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ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

1

اإّن	للبول	فل�سفًة	وحكمًة...

والتبّول	عزاء	احلزانى	ون�سوة	ال�سعداء...

فكّلما	كنُت	اأ�سعر	باحلزن،	اأخرج	اإىل	البعيد	حيُث	العراء،	فاأجل�ص	على	
تلك	ال�سخرة	املزروعة	فوق	مرتفٍع	ب�سيٍط،	واأبول	حتى	اآخر	قطرٍة،	واأعود	

خفيفًا	كاأيّن	قد	تخل�سُت	من	بع�ص	حزين.	

كان	لقائي	الأّول	مبنار	يف	�سالون	احلالقة،	كان	الوقت	م�ساًء،	اأذكر	ذاك	
امل�ساء	متامًا،	كاأّنه	حرٌف	من	حروف	الذاكرة	التي	لي�ص	بو�سعها	اأن	تتنّف�ص	

اأيّة	�سورٍة	دون	اأن	متّر	من	حتت	�رشفة	ذلك	احلرف.	
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وت�سيق	 تنح�رش	 وظّلْت	 املدينة،	 على	 ال�سماء	 من	 �سقطْت	 �سوٍء	 بقعة	
رويداً	رويداً	اإىل	اأن	ا�ستقّرْت	على	قْدر	م�ساحة	�سالون	احلالقة.	

مل	يكن	�َسعر	راأ�سي	طوياًل	يف	ذلك	امل�ساء،	لكّن	�سيئًا	ما	ي�سبه	ال�سيخوخة	
قد	اأ�سابني.	

قمُت	باخلروج	اإىل	اأحد	�سالونات	احلالقة،	كي	اأَحمو	احلالة	التي	اأنا	بها	
ببع�ص	الوقت	الذي	ينتظرين	على	كر�سي	احلالقة	وعلى	�سطح	املرايا	ويف	

�سوت	املق�ّص	واأثر	رذاذ	املاء.	

مل	يكن	دماغي	معطوبًا،	لكنه	كان	متحرراً	من	كل	ما	هو	ثابت،	كان	
مثل	امل�سافر	بني	مدينتني	بعيدتني	عن	بع�سهما.	

ودللت	 الوجوه	 ليونة	 كّل	 من	 جمرٌد	 واأنا	 احلالقة،	 �سالون	 دخلُت	
العيون،	وكاأّن	حوا�ّسي	م�سابٌة	ب�سيٍء	من	اخلَدر،	اأو	اأّنها	اأدركْت	اأّن	�ساحبها	

غري	اآبٍه	بوظائفها.	

األقيُت	التحية	باإ�سارٍة	من	يدي	دوَن	اأن	اأوقظ	فمي	واأتباعه،	كي	ل	اأك�رش	
ال�سمت	الذي	كان	م�ستلقيًا	داخل	ال�سالون	باأثواٍب	ف�سفا�سٍة	تليق	بقدا�سة	
ال�سمت،	كان	زبونان	داخل	ال�سالون،	واحٌد	على	كر�سي	احلالقة،	وكان	
ُمهرِتئًا	 لل�سفرة،	كان	غالفها	 مائلٍة	 اأوراٍق	 ذاَت	 قدميَة	 يت�سّفح	جملَة	 الآخُر	
يتحّدث	 وكان	 هاتفّيًة،	 مكاملَة	 ُيجِري	 فكان	 احلاّلق؛	 اأّما	 ال�سيء،	 بع�ص	
ب�سوٍت	منخف�ٍص،	ومل	اأعرف	مِلَن	كانْت	تلك	البت�سامة	التي	خرجْت	من	

وجهه،	اأهي	يل	اأم	لل�سخ�ص	الذي	كان	يتحّدث	معه	عرَب	الهاتف!؟
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وت�ساَءلُت	يف	نف�سي:	هل	باإمكان	البت�سامة	اأن	تتجاوز	احل�سور	لتحّط	
يف	الغياب!؟	

وبدًل	من	اأن	اأرّتب	ت�ساوؤلتي	التي	هبطْت	علّي	واأنا	غارٌق	يف	وجهي	
ريثما	 داخلي،	 يف	 لها	 اأمكنًة	 ترّتب	 الأجوبة	 راحِت	 ال�سالون،	 مراآة	 عرَب	

تاأتيها	ت�ساوؤلٌت	تر�ساها	وتليق	بها.	

مل	يكن	يدرك	ال�سخ�ص	الذي	يتحّدث	مع	احلاّلق	عرب	الهاتف	ما	يدور	
من	موجاِت	انتظاٍر	داخل	ال�سالون،	ومل	يكن	مبقدور	احلاّلق	اأن	ُي�سِعره	باأّن	
لديه	زبائَن	ينتظرون	اإنهاء	املكاملة	كي	يحلقوا	�سعرهم	ومي�سوا	حيث	مكان	
اآخر	ينتظرهم،	ليدخلوا	بوابًة	اأخرى	من	بوابات	النتظار	الذي	ل	ينتهي	اإّل	

عند	�سعور	املرء	بعدم	رغبته	يف	احلياة.	

وا�سحًة	 زفرًة	 املراآة	 وجه	 يف	 احلالقة	 كر�سي	 على	 الذي	 الزبون	 َزَفَر	
العميق	يف	وجهه	عرب	 ب�سبب	حتديقه	 اأو	رمّبا	 ان�سغال	احلاّلق	عنه،	 ب�سبب	
املراآة،	والزبون	الآخر	مل	يرفع	راأ�سه	بعُد	عن	�سفحة	املجلة	التي	كانْت	بني	
يَديه،	وما	كان	ِليقلَب	ال�سفحة	التي	اأطال	التحديق	فيها	بوجه	متوتر،	ولقد	
اأنا	 اأّما	 ل�سفتيه،	 ه	 التوتر	من	خالل	�سغطه	على	فكيه	مع	زمِّ لحظت	هذا	
كان	 اإن	 وت�ساَءلُت	 ال�سالون،	 زاوية	 يف	 الراكنة	 عر	 ال�سَّ �سّلة	 اأتاأّمل	 فُرحُت	
عر	 باإمكان	كّل	زبوٍن	اأن	يتعّرف	على	كّل	�سعرٍة	من	�سعره	من	بني	ذاك	ال�سَّ

املرُتاِكم	يف	تلك	ال�سلة!؟

اأمٌر	م�ستحيٌل	وي�سبه	احلياة!!!
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لكِن	 ال�سالون،	 داخل	 حائط	 �ساعة	 وجود	 عدم	 رغم	 الدقائق	 مّرِت	
الزفرة	الثانية	التي	اأطلقها	الزبون	ر�سمْت	دائرًة	على	وجه	املراآة	ت�سبه	�ساعًة	
بعقارَب	بطيئة	الدوران،	ومل	اأكن	اأبذل	جمهوداً	يف	روؤيتي	لكّل	ما	يحدث	
داخل	ال�سالون،	ففي	ذات	اللحظة	كنُت	اأرى	�سيق	الزبون	الذي	يزفر	يف	
كجناَحي	 جملٍة	 اأوراق	 يَديه	 بني	 حجريًا	 متثالأ	 ي�سبه	 الذي	 والزبون	 املراآة،	

غراٍب	حمّنٍط.	

اأنهى	احلاّلق	مكاملته	الهاتفّية،	وابت�سم	ابت�سامًة	عرّب	فيها	عن	اأ�سفه	ب�سبب	
اإطالته	يف	املكاملة،	لكّن	ابت�سامته	هذه	مل	تكن	كابت�سامته	الأوىل	تلك.	

مايزال	الزبون	الآخر	يحّدق	يف	املجّلة،	كان	عمره	يف	الثالثني	تقريبًا،	
امتداداً	 حاله	 كان	 الآخر	 هو	 رمّبا	 طوياًل،	 �سعره	 يكن	 ومل	 يل،	 بدا	 هكذا	
خلطوط	الطول	والعر�ص	التي	ن�ساهدها	عادًة	على	جم�ّسمات	الكرة	الأر�سّية	

ع	يف	بع�ص	الأمكنة	الأنيقة	بغر�ص	الزينة.	 التي	ُتو�سَ

راح	�سوت	املق�ّص	ُيطِلق	رغباته	فوق	راأ�ص	الزبون،	فتت�ساقط	اأطراف	
�سعره	مرتنحًة،	وتهوي	حيُث	الأ�سفل	لتكوَن	النهايُة،	وراحِت	املراآة	متت�ّص	
حلظة	 منُذ	 امت�سْتها	 التي	 الوجوه	 من	 الهائل	 العدد	 اإىل	 يفها	 لُت�سِ وجوهنا	
نِعها،	وهذه	املراآة	هي	الوحيدة	القادرة	على	م�ساركة	ذاكرتي	يف	ر�سد	 �سُ

تفا�سيل	لقائي	الأّول	مبنار.	

نطق	الزبون	ببع�ص	الكلمات	التي	عرّب	فيها	عن	ر�ساه،	فابت�سم	احلالق	
وراح	ي�رّشح	له	�سعره	بعناية.	
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ي�سعر	بع�ص	النا�ص	ب�سعور	حزين	حني	يت�ساقط	�سعرهم	من	منبته	وب�سكل	
نهائي،	وامل�ساألة	لي�ست	متعلقة	بتاأثري	هذا	الت�ساقط	على	�سكل	الوجه	بقدر	
ما	هي	متعلقة	بوجع	داخلي	من�ساأه	يكمن	يف	اإح�سا�سهم	بالختالف	عن	
الذين	ما	زالوا	يتمتعون	ب�سعر	مل	يت�ساقط،	وبذات	الوقت	قد	جند	�سخ�سًا	ما	
يعاين	من	اأمل	يف	معدته	دون	اأن	ي�سعر	باحلزن،	وذلك	لأنه	قادر	على	اإخفاء	

هذا	الأمل	عن	الآخرين.	

ِمْن	على	كر�سي	احلالقة	واألقى	نظرته	الأخرية	على	وجهه	 الزبون	 قام	
يف	املراآة	ثّم	خرج	تاركًا	وراَءه	احلاّلق،	واأنا	والزبون	الذي	و�سع	املجّلة	يف	
مكانها	وقام	بتثاقٍل	وجل�ص	على	كر�سي	احلالقة	ا�ستعداداً	لرغبات	املق�ّص	

التي	�سُيلِقيها	يف	ال�سالون	الغارق	يف	ال�سمت.	

التحية	 األَقوا	 ال�سالون،	 اإىل	 �سباٍب	 ثالثة	 دخل	 جيداً	 اأحدق	 اأن	 ودون	
وجل�سوا	على	الكرا�سي،	دار	حديٌث	بينهم	وبني	الذي	على	كر�سي	احلالقة	
من	 باردٍة	 بكلماٍت	 عليهم	 يرّد	 الزبون	 وكان	 التاأّخر،	 من	 خماوفهم	 حول	
وجه	ثابتٍ	اأمام	املراآة،	وكاأّنه	مازال	جامداً	فوق	تلك	املجّلة	التي	كانْت	بني	

يَديه،	وطلبوا	من	احلاّلق	اأن	ي�رشع	قلياًل	خ�سية	التاأّخر.	

اأدركُت	اأّن	هوؤلء	ال�سباب	على	موعٍد	مع	هذا	الزبون	يف	هذا	ال�سالون،	
واأّنهم	اأَتوا	لأخذه	معهم	ملكاٍن	ما.	

راح	احلاّلق	يبذل	مهارًة	يف	احلالقة	ا�ستجابًة	لطلبهم	يف	الإ�رشاع،	بينما	
راح	ال�سباب	يتحّدثون	فيما	بينهم.	
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الوا�سعة	 املراآة	 اأنظر	يف	وجوههم	عرب	 اأن	 تاأتيني	دون	 كانْت	كلماتهم	
اأقّلب	�سفحاتها	كي	 اأمامنا،	كنُت	م�سغوًل	بذات	املجّلة	التي	رحُت	 التي	
ورفعُت	 املجّلة	 رميُت	 الزبون،	 يَدي	 بني	 كانْت	 التي	 ال�سفحة	 على	 اأعُث	
راأ�سي	�سوب	املراآة،	وقعْت	عيناي	يف	عيني	اأحدهم	عرب	املراآة،	وبعد	تاأّمٍل	
دام	للحظاٍت	ِالتفَت	اإيّل	وكاأّنه	ل	يثق	باملرايا،	قام	ووقف	اأمامي	بوجٍه	ي�سبه	
اأنا	 اأقام	به	لفرتٍة	ما،	بينما	 وجه	ال�سائح،	وهو	يتاأّمل	واجهة	فندٍق	كان	قد	
تاأملُته	كما	يتاأّمل	املهاجر	�ساحة	املدينة	التي	انطلق	منها	ذات	يوٍم،	لَفَظ	ا�سمي	

ولفظُت	ا�سمه،	وجل�سنا	ن�سرتجع	ذكرياٍت	جمعْتنا	حني	كّنا	�سغاراً.	

لقد	عاد	ر�ساد	بعد	كّل	تلك	ال�سنوات	تاركًا	العا�سمة،	لي�ستقّر	يف	هذه	
املدينة	التي	تركها	اآنذاك	ب�سبب	عمل	اأبيه	يف	العا�سمة،	هاهو	ر�ساد	اأمامي	
ممّراتها	 بني	 طفولتنا	 اأم�سينا	 التي	 املقربة	 �َساِهدات	 �سوى	 �سيٌء	 ينق�سنا	 ل	

واأحجارها	وترابها	وموتاها.	

ا�ستدار	ر�ساد	اإىل	�سديَقيه	اللَذين	بجانبه	قائاًل:	

-	هل	تعرفون	جابر؟	

يف	هذه	اللحظة	متامًا	مَلََع	�سيٌء	داخل	راأ�سي	واأنا	اأنظر	يف	وجه	ال�ساب	
الذي	بجانب	ر�ساد،	�سبٌه	خفّي	ووا�سٌح	معًا	بني	ق�سمات	وجهه	وق�سمات	
وما	 وات�ساعهما	 خ�رشتهما	 بكامل	 كنانة	 عينا	 هما	 فالعينان	 كنانة،	 وجه	
يحيط	بهما	من	نحت	وحفر	يف	اجلمجمة	وك�ساء	من	حلم	رقيق	ودم	ينب�ص	

باحليوية	عرب	منحدرات	هذا	الوجه.	
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ثم	ا�ستدار	ر�ساد	نحوي	وقال	م�ستغربًا:	

-	واأنت	يا	جابر	هل	تعرف	هَذين	ال�ساَبني؟	

ثم	اأ�سار	بوجهه	نحو	ال�ساب	الذي	على	كر�سي	احلالقة	قائاًل:	

-	وهذا	ال�ساب	األ	تعرفه	اأي�سًا؟	

معرفتي	 لعدم	 مّني	 كاعتذاٍر	 خفيفة	 ابت�سامٍة	 مع	 حاجبّي	 له	 رفعُت	
لأ�سدقائه	الثالثة.	

نظر	ر�ساد	اإلينا	با�ستغراٍب	وا�سٍح	ثم	قال:	

-	اأنتم	اأبناء	مدينٍة	واحدٍة	ول	تعرفون	بع�سكم!!

قام	ر�ساد	بتقدميي	لأ�سدقائه	بنربٍة	ت�سبه	نربة	الذي	يقراأ	يف	كتاب:	

-	هذا	هو	جابر	الزامي،	�سديق	الطفولة،	اأم�سينا	اأوقاتًا	جميلًة	بكّل	ما	
فيها،	مل	اأَره	منُذ	اأن	غادرُت	املدينة.	

ثم	قام	ر�ساد	بتقدمي	اأ�سماء	�سديقيه	اللذين	دخال	معه	بذات	النربة	التي	
على	 اجلال�ص	 �سديقهم	 اأمام	 التي	 املراآة	 نحو	 باإ�سبعه	 واأ�سار	 بها،	 قدمني	

كر�سي	احلالقة،	وقدمه	يل	واأ�ساف:

-	الذي	�سنتاأخر	ب�سببه.	

نظر	احلاّلق	اإىل	ر�ساد	قائاًل:	

-	دقائق	و�ساأنتهي،	ل	تقلقوا.	
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تذكرُت	وجه	كنانة	و�سعرُت	برغبٍة	يف	اخلروج	من	هذا	ال�سالون	لعدم	
احتمايل	هذا	الذي	ع�سف	بذاكرتي.	

وبينما	اأنا	�سارد	اأيقظْتني	كلمات	منار	التي	وّجهها	يل	عرب	املراآة:

-	جابر،	اإّنك	تدّخن	بطريقٍة	ت�سبه	التثاوؤب.	

باأّول	 تليق	 عبارًة	 اأجد	 ومل	 �سيجارتي،	 دخان	 اأنفث	 واأنا	 له	 ابت�سمُت	
الرّد	الوحيد	على	 ابت�سامتي	اخلاطفة	له	هي	 باأّن	 جملٍة	قالها	يل،	و�سعرُت	

جملته	ووجوده.	

راح	ر�ساد	يتحّدث	ب�سوٍت	منخف�ٍص	عن	ذكرياته	يف	هذه	املدينة،	ثم	
تنّهد	ورفع	راأ�سه	نحو	الأعلى.	

حّرك	منار	راأ�سه	�سوب	ر�ساد	قائاًل:	

-	كاأّن	�سديقك	جابر	ل	يحّب	احلديث	مع	الآخرين؟	

ودون	اأن	يحّرك	ر�ساد	راأ�سه	املُ�سَند	على	احلائط	نحو	الأعلى	رّد	قائاًل:	

-	عليَك	اأن	ت�ساأله	و�سيجيبك.	

�سقط	امل�سط	من	بني	يَدي	احلاّلق،	ودون	اأن	يلتقطه	تناول	م�سطًا	اآخَر.	

ال�سوؤال	 و�رّشح	 منار،	 عن	 تف�سلني	 التي	 امل�سافة	 �رّشح	 امل�سط	 �سقوط	
وترددي	يف	الإجابة	عن	ال�سوؤال	الذي	مل	يوّجهه	منار	يل	ب�سكٍل	مبا�رٍش.	

ومروره	 الزمن	 ق�سوة	 املوجودين	حول	 وبني	 بيني	 ب�سيٌط	 حديٌث	 دار	
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على	عجل،	واأبدى	ر�ساد	ا�ستغرابه	من	العمر	الذي	�رشنا	فيه،	ومتنى	لو	اأن	
العمر	يعود	بنا	لتلك	الطفولة.	

اأنهى	احلاّلق	ق�ّص	وت�رشيح	�سعر	�سديقهم	وا�ستعّدوا	للخروج،	وبكّل	
	 لباقٍة	طلب	ر�ساد	مّني	اأن	اأرافقهم	باخلروج،	اعتذرُت	عن	ذلك	بلباقٍة،	لكِنّ

اللباقة	بدْت	اأكث	و�سوحًا	حني	ابت�سم	منار	قائاًل:

-	�سنلتقي	لحقًا.	

ور�ساد	قال	يل	على	عجٍل:	

-	�ساأنتظرَك	غداً	يف	مثل	هذا	الوقت	اأمام	هذا	ال�سالون	كي	نذهب	اإىل	
بيتنا	اجلديد.	

خرج	اجلميع	وجل�سُت	على	كر�سي	احلالقة	وظّلْت	عينا	منار	ت�سيالن	
دماغي	 على	 َهَوْت	 ما	 مطرقة	 وكاأّن	 كنانة،	 عينا	 كاأنهما	 املراآة	 وجه	 على	
	 فحركْت	كل	ما	فيه	من	ذاكرة	تلك	الظهرية	التي	جعلْت	يل	من	كنانة	كلَّ

	�سيٍء	كنانة.	 �سيٍء،	وجعلْت	يل	من	كلِّ

قام	احلاّلق	مب�سح	املراآة	بقطعة	قما�ٍص	ا�ستطاعت	اأن	تزيل	تلك	الزفرات،	
لكّنها	مل	ت�ستطع	اأن	تزيل	اأثر	وجه	منار.	

اإىل	عازف	 املعتادة	وحتّول	 جتّرد	�سوت	املق�ّص	فوق	راأ�سي	من	رغباته	
ناٍي	وذلك	كي	يجعل	من	داخلي	اأر�سًا	خ�رشاَء	ترعى	عليها	قطعاُن	اأغناٍم	

راحْت	تثغو	يف	ذاكرتي.	
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عينّي	 اأغم�سُت	 والع�رشين	 اخلم�ص	 ب�سنواتي	 الكر�سي	 يف	 غارٌق	 واأنا	
مب�ساعدة	تاأثري	املق�ّص	فوق	راأ�سي،	ورحُت	يف	وجه	كنانة	التي	ظّلـْت	لغزاً	
حاكْته	لنف�سها	بعنايٍة	لترتكني	اأمامه	واقفًا	كما	يقف	خرباء	الطّب	اأمام	لغز	

املوت	املتني.	

مّر	الأ�سبوع	الأّول	على	تعّريف	على	منار،	وكان	هذا	الأ�سبوع	كفياًل	
بنث	طفولتي	اأمامي	من	جديد،	طفولتي	التي	مل	تكن	اإل	عذابات	�سقطْت	
علّي	دفعة	واحدة	يف	تلك	الظهرية،	وظلْت	تراودين	بني	احلني	والآخر	عرب	
وجوه	النا�ص	التي	اأراها	اأمامي،	فهذا	وجه	ي�سبه	وجه	بديع	الزاهر،	وذاك	
وجه	خمتلف	عن	وجه	بديع	الزاهر،	وهذا	وجه	ي�سبه	وجه	كنانة،	وذاك	وجه	
�سديد	 ميزان	 لكفتي	 وكنانة	وجهان	 الزاهر	 بديع	 كنانة،	 خمتلف	عن	وجه	
احل�سا�سية،	تارة	ترجح	كفة	وتارة	ترجح	الكفة	الأخرى،	كل	هذا	يحدث	
الذي	 لكن	 الطرقات،	 ت�سادفني	يف	 التي	 الوجوه	 اأ�سري	و�سط	 واأنا	 بوم�سة	
اأن	يكون	وجه	�ساب	ي�سبه	وجه	كنانة	لهذا	احلد	من	 مل	يكن	يف	احل�سبان	
اأبن	كنانة،	لكن	 منار	هو	 اإن	 لقلُت	 الأمر	 اأعلم	حقيقة	 اأكن	 ال�سبه،	ولو	مل	
ذاك	 اإّل	 حقيقتها	 يدرك	 ل	 األغاز	 �سوى	جمموعة	 موتها	 بعد	 ترتك	 مل	 كنانة	

الذي	يدعى	بديع	الزاهر.	

بعد	مرور	اأ�سبوع	على	تعريف	على	منار	التقينا	م�سادفًة	اأنا	ور�ساد	حتت	
ال�سجرة،	ول	 اأوراق	 بع�ص	ظالل	 على	وجوهنا	 ارت�سمْت	 �سجرة	هرمة،	
اأعرف	ماذا	َيِحّل	بهذه	الأوراق	حني	ينه�ص	الليل	بع�ساه	التي	ل	يظهر	منها	
اإّل	راأ�سها	امل�سيء	يف	بطن	ال�سماء،	لكّني	�سعرُت	باأّن	جذع	ال�سجرة	غري	

معنّي	باأّي	�سيٍء	خارج	تلك	الدوائر	التي	ت�سكن	داخله.	
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اأيام	 �سوى	 لها	 مغادرته	 التي	مل	مت�ِص	على	 العا�سمة	 ر�ساد	عن	 حدثني	
لكنه	 هناك،	 اأم�ساها	 التي	 ال�سنوات	 اأثر	 له	 اأن	متحو	 بعد	 ت�ستطع	 مل	 قليلة،	
احت�سنْت	 التي	 املدينة	 بهذه	 �سغفه	 عن	 اأخرى	 مرة	 حتدث	 الوقت	 بذات	
التي	 الطفولة	 تلك	 عن	 بحديثه	 كثرياً	 ي�سرت�سل	 اأن	 اأود	 اأكن	 ومل	 طفولته،	

اأم�سيناها	معًا.	

مل	اأ�ساأل	ر�ساد	عن	منار	لكني	كنُت	اأتوقع	قدومه	يف	اأيّة	حلظة	كما	يتوقع	
الل�ّص	خروج	يٍد	ما	من	بني	كومة	الأوراق	النقدية	يف	اأثناء	�رشقتها.	

م�سيُت	 اأن	 بالن�رشاف،	وما	 ر�ساد	 فاأ�ستاأذنُت	 امللل	 ب�سيٍء	من	 �سعرُت	
ع�رشاِت	الأمتار	حتى	راأيُت	منار	ي�سري	نحو	ر�ساد	دون	اأن	يراين،	ومتنيُت	لو	

مل	اأغادر	كي	اأ�ساهد	منار	عن	كثب.	

كان	�سعوري	كالديانات	ال�سماوية	يف	بدايات	نزولها،	وكقادة	احلروب	
حني	يطّلون	بروؤو�سهم	من	ال�رشفات	يتاأّملون	الأفق	يف	اتخاذ	تدابرَي	ما.	

اأيّن	 اإّل	 م�ستويًة	 ال�سوارع	 كانِت	 هدف،	 دون	 و�رشُت	 م�ساًء	 خرجُت	
ورع�سة	 الروح	 ب�سقوط	 ن�سعر	 جتعلنا	 التي	 املنحدرات	 بتلك	 اأ�سعر	 كنُت	
ِالتجاأُت	 اإ�سعال	�سيجارتي،	 ال�ستيقاظ	من	احلياة،	َمنَعني	هواٌء	خفيف	من	
عاموٍد	 فوق	 البوم	 يرُقد	 كما	 اإنارة	 فوقه	 ترُقد	 طويٍل	 معديّن	 عاموٍد	 خلف	
النع�ص	 ي�سري	 كما	 اأ�سيائي	 فوق	 باأ�سيائي	 و�رشُت	 �سيجارتي	 اأ�سعلُت	 اأثري،	
على	اأكتاف	الذين	�سَيلَحقون	به.	عدُت	اإىل	البيت؛	واأنا	اأجهل	الف�سيلة	التي	
تركوا	 الذين	 اأهلي	 اأفراد	 من	 اخلالية	 الغرف	 اأبواب	 ورمقُت	 اإليها،	 اأنتمي	
البيت	هي	جدراٌن	وهميٌة	مل	 اأّن	جدران	 القرية،	و�سعرُت	 املدينة	و�سكنوا	



18

ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

م�ساحة	 يف	 املمتّد	 الفراغ	 هذا	 واأن	 الطماأنينة،	 �سعور	 متنحني	 اأن	 ت�ستطْع	
البيت	ماهو	اإل	ذات	الفراغ	الرا�سي	يف	جوف	املدينة.	

اجلريان	الذين	كانوا	يطرقون	باب	البيت،	والذين	كانوا	يرتّددون	على	
الأقارب	 القرية،	وحتى	 اإىل	 اأهلي	 اأن	غادر	 بعد	 بيتنا،	ماعادوا	فعلوا	ذلك	
الذين	يف	القرية	ماكانوا	ميّرون	اإىل	بيتنا	يف	اأثناء	نزولهم	اإىل	املدينة،	رمّبا	كان	
هذا	ب�سبب	تو�سية	من	اأهلي	كي	اأواظب	على	درا�ستي	التي	تدهورْت	دون	

اأن	يدروا.

وكان	 قهوٍة،	 فنجان	 لتح�سري	 املطبخ	 اإىل	 وقمُت	 فجاأًة	 الليل	 انت�سف	
اأخرى،	 تارة	 ذاته	 ومع	 تارًة	 الليل	 مع	 يت�ساجر	 اخلارج	 يف	 الكالب	 نباح	
بينما	كنُت	اأنا	اأت�ساجر	مع	ذاكرتي	بخوٍف	رهيٍب،	ذاكرتي	التي	قام	منار	

ببّث	الروح	فيها	ورفع	�ساأنها	من	جديد.	

واملاء	 النّب	 لأّن	 وذلك	 الوجود،	 ببع�ص	 �سعوراً	 يعطيني	 قهوة	 فنجان	
يراقبني	 املطبخ	 يف	 �سيٍء	 كّل	 كان	 يل،	 هما	 اللَتني	 يَدّي	 بفعل	 �سيمتزجان	
ب�سمٍت،	وكّل	�سيٍء	ثابٌت	ل	يتحّرك	رغم	وجوده،	ونباح	الكالب	توّقف	
يف	تلك	اللحظات	و�سعرُت	اأّن	لهذا	الليل	�سطوًة	لي�ص	مبقدور	نباح	الكالب	
اأن	ي�سمد	اأمامها،	واأّن	تلك	ال�سطوة	لن	تتزحزح	ِمْن	بعد	اأن	اأف�سحْت	�سطوُة	

النهار	الدوَر	لها	اإثر	ترقٍب	وانتظاٍر.	

اأن	 ودون	 اللون،	 الأبي�ص	 )البوتوغاز(	 حول	 م�رشٌد	 النمل	 من	 عدٌد	
اأ�سعر	رحُت	اأراقب	ذلك	النمل	عن	كثب،	فت�ساقَط	كّل	ما	تبّقى	من	دهني	
يف	 ع	 املُتجمِّ النمل	 ذلك	 نحو	 ذاتي	 من	 اأهرب	 وكاأيّن	 النمل،	 ذلك	 فوق	
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ذلك	 اأّن	 و�سعرُت	 وا�سحة،	 ب�رشيٍّة	 الليل	 �سطوة	 اخلارج	عن	 الوقت	 ذلك	
ببع�ص	 الذائبة	 ال�سكر	 فحّبات	 النمل،	 لهذا	 مقهى	 مبثابة	 هو	 )البوتوغاز(	
قطرات	املاء	قد	تكون	فناجني	�ساي	اأو	قهوة	يف	دهن	ذلك	النمل،	نقرُت	
باإ�سبعي	على	حافة	)البوتوغاز(	كي	ينت�رش	النمل	وبقيُت	جامداً	اأنتظره	دون	
ذلك	 �سوب	 منتظمٍة	 غري	 اأفكاٍر	 من	 داخلي	 يف	 ما	 كّل	 نفخُت	 جدوى،	
النمل	كي	يتحّرك	ويبتعد	عن	مكان	موته،	فلم	اأكن	اأريد	لأيّة	منلٍة	اأن	متوت	

حرقًا	يف	حلظة	دخول	راأ�ص	الكربيت	املُ�ستعل	يف	اأنفا�ص	الغاز.	

اأعلنْت	�سيجارتي	نهايتها	بب�ساطٍة	�سديدٍة	ومل	يكن	مل�سوارها	اأّي	معنًى،	
فال	اأذكر	اأيّن	نفثُت	من	دخانها	�سوى	النفثة	الأوىل،	هكذا	حتولْت	اإىل	رماٍد؛	

واأنا	م�سغول	باإبعاد	النمل.	

اأيّن	 فاأدركُت	 اللحظات،	 تلك	 يف	 الكهربائّي	 التيار	 انقطاع	 اأفزعني	
	فنجاَن	قهوتي	خرجُت	من	املطبخ	 ل�سُت	من	ف�سيلة	النمل،	ودون	اأن	اأح�رشّ

ككتلٍة	حلميٍة	دون	عظام	تتدحرج	يف	الظالم.	

امل�سافة	التي	تف�سل	املطبخ	عن	غرفتي	ُمظِلمٌة	يف	الليل،	ونباح	الكالب	
د	القمر	الختباء	وراء	غيمٍة	كي	ي�سعل	الظالم	ظالمًا،	 عاد	من	جديد،	ويتق�سّ
اإثر	دفعة،	ت�سّلل	بع�ص	 دفعُت	باب	غرفتي	فا�سطدمُت	بظالٍم	خرج	دفعًة	
ال�سوء	من	جبني	القمر	وهو	ي�سرتّق	النظر	اإيّل؛	واأنا	واقٌف	على	باب	غرفتي	
اأنظر	نحو	فرا�سي	وغطائه	ذي	اللون	الرتابي	الذي	عليه	بع�ص	الر�سومات	
اخل�رشاء	امل�سفّرة	التي	ت�سبه	نبات	احلرمل	املُتناِثر	بني	ممّرات	القبور،	تت�سح	
فرا�سي	 على	 التي	 الو�سادة	 برفع	 يقوم	 ما	 اأحداً	 وكاأّن	 ف�سيئًا،	 �سيئًا	 الروؤية	
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املوتى	 �َساِهدات	 يف	 كما	 عليها	 ا�سمي	 وكتابة	 طولين،	 ب�سكٍل	 واإيقافها	
ليكتمل	امل�سهد	اجلنائزي.	

فتحُت	 ثابتٍة،	 بعيوٍن	 يراقبني	 مازال	 الذي	 القمر	 نحو	 ورائي	 نظرُت	
القمر،	 على	جانَبي	 ا�ستقرَتا	 اأن	 اإىل	 بع�سهما	 من	 بهما	 اأقرِّ وُرحُت	 ذراعّي	

ودون	اأن	اأ�سدر	�سوتًا	قلُت:

-	ملاذا	كّل	هذا	التناق�ص	يا	قمر!!؟؟
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2

كل	الأفعال	تنتهي،	ول	يبقى	منها	اإّل	ما	هو	مرهون	باللغة،	واللغة	هي	
التي	تعيد	تاأجيج	تلك	الأفعال	التي	انتهْت،	ويف	الكثري	من	الأحيان	اأ�سعر	
اأن	اللغة	هي	التي	متهد	لفعل	جديد	يف	ظاهره،	ولكن	حقيقة	الأمر	هو	فعل	
ل	وجود	له	يف	الأ�سل،	وبهذا	ال�سكل	ي�ستمر	العامَل	يف	حركته	الب�رشية.	

مّر	اأ�سبوعان	على	لقائي	الأّول	مبنار،	وكانت	الأيام	متر	ب�سكل	فو�سوي	
بالكثري،	 اأرغب	 كنُت	 الوقت	 وبذات	 ب�سيء،	 اأرغب	 اأكن	 مل	 ومزدحم،	
فهذه	احلياة	جتعلني	قويًا	على	مواجهتها	فيما	يتعلق	ب�ساأن	حب	البقاء	على	
قيدها،	لكن	هذا	البقاء	ميت�ص	كل	ما	يف	داخلي	من	دوافع	لتحقيق	حقيقة	

ما	اأوّد	منه.	
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جاَءين	ر�ساد	لياًل	وجل�سنا	ن�رشب	القهوة	ونتحّدث	عن	تلك	الذكريات	
التي	اأم�سيناها	معًا	دون	اأن	منّر	على	حادثة	ال�سندوق	اخل�سبّي	حني	ذهبنا	معًا	

لقطف	امل�سم�ص	من	�سجرة	بيت	بديع	الزاهر.	

كنُت	اأُمِعن	يف	عيَنيه	حماوًل	معرفة	اإن	كان	يدرك	الذي	حدث	يل	اآنذاك	
اأم	اأّنه	ل	يدرك،	وكان	هو	مُيِعن	يف	عينّي	حماوًل	معرفة	اإن	كنُت	اأذكر	ذلك	
اأم	اأيّن	ن�سيُت	الذي	حدث	يل	ب�سببه،	و�سعرُت	اأّنه	كان	يتوق	لأن	اأ�سارحه	

بالذي	جرى	يل	بعد	اأن	لذ	هو	بالفرار	اآنذاك.	

وكدعابة	من	ر�ساد	قال	يل:

اأن	ن�سرتجع	تلك	الطفولة،	 اأود	 اإىل	املقربة	غداً،	 -	ما	راأيك	بالذهاب	
و�سنعود	ووجوهنا	مليئة	بالرتاب،	مثلما	كنا	نفعل	اآنذاك.	

و�سحك	ر�ساد	�سحكة	ح�سدته	عليها،	كانت	�سحكًة	مفعمًة	بالقوة	
واحليوية،	ولكن	نهايتها	كانت	جافة	وكاأنها	مل	تكن،	ابت�سمت	اأنا	بدوري	
�سحكته	 نهاية	 اأ�ساب	 الذي	 اجلفاف	 من	حدة	 للتخفيف	 مني	 كمحاولة	

تلك.	

ورغم	مرور	كل	هذه	ال�سنوات	مازال	وجه	ر�ساد	يذكرين	بتلك	الظهرية	
التي	اأريد	اأن	اأن�ساها،	ويف	حقيقة	الأمر	مل	اأكره	ر�ساد	بقدر	ما	كنُت	اأ�ستغرب	
وجوده	يف	هذه	احلياة،	فوجوده	ي�سعرين	باأن	هذه	احلياة	مليئة	باأُنا�ص	ل	�ساأن	
يجعلنا	عراة	 الأمر	 عيان	على	حياتنا،	وهذا	 �سهود	 يكونوا	 اأن	 �سوى	 لهم	
اأمامهم،	ول	منلك	القدرة	على	الن�سيان	ب�سبب	وجودهم	من	حولنا،	وهذا	
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لي�ص	ذنبهم،	ولكن	ذنبهم	يكمن	يف	هذا	الكتمان،	فمن	الواجب	يف	مثل	
هذا	الأمر	اأن	يكونوا	عونًا	لنا،	وذلك	عن	طريق	موا�ساتنا	وتقدمي	كل	ما	له	

عالقة	يف	خدمة	جتاوز	املحنة	التي	كانوا	�سهوداً	عليها.	

�ساألني	ر�ساد	اإن	كنُت	اأرغب	بالذهاب	معه	اإىل	منار	اأم	ل،	وبالرغم	من	
اأيّن	كنُت	اأرغب	يف	ذلك	لكني	اأجبُته:	

-	رمّبا	اأحلق	بَك	اإن	َت�سّن	يل	ذلك.	

قام	ر�ساد	وخرج	من	عندي،	ووقفُت	اأمام	البيت	اأنظر	اإىل	ر�ساد؛	وهو	
الذي	 ال�سارع	 ذلك	 املقربة،	 الذي	مبحاذاة	 ال�سارع	 مي�سي	على	عجٍل	يف	
نظرُت	فيه	ويف	املقربة	اأكَث	مّما	نظرُت	يف	تفا�سيل	وجهي	يف	املراآة،	ويف	
اِهدات	 كّل	مرٍة	اأمّر	من	جانب	هذه	املقربة	املجاورة	لبيتنا	اأزداد	يقينًا	باأّن	ِل�سَ
املرء	يختلف	يف	كّل	مرٍة	عن	 اأثٍر	عميٍق	داخل	 املوتى	قدرًة	كبريًة	يف	ترك	

الأخرى.	

خرجُت	بعد	خروج	ر�ساد	من	عندي	ب�ساعَتني،	وكعادتي	�رشُت	مبحاذاة	
قد	 الوقت	 الطرقات	وكان	 اأم�سي	يف	 املدينة،	رحُت	 مركز	 قا�سداً	 املقربة	
هداأة	 للكثري	من	 اللحظات	 متعّط�سًا	يف	هذه	 كنُت	 الليل،	 منت�سف	 جتاوز	
هذا	الليل	املرتامي	بطريقة	جتعل	املرء	ي�سعر	اأنه	قد	وقع	يف	نهر	لي�ص	ملائه	لون	

غري	لون	هذا	الليل.	

مررُت	ب�سارٍع	مرتفٍع	اأتاح	يل	روؤية	م�سابيح	البيوت	من	بعيد	بطريقة	
هذه	 اأتاأّمل	 رحُت	 منها،	 بالقرب	 نكون	 حني	 لها	 روؤيتنا	 عن	 تختلف	



24

ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

وكان	 امل�ساء،	 بندى	 املغ�سول	 باخلوخ	 تكون	 ما	 اأ�سبَه	 كانْت	 امل�سابيح،	
ال�سوُء	املنبعُث	منها	ي�سكل	دوائَر	�سغرية،	وداخل	كل	دائرة	منها	ت�سكلْت	
كل	 وكان	 املفتوح،	 اأفقها	 نحو	 امل�سابيح	 هذه	 من	 انطلقْت	 زوايا	 روؤو�ص	
�سيء	اأمام	ناظري	ثابتًا	ما	عدا	هذه	الأ�سواء	التي	كانت	متيل	وتتحرك	كلما	
حركُت	راأ�سي	قلياًل	واأنا	اأنظر	�سوبها،	وراودين	اإح�سا�ص	باأن	املرء	لو	بقي	
وبهذا	 م�سابيح،	 اإىل	 دماغه	 �سيتحول	 مليًٍّا	 بها	 ويفكر	 امل�سابيح	 يف	 ينظر	
الوقت	ل	 ُيدرك	ذاته	واأبعادها،	وبذات	 �سيئًا	داخل	�سيٍء،	ل	 املرء	 ي�سبح	
يدرك	حقيقة	ال�سيء	الذي	�سار	هو	فيه،	وكل	ما	يدركه	هو	اإح�سا�ص	ب�سيٍق	

حاٍد	داخل	دوامة.	

اأدّخن	�سيجارتي	مع	هذه	امل�سابيح	راح	ب�رشي	نحو	جهة	 واأنا	واقٌف	
املقربة	ورحُت	اأتذّكر	تلك	الأّيام	التي	اأم�سيُتها	مع	ر�ساد	على	ظهر	املقربة	
املقربة	 ومازال	وجود	 فيه،	 اأعي�ص	 اأزْل	 مل	 الذي	 احلّي	 تتو�ّسط	 كانت	 التي	
ُي�سِعرين	اأّن	حياتي	ق�سريٌة	ل	تتجاوز	امل�سافة	التي	تف�سل	بيتنا	عن	املقربة.	

بقليل،	 الغروب	 بعد	 املقربة	 و�سَط	 النار	 ُن�سِعل	 كي	 العيدان	 نلّم	 كّنا	
وكانْت	هذه	النار	مبثابة	دعوٍة	لبقّية	اأولد	احلّي	كي	ياأتوا،	كّنا	نعِقد	حلقًة	
نحوي،	 اإّل	 الدخان	 ت�سوق	 ل	 دائمًا	 الريح	 وكانْت	 النار،	 حول	 دائريًة	
حتمّر	عيناي	ويزداد	�سعايل	واأبقى	يف	مكاين	جال�سًا	على	حجٍر	�سغرٍي	قطَع	
املقربة	 فيه،	فحجارة	 الذي	هو	 املكان	 اإىل	 ال�سنوات	حّتى	و�سل	 ع�رشاِت	
اأيدينا	بني	احلنِي	 اآخَر	على	 اإىل	 تنتقل	من	مكاٍن	 ل	ت�ستقّر	يف	مكاٍن،	تبقى	
والآخر،	فاحلجر	الذي	اأجل�ص	عليه	اليوم	قد	ينتقل	يف	الغد	اإىل	مكاٍن	جماِوٍر	
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اأن	 اإىل	 احلجر	 وت�ستمّر	رحلُة	 ما،	 لغر�ٍص	 احتاجه	 قد	 يكون	 اأحٍد	 يد	 على	
ي�ستقّر	فوق	قرٍب	جديٍد.	

كّنا	ن�سّكل	قرباً	�سغرياً	ونحن	جنل�ص	حول	النار	و�سَط	املقربة	التي	تغّط	
يف	نوٍم	عميٍق	بعَد	نهاٍر	طويٍل	اأتعَب	ممّراِتها	بوْقع	ُخطانا	وُخطا	الزائرين.	

يف	اإحدى	املّرات	اقرتب	العجوز	الذي	كان	يرعى	اأغنامه	بجانب	املقربة	
وقال	لنا:	

-	اإّن	َمْن	ُي�سِعل	النار	يف	املقربة	�سُيحَرق	بذات	النار	داخل	قربه.	

وى	اأّنه	كومٌة	من	الرتاب	واحلجارة	 مل	نكْن	نعرف	معنًى	للقرب	اآنذاك	�سِ
فوَق	حروٍف	حمفورٍة	 ميّر	 تتو�ّسط	حجَرين	م�ستطيَلني	عليهما	كتابٌة	بطالٍء	

على	واجهَتي	احلجَرين	امل�ستطيَلني.	

احلروف	 تلك	 داخل	 ال�سّبابة	 اإ�سبع	 اأمّرر	 حني	 كثرياً	 اأ�ستمتع	 كنُت	
املحفورة	على	�ساهدَتي	القرب	واأنا	ُمغِم�ُص	العيَنني،	كنُت	اأحاول	اأن	اأ�سيطر	
على	اإ�سبع	ال�سّبابة	واأ�سبطه	بدّقة	كي	ل	يخرج	عن	م�سار	حروف	كّل	كلمٍة	
مّت�سلٍة	ببع�سها،	ومل	اأكن	اأعري	اأّية	اأهميٍة	لنقاط	تلك	احلروف،	وكنُت	اأفعل	
ذلك	على	معظم	�َساِهدات	املوتى	ذات	احَلْفر	الأنيق	والوا�سح،	ولكّن	قرباً	
اأهل	 وكان	 ب�سبب	كثة	حروفه،	 من	غريه	 اأكث	 علّي	 ي�سُعب	 كان	 واحداً	
ذلك	القرب	ُيكِثون	من	الزياراِت	اإليه،	وقبل	اأن	يذبل	الورد	الذي	ي�سعونه	

عْت	عليه	من	جديٍد.	 عليه	تكون	باقُة	ورٍد	جديدٍة	قد	ُو�سِ

واأنا	واقف	اأتذكر	تلك	املقربة	واأراقب	م�سابيح	البيوت	حتّركْت	قدماي	
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�سوء	 ذرات	 يف	 تغَرقان	 وعيناي	 خطواٍت	 عّدة	 و�رشُت	 عفوي	 ب�سكٍل	
الإح�سا�ص،	 �سدة	 من	 داخلي	 يف	 َيخُفق	 هوائّي	 بتياٍر	 �سعرُت	 امل�سابيح،	

وبينما	اأنا	اأ�سري	بخطًى	بطيئٍة	ومت�سابهٍة	جاَءين	�سوٌت	يناديني:

-	جابر.	

يقف	 ب�ساب	 فاإذا	 ال�سوت،	 م�سدر	 �سوب	 راأ�سي	 وحّركُت	 توّقفُت	
على	ر�سيف	�سارٍع	فرعّي،	لكّن	ترّدده	يف	النظر	اإيّل	ب�سكٍل	ثابٍت	جعَلني	
مالمح	 وم�سحْت	 �سيارٌة	 مّرْت	 اأن	 بعد	 نحوي	 تقّدم	 يناِدين،	 مل	 اأّنه	 اأعتِقد	
التحّية	 األقى	 اإيّل	 و�سل	 وحني	 الطرقات،	 على	 املُ�ستّيقظ	 ب�سوئها	 وجهي	
ٍم	ومّرت	حلظاٌت؛	واأنا	اأحّدق	يف	وجهه	دون	جدوى،	ثّم	عاد	 بوجٍه	ُمبت�سِ

وابت�سم	من	جديٍد	قائاًل:

-	هل	عرفَتني	اأم	اأّنَك	ن�سيَت؟	

مِلَا	قال،	حاولُت	ِفعل	 اأتفّرغ	 اأّوًل	وِمن	ثّم	 كان	علّي	اأن	اأ�سبط	داخلي	
َلِبقًا	حني	 فيه،	وكان	 اأنا	 الذي	 اأ�سعره	بحجم	 اأن	 له	دون	 وابت�سمُت	 ذلك	

اأ�رشَع	بتذكريي	با�سمه،	رحبُت	به	بابت�سامٍة،	وعلى	عجٍل	قال:	

اأن	توؤّجل	ق�ّص	�سعرَك	يف	ذلك	 اأّنك	رافقَتنا،	كان	بو�سعَك	 -	متّنينا	لو	
اليوم.	

اأدركُت	اأّنه	ذلك	ال�ساب	الذي	دخل	ال�سالون	مع	منار	ور�ساد	يف	يوم	
لقائنا	الأول،	ويف	تلك	اللحظة	تذّكرُت	�سديقهم	الذي	كان	ُمنكّبًا	على	
تلك	املجّلة	والذي	راأيُته	مّرًة	واحدًة	وعلى	عجل	بعد	لقائنا	يف	ال�سالون.	
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وبينما	اأنا	�سارٌد	يف	تفا�سيل	ذلك	اليوم	الذي	�سقط	يف	�سالون	احلالقة؛	
راح	ال�ساب	ي�رشح	يل	اأ�سباب	غيابه	عن	املدينة،	وظّل	م�سرت�ساًل	بحديثه	عن	

ع	اأبيه	ال�سحّي	اإىل	اأن	اأنهاه	ب�سيٍء	من	عزاء	الذات	للذات	قائاًل:	 َو�سْ

-	الأطباء	فعلوا	كّل	ما	بو�سعهم،	واأبي	مل	يعد	�سابًا.	

بالرغم	من	�رشودي	اإّل	اأّن	جملته	الأخرية	كانت	تدّل	على	بع�ص	الذي	
اإىل	 ت�سري	 كانْت	 ق�سماِت	وجهي	 اأّن	 احلظ	 ومن	ح�سن	 من	حديثه،	 فاتني	
َلِبقًا	مرة	اأخرى	حنَي	اأراد	اأن	يخِرجني	 اأبيه	ال�سحّي،	وكان	 ع	 تاأّثري	لو�سْ

من	تاأّثري	لو�سع	اأبيه؛	وذلك	بابت�سامٍة	منه	ثّم	اأتبعها	قائاًل:	

-	�سيزّوجني	اأبي	عّما	قريب،	و�ساأدعوَك	و�سنفرح	كثرياً	يف	حينها.	

الوقت	كان	 اأّن	 به،	ورغم	 ي�سعرين	 اأن	 يريد	 اأ�سعره	مبا	 له	كي	 ابت�سمُت	
متاأّخراً	من	الليل	اإّل	اأّنه	دعاين	للذهاب	معه	اإىل	بيته،	�سكرُته	على	دعوته،	
ومل	اأكن	اأكاد	اأكمل	له	اعتذاري	وتقدمي	املرّبرات	لعدم	ا�ستجابتي	لدعوته	
حّتى	قاطعني	ُملتِم�سًا	يل	عذراً	وحيداً؛	هو	نّيتي	يف	الذهاب	اإىل	بيت	منار	
اإىل	بيت	 اأيّن	ذاهٌب	 اأعرف	كيف	ظّن	 حيُث	ر�ساد	مازال	ي�سهر	معه،	ول	
حة	العذر	الذي	التم�سه	يل؛	ويف	حقيقة	الأمر	مل	اأكن	 منار،	ووافقُته	على	�سِ

اأنوي	الذهاب	اإىل	بيت	منار	يف	هذا	الوقت	املتاأخر.	

وب�سيٍء	من	الرجاء	طلب	مّني	اأن	اأجعل	ر�ساد	يتوّقف	عن	�رشب	النبيذ	
هذه	الليلة،	وعرّب	عن	ا�ستيائه	من	و�سع	ر�ساد	قائاًل:

الإفراط	يف	 هذا	 كّل	 �سبب	 ومنار	 اأنا	 نعرف	 ومل	 الكثري	 �رشب	 لقد	 	-
ال�رشب.	
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وكان	ا�ستياوؤه	على	ر�ساد	وا�سحًا	حني	قام	بتوديعي	على	عجٍل.	

هو	 للذهاب	 دفعني	 ما	 ولكّن	 منار،	 اإىل	 الذهاب	 يف	 اأرغب	 اأكن	 مل	
ف�سويل	يف	روؤية	ر�ساد	ثِماًل.	

�رشت	نحو	بيت	منار	وكان	الليل	ل	يزال	يحا�رشين	على	مهٍل،	وحني	
اأ�ستطْع	اأن	اأجد	تركيبًة	 و�سلت	بيت	منار	�سغطُت	على	جر�ص	الباب	ومل	

لوجهي،	تركُت	الأمر	ُمعّلقًا.	

رافعًا	رجله	 على	جنبه	 داً	 مُمدَّ الباب	يل	ودخلُت،	كان	ر�ساد	 منار	 فتح	
ون�سفا	 فارغٌة،	 �سجائَر	 علبة	 عليها	 �سغريٍة،	 خ�سبيٍة	 طاولٍة	 على	 اليمنى	
دة	 مُمدَّ والأخرى	 واقفٌة	 واحدٌة	 فارغتان،	 نبيٍذ	 وزجاجتا	 مق�رّشٍة،	 برتقالٍة	

بجانب	ن�سَفي	الربتقالة.	

كانِت	الغرفة	مبعّثًة	ب�سحون	الفاكهة	والثياب	امللقاة	هنا	وهناك،	تاأّخر	
ر�ساد	بع�ص	ال�سيء	يف	رّده	على	حتيتي	له،	وجتّرع	ما	تبّقى	من	كاأ�سه	ُدفعًة	
واحدًة،	ثّم	نظر	اإيّل	بعيَنني	حمراَوين؛	وهو	يرّحب	بي،	جل�سُت	على	كر�سٍي	
د	على	الأر�ص،	وبنظرٍة	�رشيعٍة	حلركات	منار	-	وهو	 عند	راأ�ص	ر�ساد	املُمدَّ

ي�سع	يل	�سحنًا	من	الفاكهة	-	اأدركُت	اأّنه	هو	الآخر	ثِمٌل.	

انعزالها	عن	 للزائر	حرّيًة	كاملًة،	وذلك	ب�سبب	 تتيح	 كانْت	غرفة	منار	
اأعرف	 للبيت	مدخالن،	ومل	 العلوّي،	وكان	 الطابق	 ي�سكنون	 الذين	 اأهله	

هذا	اإّل	موؤّخراً.	

مل	يحدث	اأن	�ساألُت	منار	عن	اأ�رشته،	لكّنه	ذكر	يل	ذات	مّرٍة	اأّن	والده	
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قطعة	 لهم	 تركْت	 قد	 اأّمه	 والدة	 اأّن	 يل	 وذكر	 التجارة،	 عّمه	يف	 مع	 يعمل	
اأر�ٍص	وبيتًا	وماًل	بعد	موتها.	

اأعرفه	-	كانوا	 يتابعان	حديثًا	عن	�سخ�ص	ل	 وبينما	راح	ر�ساد	ومنار	
قد	بدوؤوه	قبل	جميئي	-	رحُت	اأتاأّمل	�سورة	جّدة	منار	التي	تركْت	لهم	ما	
اجلدار،	 على	 ُمعلٍَّق	 باإطاٍر	خ�سبّي	 مو�سوعًة	 ال�سورة	 كانِت	 عنها،	 َوِرثوه	
ولقد	َلفَت	انتباهي	ميل	ال�سورة	بع�ص	ال�سيء،	و�سعرُت	اأّن	الظرف	ي�سمح	
يل	الآن	باأن	اأ�سلح	هذا	امليل،	قمُت	ووقفُت	على	الكر�سي	واأ�سلحُت	امليل	
بُي�رٍش	�سديٍد	وعدُت	اإىل	مكاين،	وب�سكٍل	ُمفاِجٍئ	توّقف	كّل	من	ر�ساد	ومنار	
عن	احلديث	وراحا	ينظران	اإىل	ال�سورة	تارًة	واإىل	وجهي	تارًة	اأخرى،	ثّم	

انفجر	ر�ساد	�ساحكًا	حني	قال:

-	مل	تكن	ال�سورة	مائلًة،	الآن	بداأُت	اأراها	مائلًة.	

�سارك	مناٌر	ر�ساداً	يف	ال�سحك	الذي	انتهى	ب�سعاٍل	حاد	من	منار.	

ل	اأعرف	حقيقة	ال�رشب	بالكّف	على	ظهر	الذي	ي�سعل،	ولكّني	قمُت	
املاء	يف	 اأعرف	حقيقة	�رشب	 �سعاله،	ول	 منار	عن	 يتوّقف	 اأن	 بذلك	دون	
ماٍء،	كان	بجانب	علب	حبوِب	 كاأ�ِص	 ب�سّب	 ال�سعال،	ولكّني	قمُت	 اأثناء	
ني	�سوت	املاء	وهو	ين�سكب،	ولكن	حني	 دواٍء	من	نوٍع	واحٍد،	كان	يده�سُ
اأكون	�سديد	العط�ص	ل	اأعري	اأهميًة	ل�سوته	بقْدر	ما	اأعري	اأهميًة	لفعل	املاء	يف	
يدي	 مددُت	 يدي،	 املاء	يف	 وكاأ�ص	 مكاين؛	 وجل�سُت	يف	 عدُت	 داخلي،	
وجعلُت	كاأ�ص	املاء	عند	�سدره	بني	فمه	ويده،	وتركُت	القرار	له	يف	حتديد	
اأمر	�رشب	كاأ�ص	املاء،	مل	يتناوله	من	يدي،	بل	انحنى	براأ�سه	فوق	كاأ�ص	املاء	
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لي�رشب	من	يدي،	هبط	�سمٌت	على	املكان	بعد	اأن	توّقف	منار	عن	ال�سعال،	
اليمنى	على	تلك	 اإىل	جانب	رجله	 الي�رشى	 قلياًل	ورفع	رجله	 حتّرك	ر�ساد	
اللحظة	 بني	 يتوّقف	 وكان	 حزيٍن،	 حلٍن	 ذات	 اأغنيًة	 يدندن	 وراح	 الطاولة	

والأخرى	كي	يتذّكر	كلمًة	ما	من	كلمات	الأغنية	التي	كان	يدندنها.	

رحُت	اأمِعن	من	جديٍد	يف	�سورة	جّدة	منار،	وا�ستطعُت	اأن	اأملح	ِطيبًة	يف	
�ُسحنة	وجهها	املليء	بالتجاعيد	،	ومن	فرط	التحديق	فيها	�سعرُت	ب�رشورة	
اإعطائها	ابت�سامًة	مّني	ثمنًا	لذلك	التحديق،	وابت�سمُت	دون	اأن	يلحظ	ر�ساد	

ومنار	هذه	البت�سامة.	

اًل	بقطرة	ماٍء،	م�سحُت	بها	 غم�سُت	اإ�سبعي	داخل	كاأ�ص	املاء	ورفعُته	حُممَّ
رمو�ص	عينّي،	ثم	اأمعنُت	النظر	يف	وجه	منار؛	وهو	ُمغِم�ص	العيَنني،	وجٌه	
من	 ثمرة	 ن�سوج	 ي�سبه	 ُمنتِفٌخ	 جبنٌي	 للبيا�ص،	 مييل	 لوٌن	 منه	 يفوح	 ِحنطّي	
لٌد	مم�سوٌح	 ـِ ثمار	ال�سيف،	واأنف	بعظٍم	منحوٍت	با�ستقامٍة	ودقـٍّة،	يك�سوه	ج
ين	بطريقٍة	ت�سبه	انحدار	املاء	يف	�ساقيٍة،	وفٌم	يكاد	اأن	ينفجر	اللون	 اإىل	اخلدَّ
اأّن	عيَني	�ساحب	هذا	 اأن	يعرف	بُي�رٍش	�سديٍد	 الوردّي	منه،	وي�ستطيع	املرء	

الوجه	النائم	هما	عينان	خ�رشاَوان.	

مل	يغب	وجه	كنانة	عّني	هذا	امل�ساء،	كان	حا�رشاً	كح�سور	الأ�سماء	يف	
احلروب،	وكان	ح�سورها	دومًا	ي�سيل	يف	منحدرات	ذاكرتي	كما	ت�سيل	
ـَها	 كلمة		ما	قد	ن�سيناها	لتقف	على	راأ�ص	ل�ساننا	بكّل	عناٍد	اإىل	اأن	تعلن	نزول

بالطريقة	التي	ت�ساء	والوقت	الذي	ت�ساء.	

اأبقى	 اأن	 مّني	 منار	 طلب	 للخروج	 ا�ستعداداً	 نف�سي	 اأرّتب	 واقٌف	 واأنا	
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لأ�رشب	القهوة،	وعـدُته	ب�رشبها	يف	وقٍت	اآخَر،	وما	اأن	ا�ستدرُت	نحو	باب	
الغرفة	للخروج	توّقف	ر�ساد	عن	دندنته	قائاًل	يل:	

-	جابر،	دعني	اأراك	غداً

قال	ذلك	دون	اأن	ينظر	اإيّل،	وتابع	يدندن،	فعرفُت	اأّنه	اكتفى	بقوله	هذا	
دون	اأن	اأجيبه.	

وبينما	كان	منار	يو�سلني	اإىل	باب	البيت	عاد	وقال	يل:

-	كان	عليَك	اأن	تبقى	ل�رشب	القهوة.	

اأن	 وكدُت	 الوقت،	 تاأّخر	 عليه:	 واأ�سفُت	 العتذار،	 ذاَت	 له	 قّدمُت	
اأخربه	عن	حجم	املاء	والنّب	الهائَلني	الَذين	ينتظراننا	يف	الأيّام	القادمة.	

وعند	باب	البيت	تبادلنا	التحية	وم�سيُت	قا�سداً	بيتنا.	

�رشُت	على	الر�سيف	الذي	مبحاذاة	املقربة،	ومل	يكن	عر�سه	يتجاوز	املرت	
ل	اإىل	بيتنا	ي�سعرين	باملوت	 الواحد،	وكان	امل�سي	على	هذا	الر�سيف	املُو�سِ
واحلياة	بذات	اللحظة،	وذلك	حني	مييل	نظري	تارًة	نحو	البيوت	التي	تطّل	

اأبوابها	على	املقربة	ونحو	املقربة	تارًة	اأخرى.	

باأيّن	م�سيُت	عليه	 وكّلما	م�سيُت	على	هذا	الر�سيف	لياًل؛	يزداد	يقيني	
بعدد	اأّيام	موتى	املقربة.	

من	 النوع	 وهذا	 واملقربة،	 وال�سارع	 احلّي	 راأ�ص	 مي�سح	 ال�سمت	 كان	
ال�سمت	يجعلني	اأ�سعر	اأّن	ثمة	َمْن	يراقبني.	
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اِهدات	التي	مررُت	 فتحُت	باب	بيتي	ودخلُت	تاركًا	خلفي	ع�رشاِت	ال�سَ
بجانبها،	وكّلما	فتحُت	باب	البيت؛	اأتذكر	حلظة	اغالقي	له	اأثناء	خروجي،	فتح	و

	

الأحيان	 اأغلب	 ويف	 والزفري،	 ال�سهيق	 ي�سبه	 اأمر	 وفتح،	 واإغالق	 اإغالق،	
عودتنا	 ما،	وحني	 بحالة	 نكون	 فاأثناء	خروجنا	 خمادعًا،	 الأمر	 هذا	 يكون	
نغلق	الباب	خلفنا	بطريقة	منافية	لتلك	احلالة	التي	كنا	بها	اأثناء	خروجنا.	

اأخذْت	مني	وقتًا	طوياًل،	 بتح�سري	وجبة	طعام	 املطبخ	وقمُت	 دخلُت	
املتبّقي	 اأمالأ	الوقت	 اأكن	جائعًا	مبا	فيه	الكفاية	ولكّنني	فعلُت	ذلك	كي	 مل	
على	 ال�ساخن	 احل�ساء	 �سحن	 و�سعُت	 احلركة،	 من	 ب�سيٍء	 الليل	 ذلك	 من	
حتولْت	 قد	 وكاأنها	 العد�ص	 حباُت	 بدْت	 بقوة،	 فيه	 اأنظر	 ورحُت	 الطاولة	
اإىل	دٍم	بلون	الذهب،	�سار	وجه	احل�ساء	ي�سبه	خاليا	الدماغ	املُْلتف	حول	
نف�سه،	وثمة	بع�ص	احلبات	على	وجه	احل�ساء	مل	تزل	حتتفظ	ب�سيء	من	لونها،	
ال�سحن	�سار	�ساخنًا	من	تاأثري	احل�ساء	عليه،	وكذلك	امللعقة	التي	كانت	يف	
احل�ساء،	لكن	�سخونة	امللعقة	كانْت	اأقل	من	�سخونة	ال�سحن،	رحُت	اأحرك	
هذا	 ال�ساخن،	 احل�ساء	 امللعقة	يف	 �سقطْت	 هذا	 اأفعل	 واأنا	 بامللعقة،	 احل�ساء	
الأمر	اأعطى	�سكاًل	جديداً	لوجه	احل�ساء،	اأمعنُت	النظر	فيه	من	جديد،	ومل	
اأرغب	باإح�سار	ملعقة	اأخرى،	ودون	اأن	اآكل	�سيئًا	قمُت	بغ�سل	ال�سحون	
وبع�ص	ثيابي،	وذهبُت	اإىل	باب	البيت	لأتاأكد	من	اإغالقي	له	رغم	يقيني	باأين	
بها	هذا،	كنُت	 اأفعل	 التي	 الأوىل	 املرة	 لي�ست	 باإغالقه	جيداً،	وهذه	 قمُت	
اأفعل	هذا	با�ستمرار،	وهذا	الأمر	يجعلني	اأ�سعر	بارتياح	حلظة	روؤيتي	حلقيقة	

الأمر،	وي�سعرين	هذا	باأن	يقيني	كان	يف	حمله.
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املُن�سِكب	 املاء	 ي�سمحّل	حتت	 كان	ج�سدي	 لأ�ستحّم،	 احلّمام	 دخلُت	
نَف�سي	لأطول	 قلبي	يخفق	بقوة،	واأغم�سُت	عينّي	وكتمُت	 فوقي،	وكان	

وقٍت	مُمِكٍن،	زادين	ذلك	�سعوراً	باحليوية	التي	�رشت	بداخلي.	

باملاء،	 املُبّلل	 وجهي	 اأرى	 كي	 احلائط	 على	 املعّلقة	 املراآة	 م�سحُت	
وتذّكرُت	اأيّن	حني	كنُت	طفاًل؛	كنُت	اأقوم	بو�سع	�سيٍء	ما	حتت	قدمي	كي	
اأ�سعد	بوجهي	نحو	املراآة،	وها	اأنا	الآن	اأنحني	قلياًل	كي	اأنِزل	وجهي	نحو	

املراآة	بعد	اأن	كرُبُت	وازداد	طويل.	

بقيُت	اأنظر	يف	املراآة،	وكان	وجهي	يبدو	اأمامي	قطعًة	واحدًة	خاليًة	من	
التفا�سيل،	ومل	يكن	مبقدوري	اأن	اأتخّيل	وجهًا	اآخر	يل	غري	ذلك	الوجه.	

ظهري	 افرت�سُت	 وهناك،	 هنا	 تطري	 بفرا�سٍة	 وتفاجاأُت	 غرفتي	 دخلُت	
وب�سطت	ذراعّي	ورحُت	اأراقب	تلك	الفرا�سة،	ف�سعرُت	بفرح	جعلني	اأظّن	
اأيّن	اأخذُت	اأوك�سجني	غريي	واأنا	ُم�ستلٍق	اأُمّد	ب�رشي	نحوها،	كان	الفجر	
الواقف	وراء	زجاج	باب	غرفتي	يدعوها	ويلّوح	لها	بوجهه	الهادئ،	وكاأّن	

الفجر	لي�ص	بو�سعه	اأن	يلّف	ذلك	الوقت	اإّل	بخروجها	اإليه.	

اجتاحْتني	اإغفاَءٌة	ق�سريٌة	مل	تُدم	طوياًل،	فتحُت	عينّي	وقمُت	بفتح	باب	
الغرفة،	وم�سِت	الفرا�سة	يف	م�سامات	اآخر	نداٍء	من	نداَءات	الفجر	لها.	
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3

راً	على	�سوت	جر�ص	الباب،	راَودين	�سعوٌر	بالبقاء	يف	 ا�ستيقظُت	ُمتاخِّ
ل	اأيقظ	القيام	 فرا�سي	وعدم	القيام	لفتح	الباب،	لكّن	�سوت	اجلر�ص	املُتوا�سِ
وكاأن	 زارين	يف	حلمي،	 الذي	 كنانة	 اأ�ستن�سق	وجه	 واأنا	 قمُت؛	 بداخلي،	

احللم	مل	ينقطع	حني	فتحُت	الباب	وكان	وجه	منار	اأمامي.	

رّحبُت	به	ودخلنا،	جل�ص	م�سطربًا؛	وبداخله	ما	ل	يعرف	كيف	ُيلِقيه،	
رين	بكنانة	حني	اأخفْت	ا�سطرابها	يف	تلك	الظهرية.	 ا�سطرابه	ذلك	ذكَّ

اأح�رشُت	كوبًا	من	املاء	وفنجاَنني	من	القهوة،	ومتّنيُت	اأن	اأقّدم	له	كوبًا	
اإىل	 يحتاج	 الأمر	 اأّن	 �سعرُت	 لكّني	 �رشبه،	 على	 اعتدُت	 الذي	 احلليب	 من	
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واأ�سعلها	كي	 �سجائري	 من	 �سيجارًة	 تناوَل	 اآخَر،	 �سيٍء	 اأّي	 من	 اأكَث	 قهوٍة	
ي�سعرين	اأّنه	يحمل	اأمراً	يفوق	قْدرتي	على	�سماعه	وقدرته	على	النطق	به.	

اخل�رشاَوين	 عيَنيه	 نحو	 داخلي	 مايف	 كّل	 اأطلقُت	 قهوتي	 اأر�سف	 واأنا	
امل�سطربَتني،	وظّن	اأيّن	اأنتظر	منه	اأن	ينطق	ب�سيٍء	ما.	

-	ر�ساد	مات،	لقد	مات	ر�ساد...

قالها	واأجه�ص	بالبكاء	وا�سعًا	راأ�سه	بني	يَديه،	وقمُت	بو�سع	يدي	على	
كتفه،	ورحُت	اأم�سح	على	�سعره	بيدي	الأُخرى،	واأنا	اأفعل	ذلك؛	تذّكرُت	
من	حناجر	 تخرج	 كانْت	 التي	 البكاء	 اأ�سوات	 وكّل	 املقربة	 على	 طفولتي	
الهزيلة	 املراأة	 تلك	 وتذّكرْت	 املقربة،	 داخل	 موتاهم	 دفن	 اأثناء	 الأحياء	يف	
قًا،	 ُمتنا�سِ يكن	 مل	 قرٍب	 �َساِهدة	 على	 الورد	 لت�سع	 املقربة	 تدخل	 كانْت	 التي	
اأكن	 ومل	 لالأحمر،	 مييل	 لوٍن	 ذات	 تغطيه	حجارٌة	 مربعًا	 يكون	 اأن	 ويكاد	

اأجروؤ	على	القرتاب	من	ذلك	القرب	ل�سخامة	حجمه.	

كانْت	تلك	املراأة	الهزيلة	�سديدة	النَزق،	وكانْت	ت�سُتم	كّل	َمْن	يحاول	
ع	كّل	حجٍر	من	 اأن	يعبث	بحجارة	قرب	زوجها،	وكاأّنها	كانْت	تعرف	متو�سُ
احلجارة	التي	تعتلي	تراب	ذلك	القرب،	�ساَهدُتها	اأكث	من	مّرٍة،	وهي	مت�سح	

�َساِهدة	القرب	بطرف	ثوبها	وتبكي	بُحرقٍة.	

رفع	منار	راأ�سه؛	وكان	وجهه	مبّلاًل	بالدمع	مثل	زجاج	النوافذ	يف	ف�سول	
ال�ستاء،	وحني	اأمعنُت	النظر	يف	عيَنيه	الرطبَتني	�سعرُت	باأن	للدمع	قدرة	على	

زيادة	ُخ�رشة	تلك	العيَنني.	
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ظّل	منار	ينتظر	مّني	اأن	اأ�ساأله	عن	كيفية	موت	ر�ساد	وعن	الوقت	واملكان	
الت�ساوؤلت،	واأ�ستغِرُب	 اأرغب	يف	كّل	تلك	 اأكن	 اللَذين	مات	فيهما،	ومل	
من	النا�ص	ده�ستهم	من	�سماع	موت	اأحٍد	ما،	وكاأّن	املوت	اأمٌر	جديٌد	علينا،	
تكن	 مل	 مات	 الذي	 مع	 وها	 اأم�سَ التي	 ال�سنوات	 ع�رشاِت	 اأّن	 وُي�سِعرونني	

كافية.	

اإّن	الغرابة	احلقيقية	تكمن	يف	احلياة	واأ�سبابها،	ولي�ص	يف	املوت	ذاته،	
اأن	 وما	 ميوت،	 الذي	 بهواج�ص	 لتعّلقه	 وذلك	 اعتيادٌي،	 اأمٌر	 املوت	 واإّن	
ميوت	املرء	يكون	ماحدث	قد	حدث،	ومتوت	معه	فكرة	املوت	بكاملها	
تاركًا	لنا	اأ�سباب	احلياة	التي	قد	ُت�سِغلنا	نحن	الأحياء	مثلما	اأ�سغلني	وجودي	
دفعته	 الذي	 الثمن	 ما	 اأعرف	 ول	 احلياة،	 منحتني	 التي	 كنانة	 موت	 بعد	

مقابل	هذا.	

يف	 يكون	 ما؛	 مّيٍت	 على	 يبكي	 حني	 املرء	 اأّن	 الإميان	 كّل	 موؤمٌن	 واأنا	
والقاتل	 �ساأنها،	 من	 اخللود	 يكن	 مل	 التي	 الب�رشيّة	 على	 يبكي	 الأمر	 حقيقة	
حني	يقتل	�سحيته،	اإمّنا	يفعل	ذلك	كي	متنحه	ال�سحّية	�سعوراً	طفيفًا	بذلك	
ع	اأكرَب	 اخللود	الزائف،	وقد	ي�سل	الأمر	به	اإىل	حّد	الإدمان	على	القتل	لتجرُّ
ُموَلعون	 اأّننا	 اأ�سعر	 الأ�سباب	جتعلني	 ال�سعور،	وهذه	 مُمِكنٍة	من	ذلك	 كميٍة	
باملوتى،	ل	لأّننا	اأوفياء	لهم،	بل	لأّنهم	منحونا	ذلك	ال�سعور	دون	اأن	نكون	
ن	 احل�سَ والكالم	 �َساِهداتهم،	 على	 ن�سعه	 الذي	 والورد	 مبوتهم،	 ُمتوّرطني	

واملُنّمق	عنهم	خري	دليٍل	على	ذلك،	وكم	يوؤمّل	الورد	يقني	املوتى.	

واأذكر	منذ	�ست	�سنوات	تقريبًا	تلك	الكلمات	التي	قالها	مدير	مدر�ستنا	
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باأيام،	كانت	كلمات	املديرغاية	بالوجع،	لقد	 اأ�ساتذتنا	بعد	موته	 عن	اأحد	
اأبِك	يف	تلك	اللحظة	وذلك	 اأبكْت	كل	املوجودين،	ويف	حقيقة	الأمر	مل	
لأين	كنُت	اأحب	هذا	الأ�ستاذ	قبل	موته،	وموت	اأحد	ما	هو	نهاية	حبنا	له،	
اأو	نهاية	كرهنا	له،	وما	تبقى	من	كالٍم	عنه	هو	جمرد	اإح�سا�ص	بالوجع	من	
م�سرينا	الذين	�سيكون	مثله،	اأو	فرح	خفي	نابع	من	�سعورنا	اأننا	مازلنا	على	

قيد	احلياة.	

م�سح	منار	عيَنيه	وقال:

-	لقد	تعر�ص	ر�ساد	لتيار	كهربائي	يف	غرفته	ومات،	هذا	ما�سمعناه	من	
اأهله،	وبقيُت	اأنظر	اإليه؛	وكاأيّن	اأطالبه	باملزيد،	فتابع	قائاًل:

-	حدث	ذلك	�سباح	اليوم،	بعد	خروجه	من	عندي	ب�ساعاٍت.	

حّتى	 ور�ساد	 هو	 ظاّل	 وكيف	 الأم�ِص،	 ليلة	 عن	 يحّدثني	 منار	 وراح	
اإىل	 مي�سي	 اأن	 قبل	 بتوديعه	 قام	 حني	 الباب؛	 عند	 �سِحكا	 وكيف	 الفجر،	
لٍك	كهربائّي	داخل	غرفته،	واكتفى	منار	بتلك	 حتفه	الذي	كان	ينتظره	يف	�سِ

الكلمات	ثّم	لذ	بال�سمت.	

اأن	 اإىل	 املُطِبق	 ال�سمت	 ن�سيج	 نتبادل	خيوط	 الوقت؛	ونحن	 بع�ص	 مّر	
الدفن	 حل�سور	 اخلروج	 اأجل	 من	 نف�سي	 واأجّهز	 اأقوم	 اأن	 مّني	 منار	 طلب	

الذي	�سيِتّم	خالل	ال�ساعات	القادمة.	

كّنا	 حني	 املوتى؛	 دفن	 تذّكرُت	 ذلك	 اأفعل	 واأنا	 ثيابي،	 لتبديل	 قمُت	
اأنا	ور�ساد	وبقّية	اأولد	احلّي،	كنُت	اأرُمق	ذلك	ونحن	نتابع	األعابنا	 �سغاراً	
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الذين	 وجوه	 واحليوية	يف	 الن�ساط	 ذلك	 اأرُمق	 وكنُت	 القبور،	 ممّرات	 بني	
تلك	 راأ�ص	 يف	 املعدن	 وكان	 املُحِرقة،	 ال�سم�ص	 رغم	 القرب	 بحفر	 يقومون	
الع�سا	اخل�سبّية	يلمع	حتت	ال�سم�ص	بو�سوٍح	يف	اأثناء	حفر	ذلك	القرب،	وكاأّن	
املّيت	 دفن	 وكانْت	خطوات	 ذاتها،	 ِتلقاء	 من	 تعمل	 كانْت	 احلفر	 اأدواِت	
ت�سري	دومًا	ك�سورٍة	واحدٍة	جلميع	املوتى،	فذات	الن�ساط	واحليوية،	وذات	
ع	فوق	كومة	الرتاب	التي	كنُت	اأظّنها	بطن	 احلفر،	وذات	احلجارة	التي	ُتو�سَ

املّيت	املُنتِفخ.	

�سعرُت	برغبٍة	يف	روؤية	املزيد	من	دمع	منار،	لكّن	رغبتي	تلك	مل	تكن	
عة	على	جدراين،	�ساألُته	اإن	كان	يرغب	يف	غ�سل	 كفيلًة	يف	�سّد	الثقوب	املُوزَّ
	يده	على	 	وقام	ليغ�سل	وجهه،	عاد	ومدَّ وجهه،	ودون	اأن	يتفّوه	بحرٍف	تنهدَّ
رة	بلوٍن	زهرّي،	واأنا	اأ�سع	مفتاح	 املن�سفة	الُقطنّية	ذات	اللون	الأبي�ص	املُوؤطَّ
البيت	وعلبة	ال�سجائر	وعلبة	الثقاب	يف	جيوبي	غاب	وجه	منار	يف	املن�سفة،	
كانْت	طريقة	م�سح	وجهه	�سديدة	الهدوء،	وكاأنه	كان	مي�سح	وجهه	بهذه	

الطريقة	وقاراً	ملوت	ر�ساد.	

خرجنا	من	البيت	كي	نذهب	اإىل	بيت	ر�ساد،	اقرتب	مّنا	رجٌل	واألقى	
تكن	 نربة	�سوته	مل	 لكّن	 التعبري،	 على	 القدرة	 ِاحرَتَف	 بوجٍه	 علينا	 التحية	
مب�ستوى	قدرة	وجهه.	عرّب	الرجل	عن	حزنه	مِلَا	ح�سل	لر�ساد،	وحتّدث	عن	
يو�سي	 دائمًا	 اأّنه	 واأكّد	 الكهربائّية،	 الأ�سالك	 من	 واحلذر	 احِليطة	 �رشورة	
مات	 �ساب	 حكاية	 لنا	 و�رَشد	 الكهربائّية،	 بالأدوات	 العبث	 بعدم	 اأولده	
ي�ساأل	 الرجل	 راح	 مفاجٍئ	 وب�سكٍل	 ر�ساد،	 بها	 مات	 التي	 الطريقة	 بذات	
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منار	عن	�سحة	والده،	فعرفُت	اأّن	ذلك	الرجل	هو	�سديٌق	لوالد	منار.	

منار	 ينتبه	 ومل	 ا�سمي،	 يعرف	 اأن	 يريد	 وكاأّنه	 الرجل	يف	وجهي؛	 نظر	
لذلك،	فابت�سم	الرجل	قائاًل:

اأعمل	جّناراً،	يف	تلك	اللحظة	 اأبو�سليم،	�سديٌق	قدمٌي	لأبي	منار،	 اأنا	 	-
رفع	منار	يده	نحو	�سدري،	وهو	ينظر	يف	وجه	اأبي	�سليم	قائاًل:

-	وهذا	�سديقي	جابرالزامي،	عّرفني	عليه	ر�ساد.	

وحني	مّر	ا�سم	ر�ساد	على	ل�سان	منار؛	تنهّد	الرجل	وعاد	حلادثة	ذلك	
ب�سكٍل	 احلكاية	 ذات	 يعيد	 وراح	 الكهربائّي،	 بالتيار	 مات	 الذي	 ال�ساب	
الطريق،	 على	طول	 ة	 املُمتدَّ املقربة	 عيناي	�سوب	 راحت	 بينما	 دّقٍة،	 اأكَث	
وت�ساَءلُت	يف	نف�سي	عن	املكان	الذي	ينتظر	ج�سد	ر�ساد	الذي	ل�سعته	ثعابني	
املقربة	 َظهر	 يتذّكر	 اأن	 ر�ساد	 اإن	كان	مبقدور	 وت�ساَءلُت	 الكهربائّي،	 التيار	
�سيكون	 اأّنه	 اأم	 قبورها،	 ممّرات	 بني	 وجال	 حولها،	 لعب	 التي	 اِهداتها	 ب�سَ
م�سغول	بباطن	املقربة	وما	فيها	من	موتى!!؟؟	ول	اأعرف	اإن	كان	دْفن	مّيٍت	
جديٍد	ُي�سِفي	�سيئًا	جديداً	من	الأُلفة	للموتى	القدماء،	اأم	اأّنه	يزيدهم	نفوراً	اإىل	
اأن	يعتادوا	على	ذلك	املّيت	القادم	املُحتِفظ	ب�سيٍء	من	رائحة	الأحياء!!؟؟

عٍة	دّلْت	على	احلالة	تلك	التي	مات	 اأنهى	اأبو�سليم	حديثه	بكلماٍت	ُمتقطِّ
بها	ذلك	ال�ساب	بالتيار	الكهربائّي،	وكّنا	اأنا	ومنار	ننتظر	منه	اأن	مي�سي	يف	
طريقه	كي	من�سي	نحن	بدورنا	نحو	بيت	ر�ساد	املُحاط	باجلموع	من	النا�ص	

ذوي	الوجوه	املُت�ساِبهة	يف	مثل	هكذا	موقٍف.	
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طلب	اأبو�سليم	اأن	نذهب	معه	اإىل	بيته	كي	يخرب	ابنه	�سليم	مبوت	ر�ساد	
لريافقنا	هو	الآخر	اإىل	بيت	ر�ساد	حل�سور	الدفن	الذي	�سيتم	بعد	�ساعاٍت،	
من	 بالقرب	 قرٍب	 بحفر	 بدوؤوا	 رجاٍل	 ثالثة	 �ساهدُت	 اللحظات	 تلك	 ويف	
	مبحاذاة	املقربة،	واأنا	اأُمِعن	النظر	يف	موقع	احلفر؛	طلبُت	من	 الر�سيف	املُمتدِّ
منار	اأن	يذهب	هو	مع	اأبي	�سليم،	بينما	اأنا	�ساأذهب	بدوري	لأُِخرب	�سديقًا	

قدميًا	مبوت	ر�ساد	كي	يح�رش	الدفن	معنا.	

ر�ساد،	 بيت	 �سنلتقي	يف	 اأّننا	 على	 اتفقنا	 اأن	 بعد	 ومنار	 اأبو�سليم	 م�سى	
فعلُت	 اّدعيُت،	ولكّني	 قدمٌي	كما	 الأمر	مل	يكن	هناك	�سديٌق	 ويف	حقيقة	
قام	 الذي	 املكان	 راأيُت	 به	حني	 �سعرُت	 الذي	 ال�سيق	 اأحتّرر	من	 ذلك	كي	
الرجال	الثالثة	بحفره،	فلم	اأكن	اأرغب	يف	اأن	يكون	قرب	ر�ساد	على	مقُربٍة	
ع	�سوٍر	جدارّي	يف�سل	املاّرة	عن	 من	الر�سيف	الذي	�سار	من	الواجب	و�سْ

روؤية	�َساِهدات	املوتى.	

�رشُت	يف	عمق	املدينة،	ثّم	اتخذت	�سارعًا	طوياًل	يت�سع	خُلطاي	العط�سى	
لل�سري	حّتى	النهاية،	ُخلو	ال�سارع	اأ�سعرين	اأّن	�سّكانه	هم	اأي�سًا	علموا	مبوت	

ر�ساد.	

الثالثة	 الرجال	 كان	 الذي	 القرب	 اأّن	 فكرة	 راودْتني	 كيف	 اأعرف	 ول	
يقومون	بحْفره	قد	يكون	ملّيٍت	اآخَر	مات	يف	ذات	الوقت	الذي	مات	فيه	

ر�ساد.	

ي	وقتًا	دون	اأن	اأعود	اإىل	البيت	اأو	اأن	اأذهب	اإىل	بيت	 كان	علّي	اأن	اأُم�سِ
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ر�ساد	كما	اتفقُت	مع	منار	وذلك	الرجل	الذي	ذهب	ُليخرِب	ابنه	�سليم	مبوت	
ر�ساد.	

اأنهْت	ُخطواتي	َده�ص	غبار	ال�سارع	الطويل	ذاك،	و�رشُت	ب�سارٍع	اآخَر،	
�ساَهدُت	فيه	طفاًل	يجل�ص	على	الر�سيف؛	وهو	ينظر	يف	�ساعة	يده،	مل	يكن	
يتجاوز	اخلام�سة	ع�رشة	من	عمره،	اقرتبُت	منه	و�ساألُته	عن	الوقت،	ودون	

اأن	ينظر	يف	�ساعته	قال:

-	�ساعتي	ُمعّطلة،	ولكّني	اأحّب	اأن	اأ�سعها	يف	مع�سمي.	

كان	هادئًا	ولطيفًا	وخجوًل	بع�ص	ال�سيء،	ابت�سمُت	له	وتابعت	�سريي،	
ريا�سيات	 اأ�ستاذ	 فيه	 ي�سُكن	 فرعّي	 �سارٌع	 هناك	 ال�سارع،	 ذلك	 نهاية	 يف	
على	 تعّرفنا	 اليو�سف،	 ر�سوان	 ا�سمه	 عمره،	 من	 والثالثني	 اخلام�سة	 يف	
بع�سنا	يف	قاعة	لعبة	ال�سطرجن	يف	اأثناء	تواجدي	يف	النادي	الريا�سّي؛	حني	
كنُت	األعب	كرة	القدم،	ومل	اأكن	بارعًا	يف	لعبة	ال�سطرجن،	لعبُت	ال�سطرجن	
اأّننا	حني	خرجنا	 اليو�سف	وغلَبني	عّدة	مراٍت،	واأذكر	 حينها	مع	ر�سوان	
يتوّقف	ب�سكٍل	 ال�سطرجن،	وكان	 النادي؛	راح	يحّدثني	عن	بداياته	يف	 من	
ُمفاِجئ	يف	اأثناء	امل�سي،	وذلك	عند	كّل	كلمٍة	ُتخِفي	وراءها	جملٌة	فيها	�سيٌء	
ف	يل	حتركات	حجر	ال�سطرجن	 من	الده�سة،	وكان	ي�سري	باأ�سابعه	حني	ي�سِ
يف	اأثناء	حديثه؛	ونحن	ن�سري،	لحظُت	حينها	اأّنه	كان	ُم�ستمِتعًا	باإ�سغائي	
اأمام	النادي،	 اأفارقه	عند	نهاية	ال�سارع	املُمَتّد	 اأن	 اأوّد	 اأيّن	كنُت	 له،	واأذكر	
اأخجل	 جعلْتني	 بها	 يكرُبين	 التي	 الع�رش	 وال�سنواِت	 املتوا�سل	 حديثه	 لكّن	
من	قْطع	حديثه،	وبقيُت	اأم�سي	معه	حتى	بيته،	طلب	مّني	الدخول	لكّني	
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اأذهب	كي	 اأن	 لزيارتي	وعلّي	 القرية	 اأهلي	جاوؤوا	من	 اأّن	 اعتذرُت	بحّجة	
ي	معهم	بع�ص	الوقت	قبل	اأن	يعودوا	اإىل	القرية	من	جديٍد،	�سمح	يل	 اأُم�سِ

بالذهاب	بعد	اأن	وعدُته	بزيارٍة	يف	وقٍت	اآخَر.	

اأت�سّور	اأن	موت	ر�ساد	وما	تبعه	من	ظروف	هذا	اليوم	هو	َمن	 مل	اأكن	
الذي	 اليو�سف	 ر�سوان	 بيت	 واإىل	 ال�سوارع	 هذه	 ال�سري	يف	 اإىل	 �سيقودين	

وعدته	بزيارة	م�سى	الكثري	من	الوقت	عليها.	

قرعت	جر�ص	البيت	ففتح	ر�سوان	الباب	يل	ورّحب	بي	بحرارٍة،	كان	
�سوت	اأطفاله	الثالثة	ميالأ	البيت	�سخبًا،	ورائحة	الطعام	قادمٌة	من	املطبخ،	
الأطفال	 يكن	 ومل	 قلياًل،	 ي�سكتوا	 باأن	 الطفال	 يطالب	 زوجته	 و�سوت	
يجعلهم	 اأن	 اأبوهم	 ا�ستطاع	 املطبخ،	 من	 القادم	 اأّمهم	 ل�سوت	 يكرتثون	
ي�سِمتون	حني	نث	حجارة	ال�سطرجن	بينهم،	وراح	الأطفال	يلهون	بحجارة	

عًة	هنا	وهناك.	 ال�سطرجن	بهدوٍء	وا�سٍح،	وكانْت	اأوراق	ال�سحف	ُموزَّ

ل�رشاء	 يذهب	 ريثما	 قلياًل	 اأنتظره	 اأن	 مني	 اأن	جل�سُت	حتى	طلب	 وما	
ُبٍن	وملٍح،	قال	اإن	زوجته	طلبْت	منه	اأن	يقوم	ب�رشائهما	قبل	قدومي	بقليل،	
خرج	على	عجٍل،	واأنا	جال�ص	يف	مكاين	بقيُت	اأحدق	يف	الأثاث	وبع�ص	

الأ�سياء	ريثما	يعود.	

�سوى	 ال�سجن	 وبني	 ننتظر	 ونحن	 ما	 مكاٍن	 يف	 املكوث	 بني	 فرق	 ل	
اختالف	الأ�سباب	التي	قادتنا	نحو	هذا	املكان	اأو	ذاك	ال�سجن،	وجميل	اأن	
ر�سوان	اأحاطني	علمًا	باأنه	ذهب	ل�رشاء	النُب	وامللح	وذلك	كي	اأدرك	ماهية	
ما	دون	معرفة	زمن	 اأمراً	 ينتظر	 اأن	 املرء	 ال�سعب	على	 النتظار،	فمن	 هذا	
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و�سكل	هذا	النتظار	حتى	واإن	كان	ق�سرياً	يف	زمنه	و�سكله،	فاأنا	اأذكر	ذات	
مرة	حني	ذهبنا	اأنا	ور�ساد	اإىل	بيت	�سديق	لنا،	كان	بيته	قريبًا	من	املقربة،	ومل	
يكن	ي�ساركنا	هذا	ال�سديق	اللعب	على	ظهر	املقربة،	ذهبنا	لنلعب	معه	كرة	
ال�سلة،	وهي	عبارة	عن	حلقة	معدنية	كانت	مثبتة	على	جدار	يف	بهو	بيته،	
بع�سنا	وكل	 اآنذاك،	كنا	نقف	وراء	 لعمرنا	وطولنا	 منا�سبًا	 ارتفاعها	 وكان	
نلعب	خرج	 نحن	 وبينما	 بها،	 باأ�ص	 ل	 م�سافة	 من	 الكرة	 يرمي	 منا	 واحد	
والد	�سديقنا	هذا	من	غرفته	وقال	لنا	�ساأخرج	قلياًل	وحني	اأعود	ل	اأريد	اأن	
اأجدكم	هنا،	قام	ر�ساد	يف	حينها	بتقدمي	ال�سكر	لوالد	�سديقنا	وكذلك	فعل	
�سديقنا،	وتابعنا	اللعب،	ولكن	الأمر	بقي	بالن�سبة	يل	�سيء	ي�سبه	ال�سجن،	
فلم	اأكن	اأعرف	متى	�سيعود	والد	�سديقنا،	وعندما	كان	يجيء	دوري	برمي	
عّما	 نقاطي	 تراجعت	 ال�سكل	 وبهذا	 اأدخلها،	 اأكن	 مل	 احللقة	 نحو	 الكرة	
الذي	مل	يكن	وا�سح	 يرمي	والد	�سديقنا	ذاك	احلكم	 اأن	 قبل	 كانت	عليه	
اأن	نحدد	 نقاطي	مع	ر�ساد	و�سديقنا	طلبُت	منهم	 ت�ساوت	 املعامل،	وحني	
نقطة	فا�سلة	َمن	ي�سل	اإليها	هو	الفائز،	لكنهما	مل	يكرتثا	لهذا	وتابعا	اللعب	
بهذا،	 توتري	 زاد	 �سديقنا،	 والد	 دخول	 اإىل	حلظة	 نلعب	 نبقى	 اأن	 وقررا	
وحني	يجيء	دوري	برمي	الكرة	مل	اأكن	اأركز	باحللقة	والكرة	والرمية	بقدر	
بعيدة	 رمياتي	 كانت	 ولهذا	 �سديقنا،	 والد	 دخول	 بلحظة	 اأركز	 كنُت	 ما	
عن	احللقة،	خرجت	من	بيت	�سديقنا	هذا	وتركُت	ر�ساد	و�سديقنا	يتابعان	

رمياتهم	التي	كانت	نقاطها	مرهونة	بلحظة	دخول	والد	�سديقنا.	

دخل	ر�سوان	وهو	يحمل	القهوة،	وراح	يحّدثني	عن	ان�سغاله	يف	اإعداد	
وهو	 ذلك؛	 يل	 ي�رشح	 وظّل	 بالريا�سيات،	 ال�سطرجن	 عالقة	 حول	 درا�سٍة	
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الهند�سّية	 الأرقام	والأ�سكال	 بع�ص	 بي�ساء	 به	على	ورقة	 يخّط	 قلمًا	 مي�سك	
ورموز	اأحجار	ال�سطرجن.	

ومل	يكن	ينظر	نحو	عينّي	يف	اأثناء	حديثه	معي،	بل	كان	ينظر	نحو	نقطٍة	
اأن	ينظر	يف	 اأريد	 اأكن	 ثابتٍة	تقع	بالقرب	مّني،	وذلك	كان	ُمِريحًا	يل،	فلم	
وجهي	كي	ل	يكت�سف	جهلي	للذي	يتحّدث	عنه،	وهززُت	راأ�سي	له	بعد	
فزاده	 الذي	خلفي،	 اجلدار	 يحّدق	يف	 وهو	 قلياًل	 احلديث	 توّقف	عن	 اأن	

ذلك	�سعوراً	بالر�سا.	

الطعام،	 اإىل	مائدة	 اأن	نقوم	 مّنا	 التحية	وطلبت	 دخلْت	زوجته	واألقْت	
ثّم	قام	بحمل	الأطفال	الذين	ناموا	على	الأر�ص	اإىل	اأَ�رِشّتهم،	ونحن	ناأكل؛	
تبادلنا	حديثًا	خفيفًا	عن	بع�ص	اأنواع	الأطعمة،	وعرّبُت	عن	اإعجابي	بطعام	
اأمامي	 املو�سوعة	 الأطباق	 اأحد	 ا�سم	 عن	 اأ�ساأل	 اأن	 بوّدي	 وكان	 زوجته،	

ل�سدة	مذاقه	الطّيب	وعن	طريقة	حت�سريه	ولكّني	مل	اأفعل.	

ال�سطرجن،	 ال�ساي	ونحن	نلعب	 الطعام	جل�سنا	ن�رشب	 تناولنا	 اأن	 وبعد	
ور�سوان	 اأنا	 وكّنا	 النائمني،	 الأطفال	 ويحر�ص	 يحر�سنا	 ال�سمت	 كان	

كاملوتى	اأمام	نب�ص	احلياة	الذي	دّب	يف	اأج�ساد	حجارة	رقعة	�سطرجن.	

وما	اأن	اأخذْت	اللعبة	جمرياِتها	راح	ر�سوان	ُيبِدي	اإعجابه	باأهمية	احل�سان	
اأرتبك	 يجعلني	 ذلك؛	 يفعل	 كان	 وحني	 اأخرى،	 تارة	 الفيل	 واأهمية	 تارًة	
واأرّكز	تفكريي	يف	احلجر	الذي	يقوم	بذكر	اأهميته	دون	بقية	احلجارة.	

فاأ�سعلُت	�سيجارًة،	وعاد	يحّدق	يف	اجلدار	من	جديٍد،	 اللعبة،	 انتهِت	
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ومل	اأكن	اأعرف	مباذا	كان	يفّكر،	ودون	اأن	يحّرك	عيَنيه	هَم�ص:

-	عالقة	ال�سطرجن	بالريا�سيات،	اآه	من	عالقة...!!؟؟

يف	تلك	اللحظة	رحُت	اأفّكر	بعالقة	ال�سطرجن	باملوت	املُزيَّف،	و�سعرُت	
َخْلقًا	 ُتخَلق	 مل	 اأ�سياء	 هي	 ماتبّقى	 وكّل	 باملوت،	 	 معنيٌّ وحَده	 الإن�سان	 اأّن	

حقيقيًا،	وبهذا	هي	ل	تعرف	معنًى	للموت.	

وت�ساَءلُت	اإن	كان	بو�سع	الإن�سان	اأن	ينحدر	مل�ستوى	تلك	الأ�سياء	كي	
يتخّل�ص	هو	اأي�سًا	من	�سعوره	باحلياة.	

اأحد	 ال�سطرجن	فوق	 اإىل	رقعة	 باإ�سبعه	 اإيّل	واأ�سار	 ا�ستدار	ر�سوان	 فجاأًة	
املربعات	قائاًل:

-	على	هذا	املُربَّع	متامًا	تغرّي	جمرى	�سري	اللعبة.	

اأم�سك	 اأفّكر،	ثم	 باأن	 اأمرْتني	 هززُت	له	راأ�سي	ونظر	يف	وجهي	نظرًة	
يبنّي	يل	حجم	 اأ�سار	عليه،	وراح	 الذي	 املُربَّع	 بالقلعة	وو�سعها	على	ذات	

اخلطاأ	الذي	ارتكبُته	على	ذلك	املُربَّع.	

�سعرُت	ب�سيٍء	من	الغثيان،	وباأن	هناك	لغًة	مل	ُيعُث	عليها	بعُد،	لغًة	لي�سْت	
وظيفتها	التعبري،	بل	وظيفتها	�سناعة	التعبري،	وبذلك	ي�ستطيع	الإن�سان	اأن	
يتحّرك	�سمن	تعبرٍي	جديٍد	ُمتّفٍق	عليه	من	اجلميع	غري	قابٍل	للتاأويل	والتف�سري	

والت�سويه	والتزييف.	

حتديق	ر�سوان	يف	اجلدار	جعلني	اأنتظر	قلياًل	كي	اأ�ستاأذنه	بالن�رشاف،	
قام	 هدوٍء	 وبكّل	 بذلك،	 يل	 ياأذن	 اأن	 منه	 طلبُت	 حّتى	 اإيّل	 نظر	 اأن	 وما	



46

ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

ليو�سلني	اإىل	باب	البيت،	وحني	وّدعني	على	الباب	عرّب	عن	�رشوره	بزيارتي	
له	واأ�ساف	قائاًل:

-	اأنا	اآ�سف	لأين	ُفزُت	عليَك.	

وبذات	الهدوء	قلُت	له:	

-	واأنا	اآ�سف	لأين	خ�رشُت	اأمامَك.	

قلُت	له	ذلك؛	واأنا	اأ�سعر	اأّن	املرء	حني	يخ�رش	يحظى	بن�سيٍب	كبرٍي	من	
ال�سكينة	والطماأنينة	لي�ص	بو�سع	الفائز	اأن	يحظى	بها.	

خرجُت	من	عند	اأ�ستاذ	الريا�سيات	ر�سوان	اليو�سف	قا�سداً	البيت	دون	
الذهاب	اإاىل	بيت	ر�ساد،	�رشُت	يف	ذات	ال�سارع	الذي	جئُت	منه	و�سعرُت	
ل	اإىل	 اأّن	ال�سارع	بدا	يل	اأكَث	طوًل،	وحني	و�سلُت	اإىل	بداية	ال�سارع	املُو�سِ
اأّنهم	 فاأدركُت	 املقربة،	 عند	 هناك	 يتجّمع	 النا�ص	 من	 الكثري	 �ساهدُت	 بيتنا	
ورحُت	 بينهم،	 وتوقّفُت	 النا�ص	 جموع	 و�سلْت	 ر�ساد،	 لدفن	 ي�ستعّدون	
منار	 مع	 بهما	 التقيُت	 الَذين	 ال�ساَبني	 و�ساهدُت	 النا�ص،	 وجوه	 اإىل	 اأنظر	
ور�ساد	يف	ذلك	ال�سالون،	ف�ساهدُت	الكثري	الكثري	من	الوجوه	التي	اأعرفها	
والتي	ل	اأعرفها،	واأنا	اأجول	بنظري؛	راأيُت	منار	واأبا	�سليم	الَذين	تركُتهما	
اإىل	 رجعُت	 لذلك،	 يكرتث	 مل	 لكّنه	 اإليه،	 اأنظر	 واأنا	 منار؛	 �َساهَدين	 معًا،	
الوراء	قلياًل	وم�سيُت	عّدة	خطواٍت	نحو	مكاٍن	ُمرِتفٍع	من	املقربة	يتيح	يل	
اأّي	 من	 وخاليٌة	 ثابتٌة	 والوجوه	 للغاية،	 جمياًل	 الهدوء	 كان	 اجلميع،	 روؤية	
تعبرٍي،	والعيون	ل	ت�سري	ب�سيء	واإن	وقعْت	على	بع�سها،	وخطوات	الدفن	
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ت�سري	ب�سالٍم	ل	مثيَل	له،	وفاِرق	ال�سّن	بني	كّل	املوجودين	ل	اأثَر	له،	وكاأّن	
جميع	املوجودين	هم	اأبناء	ُعمٍر	واحٍد،	كان	بجانبي	رجٌل	طاعٌن	يف	ال�سّن	
بدّقٍة،	 وَمطِوٌي	 ٍر	 وُمعطَّ نظيٍف	 قما�ٍص	 من	 مبنديٍل	 �سعاله	 يكُتم	 اأن	 يحاول	
وكاأّنه	اأم�سى	�ساعًة	من	الوقت	وهو	يرّتب	ذلك	املنديل	قبل	جميئه	اإىل	هذا	
الدفن،	واأنا	اأُمِعن	النظر	من	جديٍد	يف	تفا�سيل	وجوه	تلك	اجلموع	وقعْت	
عيناي	على	الرجل	الذي	ُيدَعى:	)�سارق	دهن	العقول	(،	�ساق	�سدري،	
وحتّرر	�سعوري	رغمًا	عن	اإرادتي،	وت�سّبب	جبيني	عَرقًا،	ومل	اأعد	اأعرف	
ال�سعور	الذي	اأنا	فيه،	كان	واقفًا	بالقرب	من	التابوت،	وكاأّنه	يقف	بجانب	
ذلك	ال�سندوق	اخل�سبّي	الذي	عّذبني	فيه	منُذ	ع�رش	�سنوات،	اأمعنُت	النظر	
فيه	اأكَث	فاكَث،	اإّنه	هو	ذاته،	)�سارق	دهن	العقول	(،	مازال	يحتفظ	بوجهه	
وج�سده	كامَلني	كما	هما،	�سارق	دهن	العقول	بعد	كّل	تلك	ال�سنوات	يعود	

بني	عينّي	اللَتني	مازالتا	ترجتفان	خوفًا	من	املوت	الذي	زرعه	فيهما.	

على	 كنُت	 اأمامي	 التي	 فال�سورة	 الغيب،	 م�ستّقات	 من	 اخلوف	 كاأن	
درايٍة	باأّنها	�ستظهر	يل	يومًا	من	الأّيام،	يتو�ّسطها	هذا	الرجل	بكامل	وجهه	
اِهدات	التي	حويل	لي�ص	باإمكانها	اأن	تبعث	يف	روحي	 و�سوته،	وكّل	ال�سَ
الطماأنينة،	�سوى	�َساِهدَتني	يتو�ّسطهما	قرب	هذا	الرجل	الذي	مل	ميت	يف	تلك	
الظهرية	التي	بكيُت	فيها	من	اأعماقي	كي	ميوت	بلحظٍة	واحدٍة،	ومازلُت	

اأذكر	ُحرقتي؛	واأنا	اأئن	يف	�سدري:

-	يجب	اأن	ميوت	حاًل.	

فيها	بحاجٍة	 الذي	مينع	حدوث	املوت	يف	حلظٍة	نكون	 اأعرف	ما	 ول	
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بب�ساطٍة	 اآخرين	 لأ�سخا�ص	 يحدث	 اأّنه	 حني	 يف	 ما!؟	 �سخ�ٌص	 ميوت	 لأن	
�سديدٍة	ودون	انتباه.	

حّرك	راأ�سه	فجاأًة	نحوي	واأغم�سُت	عينّي	واأنزلُت	وجهي	نحو	قدمّي،	
مل	اأجروؤ	على	فعل	اأّي	�سيٍء	يف	تلك	اللحظات	�سوى	الوقوف	وراء	رُجَلني؛	
بجنونه	 وحلمه،	 ب�سحمه	 هو	 اإّنه	 بينهما،	 من	 اإليه	 النظر	 اأختل�ُص	 ورحُت	

وق�سوته	وغرابته.	

كان	ال�سمت	مايزال	يلّف	�َساِهدات	املوتى	بذراَعيه،	لكّن	ذلك	ال�سمت	
حتّرر	حني	�سمعنا	�رشبات	يٍد	ت�رشب	على	خ�سب	التابوت،	نظرُت	كما	نظر	
اجلميع	اإىل	م�سدر	ال�سوت	الذي	اأحدثه	)�سارق	دهن	العقول(؛	وهو	ي�رشب	
ع	راأ�سه	على	التابوت؛	وهو	 باطن	يده	بوجه	التابوت	املَرمّي	جانبًا،	ثّم	و�سَ

يبكي	بُحرقٍة	دون	�سوت.	

�سمعُت	الرجل	الذي	بجانبي	يقول	لرجل	بجانبه:

-	اإّنه	ال�سّيد	بديع	الزاهر،	اأحد	اأقرباء	اأبي	ر�ساد،	يا	للم�سكني!!

مل	يكن	اأحٌد	من	تلك	اجلموع	يدرك	اأّن	لبديع	الزاهر	لقبًا	اأكَث	دّقُة	من	
ا�سمه	هذا،	وحدي	اأنا	من	بني	اأولئك	النا�ص	َمْن	يعرف	اأّن	لقبه	)�سارق	دهن	

العقول	(،	وزوجته	كنانة	تعلم	هذا	اللقب	اأكث	دقًة	مّني.	

ويف	حقيقة	الأمر	مل	اأكن	اأعلم	اأن	بديع	الزاهر	هو	من	اأقرباء	ر�ساد،	وكّل	
الذي	اأعلمه	هو	اأّن	جمموعًة	من	النا�ص	ي�سكنون	يف	داخل	ذلك	الرجل	ول	

يحتاج	هو	اإىل	اأن	يكون	له	اأقرباء،	لأّنه	)�سارق	دهن	العقول(	واأكث.	
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عاد	بديع	الزاهر	ي�رشب	باطن	يده	على	وجه	التابوت	بحّدٍة	اأقوى؛	وهو	
على	 يَديه	 بو�سع	 بجانبه	 الذين	 اأحد	 قام	 وي�رشًة،	 مينًة	 كتَفيه	 بني	 راأ�سه	 يهّز	

كتَفيه	حماوًل	التخفيف	عنه	وتهدئته.	

ذلك	 على	 ال�رشبات	 ذات	 هي	 التابوت	 خ�سب	 على	 �رشباته	 كانْت	
ت�سبه	 الروؤية	 البكاء،	وكانْت	 ال�سندوق،	وكان	بكاوؤه	هذا	هو	ذات	ذلك	

ذلك	الأمل	الذي	اأذاقني	اإيّاه	هذا	الرجل.	

وخرجُت	من	تلك	اجلموع	بحذٍر	وهدوٍء	قبل	اأن	ينظر	بديع	الزاهر	يف	
وجهي	ويقول:

-	اأنا	�سارق	دهن	العقول،	�ساأم�سُك	بك	من	جديد.	

دخلُت	غرفتي	واأ�سندُت	ظهري	على	بابها	املُغَلق،	�سعرُت	ب�سيٍء	غريٍب	
يالم�ص	�سدري	تارًة	وكتفي	تارًة	اأخرى،	اأدخلُت	يدي	حتت	قمي�سي	دون	
حني	 نقيًا	 نف�سًا	 تنف�ّسُت	 مهٍل،	 على	 قمي�سي	 بخلع	 قمُت	 ثّم	 جدوى،	
اكت�سفُت	اأّن	الذي	كان	داخل	قمي�سي	هو	تلك	الفرا�سة،	اأمعنُت	النظر	فيها	

كما	مُيِعن	ال�رشير	يف	�سوت	ارتطام	حّبات	املطر	باأوراق	الأ�سجار.	

انتابني	�سعوٌر	باأّن	تلك	الفرا�سة	هي	ذات	الفرا�سة	التي	كنُت	قد	اأطلقُتها	
ُكّم	 وو�سعُت	 قمي�سي،	 بجانب	 ظهري	 على	 متّددُت	 الفجر،	 ذلك	 نحو	
يف	 كانوا	 الذين	 وجوه	 كّل	 معي	 ونامْت	 ومنُت،	 �سدري	 على	 القمي�ص	

املقربة.	



50

ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

4

ظّل	وجه	بديع	الزاهر	ُيراِودين،	وكنُت	على	درايٍة	اأّنه	لي�ص	قادراً	على	
تذّكر	وجهي	اإن	ا�ستطعُت	اأن	اأحافظ	على	ق�سَمات	وجهي	و�سبط	اإيقاع	
عينّي،	اإذا	ما	�سادفني	يف	اأحد	�سوارع	هذه	املدينة	التي	عاد	اإليها	بعد	كّل	

هذا	الغياب.	

بو�سعي	احتماله،	والتفكري	 لي�ص	 بتقّزٍز	 ُي�سِعرين	 الرجل	 اإّن	وجود	هذا	
فيه	و�سل	حّد	الإدمان،	وكانْت	اأفكاري	تاأكل	بع�سها،	فكّلما	و�سلُت	اإىل	
قناعٍة	تظهر	يل	قناعٌة	اأخرى	تاأكل	التي	�سبقْتها،	ويبقى	هو	ثابتًا	اأمام	ه�سا�سة	

فراغي.	
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ال�سنوات	 نباتاِت	اخلوف	وقد	عاد	بعد	كل	هذه	 لقد	زرع	يف	داخلي	
اأن	 املرء	موته	دون	 م	جذور	زرعه	على	مهٍل،	وعّلمني	كيف	ي�سهد	 ليق�سُ
َي�سِبق	له	معرفة	معنى	املوت،	وعّلمني	اأّن	الأمنياِت	لي�ص	من	�ساأنها	اأن	ُتدِرك	

اأبواب	املوت	لتطُرقها	راجيًة	موت	اأحٍد	ما.	

واأنا	جال�ٌص	اأفّكر	بالذهاب	اإىل	بيت	منار؛	�سمعُت	طرقاِت	الباب،	قمُت	
وفتحُت	الباب،	اإّنه	�ساٌب	من	اأقربائي	الذين	يف	القرية،	رّحبُت	به	وطلبُت	
منه	الدخول،	ولكّنه	اعتذر	وقال	اإّن	اأهلي	يوّدون	روؤيتي،	وحني	مَلََح	�سيئا	
من	ال�سطراب	يف	وجهي	اأّكد	يل	اأّن	اأهلي	بخرٍي،	وكّل	ما	يف	الأمر	اأّنهم	

يوّدون	اأن	اأتناول	الطعام	معهم	والطمئنان	علّي.	

عدُت	وطلبُت	منه	الدخول،	لكّنه	اعتذر	من	جديٍد	ب�سبب	�سيق	وقته،	
�سكرُته	على	مروره	هذا	وم�سى	على	عجٍل.	

اأجرٍة	لرجٍل	يف	 �سيارة	 الوقت	خرجُت	واأوقفُت	 �ساعٍة	من	 بعد	مرور	
اخلام�سة	والأربعني،	وانطلقْت	ال�سيارة	بنا	نحو	القرية.	

يف	 اخليال	 مي�سي	 كما	 ال�سيارة	 عجالت	 حتت	 مي�سي	 الدرب	 كان	
وجه	 مالطفة	 توّد	 اأزهاراً	 عينّي	 بدْت	يف	 التالل	 وبع�ص	 الفرح،	 حلظات	
النف�ص	�سيئًا	 ال�سماء،	وكانْت	جميع	الأ�سياء	ت�سرّي	خلفنا	بطريقة	ترتك	يف	
�سعوري	 يزداد	 وت�سعد	 تهبط	 ال�سيارة	 كانت	 وكلما	 الن�سيان،	 لذة	 من	
اإل	ريا�سة	للقلب	لبد	منها	بني	احلني	 باأن	هذا	الهبوط	وال�سعود	ما	هما	
والآخر	كي	متنحه	مرونة	اخلفقان	وذلك	لتفادي	بع�ص	ال�سدمات	املفاجئة	

التي	يتعر�ص	لها.	
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منح	 على	 ال�سيارة	 قدرة	 ب�سبب	 بالطمئنان	 �سعرُت	 ال�سيارة؛	 واأنا	يف	
املرء	�سعوراً	بالهروب	نحو	الأمام	ب�رشعة	لي�ص	بو�سع	اأقدامنا	على	جماراتها،	
و�سعوراً	بحيوية	اللحظة	التي	لها	قدرٌة	على	ن�سف	اللحظة	التي	قبلها	ب�رشعة	
تفوق	�رشعة	اللحظات	التي	اعتدنا	عليها	داخل	زجاج	ال�ساعات	التي	باأيدينا	

وعلى	اجلدران.	

وبنربٍة	فيها	بع�ص	الت�سويق	حتّدث	�ساحب	ال�سيارة	عن	حادث	�سرٍي	كاد	
ب�سبب	 بل	كان	 منه،	 يكن	 اخلطاأ	مل	 اأّن	 بالدّقة	 واأّكد	يل	 بحياته،	 يودي	 اأن	

�رشود	ال�سائق	الآخر.	

ولفَت	انتباهي	كثة	�رشبه	للماء	على	جرعاٍت	من	املطرة	التي	قال	اإّنها	
ِتذكاٌر	من	اأبيه	الذي	مات	منُذ	�سنَتني	واأربعة	�سهور،	نظر	من	نافذة	ال�سيارة	
التي	بجانبه	ثّم	تنهّد	واأخذ	جرعة	ماٍء	من	املطرة	ولذ	بال�سمت	خلف	مقود	

ال�سيارة.	

لقد	لذ	بال�سمت	دون	اأن	يخربين	ماذا	حّل	بال�سائق	الآخر	الذي	كان	
طَرفًا	باحلادث.	

بيوتها	متناثرًة	 التي	بدْت	 القرية	 اإىل	 ترابّي	يودي	 انحدرنا	نحو	درٍب	
كتناثر	اأفكاري	حول	بديع	الزاهر،	وبدْت	يل	جمموعٌة	من	الأولد	بجانب	
نحو	 الهواء	 بقذفه	يف	 وذلك	 بال�ستيكّي،	 بقر�ٍص	 يلهون	 املاعز	 من	 قطيٍع	
وكاأّنه	 الأولد	 نحو	 يعود	 ثّم	 لالأعلى	 ي�سعد	 القر�ص	 هذا	 كان	 الأعلى،	
نحو	 ال�سيارة	 نافذة	 من	 عنقي	 اأحّرك	 واأنا	 الأعلى،	 يف	 ما	 ب�سيٍء	 ارتطم	
هوؤلء	الأولد	كي	اأرى	رميًة	اأخرى	تنحنح	ال�سائق	كي	اأنظر	اإليه	و�ساألني	
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عن	مكان	بيتنا،	فاأ�رشُت	له	بيدي	نحو	�سجرات	ال�رشو	العالية.	

تقّدم	رجٌل	نحو	ال�سيارة؛	وهو	ي�سري	لنا	باأّن	نتوّقف،	توّقفِت	ال�سيارة،	
فمّد	راأ�سه	من	النافذة	التي	بجانبي	واألقى	التحية	وطلب	من	�سائق	ال�سيارة	
اأن	يو�سله	اإىل	املدينة،	وِمْن	ثّم	اإرجاعه	اإىل	القرية،	وافق	ال�سائق	على	ذلك	
اأنا	 وقمُت	 البيت،	 اإىل	 يو�سلني	 ريثما	 قلياًل	 ينتظر	 اأن	 الرجل	 من	 وطلب	
بدوري	بالطلب	من	ال�سائق	باأن	ميّر	علّي	بعد	عودته	اإىل	القرية	كي	ُيرِجعني	

اإىل	املدينة	اإن	�سادف	مروره	مع	موعد	عودتي.	

دخلُت	البيت	واألقيُت	التحية	على	اأهلي	بوجٍه	فيه	�سيٌء	من	البت�سام،	
الطعام	 تناولنا	 ثّم	 وِمْن	 العاّمة،	 اأموري	 بع�ص	 نتحّدث	عن	 جل�سنا	ورحنا	
املُكّون	من	الأرز	وحلم	الدجاج	وبع�ص	اخل�رشاوات،	وبعد	ذلك	خرجنا	
الذين	 وكّل	 ال�ساي،	 لن�رشب	 ال�رشو	 �سجرات	 حتت	 وجل�سنا	 البيت	 اأمام	
كانوا	ميّرون	من	اأمامنا	كانوا	يلقون	التحية،	ويدعونني	لزيارتهم،	كّل	الذي	
حويل	كان	ي�سري	اإىل	اأّن	بع�ص	ال�سعادة	اأحاطْت	بي،	واأّن	الوجوه	منحْتني	
بجانب	 يلهون	 راأيُتهم	 الذين	 الأولد	 اأولئك	 واأّن	 الهتمام،	 من	 الكثري	
البال�ستيكي	 القر�ص	 ي�سبه	 �سعوراً	جيداً	 اأثراً	 نف�سي	 تركوا	يف	 املاعز	 قطيع	

وهو	يف	الهواء.	

اأوقاٍت	 فيها،	ويف	 لفرحنا	 اأمكنٍة	ل	جدوى	 بنا	يف	 يتحّكم	 الفرح	 اإّن	
لمعنى	لها،	ومتّنيُت	لو	اأيّن	اأمِلك	القدرة	على	الحتفاظ	بلحظات	الفرح	

وتوزيعها	فيما	بعُد	يف	املكان	الذي	اأريد	والوقت	الذي	اأ�ساء.	

كان	الوقت	ميّر	ببطٍء	�سديٍد،	وكنُت	اأعلم	اأن	الفرح	الذي	اأنا	فيه	�سينتهي	
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القرية	 مغادرة	 وِددُت	 لذلك	 مفاجئة،	 اللحظة	 هذه	 و�ستكون	 باأية	حلظة،	
باأ�رشع	وقٍت	مُمِكٍن،	ومل	اأكن	اأريد	لأحٍد	اأن	ُيالِحظ	ال�سيق	الذي	قد	يهبط	

علّي	فجاأة.	

بوّدي	 وكان	 الرتابّي،	 الدرب	 على	 نقطٍة	 اأبعَد	 ترُمقان	 عيناي	 كانْت	
اأملح	�سيارة	�ساحب	تلك	املطرة؛	وهي	تنحدر	نحونا،	وبذات	الوقت	 اأن	
القر�ص	 بذلك	 يلهون	 وهم	 الأولد؛	 واأولئك	 املاعز	 قطيع	 اأرُمق	 كنُت	

البال�ستيكّي.	

الأطباء	 عن	 با�ستياٍء	 اأبي	 وراحت	حتّدث	 معنا	 عّمتي	وجل�ست	 جاَءْت	
الذين	عجزوا	عن	معرفة	اأ�سباب	الأمل	الذي	تعاين	منه	يف	مفا�سلها،	ودون	
اأن	يتفّوه	اأحٌد	مّنا	باأيّة	كلمٍة	راحْت	تتحّدث	عن	طبيٍب	يداوي	بالأع�ساب	

الطبية،	وقالت	اإّنها	�ستذهب	اإليه	يف	الأّيام	القادمة.	

وبينما	كان	احلديث	يدور	حول	امراأة	يف	القرية	كانت	تعاين	من	ذات	
اأمل	املفا�سل	الذي	تعاين	منه	عمتي،	اقرتبت	منا	امراأة	ي�سُعب	حتديد	عمرها	

ب�سبب	الت�سوه	الذي	يف	وجهها	و�سعرها	املبعث	على	وجهها.	

وقفْت	اأمامنا	ونظرْت	يف	وجوهنا	للحظات،	ثم	جل�ست	على	الأر�ص	
بثيابها	البالية	واملت�سخة،	وب�سوت	خافت	قالت	يل	اأمي:

-	اإنها	امراأة	فاقدة	لعقلها،	اإنها	من	القرية	املجاورة،	اأتْت	منذ	اأ�سبوع	
لتبقى	عند	اأختها	هنا	عدة	اأيام.	

وظل	احلديث	يدور	عن	اأمل	املفا�سل	وعالجه	بالأع�ساب	بذات	الوترية	
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دون	اأن	ُيحِدث	جلو�ص	هذه	املراأة	اأّي	اأثر،	ورحت	اأمِعن	النظر	فيها	بقلب	
إح�سا�ص	ثابت	غري	قابل	للزيادة	اأوالنق�سان. باردٍ	وا

كانت	تنظر	يف	الأر�ص	تارة	ويف	وجوهنا	تارة	اأخرى،	وبحركة	هادئة	
إىل	كاأ�ص	ال�ساي	الذي	اأمام	عمتي	واأخذته	وو�سعته	 كل	الهدوء	مّدْت	يدها	ا
إىل	 اأمامها،	مل	يكن	يف	الكاأ�ص	�سوى	عدة	ر�سفات،	ودون	اأن	تنظر	عمتي	ا

هذه	املراأة	�سكبْت	لنف�سها	كاأ�ص	�ساٍي	وراحت	تتابع	حديثها.	

هذه	 دقة	 اأملح	 اأن	 دون	 وابت�سمت	 الكاأ�ص	 من	 ر�سفة	 املراأة	 ر�سفت	
الإبت�سامة،	وذلك	ب�سبب	نظرها	يف	الأ�سفل،	ثم	قامت	على	عجل	وراحت	

إىل	حيث	اأتت.	 مت�سي	ب�رشعة	وحيوية	ا

من	 �سيٌء	 فيها	 نظرة	عميقة	 املراأة	 نحو	 نظرت	عمتي	 اللحظة	 يف	هذه	
إمتام	كلماتها	التي	 احل�سد،	وهي	تفرك	ركبتيها	بيديها	دون	اأن	تتوقف	عن	ا

خرجت	منها	ببطء	�سديد.	

إْن	كانت	هذه	املراأة	الفاقدة	 حاولت	اأن	اأعت�رش	ذاتي	للحظات	كي	اأدرك	ا
لعقلها	قد	رغبت	يف	�رشب	ال�ساي	كما	نرغب	نحن	اأم	اأنها	ل	تعرف	�سيئًا	

عن	الرغبة.	

�سالمة	 رغم	 منه	 جدوى	 ل	 املراأة	 هذه	 وجود	 اأن	 للدهن	 يتبادر	 ورمبا	
التي	 ابت�سامتها	 و�سالمة	 عمتي،	 عيني	 يف	 الغرابة	 اأثارت	 التي	 مفا�سلها	

ؤل	يف	عيني .	اأثارت	الت�ساو ّ
ا�ستعداداً	 وقفُت	 بعيد،	 من	 دربها	 ت�سّق	 وهي	 ال�سيارة؛	 يل	 لحْت	
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على	 اعتدُت	 الذي	 احلليب	 من	 والكثري	 النقود	 بع�ص	 واأخذُت	 للذهاب،	
دخلت	 الذي	 الوجه	 بذات	 اأهلي	 بتوديع	 وقمُت	 ال�سيارة	 توّقفِت	 �رشبه،	

عليهم	فيه.	

من	 الدرب	 ظْهر	 فقراِت	 تدلك	 عجالتها	 وراحت	 ال�سيارة	 �سعدُت	
اأ�سابع	 الذي	داعب	 الهواء	 ال�سيارة	حيُث	 نافذة	 جديٍد،	مددُت	يدي	من	
املو�سيقّي	على	 اللحن	 تاأثري	 قوة	 و�سط	 الباليه	 راق�ساِت	 ت�سبه	 بطريقٍة	 يدي	
اأرواحهّن،	واأنا	اأراقب	اأ�سابع	يدي؛	فّكرُت	بالنزول	عند	بيت	منار،	لكّن	

وجود	احلليب	جعلني	اأُقِلع	عن	هذه	الفكرة.	

و�سلنا	البيت	دون	اأن	يتفّوه	�سائق	ال�سيارة	باأّية	كلمٍة،	وكاأّنه	لي�ص	ذلك	
الرجل	الذي	حتّدث	يف	اأثناء	ذهابنا	اإىل	القرية،	دخلُت	البيت؛	واأنا	اأحمل	
اأدعو	�سائق	ال�سيارة	 اأن	 اأّنه	كان	ينبغي	علّي	 اإىل	املطبخ،	وتذّكرُت	 احلليب	

ل�رشب	كوٍب	من	احلليب،	ومتّنيُت	لو	اأيّن	مالأُت	َمطرته	حليبًا.

رحُت	 الذي	 احلليب	 اأمامي	 وو�سعُت	 �سغرٍي،	 كر�سٍي	 على	 جل�سُت	
اأُفِرغه	بزجاجاٍت	متو�ّسطة	احلجم،	واأنا	اأفعل	هذا؛	تنّف�سُت	طماأنينًة	بي�ساَء	
تن�سكب	من	ال�سماء	كاملطر	داخل	هذه	الزجاجات	التي	�ساأحتفظ	بها	بالرّباد	

لأ�رشب	حليبها	على	مّر	الأّيام	القادمة.	

والأوراق،	 الكتب	 بع�ص	 واأمامي	 احلليب	 اأ�رشب	 غرفتي	 يف	 جل�سُت	
مع	 احلليب	 مذاق	 ولكّن	 درا�ستي،	 يف	 الكبري	 التق�سري	 بحجم	 �سعرُت	

ال�سجائر	جعلني	اأ�سعر	اأّن	الأمور	�ستكون	بخري	وعلى	ما	يرام.	
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اإىل	منار،	خرجُت	و�رشُت	 الليل	وجاَءْت	معه	رغبتي	يف	اخلروج	 جاء	
يف	ال�سارع	املُمتّد	بجانب	املقربة	التي	احت�سنت	ج�سد	ر�ساد	بني	�َساِهدَتني	
بالقرب	من	الر�سيف،	واأنا	اأ�سري	بهدوٍء	كان	الليل	ينب�ص	بهدوء	يبعث	على	
واأطفاأْت	 اأبوابها	 اأغلقْت	 قد	 املقربة	 على	 املُِطّلة	 البيوت	 وكانْت	 احلذر،	

م�سابيحها.	

قابلُت	منار	يف	بيته	وطلب	مّني	اأن	نخرج	لتناول	طعام	الع�ساء	يف	مطعم	
"جمرى	النهر«،	ابت�سمُت	مِلَا	يحدث	يل،	وخرجنا	قا�سدين	املطعم	الذي	ل	
يعرف	منار	حقيقة	تاريخه	بالن�سبة	يل،	ولي�ص	بو�سعه	اأن	يعرف	معنى	دخويل	
فيه	وتناويل	الطعام	داخل	جدرانه	التي	�ساأ�ستن�سق	منها	ذات	الرائحة	التي	
ا�ستن�سقها	حني	كانْت	ت�سّكل	بيت	بديع	الزاهر	قبل	اأن	يتّم	هدمها	لتحويلها	
اإىل	بناٍء	بثالثة	طوابَق	فوق	حماّلٍت	جتارّيٍة،	ومن	�سمنها	هذا	املطعم	الذي	

ُيدَعى:	مطعم	" جمرى	النهر	".	

املطعم	 هذا	 بجانب	 املرور	 من	 اأتقزز	 الفائتة	 ال�سنوات	 طوال	 وبقيُت	
مغادرته	 بعد	 الزاهر	 بديع	 بيت	 مبكاَن	 ت�سييدها	 مّت	 التي	 واملحاّلت	 والبناء	

املدينة	اآنذاك.	

ونحن	ن�سري؛	ظّل	منار	ملتزمًا	بال�سمت؛	وكاأّنه	بذات	احلالة	الأوىل	التي	
حّطْت	عليه	يف	اأثناء	�سماعه	مبوت	ر�ساد،	وذهابنا	للمطعم	يدّل	على	رغبته	
يف	ك�رش	احلالة	التي	ميّر	بها،	وحزنه	هذا	على	ر�ساد	مل	يكن	يعني	يل	�سيئًا	اأمام	
تعرية	 بدافع	 الأوىل	 للمّرة	 �ساأدخله	 الذي	 املطعم	 يعنيه	وجوده	معي	يف	 ما	

الذاكرة	بالعني	املجّردة.	
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رفع	منار	راأ�سه	نحو	ال�سماء؛	ويداه	بجيوب	بنطاله	قائاًل:

-	مطعم	"جمرى	النهر" ُيذّكرين	بر�ساد،	لقد	تناولنا	فيه	الع�ساء	قبل	موته	
باأّيام.	

وقلُت	يف	�رّشي:

-اإّن	مطعم	"جمرى	النهر" ُيذّكرين	ببديع	الزاهر،	لقد	تناولُت	املوت	فيه،	
وجتّرعُت	العذاب.	

كان	ذلك	منُذ	ع�رش	�سنني	يف	َظهرية	�سديدة	احلّر،	كنُت	يف	املقربة	اأمّرر	
اِهدات	واأنا	ُمغِم�ص	العيَنني	 اإ�سبع	�سبابتي	فوق	احلروف	املحفورة	على	ال�سَ
كعادتي،	جاَءين	حينها	ر�ساد؛	وهو	يلهث	وطلب	مّني	اأن	نذهب	اإىل	ذلك	
البيت	الذي	بداخله	�سجرة	م�سم�ص	ُمثِمرٌة	ذات	اأغ�ساٍن	غّطْت	حاّفة	اجلدار	

احلجرّي	للبيت.	

الهدوء	 وكان	 امل�سم�ص،	 اأقِطف	 كي	 اجلدار	 على	 برفعي	 ر�ساد	 قام	
اأو	 لالنق�سا�ص	 ت�ستعّد	 اأّنها	 تبدو	 الأ�سياء	 يجعل	 ب�سكٍل	 املكان	 ُيخيِّم	على	

ال�رشاخ.	

واأنا	جال�ٌص	على	اجلدار	اأقِطف	امل�سم�ص	�سمعُت	وْقع	ُخطًى	من	داخل	
داخل	 اجلدار	من	 الرجل	وثب	على	 اأّن	 اأدركُت	 ُمفاِجٍئ	 وب�سكٍل	 البيت،	
البيت،	بينما	قمُت	بالقفز	ِمْن	على	اجلدار	نحو	اخلارج،	رفعُت	راأ�سي	عن	
الأر�ص	ونظرت	اإىل	ر�ساد	الذي	م�سى	ُم�رِشعًا،	فاأدركُت	اأيّن	بقيُت	وحدي،	

ا�ستدرُت	نحو	اجلدار،	فلمحُت	الرجل	يهوي	نحو	الأر�ص.	
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قمُت	م�رشعًا	نحو	اخلال�ص	دون	اأن	اأ�سّيع	الوقت	يف	حتليل	ما	يجري،	
ي	اإىل	العراء،	وبقيُت	اأرك�ص	و�سدري	 ورحُت	اأرك�ص	يف	درٍب	ترابّي	ُيف�سِ
يئّن	با�سطًا	يده	َي�ستجدي	بع�ص	الهواء،	وظّل	الرجل	يرك�ص	ورائي	كحجارٍة	

تت�ساقط	ورائي	من	جبٍل	عاٍل.	

تطّور	 الأمر	 ولكّن	 اأقداٍم،	 تالحق	 باأقداٍم	 متعّلقًا	 الأمر	 كان	 البداية	 يف	
اإىل	ما	هو	اأبعُد	من	ذلك،	اأ�سبح	الأمر	ي�سبه	اإثبات	الوجود،	فلم	اأكن	اأريد	
ال�ست�سالم	له	بعد	كل	هذا	التعب	الذي	بذلته	واأنا	اأرك�ص	اأمامه،	ومل	يكن	هو	
يريد	التوّقف	اأمام	اإ�رشاري	الذي	اأراد	اأن	يحّطمه	يل	بوْقع	ُخطاه	خلفي.	

واأنا	اأرك�ص	اأمامه	كان	لهاثي	ين�رش	خلفي	مكتباٍت	من	الفل�سفة	واحلكمة	
اأن	 والتاريخ	واجلغرافية،	وح�سبُت	 والريا�سيات	 الجتماع	 ين	وعلم	 والدِّ
اأمامه	 اأرك�ص	 اأظل	 اأن	 علّي	 كان	 قدمي،	 اأهمية	 بقدر	 مهمًا	 يعد	 مل	 ب�رشي	
دون	اأن	اأُعري	اأهمية	للزمن	الذي	�ساأرك�ص	فيه،	لكن	الدرب	اأمامي	كانت	
تبدو	على	هيئة	�سورة	ثابتة،	وكاأين	اأرك�ص	يف	مكاين	و�سط	وحل	غا�سْت	
فيه	ركبتاي،	تكّثفْت	احلياة	يف	داخلي،	وفّكرُت	بحكايا	ال�سحر	وال�سعوذة	
التي	�سمعُتها	ذات	مّرٍة	من	جّدتي،	ومتّنيُت	لو	اأحظى	ب�سيٍء	من	�سحر	تلك	

احلكايا،	واأختفي	يف	هذه	اللحظة.	

كان	�سوت	اأقدامه	يحّز	قلبي	امللت�سق	بظّل	رئتّي	املتعبَتني،	وكنُت	اأ�سعر	
باأّن	اأقدامه	حتفر	الدرب	ورائي	بغ�سٍب	رهيٍب.	

كنُت	اأ�رشخ	بداخلي:	
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-	لبّد	اأن	يتوّقف	عن	مالحقتي،	�سيتعب،	لبد	من	ذلك.	

تتقّل�ص	 وكانْت	 �سّده،	 من	 حتّرر	 ك�سيٍل	 اأمامي	 تتمّدد	 الدرب	 كانِت	
خلفي	لي�سبح	هذا	الرجل	على	مقربة	من	ظهري	الذي	ظّل	هو	الآخر	يئّن	

خلفي	خ�سيَة	اأن	اأ�سبقه.	

ب�رشعة	 تتحّرك	 ج�سدي	 اأع�ساء	 كانْت	 الرجل؛	 هذا	 اأمام	 اأرك�ص	 واأنا	
اأطفال	وعجائز	 فيه	 ياأوي	 الذي	 منزلهم	 هائٌل	يف	 �سّب	حريٌق	 اأ�رشة	 اأفراد	

و�ساٌب	�رشيٌر.	

اقرتب	مّني	ومل	يعد	يف�سله	عّني	اإل	حلم	راأ�سي	الذي	ظل	يرتّنح	ويتخّبط	
بني	كتفّي،	واأنا	اأهذي	بداخلي:

-	يجب	اأن	ميوت	يف	هذه	اللحظة.	

حّطت	يده	على	عنقي	بخم�ص	اأ�سابع،	�سّورْت	كّل	�سيٍء	يف	داخلي،	
ذبح	اأجمل	رغبة	خرجت	مني	يف	تلك	الظهرية.	

اأ�سري	 واأنا	 ب�سعوبٍة،	 وي�سعل	 بخ�سونٍة	 يلهث	 وهو	 بيته؛	 نحو	 وجّرين	
معه	مل	اأبِك	ومل	اأتفّوه	باأيّة	كلمٍة،	ومل	اأكن	بحاجٍة	للنظر	اأمامي	ول	لتنظيم	
خطواتي،	وذلك	ب�سبب	انتهاء	مهمتي	وبدء	مهمته	يف	قيادتي	نحو	ما	لي�ص	

اأعرفه.	

تختلف	الدرب	عن	الدرب	واإن	كانت	هي	ذات	الدرب،	واإّن	الأمور	
التي	تدفعنا	نحو	مكاٍن	ما	هي	التي	جتعلنا	ن�سعر	اأن	الدرب	تبدو	ق�سريًة	اأو	
طويلًة،	وللدروب	ذاكرٌة	َرْحبٌة	ووا�سعٌة	تكتب	كّل	اخلطوات	التي	�سارت	
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فوق	 تراكمت	 مهما	 عليها	 اخلطوات	 تختلط	 اأن	 ميكن	 ول	 بدقة،	 عليها	
بع�سها،	ومهما	�سار	املرء	فوق	الدروب	تبقى.	

اأتنّباأ	مبا	يجول	يف	داخله	من	فحيٍح،	 اأ�سمع	نربة	�سوته	كي	 اأن	 اأردُت	
لكّنه	مل	يتفّوه	باأيّة	كلمٍة،	وحني	اقرتبنا	من	بيته؛	اأطلقُت	عينّي	املنك�رشّتني	
وكان	 بيته	 اأدخلني	 يل،	 جّره	 ق�سوة	 رغم	 بثباٍت	 امل�سم�ص	 �سجرة	 نحو	
ال�سمت	مرعبًا	يبعث	على	النفور	والهروب	من	جديٍد،	َركَل	باب	الغرفة	
بقدمه	فتحّرك	الغبار	من	وجه	الباب	اخل�سبّي،	اأدخلني	الغرفة	وكان	اأثاٌث	
قدمٌي	موّزٌع	فيها	هنا	وهناك،	ورائحة	الغبار	فيها	ترُقد	فوق	كّل	�سيٍء	داخل	

هذه	الغرفة.	

و�سعني	يف	�سندوٍق	خ�سبّي	طوله	اأقّل	من	طويل	بقليٍل،	وعر�سه	اأكُث	
حاّدٍة،	 بزاويٍة	 ُركبتي	 ِلثني	 يّت�سع	 فكان	 ارتفاعه؛	 اأّما	 بقليٍل،	 عر�سي	 من	
وكانْت	ب�سعة	�سقوق	على	حميطه	مل	تكن	بحجم	حاجتي	للهواء	الذي	كان	

مروره	بطيئًا	عربها.	

تركني	هكذا	لعدة	دقائق	ممّدداً	داخل	ال�سندوق	اأنظر	نحو	فتحٍة	دائرّيٍة	
�سغريٍة	على	وجه	ال�سندوق	الذي	كان	فوقي	مبثابة	باٍب	مغلٍق.	

الطرقات	 عتمة	 يف	 تاهْت	 التي	 اأ�رشارها	 تنتظر	 راقدًة	 روحي	 وظّلْت	
املو�سلة	مِل�سدر	النداءات	والأّنات،	ومل	تكن	�سنواتي	اخلم�ص	الع�رشة	قادرًة	

على	معرفة	حقيقة	الذي	�سيفعله.	

يكن	 مل	 التي	 الدائرية	 ال�سندوق	 فتحة	 خالل	 من	 �سوته	 جاَءين	 فجاأة	
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حبة	 كّل	 اآكل	 اأن	 اأمَرين،	 ات�ساعه،	 على	 مفتوٍح	 فٍم	 قطر	 يتجاوز	 قطرها	
م�سم�ص	ُي�سِقطها	يل	من	فتحة	ال�سندوق	هذه،	واأن	اأقوم	باإخراج	نواة	حبة	
اأين	 اأ�ستخدم	يدي،	ولقد	عرف	 اأن	 الفتحة	دون	 امل�سم�ص	بفمي	من	ذات	

وافقُت	على	ما	اأمرين	دون	اأن	اأتفّوه	باأية	كلمٍة.	

جل�ص	فوق	ال�سندوق	فازدادت	العتمة	داخل	ال�سندوق	و�ساد	ال�سمت	
قلياًل،	ثم	و�سع	فمه	على	فتحة	ال�سندوق	وتفّوه	ببع�ص	الكلمات	ب�سوٍت	

منخف�ٍص	مل	ي�سلني	منها	�سوى	الفحيح.	

قام	من	على	ال�سندوق	وبقيُت	جامداً	اإىل	اأن	عاد	�رشير	ال�سندوق	من	
	مذاُقها	يف	فمي	 جديٍد	حني	جل�ص	على	حافته،	اأ�سقط	يل	حبة	م�سم�ٍص	مرٌّ
ب�سالٍم،	رفعُت	راأ�سي	قلياًل	اإىل	اأن	و�سل	لفتحة	ال�سندوق،	ودفعُت	بنواة	
حبة	امل�سم�ص	بفمي	اإىل	خارج	ال�سندوق	كما	اأمرين،	فعلت	هذا	بخوف	
اأ�سقط	يل	حبًة	ثانيًة	 كبري	جتاوز	حجم	ال�سعوبة	التي	بذلتها	لفعل	هذا،	ثم	
اأتقياأ،	ولكّن	 اأن	 فا�سدٌة،	كدُت	 اأّنها	حبٌة	 فاأدركُت	 للغاية	 كريٍه	 ذات	طعمٍ	
ان�سغايل	يف	دفع	النواة	هو	َمْن	منعني	عن	التقّيوؤ،	وظّل	يفعل	ذلك؛	واأنا	اأفعل	

ما	اأمرين	به	كاآلٍة	حديثة	ال�سنع.	

عميق،	 �ُسبات	 يف	 كنُت	 اأين	 فاأ�سعرين	 بقدمه	 ال�سندوق	 جانب	 ركَل	
ب	من	�سيء	ما	قد	بدر	مني	رغم	كّل	الدقة	والطاعة	التي	 واأ�سعرين	اأنه	غ�سِ

كنُت	اأبذلها.	

اخلفقان،	 هذا	 ي�سبب	 الذي	 ال�سوت	 انت�سار	 مع	 القلب	 خفقُة	 تتزامُن	
فبمجرد	ما	اأن	يركل	�سيئًا	بقدمه	يخفق	قلبي	بذات	حلظة	انت�سار	ال�سوت	
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	هذا	ال�سوت	اإىل	دماغي	كي	يقوم	بتحليله	ومن	ثم	يتخذ	موقفًا	 دون	اأن	ميرَّ
ما	اإزاء	هذا	ال�سوت،	وكاأن	العالقة	بني	الدماغ	والقلب	يف	حلظات	اخلوف	
بهذا	 الدماغ	 من	 اإقرار	 ثم	 ومن	 بالقلب	 خفقان	 عك�سية،	 عالقة	 ت�سبح	

اخلوف.	

األ�سَق	فمه	على	فتحة	ال�سندوق	وقال	يل:

-	لقد	جعلَت	اأنفي	ي�سيل	اأثناء	مالحقتي	لَك،	لذلك	خذ	حبة	امل�سم�ص	
هذه	املبللة	مبخاط	اأنفي.	

اأن	 من	 اأكرب	 وكان	خويف	 اأنفه،	 مبخاط	 املبللة	 امل�سم�ص	 حبة	 اأَ�سقَط	يل	
اأملك	القدرة	على	معرفة	مذاق	الأ�سياء،	م�سغُت	الثمرة	بكّل	ما	فيها	ما	عدا	

النواة	التي	اأخرجتها	له	من	فتحة	ال�سندوق.	

األ�سق	فمه	من	جديد	على	فتحة	ال�سندوق	وقال	يل:	

-	كدُت	اأن	اأتوقف	عن	مالحقتك	يف	اللحظة	الأخرية.	

وراح	يقهقه	قهقهة	ت�سبه	�سوت	ا�سطدام	ال�سيارات	ببع�سها	اأثناء	وقوع	
احلوادث	اخلطرية.	

لقد	اأر�سى	غبار	كلماته	هذه	يف	�سدري،	واأغاظني،	واأحرق	داخلي،	
واأيقظ	�سنواتي	اخلم�ص	الع�رشة	باعرتافه	هذا،	وجعلني	اأ�رشخ	بداخلي:	

-	يف	اللحظة	الأخرية.	

اأن	اللغة	�سخية	ومعربة	وجارحة	عند	�سماعها	من	الآخرين،	 و�سعرت	
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ب�سبب	 كبري	 بندم	 و�سعرُت	 بها،	 النطق	 نريد	 بخيلة	وه�سة	حني	 وكم	هي	
توقفي	عن	الرك�ص	يف	تلك	اللحظة،	اللحظة	الأخرية	التي	كان	�سيتوقف	

بها	عن	مالحقتي.	

الندم	هو	ذاك	الذي	يجعلنا	موؤمنني	كل	الإميان	باأننا	اأحرار	فيما	نفعل،	
اتخاذ	 يف	 حريتنا	 بقيمة	 الإح�سا�ص	 فينا	 حترُك	 بقوة	 قلبنا	 ميالأ	 الذي	 وهو	

قراراتنا	يف	املرات	القادمة.	

اأنا	واخلوف	يف	ظلمة	ال�سندوق،	وكان	كّل	واحد	منا	يحاول	 �سِبحنا	
اأن	ُيغِرق	الآخر،	ومل	يكن	يل	اأي	خال�ص	�سوى	موت	هذا	الرجل	يف	هذه	
اللحظة،	ومل	اأكن	اأ�سعر	باقرتاب	موتي	داخل	هذا	ال�سندوق	بقدر	ما	كنُت	
اأ�سعر	باخلوف،	وذلك	ب�سبب	اعتقادي	اأّن	الأحياء	لي�سوا	معنيني	باملوت،	
واأّن	الذين	ميوتون	هم	خلقوا	ليكونوا	موتى،	ول	�ساأن	يل	بهم،	وكذلك	اأمر	

هذا	الرجل	الذي	اأ�سعرين	اأّنه	لي�ص	معنيًا	باملوت.	

تارة	 �رشيعًا	 اإيقاعًا	 ُم�سِدراً	 ال�سندوق	 يده	على	وجه	 باأ�سابع	 ينُقر	 راح	
على	 املغني	 كما	 الإيقاع	 هذا	 ترافق	 قهقهته	 وكانْت	 اأخرى،	 تارة	 وبطيئًا	
اإيقاع	اآلة	مو�سيقية	ما،	توقَف	عن	فعل	هذا	قلياًل	ثم	راح	ينقر	بكعب	قدمه	

على	جانب	ال�سندوق	اإىل	اأن	و�سع	فمه	على	فتحة	ال�سندوق	قائاًل	يل:

-	ِابِك،	هيا،	عليك	اأن	تبكي،	اآن	لك	اأن	تبكي.	

مل	تكن	نربته	ب�سيغة	الأمر	بقدر	ما	كانت	ب�سيغة	الرجاء	والتمني،	وعاَود	
رجاءه	هذا	عدة	مرات،	وكاد	اأن	يتو�سل،	مل	اأ�ستطع	البكاء،	قام	ب�رشب	وجه	
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ال�سندوق	بباطن	يده	مرة	ثم	براأ�سه	مرة	اأخرى؛	وهو	ي�رشخ	من	خالل	فتحة	
ال�سندوق:	

-	عليك	اأن	تبكي،	اأرجوك	اأيها	ال�سغري.	

ال�سندوق	 فتحة	 فوق	 وجهه	 وظّل	 جدوى،	 دون	 اأبكي	 اأن	 حاولُت	
ينتظر	�سعود	بكائي	.

رفع	راأ�سه	و�ساد	�سمت	مل	ت�ستطع	�رشبات	قلبي	املت�سارعة	اإل	اأن	تبدو	
عارية	اأمام	�سطوة	هذا	ال�سمت	الذي	اأ�سعرين	بانتظار	�سيء	ما	�سيحدث.	

واأنا	يف	غمرة	هذا	ال�سمت؛	�سمعُت	ن�سيج	هذا	الرجل	�سيئًا	ف�سيئًا	اإىل	
اأن	حتول	هذا	الن�سيج	اإىل	بكاء	وا�سح،	وظل	يبكي؛	و�رشير	ال�سندوق	يزداد	

اإىل	اأن	و�سع	فمه	على	فتحة	ال�سندوق	قائاًل	يل:

-	�سرتى	كم	اأحبك،	وكم	اأملك	من	احلب،	فاأنا	�سارق	دهن	العقول.	

واأطلق	�سحكة	�سقط	رذاذها	فوق	وجهي،	ثم	قام	من	فوق	ال�سندوق	
و�سمعت	�سوت	اأثاث	الغرفة	دون	اأن	اأدرك	حقيقة	ما	كان	يفعله،	ثم	عاد	

وو�سع	فمه	على	فتحة	ال�سندوق	قائاًل	يل:	

-	نعم،	�سارق	دهن	العقول،	كن	هادئًا،	لن	اأتاأخر	عليك.	

اإن	 اأعرف	 اأكن	 ومل	 الغرفة،	 باب	 �رشير	 �سوت	 و�سمعُت	 راأ�سه	 رفع	
كان	قد	خرج	اأم	اأّنه	مازال	واقفًا	حول	ال�سندوق	الذي	اأنا	فيه،	تارة	يخيم	
ال�سمت	وتارة	اأخرى	اأ�سمع	�سوت	�رشير	باب	الغرفة	مع	�سوت	َوْقِع	اأقدام	

يكاد	ل	ُي�سَمع.	
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م�سى	بع�ص	الوقت	وكاأنه	الأبد،	اإىل	اأن	جاءين	�سوت	غريب	ا�ستطعت	
اأن	اأعرف	اأّنه	لي�ص	�سوت	�سارق	دهن	العقول	الذي	�سار	�سوته	يف	اأذين	

ميزانًا	لكّل	الأ�سوات.	

وكما	الولدة	دخل	ال�سوء	على	وجهي	حني	مّت	فتح	ال�سندوق،	فتحُت	
عينّي	على	وجه	اأنثوي	كاأّنه	بع�ص	من	اأ�سباب	احلياة	التي	تدفعنا	نحو	التفكري	
مبرّبرات	الوجود،	وجٌه	مل	يكن	يحتاج	اإىل	احتمالت	وتاأويل،	كّل	ما	فيه	

يبعث	على	ال�سعور	باأّن	الطماأنينة	تتكاثر	يف	مالحمه.

نظرْت	يف	عينّي	قائلًة:	

-	هيا	قبل	اأن	ياأتي.	

اأم�سكْت	بيدها	يدي	ورفعْت	يل	راأ�سي	بيدها	الأخرى؛	وهي	ترجتف	
وتقول:

-	اأ�رشع	قبل	اأن	ينتهي	كّل	�سيء،	اإّنه	�سارق	دهن	العقول.	

الع�رش	 باأ�سابعها	 �سغطْت	 الغرفة	 باب	 وعند	 ال�سندوق	 من	 اأخرجْتني	
على	كتفّي،	واأحنْت	ظهرها	هام�سًة	يل:	

اإمياٍن	 دون	 رك�سُت	 الأخرية،	 اللحظة	 من	 اأ�رَشَع	 وكن	 اأرك�ص	 هيا	 	-
بخطواتي،	وقمُت	بتاأجيل	هذا	الإميان	يف	�سدري	اإىل	اأن	اأ�سل	بيتنا،	ويف	
وتندثر	يف	 العظيمة،	 الأ�سياء	 بتلك	 اإح�سا�سي	 يزداد	 فيها	 اأرك�ص	 مرة	 كّل	
داخلي	اأ�سياء	ل	قيمة	لها،	وبقيُت	اأرك�ص	اإىل	اأن	و�سلُت	املقربة،	جل�سُت	
ثباتها	يف	 عن	 تخّلْت	 قد	 كانْت	 الأر�ص،	 على	 ممددٍة	 قرٍب	 �ساهدة	 بجانب	



67

ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

الرتاب	من	كثة	التكاء	عليها،	و�سعُت	راأ�سي	على	هذه	ال�ساهدة	كي	اآخذ	
ق�سطًا	من	الراحة،	والكثري	من	الهواء	الذي	اأحتاجه،	وراح	راأ�سي	يطوف	
امتالأت	 ماٍء	 جداوَل	 القبور	 بني	 املمّرات	 يل	 وتراءت	 ال�ساهدات	 حول	

قيعانها	اأ�سماكًا	من	حجارة	مبعثة	هنا	وهناك.	

قمُت	واجتهُت	نحو	بيتنا	تاركًا	ال�ساهدات	ورائي	�ساهدًة	�ساهدًة،	وحني	
دخلُت	البيت	كان	يعج	ببع�ص	الن�ساء،	اقرتبْت	مني	عمتي	واأخربْتني	اأّن	اأمي	
و�سعْت	مولوداً	منذ	قليل،	م�سيُت	نحو	اإحدى	الغرف	ومنُت	ب�رشعة	من	

�سدة	الإعياء	والإنهاك	وتلك	الأ�سياء.	

يده	 منار	بو�سع	 قام	 بقليل	 املطعم،	وقبل	و�سولنا	 اأنا	ومنار	من	 اقرتبنا	
على	كتفي	قائاًل:

-	لقد	و�سلنا،	ها	هو	املطعم.	

وما	اأن	دخلُت	املطعم	�سعرُت	اأين	اأدخل	بيت	بديع	الزاهر	رغم	هدمه	
وحتويله	اإىل	هذا	املطعم	الأنيق	بزجاجه	وكرا�سيه	وطاولته	املغطاة	بقما�ٍص	
اأ�سفر	اللون،	جل�سنا	يف	زاوية	املطعم،	وكان	عدد	ل	باأ�ص	به	من	الزبائن	قد	

توّزعوا	حول	الطاولت	الأخرى.	

رّحب	النادل	بنا	ووقف	ينتظر	كي	نختار	نوع	الطعام	الذي	�سنتناوله،	
الليمون،	 ع�سري	 من	 القليل	 عليها	 بالزيت	 مقلية	 حلم	 �رشائح	 منار	 طلب	
وكذلك	طلب	من	النادل	اأن	ي�سكب	له	على	�سحِن	اخل�ساِر	املقطِع	بع�َص	
زيت	الزيتون،	واأن	ير�ص	عليه	القليل	من	الفلفل	احلاد،	ابت�سم	النادل	ملنار	
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ولكّني	 احلليب،	 من	 كوب	 �سوى	 معني	 ب�سيٍء	 اأرغب	 اأكن	 مل	 اإيّل،	 ونظر	
نظرُت	اإىل	منار،	وطلبُت	من	النادل	اأن	يح�رش	يل	ذات	الطعام	الذي	اختاره	

منار.	

مكان	 عن	 نف�سي	 ت�ساءلُت	يف	 املطعم؛	 تفا�سيل	 بعينّي	يف	 اأجول	 واأنا	
الغرفة	التي	اأدخلني	اإليها	بديع	الزاهر	اآنذاك،	ورغم	الهدم	والبناء	الذي	مّت	
اإل	اأنني	�سعرُت	اأيّن	اأجل�ص	يف	مكان	ال�سندوق	اخل�سبّي	الذي	و�سعني	فيه،	
منه	يف	 راجيًا	 منار	 وجه	 اأنظر	يف	 وجعلني	 اختناقًا،	 زادين	 ال�سعور	 وهذا	
�رّشي	اأن	يحّدثني	عن	اأّي	�سيء	كي	اأخرج	من	ال�سيق	الذي	يجهله	عني.	

راح	منار	يحدثني	عن	ر�ساد	كاأولئك	الكبار	حني	يتحّدثون	عن	املوت	
واملوتى	بنربة	تك�سوها	املعرفة	التي	يزعمونها	حول	املوت،	وتابع	يخو�ص	
يف	تفا�سيَل	اأراد	اأن	يبنّي	يل	من	خاللها	اأّنه	كان	ي�سعر	باأّن	ر�ساد	�سيموت	
عما	قريب،	وكنُت	اأهز	راأ�سي	ملنار	اأثناء	حديثه	هذا،	لكّن	راأ�سي	كان	يدرك	
اأن	حديث	منار	هذا	اأمٌر	اعتيادي،	ومبقدور	اأّي	اإن�سان	اأن	ي�سعر	باأن	�سخ�سًا	
ما	�سيموت	عما	قريب،	ولكّن	هذا	ال�سعور	يبقى	ميتًا	يف	داخلنا	ول	يكتمل	
تفا�سيَل	 اأّن	 ن�سعر	 ال�سخ�ص،	حينها	فقط	 اإل	بعد	موت	هذا	 فينا	 اأو	يظهر	

الذي	مات	كانْت	تدّل	على	اأّنه	مقبل	على	املوت	عما	قريب.	

ولو	اأّن	�سعورنا	هذا	ياأخذ	حقه	منا	يف	الوقت	املنا�سب؛	ل�ستطعنا	ردع	
الكثري	من	حماولت	النتحار	التي	ل	ن�سعر	بتفا�سيل	مرورها	داخل	املنتحر	

اإل	بعد	انتحاره.	

املرة	 الطاولة	وهو	يرحب	بي،	وذلك	لأنها	 الطعام	على	 النادل	 و�سع	



69

ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

اأّن	حقيقة	 النادل	 يعلم	هذا	 املطعم،	ومل	يكن	 فيها	هذا	 اأدخل	 التي	 الأوىل	
الأمر	غري	ذلك،	فلقد	دخلُت	هذا	املكان	قبل	دخوله	هو	وقبل	كّل	هوؤلء	
الزبائن	وقبل	فكرة	حتويل	بيت	�سارق	دهن	العقول	اإىل	هذا	املطعم	الراكن	
حتت	بناء	ت�سكنه	عائالت	ل	تعرف	معنى	تعاقب	احل�سارات	وعبثية	الأمكنة	

والثابت	واملتحول.	

وبينما	كنت	اأتناول	الطعام؛	�سعرُت	مبرارٍة	يف	داخلي،	�ساألني	منار	اإن	
عيَنيه،	 واأغم�ص	 راأ�سه	 منار	 هّز	 اأجيبه،	 اأن	 ودون	 �سيٍء،	 من	 اأ�سكو	 كنت	

فانقلب	وجهه	اإىل	وجٍه	بدا	احلزن	عليه،	ثم	قال:	

-	واأنا	كذلك	حزين	على	ر�ساد.	

قام	منار	وو�سَع	بع�ص	النقود	على	الطاولة،	وقمُت	معه	وخرجنا	على	
عجٍل،	و�رشنا	معًا	دون	اأن	نتفّوه	باأّية	كلمة،	وحني	و�سلنا	على	مقربة	من	
بيته	دعاين	ل�رشب	القهوة،	اعتذرُت	عن	ذلك،	فلم	اأكن	اأريد	اأن	اأتاخر	كثرياً	
املقربة،	حيُث	 اأثناء	مروري	من	جانب	 الليل	علّي	يف	 ق�سوة	 تزداد	 كي	ل	
�َساِهداتا	قرب	ر�ساد	تنتظران	مروري،	وكاأّنهما	حتاولن	دفع	كّل	ال�ساهدات	

باللحاق	بي.	
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5

مّر	يومان؛	واأنا	غارق	يف	درا�ستي	و�سط	الأوراق	والكتب،	مل	اأخرج	اإل	
مرتني	حني	احتجُت	الطعام	وعلب	ال�سجائر	وبع�ص	الورق	الأبي�ص،	ويف	
اليوم	الثالث	زارين	منار؛	وهو	يحمل	الورد	بيديه،	وكان	الوقت	ي�سري	اإىل	
منت�سف	النهار،	ودون	اأن	اأ�ساأله	اأدركُت	اأّن	هذا	الورد	لأجل	قرب	ر�ساد.	

بذلك؛	 اأقوم	 واأنا	 حليب،	 كوبي	 بتح�سري	 وقمت	 املطبخ	 دخلُت	
اأمعنُت	كعادتي	يف	بيا�ص	احلليب،	ومتنيت	لو	اأّن	احلليب	يحل	حمل	الطعام	
تركيبة	 بناء	 للماء	يف	 �رشيكًا	 احلليب	 ي�سبح	 وبذلك	 الإن�سان،	 حياة	 طوال	
الإن�سان	دون	احلاجة	اإىل	غذاء	اآخر.	وي�سبح	النا�ص	�سوا�سية	يف	تناول	اأنواع	

الطعام.
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�سيئًا	 الكوب	 يف	 من�سوبه	 ينخف�ص	 بيننا	 واحلليب	 ومنار؛	 اأنا	 جل�سنا	
يطغى	على	 اأن	 منار	 به	 اأتى	 الذي	 اجلميل	 الورد	 منظر	 ي�ستطع	 ف�سيئًا،	ومل	
جهة	 ومن	 ال�سفاف،	 الزجاجي	 كوبه	 داخل	 وهو	 احلليب	 منظر	 جمال	
اأخرى	مل	ت�ستطع	رائحة	الورد	هذا	اأن	تطغى	على	رائحة	بع�ص	الكاآبة	التي	

يف	داخلي،	و�سعرت	ب�رشورِة	�رشِب	املزيد	من	احلليب.	

ُبحُت	ملنار	بتفكريي	يف	التربع	بكِليتي،	وكانْت	فكرة	التربع	بكليتي	
ت�سّكل	جدًل	و�رشاعًا	يف	داخلي،	وكنُت	اأ�سعر	اأّن	الأمر	ي�سبه	عاموداّ	اأفقيّا	
يتاأرجح	على	حجر	بحذٍر	دقيق	خ�سية	ال�سقوط،	وكنُت	جاداً	كّل	اجلد	يف	

فكرة	التربع	بكِليتي.	

نظر	منار	اإيّل	للحظات،	ثم	حرك	كوب	احلليب	الفارغ	بيده	قائاًل:

-	هذا	اأمر	ي�سبه	النتحار	يا	جابر.	

اأ�سعلُت	�سيجارة	ورحت	اأفّكر	يف	اأع�ساء	الإن�سان	التي	تهبه	البقاء	على	
قيد	احلياة،	وكنُت	مدِركًا	دومًا	اأّن	نظام	حركة	هذه	الأع�ساء	وما	تقوم	به	
لي�ست	جديرًة	بالثقة،	واأّن	التفكري	يف	القلب	وطريقة	نب�سه	اأمٌر	يجعل	املرء	

يدرك	حقيقة	�سعفه	املُحِزنة.	

اإّن	النتحار	هو	طعن	الذات	عدة	طعنات	للتخل�ص	من	ال�سعور	بالأمل	
ر	الذي	 اأثناء	مرور	الر�سا�سة	يف	ع�سب	الروح،	وطعن	الذات	مبثابة	املخدِّ
ُيعَطى	عادًة	قبل	اإجراء	عمل	جراحي	ما،	ومبجرد	التفكري	بالنتحار	يعني	
املرء	 يتخّدر	 ف�سيئًا	 ر،	و�سيئًا	 املخدِّ للح�سول	على	هذا	 الذات	 البدء	بطعن	

وُيقِبل	على	النتحار	دون	اأن	يدري.	
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الذين	 عيون	 لريُمق	 موته	 بعد	 للحياة	 يعود	 اأّنه	 لو	 املنتحر	 يتمّنى	 وكم	
دفعوه	اإىل	النتحار	كي	يقول	لهم:

-	اأيعجبكم	هذا!!؟؟

قبل	 عادًة	 املرء	 يكتبها	 التي	 املكتوبة	 الر�سالة	 تلك	 من	 جدوى	 ول	
التي	تبقى	ناق�سة	واإن	مت	 العميق	وو�ساياه	 اأمله	 انتحاره،	لأّنها	لن	تعرّب	عن	

تنفيذها	بحذافريها.	

حني	قام	منار	ب�سم	الورد؛	وهو	مغم�ص	العينني،	رحُت	اأحّدثه	عن	�ساب	
ي�سغرين	بعامني،	كان	هذا	ال�ساب	هزيل	البنية،	ويجل�ص	با�ستمرار	اأمام	منزله	
وحيداً،	كنُت	األقي	عليه	التحية	حني	اأمّر	من	اأمامه،	ومل	اأكن	اأعرف	عنه	اأي	
	على	حتيتي،	واأكث	من	مرة	متنيُت	لو	اأّنه	 ـََردٍّ �سيء،	كان	يكتفي	بهّز	راأ�سه	ك
يدعوين	للجلو�ص	معه	اأمام	بيته،	لكّنه	مل	يفعل	ذلك،	وكنُت	اأ�سعر	اأّن	هذا	
اأمام	 اأمر	بني	احلني	والآخر	من	 ال�ساب	مقبٌل	على	النتحار،	لذلك	كنُت	
بيته	كي	اأرى	اإن	كان	على	قيد	احلياة	اأم	اأنه	انتحر،	كنُت	اأفعل	هذا	بدافع	ل	
يختلف	كثرياً	عن	الدافع	الذي	كان	يدفعني	للذهاب	اإىل	باب	بيتي	يف	اأثناء	

الليل	كي	اأتاأكد	من	اأين	اأغلقت	الباب	خلفي.	

�ساألني	منار	عن	مكان	بيته	فحددت	له	ذلك،	وعلى	عجٍل	و�سف	منار	
يل	�سكل	هذا	ال�ساب	الهزيل	باأدّق	التفا�سيل	فاأجبته:

-	نعم	هذا	هو	�سكله	بال�سبط.	

اأرخى	منار	وجهه	قائال:
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-	اإنه	من�سور،	كان	م�سابًا	مبر�ص	خبيث	يف	دماغه،	مات	منذ	�سهور.	

حني	قال	منار	يل	هذا،	�سعرُت	برع�سة	جعلْتني	اأقلع	عن	متابعة	احلديث	
التي	 ال�سغرية	 بتفا�سيله	 النتحار	 حول	 منار	 على	 �رشده	 اأوّد	 كنُت	 الذي	
ترتاكم	يف	دهن	املرء	اإىل	اأن	تنمو	ب�سكل	مفاجئ	و�رشي	لتدفع	به	اإىل	فكرة	

النتحار.	

خرجنا	اأنا	ومنار	اإىل	املقربة،	ومل	تكن	امل�سافة	بني	بيتنا	واملقربة	ت�سمح	
اأهيئ	نف�سي	للوقوف	يف	ح�رشة	قرب	ر�ساد	ب�ساهدتيه،	تركُت	الأمر	 اأن	 يل	

مفتوحًا	لكّل	الآثار	التي	قد	مت�سني	اأثناء	هذا	الوقوف.	

كثرياً	 تختلف	 ل	 وم�ستلقية،	 ومتكئة	 ومائلة	 واقفة	 ال�ساهدات	 كانت	
عّما	 ت�سيق	 بداأت	 القبور	 بني	 واملمرات	 الأحياء،	 �سكل	 هذا	عن	 ب�سكلها	
كانت	عليه،	وبع�ص	القبور	كانت	اأ�سبه	ما	تكون	بال�سدود	التي	اأُقيمت	على	
ال�سارع	 نحو	 بالمتداد	 للقبور	 ي�سمح	 الر�سيف	 يكن	 ومل	 املمرات،	 هذه	
والبيوت	التي	يف�سلها	عن	املقربة	هذا	ال�سارع،	فالمتداد	كان	يزداد	نحو	
تلك	اجلهات	الثالث	التي	مل	يكن	يحّدها	اأي	ر�سيف،	لكن	هذا	المتداد	
بداأ	يقرتب	من	بع�ص	البيوت	القريبة	من	هذه	اجلهات	الثالث،	اأو	رمبا	اأن	

البيوت	احلديثة	البناء	هي	َمن	بداأت	تقرتب	من	هذه	ال�ساهدات.	

�سغري	 على	حجر	 وجل�ص	 �سديد،	 بوقار	 القرب	 على	 الورد	 منار	 و�سع	
ثابتة	يف	 نقطة	 يرُمق	 وهو	 يديه	 بني	 وجهه	 وو�سع	 القرب،	 �ساهدة	 بجانب	

احلجارة	املوّزعة	فوق	القرب،	كاأّنه	يهيئ	نف�سه	للبكاء.	



74

ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

ركبتّي،	 على	 يدي	 وو�سعُت	 ظهري	 اأحنيُت	 ثم	 قلياًل	 واقفًا	 بقيُت	
اأمعنُت	النظر	يف	�ساهدة	القرب	وتذكرُت	كلماته	الأخرية	يف	بيت	منار	حني	

قال	يل:

-	دعني	اأراك	غداً.	

ومن�سور	رمّبا	وّد	روؤيتي	هو	الآخر	قبل	موته،	ورمّبا	كان	ينتظر	مني	اأن	
اأدعوه	للم�سري	معي	حني	كنت	اأمر	من	اأمامه،	كّل	هوؤلء	املوتى	وّدوا	روؤية	
اأحٍد	ما	قبل	موتهم،	ووحده	املنتحر	الذي	ل	يوّد	روؤية	اأحٍد	قبل	انتحاره،	
لكّنه	يوّد	روؤية	الكثريين	بعد	انتحاره	لو	كان	مبقدوره	ذلك	كي	يقول	لهم:

-	اأيعجبكم	هذا!!!

حروف	 داخل	 اإ�سبعي	 اأمّرر	 ورحت	 ر�ساد	 قرب	 �ساهدة	 عند	 جل�سُت	
ا�سم	ر�ساد	املحفورة	على	وجه	ال�ساهدة،	ومل	اأغم�ص	عينّي	كما	كنت	اأفعل	
ذلك،	وبقيُت	اأنظر	يف	نقطة	ثابتة	على	وجه	ال�ساهدة	اإىل	اأن	فقدُت	الرتكيز	

ل�سدة	التحديق،	َفَركُت	عيني	باإ�سبعي	بهدوء	كما	امِلرَود	فوق	العني.	

تاأثر	منار	بحركتي	هذه	وراحت	عيناه	ُتطِلقان	الدمعاِت	املحبو�سة	داخل	
�سدره،	قمُت	وانت�سبُت	كال�ساهدة	ونظرُت	يف	حجارة	املقربة	و�ساهداتها	

وترابها	وممّراتها،	واأنا	اأتنّف�ص	بع�ص	وجودي	و�سط	هوؤلء	املوتى.	

	على	كتف	منار	و�رشُت	بني	ممّرات	القبور	تاركا	منار	ورائي	يئّن	 رّبتُّ
العري�سة،	 �ساهدته	 على	 ظهري	 �سانداً	 قرٍب	 عند	 جل�سُت	 ر�ساد،	 قرب	 على	
واأغم�سُت	عيني	ورحُت	اأتذكر	كنانة	وحوارها	معي	عند	هذه	ال�ساهدة،	
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كان	ذلك	بعد	عدة	�سهور	من	حادثة	ال�سندوق	الذي	و�سعني	زوجها	فيه،	
الأولد	 كان	 ما،	 اأحٍد	 قرب	 على	 الورد	 ت�سع	 كي	 املقربة	 اإىل	 حينها	 جاءت	
يطاِردون	ديكًا	هزياًل	بني	ممًرات	القبور،	وَمْن	مي�سك	هذا	الديك	يقوم	بقلع	
تفوقه	على	 تدل	على	 كاإ�سارة	 راأ�سه	 رفيٍع	حول	 بخيٍط	 ويثّبتها	 منه،	 ري�سة	

الآخرين.	

كنُت	جال�سًا	عند	ال�ساهدة	اأْنَحُت	حجراً	�سغرياً	ب�سكنٍي	ح�سلُت	عليها	
الأولد،	 بقية	 اللعب	مع	 ل	نحت	احلجارة	على	 اأف�سّ القمامة،	وكنُت	 من	
وذلك	بعد	حادثة	ال�سندوق،	ومل	اأُبح	لر�ساد	بالذي	حدث	يل،	وذلك	ل�سدة	

اخلوف	الذي	عانيُت	منه.	

كاأّن	 الورد،	 وبيدها	 فوقي	 تقف	 بكنانة	 فاإذا	 احلجر	 ذاك	 اأنحُت	 واأنا	
ال�سماء	نثْتها	ورداً	فوق	هوؤلء	املوتى،	وجه	ل	يحتاج	لأن	يبت�سم،	وعينان	
ا�سمه	كنانة،	�رشٌح	عليه	قما�ص	 الذي	 ال�رشح	 اأعلى	 ترقدان	يف	 خ�رشاوان	
اأ�سود	رقيق،	راح	الهواء	يحاول	اأن	يعبث	ببع�ص	�سعرها	املمّدد	على	زاوية	

جبينها	الهابط	فوقي	وفوق	احلجر	الذي	كنت	اأنحته.	

و�سعْت	يدها	على	راأ�سي	قائلة:

-	اأنا	كنانة	زوجة	�سارق	دهن	العقول،هل	تذكر؟

قلُت	لها	ب�سيء	من	الفرح	واخلوف:

-	نعم.	

ابت�سمُت	و�سحكْت	�سحكًة	حب�سْتها	يف	�سدرها	قائلة:
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إن ّه	زوجي،	اأنا	ول	اأحد	�سواي،	اأحّبه	حتى	ال�سداع.	-	ا
خرج	الأولد	من	املقربة	وهم	يطاِردون	الديك	الذي	ا�ستطاع	اخلروج	
من	بني	ممّرات	القبور،	جل�سْت	كنانة	بجانبي	وراحت	حتدثني	بن�سوة	عن	
ميتلكه،	 الذي	 ال�سحر	 وعن	 له	 حبها	 وعن	 العقول،	 دهن	 �سارق	 زوجها	

إىل	اأن	و�سعْت	عينيها	يف	عيني	وقالت: وقدرته	على	فهم	الآخرين،	ا

-	اأن	تعرف	حقيقة	هذه	ال�ساهدات	اأهون	عليك	من	اأن	تعرف	حقيقة	
بديع	الزاهر.	

إن	كانت ا اأعرف	 التي	�رشت	داخلي؛	وهي	حتدثني	عن	ول	 الطماأنينة	 	 ْ
كنُت	 مزيفٌة	 طماأنينة	 اأّنها	 اأم	 احلقيقة	 من	 �سيء	 فيها	 طماأنينة	 الزاهر	 بديع	

اأحتاجها	كي	اأتفادى	بها	اخلوف	الذي	ي�سيبني	اأثناء	ذكر	بديع	الزاهر.	

ذلك	وتابعت كان	 الزاهر،	 لبديع	 الأوىل	 ؤيتها	 عن	رو حديثها	 كنانة	 	 ْ
مير كان	 العا�سمة	حني	 ت�سنعها	يف	 كانت	 التي	 القهوة	 ل�رشب	 اأبيها	 على	 	 ّ

بكثافة	 الزاهر	 بديع	 ا�سم	 يرّدد	 اأبوها	 وكان	 الزاهر،	 لبديع	 بيدها	 وتقدمها	
إىل	 ا على	م�سمعها،	وذكرْت	يل	كيف	كان	ا�سمه	يجعلها	تكرُب	�سيئًا	ف�سيئًا	
اأن	�سعرُت	اأّن	هذا	الرجل	�سي�سبح	زوجًا	لها	رغم	فارق	ال�سن	الكبري	الذي	

بينهما.	

إيّل	نظرة	فيها	الكثري	من	القلق	املُفاِجئ	وقالت: نظرْت	كنانة	ا

-	ت�سيق	املدينة	حني	ي�سري	بديع	الزاهر	فيها.	

إليها	بقلق؛	واأنا	اأم�سغ	ريقي،	ثم	قالت: نظرُت	ا
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-	يجب	عليك	اأن	تبتعد	عن	الأمكنة	التي	يكون	بديع	الزاهر	فيها،	كان	
يراك	حني	كنَت	ت�سرتق	النظر	اإلينا	يف	�سوارع	املدينة.	

يف	حقيقة	الأمر	كنُت	اأتردد	بحذر	حول	بيت	بديع	الزاهر،	وذلك	بعد	
�سهر	من	حادثة	ال�سندوق،	كنُت	اأود	اأن	اأرى	كنانة؛	وهي	تخرج	من	بيتها،	
لكّنها	مل	تكن	تخرج	اإل	وبديع	الزاهر	معها،	فكنُت	اأكتفي	بنظرات	�رشيعة	
كانْت	 م�سادفة،	 املدينة	 �سوق	 يف	 راأيُتهما	 مرة	 من	 واأكث	 يراين،	 اأن	 دون	
ُ	امل�سافة	التي	بيننا	وارتباكي	 كنانة	تلت�سق	به	كما	الظل	ب�ساحبه،	ورمّبا	ِق�رشَ
الزاهر	يالحظ	وقوع	عينّي	عليهما،	واأ�سعرْتني	كنانة	 هما	َمْن	جعال	بديع	

بتحذيرها	يل	اأّنه	قادر	على	معرفة	وجهي	من	بني	مئات	الوجوه.	

باحلجر	 اأنحُت	 ورحُت	 كنانة	 اإىل	 نظرُت	 هذه	 القلق	 بلحظات	 واأنا	
متمنيًا	لو	اأّنني	اأ�ستطيع	اأن	اأنحَت	وجهي	بحيُث	اأجعله	وجها	اآخَر	ل	ميكن	

لبديع	الزاهر	اأن	يعرفه.	

و�سعْت	كنانة	يدها	على	يدي	وقّبلْت	راأ�سي،	وقالت	يل:

ق�سيدة	 اليوم	 �ساأكتب	 احلب،	 من	 اأملك	 وكم	 اأحبه،	 كم	 �سرَيى	 	-
جديدة.	

اإىل	املقربة	وهم	يرتاك�سون،	وكان	ر�ساد	هو	من	ا�ستطاع	 عاد	الأولد	
اإم�ساك	الديك	ونزع	ري�سة	منه	وو�سعها	على	راأ�سه.	

قامْت	كنانة	وقمُت	معها	وتوجهُت	اإىل	البيت،	ويف	ال�سباح	تردد	خرب	
انتحار	كنانة	�سنقًا	على	�سجرة	امل�سم�ص	تلك.	
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كانْت	اجلموع	حتيط	ببيت	بديع	الزاهر،	وذهبُت	يومها	اإىل	البعيد	حيُث	
العراء.

وجل�سُت	على	تلك	ال�سخرة	املزروعة	فوق	مرتفٍع	ب�سيٍط	وتبولت	حتى	
اآخر	قطرة.	

بديع	 واأّن	 العا�سمة،	 يف	 دفنها	 مت	 كنانة	 اأّن	 عرفُت	 �سهور	 عدة	 وبعد	
الزاهر	غادر	اإىل	العا�سمة.	

واأّن	 غريي،	 من	 اأ�رشَع	 يزداد	 منّوي	 اأن	 �سعرُت	 كنانة	 انتحار	 وبعد	
�سفحات	احلياة	مت�سابهة	رغم	اختالف	الكلمات	املكتوبة	عليها،	ول	�سيء	
ت�سيبنا	 التي	 الرع�سة	 لتلك	 للو�سول	 الوقت	 انتظار	مرور	 �سوى	 احلياة	 يف	
ال�سميك	 الغالف	 ذات	 احلياة	 �سفحات	 من	 الأخرية	 ال�سفحة	 قلب	 اأثناء	

والورق	الرقيق	والكثيف	بني	ق�سوة	هذا	الغالف.	

قام	 ال�ساهدة	 التي	م�سْتني	من	جديد	عند	 الأحا�سي�ص	 تلك	 اأتذكر	 واأنا	
منار	بو�سع	يده	على	كتفي	بعد	اأن	ترك	قرب	ر�ساد	وراءه	وحيدا،	اأم�سكُت	
يده	واأجل�سُته	بجواري،	وكانْت	عيناه	اخل�رشاَوان	قد	اغت�سلتا	بالدمع	الذي	

ذرفُته	على	قرب	ر�ساد.	

واأنا	اأمعن	النظر	يف	عيني	منار؛	لحظُت	اأن	اأمراً	ما	جعل	منار	ميِعن	النظر	
ب�سكل	مفاجئ	نحو	قرب	ر�ساد،	ا�ستدرُت	نحو	قرب	ر�ساد	ف�ساهدُت	رجاًل	
يقف	عند	قرب	ر�ساد،	رغم	اخلوف	الذي	هزين	اإل	اأيّن	ا�ستطعُت	اأن	اأحافظ	
على	رباطة	جاأ�سي،	مل	يكن	يحمل	ورداً	لي�سعه	على	قرب	ر�ساد،	فقط	كان	
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واقفًا	ك�ساهدة	ثالثة	على	قرب	ر�ساد،	طلب	منار	مني	اأن	نذهب	�سوب	قرب	
ر�ساد	كي	نلقي	التحية	على	بديع	الزاهر	ون�ساركه	احلزن	من	جهة	ونوا�سيه	

من	جهة	اأخرى،	نظرُت	ملنار	وهم�ست	له:

د	عليه	خلوته.	 -	دعه	يبكي	وحده،	ل	نريد	اأن	نف�سِ

رحُت	اأختل�ص	النظر	اإىل	بديع	الزاهر	بحذر	من	جانب	القرب،	بينما	منار	
رتني	بيديه،	وراح	يرُمق	نقطة	ثابتة	 و�سَع	راأ�سه	على	مقربة	من	ركبتيه	امل�سوَّ
بني	قدميه	دون	اأن	يدرك	حقيقة	ما	يحدث	يل	واأنا	اأختل�ص	النظر	اإىل	بديع	

الزاهر.	

الذي	 بالإح�سا�ص	 يعبث	 اأن	 ي�ستطيع	 �سيء	 اأي	 املقربة	خالية	من	 كانت	
ر�ساد،	 قرب	 يرُمق	 الزاهر	وهو	 بديع	 تفا�سيل	 اأتنف�ص	 واأنا	 داخلي،	 حّط	يف	
وكانت	امل�سافة	بيننا	خماِدعة	ومزيفة،	فلم	تكن	جمرد	عدة	�ساهدات	وقبور	
وموتى،	كانت	كامل�سافة	الواقعة	بني	اأحٍد	مغم�ِص	العينني	و�سفعٍة	�سيتلقاها	

دون	معرفة	حلظة	وقوعها.	

َقبََّل	بديع	الزاهر	زاوية	�ساهدة	قرب	ر�ساد،	ثم	راح	يزيل	احلجارة	من	فوق	
قرب	ر�ساد	وي�سعها	جانبا،	وبحركة	�رشيعة	حّرك	الرتاب	اجلاثم	فوق	القرب،	
احلجارة	 و�سع	 يعيد	 �سديد	 ببطء	 راح	 ثم	 هذا،	 اأثناء	 ي�سحك	 كان	 وكاأنه	
فعله	هذا	 يعيده،	وكان	 النظر	يف	كل	حجر	 لكّنه	كان	ميعن	 الرتاب،	 فوق	
لي�ست	 بطريقٍة	 الرتاب	 فوق	 احلجارة	 و�سع	 برتتيب	 يقوم	 اأّنه	 على	 يدل	
الأخرى،	وو�سع	جبينه	 ال�ساهدة	 بهدوء	عند	 ع�سوائية،	وبعد	هذا	جل�ص	
على	ال�ساهدة	دون	اأن	يحّرك	�ساكنًا،	وفجاأة	قام	على	عجل	واأم�سك	الورد	
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الذي	قام	منار	بو�سعه،	وراح	ينثه	على	القرب؛	وهو	ي�سحك	بوجهه	دون	
اأن	ي�سدر	�سوتا.	

اأتذكر	ما	قالْته	 اأ�سعر	بالنفور	احلاّد	وجعلني	 قيامه	املفاجئ	هذا	جعلني	
يل	كنانة:

-	ت�سيق	املدينة	حني	ي�سري	بديع	الزاهر	فيها.	

اأخف�سُت	راأ�سي	حني	بداأ	ينظر	اإىل	َمْن	حوله،	وجل�سُت	كجل�سة	منار،	
اإيّل	 منار	 نظر	 اأن	 اإىل	 احلال،	 هذا	 على	 ومنار	 واأنا	 الوقت؛	 بع�ص	 وم�سى	
وطلب	مني	اأن	نذهب،	وقبل	اأن	اأجيب	منار	نظرُت	اإىل	قرب	ر�ساد	و�سعرُت	
وغادر	 تركه	 قد	 الزاهر	 بديع	 واأن	 وحيداً،	 القرب	 �ساهدُت	 بالرتياح	حني	

املقربة.

خرجنا	اأنا	ومنار	من	بني	ممّرات	القبور	دون	اأن	نقرتب	من	قرب	ر�ساد،	
اأدخل	البيت	نظرُت	خلفي	نحو	 اأن	 اإىل	بيته،	وقبل	 وم�سى	كّل	واحد	منا	

�ساهدات	املوتى	قائال:

-	َمْن	يح�سد	َمْن،	الأحياء	اأم	املوتى؟؟!!
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6

ا�ستيقظُت	يف	ال�سباح	الباكر	على	كابو�ص	كان	بديع	الزاهر	�سّيَده،	كان	
يجّرين	من	فرا�سي	نحو	بيته،	وقام	بو�سعي	يف	ذاك	ال�سندوق	وعذبني	كما	
عذبني	يف	تلك	الظهرية،	لكّن	كنانة	مل	تخّل�سني	كما	خّل�سْتني	يف	حقيقة	

الأمر،	بل	اأتْت	واألقْت	راأ�سها	على	�سدر	بديع	الزاهر،	وهي	تقول	يل:	

-	اإّنه	�سارق	دهن	العقول،	اأحّبه	حتى	ال�سداع.	

اأن	 اإىل	 ال�سندوق	 ثقب	 من	 اإليهما	 اأنظر	 واأنا	 فوقي	 ي�سحكان	 وظاّل	
ا�ستيقظُت	َفِزعًا.	

خرجُت	من	غرفتي	واألقيُت	نظرة	نحو	ال�سماء،	وكان	الهواء	قادراً	على	
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اأيقَظني،	ويف	هذه	 الذي	 الكابو�ص	 الفرح	رغم	 ب�سيٍء	من	 الروح	 دغدغة	
اأمار�ص	ريا�سة	اجلري	وذلك	يف	�سارع	طويل	يقع	 باأن	 اللحظات	فكرُت	
على	اأطراف	املدينة	من	جهة	اجلنوب،	وهذا	ال�سارع	ُيعترب	ال�سارع	الأكث	
للمرء	 تتيح	 التي	 الريا�سة	 هذه	 ميار�سون	 الذين	 الأ�سخا�ص	 ِقبل	 من	 ارتياداً	
توازنًا	نف�سيًا	ومرونًة	يف	البنية،	ولكني	ترددُت	وذلك	تفاديًا	لل�سعور	الذي	

اأخ�سى	اأن	ينتابني	اأثناء	الرك�ص.	

مل	يكن	الوقت	ي�سمح	يل	بالذهاب	اإىل	منار،	ومل	اأكن	قادراً	على	معاودة	
النوم	من	جديد،	لب�سُت	ثيابي	وخرجُت	من	ال�سارع	الفرعي	دون	اأن	اأمّر	
من	طريق	املقربة	و�رشُت	اإىل	ذلك	املكان	حيُث	العراء،	اإىل	اأن	و�سلُت	تلك	
اآخر	 حتى	 وُبلُت	 عليها	 جل�سُت	 ب�سيط،	 مرتفع	 فوق	 املزروعة	 ال�سخرة	

قطرة.	

توجهُت	نحو	مركز	املدينة،	ورحُت	اأ�سري	يف	ال�سوارع	وكان	ال�سباح	
ال�سباح؛	 اأتنّف�ص	 واأنا	 ف�سيئًا،	 �سيئًا	 ال�سوارع	 نحو	 ويدفعهم	 النا�ص	 يوِقظ	
حيُث	 الباكر	 ال�سباح	 الأرواح	يف	 يختار	 دائمًا	 املوت	 باأّن	 �سعور	 راوَدين	
يكون	املرء	قد	هّياأ	نف�سه	طوال	الليل	لهذا	املوت	دون	اأن	ي�سعر	اأحد	به.	

كان	 �سغرية،	 معجنات	 قطع	 مع	 احلليب	 يقـدم	 حمٍل	 على	 مررُت	
عمله	 لبا�ص	 بيا�ص	 وكان	 عمره،	 من	 اخلم�سني	 يف	 املحل	 هذا	 �ساحب	
جيداً	 نام	 قد	 اأّنه	 على	 تدل	 حركاته	 وكانت	 متامًا،	 احلليب	 كما	 و�سعره	
قبل	اأن	يفتح	حمله	باكراً،	فالن�ساط	الذي	يبديه	ي�سيف	متعة	وحيوية	لروح	

الزبائن	الذين	ياأتون	اإليه	ل�رشب	احلليب	قبل	امل�سي	لأعمالهم.	
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لرجل	 زجاجّي	 كوب	 يف	 احلليب	 ي�سكب	 وهو	 بابت�سامة	 بي	 رّحب	
جل�ص	على	كر�سي	خ�سبّي	بجانب	رجل	م�سٍن،	طلبُت	منه	اأن	ي�سكب	يل	
اأف�سلها	مع	 ل	 التي	 املعجنات	 من	 قطعًا	 اأطلب	 اأن	 احلليب	دون	 كاأ�سًا	من	

احلليب.	

الكثري	 جلدها	 وحتمل	خلف	 املالمح،	 م�سطربة	 الزبائن	 وجوه	 كانت	
من	البوؤ�ص	الذي	مل	ت�ستطع	العيون	اأن	تخفي	منه	اإل	القليل،	وكانوا	ي�رشبون	
احلليب	على	مهٍل	مَباَلٍغ	فيه،	واأ�سعرين	�رشبهم	للحليب	بهذه	الطريقة	اأّنهم	
يوّدون	البقاء	على	هذا	احلال	دون	القيام	للذهاب	اإىل	اأعمالهم	اليومية	التي	

تنتظرهم	كما	يف	كّل	�سباح.	

الرجل	 �سمعُت	 املحل؛	 �ساحب	 يد	 من	 احلليب	 كوب	 اأتناول	 واأنا	
املحل	 اأمام	 ال�ساخن	وجل�سُت	 الكوب	 اأخذُت	 اآخر،	 كوبًا	 يطلب	 امل�سن	
املرت،	 ن�سف	 ارتفاعه	 يتجاوز	 ل	 للظهر	 م�سند	 دون	 خ�سبّي	 كر�سي	 على	
بداخلي	 احلليب	 مذاق	 ف�رَشى	 احلليب	 من	كوب	 الأوىل	 الر�سفة	 ر�سفُت	
ر�سفة	 كانْت	 احلليب،	 �سخونة	 ب�سبب	 للحظَتني	 عينّي	 اأغم�سُت	 اأن	 بعد	

طيبة	املذاق،	وما	اأن	فتحُت	عينّي	كان	كّل	�سيٍء	مازال	على	حاله.	

اخلبز	 رائحة	 وكانْت	 وهناك،	 هنا	 نظري	 واأطلقُت	 �سيجارتي	 اأ�سعلُت	
اأعرف	رائحة	 اأكن	 الورد،	ولو	مل	 ت�سبه	رائحة	 القريب	 املخَبز	 القادمة	من	
اخلبز	من	قبُل	لكنُت	اعتربُتها	رائحة	ورٍد	حقيقي،	وكانْت	ال�سيارات	من	
اأمامي	حتُجب	عني	روؤية	اأ�سحاب	املحالت	وحركاتهم	يف	الطرف	الآخر،	
نظرت	جانبًا	اإىل	�ساحب	حمّل	مي�سح	زجاج	حمله	من	اخلارج	وهو	يهز	راأ�سه	
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ويحدث	نف�سه	حول	اأمٍر	حدث	اأو	رمبا	�سيحدث.	

اأتابع	�رشب	كوب	احلليب	على	مهٍل	مّرْت	�سيارة	ببطء	�سديد	من	 واأنا	
اأمامي	يقودها	�سديق	يل	مل	اأعد	اأراه	منذ	زيارتي	له	يف	العام	املا�سي	حني	

اأجرى	عملية	يف	القلب،	األقى	التحية	علّي	من	نافذة	ال�سيارة	وقال	يل:	

-	اعذرين	على	عدم	التوا�سل.	

قلُت	له:	

-	ل	باأ�ص،	كيف	و�سعك	ال�سحّي؟	

�سوت	بوق	�سيارة	خلفه	جعله	ينظر	عرب	املراآة،	ثم	نظر	اإيّل	قائاًل:	

يا	 اللقاء	 اإىل	 قلب،	 مري�ص	 اأيّن	 تدرك	 ل	 فهي	 ال�سيارات	 لأبواق	 تّبًا	 	-
جابر.	

م�سى	ب�سيارته	م�رشعًا،	وقام	�سائق	ال�سيارة	الذي	كان	خلفه	باإلقاء	نظرٍة	
ال�سري	ح�سب	 قا�سية	يف	وجهي،	وذلك	لأيّن	كنُت	�سببًا	يف	تعطيل	حركة	

ظنه.	

اأجول	 ورحت	 ثانيًا	 حليب	 كوب	 وطلبُت	 ثانية	 �سيجارة	 اأ�سعلُت	
بنظري	كما	الذي	يبحث	عن	�سيٍء	لي�ص	له،	ول	يدرك	�سفات	هذا	ال�سيء	
الذي	يبحث	عنه،	ا�ستطعُت	اأن	اأملح	ر�سوان	اليو�سف	اأ�ستاذ	الريا�سيات؛	
وهو	مير	على	الر�سيف	الآخر	يحمل	اخلبز	بيديه	ونظره	ثابٌت	نحو	الأمام،	
قمُت	واأعطيُت	�ساحب	املحّل	ثمن	كوَبي	احلليب	وملحُت	الرجل	امل�سّن	

ما	زال	جال�سًا	يف	ذات	املكان	ي�رشب	احلليب.	
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وم�سيُت	اأ�سري	يف	�سوارع	املدينة	بعيداً	عن	�سارع	مطعم	"جمرى	النهر"،	
وبينما	اأنا	اأ�سري	على	ر�سيف	�سارع	طويل	رحُت	اأفكر	بوجود	بديع	الزاهر	
فوق	 اجلاثم	 الفراغ	 يف	 ونظرت	 خلفي	 ا�ستدرت	 وحني	 املدينة	 هذه	 يف	
اأّنه	لي�ص	خلفي،	لي�ص	هو	 ا�ستدرُت	خلفي	لأطمئن	 اأيّن	 اأدركُت	 الر�سيف	
خوفًا	بقدر	ما	هو	تقّزز	ي�سيب	جلدي	من	عند	خا�رشتي،	فوجه	هذا	الرجل	
اب	بال�سلل	اإذا	ما	نظرُت	 ُي�سِعرين	اأّنه	قادٌر	على	جعل	ع�سالت	فخذي	ُت�سَ
اإليه	عن	قرب،	مل	اأفكر	بقتله	وكّل	الذي	اأفكر	به	هو	موته	الذي	طال،	ول	
اأعرف	اإن	كان	موته	�سيكون	كفياًل	باأن	اأن�ساه	اأم	�سيجعلني	اأندم	على	عدم	
معرفة	حقيقة	هذا	الرجل	الذي	اأتوق	لبكائّيٍة	منه	وهو	ي�رشح	يل	الإح�سا�ص	

الذي	دفعه	لتعذيبي	بتلك	الق�سوة	وملعرفة	حقيقة	انتحار	كنانة.	

اإنه	اأمر	ي�سبه	ر�سا�سة	وحيدة	مع	ع�سفور،	فلي�ص	بو�سع	ر�سا�سة	وحيدة	
تدرك	معنى	اخليبة	اأن	تثق	بنف�سها	كّل	الثقة	باإ�سابة	ع�سفور،	ولي�ص	بو�سع	
ع�سفور	يدرك	معنى	املوت	اأن	يثق	بنف�سه	كّل	الثقة	بالنجاة	من	ر�سا�سة	واإن	

كانت	ر�سا�سة	وحيدة.	

انعطفُت	يف	�سارع	ورحُت	اأراقب	النا�ص	وهم	ي�سرتون	بع�ص	الأ�سياء	
من	املحالت،	كانْت	احلركة	تبعث	يف	النف�ص	على	حب	ال�رشاء،	اأو	ال�سوؤال	
عن	�سعر	بع�ص	الأ�سياء	دون	�رشائها،	فاحلديث	مع	اأ�سحاب	املحالت	يجعل	
املرء	ي�سعر	ب�سيٍء	من	احلرية	حني	ل	ينا�سبه	ال�سعر	وب�سيٍء	من	العطاء	حني	

ُيقِبل	على	ال�رشاء.	

جاء	وجهي	بوجه	�ساحب	�سيارة	الأجرة	الذي	اأو�سلني	واأعادين	من	
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بع�ص	 ي�سع	 وهو	 التحية؛	 تبادلنا	 اليوم،	 ذلك	 اأهلي	يف	 زرُت	 القرية	حني	
الأ�سياء	يف	�سندوق	ال�سيارة،	وحني	قررُت	اأن	اأعتذر	منه	لعدم	دعوته	يف	

ذاك	اليوم	ل�رشب	احلليب	باغتني	قائاًل:	

-	ما	اأخبار	اأهلك	يف	القرية؟	

قلُت	له:	

-	هم	بخري.	

ح	يل	بيده،	ثم	م�سى	وهو	ثم	فتح	باب	�سيارته	وجل�ص	خلف	املقود	ولو ّ
ي�رشب	املاء	من	مطرته	تلك.	

اأم	ل،	 إن	كانْت	عمتي	بخري	 ا اأعرف	 اأهلي	بخري،	ول	 إن	 ا قلُت	له	 لقد	
ولو	اأنه	�ساألني	ونحن	يف	ظرف	غري	هذا	الظرف	لكنُت	حدثته	عن	عمتي	
	مفا�سل	املراأة	 َّ 	بخري	على	ما	اأعتقد.	لكني	على	يقني	تام	اأنالتي	هي	لي�ست ْ

الفاقدة	لعقلها	بخري	.

نينار	 ففتحْت	 البيت،	 منار،	�سغطُت	على	جر�ص	 بيت	 توجهت	نحو	
كانت نينار،	 فيها	 اأ�ساهد	 التي	 الثانية	 املرة	 وهذه	 من	الباب،	 الثالثني	 يف	 	 ْ

إذا	ما	وقعْت	عيناه	عليها،	 عمرها،	وكانْت	جميلًة	ما	يكفي	ل�رشود	اأحٍد	ما	ا
ول	اأعتقد	اأّن	ثمة	فارقًا	لو	اأنها	قامْت	بغ�سل	وجهها	اأو	عدم	غ�سله،	وحني	
ً	من	�سعرها	عن	ن�سف	وجهها	بدا	وجهها	كاأنَُّه	جر�ٌص	 إزالة	ق�سماقامت 	با ْ

	فوق	كني�سة	يف	�سبيحة	يوم	الأحد،	وطولها	يجعلها	تبدو	اأكرب	من	نحا�سي ٌّ
َمها	يل	منار	حني	قّدمْت	لنا	القهوة	 إليها	اأحد	من	بعيد،	قدَّ إذا	ما	نظر	ا عمرها	ا
ذات	مرة	يف	غرفة	منار،	وجل�سْت	حينها	معنا	قلياًل،	ومل	تتحدْث	واكتفْت	
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بالنظر	اإيّل	تارًة	واإىل	�سورة	جدتها	املعّلقة	تارًة	اأخرى،	وحني	خرجْت	من	
الغرفة	نظر	منار	اإيّل	قائاًل:	

-	اأختي	نينار،	اأ�سبحْت	قليلة	الكالم،	اإنها	ذات	حٍظ	�سيٍء.	

الذي	 اأبيها	 وبني	 بينها	 وقعت	 التي	 امل�سكلة	 عن	 يحدثني	 منار	 وتابع	
عار�ص	زواجها	من	زميلها	اجلامعي	الذي	كان	يدر�ص	معها	يف	العا�سمة،	
وعن	حبهما	الذي	اأثمر	بالزواج	رغم	كل	ال�سعاب،	اإل	اأّن	هذا	الزواج	مل	
ي�ستمر	�سوى	�سنة	واحدة	ب�سبب	وفاة	زوجها	غرقًا	حني	كان	مع	اأ�سحاب	

له	ي�سبحون	يف	اإحدى	البحريات،	كان	ذلك	منذ	ثالث	�سنوات.	

قلُت	ملنار:

-	وماذا	ح�سل	بعد؟

اأجابني	منار	قائاًل:

-	هي	الآن	تتابع	درا�ساتها	العليا	يف	العا�سمة.	

رحبْت	بي	نينار؛	واأنا	اأقف	اأمام	البيت،	�سعرُت	ب�سيٍء	من	اخلجل	منها	
واأنا	اأ�ساألها	عن	منار	،وحني	تثاءبت	اأ�سابني	حرج	ب�سبب	مروري	بوقت	
غري	منا�سب،	األقْت	نينار	نظرة	يف	ال�سارع	ثم	نظرت	اإيل	بوجهها	اجلميل	

الذي	يبتعد	مبالحمه	عن	مالمح	وجه	كنانة	رغم	جمال	الوجهني	معًا.	

قالْت	نينار؛	وهي	حتّك	فروة	راأ�سها	بروؤو�ص	اأ�سابعها:

-	اإّنه	نائم.	
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قلُت	لها:

-	ح�سنًا،	حني	ي�ستيقظ	قويل	له	باأيّن	اأنتظره	يف	البيت.	

اإىل	 اأ�سكرها	واأم�سي	 �سيئًا	كي	 اأن	تقول	يل	 اأو	 راأ�سها	 اأّن	تهز	 انتظرُت	
نظرْت	 ثم	 ال�سارع	 من	 الآخر	 الطرف	 ونظرْت	يف	 عادْت	 لكنها	 البيت،	

نحو	ال�سماء،	وهي	تتثاءب	من	جديد	ثم	قالت:

اأهل	 بيت	 يف	 الفجر	 حتى	 �سهرنا	 لقد	 ي�ستيقظ،	 حتى	 �سيتاأخر	 رمبا	 	-
�سديقكم	ر�ساد.	

حني	ذكرْت	ا�سم	ر�ساد	هزْت	راأ�سها	ببطء	كحركة	اأرادْت	منها	التعبري	
عن	الأ�سى،	اإل	اأنها	ابت�سمت	قائلة:	

-	كانْت	�سهرة	عائلية	ممتعة.	

نادتني،	 حتى	 خطوات	 عدة	 �رشُت	 اأن	 وما	 و�سكرُتها	 لها	 ابت�سمُت	
باأن	 بيدها	 يل	 واأ�سارْت	 راأ�سها	 يل	 هزْت	 اإليها،	 ونظرُت	 م�ستغربًا	 توقفُت	
بعينني	 رمقْتني	 اأمامها،	 ووقفُت	 ،عدُت	 منها	 مقربة	 على	 للوقوف	 اأعود	

�ساحيتني	ثم	قالْت:	

-	اأريد	اأن	اأحتدث	معك	باأمر	هام.	

وبحركة	�رشيعة	بيدها	طلبت	مني	اأن	اأنتظر	قلياًل،	دخلْت	وتركْت	الباب	
مفتوحًا،	ومل	اأكن	اأ�ستطيع	اأن	اأتنّباأ	بالذي	تريده	مني،	عادْت	وهي	تلهث،	

نظرْت	يف	عينّي	نظرًة	حادة	ويف	يدها	ورقة	ثم	قالت:	
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-	�سمعُت	اأنك	�ساب	جيد،	فهل	حتفظ	ال�رش	يا	جابر؟	

هززُت	لها	راأ�سي	موافقًا	دون	اأن	اأدرك	حقيقة	الأمر،	ثم	اأعطْتني	الورقة	
وطلبْت	مني	اأن	اأزورها	يف	العا�سمة	على	العنوان	الذي	يف	الورقة.	

اإنها	 وقالْت	 الأ�سبوع،	 هذا	 خالل	 العا�سمة	 يف	 اأزورها	 اأن	 ورجْتني	
لها	 الوقت	واملكان	ل	ي�سمحان	 العا�سمة	بعد	�ساعات،	واإّن	 اإىل	 �ست�سافر	
باحلديث	معي	الآن،	و�سعُت	الورقة	يف	جيبي	ووعدُتها	باأّن	اأزورها	و�رشُت	
ال�سجائر	 علبة	 من	 �سيجارة	 اآخر	 اأ�سعلت	 الورقة،	 حيث	 جيبي	 يف	 ويدي	
وانتبهُت	اإىل	�رشورة	املرور	على	ال�سوبر	ماركت	ل�رشاء	علب	�سجائر	وبع�ص	
اأكرب	 �سحبُت	 اأن	 بعد	 ال�سوبرماركت	 باب	 �سيجارتي	عند	 الأ�سياء،	رميُت	
قدر	ممكن	من	دخانها	دون	اأن	اأجتاوز	منت�سفها،	دخلُت	ال�سوبر	ماركت	من	
بابه	الزجاجي	ال�سفاف	الذي	مينح	روؤية	الأ�سياء	كما	الأ�سماك	يف	حو�ص	
ماء	�ساٍف،	واأنا	اأجتّول	بني	الرفوف	املوزعة	داخل	ال�سوبر	ماركت	ملحُت	
وانتهاء	 اإنتاجها	 تاريخ	 يف	 النظر	 ومتعن	 املعلبات	 اإحدى	 مت�سك	 عجوزاً	
�سالحيتها	وهي	تتمتم	ب�سوت	منخف�ص،	وكان	بع�ص	الزبائن	يقفون	اأمام	
نحو	 مي�سون	 ثم	 للغاية	 هادئة	 بطريقة	 الأ�سياء	 يف	 ينظرون	 وهم	 الرفوف	
املحا�سب	وهم	يحملون	اأ�سياءهم	من	اأجل	دفع	احل�ساب	ويخرجون	دون	
ماركت	 ال�سوبر	 يف	 تواجدهم	 اأثناء	 واحدة	 بكلمة	 نطقوا	 قد	 يكونوا	 اأن	
�سوى	عبارات	التحية	وال�سكر،	وذّكرتني	هذه	احلالة	بطقو�ص	دفن	املوتى	
والتي	ت�سري	عادة	بطريقة	اآلية	حيث	يكون	النا�ص	فيها	مت�سابهني	يف	احلركة	
والكالم	وكل	�سيء	ي�سري	ب�سالم	وفق	معيار	ينتهي	بانتهاء	مرا�سم	الدفن	ثم	

تعود	الفو�سى	الب�رشية	يف	النفو�ص	من	جديد.	
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من	 والقليل	 والقهوة	 وال�ساي	 ال�سكر	 وبع�ص	 املعلبات	 بع�ص	 اأخذُت	
العجوز	 تلك	 نحو	 ونظرُت	 وعدُت	 �سجائر،	 علب	 وخم�ص	 اخل�رشوات	
تريد	 التي	 الغذائية	 املعلبات	 كل	 اأ�سفل	 يف	 النظر	 على	 ت�رشُّ	 مازالْت	 التي	

ن	عليها.	 �رشاءها	كي	تتاأكد	من	التاريخ	املدوَّ

ال�سوبر	ماركت	وذلك	 اأ�سحب	باب	 دفعُت	احل�ساب	وخرجُت	دون	
قبل	 اخلروج	 ذلك	 يل	 فاأتاح	 للباب	 الزبائن	 اأحد	 دفع	 وافق	 خروجي	 اأن	

دخوله.	

نينار،	 ورقة	 يف	 اأنظر	 وجل�سُت	 قهوة	 فنجان	 و�سنعُت	 البيت	 دخلُت	
كان	خطها	يدل	على	اأنها	اأم�سكْت	القلم	من	اأ�سفل	موؤخرته	بقليل،	واأنها	
اأ�رشع	يف	احلركة،	وكان	 القلم	حرية	 القلم	وذلك	لإعطاء	 ت�سغط	على	 مل	

العنوان	مف�ساًل	ويبدو	�سهاًل.	

ويبقى	اأمر	لقائنا	غام�سًا	وغريبًا.	

رحُت	اأفكر	بكل	كلماتها	التي	قالتها	يل	كلمًة	كلمة،	ول	اأعرف	على	
ماذا	ا�ستندْت	حني	قالْت	اإين	�سخ�ص	جيد،	واعتقدُت	اأنها	قالت	ذلك	من	
على	 �سهيتي	 يل	 تفتح	 كي	 ذلك	 قول	 اأرادْت	 اأنها	 اأو	 واللباقة	 الذوق	 قبيل	

ا�ستلطاف	مطلبها	يف	حفظ	ال�رش،	وفكرُت	يف	كلماتها	حني	قالت	يل:	

-	كانت	�سهرة	عائلية	ممتعة.	

اأنها	 اأم	 متعة	لم�سْتها	وحدها،	 ق�سدت	 قد	 نينار	 كانْت	 اإن	 وت�ساءلُت	
التي	 املتعة	 تلك	 ق�سدْت	 رمبا	 ر�ساد،	 وعائلة	 عائلتها	 اأفراد	 لم�ست	 متعة	
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يحظى	بها	املرء	اأثناء	موا�ساة	من	فقدوا	فرداً	من	اأفراد	اأ�رشتهم،	ول	�سيما	اأن	
موت	ر�ساد	مل	يزل	حديثًا.	

التفكري	 يف	 نف�سي	 اأجهد	 ومل	 البيت،	 باب	 على	 طرقات	 �سمعُت	
والتخمني،	وذلك	لظني	الذي	دفعني	نحو	اأن	َمن	يطرق	الباب	هو	منار،	
قمُت	 درا�سته،	 من	 اأنتهي	 اأن	 علي	 كان	 كتاب	 داخل	 نينار	 ورقة	 و�سعُت	
اليو�سف	يقف	 الريا�سيات	ر�سوان	 باأ�ستاذ	 فاإذا	 الباب	وفتحُته	 بلهفة	نحو	
اأن�سى	 باٍد	على	وجهه،	وجعلني	توتره	هذا	 التوتر	 الباب	والكثري	من	 اأمام	
بابت�سامة		 اأن	حرك	مالمح	وجهه	 اإىل	 اأنظر	يف	وجهه	 بقيت	 به،	 الرتحيب	

جافة،	وما	اأن	ابت�سمت	له	حتى	قال	يل:	

-	ل	ت�ساألني	كيف	عرفُت	بيتك،	هذا	هنّي	على	لعب	�سطرجن	مثلي.	

رحبُت	به	وطلبُت	منه	الدخول،	لكنه	رف�ص	ذلك	ل�سيق	وقته،	وطلب	
مني	اأن	اأزوره	هذا	امل�ساء	يف	بيته	حل�سور	لقاء	حتٍد	بال�سطرجن	بينه	وبني	رجٍل	
قيامه	بدرا�سة	 ثابٍت	يف	عينّي	عن	 حمرتف،	وتابع	حديثه	بوجه	حاد	ونَظٍر	
حول	عالقة	ال�سطرجن	ب�سعف	الإن�سان	وذلك	لعدم	متكن	الإن�سان	من	اإيجاد	
�سيغة	ح�سابية	ي�ستطيع	بها	اأي	فرد	يف	الو�سول	اإىل	التعادل	مع	اأي	فرد	اآخر	

مهما	بلغ	من	الذكاء.	

كان	ر�سوان	اليو�سف	يتحدث	معي	كما	يتحدث	�سجني	مع	زائره	من	
خلف	الق�سبان،	فلقد	اأ�سعرين	اأن	ق�سبانًا	بيننا	واأن	الوقت	املخ�س�ص	للزيارة	

مي�سي	على	عجٍل.	
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�سغط	بحاجبه	على	اإحدى	عينيه	وكاد	اأن	يغلقها	ونظر	بعينه	الأخرى	
نحو	منت�سف	باب	البيت	وكاأنه	يفكر	بكلمات	ينهي	بها	كالمه،	بينما	اأنا	
و�ساأعتاد	 منه	 املرور	 عدم	 �ساأحاول	 الذي	 املقربة	 �سارع	 نحو	 اأنظر	 رحت	

على	ذاك	ال�سارع	الفرعي.	

واإن	كان	يتطلب	مني	م�سرياً	اأكث	يف	الو�سول	اإىل	مركز	املدينة.	

قال	يل	بنربة	فيها	الكثري	من	الوقار:

-	اأعتذر	منك	مرة	اأخرى	على	فوزي	عليك	يف	ذلك	اليوم.	

ثم	غرّي	نربته	فجاأة	حني	قال	يل	بحما�ص:

-	عليك	احل�سور	هذا	امل�ساء.	

قلُت	له:	

-	�ساأحاول	ذلك.	

قال	يل	وهو	يبت�سم:

-	�ستاأتي	اأنا	متاأكد	من	ذلك،	يجب	اأن	تاأتي.	

اأنظر	 الباب	 املقربة،	وتركني	واقفًا	على	 �سارع	 وم�سى	على	عجٍل	يف	
يف	الأفق	الذي	ر�سم	خطًا	رفيعًا	يف�سله	عن	�ساهدات	املقربة	املرتامية	فوق	

مرتفع	يكاد	اأن	ينفجر	على	كّل	َمْن	حوله.	

اأغلقُت	الباب	خلفي	ودخلُت	احلمام	لأغت�سل	مباء	فاتر،	جل�سُت	حتت	
ال�سمو	بني	ج�سدي	واملاء،	وكانْت	حبات	 املاء	مطلقًا	لروحي	ف�سحة	من	
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ب�ستائر	 نوافذ	 املاء	 حتت	 وجهي	 وكان	 الر�سيقات،	 الباليه	 كراق�سات	 املاء	
قما�ص	تهتز	لن�سيٍم	يقف	ليُبث	عبقًا	داخل	النوافذ	دون	اأن	يدخل.	

بعد	اأن	خرجُت	من	احلمام	تناولُت	القليل	من	الطعام	ثم	جل�سُت	اأنتظر	
منار.	

اأفكر	بالتربع	بكليتي	�سمعُت	طرقات	على	الباب،	فتحُت	الباب	 واأنا	
ملنار	ودخلنا،	اأعتذر	مني	ب�سبب	نومه	اأثناء	مروري	عليه،	وتقبلُت	اعتذاره	
اللطيف	بلطف	ثم	راح	يحدثني	عن	�سبب	نومه	الذي	طال	اإىل	هذا	الوقت،	
�سديد	 مباء	 مبلل	 وجهي	 اأن	 �سعرُت	 حتى	 الزاهر	 بديع	 ا�سم	 ذكر	 اأن	 وما	
يب	بجفاف	�رشيع	ل	ميكن	احتماله،	تركُت	منار	دون	 امللوحة	واأّن	فمي	اأُ�سِ
اأن	اأعطيه	الوقت	يف	متابعة	حديثه	الذي	بداأه	عن	�سهرتهم	العائلية	يف	بيت	
اأهل	ر�ساد	حيث	بديع	الزاهر	الذي	كان	�ساهراً	معهم،	دخلُت	املطبخ	كي	
اأح�رش	ال�ساي،	وظلْت	تفا�سيل	ال�سهرة	التي	مل	يُبح	منار	بها	بعُد	تغلي	يف	
ماء	كي	 �رشبُت	كوب	 ال�ساي،	 اإبريق	 يغلي	داخل	 املاء	 اأن	راح	 اإىل	 داخلي	
اأهيئ	نف�سي	ل�سماع	التفا�سيل	التي	�سيبوح	بها	منار،	و�ساأكون	يقظًا	وثابتًا	
الذي	 الأثر	 وحول	 الزاهر	 بديع	 حول	 تدور	 كلمة	 اأيه	 ملعرفة	 كاجلا�سو�ص	

تركه	يف	منار	دون	اأن	اأُ�سِعر	منار	بتعط�سي	لذلك.	

والبخار	 ال�ساي،	 ب�سب	 وبداأُت	 بيننا،	 ال�ساي	 اإبريق	 وو�سعُت	 عدُت	
قد	حترر	من	فم	الإبريق	ب�سكل	ي�سبه	التفا�سيل	التي	�سيحررها	منار	من	فمه	

بعد	حلظات.	

راح	منار	يتابع	حديثه	عن	بديع	الزاهر	بنربة	فيها	الكثري	من	الإعجاب	
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بهذا	الرجل،	وو�سف	منار	كلمات	بديع	الزاهر	بالكلمات	التي	لها	قدرة	
لهذه	 و�سفًا	 يجد	 اأن	 منار	 ي�ستطع	 مل	 بطريقة	 حوله	 اللذين	 جذب	 على	
يكن	 مل	 اأن	و�سفي	 عنه،	ورغم	 بدًل	 ذلك	 لو�سف	 فا�سطررُت	 الطريقة،	
اأن	منار	وافق	على	هذا	الو�سف	ويف	وجهه	الكثري	من	النبهار	 اإل	 دقيقا	

بهذا	الرجل.	

اأخذ	منار	ر�سفة	من	ال�ساي	ثم	تابع	يذكر	يل	بع�ص	املعلومات	التي	عرفها	
عن	هذا	الرجل	من	خالل	اأبيه	الذي	حّدث	اأفراد	اأ�رشته	عنه	اأثناء	عودتهم	اإىل	
بيتهم	عند	الفجر،	ومل	يكن	منار	يدري	باأين	قادر	على	تقدمي	اأدق	معلومات	
عن	هذا	الرجل،	لكني	دومًا	اأتوق	ملعرفة	املزيد	عن	هذا	الرجل،	ول	�سيما	
معرفة	�سيء	ما	قد	يكون	مفتاحًا	لهذا	الباب	الب�رشي	الذي	قال	عن	نف�سه	اإنه	

�سارق	دهن	العقول.	

ذكر	منار	يل	زواج	بديع	الزاهر	من	كنانة	التي	التقاها	يف	العا�سمة،	وعن	
انتحارها،	وعن	مغادرته	اإىل	العا�سمة	وعودته	قبيل	موت	ر�ساد	باأّيام،	وعن	
�سلة	القرابة	التي	تربطه	بعائلة	ر�ساد،	وعن	ال�سباب	الذي	يبدو	على	مالحمه	

رغم	جتاوزه	اخلم�سني،	وفاجاأين	منار	حني	�ساألني	قائاًل:

-	هل	تعرفه؟

نف�سيًا	 النف�ص	يجرون	علّي	اختباراً	 اأين	بني	جمموعة	من	علماء	 �سعرُت	
ما	حني	قلُت:

-	ل،	ل	اأعرفه.	



95

ال�ساهدات	راأ�سًا	على	عقب

نظر	اإيّل	منار	نظرة	�سعرُت	بغرابتها	ثم	قال:

-	اإن	مطعم	"جمرى	النهر" مت	بناوؤه	يف	مكان	بيته	بعد	اأن	باعه	قبيل	ذهابه	
للعا�سمة.	

قلُت	له:

-	يا	للم�سادفة	اجلميلة.	

وعلى	عجل	قال	منار:

-	حقًا	م�سادفة	جميلة،	لكننا	مل	تناول	الطعام	فيه	كما	يجب.	

ولكي	ل	اأ�سعره	ب�سيء	قلُت	له:

-	�سنتناول	الطعام	فيه	ذات	مرة،	اإنه	مكان	جميل.	

قال:

-	اأرجو	ذلك.	

اأثناء	 نينار	 واأخته	 اأبيه	 بني	 حدث	 الذي	 اخلالف	 عن	 منار	 وحدثني	
اأبيها	اأن	يدعو	 اأن	نينار	طلبْت	من	 خروجهم	من	بيت	اأهل	ر�ساد،	وذلك	
بديع	الزاهر	لتناول	طعام	الع�ساء	عندهم	وذلك	باعتباره	�سيفًا	على	املدينة،	
اإل	اأن	والد	منار	رف�ص	ذلك	ب�سدة،	وعرّب	منار	عن	ا�ستيائه	من	رف�ص	اأبيه	
نينار	 التي	تعاطفْت	مع	رغبة	 نينار	الذي	كان	مبثابة	رغبة	له	ولأمه	 لطلب	

يف	ذلك.	

وفجاأة	باغتني	منار	قائاًل:
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-	كن	كالنع�سان،	واإياك	اأن	تنام.	

قلُت	ملنار:

-	ما	هذا؟	مل	اأفهم.	

ابت�سم	منار	قائاًل:

-	واأنا	كذلك	مل	اأفهم	معنى	هذا.	

نظرُت	يف	وجه	منار	نظرة	انتظرُت	فيها	اأن	يو�سح	يل	ما	قاله،	مّد	منار	
يده	على	علبة	�سجائري	واأخرج	�سيجارة	وقام	بو�سعها	بفمي	واأ�سعلها	يل	

ثم	قال:

-	كن	كالنع�سان	واإياك	اأن	تنام.	

قلُت	له	واأنا	اأنفث	الدخان:

-	وماذا	بعد؟

قال	منار:

-	فقط	هكذا،	ُكن	كالنع�سان	واإياك	اأن	تنام.	

قلُت	مرًة	اأخرى:

-	مل	اأفهم.	

قال	منار	وهو	يبت�سم:
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-	اإّن	هذه	الكلمات	لل�سيد	بديع	الزاهر،	لقد	قالها	دون	اأن	نفهم	معنى	
لها.	

قلُت	له:

-	وماذا	اأي�سًا؟

حّدق	منار	يتذكر	�سيئًا	من	اأقوال	بديع	الزاهر	ثم	قال:

حني	 ال�سابونة	 تغ�سل	 اأن	 تن�َص	 ل	 بال�سابونة،	 يديك	 تغ�سل	 حني	 	-
تنتهي.	

دام	�سمٌت	بيني	وبني	منار	ثم	تنهّد	وقال:

-	لقد	ا�ستطاع	هذا	الرجل	اأن	يحّول	ال�سهرة	من	�سهرة	عزاء	اإىل	�سهرة	
جميلة	حني	حتدث	عن	املوت	بطريقة	ت�سبه	التحدث	عن	نزهة	فيها	الكثري	

من	الطماأنينة.	
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7

اأم�سيت	الليل	وحيداً	اأفكر	ببديع	الزاهر	وببع�ص	الذين	بداأُت	اأ�سك	باأنهم	
اأتباع	له	دون	اأن	يدروا،	وبني	احلني	والآخر	كنُت	اأقطع	هذا	التفكري	بتاأمل	
�سلك	كهربائي	ممدد	عند	التقاء	�سقف	غرفتي	واجلدار	الذي	عليه	امل�سباح،	
بدا	يل	هذا	ال�سلك	املت�سخ	كاأنه	يغلف	�رشيانًا	من	�رشايني	روح	ر�ساد	الذي	
ابتلعه	التيار	الكهربائي	كما	يبتلع	ال�سوء	ذرات	العتمة	ب�رشعة	مذهلة،	وكنُت	
اأ�سمع	اأنينًا	مباغتًا	من	بني	ق�سبات	�سدري	املتعب	من	اأثر	ال�سجائر،	وكان	
هذا	الأنني	يجعلني	اأظن	اأنه	�سوت	قادم	من	ال�سلك	الكهربائي	هذا،	كان	
خوفًا	منظمًا	بكل	دقة،	وكان	راأ�سي	مليئًا	بالفو�سى	والنعا�ص،	ومل	ت�ستطع	

متانة	اجلدران	وقفل	الباب	منع	اخلوف	الذي	اعرتاين.	
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اإّن	الف�سل	ال�رشّي	اأكث	ق�سوًة	من	ذلك	الف�سل	العلنّي	الذي	يدركه	النا�ص	
فينا،	واإّن	املرء	حني	يعَجز	عن	اإعالن	ف�سله	ال�رشّي	يكون	قد	فقد	ثقته	باللغة،	
فيبقى	رهنَي	منّو	هذا	الف�سل	يف	ذاكرته	اإىل	اأن	تتهياأ	له	ذات	الظروف	وذات	
العنا�رش	والتفا�سيل	لإثبات	جناحه	من	جديد،	ول	ميكن	اأن	تتهياأ	كل	هذه	

الأ�سياء	يف	اآن	معًا	من	جديد	لتجاوز	ذلك	الف�سل	الدقيق.

لذلك	اأ�سعر	اأنه	يتوجب	على	املرء	اأن	يدرك	اأن	احلياة	تدفعنا	نحو	الهزمية،	
وهذه	مهمتها	نحونا،	وعلينا	دومًا	األ	نحقد	عليها	واأن	نحرتم	فيها	الوفاء	
وذوات	 لذاتنا	 الإخال�ص	 منها	 نتعلم	 واأن	 هذه،	 مهمتها	 يف	 والإخال�ص	
غرينا	يف	البقاء	اإىل	منوت	بنجاح	كبري	ميحو	كل	تفا�سيل	ذلك	الف�سل	الدقيق	

الذي	مّر	بنا	ومررنا	به.	

بنوره	 اأن	مي�سح	على	جبيني	 ا�ستطاع	 لكنه	 وُمْتَعَبًا،	 بطيئًا	 ال�سباح	 جاء	
املتفتح	عرب	زجاج	باب	غرفتي	كتفتُّح	زهرات	بي�ساء،	وجعلني	هذا	امل�سهد	
قدرته	 ب�سبب	 وذلك	 واخلارج	 الداخل	 بني	 و�سيط	 الزجاج	خري	 اأن	 اأ�سعر	

على	نقل	الأ�سياء	اإلينا	على	مهل	تاركًا	لنا	بع�ص	اخليال.	

نظرة	 لألقي	 البيت	 باب	 نحو	 توجهُت	 ثم	 ماء،	 كوب	 و�رشبُت	 قمُت	
رغبة	 اأتتني	 اأين	 من	 اأعرف	 ول	 بيتي،	 اإىل	 املوؤديني	 ال�سارعني	 امتداد	 نحو	

النظر	نحو	�سارع	املقربة.	

وكانْت	 مبحاذاته،	 يرقدون	 الذين	 الأموات	 نومة	 نائمًا	 ال�سارع	 كان	
قرباً	 لت�سكل	 متما�سكة	 تلة	واحدة	 فوق	 مرمية	 تبدو	كحجارة	 ال�ساهدات	

واحداً	ي�سم	كل	هوؤلء	املوتى	بني	�ساهدتني	عمالقتني	ل	اأثر	لهما.	
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تثاءبُت	تثاوؤبًا	اأ�سعرين	ب�سيٍء	من	الوجود	الذي	نب�ص	بني	فكي	وداخل	
�سدري	اأثناء	اأخذه	كمية	كبرية	من	هواء	ال�سباح	النقي،	واغرورقت	عيناي	
اأن	ت�سيل	دمعة	لول	قيامي	مب�سح	عيني	 حني	تئاءبُت	مرًة	اأخرى،	وكادْت	
بباطن	كفي،	جعلني	هذا	الفعل	اأعيد	النظر	مرًة	اأخرى	نحو	�سارع	املقربة،	
وللوهلة	الأوىل	بدا	الأمر	وكاأين	اأنظر	من	خلف	زجاج	عليه	بع�ص	املاء.	

حتركُت	عدة	خطوات	بطيئة	نحو	زاوية	البيت	لألقي	نظرة	يف	امتداد	
باب	 عند	 ال�سارع	 منت�سف	 يف	 توقفْت	 اأجرة	 �سيارة	 الفرعي،	 ال�سارع	
�سندوق	 من	 الأ�سياء	 بع�ص	 ُيْخِرجان	 والرجل	 ال�سائق	 راح	 البيوت،	 اأحد	
ال�سفر،	 اأنه	رجل	عائد	من	 اأُجهد	نف�سي	كنُت	مدركًا	 اأن	 ال�سيارة،	ودون	
ذهاب	 تنتظُر	 اأمامه	 ال�سيارة	 توقفْت	 الذي	 البيت	 اأمام	 واقفة	 املراأة	 بقيْت	
ال�سيارة	كي	يتفرغ	الرجل	العائد	من	�سفره	هذا	مل�سافحتها	بارتياح،	بينما	
راح	ال�سغار	يعبثون	بتلك	الأ�سياء	وهم	يتقافزون	حولها	بن�ساط،	انطلقْت	
ال�سيارة	نحوي،	وحني	و�سل	عند	زاوية	بيتي	�سمحْت	يل	امل�سافة	القريبة	
من	 العائد	 الرجل	 اأن	 يبدو	 ما	 تفاحًة	على	 يق�سم	 ال�سائق	وهو	 اأ�ساهد	 باأن	
�سفره	هو	َمن	قام	بتقدميها	لهذا	ال�سائق،	انعطف	ميينًا	من	اأمام	بيتي	وم�سى	
يف	�سارع	املقربة	نحو	مركز	املدينة،	يف	هذه	اللحظات	فاتني	اأن	اأنظر	نحو	
الباب	 اأمام	 واقفة	 كانت	 التي	 املراأة	 ي�سافح	 وهو	 �سفره	 من	 العائد	 الرجل	

تنتظر	مغادرة	ال�سيارة،	وت�ساءلُت	يف	نف�سي:

-	اأيهما	اأكث	�سعادة،	ال�سائق	الذي	مر	يق�سم	التفاحة،	اأم	الرجل	الذي	
قدم	التفاحة	لل�سائق؟
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وتدخني	 قهوة	 فنجان	 بتح�سري	 اأقوم	 كي	 بيتي	 باب	 نحو	 ا�ستدرُت	
�سارع	 من	 قادمًا	 رجاًل	 راأيُت	 حتى	 خطوتني	 حتركُت	 اأن	 وما	 ال�سجائر،	
ال�سيء،	 بع�ص	 ومت�سخة	 رثة	 وثيابه	 بطيئة	 خطواته	 كانْت	 نحوي،	 املقربة	
املقربة	 املطلة	على	 البيوت	 ينظر	نحو	 توقف	على	م�سافة	قريبة	مني	وراح	
نحوي	 تقدم	 اأخرى،	 تارًة	 الفرعي	 ال�سارع	 يف	 التي	 البيوت	 ونحو	 تارًة	
واألقى	التحية	علّي	واأتبعها	بنظرة	بدا	عليها	�سوؤال	ما،	قمُت	برد	التحية	عليه	

ب�سيء	من	احلذر،	و�ساألني	قائاًل:

-	هل	تعرف	اأحداً	يود	بيع	بيته	يف	اأحد	هذين	ال�سارعني؟

قلُت	له:	

-	ل.	

اأُجيبه	مبا	 اأن	 ينبغي	علّي	 باأنه	 باأي	�سيء	�سوى	 اأفكر	 اأن	 اأجبُته	دون	 لقد	
اأجبُته،	و�ساأظل	اأجيبه	بهذه	الإجابة	حتى	ولو	طرح	علّي	مئة	�سوؤال	عن	كل	

ما	له	عالقة	بت�ساوؤله	هذا.	

قال	يل	وهو	ينظر	نحو	باب	بيتي	املفتوح:

-	ح�سنًا،	هل	هناك	من	يوؤجر	بيته؟

قلُت	له:

-	ل.	

ثم	نظر	نحو	اأر�ص	�سغرية	واقعة	بني	بيتني	من	بيوت	ال�سارع	الفرعي،	
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واأ�سار	بيده	نحوها	وهو	يقول:

-	وهذه	امل�ساحة	ال�سغرية	من	الأر�ص...

ودون	اأن	ُيكمل	�سوؤاله	قلُت	له:

-	ل.	

بعُد،	 �سوؤاله	 ُيكمل	 مل	 اإنه	 يقول	يل	 اأن	 يريد	 وكاأنه	 ثابتة	 نظرة	 اإيّل	 نظر	
ونظرته	هذه	اأرغمتني	على	اأن	اأقول	له:

-	ل	اأعتقد	اأنها	للبيع.	

طلب	مني	األ	اأ�سفق	عليه	ب�سبب	مظهره	هذا،	واأحاطني	علمًا	باأنه	ميلك	
بيتًا	اأنيقًا	ووا�سعًا،	واأن	البيت	الذي	يريد	تاأمينه	لي�ص	من	اأجله،	بل	من	اأجل	

�سديق	له	تركه	يف	املقربة	يوا�سل	بكاءه	على	فقيد	له.	

نظرُت	يف	وجهه	الذي	يقرتب	من	اخلم�سني	وقلُت	له	بحزم:

-	ل.

نظر	نحو	املقربة	قائاًل:

ٌّ	على	العي�ص	بالقرب	من	 -	يبدو	اأن	حظ	�سديقي	حٌظ	عاثر،	هو	ُم�رشِ
قرب	فقيده.	

اأخرج	من	جيبه	علبة	ال�سجائر	على	مهل	وو�سع	�سيجارة	بفمه	وراح	
مي�سح	جيوبه	من	اخلارج	بيده	بحثًا	عن	علبة	ثقاب،	وكان	ينظر	يف	وجهي	
لأعطيه	علبة	ثقاب،	بادلُته	ذات	النظرة	ف�سعرُت	اأنه	اأدرك	اأين	ل	اأحمل	علبة	
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بيده،	 الثقاب	 وعلبة	 جيبه	 من	 يده	 اأخرج	 حني	 مبت�سمُا	 راأ�سه	 هز	 ثقاب،	
اأ�سعل	�سيجارته	ثم	غادر	نحو	املقربة.	

الأ�سباب	 الإن�سان	يخاف	من	املوت	بقدر	ما	يخاف	من	 اأّن	 اأعتقد	 ل	
ناجتًة	 تكون	 ما	 غالبًا	 الأ�سباب	 وهذه	 البطيء،	 املوت	 اإىل	 تو�سله	 قد	 التي	
اأو	كبرية	قد	 عن	الأفكار	واملالحظات	واخليالت	املرتبطة	ب�رشارة	�سغرية	
عالقة	 اإقامة	 اإىل	 الإن�سان	 ي�سعى	 ال�سكل	 وبهذا	 الأمر،	 حقيقة	 حَدَثْت	يف	
�سالم	مع	اأحٍد	ما	كي	يتخل�ص	من	خماوفه	هذه،	وهكذا	يكون	هذا	الآخر	هو	
عبارة	عن	و�سيلة	ولي�ص	غاية،	فالغاية	التي	يتبناها	الإن�سان	طوال	حياته	هي	
تلك	الغاية	التي	تتجاوز	ال�سفة	الب�رشية،	وهذا	ما	يوؤكد	حقيقة	البع�ص	الذين	

يظنون	اأنف�سهم	اآلهة	رغم	اإحلادهم	وعدم	اإميانهم	بفكرة	وجود	اإله	ما.

دخلُت	البيت	وا�ستلقيُت	على	فرا�سي	وبقيُت	اأتقلَّب	واأدخن	ال�سجائر،	
ومع	كل	�سيجارة	اأدخنها	كنُت	اأظن	اأنها	�ستكون	الأخرية	واأنام	بعدها،	اإّل	
اإىل	املطبخ	وتناولُت	كمية	كبرية	من	 اأن	ظني	هذا	مل	يكن	يف	حمله،	قمُت	

الطعام.	

نحو	 قمُت	 بالراأ�ص،	 وخدر	 باخلمول	 طافح	 واأنا	 امل�ساء	 ا�ستيقظُت	يف	
بالوجود	 �سعوراً	 يعطيني	 القهوة	 وفنجان	 قهوة،	 فنجان	 لتح�سري	 املطبخ	
يغلي	 املاء	 راح	 �سواي،	 بيد	 ل	 بيدي	 �سيمتزجان	 واملاء	 النب	 لأن	 وذلك	
اخلا�ص	 ال�سغري	 الإناء	 ان�سكب	 �سغرية	 ملعقة	 لآخذ	 يدي	 مددُت	 وحني	
بالقهوة	على	الأر�ص،	فقمُت	بتح�سري	كوب	من	ال�ساي	بدًل	من	القهوة،	
تناولُت	مع	كوب	ال�ساي	قطعتي	جبنة	وقطعة	خبز	�سغرية	ثم	ارتديُت	ثيابي	
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وخرجُت	من	البيت	عرب	ال�سارع	الفرعي،	وحني	و�سلُت	اأمام	البيت	الذي	
على	 اأولده	 اأحد	 �ساهدُت	 ال�سفر	 من	 اليوم	 هذا	 �سبيحة	 �ساحبه	 و�سل	

ال�رشفة	يق�سم	تفاحة	بيده.	

اإىل	بيت	ر�سوان	 اأن	اقرتبُت	من	ال�سارع	الذي	يف�سي	 اإىل	 اأ�سري	 بقيُت	
	الوقت	يل	حل�سور	لعبة	ال�سطرجن	التي	دعاين	لها،	 اليو�سف	الذي	مل	يت�سنَّ
وحتركْت	رغبة	يف	داخلي	ملعرفة	نتيجة	اللعبة	التي	جمعْته	مع	مناف�ص	له.	

تفاجاأُت	 ال�سيء،	 بع�ص	 بارداً	 وجهه	 وكان	 يل	 الباب	 ر�سوان	 فتح	
بينما	 وجل�سُت،	 عليه	 التحية	 األقيُت	 عمره،	 من	 ال�ستني	 بوجود	رجل	يف	
جل�ص	ر�سوان	بجانبي،	وب�سيء	من	اخلمول	ب�سط	ر�سوان	يده	نحو	الرجل	

قائاًل:

-	ال�سيد	مراد،	اأ�ستاذ	يف	الريا�سيات،	متقاعد.	

ودون	اأن	يف�سح	ر�سوان	املجال	يل	لأقول	كلمة	لطف	للرجل	قام	بب�سط	
يده	نحوي	قائاًل:

-	جابر	الزامي،	اأحد	اأ�سدقائي.	

يتابع	 ال�سيد	مراد	 اأنهى	ر�سوان	تقدميي	لل�سيد	مراد	حتى	راح	 اأن	 وما	
حديثه	مع	ر�سوان	عن	زلزال	�رشب	اأحد	البلدان،	وراح	ي�سهب	يف	ال�رشر	
وبني	 الزلزال	 هذا	 بني	 والفارق	 الزلزال،	 من	 البلد	 هذا	 له	 تعر�ص	 الذي	
في�سانات	حدثْت	يف	بلد	اآخر	من	حيث	ال�رشر،	وكان	يكرر	كلمة	"اأعتقد" 

ب�سكل	وا�سح،	وبتباطوؤ	ببع�ص	العبارات	دون	غريها.	
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على	 يلقيها	 كان	 قليلة	 بكلمات	 يحدثني	 اأن	 ر�سوان	 ا�ستطاع	 لقد	
ا�ستياٍء	على	وجه	 اأي	 َيظهر	 ال�سيد	مراد،	ومل	 اأ�سغي	حلديث	 م�سمعي	واأنا	
ال�سيد	مراد	من	طريقة	حديث	ر�سوان	معي،	وكاأن	ال�سيد	مراد	كان	مكتفيًا	
اإليه	وهو	يتحدث،	وكانْت	كلمات	ر�سوان	تدور	حول	خ�سارته	 بنظري	
بلعبة	ال�سطرجن	التي	دارْت	بينه	وبني	مناف�سه	بالأم�ص	وكان	ا�ستياء	ر�سوان	
باديًا	بنربته،	ومل	اأ�ستطع	اأن	اأوا�سيه	ب�سبب	ان�سغايل	بالإ�سغاء	حلديث	ال�سيد	
مراد	الذي	مل	يرفع	عينه	عني	وهو	يتحدث،	ومتنيت	لو	اأنه	يوجه	نظره	نحو	
ر�سوان	كي	يف�سح	املجال	لُكرَتي	عيني	يف	اأخذ	ق�سٍط	من	الراحة،	ومتنيُت	
احلجج	 تقدمي	 يف	 لر�سوان	 املجال	 يف�سح	 كي	 ب�رشعة	 حديثه	 ينهي	 اأنه	 لو	

واملربرات	خل�سارته	ب�سكل	مريح.	

ظل	ال�سيد	مراد	يتابع	حديثه	عن	الزلزل	والرباكني	والفي�سانات	واجلثث	
املفقودة	والبيوت	املهدمة	والعاهات	الناجمة	عن	كل	هذه	الكوارث،	بينما	
ظل	ر�سوان	متوتراً	يفرك	يديه	ببع�سهما	وهو	يقذف	بع�ص	الكلمات	كلمة	

كلمة	حول	خ�سارته	بال�سطرجن،	وكاأن	ال�سيد	مراد	لي�ص	موجوداً.	

انتابني	�سعوٌر	بالأ�سى	لعدم	قدرتي	على	التعاطف	مع	كّل	الذين	حتدث	
الذي	 ال�ستياء	 على	حمو	 قدرتي	 لعدم	 بال�سيق	 و�سعور	 مراد،	 ال�سيد	 عنهم	
ي�سعر	به	ر�سوان،	وظلْت	عيناي	نحو	ال�سيد	مراد	وهو	يتحدث	عن	خماوفه	
من	زلزاٍل	ما	قد	يودي	بحياته،	وعن	رغبته	بالذهاب	اإىل	القرية	وال�ستقرار	
بها،	بينما	ظل	�سمعي	موزعًا	بني	ال�سيد	مراد	ور�سوان،	دام	�سمت	ق�سري،	
ناجت	عن	 اأن	�سمته	هذا	 اأم	 اأنهى	حديثه	 قد	 مراد	 ال�سيد	 كان	 اإن	 اأعرف	 مل	
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كلمات	ت�ستوجب	اأن	ي�سمت	عندها	مِلَا	حتمله	من	معنى،	يف	هذا	ال�سمت	
الق�سري	هم�ص	ر�سوان:

-	اأنت	ال�سبب	يف	خ�سارتي	يا	جابر.	

وما	اأن	نظرُت	اإليه	قام	ال�سيد	مراد	من	مكانه	ثم	وقف	ر�سوان	قائاًل:

-	مل	يِحن	موعد	ذهابك	بعُد.	

نظر	ال�سيد	مراد	اإىل	�ساعته	قائاًل:

-	اأريد	اأن	اأم�سي	قلياًل	قبل	اأن	اأذهب	للبيت.	

خرج	ال�سيد	مراد	وبقينا	اأنا	ور�سوان	اليو�سف	نتنظر	اأحداً	منا	اأن	يدير	
مفتاح	حديث	ما،	مل	اأجروؤ	على	ذلك	ب�سبب	التهمة	التي	وجهها	يل	حول	

خ�سارته.	

مل	اأ�ستطع	اأن	اأعرف	حقيقة	اأمر	خ�سارته،	لكّن	نربته	كانْت	كافية	لإدانتي،	
ومل	اأفكر	بالدفاع	عن	نف�سي	بقدر	ما	فكرُت	بالطريقة	التي	اأ�ستطيع	فيها	اأن	
اأخفف	عنه،	حّدق	نحو	الأ�سفل	بعينني	م�سطربتني،	وا�ستطعُت	اأن	األحظ	
هذا	ال�سطراب	من	خالل	تقّل�ص	ع�سالت	وجهه	و�سغط	اأ�سنانه	على	حلم	
بديع	 تذكرُت	 احلديث	مع	ر�سوان	حتى	 فتح	 اأردُت	 اأن	 باطن	خده،	وما	

الزاهر	حني	قال	يل:

-	كدُت	اأن	اأتوقف	عن	مالحقتك	يف	اللحظة	الأخرية.	

فالتزمُت	ال�سمت،	وبقيُت	اأرك�ص	يف	هذا	ال�سمت	وكاأين	اأرك�ص	اأمام	
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بديع	الزاهر	راف�سًا	التوقف	وقد	لحظُت	ق�سوة	�سمتي	اأمام	ر�سوان،	وهو	
اأمامي	 اأن	ي�سقط	 اأو�سك	 اأنه	 يرُمقني	بعينيه	راجيًا	مني	التحدث،	و�سعرُت	

كما	�سقطُت	بيَدي	بديع	الزاهر	اآنذاك.	

دَغيه	بني	باطن	يديه	ثم	قال: و�سع	ر�سوان	�سِ

-	لقد	خاب	ظني	بك،	عدم	ح�سورك	كان	�سبب	خ�سارتي.	

وفجاأة	 بعد،	 كلماته	 ُينِه	 مل	 اأنه	 على	 يدل	 وحاله	 الأ�سفل	 نحو	 حدق	
�رشخ	ب�سوت	عاٍل	على	اأولده	الذين	اأ�سدروا	�سوتًا	خفيفًا	مل	يكن	لدرجة	
الإزعاج،	واأ�سعرين	اأن	هذه	ال�رشخة	يف	وجهي	ولي�سْت	يف	وجه	اأولده.	

توقف	وراح	مي�سي	اأمامي	جيئة	وذهابًا	وهو	يتحدث	عن	ال�سيق	الذي	
ي�سعر	به	ب�سبب	خ�سارته	بال�سطرجن،	وو�سح	يل	اأن	امل�ساألة	اأكرب	مما	اأعتقد،	
�سبَب	خ�سارته،	ولقد	وجه	 بليغًا	وكان	 اأثراً	 عليه	 اأثر	 واأن	عدم	ح�سوري	
موؤثرة	 بلهجة	 يتحدث	 وظّل	 مرة،	 من	 اأكث	 يتحدث	 وهو	 نحوي	 اإ�سبعه	
اإىل	اأن	و�سل	الأمر	لذروة	ال�سعور	باأنه	يقوم	مبحاكمتي	على	جرمية	حقيقية	

ارتكبُتها.	

جل�ص	بجانبي	والتزم	ال�سمت،	ومل	اأعد	اأعرف	ماذا	يتوجب	علي	اأن	
اأفعل،	لكني	كنُت	اأدرك	اأنه	ينتظر	مني	اأن	اأقول	�سيئا	اأبّرر	به	عدم	ح�سوري	

م�ساء	الأم�ص	بعد	اأن	دعاين	لذلك	حني	جاءين	متوتراً	اإىل	باب	بيتي.	

وكاأن	 التحية	علي	 األقْت	 الع�سري،	 اأكواب	 دخلْت	زوجته	وهي	حتمل	
بها	زوجها،	جل�سْت	 التي	مير	 ب�سبب	احلالة	 اأنها	متوترة	 اإىل	 ي�سري	 وجهها	
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بعد	اأن	قدمْت	الع�سري	لنا،	ثم	حركْت	راأ�سها	يل	حركة	ت�سري	اإىل	اأنه	يتوجب	
علي	اأن	اأحتدث	اإىل	زوجها	كي	اأخفف	عنه،	وظلْت	تفُرك	بيديها	منتظرة	

اأن	اأفعل	�سيئا	لزوجها.	

ل	اأعتقد	اأن	امل�ساألة	م�ساألة	خ�سارة	بال�سطرجن،	اإن	الأمر	اأعمق	من	ذلك،	
واإن	الذي	يف	اأعماق	ر�سوان	اليو�سف	ي�سعب	علي	وعلى	زوجته	فهمه،	

ولكني	يف	هذه	اللحظات	تذكرت	كلماتي	له	حني	قلُت	له:

-	اأنا	اآ�سف	لأين	خ�رشُت	اأمامك.	

ال�سكينة	 من	 كبري	 بن�سيب	 يحظى	 يخ�رش	 املرء	حني	 اأن	 اأ�سعر	 ومازلُت	
اأن	 يل	 يوؤكد	 ر�سوان	 داخل	 يعج	 الذي	 والقلق	 التوتر	 وهذا	 والطماأنينة،	

امل�ساألة	لي�ست	م�ساألة	خ�سارة	بال�سطرجن	فقط.	

�رشبُت	من	كاأ�ص	الع�سري	وحدقُت	بعينّي	من	فوق	الكاأ�ص	حتديقًا	حاداً،	
ثم	قلُت:

-	كن	كالنع�سان	واإياك	اأن	تنام.	

تنتظر	 نظرة	 اإليه	 تنظر	 زوجته	 وراحْت	 حادة،	 نظرة	 اإيل	 ر�سوان	 نظر	
فيها	اأن	يقول	ر�سوان	�سيئا	بعد	نظرته	احلادة	هذه،	اأ�سند	ر�سوان	خده	على	

باطن	كفه	ثم	قال:

-	اأعد	ما	قلَت.	

ودون	اأن	اأتنّباأ	بالذي	�سيحدث	قلُت	له:
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-	كن	كالنع�سان	واإياك	اأن	تنام.	

ابت�سم	ر�سوان	اليو�سف	دون	اأن	اأعرف	حقيقة	هذه	البت�سامة،	وحلظة	
قويل	لهذه	الكلمات	التي	قال	منار	اإنها	كلمات	لبديع	الزاهر	مل	اأكن	اأعرف	
ما	الذي	دفعني	دفعًا	كاماًل	لقول	هذا،	وبذات	الوقت	كنت	بكامل	اإدراكي	
حني	اأردت	قول	هذه	الكلمات	من	باب	ال�سعور	باأنها	�ستحدث	انتباهًا	ما	
لر�سوان	الذي	اعتقدُت	اأن	الكالم	معه	�سيكون	دون	جدوى،	ول	اأعرف	
دفعتني	 التي	 الذرة	 اإىل	 الو�سول	 اأ�ستطيع	 كي	 ثابتة	 حقيقة	 الدماغ	 حقيقة	

لرتديد	كلمات	خرجْت	من	ذاك	الذي	ُيدَعى	بديع	الزاهر.	

�ساألني	ر�سوان	قائاًل:

-	من	قائل	هذه	احلكمة؟

مل	يكن	الوقت	ي�سمح	يل	كي	اأرتب	رداً	بعيداً	كل	البعد	عني،	قلُت	له:

-	�سمعُتها	من	اأحد	اأ�سدقائي،	يبدو	اأنه	قراأها	من	كتاب	ما.	

املت�سابكتني	 يديه	 باطن	 على	 واأ�سنده	 اخللف	 نحو	 راأ�سه	 ر�سوان	 اأعاد	
وقال:

-	كن	كالنع�سان،	واإياك	اأن	تنام.	

اأ�ساأله	عن	معنى	 بقي	ر�سوان	�سامتًا	ينظر	يف	نقطة	ثابتة	ومل	اأجروؤ	اأن	
تلك	الكلمات	التي	قال	عنها	اإنها	حكمة.	

اأم�سكُت	كاأ�ص	الع�سري	و�رشبُت	ما	تبقى	منه،	وحني	اأعدُته	على	الطاولة	
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الكاأ�ص	 ارتطام	 عن	 ناجتًا	 �سوتًا	 اأ�سدر	 اأن	 تق�سدُت	 اأمامي	 التي	 ال�سغرية	
بزجاج	الطاولة،	ثم	وقفُت	قائاًل:

-	اأرجو	املعذرة،	حان	وقت	خروجي.	

مل	اأكن	اأدري	اأن	وقويف	بهذه	الطريقة	�سوف	يزيدين	ارتباكًا	من	نظرات	
ر�سوان	وزوجته	التي	وزعت	نظراتها	بيني	وبني	زوجها،	وقف	ر�سوان	

ثم	قال:

-	اأريد	اأن	اأ�رشح	لك	اأ�سباب	خ�سارتي.	

جل�سنا	وبيننا	رقعة	ال�سطرجن،	اأخذ	دور	املُناف�ص	الذي	فاز	عليه،	وبذات	
من	 ونقلة	 هنا	 من	 نقلة	 ال�سطرجن	 اأحجار	 ينقل	 وراح	 دوره،	 اأخذ	 الوقت	
ُمناف�سه،	 وبني	 بينه	 دارت	 التي	 اللعبة	 ملجريات	 حفظه	 واأده�سني	 هناك،	

وظل	ينقل	الأحجار	اإىل	اأن	نظر	يف	وجهي	قائاًل:

-	انظر	الآن	جيداً،	ولحظ	هذه	النقلة،	نظرُت	عميقًا	يف	رقعة	ال�سطرجن،	
ودون	اأن	اأفهم	ق�سده	حول	مايريد،	�سعرت	بندم	�سديد	ب�سبب	عدم	قدومي	

حل�سور	اللعبة	مع	مناف�سه	كما	طلب	مني.	

وظل	ر�سوان	يتحدث	بكلمات	هادئة	حول	ا�ستيائه	من	عدم	ح�سوري	
اإليها،	وزوجته	ظلْت	تهز	راأ�سها	موؤيدة	ما	يقول،	اإىل	 املناف�سة	التي	دعاين	

اأن	وقف	قائاًل:

رغم	 تاأت	 مل	 لكنك	 بي،	 موؤمن	 لأنك	 حينها	 ُمِهّمًا	 كان	 وجودك	 	-
دعوتي	لك.	
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وعاد	وجل�ص	وهو	يتنف�ص	ب�سعوبه،	وب�رشعة	قامت	زوجته	واأح�رشت	
كاأ�ص	ماء،	تناول	الكاأ�ص	من	يدها	وراح	ي�رشبه	وعيناه	تلقيان	يف	عينّي	الكثري	

من	العتب	وال�ستياء.	

خرجت	من	بيت	ر�سوان	اليو�سف	واأنا	مثقل	بال�سيق،	وظلت	كلمات	
ر�سوان	ترن	بداخلي	بذات	النربة:

رغم	 تاأت	 مل	 لكنك	 بي،	 موؤمن	 لأنك	 حينها	 مهمًا	 كان	 وجودك	 	-
دعوتي	لك.	

واأنا	اأ�سري	نحو	بيتي	كانت	�رشا�سة	الليل	ت�سري	اىل	اأن	وراء	هذا	ال�سمت	
الذين	 الأ�سخا�ص	 لع�رشات	 منه	 اأ�سارة	 �سيعطي	 ما	 �سخ�ص	 يختبئ	 املطبق	
يقوموا	بطرق	حديد	هذه	 الطرقات	كي	 املمتدة	يف	 الأبواب	 يقفون	وراء	

الأبواب	من	الداخل.	

كنت	اأرغب	بالو�سول	اىل	البيت	والنوم	وال�ستيقاظ	لأجد	ال�سباح	ميالأ	
اأفكر	 اأن	 اأردت	حدوث	هذه	الأ�سياء	دفعة	واحدة	دون	 عيني	من	جديد،	
الباب	 اأفتح	 ورحت	 البيت	 باب	 و�سلت	 لتحدث،	 حتتاجه	 الذي	 بالزمن	
�ساهداتها	 اأن	 تام	 يقني	 على	 كنت	 التي	 املقربة	 نحو	 نظرة	 األقي	 اأن	 دون	

مازالت	يف	مكانها.	
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8

ت�سقط	ال�سابونة	من	بني	يدّي	واأنا	اأفكر	يف	كلمات	بديع	الزاهر	تلك	
التي	قالها	يف	ال�سهرة	التي	جمعْت	اأ�رشة	منار	واأ�رشة	ر�ساد.	

جاء	امل�ساء	وكان	�سعوري	يزداد	قلقًا	ناجمًا	عن	�سدة	التفكري	ببطء	الزمن،	
وا�ستغرب	قدرة	الزمن	يف	حمافظته	على	ا�ستقامته	دون	اأن	مييل	لي�سكل	دائرة	

ذات	نقاط	مت�سابهة	يف	منح	�سعور	ثابٍت.	

جاثمة	 املدينة	 وكانت	 وخرجُت	 العا�سمة،	 اإىل	 لل�سفر	 نف�سي	 هياأُت	
على	نف�سها	كما	ثياب	ال�ستاء	وهي	تنتظر	مغادر	ال�سيف	كي	تاأخذ	دورها	

باخلروج	من	خزاناتها.	
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لمعنى	للمدينة	حني	يكون	املرء	فيها،	فالرحيل	عنها	يك�سبها	اأ�سياء	من	
	 مَتلُّ التي	 املدن	 وكثرية	هي	 عنها،	 بعيدون	 ونحن	 لها	 تذكرنا	 اأثناء	 ال�سالم	
ُّون	على	البقاء	فيها	حتى	موتهم،	وبذلك	ت�سبح	املقابر	يف	 اأبناءها	الذين	ُي�رشِ

مدينة	ما	حكراً	على	اأ�سحاب	هذه	املدينة	دون	غريهم.	

حلد	 مت�سابه	 ب�سكل	 ويتحركون	 مي�سون	 القطار	 حمطة	 يف	 النا�ص	 كان	
البطاقات	 ال�سخ�سية،	وهذه	 بطاقاتهم	 تاأكيد	كانوا	يحملون	 كبري،	وبكل	
كل	ما	عليها	هو	جمرد	اأ�سماء	وتواريخ	كتلك	ال�ساهدات،	واإن	جميع	هذه	
به	 قام	 ما	 فعل	 على	 تدل	 اإ�سارة	 اأية	 عليها	 يوجد	 ول	 مت�سابهة	 البطاقات	

�ساحبها،	كما	ال�ساهدات	متامًا،	فقط	اأ�سماء	وتواريخ.	

وقفُت	اأنظر	يف	هذه	اجلموع	ف�سعرُت	اأين	الوحيد	الذي	يفكر	بوجوده	
واأن	هوؤلء	النا�ص	جمرد	حركة	يف	اختبار	عيني،	لكني	بذات	الوقت	كنُت	
به،	 اأ�سعر	 الذي	 ال�سعور	 ي�سعر	بذات	 النا�ص	 اأن	كل	فرد	من	هوؤلء	 مدركًا	
وهكذا	ي�سبح	ال�سعور	بالوجود	موزعًا	يف	ذات	كل	فرد	منا	دون	اأن	يعلم	

هذا	الفرد	حقيقة	هذا	التوزيع.	

�سالة	 ت�سبه	 بالأر�ص	 والثابتة	 املرتبة	 بكرا�سيها	 النتظار	 قاعة	 كانت	
ع	عليهم	الأدوار	بعد،	وكل	واحد	منهم	راح	يظن	يف	 م�رشح	ملمثلني	مل	ُتوزَّ

نف�سه	اأن	دوره	�سيكون	كما	ي�ستهي.	

حلظة	 منتظراً	 الكبرية	 اجلدار	 �ساعة	 يف	 ونظرُت	 كر�سي	 على	 جل�سُت	
يجل�ص	على	كر�سي	 املحطة	وهو	 الإقالع،	ونظرُت	يف	وجه	موظف	يف	
املوظف	 وجه	 مب�ستوى	 واحدة	 دائريتني،	 بفتحتني	 �سفاف	 زجاج	 خلف	
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تتيح	له	التحدث	مع	امل�سافر،	والأخرى	يف	الأ�سفل	تتيح	مرور	الأ�سياء.	

وت�ساءلُت	يف	نف�سي:

ما	 يعرفان	 وامل�سافر	 املوظف	 اأن	 العليا	طاملا	 الفتحة	 من	 اجلدوى	 ما	 	-
يرتتب	عليهما؟

نظرُت	جانبًا	فوقعت	عيناي	على	�سيدة	اأنيقة	يظهر	عليها	الثاء،	كانت	
اأمامها،	 جتل�ص	مرتاحة	تنتظر	موعد	اإقالع	القطار،	توقف	مت�سول	عجوز	
ودون	اأن	يتفوه	املت�سول	باأية	كلمة	قامت	ال�سيدة	باإعطائه	ورقة	نقدية	دون	
اأن	تتفوه	هي	الأخرى	باأية	كلمة،	اأخذ	املت�سول	الورقة	النقدية	بهدوء	ووجه	

ثابت	وغادر	املحطة	وظلت	ال�سيدة	على	ما	عليها	وكاأن	�سيئًا	مل	يكن.	

تدور	 حكاية	 لنا	 �رشد	 املدر�سة	 يف	 زمالئي	 اأحد	 اأّن	 مرة	 ذات	 اأذكر	
حول	ل�ص	اأراد	�رشقة	بيت،	وحني	دخل	هذا	الل�ص	البيت	لياًل،	تفاجاأ	اأن	
�ساحب	هذا	البيت	هو	اأحد	الذين	تعرف	عليهم	يف	ال�سجن،	ولقد	عرف	
البيت	املعلقة	على	اجلدار،	�سحك	 هذا	الأمر	من	خالل	�سورة	�ساحب	
البيت	ليحتفظ	بها،	وبعد	مرور	�سهور	 اأخذ	�سورة	�ساحب	 الل�ص	وقرر	
قام	�ساحب	البيت	بزيارة	الل�ص	وتفاجاأ	بوجود	�سورته	يف	بيت	�سديقه	

الل�ص	وقال	له:

-	ما	هذا؟	اإنها	�سورتي،	ل�ص	ي�رشق	ل�سًا؟

قال	الل�ص:

-	كنُت	�ساأ�رشق	بيتك	لول	�سورتك	هذه،	ولكن	ل	تن�َص	اأنك	وعدتني	
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ب�سورة	لك	حني	كنا	يف	ال�سجن.	

�سحك	جميع	زمالئي	ما	عدا	الأ�ستاذ	الذي	بقي	ثابت	املالمح	دون	اأن	
ي�سحك	وقال:	

-	اإنها	حكاية	جميلة	وم�سحكة	اأي�سًا.	

قال	الذي	�رشد	احلكاية:	

-	لكنك	مل	ت�سحك	يا	اأ�ستاذ.	

اأجاب	الأ�ستاذ:	

اإنها	ُمْرِهَقة،	ويجب	توحيد	كل	الوجوه	 اأوؤمن	بتعبري	الوجوه	 اأنا	ل	 	-
كي	نتخل�ص	من	�سوء	الفهم.	

اأعلن	�سوت	املوظفة	عرب	مكرب	ال�سوت	عن	�رشورة	ال�ستعداد	والتهيوؤ	
�ست�سري	 التي	 و�سكته	 القطار	 اإىل	 يف�سي	 الذي	 املمر	 قمنا	�سوب	 لالإقالع،	
عليها	اأ�رشار	امل�سافرين،	وكان	املودعون	يتبادلون	الكلمات	على	عجل	مع	
امل�سافرين	الذين	بذلوا	جهداً	يف	حمل	اأ�سيائهم	وا�ستغربُت	ال�سجيج	الذي	
حدث	فجاأة	يف	املكان،	وكاأن	الوداع	ل	يكون	اإل	يف	املحطات	واملطارات	

ول	يكتمل	اإىل	يف	اللحظات	الأخرية.	

جل�سُت	من	جانب	نافذة	القطار	وجل�ص	بجانبي	رجل	يف	ال�سبعني	من	
وهزيل	 القامة،	 طويل	 الطويِل،	 وجِهِه	 عظاُم	 بارزة	 الذقن،	 حليق	 عمره،	
البيا�ص	وبعد	 نا�سع	 األوان	وبنطاًل	 فيه	عدة	 متداخلة	 قمي�سًا	 يلب�ص	 البنية،	
اإقالع	القطار	بقليل	قام	باإخراج	دفرتاً	�سميكًا	وقلمًا	اأنيقًا	من	حقيبته	اجللدية	
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ذات	اللون	البني،	ومل	تكن	الإ�ساءة	يف	القطار	ت�ساعد	على	الكتابة	ب�سكل	
كايف،	اإل	اأنه	بداأ	يكتب	بخط	كبري،	وكانت	كلماته	تبدو	مائلة	وغري	متنا�سقة	

فيما	بينها،	ومل	تكن	الورقة	الواحدة	تاأخذ	منه	وقتاأ	طوياًل	يف	ملئها.	

مرت	�ساعة	وما	زال	هذا	العجوز	يكتب،	ولكي	ل	يظن	هذا	العجوز	
اأ�سندُت	راأ�سي	اإىل	اخللف	ورحُت	 اأين	اأتق�سد	ا�سرتاق	النظر	اإىل	ما	يكتب	
اأحدق	يف	�سقف	القطار،	ومل	اأجد	فارقًا	كبرياً	بني	�سقف	القطار	وال�سماء،	
وبقيُت	على	هذا	احلال	اإىل	اأن	�سعرُت	باأن	النعا�ص	قد	�رشى	يف	راأ�سي	كما	

ي�رشي	ال�رش	يف	�سدر	�ساحبه.	

ا�ستيقظُت	على	�سوت	امل�سافرين	وهم	ينزلون،	نظرُت	من	نافذة	القطار	
فاأدركُت	اأن	الليل	غادر	وحل	حمل	وجه	ال�سباح،	وقفُت	اأنتظر	قيام	العجوز	
كي	يف�سح	املجال	يل	باخلروج	ولكن	ا�ستمراره	يف	الكتابة	منعه	من	مالحظة	
ا�ستعدادي	للنزول،	ودون	اأن	ينظر	حوله	قام	بو�سع	الدفرت	والقلم	يف	حقيبته	
التي	�ساهدُت	داخلها	مليئًا	بالدفاتر	ثم	قام	وتوجه	نحو	الباب	مرتنحًا	من	
�سدة	التعب،	نزلُت	من	القطار	وتوجهُت	نحو	باب	املحطة	واأخذُت	�سيارة	

اأُجرة	وطلبُت	من	ال�سائق	اأن	يو�سلني	اإىل	اأقرب	مقهى.	

ال�سيارة	قد	حثني	 نافذة	 الذي	غ�سل	يل	وجهي	من	خالل	 الهواء	 كان	
على	بدء	التفكري	فيما	تريده	نينار،	لكن	الأمر	كان	�سعبًا	للغاية،	ومن	جهة	
اأخرى	مل	اأجد	اأي	دافع	يربر	حاجة	نينار	يل،	اإّل	اإذا	كانت	حتتاج	لأن	اأتربع	
لها	بكليتي،	هذا	اأف�سل	عمل	اأ�ستطيع	القيام	به،	توقفُت	عن	التفكري	وبقيُت	
ا�سماء	 بقراءة	 واكتفيُت	 �سيء،	 باأي	 اأفكر	 اأن	 ال�سيارة	دون	 نافذة	 من	 اأنظر	
ال�رشعة	 لي�سْت	كتلك	 اأمامها	ب�رشعة	 ال�سيارة	متر	من	 التي	كانت	 املحالت	
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التي	�سارت	عليها	�سيارة	�ساحب	املَطرة	حني	ذهابنا	اإىل	القرية.	

اأحت�سي	القهوة	مع	ن�سف	�سيجارة	كنُت	قد	 دخلُت	املقهى	وجل�سُت	
اأ�سعلُتها	اأثناء	دخويل،	ومل	تكن	الوجوه	كتلك	الوجوه	التي	�سادفتني	عند	
	الذين	يف	املقهى	كانوا	يتحدثون	بطريقة	ت�سري	 بائع	احلليب	يف	املدينة،	كلُّ

اإىل	اأن	�سيئًا	ما	�سيحدث	بعد	قليل.	

رحُت	اأقلب	�سحيفة	يومية	كانت	على	طاولتي،	وحني	وقعت	عيناي	
على	ال�سفحة	املخ�س�سة	للحظ	والأبراج	قراأُت	كل	الأبراج	ومل	اأجد	برجًا	

ي�سري	اإىل	بديع	الزاهر.	

اإن	الفرق	بني	املدينة	التي	اأعي�ُص	فيها	والعا�سمة	التي	اأنا	فيها	الآن	هو	
اأحافظ	عليها	 اأن	 وجودي،	واإن	حياتي	لي�ست	ملكًا	يل،	ولي�ص	مبقدوري	
اأمام	ما	قد	يحدث	يل	على	يد	اأحٍد	ما	ل	ميلك	حياته	هو	اأي�سًا،	واأن	اأبقى	
حذراً	وخائفًا	من	موٍت	يتم	ببطء	مثل	الذي	حدث	يل	داخل	ال�سندوق	هذا	

يعني	اأين	اأموت	ببطء	اأكث	ق�سوة	من	املوت	العتيادي.	

اإن	م�ساألة	اخللود	م�سالة	م�ستحيلة	بالتاأكيد،	ولكن	باملقابل	ملاذا	ل	تكون	
م�ساألة	اأن	ميوت	املرء	بالتعذيب	م�ساألة	م�ستحيلة	اأي�سًا؟

وهذا	لي�ص	قمة	العدل	بل	اأوىل	خطوات	هدم	الظلم	الب�رشي،	وبعدها	
يحق	للمرء	اأن	يفكر	باخللود	اإىل	اأن	ميوت	مطمئنًا.	

بحاجة	 �سعرُت	 فلقد	 للزبائن،	 احلليب	 يقّدم	 املقهى	 هذا	 اأن	 لو	 متنيُت	
لقام	 مبكاين	 كان	 الزاهر	 بديع	 اأن	 لو	 يل	 وُخيِّل	 منه،	 كوَبني	 ل�رشب	 ما�سة	
بتهديد	القائمني	على	هذا	املقهى	بال�سالح،	وجعلهم	يجثون	هم	والزبائن	
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وا	له	قطيعًا	من	الغنم	واملاعز	ليحلبوه	ويقدموا	له	 على	ركبهم	اإىل	اأن	يح�رشِ
حليبًا	طازجًا.	

خرجُت	من	املقهى	واأخذُت	�سيارة	اأجرة،	انطلق	ال�سائق	بي	نحو	عنوان	
نينار	املدّون	على	الورقة،	توقفت	ال�سيارة	يف	�سارع	حيُث	البناء	الذي	فيه	
نينار	ومل	يعد	يف�سلني	الكثري	عن	معرفة	ما	تريده	مني	نينار،	طرقُت	الباب	
ففتَحِت	الباب	يل	�سابة	بعمر	نينار	ترتدي	قمي�ص	نوم	مك�سوف	الكتَفني	
يل	 هزت	 ركبتيها،	 عند	 وتوقف	 ج�سدها	 على	 الأبي�ص	 قما�سه	 ان�سكب	

راأ�سها	عما	اأريد	وفر�ساة	الأ�سنان	يف	فمها،	قلُت	لها:

-	اأنا	جابر	الزامي	اأريد	روؤية	نينار.	

اأرجوانية	 اأريكة	 على	 جل�سُت	 الدخول،	 مني	 طلبت	 براأ�سها	 وباإ�سارة	
اللون	وكانت	اأمامي	طاولة	زجاجية	ذات	�سكل	دائري	عليها	بع�ص	الكتب	

والأوراق،	بينما	هي	توجهت	نحو	احلمام	كي	تنهي	تنظيف	اأ�سنانها.	

كان	الهدوء	يتيح	يل	اأن	اأجول	بعيني	يف	كل	تفا�سيل	املكان،	لكن	�سوت	
طرقات	على	باب	البيت	جعلني	التزم	النظر	يف	نقطة	ثابتة،	قامت	ال�سابة	
اخلام�سة	 امراة	يف	 فمها،	دخلْت	 تزل	يف	 الأ�سنان	مل	 الباب	وفر�ساة	 بفتح	
بروؤية	 ي�سمح	يل	 مني	 قريب	 والأربعني	من	عمرها	وجل�سْت	على	كر�سي	
الأ�سنان	من	فمها	 ال�سابة	فر�ساة	 اأخرجت	 مالمح	وجهها	ب�سكل	وا�سح،	

وقالت:

-	�ساأغ�سل	وجهي	وفمي	ثم	اأعود،	حلظات	واأعود.	

قالت	املراأة:
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-	ح�سنًا.	

اأنفها	 راأ�ص	 باإ�سبعها	 مت�سح	 وهي	 قلق؛	 املراأة	 هذه	 وجه	 على	 بدا	 لقد	
اأهمية	 اأية	 تعر	 ومل	 وا�سحة	 ب�رشعة	 املكان	 مت�سح	 نظراتها	 كانت	 بحدة،	
لوجودي،	وذلك	اأنها	مل	ت�سمح	لعينها	اأن	ت�ستقرا	نحوي،	وحتى	ال�سقف	
اأخذ	ن�سيبه	من	نظراتها	ال�رشيعة	هذه،	و�سعت	�ساقًا	فوق	ال�ساق	الأخرى	

وقالت	لل�سابة	ب�سوت	عاٍل:

اأحتاج	لعمٍل	جراحي	ُيخل�سني	من	دمي	 النبيذ؟	 اأين	 اأو	 اأين	القهوة	 	-
هذا.	

قالْت	ال�سابة	من	الداخل:

-	حلظات،	فقط	حلظات	واآتي.	

قالت	املراأة	ب�سوت	منخف�ص	مل	ي�سل	اإىل	ال�سابة:

فمي	 ويف	 اأموت	 اأن	 اأكره	 اللحظات،	 هذه	 قبل	 اأموت	 اأن	 اأخاف	 	-
�سوؤال.	

جاءت	ال�سابة	وهي	مت�سح	وجهها	مبن�سفة	�سغرية	وقالت	للمراأة:

-	�ساأقوم	بتح�سري	القهوة.	

قالت	املراة:

-	اأ�رشعي	قبل	ان	اأنفجر.	

ابت�سمت	ال�سابة	للمراأة	وم�ست	لتح�سري	القهوة،	اأم�سكت	املراأة	كتابًا	
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ثم	 اخلارجي،	 �سكله	 تتاأمل	 وراحت	 الطاولة	 فوق	 املو�سوعة	 الكتب	 من	
مدت	 واحدة،	 بيد	 اأوراقه	 تقلب	 وراحت	 اآخر	 كتابًا	 واأم�سكت	 و�سعته	
يدها	الأخرى	واأخرجْت	�سورة	ل	تتجاوز	م�ساحتها	م�ساحة	كفها	من	بني	

�سفحات	الكتاب	الذي	كانت	تقلب	�سفحاته	دون	اكرتاث.	

نظرت	يف	ال�سورة	مليًا	وكان	وجهها	يثري	الف�سول	يف	معرفة	الذي	يف	
هذه	ال�سورة،	لقد	حتول	وجهها	اإىل	وجه	طفلة	�سغرية	متعن	النظر	يف	دميتها	
بكل	هدوء،	اأغم�ست	عينيها	وَقبَّلْت	ال�سورة	ب�سفتني	مغلقتني،	وم�سحت	
هدوء	 بكل	 الكتاب	 هذا	 داخل	 اأعادتها	 ثم	 ال�سورة،	 هذه	 بوجه	 خدها	

و�سكون،	ومل	تكن	مكرتثة	لوجودي	طوال	هذا	الوقت.	

ت�سكب	 وبداأت	 املراأة	 قرب	 جل�ست	 القهوة،	 وبيديها	 ال�سابة	 دخلت	
قالت	 حتى	 القهوة	 من	 ر�سفة	 اأول	 املراأة	 ارت�سفت	 اأن	 وما	 لنا،	 القهوة	

لل�سابة:

-	اأين	هو؟

اأخذت	ال�سابة	ر�سفة	قهوة	ثم	قالت:

-	لقد	خرجا	معًا	يف	ال�سباح	الباكر.

اإىل	وجهها	بكثافة،	وبدا	 الدم	 بان	�سعود	 �سيجارة	وقد	 املراأة	 اأ�سعلت	
�سيجارتها،	و�ساد	�سمت	حتى	 يدها	وهي	مت�سك	 اأ�سابع	 ال�سطراب	يف	
ونفْثته	 �سيجارتها	 من	 عميقًا	 نَف�سًا	 املراأة	 اأخذت	 قهوتنا،	 من	 ر�سفة	 اآخر	
ثم	 ب�سدة،	 املنف�سة	 باطن	 �سيجارتها	يف	 موؤخرة	 على	 ت�سغط	 اأمامها	وهي	

انت�سبت	واقفة	وقالت:
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-	فلتعلم	نينار	اأنه	يل	اأنا،	ولو	�سقطت	جنمتان	من	ال�سماء	لكانت	واحدة	
على	راأ�سي	والثانية	على	راأ�سه.	

توقفت	ال�سابة	وقالت:

-	اهدئي	قلياًل.	

تقول	 وهي	 ال�سابة	 حول	 تدور	 وراحت	 عجل	 على	 املراأة	 وقاطعْتها	
بهدوء:

تزوجت	 هي	 حظي،	 من	 اأف�سل	 نينار	 حظ	 باأن	 اأوؤمن	 اأن	 ميكن	 ل	 	-
زواجها	الأول	واأنا	كذلك،	لكن	الفارق	الوحيد	هو	اأن	زوجها	مات،	اأما	
زوجي	اأنا	فلم	ميت،	ولي�ص	من	العدل	اأن	اأنتظر	موته	حتى	اأبداأ	حياة	جديدة	
كما	تفعل	نينار	الآن،	وهذا	ل	يعني	اأين	ل	اأحب	زوجي،	لكني	اأريد	مباغتة	

الزمن،	فاحلياة	ل	ُتَعا�ص	مرة	واحدة.	

كانت	الكلمات	تخرج	من	�سدر	هذه	املراأة	كما	حبات	احلنطة	حني	
ُت�سَحق	بني	حجَري	رحى،	و�سط	�سوت	خ�سن.	

مل	اأعد	بحاجة	لفتح	الكتاب	ملعرفة	�ساحب	ال�سورة،	�رشُت	على	يقني	
اأنه	بديع	الزاهر،	واأن	نينار	رمبا	كانت	تريد	البوح	يل	مبا	اأحدثه	هذا	الرجل	
التي	 لكنانة	 وكما	حدث	 منار،	 لأخيها	 كما	حدث	 راأ�سها	 �سحٍر	يف	 من	

قالت:

-	اأحبه	حتى	ال�سداع.	

خرجت	هذه	املراأة	دون	اأن	تقوم	باإخراج	ال�سورة	من	الكتاب	لتمزقها	
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كما	ت�سورت	اأن	تفعل	اأثناء	حديثها	عنه.

املراأة	 هذه	 عن	 حتدثني	 وراحت	 �سيجارة	 واأ�سعلت	 ال�سابة	 جل�ست	
وجنونها	برجل	مل	تذكر	يل	ا�سمه،	واأّن	هذه	املراأة	متزوجة	وعلى	ا�ستعداد	
لرتك	زوجها	من	اأجل	الرجل	الذي	مل	جتل�ص	معه	�سوى	جل�ستني	يف	هذا	
البيت،	متددت	ال�سابة	على	الأريكة،	واأخذت	نف�سًا	عميقًا	وراحت	تقدم	
مربراٍت	لهذه	املراأة،	وعذَرْتها	ب�سبب	قدرة	الذي	وقعت	بحبه	على	ال�سحر	
وبنربة	 وا�سح	 باإعجاب	 عنه	 تتحدث	 وظلْت	 به،	 يحيط	 مبن	 يبعثه	 الذي	

اأ�سعرتني	اأنها	هي	اأي�سًا	واقعة	به.	
�ساألُتها	قائاًل:

هل	�ستتاأخر	نينار؟
قالت	وبذات	النربة	التي	كانت	تتحدث	بها:
-	اإنها	�سعيدة	بوقتها	الآن،	هذا	ما	اأعرفه.	

نه�سْت	على	عجل	وكاأنها	تذكرت	�سيئًا	مهمًا	وقالت:
قلُت	 القامو�ص(	 )م�سيدة	 عنوانها	 ق�سائده،	 من	 ق�سيدة	 �ساأ�سمعك	 	-

لها:
-	ح�سنًا.	

ويف	حيقيقة	الأمر	كنُت	اأود	اخلروج	على	عجل	قبل	اأن	َيْحُدَث	ما	جال	
يف	بايل	حول	دخول	بديع	الزاهر	يف	حلظة	ما،	وبذات	الوقت	كنُت	اأرغب	

ب�سماع	�سيء	ما	لهذا	الرجل	الذي	ما	توقف	عن	الدوران	من	حويل.	
راحت	ال�سابة	تلقي	علّي	كلمات	ق�سيدة	تتحدث	عن	رجل	ل	يتذكر	
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ا�سم	 تذكر	 حاول	 وكلما	 �سيء،	 وكل	 واملدن	 والأ�سخا�ص	 الأ�سياء	 اأ�سماء	
ما	يبداأ	بحك	ج�سده	باأظافره	اإىل	اأن	يخرج	الدم	من	�سطح	جلده،	ثم	ينام	

لي�ستيقظ	فجاأة	على	جتمع	الذباب	فوق	جراحاته	تلك.
كانت	لكلمات	الق�سيدة	مو�سيقى	هادئة	يتخللها	ِجر�ٌص	من	حدة	بع�ص	
الق�سيدة	 الذي	دارت	 الرجل	 ل�سان	 على	 التي	تكررت	كثرياً	 الأمر	 اأفعال	
تت�ساقط	 كما	 ال�سابة	 فم	 من	 تت�ساقط	 الق�سيدة	 كلمات	 وكانت	 حوله،	
قطرات	الدواء	يف	العني،	وكانْت	كلما	اأنهْت	مقطعًا	تغم�ص	عينيها	وتاأخذ	

نف�سًا	عميقًا	ي�ساعدها	على	القاء	املقطع	الذي	يليه	دون	توقف.	
قمت	من	مكاين	وا�ستاأذنُت	هذه	ال�سابة	بالذهاب،	وادعيُت	اأين	على	موعد	
مع	اأحد	اأ�سدقائي	ول	اأريد	التاأخر	عليه،	واأين	�ساأعود	يف	امل�ساء	لروؤية	نينار.	
خرجُت	على	عجل	وكاأين	اأخرج	من	بيت	بديع	الزاهر،	وخ�سيُت	اأن	
اأ�سادفه	ونينار	اأثناء	خروجي	وهما	عائدان	من	وقتهما	الذي	كانا	�سعيدين	

فيه	كما	قالت	ال�سابة،	وقلت	يف	نف�سي:
-	ت�سيق	العا�سمة	حني	يكون	بديع	الزاهر	فيها.	

جل�سُت	على	مقعد	خ�سبي	يف	اإحدى	احلدائق	ورحُت	اأنظر	يف	جذوع	
الأ�سجار	واأنا	اأفكر	يف	ِكليتي	التي	مازالت	يف	جويف	تنتظر	جوف	�سخ�ص	

اآخر	يحتاجها	اأكث	مني.	
يقل	 ل	 احتياجًا	 ح�سوري	 احتاج	 الذي	 اليو�سف	 ر�سوان	 وتذكرُت	
اأهمية	عن	احتياج	اأحٍد	ما	لِكلية،	وكم	�سعرُت	بالندم	لعدم	ذهابي	اإليه	يف	
تلك	الليلة	التي	دعاين	لأن	اأكون	�ساهداً	على	وجوده،	فلم	تكن	امل�ساألة	بنظر	
ر�سوان	م�ساألة	خ�سارة	بال�سطرجن،	بل	كانت	م�ساألة	طرح	معتقداته	اأمام	َمن	
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اإذا	 يوؤمن	به،	ور�سوان	مل	يكن	يلعب	مع	خ�سمه	بروح	عالية	وذلك	لأنه	
فاز	فلن	يكون	فوزه	هذا	اأمام	َمن	يوؤمن	به،	ور�سوان	كان	قد	و�سعني	يف	
رتبة	الذين	اآمنوا	به	كالعب	�سطرجن	و�ساحب	عقٍل	يعمل	يف	البحث	عن	

حلول	ذات	قيمة.	
اإن	اأمر	ر�سوان	ي�سبه	اأمري	حني	اأحتا�سى	حرق	النمل	حول	البوتوغاز،	
فلقد	كنُت	اأ�سعر	ب�رشورة	وجود	اأحد	ما	يراين	واأنا	اأفعل	هذا،	وذلك	لأ�سعر	
بالطماأنينة	عّما	فعلت،	وذلك	من	خالل	َمن	يراين،	واإن	كان	الذي	يراين	هو	
من	قد	ي�سعر	بالطماأنينة	اأكث	مني،	كما	حدث	يل	حني	راأيت	�سائق	ال�سيارة	

وهو	ياأكل	التفاحة	التي	قام	ذاك	العائد	من	ال�سفر	بتقدميها	له.	
وت�ساءلُت	يف	�رشي:

الظهرية	ك�ساهٍد	على	 تلك	 اأي�سًا	احتاجني	يف	 الزاهر	هو	 بديع	 -	هل	
وجوده	وعلى	ما	فعله	بي؟

الذي	 بكل	 اأفكر	 احلدائق	 اإحدى	 يف	 الوقت	 بع�ص	 اأم�سيت	 اأن	 بعد	
اأمر	 بائ�ص،	لكنه	 اأمٍر	 اأي�سًا	يف	 العا�سمة،	وفكرُت	 حدث	يل	منذ	و�سويل	
اأّن	النا�ص	اأخذْت	به	على	حممل	اجلد	والدقة،	ويدور	هذا	 جميل	للغاية	لو	
الأمر	حول	�سخ�ص	ما	ُم�ساٍب	بحالة	ل	ت�سمح	له	بالكالم	ول	اأْن	يبدي	اأّية	
اأو	يف	مكان	ما،	 اإذا	ما	�سادفه	يف	ال�سارع	 حركة	تعبريية	لأي	�سخ�ص	ما	
وكل	ما	ي�ستطيع	فعله	يف	اأح�سن	الأحوال	هو	اأْن	يلقي	التحية	فقط،	ولكي	
يعرف	النا�ص	حقيقة	ما	مير	به	هذا	ال�سخ�ص	املُ�ساب	بهذه	احلالة	يجب	على	
باللون	 ُمنقطة	 اللون	 	مع�سمه	بقطعة	قما�ص	�سفراء	 اأْن	يلفَّ ال�سخ�ص	 هذا	
الأ�سود،	وبهذا	يتمكن	النا�ص	من	معرفة	اأّن	هذا	ال�سخ�ص	مير	بهذه	احلالة،	
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وبهذا	ي�سري	هذا	ال�سخ�ص	اأينما	ي�ساء	مطمئنًا	من	اأيّة	حالة	ا�سطدام	كالمية	
مع	الآخرين	مهما	كان	م�سمونها،	وبهذا	الأمر	ُيتاح	لل�سخ�ص	اخلروج	بدًل	
من	اأْن	يبقى	رهني	عزلته	خوفًا	من	ال�سطدام	مع	الآخرين	وهو	يف	و�سع	

بائ�ص	ل	ي�ستطيع	فيه	اأْن	يحَتِمل	املزيد	من	الفو�سى	الراكنة	يف	داخله.	
الت�سييد،	 حديث	 ج�رش	 فوق	 اإىل	 قدماي	 وقادتني	 احلديقة	 من	 قمُت	
وكان	كل	�سيٍء	يف	راأ�سي	خفيفًا	يكاد	يكون	دون	معنى،	و�سعرُت	كر�سوان	
الذي	 لقائه	ذاك	 اأثناء	 يراقبه	 اأحد	 العتمة	ما	من	 اأنه	يف	 �سعر	 اليو�سف	حني	

جمعه	مع	خ�سمه	بال�سطرجن.	
كانت	ال�سيارات	على	اجل�رش	كاأنها	ت�سري	من	تلقاء	نف�سها،	وكان	ر�سيف	
امل�ساة	على	جانبي	اجل�رش	خاليًا	من	النا�ص،	ومل	اأ�سمع	اأي	�سوت	ي�سدر	من	
جانبي	 على	 ميتد	 الذي	 احلديد	 فوق	 �ساعدي	 و�سعُت	 ال�سيارات،	 اأبواق	
اأ�سفل	 نحو	 اأنظر	 ورحُت	 �ساعدي	 فوق	 ذقني	 اأ�سفل	 وو�سعُت	 اجل�رش،	
اجل�رش،	�سجريات	مت�سابهة	على	امتداد	احلد	الفا�سل	بني	طريَقي	الذهاب	
والإياب،	و�سيارات	ل	اأعرف	مباذا	يفكر	اأ�سحابها	وهم	خلف	املْقَود.	

اإن	الذي	يف	الأ�سفل	يدرك	معنى	ال�سقوط	اأكث	من	الذي	يف	الأعلى،	
الذي	 الأمل	 بدافع	 ينتحر	 فاملنتحر	 النتحار،	 عن	 يختلف	 �سيء	 وال�سقوط	
�سّببه	الآخرون	له،	وحلظات	تقرير	النتحار	تكون	قد	اتخذْت	مكانتها	يف	
باطن	املنتحر	قبل	�رشوع	املنتحر	على	النتحار،	اأما	الذي	يريد	ال�سقوط	فاإنه	
ي�سقط	دون	دافع	ودون	اأي	اإح�سا�ص	يدفعه	نحو	ال�سقوط،	كل	ما	يف	الأمر	
اللحظة،	وهذه	 يتجاوز	 اأنه	ي�سقط،	ولن	يرى	�سقوطه	هذا	لأنه	�سقوط	ل	
اللحظة	لن	ت�سل	اإىل	الدماغ،	ولن	ت�سل	اإىل	القلب،	ولن	ت�سل	اإىل	كل	ما	
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هو	معنّي	بالإدراك،	وذلك	ب�سبب	الكثافة	الهائلة	التي	حتمله	هذه	اللحظة،	
حلظة	دون	قرار	ودون	تنفيذ	رغم	الذي	�سيحدث.	

وكانت	روحي	على	يقني	كامل	يف	اأن	امل�سافة	التي	�ساأهوي	فيها	لي�ص	
فيها	اأي	�سيء	من	تلك	الأ�سياء	التي	اعتدناها	يف	حياتنا،	وكّل	ما	فيها	هو	
هذا	الهواء	املوزع	بكثافة،	وهذا	الفراغ	الذي	ل	متلوؤه	اإل	كتلة	ج�سد	تهوي	
فيه،	وروح	متخمة	مبا	تناوَلْته	من	النهارات	والليايل	املُتعاِقبة	دون	توقف.	
واأنا	اأت�سلق	جباًل	من	ذاتي	و�سط	كل	ما	يحط	بي	ظلت	روحي	متحو	يل	
ما	تبقى	من	ذرات	اإدراكي	ذرة	ذرة،	وكان	هذا	الأمر	يتم	بدقة	متناهية	كدقة	

املوت	يف	الت�سويب	يف	اأدق	اخلاليا	واأبعدها.	
-	افعلها	يا	جابر،	وا�سقط	الآن	لتعيق	�سري	هذه	ال�سيارات	حتت	اجل�رش	
بع�ص	الوقت،	وِلتوِقف	تفكري	كل	الذين	يف	اأ�سفل	اجل�رش	واأعاله	ولتحولهم	
من	نا�ٍص	اإىل	�سورة	فوتوغرافية،	وهم	ينظرون	يف	تفا�سيل	وجهك	املُه�ّسم	

على	الإ�سفلت.	
افعلها	يا	جابر،	وانث	ِكليتك	ذراٍت	يف	هذه	العيون	بكافة	األوانها.	

الآن	يا	جابر،	فاإّن	روحك	ميتة	منذ	زمٍن	طويٍل،	فا�سقط	لتمنحها	�سيئًا	
من	الفرح	دون	اأن	ت�سعر	اأنك	اأخذَت	اأوك�سجني	غريك.	

ال�سوت	�سوتي	بقدر	ما	كان	�سوَت	غريي،	كان	�سوتًا	 مل	يكن	هذا	
خفيًا	ي�سب	بداخلي	دون	اأن	اأدرك	حقيقة	ن�ساأته.	

راحْت	كريات	دمي	جتّر	بع�سها	بع�سًا	ك�رشب	فرا�سات	نحو	الأعلى،	
وراح	ن�سفي	الأعلى	يزداد	وزنًا،	ون�سفي	الأ�سفل	يفقد	وزنه	�سيئًا	ف�سيئًا،	
وبداأ	حديد	اجل�رش	ينزلق	نحو	اأ�سفل	بطني،	و�سدري	يبتعد	عن	هذا	احلديد	
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اللهفة	تعانقا	حديد	اجل�رش	وقطعة	احلديد	 ومييل	كقو�ص	قزح،	وبكثري	من	
ميٍل	 ما	يجري	من	 اأثار	�سخط	 قد	 العناق	 بنطايل،	وكان	هذا	 تتو�سط	 التي	

نحو	الأ�سفل.	
بنطايل	 وقطعة	حديد	حزام	 اجل�رش	 فيها	حديد	 َتَعاَنق	 التي	 اللحظة	 يف	
�سقطْت	عيناي	عدة	�سقطات	نحو	الأ�سفل،	وم�سطْت	كّل	ما	ميكن	مت�سيطه	
لتخربين	 لهثة	 اإيّل	 ال�سقطات	 هذه	 اإحدى	 عادْت	 روؤية،	 من	 الأ�سفل	 يف	
اأن	الأمر	على	ما	يرام،	وكّل	املاء	ينتظرين	يف	اأ�سفل	اجل�رش،	و�سكل	الهواء	
النقي	من	حويل	اإناًء	زجاجيًا	�سفافًا	يف�سلني	عن	كّل	لون	اأدرَكْته	عيناي	من	
يف�سلني	 الإناء،	ما	عاد	 ين�سب	يف	هذا	 لتّوه	راح	 قبل،	�سالل	لون	مولود	
عن	ال�سقوط	�سوى	وزن	خفيف	يف	روؤو�ص	اأ�سابع	قدمي،	وراح	ف�سول	
اأ�سابع	قدمي	يرتفع	�سيئًا	ف�سيئًا	كعبيد	ي�سرتّقون	النظر	من	ثقوب	الأبواب	
اجل�رش	 اأ�سفل	 من	 يل	 �سيحاِته	 ال�سقوُط	 اأََطَلَق	 باخلال�ص،	 حاملني	 اخللفية	
هذه	 يف	 اآخَر	 �سعور	 اأّي	 يفوق	 �سعور	 من	 يعرتيني	 ما	 وكان	 نرباته،	 بكّل	
اللحظات،	ت�سّخم	�سيء	ما	يف	اإ�سبَعي	اإبهام	قدمي،	كان	ت�سخمًا	ي�سبه	منو	
جذور	على	عجٍل	يف	باطن	الأر�ص،	وكاأّن	هذين	الإ�سبعني	قد	ُدقـّا	بعدة	
م�سامري	على	الأر�ص	مِلنعهما	من	النزلق	للوراء،	مل	اأ�سقط	وبذات	الوقت	
ال�سخرة	 تلك	 اإىل	 الذهاب	 يف	 جاحمٍة	 برغبٍة	 و�سعرُت	 احلياة،	 من	 اأجُن	 مل	
اأفكر	 واأنا	 واأبول	 عليها	 اأجل�ص	 كي	 الب�سيط	 املرتفع	 ذلك	 فوق	 املزروعة	

بالتربع	بِكْلَيتي.	

�سيف 2009/ �ستاء 2010




