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خزانٌة ترابية
اإّنه� تثلُج الآن يف ا�شطنبول، كرات الثلج تنبعث من ال�شم�ء 
ك�أنه� فق�ع�ت �ش�بونية تنفثه� ف�ه ولد �شغر لٍه، ي�شتد الثلج 
الأحي�ء  روؤو���س  على  فينزل  ب�شعفه،  الأ�شج�ر  �شعرْت  كلم� 
لتعتمر  القرميدية  ال�شقوف  وعلى  �شعرهم،  خ�شالت  ليبلل 
ليتبلل الرتاب، قد  القبور  روؤو�س  بي�ش�ء، وعلى  املدينة قبعة 
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خ����������زان����������ة ت������راب������ي������ة

اعت�دوا على  ب�مل�رة قد  تعج  ال�شوارع م� زالت  املوت!،  توّحل 
املطر والثلج، البع�س يحتفل والآخر ي�شحذ والأهم اأن الن��س 
يف الزق�ق الذي اأقطنه ل تن�م، )تق�شيم(1 امراأة ع�قر ثملة 
الرحمة،  النوم  اأت�شرع من  و  اأتقلب  اأن� م� زلت  اأم�  تن�م،  ل 
فذاك اخلوف الذي وّلده فيني )نزار ال�ش�يف( منذ التق�طي 

له لأخر �شورة ل يرتكني.
رافدة ال�شقف تقرتب من راأ�شي وذاك امل�شب�ح الأ�شفر 
على  تت�شكل  غريبة  ظالل  معتوه،  اإىل  ليحولني  يهتز  املعلق 
احل�ئط و اأ�شوات ت�شرخ على اآذاين ق�دمة من الغرفة الث�نية 
اإذاعة م�شو�شة، هل هي حمطة املوت؟!..غريب ق�شة  ك�أنه� 
الف��شل  البهو  يف  نف�شه،  تلق�ء  من  وي�شتغل  ينطفئ  املذي�ع 
بني الغرفتني هن�ك ظالل ترنو من تلك املراآة احلمق�ء، كم 
اأكره املراي�!، �شمت طويل يعرتيني و�شوت القطط يف اخل�رج 
يوؤرقني، ومم� يزيد الطني بلة �شورة الأ�شب�ح البي�ش�ء وهي 
اأم�شيُت �شديد  اإم�ش�ء،  تنزل من ال�شم�ء كلوحة املوت بدون 
القنوط ف�أدرُت اآلة الت�شجيل لأ�شمع اأغنية لأحمد ك�ي�2، ومن 
حظي التع�س انقطعِت الكهرب�ء، فجل�شُت مع �شمتي وظالمي 
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وهواج�شي حني قدم نزار لأول مرة اإىل مكتبي.
لكنه  نحيل،  ووج��ه  متن��شق،  ج�شمه  الق�مة،  طويل  ك�ن 
مرتع�س وخ�ئف، اأجل�شته قربي واحت�شين� كوبني من ال�ش�ي، 
ن�شي�ن  اأ�شتطيع  ل  طويالن،  رم�ش�هم�  وعين�ه  اأ�شفر  وجهه 
تينك العينني، فيه� م�ش�هد ع�برة ولقط�ت ل ت�شله� اأية اآلة 

ت�شوير من تلك التي اأملكه�.
ق�ل يل: اإين على ح�فة اجلنون، مل اأمن منذ لي�ٍل طويلة، 
الوجيب،  يتوقف عن  يك�د  وقلبي  دم�غي  تعبث يف  الأ�شوات 
اأوؤكد لك اإين اأح�دثهم، يف ذلك اليوم يف املق�بر حتدثت مع 
جدي وجدتي ك�نوا يف اأبهى �شورتيهم�، م� هذا الكوان الذي 
ال�شريح ول  اأت�شّور قرب قرب تظهر �شورة  يحيط بي، كلم� 
اأبدو اأن�، اأرى ظالمً� ي�شكن يف روحن� املظلمة وعقلن� ال�ش�كن 

يف عب�ب ال�شواد، هل اأن� موجود ي� �شديقي؟!.
روع���ك!، يف هذه  ه��دئ من  ال��ك��الم،  ه��ذا  م�  - طبعً�!، 
زاوية  اأو  الإ���ش���ءة  يف  تخطئ  رمب�  حتمً�،  �شتظهر  ال�شورة 
ب�لنوم  عليك  متعب  اإن��ك  داك��ن��ة،  بدلة  تلب�س  اأو  الت�شوير 

وال�شرتخ�ء.
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خ����������زان����������ة ت������راب������ي������ة

للمق�بر،  الفيلم ومل تظهر �شورة نزار بل �شور  حّم�شُت 
�ش�ألته: اأمل تَر غر القبور كي تت�شور قربه�، ي� اأخي الن��س 
يف  ولي�س  ق�شر،  يف  اأو  طبيعة  اأو  حديقة  يف  �شوره�  تلتقط 

مك�ن تفقد احلي�ة ذاكرته�.
اأبدا،  التي ل ترف  اإيل برمو�شه  لكزين على كتفي ونظر 
�شيتعبك اجلمهور  ال�شت�رة -  ث�بتة كم�شرح ل يعرف  نظرته 
- ق�ئال: يف املق�بر جتد املدينة الف��شلة، احلي�ة فيه� حي�ة، 
واأن��ت   ، بهدوئهم  اأجملهم  م�  والأم���وات  تتال�شى  الطبق�ت 
حينم�  وي�ش�ركونك  حتلم  حينم�  ت�ش�ركهم  عليهم  املتطفل 
الآن  واأ�شبح  الآن  اأتعلم رمب� جدي خرج من قربه  تزورهم، 
يف ال�شني ورمب� اأمي يف اأورب� َمن يدري؟..رمب� يخرجون من 
لكنهم  تراهم،  اأن  ت�شتطيع  ل  بعيد  مك�ن  يف  وهم  قبورهم، 
اأحي�ء األ تت�ش�ءل عن تلك ال�شخ�شي�ت التي تراه� ع�برة يف 
اأو القط�ر رمب� خرجوا من قبورهم وهم  اأو احل�فلة  ال�ش�رع 
اآب�ء واأبن�ء لأ�شخ��س اآخرين من بلدان اأخرى، هم الأموات 
الأحي�ء، اإن احلديث عن املوت يلغي احلي�ة ي� �شديقي م�ذا 
اأمتنى  اأن�  ب�لأ�شب�ب،  فكرن�  مل�  النت�ئج  لول  املوت،  نفين�  لو 
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يف  ف��شل،  مغفل  احل��ب  يف  �شيء،  كل  يف  ف�شلت  فقد  امل��وت 
وحيدة  �شديقة  �شج�ئري  علبة  �شوى  يل  تبَق  مل  ال�شداقة 
اأفكر يف  اأملك امل�ل، يف العمل ف�شلت لأين مل  اإن مل  ترتكني 
الطرق امللتوية، بقيت مبب�دئي �شحقني القدر اآه من روحي!، 
بحر فقد اأ�شالعه، لذا �ش�دقت القبور، اأردت الت�شور قرب 
كل قرب يف الع�مل، تربطني �شداق�ت حميمة مع املوتى اأتكلم 
اإنك عر  اأع��رف  اأحي�ء  واأن��� حولهم، هم  اإنهم حويل  معهم 
كيف  اأفكر  مغلقة،  اأ���ش��رار  يل  يفتح  قرب  كل  بذلك،  موقن 
اآم�له؟!، كيف ك�نت حي�ته؟!،  ع��س هذا ال�شخ�س م� ك�نت 
من  مع�شوقً�  اأم  ع��شقً�  ك�ن  هل  موته؟!،  من  ا�شتيقظ  كيف 
اأفكر يف م�رلني مونرو احل�شن�ء م�ذا حّل به�  اجلميالت؟!، 
كم ك�نت اآم�ل الرج�ل معلقة يف م�شب�حه�؟!، ك�نوا يقفون يف 
ط�بور طويل ليلقوا نظرة عليه�، م� هذا ال�شخف الآن اأم�شت 
ترابً�، معقول !، تخّيل لو تظهر الآن �شتتبول يف �شروالك، م� 
ل يفنى يعي�س ي� �شديقي وحني ي�شيع كل �شيء �شتجد الروح 
املق�بر،  اآم�لن� يف احلي�ة ونحي� يف  طريقه� حتمً�، هل نقرب 
اأهي م�شرح هذه احلي�ة، نتحرك فيه� ك�لدمى وال�ش�كنون يف 
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الأ�شفل ي�ش�هدونن� وي�شخرون من�، ترى اأي الأ�شرحة مب�ركة 
تلك التي تغزوه� الأع�ش�ب اأم الع�رية، اأتعلم مرة زرت قربا 
لفت�ة مقتولة بجرمية �شرف، وجدت اأجمل اأنواع الورود على 
�شريحه�، خّمنُت اأن له� قلبً� بكل األوان الزهور، الروح �ش�فية 
يف�شده� العقل الب�شري، م� ذنبه� كي تقتل، هل اخل�لق ق�تله� 
ل، هل يحي� املوت ب�ل�شالة وتفنى احلي�ة ب�ليقني؟!. اآه من 

الإن�ش�ن ذلك ال�شر املحفوظ يف خزانة ترابية!..
بني  ينتقل  بحديثه  و�شعرت  ملتوية  ب�بت�ش�مة  له  اأوم���أُت 
بعينيه  ملت�شقة  ك�أنه�  جفونه  وترعبني  واجل��ن��ون،  املنطق 
بال�شق من اأعلى، �شف�هه ب�لك�د تتحرك وال�شوت يخرج من 
جلة الروح، ن�ولته ال�شور التي حم�شته� ومل يتعجب من عدم 
ظهوره مربرا يل بتعوده على الأمر فهي لي�شت املرة الأوىل، 
�شورة  مبح�ذاة  �شورة  له  والتقطُت  الت�شوير  اآل��ة  اأم�شكُت 
الفور  وعلى  عندي،  املكتب  فن�ء  يف  معلقة  وول��ف  لفرجين� 
فرجين�  بدت  حني  يل  �شدمة  ك�نت  التي  ال�شورة  حم�شُت 

وحيدة يف ال�شورة مبالحمه� احلزينة ووجهه� الب�ئ�س.
بعد زي�رته بفرتة علمت اأنه يف م�شح عقلي يتع�لج وبعد 
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نظرته  اأن  املمر�شة  يل  ق�لْت  وقد  قلبية،  ب�شكتة  م�ت  مدة 
ك�نت ث�بتة بعينني وا�شعتني تنظران ب�جت�ه الن�فذة املفتوحة 
قرب  قرب  دفنوه  وقد  الريح،  عليه�  ترتاق�س  التي  وال�شت�ئر 
ي�  اأي��ن حت��وم روح��ك  ت��رى  اأم��ه و ج��ده يف �ش�حية املدينة، 
نزار؟!..فكرُت مل�ذا ل اأذهب و اأت�شور قرب قربه هل �شتظهر 

�شورتي ؟!،
ك�نت متطر بغزارة، لب�شُت كنزة �شوفية �شميكة واعتمرت 

قبعة وانتعلت حذاء طويال واأخذت مظلتي معي.
على  مو�شيقى  ت�شدر  ال�شم�ء  ودموع  جمنونً�  مطرا  ك�ن 
مظلتي ك�أنه� قرع طبول املوت، ل اأعرف مَل اخرتُت الليل كي 
اأت�شور فيه، رمب� ع�شقي لهذا اجللب�ب الأ�شود وال�شر الذي 
يذكرين  لأنه  ورمب�  الب�شري،  العقل  وليل  الدني�  ليل  يخفيه 

بفتي�ت حلب مبعطفهم الأ�شود الطويل..
الليل ح�لك واأ�شواء الر�شيف ت�شكل رتال يت�ش�ءل لي�شل 
فك�ن  املقربة  ب�ب  اأم���  هن�ك،  اللحن  يختتم  املقربة،  لب�ب 
بوابة قدمية حديدية تعزف �شريرًا مزعجً�، الأ�شج�ر تتم�يل 
الر�ش�ئل  تنقل  ك�أنه�  ه�دئ�،  زفيفً�  عليه�  الري�ح  وتعزف 
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هن�ك   ،! مرعبة  املوتى  اأ���ش��رار  خفيف،  بهم�س  يب�ح  ل�شر 
لف�فة  اأ�شعلت  الظالل،  عليه�  تتع�رك  الأفواه  ف�غرة  مق�عد 
للموتى  تعريف  تقف كبط�قة  القبور  �ش�هدات  وتقدمت،  تبغ 
كثرة  ال�ش�هدات  جت�وزه�،  يجوز  ل  حمراء  مرور  وك�إ�ش�رة 
اأت�أمل  �شرُت  ح�فلة  كراكب  امل���رة،  بني  كح�فلة  اأ�شر  واأن��� 
امل�رة وراء زج�ج دمه ثقيل، فت�شُت عن �شريح نزار م�شتعين� 
بعود الثق�ب ف�دين التدخني هذه املرة، كلم� اأ�شعل عود ثق�ب 
الكربيت،  من  اخل���رج  ال�شوت  ويرعبني  الظالل  تغزوين 
واأخرا راأيت قرب نزار وقفُت -واأن� املنطلق يف اأ�شرار احلي�ة، 
منذ طفولتي اأبحث عن اأ�شرار الكون- �شدَرْت حركة خفيفة 
من قرب ج�ر نزار، التفُت ورائي مل اأجد �شيئ�، العقل الواعي 
م� زال عندي يف اأوج ح�لته وال�شور الذهنية التي اأراه� رمب� 

تخلقه� هواج�شي يف هذا العقل الب�طن ال�ش�ذج.
و�شعُت الك�مرا يف و�شع الت�شوير الليلي بفال�س �ش�طع 
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نزار،  قرب  قرب  نف�شه�  تلق�ء  من  ت�شورين  كي  عّرته�  ثم 
وهممُت  ق��ربه  على  الف�حتة  ق��راأت  ثم  �شور  ع��دة  التقطت 
ب�لرجوع، توّحلت قدم�ي و�شمعُت قهقه�ت و بك�ء و�شرخ�ت 
مزعجة، هل اأخط�أُت ب�إزع�جي للموتى احللوين ذي الأ�شن�ن 
ب�أخر  املمزقة  البي�ش�ء  والثي�ب  املفحمة  والعظ�م  الب�لية 

الليل، الوقت غر من��شب للزي�رات،
�شخ�شً�  اأن  فح�شبُت  ورائ���ي  اأق����دام  اأ���ش��وات  �شمعُت 
يالحقني، اأ�شرعُت من خطواتي وازداد رعبي اإىل اأن خرجت 
من بوابة املقربة، و�شلُت اإىل املنزل واأنرُت كل اأ�شواء البيت، 
فغرفة  الت�يل،  اليوم  اإىل  ف�أجلته  الفيلم  اأ�شتطع حتمي�س  مل 
التحمي�س مظلمة، واأن� ه�رب من ظالمني، يف �شب�ح اليوم 
�شورتي  وجدت  لأين  فرحُت  التحمي�س،  من  انتهيت  الت�يل 
اأن يغمى علي حني وجدت  اأن� طبيعي!، وك�د  اإذن  وقرب نزار 
�شخ�شً� يقف ورائي يف كل ال�شور، بطول نزار وعر�شه ونف�س 
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خ����������زان����������ة ت������راب������ي������ة

مالمح وجهه لكن البي��س عليه اأكثف من �شوء اآلة ت�شويري.
مقطوعة  والكهرب�ء  ا�شطنبول  يف  يهطل  الثلج  زال  م� 
يف  اأم���م��ي  ير�شو  ن��زار  ووج��ه  ال��ظ��الل،  فيه�  تكرب  وغرفتي 
الغرفة برمو�شه الطويلة وجفونه الث�بتة كم� رن� يف اأخر �شورة 

�شّورته اإي�ه�.

1-تق�سيم ا�سم منطقة يف ا�سطنبول.
2-اأحمد كايا مطرب كردي تركي عانى من مرارة 

ال�سجون فرحل �سابا.
ا�سطنبول 2011-1-21
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مدر�صة الدباغية
ك�ن يقّلب الأفك�ر يف دم�غه، كم� تدّور الغ�ش�لة اجلوارب 
يف ق�عه�، يف م�ش�ء �شت�ئي ب�رد جدًا، ل �شخ�س يرنو يف قم�ط 
الأر�س هذا، وحده "زهر" ي�شتند على عمود كهرب�ء قدمي، 
يخرج �شيج�رة من جيب معطفه الدافئ، ي�شحب منه� عدة 
اأنف��س و ينفثه� على مهل، رمب� تزيل التوتر الذي رافقه عدة 
ال�ش�رع  الطويلة من  والفر  الكر  اأي���م، منذ جن�ته من جولة 

الذي تتو�شع فيه قن��شة اجلي�س.
يحملق يف كل مك�ن من حوله، لعله يجد م�أوًى يقيه هذه 
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الع��شفة الثلجية التي جتعله يقيد يديه يف جيبيه، اإنه �شب�ط 
حلب امل�شهور ب�ل�شقيع والربد.

بطرازه�  ال�ش�خمة  الدب�غية  مدر�شة  "زهر"  ت���أم��ل 
املدينة  قّلبت  لو  حتى  تراه�  اأن  ت�شتطيع  والتي  الأندل�شي 
هذا  وفخ�مة يف  مه�بة  املدر�شة  ازدانت  الأرب��ع،  ب�جت�ه�ته� 
اجلو، ف�عتمرت قبعة بي�ش�ء على رافدته�، وعلى الرغم من 
الويالت واحلروب التي تعر�شت له� على مدار ن�ش�أته�، بدءًا 
والفرن�شي،  العثم�ين  الحتالل  اإىل  املدمر  حلب  زل��زال  من 
ال�شمو�س  اإىل  ب�لإ�ش�فة  رافقته�  التي  الكئيبة  وال��ظ��الل 
املبت�شمة التي �شطعت عليه�، لكنه� م�زالت حمتفظة بوجهه� 
ولكنه� مل  التج�عيد  و�شيم غطت وجهه  ك�أي عجوز  اجلميل 

مت�شح دلئل الو�ش�مة عن وجهه.
له  يوم  اأول  تذكر  املدر�شة،  ذكري�ته يف  م�ء  الثلج  حب�َس 
يف املدر�شة حني ا�شطحبه والده، �شعر ب�لدفء قلياًل حينم� 
ت�شري يف ج�شده  ب�حلرارة  اأح�سَّ  والده،  يدي  حت�ش�س دفء 
ورائحته�  يقتنيه�  مدر�شية  حقيبة  اأول  �شكل  تذكر  عندم� 
ت�شرتيه يف حي�تك،  ك�أول عطر  �شرداب ذاكرته،  الب�قية يف 



19

الربتق�ل  وحب�ت  الأق���الم  حتمل  ك�نت  التي  احلقيبة  تلك 
حت�شره�  ك�نت  التي  البندورة  دب�س  الدب�س،لّف�ت  وعرائ�س 
اأمه يف ال�شيف على �شطح املنزل، تخيله� بدل حقيبة القن�بل 

التي ك�نت تعتلي ظهره.
فيه�  ك�ن  التي  بح�رته  ب�ردة، ذكرته  هواء  ن�شمة  م�شت 
يغطي  الطني  ك���ن  حيث  طويلة،  ج��زم���ت  ينتعلون  الطلبة 
اأرجلهم �شيف �شت�ء، اقرتب من بوابة املدر�شة احلديدية و 
ت�شدر  تفتح  حينم�  البوابة  هذه  ك�نت  ب�ل�شال�شل،  املو�شدة 
�شريرًا يوقظ ن�شف اأهل املدينة، ح�ول ت�شلق الراقدة الأفقية 
للبوابة مل ي�شتطع ك�نت ع�لية جدا، �شحب ي�قة معطفه اإىل 
رقبته ونفخ على يديه بدت له حديقة املدر�شة معتمة كثرًا، 

وقد حتولت اإىل مزار للغرب�ن والكالب ال�ش�لة.
دار حول �شور املدر�شة، تف�ج�أ من منظره� مل يتوقع يومً� 
اأن ت�شبح حديقة املدر�شة املظللة ب�أ�شج�ر ال�شرو وال�شنوبر 

مدفنً� للثوار وقوات اجلي�س و�شح�ي� الل�شو�س.
ب�شوت  غّنى  املوح�شة،  وال��وح��دة  ال��ري��ح  زفيف  اأخ���ف��ه 
نف�شه،  عن  ال�شيء  ال�شعور  ه��ذا  يزيل  لعله  ج��دا  منخف�س 
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يديه  راحة  فرك  لتوه،  زواج حبيبته  تلقى خرب  كع��شق  غّنى 
له،  �شيموت متجمدا مالزمً�  ب�أنه  الإح�ش��س  ببع�شهم�، ك�ن 
هذا  خالل  من  املدر�شة  اإىل  ثغر  ب�إيج�د  م�شغول  ذهنه  اأم� 
ال�شي�ج احلديدي، رمب� يحرق مقعدًا خ�شبيً� داخل املدر�شة 
اأي�م ال�شت�ء يف املدر�شة نف�شه�،  ويتدف�أ به كم� ك�نوا يفعلون 
حني ك�ن املدير ي�شرق م�زوت املدر�شة وتبقى مدف�أة الطلبة 
اأحد  الآن، ول  بدون وقود، احل�لة نف�شه� واملدينة بال رقيب 

يح��شب على اأفع�له.
اأ�شواء املدينة املطف�أة جعلت كل �شيء يف املدينة ينك�شف 
عن  املكي�ج  زال  كعرو�س  تبدو  التي  املدينة  حقيقته،  على 
تلك  امل���رة يف  على  ثق�به  عود  ي��وزع  مل  القمر  وجهه�، حتى 
الليلة، بدا هزيال كقطعة موز ذابلة، وحني يبدو القمر هزيال 
ومك�شورًا هكذا يف هذه املدينة الب�ئ�شة كم�شب�ح مغلق، يكرث 

ال�شقوط والتزحلق.
للمدر�شة، رمب�  ال�شي�ج احلديدي  وجد فتحة �شغرة يف 
فتحه� الل�شو�س اأو الثوار اأو رمب� قوات اجلي�س ليدفنوا به� 
الثلج يزداد عنفوانً� كم�  اأخر،  قتالهم، مل يك ميلك خي�رًا 
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املحيطة  الأج��واء  وهدوء  هدوءه  ت�شلبه  ال�شع�ل  نوب�ت  بداأت 
اجلي�س  قن��شة  اأح��د  ي�شمعه  ل  كي  �شع�له  يحب�س  ك���ن  ب��ه، 

املتمركزين يف املنطقة املحيطة.
ج�شده،  يف  ي�شري  وال��رع��ب  املدر�شة  حديقة  يف  م�شى 
ك�ن الطني ميالأ املك�ن وكلم� تنغم�س قدم�ه يف الطني يلتفت 
دا�س  وك�أنه  �شعر  يلب�س حذاءًا طوياًل،  يكن  وي�شرا، مل  مينة 
فوق �شيء �شلب، �شعر ب�لظالل تتحرك حوله، قرف�س على 
رفعه  ال�شلب،  اجل�شم  تلم�س  ترجتف�ن،  ك�نت�  اللتني  ركبتيه 
ك�نت يدًا اآدمية، �شحبه� راأى عينني حتدق�ن به، ت�شرب عرق 
عيني  اأغلق  اأط��راف��ه،  وجتمدت  ج�شمه،  اأنح�ء  كل  يف  ب���رد 

اجلثة براحته واأكمل م�شره.
اإىل  ي�شله  م��دخ��ل  ع��ن  ب���ح��ث��ً�  امل��در���ش��ة،  ف��ن���ء  دار يف 
الب�حة،  على  تطل  ن�فذة  عند  توقف  الداخلية،  ال�شفوف 
ت�أمله� طوياًل حينم� رّدته ذاكرته اخل�شبية اإىل مقعده الذي 
يت�أمل  ك���ن  التي  الن�فذة  وتلك  الب�رد  احل�ئط  بجوار  ك���ن 
ي�شمع  حني  �شع�دة  وينت�شي  كثرا،  منه�  وال�شي�رات  اخل�رج 

دق�ت جر�س الن�شراف.
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ت�بع م�شره اإىل اأن وجد ب�ب املدر�شة مفتوحً�، دخل على 
الداخل  اإىل  زحف  ثم  اأ�ش�بعه،  روؤو���س  على  مت�شلاًل  الفور 
�شوت حفر يف  �شمع  �شديد،  بحذر  وقدميه  يديه  على  وجثم 
طرف حديقة املدر�شة الغربي، وبعد حلظ�ت اختفى ال�شوت، 
اطم�أن ب�له حينم� اأقنع نف�شه اأنه رمب� يكون اأحدهم دفن جثة 
ورحل، اقرتب من اأحد ال�شفوف، ب�ن له �شوء ك�بي اأ�شفر، 
يكرب وبخبو ويبدو على احل�ئط ظل عمالق، مّد رقبته على 
قدر ا�شتط�عته، بدت له غر وا�شحة، اأيٍد ملق�ة على الأر�س، 
روؤو�س متدحرجة، واأرجل متمزقة وجثثً� ع�رية، منه� م� تبدو 
الدمى  تلك  ك�أنه�  الف�ه،  الف�غرة  ومنه�  اجل�حظة  عيونه� 

البال�شتيكية التي يتم تركيبه� وفكه� قطعة قطعة.
املنبعثة،  الكريهة  الرائحة  ومن  راآه  مم�  يتقي�أ  اأن  ك�د 
ك�ن املوت حدث املدر�شة يف تلك اللحظة وح�شته� الأخرة، 
متنى زهر اأن ي�شعل �شيج�رة تزيل توتره، اأ�ش�به ظم�أ �شديد 
حني راأى ظاًل يقرتب من اجلثث، توقع اأن يكون غوًل ي�شكن 
ل  كي  عينيه  يغلق  اأن  ي�شتطيع  انه  لو  زهر  متنى  املدر�شة، 
الف�شول واملوقف يدفع�نه كي ي�شتمر  يَر بقية امل�شهد، ولكن 
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ب�مل�ش�هدة.
بعد حلظ�ت، ران له الظل الكبر الذي ك�ن لرجل يحمل 
م�شب�حً� زيتيً� ت�آكل ن�شف فتيله، ترافقه امراأة برداء اأبي�س 
�شعر  ذات  الق�مة  طويلة  وامل��راأة  اأحدبً�  الرجل  ك�ن  طويل، 
يف  ع�كفني  ظهره�،  منت�شف  اإىل  ي�شل  طويل  م�شرت�شل 

النظر اإىل اجلثث امللق�ة.
�شرى يف نف�شه رعب مل ي�شعر به يف �ش�ح�ت الوغى، ومم� 
زاد وترة رعبه اأنه �شمع خطوات تقرتب منه، التفت خلفه، 
وجد رجاًل طويل الق�مة، يدخل من ب�ب املدر�شة ويتقدم نحو 
تلك الغرفة، ممر املدر�شة الطويل وظل الرجل الذي يحمل 
�شيئً� يرتنح بني بيديه، الراأ�س يتدىل والقدم�ن رخوت�ن، جعل 

زهر ي�شعر ب�خلطر املحدق به من اليمني والي�ش�ر.
تراجع قلياًل واختب�أ يف اإحدى الغرف، �شعر اأنه جل�س على 
�شيء، ك�نت الغرفة مليئة ب�لقطع الآدمية واجلثث امللق�ة هن� 
عندم�  اطم�أن  حتى  املجهولني،  هوؤلء  مراقبة  ت�بع  وهن�ك، 
بدو له اآدميني ولي�شوا من ع�مل الأ�شب�ح، ال�شخ�س ذو الظل 
الآخ��ران  والث��ن���ن  اجلثث،  بقية  عند  اجلثة  و�شع  الطويل 
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يف  يدر  مل  قطعة،  قطعة  ويقطع�نه�  عنه�،  اللب��س  يخلع�ن 
ب�لفطرة كم� يف  قتلة  واحد هل هم  �شوؤال  �شوى  ذهن زهر 

اأفالم هوليوود، يجدون املتعة يف القتل.
بق�ءه  اأن  فكر  تدريجيً�،  قوته  ي�شتعيد  وبداأ  نف�شه  مت�لك 
ب�ملق�عد  يتدف�أ  اأن  ي�شتطيع  لن  الثالثة،  هوؤلء  بقتل  مرهون 
ب�جلثث،  يفعلونه  ب�لذي  ف�شول  اع��رتاه  ثم  هن�،  هم  ط�مل� 
انت�شب ونف�س �شدره، لّقم بندقيته وو�شع ك�مت ال�شوت، ثم 
تب�رح  ل  وقب�شته  اإىل غرفتهم،  وا�شعة متجهً�  هّم بخطوات 

الزن�د.
قطع  للنج�ة،  خمرج  يف  مت�شمرة  وعيونهم  الثالثة  وقف 

الطريق عليهم و�شرخ بهم:
" اأيه� املجرمون ي� من متثلون ب�جلثث، �ش�أقتلكم واحدًا 

تلو الآخر".
�شرخ الأحدب " اأرجوك ي� �شيدي ل تقتلن� نحن اأطب�ء".

تف�جئ من جوابه ورمقه بنظرة �ش�خرة " اأطب�ء وتقطعون 
يف  النق�س  ت��داوه��م،  كي  اجلرحى  ماليني  هن�ك  اجلثث، 

امل�شت�شفي�ت ح�د ".
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زهر  عيني  يف  وح��دق  الطويلة،  الق�مة  �ش�حب  تدخل 
بعينني حمراوين ك�جلمر، و�ش�رب غليظ يلف �شفته ك�لق�س 
ي�شبه  �شوت  منه  خرج  حتى  ال�شتوائية،  البيوت  على  املمتد 

عواء الكالب يف الليل.
" �ش�أقول لك كل �شيء ب�شدق ولكن ل اأرجوك ل تقتلن�، 
نبيع  نحن  الطع�م،  لهم  نح�شر  ان  ينتظرون  اأطف�ل  عندن� 
يعني  اخل���رج،  يف  العلم  طلبة  اإىل  ن�شدره�  اجلثث،  قطع 

ت�شتطيع اأن تقول اأنن� نعمل يف التج�رة، ا�شتراد وت�شدير".
اأبعد ذب�بة وقفت على اأنفه، واأردف ق�ئاًل:

" هي جثث جمهولة الهوية، من قتلة اجلي�س واملع�ر�شة 
هم  النه�ية  ويف  وال�����ش��رق��ة،  الغت�ش�ب  �شحية  والبع�س 
نفعل  مل  اإن  ب�شيء،  ي�شعرون  ل  يق�ل  كم�  وامل��وت��ى  اأم���وات 
للبالد،  املزري  الو�شع  هذا  يف  ال�شتمرار  ن�شتطيع  لن  ذلك 

ل خبز ول كهرب�ء، الأغني�ء هربوا و الأ�شع�ر ب�هظة جدا".
بقي زهر يحدق به، دون ان ينب�س ببنت �شفة، ثم �شدرت 

من �شفتيه ه�شي�س خ�فت:
ال�شتمرار". اأ�شتطيع  لن  هذا  اأفعل  مل  اإن  " واأن� 
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ت�بع زهر م�شره نحو املمر املظلم، و�شط اجلثث امللق�ة 
املقعد  ي�شعل  ب�لربد ومل  ي�شعر  يعد  والي�ش�ر، مل  اليمني  على 
اخل�شبي، اأم� الثلج فك�ن يح��شر مدر�شة الدب�غية، وحده� 
اأن  اإىل  قلياًل  الروؤية  تغب�س  اأن  ك�نت حت�ول ج�هدة  النوافذ 

يهداأ هذا ال�شت�ء الطويل الب�رد.

ال�سارقة النا�سرية 2013/9/20
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الكاتب والأطياف
ولط�مل�  ب�لفو�شى  غ��س  اأحّبه�،  ولط�مل�  الوحدة  اأح��ّب 
غرق به�، كره ال�شجة ولط�مل� كرهه�، ع�شق ال�شمت ولط�مل� 
على  ف�أدمن  ال�شي�ء،  وك��ره  الليل  �شواد  على  تعّلم  ع�شقه، 

ال�شهر وانعزل عن اخل�رج.
ورواي�ت من  ين�شج ق�ش�ش�  العمر  ربيع  �ش�ب يف  مهران 
وبينم�  احل���رة  ال�شيف  لي�يل  من  ليلة  ويف  العلمي،  اخلي�ل 
مهران يفكر مبدخل لق�شته بعد اأن غ�در قط�ر الأفك�ر قبيل 
اأن يلتحق به قلمه، بحث عن قلمه الر�ش��س الذي ك�ن يع�شقه 
ممدا  اإل  يجده  ومل  جيدا  بحث  دون��ه،  الكت�بة  ي�شتطيع  ول 
رجل  قدم�  اأم�مه  ظهرت  ليم�شكه،  منه  اقرتب  الأر�س  على 
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ذي ق�مة طويلة يلب�س لب��س املهرجني، فزع مهران وتو�شعت 
حدقت� عينيه وا�شفّر وجهه لي�شرخ : 

- من اأنت ؟ ماذا تريد؟..
ليجيبه املهرج ب�شوته الأج�س : اأتن�ش�ين ي� اأبي!..

رفرفت رمو�س مهران م�شتغرب� ومتعجب� جلوابه وبردت 
اأطرافه:

بعد  اأتزوج  اأن� مل  ثم  اأب� لأحد،  ل�شت  ب�أبي  - من تق�شد 
حتى ي�شبح عندي اأولد، واأنت تكربين عمرا.

رد املهرج ب�سخرية:
الليل  اأنت كل  اأب���ك،  ل�شت  وتقول يل  وتلدين  اأت�شعني   -
الن��س،  اأ�شحك  لقد �شنعت مني مهرج�  واأنت كل ظالمي، 

ف�شرقت البت�ش�مة من وجهي..اآه منك ي� اأبي!..
م�شطحب�  الغرفة  من  فّر  مهران،  قلب  يف  الرعب  دّب 
رمب�  عينيه  اأغم�س  فرا�شه،  اإىل  ليتوجه  ودف��رته  قلمه  معه 
يتخل�س من هذا الك�بو�س، غف� قليال حتى �شمع جمهرة من 
الن��س توقظه، ف�أحدهم ينط على فرا�شه والآخر يدغدغ اأذنه 
و�شخ�س يهز ال�شرير، اأم�شى مهران ل مييز الأ�شوات وازداد 
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خوفه حتى �شرخ عليهم بقوة :
- دعوين ارت�ح، فقط اأريد النوم اأرجوكم دعوين اأن�م!.

قليال  عينيه  مهران  فتح  رويدا،  رويدا  الأ�شوات  اختفْت 
ا�شتيقظ  م�شتلقية،  بج�نبه  ع�رية  �شبه  فت�ة  وجهه  يف  لتبدو 

من �شريره مذعورا ومت�ش�ئال : 
- من اأنِت ؟..

- اأتن�ش�ين ي� اأبي اأنَت الذي جعلتني موم�ش� حقرة تبيع 
ج�شده� يف املزاد والأ�شواق.

وقف مهران على قدميه مبتعدا عنها: 
-م�ذا تريدين مني، ومن اأنتم وم� الذي تفعلونه يف بيتي، 

وكيف دخلتم اإىل داري ؟..
- تع�ل مْن ب�لقرب مني ف�أنت الذي جعلتني موم�ش� وترف�س 

الآن النوم ب�لقرب مني اآه منك اأيه� الأب املخ�دع !...
اجللو�س  غرفة  اإىل  لينتقل  النوم  غرفة  من  مهران  هرب 
وليفتح اخلزانة ويخرَج منه� حبوب� مهدئة، راأى اأم�مه �شخ�ش� 
ي�شبهه بكل ال�شف�ت وك�أنه تواأمه ن�شخة طبق الأ�شل عنه، ح�ول 

مل�شه ليت�أكد من اأنه� لي�شت مراآة وقبيل اأن يلم�شه مهران..
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�سرخ ال�سبيه : 
اإىل  اأحي�ن� من اخل��روج  اأن��ت تخ�شى  اأعني  اأن��ت!،  اأن���   -
الع�مة فتبعثني بدل منك اإىل اخل�رج واأحي�ن� مت�شي جب�ن� يف 

مواجهة الن��س فت�شعني اأن� امل�شكني يف الواجهة بدل منك.
ك�شر  ويح�ولون  كت�ب�تي  ن�شر  يرف�شون  اإمن� هْم  - ل..ل 
قلمي لأنني م�زلت اكتب بقلم الر�ش��س اإل اأنني اعترب نف�شي 
ف�ل�شم�س  ال�شم�س  الغيوم  حجبت  ومهم�  ال�شم�ء،  ق�شيدة 
�شي�أتي  التي  املعتق  ك�خلمر  فهي  كت�ب�تي  اأم�  �شم�ش�،  تبقى 
من  يخرج  كالم  كت�ب�تي  و�شدى  لذة،  اأكرث  و�شتم�شي  وقته� 
تتوقف  التي  الل�ش�ن  ككت�ب�ت  ولي�شت  ب�لقلب  فيدخل  القلب 
عند حدود الأذن دون اأن تتجراأ ب�لدخول، ثم مل�ذا يح�ولون 
اأن يطم�شوا مع�مله  ك�شر قلمي الر�ش��س ؟!..ومل�ذا يح�ولون 
مَل  اجل���واب،  وتعرف  ب���خل���رج  تختلط  مبمح�تهم؟!..اأنت 
اأن�  اأ�شك�له؟،  ب�أجمل  الربيع  ويرف�شون  اخلريف  ي��ق��ّدرون 
ف��وؤو���س  عليه  تتك�ثر  اجلميل  الغ�س  الغ�شن  ل��ك  ���ش���أق��ول 
احلط�بني لقطعه مع اأنه يف طور العط�ء والزده���ر، فلم�ذا 
ينتقدون قلم الر�ش��س ويح�ولون طم�شه بدل من اأن ي�شجعوه 
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احلرب  يحرتمون  مل�ذا  و  حربا،  له  في�شيفوا  غ�مق�  ويجعلوه 
اأن  اأتعلْم  خمتلف،  ال�شكل  ولكن  يكتب�ن  الثن�ن  ؟!..  الغ�مق 
الن��س  مَل  اأعلم  ل  للغرب�ء  تقراأ  بل  تقراأ ق�ش�شي  ل  ع�ئلتي 

ل الب�ش�عة امل�شتوردة!. تف�شّ
بداأ مهران يزحف ومل يعد ي�شتطيع اجللو�س ول النهو�س 
من  ويخرج  ليتقدم  طبيعية،  غر  لدرجة  وتُلبك  التفكر  ول 

حتت الأريكة �شخ�س يلم�س يده، ويداه ب�ردت�ن:
-مل�ذا ي� اأبي جعلتني م�شردا بال اأحد، دون اأن يكون يل 
�شند، اأتذكر عندم� غ�شبت واأحرقت بيتن� الذي ي�أوين� تذكر 

ي� اأبي تذكر !.
نظر مهران اإىل وجهه واإذ به �شخ�س مرعب ال�شكل و�شخ 
املنظر والرتاب يت�ش�قط منه، ذو ج�شم نحيل ووجه مكفهر، 

هرول مهران ف�را ليالقي �شخ�ش� ي�شرخ على وجهه بقوة:
ومل  الن�ش�ء  تكرهني  ح�نوتي�  جعلتني  املجرم  اأيه�  -اأنت 
الأموات  بني  وقتي  لأق�شي  منهن،  واحدة  ول  بي  ترغب  تعد 
واأ�شبح �شخ�ش� حي� بقلب ميت و اأع�ين الوحدة طوال حي�تي، 

تب� لك من اأب!..
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هرب مهران اإىل املطبخ لي�شطدم ب�شخ�س طويل الق�مة 
وبيده  ال��دم���ء  منه�  تنزل  �شكني  ي��ده  يف  املنكبني  عري�س 
املهرج  راأ�س  يتدحرج  الأر�س  وعلى  احل�نوتي  راأ�س  الأخرى 

وليوؤنب مهران وي�شرخ يف وجهه ق�ئال :
-اأنَت ي� اأبتي جعلتني جمرم� يف الدني�، زرعت احلقد يف 

اأح�ش�ئي وجعلتني بال رحمة.
قتله  �شبب  ع��ن  اإي����ه  �ش�ئال  قليال  عنه  م��ه��ران  يبتعد 

للح�نوتي، ف�أج�به الق�تل :
-اأت�ش�ألني واأنت ال�شبب، لقد ب�ع هذا اخل�شي�س اأخته التي 
ك�نت حي�تي وكل اأمٍل يل يف احلي�ة، فجعل هذا النذل حي�تي 
بوؤ�ش� بعد اأن ك�شر اأجمل �شورة يل يف احلي�ة، ثم قتلت املهرج 
كدمية  اإليه  تنظر  ك�نت  ولكنه�  يع�شقه�  ك�ن  الذي  امل�شكني 
اأي�ش�  قتله�  اأري��د  كنت  وق��د  عذابه  من  ف�أنهيته  م�شحكة، 
ولكنه� �ش�عت من يدي يف ح�ن�ت املدينة والآن ج�ء دورك ي� 
اأبي، رك�س مهران و اجته اإىل احلم�م ك�آخر ملج�أ له م�شرع� 
مذعورا، حتى خب� ال�شجيج وخيم ال�شمت على املك�ن وابتل 

الورق..
حلب ال�سريان القدمية 2007 �ستاء
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الالمنتمي
ال��رتاب  ي��ت��وزع  الكثيف،  ب�لغب�ر  حبلى  العوا�شف  مت��ر 
وت�شيع الريح دون اأن تنتمي اإىل مك�ن، �شريره� يجت�ح الأفق 
فتبدو كهم�ش�ت ملن يتدف�أ قرب املوقد، وك�شفع�ت ملن ين�م يف 
اخل�رج ويئن حتت وط�أة اأنني الريح، تنبح الكالب يف ك�نون 
فتغت�شبه�  الأ�شج�ر  وتتعرى  الربد ع�ريً� كع�دته،  لعله� ترى 
الريح، وحده� �شجرة البلوط تبقى حمت�شمة، والبحر ل يهداأ 
ثوب  ال�شم�ء  وتلب�س  ال�شخر  يتوجع  الطويلتني،  قدميه  ميد 
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وتزعق  الأ�شم�ك  تتدف�أ  �شميكً�  البحر حج�بً�  ويلب�س  البحر، 
النوار�س لتغدو ترنيمة الوجع.

وحده يقف على ال�ش�طئ دون ان يت�أثر ب�لربد، يف داخله 
الأم��واج  ال���روؤى، يحدق يف  ي��رى  ب��داأ  اأن  ال��ربد بعد  ليل من 
الع�تية، فرى وجه الأحب�ب و�شفن من غ�دروا، يتوقف �شراع 
ال�ش�ب  اأن�س  تعرف  البلدة  اأه��ل  كل  اأ�شود،  كبرق  الذاكرة 
ال�ش�قني  وامل�شرول  الثغر  والنقي  الق�مة  الطويل  الثالثيني 
والذي  الطويلة،  والذقن  الطويل  ال�شعر  ذو  املنت  املحطوط 
وال�شم�س  بغ�شً�  وال�شبح  مع�شوقة،  والقمر  حب�  الليل  اتخذ 

عدوًا.
ال�ش�طئ حمدق� يف م� حوله ويف  ليلة على  اأن�س كل  مير 
�شقط مت�ع الأ�شرار هذا العب�ب اله�ئج، ثم يتوقف عند �شّي�د 
ال�ش�ئم  البحر  يف  �شمكه  �شت�رة  يرمي  والذي  اإي�د  ال�شمك 
فال اأ�شم�ك تخرج يف ك�نون، واإي�د رمز اأخر من رموز البلدة 
يغتي للبحر الذي ل يغدق عليه، ينتظر كل يوم ويرجع خ�وي 

الوف��س ب�شلته الكبرة التي تعتليه� كو�شة كبرة.
ال�شج�ر  و�شعدت  ب��غ��زارة،  اليوم  ذل��ك  يف  الثلج  هطل 
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بقبعته� البي�ش�ء وانت�شت ال�شم�ء حني ا�شرتْت ثوبه� الأبي�س 
ك�أن العيد اآت، اأم� ان�س ت�شكع يف تلك الليلة يف اأرج�ء البلدة 
البي�ش�ء قرب ال�ش�طئ حمدقً� يف البحر و�شوء خ�فت على 

ظهر ال�شفينة يرنو كمقربة جم�عية لالآم�ل.
مرت ن�شمة ريح ع�تية، وا�شتوقفت نظره فت�ة تلب�س ثوب 
اأو رجل ثلج ولكن مّيزه�  الزف�ف البي�س، خ�له� قطعة ثلج 

من �شعره� الأ�شود الطويل الذي يتدىل لي�شل اإىل عجزه�.
اأن  تتجراأ  التي  املجنونة  ه��ذه  من  وت�ش�ءل  عينيه  ف��رك 
واملوج  املثلج، اقرتب منه�  امل�ش�ء  تخرج من منزله� يف هذا 

ي�شفع ال�شخر، يئن ال�شخر م�شدرا الإنك�ش�رات.
- م�ساء اخلري!

التفتْت الفت�ة نحو اأن�س، ك�نت غ�ية يف اجلم�ل ب�شعره� 
الطويل الأ�شود وعينيه� النجالوين وبي��س ب�شرته� الثلجية، 

بيد اأن وجهه� �ش�حب ويف يده� زهرة خزامى ذابلة.
اأج�بت بنربة ه�دئة: م�ش�ء النور.

ولكن اجلو  اأو قطعُت خلوتك  عليك  تطفلت  اإن  اعتذر   -
ب�رد والثلج يغطي املك�ن، �شتمر�شني.
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- واأنت ال تربد؟!..
- اأن� تعودت على الأمر وهذه طقو�شي اليومية.

- واأن� تعودت الإنتظ�ر والربد.
- تنتظرين من؟!..

- حبيبي.
- اآمل األ يطول انتظ�رك، م� ا�شمك؟..

- اآية، واأنت؟!..
- اأن�س.

- م� الذي يدفع بك كل يوم اإىل الت�شكع لياًل.
احلي�ة  �شر  ك�شفت  لأين  ورمب���  والب�شر  احلي�ة  مللُت   -

وانتهت اللعبة.
- واأي �شر هذا؟!..

- هي اأ�شرار كثرة األ ترين تف�هة الدني�، ل عدالة تر�شو 
الفروق�ت الطبقية تقتلن�، الفقر والغني، الأ�شود والأبي�س، 
توازن  انعدام  ب�لت�ش�وي  تورع  ل  التي  ال��رثوة  والنه�ر،  الليل 
الع�مل، البع�س يعمل الليل والنه�ر وب�لك�د يجني قوت يومه، 
والآخرون ل يعملون تزداد ثروتهم كل ث�نية، مَل ل نحي� �شوية 
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التي  ب�لنقود  الإن�ش�ن ويب�ع  ُي�شرتى  مَل  كلن� يف ق�شط واحد، 
اأم�شت غ�ية ولي�شت و�شيلة، اأ�شبحت املب�دئ تتن�هى يف غ�ية 
امل�ل، مل اأت�أقلم مع املجتمع، اأحببت ال�شمت والت�أمل وتعجبت 
ال�شخيفة  واألع��ي��ب��ه��م  اأح���دي��ث��ه��م  و�شخف  الن��س  لتف�هة 
وفراغهم اململ، اأردت ان يكون ا�شدق�ئي مثلي ومل� اأ�شتطع، 

اآثرت ال�شمت والبق�ء وحيدا.
- م� الذي تبتغيه من احلي�ة؟!..

قليال  تلعثم  ثم  وفكر  راأ�سه  موؤخرة  اأن�س  حّك 
واأجاب:

م�  ون�شعى  له�  �شيئ�  نقدم  اأن  وعلين�  ق�شرة  احلي�ة   -
دام الزم�ن مي�شي بن�، قدمت بع�س املخطوط�ت التي كتبته� 
اأردت اأن اأكتب ب�لبي��س كل م� يعتلي ظالم نف�شي، هل تعلمني 
اأ�شراره�  التنقيب عن  واأحب  توؤرقني جدا  اأ�شرار احلي�ة  اأن 

التي جتعلني اأ�شك يف كل حقيقة على اأنه� وهم.
النه�ية  تكون  اإىل احلقيقة  ت�شل  نف�شك وحني  �شتوؤمل   -

ح�نت.
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و�شفينة  مبحرا  ق�رب�  فبدا  الليلة  تلك  يف  القمر  �شطع 
لل�شعراء.

- م�ذا تعمل ي� اأن�س ؟..
- عندم� يتك��شل اجل�شد تعمل الروح، بقيت بني �شراديب 

الكتب.
- اإذًا هذي اأ�شب�ب بعدك وزهدك؟

- بع�شه� ولكن منذ اأن بداأت اأرى الروؤى، حدث ذلك قبل 
اأت�أمله�  وقفت  و�شديقي،  اأن�  قدمية  قلعة  زرت  حني  ع�مني 
فتكلمت مع ال�شالطني واخلدم ورق�شت مع اجل�ري�ت، راأيت 
ت�ريخ تلك القلعة ون�ش�أته�، ح�شبني �شديقي اإين اكلم نف�شي، 

هو مل يَر غر احلج�رة.
- رمب� كنت حتلم.

هي  منه،  نهرب  ت�ريخ  اأو  اأخ��ر  وهم  اأو  حقيقة  احللم   -
العر�س  بدلة  �شر  م�  ب�ملن��شبة  احلي�ة،  من  الأخ��رى  ال�شفة 

هذه؟!.
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- هربت يف ليلة عر�شي وانتظر حبيبي.
ك�ن  اليوم  هل  غري،  فتزوجت  حبيبتي  انتظرت  واأن�   -

عر�شك؟!.
- منذ زمن طويل، مل اأعد اذكر.

خّيم �شمت رهيب على املك�ن ف�س هدوءه حفيف اأ�شج�ر 
البلوط. ك�أنه� تفتح ف�أل امل�شتقبل.

- اأمل ت�شعري ب�لربد؟!..
- ل اأن� بخر لن اأموت من الربد.

- اأ�شبحن� اثنني ل يخ�شي�ن املوت، مَم اأخ�شى م�دام النوم 
و�شقين� يف  تعبن�  نوم طويل،  املوت  ت�شمية خمتلفة،  موت يف 
احلي�ة كثرا ونه�ية كل تعب راحة والراحة تعيد الط�قة لذا 
�شنحي� ومنوت كثرا، "ي�شمت قليال ثم ي�شتطرد" اأ�شت�أذنك 
املدينة  روؤية  اأريد  ول  اأينعت  ال�شب�ح  تب��شر  ب�لرحيل  الآن 
ع�رية على حقيقته� يف �شوء النه�ر، هل لن� اأن نلتقي ث�نية؟!.

- �ش�ألق�ك عندم� اأبتغي.
- األن تغ�دري ؟!.

- ل �ش�أنتظر.
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تبداأ  خميلته،  ت�شكن  اآية  و�شورة  املنزل  اإىل  اأن�س  غ�در 
غ�م�شة املالمح ثم تتو�شح ك�لثلج حني ينتحر على الأر�س، 
الرق�د،  فغ�ب  ح���د  ارق  واأ�ش�به  كثرا  تقلب  غرفته  و�شل 
بزغت ال�شم�س ومل يت�ش�يق اأن�س من اأ�شعته�، ر�شم وجه اآية 
ال�ش�طئ  اإىل  م�شى  ثم  اخلزامى  بلون  ولّونه�  اجل��دار  على 
والبحر ي�شد حب�له، ك�ن الغيم معلق� كثوب على حبل غ�شيل 
اجلبل، اأتراه ينتحر!، بحث عنه� مل يجده�، انتظره� طويال 
حتى غف� قلبال، تلّونت لوحة ال�شم�ء ب�للون الق�ئم ففتح اأن�س 

عينيه وجده� ج�ثية قربه.
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ب�غتته بنربة ه�دئة:
- يبدو اأنك مل تنم؟!.

- تغر اأخ�فه وا�شتغرب منه.
- مَل اخلوف؟!.

- ل اأعلم وجهك مل يغ�در مراآة عيني الب�رحة.
- اأنت ل تعرفني ول تعرف �شيئ� عني.

- اأحي�ن� نهوى اأحدهم من �شورته.
- ل�شُت فت�ة ُتهوى، ثم اأن� انتظر حبيبي.

بقعتي  تقلبني  لأنك  هذا  يكفيني  بقلبي  اأ�شعر  دعيني   -
ال�شغرة اإىل ع�مل وا�شع.

حقول  ك�أنه  ال�شم�ء  بي��س  وازداد  الثلج،  هطول  تك�ثف 
قطن، اعتلْت اآية �شخرة وقفزت اإىل البحر.

وراءه���  قفز  حوله،  اأح��د  من  وم�  م�شتنجدا  اأن�س  �شرخ 
ك�شف  ليلة  عليه يف  العب�ب  ف�شخط  البحر  هدوء  ك�شر  حتى 

الثلج اأوراقه.
ترنيمة  تلحن  وال��زي��زف��ون  البلوط  اأ�شج�ر  حفيف  ك���ن 
اأنهكه�  ال�ش�طئ  رم�ل  على  وحيدة  خزامى  وزه��رة  غريبة، 
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امل�ء امل�لح، لب�س البحر ت�ج ال�شم�س وذابت كل حقيقة ووهم، 
ا�شتيقظت  الراحل،  ال�شب�ح  ذلك  يف  امل�ش�فر  الثلج  وانحل 
ل�ش�ب  اإحداه�  جثتني  البحر  �ش�طئ  على  لت�شتقبل  البلدة 
يبق  مل  لفت�ة  والأخ��رى  مالحمه�  كل  على  حم�فظة  م�زالت 
من مالحمه� �شيء �شوى ف�شت�ن العر�س، قد اأكلت الأ�شم�ك 
جثته�، وقف ال�شّي�د اإي�د على ال�ش�طئ ورمى �شلة �شيده اإىل 

جلة البحر ح�فظ الأ�شرار.
تركيا -ا�سطنبول 2011-7-27
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مو�صيقى الروح
�شكتِت املو�شيقى وانقطعِت الكهرب�ء و�ش�د ال�شمت وحلِت 
العتمة، والظالم ب�رٌد، اإذًا فهو وقت للت�شكع والهذي�ن والكالم، 
يف لي�يل ال�شت�ء الب�ردة وحني تتلون الأر�س برائحة الرطوبة، 
يطيب يل التجول على اأر�شفة ال�شوارع مل�ش�هدة الأمط�ر وهي 
تغزو الأر�س ك�ملغول، تعجبني هذه الأجواء املجنونة، واأ�شر 
مت�شح  الزج�ج  وم��شح�ت  الثمن  الغ�لية  ب�ل�شي�رات  واأفكر 
�ش�أملك  الذي  الزمن  يف  اأ�شرد  ثم  الروؤية  ولتتو�شح  البلور 
فيه �شي�رة، واأت�بع متوقفً� عند دك�كني بيع املالب�س واأت�أمله� 
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من وراء زج�ٍج غليظ القلب ثم اأفرز املالب�س التي �ش�أقتنيه� 
بعد ع�م اأو مئة ع�م ل فرق، واأم�شي والأجواء تزداد جنونً� 
وال�شوارع خ�لية اإل من هذه ال�شي�رات التي ت�شرب اأ�شواوؤه� 
عندم�  واأغني  عنده�،  لأغني  الواقع  ومت�شح  فتعميه�  عيني 
على  اإقدامي  قبل  امل��رات  ع�شرات  اأفكر  م�زلت  اإنني  اأتذكر 
مواعدة فت�ة يف اإحدى مق�هي الع�ش�ق الب�هظة الثمن، ف�أن� 
املعت�د على الغن�ء يف املحن رمب� لأنني ن�ش�أُت يف جو رطب ل 

اأجد املتعة اإل يف ال�شب�ب واملطر.
احل�شن�وات  اإحدى  فيه  اأراقب  الذي  ال�ش�رع  اإىل  و�شلُت 
لأت�شبب عرقً�،  فت�شكرين  ك�ل�شم�س،  الن�فذة  التي تطل من 
مي�ه  زج�جة  واأ�شرتي  بيته�  يق�بل  الذي  البق�ل  اإىل  واأتوجه 
غ�زية واأر�شفه� بنف�س واحد، ثم اأخرج �شيج�رة تنفث همومي 
واأ�شيع مع دخ�نه�، واأت�بع امل�شر ب�مل�شي �شريعً�، اإىل اأن ملحُت 
فقراأته  ا�شتوقفني،  مو�شيقية  لأم�شية  اإعالنً�  اليوم  ذك  يف 
فكل  زمن  منذ  الأ�شوات  يف  الغ�رق  ف�أن�  الفكرة  يل  وراق��ت 

�شوٍت له علّي �شلط�ٌن.
�شوت اإذاعة دم�شق يحي يّف ذكرى اأي�مي الدرا�شية حني 
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كنت ط�لبً� على مق�عد الدرا�شة واأن� يف الطريق ا�شمع تلك 
الأ�شوات اجلهورية فك�أنه� ترانيم ذكري�ت احلي�ة.

لي�س جلم�ل ال�شوت اأحبه، فهن�ك اأ�شوات على تع��شته� 
ا�شت�ق ل�شوت جدي،  لأنه� تردين طفاًل �شغرًا فكم  اأحبه� 
هّم  يحمل  م���زال  طفل  اإنني  ي�شعرين  ك�ن  الدافئ  ب�شوته 
املو�شيقية  الأم�شية  حل�شور  �شجعني  وم�  املدر�شية،  وظ�ئفه 
يحمل  جميل  م��ٍس  اإىل  اأع�شه،  مل  م��ٍس  اإىل  �شرتدين  اأنه� 
وحتى  وبيتهوفن  كيت�س  جون  زم�ن  اإىل  ذهب  من  خ�شالت 

زم�ن اأمل دنقل.
ليدفع  )جمد(  �شديقي  مرافقة  وقررت  نف�شي  ح�شرت 
ثمن بط�قة الدخول لذلك �ش�أ�شحبه معي- م�شلحة- فكل م� 

يريده املرء يرتبط مب�شلحته.
ه�تفُت �شديقي لينتظرين اأم�م املبنى، �شرُت يف ال�ش�رع 
والر�شيف يلمع حذائي وقلبي املليء ب�لغب�ر مي�شي ب�حثً� عن 

�شيء.
األفيُت �شديقي اأم�م ال�ش�لة ثم دخلن� وانزاحت ال�شت�رة 
وحيتن� الفرقة، فدوى الت�شفيق يف اأنح�ء الق�عة واأول م� لفت 
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انتب�هي جم�ل الع�زف�ت.. ي�ه ي� لهّن من ح�شن�وات!..
ك�ن بني الع�زف�ت فت�ة متو�شطة الق�مة وله� �شعر ل�شعته� 
تنورًة  تلب�س  ني�ش�ن،  يف  القمح  مروج  من  وعين�ن  ال�شم�س، 
دققُت  ك�ل�شحراء،  اأمردان  و�ش�ق�ه�  ركبته�  �ش�بونة  تق�بل 
جن�حي  هو  فه�  اآخ��ر  ع�مل  اإىل  املخطوف  واأن���  فيه�  النظر 
ولد،  ي�  احلب  اإنه  يبدو  للطران  ي�شتعد  اأخرى  مرة  يتخبط 

متتمُت مع نف�شي.
ك�نْت حرك�ته� وت�شرف�ته� وكل م� تقوم به يوحي اإنه� من 
الطبقة املخملية التي اأن� بعيد عنه�، هي تعزف واأن� اجنرف 

يف خي�يل واأفكر :
هي غنية عم�ذا اأكلمه� واأن� اأول كلم�تي عن الفقر واآخره� 
عن الفقر واإن �ش�ألتني عن نوع �شي�رته� فجوابي له� �شيكون 
مر�شيد�س كوين ل اأعرف غره�، واإن �ش�ألتني عن نوع ه�تفه� 
اإن  املوؤكد  ومن  اأملكه،  ك�لذي  �شح�طة  له�  �ش�أقول  املحمول 
بل  ا�شتدت،  لو  الأمط�ر  تت�شرب منه  الذي  لي�س كبيتي  بيته� 

رمب� يغطيه القرميد الأحمر والأ�شواء الرباقة ت�شع منه.
هي تعزف الآن �شيمفونية بيتهوفن واأن� اأفكر ب�لعي�س يومً� 
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كم� يعي�س املخمليون ت�شتهويهم املوا�شيع اله�بطة واملج�مالت 
ال�شخيفة، ل كم� اأعي�س اأن� ت�شتهويني امل�ش�كل واأزم�ت اخلبز 
جيوب  لهم  اأ�شدق�ءًا  واأ�ش�حب  الغد،  قوت  وت�أمني  وامل�زوت 

مثقوبة..
اإنني  اأذكر  لأنني  موزارت  �شونيتة  خي�لتي  من  اأيقظتني 
اأن�‘‘  ي�  اأن���  ي�  فروز‘‘  اأغنية  هي  نعم  امل��شي  يف  �شمعته� 
رجعُت  تراثن�..!!..ثم  من  م��وزارت  اأخذه�  كيف  وتعجبُت 
لأفك�ري، وراودتني فكرة كيفية معرفتي لو�شعه� امل�دي، وبعد 
تفكر حدقت يف �شديقي )جمد( وهو ي�شحك بفمه الكبر 
يعرفونه  قريتن�  يف  الغني  اجل��واب،  فعرفُت  اأ�شن�نه  فب�نْت 
اأ�شن�نه لأن زي�رة طبيب  املهم  لب��شه،  اأ�شن�نه ل يهمهم  من 
الأ�شن�ن عندن� تعني لن� حم�شول ع�م ك�مل، ف�أطب�ء الأ�شن�ن 
يكرمون  بحذافره�،  ويطبقوه�  ال�شرقية  ال�شف�ت  يحملون 

ال�شيف ويجعلونه يزورهم على الأقل يف الأ�شبوع مرة واإل..
الرّبد،  اأو  اأن تبت�شم فت�تي كفالح ينتظر الغيث  انتظرُت 
انظر اإليه� كي تبت�شم، واأخرًا ابت�شمْت وب�بت�ش�مته� طرحتني 
ريف  كجم�ل  وجب�ل  �شهول  من  ع�مل  اإىل  واأخذتني  �ش�ردًا 
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اأخرى  ابت�ش�مة  اإىل  الأمر  واأجلت  امل�شهد  علّي  ف�ش�ع  حلب، 
الثلج فيه� كم�  اأ�شن�ن تعرى  اأ�شن�نه� ترى هل هي  اأملح  لعلي 

يقول نزار قب�ين اأم هي نوازل من مغ�رة كم� اأقول اأن�.
واأن�  الكم�ن  على  ذقنه�  وو�شعت  اأخ��رى  مقطوعة  ب��داأت 
انظر اإليه� كم� ينظر الق�رب الت�ئه املدله ب�ل�شم�ء حني ت�شع 
ال�شم�ء خده� على البحر، واأت�ش�ءل لرمب� �شوته� يفوق جم�ل 

�شوت الكم�ن.
دائمً�  عندي  اإل  �شيء،  كل  ينتهي  كم�  الأم�شية  انتهْت 
يف  املراهقة  زه��ور  اأينعت  قد  األحقه�  اأن  فقررت  بداي�ت، 

�شم�ئي واأيقظتني من نومي ليحتل القمر فرا�شي.
وم�  العمر  خريف  يف  �شيدة  مع  ال�شي�رة  وركبِت  خرجْت 
اأنه  ال�شي�رة مع  اأجرة لألحق  ا�شتقل �شي�رة  اأن  اإل  ك�ن مني 
املن��شب�ت،  يف  اإل  الأج��رة  �شي�رات  ركوب  ع�داتي  من  لي�س 
ال�شي�رة التي تنقلني تالحق �شي�رته� كم� النهر يالحق البحر 

واأن� اأفكر ت�رة يف عداد ال�شي�رة وت�رة يف جم�له�.
من  بيت  واأم���م  الأحي�ء  اأرق��ى  اأح��د  يف  �شي�رته�  توقفت 
اأجمل البيوت، ونزلت وراءه� بعد اأن ط�بق عداد ال�شي�رة م� 



49

حتتويه جيوبي و�ش�ئق ال�شي�رة يرمقني بنظرات وك�أنه يقول 
هذا جيل الواوا بح.

اأن عرفت مبتغ�ي لأعود اأدراجي  نزلُت من ال�شي�رة بعد 
م�شيً� على الأقدام اأم� قدمّي فقد تورمت� واأن� ل اأ�شعر بهم�، 
ف�أن� اأحب ال�ش�رع واأ�شعر ب�لأم�ن فيه، من يرتك ال�ش�رع يخ�ف 
منه ومن ي�ش�حبه يحبه، منذ �شغري اأحب �شحبة ال�ش�رع، 
يف هذه الليلة اأعمدة الر�شيف قد اأن�رت طرق الفوؤاد في� له 
من يوم جميل، م� ع�د الرق�س والغن�ء يف الظالم من �شيمي 
فقد تغرُت، و�شلُت اإىل املنزل واأن� اأ�شعر ب�لختن�ق ل اأعلم 
اأي �شيء يحفز املرء للخروج، واعدُت �شديقي جمد مبق�بلته 
يف احلديقة على الرغم من قدمي اللتني اأم�شى احلذاء بيتً� 

�شيقً� عليهم�.
جل�شُت انتظر �شديقي يف تلك الليلة واحلديقة ف�رغة، واأن� 
اأت�أمل الأزه�ر امل�ثلة اأم�مي متيل اأعن�قه� وك�أنه� ت�شتفهمني 
عن ا�شمه� وكل �شيء يتعلق بحي�ته�، فهل اأن� الواقع يف هواه� 
اأم املعجب بغن�ه� لكني مل اأَر اأ�شن�نه� لأحكم عليه� �ش�أح�ول 
اإ�شح�كه� اإن ق�بلته� هذه املرة، كنُت اأفكر اإىل حني �شم�عي 
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خطوات اأقدام جمد، فمو�شيقى حذائه اأعرفه� من مئة مرت 
فهي ت�شدر زقزقة لأن حذاءه املثقوب امتالأ ب�مل�ء، وبعد اأن 

�شلمن� على بع�شن�، ق�ل يل جمد:
-كيف ح�لك .

-احلمد اهلل وكيف ح�لك ي� جمد؟..حديث ممل ٌ و�ش�ذج 
فم� احلديث الذي تتوقعه من اثنني يتق�بالن يوميً�.

ثم ب�درته ب�ل�شوؤال : هل اأعجبتَك الفرقة؟.
ملكٌة يف اجلم�ل  الكم�ن،  ع�زفة  وخ��شة  -ك�نت مذهلة 

وك�أنه� ميمونة تلك التي يتكلمون عنه� يف كتب ال�شحر.
له�  �شوقي  زاد  عنه�  وحت��دث  جمد  مدحه�  م�  كرثة  من 
و ت�ش�عف حبي له� حتى �ش�ر عندي �شك ب�أن احلب �شعور 
يك�د اأن يكون الأخرون ي�ش�ركون يف تعزيزه وتقويته يف القلب.

وا�شتطرد جمد : م� لَك هل اأعجبَت به� ؟.
الذي  املك�ن  اأ�شع فرا�شي يف  لو  اأمتنى  ي� �شديقي  -نعم 
عزفت فيه، ولو ك�نت اأمنيتي الأخرة �ش�أمتنى اأن ت�أتي على 

قربي فال م�شكلة مع املوت عنده�.
وهو  اأزعجني  حتى  �ش�حكً�  الأر����س  على  �شديقي  خ��ّر 
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يقول: يبدو اإنك ع��شٌق اأيه� املت�شرد بني ح�ن�ت الورق.
حٍب  امل�ش�كل،  عن  يبعدين  حٍب  عن  �شديقي  ي�  -ابحث 
يخل�شني من حي�تي العبثية، حٍب بعيد عن �شو�ش�ء احلي�ة، 

حتى لو كنُت ب�حثً� عن احلب يف مثلث برمودا.
-اأتهذي !..لقد راأيته� مرة واحدة و�شقطت يف هواه� اأي 

حب هذا اإنه ل ين�طح الإعج�ب حتى.
-املهم اإنه� اأ�شرت تفكري واأك�د اأحطم �شجالت غيني�س 

ب�لأرق�م القي��شية يف التفكر به�، اإنه احلب من اأول نظرة.
-يبدو اأنه �شقطة..رمب� اأعجبك اأ�شلوب حي�ته�.

-من املحتمل ف�أن� متنيت دائمً� اأن اأكون كب�قي الطالب 
الطالب  اأراف��ق  واأن  درو�شي،  من  اأهرب  ول  بدرا�شتي  اأهتم 
الأول  وهمهم  الأول  املقعد  على  يجل�شون  الذين  املجتهدين 
الغليظة  النظ�رات  يلب�شون  من  م�ش�حبة  متنيُت  درا�شتهم، 
واأن ابتعد عن حي�تي امل�شردة بني ح�ن�ت الورق فقد �شئمُت 
كوؤو�س الكلم�ت والأمل، اذكر اأن اأخي ن�شحني الدخول يف اأي 
جم�ل خ�رج الكت�بة، ف�لك�تب زاده ودواوؤه احلزن حتى تخرج 
�شعورًا  تعطيني  �شديقي  ي�  الكم�ن  فت�ة  الأف��ك���ر،  �شي�طني 
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ب�أين اأحن للحظ�ت اأريد اأن اأعي�شه� على �شذاجته�، رمب� هي 
طفولتي املفقودة، فتبدو يل ك�لأمرات من ق�ش�س الأطف�ل 

والالتي ع�شقتهن يف �شغري.
-م� كل هذه اجلدية يبدو اأنك غ�ط�س حتى الرقبة، مَل ل 

تذهب وتقف اأم�م بيته� فرتاه� وت�ش�رحه�.
ل  مَل  غ��دًا  �شعرية  اأم�شية  عندي  ولكن  �شديدة  -فكرة 

اأدعوه� لعله� ت�أتي.
ودعُت �شديقي وتوجهُت اإىل املنزل، بيد اأّن قدميَّ ت�شران 
اإىل �شوارع بيته� لقد اأن�شتني �شوارع بيته� �ش�رع بيتي ي� له من 

مدى طويل.
و�شلُت مت�أخرًا اإىل البيت و�شغلُت اأغنية لأ�شمعه� واأن�م، 
مرْت الأغنية وج�ءت اأخرى اأجمل ف�شمعته� اأي�شً� وقلُت بعده� 
وجهه�  ال�شم�س  ل�شقْت  و  الأغ���ين  من  الكثر  مّرت  �ش�أن�م، 
على دفرت ال�شم�س ومل اأمن بعد، جهزت نف�شي وانطلقت اإىل 
بيته� يف ال�شب�ح، انتظرُت �ش�ع�ت مبح�ذاة بيته� ومل تخرج، 
و�شعُت  بيته�،  يكون  ل  قد  و�شكٌّ  مرعب  �شعور  ف�أ�ش�بني 
كمن  واأن���  منزله�  اأم���م  ال�شعرية  لأم�شيتي  الدعوة  بط�قة 
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ي�شحب بط�قة حظ وي� ن�شيب، وذهبُت اإىل احلديقة ومنُت 
قلياًل على اأحد املق�عد حتى موعد الأم�شية ويف طريقي اإىل 
الأم�شية مررت ب�ش�لة تقيم حفلًة لأحد مطربي الواوا بح وم� 
من مك�ن للوقوف مَن الزدح�م ال�شديد، يبدو اأن البط�ق�ت 

نفذْت .
اإىل  الثق�يف  املركز  مدير  وقدمني  الأم�شية  وق��ت  ح���ن 
على  وح��ده  جمد  �شديقي  من  ت�ألف  ال��ذي  الكبر  اجلمهور 
خ�وية  املق�عد  جم�نية،  والدعوة  البط�ق�ت  اأن  من  الرغم 
ومن ح�شن حظي اأن جمدًا ح�شر الأم�شية وحتولت اإىل �ش�عر 
ج�هلي واقف على الأطالل، اأم� عين�ي فتبحث�ن عنه� يف كل 
زاوية من الق�عة وعلى الكرا�شي الف�رغة، ومل اأجده� لكني 

وجدته� يف كل حرف مكتوب على �شفح�تي.
اأن �َشّخنْت جيوبي ببع�س امل�ل  خرجُت من الأم�شية بعد 
و�شرُت اأ�شر يف املك�ن الذي عزفْت فيه واأراقب املطرح الذي 
بوجوده�،  م�شيئً�  ك�ن  كم  مغ�درته�،  بعد  الظالم  فيه  �ش�د 
مّده  يوحي  اأه��وج  نهٌر  قلبي  اأخر�شً�،  جر�شً�  املك�ن  يل  ب��دا 
لي�شت  اأبكمً�  ودعيني  الكم�ن  فت�ة  ي�  ف�عزيف يل  ب�لغن�ء  يل 
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م�شكلة فقط اجل�شي واعزيف على اأوت�ر قلبي، خ�طبُت نف�شي.
ت�ريخ  ودر�شت  بعده�  من  الكال�شيكية  ب�ملو�شيق�  تدّلهت 
الفرقة  اإىل  الن�شم�م  اأردُت  حتى  ع�زفيه�  واأ�شهر  املو�شيق� 
والعزف على اآلة مو�شيقية، ولكن الن�شم�م يحت�ج اإىل نقود 
يف  النقود  تتوقف  ل  واأن���  وكم�ن  قو�س  اإىل  يحت�ج  والعزف 

جيبي فهي تدغدغني ول اأ�شتطيع امل�شر دون �شرفه�.
ال�شوارع ويف  واأبحث عنه� يف  به�  اأفكر  واأن�  الأي�م  مرْت 
جوجل ول األق�ه� اإل يف قلبي، فكونت لدي �شعورًا ب�أنه� جنية 
التي  البطلة  فهي  الواقع  وبني  بينه�  خلطت  ق�شة  بطلة  اأو 
اأر�شمه� يف كل ق�ش�شي، وم� ك�ن يعزيني وقويف اأم�م املك�ن 
ظل  حتت  م�ش�فر  ا�شرتاحة  املك�ن  فيبدو  فيه  عزفت  ال��ذي 

�شجرة تقيه �شم�س ال�شيف احل�ر.
وج�ء ذاك اليوم الذي حلمُت فيه اأنني اأعمل �ش�ئقً� واأقود 
�شي�رة بدون م�شجلة وفت�ة الكم�ن ب�لقرب مني تعزف يل اأم� 
القي�دة، ف��شتيقظُت  �شه�دتي اجل�معية فمعلقة بدل �شه�دة 
وخطرْت يل الفكرة وتذكرُت لأول مرة اإنني جم�ز من ق�شم 
الإعالم، نعم اأحمل �شه�دة ج�معية وكم كرهُت الواقع الذي 
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يقتل احللم عند ا�شتيق�ظي، جميلة هي الأحالم، فليَت الواقع 
ك�ن حلمً�!.. ه�تفُت �شديقي واأخربته ب�أنن� �شنذهب و�شنكتب 
يف  ك�نت  لو  فع�ش�ه�  املو�شيقية  الفرقة  عن  �شحفيً�  حتقيقً� 

اإحدى بروف�ت الفرقة.
الأم�شية  فيه�  اأقيمْت  التي  ال�ش�لة  مدير  اإىل  توجهن� 
اإنني  ال�ش�لة  ملدير  قلُت  ج��ي��دًا،  بن�  ي��رح��ْب  مل  املو�شيقية 
�شحفي وهذا �شديقي جمد م�ش�عدي وم�شور �شحفي، طلب 
مني بط�قة �شحفية فقلت له : نحن جريدة ل توزع بط�ق�ت 

�شحفية.
- ل يجوز اإجراء املق�بلة دون بط�قة �شحفية.

- هل كل من يحمل بط�قة �شحفية هو �شحفي!.. اأقوُل مل� 
ابتعدن� عن اجلرائد واملجالت.

اإح��دى  اإىل  ان�شْم  املنطق،  هو  ه��ذا  يجوز  ل  اأخ��ي  ي�   -
�شحفية  بط�ق�ت  ت��وزع  فهي  م��وؤخ��را  انت�شرت  التي  امل��واق��ع 

عنده� �ش�أ�شمح لك ب�إجراء املق�بلة.
يدّي  اأن  ع�داتي  من  لأن��ه  خ�ئف  جمد  و�شديقي  فكرُت 
تعمالن اأوتوم�تيكي� قبل اأن ي�شعفه ل�ش�ين، ومم� زاد خم�وفه 
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اأن اللكمة تكورت يف يدي فقلُت له:
به  واقتنع  يعجبني  الذي  ال�شيء  اكتب عن  �شّيد  ي�  اأن�   -
من  لي�س  �شيء  كت�بة  على  يجربين  اأح��د  من  وم�  واأع�شقه، 
قن�ع�تي ف�أن� براء منه�.. اأخرُج فورًا من النهر و ل اأ�شبح فيه 
اإن دفعني اأحد مهم� ك�نت م�ء زلًل.. اأم� اإن اأردت ال�شب�حة 
راأ�شي  ارت��ط��م  اإن  يهمني  ول  الأم��ت���ر  ع�شرات  م��ن  ف�أقفز 

ب�ل�شخر اأو ك�نت الأر�س طين�ً  بدون م�ء..
للم�شكني  وي�  وجهين�  يغطي  والوجوم  عنده  من  خرجن� 
ح�شب نف�شه �شخ�شً� مهمً� لأنني اأريد مق�بلة فرقته ول يعلم 
اأنه� لغ�ية يف نف�شي، اأن� اآٍت من اأجل فت�تي وم� يهمني منك، 
والأهم من كل ذلك اأنه ح�شبني جمنون� من كلم�تي الأخرة 

التي مل يفهم منه� �شيئً� وم� من��شبته�..
ال�شم�ء حتى  نت�أمل  ووقفن�  الق�عة  اأم�م  �شيج�رة  اأ�شعلن� 
اأع�ش�بي  وب��ّردْت  �شيج�رتي  اأوقعت  جمد،  من  �شرخة  دوت 

كدلو م�ء م�شكوب علّي، وهو ي�شرخ:
- تلك هي..تلك هي..

نعم لقد ك�نت هي.. فه� هي ذي ق�دمة..والقلب يرك�س 
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يف �شح�ب ب�حثً� عن قمر نعم اإنه� فت�ة الكم�ن، اأوقفته� وقلُت 
له� : م�ش�ء اخلر، اأن� ك�تٌب معجٌب بعزفك.

ب�نت  ابت�ش�مته�  وم��ن  ابت�شمت  فقط  علي  ت��رد  مل   -
ك�شفتي  ف�شف�هه�  املخملية  الطبقة  من  هي  نعم  اأ�شن�نه�، 
بي��س  ال�شم�ء،  من  املعكو�س  الغيم  ك��ذاك  واأ�شن�نه�  النهر 
ك�لثلج ترى اأي معجون اأ�شن�ن ت�شتخدم كنُت �ش�أ�ش�أله� ذاك 
ال�شوؤال ولكنه� مل ترد �شالمي فكيف يل ب�ل�شوؤالت.. واأ�شرْت 

بيده� لأعطيه� قلمً� وورقة.
ا�شتغربت من جوابه� ثم اأكملت : اإين معجب بكِ ي� اآن�شة 

واأمنيتي اأن اأتعرَف عليك..
يومً�  �ش�أفقد  اأين  تنبوؤاته  �شديقي جمد م�شتغرب.. ومن 

حي�تي من جراأتي اللعينة.
اأعطيته� قلمً� فكتبْت على الورقة: اإنه� خر�ش�ء.

م�  تقول  عين�ِك  م�شكلة  ل  له�:  فقلُت  قلياًل،  �شدمتني 
يعجز ل�ش�ن الن�ش�ء ق�طبة قوله، واأن� اأحب املراأة اله�دئة.

فكتبْت على تلك الورقة التي تفي�س زعيقً�، اأنه� خمطوبة 
و�شتتزوج قريبً� وتع�شق خطيبه�.
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ق�لت ذلك وك�ن �شعوري كمن يجد �شعرة يف لقمته و�شحن 
للتو  بداأت  ق�شتي  ولكن  ق�شته�  واأنهت  ذلك  كتبْت  طع�مه، 
وتوقفت موؤقتً� تنتظر يف الذروة الأمل الك�ذب، م�شيُت ذاك 
يف  الغن�ء  على  املعت�د  ف�أن�  وغنيُت  املطر  نزل  اأن  بعد  اليوم 
امل�آ�شي، تذّكريني ي� فت�ة الكم�ن يف كل ق�شيدة تقرئيه� وكل 

اأغنية حبٍّ ت�شمعيه�.. اأن� اأغني وهي واقفٌة يف نه�ية املدى.

حلب ال�سريان القدمية 2009-4-30



59

املُوم�س و املت�صرد
ك�ن املطر يهطل بغزارة و ال�شوارع خ�لية اإل من �شخ�س 
واحد م�زال مي�شي حتت قطرات املطر غر اآبه به�، متنقال 
من ح�وية اإىل اأخرى ب�حث� عن فت�ت الطع�م، ك�ن �شخ�ش� 
ووجه  ذابلتني  خجلتني  عينني  ذا  الذقن،  طويل  الثي�ب،  رث 

تبدو عليه عالئم �شرب�ت ال�شنني.
م�شيته  من  رام��ي  املت�شكع  يعرفون  احل��ي  اأه���يل  جميع 
املرتنحة ويده الدائمة يف اجليب ووقفته الطويلة يف ال�ش�رع، 

انا بحاجة 
لبع�س املال
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كم� يعرفون �شخ�ش� اآخر هي منرة الفت�ة ال�شقراء امل�شهورة 
بعينيه� اخل�شراوين النجالوين والق�مة املم�شوقة، واله�ربة 
من القرية لت�شيع يف زحمة املدينة و لي�شبح ج�شده� لقمة 

�ش�ئغة لل�ش�لني.
منظر  يغريه  و  فيه  ي�شكن  ببيت  احللم  دائ��م  رام��ي  ك�ن 
ال�ش�رع  منظور  عمق  من  �شئم  فقد  اأ�شالع  اأربعة  من  مكون 
الكهرب�ء  عواميد  من  م��ّل  و  الع�لية  البن�ي�ت  حجم  من  و 
يكن ميلك  نومه، مل  تعرقل  التي  ال�ش�رع  اأرج�ء  املنت�شرة يف 
غط�ءًا يلتحف به �شوى ال�شم�ء و ل و�ش�دة اأو كتف� ي�شع راأ�شه 
عليه� اإل اأكي��س القم�مة و ل �شمعة تنر دربه اإل �شوء القمر.
ت�أمل رامي يف تلك الليلة منظر القمر بعد توقف املطر و 
اقرتب منه كلب �ش�ل فبداأ رامي يحّدثه ف�لب�شر يتح��شونه، 
ل اأحد ي�شمع رامي اأو حتى ينظر اإليه فهو نكرة جوكر، ب�دره 
عن  و  �شحتك  عن  ال�شوؤال  بعد  الكلب  هيه..اأيه�  ب�ل�شوؤال: 
اأخب�رك؟!، يبدو يل اإنن� اأن� واأنت بال م�أوى و كالن� م�شردان 
و لكن هل تعلم م� هو الفرق الوحيد بيني و بينك، يرد عليه 
اأن�  هو  الوحيد  الفرق  �ش�أج�وبك  اأن�  ب�لنب�ح، ح�شن�!،  الكلب 
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ي�أكل  يومي�  كلّين�  اإّن  اأتعلم  يت�بع،  و  حيوان،  اأن��ت  و  اإن�ش�ن 
اإنه  الركالت و ال�شرب�ت و لكن الفرق الوحيد بيني و بينك 
من  خ�لٍ   اأنت  و  ت�شديره  اأ�شتطيع  ال�شعور  من  ف�ئ�س  لدي 

ال�شعور، اأن� اإن�ش�ن و اأنت حيوان.
وبدا احلوار مطول اإىل اأن خرج رجل من بيت منرة و نظر 
اإىل رامي وت�بع �شره، ت�أملت منرة منظر رامي و مل يف�رقه� 
حلظة حتى عندم� ح�ولت النوم، وخطر له� ه�ج�س يف كيفية 
يلتم  ال�شوق  اإىل  الن��س، ففي طريقه�  اأم�م  �شمعته�  تبيي�س 
حوله� اأهل احل�رة و ي�شتموه�، فقد �ش�ءت �شمعته� اإىل درجة 
ل حتتمل، فكم من الن�ش�ء طلقوا ب�شببه�، وكم من الع�ئالٍت 

فّرقت �شمله� من جراءه�.
فتحت  و  الأن��وار  ب�إ�شع�ل  فق�مت  ه�ج�س،  ملنرة  خطر   
يرد عليه�،  و مل  ن�دته  النوم،  رامي غ�رق� يف  لتجد  الن�فذة 
مذعورًا،  و  خ�ئفً�  رام��ي  ا�شتيقظ  اأن  اإىل  حركته  و  خرجت 

مب�درا اإي�ه� ال�شوؤال: م�ذا تريدين مني ؟.
رّدت عليه منرة ب�إج�بة اأنثوية مظهرة مف�تنه� بف�شت�نه� 
القرمزي ال�شف�ف : تع�ل و من يف الداخل، تردد رامي و اأحت�ر 
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التي  الكثرة  ك�لأحالم  من�م  لعله  م�شتغرب�،  عينيه  م��شح� 
هل  �شيدتي،  ي�  ب�لداخل  اأفعل  م�ذا   : اأج�ب  ثم  يراه�،  ك�ن 

تريدين اأن اأنظف البيت اأم اأنقل بع�س الأغرا�س؟!.
قب�شت منرة على مع�شمه و �شحبته اإىل بيته� و عالم�ت 
ال�شتفه�م تدور من حول رامي، فهي يف امل��شي ك�نت ت�شمئز 
اإذ به� الآن  اإليه ترمقه ب�أ�شفل عينيه� و  منه و عندم� تنظر 
تدخله اإىل بيته� و تطعمه و ت�شربه ال�ش�ي ال�ش�خن و جتلب 
له �شحون الفواكه واحللوي�ت اإىل اأن �شعر بتخمة ل مثيل له�، 

حتولت منرة اإىل حور عني وبيته� انقلب جنة لرامي.
يلتم�س  و مل  املو�شوع،  من  �شيئ�  يفقه  ول  ب�ش�رهة  ي�أكل   
ا�شطحبته  بعده�  و  منرة،  من  اليوم  التم�شه  ك�لذي  حن�ن� 
اإىل غرفة النوم وق�مت بتقييد قدميه و يديه، و جلبت �شكين� 
رامي  و  ثي�به�  ومزقت  املن�طق من ج�شمه�  بع�س  و جرحت 

امل�شكني يبت�شم ابت�ش�مة املغفلني..
ق�مت بعده� ب�لت�ش�ل ب�شرطة النجدة و هرعت ال�شرطة 
اإىل منزله� و ُدق الب�ب، فتحت منرة الب�ب لي�ش�أله� ال�شرطي 

بلهجة غليظة:
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اأين هو ذاك ال�ش�فل ؟!.
الق�در  بقدرة  و  اغت�شبني  لقد  هن�ك  ه�هو  ف�أج�بته: 
الأوان  فوات  بعد  اأنه  اإل  اأني�به  بني  من  التخل�س  ا�شتطعت 
من  تنزل  الدموع  و  ب�كيًة  تت�بع  و  عذريتي..  فقدت  ،فلقد 

عينيه� لرت�شم خطوط� على وجنتيه�.
فرفرفت  رام��ي  خلوة  اإىل  بيده  الع�ش�  و  ال�شرطي  دخل 
رمو�شه، و قب�س عليه ال�شرطي ع�ري� مت�م� و ا�شطحبه اإىل 

مركز ال�شرطة ب�شحبة منرة.
حي�ة  تكتب  ك�أنه�  و  ال�شرطة  مركز  اإىل  ال�شي�رة  �ش�رت 
يف  كل  ال�ش�رع  اإىل  ينظران  اللذين  منرة  و  لرامي  جديدة 
اجت�ه، وو�شلت ال�شي�رة اإىل املخفر، ق�م ال�ش�بط ب�لتحقيق 
بلهجة غ��شبة: اأنت اأيه� النحيل القذر هل قمت ب�غت�ش�به� 
؟، ابتلع رامي ريقه و ولأول مرة فّكر بعد فرتة جمود و �شكون 
اأنه يف ح�ل العرتاف ب�جلرمية ف�إنه �شيدخل ال�شجن، و اآه..
اأ�شبوعي  ال�شتحم�م  و  جم�ين  الطع�م  ال�شجن!،  اأجمل  م� 
عدا اأنه �شيلتحف غط�ء و ين�م بني اأربعة جدران و يرت�ح من 
�شوت م�زن الع��شق ال�شكر املعروف يف احل�رة الذي يعرقل 
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نوم رامي، بينم� ك�ن يفكر ق�طعه ال�ش�بط ب�شرخة: 
م� بك اأيه� القذر هل اأنت اأم ل ؟ !.

بكل  و  الفم  ب�إج�بة ملء  و  لأول مرة  و  بقوة  رامي  فنظر 
قوة: نعم اأن� الذي اغت�شبه�.

و نظر ال�ش�بط اإىل منرة بنظرة �شفقة خم�طب� اإي�ه�: 
تع�يل اإىل هن� اأيته� امل�شكينة اجل�شي.. كم ع�نيت من اأني�ب 

هذا الوح�س!.
و  ال�شجن  اإىل  رامي  ب��شطح�ب  ال�ّشج�ن  ال�ش�بط  اأمر 
البت�ش�مة ل تف�رق وجهه فهو يف قمة �شع�دته �شين�م لأول مرة 
بدون �شجيج و دون اإزع�ج من اأحد و لتت�بع منرة م�شرته� 
ع��ذراء  ك�نت  اإنه�  و  �شلوك  ح�شن  �شه�دة  اإىل  و�شوله�  يف 
بريئة اإىل اأن ج�ء املت�شرد القذر رامي وق�م ب�غت�ش�به�، وم� 
الكالم الدائر حوله� اإل اإ�ش�ع�ت مغر�شة و جمحفة بحقه�، 
رحلت منرة اإىل ح�رة اأخرى و تركت عمله� ال�ش�بق لتتزوج 
ت�بع  بينم�  ث�نية،  زوج��ة  اأخذه�  ال��ذي  ال�شرطة  �ش�بط  من 

رامي م�شواره يف ال�شجن ع��شق� لظالمه. 
حلب ال�سيخ مق�سود 2006
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ال�ّصارق
لقد �شرق الل�س اليوم اآخر اأ�شدق�ئه، وبقي ع�مر وحيدا، 
منذ  زوجته  م�تت  اأرذل��ه،  العمر  من  بلغ  الذي  الكهل  ع�مر 
ع�شرين ع�م� ومل تنجب له اأولدا، لذا بقي وحيدا يف حي�ته 
عينني  اهلل  اأهداه  اأ�شدق�ئه،  اآخر  �شرقة  اأن مت  بعد  وخ��شة 
ق�شرتي النظر كي ل ي�ش�هد خط�ي� جرانه يف �شرق�تهم له 
اإليه حلظة تن�وله  اأبن�ئهم، وهم ي�شرتقون النظر  و�شحك�ت 

الطع�م.
وعلى  قلبه  من  العك�س  على  ���ش��وداء  ع�مر  ب�شرة  ك�نت 
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وجهه مر�شومة خطوط واألوان حتكي مئ�ت الق�ش�س، وتروي 
حك�ي� الوجوه.

يديه،  يف�رق  ل  املتة  ك�أ�س  و  ع�مر  راأ���س  تربح  ل  القبعة 
اأخذ ع�مر  له يف احلي�ة،  واأخر حزن  النب�أ اجللل  وبعد هذا 
يه�ب من كل �شيء، فعندم� داعب زفيف الري�ح الب�ب ظنه� 
طبلة ال�ش�رق وعند �شم�عه حفيف الأ�شج�ر ظنه� �شيمفونية 
ال�ش�رق، متنى يف تلك اللحظة بعد هذه امل�ش�هد املرعبة اأن 

ينزل القمر اإىل الأر�س واأن ي�شيء كل ظلمة.
اأ�شبح حذرا من كل �شيء ومن كل �شوت ونظره ال�شعيف 
يخ�شى  ك���ن  الوحيدة،  ال�ش�رق  زي���رة  خ�شية  الب�ب  يرتقب 
من هذا ال�شيف الذي يبدو خفيف الظل اإل اأنه ثقيل ثقيل، 

فزي�رته وحيدة ونه�ئية.
يف ليلة ا�شتدت فيه� الري�ح وهي ت�شفع النوافذ والأبواب، 
وال�شم�ء تتج�ش�أ على �شطح بيته، تذكر ع�مر طفولته ووالدته 
وهي توقظه ليتوجه اإىل املدر�شة ثم تقبله و ت�شع له زاده يف 
حقيبته القم��شية، تذكر والده وهو مي�شك يده م�شطحب� اإي�ه 
يف نزهة اإىل كروم العنب، رجع بذاكرته اأي�م لق�ئه بحبيبته 
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الوادي �شرا وهو �ش�ب ميطر رجولة، وحّن لأي�م  عند عدوة 
يف  الطع�م  ي�أكل  وهوطفل  البخ�ري  ب�لقط�ر  اأهله  مع  �شفره 
يت�أمل  الن�فذة،  من  وينظر  ت���رة  العربة  يف  يتم�شى  القط�ر 

امل�شتقبل مل يعرف حينه� اأن امل�شتقبل �شي�شبح ح��شرا.
احلنونة  وال��ده  ونظرة  الن�فذة،  من  الت�أمل  يحب  ك���ن 
التي  على خده  دمعة  ف�ش�لت  بحن�ن،  راأ�شه  على  وهو مي�شح 
نزداد  نكرب  كلم�  اأن��ه  ففكر  الزم�ن،  بت�ش�ري�س  ا�شطدمت 
تذكر  وح��دة،  اأ�شد  احلي�ة  رحلة  يف  �شفرن�  وي�شبح  وح��دة 
اأ�شدق�ءه الذين مت �شرقتهم وكيف ك�نت اآم�لهم وطموح�تهم 
التي  ذكري�ته  يف  يغرق  ك�ن  وكلم�  رم���د،  ملجرد  حتولت  ثم 
اإرج�عه  حم���ول  راحتيه  على  ت�شقط  دمعة  له  تبدو  ك�نت 
اأنه� تتن�ثر يف كفه فهيه�ت عودته�، ك�نت توقظه  اإل  لعينيه 
�شفع�ت الري�ح على الب�ب التي جتعل ع�مرا يقف على قدميه 

املتعبتني من هذا امل�ش�ء املتعب.
ر فنج�نني من القهوة، الأول له والث�ين  ق�م ع�مر وح�شّ
ي�أخذ  ل  كي  الغرفة  يف  دفنه�  قد   - �شريحه�  يف  لزوجته 
�شرب  ال�شرمدية -  وتبقى مملكتهم�  وف�ته  اإب�ن  البيت  اأحد 
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قهوة  فنج�ن  �شكب  ثم  �شيج�رة  معه�  ودخن  الأول  الفنج�ن 
زوجته على قربه� فك�أنه� �شربْت القهوة معه، وبقي الفنج�ن 
القهوة  فنج�ن  يلم�س  ل  اأن  م��وؤمل  �شفتيه�،  يلم�س  اأن  دون 

ال�شفتني.
نظر ع�مر من الن�فذة اإىل اخل�رج، ويئ�س من الأ�شج�ر 
�شعرات  اإل من عدة  ال�ش�فر  راأ�شه  و حّك  ت�ش�ءم  العري�نة، 
ثم حت�شر على اأي�م �شب�به حني ك�نت تبدي الفتي�ت اإعج�بهن 
يعلم  وهو  طويال  حمدق�  الب�ب  من  ب�لقرب  وجل�س  ب�شعره، 
جيدا اأن ال�ش�رق �شي�أتي من الب�ب املغلق ب�إحك�م وبداأ يتخيل 
�شكل ال�ش�رق هل هو اأبي�س اللون اأم اأ�شود؟!، هل هو نحيل اأم 
بدين؟!، مرعب اأم ودود، ي�شرق بلطف اأم بخ�شونة، وعندم� 
حبيبته  عينيه  اأم�م  ب�نت  الحتم�لت،  ويفح�س  يخمن  ك�ن 
ب�شيء  اإل  ي�شعر  الأول، عنده� مل  الث�نوية وحبه  اأي�م  الأوىل 
يقفز من الن�فذة وي�شتل نظره، ك�ن خفيف احلركة جدا وله 

اأثر لي�س ك�أثر الفرا�شة اإمن� اأثر ثقيل جدا. 

حلب ال�سريان القدمية 22- 4 -2007



69

 

ِمَن احلبِّ
ما قتَل..!!

كن�  حني  الطفولة  اأي���م  عرفته  ا�شمه،  ك�ن  هكذا  ملهم 
نلعب ب�ل�شور القدمية ونتب�دله�، كنُت اأربح منه دائمً� ب�لغ�س 
�شوارع  يف  نت�شكع  كن�  حني  املراهقة  اأي���م  رافقني  واحليل، 
اأقدامن�  ك�نْت  واملرتعة،  املتعبة  م�ش�ءاته�  �شقف  حتت  حلب 
تتورم اأم�م دي�ر حبيبة كل من�، وملهم رقيق جدا له قلب اأرق 
فيه� ظّل من  وابت�ش�مة  ث�بتة  ب�ش�ٍق  م�شية  وله  ال�شلوف�ن  من 
الغمو�س، ك�ن وقور ال�شمت ومتني البني�ن، ميلك رقبة غليظة 

تك�د تخرتق كتفيه..
انتقلْت ع�ئلته من ح�رتن� منذ �شنني ف�رعة و من وقته� مل 
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اأره، ويف ذاك اليوم الأهوج وال�شم�ء يف خم��ٍس األيم، بينم� 
اأت�شكع بحثً� عن عمل بعد اأن تركت عملي ال�ش�بق -الوظ�ئف 
�شه�دة  اأملك  اأنني  الوحيدة  وامل�شكلة  اأكرث  كثرة واخلي�رات 
املط�عم  اأح��د  يف  العمل  اأردت  عندم�  م��رة  اأذك��ر  ج�معية، 
ك�ن وا�شطتي اأحد الن�دلني حتى عملُت برتبة غوميك، ف�هلل 
اأعلم كم �شنة اأحت�ج حتى اأ�شل اإىل رتبة ن�دل - ويف خ�شم 
و�شّلم علي، مل  اأحدهم  دن� مني  العمل  وال�شوؤال عن  التذكر 
�شوته  كيمي�ء  حّللت  وعندم�  عرفته،  اأين  اأ�شعر  لكني  اأميزه 
ولي�س هذا  اآخر  بدا يل �شخ�شً�  ت�شيع،  ف�لأ�شوات ل  مّيزته 
ملهم فقد ك�ن �ش�حب اللون ونحيل اجل�شم والآم�ل يف جن�زة 
الوجه تلف كفنً�، حتّول اإىل كهل اأ�شيب، ك�أن ب�رقة الأمل يف 

وجهه حّط عليه� غراب لعني..
تدق  والأ�شئلة  ال�����ش���رع  يف  و�شرن�  بع�شن�  على  �شلمن� 
خريج  كوين  حمرج  ب�شوؤال  و�ش�ألته  جت��راأت  حتى  م�شجعي، 
مبب�غتة  النقطة  هذه  يف  درا�شتي  من  ف��شتفدت  �شح�فة، 

ال�شيف واإحراجه : 
- هل ت�شكو من �شيء ي� عزيزي ؟..تبدو �ش�حبً�!!..
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- اأن� مري�س ي� �شديقي.
- ومب�ذا مري�س ؟!..ع�ش�ه مر�س هني وغر خطر..

- اإين اأع�ين من مر�س الع�ش�ل..
�شيئ�  خربًا  ا�شتلم  عندم�  مرة  كل  كم�  اخلرب  يهزين  مل 
غر  وك���أين  اخل��رب  ف��شتلمت  اأحت���رك،  ل  ولكني  ي�شعقني 
مهتم، ثم اأخذت رقم ه�تف ملهم واأخذ رقم ه�تفي وعدُت 
يف  ي�شري  اخل��رب  مفعول  وب��داأ  املنزل  يف  وجل�شُت  اأدراج���ي 
روحي رويدًا رويدًا اآه ي� عقرب النب�أ!، فكرُت ب�حلي�ة وعندم� 
اأفكر ب�حلي�ة انقلب كهاًل واأدخل قوقعتي ك�ل�شلحف�ة، فك�أنه� 
عدو يتجهز لينق�س علي، توؤرقني ق�ش�شه�، و�شوؤالته� تعيق 
التي  العلوم  اأ�شئلة  من  واأ�شعب  مبهمة  ف�أ�شراره�  تفكري، 
ك�نت ميتحنونن� به� يف �شه�دة الث�نوية الع�مة دون اأن اأج�وب 
ب�أ�شئلة  يل  فكيف  اأج���وب،  مل  العلوم  اأ�شئلة  عن  ف�أن�  عنه� 
على  اأخرى  مرة  ملهم  اأرى  لن  اأين  يومً�  اأفكر  احلي�ة؟،. مل 
الرغم من اإين مل اأره منذ �شنوات عدة ومل اأحزن وقته� لنواه، 
واحدة  ملرة  ال�ش�رع  نراهم يف  ب�أن من  اعتق�دي  ك�ن  ودائم� 
واأ�شدق�ء الدرا�شة يف الطفولة واأ�شح�ب املط�عم واملحالت 
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التج�رية وكل من نراهم ملرة واحدة هم اأ�شب�ح واأطي�ف من 
الع�مل الآخر مَل نحزن لفراقهم!؟، ف�أجنيلن� جويل من �ش�بع 
من  ال�شحر  كتب  يف  ميمونة  هي  اإذًا  اأراه���  اأن  امل�شتحيالت 
الع�مل الآخر، ولكن عند تفكري اأن �شديقي مغ�در يف رحلة 

اأبدية اأرقني ذلك ودفعني اإىل مه�تفته:
األو !، مرحب� ملهم!، كيف ح�لك ؟.."�شوؤال غبي مني   -

ملري�س يع�ين من ال�شرط�ن ".
- اأهال كيفك اأنَت "اأغنية فروز ك�ن يع�شقه� ملهم "

- احلمد هلل، هل ت�شتقبل �شيوفً� بهذا الوقت املت�أخر ؟!..
- على الرحب وال�شعة..

اأكواخن�  على  مو�شيقى  ي�شدر  وال��واب��ل  نف�شي  جهزت 
غيث�  ك���ن  النوافذ،  على  املطر  دم��وع  وانطلقْت  النح��شية 
غزيرا وجريئ� على عك�شي ف�أن� تنزل دموعي كلم� نزل مذنب 

ه�يل، اأم� املطر فجريء جريء!..
ال�شطح  واعتلين�  يل  ال��دار  ب�ب  وفتح  ملهم  اإىل  و�شلُت 
ت�ش�وؤلُت،  عندي  اأي�ش�  وللقمر  القمر،  �شوء  حتت  وجل�شن� 
امل��دن،  �شم�ء  يف  اخلجولة  النجوم  يف  ���ش���رد  واأن����  جل�شن� 
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واجلريئة يف �شم�ء القرى، ا�شتف�شرت عن مر�شه ف�أج�بني:
- اإن الطبيب قد ق�ل يل: اإنني اأع�ين من مر�س الع�ش�ل 
منذ زمن، واأن� يف مراحلي الأخرة لذلك �ش�أطلب منك �شيئ� 

ي� �شديقي..
- تف�شل!.. اطلب !..

- كم� تعلم اأن هذه الثواين هي ثواٍن لك ويل هي �شنواٌت 
�شراب،  وال�شنة  �شوئية،  �شنة  عندي  اأم�شى  وال�شهر  ذهبية 
اأريدك ي� �شديقي اأن ترافقني اإىل اأم�كن طفولتي وذكري�تي، 
اأريد زي�رة كل �شيء قبل رحلتي الأبدية، ف�ملك�ن الذي ن�مت 
�ش�أوقظه  والآن  ا�شتئج�ره  ف��رتة  انتهت  ق��د  ذكري�تي  فيه 

للرحيل..
- ح�شن� تكرم عيونك..

وقفت لأودعه و ا�شتغربت من منظر الورود والأزه�ر يف 
وك�أنه  اأي�ش�  الدي�ر  اأر�س  وترتبع على  الغرفة،  كل مك�ن من 
فر�س البيت وردا، ي� له من قلب وا�شع ي� ملهم!، هل �شي�شع 
الع�مل قلبك ؟!..الع�مل كرة مدببة �شتجرح قلبك ي� ملهم !..

قد  متفتحة،  ف�لورود  ع�لية  حرفية  ب�لأزه�ر  اعتن�ئه  يف 
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�شبعت من امل�ء، وتن�شيقه� خليط من كل الأف�نني دون تفريق، 
�ش�ألته عن ال�شبب ف�أن� الف�شويل، اأج�ب: ل يحب التفريق بني 
ل�شع�دة  �شروري  الأنواع  بني  التالقح  م�زح�:  وعّلق  الزهور، 

الزهور. 
يل  ب��دْت  الر�شيف  واأعمدة  اليوم  ذلك  يف  بيته  غ���درُت 
ك�أنه� ت�شتف�شر وتبحث عن اأ�شئلة الظالم، م�شيُت واأن� اأهتف 
للحزن، ويف �شبيحة اليوم الت�يل توجهُت اإىل �شديقي ملهم 
جزء  ك��ل  يف  حمدق�  ب��دا  الطريق  ويف  قريته  اإىل  واجتهن� 
القرية،  و�شلن�  الأ�شج�ر،  ت�ش�وؤلت  تقتله  قريته،  دروب  من 
وجل�شن� حتت �شجرة ال�شف�ش�ف الواقعة اأم�م بيته وق�ل يل :
- هن�ك كنت اأحفر خندقً� �شغرا لت�شر منه املي�ه واأبني 
�شيء،  امل�ء يحطم كل  ولكن  امل�ء،  تراب يف وجه  �شدودا من 
كنت يف اخل�م�شة من العمر وعندم� اأرى جدي ق�دمً� من كروم 
الزيتون مبنظره املهيب ووجهه الوقور اأرك�س اإليه فيحت�شنني، 
كم ك�ن ح�شنك دافئً� ي� جدي!..وكم كنت جميال ب�شروالك 

الأ�شود وقبعتك البي�ش�ء وق�متك ال�ش�مقة !..
اأم� جّدتي فك�نت تطبخ لن� اخلبيزة "البنج�ر" يف املطبخ 
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وهي مت�شي م�شية مقو�شة ب�شبب ثقل وزنه�، كم ك�نت جميلة 
عندم� تخطئ يف لفظ ا�شمي وكم ك�نت حلوة لكنته� !..

ثم توجهن� اإىل فن�ء الدار وبداأ ملهم ي�شرد يف كل جزء، 
وك�أن فن�ء الدار بكرة �شريط �شينم�ئي لفيلم ا�شمه الذاكرة، 
العنب  دالية  يف  وح��ّدق  اخل��ي��زران  من  كر�شي  على  جل�شن� 
ي�أكل  وب��داأ  اأوراق��ً�  وقطف  لع�به  �ش�ل  تتدىّل،  العنب  واأوراق 

منه�، بعد اأن ر�شه� ب�مللح وت�بع متحدثً� واأن� ال�ش�مُت:
- اأذكر اإنني كنت اأقف مطول حتت هذه الدالية لأ�شرق 
ف�أ�شلب  عمتي  لتختفي  انتظر  احل�شرم،  اأو  العنب  منه� 

احل�شرم واأح�شر امللح واأبداأ ب�لأكل..
 : ال��دار  فن�ء  املرتبعة يف  التني  �شجرة  اإىل  بيده  اأ�شر  ثم 
ك�نت  اأرج��وح��ة،  منه  و�شنعن�  حباًل  لن�  اأب��ي  ن�شب  هن�ك 
اأح�شُب  كنت  عمري،  �شنوات  تهتز  ومعه�  تهتز  الأرج��وح��ة 
ال�شطح  اعتلين�  الأرجوحة،  ظهر  على  واأن�  ملكي  كله  الع�مل 

واأكمل:
حتت  ال�شطح  ع��ل��ى  ن��ن���م  ك��ن���  ال�شيف  ل��ي���يل  يف  ه��ن��� 
قوية  القرية  وجنوم  ال�شم�ء،  يف  جريء  والقمر  الن�مو�شية 
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ال�شخ�شية على العك�س من جنوم املدن اخلجولة، واأبي يق�س 
الت�ريخ،  واأخرى من خزائن  ت�أليفه  من  بع�شه�  لن� حك�ي�ت 
كم ك�ن �شوتك دافئً� ي� اأبتي!، اأم� اأمي فهي كم�شتمع متخٍف 
نت�شحر ليال  لي�يل رم�ش�ن اجلميلة كن�  ال�شمع، ويف  ت�شرتق 
فقد  الأك��ل،  يف  جدتي  طريقة  من  ون�شحك  جتتمع  والع�ئلة 
ك�نت تبلع الطع�م دون اأن مت�شغه جراء اأ�شن�نه� الب�لية، ثم 
تع�ين من اأمل يف البطن لننقله� اإىل امل�شت�شفى يف الهزيع من 
الليل، وعند الإفط�ر جتتمع الع�ئلة ونت�ش�مر ون�شحك فرحني 

دون اأن ندري اأن للفرح �شريبة.
ثم فاجاأين حينما قال :

- �ش�أ�ش�رحك ب�شيء ي� �شديقي، اإين اأ�شت�ق اإىل اأولد عمي.
واأكل  اأر�شك  الذي ن�شب عليك  : عمك  اأجبته م�شتغربً� 

حقك بعد رحيل والديك..
ب�لكرة  هن�  نلعب  فكن�  اأولده،  اإىل  اأ�شت�ق  اإين  نعم،   -
اللعب،  �شوى  �شيء  يهمن�  ل  بن�  ت��دور  كله�  والدني�  فرحني 
نرتع  كن�  عندم�  وخ��شة  لوجودهم  ب�لطمئن�ن  اأ�شعر  كنت 
على بي�در القرية، ي� �شديقي اأريد لق�ء عمي لأقول له : كْم 
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اإع�دة  ت�شتطيع  هل  امل��شية  عمري  �شنني  يل  رّد  غبيً�،  كنَت 
طفولتي ال�ش�ئعة ي� عمي، اأي� همي!، هل ت�شتطيع اإع�دة تلك 
الفرح�ت والب�شم�ت التي ع�شن�ه� ف�شرقته� من�، هل ت�شتطيع 
ا�شتع�دته� ب�أموالك ي� عمي املحرتم، ف�لبعد والنوى ل يقرب�ن 
كل  على  يق�شي  والزمن  القلوب،  بني  يب�عدان  بل  امل�ش�ف�ت 
العالق�ت اإن تركن� العالقة للزمن، علين� اأن نحل كل م�شكلة 
يف موعده� املحدد ول نوؤجله�، منذ �شنني ف�رعة وعمي هن�ك 
يف ال�شفة الأخرى واأن� يف ال�شفة املق�بلة له، فكيف �شنقطع 
ي�شبح  بينن�  م�شٍح  من  وم�  �شفتيه  يربط  ج�شر  بدون  النهر 
ويبلل ثي�به، مهم� م�شين� �شنم�شي على ال�شف�ف اأو نلتقي يف 

املحيط بعد فوات الأوان.
لّونِت ال�شم�ء اأهدابه� بكحله� الأ�شود ونفذت علبة الألوان 
البي�ش�ء، وعدن� اأدراجن�، طلب مّني ملهم النوم عنده، لبيُت 

نداءه وخلدن� اإىل النوم.
يف  م�شين�  ال�شم�ء،  �ش�حة  يف  كبهلواين  ال�شم�س  قفزت 
فيه�، جل�س  والتي در�س  الث�نوية  اإىل مدر�شة ملهم  ال�شب�ح 

اأم�مه� وبداأ حديثه :
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هن�ك ي� �شديقي در�شُت الث�نوية كم كن� فرحني ل يهمن� 
نكتة غبية،  املدر�شة، ن�شحُك ملجرد  اأ�شوار  م� يحدث خ�رج 
فو�شعُت خ�شب  ال�شت�ء  املدر�شة يف  م���زوت  نفذ  مرة،  اأذك��ُر 
املق�عد يف املدف�أة واأعمى الدخ�ن عيونن� لكنن� تدف�أن� و خّر 
كل من يف ال�شف �ش�حكً�، ل اأدري مَل كلم� نكرب نزداد حزن�، 

هل هو بن�ء ت�ش�عدي هذا احلزن ي� �شديقي !..
ك�نت  كلم�  واأحببته�  اآن�شتي  ع�شقت  ه��ذه  مدر�شتي  يف 
بتنورته�  تدخل  ن�شوة،  يرجتف  قلبي  ك���ن  ال�شف  تدخل 
متث�ل،  ير�شم  مّي��شً�  قده�  ك�ن  احلمراء،  وبلوزته�  الطويلة 
ال�شف،  تدفئ  �شم�س  ك�أنه�  وجهه�،  على  و�شم  وابت�ش�مته� 
كم كنِت اأحبك ي� اآن�شتي !..هل اأ�شبحِت عجوزا الآن واهلل ل 

ا�شتطيع ت�شورِك اإل مالكً�.
ثّم اأ�سر اإىل حائط يف املدر�سة وا�سرت�سل :

وعند  احل�ئط  ذاك  ف��وق  من  املدر�شة  من  هربُت  م��ّرة 
 ، هبوطي ملحُت فت�ة جميلة تتجه اإىل املنزل ك�أنه� مط�ر حبٍّ
�شلمُت عليه� ومل جت�وبني فلحقته� حتى عرفُت بيته�، كنُت 
ولو  املدر�شة  اإىل  تذهب  اأن  اإىل  منزله�  اأم�م  اأنتظر  يوم  كل 
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ع�قبني  امل��رات  من  كم  م�شكلة،  فال  مدر�شتي  عن  ت�أخرُت 
الأ�شت�ذ لت�أخري..

ال�شداقة،  منه�  وطلبُت  فكلمتني  وكلمته�  ي��وم  وج���ء 
ف�ش�دقتني على اأمل اأن اأ�شبح حبيبه� م�شتقبال، عّرفته� على 
اأحد اأ�شدق�ئي ويبدو اأن �شديقي اأعجب به� وهي اأعجبُت به 

كحبيب، واأحّب� بع�شهم� واأن� خرجت من اللعبة ك�جلوكر.
عن  يتوقف  ومل  ي�شعل  وه��و  �شيج�رة  ملهم  اأخ���رج  ث��م 

احلديث:
مل اأف�ج�أ! ف�حلي�ة علمتني غالظة القلب ولكن لالأ�شف، 
قلبي رقيق متنيُت كثرا اأن اأكون غليظ الغ�شن ك�حلي�ة، م� 
ع�د احلب حبً� ول ال�شديق �شديق� ي� �شديقي، اأ�شع راأ�شي 
على كتفك اليوم وغدًا �شت�شع كتفك حتت ت�بوتي، كنت اأراه� 
وتغيظني، هي ترق�س  وك�أنه� جت�كرين  يوم  مع �شديقي كل 
مع �شديقي واأن� اأحمل �ش�ل احلزن الأخ�شر بيدي واألّوح به 

ه�تفً� وراق�شً�.
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قاطعته بعد اأن راأيُت التعب قد نال م�سجعه :
ح�شنً� لنذهب من هن� يكفي وقوفً� على الأطالل.
تاأمل الطريق قليال وغادرنا، وهو يتكلم :

"بعد وف�ة والدي وقبلهم� جدي وجدتي مل يبَق يل �شيء 
والديك  تفقد  اأن  ال��ك��ربى  ف�خل�ش�رة  اأخ�����ش��ره،  احل��ي���ة  يف 
الأيت�م  دار  يف  تربيُت  م��روع،  �شر  ح���دث  يف  واح��دة  دفعة 
الأقوى  الذئ�ب،  من  جمتمع  يف  الر�شد-  �شن  بلوغي  -حتى 
يبقى له الطع�م ال�شهي، وك�نت الن��س التي تزور الدار مت�شح 
بيديه� على راأ�شك، هل تعلم كم هي ذليلة تلك ال�شفقة؟، كم 
ك�نْت تهينني!، كنُت اأعتربه� نق�ش� واأح�شد كل ع�ئلة مت�شي 
املن�ش�بة  الطبخ  رائحة  واأح�شد  والأ�شواق،  ال�شوارع  �شوية يف 
الع�ئلة، هذا اخلط  منه� �شوت  ي�شج  التي  املن�زل  اأحد  من 
اأتن�ول طع�مي لأحي�  جعلني ط�ئرة ورقية بدون خيط، كنت 
�شديقي  ي�  فقرا،النقود  ع�شت  احل��ي���ة،  هي  م�  اأعلم  ول 
جتعل احلي�ة �شعيدة بكل ت�أكيد، نعم النقود!، ب�مل�ل ت�شتطيع 
املط�عم  اأفخم  يف  واجللو�س  املالهي  مدينة  اإىل  ال��ذه���ب 
اأن  حتى  احل�شن�وات،  اأجمل  ومواعدة  الع�مل  بلدان  وزي���رة 
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ميمونة ملكة اجلن �شرت�شى بك لو قّدمت له� الذهب، جميل 
جدا ي� عزيزي اأن ت�أكل م� تريد وحت�شل على م� تبتغيه، ل 
وزج�ج  اللحم،  رائحة  اأم���م  لع�بك  ي�شيل  ال�ش�لة  ك�لكالب 

ق��شي القلب يف�شلك عنه ..
الأه��ل،  مبغ�درة  واحل��زن  الفقر  �شيئ�ن  بي  اجتمع  لقد 
يف  ج�ل�شة  اأ���ش��رة  ك��ل  اأح�شد  كنت  م��راه��ق���،  كنت  عندم� 
والأم  الع�شب  على  متمدد  ف���لأب  �شوية،  الع�مة  احلديقة 
حت�شر ال�شندوي�س لأولده� والأولد يلعبون كرة القدم وهم 
مطمئنون، اآه.. كم هو جميل �شعور الطمئن�ن، ل ت�شعر به اإل 

يف كنف والديك ! ".
يربح  ك��ع��داء  ال�ش�ع�ت  وم�شت  ب�شرعٍة  العتمة  ح��ّل��ت 
ومنُت  الت�يل  اليوم  اإىل  ملهم  �شديقي  وّدعت  دائم�  ال�شب�ق 

فور و�شويل اإىل املنزل من �شدة اإعي�ئي وت�ش�وؤمي.
يف ظهرة اليوم الت�يل توجهن� اأن� وملهم اإىل اجل�مع الذي 
ك�ن ي�شلي فيه برفقة والده و�شّلين� هن�ك، اأعط�ين ورقة ق�ل 
يل هذه و�شيتي ل تفتحه� اإل بعد رحيلي، وتوجهن� بعده� اإىل 

حديقة �شغرة ك�ن� يجل�ش�ن فيه� �شوية وقفز ق�ئاًل:
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وم�زال  عليه  مّرْت  الن��س  من  كم  ال�شب�ر!،  هذا  من  اآه 
قوي� يف احلديقة، ل زلت اأتذكر وخزاته على اأ�ش�بعي.

ال�شينم�  اإىل  ذه�بن�  فكرة  ملهم  راودْت  هنيهة،  بعد 
الفيلم  ي�ش�هد  ل  وملهم  ال�شينم�،  ودخلن�  تذكرتني  فقطعن� 
بل ك�ش�حر ي�شتح�شر ذكري�ته مع رف�قه عندم� ك�ن يح�شر 
الأفالم مع �شحبته، ويتخيل نف�شه الأمر يف الأفالم الهندية 

والبطل يف اأفالم الك�راتيه، بدا يتكلم ب�شوت دافئ جدا :
خ��شة  اإيل  املحببة  الطقو�س  من  ال�شينم�  رفقة  ك�نت 
اإىل  الب�كر  ال�شب�ح  ونذهب من  �شوية  الأعي�د، جنتمع  اأي�م 
�شينم� تعر�س عدة فيلم� تلو الأخر بدون توقف، وكن� نخرج 
من ال�شينم� يف الت��شعة م�ش�ء ونتوجه اإىل ب�ئع الفالفل، ن�أكل 
ونحن نن�ق�س الفيلم وقبل النوم ن�شتح�شر كل م�ش�هد الفيلم 
الف�تنة، جربُت ح�شور ال�شينم� مرارا لوحدي ولكن ل طعم 
الوحدة  لأن  ب�لوحدة ومرعبة،  ب�شعة  ل�شيء وحيدا، ف�حلي�ة 
ب�آخرك، وبكل عذر فيك  ت�شنع من الظل �شخ�ش�، ت�شعرك 
داخل  تقبع  مكنون�تك، جهنم  ت�شتك�شف جهنم  مراآة  وك�أنه� 
اأي�ش�  نحن  اإذًا  �شيذوب  فمك  يف  �شيء  اأي  �شْع  ج�شمك، 
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اأين اجلنة يف داخلن�؟!، ُندخل طيب� فيخرج  نح��شُب، ولكن 
خبيث� اأي �شر ي�شكن فيك اأيه� الإن�ش�ن، ت�أكل املوَت لتحي� !..

من  ك�أ�شني  ح�شرت  ثم  وجل�شن�  ملهم  منزل  اإىل  عدن� 
على  ودليل  الأح�ديث  تطيل  ال�ش�خنة  امل�شروب�ت  لأن  ال�ش�ي 
الرابطة القوية بني ال�شخ�شني، وحتدثن� عن احلي�ة واملوت 

والأمل والأمل..
ثّم منت عنده تلك الليلة، اأ�شّر األ اأرجع خ�شية الل�شو�س 
اأو دوري�ت ال�شرطة ل فرق، ف�ل�ش�عة جت�وزت الث�لثة �شب�ح�، 
ا�شتيقظن� مت�أخرين يف ذلك اليوم من تعب ال�شهرة، وبعد اأن 

تن�ولن� الطع�م �ش�ألته:
-اإىل اأين امل�شر اليوم ؟..

-اإىل املقربة، مك�ن جثوم حبيبتي ومك�ن �شخف احلي�ة..
يحدق  وملهم  ال�شم�ء،  يخطط  والغروب  املقربة  و�شلن� 

ب�لأ�شرحة ويعلق :
من  واح��د  كل  ومبكية،  م�شحكة  هي  كم  للحي�ة  انظر 
الأموات يحمل هويته ال�شخ�شية، يعّرفن� على نف�شه، وانظر 
اإىل هذه احل�شن�ء كيف حتولْت اإىل رميم، ك�نت حني مت�شي 
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يف احل�رة يجفُّ اللع�ب من فّم كل من يراه� ع�شق�، والآن اإْن 
خرجت من املقربة �شتجفف لع�ب كل من يراه� خوفً�.

ك�ن ا�شمه� مرمي، ف�آه ي� مرمي ي� اجتم�ع البداية والنه�ية، 
ي�شعه  ل  قلب  له�  ك���ن  كثرا،  وت�شبهني  مثلي  ك�نت  م��رمي 
الع�مل، اأحبتني واأحببته� ولكن اأمه�، مل تر�َس بي كوين فقرا 
وكنت اأقول له�: اأن� فقر لكن قلبي كبر، بيد اإنه� ظلت عند 
قن�ع�ته� وعقدْت قران ابنته� من رجل غني يكربه� ب�شنوات 
طويلة، ومرةً قب�س عليه� زوجه� وهي حت�دثني على اله�تف 
اآم���ل،  بن�ء  عليه�  بنى  من  ف�أن�  اآم���يل،  معه�  وقتل  فقتله� 
بح�ئط  وجهي  الطريق يف  واأو�شدْت  اأمه�  وك�لهّدامة ج�ءت 

من ا�شمنت وق�لْت: كفى!، توّقْف يكفيك الآن اأحالم�..
واأح�شر معي فنج�نني من  املقربة  اأزور  يوميً�  اإين  اأتعلم 
مرمي،  قرب  على  اأ�شكبه  والث�ين  اأن���  اأ�شربه  الأول  القهوة، 
اأراه��� وهي جتل�س بج�نبي ب�شوته�  واأك���د  ت�شرب معي  فهي 
ي� مرمي لأحميك من  اأفعل  اأعرف م�ذا  املبحوح اجلميل، ل 
هذا الرتاب، كنت اأخ�شى عليك من الن�شيم لو داعب وجهَك، 

والآن تراب يغطي وجهك الف�تن..
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كم اأ�شتهي اأن اأخرجه� من القرب واألب�شه� بدل من الكفن 
اأ�شر ليال  تلب�شه يل يوم كنُت  ف�شت�نه� الزهري الذي ك�نت 
ي� عمُر تردين مرة فقط  ليتَك  اأم�م بيته� فقط لأراه�،  من 
ولكني  الدني�،  زحمة  يف  وجهه�  ن�شي�ن  اأخ���ف  وجهه�،  اإىل 

ق�دم اإليك ي� مرمي وروحي لديك اأم�نة.
عدن� من املقربة بعد اأن و�شعن� الأزه�ر على قرب مرمي، 
وملهم يقول يل اأن الأموات يتنف�شون من خالل هذه الزهور، 
ثم اجتهن� �شوب اجل�معة التي در�س فيه� ملهم، وبداأ يتلعثم 

وي�شرخ :
كم اأكره هذا املك�ن الذي يعتربين الآن غريبً�!، انظْر لقد 
قبلهم  كن�  اأنن�  مع  كغرب�ء  اإلين�  وينظرون  دورن�  هوؤلء  اأخذ 
"، نحن من م�شح  اإىل الطالب  بيديه  "اأ�ش�ر  الدار  اأهل  من 
الر�شيف اأحذيتن�، ونحن من ابتلْت قلوبهم حتت اأمط�ر هذه 
يف  جنل�س  الرف�ق  من  �شلة  كن�  اأذكر  اجل�معة  يف  الأ�شج�ر، 
فت�ة  مواعدة  اأحدن�  يريد  وعندم�  م�ش�ء،  �شب�ح  املق�شف 
جنمع له النقود، ون�شرتي له علبة �شج�ئر من الدخ�ن الغ�يل 

الثمن كي يتف�خر اأم�م حبيبته، وجنل�س ونراقبه �شعداء..
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واأن�  منزيل،  اإىل  وعدت  املنزل  اإىل  ف�أو�شلته  ملهم  تعَب 
ولكن  قوي  قلب  له  فكم  ال�ش�قة،  وحي�ته  اأفكر مبلهم  ج�ل�س 
كيف ا�شتط�ع ال�شتمرار اإىل الآن؟!، ي� له من �شخ�س يقّد�س 
كل  يف  حتمل  والغرف  املنزل  اأرك���ن  متالأ  ف�لورود  اجلم�ل، 
زاوية ب�ق�ت الزهور والزينة، والي��شمني يغطي ف�شحة املنزل، 

والريح�ن عند ب�ب املدخل.
ت�شربل  �شقراء  ال�شم�س  ك�نت  الت�يل  اليوم  �شب�ح  يف 
ت�ش�وؤلت  من  منهك  وج�شمي  ا�شتيقظُت  الذهبي،  �شعره� 
قرعت  ملهم،  ووجهتي  القهوة  احت�شيُت  واحل��ي���ة،  ملهم 
اجلر�س وم� من رّد، ن�ديته مطول اأم�م املنزل وم� من جواب، 

ه�تفته وم� من اأحد يرفع ال�شم�عة، فعدُت اأدراجي خ�ئب�:
اأي��ن م��ل��ه��م؟!..اأي��ن ذه��ب ي��� ت��رى ؟!..ه���ل ع���د ي�شحب 
الإ�شفنج  اأيه�  ملهم،  ي�  الذكرى؟!..اآه  ذكري�ته من مطمورة 

ا�شحْب ذكري�تك ا�شحْب.
م�  الب�ب  وقرعت  بيته  اإىل  اأخ��رى  م��رة  رجعتُ  الليل  يف 
يف  ورمب���  ب�لع�ش�ل  مري�س  فملهم  ذل��ك،  اأقلقني  اأح��د،  من 
الأعم�ر  اإن  ق�ل يل:  الدكتور  ولكن  يغ�در احلي�ة،  اأي حلظة 
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بيد اهلل ولكن م� زال هن�ك وقت لرحيله، ثم اأنن� مل ننِه بعد 
اأن نزور اليوم الأم�كن  �شحَب ذكري�ته، فقد ك�ن من املقرر 

التي عمل فيه� كونه �شّبع الك�رات.
اأحبه�  بيته  ودخلة  منزله،  اإىل  ودخ��ل��ُت  الب�ب  ك�شرُت 
كثرا، فعبر الورود يعطر اأرج�ء املنزل ودالية العنب ترحب 
ب�لزوار، ك�ن ب�ب غرفته مغلق� والنوافذ اأي�ش�، دلفُت الغرفة 
اأتف�ج�أ ف�لنتيجة متوقعة  وراأيُت ملهم مرمي� على الأر�س مل 
ل�شخ�س خذلته احلي�ة ومري�س يع�ين الع�ش�ل، بعد حلظ�ت 
وفح�شوا اجلثة،  ال�شرعي  والطبيب  الإ�شع�ف  �شي�رة  ج�ءت 

ف�ش�ألُت الطبيب :
اأجهزة  كل  ال�شرط�ن  عّطل  هل  مبكرا،  ملهم  تويف  مَل   -

ج�شده؟!، قد تركته الب�رحة وك�نت ح�لته م�شتقرة.
- �شبب الوف�ة اختن�ق.

- م�ذا تعني ؟!..هل هن�ك جرمية ؟!..
نق�س  ب�شبب  ال��ت��ن��ف�����س  ت��وق��ف  ج����راء  ت���ويف  ل��ق��د  ل   -
الأك�شجني  كل  �شحبت  والأزه�ر  مغلقة  ف�لغرفة  الأوك�شجني، 

يف الغرفة فتوقف قلبه عن النب�س.
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�شعقني جواب الطبيب وقراأُت و�شيته املكتوبة بخط يده 
احمل  واأن���  و�شيتُه،  نفذُت  زه��وٍر  من  �شريٍح  يف  يدفن  اأن   :
ا�شتف�ش�رات كثرة، هل انتحرت ي� ملهم يف هذه احلي�ة ؟!..
وهل الزهور تقتل ي� ملهم ؟!..اآه ي� ملهم كيف جتتمع البداية 

والنه�ية.
دم�سق مزة جبل �ستاء 2009
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ُم�صارٌع يف قريتي
اإنه ق�دٌم !، فهو يت�شلل اإىل قريتن� هذه الأي�م كثرا، نعم 
يه�به  وم�ش�رع  متوح�س  �شكل  وذو  جدا  مرعب  اإنه  يقولون 
�شرعه  قريتن�،  يف  الك�راتيه  بطل  على  ق�شى  قد  اجلميع، 
وجعل عينيه جتحظ�ن، كم� �شبغ ب�شرته ب�للون الأ�شفر وبعد 
قريتن�،  يف  �شربن�ه�  لط�مل�  التي  امل��ّرة  القهوة  �شربن�  اأي���م 
واألب�شن� بطلن� ثوب� اأخ�شرا وو�شعن�ه يف بيوت اخل��شرين، ثم 
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ن�شبن� له لفتة تدل على هزميته.
العري�شني  املنكبني  ذو  بجدي  جدا  فخورا  �ش�بق�  كنُت 
اإليه  انظر  كنُت  �شيئ�،  يه�ب  يكن  مل  والذي  القوي  والبني�ن 
به  نظرتي  خّيب  جّدي  ولكن  امل�ش�رع،  هزم  ي�شتطيع  كبطل 
وتبدلت �شورته اأم�مي، قد ك�ن دائم� يه�به واأذكر اأنه ا�شرتى 
ثي�ب امل�ش�رعة لأنه ك�ن يتوقع لق�ءه قريب�، وكلم� ك�ن زفيف 
وقبل  للمواجهة  ي�شتيقظ  ج��دي  ك���ن  الب�ب  يداعب  الري�ح 
النوم يخ�شى اأن يظهر له، ولكنه مل يكن يواجهه ومل يح�شل 
اأن واجهه فقد �ش�فر جدي يف ظالم ح�لك والري�ح تئن والثلج 
يهطل بغزارة حم��شرا بيتن�، ومل يعد، �ش�فر بعيدا انتظرته 
طويال، ومل يعد حتى توقعت اأنه غ�در ب�حث� عن بالد الذهب.
كن� يف القرية نتحدث عن اأ�شرار امل�ش�رع ونت�شوق لرواية 
الت�شعني  اأبو عمر الذي ك�ن ين�هز  اأن اخل�ل  واأذكر  اأ�شراره 
اأ�شرار امل�ش�رع  اأنقب وراء  ب�أن ل  من عمره، ك�ن ين�شحني 
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احللبة  ب�ب  عند  نكون  �شره  انك�ش�ف  حلظة  حتني  فعندم� 
وبدفعة �شغرة نغو�س فيه� وعنده� ل ينفع الندم، كمت�شلق 
بو�شعه  يعد  ومل  ال�شنى  ف�أنهكه  القمة  اإىل  و�شل  ع�ٍل  جلبل 
اأنه �ش�فر اإىل  اأبو عمر، ُيحكى  اأَر اخل�ل  النزول، ثم مل اأعد 
البالد التي �ش�فر اإليه� جّدي يف �شكون الليل، فّر حتت جنح 

الظالم.
ويف ليلة من لي�يل ال�شت�ء الب�ردة، كنُت ج�ل�ش� يف غرفتي 
وقبل اأن ي�أخذ النع��س مني اأو�شدت الأقف�ل واأغلقت النوافذ، 
ي� ترى، �شرى  بدا يل �شوء يف اخل���رج، فهل يكون امل�ش�رع 
اأرى  اللح�ف رمب� ل  راأ�شي حتت  الرعب يف داخلي، و�شعُت 

وجهه وتكون هزميتي على يده اأقل وط�أة يف نف�شي.
اأت�شكع  وخرجت  الديك  �شي�ح  مع  ال�شب�ح  ج�ء  واأخ��را 
يف القرية قليال، ك�نت هن�ك اأق�ويل ترتدد ب�أن امل�ش�رع بداأ 
بيته� كل يوم  ب�لقرب من  واأنه مي�شي  بزي�رة ح�شن�ء قريتن� 
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اأدربه�  واأ�شبحُت  لزي�رته�  لدخول احللبة، ذهبُت  ويجهزه� 
قبل املب�راة كم� ن�شحه� املدربون بتع�طي الفيت�مين�ت، بداأْت 

تقوى على امل�شي قليال واأكملت معه� اإ�شع�ل بع�س ال�شموع.
كنُت اأقف عند راأ�شه� انتظر معه� قدوم امل�ش�رع ف�إثن�ن 
ك�ن  امل�ش�رع  ولكن  اأف�شل من مواجهة وحيدة،  املواجهة  يف 
يزوره� عند غي�بي ول ير�شى اإل بحلبة غور عميق ول يحتكم 
اإل لعزلة دج�لة حتى اأن دموعه� مل ترده عن قراره، و بداأْت 
فقدت  اأن  بعد  خ��شة  ي��وم،  بعد  يوم�  ب�لنهي�ر  معنوي�ته� 
�شعره� يف جولة خبيثة، فهربْت من احللبة، وقفزْت من على 

جند لت�شبح يف الوادي.
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الوادي ط�رْت،  بعد �شب�حته� يف  اأن ح�شن�ء قريتن�  ُيق�ل 
طبيعية،وعندم�  غر  لدرجة  الوحدة  اأخ�شى  ب��داأت  عنده� 
فر�س الليل و�ش�حه عزف قلبي ن�شيد الرعب وتوقعُت قدوم 
امل�ش�رع الذي غزا قريتن� واأ�شق�ن� كوؤو�س الدموع، �شمعُت يف 
تلك الليلة نب�ح� قوي� من اخل�رج ونهيق احلم�ر، ف�أيقنُت اأن 
الب�ب  على  قفال حديدي�  و�شعُت  قد  وكنُت  يقرتب  امل�ش�رع 

والنوافذ.
الأر���س  ت��دّب على  اأق��دام  اأ�شمع �شوت  اإنني  ط��ق، ط��ق، 
اأَر  ومل  ح��ويل  ون��ظ��رُت  امل�شب�ح  ف�أ�شعلُت  الن�فذة،  وتقرع 
واأن���  ف��شتغربُت  امل���راآة  يف  نف�شي  اإىل  نظرت  ولكني  �شيئ� 
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األب�س و�ش�ح� اأخ�شر ووجهي م�شفر اللون، وبدا يل يف املراآة 
ي�شمعني  ع�لي� ومل  يقرتب مني �شرخت  وهو  امل�ش�رع  �شكل 
اأحد، �شرخت طويال وم� من اأذن �ش�غية، بقيت اأ�شرخ دون 
اأنني مل  الأبواب حتى  ب�إغالق  اأدركُت خطئي الكبر  جدوى، 

اأترك ن�فذة �شغرة مفتوحة. 
دم�سق-جديدة عرطوز 2008-7-8
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املليونري واملنحو�س
تبعث  الذكرى  وه���لت  املدينة،  �شقف  ال�شب�ب  يعتمر 
اأخرى،  مرة  احلي�ة  اإىل  لرتده�  وال�شب�ب،  الطفولة  م�ش�كن 
تن�شر الأ�شج�ر �شفح�ته� على دفرت الأر�س ودوواين الرتاب، 
تردد اأغ�نيه� حفيف الأ�شج�ر، اإنه اخلريف الكئيب ي� قلب!، 
اأيلول الب�كي يردد ترنيمته، هذه الأجواء الب�ئ�شة تزرع الك�آبة 
فج�شمه  عليه،  هو  مم�  اأكرث  فرح�ن  نف�س  يف  الط�لع  و�شوء 
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النجيل وق�مته الف�رعة مل تعد حتتمالن حظه ال�شيء، اأم�شت 
عين�ه ذابلت�ن و�شفت�ه خ�شنت�ن من اإدم�نه التبغ، ر�شم كثرا 
ومل ي�شرِت اأحد لوح�ته ومل يح�شل على نقود ليفتتح معر�ش� 
مبتغ�ه  يحقق  ومل  ع�م�  الثالثني  ق�رع  بلوح�ته،  خ��ش�  فنيً� 

بعد.
على  يفرغ ج�م غ�شبه  القدر  اأ�شن�ن  تق��شيه  ك�نت  كلم� 
فرح�ن  اأحب  منه�،  ليتخل�س  يحرقه�  اأو  فيك�شره�  لوح�ته 
رائحة املطر وهيج�ن الغيم حني تغريه� الأر�س وتخلع لب��شه�، 
وتدّله ب�شكون اجلب�ل كم� اآمله منظر ال�شفق، ك�ن ر�ش�م� ح�مل� 
ل يفكر اإل بيومه وخي�له، ك�شول يف م�شيته متذمرا من حي�ته، 
يحلم اأن يحي� كم� يف الأفالم الكال�شيكية يف حدود الطبيعة 
و�شمن بيت على �شفح اجلبل، حمبوبته ح�شن�ء ريفية، ن�هيك 
ك�ن  واخل��م��رة،  احل���ن���ت  على  نقوده  و�شرف  عربدته  عن 
ي�شرف م� يك�شبه على ملذاته ال�شخ�شية اأو على اخلروج يف 
نزهة اإىل قمة اجلبل، لر�شم م� يبحث عنه اإله�مه، ك�ن يرد 
ف�شله ت�رة على احلظ ومرة على عدم حيلته وتفكره امل�دي، 

فقد ن�ش�أ على املب�دئ وعدم الكذب.
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�شغرة  اأر�س  قطعة  مرة  ا�شت�أجر  يالحقه،  الط�لع  �شوء 
حتت  ووقع  حم�شوله  فجّف  الغيث  ينجده  مل  قمحً�  وزرعه� 
كي  زيتون  حقل  تاله  الذي  الع�م  يف  ا�شت�أجر  الديون،  وط�أة 
الثم�ر  تعطه  ومل  الأ�شج�ر  ال�شقيع  ف�أ�ش�ب  الزيت،  يبيع 
املعدات  ي�شتورد  وب���داأ  ال��ت��ج���رة  اإىل  اجت��ه  اأي�����ش���،  فخ�شر 
األقت ح�ش�را  الولي�ت املتحدة  الإلكرتونية ويت�جر به� لكن 
اقت�ش�دي� على بالده، فك�شدت جت�رته وت�أزم و�شعه واأخرجوه 
من بيته بعد عدم قدرته على دفع الإيج�ر، يف تلك الفرتة بداأ 
يرتدد على بيت اأ�شدق�ئه ك�شيف ثقيل ل ميلك النقود، حتى 
اأحدهم عربة ليبيع عليه�  اأن وجد له  اإىل  اأ�شدق�وؤه  مّل منه 
احل�ش�ر والفواكة، ك�ن يتجه كل �شب�ح اإىل مركز املدينة وهو 
يلهث حتت عربته املثقلة كم� يلهث حتت ج�شمه املتعب ب�لآلم 
والهموم، يف م�ش�ء ملّون ب�شواد الغراب اأوقف عربته على راأ�س 
رابية، و جل�س على الر�شيف ليفنث لف�فة تبغ، ك�ن يدخنه� 
ويحلم مع دخ�نه� اأن ي�شبح �شخ�ش� غني� مليونرا، ن�شج يف 
الأحمر ومزرعة  القرميد  بيت� من  اأحالمه،  �شيج�رته  دخ�ن 
معر�شه  وك�أنه�  لوح�ته  فيه�  وير�شم  يلّون  وغرفة  به  خ��شة 
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اخل��س، حلم اأن يقتني بي�نو خ��س به ويعزف اأحل�ن ع�شقه� 
لكن و�شعه امل�دي مل ي�شمح له �شراء اآلة مو�شيقية فمنذ �شغره 
يحمل هموم الكب�ر برغيف اخلبز، حلم مبدف�أة جميلة متنحه 
الدفء اأي�م ال�شت�ء الب�ردة، ففرح�ن يكره ال�شت�ء لأنه يتذكر 
ميلكون  ل  ك�نوا  عندم�  الق�ر�س  ال��ربد  يف  الب�ئ�شة  طفولته 
ويتكد�شون  بط�ني�ت  عدة  فيلتحفون  املنزل،  الوقود يف  �شعر 
قرابة بع�شهم، يكره ال�شت�ء حني يتذكر ذه�به اإىل املدر�شة 
بدون معطف، فتحرجه املعلمة ب�أ�شئلته� الف�شولية عن عدم 
ارتدائه املعطف، ك�ن يرمي حينه� نظره اإىل ال�شفل ويبت�شم 
الف�شولية جعلت من حي�ته ومن نظرته  الأ�شئلة  بغب�ء، تلك 

اإىل الأر�س را�شخة، فن�شي ال�شم�ء والعلو.
�شتى  من  اأ�شج�ر  فيه�  كبرة  مزرعة  ميلك  اأن��ه  تخّيل 
الن�شيم  ورائحة  الأغ�ش�ن  يداعب  النقي  والهواء  الأن���واع، 
واجل���وارب  الفقر  روائ���ح  م��ن  م��ّل  ففرح�ن  اجل��و،  يف  تفوح 
علبة  بيته  ك��ون  الغرفة  تدخل  التي  الطبخ  ورائحة  املمزقة 
ال�شم�س، فهو  الأ�شج�ر �شتحميه من  اأن  واأهم �شيء  كربيت، 
يكره احلرارة الع�لية واأ�شعة ال�شم�س، له� رائحة ذكرى عمله 
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يف البن�ء والإعم�ر حني ك�نت مهمته اأن يحمل البالط حتت 
اأ�شعة ال�شم�س احل�رقة والعرق يتقطر من خلفيته ال�شغرة، 
لي�شرتي  النقود  ميلك  ول  العرق  ورائحة  ال�شم�س  يكره  ك�ن 
ب�لعرق  يتبلل  ك���ن  ج��ذاب��ة،  رائ��ح��ة  متنحه  عطر  زج���ج��ة 
ويراقب "�شراب" احل�شن�ء التي يغطي بيته� القرميد ويك�شو 
ال�شرفة  على  تقف  وهي  يتذكره�  الي��شمني،  زهر  ال�شقف 
اأم�  اأخ��رى،  اإىل  اأغنية  من  وتبدل  له�،  تروق  اأغني�ت  ت�شمع 
هو ف�أي اغنية �شرتوق له فقط يريد ان ي�شمع وين�شى ويتخيل 
ف�شت�نه�  يداعب  املكيف  وهواء  الي��شمني،  رائحة  يف  وي�شيع 
الأرجواين، لرتنو لوحة كثرا م� ر�شمه� فرح�ن، ك�نت مت�شك 
املنت�شبة  بتف�ح�ته�  فيفكر  فرح�ن  اأم�  منه�  وتع�س  تف�حة 
وراء ذلك الف�شت�ن كم هي �شهية لو و�شلت مل�ش�ته اإليه� اأو لو 
و�شع �شف�هه اخل�شنة عليه�، ك�ن يحبه� حب� جم� وم�شتعدا 
الري�س  من  فبيته�  هيه�ت  ولكن  به،  لرت�شى  ليقبل حذاءه� 

وفرح�ن الولد الدروي�س.
ف�أيقظته  عري�شة،  ابت�ش�مة  ابت�شم  الذكري�ت  خ�شم  يف 
ب�ل�شرطة تقب�س  واإذ  وافقً�،  �شفعة مدوية على وجهه، فخّر 
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الق�شة  عن  ا�شتف�شر  يجده�،  فلم  عربته  عن  بحث  عليه، 
واأج�به،  اأحدهم  تربع  ثم  ب�للطم�ت،  عليه  ال�شرطة  انه�لت 
اأنه �شيفهم كل �شيء يف املخفر، و�شعوه يف ال�شي�رة وهو يحدق 
وب�لطريق  الع�ب�شة  ب�لوجوه  القلب  الغليظ  من وراء زج�جه� 

والن��س وب�لعدالة املفقودة وم� يفعله القدر به.
هم  من  اأ�شدق�ئه  �شخ�شية  ويحلل  خط�ي�ه  ي�شربل  بداأ 
حليته  ويالم�س  وجهه  يلم�س  الي�ش�ريني،  اأو  احلكومة  �شد 
رمب� ح�شبوه من الإخوان، يفكر م�ذا ق�ل ومب�ذا فكر وببق�ل 

احل�رة هل �شلخه تقريرا كي يقب�شوا عليه.
ب�نت  بتك�شرة  الق�شم  رئي�س  ا�شتقبله  الق�شم  اإىل  و�شل 
و�ش�ح  دم���ء  م�ش��س  فرح�ن  فتخيله  ال�شفراء،  اأ�شن�نه 

�ش�رخ�:
- تع�ل ولك حيوان.

- مل اأفعل �شيئ� ي� �شيدي، روحي فداء الوطن.
- م� عالقة الدولة ي� بغل؟!..

فتح فرح�ن ف�هه ك�أهبل مغفل..
- كيف ت�شع عربتك هن�ك؟!..األ تعلم م� الذي ح�شل؟..
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- ل ي� �شيدي واهلل ن�دم.
- اأتن�م ي� حم�ر ول ت�شعر ب�شيء مطلق�.
- م� الذي ح�شل ي� �شيدي، ب�هلل عليك.

- �شدمْت عربتك عجوزا، ي� دب.
حظه،  م��ن  م�شتهزئ�  ع�لي�  و�شحك  ريقه  ف��رح���ن  بلع 

فلطمه ال�شرطي.
- احلمد هلل اأن العجوز مل ميت اأ�ش�بته جروح يف قدمه 

ويده، و�شنقدمك اإىل املح�كمة غدا.
اأجه�س فرحان بالبكاء، وهوي�سرخ:

- واهلل مل يكن يل ذنب.
- خذوا احلم�ر اىل ال�شجن..خذوه..

اإىل  اأن حتول  اإىل  ال�شجن  �شهرا ك�مال يف  مكث فرح�ن 
الطع�م  ك���ن  فقد  ال�شجن  يف  �شعيدا  ك���ن  ولكنه  املحكمة، 
جم�ين والنوم اأي�ش� وح�شل على فرا�س، ف�شاًل عن اأنه جو 
الروح  جتد  اجل�شد  يتك��شل  فحني  وللت�أمل  للك�شل  من��شب 

دربه�.
ح�نت وقت حم�كمته، دافع عنه �شديقه الوكيل "ط�رق" 
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�ش�حب الدم الثقيل واخللفية الكبرة والذي يبلع ريقه مع كل 
نب�شة قلب، ك�أنه يع�ين جف�ف� �شحراوي� يف الفم، حكم على 
فرح�ن ب�ل�شجن ل�شهر ثم خرج ومتنى اأن تطول مدة اإق�مته 

هن�ك.
ال��ذي دخ��ل��ه، ك���ن يف  ب���ل��واق��ع ال�شيء  خ��رج وه��و يفكر 
اأحالمه احلرة، ولكن يف وطنه ل ميلك �شيئ�  ال�شجن ميلك 
ميلك  ل  وه��و  خ��رج  رق���ب��ة،  وعليه�  ممنوعة  الأح���الم  حتى 
خلده  يف  فكر  العربة،  �ش�حب  ديون  عليه  العك�س  على  فل�ش� 
و�ش�رع  بيت  يكفيه  والدرب وعر طويل، ك�ن  اأين مي�شي  اإىل 
واحد ت�ش�ءل ملن كل هذا الطريق، كنَت راق�ش� على الأر�س 

الوعرة، الآن حتطمت اقدامك.
الغداء،  موعد  على  ط���رق  املح�مي  �شديقه  اإىل  اجت��ه 
البخيل  ط���رق  وج��ه  جتّهم  الطع�م،  ط�ولة  على  به  والتقى 
فرح�ن  �شرع  كله�،  الأطب�ق  على  �شين�ل  ففرح�ن  روؤيته  من 
ب�لأكل حتى التهم كل ال�شحون اأم� ط�رق فقد ارتفع ال�شكري 
عنده من �شدة غيظه، ثم بداأ ي�شرب ال�ش�ي حتى دق جر�س 
بيته، دلف رجل عجوز عتبة الب�ب وجل�شوا �شوية يت�ش�مرون 
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وي�شحكون اأحّب هذا العجوز فرح�ن كثرا و�ش�روا يتن�دمون 
اخلمرة كل يوم، وكلم� ك�ن ي�ش�أل فرح�ن ط�رق� عنه، يجيبه :

عجوز خمرف �شديق والدي املرحوم.
انتبه فرح�ن لنقوده الكثرة و�شرفه الب�ذخ وتعجب من 
اأين يح�شل على النقود؟!، ثم يرجع اإىل اأحالمه، اأن ي�شبح 
م�شْت  ي�شرفه،  م�  اأ�شع�ف  �شي�شرف  العجوز  كهذا  غني� 
ك�نوا  الكبر،  ق�شره  يف  العجوز  مع  فرح�ن  و�شكن  الأي���م 
يذهب�ن  ثم  مع�  ويطبخون  �شوية  يخرجون  كثرا،  متالزمني 
�شب�به  فرح�ن  يف  يجد  العجوز  ك�ن  لل�شرب،  احل�ن�ت  اإىل 

ال�ش�ئع.
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ذات م�ش�ء، ا�شتيقظ فرح�ن ومل يجد العجوز بحث عنه 
وك�أنه�  فتحه�  املفتوحة  النقود  خزانة  اإىل  وانتبه  يجده  ومل 
�شّب�ك ال�شم�ء، اإنه� حوايل مليوين لرة �شيحقق اأحالمه فيه� 
وين�شى ن�ش�أة الفقر هذه، �شرق النقود وو�شعه� يف كي�س وهرب 
من بيت العجوز ك�ن �شمره يوؤنبه ولكنه ردد يف نف�شه هذه 
فر�شته الذهبية التي ط�مل� بحث عنه� يف حي�ته وا�شتثمره� 
جيدا، على احلدود قب�شْت ال�شرطة عليه وهو يح�ول الهرب 

اإىل بلد اأخر.
اأخذوه اإىل املخفر وجد نف�س ال�ش�بط ب�نتظ�ره و�شديقه 
من  ينفث  وه��و  ال�ش�بط  خ�طبه  ج�ل�شني،  ط���رق  املح�مي 

�شيج�رته.
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-ه� انت تعود اإلين� مرة اخرى، من يدخل ال�شجن يعود 
نيكوتني  ال�شجن،  اإدم���ن  اإنه  قدم�ه  تتعلم  اأخ��رى،  مرة  اإليه 

الزنزانة.
�شديد  ب����زدراء  فرح�ن  اإىل  ينظر  ك���ن  فقد  ط���رق  اأم��� 

وقنوط مرير، ثم ق�ل له:
-له له ي� نحيل مل اأكن اتوقع اأن يخرج منك هذا الت�شرف 
الكريه، طبع� اأن� هن� ل لأدافع عنك بل لأقول لك كلمتني، هذا 
الرجل العجوز الذي �شرقته فقد ثقته ب�آخر �شخ�س وثق به، 
الكثرون خ�نوه حتى تربى من كل اأولده بعد اأن تركوه ورك�شوا 
اأ�شهر من  اأربعة  وراء ملذاتهم، وهو مري�س مل يبق له �شوى 
وابنه  �شب�به  فيك  يجد  ك�ن  موؤخرا،  الأطب�ء  ق�ل  كم�  عمره 
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وحي�ته ووثق بك كثرا لكنك خذلته، اأتعلم قبل اأربعة اأي�م من 
اأفتحه� ولكن بعد  له كتب و�شية وتركه� عندي ومل  �شرقتك 
�شرقتك زارين، وتفقد و�شيته وقراأه� علي ك�ن مكتوب� فيه� 
والن�شف  مليون  بخم�شني  وتقدر  لك  هي  اأمالكه  ن�شف  اأن 
الآخر لدار الأيت�م، ولكن بعد �شرقتك غّر من و�شيته ونقل 

ن�شف اأمواله يل، والن�شف الأخر لدار الأيت�م.
وب�لفر�شة  ال�شجن  يف  وفكر  مك�نه  يف  ف��رح���ن  ت�شّمر 

ال�ش�ئعة، وت�أمل طويال فر�شة ق�دمة.
تركية بور�سة فندق ماري جولد 2011-8-30
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بني البحر واملحيط
رّي  يف  ال�شنني  عرق  يبخل  وعندم�  امل�ش�ف�ت  تن�أى  حني 
اأيه�  واأن��َت  عنوانً�،  للحزن  اأ�شبح  الذابلة،  القلوب  ب�ق�ت 
لل�شب�ب  مدينة  قلبي  من  جعلَت  ب�ل�شب�ب  اله�ئم  البعيد 

ف�شرقُت ال�شم من لندن، اأين ذهبَت؟!..
انتظر  واأن���  العمر  من  موتً�  ع�شرون  ر�ش�ئلك،  تعْد  مل 
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احلم�م  ال�����ش��ي���دون  قتل  ه��ل  رّدك،  يح�شر  ومل  ر�ش�ئلك 
اأم  اأورب���  الربيد يف  تعطلْت م�شلحة  اأم  الطريق  الزاجل يف 

تراه� �ش�عْت الر�ش�ئل يف ال�شب�ب، كم� �شعَت اأنت.
ح��رارة  ول  لل�شم�ء  طعم  ل  ال��ن��وى،  يف  الأزم��ن��ة  ت�شيُع 
ال�شم�س تدفئ القلوب، طريقي متعبة وغ�م�شة اأين كري�شتوف 
اأم�شى �ش�بً�  كولومب�س لي�شتك�شفه�، لقد كرب ابنَك ي� يو�شف 

يف الع�شرين من العمر.
نعم ابنك �شرف�نت�س، ي�ش�ألني اأين اأبي ف�أقول له :اإنه يقبع 

وراء البح�ر كتلك النوار�س البعيدة..
تكتب ال�ش�عة الت��شعة موته� يف الرابع من �شب�ط

م�ساٌء متعٌب يف )الناطور(
 زوجتك امل�شت�قة ع�ئ�شة.. 

يو�شف  زوج��ه���  اإىل  ر�ش�لته�  كت�بة  م��ن  ع�ئ�شة  انتهْت 
ابنهم�  ولدة  بعد  ع�م�  ع�شرين  منذ  اأورب���  اإىل  ه�جر  الذي 
�شرف�نت�س ب�أي�ٍم، تكتُب ع�ئ�شة ر�ش�ئله� ثم ت�شعه� يف اخلزانة 
كونه� ل تعرف عنوان زوجه�، فقط تكتب وت�شع الر�ش�لة يف 
الر�ش�ئل، فك�أّنه�  تكّون لديه� كمية كبرة من  اخلزانة حتى 
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حترر ر�ش�ئاًل اإىل ال�شم�ء.
اأوجه�، طويلة  ال�شم�س يف  عمر  بلغت  التي  املراأة  ع�ئ�شة 
تركه�  الغور،  عميقت�  عين�ن  له�  الب�شرة،  �شمراء  الق�مة، 
يو�شف ُبعيد �شنة من زواجهم� لي�ش�فر بحثً� عن امل�ل ولين�طح 
ال�شم�ء  فيه�  ك�نت  ليلة  يف  الهوائية،  كي�شوت  دون  طواحني 
الوجهة،  يحدد  اأن  دون  ات�ش�عه�  على  اأورب�  اإىل  غ�در  حبلى 
اإمي�نً� منه يف جتريب حظه ومل ت�شل ر�ش�ئله مدة ع�ٍم ك�مٍل 
اإىل ع�ئ�شة وابنه� امل�شكني �شرف�نت�س الذي اأ�شم�ه يو�شف حبً� 
ب�لك�تب �شرف�نت�س، وتيمنً� ب�أنه �شي�شرق ذات يوم، بعد ق�ش�ء 
ع�م على �شفر يو�شف، طرد �ش�حب البيت ع�ئ�شة وابنه� من 
حمل  �ش�حب  اإىل  البيت  وب���ع  الأج��رة،  دفعه�  لعدم  املنزل 
ا�شتئج�ر منزل يف حي  اإىل  �شريعة مم� دفع ع�ئ�شة  وجب�ت 

�شعبي وبداأُت تعمل ب�حلي�كة لتك�شب لقمة عي�شه�.
الر�ش�ئل  ب���إر���ش���ل  ب���داأ  ع����م  م���رور  فبعد  ي��و���ش��ف  اأم���� 
به�  ويلّف  يتلق�ه�  ال�شريعة  الوجب�ت  �ش�حب  فك�ن  لع�ئ�شة، 
ال�شندوي�ش�ت، كم �ش�ل اللع�ب والطحني على ر�ش�ئل يو�شف 

املرهقة كم� �ش�لْت الأحزان على القلوب!. 
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عجيبٌة �شوارع )الن�طور(، عجيبة الليلة، ال�شوارع خ�لية 
ل ترنو منه� حتى القطط، رمب� مل تعد القطط جتد م� يوؤكل 
�شوارع )الن�طور(  �شرف�ت�س من  القم�مة، تعجب  اأكي��س  يف 
تلك الليلة وهو ع�ئد اإىل املنزل يحمل كتبه بني يديه وم�شيبًة 
ك�ر  و  ال�شوف  بحي�كة  امل�شغولة  امل�شكينة  لأم��ه  ف���وؤاده  يف 

اخلي�طة.
- مرحبً� اأمي !..

ب�يل  وان�شغل  �شرف�نت�س  ي�  ت���أخ��رَت  قد  بني!،  اأه��ال   -
عليك!.. اأين كنت؟!..

- كنت عند اأحد اأ�شدق�ئي اأدر�س هن�ك، اأ�شرعي ي� اأمي 
و�شعي يل ّ الع�ش�ء، اأك�د اأموت جوعً�.

اأطبخ الليلة، ظهري يوؤملني منذ يومني من  - ح�شنً�!، مل 
لك  �ش�أ�شع  ولكني  اخلي�طة،  م�كينة  خلف  الطويل  اجللو�س 

علبة �شردين مع ليمونة.
و�شعت الأم الع�ش�ء وبداأ �شرف�نت�س ب�لأكل وب�غته� ب�شوؤال 

فيه� نربة ت�شيح اإ�شرارًا:
- اأمي اأريد ال�شفر اإىل الربتغ�ل لأمتم درا�شتي هن�ك.

جروح  فمن  ع�ئ�شة،  م�شجع  يدق  ال�ش�عق  ال�شوؤال  ك�ن 
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الزم�ن مل يبَق مك�ٌن لهذا اجلرح، ولو �ش�فر �شرف�نت�س فمن 
�شبيقى له� يف احلي�ة، هل �شي�شيع �شرف�نت�س كم� �ش�ع والده، 

ف�أج�بته وهي تنظر اإليه كم� ينظر املظلوم جلالده :
وت�شيع  والدك،  وتخطو منحى  وترتكني،  �شتذهب  - هل 

كم� املطر ال�ش�ئع على النوافذ.
اأم��ي مثل حبة  اأب��ي ي�  اأم��ي ل�شت ك��ذاك اخل�ئن،  - ل ي� 
الفلفل يف علبة ال�شردين هذه، التي رميته� ول ي�أكله� اأحد كم� 

رميت والدي من قلبي منذ لعنتني احلي�ة، مب�شرة ب�حلزن.
لك  اأين  ومن  �شتعمل،  وم���ذا  م�شروفك  �شتدبر  كيف   -
امل�ل لل�شفر؟!، واأين �شتح�شل على ت�أ�شرة اخلروج، ومن لن� 

هن�ك؟!..
هن�ك،  �ش�أعمل  رج���اًل  غ���دوت  فقد  نف�شي  �ش�أتدبر   -
�ش�أ�شط�د ال�شمك بكرثة ف�أن� �شي�د م�هر و�ش�أدر�س اأي�شً�، ل 
تخ�يف علّي، اأم� ب�ش�أن ال�شفر ف�شنذهب ب�ل�شفينة عن طريق 

البحر، وقد اتفقن� مع �شم�ش�ر حمرتف.
ي�شعد  ل  من  يل  يقول  ك���ن  وال��دك،  تكلم  كم�  تتكلم   -
اجلب�ل لي�شمع دوي �شوته يف الودي�ن، ك�ن يردد ذاك املبداأ 
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اإن  غرفتي  ن�فذة  �شيفتح  فمن  متزوج،  اإنه  ون�شي  ال�شخيف 
غرقت يومً� يف النوم ي� بني!، اأخ�ف اأنك م�ش�فر للبحث عن 

اأبيك.
وال��دي،  يفعله  ب�لذي  اأفكر  اأين  اأخفيك  ل  اأم��ي،  ي�  ل   -
ترى يف اأي بلد يقطن؟..هل ي�شمع خوليو اإيجليزي��س ويعزف 
اجليت�ر ويرق�س الت�نغو وهل تزوج اإ�شب�نية ذات �شعر طويل 
ب�نديرا�س  اأنطونيو  اأي�شبه  الآن  اأبي  ي�شبه  ؟!..من  م�شرت�شل 
�ش�عرا  ك�ن  اأم  بطوطة  ك�بن  رح�لة  اأك���ن  يعمل  م���ذا  ؟!.. 
اأم  كي�شوت  دون  طواحني  ين�طح  ت��راه  اأم  ه��رارو  كروخ��س 
اإىل  حّوله�  حتى  اأوروب�  اأك�ذيب  و�شدق  ب�نزا  �ش�ن�شو  اأ�شبح 
اأبي وراء تلك اجلب�ل اأ�شعد  يقني، عندم� اأعرف ي� اأمي اأن 

ول اأتوقف، ولكن عندم� يكون �شرابً� اأتوقف واأبكي.
انتهى �شرف�نت�س من ع�ش�ئه ومل جتبه ع�ئ�شة عن اأ�شئلته، 
ولتكون  ال�شنني،  تعب  من  وجنتيه�  تغ�شل  الدموع  ك�نت  بل 

ط�بعً� لر�ش�ئل احلزن.
ثّم اخرج �شرف�نت�س �شيج�رة وبداأ ينفث فيه� غ�شبه مم� 

اأزعج ع�ئ�شة، ف�شرخْت.
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قلبك  �ش�خ  لقد  ك�لعج�ئز،  وتدخن  غ�شً�  زلت  م�  -بني 
واأنت �ش�ٌب.

اإين   - الطع�م  بعد  �شيج�رة  الدني�  يف  م���  األ��ذ  اأم��ي   -
ال�شيج�رة  ب��داأت  قد  الغرابة،  اإىل  انظري  ولكن  اأم�زحك- 
رجعت  والآن  النبالء  بيد  �ش�رت  ثم  الإ�شب�ن  املت�شولني  بيد 
ف�ل�شعيف ل  اأمي  ي�  لل�شعف�ء  نعم  وال�شعف�ء،  للفقراء  دواًء 
ي�شتطيع �شرع اأحد في�شرع ال�شيج�رة وي�شعه� حتت قدميه، 
فال حتزين علّي اأنه� جتعلن� ل ن�شيخ ول نهرم، فنموت مبكرًا.
- ا�شمْت ودعك من هذا الكالم الف�رغ، اأنت اأملي الذي 
اأملي تخونني كقو�س قزح ت�شخر  ي�  اأنت  اأحي� يف �شبيله وه� 

مني..
- �ش�أذهب فقد اتخذت قراري لعلّي يف اأورب� اأ�ش�دف اأبي 
واأقول له :كم كنَت غبيً�!.. ق�له� �شرف�نت�س وغ�در الغرفة كم� 

غ�در الأمل عيني ع�ئ�شة.
�ش�آلته،  عن  الب�حث  اأورب�  ظالل  يف  ال�ش�ئع  يو�شف  اأم� 
اإىل زوجته وولده، و بداأ ي�شّطر فيه� من  ك�ن يح�شر ر�ش�لة 

دواة الغربة :
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زوجتي العزيزة عائ�سة !
 ابني العزيز �سرفانت�س!، 

 اإين يف �شوق لقي�كم، ال�شم�ء عميقة الليلة والأمل خمتٍف 
واأن� ط�ئرة ورقية بدون خيط حلظة غ�درت اإفريقي� من رحم 
�شيق دفعني اإىل الطرف الآخر، يف الوحدة ل طعم لالأكل ول 
طعم ال�شيج�رة الوحيدة التي يت�شور له� املدخنون جتدي، كم 

ك�ن ح�ش�وؤك �شهي� ي� ع�ئ�شة !.
اأخربي �شرف�نت�س ب�أنه لي�س وقت احلزن، ف�لربيع قد ح�ن 
الأغ�ش�ن،  على  الزهر  ب�ن  قد  ال�شت�ء،  لأي�م  احلزن  ولندْع 
اأحلم ُي� عزيزتي ب�جللو�س حتت ظل �شجرة يف احلقل، ت�أتيني 
ب�لطع�م واأن� مرهق من عملي يف فالحة الأر�س، ن�أكل �شوية 
ين�شكب  والطع�م  البع�س  بع�شن�  اأخط�ء  يف  نحدق  اأن  دون 
على لب��شن� ونحن ن�شحك دون ارتب�ك، بعده� ا�شتلقي واآخذ 
�شب�ب  ي�أتيني  اأحلم  وكلم�  يلعب  �شرف�نت�س  وابنن�  غفوًة، 

�ش�ئع مثلي ي�شحيني ويقول يل :
ي�  اآه  �شديقي!،  ي�  قم  واملحيط  البحر  بني  ال�ش�ئع  اأيه� 
عزيزتي جفْت الدموع من عيون �شب�ط على الرغم من تلبد 
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واملحيط،  البحر  بني  مراكبن�  ت�هت  فقد  ب�لغيوم  ال�شم�ء 
انتظروا قدومي اأن� ق�دم قريب� اآمل اأن تتعرفوا علي اإن جئت 

ل كر�ش�ئلي التي اأر�شله� منذ زمن ول ت�شلني اأي ردود.
جهز �شرف�نت�س نف�شه لل�شفر و و�شب حقيبته وبع�س دمع 
اأمه التي تندب حظه� كعويل الأرامل، مل ينجح ذلك يف تثبيط 
ع�ئ�شة  ف�أم�شكت  وودعه�  يديه�  قّبل  بل  �شرف�نت�س  عزمية 

ذراعه وق�لت له:
- انتظر ي� بني اإْن راأيَت والدك قل له اأن خط�ي�ه تعدت 
دع�ب�ت  من  دع�بة  يكن هجره  ومل  ملورافي�  الأوىل  اخلطيئة 
وقد  بن�كرة،  اأن���  م�  له  ا�شتقُت  اأين  له  وقل  احل���ر،  الطق�س 
من  وم�  ليعوَد  اجل���ن  وا�شتح�ش�ر  ال�شحر  اأن��واع  كل  جربُت 
ب�شورتي اجلميلة  يحتفظ  كي  �شورتي  تريه  ل  ولكن  ف�ئدة، 
يف ذكراه وقدي املي��س يف حمي�ه، ف�ل�شور حرام ي� بني ترين� 

تغرات يف اأ�شك�لن� نهرب منه�.
قّبل �شرف�نت�س يد اأمه واجته اإىل ق�رب ال�شم�ش�ر ليغ�در 
�شفر  ت�أ�شرة  ميلك  ل  كونه  البحر  طريق  عن  الربتغ�ل  اإىل 
حتتمل  ل  التي  ال�شفينة  الربتغ�ل  الق��شدون  ركَب  نظ�مية، 
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اأكرث من ع�شرين راكبً�، وك�ن عددهم يفوق الأربعني �شخ�شً�.
قوي،  والتي�ر  البحر  عر�س  يف  طريقه�  ال�شفينة  �شّقت 
يقطع املركب العب�ب، و�شرف�نت�س و�شعه كو�شع املد واجلزر 
الربتغ�ل  بح�شن�وات  ت���رة  يفكر  وحلمه،  منزله  بني  م��رتدد 
وجم�ل ل�شبونة وب�لبيوت القرميدية، وت�رة يفكر ب�أمه ع�ئ�شة 
احلنونة التي اأفنت �شب�به� برتبيته، وحينً� يفكر بعمره الذي 
ق�ش�ه كزبد البحر دون ف�ئدة تذكر، وحلظة غرقه ب�لتفكر 
�شمع �شوت رب�ن ال�شفينة ي�شيح ب�أن ال�شب�ب كثيف واخلطر 
جريء، وم� هي اإل حلظ�ت حتى ا�شطدمت ال�شفينة مبركب 
ال�شفينت�ن وحتطمت�، ف�شقط ط�قم  اأورب� وانقلبت  ق�دم من 
ال�شفنتني يف البحر و�شرف�نت�س يختفي يف امل�ء حتى �شعر بيٍد 

مت�شكه وترفعه اإىل الأعلى وهو يلهث، �ش�أله الرجل :
- األ جتيد ال�شب�حة ي� ولد.
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- ل..ل..مل يعلمني والدي ال�شب�حة.
- كم ك�ن والدك غبيً� لأنه مل يعلمك ال�شب�حة!.

- مل اأَر والدي حتى اأح��شبه، فقد غرق والدي كم� غرق 
املركب الآن، على كل �شكرا لك ي� �شيدي!.

- لي�س وقت� لل�شكر، ال�شب�ب كثيف الآن ونحن �ش�ئعون 
بني البحر واملحيط ل نعرف اأين وجهتن� ورمب� منوت هن�.

- يبدو اأن �ش�عتن� الأخرة قد ح�نت وم�شح ا�شمن� املكتوب 
ب�لطب��شور على لوح ال�شم�ء، ف�أخربين ي� �شيدي عن ا�شمك 

وليكن وداعي للدني� بوجه خر وخ�متة جميلة.
اللذين مل  وابني  زوجتي  لأرى  ق�دم  واأن�  يو�شف  -ا�شمي 
واأح��زان  اأف��راح  اإىل  ا�شت�ق  كم  ع�مً�،  ع�شرين  منذ  اأراهم� 

)الن�طور(!.
فكر �شرف�نت�س وق�ل له: ا�شمي ط�رق، ا�شمي ط�رق.
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كان يقولها �سرفانت�س وهو يردد بينه وبني نف�سه : 
قوية  امللح  ذاكرة  امللح،  ن�شرب  دعن�  امللح،  ن�شرب  دعن� 

متنت الروابط.
حلب 2008-10-14

الناطور مدينة يف املغرب.
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لعنة الربيد 
الإلكرتوين

الن��س  يحرُج  ن�ش�أ  هكذا  طب�عه،  من  يغر  ومل  متطفٌل 
من  يقت�ُت  الطفيلي�ت  ف�شيلة  من  ك�أنه  الف�شولية،  ب�أ�شئلتِه 
عن  للن�ش�ء  ا�شتف�ش�راته  ف���أول  واأ�شرارهم،  الآخرين  فت�ِت 
اأول  عن  وللكّت�ب  طالقهّن  �شبب  عن  وللمطلق�ِت  اأعم�رهّن 

خط�أ اإمالئي اأو قواعدي ي�ش�دفُه.
�دة  منذ �شغرِه يحبُّ ك�شف اأ�شي�ٍء ت�أبى الظهور، ك�أنه ح�شّ
اأ�شراره�، ومراآة تربز جت�عيد الوجه  تعري الأر�س وتك�شِف 
طويل  اأن��ف  له  اجل�شم،  ونحيل  الق�مة  طويل  هو  واأع���ذاره، 
عن  تب�عدت  واأ�شن�ن  رقيقة  و�شف�ه  اخل�شِب  نق�ر  كمنق�ر 
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جمّعد  اأح��م��را  �شعرا  ميلك  كم�  ال��وح��دة،  ورف�شِت  بع�شه� 
بال�شتيكي  ككي�س  فتبدو  وجهه،  تعتلي  ندبة  اإىل  ب�لإ�ش�فة 

معلٍق على �شريط كهرب�ء .
وا�شرتك  ح��شوبً�  ف�روق  اقتنى  التقنية  الثورة  خ�شم  يف 
برامج  ر  ح�شّ فعله  م���  واأول  العنكبوتية،  ال�شبكة  بخدمة 
تطفٍل على الربيد الإلكرتوين لالآخرين، وتعلم طرقً� ل�شرقة 
واقتح�م بريد الن��س، نب�س و�شرب بريد الكثرين وو�شل اإىل 
مبتغ�ه وال�ش�عة تدّق اثنتي ع�شرة دقة �شب�حً�، حينم� ك�ن يوم 
يكتب �ش�هدة قربه واأخر يخط �شه�دة ميالده، وهذا الربيد 
الذي تو�شل اإليه فيه الكثر من ال�شور والر�ش�ئل ال�شخ�شية 
التي ت�شبع ف�شول ف�روق، فحفر يف جّلة الربيد، لرى �شور 

ع�ئلية واأخرى لن�ش�ٍء ع�ري�ت.
الغرفة ه�دئة وب�ردة جدا والري�ح تع�شف فتهتز النوافذ، 
حرارته  وف�روق  ترتاق�شن،  ن�ش�ء  ك�أنه�  تتموج  ال�شت�ئر  اأم� 
ترق�س  امراأة  �شورة  املقتحم  الربيد  يف  اكت�شف  فقد  ع�لية 

واأخرى يف ح�شن زوجه� والأخرى تغت�شب من قبل رجٍل.
ا�شمه م�زن،  ا�شم م�لك الربيد، فوجد  األقى نظرة على 



121

املمر  يف  ت�شر  خطوات  �شوَت  �شمع  ف�شوله  اأ�شبع  اأن  وبعد 
فح�شبه والده،، اأطف�أ الأنوار وخلد اإىل النوم.

راأى ف�روق يف حلمه امراأة له� �شعر طويل اأ�شود م�شرت�شل 
بي�ش�وان  لكن عين�ه�  تبدو مالمح وجهه� جيدا،  داكن ل  و 
بطريقة  ال�شف�ِه  اأحمر  ُم�شح  فمه�  وم��ن  فيهم�،  اأح��داق  ل 
من  ق�شرًا  ف�شت�نً�  ترتدي  وجهه�،  غطى  حتى  ع�شوائية 
ثوبه� رويدًا رويدًا حّتى تظهر  ُي�شحب من  ال�شوِف واخليط 
خنقِه  حت�ول  تزحُف،  وهي  ف�روق  من  تقرتُب  مت�مً�،  ع�رية 
ي�  �ش�أقتلك  الأظ���ف��ر:  على  امل��ربد  ك�شوت  ب�شوت  �ش�رخة 

ق�تلي!..
م�ألوف،  فوجهه�  راآه���  اأي��ن  ويفكر  ف���روق  منه�  يهرب 
ف�روق  ا�شتيقظ  رقبته،  على  الف�شت�ن  خيط  و�شعْت  وعندم� 
وهو يتنف�س ال�شعداَء، ك�ن ظالم دام�ٌس يغطي وجَه الغرفة، 
م�شب�ح  اأُن��ر  وف��ج���أة  حوله  يلتفت  وه��و  فرا�شه  على  جل�س 
الغرفة وانطف�أ، وهدوٌء ت�ٌم يدق م�شجعه مواء قطة ه�شترية 

من ال�ش�رِع.
ترك ف�روق فرا�شه واقرتب من الن�فذة وحّدق يف ال�ش�رع 
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املظلِم، م�شط الطريق بعينيه وم� من �شوء يرنو وقبل اأن يغلق 
الن�فذة رن� �شوء خ�فت وراء ال�شجرة وكتف اأحدهم، اإزداد 
ال�شوء توهجً� حتى ظهرْت امراأة تلب�س ف�شت�نً� من ال�شوِف 
اإليه بعينيه� اخل�ليتني من الأحداق، وتقرتب  الأبي�ِس تنظر 
من  امل��راأة  تقرتب  وخوفً�،  رهبًة  يرتع�س  وف���روق  �شّب�كِه  من 
ن�فذته وحت�ول ال�شعود للو�شول اإليه وال�شجرة تتعرى وت�أفل 
ال��وراء و  اإىل  اأوراق��ه���،يف تلك اللحظة رجع ف���روق خطوتني 
ع�ليً�،  هديرًا  م�شدرًا  وانطبق  الب�ب  فُفِتح  ال�شّب�ك،  اأو�شد 
حّدق ف�روق ب�لب�ِب ثمَّ التفَت اإىل الوراِء، راأى املراأة تدنو منه 
اقرتبْت منه  ويدين متجمدتني،  وهو ي�شرخ ب�شوت خمتنٌق 

ثم اختفْت..
هرَع فاروق اإىل والده وهو ي�سرخ ويلهُث :

- اأبي اأبي..
- م� بَك ي� بني؟!..اأراك اأ�شفر الوجِه والعرق على وجهك 

اتخذ مالذا!.
ا�شتيقظُت  خنقي،  حت����ول  حلمي  يف  ف��ت���ة  اأرى  اإين   -

وم�زالت تتبعني.
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- ل تخْف ي� بني، اإنه حلم وك�بو�س مزعج ول�شَت �شغرا 
حتى تخ�ف.

- ل ي� اأبي، لي�س ك�بو�شً� اإنه� حقيقة.
ي�  خر  على  ت�شبح  ومْن..  م�شيئً�  النور  ح�شنً�!..دْع   -

ف�روق!.
- ف�روق من هذا ف�روق، اأن� ا�شمي م�زن ولي�س ف�روق..

جل�س ف�روق وبداأ يفكر ب�ملراأة التي راآه� فم� ق�شته�؟..
من تكون ي� ترى ؟!..قلب الأمر يف ذهنه وتذكر اإنه راآه� يف 

الربيد الذي اخرتقه ثمَّ ا�شت�شلم اإىل النوِم..
ج�ء ال�شب�ح واأطف�أ الرعب مدّونً� نعوة الليل، ح�ولْت الأم 

اإيق�ظ ف�روق وهي تن�ديه :
- ف�روق..قْم واذهب اإىل اجل�معة قد ت�أخرْت.

وف�روق يف فرا�شه ل يتحرك م�شت�ء من هذا ال�شم، "من 
ف�روق اأن� ا�شمي م�زن " متتم مع نف�شِه.

يف  و�شرخ  ف�روق  ف��شتيقظ  تركله،  وبداأت  الأم  �شرخْت 
وجه اأمه :

- اأمي، ا�شمي م�زن ولي�س ف�روق.
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مل ت�شتغرب الأم من جوابه فح�شبته قد اتخذ ا�شم اأحد 
مطربي البوب اأو امل�ش�هر.

لب�س لب��شه ب�شرعة وانطلق اإىل اجل�معة دون اأن يفطر، 
�ش�ح به زمالوؤه، وف�روق ل يرد عليهم، جل�س يف املح��شرة 
التي  املراأة  الدر�س، فب�نْت  ت�شرح  الدكتورة وهي  اإىل  ي�شتمع 
راآه� يف احللم تقبع وراء الدكتورة بيده� �شكني وربطة �شعره� 
ت�شقط على الأر�س، ليتدىل �شعره� على كتفيه� حتى يغطي 
منه  اقرتبت  نحوه،  الدرج  ت�شعد  وهي  منه  وتقرتب  وجهه� 

كثرا حتى دوت �شرخة ف�روق وتوقفت املح��شرة ب�ملدرج.
�شرخت الدكتورة ب��شم ف�روق وف�روق يف دني� اأخرى :

- ف�روق...ف�روق تع�ل اإىل هن�.
- ف�روق من ف�روق!.. ا�شمي م�زن ي� دكتورة.

�شحك الطالب وبدوؤوا ي�شخرون منه، غ�شبت الدكتورة 
وطردته من املح��شرة، خرج م�شرعً� وقرر العودة اإىل املنزل، 

خ�ف من الطريق وبدا حذرا من كل �شيء.
عند و�شوله اإىل البيت جل�س اأم�م احل��شوب وفّت�س مرة 
اقتحمه ووج��د �شورة  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  اأخ���رى يف 
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راآه�  وجهه�  يف  ح��ّدق  مت�م�،  ع�رية  �شورته�  ك�نت  امل��راأة، 
تتحرك اأم�مه وتقرتب من �ش��شة احل��شب حتى غطى وجهه� 
وجهه�  مع  تكرب  الدم�ء  من  ونقطة  روي��دًا  روي��دًا  احل��شوب 
منهم�  ت�شيل  الكبرت�ن  عين�ه�  اأم���  ال�ش��شة،  م��الأْت  حتى 
الدم�ء، �شحب ف�روق م�أخذ الكهرب�ء وخرج من الغرفة، ك�د 
بيد  �شعر  يتبول،  وهو  املرح��س،  اإىل  �شرواله، هرع  يبلل  اأن 

تربت على كتفه، نظر وراءه فتبول على ثي�به.
�ش�ءْت خلق ف�روق لدرجة ل حتتمل، اأم�شى ع�شبي املزاج، 
يغ�شب لأهون الأ�شب�ب، يتع�رك مع امل�رة، كم� ا�شرتى مدية، 
اأم�شى  فقد  امل��راآة،  اأم���م  وقف  حينم�  منظره  من  ا�شتغرب 
ونبَت  اأ�شودا  اأ�شبح  و�شعره  املنكبني  وعري�س  الق�مة  ق�شر 
على وجهه �ش�ربني كثيفني كم� اأن الندبة على وجهه قد زالت.
يرتكوا  مل  اأم��ره،  يف  حمت�رون  واأهله  الدرا�شة  ذلك  ثم   
ح�لته  اأح���د  يك�شف  ومل  اإل��ي��ه،  واأخ����ذوه  اإل  نف�شيً�  طبيبً� 
النف�شية، كم� اأخذته اأمه اإىل بع�س ال�شحرة ظّنً� منهم على 
اأنه م�شحوٌر، ف�شلب منه� ال�شحرة اأمواًل ط�ئلة مق�بل طال�شم 

غر مفهومة، ُتكتب على الورق ل تكلف اإل حربًا على ورق.
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اأم� والده بداأ بقراءة كتب ال�شحر وحت�شر اجل�ن وم� من 
ف�ئدة، ف�ملراأة ل ترتك ف�روق، وتظهر له يف اأحالمه وواقعه.

ازدادت عقد ف�روق فغدا ي�شرخ يف وجه من ين�ديه ب��شم 
املنزل عن هوية  ين�ديه مب���زن، بحثوا يف  ويفرح ملن  ف���روق 
كل  اختفى  فقد  يجدوا،  ومل  �شخ�شيته  تثبت  وملف�ت  ف�روق 

دليل يثبت ا�شمه.
حني يتوقف الأمل عن الظهور، وعند انت�ش�ف الليل يخلد 
الن��س اإىل النوم، اأم� ف�روق ففّر من املنزل وبداأ ب�ل�شر يف 
ال�ش�رع، مّر ب�لقرب من بيٍت قدمٍي وبحث عن املفت�ح ووجده 
ورائحة  البيت  ذاك  املنزل، دخل  ب�حة  �شجرة يف  حتت ظل 
يعرف  وه��و  فيه  جل�س  منه،  تفوح  ميتة  قطة  كرائحة  نتنة 
ب�مل�ء  ي�شتحم  وبداأ  منه مالذًا،  اتخذ  كل غر�س،  كل مكمن 
الالفح اأم�م مراآة قدمية يف احلم�م، البخ�ر يغطي وجه املراآة 
وف�روق مي�شح البخ�ر بيديه فتت�شح �شورة املراأة الع�رية يف 
ع�ريً�  ف�روق  ليخرج  منه،  وتقرتب  الكبرتني  بعينيه�  املراآة 
و�شوت  الكهرب�ء  انقطعت  حظه  �شوء  وم��ن  احل��م���م،  م��ن 
خطوات اأقدام تتع�ىل، و�شوء خ�فت يرنو، دقق فيه ف�ش�هد 
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املراأة ع�رية مت�م� ل ي�شرت ج�شمه� اأي �شيء، تقف وراءه ت�رة 
واأم�مه حينً� ثم ت�شقط على الأر�س جثة ه�مدة وخلفه� يقبع 

�ش�ب بيده �شكني تنزف منه الدم�ء.
دقق يف الفت�ة هي نف�شه� تلك املوجودة �شورته� يف الربيد 
الإلكرتوين، اأغمي على ف�روق ثم ا�شتيقظ والعرق ي�شيل على 
الأبي�س، اجته  البول على بالط املرح��س  ي�شيل  جبينه كم� 
اإىل غرفة اأخرى فيه� ح��شوب وفتح الربيد الإلكرتوين وحّدق 
اأنثويً�  �شعيفً�  �شوتً�  ف�شمع  فيه  املوجودين  الن��س  �شور  يف 

ين�ديه من الن�فذة : م�زن �ش�أقتلك ي� م�زن!.
خلفه  نظر  ترتاق�س،  ال�شت�ئر  فوجد  الن�فذة  اإىل  نظر 
فوجد الفت�ة تتعرى تدريجيً� وحتمل �شكينً� والدم�ء ت�شيل من 

عينيه� بغزارة، وهي ت�شرخ : ي� ق�تلي..ي� ق�تلي!.
ف��شطدم  ال��ب���ب،  مقب�س  على  �شريعً�  ف����روق  انق�س 

ب�شخ�س �ش�أله وهو يرجف : 
- من اأنت؟..

- اأن� اأنت.
فّر منه ف�روق والأ�شوات تالحقه : م�زن اأيه� الق�تل.
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وهو  كهرب�ء،  م��ن  وم���  امل��ن��زل  �شطح  اإىل  ف����روق  و�شل 
م�شتغرب كيف يعمل احل��شوب ؟!، وقف حتت حبل الغ�شيل، 
ن�ش�ء  و  احلبل  على  تتدىل  ن�ش�ء  ف�ش�تني  ف��راأى  فوقه  نظر 
تن�شر  �شغرة  فت�ة  راأى  ثمَّ  ويخرجّن،  الف�ش�تني  يف  يدخلّن 
ف�روق  حركة  تت�بع  وهي  الغ�شيل  حبل  على  الأبي�س  لب��شه� 
يثقب  ال��ذي  بك�ئه�  و���ش��وت  ج��دا  الكبر  فمه�  م��ن  وف��زع��ه 
ال�شمع، اختفت الفت�ة وبقي ثوبه� يهتز على حبل الغ�شيل ثم 
ظهرت بقعة �شغرة على الثوب وبداأت تكرب حتى �ش�ر لون 
ال�شطح  على  تتع�ىل  الن�ش�ء  و�شحك�ت  ق�نيً�،  اأحمرًا  الثوب 

تك�د تفقده �شمعه، كم� اأن بخ�رًا كثيفً� اأ�شبح يغطي املك�ن.
امل�شجلة رمب� يخفف  الغرفة وو�شع �شريط� يف  اإىل  دخل 
فزعه، ال�شريط يدور بهدوء دون اأي �شوت حتى مّل ف�روق، 
ال�شريط  �شوت� خ�فت� من  �شمع  اإطف�ئه  على  ي�شرع  اأن  وقبل 
من  ومزيج  تدريجي�  يعلو  ال�شوت   ،) ق�تلي  ي�  )�ش�أقتلك 
فت�ة  و�شراخ  والبك�ء،  والعويل  الن�ش�ء  و�شخري�ت  �شحك�ت 
ال�شريط  اأخرج  ال�شمع،  يثقب  يك�د  نزقً�  بك�ء  تبكي  �شغرة 
واإذ هي  اإليه�  نظر  �شغرة،  ب�ردة  يدا  يداه  فلم�شْت  ب�شرعة 
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تلك الفت�ة ال�شغرة التي راآه� على ال�شطح، فّر م�شرعً�.
ثم جرب اإ�شع�ل التلف�ز كل �شيء يعمل اإل الأنوار، �ش�هد 
الن�شرة اجلوية، ومن غيمة بي�ش�ء يف التلف�ز خرج وجه املراأة 
ولب��شه�  ال�ش��شة  من  اقرتبت  ثم  املذيعة  مك�ن  اأخ��ذ  حتى 
ال�شويف ي�شحب منه اخليط رويدًا رويدًا حتى اأم�شت ع�رية 

مت�م� والدم�ء تقطر من ع�شوه� التن��شلي.
احل��شوب،  فيه�  يكمن  التي  الغرفة  ودخل  التلف�ز  اأطف�أ 
دخل اإىل الربيد الإلكرتوين و�ش�هد ال�شور، فظهر له �شورة 
الفت�ة ال�شغرة وهي مت�شك بيد �شخ�س ل تظهر مالحمه، 

وتتال�شى ال�شورة تدريجيً�.
ب�ل�شور  يفكر  ال�ش�رع  اإىل  الليلة  تلك  يف  ف���روق  خ��رج 
م�شى  املن�ظر،  تلك  وترهبه  اأم�مه  تتحرك  التي  والأخيلة 
معه،  تع�رك  ثم  امل���رة  ب�أحد  وا�شطدم  وجهة حم��ددة،  دون 
قب�شْت  الهروب،  ي�شتطع  مل  وطعنه،  �شكينً�  ف���روق  ف�أخرج 
عليه ال�شرطة وطلبوا منه بط�قته ال�شخ�شية مل يجدوه� معه، 

ف�ش�ألوه عن ا�شمه ف�أج�ب:
- ا�شمي م�زن.
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بحثت ال�شرطة يف منزله عن �شيء يثبت �شخ�شيته فلم 
يجدوا وحني ح�شور اأهله تربى منهم، ح�ولت ال�شرطة معرفة 
ملعرفة  الو�ش�ئل  �شتى  وجربوا  م��رارًا  احلقيقي  ف���روق  ا�شم 
ا�شمه وجوابه ل يتغر : ا�شمي م�زن، زّجوه يف ال�شجن بتهمة 
طعن �شخ�س وم�زال يقبع هن�ك ب�نتظ�ر حم�كمته الف��شلة.

2-7-2010 اأنقرة تركيا
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الزّبال
ح��ي��ن��م��� ي��ه��ط��ل ال��ث��ل��ج 
ال�شم�ء  تلب�س  ،وع��ن��دم��� 

اأرج�ء  ف�شت�نه� الأبي�س خ�لعة ثوبه� الأزرق لتن�شر الربد يف 
يف  اجللو�س  ف�شلوا  والذين  امل���رة،  من  يخلو  ال��ذي  ال�ش�رع 

املنزل قرب املدف�أة.
عربة  يدفع  �شخ�س  الطويل  ال�ش�رع  منظور  من  ي��رتاءى 
مثقلة ب�لنف�ي�ت، ويتحرك ببط، �شوت له�ثه ال�شريع ينت�شر، 
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و�شيج�رته املنزاحة على طرف �شفته تطرح دخ�ن� كثرا على 
�ش�ب  فب�ش�م  قليال،  وي�شرتيح  ليتوقف  عين�ه  فتدمع  وجهه، 
�شيئ�  اأبيه  من  يرث  مل  العمر،  من  والع�شرين  اخل�م�شة  يف 
�شعوبة  يف  عيونه،  حتجب  غليظة  ونظ�رات  ق�مته  ق�شر  اإل 
البلدية  يف  وتوظف  الإبتدائية  ن���ل  العي�س  وزحمة  احلي�ة 
حولهم  اأو�ش�خ  من  الن��س  يخلفه  م�  يّلم  للتنظيف�ت  كع�مل 
ويحمل يف قلبه اأعب�ء كثرة، فب�ش�م اأراد اخلر للجميع اإل اأن 
احلي�ة خذلته، ف�لأولد ير�شقونه ب�حلج�رة وينعتونه بكلم�ت 
ه�بطة، اأم� الكب�ر فيتح��شون النظر اإليه ويخ�شون مالم�شته.
ك�ن  م�شردة  م�شكينة  قطة  اإل  اأ�شدق�ء  لب�ش�م  يكن  مل 
يطعمه� وي�شتمتع ب�حلديث معه� وعندم� ا�شتّد هطول الثلج 

وقف ب�ش�م عند القطة حمدث� اإي�ه�:
ا�شمعيني اأيته� القطة..اليوم اأن� احمل يف جعبتي حديث� 
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�شيق� وحكم� كم� يقول املثقفون، فرتد القطة ب�ملواء، ويكمل 
ب�ش�م:

تقر�شك  اأن  اإم�  ت�ّشرانك  احلي�ة  �شيئ�ن يف هذه  هن�ك 
نحلة، فتنتج ع�شال يرتوي منه الن��س، اأو اأن تع�شك بعو�شة 
فتنتج خراب� يف الدروب، ولكن ال�شوؤال الذي يحرين اأن� من 
الذي قر�شني اأو ع�شني حتى اأحمل اأعب�ء الن��س ونف�ي�تهم 
على كتفي! وب�ملق�بل األقى النكران، فلم�ذا يع�ملونني بتكرب 

وغرور األ يعلمون اأن دولب الدني� يدور؟!.
فكم ت�شلبني دروبي ال�ش�حبة ي� �شديقتي، لأعّد به� عدد 
يف  تدريجي�  اأغفو  ثم  ال�ش�ع�ت  عدد  تق�رب  التي  احل�وي�ت 
الغبية  ال�شوارع  هذه  غ�رق يف  زمن  منذ  ف�أن�  ب�رقة احلزن، 
وت�أتي الأي�م وترحل ال�ش�ع�ت ومت�شي الدق�ئق ويبقى الت�شرد 

بني احل�وي�ت �شديق� يل.
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اآه منك اأيته� القطة لو ت�شتطيعني الكالم لقلِت اأنك اليوم 
لبد  هل  ال�شغر  قطتي  ي�  ولكن  الكب�ر،  يتكلم  كم�  تتكلم 
�شيموت!،  اأم  اأكرث  �شيكرب  فهل  الكبر  اأم�  يكرب،  اأن  من  له 
ا�شت�أذنك الآن ب�لن�شراف ي� �شيدتي القطة، الثلج قد توقف 

وعلي الذه�ب اإىل عملي..
على  ليدّق  الأث��ري���ء  �ش�رع  يف  عمله  اإىل  ب�ش�م  ان�شرف 
اإىل  ينقله�  ثم  راحتيه  بني  القم�مة  اأكي��س  وي�شعوا  الأب��واب 

عربته التي تبدو له ك�شي�رة مر�شيد�س.
بيوت  اأح��د  للقم�مة دق على  ملّ��ه  واأث��ن���ء  الأي����م  اأح��د  يف 
اأنثوية  ب�بت�ش�مة  عليه  ت��رد  فت�ة  الب�ب  له  لتفتح  الأث��ري���ء، 
جميلة وترحب به وك�أنه �شخ�س مهم، اأم� ب�ش�م فقلبه اأم�شى 
ب��شتالم  ب�ش�م  اأ�شرع  لالأجواء،  مرطب�  جنوني�  متوز  كمطر 
الدرج  ونزل  الزهور،  ب�قة من  الكي�س  له  فبدا  النف�ية  كي�س 
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م�شرع� وكله ن�ش�ط وهمة غر طبيعية ليجل�س يف عربته وهو 
يح�شن كي�س القم�مة وي�شّمه، مت�أمال وجهه� را�شم� اأحالم� 

وك�أنه يركب �شي�رة فخمة وهي ج�ل�شة جنبه.
القطة  �شديقته  عن  ال�شر  هذا  اإخف�ء  ب�ش�م  ي�شتطع  مل 
فجل�س  له�،  هدية  معه  م�شطحب�  م�شرع�،  اإليه�  فتوجه 

بج�نبه� والقطة م�شتغرقة يف الطع�م، ف�ش�أله� ب�ش�م:
ف�أن�  ب�أكلي،  لتفكري  ولكن  �شمكة  اأن�  قطتي،  ي�  اأتعلمني 
اأ�شبحت ك�شمكة وهذه الفت�ة غال�شمي التي اأتنف�س به� اليوم، 
فلقد علقتني ب�حلي�ة وبدت يل احلي�ة ك�أ�ش� من ال�شوكولتة، 

فهل اأن� يف ال�شب�بة ي� عزيزتي؟ لرتد القطة ب�ملواء..
وي�شتطرد ب�ش�م : اآه، اإنه� تبدو يل كهالل �شوال الذي يظهر 
م�شطحب� معه العيد يف قلبي فلقد ط�ل �شي�مي يف الدني� ي� 
�شديقتي ، اأن� اأبحر يف عينيه� ولكني ل اأملك جم�ذيف� ف�إن 
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�شبحت اأو غرقت ف�ش�أ�شل اإىل ال�شفة يف النه�ية، فهل اأن� يف 
ال�شب�بة ي� عزيزتي؟..

فتبدو  ب�لهدوء  يل  يوحي  وجهه�  منظر  ه�دئة!،  هي  كم 
يل كنهر ه�دئ ،ولكنهم يقولون اأن النهر ال�ش�كن عميق جدا 
النهر  من  اأف�شل  العميق  النهر  كل  ؟..على  ذل��ك  اأ�شحيح 

الأهوج املجنون الذي يدمر كل م� ي�ش�دفه..
لكن هل يعرف الن��س ال�ش�كنون يف ح�رة الأغني�ء طقو�س 
فهل  �ش�أجعله� حتبني،  وكيف  اأعرفه�،  اأن� وحدي  اأم  احلزن 
اأتذكر معلمي يف  اأي��ن،  واأن���  واأي��ن هي  وامل���ء؟،  الن�ر  ميتزج 
ال�شف الث�لث ك�ن يقول يل من ال�شعب ال�شيطرة على فت�ة 
اأو جواد، ف�أن� مل اأ�شيطر على حم�ر فكيف اأ�شيطر على فت�ة، 
يب�رك  واهلل  خطواتن�  كل  يف  يتحكم  القدر  اأن  يق�ل  ولكن 
طيبي القلب بغ�س النظر عن اأو�ش�عهم واأ�شك�لهم، فهل اأن� 
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يف ال�شب�بة ي� رفيقتي ؟
من�م�  وراأى  للنوم  ا�شت�شلم  ن�ئم،  �شبه  وهو  يقوله�  ك�ن 
اقرتب  وعندم�  عنده  ج�رية  والفت�ة  ملك،  ب�أنه  حلم  غريب� 
كلب  يه�جمه�  ك���ن  التي  القطة  �شوت  على  ا�شتيقظ  منه� 

�ش�ل.
يومي�  لبيته�  يذهب  ك�ن  وك�لع�دة  عمله  اإىل  ب�ش�م  ع�د 
لي�شتمتع بوجهه� املبت�شم، فيبدو وجهه� كقهوة ال�شب�ح، فهي 

ف�تنة عمره واأول ابت�ش�مة يف حي�ته.
اأك��وام احل�وية قرب  امل��رات وه��و منهمك يف  اإح��دى  يف 
بيته�، ملحه� و�ش�دفه� يف الطريق مع جمموعة من اأ�شدق�ئه� 
وهم يتنزهون والبت�ش�مة ل تف�رق وجهه�، وعندم� راآه� ب�ش�م 
اقرتب منه� لعله يح�شل على ابت�ش�مة يعتربه� مبث�بة م�شكن 
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اأمل ملري�س يع�ين، بيد اأنه� جت�هلته ولأول مرة يعب�س وجهه� 
وتتح��ش�ه مبتعدة عنه، ف�شعق ب�ش�م لهذا املنظر ولنظرته� 
املزدرية له، ابتعد وغ�در ال�ش�رع نه�ئي� مرددا بغن�ء خجول 

مع نف�شه :
ال��ط��ر.. اختفى  اأي���ن  ال��ري���ح  �شل  ل��ل��خ��ر..  ع��شق�  ي��� 
علين�  ط�ل  امل�شر..كم  كثيف..ف�أين  وال�شب�ب  غ�ئم  اجلو 
رفيق.. �ش�قة بال  ال�شديق..رحلتن�  الطريق..واأ�شن�ن� هجر 

كنجمة منطفئة الربيق..
ثم بداأ يتحدث مع نف�شه :اآه ي� قلبي ،ك�نت غال�شمي التي 
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اأتنف�س منه� ولكن الغال�شم هذه املرة اأحكمت الإغالق على 
نف�شه� فهل اأغرق يف �ش�رعي ولي�س يل اإل غال�شمي.

احل�وي�ت،  يف  القم�مة  اأكي��س  وا�شع�  عمله  ب�ش�م  ت�بع 
اإحدى  ي�شع  ك�ن  وعندم�  نظره  يف  ثقيلة  الأكي��س  بدت  كم 
ل  وعين�ه  الكي�س  ليفتح  منه�،  غريب�  �شوت�  لحظ  الأكي��س 
قط،  منظره�  ير  مل  التي  ب�لنقود  مليء  ف�لكي�س  ت�شدق 
لتعزف ال�شع�دة يف قلبه �شيمفونيته� ويبت�شم ملء الفم كط�ئر 
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مغرد من الفرح وبقمة �شع�دته وذروة فرحه جت�وز ال�ش�رع، 
لي�شدف �شي�رة م�شرعة توقف فرحته وت�شرب عربته لتتن�ثر 
زب�لة...زب�لة... ال�ش�رع  كل  ال�ش�رع...  يف  القم�مة  اأكي��س 

زب�لة.
دم�سق �سيف 2005
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املراآة
ل��ق��د  اأٍف.. 
ت������أخ�����ر ع����دن�����ن، 
ن���ح���ن ب����ن���ت���ظ����ره 
م��ن��ذ ���ش���ع��ت��ني ومل 
ت�أففِت  بعد،  يح�شر 
ملله�  ب��ع��د  ال��ع���ئ��ل��ة 

الب�شرة  الفو�شوي ذو  ال�ش�ب  الرتقب، حتى ج�ء عدن�ن  من 
من  الذابلة  ال�شغرة  والعيون  الأفط�س  والأن���ف  الداكنة 

ح�ش�د ال�شنني.
ي�شمح  مل  الت�أخر،  اإىل  ا�شطررت  لقد  اأب��ي!،  ي�  اآ�شف   -
�ش�حب املطعم ب�خلروج يل اإل بعد مغ�درة الزب�ئن وتنظيفي 

للمطعم. ق�له� عدن�ن بخجل!.
ح�شن�  ال��وع��ود،  تقدي�س  تعلم  ولكن  بني!،  ي�  ب�أ�س  ل   -
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لننطلق اإىل احل�فلة.
توّجهْت ع�ئلة عدن�ن اإىل القرية بعد قرار الأب بتق�شية 
عطلة نه�ية الأ�شبوع يف القرية، فهي فر�شة ل�شتن�ش�ق الهواء 

النقي البعيد عن ث�ين اأك�شيد املدينة.
املليء  املنزل  بتنظيف  وبداأت  القرية  اإىل  الع�ئلة  و�شلت 
رت الأم اإبريق�  ب�لغب�ر، وبعد �ش�ع�ت انتهوا من عملهم، ح�شّ
التي  ب�ملغ�رة  يفكر  وعدن�ن  الكعك،  مع  ال�ش�خن  ال�ش�ي  من 
تقع يف املنزل والتي ملحه� عند ترتيبه لالأث�ث، وتعّجب لكونه� 
ب�مل�ش�مرة  غ�رقة  الع�ئلة  ك�نت  بينم�  قدمي،  بقفل  مو�شدًة 

واحلديث حتى ج�ء �شوؤال عدن�ن الب�رد لأبيه:
- مَل املغ�رة مقفلة ي� اأبي؟!، واأين مفت�حه�؟!.

- م�ذا تريد من املغ�رة ي� عدن�ن؟.
حتمل  رمب�  فيه�،  يوجد  وم�  مقتني�ته�  اأرى  اأن  اأري��د   -

بع�س الأث�ث القدمي.
الأف���ع��ي  ق��د جت��د فيه�  اإل��ي��ه���،  ال��دخ��ول  - ل جت���ّرب 

والعق�رب، وقد ي�أكلك ال�شب�ب ي� بني.
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-  عندم� اأ�شع قدمي على الأر�س ل اأ�ش�أل اإن ك�نت موحلة 
اأم ل.

- ل تتحدث عن املغ�رة مطلقً�، لقد عكّرت مزاجي اأيه� 
م� م�شى  ب�مل��شي،  تهتم  م� بك  م�شتقبلك  ابحْث يف  الأبله، 

قد انق�شى.
ربتت على  و  نف�شه�  ثم متتمت مع  وتنهدت،  الأم  ت�أففت 

كتف زوجه� لتهدئ �شكينته.
اإىل  اجلميع  خلد  وعندم�  وال��ده،  كالم  عدن�ن  ي�شمع  مل 
النوم، توجه اإىل املغ�رة، ح�ول فتحه� مل ي�شتطع، وبعد عدة 
حم�ولت فتح ب�به� بطريقة تعلمه� من �شديقه يف البتدائية 

الذي ك�ن ي�شتخدمه� ل�شرقة م�شجالت ال�شي�رات.
دخل عدن�ن املغ�رة والظالم الدام�س يغزو املك�ن، ف�أ�شعل 
املغ�رة،  يف  اأ�شوات  ي�شمع  وغدا  الأم���م،  اإىل  وتقدم  نربا�شً� 
اأ�شود طويل،  �شعر  له�  فت�ة  ملح  اأن  اإىل  وي�شرى  ليلتفت مينة 
تن�ديه ثم تختفي، �شرى الرعب يف ج�شده حتى بدا يه�ب من 
ظّله الذي ي�شكله الف�نو�س، راأى عدن�ن �شورا جلده وجدته، 
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وع�ش� جده وقبعته وعلبة تبغه اأي�ش�.
وعند و�شوله اإىل نه�ية املغ�رة �شمع �شوت الب�ب ف�لتفت 
و ملح �شخ�ش� طبق الأ�شل منه وك�أنه �شبيهه وقبل اأن ي�شرخ، 
قّرب منه امل�شب�ح ليت�شح له اأنه� مراآة قدمية جدا و كبرة 
يف  تتك�ثر  والأ�شوات  معه  اأخذه�  و  عدن�ن  حمله�  احلجم، 
اأن��س ترت�شم على احل�ئط عدا عن الغرق يف  املغ�رة و�شور 

الأ�شوات، اأغلق عدن�ن اأذنيه ورك�س خ�رج املغ�رة.
املدينة،  يف  منزله�  اإىل  الع�ئلة  رجعت  الت�يل  اليوم  يف 
وعدن�ن فرح ب�ملراآة التي علقه� يف خزانته يحدق به� مرارًا، 
فّكر ب�أمره� واحت�ر يف ت�ريخ ميالده� ومدى قدمه�، وبينم� 
امل��راآة،  يف  اأحدهم  �شورة  راأى  به�  التفكر  يف  غ�ط�ش�  ك�ن 
القروي  منزلهم  مغ�رة  يف  كبرة  ع�ش�  بيده  عجوز  �شخ�س 
ي�شرب به� راأ�س فت�ة ح�شن�ء، ي�شربه� حتى يقتله� ثم يلفه� 

بكي�س ويدفنه� يف املغ�رة.
فّر عدن�ن ه�رب� من الغرفة واخلوف ي�أكله و�شرخ ع�لي� :

- اأبي..اأبي.
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- م� الأمر؟.
- لقد اأح�شرت مراآة من مغ�رة القرية، واإين لأرى فيه� 

اأ�شي�ء غريبة.
اأيه� ال�شقي ؟ وم� الذي تراه؟ ل تنظر  اأح�شرته�  -مل�ذا 
اأن �ش�بً�  يف املراآة كثرا، ُيحكى يف قريتن� من قدمي الزم�ن 
نظر اإىل نف�شه يف املراآة مطوًل فبداأ ب�ل�شحك ب�دئ الأمر، 
ثم بكى كثرا اإىل اأن فقد عقله، بعده� �شقط طريح الفرا�س 
حتى ف�رق احلي�ة، ي� بني نحن نهرب من اأنف�شن� فم� ب�لك 

ت�شتمتع ب�ملراآة..
- اإين اأجد �شخ�ش� هرم� مرعب ال�شكل يقتل فت�ة يف ربيع 

العمر ب�لع�ش� حتى املوت.
- م� الذي تقوله اأيه� الغبي؟!، هل جننت..اأتهذي! وهل 
اأ�ش�بك م�س ؟!..يبدو اأن ولدن� قد جن فقد عقله.. ي� للع�ر!.. 

لكن دواوؤك عندي �ش�أك�شر راأ�شك واملراآة.
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- ل ي� اأبي اأرجوك ل تفعل، دعني اأقّبل قدميك.
اأخ��رى  م��رة  مراآته  اأم���م  ووق��ف  اإىل غرفته  ع���د عدن�ن 
فلم يجد اإل �شورته وبعد هنيهة �ش�هد �شيئ� وراءه، و�شورته 
و�ش�دة  ي�شع  وراءه  �ش�ب�  رجال  �ش�هد  ف�شيء،  �شيئ�  تتال�شى 
على راأ�س رجل عجوز ويعذبه حتى تتوقف قدم� العجوز عن 

احلراك.
ارجتفت قدم� عدن�ن من هول م� راأى واأم�شى ح�ئرا يف 
اأمر املراآة وم� يفعل به�، احتفظ ب�ل�شر يف فوؤاده وتوجه اإىل 
اأ�شدق�ءه عن الأ�شب�ح والع�مل الآخر وهل  عمله واأخذ ي�ش�أل 
يوؤمنون ب�لأطي�ف، ف�أج�به معظمهم، اإنه� خراف�ت ول وجود 

لهم، هداأ جوابهم هواج�س عدن�ن.
ومل  مب��شرة،  امل��راآة  اأم���م  وقف  املنزل  اإىل  و�شوله  عند 
يجد �شيئ� اإل �شورته، اإىل اأن رويدا رويدا ظهرت �شورة الفت�ة 
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التي قتله� العجوز، ك�نت فت�ة �شمراء �شعره� طويل ي�شل اإىل 
هدب�ن  له�  البقر،  عيون  ت�شبه  كبرت�ن  وعين�ه�  ركبتيه�، 
جنالوان، �ش�هده� يف املغ�رة مع �شخ�س و�شخ املالب�س يبدو 
من حمي�ه اأنه راٍع للقطيع يتب�دلن القبل، و العجوز يراقبهم� 
من ثقب الب�ب، وفج�أة بداأت املراآة ت�شخ الدم�ء �شيئ� ف�شيء، 

بداأت نقطة ثم حتولت اإىل نهر.
ابتعد عدن�ن عن امل�شهد م�شرع�، ورك�س واأغلق اخلزانة، 
ثم ن�م والكوابي�س تالحقه، مرة يرى الفت�ة تن��شده لي�ش�عده� 
على  ع�لي�  ي�شحك  العجوز  يرى  ومرة  املغ�رة  من  ب�خلروج 

ح�شد من اجلم�هر ذي العيون الن�ع�شة.
وقرر  مت�م�  منهك  وج�شده  ال�شب�ح  يف  عدن�ن  ا�شتيقظ 
رمي املراآة، قبيل رميه� نظر اإليه� مليً� ف�ش�هد فيه� �شخ�ش� 
قواه  وخ�رت  نف�شه، خ�ف  ي�شنق  ثم  يجهز حبال  املغ�رة،  يف 

واقتحم خلوة اأبيه �ش�رخً�:
وعجوزا  منتحرا  و�ش�ب�  مقتولة  امراأة  اأرى  اأبي  ي�  اإين   -

ق�تال ومقتول.



148

خ����������زان����������ة ت������راب������ي������ة

فكر الأب طويال ثم قال له:
اإخوتك، �شنذهب  ي�شتيقظ  اأن  ي� بني قبل  -جهْز نف�شك 
من  لتتخل�س  مك�نه�  اإىل  امل��راآة  ونعيد  القرية  اإىل  واأنت  اأن� 

هذه الأوه�م، اإىل الأبد �شرتت�ح بعده�، �شرتت�ح.
عدن�ن  �ش�دف  طريقهم�  ويف  القرية  اإىل  الثن�ن  توجه 
�شور الأطي�ف يف املراآة تلب�س ظالل الأ�شج�ر وتتال�شى �شور 
ب�نت  املغ�رة  اإىل  و�شولهم�  وعند  الظالل،  لتلب�شه�  اجلب�ل 
�شورة يف املراآة راآه� عدن�ن وبدت على عينيه نظرات اخليبة 
والتح�شر، وقبل اأن يتكلم عدن�ن طعنه الأب عدة طعن�ت حتى 
رم�ه قتيال ثم ق�م بدفن عدن�ن يف املغ�رة بج�نب ال�ش�بة اأو 
فوقه� اأو حتته� مل يكن يدِر، بيد اأن الظالل بداأت تالحق والد 
وفّر  املغ�رة  ف�أقفل  ن�ظريه،  يف�رق  ل  الدم�ء  وم�شهد  عدن�ن 

�شريع�.
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ثم اأخذ املراآة املنحو�شة ومل يدفنه� حتت الرتاب خ�شية 
اإىل  ثم ع�د  نهر ج�ٍر،  ورم�ه� يف  ت�شلق جبال كبرا  منوه�، 

املنزل.
اأهوج� جمنون� يطوف  اليوم  ك�ن النهر يف �شبيحة ذاك 
�شي�د  والتقطه�  ال�ش�طئ  على  املراآة  ف�شقطت  �شفتيه،  على 
�شمٍك، واأخذه� معه اإىل غرفته التي يجهزه� لعر�شه القريب 

الق�دم..
حلب 2008-12-11








