سد
امرأةٌ بس ِّ
ي َج َ
مجمىعتٌ لصصيَّت
وفاء عبد ال َّرزاق
2008

1

إهداء
2

بين الوالئم ثمة روح تحتضر ،أو تنتظر
التفاتة ضمير.
لذا...
ِ
لمعاتبة قمح اإلنسانية عمى
أطمح إال
ال
ُ
كفرِه.
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لها ،لي ،ال أعرف

4

فعالً ال أعرؼ ،عمى ِّ
حمامي
حد عممي َّأنيا
ْ
اغتسمت في ّ
َّ
المفضؿ.
استخدمت منشفتي وعطري
ْ

نثرت بعض أر ِ
تجاعيد صغيرة
اقبت
َ
يجو عمى طفولتيا ،ر ْ
ْ
حوؿ عينيياَّ ،
ظمت مبحمقة في المر ِآة لدقائؽ باحثة عف
طفولة ما أو ٍ
مخفي في أحد مالمحيا ،ارتدت مالبسيا
نقاء
ٍّ
البسيطة وعاينت بموزىا القطني وبنطمونيا الجينز ثـ عمػَّقت

حقيبة متواضعة عمى كتفيا األيمف ،قبؿ خروجيا مف الغرفة

وقفت برىة قصيرة قبالة المرآة كمف يريد إطفاء شمعة أو
ال انتفضت خارجة ،نزلت السمػَّـ
إضاءتيا ،سكف الجفف قمي ً
مسرعة وخرجت.

ما ال أعرفو َّ
أف خروجيا مف الدار زامف خروجي بالضبط،
مسحت تحت
مناديؿ ورقية،
استخرجت
فتحت حقيبتيا،
َ
ْ
ْ
ْ
ٍ
وبسير متواصؿ اتجيت صوب موقؼ الحافالت.
عينييا
رياح اليوـ ساكنة رغـ تمبػَّد السماء بغيوـ توحي بمطر غزير،
َّ
عت إلى
النيار بشكؿ عاـ بيف الرصاصي والصفرة ،كمما تطمػَّ ْ
السَّماء وىذه عادة اكتسبتيا منذ الطفولة وجدتيا معبأة بالرعد

والغيوـ ،تطايرت خصالت شعرىا ناثرة عبير العطر في
اليواء ،رفعت عف خدىا خصمة انحنت عميو ومالت إلى
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رقبتيا وصعدت.
عمى فميا حمرة بموف زىري وابتسامة شاحبة وفي عينييا
نظرة تتابع األزىار مف زجاج نافذة الحافمة ،دفؽ مف ربيع
يزىو عمى شفتييا كمما مرت الحافمة بالورد البمدي ،تتسارع

ضربات قمبيا لتناغـ ألوانو المتعددة تجعميا تحمـ برفقة
صديؽ أو صديقة ،عند توقؼ الحافمة في محطة قصدتيا
أطمقت جسدىا ليواء الشارع كقيثارة خارجة مف حانة.
كدت أرفع نفسي عف
رت بمنخفض في الشارع ،ما
ُ
تعػثػَّ ُ
األرض حتى وجدتػُيا أمامي تناولني حقيبتي بعد مسحيا
إيػَّاىا مف ماء مطر راكد في الحفرة ،دافئًا كاف وجييا،
وجدتُوُ صورة َّ
قمب أمػِّي
لجدتي ورائحة أختي الكبرى ،تسمػَّؿ ُ
وغادرت .
ابتسمت ليا
المقوس الرقيؽ،
مف نظرتيا بحزنيا َّ
ْ
ُ
لـ أنو محال ما أوجية أتبضعُ منيا كنت خارجة لقتؿ الوقت،
أطفئو بصمتي ويطفئني بثقؿ دموَّ .
كأنني أمشي في شارع ال

حد لو ،أرى السوؽ بمحالتو مدينة َّ
ميدمة وأرى المتسوقيف
حشرات والباعة فئراف كنائس ميجورة.
طمبت سندويشًا مف المحـ
في أحد مطاعـ الوجبات السريعة
ْ
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احتست عمبة كوكاكوال قبؿ انتياء الوجبة ،األشجار
بالجبف
ْ
الميمؿ منيا بسرعة.
دائماً تعطش لذلؾ يموت ُ
وجدتػُيا تستشؼ الحزف مف وجوه الجميع لعميا تشعره دوف
كالـ منيـ أو إشارة تدؿ عميو.
ي فيما دخمت فتاة
خرج أحدىـ تاركاً بمكانو ارتجاج لحـ طر ّ
رائعة الجماؿ برفقة رجؿ أسود الموف ،أكممت وجبتيا ،رمت
بقايا األكؿ في المكاف المخصص لو ،تنفست بعمؽ حسرة
وخرجت.
جارحة
ْ
األشجار أيضاً تخرج مف أماكنيا حيف تػُقتمع عمى يد حطػَّاب
وتدخؿ البيوت لتدفئيا بصمت ،ىذه رغبة الشجر يختزف
دخانو لنفسو وييب الدؼء.
األشياء نفسيا في العودة ،نظرة مف الزجاج المتسخ لمحافمة،
قبَّعات الركاب المبتمة بالمطر ،األشقر ،األسود ،األصفر،

االسمر ،المريض المرتعش ،أطفاؿ ،زىور شنقيا أصحاب

المنازؿ في أصص ،فتيات صغيرات بمالبس مدرسية،شقاوة
طالب متعفرتيف ،الممكف والنادر والغريب.
رجعت معيا حتى عفونة جذوع األشجار بتأثير
كؿ األشياء
ُ
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المطر.
ودخمت بيتيا
وصمت داري
ابتسمت جارتي اليندية وقت
ْ
ْ
ُ
فتحت حقيبتي الستخراج المفتاح،
بسبب صراخ طفمتيا،
ُ
تذكرت َّ
أف لخروجي ىدفًا لـ
وقعت مني فاتورة الكيرباء،
ُ

أخذت المفتاح مف يدي
أذكره ساعتيا ،ناولتني الفاتورة،
ْ
ودخمت .
ْ
بخطو ٍ
أت
صعدت السمػَّـ
ات جريئة
فتحت دوالب مالبسي خبػَّ ْ
ْ
ْ
حقيبتيا المتواضعة ارتدت نعمي الخفيؼ َّ
ت ليا كوب
أعد ْ

وجمست تتفرج عمى شاشة تمفازي ماسكة بيدىا
شاي
ْ
دخمت عمى محطة
"الرموت كونتروؿ" المتوتر مثميا .كمما
ْ

وصعدت غرفة
أغمقت التمفاز
خرج عمى الشاشة خنزير،
ْ
ْ
نومي ،سألتػيا :مػف ِ
أجابت :ال أدري ،أجبتػُيا :وأنا ال
أنت؟
ْ
َ
ُ
أدري.
فعالً ال أعرؼ ىؿ الدار لي أـ ليا ،ال أعرؼ
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ألدام وسطح
أرب ُع
ٍ
قدم أولى:
ٌ
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تجسد في ِعقد
السماء صافية كؿ الصفاء ،والجماؿ اإلليي ّ
وددت لو َّأنني قادرة عمى ارتقاء
النجوـ فصاغ ليا حمّتيا،
ُ
السّمـ ،سػّمـ خشبي صنعو صاحب الدار وتركو يتوسط

الفراغ الكبير ،بيت فارغ مف أي أثاث أو ما يقود الداخؿ إليو

إلى نوعية ساكنيو أو عددىـ .وأنا أتخيؿ سماء صافية قمت:

جاىدت
ربَّما مف خالؿ صفائيا سأرى العالـ أكثر نبالً ،
ُ
طويالً كي تكوف ل ي ذراع ،ذراع واحدة أستند عمييا أو ركبة
أحركيا ألصعد أوؿ السّمـ ،أقميا خطوة ألعترؼ أماـ ضعؼ
وددت أف تكوف لي قدـ ثانيةَّ ،
لكنيا
نفسي َّأنني حاولت ،كما
ُ

جاءت بشكؿ عنكبوت ،فالعناكب ليا قدرتيا عمى القفز ،قد

السمـ وبقفزة واحدة تصؿ السطح ،فصاحب
تتخطى درجات ّ
الدار جعمو بثالثيف َدرجة.
ىؿ لو حكمة في ذلؾ؟ ال أدري.
ولـ ال؟ سأتخيؿ ِّأني ىو وأبني شبكتي كي ال
أنا "عنكب"؟ َ
يعبره اآلخروف ،وسأتغذى عمى دماء المتطفميف المتسمميف
وأبصؽ عمييـ .إذاً أنا عنكب ،عنكب أنا ،ولزوما عميكـ أف

تعرفوا قدراتي ،فأنا أعرؼ المسمؾ المؤدي إلى السطح،

سأكوف الئقًا لعنكب وأتسمؽ ،ىي حكمتي في التمرد عمى
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عقؿ الضمير أو ضمير العقؿ ،سيػّاف ،سأنطمؽ ،وبعقيدة
راسخة أبني شبكتيَ ،مف سيجرؤ بعد ذلؾ؟ وابف َمف ِمف
الناس ال يرى الممتوي مستقيما؟

قدم ثانية:
ٌ
أىكذا يكوف النباح؟ ،لمنباح إيقاعات ممتنػّة ،لو ابتسامتو ،لو
طنينو .فعالً يستحؽ االعتناء ،رغـ َّأنو ُينعش أفكاري حيف
يتعفف اليواء ويذكرني بييئتي الكمبية إال َّأنني أحبو ،فمنذ
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طفولتي وأنا أتقمصو ،أىز ذيمي فرحًا بما يقدمو لي سيدي

مف بقايا عظاـ وليمتو.

لف تخيفني لياؿ حالكة ،واألسياد تخيفيـ رؤية األشباح ،ليذا
قرروا تربية الموبوءة بالنباح.
َّ
لست قدماً مبتورة ،بؿ أحترـ البتر وأحب البرص لكوف ذيمو
ُ
ينمو واف بػُِتر ،كما أحبو وىو ال يأبو الشمئزاز الرائي إليو.
بماذا تطمح ىذه القدـ؟
أزعجتُيا بنباحي وأزعجتني أفكارىا.
ال يخجمني ما أخفيو ِ
عنؾ كي أنظر إليؾ إشفاقًا ،فأنا في
الدرجة الثالثيف وأنت مجرد قدـ يراودىا حمميا الممتيب لرؤية
قمر السطح ،ستبقى ىذه الرغبة تنيش أحشاءؾ.
ال ،لف أسمح أيتيا العفنة أف تعكري صفو بيجتي ،إف ر ِ
غبت
مرافقتي كوني صامتة ،ال تنسي ،ىا ..كوني صامتة ،أقدس
ِ
عندؾ الجري ،والمياث.
ما
تفيػّمي حكمة المرض.

12

قدم ثالثة:
ٌ

ممعوف َمف تقوده قدـ خنزير .لكف َلـ المعنة؟ ىؿ أحاوؿ
حر بقفاه ،رغـ متعة
إرضاء مف يجيد النوـ عمى قفاه؟ ك ٌؿ ّ

ىذه الحرية إال أنو يتوسؿ اإلنساف بداخمو أف يفسر لو
األشياء ،يدرؾ حكمة الطبيعة ،فالحكمة تقوؿ لكؿ مرؤوس
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يقتادىا،
رئيس ولكؿ عطر رائحة نتنة ،وكما لكؿ دابة َمف
َ
َّ
فإف لكؿ قدـ خنزير طريقتيا في اقتياد المتوحشيف.
ليس مف عادتي صعود السطح ،بؿ أشير بإصبعي ينزؿ َم ْف
فيو ،أجعؿ لمحمير أجنحة وأطير عمييا حيث أقتادىا الى
السطحَّ .إن َؾٍ ،
بجد ثقيؿ عمى أكتافي ،أنت المستعذب رقدتؾ،
سأتكرـ عميؾ وأجعمؾ وليمةً لمػَف تػُحزنو سعادتؾ.

قدم رابعة:
ٌ
أرسؿ نظراتي إلييـ فيجرني إعراضي عف الصعود .قدـ ،قدـ
ترقص لنقراتيا عمى األرض ،كـ سيرقصوف فوؽ؟ كيؼ؟ َمف

سيطبػّؿ لمف؟

أسمع ضجيج األقداـ وأتخيؿ الوضع كمو حتى احتباس
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أنفاسيـ بإمكاني معرفة لغتو.
تعزية ،يستحقوف أكبر تعزية ،أقدميا وأقوؿ في سري :أنا قدـ
جسور تبحث عمػّف ُيطيؿ الحياة ويستشؼ أبديتيا وىـ
يزدادوف ارتقاء بقصرىا.
يا صديقي السمػّـَ :لـ ال تيتدي بحكمة الشجر؟ صدقني،
سيتركوف طفيمياتيـ تزحؼ عميؾ ،ىا أنت أماـ أربع ِحكػَـ،
نفسؾ ،كف الرابعة وارجع
اسحب ذراعؾ مف أوحاليـ واختر
َ
كنت ،الشجرة التي أسقيتػُيا طفولتيِّ ،إني أراني أغنى
حيث َ
الناس بؾ،غنى الناس بؾ ضع يدؾ بيدي ،كالنا سيتراشؽ

الماء ،لنا جادتنا وليـ السطح.
ىذيت بعد وليمة عشاء دسمة،
الحمـ ،لعمػّػني
أذىمني
ُ
ُ
وصحوتُ أىذي بافتراضاتي عف وجود جادة وحيدة لمجميع.
كـ ىي مزعجة ،ج ارتي العجوز ال تكؼ عف مشاجرة زوجيا

في منتصؼ الميؿ.
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ك
مملىب سائ ٌ
ٌ
كميـ يصعدوف التاكسي يأخذوف أي منعطؼ يشاؤوف أي

اتجاه أو شارع.

ال أنا يصعدني التاكسي يساومني عمى األجرة يحدد لي
إّ

وجيتو وعنوانو بالضبط ألبػّي رغباتو وأسوؽ.
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مرة "لنقؿ" مغرورة بنفسيا وبمونيا األزرؽ الجميؿ،
ُ
توقفت ّ
وفتحت نوافذ صدري لتتنفس ىواء الربيع
أوسعت جدراني
ُ
ُ
المنعش.

ِ
وجيتؾ أيتيا الفاضمة؟
سألتيا:
أجابتني بالغرور نفسو :ال وجية لي فقط أحب النزىة في
شوارع المدينة.
أثنيت عمى نوع أصباغيا،
غبت مداعبتيا بإطراء جميؿ،
ُ
ر ُ
لمعانو واسـ شركتو ،فردت مقدمتيا زىوًا لعبت بيرنيا كطفؿ

يت مبتسمة :طوط طوط شك ًار.
ونب ْ
يمسح منخاره ّ
1مف أيف البنيػّة؟
2يا غبي مف عائمة "شوفرليو" األصيمة.

ِ 3
عذرؾ ما قصدت األصؿ واسـ العشيرة بؿ لمف ترجع
ِممكيػّتؾ يا رقيقة العود وعذبة الكالـ؟
رت يدىا عمى المقعد األمامي األزرؽ الفاتح المصنوع مف
َّ
مر ْ
القطيفة ،فتحت الصندوؽ األمامي واستخرجت الممكية:
خذ اقرأ ،أنا أعود لموظؼ في شركة النفط اسمو "عايؼ
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زىقاف" متزوج ثالث نساء لكؿ واحدة أربع بنات لـ يرزقو اهلل
بولد ،عذبوني أوالد الكمب ،إثنتا عشرة بنت وكؿ أسبوع ألربع

دور :أربع بنات يمعبف عمى قماشي في المقعد الخمفي .أنظر
لونو يختمؼ عف األمامي ،ىنا تجمس الزوجات باختالفيف
الموني والطولي ومعزتيف لدى األستاذ "عايؼ" ،لكف زوجتو

وتفرغو
الصغرى لعنيا اهلل تأخذني في يوـ عطمة زوجيا ّ

لمتعتو الخاصة إلى بيت عشيقيا الباكستاني ولضرورات

الصمت أكذب عمى "عايؼ" وأخفي السر ،لكف زوجتو

الوسطى تدقؽ معي بطريقة مممػّة مع ىذا أتحمميا ألنيا
تأخذني إلى أىميا تقضي النيار كمو.

 4أنتيز فرصة تجمع العائمة وأغازؿ الػ "بي أـ" ىو يحبني
وثري كصاحبو وعدني بالزواج الممعوف طمع غدا ار خانني مع

"مرسيدس" جارتيـ بعد ما فعؿ فعمتو معي ،لماذا الذكور
ىكذا ال يشبعوف مف واحدة؟ واحدة بيدىـ وعيونيـ عمى
العشرات في الخارج.
 5بسيطة سيدة "شفػّورة" عامميو بالمثؿ وخذي بثأرؾ منو.

ضغطت عمى كابح الفرامؿ :أخوف؟ أنا ابنة أصؿ ماذا أقوؿ

ألخي "شفػّوري" أكسر حياءه؟ ال لف أفعؿ .لكف تعاؿ "
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شفػُّوري" نفسو يعشؽ أخت "بي أـ" واسميا "بي أمػّايػّة" واسـ

أمومتي"  ،بيني وبينؾ ىو يريدىا عمي لمحصوؿ عمى
الدلع " ّ
القصر

والخدـ

والحشـ

والسفرات

لمخارج

واأللماس

والفمبينيات.
بدأت قدماي تمالف المشي وتتعباف مف الحمؿ الثقيؿ قمت

ليا:

 6تعبت ىؿ أوصمؾ إلى مكاف معيػّف أـ أرجعؾ إلى بيت األخ
"عايؼ"؟
أجابت:
 ال أوصمني ألقرب محطة بنزيف أكيد أستاذ "عايؼ" رجعاآلف مف بيت حبيبتو الجديدة وزوجتو الرابعة في المستقبؿ،

ىو رخص لي بالذىاب بعيدًا عنو كي ال يعرفو أحد مف

رقمي .

سحمت قدميف متعبتيف ووقفت عند أقرب محطة لمبتروؿ ،قبؿ
ُ
سؤالي عف األجرة استخرجت ساعة ماسيػّة مف الصندوؽ

األمامي وقدمتيا لي ىدية:

َّ 7
تفضػؿ أنت تستحؽ ثمنيا ألنني ال أممؾ نقودًا خاصة لي
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فخذ ىذه.
لمعت الساعة ببريؽ يأخذ العقؿ ،لـ أعتد رؤية مثميا مف
قبؿ:
طفت بؾ
ىذه ثمينة وأجرتي أقؿ منيا بآالؼ المرات ولوُ
شوارع المدينة لعشرة أعواـ ال أوفييا حقيا.
غمزت لي بدالؿ :خذ بدوف إحراج ،بعديف ىذه يا أستاذ،
تعاؿ نسيت أف أسألؾ عف اسمؾ؟

 8اسمي "حافي بف عرياف مف بني متعب"
ضحكت بصوت لفت انتباه السيارات األخرى :طو طو طو
ْ
طو طوطي طوطي .
ِ
أرجوؾ بيدوء.
خجمت مف صوتيا المزعج خاطبتيا بحدة:
ُ
مسحت دموع "إنارتيا" األماميػّة وبنصؼ عيف غمزت قائمة:
 11شوؼ أصال ىذه الساعة أنا لـ أشترىا ،األستاذ "بي أـ"
عمي
أىدتيا لو زوجة "رولزرايز" آخ لو تدري بجماؿ ّ

رولز" لتحسرت عميو ،ما عمينا زوجة "رولز" أىدت الساعة
إلى "بي أـ" وأىداىا ألختو "بي أمػّاية" وىي أىدتيا ألخي "
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شفػّوري" وأنا سرقتيا منو يعني لـ أتعب جاءتني عمى صينية
مف ذىب ألـ تسمع بيذا المثؿ؟

12طيب ،لماذا سرقتِيا مف "شفػّوري" ؟

 13قمت يمكف أحتاجيا في يوـ ما لمغازلة أو مالحقة أو سيرة
ماجنة في قصر "فورد" أو عمى يخت العـ "فراري" واهلل
ينية خادمتنا.
أفضؿ أراىا بيدؾ وال تمبسيا الفمبػّ ّ

توقفت لدى بائع البطيخ أشتري
وسرت عائداً داري،
شكرتيا
ُ
ُ
أيت امرأة مسنػَّة واقفة بالطابور تنتظر دورىا،
لؤلسرة ،ر ُ
ِ
اسمؾ
أشفقت عمييا وأعطيتيا دوري ،شكرتني ،سألتيا :ما
ُ

خالة:

أجابت :يمػّو اسمي "تيوتا"

حاليا يكسر القمب القاسي اضطرني أسأليا عف مالكيا،
كأنيا تدري ما ببالي بادرت مف ذاتيا بالجواب:

 15يمػّو المالؾ اسمو "كاسب تعباف مف عشيرة مكدود" وىو
ال عنو أشتري
تعباف ال يستطيع الوقوؼ بالطابور جئت بد ً
البطيخ وبطريقي أشتري الخبز ىما عشاء أسرتو.

قدمت ليا الساعة :خذي خالو ىذه لؤلخ "كاسب" ارجعي
ُ
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إلى داره ال تحتاجيف بعدىا ال إلى الخبز وال البطيخ.
عاينت الساعة وبقوؿ غير العارؼ تساءلت :ما ىذه؟ أجبتيا
"كاسب" يعرؼ.
ممموء بالحراس
وجدت الشارع
صحوت صباحًا،
بألـ موجع
ُ
ُ
ً
سألت شرطيًا
بت الوضع البد مف حدث ما،
ُ
والشرطة ،استغر ُ
قريبًا مني:

16ىؿ مف خطب؟
أجابني متجيـ الوجو:
-نعـ وصمنا بالغ عف لص تسمؿ إلى بيت الوزير "رويمز"

وسرؽ خزنتو ،سرؽ أغمى ساعات الوزير وىرب.
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تحت ظـ ِّ ِّل البياض
أحمـ دائمًا كأنػِّني كاىنة بينيا وبيف اهلل مسافة الروح ،مف
ُ
كنت إنسانة عاديػَّة أقطع تذكرة
حنيف إلى حنيف أرجع حيث ُ

ي".
رو ْد َو ْ
"المترو" متوجية إلى محطة "إيمنؾ ْب َ

شاءت تتمبػَّس الكاىنة شكمي تفرض حضورىا البيي،
متى
ْ
ترتػِّؿ بيف ذاتيا وقربيا مف اهلل وتسجنني فييا وفي صمواتيا

الخاصة.
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قد أبدو غريبة عف الركػّاب أو ال يمتحـ أحدىـ بوجداني لكف
مف حيف لحيف أنتبو مف شرودي ،وبحركة عفوية تستقر
عيناي في الشخص المقابؿ لي.
كنت
صعد اثناف مف إحدى المحطات لـ أنتبو الييما ألنػَّني ُ
في حضرة الكاىنة.
امرأة في سف األربعيف وشاب يقارب الخامسة والعشريف،
المرأة اختارت المقعد المقابؿ لي والشاب جمس قربي.
نت مف نفسي كي ال تسرقني الكاىنة وأتوه عف محطتي،
تمكػّ ُ
أشغمت نفسي بكتابة مالحظات عف الركػَّاب ىذه عادتي
أدوف ما أراه ِّ
يشدني في األماكف التي تفوح منيا رائحة
ِّ

إنساف ،متشابكة بإنساف أبيض وأسود ،إنساف مسمـ
ومسيحي ،انكميزي أو عربي ىو بالنسبة لي ابف اإلنسانية،

ويكدره ،كمنا
األفريقي واآلسيوي وأنا إنساف لو ما يبيجو
ّ
بجمعنا نمثؿ المفرد الذي اقترب مني أكثر وترؾ يده تممسني
بح اررتيا.
الحظت ذات األربعيف
سوء بتصرفو،
ُ
ربما صدفة لـ يقصد ً
تراقب حركاتو بدقة وترشده بإشارات مف عينيا أو بإصبعيا ،
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لـ يأبو لتحذيراتيا َّ
تشم َـ رائحة
مد عنقو صوب عنقيَّ ،
بد فمو
عطري ،فرؾ منخاره األفطس كأنػَّو شـ حميباً وساح ز ُ
بكـ قميصو المقمػـَّ ،
مد ذراعو خمؼ
مما اضطره لمسحو ِّ
ّ
ظيري تاركًا رأسو عمى كتفي مثؿ طفؿ.
ذات األربعيف ابتسمت لي معتذرة ،بادرتيا قبوؿ اعتذارىا
بابتسامة مثميا.
أحيانًا الكالـ ال يجدي أو ال يكفي لوصؼ لحظة شكر وذات

األ ربعيف خانتيا لغتيا في التعبير عف دمعة ذرفتيا داخؿ
روحيا ،كما خانيا التحكػُّـ برجفة اعتمت شفتييا.
زاد التصاقو أكثر وكطفؿ أيضًا ربما أقؿ مف طفؿ كرضيع

شعرت بمعابو يسيؿ عمى ثوبي،
بقوة ،ىذه المرة
ُ
وشمػَّني ّ
بحركة ال إرادية أدرت جذعي كمػَّو إليو تعمو شفتي رجفة ثائرة
كاظمة غيظيا.

ذات األربعيف وعمى ما يبدو رغبت الخروج مف اإلحراج لذلؾ
قررت النزوؿ في المحطة القادمة .ما أف أُعْػمػِ َف عف التوقؼ
بمحطة "وايت ستي "حتى أسرعت السيدة بسحب ابنيا مف
بحدة لطيفة ورقػَّة َّ
يده ِّ
حادة مخترقة الزحاـ ،لكنو عوى
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بصوت كمب َّ
ومد لسانو حتى لحس حنكو.
عيناه تقمصتا واقتربتا لبعضيما أكثر مما كانتا عميو .ىو
يحاوؿ اإلفالت مف يدىا

وىي ُّ
َّ
عض
تشده إلى الخارج.

بوز ،مد لسانو الطويؿ ،حركو يميناً ويسا اًر،
شفتيو ،مطػَّيماَّ ،
عوى عواء ثالثة كالب وصار بأربعة أبواز تممظ.بوازتممظأ

عصر حنكو حتى صار اشبو بكرة حمراء ،أشار لي مودعاً
َ
بيده اليمنى ويسراه تسحب زنػار بنطمونو ،عوى َّ
بحدة وابتعد.
ّ
البياض عميؽ صوتو وأبيض كما العروس المزدانة مثؿ

طاووس تحت ظػِّ ِّؿ البياض تزؼ روحيا لظػِّ ٍّؿ أبيض.

حمـ بعرس ،أو ربػَّما رائحة عطر األنثى أثارت عقؿ
ربػّما َ
طفؿ وجسد رجؿ منغولي ش ِبؽ.
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مـَسميهراء
ّأوؿ ما يمفت نظري اىتزاز الراكب في الحافمة ألنو يتمايؿ
بفعؿ الحركة االعتيادية وأحيانا يتمايؿ بما في داخمو مف

اىتزاز.

غبت كسر طوؽ صمتيا ،األفريقية التي تدفقت كمماتيا
ر ُ
ألوؿ سؤاؿ عف َسكنيا فيي صعدت مف نفس المنطقة التي

أسكف.

تبادلنا األحاديث أنثى ألنثى و ٍّأـ ألـ.
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1كـ عدد أو ِ
الدؾ سيدتي؟
حكػَّت َشعرىا القصير بكثافة:
1لي اثنيف كبيرىـ سيتزوج بعد أسبوعيف.
فرحت ألف قربي أـ ليا مشكمتي أيضًا ،قد نختمؼ في أماكف
ُ
معينة لكننا نتشابو في األمومة ،تابعت أسئمتي:
حؿ عف الزواج؟
2والثاني ىؿ ىو في ّ
3ىو متزوج منذ عاـ.
4أىنيء العائمة وأباركيا.
ال أعرؼ لماذا خطر بباليا تسأؿ عف ديانتي:
5ىؿ ِ
أنت مسممة؟
أجبت دوف رغبة مني عمى اإلجابة َّ
ألنني أؤمف باإلنسانية
ُ
عمى أية ديف ولوف وقومية لكني جاريتيا ألرضي استفسارىا.
6نعـ أنا مسممة بريطانية مف أصؿ عربي وجذور عربية.
قالت :زوجي مسمـ وأنا مسيحية.
أجبتيا بعد أف رأيت القمؽ في عينييا:
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7ما المشكمة في ذلؾ؟
بصوت حنوف ويد أحف أطمعتني عمى صورة ابنيا:
8ال مشكؿ إطالقًا فقط ولدي في حيرة ىؿ يعقد قرانو في
الكنيسة أـ في المسجد؟

قمت سيدتي :ىنا وىنا أي عقد شيخ وعقد دولة حكومي
ُ
رسمي.
شدت عمى يدي ،أعطتني عنوانيا وىاتفيا ودعتني لحفؿ
الزواج محددة لي اليوـ والساعة والمكاف.
قبؿ النزوؿ مف الحافمة سألتيا:
ىؿ لي أف أحضر العػَقديف؟
فرحت مف قمبيا :بكؿ سرور ،أنتظرؾ.
اتصمت ىاتفيا قبؿ يوميف مف حفؿ الزواج تخبرني عف اسـ
ْ
المسجد ألف الشيخ مشغوؿ جداً وال وقت لديو لمحضور إلى
ِّ
أحضر نفسي بصبغ
ورحت
اعتبرت ىذا شرؼ لي
منزليـ،
ُ
ُ
وكي فستانيف ثـ اشتريت ىديتيف واحدة لمعروس
شيبي
ِّ

وأخرى لمعريس.
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عػُقد القراف كما ىو متفؽ وبفرح غامر تصافح الجميع
وتواعدوا عمى الحضور في يوـ غد إلى الكنيسة.
لفتت انتباىي سيدة متخذة زاوية بعيدة مف زوايا المسجد

وبأي نظرة منيا تتفرس القموب والعيوف ،كانت صامتة طواؿ

الوقت َّ
لكنيا احتضنت الجميع بعينييا وغادرت قبؿ مغادرتنا

سألت صديقتي قالت ال تعرفيا ربما ىي زوجة
المسجد،
ُ
"الشيخ ".
عند باب الكنيسة

توزعت باقات الزىور بألوانيا الزاىية

البيضاء ،دخؿ أطفاؿ بيدىـ سالؿ مف الزىور .غمر الكنيسة
البياض والفرح واليدوء والرىبة لميابة المكاف.
انشغؿ الجميع بالطقس الخاص باحتفالية الحياة الجديدة أما
أنا فشغمتني السيدة ذاتيا التي حضرت المسجد معنا،
تساؤالت كثيرة دارت برأسي عف ىويتيا وشخصيتيا ولماذا ال

ِّ
تحدث أحداً؟ ىؿ ىي مف أصحاب أىؿ العريس؟ قطعاً ال

َّ
ألنني سألت صديقتي ،ربَّما مف أصحاب أىؿ العروس؟
طيب ،إذا ىي منيـ لماذا ال تدخؿ؟ لماذا اتخذت الركف

أيضًا في الكنيسة كأف ليا رغبة احتضاف الفرح كمو؟
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انتبيت لمقس حيف عقد القراف ،حيف الحظيا انتفض متوت ًار
ُ
وفرحاً ،لذلؾ قمت في ذاتي أسألو لعمػّي أجد الجواب لديو
دنوت منو أشكر
فالسيدة خرجت بعد انتياء القس مباشرة.
ُ
أسموبو في أداء طقس العقد واختصرت الحديث كي أطرح

سؤالي:
أييا المحترـ ،أظنؾ رأيت السيدة التي وقفت بعيداً ،ىؿ

تعرفيا؟

ىز رأسو بابتسامة رضا:
ّ
نعـ كؿ المعرفة.
ما اسميا؟
اسميا (مزمييراء)
ىذا اسـ غريب لـ أسمعو مف قبؿ ،ىؿ ىي؟
أىـ بسؤالي الثاني وضع يديو عمى صدره بعالمة
قبؿ أف َّ

ال:
صميب ومسح عمى شعري قائ ً

ابنتي ،لكـ زىراء ولنا مريـ ،لكنيما اجتمعتا في واحدة في

بيوت اهلل ،واتخذتا اسمًا واحدًا يجمعيا في أي بيت مف
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بيوتو.
رجعت إلى داري أدعو قديستيف أف تحفظا ولدي مف كؿ
ُ
سوء.

طف ٌل بصحن هريس
ليت كؿ التراب يصبح عشبًا وليت الرمؿ قمحًا.
ثالثة أطفاؿ وامرأة ،ثالث بنات وعويؿ ،أربعوف ىيكؿ

رز ،ألؼ رم ٍ
ؽٍ بقطرة ماء.
عظمي وصحفُ ّ

مثمما يحدث مع أي شاعر حيف يبحث في "جوجؿ" عف
كنت أبحث في جياز الكومبيوتر خاصتي
عنواف يحتاجو ُ
عف وجوه نساء عراقيات ،حقًا كنت بحاجة ألـ.
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ال أريد أية ّأـ بؿ أمػِّي الشجرة ،وجدت يدي غاصت في بحر
مسنة أرفضو ،ال أريد أية
البحث ،موقع يفتح لي صدر جدة ّ

جدة بؿ أريد جدتي السنبمة.
ّ

موقع يفرش لي بيت خالة بعباءة ووشـ ،ال أريد أية خالة بؿ

أريد خالتي النخمة ،موقع يفتح لي قمب َعمػّة أرفضو ال أريد
عمتي القمحة.
غير َّ
رفضت كؿ النساء المتشحات
رفضت الخاالت والعمػَّات،
ُ
ُ
المتبرجات بزينتيف رفضت كؿ
بالسواد المرتديات جوعيف و ِّ
ما يدعو لؤلنوثة وصرخت:

يدؾ ِ
 أر ِأنت أمػِّ َي األرض.

الجادة
ت عنيا كثي اًر وليتني لـ أفعؿ .أعرؼ فضوؿ يدي
ّ
بحث ُ
حيف تشتعؿ بالبحث عف فضيحة كونية أو فضيحة إنسانية.
أصبحت
ومف أكوف ،ليمتيا
ُ
ليمتيا لـ أعرؼ نفسيَ ،مف أنا َ
سماء تثرثر دموعيا وتنتحب.
ً

لست نائمة لكف البد مف أخذ ٍ
قسط مف الراحة ،كيؼ أعتذر
ُ
لصديقتي عف عدـ حضوري ،دعوتيا لوليمة عشاء مع

زوجات كبار شخصيات البمد.
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ونمت نصؼ ساعة،
عمي التعب واإلرىاؽ والقير
تغمػَّب
ُ
ّ
مطمي باألبيض
بعدىا صحوت مسرعة أستعد ألكوف بوجو
ّ

بحمي براقة
واألحمر ،يعني أخدع نفسي قبؿ خداعيف لي ُ
وقموب طريػَّة وعقوؿ تافية ،ال أجمع حاشا هلل فبعضيف ليف

وء وحشمة.
ىد ً

تديت رابعًا وخامساً ،لـ أكف راغبة
تديت ثوبا ونزعتو ار ُ
ار ُ
بالبيجة لكف ما العمؿ ولمضرورة أحكاـ؟
بداخمي خيبة ثقيمة ،ىذا واضح مف فتور ابتسامتي في وجو
م ِ
لم َزح ماجنة اخترقتني
ضيِفتي والحاضرات،
ُ
ضحكت معيف ُ
ُ
وسخرت مف شفتي بسبب طاعتيا لتوافو الحياة.
سكاكينيا
ُ
ثالث ساعات كدىر ،أنقذتني الخادمة وىي توشوش

لسيدتيا ،لـ ندر ما قالت لكف فيمنا مف دعوة السيدة لنا إلى

العشاء.
ما شاء اهلل عامر البيت بأىمو ،زادكـ اهلل مف خيره ،قمتيا

بصدؽ نيػّة ِّ
ألنني أحب السيدة وأحترـ مواقفيا اإلنسانية.

الشوكات والمالعؽ وكؤوس العصير وتسابقت األيدي
دارت ْ
بما لذ وطابَّ .
ال
إال أنا
تجمدت بمكاني حيف شاىدت ىيك ً
ُ
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َّ
عظمياً المرأة مف أفريقيا حبا عمى طوؿ المائدة خائر القوى

يدور حوؿ األواني وال يقوى عمى مد عظاـ يده لتتسابؽ مع

الجميع.
الحظت الم ِ
َّ
لتصب مف
ضيػفة صحني دوف أكؿ أخذتو
ْ ُ
سحبت
القوزي عمى الرز المحمػَّص والمعطر بالزعفراف،
ُ
الصحف مف يدىا بقوة:

وقدمت عذ ار يقنع
أدركت غمطتي
 ال أريد لحـ الخروؼ،ُ
ُ
الجميع بارتباؾ معدتي مف المحـ .
محمصة محاطة بالموز والفستؽ،
رأيت طفمة لبنانية مشويِّة َّ
قوة إال باهلل.
قمت في نفسي :-ال حوؿ وال َّ

رضخت إلصرارىا وقبمت منيا
لكف السيدة لـ تتركني لحالي
ُ
غرزت الشوكة
صحف "شاورمة" بالخضار والبطاطس ،حيف
ُ
نبتت شريحة مف لحـ كؼ ميروس بقذيفة وقعت في سوؽ
ْ
شعبي في بغداد .
شعرت
وكدت أفرغ ما بمعدتي رغـ فراغيا،
ذكرت ربػّي
ُ
ُ
ُ
بمغص شديد ييرس أمعائي .
ىـ يضحكوف ويتبادلوف ورؽ العنب والدجاج ،غريب أمرىـ
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ألـ يروا األطفاؿ انتشروا في المكاف ازدحموا حولي وحوليـ،
لماذا أنا فقط أراىـ ىؿ ىذا عقاب لي ألَني تفرجت عمى

صورىـ في الكومبيوتر؟
جمست صديقتي المضيػفة بمحاذاتي :اليوـ ِ
أنت عمى غير
ْ
ِ
يعجبؾ طبخنا؟
عادتؾ ألـ
خجمت :حاشا هلل يا عمري ،معدتي مرتبكة اليوـ وىذا مف
سوء حظي.
 إذا سأجمب لؾ اليريس.لجـ

فمي

كالميا

مؤلتاإلناء"باليريس"وقدمتو لي.

بينما

ىي

برقػَّتيا

تجمع األطفاؿ كميـ حولي وصارت المائدة شاشة كومبيوتر،

مشوي ،ىنا رضيع يسبح بالمرؽ ،ىناؾ ٍّ
مسف يناـ
طفؿ
ىنا ٌ
ّ
بصحف الفاكية ،لحـ طازج خرج لتوه مف المحرقة ،مف
النار ،مف القذائؼ ،مف األنقاض.

انتبيت لممضيػفة تيز كتفي :تفضمي واهلل أطيب ىريس.
ُ
الممعقة بيدي اليمنى وباليسرى الصحف ،طاولة الطعاـ جياز

لمست في أطراؼ
كومبيوتر ،شاشات تمفاز ،لـ أذؽ اليريس،
ُ
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الممعقة ريش نسر شاىدتو في إحدى الصور يتربص لموت

طفؿ أفريقي حبا زاحفاً عمى رأسو قاصداً خيمة اإلغاثة،

عاينت موضع إناء اليريس عمى الطاولة رأيت الطفؿ ذاتو
ُ
خرج منو و َّ
انكب عمى أطراؼ اإلناء غير قادر حتى عمى

إلي بعيف ساح منيا سائؿ اليريس،
لحس إصبعو ،نظر َّ
ِّ
بالحب غير الميروس.
ونصؼ عيف ممموءة
ركضت خمفي مديرة المنزؿ َّ
ت عمى
صرخت مفزوعة،
ورش ْ
ْ
ُ
وجيي ماء الورد :ىؿ أطمب الطبيب؟
 ال أنا بخير.اعتذرت لمسيدات والم ِ
كف يتناولف الحمويات والشاي،
ُ
ضيػفةّ ،
ُ
غطاء مف الفضة
رفعت
قمت ربَّما أستسيغ طعـ الحموى،
ُ
ُ
ً
ِ
عت ،ما ىذا؟ عيوف
وضع عمى صينية فضيػّة أيضًا ،فز ُ
بالقػَطر؟ امرأة جميمة دنت مف الصينية ومؤلت صحنيا
عيونًا بالقػَطر.

شاىدت استغرابي خيػِّؿ إلييا أني أراقبيا ،وخشية الحسد
وقت
ْ
أرجعت اثنتيف قائمة:
6أحب لقمة القاضي كثي ًار ضعيفة أماميا أضرب الرجيـ
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عرض الحائط لو وقعت بيدي.
يبدو َّأنيا كانت تبرر لذاتيا وليس لي .
اكتفيت بشرب الشاي ا رتشفو عمى ميمي ،بعد برىة دخؿ
ُ
الخدـ يدفعوف عربة الكيؾ ،قالت السيدة عممنا لكـ اليوـ
أطيب كيؾ واشترينا الزيت الفمسطيني كي نأكؿ براحتنا،
إلي :الزيت الفمسطيني ال ُيربؾ المعدة.
أشارت َّ
َّ
التؼ الجمع كمو حوؿ الكيؾ ،مديرة المنزؿ فتحت التمفاز
لتنعـ السيدات بالكيؾ والموسيقى .
سمعت وما عرضو التمفاز ،صدحت الموسيقى
ال أدري ما
ُ
وعربة الكيؾ دارت مف واحدة ألخرى وأنا.
أنا وحدي ِّ
أغني أغنية القمح والسنابؿ ،وأعاتبيا.
مثمما لمحفؿ طموحو في ترفيو النفس والمعدة لي طموحي
الخاص.
(ال أطمح َّ
ِ
لمعاتبة قمح اإلنسانية عمى كفره).
إال
ُ
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ي جسد
امرأة ب ِس ِّ
أرفع رأسي أنزعو كقبػَّعة قديمة ،أضعو عمى طاولة الطعاـ
قرب سمػّة الفاكية ،أتركو يتفرج عمى ألوانيا الزاىية ،زاىية
حقاً ألني كؿ يوـ اشتري الفاكية طازجة والخضار كذلؾ،

أتأممو كيؼ يدير عينيو عف الفجؿ ،يغمضيما ويعيد

تمصصو عمى خريطة الطاولة.
ال يعجبو النوـ كما ال تعجبو الراحة وألنو لـ يتركني أىدأ
لحظة في حياتي انتزعتو مف رقبتي وتركتو يتأمػّؿ ،فقط
يتأمػَّؿ ،ال يستطيع أف يأكؿ أو يشرب ،فقد النطؽ تمامًا،
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تدلػّى شعري عمى الطاولة ،الشعر ذاتو الذي كاف بأشرطة
بيضاء يقود حمـ حقيبتو المدرسيػّة إلى المج ّرات ،إلى صرخة
أخرى بينيا وبيف السفف إشارة إبحار.

العيناف األسيرتاف ،جسراف يعبر عمييما القادـ والغادي.

ينبوعاف ينيضاف صباحا ُيرضعاف الصبر ليكبر ،يكبر
صمتو المرير ،يتسع ،يتسعاف مثمو يتسابقاف إلرواء وسادة
السرير.
ت عمييا الفوانيس ،أضاءت جدراف الغرفة ،جدراف
جبيف أُدلػَِق ْ
الصالة ،المطبخ ،الحماـ والحديقة ،باب البيت مف الخارج
وعتبة الدار ،ىمػَّمت لمصامت حتى نطؽ ،ضحكت لممتكدر

إلى حد ثرثرة ضحكو ،برقت لغيـ محتاج ،رعدت بصدر

مقيور كابتسامة وبكت .بكت وحدىا دوف تمؾ القبيمة ،دوف
ذلؾ الضجيج الذي أنضب زيتيا ،ازرورقػت التجاعيد أمواجاً

وانسكبت بنفسيا ،شاطئًا وجبينا .

َّ
ِّ
بالضد ،بيف الشعر األسود
الضد
شفتاف ياقوتتاف جمعتا
تواقاً لقػُبمة ،صحنًا
وبريؽ البشرة لمعتا قمباً ،أغنية ،عصفو ًار ّ
صفرة ذبوؿ بعد اشتياء و ُشرفة ،واكتشفتا
احتوى لؤلؤ الدمعُ ،
فجأة أنيما بال وعاء يحتوييما كدمع.
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حاستو الكتشاؼ الروائح عف بعد وتمييز
ميزة المنخار
ّ
أطيبيا واف كمش نفسو لمغريب أو الكريو منيا أو المشبػّع

بالتوابؿ ،خالفو الدائـ مع العيف اليسرى ال ينقطع ىي ليا

حساسيتيا مف الروائح وىو لو رغبتو باكتشافيا.
كانا يمجآف لحاجبيف سوداويف في الكثير مف خالفاتيما
ودائما ترثي ليما وجنة يمنى ،تضحؾ عمييما وجنة يسرى
مدور لصغر عقمييما واستمرارىما بالشجار.
ويستيزئ حنؾ ّ
أعددت
تركت رأسي يتحمؿ بالءه لوحده،
اليوـ نزعتيـ كميـ،
ُ
ُ
تذكرت
وجمست قبالتو أحتسييا عمى ميؿ،
لي كوب قيوة
ُ
ُ

شيئًا فاجأني بيد اليمنى التي عبثت زمنًا دوف اكتراث لكتفي

ال أكبر منيا ،تضع ثقالً يزيد وزنيا بعشرات
ترفع ثق ً
الكيموات ،لـ ِ
تطؿ أظافرىا كما تفعؿ السيدات المدلالت،
عاتبتيا األصابع كثي ًار بنفس القدر مف العتب توسمت عروقيا

الرفؽ ،تمؾ العابثة تذكرتيا اآلف ،اآلف بعد حموضة األعواـ

أتذكرىا؟

أس ُّ
ال بأس سأنزعيا ىي األخرى قرب ر ٍ
تحؾ شعره وتصفعو.
ِ
ِ
أد ِ
ِ
لمحماـ ىكذا َّ
أعطوؾ
أىمؾ و
بؾ
أنت غير صالحة إال
ّ
41

رؾ ،معطوبة منذ خػ ِ
قد ِ
مقت وتيويف عبودية البراز .ال أحب
ْ
ُ
العبودية أمقتيا ألعنيا في الميؿ أدعو في الصباح أدعو أف
يصيبيا اهلل بالبياؽ ،أبصؽ عمييا ،أرجـ زانية المراحيض،
أرجميا حتى الموت ،وأنزعيا لتتصارع مع شقيقتيا اليمنى
عمى موضع فارغ قرب رأس عفف.
ال أحبكما ،أنتما حماراف يسوقكما جسد ورأس ،حماراف
تحمؿ عراؾ األياـ
لمحمولة والجري ،تجرياف ىرباً مف ثقؿ ّ
في والوحؿ وال تكالّف ،إف
وعقابيا المجرـ ،قدماف غصتما َّ
تعبتما تتوقفاف ،ليس الستراحة أو لتخاذؿ وانما لتعوداف ثانية

امة أفكاره وخذالنو
مف أوؿ الطريؽ ىاربيف برأس يدور في دو ّ
ممف ىما عبداف لو.
وقيره تجوباف الشوارع لينسى وييدأ َّ
لست بحاجة لحماريف ،أخمعكما راضية ال تفرحاف لف
ُ
أضعكما عمى الطاولة لف أريحكما ،سأعاقبكما وقوفا وظػالّ

حيث أنتما فالحمير تناـ واقفة ،خذا غفوة وامنحا جمدكما

استراحة مف جػَمد السوط .

ما حاجتي ألمعاء ممموءة بالغازات والسموـ ومنتفخة بأوجاع

ال ترضخ لميدئات ومس ّكنات ،انزلي عنػِّي وجاوري معتوىًا

أىديتو عطوري ومالبسي وقمصاف نومي مسودة مذكراتي،
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زينتي ،خواتمي ،أقراطي ،قدمت لو كؿ مالي قربانًا لييدأ

شبكت لو
ويناـ ولو ساعة في الميؿ ،ىذا الرافض المغرور
ْ
أعوامي باقة ورد فقط يستقر ساعة ،حّمفتو بظالؿ امرأة

أقسمت عميو بحؽ األميات فقط ساعة ،لحظة،
مكدودة،
ُ
افض أرفضو اآلف وأرفض مف
لحظة ولو غير حقيقية .ر ٌ

ساعده ،اغربا ِّ
عني واركنا حيث أنتما إلى ازوية قرب فتحة
النافذة لتعصؼ بكما الريح.
ؼ ،اغرب.
قمب منخؿ ،عبثاً أحادثؾ ،دعني أنفخؾ ،ىػُ ّ
ٌ
مغرـ مجنوف َّ
تؼ
حط مف قدري جنونؾ وأنقص قيمتيّ ،
عميؾ.
أُؼ أنا اآلف ُح ّرة لي ثدياف رجوتيما زمنًا أالَّ يخذالني أعرؼ
أنيما يقاسمانني ذاتي ،نصفي األبيض ونصفيا األبيض ىو
اآلخر ناصفني تسمؿ الماء إلى أعماقنا.
عشي ثدياف ،نقرأ
لست وحدي ،أنا عمى قمػّة شجرة،
اليوـ
ِّ
ُ
ي جسد.
بحريػّة عف امرأة كانت بز ِّ
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نسيج آخر
ىؿ تعرؼ كؿ سائؽ باسمو؟ ىؿ تعرؼ كؿ الناس؟
مف أيف ليا ىذا الطيراف العميؽ الواثؽ الخطى؟
تعرفيـ كميـ ،لـ أرىا يوماً ال تخاطب أحداً منيـ بؿ ىـ
يعرفونيا ،يدخموف معيا في حوارات ال أفيـ لغتيا.

مرة باليندي ومرة باإلنكميزي المكسور ومرات بصياح ال
غير ،مجرد صياح لتثبت لنفسيا أنيا موضع اىتماـ وليا
أصحاب يفيموف لغتيا.
الثياب نفسيا ،شاؿ صوفي قديـ عمى رقبتيا ،بموز صوفي

وسترة جينز أكبر مف مقاسيا بحجميف.

بطت بينيا وبيف رجؿ يسكف شارعنا في البيت
كمػّما رأيتيا ر ُ
الرابع قبؿ بيتي ،شكمو شرقي بمالبس رثػّة ربما المالبس
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جعمتني أجمع بينيما.
ىو مختمؼ يصحو مف الصبح حامال بيده عمبة بيرة يذرع

الشاعر ذىاباً واياباً ،يفتش في حاويات القمامة عف بقايا

سجائر مرمية أو يفتش عف تذاكر لممترو ،أحياناً يصعد

بتذكرة منتيية الصالحية مثمو انتيى منذ زمف فما عاد يممؾ

مف الحياة غير سكره ومحاكاة نفسو.

ىي مختمفة أيضاً صحيح تشبيو في خصمتيف :الثرثرة
والمالبس القديمة لكنيا ليست سكيػِّرة وال عاطمة عف العمؿ.

حيف شاىدتػُو أوؿ مرة خمتػُو مخػت ّػؿ العقؿ لذلؾ أتحاشاه وال
أرد عمى سالمو.
خف ،أكره رائحتو وأكره أكثر
سالمو غير واضح مجرد ّ
بنطمونو المتعفف بالبوؿ.
ىي ال تشبيو نظيفة رغـ عوزىا عفيفة رغـ فقرىا ،لـ أرىا
قط دوف كيس مف النايموف السميؾ ممموء بأشياء مختمفة ال
عالقة ليا ببعض.
أيف تذىب في الصباح والى أيف ترجع في الميؿ؟ ىؿ ليا

أوالد؟ إذا كاف الرد عمى سؤالي باإليجاب لماذا يتركوف
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عجو اًز ممتوية الرقبة َّ
كأنيا ترى ظيرىا؟ وأيف ىـ عنيا؟
افترضت أنيا تعيش وحدىا ومف نشاطيا رغـ اعوجاج رقبتيا
ُ
تيقنت أف ليا عمال تتقاضى منو راتبًا يقييا
وانحناء ظيرىا
ُ
حاجتيا البف أو اسـ ذكر.

بينما ىو يعيش عمى نفقة الدولة ليسكر.
ىي تعيش مف عرؽ جبينيا لتعيش بكرامة.
ىو وحده ،شريكو ىذيانو ونفور الناس منو.
ىي مع كؿ الركاب.
لت حائرة ىؿ أسأليا عف مكانيا أـ أسكت؟
بيف ىو وىي ماز ُ
ألني إذا فتحت باب فميا ال ينغمؽ.
وحدي في بيتي ال أسمع صوتي وال يسمعني ،يخرج مبحوحًا

حيف يرف الياتؼ العقيـ ،وقتيا أفرح وأقوؿ سأجرب صوتي،

صرت أخشى عمى حنجرتي مف عدـ استعمالي ليا.
ُ
ىما يختمفاف عني بالثرثرة وأنا مختمفة عنيـ بالصمت.
قطعاً ال يشبيانني في كؿ شيء قطعًا.
قطعًا نتشابو في أىـ شيء ،بالفقداف.
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عمى شفتي ثمج وعمى صدري شيخ يسعؿ.
أعتقد كؿ االعتقاد أنيما حيف سكنا المنطقة وقت كاف
ُ
المشي ذاتيًا ومعتدالً ،والبنطموف نظيفاً بال بوؿ ،والعقؿ سميمًا

لمتشابييف في الضياع كقولي عمييما اآلف :البد أف
قاال
َ
أعرؼ حكايتيما .اثناف يتبادالف المواضع كمما دب بالدرب
سكوف.
وأعتقد بؿ أجزـ بعد أربع سنوات ستسكف نزيمة جديدة في
ال
بيت جارنا تضحؾ بمرح وتمشي بقامة مرفوعة ،تضع شا ً

زىري الموف كما أحبو أنا.

حتمًا ستقوؿ حيف أخرج بعكػّازي :كانت ىنا امرأة يناـ عمى

صدرىا الصباح.
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حافلت ٌ ،زاويت ٌ ،ولـطار
الخير والشر ،الفرح والحزف ،السكوف والحركة ،الغروب
والشروؽ ،كؿ نقيض لو رائحة خاصة وزاوية خاصة في

مساحة صغيرة في حافمة أو قطار.
أحب اكتشاؼ اآلخر ،االكتشاؼ بحثي الدائـ ،أمؤل نفسي

وأتركو ُّ
يدب بيف أصابعي .ال يرى في الميؿ زرقة إال مف
َّ
استشؼ نبعًا أزرؽ.
اخترؽ نقطة السواد و

الساعة تشير إلى العاشرة صباحًا ،عمى ظيري مسامير
ت
جاءت لتستقر ذات مساء وطاب ليا المقاـ ،حيف استشفػَّ ْ
ركف سواده في بئرىا الضارب إلى
عيني زرقة نبع الميؿ َ

سكوف نقود تبرـ شفتييا
الزرقة ىو اآلخر ،في حقيبتي
ُ
لمحفظة فارغة ،ربما فييا صرصار يكفي لشراء سندويش
بالجبف.
اعتمرت قبَّعة تجمع
الشمس ال تظير في بالد الضباب لذا
ُ
شعري وتحفظو مف مطر مفاجئ ،أحب الغامؽ مف األلواف
البنية الضاربة إلى السواد والغريب أني أعشؽ
حتى الكالب ّ
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سماء داكنة.
ً
أحببت ثوبيا األحمر بزىور خضر،
رغـ حبي لموني الداكف
ُ
ورغـ جيدي في اختراؽ الميؿ الكتشاؼ زرقتو آنسني قميصو
األزرؽ.
ضرباتي الوتريػَّة عمى آلة الصمت واكتشافي لنوتات لـ

ركبت
أصمت لسماعيا وحدي .كمما
يكتشفيا أحد جعمتني
ُ
ُ
صعدت مترو ،حافمة مترو ،مترو حافمة ،ىذاف
حافمة أو
ُ
ي جسد.
الثنائيػِّاف سيمفونيػَّة امرأة بز ِّ
وذىب قاتـ ،وحفيؼ أشجار .
في نظراتيما رقةُ نافذة
ٌ
في العاشرة صباحاً ،شجرتاف متقابمتاف دافئ صمتيما يتسع
لمتنزىات لندف.

ابتسمت حيف
اتسعت مثميما وكأني أبحث عف نجـ طفؿ،
ُ
ُ
شعرت بمتعة ال مثيؿ ليا أف
تسممت أشعتيما إلى قمبي،
ُ
مرتا عمى
أتسع لشجرتيف ببريقيما العشريني أثمرتا وبغزليما َّ
قمري الرمادي.

صؼ كامؿ منو أحاطيما ليسمع
قربيما وقؼ "بتيوفف" بؿ
ّ
ال التقابؿ
نغمتييما ،بإمكانيما الجموس ممتصقيف لكنيما فض ً
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يحاوراف عيونيما ويتبادالف أسئمة وأجوبة ،في نقاش  ،في

غزؿ أو موعد جديد .ىي جميمة بوجو مستدير وقواـ نحيؼ
وىو يميؿ إلى الطوؿ بامتالء وأكثر بياضًا منيا.
تذليؿ الصعوبات والتعبير عف الذات حاجة لمخروج مف
العزلة والخوؼ واإلحباط إلى عالـ مفتوح .شجرتاف أبجديَّتاف

اخترقتا عزلة مفروضة كتبتا بأصابعيما وشكػَّمتا حروفيما

بقراءة الشفاه ،االتصاؿ الكمي باإلشارة يفضح روحيف أثممتا

بعشؽ لغة القمب.

بعقاربيما
في العاشرة والنصؼ صباحًا ،قمباف يتكتكاف َ
كساعة لمعشؽ ويرجواف قيامة.

بدأ المطر يتساقط

خفيفًا ثـ ازداد بتسارع يضرب زجاج

القاطرة ،جمس الشاب قرب حبيبتو بعد استئذانيا بأصابعو
واشاراتيا ضارباً عمى شفتو ثالث ضربات وعمى كتفو
تمـ أوراقيا ،مكثا برىة ونزال بعد
خمس ،التصقا كزىرة ُّ

محطتيف مف لحظة االلتصاؽ ،بخطوات رعشة القمب نزؿ

خمفيما (بدرو بانس دوليوف ،دوالبي ،وغالوديو )*
سر
ورسميا عمى األرض
وقت
أدركت َّ
ُ
ُ
عرفت معنى جنػّة اهلل ُ
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الخالؽ في خمؽ مالئكتو بأجنحة بيضاء.
"1بدروبانس دوليوف ،غالوديو" رجال ديف في الكنيسة
الكاثوليكية األوؿ اسباني والثاني فرنسي عاشا في القرف
السابع عشر قاما بتنمية التواصؿ الشفوي لدى الصـ ونجحا

في تعميـ قراءة المغة الالتينية لشقيقيف أصمػَّيف حيث ظيرت
في الفترة ذاتيا أبجدية األصابع.

" 2دوالبي" ىو األب الذي نظـ اإلشارات التي يستعمميا الصـ
ودونيا في قاموس صغير وأصبحت ىذه المغة األساسية في
المدارس التي كاف يشرؼ عمييا.
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ثىاب ؟
عماب أم
ٌ
ٌ
عالقتي مع التمفاز كعالقة الغرباؿ بالطحيف أنخؿ برامجو

التافية وأنتظر ما تبقػَّى عمى سطح المنخؿ .في أحياف كثيرة
يطفو ظالـ بكذبو أو نفاقو وتزييفو لمحقائؽ ،ليس كونو النقي

الصافي بؿ لحجمو وثقمو بحيث صعب عمى ثقوب الغرباؿ
استيعابو وافساح المجاؿ لو ،ألنو لو رجعنا إلى التقييـ مف

وجية نظر الغرباؿ لكنسيـ أوالً وترؾ الطحيف النقي يصفػِّي

نفسو بنفسو ،يشرب قطرة مطر مثمو ،يوقد فرنو بنفسو

ويصبح رغيفاً وبنفسو أيضا يطعـ الجوع.
ي ،اإلنساف العممي حيف وظػَّؼ ابتكاراتو ليعطي
ىؿ ىو عبقر ٌّ

ويصر عمى استقراء
قيمة إنسانية لالستخدامات اليومية
ُّ

المستقيـ منيا؟

أظنػُّو ليس متسمطًا بؿ بفطرة استقامتو وتمتػُّعو بفضائؿ

روحية وىبنا وقتو وعقمو ،كما أظنو يطمح مف خالؿ قدراتو

واحتياجاتنا ليا لنبش بئر إشعاع ما في دواخمنا.

بعد تجربتي شأني شأف أي إنساف ال يتمتع بحريػَّة عقمو
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اكتشفت أنو رجؿ
وبصره ووسيمة التصرؼ بحياتو كإنساف
ُ
عانس يستمتع بمذة التعويض عف فقداف أو التممّص بحكمة

مف الوقت.

أظف أف التمفاز ىو اآلخر َّ
و ُّ
مؿ وحقد عمى مػَف جعمو يخضع
لتجربة عاقر.
أنا إنسانة عادية ليا منزليا المتواض ع وتمفاز بشاشة عريضة
تفتحو كؿ صباح توصد الصوت وتترؾ المذيعيف يتحدثوف

كخرس.

أستمتع برؤيتيـ يحركوف شفاىيـ ببالىة ويحركوف العيوف

واأليدي وقسمات الوجو وأحيانًا رفع الحواجب تعبي ًار عف
ألتفرج عمى شكميـ المضحؾ
حركة أو كممة ،أغمؽ الصوت َّ

تمامًا كاستمتاعيـ بوجعي وث ورتي غير المسموعة وحرقة
عمي كؿ دقيقة ،يدخموف
قمبي الموجعة بمشاىد يعرضونيا ّ
صقيعيـ داخؿ صندوقي الصدري ويحفروف ،يحفروف

كعمياف وكرؤساء وسماسرة.
قواّدوف يتصاعد قيح وجوىيـ وأفواىيـ إلى الشاشة يخترقيا

األسرة والستائر
طي
َّ
ويفيض في داري يمؤل األماكف  ،يغ ّ
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يتشكؿ فاكية وخضا اًر ،يدخؿ في أواني الطبخ لو
يفتح الب ّراد
ّ
مالعقو الخاصة وأوانيو الخاصة ،خضر مثؿ عروقنا
المخضرة بوجعيا ،زرؽ مثؿ قموبنا التي تحوؿ أحمرىا إلى
ّ
وجؼ ،األقداح بنيػِّة الموف ال نرى ما نشربو ،ثقيمة
أزرؽ
ّ

الوزف ال تػُشعر بخفة حركة.

كتبت فييا بعض
رفعت عيني ىذه المحظة مف ورقة
ُ
ُ
غبت التحدث عنيا ،حيف جاءت عيني
مالحظات عف امرأة ر ُ
بت كيؼ يرضوف
بعيف المذيع رأيتو صامتًا ال ينطؽ ،استغر ُ
انتظرت لحظة لعمو سيذيع خب ًار  ،لكنو أشار لي
بمثمو،
ُ

أجرب لعؿ
بإصبعو راجيًا مني االقتراب مف الشاشة ،قمت ّ
لديو س ًار لي أنا بالذات وال يريد أف يسمعو العالـ كمو،

بت ،وشوش لي:
اقتر ُ

أخرجيني مف ىنا أنا محبوس منذ سنيف.تمسؾ مثؿ غريؽ يموذ بق ّشػة
استجبت لطمبو ،مددت لو يديّ ،
وأخرجتو مف التمفاز ،أجمستو قربي عمى أريكة تستوعب
أعد لو وجبة إفطار.
شخصيف ودخمت المطبخ ّ
منذ زمف وعمى ما أذكر منذ دخؿ التمفزيوف دارنا وأنا ابنة
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السادسة راودتني أسئمة كثيرة حولو وحوؿ المذيعيف واألخبار
والبرامج ،تكبر أسئمتي كمما كبر عمري وىي اآلف تشيخ

وتنحني ،مع ىذا سأفاجؤه بأسئمتي ولو محنيػَّة الظير ولونيا

قاتـ .مف حقي ذلؾ فيـ مف أحنى ظيري ال الزمف وىـ مف

صبغني بالسواد ال العمر.
قدمت لو سندويشاً بمحـ بارد وخبز مع خس وطماطـ إضافة

إلى كوب حميب ساخف وعصير برتقاؿ .شكرني بابتسامة،
استخرج المحـ وشرع يأكؿ الخبز بالخضار مع الحميب ،قمت

ربما ىذا سؤالي األوؿ ألبدأ:
1أال تحب المحـ؟
أجاب بكممة واحدة :كرىتو.
غريب لماذا ال يكمؿ! ربما َّ
ألنو جائع سأتركو يأخذ وقتو في
االستمتاع وأواصؿ استجوابو ،انتبيت أنني لـ أقدـ لو الشاي،

سألتو عف رغبتو أجابني  : -قيوة ُم ّرة.

ابتسمت كوف الجواب أصبح كممتيف اآلف لذا توقعت أف َّ
رده

ال لو بقيت َّ
أمده بما لذ وطاب ،وفعال
يصبح شريطًا كام ً
ِ
الوقت
جاءؾ الحظ
قمت
ُ
فعمت ذلؾ إلى حد انتفاخ بطنوُ ،
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ِ
بيدؾ اآلف ،سحبت كرسيػًا وجمست قبالتو ِّ
أقشر لو الفاكية
ّ
وأمطره:
أظنؾ متمرداً عمى اإلدارة أو لـ تعجبؾ األنظمة في القناة
َ
التمفزية لذلؾ طمبت الخروج؟
 -نعـ سيدتي كرىت العمؿ مع الحمقى ،ىـ خرفاف تسير

خمؼ سيادة قطب واحد ،يعبدوف الواحد َّ
ألنيـ ضعفاء ،يكذب

ي يكبر
عمييـ يصدقونو ويكذبوف عمى المتفرج ،قطيع بشر ّ
بعدد النصػّابيف والمتنفذيف والمستفيديف.
تبكت
اقبت تشابؾ يديو وارتباكو ،ار ُ
بت كممة يعبدوف ،ر ُ
استغر ُ
حدقت بعينيو ووجدت أنو البد مف معرفة ديانتو:
أنا األخرى،
ُ
 -ىؿ تؤمف حضرتؾ بالتوحيد؟ عفوا ىؿ أنت مسيحي أـ

مسمـ؟

 أنا أؤمف بالتوحيد لذلؾ سيدتي سجنوني بسبب اعتراضيعمى إيمانيـ بالقطب الجديد وضربوني وقت قمت ليـ :اهلل

ىو الواحد وانتـ ممحدوف :أحالوني بعدىا عمى محاكمة في
نفس المبنى الخاص بالقناة التمفزية.
يومي والنتيجة السجف.
أدخموني باستجواب
ّ
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 حكايتؾ غريبة ِ ..احؾ لي تفاصيميا أرجوؾ ربما أجد فييا

أجوبتي التي أبحث عنيا مف سنيف .

تناوؿ مناديؿ ورقية ومسح يديو مف بقايا الفاكية ،اعتدؿ في
جمستو ،قاؿ سأدخؿ معؾ مباشرة مف جمسة المحكمة وقرارىا
حظيت بفضيمتو:
السريع الذي
ُ
 ما أسمؾ ؟أمي عالميػَّة.
 اسمي مذيع ،أبي أخبار ،و ّ لماذا ترفض قراءة الخبر الجديد؟ ألنو خبر كاذب سيدي لـ يظير بالشكؿ الذي أعدهُممي عميو وأنا ال أنقؿ
المدير بؿ أضاؼ عميو ما يريد أو ما أ َ
إلى المتمقي غير الخبر الصحيح.
 طيب أخبرني ما ىو الخبر الصحيح وكيؼ وصؿ إلىقناتكـ؟
 سيدي نحف كأي إعالـ مرئي لو شبكة مراسميف حوؿالعالـ وصمنا خبر عف الكوارث الطبيعة في السنوات األخيرة
وازدياد حدتيا بشكؿ ممحوظ بحيث بمغ عدد الضحايا مميونيف

ونصؼ

أكثرىـ

مف

الفقراء
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وأكثر

ىذه

الكوارث

كارثة"التسونامي" التي أصابت دوؿ جنوب شرؽ آسيا عاـ

 ،2004والخبر أظير عدـ اىتماـ الدوؿ واستعدادىا

لمواجية عنؼ الطبيعة وعقابيا.
ىؿ الخبر كاذب؟ ال سيدي الخبر صحيح لكف المدير عاقبني كوني قدمتاحتجاجاً حوؿ كممة عقاب الطبيعة ،الطبيعة مف مخموقات

اهلل واهلل ىو المعاقب لذنوب البشرية وما الطبيعة إال أداة

تنفيذ لمشيئتو ،األجدر أف يكوف الخبر كالتالي:
قدمت الطبيعة فدية بشرية في "تسونامي" إلى اهلل سبحانو
إرضاء لغفرانو ذنوب النفوس والضمائر في العالـ،
وتعالى
ً
واهلل يقبؿ الفدية بؿ يجازي فادييا خي اًر وسيدنا إبراىيـ خير
ٍ
فاد.
 أال تالحظ يا أستاذ مذيع أف "تسونامي" بمد فقيرة؟ لماذا اختارت الطبيعة سكاف ىذه المنطقة فدي ًة؟ أليسوافقراء؟ لماذا

وديمومتيـ؟

يكوف الفقراء ضحية غنى وترؼ األغنياء

 كالمؾ ىذا يعني أف اهلل سيزيد مف غنى أصحاب األمواؿ58

والعقارات ويرزقيـ بفقراء أكثر بسبب كوارث أو زالزؿ جديدة

ليقدمونيا ضحية أخرى كمما ثقمت موازينيـ بالزيؼ والرياء

والكذب وامتصاص الدماء لتمتمئ أرصدتيـ في البنوؾ وتدور
عجمة الحياة بيذا الشكؿ ،أجبني إذا كاف تحميمي خطأ؟
 بؿ ىـ في الجنة والشيداء أحباب اهلل ،ينعموف اآلف بقربو. ىؿ النعمة كونيـ شيداء أـ فقراء؟ االثناف سيدي ( ىو الذي أطعميـ مف جوع وآمنيـ مفخوؼ)
سيدتي ممكف أطمب كأس ماء؟ فأنا كمما تذكرت نقاش
القاضي يجؼ حمقي.

ماء بارداً متشوقة لسماع النياية ،قدمتو لو
ُ
أحضرت لو ً
وتوسمت االستمرار:
 سألني القاضي :ىؿ اهلل ال يحب األغنياء؟ واذا كافيحب الفقراء ويدخميـ الجنة بكارثة لماذا ال يجعؿ العالـ فقي ًار
كمو غير قادر عمى قوت نفسو ويعمؿ بركانًا قويًا يأخذ

الجميع إليو؟

ىو قادر سيدي القاضي لكنو ليمتحف الناس خيرىـ و ّشرىـ59

القوي والضعيؼ مريض النفس وصحيحيا وكمما ارتاح

نواب اهلل فيميا
الضمير كمما ارتاحت الحقيقة وسيؿ عمى َّ

وايصاليا لكفة الحسنات.

صارت ضجة في القاعة ،وقؼ المدير محتجاً بنعتي لو

بالظالـ وغير العارؼ بحكمة اهلل ،ضرب القاضي بمطرقتو

إلسكات الجميع.
لكف المدير أصر وظؿ يثبت لمجميع:
 صدقوني مف مصمحة المتفرج الكذب عميو َّألف الحقائؽ
اء
مرعبة واألرقاـ التي بحوزتنا عف الضحايا أية ضحايا سو ً
في الحروب أو الكوارث غير التي نذيع ،صدقني أييا
لغصت
القاضي نحف نكذب مف أجميـ ولو قمنا ما بحوزتنا
ّ

مستشفيات المجانيف بالنزالء ،ولو عرفوا َمف وراء األحداث
ألصيبوا بنوبات قمبية ،أحيانا يكوف األخ أو األب القاتؿ

الحقيقي ،بالخفاء يستأجر مرتزقًا لقتؿ أخيو ويمشي في
جنازتو ،صدقوني سيصبح العالـ كمو مستشفى.

سمعو القاضي جيدا وأمره بالجموس واليدوء ثـ استدار لي:
فضائمؾ الخاصة؟
لت تبحث عف
َ
 ما ر َأيؾ ىؿ ماز َ
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 -أال يكتفي الرب بوالئـ أطفاؿ ونساء وشيوخ الحروب؟ ىذه

والئـ مضمخة بالجمر والنار ومعطػَّرة برائحة البارود؟

 أعرؼ جرأة وخبث سؤالي كما أعرؼ في أجوبتؾ اكتشاؼونزاىة فاضمة لكف األكثر خبثًا أف تكتب أشياء وتنفػَّذ أخرى
واألدىى مف ىذا كمو إرجاء ما يصنعو البشر إلى الخالؽ.

اإلنساف حيواف مفترس متعدد األلقاب ،جريء بتزوير ،فاضؿ
وقواد متديِّف ،وعمى ىؤالء
بقبح ،نزيو ِّ
بتموث ،سفيو بناسؾّ ،
متفرج واحد.
 بما أنؾ لـ تمب أوامر مدير القناة والتي ىي في صالحالبشرية حكمنا عميؾ بالسجف االنفرادي المؤبد ،النبؿ الذي

تبحث عنو ليس باألفعاؿ ،فاألفعاؿ ال تُستر أحيانا بؿ
بالحاجة إلى نبؿ النفس تماما كأصحاب المشاريع الخيرية
الذيف يبيتوف بأحضاف زانية.
نصيحة أخيرة :وأنت في سجنؾ االنف اردي حيف تعترؼأماـ نفسؾ أنؾ الوحيد في الميؿ والنيار ستتحوؿ إلى كيؼ
إف لف تؤمف بالجميع.
غبت التخفيؼ
بدا وجيو مصف ًار إثر استرجاعو أحداثًا آلمتو ،ر ُ
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قمت لو:
عنو ُ
سنتجوؿ في
ال
ال عميؾ أناأخرجتؾ مف سجنؾ ارتح قمي ً
َ
ّ
بياء
العامة لعؿ الطبيعة الخضراء تضفي عميؾ
الحدائؽ
ً
ّ

ىدوء.
وعمى نفسؾ
ً
اسمح لي أستعد.

أتممت فييا زينتي ولبسي ونزلت أدلُّو
تركتو نصؼ ساعة
ُ
الحماـ ،وجدتو طعف نفسو بسكيف المطبخ وقطع وريده،
عمى ّ
عمي فعمو ،تذكرت صحفًا
فزعت ال أعرؼ ما أعمؿ وما َّ

أحتفظ بيا ألستعمميا مفرشاً لموجبات اليومية ،مددتو عمى

األرض كفػَّنتو بالصحؼ جيداً وأرجعتو إلى قبره.

أسود وواصمت كتابتي
أغمقت التمفاز وضعت عميو شريطاً
َ
وبحثي عف حكاية ربما ليس فييا كارثة.
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غسو جراد
صحوت متأخرة ،دائمًا تنتابني
نمت كثي ًار أو
يبدو أنػّني
ُ
ُ
مشاعر االلتفاؼ حوؿ الذات حيف أنيض مف الفراش ،ليس
التأمؿ مف أجؿ
نكران ًا لآلخريف بؿ سعيًا إلى جماليَّة
ُّ

االستفادة مف نفسي ومحاسبتيا عف أخطائيا قبؿ أف يحاسبيا
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اآلخروف.
بما أنني أنتسب إلى ىذا العالـ ال بد أف أدخؿ معو في زمانو

نظرت إليو مف منظوري الخاص سأنعزؿ
ومكانو وشكمو ،فمو
ُ
بوعي أو دوف وعي ِّ
حجة َّ
مني وسأعثر لو عمى ألؼ َّ
وحجة
لتبرير أخطائو.
بإصرار حاولت الخروج مف الذات وتخطػِّي عزلتيا ،حبي

لمزىور التي شتمتيا وعالقتي الخاصة معيا أتاحت لي فرصة

فتحت باب
مناسبة ألنخرط بتفاصيؿ يوـ جديد ،ما إف
ُ
الحديقة حتى ىاجمني سرب جراد والتصؽ بشعري ،دخؿ

حاولت إزاحتو ألتأكد
وتكوـ كثير منو عمى وجيي،
جيوبي َّ
ُ
مف عدـ التيامو زىوري وأشجار التفاح وأشجار أخرى عزيزة
عمى نفسي ،لـ أجد غير ىشيـ رغـ نظرتي الخاطفة.
أدركت شناعة ما أنا عميو مف دخوؿ ثالث جرادات بعيني،
ُ
كؿ ما في الحديقة أخذ ينظر بعيف شزراء رغـ ىشيمو،
نكثت
وتذمر،
وحمؽ
ُ
دخمت مسرعة و ُ
ُ
ّ
أغمقت الباب باندفاع َ
فرحت عندما رأيتو يتجمع عمى بالط المطبخ،
كؿ الجراد،
ُ

قدمي ،سرني
رششتو بمبيد الحشرات أتقافز مف زحفو عمى
َّ

فركت عيني بحدة لما أصابيا مف حرقة قوية
انتصاري عميو،
ُ
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بسبب الثالث جرادات المواتي متف بتأثر رائحة المبيد ذلؾ

تركت عيني مبحمقة بقوة دفاعاً عف سالمتيا متأكدة َّ
أف
ألني
ُ
التصاؽ الجرادة األخيرة سيزوؿ بموتيا.
اغتسمت وعطػَّرت جسدي كمو لتعقيـ أي أثر يسبب حساسية

ما لكني استعجمت الخروج لمطبيب إزاء طفح أصاب جمد

وتورـ في عيني اليميف .
يدي ُّ
سموؾ غير عادي في الشارع كما أف شكؿ الشارع غريب،

ليس عمى غرار الشوارع التي ألفتيا ،وليس التاريخ واحد

ويتفرج عمى غبائي .كؿ
أبريؿ ليفاجئني يومو بمزحة غريبة
َّ
شيء لونو بموف الجراد ،أبواب البيوت ،النوافذ ،ممرات
الشارع المخصصة لسير األفراد ،كؿ شيء حتى أكياس

النفايات قرب البيوت اكتست بالجراد.
خفت أف تفوتني فرصة تدويف مالحظاتي اآلنية عف أي
حدث ،مددت يدي ألستخرج القمـ والدفتر الصغير لكني لـ

مرت جرادة كبيرة
أستخرج غير الجراد ،وفيما أنا باستغرابي ّ
تدفع جرادة صغيرة في عربة متجية صوب محؿ البقاؿ،
بمالحقتي ليا ومراقبة دخوليا وجدت البقاؿ ذاتو جرادة كبيرة

ترتدي قبعة لونيا جرادي.

65

عبر الشارع جراد ذ َكر يحمؿ بيده البريد ،طرؽ أوؿ باب في
َ
شارعنا ،خرجت أربع جرادات بمالبس مدرسية بينما الجرادة
األـ استممت الرسائؿ مف يده.
ومف الفاعؿ والمسبب لوضع غير
ما الذي يحصؿ اليوـ َ
مألوؼ؟ حتى الحافالت كانت عمى شكؿ جراد كبير بداخمو
ركػّاب مف جراد.

ثمة خوؼ يقودني إلى الركض والمجوء إلى عيادة الطبيب،
العيادة قريبة مني في نياية الشارع الذي أسكف قرب كراج

لتصميح السيارات ،لـ أكف مػُ َع ّدة لطرح أسئمة عمى نفسي
ليوؿ ما أرى ،فوجئت بأف كؿ ما فيو جراد مف الميكانيكييف
إلى السيارات إلى عمب الزيوت.

حيف دخمت العيادة مسرعة اكتشفت أنػِني جئت أعالج نفسي
ابتداء مف الممرضات
مف الجراد وأتقبؿ لحظة " َجراديػَّة"
ً
انتياء بالطبيب الذي سمػَّمني وصفة غريبة لـ أفيميا إال
و ً

اء كػُتب عمى غالفو
وقت سمػَّمني الصيدالني الجرادة دو ً
(مػِمػْتي جراد) ،برمت شفتي وتوقعت َّ
أف الطبيب الجرادة

وجدني مصابة بفقر جرادي لذلؾ وصؼ لي مجموعة
فيتامينات مف عصير الجراد.
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في طريؽ عودتي وعند رأس الشارع المؤدي إلى داري

أت
اشتريت مف بائعة الصحؼ "جرادة" صحيفة اليوـ ،قر ُ
عنواناً كبي ًار َّ
تصدر الصفحة األولى:
(بجيود وتجارب عالـ األحياء البروفسور ""GARAD
واص ارره بالقضاء عمى حشرة مصابة بفقر الدـ اكتشؼ مبيدًا
ال لمقضاء عمييا(
فعا ً

أما بقية العناويف غير واضحة لمفيومي اإلنساني.
حت الجريدة مف األسفؿ إلى األعمى ومف األعمى إلى
تصفػَّ ُ
فيمت أف اإلنساف ليس مقياساً لتحديد اإلنسانية
األسفؿ،
ُ
بمفيوـ الجراد ،ما ىو َّ
إال ترىات ال أخالقية وأنو حيواف
خطير عمى الحياة.
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حفلت في حاويت زبالت
صرت شخصًا ال أعرفو؟ أيف ىـ
ىؿ أنا كما أنا أـ
ُ
َّ
تصدت لو الحياة وبقي َمف ال
أصدقائي؟ لماذا َمف يشبيني
أشبيو؟
ثمة ناس ال يتشابيوف لماذا ال أكوف واحدًا منيـ؟
مف أيف يأتي كؿ ىؤالء؟ ىؿ حدث أف جاؤوا بعد تكسِّر

صحوف وثورة واندالع أكواب ماء مف مخمور زعؽ بزوجتو
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غاضبًا ثـ أدرؾ شناعة فعمتو وانزوى في غرفة نومو كحيواف

غوغائي؟

لـ أفاجئ أحداً بإساءة قط ،بؿ كانوا يضعونني في َّبرادىـ

ألكوف المريح لعسر ىضـ أو لقمة محشورة في بمعوـ ،عسر

اليضـ ال يأتي جزافًا بؿ مف تالقؼ المقـ السريعة الدسمة.

المقمة الدسمة ليا صيادىا الماىر بينو وبيف الحالؿ لعنة
الفمس وبيف الفمس ويديو صداقة دائمة ،قابضة حينًا وفاردة
حينًا ،بؿ ما أقؿ أيَّاميا المفرودة وما أكثر ساعاتيا القابضة
خاصة حيف يطرؽ الباب صاحب حاجة أو عوز.

تنبسط وقت التظاىر بصفات الكرـ لضيؼ صاحب نفوذ أو
صاحب يحافظ عمى امرأة واحدة ويعبث بعشرات ،أو
جاه،
ٌ
لشخص يتمتع بإجازة ضمير أو فيمسوؼ يفمسؼ األمور
عمى ىواه ووفؽ رغبتو وأطماعو.
لكؿ شيء بالحياة تألػُّمو ،مف حقي أف أتألػّـ أحيانًا األلـ
العميؽ يتحوؿ إلى فرح ،اليوـ أنا جدًا فرحاف خاصة حيف

سمعت أصوات سكارى رموا عمب بيرة فارغة في حاوية
الزبالة ،ىـ يترنحوف وأنا أفرح ،حقيقة اإلنساف تافو لماذا
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يحؿ لو
يبوؿ المخمور ذو الشعر الطويؿ عمى رأسي؟ ألـ ُ
غير صفيح الزبالة ليفرغ ما بمثانتو؟
العػُرؼ ىو الفساد أو مف شروط الحيوية أف تتخمى عف
ىميا
زوجتؾ وتالحؽ الكالب بيف الحارات ،الكالب َّ
ىميـ مرحمة ما بعد
حراستنا ،نحف سكاف صفيح الزبالة وىـ َّ

ذلؾ.

نطّت قطة شاردة مف مطاردة قط واختبأت بيف عمب

كوكاكوال وسفف آب ،تعثرت بزجاجات النبيذ وأطمقت ليدييا
حرية النبش عف عظمة أو قطعة لحـ مف فضالت ابنة وزير

أو ابف مومس.

حيف لـ تجد ما يغري حاسة الشـ لدييا نطّت راكضة تستدرج

القط إلى صفيحة أخرى.

أنا فارغ شربوا مائي ورموني والباقوف ليـ رائحة الجثث ،كنا
كائنات حية ،ماء ،خضرة ،زىور ،فاكية ،لحـ ،سمؾ ،بط،

كمنا كائنات حية لكف األنذاؿ متساووف باإلثـ ،ديمومة
حياتيـ بقتؿ حياتنا.
مت ساووف فيما يكمف بنفوسيـ ،مختمفوف فيما يكمف بجيوبيـ
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وعقوليـ وضمائرىـ.
نحف نتشابو بفطرتنا بسجيتنا المتواضعة الصامتة.
قررت أنا " ُبطؿ" الماء أف أفاتح بقيَّة أخوتي بما ال يزعج
ُ
يغير طراز حياة الشاذيف أو خدـ المطابخ
الجيراف وال ّ

المنزعجيف مف مسرح أحداث ال يجرؤوف عمى رفضيا أو
انتقادىا ولو طرفة عيف ،أف نحتفؿ مثميـ .ال أستطيع أف

أذكػِّر باسمي ألنو أصال مؤنث ،يعني قنينة ماء وال أحب
الجنس الذي يتصؼ بالتخنيث.

مف يسكف خارج الصفيحة مشروع تربوي ونحف مشروع نتف،
ىـ مف أصوؿ نبيمة ونحف ُمحتَػقػَروف ُميانوف مستسمموف
لمتقطيع والنيب النيـ ولكؿ األفعاؿ المقدور عمييا مف قبػَؿ
َمف اسمييـ نبالء األفعاؿ .

إذًا لنرقص ،أحبتي احتضنوا بعضكـ ،ارقصوا ،دوروا في

حدود مساحة الصفيح ،مجػِّدوا لذتكـ وشعوركـ بالبيجة ،لستـ

البائسيف وحدكـ ،األغنياء بائسوف أيضاً ،ىـ لصالح الخالؼ

يرقصوف ونحف لصالح التصالح مع بعضنا نرقص ،ارقصوا.

عمب المشروبات الغازية َّ
مجدت مف تراقصو ،بطؿ نبيذ بطؿ
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عرؽ بطؿ وسكي الميـ بطؿ ،أنا لـ أعثر عمى بطػْمة،
دعوني أأنػِّث اسمي ،منذ أف خمقني صانعي وىبني اسـ

الذكور ،أعرؼ أف زوجتو ال تمد لو الذكور لذلؾ أعطيتو

الحؽ وقت صنعني وىبني اسـ بطؿ .لماذا ال أراقص مف
كؿ وشبيو
يشبيني؟ دعوني أبحث عمف أشبيو ،في الخارج ٌ

يرقص وىنا تشابيوا مف أجؿ الرقص ،القاتموف متشابيوف

والمقتولوف أيضاً ،أنا َمف يشبيني؟
الفئراف يمكنيا التفوؽ عمى الرقص ،تدخؿ بيوت األثرياء
وترقػِّصيـ عمى الحبؿ ،ال أحد يمحقيا ،سرعتيا خفيفة حتى
القطط المدلمة في المنازؿ ال تستطيع كونيا تعودت أف

تصحو متأخرة بعد سيرة طويمة قرب سيدتيا أو سيدىا،

سمنت وثقمت.

ىي اآلف ترقػِّص مجتمع الصفيح عمى الحبميف ،كمػَّما اىتز

الصفيح وفاحت رائحتو تجمعت أسرابيا فاردة شواربيا باتجاه

تدحرجت إلى التيو.
العطف ،وكمػَّما عبثت ريح بالعطف
ُ
ساللة أسرتي اسميا نبع كيؼ أصميا وأمتمئ؟

حيف أمتمئ أثقؿ وبوزني أعاند الريح ألتخذ مكانًا أو شارعًا
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ال تتسيد فئرانو.
ُّ
أنكب
لت حاوية محاوالتي
منذ ىروبي مف حاوية الزبالة ماز ُ
عمى رأسي ،أنيض وأقع متخيال أف مؤنث بطؿ سيصنعيا

ماىر في مصنعو زوجتو ال تمد اإلناث فيسمييا "بطمة أو
يدلميا "بطيمة" وأتمنى َّ
أال يكوف مخنثًا أو شاذًا حينيا ال
ُ
عذر.
الجثث تشرب العصير
ُ
مغاير لما ألفناه ،يحتاج
شيء
شكؿ جديد ،بؿ
يموح في األفؽ ٌ
ٌ
ٌ
إلى شجاعة منػِّا لمسايرتو أو التآلؼ معو ،السطحيوف جداً
وبخاصة َمف ليـ استعداد تاـ لمشاركة خالَّط العصير
سيعتبرونو أم اًر عاديػَّاً وباعثًا لمسعادة.
ىذا الضرب مف الكائنات أكثر المخموقات خبثًا وأكثر
حيوانية مف حيواف واسع الحيمة ،أكثر الوجوه تشوىًا ،أكثر

العيوف شر ًار ،أكثر القموب حقدًا وأكثر َمف يثير استغرابي.

استخدمت لوصفو كممة "أكثر" لذلؾ سأعطيو اسـ "أكثر"
ُ
ألنو أكثر المنتشريف في الشارع وأكثر المألوفيف لمماريف
العابريف المتوجييف إلى محؿ
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فرج"
"أبو َ

بائع عصير

التمر.
َّ
تمر فقط ،فيو ال يبيع غير عصيره ذلؾ
فرج ٌ
في خالط أبو َ
باء
ماء فقط وكير ً
ألف التمر ال يحتاج إلى ُسكػَّر بؿ يحتاج ً
لتشغيؿ الخالَّط وثمجًا ،مما يجعؿ السعر رخيصًا عمى
تخرمت
المشتريف مف العمػَّاؿ والطمبة والكادحيف والذيف َّ
جيوبيـ ،الجيوب التي خرميا الدىر والقػِدـ وليس كثرة

التبذير.
ُطمؽ عميو اسـ
"أكثر" لو خالّطو الخاص لكف ال أدري َلـ أ ُ
"عورة "
خالّطٌ عورة ،ربما اسـ الشركة ا ِّ
لمصنعة أو الخالَّط أعور،

لكف العـ "أكثر" ال يجد مبر اًر لستر العورة ،ربػَّما المجرب

حكيـ والمثؿ قاؿ :اسأؿ المجرب وال تسأؿ الحكيـ .ىذا يعني

مجرب".
أنػّني أكمؿ اسمو وأدعوه السيد "أكثر ِّ

اسـ العائمة ناقص البد مف إيجاد اسـ ٍّ
جد لو ،خطرت لي
فكرة عظيمة:

مجرب بف ناقص" .
"أكثر بف ِّ
العـ "أكثر" مزواج خّمؼ اثني عشر ولدًا ،كؿ ولد بمثؿ
74

كنز نابغ ،وألنو نابغ العقؿ والقمب عمَّـ عشيرتو بني
األبٌ ،
أكثر َّ
مد اليد لتصبح خرقاء متيورة ،ىذا سر نبوغ بني أكثر.
الحفيد "كثيػِّر" ورث خالَّط أبيو ،أقوؿ س ًار :كثيِّر فيمسوؼ،

قح وأكثر الرؤوس حكمة ولو استنتاجات ال
نعـ فيمسوؼ ّ
تخطر بباؿ ،يعني ىو فوؽ البشرية ال يأتي إال باألمور
الخارقة.
تيافت كؿ َمف في المدينة إلى محؿ "كثيِّر" لشراء العصير
وس َّكر ورمػَّاف.
المخموط مف فاكية متنوعة وبثمج ُ
الئحة األسعار مختمفة بمغة غير مفيومة ربما إفرنجيَّة ال

يفيميا عامة الشعب مما اضطره التعامؿ مع زبائنو باإلشارة،
كؿ نوع مف أنواع العصير يضع عميو عصير الرمػَّاف بدؿ

الماء وال أحد يعترض ،وأيضًا عمى المشتري أف يغمس يده

اليمنى بقدح مف عصير الرمػَّاف ليتكرـ عميو "كثيػِّر" بأكواب
العصير ،بعدىا يسجؿ اسمو في دفتر كبير وبعد التسجيؿ

يناؿ مكرمة خاصة (عصير بالش طوؿ العمر) ،لكف عمى
الموقعيف االعتراؼ بأف اإلنساف لـ ُيخمػَؽ مف أجؿ اإلنساف
بؿ مف أجؿ أف يصبح وحشًا.
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رأي واحد :كؿ فرد في العائمة عصيره بالش إلى نياية
العمر ،توصموا إلى نتيجة ميمة جدًا ،يسجػِّػموف اسـ األموات
مف األسرة ويغيِّروف مف شكميـ أو يتنكروف أثناء غمس اليد

بالعصير ليكثر نصيبيـ ويسبحوف بالرمػَّاف.
غريب ىذا اإلنساف بو حاجة إلى العبوديػَّة حتى ولو لرمػَّاف

وبو طمع وج َشع يتصارعاف أو يعتاش كؿ منيما عمى
اآلخر.
لكف األموات أكثر جشعًا منيـ لـ يتركوا الفرصة تضيع منيـ

،خرجوا مف قبورىـ ىياكؿ عظمية تدور حوؿ عربة األخ

"كثيػِّر" وتمعؽ ثـ لحقت بيـ الجثث الطازجة الطريػَّة مادة

ألسنتيا بتعطػِّش.
األخ

"كثيِّر" لو مرتبة عالية ،كونو بعيف واحدة في وسط

جبينو وىو يذكرني بقصص َّ
الجدات عف األعور الدجػَّاؿ ،أما

العـ "أبو فرج" تركو الوقت محبوسًا لذا تقرفص المسكيف

صفف وتحنػَّط.
بقدح عصير فارغ
َ
خالصة القوؿ:

إف ىذه القصة ىي األكثر حقيقة مف
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قصصي الباقية ،ألنني أكثر وثوقًا بمعرفتي لغزىا خاصة

أيت عدد اليياكؿ العظمية والجثث المنتشرة في
حيف ر ُ
ركبتي بعيدًا عنيـ،
ػنيت
الشارع ،و َّ
َّ
اليوة األكثر بؤسًا ،أنني ث ُ
"أبو فرج" ألعف كممة أكثر التي

وجمست قرب دكاف
ُ
وكتبت عنيا أكثر مف أكثر أعمالي.
حاصرتني أكثر
ُ
أشارت إحدى الجثث متسائمة عنيَ :مف تمؾ؟

أجابتيا جثػَّة أخرى :ىي تمؾ.

لت أجمس القرفصاء عند دكاف
أنا تمؾ ابنة ذلؾ بف َ
ذاؾ ماز ُ
العـ السجيف أنتظر أف ينيض "أبو فرج".
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