فجأة غريتهأ ،رشقباحا ً
ضبابية ،ورنا في ب ر سحيقة ،وضوء ناء فوقي يقذهص ويجقيء ..مق ريق
جا وا ...كيع دخلوا...
النشيج يهز جسدي ،ورصوات فوقي تقترب وتنأ  ..وتعود..
ال حول وال قوة إال با !ما الذي جر  ...لأ كل هذا.ضربَت!! ..رتفعل هذا بنفسها.
 ..حتى لو روالتغير! ..ي اد يموت في مهد ..!.خذيه يا ساغة! خذيه!األشقققبا رمقققامي تظهقققر وتختفقققي ..ومقققاء الزهقققر يقققرش وجهقققي
يمفرني ..كنت في ب ر سحيقة ضيقة ..والنشيج يعتع بي ..ال يتوقع..
لأ رك رغ م خزل رجفاني المتوغمة مير رشبا تفو بي.
أ ،انففأ اللوء البعيد فوقي ..وسمعت رقدامهأ تسير نحو الباب..
رخذوا اهر معهأ ..عهبوا كلهأ ،معاً .وبقيت وحدي.
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رل ال رار :3
فقققي قلقققص الليقققل ،وجقققدتني هاغبقققة بقققي معقققابر وممقققرات ضقققيقة..
رغك ب ل ققواي ..ربحقث عق مهقرب ..ال رجقد ميقر شقرفة فقي الفقاب؟
األخير ..شرفة بيت رعرفه..
ً
التفت وغاني .هو آت! ..رصرغ مستنجدة ..ال رسقمع لقي صقوتا!..
رلمحه يقترب ..ري الهرب ...م الفاب؟ األخير! ..يبدو تحتي الفريق؟..
رهقققأ باالغتمقققاء مققق الشقققرفة ..يمسققق ني القققدغابزي الحديقققدي .رصقققرغ..
رصرغ وال رسمع مير صمت مخيع.
كيع وجدتني –فجأة -في الشاغا القفر ...رغكق مهقرة مفجوعقة
وحيدة ..رسمع رقداما ً تفاغدني ..رسرا ركثر ..المسافة بيننا تتقلص ..ت قاد
تنعدم ..رن مش خانفة ،مختفيقة خلقع مقعقد محفقة حجقري ..رمقوص فقي
الظققزم ..تقتققع اللحظققة ..تسقققط علققي قبلققتان سققاحقتان تمسق ان بققي..
تجراني للمسلخ البلدي.
في ممرة الدواغ والخوي والظلمة ،توم بوابة يفل منهقا وجقه
رمير –فجأة -ويغيص.
فققي المسققلخ ،تتققعد األصققابع البقققاغدة إلققى عنقققي ..تلتققع حقققول
جيدي ..ترتفع س ي تبرب ..رفت عيني قبل المقوت ..وإعا وجقه خالقد فقي
وجهي ..ويد ،.شبقة ،في عنقي.

رل ال رار :4

الباغحة دعوا لي الفبيص .طلص لي رقراصا ً منومقة .هويقت بعقدها
في هاوية السبات.
اليوم عيد!
عبحققت الخرفققان فققي صققح الققداغ ..لققوا الققدم الجققدغان ..تتققاعد
الدخان م ال واني .
 ..الساعة الثانية.
ً
ً
بدر الدخان يتاعد مني! تحولت جمقرا ودخانقا ..وبقدرت رحتقرب..
النققاغ تتعققالى م ق غره الخققروي المحتققرب لتأكققل غرسققي وتقققيأ لققدمامي
محرقة.
هربققت م ق النققاغ .صققعدت إلققى العلققي ..ري ق مخققدغي ...ألضققع
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القرص ال بير فقي فمقي ينققذني! ..رضقيع قرصقا ً آخقر فقي انتظقاغ منقوم
المسققاء .رمققره غرسققي فققي السققرير ..رغكقق إلققى الققوغاء ..إلققى بيققت
التبا ..ردعو الوجو .الحبيبة ..ردعو األحزم ..ردعو اقيات الرحيمقة ..ال
يققأتي رحققد! ..ال األحققزم! ..وال اقيققات التققي احت رهققا لتققوص الققدي ،
وتركوا غرسي مفرما ً إال م الجحيأ!
ال يفت رحد! ..كلهأ رملقوا األبواب!
رخققي اختفققى! ..عمتققي عانشققة غفلققت المجققيء! ..غفلققت عب ق
الخروي المقده حتى يعود رمير..
وخالد في األسفل ،لأ ينتبه لحريقي .ما اال محتفزً بالعيقد ،يحقرب
غ وه الخرفان.
غانحة الشواء تمأل المدينة.
والناغ تأكلني ..ولحمي يساقط مفحمقاً ..مخيفقاً ..دانقأ التسقاقط ..إال
غرسي! ..دانأ االحتراب! ..دانأ االحتراب!
 ..فأي المفر...

رل ال رار :5
على حافة الجنون!
علزتي رصبحت تتوتر ..تنقب وتيبب ..تتب صخرا ً ملغماً..
أ تنب بعنع مفاجب ال إغادي.
رنتف رحياناً ..رو رصرغ ..رو رغتعد.
ها هي الدانرة الحجرية تلي؟! ..تلي؟!
واأليادي األخفبوطية المتدلية م السقع ال نانسي! ..إلى فراشي
تعققود ..تققدب دبيب قا ً مخيف قا ً باتجققاهي ..تخققر منهققا م ققات العيققون ،تثقققص
وجهي ..يدي ..تثقص رمفيتي ..يابي الداخلية ..تبحث فقي عظقامي ..هقل
م سر تخفيه ...تبحث في دمقي عق جر ومقة الحيقاة! جر ومقة الرعشقة
الخاغقة المباغكة! تلك التي س نت رمير فأخذو ...ول هل بقي لي شيء
م رمير.
ومققع علققك ،هققا هققأ يترصققدون خفققاي ..يجلسققون ويقفققون معققي..
يبحثون في روغاقي ..يفتشون ع روغاب رمير.
ً
العيون في كل الثققوب ..وخالقد معهقأ يحفقر قوبقا جديقدة ،ويبتقدا
ردوات رخر للتحقي؟.
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يشقون جمجمتي ،وفي دمامي يغرسون اربر ..اربر ..اربر ..فما
الذي رنتظقر ..والحتقاغ يلقي؟ ويلقي؟ ي قاد يفجرنقي داخلقه .مقا القذي
رنتظر. . .
ْ
ليمت كل شيء! الرعشة الخاغقة! رحزم الحرية والف والحياة!
ْ
ليمت كل شيء! ولتب؟ البركة الراكدة اقسنة يأكلها الدود! ولتنزل
اللعنة تأخذ كل الدنيا ،مقا دامقت القرو تقذب بسق اكي الجاهليقة األولقى!
ول ني ..هل تتمت الرو  .هل تست ي .
ال ..ل ق تسققت ي سققو الس ق ي وسققتظل الققرو تنققتف بعققذابها،
ترش الدم الداف؟ في وجو .عابحيها.
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
غرسي! ..جمر! ..بدرت رحترب! رشأ غانحة الحري؟ خانقة .ورعكقر
البحر! ..البحر! ..م لي مير....
ول رما اال قادغا ً على إطفاء حريقي!.
رخذتني إليه.
ً
ً
ً
ً
وقفت رمامه .بدا شاسعا جليز ،مربدا وحزينقا ..حقام سق ال بغتقة..
رهو التيع .رم الخريع.
قبالقققة البحقققر ،كقققان غرسقققي ال يتحقققرك ،وعينقققاي ال تققققدغان علقققى
الققدوغان فققي محجريهمققا .توقققع بتققري رمققام البحققر المتمققو ال يققص
الممتد كالسراب يفوب المدينة.
جلست قبالته ..ناديته ..و ..ب يت.
 ..يا بحر! خذني!
خذني إليك! ..قبل رن يغرقني الجحيأ.
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7

م األ راج ال رلتن لتالد الحديدي
األخبار  1ايلين 1980

ص حن ال ال ع

م مرايل ريد األخبار ت دينن هيبا:
صددح مدينددن هيبددا البارحددن علددى خبددر فددا ع .فتددد
قللد ال درت ال غد ا شدرل يدلي او رلدديكاا البدال مد
الك ر خ غن شاار .لقد ل ددت دن الرلديع تدي يددياا
مبرقن م راء التنق.
لأظر نا للحالدن غيدر الكا يدن اللدي ل ددت عليادا األم
التاتلن ،فتد تل ع مغلا ى األمراض الكعبين لل راقبدن
لاللحتيق ال وان اريان.
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-8-

م ال ل

الطبي لارل لغي او

لغن عد :.. .. .. ..
كان اهر يمسك بيديه التغيرتي قديي المحقتق  .انفتحقت شقفتا..
التقأ الحلمة الموغدة المتوغمة .رخذ ينهل ..ينهل ..ينهل ..والحليقص يتقردد
صدا .في حلقه ،غتيبا ً سخياً ،ال مبالياً.
ظققل ينهققل بأنققاة وطمأنينققة ،فققي حلققني .يمنققاي تحلققنه ويسققراي
تشققد ال تققاب المفتققو  ..يومققان فقققط قبققل االمتحققان ،وكققل مققا فققي غرسققي
يلتهص ..ومع علك ،رحاول ارمساك ببع السفوغ.
ردغت التفحة ،تشقبثت األصقابع الدقيققة بفقراوة التقدغ ..انفلقت
النهد المقدغ فجقأة .ضقربت ققدم ماضقبة ال تقاب ..فهقو  ..ورجهقش اهقر
بالب ققاء .غفسققت األقققدام التققغيرة الغاضققبة حلققني ..غفسققت غرسققي..
بعثرت السفوغ ..ورسرعت األصابع الدقيقة تشد الثدي ،تنشقص رظافرهقا
الحققادة فيققه ..اشققتد اللققغط علققى الحلمققة ..اشققتد اللققغط علققى الققرره..
وطوب الحديد عاد ،ضيقاً ،حامياً ،اانراً ،ينغقره فقي اللحقأ والعتقاب..
والرضيع الزمبالي يتشبث بالتدغ العاغي..
يمتص..
يمتص..
يمتص..
طوب الحديد ،حفاغة ،عدوانية شريرة ..تحفرنقي ..ت قز ..ال تنقفقع
ع األايز..
ال تاب على األغل ..يقدي ال تمتقد ..األغل تميقد ..تنشق؟ كلومقا ً
مانرة في مربعات الجليز ..واهر يتشبث بي ..يرضع الثدي الحلوب.
النققاغ تلهققص غرسققي ..تشققص مقق طققوب الحديققد ..ينققزل األلققأ إلققى
القلققص ..يجننققي ..ي فرنققي ..يتتققلص الجسققد ..تتققوتر اليققدان ..تتيبسققان..
تتيبسان حول الحل الظمآن ..تلغفان على األلأ الحاغب..
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 ..تلغفان..
 ..تلغفان..
ورنثني على روجاعي..
رسقط..
رسقط في كلوم األغل مفوية على رلمي ..رنا ..واهر ..وال تاب.
رمرب!
تنهال علي الظلمة ..والتراب ..والسقوي القديمة.
فجأة هزتني صرخة .وإعا خالد رمامي جقاحظ العيقون ..شقدني مق
شعري ..رفتَكَ اهر ..كان اهر ساكنا ً هادنا ً وديعاً ..مرتخيقاً ..فققط ،بقدت
على وجهه اغقة مانمقة جرنقي علقى األغضقية المحفقرة ..صقوته الهقدام
يلرب الجدغان.
الويل لك! ..الويل لك!ماعا فعلت ...ماعا فعلت بولدي!.
شققاهدتهأ ..كلهققأ ..حققولي ..كلهققأ يتققرخون ..التققغاغ وال بققاغ..
الققر وه السققبعة المربوطققة فققي حجاباتهققا ..رخمققره السققوداء وال فنيققة
تتقققدلى علقققى وجهقققي ..تجرحقققه بشقققفرات ال تقققر  ..ورنقققا ،مرميقققة علقققى
األغل .العيققون تققنهش ..واأللسققنة تتققدلى ..تتققربص بققي ..واألصقققوات
المتداخلة ترعد.
رعوع با !..رعوع با م الشيفان الرجيأ!..ال حول وال قوة إال با !.. ..لعنة هللا على ال افري !..كافرة! ..ملعونة! ..حفص جهنأ!.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
كنت على األغل في صح الداغ.
ال ردغي! ..هل سقفت ...هل فقدت غجلَقي! ...هقل جرونقي علقى
السلأ ودفعوني إلى التقح  ...الوجقو .حقولي فزعقة ..مت قا رة ..العيقون
مشدوهة ،مغروسة في ..وسلو باكية تقترب ..سانلة ..وتغيص..
 ..لأ رك رفهأ شقي اً ..كقان األلقأ الرهيقص يغقره إبقر .فقي القرره،
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والشققمب فققوقي تلتهققص ،وعيققونهأ الجاحظققة تسققتفيل ..تقتققرب ..تبتعققد..
وتقترب! ..عيون قفط عمزقة شرسة ..واألشداب تتباعد ..واألنياب تدنو
حادة قاطعة ..واأللسنة الحمراء تمتد ..تقفر دماً ..تدوغ ..تدوغ ..تدوغ..
رغدت الهرب ..لأ رجقد غجلَقي ..لقأ رعقد رسقمع ..لقأ رعقد رغ ميقر
وجو .عناب مسقعوغة تنحنقي علقي ..عاويقة ..قأ ..جقاءت الشقمب! مقدت
رلسنتها! التهمت الوجو .حولي ..واألغل ..والسماء ..والتهمت بقايقاي..
وهويت بعيداً! ..بعيداً! ..في ظلمة بز قراغ!
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9
ها هي الربوة األخيرة!
وسياغة البيجو تنهص األغل .تتعد وتنحدغ مسرعة بي الحقول
الممتدة العاغية ،لتبدو رخيرا ً المدينة.
هققا هققي مدينققة هيبققو! فققي بياضققها المريققص ،ممتققدة ال مباليققة بققي
رحلان البحر المتوسط.
ان مشت شرود في مقعدها .انتبهت إلى حزام األمان يربفها بشدة
إلى المقعد .همت بفتحه .ول خالد رمسك األصابع المحاولة فت الرباط.
مهزً! لأ نتل بعد! ..تلك اللمسة! كانت تعيدني إليك! تمس ني م سقوطي .تبعث في
نشوة الحياة! ..تلقك اللمسقة! رصقبحت مجقرد غسقأ رليقع فقي دفتقر ريقامي
األولى معك!
رغخققت شققرود جفونهققا لخيققوط الشققمب تزشققت سققفوتها منققذغة
بخريع قادم .رسلمت غرسها الثقيقل لمسقند المقعقد .هبقت فقي وجههقا غيق
الشمال المشبعة بروان البحر.
ناداهققا عبققد الحلققيأ مقق المققذياا .عققادت تفققت لققه دغوب الققوعي
والوجدان.
يا شاغا الحني
مشيتك رنا
مرة بالعذاب
ومرة بالهنا
مشيتك وحبي
يسأل على دغبي
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في ظزم الليل.
والفري؟ ..و ..قلبي
تحت القناديل نمشي.
واللي العليل يش ي
ح ينا ،ح ينا ،والدمع في عينينا
غاب  ،غاي وال تسأل علينا!
وال تسأل علينا!
 ..غاي ! ..غاي !
ققأ س ق ت عبققد الحلققيأ واختفققى الققنغأ ،واغتفققع صققوت خالققد وهققو
يخفع السرعة:
لقد وصلنا!ورقبل الجسر ،بمعدنه األسود العالي على الجانبي  ،معلقا ً عاليا ً في
السماء ،صراط عبوغ إلى المدينة.
ّل تمل«
»تياا الداخلاو رلى هنا ،تتلاا ع
قررت الزفتة ال بيرة المرحبة بالقادمي .
شقققت شققرود التققراط مققع جمققوا الققداخلي الققراجلي والممتفققي
سققياغاتهأ .تحققت التققراط .كانققت ميققا .القنققال تمققو وتققرك مققع تيققاغ
الري  .بدت الميا .بز سف  ،وال اواغب على اللفاي ،عقدا مركقص ققديأ
باهققت األلققوان مقلققوب علققى الرمققل .مققاب التققيادون والفلبققة واختفققت
النواغه ..غمما ً عنها ،التفتت شرود إلى الوغاء ..هناك ،في العراء ،بقدا
مبنقى الجامعققة العققالي ،ك يبقا ً مغلققا ً علقى صققمته ..وبققدا رميققر فققي قميتققه
ال ناغي ،كمقا غرتقه آخقر مقرة ،فقي عغوة النشقاط ،وكلماتقه ترفقري علقى
رجنحة الغيأ السانر إلى المجهول.
»رنققا حققر! ال يقيققدني يمققي وال يسققاغ! ..ال يمققي وال يسققاغ! فلققأ
رخاي ...رنا حر!«
رمل؟ خالد المذياا .وانحدغت السياغة م الجسر المتحرك المعل؟
في مهص الري  .لقد قن روان الدخول!
ها هي هيبو م جديد!
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هيبو القزا والشروغ!
هيبو األكفان وشباك العن بوت!
هيبو األوتاغ المقفوعة واألنغام اللانعة!
غجع القلص .غجع الجسد .وهمهمت شرود:
رغجوك! ..ال تدخل اقن ..توقع!انتبه خالد إلى شحوب مخيع طاغئ يأخذها.
ما بك... .. .. .. ..ما بك.بعد هنيهة ،همست شرود.
رحتا إلى قهوة ..توقظني ..بعيداً ..قبل الدخول!لأ يعل؟ .انعففقت السقياغة إلقى اليمقي وانفلققت تحقاعي الشقاطب،
مبتعدة ع صخص المدينة الناهلقة لنهقاغ خريفقي ي قاد ينتتقع ،وخالقد
يسترب النظر إليها ،م حي لحي .
على ال قرنيش ،رمقام مقهقى »المقز « ،ضقغط خالقد علقى ال قاب .
نزل متاحبا ً شرود إلى المقهى البحري القديأ.
فيما ملى ،هنقا سقهرا ..والليقل يتقد بتقوت الغنقاء ومتقابي
المقهى الملونة تنوه بظزلها الحمراء مع الري  .كانا يحتفزن ..بماعا...
نسققيت شققرود .ول نهققا تققذكر ريققديهما المتشققاب ة فققوب المنلققدة البيلققاء،
وصقققد صقققوته القققدافب يتقققاحص وشوشقققة المقققو للرمقققال ..» :غمقققأ
مرابتك! ..رحبك! ..رحبك دوماً!«.
كانت الشمب تبدو وتغيص .وخالد وشرود ينزالن الدغ الحجقري
لمقهى المز  .بدا المقهى خاليا ً م القرواد ،سقاكنا ً إال مق صقد البحقر.
تقققدما إلققى المناضققد الموضققوعة عنققد رعتققاب الشققاطب .غشققهما المققو .
تراجققع خالققد ..وظلققت شققرود واقفققة فققي فسققتانها األاغب المنسققاب علققى
الجسققد النحيققل ،وجههققا إلققى البحققر .والمققو يتراجققع ،شققاهدت االنحققداغ
التخري لقاعدة المقهى عاغيا ً مقبلزً ،وققد اقتلقع البحقر بعق صقخوغ..
وعلى اليساغ ،على الرصيع الحجري الخالي ،بدت بقايا جراغ م سوغة
مهملة.
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استسلمت شقرود للمقعقد المقابقل للبحقر .جلقب خالقد رمامهقا .هبقت
غيق الشققمال تقوقظ وجققع السق ال الققذي ملفقو .بققأقراص النسقيان .لمعققت،
فقط ،عيناها النديتان بالس ال.
»هل علمت شي ا ً ع رمير .ري رخذو«...
وال جواب! ..مير س ال يولد في عينيه س االً.
»وهل عرفت ري اهر! ..ري هو اقن«!.
ال تدغي لأ اغتجع الجسد.
كانا صامتي والمو يهدغ والنادل يسأل باسماً:
ماعا تشربان.رخقققذت شقققرود قشقققعريرة بقققرد ..اغتفعقققت يقققداها النحيلتقققان حقققول
الذغاعي العاغيي  .لأ ينزا خالقد سقترته ويلقعها علقى كتفيهقا .لقأ يلمق
بريقا ً نديا ً ي اد يفي م العيني العسليتي .
ول ق النققادل الفتقى شققغل فققي سق ون المقهققى آلقة التسققجيل واغتفققع
النغأ الشجي ،وصوتها.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ريم ققق رن تعقققود اللغقققة .ترتفقققع رصقققابع الموسقققيقى تلقققأ شقققظاياها
وتش لها م جديد!.
كانت األعشقاب البحريقة تتجمقع عنقد رققدام مقهقى المقز ومقو
البحققققر يتققققابع ضققققرب حافققققة المبنققققى ،يرشققققها ابققققد .ويققققولي غاجعققققاً،
والموسققيقى ترتفققع م ق آلققة التسققجيل ،وصققوتها –كوكققص الشققرب -ملي قا ً
بالشج  ،يعود بعذب الغناء.
رنقققا لمقققا حبيتقققك خفقققر علقققى بقققالي
اللققي جققر لققي واللققي غا يجققر
لققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققي
وعاد الشرب رسى ولوعة وحنينا ً في صوتها.
وضققع النققادل فنجققان القهققوة رمققام خالققد ،ورمامهققا كققأه عتققير
الليمققون .تسققاءلت ع ق القهققوة .تجاهققل خالققد الس ق ال ،وامتققدت األصققابع
السمراء المشعرة إلى يدها.
قال الفبيص إنك بخير اقن! ول عليك االبتعاد ع المنبهات.غفع فنجانه وعينا .ترقبانها.
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لأ هذا التمت اقن.
 َ.. .. .. .. .. .. .. .. ..
»رهو التعص ...رم الندم على ما فات«.
افتققر غققر شققرود عق بسققمة سققاخرة خاطفققة ..وهققي تققر الفنجققان
والس ال التامت معلقي بي الشفتي .
ً
»الندم ..!.ري ندم ..!.هل اخترت شي ا ألندم عليه.
سزسل ال مرنية تقودنا لنملي على اختياغاتنا بحبر الوهأ!
إننا نوهأ االختياغ ونساب إلى قدغ محتوم!«
كاد خالد يندفع مرددا ً الس ال ،ل نه تماسقك .وغفقع الفنجقان يجقرا
قهوته.
»ال ندم! ..ال عنص! ..وصمت ك يص!
م المذنص إعن ..!.قد ركون رنا صاحص الخفايا والذنوب!.
ضربت موجة عالية المنحدغ التخري ،غشهما الزبقد .ريققظ معقه
لغقة اختفققت تحقت رنقققال القلعققة ،عقادت تنسققاب مققع المقاء علققى الشققفتي
المفبقتي .
» ..الخوي!..
إنه الخوي!
الخوي الذي ي بلنقي! ي بلقك ويخقره صقوت المدينقة! فقز يرتفقع
بال زم رو النشيد!
الخوي غضعنا .في حليقص رمهاتنقا ..سقر فقي دمنقا ..نققش تحقت
جلودنققا ..نخققاي األقققو  .ونتققرك الخققوي ينمققو ..يتققوغم ..يتققب وغم قا ً
سرطانيا ً خبيثا ً يأكل كل خلية سالمة ..يسلط علينا شباكه المظلمة.
فققي الظلمققات نتققرغ ..ن سققر ونحفققأ مققا رمامنققا ،وال نققدغي رننققا
ن سر ونحفأ رنفسنا.
رنت تحفمني وت سرني.
ورنا ركسر صحوني وقزندي.
وحي رختن؟ ركسر عاتي.
والمدينة تغل؟ نوافذها .تغلق؟ سقماءها وبحرهقا وتحفقأ نفسقها فقي
صمت«.
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كانت رصابع خالد متوترة ،تنقر الفاولة بتمت وشرود هانمة مع
لغة الماء.
األفلل رن تشربي عتيرك! ..سينعشك!..قال .وغفع فنجانه .يرشفه حتى الثمل .وضعه في صحينه التغير
أ وقع في شبه جزم.
هل نعود.. ..آن رن نعود!! ..ول  ..إلى ري .
إلقققى الماضقققي ..!.إلقققى القلعقققة التقققي روققققدت محرقتقققي !.رم إلقققى
السجون والقبوغ نبحث ع األحبة الغانبي .
رال تجيبي .عز صوته الخش  ،أ الن فجأة وهو يليع ويعود إلى مجلسه:
لي عندك مفاجأة!وغمى على المنلدة مفتاحا ً صغيرا ً المعاً.
لقد استلمت مفتا الشقة التقي دفعنقا رقسقاطها األولقى .واخترناهقاكما رغدت ،في الدوغ الرابع األخير .لقد اكتمل البناء!
تعلقت عينا خالد بوجه شرود .ترقص فرحا ً يبزل فجأة ،طالما كقان
ينتظققر .فققي العينققي العسققليتي الواسققعتي  .ول ق رقققراص التخققدير التققي
ردمنتها ،رخمدت األترا واألفرا  .اال النظر في المد .
كل األبواب مغلققة! كقل المفقاتي غتاجقات علقى بقاب المدينقة! لقأتعد قادغة على فت فجر واحد في مدي!
مام الشموغ على جبي خالد .وخاب الرجاء.
كان اليقأه األ َ ْولقى بقي رنقا! والقفيعقة بعقد كقل مقا حقدا! ول نقكتحت العز  ،والفبيص ي كد رنك ستتجاواي صعوبة العودة ،إعا رغدت!
لقد ان سر الجسر! لأ تعد تجدي المفاتي !يم ننا بناء جسوغ رخر رقو وربقى!ري عماد سيرفعها ...لقد هوت كل األعمدة!احتققد نظققر خالققد واحمققر بيققال عينيققه .ققأ اغتفققع صققوته بتعاسققة
مامرة.
رلأ يناولوك دواءك هذا التبا .لأ تستمع شرود للس ال .فقد اغتفعت موجة عالية ضربت صخوغ
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المقهقققى ،سقققحبتها معهقققا إلقققى المقققد األاغب البعيقققد .والقققنغأ غا يمقققو
ويندا  ،يرفعها معه ،يواسي وحدة الرو  .استسلمت شرود للنغأ .للبحقر
يت سر موجه على صخوغ المقهى ،ينعشها ابد .المتنا ر علقى األطقراي
تحت ميأ شفيع.
شققاهدت شققرود البحققر يتقققدم علققى جققانبي المقهققى الخققاليي  ،يرسققأ
بألوان الماء وغمواته حبيبات الل ل علقى الرمقل المبتقل ،يلقيء الرمقل
المبتل بألوان سماء الخريع.
دعاها الشاطب والحبيبات البيلاء.
»خفانا مقا االقت مرسقومة علقى الرمقل ،يغسقلها المقاء ليمحوهقا،
ويتراجع ،فتعود تظهر م جديد ..تنادي
جبل التوباد حياك الحيا.
وسقى هللا صبانا وغعى
تلتمع اق اغ التغيرة على الرمل المبتل ،يلتمع صد الغناء
وعلى شفك عشنا امنا
وغعينا إبل األهل معا
هذ .الربوة كانت ملعبا ً
لشبابينا وكانت مربعا
كأ بنينا م حتاها رغبعا
وانثنينا فمحونا األغبعا
وخففنا في نقا الرمل فلأ
تحفظ الري وال الرمل وعى
ول الرمل عاد يعي ،والماء عاد ي تص ،والمو رقبقل ينثقر قل قه
لت تص بها رقدام التبا ..ويرك رمير ..يرمي ..علي األصداي ،وكرات
الرمل المبتل ويملي هاغباً«..
ويظل البحر والنغأ يشدوان والماء التاخص يتعلق؟ بأعيقال الثقوب
األاغب الليلي .يحتفي بشرود.
رسرا خالد خلفها .شدها م معتمها.
ً
ً
كان الماء يرك عليها ضاجا ً صاخبا .جذبها خالد عاندا بهقا إلقى
المقهى بعد رن تركته لتسي على الشاطب الخريفي القفر.
قادها إلى السياغة .ورطب؟ عليها الباب .حي شغل المحرك ،اغتفع
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صوتها.
رغيد رن رعود ..إلى هناك!التفت ،قبل رن تلغط قدمه على دواسة البنزي
إلى ري .إلى بيتنا!الجديد.ال ..هناك!ورشاغت إلى الربوة البعيدة ،على الجون األخير..
»بيت صباي!«
روقع خالد محرك السياغة واستداغ.
لمققاعا ..رلققيب لققك بيققت تعققودي إليققه ...مقق المتققحة إلققى داغمهجوغة!.
ظلت عينا شرود تنظران بعيداً.
هناك عمتي عانشة.مع العجوا ...س ..وابتلع ال لمة – ستتعبي
لي ! على األقل ،ألول مرة سأختاغ تعبي!إننققا ال نختققاغ رتعابنققا! ال نختققاغ متققانبنا! وبعققد رلققيب االختيققاغوهما ً كما تقولي ..
غبما خاغ سزسل المدينة ،يم رن رختاغ!إنك تحلمي ! لقد عدت تحلمي !رحلأ!.ليتني رحلأ! ليتني! ..لقد فقدت الحلأ م امان!
»الحلأ اختفقى والحقص ضقاا! ال ردغي كيقع! ول نقه تقا .منقي فقي
الحري؟ القذي شقص فقي المدينقة العتيققة .رصقب داخلقي م قان خقاو مظلقأ.
رحسه رحيانا ً مخيفاً ،ممتدا ً في رعماقي .سعوا إلى إخفانه بركقام األققراص
المنومة والمخدغة ،ول ها هو يعود قناا التخقدير تثقبقه القذاكرة .ف يقع
رهرب م الذاكرة !..وهل رقدغ بعد هذا على الحلأ«!.
ظققل خالققد صققامتاً ،قلققاً ،مشققتتاً .عينققا .تسققأالن الغققد فققي عينيهققا.
شاهد انفراجة الشفتي الشهيتي  .امتدت يدا .تشقدان عغاعيهقا األبيلقي
العققاغيي  .كققاد يهققوي علققى فمهققا يقتلققع هققذا الجنققون الغققام األخيققر.
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ول قق التماعققة نديققة فققي العينققي الققذابلتي روقفتققه واغتعاشققة الشقققفتي
بالرجاء.
رغجوك! ..رغيد رن رعود إلى هناك!هو الهروب م جديد!! ..هل تريدي القفيعة. !..ما الت متعبة!ل رقدغ على دخول هيبو اقن! ..لق رققدغ! ..رحتقا – ولقو مقرة –
رن رختاغ!
ري اختياغ هذا .العزلة! رنت تهربي ! تبحثي ع الفراب!اعتبرها فترة نقاهة ال مناص منها ،كي رعود!»غبمققا فققي عزلتققي ،فققي غحققأ الوحققدة ،يم قق رن رفققك السزسققل
الظاهرة والخفية ،يم رن رختاغ!
عزلتققي اخترقهققا العسققب والجواسققيب ..سققرقوها منققي! ..عرونققي
مني! م عاتي وم جسدي! ..ول هنقاك! يم ق رن رعقود ،رغتق؟ عاتقي
الممزقة ،رلفها في قف العزلة ،رعيدها إلى غحأ البحر ،لتولقد مق صقفاء
الماء م جديد.
عادت شرود تولي وجهها ناحية الشاطب القفر.
اغتخت عغاعا خالد .وعاد يشغل محرك السياغة لتنفلق؟ مزمجقرة
على الدغب الساحلي.
على البلوغ األمامي ،نزلت قفرات مفر .شاهدتها شرود تتنا ر..
تلتمع وتسيل.
رمملقت عينيهقا ،وانتعقاش طققاغئ يتسقلل إلقى القرو  .استسققلمت
لوشوشة الزخات..
أ ،س نت الوشوشة وتزشت.
فتحققت عينيهققا والسققياغة ت ققب سققرعتها الجامحققة ،وتميققل إلققى
الحافققة الترابيقققة للفريقق؟ ،وتتوققققع رمققام البوابقققة البيلققاء المشقققب ة.
نادتها بوابقة بيقت التقبا .ناداهقا الشقجر واألغل والسقماء» .هقا هقي
الزيتونة في عمقر ربقي تفقل مق السقيا  ..وقتقص الخريقع ..ورعلقى
شجرة التوت«!..
تقدمت شرود .رنزل خالد الحقيبة التغيرة وطرب البقاب .لقأ تفقت
العمة عانشة.
»قققد ت ققون تتققلي اللققحى رو تسققب رو تتلققو روغادهققا لعققودة رهققل
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الداغ!«
دفعت شرود الباب الخاغجي فانفت .
هبت إليها غانحة األغل الدفي ة المنعشة بعد المفر.
بدا الممشى م سوا ً باألوغاب المتفرة المتنقا رة ،ورصقص الحبق؟
التيفي الذاوي على الحافتي  ..والفرال ..والس ون.
لأ تقر الحمقانأ التقي غبوهقا معقاً .ول ق الياسقمينة هنقاك ،مقا االقت
تنتظرهققا بنجيمقققات صقققغيرة بيلقققاء ،وقفققرات مفقققر مقققا االقققت عالققققة
باألوغاب وبتزت الزهر.
دون رن تلتفت إلى الوغاء ،همست لخالد..
يم رن تتركني اقن! ..عمتي على السجاد!فققي الس ق ينة ،امجققر صققوت سققياغة البيجققو العانققدة إلققى المدينققة،
وابتعد .وحيدة ،تققدمت شقرود علقى وغب الخريقع .غمقت حقيبتهقا تحقت
الزيتونققة الهرمققة .مققا اال لهققا الوقققت ال ققافي لققدخول البيققوت .المسققتها
الزيتونة بغت ينوء بحبات ايتون رخلر لأ يمب.
علققى عتبققة البققاب ،بققدا الفريقق؟ خاليققاً ،والبحققر الشاسققع ،شققهياً،
مانج قاً ،يرفققع ريديققه البلوغيققة الزغقققاء ،يلققو لهققا ،ويققدعوها .اسققتجابت
شقققرود للنقققداء .قفعقققت الفريققق؟ ..نزلقققت المنحقققدغ التقققخري للشقققاطب
المهجوغ .غمت حذاءها على الرمل.
م البحر طلعت ميمات .تقدمت تحجص بع رشعة باقية .غفعت
إليها وجهها..
رجل تعال يا ميأ! ..خفع عنا سلفة النوغ ال اعب الموبوء!..
تقدم يا ميأ! ..امسلني! ..وامسل هذ .المدينة الوسخة!
استمعت الغيمات إلى شرود .جاءت ميمقات رخقر .هقدر والن لقون
الرمال .وعادت تمفر ،غعاعا ً خفيفا ً شفافا ً ناعماً ،ينقر هسيسه ماء البحر.
يوقع على روتاغ الماء.
تقدمت شرود إلى البحر.
وقتهققا ،سققمعت رباهققا يتققلي ..ورمهققا تناديهققا للققدخول ..وشققاهدت
العمة عانشة تقبل ،تحلنها ،وتسقمي باسقأ هللا ..ورميقر ،غاكلقاً ،يمسقك
سفله البحري يعلو .الرمل واألصداي.
وسمعت غنات عود سي الفاهر ،حقافظ التقاغيخ .ومعلقأ األلحقان.
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و»آليقققع يقققا سقققلفاني والهجقققران كقققواني« تتلقققو حنقققي القققنغأ األندلسقققي.
وصد رصواتهأ تردد الغناء مع الهدير.
»سي الفاهر ينتظرنا!« قال رمير عات لقاء.
غاعي النغأ .وحبيص ربي!» ..ينتظرنا!«
كيع تهت عنه في ممرة الحري؟ ،وضيعت العنوان.
»ينتظرنا«!..
ً
ينتظرنققي! ..لنفققرب مع قا الققدغوب المجهولققة واألبققواب المغلقققة..
علي رعود رلقاك!
تتابع المفر ،يهمي على البحر والشاطب ،يغسل شرود.
تألقققت بققي خيوطققه والبحققر عينققا رميققر .مققدت الققذغاعي العققاغيي
لنشيد السماء ،للوجه النقاني بقراب العيقون ،يعيقد بحبقات المفقر العنقاوي
اللانعة.
غمققأ الخققواء الشاسققع داخلهققا ،والفققرال الغققانر العميقق؟ فققي الققرو
والجسققد ،وغوانق األدويققة المنتشققرة فققي ال يققان ،تتققواتر ،وغوانق البحققر
تخمد العنفوان القديأ ،فقد ظل البحر مهجقوغاً ..تحقت المفقر ،يغنقي لهقا،
وحدها.
ال ي ع ع الغناء.
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هقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققامش 4
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هقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققامش 1
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مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق روغاب رميقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر
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هقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققامش 2
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هقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققامش 3
…………………….………………………………………………….
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صدر لل ؤل ن:
 الط لن األحرت »قتص« ،الداغ العربية لل تاب. ريائل ال يح لاا البريد »نتقوص شقعرية« ،الشقركة التونسقيةللتوايع.
 -في ظل ن النّار »قتص« ،منشوغات قتص.
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