في الزمن الراجع
قصص قصيرة
ؼسان كامل ونوس
رؤيا
أحس أنً بال أطراؾ؛ هل أفقت؟! لماذا ال أستطٌع تحرٌك ٌدي ،ساقً ،رأسً؟! فتحت عٌنً؛
لم أعد نابما ً إذن! ال أزال ؼٌر قادر على تحدٌد ما أراه ،ما رأٌته منذ حٌن..
ٌا إلهً! هل كنت نابما ً حقاً؟! هل كان حلماً؟! لٌته كذلك ..لٌتنً لم أفق! لٌتنً أنساه! وهل
ٌمكن تذكره؟! هل أستطٌع؟! هل أجرإ؟!
هل بدأت الحٌاة تدب فً أطرافً ،ها أنا أحرك عٌنً ،ها أنا أرى ،أعً ،أتذكر!..
ٌا إلهً! لٌتنً ..لٌتنً!..
*
الشمس وبٌد ًة تصعد السماء الشرقٌة ،كان ٌنتظرها على الطرٌق الضٌقة ،حاول أن ٌبوح قبل أن
تسخن أشعتها!
الطرٌق وعرة ،كل الطرق موبوءة بضجٌج الخطو الؽافل ،ودبٌب السعً المحموم،
وأصداء الثرثرات الشاكٌة ،الالهٌة؛ ال ٌستطٌع االنفراد بالشمس ،لٌحكً لها ما رأى ،كٌال
ٌتحقق!
هذا ما كانت توصً به أمه ،لو ٌستطٌع .لكنه لم ٌقل شٌباً ،حتى حٌن كان وحٌداً ،والشمس
ناظرة حانقة ،لم ٌجاهر بكالم؛ حاول ،لم تخرج أٌة نؤمة.
ٌز
عزٌز إلى الدرجة التً ال ٌلقٌه فٌها حتى إلى الخالء؟! هل هو قاهر إلى درجة
هل ما ٌراه
أنه ٌثقل على لسانه ،فٌتلجلج؟! أم ؼرٌب ٌخشى أن ٌقوله كٌال يُيتهم بما ال ٌستساغ ،وال ٌحب؟!
*
لٌس كابوساً؛ لٌس من خطر علٌك أو على المقربٌن منك ،من هم فً حٌّزك ..ربما!
لٌس مرعبا ً! لكنك ال تكاد تتصور وقوعه ،لم تتعوده ،ال تحتمل حدوثه!
لست تخاؾ على نفسك فحسب؛ لو عرؾ اآلخرون به ،لما هدأت لهم حال ،وما استقر
مسار!
لماذا ال تخبرهم؟! تحذرهم ،علهم ٌتداركون الموقؾ ،أو ٌتقبلون حدوثه بصدمة أخؾ ،بؤقل
الخسابر؟!
*

لٌست أضؽاث أحالم ترافق النوم القلق!
نومً قلق فً كثٌر من األحٌان ،ال أنكر  .لكن تكراره بحدة وإصرار ٌبعد احتمال ذلك .
فحتى أثناء النوم العمٌق ،ال أكون فً راحة بعٌداً عن سلطانه.
*
لماذا ٌخصك هذا الحلم ،أو تلك الرإٌا ،أو ذاك النذٌر ،أو تلك البشرى؟!
لماذا اختارك صاحبه من بٌن العباد جمٌعهم؟!
ً
أألنك ممٌز؟! أألنهم ال ٌستحقون؟! تكاد ترفع رأسك بهذا االستنتاج ،تفكر فً ذلك؛ كثٌرا ما
فكرت ،وال ٌقتنعون ! لو كانوا ٌرون فٌك مثل هذا ما تركوك دون عمل ،دون رأي ،رؼم
مإهالتك التً ال تخفى ،هل هذا الذي تتكرر مداهمته لك فً أوقات عدٌدة ٌؤتً نتٌجة التفكٌر
المتواصل؟!
ً
"ال ..ال ..أبدا ،إطالقا؛ أنا ال أفكر فً هذا؛ أ ّنى لً ذلك؟ ! أ ّنى لمثلً أن ٌذهب به التفكٌر
إلى ذاك المستوى؟!
أمان خاببة ،رؼبات تتحقق بعٌداً عن الواقع ،ألهٌة تواسً،
ربما كان أمنٌة؛ بعع األحالم
ٍن
أو متعة ال تدوم!
"أمنٌة ،رؼبة!! هذا قارس وقاتل ! ال ..ال أرؼب ،وال أتمنى  .لٌس هذا األمر فحسب ؛ بل
توقفت عن التمنً منذ زمن ،وانسحبت منً األحالم ،ولم ٌعد ٌهمنً أمر ،أو تثٌرنً قضٌة؛
هكذا حسبت!"
*
إذن؛ لماذا ٌحدث لك ذلك؟!
أنت ال تزال قٌد التجربة ،ال ٌزال لك وزن ،أو حجم ،أو حضور  .ال تزال فً البال  .أنت
خٌّر ،وحمّال مسإولٌة .وإذا كانوا ال ٌعرفون قدرك ،فذاك ذنبهم ،ولٌس ذنبك ٌ .مكن أن ٌكون
هذا الزمان لٌس زمانكٌ ،مكن أن ٌؤتً جٌل آخر ,أو بشر آخرون ٌعوضونك عما فات  .هذا ما
ٌمكن أن ٌحدث؛ ال ٌهم أٌن تكون ،كٌؾ تكون ،من تكون  ..المهم أنه احتمال وارد مادامت
هناك ،هنا ،حٌاة تستمر رؼم فقد الكثٌرٌن ،ولٌس من خالد!
علٌك أن تسعى ،ال لتبوح بهذا السر للشمس التً قد تضحك لك ،منك ،وال للذٌن قد ٌفعلون
أكثر من ذلك .بل لتجعل ما تراه حقٌقة!
حقٌقة؟ ! هل هذا معقول؟ ! ممكن؟ ! لِ َم ال ،طالما أن هناك حٌاة تستمر؛ لٌس من أجلك
وحدك ،بل من أجل اآلخرٌن ،األقربٌن أو البعٌدٌن؛ الكابنات األخرى  ..ربما ! لٌس مهما ً اآلن،
أو بعد أٌام ،أو سنٌن ،بعد عمر أو أعمار ،إن كان ما ٌقتنع به بعع الناس ممكنا ً
 .رؼم أن
احتماالتك تالشت أو تكاد ،وخٌباتك تكاثفت..
*
ما ٌثٌرنً ،أن ما أراه ٌفاجبنً ،دون أن أكون نابماً ،أحٌانا ً .أحس باألصوات جواري ،بالحركة
قربً؛ أتحسس البرد والجوع والوحشة  .وهذا ما ٌجعل بعع ما فًّ من حٌاة ٌتوقؾٌ ،تعامى،
ربما ،عن الشهادة التً ٌمكن أن تإكد التهمة ،فٌما لو ا ُي ت ِهمت! التهمة التً ٌمكن أن تؤتً ! ألنً
أتمارع عن القٌام بالواجبات ،أتعاجز عن النهوع بما ٌتطلب منً ..سلبً فً مواجهة أفعالهم
وسعٌهم وشكرهم ،وحمدهم  ..على النعم ! النعم التً علً أن أراها ،أحس بها ،أحترمها كما
ٌقدرها الكثٌرونٌ ،متنون ،وٌبذلون من أجلها كل ثمٌن ،إن بقً لدٌهم منه!!
الشمس تضحك منً؛ أراها من خلؾ كفً ،من بٌن أصابعً ،ال أستطٌع النظر إلٌها طوٌال ! ال
أستطٌع التؤكد من سخونتها ،من مطابقة الموعد الذي ال ٌمكننً أن أصرح به ،بما أرى،
وأسمع ،وأحس!!

ضٌعت فرصا ً كثٌرة كهذه ،أنام أحٌانا ً حتى ٌفوت الوقت المناسب ،فؤقول :ال أستحق!
أو تؽافلنً الؽٌوم أٌاما ً وشهوراً ،فؤنتظر أٌام الصحو وفصو له؛ تلك التً ال تترك الطرقات تمل،
أو تتؤمل متوحدة.
وتصٌبنً حمى من نوع خاص ،فؤتقاعس عن مصارحتها؛ أألني أتمناه حقاً ،أنتظره؟!
لكننً نذرت ،وأودعت "القابمٌن علٌها" ما تٌسر! وأرضٌت السابلٌن ،وزرت المواقع التً
استراح فٌها أو أقام األولٌاء ،وتبرعت للمشارٌع التً ٌتبناها الخٌّرون ..كل هذا كفارة ،أو سبٌل
رد ،أو فدٌة ..رؼم أنً لست من المٌسورٌن ،وال القادرٌن ،وال المقتنعٌن ..ربما!
لماذا قمت بهذا إذن؟! حتى صرت مثار تساإل وشبهة ،و ..تهمة!
*
الشمس تصعد متباطبة ،تزداد ابتسامتها ،وتتضاحك أكثر ،حٌن ترنو إلى أعداد تتكاثؾ  ,تسعى
مثلً لمقابلتها قبل أن تسخن تماماً ،كل على انفراد!..
***

قبل الوصول
مع كل هز ٍنة ومض ُية َنصل ،وكل امتداد تحدٌق جاحظ ،رؼم أننً وحدي .خارج هذا الصندوق
المحصن فارسان مدججان ٌتبادالن النعاس؛ أعرؾ ذلك من صدى حدٌثهما المتباعد .وفً
المقدمة كابنان آخران ،ربما كانا مختلفٌن.
قرار الترحٌل الذي أحسست به دون إعالم ،جعلنً أتنفس هواء آخر .عطست ،وكتمت الباقً
من أنفاس ،علنً أحتفظ منها بؤكبر قدر .المسٌر الساري لم ٌترك لً طوٌل استراق لهفة إلى
السماء؛ ر بما كنت خمنت التوقٌت من تراتب النجوم؛ لو كنت ما أزال أذكر! لكننً وجدت نفسً
أقرب إلى مشارؾ الضوء والعتمة؛ ٌمكننً التؤكد أكثر من حلول أي منهما ،وأفول اآلخر.
فالنافذة العلٌا تستطٌع أن تطل على الفضاء ،رؼم قضبان متعامدة بعناد وؼلظة.
لم تكن الرحلة هذه فً خاطري ،ولم ٌعد ٌخطر الكثٌر؛ لكنها فتحت مفاوز ،ودثرت مراحل..
ال أستطٌع انتظار أفضل منها طوٌالً .وإن كنت آمل ذلك ،ما زلت آمل ،وإالّ ..لكفٌتهم هذا
العناء ،وكفٌت نفسً هذا السفر المحاصر بٌن حٌرة وتساإل.
لم أفكر كثٌراً فً من خلفت ورابً .لٌس ألنهم ال ٌستحقون؛ بعضهم على األقل .بل النشؽالً
بمسوغ هذا الخٌار الوحٌد ..النهابً ربما!
قتلة ؼٌر نادمٌن ،وفاعلون محزونون .اآلخرون خسروا واحداً ٌجهل مثلهم سببا ً مقنعا ً لكل هذا
االعتصار.
الكالم ٌمكن أن ٌجر ؼٌر السالم ،والظالم ٌستدرج األحالم ،واألمانً أشراك مضبوطة .وأنت
صٌاد المشاكل بمهارة  .فالحذر الحذر!!..
تبدلت حاسة االستؽراب والدهشة ،ناست حال التوقع ،وما تزال حاسة أخرى نشطة؛ حاسة ربما
تكون قاتلة!
*

فً الزمن الراحل ،كان فً اقتفاء العناصر الهاربة متعة ولهفة .لم تكن المشاهد تمكث طوٌالً
على الرؼم من بطء الحافلة المكتظة .لكن المناظر التالٌة المؤمولة تعزي ،أو أن تر ّقبها هو ما
ٌجعل الوقت ٌمضً سلسا ً عذبا ً مؤسوفا ً على عبوره الذي ال ٌعود.
الرحلة؛ أٌة رحلة ،حتى لو انطفؤت فً المدٌنة القرٌبة التً تظهر عبر ذرا الجبال ،كانت تكفً
كً ٌصبح فً الحٌاة ما ٌحفز على استمرارها دون النظر طوٌالً إلى الهدؾ من وراء تلك
الحركة .الهدؾ الذي صار ٌكبر مع ابتعاد المسار ،وتسارع المناظر التً ٌتزاٌد تداخلها بقلق
وتوتر ،وظل االنشؽال بكل ذلك وما وراءه مالذاً ومتكؤ ً ً .
ما ٌزال االنشؽال موبالً؛ هذا الذي بدأ ٌنؽل ،مع ابتداء التحرك القسري ،ورؼم ضبابٌة المشاهد،
حتى بعد انكفاء اللٌل الذي أحسه خلل المنفذ الهوابً العالً ،فإن توقع المكان ،وتخٌل التفاصٌل
تتسارع إلى الخلؾ ،وتصور الحافالت تتراكع إلى الوراء ،واألخرى التً نتجاوزها ،أو تلك
التً تخلّفنا ،كلها أمور تجعل للوقت قٌمة أتحسر على فقدها .كما كنت أتحسر على مفردات أي
سفر ماتع مهما كان قرٌباُي؛ أم أن عبور المزٌد من الوقت ٌعنً االقتراب أكثر من الوصول.
َ
تخوفت مراراً من الوصول إلى أي امتحان أو أٌة مقابلة ،وتعثرت مشاعرك أكثر ،قبل ابتداء
"
مراحل من حٌاتك الدرسٌة والوظٌفٌة .أما ذلك الوصول المقٌد ،فقد أخذ من مشاعر التساإل
واالضطراب الكثٌر ،ولم تخؾ تلك المشاعر رؼم تكرار الحال .وها هً تتواصل اآلن؛ بل
تندفع بما ال عهدة لً به.
فما الذي ٌنتظرك؟! وأٌن؟!
لم تكن نتابج التحقٌق المكثؾ والمتباعد فً صالحك ..هذا ما كان ٌصرح به الفاعلون ،وما كنت
استنتجته من تفاصٌل األوقات التً تلً كل جولة داكنة"..
لم أعترؾ؛ ه ذا صحٌح .لكن ما قلته لم ٌكن كذبا أو افتراء .لم أستطع كتم مشاعري .وكنت أرى
أن الحٌاة من دون وجود (أبو عبدو) ربما تكون أكثر صفاء وراحة .صرحت بذلك ربما ،قبل أن
ٌؽٌب .لكننً لست مسإوالً عن ضٌاعه .لم أكن وحدي من ٌتمنى مثل تلك األمنٌة .سمعت
قون .لماذا ال ٌكون لبعضهم أٌاد أكثر قدرة على التصرؾ.
الكثٌرٌن ٌعترفونٌ ،واؾ
لم أفعل .ال أنكر أنً فكرت فً الفعل ،لكننً جبنت ،أو ترددت ،لقناعتً أنها لٌست الطرٌقة
المثلى للخالص منه ،رؼم أنها كانت طرٌقته المثلى للتخلص من أمثالً ،وخصومه ،أو خصوم
أسٌاده .لم أفعلٌ ..مكنهم أن ٌتؤكدوا لو ٌرؼبونٌ .ستطٌعون الوصول إلى الفاعل إن أرادوا.
لٌس كل من كان ٌوافق برٌبا ً .لٌس كل من كان ٌتودد إلٌهٌ ،تقرب منهٌ ،هدٌه ،خارج الشك .وال
من َ? َّم أو وشى ،أو دس فً أذنٌه أقواالً وأحداثا ً هو بمنجى من االتهام.
كثٌرون وصلوا إلٌه فً السر والعلن .عدٌدون سخروا أنفسهم ومعارفهم وعالقاتهم لخدمته .لم
أفعل مثل هذا .ال مصلحة لً فً ذلك .لٌس لدي ما أخاؾ منه ،أو علٌه ،سوى أٌام تخبّ بال
طالوة ،وأفكار تؽلً من دون ابتراد ،وأمان تطوّ ؾ ،وقدرات تحاصر ،وفرص تخبو ،بفضله؛
لٌس وحده ،ظننت ذلك ،أعترؾ بجهلً وحماقتً حٌن تصورت أنه السبب الوحٌد .ظهر خطل
ذلك الحقا ً .المعلومات التً امتحنونً بها مرات لم ٌكن ٌعرفها .األفكار التً واجهونً بها لم
ٌكن ٌفهمها ،الحواس التً صارت تهمً لم ٌختبرها .ولست متؤكداً من نجاعتها ،رؼم أن الكثٌر
من الحوادث كان ٌجب أال تمر من دون اهتمام :مدرس اللؽة األجنبٌة الذي أه اننً فً الصؾ
أمام زمالبً ،انتهى فً ببر مهجورة؛ الزمٌل الذي ؼلبنً فً معركة ؼٌر متكافبة من دون
مبرر ،وقع عن شجرة التٌن؛ تلك التً لم تستجب لرؼبتً فً الحدٌث الحمٌم ،شوهتها الحصبة
المحاسب الذي كان ٌقرع بعع استحقاقاتً ذهب فً قضٌة عصٌة ..لكن لم ٌتهمنً ،ولم
ٌحاسبني أحد .فلم تصل بً الجرأة أو الؽرور كً أظن أن لً قدرات قادرة على االقتصاص من
اآلخرٌن؛ تلك التً ال ٌتوالها إال المكرمون.
َ
وقفت
"ال تحب أن تكون قاتالً؛ تلك حقٌقة ،تستطٌع االطمبنان إلٌها من خالل كل المراحل التً
فٌها مع نفسك عند أسبلة مرة .وخاصة حٌن كنت تهرب حتى من األوهام التً تراوغ النفس عن
امكانٌات ممٌزة ،فتعٌش مشاعر اإلحساس الؽاضب والمإنب على فعلة لم تقم بارتكابها .ولكن

مراودة الصور القاتمة لألمنٌة الصرٌحة التً تكاد تستولً على كٌانك ،تجعل من تؤثٌرها حقٌقة
مإلمة ،بدت أخؾ وطؤة حٌن كنت تطوّ ؾ فً مختلؾ مفاصل األسبلة والتوقٌؾ االحترازي.
وعلى الرؼم من المظاهر التً ترافق من كانت حاله كحالك من فعل وقول وحزن وأمل ٌخٌب،
ال تعتقد أن أحداً ٌمكنه تصدٌق األقوال التً ٌعلنها المتعاونون ،وٌحاول تؤكٌدها الم ّدعون.
كانت أمً تقول" :القط ٌؤكل عشاه؛ ٌا وٌلً علٌه"!!
*
ال أتصور نفسي برٌباً؛ ال ٌلٌق! هذا معناه انعدام قدرتً على القٌام بؤمر ضد من ال أستطٌع أن
أتصوره ٌعٌش فً بحبوحة ،تإمنها له ؼزوات الدٌار األخرى؛ تلك الؽزوات العلنٌة والسرٌة
السابقة لالعتقال والمالحقة .ال أرٌد أن أكون برٌباً؛ معنى ذلك حٌادٌتً السلبٌة ،أو انتظاري
لفعل اآلخرٌن؛ من أعرؾ ،ومن ال أعرؾ .وقد ٌكونون أكثر؛ ٌجب أن ٌتزاٌدوا.
"صرت تفكر اآلن بهذه الطرٌقة ،وتنشؽل بالمسإولٌن عن الفضل فً الوصول إلى هذا الشرؾ،
أو اللعنة.
البراءة لمن ال ٌعقل ،أو ال ٌقدر؛ إذا كنت عاجزاً ،فلماذا هذا اإلجراء المتوحش؟!
لم تعد تطٌق عودتك إلى قواعدك سالما ً معافى شاكراً مادحا َ ً  ،مبتعداً عن كل ما من شؤنه أن
ٌعكر صفو أمثاله"..
على مقربة منً حارسان ال أرى أٌا ً منهما .ال أدري إالم سٌستمران فً الرحلة ،هل ٌمكن
ألمنٌتً أن تضٌعهما؟! كم من المسافات قطعنا ،وهما فً مهمتهما ؼارقان ،أو ربما صارا فً
خبر كان! أقول ذلك اآلن بصراحة وثقةٌ .مكننا االستمرار من دونهما .أما فً األمام فقابدا
السٌارة التً تقلنا ،تحمٌنا من الوحدة والوحوش والضٌاع.
ٌمكننً أن أتجاوزهما أٌضا ً أو أقضً على أي منهما ،ستنحرؾ السٌارة ،إذا لم تنقلب .سننتقل
إلى رحمته تعالى .أو سؤرزح تحت رحمتهم الدنٌة .هل حصل ذلك؟! هل أنا اآلن أعٌش مثل تلك
الحال مرة فمرة؟!
ُي
فعلت؟! هل ٌمكننً تدبر أمري وحٌداً فً هذا القفر الالمتناهً؟!
إالم ستصٌر الرحلة إذا ما
قابد آلً ،وقابد مدبر! وكالهما مدرب على مثل هذه المهمة تكررت رحالتهما القاسٌة هذه من
دون شك ..وهما قادران على التصرؾ إذا ما أصاب عناصر الرحلة خطب ..فكٌؾ ستصٌر
الحال إذا ما اشتؽلت حاستً الضارٌة..؟؟ إذا ما ؼاب األول ،ضعنا جمٌعاً ،وإذا ما قضى
اآلخر ،ضاعت بنا السبل!
ال أتصور نفسً دون قابد؛ لم أعد أستقر ،أو أتوازن لواله؛ لماذا؟!
كً أتمنى له الموت؟! كً أقتله وأتهم به؟! كي أحلم باالتهام به؟! كً أخالفه وأسجن؟! كً
أطٌعه وأصبح برٌبا ً ساذجا ً مرٌضا ً عقٌما ً ..مٌتا ً ربما!
لٌس من أجل أن نصل؛ ال أحد ٌعرؾ معنى الوصول ،أو ٌتكهن بجدواه ..لم أعد أراهن على
شًء ،لن أنظر نحوهما .سؤعٌش برفقتهما ،متمتعا ً بقٌمة كرهً لهما ،وأمنٌتً نحوهما؛ ذلك
أفضل من أمان كثٌرة أخرى ٌمكن أال تتحقق .ذلك أفضل من تهم قد تنتهً بً إلى الهاوٌة.
لست برٌبا ً..
لست قاتالً..
ال أتمنى الوصول إلى أي مكان؛ ال أنتظره؛ لو أستطٌع!!...
***

الجثـة
 قد ٌكون األمر مختلفا ً بعد أن..ه ُي
سؤلت على الفور :
لم أنتظر أن ٌكمل؛ لن ٌفعل ،كما فً كل ما مرّ  .رؼم ذلك
 أن ماذا؟!أطرق ،واهتز رأسه فً جهات أخرى.
لم أكن أسؤله ،ال أحب أن أراه فً تلك الحالة ٌتدبر أمر إجابة مقنعة .لكنً لم أستطع صد
رؼبتً فً تقرّ ي مالمحه التً لم تفصح.
*
تخمنٌن أحٌانا ً ما الذي ٌقصده سعٌد أخوك ،بل تعرفٌنه حق المعرفة  .لكن األمر ٌختلؾ
حٌن تحاولٌن التكهن بمشاعره.
لٌست العلة فً محاولتك ربما!..
ولكن..
ً
ت معنٌة أٌضا بالذي سٌجري؟ ! قد تختلؾ الدرجة ،لكن :
ماذا عن مشاعرك أنتِ؟! ألس ِ
الحال والمشاركة والموقع والزمان  ..أال تكفً كلها ل تجعلك فً دابرة قرٌبة من وسط
الدرٌبة ،إن لم تكونً فً قلبها تماما ً!
*
صحٌح أن من الصعب تناسً كل ذلك الذي كان ،بسببه تحولت حٌاتً إلى تقافز مضرج
عار فً طرق وعرة.
فوق النتوءات ،أو زحؾ ٍن
أقول أحٌاناً ،وٌقولون :القدر والطبٌعة والطبع..
أفهم ذلك؛ أحاول أن أتفهم ،و أبلع شوكً وؼصتً ومراري  ..وأذوي ،كما ٌفعل سعٌد أو
ٌكاد .ال أرٌد أن أكاثؾ الهم فً رأسه ،لو كان متسع له ّم جدٌد!
ال أحب أن أساهم فً كدر الدنٌا فً عٌنٌه .أتراه ٌرى شٌبا ً مضٌبا ً بعد؟!
ُي
ُّت
وسكت..
وتحملت
لو كان األمر ٌتعلق بً وحدي ،لهان األمر،
ٌقول فً لحظات ارتداد من شرود داكن:
 لو كان األمر ٌخص أخوتً ،لكان الوقع أقل!أتؽافل عن كل ما القٌت ورأٌت وشهدت ،ألقول:
تنس!
 لكنه ..ال ٌَهز رأسه بعنؾ:

 وما الذي ٌخنقنً لو لم ٌكن أبً؟!وٌنتفع قبل أن ٌتالشى فً حال كالسبات!..
*
ال أستطٌع التفكٌر فً اللحظة التً سٌحدث فٌها ذلك؛ ٌمك ن أن ٌحدث  .كل األصداء
واإلشارات والهمسات التً قد تصل إلً من زواره تإكد أن ذلك ٌمكن أن ٌكون وشٌكا ً ..
األطٌاؾ الملونة لتلك األصداء تزٌد الحال توتراً ووخزاً.
ال أستطٌع التكهن بما ٌمكن أن ٌلً..
وأفكر مرؼمة بما كان ،حٌن ٌستنهضنً فً أٌة ساعة من اللٌل أو النهار اللذٌن فقدا
حدة المفارقة ،صابتا ً مدلهما ً متلجلجاً ،أقؾ جواره مرتعدة ،رؼم معرفتً أنه لن ٌستطٌع
القٌام بؤي فعل.
ً
 .وأإكد أنه كان
أتمنى أحٌانا أن ٌكون بإمكانه تحرٌك أي شًء ،حتى لو ٌضربنً
سٌفعل ،رؼم أننً لم أقصر فً خدمته؛ أسهر على تنهداته  ،كما كنت أعٌش مع ؼصاتها..
تلك التً استراحت من بلواها ،كما ابتهلت وتمنت طوال الزمن الذي عاٌشتها فٌه.
ٌفعل لو ٌستطٌع؛ فعلها مرات معها ،معً ..مع إخوتً.
توفٌق ؼادر بال رجعة ،وتٌسٌر تطوع وابتعد ،توأمً ؼادرت مع عامل لدى شركة نفذت
مشروعا ً فً البلدة ،وؼابت .وبقً سعٌد بال حول ،كحالً!
لكنه تزوج من دون رأي ،وأنجب من دون وعً؛ الوعً الذي أحس به اآلن ٌجتاحه،
كما ٌجتاحنً!
*
ت العانس الوحٌدة فً البلدة ،فهن كثٌرات وٌتزاٌدن ! لكنك الوحٌدة التً لم ٌتجرأ أحد
لس ِ
على االقتراب منها ،ناهٌكِ عن التقدم إلٌها ،الوحٌدة التً لم تجرإ على التفكٌر بمخلوق قد
ال ٌعجبه شكله ،هو الذي ٌسخر من كل شًء  :الكالم ،األهل ،السمعة ،الشهامة ،الثروة،
اللهجة ..لن ٌعجبه شًء ،ولم ٌعجبكِ ..
"ال ..هناك من راودتنً أطٌافهم ،ظننت أن فٌهم من ٌستحق أن ٌكون منقذي ،لكنً لم
أقو على البوح بذلك حتى فً الساعات التً أخلد فٌها للسبات ،خوفا ً علٌهم ..ربما!"
َ
أخرجك من المدرسة باكراً لتكونٌن رهن طلباته ،أمك ال تكفً ،ال تصلح ،ال تعرؾ :
البطون التً أفرؼتها هدت قوامها؛ منهم من مات جنٌناً ،ومنهم من لم ٌعش طوٌالً  ..كل ما
فٌها تضعضع تحت وقعه ،وكان ٌصفها بؤشنع النعوت ،وٌمارس بحقها كل ما ٌعرؾ ،أو
ٌبتكر من أسالٌب بعد أن ٌبالػ فً االتهام.
 أال ٌكفً أننً لم أعرؾ امرأة سواكِ ؟!لٌته فعل؛ ترددٌن ما كانت تقول  .ربما انشؽل عنكم ،وأراحكم من وقت ،أي وقت قد
ٌمضٌه معها.
تستدركٌن أحٌاناً:
 أو كان سٌحمّلنا تبعات ذلك أٌضاً ،كما نتحمل وزر عالقاته ومشاكلهوخصوماته التً ال تنتهً ،خالل َدَق ِره/قدرنا الذي ٌبدو أنه لن ٌنتهً.
*
كثٌراً ما ٌؤتً لقابً بسعٌد بعد جولة من الواجبات التً تضنً  .وما ٌزٌد من تعبها أنها
تفتقر إلى أي إحساس بالرع ا ٌمكن أن تلمسه لدى الجثة التً ال تقبل الموت ،أو القناعة
بؤنً أقوم بما علً القٌام به ،بل هو أكثر بكثٌر ،لو تقاس األشٌاء بما ٌنقصنً  .حتى أننً
ألردد أحٌانا ً :أمٌت ٌجر مٌتاً؟!
وأتخارس تحت وقع الضرورة والواجب والخلق واألمر الواقع.
أضحك أحٌانا ً حٌن أفكر أن حالً أحسن من حال سعٌد؛ زوجه الملحاحة ســرعان

ما تبادرنً بالحدٌث الذي ٌمرمرنً ،عن الورثة التً ٌجب أن تإول إلى أوالدها الذٌن
ٌحاصرونه أٌضاً ،فؤبوهم هو من ٌتعب وٌعانً وٌهتم ..وتتحمل وإٌاهم كل ذلك دون منّة !
أعرؾ أنها تحاول الحد من واجبات سعٌد والتؤثٌر فً عالقتً به ،متحضرة لما سٌؤتً!
أرتعد حٌن أفكر بما ٌمكن أن ٌحدث ،وبالطرٌقة التً ٌمكن أن ٌتم فٌها ،وباألمنٌة ال تً
تنسرب من بٌن األفكار الكثٌرة المتشابكة ،والتً تجعل أمر الوسٌلة أقل أهمٌة  .لكن إشراقا ً
ٌلوح ،لٌس مبعثه تصور الخالص مهما كان بعٌداً وكارثٌاً ،بل كونً ما أزال قادرة على أن
أفكر وأتمنى وأحس!
*
ذات فجر ٌحترق ،جرجركِ خلفه إلى بٌوت الؽرباء كً ٌقبع الثمن ،وٌعلم إخوتك ،كما
ت أٌامكِ وسنواتك حتى قذفتك الحرب فً البلد المجاور من جدٌد ،فً
ادعى  .وجرجر ِ
جحٌمه األبدي.
 بل لٌشتري مشروبه الناري!قالت أمك ،وهً تؽص بعبراتها..
لماذا لم ٌخؾْ على عرضه حٌنذاك؟!
ت بٌن أسواره صار ٌتهم النظرة واإلشارة والعبور ،حتى لو كان مصادفة.
بعد أن صر ِ
*
هُي
شتمت وبكٌت ،وأبعدته عنً بانتفاضة ٌابسة حٌن جاء ٌواسٌنً ،وٌكفكؾ بعع آالمً .
واتهمته بالجبن والنذالة و..
لم ٌرد سعٌد..
( بماذا ٌرد؟! وهل تنتظرٌن منه رداً وأنت تعلمٌن أن حٌله شحٌحة ،وإمكانٌاته معدومة
أو تكاد..؟!
ت:
أهنتِه حٌن قل ِ
 الحسرة على أطفالك!).*
ه ُي
سؤلت أن ٌكمل ،تمنٌت ،رجوت ،توسلت بلهفتً أن ٌقول ،أن أسمع منه شٌباً،
هذه المرة
أن ٌقول أحد ما قرٌب مثلً  ..أن ٌتردد ما ٌدور فً ذهنً ،فً خٌالً؛ ما برح ٌتردد منذ
 ..أخً
حٌن عبر كل المسموعات والزٌارات والشكاٌات التً ألحظ تؤثٌرها على سعٌد
ٌحاول التهرب بعد ما ٌبس من الدفاع محاوالً التحصن بواجبات ذي القربى والمساكٌن .قلت
فً نفسً ،وقال الكثٌرون سواي.
قال لً ذات مساء:
 أال ٌكفٌنً ما بً حتى تضاعفً همً؟ ! أال تالحظٌن الؽضب والشماتة والفرحت ٌا!!..
الخافت والمعلن على مالمح الزوار؟! حتى أن ِ
 إالم تنتظر؟! أمً.. أعرؾ أعرؾ :أمً منذ زمن ،وزوجتً وأختً وأوالدي والجٌران  ..ما الذيترٌدٌنه؟!
ً
ت أن ٌفعل شٌبا بهذه الجثة التً ال تموت؟ ! لن
ت نفسكِ السإال ذاته  .هل فكر ِ
(سؤل ِ
ً
ٌتطلب األمر كثٌرا من التصرؾ والحٌلة؛ قلٌل من الجرأة التً لم تكن لدٌه ،هل كانت
لدٌكِ ؟!
ّ
ت بذلك ،وأهنتِها ،ونعتها بؤشنع الصفات)!..
خجلت من نفسك إذ فكر ِ
كٌؾ ستكون الحال لو فعلت؟! كٌؾ سؤواجه نفسً؟!
ساورنً شعور مماثل حٌن فكرت باالنتحار! جبنت ،أعترؾ ،بل خفت أن أترك سعٌداً،
بعد ما ؼابت أمً  ،وحٌداً مع أبً العاجز عن كل شًء ،إال أن ٌشبع نزعته للؽضب
والشتٌمة ،وإلقاء التهم جزافا ً على كل المخلوقات  .المسكٌنة أمً فً آخر أٌامها ،وكان لدٌه

بعع قدرة على الحركة وبعع قوة ما تزال ،كانت تمكث جواره لٌضربها دون أن
تتحرك؛ ٌمكنها أن تبتعد عنه دون أن ٌستطٌع اللحاق بها؛ لم تفعل ! لم أسؤلها عن السبب؛ ها
أنذا أعرؾ السبب! ألٌس دوري مماثالً؟!
 قد ٌكون األمر مختلفا ً.. بؤي اتجاه؟!لم ٌحدد سعٌد أخً ،ولم أفكر بذلك؛ لم أجرإ! أو لم أتوقع أن األمر ٌمكن أن ٌنتهً!
قد ٌكون األمر مختلفاً؛ لٌكن ..المهم أن..
 أن ماذا؟!لم ٌسؤلنً ،ولم أفعل .أطرقت ،وطؤطؤ.
وانتفضنا بلهفة واحدة..
كان صراخه الملجلج ٌتناهى كؤنه آت من عالم آخر!!..

العصا..
أمسكها من منتصفها ..العصا تدور ببطء ٌتسق مع رفع الٌد ،ال تلبث أن تتسارع..
لٌس فً عرس ،وال فً عرع مهاري ،أو ساحة عراك؛ إنه وحٌد ،والوقت لٌل  ،والزمن
ٌتهالك إلى برزخ ؼامع.
*
ثمة كابن تتقوس قامته على الطرٌق التً لم تعد متعرجةٌ ،وزع نظراته فً عرضها،
وٌسدد العصا فً المدى المجدي  .امتداد ٌنوس ،ولهفة تتكاثؾ فً دبٌبها المهشم أمام خطواته
التً كانت رشٌدة ،وإصرار ٌضؽط رأسها براحتٌه ،وٌستوثق بقبضتٌه ،كؤنما أخمص ،وأصابعه
على الزناد.
قامات أخرى ؼٌر مكترثة تلهث فً خببها ،وصدى ركع وعر وتراشق حار فً فضاء
ٌتؽلق مع اضمحالل الضوء فً عٌنٌه  .الرجوع ؼٌر مشجع ،واألمام ضحل ،والوقت ٌنقعّ
على جسد ٌتهالك.
*
لم ٌكن بعد متسع من الوقت  ..السوق العتٌق ممتد ومتكاثؾ؛ لم ٌزل عتٌقا ً رؼم تجدٌد
واجهاته ،أمضٌت ؼمامة الوقت متنقالً بٌن أشٌابه ،لم تستهونً المقوٌات ،ال تلزمنً بعد ،ولم
 ..استوقفتنً حجارة الحؾ
تستفزنً المهدبات ،ال تكفً ،المنضرات المطرّ ٌات المنعشات
المثقبة ،كانت تخرش ،مع ذلك ،هً أفضل من سواها ! الحصى الملساء تصلح للعب ،للمقالع ..
أؼصان الرٌحان والؽار المتٌبسة باقات وأكواماً ،الجرار والقوارٌر والعطور  ..معلقات وأكٌاس
وأدوات..
لم ٌكن بعد متسع من الوقت ،لم أكن قد اشترٌت شٌباً ،لست متؤكداً إن كنت أتٌت ألشتري،
ولماذا اخترت هذا المكان فً هذا المنعطؾ الزمنً الحاد ،لم ٌزل حاداً كما ٌقولون..
لٌس من عاد تً العبور من هنا ،لم تكن رؼبتً ،ولم أعها ،لم أفهمها ،ولم أقتنع بمحصلة
زٌارتً التارٌخٌة هذه إلى السوق العتٌق!
*
َ
لوحت بها  .لو كنت فً الدار العتٌقة لصدمت بعع أعمدة الخشب
أمسك َتها من طرفها،
الداكنة المتشققة ،تلك التً تكاد تضٌع من جراء ما تعلق بها من أدوات وصور ،وربما حدث ما
ال ٌسر:

سٌؽضب أبواك ،أو ٌفرحان ،ال تستطٌع التؤكد من ذلك ،فتحار مشاعرك..
َ
لوحت بها قافزاًٌ ،مكن أن تصٌب أشٌاء تتكسر ،ستؽضب أم األوالد حٌن تعود ،إن كانت
ستعود! اصطحبتهم إلى بٌت أهلها ،لم تستؤذنك ،هل حثثتها على ذلك؟! لم تعتد الذهاب من دون
رأيك .المناسبة تسوّ غ ،تحب أن تعٌشها كما ٌجبٌ ،مكنها أن تفعل ذلك هناك ،ألن تؽضب؟ ! لم
ٌكن ذلك ٌرٌحك ..فً ما مضى ،فً ما مضى!..
وتحب اآلن أن تحٌاها على مزاجك ،أو تفضل أن ال تحٌاها؛ إذن  ..لماذا عرجت على
السوق العتٌق؟! ولماذا العصا؟!
*
ثمة كابن رحب المحٌا ،متماسك األعضاء ،مشدود إلى الخطو الواثق والهمة الناتبة ،رؼم
الوعورة وكثافة الجذوع واألؼصان ،ورؼم الهدؾ الؽامع؛ العصا فً ٌده تساعده على
التوازن إن اختل ،والعبور إن ضاقت المنافذ ..الثمار العنٌدة تتساقط تحت وقعها ،والكابنات تخر
صرعى ،أو تفر ،أو ترعوي ،حٌن ٌهشها.
لم ٌك ن لٌنسى أن ٌمعن النظر فً ما ٌمكن أن ٌكون أفضل من بٌن الجذوع والفروع،
لٌستبدله بها.
*
َ
هل هذه ألِؾٌز أم عصا؟!لم أر ّد ،رؼم أن األستاذ كررها مرات!
ربما كنت متشككاً ،هل هذه تمنع ذاك؟ ! وهل تحتاج (الحمدو )* كل هذا الجهد؟ ! هل
من الضروري أن أد ّل على كل حرؾ ألفظه؟! ٌمكننً أن أقرأها ،بل أن أتلوها ؼٌباً ،مع
كر بالجن والوسواس!
قصار السور جمٌعها ،وخاصة تلك التً تذ ّ
كان أبً مصراً على أن أحفظ (جزو عم)** ،لم أحقق أمنٌته ،فكان ٌتركنً لسلطان
األستاذ الذي أعجبه حفظً ،وأؼضبه عدم قدرتً على االستدالل؛ الكلمات المتوافقة مع
اللفظ ،والحروؾ التً تستعصً على التمٌٌز ،خاصة تلك التً ال تشبه العصا والمنجل
واألدوات األخرى!..
*
ضفاؾ النهر تؽص ،وحجارة قاعه الملونة نظٌفة ناصعة..
ترى ..إلى أي مدى ٌمكن أن تصل الحصاة التً تضربها العصا؟! وما الفابدة؟!
*
الكابن ٌشبهك ،لكنك لم تحمل عصا فً حٌاتك ،لم تحبها ،لم تستسػ رفقتها المتخلفة،
ورأسها األعمى ،وانتصابها األصم ،ونحولها المستفز ..هناك عصا شقت ماء البحر المالح،
وعصً تحولت إلى ثعابٌن تتلوى  ..لكنك لم تقتنع ،لم تستهوك ،حتى لو زٌنت باأللوان
واألزرار المنسجمة مع الرداء المنتظم ،أو ألبست جلداً أو قماش اً ،أو سلساالً مفضضا ً أو
مذهبا ً ..حتى لو اكتظت بالنتوءات ،أو ؼصت بالمسامٌر..
لكنها اآلن فً ٌدك ،وأنت وحٌد  ،والصمت ٌكاد ٌخنق الفضاء حولك ،وال ٌفٌد
الضجٌج البعٌد؛ هناك وقع خطا ،وربما همس متقصد التخافت.
ات على الزٌارات .
لٌسوا زواراً ،فنورك مطفؤ ،أو نابس ٌكاد ٌتالشى ..والوقت ؾ
كان أبوك ٌخشى مثل هذه األوقات ،رؼم أن العصا فً حوزتهٌ ،حملها مستنفراً،
وٌخرج ،حتى إن نسم الهواء بشكل مفاجا ،فلٌس من حق كابن ،أي كابن ،أن ٌدنس حرم ة
البٌت ،حتى لو كان كوخا ً.
لم ٌكن لدٌك مثل عصاه ،دارك الجدٌدة أفضل من الكوخ ،ومن البٌت الترابً الذي
كان؛ بل من بٌوت أخرى ،وما تمثله أكثر وأؼنى!

اآلن تحتاج إلٌها ..لكنك ال تعرؾ كٌؾ تستخدمها ؛ لم تجرب ،لم تتدرب ،ولن تفعل
َبعْ ُيد ذلك ،هل من فابدة؟!
هراء!!كنت تقول:
فً زمن الصوارٌخ العابرة للقارات ،والقذابؾ الموجهة باألشعة ،واألجساد المفخخة،
ما فابدة العصا؟!
كنت تظن أنك فً منؤى عن هذه المواجهة ،وفً منجى من أي عراك داخلً أو
خارجً .لٌس لدٌك أعداء ٌُيخ َشون.
لكنك اآلن تحتاج إلٌها ،لٌس لدٌك أفضل منها ،ولٌس بمقدور جسدك أن ٌنفجر ،لم
تحضره لذلك .أٌن خٌارك األجدى؟! اآلن!!
هً لمن عصا وٌعصو..
ً
فً ٌدي لٌست كذلك ،رغ م أن هناك من ٌستحق  .وتمنٌت مرارا أن أراه ٌعاقبٌ ،تؤلم،
ال أن ٌموت ،وال أن ٌبقى متفاخراً بما فعل وٌفعل ،بل مقٌما ً الحد بنفسه على اآلخرٌن،
آمراً باستخدامها لٌتلذذ حتى ٌتعب ،فٌكون األفظع!
هً جدٌرة بالعقاب ،تلك التً ؼادرت مع أوالدها  .فعلت ذلك مرات ،استحقت ذلك
مرات ،واستحق سواها ،وٌستحقون  .رؼم أن ذهابها الٌوم كان من دون خصام ،ولست
ؼاضبا ً لذلك ،اآلن على األقل!
ً
جالد ا ،وال راعباً ،وال
لكننً لست من ٌفعل ،ومن ٌفعل ال ٌحسن االختٌار  .لست
مسإول انضباط..
فً ٌدي لٌست للزٌنة ،أٌضاً؛ لست خلٌفة ،وال أرٌد  .لٌست رقٌقة شفافة ،ال معنى
لذلك ،لست قابداً لفرقة موسٌقٌة ،لٌس ذلك من هواٌاتً.
لٌست لرفع الراٌات ،لست مكلفا ً فً مسٌرة؛ كنت أتهرب من حملها ،ولست مساقا ً إلى
حرب ،ولم أستسلم ،رؼم أن هناك من ٌظن ذلك ،من ٌتمنى ،ألننً ال أواجه؛ أصمت ،ال
أشارك فً أفعالهم أو أقوالهم؛ هل هذا قلٌل؟!
العصا شهوة وانتقام ،أو انسجام مع الحال المستنفرة للكابنات ،الكابنات التً ال تنسى
وال تتوب ،وال تكتفً ،وال تشبع؛ الكابنات التً تتنافس حتى فً الؽناء ،وتتصارع حتى
تدمى من أجل عصفور ،وٌتقاتل عقالإها فً السر والعلن من أجل إله ؼٌر محدد ،وتعالٌم
ال ٌتبعون ،وفتاوى حسب اتجاه الرٌاح!..
*
العصا فً ٌدٌن توقفت عن الدوران  .استقامتها تثٌر ،تفرح ..انتصابها ٌبهج ،وتحتاج
إلى توجٌه.
ٌمكن أن تحفظ قامتً ،فتضٌع قامات أخرىٌ ..مكن أن تستلقً ،فتبن انحناءاتً التً
كابرت طوٌالً من أجل تؤجٌلها ،لكنه الزمن وأشٌاء أخرى أقسى..
أحركها ،أنتقل فً البٌت معها ،أنظر إلٌها منتشٌاً ،متسابالً ،متؤمالً ،متمنٌاً ،مبتسما ً ..
تنوس االبتسامة مع ازدٌاد أصداء الوقع المتقارب.
الباب مقفل جٌداً ،سؤكمن خلفه ..ولدى أٌة محاولة جدٌة للدخول ،سؤستخدمها ،ال حل
آخر..
لكن..
ما الذي ٌمكن أن تفعله العصا أمام أسلحة من أنواع مختلفة؟!
المهم أننً هنا ،فً بٌتً ،وهً فً ٌدي ،وأنا مهدد ،وكٌانً ،ومصٌري!
هل كان علً أن أتحصن أكثر؟! أستعد أكثر؟! وما السالح الذي ٌجدي؟!
لٌس اآلن وقت التساإل ،ولٌس مهما ً من ٌكون القادمون  .األهم أننً فً بٌتً ،وحٌد
ومهدد.

من حسن الحظ أنها واألوالد خارج هذا المكان  .أم أن وجودهم إلى جانبً كان
سٌقوي من عزٌمتً؟! وهل لؽٌابها عالقة بما ٌجري اآلن؟!
ومن ٌكون هإالء؟!
هل هم عابرون؟! هل ٌتوقفون؟! هل ٌتراجعون؟!
*
تراجع إلى الجدار خلؾ الباب الموصد ،أسند إلٌه ظهره  .الباب فً مواجهته ،والعصا
فً ٌدهٌ ..هزها مسدداً باتجاه ما!
***
 سورة الفاتحة فً القرآن الكرٌم.
** جزء (ع ّم) فً القرآن الكرٌم.

طــاقة
ٌمكننً اآلن أن أرتاح  .مر زمن طوٌل لم أذق خالله طعم السعادة ،أو أعرؾ معنى
الراحة.
من أٌن لً أن أهنؤ أو أرتاح ،وحدودي مباحة ،وأبواب ي متاحة لمن ٌرؼب حتى بقتل
الوقت ،أو نشر الفضٌحة ،أو التطفل حتى على األنفاس  .ولٌس ّ
الطرق إن أقفلتها ٌرحم ،وال
وقت أو موعد ٌمنع ! حتى النوافذ القلٌلة الضبٌلة ال تسلم هً األخرى من العٌون المتسللة
والمتسلقة بال وهن أو خجل.
أستطٌع اآلن فقط أن أسمع إٌقاع أنفاسً الهادبة ،وصدى نبع القلب الرضً  .أستطٌع أن
أنام ،إن رؼبت ،أو أسهر كما أشتهً ،دون أن أتقٌد برؼبات اآلخرٌن ،أو تصنٌفات الضوء
والعتمة .أقدر أن آكل أو أصوم ،أشرب أي نوع من الشراب دون الخوؾ من مشارك سمج ،أو
ت أو ناصح ٌ .مكننً أن أقرأ أو أكتب  ،أن أشاهد التلفاز فً أٌة محطة
ضٌؾ ؼفلة أو شرود ،مف ٍن
أو برنامج ،دون أن أخشى تشوٌشا ً أو كالما ً أو اتهامات .سؤسمع موسٌقا حسب ما أشتهً ،ووفق
ما أحبٌ .مكننً أن أتمدد فً أٌة ؼرفة ،أو ركن ،على األرع أو البساط أو األثاث الذي لم ٌعد
ٌهم لونه نضارته متانته ،فلن ٌراه سواي ،ولن تشوه رضاي به واختٌاري له تعلٌقاتهم .لن ٌدخل
إلً أحد ،فاألبواب موصدة بإحكام ،والنوافذ لن تدخل حتى الضوء والهواء.
ٌمكننً حٌن أود أن أتمشى فً حدٌقتً الصؽٌرة التً أعددتها رؼم تدخالت اآلخرٌن؛
الشجٌرات التً أحب ،واألوراد التً اقتنعت بروابحها ،واألزهار التً تسعدنً.
ٌمكننً أن أخطو صوب أي منها ،وأتمالها دون أن ٌرانً أحد ،فاألسوار عالٌة عالٌة،
الموقع مرتفع ،والباب ضابع مانع.
*
َ
صرت إلٌها؟! أٌة متعة ال ترتوي منها؟! هو العمر الذي ٌجب أن ٌحسب؛ األٌام
أٌة نعمة
الماضٌة لٌست سوى مرارة ال تحب تذكرها.
هو النصر الذي تحقق بعد معارك قا رسة .لم ٌكونوا قلة أو معروفٌن ،كانت معركتك مع
الجمٌع؛ أال ٌحق لك أن ترقص فرحاً؟ ! ترقص حتى النشوة التً حرمت منها  ..الرقص من
األشٌاء التً تحب أن تمارسها ساعات .ما الذي ٌضٌر فً ذلك؟!
وكٌؾ ٌفكر من ٌراك ترقص وحدك؟ ! وما الذي ٌخطر فً بال الكثٌرٌن إن رأوك تقوم
بؤعمال أخرى ،هواٌات أخرى ال تقل متعة أو ؼرابة.
لم تكن تتصور أن ٌصروا على الوصول إلى أركانك السرٌة ،أن ٌحملوا الساللم ،أن
ٌصعدوا األشجار ،أن ٌستخدموا المناظٌر المقربة ،وقاذفات األشعة  .كنت تحس بخدر ٌحد من
قدرتك على الرقص ،وٌخفؾ من رؼبتك بإشباع هواٌات أخرى  .هذا ما ٌرٌدونه ،بعدما فشلوا

فً استمالتك رؼم المالحقات المستمرة ،واإلؼراءات والعروع المجزٌة  .والتً تحول بعضها
إلى تهدٌدات  .استطاعوا حرمانك من النوم ،وراحة الٌقظة ،تمكنوا من أن ٌحولوا أوقاتك
كوابٌس ،وساعات خروجك ألداء وظٌفة ال تحبها ،وحاجات ال ؼنى عنها ،مسٌراً ؾ وق ألؽام،
تستؽرب كٌؾ لم تنفجر فً كل لحظة.
اآلن أحكمت حصانتك ،المنافذ مدعمة ضد اإلشعاع ،حتى لو وقعت كارثة نووٌة خطؤ أو
قصداً لن ٌصٌبك مكروه  .رنٌن الهاتؾ موبوء ،أسك ّته  .جرس الباب نذٌر شإم ،لن ٌتكرر؛ حتى
ساعات المنبه أخرستها تناسبا ً مع صوت الدٌك الذي لم ٌعد هل معنى ..
اآلن أكملت تؤمٌن كفاٌتك من المإن ،وتركت العمل ؼٌر نادم ! تستطٌع اآلن أن تتنفس
بحرٌة ،تفعل ما ترٌد ،وفق ما ترٌد ،وبالطرٌقة التً ترؼب؛ "أي عز هذا؟ ! لست أحسد أحداً
على ما لدٌه ،حتى لو كان سلطانا ً!".
*
منذ متى أنت هنا؟! نابم ،شارد ،متعب!!
تحاول أن تتذكر آخر عهدك بالوعً ،وصلة رقص مدٌدة  .كنت فرحا ً مرحا ً منتشٌاً ،العرق
تناثر من حولك ،ولم تسمع سوى وقع خطواتك ،ضربات ٌدٌك ،طقطقة أضالعك ! كنت تتحرك
على وقع موسٌقا تعرفها ،وموسٌقا ال تعرؾ من أٌن انبثقت ،تداخلت ،تشعبت وتواترت ،حتى
انفتحت مساماتك ،تشربت اللحن ،سم وت ،واندفعت فً طرق مشرعة ،ال متارٌس أمامك ،ال
عثرات ال تضارٌس ،بل فضاءات وسماوات ،ألوان وألحان وأضواء ،حتى لم تعد ترى أو
تسمع ،أو تعً شٌبا ً.
*
لدٌهم الحق فً ما ٌفعلونٌ ،عرفون قدراتًٌ ،حاولون اصطٌادي ،من كان مثلً ٌطمح إلٌه،
بل ٌطمع به .لكننً لست لهم ،أنا أ كبر من ؼاٌاتهم  ،قدراتً ٌعرفونها ،بادٌة فً البٌت ،فً
المؤكل والملبس  ..حاولت أن أبدو ؼٌر ذلك تجنبا ً لشباكهم ،لكننً لم أستطع ،تلك طبٌعتً،
وإمكانٌاتً ومواهبً ..لٌس مهما ً من أٌن جاءت ،أو هبطت ،كما ٌتوشوشون؛ فكروا ،احتاروا،
توهموا ،واتهموا! حتى قدراتً األخرى ٌع رفون ،كٌؾ؟ ! ال أدري .بالوراثة؟ ! ال ال أظن ،ولم
ٌكن لً عالقات مع أٌة أنثى؛ أعرفها ،ترٌد امتالكً وامتصاصً إلى آخر قرش أو لهاث ،حتى
لو لم ٌرٌدوا ذلك عن طرٌقها؛ طاقاتً ممٌزة ،فً هذا األمر أٌضا ً  .أعترؾ بذلك ،لكن لم
أصرح به ألحد ،لٌس لً أصدقاء مقربون ،أتسارر وإ ٌاهم  .فكرت طوٌال ًفً السبٌل الذي
توصلوا عبره إلى ذلك  .هل حرصً على عدم ابتذاله؟!كان ٌمكن أن ٌشككوا فً األمر بطرٌقة
معاكسة؛ فعلوا ،منهم من حاول النٌل منً ،أو استدراجً " :لست رجالً ،ال تستطٌع ،اثبت لنا
العكس!" لكن اآلخرٌن ٌعرفون َ .من م َِن الجارات لم تراودنً عن رؼبتً؟ من من الجٌران لم
ٌنشؽل بذلك ،وٌجرب اكتشاؾ األمر سراً ،بعد أن فشل فً الحصول على جواب أو ملمح؛
حاولوا عن طرٌق اإللحاح فً دعوتً للشراب ،تحدثوا عن أخواتهم ،حاولوا أن ٌعرفونً إلى
بناتهم .أكثر من ذلك ،شاركوا زوجاتهم التقصً ،والتلصص أحٌانا ً! هل ٌصح أن يكونوا جمٌعا ً
ؼافلٌن عن محاوالتهن المفضوحة؟! هذا إذا لم ٌدفعوهن إلى ذلك!
أنا لست طبٌعٌا ،لدي من القدرات ما ٌكفً إلخصاب نساء األرع  .هل الحظوا ذلك؟ !
ولمحوا أطٌاؾ اللذة فً عٌونً ،وجبهتً العرٌضة ،وعضالتً ،وثقتً ،وترفعً ،وتمنعً؟! هل
استطاعوا أن ٌرونً ملتذاً فً و حدتً؟ ! أفعلها مرات فً الٌوم؛ ألهذا ال تكاد عٌونهم تفارق
مواقع الطاقة الكامنة  /البادٌة فً قامتً المتعالٌة ،وأشعتهم تصوب إلٌها ،ال الكتشافها ،بل
لتدمٌرها ! أحس أن محاوالت تشوٌش أو تؤثٌر تتقصدنً ،تظهر آثارها على أجهزة التلفاز،
والهاتؾ األرضً والخلوي..
لن ٌنجحو ا ،ولن أمنحهم فرصة الفوز أو الوصال؛ لٌموتوا فً شبقهم ،عنانتهم ،رؼبتهم؛
أما رؼبتً فعزٌزة ،وقدرتً فمصانة ،ولم تخلق بعد الماهرة التً ستصطادنً ،أو سعٌدة الحظ
التً ستفوز بً!!

*
منذ متى أنا هنا؟! أٌن اللحن؟! أٌن اللون ،الضوء ،المتعة؟!
الستابر مسدلة ،والظالم مه ٌمن ..ها هو الضوء ٌشع من جدٌد ،أشعلت المصابٌح ،لكن
الضوء مصفر .أحس بقلبً قاتماً ،صدى نبضاته متثاقل  .أشعر بجفاؾ فً حلقً؛ منذ متى لم
أشرب؛ ال ماء فً الدار ،ال حٌلة لً كً أفتش عن الماء ،ال سبٌل كً أنادي على الماء.
أحس بجوع؛ منذ متى لم آكل ،وهل فً الدار ما هو صالح لألكل؟!
ال حٌلة لً للقٌام بؤي جهد؛ هل قدروا علً إذن؟! هل أنا صٌد أو ضحٌة؟!
ٌز
ٌز
عزٌز ٌدوّ م فً فضاء الوعً الخاملٌ ،ستحثه صوت دوي ٌتكرر ،بعد ومع
صوت
ٌتواتر؛ قصؾ أم رعد؟ ! آه ..أصوات تتواتر فً الذاكرة ،رصاص أم برد؟ ! زخات متالحقة
تؤتً وتروح ،لكنها تتكرر ،تتز اٌد من كل الجهات  .ال سبٌل للسإال؛ ال وسٌلة للتواصل  .الصدأ
ٌبطن أطٌاؾ الروح ،التساإل ٌتؽلؽل فً طٌات العفن والؽفلة.
وشًء ما ٌنؽل فً خالٌا تحاول التفتح ! شًء كالحنٌن إلى صوت ما ،نبع ما  .شًء
كالندم ٌنخر صالبة التجاهل والعناد ،نبع ما ٌبحث عن منافذ عبر الزمن الكت ٌم ،والفضاء
الصلد ،واألعضاء الملبدة ..توق كاالستؽاثة:
"النجدة النجدة"..
***

التابع!
"لٌذهب إلى الجحٌم!"
كررها مرات ،وهو ٌحرك رأسه بعنؾ ،وٌهز جسده ضاربا ً بؤطرافه.
" كان عاراً لحق بً ،عاهة قاسٌت معها ومنها عقابا ً لذنب شدٌد ،انتهٌت منه اآلن  .ساحاول
التخلص من تبعاته عاجالً".
*
حٌن كان ٌشٌر الناس إلٌهما باستؽراب ،كان ٌضحك ساخراً:
"ٌفكرون فً القشور دابماً ،ال ٌستطٌعون الؽوص أعمق".
وٌواصالن المسار المشترك.
*
هو كابن بشري أٌضا ً  .لم تسعفه الظروؾ لمتابعة التعلم  .لٌست قدراته ممٌزة ،هذا صحٌح .
لكن لدٌه ما ٌمكن االعتماد علٌه ،والتواصل معه .ولن ٌستطٌع الحد من طموحاتً ،وال ٌرٌد؛ بل
إنه ٌنظر إلً بإعجاب ،وٌعاملنً بلطؾ أفتقده لدى سواه؛ حتى الذٌن تربطنً بهم عالقة أقرب .
حاولوا أكثر من مرة اإلٌقاع بٌننا ،أشاعوا ،ونموا ،ووشوا ،وتعبوا من أجل ذلك ،وفشلوا  .كنت
متنبها ً لمآربهم .وكان قلقا ً:
 ٌرٌد أن ٌكون معك بدالً عنً! -ال ٌهمك؛ أنت فً الموقع الحصٌن.

بالؽت فً تحصٌنه ،وفً إؼضاع طرفً عن الكثٌر من األقوال والمالحظات؛ بعضها
ٌستحق االهتمام.
كنت أتساءل :لماذا ٌفترع فً من ٌتودد إلًٌ ،حترمنًٌ ،عاٌشنً أن ٌكون حامالً
لشهادة تماثل شهادتً ،أو ٌنتمً إلى عابلة عرٌقة النسب كعابلتً ،أو وسٌما ً متؤنقا ً كما هً
حالً ،كما صارت إلٌه حالً؟! لم تكن تنقصه القدرة على الحدٌث؛ بل كان ٌتدخل فً أي
وقت ،ومهما كان موضوع الكالم.
لم ٌفتقد المبادرة ،فهو حاضر ألٌة حاجة وأي طلب .وما زاد من تعلقً به ،أنه ٌكاد
ٌعرؾ ما أرٌد ،فٌسارع إلى تنفٌذه حتى دون أن أقول ،أو أشٌر إلٌه .كان ٌنجح كثٌراً فً
التخمٌن ،وكنت أفرح لذلك ،وشكرت هللا على هذه النعمة التً خصصت بها .رؼم أن ذلك
لم ٌكن ٌمر من دون ردود أفعال تتهم ،وتتخذ مواقؾ حادة.
كان ٌقسم األٌمان أننً بريء .وأنه المسإول الوحٌد عن كل شًء .مما ضاعؾ الحدٌث
عن دوري وقٌمتً.
*
وأتساءل اآلن ،بعد كل ذلك الوقت الذي عبر  :كٌؾ استطعت السكوت عن طرٌقته فً
تناول الطعام والشراب ،وأسلوبه فً الحكً ،وعادته فً الؽمز واللمز ،وتسقط الرزابل،
وسرد النكات الفاضحة؟ ! وكٌؾ تؽاضٌت عن مبالؽاته فً الحدٌث حتى عن نفسه ومعارفه
وإمكانٌاته أمام اآلخرٌن ،حتى ونحن وحٌدان؟!
صحٌح أنه تسبب فً مرع الذي نافسنً على سعدى؛ كمن له فً المسٌل ،وتراءى له
كالجن الذي ٌخافه ؼري مً ،فانقطع عن الطرٌق إلٌها  .كما تسبب فً منع استالم تٌسٌر
منصبا ً مهما ً فً الشركة التً أعمل فٌها ،عن طرٌق بضعة أسطر معبرة من فاعل خٌر.
وتكفل بتعوٌع كمٌة النقص فً المستودع الذي مرجعه إلً ،قبل موعد الجرد المفاجا
بٌومٌن ،دون أن أنسى أنه من أخبرنً بذلك الكابوس  .علمنً السواقة بعٌداً عن أنظار
المدٌر ،وتكفل بإصالح ما عطب جراء ذلك من دون أن ٌحملنً أعباء قرش واحد.
وكان باستطاعته تؤمٌن كل ما ٌلزم لبناء داري التً تخز العٌون ،بمدة قٌاسٌة ،حتى حٌن
كان الكثٌر من المواد مقننا ً أو مهربا ً.
لم أطلب منه أٌا ً من ذلك ،أو مما تر دد على ألسنة الكثٌرٌن سواه ٌ .شهد بهذا ،إن ٌتطلب
األمر .لكننً لم أكن حزٌناً ،أو مكتببا ً .ولم أكن أبله كً ال أراه منتشٌاً ،وهو ٌؤتٌنً بالبشارة
تلو البشارة ،وٌتكهن ،وٌتنبؤ ،وتصح رإاه  .ولم أكن أقل بالهة ألتساءل عن سبب اندفاعه
للقٌام بكل ذلك  .أو عن كٌفٌة معرفته بموضوع النقص والجرد والمرشحٌن ،وإلى من آلت
سعدى والمناصب والمكافآت  .دون أن أتؽافل اآلن – بعد كل تلك الؽفلة -عن السإال األهم :
هل حقا ً هو من قام بكل ما ادعى ،وكل ما حصل؟ ! أو على األقل  :هل كان وحده وراء
حسب كان ذلك؟!
ذلك؟! وربما توقفت عن السإال المقلق :أمن أجل سواد عٌنً ؾ
*
لم أكن ؼافالً تماماً ،ألخفؾ من ؼضبً ،أو ألخفؾ من تشرٌخ نفسً  .لم تكن عالقتنا
دابما ً على خٌر ما ٌمكن؛ تخاصمنا مرات ،حٌن كنت أحس بعببه ،وؼالظة أوقاته ،وإلحاحه
حتى فً الود الذي ٌوصل إلى الشك واالقتناع ببعع ما ٌصلنً عن سلوكه وأقواله  .طردته
أكثر من مرة ،وابتعدت عن أي سبٌل ٌقربنً إلٌه  .وسرعان ما كنت أتراجع ،حٌن تصلنً
حال اكتبابه التً تصل حد المرع  .وٌرسل إلً اعتذاراته  .ولم أكن مرتاحا ً فً وحدتً
بعٌداً عنه .رؼم تكاثر اآلخرٌن حولً .تزداد العراقٌل فً طرٌقً ،وأحس بالحاجة إلٌه حتى
فً شتم سابق متهور ،أو توجٌه النعوت الشنٌعة إلى من ٌقترفون الجرابر ،وٌتحدثون عن
الفضٌلة والتقوى والمصلحة العامة ،أو التعبٌر عن الضٌق من الحال العامة والخاصة ،أو
لوم نفسً ،وكان ٌتجرأ على توجٌه مثل هذا العتاب القاسً أحٌاناً؛ حتى األخبار التً تصل
إلً فً ؼٌابه ،كانت بال طعم ،والحوادث التً تقع بدت لً من دون إثارة  .افتقدت فً ؼٌابه

عادة التخمٌن والتوقع والتوهم ،تلك التً ٌجٌد لعبها ،وٌتركنً أعٌش فً أصدابها ،حتى
ٌحصل جدٌد .سرعان ما ٌفسره ،وٌتكهن مرة أخرى محذراً بوتٌرة ادق وأخطر.
*
اآلن بت على ٌقٌن أنه ال ٌلزمنً .تؤخر الوقت ،ربما .لكن ذلك أهون من االستمرار فً
العماء .لم ٌعد له ذاك المعنى؛ ال ألننً صرت فً موقع أهم؛ قد ٌقول إن هذا من تدبٌره؛ ال
ٌهم .ولٌس ألننً ال أملك الوقت الكافً لترهاته ،وال ٌلٌق بً ارتباط اسمه وال معارفه
شخص أقل حضوراً
اً
باسمً ،فحسب ،بل ألننً أحتاج حاالً أكثر مواءمة وحداثة ولٌاقة .أرٌد
وأكثر فاعلٌة ،أقل كالما ً وأكثر تكثٌفا ً ودقة.
ولكن..
من ٌستطٌع أن ٌدلنً على من ٌمكنه القٌام بهذه المهام الممٌزة سواه؟!
***

في اللجة!
الضارٌة ،أو
لم أكن صٌاداً ،لم أدرْ دفة المؽامرة صوب العمق ،لم تفاجبنً التٌارات
التع ب ،ولم أنحشر بٌن حٌّزٌن ٌختلفان ملوحة ولزوجة،
تهدهدنً األمواج على شفا النعاس ِ
وٌقتربان مالمح وألوانا ً وجاذبٌة وعمقا ً وؼموضا ً.
مع ذلك ،فقد كانت تراقصنً!
لن أفكر فً صدق رإاي ،لن أخاؾ من هزء الذٌن ال ٌعرفون البحر ،كسالى الشواطا،
ألننً لن أحكً لهم؛ لن أجزع من ؼٌرة زمالبً وحسدهم ومشاعرهم التً قد تصل حدوداً ال
ٌمكن السٌطرة علٌها؛ لن ألمّح إلى أي منهم ،ولن أعٌش الشك فً ما أرى..
ألنها هً بذاتها!!
*
حٌن اندفعت صوب اللجة ،لم ٌكن لدي فسحة من التفكٌر فً السبب ،ولم تكن الؽاٌة
جلٌة ،فلٌس أمام بقابً قٌد الحٌاة سوى قدرتً على تحمل الصدمة القادمة تواً ،وأملي أال تكون
المحطة الوشٌكة نتوءات أو دوّ ارات أو أنٌابا ً.
إذن؛ ما الذي حدث؟ ! كٌؾ انزلقت الصخرة التً اعتدت التؤمل من فوقها فً سرمدٌة
انتثار الموج عبر الشاطا الصلد ،أو تراجعه الخجل بعد امتدادات خاببة ،وأدمنت ا لتحدٌق فً
فضاء ٌؽص وٌصحو وهو ٌنحدر بعٌداً ،لٌستقر فً حد فرٌد؟!
سؤلت الكثٌرٌن ممن أوؼلوا صوبه عن مالمحه ،دون جدوى .تمنٌت مقاربته ،ال أنكر ،لكن
التحضٌر للرحلة ٌحتاج ما ال ٌمكننً إنجازه فً الزمن القرٌب على أقل تقدٌر ،فؤنا ال أعرؾ
السباحة وال األمواج والتٌارات البحرٌة ،رؼم أنً خبرت منها الكثٌر خارج البحر  .كنت أفكر
فً األسبلة التً حامت على مسمعً ،وتجاهلتها ،والوشوشات التً كنت محورها بامتٌاز  .لكن
كل ذلك لم ٌجعلنً أتراجع ،أو أخلؾ موعداً ال ٌنتظره الكثٌرون ..ربما!
لم أكن بال عمل ،وال كنت زاهداً بؤي من عناصر الحٌاة  .لم أكن الهٌاً ،ولم أكن من دون
أنثى..
*
لم تعد تفكر كم من الوقت أمضٌت ،وال تنسى علة ذلك ،وهل سبب واحد أم أسباب ٌكفً
كل منها لٌراكم اإلحساس بضرورة القٌام بؤمر ما ٌجعل للوجود معنى مختلفاً ،أو على األقل،
ٌإمن االبتعاد عن مجال ٌمكن أن ٌحملك على االستمرار فً م ا ال طاقة لك به؛ لم ٌعد لك طاقة،
أو أمل!..

*
لم أكن من دون أنثى..
ُي
لكن األنثى التً تعلقت قبل أن أعرؾ معنى الرؼبة ،قطؾ لهفتها أستاذ لنا أنٌق  .واألخرى
ُي
أحببت ،تعلقت بمن كان أكثر شقاوة أو جرأة  .ومن ارتبطت بها عن قناعة ،لم أستطع إقناع
التً
ً
رؼبتً بها؛ الرؼبة ا لتً ظلت تلح بحثا عن حلول أخرى ال أصلح لها ،وال تلٌق بنا ،حتى
ابتردت أوقاتنا ،ولم تستطع حٌلنا الواعٌة إبقاء جذوة التواصل ممكنة  .ال أعرؾ كٌؾ حلت
مشكلتها ،بعد أن انفصلنا بتراع ،وال أعرؾ كٌؾ أعاٌش رؼبتً طوال األوقات المتبقٌة من
العمر المحمول على رؼبة القدر أو تؽافله!
لم تقنعنً طرٌقة التواصل المراوغ بٌن النزوة والحاجة ،الرؼبة والخٌبة ،اللهفة والندم،
االبتراد وضرورة استمرار النوع العاقل بوسٌلة ال تلٌق به؛ صار بإمكانه االستؽناء عنها بلهفة
أقل ،دون الحاجة إلى تماس حقٌقً ،ولكن برؼبة أكبر ،وخٌبات أقسى ،وأوقات وحدة و جدب
واكتباب .لم أعد قادراً على التحاٌل على نفسً ،ومخاتلة انكساراتً ،والبدء كل حٌن!
جبت إلٌه ،حٌث البدء نهاٌة ،والنهاٌة ابتداء  .وعلى حدود التحاٌل هذا أمضٌت ما تٌسر من
عمر ،ما أزال أجهد كً أجد فٌه ما ٌقنع!
كان ٌمكن أن ألومها ،كما ٌفعل الكثٌرون ،لكننً لم أفعل .ألننً ؼٌر مقتنع ،ولن أظلم أحداً.
ولم ٌكن من السهل لوم نفسً ،كما ال ٌفعل أحد ،فتلك التً ما تزال فً البال ،ال ٌمكن
تجاهل أصدابها اآلسرة ،لم أكن متؤكداً أنً رأٌتها أو سمعت عنها ،أو ٌمكن أن أتعرؾ إلٌها أو..
هل هً موجودة أصالً ،أو ٌمكن أن توجد فً زمن كهذا؟!
وكان االستمرار فً الحال ذاتها مدعاة للقلق والحٌرة والكآبة.
*
س
لم ٌكن بد من الركع ،ركضت ولهثت  .ورؼم وعورة المناخ والمشاعر والحاجات ،لم َت ُين ِ
اللهف ُية للتعلم.
ُي
نصؾ الدنٌا
عطً
األمر لم ٌكن بٌدي؛ لست وحدي  .كنت أضحك بمرارة من حكاٌة الذي أ
َ
َ
فسؤل بحرقة عن النصؾ الباقً!
لم ٌصل بً الحد إلى امتالك الكثٌر رؼم موقعً ،لكننً عرفت الكثٌرٌن ممن ضاقت بما
صار لدٌهم األسماع ،فوق وتحت! ولم أجد مبرراً لذلك حتى بٌنً وبٌن نفسً ،ومن دون تدخل
األسبلة اإلنكارٌة :من أٌن؟! وكٌؾ؟! ومتى؟! ولماذا؟! وإالم؟!
ولم ٌكن باستطاعتً فعل الكثٌر ،لست راضٌا ً عما فعلت ،كان ٌمكن البذل أكثر .صحٌح أن
الشبكة عنٌدة ومنٌعة ،ال ٌسهل تفكٌكها حتى لو حسنت النواٌا!!
لكن؛ هل الفرق كبٌر بٌن من ٌجلس معتزالً على بوابة البحر ،أو من ٌؽٌب تماماً ،حتى من
دون أن ٌدخل اسمه سجل الشهداء الذي ٌتطاول باطراد؟!
*
ْ
خرجت ،منذ متى تراودك عن شرودك وعطالتك؟! كٌؾ ٌتجاهلها اآلخرون؟! أم أنهم
من أٌن
ً
ً
ال ٌلحظونها؛ أال تظهر لهم؟ ! إذن؛ لماذا ٌخوّ ضون بعٌدا وطوٌال وٌعودون؟ ! ألهذا ٌكررون
المحاولة؟!
ً
ً
لم تكن تنتظرها؛ لم تكن تنتظر أحدا أو شٌبا  .كنت تكذب على نفسك ،تماوتها؛ لم تصدقك،
ولم تقتنع!
إنها هناك ،تحثك ،تبالػ فً حعّك على السباحة ،القفز ،الؽوص ،المشً على الماء  ..ها
أنت تمشً؟! إذن؛ ما ٌزال متسع للمعجزات ،للذٌن ٌستحقون؛ هل تستحق؟ ! إذا لم تكن تستحق،
لماذا تخرج إلٌك اآلن؟! ضحكتها تمأل االتساع الذي ال ٌحد ،مالمحها تتدفق فوق المرج المالح،
قامتها تكاد تؽٌّب قوس قزح ،هل امتد لٌزٌنها ،أو ٌحمٌها؟ ! أشعتها الملونة تنهمر فً عٌنٌك،
مساماتك ،خٌاشٌمك التً تبالػ فً العبّ  ،نصفها األسفل ٌضٌع فً اللجة؛ ال ترٌد األنصاؾ

السفلى؛ لم تعد ترٌد ،أٌا ً كان الكابن الذي أمامك  :سمكة ،حوتاً ،ثوراً بحرٌا ً  ..جبل جلٌد أو
صخرة ملحٌ ..كفٌك النصؾ األعلىٌ ،ستحق أن تسارع فً اتجاهه ،تنؽمر بضٌابه ،وتستحق أن
ٌمتلا حٌزك المتوثب بألالبه ،و ُيتو َّشى أسماعك بندابه العذب الشجً المحفز.
لٌس مهما ً إن كان نصفا ً أعلى ،أو أسفل؛ حتى لو لم ٌكن نصفا ً كان سٌشؽلك ،لم تفكر
باألجزاء ،لم ترع بؤنصا ؾ الحلول ،وال بؤرباع القضاٌا ،أو فتات المواقؾ  ..لو رضٌت لعشت
كما ٌعٌش اآلخرون؛ لو اقتنعت ،القتنع القادرون بجدواك ،وباركوك  .لكنك لم ترع ،ألنك
تإمن أن االقتناع لٌس ملك الٌد ،والرضى لٌس منّة أو سٌاسة ،فنصؾ الحق لٌس حقاً ،ونصؾ
الموقؾ لٌس رجولة ،وإن كان لٌس من دون ثمن  .ونصؾ المرأة لٌس امرأة ،حتى لو كان
سفلٌا ً .بل إن الكابن كامل العناصر والمالمح األنثوٌة ٌمكن أال ٌكون امرأة؛ وٌمكن أن تكون
نظرة أو حركة أو ملمح رضىً أو حتى رابحة منها ،كل النساء اللواتً ترؼب ،بالصورة التً
تحب ،والمكان الذي تشتهً  .تماما ً كما ٌمكن أال ٌكون الرجل رجالً ،حتى لو تضخمت قامته،
وصخب صراخه ،واخشوشنت مالمحه ،وقد ٌعوع عن كل ذلك موقؾ أو رأي أو كلمة  ..كنت
رجالً ،ما زلت ،وها أنت تخوّ ع فً البحر كما خوّ ضت فً البر طوٌالً  ..وكان البر وعراً .
والبحر ..هل هو أقل وعورة؟! البحر هو البحر فً أي ركن منه أو م تن ،وفً أي زمن  .البحر
هو البحر ..بهدوبه وصخبه بقربه واتساعه ،بؽناه ومرارته ،البحر هو البحر؛ أهذا ما جذبك
إلٌه؟!
فكٌؾ إذا ما امتأل بذاك المشهد الذي تشتهً ،وٌستحق أن تصدقه ،وٌستطٌع طٌفه أن
ٌدعوك فتلبً ،وٌكفً ملمح منه أن ٌزجك فً أتون التحفز واالندفاع ،حتى لتك اد تؽرق فً
اللجة!
***

شـــهامـة!
لم ٌكن بد..
حاول امتصاص الشحوب الذي بدأ ٌؽص به األفق.
ارتصت أوقاته ،وتكاثفت األٌام فً حلقه..
خرج بعد أن تحولت األوقات شوكٌة.
"ٌا إلهً! كٌؾ تحول الثؽر الذي طالما تشهٌت ،وعببت منه نداء ولذة ونشوة ،بركانا ً من نار
وقتام؟!"
األمر لٌس ؼرٌبا ً تماماً؛ فكر الحقا ً  " :لفتحات حمٌمٌة أخرى ،فً هذا الكٌان األرقى ،أدوار
مزدوجة بالمعنى ذاته"..
لم ٌكن بد!
تمنى لو ٌقترب أحد كً ٌفع االشتباك ..ؼٌر األوالد الذٌن ال ٌفهمون بعد!
لكن ..من هذا الذي سٌدخل فً آخر اللٌل بٌن بصلة وقشرتها؛ "لو كانت تسمع اآلن سنختلؾ
على من منا البصلة"
لم ٌكن بد من أن ٌقوم بما ال ٌقتنع بهٌ ،نفٌه ،ال ٌفكر فٌه ،لم ٌخطر فً با له .وإن كان َخ ِبره،
عاٌنه لدى الكثٌرٌن الذٌن تحدثوا به ،فعلوه ،أكدوا ضرورته:
(المرأة كالضبع التً تختبرك مرة بعد مرة ،وحٌن تلمس ضعفا ً أو خوفاً ،لن ٌنقذك أحد)
"فهل ما قمت به كفٌل بإبعاد خطرها؟! لكن آثاره فً نفسً مالها من منقذ!"
لم ٌكن بد..

*
الحارة تنام على همومها مكتظة األنفاس واألحالم والؽصات..
تكاد ال تصدق أن هذه الدور المتراكمة ،تستطٌع استٌعاب حركة كل تلك الكابنات ،وهً تنؽل
فً األبواب والشرفات واألزقة والحوانٌت والعربات والحافالت..
تكاد ال تصدق أن لكل تلك الفوضى التً أنجبتها الحاجة والرؼبة ،رؼم موانع ال خصب
المهٌجة ،كل ذلك االنتظام؛ أم هو التعب والنكوص والترقب المر!
*
أن تخرج فً مثل هذه الساعة إلى لٌل المدٌنة ،وفً هذا الجو المكفهر ،فؤنت فً حال..
سترى أشباحا ً تتحرك فً الظلمة ،سرعان ما تختفً  .لن تقتفً آثارها حتى لو كانت حقٌقٌة .
وال ٌهم إن كانت حٌوانٌة أم بشرٌة .ولن تهرب ،ألن ما قذفك إلى هنا ،لٌس أقل مراراً  .ستسمع
أز الهواء على أوتار الظلمة ،وتسمع بعع الموشحات القاتمة ،كتلك التً لم تؽب عن ذهنك
بعد ،وتكاد تصٌبك بعع المقذوفات دون أن تستطٌع التفرٌق بٌن أن تكون قمامة أو ضحاٌا
أعشاش زوجٌة ٌداهمها الخراب  .لن تتدخل ؛ تتمنى لو تستطٌع؛ منذ فترة قلٌلة تمنٌت لو ٌتدخل
أحد فً مكان ٌخصك ،لٌخلصها من بٌن ٌدٌك ،ؼٌر األوالد  .لكن الوقت ،والظرؾ ،والظلمة،
والدور المؽلقة رؼم اآلذان المتفتحة ،تحد من إمكانٌة تحقق ذلك ،دون أن تقلل من شهامتك .أنت
شهم ،تندفع لترد الظلم عن كابنات تتعرع ل ه؛ معروؾ عنك حبك لموظفً الدرجات الدنٌا؛
احترامك ،واهتمامك ،ودفاعك ،وأعطٌاتك..
..
تقول  :تستطٌع هذه العناصر أن تنجح العمل ،أو تربكه ،أن تربح المإسسة أو تضٌعها
ولٌست متطلباتها كثٌرة ،وال طموحاتها عصٌة.
شعبٌتك كبٌرة؛ ٌتهامس زمالإك ،فتجاهر:
 لٌست لدٌهم أصوات مإثرة ،ولٌس من ٌؤخذ بها ،أو ٌسمعها!أنت شهم؛ تسلم على الحراس ،تفتح باب سٌارتك بنفسك ،وال ترضى أن تؤخذ مكافؤة من
دونهم ،وال عٌدٌة أو ساعات إضافٌة  " :لن تكسر المٌزانٌة؛ لٌست من مال أبً ،صحٌح،
ولكن الدخل الذي ٌزٌد ال ٌدخل صندوق والدي أٌضا ً!"
لم تخرج بالسٌارة ،ال تحبها ،تقول مراراً :ال ٌرانً اآلخرون إال من خاللها؛ لو لم تكن تلزم
لعملً ،تخلٌت عنها ،ولو أدى ذلك إلى شجار أكٌد ،سٌتضاعؾ إلى ما ال تحمد عاقبته  .وها
قد تضاعؾ ،ألنك ال تؤخذها واألوالد فً فسحة؛ ال ٌرونك إال آخر اللٌل:
 ماذا نستفٌد من إخالصك؟! هل نحن خدم سعادتك؟! نإمن األكل والشرب والراحة والنوم،وأشٌاء أخرى حٌن ترؼب؛ أال نرؼب نحن؟!
لم تخرج بالسٌارة؛ ترٌد أن تعب هواء حراً ،ال ٌهم إن كان بارداً..
لم تنقذك شهامتك ،وال قبولك بؤن ٌكون البٌت ممٌزاً إلرضابها؛ تكاثر اسمك فً سج الت
المصارؾ السخٌة بال رحمة .لم ٌكن هذا تفكٌرك؛ كنت تتمنى لحظات هنٌة ،ال ضرورة أن
تكون فً شرفة مطلة على واد ذي زرع ،أو بٌن جدران ملونة ،وتحت سقؾ مزخرؾ.
كنت تعتقد أن شآبٌب اللهفة تكفً ،ولن تكون فرصة لمالحظة أشٌاء الخارج ،وال كابناته .
كنت تحسب أن ما فعلت ٌرع يٌ ،شبع ،وٌبعد عنك اإلهانة والشماتة ومذلة المقارنات،
ومشقة التبرٌرات.
أنت شهم؛ ال واجب ٌفوتك ،وال مساعدة تجنٌها أو تنتظرها ،وال مواساة تتؽافل عنها.
تضحك فً نفسك ،أو منها :هل من مواس؟! من ٌستطٌع أن ٌعٌن فً ذلك؟!
تتمنى أحٌاناً ،وفً وقت متضاؼط ٌكاد ٌنفجر ،أن ٌتقدم شخص أو شبح أو خٌال لٌقترح
الحل ،أو ٌعلن الهدنة.
أنت ال ترٌد ؼٌر ذلك؛ الخروج بؤقل الخسابر.
لم تعد ترٌد حٌاة هادبة بسٌطة قانعة ،لم تعد تذكر أحالمك تلك ،لم تعد ترؼب بؤكثر من أن
تزداد الفواصل بٌن المعارك ،حتى ٌستطٌع األوالد أن ٌدرسواٌ ،فكرواٌ ،حلموا..

لم تعد تتمنى أٌكة ود ،وعش حب ،وفضاء رضى  ..لم تعد تذكر أن تتمنى ذلك ،وال تعرؾ
ماذا ترٌد ،وما الذي ٌمكن أن ٌكون!
ستصدق البصارة التً قالت :لٌست من برجك؛ هً من نار ،وأنت من تراب!
ُي
ضحكتٌ :لزمنا هواء وماء لنشكل طٌنة الخلق ،ولٌسا عصٌٌن ! أما النفخ فٌها فمن أنفاس
"
الحب والقناعة".
قالت حٌن أخبرتها بذلك مداعباً:
 ألم تنس البٌت والسٌارة؟! ألم تبشرك بكنز ..ؼٌري؟!قلت بثقة:
 سٌؤتً على وجهك!أنت شهم؛ ٌمكنك أن تنصح اآلخرٌن بما ٌعٌد الدؾء إلى األحضان؛ استطعت أن تالبم
عالقات عدٌدة كادت تتقصؾ ،وفرحت لهذا؛ هم محتاجون ،وأنت شهم  .بعضهم طلب منك
شخصٌاً ،ما ٌزال ٌطلب ،وال ٌقصد سواك  .وآخرون ال ٌفصحون ،مثلك ،وال تتؤخر حٌن
تالحظ ،أو تسمع.
ولكن ..أٌن الشهامة فً عرٌنك؟!
ها أنت بٌن األزقة تمشً كؤنك حابر أو ضابع .تود أن تخرج إلى البرٌة ،فال تستطٌع .امتدت
الحارة كثٌراً ،وتشعبت أكثر؛ أما لها من نهاٌة؟!
شهامتك ال تسمح بؤن تعرؾ أن ظلما ً ما ٌحدث دون أن تتدخل  .ها أنت تسمع أنٌنا ً من مكان
ما ..أنٌن متقطع كاالحتضار .ستتجه نحوه .زاوٌة فً نهاٌة زقاق ،قبو ،أو ركن خارج من
نطاق العمران الحصٌن ،وال ٌبالػ فً البعد  .أنٌن ٌتصاعد كاالختناق ،لن تقدر أن تهرب،
ربما كانت حاجة إلى أي شخص أو شبح أو خٌال أو عابر سبٌل  ..لٌس وجوده فً هذا
المكان والوقت طبٌعٌا ً..
ربما كانت الحاجة إلٌك؛ قد تنقذ روحاً ،فهل تتقاعس؟!
*
ستفكر كثٌراً فً ما كان هناك ،وما قمت به ،وما أصابك جراءه  ..إذ لن تنجٌك شهامتك من
جرم إفساد لحظات ؼبطة مشروعة فً درجاتها العظمى !..
***

العـــــزاء
اتجهت إلىالركن ذاته..
لم أعد أحتمل ..أٌام عزاء أو عذاب هذه التً ال تنتهً؟!
الطقوس لٌست جدٌدة ،وال عبارات المواساة والتؤسً ،كابنا ً من ٌكون الفقٌد والفاقدون .
ولوقعها أثر التشاؼل والتشارك فً الهم والحزن؛ ال شك فً ذلك .لكن ما ٌحدث ال ٌحتمل.
هل األمر ٌختلؾ؟!
لماذا ٌستؽربون موقفً وحالً؟!
ال أستطٌع استقبالهم بالبشاشة التً ٌهلون بها  .ال أقدر على الضحك من طرابؾ لٌس
مكانها هنا .ال أود الدخول فً أحادٌث ال تخص المناسبة ،وال حوارات تضطرنً أن أوافق على
آراء ال تروق لً ،ألنً ؼٌر مستعد ألي جدال  .ولن أستثنً أحداً ،أو أخص أٌا ً منهم بمجاورة
وتحاٌا إذا لم ٌكن حزٌناً ،إذا لم ٌتحدث عن مسعود بإعجاب وتؤثر.
*

باألمس سبقتنً إلى الركن ذاته .من ثناٌا نشٌجها ارتسمت كلمات مبعثرة:
من سٌلهٌك بعد اآلن عنً؟!لم تخؾِ أصداء خوؾ وقلق..
لم نكن على وفاق  .تلك حقٌقة ٌعرفها القرٌبون والبعٌدون  .حتى حٌن كانت على
مشارؾ الوالدة األولى ،كنا على شفا حفرة ..هل كان ٌتدخل فً الوقت المناسب؟ ! فكرت
فً ذلك الحقاً؛ فكرت طوٌالً  ..فآالمها تستدعً وجودي ،سهري ،مرافقت ي إلى العٌادات
والمشافً..
إطاللته لم تكن مختلفة..
ً
ال أرٌد أن أتهم أحداً ،نزوال عند رؼبته ربما ،لكن؛ هل كانت العملٌة ضرورٌة؟! هل
كل البكرٌات تلدن بقٌصرٌات؟!
ً
"ٌمكن أن ٌكون األمر خلقٌا!!"
كل شًء ممكن ،لكن األمر بدأ ٌعبر حقٌقة موجعة..
لِداته مشوا ..مجاٌلوه زفوا األعٌاد ألهالٌهم؛ سمعنا أصداءها ،وؼصاتنا تترى.
كنت أشتهً أن نسافر معا ً كزوجٌن؛ لكن لٌس على تلك الحال  .ما قصرنا فً طلب
عالج أو رأي أو مشورة أو دواء؛ حتى من عواصم العلم .والنتٌجة تتكرس.
الشًء الوحٌد الذي بتنا نرجوه بخشوع :أال ٌكون األمر وراثٌا ً.
*
 من ٌخفؾ عنً هم األوالد وإلحاحك؟!قلت مصابراً ،مستذكراً مواقؾ كنت أعود فٌها من عملً مرهقا ً من عنت المراجعٌن،
ورعونة أصحاب الحاجات فوق وتحت ،ناسٌا ً ما ألحت علً كً أحضره ،فتثور ،وترفع
الجلوس على المابدة .أو تحرد فتؽٌب فً أكثر األوقات ضٌقا ً.
كلماته الالبمة تخفؾ م ن ؼضبً:
نستحق أن تتذكرنا .لو كانت تستطٌع القٌام بهذا من دونك ،ما طلبت منك.وسمعته ٌقول:
أما كان بإمكانك أن تإجلً الحساب حتى ٌرتاح قلٌالً؟!وقال مراراً:
أال تالحظان أننا نخسر جمٌعاً؟! أٌن أخواي؟! هل ٌستطٌعان أن ٌدرسا فً هذاالجو؟! وكٌؾ سنقنعهما بالكؾ عن االشتباك؟!
حضرت مرة ،كان العراك مستعراً؛ كثٌراً ما كان ٌحدث؛ أخواه أحسا أنهما ؼٌر
معنٌٌن بكل ما ٌجري فً هذا البٌت  .فاالهتمام بمسعود جعلهما بعٌدٌن عن متناول الحنان
والرعاٌة .ال تعطٌهما من وقتها وعطفها ما ٌستحقان؛ ال ٌطٌعانها  .وال أفعل أنا أٌضاً؛ فال
أكاد أراه ما فً وقت فسٌح  .ونادراً ما أكون قادراً على الكالم الهادئ ،قبل أن ٌتولى مسعود
هذا الدور ،وٌبرع فٌه:
 ٌحاوالن لفت االنتباه ،ال بؤس!*
أمر الصؽٌر بالخروج من الؽرفة ،آن دخولً ،وطلب منً أن أفعل  .امتثلت دون
تردد.
سؤلته بعد حٌن:
كٌؾ تطرد الصؽٌر لتختلً بالكبٌر؟!مسإولٌة الكبٌر أعظم ،كان علً أن أذكره بها!وضحك بعد أن تابع:
ال تفرح كثٌراً؛ لٌس لهذا السبب أخرجتك ٌا أستاذ!*

أستطٌع أن أقرأ مالمح الرضى فً مواساتهم لً  .لٌس ألنه القضاء والقدر فحسب،
بل ألننً ارتحت من مصٌبتً  .قال بعضهم ذلك صراحة ،أوبعبارة أخؾ ،ربما  .لكنه ا لم
تكن أقل تؤثٌراً.
وفً الوقت الذي كنت منشؽالً فٌه بالمراسم المعتادة ،كنت أحس أكثر بؤهمٌته ووقع
ؼٌابه .فالواجبات كثٌرة ،والتفاصٌل أكثر .كان ٌمكن أن ٌرتبها بهدوء .كان ٌستطٌع أن ٌحدد
فهٌما ً
األولوٌات ،وٌوزع المهام حتى على الكبار من أقربابً ،حٌث ٌبدو كل منهم اآلن
ومسإوالً ،ومستؽربا ً جدٌتً واكتبابً ،محاوالً التخفٌؾ من ذلك تجاه اآلخرٌن ،بالبشاشة
الزابدة عن طاقة تحملً.
أحس اآلن أننً محتاج إلى أن أسؤله ،أن أطمبن إلى وجوده فً ركنه  ،ألثق أن
األمور ستجري بٌسر ،وبؤقل قدر من العتاب.
لكن وجوده المسجى ٌجعل اللحظات قا تمة ،وقلقلته بعد حٌن على األكتاؾ فً تابوت
ٌكاد ٌطٌر من بٌن أكفهم لخفته ،أو المباالتهم ،أو سعادتهم ربما ،ستزٌد من ضآلتً
وضٌاعً ،وتجعل ما ٌجري أمراً فوق قدرتً على التحمل ،أو التصرؾ!
فً البداٌة ،كنت أشفق ،كما كانت تفعل أمه وأخواه والكثٌرون؛ كما ظلوا ٌفعلون!
ؾٌما بعد ،وحٌن ابتدأ الواقع ٌفرع هٌمنته ،أحسست أن ستارة قاتمة تنسدل فً
وجهً ،وتتعثر اللحظات ،وتشوش الخطا  .وتراكمت أمامً صور الكابنات المشابهة ،تقتعد
األرصفة والساحات ،تمتد األٌدي ،تتلون النداءات  .تزحؾ بؤلواح خشبٌة أو من دونها .
كابنات أتجاهلها ،أتؽافل حتى عن مساعدتها؛ ال أستطٌع النظر إلٌها .أعتبرها ؼلطة وجودٌة
ما كان ٌجب أن تكون ،ولست المسإول عن ذلك ،وال أستطٌع تصحٌحها ،ولست أومن أن
ما تتسوله لقاء حاجة  ..وتدور فً ذهنً عشرات الحكاٌا والقصص عن حٌل وامتهانات
ومستؽلٌن لتلك الضحاٌا التً تعاقب من دون ذنب مرات.
بت أقول :ربما كان عقابا ً ال ٌطالها وحدها؛ ربما لٌست هً المقصودة بذاتها.
أمه لم تعد فً كامل تركٌزها .تبدلت ضرورات البٌت والعمل.
قبل أن تتؤكد اإلعاقة ،كنت أقول مواجها ً تبرمها من حاجات الولد  :سنة لك ،وسنة
لولدك ..صارت تقول :لم ٌعد لً ٌوم واحد ماحٌٌت ،ولن ٌستمر ذلك طوٌالً.
حضر الولدان وكبرا دون أن ننتبه ،ودخال حٌز اإلعاقة مثلنا تماما ً.
حاولت االهتمام بالعمل ،بالؽت فً ذلك ،وانشؽلت أكثر بمن ٌإمون الدابرة ،بؤشكالهم
المختلفة .كنت فٌما مضى كؽٌري أهتم بالحسن والتناسق والقوام ،حتى حسدنً الكثٌرون
على اختٌاري شرٌكة حٌا تً ،وحسدوها أبضا ً ..كما كنت أقول لها! بعد أن حدث ما حدث،
صرت أرى أن مجرد أن ٌمشً الكابن لوحده ،وتتحرك أعضاإه ،وتقوم بواجباتها ،أمر
عظٌم .وأعتبر أن قبولنا تكرار محاولة اإلنجاب مؽامرة لم نكد نصدق أننا اجتزناها مرتٌن
بسالم.
حٌن ٌؤتٌنً المعزون بهٌباتهم المكتم لة ،وانشراحهم بإنجازاتهم ،أفكر وأتساءل  :بماذا
ٌتفوقون على مسعود!!
ً
لو ٌدرون بما ٌخطر لً ٌؽضبون  .لكن ماذا لو علموا أننً فكرت كثٌرا ،وفتشت عن
درجة االختالؾ بٌنه وبٌن أخوٌه السلٌمٌن ،وأنقب عن هذه الدرجة بٌنه وأمه ،بٌن مسعود
وبٌنً؟!
كٌؾ استطاع أن ٌنجو وحاول إنقاذنا؟!
القراءة والكتابة ،تعلم بسرعة .تقول المعلمة أمه:
لٌس ألنه ولدي؛ لم أر مثل نباهته وبداهته!قرأ كثٌراً؛ مكتبتً التً أهملتها ،اضطررت إلى إؼنابها إلرضاء نهمه .طلباته لم تكن
ملحة.
ً
"كان أهون من أخوٌه "..تقول أمه معاتبة لهماٌ .قول مؽتاظا :ال تدعٌهما يؼاران!

*

كنا نعلم أن األمر لن ٌستمر طوٌالً.
فً لحظات المرع األولى ،فكرت ،وربما فكر سواي أن هذا أهون ،وبات الهم ٌتعلق
بالسنٌن التً سنعانً خاللها من انتظار ذلك!
! والذٌن ال ٌعرفون،
زوارنا قلوا  .كثٌرون منهم كانوا ٌبتعدون عن ركنهٌ ،تؽافلون
ٌرتبكون حٌن ٌعبر بكرسٌه المتحرك ممراً أو بابا ً .وٌتلعثمون فً اإلجابة على ترحٌبه واحتفابه.
قلٌلون من صاروا ٌقصدونه لالستمتاع بحدٌثه الجدي ،وتحلٌالته الواثقة..
بعد حٌن من الزمن ،وفً لحظات االعتزاز الكثٌرة ،بات هم الفقد ال ٌمكن احتماله إال
بمواساته الهادبة:
العمر لٌس بالسنٌن ،بل بالقدرة على المواجهة..وأٌة مواجهة أصعب؟! أفكر فً هذا اآلن..
*
دخلت إلٌها ..كانت تنظر بسهوم إلى الركن الخالً إال من الكرسً الذي لم ٌعد ٌتحرك .
قلت مستذكراً نظراته األخٌرة:
اآلن ٌمكنك أن تعتمدي على مسعود أكثر!!***

ولــدي
باألمس ..كان ٌزؾ لك األعٌاد..
ٌمص إصبعهٌ ،رفع ثوبه مداعباً ،فتضحك!
باألمس القرٌب ..كان ٌنام فً حضنكٌ ،ؤبى ؼٌر ذلك!
باألمس!!
كم تمر األٌام سراعا ً!
ها أنت ترفع ثوبك أٌضا ً .لم ٌكن ستر تحته ،ولٌس لدٌك ما تخفٌه بعد  .مع ذلكٌ ،ضحك
الكبارٌ ،حثونك بانفعال.
ها أنت تنتشً لألقوال التً تصرح ،وتالحق الكلمات والمالمح التً تشً بشـًء تفكر فٌه،
تنشؽل بتؤثٌره المبالػ بمتعته أو إثارته ..أتراهم ٌستمتعون أٌضاً؟!
" أفكر فً ذلك اآلن ،اآلن"..
*
(زوّ ج السلطان ابنته للشاب الشاطر الفقٌر ،وأسكنهما فً قصره ،انزعج العرٌس الذي ٌرٌد
أن ٌنفرد بعروسه بعٌداً عن العسس والحرس ..فظال ٌنامان والسٌؾ بٌنهما إلى أن)..
  ..لماذا السٌؾ بٌن العروسٌن؟!توارب جدتً الحكاٌة ،تتلهّى بحدٌث ما إلى أمً ،ال يبتعد كثٌراً:
(اختلفت سعدى مع زوجها ،ألنه طلبها وهً فً النفاث)..
 لماذا طلبها؟! وما هو النفاث؟!لم ترد .فاجؤها النعاس ،وداهمنً القلق.
لم أكن أعلم ،وكٌؾ السبٌل؟!
*
تشٌر نحوك برأسها معتذرة ،فتقول أمك:
-احكً ..احكً ..ال تخافً ،ال ٌفهم!

وتتابع باهتمام سرد عملٌة إخراج الطفل المٌت.
تسؤل فً طرٌق العودة:
 أمً! كٌؾ دخل الصبً إلى هناك؟! هللا  ..هللا قادر على كل شًء ،كل شًء بإرادته.تسكت ،ألن إرادة هللا ال حدود لها  :البحر والجبال والعواصؾ والشمس والقمر والنجوم ..
بفضلها أتٌت وإخوتك وأهلك وأترا بك ..وٌذهب جدك وجدتك والكثٌرون ،حتى قبل أن ٌصبحوا
أجداداً!
*
ً
كان حمد ٌحكً بانفعال محموما ً سعٌداً ،ولم تكن أقل انفعاال ،تساءلت بلهفة وتحسر:
من أٌن تعرؾ كل هذا؟!
ً
ستشكره كثٌرا ،أو تشتمه ،فقد أدخلك فً عالم لن تستطٌع أن تهرب من ؼلوابه إن رؼبت،
ولن ترؼب!
ها أنت تفكر فً حمد ،وتقول لكبدك الذي ٌمشً على األرع:
 سعٌد! ابتعد عن هذا الشقً تٌسٌر  ..شكله ال ٌرٌحنً ،نظراته وكالمه ونكاته؛ سٌإثرعلى درسك ومستقبلك!
ً
وتؽص بؤقوال أخرى؛ سٌفهمها سعٌد الحقا ً
 .أال تراه منشؽال بالمشاهد الراقصة،
واإلعالنات الشهٌة ،وكابناتها التً تتقارب أكثر من الالزم؟! وربما تتعرى!
تبعده – تحاول – عن الشاشة ،لتتابعها بعٌداً عن مالحقته ،وٌتمالها من خلؾ حضورك .لم
تكن لدٌك مثل هذه المشاهد؛ المذٌاع وحده السٌد الذي ال ٌجارى فً زمن الوحشة والشح
والطفولة الوعرة ،وال ٌخؾ حضوره ،أو تبهت نضارت ه  .لكن آهاته التً تتطاول وتتجرح
تذروها الرٌاح ،قبل أن تشبع لهفة االستماع وأمنٌة اللقاء وحرقة االفتقاد ،فتمر عبر أوصالك
المستفزة.
المرافق العزٌز هذا لم ٌكن متٌسراً لك دابما ً  .فؤبوك واألخبار التً تكتم األنفاس ،وإخوتك
وما ٌطلبه المستمعون  ..المجالت التً تتحد ث عن حسناوات مثٌرات ،وتنشر صورهن الحاتمٌة
لم تكن فً متناولك ،رؼم بعع األحادٌث عنها ،صار لها وقعها المهم الحقا ً  .كان ٌمكنك أن
ولٌال ألفٌة ٌضٌع بعضها ،وتطوؾ أصداإها
تتـابع بعضا ً مما ٌجذب وٌمتع فً كتب وسٌر
ٍن
الملونة..
*
باألمس القرٌب كان ٌنام فً حضنك ،ضاق عل ٌه؛ هل ضاق منه؟ ! وتقلص الحٌز الذي
أصر على احتالله بٌنك وأمه ،وضاقت أوقاتكما اآلمنة..؟!
هذا الشقً تٌسٌر ،وأوالد السوء!تحاول أن تشكو لها ،وٌضج فً نفسك:
"ال بد من شقً ٌرد على أسبلته التً تزداد أشواكها!!"
*
ٌستحق أبواك كؤس التخفً  .نجحا وأخفقت  .رؼم أن موبالً بحجم ؼرفة واحــدة كان قادراً
على ضمكم مع كل فصول العٌش والرؼبات والمشاعر واألحالم ،على ؼٌر ما أنتم فٌه اآلن /
الحــال المتمدنة كما تحاول أن تشرح له ،لهم ..ال تروقهم أٌضا ً!
هل كنت تنام كالقتٌل كتعبٌر أبٌك عن نومه التعب؟! كان ٌصارع األرع من أجل بقائكم.
ما الذي ٌتعبك؟! تحاول جاهداً أن تبقى متٌقظا ً لتلحظ ..تتؤكد ،دون جدوى.
تحاوالن أن تلعبا لعبة المؽافلة ذاتها فتخٌب أنت ،وال ٌبدو علٌها االمتعاع ،بل ربما مشاعر
أخرى..
ً
ً
تستطٌع اآلن أن تظل ٌقظا ،لكنها تنام ..مشؽولة عنك دابما ،وعن أوالدها الذٌن ٌبلؽون!
 -ما الذي ٌشؽلها؟!

تتساءل جهاراً أحٌاناً ،فتثور:
حرام علٌك؛ ال تقدرون .مسإولٌة البٌت واألوالد ..والوظٌفة وأنت!!
من الطبٌعً أنها لن تضٌؾ  :والمسلسالت والثرثرة و  ..و ..ولن تضٌؾ أنت ،ألنك ؼٌر
مهٌؤ لالشتباك دابما ً.
تنام ..ولن تحزن كثٌراً لذلك  .ستنهره لٌنا م أٌضاً ،لتسهر محدقا ً فً محطات ومشاهد .
ستسهر حتى ٌصبح وقت الدوام التالً كابوساً؛ لوال مكاسب ،ووعود ،وحضور الكابنـات
األلطؾ!
*
األحٌاء األخرى التً تعٌش جواركم ،وتعاٌش عقالء القرٌة ومراهقٌها ،لم تكن تحاول
إخفاء شًء؛ ال تعقل ،تجاهر بالحاجةٌ .نشؽل أبواك بتحقٌق رؼباتها المعلنةٌ ،نتشٌانٌ ..تفاخران
باإلنجاز :سٌزداد القطٌع!
وٌتبادالن التهانً واألمانً مع األقارب والجٌران..
ال ٌمكنك أن تقبل المقارنة ،وال تستطٌع استبعادها ..وتجنب أمنٌة :لو كنت ؼٌر عاقل!..
تحس بشًء ؼٌر المتعة ،متعة االكتشاؾ على األقل.
*
األخبار ال تسر ..وترهفون السمع بصمت وقلق  .شببت على األحداث التً ال ترٌح  .وتصر
على متابعتها فً أكثر من محطة ،وأكثر من موعد متقارب.
تهز رأسك بتوتر ،الهزابم تعصؾ من كل الجهات ،ومسلسل الفقد والضٌاع متواصل  ..ألهذا
تبحث عن انتصارات على مواقع أخرى ،أقل كلفة ،وأشهى؟!
لٌس ا ألمر محصوراً فً الجبهات المعروفة ،بل فً جهات أقرب وأشد تؤثٌراً  ..لست بعٌداً
عنها ولست معذوراً ..حتى فً نظر نفسك ..
كانت لدٌك أسبلة أخرى كثٌرة ،أعمق وأبعد .ولم تكن اإلجابات تقنع أٌضا ً..
من تلوم  ..أباك أم أمك؟!
تحاول أن تفكر ،تفسر ،تسوّ غ..
أمك ..كانت مشػولة بكم ،بالحٌاة ،فنسٌت نفسها ،وعاشت كما ال تعرؾ إن كانت تعٌش أم
ال.
..
ولم ٌكن ألبٌك بدابل مماثلة ،لٌنشؽل بها ،اهتماماته أوسع وأدق ،وحاله أضٌق وأقسى
وكانت أحالمه شاسعة ،وكنت واحداً منها! ترى أٌن صارت أحالمه ..وأحالمك؟!
*
 ما معنى االؼتصاب ٌا أبً؟!َ
شبهت القضٌة باالحتالل .
.
لم ٌكن الخبر عن أرع محتلة ،رؼم وفرة الحدٌث عنها
فاجؤك سعٌد:
 كٌؾ ٌحتل الرجل المرأة؟!ً
ً
َّ
َ
خبر آخر ،وأسكت ُيه ؼاضبا ،ألنه ال ٌدعك
تحركت األم متوترة  .تجاهلت سإاله متشبثا بؤي ٍن
تستمع إلى األخبار التً ال تسرّ ؛ جلُّتها!
أتراه ٌكؾ عن سإالك؟! من سٌسؤل إذن؟!
أمه تركت األمر لك ،لٌست أقل حرجا ً  .لو أن األمر ٌتعلق بابنةٍن ،كان أهون  .فتلك
مسإولٌتها ،ولن ٌترك الزابر ال َّدوريُّت الفضّاح متسعا ً أمامها للهرب من المصارحة.
لكن السابل الذي سٌفاجبه نشوة سرٌة ،لن ٌبوح به ألحــد مخافـة أن ٌفقـدها .سٌستعٌدها
كلما أتٌحت له الفرصة .ربما سٌتوقؾ عن أسبلته حٌنبذٍن ،فهل سترتاح؟!
*

لم ٌكن هٌنا ً تق ُّتب ُيل فكرة ذلك الفٌلسوؾ ،حٌث أرجع الكثٌر من األمراع والعقد والسلوك
المنحرؾ إلى هذا األمر ،خالل فترات ال ٌكون للوعً دور فاعل فٌها  .لكنك صرت تراقب
األمور عن كثب ،وقد ؼدا الوعً ممكناً ،فهل المصٌبة أخؾ وطؤة؟!
ؾ وسٌتعرّ ؾ عبرها كل هذا العـدد من الكابنـات
ولم ٌكن سهالً تصوّ ر الطرق التً تعرّ َ
على هذا األمر ..الكابنات التً تعقل –ستعقل -وتحلل وتحرم وتقوّ م وتبدع وتحكم...
فكرت كثٌراً فٌما صرت تسمع وتقرأ من نصابح ح ول ضرورة مصارحة األبناء بهـذا
تقو! فً حٌن استسؽت أفعاالً كثٌرة ،وتجرأت على التهرب
العلم .لكنك لم تجرإ ،لم تستسػ ،ولم َ
ً
من سعٌد إلى مبادلة جـارتك الملحّ ة بعضا من اهتمام قد ٌتطور..
َّ
وتجرإ أكثر على متابعة الفتحات المبالؽة والمرتسمات المستفزة ،فً الوقت الذ ي ٌكـون
فٌها ولدك ٌتحٌن الفعل ذاته ،حتى لدى كابنات أقرب ..ربما!
*
كنت وما أزال حرٌصا ً على تعلمه ،أحثه على المطالعة والتعرؾ على األشٌاء ،حتى تلك
التً ال ٌتضمنها المنهاج.
لكننً ال أستطٌع استساؼة فكرة أن ٌطلع على الكتب التً تتعلق بهذا األمر؛ أبعدها من
أمامه ،كما لو كنت أخفٌها ،وأخفً عادات ومشاعر وأمانً وأشٌاء أخرى عن والديّ
الحرٌصٌن ..وأخبا اإلبداعات التً تدخل فٌها جرأة التصرٌح ومتعة التلمٌح ،ولم ٌعد ٌزعجنً
ؼٌاب اللٌالً األلؾ بنسختها ؼٌر المهذبة.
*
تحاول أن تكون أقل ضبطاً ،لكن التربٌة وصورتك أمامه وموقعك و أموراً أخرى كثٌرة ال
تسمح.
لم ٌعد صؽٌراً  ..صوته ،شعر ذقنه ،تسرٌحته ،المواد التً تلتمع على رأسه ،أدواتك التً
تنتقل إلٌه سراً وعالنٌة .األؼانً والصور واألصوات..
لم ٌعد ٌسؤل ،لم تجبه؛ هل وصلت إلٌه اإلجابات؟ ! بؤٌة طرٌقة ومعنى؟ ! لماذا ٌتمرد؟ !
تالحظ عالبم ا النقباع والتذمر ٌ ..نظر إلٌكما بنفور  .لم ٌعد ٌسؤل؛ صار ٌطلبٌ ،بالـػ فً
الطلب .تقدم ما تستطٌع ،ال ٌسوإك ذلك أحٌانا ً ! فقد تبرر الكثٌر من أفعالك التً تثٌر الكالم
بحاجاتهم التً ال تنتهً .مع ذلك؛ هل سٌكون موقفك أكثر إقناعاً؟! وهل تتوقؾ الطلبات؟!
لم ٌعد صؽٌراً..
هل هً الحقٌقة التً تإرقك؟ ! أم علٌك أن تفرح؟ ! أم أنك ال ترٌد أن تعترؾ بعجزك عن
مآخاته .لم تتعود .وال تقبل أن تقر بتقدمك فً طرٌق االهتالك؟ ! وما زلت تتسقط النظرات ذات
المعنى ،وتنشؽل بالمالمح ؼٌر المجانٌة!
س ّن ُية الكون؟! هذا صحٌح ،وإن كنت ال ترضى  .وهو إلى اآلن ال ٌفصح ،لكن سٌؤتً وقت
سٌعلن فٌه أشٌاء وأشٌاء  ..أما أنت!! تتحسس شعرك الذي ٌرمد وٌخؾ  .وتحس بقلق ٌتضاعؾ،
مع صدى قهقهة ٌلح؛ نفسك خضراء ما تزال.
سنة الكون أن تدعه ٌستقلٌ ،شبع ..لو ٌستطٌع ،لو تستطٌع!!
باألمس القرٌب ،كان ٌزؾ لك األعٌاد ،سٌزفها أٌضا ً  :النجاح والشهادات والزواج واألبناء
و..
سٌزؾ لك األعٌاد أم ستتكاثؾ المسإولٌات والخٌبات؟! أم الخٌارات التً لن تختارها؟!
علٌك أن تنسى ذقنه الحلٌقة ،شعره الملمع ،وعٌنٌه الحابمتٌن ،وصوته األجش ،وأسبلته
التً لم ٌعد ٌسؤل ..وتتذكر ؼٌابه الذي بدأ ٌتطاول..
لتذه ب متوفزاً إلى أمه؛ ربما تكون منشؽلة ببعع الشعٌرات البٌع ،وظل التجاعٌد فً
وجهها أكثر!..
***

المـوعـد
 ألم أقل لك؟!انخضضت ،وانه ّد شرودي ،نظرت إلٌه ،فؤحلنً بتوتر إلى األمام:
 انظر هناك هناك! هإالء هم الناس البشر؛ أعرفهم ،أعرفهم.. م ..م ..ماذا هناك؟! أال ترى؟ ! انظر  ..فً الطرٌق ! ٌظنون أن أبا تٌسٌر ؼافل؛ هه  ..هم الؽافلون  .هه ..أحفظهم عن ظهر قلب ،سٌعرفون مع من ٌلعبون .أنا  ..أنا..
*
حٌن توقفت السٌارة قربً ،لم أكن قادراً على التمٌٌز إن كان ذلك للهفتً التً أضرمت
بالٌدٌن ،أم لسبب آخر .ولم ٌكد انفعالً ٌستقر جواره ،حتى باؼتنً بصرخة أجفلتنً:
 مهلك؛ كسرت الباب!لم ٌإثر ذلك كثٌراً على سعادتً؛ فقد أصل فً الوقت المناسب ،بعد أن كاد أملً ٌتبخر
تحت وطؤة االنتظار.
حظك حلو؛ هناك وّ الدة؛ سؤحضر الداٌة .أوصلك إلى المفرق.ال بؤس!..
قلت بآلٌة .كنت أفكر فً الموعد الذي جاءنً بعد طول قلق ،وها قد تؤمن الجزء األساس
من الرحلة ،وبدأت السٌارة تدب بؽلظة على الطرٌق المتعرجة المعبدة بحماسة العمل
الشعبً.
لوال ذلك االنشؽال ،ربما تجاوبت مع إلحاحه الذي ٌفجبنً بعد كل شرود  .وشكرت هللا
على هذا االهتم ام الذي ٌتمناه كل من فً القرٌة وجوارها نظراً للحٌز الكبٌر الذي ٌشؽله أبو
تٌسٌر ،واعتزاز الكثٌرٌن والكثٌرات بؤقل اهتمام ٌبدر منه ،حتى لو تركهم مرات مشرذمٌن
على الطرٌق التً التعرفها الكثٌر من العجالت ،رؼم أن بعع المقاعد قد تظل شاؼرة.
لم ٌبلػ بً التفاإل حد انتظار أن ٌعتذر عن تركً صباح أمس تحت مطر ٌتؽازر  .فما
تزال حكاٌة تجاوزه لولده فً حال مماثلة حدٌث الناس .لكن مالحظة داهمتنً:
مشاوٌرك كثٌرة هذه األٌام!
نعم..؟!
ً
ً
ً
أجبت باقتضاب متؤهبا لسإالٌ ،ضٌؾ ترددي فً اإلجابة عنه شاهدا جدٌدا على سطوته،
منشؽالً بالنظر إلى الساعة فً ٌدي .

هذه مشٌتً ال أؼٌرها ،حتى لو طقت مٌاه الراس!

نظرت إلٌه ،هززت رأسً عمودٌا ً.
لم ٌكن ٌنظر إلً ،وهذا ما طمؤننً بؤن المقدمة العرٌضة للسٌارة ٌمكن أن تظل ملتزمة
بعرع الطرٌق ،رؼم همِّها مرات أن تتمرد.
*
حٌن صارت السٌارة تعبر قرٌتنا فً رحلتً الذهاب واإل ٌاب ،تتالت أعٌادنا بعد أن
خوضنا طوٌالً فً المسارات المتطاولة بضٌق ،مختصرٌن المسافة إلى المفترق العام،
أومنداحٌن على الطرٌق األوسع بؤمل أي عبور آلً.
كان دخول القرٌة عصر السٌارة منعطفا ً هاماً ،ال ٌمكن أن ٌمر من دون أن ٌترك
بصماته على المنطقة برمتها .فتؽٌرت عادات ،وتعدلت مواعٌد ،وارتبطت أوقات ومناسبات
ومصابر بتلك الرحلة الٌومٌة ،بدءاً من إطالق المنبهات التحذٌرٌة مبكراً ،ومروراً بالنؽمات

المحٌٌة من أفقن وتعمدن الخروج ،وانتهاء بالمنبهات المعتذرة عن عدم الوقوؾ ،رؼم
اإللحاح واللهفة والصراخ والركع العاجز.
لم ٌكن سه الً تحول أبً تٌسٌر إلى قابد آلً؛ ٌكاد بٌدر القرٌة ال ٌكفً لتؽٌٌر االتجاه،
وٌستعٌن بمجاورٌه فً الطرٌق الطالعة بعناد ،إضافة إلى أقمشة خضر وعٌون زرق لتبلً
الحاسدٌن بالعمى!
ولٌس من الوارد االعتراع على الكثٌر من العبارات التً تخص مهنته السابقة  .ولٌس
لهذا كبٌر أ ثر على السٌارة التً زارت الزروع ،وعلقت فً الوحول ،أو استندت إلى جذوع
األشجار مرات.
ً
ولم ٌكن مجدٌا التمرد حتى على تلك العادة التً رسمت الكثٌر من عالمات االستفهام،
وأشاعت التندر والحنق ثم السكوت والقنوط ،أو شتم الحظ لٌس إال؛ كما ٌفعل الكثٌرون
الذٌن تتراقص أرجلهم وأٌدٌهم حٌن تلوح السٌارة من بعٌد ،وتعبرهم من دون اكتراث.
أما مذٌاع السٌارة فما ٌكاد ٌستقر على محطة  ..قاطعا ً األخبار واألؼانً والمسلسالت
والبرامج حتى ٌخرس مع بعع عبارات شاتمة الزمن واألحداث والظروؾ واألذواق التً
فسدت.
*
منذ أمد بعٌد تنتظر الموعد ،تابع ت اإلعالنات ،تفحصت اإلشارات ،سؤلت العارفٌن
والمسافرٌن واآلٌبٌن والعرافٌن  ..جمٌعهم أكدوا أن الموعد مهم وقرٌب ،لكن تحدٌده بقً
لؽزاً .فكٌؾ وصلتك الدعوة منذ وقت قصٌر؟! وهل هً دعوة حقا؟! أم خبر عابر؟! هل هً
مزحة أم طرفة؟ ! حدث ذلك من قبل؛ ربما عرفوا تلهفك ،فشاكس وا .خاصمت من فعل،
وترقبت من جدٌد .هذه المرة ٌجب أن تكون الحال مختلفة؛ لو األمر ؼٌر ذلك ما تصادؾ
مرور أبً تٌسٌر ،ولم ٌكن دورك (نعم) فً ترتٌب من ٌقؾ لهم فً الطرٌق ،وربما كانت
الوالدة ذاتها سبٌالً لحضورك فً الموعد المطلوب؛ بل اللقاء الذي أدى إلى الحمل!
"مبالػة؟ ٌمكن؛ لكن الموعد ٌستحق ،وأنا أستحق؛ قالوا ذلك ،أرى ذلك أٌضا ً  .وإذا لم
ٌكن الموعد حقٌقٌاً ،فألن أصحابه ال ٌستحقون!".
 .كان ٌتجاوزك على
صحٌح أن حظك مع أبً تٌسٌر لم ٌكن مواتٌا ً أؼلب األوقات
وره إذا ما
الطرٌق بعد أن ٌرى اهتمامك وانشؽالك بالسفر؛ تسابق من بعدك كً تؤخذ د
وقفت السٌارة لمن كان قبلك  .كثٌرون فعلوا ذلك ،فترى الناس ٌتراكضون صوب السٌارة
المنبهة من بعٌد .سباقات تجري كل صباح ،أو كل عبور ,وهو ٌضحك ،أو ٌقهقه؛ ٌفتح ٌدٌه
وٌقول لمن ٌتجاوزه:
حظك ونصٌبك؛ ماذا أفعل لك؟! دورك أل!!
*
لو لم أكن منشؽالً بالموعد ،ربما شاركته الحدٌث .لكن أٌة مشاركة تقتضً الموافقة على
كل ما ٌقول ،هو العارؾ بكل شًء ،حتى لو أنكر على جمٌع السابقٌن معرفتهم باألصول
واألخالق .لو لم أكن منشؽالً بمن سٌستقبلنً ،تجرأت وسؤلته عن حقٌقة الكثٌر من الحكاٌا :
بسبب قانونه العجٌب تؤخر مدٌر المدرسة عن اجتماع هام ،وعوقب ربٌس الجمعٌة وأ ُي ِّنب
المختار ،وساءت حال (أبو أسعد) الصحٌة أكثر ..لم أتجرأ على سإاله عنها ،تلك التً لم
تكن تقلق على دورها  ..فمكانها محفوظ متى شاءت ،وسواها أٌضا ً  ..وربما استفسرت عن
سر تخوفه من الجمّال اآلخر! حٌن التقٌا تصادما؛ لم ٌكن أي منهما ٌنطلق قبل أن ٌتؤكد من
خلو الطرٌق من سٌارة اآلخر.
رؼم انشؽالً بكل ما ٌمكن أن ٌكون فً الموعد المؤمول ،انتبهت إلى حدٌثه عن الحسد
وضٌق العٌن والناس الذٌن ال ٌحبون الخٌر ألحدٌ ..تحدثون وٌبالؽون؛ إن لدى بعضهم عٌونا
ترمً الطابر من سمابه ،وتوقؾ النهر فً مجراه ،وتجمد الدم فً العروق:

أبو ٌوسؾ خذل أمام زوجته الثانٌة األرملة التً رضٌت به خوفا ً من الوحدة ،وأبو معتز
فرؼت خالٌاه من النحل بعد أن كانت حدٌث الناس ،وبستان دروٌش ٌبست أشجاره التً
تطاولت كثٌراً! أما هو ،فما كان بد من اصطدامه بجمٌل رؼم مهارته ،ولم ٌستطع إٌقاؾ
مقد مة سٌارته عن تسلق السندٌانة قرب البٌدر ،ولم ٌقدر أن ٌمنع انقالبها فً الحفرة ،رؼم
مساعدة مجاورٌه.
"إذن ..الحسد هو من ٌمنع الموعد عنك ،أو ٌبعدك عنه ! كنت تترفع عن النظرات
اللبٌمة ،تحسها وخزاً أثناء عبورك ،لم تكترث بهم ،لم تساٌرهم كثٌراً ،ال تستطٌع قتل الوقت
م عهم .كنت تنتظر الموعد ،تستعد له ،تتقصى أصداءه ،تعٌش حلمه الرٌان ،فهو ٌستحق،
وأنت تستحق؛ كان ٌقال ذلك ،كنت تسمعه ،ومن المإكد أنهم سمعوه كثٌراً!
ألهذا ٌحسدونك ،ولٌس لهم مواعٌد مهمة ،وال ٌنتظرون؟! ألهذا ٌطٌّرون األخبار الكاذبة
عنك ،وٌإلفون الحكاٌات عن حلم ووهم ومس؟!"
نبهنً بٌده ،وقد عدت لالنشؽال عنه:
ال ٌكتفون بالحسد والؽٌرة ،ألم أقل لك؟ ! واإلشاعات؛ بل ٌرٌدون األذٌة؛ ٌحبونها .وتابعبانفعال:
انظر! خشبة فً وسط الطرٌق ،ألٌست خشبة؟! لماذا برأٌك؟! ال تظن أنها مصادفة .ال ..أبداً؛ أوالد الحالل وضعوها كً أمر فو قها .أراهن أن بها مسامٌر؛ ٌرٌدون أن ٌنفجر دوالب
السٌارةٌ ،تمنون هالكً!..
الحمد هلل أنك واع لهذه المسؤلة!
ها ها  ..واع جداً؛ لٌست المرة األولى  .المإمن ال ٌلدغ من جحر مرتٌن؛ أم ترانا ؼٌر
مإمنٌن؟!
كنت سؤنفً عدم إٌمانه ،لكنه تابع رافعا ً رأسه ،شاداً كتفٌه:
 هه؛ على (أبو تٌسٌر) ال تخؾ ،ال ٌهمك .ولماذا أنت قلق؟! ألدٌك موعد هام؟!ترددت؛ لكن:
ال ال ..مشوار عادي ..لكن من أجل الوالّدة حرام!
إي معك حق؛ أفعل ما أستطٌع  .أما هذه الخشبة  ..أوالد السوء ،الحاسدون ،المعتدون ..
فسؤضحك منهم وعلٌهم  .ربما كانوا ٌراقبون الفخ ،وٌنتظر ون انفجار الدوالب ،وانقالب
السٌارة وقراءة الفاتحة على روحً وروحك؛ ال تخؾ !! سٌرون ماذا سٌفعل أبو تٌسٌر؛
ال تقلق على الوالّدة ،أو على نفسك؛ ال تخؾ ..ال علٌك!
*
بتحفز ،متعرقاً ،متمنٌا ً أن أقوى
كنت أنظر إلى ساعتً ،وأراقب العقارب تتجاوز الموعد
ٍن
على منافسة أبً تٌسٌر فً شتابمه الصاخبة.
***

في الزمن الراجع
الطرٌق متضاؼطة بشؽب الحٌوٌة ،ومشؽولة بهسٌس اللهفة ،وترانٌم الخصوبة  .عٌون
تتناعس وتتجاحظ مترقبة ومتتبعة أطٌافا ً وقامات متوحدة اللون متشعبة األ فكار واألحاسٌس،
إٌقاعات الخطو المنثور تتواتر متفلتة للتو من قٌود الوقت ورشقات المعرفة التً تخطا
وتصٌب..
بدأ المسٌر الٌومً الراجع من المدرسة..

كان الذهاب مختلفاً ،الصباح الصقٌعً الشاحب ،والتسارع المشوب بانقباع وهم ٌؽافل الكابن
عن أهم عناصر الرحلة المفروضة  ،حتى لو كان أنثى ،وحتى لو كان من بٌن تلك العناصر
كابن آخر ،لم ٌكن لوجوده الٌقظ مبرر مقنع ،حتى فً دهالٌز نفسه التً قادته من وسواسه
ورؼبته وبإسه إلى طٌؾ ٌستطٌع عبر الرماد الصقٌعً أن ٌزهو به معه ،استطاع أن ٌحس
ذلك ،على األقل ،ربما!
*
لم تكن تلهو..
حٌن تحدث زمالإك عن مشوارهم الٌومً ،لم تكن تفكر فً أنه سٌصبح مساراً مستساؼا ً
بل مقدسا ً .لم تكن تعتقد أن بإمكانك التواصل معها من خالل كل هذا الحشد؛ هل كنت ترٌد
حقاً؟!
ما بٌنكما جدار واحد ،وجدران أخرى كثٌرة لٌس من السهل اختراقها  .جدار واحد ،وتذهب
إلى مواقع بموانع أشد قتامة وأقل ملمساً ،رؼم زهوها البادي  .صار هذا الموعد ألفة حتى فً
البعد ،البعد الذي تضاعؾ وتطاول.
لم تكن تلهو  .كنت تحرس ابتسامتها الؽامضة ،ومشٌتها الواثقة ،من جمٌع النظرات
المواربة ،والتعلٌقات الصرٌحة  .تظن أنك تفعل ،لتبرر ،أو لتسعد ،أو لتحس بالجدوى  ..الجدوى
التً بحثت عنها طوٌالً ،وفً مجاالت عدٌدة ،وما تزال تبحث عنها ،من دون جدوى!
*
الطرٌق ذاتها ،االمتداد والتعرجات  ..طبٌعة المدٌنة العرٌقة ال تسمح بؤكثر من تؽٌر فً
بعع االرتفاعات والواجهات فً هذا الشارع الربٌس  .الطرق التً وازته ،والمدارس األخرى،
لم تبدل فً كثافة الحضور البشري ،أو اتجاهه.
اللون الموحد صار أكثر نضارة ،المالمح ومفردات الوجوه والمإثرات المسموحة ازداد
حضورها .الهسٌس أقل حذراً ،والصخب ٌتوزع الجهاتٌ ،حاول مراودة قلق األحالم وتشتت
األفكار عن إعالنها ،رؼم اتساع الجري والتلفت والتشبث بؤٌة فرصة أو دورة أو مورد.
الطرٌق ذاتها..
ً
الكابن الذي ال ٌمشً وال ٌقؾ ،تماما كما كان ٌفعل ،ال ٌعرؾ أي مبرر مقنع لوجوده قً
هذا التوقٌت أٌضا ً بعد كل تلك السنٌن  .ولوال أفكار المباؼتة واالندهاش المرتقب ،لب ّكر هذا
الصباح أٌضاً ،رؼم شحوبه وصقٌع لحظاته ،والرماد الذي تكاد ال رٌح الشرقٌة تبعثره على
الرأس أٌضاً ،الرأس الذي لم ٌبق الكثٌر مما ٌؽطٌه.
"هذا الشارع مسكون بالرٌح الشرقٌة ،كمسٌل شتوي زاخر  .لم تكن تلك الرٌح حتى فً
أوج اشتدادها تثنٌك عن مشوار الرجوع ،رؼم قدرتها على تسرٌع الهٌاكل التً تتجمع وتتبعثر
بال انتظام.
ها أنت تعود إلى مسار الرٌاح ذاتها ،لم تؽتنمها كل تلك السنٌن ،وهل كانت رٌاحك؟ ! هل
كان هواإك أقل قسوة ،أو أكثر حضوراً؟ ! الصباحات لم تكن أقل شحوباً ،األوقات لٌست أقل
ازدحاما ً وتكاثفا ً  .همتك لم تفتر فً البحث عن دؾء ٌوازن الجسد المثقل بالحاجة ،والرأس
المتثاقل من تزاحم األعداد.
لم تكن تفكر بؤكثر من حسن التفاتة أو حنان نظرة أو هزة رأس ألٌفة  .األحضان التً تلت
لم تإمن ذلك ،ولم تستطع بكرمها وصراحة رؼبتها ،وصرامة اندفاعها َملء الكهوؾ التً ما
تزال تصفر فٌها الرٌاح الشرقٌة ،ربما ..وتزقو فً دهالٌزها فراخ مذعورة".
*

فً الزمن الراجع تختلؾ األشٌاء ،تتحور األلوان ،وتجهد األطٌاؾ كً ٌبقى لها حضور
مج ٍند .تتسارع المشاهد رؼم أن الخطو وبٌد ،واإلٌقاعات تضطرب ،وتتوالد المنعطفات
والمنعرجات.
للزمن الراجع تقوٌمه ،حاضره المنحدر باندفاع إلى الماضً ،مع ؼموع فً األفق اآلخر.
ثمة حٌن من الدهر ٌؽدو الزمن الراجع قضٌة ،بعدما كان معٌاراً.
متى بدأ هذا الزمن؟! قبل الخٌبات ،بعد الشهادات؟! أم أن فً كل مرحلة زمنا ً راجعا ً .أو أن
كل خطوة مدماك فً بنٌانه الهدام؟ ! فً كل خطوة محاولة لترمٌمه ،أم لترمٌم الزمن اآلخر
عبره؟!
متى ٌنتهً؟!
سإال ال تجٌده ،ألنك ال تود ا إلجابة عنه ،اإلجابة التً قد تلؽً أسبلة كثٌرة أخرى ،ال
ترؼب فً زوالها .لو حدث ذلك ،ما كان لوجودك هنا اآلن من مبرر ،إذا كان هناك الحقا ً ما
ٌبرر! إذن ،لماذا أنت هنا؟! سإال آخر ال تود اإلجابة عنه ،والتفكٌر فٌه؛ لو تستطٌع!
لم تكن الواجهات بهذا الجمال ،ألوان وزٌنات ..متى صار للشرفات أجنحة؟! هاهً ترفرؾ
فوق الطرٌق الضٌقة ،تظللها ،ترفعها بساطا ٌلٌق بخطوها المالبكً ،والملكات جوارها،
.
ٌحملنها ،ال تمشً ،إنها تتدفق فً صراط موشى باالبتسام ،والوقع العذب ،والفوح الزكً
الفضاء ٌكاد ٌؽص ،والكابنات كلها تحولت إلى ما ال شبٌه لها فً ما كان واقعا ً.
إنها ها ّل ّ ة حالّة .وأنا ..متى كان بإمكانً الطٌران؟!
ال ..ألمسك قلٌالً ً ! ال ٌلٌق ،ألنتظر؛ منذ زمن بعٌد ،وأنا هنا أترقب وأتشهى!
كان ما بٌننا متسع من الوهم ،وعوابق كثٌرة ،لم أكن أراها ،لم أكن أرؼب فً ذلك؛ بل كان
فً وجودي فً مرمى نظرها ما ٌعوع ،ما ٌهدم الموانع ،ما ٌجعل الوهم منقشعا ً .كانت تعرؾ
ذلك ربما؛ ألهذا كانت ال تقترب ،رؼم خطوها فً الطرٌق ذاتها تلك التً أحرسها لها؟ ! ألهذا
كانت ال تبتسم فً وجهً الذي جعل سمتها نصب حركته؟ ! ألهذا كانت تبتعد عن مسرى ؼرفتً
الداكنة ،رؼم امتالبها بؤطٌافها؟! لم تكن مالمحها مفهومة أو مرٌحة؛ كلماتها ؼامضة..
"كانت أكثر تعقالً منك ،أكثر واقعٌة"..
فكرت فً ذلك فً زمن ابتعد بخطواتً شماالً  .اقترب أكثر من قمم الثلج وسفوح الجلٌد،
كنت متدربا ً على مواجهة المناخ القارس ،تلك معضلة أخرى لم أعرفها  ..كنت مإهالً ألوبة
ٌومٌة أكثر خٌبة.
"كان ممكنا ً أكثر أن تلتقً بمن تعجبك هناك ،كما ٌفعل زمالإك؛ من تخطر فً بالك تؤتً
بقدمها إلٌك ،ظروؾ ؼرفتك أفضل ،وواقع حضورك مختلؾ ،ووقع نجاحاتك أوضح  .لكنها
ظلت مشرقة ،وقد حسبت أنها أفلت؛ كان ألصداء هبوبها فً أركان الروح وقع معذب..
ربما تكون اآلن مستقر ة فً حضن دافا ،ال أسالك أمامه ،وال أسوار  .كنت تقول  ..لن
تحزن لذلك ،ال تستطٌع أن تتمنى أكثر من الراحة والسعادة لها ،ال تستطٌع أن تتصورها بؤقل
من هذا ،ال تستحق ؼٌره ،وٌلٌق بها الكثٌر من المعانً التً كان عصٌا ً علٌك تؤمٌنها!".
*
"األصوات التً تتحدث إلٌك بدت واهنة ،قلٌلون تذكروا ،لكن كثٌرٌن انتبهوا لوجودك ،بٌن
الخطو والتوقؾ ،القفز والرقص والتحرك ؼٌر المنضبط ،علقوا ،سمعت بعضهم ،لم تعرهم
اهتماما ً .لو أنهم ٌرون ما ترى ،الختلؾ األمر .لو ٌعرفون ما ٌجري ،لعدلوا عن الدهشة ،قلٌلون
من تعرفوا إلٌك .الذٌن كانوا فً السوق كبروا ،مرضوا ،مات منهم الكثٌر  .الذٌن كانوا ٌملإون
الشارع مبتهجٌن منتشٌن /لم ٌكونوا مثلك /ال تراهم اآلن ،لن تراهم ،ربما هم مشؽولون بما ٌمأل
أوقاتهم وجٌوبهم وأحضانهم  ..مشؽولون مسرورون سعداء  ..ربما ! تتمنى ذلك ،ال تستطٌع أن

تتمنى سواه .تشك فٌه ،ممكن ،من قابلت م نهم لم ٌكونوا مرتاحٌن ،من سمعت أخبارهم لم ٌكونوا
سعداء قانعٌن ،كانوا ال ٌزالون ٌجهدون للكسب مختلؾ السبل واأللوان ،وٌطلبون المزٌد.
تتمنى أن ٌكون الجمٌع فً راحة بال ،كً ٌكون لك حصة من ذلك  .أال تستحق؟ ! بعد كل
هذا العمر والجهد واالؼتراب والبحث؟!
وهل ثمة إمكانٌة بعد؟!
كنت تظن أن الدنٌا ستتضاحك لك حٌن تعود ناجحاً ،كنت تحسب أن لشهادتك الممٌزة وقعا ً مقنعا ً
ٌصعب التؽافل عنه ،وأن لحصادك بٌدره الذي ال ٌستطٌع أحد إنكاره أو حصاره  .لكنك كنت
مخطبا ً أٌضاً ،حٌن كنت تسمح الوعود فتصدقها ،وتصؽً بإمعان إلى المسوؼات فال تفهمها،
وتنتظر الفرص التً تعبرك دون تنبٌه أو اهتمام ،أو احترام  .فؤنت أكبر من أن تقبل بالفتات ،أو
ترضى أن تقوم بما ٌلزم لتحصل على ما ٌمكن؛ سواك كان ٌرضى بذلكٌ ،سارع إلٌه ،فٌحظى
بما ٌرٌد!..
ً
هل كنت تهرب إلى األمام حٌن سافرت جنوبا؟ ! الحال ال تقل قساوة ومرارة عنها فً الشمال،
ولٌست الحرابق اهون من التجمد ،وتضاعفها حرابق الروح ( ..مكره أخاك ال بطل) كنت تقول،
ولم تقتنع! هل اقتنعت اآلن؟!
ربما ما ٌحدث فً هذا الوقت شًء من التعوٌع تستحقه؛ هل انتهى القصاص الدنٌوي؟ !
لٌت ذلك حقا ً!"
لكن..
من الذي ألقاها فً قاع السوق؟! ٌا إلهً ،ه ي أم مستحاثة تشبهها؛ ها هً تمشً إلى جوار
كابن مالصق ،كابن ال ٌلٌق ،كابنات أخرى أصؽر تسٌر بال مباالة ،بال سعادة.
من الذي ألقاها؟! وهل كانت فوق؟! أم أنا الذي حسبت ،توهمت ،تمنٌت..؟!
ها هً تقترب ،مالمحها واضحة ،قابضة ،تضحك أو تحاول ،ضحكتها منفرة  .ها هً
تتحدث ،كلماتها بال عذوبة ،واضحة! لٌتها ؼٌر ذلك ،لٌتها ظلت ؼامضة ضابعة ! هل تتعرؾ
إلً؟! تترك شبٌهها وتقصدنً ،ال أطٌق ذلك ،ال أستطٌع ..تقترب ،تضحك ،تبكً ،تلوح ،تحكً،
تقفز ،تهوي ،تنهع ،تقهقه ،تشٌر إلً..
ألملم أطرافً ،وأطٌافً ،وأهرول مبتعداً***.

ثقب أسود
-1قذفها من بٌن أصابعه ،رنٌن ارتطامها باالسمنت تواشج مع الوقع الخاص لنبرته ،كنت
أالحق الصدى متمنٌا ً أن تمكث قطعة النقود طوٌالً تحت السرٌر الخشبً  .لكنها سرعان ما
ظهرت ،واستقرت قرب جحر  .فً حٌن ظل إٌقاع أمره ٌدوّ م فً خالٌا الوعً ،حتى بعد أ ن
تشبثت بالنهوع المتثاقل والخروج المهدود ،وقد قبضت القطعة المفضضة على أصابعً.
كان كنز السماء معلقا ً فً فضاء شمعً ،ؼٌر عابا بمن أرسله؛ بدا ذلك من تلكبه أمام
سرعة أنفاسً ،رؼم بطء خطاي التً تتعثر بالطرٌق ،وأفكاري ال تنً تتنافر عبر مفازات
عصٌة.
لٌست أول مرة ،ولن أرفع  .رؼم همة اإلباء التً تتضخم أحٌاناً ،فؤتساءل عن مبرر هذا
التصرؾ الذي ال ٌلٌق برجل ٌقرأ كثٌراً مثله ،أو آخر ٌطٌع أكثر.

لٌس من فارق مهم ٌدعونً لالنصٌاع ،أو ٌدفعه إلى األمر تلو اآلخر  .لٌس من علة ترتب
المسإولٌات ،وتجعل أٌا ً منا قواما ً على اآلخر درجات ،وال من مبرر.
فهل ٌقرأ من أجلً؟! وأنا ال أخدم فً فصٌله  .وإذا كانت الظروؾ جعلتنً منبتا ً عن طرٌق
تقت إلٌها ،ومنخرطا ً فً سلك ال أستسٌؽه  .فإن هذا ال ٌعنً بؤٌة حال أننً أقل شؤنا ً  .وعلى هذا
المفكر العظٌم أال ٌفهم أن احترامً ضعؾ ،وصمتً هوان.
*
أصمت حٌن ٌطلب ،وال أ جٌب إن ٌسؤل  .آن ٌتحدث ال ٌنتظر كالمً؛ ال ٌمكننً الكالم
منش ّداً ً إلى ما ٌقول ،ؼارقا ً فً أفكاره  :الوعً ،الزمن ،المعرفة ،اإلنسان والكون ،االتجاه
الحتمً والمصٌر الؽابم ...لم أكن أقل منه اهتماما ً رؼم ضبابٌة المسار وأسبلة الختام.
ربما كنت أزداد اكتنازاً بعلومه وأسلوبه فً التفكٌر ،وأتعالى بمعاٌشته.
أعترؾ بٌنً وبٌن نفسً أحٌاناً ،وألومها  .فهو ال ٌقصد إهانتً ،ولٌس ما ٌإكد إحساسه
بالتفوق ،وشعوره بالعظمةٌ .ذهب صباحاً ،وٌعود بعٌد الظهر ،كما ٌفعل الناس  .وال ٌتحدث عن
عمله وال عن الجامعة .ولٌس ما ٌنفً.
ً
لماذا ٌتركنً أعد ال طعام ،منشؽال بالصحؾ والمجالت التً ٌحضرها كل ٌوم ،مبدٌا ً
تعلٌماته الصارمة حول الطهً والنضوج؟! ثم ال ٌنً ٌستسلم للرقاد بعد االنتهاء من تناوله ما
( :ال
تٌسر ،بمالمح تإكد ضرورة عدم اإلزعاج ،أو عدم تؽٌٌر المسجل عن صوت فٌروز
أستطٌع أن أؼفو من دون دفبه.)..
*
أعرؾ أنه كتوم ،هذا الرجل! ٌضؽط براحة كفه على بطنه أو جبهته  .أحس أحٌانا ً أنه ٌتؤلم .
مع ذلك ،حٌن ٌطلب أمراً ،أنزعج  .حتى حٌن ٌكون مشؽوالً بالقراءة أو الشرودٌ ،بدو القنوط
على مالمحه .أالحظ هذا أوقاتا ً كثٌرة ،أخمن أنها أفكار معمقة أو استنتاجات ال تسر  .وٌمكن أن
تكون ألمر آخر؛ هل هو ما ٌدفعه إلى مثل هذا الطلب؟ ! ربما كان ٌتؤلم اآلن .هل ٌصح أن أدعه
فً عذابه كل هذا الوقت؟!
أنا الذي دعوته إلى ؼرفتً ،لم ٌفرع علً ذلك.
صحٌح أننً كنت أعٌش حاالً مكتببة ،بعد أن ارتبطت هناء زمٌلة الصؾ بزمٌل آخر تابع
طرٌق التعلم .وانقطعت دروبً عن الناس الالببٌن وراء أشٌاء ال تهمنً  .لكن الحٌاة ال تنتهً
عند هذا الحد  .فزمالبً ال ٌتوانون عن إطالق الحكاٌا المحفزة ،وٌتحدثون عن الٌسر والسهولة
فً اصطٌاد اللذة ،وانتهاز الفرص التً تفوح منها روابح كثٌرة ،خاصة لمن ٌعٌش وحٌداً بعٌداً.
كان ٌمكن أن أدعو أحداً آخر ،واحدة تلو أخرى  ..لكننً دعوته ،أنا الذي ال أتوانى عن
إعداد الطعام الذي ٌحب أحٌاناً ،وأتحرك بهدوء حٌن ٌكون ؼارقا ً فً القراءة أو التفكٌر أو النوم،
كٌال أزعجه.
أحس بالمرارة حٌن أرى عالبم االضطراب على مالمحه ،وٌحرك ثور األرع قرنٌه حتى
لٌكاد ٌلقٌها .وأشعر بالسعادة حٌن ٌكون هادباً ،وال أتردد فً القٌام بؤي أمر ٌطلبه ،أو أقدر أنه
ٌرؼب به .أحٌانا ً أضبط نفسً فً مثل هذه الحاالت اآلمنة لو تستمر  .وأكاد أخرج من جلدي،
حٌن تسود العجرفة والجفاء والصالبة .وٌقذؾ فً وجهً أمراً أو قطعة نقود ٌدوّ م صداها كطلقة
ال تخٌب.
*
فكرت أكثر من مرة فً أن أدس لوعٌه شٌبا ً مما أحضرت لجرذ كبٌر ،كان شاركنا السكن
فً الؽرفة والحارة التً تكاد تؽص بهذه الكابنات  .تراجعت؛ فهل أوامره الوحٌدة التً تنهال
علً؟! أنا الذي أعٌش فً سلك  :ن ّفذ ثم اعترع! ولكن هذا لم ٌعد ٌحتمل ،كالشعرة التً قصمت
ظهر البعٌر؛ لست أكثر من بعٌر حقاً ،إذ أجهد كً أصل أوان المبٌت ألخلص من األوامر،
فتستعجلنً أخرى.

فإذا كانت الخدمة قدري ومصٌري ،هربا ً من حال ال تطاق فً البٌت الذي استوطنته
األوامر الجاهلة ،فإن هذه الحال لٌست قدراً ،وسؤنتهً منها؛ ٌجب أن ٌحصل هذا ،ال رٌب.
-2لم ٌكن أما مك من طرٌق أخرى  .الشهادة اإلعدادٌة تخولك المتابعة بجدارة  .لكن الواقع
َ
.
وبصمت بالعشرة على حصارك المدٌد
التعس لم ٌستمهلك ،فضؽط باتجاه هروب مؤجور،
كثٌراً ما تتذكر نظرة المدٌر المندهشة ،ومالمح المدرسٌن المستنكرة حٌن عرفوا أنك لن تتابع
الدراسة.
ما زلت تحتفظ بد فتر التعبٌر ،ودفتر آخر لألفكار والخواطر ،وتخبا مالحظات األساتذة
المحفزة ،وبعع أوراق االختبار  ..ال تعود إلٌها  .لم تستطع مواجهتها  .ال تطٌق الصفحات
الثقافٌة والعلمٌة فً الصحؾ والمجالت التً ال تشترٌها ،وتتجاوزها فً الخدمة  .تتجنبها حٌن
ٌحضرها مسعود ،إال حٌن تضعها على الطاولة تحت عدة األكل ،فٌؽرق فٌها من جدٌد .قد ٌعثر
على اسمه ٌذٌل مقاالً ما  .تشع أطٌاؾ ابتسامة بٌن ثناٌا جدٌته ارتٌاحا ً ال تطٌقه ،فتنهع قبل أن
تشبع .وال ٌنتبه إلى وحدته إال بعد أن ٌنتهً  .تمزق الورق بعنؾ ٌ .حدث كما لو كنت وحٌداً .
ٌنظر شزراًٌ ،هز رأسه ،وٌدخل فً قٌلولته .وتؽوص فً التحدٌق.
ال تصدق أنه ٌنام ،تحسه متؤمالً ،حتى وهو مؽمع العٌنٌن .تتالمح األطٌاؾ على عناصر
قلق إلى أمان وانشراح..
وجهه ،من
ركام ٍن
ِ
*
] منتشٌا ً أتقافز فوق األرصفة .الصحٌفة فً ٌدي ،أتناوب النظر بٌنها واألحٌاء المسرعٌن
محملٌن هموما ً وحا جات وأنفاساً ،أو الواقفٌن فً براثن االنتظار  .أقرأ علٌهم االسم صابحاً،
ٌلتفت إلً الكثٌرونٌ ،حدقون وٌنظرون نحو السماء.
أصوات الفرامل وصٌاح السابقٌن ،وتحذٌرات شرطة المرور ال تمنعنً من الجري المحموم
والصراخ ،ع ّل هناء تسمع ،أو زوجها ٌعً .رؼم بعدهما .القدر قادر على إرسالها إلى طرٌقً،
كما كان بطالً فً ابتعادنا .إنها هناك ..هً ذاتها بثٌاب المدرسة :الكتب والدفاتر والضفٌرتان.
تمشً بثقة ..األناقة والحٌوٌة والحشمة ..سؤمضً إلٌها .سؤرٌها اسمً بالخط العرٌع الملون
مع قصٌدة أو نص ،أو ..كنت أَعِ دها ..كانت تتمنى .هل ما تزال تنتظر؟!
تدٌر وجهها ،تعرفنً ،ما تزال تعرفنً  .أٌن تمضً؟ ! لن تذهب إلٌه  .لكنها تخاصره  .ال
تحبه ،ال تضحك ..إذن؛ لماذا؟! هل تكفً شهادته؟ ! موقعه؟ ! وسمعته  ..أال تعرفها؟ ! ال ٌهمها؟ !
لم ٌكن نابؽة .الفرص التً حظً بنعماها لم تكن له.
ما ٌزال ٌعرفنً ،لن ٌفٌده التهرب  .ستتركه وتؤتً إلً .ها هً تدفعه عنها  .تجري نحوي،
ٌالحقها ،تدفعهٌ .قع أرضا ً .تضحك ملء أنفاسها ،ملء الدنٌا  .وأنا ألوّ ح بالجرٌدة وٌدي األخرى
ألضمها .لم ٌبق سوى خطوات معدودة؛ إلً إلً[!..
اصطدمت قدماك بشًء ما؛ قارورة أو كٌس قمامة أو بقاٌا كابن  .كدت تقع  .أنهضك عمود
ٌفترع أن ٌكون لإلنارة الضابعة  .تشبثت به ،نظرت أعلى ،لمحت القمر الذي أطل خلسة من
فرجة بٌن الدور .من حسن الحظ أنه ٌؽرق فً لحظاته ،فال ٌنتبه إلٌك محدقا ً فً قسماته الحادة،
ومالمحه المحٌرة جدٌة وتقطٌبا ً ثم ارتخاء  .وربما طٌؾ ابتسامة عمٌقة تكاد تلحظه  .فتؽع
الطرؾ رضٌا ً.
*
ألوم نفسً أحٌانا ،وأطؤطا رأسً خجالً؛ ما ذنبه فً ما آلت إلٌه حالً؟ ! وكٌؾ أحمله
مسإولٌة انقطاعً عن هذا المجال؟!
ؼٌر أن ذلك ال ٌبرر االستهانة بً ,وإطالق أوامره.

صحٌح أننً من دعوته فً أول لقابنا لمشاركتً السكنى  .كنت قد قرأت اسمه مصادفة؛ بل
لم أقرأه ،سؤلنً أحد الزمالء إن كنت أعرؾ مسعوداً الذي ٌكتب فً الصحؾ :إنه من منطقتكم!
دعوته ..كان ٌسكن فً مكان أبعد عن عمله  .قلت ،أو ربما فكرت ٌ :مكنه أن ٌفكر على
راحته ،وٌقرأ وٌكتب متى ٌرٌد ،وأتكفل بالباقً!
لكن لكل شًء حدوداً  .إن كان ٌظن أن ذلك خوؾ منه ،فهو واهم  .وإذا كان ٌحسب أنه
متفوق ،فهو أخرق  .أعرفه ،ابن من ٌكون  .أذكر دارهمٌ ،جاورون الدواب تحت سقؾ واحد .
أعرؾ أن نوال خطٌبته ضحكت منه ،ؼافلته ،وؼادرت مع ذي نجوم  .أعرؾ :والده كان ٌجر،
ربما ما ٌزال ٌجر ،العربة التً تفوح منها روابح العفن والنفاٌات فً السوق المزدحم.
.
أمه قضت فً حفرة انهار جدارها ،كانت تحضر التراب لمن ٌرٌد لقاء ما ٌسد الرمق
أذكره ،مسعود عٌنهٌ ،خوّ ع فً المحلول الروثً المعد لتزٌٌن الجدران الطٌنٌة.
وأعرؾ ..أنه شخصٌا ً عمل فً ل ّم قمامة الحارات المشبوهة فً المدن .أعرؾ وأعرؾ..
خرج من المدرسة ،لم ٌكن ؼبٌاً؛ حصل على الشهادة بجهد ذاتً.
"هل نسٌت أن سقؾ بٌتكم لم ٌكن من حدٌد  .وال جدرانه بال طٌن ملون ،وال أنفاس دوابكم
أبعد".
-3لم أتوقؾ عند مدخل السمان ،وكانت أمنٌة قد نفرت أن ٌكون الباب مؽلقاً ،لكن ضوءه
الممٌز سرعان ما بدا ،حٌن دلفت إلى الشارع الربٌس فً الحارة؛ هو الوحٌد الذي ٌتؤخر حتى
الساعات األولى من الصباح ،منتظراً زبابن الحاجة والترؾ.
الحاجة والترؾ ..إلى أي منهما أنتمً؟!
ترفا ً!
لٌست حاجتً ،ولم ٌكن ِ
أهً عادة ٌستذكرها بعد أن ٌكون اللٌل قد قارب على االنعطاؾ  .هل هو اللٌل أم االمتالء؟!
الخواء أم القلق؟! ما ٌمكن أن ٌسبب ط لب شًء لألكل أو الشرب أو أٌة حاجة أخرى مما لٌس
موجوداً فً الؽرفة؟! أحتاط لذلك ،وأعجز عن تؤمٌن أشٌاء تستطٌع رؼبته اصطٌادها  .وأفشل
فً تؤجٌلها إلى الٌوم التالً؛ ال أحاول ذلك!
*
لٌس مرتاحاً ،تركته ذات الجمال والحٌوٌة:
لم أستطع االستمرار مع جدار.قالت مراراً .سمعت ذلك الحقا ً.
ْ
وأكدت:
كاد ٌبتلعنً الثقب األسود الذي كان ٌحدثنً عنه  ( :ال ٌخرج منه حتى شعاعالضوء الذي ٌصادفه) .وهو المشؽول بؤفكاره وتحلٌالته وقنوطه ،ال تخرج منه
كلمة إعجاب واحدة ،كلمة تمتدح طعامً أو أناقتً أو ترحٌبً بؤصحابه  ..أٌن هم
أصحابه؟! لم ٌبق أح د .لم ٌتفوه بكلمة حلوة طوال معرفتً به  .أنا أحب كالم
الؽزل واإلطراء ،وأستحقه  .كلهم ٌقولون هذا ،كلهن ٌحببنه ،بنات جنسً
المحظوظات ،وٌنلن منه الكثٌر ،رؼم أن ما لدٌهن لٌس أكثر مما لدي ،ال ٌعادله،
وال ٌراه المفكر العظٌم  .فهل كثٌر علً أن أنتظر كالما ً جمٌالً ،أتمناه؟! وهل لدٌه
ما ٌعوع؟! وماذا ٌفٌدنً أن ٌذكر اسمه ،أو ٌكتب ،أو ٌتردد على األسماع؟! وأنا
من ٌذكرنً؟!
*
ثقب أسود..

أحسست بالحاجة إلى مسافة أطول تبعدنً ،تإخرنً وقتا ً آخر  .أفكر خلله بحال تتزاٌد كثافة
قتامتها ،أو وهمها .حال ٌفترع أن تنتهً ،بصرؾ النظر عن الثقب األسود الذي أؼوص فٌه
من جدٌد.
ً
ً
وهل سٌختلؾ األمر كثٌرا أو قلٌال؟!
منعطؾ آخر قادنً إلى نفق ٌضٌع القمر ،تصول فٌه الجرذان ،والقطط تتقافز ،أصوات
حادة ومواءات ..قافلة أخرى من اللحظات القاتمة.
بدا أن األشٌاء متعالقة بما ال ٌمكن إضاءتها ،والظلمة متكاثفة.
( تكاثفت مواد الكون ،وتضاؼطت  .حتى لم ٌعد ممكنا ً أي تقلص .فحدث االنفجار األعظم،
وقذؾ الكون مجراته ،وتناثرت كواكبه ونجومه فً الفضاء الرحب ،وما تزال تبتعد).
كان ٌشرح باهتمام..
( لسنا مع كوكبنا العامر بكل صخب الحٌاة فً طقوسها المتنافرة ،وفصولها المختلفة سوى
نزر ٌسٌر من احتماالت ال تنتهً).
وتابع فً وقت آخر ،دون أن ٌنظر نحوي ،كمن ٌحدث نفسه ،مع أنً حدقت فٌه لوقت:
( ربما تكون هناك احتماالت أخرى لحٌوات أخرى ،فً أجرام بعٌدة أو قرٌبة ،شروطها قد
تختلؾ عن شروط حٌاتنا)..
شرد قلٌالً:
(لكن ما الفابدة..؟!)
كنت سؤسؤل السإال ذاته ،ربما بطرٌقة أخرى:
ما الفابدة من كل هذا العلم؟ ! إذا كانت األرع التً تكاد تؽص بمن فٌها وما علٌها من
كابنات تتشارك وتتعارك ،وتتسلح ،وتكمن ،وتؽدر ،وتدمر ،وتقتل ..لٌست سوى احتمال  .فاللهم
نجّ نا من االحتماالت األخرى.
لكنه تابع:
( إذا كانت الظروؾ فً الكواكب مختلفة ،وهٌبات الكابنات لٌست منسجمة ،فهل هناك فابدة
من وجودها؟! وهل هناك إمكانٌة لتواصل ما؟!)
ها هً كابنات من طٌنة أخرى تفر من أمامً ،تتسابق على القمامة .فما الفابدة منها؟! تعٌش
على الفضالت ،تستوطن الجحور واألنفاق المظلمة  .لٌست وحدها  .تحاول استباق عامل
ات الذي ٌحس من حركته ؼٌر بعٌد  .كابن آخر بال فابدة  .إنه ٌشبهنً ،بالتؤكٌد لم ٌكمل
التنظٌؾ
تعلٌمه ،كان ٌمكن أن أكون مثله ،بال فابدة  .ال ..هو مفٌد ،لواله ،ولوال كابنات أخرى قد ال
نحب ،لدف ّنا تحت أكوام النفاٌات .أما أنا!
" ال بد من كابنات أخرى أكثر فابدة منك  .ماذا تعم ل؟! لست وحدك  .تحس أنكم جمٌعا ً بال
فابدة .رؼم كل األوامر واألوقات واالستعراضات والنفقات ..وال تتفقون إال على ممارسة األمر
حٌن تستطٌعون ،وعلى أٌة درجة من المسإولٌة ،وبسبب أو من دونه"..
ها قد تجاوزت الكابن المختلؾ بهٌبته وعربته ،تفرست فً مظهره ومالمحه ،وانشؽل ت
قلٌالً بحٌوٌته ،وعدم اكتراثه..
" إذا كنتما مجرد شخصٌن من بٌبة واحدة ،وظروؾ متقاربة ،وٌكاد التواصل بٌنكما ٌكون
وفق قوانٌن الضرورة ،وربما المصادفة  .وال امكانٌة لزٌادة فعالٌة هذا التواصل  .إذ تبدوان
كؤنكما من عالمٌن مختلفٌن ،أو مجرتٌن متباعدتٌن فً أطراؾ الكو ن .فكٌؾ تكون الحال لدى
كابنات متؽاٌرة؟!"
-4ذات زفرة طوٌلة عبّر مسعود:
( أحسب أن الطرٌق التً تسٌر فٌها الحٌاة لٌست هً الطرٌق الواعٌة!)

الوعً !..وماذا ٌعنً هذا الوعً؟! ما معٌاره؟! ومن ٌحدد جدواه؟! ومن ٌتفق على تعرٌفه؟!
ٌقول أحٌانا ً:
(هل ٌظل الكون ٌتمدد إلى ما ال نهاٌة؟! أم أن وقتا ً سٌجًء ٌعود فٌه إلى االنكماش؟ ! ٌمكن
أن ٌؤتً ٌوم ٌنفجر فٌه كوكب ما ،أو ٌقترب مذنب شارد أو مبرمج من األرع لٌصطدم بها،
وٌشطرها ،أو ٌبتلعها ثقب أسود!)
أقول فً سري" :لٌت هذا ٌحدث؛ أتخلص من األوامر ،وعلً وعلى أعدابً ٌارب!"
أعدابً ..هل ه م أعداء حقاً؟! وماذا بٌننا من خصام ومعارك؟!
( بعد مالٌٌن السنٌنٌ ،مكن أن ترمد الشمس ،فتخمد األنفاس!)
أتنهد" :أرجو ذلك".
ثم أكاد أتصور الظالم والبرودة والوحدة ،فؤنكمش.
ٌمكن أن ٌحدث هذا بعد مالٌٌن السنٌن.
( وماذا نستفٌد إذن؟!)
أتابع إطالق خطوي فً العتمة ،د ون أن أنشؽل بما قد ٌفاجبنً ،أو بالمكان الذي ٌمكن أن
أصل إلٌه ،أو االتجاه الذي أسلكه.
*
أستؽرب أحٌانا كٌؾ ٌفكر العلماء ،وٌنشؽلون بقضاٌا ٌمكن أن تحدث بعد مالٌٌن السنٌن.
ماذا نستفٌد؟! وماذا تعنً أعمارنا بالنسبة إلى هذه األرقام الفلكٌة؟!
لكن كابنات ؼٌرنا ،بعد نا ،مثلنا ،أو تختلؾ عنا قلٌالً أو كثٌراًٌ ،مكن أن تكون موجودة،
تزورنا ،وال نراها  .تحس بنا ،وتراقبنا  .تحمل همنا ،أو هم القضاء علٌنا  .وٌمكن أن تعتمد على
إنجازاتنا ،أو إنجازات سوانا .وتفكر بطرٌقة للخالص ،وبطرٌق أكثر جدوى للعٌش ،أو للخلود!
إذنٌ ..مكن أن ٌفكر اإلنسان من أجل الكابن الذي ال ٌعرفه ،وربما لم ٌوجد بعد!
هناك من ضحى بحٌاته من أجل فكرة اقتنع بها ،وبقٌت فكرته الصحٌحة.
ال ..ظلمته تلك المرأة :ثقب أسود!..
لواله كنت تعفنت فً وحدتً  :اللٌل والعطلة والبعد  ..لم أتعود الخروج حٌث التجمعات .
عفت أٌة مشاركة بعدما خد عتنً فتاة السالل والبروق ،وأرهقتنً المعارك المجانٌة والؽاٌات
القاتمة.
لواله..
ألٌس هذا سبب رجابً أن ٌشاركنً العٌش؟ ! ألٌس فً وجودي معه فابدة لً ،له ،ألحد ما،
لقضٌة؟! من منا ٌضحً من أجل اآلخر؟!
إنه ٌفكر فً الحٌاة .من أجل الكابن الذي ٌستحق ،وال أستحق!
أأستكثر أن أجلب له شٌبا ً ٌحبهٌ ،سلٌهٌ ،حتاجه؟!
ما الذي أخسره؟! وما المفٌد الذي ٌمكن أن أقوم به فً هذا الوقت سوى النوم الذي أملّه،
أو الخمول الذي أكاد أختنق من عفونته؟!
ً
ً
ماذا تعنً مسؤلة أن ٌطلب منً أمرا بسٌطا مقابل ما ٌقوم به ،أو ما ٌفكر أن ٌقوم به؟!
قد تكون الحاجة ألحت علٌه ،ربما ٌتؤلم .هل تؤخرت؟!
***

