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عتبة

�لطريق بني �ملقابر �لعمومية -حيث يرقد ج�سد �أمي- و�ل�رشيح �ملتوحد 
�لذي يحيا فيه جثمان �أبي، طويٌل جد�ً. 

�أ�سفر كثيف ي�سبح فيه غبار ثقيل.. فقد ف�سلت  ل يز�ل تر�بيًا، بهو�ء 
لعنة غام�سة كانت  �لر�سف عرب �سنو�ت متتالية يف متهيده، ب�سبب  �آلت 

ت�سيب �ملعادن �لهادرة بال�سلل قبل دخولها مبا�رشة فتوقفها عن �لعمل.
�أقطع هذ� �لطريق منذ وعيُت على �لدنيا، منتقاًل من مقربة �ملر�أة �لتي مل 
�أرها ل�رشيح �لرجل �لذي مل �أعرفه �أبد�ً.. وبينما كنت �أطلب �ملغفرة لأمي 
و�أقر�أ لها �لفاحتة، فاإنني كنت �أت�رشع لأبي، متم�سحًا يف عتبته، ليمنحني 

�لربكة من منامات ميتته �ملقد�سة حيث يقطن. 
د  كان هذ� �لطريق �ملتلوي كثعبان �سامت �رشيطًا من �لرعب، فقد َزوَّ
�ملدينة بحيو�ناٍت غريبة خلقها هو�ُء �ملوت �ملحكم: م�سوخ �سود�ء لكالب 
ذئبية نحيفة بال �آذ�ن �أو ذيول، خطومها �سديدة �لطول، وكلها من �لذكور. 
�أن تتنا�سل،  �أبد�ً كيف ميكن لهذه �مل�سوخ �أحادية �جلن�ص  مل يعرف �لنا�ص 
ورغم �عرت��سهم �لأخالقي على م�ساجعاتها �ل�ساذة، فاإن �أحد�ً مل يجروؤ 
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على �لبوح باعرت��سه خوفًا من �للعنة. هذه �مل�سوخ بالذ�ت كانت ت�سمى 
بالكالب �ملقد�سة، فقد تر�سخ �أنها كانت متد خطومها يف جالبيب �ملارين 
�أنهم لي�سو� جنبًا.. و�أن من تالحقهم بالرك�ص  يف �لطريق �ملقد�ص لتتاأكد 

�ل�رش�ص على هذ� �لطريق كل فرتة هم �لنج�سون من غري �ملتو�سئني.
تكاد تلك �مل�سوخ تكون �أقدم �سكان مدينتنا. بد�أت يف �لظهور، مثلما 
يقول �ملعمرون نقاًل عن معمرين �أ�سبق، عقب موت �أبي مبا�رشة. �ختلفت 
من  �حلكمة  و�سحاها، وحول  ليلة  بني  بزوغها  طريقة  �لتف�سري�ت حول 
وجودها. تتجول باأناة بامتد�د �لطريق ل�سقة خطومها بالأر�ص، تتم�سى 
بود�عة و�سكينة لتتغذى -فقط- على �لرت�ب �لناعم.. ويف �مل�ساء تتفرق 
�لتي  �لبيوت  لتهاجم  د�كن،  متفرقة من رعب  قطعانًا  �ملدينة،  �أنحاء  على 
�لهو�ء لتقفز  �أ�سحابها نو�فذها و�رشفاتها مفتوحة. حتلق فجاأة عابرًة  ترك 
�ل�ساهني  �ل�سحايا  �أج�ساد  يف  خطومها  متد  طيور،  بخفة  �لفرجات  عرب 
�ل�سباح  يف  �لنعو�ص  وتاأتي  �لرت�ب..  من  حفنات  �إىل  حلظة  يف  فُتحولهم 
لتحمل �لرت�ب من فوق �ملالء�ت: م�سحوق ناعم مائل لل�سفرة، مت�سي به 

خفيفة لتقذف به �إىل �ملقابر بي�رش.
لهذ� �ل�سبب نعي�ص يف مدينة تغلق �سبابيكها مبجرد �أن تغرب �ل�سم�ص. 
لوجه  �مل�ساء وجهًا  �ملدينة  �سخ�ٌص عاقل يف هذه  ير  �ل�سنني مل  مئات  منذ 
�ل�سهو  متعاقبة، ظل  �أجيال  تو�رثته  �لذي  �حلذر  من  وبالرغم  نافذته.  من 
تعدم  �ملظلمة  فلم تكن هذه �حليو�نات  تفعلها،  باأ�سياء  ميد م�سوخ مدينتنا 
�سباكه مفتوحًا  �سحايا مثاليني بني �حلني و�لآخر: هناك د�ئمًا رجل ترك 
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�أي�سًا  وهناك  و�حلاملون،  �لعجائز  هناك  م�رشعة..  نافذتها  ن�سيت  �مر�أة  �أو 
�لر�غبون يف �ملوت.

�أغلب  �إن  �نتقامه(  عن  �لتحدث  يجذبهم  )ممن  باأبي،  �لعارفون  يقول 
يقولون  �ملديدة.  له يف حياته  �أ�ساءو�  �لذين  �لأ�سخا�ص  ن�سل  �ل�سحايا من 
�إنه عندما جاء، غريبًا وحيد�ً، يف طريقه ليحج �لبيت، كان ب�سحبته و�حد 
�ل�سم�ص، وظل معه  تبعه من جهة غروب  نومة �خلالء،  منهم حلمايته يف 
�سيل كر�مات  بعد  �لفناء  باغته  �أبد�ً، وحيث  �لرحلة  هنا، حيث مل يكمل 

ل ُت�سدق.
�لرجل  مات  خوفهم.  ومن  �لنا�ص  ��ستغر�ب  من  �حليو�ن  �ساعف 
وظل �مل�سخ و�قفًا على باب �ل�رشيح �لذي �ُسيِّد فوقه، قبل �أن يظهر �آخر، 
�أمام  يتهار�سان  يرونهما  �لنا�ص  بد�أ  �لعدم.  من  ُوِلد  كاأنه  �لتايل،  �ليوم  يف 
�ل�رشيح، ولأن �لنا�ص يف بلدتنا يعتقدون �أ�ساًل �أن �لكالب كائنات جن�سة، 
يف�سد مل�سها �لو�سوء وجتلب �ل�سياطني للبيوت �لتي تعي�ص فيها، فقد كان 
�سخ�ص،  جتر�أ  يوم  ذ�ت  �حتمالهم.  طاقة  فوق  �أي�سًا  ل�سذوذها  �حتمالهم 
�سقط ��سمه ب�سهولة من ذ�كرة �لنا�ص، حاول �أن يف�ص ��ستباك �مل�سخني، يف 

�ل�سباح �لتايل كان �مل�سخان قد �سار� ثالثة.
مبدينة،  مرة  كل  يف  يحلم  ظل  يحلم.  بد�أ  �لقبة،  فوقه  �أقامو�  �أن  فور 
يوؤ�س�ص فيها بيتًا يف منامه، ويكون له فيها �رشيح عندما ي�ستيقظ. مات يف 
كل �ملدن �لتي حلم بها، �مليتات كلها �لتي ميكن لآدمي �أن يذوقها، ودفن. 
له يف كل مدينة �رشيح، وتالو�ت تطلب �لرحمة لروحه. �سار تر�بًا منثور�ً 
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هنا، يف  يز�ل حيًا،  �أنه ل  �لأرجاء، رغم  �لدنيا، ذكرى يف كل  �أنحاء  يف 
مدينتنا بالذ�ت، �لتي منحها �هلل نعمة ل ميكن �أن ي�ساركها فيها مكان �آخر، 
�أنها مدينته. هنا مل ميت �أبد�ً.. ظل عجوز�ً بحياة م�ساعفة، توؤكدها ميتاته 

بالذ�ت، �لتي �سار يعرفها كلها.
كيف يكون ج�سد�ً هنا وتر�بًا يف كل �لأماكن؟ �ساألت كثري�ً ومل يجبني 
با�ستغفار  يكتفون  كانو�  �ل�سود�ء،  بالبيارق  �لكثريون،  �أحد. حتى رجاله 

�هلل عندما �أ�ساأل.
عند عتبات �أبي، كنت �أرى دموع �ملعذبني تغ�سل �لأر�ص، بينما ين�ست 

�لرجل �لذي يف �لد�خل لآلم �لفانني �لباحثني عن معجزة. 
تت�سبث �لأيدي بي فور �أن �أ�سل، وت�رشخ ن�ساء مكحولت حملولت 
�ل�سعر يف وجهي، يتم�سحن يف مالب�سي ويت�سبثن ب�ساقي. يظنونني و��سطة 
بال  �أع�ساوؤهم  تت�ساقط  ورجاًل  �أطفاًل جمذومني  �أرى  وبينه.  بينهم  مثالية 
�سبب، و�أر�مل ومطلقات وتائهني، وفتيات جميالت مثقالت باخلطايا. 
كلهم يوجهون عجزهم نحوي مبجرد �أن يلمحوين، ويبد�أون يف ت�سييق 
�خلناق حويل بحثًا عن خال�ص نهائي لالأمل. كان �حلار�ص ورجال �لطريقة 
بالع�سي م�ساعفني  �لأ�سد�ء يخل�سونني منهم بعنف وح�سي، ويفرقونهم 

من عذ�بات �أج�سادهم �له�سة.
�أتقدم كامل�سحور، م�ستن�سقًا ر�ئحة �لبخور �لثقيل، �خلانق.. بني �سفوف 
ِ ل َخْوٌف َعَلْيِهْم  �لآيات �ملكتوبة باخلط �لكويف �ملتقن، {�أَل �إِنَّ �أَْوِلَياَء �هللَّ
َياِة  َيتَُّقوَن  َلُهْم �ْلُب�رْشَى يِف �حْلَ َول ُهْم َيْحَزُنوَن  �لَِّذيَن �آَمُنو� َوَكاُنو� 
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ِ َذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم}. تطل عليَّ  ْنَيا َويِف �لآِخَرِة ل َتْبِديَل ِلَكِلَماِت �هللَّ �لدُّ
�لآيات �لتي كتبها خط يدي. تتل�س�ص علي بينما �أنهب بكفي �ملفتوحتني 
�خلطابات و�أقذف بها يف �حلقيبة. من بني هذه �خلطابات ر�سائل مرتع�سة 
حلاكم �لبالد نف�سه ورجال �حلكومة �ملتجهمني �لذين ياأتون من �لعا�سمة 

�لبعيدة متخفني خلف �أقنعٍة ثقيلة ليذرفو� كربياءهم بالقرب من رماده.
منتهية،  غري  رمال  قلب  يف  عجل،  على  �ل�سغرية  مدينتنا  ت  �أُعِدّ لقد 
ُيعرف  مُل  ينت�سب �رشيحه،  �أن  فقبل  بف�سله..  �سيء حدث  �أن كل  ويبدو 

عمر�ن هنا. 

كل �أول جيل يف مدينتنا من قطيع ن�ساء عاقر�ت، جئن مع �أزو�ج  َت�سَّ
زيارته طمعًا يف  د�ومن على  �لبعيدة،  �لبلد�ت  �أمرهم، من  مغلوبني على 
�لطفل  باأن  �لنذور  ونذرن  ينجب(  �أن  دون  مات  �لذي  )هو  �لإجناب، 
ذ�ت  �جلدباء  �لأر�ص  يف  منه،  مقربة  على  �سيبقني  حتقق،  لو  �مل�ستحيل 
�أبدية �ل�رش�بات �ملمتدة. حتققت  �حل�سائ�ص �لقليلة �لقا�سية كالن�سال، ويف 
طابق  من  بيوت  ومتددت  باأبناء،  �لبطون  �نتفخت  �لأخرى،  تلو  �ملعجزة 
�ملطاف مدينة �سغرية على  نهاية  ت�سكلت يف  بالنذور، حتى  لتفي  و�حد 
عجل، ل تطل على نهر �أو بحر، ول ي�سلها خط �سكك حديدية باأقرب 

�ملدن، و�لتي كانت تبعد مئات �لكيلو مرت�ت.    
من  �أطول  �أعمار�ً  �لنا�ص  يعي�ص  هنا  �ملعمرين.  بالعجائز  مليئة  مدينتنا 
�أ�سو�أ  �لذ�كرة هي  �أن  �تفقنا  حيو�تهم �لفرت��سية وميوتون دون جمد، و�إذ� 
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ماميكن ل�سخ�ص �أن يت�سبث به يف �أو�خر �أيامه.. فاإن �جلميع هنا تقريبًا مل 
يكونو� يعرفون عن �لعامل �سوى ذكر�هم جتاهه، وهو ما يجعلني �أوؤكد �أننا 
نعي�ص حفنة من �ل�سو�رع �ل�سيقة دون حا�رش. ورمبا نكاية يف هذه �لذ�كرة 
و�أور�ق  �لر�سمية  �لدفاتر  يف  ملدينتنا  �ملتاح  �لتاريخ  فاإن  بالذ�ت،  �حلادة 

�لدولة �ملختومة ل ميت للو�قع ب�سلة.
�إنه ��سم يبقى جذ�بًا �إذ� ما قورن بفقر مدينتنا. حتمله  "جبل �لكحل"، 
�لآن لفتة معلقة عند حمطة �لقطار �ملرجتلة �ل�سغرية، �لتي يقلع منها قطار 
وحيد وبطيء، �أ�سفر �للون كاأنه نوع من �لزو�حف �لرملية، وفوق ذلك، 

منذور للعنات �ملتكررة.
�مر�أة  بها  قطعت  مبكرة،  مبعجزة  ��سمها،  �ملدينة  منح  من  �إنه  يقولون 
�لنا�سئة،  للمدينة  �لأوىل  �حلدود  لتحط على  �ملتعاقبة  �ل�سحر�و�ت  عجوز 
حملتها،  �أو  �سحبتها  كيف  �أحد  يعلم  ل  كثرية،  �أجولة  �لليل  يف  ُمفرغًة 
ولينت�سب جبٌل بلون �لعتمة، كاأنها �أفرغت �لليل نف�سه على �لأر�ص، �أتى 

عليه �ل�رشوق ليك�سف زرقته �لد�كنة، ور�ئحته �لنفاذة.
تبدو �مل�سافة بني مقابر �لعاديني وق�رش �لآخرة �لذي ينام فيه �أبي كاأنها 
ت�سل بني طريف �لعامل، فعندما ت�رشق �ل�سم�ص فوق �ل�رشيح يكون �لظالم 
عند  �لفجر  فيها  ي�ستيقظ  �لتي  �للحظة  �أما  �لآخر،  �لطرف  على  خيم  قد 
�ل�سو�هد �ملرت��سة للموتى �لعموميني فاإنها تتز�من مع هبوط قر�ص �لغروب 
يف قلب �ل�سماء �لتي تظلل جثمانه، وبني �مليتتني كانت �ملدينة حتيا زمنًا ثالثًا 

ل ينتمي لأي منهما.



مدن الآخــرة
         .. فعند ذلك اأ�رشفُت على نف�سي اأنه هو الرب 
والرب هو العبد
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مدن �لآخرة

1

�أر�سل �أبي يف طلبي، فعرفت �أنني �ساأموت �ليوم. 
مل ي�ساأ �أن يزورين يف منام، مثلما يفعل مع �لغرباء، لكنه �أوفد يل �أحَد 

حر��سه. 
�أول خيوط �لفجر، و�سلمني �لق�سا�سة  طرق �لرجل �لأ�سود بابي مع 
�ملقت�سبة �لتي كتبها ويل �هلل �ل�سالح بخطه �مليت.. لأقطع، للمرة �لأخرية، 
هو�ء  فيه  تنف�ست  طاملا  �لذي  نف�سه  �ل�سيق  )�لطريق  �إليه  �لطويل  �لطريق 
�لأوىل،  للمرة  لأ�ستن�سق،  �لآن،  باجتاهه  �ساأحترك  و�لذي  �لآخرين،  موت 

هو�ء موتي بالذ�ت(.
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�أر�سله.  �لذي  �لعظمي  للهيكل  غام�ص  �متد�د  كاأنه  ميتًا،  �حلار�ص  بد� 
�أقدم كف يف  بالوريقة �مل�سفرة، متكنت من روؤية  وعندما �متدت يل يده 
�أبًا  �لعامل، و�لأكرث تيب�سًا، قبل �أن يد�ص يف كفي ر�سالة �سبح �سحيق، كان 

ل�سخ�ص و�حد يف �لعامل، هو �أنا.
�ملرة  كانت  بنف�سه.  و�عتد�د�ً  عدو�نية  �أكرث  بد�  بابي،  عتبة  يعرب  وهو 
�لتي يغادر فيها مملكة �لظالل لكي يعرب طريقًا  �لأوىل منذ �سنو�ت طويلة 
طوياًل وعر�ً ينتهي به عند باب خ�سبي تختبئ خلفه �حلياة �لتي طاملا جتنبها، 

كثيفة ومنزوية مثل طفلة يف حلم.
كنت �أقابله د�خل �رشيح �أبي، )منذ �أياٍم �أ�سعر بها بعيدة �لآن(. يعد يل 
وجبة طعام �أف�سل يف �لتعرف على مكوناتها، بالطعم �ملخاتل، يف �ل�سوء 
كاأنه  جمهولة،  حنجرة  من  قادمة  �سحيقة  قر�آن  �آيات  ُيطري  �لذي  �خلافت 
يذكرين بذنوبي. يعاملني كخادم، مطرق �لر�أ�ص، لكي يخفي �أنفه �ل�سائخ 

�لذي �سقط من وجهه ذ�ت يوم. 
�أعرف  )ل  �ل�سخم  �لنذور  ب�سندوق  ياأتي  طعامي،  من  �أفرغ  �أن  بعد 
كيف يت�سنى له حمله( وي�سعه �أمامي، ثم يرتكني وحيد�ً. �أفرغه، �أ�سع �ملال 

يف جيوبي و�لر�سائل �ملت�رشعة يف حقيبتي.
�كت�سفت،  �أنني  �ل�سقف، حتى  نقو�ص  غائبًا يف  مرفوعًا،  �أبقى وجهه 
لأول مرة، �أنه ل ميلك على وجه �لتقريب �أكرث من عينني. رف�ص �جللو�ص 
ِ ل َخْوٌف  على مقعد، �لت�سق بالأر�ص مقرف�سًا وظل يرتل {�أَل �إِنَّ �أَْوِلَياَء �هللَّ
َعَلْيِهْم َول ُهْم َيْحَزُنوَن}، يكررها بتالو�ت خمتلفة. �أخري�ً نظر يل و�جفًا، 

ونه�ص. 
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و�أنا  نف�سها(  �لرعب  مادة  من  �مل�سنوع  �خلجل  )ذلك  خِجاًل  ظللُت 
�أن �خليط  �أكن �سائمًا، رغم  �أرقب دخان �ل�سجائر �لذي يغمر �ل�سقة. مل 
�لأبي�ص ليوم رم�ساين جديد كان يخرتق �ل�سالة، وكانت �ل�سيجارة �لتي 
حاولت �إطفائها ب�سكل �سيئ فور �قتحام �لطرقات �لناعمة، تبعث بدخانها 
يف  لكنه  خجل،  يف  لالأر�ص  ناظر�ً  فبقيت  ُكفري،  موؤكدًة  �ملنف�سة،  من 

جميع �لأحو�ل مل يكن مبقدوره �أن ينهرين. 
لقد كان، مثل جميع رجال �أبي، خادمًا يل. ورغم �أنني بال كر�مات، 
�أنني ظللت  �إل  �أكون �بنه،  �أقدم يف حياتي ما يدل على جد�رتي باأن  ومل 

مرهوب �جلانب، فلقوة �لدم معجز�تها.
مل �أتوقع زيارة كهذه، و�سعرت �أنني �أتعرى على يد ل�ص، و�أنا �أجت�س�ص 
على نظر�ته �لتي جتو�ص يف مكاين. كانت �سجادة �ل�سالة مثبتة على �حلائط 
نقو�سها  مكان  �أن  �كت�سفت  �أن  بعد  قوية،  م�سامري  باأربعة  بعيد  زمن  منذ 
على  يدي  �سنعتها  �لتي  �لآيات  وكانت  �حلافيتني،  قدمي  لي�ص  �لغزيرة 
وبوجه  ماء،  من  طيور�ً  لتلتقط  تنحني  ن�ساء  بر�سوم  �لآن  حمفوفة  �حلو�ئط 
�أمي. ومن كل ركن يف  و�عتربته وجه  من خيايل  ر�سمته  متكرر لمر�أة، 
�لر�ئحة  يعرث على  �أن  �لتقوى،  �أو ممعن يف  �ل�سقة، كان ميكن لأنف خبري 

�ملميزة لعري �مر�أة.
بعبارة، لكن نظرة و�حدة  �ل�سمت  �سيء، لأقتل  �أى  �أقول  �أن  فكرت 
�لتحدث  عن  �أتر�جع  جعلتني  مقربته،  للتو  دخل  كاأنه  �ملنكفئ  جل�سده 
لإله �ملوت �لغام�ص �لذي يدخل لأول مرة منذ �سنو�ت و�حد�ً من بيوت 

�لفانني، �مللوثة و�ل�سابحة يف هو�ء �لإثم. 
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ذ�ت يوم كان قاطع طريق. يقال �إنه فكر مرة يف �لت�سلل لل�رشيح لي�رشق 
�سندوق �لنذور، �ملتخم على �لدو�م باأمو�ل وذهب، ويف �للحظة �لتي فتح 

فيها �ل�سندوق، فوجئ بالرجل ذي �لقامة �ملديدة متكومًا بد�خله.
يدي  بخيطه على  �إيل ورمى  نظر  عندما  يرفو ح�سريته،  عاريًا،  "كان 
وهو  يتذكر،  �لقدمي  �لطريق  قاطع  �سيظل  هكذ�  ذر�عي".  عن  فانف�سلتا 
�إليه يديه ويدعه  يتاأمل كفيه �للذين عاد�، بعد �أن جثى وتو�سل له �أن يعيد 
يعود من حيث �أتى. رق له قلب ويل �هلل.. لكن قاطع �لطريق مل يجد يف 
�سندوق  حماية  على  عمره  من  تقدم  ما  ي�سهر  �أن  �إل  ل�سيء  رغبة  نف�سه 

�لنذور ذ�ك بالذ�ت.
بقاع  �مللت�سق  �لويل  �لفور، كاأن  �أهم بفتحه، كان يختفي على  عندما 
�ملرة  يف  �آمنًا  خرجت  حني  جمدد�ً.  كفيه  من  ليجرده  �سيخرج  �ل�سندوق 
�ليوم،  ذلك  منذ  جانبي  رهب  رمبا  م�سدق.  غري  �إيل  ينظر  ظل  �لأوىل، 
م�سدقًا �أن ويل �هلل هو �أبي، بدليل �أنه ل ي�سيبني باأذى ول يقطع يدي رغم 
�أنني �أفتح �سندوقه و�أ�رشق �لأمو�ل و�لر�سائل �لتي يجب �أن تبقى �رش�ً بينه 

وبني مريديه، متامًا مثلما حاول قاطع �لطريق �أن يفعل ذ�ت يوم.
وموؤمتنًا  �ل�سندوق  على  و�سيًا  �لثامنة ع�رشة، �رشُت  �أمتمت  �أن  مبجرد 
رجال  ن�سيب  �لطريقة  و�سيخ  ن�سيبهما،  و�خلادمة  �حلار�ص  �أُعطي  عليه، 

�لطريقة، وكان �لباقي هو ن�سيبي. 
- �أين �ملخطوط؟

جعل �سوؤ�له �جلاف �لآمر جلدي يتجعد. قبل �أن �أفكر يف رد، قال وهو 
يدير عينيه يف �أكد��ص �لكتب باملكتبة:
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- �إنه يريده.. 
مل يكن من �ملمكن �أن �أقول له �إن �حلياة �لتي يريد �أبي ��سرتد�دها �لآن، 

حتولت ل�سيء �آخر، حلياٍة �أخرى كاملوت، �أو رمبا ملوٍت مثل �حلياة.
كنُت �ل�سخ�ص �ملكلف بكتابة حياة �أبي، �أو بالأحرى حيو�ته وميتاته 
قا�ٍص  وب�سعوٍر  مهل،  وعلى  بتوؤدة  ذلك،  من  بدًل  لكني  �ملنام،  مدن  يف 
�لغام�ص  �ملخطوط  من  جعلت  يوميٍة،  خلطيئة  حتول  �أن  لبث  ما  بالذنب 

مكانًا لكتابة حياتي. 
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2

عرفت مبكر�ً جد�ً �أن �أبي مل ميت، يف وقت مل �أكن �أ�ستطيع فيه �لتمييز 
نائمًا  رجاًل  �عتربته  و�لكلمات.  �لأ�سياء  معاين  من  و�لباطن  �لظاهر  بني 

فقط.
�سيخ �لطريقة، و�لذي كان �أكرب رجل  هذ� ما قاله يل �أي�سًا "حجاج"، 

على �لأر�ص يحب �أبي. 
قبل  �لكبري  يفعل  كما  حجاج  بال�سيخ  �أناديه  �أن  �لرجل  هذ�  رف�ص 
كان ينطقها  �أُقبِّل يده، وكان يقول يل: "�أنا خادمك".  �ل�سغري، رف�ص �أن 

مو�سعًا من فمه �ل�سيق، فاأرى �لربيق �لغام�ص لكائٍن ي�سيء كلماته.
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ب�سٍن ذهبية يف مقدمة فمه، كان �سيخ �لطريقة قادر�ً د�ئمًا على �إخافتي. 
�لت�سقت بها. ل  �لتي  قطعة معدن غالية، ينزع عنها بب�ساطة بقايا �لطعام 
�ل�سو�ص  عليه من  يتلف، ل خوف  ي�سيخ ول  فالذهب ل  عليها،  يخ�سى 
يف  يك�سفنا  كاأنه  �لأمعاء  يف  �لبقايا  ر�ئحة  يعك�ص  ل  �ل�سغرية،  و�لديد�ن 

�أعمق نقطة.
�سخنا  ما  هكذ�..  ُولدنا  �أننا  لو  ذهب،  من  �أ�سناننا  جميع  كانت  "لو 
يقول يل،  �أن  د  َتعوَّ هكذ�  �لفم".  �نهيار�ت  من  يبد�أ حياته  فاملوت  �أبد�ً.. 

وهو يخبط باإظفره على كنزه �ل�سغري.
متنى كثري�ً �أن ي�سيف �إليها �سنًا جديدة. يومًا بعد �لآخر كان فمه يخلو، 

ترحل �لأ�سنان و�حدة ور�ء �أخرى.. فتزد�د �ليتيمة ملعانًا.
تنازل  وعندما  فمه..  يف  للغالية  �أخت  تدبري  �أبد�ً  ي�ستطع  ومل  متنى 
�أخري�ً وقبل بو�حدة ف�سية �إىل جو�رها، بد� فمه، يف �نفتاحه على �ل�سنتني 

�لكبريتني، كاأنه ُيطلعني على �ل�سم�ص و�لقمر.
ظلتا تت�سارعان، ويف �لنهاية، �أمام عيني، تدحرج �لقمر من بني �سفتيه 

و�ساع بني ح�سى �لطريق.
من  �ل�سنو�ت  مئات  بعد  �إجنابك  من  متكن  ما  فعاًل،  مات  كان  "لو 
�لأ�سود  �لبريق  يدي  ي�سع يف  وهو  �لطريقة  �سيخ  طماأنني  هكذ�  رقاده". 

�لثقيل و�أنا دون �ل�سابعة. 
من جانبه، غذى �أبي وجوده بقدر�ت متتالية على تذكريي بنفوذه.

تت�ساءل  �أخذت  هذه  قدرته  �أن  رغم  طفولتي،  يف  كثري�ً  �نتقم يل  �أبي 
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كلما كربت، ومل �أعرف �أبد�ً، هل لأنه بد�أ �أخري�ً ي�سيخ، �أم لأن م�ساكلي 
�أ�سبحت �أكرب من معجز�ته نف�سها؟

يوم،  ذ�ت  وجهي  يف  �لكرة  ركل  �لذي  �لطفل  �أتذكر  مثاًل،  �إنني، 
وجتر�أ على �أن يقول يل "يا �بن �لز�نية". لقد �ختفى يف �ليوم �لتايل مبا�رشة. 
د�رو�  غام�ص.  مبر�ص  �أ�سيب  �أنه  توؤكد  �أهله  �أفو�ه  من  �لأخبار  �نت�رشت 
ذهبو�،  �لنهاية  �ملجاورة، ويف  �لبلد�ت  كل  و�لأطباء يف  �ملد�وين  على  به 

خجلني، للرجل �لذي �أ�ساء �لطفل لبنه، لكن �لطفل مات �أمام �رشيحه. 
�نت�رشت �حلكاية، �أ�سبح �لأطفال يتجنبونني متامًا. كنت �أنزل بُكرتي 
�حلائط  باجتاه  �أركلها  و�أظل  ��سرتتها يل جدتي-  بال�ستيكية  -كرة حمر�ء 
�أمتار  بعد  كانو�، على  مرة.  �ليتم لأول  يومها ذقت  �أنني  �أظن  �إيل.  لرتتد 
مني، قد ق�سمو� نف�سهم لفريقني كالعادة. يومها م�سيت بالكرة حتى مقربة 
�أمي، )�ملقربة �لتي �أقنعت نف�سي �أنها مقربة �أمي(. وقفت �أمامها، ورحت 
�أدحرج �لكرة باجتاه قاعدتها مرة بعد �أخرى. هبطت من فوق �ملقربة �مر�أة 
كالرجل، نهرتني، "ل تزعج �لأمو�ت". قلت لها متحديًا �إن هذه مقربة �أمي. 
يف ملح �لب�رش قطعت �ملقرئة �لعمياء �خلطو�ت �لتي تف�سلها عني، و�لتقطت 
ت �لكرة �إىل  �لكرة، وباإظفرها )�إظفر لن �أن�ساه، رمبا حتى يف �ملوت( �سقَّ
�أحد". مقربة  لي�ست  "هذه  قالت:  ثم  وجهي،  يف  بهما  قذفت  ن�سفني، 
�لعمياء  ظلت  �سيئًا.  تفعل  مل  �أمي  لكن  عاٍل،  ب�سوٍت  لأمي  �سكوتها 
عندما  �أ�سافحها  ول  �أخ�ساها،  وظللت  مقربتها،  فوق  بجل�ستها  حمتفظة 
�أنني لو ُمنحت �لفر�سة لأقتلها، فلن  �ليوم، كما �عتقدت  �إىل  �أمي،  �أزور 

�أتردد.
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بالن�سبة لأبي  �أمي �سعيفة  �أن  �كت�سفت لأول مرة كم  �ليوم،  يف ذلك 
�لقوي �لقادر على قتل �لنا�ص من �أجلي. عدت لالأطفال بكذبة �ألهمني بها 
هو�ء �ملقابر. لقد ذهبت لأبي و�سكوتكم له، وهو يقول لكم لو مل تلعبو� 
�ساحبكم.  به  مات  �لذي  �لغام�ص  �ملر�ص  بنف�ص  جميعًا  �ستموتون  معي 
�لوقت  �أق�سي  �أن  للعب، �ُسمح يل، لأول مرة،  �ن�سممت  �لتايل  �ليوم  يف 
كله لعبًا، دون �أن �أ�سطر لتبادل حر��سة �ملرمى مع �لآخرين. �سعرت �أن 
مل  ذلك،  و�أ�سعدين  �لأهد�ف،  �أحرز  كي  �لطريق  يل  يو�سعون  خ�سومي 
يعرقلني �أحد، فلم تت�سخ مالب�سي و�أنا عائد لبيت جدتي، وهو ما �أده�ص 
�ملر�أة �لعجوز �لتي ر�حت تتاأمل مالب�سي وكاأنها حتدق يف معجزة. يف تلك 
�لأيام، كنت �أفهم لأول مرة من خالل �لو�قع كيف �أن �أبي حي بطريقته، 

وهكذ� �آمنت بوجوده على �لفور.
مبنامات  مير  لكنه  ميت،  مل  �أبي  �إن  يقولون(  تقريبًا  )�جلميع  يقولون، 
طويلة، يعي�ص خاللها يف مدن �أخرى، فلي�ست �أحالمه �إل حيو�ت حقيقية 
�أن تكون مدينتنا بكل ما فيها  يف بقاع �أخرى من �لأر�ص، )مثلما ميكن 
حلمًا ل�سخ�ص ما، �عتقدت كثري�ً �أنه �أنا(. حدث ذلك ملئات �ل�سنني، وظل 

ويل �هلل �ل�سالح يعي�ص قرونه �ملتعاقبة بني حياة وموت.
من كان باإمكانه �إح�ساء عدد �حليو�ت �لتي عا�سها؟ 

"ميتاته ل حُت�سى، وهو �لآن يعي�ص". كانت هذه هي �لعبارة �لتي يختم 
بها حجاج �بتهالته. يكررها ثالثًا وثالثني مرة، على �ل�سبحة، ونرددها 

خلفه. 
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�أبي نف�سه مل يكن باإمكانه �إح�ساء حيو�ته، مثلما مل يكن باإمكانه �إح�ساء 
ميتاته �لتي �نتهت �إليها كل تلك �حليو�ت. كان ميوت يف نومه، منهيًا يف 
كل مرة و�حدة من حيو�ت منامه �لتي ل ُت�سدق، فكلما حلم مبدينِة مات 
فيها، تقوده كل حياة متوهمة يف �ملنام مليتة حقيقية يف �لو�قع، لنهاية ينتهي 
فيها ج�سده كل مرة �إىل �لرت�ب، وُيبعث بال�ستيقاظ من نومه، كجنني يرى 

�لدنيا لأول مرة.
مات مفرت�سًا ح�سريته، يقولون �إنهم فور رفع جثمانه من فوقها لُيلف 
بالكفن وُيدفن، �رتفعت �حل�سرية �خلالية وظلت ترتفع يف �لهو�ء ثم هبطت 
لت�سفعهم، كلما نه�سو� بامليت، تعاود �حل�سرية �ل�سفع مثل �سوط �سخم، 
و�أن �سوته تردد يقول: "كفنوين بها.. فهي �لتي حتملني يف �لريح". هكذ� 
بها  ليعرب  �أحالمه  يف  تقوده  ح�سريته  �أ�سبحت  وهكذ�  لأمره،  �ن�ساعو� 

�لهو�ء�ت م�ستقر�ً يف �ملدن �لغريبة.
و�للتحاق  �لود،  خاطبني  �هلل،  بالد  يف  ر�أوه  من  �لغرباء،  ياأتي 
نا�سًا  ر�أيت  �لويل.  مع  حكايته  �رشد  يف  و�حد  كل  يبد�أ  ثم  بالطريقة. 
بالد  يف  ر�أوه  �ملقد�سة،  �حلج  �أر��سي  يف  قابلوه  و�ألو�نًا،  �أ�سكاًل 
�لأجانب �لكافرة، ويف �لعا�سمة �لكبرية، يعمل حد�د�ً وجنار�ً و�سانع 
لأنني  "�لأحباب"،  هوؤلء  على  و�أحقد  �أحت�رش  �أنده�ص،  كنت  فو�خري. 

يقابله ول مرة. �لذي مل  �لوحيد 
"حيو�ته يف �ملنام هي حيو�تكم يف �لو�قع، موته يقظة وحياته نوم".

ويغرق �سيخ �لطريقة يف �لوجد.



29

مدن �لآخرة

�أباك.  يكرهون  �إنهم  ولدي.  يا  �للحى  باأ�سحاب  �سالح  لك  "لي�ص 
يكرهون �أمك. يكرهونك". 

�لعبارة �لأخرى �لأثرية ل�سيخ �لطريقة. رمبا قالها يل لأول مرة عندما 
�أخربته ذ�ت يوم �أن �لنا�ص باللحى �لطويلة و�جلالبيب �لق�سرية ي�ستغفرون 
�لطويل  �ل�سالم  علي  يلقون  ول  بجانبي،  ميرون  عندما  عاٍل  ب�سوٍت  �هلل 
�ملمطوط �لذي ل ميلون من تكر�ره حتى على �لكر��سي �خلالية: "�ل�سالم 

عليكم ورحمة �هلل وبركاته". 
ينمون  كانو�  بالعك�ص،  منهم.  �أحد  من  �أبي  ينتقم  مل  ملاذ�  �أعرف  مل 
ب�رشعة، ي�سبحون طو�ًل كاحلو�ئط، ويفوح من مالب�سهم جميعًا عطٌر مميز 

ل يتغري.
�لطريقة  و�سيخ  جدتي  جاهدت  �لتي  �لأخرى،  �لرو�ية  يتبنون  كانو� 
لإخفائها عني، وهي �أن �أمي، )�لتي �أر�سلها �أبوها �لقا�سي لتخدم يف �ل�رشيح 
جدر�ن  بني  وتغني  �ل�سو�رع،  يف  عارية  مت�سي  جمذوبة  �أ�سبحت  �أن  بعد 
�لبيت ويف نو�فذه ب�سوٍت عاٍل متغنج ت�سمعه �لبلدة كلها(، حملت �سفاحًا 
�أ�سارت بال  يف طفل بعد فرتة ق�سرية من ذهابها، ملا �ساألوها عن �لرجل، 

مبالة لل�ستائر وقالت: منه.
هوؤلء يقولون �إن من فعلها حار�ص �ل�رشيح �لذي يقر�أ يف �لد�خل كتابًا 
يدخلن  �لالئي  �لعاقر�ت  �لن�ساء  �إن  يقولون  للميت.  عاٍل  ب�سوٍت  فاح�سًا 
للحار�ص  �أفخاذهن  يفتحن  عور�تهن،  على  �لويل  ليطلع  �ل�ستائر  خلف 

�لكافر، ويخرجن باأرحام معباأة مبنيه.
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ووجه  وجهك  �إىل  "�نظر  �لطريقة:  �سيخ  يل  قال  كينية  �ل�سَ بابت�سامته 
مل �أكن �أملك من وجهه �سيئًا، وكان �لفارق �لو��سح بني لونه  �حلار�ص". 
�لأبنو�سي وب�رشتي �لبي�ساء �مل�رشبة بحمرة ملتهبة، دلياًل د�مغًا، لكني كنت 
�أملك �أملًا �آخر، فال �أملك �سورة لأمي جتعلني قادر�ً على معرفة ما ينتمي 

لها من مالحمي.
حكاية  حتى  كثرية،  باأ�سياء  طفولتي  ر�أ�ص  حجاج  �لطريقة  �سيخ  مالأ 
مع  �أحترك  بد�أت  �ل�سابعة،  نحو  بها. يف  �أقنعني  ُت�سدق  ل  �لتي  وجودي 
رجال �لطريقة. ما زلت �أذكر �ليوم �لأول �لذي ذهبت فيه معهم لـ"��سرتد�د 
مثلما كان �سيخ �لطريقة ُيطلق على هذه �ملهمة. كانت �مل�سرية  �ل�رشيح"، 
تتلو �لآيات بامتد�د �لطريق، ب�سوٍت عاٍل هادر، كي تطهره من �ل�سياطني. 
من�سي ببطء، حفاة كما ت�سرتط �لطريقة �لتي توؤكد عقيدتها على عدم تلويث 

�لأر�ص �ملقد�سة بالنعال يف �أيام مولده. 
كنت بال ��سم، بال �أي �أور�ق من تلك �لتي تدل على �لنا�ص، فبالن�سبة 
�أتى، كانت تلزم  قد  �أن مولود�ً جديد�ً  �لدولة  �أور�ق  ُيثبتون يف  لأي ممن 
ق�سيمة زو�ج، وبطاقة تدل على هوية �لأب، وهو ما مل يكن متوفر�ً يف 
�لطريقة  �أي مدر�سة. وتكفل رجال  تقبلني  نف�سها مل  حالتي. ولالأ�سباب 

بتعليمي �لقر�ءة و�لكتابة وعلوم �لدين، وباإتقان فنون �خلط �لعربي.
بلون  �ل�رشيح من �خلارج و�لد�خل  �لثقيل، كنا نطلي  �لأ�سود  بالطالء 
بيارقنا، �حتفاًل بيوم مولده. ر�ئحة �لطالء �لنفاذة مل تكن ُتطاق، و�لآيات، 
بطالء �آخر، �أبي�ص و�أ�سد ثقاًل، كانت ت�ستعيد حياتها �ل�سائعة، �أذكر �أنني 
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عندمـا ح�رشت ذلك �لطق�ص لأول مـرة، ومع ر�ئحـة �لبخـور �لثقيـلة، مل 
يحتمل �أنفي، ف�سقطُت مغ�سيًا علي.

منها  تطل  حويل،  من  �لوجوه  وجدت  عيني،  فتح  يف  جنحت  عندما 
�لدموع، لكن جتويفًا ملتهبًا بني فخذين لدنني كان يحت�سن ر�أ�سي. كانت 
�خلادمة  لـ"نعمة"،  �جلائع  �جل�سد  فيها  �أتلم�ص  �لتي  �لأوىل  �ملرة  هي  تلك 
�لتي يلتهب فيها �سيء �ل�سغري، �لذي �سعيت  �لفاتنة، وكانت �ملرة �لأوىل 
لإطفائه عندما �أعادوين لبيت جدتي، ومل �أكن �أعرف �أنني �ساأ�سطر لالنتظار 
�سنو�ت، بناري �لتي ل تطفئها يدي، �إىل �أن تخمد، لأول مرة، يف �ملكان 

نف�سه �لذي �حت�سن ر�أ�سي، وعلى ُبعد �أنفا�ص من �رشير �لرجل �مليت.
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3

خا�سع  طق�ٍص  يف  اآلخرة   مدن  �مل�سمى  �ملخطوط  على  ح�سلُت 
د�خل �ل�رشيح، كاأنه �سالة �رشية، �حتفاًل بتحويل من طفل لرجل. 

ما زلت �أتذكر �جل�سد �ملرتعد ل�سيخ �لطريقة، وهو يفتح �لغطاء �لثقيل 
�إىل  لي�سل  و�لأمو�ل  �خلطابات  �أكد��ص  يف  يديه  يقلب  �لنذور،  ل�سندوق 
من  �لعائدة  �ل�ساحبة  �لكف  تخرج  �أن  قبل  �لقاع،  يف  يرقد  �لذي  �لكنز 
�لغرق، بكتيب �سغري، مثلجة ومعروقة، بينما عينا �لرجل مغم�ستان كاأنه 

يخ�سى �أن يرى.
بني  وو�سعه  �سغري،  كفن  كاأنه  كفيه  على  �لطريقة  �سيخ  حمله  هكذ� 
يدي. جتولت بعيني يف �لعنو�ن �لكبري �ملكتوب بخط يد �لويل. حتى تلك 
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ذلك  فعلت  لكني  فيه،  �لتقليب  �أو  فتحه  على  جتر�أ  �أحد  يكن  مل  �للحظة 
بب�ساطة، حيث فوجئت باأن �سفحاته خالية من �أي كلمة. نظرت ل�سيخ 
�لطريقة لكنه �أ�ساح بوجهه ب�رشعة، رمبا خاف �أن �أطلعه على ما �أرى، ورمبا 
مل يكن ي�سدق �أنني ما زلت �أحتفظ بب�رشي، فقد �ساع �أن من يحاول �لنظر 
يف �سفحات ذلك �ملخطوط يفقد ب�رشه على �لفور. لكن �سيخ �لطريقة، 
نور عيني،  يذبل  �أن  و�أغلقه على خو�ئه دون  �أقلب �سفحاته  ر�آين  عندما 
�رشخ اهلل اأكرب، ب�سوت �لأج�ص، لت�ستعل �لتكبري�ت من خلفه، وليرت�ق�ص 
�ملجاذيب كالقرود. مل �أكن �أعرف �أن تلك دللة �أكيدة على �سحة بنوتي 
له، فقد قالت �لنبوءة �لقدمية �أن ذلك �ملخطوط حمظور على عيني �أي �آدمي، 

�إل لو كان من �سلبه.
خيمت،  قد  مبولده  �لحتفال  �أيام  �أوىل  كانت  �ليوم  ذلك  �سباح  يف 
بقطعان �لفقر�ء و�ل�سحرة و�أن�ساف �ملخلوقات �لتي حُتول �لطريق ل�سحابة 

�أر�سية معباأة باملعجز�ت. 
�أتى �سيخ �لطريقة و�أيقظني يف �رشيري، ثم �أم�سك بيدي وخرج بي، 
مهمهمًا بطريقته �لغريبة لُيطمئن جدتي عندما �أو�سته علي. كانت جدتي 
تخ�سى ذلك �لطريق، وتطلب مني كلما خرجت �إليه �أل �أتوقف عن ترديد 
�آيات �لذكر �حلكيم. وعلى �لعك�ص من رجال �أبي، كانت تعترب �سخ�سياته 
�لثابتة، �لتي مل تتغري منذ مئات �لأعو�م، �سياطني متج�سدة. �أنا �أي�سًا كنت 
منذورين  �حلر��ص  هوؤلء  �إن  يل  يقول  كان  �لطريقة  �سيخ  لكن  �أخاف، 
خلدمته و�لدفاع عنه وعني �إذ� ما وقع مكروه. من ي�ستطيع �لوقوف �أمام 
تتبعه،  �لتي  بغريزتها  نف�سها،  ق�سمت  و�لتي  �مل�سوخ،  من  �لآلف  هذه 
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بحيث ل يخلو جزء من �لطريق من جتمع لها؟ من له �أن يو�جه �سحر بائع 
�ملعجز�ت �لرهيب، �لذي �أ�رشه بعد �أن كان �أحد �أعو�ن �ل�سيطان؟

كان كالمه قاباًل للت�سديق يف تلك �لأيام من طفولتي �ملتاأخرة، لكنني 
�أ�ستدعي عبار�ته �ليقينية، �أكتم �سحكة �سود�ء، ففي �لعامني  �لآن، عندما 
يف  وجنحت  وهدمه،  �ل�رشيح  على  �لعتد�ء  حماولت  تعددت  �لأخريين 
هدم جو�نب منه، دون �أن يجروؤ �أبي على فعل �سيء. قبل �أن يحدث ذلك، 
كنت قد و�سلت لل�سفة �لأخرى، و��ساًل لر�حٍة نهائية باإنكاره، رغم �أن 
�أين  حلقيقة  �ملتهادي  �لياأ�ص  �أعي�ص  كنت  لوجودي.  �إنكاري  يعني  ذلك 
�أكن  تاأكيده، لكني، يف �لوقت ذ�ته، مل  �لقريبون مني  �أحد ممن حاول  ل 
�أطيق هوؤلء �مللتحني، �لذين بدو� يل يف �نت�سارهم �ملرعب خالل �لأعو�م 
�لأخرية، قطيع م�سوخ من نوع خمتلف، م�سوخ بي�ساء، مل تكن م�سوخ �أبي 

تكف عن مالحقتهم، رغم �أنهم كانو� د�ئمًا متو�سئني.
لكن م�سوخ �أبي، �لتي مل ت�سبني �أبد�ً باأذى حتى ذلك �ليوم، ما لبثت 
�أن �خرتقت موكب بيارقنا �ل�سود�ء، وظلت جتو�ص يف فر�غات �لأج�ساد 
�ملتالحمة، وبد�أت يف نه�سي. ولول �أن �سيخ �لطريقة كان يجيد �لتعامل 
معها وتاأمتر باأمره، حلولتني يف جلبابي حلفنة تر�ب. ه�سها �لرجل، وما �إن 
ثم نظر يف عيني و�أجه�ص  باأبوة،  تفرقت حتى و�سع ذر�عه حول عنقي 
�لأ�سبه بظل  �أن ج�سده  �أبد�ً  �أعتقد  بق�سوة مل  �أن يحت�سنني  قبل  بالدموع، 
ميكن �أن يتوفر عليها. كنت جنبًا لأول مرة ومل �أكن �أعرف، وهو مل يف�رش 
�لبيت  �إىل  �سنعود  رجاًل،  �رشت  �لآن  يل،  قال  فقط  �أفهم،  مل  مما  �سيئًا  يل 

لت�ستحم ثم نعود.. فهو يف �نتظارك.. �إنه يولد �ليوم.
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�نده�ست جدتي وهي تفتح �لباب بعد دقائق من �إغالقه، لكنه �أمرين �أن 
�أ�رشع لال�ستحمام، وعندما خرجت، وجدتها جتل�ص مطرقة، وحد�ست �أنه 
�أخربها ب�سيء ما �أ�سابها بالكدر. ظلت تنظر يل كاأنها تتاأملني لأول مرة، 
وكاأنني  ممرورة،  دموعًا  قا�سيتني،  ر�أيتهما  طاملا  �للتني  عينيها  يف  وملحُت 

ذ�هب ملوتي.
كان �ملوكب يف �نتظارنا، وكان قطيٌع هائل من �مل�سوخ ي�ساحبه. ما �إن 
ر�أتني �حليو�نات �ملظلمة حتى �نق�ست علّي من جديد، لتلعق ج�سدي هذه 
�ملرة بود، وكانت �ملرة �لأوىل �لتي �أرى فيها دموعها �ل�سود�ء تنحدر على 
وجوهها �لنحيلة �ملرعبة تاركًة على �لأر�ص بركًا �سغرية من �لقار. تبعتنا 
�مل�سوخ عندما حتركنا من جديد، ويف �لطريق كانت تن�سم م�سوخ جديدة، 
وعندما �أدخلوين �أوًل، )ولأول مرة قبل �سيخ �لطريقة نف�سه(، عابر�ً بقدمي 

�ليمنى عتبة �لباب، جثت �حليو�نات �سانعًة د�ئرًة �سخمة حول �ل�رشيح.
بعد �أن ��ستعاد �سيخ �لطريقة قدر�ً من متا�سكه، جتر�أ على �لقرت�ب مني، 
لكنه ظل حري�سًا على خف�ص ب�رشه، وهم�ص يف �أذين، هذ� �أثر �أبيك �لذي 

مل ُيكتب، ول ميكن ليد �أن تكتبه �إل يدك، لأنها يده على �لأر�ص. 
قلت ل�سيخ �لطريقة بعد �أن �نتهيت من تقليب �ل�سفحات �لبي�ساء، وقد 
كان �ل�سخ�ص �لوحيد �لذي ميكنني �أن �أ�ساأله: وكيف �ساأكتب كل حيو�ت 
�لرجل �لذي كان ما يز�ل يرجتف  �نتحى بي  �ل�سغري؟  �لدفرت  �أبي يف هذ� 
جانبًا، و�أطلعني على �ل�رش، هذ� �لكتاب ل ينتهي، متامًا مثل حيو�ته، فكلما 

�متالأت �سفحاته، �ستولد �سفحات بي�ساء جديدة. 



36

�رشيح �أبي

نظرت �إليه غري م�سدق، وقد بد� يل يف تلك �للحظة، بعينيه �لز�ئغتني 
و�سفتيه �للتني ي�سيل منهما زبد ثقيل كالق�سدة، �سخ�سًا فقد لالأبد ما تبقى 
من عقله. كان �سيخ �لطريقة يبدو جمذوبًا، ومينعه ذوي �للحى من دخول 

م�ساجد �لبلدة، مثلما كانو� مينعون بقية رجال �لطريقة. 
باإ�سبع  �لطريقة  �سيخ  �أ�سار  هنا  حيو�ته؟  جميع  �ساأكتب  كيف  لكن 
�إنها  دليلك..  �خلادمة  هذه  �ستكون  يل:  وقال  خادمته،  لنعمة،  مغت�سب 
تعرف �سريته نقاًل عن جد�تها، وت�ستمع منه جلديده، وحتفظ كل �سيء عن 

ظهر قلب، بال�سبط كما نطق به.
�أدرت ب�رشي، بعيني �للتني �زد�دتا حدة كاأمنا �لتقطتا نور�ً غام�سًا من 
�لقادمتني  �ل�ساحب و�لعينني  �لوجه  �لوريقات �خلاوية، ور�أيت يف ركن، 

من �أ�سد �ملنامات حلكة.
كنت �أرى نعمة من جديد، ولأول مرة، فاجاأين �نت�سابي د�خل �رشيح 

�أبي.
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جميلة.  �مر�أة  كانت  �سيء  كل  رغم  جميلة.  �مر�أة  "نعمة"  كانت 
�ملر لزحف  �ملذ�ق  تقاوم  لالأبد، كانت  �أودع طفولتي  بينما  ر�أيتها  عندما 
�ل�سعري�ت  و�نت�سار  �ساربي  ظهور  �أتلم�ص  و�أنا  كانت  مثلما  �سيخوختها، 
�خل�سنة على ج�سدي تو��سل حياتها رغم �لتجاعيد �لتي ت�سيل من وجهها 

كطبقة ثقيلة من �ل�سمع �ملُذ�ب.  
طفلها  �أبي،  على  لتطمئن  �ل�سود�ء،  �ل�ستائر  تخرتق  كانت  وحدها 

�مليت.  
ذ�كرته،  ��ستعارت  وكاأنها  ما�سيه  جت�سيد  على  قادرًة  كانت  وحدها 
مثلما كانت وحدها قادرًة على �أن حتكي ما حدث له يف يومه و�أنا عاجز 
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عن ت�سديق �لطريقة �لتي يتج�سد بها لها دون غريها، عندما جتل�ص �أمامه، 
وترى ما ل ميكن لغريها �أن ير�ه. ل �أعرف كيف يحكي لها �أحالمه وهو 
ميت، لكن نعمة، على �أي حال، كانت �مر�أة �ل�سحر �لأ�سود �لتي ل �سبيل 

لال�ستف�سار منها عن �سيء. 
حتكي عن جت�سد�ته �ملتناثرة، ت�سف عظام �أ�سابعه وهي حتت�سن �سيجارة 
�أجله، هكذ� تقول، لكنها  �ل�سجائر من  بعد طول غياب )كانت ت�سرتي 
كانت تقا�سمه دخانها(. �إنه ي�ستيقظ، كاأنه مير مبيتات متقطعة، كاأن �حلياة 
ل تقع مرة و�حدة، كاأنها لي�ست تلك �لر�سفة �ملت�سلة يتجرعها �ملرء دون 

�سبيل لتفاديها، وكذلك �ملوت. 
"مل �أكن �أنا �أي�سًا لأ�سدق. كنت �آخر و�حدة يف �لدنيا ميكن �أن ت�سدق، 
له  لتجلب  ب�رشعة  تنه�ص  له،  تتحدث  �ل�ستائر  من خلف  �أمي  �أ�سمع  و�أنا 
هذه  كل  تنك�سف  �أن  �أ�سدق  �أن  �ملمكن  من  يكن  مل  �لكبرية،  م�سبحته 

�لعورة علي، �إل عندما �أ�سبحت خادمته �لوحيدة" 
كانت "نعمة" �سليلة �أبدية لن�ساٍء ُنذرن خلدمته، تتزوج �ملر�أة من �لرجل 
�لو�حدة  فتاة و�حدة، ومتوت  �سوى  تنجب  لن  لها، حيث  يختاره  �لذي 
لتحل �بنتها حملها. منذ �جلدة �لأوىل، مل تنجب و�حدة منهن �سوى بنت، 

د�ئمًا �بنة و�حدة منذورة خلدمته. 
عا�ست  من  هي  �خلادمات"،  وخادمة  �جلد�ت  "جدة  �لأوىل،  �ملر�أة 
�لطريقة  عن  مت�سابكة  كثرية  رو�يات  من  رو�ية  )وهي  عليه  �لعثور  و�قعة 
�لتي عرثو� بها عليه(، لكن نعمة تغ�سب من �لت�سكيك فيها، فهي �حلكاية 
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ر��سيًة  �ملعتمة  �جلدر�ن  بني  تتخبط  وجتعلها  رفعتها،  توؤكد  �لتي  �لوحيدة 
لأنها يف بيتها. 

حملته جدة �جلد�ت كر�سيع، وو�سعته يف بيتها، ومن �أجله، حولت 
�جلدر�ن �لأربعة �لتي متلكها من �لدنيا ملقام حتيا ذكر�ه وتتمدد حياته حتت 
�سقفه، بعد �أن ر�أت منه ما ر�أت، بعد �أن حتول �أمام عينيها من هيكل عظمي 
قادم من حتت �لأر�ص �إىل رجل من حلم ودم يحبو �أمامها. هي )كما �ستظل 
من  جلدر�نه،  �لأ�سود  �للون  �ختارت  من  رفعتها(  مربرًة  يل،  توؤكد  نعمة 
جماذيبه  يرفعها  �لتي  وللبيارق  حتجبه،  �لتي  ولل�ستائر  و�لد�خل،  �خلارج 
ومريدوه.. وهي من تنباأت مبجيء �بن من �سلب هذه �لعظام �ملباركة بعد 
�ملخطوط  يظل  باأن  ليو�سيها  �ختارها  �لقادمة، وهي من  �ل�سنو�ت  مئات 

فارغ �لأور�ق حتى يجئ ذلك �لبن ليكتبه.

...

ـُحىك �أنه ذ�ت يوم بعيد، وبينما كان بع�ص قطاع �لطرق ينب�سون  ي
تر�ب �أحد �سو�رع تلك �لبقعة �ملهجورة، بحثًا عن عمالت ذهبية �أو قطع 
�آثار خمتبئة.. عرثو� على هيكل عظمي متيب�ص، منكفئًا يف و�سع جلو�ص 

وقد �أم�سك بني كفيه �لعظميتني كتابًا مفتوحًا. 
�ل�سبح  �أن  �ندها�سهم  من  و�ساعف  �لغريب،  �مل�سهد  من  �نده�سو� 

�لعظمي كان ُيطوق بكفيه �ملتيب�سني كتابًا مفتوحًا، كاأنه دفن وهو يقر�أ.
يز�ل  ل  كان  �لف�سول،  بد�فع  يديه  بني  من  �لتقطوه  �لذي  �لكتاب، 



40

�رشيح �أبي

�سليمًا، مل يتعر�ص لتلف رغم كل هذه �ل�سنو�ت حتت �لرت�ب.   
ويرتكو�  �أخرى،  مرة  �لعظمي  �لهيكل  على  �لرت�ب  يهيلو�  �أن  فكرو� 
وبد�أ  �لكتاب  �لتقط  قد  )كان  منهم،  و�حد�ً  ولكن  �أخرى،  باجتاه  �لبقعة 
يت�سفحه بف�سول مميت(، ��ستوقفهم.. فقد لحظ �أن �سفحاته كلها بي�ساء 
و�لتي  فقط،  �لأوىل  �ل�سفحة  عد�  فيما  كلمات،  �أي  من  فارغة  متامًا.. 
ُكِتبت عليها عبارة بخط يد مرتع�ص ومهتز: "مدن �لآخرة". ما �إن طالعو� 
�لعنو�ن، حتى بد�أ يت�سكل حتته �سطر ر�حت كلماته تلتم تدريجيًا، بخط 
�أ�سغر، ليقر�أو�: "من يعرث علي �ست�سيبه �للعنة �إن مل ُيخرجني، ومن ي�سمح 

لنف�سه بت�سفح ذلك �ملخطوط �ست�سيع عيناه �سوى �بني". 
�لطويلة  بالبنادق  �أكرث  مت�سبثني  �رشيعًا،  �لرجال  تنفذ، غادر  �لو�سية مل 
�لنائمة على �أكتافهم، تاركني ز�ئر �لأعماق يتنف�ص تر�ب �لليل.. ومرتع�سني 

خمافة �للعنة و�سياع �لب�رش.
�سباكها،  وفتحت  فنه�ست،  �لنائم،  �ملر�أة  دم  �لرت�ب  ق�سوة  �أيقظت 
لرتى �لهيكل مقرف�سًا �أمام وجهها، كاأنه يناديها. ر�أت �لكتاب بني �لكفني 

�ملتيب�ستني، بينما �أيقظ �لقمر بيوتًا متال�سقًة كال�سو�هد يف عينيها. 
�أن ثمة معجزة  �إىل �لعظام �ملت�سبثة باأور�قها حد�ست  بينما تعيد �لنظر 
�ملرتفعة  لل�سو�رع  �ملفتوحة  �لبطون  على  تعودت  قد  كانت  تناديها. 
خفيون  رجال  يعمل  حيث  ببيتها،  �ملحيطة  �لدنيا،  �أنظار  عن  و�لبعيدة 
�أح�ساء  به  �لليل، و�حد منهم زوجها �جلديد، ليح�سلو� على ما جتود  يف 
�ل�سو�رع �لتي تبدو فقرية من كنوز غري متوقعة، حلي، ومتاثيل وقطع من 
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�لو�طئ،  �سباكها  �أن حتر�سهم، من  ما، كان عليها  ب�سكل  ذهب خال�ص. 
و�أن حتذرهم لو ر�أت خطر�ً قادمًا من بعيد.

بعد �أمتار قليلة بد�أ �لرجال يتخبطون يف �لعمى، ثم ما لبثو� �أن �رتدو� 
عينيها،  �أمام  �لأر�ص  لتبتلعهم  �لكبرية،  �حلفرة  حيث  بظهورهم  عائدين 
قبل �أن يلتم �لرت�ب على نف�سه من جديد. كانت هي قد �أخرجته، ورغم 
�أن زوجها ُدفن �أمامها، ب�سبب ذلك �لهيكل �لعظمي بالذ�ت، �إل �أنها مل 

جتد نف�سها ت�سعر باأمل �أو فقد.
ميالأ  و�للحم  �لعظمي  �لهيكل  يف  يتجول  �لدم  بد�أ  �لآخر،  بعد  يومًا 
وقال  �لعجوز،  �لرجل  ج�سد  يوم  ذ�ت  جت�سد  �أن  �إىل  �لعظام،  فر�غات 
ي�ستحيل  و�حد،  �سيء  �سوى يف  ترغب  �ملر�أة  تكن  مل  تطلبني؟  ماذ�  لها: 
فخذيها،  بني  دمها  �سال  منذ  عاقر�ً  كانت  بطفل.  ترزق  �أن  يتحقق،  �أن 
هجرها �أزو�ج متتابعون كان �آخرهم قاطع �لطريق �لذي تزوجها يف بلدة 
بعيدة و�أتى بها هنا قبل �أن يناديه �لرت�ب وي�سري �لبيت ملكًا لها، و�لآن، 
ي�ساف جلدب رحمها �نقطاع �لطمث عنها، لكن �لرجل قال لها، لك ما 

طلبت، �ستكون لك طفلة. قالها ومتدد على �لأريكة، فاقد�ً �أنفا�سه.
دفنته �ملر�أة يف فناء �لبيت، بكتابه �لأبي�ص، وبعد �سهور ت�سعة �أجنبت، 
�مليت،               للعجوز  مقامًا  �لبيت  من  جاعلة  بنذرها  وفت  ذلك  قبل  لكنها 
وما هي �إل �أيام، حتى �نت�رش �خلرب، فبد�أت �أ�رش�ب �لعاقر�ت تاأتي، وت�ستوطن 

وفاء بنذورها للبقاء، وهكذ� خرجت هذه �ملدينة للوجود.

...



42

�رشيح �أبي

تعيد نعمة �رشد �حلكاية ول متل. حتكيها ب�سوٍت عاٍل، غري عابئة بالرجل 
�إنه �سيف هنا،  �لذي يحلم �إىل جو�رنا، كاأنها تتحد�ه �أن ينكر ما تقول. 
بينما هي  �لنا�ص،  و�سيظل �سيفًا، حتى لو كان حتول ل�سيد يغري مقدر�ت 

تكمل قدرها �ملر�سوم كخادمة.
لكن نعمة، على �لعك�ص من جميع �سالفاتها، كانت �أكرث تعاليًا و�أقل 
وقار�ً. ي�سمع �لنا�ص �سحكاتها �ملجلجلة على بعد مئات �لأمتار. يف �لبد�ية، 
بعد موت �أمها مبا�رشة، متل�ست من مهنتها �ملنتظرة، بل �أملحت �إىل رغبتها 
يف ��سرتد�د "�لبيت". وتطري رجال �لطريقة من �لفتاة �لتي قررت �أن حتيد 
عن �ملكتوب، فكرو� يف قتلها، يف ��ست�سارته بالإتيان بو�حدة جديدة ممن 
يتمنني تقبيل �لرت�ب حتت قدميه، لكن �إ�سارته جاءت لكبارهم يف �ملنام، �أن 
�تركوها، �ستكون يف �لغد حتت قدمي. ول �أحد يعرف، هل ز�رها يف حلم 
له قوة �لو�قع، �أم جت�سد لها يف ليايل وحدتها �لأوىل بعد موت �أمها بغمو�ص 

�حللم، وهي تد�ري فتنتها مبالب�ص �حلد�د، فطرَي عقلها �ملتكرب.
وحيد،  بَرهان  لكن  وليلة،  يوم  بني  نعمة  وقبلت  به،  وعد  ما  حدث 
�أل تتزوج، �أل ي�سري لها ن�سل، �أن توقف تيار �خلادمات �ملجبولت على 
�جلثو حتت جثمانه �لذي يتنف�ص يف �لآخرة. نعمة، �لتي �أيقنت �أن ��ستعادة 
حياتها �سارت م�ستحيلة، قررت، حتى �لآن على �لأقل، �أن جُتنب و�حدة 
جديدة �أمل �مل�سري �ملحتوم، فلم تتزوج، لكن رجال �لطريقة، �لذين �أدركو� 
قدرة �لرجل �لد�ئمة يف �لت�رشف نيابًة عنهم، كانو� ُمطمئنني �أنه يف �لوقت 

�ملنا�سب، وحني ي�ستحكم �لق�ساء، �سيقودها مل�سريها.
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نعمة �أي�سًا كانت �ملر�أة �لتي طعنت قناعات طفولتي لأول مرة، عندما 
�نتحت بي جانبًا ذ�ت يوم، وقالت: "�أمك مل متت".
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5

كرر �حلار�ص �سوؤ�له �لأ�سبه باأمر، �أين �ملخطوط؟
��ستجمعت �سجاعتي وقلت لقاطع �لطريق، بلهجة �جتهدُت كي تكون 

�آمرة وباترة: �أنا �ساأجلبه معي.
رغمًا عني حدقت يف عينيه، لكي �أ�ستعيد خيط حياتي �ملفقودة.

هز ر�أ�سه يف ياأ�ص، كاأنه كان يعرف �سلفًا �أن هذ� �سيكون ردي، و�سعرت 
بال�سياع للحظات، و�أنا �أفكر بغ�سة تكررت كثري�ً خالل �ل�سهور �لأخرية، 
�أنني �أف�سدت و�سية �أبي عندما، دون �أن �أدري �أو �أق�سد، كفرت به لأوؤمن 

بنف�سي. 
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لكن ر�أ�سه تيب�ست يف حلظة وجحظت عيناه من �لرعب وهما تتطلعان 
يف نقطة خلف ر�أ�سي، كاأنه يرى �ملوت.

�أن  حماوًل  ي�سب  �لذي  �لأ�سود  �لوجه  ور�أيت  ينظر،  حيث  ��ستدرُت 
يحطم �لزجاج بخطمه و�أظافر قائميه �لأماميني. لقد حتول حيو�ن طفولتي 

�إىل هيكل عظمي �أ�سد رعبًا بكثري من �أيام جت�سده.
حمدت �هلل لأن �لنافذة مغلقة، و�إل لقفز دون ��ستئذ�ن وحول �لز�ئر 
يف مكانه �إىل تر�ب. قلت للحار�ص: ل تخف، لكنه ظل يرجتف، فنه�ست 

و�أ�سدلت �ل�ستائر يف وجه �حليو�ن �لذي غمر �ل�سقة بر�ئحة �لَفناء.
من  قدر�ً  �أ�ستعيد  �أنني  �أ�سعرتني  رمبا  �لرتعادة،  تلك  �رشتني  ما  ل�سبب 
�لفناء منذ �سهور، غري  �لذي تركته يف  �أمنت مل�سخي  �أمامه، وعدت  قوتي 

مهتم حتى باأن �أطل عليه. 
يوم مولدي، جلبته جدتي، �لتي تولت تربيتي، لين�ساأ ب�سحبتي. 

قالت يل عندما كربت قلياًل، ل تخف �إنه �أخوك، ولن يحولنا �إىل تر�ب. 
كانت �لعادة، �لتي �ختفت �لآن، �أن تربي �لن�ساء كالبًا مع �لأبناء �لذكور، 
حلمايتهم من "�لعني". لكن جدتي مل تخرت حلمايتي كلبًا عاديًا. ل �أعرف 

كيف �أتت به بعد ولدتي مبا�رشة. 
كان يتحرك د�خل �لبيت دون �أن ي�سيبنا باأذى، وب�سببه، مل يعرف بيت 
جدتي �أبد�ً وجود�ً للرت�ب. كنت �لوحيد يف �لبلدة �لذي ميتطي و�حد�ً من 
�مل�سوخ، مثري�ً ح�سد �جلميع. لكن رحلة ن�سوجه كانت �أ�رشع بكثري مني، 
فر�أيت يف طفولتي ع�سوه �لأ�سود �لكبري وهو ينت�سب ويقذف ب�سائل لزج 
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حليبي �للون، و�لآن، بينما �أكمل �لع�رشين، �سار هو عجوز�ً، ويف حجم 
ح�سان. 

يف هذه �للحظة فكرت فجاأة، باأنني ل يجب �أن �أقوم برحلتي �لأخرية 
من دونه، و�أنه �إن كان �سيموت يف حلظة موتي مثلما ُولد يف حلظة ولدتي، 

)كما قالت جدتي( فاإنه يجب �أن ميوت معي يف نف�ص �ملكان. 
��ستعدُت وجود �حلار�ص من جديد. كان ما يز�ل يحاول هزمية �رجتافته، 

وتذكرت �ل�سوؤ�ل �لذي ع�ست عمري كله �أهم�ص به.
فنهرين  �أبي لآخر مرة؟ طرحته لأول مرة يف طفولتي،  �سيموت  متى 
�سيخ �لطريقة.. لكن جدتي قالت يل ب�سكل غام�ص �إنه يوم ميوت �سري�سل 

يف طلبي، مل تقل يل �أبد�ً �ل�سبب.
فقط، يف �أيام �حت�سارها، هم�ست يف �أذين بعبارة مقت�سبة: يوم ميوت.. 

�ستموت �أنت.
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6

لكن.. ملاذ� يجب �أن �أموت يف ذلك �ليوم بالذ�ت؟
حجرين  عيناها  �سارت  �لغام�سة  عبارتها  فبعد  �أبد�ً،  جدتي  جتبني  مل 

�أزرقني. 
�أ�سبابي  لكن  جدتي،  �أ�سدق  ل  لكي  كثرية  �أ�سباب  هناك  كانت 
لت�سديقها كانت �أكرب. لحظُت من طفولتي �أن �لنا�ص تخ�ساها كخ�سيتها 
على  ونعمه  بركاته  من  قادمة  �أبي  مهابة  كانت  فاإن  �أكرث،  رمبا  بل  لأبي، 

�لنا�ص، فاخلوف من جدتي كان �سببه جنونها. 
�أنني �ل�سخ�ص �لذي يعي�ص معها، فاإذ�  مل �أعرث على ذلك �جلنون رغم 
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�لتي  وذ�كرتها  �ل�سن،  كبار  �أغلب  مُتيز  �لتي  �لز�ئدة،  ع�سبيتها  ��ستثنيت 
�ختلطت فيها �لوقائع و�لتو�ريخ، وق�سوتها مع �ل�سبية �لذين يلعبون حتت 
�سباك غرفة نومها، فاإنها كانت جمرد عجوز بنقو�ص زرقاء باهتة على كفيها 

وذقنها. 
مل تكن تغادر �لبيت �إل يف �ليوم �لأخري من �لعام. كانت ت�ستيقظ مبكر�ً 
جد�ً، لت�سحبني ملقربة �أمي -�لتي �خرتتها �أنا حيث مل يعرف كالنا �ملقربة 
�حلقيقة �لتي ذهبت �إليها- لنقر�أ �لفاحتة ونطلب لها �لرحمة. كانت حتمل 
كانت  �آخر  �ليتامى، ويف جو�ل  على  توزعه  بالأطعمة  مليئًا  كبري�ً  جو�ًل 
لتتدحرج  وتنرثها  �لأطفال،  من  بها  �حتفظت  �لتي  �لكر�ت  كل  تكد�ص 

على تر�ب �ملقابر.
جدتي �أي�سًا كانت متلك حكايتها �خلا�سة عن م�سهد موت �أبي، وهي 
للحق )�أ�ستطيع �أن �أقول ذلك �لآن( �أف�سل رو�ية ُتربر �أحالمه غري �ملنتهية 
مبكر�ً،  و�حد�ً.  حلمًا  ت�سهد  مل  �لتي  بحياته  تربطها  لأنها  �ملوت،  بعد 
ي�سل  �أن  بعد  منها  ُحِرم  �لتي  �أحالمه  �سخ�ٌص  يعو�ص  �أن  فكرة  �أثارتني 
للرت�ب، وبف�سل جدتي تعودت �أن �أتعامل مع �ليوم �لذي ل �أحلم فيه على 

�أنه مل يقع.
فيه  ��ستيقظت  �لذي  �لعادي  غري  لل�سباح  و�سفها  �أتذكر  زلت  ما 
تطلق  وظلت  تدعوها(  �أن  تعودت  كما  �ل�سيطان  )�أرو�ح  �لدجاجات 
توؤكد  باملقابل،  مناماتهم.  يف  غائبني  �جلميع  كان  بينما  عالية  �سيحات 
جدتي )�لتي مل تر �لو�قعة( �أن �لكالب �سمتت فجاأة وتوقف نباحها طيلة 
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�ملوت  هو  كالب  و�سمت  دجاجات  �رش�خ  يحتله  م�سهد�ً  كان  �لليل. 
�لدنيا،  �أي �سيء يف  �لتي ل تخ�سى  بالن�سبة جلدتي. كانت جدتي،  نف�سه 
تكره �لدجاج وتخاف منه، وكانت �ملر�أة �لوحيدة يف �لبلدة �لتي مل ترب 
دجاجة و�حدة يف حو�ص �ملنزل �لعامر بالبط و�لإوز. كانت تقول �إن حلمه 
"زفر" ول يتخل�ص �أبد�ً من ر�ئحته �ملنفرة بفعل �أي نار. رمبا لذلك �ل�سبب 
م�ساحبة  كئيبة  كمو�سيقى  �لرفيعة  �لدجاجات  �سيحات  جدتي  �ختارت 
للم�سهد، وجاء �سمت �لكالب، �لتي كانت جدتي �أي�سًا وعلى �لعك�ص 
من جميع �لن�ساء، حترتمها وتقدرها ول تر�ها جن�سة كاأغلب �لنا�ص، ليتوج 

حلظة �لود�ع �لفخمة.
- عندما ��ستيقظ �لنا�ص كانت �لدجاجات �ملم�سو�سة �آخذًة يف �لعويل 
وحلت جلبة رهيبة فوق �لأ�سطح.. وباملقابل كانت �لكالب جتري �سامتة. 
مل ينتبه �لنا�ص، ولكنهم فكرو� جميعًا -كل على حدة- �أن �لليلة �ملا�سية 

مرت عليهم بال �أحالم. 
نامو� جميعًا �ساعات طويلة و��ستيقظو� دون �أن يرو� �سيئًا يف مناماتهم.. 
وعندما مرو� عليه حيث يجل�ص �كت�سفو� �أن �سيئًا غري عادي حلَّ بالبلدة.. 
�لليلة �لفائتة �لتي  وربطو� بني تطري �لدجاجات وهرولة �لكالب و�أحالم 
�لباب  لإز�حة  �ل�سجاعة  و�تتهم  فقط  �للحظات  هذه  ويف  خا�سمتهم، 
�رشيره،  على  �لنائم  �جلثمان  ليجدو�  �لظلمة،  يف  و�لعبور  �لعتيق  �خل�سبي 
�سي�ص  عربت  �لتي  �ل�سم�ص  خيوط  من  قلياًل  �ملتاأملتني  �لذ�هلتني،  بالعينني 

نافذته وتقاطعت على وجهه �لأزرق. 
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"كان يبدو كاأنه يحلم لأول مرة يف حياته"..تقول جدتي وكاأنها ر�أته، 
لكنها  �سنة.  ثالثمائة  قبل  ولي�ص  �أم�ص  وقعت  �مليتة  كاأن  طازج  وب�سوت 
عندما ترى عيني �مل�ستغربتني، تكمل، مبتلعة رمبا حرجها �أو �إخفاقها يف 

�لكذب على طفل �سغري:
جتاه  م�ساعرهم  ُتن�سى  لن  �لتي  �للحظة  �سهود  بع�ص  و�سف  هكذ� 
�ل�سورة �لأخرية �لتي �لتقطتها �أعينهم لأبيك �لذي غاب عن �لدنيا وحيد�ً، 

متامًا مثلما عا�سها.
�لن�ساء �لقليالت �لالئي �سمح لهن �أزو�جهن بالدخول، �أكدن بعد ذلك  
�أن �لدموع جتمدت يف �أعينهن.. و�أن �لرجل �لذي جتاوز �ملائة كان يبدو 
�مر�أة معمرة  يو�جه �حلياة لأول مرة بحرية غري مربرة، وقالت  مثل طفل 
بعد ذلك بينما ت�سرتجع م�ساعرها: "�سعرت �أنه �سي�رشخ بني حلظة و�أخرى 

كاأي وليد باغته �ل�سوء بعد ت�سعة �أ�سهر من �لظلمة".
�لأطفال وحدهم عرفو� مبكر�ً، لأنهم حلمو� جميعًا بحياته �حلقيقية 
يده  فيها  �لتي مد  �للحظة  �ل�سابقة.. منذ ولدته وحتى  ليلتهم  �ملديدة يف 
بد�أ  �لذي  �ل�ساحب  �ل�سوء  على  عينيه  ليغم�ص  نافذته،  وفتح  �لفجر  عند 
ي�سيء عتمة �مل�ساء. جميعهم رف�سو� �ل�ستيقاظ قبل �أن يكملو� �ملنام، لأن 
�أن  خافو�  �ملنام،  �نتهى  وعندما  �ليقظة..  تقطعه  �أن  من  �أقوى  كان  �حللم 
يحكو� ما ر�أو�.. لي�ص فقط لأن �أحد�ً من �أهاليهم مل يكن لي�سدق، ولكن 

لأنهم �سعرو�، بالغريزة فقط، �أن هذ� �حللم عالمة ل يجب �أن حُتكى. 
عانى �أبوك يف حياته من غياب �لأحالم عنه، حتى �أنه خ�سي �أن يتزوج 
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ب يف فرتة �أن يوؤلف �أحالمًا ويحكيها  ث �أبناءه نقطة �سعفه. جرَّ كي ل يورِّ
وفوق  �لكذب،  منها  يفوح  باهتة  كانت  لكنها  تف�سريها..  طالبًا  للنا�ص 
قرر  �لت�ساوؤم. هكذ�  على  تبعث  مبعاٍن خميفة  يف�رشونها  �لنا�ص  كان  ذلك، 
�أل يعود �إىل ذلك.. خا�سًة �أنه مل يكن على ��ستعد�د لأن يرتعب من طالعه 
�لرجل، وعندما كان يجل�ص مع  يومها كف  مناماٍت وهمية. من  ب�سبب 
�أ�سدقائه م�ستمعًا لأحالمهم �لغريبة كان يتفنن يف تف�سريها كي يجد لنف�سه 
دور�ً.. وليم�سي �لوقت متخفيًا خلف �أحالم �لآخرين، قبل �أن يطلب منه 

�أحدهم �رشد �أحالمه.
يكن  مل  جديد�ً  �سكاًل  تاأخذ  �أبيك  حياة  بد�أت  حتديد�ً  �لفرتة  هذه  يف 
ليتخيله.. فقد ر�حت تف�سري�ته �ملُرجتلة لأحالم �لآخرين تتحول �إىل وقائع 
حقيقية ما تلبث �أن تقع لأ�سحابها، بال�سبط كما و�سفها. كان ما يحدث 
هو  �لرعب  �سار  �لوقائع  تكر�ر  ومع  تنبوؤ�ته..  من  �لأ�سل  طبق  ن�سخًا 
�أن �هلل حرمه  �أدرك فجاأًة  �لرجل، وقد  �سيطر على  �لذي  �لوحيد  �ل�سعور 
من �أحالمه �خلا�سة لكي مينحه -باملقابل- قدرًة �أخرى على �أن يقر�أ �أحالم 

�لآخرين. 
هكذ� �كت�سب، دون �أن يق�سد �أو يريد، �ملهنة �لتي منحت حياته �خلاوية 
يعرف  لأنه  لأحد  �أحالمه  يحكي  ل  �أنه  �لنا�ص  وتيقن  �لوحيد..  معناها 
تف�سري�تها جيد�ً. تنباأ باأ�سياء كثرية طيلة �سنو�ت حياته: زيجات غري متوقعة 
وميتات ل ُت�سدق، �سفر وترحال وعودة غائبني بعد طول ُبعد.. وو�سلت 
به �حلنكة حد �أنه �أ�سبح ي�ستطيع �أن يقر�أ �أحالم �لنا�ص قبل �أن ينطقو� بها.. 

حتى جاءت �لليلة �لتي �أدرك فيها �أن �ل�سباح �سي�سهد ود�ع �أنفا�سه.
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�لأحالم  �آلف  �ساهد  بالذ�ت  موته  ليلة  يف  �أباك  �أن  �أحد  يعرفه  مل  ما 
�ملتد�خلة. �أحالم حياته كلها �لتي ظلت خمباأة يف ركن معتم هاجمته دفعة 
و�حدة، ما �إن ينتهي �أحدها حتى يبد�أ �لآخر. ر�ح ي�سبح بينها كغريق ل 
له  يتاح  لن يحكيها لأحد، ولن  �أنه  يعرف  نومه  �لنجاة.. وكان يف  يريد 
�لوقت للتفكري فيها.. لأنه �أدرك بحد�ص غام�ص �أنه لن ي�ستيقظ بعد �لآن، 
خا�سة �أن حلمه �لأخري -�لذي �سبق �قتحام �لأهايل لغرفته بلحظات- كان 

هو نف�سه م�سهد موته.
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7

�ملخطوط،  �أبي يف  عن  نعمة  ما حتكيه  تدوين  توقفت عن  يوم،  ذ�ت 
وقررت �أن �أكتب ما ظننته حكايتي �خلا�سة.

تقريبًا كنُت يف �لثامنة ع�رشة عندما �أدرت ظهري لكتاب حيو�ت �أبي 
�لذي ل تكف �سفحاته عن �لتو�لد. 

ظللت قبلها لنحو خم�ص �سنو�ت �أكتب، حمتماًل �لو�جب �لثقيل �لذي 
كلفني �أبي به، �أترجم �سوت نعمة �إىل عبار�ت متالحقة على تلك �لأور�ق 
معزيًا  �ل�سياع  لذلك  نف�سي  تركت  لالأبدية.  �لقامتة  �ملتاهة  �أدخلتني  �لتي 
لوجودي  �له�ص  �ملعنى  ذلك  لكن  مهنة،  على  �أخري�ً  عرثت  باأنني  نف�سي 
ما لبث �أن حتلل حتت ثقل ذوباين يف تلك �ملدن �لالنهائية �لتي كان علي 
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�أن �أ�رشد حيو�ته وفناء�ته يف هو�ء�تها �ل�ساحبة، �أتنف�سها مع �لزفري �ل�ساخن 
لنعمة.

خم�ص �سنو�ت حتول خاللها �ملخطوط �لذي ت�سلمته وليد�ً، �إىل جملد 
تقزمي..  ليوؤكد  �أنفي  عن  رغمًا  يتمدد  �بن  مثل  �لت�سخم،  عن  يكف  ل 
�أنوي تذوقه ذ�ت  �أكن  �لقا�سي لالأبوة، و�لذي مل  �لطعم  �أخري�ً  ولأتذوق 

يوم.
بتيب�ص  �لطفولة،  من  حملني  �لذي  �ل�سياع  كان  رمبا  �مللل،  كان  رمبا 
كفني ميتتني، لعامل �لرجولة �ل�سامت يف كثافة �لهو�ء �ملعباأ بالآيات، وهو 

يخذلني مرة بعد �أخرى.
رمبا �ملهمة �ل�ساقة، وهي تفتح �أمامي �سحر�و�ت غارقة يف �ل�رش�بات، 
لأنني كنت �أخط �حليو�ت بخط �لثلث، �لذي ُكِتب به �لعنو�ن، و�عتربته 
�أن �أخط ب�رشعة قاتلة لكي  �إجبار�ً. كان علي  عالمة جعلت من �ختياري 
م�سطرة  كثري�ً،  تتوقف  نعمة  كانت  ذلك  رغم  �حلكي،  �سيولة  �أوقف  ل 
�إخفاقات  دون  متقن  بخط  مالحقتها  �مل�ستحيل  من  كان  لأنه  وحمبطة، 
مفاجئة. مل يكن م�سموحًا يل بكلمة غري متقنة يف جت�سدها. باإر�دة غام�سة، 

كانت مُتحى، لأعيد خطها كما يجب. �إنه �لأمل �لقا�سي للكمال.   
رمبا كانت نعمة، �لتي تتعرى يف كل مرة �أكرث، �سببًا �آخر لنتباهي �لآخذ 
يف �لتمزق، كنت �أ�ستجيب ل�سوتها بينما عليَّ �أن �أقاوم ج�سدها، �ساعر�ً 
�أن �سوتها ذلك نف�سه ينبع من بئر نارية بني فخذيها. وهكذ� تاأكدت �أن 
ذلك �ملخطوط، حتى لو مل يكن يتمدد، ل �أمل يف �إنهائه، طاملا تخطه يٌد 

من حلم ودم. 
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من  �أكرث  �أق�سي  �أ�سبحت  وقد  �ملت�سابهة،  �لأيام  ياأ�ص  يف  �أ�سبح  كنت 
ن�سف يومي بني تلك �جلدر�ن �ل�ساحبة، مق�سيًا عن �لعامل، و�آخذ�ً حلظة 

بعد �أخرى يف �لقرت�ب من �مل�ستحيل.
مل يكن كل ذلك �سيئًا �أمام �حل�سور �ملفاجئ لأمي، و�لذي باغتني يف 
بف�سل جدتي، وكاأنها  �سيء. حدث ذلك  ليف�سد كل  متوقعة،  حلظة غري 
�لذي  �لوقت  يف  �أمامي  لتبعثها  �بنتها  ذكرى  عن  فجاأة  �لرت�ب  نف�ست 

وطنت فيه نف�سي على �أن �أ�سبح خادمًا نقيًا لأبي.
منذ تن�سيبي و�سيًا على �أبي، تغريت نظر�ت جدتي يل، كاأنها مل ترغب 
�ل�سغري. �سارت عبار�تها يل قليلة ومقت�سبة، ور�حت  يل يف ذلك �ملجد 
همهمتها �ملبتورة بعبارة "�هلل يرحمها" تزد�د، حتى مل تعد تنطق على وجه 
�لتقريب ب�سو�ها يف �سنو�تها �لأخرية، دون �أن ت�سمح لنف�سها �أبد�ً باأن تبوح 

يل باأي حكاية من تلك �لتي كانت تدور د�خل �ملدينة �ل�رشية لر�أ�سها.
حتاملت �ملر�أة �له�سة، ونه�ست، �أم�سكت بيدي، )مثلما كانت تفعل 
�لفناء  دخلنا  �لرجال(.  من  فيها  �أ�سبحُت  �لتي  �للحظة  جمئ  قبل  باأريحية 
�لذي كانت تربي فيه �لطيور، �أمرتني �أن �أجلب �لفاأ�ص �ل�سدئ �لنائم يف 
�لركن، وبيديها بد�أت حتفر دون كلل، بقوة �سحرية ل �أعرف كيف و�تتها 
�لعميقة طاقة �سحرية غري متوقعة.  �أن برزت يف باطن �لأر�ص  �إىل  فجاأة، 

قالت: �أخرج بيديك ما تركته �ملرحومة.
حتمل  و�سحائف  طني،  من  �سغرية  متاثيل  �أُخرج  كامل�سحور  بد�أت 
ر�سومًا عارية، و�سياًل من �لكتب. وعندما �نت�سب بيننا ذلك �جلبل �لغريب 
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من �لأ�سياء، قالت، هذ� ما تركته �أمك، لقد طلب جدك فور موتها �أن �أحرق 
كل هذه �لأ�سياء �لتي كانت تغلق عليها غرفتها، �لتي تنام �أنت فيها �لآن، 
ولكني ظللت �أحفر هنا ليوم كامل لدى خروجه حتى خباأتها، فعلت ذلك 
من �أجلها لكني فعلته �أي�سًا من �أجلك، وقد حان �لوقت لتح�سل عليها، �إنه 

يف �لنهاية مري�ثك منها، و�أنت �لوحيد �لذي يحق لك �لت�رشف فيه.
فعلت جدتي ذلك ودخلت غرفتها، �لتي �سارت حمرمة علي منذ �رشت 
رجاًل. فتحت �ل�سبابيك و��ستلقت فوق �رشيرها، وما هي �إل حلظات حتى 

كانت م�سوخ �أبي قد حولتها �إىل رماد.
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�نتظاري، ل حمالة، ودفعني ذلك للمزيد  �لعقاب يف  �أن  �أعرف  كنت 
�لتي  �لذنوب  جميع  باقرت�ف  ذنبي  عن  �أكفر  كنت  كاأنني  �لع�سيان،  من 
ميكن �أن يت�ساءل �أمامها. �إنها طريقة مريحة، مثل �لطعنة �لنافذة �ملفاجئة، 
ن�سحتني بها نعمة بالذ�ت، وهي تتلقى �نت�سابي �أخري�ً بني �ساقيها، على 

بعد خطو�ت من جثمان �أبي.
بني من ينظرون يل كمعجزة، ويتاأملونني وكاأنني قادم من عامل �آخر، 
ومن ينادونني بابن �لزنا، ب�سبب عد�وتهم له بالأ�سا�ص ورغبتهم يف حموه، 
ع�ست ممزقًا، وفكرت �أن هذه فكرة مالئمة لقرت�ح حياتي على �ملخطوط. 
ت�سكلت �أمامي �سورة غائمة ل�سخ�ص ل ميلك �سورة لأمه �لتي ماتت، �أو 
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ُقتلت، �أو �ختفت، فور �أن لفظته كاأنها تلقي ب�سقة �أخرية يف وجه �لعامل 
مئات  منذ  �مليت  �أبيه  �سيئًا عن  يعرف  مقربة، ول  باب  عليها  �أغلق  �لذي 
�سنو�ت  بعد  �سياأتي  �سلبه  من  بابن  ميوت  �أن  قبل  ب�رش  و�لذي  �لأعو�م.. 
طويلة، ثم �ختار �لفقرية �لتي ذهبو� بها �إليه مقيدة قبل �أربعني عامًا، لتحمل 

بذرة ذلك �لبن. 
وجه  على  �أملك  ل  �أنني  �كت�سفت  حكاية،  عن  �أبحث  و�أنا  لكني، 
�مل�ستحيل  �خليط  �لقب�ص على  �سوى تخمني حكايتيهما وحماولة  �لتقريب 
يف  نهايته،  �أتخيل  وجدتني  و�حدة.  حكايًة  حلظة  يف  منهما  جعل  �لذي 
م�سهد طويل، يبد�أ بزيارة حار�سه يل بر�سالة، وينتهي مبقابلتي له. بد�أت من 
�للحظة )�لتي رمبا يعي�سها �لآن مهتديًا مبا كتبت، ُمطلعًا على ما يف رحمه 
من كلمات، وحماكيًا ما �قرتحته له(، وقد وجد قد��سته �أخري�ً تلفظ �أنفا�سها 
�لأخرية على يدي، حمفورة يف �أور�ق حياته �لبي�ساء �لتي كانت تعد بحياة 

غري منتهية. 
�لذي  بابنه،  له  ياأتو�  �أن  طالبًا  مرة،  لآخر  ي�ستيقظ  كان  حكايتي  يف 
�سيقطع �لطريق يف رحلٍة نهائية، ليعرف �أخري�ً �حلقيقة �لتي جتنبته طوياًل قبل 
�أن يقرر هو جتنبها، يف �ل�رشيح، حيث �سريى وجه �أبيه لأول و�آخر مرة، 
لكن ماذ� �سيحدث يف هذه �للحظة؟ ما م�سري �لبن؟ هذ� ما كنت �أفكر فيه 
يف �لأيام �لأخرية، ويف �للحظات �لتي �سمعت فيها �سوت طرقات نهايتي 

تخد�ص �لباب على يد ذلك �حلار�ص �لذي بد� مالكًا ملوتي.
�لتي  �ل�سفحة  يف  و�أكتب،  �ملخطوط،  �أفتح  وجدتني  �سباح،  ذ�ت 

ولدت �أثناء نومي: "اأر�سل اأبي يف طلبي، فعرفت اأنني �ساأموت اليوم".
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عندما �ن�رشف �حلار�ص �أخرجت �ملخطوط، وتاأملت �ل�سفحة �ملتبقية، 
بي�ساء من كل �سوء، تنتظر �مل�سهد �لأخري.

�ملخطوط  �أدونها، كان  �أعو�مًا  �لتي ظللت  �لعك�ص من حكاياته  على 
يتناق�ص مع كتابة حياتي �ملقرتحة حاماًل بذرة �سعوري بالنهاية �لتي تدنو 
على  رمبا  بالنهاية،  �ل�سعور  ذلك  و�أحببت  لالأمام،  خطوة  تقدمت  كلما 
مقرتنًا  للخلود  �لقامت  �لطعم  تذوقت  �أن  بعد  �لب�رش،  جميع  من  �لعك�ص 

بالياأ�ص من جميء �لنقطة �لتي تغلق �لقو�ص. 
ما �إن بد�أت، على �سفحة بي�ساء وليدة خلف ما �أمتمته من تدوين تر�ثه، 
حتى عوقبت باختفاء كل ما كتبت، ومع تقدمي، مع توقف �ل�سفحات 
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عن �لتو�لد، �أ�سبحت �أنا من ي�ستعجل �لنهاية.
�أل  له، عندما طلبت منها  �أدرت ظهري  جففت نعمة بكائي، عندما 
مو�ربة  دون  �أنظر  �أن  لنف�سي  �سمحت  عندما  �سيء،  �أي  جمدد�ً  يل  حتكي 
�ل�رش  بانك�ساف  عابئة  فوقها، غري  وبب�ساطة، و�سعتني  لعانتها و�سدرها، 
�أمام  �لربد  حمتماًل  خطيئتنا  يرعى  �لذي  �حلار�ص  بنار  ول  تاأوهاتها،  عرب 

�لباب. 
رمبا �سعرت يف �لبد�ية بوجلي، فقالت: "�إنه جمنون بي، لكن ل يجروؤ 
"�لعبيد د�ئمًا على هذ� �لنحو، ينكرون �هلل نف�سه لالإبقاء  على فعل �سيء. 

على �سادتهم".
تقول:  كانت  ينف�سل ج�سد�نا،  �أن  بعد  يربز  �لندم  كان خيط  وعندما 
"نحن ل نرتكب �إثمًا، �أنا �أحبك فيه، و�أحبه يف �هلل". كانت تقول: "ماوؤنا 
بحر  ليربر  �أو  �سيئًا  ليقول  بحاجة  �أحدنا  يعد  مل  ذلك،  بعد  دن�سًا".  لي�ص 
�لطاهرة وكاأننا خارج  فيه بني �جلدر�ن  نتهادى  �لذي كنا  �لعميق  �لذنب 

�لعامل. 
فاإليك  �ملكتوب،  تغيري  يف  تطمح  طاملا  وقالت،  جتر�أت  يوم  ذ�ت 
�أنه  د�ئمًا  �سدقُت  فقد  �أردت،  �إن  لرو�يتك  ت�سمها  �أن  ميكنك  حكايتي، 

�نتقم حلياته مبوتنا. ��سمع �أيها �ل�سغري.
�إل  عجوز�ً،  حياته  بد�أ  �أنه  ت�سك  حتى  جد�ً،  عجوز�ً  كان  هذ�  �أبوك 
من  �لعك�ص  على  كان،  �لرجل  �أن  حد  عنه..  بعيد�ً  د�ئمًا  ظل  �ملوت  �أن 
بت�سالٍح عذب،  لكن  �أو رهبة..  لي�ص بخوف  ينتظر جميئه،  �لب�رش،  جميع 
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حقيقية  عظام  لكومة  يتحول  �أن  قبل  �لتـر�ب  يتذكـره  �أن  �أكيدة  وباأمنيٍة 
د�خل جلبابه.

وحدها  ت�سكل  �سارت  كثرية،  �سنني  منذ  عمره  من  �ملائة  جتاوز  كان 
�لتي تدخل  �أنفا�سه،  م�ستقاًل، ومل يعد �سيء يف ج�سده يعمل �سوى  عمر�ً 

وتخرج يف �آلية لتمنحه حياة مل يعد بحاجٍة �إليها.
�أنه فقد وظيفًة جديدًة يف ج�سده،  كان ي�ستيقظ كل �سباح ليكت�سف 
�لذي  �ملوت  من  تلك عالمة  تكون  �أن  �أكيدة  باأمنيٍة  لكن  �ندها�ص،  دون 
�أد�ر ظهره له بكل ق�سوة، و�سن عليه بيديه �لقا�سيتني �للتني ل تتوقفان عن 
�لعمل. وبنظرٍة و�حدة على بيوت �لبلدة، و�ل�سيد�ت �ملت�سحات بال�سو�د 
من �لذ�هبات �إىل �ملقابر و�لعائد�ت منها، كان �لعجوز يدرك -بح�سد- �أن 
فيه.   �للذين عهدهما  بنف�ص �خلفة و�لن�ساط  يز�ل ميار�ص مهماته  �ملوت ل 
�لأمهات  من  م�سادة  نظر�ت ح�سد  �لأ�سو�أ-  هو  ي�ست�سعر -وهذ�  وكان 
لن  �حلزينات على �أبناء رحلو� يف ريعان �ل�سباب.. وزوجات حديثات ترمَّ
بعد �أوقات لذة ق�سرية، يت�ساءلن عن طول عمره �لذي يكفي عدة �أ�سخا�ص 

كي يعي�سو� وميوتو� يف �أعمارهم �لطبيعية. 
كانت  طفولته.  يف  �أمه  له  حكتها  �لتي  �لو�قعة  ت�سديق  على  �أو�سك 
�لبلدة ومل يكن �لأهايل يعرفون منها �سوى �ل�رش�خ على  �بة يف  �أ�سهر ندَّ
من يغادرون �حلياة. وعندما ُرزقت به بعد �سنو�ت زو�ج طويلة بال ن�سل، 
�لنمامني  �أولئك  �لنا�ص،  �أن  حتى  ُت�سدق،  ل  و�قعة  غريبة،  و�قعة  كانت 
�لف�سوليني بال �سبب، �أح�سو� �أن �رش�خها -بينما تلد �لطفل- هو �رش�خ 
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�سخ�ص يودع ر�حاًل �إىل مقربته ولي�ص �رش�خ �مر�أة متنح �حلياة لقطعة من 
حلمها. �أيقنت �لبلدة �أن �لطفل لن يعي�ص طوياًل لأنه كان هزياًل و�ساحبًا.. 
وف�ساًل عن ذلك ورثت عيناه عن �أمه نظرة �حلزن �ملرعبة �لتي مل تفارق 
ق�سماتها يومًا. �أخربته �أمه �أنه مات بالفعل فور ��ستقبال �حلياة له، توقفت 
كاأي  لونه  و�زرق  جثمانه  برد  ثم  قلبه..  وتيب�ص  ج�سده  و�سكن  �أنفا�سه 
ووجدت  لتوديعه،  متهيد�ً  جيد�ً  ولفوه  �جلاحظتني  عينيه  �أغلقو�  ميت. 
�لتعبري  �لغرباء - تعجز عن  �ل�رش�خ على  �أدمنت  �لتي  نف�سها -وهي  �أمه 
عن �أملها �لوحيد �حلقيقي ولو ب�رشخة. �نحب�ص �سوتها وغابت �لدموع، 
وبينما  �ملتاأملتني.  عينيها  عن  باملجان،  منها  جباًل  ذرفت  طاملا  �لتي 
به  فجاأة.. وفوجئو�  �إليه  �لدماء  �لبيت.. عادت  من  ي�ستعدون لإخر�جه 
تنطلق  كثرية  �أ�سباحًا  فيها  �لأهُل  �ساهد  ماجنة..  �سيطانية  �سحكة  يطلق 
هاربًة من �لغرفة. يومها قال حكيٌم لأمه: "�لأطفال وحدهم ي�ستطيعون 
مالعبة �ملوت وخد�عه.. ولكن عقابهم �أنهم حني ي�سيخون يخا�سمهم 
بهم..  يعباأ  �أن  دون  منه  و�حدًة  �لتفاتة  يتمنون  ُمعذبني  يرتكهم  �ملوت.. 
بل �إنه �إمعانًا يف �إغاظتهم، يح�سد �أرو�ح �ل�سباب و�لأطفال �أمام عيونهم 
�أمه لأول مرة، و�ساألها  �نده�ص �لعجوز عندما �سمع �حلكاية من  �مليتة". 
�أنه  يذكر  ول  �سيئًا..  يعي  يكن  مل  حينها  كان  �إذ�  ُيعاَقب  �أن  عليه  ملاذ� 
ذلك..  كل  يهم  "ل  بح�سم:  له  قالت  �أمه  ولكن  ق�سد،  عن  ذلك  فعل 
�أنه بعد  �ملهم �أنك �أهنته وقللت من هيبته و�ساأنه يف �أرجاء �لبلدة.. حتى 
ذلك مل يعد �لنا�ص ي�سدقون �إذ� رحل �سخ�ص �أنه مات فعاًل.. و�سار كل 
ميت جديد ينتظر �أيامًا �إىل �أن يدفن.. لأن �لأهايل كانو� ينتظرون عودته 
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للحياة �ساحكًا كما فعلت �أنت.. لقد �سار �لنا�ص من يومها ل ُي�سدقون 
�ملوت وذلك هو �أ�سو�أ �سيء ميكن �أن يحدث لذلك �لرجل �ملهيب �لذي 

ل يقول كلمته مرتني".
�أي  حلم  هو  �خللود  �أن  بيقني  باحلكاية،  ��ستمتع  و�سبابه  طفولته  يف 
�لأمر..  و�نتهى  مبكر�ً  �ملوت  مع  حظه  جرب  لأنه  �سعيد�ً  كان  �إن�سان. 
تقدمه  �أنه -ومع  �ست�سب يف �ساحله.. غري  معجزة  معه  ما حدث  معترب�ً 
يف  عينيه  �أمام  ميوتون  �أحـفاده  �أحفاد  ر�أى  �أن  وبعد  �لعمر،  يف  �ملفرط 
�أعمارهم �لطبيعية- �أدرك �أن �خللوَد وهٌم قا�ٍص.. لأن ل �سيء �أكرث �إيالمًا 
من �أن حتط ذبابة بني عينيك دون �أن تكون قــادر�ً على ه�سها. ورغم �أنه 
توقف نهائيًا -ومنذ �سنني- عن �لطعام و�ل�رش�ب، �إل �أنه ظل حيًا.. و�أدرك 
�أن �ملوَت جاٌد يف �نتقامه منه، و�أن �حلل �لوحيد هو �أن ُيقَتل.. ولكنه عاد 
ليكت�سف بح�رشة �أنه مل يعد يقو على �لإتيان ب�سيء: ل �أن يقتل نف�سه، ول 
كان  �أحالمه  فقط يف  ليقتله.  �سخ�سًا  ي�ستاأجر  �أوحتى  م�ساجرة  يفتعل  �أن 
يغيب متامًا، حتى يكاد ي�سدق �أنه قد غادر �لأر�ص �إىل �لأبد.. ولكنه كان 

د�ئمًا ي�ستيقظ مهما طالت رحلته �ملوؤقتة يف �لأبدية.
ذ�ت يوم قرر �أن ي�سطنع �ملوت، فلم يعد يخرج من منزله �ملتهدم ذي 
د �أن ينام طويال.. وبالتدريج مل يعد ي�ستيقظ.. وبعد  �لطابق �لو�حد.. وتعوَّ
�سنني حتول �ملنزل �إىل �رشيح يعي�ص بد�خله �سخ�ٌص حامل، ير�ه �لنا�ص وهو 
يتنف�ص.. مغم�ص �لعينني، �ساحب �جل�سد.. يطلب منه �لنا�ص �لعمر �ملديد 
لهم ولأبنائهم.. فيقبل بابت�سامة ز�هد -كانو� يظنونها نعيمًا - غري مدركني 
�حلياة كان  يتمنى  �ل�سود�ء.. فمع كل �سخ�ص  �أنها مل تكن �سوى خدعته 
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�ل�رشيح يف معجزة  لتهتز جدر�ن  �أعماقه،  �ل�ساحب ي�سحك يف  �لعجوز 
�لذين �سي�ساركونه عذ�ب �خللود،  بت�ساعف عدد زبائنه  جديدة.. �سعيد�ً 

و�لذين كان مينح �أ�سماءهم للموت �أوًل باأول.. ليبت�سم بدوره.

كتبتها خلفها، بخطي �لعاري، خط يدي �لذي طاملا تنكر خلف �أقنعة 
و�أُ�سود  �لآيات على جدر�نه و�أرد على ر�سائله  �أكد�ص  بينما  �لعربي  �خلط 

خمطوطه. 
وكان �جلمال، �جلمال �لفادح، �جلمال �ملكتمل قد �أ�سبح �سجنًا، حتى 

�أنني مل �أعد قادر�ً على �لتعرف على يدي.
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�أخرجت ر�أ�سي من �ل�سباك، ور�أيت �لعامل �لذي بد�أ يغرق يف �لنور. 
كطائر  مبتعد�ً  �حلار�ص  يرتنح  بينما  حمرتق،  قمر  �ل�سباح  �أول  �سم�ص 

�أر�سي. 
بينما �أرقب تال�سيه �لتدريجي، تلم�ست، لأول مرة، �سبح قاطع �لطريق 
�لقدمي �لذي كانه. كان دخان �ل�سيجارة ينبعث كاأنه خارج من �أذنيه حتى 

�بتلعته �ل�سبورة �أخري�ً، ومتنيت لو �ختفى، لو �أعاقه �سيء عن �لو�سول.
نع على عجل. مل تعد تعربها  �ل�سماء نف�سها، تبدو مثل �سقف بعيد �سُ
�لطار�ت �لتي تذكر �لبلدة �لنائمة �أننا يف حرب. �نتهت �حلرب، عاد من 

عاد وبقى من بقى، لكن من بقو� كانو� �إما مفقودين �أو �أمو�تًا.
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يف ذلك �ل�سوء �مللتب�ص، يف �ل�سالم �لطارئ لقرت�ب �لنهاية، كان ميكن 
ل�سخ�ص يقف يف نافذة �أن يرى �ملدينة كلها تغرق يف حلم متكرر.. لكني 

كنت �أطل على �لطريق �لبعيد، �أتلم�ص �لعظام �لتي �أيقظها نور �هلل.   
كاأنني تذكرت فجاأة، من جديد، �أنني �بن رجل مقد�ص. ففي �للحظة 
�لتي �أغلقت فيها �لباب خلف �حلار�ص �سعرت باأنفا�ص �لرجل �مليت تلفح 
جدر�ن �ل�سقة. ويف �ل�سوء �ل�سبحي، �أمكن يل �أن �أ�ساهد هيكاًل عظميًا، له 

حدقتان حمتفظتان باحلياة، وحلية بي�ساء مل تتوقف يومًا عن �لنمو. 
�أن  �إىل  طفولتي،  منذ  ذهني  يف  لأبي  �ملرعبة  �ل�سورة  هذه  ��ستقرت 
�حلو�ئط.  �أحد  على  ��ستقرت  �لزيتية  بالألو�ن  مرجتلة  لوحة  يف  ج�سدتها 
لحظت -�أو رمبا ُهيئ يل- �رتعادة �حلار�ص عندما تطلع �إليها، ما �أ�سعرين 

�أنني رمبا �قرتبت كثري�ً من �حلقيقة، �قرتبت من �خلطر.
�أ�سعلت �سيجارة جديدة، �ساعر�ً بقدر من تاأنيب �ل�سمري كدت �أتعود 
لكني  �أقر�أ،  كي  ع�سو�ئي  ب�سكل  كتابًا  �أنتزع  �أن  حاولت  �إز�حته.  على 
قذفت به ب�رشعة. لقد �أتيت على كل كتب �أمي، منتهيًا خلو�ء �آخر مل �أكن 

�أظن �أن �أمي �ستنتهي بي �إليه مثلما فعل �أبي.
بال�سبط  لي�ص  �لإطالق،  على  �سيئًا  �أ�سبح  ومل  �لع�رشين،  �أكملت  لقد 
لف�سلي، لكن يف �حلقيقة )�لآن �أدرك( لأين مل �أرد. يف حلظة نزق فكرت 
�أن �أ�ساأل �حلار�ص �ملقب�ص )�لذي بد� يف جتليه مع مطلع �لفجر �أكرث رعبًا من 
�أي قاب�ص �أرو�ح تخيلته( عن "نعمة" �لتي �ختفت، لكني تر�جعت، مثلما 
متدرجة يف  باآلم  �ملا�سية،  �لأ�سهر  ترت�جع عن حياتي طيلة  نعمة  �أخذت 

حدتها، كاأنها تغادر دمي. 



67

مدن �لآخرة

�لذي  �مل�سهد  ذلك  �إن  له  قلت  �إن  �حلار�ص  �سي�سدقني  هل  فكرت، 
جمعنا منذ دقائق هو �أول ف�سول �ملخطوط؟

لقد حتطمت حياتي، على ه�سا�ستها، فجاأة. 
قمت بجولة دقيقة يف �ل�سقة، متاأماًل كل ما �ساأودعه، عندما �أحلت علي 

مهمة �أخرية، �أن �أقر�أ �حلفنة �لأخرية من �لر�سائل �ملكتوبة له، و�أرد عليها.
و�جبي  �لأخري.  �لعام  ذلك  �حلقيقية يف  �لوحيدة  مهنتي  هذه  �سارت 
�حلقيقي جتاه �أنا�ص م�ستعدين لت�سديق �أي �سيء، لإرجاء �ملوت قلياًل وحللٍم 
لي�ست  �أل ميوت،  على  �أ�رش  �لذي  �ملخطوط  لي�ص  مقربة.  بامتالك  ب�سيط 
نار نعمة ولحتى �سبح �أمي �لذي حلمت بامتالكه كاأنه قادر على �لعودة 
للحياة بالبحث عنه، ولي�ست �لرو�ية �لتي تبقت فيها �سفحة بي�ساء ما زلت 

عاجز�ً على كتابة نهايتي فيها.
لقد �ختار يل �أبي �أ�سياء كثرية، مل يكن من بينها �أن �أرد على بريده �لذي 
رمبا  �أبعد.  �سماء  �أمل يف  �لنذور، دون  ل�سندوق  �ملغلقة  �ل�سماء  ي�سبح يف 
فعلت ذلك رغمًا عن م�سيئته �لتي مل �أ�ستطع �أبد�ً �لوقوف عليها، لأرد على 
منحت  �حلقيقة،  لكنها، يف  �لآخرة..  من  قادم  ب�سوت  عنه،  نيابة  �لنا�ص 
معجزته منعطفها �حلا�سم، بقدر ما جعلت مني �ل�سخ�ص �لذي طاملا متنيته: 

�أعرف كل �رش يف �ملدينة، ول �أحد يعلم عني �سيئًا. 
دون �أن �أق�سد، �رشُت �ل�سخ�َص �لوحيد يف هذه �ملدينة �لذي يطمئن 

�لنا�ص من خالله على �آخرتهم.
�أكاد �أجزم �أنه ل يوجد �سخ�ص هنا، مل �أطلع على �رتعا�سات خط يده.
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حتى �لذين ي�سككون يف وجوده، �لذين يعتربونني �بن زنا.. �لذين ل 
ي�سدقون �أن �مي، �ل�سابة �جلميلة �لتي كانت، ع�سقته و�ساجعته يف موته، 
و�أنه �ساء �أن تكون �أم �بنه �لوحيد رغم موته منذ مئات �ل�سنني بال ن�سل.. 
كل هوؤلء، كانو� يرتكون له �لر�سائل يف �لنهاية: �لت�رشعات، �لعرت�فات، 

�لأ�سئلة �ملعذبة، ودموع �لندم على مابدر منهم.
�إنني �أتاأمل �لآن، مثلما ظللت �أتاأمل. ل. �إنني �أتاأمل ب�سكل �أكرث خفوتا. �أمل 
�لت�سليم، �أمل �ل�سخ�ص �لذي يعرف ول ميلك �إل �لبت�سام. قالت نعمة يف 

�آخر مرة، "لن تر�ين بعد �لآن"، �أنت حر، مل تعد عبد�ً جل�سدي.
هذه �خلادمة �لفقرية، �خلم�سينية بتجاعيد ت�سلح ملرور �أنهار نحيلة من 
�أودع  و�أنا  بي  عبثت  منذ  �لوحيدة،  �مر�أتي  �سارت  فوق ج�سدها،  �ملياه 
�لطفولة، لتعرفني �أي �سيء بال�سبط �أملك بني فخذي، جمال د�ئخ، �رشي 

على وجه �لتقريب، ترك نف�سه يف مهب �لرجل �ل�سالح. 
مرت �ل�سهور �لأخرية بلقاء�ت فاترة بيننا، �سارت تتحدث عنه قلياًل، 
وت�سد ج�سدي �إليها باآلية على فرت�ت متباعدة، دون �أن توجه لعيني تلك 
�لنظر�ت �مللتهبة �لقدمية. كانت نظرة و�حدة جل�سدي، مل�سة من �أنفها يف 
حلمي، كافيًة لتعرف �خلادمة �ل�سائخة �أن �جل�سد �لذي كانت متتلكه تبدد 
هو �لآخر، كاأن �لفقرية �ملتعالية منذورًة لل�سياع بني �سيد كتب عليها �لفناء 
�إر�دتها  نف�سه رغمًا عن  �لرماد  ذلك  من  �أخري�ً  ��ستيقظ  و�بن  رماده  حتت 
لينف�ص عن نف�سه غبار �سنو�ت �آخذة يف حموه، �أكدتها هي من حيث �أر�دت 

�أن متحوها.
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و�حدة  �أعرف  �أن  يحاول،  �أن  ينبغي  �سخ�ص  كاأي  حاولت،  عندما 
�أخرى، فتاة، �مر�أة، عجزت. ثم قالت يل: "ل حتاول". حولتني نعمة لعبد 
لها، ومل �أرف�ص، مل �أحاول فك �لربط، لكنها تركتني، ذ�ت �سباح تركتني 
ورحلت، معيدًة يل حريتي، عندما مل �أعد بحاجة لها، بال�سبط مثلما فعلت 

�أمي قدميًا. 
تبخرت، رغم �أين كنت �أعرث فور دخويل �ل�رشيح على �لر�ئحة �لطازجة 
جللدها، متاأكد�ً �أنها ترقد يف مكان ما بني هذه �جلدر�ن. ي�ستقبلني �حلار�ص، 

�سامتًا كاأنه لو نطق ف�ست�سقط �ملر�أة من فمه.
وبني جدر�ن هذ� �لبيت، حماوًل �أن �أن�سى، مل �أطلب و�حدة �إل و�أتت 
�إيل.. يف �ليوم نف�سه.. يف �لليلة نف�سها.. ل، بل يف �للحظة ذ�تها. ترتك 
مدينتنا   ن�ساء  كل  �ل�رشير.  هذ�  على  لت�ستلقي  وتاأتي  �سيء  �أي  و�حدة  �أي 
يتعاملن مع رغبتي كاأمر مقد�ص. يخ�سني �لرف�ص، كي ل حتل �للعنة عليهن. 
يخلعن  �ل�سقة.  بامتد�د حو�ئط  تت�سارع  �لتي  �لآيات  �لب�رش عن  يغ�س�سن 
و�حدة  دفعة  �أثد�وؤهن  لتقفز  �لطويلة،  �لإ�سد�لت  �لنقابات،  �لأحجبة، 
يف وجهي. يبكني حتتي. يذرفن دموعًا �أعرف �أنها مل تنحدر من جمريات 
�ملتعة، بل من �لندم.. ترى، كم و�حدة �أمتعتها؟ كم و�حدة �رشخت من 

فحولتي؟ كم و�حدة �أر�دته؟
�سو�رع  فوق  تخطو  �لتي  �لأقد�م  حتت  تنفجر  �لرمل  هبات  تز�ل  ما 
تر�بية، مل تختف منها متامًا �لعقارب و�لثعابني. من هنا، ل ميكنني �أن �أرى 
قبة �ل�رشيح �ل�سود�ء �لبعيدة، فوقها تتململ طيور بحدقات معتمة. كانت 
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نعمة ترتعد عندما تاأتي على ذكرها، لأنها كانت فوق ر�أ�سينا متامًا.
نائمًا، عندما كنا  �لعامل  �لثقيلة، عندما كان  �ل�ستائر  �أمك  "لقد عربت 
نحن نغط يف مناماتنا �لعميقة، عندما كنت بالكاد �أحلم به كانت هي تعرب 
فقد  �لآن،  �أر�ه  مثلما  حتى  لي�ص  متج�سد�ً،  وتر�ه،  �ل�سغري  �لربزخ  ذلك 
�ل�سفة  من  �لعامل،  لذلك  �لثقيلة  �ل�ستائر  خلف  من  قادمة  جمذوبة،  كانت 
لزقة. وقد عربت  �أر�ص  �لثقيلتني يف  �ساقيه  يغر�ص �جلنون  �لأخرى حيث 
�ل�ستائر �لفولذية حد �أنها مزقتها مثلما ت�سفك �سكني �لدم �لناعم للحرير. 

وحيث حدث كل �سيء، وهو ي�ستيقظ �أخري�ً من منام. 
�أن و�سعت، وعندما كان  �إىل  �أخفيناها  �أين ذهبو� بها. لقد  �أعرف  ل 

يجب �أن ينك�سف كل �سيء، كان يجب �أن تنجو �أنت. 
عن  ف�سال ً �أقر�أها جميعها  �أن  ي�ستحيل  �أمامي.  �لر�سائل  و�سعت جبل 
بالرد  مطالب  �أنني  ذهني  يف  برق  عندما  فجاأة..  و�بت�سمت  عليها.  �لرد 
على �أ�سئلة تخ�ص �لآخرة، رغم �أنني �ساأذهب �إليها قبل كل هوؤلء. �أمامي 
�لآن حل من �ثنني: �إما �أن �أنتقي بع�سـو�ئية عـدد�ً قلياًل من �لر�سائل و�أرد 
عليها، �أو �أن �أكرر رد�ً و�حد�ً من تلك �لتي ت�سلح للجميع.. و�لتي جلاأت 

�إليها �أكرث من مرة يف �أوقات �سجري. 
مل �أعرف �أبد�ً مل تعاملت مع طق�ص كهذ� كالتز�م.. كان يكفي �أن �أقر�أ 
�لر�سائل و�أ�ستمتع بالتل�س�ص. ثم برز �سوؤ�ل �آخر قتلني فجاأة: �أمل �أكن �أدخر 
ذلك ليوم ما �ساأنتقم فيه من �سخ�ص هنا �أو �أمثل باآخر هناك؟ لقد جاء ذلك 
طاملا  �لتي  �ل�سفعات  من  عدد�ً  �أرد  �أن  قبل  �أموت  �أن  عليَّ  ولي�ص  �ليوم، 
ينتظرون  �ل�سنو�ت يكتبون ر�سائل ل  �لنا�ص هنا ملئات  �أرجاأتها. لقد ظل 
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رد�ً عليها.. حتى وقعت �ملعجزة ذ�ت يوم، ويف وقت كان من �مل�ستحيل 
باأن  ليفاجاأو�  لل�رشيح  يوم  ذ�ت  �لنا�ص  توجه  جديدة..  معجزة  تقبل  فيه 

�لرجل �مليت بد�أ يرد على �لر�سائل.
كنت �ساخ�سًا يف �لت�رشعات �ملت�سابهة، بينما �أفكر يف �سفحة �ملخطوط 

�ملتبقية، �إىل �أن �رجتفت يد�ي.
�أمام عيني، كان �خلط �لأليف لمر�أة �أعرفها، يقرر يف كلمات قليلة �أنها 

�ست�سع طفاًل من �سلبي. 
َكتَبت نعمة للرجل �ملقد�ص: �سيكون لك حفيد.





حيوات الرجل امليت
ُخ�سنا بحوراً وقفت الأنبياء ب�سواحلها..
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أ
قطع �صفري القطار موته بينما كان يحلم مبدينة تطل على البحر.. 
وانده�ش، لأنها املرة الأوىل التي ي�صتيقظ فيها من حلم قبل اأن يرى 

م�صهد دفنه. 

فلمئات  واقعي،  باعٌث  فيها  التي يوقظه  الأوىل  املرة  اأي�صًا  كانت 
ال�صنوات ف�صلت كل الأ�صوات، واملحاولت اليائ�صة خلادماته املتعاقبات، 

يف انتزاعه من مناماته.

اأحالمه(  �صائمًا يف  وبينما ظل  اليتيمة،  اجلمعة  ذلك )يف  حدث 
ليوقظ كل ال�صنوات املهدرة يف مناماته، جمرباً اإياه على مواجهة الدنيا 
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معلقًا يف  يزال  ما  اأنه  مكت�صفًا  هنا،  ا�صتيقظ  عندما  لكنه  مرة.  لآخر 
مدينة املنام هناك، ارتعد، من فكرة اأنه للمرة الأوىل يعي�ش مرتني يف 

الوقت ذاته.

كان ي�صتيقظ وحده يف كل مرة، بعد النتهاء من مواراته الرتاب 
يف مدينة نومه، غري م�صدق اأنه حي يف مكانه، اأن له ج�صداً ميتًا يف 

احللم، ترابًا يف مقابر املنام.         

اأول �صيء فكر فيه وهو ي�صحو جمرباً لأول مرة، هو هذا القطار 
م�صى،  قرن  لبدايات  يعود  �صغري،  فهو  متامًا،  يكرهه  والذي  نف�صه، 

ره -كلما راآه من نافذته- بنع�ش اأ�صفر.   وُيذكِّ

يعرب مبحاذاة �رضيحه، يلتف حوله يف قو�ش هادر قبل اأن يوا�صل 
طريقه، ترجت القبة ال�صوداء، يهتز �رضيره، وتت�صاقط قطع من طالء الآيات 

القراآنية على الأر�ش، ملاذا ال يخ�ساين �سائقو القطار؟، ل يعرف. 

الب�رض.. ويف الوقت  الب�صائع مع  الوحيد. يحمل  اإنه قطار املدينة 
الذي تطل فيه الوجوه الآدمية عرب نوافذه اخلالية من الزجاج، تربز 
متاأملة،  وجوه حمري  وطيور.  نف�صها، حليوانات  بالنظرة  اأخرى،  وجوٌه 
بالعيون الِبئرية الكبرية واحلزينة.. ووجوه دجاجات فزعة ت�رضخ كاأن 
األ�صنتها مقطوعة، واأبقار بحدقات تائهة كاملرايا.. ومن بني جميع هذه 
مدينتي،  ن�ساء  جميالت  املكحولة.  الريفيات  نظرات  تلوح  العيون 
وحزينات، يخفني �سعورهن، حتت اأحجبة ثقيلة، و�َصَعر، مثلما �صعر كل 
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مرة، ومثلما �صي�صعر لالأبد )القريب مثل معجزة يف متناول يده(، اأن 
الن�صاء املوؤمنات واحلزينات، قذفن اإليه بنظراتهن نف�صها، متخليات طوعًا 

عن العيون التي عرفت بكاًء طوياًل، لكي ينظر عو�صًا عنهن.

ما. جميعهم   نحٍو  اأ�صدقاءه على  كانوا  القطار  �صائقي هذا  جميع 
البدائية  ينتحرون بعد فرتة ق�صرية من العمل، تاركني الآلة املعدنية 
ترتنح وحدها للحظات، قبل اأن تتوقف عجالتها فجاأة.. قبالة �صباك 

غرفة نومه، وحيث يكون دائمًا قد ا�صتيقظ قبلها بدقائق.     

رمبا ن�صي ملاذا يبث فيه هذا القطار كل هذه الكاآبة، فلم يكن 
لون  من  امل�صتمدة  الكئيبة  األوانه  اأو حتى  �صائقيه،  انتحار  اأن  مقتنعًا 

الرتاب، كاف كي يجعله منقب�صًا. 

لقد  اأنفه،  تقتل  البحر  رائحة  وكانت  مبتاًل،  كان  عظامه،  ل  تاأمَّ
اأيقظوين قبل حتى اأن اأجف، وعندما جتراأ ليلعق كف يده، اأدرك اأي 
ماء مالح غرق فيه. وهنا تذكر اأن قطار الواقع عندما اخرتق منامه، 
كانت  وبالكاد  قبل،  من  يجربه  مل  لقدٍر  م�صت�صلمًا  املاء  يتن�صم  كان 
الأيادي تنت�صله من قاع البحر ثم بداأت الهمهمات تدور حول طريقة 

دفنه. 

ظل متحرياً، يفكر يف اأنها املرة الأوىل التي يوقظه فيها �صفري هذا 
القطار، يفكر يف جثمانه بتلك املدينة ال�صاحلية البعيدة، ل يعرف كيف 

�صيدفن ول يف اأي مقربة.
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املاء؟  اإنه كان مي�صي على  األ يقولون  اإحدى معجزاته،  اإنه  املاء، 
لكنه هذه املرة خذل قدرته على الطفو وعلى اخلطو بقدمني ثابتتني 
فوق ه�صا�صة املوج -كانت هذه اأوىل العالمات، �صاأموت يف الواقع، 
فقد حتطمت واحدة من كراماتي على �صخرة النوم اخل�صنة- وما الذي 
جذبني للماء؟ بالتاأكيد كنت واثقًا اأنني اأجيد العوم، على الأقل العوم. 
ف�صل يف تذكر املنام، اإنه اإخفاٌق اآخر، لأن كل ما يحلم به كان ينبغي 

ن. اأن ُيدوَّ

واأ�صار  يوجد.  مل  الذي  مدينتي  بحر  البحر.  هذا  يف  غرقُت  رمبا 
الوهم  موج  اإىل  لي�صل  يخرقه  كاأنه  ال�رضقي،  اجلدار  ناحية  باإ�صبعه 
اإ�صارة الإ�صبع  اأخرى كانت  اأزمنة  الذي ي�صطدم به من اخلارج. يف 
كافيًة ليتهدم اجلدار وياأتي البحر ليجل�ش حتت قدميه كي يتاأكد من 
�صكوكه، لكن اإ�صبعه الآن مل يعد اأكرث من ذلك احليوان النحيل والغارق 
يف القدم، باإظفر ممتد، ميلك القدرة بالكاد على اخرتاق الهواء، الذي 
بدا الآن جداراً �صميكًا ي�صتطيع وحده اأن يراه. �صمع ا�صطدام املوج 
باجلدران، وعاد ي�صعر بعزلة الطريق اخلارج من فم املدينة مثل ل�صاٍن 
جاف حاماًل، فقط، عظامه. ملاذا حلم بهذا البحر؟ بحر مدينته املفقود؟ 
هل مت اإذن يف مدينتي؟ اإن هذا يعني اأنني اأخرياً مت يف الواقع. 

وهّيئ له اأن ثمة هديراً اآخر، هدير اأ�صوات ب�رضية قادمة من بعيد. 
وفكر للحظة اأن هذا الهدير قد يكون من اأيقظه ولي�ش �رضاخ القطار، 
لكنه ا�صتبعد تلك الفكرة متامًا، ف�صوت النا�ش هنا، يف هذه الأنحاء، 
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ل ميكن اأن يكون من القوة حد اأن يوقظه. 

له  هديراً  ثمة  اأن  يتاأكد  جديد  ومن  ال�صمع،  ي�صيغ  جديد  من 
�صوت اإن�صاين لكن له مذاق بحر يف اأذنيه. اإنهما مكتملتان وقادرتان 
على ا�صطياد اأ�صد الأ�صوات رهافة يف ذلك الفجر. من �صحذهما هكذا 
ك�صكينني يقتالن ال�صمت؟ ي�صتد زحف املاء كموجٍة عاتية حتى ُيهياأ له 
اأنه يبلغ عتباته، ثم يرتد مرتاجعًا كو�صي�ٍش خافت. مٌد وجزٌر يتبادلن 
اللعب اأخرياً، لكن ماذا يريدان؟ اإلم �صي�صالن يف نهاية املطاف؟ فكر 
اأن ذلك قد يكون له عالقة مبنامه الأخري، فلموج املنام الهادر ذلك 
ال�صدى الذي يبدو اأ�صوات ماليني الأ�صخا�ش الذين يقرتبون حثيثًا، 

يجتازون واحداً تلو الآخر من ح�صون بقائه، لي�صلوا اإىل �رضيحه.

حت�ص�ش احل�صرية النا�صفة حتت قامته. كانت دائمًا معي، ب�صاطًا وكفنًا. 
يعرب بها ال�صموات الثقيلة للمنام ليحط يف الواقع، )ما يقول عنه اأنا�ٌش 
ما يف مكان ما اأنه واقعهم(، متقلبًا فوق نتوءاتها، فوق ر�صومها التي 
مل تذبل يومًا ومل تهرتئ يف حرب عظامه. كل واقع يف هذه الدنيا، 

حلُم �صخ�ٍش ميت.

اأن ياأمر خادمته باملجئ، وجد نف�صه  اأي �صيء، قبل حتى  قبل 
التي  الوحيدة  بالطريقة  وفكر،  املنامات،  اأبواب  البدايات،  ي�صتدعي 
ميكن بها مليت اأن يولد: كيف يل اأن اأبداأ؟ ذلك اأن حلمًا مل يكن يجدر 
به اأن ي�صبق الآخر.. )ذلك اأن كل حلم كان واقعًا بالن�صبة حللم اآخر 
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وحلمًا يف واقع ثالث(. لي�ش ثمة زمن، ل وجود لذلك اخلط امل�صتقيم 
بني حلظتني. يبداأ من حيث هو ل اأحد. اإنها لي�صت بداية، لكنها اقرتاح 
لالإم�صاك بطرف متاهة. املدينة الأوىل مل يدخلها، كانت مدينة �رضابات، 
ذلك اأنها كلما اقرتبت، كلما لحت بواباتها وقبابها وبيوتها، ابتعدت 
وتناءت. مات على اأعتابها، مقتوًل يف بئر معتمة. ذاق الفناء قبل اأن 
تناديه احلياة، لكن البئر �صارت �رضيحًا حتت الأر�ش، يهبط النا�ش اإليه 
ب�صلم حفرته الأقدام يف �صخر النزلق الأمل�ش الذي كان بال رجعة 
عندما ا�صت�صلم له. �رضيح تتوجه قبة، فوق ج�صده املتحلل يف املاء 

امللحي، الذي �صيمد النا�ش اأفواههم فيه فيما بعد لي�صفيهم. 

باغته املنام منفتحًا على �صحراء �صا�صعة، حتى اأن يده مزقت مالءة 
ال�رضير مت�صبثًة باأمل العودة اإىل الواقع، لكن فخ الغفوة كان اأقوى من 
كافة حماولت اجل�صد اليائ�ش. م�صى كثرياً يف ال�صحراء القاحلة، وا�صتبد 
واملاء  ربوة،  فوق  البئر  مبعدة..  على  بئراً  ملح  والعط�ش،  اجلوع  به 
ين�صال منها متمدداً كاأفعى بني قدميه. مل ي�صدق نف�صه، فاملاء راح 
يدغدغ قدميه املت�صققتني ويرطبهما وهو ما جعله يتاأكد اأن ما راآه مل 
يكن �رضابًا. هكذا ا�صتجمع قوته اخلائرة وحث �صريه حتى و�صل اإىل 
الربوة. كان املاء مبجرد �صقوطه يذوب يف الرمل فلم يتمكن من مد فمه 
ليح�صل حتى على قطرات �صحيحة من املاء. يف هذه اللحظة ظهرت 
له امراأة ملت�صقة برجل، كالهما عجوزان، ولهما املالمح بال�صبط، فيما 
عدا اأن الرجل كانت له حلية بي�صاء طويلة بينما كان للمراأة �صعر بلون 

القطن تالم�ش ذوؤابات �صفائره الأر�ش. 
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ارتعد من امل�صهد املرعب. وقبل اأن ي�صتجمع �صجاعته �صمع �صوتًا 
واحداً -ل هو ب�صوت الرجال ول ب�صوت الن�صاء- ينطلق من فميهما 

يف نف�ش اللحظة. 

"نحن حار�صا هذه البئر.. ونحب اأن نحذرك، مل ينزل اإليها �صخ�ش 
وعاد منها حيًا اأبداً".  

�صاأل وقد تغلبت ده�صته على رعبه ملاذا؟ فاأجاب ال�صوت، لأنك 
عندما ت�صل اإليها �صتجد نف�صك م�صطراً لل�صعود لت�صل اإىل املياه ولي�ش 
للهبوط كما هو احلال مع كل الآبار.. املياه جتري يف �صقف البئر حول 

فتحتها اأيها امل�صافر". 

قال وقد قتله الف�صول، وكيف ت�رضبان؟، ورد ال�صوت ال�صحيق نف�صه 
كاأنه �صوت البئر، نحن ل ن�رضب اأبداً، اإننا ال�صخ�صان الأ�صد عط�صًا 
منا حياته،  لي�صق كل  ننف�صل  اأن  نتمنى  ولدنا  ومنذ  العامل،  يف هذا 
ولكن ال�رضط اأيها امل�صافر اأن ن�رضب، جرعة ماء واحدة �صتكفل لنا اأن 
ننف�صل وت�صري لكل منا حياته. كاد اأن يبت�صم، )لكنه ابت�صم الآن وهو 
يتذكر تواأمي الرعب اللذين �صنعا ظهريته الأوىل يف ال�صفة الأخرى من 
اليقظة(. كانا عجوزين حتى اأن ال�صيخوخة نف�صها ي�صعب اأن تتعرف 
عليهما، ول يبدو اأن اأمامهما من العمر ما يكفي لتحقيق هذه الأحالم 
امل�صتحيلة حتى لو انف�صال، بادرهما ب�صوؤال جديد، وملاذا ل تغادران 
هذا املكان وتبحثان عن املاء يف مكان اآخر؟، لأننا نذرنا لهذه املهمة.. 
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فقد ولدنا بهذه اللعنة جزاء لأبينا الذي كان ي�صن باملاء على الهائمني 
من اأمثالك، وكان عقابه اأن ميوت عط�صًا، واأل تتنا�صل ذريته اإل اإن 
جنح �صخ�ش يف خو�ش الختبار. واأكمال، لقد حذرناك، واأطلعناك على 
كل �صيء كي تكون على علم من البداية، والختيار يف النهاية لك.

وافق، ل ل�صبب اإل لأن العط�ش يكاد يفتك به، لأن املوت غرقًا 
لي�ش اأ�صد ق�صوة من الفناء عط�صًا، هكذا كان يعتقد يف حينها، وقد 
تاأكد اأنه ل ميلك اختياراً يف احلقيقة. قال، �صاأفعل. ويف هذه اللحظة 
اأخرجت يد الرجل مفتاحًا �صدئًا من �صدر املراأة، وقال ال�صوت، هذا 
مفتاح باب البئر، لكن ل ت�صحبه معك اإىل الداخل، اتركه يف الباب، 

لكي ل ُيغلق دونك، لكي نتمكن من فتحه وانت�صال جثمانك. 

بلهفة ورهبة اأدار املفتاح ال�صخم ال�صديء يف الباب اخل�صبي ال�صميك 
حائل اللون. دخل اإىل ماي�صبه غرفة دائرية م�صمتة اجلدران، وراأى املاء 
عاليًا، يرتقرق يف �صقف البئر دون اأن ت�صقط منه قطرة، وكان عليه اأن 
يت�صلق احلوائط الدائرية املل�صاء لي�صل اإليه يف اأعلى نقطة. لكن ده�صته 
احلقيقية جاءت عندما طاوعته احلوائط، ووجد نف�صه يلت�صق بها ويعلو 
متامًا،   ارتوى  اأن  اإىل  اأخذ ي�رضب  املاء،  بلغ  ُبر�ش، حتى  بي�رض مثل 
وابتعد العط�ش كحرمان مل يجربه من قبل، ابتعد حد اأنه كره المتالء 
ال�صهولة  اأجنز بهذه  اأنه  اأعماقه، غري م�صدق  واحتقره وحقد عليه يف 
املهمة التي ف�صل فيها كل من �صبقوه عرب مئات ال�صنوات. لكنه، مكتماًل 
املاء يف  اأوردته، فوجئ بالبئر تنقلب، حتى �صار  اأغرق  الذي  باملاء 
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الأ�صفل والأر�ش اجلافة هي ال�صقف. يف هذه اللحظة وجد نف�صه يغرق 
يف تيار املاء الرهيب، وراح ي�رضخ، ي�صتغيث وهو يتقياأ كل املاء الذي 
اأحياه من بعد موت، وهنا اأطل عليه الوجهان مبت�صمني. لقد اأعدت 
التزان للبئر فاأعدت التزان للعامل، من اأنت؟ اأنت يا من ل تتكرر؟ 
�صيدفن يف مكانه، على اأعتاب مدينة ال�رضابات التي �صت�صري مدينة 
حقيقية عندما ي�صبح مبقدور النا�ش اأن يجدوا بئراً، يتخبط املاء بني 

جدرانها وهو يطفو فوقه �صاحبًا ومبت�صمًا، بال�صبط مثلما يفعل الآن.
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ب
.. وأطل، من بني اأ�صيجة �صباكه ال�صغري.

املدينة هناك، ميتة يف قر�ش �صم�ش غارب، وال�رضيح هنا ي�صتقبل 
الفجر. مل مُتت ال�صماء بعد يف هذه البقعة، ما تزال راأ�صي م�صتعلة بنور 

اللـه.

احلياة مرة اأخرى، وجميع اأولئك املعذبني، جاءوا متو�صئني لُيقبِّلوا 
عتبته.

يرى الطريق من جديد، يب�رض طرفه البعيد يف ملحة وهو يغيب يف 
ليل املقابر العمومية، ل يتغري، كاأن الزمن ل مير هنا، يف اأبديته.
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يحاول اأن ي�صرتد قدراً من �صكينته، ليهزم �رضاخ القطار الذي امتد 
اإىل عظامه، وبداأ ي�صفر يف جتاويف هيكله العظمي.

غري  الأيادي  وت�صللت  عتبته،  عند  ال�صجار  َهبَّ  الزحام،  ا�صتعل 
امل�صدقة م�صتجرًة عرب فرجات ال�صباك ال�صغري، من بني اأ�صيجة النحا�ش 
ال�صدئة. يرون راأ�صه يتحرك ويبادلهم النظر، اجلمجمة العارية بالعينني 
اللتني مل ُيفقدهما املوت �صيئًا من بريق جميع الأزمنة القادرة على غمر 
الكون بالعمى. الوجوه امللت�صقة بالأ�صيجة، التي تناطحها بغية تقوي�صها 
تقبلها، بكل هذه  يٍد  ال�صوء، تبحث عن  مربع  وروؤيته مكتماًل يف 
التي مل تذق قطرة ماء كاأمنا منذ بدء اخلليقة.  ال�صفاه كال�صحروات 
تكاد تفقد احلياة على عتبة حياته الطارئة التي اأطلت الآن على اللون 

الأ�صد دكنة للذبول والحت�صار.

ي�رضخــــــون اأكرث غري م�صدقني اأعينهــــــم التي تراقب جت�صده. يل�صق 
وجهه بال�صباك وميد يديه فتنهــــــال القبل املوؤملة )كاأن ذوؤابات ن�صال 
م�صحــــــوذة من تفعل( على عظــــــام الكفني ال�صائختــــــني. اأتت البنات 
ال�رضيرات، تقودهن اأمهاتهــــــن، حامالت حفنات كحل ت�صيل من بني 
اأكفهن املرتع�صة، يف انتظــــــار اأن ي�صع بيديه الكرميتني حفنات الكحل 

على عيونهن، لتعيد لهن النظر.

الروؤو�ش، يرب�ش جبل الكحل، داكن  ي�صخ�ش لالأفق، خلف غابة 
ال�صم�ش  يف  ملعته  يرى  مكانه.  يف  �ش  َتيبَّ هائل  حيواٍن  مثل  الزرقة 
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املنعك�صه من �صماء املدينة هناك، والتي مل ت�صل هنا بعد، يف هذه 
اللحظة التي فقدها من احت�صار ال�صوء لكي يقب�ش عليها وهي ُت�صاعف 
الزرقة حد اأنها تو�صك على قتلها، يرى هدير موجات امل�صحوق الناعم، 
وهباته املتطايرة. ذات يوم كان لهذا اجلبل امراأة متلكه. جاءت به، 
حملته على كتفيها حتى اختارت هذه البقعة، كيف فعلت؟ كان ذلك 
يف زمن اآخر. الآن، كل عيون املدينة مكحولة. عيون الن�صاء والأطفال، 
الوا�صعة، مثل خوف نهاية الليل الغام�ش. لكن، ما فائدة الكحل دون 

يٍد جتيد قراءة �رضه؟

ياأتيه هنا اأقوى الرجال، جميع الرجال الذين كانوا يديرون الأنحاء 
بعتباته،  يتم�صحون  ويبكون.  ياأتون  جميعهم  غ�صب،  بنفثة  بنظرة، 
يرتكون قطيع ر�صائل واأوراقًا ملونة باإمكانها اأن تهبط باجلنة اإىل الأر�ش.     

بداأ �صجيج املولد ال�صنوي، على �رضفه. هذه اأيام معجزات، امراأة 
واآخرون  الزجاج  مي�صغون  رجال  للحياة،  تعود  ثم  ليلة  كل  ُت�صطر 
ينامون فوق امل�صامري، نريان تخرج من اأفواه اأطفال فقراء بال لُعاب 
للهدف. دائمًا،  املقامرون موجهني ظهورهم  يطفئها، وبنادق ي�صتعملها 
كان م�صتيقظًا يف الليلة الأخرية، لكنه هذه املرة، منبوذ، طريد منام من 

دون اأن يدفن يف واحدة من مدن الآخرة.

لقد �صارت غرفتي �صيقة، رغم اأنها كانت دائمًا نف�ش الغرفة. وفكر، 
ماذا لو غريت ذلك البيت؟ الآن، جتاوزت قامتى الأمتار الثالثة. بني 
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موت وحياة كان ج�صده يفقد اللحم واجللد، وتتمدد قامته، حتى اأنه، 
وهو يتاأمل نف�صه يف عيني خادمته، راأى جمجمة عارية متتد منها اللحية 
الأ�صد بيا�صًا يف العامل، وقد اأ�صبح، يف النهاية، اأ�صبه برجل البئر القدمي 

الذي ُولدت مناماته على يديه.

اأريد اأن اأغري هذا البيت. وجد نف�صه يقولها لآخر مرة، لكن اأحداً 
مل ين�صت. طاملا فكر فيها، قالها من دون اأن يتحدث، ليربز يف اأحالمه 
الرجل القادم من هناك، من بيوت ال�صلطة يف املدينة الكبرية البعيدة 
التي كانوا يخ�صونه فيها، يفرد اأمامه اخلرائط الكبرية ليختار ما ي�صاء، 
حتى لو كان مكان بيوت اأحياء. يذهب ويعود مرجتفًا، �صنحمل رفاتك 
بحر�ش، و�صنهبك بيتًا وا�صعًا، فلم يعد بيتك ال�صيق هذا يليق بك. 

كلما ا�صتيقظ، يفاجاأ بات�صاع رقعة املقابر، بالولدات التي ل تنتهي 
ل�صواهد جديدة مل تكن على خارطة املوت. وتزداد حريته، غائبًا يف 

غابات اختيارات كانت تنتهي به اإىل متاهات حرية غري منتهية. 

ر مدينة مقابر فقط، باأ�صقف عالية تتدىل منها الرثيات، بنوافذ  َتذكَّ
يدخل منها الهواء لكي ل يختنق امليت، وباأبواب مفرودة القامة يعربها 
امليت على قدميه. اإنها املرة الأوىل التي يرقد فيها ج�صده يف مقربة 
مثل تلك. من اجلميل اأن يطل امليت على العامل يف اخلارج، اأن يتنف�ش 
�صيئا �صوى الرتاب والوحدة، اأن يفتح نافذة ليطل من رقدته. اأكرث ما 

يفتقده امليت هو الف�صول، وبهذه املقربة الفريدة، �صعر اأنه مل ميت.
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اأي مدينة عرفها  اإنها ل ت�صبه  املدينة؟  اأن تقع هذه  اأين ميكن 
اأو عا�صها اأو حتى مات فيها. ل تطل على بحر ول ي�صقها نهر. تبدو 
مدينة �صحراوية. هواوؤها جاف، و�صوارعها تغ�ش بال�رضابات. رمبا كانت 
ت�صبه مدينة اأخرى مات فيها، كانت تغ�ش تلك املرة بالبيوت، لكن 
البيوت ل اأبواب لها. يتطاير النا�ش من النوافذ عندما يقررون اخلروج 
للتجول اأو الذهاب للعمل، ويت�صلقون اجلدران لكي يعودوا اإىل غرفهم. 

وبالطريقة نف�صها يطرقون على بع�صهم بع�صا.

من يريد النتحار، ل يقفز من نافذة كما اتفق، بل يقفز من ال�صارع 
باجتاه النافذة، ليتحطم داخل البيت. ومن ميوت يف �رضيره، يتطاير 

نع�صه يف الهواء حمموًل على اأكتاف الرجال الأقوياء.    

فكر، من جديد، اأن ي�صاأل عن ق�صة جميئه، تلك التي ت�صابكت 
يف متاهات جعلت منه بالقوة نف�صها �صخ�صًا غري موجود.

هم يقولون اإنه جاء هنا قدميًا جداً، قبل اأن ت�صبح مدينة، وقبل 
اأن ت�صبح نقطة �صغرية على خرائط الدولة. جاء لي�صرتيح، يف بقعة 
بني جهة غروب ال�صم�ش التي اأتى منها وجهة ال�رضوق التي �صيحج اإليها. 
خادمته تقول له ذلك، عندما ي�صاألها من اأنا، من اأين جئت، ملاذا اأنا 
هنا؟ تخربه اأنه مات، دفن يف مكانه، هنا، يف هذه النقطة يا �صيدنا، 
بال�صبط بني الغروب الذي قدمت من ناحيته وال�رضوق الذي مل تبلغه، 
ثم علت القبة ال�صوداء، فوق ترابك، حيث مت ووجهك للِقبلة. هل 
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كنت تتاأهب لعبور املاء؟ قالوا اأي�صًا اإنك عربت املاء يف طريقك اإىل 
هنا.

على البعد راأى رجاًل عجوزاً يقف خلف �صندوق الدنيا الأ�صود، 
والأطفال حمنيني حتت �صتارته، خمتبئني من جلبة الدنيا، من �صورها 

الفقرية، ليتفرجوا على العامل الذي رمبا لن يرونه اأبداً.  

عرف بب�صاطة ودون اأن يطيل النظر اأنه ال�صيطان. كانت حرب 
منام غري متخيلة، �صيدرك خاللها لالأبد كيف اأن لهما املالمح نف�صها.

�صعر مبرارة يف فمه وقد تذكر ال�صيطان فجاأة. ل اأحد يعلم اأنه هزمه 
ودحره. 

ظلت هزميته البعيدة تلك مترر حلقه كلما تذكرها. لقد فعلها هنا 
بالذات، حتت هذه القبة اخلريفية، واإىل جوار ذلك ال�رضير.

فكر اأنه بحاجة ل�صيجارة م�صبعة باملخدر، حيث الهواء الأزرق يقرب 
ال�صحو للمنام فتح�ص�ش جيب جلبابه، حيث ترك علبة �صجائره التي  
تتكفل خادمته بح�صوها قبل �صنوات، منذ نام اآخر مرة، وامتدت يٌد 
ليتقياأ  اأن ينطق،  اأنها يده. جرب  ال�صفيحية، ت�صكك  للعلبة  مرتع�صة 
الكلمات املحتب�صة يف جوفه، مرتعبًا، بينما تعود له احلياة اأخرياً، كاأنه 

كان نائمًا بدون فمه. 

كان يتاأمل الكلمات ال�صائعة مبجرد اأن ي�صحو، كاأنها كائن غام�ش 
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و�رض�ش يعي�ش يف فمه. يتقياأها فريى لغط حروف كبرية على البالط، 
ا�صتعادة احلكاية  لتلمها حماولًة  متكومة يف تل �صغري، وتاأتي اخلادمة 

املبعرثة، بينما ي�صع ال�صيجارة بني فكيه، وينفث دخانه.

التفا�صيل،  من  وخاليًا  ملخ�صًا  احللم  يتذكر  كان  ي�صتيقظ،  عندما 
الدخان،  يتكاثف  اأن  وبعد  للغاية.  ال�رضورية  لكن  التافهة،  التفا�صيل 
�صيء،  كل  مالمح  من جديد  وتت�صكل  النبعاث،  يف  الوجوه  تبداأ 
حتى يهياأ له اأنه مع كل نفثة يفقدها كان يتزود بقطعة جديدة من 

خرق حيواته املنامية.

ووجد نف�صه ي�صاأل جمدداً: ماذا يعني الدخان بالن�صبة له؟ اأي معجزة 
تنطوي عليها تلك النعو�ش البي�صاء املح�صوة باملخدر؟ ومن اأغواه وعلمه؟ 

فعندما مات مل يكن هناك وجود لذلك املخلوق الغام�ش.

ي�صاأل نف�صه، ب�صمري الغائب، كاأنه يزيح عن نف�صه اأي تهمة ميكن 
اأن تلت�صق بجبينه، لو اعرتف اأنه اأنا.

بهذه الطريقة فقط كان يتاأكد اأنه عاد للحياة. 

لكنه اأخرياً نطقها، قذف بها فخرجت ثقيلة والت�صق قوامها اللزج 
بالبالط، يف حرفني كبريين: اأنا   
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ج
كان قد بداأ يغيب يف اليقظة، عندما ا�صتدار فجاأة، مرعوبًا، على 
كف األيفة وه�صة، واحتاج وقتًا -كما يحدث يف كل مرة- كي يتعرف 

على وجه املراأة التي �صاركته حياته. 

ملح يف عينيها الدموع املتفق عليها التي كانت تواجهه بها بعد كل 
مرة يعود فيها �صاملًا من نومه. رغم ذلك و�صله �صوتها املت�صائل حمايداً، 

"كيف مت هذه املرة؟"

كانت ت�صاأله كلما ا�صتيقظ عن طريقة موتة، غري عابئة بحيواته يف 
اأن  املتتالية، دون  الآخرة. تعي�ش يف حداد خا�ش على ميتاته  مدن 
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لها بعدد  اأنها ح�صلت على عزاءات ل ح�رض  الدمع، ذلك  تذرف 
ميتاته. 

"ما ا�صمك"؟ فكر اأن ي�صاألها، مثلما يفعل كل مرة كلما عاد، لتعيد 
نطق ال�صم نف�صه، الذي لن يتمكن من تلم�ش حروفه، ولتخربه باملهنة 

ذاتها:"نعمة.. عبدة فقرية اإىل اللـه وهبت نف�صها خلدمتك يا �صيدنا".

لكنها لي�صت عبدة ول فقرية ومل تهب نف�صها خلدمتي، حتى ذلك 
الوجه اخلانع يف ح�رضته كان يتجعد برياٍح �رض�صة، تكفلت ب�صيئني كانا 
متديداً حلياته.. حفظ ميتاته كما يتقياأها فمه فور ال�صتيقاظ، وحتويل 
العنا�رض امللهمة يف هذه احليوات اىل وقائع. ول�صبب ما كانت تلهمها 
الغرف  فيها احلوائط،  التي تنت�صب  ال�صوارع  الذائبة،  الوجوه  �صورة 
امل�صاءة يف الليل بحيث ل ينام النا�ش. اإنه خيط �رضا�صة يف هذه ال�صاللة 
متده هذه املراأة لآخره. بداأت بو�صع ال�صقف فوق طريقه ذات مرة. 
كان يكفي اأن تقول لرجال الطريقة اإنه يريد ذلك، لقد اأمر بذلك، 
وقد كلفني اأن اأخربكم بذلك، ما ال�صماء؟ مطر يوحل الطرقات، �صم�ش 
حارقة يف النهارات، حتى طيور مدينتنا �صتحلق حتت �صقوفنا، �صقوفنا 
فقط، لن تهرب ل�صماوات اأخرى، ولن تعلو فوق قدرتنا على الب�رض. 
ُن�صبت الأعمدة عند مداخل الطريق، ثم ان�صدلت ال�صقوف كالأثواب، 
و�رضنا يف بيتنا. ا�صتطعنا اأن نقول املدينة بيتنا، دون اأن يكون ذلك 
فح�صب عبارة بذخة مباء الذهب تنطوي على مربرات تقوي�صها. البيت 
امل�صقوف بحاجة اإىل باب. �صار للطريق اأبواب. �صارت اأحالمه مهنتها. 
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كلما مات   اأنه  اآخرته، بحيث  تزاحم �صور  الدنيوية  وبداأت �صورتها 
اأكرث اأمعنت هي يف احلياة العميقة، ولالأ�صف، احلياة التي لي�صت اأكرث من 
وجه حالك للموت. لكنه كان يقو�ش كل �صيء عندما ي�صتيقظ يف املرة 

التالية، معيداً اإياها للعدم، فقط لكى توؤجر يومًا اآخر من الدنيا.

حتى هذ املراأة ن�صي كيف �صارت هنا. مل تكن جمربة اأن ت�صدق 
اأنه كان ميوت يف كل هذه املدن، كانت تتعامل مع الأمر كقدر ل 
يحتاج للتفكري به اأ�صاًل. هو اأي�صًا مل يكن م�صطراً لي�صدق، ذلك اأنه مل 
يكن يحتاج للت�صديق.. فكلما حلم مبدينة كان ي�صتيقظ ليكت�صف اأنه 
يعي�ش فيها. يعرف ذلك عندما ميد راأ�صه خارج ال�صبابيك، ويكت�صف 
اأنه يطل على هواء مل يتن�صمه من قبل، فيخرج اإىل مدينة جديدة، 

يخد�ش هواءها كاأنه يولد.

يتجول يف املدن التي يحلم بها، يبحث عن مهن �صغرية لياأكل، ثم 
ميوت متوجًا. ي�صتغرق ذلك اأوقاتًا مرتاوحة، اأيامًا اأو �صهوراً اأو �صنوات، 

بينما ج�صده، يف نف�ش اللحظة، م�صجى يف �رضيره. 

كلما �صاخت، كان ي�صعر اأنها ارتدت لطفولتها. 

كانت ت�صطر لإطعامه وهو نائم كي ل ميوت جوعًا يف �صنوات 
اأحالمه، وت�صع له ال�صجائر يف فمه، ت�صعلها له وتراقبه وهو يلتهمها بنهم، 
كاأن الدخان ي�صحذ �صور مناماته. ل تعرف اأن طعامه هنا ل يعني 
�صيئًا جلوعه هناك.. مثلما مل يكن موته هنا يتعار�ش وحياته هناك. 
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لكنه اأدرك منذ �صنوات طويلة، اأن واقعه، ما ميكن اأن ي�صميه الفانون 
واقعًا، ينه�ش يف جميع الأماكن خارج هذه املقربة، مبعزٍل عن الأَ�رض 
املحكم لقدا�صته، واأنه لو كان ثمة حلم يف حياته، فهو مدينته و�رضيحه 

وخادمته، وذلك القطار. 

التي  مبالتها  وا�صتدارت عائدة لال  بهدوء  تركته  يرد،  عندما مل 
تعود عليها. 

.. وراآها تتحرك، كاأنها تتعرث يف مالءة، ُمبقيًة على م�صافة اآمنة من 
احلوائط، كاأنها تتجنب اأن تالم�ش ذكراها. هو ل يعرف، وبالأحرى ل 
يتذكر، اأي اأمل متثله لها تلك اجلدران، رغم اأنه يتذكر بو�صوح مدينة 
حوائط ل نهائية، مات فيها مبكراً جداً، وظل غري قادر على حمو 
ذكراها، مدينة ل تعرفها اخلرائط التي كان يعود اإليها بعد كل يقظة 

حماوًل اأن يعرف اأين ميكن اأن يكون عا�ش ومات اآخر مرة. 

حدثها عنها كثرياً، كانت -كما كان يقول ماأخوذاً- اأقرب لغرفة، 
�صا�صعة. اأينما �صار ال�صخ�ش فيها ي�صطدم باحلوائط، احلوائط التي ميكن 
اأٍي من بيوتكم هذه ولي�ش يف ف�صاء مدينة.  للواحد اأن يجدها يف 
املرتبة  واملوتى  ال�صهداء  �صور  اإطاراتها،  ال�صكان يف  �صور  عليها  معلقة 
ب�رضائط احلداد ال�صوداء املائلة التي ل اأفهمها، اآيات قراآنية، واأيقونات 
قدي�صني، ولوحات، باألوان الطالء الكثرية، لي�ش �صوى ماليني احلوائط 
التي ميتلكها اجلميع بالت�صاوي. باملقابل، تخلو البيوت من اأي ذكرى 
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معلقة. بل اإن حوائطها لي�صت �صوى جدران جرداء، وعملية، من تلك 
يفتح  اأن  نراها يف مدينتنا. وحيث ميكن لأي عابر  اأن  التي ميكن 
بوله  نهر  بب�صاطة كي يدفق  للجال�صني  اأي بيت، ويدير ظهره  باب 
املدينة  جدران  �صكل  تعرف  اأن  اأردت  اإذا  اجلدار.  اأ�صفل  ال�صاخن 
فادخل البيوت، واإن اأردت بيوتها، فلي�ش عليك �صوى اأن تتجول يف 
�صوارعها لرتى اأ�رضار العاديني على احلوائط. يف كل بيت غرفة ت�صتخدم 
كمقربة، وقد دفن يف واحدة من تلك الغرف، حم�صنًا باجلدران، ثم 
حم�صنًا باحلوائط يف اخلارج، وهي امليتة التي ظلت الأكرث مثالية له 

حتى الآن.

ا�صتمر عهد احلوائط فيما كان هو ي�صارع الظالل يف مدينة اأخرى 
لالأبد،  لظله  بفقدانه  وانتهت  �صنوات،  حياته  من  التهمت  غام�صة 

لت�صاف اإليه معجزة جديدة مل يق�صدها.

وانده�ش، وهو يطل على ج�صدها البعيد يف عمق ال�صالة، ج�صد 
على  ج�صدها  يعك�صه  غريبًا  ظاًل  راأى  عندما  يخيفه،  الذي  ال�صبح 

احلوائط، ظل رجل. 

اإنها خيانة، تقدم عليها هي بالذات. كم من اخليانات متار�صها يف 
مناماتي؟ يحاول اأن يتاأمل الظل من جديد، ولكنه يقع يف متاهة من 
الت�صو�ش. يعرف ذلك الظل، ي�صتطيع متثل اجل�صد الذي كان ُيلقي 
به على الأر�ش ويعك�صه على احلوائط، بال�صوء املتقطع كحدائق برق 

يف الداخل. 
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اإنه ابن لظل امراأة، ا�صتبقاه بعد اأن ابتعدوا باجل�صد. قتلوا املراأة، 
لكن  اأي�صًا،  الطفل  واأخذوا  هناك،  وقتلوها  هنا  وانتزعوها من  جاءوا 
امراأة من جتاعيد �رضخت "ل"، دعوا الطفل. ا�صتطاع اأن ينقذ ظلها، 
تركه يتجول يف الداخل، عابراً اجلدران التي ت�صلح لتجول الأ�صباح 
يف م�صامها. معجزة لي�ش من املمكن دح�صها، �صجادة طيفية داكنة يرمتي 

فوقها املجاذيب، ويدعون ل�صاحبتها، وعلى من تركوها للرتاب.

عندما �صاقتها قدماها هنا كانت طفلة. ل، كانت اأكرب بقليل من 
متاثيل،  فيها  خي�ش،  من  �رضة،  معها  كانت  حجريتني.  بعينني  طفلة، 
�صتتكلم.  اأنها  له  بدا  الأر�ش.  على  فردتها  عندما  طني حمرتق،  من 
حيوانات وطيور، رجال ون�صاء واأطفال، مدينة كاملة. كان معها رجل، 
لتكن  لتخدمك.  هنا،  دعها  وت�رضع.  بها  اأتى  و�رض�ش.  حمزون  اأب 
حتت  مكانها  يف  يحل  اأن  لأحد  ميكن  ل  التي  خادمتك  خادمة 
قدميك، �صتكرب معك، �صتعي�ش طوياًل، رمبا مائة عام، هنا، بعيداً عن 
البيت، عن لعنات اجلريان، باأرواحها ال�صيطانية تلك، مبدينتها الكاملة 
لزيارتها، وهي،  اأبداً  من الطني. تركها الرجل وذهب، تركها ومل يعد 
عورته،  التي حتجب  ال�صتائر  على حتريك  وتتجراأ  اأكرث  تقرتب  بينما 
خلعت الف�صتان، بالورود الكبرية، حتى اأنه �صعر اأنها تزيح حديقة عن 
ج�صدها. ل ترتدي �صيئًا حتته. ل وجود يف املدينة ملن تفعل ذلك. 
راأى النهدين الدقيقني، بازغني من عظام ال�صدر، البارزة كهيكل �صفينة. 

وراأى ال�صعريات الدقيقة ت�صرت العانة.
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يراها اإىل الآن، العارية نف�صها كاأنها اأمامه. مل ترتد �صيئًا منذ ذلك 
الزمن ال�صحيق، ومل يكرب ج�صدها، ومل تت�صاعف ال�صعريات. لكن مدينة 
يديها ت�صخمت، امتالأت بكل �صيء، و�صارت لها مقابر، ت�صتقبل كل 
يوم عدداً من خلقها، حتى تلك املخلوقات ال�صماء متوت، تدفن حتت 

الرتاب.

الرجل املحزون الذي غادر قبل �صنوات، �صار من املتعذر اإح�صاءها 
الآن بدقة، مل يكن يعرف اأن ما متناه من عزاء، من حماية، لن يجده 
هنا. خرج منها طفٌل اإىل العامل، و�صيعرب عندما يتمكن من امل�صي طريق 
الرتاب، تاركًا اآثار خطوات قدمني دقيقتني، قدمي مالك �صحيق حتت 

�صماء �صيقة، لي�صري، كما �صيقول اجلميع، ابن الرجل املقد�ش.

من جديد نظر اإىل اخلادمة املن�صية. فكر اأنها مل تعد تعباأ بوجوده، 
لي�ش لأنها تكرهه، بل لأنها اأكرث �صيخوخة منه.. لكنها على العك�ش منه 
متامًا، كانت بال اأحالم على الإطالق. مل تر طيلة حياتها �صورة واحدة 

يف منام، ومل يوؤرقها ذلك اأبداً. 

ت من الرتاب لتعي�ش معه. وعاد ي�صعر اأن الظالل تالحقه. هي ارتدَّ

يف مدينة الظالل كان ج�صداً وحيداً و�صط اآلف الظالل. وعندما 
ولكنها  يائ�صة،  "الظالل خملوقات  بها،  يتكد�ش  ال�رضيح  نه�ش وجد 

لبد اأن تقتل، ودماوؤها، ظالل دماء". 
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الآن تتم�صى هنا ملت�صقة بظل رجل. ويف بيت ما، يعي�ش  هي 
رجٌل ملت�صقًا بظلها. تخونه مرتني. هناك دائمًا هذه املراأة، هناك غ�صبه، 

وعجزه عن اأن ياأمر بعودتها ل�صوارع الرتاب. 

ماذا ميكن اأن يفعل الظل؟ لو �صاجعها، �صيكون هناك ظل ق�صيب 
يف فرجها، و�صتنجب ظاًل. هل اأجنبت ظالًل؟ عليها اأن تنجب طفلًة 
من الدم واللحم لتخلفها يف رعايته. عليه اأن ي�صدق. عندما ل ميوت 

النا�ش، ل يعود بو�صعهم �صوى الت�صديق.

فكر اأن يطلب منها قراءة حكاية تقتل اأرقه.

كانت تدخل، م�صطحبة الكتاب الكبري، الذي ورثته عن جدات 
املوت  اإىل  لين�صحب  له  تقراأ  فجاأة،  النوم  اإذا رغب يف  جداتها، حتى 
الكتاب، كان يدخل كل مدينة  باأمر هذا  اأن يعرف  بهدوء. قبل 
كتابًا حمرمًا يف  كان  كطفل،  يبكي  �صدره،  ي�صيق  بوعورة،  جديدة 
الأنحاء، من فعل ذلك؟ الرجال باللحى، ملاذا؟ لأن ذوي اللحى يقتلون 
من يعرفون اأنه ميلك ن�صخة منه، يحرقون ن�صخه، لكن اخلادمة كانت 
متلك ن�صخة منه. ذات يوم اأخربته بطرف من مدينة نحا�ش، بينما 

كان هو يحاول و�صف مدينة من معدن اأحمر دخلها يف حلمه.

معجزة، لقد قراأت له مدينة اأحالمه، لكنه مل يكن قراأ الكتاب.

كان قال، طفت حول مدينة النحا�ش لعلي اأطلع على اأثر باب، 



99

حيو�ت �لرجل �مليت

واأكملت له اخلادمة حياة كاملة عاد منها �رضيراً.

غري اأنه حلظ ا�صتدارة بطنها، ا�صتدارة دخول اللحم يف اللحم، وعرف 
ملاذا تتحا�صاه، هنا ترك اجل�صد املقتلع �صيئًا يف هذه املراأة.       

واأ�صعلها  ال�صفيحية،  علبته  �صيجارة جديدة من  فاأخرج  اأرقه ذلك 
متوتراً. وا�صتحوذت عليه فجاأة العلبة ال�صدئة، بر�صم الن�رض املنق�ش على 

مغلفها، والذي �صار �صبح طائر، هزيل يف حتلله.   

وارتعد عندما انهمرت دقات كاأنها تعلن عن موته الأخري.     

نظر للكائنات التي تعوي على احلوائط. هو اقرتحها، عندما عاد 
وراآه.  به.  واأتت  ال�صيء.  ر�صم  رتيبة.  اآلية  نب�صات  باإيقاع  من حلم 
وابت�صم. �صتكون حياتكم �صمتًا اأبديًا. كان بائع ال�صاعات الوحيد يف 
مدينة، اختار له اللـه يف منامه اأن يكون �صيف مدينة بال زمن، يعي�ش 
يف دكان �صغري يكتظ بال�صاعات، ويف امل�صاء يغلق اأبوابه وينام بداخله. 
مل يرين اأحد اأبداً اأمت�صى يف ال�صوارع كبقية النا�ش، من مكاين كانت 
اآذانهم.  العقارب، كادت ت�صم  الدقيقة لآلف  الآلية  ال�صيحات  تنبع 
اأحد يف املدينة مل يكن عرف باأمر ما يبيع اأو حتى �صمع به من قبل، 
النهار  الذي يلج  ليله  اللـه، نوره وعماره،  اإذ مل تكن �صوى مواقيت 
ونهاره الذي يلج الليل. وحيث املواقيت تولد وحتت�رض ب�رضوق ال�صم�ش 
وغروبها. ملاذا بعثني اللـه اإليهم؟ ليفرقهم بعد اأن كانوا متال�صقني؟ كانوا 
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يلتقون على الدوام. من يريد �صخ�صًا كان ي�صتطيع العثور عليه، اإن مل 
يكن يف بيته، ففي اأي من �صوارع املدينة القليلة وال�صيقة. 

الف�صول ل غري، بداأوا يتغلبون على خوفهم، يلقون عليه  بدافع 
ال�صالم املرجتف، ثم جتو�ش عيونهم يف بيت ال�صحر ليعرفوا اأي �صياطني 
يبيع. وكان كل منهم يخرج ب�صاعة معلقة على �صدره بقيد، دون 
اأن يعرف �صيئًا عن الرجل نف�صه. ما هي اإل اأيام حتى كانت املدينة 
تغرق يف الزمن اجلديد، يتفق النا�ش على مواعيدهم بالنظر يف حدقاتها 
ذات العقارب والأرقام الغريبة. واختفيت، اأغلقت الدكان ومت حتت 
عن  يختلف  توقيت  على  م�صبوطة  �صاعة  كل  كانت  فيما  �صقفه، 
الآخر  �صاعته، في�صتجيب  بالنظر يف  ال�صخ�ش مواقيته  الأخرى. يحدد 
ب�صاعته، ومل ي�صاأل اأحد الآخر اأبداً، كم ال�صاعة الآن؟ اكتفى كل �صخ�ش 
الظن،  و�صوء  الوحدة،  النا�ش  وهكذا عرف  له  الذي حددُته  مبيقاته 
واإتالف املواعيد،.. وحتى اإن فعلوا.. كانوا يت�صاجرون ويتخا�صمون لأن 
كل �صخ�ش كان متاأكداً من اأن اخلطاأ لي�ش عنده. عا�ش كل �صخ�ش يف 
توقيته اخلا�ش، بداأوا يف زمنه الذي ل ي�صبه اأزمنة الآخرين. �صار من 
املمكن اأن يقنع �صخ�ش نف�صه باأنه يف الليل رغم اأن ال�صم�ش تتو�صط 
ال�صماء.. واأن يعتقد اآخر اأنه يرى اأ�صواء النهار بينما تغرق الدنيا يف 

احللكة. 

حتى عندما فتحوا بابه ليطالعوا موته، اعترب كل منهم اأنه مات 
يف توقيت خمتلف، مات يف كل اللحظات بني الليل والنهار. ت�صاجروا 
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من جديد، ويف قتالهم �صقطت كل ال�صاعات من �صدورهم، وتوقفت 
فجاأة عن العمل. واكت�صفوا لأول مرة اأنهم عا�صوا كثرياً دون اأن ي�صمعوا 
اأنف�صهم.. واأن �صوت ال�صاعات كان اأعلى من كل ما يقولون فلم يفهم 
اأحد ما يقوله الآخر. وعندما جاء النهار التايل كانت كل �صاعات البلدة 
قد �صبطت على توقيت واحد، لكني ظللت الرجل الذي مات يف 

كل الأوقات.

الآن، تزدهر �صاعة يف يدها، واأخريات يقتلن �صمت اجلدران.

كان ي�صتغرب كلما نه�ش، كلما عاد من موٍت ا�صتعداداً ملوٍت اآخر، 
عندما تبداأ يف التحدث عما وقع لولياه اأثناء غيابه. مبهارة �صائد،كان 

يلتقط من لغط كالمها التائه �صيئًا واحداً، هو املوت.

فور ا�صتيقاظه، كان ي�صاأل عن اأ�صماء من ماتوا اأثناء غيابه، ليقدم 
فيهم واجب العزاء خالل اأحالمهم.. رغم اأن بع�صهم يكون مر على 

موته �صنوات ون�صي حتى اأقاربه حقيقة موته. 

كان يق�صي اأيام ال�صحو بطولها يف موا�صاة نا�ش مل تعد تعوزهم هذه 
امل�صاعر، ومبجرد اأن يعود من مناماتهم كان يتقياأ اآلف اأكواب القهوة 

املرة التي ا�صطر لقبولها يف �رضادقات النوم. 

يعود باحثًا عن ميتة جديدة، غري م�صدق اأن هناك من ميوت يف 
هذه املدينة. وي�صتدعي ذكرى وفاته يف مدينة ما.. اأو اأكرث من ذكرى 
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متزامنة. كانت له �صت ميتات وقعت يف اليوم نف�صه.. واأحيانًا كان 
يغيب يف عمليات اإح�صائية عقيمة وهو ي�صنف ميتاته ح�صب ال�صنوات 
التي وقعت فيها اأوًل، ثم ال�صهور، فالتواريخ، واأ�صماء الأيام، ومواقيت 
قط  ين�ش  مل  اأنه  اإل  تقريبًا،  ذاكرته  فقد  اأنه  ورغم  واأ�صبابها.  الوفاة، 
يومًا مات فيه. كان ي�صعر يف تيقظاته املتعبة اأنه تراب متيب�ش داخل 
جلباب، ويح�صد النعو�ش املتجهة ملقابر تخ�ش اأبناء ذلك الرتاب، من 

ولدوا فيه وماتوا عليه، متح�رضاً على ميتاته اللقيطة.

اليوم، مل يطلب اأ�صماء ملوتى. ظلت الورقة التي كتبت فيها خادمته 
اأ�صماء الراحلني يف منامه الأخري مد�صو�صة يف �صدرها، كما تعودت اأن 
تفعل، رغم ما يرتكه لها ذلك من خوف جمهول، كاأنها تتجول ب�صحبة 

املوتى.

مد يداً اأغلقت ال�صباك فاختفى العامل.   

اإليه، حيث كتب،  الفراغ  بها يد  امتدت  اأخرياً ورقة،  .. وطلب 
بحروف كبرية، �صطرين مقت�صبني، ثم نادى حار�صه:

- �صلم هذه الق�صا�صة لبني عند حلول الفجر.



الطريـق
.. فقال ِغب عن الطريق ت�سل اإليه.
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1

لح �أول �لطريق، يف �نحر�فته �لفجائية عن �آخر �حلدود �ملمهدة.
رغم ذلك بدت �مل�سافة �أ�سد ِق�رش�ً بكثري، حتى هيئ يل �أنني �أقطع بعيني 

حفنة �لكيلومرت�ت، لأرى �رشيحه �لبعيد.
كانت �أنفا�ص �لرجل �ملقد�ص تعلو مع كل خطوة، بينما  �أقاوم رغبة ل 
�أر�ه  لن  �أتقدم حثيثًا، مودعًا مع كل خطوة م�سهد�ً  �لنظر خلفي.  حُتد يف 
�أنه نف�ص �لطريق �لذي ظللت  �أتلفت ميينًا وي�سار�ً، رمبا لأتاأكد  بعد �لآن. 

�أقطعه طيلة ع�رشين عامًا. 
كنت �أمتطي م�سخي �لذي �سار �لآن يف حجم ح�سان. �أفعلها لأول 
مرة منذ �سنو�ت. �لآن �أ�سبح هيكاًل عظميًا، ذ�ب حلمه و�سال جلده �لليلي 
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و�سعرت و�أنا �أمتطيه باأمل هائل، �أمل �لرقاد على �لعظام. مل �أتوقع �أن حتتملني 
عظامه، تخيلتها �ستتحطم حتت موؤخرتي، لكنها كانت �أقوى مما ت�سورت، 
ومل يكن �مل�سخ �لأخر�ص بحاجٍة بحاجٍة لأن �أوجهه يف �لطريق، فقد حترك 
من نف�سه مطرقًا ومطيعًا لأمٍر �رشي، كاأنه كان يعرف �إىل �أين �أنا ذ�هب. لقد 

�أ�سبح، يف �سيخوخته هذه، ز�هد�ً، فلم يعد �لرت�ب ينادي �أمعاءه.
�أت�سلقها  �لتي كنت  ير�ه من فوق قمة جبل �لكحل  �لطريق، ملن  يبدو 
مي�سكان  كبريين  بر�أ�سني  �لتعرجات،  غزير  نحيل  ثعبان  مثل  يف طفولتي، 
بطرفيه، و�حدة توؤلفها كتلة مقابر �ل�سدقة �لتي مل تكن تكف عن �لت�سخم 
موؤكدًة �أي فقر�ء نحن، و�لثانية ير�سمها �ل�رشيح، بظله �لهائل على �لأر�ص، 
و�لذي بقي �أكرث �سخامة من كل حماولت مقابر �لعموميني ملناطحته، كاأن 
حربًا خفية كانت تدور بني �ملوتني �للذين يحيا �لطريق بينهما، وكان لبد 

د�ئمًا �أن ينت�رش فيها موت �أبي. 
مثلما  �ملوتى،  طريق  ي�سميه  �أن  للبع�ص  يحلو  كان  �ل�سبب  لذلك  رمبا 
ي�سميه �آخرون طريق �ملعجز�ت، �أما �أنا فكنت �أف�سل ت�سمية "طريق �لن�ساء" 
تون  رغم �أنها كانت تطلق عليه يف �لغالب من �أ�سحاب �للحى �لذين ل ُيفوِّ

فر�سة للتقليل من �ساأنه.
يف كل تعريجة، كان �لطريق يقدم و�حدًة من تلك �لن�ساء �لغام�سات 
�لالئي يقال �إنه بذرهن لتذكري �لنا�ص بقوته ولختبار تقو�هم. كانت ثمة 
مقرئة عمياء يف ثياب رجل، و�سوت �مر�أة خمتبئة ينبع من جميع �لأرجاء.. 
كانت هناك �مر�أة جبل �لكحل ذ�ت �لعني �لوحيدة �لكبرية و�ملختفية يف 
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تاآمرت عليها ن�ساء �جليل �لأول  مكان ما من متاهات جبلها �ملعقدة منذ 
يف مدينتنا، وتلك �لعر�فة �لزرقاء �لتي �أرعبت �أحالمي ل�سنو�ت، يف ق�سٍة 
طويلٍة ل تنتهي، �أي�سًا كانت هناك د�ئمًا هذه �لإ�سكافية �لغام�سة و�ليائ�سة، 
�لتي ترتق جمانًا نعال �لذ�هبني لزيارته. ماتز�ل قائدة جي�ص �لورق تعي�ص، 
حبي�سة �سندوق، منذ �أنقذت بلدتنا يف �آخر حرب بعد �أن هرب �لرجال،  
و�لعاهرة �لتي كان �لغرباء ي�ستجيبون لها فيخرجون ب�سعور بي�ساء وجلود 

متهدلة ليذوبو بعد �أمتار. 
كنت �أرى بع�سهن، لكن دون �أن �أ�ستجيب مرة للرد. كم من �ملر�ت 
زجرتني �ملقرئة �خل�سنة وهي متد يدها مب�سحف �سغري، اقراأ ولو اآية لأمك 
التي تتوهم وجودها يف مقربتي.. كم مرة طرحت �لعر�فة �سعرها منادية، 
تعال اأقراأ لك طالعك يابن �سيدنا، وكم مرة طلبت مني �لإ�سكافية �أن �أخلع 

نعلي لرتتقهما؟
يقول �أ�سحاب �للحى �إنهن �لن�ساء �لالئي �ساجعهن عندما جاء وجعلهن 
�لرجال. لكن  �لطريق ولُيهني  �لوحيد يف  �لرجل  ليظل  حار�سات لطريقه 
�أمي  �إن  نعمة، �لتي حكت يل حكاياتهن جميعًا بطريقتها �ملتاآمرة، قالت 
بدًل  �لأذى.  عن  بعيد�ً  باأمره،  منهن،  و�حدة  عند  تختبئ  متت،  مل  �لتي 
مثل حبل  بانقبا�ص  �أ�سابني  مفاجئ،  �أمل  نعمة خيط  يكون كالم  �أن  من 
غليظ يد�عب عنقي. كنت قد وطنت نف�سي على �أن مكان �أمي هو مقربة 

طفولتي، فقد تعلقت بتلك �ملقربة حتى �سارت بيتي يف �لعامل �لآخر.
مل تكن مقابر"�ل�سدقة" �أكرث من حفنة مكعبات لها لون �لطني �لكالح، 
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�لذين  �ملجهولني  �أجل  من  ن�ساأَت  لقد  �سو�هدها.  على  لأ�سماء  وجود  ل 
يجب �أن يظلو� كذلك. وخالفًا لتعاليم �لإ�سالم، كان �لرجال ُيدَفنون مع 
�لن�ساء، لكن �لفقر�ء مل يكونو� ليلتفتو� لهذ� �لرتف عندما تباغتهم حلظات 
�ملوت �لتي يكون �لذنب �لأكرب فيها �أن تفوح ر�ئحة �مليت قبل �أن يغادر 
�أمي، خمتلطًة بن�ساء  �رشيره. يف و�حدة من هذه �لبيوت �له�سة ترقد عظام 

ورجال �أطفال، وبال عز�ء حتى. 
يختارون  موتاهم  زيارة  على  �حلري�سون  �لأهايل  كان  �ل�سبب  لهذ� 
�ملقربة �لتي تروق لهم، متوهمني �أن فقيدهم يرقد بني جدر�نها. �أنا �أي�سًا مل 
�أعرف �أبد�ً يف �أي مقربة ُدِفنت �أمي، لكنني مل �أطق فكرة �أن �أتنقل من مقربة 
�خرتت  �أن ج�سدها ممزق. يف طفولتي  ي�سعرين  ذلك  كان  فقد  لأخرى، 
و�حدة، مرة و�حدة ولالأبد، و�عتربتها �ملكان �لذي تنام فيه �ملر�أة، ومبرور 
�ل�سنو�ت، �سدقت �أن �أمي لبد توجد فيها فعاًل. عندما بد�أت �أح�سل على 
�ملال من �سندوق �أبي ��سرتيتها ودفعت ثمنها، و�أ�سعرين ذلك يومها �أنني 

�متلكت �أخري�ً وهم �أمي.
بد�أت �أعرب �مل�سوخ �ملقد�سة، �لتي تتجول باأناة بامتد�د �لطريق ل�سقة 
خطومها بالأر�ص.. تتم�سى بود�عة و�سكينة لتتغذى -فقط- على �لرت�ب 

�لناعم.  
لكن �حليو�نات �ملظلمة ما لبثت �أن تطريت عندما ر�أت �لهيكل �لعظمي 
بنباح �ساخب مل  بد�أت تالحقنا  �أمتطيه.  �لذي  �لز�هد  �لعمالق  ل�سبيهها 

يلتفت له.
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طاملا تفاديت زيارة �أبي يف �أيام �ملولد �لثقيلة، وخا�سًة يف �لليلة �لكبرية 
�ملقب�سة بزحامها ورو�ئحها �لثقيلة �ملتنافرة ولغط �أ�سو�تها �لذي ل ُيطاق. 
كان يومًا للحزن �لنقي، بد� يل على �لدو�م عر�سًا غام�سًا للبكاء، �سحاذون 
�لأر�ص  كاأن  تُهبُّ  �جلياع  من  قطعان  �مللكوت،  يف  وتائهون  وجماذيب 
�لكامل  �لنور  يف  و�نطفاأت  �أ�سحابها  قبل  رحلت  بعيون  عنها،  �ن�سقت 
حيث ل رجاء يف روؤية ما ير�ه �لنا�ص، وكان �لهو�ء نف�سه يعتمر بامل�سوخ، 
فيما  �لو�قع  �لروؤية مغرقًة  تتقافز يف مدى  �أ�سكال حمددة  بال  دقيقة  �أ�سباح 
�ليوم  هذ�  يف  ي�ستيقظون  جميعًا  �لأمو�ت  �إن  يقولون  �أحالم.  من  يخبئه 
فكيف  �جلدد،  �لر�حلني  باأيدي  لياأخذو�  متج�سدين  يتحركون  �لأخري،  

ميوت هو يف هذ� �ليوم بالذ�ت؟ هل ليموت �لعامل؟
وكان  �ل�سم�ص،  غروب  مع  �ست�ستعل  �لتي  �لحتفالت  كرنفال  بد�أ 
باإمكاين �أن �أملح كل �أ�سناف �لغرباء و�لغريبني �لذين �أتو� لنتز�ع �لقرو�ص 

�لقليلة �لتي �دخرها �لفقر�ء من �أجل ذلك �ليوم.
ر�أيت �لرجل �لعجوز حاماًل �حلو�ص �لزجاجي �ل�سخم �لذي ت�سبح فيه 
تنتهي  بعرو�ص خليعة،  �لرجال  يغوين  �لالئي  �مل�سرتجالت  �بنته، و�رشب 
�أع�ساء  �أ�سخم  خيامهن  يف  �ل�رش�ويل  نزع  عند  يرون  �حلذر،  قليلي  باأَ�رش 
ويف  رجولتهم،  عن  للتخلي  جمربين  وي�ست�سلمون  تخيلها،  ميكن  ذكرية 
�لنهاية يخرجون مبوؤخر�ت د�مية، تظل تت�سخم حتى تنفجر. كذلك ر�أيت 
�ساردة  لكن  مفتوحة  عيونهم  تظل  مغناطي�سيًا،  �لنا�ص  ينوم  �لذي  �لرجل 
�أن  دقيقة عن حيو�تهم ل يجب  تفا�سيل  �رشد  يبد�أون يف  ثم  نظرة،  وبال 
حُتكى. د�ئمًا ما ت�ساءلت، كيف ظل �لنا�ص يف بلدتنا ي�ست�سلمون لكل �أنو�ع 
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�خلد�ع، �لو��سحة كال�سم�ص و�ملكررة ككل يوم، مرة بعد �أخرى، وجياًل 
حذرتني  باأنف�سهم؟  �لتمثيل  من  غام�سًا  نوعًا  يدمنون  كاأنهم  جيل،  بعد 
جدتي مر�ر�ً من كل هذه �ل�رشور، رغم تاأكيد رجال �أبي �أن �أحد�ً ل ميكن 

�أن ي�سيبني باأذى، وظل �لتحذير لذلك على �لدو�م مناق�سًا لنف�سه.
�إنهاء  متنيت  لأنني  مرة  لأول  وندمُت  �لطريق،  ينتهي  �أل  متنيُت 
�ملخطوط.. لكن �أماًل �أخري�ً لح عندما �قرتبت طائر�ت �ملقابر �لورقية.. 

�أن �أعرث على �أمي يف �لطريق.
كرهُت �لو�سول، ومتنيت �أن تنقذين �ملر�أة �لتي لفظتني، ملرٍة و�حدة، 
ويف �للحظة نف�سها، بالتناق�ص �لذي ل �سبيل لدحره.. �أدركُت �أنني ل بد 

�أن �أ�سل، لي�ص لأقابل �أبي.. لكن لأقتل نعمة، قبل �أن �أ�سرَي �أبًا.
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يف حلظة، متزق �مل�سهد بني �أربعة �ألو�ن، فعرفت �أنني �قرتبت من مقربة 
�أمي.

ِمزٌق ت�سف عما خلفها.. �لت�سقت بعيني فجاأة، مبلم�ص مزجج غري �أنه 
ه�ص. �أحمر و�أ�سفر و�أزرق و�أخ�رش. منحتني قناعًا  جديد�ً بغتة، مل �أكن 

مهيئًا لالختفاء خلفه �أو �لنظر عربه �لآن.
�أنني  و�حدة،  حقيقًة  �أمي  عن  �سمعتها  �لتي  �حلكايات  جميع  �أكدت 
وترفع  للمقابر،  بي  تاأتي  �سيئًا عنها. يف طفولتي كانت جدتي  �أعرف  مل 
عينيها للطائر�ت �لورقية يف �ل�سماء، ثم مت�سح دموعها ب�رشعة. كانت هناك 
نف�ص �ملر�أة �لعمياء �لتي ل متوت، يقول لها �لنا�ص "يا مولنا"، تقر�أ �لقر�آن 
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ب�سوت خ�سن، وترتدي مالب�ص مقرئي �لقر�آن �لذكور �لأليفة.
�أزحت �لطائرة �لورقية برفق عن وجهي. غبت �أتاأملها للحظات، بينما 

ت�سلني همهمة �لأطفال و�رتباكهم وهم ينظرون نحوي بخوف.
�لكرة،   يلعبون  �لأحو��ص..  على  يتفرقون  هنا.  �لأطفال  يتكد�ص 
وميدون طائر�ت ورقية  تت�سابك يف �سماء �ملدينة، يرك�سون يف كل �جتاه، 
ومنهم من ي�ستذكر درو�سه. ل يزعجهم �ملوت. لي�سو�  م�سطرين للتو�سوؤ 
ظهورها  فوق  يقفزون  وهم  ي�سطربون  ل  �مل�سوخ.  �نتقام  لتفادي  بعد 
تطلق  �ملخلوقات  وتظل  بهم..  تتحرك  كي  �أكفهم  بخبطات  وي�رشبونها 
د  �رشخات ممطوطة، تبد�أ كنو�ح رفيع خمنث وتنتهي بعو�ء ذئبي ممطوط ُمهدِّ
يهز �سكون �ملدينة، ويتجول بني جدر�ن �لبيوت.. ليتدخل يف ملح �لب�رش 

�أ�سخا�ٌص �أكرب �سنًا، يزيحونهم بعنف ثم ي�ستغفرون �هلل باأ�سو�ت عالية.
�لن�ساء �أي�سًا يق�سني �لنهار�ت بني مقابر �ل�سدقة وحول �ل�رشيح.. ياأتني 
بفتياتهن �لبالغات، ي�سمحن لهن بو�سع �مل�ساحيق، رمبا ملح ر�غُب زو�ج 
�أو ذ�ك.  �لبيت هذ�  باب  �أو هناك، رمبا قرر �سخ�ص ما طرق  و�حدة هنا 
هذ� هو �لهو�ء �لوحيد �ملتاح لهن.. �أما �سو�رع �ملدينة نف�سها، فلم يعد من 

�مل�سموح فيها روؤية ِظل �مر�أة. 
�لآن، �أرى هوؤلء �لفقري�ت �أكرث جماًل بكثري، وللمرة �لأوىل، رمبا، مل 
�لكبرية،  و�لورود  �ملتنافرة  �ل�ساخبة  بالألو�ن  �ملبهرجة  �لف�ساتني  تزعجني 
ول �مل�ساحيق �لكئيبة �ملبالغ فيها فوق وجوههن �ل�سمر�ء. كان يكفي �أن 
ترفع و�حدة ذر�عها لأرى �لفتق عند �لإبط، تت�سلل منه �ل�سعري�ت �للدنة 
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�ملعروقة كاأنها تطل من فرج، ببقايا �خليوط �لذ�ئبة �لتي حاوَلت مرًة بعد 
�أخرى رتقه دون جدوى، لقد كانت هذه �لعباء�ت �لبالية �أف�سل ما متلكه 

فتياتنا لري�ه �لغرباء. 
�أما �لأمهات، فقد كانت نظرة و�حدة لوجوههن كافيًة لأي �سخ�ص 

لكي يعرف �أنهن �مر�أة و�حدة.
�سنو�ت،   منذ  �ملدينة  تعرفه  �لذي  �لغناء  �سوت  �سدى  يت�ساعف  هنا 
تبقى  ما  �أف�سدت  �لتي  نعمة،  تقول  �أن تظهر.  ينبغي  �مر�أة خمتبئة ول  غناء 
من يقيني، �إن �أمي قد تكون هذه �ملر�أة، "فقد بد�أ ظهورها يف �ليوم �لتايل 

لختفاء �أمك، ولها رنني حنجرتها �لتي ما تز�ل حية".
�ليوم كان غناء �ملر�أة �ملجهولة عاليًا، وكن يرددن معها �لأغنيات �لتي 
�أ�سبح كل طفل يف مدينتنا يحفظها عن ظهر قلب. �أغنيات بهجة د�كنة يف 
هو�ء �ملقابر، تت�ساءل �أمامها همهمات �لآيات �لتي ينتحي �لبع�ص لقر�ءتها. 
كثري�ً ما �سعرت �أننا يف مدينة مثالية لالأمو�ت، ولول هذ� �لطريق بالذ�ت، 

حتى لو �أ�سماه �لبع�ص طريق �ملوت، لفقدت مدينتنا �آخر �أمل يف �حلياة.

بد�أ �ل�سبية يتهام�سون، يدفع كل منهم �لآخر للمبادرة بالتوجه نحوي، 
بد�أ  �لذي  �لنقا�ص  �أن  يبدو  �له�ص.  �ملخلوق  ��سرتد�د  ملحاولة  لالعتذ�ر، 
هام�سًا مل يح�سم. هوؤلء �أ�سغر من �أن يعرفو� �لتفاق، فقط عندما يكربون، 

�سي�سطرون لالن�سياع له.
�لأيادي  وبد�أت  وجودي،  ن�سيو�  حلظات  وبعد  يعلو،  �سوتهم  �أخذ 
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لت  متتد، ��ستبكت حانقة، ليتمرغو� جميعًا يف �لرت�ب �سانعني عا�سفًة حوَّ
�أج�سادهم �أمام عيني لأ�سباح ربيعية.

ما �إن �أزحت �لعمى �مللون عن عيني حتى �سعرت باأذين ترجتان، كاأن 
�لغناء �لقاتل ينبع من مكان ما بد�خلهما. كان غناء �ملر�أة �ملجهولة يرتنح 
د�خل ج�سدي بكل �لقوة �لتي ميلكها تخبط �سخ�ص يحت�رش. �أغلقت �أذين 
لكنه �زد�د، وعرفت، يف حلظة �جلنون، �أن �ملر�أة حية، و�أنها، �لآن بالذ�ت، 

متار�ص حياًة م�ساعفًة بد�خلي.



115

�لطريق

3

نعـم، 
ل تز�ل �ملر�أة �لتي تغني حيًَّة ترزق.. وهذ� �ل�سوت �لعذب �لقادم من 
�إنه  ميتة.  �مر�أة  ل�سبح  ينتمي  �سحر�ً  �أو  لي�ص وهمًا  �ملدينة  ليغمر  حنجرتها 
�ل�سوت �لقادم من جميع �أركان �لعامل  بالت�ساوي، فلم ن�ستطع �أبد�ً -ولو 
بالتخمني- �لتفاق على مكان بعينه ينبعث من بني جدر�نه �سوُت �ملر�أة 

�لتي تغنى. 
كان موزعًا بالعدل على �آذ�ن جميع �أهايل �ملدينة، نابعًا من كافة �لأماكن 
يف نف�ص �لوقت، من �أعماق ظلمات �ملقابر �لعمومية، من جوف �ل�رشيح، 

من غرف �لبيوت، وبنف�ص �لقوة، من �ل�سماء.          
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جميع  ي�ساأل  كما  �ساألتها  عندما  عنها،  جدتي  �أخربتني  طفولتي  يف 
�لأطفال عن �أ�سباح �لطريق. حكت �أ�سياء كثرية لي�ص من بينها �أنها �أمي. 
�خرتعت حكاية كاذبة مثلما تفعل كل �جلد�ت، قالت �إنها  تعي�ص يف �أحد 
بيوت �ملدينة �لقدمية، �ملطمورة حتت �سو�رعنا. حتيا وحيدة.. ل جتد �سيئًا 
نهار..  ليل  �ملدينة  هو�ء  �سوتها  ليمالأ  توقف،  بال  �لغناء  �سوى  به  تت�سلى 
�آتيًا من �لبقعة �ملجهولة �لتي �ختارتها مكانًا لإقامتها يف �خلفاء.. و�لتي مل  

ي�ستطع �أحد  �أبد�ً حتديد موقعها �أو �لوقوف على وجهتها.
ح�سب حكاية جدتي، )بينما يعلو �سدرها ويهبط(، فقد كانت قبيحة 
عذبًا  �ملفزعة..  هيئتها  من  متامًا  �لعك�ص  على  كان  �سوتها  �أن  غري  جد�ً، 
باأنها متلك  �أخربها �ملقربون كنوع من �ملو��ساة  ور�ئقًا كمياه نهٍر �سافية. 
�سوتًا ��ستثنائيًا.. �أ�سادو� كثري�ً به و�متدحو� جماله، فتعودت -كلما �أطلت 
�ملاّرُون �سكل وجهها،  يتنا�سى  �أن تغني ب�سوت مرتفع كي  من �سبَّاكها- 
�أنها متلك ما ل متلكه  لها  �أد�رو� جميعًا ظهورهم  �لذين  للع�ساق  ولُتثبت 

�أنثى �سو�ها.
ثم وقعت �ملفاجاأة، فيومًا بعد �آخر كان وجهها يفقد �سيئًا من قبحه، 
�سيئًا ف�سيئًا متحوًل �إىل وجه �آخر مل ينتم ذ�ت يوٍم لها. كما ر�ح ج�سدها 

-�لنحيف �خل�سبي �له�ص- يزد�د ُن�سجًا وتتج�سد فيه �ل�ستد�ر�ت.
-  بد� �لأمر كما لو �أن �ملر�أة �لتي ُتغنِّي تولد من جديد بف�سل حنجرتها 
�لتي ر�حت تردُّ �إليها قدر�ً من �عتبارها �ملفقود وكربيائها �ملُهان. مع كل 
ل، وماهي  �أغنيٍة ُتطلقها على �آذ�ن �لنا�ص كانت تف�سيلٌة جديدٌة فيها تتحوَّ
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�سبَّاكها،  �أ�سفل  �ملعذبون ي�سطفون يف طو�بري  �لع�ساق  �أيام حتى �سار  �إل 
يقذفون �إليها -مع �لقبالت- بالورود. تنهمر دموعهم �حلارقة، منتظرين 
من  تلويحة  �أو  مق�سودة-  غري  ولو  -حتى  �بت�سامة  �أو  عطف  نظرة  منها 
يدها. كانت ت�ستقبل كل ذلك ب�سعادٍة د�خلية مل يرتجمها وجهها �أبد�ً �إىل 
تعبرٍي ي�سي بالفرحة. �أي�سًا، مل تكن تريد �أن تتخذ قر�ر�ً حا�سمًا حيال �أي 
رجل، لأنها كانت تعرف �أن �لوقت مل يحن.. و�أن جمالها �ملتز�يد مل ي�سل 
�أعد�د  تزد�د جماًل يف كل حلظة، وتت�ساعف  تز�ل  منتهاه.. فال  �إىل  بعد 

ر�غبيها مع كل تلويحة. 
وتتنهد جدتي من جديد: كانت �ملر�أة �لتي تغني م�سغولًة يف تلك �لأيام 
بتوجيه كل طاقة �حلب �لتي متلكها لنف�سها �أوًل.. لأنها قبل ذلك مل تكن 

ت�ساحلت -ولو للحظة- مع ذ�تها.
يف غمرة ن�سوتها تاألق �سوُتها �أكرث فاأكرث، �زد�د حالوًة وقوة حتى بد�أ 
يعرب حدود �ملدينة مغرد�ً يف �ملدن و�لبلد�ت �ملجاورة.. وبات �لغرباء ياأتون 
زحفًا لطلب ودها وهي ترف�ص، بينما تزد�د فتنة، ويزد�د ر�غبوها جنونًا.

مل يكن �ندياح هدير �سوتها يتوقف، فحتى �أثناء نومها كانت �لأغنيات 
�لدو�م  على  �مل�ستيقظة  حنجرتها  من  ذ�تية،  بقوٍة  مدفوعًة  ية،  بحرِّ تنطلق 

خها �لنغم. لتتجول بني جدر�ن �ملدينة �لتي  دوَّ
-   ذ�ت يوم، جاءها حار�ص �أبيك �لذي ي�سبه �ملوت بر�سالة. قال لها، 
�لآن �كتمل جمالك ولن ت�سريي �أجمل مما �أنت عليه.. �رشِت �أجمل �مر�أٍة 
على وجه �لب�سيطة، و�ساحبة �أجمل �سوٍت يف �أرجاء �لدنيا.. و�سار عليِك 
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�أن تختاري: �إما �أن حتتفظي بجمالك �لباهر ويختفي �سوتك لالأبد، و�إما 
خ �ملدينة كلها وتعودي �إىل هيئتك �لأوىل.  �أن حتتفظي ب�سوتك �لذي دوَّ
ة، و�لختيار عالمة قوة و�آية حتقق.. لذ� فعليك �أن تقرري  �أنِت �لآن خُمريَّ

يف �لتو". 
ٍ مل جتربها من قبل حتى يف �أ�سد  �أ�سيبت برعب، و�سالت منها دموُع تاأملُّ
حلظات حياتها تعا�سة. عندما بد�أت تتمالك نف�سها �أمام �لر�سول �لذي بقى 
�سامتًا يف �نتظار جو�بها، طلبت منه �أن ميهلها للتفكري قبل �لرد. و�فق على 
لتخطريني  �أيام  �سبعة  بعد  �ساآتي  ين�رشف:  �أن  قبل  لها  قال  ولكنه  م�س�ص 

بقر�رك.. �أعتقد �أنها فرتة كافية.
كادت جتن، ومل تعد تظهر. �أغلقت �سبابيكها تاركًة �ملنتظرين لل�رش�خ 
�ل�سد�ع  يفتك  بينما  تفكر،  منهم. كانت  �أكرث  تتاأمل  و�لأمل، وقد �سارت 
�أن  �لآن مف�سلًة  �لع�ساق  بو�حد من هوؤلء  �لزو�ج  قبلت  لو  �أنها  بر�أ�سها، 
ت�سحي ب�سوتها، فلن يلبث �أن يدرك �خلديعة، لن يكفي جماُلها �ل�سامت  
ت بجمالها  حَّ مهما بلغ جلعل رجٍل يقبلها �رشيكًة لأيامه �ملقبلة.. ولو �سَ

ليعي�ص �سوُتها �ستكون قد عادت لنقطة �لبد�ية.
�أحٌد  يعرف  ل  تغني.  �لتي  �ملر�أُة  �ختفت  و�حد  بيوٍم  �ملهلة  �نتهاء  قبل 
ول  منزلها..  نو��سي  قون  ُيطوِّ �لذين  �لع�ساق  ح�سار  من  خرجت  كيف 
كيف �أفلتت من قب�سة �لويل �حلديدية وعيونه �لتي تر�قبها يف كل مكان. 
ُيقال  كما  �أمكنها  يومنا هذ�- حيث  �إىل  تز�ل جمهولًة  بقعة -ل  �ختارت 
�أن حتتفظ بجمال وجهها وحالوة �سوتها معًا. ظلت ُتغنِّي، على �أمل �أن 



119

�لطريق

ينجح رجٌل يف تعقب �سوتها ليتزوجا بعيد�ً عن لعنة �لختيار. ُيقال �إنها مل 
تياأ�ص حتى �لآن، رغم �أن مئات �ل�سنو�ت مرت، رغم �أنها �ساخت وذهب 
ما ك�سبته،  تز�ل خائفًة على  تريد. ل  �أو ل  ق  ُت�سدِّ �سيء، ولكنها ل  كُل 
�أنه ُفِقد بالفعل. ل تز�ل ترف�ص �لختيار رغم �أن �لمتحان �نتهى..  رغم 

ول يز�ل �سوُتها يبحث عن رجٍل م�ستحيل.
تع�سى  �لفتاة  جعلت  جدتي  �أن  كيف  �أدرك  �أن  ب�سهولة  ميكنني  �لآن 
�لويل، تنت�رش عليه، رغم �أن �حلكاية نف�سها تعني �أنها تعر�ست لأ�سو�أ هزمية 
عيني  يف  دموعًا  تلمح  �أمل  يخبئها،  من  هو  يل،  قالت  نعمة  لكن  ممكنة. 

جدتك وهي تكذب؟
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مددُت يدي. 
تركُت �خليط ين�سل لتبتعد �لطائرة. 

��ستيقظ �لأطفاُل فجاأة، ونظرو� لأعلى بينما تنُف�ص �أيديهم �لرت�ب عن 
مالب�سهم. �نتهى �ل�سجار يف �للحظة �لتي حررُت فيها خملوقهم.

وحلَّ �سمت، مالأته عيون مت�سمرة. 
�أن  �أق�سد  مل  �لورقية.  �لطائرة  خلف  يلهثون  �أخذو�  يتفقو�،  �أن  دون 
لل�رشيح،  متجهًة  باإ�رش�ر،  تقطعه  بد�أت  �لذي  �مل�سار  ذلك  يف  �أوجهها 
حيث ميكن لها �أن تنام على قبته، حيث �سيعجز �ل�سبية وهم يرون �للعب 

ي�ستبك بالقد��سة، )لي�ساألو� �أنف�سهم لأول مرة: ماذ� علينا �أن نفعل؟( 
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هناك، حيث �سيخو�ص �لطائر �لورقي يف �أوحال �لطيور �لعمياء �لتي 
�أمي  لقد عرفت  �ل�سم�ص.  �لتي تقي روؤ�ه �رش  قبته  تتخبط بال هو�دة فوق 
تلك �لطيور، وتخبطت يف عماها، كما يردد �سدى �سوت نعمة �لآن، 

مز�حمًا �رش�خ �لغناء يف �أذين.
�أنه  تعرف  بعيد  جمهوٌل  يجذبها  كان  فقط   ب�سيء.  تعباأ  �أمك  تكن  مل 
�أن تقرتب، كانت يف  �أبعد من  �مللت�سقة بها، ل �سيء  يكمن بني �حلو�ئط 
ماليني  كاأنها  �ل�سدى  يرددها  �لتي  �ل�سحر�وية  لالأ�سو�ت  تن�ست  �لليل 
�ل�سم�ص،  �لقبة حمدقًة يف عني  �أعلى  �لتي تتخبط  �لبعيدة، �لطيور  �لأحالم 
طيور عمياء كما يوؤكد �أهايل بلدتكم.. حدقاتها حمرتقة، ري�سها كلها �أ�سود، 
ل تكف عن �لتحديق يف �لقر�ص �مللتهب، ومتوت يف �أماكنها ثم ت�سقط 
ة. كل ذلك  متحولًة �إىل رماٍد حالك وتاأتي �أجياٌل جديدة منها، تعيد �لكرَّ
كان يجذبها، َترى �لرجال و�لن�ساء بالأردية �لد�كنة كاأنهم يرتدون �لليل، 
متمهلني،  ي�سريون  بالد�خل؟  �أُخرى  �سم�ٌص  ترقد  هل  حة:  ُملوَّ ب�رش�تهم 

ناظرين لالأر�ص، ففي بلدتكم ل يجروؤ �سخ�ٌص على �لنظر لأعلى.
يف �مل�ساء كانت ترى �لأ�سو�ء �خلافتة، تتحرك �لنجوم بطيئًة ومتوحدة 

وتقرتب �ل�سماء حد �أنها ُتغلق نافذتها بوجل.
�خلارجي  �لفناء  يف  حفرت  �ملتطاولتني.  �سفريتيها  ت  جــزَّ هكذ� 
ق�سري  ب�سعر  �لد�خل  �إىل  عادت  �لرمال.  فوقهما  �أهالت  ثم  و�أ�سكنتهما 
حتى �إنهم ظنوها ُغالمًا. كانت تعرف �أنها لن تغادر هذ� �ملكان �إل جثة.. 
وكانت تعرف �أن ما�سيها مل يعد تبق منه �سوى �سفريتني �ستذويان حتت 

�لرمال.



122

�رشيح �أبي

�ل�سفريتني،  ُتخرج  �لأر�ص،  تنب�ص  كانت  لدى خروجها،  كل حني، 
جتدهما مل تتعر�سا لأذى، فتنده�ص. مُتل�ص بكفيها على �خل�سالت �لبي�ساء 
كل  يف  تخت�رش  كاأنها  �لربق،  ب�رشعة  �َسعرها،  يف  تزحف  بد�أت  �لتي 
�للتني يزد�د يف كل مرة �سو�دهما  لتهرم، متاأملًة �سفريتيها  حلظة �سنو�ت 

�لفاحم. 
يعلو  �أبي�ص  باأكمله غطاًء  �سعرها  �أن �سار  بعد  تفعل هذ�، حتى  ظلت 
�لطفولة، و�سارت يومًا بعد �آخر ت�ست�سعر  وجهها، هي �لتي غادرت تو�ً 
�أما  �آخر،  �سخ�سًا  يخ�ص  قناعًا  تتح�س�ص  كاأنها  باأناملها،  وجهها  جتاعيد 
ج�سدها، فلم تنظر �إليه �أبد�ً منذ �أغلقت �لباب �لثقيل خلفها و�سارت �أ�سرية 

�حلو�ئط، �إل لتتاأمل تكورك.
ذ�ت يوم �أز�حت �لرت�ب فلم جتد �ل�سفريتني. نب�ست بكفيها بجنون، 
حتولت  وعظام  حمرتقة  �سود�ء  طيور  وبقايا  دقيقة  كائنات  �سوى  جتد  فلم 
ج�سدها  وتركت  �حلفرة  َعت  فو�سَّ �لبيا�ص،  �ساهق  م�سحوق  �إىل  ملحة  يف 

ي�سرتيح لتخلو بطنها، لكنهم �أتو� بك من �لرت�ب.
خلف  �ل�سبية  تقاُطر  �أرقب  و�أنا  �نتابني  �لذي  �خلفيف  �لندم  رغم 
خملوقهم، �إل �أنني  فكرت �أن ذلك قد يكون جيد�ً. قد �أرى هوؤلء �لأطفال 
ثانية، يف �مل�ساء، قبل حلظات من موتي، يحاولون تخلي�ص جثمان طائرة 

ورقية من بني �لأ�سيجة  �ملحكمة لنو�فذ �رشيح. 
�سحقني �لغناء وقادين.
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تاأكدت �أنني ل�ست بحاجة �إل لأفتح باب مقربة �أمي، لتتج�سد يل �ملر�أة 
�لتي طاملا بحثت عنها، لأقتل �ل�سوت قبل �أن يقتلني.

ما �إن فكرت يف ذلك، حتى خال �لطريق متامًا من �لنا�ص، ومل يعد من 
�أنه لن  �لعامل يف �سوتها حتى ظننت  ��ستيقظ  �لتي  �إل يل وللمقرئة  وجود 

ينام.
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بدفعة من يدي �أوقفُت �هتز�ز�ت ج�سد �ملقرئة �ل�رشيرة. 
�لقر�آن  تتلو  مكتملة  �مر�أة  غام�سة.  ق�سعريرة  يفَّ  �سوُتها  بث  طاملا 
�ل�سوت  وبتلونات  �لالزمني،  و�لتجويد  بالرتتيل  رخيم،  مرتفع،  ب�سوت 
�ملفاجئة غري  �ملتوقعة و�لتج�سوؤ�ت  �ملتفق عليها، وببع�ص �حل�رشجات غري 

�ملق�سودة. 
يف كل مرة كان �سوتها يزد�د خ�سونة، وتت�ساعف �ل�سعري�ت �ملتفرقة 
�أكرث ذكورة.. و�ليوم، رمبا يف هذه  ها هيئًة  على وجهها.. وتتخذ مالب�سُ

�للحظة �لتي �رشُت فيها يف مو�جهتها، �كتمل وجودها بلحية مكتملة.
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�سابة  كانت  مرة،  لأول  �لقر�آن  لتقر�أ  هنا  �إىل  �أتت  عندما  �إنها  يقولون 
عن  تكفر  �أتخيلها  �أن  د�ئمًا  �أحببُت  بي�ساوين،  بحدقتني  لكن  جميلة، 

خطيئة قدمية بالرتحم على �ملوتى �لأدنى درجة. 
)لكن نعمة تقول �إن �أبي جلبها من منام، ز�ر فيه مدينة �لن�ساء �مللتحيات، 

وحيث لي�ص �سوى �لآلف من هذه �مل�سرتجلة �لتقية.(
بقايا  لأكبح  �سفتيها  على  �إ�سبعي  �أ�سع  بينما  �أخري�ً،  �كت�سفُت  كاأنني 
بعفوية وقوة،  �نت�سبُت،  �مر�أة.  �أمام  �أنني  بها،  تهمهم  �لتي ظلت  �لآيات 
عندما بزغت يف خميلتي �لفكرة �لتي ��ستثارتني كما مل يحدث من قبل: �أن 

�أنام مع �مر�أة عمياء.. تتاأوه ب�سوت رجل.. ج�سدها مفتول وم�سعر. 
�ملثرية،  �لنحر�فات  بتلك  معي  ُوِلد  �لذي  �فتتاين  ��ستدعيت  كذلك 
�أو  �لأنف  جانبي  على  قليلة  بثور  �لطبيعة:  لها  تفطن  مل  �لتي  �لإخفاقات 
�لبطن..  �أ�سفل  متوقع  غري  �حرت�ق  �لفم..  يف  منتظم  غري  �أ�سنان  �سف 
تاأكيد�ً على  �لتخل�ص �مل�ستمر منها   �سعري�ت تنبت يف غري مكانها ويظل 
ح�سورها �لطاغي.. فوق �ل�سفة �لعليا �ملخ�رش، �أو �أ�سفل �لذقن.. غري �أن 
تلك يف ج�سد و�حد،  �ملنحرفة  �ملفاتن  بدت وكاأمنا جتمع كل  �ملر�أة  هذه 

تتمنى ذلك باإ�رش�ر، وحتققه.. حتى �نتقلت متامًا �إىل �جلانب �لآخر.
رمبا لهذ� تعمدُت �أن �ألم�سها و�أنا �أطلب منها �أن تتوقف عن �لتالوة. 
نتوء�تهما  ت�ساري�ص  لم�سُت  فقد  تخذلين..  ومل  ذر�عيها،  �أخترب  كنت 

�ل�سلبة.
بد�أت �أحرك ج�سدها، كاأنني �أ�ساعدها على �تخاذ �جتاه �سحيح، بينما 

فاجاأين تاأجج �نت�سابي، ثم �أجل�ستها بجانبي، على �لأر�ص.    
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طماأنها �سوتي �لذي بد�أ يتلو �آيات �لفاحتة، فخُفت متلملها �حلرج من 
�لت�ساقي.

�أبد�ً، كاأمنا  رحت �أفعل ذلك �لآن ببطء �أكرب، وبخ�سوع مل �أعرفه رمبا 
�أتذوق �لآيات �مللت�سقة بطرف ل�ساين. فتحُت كفي على �آخرهما و�أل�سقتها 

بجانبي وجهي، وبعد �أن �نتهيت غطيت بهما  مالحمي لثو�ن.
لن �أرى �أمي بعد �لآن. �أذهلني هذ� �ل�سعور، كاأن �لذي �سيموت �ليوم 

هي. رغم ذلك مل ينطفئ �نت�سابي.
هم�سي  ليبد�أ  رف�سته،  طاملا  �لذي  �ل�سغري  بامل�سحف  يدها  ومدت 
بالآيات �ملتتابعة، متحركًا بجذعي لالأمام و�خللف كما كنت �أرى �لنا�ص 
هو  �ل�سبب  يكن  مل  ذلك  رغم  �لقلقة.  لروحها  �ل�سكينة  لأعيد  يفعلون، 

�حلنني بقدر ماكان �سعور�ً طاغيًا باخلو�ء.
فح�سبما  �أجلها،  من  �أفعله  مبا  مقتنعة  غري  نف�سها  �أمي  �أن  �أفكر  �أحيانًا 
�أعرف، مل ترتد �حلجاب ذ�ت يوم ككل �لبالغات هنا. رف�ست ذلك متامًا، 
�أن �سعرها حتى مل يكن ناعمًا.. وكانت ت�سلي فر�غها ب�سنع متاثيل  رغم 
من �ل�سل�سال، �سغرية يف �لبد�ية، ثم مالبثت �أن ر�حت ت�ساعف �أحجامها 

حتى �سارت قادرة على �سنع متاثيل بقامات �إن�سانية.
وهي  و�خللف،  لالأمام  بدوره،  يهتز  بي  �مللت�سق  ج�سدها  بد�أ  ببطء، 
�لإيقاع  يف  �أوىل  �ختاللت  بعد  �لذ�كرة.  من  �لآيات  �إلقاء  ت�ساركني 
وطبقتي �ل�سوت ومناطق �لتوقف و�لتكر�ر و�مل�سافات بني �آية و�أخرى.. 
تعرف �سوت كل منا �أخري�ً على �سوت �لآخر، حتى بد�أنا نقر�أ ب�سوت 
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نًا بهم�سها  �لأعلى، مبطَّ �أن يكون �سوتي هو  و�حد. ظلت حري�سة على 
�إىل �سوتها  لأن�ست  مرة  من  �أكرث  فجاأة  �أتوقف  �أن  �أريد  �ملحكم، وكنت 

منفرد�ً، بعد �أن هيئ له �أنه عاد �سوت �مر�أة، �سعيف ومرجتف. 
مل �أكن �أعرف �أن �قرت�ب �ملوت ُيحيي �لذ�كرة.

هل تعرفني حكاية هذه �ملر�أة؟
هزت ر�أ�سها بالنفي، دون �أثر لتعبري على وجهها.. بينما يتعرث �سوتها، 

ل تعرف �إن كان عليها �أن تكمل وحدها، �أو �أن ت�سمت، لتن�ست يل.
النع�ش  يتقدم  الأهل.  منثور على �رسير  �سابة  امراأة  لرماد  يتطلع  ر�سيع 
الرجال،  املالءة.  فوق  املتكوم  الرتاب  للم  تتحد،  الأيادي،  وجتتمع 
ثقله رغم ذلك  ينوءون حتت  املقابر.  باجتاه  الطويلة، يحملونه  باجلالبيب 
كاأنه جثمان ثقيل. الن�ساء ل يرتدين مالب�ش احلداد، ل ي�رسخن، ل يعددن، 
لتتمرغ واحدة منهن يف الأر�ش، لكن الدموع معلقة يف اأعينهن. هكذا 
اأن  اأنفا�سها:  انتقاء طريقة تخل�سها من  منها  اختارت موتها عندما طلبوا 
اأو اأن  حفر لها عميقًا وتُدفن حية،  اأن يُ اأو  رمى بطلقة بندقية يف راأ�سها،  تُ
خارج  اأخرى  طريقة  اختارت  موتها،  يف  حتى  لكنها،  الن�ساء.  تخنقها 

. قائمتهم: اأن ترتك �سباك غرفتها مفتوحاً
بد�أت تكمل �لتالوة منفردة، ب�سوت متهدج وخافت وخائف. 

بد�أت تعود �مر�أة.
كل  عند  انت�سبوا  البيت،  الرجاُل  ط  َحوَّ املحتملة،  للخدعة  احرت�سوا 
املداخل لكي ل تقفز. مل يطمئنوا اإل عندما راأوا باأعينهم القطعان املعتمة 
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تنهب الأر�ش باجتاه ال�سباك امل�رسع، رافعة خطومها لأعلى، باجتاه ال�سماء، 
كن�سال م�سهرة.. قبل اأن تقفز  عابرًة حافة ال�سباك الواطئ.

مطوقًا  و�خللف،  لالأمام  بج�سدي  �أتاأرجح  جديد،  من  �لآيات  �أتلو 
ج�سد �ل�رشيرة. نلهث معًا وقد بد�أ �جلنون يدب يف تاأرجحنا �ملحموم.. 

يعلو �سوتنا وتت�سارع �لآيات بينما �لفتاة �ل�سابة ت�رشخ يف وجه �لرجال.
هل �أعجبتِك �حلكاية؟

ل ترد، حتاول و�لعرق يهطل منها �أن ُتخرج يدي �لتي �ند�ست حتت 
�لأخرى  يدي  �رشخاتها،  كابحة  تلهث،  فيها.  جتو�ص  ور�حت  جلبابها 
تنهرين. مل  جندة،  تطلب  مل  ت�رشخ،  مل  مبوؤخرتها.  وتعبث  ظهرها  مت�سح 
هذ� جيد. �لكالب فقط ميكنها �أن تف�سح كل �سيء، �ست�سلها �لر�ئحة �لآن 

و�ستهرول نحو ج�سدينا.. ميكنني �أن �أ�سري �أقرب �إىل �أمي.
ميكنني �أن �أجرب ملرٍة �أوىل مفتاح باب �ملقربة �ل�سدئ، �أدفعه بيد فيما 
ُيكرثِّ �ل�سدى �سوت حياته �مل�ساعفة بعد �سنني من �ل�سمت، باملطر �لبني 
لندف �ل�سد�أ �لذي بد� كاأنه ي�سقط من �سماء حديدية.. بينما �أدفع �ل�رشيرة 
بد�أت  �لذي  �ملكان  لها حرية تخمني  تاركًا  بحنكة  �أقود عجزها  �أمامي، 
�لبعيدة،  �ملر�أة  تر�ب  فوق  وبال�سبط  ل�ساحبته..  �لقدمية  �لر�ئحة  ت�ستن�سق 

يهطل ج�سد�ن. 
جدر�ن  �ل�سوت  يغمر  �أخرية،  ملرة  لأنفا�سها،  �أ�ستمع  �أن  �لآن  ميكنني 
غادر  كجن  �ل�سارخ  �لغناء  معه  ويختفي  جل�سد،  �أثر  دون  لكن  �ملقربة 
كله  عمري  ظللت  �لتي  للمر�أة  جديد�ً  �سياعًا  �أتاأمل  �أن  ميكنني  �أنحائي. 

�أبحث عنها، و�أنا �أنف�ص تر�َب قاتٍل عن �أ�سابعي، قبل �أن �أكمل �لطريق.
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بد�أت �لر�أ�ص �لنازفة تالحقني. 
تدحَرجت خلفي مثل ُكرة، فور �أن بد�أت �أبتعد عن �ملقابر �لعمومية. 
تخوم  على  �ل�سخم  �لكحل  جبل  فوق  من  �نحدرت  �أنها  �لظن  �أغلب 
�لطرف �لآخر من �لطريق، حيث لوثها �مل�سحوق �لد�كن و�سبغ وجهها 
�لتي  �لإهانة  حمتملًة  متعرجة،  طرقًا  قطَعت  �ملُرة.  �لقامتة  بالزرقة  ول�سانها 
�لو�قفة  �ملر�أة  كانت  بينما  قدمي،  بني  ��ستقرت  �أن  �إىل  مالحمها،  طالت 
�لقرت�ب  على  يجروؤ  �أحد  ول  قرَّب"،  ب..  "قرَّ ت�رشخ،  �لدنيا  ب�سندوق 

من ب�ساعتها.  
�نحنيت و�لتقطت ما ظننته يف �لبد�ية كرة طائ�سة. كنت على و�سك �أن 
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�أركلها لأعيدها لالأطفال �لبعيدين، لكن قطيع �ل�سبية كان قد ترك �سيقانه 
للريح خملِّفًا �سحابة تر�ب كثيفة. 

"�إنني  �مللتاع ي�رشخ من بني �ساقي:  �ل�سوت  �للحظة �سمعت  يف هذه 
�أبحث عن ج�سدي". 

هبطُت بعيني، وبكل �لرعب ر�أيت �لر�أ�ص �لغريبة، تنز �لدماء �ل�ساخنة 
من مو�سع برتها عند �لعنق. كانت ر�أ�ص رجل، لها �سارب وحلية كثيفان 
و�لوجه  �لعينان جاحظتني  كانت  �أ�سود.  ثقيل  غزير  �سعٌر  فروتها  ويغطي 
مزرقًا و�لل�سان يطل متدليًا من خارج �لفم.. وي�سيل منه لعاب لزج مزبد 

دون توقف. 
ظللت �أزيح طبقات رعبي و�أنا �أتاأمل �لعينني �حليتني.

�لذي  �ملخاتل  �ملعجز�ت  هو�ء  يف  �لقادرين،  �لأ�سخا�ص  �أحد  كنت 
�ل�سحرة يف  و�لحتياط حليل  �ملرعب،  �لوهم  هزمية  على  �لطريق،  يطوق 
تقدمي �أنف�سهم باأ�سكال مبتكرة، لكن ما ر�أيته كان قادر�ً على �إز�حة وهم 

�ملعجز�ت نف�سها.
كان �لأهايل قد تعر�سو� مر�ر�ً خلدع من هذ� �لنوع، بطلها يف �لغالب 
�ل�سيطان و�أعو�نه، وتعلمو� �أن "�لف�سول هو �أ�رشع �لطرق للخ�سارة" مثلما 
كانت جدتي تردد، فينهرها �سيخ �لطريقة: "�لف�سول طريق �لأمل، و�لأمل 

�سبيل �ملعرفة". 
بالتاأكيد ر�أى �لأهايل هذه �لر�أ�ص يف رحلتها �لطويلة �لتي تركت خيط 
هذه  �أن  �لبع�ص  حد�ص  لو  حتى  جتاهلوها.  وبالتاأكيد  �لطرقات،  يف  دماء 
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�لر�أ�ص قد تكون ت�رشبت من عربة �ل�سريك �لتي جتوب �لبقاع لتقدم عرو�سها 
�لنا�ص يف  �أكرب، لأن  �أدعى لتجاهلها ب�سكل  لالأهايل فاإن ذلك نف�سه كان 
مدينتنا كانو� ي�سدقون �أن �ل�سحرة و�حلو�ة وكل �لعاملني بال�سريك لي�سو� 
�سوى �أ�رشى لل�سيطان، حتى �أن �لعديد من �لبيوت �لفقرية �ل�سيقة �لباحثة 
عن �أي رجل للعان�سات، رف�ست  زو�ج بناتهن من رجال �أ�سد�ء مفتويل 

�لع�سالت موفوري �ل�سحة خوفًا من �إجناب م�سوخ م�سوهة.
�ملقابر  �ساحة  يف  �لأطفال  �أقد�م  بني  �لر�أ�ص  ��ستقرت  حظها،  ل�سوء 
�لرت�بية. بدت لهم تلك �لكرة �لغريبة مده�سة ب�سكلها غري �مل�سبوق، وما 
عن  �أبحث  "�إنني  قائلة:  حتدثه  بها  فوجئ  بها  مم�سكًا  �أحدهم  �نحنى  �إن 
ج�سدي". تركها �لطفل مفزوعًا ورك�ص مع بقية �أقر�نه هاربني ليرتكوها 

وحيدة من جديد. 
و��سلت �لر�أ�ص زحفها، ومل مي�ص وقت طويل حتى كانت �لبلدة كلها 
قد �ساهدت �لر�أ�ص �ملبتورة �لتي تتجول يف �ل�سو�رع بني �أقد�م �لنا�ص طالبًة 
باأقد�مهم  يه�سونها  �لنا�ص  �سار  �لأوىل  �لرعب  حلظات  بعد  �مل�ساعدة. 
تتحول  �ملعجزة رعبها،  تفقد  بق�سوة، لأنهم ظنوها روحًا �رشيرة. عندما 
�إىل �سيء �أكرث �ألفة مما ير�ه �لنا�ص كل يوم، وقد كانت "جبل �لكحل" و�حدة 
�أرقًا  �أكرث �لبلد�ت قدرة على حتويل رعب وجود معجزة �إىل ما ي�سبه  من 

يوميًا يكفي جتنبه لكي يتبخر. 
"ماذ� تريد؟"، �ساألت، فاأجاب �لفم �مللئ باأ�سنان من ذهب: "لو كنت 
يرد  كيف  يعرف  هو  �ملعجز�ت،  بائع  عند  �تركني  �ل�رشيح،  ناحية  ذ�هبًا 

�إيل ج�سدي".
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�رجتفت، هل �ساأذهب �إىل �إ�سحق بقدمي؟ ولأقدم له هديًة ثمينة تالئم 
م�سوخه �مللقاة بجانبه باإهمال، و�لتي كانت تبعث على �لق�سعريرة؟ كدت 
عني،  لكنها هم�ست،  بعيد�ً  لتو�جه م�سريها  بالر�أ�ص من جديد  �ألقي  �أن 
وقد قر�أت �أفكاري، "لقد ر�أيتك و�أنت تقتل �ملر�أة، وعليك �أن تنفذ ما �أريد 

لكي ل �أ�رشخ يف �لبلدة كلها بفعلتك".
�إن مل تفعل ف�ستبد�أ هذه �ملر�أة �ساحبة �سندوق �لدنيا يف عر�ص ما   -
ونتخل�ص  �حلكاية  لرنى  �إليها  فلنذهب  و�فقت..  �إن  �أما  �لآن..  حدث 
فقط  �أنك من خاليل  رف�سه،  ما ل ميكنك  و�لأهم من كل ذلك،  منها.. 

�ستعرف طريق �لعثور على �أمك بدًل من قتل �لن�ساء �لربيئات!
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كانت �مر�أة �سندوق �لدنيا هنا، منذ حياة �أبي، لكني مل �أ�سمح لنف�سي 
�أبد�ً بالتوقف للفرجة على �سورها، رغم �أن �سيخ �لطريقة ظل يوؤكد دون 
"�لنا�ص  بالأتقياء.  �لأذى  �إحلاق  ميكنهن  ل  �لطريق  يف  �أبي  ن�ساء  �أن  كلل 
يحبون  من  حتى  �ل�سيطان،  من  �آتية  ويعتربونها  �ملعرفة  يخ�سون  لالأ�سف 

�أباك.. يخ�سون �ل�سيطان �أكرث".
بيدي  �سعرها  من  �لر�أ�ص  مم�سكًا  م�سخي  فوق  �أهتز  و�أنا  منها  �قرتبُت 

�لُيمنى، ف�سفقت �ملر�أة كاملجذوبة.
"�أخري�ً �بن �لويل �أ�سبح زبونًا يل.. �إنها نهاية �لعامل!".
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�أرعبني �سوتها قبل كلماتها، ور�أيت عينيها �لغريبتني، �للتني تتبادلن 
موقعيهما مثلما يفعل �ملهرج بكرتني ينقلهما من يد لالأخرى.

"ل تخف.. �إنني �أبدل بينهما كي ل �أمل �لروؤية.. فلي�ص �سحيحًا �أننا 
نرى �ل�سيء نف�سه بعينينا �لثنتني.. كل منهما ترى ما ل تر�ه �لأخرى".

دت ب�سيق، لكن �لر�أ�ص قالت لها �آمرة، "هيا �عر�سي حكايتك..  وتنهَّ
فال وقت لذلك �ل�ساب �لذي �سيموت بعد قليل".

من جديد �رتعبت، وحتاملت كي �بتلع �لبت�سامة �لغريبة �لتي �رت�سمت 
فوق �لوجه �ملُقَتلع.

مل يبد �أن �ملر�أة �نده�ست من منظر �لر�أ�ص �ملرعبة. ��ستد�رت بب�ساطة حيث 
�لفارغتني،  و�ل�ساقني  �لعجيزة  بعظام  تنتهي  �لعارية  ظهرها  �سل�سلة  ر�أيت 

فتجمد �لدم يف ج�سدي من �مل�سهد �لذي مل �أر مثله يف حياتي.
�إنها �بنة �لرجل �لذي هزمه �ل�سيطان، وحلكمة ما قرر �أبي لها �أن تعي�ص 
لالأبد، مثلما ترك �ل�سيطان نف�سه ب�سندوق دنياه ياأتي يف كل عام �إىل �ملولد، 
قر�سًا  تت�سول  ويرتكونها  �ل�سيطان  عند  يتز�حمون  �لنا�ص  كان  ولالأ�سف، 

لتاأكل.
مددت ر�أ�سي، وباملثل فعل م�سخي �لذي يبدو �أن �لف�سول قتله، وكنت 

ما �أز�ل مم�سكًا بالر�أ�ص.
�أوًل على  مبا�رشًة، بل جت�سد  �لرغبة يف روؤيته مل يظهر  تقتلني  ما  لكن 
�ل�سا�سة �لبي�ساء رجل ي�سبه �مر�أة �سندوق �لدنيا بال�سبط، �سمى �هلل و�سلى 

على نبيه، قبل �أن يبد�أ يف �رشد حكايته.
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م  يقولون �إنني �سيطان، لأنني �أطلعكم على �ل�سور، لكن �لويل ل ُيحرِّ
�ل�سور، �إن ذوي �للحى هم من يفعلون ذلك، وهم يريدون موته، وهدم 
�رشبوين  وقد  �أجنا�ص،  كاأنهم  �أتباعه  ومن  منه  باهلل  وي�ستعيذون  �رشيحه، 
بالأم�ص، و�أول من �أم�ص، و�سي�رشبونني �ليوم وغد�ً لكي �أكف عن تعليمكم 

�أ�سول �لقبلة من خالل هذه �حلكاية �خلالبة، �لتي هي حكايتي.
يف �لبد�ية كان �لنا�ص ي�سمونني �سيطانًا لأ�سباب �أخرى، �أ�سباب ميكن 
َها، كنت �أول رجل يدخل مدينتكم حاماًل على ظهره �سندوق  دنيا،  تَفهمُّ
ولذلك كان ُمرَبر�ً �أن يخاف مني �لأهايل يف �لبد�ية، و�أن يحذرو� �أبناءهم. 
�لأهايل كان معهم بع�ص �حلق، فكما تعرفون، عندما تبد�أ �ملدن حياتها تبد�أ 
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�ملعجز�ت يف �لظهور ثم ت�سري �سيئًا عاديًا قبل �أن تختفي متامًا ويبقى �لنا�ص 
نادمني لالأبد. وحني ين�ساأ �أي عمر�ن فالبد �أن يظهر �ل�سيطان، �إنه جمبول 
و�أتى  مر�ت  �ل�سيطان عدة  تنكر   وقد  �سغفًا.  كونه  ف�ساًل عن  ذلك  على 
للبلدة متنزهًا يف �أقنعته، مرة ك�ساحر يحول �لأطفال يف حلظة �إىل رجال، 
فيتحول  �لفقر�ء،  ي�سدق  وهكذ�  يقول  هكذ�  �لفقر�ء،  �آباءهم  لي�ساعدو� 
ومرة  �لن�ساء،  ت�رشخ  بينما  �لأدو�ر  تبادل  ويتم  �أطفال  �إىل  �لآباء يف حلظة 
وحتاط  بالأ�سو�ك  وجوههن  فتمتلئ  بجماله  �ل�سيد�ت  يغوي  ورد  كبائع 
�ل�سيطان يف هيئة  تنكر  �آخر مرة  �لتي تزدهر وتذبل،  بالأور�ق  روؤو�سهم 
�سحابة ر�حت تعرب بني �لبيوت ويالم�سها �لأطفال ب�سعادة غري م�سدقني 

فيتحولون �إىل مقامرين. 
�ل�سيطان ز�ر بلدتكم كثري�ً، كما يفعل يف �لبلد�ت �ل�سغرية �لتي تعي�ص 
يف �سالم.. ولكن �لعبد �لفقري هلل �لذي دخل �لبلدة ب�سندوق دنيا مل يكن 

�سيطانًا، بل عا�سق �ساخ فجاأة.
�لبيوت،  د�خل  �إل  �آباءهم  ي�سدقون  ل  هلل،  و�حلمد  �لأطفال،  ولأن 
�أن ميدو� روؤو�سهم فيه  �لتفو� حول �سندوقي �لأ�سود  وكان يكفيهم  فقد 
في�ساهدون �سور� متحركة على قما�سة بي�ساء. �لأطفال فكرو� �أنني حتى 
لو كنت �سيطانًا فلن �أ�سيبهم باأذى، لأنهم كانو� يعتقدون برب�ءة �أن �أهاليهم 
ومل  �لعمل،  �أو  �لرزق  تخ�ص  بحتة  دنيوية  لأ�سباب  �ل�سيطان  يكرهون 
يكونو� يعرفون �سيئًا عن �لأ�سباب �حلقيقية �لتي تخ�ص �ل�سماء. هكذ� بد�أو� 
روؤية  من  يتمكنو�  �أن  �ساعقة  كانت  مدهو�سني.  ب�ساعتي  على  يتفرجون 
�أ�سياء تتحرك على �لبيا�ص كاأنها حقيقية وتتكرر بعد ذلك كلما �أر�دو� �أن 
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ي�ساهدوها مرة �أخرى. كنت �أعر�ص ق�سة و�حدة عن �ساب متزوج من فتاة 
�لفتاة ويطلب  ُيقبِّلها كلما هم بذلك، ثم متوت  �أن  يحبها ولكنها ترف�ص 
يف  موتها.  يف  يغ�سبها  ل  كي  فريف�ص  �لود�ع  قبلة  مينحها  �أن  �أهلها   منه 
�مل�ساء تزوره يف حلمه وتقول له: "ليتك قبَّلتني هذه �ملرة.. كنت �ستعيدين 
للحياة". يجن جنون �لرجل ويتحول �إىل جمذوب مطلق �للحية ي�سبه كثري�ً 
�لفقري هلل. كانت �لأحد�ث بال �سوت،  �لعبد  نف�سه،  �ل�سندوق  �ساحب 
وكنت �أتوىل �أد�ء �سوت �ل�سخ�سيات. ما هي �إل �أيام قليلة حتى �سارت 
�لبلدة كلها حتفظ عن ظهر قلب حكاية �لُقبلة.. يف بلدتكم مل يكن وجود 
لرجل يقبل زوجته، وكانت هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي تعرف فيها بلدتكم 
�أيام �ن�سم �لأهايل لأبنائهم  �لتو��سل بني �لزوجني. بعد  ذلك �ل�سكل من 
جمازفني بكل �سيء، فلم ي�ستطيعو� مقاومة �سحر �لفرجة. كنُت رجاًل �ساحلًا 
�أعرف �أن ل �رشر ول �رش�ر، زبائني �أطفال ل لوم عليهم، ولذلك منعُت 

�لبالغني ممن مل يتزوجو� بعد، فال�سيطان يعي�ص بني �أفخاذهم.
ولكن  �لأيام،  تلك  بلدتكم يف  على  �سيفًا  كان  �ل�سيطان  �أن  �ملفاجاأة 
�أحد�ً مل ينتبه له، لأنه مل يتنكر كالعادة يف هيئة �سخ�ص �أو طري �أو حيو�ن، 
لكنه تنكر يف هيئة ُقبلة ماجنة. نعم.. وجد �مللعون  لنف�سه مكانًا بني �سفاه 
كل حبيبني، بحيث يزرع �لرغبة، وكان يتنقل ب�رشعة وخفة. كان �ل�سيطان 
�أنني  �أق�سد، ور�أى  �أن  �جلليلة دون  �خلدمة  �إليه هذه  �أ�سديت  ممتنًا يل وقد 
�أ�سلح لأكون تابعًا له، بحيث يدلني على �لأماكن �لتي يرغب يف زيارتها 

مقابل �لأجر �لذي �أطلبه، وكان �ل�سيطان يعرف �أين فقري مهزوم.
توجه �ل�سيطان �إيلَّ يف �مل�ساء، حيث �أنام بجو�ر �سندوقي متدثر�ً بخرقة 
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ف �ل�سيف نف�سه، قلت له فور  خ�سنة مع طفلتي �ل�سغرية. مل �أنتظر �أن ُيعرِّ
�أن �ألقى �ل�سالم، �أنت �ل�سيطان. �نده�ص، و�ساألني: كيف عرفتني؟ فاأجبت: 

لأنك �لوحيد يف هذه �لبلدة �لذي يهم�ص.
�أخربين �ل�سيطان بطلبه. بعد تفكري عميق قلت، "مو�فق.. ب�رشط.. �أن 
�إنها لتز�ل  تنقل ُقبلتي جلثمان زوجتي �لتي رف�سُت تقبيلها بعد موتها.. 

تنتظر".
بعد حلظات من تقليب �لأمر و�فق �ل�سيطان. قلت له،  "�ساأنتظرك هنا.. 
و�ساأ�سدي لك جمياًل ل حتلم به". ذهب �ل�سيطان، وفور �أن �أمت مهمته عرفت 
بالنباأ.. لأن نهاية �لأحد�ث �ختلفت يف  �سندوق �لدنيا �لذي �أحمله، فقد 
عادت زوجتي للحياة، ولكنها عادت ملن منحها �لقبلة.. لل�سيطان  �لذي 
تنكر يف �سورتي. جريت تاركًا كل �سيء و�أنا �أحمل �لر�سيعة بعد �أن ر�أيت 
ل�سيطانة  زوجتي  يحول  �أن  قبل  �ألحقه  كي  يل،   �ل�سيطان  خدعة  بعيني 
جارية، لكن �ل�سيطان عاد للبلدة من طريق �آخر، متنكر�ً يف �سورتي بعد 
�أن �أودع زوجتي مكانًا �رشيًا مع بقية جارياته، و�أقنع �لنا�ص �لذين �ساألوه عن 
�رش هرولته �ملفاجئة  منذ قليل �أنه ذهب ليتفق على حكاية جديدة  ثم عاد 
يف �رشعة �لربق، ومل ير �لنا�ص فرقًا بني �ل�سيطان وبيني. بد�أ �ل�سيطان �أيها 
�ملوؤمنون  يدير �سندوق �لدنيا من جديد، �سعيد�ً باأنني تركته خلفي. ولأن 
نهاية �حلكاية �سارت �أجمل بعودة �لزوجة لزوجها بعد موتها، فقد �زد�د 
حكاياته  كل  يعر�ص  بد�أ  وهكذ�  �لبعيدة،  �لبلد�ت  من  حتى  �لنا�ص  �إقبال 
�لآثمة، بينما ظللُت عمري كله �أبحث عن زوجتي �ملختبئة دون جدوى، 
وكل ما ��ستطعته �أن �أدبر �سندوق دنيا �آخر، عدت به مع �بنتي لأعر�ص ما 
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حدث، لكن زبونًا و�حد�ً مل يقرتب، فمت بح�رشتي، و�أدعو �هلل �أن يكون 
ن�سيب �بنتي منكم �أف�سل مني.
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م�سحت �ملر�أة دموعها وطلبت منا �أن نقر�أ �لفاحتة لأبيها ففعلنا. ما �إن 
�أخذت  �أن  مالبثت  �سبحية  نقاط  �ل�سا�سة  على  تتحرك  بد�أت  �نتهينا حتى 
�لغبار وهو يتفرج عليَّ وعلى  تتج�سد. ركل �مل�سخ �لرت�ب بقو�ئمه مثري�ً 
كي  �ملقربة  باب  �أمام  تركته  وحتى  �لبيت  من  به  خرجت  منذ  نف�سه، 
�أربع  ترك  حتى  م�ستثار�ً  �لأر�ص  بقو�ئمه  يحفر  �حليو�ن  ظل  يحر�سني. 
حفر�ت غائرة ومل يهد�أ �إل عندما �أظلمت �ل�سا�سة من جديد، وهنا قالت 
�لر�أ�ص �ساحكة، "لقد �أخليُت لك �لطريق، ولذلك هربت بفعلتك، �أر�أيت 

�أي جميل �أ�سديته �إليك؟"
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مل �أتخيل �أن هذه �لر�أ�ص من فعلت ذلك، وعدت لأت�ساءل، �أي ر�أ�ٍص 
معجزٍة تلك وكيف تاأتَّى لها ذلك وما حكايتها، و�لأهم، ماذ� تريد مني؟

للظهور،  ج�سدها  فعاد  ب�سعادة،  �لدنيا  �سندوق  �مر�أة  ��ستد�رت 
"�نظر.. ملجرد �أنك �أتيت.. ها هي �لطو�بري تقف لرتى �حلكاية.. ولأول 
فعلت  ليتك  لعظامي..  �للحم  تعيد  �ساأمتكن من �حل�سول على وجبة  مرة 

ذلك من زمان!"
تيب�ست عروقي، وقد �كت�سفت �أنني �أ�سبحت نقطة يف بحر من �لنا�ص 
جتمعو� م�سهرين قرو�سهم، وقد �طماأنو� لوجودي.. لكن �أ�سنان �لر�أ�ص ما 
لبثت �أن غادرت لثتها منفرطة يف �لهو�ء، ثم �أخذت ت�سبح مقرتبًة من �ملر�أة 
�لتي بد�أت تنظر منده�سة. �نغر�ست مثل �أذناب عقارب ذهبية يف وجهها 
وعنقها، قبل �أن تعود للفم �لذي �أطلقها غارقًة يف �لدماء، وتكفل �مل�سخ 
�أنه ما ز�ل حمتفظًا  �أتخيل  �لدنيا بحو�فره بقوة وق�سوة مل  بتحطيم �سندق 
بهما يف ذبوله. فر �لنا�ص ب�رشعة، بينما ��ستعادت �لر�أ�ص هدوءها لتكذب 
"لقد قام �بن �لويل �ل�سجاع  بهذه �ملخاطرة  ب�سوٍت عاٍل �سمعه �جلميع: 

ليخل�سكم من �ل�سيطانة �بنة �ل�سيطان".
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مقلوبني حتت  كثيفني  غريبًا مم�سوخًا بحاجبني  "�إ�سحق" عجوز�ً  كان 
عينيه، وله �أنف بال ثقوب، وهذ� هو �ل�سبب يف �أنه مل يكن يغلق فمه حتى 
�أثناء نومه لأنه كان يتنف�ص من خالله. مل يكن ياأكل، لأن �لطعام كان يعوق 
�أن  دون  �لعمر  هذ�  كل  يعي�ص  �أن  له  كان  كيف  �أحد  يعرف  ول  تنف�سه، 

يتناول طعامًا.  
هلل"،  "�ل�سالم  �ملرعب  �ل�سوت  �أ�سمع  لأبي،  �لطريق  يف  عربته،  كلما 
لكني ل �أرد.. وبينما �أبتعد، �أ�سمع �سيحته: "�سلم يل على �سيدنا �لويل". 
لقد ��ستاأن�سه �أبي بعد �أن ق�سى على �لبلدة مرتني، ومل يكن من �ملمكن �أن 
يرتكه مرًة ثالثة، وقد تاأكد حمبطًا �أن �لبلدة لن تنجح �أبد�ً يف ذلك �لنوع من 
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�ملعرفة،  �إىل  بهم  ي�سل  يتذوقوه كي  تركهم  �لذي  �لأمل  و�أن  �لختبار�ت، 
�أبي يف �سال�سله �لغليظة �لتي تربطه  �أ�رشه  ظل يقودهم بالكاد لأمٍل جديد. 
�أبي كان  �إن  �لطريق، وهي �سجرة �سخمة معمرة يقال  باأقوى �سجرٍة يف 
ي�ستظل بها يف �لنهار�ت �لقائظة، ف�سار بائع �ملعجز�ت من يومها منذور�ً 

فقط لتنفيذ �أو�مره. 
يرفرف  �جلميع  ر�آه  فقد  مالكًا،  �لنا�ص  ظنه  مرة،  لأول  ظهر  عندما 
ندٌف  كانت  بالأر�ص  ��سطدم   عندما  �إنه  �ل�سحب، حتى  بني  من  هابطًا 
ولون  �ل�سماء،  زرقة  يف  عيناه  كانت  �لعاري.  ج�سده  تغمر  �لقطن  ت�سبه 
فرة �لذهب �لرب�قة. ج�سده قوي، وقامته تتجاوز �أ�سطح �أعلى  �سعره يف �سُ
�أما �سوته، �لذي �نطلق بالتاأوهات فور �سقوطه �لقوي من  بيوت �لبلدة، 
�ل�سماء، فقد كان ي�سبه غناء طائر. �سقط يف �ل�ساحة �لرئي�سية، على مر�أى 
�لبيا�ص،  �ساهق  �ل�سمعي  ج�سده  غمرت  وكدمات  بجروح  �جلميع،  من 
فبدت كعالمات رعب د�كنة. ولأن ذلك حدث يف زمن �حلرب، حيث 
�ملعجز�ت هي �حلقيقة �لوحيدة.. فقد تاأكد �لفقر�ء �أن �هلل قد تذكرهم �أخري�ً 
بهدية، غري �أنهم مل يعرفو� كيف �سي�ستخدمونها �أو ي�ستفيدون منها.. كما 
�أ�سابتهم حرية: كيف �سيقت�سمون هذ� �لرجل بينهم؟ وفكرو� �أنهم حتى 
لو مزقو� ج�سده �إىل قطع �سغرية لن تكفي كل �لبيوت. ما �إن بد�أ يفيق من 
�سقطته م�ستعيد�ً �لقدرة على �لنطق تاأكدت يف عيونهم �ملعجزة: كان ينطق 
بعبار�ت تنتمي للغة غريبة مل ي�سمعو� بها من قبل، خمنو� �أنها لغة �ملالئكة. 
هكذ� ن�سي �أهل �لبلدة موؤقتًا حزنهم على �أبنائهم  �لذين يذهبون للحرب 
ظلمة  من  �لقادمة  و�ل�رشخات  فجاأة،  �لدموع  و�ختفت  يعودون،  ول 
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�لرت�ب..  بلون  �ملعجونة  و�لآلم  �لبيوت،  د�خل  �ل�سيقة   �لفقرية  �لغرف 
مقدرين �أن ذلك �ملالك يحمل تعوي�سًا ما، قد يكون غام�سًا وغري مفهوم، 

لكنه لن يلبث �أن يك�سف عن �سحره �لدفني.
عندما جتاوز �أجد�دنا رهبة �لأيام �لأوىل، وجتر�أو� على �لقرت�ب منه بل 
ومالم�سته.. �كت�سفو� عدد�ً هائاًل من �لقطع �لذهبية متناثرة حوله. �قتتلو� 
�أنهار  تز�يد  يتفقو�، مع  �أن  قبل  �أجلها، مات من مات وجنا من جنا..  من 
�لدماء �لتي غمرت �ل�سو�رع و�سبغتها بلون �حلناء وعربت �أبو�ب �لبيوت 
حتى ��ستقرت بد�خلها وبد�أت زحفها على �جلدر�ن لتخفي مالمح �سور 
منحة  و�أنه  خا�سة  �آخر،  �سجار  يحدث  �أل  على  �حلو�ئط،  على  �ل�سهد�ء 
�إلهية ل يجب �أن ُتهان �أو ُي�ساء �إىل قد�سيتها. �تفقو� بعد جل�سات مطولة 
ت�ساجرو� من جديد على  يومًا.  �أ�رشة منهم �ملالك  ت�ست�سيف كل  �أن  على 
ترتيب �ل�ست�سافة بني �لأُ�رش، وكادو� يقتتلون مرة �أخرى، �إل �أنهم �تفقو� 
يف �لنهاية على �أن تبد�أ �ل�ست�سافة من �لأغنى لالأفقر. ورغم �أنهم جميعًا 
كانو� يف �لنهاية فقر�ء، فاإنهم بد�أو�، ولأول مرة يف تاريخ �لبلدة، يح�سون 
ممتلكاتهم �لقليلة ليميزو� مو�قعهم.. ورغم �أن �حلرب، ومنذ بد�أت، كانت 
قد جعلتهم بيتًا و�حد�ً، �إل �أن كل ذلك �نتهى �لآن.. فجاأة، وبكل �لق�سوة 

�ملمكنة.
وتذهب  تاأتي  �لأثناء  هذه  يف  �لأبناء  نعو�ص  وكانت  �تفقو�..  �أخري�ً 
ليخفيها �لرت�ب دون �أي طقو�ص  �أو دموع كاأنها تخ�ص �أ�سخا�سًا �آخرين 
حتى  بالذ�ت.  �لرت�ب  هذ�  فوق  تلهو  حية  �أرجل  يوم  ذ�ت  لهم  تكن  مل 

�سور �لر�حلني مل تعد ُتَعلَّق على �جلدر�ن.
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�إىل  ل  حتوَّ �أن  لبث  ما  �ل�سماوي  للمخلوق  �حل�سن  �لفاأل  �أن  �لغريب، 
لعنة.. فمع كل بيت يبيت فيه كانت �لن�ساء ي�ستيقظن على دماء �أزو�جهن 
يوميًا  يتكرر  �سار  �لأمر  �أن  ورغم  بق�سوة.  مقتولني  �لذكور،  و�أبنائهن 
موقنني  يجازفون،  كانو�  بعد  ي�ست�سيفوه  مل  من  �أن  �إل  �لطريقة..  وبنف�ص 
ومل  �أبد�ً.  يحدث  مامل  وهو  �ملرة،  هذه  ن�سيبهم  من  يكون  رمبا  �خلري  �أن 
مي�ص وقٌت طويل حتى كانت �لبلدة قد �سارت بال َذَكر، �إل  ذلك �لغريب 

لها لقطيع من �لن�ساء. �ل�ساحب �لذي حوَّ
م�سطرين  �أنف�سهم  وجدو�  قليلني،  وكانو�  �حلرب،  من  عادو�  �لذين 
�لدموية تخفت، حتى  �لذكرى  �إن بزغ وبد�أت  لتاأ�سي�ص ن�سل جديد، ما 
عاد  �إ�سحق قادمًا هذه �ملرة من حتت �لأر�ص وهو يحمل فوق ر�أ�سه قف�سًا 

�سخمًا.
ظهر تلك �ملرة يف �آخر �أيام �ملولد، مقدمًا نف�سه كبائع معجز�ت فريد 
�إنه  يقال  مب�سوخه.  مليئة  باأقفا�ص وعلب كبرية  نوعه، وقرف�ص حماطًا  من 
يومها جاء متنكر�ً، بال وجه، حيث كان وجهه �سفحة م�ستوية من �للحم 
بال مالمح، ل عينني ول �أنف ول فم ول �أذنني. مل يعرف �أحد متى فقد 
ذلك  �أن  �ملم�سوخ  �لرجل  من  �قرتبو�  من  بع�ص  خمن  كيف.  ول  وجهه 
حدث يف �حلرب �لأخرية. تعالت �لهمهمات، يف حلظة م�ساهدته نف�سها، 
حاملة �ليقني. �أكد �لبع�ص: �إنه بالتاأكيد �أحد رجالنا �لعائدين من �حلرب، 
لقد ك�سط �لأعد�ء مالحمه وتركو� وجهه قطعة من �لعجني تنتظر من يعيد 
ت�سكيلها.. بينما �أكد �آخرون: ل، لبد �أنه ولد هكذ�، بر�أ�ص خالية هي كرة 

من �للحم �لأخر�ص، لأن وجهه �ملمحي ل يحمل �أي �آثار تعذيب. 
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تركهم بع�ص �لوقت يتناق�سون، ملا بد�أت تعلو� �أ�سو�تهم، ومتتد �لأيادي، 
ثم  بعطية.   لكم  �لويل  �أر�سلني  بائع وجوه،  �أنا  �سحيق:  ب�سوت  �أ�سكتهم 
نزع مالءًة من �خلي�ص عن �رشه، فر�أو� قف�سًا كبري�ً من �خل�سب مليئًا بالوجوه 
باأ�سو�ت  بينها  فيما  �حلية وتتحدث  بالأنفا�ص  تنب�ص  �لتي كانت  �حلقيقية 
�لأعني  و�أمام  وبكاوؤها..  و�رشخاتها  �سحكاتها  للنا�ص  و�سلت  عالية. 
بامل�ساحيق،  منها  �لن�سائية  �لوجوه  ويدهن  بيده..  يطعمها  بد�أ  �جلاحظة، 
ويهذب حلى و�سو�رب �لوجوه �لذكورية باملو�سي، كذلك كان يهتم كثري�ً 
بت�سفيفات �سعورها. كانت �لوجوه تتحرك د�خل �لقف�ص �ل�سخم �سانعة 
�لقف�ص بحر�ص  باب  يفتح  كاأنها طيور �سخمة.. وكان هو  فظيعة  جلبة 

�سديد، كاأنه يخاف �أن ترفرف مبتعدة �إذ� غادرت �سجنها. 
يف �لبد�ية كان �لنا�ص يتفرجون على ما يحدث باعتباره طق�سًا جديد�ً 
عليهم، وظنو� �أن �ملقابل هو بع�ص �لقرو�ص كما تعودو� مع �لباقني، ولكنه 
رف�ص تقا�سي �أي �أمو�ل.. وقال: "لقد جئت لأمنح  �لوجوه ملن يريدون 
تغيري وجوههم، ولي�ص لأح�سل على مال". �رجتف �جلميع حني �سمعو� 
�سمعو�.  ما  م�سدقني  غري  رعب،  يف  مالحمهم  وحت�س�سو�  �لغريبة،  عبارته 
وحا�سم،  خميف  ب�سدى  ج�سده،  يف  جمهول  مكان  من  ياأتي  �سوته  كان 
و�أكمل �ل�سوت "�ملقابل �لوحيد �لذي �ساأح�سل عليه من �أي �سخ�ص يريد 
�أي  دون  برقة  �ساأنزعه  �لأ�سلي.  وجهه  على  �حل�سول  هو  وجهه..  تغيري 
�أمل، �ساأك�سطه بنعومة دون نقطة دماء و�حدة و�أمنحه بدًل منه �لوجه �لذي 
�لذي  �جلديد  وجهه  لي�سري  �لقدمية  مالحمه  مكان  �ساأثبته  بنف�سه..  يختاره 
�ختاره.. بدء�ً من هذه �للحظة لن يكون �أحد منكم جمرب�ً على �حلياة بوجٍه 



147

�لطريق

ورثه عن �آبائه دون �أن يختاره".
تردد �لنا�ص عدة �أيام، فلم يكن �أحد منهم ميلك �سجاعة �لبدء وج�سارة 
�ملبادرة.. غري �أنه، ومع �أول �سخ�ص جتر�أ و��ستبدل وجهه �لقدمي - وكان 
�سيخ �مل�سجد نف�سه. جتر�أ �لباقون وبد�أو� ي�ستبدلون وجوههم. كان �أغلب 
�لزبائن من �أ�سحاب �ملالمح �لدميمة و�مل�سوهة و�ل�سائخة، عجائز ذ�بلون، 
م�سابون يف حر�ئق، م�سوهون بفعل �حلروب �أو �لعيوب �خِللقية.. و�أر�مل 
له..   يروق  �لذي  �لوجه  يختار  �ل�سخ�ص  كان  قبيحات.  وعان�سات 
وي�ست�سلم لبائع �لوجوه، �لذي ينزع �لوجه �لأ�سلي  وي�سعه يف �لقف�ص، 

ليمنح �ساحبه و�حد�ً �آخر.
�أي�سًا  �لإجابة، و�ساألوه  �لوجوه �حلية فرف�ص  ياأتي بهذه  �أين  �ساألوه من 
ملاذ� ل ي�سع وجهًا مكان مالحمه �خلالية �ملُرعبة رغم �أنه مينح �لوجوه للنا�ص، 
فقال �إنه يبحث عن وجهه �لقدمي �لذي فقده ذ�ت يوم، ول يريد �سو�ه.. 

وعندما �ساألوه كيف فقد وجهه، قال: تركني حني مل �أعد �أر�ه.
عن  يت�ساءلون  �لنا�ص  وظل  جميلة..  كانت  بحوزته  �لتي  �لوجوه  كل 
وم�سوهة  قبيحة  على وجوه  �حل�سول  بت�سامح  يقبل  يجعله  �لذي  �ل�سبب 
�أي�سًا رف�ص منحهم �إجابة  ليمنح بدًل منها وجوهًا تليق مبالئكة.. ولكنه 
ا  عمَّ �إل  ت�ساألونني  فال  بائع   جمرد  "�أنا  بالقول،  �سوته  و�كتفى  حا�سمة، 

تريدون".
يف �ل�سباح �لذي قرر فيه �لرحيل �إىل حيث �سيجل�ص يف �لطريق، كان 
قف�سه �ل�سخم قد �كتظ بوجوه �لأهايل، وبينما كان بائع �ملعجز�ت �لذي 
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بال وجه يتخذ مكانه على جانب �لطريق �سعيد�ً، كانت �ملالمح قد بد�أت 
حو��سهم  تاركًة  �أرجلهم،  حتت  لتت�ساقط  �أ�سحابها،  وجوه  على  تذوب 

للظلمة.
قال يل حجاج �إن �لبلدة �حتاجت �سنو�ت طويلة �أخرى قبل �أن تنبت 
لالأجيال �لتالية وجوه ميكن �لتعرف عليها، قال �إن من حاولو� �لنتقام منه 
�لذين  �لأثرياء  للغرباء  يبيعها  �لتي  تلك  من  غريبة  مل�سوخ  بالتحول  �نتهو� 

ياأتون ب�سيار�تهم �لفارهة يف �أيام �ملولد بحثًا عن معجز�ت ي�سرتونها. 



149

�لطريق

11

تيب�ص �لدم على �أ�سابعي، حتى هيئ يل �أن يدي جتمدتا، عندما �قرتبت 
من �إ�سحق �ملرعب. 

فور �أن �رشت �أمامه، �نفلتت �لر�أ�ص من قب�ستي متدحرجًة حتى توقفت 
بني �ساقيه.

غ�سل  ثقيل  لعاٌب  فمه  من  و�سال  �لغريبة،  �لر�أ�ص  على  �لبائع  �نحنى 
�لرت�ب كاأنه يهدهد  ينف�ص عنها  �سعرها، ثم حملها بني يديه برفق، وبد�أ 

ر�سيعًا.
"لقد غبت �سنني طويلة لتعود �إيل بهدية مالئمة!"
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�أعربه  و�أنا  ند�ء�ته يل  د�ئمًا  مغت�سبة. جتاهلت  بابت�سامة  عبارته  تلقيت 
متجهًا �إىل �أبي. كان قدٌر من برودي نابعًا من علمي �أنه ل ي�ستطيع �إيذ�ئي 
�أو م�سخي مثلما يفعل مع من يحنق عليهم، لكني يف �أعماقي كنت �أرجتف 
�أ�سد  من  �أ�رشه يف عدد  �أن  بعد  �أبي  عليه  �عتمد  لقد  منه.  �لتخل�ص  متمنيًا 

مهماته ح�سا�سية وخطورة. 
- �آه يا طفلي.. �أما زلت تتذكر؟.. لي�ص هناك ما هو �أخطر من ذ�كرة 

طفل!
�نتبهت من جديد. مل �أنده�ص كثري�ً لأن بائع �ملعجز�ت قر�أ �أفكاري.. 

لكني �رتعدت عندما ر�أيت �لر�أ�ص بني يديه ت�ستغيث.
"�إنني �أبحث عن ج�سدي �أيها �ل�سيخ..  �أمل تر ج�سد�ً يتجول بال ر�أ�ص 
�لويل  �إن  م�ساعدتي..  على  �لقادر  �لوحيد  �أنك  �أعرف  �لأنحاء؟  يف هذه 

ياأمرك مب�ساعدتي ولذلك �أر�سلني ب�سحبة �بنه لأول مرة يف تاريخه".
عميقًة  نظرًة  يل  �ملعجز�ت  بائع  ب  و�سوَّ �سامتًا،  �لر�أ�ص  كذبة  تلقيت 

ليتاأكد من �سدق �لر�أ�ص، فلم يجد باملقابل �سوى نظرة خالية.
رد �إ�سحق بنعومة �لدهاء �لتي يتقنها: "�أخ�سى �أنك �ستحتار يف �لتعرف 

على ج�سدك.. لأن يف هذه �لبلدة �أج�ساد كثرية تهيم بال روؤو�ص". 
�لو�سيمة  مالحمك  "�إن  قائاًل:  حجره  يف  �لر�أ�ص  �لبائع  و�سع  هكذ� 
�ختفت مع �سعرك �لهائ�ص �ملعفر وحليتك �لكثيفة �لوعرة و�لدماء �ملتيب�سة 

بامتد�د وجهك.. �ساأعيدها ملا كانت عليه ثم يكون لنا كالٌم �آخر!".
بد�أ �لبائع عمله وهو يفكر يف �أنه �سار ميلك ثروة حقيقية بني يديه.. 
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م�سلية  كثرية  تلقينها حكايات  تتحدث ميكن  �لتي  �ملقطوعة  �لر�أ�ص  فهذه 
وبيعها بعد ذلك يف مز�د �سخم ملن يدفع �أكرث من �ل�سحرة �أو �لأثرياء.

يهذب  ور�ح  بجانبه،  يرقد  كبري  معد�ت  �سندوق  من  �أدو�ته  �أخرج 
و�لطني  �لدم  طبقات  ويزيل  و�جلروح  �لكدمات  وي�سمد  و�للحية  �ل�سعر 
د�خل  يرتدد  وقدميه  ذر�عيه  مع  تهتز  �لتي  �ل�سال�سل  رنني  و�لرت�ب وكان 
عروقي فاأدعو �هلل �أل تتجمد. عندما �نتهى هتف لنف�سه وهو يرى �لوجه: 
�إنه �أجمل وجه ر�أيته يف هذ� �لعامل طو�ل �سنو�ت حياتي �لتي  "يا �إلهي.. 

قاربت على �لألف!!". 
قالت �لر�أ�ص: "�أ�سكرك �أيها �ل�سيخ.. هل ميكننا �لآن �أن نبد�أ مهمتنا؟"

�أن  قبل  لي�ص  لكن  �لفاتن..  �أيها  "بالطبع  �أجاب:  �لذكي  �لبائع  لكن 
�أعرف حكايتك". 

- "لالأ�سف.. حكايتي ل ميكن �أن حُتكى قبل �أن تعود ر�أ�سي جل�سدي.. 
فقد �أطاحو� برقبتي غدر�ً.. و�ُسِحر يل فال ميكنني �رشد ما حدث يل �إل و�أنا 
مكتمل.. لأنني وقتها �ساأ�ستطيع �لنتقام لنف�سي و�ساأغدق على من �أر�سدين 
كما  هائلة،  ثروة  ت�ساوي  �لتي  �لذهبية  �أ�سناين  على  �سيح�سل  لكتمايل.. 

�ساأخل�سه من قيوده، فلكل �سخ�ص يف هذ� �لعامل قيوده".
�سال لعاب �إ�سحق وهو يرى �لأ�سنان �لذهبية، وحرك �ل�سال�سل �لغليظة 
يف ذر�عيه وقدميه حمبطًا، كاأنه تذكر فجاأًة عجزه �لذي جعله �أ�سري مكانه 
منذ �سنو�ٍت ل حُت�سى ككلب حر��سة ويف ل�سيده رغم �أنفه، وهنا قفزت 

�إىل عينيه نظرة مت�سككة، فهمتها على �لفور فاأجبت:
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و�أنقذت  �أخرية  مبعجزة  �أتيت  لو  �أ�سفادك  من  بتحريرك  �أمر  �لويل   -
ذلك �لتقي.

من جديد حدق �إ�سحق يف عيني، م�ستبعد�ً �أن �أكون كاذبًا.
بلهفة بد�أ يخرج مئات �لأج�ساد �لتي بال روؤو�ص من �أجولته، بينما �أكاد 
�أتهاوى فوق م�سخي من �لرعب، جربتها �لر�أ�ص و�حد�ً و�حد�ً لكنها مل 

تعرث على �سالتها يف �أي ج�سد. 
باإحباط �ملقامر، قال بائع �ملعجز�ت، لالأ�سف مل �أعد �أملك �أي ج�سد، 
�أعو�سك.. لو �سمحت  �أن  �أتعبتك معي.. ولبد  �لر�أ�ص قالت: لقد  لكن 
�أن  لدقيقة و�حدة.. حيث ميكن لأ�سناين  �أ�ستعري ج�سدك  �أن  يل.. ميكنني 

ت�سقط بني يديك وحيث ميكنني �أن �آمر قيودك بالذوبان.
تردد �لبائع لكنني طماأنته باإمياءة. مد يديه ب�سال�سلهما �لغليظة �إىل ر�أ�سه، 

خالعًا �إياها ب�سال�سة �أده�ستني.
ما �إن ��ستقرت �لر�أ�ص على رقبته، حتى هتفت: ما �أجمل هذ� �جل�سد.. 

�إنه بال�سبط ما كنت �أبحث عنه!
�رتعبت ر�أ�ص بائع �ملعجز�ت حتت �أقد�منا وقال فمها: كيف؟ �إن هذ� 

ج�سدي �لذي ولدت به قبل �ألف �سنة.. و�أنت ل تز�ل  �سابًا �سغري�ً! 
رد �لآخر بابت�سامة مرعبة و�سوت و�هن: كيف تقول ذلك؟ �نظر �إىل 
�أمامه وجهًا عتيقًا  وجهي جيد�ً!.. يف هذه �للحظة وجد بائع �ملعجز�ت 
عجوز�ً متغ�سنًا.. قال �ساحبه: لقد متنيت كثري�ً �أن �أكون بائع معجز�ت.. 
وفعلت كل ما ميكنني طيلة مئات �لأعو�م.. ولكن كان لبد من خد�عك 
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�أنت حتى �أكون �أهاًل لذلك!.. لقد �سحيت بج�سدي نف�سه حتى �أح�سل 
على ما �أريد.. وطفت �لدنيا متدحرجًا حتى �أ�سل �إليك.. وكنت �أعرف 
�أن �لف�سول نقطة �سعفك �لوحيدة.. هذه حكايتي.. وها �أنا �أحكيها لك 

بعد �أن �رشت مكتماًل كما وعدتك! 
ثم �سحك قائاًل: و�أول معجزة �ساأقدم بها نف�سي للبلدة هي �أنني �مر�أة 
ر�أ�سك  و�ستظل  ج�سده..  على  وح�سلت  نف�سه  �ملعجز�ت  بائع  خدعت 

هذه عالمة على فعلتي.
وليتحول  م�سقول،  ناعم  �مر�أة،  لي�سري وجهه وجه  ذلك  �لرجل  قال 
على  قب�ستيها  �ملر�أة  �سددت  ر�أ�سه.  فوق  ذهبي  �سعر  �ن�سد�ل  مع  �ل�سوت 
لتبد�أ  �لبلدة  �إىل  �لعودة  رحلة  وبد�أت  �ملخدوع..  �ملعجز�ت  بائع  ر�أ�ص 
على  �سلطة  لأبيك  تعد  مل  خادمتك..  �لآن  �أنا  يل،  قالت  لكنها  عملها، 
بحب�سه  �أمر  �لذي  �جلي�ص  �ساأمنحك  �لبلدة.. ولذلك،  �ملعجز�ت يف هذه 

بعد �حلرب �لأخرية. تف�سل. 
فتَحت �ل�سندوق �لكبري فانفجر �سعب من �لن�ساء �لورقيات، وما لبثت 
�لق�سا�سات �أن بد�أت تنه�ص على �أقد�مها، �إىل �أن ��سطف �جلي�ص يف د�ئرة 

كبرية �أحاطت بي ومب�سخي.
- �سيكون خلفك يف �ملدينة، فاأنت بحاجة له يف حربك �لأخرية.
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باإتقان  مق�سو�سة  �أبعاد،  بال  ورقة  جمرد  �لورق  جي�ص  قائدة  كانت 
على هيئة �آدمي. حلت ذ�ت ظهرية على �ملدينة ب�سكلها �لغريب، وبد�أت 
تتجول بخفة.  قالت يل جدتي �إن من نظرو� يف وجهها �كت�سفو� �أنه مليء 
�ألو�نها باهتة، رمبا  بالتجاعيد كوجه �أي �آدمي �سائخ من حلم ودم. كانت 
ترتدي  و�أمطار..  رياح  من  �لورقي  ج�سدها  على  مر  وما  عمرها  لطول 
�سعر غز�ه  كاأي  و�أبي�ص  و�سعرها طويل  باهتة جد�ً  جلبابًا بخطوط زرقاء 
�ل�سيب. كانت �سخ�سًا مثري�ً لال�ستغر�ب متامًا.. ومل يكن �لأهايل ليحتملو� 
معجزة يف ذلك �ل�سيف  �لبعيد �مللتهب �لذي مل تكن �سم�سه تختفي عن 
�سماء �لبلدة �إل ل�ساعات قليلة يوميًا. يف هذ� �لوقت �ل�سعب جاءت �ملر�أة 
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�لورقية، لت�سيف عالمة ��ستفهام جديدة �إىل �لبلدة �لتي عرفت �أ�سئلة كثرية 
من قبل، ومل حت�سل باملقابل �إل على �إجابات قليلة جد�ً.

ما هي �إل حلظات حتى �سارت �ملر�أة �لغريبة حديث �لبلدة باأكملها. 
ويفردونها  "يطوونها"  بها،  مي�سكون  وهم  �لزمن  ذلك  �أطفال  �سوهد 
�لذين  �آدمي حقيقي. نهرهم �لآباء  بينما ت�رشخ هي ب�سوت  كلعبة مثرية، 
برعب  �لورقي  بينما حت�س�سو� ج�سدها  ُمد�ر�ته،   بخوف حاولو�  �قرتبو� 
لغز تلك  �لبلدة حتاول فك  بيوت  �مل�ساء كانت كل  وهم يخل�سونه. ويف 
�لق�سا�سة �لآدمية �لتي تتجول يف �ل�سو�رع، و�لتي مل ي�سك �أحد �أنها تنتمي 

لروح �رشيرة. 
�جتمع �لرجال، وقررو� متزيق تلك �لورقة �لتي جاءت لتبث �لرعب يف 
قلوبهم، ورغم �أن بع�ص �حلكماء ر�أو� �أن يجل�سو� معه ليعرفو� حكايته، �إل 

�أن مطالبهم ووجهت بالرف�ص �حلا�سم من �لأغلبية. 
وبالذ�ت  �سيء،  �أي  يخ�سون  �لبلدة  رجال  كان  �حلرب،  زمن  يف 
�حلرب �لتي تدور على �أطر�ف �لبلدة  و�لتي رف�سو� �ل�سرت�ك فيها، بينما 
موقنني يف  �لرجال   كان  لذلك  رمبا  و�لن�ساء.  بالأطفال  �ساحتها  �متالأت 
قر�رة �أنف�سهم �أن هناك لعنة لبد �أن حتل بهم جز�ء لهم على تخليهم عن 
�سجاعتهم، و�سعرو� ب�سكل غام�ص �أن ذلك �لرجل �له�ص له عالقة بتلك 
�للعنة. هكذ� �جتمعو� يف �ل�سباح �لتايل، ور�حو� يجوبون �ل�سو�رع حتى 
ب�ست  ر�أتهم  عندما  �لأور�ق.  بع�ص  تاأكل  ركن،  عليها جال�سًة يف  عرثو� 
�أنتظركم  "�إنني  بلهفة:  و�ساحت  �ل�سعادة،  عليها  وبدت  وجوههم  يف 
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�سكان  من  ل�ست  �أنني  رغم  حربكم  يف  �ساركت  فقد  �ل�سرب..  بفارغ 
بلدتكم، لتعاطفي مع ق�سيتكم.. غري �أن �سحرة �لأعد�ء حولوين لورقة.. 
و�أنا �أبحث عن �سخ�ص بينكم يفك �سحري لأعود للدفاع عنكم!"  �سعر 
فا�ستجمعو�  �أكرث،  تغلي يف عروقهم  �لدماء  �لرجال بخجل عميق، جعل 
�سجاعاتهم �ملن�سية، وطوقوها، ثم بد�أو� يف متزيق  ج�سدها �له�ص �إىل �آلف 
�لق�سا�سات خميمة بامتد�د �سماء  �لهو�ء. بقيت  �لق�سا�سات، ونرثوها يف 
�لبلدة بينما مل يتوقف �سوت �رش�خ �لرجل �ملجهول �لذي �نت�رش يف �لهو�ء 

كاأ�سالئه.
مل يعرف �لأهايل، �لذين �سارو� يتجنبون �لنظر لل�سماء، �أن قطع �لورق 
طبيعتها  �ملر�أة  لأ�سالء  عادت  �آخر  بعد  يومًا  باللحم..  تكت�سي  ر�حت 
يوم  جاء  حتى  ب�سرب،  �لبع�ص  بع�سها  من  تقرتب  ر�حت  ثم  �لآدمية.. 
�للحظة  هذه  يف  �ل�سماء.  يف  ومعلقًة  مكتملة،  �لورقية  �ملر�أة  فيه  �سارت 
مل ي�ستطع �أحد  �أن مينع نف�سه من ف�سول �لنظر، ليتحول �لرجال يف حلظة 
�إىل كائنات ورقية ه�سة، بينما حتول �لأطفال �ملتطلعني لأعلى جميعهم �إىل 

رجال مفتولني. 
على  �أن�ساها:  �أن  ميكنني  ل  �لتي  بالعبارة  �حلكاية  ُتنهي  كانت جدتي 
�لأر�ص، وبد�أت  لت�سع قدميها على  �ملر�أة مرفرفًة بذر�عيها   نزلت  �لفور 
�لأطفال  خلفها  ومن  �ملعركة،  �إىل  عائدًة  �لبلدة  لتغادر  �ل�سو�رع   تقطع 

�لأقوياء، تاركني خلفهم �لرجال �لذين من ورق.
ما �إن نه�ست �ملر�أة على �ساقيها، حتى مدت يديها ب�ساقني �أنثويتني مل 

�أر �أ�سد منهما بيا�سًا يف حياتي.
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�حلرب وحال  برتتا يف  �للتان  �ساقاها  لالإ�سكافية  �ستعود  �أخري�ً  قالت: 
�سجني كل تلك �ل�سنو�ت دون �أن �أعيدهما �إليها.. لكن يجب �أن تقدمهما 

�أنت بنف�سك.. �إنها كر�متك �لأوىل �أيها �لويل!
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نعال  برتق  �لويل  خلدمة  نف�سها  �لإ�سكافية  نذرت  �ساقيها  فقدت  منذ 
�لتي خا�ستها  �لورق يف �حلرب  قائدة جي�ص  مريديه. لقد كانت ب�سحبة 
�لن�ساء. كانت �أول م�سابة يف �أول �سف، وقد ظهر لها �لويل قبل �أن يند�ص 
مطمئنًا  �رشيحه،  من  مقربة  على  لت�سرتيح  وحملها  رقبتها  يف  قاتل  رمح 

�إياها �أنه �سيعيد �إليها �ساقيها قريبًا، لكن عليها �أن ت�سرب.
و�لألو�ن  �لأ�سكال  �لنعال خمتلفة  �لنعال. وكانت  بجانبها جبل  ر�أيت 

تتحرك ب�سخب كاأنها تت�ساجر، فاأدرت وجهي ب�رشعة.
كانت منحنية على �أ�سيائها عندما �قرتبت منها مرتعد�ً، ومددت يدي 

بال�ساقني، ف�سهقت �ملر�أة. 
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- �لويل هنا.. لتنفيذ �لوعد!
قالتها �سارخة وهي ت�سحب �لعباءة �لف�سفا�سة عن �ساقيها �ملبتورتني، 

وتثبت �ل�ساقني، لتنه�ص �أخري�ً و�قفًة على قدميها.
- خذ.

- ما هذ�؟
- نعال �أمك. �ذهب بهما للعر�فة و�ستدلك من خاللهما على مكانها.. 

فهي قادرة على قر�ءة �خلطو�ت... �إنها تنتظرك يا بني منذ ُولدت.
قالت ذلك ثم نه�ست، ويف هذه �للحظة تبخر جبل �لنعال متامًا،  ثم 

�أخذت ترك�ص ب�ساقيها حتى �ختفت.
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�أبد�ً، لأن �سعرها �ملن�سدل لالأمام كان يحجبه، ومل  �أر وجه �لعر�فة  مل 
تكن تك�سف وجهها �إل ملن يطلب خدماتها، ول ير�ه �سو�ه. عندما توقفت 
�أمامها، �ن�سحب �سعرها للخلف. ر�أيت وجهها لأول مرة،  و�رتعبت لأنني 
�كت�سفت �أنني ر�أيته كثري�ً، يف حلم طويل، يختلف عن بقية �لأحالم، ذلك 
�أنه مل يبد�أ وينته يف �ملنام نف�سه، بل كنت يف كل مرة �أرى جزء�ً منه، يعود 
ت�سفر يف  �لتي  بالعبارة  �أم�ص،  �كتملت حلقاته  ليكمله، حتى  �لتايل  �ملنام 

�أذين �لآن، اأمل اأحذرك يف طفولتك؟
�إنه حلم ي�سبه �حلياة، مثلما ميكن للحياة �أن ت�سبه حلمًا. يبد�أ و�أنا طفل، 
ي �جلميل �سيكون لعنتي �لأبدية. كنت  حيث �ستبزغ عر�فة لتخربين باأن خطِّ
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�أجل�ص وحدي على �ساطيء بحر باهت �لزرقة.. وكتبُت على �لرمل ��سمي 
�لرمل حني فوجئت  �أنظر يف  و�لفار�سي و�لديو�ين. كنت  �لكويف  باخلط 
موجة  مع  بالتز�من  متحو�نه،  ��سمي،  تدو�سان  قا�سيتني  معروقتني  بقدمني 
تاآمر على حمو  قد  �لكون  كاأن  �لقدمني،  وتغرق  �لرمل  لتبل  عنيفة جاءت 

��سمي.
رفعُت عينّي، ور�أيت �ملر�أة �لأكرث �سيخوخة يف �لعامل.. زرقاء، ترتدي 
مالب�ص مهلهلة. �سعرها �أبي�ص وحملول وُملقى لالأمام حتى �أنه �أخفى وجهها 

متامًا. قالت يل، "�أنت تريد �أن تفنى.. �أنت تريد �أن متوت".
�لرمل  ت  نَك�سَ بجو�ري.  وجل�ست  عليائها  من  َنَزَلت  �أُجبها.  مل 
باخلطوط  كان  كما  مكتوبًا  �خلو�ء،  من  للظهور  ��سمي  فعاد  كاملجذوبة 

�لثالثة. كاأن قدماها مل متحو�نه، كاأن �لبحر مل يحوله �إىل عدم.
�ساألتني، من �أنت؟ فقلت �إنني ل �أملك �سوى ما تر�ه.

يف �حللم، كما يف �لو�قع، كنت بال �أُ�رشة. ُوِجدُت يف خان مع خطاط 
عجوز، قال �إن �أهلي �ئتمنوه عليَّ قبل رحيلهم لذلك ف�ساأكرب كخادم له. 
مل يزد �أبد�ً حرفًا على هذه �لعبارة �لغام�سة �لتي ت�سبح يف �حللم تاريخي 
�أم  �ل�سفر  يعني  �ملنام  يف  �لرحيل  كان  �إن  �لآن  حتى  �أعرف  ل  �لوحيد. 
�ملوت. لكني مل �أكن خادمًا عاديًا، كنت خطاطًا، �أفعل على وجه �لتقريب 

ما �أ�سبحت �أفعله يف �لو�قع عندما كربت.
يف حلظات �حت�ساره يطلب مني �خلطاط وهو ممدد على �رشير موته �أن 
�أقرتب منه. �أم�سك يدي بيده وقرب فمه من �أذين حتى �أن �أنفا�سه �لثلجية 
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، قال، �أنت تريد �أن تعرف من �أنت.  �لأخرية �خرتقت �أذينَّ
قلت، ل.

�أن  جمديًا  يكون  لن  بلغتها  �لتي  �سبابي   �سنو�ت  يف  �أنه  �أعرف  كنت 
ن  يكوًّ �لتي  �ل�سنو�ت  �أن  تاأكدت  قد  وكنت  �أم.  و�أي  يل  �أب  �أي  �أعرف 
�أخرى،  َولَّت. ومن ناحية  فيها �ملرء م�ساعره �لأ�سا�سية جتاه من حوله قد 
كان غمو�ص ق�سة حياتي قد منحني �لفر�سة يف حرية �لكذب بخ�سو�ص 
ن�ساأتي حني �أحتدث للبنات �جلميالت، دون �أن �أكون ملومًا، ومل �أكن على 
��ستعد�د لتحمل �سدمة �أن يكون �أبو�ي فقريين، �أو �أكت�سف �أنني �بن زنا. 
مل يلح �لرجل يف طلبه، كاأنه كان ينتظر رف�سي لُيخلِّ�ص �سمريه وح�سب 

من عبئي. �أو�ساين على �خلان من بعده، ثم �أخرج خمطوطني. 
يف  �ملكتوبة  �حلكاية  ن�سخ  تعيد  �أن  مهمتك..  هذه  �ستكون  قال: 
�أنني  يبدو  لكن  قدر�ً  �أجنزت  لقد  �لثاين..  �ملخطوط  يف  �لأول  �ملخطوط 
لن �أمتكن من �إمتام ما بد�أته.. وعليك �أن حتاكي طريقتي يف �لكتابة ح�سب 
طالبه  ي�سعر  �أن  �مل�سموح  من  فلي�ص  �حلرب،  هذ�  وبنف�ص  �خلطوط،  تنوع 
باختالف �ليدين.. وعليك �أن تكون حذر�ً.. فلن ترى �ساحبه �أبد�ً، لأنه 
�ل�سهر  هذ�  نهاية  ��سم  بال  جميلة  فتاة  باإر�سال  و�سيكتفي  نف�سه..  �ملوت 
مرتع�ص:  ب�سوت  �لرجل  و�أكمل  �ملن�سوخ".  و�ملخطوط  �لأ�سل  لت�ستلم 
�ملطلوب  فاإن مل تنجزه يف موعده  فيه حياتك وموتك..  "هذ� �ملخطوط 
�أجنبك  �أن  لقد حاولُت د�ئمًا  �ملطلوبة ف�سيكون م�سريك �ملوت.  وبالدقة 
�أنك �رشت وريثي �لوحيد.. و�أر�ك قد كربت و�رشت  هذه �ملخاطر غري 

مهيئًا ملو�جهة �خلطر". بعدها �أغم�ص �لرجل عينيه لالأبد.
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وجدت نف�سي مطالبًا بن�سخ �ملخطوط �ل�رشي. بد�أت بت�سفح �ملخطوط 
باأن �سفحاته بي�ساء، خالية  �لأ�سلي، ف�سيطر علي رعب، لأنني فوجئت 
من  بال�سبط  ينقله  �لرجل  كان  �لذي  ما  �أعرف  مل  حيث  حرف،  �أي  من 
تلك �ل�سفحات �لبي�ساء و�سغل حياته طيلة �لعامني �لأخريين. بد�أت �أقر�أ ما 
كان �لرجل ين�سخه يف خمطوطه، و�سفحة بعد �أخرى �نتابني �لذهول، بل 
�لرعب.. كان �لرجل يكتب ق�سة حياة طفل يتيم �آل �أمره �إىل خطاط �سهري 
و�سار خطاطًا. يف �حلقيقة كان �لرجل يخط ق�سة حياتي �أنا بالذ�ت.. ولكن 
كتابته �نتهت عند �للحظة �لتي �أحياها حلظة قر�ءة �ملخطوط �ملن�سوخ. كتب 
�أحد غريي يعرفها، وحلظات خا�سة  �أن ل  �أ�رش�ر�ً عميقة تخ�سني ظننت 
�إل �هلل. ما �لذي كان �لرجل �سيكمله؟..  �أن يطلع عليها �سو�ي  ي�ستحيل 
هل يحوي �ملخطوط �لأ�سلي ق�سة حياتي منذ ولدتي حتى حلظة موتي؟!  
�أ�سابتني �ل�ساعقة يف مقتل، فقد كان عليَّ �أن �أن�سخ حياتي بالذ�ت، �لتي 

كانت يف �ملخطوط �لأ�سلي عبارة عن �سفحات خالية.
كان  كيف  �لرجل  يل  يقل  مل  �لفارغة.  �لأور�ق  �أقلب يف  عبثًا  رحت 
�ساحبًا،  �ملخطوط  لهذ�  �أعرف  فال  �أ�ساأله،  من  يوجد  ول  ن�سخها،  يعيد 
�إذ�  غريبة،  فكرة  ذهني  يف  برزت  فجاأة..  �لوحيد.  م�سريي  هو  و�ملوت 
كانت �حلكاية �لتي يف �ملخطوط هي حكايتي.. فالأتخيل بنف�سي حياتي 
باأنني مقبل على لعبة مثرية،  فاأنا يف كل �لأحو�ل ميت. �سعرت  �ملقبلة.. 
وكنت كلما تذكرت كلمات �ساحب �خلان �خلا�سة بحياتي �ملعلقة على 

هذه �ملهمة �أرتعد و�أ�سعر �أن �ملوت قريب مني للغاية.
�لتي  تلك  من  ب�سيطة  عبار�ت  �أكتب  �لبد�ية  كنت يف  �لكتابة،  بد�أت 
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�أن  لبثت  ما  �للعبة  ولكن  �لدنيا،  يف  �سخ�ص  �أي  حياة  عن  تعرب  �أن  ميكن 
جذبتني  و�نهمكت فيها بكل جو�رحي، مرت �لأيام ومل �أكن قد كتبت 
�سوى �سفحات قليلة، فانكم�ست من �لرعب.. ولكن حل�سن �حلظ، مرت 
ز�د  بعدها  �أحد.  ياأتي  �أن  دون  برقبتي  �لإطاحة  فيها  �نتظرت  �لتي  �لليلة 
مل  متقن  جميل  وبخط  �أكرب،  بان�سيابية  �أكتب  فرحت  بالأمان  �إح�سا�سي 
�أكتب مثله يف حياتي. كنت �أوؤلف لنف�سي حياة مل �أع�سها، �سافرت بالد�ً 
ع �خلطوط  وعرفت �أعد�ء و�أ�سدقاء، ومع كل مرحلة يف حياتي رحت �أنوِّ
حتى �سارت تلك �خلطوط ت�سبه متوجات حياتي �لتي رحت �أوؤلفها كاأنني 
�أكتب عن �سخ�ص �آخر عا�ص ومات بالفعل قبل �أن �أجيء �أنا للوجود. ل 
تريد �حلكاية �أن تنتهي، ول �أحد يجيء. مرت �سنو�ت و�سنو�ت و�أنا �أكرب 
يف �لو�قع مثلما �أكرب يف �حلكاية، �إىل �أن جاء يوم فوجئت فيه بيدي ترتع�ص 
كلما كتبت �سطر�ً، وبد�أت تع�ساين بينما كنت يف �ملر�حل �لنهائية من كتابة 
حياتي. هنا عرفت �أنني قد بلغت �ل�سيخوخة و�رشت على و�سك �ملوت.

�أخري�ً  �أمتمت  �أنني  �أعرفه  �لعمر. كل ما كنت  �أعرف كم م�سى من  ل 
كتابة حياتي �لتي �نتهت بت�سليمي �ملخطوط ل�ساحبته دون �أن �أنتظر ثو�بًا 
�أو عقابًا، لأنني، وكما كتبت يف �ملخطوط، مت بعد ت�سليمه مبا�رشة يف 
�رشيري. هكذ� �أنهيت حكايتي يف �ملخطوط. حلظة �نتهائي فوجئت بطرق 
�لر�أ�ص تقف قبالتي فاحتًة  على �لباب، فتحته بلهفة، وجدت �مر�أة مغطاة 
�لأ�سلي،  �ملخطوطني:  طلب  يف  جاءت  �أنها  �إ�سارتها  من  عرفت  يديها، 
وذلك �لذي �أكملُت كتابته. قلت لنف�سي: هذه �إذن هي �لفتاة �لتي حدثني 
عنها �ساحب �خلان قدميًا، لكن.. �أل تز�ل فتاة؟ وما �لذي فعله بها �لزمن؟ 
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من  �أملك  ما  بكل  وجهها  ك�سفُت  فقد  �أخ�رشه  ما  �أملك  �أعد  مل  ولأنني 
ق�سوة، ولكنها مل تفاجاأ مبا فعلت، مل تعب�ص ومل تنهرين. يف هذه �للحظة 
حمتفظًة  طفولتني،  يف  ز�رتني  �لتي  للعر�فة  �ملبت�سم  �لوجه  �أمامي  ر�أيت 

ب�سيخوختها وبلمعة �لعينني �للتني تقر�آن حياة �لنا�ص �لقادمة.
�ت�سعت �سحكتها  مبجرد �أن �سار وجهها مك�سوفًا، حتى هيء يل �أن 
�ملدينة باأ�رشها قد �سمعتها. بد�أت تقلب �ملخطوط بني يديها، وهي تطالع 
خطي �جلميل. قالت،  لقد كتبت حياتك ولكنك مل تع�ص حرفا مما كتبته". 
طلبت مني �ملخطوط �لأ�سلي، فقدمته لها.. فتحته و�أمرتني،" �قر�أ ". قلت 
لها �إن �سفحاته بي�ساء، فاأتت ب�سحكة ماجنة �أعنف من �سابقتها، وفتحته 
�أمامي بنف�سها.. فوجئت بكل �سفحاته مكتوبة. �أخذت �أقر�أ �سفحة بعد 
�لأخرى وفوجئت باأنني كتبت بال�سبط، وبنف�ص �ل�سياغة، وتلونات �خلط، 
ق�ستي �لتي يف �ملخطوط �لأ�سلي. قالت: "هذه �حلياة �ملمتعة �لتي متنيتها 
لنف�سك هي بال�سبط ما كان ميكن �أن حتياه �إن �أنت فكرت يف حياتك.. 
حياتي  حاملة  غادرتني  لك".  �لقدمية  نبوءتي  يف  حلظة  تفكر  مل  ولكنك 
�أنفا�سي �لتي بد�أت تغادر �حلياة،  �أ�سعر بان�سحاب  �ملكتوبة مرتني، وبينما 

�سمعت �سوتها �لقادم من �ملجهول يردد: �أمل �أحذرك يف طفولتك؟؟
تردد �ل�سوت �لآن من جديد، بال�سبط كما تخبط بني جدر�ن �حللم، 
تاأملتهما  يدي.  بني  من  �لنعلني  و�نتزعت  يديها  مدت  تطلب،  �أن  ودون 
هذه  خذ  قالت:  ثم  فيهما،  عينيها  وو�سعت  بتمعن،  ت�سممتهما  قلياًل، 

�ملكحلة و�رك�ص �إىل جبل �لكحل.. �حلق باأمك قبل �أن متوت.
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15

�لأنفا�ص  يف  �أنني  عرفت  �ل�سفني،  على  �لإنارة  �أعمدة  لحت  عندما 
�لأخرية، �لتي تف�سلني عن �ل�رشيح. هنا تبد�أ �سطوته يف �لتجلي، وتبدو كل 

�ملوجود�ت خمتلفة. 
ر�أيت جبل �لكحل، قريبًا مثلما مل �أره من قبل حتى عندما كنت �أمترغ 
يف تر�به �لكثيف �لأزرق �أثناء طفولتي. �أغم�ست عيني و�أنا �أتلقى �لر�ئحة 

�لتي تطوف بها �لريح، كيف ميكن يل �أن �أ�سف ر�ئحة زرقاء؟
عند  �لقرف�ساء  جتل�ص  لمر�أة  �لو��سح  �لطيف  ر�أيت  عندما  �رتعدُت 
عنها.  �ملتو�رثة  �حلكايات  طريتها  �لتي  �ملالمح  بنف�ص  كانت  قاعدته. 
قدميًا،  جدتي  يل  قالت  كما  فاملوتى،  للغياب،  طريقي  يف  �أنني  وتاأكدت 
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يعودون للتج�سد فقط �أمام �ل�سخ�ص �لذي يناديه �لرت�ب.
ر�أيت عينها �لو�حدة يف منت�سف وجهها. عني و��سعة جد�ً، مثل بئٍر 
حمر�ء،  وو�حدة  �سود�ء،  و�حدة  حدقات،  ثالث  فيها  ت�سبح  مكحولة، 
وو�حدة خ�رش�ء، تبدو كثالث �سمكات زينة حائرة  ت�سبح يف بئر و��سعة 
َعِكرة. �لآن، عرفت ملاذ� كان �لبع�ص ي�سمونها �ملر�أة ذ�ت �لعني �لو�حدة، 

وي�سميها �آخرون �ملر�أة ذ�ت �لعيون �لثالثة.
قال �أجد�د �لأجد�د، نقاًل عن �أجد�د �أجد�د، �إنها كانت �مر�أة غريبة، 
ت�سلي وقت فر�غها بو�سع حفنات قليلة كل �سباح من �مل�سحوق �لناعم 
حول عينها من مكحلٍة �سحرية، فيزيد �ت�ساعها. قيل كثري�ً �إن عينها  كانت 
جميلة، لكن  مل يقل �أحد �إنها خميفة �أي�سًا. ر�أيت ماءها يتموج كموجات 
�لبحر �لهادرة، تتد�فع يف مد وجزر لت�سطدم ب�سور �لكحل �ل�سلب �ملحيط 
بها، وينجح بع�ص �ملاء يف �لقفز من فوقه مغادر�ً عينها.. فتكون �لدموع، 

�لتي بد�أت ت�سيل د�كنًة بامتد�د ثوبها �لفاحت �لف�سفا�ص. 
د�ئمًا كانت عينها تلك �رش كبري غام�ص، وكذلك وجودها ذ�ته.. ورغم 
�أنها مل تكن جميلة، ف�ساًل عن �أن ج�سدها كان �سئياًل ومتيب�سًا مثل فرع 
�سجرة عتيقة، �إل �أن ن�ساء �لبلدة كن يح�سدنها يف �رشهن، جلمال �لكحل 
�لذي يتوج عينها. مل يكن �لكحل قد ُوِجد بعد يف �لعامل.. وكان �ملكان 
�لوحيدة،  �لعني  ذ�ت  �ملر�أة  عليه هو جبل  �لعثور  فيه  �لذي ميكن  �لوحيد 
�ملر�أة ذ�ت �لعيون �لثالثة، و�لتي مل تبخل على �مر�أة يف �لبلدة بن�سحها �أو 
عطاياها �لكثرية من �أدوية و�أطعمة �سحرية و�سو�ئل غريبة �للون و�لطعم. 
غري �أنها رف�ست بح�سم كل �لرجاء�ت باأن تعري �أي �مر�أة ولو قدر�ً �سئياًل 
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من �لكحل �لذي ت�سعه يف عينيها.. وهو ما دفع �لن�ساء للتخمني �أن قدر�تها 
�ل�سحرية وحكمتها �لعميقة م�سدرها جبل �لكحل �لذي ل ينفد �أبد�ً.

مل َيُكنَّ يعرفن �أن دموعها �لتي ت�سقط منها على �لدو�م تكون ممزوجة 
�أن ت�سري كحاًل من  بالكحل، وحني جتف تتحول �إىل قطع �سلبة ماتلبث 
ذلك  يخ�ص  فيما  �أحد  �أ�سئلة  على  ترد  مل  ��ستخد�مه.  �ملر�أة  تعيد  جديد 
�ل�ساأن، لأنها -كاأي �مر�أة حكيمة- كانت مقتنعة �أن عذ�ب �لإن�سان يبد�أ 

حني ي�ساأل عما ليجب �أن يعرفه. 
يف  �ل�سبب  عن  ول  تاريخها،  عن  �سيئًا  �لزمان  ذلك  نا�ص  يعرف  مل 
�سكلها �لغريب، ولكنهم طاملا �متنو� لها لأنها ��ستخدمته يف حماية �لبلدة 
من  بحفنات  كفيها  متالأ  كانت  حيث  و�لغرباء،  �لل�سو�ص  غزو�ت  من 
�ل�سنني.. ل  �لكحل وتقذف بها يف عيون �لأعد�ء فت�سيبهم بالعمى. متر 

�ملر�أة ت�سيخ ول جبل �لكحل يتناق�ص.
بقدر �إعجاب �لعاقر�ت بها، �إل �أن غريتهن كانت تت�ساعف يومًا بعد 
يوم، �إىل �أن جاء يوم قررن فيه �أن يذهنب جميعًا جلبل �لكحل ويغرتفن منه.. 
ولأنها حكيمة، فقد عرفت �ملر�أة فور �أن �ساهدتهن بالأجولة �لكبرية �أنهن 
�سفة:  ببنت  �إحد�هن  تنب�ص  �أن  قبل  لهن  قالت  عادي.  غري  �أمٍر  يف  جئن 
"�أننت تردن هذ� �لكحل لعيونكن.. تعتقدن �أن فيه �رش خلودي وحكمتي، 
�أبناء..  لي�ص يل زوج مثلكن ول بيت ول  �سو�ه..  �أملك  �أنني ل  وتن�سني 
�ل�سيء  علي  �أت�ستكرثون  �سئيل..  وج�سدي  غريب  ف�سكلي  وباملقابل 

�لوحيد �لذي �أملكه؟".
�أطرقت �لن�ساء لثو�ن، ولكنهن �أفقن �رشيعًا، مقرر�ت �أل ي�ستمعن للمر�أة 
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و�أل يفكرن يف كالمها. بد�أن يقرتبن من جبل �لكحل وتد�فعت �لأيادي 
�أن  "�أ�ستطيع  بابت�سامة:  �ملر�أة  �أكملت  لتاأخذ كل �مر�أة ما تقوى عليه. هنا 
�أمنعكن، و�أن �أوقف �أياديكن، ولكنني لن �أفعل.. لأن �خل�سارة لن تكون 
من ن�سيبي". عندما �أكملت عبارتها كانت �لن�ساء قد نهنب ما قدرن عليه 
مكحلتها،  على  ليح�سلن  وطوقنها  حولها  �لتففن  ثم  �لكحل،  جبل  من 
�إنها  ت�ستطيع، ويقال  ما  باأقوى  باملكحلة  بالويل وقذفت  �ملر�أة  ��ستجارت 

وقعت على جلبابه، فظلت معه.
تفرقت �لن�ساء باأجولتهن �لتي عباأن فيها �مل�سحوق �لد�كن. �ختفت من 
بعدها �ملر�أة لالأبد، و�سار وجودها ذكرى منذ ذلك �ليوم.. لكن يف �ليوم 
�لتايل ��ستيقظت كل �مر�أة و�سعت �لكحل يف عينيها بعني و�حدة بي�ساء يف 
منت�سف وجهها، بال حدقات، ت�سيل منها دموع حارقة على �لدو�م.. بينما 
ل مكان جبل �لكحل �إىل عني ماء و��سعة، ت�سبح فيها ثالث �سمكات  حتوَّ
كبرية. ولأن �لبحرية كانت بال �سور يحتجز مياهها �ملندفعة.. فقد بد�أ �ملاء 

ي�سيل  يف �ندفاعات متالحقة جمنونة، متجهًا نحو �لبيوت لُيغرقها.
كان  فقد  �لهادرة،  �لعني  �أ�سو�ر حول  بناء  �ملحاولت يف  كل  ف�سلت 
�ندفاع �ملاء د�ئمًا �أقوى من كل �حلو�جز، قادر�ً على �إذ�بة  �حلجارة �لكبرية 
كل  �رشوق  مع  �لغرق.  ليتفادو�  �لأهايل  جربها  �لتي  �لأخرى  �ملو�د  وكل 
�سم�ص جديدة كانت �لبلدة تفقد بيتًا �أو �أكرث، حتى جاء يوم قرر فيه �لرجال 
�أن ي�ستخدمو� ما تبقى من كحل يف بيوتهم يف ت�سوير عني �ملاء.. وكانت 
�ملفاجاأة �أن �ملاء كف من يومها عن مهاجمة �لبلدة، وبد�أ �جلبل ينبت من 
جديد، ويكرب يومًا بعد �لآخر، لكن دون �أن تظهر �ملر�أة ثانيًة. �سار �ملاء 
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ي�سطدم بال�سور �جلديد �ملتني  دون �أن يقوى على تفتيته �أو �إذ�بته.. فيما عد� 
موجات قليلة بني �حلني و�لآخر، كانت تتمكن من �لقفز فوقه، وتتحرك 
يف �سو�رع �لبلدة برفق، لتذكر �لنا�ص بدموع �مر�أة قدمية، وبجبٍل  د�كن 

�لزرقة  حتولت حكايته �إىل ذكرى بعيدة.
ناد�ين �ل�سوت �ل�سحيق �ملتمدد من حنجرتها. وجدتني �أقرتب �أكرث، 
�ملكحلة،  �أ�سهرت  كفوهة.  تت�سع  �لعني  �أرى  و�أنا  خفيف  دو�ر  �أ�سابني 
�أخري�ً  يردد:  �ل�سحيق  �ل�سوت  وعاد  و�نتزعتها،  �سبحية  ذر�عًا  فمدت 

ميكنني �أن �أ�سع �لكحل يف عيني من جديد و�أعود للحياة.
بال  كانت  يدها  �أن  رغم  �لقب�سة  بثقل  �سعرت  بيدي،   �أم�سَكت  ثم 
ملم�ص، ومن فر�غ �سحري برز مدق مل �أتخيل وجوده يف �لكتلة �ل�سماء. 
ج�سدها  �أن  رغم  تاأوه  �لذي  �مل�سخ  فوق  �أمامي  و�أ�سبحت  بخفة  قفزت 
قب�ستي  فاأحكمت  جيد�ً  بخ�رشها  �أم�سك  �أن  مني  طلبت  وزن.  بال  كان 
تعك�ص  �سحيحة  مب�سابيح  م�ساءة  متعرجة  �أنفاق  يف  قادتني  �لهو�ء.  على 
نور�ً �سماويًا، ثم توقفت �أمام  �سف غرف متجاورة ولها �أبو�ب متطابقة. 
�أنزلتني من فوق �مل�سخ �أمام �أحد �لأبو�ب، وربطته بنف�سها يف عاموٍد من 
�لُكحل، ثم فتحت �لباب ودفعتني للد�خل بقوة، حيث �سمعت �سوتها 

�لعميق لآخر مرة: 
هل تريد �أن تعرف من �أمك؟ عليك �أوًل �أن تعيد لهذه �ملر�أة �سبابها.. 

لي�ص �سو�ك.
و�سفعت �لباب خلفي بق�سوة قبل حتى �أن �أ�ستف�رش عن �سيء.
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�مر�أة  وجدتني يف غرفة فقرية، يحتلها �رشير عال، فوقه كانت جتل�ص 
لأجمة  �ملتقاطعة  �لقطنية  �ل�سحابات  فو�سى  يف  �ل�سعر.  بي�ساء  عارية 
�سعرها، كانت تلوح خافتًة �حلياة �لنحيلة ل�سعرة �سود�ء متبقية، ذوؤ�بة حياة 
بناية  �لتي ترقد يف  �لعاهرة  "�سبيل"،  �أمام  �أنني  �لفور  �أخرية. خمنت على 
�لغرباء، لكن ما �لذي �أتى ب�سيل �حلجر�ت هنا وكيف؟، هل ثمة �سفقة ما 

بني �سبيل و�ساحبة جبل �لكحل؟
�سمعت كثري�ً عن هذه �لعاهرة �لتي ي�سيخ �سعرها �أوًل، حيث �أنها مع 
ر�أ�سها  �سعر  من  �سود�ء  �سعرة  كانت  متعة،  حلظة  منها  ي�ستاأجر  رجل  كل 
�لغزير �لفاحم تتحول تلقائيًا -فور �أن ينتهي- �إىل �للون �لأبي�ص. ورغم �أنها 
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�نده�ست يف �ملرة �لأوىل، وكانت ل تز�ل حينها �سابة �سغرية، و�عتربتها 
م�سادفة قدرية.. �إل �أنها �كت�سفت يف �ملر�ت �لتالية �أن ذلك يتكرر مع كل 
ز�ئر جديد جل�سدها،  فبمجرد �أن تعود لرتد�ء مالب�سها تتحول �سعرة يف 
ر�أ�سها �إىل �أخرى �ساهقة �لبيا�ص، لها ملم�ص غام�ص متيب�ص، لتعلن لها �أن 

�سيئًا فيها ي�سيخ دون �أن تدري.
�لكثيف  �سعرها  غابة  يف  تظهر  �لبي�ساء  �خل�سالت  تكن  مل  �لبد�ية  يف 
�سيخوختها  �سنو�ت  من  قادم  خجول  �سيف  مثل  تبدو  وكانت  �لناعم، 
�لقادمة، يطرق بابها على ��ستحياء دون �أن يجروؤ على �لدخول، ولكنها، 
ومع تز�يدها �لذي ر�فق �زدياد زبائنها بد�أت تخد�ص ليل �سعرها كاأقماٍر 
فقد كان ذلك  �لفكرة،  تلك  �أرقتها  ت�سبغها.  �أن  �أنها لبد  ذ�ئبة. فكرت 
يعني تكلفة جديدة.. �ست�ساف �إىل ُكلفة �مل�ساحيق باهظة �لثمن �لتي كانت 
تد�ري بها مالحمها �لأ�سلية لت�سنع ذلك �لقناع �ل�سميك �لذي يليق مُبغوية، 

و�لذي كان يحمي وجهها �حلقيقي.  
�ص تلك �خل�سارة �لطارئة  هكذ� قررت �سبيل �أن ترفع من �أجرها لتعوِّ
�ل�سبغة  رف�ست  �لبي�ساء  �ل�سعري�ت  �أن  �لغريب  تتوقعها.  تكن  مل  �لتي 
�ل�سود�ء، ومل يتغري لونها رغم جبال �حلناء. يف تلك �للحظة قررت �ملر�أة 
�لتي �سيطر عليها �لغ�سب �أن تنزعها من جذورها بق�سوة، رغم �أنها كانت 
كانت  لكنها  قوة..  �أكرث  تعود  �سيجعلها  بي�ساء  �سعرة  �نتز�ع  �أن  تعرف 
�أن  علمتها  فمهنتها  �أجرها،  على  ذلك  يوؤثر  �أن  نف�سه  �لوقت  يف  تخ�سى 
�ملر�أة �لتي متنح ج�سدها للعابرين ل يجب �أن يعرف �أحد عمرها، ول �لعدد 

�حلقيقي للتجاعيد يف ج�سدها. 
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�أن  �كت�سفت  �لعمر،  �سبيل يف منت�سف  بعد �سنو�ت، وعندما �سارت 
�نتز�ع �ملزيد من �ل�سعري�ت �سيحولها بعد قليل �إىل �مر�أٍة �سلعاء متامًا خا�سة 
و�أن �سعرها مل يعد يف قوته �ل�سابقة. قررت �أن ترتك �ل�سعري�ت �لبي�ساء حتيا 
يف  �مر�أة  تالئم  جاذبية  عالمة  تلك  باأن  نف�سها  و�أقنعت  بحرية،  وتتكاثر 
�إنها �كت�سفت لعبة جديدة م�سلية �سارت تدمنها يف حلظات  عمرها. بل 
حيث  �رشيرها،  رجٌل  ي�ساركها  حني  حدة  تزد�د  كانت  و�لتي  وحدتها، 
�لعابرين..  ع�ساقها  ح�سيلة  لتعرف  �لبي�ساء  ر�أ�سها  �سعري�ت  بعد  تت�ساغل 
و�كت�سفت بده�سة طفولية  �أنها قادرة على ربط كل �سعرة بالرجل �لذي 
�ملر�أُة ذلك  لونها، و�عتربت  فيه  فقدت  �لذي  وباليوم  �سيخوختها  منحها 
حتى  ذ�كرتها  على  يزحف  �لن�سيان  بد�أ  وقد  خا�سًة  �جلديدة،  ذ�كرتها 
تكون  ولن  �سيء يف حياتها،  �ستن�سى كل  قليلة  �سنو�ت  بعد  �أنها  تاأكدت 

لديها فر�سة،  وهذ� هو �لأجمل، لتتذكر ذنوبها. 
يف �سنو�ت تالية، وكانت �سبيل قد و�سلت لل�سن �لتي ل ينتظر �لنا�ص 
فيها �سوى ظلمة �ملقربة.. �كت�سفت �أنها مل تعد بحاجة لإح�ساء �سعري�تها 
�لبي�ساء، بل لعد �ل�سعري�ت �ل�سود�ء �لقليلة �لتي �سارت متبقية يف ر�أ�سها، 
لتعرف كم رجاًل �سي�ساجعها قبل �أن تكف متامًا عن �لعمل. ت�ساءل �أجرها 
يومهم  قوت  يوفرون  �لذين  �لفقر�ء  �لزو�ر  من   زبائنها  �سار  كما  كثري�ً، 
�لتي  �لأكيدة  عالمتها  هي  �ملتبقية  �ل�سود�ء  �سعري�تها  و�سارت  بالكاد. 
�ستحدد لها يوم توقفها، فمع حتول �آخر �سعرٍة �سود�ء يف ر�أ�سها �إىل �للون 

�لأبي�ص �سترتك كل �سيء لتموت. 
جتاعيدها،  عن  خفيفًا  رد�ًء  تخلع  بينما  عجوز�ً،  �سبيل  �سارت  �لآن 
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وتفتح ذر�عيها و�ساقيها يف وقت و�حد، د�عيًة �إياي للولوج. ورغم �نطفاء 
�ملر�أة �لكامل، �إل �أن �لرغبة �جتاحتني، كاأن هذه �لعاهرة متلك �رش�ً يوقظ 
نعمة و�أمي معًا، يف وجٍه و�حد لأول مرة،  �لرجال، ح�رشت  �لرغبة يف 
وبامل�سهد عينه لمر�أة ُتقَتل. عندما بد�أت �أدخل فيها و�أخرج منها بقوة. 
�لذي �ستموت بني  �لرجل �لأخري  �أنني �ساأكون  �أعرف  كنت مرعوبًا و�أنا 
يديه، وفور نهو�سي ر�أيت �ل�سعرة �ل�سود�ء �لناحلة، زفري حياتها �لأخري، 
عن  �سعرها  �أجمة  �نف�سلت  عندما  �أنه�ص  كنت  للبيا�ص.  تتحول  وهي 
ر�أ�سها تاركًة ر�أ�سًا �سلعاء. �نفرطت غابة �ل�سعر على �لأر�ص ملتئمًة حتى 
�سارت مالءًة �ساهقة �لبيا�ص، وبا�ست�سالم �ألقت �ملر�أة بعريها على �لثوب 

�لذي �لتف حول ج�سدها يف ملحة.
قبل �أن تغطي وجهها �رشخُت فيها، �أين �أمي؟

لكنها قالت باآخر ما تبقى من �سوت حياتها، "ميكنك �لآن �أن تذهب.. 
لقد فقد �أبوك كل �سيء".. 

- �أين �أمي؟
�رشخُت ثانيًة، لكن �سوتي �رتد يل، ووجدتني، فوق م�سخي، نتعرث 

يف حديقٍة زلقة، باجتاه �ل�رشيح..
كانت قطعان �مل�سوخ ت�سطف حاجبًة بابه.

.. وكان كل �سيء قد بد�أ يتهدم.
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راأى القطار يتجول داخل البيت. 

اأخرياً، هنا، بينما تتداعى اجلدران يف تطوحه ويهب الهواء لُيطريِّ 
كل �صيء. 

كم مرة ته�صم واأ�صلحوه؟ لكن القطار هذه املرة كان يحت�رض، وكانت 
خيوط الدماء املن�صالة من اأج�صاد الب�رض والدواب والطيور ت�صتبك. ل 
فرق بني دم هذه البقرة وهذه املراأة، ل فرق بني لبنهما، من ذهبوا يف 

القطار، تكفي اأ�صباحهم لتكوين مدينة موازية من الأرواح. 

�صباكه. حلية  اجلاحظتني حتت  بالعينني  دونه،  ال�صائع  للوجه  نظر 
كثيفة، �صوداء، وبال اأثر ل�صارب. جميع ال�صائقني ن�صخة من هذا الرجل، 
ببزة زيتية ي�صدر من حتتها جلباب، ق�صري جداً يا رجل، وينزاح يف 
العانة.  عند  لتتوح�ش  ال�صاقني  من  تتحرك  التي  الغابة  كا�صفًا  املوت 
هل يكرهني �صائقو القطار؟ اأم -بب�صاطة- يفقدون حيواتهم؟ هل هم 
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اأحالمه ما  راآها يف مدن  التي  املديدة  ال�صاللت  �صاللة؟ عرف من 
يجعله ل ينده�ش، لكن خ�صياتهم كبرية كالعجول التي ُتذبح على 
عتبته، ل يتمتع الآدميون، على الأقل من ميكن التعرف عليهم يف 
متمددة  ذكرية  اأع�صاء  ول  كتلك،  بالونية  بخ�صيات  املدينة،  هذه 

وغليظة هكذا يف �صباتها.

"من هذا؟". �صاألها عن ال�صائق بدًل من اأن ي�صاألها عن ا�صمها، فقالت 
"رجل جديد يحاول قتلك". كيف قالتها بهذه الب�صاطة؟ وملاذا مل تقلها 
من قبل؟ لأنه مل ي�صاألها. اأي برودة دم تنطوي عليها هذه اخلادمة؟ 
"وملاذا ل اأموت؟". "لأنك ميت، اأو لأنه لي�ش من املمكن اأن متوت". 
املراآة  تنظف  بينما  احلاد،  اأنفها  ق�صبة  من  تهبط  الكلمات  اأن  و�صعر 
األ يوجد  القطار؟  بالذات من يتناوبون قيادة  الكبرية. "ملاذا هوؤلء 
�صائق قطار ل يرغب يف قتلي؟". "لأنهم الأ�صخا�ش الوحيدون الراغبون 
هو  والقطار  يخ�صونك.  املوت.  يخ�صون  املدينة  النا�ش يف  املوت.  يف 
النا�ش ميوتون".  باأ�صوارك". "لكن  ملت�صقًا  ي�صري  الذي  الوحيد  ال�صيء 
"يعرفون اأنهم قد ميوتون يف اأي حلظة، لكنهم ل ميلكون و�صيلة اأخرى 

للو�صول اإىل البلدات املجاورة".  

لكن ملاذا اأيقظه هذا القطار هذه املرة؟ اأو كيف؟ "رمبا اقرتب اأكرث 
الباحة اخلارجية، ترعى  من كل مرة". �صمعها بالكاد، كانت الآن يف 

حديقة نا�صئة، تلد زهوراً قامتة تالئم احلداد.
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املدينة تتغري. هكذا فكر الآن وهو يتاأمل �صفوف بيوت نبتت، 
التي كانت تطوق املدينة،  الغيطان اخل�رضاء  اأفق  الب�رض، يف  بامتداد 

وحجبت الأ�صوات الأليفة لنقيق ال�صفادع املندثر.

نحو  اأنها متددت  تخربه خادمته  وعندما  ذلك،  ي�صدق  يكن  مل 
ع�رضين مرة، كان ي�صيح بوجهه كاأنه تاأكد من جنونها. لقد �صارت 
املدينة مدينته حتى اأنه �صدق اأنها قبل ذلك مل تكن اأكرث من فكرة 
يف راأ�صه، حتولت مبرور ال�صنني اإىل كل هذه ال�صوارع والبيوت املرتا�صة 

ومن بعد ذلك الأنفا�ش.

التي ي�صبح بها  اأ�صبح عجوزاً يف موته بالطريقة  اأنه  وفكر فجاأة 
النا�ش عجائز يف حيواتهم، لدرجة اأن ذكرياته نف�صها �صاخت وماتت يف 
العمر الذي متوت فيه اأ�صد الذكريات قدمًا، الذكريات التي كالب�رض، 
الذكريات التي متوت بال�رضورة، حتى قبل موت اأ�صحابها، متوت يف 
اأحيانًا وت�صيل  الطفولة وال�صباب والكهولة، ُتقتل  حوادث عار�صة، يف 
منها دماء غري مرئية، بع�صها ُيدفن وبع�صها ُيرتك يف الطرق كحيوانات 
�صالة، فقط عندما ُتكتب الذكريات تعي�ش، بال�صبط كما يحدث للب�رض، 
ذكرياتي مل ُتكتب اأوًل باأول، لقد تعر�صت خليانة ما، حيث كان ثمة 
خمطوط، اإن مل اأكن ن�صيت ذلك اأي�صًا، اإن مل يكن حم�ش هراء مل يقع، 
األي�ش كذلك؟ وت�صري خادمته بالإمياء ثم ت�صيح بوجهها. لكنها عندما 
ُتكتب جمدداً -اإن حدث ذلك- �صُتحرف، ولن تعود اأبداً على عالقة 
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بذلك الذي حدث بالفعل. عليك األ تقنط، الذكرى خيال �صاحب 
لواقع مل يحدث. 

وعاد ليقرر، لقد ن�صيت كل �صيء تقريبًا، فيما عدا ميتاتي.

ولأنه جرب املوت يف اأماكن كثرية، مل يعد يخ�صاه، بل متناه يف 
وطنه، لأنه �صعر باخلجل من اأن ميوت يف كل البقاع ماعدا �رضيره. 

لقد ظل املوت دائمًا بعيداً عنك، وكنت -على العك�ش من جميع 
بت�صالٍح عذب،  لكن  اأو رهبة..  لي�ش بخوف  تنتظر جميئه،  الب�رض- 
وباأمنية اأكيدة اأن يتذكرك قبل اأن تتحول لكومة عظام حقيقية داخل 

جلبابك.

فجاأة انفتحت �صلفتا ال�صباك تلقائيًا، واأطل وجه.

اأخرجته العينان من �رضحته، كانتا تتحركان يف وجه طفل.

ال�صوداوان،  الوا�صعتان  الطفلتان  العينان  بفزع،  فيه  يحدق  راح 
جتمدتا، وهما حتدقان فيه كاأمنا تواجهان جميع اأ�صباح القادم.

الذي  ال�صباك  اإىل  القليلة  واقرتب. ب�صعوبة نه�ش وقطع اخلطوات 
انفتح فجاأة لتت�صلل عربه �صم�ش ال�صماء القوية وتتدحرج داخل الغرفة 
كبقعة غام�صة. �صم�ش العمى التي اأجربته على الإ�صاحة بوجهه كاأنه مل 
يكن يعرف اأن ثمة كرة لهب �صفراء تتدحرج يف النهارات. تبخرت 
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الأ�صيجة، ل يعرف كيف، تبخرت لي�صتيقظ العامل.

جمرد طفل، بعينني كبريتني، تبدوان كاأنهما تتطلعان اإىل عورته.

مل يتحدث، فقط اأ�صار باإ�صبع تائه للداخل، ويف ركن ما، ملح الرجل 
الطائر الورقي، يتحرك ذاتيًا كاأن يداً وهمية حتلق به. وحتولت العينان 
اإىل قطيع عيون، �صافية، كما يجب اأن تكون العيون. وقد متكن طائر 
نف�صها  ال�صماء  لتموت  �صباكه  فرجات  عبور  من  وثالث،  اآخر،  ورقي 

بجوار �رضيره. 

باإ�صارة دعا ال�صبي للدخول، ومل يكن من ال�صعب اأن يرفع ال�صبي 
�صاقه ليقف على حافة النافذة الواطئة، ثم يقفز لي�صري داخل احلجرة. 
لكن الباقني مل يكونوا بحاجة لأمر م�صابه، تكد�صت العيون حول عينيه، 

ومن خلفهم، بداأت مدينة كاملة تزحف باجتاهه. 

يف هذه اللحظة نادى على اخلادمة، وقد اأكدت له العالمة الغام�صة 
اأخرية،  �صمع �رضخًة  اأنه  له  ُهيئ  ترد.  مل  ولكنها  اأخرياً،  �صيموت  اأنه 
�رضخة وهن اأتت على كربياء اجل�صد الذي ظل يجاهد كي ل يقع. 
حترك ب�صعوبة حتى راآها، من بني ال�صتائر ال�صوداء، نائمة على ظهرها 
بج�صد اأزرق.. وبجانبها ر�صيع ي�رضخ. ظل يتاأملها كاأن تلك هيئتها 
الوحيدة الأليفة لديه.. وبداأ ي�صتوعب بهدوء اأن ال�صيء الوحيد الذي 

يربطه بهذه املدينة غاب لالأبد. 
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اأخرية، مد يداً،  الإتيان مبعجزة  على  �صيء، كان قادراً  رغم كل 
عربت ال�صبابيك والطريق وامتدت من نافذة بعيدة لتقب�ش الأ�صابع 
على خمطوط خُمباأ بعناية، اأو هكذا ظن �صاحبه. حمله اإىل �رضيره حيث 

�صينام لآخر مرة، عندما تنتهي ال�صفحة الأخرية.

وفكر يف اأن مدينة حلمه القادم يجب اأن ت�صهد ميتته النهائية، حيث 
�صريى، يف هذه الليلة فقط، وللمرة الأوىل منذ ُولد، مدينته.



الو�سول
.. حتى و�سلُت اإىل العر�ش فاإذا هو خال فاألقيت نف�سي اإليه
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ُقبالة باب �ل�رشيح، �زدهر فردو�ص �سغري وقامت.
ل جدبها �لرت�بي لربيٍع خانق،  �ع�سو�سبت �ل�ساحة �خلالية �مل�سورة. حَتوَّ
للعامل،  �لبعيد  �لركن  قادمًة من  يائ�سة،  لتنه�ص حديقٌة  �مر�أة،  يد�  به  هبَّت 

ومزهرًة مثلما ميكن لقطعة من �جلحيم �أن تخمد.
عندما عربُتها �آخر مرة، متعرث�ً يف وحلها �لطارئ، كانت ماتز�ل بقعة 
طينية زلقة، د�كنة كالليل، ومل يكن يبدو �أنها ميكن �أن تكت�سب يف يوٍم ما 

لونًا �آخر، �أو ر�ئحًة. 
�لفناء �لرت�بي ل�سيء  �أيامنا �لأخرية معًا تطريت نعمة فجاأة بتحويل  يف 
�آخر، كانت حتلم بعبرٍي خانق لبد �أنها ظلت منحنيًة عليه بعد ذلك، عندما 
مل �أعد �أر�ها، عندما قررت يل �أن �أغادر دنياها فجاأة، وعندما �ن�سعُت مدير�ً 
ظهري لأبي نف�سه، لأدفن حو��سي يف �ل�سفحات �لتي تتناق�ص بينما �ألوث 

�ملخطوط بحكاية كاذبة، كانت هي حياتي �لو�حدة �لقابلة للت�سديق.
�لآن، تنت�سب ورود كبرية بدت �رش�سة، رمبا �كت�سبت �رش��ستها من نعمة 

نف�سها، �لتي ذبلت فجاأة باملقابل. 
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توقفُت قلياًل �أمام �جلنة �لطارئة �لتي �أ�سبحت ت�سبق بابه. ر�أيتها تفقد 
ترتنح  كرة.  تطي�ص  عندما  �أ�سيجتها  فوق  من  من  �لأطفال  يقفز  �سو�بها. 
باجلدر�ن،  كرة  ت�سطدم  عندما  لطفل،  �لكبريتني  �لعينني  �أمام  �لقد��سة 
بالألو�ن  ورقية  طائرة  حتجب  �أو  ة،  �لَكرَّ لتعيد  لالأقد�م  جديد  من  مرتدًة 
�لآيات  �لطني  يلوث  �سو�دها،  يف  �لغائبة  للقبة  �لأبدي  �حلد�د  �لز�هية 
�ل�ساحبة، ي�سفع خ�سب �لنو�فذ �ملغلقة، �لباب �حل�سني ملناماته، حتى �أنها 
تنفتح ب�سوٍت عا�سف. لكن �ل�سفعة �جلديدة كانت من ن�سيب وجهي، 

فا�ستيقظت. 
�ل�سبات  يف  وحدي  و�أنا  �لأفق..  ي�سد  �لب�رش  بحر  كان  �خللف،  يف 
�لذي يطل عليه بابه، حمرو�سًا ب�سعب �مل�سوخ �لتي ��سطفت، على قو�ئمها 

�خللفية، �سابكًة قو�ئمها �لأمامية يف �سفوف متتالية.
هل �ستظهر �خلادمة ملرة �أخرية؟ بالبطن �ملنتفخة، بذلك �لقادم من عتمة 

�لهو�ء �لثقيل؟
يقولون �إن �أ�سد �لذكريات قدمًا، تلك �لتي ل ن�ستطيع �أن ندركها، ت�سبه 
�أبعد نقطة يف �مل�ستقبل، �لذي مل ياأت بعد، و�أنه ب�سبب ذلك، نبقى موتى 
�أن  �أي�سًا  يعني  هذ�  �إن  يجئ.  مل  فيما  موتى  نحن  مثلما  م�سى  ما  كل  يف 
روؤيته..  ن�ستطيع  كي  نعرب  �أن  �سوى  ينتظر  ول  بالفعل،  موجود  �سيقع  ما 
متامًا كذلك �لذي وقع يف �ملا�سي. �أم �أن �ملق�سود �أن �ملا�سي، كامل�ستقبل، 
كثري  �أق�سد ودون  �أن  نف�سي، دون  لقد وطنت  بعد؟..  يتحقق  جمهول مل 

تفكري، على �أن �أوهام �حلياة �أكرث بكثري من حقائقها. 
يجعل  �ملوت  �إن  �أبد�ً  �أحد  يقل  مل  ملاذ�  نف�سي:  �أ�ساأل  �لآن  �أين  غري 
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�لذكريات ت�سبح يف ماء �للحظة �ل�سفاف، �لقريب وغري �لعميق، حتى �أنه 
ميكن مل�سها باليد، بل و�لإم�ساك بها لو �أر�د �ملرء؟ رمبا مل �أفعل ذلك، رمبا مل 
�أجروؤ، كنت �أعرف �أن �لذكريات ل يجب �أن تخرج من �ملاء، كي لتختنق 

ومتوت، مرًة و�حدة، و�إىل �لأبد. 
 لقد و�سلت باأمل ذكرى مبددة لقناعة مفادها �أن �لقد��سة ل تتحقق دون 
قدٍر كاٍف من �خليال، لكن خطورة قناعاتي، جت�سدت فجاأة يف �سحوب 
�ملرئيات، وباملقابل، بد� كل ما كان من �مل�ستحيل ت�سوره، قاباًل للروؤية �أمام 
عيني �ملجردتني. كنت �أنقذ نف�سي من �لوهم، �أو هكذ� خمنت، فمر �لعام 
�لأخري كله و�أنا �أ�سبح يف تلك �لنقطة �لغائمة، �لتي ي�ستحيل �لقب�ص عليها، 
ظننته  ما  للطريق، وحيث جت�سد  �لأخري  �لعبور  لكن  �لو�قع و�خليال.  بني 
وهمًا ليحملني برفق �إىل �ل�سفة �لأخرى، هنا حيث ينتهي �لعامل نف�سه ليبد�أ 
فجاأة من جديد عند �ملقابر �لعمومية، وحيث حموت، مرة بعد �أخرى، كل 

�أثر حلر��ص �أبي، غري مدرك �أنني يف كل مرة كنت �أقتل �أمًا حمتملة.
�أ�سدق على �لإطالق، فقد حمل يل  �أو لأنني مل  رمبا لأنني �سدقت، 
�ليقني، وبنف�ص قوة �ل�سك، �ملذ�ق نف�سه للخو�ء. و�أنا �لآن �أعرف، �أعرف 
�لآن، بينما مل تعد ثمة فر�سة لإ�سافة �مل�سهد �لذي حلمت به، يف �لورقة 
منام  من  �لقادم  حياتي  خمطوط  يف  فقط،  متنيت،  �أنني  �ملتبقية،  �لوحيدة 
ليتحول �إىل ما كان ميكن ت�سميته ذ�ت يوم و�قعًا، �أن �أكتب ق�سة عن رجل 
عجوز بال ذكريات، رجل جتاوز كل �سنو�ت �لآخرين �إىل �أن �سار �لقادم 
نف�سه ذكر�ه، وحيث يكفيه �أن ي�ستدير ناظر�ً خلفه كي يرى ما �سياأتي قبل 
وقوعه �لو�سيك، ولكن حياته رغم ذلك مثل ورقة بي�ساء، مل يع�ص ق�سة 
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حب، مل يخ�ص حربًا، مل مي�ص يف �سارع مظلم ومل يخنه �سديق، �إنه حتى 
مل يدخن ذ�ت يوم ومل يوقظه �رش�خ طفل، رجل يفكر يف حياته ويح�سد 
�لأطفال  ي�ساحب  �أن  فيقرر  �ملديدة،  �لذكريات  �أ�سحاب  �لعجائز  �أقر�نه 
لأنهم مثله، ولكنه يفاجاأ باأنهم يطلبون منه حكايات من ما�سيه مقابل �أن 
لتاأليف حكايات مل يع�سها، وتنت�رش حكاياته بعد  يقبلوه �سديقًا، في�سطر 
فرتة، ت�سري مقنعة �أكرث من ذكريات �لنا�ص �لو�قعية و�أ�سد �إثارة. يتمادى يف 
لعبته �أكرث، يقرتب منه �لعجائز �أنف�سهم ل�سماع ما�سيه �ملزيف، و�ل�سيد�ت، 
و�لرجال �لأقوياء، ثم ياأتي رجل من خارج �لبلدة، موؤرخ �ساب، ليكتب 
يف  �ملوؤرخ  ي�سكبه  فمه.  من  �لتاريخ  ليتلقف  منه  خري�ً  يجد  فال  تاريخها 
للبلدة،  �لر�سمي  �لتاريخ  خمطوط كالقدر، ل �سبيل لتفاديه. ي�سري هذ� هو 
�لذي هو جزء من �لتاريخ �لر�سمي للعامل، �لذي حكاه بالتاأكيد �أ�سخا�ص 
بال ذكريات. يحاول �لنا�ص بعد فرتة �إقناع �ملوؤرخني و�ل�سلطات باأن كل ما 
حدث كان كذبة ولكنهم يديرون لهم ظهورهم، فقد ُكِتب �لتاريخ و�نتهى 
�لأمر، تت�ساعف �لعرت��سات فيتعر�ص �مل�سككون لالإعد�م ويزج بهم يف 
هي  هذه  �لتاريخ،  هو  هذ�  باأن  في�سلمون  �لباقون  يخاف  معتمة،  زنازين 
ذ�كرة �لعامل وكل ما عد�ها هر�ء، ثم تاأتي �أجيال جديدة ل تعرف �سيئًا مما 
حدث، ل يعنيها حتى �إن كان حدث �أم مل يحدث، يكون �لرجل قد مات 
و�سار وليًا، مكان ميتته حتول �إىل مز�ر مقد�ص يوؤمه �جلميع من كل �أنحاء 
�لعامل، ول يعرف �أحد �أنه ل يز�ل يح�سد يف ميتته �أقر�نه �لذين ماتو� �أي�سًا، 
لأنهم كانو� ميلكون ذكريات حقيقية يف �لوقت �لذي �سنع هو فيه بخياله 
�أنه  �لتي منحته قد��سة ملجرد  تاريخًا خُمتلقًا، ويتندر على �لدنيا، �لغرورة، 
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�أجاد �لكذب على حفنة �أطفال، بعد �أن �أد�ر �جلميع ظهورهم له.
ما �إن غادرين �حلار�ص، و�أغلقت �لباب خلفه، حتى ر�أيت حلظة ولدتي. 
و�إىل  �ملمكنة..  �لق�سوة  بكل  وتلفظني  �ساقيها،  ترفع  و�أمي  �أ�رشخ،  كنت 
�سيظل  كما  حي،  د�ئمًا،  كان  كما  ميت،  �سخم،  جثمان  يرقد  جو�رها 
�أ�سيجة  حويل  من  ��ستن�ساقه.  ليعيدو�  زفريه  �لنا�ص  فيتلقف  يتنف�ص  لالأبد، 
�رشيح ووجوه حتاول عبثًا �إدخال �أياديها من �لفرجات.. تت�رشع لأنفا�ص 
وجهها،  �لنم�ص  يغمر  �لوحيد.  �بنه  مولد  ي�سهد  �لذي  �ملقد�ص  �جلثمان 
يف  يجو�ص  بني  منل  �رشب  كاأنه  مو��سعه،  من  يغري  يتحرك،  كاأنه  ويبدو 
�إنها  �إلينا.. هل هو ناقم؟..  �إليها،  جتاعيدها غري �ملرئية. �لرجل ينظر �إيل، 

تتفادى �لنظر يف حميطه، كاأن �لهو�ء عورته.
�خلروج  يف  �أتردد  فرجها،  �أغادر  بينما  �أ�ستهيها  �أين  حتى  جميلة  �أمي 
�حلال،  هذه  على  و�أظل  �أخرى،  مرة  د�خلها  �إىل  �لعودة  يف  �أتردد  مثلما 
�أ�ساجعها،         كنت  لقد  للخلف.  خطوتني  �أعود  ثم  لالأمام  خطوة  �أتقدم 
�لوحيدة �ملمكنة جل�سد مل يغلق حلظة مكتملة  بالطريقة  �أرى �لآن،  �أنا  ها 
يف �لدنيا بعد، �أ�سمع �رش�خها، يتحول من �رش�خ �أمل �لولدة ل�رش�خ �للذة، 
يخطو من �لعذ�ب للمتعة، حتى �أنها بد�أت تتحكم يف ج�سدي، تخرج به 
وتدخله. كالنا ي�رشخ.. كالنا ي�ستجري باجلانب �ملقتلع من ج�سده. تقف 
نعمة، تتح�س�ص �سحر�ء رحمها، مقررًة �أنها لن ت�سقيها، لن جتلب خادمًة 

�أخرى يف �ل�سيل �لهادر ل�ساللٍة منذورة ملوته.
وتولد حكاية.. هل تهم�ص بها �مر�أة يف �خلارج؟.. �إنها تثقب �أذين. 
�أتلم�ص �لآن �لثقب �لذي قالو� يل �إن �أمي �سنعته لتوهم �حلا�سدين �أين طفلة. 
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ن�ساء  بقايا  �ملوزع على  �لغام�ص  �لوجه  �أكت�سف ذلك  �أن  �لآن ميكنني 
قذف بهن �لهو�ء �ملقد�ص ليتعذبن باخللود يف طريق �سيق يحيا بني موتني، 
�لآن مل �أعد حتى �أطمع يف معرفة �أي �سيء عن حقيقة حياتي، وقد �سارت 

طفولتي نف�سها حم�ص كذبة.
ترجلت عن م�سخي، حيث لن �أر�ه بعد �لآن، حيث �سيجثو بعد قليل 
طريقًا  �مل�سوخ  يل  و�أف�سحت  �أنفي.  �لهو�ء  يخا�سم  عندما  �أنفا�سه  ليفقد 

�سيقًا كي �أ�سل.
ب�ساقني  �لأر�ص،  على  �مل�ستلقية  �ملر�أة  ر�أيت  للباب،  �إز�حتي  فور 
�ل�سامت  للحار�ص  �لد�كنتان  و�ليد�ن  د�ئمًا،  ر�أيتهما  مثلما  منفرجتني 

تنتزعان �جل�سد �خلارج من فرجها. 
لأنني  غد�ً،  خادمتك  �ستكون  فتاة،  �إنها  �ملحت�رش،  �ل�سوت  هم�ص 

�أموت �لآن.
متيز  ظلت  �لتي  �لت�سفي  بنظرة  تز�ل  ما  حمتفظة  كانت  �حت�سارها  يف 

حياتها مثل ُندبة، مبا يليق بامر�أة تت�سفى يف نف�سها.
�أوقفتني، بينما �سوت  �أن �أقرتب، لكن يد �حلار�ص �لفولذية  حاولت 

نعمة، لآخر مرة يرتدد قبل �أن جتحظ عيناها.
- لقد �أنهيت �لطريق.. �سار طريقك �لآن.. عليك �أن تدخل، �سرت�ه، 

�سرتى كل �سيء.
يف  قررت  حيث  �إىل  بي  قذفت  �ل�ستائر،  لأعرب  �حلار�ص  يد  دفعتني 
�أنني  �ساعر�ً  �أطفو،  وكاأنني  فخطوت  لالأبد،  �أ�ستدير  �أن  �لأخرية  �للحظة 
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�أترنح فوق رمادي. ويف حلظة، عندما مرق �ل�سوء، �سوء �لعامل كله، مثل 
ن�سل خاطٍف يف �ل�سم�ص، جت�سد �سيل �لعظام �لذي يوؤلف قامته، حتت �لقبة 
�ملفتوقة �لتي عربت منها �لطيور �ل�سود�ء و�أخذت تتخبط يف �لعمى، مل يكن 
�سوى هاتني �لعينني، تقتالن موته، نف�ص �لعينني �للتني طاملا ر�أيتهما تطالن 
من وجهي يف �ملر�يا، وبني �لكفني �لأحدبني، كان �ملخطوط يرتنح، بينما 
وتبقت  تختفي.  كانت  �سفحة،  �أنهى  وكلما  �أخرى،  بعد  �سفحة  يلتهم 
ورقة و�حدة، ورقة بي�ساء �أخرية، تركها يف �لهو�ء فظلت معلقة، فكرت 

بينما �أرقب �سباحتها �لثقيلة، �أينا �سيكتب فيها م�سهد �لنهاية؟
�أمرين �ل�سوت، �قر�أ.

حدقت عاجز�ً، �إىل �أن �نطفاأ نور عيني.
هم�ص �ل�سوت، �أنت �لآن ميت. �لآن �أنت ترى.

مثل  تتطلع  �لعيون  �آلف  ر�أيت  تت�سدع،  وهي  �حلو�ئط  �أخري�ً  ر�أيت 
يتز�يد،  �ملعاول ر�ح  �آلف  تائهة، بوجوه فزعة، وما بد� �رشبات  جنمات 
من  ودفعتني  ترقب.  �لتي  �ملرتنحة  �لعيون  معها  وتت�سع  �لهو�ت،  لتت�سع 
جديد يد من فولذ فا�ستلقيت فوق عظامه �لتي �نهارت حتت رقدتي �إىل 
م�سحوق ه�ص، وباملقابل كان �للحم ين�سحب عن عظمي. كنت �أفتح بابًا 
بئر على مبعدة،  �أنني يف �سحر�ء، وهناك  ر�أيت  يرقد خلفه،  لأبد�أ حلمًا 
�أن �أموت عط�سًا، ويف هذه �للحظة، ولأول مرة  �إليها قبل  �أ�سل  �أن  عليَّ 

منذ ُوِلدت، ر�أيت وجه �أمي.
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