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أيب

امنحني بعًثا أزليًّا

ة واقرأين عزَّ

-يف تلك األنشودة-

مطلًّ من نافذتك

امء املُعلَّقة يف السَّ





شكر 

أستاذي/ بهاء طاهر

مني لألدباء عىل أينِّ ابنه.. وما زال يفعل. الذي ظلَّ يقدِّ

أستاذي/ أمري تاج السِّ

الذي منحني من محبَّته ما يجعلُني الُعمَر يف غري احتياج أليِّ 

نوع آخر من زهو ومن فخر.

أستاذي/ محسن يونس

أعلُم أينِّ أثقلت عليك، فسامحني.

نارشي/ أحمد سعيد

الذي تحمَّس يل إنسانًا قبل أن يتحمَّس يل كاتًبا.

صديقي/ محّمد متويل

أنت نوع آخر من األصدقاء، لوال ما أوحيَت يل، ما اكتملْت 

رؤيتي.





َخ -مع ذلك- يحتمُل التَّأويل. وبعٌض ِممَّ أُرِّ

ًل  ُمحمَّ إليك  يأيت  الذي  الجنوب  ُمهادنة  »حافظ عىل 
فل  عائق،  دون  إليك  يأيت  الجرانيت  دام  وما  بالهدايا. 
محاجر  من  أحجارك  واقطع  آخرين،  بآثار  تلًفا  تُحِدث 
عيد يف خطر، فإنَّ  طرة، وإذا كانت تخومك من جهة الصَّ
بالحزام،  الذين يتمنطقون  البدو  الحال كذلك من جهة 
فىل« هم يف مرص السُّ ويجب عليك أن تُقيم حصونًا لصدِّ

)واح- كا- رع- خيتي( 

 -ملك هرا كليوبوليس- 





 إشارة

النصوص املائلة مقتبسة من بعض املخطوطات الفرعونية 
بترّصف.



املدينة الحجرية
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 بّوابة تالق

معبد  سور  حواف  فوق  يتكّس  ما  رسعان   ، هشٌّ املساء 
»الكرنك« العتيد وهو يلج إىل املدينة الحجرية الناعسة، يخب 
ويتعرّث، بينام تبدو قواه تأخذ يف الوهن أكرث فأكرث كلاّم أوغل يف 
التسلّل داخل حرم املعبد، يفرتش عىل استحياء -كأّنا يستأذن- 
بهو األعمدة الضخمة التي تنرصف نحو السامء يف إجلل وإكبار، 
يف  تحتها  الغافية  البيوت  كّل  وتحدج  متأّصل  شموخ  يف  تقف 
تقوم  املكان  هذا  هنا يف  تقول:  كأنّها  وتباه ويف صلف،  اعتزاز 
الزمن،  بتأثريها وسطوتها عىل طول  تندثر، متتّد  الحكايات وال 

يؤّججها اإلرث ويبقيها غري منسية وال منقضية. 

النخل  تسلّقت  قد  متدلّلة  صبّية  ريح  كانت  املساء،  هذا 
املرتامي يف جوف املعبد فراح يتاميل متضّوًعا، بدا كام لو يدندن 
يف خشوع، يدنو برؤوسه املحشّوة بالبلح الطرّي املرتنّح -املوشك 
كأنّه  يداعبها  ويلطفها،  األعمدة  قامات  من  السقوط-  عىل 
يخشاها، وإن كان يخىش من ِكرب أو وهن، فاألعمدة ال تفعل، 
تبقى حيثام يبقى الزمن يف صريورة وزهو وبهاء، ولن تفنى إاّل 
بفنائه، تبقى سامقة ثابتة ال تعرف الهرم وال الضعف، تحتوي 
كّل املدينة بني عيونها التي مل تنم منذ أكرث من سبع آالف سنة، 
كانت مبثابة الحارس املعنّي أزاًل بقدسية األجداد كمخطوط فوق 
جبني »الكرنك«. يف هذا املساء كان النخل -ككّل مساء- يحتمي 
من الظلمة املراِوغة بهالة األعمدة التي تخرتقها يف رضاوة ويف 
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املعبد  أحجار  تحّف  تسّيد  ومن  رهبة  من  وغللة  خشية،  غري 
واألجواء. 

أسفل األعمدة يعدو الظّل، يرتعش، ال ينظر للوراء وال يجس، 
يجرتّ بقدميه مسافات براح البهو املتمطّية يف اسرتاحة وهدوء 
ويف سكينة. نحيًفا كان، وله ساقان رفيعتان طويلتان، لكّنها ال 
تؤازره بأّي قدر عىل الفرار، يلهث يف رعب ويف رسعة، يقبض 
بني أسنانه عىل ذيل الجلباب خشية السقوط، فأن ينكفئ عىل 
ينهض  يدعه  لن  يلحقه  من  أّن  يف  يثق  بعدها،  قيام  ال  وجهه 
ثانية من دون االستيلء عىل مّخه، فيميض يف عدوه كأّن أبالسة 
أنّه  تفكريه-  -بقرص  يستنبط  يكن  مل  يلحقونه،  ذاتهم  الكون 
سريى »عيط الله«؛ أكذوبة املكان، وجًها لوجه، وأنّه الوحيد من 
بني كّل رجال املدينة، وكّل أهلها والجن والعفاريت، هو الذي 

يقبض عليه متلّبًسا بالجرم. 

جعل يركض، وأنفاسه املتلحقة ترتّدد يف قلب البهو كصدى 
خافت مؤّرق يشبه الفحيح، يبّدد اطمئنان سكّان املعبد القدامى 
وراحتهم، يكاد يوقظهم من الوسن الذي لّفهم لقرون وقرون، 
إّنا مل يكن يدري أنّه يوًما قد يصبح طريدة »عيط الله« بنفسه، 
برعبه املتأّصل يف تاريخ األسلف وهيبته وجربوته، وأنّه سيتجّرع 
كّل هذه البيوت وكّل هذه الحجارة حافًيا، يخلع مداسه ويرمح 
لريمقه  يستدير  النخيل  كان  وذعر.  توتر  من  كشظية  جاريًا 
أياد  إىل  تتحّول  »القعوف«  أّن  لو  يود  أنفة،  ويف  استهجان  يف 
أن  عقب  الفضاء،  يف  وتعلّقه  األرض  بساط  فوق  من  تتلّقفه 
أقلق اسرتخاءها، ورصف كّل الطيور املستكينة بني سباطها، وقد 
اندفعت نحو صدر السامء تشّق صفاء ضوء القمر كعامود من 
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دخان، لكّنه ميرق يف رسعة وارتعاد من بينها ليزوغ من »عيط 
الله«. 

يخرج  وهو  عليه  قبض  قد  اإلنس  أحد  أّن  لو  بخاطره  جال 
من »حوش عوضني« بالبهيمة، لكان أهون عليه. صحيح سوف 
البيات  يسلمونه لقسم الرشطة فتصبح قضية، لكّنه تعّود عىل 
داخل الحبس، وتعّود أكرث عىل البهدلة، لن يضريه يوم أو أكرث 
يقضيهم يف القسم ثم يطلع، بل لن يضريه بأيّة حال أن يستقبل 
وكم  قبل،  ذي  من  ُصفع  كم  والخفر،  الصوالت  صفعات  قفاه 
متّرغ يف تراب السكك عىل يد الخلق! لكن الذي سيضريه حتاًم 
أن يتلّبسه »عيط الله« ويبّدل عقله، فيعيش الباقي من حياته 

مخبواًل، بنصف مخ.. ونصف وعي.

بسعة  األقدام  وقع  يقرتب  ورائه  ومن  ويعدو،  يعدو  أخذ 
تجاوز رسعته. )أعوذ بالله( هاتف نفسه يف تأنيب يُوشك عىل 
اليأس: منذ متى »وعيط الله« يحمي بيوت ناس »الكرنك«؟ كيف 
نزل من داره املقامة فوق بوابة معبد »خنسو«)1( الرابض عىل 
مقربة من معبد »الكرنك« وترّصده؟ أخذته رعدة الخوف أكرث، 
اشتغلت ساقاه أكرث، فبدا ينهب قوام الطريق ليس محرتًزا -عرب 
الهلع- أن يندلق فوقه فداًء بخًسا للحامقة، وكانت أنوار  ذلك 
الشارع الرئيس النافرة من بعيد قد راحت تلوح يف دنو بطيء، 
فتحّفز أكرث، يدرك أن »عيط الله« غري مسموح له بالخروج من 
حّيز املعبد، لعنته أن يسكن فوق بوابة »خنسو«، ال هو جن وال 
هو إنس، مجّرد كيان، ال هوية محّددة له وال كينونة وال مسّمى 
األبدان كام  ترتجف  االسم  الله«، فمجّرد ذكر ذلك  غري »عيط 
الفراعنة عىل  يعاقبه ساسة  الرب،  لفظ يف هذا  لذكر  ترتجف  ال 



16.

انتهاك حرمة املعبد منذ زمن ال يقف عىل بدايته -بشكل وثيق- 
مخلوق؛ هكذا تُسد األسطورة. 

تتبعانه يف إرصار،  الله«  »عيط  وقدما  تقرتب،  الشارع  أنوار 
كاد يبيك، ترّضع لله أن ينّجيه، ولعن »سلسفني« اليوم الذي صار 
فيه نطّاطًا عىل البيوت، توبة يا رب، فقط انجدين من ملحقة 
»عيط الله«. كان »عبيد« قد بات جذوة متوّقدة من روع تشق 

سكون الليل هربًا، ومنظر »عيط الله« يستقر أمام رأسه. 

كم كان غبيًّا حينام رصفه هدوء الجو عن جّس موطن الخطر، 
كان طالًعا بالبهيمة يف أمان الله من »حوش عوضني«، وال يدري 
الله« هي األقرب للزوغان عن األعني  كيف بدت بوابة »عيط 
قاصًدا  البوابة  من  ودلف  البهيمة  جّر  رجل،  يلمحه  ال  حّتى 
التفاصيل،  كّل  طّياته  يف  يُخفي  الظلم  حيث  األخرى  الناحية 
وحيث بوابة معبد »الكرنك«؛ تلك الهادئة البعيدة عن البيوت، 
الليل،  فيلف من وراء املعبد عرب درب غري مطروق، خاّصة يف 
الصباح،  حّتى  متيّقظًا  فيظّل  بيته،  »حوش«  إىل  ينتهي  درب 
منتبًها، مرتّقًبا انبثاق أول شعاع فجر، حّتى يطلع بالبهيمة من 
داره مطمئًنا، وحّتى ميكنه الترّصف فيها -حسب االتّفاق املعتاد 
مع أحد التّجار- والبرش نيام، لكن عند ذاك -أول ما دلف من 
خنوع  ويف  رهبة  يف  تنبح  الكلب  راحت  الله«-  »عيط  بوابة 
لربهة، ثم أمسكت عن العواء مّرة واحدة، كام لو أصابها خرس 
لها يف  أمًرا صدر  كأّن  أسفل طائعة،  إىل  تدلّت رؤوسها  فجايئ، 
ويف  املعبد،  فناء  حجارة  خلف  تختبئ  ولّت  تتوارى،  يك  خفاء 
لحظة، بعد أن أخذ مندهًشا يراقبها بعينيه وهي تنسّل مبتعدة 
ونباحها تحّول إىل أنني خافت مغلوب، عاد بعينيه أمامه ليجد 
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ُقّد  كأّنا  الرشر،  بنظرة  يرميه  واقًفا  ذاته متجّسًدا  الله«  »عيط 
بدا  جلبابًا  يرتدي  مشّوهة،  وخلقة  مذرية  هيئة  يف  عدم،  من 
جسمه،  فيها  دّس  بالية  قامش  قطعة  مجّرد  بل  بجلباب،  ليس 
ارتّد للخلف مصعوًقا، سمع من قبل أّن اإلنسان والحيوان، ورمبا 
الجان، يخشون من »عيط الله«؛ ذلك املسحور، لكّنه مل يحسب 
أنّه سيلقيه عيانًا يف يوم، هذه أول مّرة يراه. حينها فلت من بني 
أصابعه حبل البهيمة وتسّمر لثوان، تحّول لوهلة إىل صنم مثل 
تلكم األصنام الراقدة يف خواء معبد »خنسو«، وتساءل إثر ذلك 
تأنيب حقيقي: أمل ينبغ أن أتحاشاه؟ لكن مال فضوٍل غبيٍّ  يف 
كان يدفعه للتفّرس فيه؟ لعلّها صفات القزم أو الغموض الذي 
حّف الحكاية فمّتنها برتاث الناس، ورمبا الفزع يف كامل سطوته، 
تلك أشياء استوقدت من داخله الغباء، وليست من علّة واضحة 

مبجمل األمر ألّي غباء.

كانت قامة »عيط الله« قصرية مثل املساخيط وعيناه تربقان 
راع  املساء،  لهذا  الثمني  صيده  عىل  وقع  كأنّه  األذى،  بنشوة 
»عبيد« أواًل ذراعاه الطويلتان يف غري تناسق، وساقاه القصريتان 
التحّفز  ذلك  ليس  تحّفز،  يف  فمه  من  املتديّل  ولسانه  للغاية، 
ذلك  بل  استنكار حّتى،  وال  تساؤل،  أو  استفهام  ينّم عن  الذي 
تحّفز  مهل،  عىل  ينتظر  كان  كمن  تركيز  وبكّل  بروية  التحّفز 
مّد  يبدو توطئة النقضاض محتمل.  قاتم  للفريسة، تحّفز  ذئب 
له »عيط الله« أنامله يتحّسس مستكشًفا، أصابعه طويلة رفيعة 
مثل أغصان شجرة لبلب جاّفة، وأظافره سوداء متشّققة، شعر 
»عبيد« بربودة اليد، وبهول اللمسة، انتفض ورصخ رصخة عالية 
كأّنا أفاق بعد غيبة وجيزة، نبش يف حلِقه عن رصخة ميكنها أن 
إّنا ال وصف ملا  أنفاسه،  الذي يأخذ عليه  الشعور  ترتجم ذلك 
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يحس، فجّف حلقه، رمى بنفسه بضع خطوات للخلف منتشًل 
وفّك،  أسنانه  بني  ذيل جلبابه  أخذ  ثم  الفزع،  دائرة  نفسه من 
أحّس به يرقص مهتاًجا من ورائه ويصيح يف حنق بصوت أقرب 
للزئري: قف، لكّنه كان قد أسلم لله أمره وبدأ يف الركض امللتاع، 
أحّس بقدميه تلحقانه، وفيهام نّية غاضبة، بدا طريق »الكباش« 
الواصل بني معبدي »خنسو« و«الكرنك« طويًل.. شاقًّا.. رخًوا.. 
وفيه نوع من تواطؤ، غري أنّه أخذ يف تقليب تراب األرض من 
بطنها اللّينة بقدميه الحافيتني مثل فأس ال يدركه يأس وال إجهاد 
وهو ميخر بساقيه حصرية الظلم املسّجاة بامتداد الطريق، وقد 
ركضه،  إيقاع  ليؤّخر  قدميه  يف  يكلبش  اللزج  الرتاب  أّن  بدا 
بجلبابه،  ويتشّبث  الله«،  »عيط  مع  متآمًرا  قدميه  يف  يكلبش 
بأس  ومن  حجر  من  قواعد  فوق  مقرفصة  الراقدة  والكباش 
جعلت تطّل نحوه بعيون مستهزئة محِبطة، كأّنا لو تخربه أين 
قدماك يا مسكني من رسعة »عيط الله«؟ بدا كذلك أّن النخيل 
املسّور لطريق الكباش -والذي يرمتي عىل جانبيه يف كثافة صانًعا 
الداجية،  العتمة  تلك  قلب  يف  اللون  داكنة  متشابكة  سحابات 
املقعي يبّص يف ألفة ويف حميمية عىل هذه التامثيل التي تحمل 
باع ووجوه البرش- يزوم، وينحني من موقعه العايل  أجساد السِّ
للوراء،  فيسلّمه جربًا  األرض  فوق  من  ليلقفه  نحوه  الفضاء  يف 
تحديًدا لـ«عيط الله« كيام ينال منه، بدت له جميع املفردات 
املارد  نحو  به  للّزج  اتّفاق ضمني  كانت عىل  لو  من حوله كام 

الذي يتعّقبه. 

من  ينهمر  والعرق  »الكرنك«  معبد  كنف  يف  يدخل  أرسع 
جسده، ثم وهو يرمح كغزالة يطاردها فهد، أخذ يجوس بعينيه 
يف تلل الحجارة الجامدة التي تعّبئ جوف املعبد، يف األعمدة 
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الشاهقة.. ويف الحجرات ذوات األفواه السوداء املخيفة الداعية 
االفرتايض  العراء  يف  يزل  مل  أنّه  أدرك  يجوس،  بعيًدا..  للهرب 
-عراء اللأمان- ولو يف قلب املعبد املتكّدس باألحجار، فاستأنف 
الذي مل يعد بعيًدا لدرجة  الشارع  الجري، وعيناه صابيتان إىل 
أشّد ويف غري كلل، مل  أن يهرع يف عزم  املثبط، حسبه  اإلرهاق 
يكن يف املعبد مكان يلجأ له مّتقًيا رّش »عيط الله«، عليه فحسب 
إرادة  ويف  رسعة  يف  فجرى  حدوده،  خارج  بجسده  ينجو  أن 
مرتعدة مّتجًها نحو الضوء املرتعش يف األفق، وراح يقول لنفسه 
وقد أوشك عىل انتحاب مرير: التوبة منذ اليوم يا رب.. ارحمني 

فقط من هذا الـ... 

ومل يجد خياله نعًتا يوائم كينونة »عيط الله«. 

يف سهاد املساء الرخيم، تخلد »الكرنك« إىل النوم، رمبا مبكًّرا، 
رمبا من شّدة السأم، إّنا تخلد إاّل من أساطريها التي لن تغفو 
متى ظّل الزمن؛ تلك املحفورة يف أذهان األجيال وفوق جدران 
األمسية يف  لقضاء  يخرجون  الذين  الرجال  بعض  ومن  املعابد، 
ويدّخنون  والّزبيب  البلح  وعرق  البرية  يحتسون  »الرِتس«  بار 
تعبث  تزل  مل  الخفيفة  والريح  متاًما،  هادئة  األجواء  الحشيش. 
ملمئًا  وشيشها  فيبدو  املساحات،  كّل  يف  الباسقة  النخيل  بقمم 
للسكون. كانت »الكرنك« غافية.. شاغرة.. إاّل من هؤالء، ومن 
أشياء  من  يتشطّف  »املّلحة«  مياه  فوق  املحنّي  »ممدوح« 
ونبض  فؤاده  فغاج  تذكّرها  طاملا  وجديدها،  قدميها  وأشياء، 
مساء.  كّل  يف  كدأبه  واألوراد،  بالدعوات  يهمهم  فمه  متقّرًحا. 
وبدا مغيّش  فاعتدل  بعيد،  املُقبل من  لهاث »عبيد«  انتبه عىل 
البرص، كأّنا دمع مل يزل مقرتنًا بالدعوات شحيحة األمل، مىض 
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يستوضح ببرصه، مطَّ رأسه فبان له الطريق، وملح جسد »عبيد« 
اآليت هرولة، كان وجهه مليًئا بالعرق وبالرعب، فاستقام ناهًضا، 
جلبابه  بكّم  ومسح  املّلحة،  ماء  قطرات  بقايا  يديه  عن  نفض 
ينتزعه من فزعه، صاح  أّن »عبيد« وجد أخريًا من  بدا  وجهه، 

بصوت عال من قبل حّتى أن يسترشف عن هوية »ممدوح«: 

- الحقني، الحقني ربنا يبارك فيك. 

قال  حافلة،  غري  نربة  ويف  مضض،  وعىل  تلقايّئ،  برود  يف 
»ممدوح«:

- خري؟!

وهّم يزجره، لكن دنا »عبيد« منه، بسعة رمى بجسده عليه 
له  يلهث مثل جرو، وكانت  كمن عرث عىل ضالّة مفقودة، كان 
رائحة قبو مغلق، أسامل جلبابه املتهرئ مليئة باتّساخات قدمية 
تبعث عىل التقّزز والقشعريرة، فغر »ممدوح« فاه، أدرك أّن يف 
األمر خطًبا ليس هيًنا.. »وهل هذا وقته!«.. تطلّع للحظة نحو 
»عبيد« ولبث يأوي لرتكيز واهن، إضاءة عامود النور يف األعىل 
الساقطة عليهام تكشف عن كّل ملمح »عبيد« فيبدأ يستعيد 
أنّها  واضح  محفورة  برشوخ  مرتّعان  خّداه  تركيزه،  كذلك  بها 
منذ زمن ليس بقريب، تركت فوق وجهه أمارات القبح وسامت 
التي يتفّحصه فيها  املّرة األوىل  الواقع هذه هي  اللصوصية، يف 
أولئك  من  واحًدا  املدينة،  أهل  ككّل  قبًل  يراه  كان  قرب،  عن 
اللصوص املدّشنني باالحتقار، الذين يسطون عىل أحواش البهائم 
يف العشّية وتحت جنح الظلم، من دون أن يتمكّن من القبض 
عليه أحد، عىل الرغم من أنّهم يعلمون مبا ال يدع مجااًل لريب 
أّن من يختلس بهامئهم هو »عبيد« وعصابته، ذلك إن كانت له 
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ملمحه،  يف  التدقيق  يف  يحفل  وال  بعيد  من  يراه  كان  عصابة، 
نصف  يده  له  يرفع  أو  مضض،  عىل  فاترة  ابتسامة  له  يبتسم 
رفعة كأنّه يقول: )غور(، ثم مييض عنه ببرصه يف امتعاض، إّنا 
ما له يشعر اآلن أّن عليه أن يشاطره الرعب الذي أفىض به إىل 
طريقه؟ رمبا الفضول، ورمبا الشفقة، ورمبا القليل من التسية. 
راح يتفّحصه بإمعان، مل يكن طويًل ذلك الطول وال نحيًفا كام 
بدا من ذي قبل، وال قبيًحا للدرجة، بل كان مرتجًفا خائًفا ماّم 
ينفي عنه هيبة أنّه لّص ونطّاط بيوت، ضحك يف نفسه ضحكة 
مفتقدة وقال: أنت حرامي بهائم؛ أدعى بالفعل أن تكون أكرث 
خزيًا وانكساًرا ورعًبا عند مقابلة الخلق، وال بد من أّن واحًدا 
مّمن سطوت عىل بهيمته الليلة يلحقك بالسلح. أخذ يف التطلّع 
أكرث  بشكل  قارص،  شتاء  ليلة  يف  عريان  مثل  يرتجف  وهو  له 
تدقيًقا، انتابه للحظة إحساس بالقرف، من وجهة نظر »ممدوح« 
فم  كان  رشًفا.  وأقلّها  اإلجرام  مستويات  أدىن  البهائم  رسقة 
»عبيد« يدلق اللعاب من غري وعي أو اتّزان، وعيناه مغّيمتان ال 

تستقران يف نظرة محّددة، أكمل يف تهّدج ويف لوعة:

- أستاذ »ممدوح«، حمًدا لله. 

- مالك؟ اهدأ...

- »عيط الله«...

ابتسم »ممدوح«، رمبا أدرك يف قرارة نفسه أيًضا منذ أن رآه 
مبثل تلك السحنة الشاحبة أّن احتامل الخرافة وراء الحكاية ليس 
بناٍء، الليل يف »الكرنك« يحمل يف ثنايا هدوئه ورونقه الكثري من 
الله«  »عيط  رأوا  إنّهم  يقسمون  الذين  هؤالء  »عبيد«،  شاكلة 
فرّوعهم، مل تكن املّرة األوىل التي يقابل فيها الفاّرين منه، أو من 
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غريه من شخوص األساطري التي يختزلها املكان، إّنا ال يصّدق يف 
الغالب إاّل ما يستقر له وجدانه أو ما يرى بعينيه، أكمل »عبيد« 

كأنّه يهذي:

- رأيته بعيني، والله رأيته، شكله أستغفر الله.. ورّش الدنيا 
ينّط من عينيه.

وأخذ يتلّفت حوله بنفس الفزع، ثم أضاف:

- أظنني أضعته، هه.. لن يخرج خلفي من املعبد، ملعون ابن 
الكلب، صح يا أستاذ »ممدوح«؟

- »عيط الله« من يا رجل؟ هل تؤمن مبثل ذلك الكلم؟ إنّها 
مجّرد تخاريف صّورها لك عقلك الغليظ.

- والله رأيته بعيني. أنت ال تصّدقني، لكن أقسم برأس أيب 
إيّن رأيته.

يزداد  وفمه  عمد-  دون  ومن  عرًضا  -رمبا  »ممدوح«  قال 
اتّساًعا:

- وهل لك أب يك تقسم برأسه؟

ازدرد »عبيد« لعابه يف خجل أليم، أطفأ خوفه يف ماء املّلحة 
اطأمن  لعلّه  اللهاث،  عن  حّتى  فجأة  وتّوقف  منكسة  بنظرة 
كذلك أّن »عيط الله« كّف عن ملحقته، احتجزته بوابة املعبد 
تأّمل »ممدوح«، مل  بنصف عني  الطلوع خلفه.  يجرؤ عىل  فلم 
يبُد عليه أنّه شعر ولو حّتى ببعض الحرج، تساءل يف نفسه متى 
من  الضغينة  هؤالء  سيجتّث  ومتى  إذالله؟  عن  الناس  سيكّف 
قلوبهم؟ بل متى سيكّف املايض عن املثول؟ يُقبل اآلن من بني 
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حينذاك  كان  لكّنه  دوًما،  كشأنه  متاًما  بعيد،  من  عقله  تلبيب 
صغريًا،  كان  جريرة،  وال  الحكاية  قّد  يف  يٌد  له  تكن  مل  صغريًا، 
ليس يذكر كم كان تحديًدا عمره، حني قالت له أّمه إنّه جاء إىل 
هذه الحياة مصادفة، وحني كان الناس يرونه فتسقط أبصارهم 
أرًضا، ويكتمون بأكّفهم ضحكات كان يسمعها، وهمسات تخرج 
لكّنه  صغريًا،  كان  أنّه  إىل  ينتبهون  وال  يتغامزون،  إذ  متهكّمة، 

يفهم يف تخاذل ويف وجع مغزى إمياءاتهم ونظراتهم.

ينتشله صوت »ممدوح«:

- اقعد، اقعد يا »عبيد« واهدأ.

تؤمن  ال  »ممدوح«  يا  أنت  ينبس،  أن  دون  من  له  ينظر 
بالخرافات، غري أنّك واحد مّمن يعتنقون الخرافة يف باطنك وال 
تريد أن ترّصح بذلك. أّي هزل! ملاذا تجيء كّل مساء إذن إىل 

هذه البحرية؟ أخربين.

آثار  املعروق  وجهه  عن  ميحو  املياه  حاّفة  من  »عبيد«  دنا 
كّحة  كّح  خاطفة،  متوالية  ارتعاشات  يرتعش  يزل  ومل  الخوف 
»ممدوح«  تلّقاه  املياه،  بؤرة  داخل  سيسقط  فبدا  متقطّعة 
للتهلكة  فتسلّمه  قدمه  تخونه  أن  قبل  للوراء  وأرجعه  بذراعه 
مبارشة، تنّهد تنهيدة طويلة واستعاد البعض من أنفاسه، تبّدد 
الخوف إاّل قليًل، وإاّل من هذا الخلل يف املشاهد املحيطة، مل يكن 
قد اسرتجع كامل اتّزانه، كان منظر »عيط الله« باقًيا يف ذهنه، 
لكّنه يف رسعة قفز خارج ضّفة امللّحة كأنّه يود لو يفّر من حّيز 
»الكرنك« كلّها، لّوح بيده لـ«ممدوح« ثم مىض يف لوثة منقشًعا 

كغاممة بائسة هزيلة من أمامه، ومن دون أن ينظر للخلف.
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مصمص »ممدوح« شفتيه، بأّي حال يتلّمس العذر »لعبيد«، 
تشّت  الله«،  »عيط  رؤية  اّدعى  من  كّل  شأن  ذلك  يف  فشأنه 
عقولهم ولو لوقت زهيد. ران ببرصه قليًل تجاه »عبيد« وهو 
املياه  عّب  ثانية، حملق يف  لحاله  وعاد  مبتعًدا،  يركض  يزل  مل 
للتشّوه،  منه  للصفاء  أقرب  صفحتها  عىل  وجهه  رأى  لوهلة، 
املضيئة  البقع  كّل  كأّن  الفائت،  العمر  زهوة  لحظة  يف  استعاد 
التي  املياه،  صفحة  داخل  خبت  قد  جلده  عىل  وردي  بلون 
»رع«،  سحيق،  زمن  من  البائدة  اآللهة  وجوه  عليها  ارتسمت 
»آمون«، و«خنسو«، همهم متهكاًّم: أّي قربان يسرتضيكم؟ نفض 
يف  ملمحه  وارتعشت  حاجبيه  عقد  ربّه،  استغفر  زافًرا،  رأسه 
ينّز  كجرح  مهانة،  ذكريات  تشخب  رأسه  كأّن  معطوب،  تذكّر 
الدّم، تذكّر أيام كان وسياًم يتبخرت يف البلد مثل الطاووس، يزهو 
»الكرنك«،  رجال  أجمل  إنّه  النساء  عنه  تقول  وهيئته،  بهامته 
ويقول عنه الرجال إنّه سليل أجداده الفراعنة عن حق. مل يُولد 
هكذا، لكن الله شاء أن يصيبه »الُبهاق« منذ وقت قريب، بدأ 
بنقطة ضئيلة فوق وجهه، ثم مىض يسح وكّل يوم يفوت يركبه 
الجنون، »نبوية« العّرافة فّست ذلك عىل أنّه حسد، قالت له: 
عني وأصابتك يا ولدي.. عليك باملّلحة واقتت باملاء حّتى ظهور 

الديك الرصد.

 تعكّرت صفحة املياه بعبوسه، تقلقلت وحاممة تحّط فوقها 
ظآمنة، ثم تخرج يف رسعة مرفرفة بجناحيها كأحمد ما يكون 
االرتواء. يف مياه هذه البحرية املقّدسة الراكدة اعتاد أن يغسل 
وجهه، ماؤها املالح طعمه أشّد لذًعا من ماء البحر نفسه، كثريًا 
ما كان يسافر ويرمي بنفسه يف لّجة البحر، متعّشاًم زوال العلّة، 
مستمسكًا بأقّل أمل يف الشفاء، يظّل جالًسا عىل حافة البحرية 
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بانتظار أن يخرج الديك الذهبي الذي يزعم التاريخ أنّه سُيشفى 
فور رؤيته، له فرتة عىل تلك الحال، يغسل مباء املّلحة مرضه، 
للشفاء  يعرف  وال  الداء  بنار  يتلظّى  فرتة  له  الديك،  وينتظر 

مخرًجا غري اعتناق األسطورة.

فتقلّصت  قطرة  بلسانه  لعق  أكرث يف حيطة،  املّلحة  من  دنا 
رمبا  اإلحساس،  مواطن  أكمن  يف  ويلسع  مالح  ماؤها  ملمحه، 
لهذا السبب سمّيت بامللّحة، تعّود أن يأيت آخر كّل مساء، بعد 
املساطيل، حيث ال  يبقى غري  أن تهجع »الكرنك« بأرسها، وال 
بإمكانه أن يلمحه، يخىش كثريًا من  الطريق وال ماّر  قدم تدك 
سخرية أهل املكان إن قبض عليه واحد وهو يتمّسح مباء املّلحة، 
قالوا له غري مّرة يف لهجة المئة: أنت توهم نفسك يا »ممدوح« 
وال سبيل للشفاء إاّل من عند الله وحده، والديك لن يطلع إاّل يف 
املشمش. لكّنه يعلم أّن الله قادر عىل كّل يشء، خلق األسطورة 
وخلق املعجزة التي كانت لألسطورة منبًعا، خلق مع ذلك هذه 
الربّانية للشفاء، ذلّلها للناس ليك  امللّحة لتكون إحدى وسائله 
تصبح دليًل عىل قدرته. كان يخرج ثم يقعي فوق ضّفة امللّحة، 
يزيح بأنامله العشب األخرض الرايس فوق وجه املياه ثم يتناول 
بكّفه بضع قطرات وميسح بها حدود الوجه، ينحني بحذر وهو 
يدنو من حّيز البحرية، يخاف مثلام يخاف الكّل من أن تزّل قدمه 
ويسقط يف جوفها، فتبتلعه وتشفطه يف عّبها، مل يخرج منها -من 
ذي قبل- من خانته قدمه وتعرّث فسقط، حّتى جثته مل تكن تطفو 
عىل سطح البحرية، يسحبها املاء إىل أسفل، وكأنّها تضيع يف عامل 
الديك  ورّس  املّلحة  رّس  املعاينة،  غري  بالكائنات  امليلء  األعامق 
آالف  منذ  وفنوا  حفروها  من  فقط  يعرفه  برش،  له  يتوّصل  مل 
السنني، جدوده وجدود أهل البلد؛ الفراعنة العظام، أولئك َمن 
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بلغوا من العلم ومن املقدرة ما مل يبلغه برش آخرون، يعرفون 
أّن ماء املّلحة -بداللة الديك- سوف يشفيه من »البهاق« بإذن 
الله، وإاّل ما سطروا فوق جدران معابدهم ويف منت التاريخ عن 

الربكة التي ال تنقطع عن البحرية. 

راح يحملق يف هدوء املياه شارًدا، مهام يكن، قد تربّع بوقته 
كامًل يف محراب األمل، فسواء اشتبه عليه الوجهان، القديم إيّاه، 
به  جرت  ومثلام  املأمول،  الوجه  يستعيد  رمبا  يوًما  والجديد، 
عادة التخّيل، كان وجه »خنسو« يبتسم من بني سكون صفحة 
البحرية التي تعكسه وهو يرنو من السامء، يقول: ادن، المسني 

عن قرب، رمبا كان بني أحضاين شفاؤك.

وكان يدعوه للمثول. 
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 بردّية ثثي)2( األولى
    )وحسبما يّتفق( 

 

أتأّمل جناح دخان واٍه طالع من إناء »القرفة« الساخن، اندفع 
يرتنّح متاميًل إىل أعىل يف تؤدة، إىل أن يتبّدد رويًدا يف الهواء. 
كّل ما حويل شاحب بائس، متاًما مثل حايل، ومثّة شعور يرسي يف 
يهّل  البحرية وترسو،  بالكآبة، تروح عيناي نحو صفحة  أعصايب 
الخادم النويب ويف يده صينيه طعام ممتلئة عن آخرها، يستعيدين 
بصوته الرتيب، فألتفت نحوه يف خمول، وقبل أن أعود بعينّي 
إىل البحرية مّرة ثانية أجوبه قليًل.. مالك مبتسم دوًما؟ أليس لك 

من هّم يجعل تلك االبتسامة تزول ولو لبعض الوقت؟

ال أجد لدّي الشهية للمس الطعام، أحّدق -يف رشود- داخل مياه 
بحرية امللكة »إكوي« -العظيمة أم حارس باب الجنوب والعامد 
يف  ضباب  فيبدأ  »أنتف«-  السامء  رب  األرضني  ملحبي  العظيم 
االلتفاف حول برصي، يحيط به ويعزله عن سائر معامل املكان، 
يذكرين مبأسايت، يرتجف أمامي كام ترتجف دّقات فؤادي، ورؤى 
الحاجة  أمّس  يف  أنا  كم  خيايل،  تلزم  تبدأ  كامنة  مخاوف  من 
هذا الوقت لولدي البكر »حنو«! أقلّه يخفف عني آالم النفس، 
وأستعيض به عن بهجة غائبة لها أمد، استدعاه »ُمنتو«)3( ليلّبي 
واجب الحرب، مل أره منذ أكرث من ثلثة فصول)*(، بعد أن أخذت 
تروس الحرب يف الدوران الضاري، وال يبدو أنّها قد تكتفي من 
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دماء الرجال أو تشبع. 

الداء، وهّم ولدي  الذي طحنه  يف رأيس هاّمن: هّم جسدي 
الذي استغرقته آلة الحرب، بعد أن ذهب لريتبط بواحدة من 
يائسة  الوسائل يف محاوالت  كّل  اتّخذُت  هّم!  أّي  القوم،  أحّط 
أجهضها عناده ألعدل رأسه عن فكرة االرتباط بواحدة ال هي 
من قومنا وال هي تناسب مكانتنا، لكّنه قال يل رصاحة: إّن الحّب 
أّمه تسانده،  العزيز أجّل من مسّميات أخرى. كانت  يا والدي 
من  ومتكينه  الذكر  وحيدها  إرضاء  محاولة  من  الواعز  بذلك 
رغباته، ال أذكر من تلك األيام التي عاندين فيها غري الخصام املكني 
الذي مىض يسود بيننا، ال أذكر إاّل ملمحه التي كانت ترجوين 
القبول والتفّهم، أذكره وهو مقبل نحوي وعىل وجهه ابتسامة 
يف  محاوالته  ساخطًا،  عنه برصي  أشيح  وأنا  وطيبة  محّبة  فيها 
ومحاواليت  بيننا،  بالعلقة  يحّف  بات  الذي  الطقس  تلطيف 
املستمرة يف توطيد فكرة الخطأ الجسيم بداخله والتهّور، مّرة 
بالنهر، ومّرة بالصمت الغضوب، ومّرات بالكلم املوجع الجارح: 
اندفاعك من باب العاطفة سوف يجّشمك  هؤالء أدىن الرعية/ 
مثًنا باهظًا/ جننت يا »حنو« وال بد لك من طبيب يصلح شأن 
رأسك/ زواجك من تلك العاهرة يكون عىل جثتي. غري أنّه بدا 
العكس،  عىل  مّني،  يحنق  يكن  فلم  عليه،  حرقتي  مدى  يدرك 
كان دامئًا ما يقابل خبيث الكلم بابتسامة ودود وتعليق مؤدب. 
اختياره، ولن أقف  إّنا يف كّل األحوال هذا  النهاية سلّمت؛  يف 
حائًل بينه وبني سعادته التي يبتغيها، ولو حّتى باألمل العاجز. 
املشكلة أّن أّمه، ومنذ أن غادر للحرب، انكفأت من دون حيل 
أو تحّمل تنتظر أن يبعث ولو مخطوطًا يطمئنها مع واحد من 
اطمئني،  لها:  قلت  إجازة،  حّتى  أو  عاهة  أو  بإصابة  الراجعني 
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امللك  خاتم  حامل  أنّني  تنيس  وال  الدوام،  عىل  تأتيني  أخباره 
احتياج  ولوال  وملكوته،  بجلله  أنتف«)4(  عنخ-  »واح-  العظيم 
القرص الكبري يل تلك األيام لزرته عىل حدود املعركة واطأمننت 
بنفيس عىل حاله. غري أنّها اشتاقت له لدرجة القعود بل حيلة يف 
انتظاره كالتي تدرك أيّن كاذب لو اّدعيت االنشغال عن ولدي 
بسبب ال ُيعمل منطًقا للقناعة كاحتياج القرص يل، الكسل إذن؛ 
ليس من سبب آخر، هي تدري ذلك، لذا انرصفت عن شؤون 
البيت تاركة إياه للخدم الكساىل نفس كسيل وأكرث، وقلبها يختلج 

خوًفا عليه يف كّل يوم ميّر.

الضباب  كّل  عن  وأغمضت  كفّي  بني  وجهي  دفنت  تنّهدت، 
عينّي، طفقت أهمهم مرتّل: »أنتف عا«)5(، ليتك تهب يل قربانًا 
يف الجّبانة بقدر ما أحتاج إليك كّل يوم، هب يل زوال العلّة يا 
رب عروش األرضني الطيب، وسّيد القربان املربأ، وأعد يل ابني 

البكر ساملًا«.

رّب الشمس »رع« العظيم ينحدر نحو البحرية ويظلّل سطح 
مائها بالربكة والرخاء والسحر. اكتفيت من الطعام الذي أحرضه 
الخادم ببضع رشائح من لحم اإلوز، وخلعت عّني ملبيس،  يل 
تدحدرت -ومل أزل شارًدا- إىل سكينة املاء، مضيت داخل هدوء 
ملمس  كان  الجدوى،  انتظار  يف  أبتهل  أغمس جسمي،  البحرية 
العظيم يرمقني بعيونه املطلّة  الصباح، و«رع«  املاء دافًئا هذا 
من وجهه يف السامء يباركني وينبئني بالشفاء الداين، وبرجوع 
قريب لولدي، رحت أدور بيدي صانًعا دوامات ضعيفة داخل 
صفحة املاء، وأرفع بني كفّي املاء وأهيله فوق وجهي، فيتقاطر 
تحت  كلّه  وجهي  أطمس  ثم  سلًبا،  ثانية  البحرية  محيط  يف 
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مقاطعة  كاهن  »بام«)6(  بها  أوصاين  التي  الطقوس  مّتبًعا  املياه 
بالحذافري  يل  أعطاها  التي  بالتعاويذ  وأمتتم  األكرب،  »واست«)7( 

من دون تجاوز أو نسيان. 

كانت بجعتان تقرتبان مّني وتقرقران مبنقاريهام يف لّب املياه، 
تجرعانه ثم تحتفظان به يف جوفيهام لتلفظانه نحو البحرية ثانية، 
بأعني  يرمقانني  فابتعدتا  امللول،  باملداعب  أشبه  بيدي  خبطت 
مستنكرة وولجتا داخل الغدير املفيض إىل كرم النخيل خائفتني. 

كنت وحدي من عليه أن يقّرر يف تلك الساعة الرمادية من 
للّرب  بروحه  ويطلع  الذات،  محيط  خارج  يخطو  أن  الصباح 
العظيم األعىل يك يستمع لنجواه ودعواته، أنا مرهق، أنا ميت، 
أنا رجل من غري سعادة وال سكينة، فقف جواري يا رّب السامء 
رّب  وأدعو  أهمهم  أخذت  الزوال.  وعن  اللقدرة  عن  املنّزه 
السامء »أنتف« -الكاهن األول املقّرب لدى اإلله العظيم- بأن 
يك  البحرية  مللوحة  بركته  مينح  وأن  يديه،  عىل  علجي  يتّمم 

تستحرض كّل قوتها وجللها وتكلّلني بالشفاء.

كان الخادم النويب واقًفا ما زال، وبذات االبتسامة، عىل ضّفة 
البحرية مبنشفة من وقت أن نزلت املاء، رماها فوق كتفّي وأنا 
الحىص  حصرية  عىل  وأدوس  النعل،  داخل  قدمّي  أدّس  طالع 
املتناثر إزاء ضفاف البحرية يف تهاد يحمل اليأس، فيطقطق من 
السخونة ومن حمل جسمي عليه، ويبدو كأنّه ينئ، ضحكت يف 

نفيس بلوعة: لن تنئ مثلام ينئ جسدي كلّه من فعل املرض!

أنسل يف إزار من القطن، وأرتدي عىل عجل عقًدا يتآلف من 
رأس  هيئة  عىل  مبشبكني  طرفاه  ُضّم  الخرز،  من  صفوف  سّتة 
معلّقة يف خيط طويل،  »اليشب«  من حجر  وداّلية  »حورس«، 
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األساور،  من  زوًجا  معصمي  ويف  خامتًا  إصبعي  يف  وضعت 
مصمصت شفتّي فيام ُيشبه امللل، كنت أعرف أنّني سوف أخلع 
أشياء  لكّنها  غرفتي،  حاّمم  دخويل  عند  الزينة  تلك  كّل  عّني 
يستوجب أن أظهر بها أمام الخدم والحّراس يف القرص ولو بشكل 

عابر، إنّها رتابة املنصب ال أكرث. 

تجتاح عيناي صخب املساحات التي يرقد فيها النخيل حاجًزا 
من ورائه ملمح األفق تلك الساعة، وتقبض عىل طائر يخرتق 
سجف السامء يف بأس ويف حرّية، يف حقد وأسف مىض برصي 
يتتّبعه وقلت: أّيها الطائر الطليق، منحك الّرب الكريم »آمون« 
للبرش من  إّنا هل قىض لك مثلام قىض  له نفس،  تهفو  ما  كّل 

مآس؟

النبيذ  من  كأًسا  يل  يصّب  الطعام،  بصينية  الخادم  يتبعني 
األحمر ويناوله يل، فأرشفه عىل مهل وأنا -بتؤدة- أخطو حيال 
باب قرصي ويف عينيّي لفافة الضباب. زوجتي -كعادتها- جالسة 
متكئة عىل سور الرشفة تشخص نحو األفق البعيد، رفعت لها 

رأيس وقلت:

- بحّق رب السامء اسرتيحي قليل من هذا العناء.

همهمت بصوت باك وهي تطّل يف حرسة صوب نقطة قصّية 
من خّط السامء:

- منذ عام ويزيد مل أره.

هززت رأيس يف رثاء متفّهاًم طبيعة إحساسها، ورحت ألوم 
نفيس بعض اليشء إلهاميل -العريض- اإلرشاف عىل حال ولدي 
فوق،  إىل  تناسق  يف  املرتاص  الدرج  ارتقاء  يف  بدأت  بشخيص. 
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أكرث، كنت عىل  ليس  البحت  االشتياق  ولدنا هي  مشكلتها مع 
يقني من أنّه عىل ما يرام، أخباره تصلني عىل الدوام من أنّه بخري، 
بسالة،  يف  وحكمته-  عقله  يف  -املتناهي  الفرعون  أعداء  يقاتل 
ويزود عن العرش بكّل عزم وتفان، الغريب أنّه هو بنفسه من 
يأىب العودة من دون الظفر، مل يرسل بردية، أرسل واحًدا من 
اآلتني يقول عن لسانه: »حنو« -أّيها املبّجل- يبلغك بأّن النرص 
وقّبل  تبتئس  فل  والهزمية،  التقهقر  األعداء عىل  أوشك  قريب، 

خدّي أّمه«. إّنا هل يكفي الوسطاء بيننا وأنا قائده املبارش؟

ومل تصّدقني، قالت ونربة الشجن املغموسة بالغيظ يف صوتها: 
ال تستهن بغريزة أم يا »ثثي«، أدرك متاًما أّن أنييس يف خطر.

رفعت عينّي إىل أعىل، وقفت قليل أمتّعن يف قرصي شاهق 
ضخم  متثال  أعلها  يستقيم  التي  الثلثة،  وطوابقه  االرتفاع، 
لـ«آمون«، الناتئ إىل فوق ملا يزيد عن العرشة أمتار، املطيّل مباء 
الذهب، والذي يسرتيح من خلفه السحاب يف دعة واطمئنان، 
بدرت ضحكة قصرية وقلت: ترى هل أستحق مثل هذا الرغد؟ 
كان قرصي يرشف عىل النيل عن كثب، ومن حوله تتناثر أشجار 
الصنوبر والدوم والكروم املستوردة فسائلها من أرض »كنعان«، 
تنّهدت وأنا أُكمل صعودي ممتطًيا السلمل املقدودة من الرخام، 
من  ثلّة  ساقّي،  مؤخرة  من  يتقاطر  يزال  ال  املاء  بعض  وكان 
أعىل،  إىل  منتصبة  ورماحهم  الردهة  بأنحاء  يصطّفون  الحّراس 
وأعينهم  جامدة  وجوههم  أوجاعي،  كامل  انتصاب  مثل  متاماً 
ثابتة يف نظرة مستقيمة، بحثت بعينّي عن بقية األبناء، ال بد من 
الخلفية، قلت يف  الساعة يف حديقة القرص  أنّهم يلهون يف تلك 

بايل: خذوا من الحياة بهجتكم قبل أن يكرّش الزمن عن أنيابه.
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صعدت السلمل الداخلية املؤدية إىل غرفتي يف الطابق الثاين، 
بعد  يتبعني  النويب  تناسق فسيح، خادمي  أعىل يف  إىل  وامللتّفة 
الطعام عىل منضدة من مرمر شّفاف يشبه يف  أن أراح صينية 
تكوينه ألألة النجوم، ويف يده ممسكًا مل يزل بإناء النبيذ، صّب 
يل كأًسا آخر فرفضت بإمياءة من رأيس، وأكملت صعودي نحو 
كامل  عّني  وخلعت  بها  امللحق  الفخم  الحاّمم  دخلت  غرفتي، 
ثيايب؛ املئزر والحزام املذّهب وقلدة الكرنالني املطّعمة بالخرز، 
الشمس  ابن  أنتف«)8(  تاوي  »سهر  طغراء  فوقها  نُقش  والتي 
املبّجل، املبعوث إىل الحياة األخرى منذ سنوات بعيدة، والذي 
امللك  الوحيد  لوريثه  الجنوب  ومقاطعات  البلد  ُملك  وهب 
صّممت  التي  الطغراء  تلك  أنتف«،  عنخ  »واح  السّيد  العظيم 
أن أحتفظ بها فوق صدري تبجيل واعتزاًزا وتباهًيا وأنا أحّس 
بالتفّرد والتمييز الحميد، كانت أول طغراء صّممها املبّجل »سهر 
تاوي«، وكنت الوحيد الذي تيرّس له امتلكها من بعده عقب أن 

بارشت صنع قارب سّيدي »واح عنخ« املجيد بنفيس. 

هبطت بجسمي يف بطء داخل حوض املاء املبلّط من الداخل 
وبشنني  لوتس  لزهريت  فضّية  بنقوش  واملوّش  أزرق  ببلط 
متعانقتني، وعىل حوافه أُطَّر بزينة طلبت خّصيًصا أن يتلو عليها 
الكاهن »بام« من تعاويذ االستجامم وخلو البال وصفاء الذهن، 
النجوم  مطلع  عند  الفلك  لتقويم  أشكال  عليها  ُحفرت  حواف 
الليل،  منها  يتآلف  التي  ساعة  عرشة  االثنتي  مّدة  واألبراج 
للوراء،  رأيس  أرحت  أّخاذ.  بريق  يف  الحوض  استدارة  تشّف 
تنقطع  ال  التي  الفاتر  املاء  رغوة  داخل  أكرث  بجسمي  وغصت 
عن الحوض؛ الجاهز الستقبايل يف أّي وقت، وكانت الرغوة هذا 
للخادم  بيدي  أرشت  روحي،  فاخرتقت  الدوم،  برائحة  الصباح 
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فأقبل مهرواًل يناولني كأًسا آخر من النبيذ، رحت احتيس منه 
يف محاولة للستكانة والتلّذذ برائحة الدوم، وأنا مغمض العينني 
عن بأس الحياة بالخارج وقسوتها، أخذ جسدي يذوب يف عامل 
ليس آهًل باملشاهد، كنت أعرف أّن موعدي مع السّيد العظيم 
»واح عنخ« لزيارة حجرة اإلله »منتو« يف معبد »آمون« وتقديم 
القرابني تبّقى عليه وقت مريح، سيتحّرك املوكب بعد ساعتني، 
سوف أكون خللهام قادًرا عىل الفكاك بجسدي املثخن بالداء من 

شظف التفكري املضني لعامل من مجاز. 

العطس، توقفني  أنفي، أوشك عىل  الدوم تتحّسس  فقاعات 
زفرة أخرجت ما اسرتاح يف صدري من أنفاس ثقيلة، كان صدري 
وأعواد  ا،  مستلذًّ الفاترة  الرغوة  قلب  يف  يخفق  ويهبط،  يعلو 
من قرنفل تتدىّل عىل وجه املرآة املعلّقة بطول الحائط الرشقي 
للحاّمم، مل أكن ألطّل بوجهي ناحية املرآة من أّي صوب، يكفيني 
ما أملح فيه من بقع كلاّم تصادف ونظرت لها، لكن عينّي راحتا 
يف  وقلت  بالطبع-  املرآة  -عدا  الحاّمم  نواحي  شّتى  يف  تدوران 
أّي مدى أستحق هذا  امللّح له زمن: إىل  التساؤل  نفيس مرّدًدا 
املنطقية  بصيغة  العقل  يغلّفها  ريثام  اإلجابة  تأّخرت  الرغد؟ 
واإلقناع، هل أنا حًقا يف حّل عن تذكّر ما بطُن من نقائيص ومن 
خادًما  كنت  أيام  باآلخرين  والنكاية  والتسلّق  املداهنة  خصال 
طائًعا لجللة سّيدي »حور« العائش طويل؟ كلّه ألجل أن أترّقى 
وأصبح أعظم شأنًا! حقبة من السنني طويلة ظللت أمتلّق فيها 
سّيدي ملك الوجه القبيل والوجه البحري من دون أن يساورين 
أّي إحساس من قبيل استصغار النفس أو احتقار الذات، عددت 
ا واجًبا من أبسط حقوقي التي كان يجب أن  يف وقتها ذلك حقًّ
أنالها ولو بعد حني، لعيّل كنت قد مللت من كوين مجّرد تابع له 
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أو خادم خاص، واآلخرون من حويل يتطاولون يف العظمة ويف 
الوظيفة واملقام، رحت أجاهد حينئذ -وبكّل ما يسكن طموحي 
من توق- أن أصري موضع ثّقة الفرعون املبّجل ومحّط رعايته، 
البعض  تجاه  سّيدي  حفيظة  وأؤجج  فأكرث  أكرث  أنكل  رحت 
كبار  من  خلف  أو  موضوع  أو  مسألة  يف  عليهم  يسخط  مّمن 
املوظفني، أبّث يف أذيّن سّيدي -مديد العمر- سّم الوشاية، وإن 
وعن  املّوقر  سّيدي  كنف  عن  فأقصيهم  مبالغة،  تشوبها  كانت 
مقاعدهم يف الدولة، حّتى يتسّنى يل تحّقق ما أملت ويستقيم 

طريق املأرب من غري اعوجاج. 

الواقعة تحت  أيام كان يجمع املال من عظامء األرض  أذكر 
إرشافه من »الفنتني«)9( جنوًبا وحّتى »شس«)10( شامال، عند أن 
أمّل به مرض طارئ يف الصدر فمكث يف قرصه لبضعة أشهر تحت 
إمرة الطبيب املاهر -رفع »آمون«)11( شأنه وبّجله- »زاري«)12(، 
استخفافاً،  الجباية  مال  بعث  عن  املقاطعات  عظامء  فأحجم 
فكّرت يف ذاك الحني أن أصنع قارًبا ضخاًم مل يكن مثله ليطوف 
ابن الشمس سّيدي »أنتف« املخلّد بني املقاطعات ويتمكّن  به 
عقله  أعمل  الذي  الوحيد  وكنت  معهم،  حساباته  إجراء  من 
بقدر  يفكّرون  ال  الذين  أولئك  عن  دونًا  سّيدي،  امللك  لصالح 
عمدت  سّيدي،  لّب  فخلب  القارب  صنع  أتقنت  يتجشأون،  ما 
األرض والسامء  إله  الكبش  أتفّنن يف زخرفة وصناعة رأس  أن 
»آمون« بحيّل الفّضة املطّعمة بالذهب، وعمدت أكرث أن أجعل 
له نظرة يف عينيه تشبه نظرة سّيدي رّب األرضني املبارك »واح 
بكّل جوارحه  ما جعله  الصلدة  ومن  البأس  من  تحمل  عنخ«، 
جللته  ملزمة  من  مستغرًبا  تحّفظ  دون  ومن  الغبطة  يظهر 
خيايل لدرجة صنع عينني لإلله »آمون« تطابقان عينيه بالتقريب، 
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آنذاك قال يل املبّجل يف محّبة خالصة وود حقيقي:

- أنت مخلص يا »ثثي«، وأنا راض عنك، سيكون لك معي من 
عظيم الشأن ما يغمرك العمر يف نعيم.

وكانت سفينتي الضارية متخر عباب النهر كأسطورة متفّردة، 
-املّتخذة  املوكب  سفن  وتتبعها  املقاطعات  ضفاف  بني  تتنّقل 
النيل  موج  وكان  وسبايا،  وعبيد  حرس  من  اللوتس-  هيئة 
البلد يف متنه، ويف  منبسطًا أسفل مرور سفينة سّيدي فرعون 
النهر  نحو  ينحدر  »رع«  الّرب  كان  رحلتنا  أثناء  الفجر  ساعات 
العظيم ويغتسل متوّضًئا قبل أن ُيرشق عىل وجه سّيدي املبّجل، 
كأّنا لو يكلّله بالربكة والرعاية، حّتى رؤوس التامسيح الزهيدة 
التي تقب من عمق النهر بطول املسري، كانت تفعل عىل استحياء 
كأنّها تخىش هيبة الفرعون املعظّم، تبزغ ثم رسعان ما تغوص يف 
األعامق ثانية فِرحة ملجّرد طلّتها عىل وجه الفرعون الوّضاء من 

غري حاجب وال منيع. 

اتّكأت عىل سور السفينة ورسحت مع ريم املوج املتخالط.. 
الفريدة،  اآللهة  وعظمة  كلّه  الجلل  موطن  النهر  هذا  يف  هنا 
ابتهلت،  كم  النهر  أحضان  يف  هنا  تفنى،  وال  ضفافه  عىل  تُولد 
الظنون  كافة  تنحرف  هنا  كذلك  اآللهة،  لدعوايت  واستجابت 

لدالالت مغايرة. 

شهدت وقتئذ من خوف حكّام املقاطعات ورضوخهم الرسيع 
طويًل  العائش  سّيدي  قدمي  تحت  يركعون  كانوا  طأمنني،  ما 
ويقّدمون فروض الوالء يف هلع، ويرّبرون ما حدث بضعة موارد 
األرايض وشّحتها، وقلّة الدخل الوارد، طالبني السامح مع قطع 
الوعود بأال يتكّرر ما اقرتفوا، بالطبع كانت تلك حّجة واهية، مل 
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يكن لسّيدي شأن من قريب أو بعيد مبا يتذّرعون به، عليه أن 
يتحّصل رضيبته ولو أنفقوا يف سبيل ذلك كّل ما متلك ذممهم، 
وهو  إله  بلهجة  متاًما  تليق  صارمة  آمرة  لهجة  لسّيدي  كانت 
يعنف كّل حاكم عىل حدة، كان جالًسا يعتيل عرشه عىل سطح 
املركب، يحدج الوافدين يجثمون تحت قدميه ساجدين بنظرة 
قاهرة بالغة الجّدية، كانوا يهرولون آتني وقد انتفت عنهم صفة 
العظمة، وبات االستهتار الذي أبدوه تجاه سّيدي يتبلور داخل 
فبدوا  الغفران،  باغني  يده  فوق  يقعون  مهني،  ألسف  أعينهم 
ورأيته  املجلجل،  الرخيم  صوته  مجّرد  من  يرتعدون  كجرذان 
وهم  »رع«،  مثل  عمره-  وأمّد  الرب  -حفظه  ساطًعا  متألًّقا 
املّرة  كانت  تلك رمبا  الطاهرتني.  املهابة أسفل قدميه  يكابدون 
كانت  لكنها  بنفسه،  وسّيدي رضائبه  موالي  يجبي  التي  األوىل 
أو  الرتاخي  املقاطعات عىل  األخرية، مل يجرس عظيم من حكام 
من  خشية  لعلّها  ذلك،  بعد  عليه  ُفرض  ما  سداد  يف  التقاعس 
غضب امللك املستحكم إن تكّرر ما كان، والذي لن يكون بعده 

صفح، ولن يكون غفران. قال يل سّيدي آنذاك:

- لعلّك أدركت اآلن أيّن تهاونت كثرًيا يا »ثثي« يف شأن هؤالء، 
بعض الجّد والجربوت جزيل النفع أيًضا.

- عفًوا أّيها املبّجل العظيم، ما هم إال أتباع، ال يجرؤ رجل يف 
األرضني عىل عدم طاعتك، ثم أّي مخبول ذا الذي ال يركع طالًبا 

رحمتك! 

كذلك  -وُمراٍء  وويف  كمخلص  ذلك  عقب  شهريت  أّن  غري 
آخر  دون جهد  ومن  األفق  يف  تتكّون  البعض- طفقت  نظر  يف 
أن  بعد  مؤكد  تباًعا،  برّمتها  املبتغاة  األشياء  كّل  جاءت  يذكر، 
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طال صربي، لكّنني مل أفطن إىل أنّها سوف تحدث بتلك الرسعة 
وبتلك السلسة كأنّها حّبات عقد مل تكن تتطلّب سوى اليد التي 
تفرطها، فقد أوكل يل سّيدي رفيع الشأن -الذي أمتنى أن يعيش 
مثل »رع« إىل األبد- بعض املهام التي شغلها غريي يف عهد والده 
املّوقر رفيع املقام خالق الجامل، ومل يحدث أن ارتكبت تقصرًيا، 
يكون  ما  أتّم  عىل  أزاولها  أن  أجل  من  طاقتي  كّل  أفنيت  بل 
طويًل-  العائش  -حور  له  تابًعا  ظللت  جللته،  إرشاف  وتحت 
ملزًما لشخصه، مادًحا موالًيا لكّل رأي وكّل شطط أو شطحة، 
حّتى تلك الشطحات النزقة التي راح يأتيها مع الجواري والخدم 
بل اتّزان، والتي مل يكن يعلم عنها غري القليلني من رجال البلط 
الخانع مستمسكًا  والكهنة، وكنت عىل رأسهم، كنت مثل ظلّه 
بخيط العقل والدهاء والتزلّف ما أوتيت، فلاّم عاين من هّمتي 
ومحبتي وإخليص، رفع شأين ومكانتي ومكّنني من كّل املواطن 
املنصب قبيل واألىس  تبوأ  بخاتم رسمي، سلّمه يل من  الثمينة 
أزاحه  بأنّني من  يتهّمني مبارشة  كأنّه  يعتمل يف جوف عينيه، 
عن منصبه الرفيع، طمًعا يف علو ويف سمو ورقّي موضع، لكنني 
تقلّدت منصب حامل  بنظراته،  يرمي  ملا  ألتفت  مل  الحقيقة  يف 
فخر وزهو ويشء من غرور، هذا من  قلبي  املليك ويف  الخاتم 
واألكابر،  العظامء  مع  يجعلني  أن  غري،  ال  املبّجل  سّيدي  فعل 
وأن يثق يف ذمتي ونزاهتي ويعهد يل بسلمة اململكة بأرسها، 
ما دمت أنّفذ ما يتحّتم حسب إرادته، ما دمت حنيت ذراعي 
له وللعظامء أحبابه، وما دمت فائق النشاط هادئ األخلق يف 
قرصه وبني حّراسه وخدمه، وال يعلو يل صوت يف حرضته، كان 
أنّني  بالخلود-  »آمون«  الرّب  -شمله  سّيدي  أيًضا  عّني  يعرف 
أعتد  مل  بل  مبكان،  الرّش  يطيق  وال  الخري  إىل  دوًما  يرنو  رجل 
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بات  الذي  هؤالء  خاّصة  اآلخرين،  نفوس  يف  الرّش  عن  النبش 
الرّش صّفة تنّفر سّيدي منهم، كّل ما هنالك أنّني ناصح -يف أدب 
ورجاحة  والفراسة  وللذكاء  للقيمة  حفظ  -يف  ومنّبه  وتوقري- 
املبّجل  استأمنني  لذا  لبعيد،  بعيد  ومن  سّيدي-  لدى  البصرية 
عىل الخزائن والودائع وعىل أرواح الجنود، فرصت كذلك رئيًسا 
إلدارة الجيش، من دون أن أتدّرج -كعادة هذا املنصب- يف تلك 
الوظائف اإلدارية صغرية الشأن، كمساعد كاتب مليك أو كاتب 
ُجند أو حّتى قائد، تبوأت مقعد الرئاسة بشكل مبارش واستثنايئ، 
كام باتت -بالتبعية- تحت حيازيت وترّصيف األشياء الثمينة كاّفة 
ومن  والقبيل  البحري  الوجه  من  تأتيه  التي  والعطايا  والهدايا 
البلد املجاورة، خاّصة تلك التي ما فتئ يجلبها الرؤساء الذين 
منتجات  أرقى  الغالب  الحمراء)13(، وكانت يف  األرض  يحكمون 
تلك البلد، من غلل وأقمشة ونفائس، وطيبات نادرة الوجود 
العثور  مبثابة  عليه  العثور  كان  الذي  األحمر  والزئبق  كاألملاس 
عىل كنز يف عمق سحيق، كلّها ودائع كنت الوحيد -بعد سّيدي 
وموالي- الذي يعرف مكانها، أخفيتها بثّقة مفرطة يّف من ِقبل 
ُيدرك  ال  يك  الثمني  املتاع  عىل  خوًفا  ناء  مكان  يف  امللك  سّيدي 
اضطراب  يف  البلد  حال  كان  فكم  أمر،  البلد  حال  يف  جّد  إن 
ويف شتات! بّت بعد ذلك الناصح األوحد واألمني املتفّرد لجللة 
الوقت تحت  سّيدي -ليته يعيش مثل »رع« طويًل- أميض كّل 
كنفه ومستمًعا ألّي أمر ومنّفًذاً من دون تراجع أو تراخ، إذن 

هل أستحق كّل هذا الرغد؟ 

مؤكد. أنا أمّد نفيس من أمليك الخاّصة التي وهبها يل جللة 
أتخّط  ومل  االختلس،  طريق  عن  شيًئا  -قط-  آخذ  مل  سّيدي، 
التعليامت التي ُفرضت عيّل، إذن أستحق وعن جدارة، أنا رجل 
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دأب أن يحّقق كّل أوامر وواجبات وظيفته وفق إرادة سّيده، 
ا إذن لذلك اإلحساس باللوم، والرابض يف أعامق الضمري. فتبًّ

داخل  أتلّوى  كأيّن  شعرت  بأرسه،  كياين  تفعم  الدوم  رائحة 
حوض املاء كثعبان ينشد التدلّل، فأخذت أغمر جسمي بالرغوة، 
وراح يتغطّى وجهي بالزبد األبيض، حانت يل نظرة للمرآة، كم 
بّدلت  كم  »ثثي«؟  يا  الجاريات  األيام  لك  تكسبها  الوجوه  من 
يطيقون  ال  الشعب  أغلبية  أّن  متاًما  أدرك  تلّونت؟  وكم  منها 
أمورهم  التشاغل عن  أم  الحزم والشّدة؟  ذكر اسمي، هل هو 
واالنرصاف ألموري الخاّصة؟ أما كان رضوريًّا أن أكتسب بعض 
يا  تحرص  ال  يقول:  دوًما  املبّجل  امللك  كان  الناس؟  من  الحّب 
»ثثي« عىل حّب الرعية بقدر ما تحرص أكرث عىل أن يهابوك ما 
مّد الّرب يف حكمك، نحن يف أوان حرب، والحرب تحتاج الحزم 

والصفع بيد من جرانيت.

عن  نفضت  أذيّن،  حول  من  يجيء  أخذ  موحش  صمت  بدا 
دائرة  من  خارًجا  وانتصبت  الِفكر  وعوالق  الرغوة  بقايا  رأيس 
الذكريات، مشقت جسدي فراح املاء يتقاطر منحدًرا نحو إطار 
ومحّددة  منتفخة  جسدي  يف  عضلة  كّل  كأّن  رأيت  الحوض، 
صدري  أّن  غري  جسدية،  ملعركة  ُمساق  كأيّن  تأّهباً،  ومتناسقة 
األنفاس  أزفر  أن  استكانة، حاولت  يعلو ويهبط يف غري  يزل  مل 
ويغّيم  خروجها  يعوق  أخذ  يشء  إّنا  جسمي،  خارج  جميعها 
ذهني، أرسع الخادم يرمي عىل كتفّي املنشفة، مططت قامتي 
كفايته  جّف  قد  جسمي  كان  الواسعة،  الغرفة  نحو  واندفعت 
النحل  عسل  بلون  فضفاضة  حرير  من  عباءة  يناولني  والخادم 
داخل  ويولجه  برفق  ساعدي  يل  ويرفع  مذّهب،  بطرز  محّلة 
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ذراع العباءة، رّششت عطر الكافور وتأّهبت للقاء سّيدي امللك 
يف قرصه، واإلياب معه ملعبد اإلله »آمون« لتقديم القرابني.

واللني،  بالشفقة  البلد  سبغ  هذا  النهار  منتصف  قبل  »رع« 
اكتفي بهدهدة وجوههم بأشعة رحيمة، رمبا ألّن سّيدي -بّجل 
شأنه الرب- قّرر الخروج من قرصه املنيف يف أعايل »واست«، 
وجًها  ومقابلته  »واست«،  عاصمة  »إيون«)14(؛  مقاطعة  قرب 
معبده  »آمون« يف  اإلله  وزيارة  كثرًيا-  يحدث  ال  -وهذا  لوجه 
مبقاطعة »الكرنك« التي أقمت فيها قرصي، كان عيّل أن اتّجه إىل 

قرص امللك الكبري ثم العودة رفقة املوكب. 

رست يف موكبي الصغري وحارسان يتبعانه حذاء النيل، والخيل 
تحمحم يف زهق، قلت لها عليِك أن تتحّميل وعرة املشوار وطوله 

ألجل عيون سّيدي وسّيدك سديد الرأي متناهي الحكمة. 

من  »إيون«  مقاطعة  نحو  املنبسط  الحصا  سهل  طريق  كان 
أولئك  غري  الجوار  يف  النهار  هذا  يكن  مل  فسيًحا،  الرشق  جهة 
والتي  لبناتهم،  يصنعون  النهر  شاطئ  افرتشوا  الذين  »اللّبانة« 
كانت تحتوي مع الطمي جزًءا كبرًيا من الرمل الذي يجلبونه من 
محاجر وادي »الطود«، عندما الح موكبي، قعدوا جميًعا وانثنوا 
برشاقة والمست جباههم بساط األرض خاشعني حّتى أوىل لهم 
التي  اللمباالة  أتصّيد نظرات  أاّل  كأنّهم عمدوا  املوكب ظهره، 
بابتهاالتهم  موكبي  يلحقون  مضوا  ثم  نحوي،  أعينهم  سكنت 
ودعواتهم يف صوت عال بعد أن جاوزهم، كنت ألّوح لهم بيدي 
يشبهون  إّنا  هؤالء  أّن  أدرك  بّت  للوراء،  أنظر  أن  دون  من 
العرائس التي تتحّرك وفق إرادة موالها، فل هي مهمومة بكرب 
ا أدىن من ترّحم عىل حالنا،  أسيادها وال هي تحمل يف أعامقها حدًّ
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مجّرد عرائس لها أن تسعى بني األصابع تقتات، ومتيض يف النهاية 
ملأوى سلمي بأوائل ليلها.

النهر، بدا  الطريق قرب »الطود« مخالًفا لسري  بعدها تعّرج 
ترتاكم عىل جانبيه  أكرث عمًقا وضيًقا، وشظيات من حجارة  يل 
الضّيقة  بشوارعها  العاّمة  مدينة  إىل  مفضًيا  عديدة،  أكوام  يف 
منازل  واجهات  عليها  تطّل  والتي  قامئة،  زوايا  يف  املتقاطعة 
متلصقة شديدة القرب من بعضها البعض، كان »رع« قد راح 
ورحت  وإمعان،  وتركيز  مبارشة  يف  السامء  من  نحوي  ينظر 

أغمض عن بريقه وبهائه عينّي. 

رتيًبا، خاّصة فوق ملمس  بطيًئا  إيقاًعا  يأخذ  الخيل  بدأ سري 
بالسوط فارتدعت ومضت  لكّنني نزلت عليها  الخشن،  األرض 
ترسع خطوها، مخرتقة فيام قليل شوارع فسيحة تقوم بداخلها 
مساكن كبار املوظفني، ثم كان قرص سّيدي امللك قد راح يبزغ 

من بعد تلك املساكن عن كثب.

كان القرص متألًّّّقا، تزدان واجهته باللزورد والفريوز والذهب، 
واألحجام  األلوان  مختلفة  الزهور  أعواد  جانبيه  من  وتتساقط 
رحيقها  راح  التي  الزيتون  حدائق  ورائه  من  وتربز  والروائح، 

يستويل عىل أنفي. 

»بام«  مّني  دنا  العربة،  من  وهبطت  حارس  عىل  تساندت 
املبّجل  امللك  حّراس  كان  الوجه،  باَش  آلمون)**(-  األول  -النبي 
واقفني مصفوفني يف مقدمة تشكيل املوكب ومن ورائهم الكهنة 
وكبار املوظفني وكّل رجال البلط، صافحت »بام« فاكفهّر وجهه 

فجأة وهو يطالع ما آل إليه ِجلد وجهي، قال يف أسف بليغ:
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- وحّق »آمون«! لقد فشا »البهاق« أكرث يف وجهك يا »ثثي«، 
أمل ُيجِد معك الِدهان الذي أعطيته لك؟

- أّي دهان يا »بام«؟ كأنّه أوغل بالداء يف جسدي أكرث!

- ماء »اكوي« مقّدس وله سحر العلج.

- ورّب السامء أفنيت جّل الوقت داخل البحرية يا »بام« ومل 
يشفع يل سحر وال رجاء.

- عاّم قريب سآتيك بحّل وكيد، كن عىل يقني.

قهقهت ساخًرا، وقلت له:

- أنت غري ذي نفع يا »بام«؛  ال تستطيع حجر مريض.

يف نربة موحية متتم:

- مرضك يختلف كثرًيا عن أمراض أخرى. 

قلت:

ولو  العامل  أسيتغرّي  ترى  مريض!  هم  كم  بعُضنا  أدرك  لو   -
قليًل؟

- هذا لو أنّهم يدركون.

- اإلدراك مسألة نسبية يا »ثثي«.

- وتلك حقيقة أخرى يا »بام« ينبغي إقراُرها.

اقرتب مّني أحد الحّراس ودنا نحو أذين هامًسا:

- موالي امللك املعظّم يف انتظار جللتك.

أوليت ظهري لـ«بام« وأنا أستأذنه بهّزة من رأيس، ومضيت 
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عظمته  لخروج  املتأهبني  بني  رفعة عربت  ويف  اختيال  يف  عنه، 
من غري أن أطرف بعيني ناحية أحد، فام أكرث العيون املغتاظة! 
شعرت بأّن نظرة »بام« الراشقة يف ظهري تحمل كذلك الكثري 
رّس  أكون  أن  مقامي  هذا  قائًل:  له  أستدير  كدت  الحسد،  من 
موالي.. وهبه يل امللك املبّجل طواعية وعن حّب وقناعة وعن 
استحقاق، فمت كمًدا يا »بام«، وليمت معك من ُيبطن يف قلبه 

الحقد تجاهي. 

لكن وأنا صاعد عىل سلمل القرص راحت أيًضا األفكار اللعينة 
تلك  إىل  أنّني من سعى  أنكر  بايل، مع ذلك ال  املاكرة متوج يف 
املرتبة يا »بام« مّتخًذا من السبل ما تعّبد وما التوى. إّنا أمل يكن 

سعيي مرشوًعا؟

سّجادة من ريش النعام متتّد من بعد الباب الربونزي املزخرف 
بزخارف من الذهب الخالص وقطع األملاس نحو جلسة سّيدي 
بضع  تتناثر  تحته  ومن  العرش،  غرفة  يف  كرسيه  فوق  املهيبة 
اتّساق، اختلج وجهه أول ما رآين، بدا سيثب نحوي  حشايا يف 
متلّقًفا إياي عىل صدره، لكّنه استعاض عن ذلك بابتسامة واسعة 

وأنا أدلف راكًعا تحت قدميه.

مّسد رأيس بأنامله، قال باقتضاب:

- كم أوحشتنا يا »ثثي«!

- عظّم الرّب شأنك، سّيدي لوال املرض ما برحت قرص جللتك.

اليوم يك يعفو عنك  يا »ثثي«، عموًما سأبتهل  - كلّنا مرىض 
»آمون«. 

صّفني  يف  الحّراس  حوله  من  فاصطّف  ناهًضا  استقام  ثم 
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متقابلني، وقال:

- هيا بنا؛ »آمون« و«منتو« ينتظرانني.

يف نسق تتبعه أقدام الحّراس، يبدو إيقاعها منتظاًم وبه اتّفاق، 
يخطو سّيدي -أسبغه الّرب األعىل بالعناية- يف عظمة ويف جلل 
خارج القرص، أحد الحّراس أمسك من خلفه العباءة املسرتسلة يف 
شموخ، واثنان آخران رفعاه ووضعاه عىل محّفته الوثرية، »رع« 
من السامء راح يطوف حول وجهه، ويلّمع فصوص األملاس التي 
تستوي يف كيان تاج »الِخب- رش«)15( األزرق بأشعته الطاهرة 
فتربق وتنرث بريقها عىل العيون، يركع الجميع وهو يهبط الدرج 
الخيول  تحني  الرتاب،  يف  وجوههم  البعض  يعّفر  املحّفة،  عىل 
رؤوسها مهابة واحرتاًما كامتة الحمحمة، كانت صهباء عفّية، ومل 
يكن لها مثيل يف السللة يف كّل املقاطعات، جاءته هدية من ملك 

بلد »بنت« الحليفة. 

جلل  وتحتوي  تنفرج  الحرس  أقدام  تحت  األرض  كانت 
الواقفة  عربته  ناحية  توقري  ويف  رسعة  يف  بهم  وتنزلق  مجيئه، 
عىل مقربة باعتزاز، أنزله الحارسان من عىل املحّفة ثم أراحاه 
يف جوف العربة، وعيناه مستقيمتان يف نظرة جامدة صارمة من 
دون تعبري، نظرة ملكية رصفة، كحل هاتني العينني بدا سيتقاطر 
فوق أكّف املصطّفني تحته ليباركهم، والحرس يبدءون يف امتطاء 

خيولهم إيذانًا بالتحّرك. 

عن  الوراء  من  سّيدي  امللك  بعربة  والتصقت  عربتي  ركبت 
قرب، يرتحل املوكب وسنابك الخيل راحت تتدافع نحو الطريق 
املشهد  ليبتلعها  إثرنا  يف  تندفع  غبار  من  وسحابة  بعنفوان، 
واملوكب  ساجية  تصغر  التفاصيل  كانت  خلفنا،  فيام  املنحرس 
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لرسعة  ملحًقا  امليض  ُيرسع  النيل  وموج  الطريق،  بدن  يزلزل 
املوكب  كان  يذكرون،  برش  مثّة  يكن  مل  يتنافس،  كأنّه  املوكب 
يلتهم كّل أدّق ملمح الطريق من دون أن يكرتث ملن ركع أو 
أّما األشجار والنخيل املتفّرقني هنا وهناك كانوا ينحنون  هلّل، 
ليطلّوا عىل وجه امللك املبّجل الصبوح، كأّن كّل ما حولنا ينتظر 

الربكة.

تفتح مقاطعة »الكرنك« ذراعيها لجللة سّيدي، ترتّل األحجار 
يتخالط  »آمون«،  معبد  بوابة  من  املوكب  يلج  استقباله،  نغم 
الحصا مهدهًدا لخطوات املوكب، تُفسح األعمدة ذراعيها ملحّفة 
سّيدي، وتطأطئ املسّلت العالية رؤوسها احرتاًما وترشيًفا، ترتنّم 
الحجارة بنشيد الغفران: اصفح عن جمودنا يف وجهك يا موالنا. 

تتقّوس  »ملنتو«،  القرابني  تقديم  حجرة  مدخل  أمام  يستقر 
أشعة »رع« وتحتضن وجه سّيدي، كان كّل يشء يف الداخل مهيأً 
كمذبح  أعّدت  »السنط«  خشب  من  طاولة  القرابني،  لتقديم 
زجاجات  فوقها  تراصت  مجاورة  وطاولة  والطيور،  للبهائم 
النبيذ الفاخر الباهظ، نبيذ أحمر وأبيض، وكؤوس، وطاولة ثالثة 

تكّدست عليها جميع أنواع الخبز.

ومعي  دلفت،  أعقابه  يف  الداخل،  إىل  املبّجل  سّيدي  تقّدم 
»بام« وبعض كبار الكهنة وحّراس، مىض »بام« يدور من حول 
سّيدي مسبًل جفنيه ُمغرًقاً يف تلوة التعاويذ والقراءات، وينرث 
حول جللته ماًء مقّدًسا تُليت عليه طقوس القبول ولقاء اإلله، 
ثم أنهى دورته ووقف خلف سّيدي املبّجل، فبدأ حارس يف حرق 
بلد  ُصنعت يف  نحاس  مباخر من  كان ميأل جوف  الذي  البخور 
ينترش  البخور  ودخان  وإتقان،  وهندسة  بدّقة  مفّرغة  »آسيا«، 
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بالسقف معانًدا  الرؤوس لصيًقا  الغرفة، ويسبح فوق  يف فضاء 
الرسومات عىل  التي ترتامى  الغرفة  جاذبية األرض، يغلّف جو 
لرحلت  بعبري من سحر، رسومات  جدرانها وعىل بطن سقفها 
»آمون« األعظم فيام بني األرض والسامء، وحلوله فوق مركب 
يف  األعىل  عرشه  يف  النهايئ  واستقراره  زاهًدا،  زائًرا  الشمس 

السامء. 

مال موالي قليًل وتناول إناًء من لنب من يد حارس، ارتشف 
ثانية،  املنضدة  فوق  إّياه  مريًحا  بتلّقفه  الحارس  فأرسع  رشفة 
وتقوية  التقّرب  تعاويذ  يرتّلون  الخارج  يف  الكهنة  بدأ  بعدها 
األوارص باآللهة يف تواتر وانسجام، كأنّهم نسيج شجّي من عّدة 
ثم  نغم،  من  كضفرية  مّتصلة  ملمومة  نربة  يف  متلقية  أصوات 
أخذ خوار ثور يلوح من خلفهم، وحارسان يتشّبثان بقرنيه، راح 
بحافريه العريضني يفرك األرض وينازع عدم الدخول نحو املذبح 
املعّد يف الداخل، وبدا يشكو للملك املّبجل بخواره الذي ينئ، كام 
لو يعي أنّه سُينحر اآلن وفاًء وقربانًا، طرحه الحارسان بسيطرة 
شاّقة فوق الطاولة املسرتيحة يف متطّيها بعرض الغرفة، وأحكام 
وثاقه بأيديهام، ثم أقبل آخر واستقام فوق رقبته بنصل ساطور 
الجدران،  يفرتش  الدم  انبثق  لسعة خاطفة،  عليه يف  نزل  حاد، 
طازًجا دافًئا وغزيًرا، وعل من الخارج تهليل الكهنة واملوظفني، 
كان خواره مبحوًحا، والثور يلفظ ما تبّقى له من أنفاس يف وجه 
سّيدي، ثم مل يعد فيه من الحياة غري عينني جاحظتني ما لبثتا أن 

خبتا هام األخريان. 

انبثاق  وتتابع  الغرفة،  داخل  الثريان  سوق  تواىل  ذلك  بعد 
اللون  إنهاك  بدا  وقد  رأس،  مبئة  موالي  اكتفى  أن  إىل  الدماء، 
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الجميع، ثم طرف  بادًيا عىل وجوه  املكان  أغرق  الذي  األحمر 
بعينه فأرسع حارسان برّص أجسام طيور اإلوز والساّمن فوق 
املذبح، ومضيا يجّزان األعناق طرًيا تلو اآلخر، ومع كّل رقبة طري 
تُحّش، كان سّيدي يجرع ملء فمه جرعة من النبيذ رافًعا رأسه 
آثرت  كأّن صوته مكتوم،  به  لـ«منتو«، أحسست  مبتهًل  ألعىل 
الغرفة،  الداخل خارج باب  املرافقني ملوالي يف  أُبعد جميع  أن 

استطعت أن أدنو منه وأن أصغر ملا يهمهم بصوت هامس:

- لقد كان زاد السامء عدًدا وفرًيا من الرجال ورصوح شّيدتها 
بإخلص وذّمة، نّفذت عىل األرض ألجلكم أّيتها اآللهة املصونة 
ما قد ينتفع به من يأيت بعدي من امللوك، خّصصت لكم قرابني 
ألعيادكم  مخازن  لكم  بنيت  الطّيبة،  األشياء  كّل  من  تتكّون 
ملئت بالطعام، وألجلكم صنعت أواين طّعمت بالذهب والفضة 
والنحاس بلغت املليني عدًدا، لقد كنت االبن الذي أحيا وخلّد 

اسم أبيه، فهل الجزاء مثل هذا األمل؟

وبدت غمغمة متحرّشجة تصدر من داخله، تناهى إىل أذيّن 
صوته وكان ممزوًجا باملكابدة غري املعلنة: 

اآللهة ويا  إله  يا  راعّي »آمون«، وأواه  يا  فأواه  أعاين،  أنا   -
باطش الذراع »منتو«، أيب »حور سهر تاوي« مهدئ األرضني ترك 
يل إرثًا شاًقا أّيها املبّجل، وارتحل نحو الحياة األخرى من دون 

أن يرتك يل أّي عون.

يف تحّفظ همست له من عىل ُبعد:

- حفظك رّب الشمس األعىل وأعانك يا سيدي.

انحناء  يف  بدا  ورصانة،  جلل  يف  يبتسم  وهو  نحوي  استدار 
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جسده السّن الطاعن، وملمحه جرت تهتّز اهتزاز التأثّر:

- أوار الحرب مل يزل مستعًرا يف البلد شامال وجنوًبا يا »ثثي«، 
وقد أوشكت عىل السأم، أما لهذه الحرب الرضوس أن تجد لها 

ا!  مستقرًّ

للهزائم  الجيش مغتبط  األفق،  يلوح يف  الفوز  قريب،  - عاّم 
املتتالية التي يلحقها بالعدو.

اتّجاه،  كّل  من  طيبة  عىل  مفتوحة  الجبهات  األعداء!  قل   -
والخونة يا عزيزي يف ازدياد ويف تكالب.

أنّني  فكرة  بّث  محاواًل  خفيًضا  كان صويت  أكرث،  منه  دنوت 
أمني رّس سّيدي األوحد ملن يقفون يف الخارج متحّفزين:

سبق  وله  الغلبة  له  جيشنا  راكعني،  إليك  سيأتون  كلّهم   -
االنتصار.

تهرب  الحرية  نظرة  مضت  إّنا  طفيفة،  إمياءة  برأسه  أومأ 
من عينيه، ثم أشار بسّبابته للحّراس فأقبلوا باملحّفة يحملونه، 

ويريحونه ببطء داخل عربته.

وتحّرك املوكب...

ا ملرافقة موكب سّيدي -املتناهي يف عدله وُملكه-  كنت مضطرًّ
حيث قرصه الكبري، ثم الرجوع إىل قرصي ثانية، مل يعد األمر شاّقًّا 
بقدر ما وددت أن أختلس تلك النبذة األخرية من ضوء »رع« 
املنّزه، واالنغامس بدايئ يف مياه بحرية السّيدة األم »اكوي« قبل 

أن يحقنها الغروب بربودته. 

الخيل  ظهر  أرضب  العودة  أثناء  يف  رحت  يوم،  كّل  كعاديت 
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شفايئ  يف  البحرية  أخفقت  وإن  حّتى  والتوتر،  التلّهف  بسوط 
لزمن مىض، فإّن األمل يسكنني ال يبارح الطموح. 

كان »رع« يدعوين لإلرساع، يقول: أنا ما زلت منتظًرا.. جاهد 
أن تنال ذيول أشعتي املباركة.. وقد ال ُيدرك الشفاء إاّل يف وهلة 

عابرة من زمن منيّس. 

بهدوء  ييش  يشء  كّل  كان  ضنى،  بعد  النهار  أواخر  بلغت 
األشجار  أرواق  إاّل حفيف  الجوار  يف  أحد  من  يكن  مل  مستفّز، 

التي ترتاقص عىل بساط األرض. 

تفّقدت الدنيا من حويل ويف داخيل يسكن سأم كأّنا ال نهاية 
له. هل يبيت حايل ككّل أحوال الحيارى الذين يسكنون بوتقة 

األرض؟ 

قبل أن أدخل القرص -ومل أهتم- أزلت عن جسدي امللبس 
واندفعت نحو البحرية، استعدت يف دفء مياهها أنفايس، ووجه 

ابني يخامر عقيل بل تبّدد.

 غطست يف املياه الساجية مبا يلئم األمل املراود متاًما... 

وكان قلبي يخفق يف أىس ومن غري استقرار.
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 بّوابة جانبية

الوجوه متيل إىل صفرة االستسلم املزمن، زفرات رتيبة يبّثها 
فم الصباح الناعس، وغشاء من ضباب يلّثم ملمح اليوم، تتقاطر 
وجوه الخلق نحو جوف الشارع الواصل بني منطقتني مثل دموع 
مالحة، كأنّهم يعربون من بؤس إىل بؤس أشّد، األصوات حول 
العابرة،  التحّيات  السلمات،  املعاناة،  صهد  انتابها  »خرفانة« 
يحمل هؤالء من  أن  يستطيع  الدعابات عىل مضض، وال يشء 
يوم حاّد إىل يوم أقّل حّدة، مثّة أناس يف تلك املدينة كأنّهم هيئوا 
لكّل هذه األوجاع الخرساء التي تقتضيها ظروف محرّية، أناس 
كأّن سائر الهموم املنبعثة من متاهة الوجود هي حياتهم نفسها، 

بل زيادة أو نقصان، ومن دون مبالغة أو افرتاء. 

تفتح  املدينة  السامئة،  بالخطى  يجيش  املدينة  إسفلت 
مرصاعيها -بل تدبّر- ألوجاع الزمن كافة، الزمن الفردي، الذي 

يعيشه كّل واحد باتّساق رؤيته فقط. 

األشكال  تشّوهات  املبهم  جوفها  يف  تكتنز  داعرة،  الشوارع 
وتباينها، تكتنز السأم والجور وتفّرخ الهّم كغّدة خبيثة. 

املدينة تحاوطها الحجارة من كّل اتّجاهاتها، وتنبض يف أبدان 
قاطنيها عوًضا عن أفئدة بالية، ترتع املحن بني دروبها من غري 
من  أفًقا  املعضلة  الحجارة  قسوة  مع  تشكّل  رقيب،  وال  عتيد 
دوام االنقهار، ال تعرف املدينة من الرحمة قدر ما تعرف من 
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لعنات األقدمني، تسبح داخل دوائرها إىل ما ال نهاية. 

يزن  وهو  أحدهم  يرتبّع  الشارع  جانب  من  رصيف  عىل 
مكّدسة  سيجارة  فمه  ويف  صغري،  ميزان  فوق  »الحشيش« 
بالكيف، يخرج دخانها ليضفي عىل الهواء ملسة االنسطال، وملسة 
يهّيسون،  يزمجرون،  اللمبالني  من  ثلّة  البديهي،  االستسلم 
يتجاذبون أطراف أحاديث جدلية ال طائل منها، تلهية وتسية. 

يف  الوجوه  عقلها  داخل  وتختزن  األشكال  تتابع  »خرفانة« 
عادة ليست سواها أنيًسا، وعىل مشارف كّل يوم جديد تدرك 

أنّها مقبلة عىل االنحسار التام عن بهجة الحياة برّمتها. 

وهي تجلس، فتبدو متاًما مثل متثال من صلصال جاف متشّقق 
ليس من حياة تدب فيه غري عينني مشقوقتني بالعرض تبدوان 
يف محيط وجهها املتغّضن كخطّني من حرب باهت وكّل ما تفعلنه 
التفّرس اللحوح يف الغادين والرائحني، مضت تتابع بعينيها هاتني 
ابنها- وهّن يتدافعن -كأنّهّن يتسابقن-  الثلث صغريات -بنات 
بضفائرهن املجدولة، وامللقاة ألسفل حّتى خصورهّن، نحو بائع 

جّوال أخذ من أول الشارع يصيح:

- كتاكيت، كتاكيت.

فترصخ يف حّدة واهنة:

- يا بنت، والله لتأخذي علقة محرتمة أنت وهي.

عجوز، قدمية ِقدم البيت الذي راح يتوارى بفعل الزمن خلف 
كاهل  عىل  أخرى  بعد  طبقة  تراكمت  التي  اإلسفلت  طبقات 
الطريق، مل تكن لها عادة غري الجلوس منذ طلعة الصبح وإىل أن 
تغيب الشمس أمام فم البيت تراقب العابرين بعينيها الضئيلتني 
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وفضولها الذي ال يُخفى عىل أحد، ذلك الفضول الذي مييل له 
هوى البعض وال يستسيغه آخرون، تراقب براءة العيال الذين 
يلهون أمامها وسط اآلثام التي اكتسبت مبرور البؤس ملحة من 
وجه الرباءة نفسه، وقد يبدر من شفتيها تعليق ما عىل أّي عابر 

-إن أمكن- رمبا ال تسمعه هي نفسها من شّدة خفوت صوتها. 

تجلس متكّورة وقد بدا جسدها الذي تداخلت ساقاه يف بطنه 
من فرط الهزال كقوقعة مهملة عىل شّط مهجور لها أمد، تقزقز 
منها  الواهن  النهار،  خيوط  وتغزل  تلك-  أخرى  -عادة  اللب 
والعفّي، لتصنع أفًقا ترفع نحوه رأسها كّل فينة وفينة فتقلّب 
عليه برصها الذي استحلبه ميّض الزمن من دون أن تشعر أصل 

أنّه مىض.

يف »الكرنك« يسّمونها »الخرفانة«، مل يكن ذلك نعًتا من باب 
السخرية أو االستهتار أو االستخفاف، وإن ظّن الغريب هذا، إّنا 
الئتلف املقّربني من أهل »الكرنك«، والجريان الذين يعرفونها، 
مع روحها الطّيبة وتعّود صغريهم وكبريهم مشاطرتها -ومبحّبة 
بني  تُعرف  ومل  بها،  إاّل  فمها  ينطق  ال  التي  الدعابة  بالغة- 
مل  »غالب«  الشيخ  نفسه  ولدها  سواها،  غواية  أو  مبيزة  الناس 
جّدة  يا  ينادونها:  كذلك  بناته  النعت،  بذات  إاّل  يخاطبها  يكن 
»خرفانة«. وكم تحب هي ذلك، اسم »خرفانة«، لعّل ذلك يلقي 
تشاء  وقتام  تشاء  من  استلم  لها  يتيح  حيث  نفسها،  يف  هوى 

بتهكّامتها اللذعة، والسافرة بعض األحيان، وبل أيّة تحفظات.

- يا مقصوفة الرقبة.

بصيحة  الجّوال  البائع  نحو  انطلقن  اللوايت  حفيداتها  تطارد 
مبحوحة قصرية، وابتسامة ال تغيب عن وجهها تصاحب صيحتها، 
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تقول بعدها بنفس النربة املبحوحة:

- اشرتي قرطًا »فالصو« بالعرشة قروش وداري أذنك العريانة 
عىل  الفلوس  ورمي  املسخرة  بدل  وهي  أنت  الرجاء  تالفة  يا 

األرض.

ويف لحظة أخرى يشّدها األفق املتخّيل فيرتامى برصها عليه 
وهي متصمص بلسانها تجويف فمها الخايل من األسنان يف رتابة. 

الشارع:  آخر  من  الزعيق  عن  يكف  ال  البائع  صوت  كان 
كتكوت بعرشة قروش.

يف أقفاص صغرية الحجم من كرتون مقّوى ُصنعت بجوانبها 
فتحات تهوية يضع البائع الكتاكيت التي يبتاعها أوالد الشارع، 
فيهرولون بها يف فرحة وانتشاء طفويل، رمبا كانت املّرة األوىل 
التي ميّر فيها بائع ببضاعة كهذه، كتاكيت! حّتى الكتاكيت صارت 
كّل  كتاكيت  ثلثة  اشرتين  قد  الثلث  الحفيدات  وكانت  سلعة! 
واحد ال يتجاوز حجمه مقدار ضّمة كّف واحدة منهّن، ويف حّر 
عني  أمام  شديد  بوهن  تصأصئ  الكتاكيت  أخذت  النهار  هذا 
الجّدة »خرفانة«، وهي تتأّمل ثلثتهم يف عطف وشفقة، شعرت 
بائع تحت وطأة هذه  بها  أن يدور  الكتاكيت أضعف من  بأّن 
الشمس فقط من أجل بضعة قروش زهيدة، شعرت بحرمة ما، 
مكان  الضعيفة،  أجنحتها  تحريك  حّتى  تستطيع  ال  والكتاكيت 
الحظائر  وداخل  الرطبة  العالية  البيوت  أسطح  الصغار  أولئك 
بالكتكوت  الحفيدات  أكرب  »أمرية«  اقرتبت  وحني  الظليلة، 
بضعة  عينها  وبني  بينه  يفصل  يكاد  ال  حتى  الجّدة  وجه  من 
سنتيمرتات، وعىل وجهها تيضء غبطة التجربة الطفولية، قالت:
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- شويف يا جّدة، شكله حلو.

عيناه  كانت  متأّملة،  نظرة  يف  الكتكوت  عني  مع  استقامت 
كأنّهام نافذة لدراما مؤسفة، ماجنة، ويف بعض من أىس ومرارة 

رّدت:

- ليس عليِك ذنب يا صغرييت، الذنب عىل من جعل مثل تلك 
األرواح املتهالكة لعبة يف يد طفلة مثلك.

تستمتع  أن  عليها  كان  تفهم،  أن  يعنها  مل  »أمرية«،  تفهم  مل 
دامت  تستقر  ال  وبنظرات  الكتكوت،  مع  باللعب  قدر حاجتها 
الجّدة تتابع البائع الذي مللم القروش من األطفال وبدأ يغيب يف 
منت الطريق، ومن ورائه قطيع من عفر تراب أحدثته تحّركات 

الصبية من حوله. 

كانت تداعب أفقها -كأنّها ليست تبايل- بنظرات واهنة ملّت 
تكرار املشاهد. 
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 بّوابة مهَملة عمًدا

دبيب الذكريات يسي داخل رأسه، يلّجم األمل، ويزرع مع 
كّل يوم ميّر غفلة جديدة.

الراحة؟  يا للحسة! أال تنتهي قط؟ أليس من سبيل لفرصة 
مجّرد فرصة.

دار عىل األطباء، من جنوب البلد لشاملها، واحد منهم قال 
قضاء  الصرب عىل  إاّل  له،  فيه مستحكم، وال علج  »البهاق«  إّن 
يُستدرك،  لن  نقًصا  نقص  قد  دّمه  يف  فـ«امليلنني«  النافذ،  الله 
يومها تشاجر معه، اعتقد أنّه يضلّله، ويف كّل مّرة يعود للمّلحة، 
يغتسل، مراًرا وتكراًرا، بل ويتوّضأ، يصيّل عىل ضفتها راجًيا من 
يف  وغطس  »إسكندرية«،  سافر  واملغفرة،  والشفاء  القبول  الله 
املاء، قىض أسبوعني طامًرا جسمه تحت ملوحة املياه، ومل يجِد 
معه ذلك، اتّجه نحو »البحر األحمر«، أحد أصحابه قال: كّل يوم 
يف مصيف، يا بختك يا سيدي. هذا املغفل ال يعرف أنّه ال يتنّزه 
وال يرّوح عن بدنه، كان األمل فحسب، هو الذي يدفعه إلبقاء 
يرفع  وكان  املالحة،  املياه  داخل  النهار آلخره  أول  من  جسمه 
يا  قائًل:  املاء،  سطح  تحت  مختبئ  وجسده  السامء،  إىل  عينيه 

ّرب، أنا مجّرد شاب مل يبلغ أعوامه الثلثني بعد.

أّن  تفكريه،  بطن  يف  بلؤم  راقدة  ما،  دراية  يدري  أنّه  عىل 
املوضوع ال علقة له بحسد وال بعني كام أخربته العّرافة، املوضوع 
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يف األصل إثم، والله يجازيه عليه، لكن أليس من الغباء أن يعيش 
مدنًّسا باإلثم ما دام قد استغفر الله طيلة الوقت الفائت؟ إّنا 

كيف يدري إن كان الله قِبل توبته أم ال؟

وجه »خنسو« املرتسم قمًرا يف السامء بدا كأنّه يتشّفى فيه، 
ضوئك  أمواج  وتحت  يديك  عىل  للشفاء  قليل  منذ  تدعني  أمل 

الفيّض! 

زفر يف يأس مرير، طلع برأسه إىل أعىل قليلً يتفّقد الطريق، 
ا يف تواز مع سور كورنيش النيل، مل يكن  كان الشارع ميتّد معوجًّ
مثّة برش يف الطريق، مجّرد جروين كانا يتمّسحان يف سور املعبد 
الذي يربض هنالك يحتوي فضاء املدينة وشوارعها يف بأس ويف 

فخر. 

يتقاطر املاء املالح من وجهه وهو يرتقي خطوات إىل فوق، 
منرصًفا عن ضّفة امللّحة، خطر له أن يريح صدغه عىل اإلسفلت، 
مثّة نزوة طارئة تشّده أن يفعل، رمبا يرغب يف التّوحد واألرض، 
هي األم، وكام منها الداء منها الدواء، مل يكن يعرف أّي خاطر 
أيّة حافة للهلوسة بعد! لكّنه، ويف جنب  هذا ومل يكن قد بلغ 
الناعم،  السكّة  تراب  فوق  صدره  أراح  جسمه،  مّدد  الطريق، 
األرض  جوف  كان  ينصت،  وأخذ  الطريق  فوق  بأذنه  التصق 
يخفق من تحته يف ألق، نفس خفقان فؤاده املغرّب بالهّم واألىس، 
وكان صقر وحيد يطوف خواء الجو يف خمول، إّنا راح الوجيب 
الطالع من عمق األرض يدّق يف نغم شجني، رصفه عن ملحظة 

أيّة تفاصيل مجاورة، كأنّه يخربه بأبدية الداء. 

اإلسفلت،  رائحة  يشتّم  أخذ  مصطنع  غري  عشوايئ  خبل  يف 
كيانه  يعبق  أنّه  تنّفس  كلاّم  له  خّيل  طارئ،  شوق  يف  يتنفسها 
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مياه  يف  غطسه  من  يخرج  كان  عندما  القديم،  الجسد  برائحة 
النيل رطًبا مغتسًل، ال داء فيه وال علّة، ويفرش زهوه وفّتوته 

فوق الوجوه وداخل العيون. 

يف  ميوج  عروقه،  بداخل  ينبض  يزل يرضب،  مل  األرض  قلب 
الذكرى  تلك  القرار  يف  يحمل  كأنّه  إيّاها،  املرارة  ذات  مرارة، 
املؤملة، ويقّدمها له ليزيده حسة وندًما، ذلك التنبيه إذن البد 
من أنّه بقايا من ذكريات األمس البعيد، لكن كّل، األمس انطوى 
االجرتار  مدى  كان  أيًّا  مجدًدا،  ببزوغه  يسمح  ولن  زمن  منذ 
والتي  أعصابه،  كّل  داخل  تتسلّل  التي  الرائحة  أّن  غري  واللوم، 
خّمن أنّها رائحته القدمية، كانت مختلفة، هي رائحة ماء عذب، 
ال ميّت بصلة إىل املاء الذي اغتسل به يف النهر قبلذاك، تتشابه 
الروائح أحيانًا وتتخالط، يا للعجب! الرائحة فيها ُفتنة جاهد أن 
ميحوها من خياله، رائحة أنثى، خارجة من الحاّمم ومن تلبيب 
كالعصفور  كانت،  أنثى  فريًدا،  عشًقا  يبّث  ووجهها  الذكريات 
يف  يحوم  الذي  الصقر  كهذا  جارح،  طري  به  فتك  الذي  الوديع 

السامء فوقه اآلن.

يجوب الصوت يف خليا األرض ويبلغ أذنيه من بعيد:

- متى سنتزوج؟

أذنيه  ليقي  يستدير  أن  ويتعّمد  األرض  من  غيظه  يغالب 
رنني الصوت امللّح، يستلقي عىل ظهره موّسًدا بني كفّيه رأسه، 

ينرصف نحو النجوم، يرمقها يف تأّمل عابر.

وكم كانت النجوم هذا املساء قريبة!
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املتأللئ  النسيج  ذلك  تصنع  السامء،  باب  عن  تفصله  كانت 
األشبه بومضات ماض ال يرغب كثريًا يف أن يقف عىل تداعياته، 
عىل الرغم من أنّه عاشها عىل وجه الدّقة، ولحظة بلحظة، ماض 
ال يكف عن التوّهج يف ذاكرته أو الصحو كلاّم حاول أن يدفنه 

يف قرار مكني. 

- طيب، متى سنتزوج؟

يا لذلك الصوت! يتطلّع إىل السامء ثانية، يحاول االنهامك يف 
فيض النجوم، كلاّم رفع أنامله إىل أعىل أوشك عىل ملس النجوم، 
داخل  غاطسة  نعومة  يف  تنساب  ماكرة،  تراوغه،  كانت  لكّنها 
السامء مثل سمكات ملساء متمّرسة يف عاملها ال سبيل  صفحة 
إلمساكها أو اللحاق بها، إّنا ال يعرف ملاذا يشعر أنّها ال تراوغ 
ملمسه،  من  تقشّعر  ترهبه،  لعلّها  ملمسته!  تتحاىش  ما  بقدر 
يبدو  فوقه  السامء  يف  تحليق  ومثّة  األخرى،  هي  منه  تأنف 
كالنذير، الصقر بدا يرضب عىل غري هدى، لكنه بدا كذلك يرسم 
األبيض  الوجه  وتذكرة؛  دّقة  منه يف  يهرب  الذي  الوجه  حدود 

املتوّهج. 

ال يدري مل تعّبأ فجأة بذلك اإلحساس اآلسن من الحرقة؟ خّيل 
له لوهلة أنّه عىل وشك أن يبيك. كّل، باألمس البعيد آويت ذاك 
الوجه يف عمق سحيق وتناسيت، كّل، كّل تلك اإليحاءات املفجعة 
املنسابة يف الخواء قبالته املفضية إىل الذكرى إيّاها مجّرد وهم 
ليس أكرث، لقد نيس، حتاًم فعل. لكن الصقر كان مل يزل يحلّق 
يف الفضاء مثل الذكرى ذاتها املنسية، أو الغافل عنها الذهن يف 

محاولة بدت ليست ذات جدوى.

ال يحتمل خوار األرض من تحته، وال الصوت القادم من عمقه 
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السحيق يرّدد يف خفوت: هه، متى سنتزوج ومتى...؟

ال  قائًل:  مقاطًعا  حزم  يف  فمها  عىل  كّفه  يضع  وهو  يبتسم 
تكميل.. فهمت.

 يرتامى عىل مّد الذكريات شّط مبهم من حنني، يتذكّر أنّه من 
راود، مل تراوده، ومل تكن الوحيدة التي راود، إّنا يؤكّد لنفسه 
اآلن أنّها الوحيدة التي خلّفت يف قلبه املرارة وأُفلت، أليس هو 
الحّب إذن؟ العشق اآلرس، ما دامت تعيش معه روًحا والجسد 

فان. 

كانت  الحقيقة  يف  ألنّها  امللكة،  يناديها  كان  امللكة،  ساّمها   
ملكة، كامللكات الليئ يكلّلن جدران املعبد يف صلف وِكرب، قابلها 
حذاء جدار من تلك الجدران، كانت تجلس وعيناها شطر الغيب 
منقضية، كانت صغرية الجسم وال يقارن جامل بجاملها، مل يلفت 
انتباهها، بقدر ما فعلت هي، ومثّة يشء يستويل عىل تركيزها، 

قال يف نفسه: أخريًا متّثلت يل »عاشيت«)16(.

من  أنّها  بيد  اهتامم،  أّي  تشاطره  ليك  قبالتها  وجاء  راح 
اّدعاء- ال تبدي ما  الرصانة والهدوء ما جعلها -يف غري كلفة أو 
طمح له، كانت تُنّقل بني أرجاء املعبد الفسيح برصها من دون 
بادرة، وتجّول عينيها فوق رسومات الجدران كأنّها تراها ألول 
مّرة، يتطاير شعرها جامًحا بل كبح، أدرك إثر فحص رسيع أنّها 
كربى بنات الشيخ »غالب«؛ إمام الجامع الذي مات مع من مات 
الزمن  أّن  يعرف  مل  املصلنّي،  عىل  املسجد  سقف  سقط  عندما 
يجري بسعة إاّل عندما رآها يف املعبد، كانت منذ قريب مجّرد 
بنت صغرية ال تلفت انتباه رجل، إنّها اآلن نضجت، وصارت فتاة 
مكتملة الجاذبية، بل تحمل فتنة من نوع غريب، إحساسه بها مل 
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يخالجه يف واحدة من اللوايت عرفهّن من ذي قبل، أولئك كانت 
علقته بهّن تنتهي حينام يزرنه يف منزله، منزل موروث من أب 
وأم يعملن يف الخليج وال يأتيان للمدينة إاّل حني تلّح الحاجة، 
الخلق  بنًتا يخشيان من غدر  ذكًرا وليس  أنجبا  أنّهام  يطمئنان 
عليها، اقرتحا عليه أكرث من نوبة أن يلحق بهام، لكّنه كان يعشق 
هذه املدينة، ومهنة اإلرشاد، لعلّه يعشق عىل األرجح إحساس 
وبالترصف، من دون رقيب  بالفعل  منفرًدا  يكون  أن  الوحدة، 
وال منغِّص، يأيت ما يحلو له ويعبث كيف يشاء، فالحياة برّمتها 
ليست تستحق إاّل العبث، إّنا إذ يخلو لنفسه يفتقر إىل يشء ما، 
رمبا ذلك الحنني املُحبط لألرسة ولألبوين، لكن أّي أبوين؟ من 
العيش -كام  أكل  لعونهام سعًيا خلف  ما يكون  أمّس  تركاه يف 
يروق ألبيه أن يتذّرع- يف صحبة منزل بائس يطّل عىل النيل من 
اآلخر يطّل عىل حجارة  الجانب  جانب يف غربة وجمود، ومن 
الوقت  أغلب  مؤرًقا  بداخله  يعيش  للجحود،  تكون  ما  أقرب 

ومحروًما من مزية الدفء. 

للتحاور،  اللهفة  لها معانًيا تلك  تساوره األفكار وهو يتطلّع 
أنِت ابنة الشيخ »غالب«، كم كربت! كيف مل أقف عىل مثل هذا 

الجامل منذ قبل إاّل يف الخيال؟

لرشح  يرافقهام  إنجليزيني  بزبونني  ينشغل  أن  حاول  تركها، 
املعبد، إّنا رسيًعا ما رجع لها بعينيه يعاينها من مقربة، صافح 
األجنبيني يف عجلة متقّمًصا التعب وقال لهام: عذًرا، أشعر بإجهاد، 
لنكمل يف الصباح. مضيا عنه يف إشفاق، مل يكن اإلجهاد إاّل حّجة 
لجأ إليها ليتفّرغ لها، اتّكأ بساعده عىل أنف أحد التامثيل وأخذ 
يراقبها، يود لو تنظر له نظرة واحدة ولو عابرة، سيقبض عىل 



62.

لكّنها  واالهتامم،  الرتّقب  مبادلة  عىل  ويجربها  عندئذ  برصها 
بدت ال تأبه بأّي شكل للواقف أمامها يكالب أن تستدير وتوليه 
مجّرد نظرة، حفيف قدميها يعلو وهي تّتجه ملوقع آخر، جدار 
آخر، من دون أن تشعر بوجوده يف األساس، مل يكن عليه أن 
يفعل أكرث من امليض خارًجا يف انتظار فرصة ثانية قائًل لنفسه: 

سيجيء األوان يا »عاشيت«.

وفعل.

كان وجهها يف الليل قد راح يؤانسه، يفرتش مسطّح السقف 
الخارج رصير  الباهرة، ويف  وبراءته  اللمع  ببياضه  عينيه  فوق 
تخرج من  الرطوبة  كانت  وبرد،  متناثر  أقدام  حرشات ودبيب 
بطن األرض لتفّتت عظامه، دّس جسده تحت الغطاء أكرث، وظّل 

محّدًقا يف وجهها. 

هي »عاشيت«.. 

»عاشيت«، كم من املّرات زار -قصًدا- مقربتها يف الربّ الغريب، 
حّر  تجّول  من خلل  أو  سياحة  كمرشد  شغله  من خلل  سواء 
بغرض الفسحة والتأّمل، املقربة التي اكتشفها األستاذ »ونلك«)17( 
يف موسم حفر عام 1920، أمرية من أشّد أمريات الفراعنة جاماًل، 
ماتت قبل أن تبلغ الثالثة والعرشين، كان يسافر إىل الربّ الغريب 
املتقن  التابوت  فيها نحت  راعه  املقربة،  تلك  خّصيًصا من أجل 
امللكة  تابوت  نحت  الذي  الفّنان  نفس  نحته  النظري،  منقطع 
»كاويت«)18( الفاخر الساحر. عىل جانب التابوت الرشقي تجلس 
نُقش  وخلفها  مقعًيا،  كلبها  يجلس  عرشها  وتحت  »عاشيت« 
إوزة،  جناح  عن  عبارة  مروحة  يدها  يف  تحمل  لوصيفة  رسم 
طاف  ملكية،  نشوة  يف  لتحتسيه  لنب  من  إناًء  لها  يقّدم  ولّبان 
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يتحّس  نوبة، كان  أكرث من  تاريخ غرب  مع »عاشيت« يف رحاب 
ميكنه  ال  خياله  يف  مرتقرقة  أكرث، صورة  ليس  مجاز  أنّها  ملجّرد 
أن يبلورها لتصبح حقيقة يبرصها عيانًا، عاش معها يف قرصها 
الطائف يف ملكوت الخيال ملكًا، يجوبان األرض السفىل والعليا 
يف موكب واحد فريد، يهديها العطور والنفائس، ومتنحه الوله 
والسحر، كم توّسد صدرها وتهامسا! كم تخلّل شعرها بأنامله 
وكم انتحب يف حضنها! وكان قرصهام موطًنا للعشق والرقص 
والغناء ولسعادة ال متاثلها سعادة، كان يتأبّطها ويدور معها عىل 
أنغام سيمفونية من وجد يف بهو القرص متأّملً عينيها الواسعتني، 
فتنحدر  جيدها،  بشفتيه  يلمس  شبق،  وفيهام  رغبة  فيهام 
الرجفة  طالت  ومتى  جسديهام،  وتحتوي  السامء  من  العذوبة 
جسمه من أوله إىل آخره، متى اسرتاحت هي عىل صدره منهكة 
الخيال تستجيب له دون  اللحظة، ولطاملا راحت يف  من رونق 
اليوم منذ  املبعرثة طيلة  أشواقهام  ملّ  لطاملا  تحّفظ،  أو  مراوغة 
بدئه فراش واحد تحت سرت الليل املتصايب، وكانت دامئًا فورتها 
مبقاس فورته، يبدآن مًعا، وينتهيان كذلك، بل نقصان يف رغبة أو 
زيادة، كأنّهام خلقا من نطفة متفّردة واحدة، وتشاطرا الحياة 

يف روحني شّفافتني.

صورة مرتقرقة يف خياله ال ميكنه أن يبلورها لتصبح حقيقة، 
اآلن أبرصها عياناً..

هي إذن!

»عاشيت« ابنة املرحوم »غالب«.

يجيء الصباح متهاديًا، أغلق عىل وجهها عينيه ونام، تعّجب 
من كون »عاشيت« تتقاطر من قافلة التاريخ البعيدة ويستحلبها 
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الزمن لتتجّسد فتاة معارصة، أّي حيلة تلك! أغلق عىل وجهها 
عىل  الرباءة  بنفس  مرتساًم  زال  ما  كان  عليه،  وفتحهام  عينيه، 
بطن السقف، متطّى وفتح النافذة، السيارات تجري بني خطوط 
الشوارع يف تؤدة ويف رتابة، وكانت الشمس تحتضن سور معبد 
من  املتلحمة  أشعتها حجارته شبه  تتخلّل  الشاهق،  »الكرنك« 
بني ثقوب ضئيلة تتناثر عرب السور فتنفذ ملا وراءه، تسرتيح قليل 
العالية  األعمدة  حول  دورانها  تستكمل  ثم  املعبد  حرم  داخل 
فقط  كانت  لو  لنفسه:  قال  أيًضا،  عينيه  وتحارص  فتحارصها، 

سمحت يل بالحديث معها!

أن  ميكنها  لفتة  وكّل  موقف  لكّل  يرتبّص  وهو  ترتى،  األيام 
املقابل  بيتها  أمام  عابر من  كثريًا وهو  له فرصة، يسعل  تخّول 
الجّدة  مع  يحيك  طويًل  يقف  أن  يتعّمد  تنتبه،  لعلّها  ملنزله 
»خرفانة« وبأّي مربر، يجلس أمام منزله عىل مصطبة ويصطنع 
رشب الشيشة، بل يف الحقيقة تعلّم رشب الشيشة من أجل أن 
االنتظار،  سبيل  يف  نفسه  ويلهي  الرتيب  الجلوس  وقت  يشغل 
انتظار أن تخرج فتنتبه، يدرك متاًما أنّها ترصفات صبيانية رصفة، 
إّنا بدت له ملمئة لطبيعة املسألة، بات يقيض الكثري من الوقت 

يف مسامرة الجّدة »خرفانة«، التي قالت له يف يوم:

- ترشب الشيشة برشاهة يا ولدي، خف عىل صحتك.

كاد يقول لها: هي تسليتي الوحيدة يا جّدة يف انتظار خروج 
الحبيبة حفيدتك أو دخولها، وإاّل قضمت يدّي من شّدة القلق. 

إّنا رّد عليها قائًل:

- إن شاء الله يا جّدة، ادعي يل أنت بالهداية والله املستعان.
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أولئك  قلوب  من  قلب  أّي  سلب  بسهولة  ميكنه  كيف  تحرّي 
وال  عابرة،  مناسبة  يف  ولو  إليه،  التحّدث  ملجّرد  يتقن  اللوايت 
يستطيع مع ذلك شّد انتباهها ولو قليلً؟ أمل تسرتعها وسامته؟ 
أقلّه ميتلك الفلوس والتفّرد والشباب، وال ينقصه يشء. صحيح 
قد تكون هذه أموًرا مغرية ألخريات، لكن رمبا ليست لها. قال 
لعلّه ال  اإلناث من واحدة إىل أخرى،  يف نفسه: تختلف طبائع 

يروق لها بأيّة حال، ويف النهاية الهوى أذواق.

من  وتيّقن  انرصم،  قد  يزيد  أو  شهر  كان  ميّل،  كاد  أن  إىل 
منحى  معه  يأخذ  املوضوع  بدأ  طريق،  بأّي  استاملتها  استحالة 

الفتور والكلل. 

حّتى كان أن ابتسمت.

كان ذلك مساًء. 

مل يصدق نفسه ساعتها، ابتسمت! معنى هذا أنّها ليست بتلك 
االستحالة، الغريب أنّها ابتسمت بجذل، واألغرب عدم توّفر داع 

مناسب ملثل هذا. 

الشيشة  أنفاس  يسحب  املصطبة  عىل  جالًسا  -كعادته-  كان 
من  تلج  وهي  لها  نظرته  وكانت  خربة،  عدم  ويف  عشوائية  يف 
باب البيت مجّرد نظرة مخفقة يائسة يعرف أنّها لن تقّدم ولن 
تؤخر، لكّنها استدارت نحوه يف رفق، وركّزت فيه بنظرة ثاقبة، 
مهلًّل،  مكانه  من  يقفز  أن  آنذاك  أوشك  باالبتسامة،  رمته  ثم 
رمى يّل الشيشة ومكث واقًفا لثوان، جاهد أن يتاملك أعصابه، 
يصيح:  وكاد  غبطة،  يف  خاطفة  رجفة  جسده  ارتجف  فأخفق، 

انتظري. لكّنها كانت قد دخلت بيتها بالفعل، وأغلقت وراءها.

* * * 
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يقول أمل دنقل: )القطارات ترحل فوق قضيبني.. ما كان- ما 
سيكون( وذكرياته مجرتّة اآلن عىل ذات القضيبني، ما كان- وما 
سيكون. أّما ما كان فقد ترك أثره بالفعل ومىض بل رجعة، وما 
من  فرج  وإّما  املرض،  داخل رشنقة  مؤكد  انحصار  إّما  سيكون 

عنده، عند أن ينال رحمة الله القريبة.

كلاّم  بالجروح  يعبث  يفتأ  ال  باله  ما  املتعب،  القلب  هذا 
التأمت، أو بدا له ذلك؟ 

مل يزل يتطلّع إىل السامء ودموع تغرق الوجه املكّبل بالبقع، 
ال يحتمل الشفاء كثريًا، أّي أمل ليس أكرث من قّشة يتعلّق بها، 
فكّر يف أن يهيل بعض الرتاب عىل وجهه لعّل يف الرتاب شفاء، 
إّنا رسعان ما شخص ببرصه ثانية نحو السامء وسيارة يف الجوار 
تعرب ببطء، صاحبها يرمقه يف اندهاش، لعلّه يعرفه، يبادله النظر 
كأنّه يقول: مل أصب بعد بالجنون، إنّها مجّرد الذكرى، وعىل كّل 

حال ليس الجنون ببعيد.

أيّتها الذكريات األليمة أتوّسل لك أن تفارقيني اآلن، قبل أن 
يصهرين األمل داخل جوف األرض، ما زلت أسمع الصوت البعيد: 

متى، متى...؟

حني التقاها وجًها لوجه، كان هذا قدًرا، كانت خارجة من باب 
بعضهام،  قبالة  ثابتة  نظرة  تسّمرا يف  منزله،  يدخل  بيتها وكان 
ومثّة إحساس تأّجج يف ذات اللحظة، من جانبه هو إحساس بُني 
عىل مهل ومن غري تعّمد، أّما من جانبها فلم يعرف تحديًدا إن 
كان هو إحساس مواز أم إحساس الغرابة؟ لكّنها وقفت تتأّمله يف 
ترّو، كان الشارع شاغًرا من الخلق، مل يعرف إن كان ذلك تواطًؤا 
أم مباركة! أطالت إليه النظر فشعر كمن أجفل، كان عجيًبا أن 
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يشعر مبثل ذلك! لطاملا انفرد هو ببّث ذلك اإلحساس من جانبه 
إليهن، لطاملا افرتض يف نفسه الثقة من دون ريب، إّنا اآلن ال 
يدرك ما الذي يحدث وملاذا يحدث؟ سقط يف الشباك أم أّن بعيد 
املنال دامئًا يحتّل الشعور؟ رمبا هي وجلة املباغتة، وستنرصف 
عاّم قريب، لكن كّل، كّل املؤرشات تؤدي إىل حتمية السقوط، 
الذي  الخافت  الوجيب  ذلك  التي هّفت شفتيه،  السخونة  تلك 
ال  مؤرشات  تلك  دماغه،  اكتنف  الذي  الدوار  كيانه،  يف  يرعش 
الشعوري  للتّزان  يكفي  مبا  عميقة  إنّها  بطيش،  أو  طارئة  تأيت 
ووضع املفاهيم يف سياق محايد، أنا أحببت من دون شك، كان 
يقول يف نفسه وهي تتمّحصه يف كثري من سكينة وارتياح ورّوية. 
كذلك؟  أليس  احتامل،  غري  ومن  تواطؤ،  غري  من  الصيد  طّب 
عليه أن يُسع االنتهاز ويقتنص اللحظة، تقّدم نحوها، انفتحت 
شفتاه، إّنا انغلقتا ثانية، وكأّن كّل املختزن من الكلامت قد الذ 
بالفرار، أحّست فابتسمت عفًوا، تشّجع قليًل، قال من بني شفتني 

مرتجفتني:

- لحظة.

فارتجفت  عينيه  بني  خجلها  ألقت  نحوه،  كاملة  استدارت 
شفتاها.

- أرجو أاّل يضايقك تطّفيل؟

ابتسمت ووجهها كلّه يرتسم فضاًء بحمرة البكارة. 

- من الغريب أن نكون جريانًا وال نعرف بعضنا!

يف ارتعاش ويف تلعثم، ويف نربة غري متكلّفة كذلك، قالت:

- الجرأة شيمة الرجال!
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كاد  الشهد،  كمذاق  اتّهام  لكّنه  املبادرة،  يف  بتقصريه  تّتهمه 
يقول لها: كنِت صغرية عىل أن أشعر بك. 

إّنا بلّم فجأة، مل يكن الحرج ومل يكن عدم التّوقع، غري أنّه 
ويف  قوة  يف  يختلج  ألن  فؤاده  دفع  الذي  الشديد،  الفرح  كان 

عنف، والذي وضعه يف مأزق الصمت مّرة أخرى. 

تنحنحت ليك يفهم أنّها تّود امليض، إّنا بدا أّن سطوتها الفاتنة 
الغامرة كانت أشّد، كان يحجب بجسده -من دون عمد- طريق 
السري عنها، فأزاحته برفق متحّرجة وبأنامل وجلة وعىل شفتيها 
ترسو ابتسامة خفيفة، مل يحسب أّن ملستها الخاطفة قد تكون 
مبثل هذا الجلل! ارتعش ارتعاشة أسفرت عن زفرة طلعت بل 

قصد، دارت نحوه ثانية وقالت:

- عىل كّل حال أنا »أمرية«، إن كنت ال تذكرين.

وضحكت ضحكة قصرية حِرجة قبل أن تذهب، ضحكة تحمل 
مواساة من نوع محّفز.

تابعها ببرصه، لكّنه عىل الفور صاح يف نفسه: لسِت أمرية عىل 
اإلطلق، أنِت ملكة، ملكة يا »عاشيت«.

* * * 

األرض من تحته ترج؛ ليست تبايل -تلك اللحظة- مبدى الكرب 
قال  متأهبة الفرتاسه،  الذكريات من حوله  تطوف  بلغه،  الذي 
تكن  مل  حسري:  استدراك  يف  يقول  عاد  ثم  هراء.  هذا  لنفسه: 
جوفه  تستبيح  التي  تلك  إذن!  والرائحة  هراًء!  يوًما  الذكريات 
دفء  معها  يحوم  الحاّمم  من  خارجة  وهي  رائحتها  وتحتلّه، 
متى س...؟  سنتزوج...  متى  وتوّجس:  قلق  يف  وتقول  اللحظة، 
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فيستوقفها من دون أن يستمع حّتى: أعرف، أعرف.

أّن الجحود شأن األوغاد؟ يا رحيم! من يل  متى كان يعرف 
سواك؟

مثّة نل يرتك سائر مساحة األرض ويلّتف حول جسده املمّدد 
يف ركن من الشارع، تبدو صفوفه منتظمة وهو يدور من حوله 
باغًيا أّي مسلك للنفوذ إىل ذلك الجسد الطرّي وقد وجد، أخذ 
ويقضمها، ضحك  أطرافه  يوخز  أحّس هو،  أو كام  -يف رشاهة- 
قضمي...!  تستمرئ  الضعيف  النمل  أيها  كذلك  وأنت  بحسة: 
لكّنه مل يعبأ، ترك إحساسه للذكريات، والنمل يسي بداخله يف 
رحابة ويف اطمئنان، والصقر األسود -أو رمبا كام بدا له أن يتصّور- 
ا عىل تهيئة الذكرى واستقطابها من  ميأل كبد السامء رفرفة مرصًّ
أبعد موطن يف الذهن، قال: اذهب أيّها الصقر؛ كفاك، حرضت 

بالفعل كّل الذكريات ويبدو أنّها لن تنرصف بيس.

أّي ذكريات أقىس أملًا من تلك التي تغفو يف باله عىل الدوام، 
أقلّه ليّك تنبئه -باستمرار- أنّه آثم.. نذل؟ نتف ريش املسكينة 
يهبها  أن  دون  من  بالوحل  املدّجج  الطني  يف  للتمّرغ  ودفعها 
فرصة ألن تطري يف األعايل ثانية، يا الله! أّي نوايا كنت أضمرها 

ومل أتوان لحظة عن تفريغها بغري أن أفكّر حّتى أنّني مجرم؟ 

فّك من تحت دماغه كّفيه املشّبكني وفرد جواره راحتيه فوق 
صعوًدا  واتّخذ  الدافئ،  الجلد  حول  يتزاحم  النمل  بدأ  األرض، 
منظاًم، يف وهلة كان النمل قد استقر داخل راحتيه وأخذ يعبث، 
أحّس بأّن النمل قد نفذ إىل عقله أيًضا، تغّبشت الصور وتضّببت، 

وبقي صوتها يرّدد: متى...؟
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يتقهقر عقله إىل اللحظة التي قابلها فيها مّرة ثانية مصادفة 
رحاب  داخل  السّواح  فيها  يحتفل  التي  تلك  من  بّض  مساء  يف 
الفائت كانت قابعة يف خياله بل مبارحة،  الوقت  املعبد، طيلة 
خشبة  عىل  الواقف  الجمع  يف  تحّدق  مقعد  عىل  جالسة  رآها 
يف  برع  قد  املهندس  كان  والسمر،  الشعر  إللقاء  أُعّدت  مسح 
تزيني رؤوس الِكباش بأنوار خّلبة، بدت كأنّها تخرج من عيونها 
آالف  منذ  البعض  بعضها  إىل  تتطلّع  التي  املصمتة،  الحجرية 
األعوام. أوحت له بأن يجلس جوارها، عند أن ملحته فابتسمت، 
كان يعرف أّن مثّة مساحة من بصيص ما مل يُرتجم بعد تجمعهام 

اآلن مًعا، مّد يده مصافًحا وقال:

- ُرّب صدفة...!

مّدت يدها يف صمت، لكنها احتوته بعينيها يف لحظة مارقة، 
الشخصيات  وبعض  للمحافظ  التايل  الصّف  يف  جوارها  جلس 

العاّمة، والشاعر فوق املسح بدأ يرتّل يف دندنة:

واستمّر مناوئًا للغيب

مفرتًشا بهاء العابرين إىل اإلله الغّض 

الحاملني برحمة الفرعون وبسمة الكّهان

مل ينتبه

وملمح الغادين والرّواح تستجديه
يك يستشعر األمل املعّشش يف الوجوه)***(

أخذ يتأّمل جانب وجهها، كّل الحناجر من حوله ترثثر يف لغط 
أمام  متأّججة  بقيت هي  إّنا  بعينه،  يستوضح خلله صوت  ال 
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يستحوذ  أن  عليه  كتميمة  أسطوري،  لهب  من  كجذوة  برصه، 
عىل سحرها كيفام يّتفق، خصلت شعرها متلؤها الرياح، تلّفت 
االندماج يف  عن  تنّحيه  راحت  الرثثرة  أن  بدا  وقد  تأّرًقا  حوله 
للكلامت  قليًل  هؤالء  ينتبه  أال  نفسه:  يف  قال  »أمرية«،  ُحسن 
املتغّزلة القادمة من منّصة الشعر! أليسوا قادرين عىل السكوت 

واإلصغاء؟

داخل  السمت  يل  يتمّهد  حّتى  حسناء  يا  نحوي  استديري 
إليك  نشوته  يصارع  مخمور  إىل  لحظة  يف  أتحّول  قد  عينيك، 

وينازع الدوار برحيق َشعرك الهفهاف.

كان الشاعر مل يزل يُنشد:

من عام إىل عام 

يجّدد زهوه

ويرتّل األوراد كّل عشّية

ليجيء بالصور الجميلة حلمه

مذ أيقظته معاول الهدم املنظّم

وهو يبحث يف خشاش األرض

عن بلل يرطّب ريقه

ريقه جّف من حلوة اللحظة، ومن نشوة لقاء الصدفة، خيل 
لكّنه  يتلّمس سكينة ودفء يدها الستجابت،  كّفه  لو وضع  له 
يف صوت  منها، همس  دنا  املوجودين،  تلّصص  من  يخىش  كان 
متكّس واهن أدرك أنّه تبّدد يف خّضم الرثثرة املحيطة فلم يبلغ 

أذنيها: 
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- أحّبك.

وظّل الشاعر يُدمدم يف خشوع:

يتذكّر الفيضان يطرح طميه

عن كاهليه املتعبني

ومن ظلم األرض يُخرج قمحه وشعريه

وييضء مصباح الحقيقة يف البيوت

ذاقت حلوته الفصول

فأبرقت للكائنات

وغرّيت ألوانها 

* * * 

يف  شجرياته  املتفّرقة  الليمون  طعم  لها  املدينة  يف  املساءات 
األنحاء، ورائحته، يطّل عليها من رشفته وكّل عبري الوجد يسكنه. 

املساءات يف املدينة لها طعم الليمون، وطعم الرغبة والوجد. 

كغاممة  تلّفها،  املساء  وعتمة  »أمرية«  تجلس  بيتها  بداخل 
كيف  تتساءل  برصها،  أمام  تتهادى  النشوء  حديث  عشق  من 
أحّبته بتلك السعة؟ أمل يكن مثّة سبيل للهروب من ذلك الخطر؟ 
هذا  نخىش عىل  األعني،  ترانا  أن  دون  من  خفية،  وهو  نتلقى 
الحّب من الرتبّص، مّرة عىل باب بيته صدفة ومّرة يف الطريق، 
ومّرات متفّرقة يف حديقة متوارية، لكن املؤكد أنّني وقعت بل 
أدىن ريب، طلّته استحوذت عىل جّل كياين، كم أود لو أطري إليه 
من فرحتي! أشاركه هدوء املساء ورومانسيته الطاغية، آخذه 
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وليس  قبلك،  يكن  مل  له:  أقول  بالقبلت،  وأغمره  أحضاين  بني 
بعدك أحد. 

ويف الخارج يجلس هو أمام الباب والجّدة »خرفانة« تغويها 
الحكايات، أّي تسية تلك تُشغل الوقت أنجح فعالية من تذكّر 
تزل  مل  الحرقة،  أو  حّتى  الوجع  من  الكثري  يحمل  ولو  املايض! 
الجّدة تحيك عن فقدها ولدها »غالب«، ولدها الوحيد، تتنّهد 

ومتيض ببرصها بعيًدا يك ال يرى أحد دموعها، وتقول:

- مل أجد إىل اآلن سكّة للنسيان، ولو أن ذهني يحمل مقّومات 
ذاك النسيان، يا الله، ولدي الوحيد مات، ما أصعب ذلك! كم 
قلت للجميع إّن زاوية املسجد قدمية! تحتاج إلعادة ترميم، لكن 
كنت  يكرتث،  أحد  ال  ينصت،  أحد  ال  املتعالية  املدينة  يف هذه 
أرى اهتزاز جدران الزاوية وجنود اإلنجليز الذين يخرجون من 
الثقيلة  الليل بل رؤوس يدكّون األرض بخطواتهم  مقابرهم يف 
يف مشية عسكرية، كنت أراهم يطلعون من بوابة املقابر تلك...

آخر  عند  اإلنجليز  مقابر  ناحية  املرتجفة  بأصابعها  وتشري 
الشارع ثم تُكمل:

الجامع  عىل  أخاف  كنت  ولدي،  يا  منهم  أخاف  أكن  مل   -
القديم، كنت أراه يهتز، جدرانه تتاميل مع وقع أقدامهم، وبيني 
وبينك كنت أدرك أنّه حتاًم سوف يتهاوى فوق رؤوس املصلنّي، 
ال محالة، حذرت الكّل لكّنهم استخّفوا بعقيل، قالوا: أتصّدقون 
كلم »خرفانة«! وتحّقق كلمي، لكّنه أىت يل بجرح غائر عظيم، 

ومل أكن ألنىس ذلك اليوم، مل أكن...

حركة  يف  فمها  محيط  داخل  بلسانها  تدور  لثوان،  وترشد 
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اعتيادية، ثم تزفر مبرارة، ينحرف برصها ناحية أطلل الجامع 
التي ظلّت شاهًدا عىل املأساة، ترتعش عضلت وجهها الطرية، 
تسقي خّديها بدموع بل عمد، كأّنا تتوالد من عينيها يف منظومة 
فطرة؟  الدموع  أتكون  نفسه:  يف  »ممدوح«  تساءل  فطرية، 
تعاود النظر بدّقة نحوه، يجلس قبالتها -وعىل الرغم من تأثره 
الحّب؟  يكون  أهكذا  حبيبته،  من  طلّة  غري  يروم  ال  بالحكاية- 
أرق وترّصد وعواصف تجيش يف األعامق؟ يتنّهد فتتشّجع الجّدة 

وتسد مكملة يف صوت أقرب لألنني املحبوس:

زمرة  قد شاهدت  بقليل  قبلها  الفجر، وكنت  كانت صلة   -
الجنود مّمن ال يحملون رؤوًسا يطوفون يف الشارع مثل ترتيب 
تلك  لكن  خطواتهم،  لوقع  مزامًنا  يهتّز  املسجد  مىض  قدري، 
يهتز  األخرية،  أنفاسه  يلفظ  يسعل،  أنّه  لو  كام  يهتّز  كان  املّرة 
ميلء  وعر  طريق  يف  متيش  سيارة  تحمله  فارغ  صفيح  كربميل 
آلذان  ولدي  انطلق صوت  عندما  بعدها  انقبض  قلبي  بالُحفر، 
الفجر، أيقنت أنّني لن أراه ثانية إاّل طيًفا كتلك األطياف التي 
تخرج من مقابرها، ال أعرف كيف وقر ذاك اليقني بداخيل؟ هل 
هو قلب األم؟ آه، لست أعرف، لست أعرف، يف لحظة يا بني 
انطلقت نحوي عاصفة الغبار مثل موج يتدافع من دون هوادة، 
عن  أغمضت  فقط  لكّنني  وعويلهّن،  النساء  مبصاحبة رصخات 
العاصفة عينّي، يف محاولة فقرية الستدعاء ولدي من بني ركام 
كّل  دموع،  تكن  ومل  عينّي  أغمضت  املسجد،  وأطلل  الحجارة 
الدموع تحّجرت من هول الفاجعة، كان القلب يحرتق وبركان 
من نار انفجر بداخيل، كان الطالعون يهرولون يف وهن وكأنّهم 
نتف من دّخان أسود، كأّن أجسادهم تبعرثت آلالف من قطع 
فحم عشوائية، كانت العيون الجاحظة هي السند الوحيد لفكرة 
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أنّه ما زالت نبضة من حياة تسي يف أجسادهم، العيون التي 
أوجاع  من  كمجموعة  الغبار  انطلق  الرتاب،  تكّتلت  حاوطتها 
خبيثة نحو السامء، درج يتدافع متصاعًدا يعّزز املأساة، مل يتساءل 
أحد كيف تهاوى السقف، ألنّه يوًما كان سيفعل، لكّن الجميع 
تساءلوا ملاذا سقط يف هذا الوقت؟ وجوف املسجد عامر بطعام 
املوت، مل يبق من الرجال إاّل القليلون، ومل يبق بعد الهول إاّل 
اإلحساس بالليشء، إحساس بالفراغ، كيف آنذاك توقف الزمن 
توّقًفا مباغًتا؟ وما معنى شعوري أيّن هباء نرثته ريح يف األفق؟ 
إنّه هنا، دوًما يف مكان ما  هل رحل ولدي؟ صدقني مل يفعل، 

حويل، أراه كثريًا. 

يحاول »ممدوح« رصد الدموع التي أخذت يف النزول وباب 
البيت ينفرج، تظهر من ورائه »أمرية« فتبتسم مندهشة، تتابع 
يعرفها جميع  الحكاية  أّن  القّص من لسان جّدتها وهي تدرك 
تطيل  بوجدانها،  تستأثر  األماين،  منها  تتمكّن  »الكرنك«،  أهل 
النظر نحو »ممدوح« الذي يغيب قليل يف تيار نظراتها، يستعيده 

صوت الجّدة وهي تقول مكّررة مثل ممسوسة:

ا؟ أراه كّل يوم، يأتيني ويجلس معي، مل  - ترى هل مات ولدي حقًّ
يتغرّي يشء، وجهه األسمر الجميل وصوته الرخيم، وطيبة قلبه.

وتضيف  »ممدوح«  جوار  بإصبعها  تشري  ثم  قليًل،  وتتوّقف 
وعىل وجهها ابتسامة مبتهجة:

- ها هو، صافحه يا ولدي، صافحه.

إىل  تشري  بها،  لتدخل  رّقة  يف  ذراعها  من  »أمرية«  تسحبها 
»ممدوح« بعينيها معتذرة عن ذهاب عقل جّدتها، وهي تقول:
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- تعايل يا جّدة، حان وقت النوم.

- أراك غًدا يا »غالب«، ال تتأّخر.

تلّوح بأصابعها النحيلة، وبانحناءة واضحة، وخطوات بطيئة، 
تدخل الجّدة، توارب »أمرية« الباب وال تغلقه، يف إيحاء مسترت، 
ترمق »ممدوح« بنظرة طويلة قبل أن يختفي وجهها، فرياوده 

الهاجس، إنّه نداء ملّغز، فأّي شك! وأّي غواية! 

سواده،  يف  أُوغل  ليل  هدوء  يف  يسبح  والشارع  قليل،  بعد 
طرح عنه كّل مخاوف االحتامالت، وكانت قدمه املضطربة قد 
ولجت لداخل بيتها، بعد ترّدد، ووجل، وبعد اضطراب، أخذت 
عيناه تبحثان بهدى الرغبة والقلب عن غرفتها، تلك، كّل، تلك، 
والحاسة املرتقبة، املختلطة برائحتها، تسوقه ناحية غرفة بعينها 

فيطرق بحذر.

ال تنتبه رسيًعا للطرق الخافت الذي يّتابع عىل باب الغرفة، 
لكّنه  من؟  وهمست:  فراشها  يف  انكمشت  البداية،  يف  وجلت 
يقول يف صوت مرتعش عند أن يتعّرف عىل صوتها: »ممدوح«.

هنالك لحظات نر بها دون أن ننتبه لفداحة ما قد يرتتّب، 
مل تتحّرك أوالً من مكانها، لبثت تستدرك ماهية الصوت، لعلّها 
ا أم الوهم يصوغه؟ إّنا بعد  ال تستوعب بعد، ترى هل هو حقًّ
قليل -وبعد أن وقفت عىل االستيضاح التام- هبطت من فوق 
نحو  يدّوي-  -وفؤادها  بطء  ويف  باضطراب  واتّجهت  الفراش 

الباب، وفتحت.

كان واقًفا هناك ومثّة ابتسامة مركونة عىل جنب فمه، كأّنا 
هذه  نيام  البيت  أهل  كّل  هل  وتسألها:  تطمنئ،  بأن  تبلغها 
لكن  الدخول.  ميكنك  لن  كّل..  له:  تقول  أن  حاولت  الساعة؟ 
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شيًئا جعلها تُفسح له الطريق باستسلم وانصياع وهو يتقّدم إىل 
صحن الغرفة، بدت مغّيبة أو أّن قدًرا ال استيعاب له يسوقها، 
يهيئ جو االستسلم ويحيك املؤامرة املستعذبة من دون تعّجل. 

مثّة أوقات عىل املرء فيها أال يفرتض االنحياز صوب العاطفة، 
عليه أن يتمّهل، ويتأىّن، ال أن يسلّم روحه ملثل ذلك االنجراف 
األهوج، لو فكّرت ما كان دخل، وما كانت ترتجف أمامه اآلن 
الليل  املنطوق،  غري  بالكلم  عينيها  ميأل  وقفته  يف  متحّجر  وهو 
شاهد عىل الحّب أكيد، فدعينا ال نوقد الضوء، لنكتِف بهذا القدر 

الواهن من النور، لنكتِف بنور روحينا. 

جدران  عىل  قرأتها  حروف  من  ومضات  داخلها  يف  تسطع 
املعبد، رمبا حسبتها طلسم ال تُفس، لكن حروفها املبهمة اآلن 
تتحّرر من تلقاء نفسها داخل محيط عينيه، من أّي عامل أنت؟ 
داخل  استشّفها عقيل من  فكرة مبهمة  تكون مجّرد  أن  أخىش 

أحد الجدران؟

يقول  فيجلس،  يرتجف،  وجسمها  تجلس  طويًل،  لها  ينظر 
بشفتني محمّرتني:

- أوحشتني كثريًا.

ال تنبس، جوارحها تهّتف يف صمت: أين كنت؟ لقد انتظرتك 
أيًضا كثريًا.

بأناملها،  أنامله  تحتّك  خجل،  ويف  املشاعر،  تضّوي  وهن  يف 
وذلك  الناعمة،  الرغبة  تلك  واشتياًقا،  رغبة  جسمها  فيتضّوع 
االشتياق املختزن، تأخذ املشاعر يف التطّور، تتلمس األصابع يف 
رّقة ويف حنو، يحاول كلهام البحث عاّم يفتقده يف جسد اآلخر، 
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فتنزل الشفاه عىل الشفاه، ويعلو إيقاع من دفء ومن استجابة 
كاملة، تكتسب الغرفة حياة فريدة، ترتجف جدرانها يف جذل، 
تتمطّى املسام الستقبال تّسب األحاسيس، تهمس يف أذنه وهي 
تبلع ريقها: أخاف من الغد. لكّنه يبادلها همًسا بهمس: أكرث منك 
أخاف. يلثم كّل جزء من جبينها ومن خّدها ومن رقبتها، تُغمض 
عيناها بتلقائية ونشوة، يتحاوران بلغة مشرتكة، مل يكن يتوق 
ملثل هذا التحاور قبًل، إّنا اآلن كّل مقاليد الكلم بني يديه وكّل 
الزمام، تبدأ الغرفة فيام قليل يف االرتجاج، ارتجاج عذب ال تشعر 
املشوبة  الرغبة  املرتّصدة، يحتويهام أرس  املساء  به سوى عيون 
باالشتعال، تهيم يف الهواء امللبس، تتطاير، تتأرجح كستائر من 
نسيم، تنئ الغرفة يف نشوة، تفح هي تحته، ال تستفيق، تطرد 
كّل أصوات الكبت من داخلها، متور، يتدغدغ جسدها بأناة ومن 
دون إدراك، تقبض عىل العامل الذي مل تتصّوره بيد من عزم ومن 
لّذة، وال تضع التفاصيل وال املرادفات وال العواقب يف حسبانها، 
تفّتتهم من حولها، فتغيب كلّية، ويتملّكها هوس النشوة الشِبق، 
ومن  شطط  من  إعصار  يجتاحها  جسدها،  ملتطلّبات  وفًقا  تنئ 

خيال، وال تستفيق، ال تستكني، إاّل حني يهدأ هو..

وحني يبذر البذرة.

* * * 

متور األرض، يف استفاقة مفاجئة ينتفض جسمي، يتفّرق النمل يف 
خوف ويف هلع، ال أعاين اآلثار الحمراء التي خلّفها فوق ِجلدي، ال 
آبه، بل أنهض دفعة واحدة، ويتصلّب جسمي كسيخ من حديد قبالة 
وجه السامء، أرفع رأيس والدموع تتقاطر نحو األرض، وآذان الفجر 

يدعو املدينة للقيام: )الله أكرب(. 
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فأرّدد: يا الله، أّي جرم اقرتفت؟ 

الصوت يجلجل يف فضاء الكرنك: 

)أشهد أال إله إال الله(. 

ويجلجل صوتها من قلب األرض: متى...؟ 

)حّي عىل الصلة(. 

أصيح: حّي عىل كّل وغد رعديد، حّي عىل اآلثم وعىل الجبان. 

تهدر دموعي فُتغرق تراب األرض، أنتحب كوليد ال يجد الرضع، 
واآلذان يدعو املدينة للقيام، يدعو قلبي للخشوع، وضمريي للمثول. 

)حّي عىل الفلح(.

عىل كّل من دهس نبتة خلقتها يا الله، ليس بعد الضلل معصية، 
ليس بعد الضلل.

)الصلة خري من النوم، خري من النوم(. 

أتهاوى عىل األرض وأرشع يف األنني بنهنهة متقطّعة.
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 تروس املعركة
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 بردّية »واح- عنخ- أنتف« 
األولى 

القرص  يف  الحركة هامدة  األجواء،  تساور  غاممة من سكون 
مثل  الجميع يف  ينام  حّراس،  لبضعة  أقدام حذر  دبيب  من  إاّل 
هذا النبض األخري من الدجى، وأنا أتدثّر بالركوع داعًيا اآللهة 
النجاة من هموم ال أجدها تغادر البال حّتى تعاود تفتك به يف 
كّل مّرة أشّد، ال أدري كيف ال يّتسق منطق العرش مع منطق 
الرباءة؟ كيف غفلت عن وعد قطعته عىل نفيس منذ زمن بعيد؟ 
الشافية  االستساغة  تلك  األكرب  املجيد  كوين  أستسيغ  ال  كيف 
النافية ألّي إحساس لئيم؟ ال أدري ما الذي حّل بجسدي جّراء 
التفكري املضني؟ هل شخت؟ هل كدت أُودع يف السامء مثل كّل 

الراحلني؟ 

أركع وِقبلتي نحو متثال اإلله »آمون«، الذي يقف يف شموخ 
التمجيد  )لِك  أدمدم يف خشوع:  األكرب.  مّثايل  براعة  له  أكسبته 
أّيتها اآللهة واملعبودات، يا سادة السامء واألرض واملحيط، ما 
»رع«،  الّرب  جانب  إىل  السنني  مليني  فلك  يف  أعظم خطواتك 
كاملهم  يشاهد  عندما  قلُبه رسوًرا  ُيفعم  الذي  والراعي،  األب 
فتسعد به أرض »تومريي«! إّن »رع« لسعيد، لقد استعاد شبابه 
مينحون  األرض،  عىل  أقوياء  السامء،  يف  عظامء  رؤيتهم  عند 
البال  طلقة  »آمون«  يا  فامنحني  املزكومة،  لألنوف  النسمة 
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واسرتاحة النفس املعّذبة(.

الكرب  لذوي  أحيانًا  مباحة  الخلوة  أظّن  مشطورة،  رأيس 
عّني  بعيد  جييش  العظيم،  والتفكري  مثيل،  املهموم  والبال 
فرعون  إلسقاط  صلبة  ويف  ثبات  يف  يتناحرون  وجنودي 
»هراكليوبوليس«)19( مغتصب الحكم، ال بد من أنّه يعتربين من 
وجهة نظره أحد الرشفاء املشاغبني ليس أكرث، مثلام كان يعترب 
والده والدي الفرعون املعظّم »سهر تاوي«، يا له من مغفل! ويا 
له من مغرور أخرق! كيف ال يعرتف باالنحدار األصويل للسللة 
أصل  نحن  محالة؟  ال  زواله  وبدنو  »أنتف«،  للمبّجل  امللكية 
الحكم، ونحن األعّز نفًرا واألكرث ثباتًا وبأًسا أوان الحرب، جالس 
عىل عرشه يف أدىن البلد هنالك يف الشامل وال يرى كوين ملك 
الوجهني القبيل والبحري وفرعون كّل البلد الفعيل من أقصاها 
تحت  يرضخ  وال  يوايل  ال  الجنوب  أّن  يعرف  ال  لعلّه  ألدناها، 
حكم أّي مّدع من دون أصل، لذا يكفيه مواالة األحمق الغافل 
»خيتي«)20(، بل يكفيه أن يكون عضده األوحد يف محاربة صعيد 
البلد، محاربتي أنا عىل وجه الخصوص، يا للعبث! يف نظره أنا 
ال أعدو كوين أكرث من أمري ثائر! لكّنني ملك يستحق املُلك بل 
منازع. مل أكن أبغض قدر هؤالء الذين يساندون الباطل قبالة 
كلّها،  حياتهم  يتملّك  والخوف  غري،  ال  الخنوع  أجل  من  الحق، 
يرسي يف عروقهم رسيان الدّم، إذن احتفل أّيها الفرعون الرضير 
عن رؤية الحقيقة أنت و«خيتي« -الخائن للقدر- مًعا باألكذوبة 
الوضيعة كيفام يحلو لكام، ما دمتام قد قّررمتا الوقوف مؤازرة 
يف وجه اإلعصار، دع كّل واحد فيكام يهّنئ اآلخر بنرص مزّيف 

وهمي، ولتتجّرعا مّر الهزمية القادمة إليكام عاّم قريب.
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يف  الجبل  إىل  أخرج  تقريًبا،  الذهن  ليصفو  مباحة  الخلوة 
غري  رفقة  من  يل  ليس  »رع«،  رشوق  قبيل  »واست«  غرب 
الذي  والصّقار  نفيس،  إىل  املقّرب  األخرس  وخادمي  »ثثي« 
يجعل مامرسة هواية الصيد أكرث متعة وإتقانًا وإثارة وُيشبعني 
التي  بالخلوة  أقلّص موكبي حّتى يتسّنى يل اإلحساس  مبهارته، 
تأيت كّل فينة، يحلو يل الوقوف مرتّقًبا يف تلك الساعة املبكّرة من 
الصباح، حني تلوح يف األفق بوادر اإلله املعظّم، وعند أن تبدأ 
املفردات يف التعّبد بأرسار الطبيعة األم التي ما أمسكت تغدق 

عىل الكائنات من سحرها طوال الزمن. 

فريسة  لخروج  متّيقظًا  يحوم  الفضاء  منت  يف  ينطلق  صقر 
من أّي ُجحر من جحور الجبل، يسعفني الخادم األخرس -كلاّم 
بكوب  للعطش-  تلفًيا  نحوه  بعينّي  ودرت  الوقت  بعض  مّر 
الهواء جناحيه  الباسط يف  الصقر  أتابع  الباردة، وأنا  الجعة  من 
والصقر  أنّني  أشعر  كم  فيه،  كلفة  ال  رصني  تحّفز  يف  منتظًرا 
متامثلن يف الطباع، طبع التّيقظ وصحو الذهن والتحّفز، وطبع 
االفرتاس، سأنقّض عىل أعدايئ كام ستفعل بفريستك بعد قليل 
ومضغتها،  إاّل  نسرية  فيهم  أترك  ولن  سأمّزقهم  الصقر،  أّيها 
خاّصة أنت أّيها الوغد »خيتي« الخائن السافل، أيًّا كان مقامك 
يف البلد، وأيًّا كانت ألقابك امللّفقة، أمرًيا كنت أو حاكاًم أو خازن 
مالية فرعون »هراكليوبوليس« عن بكرة أبيها، أو حّتى السمري 
الوحيد والكاهن األول لإلله »وبوات«)21(، فقط سوف أضع أمام 
ناظري تألبك -كثعلب يهوى االنصياع والتظلّل بكنف آخرين- 
عىل كرامة الجنوب وعّزته واستقلله، تحاشًيا للزّج بجيشك يف 
معركة تحسبها أنت خارسة ونتيجتها مضمونة، أّي وهم! أنت 
أو  القارصة أن تحلّل  يا »خيتي« مسكني، ال تستطيع ببصريتك 
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تسترشف ما قد تؤول له بعض النهايات، فيا لغبائك!

تتهادى عيناي فوق صخور الجبل الناعسة بنّية اللون، األقرب 
للرمادية هذا الردح من الصبح، يأرسين شكل الطائر الرابض يف 
َجلد مشكّل نقطة داكنة قريبة يف ثوب السامء، رابًضا للنقضاض 
املباغت، عيناه املستديرتان ال تفضيان إىل توّقع أو فراسة ألّي 
عىل  راسختني  تعبري،  من  تخلوان  جامدتني  كانتا  آت،  احتامل 
صفحة األرض يف هدوء واطمئنان وثقة، مّتبًعا يف رصانة إيحاءات 

صاحبه الحركية املُرِشدة. 

وسّيده!  مبدّربه  الصقر  تربط  التي  العلقة  تلك  من  أعجب 
متاًما  الصقر  يفهمه  ألن  تكفي  كانت  يّده  من  إشارة  مجّرد 
ويستجيب ألمره، انتابني إحساس بحقد طفيف يداخله إعجاب، 
أّيها  مثلك  األكيدة  والسيطرة  الطاغية  القوة  من  أمتلك  ليتني 
من  إمريت  تحت  وجنوًبا  شامال  البلد  زمام  كّل  لباتت  الصّقار، 

دون عائق، وملا استطاع رجل أن يجابهني. 

يف الجوار كان أرنب صغري قد بدأ يف هّز رأسه خارج الُجحر 
تأّهًبا للطلوع، كتمت أنفايس، بدا األرنب يشتّم رائحة أّي صياد 
وأنفه  تتقلّصان،  أذناه  أخذت  الخروج،  عن  نّيته  يعزف  قد 
يتحّرك بشكل طفيف مينة ويرسة لبضع ثوان، وكان »رع« قد 

راح يحتوي الجبل ومكوناته بصغار أشعته الطاهرة. 

يف السامء تحّفز الصقر أكرث، ملعت عيناه ملعة خاطفة، وبدأ 
يستعّد عىل مهل ومن غري توتر، واألرنب يتحّرك يف أمان أكرث، 
بحًثا عن طعام، يف رسعة  الرتاب روحة وجيئة  ويذرع خريطة 
فجائية وثب الصقر من السامء، إّنا األرنب كانت حاسته بالخطر 
ببضع  ليحتمي  ا  فارًّ يركض  أكرث رسعة وهلًعا وهو  كان  أسبق، 
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شجريات كثيفة شائكة، ويتلّصص من تحتها يف ذعر غريزي عىل 
الصقر الذي طلع للسامء ثانية يطوف بل يأس أو نفاذ صرب، كدت 
أضحك جذاًل من اإلثارة، وتحّركت أوصايل يف عربدة لذيذة ال 
يف  فكّرت  كلاّم  النوع  ذلك  من  املعارك  تستهويني  قد  إرادية، 
املجيء إىل الجبل واالختلء للترسية والتفكّه وإراحة العقل من 
متاعب التفكري ولو قليًل، لكن يستهويني أكرث ذلك الجو السادي 
الذي يشمل ترّبص الصقر بفريسته، جو االقتتال ما بني الصقر 

واألرنب مبا له من غواية ممّيزة، رمبا جو الكّر والفّر عاّمة. 

جعل الوقت يروح دقيقة بعد أخرى، وأنا أراقب الصقر من 
غري سأم، كانت أعصايب نافرة، األفواه من حويل جميعها مطبقة، 
السيمفونية  هذه  قطع  عىل  واحد  يجرؤ  ال  مرهفة،  واآلذان 
العصبية بأّي شكل، بدا االحمرار الذي ضّخه الدم يف وجهي كأنّه 
من فعل »رع«، لكّنه من سخونة الرتّبص ومن سطوة املشاهدة 
ويف  صمت  يف  يحصل  ما  يتابعون  الكّل  مخطوفة،  واألنفاس 
ليجربه عىل  األرنب من فوق  الصقر يجوب حول  أخذ  انتظار، 
جازف  إن  أنّه  يدرك  كان  الشجريات،  لّجة  أسفل  من  الخروج 
وحاول اصطياده من بينها قد ُيجرح أو ُيهلك، فمكث مبكمنه يف 
األعىل يراوغ ويجتذب األرنب للخارج من سائر األنحاء محّوطًا 
العناء،  ببعض  ولو  وسُيفقده،  البد  الذي  املجلجل  بصوته  إّياه 
الروية والتنّبه، وسيدفعه للرمح محاواًل اللجوء إىل ُجحره خوًفا، 
وبعد قليل، بدا أّن الصقر كان متيّقًنا من طبيعة الفريسة، ومن 
أّن الخوف حتاًم سيتملّكها، ويشتت اتّزان ترصّفها، خرج األرنب 
يثب خطوة  توّجس،  الُجحر يف  إىل  يتحّسس طريقه  عىل حذر، 
ويقف قليًل يجّس عن مكمن خطر، ثم مل يدرك إن كان يرجع 
يف  الهواء  وصفري  ُجحره،  نحو  قفزه  ُيكمل  أم  الشجريات  للّجة 
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الِحرص،  من  الشعور  ذلك  مذبذًبا  رسعة  يف  منه  يدنو  األعىل 
والذي تله اطمئنان نسبي، كان الجارح قد شّق سكون اللحظة 
بجناحيه واثًقا من أّن الكبوة األوىل لن تتكّرر بحال، وحّط عىل 
غري  من  هبطت  ثقيلة  كطاّمة  وبأس،  وتباه  رسعة  يف  فريسته 
حسبان، غلّله بأرجله املتينة، طعنه يف رقبته طعنة نافذة مبنقاره 
سهولة،  يف  جناحيه  تحت  واحتواه  الّسكني،  ُيشبه  الذي  الحاد 
ثم راح ميّزقه يف تلّذذ واستعذاب، ومل يكن يخرج من األرنب 
صوت، رمبا انكتم مختنًقا تحت حوزة الجناحني، ورمبا استسلم 

يف الحال لتمزيق الصقر، بضعف الفريسة وقلّة حيلتها. 

عليه  من  يتبع  وكان  املُجهد،  البغل  فوق  من  الصّقار  هبط 
خطوط سري الصقر من أعىل يف الفضاء ليتمكّن من التحكّم فيه 
وأقبل  نزل  سواهام،  يفهمها  ال  معّينة  وإمياءات  بإشارات  أكرث 
عىل متدّربه يف خيلء وغبطة، رفع له ساعده إىل أعىل، فرفرف 
بقوته،  ا  معتدًّ ظافًرا  يد صّقاره  وارتفع ميتطي  بجناحيه  الصقر 
مّل عىل جسده جناحيه العريضني واستكان محّقًقا غرضه، وكان 
يرميني بنظرة بدت مؤّدبة من بعيد كأّنا يستقبل نظرة رضايئ 

عنه والتهنئة.

أقبل عيّل الصّقار منحنًيا، يتلّمس يف ملمحي انطباعات الرضا، 
هززت رأيس مغتبطًا وقلت:

- أتكفيك قطعتان من الذهب أّيها الصّقار عىل هذا الرسور 
الجّم الذي بعثته يف قلبي اليوم؟

قال يف صوت خفيض وهو يركع ممّرًغا جبينه يف الرثى:

- أّي هبة مفخرة ما دامت تأيت من جللة عظمتك يا سّيدي، 
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يكفيني ما منحته يل من محّبة ورضاء. 

أن  غري  من  للوراء  متقهقًرا  فمىض  قطعتني،  الحارس  ناوله 
يوليني ظهره، وكان ال يزال منثنًيا باحرتام وتوقري مطأطأ برصه 
أرًضا، مىض يف فرحة ليستأنف طقوس إنهاء مرسم الصيد، أخرج 
من حزامه الِجلدي سكّيًنا وفتل نسائر من لحم األرنب وناولها 
ونهم  يف جوع  الصقر  التقطها  السكّني،  ذؤابة  فوق  الصقر  لفم 
يف  كّد  الذي  باللحم  ا  مستلذًّ أنيابه،  بني  يلوكها  وراح  ورشاسة، 
صيده واجتهد، وكان مدرّبه يرمقه يف اعتزاز وهو يبلع من لحم 
أّن  املدّرب  يدرك  املزيد،  باغًيا  منقاره  وميّد  شهّية  يف  األرنب 
ينال عطّية ماّم جلب من صيد، حّتى ولو  الصقر ال بد من أن 

بضع رشائح قليلة تسد جوعه، وإاّل انقلب عليه وعصا أوامره.

راح الجبل من حولنا ينفض عن رأسه الخمول، يستعيد لون 
بدأ  قد  »رع«  وكان  جديد،  نهار  لبدء  متأّهًل  الحجري  الحياة 

يتوّسد خرص السامء عندما قفل املوكب غادًيا.

الرتانيم  متثايل  بعد  من  متتّد  الحصباء  من  حصرية  عىل  رسنا 
قرصي  نحو  عارجة  التواء  ويف  اتّساع  عىل  تنبسط  املقّدسة)22(، 
شجر  من  متشابكة  بساتني  تحّفها  »إيون«،  مقاطعة  يف  املليك 
»الجّميز« الذي يظلّل الطرقات بإباء، ثم مّر املوكب -عرب طريق 
واملحاجر«،  الجّبانة  »عاّمل  قرية  جوار  فقط-  ملوكبي  مؤّهل 
واملعزولة مساكنهم داخل سور من الطوب اللنب، كانت شاحبة 
الرياح  وكأّن أهليها قد اصطبغوا جميًعا بصبغة املوىت، وكانت 
وراءنا  فيام  التمثالني  فراغات  تتخلّل  طفقت  قد  الوقت  هذا 
قدوم  تعلن عن  التي  الصلوات  ويرتّلن  بأنغام شجّية  فيرتنان 

سفينة النهار الهادرة، ويوّدعان املوكب يف إجلل وسمو. 
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الحصباء  من  طويل  آخر  طريق  وبدا  املليك،  الطريق  انتهى 
مكشوف، وكانت جامعات من العامة ترتاّص عىل جانبي الطريق 
رافعة أياديها إىل أعىل مهلّلة ملرور املوكب املتهادي ببطء فوق 
من  »ثثي« هو  كان  رمبا  بااًل،  الهتافات  أعر  مل  الحصباء،  بساط 
يلّبي تهليلهم ملّوًحا بيده، كان ذهني قد رسح بعيًدا وأنا ماّر 
اللحظة  إىل  ذاته،  املوت  بذكرى  الجّبانة،  عاّمل  مساكن  بجوار 
التي ذهب فيها أخي األكرب »منتو حتب«)23( إىل األفق، ال أعرف 
أّي إحساس ذاك باملوت يخامر ذهني اآلن؟ يومها كان والدي 
-مهدئ األرضني ابن الشمس أنتف- بصحة سليمة، انتحب عىل 
ابنه البكر كام مل ينتحب من قبل، ال عىل أّمي وال عىل أّمه، شارك 
بنفسه يف كّل مراسم دفنه، أرّص أن يكون تابوته مزخرًفا بحّبات 
الكرنالني والخرز والخزف متضامنة، وقد تل  الذهب وقلدات 
األخرى،  حياته  يف  ليطمنئ  االنتقال  تعاويذ  الكهنة  عليه جميع 
وزّينه من الداخل بكتابات من تعاويذ أخرى بّراقة تنتمي لعامل 
دينية  ودعوات  صلوات  إطاره  عىل  ُحفرت  الكهنويت،  السحر 
عليه  ونقشت  السامء  ميّثل  التابوت  كان غطاء  غائرة،  بحروف 
تقاويم فلكية، وصلوات الكائنات الساموية، وُرسمت فوقه ساق 
تّم تغطية جانبيه ونهايتيه مبتون سحرية،  املقّدس)24( ثم  الثور 
الكهنة مللزمة  الصّيغ املستقاة من تعاويذ  املتون صّفت  وعىل 
روح أخي ليك تفلت من أخطار ورشاك العامل السفيل لكّل رائح 
إليه، ُوضع جسد أخي يف صندوق من نسيج الكّتان، ثم تغطّى 
بجلبيب من كّتان أيًضا ترتّقت بأجزاء من جلد التمساح، ُدبغت 
عليها علمات القرص املليك، وبجانب جثامنه وضع الكهنة متثااًل 
صغرًيا له من الخشب الصلب حليت يداه بسوارين من الذهب.

 آنذاك أخذت يف النظر إىل جثامن »منتو حتب« قبل إيلجه 
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يف التابوت الحجري، فكّرت أيّن يوًما قد أسلّم جسدي من دون 
إرادة لعبث أيادي الكهنة والجنائزيني، قبل أن أمثل أمام »رع« 
حّق  يف  اقرتفتها  لرمبا  التي  ذنويب  ملراجعة  الشمس  وإله  قايض 
أذكر  أكن  مل  الشامل،  الحساب  أحاسب  أن  قبيل  هذا  البرش، 
وقتئذ أنّني أقمت ذنًبا يف شأن أحد! فلم يكن العرش قد لوثني 
يف  أتيت  أنّني  أشعر  االرتعاد،  إىل  انرصفت  ذلك  مع  إّنا  بعد، 
أمّيا  القايض »رع«  ُيغتفر قط، كنت خائًفا من  حّق نفيس ما ال 
أّن محكمة  أدرك  أنا  إليه؟  مثوله  أوان  يدري  مّنا  فمن  خوف، 
التسامح يوم  الهون وال  الذين سيحاسبونني لن تعرف  القضاة 
أن يجازوين عىل الرشور التي ارتكبتها، رمبا لن تضع يف حسبانها 
كم يف الحياة عشت، فمدى حياة أّي إنسان بالنسبة إليها مجّرد 
من  بأرسها  وأعاميل  مويت،  بعد  أعيش  وسوف  واحدة،  ساعة 
رشور ومن خري متكّومة جواري، الحياة األخرى هي الباقية، وال 
إاّل غبي، متنّيت أن أصل إليها مرّبأً ومن غري إثم،  يهمل أمرها 
كيام أبقى هنالك إلًها، أسري يف السامء مثل الربرة أرباب الخلود، 

وبخطى واسعة، لكن يا لها من أمنية!

أن  »ماعت«)25(  دعوت  املعرب،  إىل  حتب«  »منتو  دلف  يوم 
يكون به رحياًم، وأن تكون خطاياه قد أقصيت عنه، ومحّي إمثه، 

ونظفت نفسه يف بحرييت »أهناس« العظيمتني.

يسري املوكب دانًيا من القرص، تغيب األصوات كلّها من حويل، 
يرتّبع »منتو حتب« أمام العني بهيًّا مثل طلّة من إله، لعّل وفاته 
هي التي دفعت صحة مهدئ األرضني أيب بعدها إىل التدهور، 
فرتك يل حمًل ثقيًل، ليت أخي من كان تحّمل عبء ذاك الحمل 
عىل كتفيه، رمبا ما كان كاهله ناء به مثلام يحدث لكاهيل اآلن، 
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يا مهدئ  أكتفي، عد يل  الحرية ريثام  لدميومة  ولرصت معاقًرا 
األرضني بالنصيحة، عد يل يا »منتو حتب«، أنا يف أمّس الحاجة 
ملعاونتي، مل يكن يل سواكام، أخذت عىل عاتقي هّم البلد، ومل 
أزل فتيًّا يف ريعان شبايب، فشبت قبل األوان، ما عدت ذلك النبع 
الذي بدا لن ينضب من األمل واألحلم، بات كّل يشء مضّبًبا غري 
ذي استقرار، رصت أتخّبط يف مجاهل الحكم عاًما بعد عام، ومل 
أعد أعرف يا نصريي من السامء، يا مهدي األرضني، الخطأ من 

الصواب!

ُيقبل القرص، تستقبلني روائح املانجو والتّفاح والزيتون آتية 
والعّناب  النخيل  وزيت  الكوكو)26(  وروائح  الحدائق،  قلب  من 
أغمضت عينيّي بعض  والطلح،  واللبخ  والرّمان واألثل والرسو 
أنواع  حدائقي  يف  جمعت  األشجار،  عطور  أتنّشق  وأنا  اليشء 
األشجار كاّفة، والتي تنمو يف وادي النيل، كان يحلو يل أن أتناول 
متواضعة  غرفة خاصة  داخل  أجلس  الطعام صيًفا،  يف حدائقي 
الجعة  وأرشب  بالسعف  ومكسوة  النخيل  جذوع  من  قامئة 
الربودة  أّي مرشوب  متنح  التي  الفخار  أزيار  قلب  من  املثلجة 
آخذ  تأنيب،  املايض يف حنني ويف  اسرتجاع  وآخذ يف  والحيوية، 
أكرث يف مساءلة نفيس، أجرد وأحسب، ما يل وما عيّل، ما أُهدر 
عرًضا يف طريق اإللوهية وما أُهدر عمًدا، أتصّور حجم األمنيات 
عرب  أشعر  أيب،  بعده  ومن  أخي،  رحيل  لوال  تطال  كادت  التي 
دوامة  اعرتكته  الذي  القديم  الشاب  ذات  بأنّني  هناك  جلويس 

ا.  الُحكم بعد ذلك، وكان مل يزل غضًّ

انحناء  يف  يقفون  والكهنة  واملوظفني  الحرس  من  صفوف 
تلك  كّل  من  عقيل  يستفيق  متى  تساءلت  املوكب،  ملرور 
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أنّه  الهواجس واملخاوف؟! ترى هل جيشنا مل يزل متامسكًا أم 
القرص تدل  تزّين واجهة  التي  املحفورة  النقوش  بالكاد صامد؟ 
عىل قرب انتصارنا يف الحرب، كام تنّبأ الكهنة ودّون الرّسامون 
رمح  يدي  ويف  أنا  أطّل  البهو  أعمدة  بني  فمن  الجدران،  فوق 
من فوالذ غرسته يف قلب أعدايئ تتقاطر منه دماء هزميتهم، ثم 
رسم آخر يل وأنا أتقّدم حريس مرتّجًل ألزور جنودي يف ساحة 
أقود  وأنا  كذلك  بشخيص،  االنتصار  أّبهة  عىل  وأرُشف  املعركة 
إّياه  موّجًها  املعركة  أثناء  الجيش  قيادة  ألتوىّل  الحربية  عربتي 
لطريق الظفر األبدي، ورسم وأنا جالس مع كبار رجال الدولة 
أتفّقد جنودي وهم يتمّرنون وعىل فمي ترسو ابتسامة السعادة 

والطأمنينة. 

تُرى أقد يخطئ التكّهن ولو قدًرا؟ 

يف  شارد-  -لعيّل  أمتّعن  ملزمني،  ورايئ  من  والحرس  أتنّهد 
القرص واملخّصصة لجلويس، مزّينة  تتّوسط واجهة  التي  الرشفة 
الربدي،  ساق  بشكل  طويلة  أربعة  أعمدة  تتقّدمها  فخامة،  يف 
ويعلوها إفريز من طوابق ثلثة، أدىن طوابقه نُقش برسم لقرص 
الشمس املجّنح اإلله »رع«، واألوسط زّين بخوص النخيل، أّما 
قرص  بهيئة  متّوجة  ثعابني  رؤوس  عليه  ُرسمت  فقد  األعىل 
قليلة  الرشفة مل أظهر فيها أكرث من عّدة مّرات  الشمس. هذه 
ُيسمح  كان  حني  منها  املنرصمة،  سنوات  البضع  خلل  متفاوتة 
للعامة بالتجّمع يف الفناء احتفااًل بعيد »آمون«، من هذه الرشفة 
فرًحا،  ويهلّلون  يل  فيبتهلون  العطايا،  الشعب  عىل  أرمي  كنت 
غري أيّن كنت رسعان ما أنرصف عنهم يف سأم ويف غري احتامل 
وهيئاتهم تكّبل رأيس، مل يعد يروقني ذاك الطقس من الصخب، 
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ماّم  أكرث  عّني  ترّفه  الخصوصية  شديدة  طقوس  للعرش  كانت 
يفعل ذلك الطقس الذي أعجب من كونه مل يعد مستحبًّا بأّي 
سبيل، وقد انحت من عقيديت سائر األماين القدمية التي منّيت 
بها نفيس، حني خالطت العامة وأبيت عىل نفيس إاّل أن أشعر 
بهمومهم، لكنني اآلن ملك ال يدري عن هموم الرعية قدر ما 
باملساكن  تّتصل  الرشفة  كانت  بعيد.  صباح  عن  املساء  يدري 
قاعة  األعمدة،  ذات  من  غرف  عّدة  يتّوسطها  والتي  امللكية، 
هذا  يف  خاّصة  حذًرا،  وكنت  بالحاّمم،  الخاصة  وغرفتي  عريش 
التوقيت املقلق من الحرب، ففصلت كّل هذا الجزء عن جناح 
زوجتي، إذ كان يحوي ذاك األخري الكثري من الغرف والحاّممات 
بفتح ممرات  وأمرت  املؤَمنة، ضممت زوجتي يف جناحي  غري 

طويلة فيام بني األجنحة تيرّس املراقبة والحراسة وتأميني. 

بداخيل  ترتحل  ويتقلقل،  ِفكري  ميوج  غرفتي،  إىل  أدلف 
الباطنة يحيد عقيل  النصائح  اآللهة من أرض إىل أرض، ضجيج 
ا  عن االتّزان، واآلن كم تهفو نفيس إىل التسكّع مثلام كنت حرًّ
ال تقّيدين أغلل العرش! ألهو مع الشعراء وأدندن مع املغنني، 
أتجّول يف دروب املدينة ورحابها من دون قيد ومن دون رسمية، 
أجالس -متنكًّرا- بعض الغرباء واملسافرين لسامع أحاديثهم عن 
البلد التي يطوفونها، كمراس هويس للخيال، وعن أناط البرش 
أستمع  والبيض،  السود  والعاملقة،  األقزام  يقابلونهم،  الذين 
لحكاياتهم التي ال تنفذ وأمثل داخل الحانات لحلول الصباح، رمبا 
هذا امليل الواهن هو ما يجعلني اآلن أقيم كّل يوم مأدبة وقت 
الغداء يحّفها الشعر والرقص والغناء وتشملها البهجة، للتذكرة، 
لكّنني أستغرب كيف  تعود مطلًقا،  لن  التي  األيام  لتلك  حنيًنا 
باتت تضادد روحي اآلن هؤالء الذين اختلطت بهم من ذي قبل! 
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هل هي طبائع العرش اللئيم؟! لكن مع ذلك ملاذا رصت منذ بّت 
النغم وتجيء  ملكًا أحب دوًما مضغ الطعام ورأيس تروح مع 
كام الثمل من نشوة املوسيقى؟! متاًما كالشاب القديم إّياه، ملاذا 
مل أكن أشعر بأّي ذنب وجنودي يكتفون بالقديد ورشب الجعة 
يف املعركة بل سمر أو ترسية وأنا هنا ويف رفقتي كّل كبار الدولة 
نحتيس النبيذ الباهظ ونلتهم شّتى أنواع اللحوم والخرض؟! لعّل 
ال ذنب، فهم عىل أّية حال سريجعون وينالون من رضايئ ونعيمي 
األرايض، سيجازون  ومُينحون  الغنائم  عليهم  شاءوا، ستوّزع  ما 
بالذهب والفضة ومكافآت من أملك، سُيمنحون النفائس عىل 

هيئة عقود وكؤوس متاثل كأس »تحويت«، فأّي تأنيب! 

الحاّمم  حوض  يف  دافئ  ماء  من  شّلل  تحت  رأيس  تسافر 
يا  أنت  أين  يرّدد:  الحار، يظّل لساين  النهار  وتغتسل من عرق 

نصريي؟ أرين من حكمتك، أرين.

اكتفيت  الطعام،  قاعة  إىل  أدلف  وأنا  الرسور  بعض  ينتابني 
الغداء،  وجبة  لتناول  وهبطت  جسمي  فوق  إزار  بوضع 
والحّراس  خشوع  يف  متدلية  ورؤوسهم  جالسون  الكبار  بعض 
يتقّدمونني داخل القاعة وأصوات أقدامهم الجاّدة العفّية تزلزل 
أرض القرص، كانت املأدبة ممتّدة وروائح اللحم الساخن تفوح 
يف الحجرة، ودخان يخرج من رؤوس الطري ومن أطباق اللحم، 
القيثارة-  -عازف  »وين«  املفّضل  وشاعري  ومغّنيون  راقصات 
وضع  ليّتخذ  يستقيم  الجمع  فبدأ  جلست  أمامي،  راكعون 

الجلوس من حويل يف تهّيب، وراح »وين« ُينشد:

»إيّن يا موالي املفّخم -راعي الشعب والبلد- أقّدم لك ألحاين، 
وأُنشد كلاميت، عساين أرّوح عنك وأرُسي، لننتفع بهذا اليوم الذي 



94.

يّتحد فيه كرمك يا سّيدي املبّجل برحمة اآللهة جميعها فُيسعد 
شعبك املُحب«.

لحم  الغطاء عن صينية  يرفع  أبتسم يف رضا، وخادم  رحت 
فيظهر جسد ماعز بّري يعوم يف ُعصارة من ثوم وكّراث، لكّنني 
أواًل رشعت يف التهام طري ساّمن شهّي الرائحة، وأخذت أرشف 
وخادمات  قبالتي،  تتضّوع  وراقصة  األحمر،  النبيذ  رشفات 
يجلسن أرًضا يصّفقن لها، بعضهن يرضبن بـ«منات«)27( مصنوعة 
عقود  يف  رقابهن  من  تتدىّل  العاج  من  متشابهتني  قطعتني  من 
رأس  من  معدنية  بصلصاالت  يشخشخن  وبعضهن  معلّقة، 
»حاتحور« مركّبة فوق مقابض، يدعمن الغناء املنطلق من املزمار 
والقيثارة، ويضبطن إيقاع الرقص، ويف املنتصف نزلت بهلوانة 
تستعرض، راحت متيل إىل الوراء فيتدىّل شعرها ويلمس بلط 
أيكفي  تساءلت:  اآللهة،  ونِعم  بكرمي  يتغّنى  و«وين«  األرض، 
مثل هذا االنبساط للرتويح الفعيل عن روحي التعيسة املتوّجسة 
من املستقبل القريب؟ أتكفي األلحان لبّث روح الصبا يف جسدي 
متناسًيا عن  أهّز رأيس  أخذت  لكّنني  فناء وشيك؟  املُقبل عىل 
عمد كّل ما شأنه بعث الكآبة إىل نفيس، أتابع الراقصة والبهلوانة 
مصغًيا لـ«وين«، ُمغرًقا يف التهام اللحم والخرض، تبًّا لهذا العرش! 
فصلني عن ذايت ونفث يف حيايت األرق والخوف، ال أعرف ممَّ أنا 
خائف! أن يغتالني أحد الخونة، إنّه لرشف! ومع ذلك فحّرايس 
يتقّدمون  والجنود  كيف  الهزمية،  من  إذن  خائف  ينامون،  ال 
النغزة  أّيتها  اميض  »هراكليوبوليس«؟  اقتحام  عىل  ويوشكون 

التي تستوطن فؤادي إذن ودعيني لهذا املرح.

وكان »وين« يرّدد متقّرًبا بصوت ميلؤه التفاؤل يف ترتيل:
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الرتاب عدا  إىل  وتعود  تفنى  البرش  العامل وأجساد  بدأ  »منذ 
صبح،  كّل  ُيرشق  »رع«  دام  وما  الفناء،  تعرف  ال  التي  اآللهة 
ويغرب »توم« بحلول كّل مساء ليسرتيح يف »مانو«، فلن ينقطع 
الرجال عن التناسل وال النساء عن الوالدة، ومن خلل أنفك يا 
يوًما  لك  فلنصنع  الحياة،  عبري  يتنّسمون  طويًل  العائش  سّيدي 
وإقراًرا  محّبة  األنواع  أفخر  من  العطور  عليك  لنوزع  سعيًدا، 
تقر  أنفك حّتى  الذكية  الروائح  لتفعم  البلد،  بصنيعك يف شأن 
عيًنا، لتحّوط قلئد النرص والزنابق أكتافك، لتحّل رقبتك عقود 
األبدية والرخاء، وليشنف آذانك الغناء وموسيقى القيثارة، تخّل 
اليوم  يجيء  وحّتى  املرّسات،  يف  إاّل  تفكّر  وال  كاّفة  اآلالم  عن 
قدميك  تحت  نركع  نحن  السكون،  أرض  إىل  فيه  نرحل  الذي 
اإللهي  واألب  الحق  الصوت  صاحب  يا  لآللهة،  وتقّرًبا  ابتهااًل 
الدائم الفاضل، يا صاحب اليد العفيفة الطاهرة املناضلة، ويا ذا 

الجدران املتينة الشامخة«.

عىل  كدر  بان  وعسل،  زبد  يف  مسّقاة  خبز  رشيحة  تناولت 
ا  وجهي ورسحت عينيّي قليًل فتباطأت يف التهام الطعام، هل حقًّ
ما تقول يا »وين« أم أنّها مجّرد اّدعاءات ال محّل لها من الصّحة؟ 
هل يحبني شعبي فعًل أم كان يحب أيب مهّدئ األرضني أكرث؟ 

أخىش أن يكون الشعب يدعو عيّل بالرحيل! 

شعر »بام« يب بعد أن أمسكت عن تناول الطعام، فجاء تحت 
مسموع،  غري  هامس  بصوت  متعّوذاً  يتلو  وراح  وركع  قدّمي 

وظّل »وين« يرتّل قبالتي:

»منذ األزل، ُخلقت لتقودنا، انصهر اآللهة يف ملكوتك فأصبحوا 
هم أنت، وأنت هم، روحك باقية لنا مهام تلشينا، ليس لنا من 
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مأوى سواك يا طّيب السمعة إىل األبد، ولو كّنا نستطيع الحيلولة 
دون لقاء اآلخرة لفعلنا محّبة يف واليتك الخالدة«.

صوته  راح  و«بام«  التهّدج،  يف  أخذت  قد  أنفايس  كانت 
بالتعاويذ يعلو ويغطّي عىل ترتيل »وين«:

»اتبع قلبك ما دمت عىل قيد الحياة، ضع البخور فوق رأسك، 
وهيئ  قلبك  اتبع  اآللهة،  عطور  بأفخر  تطّيب  الكّتان،  البس 
لنفسك السعادة أطول وقت مستطاع، توّسل لآللهة وال تستهلك 
أولئك  إىل  واستمع  و«منتو«،  و«رع«  »آلمون«  توّسل  ذهنك.. 

الذين يبتهلون لك عىل الرغم من صخب املعركة«.

تتطلّب  ال  أذين،  داخل  محتدمة  بالفعل  األصوات  كانت 
التنويه، أصوات صليل السيوف وصياح الجنود، وغبار املعركة 
يغّيم برصي، األشلء والدماء واألنني، أُمسك رقبتي وأكاد أتأّوه، 
القتال  ساحة  نحو  العقل  ارتحال  من  وأكاد  تختنق،  أنفايس 
وساحة التذكّر، ُيغىش عيّل من فرط االحتدام الذي بات يسكنني 

يف بلدة جنونية.
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 بردية »حنو« األولى
 )دون تحريف( 

»ابتهج يا رفيع املقام، وأقم األفراح يف أجواء قرصنا، أُرسل 
أنت  الفوز،  بشائر  الحت  أن  بعد  من  أيب  يا  هذا  مرسويل  لك 
تعرف أنّني مل أراسلك ذي قبل، ليس لخطر محدق أو تجاهًل 
بقدر ما كنت منهمكًا يف غامر املعركة ويف قلب املعمعة، أو رمبا 
ليك ما تقرأ يل بيانًا وافًيا عن االنتصار ال يحتمل تأويًل أو إيضاًحا، 
فابتهج يا ذا الرفعة حيث يلوح الربح املحّقق التاّم بعون »منتو«، 

وقد منينا بتوفيق اآللهة منذ دكّت خيولنا األرض الغريبة. 

لكن سامحني يا أبت دعني أسألك أواًل أين أنت طيلة تلك 
الفرتة؟ ألست كبرًيا لهؤالء الجند؟ ملاذا ال تطّل ولو كّل ردح عىل 
ما نأتيه من ظفر حّتى ما يرتفع شأن البلد ويسود ُملك سّيدي 
األخبار  تدع  بأال  ويبلغونك  الجنود  عنك  يسأل  الشأن؟  عظيم 
بنفسك  لُترشف  النفع،  ذوي  غري  مرؤوسيك  طريق  عن  تأتيك 
عىل حالهم وحال املعركة، يتقّوتون بك وتتقّوى معنوياتهم، إّنا 
ال موضع يف مخطوطي للعتاب، فعىل كّل حال أنا يف أوج سعاديت 

ملا أُلنا إليه. 

أعتاب  عىل  نحن  واآلن  »أسيوط«،  من  خرجنا  لقد 
جيوش  »منتو«،  لواء  تحت  قريًبا  سندخلها  »هراكليوبوليس«، 
العدو يا أبِت ترتاجع مدحورة، غري قادرة عىل صّد تيار جيشنا 
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املُبارك الصامد باسم اآللهة أجمعني، ونهرنا العظيم ها هو يربد 
غلبة،  من  حظينا  مبا  معنا  ويحتفل  بالخيانة،  امللّوثة  بدمائهم 
ترتاقص رؤوسهم فوق ذؤابات سيوفنا، يتقهقرون أمام اجتياحنا، 
هم ليسوا غري فقاعة من وهم وانفثأت، فاطمنئ يا أصيل السمو، 
أشعر بأنّني ها هنا ُولدت من جديد، مؤكّد مل تكن تتوقع يوًما 
أن أحمل سيفي وأنطلق أحّش من رؤوس األعداء بتلك النشوة! 
أليس كذلك يا أيب؟ أمل تكن أنت من قال يل: ملاذا تود االنضامم 
إّنا  املدلّل،  صغريك  اعتربتني  طاملا  ينقصك؟  الذي  ما  للجيش؟ 
الشباب، رصت رجًل، كان  أنّني رصت يف طور  لعلّك ال تعرف 
أتطّرق  أو  ألومك  يا أبت، ال أقصد أن  الكثري، سامحني  ينقصه 
أن  أحب  لكّنني  نفسك،  يف  األىس  بعث  شأنه  من  تلميح  ألّي 
أكون رصيًحا متلّفًحا بالشجاعة، خاّصة يف ذلك الخطاب، أخىش 
أاّل يتكّرر، وأخىش أكرث من عدم الرجوع، من مّنا يا أبت يعلم 

متى تحديًدا سريتفع للسامء؟ 

إذن ألكن محتمًيا بالصدق واألمانة والشفافية ما أوتيت من 
عزم، أنا أحّبك وأّمي أكرث من نفيس، أحّب إخويت ألبعد ما يكون 
الحب، لكن كان ينقصني ذاك اليشء الذي ُيشعر الرجل فينا بأنّه 
أو  أبيه وال صفته  يتبع مقام  كيانًا مستقلًّ ال  له  وأّن  مسؤول، 
رفعته يف البلد، اعذرين يا نصريي، ال أحتمل أن تغضب مّني لبوح 
تافه مثل هذا، لكّنك أقرب األشخاص إىل نفيس واألوىل بالبوح، مل 
يكن يل من سمري سواك، البد من أن تعرف أّن ما ينقصني هناك 
يف اململكة وجدته هنا بني أصدقايئ، يف ساحة املعركة ويف خضم 
بأنّني مسؤول، مسؤول عن  تُشعرين  التي  الحرب،  إنّها  القتال، 
وطن وعن استقلل وعّزة، ال تتخّيل مدى الهوس الذي يصيبني 
وأنا أجري بني صفوف العدو أمّزق األجساد بسيفي، نشوة غريبة 
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الشكل ال تتملّكني فحسب، بل تتملّكنا جميًعا، أنظر لهم فأجد 
نفس التعبري والحافز ونفس امللمح، نفس اإلرصار عىل الكسب، 
وكلّنا رصنا نشبه بعضنا البعض، ال ملمح محّددة وال قلوب، ال 
من  آخر  جسًدا  ليحصد  يتحّرك  جسد  فقط  وال سامت،  عقول 
دون رحمة أو هوادة، أتعرف أنّني أسميت ذلك الشعور يوًما 
غفلة الدم؟ عند أن ظللت ذات يوم من املعركة أحش الرؤوس 
أنّها كانت غفلة مستلّذة، تجعلني أشعر  بسيفي بل وعي، غري 
بأّن ذراعي الذي يرجف العيون ويضّخ املوت داخل األجسام إّنا 
يستمّد قوته أساًسا من الشعور األكرب بأّن عليه أن ينرص قومه 

ويزود عن العرش املبّجل وكربياء البلد.

مليئة  أمامنا  الساحات  موحًدا،  اإلحساس  ذلك  أبت  يا  كان 
املبتورة،  بأنصاف وأرباع األجساد، األذرع واألرجل واألطراف 
الرؤوس املمّزقة والدماء التي تشابكت عىل املدى الذي تبلغه 
خاطف  سهم  يأيت  أن  من  الخوف  مع  واحد،  كنسيج  األعني 
فيقتّص الرأس أو رضبة سيف تنزعها من مكانها، هي الحرب، 
والكرامة، مل أحاول أن أسأل نفيس ملاذا أشعر باللّذة حني يقع 
آخر  إحساس  أم  بالثأر؟  الشعور  ا  أحدهم رصيًعا؟ هل هو حقًّ
خاّص بحيوان النفس، ففي النفس مثّة حيوان دموي رمبا وجد 
له متنفًسا أخرًيا يف كّل العنف والقسوة من حولنا يستطيع من 
الحيوان  والسفك،  الرّش  األزلية؛  النفس  طباع  مامرسة  خلله 
الذي يتحّرك بالداخل فتتحّرك معه جميع أجزاء الهيكل البرشي، 
العقل الذي يرتّقب، القلب الذي يخفق ويكتم دّقاته ما أمكن يك 
ال يسمعها العدو، واألطراف؛ تلك التي تعلّمنا خلل حربنا أّن 
مهمتها اإلبادة حّتى تفلح أو تُباد، لكن الغريب أنني مل أحزن 
للدرجة عىل شبيه يل سقط يف بطن القتال، ال أدري يا أيب! رمبا 
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كانت النريان التي تتدّفق من داخيل تُعمي عينّي وإحسايس عن 
تنفثها  التي  األطراف  نحو  للخارج،  الداخل  من  تتدّفق  الحزن، 
بدورها إىل الغذاء املاثل قبالتها، مئات وآالف العرائس البرشية 
الحّية تسقط داخل آتون املعركة، كقطرات مطر يف ليلة شتوية 
فوق  طفا  الذي  األحمر  اللون  كذلك  كان  رمبا  بالغيوم،  ملّبدة 
االنتصار  نشوة  من  يرصخ،  بعضنا  وكان  حولنا،  السامء  صفحة 
لكّن  الرصاخ،  إىل  فُتفيض  السعادة  مراتب  لذروة  ترفعه  التي 
التي ال يسمعها  مثّة آخرين يرصخون مع ذلك، تلك الرصخات 
غري اآللهة، مكتومة، محبوسة، جاّفة، تعرّب عن نهاية رحلة داخل 
الحياة وبدء واحدة أخرى من األرض إىل السامء؛ رحلة  دائرة 

أخرى، مجهولة.

وعىل الرغم من هذا يا نصريي، فإنني كنت أرتجف أحيانًا، 
كّل جزء يف جسمي يرتجف مع كّل رشقة سهم أو صفري امتشاق 
بيدي  أنحر  وأنا  أحيانًا  أرتجف  كنت  الحقيقة  يف  بل  سيف، 
كأنّني مغّيب،  بأس وعنف وبل دراية  الرقاب، أظّل أرضب يف 
لكّنني ال أرى يف واقع األمر شيًئا وال أحس بيشء، إاّل تلك الرجفة 
الرسيعة التي تطول بدين يف لحظة، ورمبا أغمضت عينّي حّتى ال 
أشعر مبدى األمل الذي يشعر به خصمي طريح األرض، ومع كّل 
عّدة أجساد أنالها أنفض رأيس يف يشء من ذهول، هل أنا هذا 
أكن  مل  أليس كذلك؟  الدّم،  أحب  أنّني ال  تعرف  الرجل؟ كنت 
أحتمل رؤية الدم فوق املذبح، فكنت أنقطع عن تقديم القرابني، 
إّنا اليوم يل هدف أراه يف كّل رأس للعدو تقع؛ القصاص، والدم 
الحق،  بيع ورشاء  يتخلّف عن عملية  الذي  الثانوي  الطرح  هو 
أليس كذلك يا أبت؟ عند أن تصبح األرض سلعة يتناوب تجارتها 
األرزال بل اعتبار لألرواح التي تتساقط عىل الجانبني يف موسم 
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أشبه مبوسم حصاد القمح.

هنا مل نكن نحتاج شيًئا إاّل املزيد من املساندة، أعني املساندة 
الروحية، اآللهة تتكّفل برعايتنا طبًعا، إّنا كّنا ننتظر أن يزورنا 
وجًها  جيشه  نجاح  ليبارش  أنتف«  »عنخ-  سّيدي  املبّجل  امللك 
حّتى  أو  أنت،  تزورنا  أو  بالرسور،  املعركة  أرض  ويغمر  لوجه 
نفوسنا  داخل  املرتّسبة  املعركة  رشوخ  كّل  لينكأ  الكّهان  أحد 
كام  ٌرسل  سوى  أبت  يا  وبينكم  بيننا  ليس  املباركة،  بتعاويذه 
كّل  يبلّغونكم،  وال  جديًدا،  يبلّغوننا  ال  يروحون،  كام  يغدون 
ليس  وهذا  والتقّدم،  الظفر  عىل  ثابت  الجيش  أّن  األمر  يف  ما 
مّنا سقط؟ هل يعرف  أبت كم واحداً  يا  تعرفون  بجديد، هل 
سّيدي املظّفر إالم يحتاج أبناؤه غري إمدادات الطعام والرشاب 
واملؤن الكافية؟ مثّة أشياء أهّم كثرًيا من األكل والرشب، مثّة زهو 
وارتياح علينا أن نشعر به، وأنتم تسريون بني الجنود تشعرونهم 
باأللفة والرضاء والتباهي، متنحونهم ملسات املواساة والتطبيب، 
تعّزونهم يف إخوتهم الذين ارتفعوا إىل أعىل، تلك أشياء يا أيب -لو 

تعرف!- غالية وال تنتقص من قدركم بأّية حال. 

نحو  الجيش  مسرية  يف  يؤثّر  ال  ذلك  عموًما  لكن 
أثناء  -يف  اآلن  نحن  الجنود،  عزم  يثبط  وال  »هراكليوبوليس«، 
أن  لك  أعقابنا،  »أسيوط« يف  برتك  الربدية- رشعنا  لهذه  خطّي 
تتخّيل أّن »خيتي« امللعون قد جّند رجااًل جدًدا، معظمهم من 
ا أمام جيشنا القادم من الوجه  حاميل األقواس، لجعلهم درًعا صادًّ
القبيل، لكّننا فتكنا بهم يف أقل من ثلثة أيام، كان »رع« يباركنا 
اشتعل  الفرتة،  تلك  أبت، فلم نشعر بجوع وال عطش خلل  يا 
الجيش مثل جذوة ال تعرف الرحمة، ومىض يقتص من رؤوس 
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جند »خيتي« الضعفاء، أسقطنا منهم كثريين، ومن تبّقوا الذوا 
يحفظونها  التي  وتصّدعاتها  الجبال  وديان  بني  كجرذان  بالفرار 
عن ظهر قلب، كانت الحكمة أاّل نتبعهم، أواًل: كّنا ندرك أنّهم قد 
تشّتتوا جميًعا ولن يتمكّنوا من ترتيب أنفسهم ثانية، ولو فعلوا، 
أي بعد وقت، سيكون ذلك فيام بعد خروجنا من »أسيوط«، ثانًيا: 
كّنا نخىش عىل أنفسنا من التيه والتشّتت بني مجاهل صحرائهم 
وجبالهم الغربية علينا، ثالًثا: إّن جنود »مقاطعة األرنب« كانوا 
يف استقبالهم عىل مشارف املقاطعة، ذلك إن جازفوا وفّروا نحو 
األرنب«  »مقاطعة  جيش  كّشافة  قائد  حرض  وقد  ا،  برًّ الشامل 
األمري  من  رسالة  يحمل  »أسيوط«  قرب  معسكرنا  إىل  بنفسه 
للمثابرة ويحّثهم  »كاي« يطمنئ فيها جنود »طيبة« ويدعوهم 
عىل الفتك مبن تبّقى من جند »أسيوط«، وقد قبع بني جنودنا 
ا باستامتة جيش »طيبة«  ا مبا آلت له مصائر املعركة، مزهوًّ مزهوًّ
يف قهقرة جيوش العدو، والتي مل ير لها مثيًل يف أّي جيش آخر، 
مىض ليلته يسرتيح، أكرمه قائدنا وأراح ظأمه وجوعه، وتشاور 
معه يف شؤون تخّص ما هو قادم من تعارك، ويف الصباح التايل، 
وقف بيننا وفّض رسالة األمري »كاي« علًنا ومىض يتلو يف سعادة 

ويف فخر:

القبيل،  الوجه  الخامسة عرش يف  األرنب  مقاطعة  »أنا حاكم 
املعظّم  مليك  الخمس،  الجنوب  مقاطعات  لفرعون  واملخلص 
املبّجل،  »نحري«  ابن  العظيم  »كاي«  أنا  أنتف«،  عنخ-  »واح- 
الذي فتح بيته لكّل من انتابه الخوف يف يوم النزال، وبات قلعة 
يأوي لها جميع الناس، أنا الحاكم الذي ترتعد الناس منه، وخوفه 
يجن  وعندما  الواقعة،  يوم  يف  »سخمت«  مثل  القوم  أفئدة  يف 
الليل ميدحني أولئك الذين ينامون عىل الطريق ألنّهم كانوا يف 
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أمان كأنّهم يف بيوتهم، وكانت قوة جنودي املخيفة هي حاميتهم 
عندما كانت وحوش الحقول تنام بجوارهم، قد جّندت جنوًدا 
آخرين غري أولئك الذين تشّتتوا من ذعر املعركة السابقة وآثروا 
وإخلصهم  عظيم  عددهم  الناس  شباب  من  جنوًدا  الرتاجع، 
أبدي، بدل الجنود الجبناء الذين استقروا يف بيوتهم هلًعا وباتوا 
عليهم  وجبت  أولئك  للعلم  الشعب،  وحطّة  القوم  عموم  من 
لعنتي، ووجب عليهم عقايب، لكن الحكمة تكون يف الصرب ملا بعد 
أوان الحرب، يك ال يشغل »كاي« العظيم شاغل إال طموح النرص 

الباهر، وأقلّه يك يتّم الرتتيب لعقاب يناسب فداحة الجرم. 

لك أن تعرف -يا مهدئ األرضني- أنّني قد أعددت جيًشا خارت 
قبالته مقاومة جيش فرعون »هراكليوبوليس« الضعيف، الذي 
أدرك أنّنا طوفان هادر، لكن ألسفي بعدما مل يعد للندم موضع، 
لغبائه كان يظن أنّه سيظفر باإلله »حايب« حليًفا، فجّهز أسطواًل 
ليحاوطنا من جهة املاء، وقد جاء من جهة الشامل مخالًفا لسري 
النهر العظيم ذاته، حسبه أن يتمكّن من إنزال جنوده فيفتكون 
بنا عىل مشارف الصبح عقب محارصتنا، مل يكن يدرك أّن بلوغ 
وأّن  متعبني،  جنده  كان  وقد  وجهد  مشّقة  بعد  جاء  موطننا 
السفن،  أسطح  فوق  من  النزال  فّن  يحرتفون  ال  جنوده هؤالء 
فنحن من نشأ يف حرم النيل العظيم، ونحن من ترىّب عىل ضفافه، 
لذا كانت ثقتي يف رجال ميدان املعركة البحرية كبرية، وبحكمة 
قائدهم انتظر متخفًيا عىل ضفاف النهر ليلة كاملة، حّتى ينجيل 
»هراكليوبوليس«  رصد جيش  الجنود  عيون  وتستطيع  الظلم، 
الهزيل، وحني أسفر الصبح عن نور عفي، راع قائد جيشهم أّن 
»مقاطعة األرنب« عن بكرة أبيها كأنّها كانت تنتظر عىل الضّفة، 
قيس،  وحملة  سهام،  رماة  من  وتشكيلت  العدد،  كثريو  جنود 
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وفرق رماح، أضف إليها عدًدا مهواًل من عجلت حربية حديثة 
الصنع ومتقنة الحبكة، قام جيشنا عليهم بل توان، كرسب من 
ذباب ال يعرف الرتاجع، وقد تّم اإلطاحة بكّل من تجّرأ وتقّدم 
من ناحية الرّب، تطايرت السهام كالذباب، وكان لكّل سهم نصيب 
محّقق من دّم العدو، يف لحظة أن أخذت مراكب صيد صغرية 
ويف  ولؤم  بحذر  »هراكليوبوليس«  أسطول  حول  من  تلتّف 
حيطة، كيام يتسّنى لجنود الفرقة البحرية تسلّق جدران السفن 
واعتلءها يف هدوء، كانت خطّة محكمة، ال تعرف أّية ثغرات، 
كانوا يتحّصنون بـ«حايب«، وكّنا نتحّصن بآلهة الجنوب جميعها، 
ال يدركون أّن »حايب« املقّدس حليفنا نحن منذ البداية، وسيرشع 
يف التهامهم بأرسع ماّم يتخّيلون، كانوا ينتظرون الصباح، ونحن 
ننتظر يف سواد الليل ونتأّهب، نرضب بل هوادة وال يثبط من 
هّمتنا رضبهم، أدركت أنّنا يف أّيام قلئل سنمحوهم لو دام قتالنا 
عىل هذا النحو، ال صّد لتدافعنا، وال رادع لعزميتنا، كانت البسالة 
والتفاين يف القتال والشجاعة من صفات جنودي األفاضل، وها 
هي حياة جديدة تبعث يف جسد املقاطعة، دماء تجري تسيل 
املقّدسة  أرضنا  ونحو  باالحمرار،  فيصطبغ  املقّدس  النيل  نحو 
فرتتوي لذروتها، خوذ تقتلع، رؤوس تتقاذف، أجسام تهوي نحو 
قاع النهر املبارك، بدا أّن إله املوت أخذ يستقبل من العدو بغري 
الغريم  وأّن  وفرًيا،  كان  األرواح  من  االختيار، حظّه  قدرة عىل 
املغرور ال يدري كم أّن قواه واهنة أمام قوانا، أجهزنا عليه، مل 
نبِق عىل أحد من رجاله، مل نعد نرى إاّل األفق األحمر املغرورق 
بالهزمية النكراء للفرعون املتكرّب، وعاّم قريب سوف نطيح مَعا 
راجًيا  أقدامنا  تحت  ويركع  الحداد،  رداء  فيلبس  عنه،  التاج 
العفو، فقط ادع اآللهة يا موالي أن تصرب، واصرب معها، فالنرص 

الحاسم وشيك«. 
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 بّوابة قديمة

متيض الوساوس من خلفي وأميض بدون متاسك، يرتّدد صوت 
»عيط الله« يف رأيس كبوق ملّح: قف. لكّنني أروح يف هرولة 
ال اتّزان لها حيث الشوارع خالية والسكون يفرض عىل األجواء 
ا  مستفزًّ هاتًفا  أجد  »الرِتس«،  بار  أمام  قدماي  تتباطأ  نطه، 
قد  حيايت  يف  أكن  مل  البار،  مدخل  نحو  االنحراف  عىل  يرغمني 
وطأت مثل تلك األماكن، ال أعرف! مل يكن يستهويني وقوع كّل 
الوجوه عىل أصولها وحقيقتها، خاّصة يف لحظات االنفصال عن 

األقنعة. 

يف عدم تركيز رحت أجوس الجميع، وكانوا ينظرون نحوي 
بلمباالة، تيّقنت أّن ها هنا تتلىش كّل التحّفظات، أجلس منزويًا، 
أنفايس اللهثة تتبّدد وسط لغط السكارى واملنتشني، »الرِتس« 
يدور بيننا بزجاجات البرية املآلنة ويرصها فوق الرتابيزات، ثم 
يلم الفارغات ويختفي داخل عمق البار قليلً، يطّل برأسه نحوي 
من وراء صّف زجاجات الخمور املتنّوعة الذي يحجب بطن البار 

من الداخل ويقول يف استهزاء:

- منّور يا »متعوس«.. أول مّرة تزورنا يعني!

مل أعره بااًل، لو يدري أنّني مل أجد مكانًا أنسب للختباء من 
»عيط الله« غري هذا البار! رحت ثانية أتفّقد الوجوه املبتسمة 
من حويل يف كثري من عدم اتّزان ورأيس متّج بشكل امللعون »عيط 
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الله«، لكّنني مل أمنع نفيس من التساؤل عن رّس هذه األلفة التي 
الليل  ويتلّبسون  النهار  رداء  من  ينسلخون  هنا؟  البرش  تجمع 
بكّل ملكوته وانبساطه، ينسون كّل ما يدور يف أثناء يوم يحفل 

باملآيس والهموم لريتحلوا نحو دنيا الغياب. 

مل أعتد رشب البرية قبل ذلك، هي مّرات شحيحة ومل ترقها 
نفيس، يروق يل رشب الحشيش أكرث، مبا يرتك من لسعة وراء 
األذن، ويف ثنايا املخ، يُشعرين أنّني لست هنا، عىل تلك األرض 

القاسية، بل هناك، يف أعىل من مستوى جميع املوجودات.

العرق مل يزل يتصّبب، وليس من أحد يهّمه يف الواقع معاينة 
أنا  إّنا  الله«،  »عيط  أضعت  أنّني  أعرف  كنت  الجالسني،  بقّية 
واحد من قليلني شاهدوه عيانًا، فكيف ال أظّل مرتعًدا أليام! بل 

لشهور طويلة. 

أخذت يف التحديق من حويل وأنا أفكّر: أّي من تلك الوجوه 
أيّهم سوف  ويستنكر وجودي ها هنا؟  اآلن يل  يستدير  سوف 
يهزأ يب ويقول: يا ابن إبليس؟ أّي من هؤالء شهد يوم والديت! 
أّي منهم كان حارًضا الفضيحة وأبرص الفجيعة! أيّهم كان ينتظر 
معهم الوضع بفارغ الصرب! حني انرصفوا عن كّل شؤون حياتهم 

وتفّرغوا بالكلم والحواديت والرغي فقط ألّمي.

طفت ببرصي يف الجميع، هه، أمل يكن يوم مولدي مشهوًدا؟ 
عندما تجّمع كّل أهل القرية أمام بيتنا، وشيخ البلد علّق عينيه 
بالسامء كأنّه يستبق الفضيحة، جلستم يف انتظار كلمة »حميدة« 
الحاسمة، إاّل أيب، كان قد تدروش وهّج، ال يعرف أحد إىل أين؟ 
الرجولة،  فاقد  »عرفان«  من  أكرب  املوضوع  به،  أحد  يهتم  ومل 

املوضوع رشف القرية ورشف كّل رجالها.
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كأّن يب أرى دخان السجائر وثرثرة الحريم تحوم حول البيت، 
الطلق أوشك، و«حميدة« قابعة بالداخل هنالك ترتّقب نزويل، 
تكتم أنفاسها ألّن كلمتها هي حّد السيف الذي إّما ينال من رقبة 
أّمي وإّما ينال من يقني أهل البلد، الوقت يلهو بينهم، والتّوجس 
يداعب األذهان، لعلّنا ظلمناها، لعّل ما تزعم هو الصواب، لكن 
فيندفعون  البيت  خارج  الخلق  صفوف  تشّق  تصدر  رصخايت 
للداخل ويتزاحمون قبالة »حميدة« التي تنحدر بعينيها تحتهم 

وتتنّهد قائلة:

دّم  من  العّفة  دّم  تبنّي  أستطع  مل  تخالط،  كثريًا،  كان  الدّم   -
املخاض.

إلهية  إشارة  الجميع، وكأّن كلمها  كانت متآمرة مع  وكأنّها 
مع  تنِف  ومل  بكلمها،  شيًئا  تؤكّد  مل  هي  الجرمية،  عن  تفصح 
ذلك، إّنا الحكم صدر فوريًا بأّن عقاب أّمي أن ترحل عن البلد 
الطاهرة، حّتى قبل أن يلتئم فرجها وتصبح قادرة عىل تحّمل 

مشقة الرحيل. 

كنت ُمضغة غري واضحة امللمح حني أجربمتوها يا أوغاد عىل 
أن تحملني عىل كتفها وتغادر، مل تكن هناك فرصة للدفاع، كان 
غضبكم وانحيازكم لصوت الرتبّص أعىل، ضاع دفاعها عن رشفها 

بينكم، وشيخ البلد يصيح:

- هاه يا عمدة، صدقتني، إنّها فاجرة وكّذابة، مل أكن مخطًئا، 
لقد اّدعت عيّل بالباطل.

أنفاس  تزفرون  جعلكم  بوداع  خطواتها،  تابعتم  باملشاعل 
تحتوى  أّن همساتكم  تشعر  كاملجنونة  تركض  راحت  الخلص، 
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أذنيها، وصوت أيب يأتيها من بعيد ساخًرا، ضحكاته تجلجل عىل 
تلهث خلفها، راحت تركض  الرّش  التي تحمل  املدى، وخطواته 
أّن كّل جرميتها  الظلم قد ال تعرف  بني دروب األمل ورصخات 
أنّها من دون سند تتكئ عليه، وأنّها تزوجت العاجز الوحيد يف 

بلدة طاهرة.

هؤالء  كّل  يف  أتطلّع  الدوار،  فيعرتيني  بداخيل  تسي  البرية 
البرية  الذين بدءوا يتشابهون وتتامثل وجوههم، أرفع زجاجة 
إىل أعىل وينتابني ضحك طفيف وأكاد أرصخ: أيّها املجرمون، أال 

يستمع يل أحدكم؟ فهذه حكايتي.. وهذا أنا...!

* * *

فوق  -من  برصي  يرنو  صباح،  كّل  مشارف  أقف  هنا  من 
أناميل  تتامس  »الكرنك«،  البلد؛  الرشقية من  الجهة  إىل  الجبل- 
والطيور املحلّقة قرب رأس الجبل، متيض يف سعادة نحو موطن 
آخر وال تكرتث لفجيعتي، تنغرس دفقات الهواء البارد يف لحم 
وجهي فل يعنيني، مل يكن األمل يوًما ذا علقة بالجسد، أصعب 

األوجاع وأقساها تلك التي تكمن يف قرار الفؤاد.

ا يا بني. - كفاك رشًّ

هذا ما كانت تقول أّمي يل دامئًا، وكنت أقول لها:

- أّي رّش يا أّماه يضاهي رّش أولئك البغاة؟ أنسيِت املهانة؟

- انس ما جرى، كن متسامًحا يعُف الله عنك يا ولدي ويسّدد 
خطاك.
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كنت أنظر لها بدون أن أرّد، هل ما زلت مبثل هذه السذاجة 
يا أّماه؟ أقول يف نفيس بغيظ دفني: يا لطيبتك! وهل أنا مؤمن 
كفاية أو طّيب للتحيّل بفضيلة الغفران! وهل كانت يل حيلة غري 

اعتناق طريق الجرمية؟ هل أبقى لنا أحد أّي مسلك آخر؟ 

أنا والجبل والسامء كّنا أصدقاًء تجمعنا جلسة واحدة آخر كّل 
ليل ويجمعنا هّم واحد ومزاج متوافق، علّمني الجبل من عزته 
السنوات  طيلة  كفاية  موجوًعا  جعلني  ما  لؤمه  ومن  وقسوته 
داخل  وغلييل  برأيس  أعامقي-  يف  النار  استعّرت  -كلاّم  ألختيل 
كهف صنعته يل األقدار يف جوفه يوًما، وكشفه املطر ذات ليل، 
أمسك يف يدي قلبي الذليل املُهان وأظّل أعرصه يف غيظ، آه لو 
تكتسب القليل من الشجاعة ومن البأس! أصبو لنزول »الكرنك« 
أرشف من دماء الخفافيش الذين يسكنونها عىل مهل، لكن أّي 
وهم! كم أنا منكس وجبان وذليل! لو فقط أمتّكن من الوقوف 
من دون خوف أمامهم ألذكّرهم بأّمي، املرأة التي تكالبوا عىل 
وتركوه  ضعفه  عىل  يشفقوا  مل  الذي  بالولد  أذكّرهم  رشفها، 
الليل ويف  قلب  بيوتهم، يف  للموت هناك؛ خارج حدود  عرضة 
برد الشتاء، أنّبههم إىل أّن )الخول( إيّاه أنجب رجًل سوف يّذلهم 

ويخضعهم قًسا النتقامه -العبثي- متشفًيا. 

وأقول ألّمي كذلك: قد يأيت اليوم الذي فيه تسرتجعني قسطًا 
راضية  ابتسامة  تبتسمني  فيه  الذي  اليوم  املُهَدرة،  كرامتك  من 
أّن ولدك لن يرحمهم، من يعرف؟! لعّل  كابتسامتي، وتعرفني 
طبائع الشخوص تختلف باختلف الزمن، لعلّني أكتسب البعض 

من القوة ومن الجسارة. 

فيه  ترقدين  الذي  اليوم  حساب  أحسب  مل  أّمي  يا  لكّنني 
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فيه  سأتركك  الذي  اليوم  الغّم،  سنوات  ككّل  صامتة  أمامي، 
متمنًيا  الجبل،  أحشاء  داخل  دفنتك  ممّددة دون حراك مؤجل 
رأًسا،  رأًسا  أدوس عىل رؤوسهم  بكّل غضبي،  إليهم  أهبط  أن 
العفو،  راجني  أقدامي  أسفل  كاألفاعي  يفّحون  كلّهم  أجعلهم 

قائلني يتوّسلون:

- الرحمة يا ابن »عرفان«.

* * * 

مل يبق يل إذن مكان غري الضلل.

شاء القدر أن تكون الفضيحة منذ زمن، وأن أكون.

مل يكن يف األمر طرافة كام يحلو يل أن أوهم نفيس كلّام أملّ يب 
عصف من الجرح أو الوجع، أو صدفة، بل كان مفجًعا، حملت 

تعاسته يف قلبي كّل ذلك العمر بدون أن أشكو إال لله.

يف أحضان الجبل ترعرعت، كان رحياًم علينا قدر قسوة أهل 
»الكرنك« ورمبا أكرث، عزمت -فيام بعد- أن أدخل املدينة سواء 
األمر  أمره،  عىل  مغلوبًا  أم  مفِسًدا  أم  ناقاًم  أم  منتقاًم  أكنت 
فيه  بيت ولو عّشش  املدينة  لنا يف  الحنظل،  واملّر طعم  سيان، 

العنكبوت. 

ال أذكر كم كان عمري، ولست أحفل! كام ال أذكر أّن أحدهم 
قد أشفق عىل عزلة أّمي وفكّر أن يسأل عّنا، ال من أقاربها، وال 
من أقارب أيب الذي ال أدرك إن كان أيب حقيقة أم ال؟ ليس غري 
اليقني املتواري يف ثنايا عقيديت بأّن أّمي هي الرشف نقيًّا خالًصا 

بل أدىن ريب. 
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مدينتهم  من  خروجنا  يباركون  كأنّهم  أحد،  يسأل  يكن  مل 
التي  حكايتها  يصدقون  ال  كأنّهم  الفضيحة،  تلك  مبثل  الفاضلة 
أقسمت بحدوثها، والتي رحلت بسببها، رحلت وسكنت بعيًدا، 
الغريب -ومل  أقامت بيًتا من طني يف بطن جبل »القرنة« يف الربّ 
تعيش وأعيش  البلد،  تعرف غريه ملًذا- عند آخر حدود  تكن 
معها عىل حّد الكفاف، حيث الجريان أفاعي وسحايل وجرذان، 
بعيد يف شحوب، أشبه بومضات يف  بيوت متناثرة من  وبضعة 
ذاكرة بالية، لكّنني أذكر بشدة وقويف فوق نتوءات صخر الجبل، 
املجحفة،  القاسية  املدينة  تفاصيل  بعيد  ومن  أعىل  من  أتأّمل 
التي تضّوي أضواؤها من هناك، من الربّ الرشقي، أتأّمل يف متّن 
قد  أغفر؛  املغفرة، وقد  تسألني  بها  كأّن  قدمّي،  أسفل  ركوعها 
أغفر لهم جميًعا، كّل من شارك يف مؤامرة النفي، برشط أن يأتوا 
ها هنا ويبّثوا الحياة يف جسد أّمي املمّدد أمامي من دون حراك، 

برشط أن أسمعهم جميًعا يهتفون يف صوت واحد:

- أنت من صلب »عرفان«.

هنا قد أسامحهم وأرحل، أقيهم رّشي ومكري والدهاء، أرحل 
عنهم بكّل قهري وحرقتي املتغلغلة يف جذور النفس والحسة، 
لكن.. ليعرتفوا يب أوالً، فرمبا ال يدركون مدى احتياجي ملثل ذاك 

االعرتاف. 

 * * * 

ومل يكن يسأل عّنا غريه؛ الشيخ »خلّف«، لعلّه الوحيد الذي 
آمن بأّن القدر له من العجائب واملعجزات ما ال تستوعبه عقول 

أولئك البغال. 
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الرغم  عىل  لزيارتنا،  الجبل  يصعد صوب  أيام  عّدة  كّل  كان 
من كهولته وتجاوزه السبعني خريًفا، تحمل يداه خرضاوات أو 
دجاجات، كان يدرك أّن أّمي أمامها الكثري من الوقت يك تستأنف 
مسرية الحياة الطبيعية، من دون أن ينغّص عليها تلك الحياة أمل. 

أن  -قبل  سمعت  ما  أول  تفاصيلها  بكّل  الحكاية  سمعت 
ترويها يل أّمي- من لسانه، بعد أن أخذت أسمعها بشكل متناثر 
أمًرا كان مفعوالً  الله  السفلة حّتى قىض  املتعّمدين  ألسنة  من 
قبالتي،  جلس  آنذاك  كان،  ما  يقّص  أن  عىل  ود-  -يف  وأرغمته 
نار الحطب  أخذ يرشف الشاي يف استحسان ويف رشود، كانت 
من  ينفّض  حاملا  أرمقه  رحت  قلبي،  كنار  متاًما  بيننا،  متوّقدة 
احتساء كوب الشاي، سند أمامه -بعد أن انتهى- الكوب ومىض 

يجوس يف عينّي بعينيه، قال:

التآمر  بقدر  فيهم  الصدق  تحتمل  ال  »عبيد«،  يا  اسمع   -
يا ولدي جميلة  أّمك  تكن  للجهل، مل  والتحّيز  والغباء  والبغض 
عزيزة  وكانت  يؤازرها،  وبل رجل  ملفتة  لكّنها  الفتنة،  لدرجة 
النفس عفيفة الجسد، وهم حني يحّدثونك عن الخرب، إن يريدون 
إاّل إذاللك، ذلك ألّن أّمك املرأة الوحيدة التي تجّرأت وتطاولت 

عىل شيخ البلد وأراقت دمه.

رمبا  وشخص،  السامء  نحو  عينيه  رفع  تنّهد،  للحظة،  صمت 
يدرك أنّني سمعت أجزاء متفّرقة يف الحكاية بالفعل من لسان 
ببرصه  يل  رجع  البلد،  يف  وجودي  يحتقر  لسان  إىل  إذاليل  أراد 

مكملً:

- هه، كانت عاجزة يا ولدي، تخىّل رجلها عنها من دون سبب، 
ولشكّه املفرط يف رجولته، حاولت أن أزود عنها يا ولدي، لكنني 
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مل أكن قدر عنادهم وجربوتهم، قلت لهم: لعلّها معجزة، ملاذا 
ال نحاول -ولو حّتى بأدىن مستويات التفكري- تصديق حكايتها؟ 

وقالوا يف استخفاف: إّن زمن املعجزات وىّل يا عّم الشيخ. 

يحملني املساء من هّم إىل هّم، أتفاوض مع لسانه لُيكمل، 
قل يا شيخ بالله عليك ما تّم وما جرى يف شأن املسكينة أّمي، ال 
حرج ها هنا وال استحياء، فلم يعد للثأر الفعيل يف قلبي مكان، 
بل ثأر ضعيف، قوته يف أن أبّدد راحة مضاجعهم، أنا واه وأنت 
تعرف، ليس يل أحد أتّكئ عليه سوى ريّب، ليست يل قدرة عىل 
مجابهة تلك املدينة الداعرة بجربوتها وقسوتها، قد أتهاون، بل 
رمبا تنسيني األيام، إّنا أكمل يا موالنا ليك أستحّل غنامئي منهم 

أكرث. 

نافقة  ومضات  بعيد،  من  الليل  ظلمة  تشق  سيارات  أضواء 
الهواء، والجبل حولنا يغفو يف  النار تطقطق يف  من قلب ركية 
شموخ ويف سكينة، تطوف عينا الشيخ »خلّف« يف منت الظلمة، 
من  املسألة  وفّض  الحيك  غواية  لكّن  تأّخر،  الوقت  بأن  يشعر 
عنه  اتّهام  أّي  لنفي  جّدية  أكرث  محاوالت  ورمبا  ملبساتها،  كّل 
الرضوخ أو حّتى مسايرة طبيعة جري  أو  من قبيل االستسلم 
األمور، يجعلونه يلوذ بدفء الركية أمامي ويتمّهل، ويرشع يف 

رسد ما جرى وعيناه سابحتان يف الفضاء املجاور:

- تتحّول شخصيات الرجال مبسري الزمن يا ولدي، فمن يبدأ 
حكاية يستحيل أن يسترشف نهايتها، ومن يبدأ قويًّا قد ينتهي 
واهًنا مثل قطعة خبز يابسة هّشة تفركها أيّة يد بسهولة، إّنا 
الحكاية مل  يا بني، عندما بدأت  الحياة  عّول كثريًا عىل مطحنة 
تبدأ هكذا، ومل يكن أحد يفطن إىل ما آلت إليه، ومن املعقول أن 
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تّوجه الرؤوس بعض العادات وبعض التقاليد واملفاهيم الجامدة 
الظلم  املوروثة، وبعض من جهل، لكن ليس معقوالً أن يكون 
هو األداة. من كان يدرك أّن »عرفان« سيكون مسخرة املدينة 
الدنيا  أمل  أنفسهم  تحمل  مّمن  واحًدا  كان  أن  بعد  وعاجزها 
وما فيها! صحيح كان فقريًا، لكن الفقر مل يكن أيّامها عيًبا، كانت 
املدينة تحّبه، ويحّبها، كّنا جميًعا عىل وفاق بطبيعة حال عشرية 
املكان الواحد، بدت زيجته من أّمك كأنّها فرحة كّل الرجال، لن 
أحتسب اليوم الذي كان فيه الزفاف يوًما عاديًا، فلم يكن، ليس 
ألّن »الكرنك« بأرسها كانت متوج من الفرحة، وليس ألّن البلد 
مل ينم حّتى حلول الصباح، لكن ألّن ما حدث ليلتها كاد يشيب 

الرؤوس. 

وصمت لقليل مسبًل جفنيه.

الزفاف أوشكت عىل زفر  الفجر، ومراسم  قبيل  - كان ذلك 
البنادق  طلقات  بفوارغ  مفروشة  واألرض  األخرية،  أنفاسها 
مل  معظمها  والرؤوس  الليلة،  بدء  منذ  تنقطع  مل  التي  املجاملة 
يعد موجوًدا من فرط احتساء خمر »الرِتس« املرضوب املختلط 
بالسبريتو، مل أجّربه يا ولدي، لكّنني واحد مّمن يعرفون أرسار 
كّل يشء يف املكان وظروفه بحكم النشأة. كّنا جالسني وشاهدنا 
بأعيننا، ولو حىك لنا رجل ما رأيناه أمامنا ما صدقناه، ولصار لنا 
والله  يا ولدي، خرجت من األرض،  الليلة  تلك  مهزأة. يف آخر 
من األرض، كأنّها برزت من العدم، كانت عيناها حمراوين ككّل 
الحكايات املنترشة عنها داخل املدينة، »الرّقاصة«؛ الجنّية التي 
تخرج للرجال تغويهم وتصطحبهم معها إىل أسفل، خرجت من 
األرض عارية والشبق يتقّدمها، كّنا مثل قوم حّط عىل رؤوسهم 
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الطري، وكان فمها يزبد باملجون والعربدة، أخذت تطوف بيننا 
نحن الرجال والرؤوس رجعت من غياب، مل تكن أنفاسنا تخرج، 
يا ولدي ذاته متجّسًدا  الهول  الدنيا، هو  الله علينا صمت  كّب 
أّن  نعرف  مل  الرؤوس،  تتساقط عىل  الله  نار  من  كحمم  قبيًحا 
الجان يبينون علًنا، ومبثل تلك الجرأة، كان أبوك غايتها، مل يعرف 
أحدنا سبًبا لذلك، ملاذا هو تحديًدا دون سائر الرجال؟ ما الذي 
يستثريها فيه؟ ملاذا اختارته ليصبح حظوتها من رجال األرض؟ 

لكّنه القدر، الذي يكتب املقّدرات بغري أسباب.

مضت »الرّقاصة« تتلّوى أمامه عىل الكوشة يف نشوة، وتدنو 
ما  تستوعبان  ال  متحّجرتان  وعيناه  عنها  فزع  يف  ويبتعد  منه، 
أن  خشينا  مفاصلنا،  سابت  يتحّرك،  فينا  واحد  يعد  مل  يحصل، 
تستدير نحونا لو لفتنا برصها، فرتكناها بجنب واستئثار ومن دون 
لنا فيام ستأتيه من فعل.  حيلة ألبيك، ما دام غايتها فل دخل 
-مجّرد  االقرتاب  يف  رجل  يفكّر  ومل  الحال،  يف  أّمك  عىل  أغيش 
يا  األساطري  كّل  الوعي،  فاقدة  العروس  االقرتاب- كيام يسعف 
»عبيد« لها أصل يف الواقع، واألسطورة التي متّثلت أمامنا رآها 
أساطري  إّن  نقول  كّنا  بالخرف،  واتّهمناه  قبل  ذي  من  البعض 
»الكرنك« بدعة ابتدعها األقدمون وفنوا، لنتلظّى نحن بنارها، 
بل  مأثورة،  حكاية  تعد  مل  أبًدا  قبالتنا  الواضحة  الحقيقة  لكن 
وهو  وضيع  كهّر  يبدو  الشجعان  أشجع  جعل  مخيًفا  واقًعا 

مقرفص من الذعر.

رشيط  فيهام  وبدا  األسود،  املحيط  يف  بعينيه  يجول  مىض 
تلك  كّل  للوراء  فعلً  قد عادت  رأسه  كأّن  يتواىل،  من ذكريات 
تفصيلة،  أيّة  يغفل  أن  بدون  الحكاية  ليسد  رمبا  أو  السنوات، 
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وأكمل:

ندعو  رحنا  أبيك،  حول  تحوم  امللعونة  »الرّقاصة«  أخذت   -
الله أن يكون ذلك مجّرد حلم، تفيق منه الرؤوس بعد اكتامله، 
لكن مل يكن الحلم ليّتفق الجميع عىل رؤيته، الجنّية كانت تدور 
حول أبيك وقد رسى يف جسدها ارتعاش مل يكن له مثيل، مثل 
إحساس ال ينبغي أن يسي يف برش، وكّل أطرافها تتحّسس جسد 
آه  ألنفسنا:  نهمس  ورحنا  روع،  يف  يشهق  جعل  الذي  أبيك، 
فهل  فيك،  األرض عشًقا  تحت  الجنّية من  »علوان«، طلعت  يا 

سترتكك لتنعم بليلة مع العروس، ولو ملّرة واحدة؟ 

كان أبوك قد غمره عرق الهول، ونحن من تحته مل نقو عىل 
الحراك، والعصافري التي تعّودنا عىل أن تفتتح يومنا قد خرست 
»الرّقاصة«،  ذعر  طالها  بأرسها  »الكرنك«  كأّن  األخرى،  هي 
كانت مجّرد دقائق، دقائق قليلة، هي التي ظلّت فيها »الرّقاصة« 
اللحظات  علينا  مّرت  إّنا  النريان،  فيها  أُشعلت  كحّية  تتلّوى 
طويلة كدهر جامد، ومل نفق، إاّل حني اختفت فجأة كام ظهرت، 

واختفى معها عقل املسكني »عرفان« بعد أن لبسته.

خيش،  من  جوال  مثل  هامدة  جّثة  األرض  عىل  أبوك  طّب 
تحّولت الليلة إىل ليلة من رعب وقلق وانعدام النوم، أفاق بعد 
وقت طويل، وكانت عيناه تحملن تلك النظرة الساهمة، نظرة 
إىل  ُزّف  طبًعا  »الرّقاصة«،  عن  ارتياع  يف  تبحثان  آخر،  مخلوق 
بيته يف صمت، ومضينا كلّنا يف صمت، وقد عدمنا حيلة املواساة 
يف حّد ذاتها، ومن بعدها بدأ يجوب املدينة كممسوس، من أول 
صباح يف زواجه، قال البعض إّن أّمك مشؤومة، مل يدخل عليها 
رجاء،  منه  ليس  يقولون ألّمك:  ظلّوا  يفعل،  مل  يقيًنا  ولدي،  يا 
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فاتركيه لحاله. لكّنها تقول: ِظلُّ رجل. مل يدخل عليها، إّنا كذلك 
كلّه،  جسمها  يف  وولّعت  رشارة  إّن  قالت  حني  أّمك  تكذب  مل 
كانت وبكّل كربياء، تربّر لهم أّمك حملها بك بحكاية عن أبيك 
العنني، الذي كان يرقد فوقها يف رشود، إّنا ال ترتكه حّتى يداعبها 
شكوى،  دون  تحملّته  كفاية  لهم  تقول  يأيت،  وحّتى  وتداعبه، 
تحّملت عينيه الزائغتني، ولوثة مخه، واآلن تتهمونني بالخطيئة. 

ترفع وسط النساء رأسها وتقول: مل ميّسني رجل غري زوجي.

      هيا أكمل يا عّم الشيخ، أكمل لتكتمل الحكاية يف رأيس، 
ذات الحكاية التي لن أسأم سامعها طيلة السنوات، لعيّل بذلك 

أؤسس لرّد فعل محكَم وأُبقي عىل نار قلبي متأّججة ال تخبو. 

لحطّة  مطمًعا  بك-  تحمل  أن  -قبل  أّمك  جعل  أبيك  عجز   -
رجال املدينة، خاّصة شيخ البلد الذي...

حرشجة  يف  أكمل  ثم  السعال،  يتصّنع  وهو  طويلً  سكت 
متجاوًزا هذه النقطة:

- املهم، متر الشهور وتخرب أباك بحملها، فيجن جنونه ويدرك 
أّن رجولته كانت واهنة عىل أن تبذر بذرة طفل يف أحشائها، 

يخرج إىل املأل ويقابل كّل الناس ويصيح:

- من فيكم نام يف فرشتي يا أوالد امللعني؟

كانوا يستهزئون منه، ومن أّمك، وكانت تربّر للجميع:

- رشارة وولّعت يف جسمي كله.

بداخلها  تقفز  قد  منه  نطفة  أن  تستوعب  مل  عقولهم  ولكن 
فتثمر، مل يفكّروا يف أنّها قضت لياليها بائسة كُتب عليها الجفاف 
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ومل تخن، مل يفكروا يف أنّها امرأة، وكّل امرأة منهن تنعم بدفء 
زوجها، إاّل هي، فأي ُجرم إن أخطأت! ولو مّرة! إن فرضنا ذلك 

من باب الجدل الرضير اليائس.

لكنها أرّصت وقالت:

- أنا بنت بنوت، استنوا »حميدة الداية« ملّا تكشف عيّل.

كشفت  لو  الخطر-  -كّل  الخطر  إّن  قالت  الداية«  »حميدة 
عليها اآلن، سيسقط الجنني، فلينتظروا وقت الوضع...

وساعتها قد تعرف كّل يشء.

وال  اإلرهاق  يعد  مل  الحديث،  فّض  انتوى  قد  وكان  وتنّهد 
الجهد وال حّتى السهر ملشارف الفجر عوامل لقّصه الحوار مبثل 
تلك الكيفية، لكّنني أحسست بأنّه قد يبوح بأّي يشء إاّل ما سرته 

الزمن. 

رحت أنظر له يف احتقان. 

يا  أتخىش  راحة،  بل  لن متيض وترتكني  أهتف: سوف  كدت 
ماله  الجميع؟ ال تكرتث يل،  ألسنة  بني  دار  قد  موالنا من قول 

شيخ البلد؟ 

السامء  نحو  بعينيك  تنرصف  يجعلك  الذي  الّس  ذلك  ما 
موجوًعا هكذا؟

ا نام شيخ البلد مع أّمي؟ هل حقًّ
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 بّوابة َخرف

الذكريات،  الخلق ملذي من  الحكايات غوايتي، وجوه  فّض 
قد ال أحتملها أكرث من قدر ما يحتمل ظهر بغل هّش طّن من 
حديد، أحاول يف الغالب مللمة شتات عقيل الذي يروح كثريًا بغري 
أن يعود بسعة، أرى كّل ما ال يراه غريي، فيقولون: »خرفانة«. 
لكن الخرف يكون يف اختلق الوهم، وأنا مل أر وهاًم قط، أرى 
كّل الحقائق إيّاها، التي ال يرغب أحد يف املجاهرة بها، أو البوح 
األحمر«  »الكوم  اليقني،  رسوخ  بداخله  بها  إميانه  رسوخ  عن 
ولون  املدينة،  حياة  لفظته  أن  بعد  البعيد  مأواه  يف  قبع  الذي 
الدّم القاين يصبغ هيئته، »بورة العيال« املهجورة، والتي تخرج 
»السكري«  نخيل  كرم  املدينة،  بعيال  »الغولة« مستفردة  منها 
املهجور، والذي تخشاه األقدام، ينبض أمام برصي نبض الحقيقة، 
املظلمة  بقعته  يف  مستكني  تخشونني؟  ملاذا  الناس:  يلوم  كأنّه 
بالناحية األخرى من الطريق كمنطقة معتمة من نسيان تعيش 
يف ذاكرة مدينتنا، تلك بعض من أساطري يعرف الناس هنا مدى 

تحّققها بينهم، لكّنهم ال يودون االعرتاف. 

ينحرف عقيل نحو اللحظات البعيدة من الذكرى، أضحك يف 
رّسي، أتّذكر ولدي »غالب« وهو يهرول ناحيتي مذعوًرا، يهتف 

يف فزع:

- صفعني جّن الكرم يا أّمي.
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أربّت عىل وجهه، أقول له:

- أّي جّن يا عفريت؟ جّن الكرم طّيبون.

الكرم  الفضول لتسلّق واحدة من نخلت  كان صغريًا، دفعه 
يف وضح النهار، كان األوالد يوسوسون له بأّن ال جّن هناك وال 
آخر  يبلغ  أن  وقبل  التسلّق،  يف  وبدأ  الجرأة  فاعرتته  يحزنون، 
الذين  الجّن  أحد  من  وجهه  عىل  صفعة  نصيبه  كان  النخلة، 

يقطنون حشايا نخل الكرم. 

يخىش  وهو  كرب-  -وملّا  يومها  من  الدموع،  حّد  كثريًا  أضحك 
مجّرد املرور من أمام الكرم، ولو صادف ومىش من هناك، يتعرّث، 

يبسمل، ويقرأ املعوذات، ويجيء وفوق وجهه رعب الدنيا. 

بحجر  العّقيط«  »أبو  أنا نفيس رماين  العني،  أضحك مغمضة 
من ناحية الكرم؛ واحد من جّن النخل، أظّنه كان يداعبني وهو 
الكرم  تجاه  عينّي  ورفعت  ابتسمت  وقتذاك  بالحجر،  يرميني 

وقلت له معاتبة:

- اعقل يا »أبو العّقيط«.

أبصق  تبحث عن جدوى،  كأنّها  الناس من حويل  أعني  تدور 
أظّنني أحمل  الّلب نفسه، ال  أبصق  أو  الرتاب،  الّلب عىل  قرش 
أسناناً تقدر عىل القزقزة، وأظّل أتفّرس يف معاناة الوجوه، كثريًا 
ما حاول »أبو العقّيط« مصالحتي، فكان يغّني يل من بني تلبيب 
النخل بصوت يشبه الصدى، مل أكن الوحيدة التي عانت من »أبو 
العقّيط«، البنت »أمرية« طالها أحد أحجاره يف يوم، وتوّرمت 

رأسها، قالت يل يف براءة ساعتها:

- ميكن غضبان من أجل الكتكوت، لكن غصب عّني.
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ضحكت متعّجبة من أمر الصغرية التي أوعزت تحّرش »أبو 
العقيط« بها ملوت الكتاكيت، فقد مات اثنان من الكتاكيت التي 
اشرتتها البنات، مل يحسنا تربيتهام، قلت لهن: انتبهن، الكتكوت 
يف  غارًقا  مات  واحًدا  لكّن  مناعة.  لديه  ليست  متاًما،  كالطفل 
طست املاء وهو يجاهد -يف جهل- أن يرشب، كانت البنات قد 
سابًحا عىل  فوجدنه  الصغري،  املاء يف طبقه  له  يضعن  أن  نسني 
وجه الطست وقد تعّبأ جسمه باملاء، أّما الثاين فامت من املرض، 
مل يعد يأكل أو يرشب وانزوى يف ركن، اعتقدن أنّها نوبة عادية 
الصغري ميلء  مل يفهمنها، فرتكنه، حّتى مات يف صباح وجسمه 
اهتممن  يعيش،  أن  من  البد  أنّه  البنات  قّررت  الثالث  بالداء، 
كّل  حمومه  يتبادلن  كن  تكون،  ما  أحسن  عىل  وبرعايته  به 
منتصف نهار، يرشفن عىل طعامه ورشابه مناوبة، أطلقن عليه 
»الوحداين«، رمبا ألنّه الوحيد الذي نجا وثابر عىل تكملة الحياة، 
تشاركن ملكيته فصار لهّن جميًعا، يطعمنه ويلقمنه حّتى الحّب 
يف فمه، أصبح بعد أشهر ديكًا سميًنا، مختاالً، فصنعن له حظرية 
صغرية بعيًدا عن بقية الفراخ يك ال يُجهزن عليه ويردينه، كثريًا ما 
كان يحاول الطريان، لكنه يفشل ويسقط من فوق سور السطح 
مهزوًما، ويوم أن قّررت أختاها ذبحه والتهامه، ُفجعت »أمرية« 

واعرتضت بشّدة وصاحت:

- إالّ »الوحداين«.

رشع  فبأّي  الحياة،  يف  رغب  إنّه  يل  قالت  عليهام،  انترصت 
نسلّمه للموت؟ كنت أراه يحوم يف الشارع أمامي يلتقط الفتات 
متباهًيا، ويف مساء من تلك التي يخرج فيها صّف الجنود اإلنجليز 
»الوحداين«  وجدت  ثابت،  ميعاد  بل  عادة  يف  الرؤوس،  عدميو 
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شبه  مّني  دنا  تحد،  نظرة  عينيه  ويف  أقدامهم  تحت  من  يهرع 
مذعور، كادوا يدهسونه فصحت يف غيظ:

من  نجا  قد  بها،  يستمسك  بهائم،  يا  الحياة  يف  يرغب  - هو 
املوت مّرة، ولن ميوت تحت قدم شبح منكم، انرصفوا لعنكم 

الله. 
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 بردّية »سنت« األولى

الصغري  والزورق  فوقنا  أغصانها  تتشابك  »الربدي«  شجرة 
الصباح  شمس  بقدوم  املعامل  تشدو  الغدير،  مياه  عىل  يتاميل 
كتفي  فوق  ورايئ  من  رسيعة  قبلة  »حنو«  يختلس  املتمّهلة، 
املنحرسة عنه ياقة الرداء الحريري، هديته يل، فأدفعه يف رفق 
أخرى  قبلة  بأنفي يف  أنفه  يحّك  نحوه،  برأيس  وأستدير  بيدي، 
ينعقد  املفاجئة،  اللمسة  كياين جزع  يستويل عىل  يكاد  خاطفة، 
يرى  املاء،  يف  السقوط  دنوه  يتصّنع  وهو  فيداعبني  حاجباي، 

شهقتي فيندفع إىل ضحك مبتهج، يصيح:

- تحبينني لهذه الدرجة؟

يختلج وجهي خجًل، يتناول ساعدي ألشاركه صيد العصافري 
الغافية يف أعشاشها بني أغصان »الربدي«، تدب رعشة يف أوصايل، 
جلب  يف  مًعا  لنبدأ  ترّو،  يف  العصا  نرفع  ونحن  أناميل  ترتاقص 
العصافري التي تفزع وترشع يف صأصأة خافتة، يتأرجح الزورق 
مينة ويرسة فيكاد جسدانا يهويان نحو مجرى الغدير، يتلّقفني 
نظرة  مبادلته  يف  حرًجا  أجد  ال  بعينّي،  عيناه  تتصادم  »حنو«، 
بأنامله،  يتخلّل شعري  له،  قلبي  يحمله  مبا  تخربه  أقلّه  عميقة، 

يقول يف تهّدج:

- أول وجبة سنتناولها يف يوم عرسنا سمكة ضخمة بحجم إله، 
ولسوف أصنع حربة قوية وأصيد لِك السمكة بنفيس.
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نظرة  تنكرس  ملمحي،  يف  يرسي  الذي  باالضطراب  يشعر 
عيني وتوشك دموع عىل النزول، يتجّهم قائًل:

- ما الذي جرى؟

- أخىش عليك، أخىش أن تصبح األماين وهاًم.

يبتسم يف رقة ملك، يحتويني يف عينيه بنظرة آرسة، ويقول:

- أنِت تعرفني أنّني ال أستطيع إاّل املثول لنداء »منتو«، غري 
فرعون  مع  الحرب  تقلقي،  ال  امتثلوا،  »طيبة«  شباب  كّل  أّن 

»هرياكليوبوليس« أتفه من شعورك بالخوف.

- يف النهاية هي حرب، مؤكد سيسقط ضحايا.

- دعِك من هذا الحديث، أسابيع قليلة، نقيض عىل جيشهم 
الهزيل وأعود لِك ظافًرا.

»حايب«، أّيها النهر املبارك، أّيها الرسول الطّيب، مل أكن آيت إىل 
ضّفتك سوى ألمأل جرار الحلم وأميض، مل أكن آيت إاّل يك تداعب 
له  فتفيض  الشوق  موطن  الراحلة صوب  املياه  فيض  مشاعري 
رسائيل آملة يف أن تصل إىل قلبه القابع بني أسوار الغربة، »حايب«، 
أنت رسويل األمني، موجك حروف وكلامت يخلقها خيايل ألناجي 
الباقي لسامع شكواي  الوحيد  اليشء  أنت  البعيدة،  بها ضالّتي 

هذه اللحظة، فأبلغ »حنو« شوقي البليغ إليه. 

النهر،  ضّفة  من  قريًبا  قواربهم  يجّربون  الصّيادين  بعض 
يضعون  الصيد،  عىل  الخروج  قبل  واملهارة  قوتهم  يختربون 
تيجانًا من األزهار فوق رؤوسهم ترّبكًا، يتلحمون بعيّص طويلة 
يف تهريج، يتبادلون الشتائم ترسية، أقف طويًل عىل ضّفة النهر 
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وعيناي تجريان نحو الشامل، لك عام يا »حنو« وأكرث، ومل تعد 
كام قطعت يل من وعد، لو أمكنني السؤال عنك، لكّنني أسأل 
أم  سلياًم  زلت  أما  لك؟  ماذا جرى  خيفة،  يتوّجس  الذي  قلبي 
أصابك مكروه يا وليفي؟ هل مل أزل يف بالك أم أّن غبار الحرب 

ضّبب صوريت؟

* * * 

املزمنة  الهلوس  تلك  »هوي« أخي، متى ستزيل من رأسك 
الكامنة؟

أربع  عىل رسير من إطار خشبي تقوم عليه عارضة تحملها 
أراه وهو يرتك نفسه  كلاّم  الثور يجلس شقيقي،  قوائم بشكل 
للهزال والِفكر العاصف اشتّد يف فؤادي الحزن أكرث واستفاض، 
يعاينوا  الجميع هنا مل  لن يصّدق حكايته، ألّن  أحًدا  أّن  يدرك 
األسطورة كام عاينها، بدأ الخطر الخبيث يتولّد يف كّل يوم يرتى، 
خطر أن يتوارى العقل خلف فكرة ما تستغرق اتّجاه الحياة كلّه، 
نيض مع كّل يوم يروح نشعر بانزوائه وهزاله، ففي النهاية ما 
حصل له مل ينجل متاًما، وهو قابع بالبيت ال يخرج وال يتكلّم مع 
أحد وال ميارس طبيعة الحياة التي نارسها، فقط قابع أمام ذاك 
اإلناء من املاء املالح وبداخله قطعة مبهمة من شجرة »سنط«. 

ما أشد لوعتنا عليه! أذكر أيب حني نصحه:

- ولدي، ورثنا مهنة تقينا رّش الدنيا، فلم التمّرد؟

يزداد  أقلّه  ينرصف؟  ال  الذي  الفقر  أبت  يا  يرضيك  وهل   -
دخلنا قليًل.

- لكنك ال تعرف عن مهنة النجارة شيًئا!
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- قيض األمر، اتّفقت مع رب العمل.

كان أخي أعور، بعني واحدة، فتجاوزه وحش الحرب العايت، 
فقد عينه -عرًضا- يف طفولة بعيدة وهو يلهو مع األوالد عند 
أذكر  الحال،  يف  فصّفاها  عينه  يف  وتدها  انغرس  القرية،  ساقية 
تلك األيام، كنت أكرب أخي بثلثة أعوام، مل تنم أّمي لليال طويلة 
ولّف  الذي  القرية  طبيب  نصائح  تتبع  بجواره  ساهرة  وهي 
ألخي تركيبة من العقاقري كيام يلتئم جرح العني، وكانت خلل 
تلك الليايل متارس طقوس طرد »ست« الذي سكن وتد الساقية 
فأطاح بعني أخي، ثم بات يسكن قريتنا املحشورة داخل سور 

عال من الطوب اللنب. 

مل يعد بعدها أخي يلهو مع األطفال كام تعّود، بل صار يرافق 
أيب -ومل يزل طرّي العود- إىل الجّبانة ليبارش عمله يف حفر القبور 
ودفن الجثث، يف الحقيقة نضج قبل األوان، بحلم آرس يف الرحيل، 
وبات بداخله بغًضا مسترًتا ملهنة قريتنا، وصار أكرث من مّرة يحلم 
بقيادة سفينة، توّجست أّمي حينام حىك لها أخي الحلم، فرّست 
العرافة الحلم بخطر وشيك وقضية خارسة، غري أّن »هوي« كان 
جموحه ملغادرة عامل قريتنا أكرب من أّي تفسري، ويف يوم، وجد 
له سكّة مع نّجار يصنع السفن والزوارق والقوارب، مّل حاجياته 
وغادر عىل الرغم من تحذيرات أيب من املخاطرة وامتهان شغلة 
تخاطب  للسامء  رأسها  أّمي  رفعت  ليلتها  خفاياها،  يعرف  ال 
»آمون«، ترجوه أاّل يشّتت ذكرها الوحيد، وأن يعيده إىل بيته 
تفيض،  عليه  دموعها  راحت  خرسانة،  قضية  دون  ومن  ساملًا 

قبضها أيب ذات يوم، فصاح بها:

- هو رجل يف كّل األحوال، لن أخاف عليه، واآللهة سرتعاه.
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كانت تشعر بالخطر الداين، تقول لنفسها: منذ ولدت يا بني 
والتعاسة تلزمك، وسوء الخطو، فأّي حّظ!

رحل أخي ذات صباح من غري أن يوّدعنا، يف جزع استيقظت 
مضت  القرية،  ناس  كّل  أمام  فسالت  دموعها  تتاملك  مل  أّمي، 
بات  بعدها  قسوة،  قلبه  ويف  عنها  غاب  الذي  ابنها  لهم  تشكو 
ألّمي كّل هّم الحياة، ليست من وسيلة للتّصال به وليس من 
الطريق  قارعة  عىل  تجلس  مييض  يوم  كّل  للطمئنان،  سبيل 
وبرصها معلّق بأفق ناء، بدت تسيل مع دموعها مياه الحياة من 
ينكر مدى  أيب  يكن  وللمرض، مل  للهزال،  فاستسلمت  جسدها، 

حاجتها البنها، غري أنّه كان يصيح فيها يف أحيان كثرية:

- ارحمي نفسك ترحمك اآللهة.

دخوله  قصرية،  إجازة  يف  أسابيع  بعد  »هوي«  أخي  عاد  ثم 
الرغم  أّمي. عىل  تدب يف جسد  مبثابة حياة جديدة  كان  علينا 
لرميته  نفسها  تركت  أقوى،  كان  الحنني  فإّن  عليه،  غضبها  من 
املفاجئ  رحيله  بّرر  مًعا،  منهام  الدموع  وسحت  صدرها،  عىل 
بأّن الوداع دامئًا ما يرتك يف النفس أثًرا عسري املحو، فخيش عليها 
وعلينا من الوداع، خصوًصا أّن رحلته مل تكن مأمونة املخاطر، 
حّبذ أن يأيت التجربة أواًل ثم يشاركنا إّياها، وبالفعل، جلب معه 
صنوف طعام مل نكن لنعرف عنها، لحم ماعز بّري ولحوم ديوك 
ًحا  رومية، تني وعنب والكثري من قوارير النبيذ، مىض يحيك لنا فِرِ
الصنادل  السفن، عن  لبناء  يقطعها ويشّذبها  التي  األشجار  عن 
التي  البلد، واملراكب  أرجاء  الزراعية بني  املحاصيل  تنقل  التي 
تنقل الحّجاج إىل »أبيدوس« وإىل مدينتي »بيه« و«دب«، قال 

لنا:



128.

- كان »حايب« ودوًدا، مل أر وجهه الباش إاّل يف السفر ومرافقة 
فيذلّل  السفينة  مباركًا تحت منت  انبطاًحا  ينبطح  كان  الحّجاج، 
نهار  كّل  بـ«رع« فيقضيان  أمام وجوهنا  يلتقي  مخرها ملياهه، 
مًعا، ميتّد نحو الشامل مثل أسطورة ال آخر لها، تتقّدم أمواجه 
مل  واعتزاز.  ترحاب  وبكّل  سفينتنا  محّبة-  يف  مفرودة  -كأذرع 
فوق  ونحن  تغمرنا  التي  تلك  من  أكرب  لسعادة  حاجة  يف  نكن 
البلطي  سمك  نصطاد  ويداعبنا،  »حايب«  نداعب  السفينة،  ظهر 
ونطهوه يف كّل عشّية، وكان ُيسمح لنا بقضاء الليل يف حلقات 
يختلق  ومن  حواسنا،  فيطرب  يغّني  من  فينا  ترسية،  السمر 
يعلّمنا  من  وفينا  الضحك،  من  السطح  أرض  فنفرتش  النكات 
نرى  غضبها،  نتجّنب  يك  إليها  بالتقّرب  ينصحنا  اآللهة،  حكمة 
النجوم تتألأل يف وجه »رع« اللييل كعيون أملاسية فينتابنا سحر 
جميع اآللهة، آه لو تعرفون كم فاض قلبي عشًقا للحياة تلكم 
تكسوها  التي  الجبال  بعينيّي؛  الخرضاء  الجبال  رأيت  األيام! 
خرضة نابضة، كّنا نقف فوق سطح السفينة ونراقب الجبال التي 
تخالفنا االتّجاه سائرة نحو الجنوب يف انبهار ويف دهشة، تسحب 

أعيننا معها للوراء، وتسحب قلوبنا نحو »طيبة« ثانية. 

والسمراء  البيضاء  كاّفة،  الوجوه  أشكال  الحّجاج  من  قابلنا 
كان  ما  الهبات  من  مينحوننا  العطاء،  لنا  يجذلون  والحمراء، 
والبط.  الضأن  ولحم  و«النبيذ«  »الروم«  طويلة:  أليام  يكفينا 
وكّنا نسهر عىل خدمتهم ورعايتهم، ونهرول إن كانت السفينة 
يف حاجة إلصلح أو صيانة، كانت الحياة تعتمل بداخل أرواحنا، 
الحّجاج  لنا أصحابها من  التي يرتكها  القرود  نيس يف لعب مع 
القرود قفز عىل كتفي  أّن أحد  تتخّيلوا  أن  لكم  السمر.  لوقت 
ذات مساء، تعرفون أنّني أخىش صنوف الحيوانات، كلّها، األليف 
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والرشس، فتقهقرت للخلف يف وجل وكادت قدمي تزّل فأقع يف 
رحاب »حايب«، لكّنني -ويف اللحظة األخرية- متكّنت من أن أسند 
جسمي عىل سور السفينة، اقرتب مّني صاحب القرد وقال وهو 

يضحك يف جذل:

- ال تخف، ما دام قد وثب عليك فهي محّبة محمودة، وقردي 
يرغب يف أن تبادله تلك املحّبة.

ألفة مل أكن ألتوقعها، مل يعد  القرد  ونشأت بيني وبني ذاك 
حويل  من  يرتاقص  يدّي،  بني  من  إاّل  التمر  وال  املوز  مثار  يأكل 
إاّل ليثري إعجايب ال غري، يسيّل  ويتابعني بعينيه كأنّه ال يرتاقص 
الجميع وًيدخل يف قلوبهم البهجة ما دمت بجواره، يأيت بوجهه 
مبعاونة  جديدة  بأالعيب  ويفاجئنا  ويقفز  املضحكة  الحركات 
املركب؛ حاشية بعض  املوجودين فوق  الظهور  األقزام وحدب 
أنا  وأصبحت  بصاحبه،  أبدلني  القرد  أّن  الجميع  أدرك  األكابر. 
وليفه الجديد، وكّنا بتنا عىل مشارف »أبيدوس«، أرّص صاحب 
القرد -وكان من بلد »سورية«- أن يهديه يل امتنانًا عىل حسن 
خلقي، لكن ّرب عميل، وهو رجل صارم جلف ال يعرف للود 

بيننا طريًقا، قال له يف حزم:

- إنّه عبد، والعبيد ال يتطاولون عىل السادة يا موالي.

نظر يل الرجل ومل يبد أنّه يود أن يرهق نفسه يف مجادلة ال 
طائل منها، أشار يل بيده:

- »هوي«.

دنوت منه، قلت يف أدب:

- خادمك سّيدي.
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ناولني سلسلة القرد ومعه قارورة نبيذ فاخرة، ثم قال:

- هديتي ال ترد، منذ اليوم القرد قردك، وهذه زجاجة نبيذ 
ال يرشبها إاّل األمراء وامللوك.

يف غل ابتسم له صاحب العمل وحّياه كامتًا غيظه وأخذ يلّوح 
له بيده وهو يهبط من املركب وحارس يحمل متاعه، ثم التفت 

يل وقال بصوت آمر ميلء بالحقد:

- القرد ملك للسفينة من اآلن، إنّه مبلغ ال بأس به من املال، 
وال ضري أن تحتفظ بالنبيذ.

أزج  أن  أشأ  مل  بارد،  بقلب  هديتي  الرجل  استلب  تخّيلوا! 
بنفيس يف خصومة حتاًم ستؤثر عيّل بالسلب، فتقطع عّني خيوط 
مستقبل عظيم يف رحاب النهر، أومأت برأيس وأنا أحقن بداخيل 

الغضب، وقلت له يف صوت مغموس بالكبت:

- أنا نفيس ملك لك يا سّيدي؛ افعل يّف ما بدا لك.

انطلت عليه مجاملتي املّزيفة، ابتسم مختااًل وهّز رأسه من 
دون أن يتفّوه، ومىض عّني لكّنني تابعته ببرصي والحقد يرقد 

يف طّيات روحي نحوه، وددت لو أقفز عليه ألرديه رصيًعا.

* * * 

القرية يف  إىل  يخرج  الدار،  أيام يف  ثلثة  أخي وقتذاك  قىض 
بهجة مل تكن من قبل، يقابل أصحابه القليلني ويظّل يسامرهم 
ملشارف الصباح، يحيك لهم عن العامل الذي اندّس يف قلبه غفلة، 
ومل يكن أحدهم ذا حظ مثله يف مراودة ذاك العامل، أّمي نفسها 
أصابتها نوبة عجيبة من صّحة، مل تنم طيلة األيام الثلث، كأنّها 
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مل تخلق إاّل لرعاية أخي والقعود عىل خدمته ليل نهار، ذبحت 
»الجات«  البيت،  يف  املوجودة  »الكريك«  طيور  أنواع  كّل  له 
»األوجا«،  الصغرية  أفراخها  حّتى  ذبحت  و«الجا«،  و«األيوو« 
ابنها  لّبى دعواتها وأفاض عىل  الذي  كّل ذلك شكرانًا »آلمون« 

بالغبطة، قال لها أيب مامزًحا:

- غًدا يرحل »هوي« وتفرغ الدار من لحم الطري الذي كددنا 
أشهًرا كيام نرّبيه.

نظرت له بعتاب، وهمهمت:

- ليكن، من يعرف متى يعود للدار ثانية؟

يف صوت خافت تأّوه أيب، كام لو أن الكلمة التي طلعت من 
أّمي بل عمد قد نالت من مشاعره التي طاملا تباسل من أجل 
يتقّمص رباطة  أن  تبني تجاه »هوي« فينفضح، حاول كثرًيا  أال 
أن  منذ  أحشائه  يف  يتمّزق  أنّه  غري  األعصاب،  ورسوخ  الجأش 
رشخ أخي يف معمعة الحياة بالخارج هناك، خارج سور قريتنا 
التي أُغلقت عىل نفسها فانفصلت عن كّل ما يجري فيام حولها. 

ال  سابق،  طارئ  رحيل  من  أملًا  أقىس  املّرة  تلك  الوداع  كان 
سّيام من أّمي، لعّل قلب األم يدري عن أشياء اختصتها بها اآللهة 
يبتسم  أيب  وكان  »هوي«  يف حضن  ارمتاؤها  طال  غريها،  دون 

إشفاًقا، قال لها:

- هذا شقّي ابن شقّي، أين سريوح من فقر بلدنا؟ سيعود، 
اطمئني.

عامل  يف  القرية  سفري  كأنّه  أخي،  لوداع  تجّمعوا  كثريون 
ومنهم  الحج،  بلد  من  بعطية  نفسه  مّنى  من  منهم  خارجي، 
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بركة  ينتظر  للفراق مثل بعض أصدقائه، ومنهم من  من يأىس 
اآللهة التي سيزورها أخي يف عادة مل تكن ألحدنا، شهقات أّمي 
املمزوجة بدموع غزيرة استوقفت »هوي« أكرث من نوبة، وكان 
يستدير ويلتفت نحوها ثم يعود لريمتي يف صدرها، يف النهاية 

قال بصوت محزون:

- تبكني بدال من الدعاء! أّمي، ليكن رجاؤك لآللهة يف العودة 
ممتلئ اليدين.

امتّد برصها فيام وراء البوابة املفضية نحو العامل هناك يرافق 
»هوي«، وكان »رع« يغيب ببطء، بكّل بطء.

* * * 

قريتنا محظورة، يقول الفرعون اإلله إّن لعنة »ِست« تسكن 
قريتنا.. 

قريتنا محظورة عىل الجميع إاّل نحن، نقطنها برضا، يبدأ يومنا 
يف سلم وينتهي يف سلم، امللك املبّجل »واح- عنخ- أنتف« يرى 
شؤًما كلاّم مّر جوار قريتنا، صنع له نبّي »آمون« األول املعظّم 
طريًقا مقّدسة ال يطرقها سوى موكبه، نافذة جوار قريتنا، طريق 
الزيتون  أشجار  األعني  عن  أمثالنا، حجبتها  العامة  ُحّرمت عىل 
والكروم املتشابكة والزهور اليانعة التي تحّف جانبيها، لكّنني 
التي  الظهرية  أوقات  يف  أنسّل  فضويل،  أروي  أن  كثرًيا  أحببت 
يرشع فيها »رع« سيوفه علينا، فتكون القرية يف قيلولة معتادة، 
آخذ حاّمًما يف طست »شا أويت«، أدلق املاء من إبريق له صنبور، 
أتوّجه  األشجار،  بزيوت  وأتدلّك  أمتّشط  منعًشا،  بارًدا  فيهبط 

لخزانة التامئم. 
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مل يكن يل من حظ يف اقتناء أّي عقد أو أسورة أو حّتى خاتم 
الثمن،  بخسة  التامئم  الصاغة، غري هذه  يصنعها  التي  تلك  من 
التي تعد لنا أكرث غلًوا من ذهب املدينة، أخرجها من مخبئها، 
ألبسها بأكملها، عىل الرغم من عدم جواز ذلك إاّل يف مناسبات 
بعينها، إّنا أتزّين -دون أن يراين أحد يف البيت- وأخرج يك أدوس 

بقدمي الطريق املقّدسة املحّرمة عىل العامة.

رغبة محمومة، أعرف، لكن كّل الرغبات ال بد وراءها من رّس 
ما، رّس مل أقف عىل هويته بنحو واف، رمبا ألّن كّل املحّرمات يف 
النهاية مرغوبة، يسوقنا لها الفضول األعمى، أتساءل: ما معنى 
العامة؟ وهل تود اآللهة بالفعل فصل الجنس ومتييز البعض عن 
بعض؟ أخرج، تلهبني سياط »رع«، يدرك أنّني منساقة للخطيئة 
مّرة  من  أكرث  أحفل،  أعد  مل  لكّنني  عقابه،  من  أخىش  بعينها، 
تلّصصت عىل تلك الطريق املقّدسة ومل يكن يل عقاب، وددت لو 
أرى إلًها يتمّثل يف الطريق، كيام أخاطبه وجًها لوجه، فأشكو له 
فعل امللك اإلله برعيته، خصوًصا نحن، أرسنا داخل قريتنا فلم 

نعد نرى أحًدا أو يرانا أحد. 

القدر من دون قصد،  بـ«حنو« جاء مصادفة، هّيأه يل  لقايئ 
جناحان  يل  ينبت  لو  أود  الطريق،  جنب  عىل  جالسة  كنت 
فأرفرف أستكشف العوامل البعيدة، أستمر أنظر إىل السامء أتابع 
غائبة،  شبه  وأتأّملها  واألشكال  األلوان  مختلفة  الطيور  أرساب 

أمتتم لآللهة، أسألها: هل أنِت منصتة؟ 

مل تكن قدم يف الطريق، ومل أكن ألسمع خطوات الجّواد القادم 
ومن خلفه سحابة من غبار، فقط فوجئت به وهو ممسك برسج 

الحصان وثابت أمامي يتفّرس يّف. 
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قد  القلق  كان  شجر،  من  تعريشة  خلف  مختبئة  انرصفت 
عصف بروحي، خشيت أن يكون أحد جنود امللك فيقبض عىل 
عاصية مثيل، أخذ بدين ينتفض كعريانة يف ليلة شتاء، وأنفايس 
حفيف  وسمعت  وتعّقبني  ترّجل  لكّنه  بطء،  يف  تتبّدد  بدأت 
أوراق الشجر بني أنامله وهو يزيحها ليتمكّن من رؤيتي مليًّا، 

دنا قائًل:

- ال تخايف، نحن نرتكب ذات الذنب تقريًبا.

التفّت نحوه ال أكاد أسيطر عىل أعصايب، وجدت يف ملمحه 
من  الرغم  مرعدة عىل  بدت طأمنينة  أنّها  غري  عذبة،  طأمنينة 
ذلك، دنا أكرث، بدا يتمىّل يّف من دون حياء، أبعدت عنه وجهي 
هؤالء  من  جّني  أهو  يكون؟  من  تصطخب،  والتساؤالت  ثانية 
أّما  لحم ودّم،  أمامي من  لكّنه  نهار »رع«؟  الذين يطوفون يف 
امللك وموكبه  قبل غري  الطريق من ذي  يدك  إنسيًّا  أر  مل  أنّني 
فعلت،  فأنا  الدخول،  اإلنس عىل  تجّرؤ  عدم  يعني  ال  أمر  فهو 
وقد تساور غريي جرأة الفضول، إّنا هذا ال يشبهنا يف يشء، ال 
يف السمت وال يف الهيئة، جّني إذن، كنت أعرف أّن مغامريت لن 
تسفر إاّل عن مصيبة، هذا ليس واحًدا من العامة، إّما جّني وإّما 

أحد األمراء، ويف الحالتني وقعت يف املحظور.

يف صوت هادئ وديع همس:

- ليس من سبب لذعرك، أريني وجهك.

بدأت يف االلتفات مّرة أخرى، وأقسم إّن شيًئا يف عينيه كان 
فركبني  برشي،  غري  أنّه  تيّقنت  بكر،  أملاسة  مثل  متاًما  يربق، 

االرتعاد أكرث.
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- اسمي »حنو«...

مل أكد أبادله الحديث حّتى جّف يف حلقي الكلم، وبدا يتطلّع 
نحوي بكثري من الرتكيز كأّنا يستكشف عن تساؤاليت، ويف لحظة 

كانت ابتسامة مرشقة تحيي ثغره، وهو يكّرر:

- »حنو«.. أنا »حنو«.

ال تنتظر الّرد، أفصح أوال عن طبيعتك، أأنت مّنا؟

مّد يده مبصافحة، كانت محاولة مؤّدبة فمددت يدي يف حرج، 
وبدا يجاهد أن يزيل إحسايس املتوّجس حياله، فتنّهد مقبًل عيّل 

أكرث، وهو يقول:

- أنا »حنو« ابن القائد »ثثي«.. خادم الفرعون املبّجل.

لن ميّر يف سلم، قد عرفت، واحد من  يومي  أّن  قد عرفت 
السادة ها هو مُيسكني بجرم مؤكّد. 

كاد ُيغىش عيّل، وبضع غيامت ميلؤها اللون الرمادي اسرتاحت 
ترتاقص أمام برصي، قلت لنفيس: تفّضيل جزاء تهّورِك. 

يف  والتفاصيل رشعت  قاس،  مشهد  يف  تحّجر  قد  املدى  كان 
يتلّقف  صوته  وكان  كالسهام،  ترشقني  صدري  عىل  االنكباب 

وعيي كام لو أنّه من بعيد:

- قلت لِك ال تخايف، نحن رشكاء يف ذنب واحد.

بعد  ليس  نتشاركه؟  ذنب  أّي  جاّد؟  أنت  هل  تتحدث؟  عّم 
الفضول ذنب.

- ليت كّل نساء املقاطعة جميلت مثل جاملك!
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مغازلة رصيحة، هل هي مثن عفوك عّني أّيها السّيد؟

تلّقف يدي، أراحني عىل مقعد من خشب »بلّوط« تحت أحد 
األشجار، وجلس جواري، أكمل يقول:

- هل تعيشني هنا؟

وإّما  مجنون  إّما  أنت  أقول:  كدت  ببرصي،  نحوه  استدرت 
لئيم، لكّنني أجبته بصوت خفيض:

- نعم، إنّها قريتي تلك التي تتوارى خلف الطريق.

- ال يشء أحىل من صدفة عابرة.

قال  صويب،  مّتجهة  تزل  مل  ورأسه  لحصانه  توّجه  ونهض، 
مبتساًم:

- ما اسمك؟

قلت يف نربة مقتضبة متحرشجة:

- »سنت«.

أطال يل النظر قليل، ثم استطرد:

- اسمحي يل بزيارة أخرى إذن عاّم قريب.

وقبل أن يسمع رّدي، امتطى جّواده ومىض.



137
.

 بّوابة معاناة

ما  قليلً  متفائلة  تبدو  أن  املعتمة  التفاصيل  عىل  ينبغي  أال 
دام نور الصباح يأىب املثول؟ وعىل الليل الذي يبدو أالّ آخر له 
أن يكون أليًفا ولو لليلة يف معانايت، وإالّ أجهزت عيّل الذكريات 

ونالت من متاسيك. 

أنا  وأبقى  إىل مضجعه،  كّل  الفجر  بعد صلة  املصلّون  يّتجه 
يف ظلمة الشارع كاستطراد معنوي ألمل قديم، تستحرض صفحة 
أّن  يبدو  إّنا  قبلً،  طّيها  حاولت  ذكريات  من  مشاهد  البحرية 
الفشل رفيق يصعب رصفه، وها هو نفس الصوت يعلو بداخيل:

- بانت عىل جسدي املعامل.

مل  اتّزاين،  من  متكّنا  قد  التخّوف  وضباب  الحيلة  قلّة  كانت 
الكايف  الهروب  أعرف كيف أجيبها، تركت عينّي تقومان بدور 

لخلق نظرة الفزع يف عينيها، راحت تهمهم:

- ماذا أفعل؟ ما زلت أحّبك.

ولو  مجربة،  اآلن  تحبينني  أنِت  الفارق؟  وما  أسألها:  كدت 
التجاهل ملًذا مثل حايل متاًما، لكّنني  كان لك اختيار التّخذِت 
لذت بالصمت، منذ رأيتها ذاك اليوم وأنا عىل يقني من أّن خطًبا 
سوف يحدث قد يفزع املدينة بأرسها، غري أيّن مل أقف عىل أّي 
تفسري منصف، اعرتاين تخّوف وأنا أراها ترشد كثريًا، ثم ميتقع 
وجهها أحيانًا، ثم تضحك بهسترييا، ثم تبيك يف حرقة، مل تدع يل 
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اللوم  الحيادي، بدت مثل مخبولة لن تكف عن  للتفكري  مجاالً 
تصمت  ثم  تُكمله،  أن  قبل  تنهيه  ثم  حواًرا،  تبدأ  وهي  امللّح، 

متاًما، حني يبدو عيّل أنّني ال أرغب يف سامع كلمة ماّم تقول.

كانت شمس النهار قد صبغت فضاء الغرفة املطلّة عىل الشارع 
بلون ذهبي رقراق، فاستغرقت يف متابعة تلك االلتامعات التي 
تبدو من عينيها، التفتت نحوي وأخذت لبعض الوقت تتأّمل يف 
صمت أشعة الشمس الرجراجة فوق نتوءات مقاعد األنرتيه ثم 

قالت:

- نفس الشمس، ونفس الدفء، طبيعة ال تنبثق عن جديد، ال 
يتغرّي غري القلوب.

الشكل،  بهذا  وتأنيبي  جرى،  مبا  لتذكريي  حاجة  يف  أكن  مل 
والتوّسل، واالستعطاف، وغري ذلك من األمور التي قد تصل يب 

إىل الرصاخ يف وجهها: كم سئمت!

مهزومة  أمامي  تبدو  يجعلها  عينيها،  ميأل  اإلحباط  لكن 
وتجعلني أبدو يف أسوأ التصّورات أمام نفيس، وهل بيدي حيلة؟ 
تناقشنا من ذي قبل عن خطأ غري مقصود قلب الدنيا من حولنا، 
وعدتها بالزواج، نعم، غري أّن الزواج نفسه كفعل حيايت يف تلك 

الظروف، وبتلك الكيفية، سوف يكون خطأ أكرب. 

أخذت أمتّعن يف النظر إليها وقلبي يود لو يشاطرها السلوان، 
لكن يكفي أن يشاطرها اإلحباط عينه. 

ما زلت تحبينني، ومل أزل، لكن من أيّة ثنية من ثنايا املجهول 
املخيف خرجِت يل يا »أمرية«؟ فاتنة، مثل جملة غزلية ابتدعها 
شاعر مجنون، أنعشت روحي بعد أن كادت تنزوي من ملل ال 
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نهايئ، الحب يا ملكتي يشبه السلمل، نصعدها سلمة سلمة، ثم 
نهدأ، ثم نصعد، من دون اضطراب أو تّسع، ولغاية آخر سلمة، 
إّنا العجل وخيم العواقب، صدقيني، ال أنا وال أنِت قادران عىل 
الواقع  ويف  نفيس،  وعىل  عليك  مشفق  أنّني  املضحك  تحّملها، 
أبحث عن حّل بكّل تفكريي، وأنِت ال ترغبني يف اقرتاح أيّة حلول 
غري الزواج، اقرتحي، سّهيل يل املهمة. مساكني نحن الرجال، هل 
تعرفني أّن نوايانا يف الغالب حسنة؟ املشكلة يف التوقيت، دامئًا يف 
التوقيت، وال أجد أنّني أستحق كّل هذه الدموع؟ أم أّن اآلخر 

الذي يلهو يف أحشائك هو السبب األوحد؟

تبتلع ريقها، أشعر أّن حلقها يجف باستمرار، فتتناول كوب 
املاء كّل عّدة دقائق، بحذر أحاول االقرتاب من يدها، يف نعومة 
ويف مواساة ضمنية أدّسها بني أصابعي، تستسلم يف صمت، لعلّها 
تخىش ضياع فرصة من الود -ولو أخرية- تيّس االستاملة وكسب 
التعاطف الصادق، أضغط بأناميل عىل يدها، باردة برودة قطعة 
ثلج صاّمء، يف رأسها تدور تساؤالت، ويف رأيس، ماذا لو نهرب؟ 
مشاعرك  كّل،  مشاعرنا،  برباءة  وننجو  العامل  هذا  كّل  نرتك  لو 
أنِت من عليها أن تنجو يف الحقيقة، أّما مشاعري فل أظّنها بريئة 
كفاية لحّد النجاة، إّن حلمك يا حبيبتي مكان قيّص ليس يعيش 

فيه سواِك، أّما حلمي أنا فتلك األرض، مبن فيها ومن عليها. 

تغرقني  رجاء،  يف  وتقّبلها  كّفي  ظهر  عىل  بوجهها  تنكفئ 
تريد  لو  كام  يدي،  تأكل  حمم  من  شظايا  كأّن  أحّس  دموعها، 
معني  بل هي  فحسب،  فيه  أولغت  فرًجا  ليست  بأنّها  إخباري 

لراحة ألفت بني قلبينا. يف رسعة أشّد يدي. 

صفحة  ترتبك  قطرات،  بضع  أتناول  البحرية،  لصفحة  أنظر 
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املاء وال يرتبك وجه »أمرية« املرتسم، أكاد أُغرق نفيس عمًدا، 
وقطرات املاء املالحة تذكّرين بدموعها، أين أهرب من الذكرى 
يف  تغمغم  وهي  البحرية  يف  أمامي  املرسوم  فمها  ينفرج  إذن؟ 

صوت مخنوق:

- ما الذي يحدث؟ وكيف حدث ما حدث؟ وملاذا أنت؟

ثم يتحرشج صوتها فل تكمل، ترضب أشعة الشمس عينّي، 
تنكفئ  قد سكن رأيس،  الدنيا  كأّن صهد  بدوار مؤقت،  فأشعر 
هل  مخيفة،  داللة  فيها  عميقة  نظرة  عقب  ثانية،  يدي  عىل 
قلب  من  تخرج  ال  بالذات  النظرة  هذه  حتاًم،  اآلن؟  تكرهني 
واضحة  كراهية،  نظرة  هي  رجاء،  وال  استجداء  ليست  محب، 
تأويل آخر، كراهية بحق، ومن قلب  أّي  تتطلّب  ورصيحة وال 

أفجعه اليأس. 

جالت بذهني تساؤالت أمّر داللة، ماذا تنتظرين مّني؟ هل 
أدركِت اآلن أّن الحّب يشء والحفاظ عليه يشء آخر بعيد متاًما؟ 
ا لكّنها مناسبة متاًما ملثل  دعينا ننرصف إذن إىل فكرة مخيفة حقًّ
حالتنا، آه ملاذا يطرأ ذلك الخاطر السخيف؟ إّنا ليكن، دعيني 
أسألك إذا فعلً ُخرّيِت أن ميوت أحدنا فمن سيكون اختيارك؟ 
هو؟ أنا؟ أحدنا ميوت، هكذا ببساطة، بسهولة، بدون أيّة مشاعر 
لثوان  عقلك  تُعميل  أن  عليِك  لكلينا،  تحملينها  التي  تلك  من 
لجدار  ركله  أم  العاشقة  ابتسامتي  ولرن، من ستختارين؟  فقط، 
أظّنها  التي ال  بكامل مشاعري وحّبي وعرشيت  أنا  بطنك؟ من؟ 
تهون، أم الدّم الذي يربط كليكام باآلخر؟ هه، أجيبيني، لو مل 
أكن أنا سيكون هو، ولو مل يكن هو سيكون الحّب الذي لن يفرت 

أبًدا، هه، لنّتفق.
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بتلميح ماجن خبيث أطرف بعيني ناحيتها والفكرة اللئيمة 
تناهز االكتامل داخل عقيل: ليكن هو، هه!
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 بردّية »واح- عنخ- أنتف« 
الثانية

يعكّر  ال  هباًء  فتصبح  الجسد  نشوة  تحلّلها  الدنيوية  الرموز 
صفًوا، ألوذ بجسدي ماّم تحفل به مجاهل الحكم لراحة النفس 
املرجوة، ذلك الجسد الذي ينفذ إىل ضمور، وهذا العبد األخرس 
املنّغص،  الشهوة  اشتعال  ليطفئ  كلّهم  العبيد  دون  تخرّيته 
سائر  من  أتحّرر  املتعة،  حلوة  ويشاركني  الفراش،  يشاركني 
معه  وأنا  الفرعون  هيئة  عىل  تسطو  التي  املعّقدة  املفاهيم 
نتبادل القبلت، نحتيس النبيذ، أو نتوّحد لنصبح جسًدا بروحني 
اللّذة  رشفات  نجرع  من سعادة،  دسمة  وجبة  نصري  مؤتلفتني، 
بغري احتساب، تخرّيته أخرس ليك ال تكون لدّي حاجة للتشكّك، 
قضيت عىل ثلثة أو أربعة قبله نتيجة ذاك التشكّك، أتقافز أمامه 
يتلطم جسدانا يف  تحّفظ، وحني  أحيانًا وبل  االمتلء  من فرط 
شهوة ويف جذل أجد أنّني وهبت له وقاري بكثري من طأمنينة، 
تغيض يف مرمى املجون كّل أوجاع العرش، ال أكّف عن اللهو، ال 
أقّيد غبطة روحي قط، أتركنا نرتشف االرتواء من دون رقيب، 
أترك الفرعون املعّقد خارج سياج الغرفة حني نغرق يف صمت 
التجيّل، أداعبه أحيانًا، أداعب وجهه الغليظ وملمحه الجهمة، 
اللّذة وجوب  أّن  الطاعة وجوب، وهو يعرف  أّن  العبد يعرف 
أشّد، فيعطيني إّياها عىل مهل وبروية ومن غري أنانية، ال يقتصد 
جسدي  ويسافر  أسافر  البعيدة،  السامء  نحو  رفعي  يف  إطلًقاً 
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له  تيرّس  الذي  اإلله  فأنا  اآللهة،  عروش  من  أعىل  أسافر  معي، 
سبيل االكتفاء من دونهم، أقول له: أنت يل، وحدي، يا لك من 
بالرضا،  عليه  أنعم  أن  كفايته  بأّن  أشعر  برضا،  فيبتسم  فحل! 

وأجزل له عطاء الهبات.

يزوم فوقي كعجل بّري، فأتأّوه كلعوب منتشية، أزيح أسامل 
العبء املليك عن كاهيل املثقل وأكون له طّيًعا كحاممة وديعة، 
فيقلّبني كيفام يروم، يجيء من فوقي مثل رمح مفاجئ أو من 
جسدي  ملزايا  االستمتاع  بحاسة  يفطن  منطلق،  كسهم  تحتي 
فُيغرق يف يش أعصايب عىل نار هادئة، أهتف مسحوًرا من وقع 
املعبودات معابدهم،  لكّل  الذي شّيد  الصالح  امللك  »أنا  اللّذة: 
ونحت لهم متاثيلهم، وجب يل بعض الترسية من لؤم العرش«. 

وبروح  النعيم  منافذ  من  مستّل  مليك  بجسم  أليفي  يا  متّتع 
مراهقة صبّية، اربض فوقي، سأرفع ساقّي واحتّل فراغهام، ها 
يدفئ  كغطاء  عيّل  استلق  أنني،  يف  تزفر  املحتدمة  الرغبة  هي 
يك  يّف  تداخل  خار،  وما  منها  تصاعد  ما  جميعها،  األحاسيس 
لسامع  حاجة  يل  وهل  العامل،  أسمع  فل  ومبهوتًا  عاجًزا  أكون 
العامل؟ يكفي سامع األصوات التي تتهادى حولنا بتلقائية، كيف 
استطعت أن تحتويني هكذا؟ آه ال أتصّور مثل هذه اللّذة، كيف 
العامل  ذلك  الرسعة؟ وسط جلميد  بتلك  تأخذين  أن  لك  تسّنى 
لحظة  يف  املذاق  ذات  لهام  واألمل  املتعة  فإّن  أشبعني،  العنني، 
السمو، ادهسني، كن نبيض امللئم، يك أنبعث مجّدًدا من وهن 
النهاية للحظة تكوين جديدة، انطلق، دع قواك الجامحة مترح 
يف أحشايئ، ولن أوقفك أبًدا، سأدمدم يف اشتياق، قد أعاين، قد 
غواية جئت؟  أّي  من  وجهك:  قد أرصخ يف  املادية،  عن  أغيب 
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املبتهج  فأنا  فرعونًا،  ملكًا وال  ما شئت من حوايّف، لست  مّزق 
األول يف تلك الحياة، أنا الطائع مسلوب القوى مشجوب الهوية.

 ترشئب أعناق الطيور من كبد السامء تتلّصص عىل غرفتي 
املسكونة بنشيج الغواية، تحوم رياح الكون حول نافذيت، يضّوي 
»رع« يف فم السامء كسّن ذهبية يف فم صبي مل يولد إاّل يف هذه 

اللحظة.

رمبا  بعيد،  آخر  عامل  من  قادمة  أصوات  أفيق،  وال  أستفيق 
العامل خارج غرفتي، يحيط يب ضيق الدنيا عند أن يفزع األخرس 
من فوقي فريتخي يف لحظة الوجل، أزيحه من عيّل وكيّل كبت، 
أحاول عبًثا مقاومة التبّدل الطارئ، غري أّن اللغط الذي يعرتك يف 
قوام الحياة بالخارج يرغمني عىل املثول لنفس فزع األخرس، مل 
يكن ليجرؤ رجل عىل طرق باب الغرفة وإاّل طارت رأسه، لكن 
معتاد،  وبيد  غاضًبا مذعوًرا  بل  عاجًل فحسب،  يكن  مل  الطرق 
عىل عجل ألقيت نفيس يف رداء من حرير وجلست عىل مقعد 

بجوار الرسير يف عدم ارتياح وفتح األخرس الباب.

كان ولدي »نب- أنتف« واقًفا عىل عتبته ووجهه يربد بآيات 
االكفهرار، يف حّدة هتف:

- اقرأ يا معظّم، اقرأ، طري زاجل رمى الربدّية يف قلب الحديقة.

أخذت  الشكل؟  بهذا  إقلقي  يستحق  الذي  الخطب  ما 
مرتعًشا أفّض الرسالة، كانت تحمل كلمة واحدة سهمية التأثري: 

»فاسدون«. 

ارتّد وجهي للوراء يف عجب وغضب وفزع ويف عدم تصديق، 
ما  ينكر  قد  األرض  عىل  نفر  يوجد  ال  أتوقع،  أكن  مل  هذا؟  ما 
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وهبته لتلك البلد، لقد مألت مخازن الحبوب بالوفري من الشعري 
والغلل والقمح، شّيدت للرعية القصور والهياكل واملدن والقرى 

واملعابد ونقشت اسم »طيبة« يف السامء إىل األبد. 

وصنيعة  ابنها  اآللهة،  سمري  البهجة  واهب  أنا  لوعتي!  يا 
ذراعيها، أقاموين ملكًا له الحياة والصّحة والقّوة عىل كّل األرض، 
املوكلة  أؤدي وظيفتي  إيّن  األرض،  الكامل عىل  أعملوا  وألجيل 
البحث عن كّل  قلبي جهًدا يف  يألو  السامء يف سلم وال  يل من 
أنا.. يسّبني أحد عبيدي!  نافع ورضوري لصالح شعبي،  ما هو 
يا للعبث! أّي جرم ُيرتكب؟ لقد عممت الرخاء يف أرجاء البلد 
التي كانت خربة من قبل عهدي، دّونت النقوش الخالدة، زرعت 
قطعان  أعداد  وضاعفت  السامية،  قرارايت  مبقتىض  األرايض 
املاشية واملراكب والصنادل، قّدمت كّل القرابني لآللهة من دون 
نقصان أو تقاعس، ُصغت الذهب والفضة واللزورد والفريوز يف 
بيوت النفائس، راجعت الكنوز وأكملت ما نقص منها مبجهودي 
الحقيقي  التقّرب  هو  ليس  حّتى  ذلك  كّل  كان  ولو  وحكمتي، 

للرعية، فأّي عبث!

كنت أتساءل: كيف أحاول التنّصل من رؤية الحقيقة؟ لكن 
الفرعون العنيد مىض يزوم يف أحشايئ ويوسوس، فصحت وغّل 

الدنيا يغمر كّل أطرايف:

- ائتوين بهؤالء قبل أن يجف عرق غضبي. 
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 املؤامرة
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 بردّية »ثثي« الثانية

يا له من عقاب!

أغفلت  لعيّل  ناحيتي؟  املبّجل  موالي  حال  بّدل  الذي  ما 
واستثمر  الشخيص،  لهّمي  عنه  انرصفت  لغريي،  رأسه  وتركت 
أحدهم نأيي عن موالي تلك األيام األخرية واجتّث من داخله 
محّبتي، وسوسة شيطانية تلك، ترى من اشتغل يف عقل سّيدي 

عظيم الشأن وقلب املوازين تجاهي؟

إّنا هل من املعقول أن يولد الجفاء بني عشية وضحاها؟ ال 
أذكر أّن موالي قد أوحى -ال من قريب وال من بعيد- مبشاعر من 
مثل ذلك الصنف قبل ذلك األوان، دامئًا ما كان يوليني الرعاية 
واالهتامم والود، لكّنها غلطتي أنا يف األصل، سمحت لغريي بأن 
ومكانتي  كفاءيت  يف  أثق  كيام  الغباء  من  كنت  عيّل، هل  يؤلبه 

وموضعي بقلب موالي لهذه الدرجة؟

النعاس عندما قدم  كانت الشمس مل تزل تنفض عن عينيها 
إىل قرصي يف مقاطعة »الكرنك« رسول سّيدي املنّزه، ويف يده 
بردّية، انحنى بتوقري وهو يسلّمها يل، ولو فّض ما فيها ملا انحنى 
أفرد  وأنا  متشّفية، هكذا شعرت  بنظرة  والكتفى  األساس  من 

الربدية املطوية وألتهم بعينّي ما خّط داخلها:

»العزيز رفيع الشأن: ثثي...

الجيش،  مؤن  ويف  الزاد  يف  وعكة  من  البلد  به  متر  ملا  نظًرا 



ونظًرا ملتابعة مرؤوسيك أمور وظيفتك يف الدولة، فقد أسندنا 
الجرانيت  البحث عن  لك -وبشكل مؤّقت- اإلرشاف عىل بعثة 
األحمر يف مقاطعة »الفنتني« ملا يتوّفر لديك من إخلص ومن 
وفاء، بهذا ميكن لخزينة الدولة أن تّتسع للمزيد من املال بفضل 
الجرانيت األحمر الباهظ، وسوف تعود إىل منصبك عند انتهاء 

البعثة«.

انتهاء البعثة! قد تنتهي بعد أعوام، ثم أّي خزينة تلك التي 
البلد  فرعون  إّن  دولتنا،  خزينة  من  أعمر  ليس  مدًدا!  تحتاج 
من  يتحّرج  املوصول،  الود  بعض  عىل  مبقًيا  باحرتام  ينفيني 
الترصيح بأنّني مل يعد يل مكان يف منظومة الدولة، مجّرد مرشف 
أنفار يف »الفنتني«، يا لها من حطّة! بأّي قلب هنت عىل سّيدي؟ 
وكيف مل أسترشف نهايتي؟ هل طاب يل املقام لدرجة الغفلة؟ 
ورسقني الزهو حّتى زلّت قدماي وسقطت متهّشاًم تحت عرش 

ال يعرف الرحمة؟

من  متنعني  حلقي  يف  غّصة  الرسول،  فانرصف  بيدي  لّوحت 
تكفي  هل  الحّل؟  يكون  كيف  الباردة،  الجعة  كوب  استكامل 
زيارة لقرص سّيدي عظيم الشأن؟ غري أيّن هكذا أعرتض بشكل 

سافر عىل قرارات الفرعون املبّجل.

باعتناق  ولو  األمر  إلمتام  كافًيا  دافًعا  التفكري  مجّرد  كان 
املخاطرة، ومن دون موكب كاف خرجت واألرض ترتّج تحت 
سري الخيل، ملاذا يا موالي؟ لقد بّجلتك وخدمتك طائًعا لسنوات، 
كنت رّسك وكنت أمينك األوحد، كيف تهّيأ يل أنّني أعرفك متام 
املعرفة ويف حقيقة األمر ال أعرف عن طباعك وال عن نواياك 
شيًئا؟ كّل ما بيننا ُيختزل يف رسالة مقتضبة مهينة بهذا الشكل، 
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احتساب  بل  ويزول  احتساب،  بغري  املقام  التفّرد يف  آه، يجيء 
كذلك.

روائح األشجار تستقبلني وهي تُثقل عىل أنفايس، يتقّدمني 
حرس امللك، ينفتح باب الردهة وامللك جالس ومن حوله يجلسن 
أرًضا بضع جاريات يرّوحن عن نفسه بالتهوية بريش نعام، عن 
ميينه يجلس ويل العهد »نب- تب- نفر- أنتف« يحتيس كوًبا من 
نبيذ أبيض، وعن شامله مقعد شاغر، ابتسم ابتسامة موحية عند 
رؤيتي، تسّحبت نحوه عىل قدمني مرتعشتني منحنًيا، أومأ برأسه 

أن أجلس عن شامله فجلست.

تنّهد وهو ينهض عن كرسيه املذّهب، أخذ يطوف يف الردهة 
ببطء، عاد ببرصه ناحيتي وقال:

- آه يا عزيزي، كلاّم امتحنت بني اإلنسان زاد حّبي لكلبي.

فعلت  ماذا  أكمل،  موالي،  يا  إيضاح  أّي  يحتاج  ال  تلميح 
ألستحق مثل هذا التوصيف؟

أضاف يف نربة اعتذار:

- عذًرا يا »ثثي«، لكن نفيس متور من شّدة االضطراب، وأنت 
تعرف قدرك عندي.

روحك  به  تعتمل  مبا  معرفة  زدين  فقط  موالي،  يا  أعرف   -
الشفيفة يا سّيدي وقد أهدئ نفسك بنصيحتي املتواضعة.

نحوي  التفت  ضحكة،  نب«  »نخت-  من  بدرت  سخرية  يف 
تجاوزت  بأيّن  شعرت  فارتعدت،  لوم  بنظرة  وحدجني  امللك 
الحّد، ومل أشعر مع موالي بأّي شعور من هذا القبيل يف السابق، 
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لكنه رسعان ما فّك انعقاد حاجبيه واستطرد:

- أعرف أنّك حسن النّية يف القول، ويف الفعل أيًضا.

- هكذا تربّيت يف كنفك يا موالي املبّجل.

يف همهمة خافتة قال وهو يدنو من عرشه ثانية ويرتقيه:

- وردتني أنباء ال ترّس يا »ثثي«.

- خرًيا يا سّيدي.

- خزانة املال...

يا  ذاك  اتّهام  أّي  وسكت،  رأسه  بكامل  تجاهي  استدار  ثم 
سّيدي؟ البد من أن تلك الحّجة مفتعلة الستبعادي من منصبي. 

- أعرف ما يدور بداخلك، ال أتّهمك بالتحديد، لكّنك مسؤول 
عن فقدان بعض املال، لُهيت يف أمورك الخاصة وتركت إدارة 

الزمام لبعض الحمقى.

- وكيف يل أن أدرك ما يجري من وراء ظهري يا سّيدي؟

بصوت هازئ قال »نخت- نب«:

- ومن يدرك إذن؟

رماه امللك بنظرة ناهرة ثم قال يف أىس:

وللجوعان  ماًء،  وللعطشان  سفينة،  للغرقى  قّدمت  لقد   -
أكرث  املرصي  أّن  يقيني  أسرتيح، ويف  الشعب يك  أرحت  طعاًما، 
بني األرض حبًّا لوطنه، إّنا يف واقع األمر مثّة زمرة تقوم بحركة 

مريبة يف املقاطعة..

ثم تنّهد يف عمق وأضاف بنربة أىس:
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- تفّضل اقرأ.

وألقى نحوي بربدية تناولتها من فوق البساط ومضيت أقرأ، 
كانت تحمل كلمة واحدة، مفجعة: )فاسدون(.

يف مرارة قال سّيدي:

- أمامك شهر، اعرف هؤالء، وإاّل حاسبتك أنت.

إّياي  داعًيا  حزم  يف  بيده  أشار  ثم  حسرًيا،  وجهه  وأوالين 
مباغتة،  سخونة  يف  ترشع  ورأيس  للوراء  تقهقرت  للنرصاف، 
يّتهم  أن  لدرجة  فأفرطت  تهاونت  هل  نفيس:  أسأل  وأخذت 

واحد من الرعية فرعون البلد األعظم بالفساد؟ 
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 بّوابة تشّظي 

»أعطني حريتي أطلق يدّي«

دندين يا ست، دندين وبّددي كريب قليلً. 

الرتابيزات، وثلث  البرية وكؤوس الويسيك بني  تدور أكواب 
زجاجات يقبعن أمامي، »الرتس« يحملق يفّ مندهًشا، وأنا أهّز 
رأيس منتشًيا مع النغم، أتناول حّبات »الرتمس« ثم أبصق القرش 

من فمي شارًعا يف خلق فوىض فوق الرتابيزة. 

كنت أجلس وحدي، أمتايل بجسمي يف أناة، وأرمي »الرتس« 
برسالة من عيني: اكتسبت زبونًا جديًدا. قلت لنفيس: والله لو 

دخل »عيط الله« هذا املكان النسجم مع عبق السكارى. 

عيناي  ترى  تخرج،  ما  ورسيًعا  السلوان  حّيز  روحي  تدخل 
عبثية  مرئية  غري  تفسريات  بداخيل  وتحوم  تفّسها،  وال  أشياًء 
املعنى، حني يختلط حّد الحلم بحّد الواقع، إذ تنشق األرض يف 
منتصف بار »الرتس« عن امللعونة، التي سحبت أيب معها تحت 
مثل  تتلّوى  وهي  أتابعها  أخذت  أّمي،  بلوعة  وتسّببت  األرض 
أفعوانة، تنشد تكملة مشوار األب مع خلفه، تنشع عيناها النار، 

واألغبياء الجالسون ال ينتبهون. 

البرية قبالتي،  بيد منتفضة سندت كوب  مىض ريقي يجف، 
تُشعل  مجون  يف  تزل  مل  »الرّقاصة«  كانت  أتحّرك،  أن  وخفت 
من  هيئة  أعاين  أن  وددت  ما  كثريًا  أعامقي،  يف  املايض  حمم 
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خّربت حياتنا بأرسها، لكّنني مل أكن عىل يقني من أنّها مخيفة 
لحّد  باردة  اإلبهار،  لحّد  جميلة  رقصها،  يف  مخبولة  هكذا، 

اإلحساس بقشعريرة البدن. 

أكرث،  ركّزت نظراتها تجاهي تحديًدا دون اآلخرين فُذعرت 
إن كان سمح أيب بالعبث معه فلن أسمح، للتو نجوت من »عيط 
الله«، وكلّكم أغلب الظّن متشابهون، ال فرق بني جّنية ومارد، 

فاتركيني وانرصيف. 

راحت -وبشكل أكرث وضوًحا- تدنو بنظراتها، حاولت تفاديها 
مّرة تلو أخرى، عبًثا، بل جدوى كنت أهرب من سيطرتها وكانت 
األجواء،  يف  يلوح  رّس  ومثّة  كهربائية،  كرشارة  متاًما  تقتحمني، 
إاّل ذووه، هي وأيب  رّس مراودة منذ زمن كانت، رّس ال يعرفه 

والعليم ببواطن األمور. 

خّط  الرشر،  املاكرة.  الغواية  إاّل  ألحد  لست  أنِت  ابتعدي، 
من لهيب يصل بني عيوننا، عيناي ال تقويان، وعيناها سافرتان، 
امتليك  وبني  وبينها  نفس،  زفرة  مسافة  وبينها  بيني  لئيمتان، 
أقّل من لحظة تفكري. نظرات عميقة، جذبتني كمغناطيس من 
ميكنه  يشء  ال  باالنفعال،  مشوبة  يقظة  لذروة  االنبساط  قاع 
أنتم،  حويل،  من  املتناثرين  الخلق  بوجوه  استغاثة  إاّل  تنبيهي 
أيّها األشقياء، أغيثوين، غري أيّن كلاّم استغثت بوجوههم ألفيت 
ذات التعبري املرتاكم منذ بعيد، تعبري اللمباالة والحقد والتجرّب، 
وها هي اإلغاثة تجيء يف هيئة املسكينة أّمي التي تظهر روحها 
بيننا كسحابة من طأمنينة، وال أطمنئ، انتبهت هذه املّرة عىل 
إحساس آخر مرّوع، مفزوع، كنت أمام »الرّقاصة« مثل غريق، 

كنت أمام يشء خرايف من ذعر.
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وتجاهد  بيننا  فيام  لتطوف  البعيدة  السامء  من  حلّت  أّمي، 
التبّدد يف عامل من خيال ومن أمل، والوجوه  انفصايل عن لحظة 
من  يا  أكرث:  أتساءل  فأخذت  املايض،  دوامة  يف  تلّف  جميعها 
يف  أّمي  أقامته  الذي  ما  تأنيب،  بغري  اآلخرين  آالم  تحتسون 
جعلتموين  مآقيكم،  يف  استقر  فاسد  كدمع  فذرفتموها  حّقكم 
أترعرع وأنا أحمل بداخيل سخطًا ال حدود له، كنت أعطف عىل 
أّمي التي تحوم بينكم اآلن وأصّدق حكايتها، أمي التي تركت 
كّل مكونات الطبيعة القاسية تربيني معها، ثم هل كان لها مكان 
آخر تلجأ إليه غري الجبل؟ فل أطهر إذن من أم تحّملت وعرة 
هذا الجبل يك تريّب ابنها! وال أسفه من برش مل يفرتضوا فيها أّي 

رشف، ولو مبجاز الشفقة!

أّي حكاية توازي بؤس ما تحمله حكايتنا؟

غادرت يب أّمي مدينتكم امللعونة وهي تحملني فوق كتفها، 
طردها،  تبغي  تتبعها  الكثرية  ومشاعلكم  عنكم،  بعيًدا  تهرول 
الجبل،  نحو  مقهورة  تزوغ  الظلم،  بستائر  أعينكم  عن  تتدثّر 
غري  ال  اختلقتموه  وهم  ملجّرد  بينكم  من  زرفتموها  وتقطنه، 
تفكّروا  مل  املسألة،  تحليل  يف  حتى  تفكّروا  مل  رفق،  دون  ومن 
من فيكم كان هذا اآلخر الذي وطأها مكان أيب؟ أيب الذي خرج 
حني عرف بحملها، وهام عىل وجهه يف املدينة من أولها آلخرها 

يرصخ:

- أنا عاجز، عاجز يا برش، من أين كربت بطنها؟ 

أال تعرف يا أيب؟ أال تعرف أنّك كنت غائًبا يف ملكوت بعيد؟ 
فمن أين لك مبثل ذلك التوكيد عىل العجز التام؟ ما سمعته يا 
أيب مل يكن نصف إشاعات وال نصف تخاريف، مل يكن استنكارات 
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فحسب، ومل يكن اتّهامات عبثية، بل سمعته كحقيقة ال يفرتض 
التشكيك فيها تحت أّي ظرف، وال مبسّمى آخر سوى الجرمية، 
من أجرم بالله عليك يا أيب؟ أّمي، أنت، الرجال األّفاقون، النساء 

املراوغات، »الرّقاصة«، شيخ البلد، أنا، هه.

»الرّقاصة« ممتّدة بطولها ألعىل مثل شجرة فارعة من لهيب، 
شاهقة البياض، ال يشء عليها يُخفي حسنها املمجوج غري رداء 
شّفاف ال حول له، أول مّرة يف حيايت البائسة أرى -بغتة- هذا 
غري  نفيس  وجدت  وعليها،  بها  أفقت  الرعب،  من  الهائل  الكّم 
يف  وقعت  مذعور،  كجرو  ألهث  اندفعت  الحراك،  عىل  قادر 
وإذا  الشيطان،  من  للفكاك  هنا  بغري حيلة، جئت  املايض  رشك 
بالشيطان متمّثل يف صورة فتنة طاغية بشعة ألقىص ما تكون 

البشاعة، لكن هذه املّرة لن أهرب. 

بحرية  مكّبل  باليأس،  مشوبًا  مرتعًدا  الهًثا  نهضت  وقفت، 
سأضاعف  أهرب،  لن  خائًفا،  لست  أنا؟  أخائف  املكني،  املايض 
الغضب يف عروقي وأظفر بأّي تنفيس عنه، اآلن ليس من عذر 
أيّها الشيطان، كانت تعرف أين أنا وجاءت، مبحض إرادتها، لتنال 
بعض العقاب، مل تكن تعلم يا »عبيد« من قبل أّن لك شجاعة 
يف نول مرادك، مع أنّك ال يحلو لك التذكّر إالّ محاطًا بالخزي، 
وإالّ عىل هيئة جبان، وإالّ يف أكرث األماكن بعًدا عن الناس، فوق 
جبل ناء ومع رجل قليل الحيلة غامض الحكمة، ويف عتمة ليل 
دائم، وأنّك هذه الساعة تعود إىل نفس النكتة القدمية، مبآسيها 

وفواجعها، نكتة االنتقام العبثي. 

مثل  »الرّقاصة«  عىل  انقضضت  إراديت،  اشتّدت  املّرة  هذه 
عىل  لتعود  وال  السامء،  إىل  لتصل  ال  فريسة،  عن  ينبش  صقر 
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عدمية  كخرقة  ونهايئ  أخري  بشكل  لتتهاوى  لكن  األرض،  أسفل 
الجدوى، تتهاوى عىل األرض أمامي، وعىل األرض أمام الجميع 

متوت.

السواعد من حويل تكلبش يف جسدي، نعم أنا أعرف، نجحت 
كان  الدور،  لهذا  وحدي  خلقت  كأيّن  رجلً،  أصبح  أن  يف  أخريًا 
البد من أن أُمتَحن، أعرف أيّن لو صحيح نجحت، فسأعرف أيّن 
أخريًا بالقبول بينكم جدير، وسأجعلكم تهنئونني وتستجدونني 

غفران املايض.

السواعد تتمكّن مّني، ويف هلع يصيح »الرتس«:

لهذا  رأسك  يف  البرية  اشتغلت  هل  أخرق؟  يا  جننت  هل   -
الحّد؟ البنت كادت متوت يف يدك يا جحش.
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 بردّية »حنو« الثانية 

»أبرش يا والدي، دخلنا »أسيوط«، كانت بلدة قاحلة، تحّوطها 
سلسل متقاربة من الجبال غامقة اللون، يضيق بني سهولها النيل 
كجسد محشور، وتفرتش حوافه أعواد البوص الجاّفة املتشّققة 
الذاخرة بارتخاء من شّدة الضعف ال ميكّنها من االنتصاب بشكل 
الحروب،  حرائق  كرماد  بدا  ترايب  لون  يكسو سامءها  طبيعي، 
يف األفق مل تكن هناك طيور، ومل يكن يف املدينة مكان لتفاؤل، 
يهّف عىل وجوهنا الهواء رطًبا واهًنا، تساءلت يف نفيس: ما الذي 
تركتها  كيف  »خيتي«؟  البائس  أّيها  »أسيوط«  شأن  يف  اقرتفته 
أجسام  وعىل  السحن  فوق  آثاره  ترك  الذي  القحط  هذا  ملثل 

أهلها؟ 

شعرت بالشفقة، وبرغبة يف الفتك بـ«خيتي« عىل الفور، وأنا 
بقلة  والدروب  الشوارع  يف  راقدون  وهم  سكّانها  بعض  أرى 
حيل من شّدة الكفاف، يفرتشون الرتاب يف انتظار أن نّن عليهم 
بالطعام والرشاب، ال يقوون عىل رفع أياديهم أو فتح أفواههم 
طلًبا للمعونة، إّنا أعينهم راحت تومض بالفرحة وجنود الجنوب 
يهلّون عليهم ظافرين محّملني باإلعانة وبالفتات الذي قد يقيم 
األود، آثر قائدنا أن يشاركونا بعض الطعام والرشاب، وامللبس 

حّتى، قال يل حني سألته عن مغزى حكمته من ذلك:

تركهم ملثل هذه  الذي  أكرث من »خيتي«  أهل فضل  نحن   -
الحال ورحل، وعلينا مع ذلك تقدير االحتامالت بفراسة وفطنة، 
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من يدري رمبا احتجنا هؤالء!

كان »خيتي« قد ارتحل بأسطوله نحو الشامل، صعد يف النهر 
إىل »هراكليوبوليس« ال يأبه ببقية جنوده أو ببلدته، لعلّه شعر 
األساس،  يف  جبان  وهو  طريًقا،  للهوادة  يعرف  لن  طوفان  أنّنا 
فتوّخى السلمة وهرب، استطاع بحيلة ال نعلمها أن ينجو من 
من  ليتمكّن  ما  نوع  من  صفقة  أبرم  أنّه  ويجوز  »كاي«،  جند 
املرور، ال أستبعد ذلك عن »كاي«، إذ رمبا افتدى »خيتي« نفسه 
وقت  لـ«كاي«  فالغنيمة  والنفائس،  والجنود  العطايا  ببعض 

الحرب تعويًضا معقواًل. 

استقبلنا بعض علية القوم يف »أسيوط«، كانوا يتأّملون عدد 
الجنود وقوة أجسامنا يف استغراب، قبعنا يف »أسيوط« مسافة 
القائد  معروف  يقابلون  راحوا  قد  أهلوها  كان  أيام،  العرشة 
النساء  بتقديم  املدينة-  داخل  مبديّن  مساس  أاّل  -الذي طأمنهم 
والرشاب  الطعام  مفعول  فيهم  رسى  أن  بعد  للجنود،  واملرح 
الذي غنمناه من طول مسري الجيش بني القرى املوالية لـ«خيتي«، 
وراحوا ينهلون منه كعطية غري متوقعة، وكأنّهم مل ميّسوا طعاًما 
أو رشاًبا قط، فتحوا لنا الحانات التي عمرناها مبا تأىّت من خمر 

جلبته فرقة »املؤن« معها من »طيبة«.

اليوم األول واجهت عقبة قّدر يل تجاوزها، كنت جالًسا  يف 
ورأيس  والجعة  النبيذ  كؤوس  حويل  تغازلني،  إحداهن  وكانت 
مثقلة من شّدة االنتشاء، ويف نفيس تسكن »سنت« ومتّثل عائًقا 
الفتاة  جلست  بالنجاح،  املكلّلة  الليلة  لّذة  يف  االنخراط  عن 
كان  االرتعاش،  فركبني  بأناملها  شعري  متّسد  أخذت  جواري، 
جسدي سقياًم من كرثة الدماء التي انترثت عليه، وكان يتطلّب 



159
.

اللّذة  أّن  من  البد  ثم  النسبي،  االنفلت  وبعض  وراحة  سكونًا 
الحرب بروح حّية،  للتحفيز، واستكامل شأن  معادل موضوعي 
قشعريرة  فتطولني  جسمي  مّس  عن  تكف  ال  جواري  والفتاة 
بعد أخرى، وارتخاء ذهن وخمول، السّيام الخمر تشارك برباعة 
يف سلب اإلرادة، يف لحظة طويت الفتاة بني ذراعّي وكدت أقوم 
بها، لوال أّن مغّفل -بدا يل من أذيال »خيتي«- أقبل مثل محموم، 

وبادرين معّنًفا يقول:

- هنا ال موضع للتطاول أّيها الطيبي.

أخذنا ننظر لبعضنا يف استهانة ويف عدم رضا، وقلت:

- يبدو العداء نافًرا من نربة صوتك يا هذا. 

لكّنه شّد الفتاة ناحيته فاعرتضت تزوم ما بني عينيها وتسحب 
ذراعها محتّدة، وهي تبادله تعنيفاً بتعنيف، وسّباً بسّب، وتتحّرك 
عيناها تجاهي تستغيثان، فانطلقت عليه برضبة ال يوجد غريها، 
استقمت عىل رأسه بسيفي فشججتها نصفني يف الحال، ذعرت 
الفتاة ورصخت رصخة طويلة وارمتت عليه منتحبة يف تناقض 

فجايئ، رفعت عينيها نحوي تصيح:

- هذا زوجي، ماذا دهاك؟

للحظة شعرت بترّسعي، لكن الخمر قد غزت كامل أعصايب 
واستطردت  واستهتار،  عنف  يف  يل  جذبتها  تعاطفي،  واستلبت 

ا: مستخفًّ

- زوجك! أظنّ أاّل جدوى منه بعد اآلن، فام نفع جسد ميت؟

هلع  يف  والبعض  الدموع،  تغمرها  تزل  مل  وهي  استسلمت 
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التّفوا يحملون الرصيع ويف عيونهم يقطن خوف هائل، مل تكن يل 
رغبة ساعتها يف فعل أّي يشء إاّل إتيان هذه الفتاة، كنت أعرف 
حاجتي،  إفراغ  عىل  صّممت  لكّنني  لها،  حيلة  وال  مجربة،  أنّها 

وفعلت.

كان  بالتخّوف،  مشوب  نفس  وبرضا  الواقعة،  تلك  بعد 
إثبات  ويجاهدون  طواعية،  الخدم  دور  يؤّدون  »األسايطة« 
انفصالهم عن جيش »خيتي« املتواطئ مع ملك الشامل، والوالء، 
وتفانًيا يف تأدية دور اإلذعان واالستسلم -رمبا خشية أن يحدث 
القائد  لسّيدي  قوم  كبري  جاء  عليهم-  جيشنا  فينقلب  طارئ 
وسلّمه بردّية كتبها »خيتي« بخّط يده، وأٌهملت سهًوا مع ما 
خلّفه وراءه وفّر، سلمها للقائد كأنّها هدية تؤكّد وصمة الخزي 
والعار عىل »خيتي« نفسه، قال: البد من أن تصل لسّيدي »عنخ- 
وليتربأ  »خيتي«  امللك  حطّة  من  لريى  الجامل  مبتدع  انتف« 
أهل »أسيوط« املغلوب عىل أمرهم من ذنب االنحياز لفرعون 

الشامل. 

القائد علينا ومل يكن يحجم نفسه عن الضحك يف كّل  تلها 
جملة:

البحري  الوجهني  وملك  األوحد  البلد  فرعون  جعلني  »لقد 
ويل  الفضل  له  حاكاًم.  »هراكليوبوليس«،  ملك  سّيدي  والقبيل 
الوفاء، كنت ال أزال طفل طوله ذراع عند أن وضعني عىل رأس 
وكانت  امللكيني،  األمراء  مع  السباحة  أتعلّم  وجعلني  أوالده 
وقال  »هراكليوبوليس«،  وشكرتني  بقياديت،  سعيدة  »أسيوط« 
عّني الوجه القبيل والوجه البحري إنّني مثل أولئك الذين ترّبوا 
أنعم  »أسيوط«  لبلدي  رعايتي  وُحسن  واليئ  ومن  امللك،  مع 
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ملك الوجهني عىل مدينتي بقرار حفر الرتع، حيث الجدب بدأ 
يشيع بأركان البلد«.

أخذ القائد يصّفق بكفيه وفمه ينرث اللعاب من فرط القهقهة، 
وقال:

- سحًقا لك يا »خيتي«! لتلعنك اآللهة، إنّها ليست مذكرات، 
إنّها وثيقة تذلّف واسرتضاء.

يف  املوغلة  األنفاس  فيها  يسرتد  توّقف  لحظة  بعد  وأكمل 
ضحك:

- ثم أين تلك الرتع التي مّن بها عليك إلهك وفرعونك!

انطلقنا يف الضحك من بعده، بعث القائد أحد الُرسل ليوصل 
أجسادنا  وكانت  »واست«،  يف  املقام  عظيم  سّيدي  إىل  الربدية 
يف  نتجّمع  كّنا  قليًل،  القتال  عناء  من  تسرتيح  بدأت  قد  آنذاك 
النهار  كان  املساء،  يف  »وبوات«  اإلله  معبد  قرب  كبرية  حانة 
من  »خنسو«  يطّل  أن  منذ  والتلهية،  للسمر  املساء  أّما  للنوم، 

السامء، وإىل أن يغادر ليضطجع. 

جلسنا نجرع النبيذ والجعة يف الحانة، ومن حولنا يشدو أحد 
شعراء املدينة إكراًما لنا وضيافة:

إّن حّب أختي عىل ذاك الشاطئ املقابل

وبيني وبينها مجرى ماء غري زائل

يربض عىل شاطئ الرمل متساح

لكّني حني أنزل يف املاء
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أسري عىل الفيضان

من دون غرق وال فناء

وقلبي جسور عىل املياه

التي أصبحت كاليابسة تحت قدمي

وإّن حّبها الذي يبعث يّف تلك الجسارة

يعمل يل رقية يف املاء

من غدر التمساح

الثمل،  نشوة  من  أمخاخنا  تغيم  الشعر،  ُفتنة  تعرتينا 
»السسرت«)28(  أنغام  عىل  الراقصات  وتتاميل  األلحان،  تشتغل 
و«الكمكم«)29(، فتنتيش الرؤوس، ونذهب لنتاميل معهن، حيث 
تختمر األذهان بعيونهن اآلرسة، يا لها من ِمنح تلك التي يتقّرب 
بها لنا قوم »أسيوط«! نساء »أسيوط« كّن جميلت رغم النحافة، 
وديعات رغم رشاسة نداء عيونهن، ميّيزهن تدوير للمؤخرة مل 
الجامل هناك،  أره يف نساء »الجنوب« عىل اختلف مستويات 
تدوير يف تناسق، يلهب حفيظة أّي رجل، ويجعله يود لو ينقّض 

عليها يف التو، يترّشب من لّذة القوام. 

بيوتهم  القوم  لنا  فتح  أكرث،  ونساؤهم  كثريون،  جنودنا  كان 
كأرحب ما يكون ُحسن الضيافة، أو ُحسن الرهبة، كانت البيوت 
معظمها بالطوب اللنب، ترتامى حول معبد اإلله »وبوات« يف غري 

انتظام. 

له  وكانت  البيوت،  تلك  جيشنا  قطن  أيام،  العرشة  خلل 
الحظوة يف نساء املدينة واملرح، لهوت لثاملة الروح، ومن رأيس 
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طردت كّل ما يسكنها من صخب املعركة، ومعه، صارت صورة 
حبيبتي »سنت« التي تقبع يف »طيبة« بانتظاري باهتة، مل يعد 
رمبا  بداخيل،  العاشق  ضمري  عىل  بالحفاظ  مستمسكًا  فؤادي 
املنقيض حتاًم عاّم قريب، قلت يف  الرتف  أن أستطيب  حاولت 

نفيس لّذة عابرة لن تضري. 

حاولت أن أتذّوق من نساء املدينة الطّيبة ما أمكنني، فكانت 
يل واحدة يف كّل مساء، كّنا نتبادل النساء بيننا حّتى ال يشتهي 
أحدنا ُحسًنا، كّنا ندري أّن تروس الحرب سوف تستدعينا بعد 
املعوز  الجائع  الُحسن  بذاك  التمّتع  لنا  يتّيرس  لن  وأنّنا  أيام، 
بعدها، رحت أضاجع كّل واحدة كأنّني لن أحيا بعد ذلك، أكرث 

من واحدة قالت: ما أروعكم! رجال الجنوب يختلفون. 

كنت أقول: هذا من فعل االحتياج ليس أكرث، نختزن الشوق 
يف أجسامنا منذ أشهر.

ظلّت املدينة جامحة طيلة األيام العرشة، تتوّهج املشاعل يف 
املساء، ويحلو الوسن يف النهار، تطفر أجسادنا من داخلها كّل ما 
اُختزن من رغبة خلل األشهر الفائتة، أخذت أتنّقل بني أزهار 
الُحسن من واحدة ألخرى، استعاد جسمي فتّوته وتشّبع باللّذة، 
مل تعد املشاعر متلّهفة مثل ذي قبل، ومل أقنط يف تفريغها عىل 
الحسان، اسُتوطنت بتأوهات النساء بني أحضاين، وانغرست يف 

قلبي حلوة العشق املتبادل متباين األلوان. 

للزحف  الجيش  تأّهب  »أسيوط«،  يف  لنا  األخري  املساء  يف 
املتحرّس  الوداع  التايل، كان  الصباح  صوب »هراكليوبوليس« يف 
كامًنا يف نظرات العيون، وبني متتامت الشفاه، يف كلامت الشوق 
العذبة امللتاعة، ويف إنشاد الشعراء، يف الحقيقة شعرت بالوحشة 
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مقّدًما، مل أكن أدري أّي إحساس ذاك باالغرتاب املسبق قد جاش 
األخرية  األيام  تلك  أفتقد  سوف  بأنّني  أحسست  فؤادي!  يف 
ذلك  تاركًا  ما حييت،  املدينة  أزور هذه  ال  قد  أنّني  أعلم  وأنا 
من  الجزء  ذلك  عارشتهن،  من  يتبادلنه  مشاعري  من  الجزء 
بانقباض وحرقة وأىس،  قلبي ومن جسدي وروحي، أحسست 
تسكنها  التي  البعيدة  »واست«  بني  ما  األفكار،  عيّل  فتداخلت 
حبيبتي والشامل املنتظر وبني »أسيوط«، كانت كأس من نبيذ 
قد راحت ترتجف مع ارتجافة قلبي، انتزعت الكأس نفسها من 
بني أصابعي وارمتت فوق املنضدة مكسورة كام لو أنّها تعرتض 
وتعّبأت  أمام برصي،  املشاهد  تخالطت  وقد  استقمت  رحييل، 
نفيس بروائح البخور الثقيلة التي تطوف يف الحانة، سقت قدّمي 
نحو الخارج، تخّبط جسمي بني األجسام املنتشية، واألصوات من 
حويل ما بني هائجة ومِرحة ومتحرّسة، وصوت حبيبتي »سنت« 
التي كنت قد نسيتها طيلة تلك األيام -من فرط االنسياق وراء 

الشغف- يرّن يف رأيس:

- ُعد يل ظافًرا من دون خدش.

ملاذا  ملمحهن؟  بني  ملمحها  تلشت  كيف  تناسيتها؟  كيف 
استوت القسوة يف فؤادي تجاهها بهذا الشكل؟ هل هي الحرب؟ 
هل هو تبّدل حال النفس؟ أم ميض طحن املعركة يف الرأس من 

غري توّقف؟

نسائم  تفوح منها  رائحة  برائحة »سنت« فجأة،  الهواء  ميتأل 
النيل وأصالة الحقول املجاورة له، تختلط رصخات البؤساء من 
مّني،  أسفل  النساء  وأنني  الشعراء  أصوات  مع  القتال  معرتك 
مل تكن املدينة عارمة الهياج مثل تلك األيام العرشة، ومل تكن 
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الزمن وال  اآللهة وال  قبًل؛ ال  أّي يشء  نفيس خالية من سطوة 
حّتى »سنت«، كخلوها يف تلك الغفوة املؤقتة، اآلن أشعر أنّني 
دياري،  عن  وغريب  نفيس،  عن  وغريب  املدينة،  عن  غريب 

كغربة طوف تائه تتنازعه أمواج بحر. 

أعود أدراجي إىل الحانة، كّل التفاصيل يغشاها دخان البخور، 
رؤوس الجنود ترتنّح مينة ويرسة يف انتشاء، أجلس وقد بدا يل أّن 
الرسور يلزمه يف حقيقة األمر قلب خال، ال متكث فيه فتاة وال 
يحتلّه حّب، اقرتبت إحداهن مّني، مالت نحوي، قالت يف دالل:

- تجلس وحيًدا يف يومك األخري يف مدينتنا!

جافاين  »سنت«؟  أنِت  أم  »سنت«؟  تشبهني  كيف  أتأملّها، 
وضوح االتّزان، مل أعد أعرف الواقع من الخيال، مل أعد أعرف 
عىل  أنّني  أم  التشابه  اختلق  لدرجة  أهذي  مخموًرا  كنت  إن 

حاّفة الخبل؟ 

يف  وقالت  كتفي  بيدها عىل  عال، حطّت  ضحكت يف صوت 
غنج:

- أنتم أّيها الطيبيون ال يضاهيكم رجال يف عشق أو فحولة.

كانتا  وعيناي  صدري،  ثديها  المس  تراودين،  أنّها  أدركت 
يف  عينيها  غرست  الخيال،  حّيز  من  كغاممة  بضباب  ملفوفتني 
تتسلّل  وأناملها  صدري،  عىل  كلّه  صدرها  اسرتاح  عينّي،  عمق 
نحو فرجي، والتشابه امللّح بينها وبني »سنت« ال يفارق عقيل، 
ثم هي تناولت كأًسا من جعة وأفرغته بني ثدييها بيد منتفضة 
من جّراء شهوتها فجري نازاًل إىل أسفل وطار ثبايت، قلت: لتكن 

مشيئة الجسد إذن. 
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صدرها  فوق  املنثور  الجعة  َزبد  بقايا  بلساين  ألعق  رحت 
أكرث،  اتّزاين  فتسلب  ترهج  املشاعل  وأضواء  يفور،  وجسمي 
»سنت« تطوف بيننا كياممة ضالّة، وال تستقر، بدوت يف خلل من 
أمري وطيد، مثل بركان عليه أن يثور لليلة أخرية، ثم يهدأ، كان 
الهدوء دانًيا خلل اللحظات القادمة، وكان عيّل أن أستحرضه، 
طني  من  بيت  حيث  الخارج،  إىل  أتأّبطها  وأنا  جسدي  ترنّح 
يجمعني كّل مساء بزهرة يافعة، وحيث ال يشء يضاهي عذوبة 
بالشبق،  محمومة  لحظة  يف  الجسم  خارج  كلّها  املشاعر  طرح 
ال أعرف كيف تعرّينا وال كيف التقى جسدانا يف دفء عهدته 
األيام املاضية؟ كّل ما أعرفه أنّني تركت جسدي لها تعبث كيفام 
يحلو لها، تعتليه أو متتطيه، تندس تحته أو تُدخله بداخلها، تقلّبه 
بها بعد ذلك.  التي لن تنعم  اللّذة  عىل أوجهه وتستحلب منه 
هيا اقتنص اللحظة، وانتهز اللّذة، كّل املسائل مباحة اآلن، ليس 
من رغبة ممنوعة أو مقّيدة، رحت أقول يف نزق: لتكن مشيئة 

الجسد، لتكن.

غري أنّها »سنت« كانت ال تزال تطوف بيننا كياممة حزينة من 
دون مستقر.
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 بردّية »هوي« الثانية 

قد أقبل الفيضان، وقد أعددنا له أنفسنا، بدأت ملمحه تبدو 
معها  عنًفا، ومىض  تزداد  هادئة، مضت  ناعمة  ريح  عىل شكل 
االستعداد يّتخذ كّل أشكال التخّوف من الطاقم، لكن قال الرّيس 
عدم  اعتاد  أو  الفيضان  أمر  من  يحتسب  ال  مستخف  بصوت 

االحتساب:

وهذه  بأًسا،  أشّد  العظيم  النهر  فيضان  يجيء  عام  كّل   -
تحذيراته كيام نتجّهز، لكن اطمئنوا، يف كّل نوبة مركبي تزداد 
فخًرا مبتانتها بني جميع املراكب، تجابه االضطراب العظيم ببأس 

أعظم.

غضب  شأن  من  للحّط  ومحاولة  استهانة  مجّرد  تلك  أظّن 
يعيش يف عني »حايب« منذ أبد الدهر، غضب مل يزل حيًّا يرتع 
يف عنفوان شبابه، وال ِقبل لنا به، إّنا آثرت االطمئنان وقلت يف 
نفيس إنّه أعلم مّني بحال مركبه، وذهبت له بكوب من جعة 
له  وكان جالًسا مثل طاووس فوق مقعد من خوص، فهمست 

بصوت مرتعش يغمره األدب:

- سّيدي، تعرف أنّه أول فيضان يجيء وأنا يف البحر، لذا لست 
راضًيا عن قلبي الذي ال يلبث يرضب كمطرقة ال تعرف الكلل، 
نقيضني  تنازع  أفهم  ال  تسكنني،  سعادة  مثّة  الوقت  ذات  ويف 

بداخيل!
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ا،  استدار برأسه تجاهي وكانت عيناه تحملن استهزاء بديهيًّ
اعتدل قليًل وقال:

- أوىل نحتفل بالفيضان ال نخشاه، نحتفي عند ظهور النجم 
هذا  أعرف  طبيعي،  إحساس  كذلك  والسعادة  بـ«إيزيس«، 
الشعور، أن تهفو نفسك ليشء ويف ذات التوقيت تتوّجس منه، 
إّنا ذلك من طبائع البحر لو تعرف، التقلّب بل مستقر، واطمنئ، 
العظيم  النهر  يف  دموعها  فتسكب  أوزوريس  تبيك  إيزيس  إّن 
لريتفع املاء ويهدر، تُسقى أراضينا ويهّل موسم الشتاء واألرض 
عامرة بالخري، بعد فصل الفيضان تُبذر الحبوب يف الغرين فيعّم 

الرخاء، فل ترهب الفيضان، وكن سعيًدا، كن. 

يف  الرّيس  ميضغها  سخرية  من  لقمة  أبيت  قد  أنّني  أدركت 
فمه مع الطاقم كّل حني، خاصة بهذه النظرة التي سكنت عينيه 
ظهري  أوليته  التجربة،  لحداثة  بالجنون  يّتهمني  رمبا  تجاهي، 

وابتعدت. 

وألقينا يف  باملركب  رسونا  أن  بعد  بالشّط  لذنا  بعد ساعات 
الفيضان اآليت وتبّدد لكامت  تعاند  النهر مرساة عظيمة  جوف 

أمواجه.

استبّد عىل الشّط بنا نوم، كان الليل كام ال يود االنقضاء، ويف 
داخيل بعض من خوف لئيم كامن، فنمت بنصف عني، أحببت 
ذلك  مع  يأيت  الذي  النهر  غضب  أعيش  أن  ما-  -بشعور  أيًضا 
بالخري، ويف قلب الحدث العظيم، كنت أعلم أّن قيامة املاء قد 
مرتفعة  تّبة  كّنا عىل  قرب،  نكن عىل  لحظة، ومل  أّية  تنهمر يف 
بحذاء الشّط وعىل مسافة ألف ذراع تقريًبا من النهر نامئني، غري 
ثورة  رؤية  هاجس  يساورين  مفهوًما،  ليس  بفضول  دنوت  أيّن 
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النيل عيانًا. 

كانت أصوات الطيور خافتة، خافتة للغاية ومتأّهبة وتبدأ يف 
الفيضان  ينقيض  أن  تنتظر  لعلّها  تدريجًيا،  يزداد  متواٍل  سكون 
والتي يحّط  امليتة،  امللقاة واألسامك  الجّيف  افرتاس  فترشع يف 
بها اندفاع النهر، أخذت الريح تصّفر يف أذين، كام لو أنّها تدعوين 
للبتعاد قليًل عن مجرى الوحش الضاري، ثم كأنّني ال أنصت، 
األفواه  هسيس  كان  الحائط،  عرض  الريح  بتحذيرات  وأرضب 
الغافية ينتظم وأنا أنرصف نحو املاء أكرث، ويجذبني خيال ملّح 
الفيضان  يخاف  العليل!  لعقيل  يا  الفضول؟  يكون  أهكذا  أكرث، 
ويتوق للقائه، ماذا لو رصت جيفة يهديها النهر للطري املنتظر؟ 
تقلقل  أرصد  واحدة  بعني  حال؟  أّية  عىل  أمري  سيهمه  من 
ا للغواية  الطبيعة وأنا يف غري حّل من إقرار كوين لست مستعدًّ
بعد، أّي نزق أهوج! إذا جاء املوج هائًجا فأنا يف بدد ال محالة، 
ومل  للنهر،  خادم  من  أكرث  يوًما  أكن  مل  أبتغيه!  رصد  أّي  ولكن 
يكن النهر أكرث من متعال، هكذا يكون وصفه، ال يحفل بكّل ما 
يستوطن متنه من حكايات، يبقى عىل جريه وال يعتّد، كام لو 
أنّه سبع يركض بني األحراش وراء فريسة بعينها فيلتهم يف عدوه 

سائر املشاهد من حوله.

أقرب  النجوم  أّي  الوحيدة،  عيني  رفعت  بعيدة  سامء  نحو 
للبرص؟ نجمة متأللئة أبعد أم نجمة تخبو قريًبا من عاملنا وعن 
يف  أعيش  الغالب  يف  متاًما،  مثيل  النسبي،  األمان  باقتفاء  قناعة 
ظّل آخرين، ويف اللحظة التي يستأسد قلبي أخرس الكثري، لست 
باسًل وال أّدعي، هو الفضول وحده يسحرين ويخطف تفكريي 
نحو معايشة الفيضان، ها أنا أرهف السمع فيأتيني صوت الزئري 
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من بعيد، يقرتب، يجأر كإله يزوم، يبّدد بعض الجسارة، ويبقى 
بعضها يسّمر قدمّي حذاء الشّط القريب من املاء، وال أعرف لو 
جاءين الضاري كيف أنجو؟ فقط يعلو هزيم اإلله القادم، يهرس 
أعصايب كافة، أحاول االستدارة وقد استقّر الخوف، تدور النجوم 
وتبدأ يف الفرار، خشية الهادر الذي ال يعرف الهون، بعيني أملح 
التّبة بعيدة، وليس من أحد يراقب أّي جديد يطرأ عىل الشّط، 
كأّن السبات خوًفا قد غلّف عقولهم مبوت مؤّقت، ومن خلفي 
نفيس  أمّني  هرولة،  أبتعد  رحت  الدوائر،  األحمق  عىل  تدور 
بطريان إىل أعىل، أجاور الطري املرتّقب بني أغصان الشجر، وذعر 
كفاية  غبي  وأنا  هادر،  الصوت  أنفايس،  عىل  االستيلء  يف  يبدأ 

ألدرك أنّني لست بناج. 

يف  لسان  يلسعني  رضاوة،  ويف  بأس  يف  شّدة،  ويف  رسعة  يف 
ألعىل،  يقذفني  عظيم  سيل  نار،  ومن  موج  من  لسان  ظهري، 
والزبد  الطني  أتنفس  املاء،  حشاش  داخل  لحظة  يف  يب  ويهبط 
شديد  خيايل  أمام  ينطلق  »حايب«  اآللهة  وأبو  النهر،  وغضب 
االمتلء، بثديني متدلّيني وبطن مكتنز، يف قدميه نعل من طمي 
ويف خرصه حزام أخرض، والنباتات املائية تتّوج رأسه بإكليل يسّد 
عني »رع«، وأنا تحت قدميه يجعلني الفضول وضيًعا ومجرًما، 
مثقلة  مائدة  تحملن  الحياة،  علمات  تنرشان  اللتان  ويداه 
وسنابل  زهور  وباقات  وإوز  وبط  سمك  من  أكوام  بالقرابني، 
قمح، ها هام اآلن يكّبلن أنفايس، ويخنقان عزميتي وقدريت عىل 

أّية مقاومة. 

يدور بجسدي املوج دورات خاطفة رسيعة وهو يرغي، تلك 
رشيعة األغبياء لو أدري! يكون املوت املحّقق حلاًم عسري املنال، 
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عند أن يصبح جسمي عرضة لسخرية النهر ومداد املاء يف كّل 
أكون  إاّل بحامقتي، وال  أغرق  الظلمة، وال  إاّل  أرى  أنحائه، وال 
طعاًما إاّل لطري أكرث حكمة ومعرفة، والسيل ينقّض عىل أحشاء 
الشّط، ميّزقها بل هوادة، وميّزقني كأيّن عصا متهّرئة يف يد كفيف.

* * * 

وهكذا عىل شّط جزيرة الثعبان الطّيب أُلقيت.

تسقط  الشمس  كانت  نجوت،  اإلله  النهر  من  رحمة  قدًرا، 
يوًما؟  كم  أو  مّرت  ساعة  كم  أعرف  ال  فأستفيق،  وجهي  عىل 
بلغت  وكيف  نجوت  كيف  إغامءيت؟  يف  ظللت  الوقت  من  كم 
 ، شّط جزيرة الثعبان الطّيب؟ كلّها أشياء مل يعد العلم بها مهامًّ
الثعبان  جزيرة  حتاًم عىل  أنّني  معرفته  من  تيّقنت  الذي  لكن 
الطيب، كّل الدالئل تخربين بذلك، التفافات األشجار التي تشبه 
القعقعة  عنه،  يشيعون  الذي  األحمر  الرمل  الثعابني،  التفافات 
التي تصدر من جميع األجواء، دالالت، دالالت، ورأيس من غيبة 
وقد  النهر،  يف  الجزيرة  أكاذيب،  تكن  مل  إذن  الحكايات  تعود، 
الذي  األحمق  وأنا  الجزيرة،  هي  الناس،  استهزأ  ولو  شوهدت 
لن يقّدر له رجوع، معلًّقا يف سحر الجزيرة سوف أمكث، ترى 
من سيخرب األهل ضياعي؟ ال أظّن واحًدا من الطاقم قد يكرتث، 
سيقولون هو مغّفل وارتحنا منه، هكذا يرونني، وهكذا سيصري 
لغيايب مصري هواء عابر، إّنا للنهر املبارك حكمة أكيد من رميي 

عىل شّط الجزيرة.

الذي  الوحيد  الصوت  الجزيرة  إله  الطّيب  الثعبان  قعقعة 
عىل  تعد  مل  التفاصيل،  كّل  يسكن  والصمت  الصمت،  يتخلّل 
الجزيرة حياة، وإاّل لصارت موطًنا ألقدام البّحارة، فهل ذاك حّظ 
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متفّرد أم غضب مستأثر؟

مستكشًفا،  جسمي  أفرد  األمل،  بقايا  عنها  أنفض  رأيس  أهّز 
آثار  بدت  قليًل،  انتبهت  األشياء،  تفاصيل  عيني  من  تقرتب 
الغيبوبة مل تبارح عقيل بعد، ففي األفق القريب أخذت تتكّون 
شجرة من لون الحليب، كأيّن مل أفق، مل أعرف إن كان اإلله ذاته 

يتمّثل! 

ومثّة  شّفاًفا،  يبدو  وصباح  العني،  مرمى  تكسو  صافية  سامء 
طيور مبناقري بلون الذهب أخذت تحوم حول الشجرة، كأيّن مل 
أفق بعد، كأّن بشارة من طأمنينة تكتنف الفؤاد، وتجعل العقل 
يسبح يف بحر من النقاء، بتلك الرسعة وذلك الوجد يخلب سحر 
تصنع  بعذوبة  املفاجئ  الطري  صدح  ويفعمني  كياين،  الجزيرة 
حاجًزا خفيًّا بداخيل عن الواقع، الرفيف الناعم ميأل وجه الشجرة 
البيضاء، أقرتب مسحوًرا، األفرع تتشكّل أيادي تدنو من وجهي، 
البرص،  ملح  ويف  املفقودة،  عيني  تجويف  تداعب  رأيس،  متّسد 
أستعيد رؤية كانت منذ زمن بعيد عندما أجدين قد استعدت 
عيني املهَدرة، فل أصّدق، وال أعرتف كثرًيا بأنّني مل أبارح الخيال.

الرمال  راحت  ثم  أعصايب،  تناغش  ثانية،  الشجرة  تبتعد   
الحمراء تنبسط عن سّجادة تشبه غيامً دافئاً ممتّدة نحو الشجرة، 
أرتقيها بقدمني يحملهام نسيم ميأل الروح غياًبا، ويف آخر االمتداد 
تروح الشجرة تتشظّى وتتفّتق بأريحية فتنبت جسًدا ممشوًقاً، 
أجمل ما قد ترى عني محروم مثيل، امرأة بيضاء بياض الصبح، 
البعيدة،  السامء  برائحة  عبري  عن  مثمرة  حقول  هدوء  هادئة 
ابتسامة  أيقونة من خيال، تبتسم  البرص مثل  كانت تقف أمام 
شمس مرشقة، تدعوين أن أقبل، أقبل وال تخف يا »هوي« شيًئا، 
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ها هنا قد تتحّقق األحلم. 

بتؤدة أدنو، أدنو وكأيّن مغلّف بغامم الحلم، أخىش االنكفاء 
عىل وجهي فيزول الحلم، أنكّب أهرول نحو البيضاء، هذه من 
اآللهة ال شك، وحضن واحد منها قد يحّولني إىل إله، تساءلت: 
وهل  الكيفية؟  تلك  مبثل  السامء  إىل  األرض  من  وثبت  كيف 
فتايت  يف  بعينّي  أجوس  أخذت  بنشوة  هكذا؟  باهية  السامء 
تستوطن  الفؤاد  ورحابة  العامل،  فتنة  يّتسع  واألفق  البيضاء، 
املدى، واملسافات مجّرد وسائد مخملية تقّربنا، وشعرها الذهبي 
املسرتسل كأفنان من عسل يبدأ يلقي جسدي، وفمها يهمس يف 

طأمنينة:

- ما الذي أّخرك؟

كل  رأيس  يف  يطوف  الحامل  الناعم  وصوتها  مذهواًل،  وقفت 
نهاية، كام لو أّن نربتها ستظّل تدور بداخيل إىل ما شاءت، راحت 

تتفّرس يف وجهي وقالت:

- ماذا أمّل بك؟

ثانية ال ينتهي لساين إىل يشء، مجّرد سكوت ملفوف باأللق 
وهي تداعب أوداجي، تهمس يف جلل:

- ماذا دهاك؟ ادن مّني.

من  رضًبا  املسافات  تبدو  زاه،  بكيان  سألقاها  وكأيّن  وأدنو، 
وهم، فل املسافات بيني وبينها قريبة، وال بعيدة، وكلاّم دنوت 
يبتلعني  الشّذي  عطرها  أّن  لو  كام  املدى،  عينّي  يف  تضاءل 
بداخله، كلاّم دنوت كلاّم شعرت بأنّني قيد مكاين، أفكّر يف النهر 
والشاطئ البعيد وأفكّر يف قرية معزولة ال يرّف بسامئها طري، 
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ومتأرجًحا عىل وسادة من حلم كنت أقرتب، يف سعادة بالهالة 
جروح  ضّمدي  همًسا:  لها  قلت  لغريي،  تؤت  مل  التي  امللئكية 

الزمن. 

عن  أعرف  كيف  احتوتني،  متهادية  ملركب  النهر  وكاحتواء 
عينّي  أمام  ترُشق  أخذت  الجّنة؟  رحيق  من  بتجربة  إاّل  الوجد 
ذهني  يعكّر  ال  االنبساط،  دنيا  يف  أروح  وأنا  حنون،  كشمس 
وجه، فكّل الوجوه سواء، كلّها ملمح جدلية تغادر الحدود مثل 

سحابات عابرة يف أفق بعيد ال تُعني عيًنا، تقول:

- ال أدري ما الذي قد يشغل بال تائه صغري مثلك؟

قلت:

- أنِت.

وذبت.

* * * 

أّي راحة بعد راحة الفؤاد؟ يوشك ليل قلبي أن ينرصم بشكل 
كامل، متعايًشا مع بهجة العامل األّخاذ، كنت أستوطن منت جسد 
مًعا،  نتاميل  دالل  من  كأرجوحة  الحسناء،  الشجرة  حبيبتي 
ومبعرًثا يف عبري الجذل مضيت ال أحّس مبواقيت الكون، كام لو 
أّن الكون ذاته يشاركني ال وعي اللحظة، الوقت نفسه يتمطّى، 
كاّفة ميتّد وينمو وتصبح وهلته  التفاصيل  أوقات  ووقتي دون 
دهًرا، هأنذا الناجي األوحد من معرتك الوجود القايس، مايل وما 
للدنيا برّمتها؟ ألكن سمرًيا لحسن مواليت البيضاء، ساجًدا تحت 
لزمن  ولو  بالتفّرد  اإلحساس  روعة  يف  متملًّيا  سحرها،  أقدام 

افرتايض.
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قالت يل أمرييت:

- لو تدري كم انتظرتك!

همست لها:

- ملاذا أنا؟

- قدر الوفاق.

- وها قد جئت أخرًيا، يا أمرية السلم والوجد والرباءة، يا من 
تلّقفِت قلبي من وعثاء الغربة إثر ضلله، همت كثرًيا يف دنياي 
بحثت  رحابتها،  من  بالرغم  يب  ضاقت  هداية،  وال  مأوى  بغري 
عن السكينة والشفاء، ابتهلت لآللهة كيام تنرصين وتريني طريق 

السلوى، فلاّم استبّد يب اليأس، كنِت أنِت.

صدري  شّقت  برفق  البتسامتها،  األجواء  فاتّسعت  ابتسمت 
نصفني، أمسكت قلبي وأخذ ينبض يف ارتياح بني راحتيها، كانت 
من  فرع  يف  علّقته  عسًل،  شفتيها  فوق  فتتقاطر  تسيل  دماؤه 

فروع شعرها الهائم وقالت:

- هنا يبقى أنيًسا ما طالت الوحدة.

- لن أرحل.

- يوًما ستفعل.

وحّشت بأناملها قطعة من جسمها اللدن الرقيق فكأّنا ُيبست 
فجأة، استعادت لون الشجر البني الشاحب كأنّها انطفأت حني 

فارقت جسدها، قّدمتها يل قائلة:

- وتلك مّني نطفة، ضعها يف إناء من ماء بحر مالح وانتظر 
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عند الداللة حّتى تعود يل الحياة ثانية ويجمعنا موطنك.

- أّي داللة؟

- »عاشيت«، لسان سينطق بها يف زمن ما، »عاشيت«.
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 بردّية »ثثي« الثالثة

أمكث بجسمي يف ماء البحرية البارد وما زلت أشعر بالدوار، 
غيوم صباحية ظلّت راقدة فوق صفحة املاء، غيوم باهتة، شاحبة، 
الكلمة  انفجرت  وكلاّم  رأيس،  يف  تفور  الحياة  ذلك ضجة  ومع 
لها من مهزلة!  يا  أكرث، »فاسدون«،  اشتعل غضبي  أمام ذهني 
الحّق  املوّقر  للملك  الخرف؟  هذا  مثل  املقاطعة  يف  هل يرسي 
إذن يف إعدامي حّتى إن شاء ما دمت أنا قيد املسؤولية املبارشة، 
أّي عصابة تآلفت وسوء حظّي؟ كيف يحدث يف مملكتي يشء 
ال أعرفه؟ أّي بساطة يف فداحة الجرم؟ بردية يف قرص امللك! يا 
لجرأة أولئك الحمقى! هل هو واحد من الحرس؟ هل هو واحد 
من الخدم؟ جارية؟ لعلّه »بام« ذاته؟ من يدري حقيقة األمر؟ 
ومن ميكنه الجزم؟ لطاملا شعرت بريبة تجاه هذا الرجل، تلوح 
ناحيته  داخيل  يف  تبث  مبهمة،  غامضة،  نظرة  دوًما  عينيه  من 
سأبحث  أهوج،  تصّور  خلف  أسعى  لن  ولكّني  السيئة،  النوايا 
القديم  الذهن  نفس  سأستعيد  األمور،  سري  وأمنطق  وأدلّل 
موالي  صدر  أوغل  من  ينجو  ولن  مهل،  عىل  وأحلّل  املراوغ 

ناحيتي.

أغطس برأيس وأبزغ مغموًرا باملاء املبارك، أنفذ بجسدي نحو 
قناة الغدير يف لهو من أعياه تفكري قلق، تدغدغ جوانب ظهري 
وقد  واملساء؟  الصباح  هّم  ينقيض  متى  الناعمة.  املوج  ألسنة 
ناء عقيل بأثقال الِفكر العصيب، ليس يل من حّجة إذا أخفقت 
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الواقعة،  مرتكب  أكتشف  ومل  األصيل،  لنصابها  املسألة  رّد  يف 
وقتذاك قد يجعل موالي املنّزه واحًدا من خدمه يركبني مثل 
بغل ويدلدل رجليه حّتى، ستجانبني كّل أعذار الدنيا ساعتها، يا 
خويف من النكوص، ويا شامتة »بام« وشاكلته، لن أصبح أكرث من 

مغرور وهوى متهّشاًم.

رفعت نحو السامء رأيس، طفقت أبتهل مرّدًدا: »آمون، أصغ 
أنّني  تعرف  وأنت  إليك  ألجأ  إنّني  رحمتك،  أعرين  رجايئ،  إىل 
ابن »رع«، خلقت من صلبه، ألجلس هانًئا عىل عرشه، فأغثني، 
مكّن يل يف األرض نوبة أخرى، سّيًدا عىل الوادي كعهدي مبّنك 
عيّل، وسّدد رأيي وقّوم خطاي، كيام يتحّقق مع األيام تدبريي، يا 
حامي الحمى، يا مدافًعا عن رعيتك، أطلب أن تطيل عمري يف 

الدنيا ويف رغد ملكوتك، ويف اآلخرة«.

أشعر  توازن،  بدون  لكن  الدنيا مسريها من حويل،  تستأنف 
بنفس الدوار، ومن بعيد، حيث ال أعرف إن كان ذلك رساًبا أم 
عن  تتكّشف  رمادية،  دّخانية  كتلة  القرص  نحو  تتدحرج  غباًرا، 

صهيل خيل، واحتدام حوافر، وموكب مليّك. 

يف  أنسّل  مرسًعا  وأنا  املوكب،  استقبال  يف  يهرولون  حّرايس 
رداء غري منّمق، مل أكن أظّن أّن جللة سّيدي قد يزورين تحت 
أّي بند من بنود األهمية، مل يحدث من ذي قبل، أكرثه سريسل 

تابًعا برسالة، ويكون األمر. 

يتباطأ املوكب، تحمحم الخيل يف تخايل، وهي ترسو بالعربة 
أمام مدخل القرص، فتهدأ، وال تهدأ سحابة الغبار املتخلّفة إثر 

حوافرها العفّية. 
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استبّد القلق يب أكرث، والحّراس يلتّفون ليفتحوا باب العربة، 
وال  يومي  يبدأ  كيف  أعرف  فل  رساًعا؟  تجري  األحداث  مال 
كيف ينقيض، دّوامة من تخّوف تستقطب مجرى رأيس، وأنا -يف 

الغالب- قد ال أنجو.

ومن بني الحّراس، بقامته السامقة واعتداده املغمور بالعظمة، 
يظهر »نخت- نب- تب- نفر«، تلك مسألة ثانية ال تخطر بالبال، 
يا  قرصي،  يف  بشخصه  العهد  ويل  القادم  الجنوب  ملك  األمري 
ما زارين  النّية  أنّه يضمر يل رّش  لوال  أقصد،  الحّظ  للحّظ! سوء 

وهو مل يفعلها منذ تبوأت منصبي.

بدت  أو  مخادعة  بدت  فوق شفتيه،  عريضة  ابتسامة  كانت 
ا أعظم من توّقعي، فرد ذراعيه تجاهي، قائل بنربة  يل تُخفي رشًّ

حميمة:

- العزيز الغايل، ال تفرتض سوًءا، جئت متعّشاًم الخري.

وكأنّه يقرأ ما ميوج يف ِفكري. قلبي يختلج يف شّدة مل يزل، لن 
تنطيل عيّل حيلتك يف طأمنتي، نفيس تسترشف ما يربض وراء 

ظهرك.

- هل سنظّل واقفني هكذا؟ ال أظّن ذلك يليق مبلك.

- سامحني يا موالي، تفّضل.

مختااًل تقّدمه الحرس وأنا من بعدهم، كانت قدماي تطويان 
يلتفت  أن  يفكّر »نخت- نب«  ارتياب، مل  السلمل يف حرية ويف 
التفاتة يل، كأّن القرص يف زمام أملكه، أخذ يداعب إزاره بتباه 

وهو يدلف من مدخل القرص، ثم هتف بغري أن يوليني برصه:
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- ها »ثثي« العزيز، تعال اجلس وشاركني الرشاب.

أعرف مدى كرهك يل كذلك،  أنتف«!  يا »نب-  أكرهك  كم 
كنت الوحيد الذي مل يبارك ارتقايئ درجات املنصب واحًدا بعد 
آخر، يف كّل مّرة وببجاحة سافرة كنت تنتقد فعل موالي املبّجل 
وتخربه بأنّني لست أهًل، لكّنه دامئًا ما كان يجيبك بأن ال شأن 

لك يف اختياره يل، هو أعلم بصالح البلد.

وجهي  يف  ومتىّل  أخرى  فوق  ساًقاً  وضع  جلست،  ميينه  عن 
طويًل، قبل أن يستطرد:

- يحرّيين خضوعك القهري لفرعون البلد يا »ثثي«، وال حّتى 
نربة اعرتاض عىل قرار، كأنّك قطعة خيش بالية يف يد امللك.

ارتّج كياين، قد عرفت أّن الزيارة خلفها موطن خبث، لكنني 
قلت يف حذر واحتياط:

- ليس ينتقص من قدري كوين خاضًعا وموالًيا لسّيدي مديد 
العمر.

أغمض عينيه مقهقًها، وراح يصّفق بيديه، ثم قال:

إن  األمر  - كم يعجبني ذكاؤك! عموًما ال يهمني يف حقيقة 
كان ذلك تقّمًصا أم صدًقاً.

هيا، ما الذي يعنيك يف أمري إن كنت ال تكرتث لنّيتي؟ 

مرجفة  بنظرة  حدجه  مهرواًل،  فحرض  بسّبابته  للخادم  أشار 
وقال:

- أين النبيذ يا جاهل؟ كيف يا »ثثي« ال تنتقي من يخدمك 
بإخلص وهّمة؟
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يف ارتباك وتوتر عظيم هرع الخادم وأىت بزجاجة كاملة، صّب 
ابتعد  ثم  الرخامية،  املنضدة  عىل  أمامنا  وسندها  منها  كأسني 
ماضًيا خارج البّوابة، يف بطء وكأنّه يوغر يف إحسايس يقني اللؤم 
أكرث، أخذ »نخت- نب« يرشف من كأس النبيذ ممصمًصا بشفتيه 

كام لو أنّه يستلّذ، رفع الكأس يف إعجاب وقال:

- أحييك يا عزيزي عىل هذا النبيذ، ال أعرف كيف ال يتوّفر 
ملوالك املعظّم مثيله؟

هذا اتّهام آخر، لن نهدر الوقت ما بني صّد ورّد، لُتفرغ ما يف 
جعبتك حّتى نستقر عىل مجرى ثابت للحديث، أجبت يف صوت 

خفيض:

- يحب موالي أن يقتني نبيذه بسبله الخاّصة.

- أمل أقل إنّني معجب بذكائك!

مل أمّس النبيذ، كان القلق قد أودى برتكيزي متاًما، فلم أعد 
أسيطر عىل أعصايب، حتى كادت ارتعاشات أناميل تفضح تخّويف، 
يف أثناء ذلك، مىض »نخت- نب« يحّدق يف وجهي كام لو سيصنع 
تنشّق  لو  ووددت  أكرث،  صربي  فطال  تفّرسه،  أطال  متثااًل،  يل 
األرض فتبلعه وكرسيه، مجّرد بردّية ملعونة تافهة جلبت عىل 
رأيس الوبال، من وقتها وكّل يشء انقلب رأًسا عىل عقب، كأّن 

الدنيا قامت ولن تقعد، لكن صرًبا، لكّل مقام أوان.

- قدمًيا، نزل البلء عىل مرص، ولقد أخىش من البلء ملا جرى 
عىل أسليف عندما تخّربت ماملكهم وانحت سريتهم، وكأّن مل 

يكونوا منذ عهد اآللهة شيًئا مذكوًرا.

ظللت مستمًعا ويف داخيل تساؤالت مزمنة، إالم يرمي؟ 
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راح يكمل:

النمر،  - أّي جدوى ملا ينرثه عىل األرض كّهان يلبسون جلد 
أو ملا يقّدمون من قرابني؟ أخربين: أّي جدوى يف مللمة حاصلت 

الذهب والفضة والعقيق؟ 

وتنّهد، بدا وكأن رشوًدا غري مفتعل قد استبّد به، فزفر زفرة 
طويلة ومىض يتمتم كام لو يهذي:

إىل  نفيس  تذهب  حني  الحياة،  هذي  بعد  ملا  كثرًيا  فكّرت   -
هناك، حيث تغرب الشمس.

احتىس رشفة من النبيذ؟ وكان كأنّه يخاطب نفسه:

- لنفرح بيومنا املرشق، لنتمتع مبا أوحت بها نفوسنا، فليس 
من دأب القدر أن يكّرر أيامه، فكّل ما هو آت آت، ومل يعد من 

ذهب إىل هناك، لننج بأنفسنا قبل أن تجرفنا دّوامة الضياع.

ثم استدار نحوي، وتطلّع يل لوهلة قبل أن يردف:

- لعلّك تقول يف نفسك هذا رجل يخّرف، لكن فكّر معي: قد 
أنعمت علينا اآللهة بالبصائر، وسوف نصري كام صار القوم، أليس 
كذلك؟ كم من قوم ال يرجع ماضيهم؟ كم من غابر ال يبقى منه 
باق؟ هل تعرف، كّل األوبئة التي أصابت بدن البلد كان سببها 
األصيل عبث األكابر القدامى، وليس من جرم يف تبديل القدر، 

لألحسن طبًعا.

ثم دنا مّني، قال هامًسا:

- كبرينا يعبث يا »ثثي«، أمّل به عطب الكهولة، ومل يعد يقّدر 
حكمة العرش، انرصف للّهو عن استقامة نصاب املُلك، إنّه يضاجع 
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الحّراس، هل تصّدق؟ أّي مكروه يأيت يا »ثثي«؟ أّي مكروه؟

تلك  ملثل  ينقيض  أن  لذهني  يكن  مل  مفزوًعا،  عنه  تراجعت 
من  خبيث  فهو  إاّل،  ليس  توريطي  يريد  أن  أخىش  اإليحاءات، 

نسل خبيث، وليست يل ملجابهة مكره مقدرة. 

مّني  يقرتب  وهو  مهموًما  بدا  وقد  أتأّمله،  رحت  بعيد  من 
ثانية مهمهاًم:

- صّدقني، جئت اليوم لك ألشاركك وجيعتي، ال غاية يل يف 
وقيعة أو جّس نبض، كّل ما يف األمر أنّك الوحيد الذي قد يخالط 

عقيل بنسيج ذكائه فنحيك مًعا خلًصا ال ثغرة فيه.

يا للجرأة والبجاحة! أّي خلص؟ بل أّي مؤامرة؟ من أنا ألدّبر 
ضّد سّيدي مّجده الّرب مؤامرة؟ لست أكرث من خادم يطيع ما 

استطاع. 

قلت متحّرًجا:

- سّيدي، أعفني، ال أفهم.

- أين ذكاؤك إذن؟ افرتضت فيك الفراسة والفطنة، فل تخب 
ظّني.

- رمبا ما فهمته عسري التصديق.

- قل هذا، وقد تقتنع مبدى إمياين بتصحيح األمور، الدولة يا 
»ثثي« تعود للوراء سنوات، أخىش أن نسقط يف بؤرة االقتتال 

بل مصري واضح، هّمي أعظم غاية من هّم الفرعون املجيد.

- ولكن الحرب قضية كربى ال يجوز التشكيك فيها.



184.

قام وجلس، وجلس وقام، كان عارًيا وجهه تلك اللحظة من 
الِكرب أو التلفيق، فاستشّفيت صدق ما يزعم، وبدأت يف تشكيل 

رؤية مغايرة قليًل.

أعلم  ليس  نتيجة؟  إىل  الطائل من حرب قد ال تفيض  - وما 
منك يا »ثثي«، كّل ما أريده منك مجّرد املساعدة.

وقفت متلّجاًم، تركته لُيكمل:

- تّوجني ملكًا ونل -كيفام يحلو لك- من عطايا فرعون البلد 
اآليت.
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 بردّية »سنت« الثانية

استطالتهام  التدقيق، أضبط  ذاك  تكحيل عينّي مبثل  أعتد  مل 
عىل صدغّي، وأكّثف الكحل حتى تكاد عيناي تنطقان ولًها، أّمي 
استغربت اهتاممي تلك األيام األخرية بنظافتي ونظافة البيت، 
وضبت رّص املتاع بشكل أكرث ترتيًبا وعناية، وكنت أستيقظ كّل 
وبخور  »سونتي«)30(  بعطر  فائقة  بعناية  جسمي  وأدلّك  صباح 

»أنتي«)31(. 

كيف أبوح يا أّمي بزيارة مرتَقبة؟ إّن سحره قد تغلغل بداخل 
وجداين من لقاء أول وحيد، مل أعد أرى غريه حويل، يف األماكن 
أّي  فعل  رغبة يف  لدّي  أجد  ال  وأمام خيايل،  عينيّي  أمام  كافة، 
يشء سوى االنتظار، فقط ال غري، قال يل: اسمحي بزيارة. وها 

هي األيام تجري وال يجيء.

طيلة األيام الّست املاضية وأنا أتزّين، ليس يل من رداء غري 
القميص الشّفاف وفوقه الثوب األبيض ذو الثنيات، واملخّصص 
ملواسم بعينها، عقدته عىل نهدي األيرس وتركته يكشف عن النهد 
األمين ليمتّد مفتوًحا من تحت حزام الوسط وحتى القدمني، كأّن 
يب أستدعي الجاذبية، وألبست ساعدّي كّل حيّل الخزف والربونز 
التي احتفظت بها أّمي أليام األعياد واملناسبات، كّل هذا ألجل 

انتظاره فقط، ومل يجئ!

يف  يجيش  عاّم  أفصح  كيف  نواجذي؟  سكن  وجد  أّي  ترى 
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صدري؟ منذ أيام وتساؤالت أّمي ترتع يف محيط عينيها، أّما أيب 
فأظّنه يفطن ألّن حايل فيه تغرّي من نوع ما وترك األمر لأليام 
تكشفه بدون تعّجل. آه كم أّن بايل غري مطمنئ، مل آلف مثل ذاك 
الشعور من ذي قبل، قد ال يكون هذا الشعور إاّل نتيجة هذيان 
عريض أشبه بحّمى وأصله القلب املحفوف بخطر الجوى، لكن 
مهام يكن من اضطراب، فقد أنجب الحَب قلبي، بعد أن ترّضع 

كثرًيا للمعبودة »أور« سّيدة الرسور واملوسيقى والحّب. 

كنت أخلّل بأناميل خصلت شعري يف أرق، والليل بدأ مييض 
بيتنا  عىل  يهّل  ومل  قلبي  عىل  يهّل  الصباح  كاد  وتكاسل،  ببطء 
وجه »حنو« الوّضاء، النوم فارقني والعذاب ينازع رسيريت بني 
الخوف واألمل، رفعت عينّي ألعىل، قلت يف نفيس: »إيّن أعبد 
السامء،  سّيدة  أحيي  متجيد،  كّل  لجللتها  وأقّدم  »نوبيت«)32( 
وأعظّم »حاتحور« وأحيي معبوديت، بعثت لها بطلبي فاستجابت 
سكنت  لرتاين،  بنفسها  جاءت  قد  وها  وليًفا،  أًخا  يل  واختارت 
فؤادي وأبهجته، آه، ما أعظم ما جرى يل، إيّن ال أشعر إاّل بسعادة 

ال نظري لها، إيّن مغتبطة، لقد كربت، وحان نضوج قلبي«. 

* * * 

للهجرة  سبيًل  سامءنا  طري  من  رسب  يتخرّي  العادة  غري  عىل 
شجن  صدحه  ويف  صادًحا  برصي  أمام  ميّر  آخر،  موطن  نحو 
بلقاء قريب، كام يفعل  أمل جديد  قلبي عىل  ينفتح  مستحّب، 
كلاّم هّل »رع«، أناجي املعبودة »حاتحور« أن تهدئ بال كياين، 
وتقيض األمر لو أّن له قضاء، أّما أن يراودين الحلم بل مستقر فام 

أتعسني، وما أبأس الحال! 

أول-  وأول  أمس  وأول  باألمس  جلست  -كام  أجلس  اآلن 
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أصافح بعينيّي تبلّور سواد الليل إىل عطور من ضياء ندّي، وجلبة 
الفؤاد تزداد تحت أشعة الشمس. 

الطبيعة،  منت  داخل  أصابعه  تفعيل  يف  يرشع  الربيع  كان 
بذات  ينساين  أن  أخىش  توتًّرا،  تتفاقم  حويل  من  الحياة  ولكن 
رسعة اللقاء، فمسري القلق ها هو يتسارع يوًما يليه يوم، وأنا 
كائنة بجوار كّل ما شأنه بعث أمل يف روحي، أجاور األعشاب 
الفتية التي تزهو مخضورضة يف املراعي القريبة، أستنشق الهواء 
املعّبق بعطر براعم األشجار، أخرج إىل الحقول فيام وراء سور 
الطريق  ناحية  قدمّي  أقود  غري هدى،  كأّنا عىل  قريتنا أرضب 
الذي جمعنا، أمرح يف ضفاف الشوق وقلبي مفعم باالضطراب، 
وكلاّم خطف عينّي بريق نهار جديد كلاّم أمّل بقلبي عصف من 
يتقلّب  أطرايف،  برودة  تدفئ  وال  خدّي  الشمس  تدفئ  تشاؤم، 
الجو من حويل، أجلس عىل مقعد »البلّوط«، هواء الربيع يطرد 
»حنو«  يطوف شبح  تراها عني،  ال  التي  بصفعاته  قليًل  الدفء 
وهو ميتطي جّواده، تجيء طراوة ناعمة تهّف وجهي، مع صوته 

اللذيذ قائًل: اسمحي يل بزيارة. 

قد سمحت، ولكن أين أنت؟ مل ال تأيت فرتيح اعرتاك املشاعر 
بداخيل؟ ما الذي حّل بالوعد النابع من نربة صوتك؟ صوتك الذي 

أسكرين، حّد الخدر. 

الهواء ميأل رئتّي حتى الرخاوة، أقفل راجعة؛ أسري ال ألتفت 
إىل يشء، كأيّن مخلوقة من غفلة ال تعي من أمر الدنيا أّي انتباه، 
واملعامل تكاد تفيض مواساة خرساء، ونشوة مؤملة تصيب دّقات 
قلبي وأنا أراه يرحل يف أخدود األفق، واملشهد من خلفه يتخلّص 
من كتل االنبهار كتيار ماء مندفع للبعيد، ويحّل محّل االنبهار 
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مّني،  يتمكّن  بدأ  يأس  غرار  تلك؟ وعىل  أّي مصادفة  التساؤل: 
تبدو بقع من غامم ترتاقص قبالة برصي كام لو تسبح يف أغوار 
من إحباط، بل كأّن السامء مقلوبة، وريح ليست مواتية للحظة 
الشجن العميق تغّضن مرمى البرص، فيحرّيين أمر الطبيعة، أهي 
تبارك؟ أم تحّذر؟ أم بني بني؟ مل أعد أدري عن راحة البال شيًئا 
تلك الساعة املتبّخرة من تعداد زمن عمري، يا لك من متمكّن 
يا »حنو«؟ رشقت قلبي بالسهم ومل تعد هناك، كأنّك قّناص ال 
تحفل بدمي، تتألأل اآلن يف عينّي مثل غاممة عىل صفحة ماء، 
وتتألأل معك دموعي، لن أحبسها أكرث، سأهب خدّي بعًضا من 
سخونة أحشايئ، وأبدو متاًما كبلهاء أعمتها سكرة الوله، فلم تعد 
تشعر إاّل بليل بهيم ال عهد لها به ذي قبل، تتحّرك مشاعرها بل 
انقطاع، وتهدر عواصف قلبها وتطّن فتنبت عن إحساسات غري 
مفهومة، تهاجم الفؤاد مثل عصبة من قتلة، تفتك به، فل يبقى 

منه سوى صوتك الساحر: اسمحي يل بزيارة.

* * * 

بات الوقت ظهًرا، تقّدمت نحو مدخل البيت وكان مثّة يشء 
بعد،  أستفق  مل  أظّنني  بدين،  خليا  يف  يدّب  محمود  ذعر  من 
فالذي يحمحم ويداعب ثرى األرض بحوافره أعظم من الحلم، 
القدر  إّن شيًئا يف مجرى  لألمل،  أقرب  ليس حصانه، وال حّتى 
يخدعني، ألّن األحلم ال تتحّقق هكذا، مبجّرد الترّضع والنجوى، 

واألمل الواهن. 

ولو  أراه  أن  يل  أقّدر  قدمّي،  يستلب حركة  وخور  تقّدمت، 
كمجذوبة،  أبدو  أن  عيّل  كان  العشوايئ؟ هكذا  الخبل  باب  من 
اضطراب  يف  وأنا  العقل،  عنها  ينرصف  أن  اآللهة  لها  شاءت 
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التنّفس حّتى، ال  البيت، وال أستطيع  ألج من باب  ويف توّجس 
أستطيع أن أشهق وال أرصخ، لو كان يل أن ألقي باضطرايب عىل 
صدره لفعلت، ولو من سبيل العتاب املشتاق، لوال وجود الكّل 
أّية  من حوله، وهو مثل قرص الشمس ُيخفي يف بهائه ملمح 
وجد  من  كفيضان  هادرة،  لشّد  ابتسامة  وجهه  وعىل  تفاصيل، 

وسحر ومن عفوية. 

يل،  هذا  للجميع:  أهتف  كدت  البيت،  باب  عىل  تسّمرت 
كان  غريي.  بصحبته  أحق  وليس  أجيل،  من  قد حرض  فاتركوه، 
الل  ومنتصف  األهل  منتصف  يشء،  كّل  منتصف  يف  جالًسا 

تصديق، ويف بهائه رّقة ال يحتملها قلب واهن كقلبي.

قال أيب:

- ها قد جاءت »سنت«، اجليس.

باندهاش  أجوس،  تفاصيله  جميع  يف  ظللت  أجلس،  مل  إّنا 
وبلوعة وجنون، كان يرتدي ثوًبا بسيطًا بل زخارف، ذا حاّمالت، 
من  جسمه  بطول  ميتّد  العيشة،  بساطة  ليامثلنا  تخرّيه  وكأّنا 
الصدر إىل أخمص القدم، أكاممه قصرية وتنتهي بانسياب، ومن 
فوقه حزام عريض قّد من شال ذي ثنيات من نفس قامش الثوب، 
ينتهي طرفاه عىل هيئة منشفة مثلّثة الشكل، يحتذي نعًل بسري 
يف مقّدمته ميّر بني أصبعي القدم األول والثاين ويلتّف حول أعىل 
كان  متواضًعا  بسيطًا  النعل.  جانبي  عىل  بسيور  مّتصًل  القدم 

رداؤه، خّلًبا بالرغم من  ذلك، شديد األناقة وامللمئة.

أّي عجز وأنا فاغرة فاهي ال أمتالك أنفايس! لو جلست أرًضا 
استطعت  ما  أحببت  ولو  اليشء،  بعض  لهدأت  قدميه  تحت 



190.

اآلن، فاإلحساس الغريب الذي اجتاح كياين كلّه ال ميّيز إاّل هالته 
الساطعة، والتي ترغمني عىل املكوث واقفة من دون حراك، يا 
ألمواج العشق الناعمة التي تتلطم بداخيل عنيفة صاخبة وتنفذ 
نحو كّل أوصايل! حفيف مختنق من أنفاس يفّر من صدري، يف 
لحظة أصبح متثااًل مرمريًّا شاحًبا من فرط املفاجأة، ويف لحظة ال 

أكون سوى قّنينة زجاج بني يديه، لو أفلتها لتهّشمت. 

صخب من أصوات يدّوي يف رأيس، بل نسق وال اتّساق، عذبة 
من  كخليط  تتامزج،  بداخيل،  تلتقي  أخرى،  تارة  مبهمة  تارة، 

مشاعر متنافرة، لكّنها تؤّدي حتاًم إىل نداء مكتوم.

كّرر أيب يف لوم:

- اجليس يا ابنتي.

أجّر قدمّي وأجلس يف تأّمل مبهور، ونفس األصوات الداخلية 
تروح  باألحاسيس،  مزدانة  متنّوعة،  آخر،  بعد  واحًدا  تغزوين 
ترفعني ألعىل،  تؤرجحني،  تهدهدين،  تتضاءل وتتضّخم،  وتأيت، 
يف  يب  ترمي  فجأة  ثم  خيال،  من  كشمعة  تيضء  تؤمل،  توجع، 

محيط عينيه فيصمت كّل يشء.

ال يني يتطلّع نحو عينّي بفتنة عاشق، ال أحتمل، أكاد أنتحب 
كطفلة جائعة تيرّس لها الرضع أخرًيا، يقول يف هدوء ويف رصانة:

- جئت محبًّا، هل تقبلينني؟

ا ويف عينيه رهبة: قال أيب مفرّسً

أكابر  من  حاكم،  ابن  هو  زوجة،  يريدك  »حنو«  أخاك  إّن   -
املقاطعة، وقد أورد ألرسته كّل تفاصيل الزيارة، وهم عىل وفاق 
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مع اختياره.

لو تصمت يا أيب، لو تُغلّل ذلك الل تصديق املطّل من عينيك، 
كأنّك مل تكن لتنتظر حّتى يف الحياة األخرى أن أزّف لسّيد، لكن 
يف  بعشمه  مرهونًا  يجيء  ما  غالًبا  املرء  وقدر  القدر،  هو  هذا 
اآللهة، فاصمت، أعرف من هو ومَل هنا، دعني أجبه بجوارحي، 
أّي سؤال ذاك؟ أقبلك دون ريب، أقبلك قبواًل حاساًم قاطًعا ال 
موطئ فيه لتفكري، لو تعرف كيف مّرت األيام األخرية الفائتة 

عىل قلبي؟ 

نهض وتقّدم نحوي، ويف يده أسورة من فّضة وذهب، ناولها 
يل وابتسامة مطّمئنة ترسو فوق فمه، قال:

- خطبتنا لن تطول، مجّرد أن تنتهي الحرب يف البلد نتزوج.

إاّل ألّن  باألسورة ال ليشء  يده ممدودة  تركت  قلبي،  خفق 
أعصايب جميعها كانت ترتعش من دون توّقف، ويف عينيّي طلّة 

عصفور وجد أخرًيا موطنه. 
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 بّوابة تذّكر

القمر يبدر من وراء رؤوس النخيل -املصفوفة بكرم السكري- 
مطلً عىل استحياء، ومقّبًبا بسحاب يف لون الفحم، فتبدو ظلل 
الفضاء  وجه  أمام  املرتاقصة  بعضها،  جوار  املرتاكمة  النخيل 
حداد  أثواب  مثل  مهيبة،  ألياف سامء  من  املنسوج  اللزوردي 
لتتآلف وروح  سوداء كثيفة خرجت تعزية، ومل تك »خرفانة« 
النهار الحارة، حّتى إذا أرخى الليل سدوله، جلست أمام صحن 
القريب، ويف  لتبلغ األفق  الباب، مّدت عينيها كأنّها متطّها مطًّا 
تلتفت  أن  الزمن، ومن دون  فيه عوامل  أثّرت  صوت مرشوخ 
تقول  عادة،  بات  تشّوق  يف  لها  ينصت  الجالس  لـ«ممدوح« 

مهمهمة:

- مدينة ال تعرف الهدوء، تلك مدينتنا، ال تعرف الرفق وال 
الحكمة، تجيئني الحكايات من دون قصد أو اهتامم، وأنا جالسة 
يف مكاين هذا، أصبحت أذناي مبرور الوقت مدفًنا لشكاوى الناس 
هنا ومصابهم، تنمو الحكايات وتّتخذ أشكاالً من اإلرث الذي ال 

ميكن التحقيق يف أصله وفصله.

وأشارت ببطء ناحية نهاية الطريق وواصلت:

- كم من الرجال جنت عليهم مدينتنا؟ انظر مليًّا، سوف ترى 
االنكسار يف العيون، أنت رأيت »عبيد« الذي رمى علينا السلم 
منذ قليل، إنّه رجل منكوب، يعرفون حكايته وعىل الرغم من 
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يف  وغواية.  عمًدا  ويعرّيونه،  رّسه  يعرفون  يتجاهلونه،  ذلك 
النهاية كذلك، فالغموض يف  البداية كان األمر غامًضا، ورمبا يف 
أصله ليس غموًضا، وال شاّق التفسري، ألنّه واقعة حدثت بني أهل 

الضلل أنفسهم، خلقها أمهر األنذال، ورواها أّفاقوهم.

يجاوبها  »ممدوح«  وكان  الحيك،  لرباح  مّتسًعا  الوقت  كان 
االهتامم مرخًيا أذنيه يف انتباه ويف غري سأم وبإغراء املعرفة.

عارصوا  مّمن  واحدة  فأنا  ولدي،  يا  تصّدق  ال  أو  صّدق   -
شيطان  أيّن  اعتربت  وقد  بأعينهم،  الضلل  وشاهدوا  املعجزة، 
أخرس بعد ذلك، ألّن فمي املتخاذل املغلوب عىل أمره مل ينطق، 
األكرب  املعجزة  أّما  املسكينة،  حق  عن  يزد  مل  الهزيل  وضمريي 
وملمئة  قدري،  بتوفيق  املؤامرة  براثن  من  فكاكها  يف  فكانت 
أوراق  ترتيب  مثل  كسرية،  بروح  قًسا  املفروض  التعايش 
كوتشينة بيد إلهية، مكّنها الله من الهروب يف سلم، والخروج 
من املدينة بقطعة لحم عىل صدرها، ولدها الذي تشّبع مع أوىل 
النساء،  وال  هنا  الرجال  ال  أّن  الكارثة،  الظلم.  برائحة  أنفاسه 
»شيخ  فعلة  عىل  سكتوا  الضمري،  استوقفهم  حّتى،  املشايخ  وال 
البلد« كام سكتوا عىل شبهة قوت يومهم قبلها، ترس ضخم يلف 
فتلف معه مقّدرات الناس الغلبة. شيخ البلد رجل من أولئك 
الرجال الذين ما إن تراهم حّتى تظّن أّن ذئًبا مّر أمامك، ناعم 
ماكر مثل الحرير، داهية كثعلب يبحث عن غذاء، يرتدي ثوب 
حّباتها،  عدد  يعرف  أظّنه  ال  مسبحة  يده  يف  املفضوح،  التّدين 
كّل يشء  يف  تتشكّك  سيطرة  وفرض  الخلق  لنكاية  وقته  كّرس 
وأّي يشء، ألنّه نفسه ال يثق يف كون احرتامه وتوقريه بني الناس 
البلد لو ضاعت من  أّن مشيخة  عن قناعة وعن صدق، يعرف 
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يف  يتحكّم  أخذ  لذا  تعاسته!  ويا  عيشته  سواد  فيا  يديه،  بني 
أقوات الناس ومصائرهم وسري حياتهم، يتآمر ألجل كّل األمور 
ومع كّل الخلق، ليكاد هو من أدخل املؤامرة كفكرة متعارف 
تزّوج،  عندما  »عرفان«  أّما  مدينتنا.  الناس يف  عموم  بني  عليها 
»الرّقاصة«  عليه  أن دخلت  ليلة  ليلة دخلته،  الحّظ،  قليل  كان 
الجنية ولبسته وملكت حواسه، بالطبع شاع أمر جنون »عرفان« 
وعجزه بني كّل الناس، فاطأمنوا لفكرة أنّه مل يدخل عىل زوجته 
بعد، وأنّها مل تزل بتوالً مل تفّض، نهاره وليله هائم عىل وجهه 
مثل سكران تائه، بات مجذوبًا يعامله الناس كآفة، ويف مدينتنا 
متوت سرية الناس أنفسهم وال متوت اإلشاعات ما طال الزمن، 
امرأته مل تزل جميلة إىل حّد الغواية، ليس الجامل الذي يحسبه 
البعض اكتامل الهيئة والسمت والدالل، لكّنه الجامل الفطري، 
نهار  طيلة  الدؤوب  العمل  وإنهاك  الشوارع  برتاب  املشوب 
قال  هو  رجلً،  »عرفان«  يعد  مل  املهم،  القايس.  مدينتنا  صيف 
هذا، وغريه، وغريه، حّتى بات األمر حقيقة ال جدال فيها، كانوا 
ويف  عورته،  عن  يكشفون  وتفكًّها-  -تسية  متفّرقة  أحيان  يف 
لهو يداعبونه لكّنه يظّل بل روح، سلّموا لغياب جسده وعقله 
الرضا  شديدة  وكانت  بهجره،  زوجته  وأوصوا  »الرّقاصة«،  مع 
سأظّل  معي،  فيكم  شأن ألحد  ال  لهم  قالت  لها،  الله  كتب  مبا 
زوجته وسأظّل معه للمامت. وفقط يا ولدي كانت تريد السرت، 
شيخ  عرف  وطبًعا  بوح،  أو  شكوى  ذات  أبًدا  تكن  ومل  غري،  ال 
يكّف عن  أن  بيت »عرفان«، وكان مستحيلً  إىل  الطريق  البلد 
الرتّدد عليه، بحّجة السؤال أو اإلعانة، ينقده بعض املال فيفرح 
املسكني، وال يفرتض سوء نية، وال تفرتض، وكان كلاّم سمع أّن 
نفسه  رمى  أو  الخلق  أمام  ملبسه  خلع  أو  نُده  قد  »عرفان« 
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مثلً يف عّب الرتعة لوثة، يرتك أشغاله ويهرول لبيته، وما بطن 
حسن  مع  يّتضح  ال  واملأرب  العليم،  عىل  إالّ  يُخفى  نوايا  من 
يجد  كان  األعجب-  -وهو  ودامئًا  السؤال،  وإخلص  املعاملة 
ابتسامة  شفتيها  وفوق  الوجه  بشوشة  حامدة  شاكرة  املسكينة 
رضا من نوع غريب، غري أنّه جاهد يف توطيد صلت دماثة الخلق 
وانتفاء املعاملة من خبث الغرض، وراح -يف شكل ويّص- يذكّر 
»عرفان« بالفأس والزرع واألرض املهملة املرتوكة ألقدام الغرباء 
والسكارى واملطاريد، ولكن اللمباالة كالقدر، تقتلع التصّورات 
كاّفة، وبتلك اللمباالة يهرع »عرفان« للخارج مندوًها يف أحد 
والنّية  داره،  عقر  يف  البلد  شيخ  يرتك  اللمباالة  وبذات  األيام، 
يبلورها إبليس فتصبح فعًل ملموًسا يخلو من التعّقل واحتساب 
العواقب، والسّت ال تقدر عىل أن ترصف الرجل الذي عاىن كثريًا 
يف مّد يد العون لزوجها، تتحّرج، ويف أدب تلّمح له أّن الوقت 
تأّخر، و«عرفان« لن يعود مّبكًرا من غيبته. غري أّن حامس الشبق 
أعمى، وما بطن يعّرف عن نفسه بشكل سافر أهوج احتدامي، 
يسيل لعاب شيخ البلد عىل بغيته التي امتّد معها صربه آلخره، 
يتحايل فتزجره، يحتّك فتنهره، يقفز عليها مثل مارد ال يعرف 
الرحمة، فتستغيث كمصري كُتب عليه الشقاء، مثلها مثل نعجة 
مغلوبة عىل أمرها يف قطيع أصّم، مثلها مثل الفرق بني مقهورة 
وقليلة الحيلة، وهو صوته يتهّدج، وبدنه يرتّج، وقوته تتصلّب، 
معه  توشك  الذي  الحّد  املقاومة،  معه  يستحيل  الذي  الحّد  إىل 
املسكينة عىل الترّضع والبكاء واالستجداء، وهي تتساءل: ترى 
هل لو كان الزوج املغّيب هنا لتحّرك ولو قيد أنلة تجاه ذلك 

املأفون جزاء ما يأيت؟

كأنّها  »ممدوح«  نحو  »خرفانة«  تستدير  قليلً،  تصمت 
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تأثريها عليه، فتجده مغموًسا يف  الحكاية ومدى  تستنبط فعل 
نشوة الفضول، تُكمل متحّفزة:

- من ناحيتنا نعرف أنّها شّجت رأس شيخ البلد بعصا شوم، 
النقطة  إىل  نجيء  حني  وكّنا  تلفيقها،  أساس  يُنكر  ناحيته  ومن 
التي تربئ ساحتها أو تربئ ساحته نكون عىل يقني من صدق ما 
الناس كثريًا مل يكن الصدق من االفرتاء،  الذي يهم  تزعم، لكن 
كان الحكاية نفسها، مبا لها وما عليها، ككوميديا سوداء يتقّمصها 
ضمري املجتمع الغافل، كّنا نؤكّد أّن املخطئ شيخ البلد ال محالة، 
لكن مل نكن لنعرتض عىل الهوجة التي فشت يف البلد كالنار يف 
الهشيم، حني حبلت املسكينة وخرج زوجها يّدعي وسط الناس 
عجزه، قّرر شيخ البلد -وأعوانه- أن تغور من بيننا، فهي عاهرة 
وخاطية وال مكان لها بني الرشفاء، أوالً ليربّئ نفسه من اّدعائها، 
ثانًيا ليخلص من أصابع االتّهام العمر كلّه، وإجامع الخلق عىل 
عهرها -ذلك اإلجامع الغريب- كثريًا ما جعلني بيني وبني نفيس 
أفكّر وبروية، وأكاد ألعن اليوم الذي باتت فيه مدينتنا موطًنا 
للجهل والتدليس والخنوع، أكاد أتحّس وأنا أفكّر يف أّن املسكينة 
لو أخطأت- مل يكن خطأها، ومل  الخطأ -هذا  بريئة، وأّن  حتاًم 
وال  وزيفه،  طباعه  الجميع  يعرف  الذي  البلد  شيخ  خطأ  يكن 
خطأ املرغمني كذلك عىل قبول كّل ما يريح عناء عقولهم الخرقاء 
األساس،  يف  »عرفان«  خطأ  الخطأ  أّن  املؤكّد  ولكن  البليدة، 

صّدقني يا بني، خطأ »عرفان«، ومن غري أعذار.

ثم نظرت بعيًدا، بعيًدا، نحو غرب البلد، نحو جبل ناء يتلّبد 
بغامم رمادي ومبآس مدفونة يف جوفه، وتنّهدت يف بؤس وشجن، 

ويف اعتذار، ومل تزل تهمهم: 

- صدقني، »عرفان« هو الجاين األكرب.



197
.

بردّية »واح- عنخ- أنتف« 
الثالثة

الناحية  يف  القاطن  الجميل  معبودها  روحي  تتأّمل  سوف 
بني  طوافها  ذلك  بعد  فتستأنف  معبده،  جدار  بجوار  الجنوبية 
ملّذات الدنيا الوافرة. يف البدء، مواطن االستشعار التي تهيمن 
عىل سائر الحواس األخرى؛ العلنية والخفية، تلك التي ما تلبث 
تتعّقب لّذة إاّل وألحقتها بأخرى، فيبيت كّل حّس نابض مجّرد 
آنئذ تكون  بل وللمقايضة بسلع أخرى،  للتفاوض،  قابلة  سلعة 
الحياة  هذه  مثل  يف  للروح  األوحد  السند  هي  املواطن  تلك 

املربكة. 

كاّفة؛  األرض  بتجارب  اإلملام  االكتناز،  عهد  هو  الصبا  عهد 
املبهجة منها والبائسة أحيانًا، َوْحي الرسائر كلّها يحرض من تلقاء 
نفسه، ويستلهم من أبعد مسارب البهجة لّذات ال تأيت بخاطر ال 
مبال، لكن الذي تعنيه مكامن اللّذات -مثيل- ال بد من أن يخوض 
سائر دروب النعيم -والشقاء حّتى- حثيًثا، أو عىل مهل، مل يكن 

يهم، املهم هو تجربة الخوض ذاتها، بل احتساب أو تقديرات. 

مل يكن يف إقبال فرتة الصبا أحد يدري عاّم ترومه نفيس، كنت 
أتلّفح بزّي العبيد، وأخرج نحو الحياة الرسّية للرعية أحتضنها 
»حور-  أيب  عني  ال  املعايشة،  بعني  البرش  أضداد  أعاين  وله،  يف 
داخل  ترّفعي  أطمس  علياء،  البرش من  ترى  التي  تاوي«  سهر- 
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أسامر  البال،  عىل  تكن  مل  أجناًسا  أخالط  االنفتاح،  من  بوتقة 
الحصا  فوق  معهم  أسري  الوجوه،  وكالحي  واألقزام  الحيارى 
عاري القدمني، أستمتع بكوين واحًدا مّمن باء عليه القدر بسخط 
كيفام  أتنكّر  دوًما،  الحارض  االتّزان  عدم  نكهة  أماثلهم  مهيب، 
يحلو يل، مّرة يف ثوب زاهد خرفان سحقته دنيا ماكرة، ومّرة 
كلّه  شيًئا،  دنياه  أمر  من  يعي  أن  يود  ال  مختّل  ثوب سكري  يف 
كام تقتيض نشوة اإلشباع الذي ال يكتمل فتهدأ الروح املتمّردة، 
مساحات شاسعة تحول بيني وبني مرحلة التشّبع مبذاق الحياة، 
يا لها من مساحات ال بد من أن تجرّت جميعها، كنت أعرف أّن 
ا  الذي يجوب وحيًدا يف جنبات قرص مليك ليس كالذي ينطلق حرًّ
دون قيد ودون أّبهة، ففي الخارج مثّة مساحات للّهو والرتف، 
مساحات للمفارقات التي قد يختزنها الذهن كتجارب استثنائية، 
مثّة مساحات مع ذلك للحزن والتوّجع، للبكاء الصامت والعشق 
مساحات  آالمهم،  وملمسة  آخرين  بشواغل  للهتامم  املباح، 
عفّية إلراحة النفوس املرهقة، وبني كّل تلك املساحات أخذت 

أرتحل بل رقيب. 

صاحبت أدىن قوم البلد، بشعورهم املشعثة وأبدانهم النتنة، 
مبخاط أنوفهم الذي ال يهتمون أصًل مبسحه فُيهمل حّتى يجف، 
بأظافرهم املتشّققة وروائح البول النافرة من كّل األماكن التي 
يعمرونها، بهمجية تقّبلهم للعيشة ومنطق االستسلم الذي يعّج 
باألىس، الذين يجرعون الجعة من عام إىل عام، يقتاتون بالقديد 
الترسية  أّن  من  الرغم  عىل  ترسية،  لحظة  إىل  أنفسهم  وتهفو 
الحقيقية ها هنا متوّفرة بغزارة، الترسية هي اللمباالة ذاتها، 
أن تكون ال يشء، أن تخطو بني الدروب لست تخاف من غد، 
ال تجد جدوى من مقاومة التوهان، وال تعبأ أن تسري يف وحل 
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الروح  عىل  التي  املعاين  سائر  جّربت  كنت  جميعها،  الغوايات 
داخل  التدحدر من دسيسة ألخرى  بعيًدا عن شظف  تجربتها، 
ربوع قرصنا املجيد، كان أيب مهدئ األرضني قد انقاد سعًيا وراء 
أنهل من معني  له وألخي ذلك، ومضيت  تركت  العرش،  هيبة 
لروحي  استطاب  أجواء »طيبة« حسبام  املرتسمة يف  التفاصيل 

واشتهت. 

جلست يف الطرقات متسكًّعا، واستمعت ملء وجداين لعزف 
اليائسني واملغلوبني عىل أمرهم، تختمر ألحانهم يف كياين اختامر 
من  متفّرد  كخشية  الروح  عىل  خشية  فل  مأمون،  غري  شبق 
التلحم مع العوام، أنصت إىل شكاوى الوجوه العابسة، والتي 
ترُسد يف لحظات التأّمل القليلة، زرت البيوت املنعزلة، املدفونة 
يف وحل الفقر، دست بقدمّي الطني املتشّقق الجاف، والغصون 
القاسية،  املطر  مياه  الغارقة يف  األشجار  تحت  اليابسة، غفوت 
يف  السائد  الوحيد  العرف  كان  املنكوبني،  روث  يف  وانغمست 
البالية،  األعراف  كّل  من  االنفلت..  عرف  هو  بالخارج  الحياة 
يعني الكينونة دون عرف موّحد يلّم التخّيلت العابثة، وكنت 
أجلس يف الحانات أشحذ الرشاب، معتمًرا بلّذة الشحاذة عينها، 
والغريب أّن كّل العامة ال يتفّوهون بجملة مفيدة، وال كلمة من 
شأنها شّد االنتباه، بل عىل العكس، ما وجدته يف الخارج -أيام 
كنت مقبًل عىل الحياة كُمحدث- هو الكثري من الخرس، كأّن أيب 
مل يكن غري ملك عىل مملكة من خرس، أّما عن أكذوبة أّن اآللهة 
معهم فّعالة فلم أر، مل يعد بني العامة ذكر لآللهة، كأنّهم يئسوا 
اتّخاذ  طرائق  جميع  يف  العشوائية  بها  فبّدلوا  استجابتها،  من 
الحياة معرًبا لحياة، ذابت اآللهة يف غوغاء األدعية واالبتهاالت 
الخرس،  اليأس،  البليد، كان  الزمن  التي أعدمها أصحابها مبرور 
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وكانت اللمباالة، هي بضع املسّميات التي قد يّتصف بها عامل 
»طيبة« املسكوت عنه، والذي مل أمّر عليه مرور كرام، بل طفته 
باختيار إرادي، أحببت هذا العامل، ال ليشء إاّل العتباره مفردة 
جديدة يتعلّمها عقيل، طعم النبيذ هناك مختلف، هذا إن كان 
النبيذ هناك رشاًبا مفرتًضا، وحيث ال بديل عن محاوالت اإلغراق 
ذلك  له،  واملخلوقون  لهم  املخلوق  الصايف،  الخام،  التوهان  يف 
إفاقة  عن  البديل  التوهان  حياتهم،  لسري  متاًما  امللئم  التوهان 
والذين  املساطيل،  أجالس  كنت  ما  وكثرًيا  ورائها،  ال طائل من 
تورده  ملا  أستمع  استحياء،  عىل  الخرس  يقاومون  ما-  -بشكل 
ألسنتهم يف غفلة الثمل، متناسًيا هويتي ألبعد ما يكون التنايس، 

منفعًل مع من ينفعل، شاطًبا انتاميئ برضا هويس. 

يف  الفتيات  وتهيم  وتزبد،  البخسة  الجعة  قناين  تتلحم 
يعدو  ال  فالرشف  تحّفظ،  غري  من  بالرتّدي  املوحولة  الطرقات 
كونه أكرث من لفظة محاها الزمن من عقيدة هؤالء، أّي رشف! 
كّل البدائل قد تقوم مقام تحّفظات بل جدوى، وعيّل أن أقّر بأّن 
سبيل  وال  مرّفهة  الجزافية-  القصور  يقطن  من  -نحن  ضامئرنا 
إلحيائها من جديد، فمن كّل رشف هنا ينبع األىس ذاته، األىس 
اللعني، يف حيله التافهة وطعناته املوجعة، ومع األىس البد من 
أن ينبع كذلك سوء التقدير، واألسوأ سوء التوصيف، فإن همن 
الفتيات عىل وجوههّن ال يلوين عىل يشء فمحلّه نفاد االحتامل، 
ومن ميكنه أن يلوم البائسات عىل محاولة الرتّفه ولو للحظات 
حيوية  ميلكون  -رجالهّن-  الرجال  فل  العمر؟  مجرى  يف  عابرة 
املسّمى وصوابه، وال هّن ميلكن القدر األدىن من الرغبة يف إكامل 
البؤس ملنتهاه، هكذا إذن ميّجدون اآللهة سخرية، ويهتفون أليب 
حرسة وبغًضا، قد يقف أحدهم رافًعا كأس الجعة ألعىل صائًحا:
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- يعيش ابن الشمس »أنتف« إىل األبد.

فأشعر بنربة التهكّم الرصيحة، يرد عليه واحد:

- ولو مل يفعل! اتركه يرتع يف نعيم السامء، واتركنا يا رجل 
بكفاية السقم.

فأضحك، أضحك لكوين أعيش بني العاملني يف شتات مستحب، 
وهم  أراه  اكرتاثهم،  عدم  وأرى  بهم،  أيب  اكرتاث  عدم  أرى 
يلمحهم،  وال  منّصته  تحت  واالحتفاالت  األعياد  يف  يتوافدون 
السامء  عالًيا يقف يف  أعداًدا غفرية من قاممة، ويرونه  يراهم 
نفس  كّل  غاية  تحّقق  اآللهة  إّن  نفيس  يف  أقول  يد،  تطوله  ال 
كيفام يكون طموحها، والطموح يف عامل املطحونني هنا ال يتجاوز 
كرسة الخبز، وأّن الزمن الذي ميّر عليهم ال ميّر عىل أيب، فهنا ميّر 
ثقيًل، مجحًفا، يف طريق مخالف لسري الزمن داخل أروقة القرص 
بانت  قد  أيب  عورات  كّل  بينهم  وجدت  املعابد،  أعمدة  وبني 
جلّية، صادمة، ُمحبطة، واكتسبت منهم -مع مرور الوقت- عادة 
جديدة؛ هي عادة العيش دون أمل، فأّي أمل هنا ال بد من أنه 
بدد، وال غّية الحرتاز أو تأويل، تركوا للحياة أنفسهم، وتركت 
الخرافية،  لّذاتهم  فيها  وبّثوا  باملعاناة،  روضوها  نفيس،  لهم 
للعرش  تفّرغ  كأنّه  األثناء- حضور »آمون«،  تلك  وافتقدت -يف 
دون كّل األشياء األخرى غري املهمة، والتي تكتّظ بها »طيبة«، 
إىل  يفيض  ال  حتاًم  الذي  التفكري  ذلك  تفكريهم،  نط  سايرت 
واحتسيت  والرضوخ،  واالنهزام  املسكنة  بطباع  تطّبعت  يشء، 
اللّذة يف غري هوادة، ورصدت مع ذلك تحّول الرجال إىل أشكال 
أخرى غري التي عرفتها من ذي قبل، تحّول بعضهم إىل جرذان 
يقرضون الخشب حني ال يجدون الفتات، التحّول الذي رمبا قد 
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جاء تدّرًجا فلم يلحظوه وهو ينمو بينهم مثل وحش فّتاك فبدا 
من طبائعهم املوروثة، تحّول األعني إىل أعني غري ثابتة النظرات، 
تبحث عاّم حولها، وفيام حولها، عن أشياء وإجابات، عن معان 
أبدان  تنهش  صغرية  أنياب  إىل  األسنان  تحّول  قهًرا،  ضيعت 
الشجر لتكفي البدن سوء املجاعة، وانحناء الظهور تبًعا للنكفاء 
فأّي  قوارض،  إىل  الوقت  مع  أنفسهم  يحيلون  الرجال  قرًضا، 
كّل  نحوها مثل  االقتيات ويهرولون  يتشّممون مواضع  مأساة! 
يشء معوز، األعني الجاحظة التي ال تبدو أنّها تغفو كانت دامئًا 
تلحقني يف كّل مكان، يف جلسايت داخل الحانات، ويف تسكّعي 
يف شوارع املقاطعة، يف نهمي، ويف حرسيت عليهم، فوق أفرشة 
املضاجعة، وبني أحضان العابرات، العيون جاحظة، وبؤس الحال 
تستمتع،  فلم  رجوتها،  هؤالء.  ارحمي  لآللهة:  قلت  جاحظ، 
كأنّها تقول سأستمع فقط لو عدت بني أحضان الرغد يف منفاكم 
رويًدا  نفيس  يف  ينضج  والغيظ  واعًدا  قلت  الرعية،  ضلل  عن 
يا حور مهدئ األرضني  يوًما أجلسه مكانك  أّن يل  لو  ويعتمل: 

ألوصيت قلبي عىل هؤالء. 

هي »طيبة«، اجتامع األسود حالك السواد باألبيض الناصع، 
والحكمة تأيت أحيانًا من أفواه غري املدركني، يقولون: لو الدنيا 

هكذا فالبعث عظيم الفكاهة. 

مع األيام ازداد ولهي بهذا العامل، رحت أبحث عن لّذة جديدة، 
كدت أتنازع بحًثا، لّذة جديدة، جدييييييييييييدة، تخلّصني من 
نزق ال ُيحتمل، وعرفت بعدها أّن ما يهّيأ قدًرا قد يصبح أروع 
كان  العامة،  من  واحد  جوار  طريق  يف  جلست  كنت  اللّذات، 
يف  أّن  أدركت  شبق،  يف  تلمعان  عينيه  ولكّن  متهّرئة،  ملبسه 
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عينيه لّذيت، ال أعرف كيف بدا يل ذلك، وال كيف استرشفته، إّنا 
يف جرأة انقضضت عىل لسانه ليكشف عن أّي موطن من شأنه 

تهدئة جسدي، فقال يل يف جرأة أشّد بلسان ثقيل:

- أنا أركب الرجال، لو أّن لك هوى.

كان  ميله،  طرح  عند  جرأته  يف  وال  كثرًيا،  األمر  يف  أفكّر  مل 
خوص،  من  املبنّي  لبيته  اصطحبني  التفكري،  من  أرسع  القبول 
واملرُشف عىل »حايب« عن كثب، وجدت أنّه ال يتكئ عىل سند، 
مليئة  حميمة  مراودة  مرّسته  كّل  املرّسة،  يف  وال  العيش  يف  ال 
بالسكنى اللطيفة، قّدمت له نفيس -وألول مّرة- ونار التجربة 
أقوى من نار الجسم نفسه، خلعت عّني ردايئ شغوًفا، ومل يخلع 
عنه شيًئا ألنّه ال يرتدي غري مئزر قطعة واحدة، رفعه للرّسة، 
فامتّد قضيبه طويًل بائًسا مليًئا بالوساخات، ومن غري مهل دفعه، 
لحظة  يف  لكّنني  غري،  ال  اإللهاء  ملجّرد  باألمر  القيام  يريد  كأنّه 
التجربة،  غواية  أجل  من  املشّقة  تحّملت  باالخرتاق،  شعرت 

التجربة يف حّد ذاتها لّذة مطلقة. 

أخذ يصفع أحشايئ من دون هوادة وال رفق، وأخذت أنهج 
شاكًرا  للسامء،  صاعًدا  بطء،  يف  يغيب  وعقيل  وأتأّوه،  وأرصخ 

لآللهة أّن األمل يف حّد وجعه ملهاة غري اعتيادية. 
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الديك الذهبي
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 بّوابة »عاشيت«

زمن  مخرتًقا  يوم،  صبيحة  يف  الذهبي  الديك  يتمّثل  وعندما 
كقبضة  واقًفا  ير،  مل  من  وثرثرة  تخاريف  متجاوًزا  األسطورة، 
من أشعة شمس نهار عفّية، متأللًئا كنجمة أملاسية حطّت فوق 
عليه  ذاك سينقّض  عند  عليه،  املقّدسة، سيقبض  البحرية  سطح 

»ممدوح« كحربة هوجاء لينجو ويتامثل للشفاء.

لكن أّي وهم قد يصبح حقيقة ملموسة عفّية؟

مياه البحرية راكدة، منذ زمن وهي تخربه باالستحالة، غري أنّه 
ال يرى، أو ال يريد الرؤية، يحتال عىل املأساة باألمل، ويشاطر 

حلمه واألسطورة البعيدة.

هل كنت أنا من ضاجع التخّيل كّل ذاك الوقت؟ ومن غريي 
أسفه يصلح العتناق الوهم؟ لكّنني بائس، مل أعرف للفرار من 
البحرية وتجيء،  القدر مسلكًا، تروح بعقيل مياه  براثن وقيعة 
أخرى،  وتحيا  أشياء  بداخيل  متوت  موجعة،  ذكريات  تخامرين 

وأكون يف النهاية تعبريًا مأساويًّا ألمل بل انتهاء.

صائًحا  أراك  الهيئة،  غريب  أمل  أنت  خيايل  يف  الرصد،  أيّها 
ذكريات  تستدعي  البيوت،  أسطح  فوق  من  صباح  كّل  طلعة 
بتباه وخيلء، ال  الكون  الكامنة، تطّل عىل  الفؤاد  املايض وآالم 
تأبه لألقدام املاضية من تحتك يف تثاقل، وال تأبه لهموم البرش، 
كّل ما عليك الصياح، وكّل ما علينا تأّمل صيغة اليأس يف كّل يوم 
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املرادف  هو  اليأس،  أخرى،  أشكال  عىل  نطقها  وإعادة  جديد، 
األوحد لكينونة ابن آدم فوق هذه األرض املجحفة، اليأس سمري 

العائشني رغاًم، العائشني موتًا.

ستستعيد  متى  أجبني:  الذهبي،  لونه  عن  يبني  ال  رصًدا  يا 
طبيعتك األسطورية؟ متى ستتجرّب وتكشف عن هويتك القدمية؟ 
يف  أُسقط  كثريون،  غريي  وينتظر  أنتظر،  فأنا  ونسيانها،  إيّاك 
مياه البحرية املكفهّرة برصي، وال أرى لك أّي انعكاس، ال أرى 
تعيش  أين  عليك؟  بالله  بها  ذهبت  أين  فأجبني:  وجهها،  إاّل 

»عاشيت« اآلن؟ 
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 بردّية »ثثي« الخامسة

من غري املعقول أن يحدوين التفكري يف مثل هذا األمر، لعّل 
أّي  ذهني  ذهب  إّن  حتمّي،  التواطؤ  ولعّل  قريبة،  الخديعة 
األمرين أمّر فإّن األمرين »مّر«، أخىش من االنقياد وأخىش أكرث 
من عدم املثول، فاالنقياد قد يأيت بسقوط مرّوع، وعدم املثول 

قد يهيل عىل مكانتي تراب النهاية.

يا حرسة البال! أمن املعقول إذن أن أفكّر مليًّا؟

يف يدي كأس من نبيذ مل تزل مآلنة، ويف فمي طعم العلقم، 
علم  يتثاءب،  شمس  كقرص  تلوح  باتت  النهاية  ومشارف 
نتائجها  الجانب،  مأمونة  غري  التشّتت  ظّل  يف  املقامرة  أراهن؟ 
ليست مضمونة بأّي حال، ماذا لو أّن التواطؤ نجم عنه خسارة 
لكن  واملّن،  الود  خسارة  والقادم،  التاريخ  خسارة  يشء؟  كّل 
الزمن يقول  إّن  بّرمتها؟  للمسائل  الزمن مبحلّل عبقري  أوليس 
الخرية يف املراهنة عىل املؤكّد تبوأه ملقاليد العرش، »واح- عنخ- 
أنتف« بات أفوله قريًبا، هو اآلن ليس أكرث من أسد تساقطت 
أو عام، سيرتك  الهرم، وعاّم قريب، بعد يوم  أسنانه ونال منه 
الحياة بأرسها ويصعد للسامء، ساعتها أين سأصبح؟ إّما موالًيا 
ضمريي  أين  لكن  االستبعاد،  عليه  حّق  معارًضا  وإّما  للجديد 
من  زهيًدا  قسطًا  ولو  أمتلك  أال  عقيل؟  الفوران يف  هذا  وسط 
إخلص؟ أقلّه الوفاء ملن مكّنني من حيازة كّل ذلك املجد، إّنا 
أّي هبل! إّن املجد يف النهاية ال يكون إاّل لألذكياء املسترشفني، 
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الذين يدركون متاًما من أين تؤكل الكتف، ثم سواء شاركت أم 
انفراد  أو عىل  بغريي  أو  فاعلها، يب  فإّن »نخت- نب«  أفعل  مل 
فهو قائم بالفعل ال مناص، لقد بدأ بالفعل يف تجهيز قرب والده 
املعظّم فرعون البلد، بدون الطقوس التي أوجبها تجهيز امللك 
نفسه لقربه، جنون العرش استوىل عليه ولن يرتك له سكّة لخيار 
بكّل  أمأل حجرة دفن موالي  أن  آخر، وقد طلب مّني تحديًدا 
عطرية  وزيوت  وعقاقري  منسوجات  من  وبكّل سخاء،  لوازمها، 
ونشارة وأوان من فّخار تفوق يف العادة االحتياج الفعيل لتحنيط 
الجسم، وعيّل -سواء شئت أم أبيت- أن أستحرض كّل ذلك إيذانًا 
باليوم الذي سيحّنط فيه سّيدي املنّزه، أّي حيلة يل؟ منذ خمسني 
عاًما والفرعون املبّجل جالس ال يريد مفارقة العرش، والصغري 
التنازيل  العّد  دائرة  وأوشك عمره عىل دخول  كبرًيا  الذي صار 
سئم االنتظار، ليس غريه أوىل بتذّوق نكهة الحكم، ولو ألشهر 
العلنية، وتحفيز عقيل  التواطؤ واملباركة  قلئل، كل ما سأفعله 
وخربيت للسيطرة عىل الطبيب »زاري« والكهنة، أُرسل الطبيب 
بعيًدا حّتى ال يتمكّن من فضح ما دّس يف رشاب امللك، والكهنة 
ينشغلون بأّية خطة ملّفقة ويكون األمر، فهل هذا عيّل عسري؟ 
كم من دروب مظلمة سلكت وكم من مناح مشبوهة اتّخذت، 
ومل يحّل عيّل ذلك إاّل بالربح الوفري، فأنا يف واقع األمر أنا، من 
دون تجميل وال تزيني، ذلك الرجل الذي استحّل دم آخرين من 
أجل علو املكانة واستجلب الرفعة، فهل أدير ظهري للمستقبل 

بدافع الوالء األحمق وأخرس كّل ما كّد عقيل ألجله؟

يسقط يف كأس النبيذ مّخي، يصطبغ بلونه القاين، ينفرج عن 
طأمنة،  ويف  حزم  يف  األوامر  يصدر  أخذ  وغفى،  استوطنه  رّش 

أشعر بـ«آمون« يلّوح أن اذهب لذاك الطريق. 
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كيف أفكّر يف هذا؟ »ست« امللعون ينخر يف ضمريي الغافل 
ويوسوس، يسقيني األفكار املريحة فكرة وراء فكرة، أليس هذا 
الفرعون من أىت كّل الرشور من أجل نزقه ونزواته؟ أمل يركب 
الجواري وُيركب من الخدم؟ أمل يذبح ويقمع وُيخرس األفواه 
من أجل مّد الحكم يف عدم شورشة وبل مضايقات من العوام؟ 
أمل يزج  إىل آخرها؟  أولها  البلد من  يتجرّب ويطمع يف ملك  أمل 
اللهية؟  العبثية  معاركه  يف  الشباب  األبرياء  وبدماء  بالجيش 
أمل ميكّن كّل املدلّسني واملنافقني من مقاليد السلطة؟ هاه.. وأنا 
واحد منهم. أمل مينع يوًما عن العامة القمح والزاد واملؤن من 

أجل الجيش وبقلب بارد ال مكان فيه لعطف؟ أمل؟ أمل؟ أمل؟

يكن  أمل  محايًدا.  أكون  أن  عيّل  ذلك  من  الرغم  عىل  لكن.. 
معي معطاًء محبًّا ال يؤول جهًدا من أجل إرضايئ؟ أمل يشاركني 
هّمه يوًما يف صدق وجعلني له يف موضع الصديق؟ أمل يعف عن 
االبن  ذلك  ثم  الصداقة؟  تلك  بدافع  وهفوايت  مثالبي  من  كثري 
الذي يراودين اآلن وميّد يل يد الرشاكة مل يكن يوًما يل محبًّا، كان 
حاسًدا ناقاًم ناكًل، كارًها ألبعد ما تكون الكراهية، فبأّي عرف 

ورشع وعقل تجمعنا اليوم مصلحة؟ 

أبتهل إليك يا معبودي الذي يسكن السامء أن نّجني من سوء 
أبتهل أن تشفع يل ومتّدين بالحكمة والرتّوي واليقني،  االختيار، 
»ست«  امللعون  أفكار  دامت  ما  يهدأ  ولن  عقيل  يهدأ  ليس 
تجتاحني، كّل القرابني متاحة يوم أن تخلّصني من عذاب التفكري 
بلء  عّني  واحجب  والخري،  الصالح  وجهة  إىل  اختياري  وتهدي 

سوء االختيار.

نحوي  تتطلّع  فّخار،  من  وعاء  قلب  يف  تربض  ساكنة  إوزة 
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يوم  يف  املبّجل  موالي  بنظرة  يل  توحي  كأنّها  امليتتني،  بعينيها 
القدر، تشمئز نفيس من فكرة مجّرد النظر إليها، فأغطّي الوعاء 

وتزوم نفيس، وأغوص يف حرية.

وكانت الشمس عىل وشك املغيب...

ذلك ملّا خرجت عىل غري هدى، قلت يف نفيس إّن الطواف بني 
الشجر واألزهار وتنّفس العطر يف تلك الساعة قد يسّوي ما تنّتأ 
من خليا العقل. بقميص شّفاف أخذت أسري بني حدائق املانجو 
والتّفاح، من دون حراسة وال خدمة، كم أّن العقل مهام بدا واثًقا 
من حصافته بحاجة مع ذلك ملن يقوده حتى يف استخدامه للحّد 
األدىن من اكتشافاته وتأويلته هو، بذات القدر الذي يحتاج فيه 
للهداية وهو يستخدم إمكاناته يف االستنباط واالستدالل، لهذا 
فعيّل الرجوع لحكمة املقتىض من أمثلة األوائل، إّن الزمن يقود 
مثل شعلة مهيبة يف تلبيب ليل حالك السواد، واألمثلة تقود، 
العناية مبن تخّبط يف  والتاريخ زعيم ماهر ال يشّق له غبار يف 
مجاهل التفكري، آه يا موالي، رمبا –ومن دون احتامل مسّبق- 
آن اليوم الذي تصبح مرص كلّها يف حالة حداد، ميّزق كّل إنسان 
وتُلغى  األضحيات،  تقديم  ويتوّقف  املعابد،  وتُغلق  ملبسه، 
والنساء  الرجال  يوًما، ويقوم مئتان من  األعياد الثنني وسبعني 
القامش  صدورهم  حول  ويلتحفون  بالطني  رؤوسهم  يغطّون 
األبيض، بأداء أغان جنائزية إيقاعها من شجن وتنغيمها بائس، 
تتحّدث عن فضائلك ومناقبك ملّرتني يف اليوم، آه يا موالي، تلك 

طقوس الِحداد عليك يا سّيدي.

بشكل  موالي  جنازة  مراسم  تبدأ  رأيس،  أعىل  طري  يغّرد 
تخلّصت  وقد  نفيس  وأرى  الفكرة،  هذه  مع  أرسح  مجازي، 
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أرى  ثانية،  املنصب  ألتفّرد يف جلل  عليه  املغضوب  من عبء 
مغسلة من خشب طولها سبع أقدام وعرضها أربع، وقد حليت 
أركانها األربعة بتعاويذ أربع متّثل كّل منها علمة الحياة، رأيت 
نفيس دامًعا ونبي »آمون« األول يقرأ التعاويذ السحرية املقّررة 
ملقام موالي املبّجل الصاعد إىل السامء، وجسده املصمت يدلّك 
ا هذا ما سيكون ومن دون  باألملح، هل حقًّ بالزيوت ومُيسح 
يرتّدد  ذهني،  يف  جميعها  األفكار  تتشابك  محبطة؟  تطّورات 
صوت »نخت- نب« يف رأيس كوسوسة مغرية: )ألجعلّن »طيبة« 
اململكة/  والفضة وليصبحّن عددهام كعدد حصا  الذهب  أرض 
لن أهّون من شأن الرعية كام دأب الفرعون أيب/ هو هالك ال 
القدر/ وال تنس يا  رجوع، فأجعل من نفسك موالًيا وال تعاند 
جمع  من  فاخلص  الحمراء  بالعني  حكمي  أبدأ  أن  عيّل  »ثثي« 
الثوار الذين تحّدثنا بشأنهم، علينا أن نخيف العامة يف األرض 

ويف السامء ليك يستقيم والؤهم وتلبسهم الطاعة الدامئة(.

تلك  العظيم،  معبودي  يا  يغّرد،  اطمئنان  يف  الطري  يزل  مل 
بشارة، إّن الطري إذ يغّرد فاملعنى محسوس، تلك مباركة منك، 
لعلّك مللت الفرعون املعظّم بدورك، وبقدر ما مننت عليه طيلة 
طائلة  تحت  مجونه  أوقعه  ما  بقدر  املاضية  الطويلة  السنوات 

سخطك املحّرمة.

أوحى  قد  قبيل،  ولدك  خانك  قد  الغّر،  أّيها  املبّجل/  موالي 
القلق  وبّث  ملّفقة  بردّية  أرسل  قد  لك مبؤامرة وهو محيكها، 

بداخلك. 

يف الواقع ملّح يل -مجّرد تلميح- بأّن الربدية تخّصه، أسفر يل 
بلمباالة أن أجمع بعض العامة وأوّجه لهم االتّهام، ومن دون 
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امللك  لشطط  الفداء  ويصريون  الرعية  من  ننتقيها  زمرة  دليل، 
القادم.

ثم وقد رسوت عىل بّر، عيّل أن أجمع اليوم أولئك مستحّقي 
العقاب، لينزل عليهم جربوت الفرعون األخري، عيّل أن أختارهم 
حيلتهم  وقلّة  بختهم  سوء  نظري  أمنحهم  وأن  الفطن،  بدّقة 
فوق  الرتّبع  بدوام  أظفر  وأن  حالهم،  لضعة  األمثل  العقاب 

رؤوس الجميع، لذا فعليه، أنا اآلثم، أعرتف:

سيكون  عاّم  الجامل  مبتدع  يا  فسامحني  خائًنا،  بكوين  »أقّر 
وقد سطرته عليك السامء«.
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 بردّية »حنو« االستثنائية
        )بمنطق الهوى(

اآلن أرى -كام مل أفعل من ذي قبل- قمًرا يتساقط ضوؤه عىل 
وجهي كِحزم من ذكريات قد أرسفت مسّبًقا يف تقييد تحّركها يف 
ذهني. اآلن ال أفعل غري أن أغايل يف تأنيب النفس لحّد قداسة 
يوشك  وحًشا  يتمّثل  ذاته  الذنب  أّن  لو  كام  بالذنب،  اإلقرار 
عىل نهيش مبثل ما ينهش الضبع جيفة هامدة، إن كنت هذا أنا 
اللّذة؟ من ذا الذي  فمن ذاك الذي اغتنى جسمه وتشّبع بداء 
استوطنته تأّوهات املقبلت يغرفن من أعصابه غرًفا؟ يا لألىس! 
كيف أبدو اآلن صغرًيا إىل حّد ال أُرى؟ كأّن َجرًما بعيًدا اصطحبني 
ألبدو جواره من بعيد أشبه بنقطة رسمدية ال تفاصيل لها، نقطة 

مخزية يف صدر كون ال يلقي بااًل. 

هل يف الحقيقة قد تّم االتّفاق ما بني القدر والزمن ليحدث 
يا  أواه  الضمري؟  فوق  الجامثة  اآلثار  تلك  مثل  ويرتك  ما حدث 
»سنت«، أنا لست الشخص الذي يعمر قلبك، أنا غبشة نائية من 

ال يشء، وجود مجهول إثر تقلّبات أكرث إبهاًما.

 يف ذلك املساء، وبينام جسدي مستلق فوق فرشة من قطن 
ذلك  لخبط  مستسلاًم  أكون  وأكاد  وتهّدلت،  أطرافها  تنّتفت 
الدوار الذي يؤرّجح رأيس، عقب زجاجة كاملة من نبيذ، تلهام 
املضمون،  قوي  املنبت  أصيل  عفّي  نبات خشخاش  من  أرغول 
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كان الذهن قد اُقتيض بطلّة بريئة من وجه »سنت«، بل ُذهل 
حّتى حني تصّدرت ذكرياتنا مرمى تفكريه، وكنت كلاّم أكاد أصل 
بعينيها  تتفّقدين  وهي  الذكريات،  سري  يف  مؤثّر  جزء  أروع  إىل 
تلك  من  حثيًثا  املكوث  فأرابط  املفزوعة،  ودموعها  اآلسيتني، 
النقطة بالتحديد، يحّف يب ذلك الخليط من التأّوهات واألنني، 
الخليط الذي راودتني غوايته طيلة أيام  الشبق والهوى، نفس 
بـ«سنت«،  املعتمل  فؤادي  عن  أثنائها  يف  بدين  يعف  مل  كاملة، 
دون غريها من نساء الكون، لذا قد يبدو الوجع كامًنا يف آخر 
حدود اإلحساس، ويبدو معه الذنب منّبًها ال يكّف عن القرع يف 

تجويف رأيس.

قاعًدا حّط جواري أحدهم، واحد من األصدقاء الذين تبادلنا 
األرسار والحكايات، مثلني مّرة ومؤنّبني مّرات، بحت له وباح يل، 
تجاذبنا أطراف الكوامن من الحكايات والتنّهدات، حّط مبتساًم 
كانت  إن  تدري  وال  أمرها  يف  تحار  التي  االبتسامة  تلك  مثل 
ابتسامة تهكّم أم ابتسامة مواساة، ثم قال يف صوت هادئ هدوء 

ريح مرتّبصة:

- يا لحّظ املؤّرقني حبًّا!

جاوبته بنظرة عابرة من جنب عيني، بعدها اتّجهت ببرصي 
إىل السامء ثانية، ويف عينّي ضآلة األجرام البعيدة وضآلة نفيس. 

أضاف يف غري استحياء:

- رأس العدو أوىل بك من قلب ال يهدأ.

استعصاء  نفس  مستعصية  العدو  رأس  بأّن  أخربك  ومن   -
القلب املدّجج بالتوبيخ؟
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- كّف عن تصّوراتك الجزافية، مل يطل بدنك بعد كّل املامرسة 
الجدّية إّياها إاّل الكثري من الصّحة والعافية، ثم كلّنا قد أُغرقنا يف 

ملكوت الشبق لتلك األيام القلئل.

- لسنا كلّنا نفس الرجل، ثم كيف لغبي مثلك أن يعرف؟

- تقصد الحّب؟

مغتاظًا لكمته يف وجهه، فمىض يقهقه وأكمل:

- وكيف ألحمق مثلك أن يقّدر جموح الحّب نفسه؟ بأمواجه 
الهادرة ولطامته املتدلّلة، ال ذنب يف القليل من الترسية، صّدقني.

- لكّنها تنتظرين وأنا أعبث مثل مراهق.

- ليكن، هب يا أخي أّن الزمن عاد بك إىل الوراء واستعدت 
البعض من نزق املراهقة املستعذب.

- آه، بل قل يل كيف أرجع للوراء كيام أستعيد قَدًرا يكتيس 
بالحامقة والهوى فأبّدله؟

- إن شأنك يف ذلك شأن من مّسه خرف، وال جدوى من إقناع 
معتّل مثلك، فل يشء يعود للوراء يا أهبل.

ال تصّدق ذلك املفهوم يا صديقي، فأنا أعود للوراء، منكًّسا 
فكرة  من  أُمحق  أكاد  بالزمن،  وحلّت  قدرية  لعنة  مثل  متاًما 
يف  يشء  ال  »سنت«،  قلب  مثل  بكر  قلب  يف  مثيل  وغد  وجود 
الحقيقة قد يعّوض عن الخيانة إاّل خيانة مامثلة فيّتزن الذنبان، 
وساعتها يصبح للغفران التامًسا مقبواًل، سوف أضع نفيس بديًل، 
لديها  ثم هي  فيها؟  يشاطرين رجل غريي  أن  ألقبل  كنت  فهل 
استشعار،  يضاهيه  ال  الخزي  مبكمن  استشعارها  الحاسة،  تلك 
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جريريت  أخبئ  لن  ستفعل،  حتاًم  جرى،  مبا  إذن  ستشعر  فهي 
ولن تنطيل عليها أّية تلفيقات، ستسألني مبارشة: ما الذي غرّي 
أمرك؟ وسوف أقول يف ارتباك ويف ململة واضحة: ال يشء. سترّص 
عىل أن تفّض رّس دواخيل، ويف النهاية سأعرتف لها بكّل يشء، ال 
محالة، قلبها مخربها، بّصاص ولو من باب االرتياب، قلبها ُيشبه 

املرآة التي سوف أرى يف متنها تشّوهي.

ينوء البحر بحمل املوج وينوء قلبي بحمل الذنب، يف السامء 
أنّها  لو  كام  »سنت«،  نظرات  من  خاطفة  ومضة  هناك  التي 
تستكشف الخبايا اللئيمة الرابضة بداخيل، أمهليني يا »سنت« 
بعض الوقت للفكاك من إثم الذكرى البائسة، فالكرب الحميم 
يحّز يف فؤادي، وقد ال يكون هذا الشعور إاّل عقاًبا تسلّطه اآللهة، 
ومهام يعرتيني التساؤل عن جدوى أن تنزع روحي للمساءلة ما 
دمت ال تعرفني عن أمر املحرومني شيًئا، فمؤكّد قد أُنبئ قلبك، 

وهذا ما أخشاه.

خرير ماء يف الجوار، أصيخ السمع، وعىل مقربة صوت »سنت« 
بدا كأنّها تغتسل من الكرى مبياه »حايب« املقّدسة، أنصهر قليًل 
يف خّضم الخيال، أهرول نحوها، ومل يكن ليدور يف خلدي أنّها 
قد تصبح يوًما مبثل ذلك الشعاع القادم من عينيها، فأكاد أقول: 
يرفرف جناحاها ويضاّمن  إىل ملك؟  يا »سنت«  تحولِت  كيف 
إرهاق جسمي املثخن بالتأنيب، لكّن يًدا تقع عىل كتفي، وصوت 

صديقي الهادئ هدوء ريح مرتّبصة يقول وهو يهّزين:

- هيا أفق واستعّد، القائد يجمع الجنود.
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 بّوابة ألعلى 

عاصفة؟  ريح  جموح  جامح  جّواد  فم  يف  اللجام  أدخل  من 
من رّسجه؟ من علّمه الطاعة واملثول للقدر قهًرا؟ لعلّه الزمن 
الذي يحدق باملرء مثل خطر لحوح، لو اشتغل املجاز يف األوجاع 
فضاء  يف  زمنية  دوامة  -مثل  تبتلع  قد  تقّرحات  مّني  لتفّتقت 

سحيق- منطق الكون بأرسه.

ينفّض الجمع من حويل، تجري الراقصة التي كدت أخنقها بيد 
مغّيبة لتختفي من أمامي هلعة، مل أعد أعرف ما الذي يجرفني 
بتياره؟ هل مكيدة من األمل؟ أم إعياء الذكرى املفرطة؟ مل أعد 
أعرف، كّل ما أعرفه أنّني حامر، وقد ال أسلم من تبعات ما أتيت 
بيدي العارية، كيف أضمن أّن الراقصة ال تحّرر ضّدي شكوى؟ 
ال يشء يف هذه الحياة يضمن أّي يشء، ال االعتذار يضمن النجاة 
لن  فأنا  االنتقام،  يضمن  املايض  يف  االنغامس  وال  النتيجة،  من 
أصبح يوًما شخصية مختلفة، سوف أظّل خانًعا للاميض مسلوب 

القوى ولو توّفرت اإلرادة. 

مجراها  نحو  الليلة  تنرصف  مكانه،  يف  كّل  املنتشون  يجلس 
كأّن  ثانية،  الكؤوس  وترتفع  ثانية  النغم  إيقاع  يعلو  الطبيعي، 
رسيع  ورجوع  فوري  نسيان  الليل؟  عامل  أهكذا  يكن،  مل  شيًئا 

لغواية االنتشاء. 

يعود »الرتس« ملكانه وراء صّف الزجاجات الذي يكّدس البار، 
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ومل تزل يف عينيه نظرة تحمل اتّهاًما رصيًحا بالخبل، أو تستهجن 
وجودي أصلً، كّل األمور متشابهات، ومهام كان حجم الضغائن 

ال أعتني، هكذا سطر عيّل القدر.

 يشملني سحر الَزبد مّرة أخرى، فأجرع زجاجة برية عىل فم 
واحد، كمسطول وجد زاده بعد حرمان طويل، كأيّن مل أخلق إالّ 
ملثل تلك التجربة، و«الرتس« يحدفني بنظراته، كأنّه يخىش عيّل 
يده منديل قاميش  تهّور مامثل، ويف  التجربة، ويخىش من  من 

ظّل ميسح به أعناق زجاجات الخمر. 

جريان  أعمله  والذي  داخيل؟  يف  يشتغل  مبا  له  أرّصح  كيف 
الخمر يف رأيس أكرث، كيف أسوقه ليعيش معي يف عاملي القديم؟ 
آه،  األساس؟  من  يب  يشعر  أن  هنا  واحد  ألّي  ميكن  كيف  بل 
مل  كثريًا  انترص،  ما  كثريًا  املايض،  هو  املأساة  يف  األصيل  غرميي 
االختباء منه يخرج يل  كلّام أوشكت عىل  مينحني هدنة، وكان 

مثل مارد يف ظلم دامس ويبّدد راحتي.

املفردات تزدوج أمام عينّي، قرش الرتمس والفول السوداين، 
يأىب  والذي  املريدين،  وجوه  واملآلنة،  الفارغة  الزجاجات 
االزدواج هو وجه أّمي، يعافر التحّرر من قضبان املايض فيظهر 
أمامي، جليًّا كبدايته باملحنة، متفّرًدا بالشكوى متأللًئا كجوهرة 
من ماس، وأسيانًا كذلك كيوم غطّته وحشة الرتحال األخري، يوم 
كان مصطبًغا بسامت الوداع، بدت عيناها وقتذاك تعربان الخّط 
الفاصل بني الغفو الحتمي واليقظة املأمولة، تكابدان االستيثاق 
يف ثوب الحياة بنظرة متيّبسة، لوال الجسد الذي مىض يوهن يف 

لحظة، وترتجف أطرافه ذات ارتجاف السامء يف ليلة رعدية. 

أذكر  الحارقة،  الذكريات  تجوب  الخمر رأيس ومعها  تجوب 
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كلامتها األخرية: ارحم نفسك يا ولدي. مل أكن أود أن أفهم إالم 
تلّمح أو مم أرحم نفيس؟ أرحم نفيس من عناء املايض، هو مل 
يرحمني، هو الذي يجيئني من تلقاء نفسه ومن دون دعوة. أم 
أرحم نفيس من هاجس االنتقام؟ عبًثا يا أّمي، عبًثا لو تخّيلِت 
أّن يل طريًقا مع النسيان، أنا املخلوق الوحيد يف البسيطة الذي 

سطرت عىل جبينه التعاسة األبدية، تعاسة الدنيا واآلخرة.

أّمي  وجه  يف  يتمىّل  واهنتني،  بقدمني  واقًفا  الجبل  كان 
يا  تلك  املأساوية،  بالحقيقة  تكاشفني  السامء  الشفيف، وكانت 
»عبيد« أكرث نساء األرض طهًرا، تلك من سقاها الزمن سّم املهانة 
لكّنها بالرغم من ذلك نجت بعون الرباءة نفسها، هي املرأة التي 
الظنون اإليجابية،  إنّها كّل  عاشت يف جسد مهَمل، ومل تهملك، 
عىل  يحّط  أن  قدره  كان  ملك  السامء،  من  ناصعة  رقعة  إنّها 

األرض ويكابد أوجاع البرش، فل عزاء للملئكة.

بل داء رحلت أّمي، يف سلم وسكون ويف هدوء، كأنّها تخرب 
الدنيا عن استسلمها للمقّدرات كافة، مل ترتك شيًئا يذكّر الناس 
بها إاّل أنا، وماضياً لئيامً قد يطويه الزمن. كان الفراغ قد أوغر 
يف صدري بعدها، وكانت الحياة برّمتها مفزوعة من فكرة أنّها 
القاسية،  األنانية،  الفكرة  مشوارها،  من  تعود  لن  املّرة  هذه 
املاكرة، فكرة أنّني منذ اليوم بت وحيًدا، ألمّر ما تكون وحديت.
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 بردّية »نخت- نب« األولى

يف معبد »آمون«، أقّدم القرابني، وأجلس راكًعا خاشًعا، أبتهل 
معتمًل باألمل:

»يا معبودي الذي يف السامء، سوف يتحّقق ما تتنبأ به متاًما 
الوقوف حياله، وأّن ما تأمر به  دون أن يستطيع أحد رّده أو 
الحكم  منحي  مبقدورك  لعّل  رائعة،  ثابتة  حقيقة  يصري  سوف 
ألكرث من مئة عام، وأن تثّبت املُلك البني الذي عىل األرض، مّد 
أسلفه،  مّني ومن  أكرث  آخر،  ملك  أّي  أكرث من  بقائه  أجل  من 
مراعاة ملا أفعله من خري لشخصك املقّدس، قل من السامء ليكن 
بأمري من بعد أمرك يسوس امللك، ألنّك يا من توجتني تعرف 
أيّن لن أنحرف عن اتّباع ما أوصيت به يا سّيد اآللهة، اجعل مياه 
يكفي  ما  وخري  بوفرة  تفيض  السعيد  عهدي  يف  العظيم  النيل 
إلطعام مملكتي بالكثري من املؤن، اجلب إىل قرصي امللوك الذين 

يجهلون »مرص« وظهورهم محّملة بنفائس التقّرب«.

يصطفق دبيب النشاط يف ربوع »طيبة«، يعلو ضجيج حركة 
الصباح الذي يخرج فيه الناس للحقول واملسارب، ويربد ضجيج 

عقيل. 

ساعة كان السطوع األول لـ«رع« عىل وجهي، ساعة أضحيت 
حاكاًم، ملكًا، يكلّله جوهر السلطة وتباركه مظاهر الخلود، منذ 
فأّي  إلًها،  أكون  السامء  ويف  إلًها،  ولدت  فرعون،  وأنا  مهدي 
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جريرة لو تعّجلت قليل دوران العرش يف فليك؟ إىل متى سيظّل 
السلطة؟ ليست هكذا  الفرعون املجيد األبله مستمسكًا بوثاق 
تكون سعاديت، فسعاديت يف التبوأ الفعيل للزمام، بدأ ِجلد وجهي 
اسمي  نحت  يل  يقّدر  أفلن  بدين،  يعرتي  الهزال  وبدأ  يتهّدل، 
ألعّدد  الخاصة؟  لوحتي  صنع  يل  يقّدر  ألن  العظامء؟  لوحة  يف 
فيها جليل أعاميل لآللهة، ولو تدري اآللهة أن قد صنعها خيايل 
بالفعل! مسطور بداخلها أمنيايت وانجازايت، سوف أقصد بكلمي 
فيها جميع اآللهة، لن أختّص واحًدا دون آخر، سأقول: »مألت 
معابدكم بأواين القربان الفاخرة، بنيت معابدكم، بنيت سلملها 
وأصلحت أبوابها وأبقيت قرابينها املقّدسة لكّل األزمان، أوكلت 
هّمي للرعية، أسبغت عليهم السعادة والصّحة والرخاء، أنشدت 

املدائح والتمست منكم الحامية والرعاية«. 

لكن ما لها ال تستجيب اآللهة لرجايئ؟ ال تفعل إاّل أن توغر 
حّقي  لنيل  وتدفعني  أكرث،  الفرعون  تجاه  ببلدتها  صدري 
يل  تبسط  لو  وددت  التجاهل؟  هذا  فام  والتخطيط،  بالتحايل 
يوًما، لكّن خمسني عاًما من عمري مضوا ومل  املحّبة  اآللهة يد 
أنا  هزل!  فأّي  بعد،  األخرية  الخطوة  األبدي  املجد  نحو  أرتق 
ذاته  املانح  األرض،  فوق  اآللهة  بعمل  القائم  بالجلل،  املتفّرد 
صفة الرضا، الخاشع دوًما ألوامر السامء، أنا، أمنح نفيس للسامء 

دون العرش!

النافذة  وبصريته  دهاءه  أحتاج  »ثثي«،  املغفل  أحتاج  لذلك 
الواعية وقدرته عىل تقويم املسائل وترتيبها، أستخدمه وسأرضيه 
مبنصبه عينه، يكفيه أن يظّل وزيًرا للدولة كام هو، كّل طموحه 
أن يبقى يف كرسيه، ليكن، ليفعل وأنا سأقبض عىل خيوط األمور 
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بني أصابعي، وأنّق األحوال حسبام يرتاءى يل، أمنح نفيس طبائع 
اآللهة التي يف السامء، من دون أن يناهضني أحد، أجعل للفظة 
الفرعون كّل سطوة التاريخ، أستعيد املجد الذي زحزحه والدي، 

ومعه أستعيد بهاء العرش وسنوات الحرمان.

بأصابع من  الكون  أطراف  مالكًا  بطء،  يتجىّل يف  »رع«  كان 
بطش ومن رّقة يف ذات الوقت. عدت من املعبد ويف بدين إرهاق 
الرتّجي، ويف غمرة ترحال الرأس، دخل عيّل خادمي األول، قائًل 

يف هدوء:

- قد عاد السّيد »كاور- أنتف« يا موالي ويطلب املقابلة.

انتفضت يف غبطة، جلست عىل الكريس وأشحت بيدي ففهم 
ظّل  قلبي  لكن  »كاور«،  يستدعي  الخارج  إىل  وهرول  الخادم 
ينبض بالتخّوف، هل أمتمت مهمتك يا »كاور« أم بئت بالفشل؟ 

هل سيسعدين خربك أم سيحبط آمايل؟

بدا أّن »كاور« قد هبط من رحلته مبارشة عىل القرص، كان 
مغربًّا وملبسه غري مهندمة، أقبل نحوي منحنًيا مطأطئ الرأس 

وعىل وجهه ملمح خرب سعيد، ربت عىل رأسه بيدي وقلت:

- اجلس، اجلس أّيها الوزير القادم.

يناوله  لخادمي فهرع  أنفاسه، أرشت  جلس متنّهًدا يسرتجع 
كأس جعة، رشفه يف رسعة وقد كان العطش بادًيا، انتظرت ريثام 

يسرتيح من عناء الرحلة فقال:

- موالي املعظّم زارع القداسة يف معابد اآللهة، تبًعا ألوامرك 
رحلت من »قفط« مّتتبًعا الطريق الذي رسمته جللتك، بالرغم 
الرحلة  عىل خصوصية  محافظًا  سريي،  خريطة  نهج  مشّقة  من 
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يف  الحمراء  األرض  إىل  ينتمون  جنود  رافقني  املهمة،  ورسّية 
أملك »أوابوت« من منطقة بني جبلني متوازيني، إىل »شابيت« 
حّتى مشارف الصحراء، اخرتتهم واحًدا واحًدا، كان القمر يظهر 
جليًّا تلك األيام، رمبا يدعم خطّتك يا موالي املبارك، وكان كبار 
قوم املدائن وأهايل الريف والحرض يتجّمعون ويسريون خلفي 
كلاّم حططت يف موطن، يعرفون مكانتي لديك يا سّيد األرضني، 
ويفتتحون الطريق أمامي كيام يقضون عىل أّية بوادر عداء من 
أّية خصوم أو أّية محاوالت للغدر يب، خاّصة أّن أعداء فرعون 
أسبغه  ملا  األخرية  الفرتة  يف  عددهم  ازداد  قد  املعظّم  البلد 
مسبوق،  غري  عطاء  ومن  غواية  من  »إهناسية«  ملعون  عليهم 
مع  فقمت  بحراستي،  جنودنا-  -مبعاونة  الصحارى  أبناء  وقام 
مثّة  كان  النهري،  الطريق  إىل  الرّبي  الطريق  وغرّيت  جنودهم 
ارتياب قد عمر نفيس تجاه الطريق الرّبي، عند أن حذرين واحد 
أنباء  بلغتهم  الذين  املرتّبصني  أّن بعض  الرسّيني من  من أعواين 
قد  »هراكليوبوليس«  لفرعون  املوالية  الصحراء  يف  ترحايل  عن 
يقطعون علينا الطريق، خفت -جللتك- أن يحدث يل مكروه، 
أنت تعرف أنّني ال أخاف عىل نفيس قدر ما أخاف عىل هوية 
ثانية، وال تنجح  املهمة، أو ُيقىض ما ال يحمد عقباه، فل تراين 
األعشاب  أرض  إىل  ذلك  بعد  الحمراء  البلد  غرّيت  ثم  املهمة، 
األخرية،  بردّيتك  يف  أوردتها  التي  املبّجل  أّيها  لتعليامتك  وفًقا 
وكنت أمنح من رافقني قربة ماء مليك وعصا وجّرتني من العسل 
وإذا  الِجرار،  الحمري هي حملة  يوميًّا، وكانت  وعرشين رغيف 
اثني عرش  الوادي  ثم رضبت يف  آخر مكانه،  أحدها حّل  تعب 
يوًما معظمها يف »أبداحت« و«أياحتتبنيت«، وهكذا بعد سفر 
شاق وصلت إىل البحر الكبري، بنيت مركًبا وأمتمت شحنها بكّل 
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يشء كام أخربتني، حّملتها كميات وافرة من بذور أشجار البخور 
»عامو«  وذهب  والعاج  األبنوس  وخشب  الخرضاء  والشتلت 
التي  الصحاري-  لسكّان  -املقّدسة  »التنوتري«  وأشجار  الخام، 
جلبتها من أرض اآللهة، ثم أخذت معي أحجاًرا رائعة لتامثيل 
يف  كّنا  أيام  وبعد  الصحراء،  لشيوخ  هديتك  تكون  يك  املعابد، 
صحراء »السودان« عند خادمك كبري شيوخ الصحراء، وتخّيل يا 
سّيدي أّن أشجار »التنوتري« التي نبني بها منازلنا قد جعلت قوم 
الشيخ يركعون أمامها يف سعادة بالغة، ويحتفون بها كهدّية غري 
مسبوقة أمّيا احتفاء، بل ظلّوا يرتّلون كأنّهم يتحّدثون إىل كائنات 
مقّدسة: )كوين سعيدة معنا يا أشجار اآللهة، يا من كنت يف بلد 
وسوف  أملكنا،  بني  الجديد  مقّرك  يف  القدر،  وبعثك  »تنوتري« 
تزرعك اآللهة يف حدائقها عىل جوانب معابدها كام يليق بِك( 
مأربك،  فيها  له  أوردت  أيام،  عّدة  الصحراء  شيخ  واستضافني 
وقال يل: »عىل األكرث يومان، ويكون غرض املبّجل جاهًزا«، وقد 
أرسل يل مع غرضك حمولة مكّدسة بالهدايا، يهبط بها الحّراس 

اآلن من املركب.

ثم أخرج من حزامه قّنينة صغرية الحجم وقال:

- وهذه هديتك الرئيسة، يبلغك الشيخ أنّها خليط من ثلثة 
وفيهام  و«راحمت«،  و«خاسيت«  »تشيبس«  عطرية،  روائح 
بأّن توفيق »آمون« حتمّي  اختلط ما أرسلتني ألجله، ويبلغك 

يف تلك املسألة.

اعتيادية مترح يف أحشايئ،  القّنينة وسعادة غري  منه  تناولت 
العزيز  والدي  يا  آه  نهايته،  عىل  األمر  أوشك  نفيس:  يف  قلت 
فرعون البلد املعظّم، لو أّن اآللهة قد رضيت عنك فجذبتك إىل 

السامء مبكًّرا، ما سقيتك السم وقلبي مفطور.
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 )»1«.............( 

يف زهو يخطو الديك مختااًل، يشّب وينثني ظهره للوراء قليًل 
بهدوء يقطع مسافات سطح  األرض،  فيكاد ريش ذيله يلمس 
البيت، بروية وباتّزان ينتقل من جنب لغريه، تحارصه نداءات 
الفراخ من داخل عّشة خوصية فوق سطح البيت، ومييض عنها 
بعينيه ليس مكرتثًا، يلتقط يف أنفة بعض الحّب املتناثر عىل أرض 
السطح، يبلعه ومييض وبعد ثوان يلتقط غريه، يصيح يف شموخ 
اللهو،  له  إناث مستضعفات، ويلهو حيث يحلو  ذكر وحيد بني 
عليهام  محكوم  بجناحني  عبًثا  يرفرف  آلخر،  مكان  من  يتقافز 
بانعدام القدرة، ومن حوله قأقأة تدور، قأقأة إناث يستدعينه 
للفرجة عىل ريشه وعرفه املختلفني، يدبّرن له مؤامرة مميتة، 
ببرصه  ويشّيع  جديد،  صبح  ملطلع  عنه  يُسي  لهًوا  هو  ويدبّر 
أفول أشعة شمس املغارب، يحدج الكون الذي تعنو له الجباه 
وتخشع الهامات بنظرة المبالية، كام لو خلق ليوسم أعامل ذاك 
الكون بِكربه ويوّضبها كيفام يشتهي من فوق رؤوس البرش، ثم 
يف أناة يعتيل سور السطح، ميّد رقبته نحو أفق بعيد، ويويّل لكّل 
حّدة  يف  ليصيح  ثانية،  الشمس  مثول  يرتقب  ظهره،  التفاصيل 
عن  كّفت  آلة  يخالج  الذي  الخمول  ذلك  يخالجه  عنفوان،  ويف 
السور،  فوق  واقًفا  وميكث  جناحيه  نفسه  عىل  فيلّم  الدوران، 
يعلن متاهيه وسكون األجواء، إاّل من لغط اإلناث اللوايت ال يردن 
اإلمساك عن الرثثرة، يروم انقضاء السواد يف انتظار يطول، ومن 
ال صوت  وحيدة،  »خرفانة«  تجلس  البيت،  مدخل  أمام  تحته، 
وكانت  أيّة حكاية،  منها  تسمع  الساعة  تلك  أذن  ال  لها، حيث 
رمبا تهمهم مع نفسها همهمة خافتة تتبّدد يف مسار ريح الزمن.
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 بردّية »ثثي« السادسة

التدبري مع  للصيد، ويوم  الصحراء  إىل  الخروج  التسلية،  يوم 
املجرمني.  الرتتيب العتقال  فعليًّا يف  بدأت  التي  الرشطة،  فرقة 
الحربة، والذي يؤّدي  سوف يلزمني يف رحلتي قائدهم حامل 

مهمته املنوط بها مع فرقته يف حراسة جبل ذهب »قفط«. 

، تخرج مع أنفاسه ذّرات من ريح  خرجنا وكان الصباح معتلًّ
مشوبة بالغبار. 

نحو  ينطلق  يخطئ سهمي قط،  ماهر، ال  أيّن صّياد  يعرفون 
تجّمع الغزالن واأليائل فيرضب هدفه املنشود بالتحديد، وكم 
إىل  لتقدميهم  والغزال  الرّبي  باملاعز  صيدي  رحلت  من  عدت 
الصيد  يكن  مل  اليوم  هذا  إّنا  حفلته،  يف  »رع«  املعبود  روح 

وحده بغية رحلتي، كان االطمئنان النهايئ كذلك.

يف الصحراء، تكون الرمال مداًدا للتخّيل ذاته، ينرصف نحوها 
العقل وال يبقى ثابًتا مبكان، يجري مع الريح، يحوم حول وجه 
يتقلّب كحال  الرياح يف وهلة،  تذروه  قد  ناعاًم خفيًفا  األرض، 

الرمل، وال يستقر. 

بقدمها  »سخت«)33(  عليه  وتدوس  الرساب  بني  من  تلوح 
املقّدسة ومتعن يف الضغط عليه، تبدو مع الرساب فّلحة بثوب 
عىل شكل غمد، شعرها الطويل يروح ويجيء من حولها بفعل 
من  لها  أقول  الرمل،  فوق  فتفرشه  كتفيها  عىل  يتدىّل  الرياح، 
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بعيد: تركِت الرّبّية وهمِت يف الصحراء، فهل مكتوب عىل املعاين 
واألشياء وحّتى اآللهة أن يصبح كّل يف غري موضعه؟

تقام خيمة ومأدبة، تبدأ املأمورية يف ملحقة الصيد، يتحاش 
بعضهم االستمرار يف مطاردة الفريسة إىل أبعد مدى، فالطبيعة 
البرش،  التي ال متاثلها قوة أرجل  القوية  الفرائس األرجل  تهب 
وإذا استمر صّياد يف املطاردة، ضّل طريقه يف الصحراء وبات هو 

نفسه فريسة ضبع أو طري كارس. 

لها  تنجذب  حّتى  أرًضا  يعّدون  صّيادين  من  أخرى  فرقة 
الحيوانات  يعلمون طبائع  األكرب منهم،  العدد  الحيوانات فيقع 
يحتال  الرشب،  عن  بحًثا  فرتتادها  بعينها  ألماكن  تسعى  التي 
عليها الصّيادون ويهيئون سفًحا أسفلنا يف الوادي، حيث األرض 
الفرائس  نابت وجوانبه منحدرة فيصعب عىل  رطبة والعشب 

الفرار سواء من اليمني أو اليسار. 

أن  بعد  له  أهمس  عيّل،  فيقبل  بيدي  الرشطة  لقائد  أشري 
يجلس:

- هه، هل أمتمت أمرنا؟

يقول يف صوت خفيض:

- أوشكت يا سّيدي، حّددت إىل اآلن نفرين أو ثلثة من عاّمل 
الجّبانة، أسبوع ويصبح لدينا تشكيل متكامل.

- انتق تشكيلة، ال يكون جهدك يف قرية الجّبانة فقط.

- اسمح يل يا موالي، مؤامرة من فصيل واحد أقرب للتصديق 
بؤرة  لتكون  املدقعة  القرية  تلك  من  أرحب  وليس  واإلقناع، 
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للضلل والتخطيط ضّد سّيدي العائش طويًل.

- رمبا، تلك وجهة نظر، وهذا عملك، لكن أرسع، أسبوع وقت 
كثري، يومان فقط، بعدها تأيت يل بتقرير ال يخّر ماًء.

- أوامرك يا سّيدي، أوامرك.

جاؤوا  الذين  الصّيادين  حشد  ثانية  بعينّي  أتابع  ينرصف، 
به من  بأس  ال  يكّتفونه مع عدد  حيًّا، وهم  أوقعوه  بأيل بض 
يعّدون  أخذوا  ثّم  من  حّية،  بها  أوقعوا  التي  األخرى  الفرائس 
ا آخر، يثّبتون عىل أوتاد شبكتني منفصلتني بينهام مسافة غري  فخًّ
قريبة، الشبكة البعيدة محبوكة متاًما، كخطّتي، محبوكة لدرجة 
الحيلولة دون هروب أّي حيوان، أّما الشبكة املقابلة ففيها فجوة 

ملرور الحيوانات والصّيادين، ُوضع داخلها ماء وطعام. 

بعد قليل راح املمّر املسّور من أسفل ميتلئ بالحيوانات، كأّن 
الطعام املهّيأ قد أعامها عن ملحظة الرشك، كأّن حياتها مجّرد 
متجّواًل  يقفز  بّري  جاموس  مىض  هباًء،  مبّددة  حتاًم  لحظات 
بجميع الجهات، ونعامة ترتاقص يف وجه »رع« تحّية له عىل هذا 
الطعام، وغزالة جاءت بصغريها ترضعه، وحامر وحيّش بدأ ميّد 

رقبته استعداًدا للنوم الهنيء، يف غفلة عاّم نُصب لها. 

أرشت للحارس يك يجّهز العربة، استهواين الطقس، واحتدمت 
فامتطيت  مفاجئة،  شهية  يف  للصيد  نزعت  وقد  نفيس،  ميول 
والسهام،  القوس  جعبتي  ويف  قتال،  مليدان  رائح  وكأيّن  عربتي 
وقرًبا  جراًرا  غليظة  بعيّص  يحملون  األتباع  يسري  خلفي  ومن 
ُملئت باملياه، وحولهم كلب الصّيد الرشهة تزوم وترغي وتنبح 
وتعدو يف غري كلل، وإذا عند حلول موكبي مبنت السفح بقطيع 
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من غزالن تجّر يف أعقابها األرانب الرّبية والضباع تهرول أمامنا 
بنربة  إّياها  مرعًدا  أصيح  وأنا  السيل،  ورائها  من  كأّن  فزعة 

حامسية. 

تصاعد انفعال جريي، وسيل من السهام مىض يتواىل يف إثارة 
مسلّطًا عىل الفرائس، التي أُخذت عىل حني غرة كذلك بهجوم 
وال  رحمة  يداخلها  ال  التي  املفرتسة  الصيد  كلب  من  مباغت 
رفق، وهي تنترش بينها كانتشار نار يف هشيم، فطفقت تبحث 

عبًثا عن أّي مخرج من دون طائل. 

وليدها  يخنق  صيد  وكلب  يأس،  يف  تتقافز  غزالة  هي  ها 
الحديث بأنيابه املتينة، تحاول الزود عن الرضيع نعامة مبنقارها، 
إّنا أّي أمل! الكلب ميّزق الغزال الصغري يف بأس ويف عجالة، ثم 
ينرصف نحو األم التي رسعان ما تقع يف فمه هي األخرى خائرة 
بل عون أو حامية، طرحها أرًضا وجعل يفرتسها لكن متمهًل فعل 

هذه املّرة وبأناة شديدة كأّن نهمه كاد يكتفي. 

الحياة، مغامرة كربى، ومؤامرة ال مخرج منها،  هكذا تكون 
مؤامرة الطبيعة والبرش عىل الفرائس الضعيفة، التي ال تجد مع 
املذبحة  مكان  إاّل  الحجرية  والعوائق  الشديد  الصخور  انحدار 
وراء  أميض  وأنا  ويرس،  بسهولة  الصّيادون  فيقنصها  ملًذا، 
بقية القطيع الجزع، وسحابة من رمل تلّف موكبي، متوّغًل يف 
الصحراء الشاسعة، األشبه بصدري املسكون برباح السأم والنكد، 
امللحقة،  نشوة  النشوة،  من  أشهق  أكاد  بيدي،  السهام  مصّوًبا 

ونشوة العودة ببعض الغنائم ظافًرا.
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 بردّية »حنو« الثالثة

وتفجري  الهمم  وشحذ  السيوف،  الستلل  عدنا  قد  وثانية 
الراسخ يف أحشائنا لغزو أرض أخرى كيام نصعد قرًبا  الغضب 
من »هرياكليوبوليس«، وكان كأّن ال يشء مييض قدًما نحو مصري 
محّدد غري جيش »طيبة«، كام لو أّن الزمن من أقصاه إىل أقصاه 
قد أهمل مجراه يف عباب التاريخ ووقف جوارنا مساندة لريصد 

أفول دولة الطغيان »اإلهناسية«. 

مل يكن ذات الحامس يف أجسادنا، رمبا ألّن ظفرنا بانتصار تلو 
آخر قد بّث يف قلوبنا الكثري من االطمئنان واالرتياح والتباطؤ، 
وجعل اليقني بسحق كّل ما هو آت يف طريق الجيش أوقع مكانًا 
كمرشوب  االقتتال  بات  السحر،  مفعول  له  وكان  العزائم،  يف 
لذيذ نجرعه يف سلسة ونحن مغمضو العيون، كّنا قوة غاشمة 
ال تعرف الهون أو الصفح، فتكها نافذ ومعني زادها ال ينضب، 
رست الثقة بيننا مرسى الهواء، وصارت الهزمية النكراء حليف 
كّل من يتصّدى لجيشنا املبارك، وإّن نجا أحد، فقليلون منهم قد 

متكّن من النجاة من دحرنا مبعجزات ساموية.

األول،  املقام  يف  حليفة  هي  »سنت«  أّن  هنا  أذكر  أيّن  عىل 
ما  غفرت  قد  بها  وكأّن  مؤازر،  إله  مثل  جواري  يركض  طيفها 
كان مّني أيام اللهو والعبث، ال أستطيع إاّل احتضانها يف رحاب 
اعتذار،  يليه  اعتذاًرا  لها  يقّدم  فؤادي  كأّنا  نهار،  ليل  ذاكريت 
كانت األجسام أمامي مجّرد أرواح عابرة من برزخ الحياة ملثوى 



231
.

السامء، تبدو كغبار ينتقل إىل أعىل يف حرسة وأىس، أّما »سنت« 
أفكّر  وال  صوتًا  أسمع  ال  سواها،  العامل  يف  أحًدا  أرى  أعد  فلم 
بغريها، توحي يل بانتظارها فتعرتيني بسالة اآللهة وأميض أحّف 
أبلغ موطًنا يف  أو  أيّن قد أصل ملكان  أظّن  الرؤوس بسيفي، ال 
التفكري إاّل بها، تأتيني فتوقظ روحي عىل أشياء غري التي عرفتها 
عىل وجه األرض، تجعلني يف كّل حني ال أفهم عن كينونة اآللهة 
بصورتها،  املغمورة  روحي  إلهة  لتكون  متاًما  تكفي  فهي  شيًئا، 
وعىل الرغم من إحسايس بسلم القلب هنا يف كبد املعركة، فإّن 
كلامت »سنت« األخرية يل ال تغيب عن بايل: »قد تصبح حياتك 
فوق  تسري  قد  أخي،  يا  املعركة  يف  اشرتكت  لو  مزعًجا  كابوًسا 
الجبال، قد تحمل خبزك وماءك فوق أكتافك كأنّها حمولة دابة 
تنوء من ثقلها فقرات سلسلة ظهرك، أخىش عليك من رشب املاء 
اآلسن، ومن أن تنام يقظًا مثل املطاردين، وعندما تلتحم بعدو 
تصري مثل طائر سقط يف رشك، بات ال حول له وال قوة، وإن حان 
الوقت لتعود إىل »طيبة«، أصبحت مبثابة خشبة نخرها السوس، 
تنتابك األوجاع، وقد تصاب بالشلل، وإن قّدر لك الحراك فقد 
تُحمل فوق حامر، يرسق اللصوص ملبسك ويهرب منك خدمك، 
لكن يف النهاية أخىش أن األمر قد ُقيض، فل مناص، عدين فقط 

بأن تعود ساملًا يا أخي الحبيب«. 

يسكن  الذي  الوئام  مدى  لرتى  اليوم  تجيء  »سنت«  ليت 
روحي. 

مشارف  عىل  األرنب«،  »مقاطعة  من  يدنو  الجيش  أخذ 
»إهناسية املدينة«، اجتاح وديانًا وصحاري وبلغ الجبال الوعرة 
التي تُهلِك كّل من يحاول اجتيازها فاخرتقها، كانت نبوءة »بام« 
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حّل،  أينام  مبارك  جيشنا  بأّن  املثايل،  التحّقق  عىل  أوشكت  قد 
بالتحديد:  واالنتصار مظهره األوحد دون األعداء، وقد قال يل 
»إن ذكرى اإلنسان الذي يقوم بأعامل البطولة لن مُتحى أبًدا من 
هذه األرض«، فكانت يل حافًزا أساسيًّا عىل التدثّر بالشجاعة ما 

أوتيت من عزم. 

كّنا نهبط إىل الوادي املسّمى بوادي القيظ، الحتباس الحرارة 
الشديدة بداخله كأنّه موقد دائم االشتعال، عندما أخذت النجوم 
املتأللئة التي يف األفق الرشقي تأفل لدى سامع صوت »نوت«)34( 
وهي تُفسح الطريق لـ«رع« كيام يصعد إىل عرشه املذّهب يف 

أيقونة السامء، ليتمكّن من السري يف موكبه اليومي. 

»لرتق إىل العل يا )َرْع( واستنشق النسيم وأنت يف محرابك 
سفينة النهار، وشّم ريح الصبا وابتلع شبكتك يف اليوم الذي تقّدم 
حني  أتباعك  فيه  وتقّسم  )ماعت(،  العدالة  آللهة  القرابني  فيه 
تتقّدم سفينتك مّرة أخرى نحو »نوت«، واجعل اآللهة القدامى 

يتقّدمون بدورهم حال سامع صوتك«.

الكتائب  يتمّثل »رع«، ويف مقدمة  بطء  الوادي، ويف  هبطنا 
رأسه  تغطّي  حواف،  ذي  نوع  من  خوذة  يرتدي  العلم،  حامل 
أعىل  من  يتدلّيان  رشيطان  ولها  سواء،  حّد  عىل  رقبته  وخلف 

ولها طرز. 

من بعده يتبعه حملة األقواس الذين يسبقون املشاة الثقيلة 
املسلّحة أفرادها بالرماح والدروع، وعندما ميّر حملة األقواس 
استعراض عسكري  أسلحتهم يف  العلم، يشهرون  بجانب حامل 
تصبح  بحيث  رقابهم  يف  يعلّقونها  بعدئذ  اليمنى،  باليد  متباه 
أذرعهم طليقة، ثم يسريون وأكّفهم مقبوضة، ويف صفوف يهبط 
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والدروع  السهام  وجعاب  املثلثة  األقواس  حملة  ورائهم  من 
أجساد  حامية  تكفل  التي  القصرية  املقابض  ذات  الحديدية 

حامليها. 

وراء  من  اآلخر يف صفوف طويلة  تلو  واحًدا  تتقّدم  كتيبتي 
بقية الكتائب، ال نلبس إاّل املئزر الذي تغطّيه قطعة قامش مثلثة 
الشكل، تسهيل لحملنا السيوف وامتشاقها تحت أّي ظرف، كانت 
كّنا نعرف  لدنّونا من »مقاطعة األرنب«،  األفئدة تشغي فرًحا 
أنّها من املحطّات األخرية قبل »إهناسية«، لكن بخلو الوادي من 
الحركة والسكون الذي يربض فيه، ولجهلنا مبعامله وطبيعته، مل 

نكن ندري عن الكمني الذي حارصنا.

كانت الشمس تسقط عىل خوذات الجنود فرتتّد أشعتها نحو 
التي اختبأت يف  السامء متحّررة الهية، مل نر فّوهات الكهوف 
جوف الوادي، فّوهات تدثّرت مبا منحته لها الطبيعة من مظهر 
مخادع مراوغ، والتي انطلق منها جنود يرتدون مآزر بل أحزمة، 
مثل قطيع من غنم فّر من توجيه راعيه، حشود مضت تتواىل 
تشّتت  قد  الكتائب  بأّن  شعرت  فبوغتنا،  الكهوف  أفواه  من 
ودخان  انتظامها،  فتفكّك  بينها  فيام  تتخّبط  وراحت  لحظة،  يف 
األتربة يتسابق لخلق ألثمة تكّبل املشهد، ولغط من هنا وهناك 

يكفي لصنع عامل من الضجيج. 

تتبعرّث الصفوف، ومن دون دراية تغلّلها الحشود التي اعتادت 
والتعّرجات  الحفر  تدوس  أقدامهم  فكانت  الوادي،  طبع  عىل 

وااللتواءات يف يرس وسلسة.

فيها  متكّن  التي  هي  مربكة،  فارقة،  وحيدة،  لحظة  كانت   
أولئك الجنود الذين مل نكن ندرك من أّي جيش هم، من التغلغل 
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الجنود،  من  قليل  غري  بعدد  -أواًل-  واإلطاحة  الجيش  كيان  يف 
أخذت سهام تنهال علينا من فوق الوادي، كمطر غزير من حمم 
بركانية، ويف منتصف كتيبتي، تخالط األعداء بنا يف موقف أشبه 
وأعني  جامدة  سحن  لهم  جنود  عذب،  مباء  مالح  ماء  باختلط 
تخرج منها نريان غضب مل نشهده يف عني عدو من ذي قبل، لهم 
من ضخامة القامة وفتل العضلت ما أرجف قلوبنا ولو لثوان، 
كانوا يرفعون الواحد مّنا ألعىل ثم يرمونه فوق األرض كأنّهم 
منطلقة من  تتقاذف  الدماء  كانت  األبصار  مرمي  يعبثون، ويف 

رقاب جيشنا ومن جامجمهم. 

لكن  توّقع،  غري  يف  علينا  هؤالء  تكالب  إثر  لهنيهة،  ارتعدنا 
بعد أن رحنا نتامسك ونلم  قليل،  الغفري، وفيام  ولعدد جيشنا 
بعضنا عىل بعض، اشتغلت العزائم، وارشأبت األعناق نحو النرص 
ثانية، امتدت رماحنا نحو أبدان العاملقة فلم يكن رمح يخطئ 
بغيته، وانتظمت العربات من حولنا فحارصت العاملقة بعد أن 
حارصونا، وبتنا كاّمشة مل تكن لرتتخي كّلباتها، راحت األسهم 
الوادي،  تّبات  بعلو  يحتمون  مّمن  فتقنص  األعىل  نحو  تطري 
فوق  من  يتوالون  كّل سهم جسًدا،  السفح  نحو  منهم  وتُسقط 
كجراد مختنق، يف رسعة متكّنا من السيطرة عىل صفوف الجيش 
ويف رسعة أكرب استعدنا رباطة الجأش، وبدأ صليل سيوفنا يغطّي 
عىل صوت رصاخهم، فرغم ما بدوا عليه من ضخامة ومن بأس، 
إاّل أّن الواحد منهم حني تأتيه طعنة رمح أو رضبة سيف، يخّر 
عىل األرض من فوره ملتاًعا توشك دموعه أن تختلط بدمائه، 
يرصخ يف غري جدوى، وينتحب كخاطئ وجبت عليه لعنة اآللهة، 
بضع  تدحدر  أن  إىل  ارتياع،  ويف  رعب  يف  كهفه  نحو  ويتقهقر 
املئات مّمن تبّقوا لداخل الكهوف، وظّل رمل الوادي يربد بدماء 
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ألوف أطحنا بهم.

 ناهزت املعركة زهاء ثلث ساعات، سقط مّنا مئات، وشكّلنا 
يف التّو مجموعات، لكّل مجموعة كهف، حشدوا أنفسهم قرابة 
مجموعة  كّل  اقتحمت  القائد  من  وبأمر  جندي،  آالف  األربعة 
يستسلم  من  وسبي  الغادرين  املفاجئني  بأولئك  للفتك  كهفها، 

منهم. 

»رع« يقلّم أظافره يف أسّنة رماحنا، والجبل املرتفع ينحني 
حولنا ويستجيب لبطشنا، والوادي املنحرس تحت سطوة الحجارة 
ينفرد مّتسعاً ألقدامنا، القائد مينح الجنود الهّمة مبلمحه الباسلة، 
ووادي القيظ يشكو من لهب عزامئنا. بعد قليل، برؤوس متدلّية 
عظيم،  خزي  يطّل  عيونهم  ومن  األرسى،  خرج  األرض،  صوب 
يتلظّون بنار الهزمية ويتجّرعون مرارة العبث مع جند »طيبة«، 
عىل  خّر  قائدنا،  حول  يجوس  عظيم  حنق  ويف  قائدهم  مىض 
األرض ساجًدا بعدها وذؤابة سيف القائد تحّز عنقه، كانت يداه 

مصّفدتني، وعىل ملمحه جنون اللتصديق، هتف به قائدنا:

- أفصح عن هوية جنودك. 

جيش  ملقاومة  أعّدت  فرق  من  الصحراء،  جيش  من  نحن   -
»طيبة« بأمر من موالنا فرعون البلد.

- ما اسمكم؟

- جنود اإلصغاء.

مقرتنة  تعّجب  نظرة  عينيه  يف  بدت  نحونا،  القائد  التفت 
استدار  لكّنه  الجنود،  أولئك  اسم  يستهجن  كأنّه  بتهكّم عظيم، 

نحو قائدهم ثانية وأضاف:
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- أكمل، مَل سّميتم جنود اإلصغاء؟ أأنتم تقطنون الصحاري؟ 
هذا  عن  بأعينهم  يتساءلون  جنودي  غري،  ال  الفضول  باب  من 

االسم السخيف.

أومأ برأسه، ثم جحظت عيناه يف فخر، كام لو أنّه سيزّف لنا 
عن نشوة اآللهة نفسها، وانفتح فمه آلخره وهو يرّدد يف صوت 

عال:

نستمع  وواردة،  شاردة  لكّل  نصغي  الصحراء،  آذان  نحن   -
ألحاديث الرمل وسمر الزواحف، نرتقب دبيب النمل حّتى، ال 
النابض  الصحراء  قلب  نحن  إاّل وأحصيناها،  تعرب همسة حولنا 
هذا  املبّجل  موالنا  علينا  أطلق  لذلك  تفصيلتها،  كّل  وراصد 

الوصف.

- موالك أنت يا أحمق، فرعون البلد املبّجل الحقيقي مثلج 
قوة  يعلم  وهو  اآلن  »طيبة«  يف  هنيء  نوم  يف  ويغّط  الفؤاد 

جنده، أخربين يا هذا، أال تخشوننا؟ 

ابتسم ابتسامة عقيمة وهو يردف يف استهانة:

- كّنا خشينا قسوة الصحراء أوىل، فراعنة الصحاري ال يخشون 
شيًئا.

بان عىل وجه قائدنا التوتّر، مال ناحيتنا وهتف:

لتعيس  أدًبا  اإلصغاء  فرقة  من  تبّقى  من  آذان  جّزوا   -
»هراكليوبوليس« وإكراًما لذكر موالنا بهّي الجلل.

كان أرسى جنود اإلصغاء املتبّقني راكعني أسفلنا فوق الرمل، 
يلقوننا بنظرات مفعمة بالرجاء أن نعفو، لكّننا مل نأبه لنظراتهم، 
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وبسيوفنا رحنا نجّب عن رؤوسهم اآلذان، وأضيفت دماء لدماء، 
واقشعّر  بعضنا،  وانتىش  مجّدًدا،  برصخات  الصحراء  وأربدت 
بعضنا، ذكّرت نفيس بأّن قائدنا ال بد من أنه كان يعرف متاًما إىل 
أين يؤدي هذا األمر، فقائدنا ال يأيت قط فعًل بعشوائية، سلخنا 
ما  وإاّل  ما،  آذان هؤالء من جامجمهم مؤكّد يفيض إىل حكمة 

أقدم القائد عىل هذا.

اآلذان،  دماء  تنضح  التي  األجولة  من  جوااًل  القائد  أمسك 
ورفعه يف وجه قائدهم يقول:

- وتلك هدية مللك البلد األعظم الذي ال تريد االعرتاف به.

هّز قائدهم رأسه يف أىس، وبصوت فيه نشيج غريب يوشك 
عىل االنتحاب قال:

- ال أدري مل ال يحلّق طري السلم فوق ربوع البلد؟ ملاذا يرّص 
ملككم عىل أن ينّصب نفسه ملكًا عىل األقطار جميعها؟ من غري 
النظر إىل ذبذبة البلد جّراء حرب ثقيلة مفزعة، هل تعرف أنّه 
ال يوجد يف مرص كلّها حاكم يخىش منه فرعون البلد إاّل حاكم 
»طيبة«؟ فإذا أقام السلم باتت البلد يف طأمنينة ال تخىش متّرد 

أحد.

- أّي سلم يا رعديد! نحن أحّق مُبلك البلد، إرثنا من أسلفنا 
العظام، نحن مستحقو العظمة كام اختصتنا اآللهة.

- ال أعرف كيف تزعمون انحداركم من صلب اآللهة؟ تحملون 
تعتقدون  من  نفسها.  اآللهة  تحمله  ال  وكربياء  صلًفا  بداخلكم 
والفراعنة  األصالة  منبت  موطنكم  ليس  للبلهة!  يا  أنفسكم؟ 
الحقيقيني، نحن فراعنة أشّد منكم عراقة وأحقّية بالحكم، نحن 
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أقمنا منت هذه البلد أّيها الخونة.

ذاته،  »آمون«  جربوت  عليه  وبدا  القائد،  ملمح  اعرتكت 
استشعرنا مدى حنقه من مثل هذا االتّهام الذي ال سند له. 

يف لحظة، كان سيف قائدنا املسنون خّصيًصا من أجل املجد 
الرجل فارمتت عىل األرض رأسه بل حياة، مجّرد  قد جّز عنق 

عينني جاحظتني تتأّملن الحرسة يف هلع ويف ضمور.

* * * 

كّنا ال بد من أن ندفن موتانا قبل التحّرك، ندفنهم يف قلب 
الوادي ونتلو عليهم التعاويذ ونباركهم بالصلوات ولو استغرقت 
األساسية  املهمة  عن  يلهينا  عليهم  الحزن  كاد  دهًرا،  الطقوس 
وهي القضاء عىل وغد »إهناسية«، كان النهار تبّدد، وما تبّقى 
منه أثارات ضالّة أخذت تجوب منافذ التلل وصدر األفق عىل 
راح صداه  قد  أعلنا  تحوم  التي  الغربان  نعيق  وكان  استحياء، 
يرتّدد يف األجواء، وكلاّم دنت من طعامها الذي مل يزل ساخًنا، 
انطلقت يف الفضاء ثانية عاجزة خشية األجسام املتحّركة تحت 
وهي  وبدت  الطازج،  الدم  فيها  يجري  زال  ما  والتي  عيونها، 
أسود  ريش  كثيفة من  كمراوح  الساموية  الحصرية  تجوب منت 

يقبض القلب. 

استعّد كاهن الجيش واتّخذ وضعية خاشعة ومىض يرتّل يف 
شجن:

شطر  وجوهكم  ولّوا  أعضاءكم،  ورتّبوا  عظامكم،  »احسبوا 
يوم، سوف  كّل  يف  مجّدًدا  إليه  تذهبون  الذي  الجميل،  الغرب 
تتوّحدون يف هذه الصورة الذهبية مع قرص السامء، مع النجوم 
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الألالءة التي سُتعمل دورتكم معها، وعندما تجّددون يف كّل يوم 
مثل »رع« سيعم الحبور يف األفق، وستولدون آلهة. تأّملوا أنتم 
أّيها النجوم التي تسطع يف »خرعحا«)35( إّن اإلله صاحب األجزاء 
سنجيء  تهّيأوا،  وسكّانه  شّدت  قد  وأمراسه  ولد  قد  األلف)36( 
وراءكم، سنقطع خشب اآللهة ونبني السفينة التي سنصعد بها 
إىل السامء من أولها إىل آخرها، سُنحمل بها إىل »نوت«، سنحمل 
ماء  عىل  بانرشاح  قدًما  سنسري  القرد)37(،  مع  »رع«،  مع  عليها 
»سيح«)38(،  اإلله  باب  عند  »نوت«،  باآللهة  الخاص  »وعرت«، 
السامء  يف  انهضوا  أمان،  يف  فسافروا  وراءكم،  حتاًم  سنجيء 

ا مكتسًبا«. اآلخرة آلهة من جديد، وقد بات تألّهكم حقًّ
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 )»2«...............( 

وحيًدا يقف الديك أمام وجه الصباح، يُرشف عىل جري الدماء 
نظرة ساهمة  وبعينيه  والقريب،  منها  البعيد  الحقول  بأخاديد 
ال  بخطوات  املكان  طرقات  قاطًعا  ينحدر  حزن،  وفيها  عطوف 
تسعها دروب الحياة بأكملها، يّتجه إىل موضع جانبته أقدام أهل 
املدينة، ورأسه مرتفعة إىل السامء، يقف قليلً تحت سفح تّل 
باسم  هنا  الناس  عرفه  الّدم،  بلون  يزل  مل  ترابه  صغري،  أحمر 
»الكوم األحمر«، يخشاه الناس، وال يخشاه هو، يدري أّن الزمن 

طمس سهًوا حكاية ذلك الكوم.

 يرتقيه الهوينى، ال يتعرّث يف طلوعه ألعىل كأّنا يعرف هدفه 
صيحة  ويصيح  كلّه،  جسمه  يشّد  قّمته  وفوق  يعتليه،  بالتامم، 
طويلة ال تقطّع فيها، تصيخ لها قامات النخيل والحقول البعيدة، 
تنفتح ثغرات من منت الكوم الرتايب، تنسال منها قطرات حمراء 
بدا  الذي  الصباح  نور  مزايا  به  تحّف  األغرب،  الرثى  لون  وفيها 
مرشوًخا، فيسي يف كيانه دفء، ويساور تفاصيل املدينة البليدة 
التي تهجع تحت برصه بكثري من حسة، واألناس بدوا يف قّمة 
ضآلتهم هذا الصباح، كأبأس ما تكون عليه الضآلة، ينطلقون يف 
عشوائية كام لو أّن ال غاية لهم، وكان يخدش بقدميه يف تراب 
الكوم كأّنا يتساءل: ماذا جرى؟ ما الذي أرسى بالدماء يف بدنك 

كّل تلك الدهور الغابرة؟ 

أخذ جسمه يحيا من جديد، ليبدو -يف سكرة التاريخ الكهل- 
يكتيس بلون ذهبي رقراق، من ذات لون نسيج الشمس.
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بّوابة انتقال

بئس حال الحيارى، فصل النهاية أبًدا ال يجيء، تحديًدا معي، 
فصول النهايات يشهدها أصحابها من حويل ونهايتي تضن عيّل 
باملجيء، لكن أوليس الشقاء نهاية عبقرية لبائس مثيل؟ كيف 
للزمن أال يكتمل يف مداري وكيف للهناء أال يدوم؟ هأنذا أدور 
داخل دائرة الضياع، مثل بندول عطب ال يعرف لدورانه نهاية، 
بحرية  حاّفة  فوق  قابع  مستقر،  بل  تائه  موطن،  دون  غريب 
ماض  يرتّصدين  زائفة،  قداسة  التاريخ  ثنايا  أكسبتها  مخادعة، 
قاحل ميلء بالتقّيحات، ويشملني بؤس ليس يف قسوته شعور. 

مل أعرف موضع األمان بعد، أيف إحياء الذكرى أم يف نحرها؟ 
كانت أمرييت، أو هكذا اعتقدت هي، ورسعان ما باءت األقدار 
بعكس ذلك، ويف الربّ املعتم من رأيس تسكن تلك الذكرى منها، 
أبدية، ويف كّل يوم من  أمل  حارقة كصهد جّبار، خائبة كخيبة 
الحلم  التباس  فيبدو  جديًدا،  وعًيا  مّني  الزمن  يسق  ذكراها 
ليستنبط حارضي هامًّ مستحدثًا من  منه،  مفر  أمًرا ال  بالواقع 

سائر أوجاعي، ويكّبل العقل يف دوامة عاصفة من مرارة. 

عىل حافة البحرية أرقد، والنمل الجائع مل يزل يعبث بأطرايف 
التي بدا خدر البؤس استوىل عليها، ومياه البحرية ساكنة كدأبها، 
ال تبدي حركة وال تتفاعل مع تحّركات العامل من حولها، أطّل 
نحوها بأمل أخذ يغادر كنيزك فار يف سامء بعيدة، و«أمرية« ال 
تريد الذهاب، نامئة عىل سطح البحرية يف وداعة طفل مل يعرف 
عن الدنيا غري الرباءة، تحتضنها أسارير املياه يف حنو، وتكشف 
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بجسمي  أغطس  علّني  بأهدابها  ترببش  مهَدرة،  روعة  عن  يل 
وأحتضنها ذاك الحضن األخري الذي مل ميهلني الزمن إيّاه، لكّنك 
تعرفني يا أمرييت أّن قلبي قّد من جلميد صلبة ال رفق فيها وال 
رحمة، ال من أّي نوع، وال من أّي باب، ولو حّتى من باب »إن 
مل تستح فاقس كيفام شئت«، ال أدري يا أمرييت ملَ خالطني مثل 
ذلك الربود حيال األمر برّمته؟ كأّن غفلة زمنية قد شغلت عقيل 
عن االنتباه لسفح النهاية الذي كنِت تنحدرين نحوه يا »أمرية«. 

غبار  مثل  تذهب  تركتها  كيف  أسترشف؟  مل  كيف  الله!  يا 
تطرّيه ريح؟ فحاقت بنفيس بعدئذ كّل رشور الكون. 

كأيّن  عينيها،  يف  الحزن  وملسة  وجهها،  بضياء  أراها،  أزال  ال 
كنت برفقتها آنذاك، يوم وّدعت العامل عن طيب خاطر وبهدوء 
شديد، لفظت بإرادتها أىس الحياة من داخلها، كأيّن أراها وهي 
واقفة عىل ضّفة النيل، ومشطا قدميها يتسلّلن إىل حافة النهر، 
ميهدان دخولها املاء الساكن، تذرف دموًعا، ال تساوى قدر دمائها 

التي تتدفق من جروحها التي كنت لها سبًبا. 

املاء  به،  فتختلط  املاء  إىل  تنساب  الدماء  والدموع/  أراها، 
يحتضنها، يجري، فتجري معه الدماء مغادرة إىل الشامل، وتجري 
ذاكرتها مغادرة نحو املحال، الذي وقع، فوقع معه كّل عمرها 

إىل النهر. 

يف الصباح، يف كّل صباح، كان يرشق وجهها بطلّة أشّد وهًجا 
من نور الشمس، كان فيه دواء كّل علل الحياة. 

ا بعشقها، األيام تجري إىل حيث ال رجعة،  زمنها كان زمًنا خاصًّ
وحبيبها املجرم -آه لو كنت أدري- استباح كّل حياتها. 
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تسامرين من داخل املياه، أدنو منها أكرث، وعىل وجهي ابتسامة 
القديم، تقول: وهل بقي معي يا حبيبي سوى براءيت  الحبيب 
هو  وهل...؟  اشتباه؟  أّي  دون  من  لك  مساء  ذات  بعتها  التي 

مجّرد سؤال يا حبيبي ليس أكرث من حّقي يف املعرفة.

تفيض  وملمحها  أكرث،  منها  أدنو  وأنا  ملمحي  تكلّل  البهجة 
عىل  الهادئ،  املوج  أنغام  عىل  للرقص  تشّدين  البحرية  قهرها، 
أنغام همسات حبيبتي، وصخب الدنيا من حول ذهني يتلىش، 
يتلىش، تسألني: ملاذا؟ حرشجة تتفىّش يف كياين، أنصال معلقة 
أكرتث،  لكّنني ال  تساؤالت،  أمام برصي من  البعيد  املدى  عىل 
فتلمس قدماي املياه، وأغور يف حضن حبيبتي أكرث، أهمس: يف 
املساء القاتم وارب إبليس بابه، لّف عينيه بغاممة وقرر أن يئد 
كان  ذلك  وبعد  املؤكّد،  الضياع  خلف  ننجرف  تركنا  مستقبلنا، 
بكاؤك مل يلنّي رغبتي يف تقّمص دور السّفاح، كنِت جسًدا، إّنا 
واآلن  إربًا،  مّزقتها  لكّنني  الجّنة  عبري  من  روًحا  كنِت  سفحته، 

جئتك مصافحة وصلًحا، فاقبليني رفيًقا يف دنيا أخرى.

أعىل  قد عرب من  كان طري  الشوق،  رسالة  حبيبتي، وصلتني 
وصدح بها، رسالتك -بالرغم من قهرك- كانت تحمل االعتذار، 
قال الطري: حبيبي إن كان لكلمي إليك وصول فسامحني، لعلّني 

أرحل راضية عن نفيس.

)خذيني إليك( رحت أقول. 

تلمست قدماي واملياه، دمايئ تسيل نزيف شوقها، والحياة 
تركض من ورايئ وورائها باستامتة، هي تتقدم داخل املياه وال 
تنظر للوراء، وأنا أدخل يف جوف البحرية أكرث، هذا الضجيج اآليت 
من الخلف ال يزعزع تصميمي، وهي متّد يل يدها، هذه املعاين 
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الوجود ترحل هي األخرى، يرحل كّل يشء،  التي تنرصف عن 
هذا الصباح سرتتخي كّل أطرايف، سرتتخي متاًما متاًما حّتى أكاد 

أشعر بالتامهي مع خّط متاس العدم ذاته.

أنّه مل تكن علّة سوى  الشفيف، اآلن أدرك  يحدوين همسها 
البحرية  الدواء؟  وهي  دواء  عن  أبحث  ظللت  يل  فام  الذكرى، 
تحمل النجاة ومل أكن أرى، القداسة نفسها تكمن فيام تنبض به 

املياه من رسور أبدي. 

تصل املياه لكتفي، تهتّز الدنيا، ترتّج املشاهد، وكّل األزمان 
الطويلة التي شفطت ذكرى اآللهة وذكرى الحياة عينها وذكرى 
أّي تاريخ، ها هي تلوح من وراء قامات النخيل املتثائبة توّدعني 
بسلم حار، ثم يظهر الذي كنت أبحث عنه، ومىض وقتي بحًثًا 
عنه؛ دييك الذهبي، يجيء مرفرًفا من عند األفق، وريشه يلمع 
يصيح  الصاخب،  كالربق  يلتمع  بريق  عينيه  الذهب، ويف  ببهاء 
صيحة مدّوية تنتفض لها أركان املكان، تهيج األرض، متوج، ويف 
األفق املدّجج بالتساؤالت تنفتح بؤرة متيض تبتلع كّل التفاصيل، 
الصباح نحوها، يسبح متاميًل ملموًما كحزمة من  نور  يتّسب 
ويدور  والبيوت  األشجار  تدور  البؤرة،  فم  داخل  غائًصا  فريوز 
الناس مّتجهني قبالتها، كإعصار حلزوين يصطحب يف رحيله كامل 
من  قادم  كسهم  عكسياً  نحوي  ينطلق  والديك  املادية،  الكتل 
حّيز البؤرة، ويحّط فوق كتفي، ينفض عن ريشه ذّرات الغبار 
الناجمة عن دوران الرتاب يف الهواء، ويصيح، صياًحا عالًيا عالًيا 
إىل  يتحّول  البرش،  لسان  نطق  يكتسب  رمزي،  باستجداء  أشبه 
واعظ خرايف، ويكاد يهتف يف داخل ثنيات عقيل: يف كّل زمان 

ومكان يشبه اإلنسان أخاه اإلنسان، هكذا حال التاريخ. 
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أصيح معه بصوت رجرج يف أرجاء الكون: »أمرية«، »أمرية«، 
»عاااااااااشيت«.

حبيبتي تزدوج، تصبح اثنتني، واحدة يتألّق وجهها مثل شعاع 
وجناحان  عل،  من  كافة  املفردات  إىل  عيناها  تتطلّع  بلّوري، 
يرفعانها ألعىل، أعىل، ينفرد الجناحان، يشكّلن كّفني من أشعة 
بوجه  حبيبتي،  ترفرف  البعيد،  الفضاء  نحو  تتسّحب  شمس، 
ثم  تسامح،  ويف  صفاء  يف  عينّي  إىل  يرنو  باسم،  وديع  هادئ 
تلتفت تتأّمل حبيبتي األخرى، والتي كانت دماؤها تلّون السامء 
والعيون واملدى، تلّون املايض والحارض والقادم، تصبغ املياه من 
منبعها للمصب، هي تغور يف عمق النهر الحنون، وتشّدين بيدها 
نحو عمق البحرية، يحتضنني العمق، كام يحتضنها النهر، فتسبح 
صوب الشامل أسطورة، وتظّل حمرة النهر الدموية لعنة أبدية 

تصافح عيون البلدة كّل صباح. 
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 الكوم األحمر
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بردّية قد ُتنسى
)فوجب تدوينها بأثر رجعي(

بني مسافات حذرة من اللوعي يتحّرك ذهني، يطارد عاملًا 
الواقع، مذ تأّجج قلبي  امتثاله داخل حدود  من خيال ويبتغي 
بلهب العشق واألشياء ليست يف أماكنها، ليس النهار نهاًرا وال 
الليل فيه عتمته التلقائية، مل يعد عقيل يف رأيس، ومل تعد رأيس 
ذاتها محّل اعتبار، كان االعتبار األويل هو األمنية التي أنتظرها، 

الداللة التي خرّبتني عنها معشوقتي امللئكية. 

أّي خيال! أن تصحبني مليك طيلة عمري القادم، تعيش معي 
يف األرض، وقد أعيش معها يف السامء، ال أهّمية، يكاد املهّم يف 
عبًثا ال جدوى منه، وتظّل حبيبتي ندهة ال  األمور يصري  سائر 

تفارقني.

أمل  بارقة  نحو  أميض  أكاد  تتضّخم،  حويل  من  املعامل  تبدأ 
من نوع جديد، واملعامل تتداخل وتّتخذ شكًل هلميًّا كطاقة نور 
انفتحت قبالتي، والداللة تبدو قادمة من عند آخر حواف الحلم 
فشيًئا  شيًئا  عقيل  يأبه  تصديق  غري  يف  يعلو،  بعيد  من  كصدى 
وينتفخ  ويعلو،  يعلو  والصوت  الغرفة،  مادّيات  من  للملموس 
اليأس  ويبّدد  األجواء  يعبق  نداء ساموي  تنبيه،  ويف  تحفيز  يف 
الذي بدا رابًضا لن يبارح، نداء يجيء من كّل مكان حويل، ميأل 
فراغ قلبي وفراغ الغرفة وفراغ الكون بأرسه، يرتّدد يف بهاء ويف 
جلل أسطوري، صوت يلوح من بني ثنايا الخيال كأنشودة أزلية 
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تهدهد التاريخ ليغفو، صوت يصيح: »عاااااااااشيت«.

كّل، الدالالت ال تأيت مبثل ذلك الوضوح والبيان، ال بد من لغز 
فأميض من خلفه لسرب الداللة، هذا ما كنت يف انتظاره، لكن أن 
فرحة  ويتمّثل  ملموًسا  ليس  مدى  من  ناحيتي  الصوت  يهرول 
ذهني  خليق  فهذا  فؤادي  نبض  ويعيد  خيايل  ويداعب  طاغية 

املأسور باألمل. 

كّل، لو عيّل أن أصدق فام أجمل حظّي وما أعظمني، النداء ال 
التباس فيه وال شبهة، نداء جيّل تخّصص لعاشق مثيل، وكّل آلهة 
السامء ها هي اآلن ترّحب بالداللة، وتهبط داخل صحن الغرفة 
عىل أشكال متباينة، يطوف »آمون« حويل، ومثله يفعل »رع«، 
»ِست« يهبط فوق كتفّي ويهّز ساقيه أرجحة مينة ويرسة، أماًما 
وخلًفا، كم عدد املّرات التي يتهيأ فيها لرجل أن يشهد اجتامع 
رفقة  يف  العمر  عاشا  كتوأمني  واحد؟  مكان  يف  و«ِست«  »رع« 

أحدهام اآلخر، كأنّهام يجتمعان كّل ليلة للسمر واإلنشاد. 

الحظي!  ذاك  مثل  لغريه  يؤت  مل  محظّي  من  أعظمني  ما 
ومليكتي تبدأ تنفض عنها سبات الدهر وتنتعش، ويف قلب اإلناء 
نطفة الشجرة ترتعش عىل مهل، تنبض من جديد، تجتذب إليها 
صبابة كّل عّشاق التاريخ، ومتيض تتطاول كأسطورة من فردوس، 
تهيب بالدنيا املثول، وتهيب يب االنتباه املفرط، ألشهد والدتها 

عىل يدّي مّرة أخرى. 

يكون اإلناء رشنقة، بغلف شّفاف لزج له ملمس دافئ مخميل، 
ترسي يف أناميل رعشة وأنا أتحّسسه، وهو ينفرج عن ضياء باهر 
يغيش عينّي، وعيون اآللهة الواقفة منبهرة فاغرة فاها، كأّنا مل 
الوجود كلّه، وهي  الفارقة يف عمر  اللحظة  إاّل لتلك  العامل  تقّد 
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تدنو من اإلناء، متكث قريًبا، وتنظر عن كثب، وحبيبتي تتمطّى، 
تبتسم مثل إرشاق »رع« نفسه، ومن حولها تزهر الغرفة، تنبت 
عن ورود لها ألوان بل وصف، مزيج من هذا وذاك، وروائحها 

روائح السامء التي ال يشّمها برش يسعى. 

يف  ذراعيها  متد  وتنبسط،  نفسها  عىل  تنقبض  قليًل،  تتململ 
كّل أرجاء الغرفة، تنشد أنفاس حياة جديدة، تتأّوه، تشهق، متأل 
املكان بزفراتها الحّية، تبدأ نتوءات نورانية تربز من وراء كتفيها، 
تنهمر مياه من أعىل من ال منبع، تسبح أجسادنا يف غمرة املياه، 
تهبط من أعىل منحرفة بزاوية لتندفع نحو مجرى شاميل ميتّد 
إىل ما ال نهاية، تلطم الجدران والسقف وتحاول التحّرر التّخاذ 

طريقها. 

هوّيات  بني  الفاصلة  املسافة  يف  أرتع  كنت  واهاًم،  أكن  مل 
املعاين، فل الحلم يبقى حلاًم وال واقعي يبقى بهيئته ومفرداته. 

ليتني ال أفيق، أو ليتني ال أغفو، ال أدرك أين أنا تحديًدا من 
مفهوم املادّية؟ فام صبوت له يتهّيأ بدون بوادر. أغرق -واآللهة- 
جناحان  ثم  تتلّوى،  وحبيبتي  باملمكن،  الخيال  لقاء  نشوة  يف 
باسرتاحة  فوق  إىل  ميتّدان  مستحيلة،  فجائية  كنبتة  يخرجان 
يحملنها  ناصع،  أبيض  بلون  البرص  مرمى  يخّضبان  وكربياء، 
فتطوف أعلنا، تخفق بهام، تصبح إلهة تركع ألجل جللها كّل 

اآللهة، تهمس يف صبابة: قّدسني. 

يف  أهتف  عينّي،  أمام  تتعاظم  اآلفاق  وضآلة  املاء،  يغمرين 
نشوة: قّدستك منذ بدء الخليقة. 

من  موازية،  الخيال  يف  سقيفة  من  تُبذر  ضياء  طاقة  ومن 
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جانب بعيد يف عامل آخر رمبا، تأيت قرينة، رفيقة ال تقّل جاماًل وال 
قداسة، متتزج األجنحة، تُولد مركب ذهبّية، تتهادى عىل سطح 
املياه، يحّط امللكان عىل ظهر املركب الذهب، والتي من دون 
رشاع وال قائد، ينتشلننا من وسط هدير املياه، لنبحر معهام يف 
الرحلة، تحمل املركب كّل اآللهة، فأدرك بل أّي استفهام أيّن إله، 

ولو مبجاز الخيال. 

تصبح  معها،  ونطلع  تطلع  األفق،  شامل  نحو  املركب  تطلع 
األجساد عبًئا ال بد من إزالته، كيام تصبح األرواح خفيفة خّفة 
رياح بعث استثنايئ، أقول يف نفيس: لو مل أكن راضًيا عن َجلدي 
لحّق عيّل الشقاء. تعرتيني مهابة السامء بأجوائها غري املدَركة، 
أحتضن الكون تحت إبطي وأميض أجوب جنبات التاريخ مثل 
سحر ال سبيل إلدراكه، ومن بعيد، رمبا من أسفل، من عند نقطة 
شديدة الضآلة يف محيط التفاصيل، يعلو ذاك الطرق الصاخب 

اللحوح، فأسقط.

* * * 

التي عرفتها قريتهم، وال بذات  مل يكن خطًبا قدر الخطوب 
سوف  حدثًا  يكن  مل  األذهان،  عىل  الواردة  الصدمات  مقاييس 
ُينىس، وال هوجة تتناقلها األلسن إثر ذلك كحكاية مؤسفة، كان 
األمر صاعقة مدوّية، ففي دخولهم القرية فزع مل يكن معهوًدا 
من ذي قبل، ومن حولهم غبار ثائر وضّجة وتأويلت ليس لها 
أساس، ال تعدو أكرث من كونها مجّرد استفسارات واستنكارات. 

مل  مهول،  لكّنه  النهار حدث جديد،  أول  القرية  يف دخولهم 
ينظروا نحو الواقفني يتساءلون: وهل باتت قريتنا موضع اهتامم 
ذلك  من  ثم  صمت؟  من  جدران  داخل  منفّية  كانت  أن  بعد 
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التعس الذي بات اعتقاله واجًبا؟ لكّن الجنود املدّججني باألسلحة 
والحرية وقسوة امللمح اقتحموا قرية عاّمل الجّبانة من دون أّية 
يحّثون  األناة،  أو  االنتظام  تعرف عدم  ال  مقّدمات، وصفوفهم 
الخطى العسكرية ويف نّيتهم عزم مل يبد عىل ملمحهم الجامدة 
الجهمة، يّتجهون إىل بيوت بعينها، وال يسألون، كأنّهم يحفظون 

خريطة املكان عن ظهر قلب. 

دخول  وراء  البائس  الدافع  ملعاينة  هلع  يف  األقدام  تتسابق 
الرشطة القرية املساملة، يعرفون أّن ال أحد يجرؤ عىل ارتكاب 
الكّد والتعب،  الدنيا غري  الناس هنا ال يعلمون عن  أّية واقعة، 

فأّي طالع مشؤوم قد يعانق سامء القرية ذلك الصباح!

الهسيس والهمس والتساؤل بالعيون والغمز واللمز واللكز، 
اضطراب  ودهشة،  روع  يف  التحديق  الرشطة.  دخول  مظاهر 
دّقات القلوب، سّح العرق، مكابدة الصمت، هذه معان مضت 

تلوح من أبدان الناس. 

حول  رضًبا  الناس  يزرعها  التي  اليابسة  األعشاب  عبق  كان 
القرية، ميتزج برائحة عرق البغال التي توقفت عن مضغ العلف 
وأخذت تحّدق بدورها يف الرشطّيني، ثم راحت تشّد هشيمها 
-ألول  هؤالء  وجود  تستنكر  وهي  فيخشخش،  املذود  من 
مّرة- داخل منت قريتها. ماذا يتبعون؟ من أجل أّية كارثة حرض 
األرض  يدكّون  الشطط،  األحصنة، وكّل ذلك  تلك  كّل  الزبانية؟ 
فتتأرجح يف خوف، وألول مّرة يف تاريخ القرية ميكن مشاهدة 
الكائنات الحجرية الصارمة، ميكن حّتى ملسها، هم يستنشقون 
الهواء كسائر البرش، هم يتحّركون كأّن الكون صامد قبالة القدر 
يف يأس، وال بد من أّن هذا الصباح قد اشتعل من ضوء غري ضوء 
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»رع« املجيد، الصباح الذي ينجب قهًرا مبثل تلك الغرابة ليس 
صباح »رع« حامي ديار الفقراء، وتحت أقدامهم يترسبل الحىص 

ليصبح تراًبا مدهوًسا، تراًبا مشحونًا بالكبت. 

نحو  الرشطّيني  أحد  اتّجه  تداخله رصامة،  تكرّب  من  يف يشء 
واحد  كّل  كأّن  وهكذا،  ثان،  باب  نحو  وآخر  بعينه،  بيت  باب 
يكن  مل  التي  الطرقات  دوّي  بدأ  ثم  سلًفا،  الهدف  له  ُحّدد  قد 
ألحد أن يفهم دواعيها، فاستيقظت الطيور الهاجعة يف أعشاشها، 
واستقام قوام النخيل الذي رشع يف االسرتخاء من عناء حراسة 
القرية لليلة طويلة، وبدا الكّل منهمكًا يف االنتباه، بل بدا آخرون 
وأّن  بداخلها،  تبلعهم  سوف  الدائرة  أّن  فكرة  من  يرتجفون 
الحزم والشّدة قد تستدير  التي ال تعرف غري  الغليظة  األيادي 

اآلن إىل أحد بيوتهم وتبدأ يف الطرق املخيف. 

من  الناس  أعني  يف  يتولّد  كأّنا  مىض  الذي  والليل  هذا  كّل 
مستحكم،  رّش  نذير  كأنّها  املنعشة  الفجر  غبشة  بدت  جديد، 
ال  والرشطّيون  مداها،  تضّبب  يجري  ما  تشاهد  التي  فالعيون 

يكّفون عن طرق أبواب معّينة. 

الرؤوس  استفاقت  ومتى  لحظات،  بضع  يتجاوز  مل  ذلك  كّل 
الغافية والتي مل يطلع صباحها بعد، متى كان الهلع أول بشائر 
قدوم ذاك الصباح. ال يعني أحًدا أن يفرّس أو يفهم تلك الساعة، 
كّل ما يعنيهم أاّل متتّد تلكم األيادي فتتحّرش بأبوابهم وتهتك 
خنوعها. وأيًّا كان مرّبر ما يفعلون، فعليهم أن يفعلوه وميضوا، 
ألنّه أمر، واألوامر تقتيض اإلرساع، وعدم الغوص يف املشاحنات، 
الربدّية  يف  األسامء  االستجداءات،  حتى  وال  االستفسارات،  أو 
من  عىل  واللعنة  واحًدا،  واحًدا  معلومون  واملطلوبون  خطّت، 
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يستعيص عليهم جلبه، واألبواب أخذت تنفتح عىل مرصاعيها، ال 
يشء اآلن أعظم من العجب، وال محّط للتساؤل إاّل داخل املآقي 
الحريى، حّتى األفواه التي مضت تندب وتولول أسكتتها رضبات 
عيّص الرشطّيني وهراواتهم، وهم يقتحمون البيوت، ويخرجون 
بالرجال الذين ال يفقهون عن مكر األقدار شيًئا، وكّل ما يسيطر 
عليهم ذلك اإلحساس بالعجز أمام هؤالء، والتساؤل األكرب: هل 
أم  األساس  يف  السامء  شأن  من  مصادفات هي  رّب  يحدث  ما 

تعاسة ما بعدها تعاسة؟ 

هناك، فوق ربوة األعايل، بدا ُيغزل »رع« من جديد بخيوط 
من ذهب.

ا يف قّمة السامء، والتي تلحقها  وهناك، عىل الهضبة العالية جدًّ
أبصار املستضعفني بالرجاء والدعاء، تجمع اآللهة حصادها من 

معاناة الرعية وأوجاعهم.

مريرة  بغّصة  شعر  عيانًا  الظلم  ُيبرص  أن  له  أتيح  من  كّل 
احُتبست يف أعمق مواطن الوجدان، اآلن البد من أن تُنقش يف 
باألىس،  مفعمة  ذاهلة،  مُتحى، حرسة  لن  القرية حرسة  ذاكرة 
إىل حدث  إشارة  األقدار  ليس يف  برّمته،  املشهد  بكآبة  متدثّرة 
نفسها  األقدار  هي  وليست  كتلك،  مهولة  وقائع  كهذا،  مدّو 
حظّه  باء  ملن  وال  الحال،  بضعة  السامء  ابتلته  ملن  ال  مبنصفة، 
بسوء كبري، فام هي إاّل لحظات، انبجست كربق يف ذهن القرية، 
كأنّها كابوس مرير، وقطعة من عذاب آخرة مل يتهيأوا لها متاًما، 
حّتى كان األمر قد ُقيض، ففي غضون ذلك النهار البائس الذي 
شباب  من  صّف  كان  وأوجاعهم،  الرجال  مشاغل  عادة  متلؤه 
حياتهم  يف  نوبة  ألول  يرونها  معدنية  أصفاد  تغلّلهم  القرية 
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يخرجون ببطء من بوابة القرية، ثلثة عرش رجًل، تهتّز رؤوسهم 
النساء ودموعهّن،  يف دهشة واستفسار، ترمح خلفهم صيحات 
قالوا  الرجال وحزنهم، مل يعطهم أحد فرصة االستبيان،  وعجز 
لهم تعرفون كّل يشء عند املحاكمة، أّي محاكمة؟ بل أّي يشء 
سيعرفونه؟ بالطبع مل يحتدم النقاش ليصل إىل مشاجرة، فالعيّص 
أخذت تنزل فوق الرؤوس بعشوائية وعدم اتّزان، لكّن الغريب 
التي تجعل »هوي« واحًدا  اللمباالة،  أو  الصدفة،  األمر هو  يف 
مثل  يبدو  وهو  السامء،  جفاء  عليهم  حّل  مّمن  املنكوبني،  من 
مسطول، وهو يرتنّح مّتبًعا الصّف املسّيج بالجنود، ويناجي شيًئا 
يف السامء ال يراه غريه، متلّفًعا بذلك الحلم الذي أتاه من زمان 
سحيق، أو تاريخ بعيد، مغالًيا يف سكرته لحّد البلهة، ليس مكرتثًا 
أم  أمل  أو  بل رجعة  وداع  الغائب:  الحلم  يساءل  اللوثة،  لحّد 
اللقاء قريب؟ يغمغم يف يأس من أهِدر حلمه بغتة: »عاشيت«. 
ولنئ كان صحيًحا أّن سوء الطالع أو تشّوه الحياة عن بكرة أبيها 
هام اللذان أسقطا أّمه متهاوية أرًضا، وجعل أخته تبدو يف نوبة 
رصع ليست معتادة، إال أّن أّمه قد استشعرت ذلك البؤس مّبكًرا 
مل  نفسه  واألب  باملواساة،  قلبها  عىل  التحايل  وجاهدت  قليًل، 
يعد يف بدنه حيل فخّر فوق الرثى وجسمه ينتفض مثل محموم، 
هم اآلن يتوّسلون العفو من جميع اآللهة، لكن بل جدوى، فام 
نافذ ال رجعة فيه، والناس يف  سوف يحدث قد حدث، كقضاء 
فقدت  قد  البؤساء  قرية  لكن  العقل،  يفقدون  قد  الشيخوخة 
اإلغراق  بفضل  بالحرسة،  املوسوم  ودماغ  وفجأة،  مبكًّرا  عقلها 
يف  وتقول  الدنيا،  أعذار  لنفسها  تخلق  وملبساتها،  الفاجعة  يف 
تعاسة هو الزمن العابس من غري شك، والذي يخلو -كل الخلو- 
البهجة والفرح ومن أدىن مستويات رضا اآللهة، فهل كان  من 
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عليهم أن يضاعفوا الرجاء لآللهة أم كان عىل اآللهة أن تستمتع 
لرجائهم من األساس؟

* * * 

انقضت املحاكمة يف غضون أيام. 

يقول القوم األدىن؛ املستضعفون: إّن القضاة يجازون الفقري 
عىل غري ما يحدث للعظامء واألرشاف، وأّن فداحة اللمساواة 
مستفحلة يف أفئدة أولئك البغاة، وأّن »طيبة« بعينها مرتع كّل 
دسيسة وكّل خبث. أّما القوم األعىل؛ النبلء واألكابر، فيقولون: 

جزاء ما سّولت لهم أنفسهم.

فرمانًا  كانت  عليه،  املتعارف  بالشكل  محاكمة  تكن  مل  لكن 
ملكًيا رِصًفا.

ساحة  ويف  مأساتهم،  قدرهم  لهم  ساق  عرش،  الثلثة  اقتيد 
رادع  حفل  بدأ  العظام،  اآللهة  معابد  يجاور  واد  يف  القصاص، 
ليلهو آلهة »الكرنك« حسبام يحلو لهم، يف »الكرنك« تتشطّف 
اآللهة من التسامح، كام تغتسل من خطاياها، يف »الكرنك« يولد 
يف كّل يوم جديد زمرة من املستبّدين واألوغاد، ويكون الضعفاء 

هم مثن اللهو اآلثم. 

منّصة  فوق  يرتاصون  الجّبانة  عاّمل  شباب  من  عرش  ثلثة 
مليئة  والساحة  بأس،  أوتاد من  بلّوط، مصلوبني يف  من خشب 

بالجموع الغفرية التي ُدعيت لتشهد حفل القصاص. 

وجب  هؤالء  »بام«:  مخاطًبا  نحوهم  »ثثي«  يشري  بطء  يف 
عليهم غضب اآللهة. ويف بطء أشّد يستدير نحوه »بام« قائًل: 
وهل اسُتوفيت األدلّة بذّمة؟ يؤكّد علية القوم أّن الثلثة عرش 
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أحكم  عىل  ثاروا  قد  وأنّهم  الفرعون  نظام  قلب  عىل  أوشكوا 
رجال األرض. 

الثورة بعينها مدعاة للسخرية، من ميلك قراره ميلك الثورة، 
من ميلك قوت يومه ميلك التفكري يف األمر عىل هذا النحو، من 
ميلك  من  أّن  الحقيقة  لكّن  والتأنّق،  التباهي  ميكنه  ثوًبا  ميلك 

املصائر فهو يف النهاية قد ملَك األرض ومن عليها. 

من  مؤكّد  خلص  بل  القوم،  لعلية  فقط  طرفة  ليست  هي 
الوزير  فطنة  لوال  ينخرها  وكاد  البلد  منت  يف  استفحل  سوس 
»ثثي« ورجاحة عقل سّيد األرضني، هي ليست طرفة أصًل، ففي 

جميع األحوال، هي معضلة.

من خلف رؤوس هؤالء الذين سيقوا مثل قطيع من حملن 
عميان، يخرج »رع« زاهًيا محتفًيا بحكمته مبّدًدا لعتمة األذهان 
يخرب الجميع أنّني ساطر للنهايات ومبتدئ لألقدار، يخرج كأنّه 
يستجّم من عناء الطواف يف السامء طيلة عهد الكون، لريّوح عن 
نفسه باشتامم عرق الخوف املبذور من أبدان الثلثة عرش، يعانق 
العقاب،  تنفيذ  لبدء  مرتّبة  منظومة  الجالسني يف  الكبار  تيجان 
يلّمع فصوصها بأشعته املسلّطة، وما أقساها! وجوه الثلثة عرش 
شاحبة، تلوح فيها معاين الهّم وعدم التصديق، العيون جامدة، 
لكّنها ترتعش ارتعاشة زمن محطّم، وهذا الصّف املرتاقص تحت 

عيون »رع« يعد بذبح فّذ فريد غري مألوف. 

يف غضون دقائق، تبدأ املوسيقى املواسية، إّن جمهور »طيبة« 
املوسيقى  هذه  سامع  العموم-  وجه  -عىل  يحّبون  األرشاف، 
الطقسية املنبعثة من فرقة التعزية الواقفة خلق الحشود تنعى 
الحشد  وإّن  عرش،  الثلثة  للمصطّفني  آت  رحيل  مبوسيقاها 
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فيهم  املندهش  حواسه،  بكّل  املنتبه  املتنّوع  يشهد،  الواقف 
تأثّروا  كلّهم  واملوايل،  الرافض  املبايل،  وغري  املتابع  والسائم، 
فوًرا بعمق التعبري الحزين الخارج من فرقة املوسيقى وبصدق 
مواساته، وبدا بعضهم قد غار يف تأثّره، قد التهبت حواسه أو 
اسُتنفرت غرائزه اإلنسانية، قد استبّد به خوف من اآلخرة أو 
الحّي  اإلحساس  نزعة  أّن  بعضهم  بدا  عظيم،  ِفكر  عليه  حّط 
األصيل باملأساة، والتي مل تكن ارتجااًل أو محض قدر أهوج، بل 
كان مرتًّبا لها بكّل دهاء- قد دفعهم ألن يحنوا رؤوسهم بشعور 

مرهف فوق صدورهم ويبدؤون يف نحيب صامت باهت. 

الثلثة عرش ال يفهمون ما الذي أجرموا يف شأنه لدرجة توّجب 
العقاب، وحّتى لحظة طلوعهم فوق املنّصة املعّدة، وحّتى حني 
صدور الحكم ذاته، وحّتى وهم يتساءلون التساؤالت العاجزة 

الواهية، ال يفهمون. 

لفيف من القادة وكبار املوظفني واألرشاف يجلسون يف انتظار 
ذلك  املشهد،  جو  انتباهه  مسرتعًيا  يطّل  نفسه  »رع«  التنفيذ، 
بني  وانبساط،  حزن  بني  املتضاربة،  باالنفعاالت  الغنّي  املشهد 
استسلم ومكر، بني وداع وبني ارتياح، هكذا متاًما بدا املشهد، 
تتدّفق خلله نبضات ملتاعة، موجات متسائلة من أذهان الثلثة 
عرش، نشيد النعي الجّبار، نغامت كئيبة، محبطة، مفّجرة للشجن، 
تارة تبدو مثل زمجرة عاصفة، أو هزيم رعد يجري صاخًبا يف 
الذي مييض يف  ذلك  رقيق، من  نسيم  تارة  أو  فضاء المتناهي، 

السهوب، يف الحدائق، ويغرق يف تأويلت حافلة بالتناقض. 

هكذا متاًما بدا املشهد، ال الفرقة تبدو ستتوّقف عن العزف، 
وال القدر يبدو سيفعل، كّل ما هنالك أّن الخّط الواصل بني كّل 
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هؤالء هو املعاناة ال غري، وإن اختلفت مظاهرها. 

يتسّحب اللحن الشجّي منرصًما، والجلبة القامئة بني الحشود 
ترتاخى، والكاهن املخّصص ها هو ذا يرفع يده اليمنى ومييض 
مركبه  داخل  »رع«  العظيم  اإلله  )يتجىّل  يتلو يف صوت جهري: 
إحصاء  بداية  عند  األرواح  فيه  تحاسب  الذي  اليوم  يف  اإللهية 

السنني(. 

تنخفض وترية الصخب، يسود الهدوء بعد قليل، يدّق ناقوس 
البدء من آخر صّف الحشود، ليبدأ املنّفذون عملهم غري الرتيب 
منّفذ،  الثلثة عرش  من  واحد  لكّل  وقد خّصص  االعتيادي،  وال 
ذاته،  الفزع  كامتداد  األمام  إىل  ممتّدة  طويلة  حامية  وبسكّني 
رشع كّل واحد يف جّز رأس، ليتدّفق نحو األفق لون أحمر مزبد، 
واآلن ليست تلك آهات وداع فردي، وال أنّات أرواح مغادرة، 
إنّه تحذير القدر من فداحة ما يؤىت، يحّذر وقد أخضلت عيون 

البعض بالعربات. 

نعم، إنّه هو، الوداع الصاخب، إنّها الهفوة الطاغية، الضاّجة، 
قليل-  -منذ  بالحياة  املليئة  والرؤوس  بعينه،  للجنون  املؤّدية 
تتبعرث، تشكّل  بالتساؤالت،  املنّصة، تخّضبه  تجري فوق خشب 
علمات استفهام ليست مجازية، و«بام« يرتعش وقد أسجيت 
عيناه كأنّه يغادر مع من غادر، يتمتم ذاهًل: )ال تكبحوا روحي 
وال تقّيدوا ظيّل، افتحوا لروحي ولظيّل الطريق حّتى أرى اإلله 

العظيم يف داخل مقامه يوم حساب األرواح(. 

النحر تسيطر وحدها عىل آذان  بعد لحظات، كانت ترنيمة 
الحشود املفتونة بالتعاسة. 
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ا..( هكذا كانت  نـ..  أ..ر.. و..ا.. حـ..  نـ.. عـ.. و..ا/  تـ..  )ال.. 
تهمهم الرؤوس املطروحة أرًضا )فنحن أوىل بنعي أنفسنا(. 

الطيور ذوات الرؤوس اآلدمية؛ أرواح املويت، ومن خلفها ظلل 
املويت، ترفرف يف أىس ويف حنق، و«بام« مل يزل يرتّل يف أنني: )إيّن 
يف  أتلّقفهم  أسري،  النهر  شّط  عىل  أسري،  متعب  أيّن  رغم  أسري، 
العامل اآلخر، وبسلم أميض بهم. يا أّيها الذي يلمع كالبدر الذي 
يتوهج، اسمح لهؤالء أن يتقّدموا وسط زمرة التابعني لك من 

األرواح، عّل الذين هم يف ضوء الشمس يطلقون رساحهم(. 

التي  األجساد  سلخ  الهلوسة،  مراسم  بدأت  توان،  غري  ويف 
رؤوس،  دون  ومن  خشب  من  أوتاد  يف  مصلوبة  معلّقة  ظلّت 
تتقرّش الجلود التي ذبلت يف هنيهة وكأّن جازروها ينتشون من 
مجّرد رؤية الدّم املنهمر يغطّي املدى، ومن أسفل يجلس الكبار، 
تنرصف عيون الحشود عن املشهد وال تطرف، ابتسامات باردة 
-ال رجفة فيها وال أّي شعور من أّي نوع- ترتسم فوق شفاههم، 
يجرعون  والدماء،  الرشاب  ويحتسون  النبيذ  كؤوس  يرفعون 
ومن  »ثثي«،  مع  ميرح  العهد  ويّل  بلدة،  ويف  رتابة  يف  املصائر 
فوقهم يجلس عىل محّفته الوثرية إله البلد بعينه »واح- عنخ«، 
وبعينيه نظرة رضا مل تحملها منذ زمن، وكأّنا ال ذنب يقرتف وال 

يشء يجري أمامهم، فقط عقاب واسُتوجب. 

والدهشات  للدماء  الطريق  تفسح  تتقهقر،  تتباعد،  الحشود 
واألرواح املُقبلة ترشق بينهم، األرواح الثلث عرشة، ال يشعر 
بها إاّل بعضهم، ويراها البعض اآلخر جلّية واضحة ترغي عيونها 
الجموع  بني  والصمت  معمل،  املنّصة  عىل  والسلخ  بالوعيد، 
كأّن  ملموس،  غري  قهري  كبت  إىل  يتحّول  يشيع،  ببطء  يشيع، 
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رضبة نافذة من رضبات اآللهة قد سقطت عىل الرؤوس. 

ويف  غري،  ال  الوعيد  رمبا  يشء،  عىل  تلوي  ال  األرواح  تنطلق 
حنايا الصمت املوجوع الحسري، بدا صمت الحياة بأرسه، حزين، 

فخم، حاد، ما ينفك يزداد حّدة وقّوة. 

عيًشا  املتعبني  مصري  يكون  أهكذا  العظام؟  اآللهة  لهو  أهذا 
بني  يبقى  تتساءل وال  األرواح  األشقياء؟  منتهى  أهكذا  وموتًا؟ 
وال  إلجابة،  يفيض  قد  التساؤل  ال  لكن  التساؤل،  إاّل  الحشود 
التحرّس قد يداعب األمنيات، فالجالسون يحتسون الجعة والنبيذ 
عىل  لآللهة  شكًرا  قلوبهم  أُثلجت  املشاغبني  أرواح  عىل  ترّحاًم 

الظفر باستعادة الهيبة واملكانة لتاج الفرعون املبّجل. 

األرواح  يصيد  قد  العبث،  باب  من  ولو  اآلن،  التدارك  وال 
املحلّقة ثانية، الكون اآلن مجّرد ظلل، تنحرس جميعها يف ثلثة 
عرش، تطوف فوق الحفرة التي شّقت يف لحظات ببطن األرض، 
لتصبح مثوى لألجساد الرخوة، الحفرة التي مل تسع كّل األجساد 
املسلوخة، فأهيل عليها الرتاب، لتصري تلًّ عامًرا بالخطايا، وأرًضا 
أرض  ترتوي  لن  ترتوي،  وال  عظيم،  ظأم  يف  الدماء  تترّشب 
سيظّل  سينمو،  الزمن  مع  والتّل  قط،  األشقياء  بدماء  الخطايا 
األحمر  النبيذ  التاريخ، وسيظّل  ما ظّل  للدماء  ا متعطًّشا  محمرًّ

راحة دافئة يف أجواف العظامء. 

غري  يخفضها  »بام«  ورأس  مركبه،  أرشعة  يلملم  النهار  كان 
قادر عىل النظر نحو التّل العايل، يقول يف دمدمة: )نعم، أصبحتم 
مبرصين يا أّيتها األرواح املذهولة الطالعة عبًثا، ذهبت آالمكم 
العمياء  األرض  من  دعوكم  األبدية،  الراحة  وحلّت  املؤقتة، 
الدنيوية،  نظراتكم  مضت  لقد  السامء،  فمسكنكم  الظامئة، 
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واستعضتموها بنظرات نبيلة صادقة سوف ترنو إىل معنى الحياة 
الحقيقي، أظّنكم اآلن تفهمون مغزى الشقاء اإلنساين، والسعادة 
الحقيقية، ستعّوضكم اآللهة يوًما، صدقوين، وسيعرف بعد اليوم 
كيف يذكر التاريخ بأّن مثّة أشقياء يصعدون إىل السامء كذلك(.

كان رأس »بام« يزداد انحناًء، يطأطئ يف أمل، وقوامه يزداد 
تضاؤاًل.

كان يتساءل: ما الذي اقرُتف؟ هل أبيد العمر هدًرا؟ والرسالة؟ 
مؤّداها؟ هل ُيقمع املغلوبون ملجّرد تهيؤات افرتاضية من أدمغة 
الشعائر  ما جدوى  يتساءل:  كان  غري؟  ال  الزائف  النعيم  غلّفها 
أن  ما جدوى  األقداس؟  بقدس  الظلم  ا يف دجى  تقام رسًّ التي 
يتطّهر يف »بيت الصباح« ليأخذ املبخرة متقّدًما نحو املذبح حّتى 
ما تبّدد رائحة البخور حضور الرّش؟ ترى هل قام بواجبه؟ أم أنّه 
أخرس وضيع؟ كّل، البد من أنّه مل يعش سدى، ال بد من غاية 
لحياته، ال بد من أّن حكمة مرجوة يف أحلك مواقيت الرّش، تشهد 
باملعاين  الطافحة  بالتدوينات  املحتشدة  املعابد  عىل ذلك متون 
واإلجابات، القرابني التي تنال رضاء اآللهة، القرائن املتلّوة عىل 
جدران املعابد، الصلوات، االبتهاالت، تشهد عىل ذلك مقامات 
لرغبات  اإلخلص  يشهد  التاريخ،  يشهد  السامء،  يف  الصاعدين 

القدر، يشهد »آمون«، »رع«، »خنسو«، »مت«، »حايب«.

يف يوم القدر، يشهد كّل إله مبا متليه عليه اإللوهية، ذلك إن 
بدت هكذا الشهادة.

فهكذا ميحو التاريخ بعُضه بعًضا.

* * * 
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ومن عينيها تطّل الحرية، تجلس »خرفانة« وال تخاطب أحًدا 
غري  جنس  من  املكان  ساكني  إىل  الهوام،  إىل  تتحّدث  محّدًدا، 
الواهنتني  بعينيها  ترنو  وهي  تتحّدث  حّتى،  نفسها  إىل  البرش، 

صوب الكوم األحمر الرابض يف بؤس:

اختبأ  له من رّس عظيم  يا  أُريقت!  لها من دماء طاهرة  »يا 
وأوالد  اطمئنان،  يغفو هناك يف  ولد يل  مثّة  التاريخ!  طّيات  يف 
آخرون، فرفًقا بهم يا كوم الحرية، كن ملًذا وال تكن عذابًا، ارحم 
بائس  تّل  من  لك  يا  لكن  السنوات،  طيلة  جوفك  يف  عاش  من 
كبؤس كّل األشياء! تُرى إىل أّي مصري ستؤول النهايات؟ إّنا يبدو 

أنّه وكلاّم جّفت دماؤك، ُولدت أخرى من جديد«. 
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 )أقصوصة( 

يدوم »حايب« للبغاة وللمتوسلني عىل حّد سواء، أخدوده من 
غري انحياز وال أرجحية يشطر البلد، من فوقه ترفرف األجنحة 
البيضاء، والسوداء. نهر النبيذ يركض بل معاناة أو اكرتاث، نبيذ 
أحمر، يسقي الضفاف واألشجار وأفئدة البرش. اليوم كّل يشء 

أحمر، وكانت السامء أيًضا. 
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 حفل الوداع



265
.

بردّية »نخت- نب«
قبل األخيرة

يف نوبات مداهمة الرشطيني ملن أجرم أو انبغى عليه عقاب، 
يف  وكذلك  االحتفاالت  يف  العليا،  الشؤون  ويف  املشاورات  يف 
الرتابط  مقتضيات  ويف  األرسة  خصوصيات  يف  املهّمة،  املراسم 
العائيل، مل أكن إاّل بالجسد حارًضا، مل أحرض يوًما برأي أو عقل، 
كم من مّرة أكاد أهتف: لست أًبا يا سمري اآللهة، لست أًبا، أراك 
مجّرد نقش باهت عىل جدار معبد ُمهمل لواحد مّمن اسُتوجب 

رحيله.

ولكن هذه النغزات، تجيء وال تجيء، نوبة شديدة التكبيل، 
الوسوسة، تجيء توهم قلبي بشفقة، ثم تجيء  ونوبة شديدة 
تدعوه تنظيًفا من غبارها، نغزات أصلها قدر الِعرشة، وأوارص 
يّتفق،  تتفّرع إىل هلوس، خياالت، ذكريات، تعلو كيفام  الدّم، 

وتتلش بل بوادر. 

القريب،  الكتف  الحذر من  إاّل حصن  شّيد أيب كّل الحصون، 
الحذر من رغبة تسكن وال تفارق، رغبة ابن إن اكتملت عظامه 
فكّر يف ذات السطوة املأمولة، والتي تتناحر عليها أوطان، ابن 
ميتلك نعش والده، ميتلك الخلص األخري، وميتلك الحيلة والشغف 
امليلء بالهوس املرشوع، رغبة كبري قوم برأس سلسلة املقام اقرتب 
كفاية لرصد املثالب والثغرات، السلح األوقع تأثرًيا عند الخيانة 
املستبعدة جداًل يف خيال األب السطحي، رغبة أخرس قد يقوم 
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يف ليلة بهوى سائم فينقلب، وُيشبع الجسد اللدن املطروح تحته 
التوقعات  وكّل  محتملة،  أيب  يا  األهواء  كّل  مكبوتة،  بطعنات 
الذين يكّدسون شقوق  الفقراء  -لو تدري- واردة، حتى أهواء 
»طيبة« ودروبها، ماذا لو تألبوا عىل الفقر يوًما وبصدق املعاناة 
والفضة  والجرانيت  بالذهب  البلد  أيب  يا  مألت  لقد  نفسها؟ 
والعقيق وبذور التفّرد والتباهي، إّنا كّدست بها خزائنك أنت، 
ومل متأل –رغم ذلك- نفوس الناس بالرضا، بل بذرت أيًضا بذوًرا 
ا؟ أليس من  من حقد ضارب يف أعامق اململكة، فمن يعرف حقًّ
اليأس ما يدفع مللقاة املصري يف غري اكرتاث؟ ومن اليأس ما يهدم 

ماملك، من اليأس يا أيب ما يقتل، يقتل بعجز رضير.

)لن تتكّرر إذن تجربة االنصياع ثانية، وال تجربة اللهاث وراء 
شهوات بل معنى، وال تجربتي أنا السابقة يف استشارة الضمري، 

فحّتى الضمري أعياه طول الصرب(.

أّي صلحية بعد صلحية األمان نفسها؟ من تأمن إن ال تأمن 
نتاج جسدك املصون يا ربيب اآللهة؟

يف يدي قّنينة السم، لكن فيم تختلط؟ يف رشاب؟ يف طعام؟ يف 
نزوة من نزوات امللك؟ فيم تختلط؟ وكيف تختلط؟ عىل بساط 
عقيل تستلقي يف دعة وخمول تصوّرات عاّم قد يكون، ذلك لو 
التصّورات  تلعلع  الجميل،  املصري  وجهة  خطاي  اآللهة  سّددت 
الشعب  ليجّول  السامء  من  هبط  إلًها  أجدين  النتائج،  وتستبق 
أبصارهم يف بهاء طلّته، لتأيت األفواه تلّثم يف وضاعة األدىن، عرب 
اإلله  رضا  فأمنحهم  الجميع،  عىل  عطف  يداخلني  رمبا،  ذلك، 

املطّوق بني ذراعيه جلل املُلك.

لكن هّيا، مللم رجاءك يا أيب وارحل، قبل أن أنسف صورتك 
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من أمامي قبل املوعد، ال تستجد، ال توغر يف نظرة االستعطاف 
املبالغ فيها، وغري املحتملة، ال تهمس يف خنوع: بني، تذكّر أّي 
ابن كنت؟ ابًنا يجافيه القدر أكرث ماّم تجافيه أنت، ابًنا يأوي كّل 
عدم صربك  من  يرى  ابًنا  يغفو،  وال  صدره  يف  تساؤالته  مساء 
عىل الشهوة ما يديم األىس يف قلبه ألمد الدهر، أنت كذلك، فل 
تواجهني مبثل هذه النظرة املعاتبة وال تنتظر مّني بعد ذلك أّي 
تسامح، امض عّني بكربيائك املحطّم فوق صخرة الَجلد املرير، 
للسامء  توّسلتك  وّفر  عنك،  تصفح  رمبا  لآللهة  رجاءك  ووّفر 
التي ال بد من ستتجّهم عند صعودك املهيب، لست ابًنا مبشتمل 
يوم  الدور، فامض، امض ولقاؤنا  أًبا مبقتىض  اللفظ، ولست يل 

الوداع األعظم.

يف يدي قّنينة السّم املعطّر، ويف أحشايئ تستعّر نار بدت دون 
انقضاء. 
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 بّوابة للدوران

خريًا فعلت يا سمري املعوزين، جئت يا صباح املدينة أخريًا، يا 
صانع السكينة بقلوب الجبناء أمثايل. لحظة خروجي من البار، 
لحظة أن أمتاثل للوعي ثانية. ولو الحقني صوته، لو دّب يف خليا 
عقيل توّجس، لو مضيت أتلّفت حويل والهلع مل يزل يداخلني، 
ومل أشعر إاّل بانتصاب شعر رأيس، لقلت أّن »عيط الله« هنا من 
حويل يف األجواء، لكن الهلع قد يأيت أحيانًا من داخل الرأس، ال 

من خارجها.

أهكذا تنقيض الحكايات؟ فزع، فلوذ، فإلهاء، فتذكّر، مل ميض 
غري سواد ليل، كان فيه حديث املذعور، وقلبي املشطور نصفني من 
هول ما رأيت، لكّنني اآلن أسلّم إىل منطقة رمادية بني بني، اآلن 
وقد  بالغامس،  امليلء  الصباح  وجه  تستجوبان  وعيناي  تيّقنت، 
بدا يل أّن أوله مثل آخره، صباح ممّل، يأيت ليميض فيام متيض 
األشياء كاّفة يف سلم، والتهيؤات كاّفة، أّن الظنون أخذت تنداح 
من أعامقي، بعد أن بدا يل كذلك أّن ليلة من استواء العقل هي 
ليلة كافية متاًما لتوكيد ذات الهيئة إيّاها، فأراين لست أكرث من 
طائر جريح يرفرف بجناحيه عبًثا ودونا جدوى، وسوف أظّل 
جريًحا إىل ما ال نهاية، أترّضع إىل وجه أّمي املرتسم نبًضا داخل 
بعدك،  ومن  قبلك  يب،  حّل  ماذا  انظري  جزع:  يف  السامء  فؤاد 
تطاردين األشباح ويطاردين املايض، وصداع العامل يفّسخ املعامل 
من حويل، انظري يا أّمي جّيًدا لعلّك تستطيعني الحكم، ما زلت 
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أمتىّل يف املأساة بدهشة الغريب، ما زلت ال أصّدق أنّني بل أب، 
متاًما كام يقولون، ما زلت أسكن الهياج يف صمت مخز، يراودين 
وجه أيب الذي مل أره، كأنّه وجهي، نفس ملمحي، نفس عجزي، 
وأنا أستشعر صدمته يف عمق، بل ولك أن تتخييل أنّني قد أشفق 
عليه، عىل علّته يف اللوذ بالفرار، كلّنا يف النهاية نسل عاجز، سواء 
قدًرا، أو قًسا، ولك أن تعريف أّن التفاصيل أمام عينّي يف شكل 
الذباب، ذباب يروح، وذباب يجيء، ولؤم ال يفيء إىل منتهى، 
انتفاضة عجز  مكاين  منتفًضا يف  أجدين  قد  أّمي،  يا  بنا  ُمكر  قد 
أيب، مصعوًقا ليس فقط ماّم سمعت أذناي منك، بل ماّم تخّيله 
بت  أنّني  وهلة  يف  يل  أوحي  الذي  التخّيل  ذلك  البائس،  عقيل 
رجًل أخريًا، لكن أّي رجل! أنا جرعة مكّثفة من خزي تندّس يف 
هيئة رجل، قد ضاق صدري باألمل يا أّمي، ومبثل تلك النظرات 
التي متيش من العيون نحوي يف صلف، متيش يف خطوط معوجة، 
متعّرجة، لتبلغ غايتها يف إذاليل، لتخربش فضاء الطأمنينة أمام 
عينّي فيتعكّر املدى، وال أشهد الراحة أبًدا. ذات املأساة يا أّمي، 
إاّل  نفيس،  عن  أتوه  ال  حّتى  عنها،  أتوه  ألبث  ال  التي  بعينها، 

وأجدين قد عدت لها مجربًا، بإرغام القهر ذاته.

- قف.

ال، لن أقف يا »عيط الله«، لو استطعت اطلع خارج املعبد، 
هنا يف الرباح معي الهّم املرير، ومعي أيًضا النجاة منك، اخرج 

إن استطعت، اخرج.

- قف.

الشوارع نحو مصائر مبهمة،  تجّر  باملايض  املشّبعة  الخطوط 
هّيا يا أّمي، استمعي إىل كّل ما يفور بداخيل من أىس، وامسحي 
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دموعي، بطرف جناحك األبيض البعيد، قّربيه مّني، وامسحي، 
كنِت  كام  غريك،  من  العامل  هذا  يف  ضياعي  أعىل  من  راقبي 
تراقبينني من أسفل، ارِث يل، وسأريث لِك، وسامحي أيب العاجز 
الذي ُغّيب عقله مبكًّرا، تدرين متاًما ما حّل به، ولوال املّس ما 
تركك تعانني، ولكان عرف أّن له ولًدا يعيش يف براري القسوة 
أرى  املدينة،  كّل  معك  ماتت  قد  أّمي،  يا  بأس  وال  دونه،  من 
كّل يشء اآلن منقضًيا، وأراين أنزلق نحو نهاية سعيدة، فرائحة 
العفن سوف تسود حني ال تعود األشياء معّشقة يف أماكنها، فل 

بأس، سوف يسود العفن، وتنتهي مأساتنا.

استدرت مع استدارة سور املعبد، ال ألوي عىل هدف، مجّرد 
وكان  به،  كالعهد  صامًتا،  السور  كان  جاء،  وقد  فقط،  الصباح 

ا.  الصباح املتجّعد صامًتا، خالًيا من األشياء خلًوا مستفزًّ

بالقرب  أثنائه  يف  يتجّول  ال  عينّي،  أمام  مظلاًم  الصباح  كان 
مّني حول سور املعبد إاّل بضعة كلب ضالّة يف عينيها ُسعر، بدت 

تخرج من ماض عطن بعيد. 
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 مزامنة

ُيرشق املبّجل »واح- عنخ« عىل الكون مزامًنا إلرشاق »رع« 
عينيه  بني  يحمل  مورقة،  كشجرة  التفاصيل  عىل  ويطّل  نفسه، 
جوهر املُلك بأرسه، ويحمل عىل كاهله مظهر السلطان والُحكم، 
ا عند أن يستيقظ، يجد طائعه األخرس  يحتفلون به احتفااًل خاصًّ

أول من يحييه هذا الصباح، كعادة كّل صباح. 

والبهجة،  االحتفاالت  يف  املدينة  تغرق  »آمون«،  عيد  اليوم 
والقرص ميلء باألتباع، يهيئون أنفسهم ويهيئونه لرحلة االحتفال 
املجيد املُنتظر، الحّلق الذي يدخل أواًل إىل حجره سّيده ليقلّم 
بعد  واحًدا  يلحقونه  الذين  الكهنة  ثم  وأرجله،  يديه  أظافر 
آخر بالتعاويذ والطقوس املباركة، تلة األناشيد املقّدسة الذين 
والخادمة  متواتر،  ويتلون يف صوت  الغرفة  باب  خارج  يقفون 
التي تخلط ماء الحاّمم الدافئ الذي ينتظر امللك بعطور النعناع. 

يف تثاقل ينهض امللك، يقّدم كّل هؤالء فروض التحية، ثم يخطو 
املستلّذة،  للدغدغة  جسمه  يهب  متكاسل،  بجسد  حاّممه  نحو 
ليس  الكون  هذا  يعد  كلّه،  الكون  صحو  عن  عينيه  ويغمض 
أكرث من وسيلة لألبدية، معرًبا للحياة األخرى، الدنيا بضجيجها 
وبهجتها ومآسيها ليست سوى تفاهات يتلّهى بها من ال يدرك 
أن  دون  الهوجاء  حياته  فيها  فيرصف  الساموي  املأوى  حكمة 
يّدخر، هكذا برّمتها الدنيا، ال عون فيها وال طائل منها، إّنا ما 
رّس هذه الحكمة املتأّخرة يا »واح- أنتف«؟ ضحك يف نفسه بأمل، 
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أكمل: اآللهة تتخرّي ميعاًدا بعينه ومبقتضاه تهب الحكمة، وإّن 
البعيد  للمثوى  تهيؤه  فهي  بالرعاية  واحًدا  تختّص  حني  اآللهة 
النعيمي برتتيب محّدد، ال دخل ليد خليقة فيه، رمبا ذلك متاًما 
ما تفعل معه، تؤازره وتقف جواره يف سند عظيم، فمثله مثلها، 

إله يعيش عىل األرض بني الرعية.

رأسه  فوق  يضعون  الفخم،  املليك  بالزّي  الخدم  يستقبله 
الحليقة شعًرا مستعاًرا، مستدير الشكل، يحوطه إكليل معقود 
من الوراء، تتدىّل خصله فوق جيده، يلتّف فوقه ثعبان »الكوبرا« 
املصنوع من الذهب، منتفخ العنق، ومنتصب وسط جبني امللك 

املعظّم. 

من  كم  ترى  املجيد،  »آمون«  يا  اآللهة،  إله  يا  اليوم  عيدك 
األعياد سُتعاش دوين؟ ملاذا ال  األعياد عايشناها مًعا؟ وكم من 
يدوم الحامس كبداياته املتأّججة؟ وملاذا يعرتيني خمول البدن؟ 
أستميحك الغفران، لست سوى بائس يرسف يف خياالته، حنيت 
هامتي لك طيلة أعوام عمري، وبّت منّغًصا بالفتور، أستميحك 
جدوى  ما  لكن  بؤيس،  عن  تعلم  ولعلّك  بائس،  فأنا  الغفران، 

االحتفال بك وسط كّل هذه التعاسة التي ترتع يف البلد؟

يف  القرص  سلمل  يهبط  وهو  األرض  تحّيات  الجميع  يستنفد 
بعضهم  وُيقبل  ينحنون  فطري،  صلف  ينتابها  ملكية  خطوات 
فوق يده يلثّمونها. أتباع، يقول يف نفسه: كّل هؤالء أتباع، من 
أصغر خادم ألكرب موظف، وسوف يتبعون غريي لو قضت اآللهة 

بصعودي، فأّي إخلص وأّي تبعية بلهاء؟

يتحّرك موكبه، وجميع رجال البلط يف صحبته، مّتجهني ملعبد 
يأيت يف موعده  استثنايئ،  اليوم  »الكرنك«،  »آمون« يف مقاطعة 
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من كّل عام، وال يختلف من أمر بؤسه وال من أمر البلد يشء، 
يتساءل: ملاذا عليه أن يفتتح كّل أعياد »طيبة«؟ ملجّرد أنّه امللك! 

يّتسع الطريق واملوكب يزحف بداخله كحّية طويلة داهمة، 
تكّدس ضفاف  التي  السفن  فوق صواري  تتأرّجح  زاهية  أعلم 
بالغناء  تعج  الساحات حوله  فخر،  وتتاميل يف زهو ويف  النيل، 
والرقص، وحلقات من املشاهدين للموكب ينفرج عنها مرمى 

البرص. 

ميّر املوكب وتلحقه الهتافات، يف سأم يلّوح بيده، ويف رتابة. 
تحارصه أشباح املايض ويرى نفسه يف كّل عني تطّل نحوه من 

تحت عجلت املوكب، يهمهم: كنتم ملًذا يف يوم غابر. 

وسط  تخرج  كانت  التي  االستحياء  أصوات  برأسه  تطوف 
الخرس وتشكو، هل تشكو اآلن؟ مّم تشكو لو أّن لها شكوى؟ 
وكيف له أن يعرف لو أّن مثّة شكوى؟ مل يعد يلتبس عليه أّي 
وهج  أزاله  البعيد  فاملايض  أمد،  منذ  املايض  شؤون  من  شأن 
العرش من ذهنه، ولو حّتى مثّة آثار ضالّة مل تزل تجوب خياله. 

جموع األرشاف وكبار الكهنة وأعداد غفرية من العامة ميلؤن 
مدخل معبد »آمون«، هتافات، هتافات، تنبع من بني كّل الخرس 
املسكونة به املدينة. »ثور أّمه«)39( األبيض يتقّدم من بني الحشود 
الشمس تعلوه ريشتان طويلتان، يعافر  حامًل بني قرنيه قرص 
بحافريه ويغرّب ُقبل الجموع بسحابات رمادية، يتناول الحّراس 
امللك، عددهم اثنا عرش عىل األقل، ليهبط من عربته فوق محفة 
كيام يلج لداخل املعبد، املحّفة مقعد ضخم، له مساند جانبية، 
مقام عىل قاعدة مرتفعة متّوجة، جوانبه مزّينة برسوم أسود يف 
للحامية،  برسم ملعبودتني مجّنحتني  مزّين  السري، وظهره  وضع 
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حاميل  أمام  مبارشة  يسري  العهد  ويّل  نب«  »نخت-  أبنائه  أكرب 
املحّفة،  حمل  رشف  لنيل  يتنافسون  األرشاف  وبعض  املحّفة، 
ذات  مبراوح  يرّوحون  الخدم  بعض  امللك،  وأمام مستوى وجه 
أيد طويلة من ريش النعام. هتافات، هتافات، زاخرة بالرتابة، 
والزيف، ال يشء اليوم قد يعرّب عن مدى إحساسه بنفس الرتابة، 
وكلّها  رتيبة،  كلّها  الحامس،  من  نوع  أّي  تحمل  ال  الهتافات 

يخالطها تلفيق الرعية. 

مارقني  الحشود  مع  يتداخل  الذي  املوكب  سري  امللك  يتفّقد 
لجوف املعبد، يف املقّدمة مجموعة كبرية -وفيهم بقية األبناء- 
والقضيب  الصولجان  يحملون  والكهنة  املوظفني  كبار  من 
والعصا والبلطة كرموز للشعارات امللكية، وعىل جانب املوكب 
برنامج االحتفال وينظّم  ا يتضّمن  الدين يحمل ملفًّ أحد رجال 
تفاصيله، وعىل الجانب اآلخر »بام« ال يكف عن تحريك املبخرة 
تجاهه وهو يتلو، ضاق صدره بالرائحة، لو فقط يا »بام« تبتعد 

عّني قليًل حيث أستنشق بعض الهواء الصايف. 

يبلغون حجرة »آمون«، كّل الحشود مكّدسة خارج الغرفة، 
ا، يدخل »بام« ومن ورائه  حّتى يتّم تطهري التمثال املقّدس رسًّ
عىل  »بام«  يرّبت  الحجرة،  مدخل  خلفهام  من  فينغلق  امللك 
التابوت الخشبي املغلق، ثم يبدأ يف فّض الختم الطيني، يسحب 
الخشبي  »آمون«  متثال  ليظهر  التابوت  ينفتح مرصاعا  املزالج، 
املذّهب، متثال مقّدس، يسجد أمامه »بام«، ويحني امللك املبّجل 
رأسه، يدور »بام« حول التمثال -بعد أن يستقيم واقًفا- يبّخره، 
ثم يدهنه بالطيب، ويدلّك قوامه ليكتيس بربيق الدهان اللمع، 
فيبدو سينبض بالحياة، ويذهب بعينيه يف تسبيح نشيد التعّبد:
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»كّل يشء يف العامل ملك لك يا »آمون« املعطاء، أنت منبع كّل 
خري، ونحن رضوخ، تعلم عن نوايانا وعن رغباتنا الدنيوية كّل 
يشء، وكام يف استطاعتك أن تتدّخل يف أناط أحوالنا، باستطاعتك 

كذلك أن تسخط علينا وقت العصيان، وتشيح بوجهك عّنا«.

تحت  سيخّر  أنّه  لو  كام  يبدو  امللك يف خشوع،  عينا  تطرف 
قدمّي »آمون« راكًعا مبتهًل معتمًل بالندم، تغشاه دموع ال تبني 
يف عتمة املحيط، و«بام« قبالته يبدأ ينشغل يف وضع أنواع من 
بالنطرون  النهايئ،  التطهري  يف  يبدأ  »آمون«،  متثال  أمام  طعام 
ويف  خّفة  يف  للوراء،  يتسّحب  ثم  والرنبنتني،  املقّدسة  واملياه 
خطواته  أثر  يزيل  أخذ  وقد  اإلله،  صوب  وجهه  مولًيا  هدوء، 
إّياه  داعًيا  امللك،  نحو  استدار  ثم  يده،  براحة  األرض  ماسًحا 

للتقّدم.

يف وجل مىض امللك يّتخذ يف الحلول مكان »بام« أمام متثال 
أراك  ال  بأيّن  أشعر  »آمون«،  التعّبد.  وضعية  ويّتخذ  »آمون«، 
يا »آمون« مثيل؟  امليعاد من كّل عام، هل هرمت  إاّل يف ذات 
أّن واليئ  يقيًنا  تعلم  لعلّك  الساموي؟  النعيم  انتابك كسل  هل 
وتفايّن يف عبادتك فوق مستوى الشكوك، وتعلّقي بتلك األفكار 
التي تعرتك يف ذهني ال ينال قط من قداستك، لكّنني يف واقع 
األمر ميلء بالصخب، مل أعد أنام يا »آمون«، مل تعد لدّي راحة 
البال يا إله اآللهة، أُسقط يف يدي من أمر ذهني فلم أعد أدرك 
أنتف«  »واح-  املبّجل  »آمون«،  يا  تخّيل  التعّبد،  مواقيت  حّتى 
أصابه خرف النهايات، بدين بات كخرقة لينة ال ميكنه أن يقام 
منتصًبا إاّل ورسعان ما يخّر عىل أقرب مقعد، األشباح يف ذهني 
الباب  العرش، خارج هذا  املايض وخرافات  أشباح  يا »آمون«، 



276.

فبأّي  مقابلتي،  كّل حدب وصوب  القادمني من  السفراء  ينتظر 
وجه سوف أقابلهم؟ وجه امللك سديد الرأي املتناهي يف حكمته 
يا  أخربين  وبالتأنيب؟  بالخزي  امليلء  الرجل  وجه  أم  وعدله، 
»آمون«، أّي مأساة بعد الندم؟ أّي مأساة؟ برزخ هي تلك الحياة 
اإللوهية  ألبدية  وإّما  العظام  اآللهة  لسخط  إّما  برزخ  العابثة، 
تنتظرين  هيئة  وبأّي  أكون؟  سوف  أولئك  من  واحد  أّي  ذاتها، 
لن  وأنّها  أوشكت،  قد  األعىل  يف  محاكمتي  بأّن  أشعر  السامء؟ 
تكون محاكمة مرضية، بأّية حال، وقد أنفذت -من ذي قبل- إىل 
»رايئ العاقبة« من أمر حايل، طلبت منه أن يجتهد يف رصد ما 
ميّر به كياين من قلقلة وعدم استقرار يا راعّي »آمون«، قلت له 
إّن التكّهن ملجّرد اإلرضاء ليس مفرتًضا، عليه أن يأتيني بإيضاح 
حقيقي ال يحتمل أّي تأويل آخر عاّم يساور ذهني، تخّيل جاءين 
بعد أيام يا »آمون« ويف يده مبخرة، مىض يدور بها من حويل، 
ويهمهم يف رّسه، ثم قال يل ليس يأبه بازدياد كريب: »إّن األمل يف 
النفس يا موالي ظاهرة طبيعية يعاقب بها ضمريك ذاتك، انبش 
يف ثنايا القديم، واسترشف حلول اآليت، قمرك قد يخسف يف ليلة 
ا، ستحتجب عن األرض كام مل يحتجب أحد  بعينها، خسوًفا تامًّ
منذ أمد بعيد، هذا يا موالي كام أمرتني، الرصاحة واإلخلص يف 
الرؤية«. حينذاك يا »آمون« رصفته وقلبي يغور داخل اضطرابه 
أكرث، وقلت يف نفيس قد وجب عىل هذا اللعني الرايئ إعدام مل 

يحدث لبرش، لبجاحته يف تفسري هّمي.

يستمر امللك يف مبارشة مراسم تطهري »آمون«، يبّخره بتؤدة، 
ويسكب عليه املياه املقّدسة، يقّدم له القرابني، وهو يستطرد: 
»أيب الذي متنحني الحياة، كن راضًيا عن قرباين«. يستدير نحو 
»بام«، ينفذ له نظرة بعينها فيفتح الباب، تدخل الشمس الحجرة 
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يف رسعة، وتحتضن وجهّي امللك و«بام«، يطّل متثال »آمون« عىل 
الحشود زاهًيا جميًل بّراًقا، ترتفع األصوات من الخارج، تهلّل:

»آمون..

يا »آمون«..

يا واهب الخريات

يا مالئ الرشوق بعظمتك

نقف عىل أقدامنا شكرانًا

تحتضننا ببهائك

أّيها السامي يا مبدع الحياة«.

ليقّدموها  القرابني  حاملو  يهّب  باألصوات،  اململكة  تختلج 
األيبس؛  وطيور  والصقور  الثعالب  أعلم  ترفرف  لـ«آمون«، 
اآللهة التي اصطحبت »آمون« يف أسفاره الشاقة. تدنو املحّفة 
لتحمل امللك تطلع به إىل منّصة قدس األقداس؛ مستقر الطواف 
الحشود يف  عباب  وامللك ميخر  بالهتافات،  امليدان  يربد  األخري، 
يف  األقزام  ويتقافز  العامة،  يرتاقص  وحوله  قداسة،  ويف  بطء 
تشكيلت طريفة، يصعد بعضهم قرًبا من وجه امللك باساًم، فل 
لكنه  القزم،  هيئة  لطف  من  بدوره  يبتسم  أن  إاّل  امللك  ميلك 
يبتسم بشحوب ملحوظ، ويف الجوار فرقة لتوزيع الخبز واللحم 

والفاكهة، والعطور والجعة. 

ما أقساك يا عيد الشبع! وما أقساين من ملك ال يشبع شعبه 
إاّل يف يوم بعينه! غري أّن الشبع يف حّد ذاته أمًل نسبياً. 
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تظّل الحناجر ترّدد:

»آمون..

يا »آمون«.. 

احمل لنا بهجة

اطعم لنا فاًم

وسنبقى خاشعني«.

وكّل  األبناء  كّل  اليوم  بينهم،  من  ميّر  وامللك  الجموع  تهدر 
املقّربني يتواجدون من أجل »آمون«، هل تكون تلك ولو ومضة 
من سعادة؟ يجتاح امللك ضباب يرتاقص، مؤكّد هي تلك الحشود 
التي ترتاقص من حوله، لكن الضباب يلّثم مرمى برصه، يجعله 

مييض إىل أعىل كمن مييض إىل أسفل. 

سلم عليك يا أيب، سلم عليك يا أخي، سلم عليك يا »آمون«، 
كم هو عجيب رّس ما تخربين به يف وسط هذا الظلم! 

للامثلني  تبعث  السامء،  أمواج  بني  تتهادى  الشمس  مركب 
يقف  املعاين  كّل  منتصف  وبني  اآلخرة،  ووداعة  الدنيا  وداعة 
القشور..  باألسفل،  املعرتكة  الحشود  نحو  عينيه  حانًيا  امللك 
القشور تزداد كثافة، ويف هذا املنتصف ال تصبح األشياء مدَركة 

بدالالتها، بل تصبح خليطًا ما بني ماض وبني قادم. 

يقف حوله »ثثي« وويّل العهد األكرب و«بام«، وبعض األرشاف، 
يقرتب منه ولده بابتسامة عامرة بالبهجة، يناوله كأًسا من نبيذ، 

قائًل:

- كأس الحياة يا أيب املعظّم.
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مهل  وعىل  مضّببة،  تزل  مل  والتفاصيل  الكأس  منه  يتناول 
األشياء  كّل  مذاق  النّفاذ  النبيذ  مذاق  مع  يرتشف  يرتشف، 
إّياها، األشياء القدمية، مذاق الحانات البخسة ودروب السكك 
املتشّققة، يرتشف مذاق البائسات اللوايت حّط بهن اليأس، مذاق 
يحرض  أن  للاميض  يكن  مل  اإلجهاد،  ومذاق  يرتشف..  الحرسة 
شاهًرا كّل أسلحته، مل يكن للظروف القدمية أن تحيى من جديد، 
ومل يكن لسائر تلك الذكريات املريرة أن تومض من داخل نسيج 
لتأّوهات  الضباب كألغاز موجعة. يرتشف عىل مهل، ويستمع 
كنتم ال  إن  لـ«آمون«  تهتفون  ملاذا  يتساءل يف حنق:  املساكني، 

تؤمنون به؟ تعلو بتدريج كّل الهتافات داخل رأسه: 

»آمون..

يا »آمون«..

دعنا وامض يف رحلتك

فل أنت ترانا

وال نحن نراك«.

عىل  صقر  يحوم  كافة،  التساؤالت  ذهنه  قرار  من  تنسكب 
نفسه،  امللك  عىل  عليه،  باالنقضاض  له  يوحي  وصّقاره  املدى، 
وتعتمر  تخّوف،  يساوره  الساموية،  املكانة  وذي  الجلل  ذي 
من  برداء  نفسه  فريى  الصور،  جميع  تتغّبش  بالوجل،  ملمحه 
بؤس، واألخرس يسّن سيًفا ثم مييض به داخل منت بطنه، يسّن 
سيًفا من شكوى ومن احتقار، ولهب يخرتق أحشاءه، تستديم 
املشاهد أمام العني مضّببة، وال يقوى عىل الرصاخ، يلتفت ويف 
عينيه نار مستعّرة نحو ولده، يتشّبث بذراعه خشية أن يقع عىل 
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األرض مسكونًا بالحرسة.

والهتافات تعلو يف رأسه:

»آمون..

يا »آمون«..

دعنا وامض

جب هذا الكون يف مدار آخر

فمدارنا هوى نحو سفح العدم«.

يقبض عىل ذراع ابنه يف أمل، يجلس، فيجلس الجميع يتطلّعون 
وبأنامل  أكرث،  أحشاؤه  وتشتعل  فمه،  يتلّوى  باستغراب،  له 

مرتعشة يشري لولده أن يدنو بأذنه نحو فمه، يهمهم له:

هذا  من  اكتفيت  بني،  يا  الراحة  نحو  احملني  متعب،  أنا   -
العرش اللئيم، بّدلني بك، اكتفيت من العرش وأريد أن أقيض 

عمري الباقي يف سلم، إّنا إّياك وتكرار ذنويب.

نظرة الهلع تفّر من عني »نخت- نب«، يسند والده وعيناه 
القديم  االبن  يستدعي  ما  ورسعان  وهواًل،  احمراًرا  تزدادان 

وبذات الرفق واملحبة، يصيح يف عدم احتامل مباغت:

- »زااااااااري«...

يرّد عليه »ثثي« يف تعّجب وتلميح وقد احتقن وجهه:

- ارتحل »زاري« يف مهمة يا موالي.

يود »نخت- نب« لو أّن الزمن يعود للوراء بضع لحظات، لو 
أّن »آمون« يسامحه، لو أّن الفرعون املبّجل يعفو عن إمثه، عينا 
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امللك تغوران يف محجريهام، ويبتسم ابتسامة واسعة وهو يويّل 
برصه شطر السامء النائية، صوت »آمون« يأتيه من بني طّيات 

السامء جليًّا رصيًنا:

- اعتق ملمح النور الذي كان قدمًيا نورك ساعة حلك، وحّرر 
طقوس الشعائر التي كانت تقال ألجل خروجك من أرض املوات 

مغتسًل من إمثك.

ينحرس الكون يف رصخة حاّدة، كأس الحياة كأس هلك يا أيب، 
ليتك ما قبلتها مّني، وليتني ما كنت يف هذا الوجود أصًل، ليتني 
نطفة ضالّة تهيم يف فضاء بوهيمي. يتلّفت حوله يف جنون، وأبوه 
يسلّم إىل خور مؤكّد، الحشود أمسكت عن الهتاف، والصمت عّم 
الرؤوس، امللك يبتسم، يحمل عىل شفتيه إقراًرا بالسكينة، اآللهة 
امض يف سلم،  ثم  لتغفر يل  قم  قم،  أيب، ال متوت،  يا  ال متوت 
قمر  ليل ال  بلون  اليوم سوداء!  لها  ما  الوجوه جميعها،  وهذه 
فيه وال نجوم، ابكوا، اغرقوا أرض »طيبة« بدموعكم، ما هذه 
اللمباالة؟ أال يبايل أحدكم بأفول إله؟ احضنوا كّل تلك األشجار 
والورود والقرابني واذرفوها وجًعا عىل موالكم، ال تقتصدوا يف 
الرثاء، قد مات أيب. قم يا أيب، قم ملّرة أخرية، اآللهة ال متوت، 

ولو بإرادة أبنائها. 

مركب الشمس ترتحل بعيًدا، يف خوف ويف استنكار، والحشود 
ويبقى  متوت،  الفراعني  كّل  التساؤل،  عن  كّفت  تحت  من 
خلفاؤها، مات امللك، ليكن، كم من ملك مات، وهم ال ميوتون، 
البؤس ال ميوت، مات امللك، ليكن، كم غريه سيعيش، مات امللك، 

فليمت، وليعش ويل العهد أبًدا.

كانت العيون ممدودة نحو األفق تحّدق، بدت السامء محمّرة 
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احمراًرا آسًيا، وبدت املدينة تضيق عليهم وتُحكم ضيقها، وكّل 
األحداث مل تكن قدر وقوع امللك رصيًعا أمام أعينهم، لكّن يف 

النهاية كّل األحداث تجري ملستقر. 

املعبد  باب  قّمة  فوق  الله«  »عيط  يجلس  كان  المباالة  يف 
زمني  امتداد  يسكن  وبعينيه  بدوره،  يبايل  ال  الذي  الحجري 
خرايف، يجلس بانتظار صباح هّش ككّل صباح آت، وكان »آمون« 
كأّن  اهتامم،  وعدم  أنفة  يف  الحشود  تتحلّق  والطبيعة  انطفأ، 

الكون يجري يف نفس املسار.
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بردّيتي

        وكان التاريخ النهايئ.......................................................

...................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
 ∞    ...............................
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حواش:

و«ُمت«،  »آمون«  ابن  »طيبة«،  يف  القمر  إله  »خنسو«:   )1(
ملعبد  املكّونة  معابد، وهي  ثلثة  »الكرنك« ضمن  يف  معبد  له 
»الكرنك« الكبري، معبد »خنسو« ومعبد »ُمت« ومعبد »آمون«.

عنخ-  »واح-  عهد  يف  املوظفني  وكبري  الخاتم  حامل  )2(«ثثي«: 
أنتف« ثاين ملوك األرسة الحادية عرش.

فيها  أصبحوا  الذين  »طيبة«  أمراء  سللة  جّد  عا«:  »أنتف   )3(
فيام بعد ملوكًا. 

)4( »واح- عنخ- أنتف«: ثاين ملوك األرسة الحادية عرش، توىل 
قيادة املُلك حواىل عام 2140 ق. م، وبقي معتلًيا عرشه قرابة 

نصف قرن حّتى عام 2091 ق. م تقريًبا.

)5( »منتو«: إله الحرب عند الطيبيني.

)6( بام«: كاهن مقاطعة »واست« يف أول األرسة الحادية عرش 
وال يوجد توثيق حقيقي السمه أو أصله.

يف  الجنوب  مقاطعات  وإحدى  الحالية،  األقرص  »واست«:   )7(
عهد األرسة الحادية عرش.

)8( »سهر تاوي أنتف«: أول ملوك األرسة الحادية عرش، حكم 
طيبة أعواًما قليلة وال توجد حادثة تُذكر حدثت يف عهده خاصة 

بالحروب التي عصفت بالبلد لثامنني عاًما أو يزيد.

)9( »الفنتني«: أسوان الحالية، أو النوبة عىل وجه التحديد، املقاطعة 
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األوىل يف مقاطعات الجنوب يف عرص األرسة الحادية عرش.

البلينا يف محافظة  قرب  املدفونة، وهي  العّرابة  )10( »شس«: 
سوهاج حاليًّا.

)11( »آمون«: إله الشمس يف طيبة وهو إله محيل.

)12( »زاري«: اسم مستوحى بترّصف.

)13( »األرض الحمراء«: الصحراء.

)14( »إيون«: عاصمة »واست« الجنوبية، وكانت تسّمى »عني 
شمس«، ومكانها »أرمنت« الحالية.

)15( »خب- ِرش«: تاج هذه الفرتة يف األرسة الحادية عرش قبل 
أن ينتقل كّل حكم البلد يف يد فرعون طيبة.

)16( »عاشيت«: إحدى أمريات األرسة الحادية عرش.

حجرة  عن  كشف  الجنسية  بريطاين  آثار  أستاذ  »ونلك«:   )17(
الدير  يف  حفر  موسم  يف  و«كاويت«  »عاشيت«  األمريتني  دفن 

البحري يف عام 1920 م.

)18( »كاويت«: أمرية يف األرسة الحادية عرش.

البلد،  شامل  يف  املدينة،  إهناسية  »هرياكليوبوليس«:   )19(
الضعفاء،  »منف«  ملوك  آخر  من  السلطة  حكامها  اغتصب 
فصارت عاصمة البلد قبل أن ينتزع الحكم األرسة الحادية عرش 

يف »طيبة« ويجعلونها عاصمة للوجهني القبيل والبحري.

حكم  أثناء  يف  أسيوط  مقاطعة  حاكم  »خيتي«:   )20(
»هرياكليوبوليس« للبلد.
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)21( »وابوات«: إله »أسيوط« املحيل وسّيدها.

)22( »متثاال الرتانيم املقّدسة«: مدخل معبد بائد يف الربّ الغريب 
بالقرنة. 

قبل  تويف  أنتف«،  تاوي  »سهر  أوالد  بكر  حتب«:  »منتو   )23(
وفاة أبيه فاعتىل العرش أخوه األصغر »واح عنخ أنتف«.

)24( »ساق الثور«: الدب األكرب.

)25( »ماعت«: إله العدل عند الفراعنة.

)26( »الكوكو«: جوز الهند.

)27( »منات«: صاجات.

)28( السسرت: املزهر والجلجل يف اللغة املرصية القدمية.

)29( الكمكم: الدف عند قدماء املرصيني.

)30( السونتي: عطر أساسه زيت النفط.

غري  وحبوب  أخرى  عطرية  مبواد  يُخلط  بخور  األنتي:   )31(
معروفة.

)32( نوبيت: كنية للمعبودة حاتحور.

)33( سخت: إلهة الربّية.

)34( نوت: إلهة السامء.

)35( خرعحا: مرص العتيقة.

)36( اإلله صاحب األجزاء األلف: السفينة.

)37( القرد: القمر.
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)38( سيح: املّريخ.

يف  للستعراض  يستخدم  كان  اللون  أبيض  ثور  أّمه:  ثور   )39(
بعض االحتفاالت واألعياد القدمية.
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هوامش

)*( عام فرعوين.

)**( رئيس كهنة آمون يف األرسة الحادية عرش.

للشاعر  الكباش«  أحاديث  »من  قصيدة  من  مقاطع   )***(
األقرصي »حسني القباحي«.





291
.

استأنس الكاتب باملراجع التالية:

1- آثار حضارة الفراعنة يف حياتنا الحالية. )محّرم كامل(.

الثامن«.  وحّتى  األول  األجزاء  »من  القدمية  موسوعة مرص   -2
)سليم حسن(.

3- الحياة اليومية يف مرص. )بيري مونتيه(.

4- موسوعة وصف مرص.

5- النيل يف ثقافة الشعوب اإلفريقية. )مجموعة من الباحثني–
مهرجان طيبة الثقايف الدويل الثالث 2011(.

6- النيل »حياة نهر«. )إميل لودفيغ(.

7- التطّور الحضاري لإلنسان. )جاكوب برونوفسيك(.

8- كتاب املوىت للمرصيني القدماء. )محسن لطفي السّيد(. 



 سرية ذاتّية

أنا املكروب الذي ينحت يف دأب تأّوهات تعتمل يف رأسه، 
ينحت بروح القلم، ال يكرتث ليشء إاّل أن يسطر التاريخ فيض 
تأوهاته.



أدهم العبودي

محام ومستشار تحكيم دويّل

روايئ مرصي

عضو اتّحاد كّتاب مرص

مقّرر لجنة القّصة باتّحاد كّتاب مرص
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