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إهـــداء

إلى الذين أحبهم ويحبونني 

وإلى الذين أكرههم ويكرهونني 

وإلى الذين ال يعبئون بي وال أعبأ بهم.
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ليه يا حبيبتي ما بينا دايًما سفر

دا البـعد ذنـب كبـــير ال ُيغتـََفر

ليه يا حبيبتي ما بينا دايًما بحور

أعدي بحر أالقي غيره اتحَفر

عجبي!

)صالح جاهين(



الفصــل األول
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كلما أطلَلُْت من هواجِس��ي على العالَم صفعني زئيُر الرياح - يَتردَُّد 

صداُه كوحٍش يعلُن س��طوتَُه وعنفوانه،  ووتَّرَني نقُر الثلِج على س��قِف 

القط��ار وجوانِب��ه، وأرعبَن��ي اإلظالُم الت��امُّ الذي ال يجرُحه س��وى وهِج 

الس��جائِر الخافت وأضواِء س��ياراٍت متقطعة في الطريق الموازي لسكِة 

القطار وصدى لغِط الركاِب البعيد. بَدت األموُر اآلَن وقد استقرْت تماًما 

في دائرِة أسوأ االحتماالت.

لم أعرْف ماذا أفعُل، لكّني كرهُت البقاَء في مكانِي ُمطارًَدا بتخيالٍت 

ُق في  ع��ن الماء الذي يجتاُح القط��اَر وأنا على أحِد المقاعد وحيًدا أَُحدِّ

ظلمٍة تفتُح جوفَها لتبتلَع مصيري ومصيَر عالَِمي الذي بدا ألوِل مرٍة وثيَق 

الصلِة بي.
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ألوِل م��رٍة يا عالُء س��يحدُث لَك ما يحدُث للن��اِس، لن تبيَت وحدَك 

جوعاَن ألياٍم تلتقُط الخبَز الجافَّ من سلِة المهمالِت تغمُسه في الشاي 

لتشبَع، لن تقترَض جنيهاٍت من أجِل مواصلٍة تَحملَُك إلى ندوٍة أدبيٍة، أو 

امتحاٍن ال تملُك ترَف التفكيِر في كيفيِة العودِة منه، اآلَن س��يحدُث لَك 

م��ا يحدُث للناس، لكْن حتى حيَن اتح��َدْت أقداُر المجموِع بقَدرَِك كان 

هالكُهم وهالكُك.

��رون رغبَة اإلنساِن أالَّ يكوَن وحدُه إْن لم يُكْن بقايا ثقافِة  كيَف يَُفسِّ

القطي��عِ، الت��ي ورِثَها عن أج��داده األوائِل م��ن دوابِّ العالَِم وطيوره؟! 

الخوُف من اتس��اِع الوج��وِد، وتوتُُّر الحواسِّ في تل��َك الوحدِة كأنُه في 

انتظاِر ُمفتَرٍِس يقتحُم كُوَخه. كنَت دائًما وحَدَك، لكنَّ شيئًا لم يفلْح من 

قبُل في إيقاِفك أو تخويِفك، وال اآلن. ال يملُك شيٌء  - ال مطٌر أو إعصاٌر 

أو طوف��اٌن أو حت��ى نهايُة العالَ��ِم - أْن يُخِضَعَك لتستس��لَم إال بإرادتَِك 

وعج��زَِك، وأنَت بعي��ٌد كلَّ البعِد عن العجِز واالستس��الم، حتى لو كنَت 

وحي��ًدا في وجِه الَكْون، فلتَنم اآلَن وتمنْح هذا الجَس��َد الُمتَعَب راحتَُه 

وس��الَمه؛ فغًدا � وال بُدَّ س��يأتي الغد � قد ال تملُك وقتًا للنوِم حتى في 

عربِة قطار. 

استيقظُْت مفزوًعا على صراٍخ ونداءاٍت من كلِّ مكان، ركاُب العرباِت 

األخرى يغادروَن القطاَر في هلعٍ، بعد أْن ضرَب البرُق َجرَّاَر القطار فقتَل 

الس��ائَق وبعَض الركاب، وال أعرُف كيَف أخذني النوُم فلم أسمْع أصواَت 

االنفجارات، أو لعلها هي ما أيقظني، ال أذكُُر في الحقيقة، وال يجُمُل بي 

الك��ذُب، ف��ال يمكنني التالعُب بالوقائع، وال أجُد في نفس��ي إال احتقاًرا 
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رون الوقائ��َع طمًعا في تعاطٍُف ومدح، أو تخوفًا من لوٍم  بالًغ��ا لمن يُزَوِّ

ومس��ئولية، فالواقُع هو الواقُع، ش��اءت�ُه األق�داُر ومنحتُْه وج�وًدا دام�ًغا 

س، وما دمُت قد تصديُت لحكايته فسأكوُن أميًنا إلى  ممهوًرا بختٍم مقدَّ

أبعِد حد.

 قف��زُت من العربِة إلى حرِم القضبان. وق��َف الخلُق ينظرون اندالَع 

الناِر في القطار تحَت زخاِت الثلِج والمطر، ومشيُت وحدي مع القضباِن 

مخلًِصا لهاجٍس داخليٍّ وحيٍد وضاغط كأنه َوْحي، أْن أتحرَك بأيِّ وس��يلة 

وال أقَف في مكاٍن مهما كانت المغريات. ركضُت اتقاًء آلالِم البرِد، وللبرِد 

أل��ٌم ناعٌم حاد، خانتْني قدم��اَي بعد عدِة كدماٍت والت��واءاٍت وجروح، 

فلج��أُت إلى كوٍخ قريب، طلَع النهاُر كأنُه ليٌل، ومرَّ اليوُم التالي أصعَب 

من األول، األجواُء تزداُد صعوبًة واألمُل يتالش��ى من داخلي في الوصوِل 

إلى القاهرة، واألمُل في القاهرة نفِسها يخبو.

، والتقيُت كثيرًا من الموتى ومن هم   التزمُت جانَب الطريِق الزراعيِّ

على مشارِف الموِت في السيارات على الطرق، وفي البيوت التي غمرَها 

الثلُج والماء، تواترْت إش��اعاٌت في الطريِق أنَّ الموَج أزاَح بالًدا ومحاها، 

وواصلُت الس��يَر على غيِر هدى، وصلُت القاه��رَة فلم أجْدها، كعادتِها 

قاتلٌة متمرسٌة لآلماِل واألحالم، المدينُة التي كان الناُس لحَمها ودَمها، لم 

يبَق منها س��وى جلٍد على عظام، أطالٌل منكمش��ٌة ُمبَلَّلة س��اكنٌة سكوَن 

المقابر، َمباٍن متهاوية وحيطاٌن نحيلٌة كأجساٍد عارية، وِبرٌَك تعلو وتتصُل 

بين طرفِة عيٍن وانتباهِتها، وبدا حينها الدخوُل إليها ضربًا من الجنون! 
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ا أريده لوجدَت إجابتي ملتصقًة بعالمِة  لو س��ألتَني قبَل لحظاٍت عمَّ

اس��تفهاِمَك قبَل أْن تبلَع ريَقك، أريُد الذهاَب إلى القاهرة، وس��رُت في 

العاصف��ِة ليلًة ويوًم��ا؛ ألصَل إلى القاهرِة، وفي عمِق إجابتي المباش��رة 

س��تجُد إشارًة لطيفًة إلى حالٍة من الميِل إلى تلَك المدينِة القاسية، كان 

يمكنني الوصوُل إلى قريتي أس��رَع وأس��هَل من وصولي إلى هنا، وربما 

اهٌة كما رآها  ر، ندَّ كان لديَّ هناَك أكثُر مما لديَّ هنا، لكنُه شيٌء ال يَُفسَّ

اها يوسف إدريس، واآلَن أقُف على أعتاِبها وحيًدا  الذهُن الش��عبيُّ وسمَّ

متعبًا ويأتيني الموُت من كلِّ مكان، لكنها ال تفتُح ذراًعا وال تقيم جداًرا.

لو أعدَت الس��ؤاَل عليَّ اآلَن، فس��تجدني منقِبَض الصدِر خائَر العزِم 

وخائَب األمل، س��رُت في العراِء وحيًدا، فلم يُكن بي ما بي من الوحدِة 

اآلن، وحاصرتْني العاصفُة فلم أِجْد برودًة وحزنًا كما أجُد في قلبي اآلن، 

ْت لي حباَل األمل عل��ى غارِبها وتركَتْن��ي في آِخِر  بن��ُت الملعون��ِة م��دَّ

المشواِر دون وصول، تلفتُّ حولي أبحُث عن إشارة، وانغمسُت في قلبي 

أتحس��ُس الصوَت الذي صحبَني في رحلت��ي، ودفَعني دفًعا إلى رصيِف 

الغربِة والوح��دة بعيًدا عن حمى أهلي ودفِء حضِنهم، فلما جئُت، لم 

ا قُِضَي األمُر: يا كالَب اإللِه المدللة، ارفعوا  أجدُه شيئًا، وقال الشيطاُن لمَّ

، فأنا وعدتُُكم فأخلفتُكم، وما كان لي عليكم من سلطاٍن إال  رءوَسكم إليَّ

أْن دعوتُكم بما تش��تهي أنفُس��كم، فاس��تجبتم لي، فال تلوموني ولوموا 

ل، فلم يُعْد لكم إال أنا  أنفَس��كم، وامسحوا عن جباِهكم الذهوَل والتوسُّ

وليس لي سواكم، نيئس مًعا ونموُت مًعا إلى عدٍم بال ضفاف.
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أنا عالء توفيق، عالء محمود الس��يد توفيق، وحيٌد كالصحراء، ورقيٌق 

كالخج��ل، وعمل��يٌّ كالبندول، وملعوٌن بنفس��ي التي تتح��دُث إلّي كما 

تتحدث��وَن إلى بعِضكم. اكتش��فُت ذلك بعَد ف��واِت األوان، ظننتُُه وحيًا 

يرش��ُدني، لوال ما كان من أمري على عتبِة القاهرِة في ش��برا، يتنزُل عليَّ 

َدها. الغيُث سيواًل وثلوًجا، ويحاصرُني الماُء الذي بلَغ أرنبَة قضيبي فجمَّ

 المدين��ُة الغارق��ُة من أمامي والخ��الُء الغارُق م��ن خلفي، وصوٌت 

ا، ويعي��ُد ترتيَب فوضاَي  داخل��ي يتحدُث، يُعطي الحكايَة مس��اًرا خاصًّ

الداخليِة، يطلُب مني أْن أتزوَد للس��فِر الطويل، قلُت: أستريُح وأحتمي 

في محطِة المترو حتى تقلَع الس��ماُء وتبتلَع األرُض ماَءها وتهدأَ ثائرُة 

الريح، فنهرَني وقال: س��آوي إلى جبٍل يعصُمني من الماء، والجبُل هنا 

مقطٌم متهالٌك، س��قَط من قبُل على س��اكنيه، سينُخره الموُج ويمتطيه 

الثلُج، فُعد من حيُث أتيَت، وتََعلَّْم، إْن نزَل الطوفاُن أو الطاعوُن بأرٍض 

ال تخُرْج منها إال فوَق حماٍر أو نعش، قلُت نبوءة،  شيٌء يُصلُِح ما بين 

اللِه وبيني.

ورجع��ُت عل��ى عِقبي، ال أدري اآلَن وال أملُك أْن أجزَم: هل كان نداًء 

إلهيًّا أْم مجرَد خاطرٍة مرَّْت في عقلي من مقاٍل علميٍّ قديم؟! ربما قرأُْت 

أنَّ البحَر س��يهيُج وتنهدُم س��دوُد النهِر وأنَّ التياَر العذَب س��يجرُف تياَر 
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ا مقعَدتُها الرابضُة على أطراِف البحِر،  البحِر ويلتقيان في رأِس الدلتا، أمَّ

فس��تغرُق في أوِل اإلعصاِر ويسُكُن تيارُها أسرَع من غيره، حين أستعيُد 

تلك اللحظَة الغائمة، أوِقُن داخلي أنَّ دوافعي كانت من الهشاشِة بحيُث 

لو تحدثُْت إلى ش��خٍص واحٍد وناقْشُت معُه ما أفعُل لتراجْعُت عنُه في 

أيِّ مرحل��ٍة من مراحِل الرحلة، رحلِة الع��ودِة المميتة إلى البحِر الهائج 

واالرتماِء في أحضانه إلنقاِذ نفسي منه، كان يمكُن أليِّ شيٍء أْن يُثنيَني 

ٍم مغناطيس��يًّا، واكتَمَل الطريُق كأنَُّه  عنه��ا، لكنني أكملُت الطريَق كمنوَّ

ُممهٌَّد تماًما، ما أغرََب المساَر وما أهَوَن المسيرَة! 

رجعُت على عقبي ببالهٍة أُحَس��ُد عليه��ا، وبطريقٍة ما تمكنُت من 

الصم��وِد ليوَمي��ِن آَخري��ن، حتى وصلُْت إل��ى أطالِل بلق��اس الغارقة، 

اختبأُت في سياراٍت مهجورٍة يحصرُها الثلُج، ولجأُت إلى بيوٍت مسكونٍة 

بالموت��ى المتجمدين م��ن البرد، وأكل��ُت بقايا وجيًَف��ا، ورأيُت القرى 

والمدن بأهلِها ومعالِمها ترقُد في قاِع البحر، ال أدري كيف تجنبُْت في 

مس��اري هيج��اَن البح��ِر وال أذكُر ف��ي أيِّ وقٍت أو نقط��ٍة في رحلتي 

بالضبِط وجدتُني س��ابًحا على وجِه الماء الهائج ومتشبثًا بشيٍء من هنا 

أو هناك، لكْن أذكُر أنني ظللُت في الماِء سبعَة أياٍم بلياليها، وكان الثلُج 

قد توقَف وبس��َط البحُر س��لطانَُه على األرِض الشاس��عِة كأنُه هنا منذ 

آالف الس��نين، ال يتوقُف الرعُد والبرق وال يكفُّ المطُر إال لدقائَق، ثم 

يعود غزيرًا ومرعبًا، وأظنني رأيُت الشمَس مرًة لم تتعدَّ دقائق، قبَل أْن 

أبصَر الجزيرَة بيوٍم أو يومين، كانت تعلو على س��طِح الماِء في س��كوٍن 

وهيبة، وعرفتُها حين رأيتُها من بعيد، لم تكن الجزيرُة س��وى جبل أبو 
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ماضي العزيز، أو ما تعذَر منه على الغرق، مغطى بالثلج ومحاطًا بالماء 

م��ن كل  الجه��ات.

وكن��ُت هناَك حيًّا يخرُج من الم��اِء زحًفا، ويهلوُس بعباراٍت ال معنى 

لها سوى احتفاٍء بالحياِة وتقديٍر للنجاِة الغريبة، وغرابتُها أنها حدثَْت في 

، مخالًفا كلَّ  قل��ِب العاصف��ِة، وحدثَْت لمجنوٍن س��اَر وراَء َحْدٍس َه��شٍّ

منط��ق، بعدما كان قد وصَل إلى أبعِد نقطٍة يمكُنُه بلوُغها، كنُت هناَك 

حيًّ��ا أرتج��ُف على طبقِة الثلِج الكئيبة، وأس��تعيُد قوتي ألصَل إلى قلِب 

الجبل وأدفأ نقطٍة فيه، فأحتمي بكهٍف وأناُم ملَء جفوني حتى يوقظَني 

الوَخُم ويطرَدني النوُم عن سريره.
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��َحر، أنثى أولى أخيرة س��نية، لم أحسْب أنَّ  ريانًة تجلَّْت كأنس��اِم السَّ

الحي��اَة يمك��ُن أْن تكوَن به��ذا الكرم، وفي عزلتي الناجي��ة لم أفطْن إلى 

حقيقِة ما ينقُصني، ويغرُز غيابُُه مس��اميَر في لحمي، حتى لمحُت صفية، 

معنى لكلِّ ما فررُت منه، وتجس��يٌد لكلِّ ما عانيُت لتفاديه، المرأُة الحب 

القيد، ضمُة األنثى الطرية، وأنفاُس��ها الدافئُة تلملُم جس��ًدا مبعثرًا، تطهو 

ها الخبيِر رغيًف��ا هنيئًا تلقيه بين يديَك فيقيُم ُصلبََك ويُس��دُّ  العالَ��َم بكفِّ

جوَع��َك، وتتلوى في أحضانَِك رقصًة خال��دًة تعيُد ترتيَب فوضاَك وتبعُث 

الرغبَة الخامدَة في أعضائَِك ميالًدا جديًدا.

عل��ى حافِة الجنوِن، تعبُث الوحدُة بعقلي، ويمضُغ الس��كوُن أعصابي، 

أتوسُد الشوَك وأزدرُد المرارة، حتى الحِت انفراجُة الوحدِة بالصغاِر الثالثة، 

لكنها لم تغادْر ضلوعي، ولما بدت أمامي بجسِدها المبتل، فرَّ ذلك الطائُر 

الثقيُل الرابُض على قلبي، وش��ممُت رائحَة البحِر أخيرًا وكنُت ال أش��مُّ إال 

ًما. الظالَم مكتوًما ومتكوِّ

- هل أحببِت يا صفية؟ تضحُك وتتقلُب بعيًدا عن ذراِعي.

-  ف��ي الكلية داعبَتْني األحالم، لك��نَّ األوالَد كانوا ينظروَن دائًما لمن 

تلف��ُت أنظارَه��م، وزواج��ي كان مباغتًا، لم يُعِطني فرصًة ألش��عَر 

إال بالزواج.
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- أنا أحببُت وخنُت.

- تندم؟

-  ال أعرُف الندم، جربُت أْن أُغرَِق نفسي في رثاِء ذاتي، وفي الحنيِن 

إلى شيٍء ما، لكنَُّه كان دائًما شعوًرا غريبًا سطحيًّا، ينطفُئ في أوِل 

نظرٍة من امرأٍة أخرى.

- عرفَت الكثيَر من النساء؟

. - لم أعرْف وال امرأة، لم أكْن أعرُف إال ما أريده منهن، جنٌس مجانيٌّ

- وهل كنَت تجُد فيه لذة؟

-  لذُة الحصوِل عليه دوَن انش��غاٍل بما بعده، أما لذتُُه هو فلم أُذقْها 

إال لَِماًما.

- ما الذي كان يدفُعَك إليه إذن؟

-  ش��يٌء ما في عيوِن المرأِة يتحداني ألثِبَت جدارتي بلحِمها العاري، 

جوٌع عميٌق كسرداٍب ُموِحش.

- وحبيبتُك؟

-  لقاءاٌت عابرة بين أسواِر الجامعة، ويقيٌن كاذٌب يحثو الصمَت على 

القلب، كأننا ال نجُد ما نقوُل إال نُدفًا من أخبارِنا وحكاياِت اآلَخرين، 

تلتق��ي عيونُنا فتطرُق خجاًل وأط��رُق خزيًا من جماِل ما فيهما من 

محبة.

وتقترُب فتطبُق شفتيها على فِمي: 
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- أنَت بئٌر ال قراَر لها، عاشٌق خائن ونبيٌّ كافر، َمْن أنَت بالضبط؟ 

- أنا غربة يا صفية.

.............. -

كلُّ ما أؤمُن به يخذلني، وكلُّ ما أتمسُك به يتسرُب من يدي، عرفُت 

أكثَر مما عشُت، وعشُت أقلَّ مما أردت، كنُت أتمدُد على ِفراٍش، يمكُن 

ط��ردي منُه إلى الش��ارِع في الصباح، فأغرُق في أح��الِم اليقظِة والمنام 

َملًِكا ثريًّا يجوُب العالََم ويقوُل للش��يِء كُْن فيكون، أحمُل في جيبي ما 

دُه في جلس��ٍة أو عل��ى كتاٍب أقرؤُه  يُبَلُِّغن��ي بال��كاِد حدَّ الكفاف، فأبدِّ

وأبيُع��ُه بخم��ِس ثمن��ه أو أقل. في الغرب��ِة جنوٌن يَنبُ��ُت على هامِش 

الحرية، حالٌة من الطفِو الذي يغري بأنَّ كلَّ ش��يٍء مؤقٌَّت زائٌل، ال أذكُر 

أني تألمُت من ش��يٍء، حتى وأنا أصارُع الغرَق، كنُت أس��بُح كأنُه الفعُل 

الوحي��ُد المعق��وُل في العالَم، وحين يخترقُني الب��رُد ويعصرُني التعب، 

ه، آه يا صفية.. كنُت أس��تريُح كأنني طفٌل يناُم في ِحْجِر أُمِّ

- ماذا ستفعُل مع األوالد؟

-  س��أعلُمهم ما أعرُف، كلَّ ش��يء؛ ربما يس��تطيعوَن الخروَج من هذا 

السجِن ذات يوم، فيجدون ما يعيُنهم على العالَِم في الخارج.

- هل تظُنُّ غيرَنا نجا من هذا الطوفان؟

-  ال أعرف، لكنني أحسُّ أنّه مجرُد عثرٍة في مس��يرِة اإلنس��انية، ربما 

مصُر أو جزٌء منها غرَِق لكْن ما زالَت في األرِض بقية.
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-  لماذا ال نخُرُج اآلَن إَذن؟! البحُر هادئ واألجواُء صافية، يمكننا صنُع 

قارب، لنبحْث عن الحياة يا عالء، حياة يمكننا مش��اركتُها مع ناٍس 

حقيقيين، ال ذكرياٍت وأشباح.

-  ربما سيأتي هذا اليوم يا صفية، لكنني اآلَن ُمتَخٌم بتلك الحياِة التي 

ٌم ببقاياها الس��ارحِة في دمي، هذه الجزيرُة  تتحدثين عنها، ُمَس��مَّ

استش��فاٌء لي، وأنتم أكثُر ما يمكنني احتمالُه من البشر، وأكثُر مما 

أريُد بكثير.

- تهرُب من الغربِة إلى الغربة؟!

-  ال، بل أس��تريُح من الغربة، ألتقُط أنفاس��ي قلياًل، هناَك -إْن كاَن ال 

يزاُل هناك- أتجوُل بين الغرباِء مهزوًما بوجوِدهم، أتحسُس موضَع 

قدم��ي وعيني، وأقبُض يدي جانبي كتمثال، كانت رغبتي الوحيدُة 

أْن أكتبَهم، أتخلَص من س��طوتِهم بتجريِده��م إلى كلماٍت، لكنَّني 

كنُت أتراجُع كلَّ مرٍة وأستس��لُم للَعيِْش مجرَد ش��بٍح من أشباِحهم 

الش��اردة، اليوُم الذي قامت فيه العاصفُة، كنُت عائًدا إلى القاهرة، 

أحمُل روايتي األولى في رأس��ي، أخطُط لالنتصاِر عليهم في معركٍة 

أدرُك تفاصيلَها، وأستعدُّ لها طواَل عمري، لكنَّ ما حدَث نبََّهني إلى 

الخل��ِل الحقيقيِّ في عالقتي معهم، هزيمت��ي أماَمهم لم تُكْن إال 

َمُه غيابي أنا. وهًما َضخَّ

-  لكنَك تناقُض نفَس��َك يا حبيبي.. أنَت لم تفعْل إال ما تؤمُن به، وال 

يفعُل ذلَك إال من له حضوٌر طاٍغ ووجوٌد دامغ!
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-  االختي��ار له حدود يا صفي��ة، كلُّ اختياراِت الحي��اِة محاَصرَة، هل 

تظنيَن أنني أتحدُث عن الناِس فقط؟ ال يا حبيبتي، إنني أقصُد كلَّ 

من هو غيري، الله والناس، والله قبل الناس، فقد وهبني مس��احًة 

شاس��عًة من االحتياج والعَوز، وعمرًا من الركِض المستمر لتحصيِل 

الُفت��ات الذي يتخطفونُه من��ي، لم أفعْل إال ما أؤمُن به في حدوِد 

المتاِح فقط، لكنني سرقُت حين كان متاًحا لي أْن أسرق، واشتهيُت 

ما ليَس لي وكذبُت وخنُت ألعيش، وكلُّ خطوٍة كنُت أسيرُها كانت 

تمض��ُغ مني قطع��ًة ثم تلقيها لل��كالِب حتى لم يب��َق مني إال ما 

يريدونَه، ال ما أريده.

آه يا صفية.. كأنِك روحي، خرَْجِت تؤنس��يَن وحش��تي ثم عدِت إلى 

الظالل تؤنسينها وتسحبين الحياَة ومعناها.
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- لم تحِك لي كيَف وصلَت إلى الجزيرة؟ 

-  قام��ت العاصفُة وأن��ا في طريِق المنصورة، توق��َف الطريُق ولم 

أس��تطْع االستس��الَم للموت، كانت الحياُة ال ت��زاُل تديُن لي بِك، 

جَمْعُت ش��تاَت نفسي، وعلى طريقِة ملخصاِت نهايِة العام، التي 

أنقَذني تكثيُفها للمناهج في حاالٍت دراسية ال تَِقلُّ  تعقيًدا، رََسَم 

ذهِني دائرًة وس��طى كبي��رة للنجاة، وأخرَج منه��ا ثالثَة خطوٍط 

كاألس��هم، وفي نهاية كل س��هٍم دائرٌة أصغر، في الدائرِة اليمنى: 

»كي��ف أنجو؟!«، ف��ي الدائرة اليس��رى: »ما حقيق��ُة ما يحدث 

بالضبط؟!«، في الدائرة الس��فلى: »ما أسوأ االحتماالت؟!«، قائمٌة 

ٍة، وربما هي أكثُر التساؤالت إلحاًحا في  بس��يطة لتس��اؤالٍت ُملِحَّ

حياتِ��ي التي تتوقُف على إجابتها في أس��رِع وقت، دائرٌة عملية 

ودائرٌة معرفية ودائرٌة استشرافية.

، بحس��اٍب  كعادِة الحياة، تفرُض العمليَّ على المعرفيِّ واالستش��رافيِّ

بسيط لمَعِت الدائرُة اليمنى أكثَر من سواها، يمكُن للتفكيِر في حقيقِة 

ما يحدُث أْن ينتظر، ويمكُن أْن يظهَر في وقٍت الحق، ويمكُن أالَّ يُفَهَم 

على اإلطالق، وكم من األحداِث يحدُث دون إدراٍك وفهٍم لطبيعِته؛ ولهذا 

انطفأَت الدائرُة اليسرى بسرعة وتالشت خلَفها الدائرُة السفلى؛ ألنَّ أسوأَ 
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االحتماالِت وارٌد بالطبعِ، واحتماَل وروده - بينما تنتظره دون فعِل شيء 

- أكب��ُر من احتماِل وروده وأنَت تتصرف، أو ربما تتس��اوى االحتماالت، 

لكنَّ فعَل شيٍء -مهما كان يائًسا - يبقيَك مشغواًل وراضيًا عن نفِسك.

 تمَّ االس��تبعاُد المنطقيُّ للدوائِر التي يمكُنها االنتظاُر في ركٍن ُمخيٍّ 

أكث��َر دفئًا وأريحيًة، حتى يأتي وقٌت مناس��ٌب لرفاهي��ِة التعاطي معها، 

وبَِقيَ��ت الدائرُة العمليُة وحيدًة تتوهُج داخَل عقلِي: كيف يمكُن النجاُة 

من تلك العاصفِة دون تضييعِ وقت؟

 رس��َم ذهني خطَّيْن واضَحيْن للنجاِة، ولكن - لس��خريِة القدر - كانا 

متعاكَس��يْن، الخ��طُّ األوُل: أْن أع��وَد إل��ى أهلِي فهم أق��رب، ال تتعدى 

المس��افُة خمس��ين كيلومترًا، وكان لهذا الخطِّ ميزٌة عاطفي��ٌة بالتأكيد؛ 

فحضُن األهِل أكثُر أمًنا وطمأنينة، لكْن ليَُكن اللُه في عوِن األهل، فرغَم 

قرِبهم ورغَم ميل القلِب إليهم، فإنهم أقرُب إلى الس��احل وأكثُر تعرًضا 

لشراس��ِة العاصفة، من الخياِر الذي رس��َمُه الخطُّ الثاني الذي يشيُر إلى 

القاهرة؛ حيث البعُد عن الس��احل والعاصفة، لكنَّ المسافَة تتعدى مائَة 

كيلو متر وعش��راِت الكيلو مترات، والوصوَل إلى هناَك أصعُب وأصعب 

في هذه األجواء والطرق المقطوعة، وكان عليَّ أْن أختاَر بين الطريَقين.

؛ فمنُذ والدتِي وأنا أتحرُك في مس��احٍة   لم يُكْن في األمِر جديٌد عليَّ

مح��دودة م��ن الخيارات، بين بق��اٍء خامٍل وعقيٍم في العزب��ة، وابتعاٍد 

طَم��وٍح ومثم��ر، ودائًم��ا كان التطوُر والمس��تقبُل يفرضان أنُفَس��هم�ا، 

والعزب�ُة صغيرٌة ال تتس��ُع للتطور، ورغ��َم خصوبِة أرِضها ودفِء أجوائِها 

المفعم��ِة بالمحبة والس��الم، فإنه��ا ال تصلُح إلنباِت ُمس��تقبل، والحاج 
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ُعني دائًما على اإلفالِت من  محمود توفيق كان يُدرُِك ذلك جيًدا، ويَُش��جِّ

أس��ِر العزبة، وحين جاَء تنس��يُق الثانويِة العامة ب��آداِب القاهرة جلَس 

معي: 

، كلية الحقوق  �   »َمص��ر« بعيدٌة يا ع��الء ومصاريُفه��ا ثقيلٌة عل��يَّ

بجامعِة المنصورة أقرب، لكنَّ مستقبلََك، أنَت أولى به.

�   سأعمُل بجانِب الدراسة، أريد اآلداب والقاهرة.

لم يجادلْني وعزَْمُت وبَكْت أمُّ عالء على ابِنها الذي سحرَتُْه النداهة، 

لك��نَّ بكاَءه��ا طاَش بي��ن طموِح االبن ورض��ا األب فأطرَقَ��ْت كعادتِها، 

وسافَرُْت.

كنُت أزورُهم كلَّ ش��هٍر يوًما أو يومين، أقضيهما في النوِم من تعِب 

العم��ل في كافيه أحيانًا أو في محل كش��ري أو مندوب مبيعات أحيانًا 

أخ��رى، وتباعَدت الزياراُت وحلَّت االتصاالُت محلَّ أغلِبها، وهكذا بُحكِم 

الع��ادِة ِملُْت  إلى الخياِر األبَعد واألقلِّ عاطفي��ة، باالتجاِه إلى القاهرة، 

لكنَّ الس��فَر إليه��ا بدا خياليًّا ف��ي عاصفٍة تزداُد شراس��ة، وحركٍة تزداُد 

صعوبة مع مرور الوقت!

المطُر يتحوُل من بكاٍء رومانس��يٍّ إلى َس��يٍْل جام��ح، ويرتفع الثلُج 

ويمت��دُّ ف��ي طقٍس قطبيٍّ بامتي��از، والبرودُة تخترُق طبق��اِت المالبس، 

جسدي يرتعُش ليُقاوَم، وعيوني تتجوُل بحثًا عن مخرج، بَدت المنصورُة 

عصف��ورًة مذعورًة ابتلَعها وحٌش رمادّي من ضباِب المطِر والثلج، كانت 

أبعَد من الذهاِب إليها مش��يًا، وكان التخلي عن مكاني تحت الكوبري - 
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للخروِج وحيًدا تحت الس��ماء المفتوحِة عل��ى مصاريِعها - يبدو جنونًا، 

لكنَّ الجنوَن أحيانًا يكوُن الطريقَة المناسبَة أو الوحيدَة لفعِل أمٍر ما.

 تش��بََّث عقلي بالقطارات، وحَدها تس��تمرُّ ف��ي كلِّ الظروِف، كأنها 

هناَك منُذ بدايِة الخلق، هادنَت الديناصورات وقاومت االنقراَض والتغيَر 

، ثم احتملَْت حماقَة اإلنس��اِن وحروبه وذاكرتَُه الهش��َة على مرِّ  المناخيَّ

القرون، تس��يُر في قضبانِها المرس��ومِة، وتتجوُل بين المحطاِت، كالحياِة 

تماًم��ا، ال تتوقُف ألجِل أحد وال تُْس��ِرُع من أجِل أحد، زادت حدُة الرعد 

فخرْجُت من مكاني أبحُث عن وس��يلٍة للحركِة في طقٍس تس��تحيُل فيه 

الحركة، ربما عليَّ أْن أس��رَق س��يارَة أحِد الواقفي��ن لتوصلَني إلى أقرِب 

محطِة قطار وأجرَب حظي في الهروب، س��مْعُت صراًخا قادًما من سيارٍة 

فحاولُْت استكش��اَف األمر بعيني، دون ج��دوى، رفْعُت الجاكيت كمظلٍة 

ِة على  فوَق رأِسي، وجريُْت بأقصى سرعِتي بين صفوِف السيارات المتراصَّ

الطريق، متبوًعا بنداءاِت الناس ودهشِتهم.

 وصلُْت إلى سيارة مالكي داخلَها سيدٌة مذعورة تبكي بكاًء هستيريًّا 

وبين يديها ش��ابٌّ ُمس��تلٍق خلف عجل��ِة القيادة، فتْحُت باَب الس��يارِة 

وس��حبُْت الشابَّ النازَف إلى الكرس��ى الخلفيِّ وضَغطُْت جرَحُه بقميٍص 

معه إليقاِف النزيف، وجلَس��ِت السيدُة بجواره، وقدُت السيارة، تسللُت 

بها من الش��ريِط الترابيِّ على جانِب الطري��ق، حتى نزلُْت إلى األراضي 

الزراعية في خليِط الطين والثلج، وحولي الناُس متفرقوَن كالنمل، يختبُئ 

البعُض تحَت الكوبري، ويجري البعُض إلى المنازِل المتناثرِة هنا وهناك، 

وصلْنا المنصورَة بعد ساعٍة ونصف من القيادِة الخِطرة، وأدخلُْت الشابَّ 

ُه إلى الطوارئ المزدحمة بالحوادِث واإلصابات، وأخباٍر متواترٍة بهياِج  وأمَّ
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البحِر وس��وِء الطق��ِس في حزاِم المتوس��ِط كله، ودْعتُُه��م ألْدرَِك قطاَر 

التاسعِة الذي يصُل إلى القاهرِة بعد منتصِف الليل.

وصلْ��ُت إلى محطِة المنصورة والقط��اُر يتحرُك على القضباِن فقفزُت 

إليه، جلْسُت في إحدى العرباِت وحيًدا، جاَء الكمساري بعَد خروِجنا من 

حدوِد الدقهلية، وكاَد يتجاوزُني لوال أْن ناديتُه، اس��تغرَب وجودي؛ فيبدو 

أنَّ س��وَء الطقِس قد أقنَع الكثيرين بالعدوِل عن الس��فر والتزاِم بيوتِهم 

اآلمنة، لكْن من أتعبَُه عقلُه، ال بيَت له وال مالذ!

َش��قَّ القطاُر طريَقُه واثًقا متهاديً��ا، وُدرُْت على نوافِذ العربة أغلقها، 

وتابَْع��ُت من ورائِها البروَق والرعوَد وتوحَش الرياح التي  تطيُح بكلِّ ما 

يقُف على األرض، بين حيٍن وآَخر كان القطاُر يتوقُف في محطٍة ليحمَل 

ركابَه��ا، ويظف��ُر من كل وقفٍة بقلي��ٍل من المجانين الذي��ن لم تردْعهم 

العاصفة، أو اليائسين الذين ال يملكون سوى الصعوِد إلى القطار؛ ليبلُغوا 

وجهتَهم في ليٍل يزداُد برودًة ورعبًا. 

قب��ل منتصِف الليِل بدقائق، وبع��د الخروِج من محطِة طنطا بقليل، 

صرََخِت المكابُح وتوقَفت الرحلُة، وانتش��َر الخبُر من عربٍة إلى أخرى أنَّ 

الطريَق مقطوعٌة بمخلَّفاِت العاصفة، ش��جرُة كافوٍر عجوٌز تداعت على 

القضب��ان، لمحُت خيالَه��ا العظيَم في الليل، كان��ت مدكوكًة في األرِض 

لعش��راِت الس��نين، لكنَّها ل��م تس��تطع المقاوم��ة اآلن، تملََّكني رعُب 

ْس��ُت جداَر صدِري ال��ذي يدقُّ بعن��ٍف صارًخا بضرورِة  الُمط��ارَد، تحسَّ

الهروب، الوقوُف في وجِه الموِت انتحار، األشجاُر لم تستِطع النجاَة.
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 تحرَّكْ��ُت إلى العربِة األولى، بدا كأنَّ الس��ائَق وعم��اَل القطاِر لديهم 

أخباٌر عن حقيقِة ما يحدُث، هنا تخلََّص ذهني من س��طوِة الدائرِة اليمنى 

قلياًل، وانزلْقُت إلى الدائرِة اليس��رى بسالس��ٍة عزَّزَه��ا الفضوُل، والتقطَْت 

أُذنِي حديَث سائِق القطاِر والناُس حولَه، عن هيجاِن البحِر وفيضاِن النيل 

وغرِق الس��واحِل بمدنِها وقراه��ا، وانقطاِع أخباِر الصعي��ِد الذي داهَمتْه 

الس��يوُل والفيضاُن بعد أن انهارت س��دوُد إثيوبيا والسد العالي، وبدا كأنَّ 

مصَر كلَّها، وربما العالَُم كلُّه، في براثِن الهالك، إال ذلك الِقطار الكاِمُن على 

ُث نفَس��ُه بالعودِة إل��ى المحطة؛ حتى يطلَُع النهاُر أو  أطراِف طنطا، يُحدِّ

تنجلي العاصفة، لكنَّ الس��ائَق حس��َم الهمَس الساري في جنباِت القطاِر، 

بأنَّ الرجوَع غيُر مأمون والتقدَم مستحيل، فال مفرَّ من البقاِء حيُث انتهى 

بنا الُمقاُم، فبقينا.

كنُت معتاًدا النوَم في المواصالت، لكني لم أنَْم ولم أحتمل البقاَء في 

م��كاٍن واح��د، فتركُْت ال��ركاَب متجمعين في العربتي��ن األولى والثانية 

يدلون بنظرياتِهم وذكرياتِهم، وس��رُت بين صفوِف المقاعد أذرُع القطاَر 

جيئًة وذهابًا أجِهُز على سيجارٍة إثَر أخرى، أستعيُد الدوائَر المرسومَة في 

ذهِني، وأعيُد تطعيَمها بالحقائِق الجديدة والهواجِس المتنامية، بدا كأنَّ 

ًجا واتس��اًعا لتبتلَع باقي الدوائر، هو  دائرَة أس��وأ االحتماالت تزداُد توهُّ

طوفاٌن إذن، إعصاٌر يجتاُح البالَد ومن عليها، ليس ثمة احتماٌل أسوأُ من 

ذلك، ترددت في السنواِت األخيرِة نبوءاٌت مناخيٌة حوَل نتائِج التغيِر في 

الطق��س، تبدأُ بارتفاِع حرارِة الصيِف وازدياِد الش��تاِء برودًة كل عاٍم عن 

س��ابِقه، وتهدُد بكارثٍة تمحو مدنًا ومس��احاٍت من اليابسِة لصالِح البحاِر 

والمحيط��ات، وتكررَْت نبوءاٌت محددة عن غرِق س��واحِل مصَر ودلتاها 
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ليبتلَعها المتوس��ط، لكنَّ أحًدا لم يتخيْل أْن يحدَث ذلك بتلك الس��رعة، 

ول��م أتخيْل أْن أك��وَن في مركِز الح��دِث الرهيِب وحي��ًدا في منتَصِف 

الطري��ِق بين جذوِري التي أنبتَتْني وس��مائِي التي أتطلُع إليها، وتداعْت 

حيات��ي إل��ى ذاكرٍة لم تِجْد ش��يئًا مَررُْت به إال وكنُت وحي��ًدا، تجاوزُْت 

أزماتي وحدي وعش��ُت أفراحي وحدي، غريبً��ا في كلِّ محطاِت الحياة، 

فلماذا ستكوُن المحطُة األخيرُة مختلفة؟! 
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أنا عالء توفيق، كنُت أحس��بُني قادًرا على حمِل العالَِم في قلبي، أضمُد 

أوجاَع البؤس��اء، وأواسي هشاش��َة الخائفين، وأنبُت في كلِّ حزٍن ابتسامًة، 

لكنني تراجْعُت بجبٍن بالغ ولم أزِْد على أْن أحلَُم بعالٍَم آَخر. 

وكنُت أحس��بُني قادًرا على َس��رِْد كلِّ ش��يء، لكنَّ الموَت يداهُمني، 

الم��وُت الذي وقَف في عنفوانه يتفرُج عليَّ دون أْن يأتي، حتى أوغلُْت 

ف��ي ممارس��ِة الحياِة، فجاَء مخرًجا لس��انَُه ورافًعا إصبَعُه الوس��طى في 

وجهي، يا موُت يا بَن الكلب، اتركني ألكتَب حكايتي ثم تالعْب بي كما 

تشاء.

م��رْت أياٌم على الجزيرِة وأنا أش��عُر أني ملٌِك متوَّج على أرٍض وليدة 

أو نب��يٌّ مكرٌَّم تضافرَت األق��داُر لنجاتِه، وال أخفي أنن��ي في تلك األيام 

ضبطُْت نفسي، أحيانًا أومُن بالله وأتحدُث إليه،  قبل أْن يحُضَر األطفاُل 

يَْت تيمًنا باسم جدتِها الُعْمدة صفية  وتَحُضَر صفية الش��رقاوية التي ُسمِّ

الحوراني، أرَسلَتْها األقداُر لي في أوِل أيامي على الجزيرة، تؤنُس وحشتي 

وتربُت على قلبي وتنيُر روحي بالمحبِة والس��الم، كانت عروًس��ا جديدة 

لم يمِض على زواِجها ش��هر حين ثارت العاصف��ُة وأخَذْت زوَجها فيمن 

أخَذْت، وأحبَّتْني ولم ينُج من الس��خريِة التي تلبََّس��تْني، وأفس��َدْت كلَّ 

شيٍء، إال حبي لها. 
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أنا عالء توفيق، أديٌب سابق ونبيٌّ سابق وملٌِك سابق ومجرٌم محكوٌم  

عليه باإلعدام حاليًّا، في وقٍت ما وضْعُت كّل ثَِقلي الشخصيِّ في األدب، 

أقرأُ وأشُعر وأتعايُش وأُرهُف السمَع لكلِّ شيٍء وفي روحي تتردُد كلمُة 

مظفر النواب » نصحنا أذنََك أْن تس��مَع كلَّ األشياِء المألوفِة في الدنيا« 

وكنُت أحسَن َمن يسترُق السمَع.

 الكتابُة لُعبتي التي أمارُس��ها بحريٍة ال أملُكها في ش��يٍء آَخر، وحين 

تمكََّن مني ش��يطاُن الكتابِة كنُت واثًقا أنني سأكتُب أدبًا يحتفي بالعالم 

ويحتفي به العالَُم وتتس��اقُط عليه الجوائُز والتقديُر من كلِّ جهة، لكْن 

لم تمهلْني الدنيا وش��هْدُت نهايَة عالَم وميالَد آَخر أكثَر س��وًءا ووحشية، 

حص��دُت جائزًة واحدًة تغنين��ي نظرُة حبٍّ منها عن كلِّ احتفاٍء وتقدير، 

وآٍه يا صفيَة الحسِن يا رفيقَة الروِح في الدرِب القصير، وكلُّ درٍب معِك 

قصير! لم أملْك أْن أحزَن عليِك حزنًا يليُق بِك ولم أُذْق إال حداًدا أعمى 

يليُق بي، فلعنُة اللِه عليَّ وعلى كلِّ ش��يء، وليَت الطوفاَن الغاشَم يعوُد 

ليأخ��َذ تلَك الجزيرَة وَمن عليها، أبناُء القحاِب يتمرغوَن في النعمِة وقد 

أِمنوا الهالك بصكٍّ إلهّي، كلٌّ منهم يحسُب نفَسُه نوًحا، والجزيرَة سفينتَه.
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الفصــل الثاين
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ه��ا هو الفتى يلمُس اليابس��َة بع��د أياٍم من التأرُج��ِح بين األمواج، 

حص��اٌن أتعبَُه الرك��ُض هربًا من الم��وت الذي يقض��ُم األرَض بخطواته 

الواس��عة، ويطوي البحاَر كطيِّ السجلِّ للكتب، والحصاُن الجميُل يتآكُل 

في المل��ِح المطِبق كأنُه هو الملُح في بحيرٍة ممتدة، العالَُم هلَك ونجا 

هو، يتبدُل شيٌء ما في روحه بين سيولة الماء القاسي واستشراِف األرض 

َر عن  الحنون، بين مطرقِة الموِت وسنداِن النجاِة، ُشِحَذ من جديد، تقشَّ

عالء آَخر يُش��به نعم��ة الحصري أكثَر من أيِّ أح��د، أمُه التي كانت في 

ملك��وٍت آَخر، تُم��رُّ أياٌم دون كلمٍة منها، فق��ط غمغمٌة نصُف مفهومة 

وإش��اراٌت معبِّرة، تفعُل آالَف األش��ياِء وعيونُها مطرِقٌَة إلى األرض كأنها 

بينيلوب التي ال تحِسُن غيَر إحكاِم النسيج، لكنها تديُر العالََم من حولِها 

بكفاءٍة مذهلة. 

-  جائٌع يا أمي. 

إش��ارٌة من يِدها تجاَه المطبِخ تكفي ليذهَب إليه ويكش��َف األواني 

ويغ��رَف لنفس��ه ما جادْت به إش��ارُة يِدها المعجزة. يتش��بُه بها طواَل 

ُث الس��يُر فيها مالبس��ه  حياتِه، يتأنى في كلِّ ش��يٍء كأنَّ الحياَة بركٌة يُلَوِّ

الجديدة، وينظُر إلى كل ش��يٍء من خالِل عدس��ٍة مكبرة، ليس��ت سوى 
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أفكاره التي تتخبُط في عقلِه، لكنَُّه لم يكن يش��بُهها أكثَر مما هو اآلن، 

كأنَّ روَحها حطَّْت فيه! 

امتألَ بس��كينِة الهروِب من الموت، للهروِب من الموِت الوشيِك طعُم 

المعجزة، ش��عوٌر غامٌر باالصطفاِء والتفرد، ِبَس��ْمِت نب��يٍّ التزَم اإلنصاَت 

الخاش��َع للصمِت حول��ه حتى يلتقَط قلبُُه النداَء اإللهيَّ الكاش��َف لغايِة 

ُب  انتشاله من براثِن الهالِك الُمحيق، أنَت بدايُة العالَِم الجديد، بَك أصوِّ

انح��راَف اإلنس��ان، ومنَك أعيُد خلَق الوجود، كنوحٍ بال س��فينة، وكلُّ ما 

عليَك اآلَن أْن تتأمَل وتستكش��َف بواطَن األشياء، كلُّ ما يحوطَك جماٌد، 

وأنَت حيٌّ وحيد، فابحْث عن الحياِة في الجماد وتواَصْل معه، حتى ترى 

ما ال يَُرى وتسمَع ما ال يُْسَمع.

 الوجوُد مرآٌة عظيمة ال يرى فيها إال نفَس��ه، مخلوقًا أسطوريًّا يراقُب 

ها، وَمن غيرُه وليس على األرِض س��واه؟!  األرَض بفوقيٍة وكرامٍة يس��تحقُّ

، يُْفلُِت قلبُ��ُه من يدِه أحيانًا  ينتف��ُخ وينتفُش ظلُُّه عل��ى األيام التي تُمرُّ

فيُصاُب بهلَعِ الوحدِة ووحش��ِتها، لكْن يس��ترجُع ما حدَث برويٍة يَخلُُص 

منها إلى يقيٍن راسٍخ ال ينُقُصُه سوى ارتعاشِة الوحي وتََجلِّي المالك. 

، نصُف مؤمٍن  هو الذي عاَش الحياَة أنصافًا، نصُف فالٍح ونصُف مدنيٍّ

، أنصاٌف تسُكُنُه  ولم تُكْن  ونصُف كافر، نصُف رومانس��يٍّ ونصُف عمليٍّ

نهاي��ُة العالَِم تلك س��وى فرصٍة ذهبيٍة لخلِط تل��َك األنصاِف في عجينٍة 

واحدة.



الف�شل ال�اني

31

عالء محمود الس��يد توفيق، أتى في آِخِر كلِّ ش��يء، ابٌن وحيٌد على 

ثالِث بنات لألربعيني محمود أبو توفيق المزارع باألجرة ونعمة الحصري 

الوتد والفأس وراعيُة المواش��ي والس��كينة. القرُن العشروَن يلفُظ عقدُه 

األخير وهو يتعلُم المش��َي متش��بثًا بجلباِب أخته الكبرى، في الخامسِة 

التح��َق بُكتَّ��اٍب يلملُم تاريَخ الكتاتيب. الش��يُخ محمود العيس��وي كان 

، يُعلُِّم  خطيبً��ا وُم��َدرَِّس ابتدائ��ي ورَبَّ أْس��رٍة يطارُدها المرُض الوراث��يُّ

األطفاَل يوًما ويترُك تعليَمهم لزمالئِهم القدامى أياًما، كان أزهريًّا وحيًدا 

في القريِة يواجُه زحَف الحضانِة الس��لفيِة والخطباِء السلفيين ومسجِد 

أنصار الس��نة الذي ص��اَر َمْعلًَما ومقِصًدا للفالحي��َن المحبين للتجديد، 

هادنَهم واستضافَهم في مس��جِد األوقاف واعتَمَد منهَجهم في الخطابِة 

وموضوعاتِه��م أحيانً��ا وجلََس ف��ي جانِب المس��تمعين أحيانًا، لكنُه لم 

يخدْعُه��م عن الفارِق الذي يضُعُه منهم موِضَع المنبوِذ إْن لم يُكْن عُدوًّا 

ظاهَر العداوة. وبعَد سنٍة من التحاقه بُكتَّابه لم يَبَق لدى الشيِخ تالميذ 

إال عالء وابُن أخته، لم يُكْن في طاقِة محمود أبو توفيق أْن يرسَل طفلَُه 

إلى الحضانِة الصارمِة في مصاريِفها، الش��يُخ يقبُل التس��ويَف واالقتطاَع 

من األجرة، ورطُل س��مٍن بلدي أو كيلُة فول بين حيٍن وآَخر كانت تقوُم 

مق��اَم الماِل الذي ال يأتي، والُكتَّاُب ِظلٌّ لِلولِد يخلُِّصهم منه ويمنُعُه من 

الشوارِع التي اليحتملون مطارَدتَُه بينها.
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 كان بليًدا. طواَل الس��نِة األولى يضربُُه الش��يُخ بِغلِّ مرضه وعجزه، 

َح بالتلميِذ  حتى يس��ُقَط تحت قدَميْه فيلتقطا أنفاَس��هما. يريُد أْن يَُصحِّ

خطأَ الزمِن الذي دارْت عليه دائرتُه. يريده واجهًة ينظُُر الناُس في مرآته 

في��َرْوَن انعكاَس علِم الش��يِخ وتربيته فيعودون إلى رُْش��ِدهم ويعيدون 

أبناَءهم إليه. لكنَّ عقَل الولِد كان قفاًل. التحَق بالمدرسِة ال يعرُف األلَف 

من كوِز الذرة، وال يتِقُن إال حفَظ ُسَوِر جزِء عمَّ عن ظهِر قلب، ال قراءًة 

وال كتابة، حتى أرَس��َل إليِه ش��يُخُه يوًما وهو يَُدرُِّس الصفَّ الرابع، جلَس 

في دكٍة وقاَل بفخر: 

- أسِمْعهم يا شيخ عالء، اقرأ: »والنازعاِت غرقًا«.

وضَع الولُد يديِه على صدره وأغلَق عينيه كعادتِه في التسميع، وقرأَ 

النازع��ات دون لجلَجة بلس��اٍن عربيٍّ مبين. انتفَش الش��يُخ واتَس��َعت 

ابتس��امتُه بعرِض الفصل، وكاَل لَه المديَح الذي لم يس��مْعُه يوًما والولُد 

ينتظُر أوَل لقاٍء لهما بعد المدرسِة يطحُن عظاَمُه فيه طحًنا كالعادة، لكنَّ 

ش��يئًا فيه تغيََّر وتغيََّر بس��ببه ما بينهما حين خرَج الولُد إلى فصلِه، في 

ذلك اليوم أدرََك عالء نفَس��ُه ولم تِغْب ع��ن إدراكه بعدها، أحسَّ أنَّ لُه 

وجوًدا دامًغا يمكُن أْن يُحِدَث أثرًا في المعادلِة، ويمكُن أْن يَُحرَِّك الحياَة 

كحجٍر يُلَْقى في الماء، وكلما رأى اثنين يتهامسان حسبَهما يتحدثان عن 

الولِد الشاطر في سنة أولى الذي أحَرَج سنة رابعة وعلََّمهم كيف يقرءون 

القرآن، وصاَر ضيًفا دائًما على اإلذاعِة المدرس��ية، يقرأُ القرآَن في البدِء 

َض  والختام، ش��عَر بقيمِة نفسه، وأحبَّ المكانَة التي بلَغها، واجتهَد ليَُعوِّ
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ُه ليلتهَم كتاب: )أخَذ وزَن(، وجلَس  ما فاتَُه من حساب وقراءة، فتََح ُمخَّ

بَُه الش��يُخ في مجالس��ه  م��ع أخواته يتعل��ُم منهن الجمَع والطرح، وقرَّ

َمُه لإلمامة فلم تمِض السنُة االبتدائيُة األولى إال وقد صاَر للولد عالء  وقدَّ

ابن محمود أبو توفيق شأٌن وصيت.

 لكنَّ القربَة كانت مثقوبة واألياُم التي تس��ُقُط منها ال تعود، وأنصاُر 

��عوا حضانتَهم وأحضروا ألعابًا  الس��نِة يعرفوَن من أين تؤكُل الكتف. وسَّ

ووظَُّفوا ُمَدرِّس��ات من القرية وصاَر ل�»روضِة اإليمان«، ما ليَس للش��يخ 

محمود العيسوي الذي َمرَِض كما كان يخاف ولم تفلْح زياراتُه المتعددُة 

ألطباِء المنصورة ومصر في كَْس��ِر اللعنِة الوراثية التي اس��توطََنْت دَمه، 

وم��ات بعد عاَميْن م��ن العذاب، لم يتركْ��ُه الصغيُر فيهم��ا إال لحضوِر 

المدرس��ة والنوم، وكان يناُم عندُه أحيانًا، للموِت ش��أٌن في الريِف يرفُع 

صاحبَ��ُه إلى مرتبِة األولياء خاصًة إذا كان المتوفى من أهِل القرآن، لكنَّ 

س��حابَة الس��لفيِة الس��وداَء حرََمت المرحوَم من إقامِة عزاء ومرَّ رحيلُه 

كحديِث ليٍل يذوُب في ضوضاِء النهار، وخانَُه الموُت كما خانتُْه الحياة.

تركَُه موُت المعلم مش��اًعا فتخطََّفُه أنصاُر الس��نة وراودوا عنُه أباه، 

دروُس التقوية مجانية وال يَِصحُّ لمن يوش��ُك على إكماِل حفِظ القرآِن 

أْن يجه��َل أص��وَل عقيدِة أهل الس��نِة والجماع��ة، فمثلُُه ي��ؤمُّ الناَس 

ويفقهُهم في ش��ئون ديِنه��م، أبدى أبوُه امتعاًضا م��ن َجْعلصِة كالِمهم 

وحشرِهم للِه بين كلِّ جملٍة وأخرى وكلُُّهم ذو تاريٍخ سابٍق في الصياعِة 

والفهل��وة لكنُه لم يعت��رض اعتراًضا جازًما فماَل الصب��يُّ إليهم. علَّموُه 

أصوَل العقيدة من توحيد الربوبية واأللوهية وتوحيد األس��ماِء والصفات 
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ودرَّس��وا لُه صحيح البخاريِّ ومسلم وقرأ عليهم سيرَة ابن هشام وعيوَن 

الحكايات والس��يوطي والقرطبي وابن تيمي��ة وابن القيم وابن باز وابن 

عثيمين، وبكى شيَخُه الذي ماَت على علٍم لم ينفْعه، مات حليَق اللحيِة 

��نَّة على بدعٍة وجاهلية، ولم يِجْد لِعْش��رَته صًدى في قلبه إال  كارًها للسُّ

حياًدا يتجنُب الخوَض في سيرته ويتجاوُز ذكرُه مع أحٍد من أنصار السنة، 

وصحبَُهم في حلهم وترحالِهم وتنقالتِهم لحضوِر محاضراِت شيوِخهم بين 

البالد، وبدا أنَّ الحياَة تسيُر في اتجاٍه واحد، حتى التحَق بالثانويِة العامة.
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الثانوية في بلقاس على بُعد ساعٍة ونصف تصيُر في الشتاِء ساعتين، 

بس��بِب َوْحِل الطرقات والسيارات البيجو المتهالكة، فسكَن في المدينة. 

اجتهَد في الدراس��ة وانغمَس في غربته يعوُد إلى البيت مرتين أو ثالثًا 

كل ش��هر، يرى أهلَُه ويتزوُد بلوازم المعيش��ة. حتى سافَر إلى البلد يوًما 

فوج��َد الوجوَه غيَر الوجوه. ظالٌل أكثُر من قدرِة النور على طبِخها، هي 

ظ��الٌل خبيث��ة ال تَْنبُ��ُت إال في الكتم��اِن والهمز. واكتش��َف من نميمِة 

األصحاب أنَّ كبيَر الدعوِة الس��لفية وزينَة ش��باِبها قُِبَض عليه فوَق امرأٍة 

غريبة في بيِت النحاسين المهجور، وضاقَت الدنيا في عيِن الصبّي الذي 

طعَنتُْه الوحدُة في قلبه على حيِن ِغرَّة، لم يش��عْر أحٌد به ولم يزِْد أبوه 

ع��ن نُْصحه بااللتفاِت إلى مس��تقبله ونس��ياِن ه��ؤالء األفاقين وكلِّ ما 

علَّموُه إياه. 

كان زلزااًل لم يش��ُعْر به س��واه. الفالحون ال يشعرون بالزالزل، يسمعون 

ا هو  عنها فيس��خرون منها ويتخذونها حطبًا لش��اِي المغ��ارِب وقوالِحها. أمَّ

فاس��تقبََل األمَر كَعاٍر يتحملُه وحده. لم يس��تطعِ التخلَص من خياِل شيخه 

المريِض الممصوص، يرفُع جفَنُه بشقِّ النفس، لكنه ال يترُُك صالًة وال يَُفوُِّت 
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فرصًة لتقويِم تلميذه الوحيد وتعليمه حس��َن الُخلُِق وحبَّ الحياة، الخيانُة 

والدونية أثقال قلَب الصبّي فَغاَم كلُّ ش��يٍء داخله وفقَد توازُنه بينما العالَُم 

يهرِوُل حولَُه كأنَّ ش��يئًا لم يَُكن، المواش��ي تمألُ الدني��ا ضجيًجا قبَل طلوِع 

الشمس، والبس��و الجالبيب يتمخطون ويسيرون ويضربون األرَض بنعالهم 

حتى تغيَب الش��مُس فيعودوَن في مواكِبهم الكئيبة المتس��خة. لم يحتمْل 

عاره فوقََع أسيَر الحمى أياًما كادت تودي به لوال تمريُض أمه وأخواته. 

جرَْت عادُة المرِض أْن يفتَح لذوي البصيرِة ما أغلََقتُْه الحياُة من كوى 

تُِطلُّ على شفافيِة الروح، واستسلَم عالء لمرضه متواطئًا مع الحمى رغبًة 

منه في استكناِه اللُّبِّ وعبوِر الحاجِز الصلِب لكنه كان يضرُب رأَسُه في 

خرسانٍة مسلحة لم يَنْل منها إال دواًرا وألًما ال يتوقف، فأفاَق من مرضه 

مرغًما، ش��اعرًا بالخ��واء وجائًعا إلى معرفٍة جديدة، ل��م يكن ما يتكتُل 

داخلَُه قادًرا على إذابِة حزنه فس��افَر إلى دراس��ته لكنَّ قلبَُه يسبُقه إلى 

مكتبِة المدرس��ة، ألوِل مرٍة تعرَف على الذين منَعُه الورُع القديُم عنهم. 

ارتمى في أحضان طه حس��ين الذي كان باألمِس زنديًقا أعمى رزقَُه اللُه 

عمى البصر والبصي��رة فادََّعى قدرتَُه على تعديِل أخطاِء القرآن، فوجدُه 

طف��اًل خفيَف الظ��لِّ يش��بُه طفولتَُه في أيام��ه ويبه��رُه بعذوبِة نقده 

وصراحت��ه ويهزُه بمعذبيه في األرض وأديبه ويُعجزه بمقاالته وأس��لوبه 

الج��زل، وع��رَف عبرات المنفلوط��ي ونظراته وفضيلته وتاجه وش��اعره 
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والرافعي بمساكينه ووحِي قلَمه وسحابه األحمر، وتنقَل كطيٍر يقُع على 

الَح��بِّ بين نجيب محفوظ ويحي��ى حقي ومحمد عبد الحليم عبد الله 

ويوس��ف إدريس وخيري ش��لبي وزك��ي نجيب محمود وإحس��ان عبد 

القدوس ويوس��ف الس��باعي ثم شكس��بير وديكنز وإميل زوال وفيكتور 

هوجو وعبد التواب يوس��ف ويعقوب ويوس��ف الشاروني وانفتَح عالٌَم 

آَخ��ر انغم��َس فيه، لم يَُكْن أحٌد يقرأُ بإتقانه وس��رعته، ولم يمِض وقٌت 

طوي��ٌل قب��َل أْن يدرَِك موِقَعُه من العالَم، حصَل على تس��عة وس��بعين 

بالمائة، خاَب أملُهم جميًعا إال هو، آداب جامعة القاهرة إذن.

عل��ى هامِش كلِّ ذلك وربم��ا في قلبه تماًما نبَتَ��ْت مريم، بنُت بلده 

الجميلُة التي زاملَتْه طواَل الدراس��ِة حتى انتبَهْت له وانتبَه لها، ثم انش��قَّ 

بينهم��ا حبٌّ صامٌت ومش��اعُر مكبوتة حتى انفكَّ قيُد الس��لفية وانحلَّْت 

عقدُة لسانه.

قال لها:

-  أحبِك.. 

وانصرَف قبَل أْن تَرُد. ولم ترُد، فقْط أومأْت عيونُها، ورافَقتُْه عيونُها كلما 

التقي��ا في صم��ٍت وآنَس��تُْه كلما ابتعدا ف��ي محبة، ولم يتكلم��ا إال بعَد 

التحاِقهم��ا بجامع��ٍة واحدة، التََحَق��ْت بكلية الُعلوِم وانتظ��را أوَل يوٍم في 

الدراس��ِة ليتمكَنا من الجلوِس مًعا غريبَيْن يتذوقان الُحبَّ الذي س��كنهما 
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دون أْن يعرفا طعَمُه إال اآلن. كانت أعقَل منه وأكثَر استقراًرا وتصالًُحا مع 

العالَم فمنَحتُْه حبَّها ولمساتها الرقيقة فلم يطمْع في شيٍء سوى أْن يدوَم 

اللقاُء ويطول.

ل��م يبخْل أبوُه بش��يٍء لكنَّ اليَد مهما اش��تدْت قصي��رة ومصاريُف 

الجامعِة ليس��ْت هينة، فعمَل جرس��ونًا ومندوب مبيع��ات وعتااًل وكلما 

خس��َر وظيفًة فقَد ثقتَُه في نفس��ه وانهاَر أحُد األعمدِة التي يقوُم عليها 

كيانُه، لهَث خلَف الناِس يتش��مُم فرصًة للعمِل هنا أو هناك، في البدايِة 

أس��قَط كلَّ ظروفه على الس��ماء وبحَث عن رَبٍّ يحمُل عنه عبَء لقمِة 

��َش الغربة فلم يجْد ما يريُد بالضب��ط، بدأْت ثورتُه  العي��ِش ويقيه توحُّ

الداخلية تنمو ش��يئًا فشيئا، كلُّ ما خبَّأُه داخله وطَمرُه في رماِد الدراسِة 

والعم��ل طف��ا واندلَع. لم ينَس الخديعَة الس��لفيَة القديمة وتس��اؤالته 

المش��تِبكة عن العدالِة والتاريِخ واألساطير، وأحرَقَُه انضغاطُه تحَت نِيِر 

العمل المتواصل ومحاولِة توفيقه مع الدراسة والقراءة والندواِت األدبية. 

َهًة إلى اللِه بشكٍل خاص، مهما يُكْن لديَك من  ثورتُه الوليدُة لم تكن موجَّ

ُب الخبَط  تمرٍُّد وش��كوك فإنَّ الس��ماَء تتخُذ داخلََك س��متًا أبويًّ��ا يَُصعِّ

المباش��َر فيها، ويلتفُّ ذهُنَك حوَل األموِر بحيلٍة نفس��يٍة فيؤوُِّل شكوكََك 

ِر الفك��ِر ونقٍد ألمراِض  ويحيلُه��ا إلى اعتراضاٍت على س��وِء الفهِم وتحجُّ

المجتم��ع التي ترتدي عباءَة الدين، لكّن لحظَة ضيِق يٍد واحتياٍج عاصر 

تُخ��ِرُج كلَّ تنظيِمَك الدقيِق عن طَْوره إلى حقيقِة فوضاُه وعنفوانه ثورًة 

في وجِه اإلله الغائب وخطته العش��وائيِة لعالَ��ٍم يتهاوى وملياراٍت من 

البش��ر تنكفُئ على غيِر هدى، والجوُع كاف��ٌر رغم عجزه عن المجاهرِة 
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بكف��ره. احتكَّ بالهم العامِّ مرًة حين اس��تضافَتُْه ث��ورة يناير 2011 بضَع 

مراٍت لم تسمْح ظروفُه بأكثَر منها. في أوِل أياِمها منَحتُْه ومَنَحْت ِمْصَر 

كلَّها أماًل في تغييِر الواقعِ بكلِّ سواده لكنها كانت نسمًة رقيقة لم تملِْك 

لونًا بدياًل ولم تتحدْث إال عن قوِس قُزَح واستعارِة ألوانه الخيالية لُصْنعِ 

عالٍَم أجَمل فماتت الثورُة بالتسمِم البطيء. وعاَد هو إلى نفسه بسرعة 

واضًعا قاعدًة وحيدة لكلِّ ش��يء، مهما كانت المغرياُت فال تنشغْل عن 

مسارَك األساس��ّي ومهما كانت المتاعُب فال تنهزم، ألنََّك ستعاني وحيًدا 

إذا وقْعَت، وإذا وصلَْت فس��يكوُن ذلك بفضلَِك وحَدَك وألجلَِك وحَدك، 

كان الجميُع ينشغلوَن بإظهاِر رؤاهم وأفكارِهم ليمارسوا التنظيَر وينالوا 

الشهرَة والحظوة، وهو يحفُر بأظافره ليأكَُل بجانِب دراسته ويقرأُ ليبنَي 

نفسه وعقله في صمٍت وصبر، َحيََّد عاطفته حتى ال تشتتَُه عن  مساره، 

كان العمُل هو الوس��يلَة الوحيدَة للبق��اء، فعمَل بالقدِر الذي يحفُظ له 

حياته ويكفيه ذلَّ الس��ؤال أو معان��اَة الحاجة في غربِة القاهرة، اجتهَد 

ف��ي الدراس��ِة بالقدر الذي يمنُحه الليس��انس دون قلٍق يفِس��ُد حياته، 

وامتصَّ الكتابَة برويٍة وأناة، يبحُث عن كلِّ فرصٍة ليتعلَم ويتابع أوساطَها 

وعالَمها دون أْن ينس��اَق وراء بريِقها الخادع، وفي وس��ِط كلِّ هذا فقَد 

عالقتَُه بالسماء وبالحب وباألحالم، ال يبحُث عن أيٍّ منها وال يبتعُد عنها، 

كأنها غيُر موجودٍة تماًما، ولم يشعْر يوًما بنقص ولم يجْد وقتًا يشعُر فيه 

بش��يٍء غيِر الشغِف بما يفعل، الشغُف بالحياِة ذاتِها بأنفاِسها وشكوكِها 

َك به وأخلََص له، حتى فقَد  وآالِمها، وكان الشغُف هو سرَّ صموده فتمسَّ

مريَم وأهلَُه ووقَع بين براثِن الطوفان ليدُخَل في التجربة.
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س��ماُء الجزيرِة مختنقٌة بس��حٍب كطبقاِت الدخ��ان، ورياٌح تعصُف 

بالس��اكِن وتحقُن برودتَها في العظام، ونهاراٌت كالليل وليٌل بال ش��اطئ، 

أهداُه طرُح البحِر مالبَس وأخشابًا وصناديَق وسياراٍت مغموسًة بالموت 

وأطعم��ًة متَبَّلَ��ًة برائحِة الذين لم يس��تطيعوا النجاة، آث��اُر الحياِة التي 

ابتلَعها الموُج ترس��و حوَل الجزيرِة فتؤنُس��ُه وترعبُه، يقضي أياًما يتجوُل 

ا ينفُعه فيبكي أهلَُه وذكرياته وأحالَمه، ينقضُّ عليْه  بينها ويبحُث فيها عمَّ

الصم��ُت وتتالعُب ب��ه الهواجس، نبيٌّ بال أنيٍس ال ب��د تأكلُه الهواجس، 

يصحو من نوٍم متقطعٍ كالمحموم يتحس��ُس رأسه وجلده ويركُُض بطوِل 

الجزيرِة وعرِضها يزعُق حتى يُبَحَّ صوته؛ ينادي اللَه والمالئكَة واألش��باح، 

يش��عُل ناًرا فوَق جباِل الليِل لتؤنَس��ُه أو تهدي الناجي��ن، يناجي البحَر 

ويلعُنه ثم يداهُنه، يتملُق ويوبُخ آلهَة العالَِم وش��ياطيَنه، يس��تلقي في 

كه��ِف النوم بع��َد قدوِم اللي��ِل بليٍل ويصح��و مفزوًعا يتع��رُق وينهنُه 

كاألطفال قبل رحيِل الليِل بليل، وحيًدا منفيًّا.

 أفلتَُه الموُت وانتش��لَتُْه اليابس��ُة من الغرِق ليحاص��رُه الموُج � كما 

يحُصرُها � من كل مكان، الموُت الذي كان أقرَب إليه من جلده حتى إنَّ 

روَحُه أِمَنْت له وأوش��َكْت مرًة أْن تستس��لَم لش��بحه الحائِم فوَق الماء، 

كادت تغادُر جسده كأنها خارجٌة للتريُِّض، في مرحلٍة ما من صراِع البقاء 
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يك��وُن الع��دوُّ الوحيُد للحياِة هو الش��كُّ في القدرِة على االس��تمرار أو 

جدواه، س��َكَن إلى البحِر كترعِة طفولت��ه البعيدة وتماَهى مع العاصفِة 

كمخل��وٍق بحرّي، نَِس��َي في عنف��وان الطوفان أْن يحت��رَس وأِمَن للبحِر 

الهائِج ولوال غري��زُة البقاِء لكاَن في عداِد الغارقين، انتبََه لرائحِة الموِت 

فجأًة فقاَوَم وش��حَذ تركيزه، عرَف حينها أنَّ الموَت ال يُصاَحُب وال يؤَمُن 

جانبُه، حين يَُرى ال مفرَّ س��وى االختباء، وكان يجيده فيختبُئ ويتالش��ى 

وي��راوُغ عمالَق الموِج بألِف طريقة، صاَدَق ق��َدره والطبيعَة حتى آَوتُْه 

الرحل��ُة إل��ى جزي��رٍة ال رفيَق فيه��ا إال الذكري��اُت التي تمض��ُغ القلَب 

ِق النجاِة خلَع  والهواج��ُس التي تنهُش العقل. بين رحلِة اله��روِب وتحقُّ

ع��الء توفيق جلدُه وارت��دى آَخر أكثَر ش��فافيًة وانفتاًحا على المجهول. 

الس��ماُء التي كانت هامًش��ا بعيًدا وخرافيًّا صارَْت متًنا، لها ركٌن في قلبه 

وعقل��ه يلتمُس لها األعذاَر ويصلي لها برق��ٍة ووداعة ويغني لها مقاطَع 

وتراني��م. والحزُن الذي كان يفرُّ منه ويزدري��ه ارتمى في حضنه الناعم 

وتعهَّدُه بالذكرياِت والندِم والدموع.

 اعتبر نفَس��ُه على أعتاِب النبوِة والكش��ف، وعاد الطفَل الذي فِرَح 

بحف��ِظ القرآن يردُد ما يتذكُر منه ويذوُق ح��الوَة الصدى المنبِعِث من 

اآليات كأنُه حديُث عهٍد بها يتلوها ألوِل مرة، ومن الغرابِة أنَّ الفتى الذي 

ظنَّ نفَسُه قد اصطَدَم بهذه الكلماِت وفنََّد قدسيتَها ونسبتَها إلى السماء 

لم يُعْد يجُد في نفس��ه إال صوفيًة تؤوُِّل جمالَها وتستعذبُه. اكتَشَف أنَّ 

ش��خصيتَُه التي اعتبرَها دائًما خليطًا مش��تِبًكا ال يقبُل االنفصال وأنَّ كلَّ 

قناعٍة كان يحسبُها تستبدُل غيرَها وكلَّ شكٍّ يمسُح يقيًنا مخالًِفا لحيثيته 
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ل��م يُكْن كلُّ ذلَك س��وى خديعٍة مارَس��ها عقلُُه ليتجن��َب تناقًُضا ُمرِبًكا 

َن من كلِّ قناعٍة  ومعركًة مع ذاٍت لم تُكْن تحتمُل التشظي واالنقسام فكوَّ

جديدٍة وكلِّ َش��كٍّ منطقّي طبقًة تُخفي تحتَها نقيَضها تماًما وتضُعُه في 

حالِة كُموٍن تنتصُر لسالٍم داخليٍّ لم يُكْن منُه بُّد، ولم يتطلب األمُر أكثَر 

من مجرِد كارثٍة بشريٍة ضخمة لتنجلي تلك الطبقاُت وتذهَب في مهبِّ 

العاصف��ة. ليبقى عالء بن محمود توفيق ونعمة الحصري الذي أضحَكتُْه 

األياُم وأبَكتُْه وسرقَْت منه وسرقَتُْه لكنها لم تأُخْذ منُه وقفتَُه على شاطئ 

بحِر النيل يتأمُل الضفَة األخرى ويُقِس��ُم أنَّ في استطاعته يوًما أْن يقفَز 

إليها دون عصا موسى وال سفينِة الخضر.

سافَر إلى البلد ألنَّ مكالماته ورسائلَُه لم تَكِف لتقتنَع حبيبُة الطفولِة 

ب��ا أنَّ الطفول��َة والصبا يضيق��ان بنا كما تضيُق المالب��ُس التي كنا  والصِّ

نرتديها لهما تماًما، عاد ليضَع نقاَط حياته على حروِفها بشجاعٍة وغلظة. 

وج��اءْت مريَم بحجِة زي��ارِة أخته والتقيا في تغافُ��ٍل من أمه وأبيه، لم 

يعرفْه��ا قلبُ��ه حين رآها. ليس��ت حبيبتَ��ُه التي كان يهت��زُّ حين تلتقي 

عيونُهم��ا. غريب��ان كل االغتراب، ابتس��امتُها الهادئُة  المتوت��رة تراوُغ ، 

وصبرُها الحادُّ ينغرُز في لَُغته القاسية فتَلِين أو تُراوغ، لم تكن المعركُة 

ف��ي مخيلت��ه بتلك الصعوبة. لم يظّن أنها ستتمس��ُك به إلى هذا الحد، 

المعارُك المتكافئُة أكثُر س��هولة. كيف تحارُب أحًدا يريُدَك؟ كيف تأتيَك 

جرأُة قتله وهو يسعى إلى إنقاِذَك بمثاليٍة خانقة؟ 
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هو يقطُع وهي تَِصل فلم يتفقا، هي مس��تعدٌة النتظاِر الفتى الذي 

أحبَّتْ��ُه إل��ى آخِر الُعمر. وليس الفتى الذي أحبته س��وى خي��اٍل تفنََّنْت 

سنواُت الجامعِة في محوه وتشويهه. ال يريُد أْن يصدَمها بأنَّ حياته التي 

اختارها ال مكاَن فيها لُِحبٍّ وال ماٍض وال أيِّ شيٍء سوى الحريِة والكتابِة 

وأصدق��اِء الب��اراِت والندوات. وجوُدها كان الِج��ْذر، الرابَط الوحيَد بينه 

وبي��ن كلِّ ما وراءه، فلم يبَق إال هي وأهلُه ، وأهلُُه يفعلون ما يفعلونه 

طوال عمرهم دون أْن يرفعوا رءوَس��هم، ربما ال ينتبهون حتى أنه تخرََّج 

من الجامعة، حاوَل مراًرا أْن يهدَم عالَمها الرومانس��يَّ لتفيق، أْن يصرَخ 

فيها: » أنِت ال تكفينني، لسُت عالَء أحالِمك، ذقُت سواِك ولم أُعْد لِك«. 

لك��ْن كان يترفُق به��ا ويتعذُر بالظروِف والدنيا التي تتغيُر وِس��نِّها التي 

تجري وتكبَُر في الريف أضعاَف ما قد تحتمُل من ضغوط، وهي ال ترى 

في��ه إال فارَس الحلِم األول الذي تتش��بُث به كأن��ُه كلُّ ما يعنيه العالَم.

انفثأْت بينهما فجوٌة لم تدركْها وانتهت الجامعُة لتتس��َع الفجوة باتساِع 

العالَم. عادت إلى القريِة ُمدرَِّس��ة ابتدائي وإعدادي خاضعًة لكلِّ القيوِد 

االجتماعية الممكنة وارتمى هو في المدينِة بروحه قبَل جس��ده، استقرَّ 

نظاُم حياته وعمله وتشكَل اإلطاُر الدائُم لمستقبله في األدب والصحافة. 

وكان من ش��روِط رس��وِخ عالَمه أْن ينفصَل عن عالَِمها بس��رعٍة وحسٍم 

شديَديْن. الحريُة كانت هَوسه، وَمْن يمكُنُه التحليُق وأجنحتُُه مقيدٌة إلى 

وتٍد موغٍل في األرِض والزمن؟! 
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نح��ن ال نخت��اُر معاركَنا يا مري��ُم وربما ال نختاُر ش��يًئا على اإلطالق، 

سذاجُة السؤاِل القديِم عن تسييِر اإلنسان وتخييره تنضُح بالعجِز والفصام 

ولم يُعْد لي طاقٌة على االستس��الِم للعجِز الناش��ِب في كّل شيء. معاركُنا 

غي��ُر متكافئ��ة م��ع الزمن والم��وت والله نفِس��ه، وس��الُحنا الوحيُد هو 

المراوغ��ة، مرون��ُة الهروِب من كلِّ القيود حتى يأس��رَنا قيٌد ال نس��تطيُع 

الفكاَك منه، ولسِت قيدي الذي يمكنني التضحيُة من أجلِه، فاتركيني حرًّا 

حت��ى أنكفَئ على وجهي ف��ي الهوِة المقدورِة لي، دعيني أقتُل نفس��ي 

بالسم الذي اخترتُه ال بالسم الذي اختارُه لي الجالد..
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كان جبل أبي ماضي قبَل الطوفان شاس��ًعا يحاذي الس��احَل من آِخر 

منطقٍة في دمياط إلى قرِب حدود كفر الشيخ ، لم يكن جباًل بريًّا. خضَع 

لالس��تصالِح ونبَت ف��ي رماله الخَض��ُر والفاكهة واس��توطَنُه الش��هابيُة 

والفالحون في أكثِر مناطِقه، لكْن لم يبَق بعَد انحساِر الماء إال رماٌل ميتة 

وهي��اكُل نخٍل ج��رََف الطوفاُن بعَضه��ا وأكلَِت الرطوبُة ج��ذوَر البعض 

وأحاطَُه الماُء من كلِّ مكان. 

 ولم يُدْر بخلَِد الذين اس��تقرَّْت جثاميُنهم وعالَُمهم ورؤاهم في قاع 

البحِر اآلن أنَّ الجبَل المهيَب س��يصِبُح جزيرًة صغيرًة مذعورة تقعي في 

أحضاِن المالِح. لكنَّ الحقيقَة حادٌة كالس��كين والذي كان باألمِس خيااًل 

نزِقً��ا ص��اَر اليوَم واقًعا يضرُب بجذوره في الوجوِد الذي لم يُعْد يُضمُّ إال 

صدى الخراِب وظالَل الفراغ. 

ُث نفَس��ُه وأشباَحها. يتنقُل بين  وقضى الفتى ش��هرًا وبضَع لياٍل يَُحدِّ

��ِكيَنة ويتطلُع إلى البح��ِر بحثًا عن ونس،  جنب��اِت الجزيرِة بحثًا عن السَّ

ينظ��ُم كهَفُه ويض��ُع به ما يضفي حي��اًة تكتُم صدى الوح��دة والصراخ 

ويتعهُد أش��جاًرا غريبة استنبتَها المطُر على جوانِب بركٍة كبيرٍة من الماِء 

العذِب في منحَدٍر من منحَدرات الجبل، يطلُّ عليها بين يوٍم وآَخر ليشغَل 

t.me/qurssan



ظـل التفاحـة

46

نفَسُه برعايِتها وتشذيِبها وريِّها وال يُكفُّ عن الكالم إلى ما ال يُرى، ويحفُر 

قنواٍت تصُل بين البركِة والكهف واألشجار. 

تنظُُر إليه من بعيٍد فترى جسًدا ناحاًل سريَع الحركة غارقًا في مالبَس 

مهلهلة، يعتمُر قبعًة من الصوف تغطي وجًها غائَر العينين تتحرُك شفتاُه 

فوَق لحيٍة ش��عثاء وَخطَها الش��يب، ويتوقُف بين حيٍن وآَخر أيًّا كان ما 

يفعلُه ليلقي نظرًة تستشرُف البعيد وتستكشفه. 

وألنَّ الوقَت عدوٌّ واسُع الحيلة ال يُهزم، والوحدَة رفيٌق قاٍس ال يَرحم، 

فقد ألقى على عقِل الفتى مس��حَة جنوٍن، وألَقْت في روعه مسحَة يأٍس 

سمَمْت إيمانَُه الوليد. لم يلَق شيطانًا يوسوُس إليه ولم يدخْل في معركٍة 

تختب��ُر صالبتَ��ُه وإيمانَه، تُرَِك لنفس��ه فقط فتآكَل يقيُن��ه، والنبوُة التي 

َمتها الوحدُة واالنتظار. أو ربما يبدو كذلك. أنبَتَتْها النجاُة في قلبه هشَّ

كن��َت تراُه في أوِل قدومه إلى الجزيرِة مبتِس��ًما وهادئًا. كلما هبَّْت 

ري��ٌح عاصف وقَف في وجِهها بثباٍت واس��تهتار، وكلما هاجت الس��ماُء 

وُج��نَّ جنونُها يتطلُع إليه��ا بثباٍت، كأنَّ بها أبًا أو صديًقا يركُن إليه ويثُق 

أن��ُه لن يؤذيَه. لكنُه اآلَن بعيُد العهِد بالنجاِة كأنها من س��نين بعيدٍة ال 

يذكرُه��ا. يخاُف صريَر الري��اِح وقرقعَة البحر وحفيَف الليل واألش��جار، 

ويناُم منكمًش��ا على نفسه كجنين، نوًما متقطًعا يعجُّ بالكوابيس وُصَوِر 

الجثِث المنتفخِة والوجوِه المتآكلة.

ربما لو أعطاُه الجنوُن فسحًة للتأمل لوضَع إيمانَُه المضطرَب موضَع 

، يَْخلُُص منُه إل��ى حقيقٍة أو حكمٍة تَُعْقلِ��ُن إخفاقَُه في  ج��َدٍل منهج��يٍّ

الموِت، أو إخفاَق الموِت في النيِل منه. لكنَّ العقَل يظلُّ تلميًذا محدوًدا 
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للعالَم يفهُم ش��يئًا وتفوتُه أش��ياء، فيلج��أَ إلى حيلِة التديُّ��ن، يفتُح بها 

مغالي��َق المجهول، ويط��رُُق عوالِم الميتافيزيقا؛ بحثً��ا عن يقيٍن صلب، 

وتفس��يٍر مقبول. كانت نبوُة الفتى طريقتَ��ُه في العرفان لمجهوٍل منَحُه 

فرصًة في وقٍت تؤخُذ فيه الُفرَص. فكيَف يبقى حين يتهدُم العالَُم إال إذا 

كان لبقائه أهمية وللس��ماِء خطٌة بعد أِن اتهَمها كثيرًا بغياِب الخطِة بل 

رماه��ا بغياِب الكينونة. لكنَّ الصمَت الكاف��َر من حوله بعدميته الهائلة 

تمكَن منه وأعادُه إلى مربعِ السخِط الذي طالما وقَف فيه. وطُلِيَْت ُروُح 

الفتى بطبقٍة أكثَر ُس��ْمًكا ولزوجة، فتَحْت له أبواَب الجنون، وأيُّ ش��يٍء 

يُْش��ِعُل الجنوَن كالوحدة؟! وأيُّ ش��يٍء يطفُئ الوحدَة ونيرانُها تندلُع من 

القلِب وفيه؟

سافََر ليقطََع وشائَج الحبِّ الذي ظنَُّه قيًدا يجعلُُه أرقَّ وأثَقل. صراُعُه 

َل حياتَُه كما رس��َمتْها األقداُر،  م��ع الوقِت ال يحتمُل رق��ًة وال ثقال. تحمَّ

فربما كان في حاجٍة إلى انتصاٍر صغيٍر على تلك األقدار ولو كان انتصاًرا 

تُه بنجاٍح وتخلَص من مري��م وقرَر العودَة إلى القاهرة  ن��ذاًل، أنهى ُمِهمَّ

بس��رعة، أم��ا مريم فإنه��ا وصلَْت إلى طريٍق مس��دود، لم تس��تطْع أْن 

تستميَل قلبَه، كان يحدثُها بعقله فقط، نبََشْت داخلَُه بكلِّ طاقِتها، لكنها 

ل��م تِجْد قلبً��ا تتفاهُم معه، حينها يِئَس��ْت وأعطتُْه ص��كَّ البراءِة الذي 

يبحُث عنه.

لم يتوقْف أماَم ما حدث، وكان يرى الجميَع ش��ركاَء فيه؛ الله وأبوه 

وأمه وأخواته ومريم وأهل البلد وأنصار السنة والقاهرة والُحلم والثورة 

والتاريخ واإلخوان ووائل غنيم ومبارك ومرس��ي والسيس��ي، ليس وحده 
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مس��ئواًل عما وصَل إليه من قناعٍة قاتلة بأنَّ الحياَة ال تُعطي كلَّ ش��يء. 

وبأنَّ المس��يرَة ال بُدَّ الكتمالِها من وحدٍة وقس��وة وأنانية. الحياُة علمتُْه 

ذل��ك وبالطريقِة الصعبة. ل��م ينتظْر ليودَع أحًدا ولم يحمْل إال الموبايل 

وفراًغ��ا هائاًل، لكنه خفيف ينتفُخ داخلَُه كبالون يحملُُه إلى الحريِة التي 

ُه اآلَن بوحدتِها الشاس��عة كمغناطيٍس  ينُش��ُدها، تلك الحريُة التي تمتصُّ

متوح��ش يموُت في انجذابه إليه كلَّ لحظٍة ألَف موت. حين هرَب عالء 

من مريم ومن البلد كان فاتًحا ذراَعيْه لعالٍَم غيِر الذي عاش��ه وقاس��اه، 

ُمَحلًِّق��ا في فض��اِء الوالدِة الجديدة لكنَّ األق��داَر كان لها رأٌي آَخر، على 

مش��ارِف المنصورِة توحَش طقُس ديسمبر واشتدَّ المطُر والرياح، غاَمِت 

الرؤي��ُة مع رعٍد وب��رٍق يتناوبان على الس��ماء ويخلع��ان القلوب. كان 

الضباُب س��ريًعا وثقياًل كأنَّ الش��مَس كان��ت فرنًا مش��تعاًل بلَّلَُه المطُر 

سِت السياراُت فلم يملْك سائُق الميكروباص  واكتسى الكوُن بالدخان. تكدَّ

س،  الحانُق س��وى الوق��وِف على جانِب الطريق ونزَل لي��رى نهايَة التكدُّ

أمطرَِت الس��ماُء ثلًجا. ليس غريبًا في الش��ريِط الس��احليِّ للمتوسط أْن 

تتساقَط الثلوُج في ديسمبر. لكنَّ شيئًا ثقياًل قبَض على صدِر عالء، ربما 

هو الش��عوُر بالذنِب واستحقاِق العقاب نابًعا من بقايا ضميره، إْن بِقَي 

فيه ضمير.

 خَرَج من الس��يارِة ليستكش��َف ما يحجبُُه الضباب، ل��م يعبأ بالماِء 

المنهمر، لكْن لس��َعتُْه حباُت ثلٍج في قفاُه، فرفَع غطاَء الرأِس من ظهِر 

الجاك��ت وابتعَد عن الس��يارِة باحثً��ا عن نقطٍة تس��مُح بالرؤية، صوُت 

ارتط��اٍم هائٍل خلَعُه من مكانِه، الميكروباُص الذي كان يركبُه منس��حٌق 
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تحت عجالِت س��يارة نق��ٍل ما زالت تزحُف وتقترُب من��ه قبَل أْن يلقي 

بنفسه في أرٍض زراعيٍة تجاوُر الطريق.

الصدمُة والهلع يقتس��مان دمه وأعصابَه، إحساُس النجاِة من الموِت 

بطيء، ال يستوعُب المخُّ ما يحدُث إال بعد أْن يكوَن الخوُف من الموِت 

ُم كلَّ شيء، كان يمكُن  قد اخترَق الروَح والجسد وأطلَق األدرينالين يَُضخِّ

أْن يُدَه��َس منُذ لحظاٍت لوال انقباضُة ص��دره الغامضة أو رائحُة الموت 

الوشيك حين تشمَمتْها ُروُحه، اعتدَل ُملَطًَّخا بالطين الذي يحاصرُه الثلُج 

والس��ماُء تَُصبُّ األمطاَر صبًّا، تداَخَل صوُت االرتطامات وعال الصراُخ من 

كل الجه��ات، الناُس يهرولوَن مرعوبين ويتجمع��ون في أكثِر من مكاٍن 

ليُخرِجوا أحًدا من س��يارٍة مدهوسٍة أو مقلوبة وهو مشلوٌل َمغروٌس في 

رعبه كفريسٍة أحاطَتها األنياُب ال يعرُف ماذا عليه أو يمكُنُه أْن يفعل.

في الخالِء الزراعيِّ حوَل الطريق وعلى مدى الرؤيِة كان الناُس يفرُّون 

تج��اَه الكوبري العلويِّ وأكواِخ الفالحين القائم��ِة في األراضي يَحتَُمون 

تحته��ا، ركَض بحذائه الجلديِّ الموحل ليس��تظلَّ بالخرس��انِة المس��لَّحة 

للكوب��ري، اللغُط المختلُط باآلهاِت والبكاء يتصاعُد وهو ينس��حُب إلى 

صمٍت داخليٍّ يرتفُع تأثيره كخلفيٍة موس��يقيٍة على هامِش المأس��اة أو 

لعل��ُه في مركزِها تماًما، لكنَّ اختالَف المقاييِس بين الداخلي والخارجي 

يُضفي على ش��روده  الذي هو اس��تغراٌق في الداخليِّ � بُعًدا ومس��افًة 

ُه عن شيٍء هائٍل كالذي يحدُث له وحولَه، كان يرى الوجوَد  تفصُل حواسَّ

أو الحياَة كائًنا لطيًفا يحمُل السماَء على ظهٍر ُمتعٍب وأربع قوائم، وكلما 

تحرََّر منها اعتدَل ظهرُه قلياًل حتى انتَصَب قائًما، وبدا ذلك الوجوُد اآلَن 
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هائًجا يفقُد عقلَُه تدريجيًّا ويطيُح بكلِّ شيٍء على طوِل الرياح، ثم جلَس 

ف��ي ُركٍْن منكمٍش يرتعُش من الوحدِة والخوف. كان ما يحدُث بس��يطًا 

وواضًح��ا في تل��ك البقعِة الت��ي اس��توطَنتْها الحكاية. العالَُم يس��تعيُد 

الس��يطرة، يتوح��ُش وتنبُ��ُت له مخال��ُب وأنياب تمزُق اإلنس��ان، الذي 

يتض��اءُل بحضارت��ه وحركِته، ووعيه ومش��اعره، وخيره وش��ره، وعالقته 

الفريدِة بالطبيعِة واإلله، وينكمُش على نفسه كطفٍل خائف يتطلُع إلى 

، يتحس��ُس بحْدِسِه المتوتِر ما وراَء العاصفة  األفِق الغائِم والرذاِذ الثلجيِّ

ا ذلك اإلنساُن أضأََل من  من عقاٍب لم يعمْل لُه حس��ابًا، وكان ضئياًل جدًّ

حبِة ُسكٍَّر في صهريِج ماء.

ربم��ا توقََّع نهايًة أكث��َر دراماتيكيًة للعالَم فاطمأنَّ أنَّ القيامَة ال تزاُل 

على مسافٍة أبعَد، لكنَّ أبسَط السيناريوهات التي طرَحتها العاصفُة على 

عقل��ه كان مرعبً��ا، بالتأكيد نصُف قيامٍة أس��وأُ بكثيٍر م��ن قيامٍة كاملة. 

استطاع أْن يقرأ رسالًة ما من مكمنه الهش تحت كوبري شرنقاش العلوي 

على الطريِق الس��ريع بين جمصة والمنصورة، رأى األرَض � التي انحَنْت 

والن��ْت لتمنَح اإلنس��اَن ظهرَها واتس��اَعها يزرُع ويقل��ُع ويبني ويهدم � 

تَُضيِّ��ُق وتَِضيُق علي��ه حتى ال تكفي موضَع قدَميْ��ه، و»ال تكفي« كلمٌة 

مرِعب��ة حين يتح��وُل معناها إلى غياِب المهرب بم��ا يحملُه من وجوٍد 

ومس��تقبٍل واس��تمرار، والختالِف المعايير بين الداخلّي والخارجّي، فإنَّ 

الحشَد المتزايَد تحت الكوبري لم يُكن يخطُر ببالِهم أنَّ األموَر ستتعدى 

نوًة س��يئة ذات آثاٍر جانبية ربما تصيُب البعَض لكنها س��تمرُّ وتس��تمرُّ 

الحي��اة كعادتِها الصفيقة، بينما كان عالء والطبيعُة في الخارِج يفكِّران � 
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إْن كان للطبيع��ِة عقٌل � ف��ي عكِس ذلك تماًما، كان يتابُع صرخَة الرياِح 

المترددَة في األش��جاِر من حوله تميُل في هلعٍ وتحرُك أغصانَها  كأذُرِع 

أمٍّ تدع��و أبناَءه��ا أْن يختبئوا من المصيِر الق��ادم، والجميُع غارقون في 

ذهولِهم يتابعون الثلوَج تتس��اقُط فوق بعِضها وترتفُع أكواًما، ويرصدون 

في باله��ٍة ما تفعلُه الرياُح باألش��جاِر التي تس��اقطَْت كقطَعِ الدومينو 

وأعم��دِة النور التي فق��َدْت كبرياَءها وأس��الكَها والس��يارات المترنحِة 

كأوراٍق فوضوية.

 تجاوَز كلَّ ذلك س��ريًعا، تجاوَز اللحظَة الراهنة بمخاوِفها ومكوناتِها 

وعنفوانِه��ا، وقفَز إلى ال�»ما بعد« فتملَكُه الخوُف مما تُخبئُه الغيوُم في 

بطِنها أو تأتي به الريُح خلَفها، ولم يكن يملُك رفاهيَة االستسالِم لخوفه 

وال للمش��اعر أيًّا كانت، عالء توفيق ال يش��عر بشيٍء يؤخرُه عن الخطوِة 

التي يجُب عليِه اتخاُذها، ظروفُُه فرََضْت عليه أْن يكوَن عمليًّا، أْن يتحرَك 

بحثًا أو هربًا، كالهما يستويان على حافِة الحياة، تعلَّم أْن يتجاوَز البكاَء 

عل��ى اللبن المس��كوب إلى البحِث ع��ن حلوٍل لتعويض��ه ولو بجمعه 

مخلوطً��ا بالت��راب، ابٌن أصغر على ثالث بنات، وَدْخ��ُل الوالِد - المزارِع 

باألجرة - يكفي تعليَمهم بالكاد، إجازاُت المدرس��ة يُمكُن استغاللُها في 

أيِّ عمل، جنُي القطن أو أعماُل البناء والمحارة بداًل من اللعِب والجرِي 

في الشوارع، تحمَل مسئوليَة نفسه مبكرًا ألنَّ الحياَة كانت بخيلة، نجَح 

ألنّه ال يحتمُل تكلفَة الفش��ل التي تعني االنخراَط المحتوَم في الزراعة 

والعمِل اليدوّي كمعظِم الريفيين حولَه.
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فعَل ذلك دائًما؛ حافَظ على ثباِت المس��افِة بينه وبين الفش��ل لكْن 

اكتش��َف في مرحلٍة ما أنَّ للنجاح الجامِح تكلفًة ال يطيُقها مزارٌع بسيٌط 

كأبيه؛ ال يملُك س��وى نزاهٍة مرِهقة وذراٍع ال تكلُّ وال تمتدُّ ألحد، وأمٍل 

غريٍب في تعليِم أبنائه ليكونوا ما لم يستطْع أْن يكونَه، بالطبعِ لم تُكن 

ْت من طموِحه، طبيعُة شخصيته  تكلفُة النجاِح الباهظة فقط هي ما حدَّ

س��اهَمْت في األمِر بطريقٍة ما؛ عاطفتُه التي انتزَعتْها األياُم والشقاُء من 

قلبه غرَس��تْها في عقله فنَمْت إلى ملََكِة األدب والكتابة، عواطُف ُمعلَّبة 

ال تملُك رائحًة وال ظالًّ لكنها موجودة.

رأى األم��َر على حقيقته كما يظن، وكانت حقيقتُه تُِش��عُّ من مصدٍر 

واح��ٍد ووحيد هو الحرية، اختار أْن ينتزَع لنفس��ه هامًش��ا من الحريِة 

تزدهُر فيه موهبتُه وال يضحي فيه بكامِل نجاِحه، فالتحَق بكليِة اآلداب 

قس��م لغة إنجليزي��ة، الكلية لطيفة ال تحتاُج حض��وًرا دائًما وال مذاكرًة 

ط��وال الع��ام، وعمَل ف��ي كافيه لينفَق على نفس��ه ويلتق��ي بصعاليِك 

الموهب��ِة الذين تتوط��ُد عالقته بهم مع الوقت، يق��رأ ويتعلُم ويناقش، 

ويعم��ُل لي��أكَُل وليكوَن العمُل نافذًة على العالَ��م ، وصبََر على موهبته 

صبَر الفالحين على محاصيلِهم، حتى يش��تدَّ عوُدها وتنضَج ثمارُها، فلما 

بلغ الضغُط في رأسه أشده وتمكَّنْت منه حرفُة األدب رأى حقيقًة أخرى 

تنجل��ي، قصُة الحبِّ القديمة ما زالت عالقًة بثيابه، فعاد ليتخلَص منها، 

وها هو يقُف في منتَصِف الطريِق مذعوًرا محاَصرًا في مس��احٍة تضيُق 

حت��ى تكاد تبتلُعه يواجُه ما يمك��ُن أْن يكوَن نهايَة العالَم، خاطٌر مزعٌج 
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َر أْن يعيَد  يس��تمرُّ الطقُس في الصراِخ به، لكنَّ األدي��َب الفالَح الذي قرَّ

ا لتَقبُِّل نهايِة العالَم، ليس بعد كلِّ ما مرَّ به  صياغَة العالَم ليس مس��تعدًّ

وليس قبل أْن يصنَع قَدره الذي حلَم به وس��عى إليه، ليس قبَل أْن يقرأَ 

العالَ��ُم ما يدوُر بذهن ابن محمود توفي��ق، وتصنَع كلماتُه واقًعا مغايرًا 

��ُه كلَّها من أجِل هدٍف  وأحالًم��ا ال تقبُل التنازالت، ش��حَذ ذهَنُه وحواسَّ

واحد .. النجاة من الخطر ولو كان الخطَُر هو نهاية العالَم.

في ذلك اليوِم البعيد، لم يُدرِك عالء أنَّ الرعَب الذي أظلَّ العالََم كلَُّه 

تغلغَل بطريقٍة ما داخلَُه، ورغَم ما بدا عليه من عزٍم على إكماِل الطريِق 

إلى مجهوٍل آِمن، إال أنَّ طفاًل خفيًّا يسُكُنه كان يرتعُد مع كلِّ طرقِة رعٍد 

وهب��ِة ري��ح، ذلك الطفُل الذي س��يخُرُج م��ن مكمنه الخائ��ِف ليتمتَم 

اس��تحضاًرا واس��ترضاًء لقوٍة خفيٍة خلَف كلِّ شيء ليقوَل رغَم كلِّ شيء: 

يا رب.
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على حافِة اليابسِة المبتلة جسٌد أنثويٌّ ضامر، ُممدٌد في ُحلٍَّة سوداَء 

تلتص��ُق به، تلعُقُه األمواُج المغيرُة ثم تنحس��ُر عن��ه، وتتحرُك مع الريِح 

خصالٌت من الش��عِر تكسُر حدَة الس��كون وتُضفي عليه حيويًة لطيفة، 

الشمُس حديثُة الَعهِد بالمكان، تبذُل جهًدا كبيرًا في المروِر خالَل الغيوم 

لتطلَّ عليه بيَن حيٍن وآَخر، مرَّْت ساعٌة قبَل أْن تنبَض الحياُة في الجسِد 

الممدد، تش��نَجِت األصابُع الصغيرُة ثم تحسس��ْت حباِت الرماِل تحتها، 

انتقَل تياُر الحركِة في أنحاِء الجسد ولم يَْمِض وقٌت طويٌل قبَل أْن يتحرَك 

الرأُس المنف��وُش فوَق ُعُنٍق رفيعٍ صلب، انفتَح��ْت عيونُها بصعوبٍة غيَر 

مس��توعبٍة نفَسها أو ما حولَها، وحين بدا أنَّ عقلَها استردَّ الحياَة والوعَي 

انتفَضْت فانقبَضْت كلُّ عضلٍة في جسِدها، هبَّْت جالسًة ثم قامت يدوُر 

رأُسها وتهتزُّ األشياُء حولها.

قٍة أنها نَجْت من كلِّ ش��يء، ال  ركضْت فوَق الرماِل الناعمة غيَر ُمَصدِّ

تذكُ��ُر كيف وَصلَْت إلى اليابس��ة، وربما ليس��ت واثقًة حت��ى أنها على 

اليابسة، خبطَْت بقدِمها في الرماِل وتودُّ لو كان معها من يقرُصها لتتأكَد 

أنه��ا ال تحل��م. تحركَْت مبتعدًة ع��ن الماء وما حملُه من هالٍك وش��يك 

ُر بوجوِد حياٍة قبل أْن يُطِبَق الليل. لتبحَث عن مأوى أو ما يُبَشِّ
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على مس��افٍة منها يُحدُث الفتى الملثُم األطف��اَل الثالثَة الذين ألقى 

بهم المدُّ إلى الش��اطِئ مس��اَء أمس، جلس��وا يتضاحكون بعد أْن أِمنوا 

وأكلوا واستقرَّ بهم الُمقاُم في رعايِته، اطمأنَّ عليهم وأجرى معهم حديثًا 

مقتضبً��ا أنه��اُه بأمٍر صارٍم أال يبتعدوا عن الم��كان، وإذا أمطرَْت فجأًة � 

كعادتِها� أْن يَْدُخلوا إلى الكهِف بأقصى سرعة، أعاد التحذيَر بلهجٍة أكثر 

رق��ة ثم قام يتفقُد المنطقَة كعادتِه، يخش��ى عليهم لياًل يأتي فجأة في 

جزيرٍة يمكُن أْن تكوَن مخيفة له قبلَهم.

 قبَل أْن يأتوا كان يتجوُل في الجزيرِة بحثًا عن ناجين، عن حياٍة غيِر 

حياته صمَدْت في وجِه الموِت واالنهيار، النجاُة تمنُح ش��عوًرا باالكتفاِء 

كالذي يُحقُقُه الطعاُم للجائع، لكنَّ النجاَة بوصِفها إش��باًعا لغريزِة البقاء 

تش��بُه غيرها ِمن طرُِق إش��باِع الغرائز، سريعُة الملل، وأقصُر الطرِق إلى 

الملِل الوحدُة، الوحدُة تُْفِسُد طعَم النجاة وتقتُل متعَة الحياة، ربما هذا 

ما دفعه إلى البحِث كلَّ يوم، وربما كان ما دفعه إلى البحِث في البداية 

ه��و إيمانُه القابُع في نقطٍة بعيدٍة داخلَه، أنَّ اإلنس��انيَة لم تغرْق، وأنَّ 

الطوفاَن الذي حدَث لم يُكْن سوى نقطٍة عابرٍة ستتجاوزُه الحياُة بغرابِتها 

المعتادة وطوِل نفِسها الذي يُِحيُل آلهًة وشياطيَن وممالك وأبطااًل وملوكًا 

وأنبياَء إلى مجرِد صفحاٍت في كتِب األس��اطير أو كتِب التاريِخ ألكثرِهم 

حظًّا، من نقطِة اإليماِن تلك كانت البدايُة، ثم اعتاَد األمر وتحوَل البحُث 

إلى نشاٍط يوميٍّ يمألُ وقته ويتعرُف به على الجزيرِة ومحيِطها الغريب، 

الطوفاُن أضفى عليه نُوحيًَّة مهيبة لكنَُّه نوٌح بال وحٍي وال س��فينة، فقط 

نج��اٌة معِجزة ولحيٌة كثيفٌة ملتف��ة تحَت لثاٍم يُبدي عيونًا حمراَء أرهَقها 
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الملُح والبكاء، ورثاثُة ش��يٍخ قضى ألَف عاٍم في انتظاِر الهالك واالستماتِة 

في تجنِبه.

يميُل بجس��دِه كلّه على القدِم التي تس��تقرُّ على األرِض أثناَء سيره، 

ويقُف بين حيٍن وآَخر يتفقُد ش��يئًا ما في األرِض، ثم يكمُل في طريِقه، 

ودائًما يُكمُل مهما كانت الظروف، ليس��ت صالبَة األبطاِل بقدِر ما هي 

مرونُة الفقِر القديم.

رأى ظ��الًّ عموديًّا عل��ى مدِّ بصره يركُ��ُض باتجاِه الش��مِس الغاربة، 

اس��توثَق أنَّ عيَن��ُه ال تخونُه، ثم نادى بلهف��ة، التقطَْت نداءُه من الهواء 

بة قادت عينيها إليه، مالبُسها تقطُُر ماًء وعيناُه  وتتبَعتُْه أذنُها بغريزٍة ُمدرَّ

تقط��ران حنانًا، غريبان التقيا لقاَء عاش��َقيْن فرَّقَتْهم��ا األيام، أماَط لثامه 

ها في موقٍف كهذا، لكنَّ  ظَها وتركا للصمِت مساحًة يستحقُّ وخلَعْت تحفُّ

كلَّ السكوِن الذي أصاَب األلسنة تحوََّل إلى حركٍة جنونيٍة لكرات العيوِن 

وعضالِت الوجِه التي تنقبُض وتنبِس��ُط كأنها أذرٌع تحتضُن اآلَخَر وتقوُل 

كلَّ ش��يٍء ُمضَمٍر من لهفٍة وش��كوى وشوٍق وتطمين، تعارفَا وسرَْت ريٌح 

خفيفٌة فارتعَش��ْت، انتبََه إلى مالبِسها الملتصقِة على جسِدها من البلل، 

خل��َع رداءُه الفوق��ّي ولم يكن س��وى جواٍل من الصوف، قط��َع زاويتَْي 

أرضيَّته ليُخِرَج ذراعيه منهما، ولِبَس��ُه على مالبسه يُدفُئ ظهرُه ويحميه 

م��ن غائلِة البرد، حيل��ٌة تعلَمها من أبيه الفالح حين كان يخرم ش��كائَر 

األسمدة البالستيكية بنفس الطريقة ويرتديها في الشتاء لتحميه من بلِل 

المطر وطيِن األرِض الذي يتشبُث بجذوِر النباتات.
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 لِبَس��ْت »العباءَة« الصوفية وش��كرَتُْه بس��ذاجٍة طَغْت على كلماِت 

الشكِر فخرََجْت غمغمًة غيَر مفهومة.

 سارا مًعا حتى موضعِ األطفال، ارتاحت أكثَر بوجوِدهم، وهدأَْت في 

رأِسها أجراُس التوجس ومطارُق الخوِف واالرتباِك من الغريِب،  الذي مدَّ 

لها طوَق األنِس واألمان بعَد أياٍم طويلة لم تسمْع فيها غيَر صوِت الموِج 

المتالطم يقرُع سمَعها، والرياِح الغاضبة تُفحُّ بالوعيد.

ِسها منه وألَقْت عليه   حين رأتْهم يركضوَن ناحيتَهما نَِدَمْت على توجُّ

نظرَة اعتذاٍر لم يفَهْم منها س��وى الش��كِر واالمتنان، س��لََّمْت على مينا 

ا جاد به  وبيش��وي وس��الم بحفاوٍة متباَدلة، أحضَر لها كومَة مالبس ِممَّ

الموُج تنتقي منها ما يَصلُح، ودلَّها على مكاٍن تخلُع فيه مالبَسها المبللة، 

ارت��َدْت بعَض ما أعطاها وعقَدْت أطرافَها فتحولَْت بقدرِة قادٍر إلى رداٍء 

نسائيٍّ بسيط يصلُُح طبقًة أولى تحت الجوال الصوف الذي لم تَُضحِّ به 

كمصدِر دفٍء وكهديٍة أولى في أوِل لقاء.
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كان الليُل قد أطبَق بِثَقلِِه البارد فوَر أْن غابَت الش��مُس، وهي مقبلٌة 

عليه��م فرِحًة تتعثُر في الرداء الطوي��ل الملتف كطفلٍة خجلى في رداِء 

عيِدها، فاس��تقبلوها بقطعِة سمٍك س��اخنة كانت كلَّ ما تبقَّى من صيِد 

أم��س الذي لم يُْفلِْح في تَكراره اليوم، جلَس��ْت بينه وبين س��الم، وكلُّ 

نقط��ٍة في جس��ِدها تِئنُّ ِمن التعب، فأكلَْت برق��ٍة مصطنعة، ولم يلبْث 

األطف��اُل الثالث��ُة أْن داعبَهم الن��وُم فقاموا إلى الكه��ِف وصِحبَهم حتى 

اطم��أنَّ على غطائِه��م، وهيَّأَ ركًنا يصلُُح لنوِمها مفصواًل بس��تارٍة مهترئة 

وبعِض ألواح الخش��ب ثم خرَج إليها، جمَعتْهما الناُر يتدفآن، جسداهما 

ٍل بكلِّ آالِم  ينتفضان من برودِة الليل، وروحاهما تهفوان إلى عناٍق ُمَحمَّ

اإلنس��انيِة المغدورة وجراِحها الغائرة، بدا وجُهها في ضوِء الناِر أيقونيًّا، 

امرأٌة هي كلُّ النساء؛ مالمُحها متوترة وجمالُها هادئ وأنُفها رفيع، تبتسُم 

فتنكمُش مناطُق في وجِهها وتتسُع أخرى لتشكَل خطوطًا ومنحنياٍت في 

بشرتِها تفتُح ممراٍت يسيُر فيها المرُء إلى ُروِحها بسهولة.

� الليُل يزداُد برودة مع أنَّ الشمَس بدأْت تعرُف طريَقها إلى السماِء 

معظَم أوقاِت النهار.

� يبدو أنَك هنا منذ زمن..

....... �
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�  أوالُدك؟!

ْت على شفتيْها من سذاجِة السؤال. أطلَقتْها غير باحثة عن إجابة، وعضَّ

َضِحَك وصوََّب نظرًة عطوفًا إلى عينيْها الالمعتين في وهِج النار:

�  وهل تظنيَن القَدَر كريًما أو عشوائيًّا إلى درجٍة تسمُح بنجاِة عائلٍة 

كاملة في هذه الفوضى؟!

لم ينتظْر إجابتَها:

�  ال، كان��وا ف��ي جب��ل »أبو ماض��ي« يقضون ش��أنًا من ش��ئوِن ديِر 

»القديسة دميانة« مع راٍع لهم حين وقَعِت الواقعة، والتقطتُهم من 

على خش��بٍة عائمة في الناحيِة الشرقيِة أمس وهم يصرخون رهبًة 

م��ن نزوِل الماء ومن أْن يس��حبَهم الموُج بعيًدا عن اليابس��ِة التي 

وجدوها أخيرًا.

َس��رََحْت في الدير الذي أَصرَّ حسين أْن يصحبَها إليه في المولد في 

أواخ��ر خطوبِتهما، وكي��ف احتاَل على أخيها لينفرَد بها ويمِس��َك يديها 

خشيَة الزحام.

� أين نحن؟! وهل تعرُف ما الذي حدَث بالضبط؟!

�  ال أملُك معرفًة مؤكدة لكني أظنُّ مصَر غرِقَْت بكاملِها. من أين أنِت 

يا صفية؟!

�  أصاًل من الشرقية، الحس��ينية، بكالوريوس زراعة جامعة الزقازيق، 

كنُت أسكُن جبَل »أبو ماضي« مع حسين زوجي وابن عمي، نعمُل 
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ف��ي حص��اِد البطيخ طوال الموس��م من قطع��ِة أرٍض يملُكها قرَب 

، ونبيُعه في تعريشٍة على جانِب الطريق، لم أكمْل  الطريِق الدوليِّ

ثالثَة أش��هٍر على ذمته حتى انقلبَت الدنيا، وظللُت أستحلُفه بكلِّ 

عزيٍز أْن نعوَد إلى أهلِنا وهو يماطُل ويسخُر من خوفي من »حبة 

شتا« بعيًدا عن أمي.

ابتسَم من بساطِتها، وأشاَر كأنُه يطمئُنها: 

� أنا من جيران الجبل، كيف وصلِْت إلى هنا بعد كلِّ هذا الوقت؟!  

ارتَعَشْت واقتَربَْت من النار.

�  الحكاي��ة طويلة، لم نفَهْم ما يحدُث في البداية، قلنا نوة ش��ديدة 

بعدها تهدأ الرياُح وتصفو السماء، لكنَّ الرياَح لم تهدأْ ولم تصُف 

السماء بل زادت، وبدأَ الثلُج يتساقُط بعنف، والبحُر يتصاعُد زئيره 

ويقترب، حتى فوجئنا بالموِج تحت أقداِمنا ثم فوق رءوِس��نا ... لم 

أِج��دُه بجواري فجأة وجرفَني الموُج في دوامات، تش��بثُْت وتركُت 

نفس��ي لعنايِة الله، ال أع��رُف أيَّ اتجاٍه أعادني إلى هنا، متُّ آالَف 

المرات..

نش��َجْت وارتعَش��ْت فاقترَب يربُت على كتِفها، أني��ٌس لم تبخْل به 

األي��ام، وأن��ٌس ردَّ إليه جزًءا من عقله وإنس��انيته، لو علَم��ْت ما أحَدثَُه 

ظهورُها فيه.

كيف يمكُن إلنساٍن أْن يحبَّ نجاَة إنساٍن آَخر أكثَر من نفِسه؟! لكنُه 

أح��بَّ نجاتَِك يا صفيُة أكثَر من إدراكِك أنِت أليِّ مش��اعَر تجاَه نجاتِك، 
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أن��ِت اآلَن لم تجدي الوقَت لتحبي ما حدَث بعُد، تعيش��ينه فقط على 

حقيقته وتس��تمتعيَن بكلِّ ذرِة هواٍء تدخُل صدرَِك، لكنَّ الفتى الجالَس 

بج��وارِك وجَد الوقَت الكافَي ليحبَِّك، وانتظ��َر كثيرًا ليراِك ويقدَر نجاتَِك 

حقَّ قدرِها. 

ومألتها الرهبُة من جالِل المحبِة في عيونه والحنان في تصرفاتِه. هو 

الحبُّ ال تخطئُه عين، وألنَّ األمَر أس��رُع من اس��تيعاِبها ارتبَكْت وآثَرَْت 

االنس��حاب؛ إْذ ب��دا لها الفتى ألوِل م��رٍة منذ قابلَتْ��ُه مجنونًا أو خطيرًا، 

فتعللت بالنوم وتركَها لتس��تريح قبَل أْن يمضَي إلى البحِر بقلٍب يتس��ُع 

الحتضانِه، وس��الٍم يكفي ليس��امَحُه على كل ش��يء. عاَد باألنِس عقلُه، 

واطم��أنَّ بصفيَة واألطفاِل الثالث��ِة بالُه. وضِحَك كما لم يضَحْك من قبل؛ 

من الحياة التي تعطيهم أس��بابًا لالس��تمرار ثم تسلبُها منهم في لعبٍة ال 

تنتهي ودورٍة ال تتوقف، وضحَك من الحياِة التي تمارُس اللعبَة باحتراٍف 

وتمكُّن، وضحك من الموِت الذي يلتزُم في المسرحيِة بدوٍر صامٍت بالغِ 

الصرام��ة لم يطم��ْع يوًما في تجاوزه، ولم يك��ن أليِّ العٍب آَخَر كاريزما 

تنتص��ُر على وجوده الغامر، وضح��َك من الحب الذي هرَب منه برعونٍة 

واستس��لَم له برعونٍة أكبَر. لكنَّ الش��يَء الذي أضحَكُه أكثَر من سواه لم 

يكن س��واه، فأغرََق في الضحِك من نفسه المتأرجحِة بين حباٍل وهمية 

من اليقين والش��ك والخوِف والطمأنينة؛ حباٌل لم يتمكْن يوًما من رؤيِة 

آِخرِها قبَل الصعوِد على أولِها ليتأكَد هل ستتحملُه أم تهوي به في هوِة 

ِص الجديِة في كلِّ نقلة،  الع��دِم والجنون. لكْن لم يمنْعُه ذلَك م��ن تقمُّ

ولم يتوقْف مرًة ليتساَءَل تساؤاًل مشروًعا عن مدى حقيقِة األمور، ومضى 
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ف��ي دواماته تحملُُه ي��ٌد وتلقيه أخرى. وأطلَّ الفت��ى من ضحكاته على 

دم��وٍع تغس��ُل وجَهه، هذا ه��و إذن الضحُك حتى الب��كاء، فأفرَغ قربَة 

الدموِع كلها مرًة واحدة، ثم جلس يتأمُل الليَل المطلَّ على الوجود صمتًا 

وظالًما يفرُض س��لطانه على الجميع، ب��دا له األمُر أعمَق من مجرِد لوٍن 

يصب��ُغ الكوَن ، كان الصمُت أجلَّ م��ن مجرِد غياِب األصواِت والضوضاء، 

َق  إن��ُه حقيقٌة كالموت. مع خطوِط العرِق البارِد تتهادى على وجهه حدَّ

في الصم��ِت البعيد، الصمت الحقيقّي ال��ذي ال يجرحه ضجيج، صمُت 

السماِء األبدّي، لغُة اللِه الذي لم يتكلم إليهم منذ خلقهم ملتزًما بقانوٍن 

بدا يس��يُر عليه أكثَر مما يسيُر عليهم، الصمُت هو اإلله الحقيقّي، اإلله 

المتغلغ��ُل ف��ي تالفيِف الك��ون، ال يُظِْهُر ذاته لإلنس��اِن إال في لحظاِت 

الوحدة، في أعمِق أعماِق نفس��ه يتحدُث إلي��ه دون حاجٍة إلى صوت، 

ورأى ف��ي ج��الِل اللحظ��ِة أنَّ كلَّ الكوِن خاضٌع لذل��ك اإللِه الرهيب إال 

اإلنس��ان، وحدُه ارتَكَب خطيئًة ال تُغتَفر، ومارََس فعاًل ش��يطانيًّا يتحدى 

إرادَة اإللِه األعظم حين نطَق فأفَس��َد كلَّ ش��يء، وهاهم كباُر الصوفيِة 

ومش��ايُخها يح��ذروَن من كش��ِف الحقيق��ِة بالكالم ويفضل��ون الموَت 

صامتي��ن، البوُح لديهم جريمٌة تس��تحقُّ استش��هاَد صاحِبه��ا لتكفيرِها، 

والس��هروردي والحالُج علَم��ان قتلَهما البوُح عن إل��ِه الصمِت والخوُض 

فيه بالكالم.

انظُْر إلى نفِسَك يا عالء جالًسا على حافِة الليِل والطوفان تنبُش في 

ئُ خاطرَك، نجوَت لكنَك ما زلَت تبحُث  نهايِة العالَِم عن جذوِة إيماٍن تَُهدِّ

عن سفينة، السفينُة التي لم تلجأْ لها إال بعد قدوِم الطوفان. تُراها كانت 
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بي��ن عيني��َك طواَل الوق��ِت تناديَك ببوِقه��ا المكتوِم أْن ترك��َب، وكنَت 

تتجاهُل النداَء وتوِغُل في الش��وارِع المسفلَتَِة تُغريَك بتجاُهلِها أكثَر، لم 

تُكْن نوًحا إذن. كنَت على الجهِة األخرى تتعجُب من النوحيين البدائيين 

ج وتسَخُر من سفينِتهم الوهمية التي لن تجَد ماًء تسيُر فيه. ذَّ السُّ

 أي��ن الحقيقُة أيها العالَُم المجنون؟! في اإليم��اِن الهائِم بين اآلياِت 

الشفافة؟! في السعِي الحثيِث إلى ذاٍت راسخٍة في األرض؟! أم في تَقلُِّب 

الح��اِل بين هذا وذاك؟ وأيُّ إيماٍن يش��بُه الحقيقَة أكث��ر؟! إيماُن مريََم 

الُمِحبَّة التي ترى حبيبَها بعيٍن كليلٍة، وتثُق في الزمِن الذي غفَل عنها أْن 

يغفَل عن الجميع، فتغرُف من بحِر محبِتها بس��خاِء من ال يخش��ى جفافًا 

َقْت يداه  ُن حبيبًا؟! أم إيمان محمود أبو توفيق الغليِظ الذي تشقَّ وال يَُخوِّ

وانحنى ظهره وداَر في الس��اقيِة كثوٍر مخلٍص لدورتِها التي تمتصُّ عافيته 

حت��ى اتح��َد معها ال يكفُّ عن الدوراِن وال تش��بُع من غ��رِس نيرِها في 

لحِم��ه؟! أم إيماُن نعمة الحصري المنكفئِة على حالِها الغامِض تتأنى في 

كلِّ ش��يٍء وتحرُِّك الوجوَد حولَها بثباٍت وس��كينة، لم تَُر دموُعها إال نادًرا، 

ول��م تَُر ضحكاتُها إال من ثقِب لحظٍة ال تتري��ث، تحمُل في عيونِها حزنًا 

كاذبًا وتربًُّصا عميقا؟! أم هو إيمان محمود العيس��وي الراس��ِخ الذي لم 

يس��عْفُه علُمه وال أغنى عنه رس��وُخه فُدِفَن في المكاِن الذي َشِهَد إنباته 

قبَل أْن يش��هَد ثماره؟! أم تُراُه إيماَن منتصر الس��لفي الذي يس��تنُد إلى 

تاريٍخ بعيٍد يمتلُك سطوَة القفِز على الحاضِر وال يحرُم صاحبَُه القفَز على 

النس��اء أيًضا؟! أم هو إيمانَُك أنَت المتوتر ال يس��تقرُّ على حاٍل وال يركُن 

إل��ى جذر، ريش��ٌة في مه��بِّ الريح، يغري��َك وجوُدها بأح��الِم الطيراِن 
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َك، ثم  ويخذلُ��َك َضعُفها في أوِل اختباٍر حقيقّي، تمتلُئ بِه كأنه أبوَك وأمُّ

اَعُد بَك في السماِء نبيًّا ترى الكوَن  تقيئُه كأكلٍة حامضٍة تفِسُد بطَنك، يصَّ

ش��فيًفا رائًقا، ثم يهوي بَك على جذوِر رقبِتَك في ظالٍم إس��منتيٍّ مزدحم، 

تتش��مُم لقمَة العيِش أو أماَن الرفقة؛ فتلَعُن نفَس��َك وزمانََك وس��ماَءَك 

البعيدة بكفٍر أقرَب ما يكوُن إلى خيبِة األمل؟! 

انظْر إلى نفِس��َك جالًس��ا على حافِة الليِل والطوفان تتغذى على ما 

خلََّفُه الموتى وتقُع في حبِّ امرأٍة ال تعرفُها، ال جماَل يُؤجُج الميَل إليها، 

وال عشرَة تتس��لُل من سراديِبها المتعة، وجوٌد جافٌّ كالعزلِة تماًما لكنه 

يف��رُض نفَس��ُه على قلِب��َك الجريح، ويفت��ُح األبواَب لمش��اعَر ُمْضِحكة 

وخي��االٍت مراِهقة، لك��ْن ربما ألنَك لم تنُج بعد رغَم إفالتَِك من الموت، 

لس��َت حيًّا تماًما، وربما هي س��فينتَُك وحَدك، س��فينتَُك لنجاٍة حقيقية 

وحياٍة حقيقية، فال تتنكَّْر لها وال تكبَْح نفَس��َك، فليَس في األمِر متَس��ٌع 

للمراوغة، لم تمِض ليلٌة على نجاِة األطفاِل قبلَها، أعادوا إليَك الطمأنينة 

واألمل، لكنَك استقبلَْت نجاتَها بُروٍح عطشى، كأنها هديٌة تنتظُر وصولَها 

بفارِغ الصبر، هي الماُء الذي سيس��قي األمَل فيوِرُق ويثمر، وهو الحبُّ 

يا غِبّي، الحبُّ الذي كان الس��فينَة الحقيقية، لكنَّ عمى قلِبَك حاَل دون 

رؤيته والتش��بِث به، فُِتْنَت بالحريِة ونمَت مع صفائِح القمامِة إش��باًعا 

لمتعِة االنس��الِخ من األرِض التي تقيُِّدك، األرض التي كدَت تموُت نابًشا 

ّي ولم تعرْف قيمتَها إال بعَد فواِت كُلِّ اآلونة ولم يُعْد  عنه��ا ف��ي بحٍر لُجِّ

للندِم جدوى، ومتى كانت له جدوى؟!
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تجنبَْت صفية التعري أو تغييَر مالبِسها أياًما، رغَم حقيقِة أنَّ الجميَع 

ناج��وَن عل��ى أرٍض بال ملكية، إال أنها لم تس��تِطع التخلَص من ش��عوِر 

الضي��ف، اعتبَرَِت الم��كاَن ملًكا لعالء وهو مضيفها، ولم يس��َع هو إلى 

ترسيِخ شعوٍر عكَس هذا، فهو يحِضر الطعاَم بين صيٍد أو مخلفاٍت ألقاها 

البحر، وهو يضُع الخطَط ويرسُم مساَر اليوِم ويلتزُمون به، ورغَم ما رأتُْه 

َب اختياَر مالبس��ه  من إش��اراٍت حين حلَق الفتى األش��عُث لحيتَُه وهذَّ

ر َمرَّْت عدُة أياٍم قبَل أْن تِجَد في نفِس��ها  واكتس��ى ثوبًا أنيًقا من التحضُّ

رغب��ًة في تغييِر المالبِس والتزيُّن كام��رأٍة غريبٍة في بيِت رجٍل غريب، 

لكنها س��تتوقُف قلياًل أماَم هذا الشعوِر الوليد لتستكشَف أصلَُه وفصلَه، 

هل هو نابٌع من رغبٍة داخلية أم هو احتياٌل أنثويٌّ ساذج أثارَتُْه نظراُت 

الفت��ى الغريبُة لديها؟ األنثى أنثى والرغبُة فيه��ا تضُع مكياًجا داخليًّا ال 

يلبُث أْن يدفَعها إلى إبداِء جمالِها واس��تعراِض أنوثِتها، والحقيقُة أنها لم 

تش��عْر يوًما أنها جميلة، بنٌت عاديٌة فيها من مالمِح أمها وجٌه مس��تطيٌل 

وأنٌف رفيٌع ش��بُه غائب، وم��ن مالمِح أبيها عيٌن غائرٌة وابتس��امٌة تعيُد 

ترتيَب خلٍل ال يُْدرَُك وجوده إال بعَد انتهاِء االبتس��امة، ولم تش��عْر بأنها 

مرغوب��ة حتى طرََق حس��ين ابُن الع��مِّ بابَها، لكنَّ نظراِت عالء تْش��ِعُل 

داخلَه��ا ن��اًرا ال تمل��ُك خبرَة التعاُم��ِل معها، ضبَطَْت نفَس��ها ذات ليلٍة 

تس��تعيُد نظرتَُه إليها وتَُمرِّرُها على كلِّ جزٍء من جس��ِدها حتى اش��تعَل 
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فخذاها ناًرا واستحاَل الليُل قيظًا لم يُطِْفئُْه إال جلوٌس طويٌل على شاطِئ 

البحر، فليكْن إًذا ما يكون، رغبٌة داخليٌة أو هوٌس أثارَتُْه عيوٌن راغبة.

 انتظَرَْت حتى خرَج مع األطفاِل في اتجاِه البركِة واألرِض التي يزرُعها 

بقرِبه��ا، حتى أحكَمْت باَب الكه��ِف، وأخَذْت مالبَس اختارتْها بعنايٍة لم 

تَُفوِّْت قميَص نوٍم ش��فافًا مش��قوقًا من نصفه األس��فل، ومألَْت إناًء من 

القن��اِة التي حفرَها عالٌء ق��رَب الكهِف لنقِل مياِه الِبرْكِة العذبة ووقَفْت 

كجنيٍة عاريٍة تغس��ُل جس��ًدا لم تفع��ْل به األياُم إال م��ا يفعلُه النحاُت 

بتمثاله األثير.  

عاَد الفتى من الطريِق فجأًة لبعِض ش��أنِه، نادى فلم تَرُّد، دفَع الباَب 

لم يُفتَح، فالتفَّ حوَل الكهِف من كوٍة خلفيَّة ونادى أكثَر من مرٍة حتى 

رآها في س��ترِها البعيِد تدَعُك ثدييْها بماٍء يسيُل عنهما كرصاٍص يخترُق 

جسده، ومن عجٍب أْن يصيَر الماُء ناًرا. 

لم يحدْث للفتى من قبُل ما يدعوه إلى التلصص، كانت عيُنُه سليمًة 

لكنها ال تُبِْصُر ما ال تطالُه يده ولم تُجْع نفُس��ُه إلى النس��اِء إال ووَجَد ما 

يَُس��دُّ جوَع��ه، لم يُْعِيِه صيُد ام��رأٍة ألنه كان يَُصوُِّب س��هاَمُه إلى عقلِها 

ويعبُث برأِس��ها فيُطيُعُه الجس��د، غيَر أنَّ الجسَد الواقَف أماَمُه بعنفواٍن 

دفَع غري��زَة التلصِص إلى الخروِج من مكمِنها فتراجَع خطوًة إلى الوراِء 

ليفتَح لنفسه كوًة يَرى منها وال يَُرى، الفتى الذي نام مع نساٍء لم يحفْظ 

أس��ماَءُهنَّ وجَد دموَع لذته تنهمُر وجس��دُه الش��ابَّ يخُرُج عن طَْوره، 

س، لم  وحين أوش��َكْت أفروديت الس��نية على االنتهاِء من ُغْسلِها المقدَّ

تنتِبْه إال ووَجَدْت أماَمها جس��ًدا آَخَر عاريً��ا مرفوًعا على صليِب الرغبِة 
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فيه��ا ولم يأُخْذها منه إال ما رأتُْه في تلك العيوِن النهمة، ِس��حٌر جذبَها 

وفعَل بها األفاعيل، دموٌع تتراقُص ونظرٌة تمس��ُح كلَّ قطعٍة من جسِدها 

فتش��تعُل الناُر في الحطِب وبين لحظٍة وأخ��رى كانت ترفُع وجَهُه بين 

يديها لتشبَع من تلَك النظرِة أكثر وتمنَحه نفَسها أكثر، أصابَها كما أصابَتُْه 

وذاَق كلٌّ منهما اآلَخر على ِفراٍش من البلِل والشهيق، وانخرطَْت في بكاٍء 

ل��م تَ��ْدِر من أيَن جاء، ارتَم��ْت ُروُحها في ُروح��ه واعتصرَها الفتى بين 

ذراعيْه بكلِّ ش��وِق العطش��اِن إلى الماِء البارد »لن يكُوَن أيٌّ ِمنَّا وحيًدا 

بعَد اآلن«.
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بنى الفتى عالََمُه من أطالِل العالَِم الغارق، استغرََب كيف استعاَدِت 

، وشَعَر باالمتالِء حين  البدائيُة مكانتَها بعَد كلِّ ما َمرَّ من التاريِخ اإلنسانيِّ

فكََّر أنُه وصفيَة س��يبدآن العالََم من جديٍد كآَدَم وحواء، كانا قد اس��تقرا 

في كهِفهما وأنش��أ لبيش��وي ومينا وسالم كوًخا في َس��ْفِح الجبل، وبدآ 

حياتَهم��ا مًع��ا ناعَمين هادئين يُلَْملِمان ش��عَث األي��ام بمحبٍة ال تعرُف 

السأم، وتوقَف الفتى كثيرًا عند داللِة الزمن والتأريخ في غياِب الحضارة، 

هل يظلُّ القرُن الحادي والعش��رون كما هو؟ أم تُراُه انجرََف مع التقويِم 

القديِم وُمَقوِّميِه إلى قاِع النسيان؟ هو نفُسُه لم يُعْد قادًرا على حساِب 

الوقِت بالضبط ربما هو مارس أو إبريل أو حتى مايو، فما داللُة التقويِم 

لمن ال يعبأُ به! وما نْفُع الحس��اِب الجاِمِد لَِمْن َمرَّ بيوٍم كس��نة؟ وابتَسَم 

لنسبيَّته الجديدِة التي تضاهي نسبيََّة أينشتَين وتف�وقُها اآلَن حكمة.

قضى معها ومع األطفاِل أياًما يَُكوِّنوَن من الجزيرِة عالًَما لم يجد في 

نفسه ما يمنُع أْن يحلَُم به يوتوبيا، غيَر أنها يوتوبيا صغيرة تولَُد من رحٍم 

لم تُْنِجْب إال وبااًل على اإلنسانية، هو النسياُن يشبُك أصابَعُه في أصابعِ 

األمل فال يقاوُم اإلنسان رومانسيَة اللحظِة ويستسلُم للهوى الُمحلِِّق في 

الفض��اء، ن��اَم في أحضانِها يحلُُم بالمس��تقبَِل ويتح��دُث حديثًا ال تفهُم 

معظَمه، لكنها لم توقْفُه مرًة ولم يَر منها إال تشجيًعا وانغماًسا في الُحلِْم 
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معه، وس��يكوُن ه��ذا ديَدنَها معُه تقطُع من لحِمها وتُس��ويه على الناِر 

بلسًما يداوي آالمه ويبُثُّ في جسده القوَة والنشاط.

ِل   بعَد ش��هوٍر رأى الفتى األطفاَل يكبَرون ويشاكس��وَن فغاَر من تبدُّ

الحاِل الذي لم يتركُْه يهنأُ بش��باِبه، وأدرََك المس��ئوليَة التي ألقاها القَدُر 

على عاتقه تجاَه هؤالء األطفاِل الذين تفتََّحْت عيونُهم على دماِر العالَم، 

فع��زَم على االضط��الِع بواجِبه، ووضَع جدواًل ش��ديَد الصرامِة لتعليِمهم 

وإرش��اِدهم إلى ما َضنَّْت به األي��اُم عليهم، وهكذا كانوا يعملون جميًعا 

م��ن قبِل أْن تطلَُع الش��مُس ف��ي تمهيِد األرِض ورعاي��ِة النباتات وحفِر 

القن��واِت وبناِء األكواِخ والمخازن حتى إذا انقَضى أوُل النهاِر اس��تراحوا 

ولعبوا، وقبَل غياِب الشمِس بساعتَيْن يجلُس إليهم فيَُعلُِّمهم ويناقُشهم، 

يقرءون ويكتبوَن ويحس��بون، ثم يغشاهُم الليُل فيتسامرون حتى موعِد 

نوِمه��م وهي تُِط��لُّ عليهم من قريٍب، تتعلُم معه��م وتضحُك ثم تنضمُّ 

إليهم فتُْضفي على جلساتِهم مشاكَسًة ُمحبَّبة.
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ل��و كان لصفٍة واحدٍة أْن تنافَس النس��ياَن في تكويِننا فهَي الفضوُل، 

تعريُفنا المجرَّد، الصوُت الوحيُد الذي طغى قديًما على صوِت اإللِه فينا 

فأوقََع قطَع الدومينو واحدًة وراَء أخرى حتى تَشكَّلَِت الحياُة كما نعرفُها، 

ُس��لَُّمنا الحريريُّ إلى المعرفِة وطريُقنا الممهَُّد إل��ى التعلُّم والتطوُّر، ال 

تَ��دري أحيانًا هل تنقُم على ذلَك الجين الموروث أم تديُن له بالعرفان، 

لكنَُّه ال يتوقُف عن ممارس��ِة َدوره وال عن إبهارَِك بآثاره تحَت أيِّ ظرف. 

وتوقَف الفتى الذي لم يُعْد فتى كثيرًا أماَم نفس��ه وقاَل: نبدأُ من حيُث 

انتهين��ا ونقتفي موضَع األقدام. وقاَل: البق��اُء أولَى والبدائيُة برية. فتَح 

دواليَب ُمّخه واس��تْخَرَج المعرفَة القديمة من مناجِمها كخبيٍر باألحجاِر 

ر، قرءوا مًعا  الكريمة، وهكذا فعَل كلَّ يوٍم فعلََّمهم الوحشيَة قبَل التحضُّ

نج��وَم الس��ماِء وعرف��وا اتجاَه الش��ماِل بالنج��ِم القطِب��يِّ ليهتدوا في 

البر والبحر.

حس��بوا المس��افاِت بالخطوات فقطعوا مائَة متر في مائٍة وخمس��ٍة 

وعشريَن خطوًة وأخَضعوا الزمَن لظاللِهم فعرفوا الساعَة من طوِل الظلِّ 

وِقَص��ره. هجروا الكهَف واألكواَخ ليعيش��وا فوق الجب��ِل يَُق�طِّرون الماَء 

المالِ��َح إلى ع��ذب، ويبنوَن فخاًخ��ا للطيوِر الش��اردة إْن كان ثَمَّ طيوٌر 

لتْش��رُد. يصيدون لحَم البحِر الطريَّ ويأكلوَن من خشاِش األرِض وأوراِق 
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األش��جار. صنعوا الناَر من احت��كاِك الحج��ارِة، وداَوْوا جروَحهم قبل أْن 

تتعف��ن بعجيِن زه��وٍر بري��ة، وداَوْوا حنيَنهم قب��َل أْن يُفِقَدهم العقَل 

والبوصلَة، ثم عاُدوا بعد عشريَن يوًما إلى حضارِة الكهِف وأحضاِن صفية 

تس��بُقهم دموُعهم وأش��واقُهم، فرَضْت مهاراُت البقاِء س��بَق الرياضيات 

والفيزي��اء والكيمياء، لكنها دروٌس ل��ْم تَطُْل؛ ألنَّ المعلَم لم يُكْن متبحرًا 

فيه��ا، وهي على كُلِّ حاٍل كالحجِر الس��اقِط على ُمنح��َدر تكفي دفعٌة 

بس��يطٌة ليُْكِمَل الس��قوَط وحده، مهارٌة تتعلُمها فتعطي��َك القدرَة على 

استكشاِف غيرِها.

عادت ليالي الس��َمر ودروُس القراءة والكتابِة والفلسفة والتاريخ، تعلََّم 

المعلُم فيها بقدِر ما تَعلََّم تالميذه وعرَف عن نفسه وعن العالَم ما لم يُكْن 

يغن��ي عن��ه التأمُل والعزلة، أحبَُّهم كأوالده ولم يْش��ُعْر بخ��واِء ُصلبه حتى 

همَسْت صفيُة في ليلٍة باردة:

- ستكوُن أبًا رائًعا.

فارتع��َش الكهُف حولَهما بالل��ذة، وغاَص الليُل ف��ي لحِمهما وعرِقهما 

الب��ارِد، وتكرَّرَِت الليالي الباردُة، وَعُنَف��ْت لقاءاتُهما حتى أدَركَِت المرأُة ما 

أَْت باله، وداَوْت بابتسامِتها شروَخه، وبَكى في صدرِها كلَّ  أصاَب بعلَها، فهدَّ

ش��يٍء بكاُه أو لم يبكه من قبل، بكى طفولتَُه الهاربَة كش��هاٍب س��قَط من 

السماِء خطَف بصرُه وغاب، بكى تغوَُّل الحاجِة ومشاعَر النقِص التي خبأَها 

كعورٍة في سراويلِه، وبكى شبابَُه الذي قضاُه ذهواًل وهرولًة حتى شاَب قلبُه 

وشعرُه قبَل أْن ينقضي عقدُه الثالُث، وبَكْت لبكائه ومسَحْت دموَعُه بثدِيها 

الَعاري تقوُل: »أنا معك«.
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ويق��وُل: » ُقِتلُْت ألَف مرٍة، أعرُف اآلَن لماذا نجوُت من الغرق؛ ألن 

الموَت لم يفارْقني لحظة«. وينتحُب.. 

»عمري تَبْعثَر في اللهاِث وراَء أوهاٍم عجاٍف«. 

وتق��وُل: »أن��ا ألملُمه«. وتقب��ُض عليِه وترس��لُه كطفٍل تخش��ى أْن 

يقتلَُه الجزُع. 

ربما نخَس��ُر الكثيَر لكْن نعيُش أحداَث الخس��ارِة كشريٍط سينمائيٍّ 

يصيُب أبطاله ونحُن نتفرُج أماَم الشاش��ِة نمض��ُغ الوقَت والمتعة، لكنَّ 

الحفرَة التي تتخلُق داخلَنا يكوُن لها وقٌت تتقيُح  فينفجُر الصديُد، وليَس 

ألُم الخسارِة فادًحا إال في إدراكِه.

 امت��ألْت دم��اؤُه بمرارِة العج��ِز، ونضَح العقُم عل��ى مالمِحه، فذبَُل 

وانكمَش وعاوَدتُْه عوارُض الجنوِن القديِم، ال ش��يَء يبَقى على حاله وال 

ا ظننَت يوًما أنَك نبيٌّ له كرامٌة؟! وأنَّ أحًدا ما  أن��َت يا ن��وَح الندامة، حقًّ

ف��ي الفضاِء البعي��ِد يحبَك ويحتفي بوجوِدَك أو غياِبك؟! جلس��َت على 

صخرِة االنتظاِر تمنِّي النفَس بانتصاٍر أخيٍر، سذاجُة طفِل الُكتَّاِب القديِم 

ومثالي��ُة الكتِب التي أكلَْت منَك وش��ِربَْت ما زالت تت��رُك ندوبَها فيك، 

العدال��ُة التي لم تُذقْه��ا والرحمُة التي لم تعرفْها ال يزاالن يعبثان بقلِبَك 

كع��روِس ماريونيت فترى العالََم جمياًل ومتوازنًا، كيف بعَد طوفاٍن بتلَك 

القس��وة ما زاَل لديَك أم��ٌل في إلهيِة القَدر ولم تدرِْك بعُد ش��يطانيتَه؟ 

ِل  خمس��ٌة بال َحْوٍل يس��كنوَن الفراَغ العظيَم أسرى حصاٍر بالموِت المؤجَّ

َك إلى األرِض ويحقُنَك  القاِدِم من كلِّ مكان، وحبٌّ خادٌع كالس��راِب يُشدُّ

باألوهاِم المتكسرِة على صخرِة العقِم، يا عقيم.
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 ليٌل بال قمٍر وس��ماٌء صخريٌة بال نجوم، كلُّ ما نلَت من العالَم كهٌف 

مجوٌف قاٍس كلُّ مهمته أْن يقيَدك، بروفُة قبر تهيئًة للموت، تدوُر األياُم 

دورتَها معنا، تحبو معنا وتمشي، وتناُم وتصحو، وتبكي وتضحُك، وتشيُخ 

معنا لكنها ال تتخلَّى عن نذالِتها، الزمُن بال أصدقاء، والمهزوُم بال أصدقاء، 

في مرحلٍة ما من الطريِق تنكشُف الحقيقُة وندرُِك كم أننا وحيدوَن في 

مواجهِة كلِّ شيء، ُعزٌَّل في معركٍة كنا نُِعدُّ لها ُعْمرًا كاماًل، نكتشُف على 

جبهٍة شاس��عٍة مكتظٍة باألع��داِء ومهيئٍة لالنقضاض أنَّنا ل��م نُِعدَّ لها إال 

أنفَس��نا جن��وًدا وس��الًحا وخطًة بديل��ًة، ويختلُط األمُر هل كنا نتس��لُح 

ُن أنفَسنا خرافًا للذبِح؟! للمواجهة أم نَُسمِّ

شهوٌر سرقْتَها من الموت وسرَقَتَْك من الحياة، ال تندُم على شيٍء كما 

تندُم على إحساِس��َك الجارِف بملحميِة نجاتك، ل��والُه ما وقفَت مكانَك 

ُم ذاتَِك أعماَك عن رؤيِة الحقيقة، أنَت  والعالَ��ُم يركُُض من حولك، تَ�َضخُّ

الذي لم يستس��لْم لعاطفٍة من قبُل ولم يس��مْح لجنوٍن من أيِّ نوٍع أْن 

يس��يطَر على عقلِه، تنظُر وراَءَك اآلَن فترى نفَس��َك منغِمًسا في الجنوِن 

ذاته الذي طالَما حاربتَه وقاتلَْت للقضاِء عليه.
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مع هبوِط الليِل خيََّم اليُتُْم على الجزيرِة التي كانت جباًل، يُتٌْم على 

الثالثِة الذين وجدوا أنفَس��هم يواجهوَن األياَم وحَدهم بعَد أْن اعتاُدوا 

ذراَع األِب تأخُذ بأيديهم وتدفُع عنهم، وعقلَُه ينيُر لهم الظالَم الحالِك، 

ويُتٌْم على المس��كينِة التي س��لبَها الجنوُن رفيَق الِف��راِش وأُنَْس األياِم 

الصعب��ة، ل��م تتمكْن م��ن النوِم وحَدها ف��ي كهٍف تباع��َدْت جدرانُه 

ونش��َعْت فيها الرطوبة، خرََجْت تبحُث عنُه وسرعاَن ما يِئَسْت، طرَقَْت 

باَب األوالِد الذين لم يناموا وجلَس��ْت تأتنُس بهم وتؤنُسهم لكنَّ الجوَّ 

القاب��َض لم يُْخِف م��ا في العيوِن من خوٍف وتس��اؤالت، أخَذتْهم إلى 

الكه��ِف وهيَّأَْت لهم مناًما لم يلبثوا أْن غرق��وا فيه، غلبَها النعاُس بعد 

محايل��ٍة وتقلٍب عل��ى كلِّ الجوانِب، مضجُعها كوابي��س وغطاُؤها ألٌم 

وعذاٌب، عاشْت كلَّ ما في الكوِن من رعٍب وانتَفَضْت من نوِمها دائخًة 

مكروش��َة النَفس، طنيُن رأِسها طاحونة ودقاُت قلِبها مطارق، استنَدْت 

على الجداِر فخانتْها قدماها وانطرََحْت على األرِض في إغماءٍة لم تُِفْق 

منها إال على هزاِت سالم المذعور، أخَذْت وقتًا كأنُه دهٌر حتى أدركَتْه 

وأخ��َذْت وقتًا أطَول حت��ى أدَرَكْت ما يقول، ضرَب ال��دُم في نافوِخها 
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فهبَّْت من الِفراِش لكْن خانتْها قوتُها مرًة أخرى، تحاملَْت على نفِس��ها 

لتنطَق كلمتَين لم تَعِ منهما ش��يئًا ثم غابت عن الوعِي مرًة أخرى.

لم يِجْد س��الم أماًل في إيقاِظها فأخَذ مينا ف��ي يَده وانطلََقا ينفذاِن 

كالَمها، يبحثان عن عالء في األماكِن التي انفرََد بهما فيها أثناَء تعليِمهما، 

َض��الَّ طريَقهما أكثَر من م��رٍة وانخرَطا في بكاِء العجِز والرعِب، لكْن ثابا 

إلى رُش��ِدهما بس��رعٍة ووجداُه نائًما في ظلِّ صخرٍة على حافِة الَمْوت، 

اقتَرب��ا وهمَس��ا إليه بما همَس��ا به إل��ى صفية، فتمالََك جأش��ه وهبَّ 

كعم��الٍق يتعرقُل ف��ي ظلِّه، عادوا إل��ى الكهِف ركًضا ل��م يوقْفُه وقوُع 

أحِده��م بي��ن حيٍن وآَخر، وقبَض عالُء عل��ى ذراِع صفية لم يِجْد فيه إال 

خياَل حياٍة تأفُل وصَدى نبٍض يتالش��ى، دار حوَل نفس��ه وقلَب الكهَف 

رأًس��ا على عِقب حتى دبَّ��ْت الحياُة في أوصالِها فغ��اَص في حْضِنها ال 

يستطيُع النطَق، مسَحْت خدُه بيِدها وغمغَمْت:

- »بيشوي ابننا«. 

استداَر إلى س��الم ومينا ينتفضاِن كعصفوَريْن يشويهما البرد، تمالََك 

مينا نفَسُه وشهَق من بين دموعه المتقطعة: 

- استيقظْنا فلم نِجده جواَرنا، بحْثنا حولَنا حتى رأينا في أفِق الَبحر 

الجنوبيِّ قاربًا يبتعد.

فتَحْت عيونَها بصعوبٍة فقبَّلَها وتركَها تستريُح.

خرَج عالء وخلَفُه مينا وس��الم يذرعوَن الش��اطئ، َصحباُه حتى تِعبا 

فارتَميا على األرِض وزاَد تعبُه فلم يقِدْر على التوقِف.
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لم يُكن ما يفعلُه الفتى الذي لم يُعد فتًى واضًحا، كان يطارُد الكثيَر 

م��ن األفكاِر التي تداَعْت إلى ذهنه المثَقل، وال أدري هل س��أظلُمُه إْن 

قلُت إنها كلها أفكاٌر أنانيٌة تدوُر حوَل ذاته لكنها كانت كذلك، والحقيقُة 

أنَُّه استعاَد كثيرًا مما حدَث منه وله فلم يِجْد نفَسُه إال ضحيًة لكثيٍر من 

َد خطاياُه ل��م يذكُْر منها إال  األش��ياِء التي ال يمك��ُن هزيمتُها، وحين عدَّ

خيانت��ه لذكرى ش��يخه وتخليه عن حبيبِة طفولِت��ه، وكلتاهما جريمتاِن 

معنويت��اِن ف��ي نظَره، أما ما كان يعنيه في الوقِت الحاضِر فهو أال يكوَن 

ق��د ارتَكَب جريم��َة قتٍل في حقِّ بيش��وي وصفي��ة، كان الفتى يتحرُك 

كبندوٍل مجنوٍن بحثًا عن مخرٍج له من عقدِة الذنِب. 

وألنن��ا ال نري��ُد أْن نُثِْقلَُه لم نكش��ف ل��ُه عن أنَّ إح��دى جريمتَيْه 

المعنويتين تس��بَّبَْت في انتحاِر مريَم قبَل أْن يضَع قَدَمُه في الس��يارة، 

وذل��ك أنَّ الفتاَة الحزينَة لم تَُكْن في َس��ْعِيها للزواِج منه ُمْخلَِصًة لُحبِّها 

القدي��ِم وذكرياِت براَءتِها فقط، بل كانت تهرُُب من فضيحٍة لم تَِثْق في 

غيره أْن يُنِقَذها منها، الفتاُة التي أس��لَمْت نفَسها لسواُه وسترَتْها السماُء 

فل��م تحمْل من ِس��فاِحها كانت تتش��بُث به كآِخِر أمٍل يس��تُُر الش��رَف 

المثق��وَب، وحين قطََع بها لم تحتمْل فنح��رَْت ذراعيْها، لكنا ال نريُد أْن 

لَ��ُه عبَء الماض��ي وال أْن نُلَوَِّث ذكَرى حبيبت��ه األولى، يكفيه ثقُل  نَُحمِّ
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جريمتَيْن في يوٍم واحٍد، ومن الس��خريِة أنَّ الجرائَم كلَّها لم يحمْل فيها 

سالًحا، قتلَهم جميًعا بالتخلِّي.

عام��اِن مرَّا يا حزيُن على نجاتِك، تقلبَْت فيهما بين الخواِء واالمتالِء، 

َك وتغرُف هَي من عقلَِك واتزانِك، قتلَْت أقرَب  تغرُف من الدنيا بملِء كَفِّ

الن��اِس إلي��َك ألنَك ل��م تحتم��ْل َمصي��رَك، طَِمْعَت ي��ا أتع��َس الناِس، 

وأهلََكَك الطمُع. 

مات��ت صفيُة بعد يوَميْن، ولَعَن نفَس��ُه فأصابَتْ��ُه اللعنُة وخاَر عزُمُه 

واكتَسْت عيناُه بغشاٍء من العَمى لم يَُمكِّْنُه من تمهيِد قبرِها كما ينبغي، 

��ْت صحبتُهما  وص��اَم عن ال��زاِد حتى ظ��نَّ األوالُد أنُه الح��ٌق بها وغصَّ

بالحدي��ِث ع��ن لحظِة موت��ه وترتيباِت دفن��ه وكيف يَُس��يِّران حياتَهما 

من بعده.
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أي��اٌم تمضي ال تع��رُف هل تأُخُذ من��َك أم تعطي، وحي��واٌت تندلُع 

وتنطف��ُئ بلمِح البَصر حتى لتعجَز عن فه��ِم الحكمِة وراَء وجوِدها من 

األس��اِس، القسوُة تغلُِّفَك وتتغلغُل فيَك أيها القَدُر الُمَصوَُّب إلى صدورِنا 

واللعنُة هي جوهُر كُلِّ شيٍء.

اختبَأَ الجريُح من قَدره خلَف غاللِة العمى والعجِز، وَسِهَر عليه األوالُد 

الذين صاروا رجااًل بين ليلٍة وُضحاها، يتعهدونُه بالرعايِة والمحبِة عس��ى 

أْن ت��َداوي المحبُة جراَحُه العميق��ة، وكلما نادى الموَت وماَل إليه وقف 

الصبيان بينهما وطالباُه بتعليِمهم وفتحوا معُه مواضيَع شتى، وكأنه طفٌل 

تجذبُُه اللعبُة ويحبُّها فيشاركُهم فيها وتِدبُّ فيه الحياُة شيئًا فشيئًا، لكنها 

حي��اٌة أخ��رى لم تُبِْق من أثِر الحي��اِة القديمِة إال ابتس��امًة بنصِف وجٍه 

مشلوٍل، ونيرانًا موقوتًة في انتظاِر ساعِة وحدٍة لتنفجَر في الرماِد، وتحوَل 

الفتى الذي لم يُعْد فتًى إلى غريٍب يُْش��ِبُه الغرباَء الغامضيَن تتفجُر من 

بين شفاِهِهم الحكمُة ويعلوهم الغموُض واألسى، أم تراها حقيقُة الكوِن 

غامضًة وحزينًة تولَُد حكمُة فهِمها غامضًة مثلَها وحزينة.

على كُلِّ حاٍل تحس��َنِت األحواُل بفضِل الصبييْن يتناوباِن مجالس��ته 

وتمريَضه، ويقتسمان الزراعَة وشئوَن الجزيرِة بمهارٍة طبََخ هو مقاديرَها 

فيهما وأنَضَجتْها األيام، ُشِفَي العليُل من خياالِت الموِت وبَِقَي له العَمى 

ونصُف جسٍد يقاوُم الحركَة، لكنهما احتفال بخروجه من الكهِف ووقوفه 

على عصا يتقوَّى بها وتأخُذ بخطاُه إلى شاطِئ البحر، وقَف مهزوًما على 
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أطراِف عُدوِه القديم يطارُد أمواَجُه بعينيه، ويأَس��ى لحالِهما مًعا القاتُل 

��ُم رائحَة صفية األولى وهي تركُُض إليه في ثياِبها المبتلِة  والقتيُل، يتنسَّ

وُروِحها الخفيفِة. 

أقبََل الليُل ببرودٍة تش��ِبُهه والثالثُة جالس��وَن يتأملوَن، ينظروَن إلى 

ناحيٍة واحدٍة، لكنَّ كالًّ منهم يُبِْصُر شيئًا مختلًفا، والصمُت الكبيُر يتحدُث 

إلى الَمدِّ والجزِر كَمْن يتبادالِن تفاصيَل حكايٍة قديمٍة، ثنى األعَمى رقبَتَُه 

في إشارٍة إلى رفيَقيْه برغبٍة في الحديِث ولم ينتِبْه أحُدهما إال بعد عدِة 

مراٍت، لكْن بدا كأنَّ الخرَس الذي أصاَب األعَمى ألَقى بظالله الكابيِة على 

َن حروفًا على  ا غريًقا يُْمِكُن أْن يَُكوِّ الرفيَقيْن فازدرَدا ريَقهما ينتشالِن ِحسًّ

قْدِر اللحظة، وكالعادِة تنهاُر الكلماُت في حضرِة الصمِت الجليِل وتتحوُل 

إل��ى صوٍر كرتونيٍة ش��ائهٍة ال معَنى لها، فال يجُد س��الم ومينا إال تربيتًة 

حانيًة عل��ى كِتِف أبيِهما وفخذه تحمُل معه��ا آالَف الكلماِت الملفوفِة 

بحزٍن وحناٍن. 

-  ه��ل تعرفان أنها الم��رُة األولى التي أنتبُه فيها أنَّ أحَدكما مس��لٌم 

واآلَخر مسيحّي. 

تنهََّد ورفَع وجَهُه إلى البحِر يستشرُف األفق:

-  سيعوُد بيشوي، سيلتئُم شملُنا مرًة أخرى لقد علَّْمتُكم جيًدا والبحُر 

لم يقِدْر عليكم قبلي ولن يغدَر بأحِدكم وأنا موجوٌد. 

َس الهواَء بيده. عاَد الصمُت يعبُث بفستاِن نسمٍة شاردة، فتحسَّ

-  هيا بنا إلى الداخِل، يبدو أنها ستمطُر.  

حيَن أداَر ظهرُه إلى البحِر بدا غيَر واثٍق من أيِّ ش��يٍء، وأغلقوا باَب 

الكهِف وراَءهم.
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م��رِت األياُم على الثالث��ِة كصحراَء ال تنتهي، يصُح��ون فجرًا يضعوَن 

الطع��اَم في بؤجة ويس��يرون إلى أرِضهم، ظالن صغي��ران يتبُعهما ظلٌّ 

مترنٌح من بعيد، كلما التفتوا وناَدوه أش��اَر إليهم أْن يسبقوه حتى يصَل 

ُدوا أال يلتفتوا إلى  وه��م قد ش��رعوا في العمِل ال��ذي يقوموَن به، تع��وَّ

كلماته التي ينطُقها بصوٍت عاٍل، لكنها دائًما تكوُن موجهًة إلى نفِس��ه، 

ص��رَخ فيه��م ذات صب��اح: » كي��ف فاتن��ي أنَّ النبوَة ال تأت��ي إال بعد 

األربعين؟«. قالها وسقَط على جانبه من الضحك وتتفجُر بالدموِع عيناُه 

العمياوان، هزَّا أكتافَهما وضِحكا معه ثم عادا إلى عملهما بهمة، قبَل أْن 

تحتلَّ الش��مُس كبَد الس��ماء كانا يجمعان الخش��ب، طف��الن ال يتجاوُز 

أكبرُهم - وهو مينا - التاسعة، وسالم بالكاِد يخطو إلى الثامنِة من عمره، 

لكنهم��ا كانا يقومان بم��ا يقوُم به الرجال، لم يكون��ا واثَقيْن من معنى 

الجنوِن أو أنَّ ما باألعمى هو جنوٌن أصاًل، لكنَّ ش��يئًا داخلَهما كان يحنو 

علي��ه ويدفُعهم��ا أْن يتركاه لعزلته المظلمة وكلماته الغامضة، ش��يئًا ما 

داخلَهما كان يعرُف متى ينخرُط معُه في حديٍث ومتى ال يعبأُ به. 

س��اروا عائدين إلى كهِفهم يَْجرون خلَف بعِضهما ويلعبان بالحجارة 

وهو يتوكأُ على عصاُه ويدندن، حتى وصَل وهو رائُق البال تُش��قُّ وجهه 

ابتسامٌة ثابتة ويعلو عينيه صفاٌء غريب. على الغداِء أخبرَهم أنَّ عليهم 
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أْن يخرج��وا إل��ى البح��ر كما خرج بيش��وي، لم يع��رِف الصغيران: هل 

يجادالن األعمى أم أنَّها إحدى شطحاته؟ أيقظَهما في عتمِة الليِل ومسَح 

على رأس��يهما، وقال: »غًدا نبدأُ في بناِء قارب« ثم تركهما يعودان إلى 

النوم وخرَج إلى شاطِئ البحِر يناجي صفية ويندبُها أو هكذا كان يبدو. 

اس��تيقظا ليجداُه واقًفا على باِب الكهِف وقد ارتدى سروااًل وصديريًّا 

ا للش��فقة، لكنهما  مهترئًا واعتَمَر قبعًة من الورق، بدا مضِحًكا ومس��تحقًّ

قام��ا إلي��ه ومَضْوا جميًعا إلى الش��اطِئ البعيد يجمعون األش��جاَر التي 

طرَحه��ا البح��ُر على الش��اطئ، كانت المس��افُة بين الش��اطئين بعيدة 

قطعوها في ثلثي نهار، ولما وصلوا اس��تراحوا وتناولوا لقمًة هنيئة حتى 

هبَّ األعمى إلى العمل وبدا كأنّه يعرُف ما يفعلُه فش��جَعُهم وانغمسوا 

في العمِل الشاق، يسحبون جريَد وجذوَع النخل والكافور ويُدحرجونها 

على الرمال إلى س��فِح تلٍّ قريٍب من الش��اطئ، وكلما كوَّموا جذًعا على 

آَخر س��ألوه فأمرَهم أْن يُكملوا وس��اَر كلٌّ منهم في ناحية ليُحِضَر مزيًدا 

من األش��جار ويعوَد إلى الكومِة التي ترتفُع وتتمدُد يوًما بعد يوم، ناموا 

خلَف تلِّ الرمل وس��أالُه كلَّ ليلٍة متى يعودون إلى الكهِف؟ فيش��يُر إلى 

البحر وينام.. 
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لم يرعبْني سوى النسيان، خفُت منه كما لم أَخْف، حتى من الموت، 

للم��وِت رائحٌة وثَِقل يفرضان وجوده ويحفظ��ان للراحلين ذكراهم، أما 

النس��ياُن فخفي��ٌف كالغبار، صحراُء مترامية ال ماَء فيه��ا وال دليل، يُفَقُد 

داخلها إلى األبد.

كن��ا واقفيَن ال نبرُح مكانَنا الملع��ون، لم أقِدْر حينها على تحديِد ما 

إذا كن��ا وحَدنا المقيدي��ن والعالَُم يدوُر ويهروُل أْم أنن��ا وحدنا األحياء 

وبقيُة العالَِم عَدم، لكنني أخْذُت المجازفة وألقيُْت بنفسي في البحِر مرًة 

أخرى هربًا من النس��يان، ال أعرُف هل بِقَي في أبي عقٌل ليسامَحني وال 

أعرُف هل تتذكرُني دموُع أمي اآلَن أو ش��وُق إخوتي، لكنَّ كلَّ ما أعرفُه 

أنَّني تركتُهم خلفي والحاُل يس��وء، حي��ن أعطانا أبي ظهرُه لمْحُت طائَر 

الم��وِت يرفرُف فوَق كتِفه، أو ربما هو طائ��ُر الجنوِن كالهما من نفِس 

الفصيلة، وأيقنُت من عبثيِة البقاِء على الجزيرة.

كانت أمي - التي لم تكن أمي - نائمة، ومينا وس��الم يعبثان بخيوِط 

الن��وم، والكهُف بط��ٌن تبتلعني ثم تقيئُني في منزل��ٍق دائريٍّ كالجحيم، 

قل��ُت لهما: »س��نموُت هنا واح��ًدا وراَء اآلَخر، أوُل ش��روِط البقاِء هو 

اله��روُب م��ن الموت وقد رأيُته يحلُق فوقنا اليوم، حين يأتي س��يلقانا 

ُمَقيَّدي��ن إلى هذه األرض ولن يِجَد صعوبًة في اإلجهاِز علينا، البحُر لم 

يقتلْنا وسيقتلُنا السكون«. كانا قد ناما، وسالت على خدي دمعٌة باردة. 

t.me/qurssan



ظـل التفاحـة

84

أكبُ��ُر مين��ا بثالثِة أع��وام وأكثُر منُه وعيًا بعش��رين، يتيم��ان ولَدنا 

المجه��وُل ثم ألقانا على قارعِة الطريِق فانتش��لَتْنا يُد الله، أتى مينا إلى 

الديِر بعدي بثالِث سنوات، كنا نتعلُم ونحفُظ الكتاَب المقدَس والترانيم 

أوَل النه��ار، ثم نمضي ف��ي خدمِة الدير ونظافته آِخَر اليوم، حتى زادْت 

ِس إال  أعباُء الخدمِة فهجرْنا ساحَة التعلُّم، ولم يبَق لنا من الكتاِب المقدَّ

موعظ��ُة األحد نحضرُها عل��ى أطراِف أصابِعنا ونهرُع ف��وَر انتهائِها إلى 

المكانِس والدالء.

 قب��َل الطوفان كنا في إرس��الية الدي��ر إلى قاليِة الجب��ل مع راعينا 

الش��ماس صمويل األعرج نمهُد المكاَن لقداسِة الرهبان الذين سيلحقون 

لُن��ا مهامَّ ينوُء بها  بن��ا بعَد يوم، كان رج��اًل صارًما يعاملُنا كالخدم ويَُحمِّ

كاهُل الكبار وال يُمدُّ يديه إال فيما ال يمكُننا إنجازه أو ما يناُل من ورائه 

مدًحا وحظوة، وألنَّ المس��يحيَّ الطيَب ال يِض��نُّ بقواُه على الرب كنُت 

أعمُل كلَّ ما يُطلَُب مني وأحمُل عن مينا ما يُثِْقلُه، صرنا أخَويْن في الهم، 

تجمُعنا قسوُة النهاِر وَمَذلَُّة الليل.

أحبُّ أياَم القاليِة ألنها متنفس��ي الوحيد من العاِم إلى العام، وأحبُّ 

الرهب��اَن ألنه��م يعرفوَن أس��ماَءنا فال يقولون إال بيش��وي الطيب ومينا 

الطيب وال يثقلوننا بخدمِتهم، يزوُر قداس��ُة الرهباِن القالية آخَر نوفمبر 

من كلِّ ع��ام متبتليَن منعزلين عن صخِب الديِر ومدنيته ويعودون إليه 

ليل��َة الميالِد في موكٍب مهيٍب، يس��تقبلُُه رئيُس الديِر وأس��اقفتُه وأهُل 

ُروا خروَجُهم تلك المرة حتى  دميانَة وأنوارُها حتى البيوُت واألش��جار، أخَّ

أوِل ديس��مبر، ولم نَكْد نِصُل إلى القالي��ة حتى قامت رياٌح لم أَر مثلَها 

تُْمِس��ُك الرماَل من قفاها  فترفُعها وتطرُحه��ا أرًضا في دواماٍت مخيفة، 
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بس��رعٍة أنزلْن��ا األمتعَة وحقائ��َب المالبِس وجواَل الدقي��ق والبطاطَس 

والعدَس والكيروس��ين والزيت وانطلَقْت العربة عائدًة إلى الدير، أغلَْقنا 

باَب المبيِت ونوافذه وش��رْعنا نَُقلُِّب الحصيَر ونكُنُس الغباَر ونرُشُّ الماَء 

ونجرُب كلَّ لوازِم اإلضاءِة والراحة، وكان علينا أْن نكتش��َف أقرَب مكاٍن 

نحمُل منُه ماَء الشرِب لكْن حجبَتْنا العاصفة.

نمُت ملتصًق��ا بمينا نتدفأُ ببعِضنا ُمنَهَكيْن حتى صَحْونا فِزَعيِْن على 

طرقاِت الرعِد وانهماِر المطِر الثقيل، بحثْنا عن األعرج حتى وجْدناُه على 

س��طِح المبيِت يتطلُع إلى األفِق الغائِم ويبرطم: »كَكُلِّ عام غيَر أنَّ في 

جعبِته��ا ثلوًجا، ورياُحها ال تبش��ُر بخير«. ضيََّق عيَنيْ��ه القبيحتَين وزمَّ 

شفتَيْه فصار أقبح.

قضين��ا اليوَم وليلتَُه نتنقُل من ركٍن إل��ى آَخر ونجدُد دماَءنا باللعِب 

والرك��ض، ينهرُنا األعرُج من تحِت طبقاِت األغطي��ة فنتمادى، يقوُل »يا 

أوالَد الكلب يا مساخيط لو كنُت منكم لم أبرحِ الِفراش«. ونقوُل: »أنَت 

ال تبرُح الِفراَش فعاًل«. فيصبُّ علينا س��بابَُه ولعناته فُنَضيُِّق عيونَنا ونزُمُّ 

شفاَهنا كما يفعل وال ينتهي الجداُل إال بحجٍر أو حذاٍء مقذوٍف نتفاداه 

ونجري كأنَّنا على الش��اطئ، الش��اطُئ الذي قتَل والِديَّ في الطريِق إليه 

ف��ي الحادثِة التي أتَْت بي إلى الدي��ر، ينهمُر المطُر وتتحوُل نقاطُُه إلى 

كاب��وٍش كبيٍر من الم��اء والثلج وينكمُش القنفُذ األع��رُج تحَت أغطيته 

وتبدأُ البرودُة في ضرِبنا بخناجرِها الحادة فنلتصُق ببعِضنا في الركِن في 

رداٍء من الخوِف والحنين، وَمن للحنيِن مثُل الشتاء! 

كان مينا ابًنا لبائعٍة بسيطة مقطوعة من شجرة، مات زوُجها ورَعتْها 

الكنيس��ُة حتى دهَس��تْها س��يارُة ابن نائِب مجلِس الش��عب في حادثٍة 

t.me/qurssan



ظـل التفاحـة

86

ْت ترضيُة الكنيس��ة وشعِبها في بلقاس وأُرِْسَل مينا إلى دير  ش��هيرة، وتمَّ

ُص عليَّ صحوي  البراري، ليَِخفَّ حملُُه عن الجميع، كان يبكي كثيرًا ويَُنغِّ

ه، وكن��ُت أضربُُه حتى يتعالَى صراُخن��ا فيأتينا الراعي  ومنام��ي طالبًا أمَّ

بخيزرانت��ه القصيرة ن��ذوُق منها م��ا يكوينا ويكتمنا، ث��م حنوُت عليه 

وش��عرُت به مثلي غريبًا وحيًدا ال يملُك وراَء ظهره إال ذكرياٍت كالثلِج ال 

تقيم. 

أقب��َل الصباُح وقد زَحْفنا في برودِة الليِل تحَت غطاِء الراعي األعرج، 

ْت وامتألَ  أيقظُْت مينا وأطلَلْنا على تعريش��ِة المبيِت فوجدناها قد انهدَّ

المبي��ُت بالماِء والثل��ج، لم نحتمِل الب��رودَة والثلوج فدخلْن��ا وأيقظْنا 

، خَرَج بنفسه ينظُُر ِصْدَق ما نقول، ثم عاد يغمغُم  صمويل يلعُن ويُسبُّ

ا بكف، أمرَن��ا أْن نجمَع الحصيَر واألمتع��َة في ركِن القالية  ويض��رُب كفًّ

ونفرَش عليها غطاًء من البالس��تيك ونُْحِكَم جوانبَُه بالحجارة، لما انتهينا 

فاجأَنا بأننا س��نعوُد إل��ى الدير، كان الديُر بعيًدا ومنظ��ُر الرياِح والثلِج 

مخيًفا، لكنا تبعناُه إلى الخالء. 
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كان صموي��ل غبيًّا وليس في أيدينا س��لطُة معارضِته، فخرَج ثالثتُنا 

إلى الخالِء المفتوِح تحَت رحمِة العاصفِة التي لم نش��هْد لها مثياًل، ولم 

تَُخيِِّب الس��ماُء ظنَّنا، فأرس��لَْت على رءوس��نا من خيراتها ما نعجُز عن 

احتماله ولم نتمكْن من الس��يِر بضعَة أمتاٍر نسيُر خطوًة وننزلُق أخرى 

عل��ى طبقاِت الثلِج التي تختلُط بالرمال حتى هرْعنا إلى االختباِء تحَت 

تعريشٍة حملَتْها عنَّا الرياُح بعد دقائق، وأُْسِقَط في يدي األعرج، وقاَل: 

»ل��و ظلَلْن��ا مكاننا«، ولم نُكْن نملُك رفاهيَة الس��خريِة منُه فنظرْنا إلى 

بعِضن��ا في هلعٍ لم تمِهلُْه الس��ماُء حتى صدَمنا قال��ُب صفيٍح فخرَْجنا 

ننظ��ُر ف��ي كلِّ الجهاِت بحثًا عن س��يارٍة ش��اردة تحملُنا إل��ى الطريِق 

السريع، لكْن لم يُكْن ثَمَّ إال المطُر والرياح، أطلََق الراعي صمويل ساقَُه 

َر أقداَمنا في  العرج��اَء إل��ى الريح وتركَن��ا محاَصَريْن بخوِفنا الذي َس��مَّ

الرم��ال ولم يلتِف��ْت مرًة ليبحَث عن��ا بجانِبه، أدركْ��ُت وأدرَك مينا أننا 

وحَدن��ا ف��ي مواجه��ِة العالَ��م فغلبَنا الب��كاء.

ل��م نُكْن بَْعُد على علٍم بمعنى المعجزة لكنَّ صورَة العذراِء الُمطْرِقة 

تُمدُّ لنا ذراَعيْها على َمدِّ البَصر لم تُكْن أقلَّ من معجزة، أَشرْنا إليها مًعا 

وقصْدناه��ا دونما اتفاٍق في لحظٍة واحدة، حين وصلْنا إلى موِضِعها لم 

نِجْد ش��يئًا لكنَّ تبًة خرسانيًة في بطِن الجبل الحْت لنا ولم أعرِْف كيف 
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جاءتْنا الس��رعُة التي وَصلْنا بها إليها، والتقينا س��الًِما يصرُخ تحت إحدى 

ِل الذين ينتقلون بمواش��يهم  البق��راِت النافق��ة، وكان عرباويًّا م��ن الرُّحَّ

وغنِمهم بين األراضي الطينيِة والرمليِة يؤجروَن البرس��يَم والبنجر والذرة 

ليطعم��وه قطعانَهم، ثم يبيتون آِخَر النهاِر في تلَك التبِة القديمة والتي 

أخبرن��ي األب يوس��ف أنه��ا من بقايا الح��رِب القديمة، كان��ت موِضًعا 

للمدافعِ التي تصطاُد طائراِت اليهود إذا حامْت قرَب الس��احل،  سَحبْتُه 

ْت باألبقاِر  ومين��ا م��ن تحِتها بقوِة الع��ذراِء ودخلْنا إلى التبِة الت��ي َغصَّ

والجام��وِس النافق وثالثٍة م��ن الموتى لدَغُهم البرُد على ما يبدو، ويبدو 

أيًضا أنَّ دفَء الحيواِن الرابِض فوَق الطفِل ذي الس��نواِت الخمِس هو ما 

ة: »الَغَنَمات فرَّْت«. أحَكْمنا إغالَق فتحاِت  أبقاُه حيًّا وقال بلكنته الُمعَوجَّ

التبة، وكنا نصَعُد إليها على جثِث الحيوانات ونتعامُل مع الموِت المحيِق 

بنا كأنُه لعبٌة سخيفٌة ستنفضُّ في أيِّ وقت ونعوُد إلى بيوتِنا بغنيمٍة من 

الِبلْي والبهجة.

كان العرُب على ما يبدو يهتموَن بالتبِة ويزودونَها بلوازِم بقائِهم فيها 

ألي��ام من طع��اٍم وآنيٍة وبطاطي��ن ومصابيِح غاز، واستكَش��ْفنا كلَّ ذلك 

تحس��بًا لألياِم التي ستحبُسنا فيها، س��ألُت سالًما عن الموتى فكانوا أباه 

يْه أخبرْتُُه أنَّ الخروَج خطر ودفَنهما س��يكوَن صعبًا وبقاؤهما معنا  وعمَّ

وم��ع كلِّ هذه الحيوانات النافقة س��يصيبُنا بالمرَض ويقتلُنا، اتفْقنا على 

تجميعِ بعِض األخشاب وصبَبْنا عليها الجاز من أحِد الجراكِن الموجودة، 

وسحبناهْم وسَط األخشاِب وأشعلْنا فيهم النار، لم أعرِْف غيَر أْن ربعُت 

ذراعيَّ ورس��مُت الصليَب ودع��وُت لهما بالدفِء ال��ذي أفقَدُهم غيابُه 
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الحي��اة ثم مَدْدُت يدي أتدف��أُ بالناِر والدخان وح��ذا الصغيران حذوي 

وأنَعَشتْنا رائحُة لحِمهم المشوّي فجرى ريُقنا.

مَضْت الس��اعاُت ثقيلًة متخَمًة بالملل، تحوَّلَِت التبُة الخرس��انيُة إلى 

د المرعب، كانت مداخُل  ثالجٍة كبيرٍة ونحُن داخلَها نس��ابُق ظ��لَّ التَجمُّ

التبِة ونوافُذها قد صارت في مستوى الماء ولم نبِق إال فرجًة في سقِف 

أح��ِد األركان مفتوحًة وأغلقناها ببطانٍة داخليٍة مثقوبة لتُدِخَل لنا الهواء 

ووضعن��ا تحتها إناًء يجم��ُع قطراِت الماِء ونَُدَف الثل��ِج وبدا كأنَّ الحاَل 

يمكُن أْن يدوَم إلى آِخِر الُعمر. نتحلُق الناَر ونلقي عليها جازًا وأخش��ابًا 

وننف��ُخ فيها من روِحنا لنبقيَها مش��تعلًة وأكلْنا من األبقاِر التي حِفظَتْها 

البرودُة طازجًة أليام ولوال ما أصاَب اللحَم من زرقٍة ُمقِبضٍة ونفاِذ رائحة 

بعد أيام ألكلْنا منه لشهور، لكنَّ الرائحَة أجبرَتْنا على حرِق الثروِة بكاملِها 

أو هك��ذا هيَّأَ لنا عقلُنا الصغير وربما كان��ت الحقيقُة أنَّ الوفرَة والملَل 

أصابَان��ا باللوثِة والن��زَق فوَضْعنا أنفَس��نا على مش��ارِف الخطر بإعداِم 

الوس��يلِة الوحيدِة لوقايِتنا من الم��وِت جوًعا ولم ندرْك خطورَة األمِر إال 

حين حزََّم الجوُع بطونَنا والَح شبُح العَوز.
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للقَدِر تصريٌف غريب وللربِّ طرٌُق غامضة في تس��ييِر األمور، ونحُن 

الصغاَر ال ترى عقولُنا من الكوِن إال بقْدِر ارتفاِع رءوس��نا وال نُدرُِك إال ما 

��نا من تأويلِه، ويفعُل الربُّ بنزِق الصغاِر ما يفعُل بحكمِة  تتمكُن حواسُّ

الِكبار، ال تهمُّ الوس��يلُة فالمقدرُة واحدة واإلرادُة إلهية، وكاَن آَدُم مالكًا 

طفاًل نورانيَّ الجَس��ِد أبيَض العقل ش��فيَف الروح يقطُع الجنَة في لْمِح 

البَصر ويناُل من النعيِم ما يَْسلُُب العقَل حتى أصابَُه الكَدُر والسأم، ورأى 

الربُّ ذلَك غيَر حَسن.

اطَّلََع الربُّ اإللُه على الكوِن فرأى كرًة زرقاَء صغيرة تدوُر حوَل نفِسها 

بينما يدوُر الكوُن كلُُّه حوَل عرِش��ه، فنزَل من على عرِش��ِه البعيِد وقبَض 

من تراِب الكرِة الزرقاِء قبَضتَين ومن س��حاِبها سحابتَيْن وعَجَن إحداهما 

بي��ده اليمنى وعَجَن األخرى بفعِل كُْن ثمَّ أَم��َر آَدَم باختياِر أيِّهما يأكُُل 

فقَض��َم قضمًة من التي صنَعتْها اإلرادُة عافَتْها نفُس��ُه وبَصَق في منازِل 

النور في السموات... أصابَُه االختيار ورأى الربُّ ذلَك غيَر حَسن. 

أَمَر الربُّ عجينَة الطين التي س��واها بيديه فاستَوْت كائًنا حيًّا تنَشقُّ 

ان وف��ٌم يتلمُظ  ل��ه أذنان تس��معان وفجوت��ان تبصران وفتحتان تُش��مَّ

ويتالعُب كالماء وغطى جذَعُه بالتالِل والهضاب وش��دَّ من جانبيه أربعَة 

أغصان حفَر بين اثنين منهما حفرًة كالسحِر وقاَل: كوني أنثى، فَمدَّ آَدُم 

يدي��ِه إلى التلِّ والحفرة، وق��ال: اجعلني مثلها، قاَل: بل تذوُق عس��لَها 
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وتركُ��ُض خلَفها حتى يصيبََك الزمن، قاَل فليُك��ْن... أصابَتُْه الغواية فرأى 

الربُّ ذلك غيَر حَسن وقاَل: كُن إنسانًا.   

حملَه��ا على بطنه ومألَ حفرتَها بلحمه وحملَتُْه على بطِنها وضغطَْت 

ِت الجنُة بالشبَق والتهى حراُسها عنها حتى سكَنتْها  بجدرانِها سيَفه، فضجَّ

الحياُت، والزَمتْهما حتى ائتنَس��ا بها فأخَذتُْهما إلى ظلِّ الشجرِة المحرمة 

فنفَخ الموضُع فيهما لذًة ال تنتهي ورعشًة ال تُقاَوم، وقَع آَدُم وداَر حوَل 

نفسه وحوَل فتاته فطَِمَع أْن يستبقي لذَة الشجرِة في دمائه فقطََف من 

تفاِحها ورأى الربُّ ذلك غيَر حَسن. 

هبطَا إلى الكرِة الزرقاِء التي تدوُر حوَل نفِس��ها ويُس��َكُن ظاهرُها ال 

باطُنها، هبطا سجيَنْي فراِغها المطبق وملعونَيْن بُعمرِها القصيِر ومصيرِها 

، ورفيقاي فاغران األفواَه يستزيدان ِمن َحْكِيي ويتلهيان به  الُمّر ...س��َكتُّ

ع��ن الج��وع الذي يتآكلُهم��ا، لكْن قرَصن��ي الجوُع فكَفْف��ُت عن الكالِم 

ووعدتُهما بإكماِل الحكايِة بعَد أْن نعرَف ماذا سنفعُل للخروِج من أزمِتنا 

يْه عاجزًا عن اإلجابة، وبحثُْت داخلي  الطاحنة، بكى س��الم وقلََّب مينا كفَّ

فلم أِجْد إال ظلمًة بيضاَء ال تَُمرُِّر ش��عاًعا واحًدا لكْن س��يطََر على عقلي 

ى بأم��اِن القاليِة إلى رعِب  فع��ُل الراعي صموئيل بنا وبنفس��ه حين ضحَّ

الخ��الء، وَمْن ي��دري ربما لوال فعلُُه ذلك ألهلَكنا البرُد وجرفَنا الماء، ربما 

فعلُ��ُه األرع��ُن ذاَك هو ما أبقانا أحياَء حت��ى اآلن وإْن كان التصرُف ضّد 

المنط��ِق فأيُّ ش��يٍء في الكوِن اآلَن يعمُل بالمنط��ِق حتى يكوَن الموُت 

والنجاُة بالمنطق!

عزم��ُت أم��ري على الخ��روِج من التب��ة ولم أْدِر كي��ف أفعُل، قلُت 

أسألُهما ويكوُن لما يضيفانه ثمرة أو  لنقاِشنا ما يفتُحه من أبواب ولكني 
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تراجعُت خائًفا من تردِدهما وعدِم اس��تيعاِبهما لألمر، احتلُْت لهما حتى 

أخَذُهُم النعاُس في ِحْجره ثم صعدُت إلى نافذٍة قريبٍة فعلَّْقُت مزالَجها 

على ش��عرة، ودلْقُت كيروس��ين على كلِّ ش��يٍء في التبِة إال جداَر تلك 

النافذة، وفتْحُت للناِر طريًقا تتس��حُب منُه إلى الكيروس��ين، وحش��رُْت 

نفس��ي بينهما كأنني نائم حتى يمكَنني اإلمس��اُك بذراِعهما حين تحيُن 

اللحظُة المناس��بة، وراقبُْت النيراَن حتى هبَّ عنفوانُها فصرْخُت فيهما، 

وجذبتُهم��ا من ذراعيْهم��ا إلى النافذة، ألجَمُهما الرعُب من الناِر وش��لَّ 

تفكيرَهما فأسلما لي القياد، وخرَْجنا إلى العالَِم الذي كان غيَر العالَم.

كان ما قضيناُه في التبِة بضَعة عش��َر يوًما، لم تُكفَّ خاللَها أصواُت 

الريِح والمطَر، وحين الَحظْنا بلوَغ الماِء مس��توى نوافِذ التبة وس��طَحها 

قلنا: إنه ماُء المطَر، واكتَشْفنا أنَّ الماَء الذي كان يحاصرُنا من كلِّ مكاٍن 

يحم��ُل ملوح��َة البحِر وامتداده، والتبُة التي أنقَذتْن��ا كلَّ تلَك األياِم كان 

الم��اُء يطفُح منها تحَت أقداِمنا في بضعِ دقائَق تُرِكَْت نافذتُها مفتوحة، 

أياًم��ا طويلة لم يُكْن بيننا وبين الغرِق في قاِع البحِر إال ش��رٌخ في لوِح 

خَش��ب أو مسماٌر صدئ، لكنَّ ذلَك كلَُّه خلَفنا اآلن أو تحت أقداِمنا ولم 

يبَق لنا إال أفٌق ممتٌد من الماِء الهائج وس��ماٌء كالس��قِف المثقوِب تنزُّ 

بمطٍر خفيف وتنش��عُّ بالرطوبة والفراغ، وبَدْونا صغاًرا أكثَر مما ينبغي، 

نمااًل مش��دوهًة على أعتاِب مس��تقبٍَل غامض ألجَمُه��م جالُل المفاجأِة 

وَهْوُل الصدمة فلم يتمكْن حتى الخوُف من َخْدِش��هم، ويخَضُع الخوُف 

حين تخلُع الدهش��ُة نقابَها، بل يخضُع كلُّ ش��يٍء في الحقيقة، ال شيَء 

كالدهشة سيدِة المشاعِر البشريِة وملكِتها المتوجة، ولم نُكْن في وقفِتنا 

تلَك إال دهشًة خالصة، تلبََّسْت ثالثَة أجساٍد آدميٍة نحيلٍة تُِطلُّ منها على 

 . صورٍة ُمكبَّرٍَة لوجِهها وتتغزُل في جمالِها الوحشيِّ
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ى بعد ولم  وكاَن طفٌل آَخُر يسُكُن المدى اآلَخَر للسماء لم يُكْن تسمَّ

ُع فَراَش الجنِة ليَْهُجَر  يُكْن لوجوده صدى وال أعباء إال كمالٍك طواٍف يَُروِّ

كََس��َل الغصوِن ويُلَوِّن أجواَء الجنِة بأجنحته المتموجة، رأى آَدَم البشريَّ 

يحتضُن أنثاُه البشرية ويتلويان في شبٍق تُْشِعلُه ظالُل التفاح وحين وقَع 

في قلبه ما رأى قاَل: أريُدها لي نتلوى في ظالِل التفاح، فكَشَف سترَُهما 

س...  للمخلوقاِت النورانية، وأحَدَث في الس��ماِء لَغطًا شوَه صمتَها المقدَّ

ورأى الربُّ ذلَك غيَر حس��ن. يا مينا ويا س��الم، ولكنَّ الحكاياِت ال تُشقُّ 

بحرًا واالنتظاَر ال يستنِقُذ حياًة يقبُض عليها الموُت بكّفه الفوالذية. 

كان المط��ُر خفيًفا يتقطَُّر على اس��تحياء، والرياُح تعبُث بمالبِس��نا 

وش��عرِنا الطويل، كَنْس��ُت بناظَريَّ األفق جيئًة وذهابً��ا، بحثًا عن حركٍة 

تجرُح السكوَن أو سواٍد يَُحطُِّم سطوَة األزرِق القاسي، وفي جسدي ألُف 

خنج��ٍر وخنجر، حتى ظننُت أنني لمحُت ظالاًل بعيدة، دقَّْقُت النظَر في 

ذاِت الموض��ع فخذلَتْني عيني وقلُت: س��راُب البحر، لكنَّ الظالَل عادْت 

تخايلُني بين ظهوٍر وغياب، أش��رُْت إلى الموِضعِ أس��تعيُن بنظَِر رفيقيَّ 

وحملتُهم��ا على كتفي؛ مينا فوقي وس��الٌم فوقَه، فأكََّد العرباويُّ أنَّ ثمَة 

ظ��الًّ كبي��رًا كأنُه أرٌض ذاُت ش��جر، وقفزْنا من فرحِتن��ا غيَر واضعين في 

حسبانِنا أنَّني وحدي أستطيُع السباحة.
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أنَعَش��نا الس��راُب المواجُه لنا وظللنا ندوُر ونقفُز بحثًا عن حل، عن 

طريقٍة للوصوِل إليه، حتى تِعبْنا وجلْسنا مكانَنا نتأمُل وجوَهنا التي بَدْت 

في الماِء أكبَر بسنواٍت مما كانت عليه، ثالثُة أطفاٍل أتَْوا من ثالِث جهاٍت 

��ُر عليها  ليلتقوا في نقطٍة خرس��انيٍة ال تتجاوُز مترين في مترين، يتكسَّ

ُه حولَُه  الم��وُج وإْن كان ال يغُمرُها كأنها طفٌل مربوٌط ليُعاقَب وتدوُر أمُّ

بالعصا، كأنها لحظُة فرٍح تنتش��ُل نفَس��ها من محيٍط م��ن الحزن، تقفُز 

وتركُض حتى تضيَق عليها الحلقُة فال تملُك إال القفَز العموديَّ في الهواِء 

لتُعلَِن عن نفِس��ها وتُطَْمِئَن خاطرَها، لكنَّ الحصاَر قاٍس والس��جَن شاسٌع 

وُمترَاٍم وما أش��قَّ أْن يكوَن العالَ��ُم أماَمك ولكنَك ُمكبَُّل القدَمين، وقلُت 

لنفس��ي أتركُهما ألصَل إلى ظلِّ األرِض المقابل ثم أعوُد بقارٍب يحملُهما 

معي، وقلُت لنفس��ي: انُج بنفِسَك فالطوفاُن جاَء وليَس من الحكمِة في 

الطوف��اِن ش��بُك األيدي، قف��زُت إلى الم��اِء البارد وغطس��ُت متجاهاًل 

نداءاتِهما الممزوجَة بالهلعِ والبكاء وُدرُْت حوَل طلِل التبِة الغارقة وهما 

يبحث��ان عني ف��ي الناحيِة األخ��رى، رأيتُهما من الخل��ِف يتطلعان إليَّ 

الن الصورَة الباهتَة للعالَم وكانت صورَتي في  ويتعلقان بي، طيفان يَُجمِّ

الم��اِء قبيح��ًة ممتلئًة بالبثوِر فِخْفُت من نفس��ي وكان الم��اُء بارًدا حدَّ 

د فِخْفُت من الماء وناديتُهما فالتفتا وابتسمت، رأيُت في عيونِهما  التجمُّ

أنني لن أستطيَع تركَهما خلفي مهما كانت ُمغِرياُت النجاة، وعرفُت أنَّنا 

س��نموُت مًعا، هنا على تل��َك النقطِة الغارقِة في الفض��اء أو هناَك في 

الطريِق إلى ذلك الظلِّ البعيد وإذا كُِتبَْت لنا النجاُة فستكوُن نجاتَنا مًعا 

في أيِّ موضعٍ وأيِّ زمن، وخبَط شيٌء في رِْجلي فقفزُْت إلى سطِح التبِة 
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ش��احبًا ومرتعًش��ا كأنَّ دماَء جس��دي كلها هربَْت من موض��عِ الخبطِة 

في قدمي.

تحف��َز ثالثتُنا وتملَكنا الرعُب فتحولَْت أجس��اُدنا إلى عيوٍن متس��عٍة 

ترقُُب حركَة الماِء وتمس��ُح س��طَحُه في كلِّ اتجاه، ثالثُة أياٍم من الجوِع 

وعم��ٌر من القهِر تذوُب كلُّها في لحظِة ُرْعٍب كبيرة، كحبِة ِملٍْح تقُع في 

نه��ٍر جاٍر، تالَصْقنا كلٌّ في ظهِر اآلَخر يمِس��ُك بإح��دى يَديِْه يده ويترُُك 

األخ��رى حرًة يرفُعها كحاج��ٍز فوَق عينه يحجُب الض��وَء لتقوَم بوظيفٍة 

زُنا وارتَخْت  أفَض��ل، مَضْت الثواني والدقائُق ثقيل��ًة صاخبة، ثم خبا تحفُّ

أوصالُنا فجلَْس��نا صامتيَن نُقلُِّب أبصارَنا بين الماِء والسماِء ونخرُق البحَر 

بنظراتِنا النابش��ة، حتى أتَْت المفاجأَُة من حيُث لم نحتِس��ْب، لم تُكْن 

عيونُن��ا ما اكتش��َفتْها، كان صوتًا التقطَتُْه آذانُن��ا مكتوًما قادًما من عمِق 

الماء يتردُد على فتراٍت كأنه َمْوٌج يتعاهُد الشاطئ.

التَق��ْت عيونُنا لكنها لم تُْفِصْح عن ش��يء، واس��تجَمْعُت ش��جاعتي 

فنزلُت الماَء من الناحيِة األخرى وغطْسُت دائرًا حول التبة وحوَل عيوِن 

رفيق��يَّ الذاهلَين وغطْس��ُت وصع��دُت أكثَر من م��رة، وكانا يهلالن لي 

ويش��جعانني على الخروِج من الماء، لكنَّ ما رأيتُُه هداني إلى فكرٍة قد 

تك��وُن مالَذن��ا الوحيد، كانت ثالج��ًة معلّقًة في سلس��لٍة حديدية كلما 

حركَتْها األمواُج ابتعَدْت بقدِر ما يسمُح طوُل السلسلة ثم عادت تصطدُم 

بجداِر التبِة تحَت الماء فتُْحِدُث الصوَت الذي سمعناه، وكانت السلسلُة 

ه��ي ما لمَس قدم��ي تحت الماِء وأرعبَني، حاول��ُت أْن أصَل إلى نهايِة 

السلس��لِة المختفي��ة تح��َت ركاٍم من األش��ياِء الغارقة لكنن��ي لم أفلْح 
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فقطْم��ُت القطعَة التي تتصُل بالسلس��لة في ظهِر الثالج��ة بثنِيها عدَة 

م��رات، ول��م يُكْن األمُر س��ريًعا كما ُهيِّ��َئ لي في بدايت��ه بل صعدُت 

وغطْسُت في الماِء أكثَر من ثالثين مرًة قبَل أْن أتمكَن من تحريِر الثالجِة 

وجذِبها معي إلى السطح، لم يفهم مينا وسالم في البداية ما كنُت أفعُل 

ولم يخفيا دهشتَهما حين رأيا الثالجَة في يدي،لكني طلبُت مساعدتَهما 

في رفِعها إلى سطِح التبِة وساعداني، فتحناها لنجَد في أحِد أدراِجها ماًء 

وطعاًما، لم نتوقْف لنتأكَد من سالمِته، غذاٌء فاسٌد، تقيُء بعَضُه خيٌر ِمن 

ال غذاَء على اإلطالق، ولكنَّ ثماَر الطماطم والفاكهة كانت سليمة وأتيْنا 

عل��ى كلِّ ما فيها، احتَفظُْت بالماِء وأفرْغ��ُت الثالجَة من كلِّ ما فيها ثم 

خلعُت بابَها بعد ُمحايلٍة ونَصٍب، وقلُت: »هذا قارُب النجاة«. ألقينا بها 

في الماِء ونزلُت فثبَّتُّها لهما حتى ركِبَا وأنا أس��بُح بجانِبها س��احبًا إياها 

على س��طِح الماِء الهادِئ متطلًعا إلى الس��راِب األسوِد الذي يطبُع على 

الكوِن األزرِق لطخًة س��وداَء هي الجماُل واألم��ل، وكنُت إذا تعبُت من 

فُْت بذراعيَّ اللذين استبدلتُهما  السباحِة صعدُت فشاركتُهما القارَب وجدَّ

بلوٍح خش��بيٍّ التقيناُه في رحلِتنا كما التقيْنا أمتعًة وأش��ياَء عائمة رافَقنا 

بعُضه��ا وتخليْن��ا عن أخرى ولم يُكْن البحُر بخي��اًل، وكانت الرحلُة أطوَل 

مما تخيلْنا.

ل��م تَكْد تظهُر لنا تفاصيُل الظلِّ المقابِل حتى هاَج البحُر وكاَد يفتُك 

بنا فتخليْنا عن كلِّ ما معنا من أش��ياَء عازمي��ن على النجاِة ِخفافًا، لكنَّ 

األم��واَج أخَذتْنا وردَّتْنا، وكاَد موضُع األرِض البعي��دِة يتوُه ِمنَّا لوال عنايُة 

الربِّ وحفُظ القديس��ين الراعين ببركِة المس��يح، وأدَركْنا الش��اطَئ بعَد 
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عش��ريَن يوًما أو أكثر في البحِر، والتقينا عالء الذي توقَف يفحُصنا كأنَّا 

ا وأبا،  خياٌل أو أش��باح، ولم يُمّر يوٌم حتى أرَسَل الربُّ صفيَة وصارا لنا أمًّ

حت��ى يوَم هجرَن��ا أبي ورأيُت طائَر الموِت يجث��ُم على الجزيرة، عرفُْت 

أنهم في حاجٍة إلى إنقاذ، وأنني س��أعوُد ذاَت يوٍم بأمٍل جديد في أرٍض 

ال يخنُقها البحُر من كلِّ مكان. أصلحُت بقايا قارٍب قديم وألقيُت بنفسي 

بي��ن أحض��اِن البحِر الذي ل��م يَُخنِّي من قبُل، خائًفا م��ن كلِّ ما خلفي 

وخائًفا عليهم، أحمُل في يدي مجدافًا مرتعًش��ا، وفي قلبي تصميٌم على 

الوصوِل إلى ش��يٍء ال أعرفُه لكنَُّه يَِش��فُّ فتلوُح من ورائه بهجُة العودة 

وحالوُة اللقاء.
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ال أدري كم عدد المراِت التي أَدرُْت فيها القارَب ألعوَد إليهم ش��اعرًا 

��ة، وتخيلُْت أنني أرتمي في أحضانِهم معتِذًرا عن طيِش  بالنذالِة والِخسَّ

التخلي عنهم، لكنَّ لذَة اإلبحاِر ومتعَة اإلغراِق في المجهوِل لم تترُْك لي 

فرص��ًة للتراج��ع، ودان ل��ي البحُر ش��هرًا يتالعُب بقارب��ي كأمٍّ تهزُّ مهَد 

وليِدها، رحَل الشتاُء الذي خلََّف الطوفاَن والخراب، وأقبَل ربيُع النسائِم 

يَُس��وِّي صفحَة الماِء بخفٍة ونعومة، ويَُح��رُِّك آثاَر الُمُدِن والقرى الغارقة 

فتطفو وفيها ما يحفُظ الحياَة ويزيُد رفاهيَة الرحلة.

بع��َد مروِر ش��هٍر وعدِة أياٍم م��ن اإلبحاِر في خطٍّ مس��تقيٍم باتجاِه 

الجن��وب الَح لي أخيرًا طيٌف بعيد، نظرُْت خلفي فلم أِجْد أثرًا للجزيرة، 

فُْت وانزلََق القارُب عل��ى جلِد البحِر الناعِم كأنه يدغدُغ  ب��كلِّ قوتي جدَّ

��َخْت مالمُح الش��اطِئ  العم��الَق الرابَض ف��ي صفحِة المدى، وكلما ترسَّ

المقترِب وجدُت في نفس��ي قوًة أضعاَف ما أملك، حتى كان بيني وبين 

الرماِل عدُة أمتاٍر فقفزُت في الماِء عائًما تلك األمتاَر وساحبًا قاربي خلفي.

م��اذا نملُك م��ن العالَِم غير َحيِِّز أجس��اِدنا الصغير وقليل من حريِة 

الخياِل تعطينا حيزًا أكبَر قلياًل؟ وماذا نخشى من العالَِم أكثَر من إغماضٍة 

أبدية وعدٍم يُلقي بنا في مهاوي النس��يان؟ وماذا تفعُل بنا األياُم أقس��ى 

من عزلٍة وخيبِة أمل؟!
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كانت جزيرًة أخرى قاحلًة وس��اكنة، وخلَفها ال أرَض وال س��ماء، فقط 

بح��ٌر متراٍم وخيبُة أمٍل ثقيلة، لم أفَه��ْم، إذا كانت نهايُة العالَِم كما ظنَّ 

عالء في مرحلٍة ما، فما معنى بقائِنا بعد فناِء العالَم؟ لماذا نحُن بالذات؟ 

وإذا كان خمس��ٌة في أماكَن مختلفة قد استطاعوا التغلَب على الطوفاِن 

ومراوغ��َة الموت، فلماذا ال يكوُن لغيرِهم نفُس المصير؟ ونمُت مكدوًدا 

خائَر العزم أتنفُس وأنظُر إلى العالَِم من ثقِب إبرة.

اثنا عَش��َر عاًما قضيتُها في الحياة، لم أهنأْ فيها إال في نصِفها األول 

في كن��ِف والَدّي الذي ال أذكُُر منُه إال وميًضا خافتًا، والعاَمين األخيَريْن 

في كَنِف أبويَّ عالء وصفية، لم أكُْن قادًرا طواَل صحبِتهما على س��ْحِب 

ضحكٍة من أعماقي، ال يمكُن العبُث بتلَك األعماِق المسدودة، إْن طالَها 

تغييٌر ولو طفيًفا سيحوِّلُها إلى فوضى مرعبة، اثنا عَشَر عاًما كمائة، أُْشِبُع 

حوصلَتي بما تجوُد به األيدي وأتطلُع إلى عيونِهم من أس��فل، وما الذي 

أجبرَني على ذلك؟ ألم الجوع؟ أنا ال أشُعُر بالجوِع وال آكُُل إال إذا ذكَّرَني 

ش��يٌء م��ا، لم يُكْن ب��ي ج��وٌع أو احتياج، كنُت س��لبيًّا فق��ط، تركتُُهم 

يحملونني عن الطريِق الغارِق في دماِء أهلي ويُصاِدُرون السيارَة والبيَت 

والم��اَل للكنيس��ِة حتى أبلَُغ الرش��د، وَمْن أدراهم أني ل��م أبلْغُه بعد؟ 

وتركتُهم يعاملونني كخاِدٍم يمس��ُح غائطَهم وبصاقَهم ويمش��ي مطأِطَئ 

الرأِس ممس��وَح الكرامة، وأنا الذي أعرُف أنَّ ألبي وظيفًة كبيرًة ومعاًش��ا 

وأمالكًا، لكني لم أعرْف كيف أسأُل عنها واستسلْمُت إلحسانِهم الكاذِب 

وتسلِطهم القبيح، دائرًا في حلقٍة تقبُض على عنقي وتسلُُخ وجهي كلما 

نبتَْت لُه مالمح. 
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م��ررُت على مبيِت األب متى صايغ حين أرَس��َل إليَّ ألنظَف الغرفَة 

حت��ى يعوَد م��ن صلواته ووجدُت في دفات��ره آالَف الجنيهاِت المقرونَة 

باس��مي مصاريَف ولوازم لم أشمَّ رائحتَها حتى، أنهيُت مهمتي وجلْسُت 

ف��ي انتظ��اره حتى عاَد مس��تغربًا بقائ��ي، وعرْضُت علي��ه األمَر فنادى 

الشماَس صمويل األعرج وهمَس لُه أني أُمدُّ يدي وأتدخُل فيما ال يعنيني 

ورأيُت ليلًة لم يُمّر عليَّ مثلُها، علََّقني من ذراعيَّ في حديدٍة تتدلى من 

س��قِف القبِو الذي أس��كُنه، وانهاَل عليَّ بسلِك كهرباء مفتول، لم يحُضْر 

أح��ٌد لنجدتي وال أع��دُت الَكرَّة، وما زال ظهري يحمُل عالمًة أو عالمتَيْن 

من أثِر العلقِة القديمة. 

والجزي��رُة التي فتََحْت لن��ا ذراَعيْها لكنها ابتلَعتْنا في بطِنها ال مخَرَج 

وال بديل، عامان َمرَّا تعلمُت فيهما وعرفُت المحبَة والحناَن وابتَس��َمْت 

لي الدنيا أخيرًا، لكني خطْوُت إلى ش��بابي، أنضَجتْني التجارُب وغال في 

عروقي س��ائُل الحياة، تَحوََّل كلُّ ما حولي إلى جحيم، رأيتُهما يتهامسان 

ويتالمس��ان في ب��راءِة من ال يُعطي خوانة، لكنَّ كلَّ همس��ٍة ولمس��ٍة 

وإيماءٍة بينهما كانت تََضُعني في تنوٍر مش��تعل، وَمرَّت األياُم وتلصْصُت 

على فعلِهما مًعا فانهاَر كلُّ شيٍء داخلي، ولم أتوقْف عن التلصص حتى 

أنني لم أنش��ِغْل إال بإش��اراِت احتم��اِل لقائِهما مًعا، حين كانت تنُش��ُر 

س��راويلَهما على حبٍل داخلّي وتُْحِك��ُم الباَب خلَفها في أوِل النهاِر كنُت 

أع��رُف أنَّ بينهم��ا لقاًء الليل��ة، وكانا ال يلتقيان إال في ُع��ْرٍي كامل، ولم 

يمنْعني كونُهما أبويَّ عن استراِق السمعِ والنظَر، لم يُكْن السائُل وحدُه 

يغلي في عروقي بل جس��دي كلُُّه وعروقي نفُس��ها تغلي وتطفُح حتى 

تُْغرَِق المالبَس بالسائِل الثخين. 
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كنُت في كلِّ مرٍة أعوُد إلى الُكوِخ يعصُف ببالي ما رأيُت وأس��تعيدُه 

أَ خاطرًا، ل��م تُكْن فكرُة  بتفاصي��َل تحرقُن��ي وك��م أطَفأَ البحُر ن��اًرا وهدَّ

الخروِج من الجزيرِة جديدًة عليَّ لكّن العزَم على تنفيِذها كان يخبو كلَّ 

مرٍة واألنَس بمينا وسالم يُعيُد إليَّ رُْشدي فأحتِضُن أشواَك الوحدِة النابتِة 

داخلي وأنزُف في صمٍت وعذاب، وحين مضى أبي وخلََّفنا وراءُه خفُت 

وعزمُت على الهروِب من كلِّ ش��يء، من وحدتي ولو جبُت بحاَر األرِض 

كلَّها بحثًا عن أنثى، ومن يأِس��نا المتشبِث بتلَك الَكْومِة من الرماِل كأمٍل 

وحي��د، وم��ن خياالِت أمي العاري��ة وغلياِن اللذِة الح��ارق كلما أَخَذْت 

راحتَها في وجودي كابٍن لها ال يُبِْصُر ما تُبْديِه فتحاُت المالبس.

وهأنذا وحيٌد أكثَر من أيِّ وقٍت في حياتي، منفيٌّ يُحاصرُني كلُّ ش��يٍء 

ولي��َس في يدي س��وى حفنِة رمٍل وحبٍل طرَفُُه اآلَخ��ُر ترحاٌل ال يَُرى آِخره، 

أتمدُد في جحيمَي الش��خصّي ويتس��ُع لي كرداٍء مطاط، وأستكنُه الحكمَة 

ا  ى آَدُم بنعيمه األبدّي في مقابِل لذٍة وقتية، وهل حقًّ الت��ي م��ن أجلِها ضحَّ

ته حتى قتلَُه القذُف ذات يوٍم بين  تاَب إلى خالقه من فعلِه، أم غرَِق في لذَّ

أحضاِن امرأته وجاَء له نس��ٌل فَكرَه الراوي أْن يَُشوَه صورتَُه في أذهاِن بنيه 

فَغيََّر النهايَة من أجِل خالِصهم، وبَِقَي الرفيُق القديُم رجيًما يتلظى بالتلصِص 

على اللذِة التي لم يَنلْها ويَُش��يِْطُن العالََم للذين يمكُنهم التمتُع بها، ورأى 

الربُّ ذلَك غيَر حَسن.
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منقسًما إلى ألِف جزٍء قضيُت عدَة أياٍم بال معنى وال غاية، أيامي غباٌر 

ينثرُه الوقُت وُروحي ش��ظايا ينثرُها الحزُن في البحِر كالرماد، ال طاقَة لي 

على فعِل ش��يء وال رغبَة حتى تكمل الطريق إلى االس��تمناء، خواٌء ذابل 

يترنُح كسطِح الماِء الراقِص أماَمه، ويعلوُه ُدواٌر ال يتوقف. 

وقاَل الربُّ اإللُه: »كثَُر َشرُّ األرض، أبيُد نْسَل آَدَم كما كثَّرْتُهم إال نوًحا 

َط ألجله حتى أجنُة  أبقيه«. فبكى الش��يُخ حتى ضجَّ أهُل الس��ماِء وتوسَّ

الحيتان في محيطاتِها، فس��مَع له الله ول��ُه أعطى أمرًا ببناِء فُلٍْك عظيٍم 

يحمُل من كلِّ نس��ِل الحيواناِت زوًجا ومن الناس، ألنُه كان قد س��بَقْت 

إرادُة ال��رب في ه��الِك الجميع، وقال نوٌح: »أكِس��ُب الوقَت في هدايِة 

َب األخشاَب عشرين سنة وبنى  ناسي«، فجمَع األشجاَر عشرين سنة وهذَّ

فُلًْكا عظيًما لم تَر األرُض ِمثْلَه، وكان في الناِس شرٌّ وكبرياء فعَمُدوا إلى 

التقليِل من الشيِخ والسخريِة من بنائه العظيم، وقال المرأته اليوَم يفوُر 

تنورُِك«. فضِحَكْت منه، وقالْت: »تخاريُف كهٍل وخيبُة أَمل«، ونادى نوٌح 

في أطراِف األرِض على كلِّ ذي مخلٍب وناب فاس��تجابَْت لُه الطيوُر في 

أعشاِشها والوحوُش في مرابِضها وآكاِمها، وحين ساَل الماُء في وسِط داره 

ن��ادى بنيه فأطاَع��ُه ثالثٌة بزوجاتِهم وبِقَي كنعاُن م��ع أّمه وأهلِها حتى 
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ُحِملَْت سفينُة الخشِب والحباِل على ماٍء جاٍر وخلََّفت الخراَب والعذاب. 

وكانت سنوَن قبَل أْن تعوَد لألرِض خصوبتُها، وللكائناِت شبُقها القديم.

لماذا خلَق اللُه الندم؟ فأٌر خبيٌث يتس��لُل من ش��روِخ الذنِب فينخُر 

ُعمرَنا ويغرُز في أرواِحنا وَهَن الِفصام، لماذا خلَق اللُه الفئران؟ 

أي��اٌم ب��ال رائحة، َدْوٌر مس��تمٌر من البرِد الذي يَُس��دُّ األنَف والنَفس، 

��ْكر يُنشُئ برزًخا ُمرِْهًقا  س��خونٌة تبخُّ صهَدها تحَت الجلد، وصداٌع كالسُّ

بين الحقيقِة والس��راب، وكوابيس، في كلِّ ش��يء كوابيس، فئراٌن تقرُض 

تحَت إبطي وإبٌَر في جس��دي، ضباٌب وحريٌق في العين والعقِل ورعٌب 

من الموِت الوش��يك، نس��يانًا يكوُن قدرَُك يا بيشوي الطيب في النهاية، 

جثمانً��ا ُملًْقى على رم��اٍل غريبة حتى يأكلََك دوُدَك أو جوارُح الس��ماء 

وتُنَسى كما خفَت دائًما، تُنَسى كأنَك لم تُكْن.
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كن��ا قد انتهيْن��ا من بناِء ق��ارٍب جميل من جريِد النخ��ِل وجذوِعه، 

��ٍة قريبٍة من الش��اطِئ بنيناها من بقايا األخش��اب  وأوَدْعن��اُه ف��ي ُعشَّ

وأغصاِن األش��جار، كان مينا حزيًنا يعمُل بانتحار لينَس��ى غياَب بيشوي، 

وأبي ش��ارٌد معظََم الوقت يساعُدنا بِحسٍّ ميت، ويتحرُك معنا كشبٍح بال 

ُروح. أكثُر من ثالثِة شهوٍر لم نْضَحْك فيها سوى مرة، حين حكى مينا لُه 

قصَة آدَم التي حكاها لنا بيشوي في التبة، حكى مينا رغبًة في أْن يكِمَل 

َق بيَديْه  أب��ي له القصة التي لم يُكِملْها بيش��وي، اس��تمَع له أب��ي وصفَّ

كطف��ٍل فَِرح، وق��اَل إنَّ أحًدا لن يُكِمَل القصَة كبيش��وي ألنها قصتُه هو 

وظ��لَّ يحك��ي لنا عن األس��اطير وتداُخلِها م��ع بنيِة األدي��اِن والروايات 

ْعُت وسألتُه: لماذا لم يَُعْد يَُعلُِّمنا؟  سة وكان في أفضِل حاالتِه، تشجَّ المقدَّ

ُمُه لنا، وإنَّ أمي أخَذْت  فغاَضت ابتسامتُه وقال إنَُّه لم يَُعْد لديه ما يَُقدِّ

ُروَحُه معها رهينة حتى يلحَق بها، لم يُكْن به جنوٌن لما قاَل ذلك. انتهيْنا 

من بناِء القارِب واختباره ثم س��حبْناُه إلى العش��ِة وُعْدنا كما طلََب أبي 

إلى الكهف، لم نكْد نطأُ أرَض الكهِف حتى أبصرْنا س��فينَة الغرباء تُشقُّ 

البحَر على بُْعِد يوٍم أو بعِض يوم.

أش��اَر أبي بإخفاِء أمِر القارِب، ووقْفنا على الشاطِئ نستقبُل السفينَة 

حتى ش��حطَْت في الرماِل ونزَل منها أش��تاٌت من الناِس لم أعرْف كيَف 
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رآُهم أبي دون عينين لكنَّ كلَّ ما أعرفُه أنَّ يدُه كانت تربُت على كتفي 

وثَُقَل تَرِبيتُه حين هبطوا على أرِض الجزيرِة بمالبِسهم الغريبِة وِسَحِنهم 

الُمْقِبضة، ولم يَكْد عدُدهم يكتمُل رجااًل ونس��اًء وأطفااًل حتى أطَلَّ من 

خلِف الصفوِف رُجٌل ضخُم الجثِة يس��حُب في يديِْه أس��يرًا ُمقيََّد اليَديْن 

والرِّْجلَيْن... كان بيشوي. 

ف��كَّ الغريُب قيدُه ودفَعُه إلينا، فَرِْحنا لك��نَّ ثَقاًل في األجواِء جعلَها 

فرحًة معنوية لم تتجاوز القلوب، إال مينا جرى إليه وساعدُه في النهوض، 

ووقْفنا في مواجهِة القادمين بجواِر أبي الذي رفَع صوتَُه كأنُه ينادي :

-  ظننتُُه طوفانًا أغرََق األرَض كلَّها، أو مصَر على األقل، بشرى خيٍر أنَّ 

غيرَنا نجا.

-  ال نعرُف منتهى الطوفان، ولم نلَق في طريِقنا إال الجزيرَة القاحلة 

التي وجْدنا عليها ابَنكم وقاربَه. 

لُوا، من أيِّ البالِد أتيتم؟ -  أهاًل بكم، تفضَّ

-  لس��نا ضيوفًا يا َس��يِّد، ولنا في الجزيرِة مثلََك تماًما، ال يُِهمُّ من أيَن 

أتيْن��ا، المهمُّ أننا هن��ا اآلن، لَك كهُفَك الذي تس��ُكُنُه وقطعُة أرٍض 

تزرُعها، ولنا ما بِقَي قسمَة عْدل.

لم يَُقْل أبي ش��يئًا، اس��تداَر وأخذنا في يدِه وأغلََق باَب الكهِف في 

وجوِهه��م، لم يتوقْف بيش��وي ع��ن البكاء، وخرََج��ْت كلماتُه متقطعًة 

ممضوغًة عن البحِر الكبير الذي ال نهايَة له، وعن مرٍض ألمَّ به وقراصنٍة 

حملُوُه واس��تنطقوه، وحبِّ فتاٍة ميتة ومحاوالِت هروٍب فاشلة، وكشَف 
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ُه أبي إلى صدره وأسَكتَه،  ظهرُه عن آثاِر َجلٍْد قديٍم وحروٍق حديثة، ضمَّ

جمَعنا في ِحْجره وقاَل احفظوا موضَع القارِب س��تحتاجونَُه قريبًا، سألَنا 

بيش��وْي عن األمِّ صفي��ة وانهاَر حين عرََف بمرِضها ف��ي أثَره، لكنَّ أبي 

أه، قبَل أْن نناَم طرَق ب��اُب الكهِف مرتَيْن فخرجُت  احتَضَن��ُه أكثَر وهدَّ

ألجَد حجرًا ألقاُه أطفاٌل يقفون على بُْعٍد يخرجوَن ألسنتَهم ويتراقصون 

ي��ن، قذفْ��ُت الحجَر فأصاَب ق��دَم واحٍد منه��م، انحنيُت ألحمَل  ُمتََحدِّ

الحج��َر اآلَخر فركضوا وعَرَج الذي أصابَُه الحجُر األول، قاَل أبي من ركٍن 

َك يا سالم ولكن حاذْر أْن تتورَط معهم، هؤالء جاءوا  مظلِم ال تترُْك حقَّ

ليأخذوا ما يس��تطيعون، ال ما يحتاجون، قلُت: أطفاٌل يستفزونني. قاَل: 

وإْن  يُك��ن. 

صحْون��ا قبَل انفالِق الصبِح وارتحاِل النج��وم، نكزَتْنا عصا أبي وقاَل: 

��َنْت قَدُمُه المشلولُة قلياًل،  نمضي اآلن، حملْنا طَعاَم النهاِر وِس��رْنا، تحسَّ

فكان يس��ابُقنا ويضحُك معنا أكثَر من المعتاد، مَررْنا عليهم نائميَن في 

مجموعاٍت ُمبعثَرٍة على طوِل الطريِق وحين وَصلْنا إلى األرِض المزروعة 

أعطانا أبي مقاييَس دقيقة لقطعِة األرِض التي يريُدها وكانت تُِطلُّ على 

ُل الم��اَء إلى الكهف، وعِملْنا  الِبرْك��ِة وتمت��دُّ في زماِمها القناُة التي توصِّ

طواَل النهاِر في تس��ييِجها وَدقِّ عالماٍت عل��ى حدوِدها، لم يُْعِجبْنا ترُك 

بقيِة األرِض التي استصلحناها وزرعناها لهم لكنُه قاَل: سنشاركُهم الجزَء 

برغبِتن��ا أو يطردوننا من الُكّل، ثاَر بيش��وي فق��اَل له أبي: إنَّ الوقَت قد 

حاَن ليحكي ما حدَث له حين هَجرَنا.
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كَرِْهُت عجَز األعمى واستس��المه ورأيُت مثَل ذلك في عيِن مينا بينما 

ش��رَع بيشوي يحكي كيَف استس��لَم للموِت على جزيرٍة مهجورة وأفاَق 

بع��د أياٍم من اضطراِب الوعِي عل��ى مركِب الغرباء، وكانت تمرُِّضُه منهم 

َفتْها عيناه، كأنها الحياُة تكش��ُف  فتاٌة جميلة، وقَعْت في قلبه أوَل ما تلقَّ

نفَسها ألوِل مرة فيولَُد اإلنساُن من جديد، أحببُتها وأحبَّْتني. كان هؤالء 

الغرباُء خليطًا عجيًبا، انتَش��لَُهم صيادوَن تنقلوا بين الس��فن والمراكب 

لَت الوجوُه بين هلكَى ومفقودين حتى إنَّ ش��يريَن ال تعرُف أحًدا  وتبدَّ

م��ن أولئَك الغرباِء ويحكوَن أنَّ أوَل من بدأَ هذا التقليَد كان صياًدا من 

َر مركَب  َمْت قريُته وفقَد عائلته في الطوفاِن الكبير، فس��خَّ دمي��اَط، تهدَّ

صيده النتش��اِل َمْن يلق��اُه في الماِء حيًّا، حتى قام��ْت عاصفٌة تالعَبْت 

بمرك��ِب الصي��اِد وقَصَمْت ظهرَها فرأى الرُجُل الخبي��ُر بالبحِر ما لم يرُه 

سواه وأطَرَق إلى الماِء ثم رفَع رأَسُه صارًخا فيهم أنَّ البحَر يطلُُب فديًة 

له��م جميًع��ا وال بُ��دَّ أْن يُلقي أحُدهم بنفس��ه لته��دأَ العاصفُة وينجو 

الجمي��ع، لكنَّ أحًدا لم يُلِْق بنفس��ه في الماِء، فق��ال الصياُد وهو يخلُع 

مالبَس��ه: »فالٌح في صب��احِ طوبة لَِقَي ثعبانًا يتجمُد م��ن البرد فَرقَّ له 

وحملَُه في الصديري ليتدفأَ وس��رى الدُم في عروِق الثعبان وشمَّ رائحَة 

الجس��ِد الحيِّ فلدَغُه بج��واِر قلِبه، َخرَّ الفالُح ميًتا وس��َرَح الثعباُن في 

البي��وِت والغيط��ان... أنتم ثعابيُن وإْن لم تُدرِكوا ذل��ك بعد، وأنا كنُت 

قديًس��ا ولم أكْن عراًفا، فأنزلُت المعروَف بغيِر أهله فلَيكُْن باطُن البحِر 

خيًرا لي من ظاهره« ثم ألقى بنفسه في الماء ولم يَطُْف له جسد، لكْن 

هدأَت العاصفة، وقالت ش��يرين: إنه��م أخذوني من الجزيرِة وبي رَمٌق 

ذاب��ل ليفتدوا أنفَس��هم بي حين تُه��بُّ عاصفة، حكموا بإعداِم اس��مي 
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القدي��ِم أيًّ��ا كاَن، وناَدْون��ي جميًعا ف��ادي، لكنها افتَدتْن��ي من الموِت 

لنفِسها، ثم افتَدتْني بنفِسها. 

توق��َف عن الحكي ودخَل ف��ي نوبِة بكاٍء تخلَّلَه��ا الكثيُر من الكالِم 

المتقطِّع ثم تابع:

أي��اٌم فوَق العش��رين قضيُتها معه��م، نهارُها في صي��ٍد و»تمقيق« 

نمس��ُح الماَء ونغوُص، إذا الَح ظلٌّ تحَتُه نس��تخرُج اللقيَة ونضُعها بين 

ا الليُل فكان في أوِل  يَدْي س��قراط يأُخُذ ما يش��اُء ويعطينا ما يشاء، أمَّ

األمِر ثقياًل طوياًل ال ينقضي أكثرُه إال وأنا أفكُر في االنتحار، ال يمنُعني 

إال صوُرك��م ف��ي ذاكرتي وأملي في أْن تلقي بي تلَك الس��فينُة الطوافُة 

على أرٍض ناجية، حتى أقَبلَْت شيريُن عليَّ بنفِسها دون أْن تسألَني عن 

اس��مي وال ديني وال وطني، تكبرُني بعدِة س��نواٍت، فَتَحْت لَي األبواَب 

فلَِحْقُت بها إلى الُعمِر الذي وَصلَْته، وليَس أقرَب في الُعْمِر من حبيَبْين 

يقتس��مان الِفراش، تنسحُق بين جس��ديِهما السنون وتحترُق في لهيِب 

لذتِهما الفوارق، ألَقْت بنفِس��ها في أحضاني وعلََّمْتني السعادة، وقبلَها 

لم أعرْف أنَّ السعادَة قابلٌة للتعلُّم .

صرْنا بعد مراٍت قليلة ال نتلذُذ إال عاريَْين، فعرََفْت ديني من صليِب 

ُرْس��غي فأجفلَْت وُذِهلَْت، وأُْسِقَط في يدي إال أنني تذكرُت كلماتَِك يا 

أبي، أومَضْت في عقلي فانطلََق لساني عن إيماٍن ومحبٍة لها، قلُت إنني 

ال يعنين��ي ديُنها وإنها حين أس��لَمْتني نفَس��ها لم تكُ��ْن تعرُف حقيقَة 

ديني؛ فليَس عليها ذنب، وإْن كانت تريُدني أْن أغيَِّر ديَن َوْش��مي من 

أجلِها فلن أعترض، لكنَّ الس��ماَء التي تدمُر العالََم بتلَك القسوِة وتَُهيُِّئ 
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ألح��داِث نهايته وقيامت��ه تُراها تعبأُ باختالِف ديانِة حبيَبْين يماِرس��ان 

طق��َس الحياِة الوحيَد في هذا الخراب؟! قالت: كالُمَك أكبُر من ِس��نَِّك 

ر العاصفُة  ، لم تتأخَّ وهَجرَتْني، لكْن بَِقَيْت على محبتي ولم أنَس��ها قطُّ

الدوريُة عن موعِدها وأتَْت تزأُر وتتوعُد فوقَف س��قراُط رئيُس المركب 

وخطََب فينا أنَّ البحَر يطلُُب الفداَء وأنَّ الطقَس ال يمكُن مخالفُته منُذ 

انحَسَر الطوفاُن األول، وأنَّ واحًدا يفتدي الجماعَة بنفسه شجاعة، نظَر 

الجمي��ُع إل��يَّ بما أني آِخ��ُر المنضمين إليه��م؛ فعرْفُت أنَّني س��أُكَبَُّل 

باألحج��اِر وأُلقى في القاع، لكنَّ نداًء نَدَّ عن أحِد الواقفين وأش��اَر إلى 

حركٍة في الماء وكانت ش��يرين قد ألَقْت بنفِس��ها فداًء لي أو إحساًسا  

بالذن��ِب، فألقْيُت بنفس��ي خلَفها، لكني جبنُت ع��ن قطعِ الطريِق إلى 

الم��وِت خلَفه��ا، انتش��لوني من الماِء م��رًة أخرى وحبس��وني في قبِو 

بوني وحبسوني ادخاًرا  المركب، وكلما حاولُت الهروَب قبضوا عليَّ وعذَّ

للعاصف��ِة القادمة وفي إحدى المراِت صرْخُت تحَت وطأِة التعذيِب أنَّ 

، وأحضرْتُهم إلى هنا،  ل��ي أهاًل وإخوًة على جزيرٍة في الم��كاِن الفالنيِّ

وكلما فكرُْت فيَما دفَعني إلى ذلك ال أِجُد تفسيًرا إال الغباَء أو الهذيان.  
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انتص��َف ليٌل ثاٍن والغرب��اُء يُهيئ��وَن إلقامِتهم ونعتزلُهم ق��ْدَر اإلمكان، 

وانتَصَف ليٌل ثالٌث وضوضاُؤهم تُْفِس��ُد الليَل وتس��لَُخ منُه رزانتَُه المعتادة، 

ُشِفيَْت جراُح بيشوي وعاَد إلينا في أغلِب الوقِت يشاكُسنا ونشاكُسه.

-  أين الحقيقُة يا أبي في كلِّ ما لقيناه؟ في الديِر الُمزَخرَِف بكلماِت 

الرَّبِّ وأيقونات القديسين وترانيِم األعياد؟ أم في القاليِة البدائيِة 

وعزلِته��ا عن العالَم؟ هل هي في إقباِل ش��يرين عليَّ بكُلِّ قطعٍة 

منها أْم في تمزُِّقها وإجفالِها من ديني وخوِفها من ديِنها؟ هل هي 

ف��ي لقائِن��ا بكُم أم ف��ي َموِت أم��ي صفيَة بس��ببي؟ أم هي في 

الطوفاِن الذي أهلََك كلَّ ش��يٍء وأبقانا كأننا عبرٌة أو س��قُط متاعٍ، 

ربما سيأتي يوٌم ويأخُذنا كما أَخَذ كلَّ َمن سوانا؟ أين الحقيقُة في 

كلِّ ذلك؟ في الس��ماِء أم في األرِض أم في البحر؟ في الموِت أم 

في الحياة؟ في الحضارِة أم الوحشية؟

-  ليَت اإلجابَة تكوُن بتلَك السهولِة التي تنهمُر بها أسئلُتَك يا بيشوي. 

اإلجاب��ُة ال تعطي ضمانًة يا بني، أنَت تُعط��ي الحقيقَة اختياراٍت 

وتطلُُب منها ارتداَء واحٍد يناسُبها والحقيقُة فسيفساء من كلِّ ذلك 

يا عزيزي، وليتها فسيفساء ثابتُة األلوان ربما نستطيُع حينها حفَظ 

م��كاِن كلِّ ل��وٍن وتوقَُّعه، لكنها تستس��لُم لدرجِة الض��وِء ومكانه 

وعالقته باألش��ياِء المحيطة، فتكتس��ُب وجوَدها من إدراِكنا نحُن 

t.me/qurssan



ظـل التفاحـة

112

له��ا، الحقيقُة ونحُن حزانى غيرُها ونحُن َفرِحون، والحقيقُة ونحُن 

وحيدون غيُر الحقيقِة بين اآلَخرين، والحقيقُة من عدِة أعواٍم غيُر 

الحقيقِة اآلَن أو بعد.

وانهاَر في عماُه الذي غلََّفنا معُه كأننا جميًعا داخَل ُحقٍّ ُمظلِم.

-   ليتها بتلَك الس��هولِة التي تريُدها يا بني! يقضي الناُس أعماَرهم 

وأعم��اًرا مع أعمارِهم في استكش��اِف حقيقِة كلم��ٍة أو معنى أو 

دالل��ة وأنَت تريُد حقيق��َة الوجود، هل س��يريُحَك أْن أخبرََك أنَّ 

العَدَم هو الحقيقة، أنَّ السماَء وهٌم بدائيٌّ اختَرَعُه صياٌد جائٌع في 

بحِث��ِه عن أمٍل يَُضيُِّق المس��افَة بينه وبين فريس��ته التي تتوقُف 

عليه��ا حياتُه؟ وأنَّ الم��وَت مجرُد ذوباٍن ف��ي ذراِت التراِب التي 

خرَْجن��ا منها يَُحلِّلُنا إلى عناصرِنا الكيميائيِة األساس��ية من كربون 

وهيدروجين وأوكسجين؟ وهل حينها سيكوُن أليِّ شيٍء نشُعُر به 

معنى يتجاوُز إدراَك الحواسِّ القاصر؟ هل سيكوُن ثمَة حبٌّ بينَك 

وبين ش��يرين، أو بيني وبين صفية، أو بيني وبينكم؟ هل سيكوُن 

ثمَة عزاٌء يحملُنا حين تذوُب األرُض والس��ماُء ونبقى معلَّقيَن في 

؟ هل س��يكوُن لصباحٍ أو  ف��راغِ الحزِن يس��حُبنا إلى عدٍم ال نهائيٍّ

مس��اٍء أو حي��اٍة أو م��وٍت أيُّ معنى س��وى العَدم؟ ال ي��ا أبنائي، 

الحقيق��ُة ليس��ت غايًة في ذاتِه��ا، بل ذاتَُك أنَت ه��ي الغاية، ال 

��ي بها من أجِل غايٍة أخرى ول��و كانت الحقيقة، إذا لم تكُن  تَُضحِّ

الحقيقُة وس��يلًة لحياٍة أكث��َر راحًة ورحلٍة أكث��َر أمًنا فلتِعْش في 

الزيِف الذي تُحبُّه على أنُه الحقيقُة الوحيدة، وليس من حقِّ أحٍد 

وال يجُب أْن تسمَح ألحٍد أْن يهدَم زيَفَك الذي اخترَت العيَش فيه، 
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��ِك والتخلي  طواَل ُعم��ري أتنقُل بين الكفِر واإليماِن وبين التمسُّ

لُني  متردًدا حائًرا مثَقاًل بذنٍب ال أذكره، لكنُه يس��كُُن جيناتي، يَُحمِّ

خطيئًة قديمًة لم أرتكْبها لكنَّها تُِطلُّ من كلِّ اختياٍر لُتفِس��َد عليَّ 

متعَة اختياري وتقِصَف احتفائي بإنس��انيتي، الوقُت الوحيُد الذي 

ش��عرُت فيه بذات��ي حين تحررُت م��ن كلِّ ش��يء، الحريُة كانت 

، الحريُة  الحقيق��َة الوحيدة أو رائحَة الحقيقِة إْن أردتم تعبيًرا أدقَّ

يا بيش��وي ويا مينا ويا س��الم، ال ربَّ في الس��ماِء وال شيطاَن في 

الظالم وال ديَن وال تاريَخ وال قانوَن، كلُّ ذلَك سوَف يتالشى حين 

تصيُر إلَه نفِسَك وشيطانَها وحين تكوُن مركَز الدائرِة ومحوَر الدوران.

-  لكننا يا أبي لسنا حقيقييَن في ذاتِنا، تنقُصنا معرفٌة كثيرة، ويَُضبُِّب 

طرَُقن��ا الكثيُر م��ن الحيرة، كما أنَك تتحدُث ع��ن حريٍة مثاليٍة ال 

تصطدُم بحرياِت اآلَخريَن أحيانًا وُش��رورِهم أحيانًا وخطِة األقداِر 

أحيانًا كثيرة، فأين هي تلَك الحرية؟

، لم يُقْل أحٌد إنَّ الحقيقَة هي  -  ما زلَت تخطُئ في الس��ؤال يا بنيَّ

الكمال، الحقيقُة تش��بُهنا أكثَر مما تتخيُل يا بيشوي، تشبُه نقَصنا 

وجهلَنا تشبُه آدَم الذي صنعته بنفِسَك منفيًّا غارًقا في البحِث عن 

معنى وعن أنيس، الحقيقُة ذاتُها ناقصة ال تس��تطيُع إدراَك نفِسها 

، أوديُب كان َملِكًا ومحاربًا عمالًقا ذكيًّا وقَف ذاَت يوٍم في  يا بَُنيَّ

مواجهِة الوحش وقتلَُه حين عرَف نفَس��ه، لكنُه لم يلبْث أْن خِسَر 

كلَّ ش��يٍء حين أدرََك بقي��َة الحقيقة، كُْن ُحرًّا لتتحمَل مس��ئوليَة 

أفعالِ��َك واختياراتَِك، ال يس��تطيُع أحٌد تحمَل الحريِة كاملة كما ال 

يس��تطيُع أحٌد تحمَل الحقيقِة كاملة، آه يا عزيزي بيشوي الطيب 
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ل��و كانت لديَّ إجابٌة س��هلة ومريحة، ربما كنُت غيَر هذا األعمى 

الذي يجلُس معَك اآلن تحاكُمُه على فساِد العالَم.

سكَت أبي، وتهدَج صوتُُه بالدموع، لم تُكْن كلماتُه عصيًة على الفهِم، 

لكْن كان يغلُفها بمش��اعَر تجعلُها أكثَر قوًة من أْن تنحِصَر في رءوِس��نا، 

وكنا صغاًرا في الحقيقِة حتى إنني شَكْكُت في قدرة بيشوي على فهِمها، 

لكنَّ تأثُّرُه واتساَع عينيه، كأنَّ كلَّ كلمٍة يسمُعها إسقاٌط عليه هو، وتعني 

ش��يئًا محدًدا في حياته، جعالني أراجُع نفس��ي، شعرُت في ذلك الوقِت 

أنن��ا نودُع بعَضن��ا، أعمى يبلُُغ الثالثين أو أقلَّ قلي��ال وصبيٌة بين الثالثة 

عشرة والعاشرة والثامنة يضعون الحياَة وراَءهم ويحتفون بأنفِسهم.

اس��تقرَّ الغرباُء الذي��ن لم يعودوا غرباء، وتحدثوا م��ع أبي في موارِد 

الجزيرِة وأساسياِت الحياِة فيها واكتسَب احتراَمهم كما يكتسُب احتراَم كلِّ 

َب س��قراُط نفَس��ُه رئيًس��ا على الجميع، كرهُت ذلك  َمْن يعرفُه، حتى نصَّ

وتعجبُت من تنازُِل أبي عن سلطِة التحكِم في كلِّ شيء، وفوجئُت برغبته 

في أْن نُمرَّ على الناِس لنعلَن افتتاَح مدرسٍة لألطفال هو ُمَعلُِّمها، وفوجئُت 

أكثَر بقدوِم األطفاِل إليه، لكنَّ دهش��تي ذابْت في مهامِّ عملي كمس��اعٍد 

للمعلم أحيانًا ومزارٍع في األرِض أحيانًا أخرى، وانهمْكُت في حياٍة طبيعيٍة 

ْصها إال غياُب الطيوِر عن العالَم ومناوشاُت الصغاِر التي ال تنتهي.  لم يَُنغِّ

كنُت أنظُر للجميعِ على أنهم صغاٌر حتى  بيش��وي ومينا، وأستمتُع 

ب��َدْوري حي��ن أم��ارُس س��لطًة ممنوحًة م��ن المعلِِّم األعم��ى، وأتابُع 

مجتمَعن��ا الصغيَر يتكوُن ويكبر أمامي كأنُه صدي��ٌق ع��اَد من غرب��ة.
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كان ف��ي الصغاِر َمْن فقدوا عائالتِه��م في الرحلة، ومنهم َمْن ال يعبأُ 

بهم أحٌد ومنهم َمْن يهربون ِمن العمل أو يُرِْسلُهم أهلُهم إلينا ليتخلصوا 

منهم، وكان األعمى نش��يطًا يقظًا يَُعلُِّمنا بشغٍف ويَبُثُّ في كلماته حياًة 

غريبة، حياًة تش��ِبُه تماًما حياَة غريٍق نج��ا من الموِت بأعجوبة فمضى 

ينف��ُخ الرُّوَح ف��ي كلِّ جماد، لم نُعْد ننفرُد به إال قب��َل أْن يدهَس النوُم 

رءوَسنا بقليل، وصار جميُع األطفاِل شركاَء لنا في غنيمِة التعلُّم والصحبة، 

الش��حات وس��امح ونس��مة ورانيا وحمادة وليلى وطه، ال تكاُد الشمُس 

تش��رُق حتى يأتوا راكضين يطرُقون باَب الكهِف وينادون األس��تاذ عالء 

فيخرُج إليهم ويكمُل تعليَمهم من حيُث انتهى أمس.

ْحِو وجاءت ش��هوُر الش��تاِء على األبواب، كان  وانصرَمْت ش��هوُر الصَّ

َة للمجهوِل الذي يس��تثقلوَن زيارتَه، وأش��اَر أبي  وَن الُعدَّ الجمي��ُع يُِع��دُّ

عليهم ببناِء حوائَط من الرماِل ينقلونها من الجبِل في وسِط الجزيرِة إلى 

الش��اطِئ فتعَمُل كمصداٍت إْن عال الماء، وأخَذ س��قراُط بمشورته وأَمَر 

الجميَع في العَمِل بالتناوب، حتى اكتمَل الحائُط الرمليُّ وبدا منيًعا على 

الم��وِج نَِقُف عليه نخاطُب المالَح الكبير بأهازيَج ال نعرُف َمْن أوُل َمْن 
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غنَّاه��ا، لكنه��ا تحوَّلَ��ْت إلى طقٍس يوم��يٍّ كالصالِة لوح��ٍش نائٍم نرجو 

أال يستيقظ.

ال أذك��ُر بالضب��ِط متى بدأَت األموُر تس��وُء بين س��قراط وأبي، لكنَّ 

سلطَة الرئيِس الفعلية كانت تصطدُم أحيانًا بسلطِة األستاِذ الروحية حين 

َق الناُس نقاَط الخالِف بينهما  يكوُن ثمَة اختالٌف في وجهاِت النظر، وعمَّ

بانحيازِهم إلى رأِي األس��تاذ رغم تنفيِذهم ألوامِر الرئيس دائًما خوفًا أو 

ُمْكرَهين، وفي مرحلٍة ما من هذا الخالِف أرَس��َل س��قراُط في طلبه في 

��ُر بصبٍح عاصف، فرَدَّ بخش��ونٍة، ل��م أعهْدها فيه وقال  ليل��ٍة باردة تُبَشِّ

لرس��وِل س��قراط: إنَّ األعمى أثقُل من أْن يسيَر إلى أحد، والكهُف يُْغلَُق 

بحجٍر يس��ُهُل ركلُه فَمْن أراَد الحديَث فليأِت بنفِس��ه، ولم يَكد الرسوُل 

يغادُر حتى أغلََق أبي الكهَف ونادانا.

- في أرِض َمْن يوجُد القارُب القديم؟ هل وجدوه؟

- لم يِصلُوا إلى الشاطِئ البعيِد بعُد يا أبي، ما زاَل في مكانِه.

-  عليكم إًذا أْن تس��تمعوا إليَّ فربما يك��وُن ذلك إرثي وال تحصلون 

ني مكروٌه فال تنظروا خلَفكم، اذهبوا إلى  مني على س��واه، إذا مسَّ

الق��ارِب واخرجوا من هذه الجزي��رِة الملعونة، احمْل إخوتََك على 

القارِب يا بيش��وي وابحثوا عن العالَم، العالَم الحقيقّي، ال تس��كنوا 

جزي��رًة وال تتوقفوا إال على يابس��ٍة ممتدة، فل��ديَّ حْدٌس أنَّ لهذا 

البحِر آِخرًا عليكم أْن تصلوا إليه.
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هلَع بيش��وي واصَفرَّ وجُهه، ولم يُكْن يع��رُف عن القارِب بعُد، لكنُه 

ازدرَد ريَقُه وخرَجْت كلماتُه تفحُّ كأنَّ في حلقه ناًرا »وأنَت يا أبي؟«.

ه: »هنا يا بيشوي، هنا تنتهي  َد األرَض بكفِّ ابتسَم بنصِف وجهه ومسَّ

رحلت��ي، هنا وجدُت الحقيقَة الوحيدَة التي تش��بُهني ولن أغادَر إال في 

كَنِفها، إني أُشمُّ ريَح صفية«.  

طُ��رَِق الباُب بعنٍف واقتحَمُه خمس��ٌة من رجاِل س��قراط، فقاَم أبي 

إليهم ثمَّ نظَر إلينا بعينه العمياِء مبتسًما وخَرج.
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تسلَّلْنا إلى بيِت سقراَط نستكشُف ما سيسفُر عنه لقاؤهما، واختبأْنا 

خلَف ش��جرٍة جافة حتى رأينا  الولد طه يخرُج من البيت فاس��توقفناه، 

قاَل إنَّهم سيقدموَن األستاَذ فداًء للبحِر في العاصفِة القادمة، طلبنا منُه 

أْن يدُخَل ليعرَف مكاَن األستاذ دون أْن يلِفَت األنظار، وطاَل ُمكثُُه حتى 

أشاَر إلينا بااللتفاِف فُدرْنا حوَل البيِت وحملَني بيشوي على كِتفه فرأيُت 

رُْت ل��ه فاقترَب م��ن النافذِة  أب��ي يجل��ُس في رك��ٍن مقيًدا بحب��ل. صفَّ

ورفَع رأَسه.

-  افعلوا كما أمرُت يا سالم، ال تبيتوا هنا الليلَة، اخرجوا اآلن.

كنُت أبكي وال أستطيُع الكالَم فأنزلَني بيشوي وحملْتُُه أنا ومينا 

-  لن نتركََك يا أبي، س��نقلُب الجزيرَة رأًس��ا عل��ى عِقب، ولن نترَُك 

هؤالء الكالَب ينهشونَك، هذه أرُضنا وأرُضك، لن نتركَك.

لكنَّ صوَت أبي جاَء من الداخِل مكتوًما وحازًما: »اخرجوا يا حمقى، 

، إنني أتربُص بهم حتى أطمئ��نَّ عليكم وحين أثُق أنكم  ال تقلق��وا عليَّ

صرتُم في أماٍن أعرُف ما سأفعل، ال تعودوا إلى الكهف، افعلوا ما أمرتُكم 

به، هيا ال تُِضيعوا الوقَت وتَُضيِّعوني«.
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هبَط بيش��وي ووقْفنا نبك��ي مًعا ثم جذبَنا مينا م��ن أيدينا وركَْضنا 

ُمَغيَّبين، وَصلْنا عش��َة الش��اطِئ البعيِد وما زاَل في اللي��ِل بقية، قطَْعنا 

فْنا، فالحْت  الحبَل ال��ذي يُثَبُِّت القارَب ودفعناُه إلى الم��اء، وركِبْنا وجدَّ

ظ��الٌل خلَف األش��جار تش��يُر إليْنا، دقَّْقُت النظَر وهمس��ُت لبيش��وي: 

»األوالد« أوقْفنا التجديَف وأَش��رْنا إليهم ونزَل بيش��وي ومينا فحملوهم 

ووضعوه��م ف��ي الق��ارب، وانطلَ��َق قاربُنا وقلوبُن��ا تركُُض ف��وَق الماِء 

متطلعيَن إلى أفٍق يوشُك أْن يحتقَن بسواِد الغيوم وخلَفنا جزيرٌة توشُك 

على االس��تيقاِظ من ُس��باتِها الذي نتمنى أْن يطُوَل قلياًل ليُعطينا فرصًة 

للفرار.
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