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�أ -العنوان
رقم الإيداع 2013 / 11529 /

�إىل �أحمد عبداللطيف

وليه.
 ..فلعله �أن ينظر �إىل ا�سمك يف قلب ِّ
(�أبو يزيد الب�سطامي)

عتـبة

عتبة

الطريق بني املقابر العمومية -حيث يرقد ج�سد �أمي -وال�رضيح املتوحد
ٌ
طويل جداً.
الذي يحيا فيه جثمان �أبي،

ال يزال ترابي ًا ،بهواء �أ�صفر كثيف ي�سبح فيه غبار ثقيل ..فقد ف�شلت
�آالت الر�صف عرب �سنوات متتالية يف متهيده ،ب�سبب لعنة غام�ضة كانت
ت�صيب املعادن الهادرة بال�شلل قبل دخولها مبا�رشة فتوقفها عن العمل.
وعيت على الدنيا ،منتق ً
ال من مقربة املر�أة التي مل
�أقطع هذا الطريق منذ
ُ
�أرها ل�رضيح الرجل الذي مل �أعرفه �أبداً ..وبينما كنت �أطلب املغفرة لأمي
و�أقر�أ لها الفاحتة ،ف�إنني كنت �أت�رضع لأبي ،متم�سح ًا يف عتبته ،ليمنحني
الربكة من منامات ميتته املقد�سة حيث يقطن.

كان هذا الطريق املتلوي كثعبان �صامت �رشيط ًا من الرعب ،فقد َز َّود
هواء املوت املحكم :م�سوخ �سوداء لكالب
املدينة
ٍ
بحيوانات غريبة خلقها ُ
ذئبية نحيفة بال �آذان �أو ذيول ،خطومها �شديدة الطول ،وكلها من الذكور.
مل يعرف النا�س �أبداً كيف ميكن لهذه امل�سوخ �أحادية اجلن�س �أن تتنا�سل،
ورغم اعرتا�ضهم الأخالقي على م�ضاجعاتها ال�شاذة ،ف�إن �أحداً مل يجر�ؤ
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على البوح باعرتا�ضه خوف ًا من اللعنة .هذه امل�سوخ بالذات كانت ت�سمى
بالكالب املقد�سة ،فقد تر�سخ �أنها كانت متد خطومها يف جالبيب املارين
يف الطريق املقد�س لتت�أكد �أنهم لي�سوا جنب ًا ..و�أن من تالحقهم بالرك�ض
ال�رش�س على هذا الطريق كل فرتة هم النج�سون من غري املتو�ضئني.
تكاد تلك امل�سوخ تكون �أقدم �سكان مدينتنا .بد�أت يف الظهور ،مثلما
يقول املعمرون نق ً
ال عن معمرين �أ�سبق ،عقب موت �أبي مبا�رشة .اختلفت
التف�سريات حول طريقة بزوغها بني ليلة و�ضحاها ،وحول احلكمة من
وجودها .تتجول ب�أناة بامتداد الطريق ال�صقة خطومها بالأر�ض ،تتم�شى
بوداعة و�سكينة لتتغذى -فقط -على الرتاب الناعم ..ويف امل�ساء تتفرق
على �أنحاء املدينة ،قطعان ًا متفرقة من رعب داكن ،لتهاجم البيوت التي
ترك �أ�صحابها نوافذها و�رشفاتها مفتوحة .حتلق فج�أة عابر ًة الهواء لتقفز
عرب الفرجات بخفة طيور ،متد خطومها يف �أج�ساد ال�ضحايا ال�ساهني
ف ُتحولهم يف حلظة �إىل حفنات من الرتاب ..وت�أتي النعو�ش يف ال�صباح
لتحمل الرتاب من فوق املالءات :م�سحوق ناعم مائل لل�صفرة ،مت�ضي به
خفيفة لتقذف به �إىل املقابر بي�رس.

لهذا ال�سبب نعي�ش يف مدينة تغلق �شبابيكها مبجرد �أن تغرب ال�شم�س.
�شخ�ص عاقل يف هذه املدينة امل�ساء وجه ًا لوجه
منذ مئات ال�سنني مل ير
ٌ
من نافذته .وبالرغم من احلذر الذي توارثته �أجيال متعاقبة ،ظل ال�سهو
ميد م�سوخ مدينتنا ب�أ�شياء تفعلها ،فلم تكن هذه احليوانات املظلمة تعدم
�ضحايا مثاليني بني احلني والآخر :هناك دائم ًا رجل ترك �شباكه مفتوح ًا
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�أو امر�أة ن�سيت نافذتها م�رشعة ..هناك العجائز واحلاملون ،وهناك �أي�ض ًا
الراغبون يف املوت.

يقول العارفون ب�أبي( ،ممن يجذبهم التحدث عن انتقامه) �إن �أغلب
ال�ضحايا من ن�سل الأ�شخا�ص الذين �أ�ساءوا له يف حياته املديدة .يقولون
�إنه عندما جاء ،غريب ًا وحيداً ،يف طريقه ليحج البيت ،كان ب�صحبته واحد
منهم حلمايته يف نومة اخلالء ،تبعه من جهة غروب ال�شم�س ،وظل معه
هنا ،حيث مل يكمل الرحلة �أبداً ،وحيث باغته الفناء بعد �سيل كرامات
ال تُ�صدق.
�ضاعف احليوان من ا�ستغراب النا�س ومن خوفهم .مات الرجل
وظل امل�سخ واقف ًا على باب ال�رضيح الذي ُ�ش ِّيد فوقه ،قبل �أن يظهر �آخر،
يف اليوم التايل ،ك�أنه ُو ِلد من العدم .بد�أ النا�س يرونهما يتهار�شان �أمام
ال�رضيح ،ولأن النا�س يف بلدتنا يعتقدون �أ�ص ً
ال �أن الكالب كائنات جن�سة،
يف�سد مل�سها الو�ضوء وجتلب ال�شياطني للبيوت التي تعي�ش فيها ،فقد كان
احتمالهم ل�شذوذها �أي�ض ًا فوق طاقة احتمالهم .ذات يوم جتر�أ �شخ�ص،
�سقط ا�سمه ب�سهولة من ذاكرة النا�س ،حاول �أن يف�ض ا�شتباك امل�سخني ،يف
ال�صباح التايل كان امل�سخان قد �صارا ثالثة.

فور �أن �أقاموا فوقه القبة ،بد�أ يحلم .ظل يحلم يف كل مرة مبدينة،
ي�ؤ�س�س فيها بيت ًا يف منامه ،ويكون له فيها �رضيح عندما ي�ستيقظ .مات يف
كل املدن التي حلم بها ،امليتات كلها التي ميكن لآدمي �أن يذوقها ،ودفن.
له يف كل مدينة �رضيح ،وتالوات تطلب الرحمة لروحه� .صار تراب ًا منثوراً
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يف �أنحاء الدنيا ،ذكرى يف كل الأرجاء ،رغم �أنه ال يزال حي ًا ،هنا ،يف
مدينتنا بالذات ،التي منحها اهلل نعمة ال ميكن �أن ي�شاركها فيها مكان �آخر،
�أنها مدينته .هنا مل ميت �أبداً ..ظل عجوزاً بحياة م�ضاعفة ،ت�ؤكدها ميتاته
بالذات ،التي �صار يعرفها كلها.
كيف يكون ج�سداً هنا وتراب ًا يف كل الأماكن؟ �س�ألت كثرياً ومل يجبني
�أحد .حتى رجاله الكثريون ،بالبيارق ال�سوداء ،كانوا يكتفون با�ستغفار
اهلل عندما �أ�س�أل.

عند عتبات �أبي ،كنت �أرى دموع املعذبني تغ�سل الأر�ض ،بينما ين�صت
الرجل الذي يف الداخل لآالم الفانني الباحثني عن معجزة.

تت�شبث الأيدي بي فور �أن �أ�صل ،وت�رصخ ن�ساء مكحوالت حملوالت
ال�شعر يف وجهي ،يتم�سحن يف مالب�سي ويت�شبثن ب�ساقي .يظنونني وا�سطة
مثالية بينهم وبينه� .أرى �أطفا ًال جمذومني ورجا ًال تت�ساقط �أع�ضا�ؤهم بال
�سبب ،و�أرامل ومطلقات وتائهني ،وفتيات جميالت مثقالت باخلطايا.
كلهم يوجهون عجزهم نحوي مبجرد �أن يلمحوين ،ويبد�أون يف ت�ضييق
اخلناق حويل بحث ًا عن خال�ص نهائي للأمل .كان احلار�س ورجال الطريقة
الأ�شداء يخل�صونني منهم بعنف وح�شي ،ويفرقونهم بالع�صي م�ضاعفني
من عذابات �أج�سادهم اله�شة.
�أتقدم كامل�سحور ،م�ستن�شق ًا رائحة البخور الثقيل ،اخلانق ..بني �صفوف
الآيات املكتوبة باخلط الكويف املتقن�} ،أَال �إِنَّ �أَ ْو ِل َي َاء اللهَّ ِ ال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْيهِ ْم

ين �آ َم ُنوا َو َكا ُنوا َي َّتقُونَ  َل ُه ْم ا ْل ُب�شرْ َى فيِ الحْ َ َي ِاة
َوال ُه ْم َي ْح َزنُونَ  ا َّل ِذ َ
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يل ِل َك ِلم ِ اللهَّ
الد ْن َيا َوفيِ ال ِآخ َر ِة ال ت َْب ِد َ
علي
ُّ
َ
ات ِ َذ ِل َك ُه َو ا ْلف َْو ُز ا ْل َع ِظ ُ
يم{ .تطل َّ
الآيات التي كتبها خط يدي .تتل�ص�ص علي بينما �أنهب بكفي املفتوحتني
اخلطابات و�أقذف بها يف احلقيبة .من بني هذه اخلطابات ر�سائل مرتع�شة
حلاكم البالد نف�سه ورجال احلكومة املتجهمني الذين ي�أتون من العا�صمة
البعيدة متخفني خلف �أقنع ٍة ثقيلة ليذرفوا كربياءهم بالقرب من رماده.
عدت مدينتنا ال�صغرية على عجل ،يف قلب رمال غري منتهية،
لقد ُ�أ ِ ّ
ويبدو �أن كل �شيء حدث بف�ضله ..فقبل �أن ينت�صب �رضيحه ،لمُ ُيعرف
عمران هنا.
ت ََّ�شكل �أول جيل يف مدينتنا من قطيع ن�ساء عاقرات ،جئن مع �أزواج
مغلوبني على �أمرهم ،من البلدات البعيدة ،داومن على زيارته طمع ًا يف
الإجناب( ،هو الذي مات دون �أن ينجب) ونذرن النذور ب�أن الطفل
امل�ستحيل لو حتقق� ،سيبقني على مقربة منه ،يف الأر�ض اجلدباء ذات
احل�شائ�ش القليلة القا�سية كالن�صال ،ويف �أبدية ال�رسابات املمتدة .حتققت
املعجزة تلو الأخرى ،انتفخت البطون ب�أبناء ،ومتددت بيوت من طابق
واحد لتفي بالنذور ،حتى ت�شكلت يف نهاية املطاف مدينة �صغرية على
عجل ،ال تطل على نهر �أو بحر ،وال ي�صلها خط �سكك حديدية ب�أقرب
املدن ،والتي كانت تبعد مئات الكيلو مرتات.
مدينتنا مليئة بالعجائز املعمرين .هنا يعي�ش النا�س �أعماراً �أطول من
حيواتهم االفرتا�ضية وميوتون دون جمد ،و�إذا اتفقنا �أن الذاكرة هي �أ�سو�أ
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ماميكن ل�شخ�ص �أن يت�شبث به يف �أواخر �أيامه ..ف�إن اجلميع هنا تقريب ًا مل
يكونوا يعرفون عن العامل �سوى ذكراهم جتاهه ،وهو ما يجعلني �أ�ؤكد �أننا
نعي�ش حفنة من ال�شوارع ال�ضيقة دون حا�رض .ورمبا نكاية يف هذه الذاكرة
احلادة بالذات ،ف�إن التاريخ املتاح ملدينتنا يف الدفاتر الر�سمية و�أوراق
الدولة املختومة ال ميت للواقع ب�صلة.
"جبل الكحل"� ،إنه ا�سم يبقى جذاب ًا �إذا ما قورن بفقر مدينتنا .حتمله
الآن الفتة معلقة عند حمطة القطار املرجتلة ال�صغرية ،التي يقلع منها قطار
وحيد وبطيء� ،أ�صفر اللون ك�أنه نوع من الزواحف الرملية ،وفوق ذلك،
منذور للعنات املتكررة.

يقولون �إنه من منح املدينة ا�سمها ،مبعجزة مبكرة ،قطعت بها امر�أة
عجوز ال�صحراوات املتعاقبة لتحط على احلدود الأوىل للمدينة النا�شئة،
ُمفرغ ًة يف الليل �أجولة كثرية ،ال يعلم �أحد كيف �صحبتها �أو حملتها،
ولينت�صب ٌ
جبل بلون العتمة ،ك�أنها �أفرغت الليل نف�سه على الأر�ض� ،أتى
عليه ال�رشوق ليك�شف زرقته الداكنة ،ورائحته النفاذة.
تبدو امل�سافة بني مقابر العاديني وق�رص الآخرة الذي ينام فيه �أبي ك�أنها
ت�صل بني طريف العامل ،فعندما ت�رشق ال�شم�س فوق ال�رضيح يكون الظالم
قد خيم على الطرف الآخر� ،أما اللحظة التي ي�ستيقظ فيها الفجر عند
ال�شواهد املرتا�صة للموتى العموميني ف�إنها تتزامن مع هبوط قر�ص الغروب
يف قلب ال�سماء التي تظلل جثمانه ،وبني امليتتني كانت املدينة حتيا زمن ًا ثالث ًا
ال ينتمي لأي منهما.
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مدن الآخــرة
أ�رشفت على نف�سي �أنه هو الرب
 ..فعند ذلك � ُ
والرب هو العبد

مدن الآخرة

1
�أر�سل �أبي يف طلبي ،فعرفت �أنني �س�أموت اليوم.

أحد
مل ي�ش�أ �أن يزورين يف منام ،مثلما يفعل مع الغرباء ،لكنه �أوفد يل � َ
حرا�سه.

طرق الرجل الأ�سود بابي مع �أول خيوط الفجر ،و�سلمني الق�صا�صة
املقت�ضبة التي كتبها ويل اهلل ال�صالح بخطه امليت ..لأقطع ،للمرة الأخرية،
الطريق الطويل �إليه (الطريق ال�ضيق نف�سه الذي طاملا تنف�ست فيه هواء
موت الآخرين ،والذي �س�أحترك باجتاهه الآن ،لأ�ستن�شق ،للمرة الأوىل،
هواء موتي بالذات).
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بدا احلار�س ميت ًا ،ك�أنه امتداد غام�ض للهيكل العظمي الذي �أر�سله.
وعندما امتدت يل يده بالوريقة امل�صفرة ،متكنت من ر�ؤية �أقدم كف يف
العامل ،والأكرث تيب�س ًا ،قبل �أن يد�س يف كفي ر�سالة �شبح �سحيق ،كان �أب ًا
ل�شخ�ص واحد يف العامل ،هو �أنا.
وهو يعرب عتبة بابي ،بدا �أكرث عدوانية واعتداداً بنف�سه .كانت املرة
الأوىل منذ �سنوات طويلة التي يغادر فيها مملكة الظالل لكي يعرب طريق ًا
طوي ً
ال وعراً ينتهي به عند باب خ�شبي تختبئ خلفه احلياة التي طاملا جتنبها،
كثيفة ومنزوية مثل طفلة يف حلم.

أيام �أ�شعر بها بعيدة الآن) .يعد يل
كنت �أقابله داخل �رضيح �أبي( ،منذ � ٍ
وجبة طعام �أف�شل يف التعرف على مكوناتها ،بالطعم املخاتل ،يف ال�ضوء
اخلافت الذي ُيطري �آيات قر�آن �سحيقة قادمة من حنجرة جمهولة ،ك�أنه
يذكرين بذنوبي .يعاملني كخادم ،مطرق الر�أ�س ،لكي يخفي �أنفه ال�شائخ
الذي �سقط من وجهه ذات يوم.

بعد �أن �أفرغ من طعامي ،ي�أتي ب�صندوق النذور ال�ضخم (ال �أعرف
كيف يت�سنى له حمله) وي�ضعه �أمامي ،ثم يرتكني وحيداً� .أفرغه� ،أ�ضع املال
يف جيوبي والر�سائل املت�رضعة يف حقيبتي.
�أبقى وجهه مرفوع ًا ،غائب ًا يف نقو�ش ال�سقف ،حتى �أنني اكت�شفت،
لأول مرة� ،أنه ال ميلك على وجه التقريب �أكرث من عينني .رف�ض اجللو�س
على مقعد ،الت�صق بالأر�ض مقرف�ص ًا وظل يرتل }�أَال �إِنَّ �أَ ْو ِل َي َاء اللهَّ ِ ال َخ ْو ٌ
ف
َع َل ْيهِ ْم َوال ُه ْم َي ْح َزنُونَ { ،يكررها بتالوات خمتلفة� .أخرياً نظر يل واجف ًا،
ونه�ض.
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خج ً
ال (ذلك اخلجل امل�صنوع من مادة الرعب نف�سها) و�أنا
ظللت ِ
ُ
�أرقب دخان ال�سجائر الذي يغمر ال�شقة .مل �أكن �صائم ًا ،رغم �أن اخليط
الأبي�ض ليوم رم�ضاين جديد كان يخرتق ال�صالة ،وكانت ال�سيجارة التي
حاولت �إطفائها ب�شكل �سيئ فور اقتحام الطرقات الناعمة ،تبعث بدخانها
من املنف�ضة ،م�ؤكد ًة ُكفري ،فبقيت ناظراً للأر�ض يف خجل ،لكنه يف
جميع الأحوال مل يكن مبقدوره �أن ينهرين.
لقد كان ،مثل جميع رجال �أبي ،خادم ًا يل .ورغم �أنني بال كرامات،
ومل �أقدم يف حياتي ما يدل على جدارتي ب�أن �أكون ابنه� ،إال �أنني ظللت
مرهوب اجلانب ،فلقوة الدم معجزاتها.

مل �أتوقع زيارة كهذه ،و�شعرت �أنني �أتعرى على يد ل�ص ،و�أنا �أجت�س�س
على نظراته التي جتو�س يف مكاين .كانت �سجادة ال�صالة مثبتة على احلائط
منذ زمن بعيد ب�أربعة م�سامري قوية ،بعد �أن اكت�شفت �أن مكان نقو�شها
الغزيرة لي�س قدمي احلافيتني ،وكانت الآيات التي �صنعتها يدي على
احلوائط حمفوفة الآن بر�سوم ن�ساء تنحني لتلتقط طيوراً من ماء ،وبوجه
متكرر المر�أة ،ر�سمته من خيايل واعتربته وجه �أمي .ومن كل ركن يف
ال�شقة ،كان ميكن لأنف خبري �أو ممعن يف التقوى� ،أن يعرث على الرائحة
املميزة لعري امر�أة.
فكرت �أن �أقول �أى �شيء ،لأقتل ال�صمت بعبارة ،لكن نظرة واحدة
جل�سده املنكفئ ك�أنه دخل للتو مقربته ،جعلتني �أتراجع عن التحدث
لإله املوت الغام�ض الذي يدخل لأول مرة منذ �سنوات واحداً من بيوت
الفانني ،امللوثة وال�سابحة يف هواء الإثم.
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ذات يوم كان قاطع طريق .يقال �إنه فكر مرة يف الت�سلل لل�رضيح لي�رسق
�صندوق النذور ،املتخم على الدوام ب�أموال وذهب ،ويف اللحظة التي فتح
فيها ال�صندوق ،فوجئ بالرجل ذي القامة املديدة متكوم ًا بداخله.

"كان عاري ًا ،يرفو ح�صريته ،عندما نظر �إيل ورمى بخيطه على يدي
فانف�صلتا عن ذراعي" .هكذا �سيظل قاطع الطريق القدمي يتذكر ،وهو
يت�أمل كفيه اللذين عادا ،بعد �أن جثى وتو�سل له �أن يعيد �إليه يديه ويدعه
يعود من حيث �أتى .رق له قلب ويل اهلل ..لكن قاطع الطريق مل يجد يف
نف�سه رغبة ل�شيء �إال �أن ي�سهر ما تقدم من عمره على حماية �صندوق
النذور ذاك بالذات.
عندما �أهم بفتحه ،كان يختفي على الفور ،ك�أن الويل امللت�صق بقاع
ال�صندوق �سيخرج ليجرده من كفيه جمدداً .حني خرجت �آمن ًا يف املرة
الأوىل ،ظل ينظر �إيل غري م�صدق .رمبا رهب جانبي منذ ذلك اليوم،
م�صدق ًا �أن ويل اهلل هو �أبي ،بدليل �أنه ال ي�صيبني ب�أذى وال يقطع يدي رغم
�أنني �أفتح �صندوقه و�أ�رسق الأموال والر�سائل التي يجب �أن تبقى �رساً بينه
وبني مريديه ،متام ًا مثلما حاول قاطع الطريق �أن يفعل ذات يوم.
�رصت و�صي ًا على ال�صندوق وم�ؤمتن ًا
مبجرد �أن �أمتمت الثامنة ع�رشة،
ُ
عليه� ،أُعطي احلار�س واخلادمة ن�صيبهما ،و�شيخ الطريقة ن�صيب رجال
الطريقة ،وكان الباقي هو ن�صيبي.
� -أين املخطوط؟

جعل �س�ؤاله اجلاف الآمر جلدي يتجعد .قبل �أن �أفكر يف رد ،قال وهو
يدير عينيه يف �أكدا�س الكتب باملكتبة:
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� -إنه يريده..

مل يكن من املمكن �أن �أقول له �إن احلياة التي يريد �أبي ا�سرتدادها الآن،
ملوت مثل احلياة.
حتولت ل�شيء �آخر ،حليا ٍة �أخرى كاملوت� ،أو رمبا ٍ

كنت ال�شخ�ص املكلف بكتابة حياة �أبي� ،أو بالأحرى حيواته وميتاته
ُ
قا�س
يف مدن املنام ،لكني بد ًال من ذلك ،بت�ؤدة وعلى مهل ،وب�شعورٍ ٍ
بالذنب ما لبث �أن حتول خلطيئة يوميةٍ ،جعلت من املخطوط الغام�ض
مكان ًا لكتابة حياتي.
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2
عرفت مبكراً جداً �أن �أبي مل ميت ،يف وقت مل �أكن �أ�ستطيع فيه التمييز
بني الظاهر والباطن من معاين الأ�شياء والكلمات .اعتربته رج ً
ال نائم ًا
فقط.
هذا ما قاله يل �أي�ض ًا "حجاج"� ،شيخ الطريقة ،والذي كان �أكرب رجل
على الأر�ض يحب �أبي.
رف�ض هذا الرجل �أن �أناديه بال�شيخ حجاج كما يفعل الكبري قبل
ال�صغري ،رف�ض �أن �أُ ِّقبل يده ،وكان يقول يل�" :أنا خادمك" .كان ينطقها
لكائن ي�ضيء كلماته.
مو�سع ًا من فمه ال�ضيق ،ف�أرى الربيق الغام�ض
ٍ
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ب�سن ذهبية يف مقدمة فمه ،كان �شيخ الطريقة قادراً دائم ًا على �إخافتي.
ٍ
قطعة معدن غالية ،ينزع عنها بب�ساطة بقايا الطعام التي الت�صقت بها .ال
يخ�شى عليها ،فالذهب ال ي�شيخ وال يتلف ،ال خوف عليه من ال�سو�س
والديدان ال�صغرية ،ال يعك�س رائحة البقايا يف الأمعاء ك�أنه يك�شفنا يف
�أعمق نقطة.
"لو كانت جميع �أ�سناننا من ذهب ،لو �أننا ُولدنا هكذا ..ما �شخنا
َعود �أن يقول يل،
�أبداً ..فاملوت يبد�أ حياته من انهيارات الفم" .هكذا ت َّ
وهو يخبط ب�إظفره على كنزه ال�صغري.
متنى كثرياً �أن ي�ضيف �إليها �سن ًا جديدة .يوم ًا بعد الآخر كان فمه يخلو،
ترحل الأ�سنان واحدة وراء �أخرى ..فتزداد اليتيمة ملعان ًا.

متنى ومل ي�ستطع �أبداً تدبري �أخت للغالية يف فمه ..وعندما تنازل
�أخرياً وقبل بواحدة ف�ضية �إىل جوارها ،بدا فمه ،يف انفتاحه على ال�سنتني
الكبريتني ،ك�أنه ُيطلعني على ال�شم�س والقمر.
ظلتا تت�صارعان ،ويف النهاية� ،أمام عيني ،تدحرج القمر من بني �شفتيه
و�ضاع بني ح�صى الطريق.
"لو كان مات فع ً
ال ،ما متكن من �إجنابك بعد مئات ال�سنوات من
رقاده" .هكذا طم�أنني �شيخ الطريقة وهو ي�ضع يف يدي البريق الأ�سود
الثقيل و�أنا دون ال�سابعة.
من جانبه ،غذى �أبي وجوده بقدرات متتالية على تذكريي بنفوذه.

�أبي انتقم يل كثرياً يف طفولتي ،رغم �أن قدرته هذه �أخذت تت�ضاءل
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كلما كربت ،ومل �أعرف �أبداً ،هل لأنه بد�أ �أخرياً ي�شيخ� ،أم لأن م�شاكلي
�أ�صبحت �أكرب من معجزاته نف�سها؟
�إنني ،مث ً
ال� ،أتذكر الطفل الذي ركل الكرة يف وجهي ذات يوم،
وجتر�أ على �أن يقول يل "يا ابن الزانية" .لقد اختفى يف اليوم التايل مبا�رشة.
انت�رشت الأخبار من �أفواه �أهله ت�ؤكد �أنه �أ�صيب مبر�ض غام�ض .داروا
به على املداوين والأطباء يف كل البلدات املجاورة ،ويف النهاية ذهبوا،
خجلني ،للرجل الذي �أ�ساء الطفل البنه ،لكن الطفل مات �أمام �رضيحه.
انت�رشت احلكاية� ،أ�صبح الأطفال يتجنبونني متام ًا .كنت �أنزل ُ
بكرتي

كرة حمراء بال�ستيكية ا�شرتتها يل جدتي -و�أظل �أركلها باجتاه احلائطلرتتد �إيل� .أظن �أنني يومها ذقت اليتم لأول مرة .كانوا ،على بعد �أمتار
مني ،قد ق�سموا نف�سهم لفريقني كالعادة .يومها م�شيت بالكرة حتى مقربة
�أمي( ،املقربة التي �أقنعت نف�سي �أنها مقربة �أمي) .وقفت �أمامها ،ورحت
�أدحرج الكرة باجتاه قاعدتها مرة بعد �أخرى .هبطت من فوق املقربة امر�أة
كالرجل ،نهرتني" ،ال تزعج الأموات" .قلت لها متحدي ًا �إن هذه مقربة �أمي.
يف ملح الب�رص قطعت املقرئة العمياء اخلطوات التي تف�صلها عني ،والتقطت
الكرة ،وب�إظفرها (�إظفر لن �أن�ساه ،رمبا حتى يف املوت) �شقَّت الكرة �إىل
ن�صفني ،قذفت بهما يف وجهي ،ثم قالت" :هذه لي�ست مقربة �أحد".
ب�صوت عالٍ  ،لكن �أمي مل تفعل �شيئ ًا .ظلت العمياء
�شكوتها لأمي
ٍ
حمتفظة بجل�ستها فوق مقربتها ،وظللت �أخ�شاها ،وال �أ�صافحها عندما
�أزور �أمي� ،إىل اليوم ،كما اعتقدت �أنني لو ُمنحت الفر�صة لأقتلها ،فلن
�أتردد.
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يف ذلك اليوم ،اكت�شفت لأول مرة كم �أن �أمي �ضعيفة بالن�سبة لأبي
القوي القادر على قتل النا�س من �أجلي .عدت للأطفال بكذبة �ألهمني بها
هواء املقابر .لقد ذهبت لأبي و�شكوتكم له ،وهو يقول لكم لو مل تلعبوا
معي �ستموتون جميع ًا بنف�س املر�ض الغام�ض الذي مات به �صاحبكم.
يف اليوم التايل ان�ضممت للعب�ُ ،سمح يل ،لأول مرة� ،أن �أق�ضي الوقت
كله العب ًا ،دون �أن �أ�ضطر لتبادل حرا�سة املرمى مع الآخرين� .شعرت �أن
خ�صومي يو�سعون يل الطريق كي �أحرز الأهداف ،و�أ�سعدين ذلك ،مل
يعرقلني �أحد ،فلم تت�سخ مالب�سي و�أنا عائد لبيت جدتي ،وهو ما �أده�ش
املر�أة العجوز التي راحت تت�أمل مالب�سي وك�أنها حتدق يف معجزة .يف تلك
الأيام ،كنت �أفهم لأول مرة من خالل الواقع كيف �أن �أبي حي بطريقته،
وهكذا �آمنت بوجوده على الفور.
يقولون( ،اجلميع تقريب ًا يقولون) �إن �أبي مل ميت ،لكنه مير مبنامات
طويلة ،يعي�ش خاللها يف مدن �أخرى ،فلي�ست �أحالمه �إال حيوات حقيقية
يف بقاع �أخرى من الأر�ض( ،مثلما ميكن �أن تكون مدينتنا بكل ما فيها
حلم ًا ل�شخ�ص ما ،اعتقدت كثرياً �أنه �أنا) .حدث ذلك ملئات ال�سنني ،وظل
ويل اهلل ال�صالح يعي�ش قرونه املتعاقبة بني حياة وموت.

من كان ب�إمكانه �إح�صاء عدد احليوات التي عا�شها؟
"ميتاته ال تحُ �صى ،وهو الآن يعي�ش" .كانت هذه هي العبارة التي يختم
بها حجاج ابتهاالته .يكررها ثالث ًا وثالثني مرة ،على ال�سبحة ،ونرددها
خلفه.
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�أبي نف�سه مل يكن ب�إمكانه �إح�صاء حيواته ،مثلما مل يكن ب�إمكانه �إح�صاء
ميتاته التي انتهت �إليها كل تلك احليوات .كان ميوت يف نومه ،منهي ًا يف
مبدينة مات
كل مرة واحدة من حيوات منامه التي ال تُ�صدق ،فكلما حلم
ِ
فيها ،تقوده كل حياة متوهمة يف املنام مليتة حقيقية يف الواقع ،لنهاية ينتهي
فيها ج�سده كل مرة �إىل الرتاب ،و ُيبعث باال�ستيقاظ من نومه ،كجنني يرى
الدنيا لأول مرة.
مات مفرت�ش ًا ح�صريته ،يقولون �إنهم فور رفع جثمانه من فوقها ُليلف
بالكفن و ُيدفن ،ارتفعت احل�صرية اخلالية وظلت ترتفع يف الهواء ثم هبطت
لت�صفعهم ،كلما نه�ضوا بامليت ،تعاود احل�صرية ال�صفع مثل �سوط �ضخم،
و�أن �صوته تردد يقول" :كفنوين بها ..فهي التي حتملني يف الريح" .هكذا
ان�صاعوا لأمره ،وهكذا �أ�صبحت ح�صريته تقوده يف �أحالمه ليعرب بها
الهواءات م�ستقراً يف املدن الغريبة.

ي�أتي الغرباء ،من ر�أوه يف بالد اهلل ،خاطبني الود ،وااللتحاق
بالطريقة .ثم يبد�أ كل واحد يف �رسد حكايته مع الويل .ر�أيت نا�س ًا
�أ�شكا ًال و�ألوان ًا ،قابلوه يف �أرا�ضي احلج املقد�سة ،ر�أوه يف بالد
الأجانب الكافرة ،ويف العا�صمة الكبرية ،يعمل حداداً وجناراً و�صانع
فواخري .كنت �أنده�ش� ،أحت�رس و�أحقد على ه�ؤالء "الأحباب" ،لأنني
الوحيد الذي مل يقابله وال مرة.
"حيواته يف املنام هي حيواتكم يف الواقع ،موته يقظة وحياته نوم".

ويغرق �شيخ الطريقة يف الوجد.
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"لي�س لك �صالح ب�أ�صحاب اللحى يا ولدي� .إنهم يكرهون �أباك.
يكرهون �أمك .يكرهونك".

العبارة الأخرى الأثرية ل�شيخ الطريقة .رمبا قالها يل لأول مرة عندما
�أخربته ذات يوم �أن النا�س باللحى الطويلة واجلالبيب الق�صرية ي�ستغفرون
ب�صوت عالٍ عندما ميرون بجانبي ،وال يلقون علي ال�سالم الطويل
اهلل
ٍ
املمطوط الذي ال ميلون من تكراره حتى على الكرا�سي اخلالية" :ال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته".
مل �أعرف ملاذا مل ينتقم �أبي من �أحد منهم .بالعك�س ،كانوا ينمون
ب�رسعة ،ي�صبحون طو ً
عطر مميز
اال كاحلوائط ،ويفوح من مالب�سهم جميع ًا ٌ
ال يتغري.

كانوا يتبنون الرواية الأخرى ،التي جاهدت جدتي و�شيخ الطريقة
لإخفائها عني ،وهي �أن �أمي( ،التي �أر�سلها �أبوها القا�سي لتخدم يف ال�رضيح
بعد �أن �أ�صبحت جمذوبة مت�شي عارية يف ال�شوارع ،وتغني بني جدران
ب�صوت عالٍ متغنج ت�سمعه البلدة كلها) ،حملت �سفاح ًا
البيت ويف نوافذه
ٍ
يف طفل بعد فرتة ق�صرية من ذهابها ،ملا �س�ألوها عن الرجل� ،أ�شارت بال
مباالة لل�ستائر وقالت :منه.
ه�ؤالء يقولون �إن من فعلها حار�س ال�رضيح الذي يقر�أ يف الداخل كتاب ًا
ب�صوت عالٍ للميت .يقولون �إن الن�ساء العاقرات الالئي يدخلن
فاح�ش ًا
ٍ
خلف ال�ستائر ليطلع الويل على عوراتهن ،يفتحن �أفخاذهن للحار�س
الكافر ،ويخرجن ب�أرحام معب�أة مبنيه.
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ال�سكينية قال يل �شيخ الطريقة" :انظر �إىل وجهك ووجه
بابت�سامته َ
احلار�س" .مل �أكن �أملك من وجهه �شيئ ًا ،وكان الفارق الوا�ضح بني لونه
الأبنو�سي وب�رشتي البي�ضاء امل�رشبة بحمرة ملتهبة ،دلي ً
ال دامغ ًا ،لكني كنت
�أملك �أمل ًا �آخر ،فال �أملك �صورة لأمي جتعلني قادراً على معرفة ما ينتمي
لها من مالحمي.

ملأ �شيخ الطريقة حجاج ر�أ�س طفولتي ب�أ�شياء كثرية ،حتى حكاية
وجودي التي ال تُ�صدق �أقنعني بها .يف نحو ال�سابعة ،بد�أت �أحترك مع
رجال الطريقة .ما زلت �أذكر اليوم الأول الذي ذهبت فيه معهم لـ"ا�سرتداد
ال�رضيح" ،مثلما كان �شيخ الطريقة ُيطلق على هذه املهمة .كانت امل�سرية
ب�صوت عالٍ هادر ،كي تطهره من ال�شياطني.
تتلو الآيات بامتداد الطريق،
ٍ
من�شي ببطء ،حفاة كما ت�شرتط الطريقة التي ت�ؤكد عقيدتها على عدم تلويث
الأر�ض املقد�سة بالنعال يف �أيام مولده.
كنت بال ا�سم ،بال �أي �أوراق من تلك التي تدل على النا�س ،فبالن�سبة
لأي ممن ُيثبتون يف �أوراق الدولة �أن مولوداً جديداً قد �أتى ،كانت تلزم
ق�سيمة زواج ،وبطاقة تدل على هوية الأب ،وهو ما مل يكن متوفراً يف
حالتي .وللأ�سباب نف�سها مل تقبلني �أي مدر�سة .وتكفل رجال الطريقة
بتعليمي القراءة والكتابة وعلوم الدين ،وب�إتقان فنون اخلط العربي.
بالطالء الأ�سود الثقيل ،كنا نطلي ال�رضيح من اخلارج والداخل بلون
بيارقنا ،احتفا ًال بيوم مولده .رائحة الطالء النفاذة مل تكن تُطاق ،والآيات،
بطالء �آخر� ،أبي�ض و�أ�شد ثق ً
ال ،كانت ت�ستعيد حياتها ال�ضائعة� ،أذكر �أنني
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عندمـا ح�رضت ذلك الطق�س لأول مـرة ،ومع رائحـة البخـور الثقيـلة ،مل
ف�سقطت مغ�شي ًا علي.
يحتمل �أنفي،
ُ

عندما جنحت يف فتح عيني ،وجدت الوجوه من حويل ،تطل منها
الدموع ،لكن جتويف ًا ملتهب ًا بني فخذين لدنني كان يحت�ضن ر�أ�سي .كانت
تلك هي املرة الأوىل التي �أتلم�س فيها اجل�سد اجلائع لـ"نعمة" ،اخلادمة
الفاتنة ،وكانت املرة الأوىل التي يلتهب فيها �شيء ال�صغري ،الذي �سعيت
لإطفائه عندما �أعادوين لبيت جدتي ،ومل �أكن �أعرف �أنني �س�أ�ضطر لالنتظار
�سنوات ،بناري التي ال تطفئها يدي� ،إىل �أن تخمد ،لأول مرة ،يف املكان
نف�سه الذي احت�ضن ر�أ�سي ،وعلى ُبعد �أنفا�س من �رسير الرجل امليت.
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3
طق�س خا�شع
ح�صلت على املخطوط امل�سمى مدن اآلخرة يف
ٍ
ُ
داخل ال�رضيح ،ك�أنه �صالة �رسية ،احتفا ًال بتحويل من طفل لرجل.

ما زلت �أتذكر اجل�سد املرتعد ل�شيخ الطريقة ،وهو يفتح الغطاء الثقيل
ل�صندوق النذور ،يقلب يديه يف �أكدا�س اخلطابات والأموال لي�صل �إىل
الكنز الذي يرقد يف القاع ،قبل �أن تخرج الكف ال�شاحبة العائدة من
الغرق ،بكتيب �صغري ،مثلجة ومعروقة ،بينما عينا الرجل مغم�ضتان ك�أنه
يخ�شى �أن يرى.
هكذا حمله �شيخ الطريقة على كفيه ك�أنه كفن �صغري ،وو�ضعه بني
يدي .جتولت بعيني يف العنوان الكبري املكتوب بخط يد الويل .حتى تلك
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اللحظة مل يكن �أحد جتر�أ على فتحه �أو التقليب فيه ،لكني فعلت ذلك
بب�ساطة ،حيث فوجئت ب�أن �صفحاته خالية من �أي كلمة .نظرت ل�شيخ
الطريقة لكنه �أ�شاح بوجهه ب�رسعة ،رمبا خاف �أن �أطلعه على ما �أرى ،ورمبا
مل يكن ي�صدق �أنني ما زلت �أحتفظ بب�رصي ،فقد �شاع �أن من يحاول النظر
يف �صفحات ذلك املخطوط يفقد ب�رصه على الفور .لكن �شيخ الطريقة،
عندما ر�آين �أقلب �صفحاته و�أغلقه على خوائه دون �أن يذبل نور عيني،
�رصخ اهلل �أكرب ،ب�صوت الأج�ش ،لت�شتعل التكبريات من خلفه ،وليرتاق�ص
املجاذيب كالقرود .مل �أكن �أعرف �أن تلك داللة �أكيدة على �صحة بنوتي
له ،فقد قالت النبوءة القدمية �أن ذلك املخطوط حمظور على عيني �أي �آدمي،
�إال لو كان من �صلبه.
يف �صباح ذلك اليوم كانت �أوىل �أيام االحتفال مبولده قد خيمت،
بقطعان الفقراء وال�سحرة و�أن�صاف املخلوقات التي تحُ ول الطريق ل�سحابة
�أر�ضية معب�أة باملعجزات.

�أتى �شيخ الطريقة و�أيقظني يف �رسيري ،ثم �أم�سك بيدي وخرج بي،
مهمهم ًا بطريقته الغريبة ُليطمئن جدتي عندما �أو�صته علي .كانت جدتي
تخ�شى ذلك الطريق ،وتطلب مني كلما خرجت �إليه �أال �أتوقف عن ترديد
�آيات الذكر احلكيم .وعلى العك�س من رجال �أبي ،كانت تعترب �شخ�صياته
الثابتة ،التي مل تتغري منذ مئات الأعوام� ،شياطني متج�سدة� .أنا �أي�ض ًا كنت
�أخاف ،لكن �شيخ الطريقة كان يقول يل �إن ه�ؤالء احلرا�س منذورين
خلدمته والدفاع عنه وعني �إذا ما وقع مكروه .من ي�ستطيع الوقوف �أمام
هذه الآالف من امل�سوخ ،والتي ق�سمت نف�سها ،بغريزتها التي تتبعه،
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بحيث ال يخلو جزء من الطريق من جتمع لها؟ من له �أن يواجه �سحر بائع
املعجزات الرهيب ،الذي �أ�رسه بعد �أن كان �أحد �أعوان ال�شيطان؟
كان كالمه قاب ً
ال للت�صديق يف تلك الأيام من طفولتي املت�أخرة ،لكنني
الآن ،عندما �أ�ستدعي عباراته اليقينية� ،أكتم �ضحكة �سوداء ،ففي العامني
الأخريين تعددت حماوالت االعتداء على ال�رضيح وهدمه ،وجنحت يف
هدم جوانب منه ،دون �أن يجر�ؤ �أبي على فعل �شيء .قبل �أن يحدث ذلك،
كنت قد و�صلت لل�ضفة الأخرى ،وا�ص ً
ال لراح ٍة نهائية ب�إنكاره ،رغم �أن
ذلك يعني �إنكاري لوجودي .كنت �أعي�ش الي�أ�س املتهادي حلقيقة �أين
ال �أحد ممن حاول القريبون مني ت�أكيده ،لكني ،يف الوقت ذاته ،مل �أكن
�أطيق ه�ؤالء امللتحني ،الذين بدوا يل يف انت�شارهم املرعب خالل الأعوام
الأخرية ،قطيع م�سوخ من نوع خمتلف ،م�سوخ بي�ضاء ،مل تكن م�سوخ �أبي
تكف عن مالحقتهم ،رغم �أنهم كانوا دائم ًا متو�ضئني.

لكن م�سوخ �أبي ،التي مل ت�صبني �أبداً ب�أذى حتى ذلك اليوم ،ما لبثت
�أن اخرتقت موكب بيارقنا ال�سوداء ،وظلت جتو�س يف فراغات الأج�ساد
املتالحمة ،وبد�أت يف نه�شي .ولوال �أن �شيخ الطريقة كان يجيد التعامل
معها وت�أمتر ب�أمره ،حلولتني يف جلبابي حلفنة تراب .ه�شها الرجل ،وما �إن
تفرقت حتى و�ضع ذراعه حول عنقي ب�أبوة ،ثم نظر يف عيني و�أجه�ش
بالدموع ،قبل �أن يحت�ضنني بق�سوة مل �أعتقد �أبداً �أن ج�سده الأ�شبه بظل
ميكن �أن يتوفر عليها .كنت جنب ًا لأول مرة ومل �أكن �أعرف ،وهو مل يف�رس
يل �شيئ ًا مما مل �أفهم ،فقط قال يل ،الآن �رصت رج ً
ال� ،سنعود �إىل البيت
لت�ستحم ثم نعود ..فهو يف انتظارك� ..إنه يولد اليوم.
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انده�شت جدتي وهي تفتح الباب بعد دقائق من �إغالقه ،لكنه �أمرين �أن
�أ�رسع لال�ستحمام ،وعندما خرجت ،وجدتها جتل�س مطرقة ،وحد�ست �أنه
�أخربها ب�شيء ما �أ�صابها بالكدر .ظلت تنظر يل ك�أنها تت�أملني لأول مرة،
وملحت يف عينيها اللتني طاملا ر�أيتهما قا�سيتني ،دموع ًا ممرورة ،وك�أنني
ُ
ذاهب ملوتي.

قطيع هائل من امل�سوخ ي�صاحبه .ما �إن
كان املوكب يف انتظارنا ،وكان ٌ
علي من جديد ،لتلعق ج�سدي هذه
ر�أتني احليوانات املظلمة حتى انق�ضت ّ
املرة بود ،وكانت املرة الأوىل التي �أرى فيها دموعها ال�سوداء تنحدر على
وجوهها النحيلة املرعبة تارك ًة على الأر�ض برك ًا �صغرية من القار .تبعتنا
امل�سوخ عندما حتركنا من جديد ،ويف الطريق كانت تن�ضم م�سوخ جديدة،
وعندما �أدخلوين �أو ًال( ،ولأول مرة قبل �شيخ الطريقة نف�سه) ،عابراً بقدمي
اليمنى عتبة الباب ،جثت احليوانات �صانع ًة دائر ًة �ضخمة حول ال�رضيح.

بعد �أن ا�ستعاد �شيخ الطريقة قدراً من متا�سكه ،جتر�أ على االقرتاب مني،
لكنه ظل حري�ص ًا على خف�ض ب�رصه ،وهم�س يف �أذين ،هذا �أثر �أبيك الذي
مل ُيكتب ،وال ميكن ليد �أن تكتبه �إال يدك ،لأنها يده على الأر�ض.

قلت ل�شيخ الطريقة بعد �أن انتهيت من تقليب ال�صفحات البي�ضاء ،وقد
كان ال�شخ�ص الوحيد الذي ميكنني �أن �أ�س�أله :وكيف �س�أكتب كل حيوات
�أبي يف هذا الدفرت ال�صغري؟ انتحى بي الرجل الذي كان ما يزال يرجتف
جانب ًا ،و�أطلعني على ال�رس ،هذا الكتاب ال ينتهي ،متام ًا مثل حيواته ،فكلما
امتلأت �صفحاته� ،ستولد �صفحات بي�ضاء جديدة.
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نظرت �إليه غري م�صدق ،وقد بدا يل يف تلك اللحظة ،بعينيه الزائغتني
و�شفتيه اللتني ي�سيل منهما زبد ثقيل كالق�شدة� ،شخ�ص ًا فقد للأبد ما تبقى
من عقله .كان �شيخ الطريقة يبدو جمذوب ًا ،ومينعه ذوي اللحى من دخول
م�ساجد البلدة ،مثلما كانوا مينعون بقية رجال الطريقة.
لكن كيف �س�أكتب جميع حيواته؟ هنا �أ�شار �شيخ الطريقة ب�إ�صبع
مغت�صب لنعمة ،خادمته ،وقال يل� :ستكون هذه اخلادمة دليلك� ..إنها
تعرف �سريته نق ً
ال عن جداتها ،وت�ستمع منه جلديده ،وحتفظ كل �شيء عن
ظهر قلب ،بال�ضبط كما نطق به.

�أدرت ب�رصي ،بعيني اللتني ازدادتا حدة ك�أمنا التقطتا نوراً غام�ض ًا من
الوريقات اخلاوية ،ور�أيت يف ركن ،الوجه ال�شاحب والعينني القادمتني
من �أ�شد املنامات حلكة.
كنت �أرى نعمة من جديد ،ولأول مرة ،فاج�أين انت�صابي داخل �رضيح
�أبي.
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4
كانت "نعمة" امر�أة جميلة .رغم كل �شيء كانت امر�أة جميلة.
عندما ر�أيتها بينما �أودع طفولتي للأبد ،كانت تقاوم املذاق املر لزحف
�شيخوختها ،مثلما كانت و�أنا �أتلم�س ظهور �شاربي وانت�شار ال�شعريات
اخل�شنة على ج�سدي توا�صل حياتها رغم التجاعيد التي ت�سيل من وجهها
كطبقة ثقيلة من ال�شمع املُذاب.
وحدها كانت تخرتق ال�ستائر ال�سوداء ،لتطمئن على �أبي ،طفلها
امليت.
وحدها كانت قادر ًة على جت�سيد ما�ضيه وك�أنها ا�ستعارت ذاكرته،
مثلما كانت وحدها قادر ًة على �أن حتكي ما حدث له يف يومه و�أنا عاجز
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عن ت�صديق الطريقة التي يتج�سد بها لها دون غريها ،عندما جتل�س �أمامه،
وترى ما ال ميكن لغريها �أن يراه .ال �أعرف كيف يحكي لها �أحالمه وهو
ميت ،لكن نعمة ،على �أي حال ،كانت امر�أة ال�سحر الأ�سود التي ال �سبيل
لال�ستف�سار منها عن �شيء.
حتكي عن جت�سداته املتناثرة ،ت�صف عظام �أ�صابعه وهي حتت�ضن �سيجارة
بعد طول غياب (كانت ت�شرتي ال�سجائر من �أجله ،هكذا تقول ،لكنها
كانت تقا�سمه دخانها)� .إنه ي�ستيقظ ،ك�أنه مير مبيتات متقطعة ،ك�أن احلياة
ال تقع مرة واحدة ،ك�أنها لي�ست تلك الر�شفة املت�صلة يتجرعها املرء دون
�سبيل لتفاديها ،وكذلك املوت.

"مل �أكن �أنا �أي�ض ًا لأ�صدق .كنت �آخر واحدة يف الدنيا ميكن �أن ت�صدق،
و�أنا �أ�سمع �أمي من خلف ال�ستائر تتحدث له ،تنه�ض ب�رسعة لتجلب له
م�سبحته الكبرية ،مل يكن من املمكن �أن �أ�صدق �أن تنك�شف كل هذه
العورة علي� ،إال عندما �أ�صبحت خادمته الوحيدة"

كانت "نعمة" �سليلة �أبدية لن�سا ٍء ُنذرن خلدمته ،تتزوج املر�أة من الرجل
الذي يختاره لها ،حيث لن تنجب �سوى فتاة واحدة ،ومتوت الواحدة
لتحل ابنتها حملها .منذ اجلدة الأوىل ،مل تنجب واحدة منهن �سوى بنت،
دائم ًا ابنة واحدة منذورة خلدمته.
املر�أة الأوىل" ،جدة اجلدات وخادمة اخلادمات" ،هي من عا�شت
واقعة العثور عليه (وهي رواية من روايات كثرية مت�شابكة عن الطريقة
التي عرثوا بها عليه) ،لكن نعمة تغ�ضب من الت�شكيك فيها ،فهي احلكاية
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الوحيدة التي ت�ؤكد رفعتها ،وجتعلها تتخبط بني اجلدران املعتمة را�ضي ًة
لأنها يف بيتها.
حملته جدة اجلدات كر�ضيع ،وو�ضعته يف بيتها ،ومن �أجله ،حولت
اجلدران الأربعة التي متلكها من الدنيا ملقام حتيا ذكراه وتتمدد حياته حتت
�سقفه ،بعد �أن ر�أت منه ما ر�أت ،بعد �أن حتول �أمام عينيها من هيكل عظمي
قادم من حتت الأر�ض �إىل رجل من حلم ودم يحبو �أمامها .هي (كما �ستظل
نعمة ت�ؤكد يل ،مربر ًة رفعتها) من اختارت اللون الأ�سود جلدرانه ،من
اخلارج والداخل ،ولل�ستائر التي حتجبه ،وللبيارق التي يرفعها جماذيبه
ومريدوه ..وهي من تنب�أت مبجيء ابن من �صلب هذه العظام املباركة بعد
مئات ال�سنوات القادمة ،وهي من اختارها ليو�صيها ب�أن يظل املخطوط
فارغ الأوراق حتى يجئ ذلك االبن ليكتبه.
...

ُ
يـحىك �أنه ذات يوم بعيد ،وبينما كان بع�ض قطاع الطرق ينب�شون
تراب �أحد �شوارع تلك البقعة املهجورة ،بحث ًا عن عمالت ذهبية �أو قطع
�آثار خمتبئة ..عرثوا على هيكل عظمي متيب�س ،منكفئ ًا يف و�ضع جلو�س
وقد �أم�سك بني كفيه العظميتني كتاب ًا مفتوح ًا.
انده�شوا من امل�شهد الغريب ،و�ضاعف من اندها�شهم �أن ال�شبح
العظمي كان ُيطوق بكفيه املتيب�سني كتاب ًا مفتوح ًا ،ك�أنه دفن وهو يقر�أ.
الكتاب ،الذي التقطوه من بني يديه بدافع الف�ضول ،كان ال يزال
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�سليم ًا ،مل يتعر�ض لتلف رغم كل هذه ال�سنوات حتت الرتاب.

فكروا �أن يهيلوا الرتاب على الهيكل العظمي مرة �أخرى ،ويرتكوا
البقعة باجتاه �أخرى ،ولكن واحداً منهم( ،كان قد التقط الكتاب وبد�أ
يت�صفحه بف�ضول مميت) ،ا�ستوقفهم ..فقد الحظ �أن �صفحاته كلها بي�ضاء
متام ًا ..فارغة من �أي كلمات ،فيما عدا ال�صفحة الأوىل فقط ،والتي
ُك ِتبت عليها عبارة بخط يد مرتع�ش ومهتز" :مدن الآخرة" .ما �إن طالعوا
العنوان ،حتى بد�أ يت�شكل حتته �سطر راحت كلماته تلتم تدريجي ًا ،بخط
�أ�صغر ،ليقر�أوا" :من يعرث علي �ست�صيبه اللعنة �إن مل ُيخرجني ،ومن ي�سمح
لنف�سه بت�صفح ذلك املخطوط �ست�ضيع عيناه �سوى ابني".

الو�صية مل تنفذ ،غادر الرجال �رسيع ًا ،مت�شبثني �أكرث بالبنادق الطويلة
النائمة على �أكتافهم ،تاركني زائر الأعماق يتنف�س تراب الليل ..ومرتع�شني
خمافة اللعنة و�ضياع الب�رص.
�أيقظت ق�سوة الرتاب دم املر�أة النائم ،فنه�ضت ،وفتحت �شباكها،
لرتى الهيكل مقرف�ص ًا �أمام وجهها ،ك�أنه يناديها .ر�أت الكتاب بني الكفني
املتيب�ستني ،بينما �أيقظ القمر بيوت ًا متال�صق ًة كال�شواهد يف عينيها.

بينما تعيد النظر �إىل العظام املت�شبثة ب�أوراقها حد�ست �أن ثمة معجزة
تناديها .كانت قد تعودت على البطون املفتوحة لل�شوارع املرتفعة
والبعيدة عن �أنظار الدنيا ،املحيطة ببيتها ،حيث يعمل رجال خفيون
يف الليل ،واحد منهم زوجها اجلديد ،ليح�صلوا على ما جتود به �أح�شاء
ال�شوارع التي تبدو فقرية من كنوز غري متوقعة ،حلي ،ومتاثيل وقطع من
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ذهب خال�ص .ب�شكل ما ،كان عليها �أن حتر�سهم ،من �شباكها الواطئ،
و�أن حتذرهم لو ر�أت خطراً قادم ًا من بعيد.
بعد �أمتار قليلة بد�أ الرجال يتخبطون يف العمى ،ثم ما لبثوا �أن ارتدوا
عائدين بظهورهم حيث احلفرة الكبرية ،لتبتلعهم الأر�ض �أمام عينيها،
قبل �أن يلتم الرتاب على نف�سه من جديد .كانت هي قد �أخرجته ،ورغم
�أن زوجها ُدفن �أمامها ،ب�سبب ذلك الهيكل العظمي بالذات� ،إال �أنها مل
جتد نف�سها ت�شعر ب�أمل �أو فقد.

يوم ًا بعد الآخر ،بد�أ الدم يتجول يف الهيكل العظمي واللحم ميلأ
فراغات العظام� ،إىل �أن جت�سد ذات يوم ج�سد الرجل العجوز ،وقال
لها :ماذا تطلبني؟ مل تكن املر�أة ترغب �سوى يف �شيء واحد ،ي�ستحيل
�أن يتحقق� ،أن ترزق بطفل .كانت عاقراً منذ �سال دمها بني فخذيها،
هجرها �أزواج متتابعون كان �آخرهم قاطع الطريق الذي تزوجها يف بلدة
بعيدة و�أتى بها هنا قبل �أن يناديه الرتاب وي�صري البيت ملك ًا لها ،والآن،
ي�ضاف جلدب رحمها انقطاع الطمث عنها ،لكن الرجل قال لها ،لك ما
طلبت� ،ستكون لك طفلة .قالها ومتدد على الأريكة ،فاقداً �أنفا�سه.

دفنته املر�أة يف فناء البيت ،بكتابه الأبي�ض ،وبعد �شهور ت�سعة �أجنبت،
لكنها قبل ذلك وفت بنذرها جاعلة من البيت مقام ًا للعجوز امليت،
وما هي �إال �أيام ،حتى انت�رش اخلرب ،فبد�أت �أ�رساب العاقرات ت�أتي ،وت�ستوطن
وفاء بنذورها للبقاء ،وهكذا خرجت هذه املدينة للوجود.
...
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ب�صوت عالٍ  ،غري عابئة بالرجل
تعيد نعمة �رسد احلكاية وال متل .حتكيها
ٍ
الذي يحلم �إىل جوارنا ،ك�أنها تتحداه �أن ينكر ما تقول� .إنه �ضيف هنا،
و�سيظل �ضيف ًا ،حتى لو كان حتول ل�سيد يغري مقدرات النا�س ،بينما هي
تكمل قدرها املر�سوم كخادمة.

لكن نعمة ،على العك�س من جميع �سالفاتها ،كانت �أكرث تعالي ًا و�أقل
وقاراً .ي�سمع النا�س �ضحكاتها املجلجلة على بعد مئات الأمتار .يف البداية،
بعد موت �أمها مبا�رشة ،متل�صت من مهنتها املنتظرة ،بل �أملحت �إىل رغبتها
يف ا�سرتداد "البيت" .وتطري رجال الطريقة من الفتاة التي قررت �أن حتيد
عن املكتوب ،فكروا يف قتلها ،يف ا�ست�شارته بالإتيان بواحدة جديدة ممن
يتمنني تقبيل الرتاب حتت قدميه ،لكن �إ�شارته جاءت لكبارهم يف املنام� ،أن
اتركوها� ،ستكون يف الغد حتت قدمي .وال �أحد يعرف ،هل زارها يف حلم
له قوة الواقع� ،أم جت�سد لها يف ليايل وحدتها الأوىل بعد موت �أمها بغمو�ض
احللم ،وهي تداري فتنتها مبالب�س احلداد ،فطيرَ عقلها املتكرب.

حدث ما وعد به ،وقبلت نعمة بني يوم وليلة ،لكن َبرهان وحيد،
�أال تتزوج� ،أال ي�صري لها ن�سل� ،أن توقف تيار اخلادمات املجبوالت على
اجلثو حتت جثمانه الذي يتنف�س يف الآخرة .نعمة ،التي �أيقنت �أن ا�ستعادة
حياتها �صارت م�ستحيلة ،قررت ،حتى الآن على الأقل� ،أن تجُ نب واحدة
جديدة �أمل امل�صري املحتوم ،فلم تتزوج ،لكن رجال الطريقة ،الذين �أدركوا
قدرة الرجل الدائمة يف الت�رصف نياب ًة عنهم ،كانوا ُمطمئنني �أنه يف الوقت
املنا�سب ،وحني ي�ستحكم الق�ضاء� ،سيقودها مل�صريها.
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نعمة �أي�ض ًا كانت املر�أة التي طعنت قناعات طفولتي لأول مرة ،عندما
انتحت بي جانب ًا ذات يوم ،وقالت�" :أمك مل متت".
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5
كرر احلار�س �س�ؤاله الأ�شبه ب�أمر� ،أين املخطوط؟

اجتهدت كي تكون
ا�ستجمعت �شجاعتي وقلت لقاطع الطريق ،بلهجة
ُ
�آمرة وباترة� :أنا �س�أجلبه معي.
رغم ًا عني حدقت يف عينيه ،لكي �أ�ستعيد خيط حياتي املفقودة.

هز ر�أ�سه يف ي�أ�س ،ك�أنه كان يعرف �سلف ًا �أن هذا �سيكون ردي ،و�شعرت
بال�ضياع للحظات ،و�أنا �أفكر بغ�صة تكررت كثرياً خالل ال�شهور الأخرية،
�أنني �أف�سدت و�صية �أبي عندما ،دون �أن �أدري �أو �أق�صد ،كفرت به لأ�ؤمن
بنف�سي.
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لكن ر�أ�سه تيب�ست يف حلظة وجحظت عيناه من الرعب وهما تتطلعان
يف نقطة خلف ر�أ�سي ،ك�أنه يرى املوت.
ا�ستدرت حيث ينظر ،ور�أيت الوجه الأ�سود الذي ي�شب حماو ًال �أن
ُ
يحطم الزجاج بخطمه و�أظافر قائميه الأماميني .لقد حتول حيوان طفولتي
�إىل هيكل عظمي �أ�شد رعب ًا بكثري من �أيام جت�سده.

حمدت اهلل لأن النافذة مغلقة ،و�إال لقفز دون ا�ستئذان وحول الزائر
يف مكانه �إىل تراب .قلت للحار�س :ال تخف ،لكنه ظل يرجتف ،فنه�ضت
و�أ�سدلت ال�ستائر يف وجه احليوان الذي غمر ال�شقة برائحة الفَناء.

ل�سبب ما �رستني تلك االرتعادة ،رمبا �أ�شعرتني �أنني �أ�ستعيد قدراً من
قوتي �أمامه ،وعدت �أمنت مل�سخي الذي تركته يف الفناء منذ �شهور ،غري
مهتم حتى ب�أن �أطل عليه.

يوم مولدي ،جلبته جدتي ،التي تولت تربيتي ،لين�ش�أ ب�صحبتي.
قالت يل عندما كربت قلي ً
ال ،ال تخف �إنه �أخوك ،ولن يحولنا �إىل تراب.
كانت العادة ،التي اختفت الآن� ،أن تربي الن�ساء كالب ًا مع الأبناء الذكور،
حلمايتهم من "العني" .لكن جدتي مل تخرت حلمايتي كلب ًا عادي ًا .ال �أعرف
كيف �أتت به بعد والدتي مبا�رشة.

كان يتحرك داخل البيت دون �أن ي�صيبنا ب�أذى ،وب�سببه ،مل يعرف بيت
جدتي �أبداً وجوداً للرتاب .كنت الوحيد يف البلدة الذي ميتطي واحداً من
امل�سوخ ،مثرياً ح�سد اجلميع .لكن رحلة ن�ضوجه كانت �أ�رسع بكثري مني،
فر�أيت يف طفولتي ع�ضوه الأ�سود الكبري وهو ينت�صب ويقذف ب�سائل لزج
45

�رضيح �أبي

حليبي اللون ،والآن ،بينما �أكمل الع�رشين� ،صار هو عجوزاً ،ويف حجم
ح�صان.

يف هذه اللحظة فكرت فج�أة ،ب�أنني ال يجب �أن �أقوم برحلتي الأخرية
من دونه ،و�أنه �إن كان �سيموت يف حلظة موتي مثلما ُولد يف حلظة والدتي،
(كما قالت جدتي) ف�إنه يجب �أن ميوت معي يف نف�س املكان.
ا�ستعدت وجود احلار�س من جديد .كان ما يزال يحاول هزمية ارجتافته،
ُ
وتذكرت ال�س�ؤال الذي ع�شت عمري كله �أهم�س به.

متى �سيموت �أبي لآخر مرة؟ طرحته لأول مرة يف طفولتي ،فنهرين
�شيخ الطريقة ..لكن جدتي قالت يل ب�شكل غام�ض �إنه يوم ميوت �سري�سل
يف طلبي ،مل تقل يل �أبداً ال�سبب.
فقط ،يف �أيام احت�ضارها ،هم�ست يف �أذين بعبارة مقت�ضبة :يوم ميوت..
�ستموت �أنت.
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6
لكن ..ملاذا يجب �أن �أموت يف ذلك اليوم بالذات؟

مل جتبني جدتي �أبداً ،فبعد عبارتها الغام�ضة �صارت عيناها حجرين
�أزرقني.

كانت هناك �أ�سباب كثرية لكي ال �أ�صدق جدتي ،لكن �أ�سبابي
الحظت من طفولتي �أن النا�س تخ�شاها كخ�شيتها
لت�صديقها كانت �أكرب.
ُ
لأبي ،بل رمبا �أكرث ،ف�إن كانت مهابة �أبي قادمة من بركاته ونعمه على
النا�س ،فاخلوف من جدتي كان �سببه جنونها.
مل �أعرث على ذلك اجلنون رغم �أنني ال�شخ�ص الذي يعي�ش معها ،ف�إذا
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ا�ستثنيت ع�صبيتها الزائدة ،التي تمُ يز �أغلب كبار ال�سن ،وذاكرتها التي
اختلطت فيها الوقائع والتواريخ ،وق�سوتها مع ال�صبية الذين يلعبون حتت
�شباك غرفة نومها ،ف�إنها كانت جمرد عجوز بنقو�ش زرقاء باهتة على كفيها
وذقنها.

مل تكن تغادر البيت �إال يف اليوم الأخري من العام .كانت ت�ستيقظ مبكراً
جداً ،لت�صحبني ملقربة �أمي -التي اخرتتها �أنا حيث مل يعرف كالنا املقربة
احلقيقة التي ذهبت �إليها -لنقر�أ الفاحتة ونطلب لها الرحمة .كانت حتمل
جو ً
اال كبرياً مليئ ًا بالأطعمة توزعه على اليتامى ،ويف جوال �آخر كانت
تكد�س كل الكرات التي احتفظت بها من الأطفال ،وتنرثها لتتدحرج
على تراب املقابر.

جدتي �أي�ض ًا كانت متلك حكايتها اخلا�صة عن م�شهد موت �أبي ،وهي
للحق (�أ�ستطيع �أن �أقول ذلك الآن) �أف�ضل رواية تُربر �أحالمه غري املنتهية
بعد املوت ،لأنها تربطها بحياته التي مل ت�شهد حلم ًا واحداً .مبكراً،
�شخ�ص �أحالمه التي ُح ِرم منها بعد �أن ي�صل
�أثارتني فكرة �أن يعو�ض
ٌ
للرتاب ،وبف�ضل جدتي تعودت �أن �أتعامل مع اليوم الذي ال �أحلم فيه على
�أنه مل يقع.
ما زلت �أتذكر و�صفها لل�صباح غري العادي الذي ا�ستيقظت فيه
الدجاجات (�أرواح ال�شيطان كما تعودت �أن تدعوها) وظلت تطلق
�صيحات عالية بينما كان اجلميع غائبني يف مناماتهم .باملقابل ،ت�ؤكد
جدتي (التي مل تر الواقعة) �أن الكالب �صمتت فج�أة وتوقف نباحها طيلة
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الليل .كان م�شهداً يحتله �رصاخ دجاجات و�صمت كالب هو املوت
نف�سه بالن�سبة جلدتي .كانت جدتي ،التي ال تخ�شى �أي �شيء يف الدنيا،
تكره الدجاج وتخاف منه ،وكانت املر�أة الوحيدة يف البلدة التي مل ترب
دجاجة واحدة يف حو�ش املنزل العامر بالبط والإوز .كانت تقول �إن حلمه
"زفر" وال يتخل�ص �أبداً من رائحته املنفرة بفعل �أي نار .رمبا لذلك ال�سبب
اختارت جدتي �صيحات الدجاجات الرفيعة كمو�سيقى كئيبة م�صاحبة
للم�شهد ،وجاء �صمت الكالب ،التي كانت جدتي �أي�ض ًا وعلى العك�س
من جميع الن�ساء ،حترتمها وتقدرها وال تراها جن�سة ك�أغلب النا�س ،ليتوج
حلظة الوداع الفخمة.
 عندما ا�ستيقظ النا�س كانت الدجاجات املم�سو�سة �آخذ ًة يف العويلوحلت جلبة رهيبة فوق الأ�سطح ..وباملقابل كانت الكالب جتري �صامتة.
مل ينتبه النا�س ،ولكنهم فكروا جميع ًا -كل على حدة� -أن الليلة املا�ضية
مرت عليهم بال �أحالم.

ناموا جميع ًا �ساعات طويلة وا�ستيقظوا دون �أن يروا �شيئ ًا يف مناماتهم..
وعندما مروا عليه حيث يجل�س اكت�شفوا �أن �شيئ ًا غري عادي َّ
حل بالبلدة..
وربطوا بني تطري الدجاجات وهرولة الكالب و�أحالم الليلة الفائتة التي
خا�صمتهم ،ويف هذه اللحظات فقط واتتهم ال�شجاعة لإزاحة الباب
اخل�شبي العتيق والعبور يف الظلمة ،ليجدوا اجلثمان النائم على �رسيره،
بالعينني الذاهلتني ،املت�أملتني قلي ً
ال من خيوط ال�شم�س التي عربت �شي�ش
نافذته وتقاطعت على وجهه الأزرق.
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"كان يبدو ك�أنه يحلم لأول مرة يف حياته"..تقول جدتي وك�أنها ر�أته،
وب�صوت طازج ك�أن امليتة وقعت �أم�س ولي�س قبل ثالثمائة �سنة .لكنها
عندما ترى عيني امل�ستغربتني ،تكمل ،مبتلعة رمبا حرجها �أو �إخفاقها يف
الكذب على طفل �صغري:
هكذا و�صف بع�ض �شهود اللحظة التي لن تُن�سى م�شاعرهم جتاه
ال�صورة الأخرية التي التقطتها �أعينهم لأبيك الذي غاب عن الدنيا وحيداً،
متام ًا مثلما عا�شها.

الن�ساء القليالت الالئي �سمح لهن �أزواجهن بالدخول� ،أكدن بعد ذلك
�أن الدموع جتمدت يف �أعينهن ..و�أن الرجل الذي جتاوز املائة كان يبدو
مثل طفل يواجه احلياة لأول مرة بحرية غري مربرة ،وقالت امر�أة معمرة
بعد ذلك بينما ت�سرتجع م�شاعرها�" :شعرت �أنه �سي�رصخ بني حلظة و�أخرى
ك�أي وليد باغته ال�ضوء بعد ت�سعة �أ�شهر من الظلمة".

الأطفال وحدهم عرفوا مبكراً ،لأنهم حلموا جميع ًا بحياته احلقيقية
املديدة يف ليلتهم ال�سابقة ..منذ والدته وحتى اللحظة التي مد فيها يده
عند الفجر وفتح نافذته ،ليغم�ض عينيه على ال�ضوء ال�شاحب الذي بد�أ
ي�ضيء عتمة امل�ساء .جميعهم رف�ضوا اال�ستيقاظ قبل �أن يكملوا املنام ،لأن
احللم كان �أقوى من �أن تقطعه اليقظة ..وعندما انتهى املنام ،خافوا �أن
يحكوا ما ر�أوا ..لي�س فقط لأن �أحداً من �أهاليهم مل يكن لي�صدق ،ولكن
لأنهم �شعروا ،بالغريزة فقط� ،أن هذا احللم عالمة ال يجب �أن تحُ كى.
عانى �أبوك يف حياته من غياب الأحالم عنه ،حتى �أنه خ�شي �أن يتزوج
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جرب يف فرتة �أن ي�ؤلف �أحالم ًا ويحكيها
كي ال ِّ
يورث �أبناءه نقطة �ضعفهَّ .
للنا�س طالب ًا تف�سريها ..لكنها كانت باهتة يفوح منها الكذب ،وفوق
ذلك ،كان النا�س يف�رسونها مبعانٍ خميفة تبعث على الت�شا�ؤم .هكذا قرر
�أال يعود �إىل ذلك ..خا�ص ًة �أنه مل يكن على ا�ستعداد لأن يرتعب من طالعه
منامات وهمية .من يومها كف الرجل ،وعندما كان يجل�س مع
ب�سبب
ٍ
�أ�صدقائه م�ستمع ًا لأحالمهم الغريبة كان يتفنن يف تف�سريها كي يجد لنف�سه
دوراً ..وليم�ضي الوقت متخفي ًا خلف �أحالم الآخرين ،قبل �أن يطلب منه
�أحدهم �رسد �أحالمه.
يف هذه الفرتة حتديداً بد�أت حياة �أبيك ت�أخذ �شك ً
ال جديداً مل يكن
ليتخيله ..فقد راحت تف�سرياته املُرجتلة لأحالم الآخرين تتحول �إىل وقائع
حقيقية ما تلبث �أن تقع لأ�صحابها ،بال�ضبط كما و�صفها .كان ما يحدث
ن�سخ ًا طبق الأ�صل من تنب�ؤاته ..ومع تكرار الوقائع �صار الرعب هو
ال�شعور الوحيد الذي �سيطر على الرجل ،وقد �أدرك فج�أ ًة �أن اهلل حرمه
من �أحالمه اخلا�صة لكي مينحه -باملقابل -قدر ًة �أخرى على �أن يقر�أ �أحالم
الآخرين.
هكذا اكت�سب ،دون �أن يق�صد �أو يريد ،املهنة التي منحت حياته اخلاوية
معناها الوحيد ..وتيقن النا�س �أنه ال يحكي �أحالمه لأحد لأنه يعرف
تف�سرياتها جيداً .تنب�أ ب�أ�شياء كثرية طيلة �سنوات حياته :زيجات غري متوقعة
وميتات ال تُ�صدق� ،سفر وترحال وعودة غائبني بعد طول ُبعد ..وو�صلت
به احلنكة حد �أنه �أ�صبح ي�ستطيع �أن يقر�أ �أحالم النا�س قبل �أن ينطقوا بها..
حتى جاءت الليلة التي �أدرك فيها �أن ال�صباح �سي�شهد وداع �أنفا�سه.
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ما مل يعرفه �أحد �أن �أباك يف ليلة موته بالذات �شاهد �آالف الأحالم
املتداخلة� .أحالم حياته كلها التي ظلت خمب�أة يف ركن معتم هاجمته دفعة
واحدة ،ما �إن ينتهي �أحدها حتى يبد�أ الآخر .راح ي�سبح بينها كغريق ال
يريد النجاة ..وكان يف نومه يعرف �أنه لن يحكيها لأحد ،ولن يتاح له
الوقت للتفكري فيها ..لأنه �أدرك بحد�س غام�ض �أنه لن ي�ستيقظ بعد الآن،
خا�صة �أن حلمه الأخري -الذي �سبق اقتحام الأهايل لغرفته بلحظات -كان
هو نف�سه م�شهد موته.
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ذات يوم ،توقفت عن تدوين ما حتكيه نعمة عن �أبي يف املخطوط،
وقررت �أن �أكتب ما ظننته حكايتي اخلا�صة.

كنت يف الثامنة ع�رشة عندما �أدرت ظهري لكتاب حيوات �أبي
تقريب ًا ُ
الذي ال تكف �صفحاته عن التوالد.
ظللت قبلها لنحو خم�س �سنوات �أكتب ،حمتم ً
ال الواجب الثقيل الذي
كلفني �أبي به� ،أترجم �صوت نعمة �إىل عبارات متالحقة على تلك الأوراق
التي �أدخلتني املتاهة القامتة للأبدية .تركت نف�سي لذلك ال�ضياع معزي ًا
نف�سي ب�أنني عرثت �أخرياً على مهنة ،لكن ذلك املعنى اله�ش لوجودي
ما لبث �أن حتلل حتت ثقل ذوباين يف تلك املدن الالنهائية التي كان علي
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�أن �أ�رسد حيواته وفناءاته يف هواءاتها ال�شاحبة� ،أتنف�سها مع الزفري ال�ساخن
لنعمة.
خم�س �سنوات حتول خاللها املخطوط الذي ت�سلمته وليداً� ،إىل جملد
ال يكف عن الت�ضخم ،مثل ابن يتمدد رغم ًا عن �أنفي لي�ؤكد تقزمي..
ولأتذوق �أخرياً الطعم القا�سي للأبوة ،والذي مل �أكن �أنوي تذوقه ذات
يوم.
رمبا كان امللل ،رمبا كان ال�ضياع الذي حملني من الطفولة ،بتيب�س
كفني ميتتني ،لعامل الرجولة ال�صامت يف كثافة الهواء املعب�أ بالآيات ،وهو
يخذلني مرة بعد �أخرى.

رمبا املهمة ال�شاقة ،وهي تفتح �أمامي �صحراوات غارقة يف ال�رسابات،
لأنني كنت �أخط احليوات بخط الثلث ،الذي ُك ِتب به العنوان ،واعتربته
عالمة جعلت من اختياري �إجباراً .كان علي �أن �أخط ب�رسعة قاتلة لكي
ال �أوقف �سيولة احلكي ،رغم ذلك كانت نعمة تتوقف كثرياً ،م�ضطرة
وحمبطة ،لأنه كان من امل�ستحيل مالحقتها بخط متقن دون �إخفاقات
مفاجئة .مل يكن م�سموح ًا يل بكلمة غري متقنة يف جت�سدها .ب�إرادة غام�ضة،
كانت تمُ حى ،لأعيد خطها كما يجب� .إنه الأمل القا�سي للكمال.

رمبا كانت نعمة ،التي تتعرى يف كل مرة �أكرث� ،سبب ًا �آخر النتباهي الآخذ
علي �أن �أقاوم ج�سدها� ،شاعراً
يف التمزق ،كنت �أ�ستجيب ل�صوتها بينما َّ
�أن �صوتها ذلك نف�سه ينبع من بئر نارية بني فخذيها .وهكذا ت�أكدت �أن
يد
ذلك املخطوط ،حتى لو مل يكن يتمدد ،ال �أمل يف �إنهائه ،طاملا تخطه ٌ
من حلم ودم.
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كنت �أ�سبح يف ي�أ�س الأيام املت�شابهة ،وقد �أ�صبحت �أق�ضي �أكرث من
ن�صف يومي بني تلك اجلدران ال�شاحبة ،مق�صي ًا عن العامل ،و�آخذاً حلظة
بعد �أخرى يف االقرتاب من امل�ستحيل.

مل يكن كل ذلك �شيئ ًا �أمام احل�ضور املفاجئ لأمي ،والذي باغتني يف
حلظة غري متوقعة ،ليف�سد كل �شيء .حدث ذلك بف�ضل جدتي ،وك�أنها
نف�ضت الرتاب فج�أة عن ذكرى ابنتها لتبعثها �أمامي يف الوقت الذي
وطنت فيه نف�سي على �أن �أ�صبح خادم ًا نقي ًا لأبي.
منذ تن�صيبي و�صي ًا على �أبي ،تغريت نظرات جدتي يل ،ك�أنها مل ترغب
يل يف ذلك املجد ال�صغري� .صارت عباراتها يل قليلة ومقت�ضبة ،وراحت
همهمتها املبتورة بعبارة "اهلل يرحمها" تزداد ،حتى مل تعد تنطق على وجه
التقريب ب�سواها يف �سنواتها الأخرية ،دون �أن ت�سمح لنف�سها �أبداً ب�أن تبوح
يل ب�أي حكاية من تلك التي كانت تدور داخل املدينة ال�رسية لر�أ�سها.

حتاملت املر�أة اله�شة ،ونه�ضت� ،أم�سكت بيدي( ،مثلما كانت تفعل
أ�صبحت فيها من الرجال) .دخلنا الفناء
ب�أريحية قبل جمئ اللحظة التي �
ُ
الذي كانت تربي فيه الطيور� ،أمرتني �أن �أجلب الف�أ�س ال�صدئ النائم يف
الركن ،وبيديها بد�أت حتفر دون كلل ،بقوة �سحرية ال �أعرف كيف واتتها
فج�أة� ،إىل �أن برزت يف باطن الأر�ض العميقة طاقة �سحرية غري متوقعة.
قالت� :أخرج بيديك ما تركته املرحومة.
بد�أت كامل�سحور ُ�أخرج متاثيل �صغرية من طني ،و�صحائف حتمل
ر�سوم ًا عارية ،و�سي ً
ال من الكتب .وعندما انت�صب بيننا ذلك اجلبل الغريب
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من الأ�شياء ،قالت ،هذا ما تركته �أمك ،لقد طلب جدك فور موتها �أن �أحرق
كل هذه الأ�شياء التي كانت تغلق عليها غرفتها ،التي تنام �أنت فيها الآن،
ولكني ظللت �أحفر هنا ليوم كامل لدى خروجه حتى خب�أتها ،فعلت ذلك
من �أجلها لكني فعلته �أي�ض ًا من �أجلك ،وقد حان الوقت لتح�صل عليها� ،إنه
يف النهاية مرياثك منها ،و�أنت الوحيد الذي يحق لك الت�رصف فيه.
فعلت جدتي ذلك ودخلت غرفتها ،التي �صارت حمرمة علي منذ �رصت
رج ً
ال .فتحت ال�شبابيك وا�ستلقت فوق �رسيرها ،وما هي �إال حلظات حتى
كانت م�سوخ �أبي قد حولتها �إىل رماد.
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كنت �أعرف �أن العقاب يف انتظاري ،ال حمالة ،ودفعني ذلك للمزيد
من الع�صيان ،ك�أنني كنت �أكفر عن ذنبي باقرتاف جميع الذنوب التي
ميكن �أن يت�ضاءل �أمامها� .إنها طريقة مريحة ،مثل الطعنة النافذة املفاجئة،
ن�صحتني بها نعمة بالذات ،وهي تتلقى انت�صابي �أخرياً بني �ساقيها ،على
بعد خطوات من جثمان �أبي.
بني من ينظرون يل كمعجزة ،ويت�أملونني وك�أنني قادم من عامل �آخر،
ومن ينادونني بابن الزنا ،ب�سبب عداوتهم له بالأ�سا�س ورغبتهم يف حموه،
ع�شت ممزق ًا ،وفكرت �أن هذه فكرة مالئمة القرتاح حياتي على املخطوط.
ت�شكلت �أمامي �صورة غائمة ل�شخ�ص ال ميلك �صورة لأمه التي ماتت� ،أو
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قُتلت� ،أو اختفت ،فور �أن لفظته ك�أنها تلقي ب�صقة �أخرية يف وجه العامل
الذي �أغلق عليها باب مقربة ،وال يعرف �شيئ ًا عن �أبيه امليت منذ مئات
الأعوام ..والذي ب�رش قبل �أن ميوت بابن من �صلبه �سي�أتي بعد �سنوات
طويلة ،ثم اختار الفقرية التي ذهبوا بها �إليه مقيدة قبل �أربعني عام ًا ،لتحمل
بذرة ذلك االبن.

لكني ،و�أنا �أبحث عن حكاية ،اكت�شفت �أنني ال �أملك على وجه
التقريب �سوى تخمني حكايتيهما وحماولة القب�ض على اخليط امل�ستحيل
الذي جعل منهما يف حلظة حكاي ًة واحدة .وجدتني �أتخيل نهايته ،يف
م�شهد طويل ،يبد�أ بزيارة حار�سه يل بر�سالة ،وينتهي مبقابلتي له .بد�أت من
اللحظة (التي رمبا يعي�شها الآن مهتدي ًا مبا كتبتُ ،مطلع ًا على ما يف رحمه
من كلمات ،وحماكي ًا ما اقرتحته له) ،وقد وجد قدا�سته �أخرياً تلفظ �أنفا�سها
الأخرية على يدي ،حمفورة يف �أوراق حياته البي�ضاء التي كانت تعد بحياة
غري منتهية.
يف حكايتي كان ي�ستيقظ لآخر مرة ،طالب ًا �أن ي�أتوا له بابنه ،الذي
�سيقطع الطريق يف رحل ٍة نهائية ،ليعرف �أخرياً احلقيقة التي جتنبته طوي ً
ال قبل
�أن يقرر هو جتنبها ،يف ال�رضيح ،حيث �سريى وجه �أبيه لأول و�آخر مرة،
لكن ماذا �سيحدث يف هذه اللحظة؟ ما م�صري االبن؟ هذا ما كنت �أفكر فيه
يف الأيام الأخرية ،ويف اللحظات التي �سمعت فيها �صوت طرقات نهايتي
تخد�ش الباب على يد ذلك احلار�س الذي بدا مالك ًا ملوتي.
ذات �صباح ،وجدتني �أفتح املخطوط ،و�أكتب ،يف ال�صفحة التي
ولدت �أثناء نومي�" :أر�سل �أبي يف طلبي ،فعرفت �أنني �س�أموت اليوم".
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عندما ان�رصف احلار�س �أخرجت املخطوط ،وت�أملت ال�صفحة املتبقية،
بي�ضاء من كل �سوء ،تنتظر امل�شهد الأخري.

على العك�س من حكاياته التي ظللت �أعوام ًا �أدونها ،كان املخطوط
يتناق�ص مع كتابة حياتي املقرتحة حام ً
ال بذرة �شعوري بالنهاية التي تدنو
كلما تقدمت خطوة للأمام ،و�أحببت ذلك ال�شعور بالنهاية ،رمبا على
العك�س من جميع الب�رش ،بعد �أن تذوقت الطعم القامت للخلود مقرتن ًا
بالي�أ�س من جميء النقطة التي تغلق القو�س.
ما �إن بد�أت ،على �صفحة بي�ضاء وليدة خلف ما �أمتمته من تدوين تراثه،
حتى عوقبت باختفاء كل ما كتبت ،ومع تقدمي ،مع توقف ال�صفحات
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عن التوالد� ،أ�صبحت �أنا من ي�ستعجل النهاية.

جففت نعمة بكائي ،عندما �أدرت ظهري له ،عندما طلبت منها �أال
حتكي يل جمدداً �أي �شيء ،عندما �سمحت لنف�سي �أن �أنظر دون مواربة
لعانتها و�صدرها ،وبب�ساطة ،و�ضعتني فوقها ،غري عابئة بانك�شاف ال�رس
عرب ت�أوهاتها ،وال بنار احلار�س الذي يرعى خطيئتنا حمتم ً
ال الربد �أمام
الباب.

رمبا �شعرت يف البداية بوجلي ،فقالت�" :إنه جمنون بي ،لكن ال يجر�ؤ
على فعل �شيء" .العبيد دائم ًا على هذا النحو ،ينكرون اهلل نف�سه للإبقاء
على �سادتهم".
وعندما كان خيط الندم يربز بعد �أن ينف�صل ج�سدانا ،كانت تقول:
"نحن ال نرتكب �إثم ًا� ،أنا �أحبك فيه ،و�أحبه يف اهلل" .كانت تقول" :ما�ؤنا
لي�س دن�س ًا" .بعد ذلك ،مل يعد �أحدنا بحاجة ليقول �شيئ ًا �أو ليربر بحر
الذنب العميق الذي كنا نتهادى فيه بني اجلدران الطاهرة وك�أننا خارج
العامل.

ذات يوم جتر�أت وقالت ،طاملا تطمح يف تغيري املكتوب ،ف�إليك
�صدقت دائم ًا �أنه
حكايتي ،ميكنك �أن ت�ضمها لروايتك �إن �أردت ،فقد
ُ
انتقم حلياته مبوتنا .ا�سمع �أيها ال�صغري.

�أبوك هذا كان عجوزاً جداً ،حتى ت�شك �أنه بد�أ حياته عجوزاً� ،إال
�أن املوت ظل دائم ًا بعيداً عنه ..حد �أن الرجل كان ،على العك�س من
بت�صالح عذب،
جميع الب�رش ،ينتظر جميئه ،لي�س بخوف �أو رهبة ..لكن
ٍ
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وب�أمني ٍة �أكيدة �أن يتذكـره التـراب قبل �أن يتحول لكومة عظام حقيقية
داخل جلبابه.
كان جتاوز املائة من عمره منذ �سنني كثرية� ،صارت ت�شكل وحدها
عمراً م�ستق ً
ال ،ومل يعد �شيء يف ج�سده يعمل �سوى �أنفا�سه ،التي تدخل
وتخرج يف �آلية لتمنحه حياة مل يعد بحاج ٍة �إليها.

كان ي�ستيقظ كل �صباح ليكت�شف �أنه فقد وظيف ًة جديد ًة يف ج�سده،
دون اندها�ش ،لكن ب�أمني ٍة �أكيدة �أن تكون تلك عالمة من املوت الذي
�أدار ظهره له بكل ق�سوة ،و�ضن عليه بيديه القا�سيتني اللتني ال تتوقفان عن
العمل .وبنظر ٍة واحدة على بيوت البلدة ،وال�سيدات املت�شحات بال�سواد
من الذاهبات �إىل املقابر والعائدات منها ،كان العجوز يدرك -بح�سد� -أن
املوت ال يزال ميار�س مهماته بنف�س اخلفة والن�شاط اللذين عهدهما فيه.
وكان ي�ست�شعر -وهذا هو الأ�سو�أ -نظرات ح�سد م�ضادة من الأمهات
ترملن
احلزينات على �أبناء رحلوا يف ريعان ال�شباب ..وزوجات حديثات َّ
بعد �أوقات لذة ق�صرية ،يت�ساءلن عن طول عمره الذي يكفي عدة �أ�شخا�ص
كي يعي�شوا وميوتوا يف �أعمارهم الطبيعية.

�أو�شك على ت�صديق الواقعة التي حكتها له �أمه يف طفولته .كانت
ندابة يف البلدة ومل يكن الأهايل يعرفون منها �سوى ال�رصاخ على
�أ�شهر َّ
من يغادرون احلياة .وعندما ُرزقت به بعد �سنوات زواج طويلة بال ن�سل،
كانت واقعة غريبة ،واقعة ال تُ�صدق ،حتى �أن النا�س� ،أولئك النمامني
الف�ضوليني بال �سبب� ،أح�سوا �أن �رصاخها -بينما تلد الطفل -هو �رصاخ
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�شخ�ص يودع راح ً
ال �إىل مقربته ولي�س �رصاخ امر�أة متنح احلياة لقطعة من
ال لأنه كان هزي ً
حلمها� .أيقنت البلدة �أن الطفل لن يعي�ش طوي ً
ال و�شاحب ًا..
وف�ض ً
ال عن ذلك ورثت عيناه عن �أمه نظرة احلزن املرعبة التي مل تفارق
ق�سماتها يوم ًا� .أخربته �أمه �أنه مات بالفعل فور ا�ستقبال احلياة له ،توقفت
�أنفا�سه و�سكن ج�سده وتيب�س قلبه ..ثم برد جثمانه وازرق لونه ك�أي
ميت� .أغلقوا عينيه اجلاحظتني ولفوه جيداً متهيداً لتوديعه ،ووجدت
�أمه نف�سها -وهي التي �أدمنت ال�رصاخ على الغرباء  -تعجز عن التعبري
عن �أملها الوحيد احلقيقي ولو ب�رصخة .انحب�س �صوتها وغابت الدموع،
التي طاملا ذرفت جبا ًال منها باملجان ،عن عينيها املت�أملتني .وبينما
ي�ستعدون لإخراجه من البيت ..عادت الدماء �إليه فج�أة ..وفوجئوا به
يطلق �ضحكة �شيطانية ماجنة� ..شاهد ال ُ
أهل فيها �أ�شباح ًا كثرية تنطلق
حكيم لأمه" :الأطفال وحدهم ي�ستطيعون
هارب ًة من الغرفة .يومها قال
ٌ
مالعبة املوت وخداعه ..ولكن عقابهم �أنهم حني ي�شيخون يخا�صمهم
املوت ..يرتكهم ُمعذبني يتمنون التفاتة واحد ًة منه دون �أن يعب�أ بهم..
بل �إنه �إمعان ًا يف �إغاظتهم ،يح�صد �أرواح ال�شباب والأطفال �أمام عيونهم
امليتة" .انده�ش العجوز عندما �سمع احلكاية من �أمه لأول مرة ،و�س�ألها
ملاذا عليه �أن ُيعاقَب �إذا كان حينها مل يكن يعي �شيئ ًا ..وال يذكر �أنه
فعل ذلك عن ق�صد ،ولكن �أمه قالت له بح�سم" :ال يهم كل ذلك..
املهم �أنك �أهنته وقللت من هيبته و�ش�أنه يف �أرجاء البلدة ..حتى �أنه بعد
ذلك مل يعد النا�س ي�صدقون �إذا رحل �شخ�ص �أنه مات فع ً
ال ..و�صار كل
ميت جديد ينتظر �أيام ًا �إىل �أن يدفن ..لأن الأهايل كانوا ينتظرون عودته
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للحياة �ضاحك ًا كما فعلت �أنت ..لقد �صار النا�س من يومها ال ُي�صدقون
املوت وذلك هو �أ�سو�أ �شيء ميكن �أن يحدث لذلك الرجل املهيب الذي
ال يقول كلمته مرتني".

يف طفولته و�شبابه ا�ستمتع باحلكاية ،بيقني �أن اخللود هو حلم �أي
�إن�سان .كان �سعيداً لأنه جرب حظه مع املوت مبكراً وانتهى الأمر..
معترباً ما حدث معه معجزة �ست�صب يف �صاحله ..غري �أنه -ومع تقدمه
املفرط يف العمر ،وبعد �أن ر�أى �أحفاد �أحـفاده ميوتون �أمام عينيه يف
قا�س ..لأن ال �شيء �أكرث �إيالم ًا
وهم ٍ
�أعمارهم الطبيعية� -أدرك �أن اخللو َد ٌ
من �أن حتط ذبابة بني عينيك دون �أن تكون قــادراً على ه�شها .ورغم �أنه
توقف نهائي ًا -ومنذ �سنني -عن الطعام وال�رشاب� ،إال �أنه ظل حي ًا ..و�أدرك
املوت جا ٌد يف انتقامه منه ،و�أن احلل الوحيد هو �أن ُيق َتل ..ولكنه عاد
�أن
َ
ليكت�شف بح�رسة �أنه مل يعد يقو على الإتيان ب�شيء :ال �أن يقتل نف�سه ،وال
�أن يفتعل م�شاجرة �أوحتى ي�ست�أجر �شخ�ص ًا ليقتله .فقط يف �أحالمه كان
يغيب متام ًا ،حتى يكاد ي�صدق �أنه قد غادر الأر�ض �إىل الأبد ..ولكنه كان
دائم ًا ي�ستيقظ مهما طالت رحلته امل�ؤقتة يف الأبدية.

ذات يوم قرر �أن ي�صطنع املوت ،فلم يعد يخرج من منزله املتهدم ذي
وتعود �أن ينام طويال ..وبالتدريج مل يعد ي�ستيقظ ..وبعد
الطابق الواحدَّ ..
�شخ�ص حامل ،يراه النا�س وهو
�سنني حتول املنزل �إىل �رضيح يعي�ش بداخله
ٌ
يتنف�س ..مغم�ض العينني� ،شاحب اجل�سد ..يطلب منه النا�س العمر املديد
لهم ولأبنائهم ..فيقبل بابت�سامة زاهد -كانوا يظنونها نعيم ًا  -غري مدركني
�أنها مل تكن �سوى خدعته ال�سوداء ..فمع كل �شخ�ص يتمنى احلياة كان
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العجوز ال�شاحب ي�ضحك يف �أعماقه ،لتهتز جدران ال�رضيح يف معجزة
جديدة� ..سعيداً بت�ضاعف عدد زبائنه الذين �سي�شاركونه عذاب اخللود،
والذين كان مينح �أ�سماءهم للموت �أو ًال ب�أول ..ليبت�سم بدوره.
كتبتها خلفها ،بخطي العاري ،خط يدي الذي طاملا تنكر خلف �أقنعة
اخلط العربي بينما �أكد�س الآيات على جدرانه و�أرد على ر�سائله و�أُ�سود
خمطوطه.

وكان اجلمال ،اجلمال الفادح ،اجلمال املكتمل قد �أ�صبح �سجن ًا ،حتى
�أنني مل �أعد قادراً على التعرف على يدي.
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10
�أخرجت ر�أ�سي من ال�شباك ،ور�أيت العامل الذي بد�أ يغرق يف النور.

�شم�س �أول ال�صباح قمر حمرتق ،بينما يرتنح احلار�س مبتعداً كطائر
�أر�ضي.

بينما �أرقب تال�شيه التدريجي ،تلم�ست ،لأول مرة� ،شبح قاطع الطريق
القدمي الذي كانه .كان دخان ال�سيجارة ينبعث ك�أنه خارج من �أذنيه حتى
ابتلعته ال�شبورة �أخرياً ،ومتنيت لو اختفى ،لو �أعاقه �شيء عن الو�صول.
ال�سماء نف�سها ،تبدو مثل �سقف بعيد ُ�صنع على عجل .مل تعد تعربها
الطارات التي تذكر البلدة النائمة �أننا يف حرب .انتهت احلرب ،عاد من
عاد وبقى من بقى ،لكن من بقوا كانوا �إما مفقودين �أو �أموات ًا.
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يف ذلك ال�ضوء امللتب�س ،يف ال�سالم الطارئ القرتاب النهاية ،كان ميكن
ل�شخ�ص يقف يف نافذة �أن يرى املدينة كلها تغرق يف حلم متكرر ..لكني
كنت �أطل على الطريق البعيد� ،أتلم�س العظام التي �أيقظها نور اهلل.

ك�أنني تذكرت فج�أة ،من جديد� ،أنني ابن رجل مقد�س .ففي اللحظة
التي �أغلقت فيها الباب خلف احلار�س �شعرت ب�أنفا�س الرجل امليت تلفح
جدران ال�شقة .ويف ال�ضوء ال�شبحي� ،أمكن يل �أن �أ�شاهد هيك ً
ال عظمي ًا ،له
حدقتان حمتفظتان باحلياة ،وحلية بي�ضاء مل تتوقف يوم ًا عن النمو.
ا�ستقرت هذه ال�صورة املرعبة لأبي يف ذهني منذ طفولتي� ،إىل �أن
ج�سدتها يف لوحة مرجتلة بالألوان الزيتية ا�ستقرت على �أحد احلوائط.
الحظت �-أو رمبا ُهيئ يل -ارتعادة احلار�س عندما تطلع �إليها ،ما �أ�شعرين
�أنني رمبا اقرتبت كثرياً من احلقيقة ،اقرتبت من اخلطر.

�أ�شعلت �سيجارة جديدة� ،شاعراً بقدر من ت�أنيب ال�ضمري كدت �أتعود
على �إزاحته .حاولت �أن �أنتزع كتاب ًا ب�شكل ع�شوائي كي �أقر�أ ،لكني
قذفت به ب�رسعة .لقد �أتيت على كل كتب �أمي ،منتهي ًا خلواء �آخر مل �أكن
�أظن �أن �أمي �ستنتهي بي �إليه مثلما فعل �أبي.

لقد �أكملت الع�رشين ،ومل �أ�صبح �شيئ ًا على الإطالق ،لي�س بال�ضبط
لف�شلي ،لكن يف احلقيقة (الآن �أدرك) لأين مل �أرد .يف حلظة نزق فكرت
�أن �أ�س�أل احلار�س املقب�ض (الذي بدا يف جتليه مع مطلع الفجر �أكرث رعب ًا من
�أي قاب�ض �أرواح تخيلته) عن "نعمة" التي اختفت ،لكني تراجعت ،مثلما
�أخذت نعمة ترتاجع عن حياتي طيلة الأ�شهر املا�ضية ،ب�آالم متدرجة يف
حدتها ،ك�أنها تغادر دمي.
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فكرت ،هل �سي�صدقني احلار�س �إن قلت له �إن ذلك امل�شهد الذي
جمعنا منذ دقائق هو �أول ف�صول املخطوط؟

لقد حتطمت حياتي ،على ه�شا�شتها ،فج�أة.
قمت بجولة دقيقة يف ال�شقة ،مت�أم ً
ال كل ما �س�أودعه ،عندما �أحلت علي
مهمة �أخرية� ،أن �أقر�أ احلفنة الأخرية من الر�سائل املكتوبة له ،و�أرد عليها.
�صارت هذه مهنتي الوحيدة احلقيقية يف ذلك العام الأخري .واجبي
احلقيقي جتاه �أنا�س م�ستعدين لت�صديق �أي �شيء ،لإرجاء املوت قلي ً
وحللم
ال
ٍ
ب�سيط بامتالك مقربة .لي�س املخطوط الذي �أ�رص على �أال ميوت ،لي�ست
نار نعمة والحتى �شبح �أمي الذي حلمت بامتالكه ك�أنه قادر على العودة
للحياة بالبحث عنه ،ولي�ست الرواية التي تبقت فيها �صفحة بي�ضاء ما زلت
عاجزاً على كتابة نهايتي فيها.

لقد اختار يل �أبي �أ�شياء كثرية ،مل يكن من بينها �أن �أرد على بريده الذي
ي�سبح يف ال�سماء املغلقة ل�صندوق النذور ،دون �أمل يف �سماء �أبعد .رمبا
فعلت ذلك رغم ًا عن م�شيئته التي مل �أ�ستطع �أبداً الوقوف عليها ،لأرد على
النا�س نيابة عنه ،ب�صوت قادم من الآخرة ..لكنها ،يف احلقيقة ،منحت
معجزته منعطفها احلا�سم ،بقدر ما جعلت مني ال�شخ�ص الذي طاملا متنيته:
�أعرف كل �رس يف املدينة ،وال �أحد يعلم عني �شيئ ًا.
ال�شخ�ص الوحيد يف هذه املدينة الذي يطمئن
�رصت
دون �أن �أق�صد،
ُ
َ
النا�س من خالله على �آخرتهم.
�أكاد �أجزم �أنه ال يوجد �شخ�ص هنا ،مل �أطلع على ارتعا�شات خط يده.
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حتى الذين ي�شككون يف وجوده ،الذين يعتربونني ابن زنا ..الذين ال
ي�صدقون �أن امي ،ال�شابة اجلميلة التي كانت ،ع�شقته و�ضاجعته يف موته،
و�أنه �شاء �أن تكون �أم ابنه الوحيد رغم موته منذ مئات ال�سنني بال ن�سل..
كل ه�ؤالء ،كانوا يرتكون له الر�سائل يف النهاية :الت�رضعات ،االعرتافات،
الأ�سئلة املعذبة ،ودموع الندم على مابدر منهم.
�إنني �أت�أمل الآن ،مثلما ظللت �أت�أمل .ال� .إنني �أت�أمل ب�شكل �أكرث خفوتا� .أمل
الت�سليم� ،أمل ال�شخ�ص الذي يعرف وال ميلك �إال االبت�سام .قالت نعمة يف
�آخر مرة" ،لن تراين بعد الآن"� ،أنت حر ،مل تعد عبداً جل�سدي.
هذه اخلادمة الفقرية ،اخلم�سينية بتجاعيد ت�صلح ملرور �أنهار نحيلة من
املياه فوق ج�سدها� ،صارت امر�أتي الوحيدة ،منذ عبثت بي و�أنا �أودع
الطفولة ،لتعرفني �أي �شيء بال�ضبط �أملك بني فخذي ،جمال دائخ� ،رسي
على وجه التقريب ،ترك نف�سه يف مهب الرجل ال�صالح.
مرت ال�شهور الأخرية بلقاءات فاترة بيننا� ،صارت تتحدث عنه قلي ً
ال،
وت�شد ج�سدي �إليها ب�آلية على فرتات متباعدة ،دون �أن توجه لعيني تلك
النظرات امللتهبة القدمية .كانت نظرة واحدة جل�سدي ،مل�سة من �أنفها يف
حلمي ،كافي ًة لتعرف اخلادمة ال�شائخة �أن اجل�سد الذي كانت متتلكه تبدد
هو الآخر ،ك�أن الفقرية املتعالية منذور ًة لل�ضياع بني �سيد كتب عليها الفناء
حتت رماده وابن ا�ستيقظ �أخرياً من ذلك الرماد نف�سه رغم ًا عن �إرادتها
لينف�ض عن نف�سه غبار �سنوات �آخذة يف حموه� ،أكدتها هي من حيث �أرادت
�أن متحوها.
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عندما حاولت ،ك�أي �شخ�ص ينبغي �أن يحاول� ،أن �أعرف واحدة
�أخرى ،فتاة ،امر�أة ،عجزت .ثم قالت يل" :ال حتاول" .حولتني نعمة لعبد
لها ،ومل �أرف�ض ،مل �أحاول فك الربط ،لكنها تركتني ،ذات �صباح تركتني
ورحلت ،معيد ًة يل حريتي ،عندما مل �أعد بحاجة لها ،بال�ضبط مثلما فعلت
�أمي قدمي ًا.

تبخرت ،رغم �أين كنت �أعرث فور دخويل ال�رضيح على الرائحة الطازجة
جللدها ،مت�أكداً �أنها ترقد يف مكان ما بني هذه اجلدران .ي�ستقبلني احلار�س،
�صامت ًا ك�أنه لو نطق ف�ست�سقط املر�أة من فمه.
وبني جدران هذا البيت ،حماو ًال �أن �أن�سى ،مل �أطلب واحدة �إال و�أتت
�إيل ..يف اليوم نف�سه ..يف الليلة نف�سها ..ال ،بل يف اللحظة ذاتها .ترتك
�أي واحدة �أي �شيء وت�أتي لت�ستلقي على هذا ال�رسير .كل ن�ساء مدينتنا
يتعاملن مع رغبتي ك�أمر مقد�س .يخ�شني الرف�ض ،كي ال حتل اللعنة عليهن.
يغ�ض�ضن الب�رص عن الآيات التي تت�صارع بامتداد حوائط ال�شقة .يخلعن
الأحجبة ،النقابات ،الإ�سداالت الطويلة ،لتقفز �أثدا�ؤهن دفعة واحدة
يف وجهي .يبكني حتتي .يذرفن دموع ًا �أعرف �أنها مل تنحدر من جمريات
املتعة ،بل من الندم ..ترى ،كم واحدة �أمتعتها؟ كم واحدة �رصخت من
فحولتي؟ كم واحدة �أرادته؟
ما تزال هبات الرمل تنفجر حتت الأقدام التي تخطو فوق �شوارع
ترابية ،مل تختف منها متام ًا العقارب والثعابني .من هنا ،ال ميكنني �أن �أرى
قبة ال�رضيح ال�سوداء البعيدة ،فوقها تتململ طيور بحدقات معتمة .كانت
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نعمة ترتعد عندما ت�أتي على ذكرها ،لأنها كانت فوق ر�أ�سينا متام ًا.

"لقد عربت �أمك ال�ستائر الثقيلة ،عندما كان العامل نائم ًا ،عندما كنا
نحن نغط يف مناماتنا العميقة ،عندما كنت بالكاد �أحلم به كانت هي تعرب
ذلك الربزخ ال�صغري وتراه ،متج�سداً ،لي�س حتى مثلما �أراه الآن ،فقد
كانت جمذوبة ،قادمة من خلف ال�ستائر الثقيلة لذلك العامل ،من ال�ضفة
الأخرى حيث يغر�س اجلنون �ساقيه الثقيلتني يف �أر�ض لزقة .وقد عربت
ال�ستائر الفوالذية حد �أنها مزقتها مثلما ت�سفك �سكني الدم الناعم للحرير.
وحيث حدث كل �شيء ،وهو ي�ستيقظ �أخرياً من منام.
ال �أعرف �أين ذهبوا بها .لقد �أخفيناها �إىل �أن و�ضعت ،وعندما كان
يجب �أن ينك�شف كل �شيء ،كان يجب �أن تنجو �أنت.
و�ضعت جبل الر�سائل �أمامي .ي�ستحيل �أن �أقر�أها جميعها ف�ضال ً عن
الرد عليها .وابت�سمت فج�أة ..عندما برق يف ذهني �أنني مطالب بالرد
على �أ�سئلة تخ�ص الآخرة ،رغم �أنني �س�أذهب �إليها قبل كل ه�ؤالء� .أمامي
الآن حل من اثنني� :إما �أن �أنتقي بع�شـوائية عـدداً قلي ً
ال من الر�سائل و�أرد
عليها� ،أو �أن �أكرر رداً واحداً من تلك التي ت�صلح للجميع ..والتي جل�أت
�إليها �أكرث من مرة يف �أوقات �ضجري.

مل �أعرف �أبداً مل تعاملت مع طق�س كهذا كالتزام ..كان يكفي �أن �أقر أ�
الر�سائل و�أ�ستمتع بالتل�ص�ص .ثم برز �س�ؤال �آخر قتلني فج�أة� :أمل �أكن �أدخر
ذلك ليوم ما �س�أنتقم فيه من �شخ�ص هنا �أو �أمثل ب�آخر هناك؟ لقد جاء ذلك
علي �أن �أموت قبل �أن �أرد عدداً من ال�صفعات التي طاملا
اليوم ،ولي�س َّ
�أرج�أتها .لقد ظل النا�س هنا ملئات ال�سنوات يكتبون ر�سائل ال ينتظرون
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رداً عليها ..حتى وقعت املعجزة ذات يوم ،ويف وقت كان من امل�ستحيل
فيه تقبل معجزة جديدة ..توجه النا�س ذات يوم لل�رضيح ليفاج�أوا ب�أن
الرجل امليت بد�أ يرد على الر�سائل.
كنت �شاخ�ص ًا يف الت�رضعات املت�شابهة ،بينما �أفكر يف �صفحة املخطوط
املتبقية� ،إىل �أن ارجتفت يداي.
�أمام عيني ،كان اخلط الأليف المر�أة �أعرفها ،يقرر يف كلمات قليلة �أنها
�ست�ضع طف ً
ال من �صلبي.
َك َتبت نعمة للرجل املقد�س� :سيكون لك حفيد.
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أ
قطع �صفري القطار موته بينما كان يحلم مبدينة تطل على البحر..
وانده�ش ،لأنها املرة الأوىل التي ي�ستيقظ فيها من حلم قبل �أن يرى
م�شهد دفنه.
باعث واقعي ،فلمئات
كانت �أي�ض ًا املرة الأوىل التي يوقظه فيها
ٌ
ال�سنوات ف�شلت كل الأ�صوات ،واملحاوالت اليائ�سة خلادماته املتعاقبات،
يف انتزاعه من مناماته.
حدث ذلك (يف اجلمعة اليتيمة ،وبينما ظل �صائم ًا يف �أحالمه)
ليوقظ كل ال�سنوات املهدرة يف مناماته ،جمرب ًا �إياه على مواجهة الدنيا
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لآخر مرة .لكنه عندما ا�ستيقظ هنا ،مكت�شف ًا �أنه ما يزال معلق ًا يف
مدينة املنام هناك ،ارتعد ،من فكرة �أنه للمرة الأوىل يعي�ش مرتني يف
الوقت ذاته.
كان ي�ستيقظ وحده يف كل مرة ،بعد االنتهاء من مواراته الرتاب
يف مدينة نومه ،غري م�صدق �أنه حي يف مكانه� ،أن له ج�سداً ميت ًا يف
احللم ،تراب ًا يف مقابر املنام.
�أول �شيء فكر فيه وهو ي�صحو جمرباً لأول مرة ،هو هذا القطار
نف�سه ،والذي يكرهه متام ًا ،فهو �صغري ،يعود لبدايات قرن م�ضى،
ويذ ِّكره -كلما ر�آه من نافذته -بنع�ش �أ�صفر.
ُ
يعرب مبحاذاة �رضيحه ،يلتف حوله يف قو�س هادر قبل �أن يوا�صل
طريقه ،ترجت القبة ال�سوداء ،يهتز �رسيره ،وتت�ساقط قطع من طالء الآيات
القر�آنية على الأر�ض ،ملاذا ال يخ�شاين �سائقو القطار؟ ،ال يعرف.
�إنه قطار املدينة الوحيد .يحمل الب�ضائع مع الب�رش ..ويف الوقت
الذي تطل فيه الوجوه الآدمية عرب نوافذه اخلالية من الزجاج ،تربز
وجو ٌه �أخرى ،بالنظرة نف�سها ،حليوانات وطيور .وجوه حمري مت�أملة،
بالعيون البِئرية الكبرية واحلزينة ..ووجوه دجاجات فزعة ت�رصخ ك�أن
�أل�سنتها مقطوعة ،و�أبقار بحدقات تائهة كاملرايا ..ومن بني جميع هذه
العيون تلوح نظرات الريفيات املكحولة .جميالت ن�ساء مدينتي،
وحزينات ،يخفني �شعورهن ،حتت �أحجبة ثقيلة ،و�شَ َعر ،مثلما �شعر كل
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مرة ،ومثلما �سي�شعر للأبد (القريب مثل معجزة يف متناول يده)� ،أن
الن�ساء امل�ؤمنات واحلزينات ،قذفن �إليه بنظراتهن نف�سها ،متخليات طوع ًا
بكاء طوي ًال ،لكي ينظر عو�ض ًا عنهن.
عن العيون التي عرفت ً
نحو ما .جميعهم
جميع �سائقي هذا القطار كانوا �أ�صدقاءه على ٍ
ينتحرون بعد فرتة ق�صرية من العمل ،تاركني الآلة املعدنية البدائية
ترتنح وحدها للحظات ،قبل �أن تتوقف عجالتها فج�أة ..قبالة �شباك
غرفة نومه ،وحيث يكون دائم ًا قد ا�ستيقظ قبلها بدقائق.
رمبا ن�سي ملاذا يبث فيه هذا القطار كل هذه الك�آبة ،فلم يكن
مقتنع ًا �أن انتحار �سائقيه� ،أو حتى �ألوانه الكئيبة امل�ستمدة من لون
الرتاب ،كاف كي يجعله منقب�ض ًا.
ت� َّأمل عظامه ،كان مبت ًال ،وكانت رائحة البحر تقتل �أنفه ،لقد
�أيقظوين قبل حتى �أن �أجف ،وعندما جتر�أ ليلعق كف يده� ،أدرك �أي
ماء مالح غرق فيه .وهنا تذكر �أن قطار الواقع عندما اخرتق منامه،
كان يتن�سم املاء م�ست�سلم ًا لقدرٍ مل يجربه من قبل ،وبالكاد كانت
الأيادي تنت�شله من قاع البحر ثم بد�أت الهمهمات تدور حول طريقة
دفنه.
ظل متحري ًا ،يفكر يف �أنها املرة الأوىل التي يوقظه فيها �صفري هذا
القطار ،يفكر يف جثمانه بتلك املدينة ال�ساحلية البعيدة ،ال يعرف كيف
�سيدفن وال يف �أي مقربة.
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املاء� ،إنه �إحدى معجزاته� ،أال يقولون �إنه كان مي�شي على املاء؟
لكنه هذه املرة خذل قدرته على الطفو وعلى اخلطو بقدمني ثابتتني
فوق ه�شا�شة املوج -كانت هذه �أوىل العالمات� ،س�أموت يف الواقع،
فقد حتطمت واحدة من كراماتي على �صخرة النوم اخل�شنة -وما الذي
جذبني للماء؟ بالت�أكيد كنت واثق ًا �أنني �أجيد العوم ،على الأقل العوم.
إخفاق �آخر ،لأن كل ما يحلم به كان ينبغي
ف�شل يف تذكر املنام� ،إنه � ٌ
دون.
�أن ُي َّ
غرقت يف هذا البحر .بحر مدينتي الذي مل يوجد .و�أ�شار
رمبا
ُ
ب�إ�صبعه ناحية اجلدار ال�رشقي ،ك�أنه يخرقه لي�صل �إىل موج الوهم
الذي ي�صطدم به من اخلارج .يف �أزمنة �أخرى كانت �إ�شارة الإ�صبع
كافية ليتهدم اجلدار وي�أتي البحر ليجل�س حتت قدميه كي يت�أكد من
ً
�شكوكه ،لكن �إ�صبعه الآن مل يعد �أكرث من ذلك احليوان النحيل والغارق
يف القدم ،ب�إظفر ممتد ،ميلك القدرة بالكاد على اخرتاق الهواء ،الذي
بدا الآن جداراً �سميك ًا ي�ستطيع وحده �أن يراه� .سمع ا�صطدام املوج
باجلدران ،وعاد ي�شعر بعزلة الطريق اخلارج من فم املدينة مثل ٍ
ل�سان
جاف حام ًال ،فقط ،عظامه .ملاذا حلم بهذا البحر؟ بحر مدينته املفقود؟
هل مت �إذن يف مدينتي؟ �إن هذا يعني �أنني �أخرياً مت يف الواقع.
وهيئ له �أن ثمة هديراً �آخر ،هدير �أ�صوات ب�رشية قادمة من بعيد.
ّ
وفكر للحظة �أن هذا الهدير قد يكون من �أيقظه ولي�س �رصاخ القطار،
لكنه ا�ستبعد تلك الفكرة متام ًا ،ف�صوت النا�س هنا ،يف هذه الأنحاء،
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ال ميكن �أن يكون من القوة حد �أن يوقظه.
من جديد ي�صيغ ال�سمع ،ومن جديد يت�أكد �أن ثمة هديراً له
�صوت �إن�ساين لكن له مذاق بحر يف �أذنيه� .إنهما مكتملتان وقادرتان
على ا�صطياد �أ�شد الأ�صوات رهافة يف ذلك الفجر .من �شحذهما هكذا
ٍ
كموجة عاتية حتى ُيهي�أ له
ك�سكينني يقتالن ال�صمت؟ ي�شتد زحف املاء
وجزر يتبادالن
مد
�أنه يبلغ عتباته ،ثم يرتد مرتاجع ًا
ٍ
كو�شي�ش خافتٌ .
ٌ
اللعب �أخرياً ،لكن ماذا يريدان؟ �إالم �سي�صالن يف نهاية املطاف؟ فكر
�أن ذلك قد يكون له عالقة مبنامه الأخري ،فلموج املنام الهادر ذلك
ال�صدى الذي يبدو �أ�صوات ماليني الأ�شخا�ص الذين يقرتبون حثيث ًا،
يجتازون واحداً تلو الآخر من ح�صون بقائه ،لي�صلوا �إىل �رضيحه.
حت�س�س احل�صرية النا�شفة حتت قامته .كانت دائم ًا معي ،ب�ساط ًا وكفن ًا.
أنا�س
يعرب بها ال�سموات الثقيلة للمنام ليحط يف الواقع( ،ما يقول عنه � ٌ
ما يف مكان ما �أنه واقعهم) ،متقلب ًا فوق نتوءاتها ،فوق ر�سومها التي
مل تذبل يوم ًا ومل تهرتئ يف حرب عظامه .كل واقع يف هذه الدنيا،
�شخ�ص ميت.
حلم
ٍ
ُ
قبل �أي �شيء ،قبل حتى �أن ي�أمر خادمته باملجئ ،وجد نف�سه
ي�ستدعي البدايات� ،أبواب املنامات ،وفكر ،بالطريقة الوحيدة التي
ميكن بها مليت �أن يولد :كيف يل �أن �أبد�أ؟ ذلك �أن حلم ًا مل يكن يجدر
به �أن ي�سبق الآخر( ..ذلك �أن كل حلم كان واقع ًا بالن�سبة حللم �آخر
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وحلم ًا يف واقع ثالث) .لي�س ثمة زمن ،ال وجود لذلك اخلط امل�ستقيم
بني حلظتني .يبد�أ من حيث هو ال �أحد� .إنها لي�ست بداية ،لكنها اقرتاح
للإم�ساك بطرف متاهة .املدينة الأوىل مل يدخلها ،كانت مدينة �رسابات،
ذلك �أنها كلما اقرتبت ،كلما الحت بواباتها وقبابها وبيوتها ،ابتعدت
وتناءت .مات على �أعتابها ،مقتو ًال يف بئر معتمة .ذاق الفناء قبل �أن
تناديه احلياة ،لكن البئر �صارت �رضيح ًا حتت الأر�ض ،يهبط النا�س �إليه
ب�سلم حفرته الأقدام يف �صخر االنزالق الأمل�س الذي كان بال رجعة
عندما ا�ست�سلم له� .رضيح تتوجه قبة ،فوق ج�سده املتحلل يف املاء
امللحي ،الذي �سيمد النا�س �أفواههم فيه فيما بعد لي�شفيهم.
باغته املنام منفتح ًا على �صحراء �شا�سعة ،حتى �أن يده مزقت مالءة
مت�شبثة ب�أمل العودة �إىل الواقع ،لكن فخ الغفوة كان �أقوى من
ال�رسير
ً
كافة حماوالت اجل�سد اليائ�س .م�شى كثرياً يف ال�صحراء القاحلة ،وا�ستبد
به اجلوع والعط�ش ،ملح بئراً على مبعدة ..البئر فوق ربوة ،واملاء
ين�سال منها متمدداً ك�أفعى بني قدميه .مل ي�صدق نف�سه ،فاملاء راح
يدغدغ قدميه املت�شققتني ويرطبهما وهو ما جعله يت�أكد �أن ما ر�آه مل
يكن �رساب ًا .هكذا ا�ستجمع قوته اخلائرة وحث �سريه حتى و�صل �إىل
الربوة .كان املاء مبجرد �سقوطه يذوب يف الرمل فلم يتمكن من مد فمه
ليح�صل حتى على قطرات �شحيحة من املاء .يف هذه اللحظة ظهرت
له امر�أة ملت�صقة برجل ،كالهما عجوزان ،ولهما املالمح بال�ضبط ،فيما
عدا �أن الرجل كانت له حلية بي�ضاء طويلة بينما كان للمر�أة �شعر بلون
القطن تالم�س ذ�ؤابات �ضفائره الأر�ض.
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ارتعد من امل�شهد املرعب .وقبل �أن ي�ستجمع �شجاعته �سمع �صوت ًا
واحداً -ال هو ب�صوت الرجال وال ب�صوت الن�ساء -ينطلق من فميهما
يف نف�س اللحظة.
"نحن حار�سا هذه البئر ..ونحب �أن نحذرك ،مل ينزل �إليها �شخ�ص
وعاد منها حي ًا �أبداً".
�س�أل وقد تغلبت ده�شته على رعبه ملاذا؟ ف�أجاب ال�صوت ،لأنك
عندما ت�صل �إليها �ستجد نف�سك م�ضطراً لل�صعود لت�صل �إىل املياه ولي�س
للهبوط كما هو احلال مع كل الآبار ..املياه جتري يف �سقف البئر حول
فتحتها �أيها امل�سافر".
قال وقد قتله الف�ضول ،وكيف ت�رشبان؟ ،ورد ال�صوت ال�سحيق نف�سه
ك�أنه �صوت البئر ،نحن ال ن�رشب �أبداً� ،إننا ال�شخ�صان الأ�شد عط�ش ًا
يف هذا العامل ،ومنذ ولدنا نتمنى �أن ننف�صل لي�شق كل منا حياته،
ولكن ال�رشط �أيها امل�سافر �أن ن�رشب ،جرعة ماء واحدة �ستكفل لنا �أن
ننف�صل وت�صري لكل منا حياته .كاد �أن يبت�سم( ،لكنه ابت�سم الآن وهو
يتذكر تو�أمي الرعب اللذين �صنعا ظهريته الأوىل يف ال�ضفة الأخرى من
اليقظة) .كانا عجوزين حتى �أن ال�شيخوخة نف�سها ي�صعب �أن تتعرف
عليهما ،وال يبدو �أن �أمامهما من العمر ما يكفي لتحقيق هذه الأحالم
امل�ستحيلة حتى لو انف�صال ،بادرهما ب�س�ؤال جديد ،وملاذا ال تغادران
هذا املكان وتبحثان عن املاء يف مكان �آخر؟ ،لأننا نذرنا لهذه املهمة..
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فقد ولدنا بهذه اللعنة جزاء لأبينا الذي كان ي�ضن باملاء على الهائمني
من �أمثالك ،وكان عقابه �أن ميوت عط�ش ًا ،و�أال تتنا�سل ذريته �إال �إن
جنح �شخ�ص يف خو�ض االختبار .و�أكمال ،لقد حذرناك ،و�أطلعناك على
كل �شيء كي تكون على علم من البداية ،واالختيار يف النهاية لك.
وافق ،ال ل�سبب �إال لأن العط�ش يكاد يفتك به ،لأن املوت غرق ًا
لي�س �أ�شد ق�سوة من الفناء عط�ش ًا ،هكذا كان يعتقد يف حينها ،وقد
ت�أكد �أنه ال ميلك اختياراً يف احلقيقة .قال� ،س�أفعل .ويف هذه اللحظة
�أخرجت يد الرجل مفتاح ًا �صدئ ًا من �صدر املر�أة ،وقال ال�صوت ،هذا
مفتاح باب البئر ،لكن ال ت�صحبه معك �إىل الداخل ،اتركه يف الباب،
لكي ال ُيغلق دونك ،لكي نتمكن من فتحه وانت�شال جثمانك.
بلهفة ورهبة �أدار املفتاح ال�ضخم ال�صديء يف الباب اخل�شبي ال�سميك
حائل اللون .دخل �إىل ماي�شبه غرفة دائرية م�صمتة اجلدران ،ور�أى املاء
عالي ًا ،يرتقرق يف �سقف البئر دون �أن ت�سقط منه قطرة ،وكان عليه �أن
يت�سلق احلوائط الدائرية املل�ساء لي�صل �إليه يف �أعلى نقطة .لكن ده�شته
احلقيقية جاءت عندما طاوعته احلوائط ،ووجد نف�سه يلت�صق بها ويعلو
بي�رس مثل ُبر�ص ،حتى بلغ املاء� ،أخذ ي�رشب �إىل �أن ارتوى متام ًا،
وابتعد العط�ش كحرمان مل يجربه من قبل ،ابتعد حد �أنه كره االمتالء
واحتقره وحقد عليه يف �أعماقه ،غري م�صدق �أنه �أجنز بهذه ال�سهولة
املهمة التي ف�شل فيها كل من �سبقوه عرب مئات ال�سنوات .لكنه ،مكتم ًال
باملاء الذي �أغرق �أوردته ،فوجئ بالبئر تنقلب ،حتى �صار املاء يف
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الأ�سفل والأر�ض اجلافة هي ال�سقف .يف هذه اللحظة وجد نف�سه يغرق
يف تيار املاء الرهيب ،وراح ي�رصخ ،ي�ستغيث وهو يتقي�أ كل املاء الذي
�أحياه من بعد موت ،وهنا �أطل عليه الوجهان مبت�سمني .لقد �أعدت
االتزان للبئر ف�أعدت االتزان للعامل ،من �أنت؟ �أنت يا من ال تتكرر؟
�سيدفن يف مكانه ،على �أعتاب مدينة ال�رسابات التي �ست�صري مدينة
حقيقية عندما ي�صبح مبقدور النا�س �أن يجدوا بئراً ،يتخبط املاء بني
جدرانها وهو يطفو فوقه �شاحب ًا ومبت�سم ًا ،بال�ضبط مثلما يفعل الآن.
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ب
 ..وأطل ،من بني �أ�سيجة �شباكه ال�صغري.
املدينة هناك ،ميتة يف قر�ص �شم�س غارب ،وال�رضيح هنا ي�ستقبل
الفجر .مل ُمتت ال�سماء بعد يف هذه البقعة ،ما تزال ر�أ�سي م�شتعلة بنور
اللـه.
احلياة مرة �أخرى ،وجميع �أولئك املعذبني ،جاءوا متو�ضئني ُلي ِّقبلوا
عتبته.
يرى الطريق من جديد ،يب�رص طرفه البعيد يف ملحة وهو يغيب يف
ليل املقابر العمومية ،ال يتغري ،ك�أن الزمن ال مير هنا ،يف �أبديته.
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يحاول �أن ي�سرتد قدراً من �سكينته ،ليهزم �رصاخ القطار الذي امتد
�إىل عظامه ،وبد�أ ي�صفر يف جتاويف هيكله العظمي.
ا�شتعل الزحامَ ،ه َّب ال�شجار عند عتبته ،وت�سللت الأيادي غري
امل�صدقة م�شتجر ًة عرب فرجات ال�شباك ال�صغري ،من بني �أ�سيجة النحا�س
ال�صدئة .يرون ر�أ�سه يتحرك ويبادلهم النظر ،اجلمجمة العارية بالعينني
اللتني مل ُيفقدهما املوت �شيئ ًا من بريق جميع الأزمنة القادرة على غمر
الكون بالعمى .الوجوه امللت�صقة بالأ�سيجة ،التي تناطحها بغية تقوي�ضها
ور�ؤيته مكتم ًال يف مربع ال�ضوء ،تبحث عن ٍيد تقبلها ،بكل هذه
ال�شفاه كال�صحروات التي مل تذق قطرة ماء ك�أمنا منذ بدء اخلليقة.
تكاد تفقد احلياة على عتبة حياته الطارئة التي �أطلت الآن على اللون
الأ�شد دكنة للذبول واالحت�ضار.
ي�رصخ������ون �أكرث غري م�صدقني �أعينه������م التي تراقب جت�سده .يل�صق
وجهه بال�شباك وميد يديه فتنه������ال القبل امل�ؤملة (ك�أن ذ�ؤابات ن�صال
م�شح������وذة من تفعل) على عظ������ام الكفني ال�شائخت���ي��ن� .أتت البنات
ال�رضيرات ،تقودهن �أمهاته������ن ،حامالت حفنات كحل ت�سيل من بني
�أكفهن املرتع�شة ،يف انتظ������ار �أن ي�ضع بيديه الكرميتني حفنات الكحل
على عيونهن ،لتعيد لهن النظر.
ي�شخ�ص للأفق ،خلف غابة الر�ؤو�س ،يرب�ض جبل الكحل ،داكن
ٍ
حيوان هائل َت َّيب�س يف مكانه .يرى ملعته يف ال�شم�س
الزرقة مثل
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املنعك�سه من �سماء املدينة هناك ،والتي مل ت�صل هنا بعد ،يف هذه
اللحظة التي فقدها من احت�ضار ال�ضوء لكي يقب�ض عليها وهي ُت�ضاعف
الزرقة حد �أنها تو�شك على قتلها ،يرى هدير موجات امل�سحوق الناعم،
وهباته املتطايرة .ذات يوم كان لهذا اجلبل امر�أة متلكه .جاءت به،
حملته على كتفيها حتى اختارت هذه البقعة ،كيف فعلت؟ كان ذلك
يف زمن �آخر .الآن ،كل عيون املدينة مكحولة .عيون الن�ساء والأطفال،
الوا�سعة ،مثل خوف نهاية الليل الغام�ض .لكن ،ما فائدة الكحل دون
ٍيد جتيد قراءة �رسه؟
ي�أتيه هنا �أقوى الرجال ،جميع الرجال الذين كانوا يديرون الأنحاء
بنظرة ،بنفثة غ�ضب ،جميعهم ي�أتون ويبكون .يتم�سحون بعتباته،
يرتكون قطيع ر�سائل و�أوراق ًا ملونة ب�إمكانها �أن تهبط باجلنة �إىل الأر�ض.
بد�أ �ضجيج املولد ال�سنوي ،على �رشفه .هذه �أيام معجزات ،امر�أة
ُت�شطر كل ليلة ثم تعود للحياة ،رجال مي�ضغون الزجاج و�آخرون
ينامون فوق امل�سامري ،نريان تخرج من �أفواه �أطفال فقراء بال لُعاب
يطفئها ،وبنادق ي�ستعملها املقامرون موجهني ظهورهم للهدف .دائم ًا،
كان م�ستيقظ ًا يف الليلة الأخرية ،لكنه هذه املرة ،منبوذ ،طريد منام من
دون �أن يدفن يف واحدة من مدن الآخرة.
لقد �صارت غرفتي �ضيقة ،رغم �أنها كانت دائم ًا نف�س الغرفة .وفكر،
ماذا لو غريت ذلك البيت؟ الآن ،جتاوزت قامتى الأمتار الثالثة .بني
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موت وحياة كان ج�سده يفقد اللحم واجللد ،وتتمدد قامته ،حتى �أنه،
وهو يت�أمل نف�سه يف عيني خادمته ،ر�أى جمجمة عارية متتد منها اللحية
الأ�شد بيا�ض ًا يف العامل ،وقد �أ�صبح ،يف النهاية� ،أ�شبه برجل البئر القدمي
الذي ُولدت مناماته على يديه.
�أريد �أن �أغري هذا البيت .وجد نف�سه يقولها لآخر مرة ،لكن �أحداً
مل ين�صت .طاملا فكر فيها ،قالها من دون �أن يتحدث ،ليربز يف �أحالمه
الرجل القادم من هناك ،من بيوت ال�سلطة يف املدينة الكبرية البعيدة
التي كانوا يخ�شونه فيها ،يفرد �أمامه اخلرائط الكبرية ليختار ما ي�شاء،
حتى لو كان مكان بيوت �أحياء .يذهب ويعود مرجتف ًا� ،سنحمل رفاتك
بحر�ص ،و�سنهبك بيت ًا وا�سع ًا ،فلم يعد بيتك ال�ضيق هذا يليق بك.
كلما ا�ستيقظ ،يفاج�أ بات�ساع رقعة املقابر ،بالوالدات التي ال تنتهي
ل�شواهد جديدة مل تكن على خارطة املوت .وتزداد حريته ،غائب ًا يف
غابات اختيارات كانت تنتهي به �إىل متاهات حرية غري منتهية.
َتذ َّكر مدينة مقابر فقط ،ب�أ�سقف عالية تتدىل منها الرثيات ،بنوافذ
يدخل منها الهواء لكي ال يختنق امليت ،وب�أبواب مفرودة القامة يعربها
امليت على قدميه� .إنها املرة الأوىل التي يرقد فيها ج�سده يف مقربة
مثل تلك .من اجلميل �أن يطل امليت على العامل يف اخلارج� ،أن يتنف�س
�شيئا �سوى الرتاب والوحدة� ،أن يفتح نافذة ليطل من رقدته� .أكرث ما
يفتقده امليت هو الف�ضول ،وبهذه املقربة الفريدة� ،شعر �أنه مل ميت.
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�أين ميكن �أن تقع هذه املدينة؟ �إنها ال ت�شبه �أي مدينة عرفها
�أو عا�شها �أو حتى مات فيها .ال تطل على بحر وال ي�شقها نهر .تبدو
مدينة �صحراوية .هوا�ؤها جاف ،و�شوارعها تغ�ص بال�رسابات .رمبا كانت
ت�شبه مدينة �أخرى مات فيها ،كانت تغ�ص تلك املرة بالبيوت ،لكن
البيوت ال �أبواب لها .يتطاير النا�س من النوافذ عندما يقررون اخلروج
للتجول �أو الذهاب للعمل ،ويت�سلقون اجلدران لكي يعودوا �إىل غرفهم.
وبالطريقة نف�سها يطرقون على بع�ضهم بع�ضا.
من يريد االنتحار ،ال يقفز من نافذة كما اتفق ،بل يقفز من ال�شارع
باجتاه النافذة ،ليتحطم داخل البيت .ومن ميوت يف �رسيره ،يتطاير
نع�شه يف الهواء حممو ًال على �أكتاف الرجال الأقوياء.
فكر ،من جديد� ،أن ي�س�أل عن ق�صة جميئه ،تلك التي ت�شابكت
يف متاهات جعلت منه بالقوة نف�سها �شخ�ص ًا غري موجود.
هم يقولون �إنه جاء هنا قدمي ًا جداً ،قبل �أن ت�صبح مدينة ،وقبل
�أن ت�صبح نقطة �صغرية على خرائط الدولة .جاء لي�سرتيح ،يف بقعة
بني جهة غروب ال�شم�س التي �أتى منها وجهة ال�رشوق التي �سيحج �إليها.
خادمته تقول له ذلك ،عندما ي�س�ألها من �أنا ،من �أين جئت ،ملاذا �أنا
هنا؟ تخربه �أنه مات ،دفن يف مكانه ،هنا ،يف هذه النقطة يا �سيدنا،
بال�ضبط بني الغروب الذي قدمت من ناحيته وال�رشوق الذي مل تبلغه،
ثم علت القبة ال�سوداء ،فوق ترابك ،حيث مت ووجهك لل ِقبلة .هل
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كنت تت�أهب لعبور املاء؟ قالوا �أي�ض ًا �إنك عربت املاء يف طريقك �إىل
هنا.
على البعد ر�أى رج ًال عجوز ًا يقف خلف �صندوق الدنيا الأ�سود،
والأطفال حمنيني حتت �ستارته ،خمتبئني من جلبة الدنيا ،من �صورها
الفقرية ،ليتفرجوا على العامل الذي رمبا لن يرونه �أبداً.
عرف بب�ساطة ودون �أن يطيل النظر �أنه ال�شيطان .كانت حرب
منام غري متخيلة� ،سيدرك خاللها للأبد كيف �أن لهما املالمح نف�سها.
�شعر مبرارة يف فمه وقد تذكر ال�شيطان فج�أة .ال �أحد يعلم �أنه هزمه
ودحره.
ظلت هزميته البعيدة تلك مترر حلقه كلما تذكرها .لقد فعلها هنا
بالذات ،حتت هذه القبة اخلريفية ،و�إىل جوار ذلك ال�رسير.
فكر �أنه بحاجة ل�سيجارة م�شبعة باملخدر ،حيث الهواء الأزرق يقرب
ال�صحو للمنام فتح�س�س جيب جلبابه ،حيث ترك علبة �سجائره التي
يد
تتكفل خادمته بح�شوها قبل �سنوات ،منذ نام �آخر مرة ،وامتدت ٌ
مرتع�شة للعلبة ال�صفيحية ،ت�شكك �أنها يده .جرب �أن ينطق ،ليتقي�أ
الكلمات املحتب�سة يف جوفه ،مرتعب ًا ،بينما تعود له احلياة �أخرياً ،ك�أنه
كان نائم ًا بدون فمه.
كان يت�أمل الكلمات ال�ضائعة مبجرد �أن ي�صحو ،ك�أنها كائن غام�ض
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و�رش�س يعي�ش يف فمه .يتقي�أها فريى لغط حروف كبرية على البالط،
حماولة ا�ستعادة احلكاية
متكومة يف تل �صغري ،وت�أتي اخلادمة لتلمها
ً
املبعرثة ،بينما ي�ضع ال�سيجارة بني فكيه ،وينفث دخانه.
عندما ي�ستيقظ ،كان يتذكر احللم ملخ�ص ًا وخالي ًا من التفا�صيل،
التفا�صيل التافهة ،لكن ال�رضورية للغاية .وبعد �أن يتكاثف الدخان،
تبد�أ الوجوه يف االنبعاث ،وتت�شكل من جديد مالمح كل �شيء،
حتى يهي�أ له �أنه مع كل نفثة يفقدها كان يتزود بقطعة جديدة من
خرق حيواته املنامية.
ووجد نف�سه ي�س�أل جمدداً :ماذا يعني الدخان بالن�سبة له؟ �أي معجزة
تنطوي عليها تلك النعو�ش البي�ضاء املح�شوة باملخدر؟ ومن �أغواه وعلمه؟
فعندما مات مل يكن هناك وجود لذلك املخلوق الغام�ض.
ي�س�أل نف�سه ،ب�ضمري الغائب ،ك�أنه يزيح عن نف�سه �أي تهمة ميكن
�أن تلت�صق بجبينه ،لو اعرتف �أنه �أنا.
بهذه الطريقة فقط كان يت�أكد �أنه عاد للحياة.
لكنه �أخرياً نطقها ،قذف بها فخرجت ثقيلة والت�صق قوامها اللزج
بالبالط ،يف حرفني كبريين� :أنا
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ج
كان قد بد�أ يغيب يف اليقظة ،عندما ا�ستدار فج�أة ،مرعوب ًا ،على
كف �أليفة وه�شة ،واحتاج وقت ًا -كما يحدث يف كل مرة -كي يتعرف
على وجه املر�أة التي �شاركته حياته.
ملح يف عينيها الدموع املتفق عليها التي كانت تواجهه بها بعد كل
مرة يعود فيها �سامل ًا من نومه .رغم ذلك و�صله �صوتها املت�سائل حمايداً،
"كيف مت هذه املرة؟"
كانت ت�س�أله كلما ا�ستيقظ عن طريقة موتة ،غري عابئة بحيواته يف
مدن الآخرة .تعي�ش يف حداد خا�ص على ميتاته املتتالية ،دون �أن
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تذرف الدمع ،ذلك �أنها ح�صلت على عزاءات ال ح�رص لها بعدد
ميتاته.
"ما ا�سمك"؟ فكر �أن ي�س�ألها ،مثلما يفعل كل مرة كلما عاد ،لتعيد
نطق اال�سم نف�سه ،الذي لن يتمكن من تلم�س حروفه ،ولتخربه باملهنة
ذاتها":نعمة ..عبدة فقرية �إىل اللـه وهبت نف�سها خلدمتك يا �سيدنا".
لكنها لي�ست عبدة وال فقرية ومل تهب نف�سها خلدمتي ،حتى ذلك
برياح �رش�سة ،تكفلت ب�شيئني كانا
الوجه اخلانع يف ح�رضته كان يتجعد
ٍ
متديداً حلياته ..حفظ ميتاته كما يتقي�أها فمه فور اال�ستيقاظ ،وحتويل
العنا�رص امللهمة يف هذه احليوات اىل وقائع .ول�سبب ما كانت تلهمها
�صورة الوجوه الذائبة ،ال�شوارع التي تنت�صب فيها احلوائط ،الغرف
امل�ضاءة يف الليل بحيث ال ينام النا�س� .إنه خيط �رشا�سة يف هذه ال�ساللة
متده هذه املر�أة لآخره .بد�أت بو�ضع ال�سقف فوق طريقه ذات مرة.
كان يكفي �أن تقول لرجال الطريقة �إنه يريد ذلك ،لقد �أمر بذلك،
وقد كلفني �أن �أخربكم بذلك ،ما ال�سماء؟ مطر يوحل الطرقات� ،شم�س
حارقة يف النهارات ،حتى طيور مدينتنا �ستحلق حتت �سقوفنا� ،سقوفنا
فقط ،لن تهرب ل�سماوات �أخرى ،ولن تعلو فوق قدرتنا على الب�رص.
ُن�صبت الأعمدة عند مداخل الطريق ،ثم ان�سدلت ال�سقوف كالأثواب،
و�رصنا يف بيتنا .ا�ستطعنا �أن نقول املدينة بيتنا ،دون �أن يكون ذلك
فح�سب عبارة بذخة مباء الذهب تنطوي على مربرات تقوي�ضها .البيت
امل�سقوف بحاجة �إىل باب� .صار للطريق �أبواب� .صارت �أحالمه مهنتها.
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وبد�أت �صورتها الدنيوية تزاحم �صور �آخرته ،بحيث �أنه كلما مات
�أكرث �أمعنت هي يف احلياة العميقة ،وللأ�سف ،احلياة التي لي�ست �أكرث من
وجه حالك للموت .لكنه كان يقو�ض كل �شيء عندما ي�ستيقظ يف املرة
التالية ،معيداً �إياها للعدم ،فقط لكى ت�ؤجر يوم ًا �آخر من الدنيا.
حتى هذ املر�أة ن�سي كيف �صارت هنا .مل تكن جمربة �أن ت�صدق
�أنه كان ميوت يف كل هذه املدن ،كانت تتعامل مع الأمر كقدر ال
يحتاج للتفكري به �أ�ص ًال .هو �أي�ض ًا مل يكن م�ضطراً لي�صدق ،ذلك �أنه مل
يكن يحتاج للت�صديق ..فكلما حلم مبدينة كان ي�ستيقظ ليكت�شف �أنه
يعي�ش فيها .يعرف ذلك عندما ميد ر�أ�سه خارج ال�شبابيك ،ويكت�شف
�أنه يطل على هواء مل يتن�سمه من قبل ،فيخرج �إىل مدينة جديدة،
يخد�ش هواءها ك�أنه يولد.
يتجول يف املدن التي يحلم بها ،يبحث عن مهن �صغرية لي�أكل ،ثم
ميوت متوج ًا .ي�ستغرق ذلك �أوقات ًا مرتاوحة� ،أيام ًا �أو �شهوراً �أو �سنوات،
بينما ج�سده ،يف نف�س اللحظة ،م�سجى يف �رسيره.
كلما �شاخت ،كان ي�شعر �أنها ارتدت لطفولتها.
كانت ت�ضطر لإطعامه وهو نائم كي ال ميوت جوع ًا يف �سنوات
�أحالمه ،وت�ضع له ال�سجائر يف فمه ،ت�شعلها له وتراقبه وهو يلتهمها بنهم،
ك�أن الدخان ي�شحذ �صور مناماته .ال تعرف �أن طعامه هنا ال يعني
�شيئ ًا جلوعه هناك ..مثلما مل يكن موته هنا يتعار�ض وحياته هناك.
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لكنه �أدرك منذ �سنوات طويلة� ،أن واقعه ،ما ميكن �أن ي�سميه الفانون
ٍ
مبعزل عن الأَ�رس
واقع ًا ،ينه�ض يف جميع الأماكن خارج هذه املقربة،
املحكم لقدا�سته ،و�أنه لو كان ثمة حلم يف حياته ،فهو مدينته و�رضيحه
وخادمته ،وذلك القطار.
عندما مل يرد ،تركته بهدوء وا�ستدارت عائدة لال مباالتها التي
تعود عليها.
بقية على م�سافة �آمنة من
 ..ور�آها تتحرك ،ك�أنها تتعرث يف مالءةُ ،م ً
احلوائط ،ك�أنها تتجنب �أن تالم�س ذكراها .هو ال يعرف ،وبالأحرى ال
يتذكر� ،أي �أمل متثله لها تلك اجلدران ،رغم �أنه يتذكر بو�ضوح مدينة
حوائط ال نهائية ،مات فيها مبكراً جداً ،وظل غري قادر على حمو
ذكراها ،مدينة ال تعرفها اخلرائط التي كان يعود �إليها بعد كل يقظة
حماو ًال �أن يعرف �أين ميكن �أن يكون عا�ش ومات �آخر مرة.
حدثها عنها كثرياً ،كانت -كما كان يقول م�أخوذاً� -أقرب لغرفة،
�شا�سعة� .أينما �سار ال�شخ�ص فيها ي�صطدم باحلوائط ،احلوائط التي ميكن
للواحد �أن يجدها يف � ٍأي من بيوتكم هذه ولي�س يف ف�ضاء مدينة.
معلقة عليها �صور ال�سكان يف �إطاراتها� ،صور ال�شهداء واملوتى املرتبة
ب�رشائط احلداد ال�سوداء املائلة التي ال �أفهمها� ،آيات قر�آنية ،و�أيقونات
قدي�سني ،ولوحات ،ب�ألوان الطالء الكثرية ،لي�س �سوى ماليني احلوائط
التي ميتلكها اجلميع بالت�ساوي .باملقابل ،تخلو البيوت من �أي ذكرى
94

حيوات الرجل امليت

معلقة .بل �إن حوائطها لي�ست �سوى جدران جرداء ،وعملية ،من تلك
التي ميكن �أن نراها يف مدينتنا .وحيث ميكن لأي عابر �أن يفتح
باب �أي بيت ،ويدير ظهره للجال�سني بب�ساطة كي يدفق نهر بوله
ال�ساخن �أ�سفل اجلدار� .إذا �أردت �أن تعرف �شكل جدران املدينة
فادخل البيوت ،و�إن �أردت بيوتها ،فلي�س عليك �سوى �أن تتجول يف
�شوارعها لرتى �أ�رسار العاديني على احلوائط .يف كل بيت غرفة ت�ستخدم
كمقربة ،وقد دفن يف واحدة من تلك الغرف ،حم�صن ًا باجلدران ،ثم
حم�صن ًا باحلوائط يف اخلارج ،وهي امليتة التي ظلت الأكرث مثالية له
حتى الآن.
ا�ستمر عهد احلوائط فيما كان هو ي�صارع الظالل يف مدينة �أخرى
غام�ضة التهمت من حياته �سنوات ،وانتهت بفقدانه لظله للأبد،
لت�ضاف �إليه معجزة جديدة مل يق�صدها.
وانده�ش ،وهو يطل على ج�سدها البعيد يف عمق ال�صالة ،ج�سد
ال�شبح الذي يخيفه ،عندما ر�أى ظ ًال غريب ًا يعك�سه ج�سدها على
احلوائط ،ظل رجل.
�إنها خيانة ،تقدم عليها هي بالذات .كم من اخليانات متار�سها يف
مناماتي؟ يحاول �أن يت�أمل الظل من جديد ،ولكنه يقع يف متاهة من
الت�شو�ش .يعرف ذلك الظل ،ي�ستطيع متثل اجل�سد الذي كان ُيلقي
به على الأر�ض ويعك�سه على احلوائط ،بال�ضوء املتقطع كحدائق برق
يف الداخل.
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�إنه ابن لظل امر�أة ،ا�ستبقاه بعد �أن ابتعدوا باجل�سد .قتلوا املر�أة،
جاءوا وانتزعوها من هنا وقتلوها هناك ،و�أخذوا الطفل �أي�ض ًا ،لكن
امر�أة من جتاعيد �رصخت "ال" ،دعوا الطفل .ا�ستطاع �أن ينقذ ظلها،
تركه يتجول يف الداخل ،عابراً اجلدران التي ت�صلح لتجول الأ�شباح
يف م�سامها .معجزة لي�س من املمكن دح�ضها� ،سجادة طيفية داكنة يرمتي
فوقها املجاذيب ،ويدعون ل�صاحبتها ،وعلى من تركوها للرتاب.
عندما �ساقتها قدماها هنا كانت طفلة .ال ،كانت �أكرب بقليل من
طفلة ،بعينني حجريتني .كانت معها �رصة ،من خي�ش ،فيها متاثيل،
من طني حمرتق ،عندما فردتها على الأر�ض .بدا له �أنها �ستتكلم.
حيوانات وطيور ،رجال ون�ساء و�أطفال ،مدينة كاملة .كان معها رجل،
�أب حمزون و�رش�س� .أتى بها وت�رضع .دعها هنا ،لتخدمك .لتكن
خادمة خادمتك التي ال ميكن لأحد �أن يحل يف مكانها حتت
قدميك� ،ستكرب معك� ،ستعي�ش طوي ًال ،رمبا مائة عام ،هنا ،بعيداً عن
البيت ،عن لعنات اجلريان ،ب�أرواحها ال�شيطانية تلك ،مبدينتها الكاملة
من الطني .تركها الرجل وذهب ،تركها ومل يعد �أبداً لزيارتها ،وهي،
بينما تقرتب �أكرث وتتجر�أ على حتريك ال�ستائر التي حتجب عورته،
خلعت الف�ستان ،بالورود الكبرية ،حتى �أنه �شعر �أنها تزيح حديقة عن
ج�سدها .ال ترتدي �شيئ ًا حتته .ال وجود يف املدينة ملن تفعل ذلك.
ر�أى النهدين الدقيقني ،بازغني من عظام ال�صدر ،البارزة كهيكل �سفينة.
ور�أى ال�شعريات الدقيقة ت�سرت العانة.
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يراها �إىل الآن ،العارية نف�سها ك�أنها �أمامه .مل ترتد �شيئ ًا منذ ذلك
الزمن ال�سحيق ،ومل يكرب ج�سدها ،ومل تت�ضاعف ال�شعريات .لكن مدينة
يديها ت�ضخمت ،امتلأت بكل �شيء ،و�صارت لها مقابر ،ت�ستقبل كل
يوم عدداً من خلقها ،حتى تلك املخلوقات ال�صماء متوت ،تدفن حتت
الرتاب.
الرجل املحزون الذي غادر قبل �سنوات� ،صار من املتعذر �إح�صاءها
الآن بدقة ،مل يكن يعرف �أن ما متناه من عزاء ،من حماية ،لن يجده
هنا .خرج منها ٌ
طفل �إىل العامل ،و�سيعرب عندما يتمكن من امل�شي طريق
الرتاب ،تارك ًا �آثار خطوات قدمني دقيقتني ،قدمي مالك �سحيق حتت
�سماء �ضيقة ،لي�صري ،كما �سيقول اجلميع ،ابن الرجل املقد�س.
من جديد نظر �إىل اخلادمة املن�سية .فكر �أنها مل تعد تعب�أ بوجوده،
لي�س لأنها تكرهه ،بل لأنها �أكرث �شيخوخة منه ..لكنها على العك�س منه
متام ًا ،كانت بال �أحالم على الإطالق .مل تر طيلة حياتها �صورة واحدة
يف منام ،ومل ي�ؤرقها ذلك �أبداً.
ارتدت من الرتاب لتعي�ش معه .وعاد ي�شعر �أن الظالل تالحقه.
هي َّ
يف مدينة الظالل كان ج�سداً وحيد ًا و�سط �آالف الظالل .وعندما
نه�ض وجد ال�رضيح يتكد�س بها" ،الظالل خملوقات يائ�سة ،ولكنها
البد �أن تقتل ،ودما�ؤها ،ظالل دماء".
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هي الآن تتم�شى هنا ملت�صقة بظل رجل .ويف بيت ما ،يعي�ش
ٌ
رجل ملت�صق ًا بظلها .تخونه مرتني .هناك دائم ًا هذه املر�أة ،هناك غ�ضبه،
وعجزه عن �أن ي�أمر بعودتها ل�شوارع الرتاب.
ماذا ميكن �أن يفعل الظل؟ لو �ضاجعها� ،سيكون هناك ظل ق�ضيب
طفلة
يف فرجها ،و�ستنجب ظ ًال .هل �أجنبت ظال ًال؟ عليها �أن تنجب
ً
من الدم واللحم لتخلفها يف رعايته .عليه �أن ي�صدق .عندما ال ميوت
النا�س ،ال يعود بو�سعهم �سوى الت�صديق.
فكر �أن يطلب منها قراءة حكاية تقتل �أرقه.
كانت تدخل ،م�صطحبة الكتاب الكبري ،الذي ورثته عن جدات
جداتها ،حتى �إذا رغب يف النوم فج�أة ،تقر�أ له لين�سحب �إىل املوت
بهدوء .قبل �أن يعرف ب�أمر هذا الكتاب ،كان يدخل كل مدينة
جديدة بوعورة ،ي�ضيق �صدره ،يبكي كطفل ،كان كتاب ًا حمرم ًا يف
الأنحاء ،من فعل ذلك؟ الرجال باللحى ،ملاذا؟ لأن ذوي اللحى يقتلون
من يعرفون �أنه ميلك ن�سخة منه ،يحرقون ن�سخه ،لكن اخلادمة كانت
متلك ن�سخة منه .ذات يوم �أخربته بطرف من مدينة نحا�س ،بينما
كان هو يحاول و�صف مدينة من معدن �أحمر دخلها يف حلمه.
معجزة ،لقد قر�أت له مدينة �أحالمه ،لكنه مل يكن قر�أ الكتاب.
كان قال ،طفت حول مدينة النحا�س لعلي �أطلع على �أثر باب،
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و�أكملت له اخلادمة حياة كاملة عاد منها �رضيراً.
غري �أنه حلظ ا�ستدارة بطنها ،ا�ستدارة دخول اللحم يف اللحم ،وعرف
ملاذا تتحا�شاه ،هنا ترك اجل�سد املقتلع �شيئ ًا يف هذه املر�أة.
�أرقه ذلك ف�أخرج �سيجارة جديدة من علبته ال�صفيحية ،و�أ�شعلها
متوتراً .وا�ستحوذت عليه فج�أة العلبة ال�صدئة ،بر�سم الن�رس املنق�ض على
مغلفها ،والذي �صار �شبح طائر ،هزيل يف حتلله.
وارتعد عندما انهمرت دقات ك�أنها تعلن عن موته الأخري.
نظر للكائنات التي تعوي على احلوائط .هو اقرتحها ،عندما عاد
من حلم ب�إيقاع نب�ضات �آلية رتيبة .ر�سم ال�شيء .و�أتت به .ور�آه.
وابت�سم� .ستكون حياتكم �صمت ًا �أبدي ًا .كان بائع ال�ساعات الوحيد يف
مدينة ،اختار له اللـه يف منامه �أن يكون �ضيف مدينة بال زمن ،يعي�ش
يف دكان �صغري يكتظ بال�ساعات ،ويف امل�ساء يغلق �أبوابه وينام بداخله.
مل يرين �أحد �أبداً �أمت�شى يف ال�شوارع كبقية النا�س ،من مكاين كانت
تنبع ال�صيحات الآلية الدقيقة لآالف العقارب ،كادت ت�صم �آذانهم.
�أحد يف املدينة مل يكن عرف ب�أمر ما يبيع �أو حتى �سمع به من قبل،
�إذ مل تكن �سوى مواقيت اللـه ،نوره وعماره ،ليله الذي يلج النهار
ونهاره الذي يلج الليل .وحيث املواقيت تولد وحتت�رض ب�رشوق ال�شم�س
وغروبها .ملاذا بعثني اللـه �إليهم؟ ليفرقهم بعد �أن كانوا متال�صقني؟ كانوا
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يلتقون على الدوام .من يريد �شخ�ص ًا كان ي�ستطيع العثور عليه� ،إن مل
يكن يف بيته ،ففي �أي من �شوارع املدينة القليلة وال�ضيقة.
بدافع الف�ضول ال غري ،بد�أوا يتغلبون على خوفهم ،يلقون عليه
ال�سالم املرجتف ،ثم جتو�س عيونهم يف بيت ال�سحر ليعرفوا �أي �شياطني
يبيع .وكان كل منهم يخرج ب�ساعة معلقة على �صدره بقيد ،دون
�أن يعرف �شيئ ًا عن الرجل نف�سه .ما هي �إال �أيام حتى كانت املدينة
تغرق يف الزمن اجلديد ،يتفق النا�س على مواعيدهم بالنظر يف حدقاتها
ذات العقارب والأرقام الغريبة .واختفيت� ،أغلقت الدكان ومت حتت
�سقفه ،فيما كانت كل �ساعة م�ضبوطة على توقيت يختلف عن
الأخرى .يحدد ال�شخ�ص مواقيته بالنظر يف �ساعته ،في�ستجيب الآخر
ب�ساعته ،ومل ي�س�أل �أحد الآخر �أبداً ،كم ال�ساعة الآن؟ اكتفى كل �شخ�ص
مبيقاته الذي حدد ُته له وهكذا عرف النا�س الوحدة ،و�سوء الظن،
و�إتالف املواعيد ..،وحتى �إن فعلوا ..كانوا يت�شاجرون ويتخا�صمون لأن
كل �شخ�ص كان مت�أكداً من �أن اخلط�أ لي�س عنده .عا�ش كل �شخ�ص يف
توقيته اخلا�ص ،بد�أوا يف زمنه الذي ال ي�شبه �أزمنة الآخرين� .صار من
املمكن �أن يقنع �شخ�ص نف�سه ب�أنه يف الليل رغم �أن ال�شم�س تتو�سط
ال�سماء ..و�أن يعتقد �آخر �أنه يرى �أ�ضواء النهار بينما تغرق الدنيا يف
احللكة.
حتى عندما فتحوا بابه ليطالعوا موته ،اعترب كل منهم �أنه مات
يف توقيت خمتلف ،مات يف كل اللحظات بني الليل والنهار .ت�شاجروا
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من جديد ،ويف قتالهم �سقطت كل ال�ساعات من �صدورهم ،وتوقفت
فج�أة عن العمل .واكت�شفوا لأول مرة �أنهم عا�شوا كثرياً دون �أن ي�سمعوا
�أنف�سهم ..و�أن �صوت ال�ساعات كان �أعلى من كل ما يقولون فلم يفهم
�أحد ما يقوله الآخر .وعندما جاء النهار التايل كانت كل �ساعات البلدة
قد �ضبطت على توقيت واحد ،لكني ظللت الرجل الذي مات يف
كل الأوقات.
الآن ،تزدهر �ساعة يف يدها ،و�أخريات يقتلن �صمت اجلدران.
موت ا�ستعداداً ٍ
كان ي�ستغرب كلما نه�ض ،كلما عاد من ٍ
ملوت �آخر،
عندما تبد�أ يف التحدث عما وقع لوالياه �أثناء غيابه .مبهارة �صائد،كان
يلتقط من لغط كالمها التائه �شيئ ًا واحداً ،هو املوت.
فور ا�ستيقاظه ،كان ي�س�أل عن �أ�سماء من ماتوا �أثناء غيابه ،ليقدم
فيهم واجب العزاء خالل �أحالمهم ..رغم �أن بع�ضهم يكون مر على
موته �سنوات ون�سي حتى �أقاربه حقيقة موته.
كان يق�ضي �أيام ال�صحو بطولها يف موا�ساة نا�س مل تعد تعوزهم هذه
امل�شاعر ،ومبجرد �أن يعود من مناماتهم كان يتقي�أ �آالف �أكواب القهوة
املرة التي ا�ضطر لقبولها يف �رسادقات النوم.
يعود باحث ًا عن ميتة جديدة ،غري م�صدق �أن هناك من ميوت يف
هذه املدينة .وي�ستدعي ذكرى وفاته يف مدينة ما� ..أو �أكرث من ذكرى
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متزامنة .كانت له �ست ميتات وقعت يف اليوم نف�سه ..و�أحيان ًا كان
يغيب يف عمليات �إح�صائية عقيمة وهو ي�صنف ميتاته ح�سب ال�سنوات
التي وقعت فيها �أو ًال ،ثم ال�شهور ،فالتواريخ ،و�أ�سماء الأيام ،ومواقيت
الوفاة ،و�أ�سبابها .ورغم �أنه فقد ذاكرته تقريب ًا� ،إال �أنه مل ين�س قط
يوم ًا مات فيه .كان ي�شعر يف تيقظاته املتعبة �أنه تراب متيب�س داخل
جلباب ،ويح�سد النعو�ش املتجهة ملقابر تخ�ص �أبناء ذلك الرتاب ،من
ولدوا فيه وماتوا عليه ،متح�رساً على ميتاته اللقيطة.
اليوم ،مل يطلب �أ�سماء ملوتى .ظلت الورقة التي كتبت فيها خادمته
�أ�سماء الراحلني يف منامه الأخري مد�سو�سة يف �صدرها ،كما تعودت �أن
تفعل ،رغم ما يرتكه لها ذلك من خوف جمهول ،ك�أنها تتجول ب�صحبة
املوتى.
مد يداً �أغلقت ال�شباك فاختفى العامل.
 ..وطلب �أخرياً ورقة ،امتدت بها يد الفراغ �إليه ،حيث كتب،
بحروف كبرية� ،سطرين مقت�ضبني ،ثم نادى حار�سه:
� -سلم هذه الق�صا�صة البني عند حلول الفجر.
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الطريق

1
الح �أول الطريق ،يف انحرافته الفجائية عن �آخر احلدود املمهدة.

رغم ذلك بدت امل�سافة �أ�شد ِق�رصاً بكثري ،حتى هيئ يل �أنني �أقطع بعيني
حفنة الكيلومرتات ،لأرى �رضيحه البعيد.

كانت �أنفا�س الرجل املقد�س تعلو مع كل خطوة ،بينما �أقاوم رغبة ال
تحُ د يف النظر خلفي� .أتقدم حثيث ًا ،مودع ًا مع كل خطوة م�شهداً لن �أراه
بعد الآن� .أتلفت ميين ًا وي�ساراً ،رمبا لأت�أكد �أنه نف�س الطريق الذي ظللت
�أقطعه طيلة ع�رشين عام ًا.
كنت �أمتطي م�سخي الذي �صار الآن يف حجم ح�صان� .أفعلها لأول
مرة منذ �سنوات .الآن �أ�صبح هيك ً
ال عظمي ًا ،ذاب حلمه و�سال جلده الليلي
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و�شعرت و�أنا �أمتطيه ب�أمل هائل� ،أمل الرقاد على العظام .مل �أتوقع �أن حتتملني
عظامه ،تخيلتها �ستتحطم حتت م�ؤخرتي ،لكنها كانت �أقوى مما ت�صورت،
ومل يكن امل�سخ الأخر�س بحاج ٍة بحاج ٍة لأن �أوجهه يف الطريق ،فقد حترك
أمر �رسي ،ك�أنه كان يعرف �إىل �أين �أنا ذاهب .لقد
من نف�سه مطرق ًا ومطيع ًا ل ٍ
�أ�صبح ،يف �شيخوخته هذه ،زاهداً ،فلم يعد الرتاب ينادي �أمعاءه.
يبدو الطريق ،ملن يراه من فوق قمة جبل الكحل التي كنت �أت�سلقها
يف طفولتي ،مثل ثعبان نحيل غزير التعرجات ،بر�أ�سني كبريين مي�سكان
بطرفيه ،واحدة ت�ؤلفها كتلة مقابر ال�صدقة التي مل تكن تكف عن الت�ضخم
م�ؤكد ًة �أي فقراء نحن ،والثانية ير�سمها ال�رضيح ،بظله الهائل على الأر�ض،
والذي بقي �أكرث �ضخامة من كل حماوالت مقابر العموميني ملناطحته ،ك�أن
حرب ًا خفية كانت تدور بني املوتني اللذين يحيا الطريق بينهما ،وكان البد
دائم ًا �أن ينت�رص فيها موت �أبي.
رمبا لذلك ال�سبب كان يحلو للبع�ض �أن ي�سميه طريق املوتى ،مثلما
ي�سميه �آخرون طريق املعجزات� ،أما �أنا فكنت �أف�ضل ت�سمية "طريق الن�ساء"
فوتون
رغم �أنها كانت تطلق عليه يف الغالب من �أ�صحاب اللحى الذين ال ُي ِّ
فر�صة للتقليل من �ش�أنه.

يف كل تعريجة ،كان الطريق يقدم واحد ًة من تلك الن�ساء الغام�ضات
الالئي يقال �إنه بذرهن لتذكري النا�س بقوته والختبار تقواهم .كانت ثمة
مقرئة عمياء يف ثياب رجل ،و�صوت امر�أة خمتبئة ينبع من جميع الأرجاء..
كانت هناك امر�أة جبل الكحل ذات العني الوحيدة الكبرية واملختفية يف
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مكان ما من متاهات جبلها املعقدة منذ ت�آمرت عليها ن�ساء اجليل الأول
يف مدينتنا ،وتلك العرافة الزرقاء التي �أرعبت �أحالمي ل�سنوات ،يف ق�ص ٍة
طويل ٍة ال تنتهي� ،أي�ض ًا كانت هناك دائم ًا هذه الإ�سكافية الغام�ضة واليائ�سة،
التي ترتق جمان ًا نعال الذاهبني لزيارته .ماتزال قائدة جي�ش الورق تعي�ش،
حبي�سة �صندوق ،منذ �أنقذت بلدتنا يف �آخر حرب بعد �أن هرب الرجال،
والعاهرة التي كان الغرباء ي�ستجيبون لها فيخرجون ب�شعور بي�ضاء وجلود
متهدلة ليذوبو بعد �أمتار.
كنت �أرى بع�ضهن ،لكن دون �أن �أ�ستجيب مرة للرد .كم من املرات
زجرتني املقرئة اخل�شنة وهي متد يدها مب�صحف �صغري ،اقر أ� ولو �آية لأمك
التي تتوهم وجودها يف مقربتي ..كم مرة طرحت العرافة �شعرها منادية،
تعال �أقر�أ لك طالعك يابن �سيدنا ،وكم مرة طلبت مني الإ�سكافية �أن �أخلع
نعلي لرتتقهما؟

يقول �أ�صحاب اللحى �إنهن الن�ساء الالئي �ضاجعهن عندما جاء وجعلهن
وليهني الرجال .لكن
حار�سات لطريقه ليظل الرجل الوحيد يف الطريق ُ
نعمة ،التي حكت يل حكاياتهن جميع ًا بطريقتها املت�آمرة ،قالت �إن �أمي
التي مل متت ،تختبئ عند واحدة منهن ،ب�أمره ،بعيداً عن الأذى .بد ًال
من �أن يكون كالم نعمة خيط �أمل مفاجئ� ،أ�صابني بانقبا�ض مثل حبل
غليظ يداعب عنقي .كنت قد وطنت نف�سي على �أن مكان �أمي هو مقربة
طفولتي ،فقد تعلقت بتلك املقربة حتى �صارت بيتي يف العامل الآخر.
مل تكن مقابر"ال�صدقة" �أكرث من حفنة مكعبات لها لون الطني الكالح،
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ال وجود لأ�سماء على �شواهدها .لقد ن�ش�أَت من �أجل املجهولني الذين
يجب �أن يظلوا كذلك .وخالف ًا لتعاليم الإ�سالم ،كان الرجال ُيدفَنون مع
الن�ساء ،لكن الفقراء مل يكونوا ليلتفتوا لهذا الرتف عندما تباغتهم حلظات
املوت التي يكون الذنب الأكرب فيها �أن تفوح رائحة امليت قبل �أن يغادر
�رسيره .يف واحدة من هذه البيوت اله�شة ترقد عظام �أمي ،خمتلط ًة بن�ساء
ورجال �أطفال ،وبال عزاء حتى.

لهذا ال�سبب كان الأهايل احلري�صون على زيارة موتاهم يختارون
املقربة التي تروق لهم ،متوهمني �أن فقيدهم يرقد بني جدرانها� .أنا �أي�ض ًا مل
�أعرف �أبداً يف �أي مقربة ُد ِفنت �أمي ،لكنني مل �أطق فكرة �أن �أتنقل من مقربة
لأخرى ،فقد كان ذلك ي�شعرين �أن ج�سدها ممزق .يف طفولتي اخرتت
واحدة ،مرة واحدة وللأبد ،واعتربتها املكان الذي تنام فيه املر�أة ،ومبرور
ال�سنوات� ،صدقت �أن �أمي البد توجد فيها فع ً
ال .عندما بد�أت �أح�صل على
املال من �صندوق �أبي ا�شرتيتها ودفعت ثمنها ،و�أ�شعرين ذلك يومها �أنني
امتلكت �أخرياً وهم �أمي.
بد�أت �أعرب امل�سوخ املقد�سة ،التي تتجول ب�أناة بامتداد الطريق ال�صقة
خطومها بالأر�ض ..تتم�شى بوداعة و�سكينة لتتغذى -فقط -على الرتاب
الناعم.
لكن احليوانات املظلمة ما لبثت �أن تطريت عندما ر�أت الهيكل العظمي
ل�شبيهها العمالق الزاهد الذي �أمتطيه .بد�أت تالحقنا بنباح �صاخب مل
يلتفت له.
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طاملا تفاديت زيارة �أبي يف �أيام املولد الثقيلة ،وخا�ص ًة يف الليلة الكبرية
املقب�ضة بزحامها وروائحها الثقيلة املتنافرة ولغط �أ�صواتها الذي ال ُيطاق.
كان يوم ًا للحزن النقي ،بدا يل على الدوام عر�س ًا غام�ض ًا للبكاء� ،شحاذون
وجماذيب وتائهون يف امللكوت ،قطعان من اجلياع ُته ُّب ك�أن الأر�ض
ان�شقت عنها ،بعيون رحلت قبل �أ�صحابها وانطف�أت يف النور الكامل
حيث ال رجاء يف ر�ؤية ما يراه النا�س ،وكان الهواء نف�سه يعتمر بامل�سوخ،
�أ�شباح دقيقة بال �أ�شكال حمددة تتقافز يف مدى الر�ؤية مغرق ًة الواقع فيما
يخبئه من �أحالم .يقولون �إن الأموات جميع ًا ي�ستيقظون يف هذا اليوم
الأخري ،يتحركون متج�سدين لي�أخذوا ب�أيدي الراحلني اجلدد ،فكيف
ميوت هو يف هذا اليوم بالذات؟ هل ليموت العامل؟

بد�أ كرنفال االحتفاالت التي �ست�شتعل مع غروب ال�شم�س ،وكان
ب�إمكاين �أن �أملح كل �أ�صناف الغرباء والغريبني الذين �أتوا النتزاع القرو�ش
القليلة التي ادخرها الفقراء من �أجل ذلك اليوم.
ر�أيت الرجل العجوز حام ً
ال احلو�ض الزجاجي ال�ضخم الذي ت�سبح فيه
ابنته ،و�رسب امل�سرتجالت الالئي يغوين الرجال بعرو�ض خليعة ،تنتهي
ب�أَ�رس قليلي احلذر ،يرون عند نزع ال�رساويل يف خيامهن �أ�ضخم �أع�ضاء
ذكرية ميكن تخيلها ،وي�ست�سلمون جمربين للتخلي عن رجولتهم ،ويف
النهاية يخرجون مب�ؤخرات دامية ،تظل تت�ضخم حتى تنفجر .كذلك ر�أيت
الرجل الذي ينوم النا�س مغناطي�سي ًا ،تظل عيونهم مفتوحة لكن �شاردة
وبال نظرة ،ثم يبد�أون يف �رسد تفا�صيل دقيقة عن حيواتهم ال يجب �أن
تحُ كى .دائم ًا ما ت�ساءلت ،كيف ظل النا�س يف بلدتنا ي�ست�سلمون لكل �أنواع
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اخلداع ،الوا�ضحة كال�شم�س واملكررة ككل يوم ،مرة بعد �أخرى ،وجي ً
ال
بعد جيل ،ك�أنهم يدمنون نوع ًا غام�ض ًا من التمثيل ب�أنف�سهم؟ حذرتني
جدتي مراراً من كل هذه ال�رشور ،رغم ت�أكيد رجال �أبي �أن �أحداً ال ميكن
�أن ي�صيبني ب�أذى ،وظل التحذير لذلك على الدوام مناق�ض ًا لنف�سه.
وندمت لأول مرة لأنني متنيت �إنهاء
متنيت �أال ينتهي الطريق،
ُ
ُ
املخطوط ..لكن �أم ً
ال �أخرياً الح عندما اقرتبت طائرات املقابر الورقية..
�أن �أعرث على �أمي يف الطريق.
كرهت الو�صول ،ومتنيت �أن تنقذين املر�أة التي لفظتني ،ملر ٍة واحدة،
ُ
أدركت �أنني ال بد
ويف اللحظة نف�سها ،بالتناق�ض الذي ال �سبيل لدحره� ..
ُ
أ�صري �أب ًا.
�أن �أ�صل ،لي�س لأقابل �أبي ..لكن لأقتل نعمة ،قبل �أن � َ
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2
يف حلظة ،متزق امل�شهد بني �أربعة �ألوان ،فعرفت �أنني اقرتبت من مقربة
�أمي.

ِمزقٌ ت�شف عما خلفها ..الت�صقت بعيني فج�أة ،مبلم�س مزجج غري �أنه
ه�ش� .أحمر و�أ�صفر و�أزرق و�أخ�رض .منحتني قناع ًا جديداً بغتة ،مل �أكن
مهيئ ًا لالختفاء خلفه �أو النظر عربه الآن.

�أكدت جميع احلكايات التي �سمعتها عن �أمي حقيق ًة واحدة� ،أنني
مل �أعرف �شيئ ًا عنها .يف طفولتي كانت جدتي ت�أتي بي للمقابر ،وترفع
عينيها للطائرات الورقية يف ال�سماء ،ثم مت�سح دموعها ب�رسعة .كانت هناك
نف�س املر�أة العمياء التي ال متوت ،يقول لها النا�س "يا موالنا" ،تقر�أ القر�آن
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ب�صوت خ�شن ،وترتدي مالب�س مقرئي القر�آن الذكور الأليفة.

�أزحت الطائرة الورقية برفق عن وجهي .غبت �أت�أملها للحظات ،بينما
ت�صلني همهمة الأطفال وارتباكهم وهم ينظرون نحوي بخوف.

يتكد�س الأطفال هنا .يتفرقون على الأحوا�ش ..يلعبون الكرة،
وميدون طائرات ورقية تت�شابك يف �سماء املدينة ،يرك�ضون يف كل اجتاه،
ومنهم من ي�ستذكر درو�سه .ال يزعجهم املوت .لي�سوا م�ضطرين للتو�ض�ؤ
بعد لتفادي انتقام امل�سوخ .ال ي�ضطربون وهم يقفزون فوق ظهورها
وي�رضبونها بخبطات �أكفهم كي تتحرك بهم ..وتظل املخلوقات تطلق
هدد
�رصخات ممطوطة ،تبد�أ كنواح رفيع خمنث وتنتهي بعواء ذئبي ممطوط ُم ِّ
يهز �سكون املدينة ،ويتجول بني جدران البيوت ..ليتدخل يف ملح الب�رص
أ�شخا�ص �أكرب �سن ًا ،يزيحونهم بعنف ثم ي�ستغفرون اهلل ب�أ�صوات عالية.
�
ٌ
الن�ساء �أي�ض ًا يق�ضني النهارات بني مقابر ال�صدقة وحول ال�رضيح ..ي�أتني
راغب زواج
بفتياتهن البالغات ،ي�سمحن لهن بو�ضع امل�ساحيق ،رمبا ملح
ُ
واحدة هنا �أو هناك ،رمبا قرر �شخ�ص ما طرق باب البيت هذا �أو ذاك.
هذا هو الهواء الوحيد املتاح لهن� ..أما �شوارع املدينة نف�سها ،فلم يعد من
امل�سموح فيها ر�ؤية ِظل امر�أة.
الآن� ،أرى ه�ؤالء الفقريات �أكرث جما ًال بكثري ،وللمرة الأوىل ،رمبا ،مل
تزعجني الف�ساتني املبهرجة بالألوان ال�صاخبة املتنافرة والورود الكبرية،
وال امل�ساحيق الكئيبة املبالغ فيها فوق وجوههن ال�سمراء .كان يكفي �أن
ترفع واحدة ذراعها لأرى الفتق عند الإبط ،تت�سلل منه ال�شعريات اللدنة
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املعروقة ك�أنها تطل من فرج ،ببقايا اخليوط الذائبة التي حاو َلت مر ًة بعد
�أخرى رتقه دون جدوى ،لقد كانت هذه العباءات البالية �أف�ضل ما متلكه
فتياتنا لرياه الغرباء.

�أما الأمهات ،فقد كانت نظرة واحدة لوجوههن كافي ًة لأي �شخ�ص
لكي يعرف �أنهن امر�أة واحدة.

هنا يت�ضاعف �صدى �صوت الغناء الذي تعرفه املدينة منذ �سنوات،
غناء امر�أة خمتبئة وال ينبغي �أن تظهر .تقول نعمة ،التي �أف�سدت ما تبقى
من يقيني� ،إن �أمي قد تكون هذه املر�أة" ،فقد بد�أ ظهورها يف اليوم التايل
الختفاء �أمك ،ولها رنني حنجرتها التي ما تزال حية".

اليوم كان غناء املر�أة املجهولة عالي ًا ،وكن يرددن معها الأغنيات التي
�أ�صبح كل طفل يف مدينتنا يحفظها عن ظهر قلب� .أغنيات بهجة داكنة يف
هواء املقابر ،تت�ضاءل �أمامها همهمات الآيات التي ينتحي البع�ض لقراءتها.
كثرياً ما �شعرت �أننا يف مدينة مثالية للأموات ،ولوال هذا الطريق بالذات،
حتى لو �أ�سماه البع�ض طريق املوت ،لفقدت مدينتنا �آخر �أمل يف احلياة.
بد�أ ال�صبية يتهام�سون ،يدفع كل منهم الآخر للمبادرة بالتوجه نحوي،
لالعتذار ،ملحاولة ا�سرتداد املخلوق اله�ش .يبدو �أن النقا�ش الذي بد�أ
هام�س ًا مل يح�سم .ه�ؤالء �أ�صغر من �أن يعرفوا االتفاق ،فقط عندما يكربون،
�سي�ضطرون لالن�صياع له.
�أخذ �صوتهم يعلو ،وبعد حلظات ن�سيوا وجودي ،وبد�أت الأيادي
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حولت
متتد ،ا�شتبكت حانقة ،ليتمرغوا جميع ًا يف الرتاب �صانعني عا�صف ًة َّ
�أج�سادهم �أمام عيني لأ�شباح ربيعية.

ما �إن �أزحت العمى امللون عن عيني حتى �شعرت ب�أذين ترجتان ،ك�أن
الغناء القاتل ينبع من مكان ما بداخلهما .كان غناء املر�أة املجهولة يرتنح
داخل ج�سدي بكل القوة التي ميلكها تخبط �شخ�ص يحت�رض� .أغلقت �أذين
لكنه ازداد ،وعرفت ،يف حلظة اجلنون� ،أن املر�أة حية ،و�أنها ،الآن بالذات،
متار�س حيا ًة م�ضاعف ًة بداخلي.
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3
نعـم،

حي ًة ترزق ..وهذا ال�صوت العذب القادم من
ال تزال املر�أة التي تغني َّ
حنجرتها ليغمر املدينة لي�س وهم ًا �أو �سحراً ينتمي ل�شبح امر�أة ميتة� .إنه
ال�صوت القادم من جميع �أركان العامل بالت�ساوي ،فلم ن�ستطع �أبداً -ولو
�صوت املر�أة
بالتخمني -االتفاق على مكان بعينه ينبعث من بني جدرانه
ُ
التي تغنى.
كان موزع ًا بالعدل على �آذان جميع �أهايل املدينة ،نابع ًا من كافة الأماكن
يف نف�س الوقت ،من �أعماق ظلمات املقابر العمومية ،من جوف ال�رضيح،
من غرف البيوت ،وبنف�س القوة ،من ال�سماء.
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يف طفولتي �أخربتني جدتي عنها ،عندما �س�ألتها كما ي�س�أل جميع
الأطفال عن �أ�شباح الطريق .حكت �أ�شياء كثرية لي�س من بينها �أنها �أمي.
اخرتعت حكاية كاذبة مثلما تفعل كل اجلدات ،قالت �إنها تعي�ش يف �أحد
بيوت املدينة القدمية ،املطمورة حتت �شوارعنا .حتيا وحيدة ..ال جتد �شيئ ًا
تت�سلى به �سوى الغناء بال توقف ،ليملأ �صوتها هواء املدينة ليل نهار..
�آتي ًا من البقعة املجهولة التي اختارتها مكان ًا لإقامتها يف اخلفاء ..والتي مل
ي�ستطع �أحد �أبداً حتديد موقعها �أو الوقوف على وجهتها.

ح�سب حكاية جدتي( ،بينما يعلو �صدرها ويهبط) ،فقد كانت قبيحة
جداً ،غري �أن �صوتها كان على العك�س متام ًا من هيئتها املفزعة ..عذب ًا
نهر �صافية� .أخربها املقربون كنوع من املوا�ساة ب�أنها متلك
ورائق ًا كمياه ٍ
�صوت ًا ا�ستثنائي ًا� ..أ�شادوا كثرياً به وامتدحوا جماله ،فتعودت -كلما �أطلت
املار ُون �شكل وجهها،
�شباكها� -أن تغني ب�صوت مرتفع كي يتنا�سى ّ
من َّ
ول ُتثبت للع�شاق الذين �أداروا جميع ًا ظهورهم لها �أنها متلك ما ال متلكه
�أنثى �سواها.
ثم وقعت املفاج�أة ،فيوم ًا بعد �آخر كان وجهها يفقد �شيئ ًا من قبحه،
يوم لها .كما راح ج�سدها
�شيئ ًا ف�شيئ ًا متحو ًال �إىل وجه �آخر مل ينتم ذات ٍ
-النحيف اخل�شبي اله�ش -يزداد ُن�ضج ًا وتتج�سد فيه اال�ستدارات.

 بدا الأمر كما لو �أن املر�أة التي تُغ ِّني تولد من جديد بف�ضل حنجرتهاالتي راحت تر ُّد �إليها قدراً من اعتبارها املفقود وكربيائها املُهان .مع كل
تتحول ،وماهي
�أغني ٍة تُطلقها على �آذان النا�س كانت تف�صيل ٌة جديد ٌة فيها
َّ
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�شباكها،
�إال �أيام حتى �صار الع�شاق املعذبون ي�صطفون يف طوابري �أ�سفل َّ
يقذفون �إليها -مع القبالت -بالورود .تنهمر دموعهم احلارقة ،منتظرين
منها نظرة عطف �أو ابت�سامة -حتى ولو غري مق�صودة� -أو تلويحة من
يدها .كانت ت�ستقبل كل ذلك ب�سعاد ٍة داخلية مل يرتجمها وجهها �أبداً �إىل
تعب ٍري ي�شي بالفرحة� .أي�ض ًا ،مل تكن تريد �أن تتخذ قراراً حا�سم ًا حيال �أي
رجل ،لأنها كانت تعرف �أن الوقت مل يحن ..و�أن جمالها املتزايد مل ي�صل
بعد �إىل منتهاه ..فال تزال تزداد جما ًال يف كل حلظة ،وتت�ضاعف �أعداد
راغبيها مع كل تلويحة.
وتتنهد جدتي من جديد :كانت املر�أة التي تغني م�شغول ًة يف تلك الأيام
بتوجيه كل طاقة احلب التي متلكها لنف�سها �أو ًال ..لأنها قبل ذلك مل تكن
ت�صاحلت -ولو للحظة -مع ذاتها.

يف غمرة ن�شوتها ت�ألق �صوتُها �أكرث ف�أكرث ،ازداد حالو ًة وقوة حتى بد أ�
يعرب حدود املدينة مغرداً يف املدن والبلدات املجاورة ..وبات الغرباء ي�أتون
زحف ًا لطلب ودها وهي ترف�ض ،بينما تزداد فتنة ،ويزداد راغبوها جنون ًا.
مل يكن اندياح هدير �صوتها يتوقف ،فحتى �أثناء نومها كانت الأغنيات
بحرية ،مدفوع ًة بقو ٍة ذاتية ،من حنجرتها امل�ستيقظة على الدوام
تنطلق ِّ
دوخها النغم.
لتتجول بني جدران املدينة التي َّ

 ذات يوم ،جاءها حار�س �أبيك الذي ي�شبه املوت بر�سالة .قال لها،�رصت �أجمل امر�أ ٍة
الآن اكتمل جمالك ولن ت�صريي �أجمل مما �أنت عليه..
ِ
عليك
على وجه الب�سيطة ،و�صاحبة �أجمل
ٍ
�صوت يف �أرجاء الدنيا ..و�صار ِ
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�أن تختاري� :إما �أن حتتفظي بجمالك الباهر ويختفي �صوتك للأبد ،و�إما
دوخ املدينة كلها وتعودي �إىل هيئتك الأوىل.
�أن حتتفظي ب�صوتك الذي َّ
أنت الآن مخُيرَّ ة ،واالختيار عالمة قوة و�آية حتقق ..لذا فعليك �أن تقرري
� ِ
يف التو".
دموع ت�ألمُّ ٍ مل جتربها من قبل حتى يف �أ�شد
�أ�صيبت برعب ،و�سالت منها
ُ
حلظات حياتها تعا�سة .عندما بد�أت تتمالك نف�سها �أمام الر�سول الذي بقى
�صامت ًا يف انتظار جوابها ،طلبت منه �أن ميهلها للتفكري قبل الرد .وافق على
م�ض�ض ولكنه قال لها قبل �أن ين�رصف� :س�آتي بعد �سبعة �أيام لتخطريني
بقرارك� ..أعتقد �أنها فرتة كافية.
كادت جتن ،ومل تعد تظهر� .أغلقت �شبابيكها تارك ًة املنتظرين لل�رصاخ
والأمل ،وقد �صارت تت�أمل �أكرث منهم .كانت تفكر ،بينما يفتك ال�صداع
بر�أ�سها� ،أنها لو قبلت الزواج بواحد من ه�ؤالء الع�شاق الآن مف�ضل ًة �أن
ت�ضحي ب�صوتها ،فلن يلبث �أن يدرك اخلديعة ،لن يكفي جما ُلها ال�صامت
رجل يقبلها �رشيك ًة لأيامه املقبلة ..ولو َ�ض َّحت بجمالها
مهما بلغ جلعل
ٍ
ليعي�ش �صوتُها �ستكون قد عادت لنقطة البداية.

أحد
بيوم واحد اختفت املر�أ ُة التي تغني .ال يعرف � ٌ
قبل انتهاء املهلة ٍ
طوقون نوا�صي منزلها ..وال
كيف خرجت من ح�صار الع�شاق الذين ُي ِّ
كيف �أفلتت من قب�ضة الويل احلديدية وعيونه التي تراقبها يف كل مكان.
اختارت بقعة -ال تزال جمهول ًة �إىل يومنا هذا -حيث �أمكنها كما ُيقال
�أن حتتفظ بجمال وجهها وحالوة �صوتها مع ًا .ظلت تُغ ِّني ،على �أمل �أن
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ينجح ٌ
رجل يف تعقب �صوتها ليتزوجا بعيداً عن لعنة االختيارُ .يقال �إنها مل
تي�أ�س حتى الآن ،رغم �أن مئات ال�سنوات مرت ،رغم �أنها �شاخت وذهب
ُ
ُ�صدق �أو ال تريد .ال تزال خائف ًة على ما ك�سبته،
كل �شيء ،ولكنها ال ت ِّ
رغم �أنه ف ُِقد بالفعل .ال تزال ترف�ض االختيار رغم �أن االمتحان انتهى..
رجل م�ستحيل.
وال يزال �صوتُها يبحث عن ٍ
الآن ميكنني ب�سهولة �أن �أدرك كيف �أن جدتي جعلت الفتاة تع�صى
الويل ،تنت�رص عليه ،رغم �أن احلكاية نف�سها تعني �أنها تعر�ضت لأ�سو�أ هزمية
ممكنة .لكن نعمة قالت يل ،هو من يخبئها� ،أمل تلمح دموع ًا يف عيني
جدتك وهي تكذب؟
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4
مددت يدي.
ُ

تركت اخليط ين�سل لتبتعد الطائرة.
ُ
ا�ستيقظ ال ُ
أطفال فج�أة ،ونظروا لأعلى بينما تنفُ�ض �أيديهم الرتاب عن
حررت فيها خملوقهم.
مالب�سهم .انتهى ال�شجار يف اللحظة التي
ُ
َّ
وحل �صمت ،ملأته عيون مت�سمرة.

دون �أن يتفقوا� ،أخذوا يلهثون خلف الطائرة الورقية .مل �أق�صد �أن
�أوجهها يف ذلك امل�سار الذي بد�أت تقطعه ب�إ�رصار ،متجه ًة لل�رضيح،
حيث ميكن لها �أن تنام على قبته ،حيث �سيعجز ال�صبية وهم يرون اللعب
ي�شتبك بالقدا�سة( ،لي�س�ألوا �أنف�سهم لأول مرة :ماذا علينا �أن نفعل؟)
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هناك ،حيث �سيخو�ض الطائر الورقي يف �أوحال الطيور العمياء التي
تتخبط بال هوادة فوق قبته التي تقي ر�ؤاه �رش ال�شم�س .لقد عرفت �أمي
تلك الطيور ،وتخبطت يف عماها ،كما يردد �صدى �صوت نعمة الآن،
مزاحم ًا �رصاخ الغناء يف �أذين.
ٌ
جمهول بعيد تعرف �أنه
مل تكن �أمك تعب�أ ب�شيء .فقط كان يجذبها
يكمن بني احلوائط امللت�صقة بها ،ال �شيء �أبعد من �أن تقرتب ،كانت يف
الليل تن�صت للأ�صوات ال�صحراوية التي يرددها ال�صدى ك�أنها ماليني
الأحالم البعيدة ،الطيور التي تتخبط �أعلى القبة حمدق ًة يف عني ال�شم�س،
طيور عمياء كما ي�ؤكد �أهايل بلدتكم ..حدقاتها حمرتقة ،ري�شها كلها �أ�سود،
ال تكف عن التحديق يف القر�ص امللتهب ،ومتوت يف �أماكنها ثم ت�سقط
متحول ًة �إىل رمادٍ حالك وت�أتي � ٌ
الكرة .كل ذلك
أجيال جديدة منها ،تعيد َّ
كان يجذبها ،تَرى الرجال والن�ساء بالأردية الداكنة ك�أنهم يرتدون الليل،
�شم�س �أُخرى بالداخل؟ ي�سريون متمهلني،
لوحة :هل ترقد
ب�رشاتهم ُم َّ
ٌ
�شخ�ص على النظر لأعلى.
ناظرين للأر�ض ،ففي بلدتكم ال يجر�ؤ
ٌ
يف امل�ساء كانت ترى الأ�ضواء اخلافتة ،تتحرك النجوم بطيئ ًة ومتوحدة
وتقرتب ال�سماء حد �أنها تُغلق نافذتها بوجل.

هكذا ج�� َّزت �ضفريتيها املتطاولتني .حفرت يف الفناء اخلارجي
و�أ�سكنتهما ثم �أهالت فوقهما الرمال .عادت �إىل الداخل ب�شعر ق�صري
حتى �إنهم ظنوها غُ الم ًا .كانت تعرف �أنها لن تغادر هذا املكان �إال جثة..
وكانت تعرف �أن ما�ضيها مل يعد تبق منه �سوى �ضفريتني �ستذويان حتت
الرمال.
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كل حني ،لدى خروجها ،كانت تنب�ش الأر�ض ،تُخرج ال�ضفريتني،
جتدهما مل تتعر�ضا لأذى ،فتنده�ش .تمُ ل�س بكفيها على اخل�صالت البي�ضاء
التي بد�أت تزحف يف َ�شعرها ،ب�رسعة الربق ،ك�أنها تخت�رص يف كل
حلظة �سنوات لتهرم ،مت�أمل ًة �ضفريتيها اللتني يزداد يف كل مرة �سوادهما
الفاحم.

ظلت تفعل هذا ،حتى بعد �أن �صار �شعرها ب�أكمله غطا ًء �أبي�ض يعلو
وجهها ،هي التي غادرت تواً الطفولة ،و�صارت يوم ًا بعد �آخر ت�ست�شعر
جتاعيد وجهها ب�أناملها ،ك�أنها تتح�س�س قناع ًا يخ�ص �شخ�ص ًا �آخر� ،أما
ج�سدها ،فلم تنظر �إليه �أبداً منذ �أغلقت الباب الثقيل خلفها و�صارت �أ�سرية
احلوائط� ،إال لتت�أمل تكورك.

ذات يوم �أزاحت الرتاب فلم جتد ال�ضفريتني .نب�شت بكفيها بجنون،
فلم جتد �سوى كائنات دقيقة وبقايا طيور �سوداء حمرتقة وعظام حتولت
فو�س َعت احلفرة وتركت ج�سدها
يف ملحة �إىل م�سحوق �شاهق البيا�ضَّ ،
ي�سرتيح لتخلو بطنها ،لكنهم �أتوا بك من الرتاب.
ُ
تقاطر ال�صبية خلف
رغم الندم اخلفيف الذي انتابني و�أنا �أرقب
خملوقهم� ،إال �أنني فكرت �أن ذلك قد يكون جيداً .قد �أرى ه�ؤالء الأطفال
ثانية ،يف امل�ساء ،قبل حلظات من موتي ،يحاولون تخلي�ص جثمان طائرة
ورقية من بني الأ�سيجة املحكمة لنوافذ �رضيح.
�سحقني الغناء وقادين.
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ت�أكدت �أنني ل�ست بحاجة �إال لأفتح باب مقربة �أمي ،لتتج�سد يل املر�أة
التي طاملا بحثت عنها ،لأقتل ال�صوت قبل �أن يقتلني.
ما �إن فكرت يف ذلك ،حتى خال الطريق متام ًا من النا�س ،ومل يعد من
وجود �إال يل وللمقرئة التي ا�ستيقظ العامل يف �صوتها حتى ظننت �أنه لن
ينام.
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5
أوقفت اهتزازات ج�سد املقرئة ال�رضيرة.
بدفعة من يدي � ُ

طاملا بث �صوتُها َّ
يف ق�شعريرة غام�ضة .امر�أة مكتملة تتلو القر�آن
ب�صوت مرتفع ،رخيم ،بالرتتيل والتجويد الالزمني ،وبتلونات ال�صوت
املتفق عليها ،وببع�ض احل�رشجات غري املتوقعة والتج�ش�ؤات املفاجئة غري
املق�صودة.

يف كل مرة كان �صوتها يزداد خ�شونة ،وتت�ضاعف ال�شعريات املتفرقة
مالب�سها هيئ ًة �أكرث ذكورة ..واليوم ،رمبا يف هذه
على وجهها ..وتتخذ
ُ
�رصت فيها يف مواجهتها ،اكتمل وجودها بلحية مكتملة.
اللحظة التي
ُ
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يقولون �إنها عندما �أتت �إىل هنا لتقر�أ القر�آن لأول مرة ،كانت �شابة
أحببت دائم ًا �أن �أتخيلها تكفر عن
جميلة ،لكن بحدقتني بي�ضاوينُ � ،
خطيئة قدمية بالرتحم على املوتى الأدنى درجة.

(لكن نعمة تقول �إن �أبي جلبها من منام ،زار فيه مدينة الن�ساء امللتحيات،
وحيث لي�س �سوى الآالف من هذه امل�سرتجلة التقية).

اكت�شفت �أخرياً ،بينما �أ�ضع �إ�صبعي على �شفتيها لأكبح بقايا
ك�أنني
ُ
انت�صبت ،بعفوية وقوة،
الآيات التي ظلت تهمهم بها� ،أنني �أمام امر�أة.
ُ
عندما بزغت يف خميلتي الفكرة التي ا�ستثارتني كما مل يحدث من قبل� :أن
�أنام مع امر�أة عمياء ..تت�أوه ب�صوت رجل ..ج�سدها مفتول وم�شعر.

كذلك ا�ستدعيت افتتاين الذي ُو ِلد معي بتلك االنحرافات املثرية،
الإخفاقات التي مل تفطن لها الطبيعة :بثور قليلة على جانبي الأنف �أو
�صف �أ�سنان غري منتظم يف الفم ..احرتاق غري متوقع �أ�سفل البطن..
�شعريات تنبت يف غري مكانها ويظل التخل�ص امل�ستمر منها ت�أكيداً على
ح�ضورها الطاغي ..فوق ال�شفة العليا املخ�رض� ،أو �أ�سفل الذقن ..غري �أن
هذه املر�أة بدت وك�أمنا جتمع كل املفاتن املنحرفة تلك يف ج�سد واحد،
تتمنى ذلك ب�إ�رصار ،وحتققه ..حتى انتقلت متام ًا �إىل اجلانب الآخر.
تعمدت �أن �أالم�سها و�أنا �أطلب منها �أن تتوقف عن التالوة.
رمبا لهذا
ُ
الم�ست ت�ضاري�س نتوءاتهما
كنت �أخترب ذراعيها ،ومل تخذالين ..فقد
ُ
ال�صلبة.
بد�أت �أحرك ج�سدها ،ك�أنني �أ�ساعدها على اتخاذ اجتاه �صحيح ،بينما
فاج�أين ت�أجج انت�صابي ،ثم �أجل�ستها بجانبي ،على الأر�ض.
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طم�أنها �صوتي الذي بد�أ يتلو �آيات الفاحتة ،فخفُت متلملها احلرج من
الت�صاقي.

رحت �أفعل ذلك الآن ببطء �أكرب ،وبخ�شوع مل �أعرفه رمبا �أبداً ،ك�أمنا
فتحت كفي على �آخرهما و�أل�صقتها
�أتذوق الآيات امللت�صقة بطرف ل�ساين.
ُ
بجانبي وجهي ،وبعد �أن انتهيت غطيت بهما مالحمي لثوان.
لن �أرى �أمي بعد الآن� .أذهلني هذا ال�شعور ،ك�أن الذي �سيموت اليوم
هي .رغم ذلك مل ينطفئ انت�صابي.

ومدت يدها بامل�صحف ال�صغري الذي طاملا رف�ضته ،ليبد�أ هم�سي
بالآيات املتتابعة ،متحرك ًا بجذعي للأمام واخللف كما كنت �أرى النا�س
يفعلون ،لأعيد ال�سكينة لروحها القلقة .رغم ذلك مل يكن ال�سبب هو
احلنني بقدر ماكان �شعوراً طاغي ًا باخلواء.

�أحيان ًا �أفكر �أن �أمي نف�سها غري مقتنعة مبا �أفعله من �أجلها ،فح�سبما
�أعرف ،مل ترتد احلجاب ذات يوم ككل البالغات هنا .رف�ضت ذلك متام ًا،
رغم �أن �شعرها حتى مل يكن ناعم ًا ..وكانت ت�سلي فراغها ب�صنع متاثيل
من ال�صل�صال� ،صغرية يف البداية ،ثم مالبثت �أن راحت ت�ضاعف �أحجامها
حتى �صارت قادرة على �صنع متاثيل بقامات �إن�سانية.

ببطء ،بد�أ ج�سدها امللت�صق بي يهتز بدوره ،للأمام واخللف ،وهي
ت�شاركني �إلقاء الآيات من الذاكرة .بعد اختالالت �أوىل يف الإيقاع
وطبقتي ال�صوت ومناطق التوقف والتكرار وامل�سافات بني �آية و�أخرى..
تعرف �صوت كل منا �أخرياً على �صوت الآخر ،حتى بد�أنا نقر�أ ب�صوت
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واحد .ظلت حري�صة على �أن يكون �صوتي هو الأعلىَّ ،
مبطن ًا بهم�سها
املحكم ،وكنت �أريد �أن �أتوقف فج�أة �أكرث من مرة لأن�صت �إىل �صوتها
منفرداً ،بعد �أن هيئ له �أنه عاد �صوت امر�أة� ،ضعيف ومرجتف.
مل �أكن �أعرف �أن اقرتاب املوت ُيحيي الذاكرة.
هل تعرفني حكاية هذه املر�أة؟

هزت ر�أ�سها بالنفي ،دون �أثر لتعبري على وجهها ..بينما يتعرث �صوتها،
ال تعرف �إن كان عليها �أن تكمل وحدها� ،أو �أن ت�صمت ،لتن�صت يل.

ر�ضيع يتطلع لرماد امر�أة �شابة منثور على �رسير الأهل .يتقدم النع�ش
وجتتمع الأيادي ،تتحد ،للم الرتاب املتكوم فوق املالءة .الرجال،
باجلالبيب الطويلة ،يحملونه باجتاه املقابر .ينوءون حتت ثقله رغم ذلك
ك�أنه جثمان ثقيل .الن�ساء ال يرتدين مالب�س احلداد ،ال ي�رصخن ،ال يعددن،
التتمرغ واحدة منهن يف الأر�ض ،لكن الدموع معلقة يف �أعينهن .هكذا
اختارت موتها عندما طلبوا منها انتقاء طريقة تخل�صها من �أنفا�سها� :أن
وتدفن حية� ،أو �أن
ُترمى بطلقة بندقية يف ر�أ�سها� ،أو �أن ُيحفر لها عميق ًا ُ
تخنقها الن�ساء .لكنها ،حتى يف موتها ،اختارت طريقة �أخرى خارج
ً
مفتوحا.
قائمتهم� :أن ترتك �شباك غرفتها
بد�أت تكمل التالوة منفردة ،ب�صوت متهدج وخافت وخائف.
بد�أت تعود امر�أة.

ُ
الرجال البيت ،انت�صبوا عند كل
احرت�سوا للخدعة املحتملةَ ،ح َّوط
املداخل لكي ال تقفز .مل يطمئنوا �إال عندما ر�أوا ب�أعينهم القطعان املعتمة
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تنهب الأر�ض باجتاه ال�شباك امل�رشع ،رافعة خطومها لأعلى ،باجتاه ال�سماء،
كن�صال م�شهرة ..قبل �أن تقفز عابر ًة حافة ال�شباك الواطئ.
�أتلو الآيات من جديد� ،أت�أرجح بج�سدي للأمام واخللف ،مطوق ًا
ج�سد ال�رضيرة .نلهث مع ًا وقد بد�أ اجلنون يدب يف ت�أرجحنا املحموم..
يعلو �صوتنا وتت�سارع الآيات بينما الفتاة ال�شابة ت�رصخ يف وجه الرجال.
أعجبتك احلكاية؟
هل �
ِ

ال ترد ،حتاول والعرق يهطل منها �أن تُخرج يدي التي اند�ست حتت
جلبابها وراحت جتو�س فيها .تلهث ،كابحة �رصخاتها ،يدي الأخرى
مت�سح ظهرها وتعبث مب�ؤخرتها .مل ت�رصخ ،مل تطلب جندة ،مل تنهرين.
هذا جيد .الكالب فقط ميكنها �أن تف�ضح كل �شيء� ،ست�صلها الرائحة الآن
و�ستهرول نحو ج�سدينا ..ميكنني �أن �أ�صري �أقرب �إىل �أمي.
ميكنني �أن �أجرب ملر ٍة �أوىل مفتاح باب املقربة ال�صدئ� ،أدفعه بيد فيما
ُيكثرِّ ال�صدى �صوت حياته امل�ضاعفة بعد �سنني من ال�صمت ،باملطر البني
لندف ال�صد�أ الذي بدا ك�أنه ي�سقط من �سماء حديدية ..بينما �أدفع ال�رضيرة
�أمامي� ،أقود عجزها بحنكة تارك ًا لها حرية تخمني املكان الذي بد�أت
ت�ستن�شق الرائحة القدمية ل�صاحبته ..وبال�ضبط فوق تراب املر�أة البعيدة،
يهطل ج�سدان.

ميكنني الآن �أن �أ�ستمع لأنفا�سها ،ملرة �أخرية ،يغمر ال�صوت جدران
املقربة لكن دون �أثر جل�سد ،ويختفي معه الغناء ال�صارخ كجن غادر
�أنحائي .ميكنني �أن �أت�أمل �ضياع ًا جديداً للمر�أة التي ظللت عمري كله
قاتل عن �أ�صابعي ،قبل �أن �أكمل الطريق.
تراب ٍ
�أبحث عنها ،و�أنا �أنف�ض َ
128

الطريق

6
بد�أت الر�أ�س النازفة تالحقني.
تدحرجت خلفي مثل ُكرة ،فور �أن بد�أت �أبتعد عن املقابر العمومية.
َ
�أغلب الظن �أنها انحدرت من فوق جبل الكحل ال�ضخم على تخوم
الطرف الآخر من الطريق ،حيث لوثها امل�سحوق الداكن و�صبغ وجهها
ول�سانها بالزرقة القامتة املُرة .قط َعت طرق ًا متعرجة ،حمتمل ًة الإهانة التي
طالت مالحمها� ،إىل �أن ا�ستقرت بني قدمي ،بينما كانت املر�أة الواقفة
قرب" ،وال �أحد يجر�ؤ على االقرتاب
"قربَّ ..
ب�صندوق الدنيا ت�رصخَّ ،
من ب�ضاعتها.
انحنيت والتقطت ما ظننته يف البداية كرة طائ�شة .كنت على و�شك �أن
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�أركلها لأعيدها للأطفال البعيدين ،لكن قطيع ال�صبية كان قد ترك �سيقانه
للريح خم ِّلف ًا �سحابة تراب كثيفة.
يف هذه اللحظة �سمعت ال�صوت امللتاع ي�رصخ من بني �ساقي�" :إنني
�أبحث عن ج�سدي".

هبطت بعيني ،وبكل الرعب ر�أيت الر�أ�س الغريبة ،تنز الدماء ال�ساخنة
ُ
من مو�ضع برتها عند العنق .كانت ر�أ�س رجل ،لها �شارب وحلية كثيفان
�شعر غزير ثقيل �أ�سود .كانت العينان جاحظتني والوجه
ويغطي فروتها ٌ
مزرق ًا والل�سان يطل متدلي ًا من خارج الفم ..وي�سيل منه لعاب لزج مزبد
دون توقف.
ظللت �أزيح طبقات رعبي و�أنا �أت�أمل العينني احليتني.

كنت �أحد الأ�شخا�ص القادرين ،يف هواء املعجزات املخاتل الذي
يطوق الطريق ،على هزمية الوهم املرعب ،واالحتياط حليل ال�سحرة يف
تقدمي �أنف�سهم ب�أ�شكال مبتكرة ،لكن ما ر�أيته كان قادراً على �إزاحة وهم
املعجزات نف�سها.

كان الأهايل قد تعر�ضوا مراراً خلدع من هذا النوع ،بطلها يف الغالب
ال�شيطان و�أعوانه ،وتعلموا �أن "الف�ضول هو �أ�رسع الطرق للخ�سارة" مثلما
كانت جدتي تردد ،فينهرها �شيخ الطريقة" :الف�ضول طريق الأمل ،والأمل
�سبيل املعرفة".
بالت�أكيد ر�أى الأهايل هذه الر�أ�س يف رحلتها الطويلة التي تركت خيط
دماء يف الطرقات ،وبالت�أكيد جتاهلوها .حتى لو حد�س البع�ض �أن هذه
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الر�أ�س قد تكون ت�رسبت من عربة ال�سريك التي جتوب البقاع لتقدم عرو�ضها
للأهايل ف�إن ذلك نف�سه كان �أدعى لتجاهلها ب�شكل �أكرب ،لأن النا�س يف
مدينتنا كانوا ي�صدقون �أن ال�سحرة واحلواة وكل العاملني بال�سريك لي�سوا
�سوى �أ�رسى لل�شيطان ،حتى �أن العديد من البيوت الفقرية ال�ضيقة الباحثة
عن �أي رجل للعان�سات ،رف�ضت زواج بناتهن من رجال �أ�شداء مفتويل
الع�ضالت موفوري ال�صحة خوف ًا من �إجناب م�سوخ م�شوهة.
ل�سوء حظها ،ا�ستقرت الر�أ�س بني �أقدام الأطفال يف �ساحة املقابر
الرتابية .بدت لهم تلك الكرة الغريبة مده�شة ب�شكلها غري امل�سبوق ،وما
�إن انحنى �أحدهم مم�سك ًا بها فوجئ بها حتدثه قائلة�" :إنني �أبحث عن
ج�سدي" .تركها الطفل مفزوع ًا ورك�ض مع بقية �أقرانه هاربني ليرتكوها
وحيدة من جديد.

وا�صلت الر�أ�س زحفها ،ومل مي�ض وقت طويل حتى كانت البلدة كلها
قد �شاهدت الر�أ�س املبتورة التي تتجول يف ال�شوارع بني �أقدام النا�س طالب ًة
امل�ساعدة .بعد حلظات الرعب الأوىل �صار النا�س يه�شونها ب�أقدامهم
بق�سوة ،لأنهم ظنوها روح ًا �رشيرة .عندما تفقد املعجزة رعبها ،تتحول
�إىل �شيء �أكرث �ألفة مما يراه النا�س كل يوم ،وقد كانت "جبل الكحل" واحدة
من �أكرث البلدات قدرة على حتويل رعب وجود معجزة �إىل ما ي�شبه �أرق ًا
يومي ًا يكفي جتنبه لكي يتبخر.
"ماذا تريد؟"� ،س�ألت ،ف�أجاب الفم امللئ ب�أ�سنان من ذهب" :لو كنت
ذاهب ًا ناحية ال�رضيح ،اتركني عند بائع املعجزات ،هو يعرف كيف يرد
�إيل ج�سدي".
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ارجتفت ،هل �س�أذهب �إىل �إ�سحق بقدمي؟ ولأقدم له هدي ًة ثمينة تالئم
م�سوخه امللقاة بجانبه ب�إهمال ،والتي كانت تبعث على الق�شعريرة؟ كدت
�أن �ألقي بالر�أ�س من جديد لتواجه م�صريها بعيداً عني ،لكنها هم�ست،
وقد قر�أت �أفكاري" ،لقد ر�أيتك و�أنت تقتل املر�أة ،وعليك �أن تنفذ ما �أريد
لكي ال �أ�رصخ يف البلدة كلها بفعلتك".

 �إن مل تفعل ف�ستبد�أ هذه املر�أة �صاحبة �صندوق الدنيا يف عر�ض ماحدث الآن� ..أما �إن وافقت ..فلنذهب �إليها لرنى احلكاية ونتخل�ص
منها ..والأهم من كل ذلك ،ما ال ميكنك رف�ضه� ،أنك من خاليل فقط
�ستعرف طريق العثور على �أمك بد ًال من قتل الن�ساء الربيئات!
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7
كانت امر�أة �صندوق الدنيا هنا ،منذ حياة �أبي ،لكني مل �أ�سمح لنف�سي
�أبداً بالتوقف للفرجة على �صورها ،رغم �أن �شيخ الطريقة ظل ي�ؤكد دون
كلل �أن ن�ساء �أبي يف الطريق ال ميكنهن �إحلاق الأذى بالأتقياء" .النا�س
للأ�سف يخ�شون املعرفة ويعتربونها �آتية من ال�شيطان ،حتى من يحبون
�أباك ..يخ�شون ال�شيطان �أكرث".

اقرتبت منها و�أنا �أهتز فوق م�سخي مم�سك ًا الر�أ�س من �شعرها بيدي
ُ
اليمنى ،ف�صفقت املر�أة كاملجذوبة.
ُ
"�أخرياً ابن الويل �أ�صبح زبون ًا يل� ..إنها نهاية العامل!".
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�أرعبني �صوتها قبل كلماتها ،ور�أيت عينيها الغريبتني ،اللتني تتبادالن
موقعيهما مثلما يفعل املهرج بكرتني ينقلهما من يد للأخرى.

"ال تخف� ..إنني �أبدل بينهما كي ال �أمل الر�ؤية ..فلي�س �صحيح ًا �أننا
نرى ال�شيء نف�سه بعينينا االثنتني ..كل منهما ترى ما ال تراه الأخرى".

وتنهدت ب�ضيق ،لكن الر�أ�س قالت لها �آمرة" ،هيا اعر�ضي حكايتك..
َّ
فال وقت لذلك ال�شاب الذي �سيموت بعد قليل".

من جديد ارتعبت ،وحتاملت كي ابتلع االبت�سامة الغريبة التي ارت�سمت
فوق الوجه املُق َتلع.
مل يبد �أن املر�أة انده�شت من منظر الر�أ�س املرعبة .ا�ستدارت بب�ساطة حيث
ر�أيت �سل�سلة ظهرها العارية تنتهي بعظام العجيزة وال�ساقني الفارغتني،
فتجمد الدم يف ج�سدي من امل�شهد الذي مل �أر مثله يف حياتي.
�إنها ابنة الرجل الذي هزمه ال�شيطان ،وحلكمة ما قرر �أبي لها �أن تعي�ش
للأبد ،مثلما ترك ال�شيطان نف�سه ب�صندوق دنياه ي�أتي يف كل عام �إىل املولد،
وللأ�سف ،كان النا�س يتزاحمون عند ال�شيطان ويرتكونها تت�سول قر�ش ًا
لت�أكل.

مددت ر�أ�سي ،وباملثل فعل م�سخي الذي يبدو �أن الف�ضول قتله ،وكنت
ما �أزال مم�سك ًا بالر�أ�س.
لكن ما تقتلني الرغبة يف ر�ؤيته مل يظهر مبا�رشةً ،بل جت�سد �أو ًال على
ال�شا�شة البي�ضاء رجل ي�شبه امر�أة �صندوق الدنيا بال�ضبط� ،سمى اهلل و�صلى
على نبيه ،قبل �أن يبد�أ يف �رسد حكايته.
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8
حرم
يقولون �إنني �شيطان ،لأنني �أطلعكم على ال�صور ،لكن الويل ال ُي ِّ
ال�صور� ،إن ذوي اللحى هم من يفعلون ذلك ،وهم يريدون موته ،وهدم
�رضيحه ،وي�ستعيذون باهلل منه ومن �أتباعه ك�أنهم �أجنا�س ،وقد �رضبوين
بالأم�س ،و�أول من �أم�س ،و�سي�رضبونني اليوم وغداً لكي �أكف عن تعليمكم
�أ�صول القبلة من خالل هذه احلكاية اخلالبة ،التي هي حكايتي.
يف البداية كان النا�س ي�سمونني �شيطان ًا لأ�سباب �أخرى� ،أ�سباب ميكن
َهم َها ،كنت �أول رجل يدخل مدينتكم حام ً
ال على ظهره �صندوق دنيا،
تف ُّ
ولذلك كان مُبرَ راً �أن يخاف مني الأهايل يف البداية ،و�أن يحذروا �أبناءهم.
الأهايل كان معهم بع�ض احلق ،فكما تعرفون ،عندما تبد�أ املدن حياتها تبد�أ
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املعجزات يف الظهور ثم ت�صري �شيئ ًا عادي ًا قبل �أن تختفي متام ًا ويبقى النا�س
نادمني للأبد .وحني ين� أش� �أي عمران فالبد �أن يظهر ال�شيطان� ،إنه جمبول
على ذلك ف�ض ً
ال عن كونه �شغف ًا .وقد تنكر ال�شيطان عدة مرات و�أتى
للبلدة متنزه ًا يف �أقنعته ،مرة ك�ساحر يحول الأطفال يف حلظة �إىل رجال،
لي�ساعدوا �آباءهم الفقراء ،هكذا يقول وهكذا ي�صدق الفقراء ،فيتحول
الآباء يف حلظة �إىل �أطفال ويتم تبادل الأدوار بينما ت�رصخ الن�ساء ،ومرة
كبائع ورد يغوي ال�سيدات بجماله فتمتلئ وجوههن بالأ�شواك وحتاط
ر�ؤو�سهم بالأوراق التي تزدهر وتذبل� ،آخر مرة تنكر ال�شيطان يف هيئة
�سحابة راحت تعرب بني البيوت ويالم�سها الأطفال ب�سعادة غري م�صدقني
فيتحولون �إىل مقامرين.
ال�شيطان زار بلدتكم كثرياً ،كما يفعل يف البلدات ال�صغرية التي تعي�ش
يف �سالم ..ولكن العبد الفقري هلل الذي دخل البلدة ب�صندوق دنيا مل يكن
�شيطان ًا ،بل عا�شق �شاخ فج�أة.

ولأن الأطفال ،واحلمد هلل ،ال ي�صدقون �آباءهم �إال داخل البيوت،
فقد التفوا حول �صندوقي الأ�سود وكان يكفيهم �أن ميدوا ر�ؤو�سهم فيه
في�شاهدون �صورا متحركة على قما�شة بي�ضاء .الأطفال فكروا �أنني حتى
لو كنت �شيطان ًا فلن �أ�صيبهم ب�أذى ،لأنهم كانوا يعتقدون برباءة �أن �أهاليهم
يكرهون ال�شيطان لأ�سباب دنيوية بحتة تخ�ص الرزق �أو العمل ،ومل
يكونوا يعرفون �شيئ ًا عن الأ�سباب احلقيقية التي تخ�ص ال�سماء .هكذا بد�أوا
يتفرجون على ب�ضاعتي مدهو�شني .كانت �صاعقة �أن يتمكنوا من ر�ؤية
�أ�شياء تتحرك على البيا�ض ك�أنها حقيقية وتتكرر بعد ذلك كلما �أرادوا �أن
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ي�شاهدوها مرة �أخرى .كنت �أعر�ض ق�صة واحدة عن �شاب متزوج من فتاة
قبلها كلما هم بذلك ،ثم متوت الفتاة ويطلب
يحبها ولكنها ترف�ض �أن ُي ِّ
منه �أهلها �أن مينحها قبلة الوداع فريف�ض كي ال يغ�ضبها يف موتها .يف
امل�ساء تزوره يف حلمه وتقول له" :ليتك َّقبلتني هذه املرة ..كنت �ستعيدين
للحياة" .يجن جنون الرجل ويتحول �إىل جمذوب مطلق اللحية ي�شبه كثرياً
�صاحب ال�صندوق نف�سه ،العبد الفقري هلل .كانت الأحداث بال �صوت،
وكنت �أتوىل �أداء �صوت ال�شخ�صيات .ما هي �إال �أيام قليلة حتى �صارت
البلدة كلها حتفظ عن ظهر قلب حكاية القُبلة ..يف بلدتكم مل يكن وجود
لرجل يقبل زوجته ،وكانت هذه هي املرة الأوىل التي تعرف فيها بلدتكم
ذلك ال�شكل من التوا�صل بني الزوجني .بعد �أيام ان�ضم الأهايل لأبنائهم
كنت رج ً
ال �صاحل ًا
جمازفني بكل �شيء ،فلم ي�ستطيعوا مقاومة �سحر الفرجةُ .
منعت
�أعرف �أن ال �رضر وال �رضار ،زبائني �أطفال ال لوم عليهم ،ولذلك
ُ
البالغني ممن مل يتزوجوا بعد ،فال�شيطان يعي�ش بني �أفخاذهم.
املفاج�أة �أن ال�شيطان كان �ضيف ًا على بلدتكم يف تلك الأيام ،ولكن
�أحداً مل ينتبه له ،لأنه مل يتنكر كالعادة يف هيئة �شخ�ص �أو طري �أو حيوان،
لكنه تنكر يف هيئة قُبلة ماجنة .نعم ..وجد امللعون لنف�سه مكان ًا بني �شفاه
كل حبيبني ،بحيث يزرع الرغبة ،وكان يتنقل ب�رسعة وخفة .كان ال�شيطان
ممتن ًا يل وقد �أ�سديت �إليه هذه اخلدمة اجلليلة دون �أن �أق�صد ،ور�أى �أنني
�أ�صلح لأكون تابع ًا له ،بحيث يدلني على الأماكن التي يرغب يف زيارتها
مقابل الأجر الذي �أطلبه ،وكان ال�شيطان يعرف �أين فقري مهزوم.
توجه ال�شيطان �إ َّ
يل يف امل�ساء ،حيث �أنام بجوار �صندوقي متدثراً بخرقة
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عرف ال�ضيف نف�سه ،قلت له فور
خ�شنة مع طفلتي ال�صغرية .مل �أنتظر �أن ُي ِّ
�أن �ألقى ال�سالم� ،أنت ال�شيطان .انده�ش ،و�س�ألني :كيف عرفتني؟ ف�أجبت:
لأنك الوحيد يف هذه البلدة الذي يهم�س.
�أخربين ال�شيطان بطلبه .بعد تفكري عميق قلت" ،موافق ..ب�رشط� ..أن
رف�ضت تقبيلها بعد موتها� ..إنها التزال
تنقل قُبلتي جلثمان زوجتي التي
ُ
تنتظر".

بعد حلظات من تقليب الأمر وافق ال�شيطان .قلت له�" ،س�أنتظرك هنا..
و�س�أ�سدي لك جمي ً
ال ال حتلم به" .ذهب ال�شيطان ،وفور �أن �أمت مهمته عرفت
بالنب�أ ..لأن نهاية الأحداث اختلفت يف �صندوق الدنيا الذي �أحمله ،فقد
عادت زوجتي للحياة ،ولكنها عادت ملن منحها القبلة ..لل�شيطان الذي
تنكر يف �صورتي .جريت تارك ًا كل �شيء و�أنا �أحمل الر�ضيعة بعد �أن ر�أيت
بعيني خدعة ال�شيطان يل ،كي �أالحقه قبل �أن يحول زوجتي ل�شيطانة
جارية ،لكن ال�شيطان عاد للبلدة من طريق �آخر ،متنكراً يف �صورتي بعد
�أن �أودع زوجتي مكان ًا �رسي ًا مع بقية جارياته ،و�أقنع النا�س الذين �س�ألوه عن
�رس هرولته املفاجئة منذ قليل �أنه ذهب ليتفق على حكاية جديدة ثم عاد
يف �رسعة الربق ،ومل ير النا�س فرق ًا بني ال�شيطان وبيني .بد�أ ال�شيطان �أيها
امل�ؤمنون يدير �صندوق الدنيا من جديد� ،سعيداً ب�أنني تركته خلفي .ولأن
نهاية احلكاية �صارت �أجمل بعودة الزوجة لزوجها بعد موتها ،فقد ازداد
�إقبال النا�س حتى من البلدات البعيدة ،وهكذا بد�أ يعر�ض كل حكاياته
ظللت عمري كله �أبحث عن زوجتي املختبئة دون جدوى،
الآثمة ،بينما
ُ
وكل ما ا�ستطعته �أن �أدبر �صندوق دنيا �آخر ،عدت به مع ابنتي لأعر�ض ما
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حدث ،لكن زبون ًا واحداً مل يقرتب ،فمت بح�رستي ،و�أدعو اهلل �أن يكون
ن�صيب ابنتي منكم �أف�ضل مني.
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9
م�سحت املر�أة دموعها وطلبت منا �أن نقر�أ الفاحتة لأبيها ففعلنا .ما �إن
انتهينا حتى بد�أت تتحرك على ال�شا�شة نقاط �شبحية مالبثت �أن �أخذت
علي وعلى
تتج�سد .ركل امل�سخ الرتاب بقوائمه مثرياً الغبار وهو يتفرج َّ
نف�سه ،منذ خرجت به من البيت وحتى تركته �أمام باب املقربة كي
يحر�سني .ظل احليوان يحفر بقوائمه الأر�ض م�ستثاراً حتى ترك �أربع
حفرات غائرة ومل يهد�أ �إال عندما �أظلمت ال�شا�شة من جديد ،وهنا قالت
أخليت لك الطريق ،ولذلك هربت بفعلتك� ،أر�أيت
الر�أ�س �ضاحكة" ،لقد � ُ
�أي جميل �أ�سديته �إليك؟"
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مل �أتخيل �أن هذه الر�أ�س من فعلت ذلك ،وعدت لأت�ساءل� ،أي ر� ٍأ�س
معجز ٍة تلك وكيف ت�أتَّى لها ذلك وما حكايتها ،والأهم ،ماذا تريد مني؟

ا�ستدارت امر�أة �صندوق الدنيا ب�سعادة ،فعاد ج�سدها للظهور،
"انظر ..ملجرد �أنك �أتيت ..ها هي الطوابري تقف لرتى احلكاية ..ولأول
مرة �س�أمتكن من احل�صول على وجبة تعيد اللحم لعظامي ..ليتك فعلت
ذلك من زمان!"

تيب�ست عروقي ،وقد اكت�شفت �أنني �أ�صبحت نقطة يف بحر من النا�س
جتمعوا م�شهرين قرو�شهم ،وقد اطم�أنوا لوجودي ..لكن �أ�سنان الر�أ�س ما
لبثت �أن غادرت لثتها منفرطة يف الهواء ،ثم �أخذت ت�سبح مقرتب ًة من املر�أة
التي بد�أت تنظر منده�شة .انغر�ست مثل �أذناب عقارب ذهبية يف وجهها
وعنقها ،قبل �أن تعود للفم الذي �أطلقها غارق ًة يف الدماء ،وتكفل امل�سخ
بتحطيم �صندق الدنيا بحوافره بقوة وق�سوة مل �أتخيل �أنه ما زال حمتفظ ًا
بهما يف ذبوله .فر النا�س ب�رسعة ،بينما ا�ستعادت الر�أ�س هدوءها لتكذب
ب�صوت عالٍ �سمعه اجلميع" :لقد قام ابن الويل ال�شجاع بهذه املخاطرة
ٍ
ليخل�صكم من ال�شيطانة ابنة ال�شيطان".
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10
كان "�إ�سحق" عجوزاً غريب ًا مم�سوخ ًا بحاجبني كثيفني مقلوبني حتت
عينيه ،وله �أنف بال ثقوب ،وهذا هو ال�سبب يف �أنه مل يكن يغلق فمه حتى
�أثناء نومه لأنه كان يتنف�س من خالله .مل يكن ي�أكل ،لأن الطعام كان يعوق
تنف�سه ،وال يعرف �أحد كيف كان له �أن يعي�ش كل هذا العمر دون �أن
يتناول طعام ًا.
كلما عربته ،يف الطريق لأبي� ،أ�سمع ال�صوت املرعب "ال�سالم هلل"،
لكني ال �أرد ..وبينما �أبتعد� ،أ�سمع �صيحته�" :سلم يل على �سيدنا الويل".
لقد ا�ست�أن�سه �أبي بعد �أن ق�ضى على البلدة مرتني ،ومل يكن من املمكن �أن
يرتكه مر ًة ثالثة ،وقد ت�أكد حمبط ًا �أن البلدة لن تنجح �أبداً يف ذلك النوع من
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االختبارات ،و�أن الأمل الذي تركهم يتذوقوه كي ي�صل بهم �إىل املعرفة،
ظل يقودهم بالكاد ل ٍأمل جديد� .أ�رسه �أبي يف �سال�سله الغليظة التي تربطه
ب�أقوى �شجر ٍة يف الطريق ،وهي �شجرة �ضخمة معمرة يقال �إن �أبي كان
ي�ستظل بها يف النهارات القائظة ،ف�صار بائع املعجزات من يومها منذوراً
فقط لتنفيذ �أوامره.

عندما ظهر لأول مرة ،ظنه النا�س مالك ًا ،فقد ر�آه اجلميع يرفرف
هابط ًا من بني ال�سحب ،حتى �إنه عندما ا�صطدم بالأر�ض كانت ٌ
ندف
ت�شبه القطن تغمر ج�سده العاري .كانت عيناه يف زرقة ال�سماء ،ولون
�شعره يف ُ�صفرة الذهب الرباقة .ج�سده قوي ،وقامته تتجاوز �أ�سطح �أعلى
بيوت البلدة� ،أما �صوته ،الذي انطلق بالت�أوهات فور �سقوطه القوي من
ال�سماء ،فقد كان ي�شبه غناء طائر� .سقط يف ال�ساحة الرئي�سية ،على مر�أى
من اجلميع ،بجروح وكدمات غمرت ج�سده ال�شمعي �شاهق البيا�ض،
فبدت كعالمات رعب داكنة .ولأن ذلك حدث يف زمن احلرب ،حيث
املعجزات هي احلقيقة الوحيدة ..فقد ت�أكد الفقراء �أن اهلل قد تذكرهم �أخرياً
بهدية ،غري �أنهم مل يعرفوا كيف �سي�ستخدمونها �أو ي�ستفيدون منها ..كما
�أ�صابتهم حرية :كيف �سيقت�سمون هذا الرجل بينهم؟ وفكروا �أنهم حتى
لو مزقوا ج�سده �إىل قطع �صغرية لن تكفي كل البيوت .ما �إن بد�أ يفيق من
�سقطته م�ستعيداً القدرة على النطق ت�أكدت يف عيونهم املعجزة :كان ينطق
بعبارات تنتمي للغة غريبة مل ي�سمعوا بها من قبل ،خمنوا �أنها لغة املالئكة.
هكذا ن�سي �أهل البلدة م�ؤقت ًا حزنهم على �أبنائهم الذين يذهبون للحرب
وال يعودون ،واختفت الدموع فج�أة ،وال�رصخات القادمة من ظلمة
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الغرف الفقرية ال�ضيقة داخل البيوت ،والآالم املعجونة بلون الرتاب..
مقدرين �أن ذلك املالك يحمل تعوي�ض ًا ما ،قد يكون غام�ض ًا وغري مفهوم،
لكنه لن يلبث �أن يك�شف عن �سحره الدفني.

عندما جتاوز �أجدادنا رهبة الأيام الأوىل ،وجتر�أوا على االقرتاب منه بل
ومالم�سته ..اكت�شفوا عدداً هائ ً
ال من القطع الذهبية متناثرة حوله .اقتتلوا
من �أجلها ،مات من مات وجنا من جنا ..قبل �أن يتفقوا ،مع تزايد �أنهار
الدماء التي غمرت ال�شوارع و�صبغتها بلون احلناء وعربت �أبواب البيوت
حتى ا�ستقرت بداخلها وبد�أت زحفها على اجلدران لتخفي مالمح �صور
ال�شهداء على احلوائط ،على �أال يحدث �شجار �آخر ،خا�صة و�أنه منحة
�إلهية ال يجب �أن تُهان �أو ُي�ساء �إىل قد�سيتها .اتفقوا بعد جل�سات مطولة
على �أن ت�ست�ضيف كل �أ�رسة منهم املالك يوم ًا .ت�شاجروا من جديد على
ترتيب اال�ست�ضافة بني الأُ�رس ،وكادوا يقتتلون مرة �أخرى� ،إال �أنهم اتفقوا
يف النهاية على �أن تبد�أ اال�ست�ضافة من الأغنى للأفقر .ورغم �أنهم جميع ًا
كانوا يف النهاية فقراء ،ف�إنهم بد�أوا ،ولأول مرة يف تاريخ البلدة ،يح�صون
ممتلكاتهم القليلة ليميزوا مواقعهم ..ورغم �أن احلرب ،ومنذ بد�أت ،كانت
قد جعلتهم بيت ًا واحداً� ،إال �أن كل ذلك انتهى الآن ..فج�أة ،وبكل الق�سوة
املمكنة.

�أخرياً اتفقوا ..وكانت نعو�ش الأبناء يف هذه الأثناء ت�أتي وتذهب
ليخفيها الرتاب دون �أي طقو�س �أو دموع ك�أنها تخ�ص �أ�شخا�ص ًا �آخرين
مل تكن لهم ذات يوم �أرجل حية تلهو فوق هذا الرتاب بالذات .حتى
�صور الراحلني مل تعد ُت َع َّلق على اجلدران.
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حتول �إىل
الغريب� ،أن الف�أل احل�سن للمخلوق ال�سماوي ما لبث �أن َّ
لعنة ..فمع كل بيت يبيت فيه كانت الن�ساء ي�ستيقظن على دماء �أزواجهن
و�أبنائهن الذكور ،مقتولني بق�سوة .ورغم �أن الأمر �صار يتكرر يومي ًا
وبنف�س الطريقة� ..إال �أن من مل ي�ست�ضيفوه بعد كانوا يجازفون ،موقنني
�أن اخلري رمبا يكون من ن�صيبهم هذه املرة ،وهو مامل يحدث �أبداً .ومل
وقت طويل حتى كانت البلدة قد �صارت بال َذ َكر� ،إال ذلك الغريب
مي�ض ٌ
حولها لقطيع من الن�ساء.
ال�شاحب الذي َّ

الذين عادوا من احلرب ،وكانوا قليلني ،وجدوا �أنف�سهم م�ضطرين
لت�أ�سي�س ن�سل جديد ،ما �إن بزغ وبد�أت الذكرى الدموية تخفت ،حتى
عاد �إ�سحق قادم ًا هذه املرة من حتت الأر�ض وهو يحمل فوق ر�أ�سه قف�ص ًا
�ضخم ًا.

ظهر تلك املرة يف �آخر �أيام املولد ،مقدم ًا نف�سه كبائع معجزات فريد
من نوعه ،وقرف�ص حماط ًا ب�أقفا�ص وعلب كبرية مليئة مب�سوخه .يقال �إنه
يومها جاء متنكراً ،بال وجه ،حيث كان وجهه �صفحة م�ستوية من اللحم
بال مالمح ،ال عينني وال �أنف وال فم وال �أذنني .مل يعرف �أحد متى فقد
وجهه وال كيف .خمن بع�ض من اقرتبوا من الرجل املم�سوخ �أن ذلك
حدث يف احلرب الأخرية .تعالت الهمهمات ،يف حلظة م�شاهدته نف�سها،
حاملة اليقني� .أكد البع�ض� :إنه بالت�أكيد �أحد رجالنا العائدين من احلرب،
لقد ك�شط الأعداء مالحمه وتركوا وجهه قطعة من العجني تنتظر من يعيد
ت�شكيلها ..بينما �أكد �آخرون :ال ،البد �أنه ولد هكذا ،بر�أ�س خالية هي كرة
من اللحم الأخر�س ،لأن وجهه املمحي ال يحمل �أي �آثار تعذيب.
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تركهم بع�ض الوقت يتناق�شون ،ملا بد�أت تعلوا �أ�صواتهم ،ومتتد الأيادي،
�أ�سكتهم ب�صوت �سحيق� :أنا بائع وجوه� ،أر�سلني الويل لكم بعطية .ثم
نزع مالء ًة من اخلي�ش عن �رسه ،فر�أوا قف�ص ًا كبرياً من اخل�شب مليئ ًا بالوجوه
احلقيقية التي كانت تنب�ض بالأنفا�س احلية وتتحدث فيما بينها ب�أ�صوات
عالية .و�صلت للنا�س �ضحكاتها و�رصخاتها وبكا�ؤها ..و�أمام الأعني
اجلاحظة ،بد�أ يطعمها بيده ..ويدهن الوجوه الن�سائية منها بامل�ساحيق،
ويهذب حلى و�شوارب الوجوه الذكورية باملو�سي ،كذلك كان يهتم كثرياً
بت�صفيفات �شعورها .كانت الوجوه تتحرك داخل القف�ص ال�ضخم �صانعة
جلبة فظيعة ك�أنها طيور �ضخمة ..وكان هو يفتح باب القف�ص بحر�ص
�شديد ،ك�أنه يخاف �أن ترفرف مبتعدة �إذا غادرت �سجنها.

يف البداية كان النا�س يتفرجون على ما يحدث باعتباره طق�س ًا جديداً
عليهم ،وظنوا �أن املقابل هو بع�ض القرو�ش كما تعودوا مع الباقني ،ولكنه
رف�ض تقا�ضي �أي �أموال ..وقال" :لقد جئت لأمنح الوجوه ملن يريدون
تغيري وجوههم ،ولي�س لأح�صل على مال" .ارجتف اجلميع حني �سمعوا
عبارته الغريبة ،وحت�س�سوا مالحمهم يف رعب ،غري م�صدقني ما �سمعوا.
كان �صوته ي�أتي من مكان جمهول يف ج�سده ،ب�صدى خميف وحا�سم،
و�أكمل ال�صوت "املقابل الوحيد الذي �س�أح�صل عليه من �أي �شخ�ص يريد
تغيري وجهه ..هو احل�صول على وجهه الأ�صلي� .س�أنزعه برقة دون �أي
�أمل� ،س�أك�شطه بنعومة دون نقطة دماء واحدة و�أمنحه بد ًال منه الوجه الذي
يختاره بنف�سه� ..س�أثبته مكان مالحمه القدمية لي�صري وجهه اجلديد الذي
اختاره ..بدءاً من هذه اللحظة لن يكون �أحد منكم جمرباً على احلياة بوج ٍه
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ورثه عن �آبائه دون �أن يختاره".

تردد النا�س عدة �أيام ،فلم يكن �أحد منهم ميلك �شجاعة البدء وج�سارة
املبادرة ..غري �أنه ،ومع �أول �شخ�ص جتر�أ وا�ستبدل وجهه القدمي  -وكان
�شيخ امل�سجد نف�سه .جتر�أ الباقون وبد�أوا ي�ستبدلون وجوههم .كان �أغلب
الزبائن من �أ�صحاب املالمح الدميمة وامل�شوهة وال�شائخة ،عجائز ذابلون،
اخللقية ..و�أرامل
م�صابون يف حرائق ،م�شوهون بفعل احلروب �أو العيوب ِ
وعان�سات قبيحات .كان ال�شخ�ص يختار الوجه الذي يروق له..
وي�ست�سلم لبائع الوجوه ،الذي ينزع الوجه الأ�صلي وي�ضعه يف القف�ص،
ليمنح �صاحبه واحداً �آخر.
�س�ألوه من �أين ي�أتي بهذه الوجوه احلية فرف�ض الإجابة ،و�س�ألوه �أي�ض ًا
ملاذا ال ي�ضع وجه ًا مكان مالحمه اخلالية املُرعبة رغم �أنه مينح الوجوه للنا�س،
فقال �إنه يبحث عن وجهه القدمي الذي فقده ذات يوم ،وال يريد �سواه..
وعندما �س�ألوه كيف فقد وجهه ،قال :تركني حني مل �أعد �أراه.
كل الوجوه التي بحوزته كانت جميلة ..وظل النا�س يت�ساءلون عن
ال�سبب الذي يجعله يقبل بت�سامح احل�صول على وجوه قبيحة وم�شوهة
ليمنح بد ًال منها وجوه ًا تليق مبالئكة ..ولكنه �أي�ض ًا رف�ض منحهم �إجابة
عما
حا�سمة ،واكتفى �صوته بالقول�" ،أنا جمرد بائع فال ت�س�ألونني �إال َّ
تريدون".

يف ال�صباح الذي قرر فيه الرحيل �إىل حيث �سيجل�س يف الطريق ،كان
قف�صه ال�ضخم قد اكتظ بوجوه الأهايل ،وبينما كان بائع املعجزات الذي
147

�رضيح �أبي

بال وجه يتخذ مكانه على جانب الطريق �سعيداً ،كانت املالمح قد بد�أت
تذوب على وجوه �أ�صحابها ،لتت�ساقط حتت �أرجلهم ،تارك ًة حوا�سهم
للظلمة.

قال يل حجاج �إن البلدة احتاجت �سنوات طويلة �أخرى قبل �أن تنبت
للأجيال التالية وجوه ميكن التعرف عليها ،قال �إن من حاولوا االنتقام منه
انتهوا بالتحول مل�سوخ غريبة من تلك التي يبيعها للغرباء الأثرياء الذين
ي�أتون ب�سياراتهم الفارهة يف �أيام املولد بحث ًا عن معجزات ي�شرتونها.
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11
تيب�س الدم على �أ�صابعي ،حتى هيئ يل �أن يدي جتمدتا ،عندما اقرتبت
من �إ�سحق املرعب.

فور �أن �رصت �أمامه ،انفلتت الر�أ�س من قب�ضتي متدحرج ًة حتى توقفت
بني �ساقيه.

لعاب ثقيل غ�سل
انحنى البائع على الر�أ�س الغريبة ،و�سال من فمه
ٌ
�شعرها ،ثم حملها بني يديه برفق ،وبد�أ ينف�ض عنها الرتاب ك�أنه يهدهد
ر�ضيع ًا.
"لقد غبت �سنني طويلة لتعود �إيل بهدية مالئمة!"
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تلقيت عبارته بابت�سامة مغت�صبة .جتاهلت دائم ًا نداءاته يل و�أنا �أعربه
قدر من برودي نابع ًا من علمي �أنه ال ي�ستطيع �إيذائي
متجه ًا �إىل �أبي .كان ٌ
�أو م�سخي مثلما يفعل مع من يحنق عليهم ،لكني يف �أعماقي كنت �أرجتف
متمني ًا التخل�ص منه .لقد اعتمد عليه �أبي بعد �أن �أ�رسه يف عدد من �أ�شد
مهماته ح�سا�سية وخطورة.
 �آه يا طفلي� ..أما زلت تتذكر؟ ..لي�س هناك ما هو �أخطر من ذاكرةطفل!

انتبهت من جديد .مل �أنده�ش كثرياً لأن بائع املعجزات قر�أ �أفكاري..
لكني ارتعدت عندما ر�أيت الر�أ�س بني يديه ت�ستغيث.

"�إنني �أبحث عن ج�سدي �أيها ال�شيخ� ..أمل تر ج�سداً يتجول بال ر�أ�س
يف هذه الأنحاء؟ �أعرف �أنك الوحيد القادر على م�ساعدتي� ..إن الويل
ي�أمرك مب�ساعدتي ولذلك �أر�سلني ب�صحبة ابنه لأول مرة يف تاريخه".
و�صوب بائع املعجزات يل نظر ًة عميق ًة
تلقيت كذبة الر�أ�س �صامت ًا،
َّ
ليت�أكد من �صدق الر�أ�س ،فلم يجد باملقابل �سوى نظرة خالية.
رد �إ�سحق بنعومة الدهاء التي يتقنها�" :أخ�شى �أنك �ستحتار يف التعرف
على ج�سدك ..لأن يف هذه البلدة �أج�ساد كثرية تهيم بال ر�ؤو�س".
هكذا و�ضع البائع الر�أ�س يف حجره قائ ً
ال�" :إن مالحمك الو�سيمة
اختفت مع �شعرك الهائ�ش املعفر وحليتك الكثيفة الوعرة والدماء املتيب�سة
بامتداد وجهك� ..س�أعيدها ملا كانت عليه ثم يكون لنا كال ٌم �آخر!".
بد�أ البائع عمله وهو يفكر يف �أنه �صار ميلك ثروة حقيقية بني يديه..
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فهذه الر�أ�س املقطوعة التي تتحدث ميكن تلقينها حكايات كثرية م�سلية
وبيعها بعد ذلك يف مزاد �ضخم ملن يدفع �أكرث من ال�سحرة �أو الأثرياء.

�أخرج �أدواته من �صندوق معدات كبري يرقد بجانبه ،وراح يهذب
ال�شعر واللحية وي�ضمد الكدمات واجلروح ويزيل طبقات الدم والطني
والرتاب وكان رنني ال�سال�سل التي تهتز مع ذراعيه وقدميه يرتدد داخل
عروقي ف�أدعو اهلل �أال تتجمد .عندما انتهى هتف لنف�سه وهو يرى الوجه:
"يا �إلهي� ..إنه �أجمل وجه ر�أيته يف هذا العامل طوال �سنوات حياتي التي
قاربت على الألف!!".
قالت الر�أ�س�" :أ�شكرك �أيها ال�شيخ ..هل ميكننا الآن �أن نبد�أ مهمتنا؟"

لكن البائع الذكي �أجاب" :بالطبع �أيها الفاتن ..لكن لي�س قبل �أن
�أعرف حكايتك".
 "للأ�سف ..حكايتي ال ميكن �أن تحُ كى قبل �أن تعود ر�أ�سي جل�سدي..و�س ِحر يل فال ميكنني �رسد ما حدث يل �إال و�أنا
فقد �أطاحوا برقبتي غدراًُ ..
مكتمل ..لأنني وقتها �س�أ�ستطيع االنتقام لنف�سي و�س�أغدق على من �أر�شدين
الكتمايل� ..سيح�صل على �أ�سناين الذهبية التي ت�ساوي ثروة هائلة ،كما
�س�أخل�صه من قيوده ،فلكل �شخ�ص يف هذا العامل قيوده".
�سال لعاب �إ�سحق وهو يرى الأ�سنان الذهبية ،وحرك ال�سال�سل الغليظة
يف ذراعيه وقدميه حمبط ًا ،ك�أنه تذكر فج�أ ًة عجزه الذي جعله �أ�سري مكانه
�سنوات ال تحُ �صى ككلب حرا�سة ويف ل�سيده رغم �أنفه ،وهنا قفزت
منذ
ٍ
�إىل عينيه نظرة مت�شككة ،فهمتها على الفور ف�أجبت:
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 الويل �أمر بتحريرك من �أ�صفادك لو �أتيت مبعجزة �أخرية و�أنقذتذلك التقي.
من جديد حدق �إ�سحق يف عيني ،م�ستبعداً �أن �أكون كاذب ًا.

بلهفة بد�أ يخرج مئات الأج�ساد التي بال ر�ؤو�س من �أجولته ،بينما �أكاد
�أتهاوى فوق م�سخي من الرعب ،جربتها الر�أ�س واحداً واحداً لكنها مل
تعرث على �ضالتها يف �أي ج�سد.
ب�إحباط املقامر ،قال بائع املعجزات ،للأ�سف مل �أعد �أملك �أي ج�سد،
لكن الر�أ�س قالت :لقد �أتعبتك معي ..والبد �أن �أعو�ضك ..لو �سمحت
يل ..ميكنني �أن �أ�ستعري ج�سدك لدقيقة واحدة ..حيث ميكن لأ�سناين �أن
ت�سقط بني يديك وحيث ميكنني �أن �آمر قيودك بالذوبان.
تردد البائع لكنني طم�أنته ب�إمياءة .مد يديه ب�سال�سلهما الغليظة �إىل ر�أ�سه،
خالع ًا �إياها ب�سال�سة �أده�شتني.
ما �إن ا�ستقرت الر�أ�س على رقبته ،حتى هتفت :ما �أجمل هذا اجل�سد..
�إنه بال�ضبط ما كنت �أبحث عنه!

ارتعبت ر�أ�س بائع املعجزات حتت �أقدامنا وقال فمها :كيف؟ �إن هذا
ج�سدي الذي ولدت به قبل �ألف �سنة ..و�أنت ال تزال �شاب ًا �صغرياً!
رد الآخر بابت�سامة مرعبة و�صوت واهن :كيف تقول ذلك؟ انظر �إىل
وجهي جيداً! ..يف هذه اللحظة وجد بائع املعجزات �أمامه وجه ًا عتيق ًا
عجوزاً متغ�ضن ًا ..قال �صاحبه :لقد متنيت كثرياً �أن �أكون بائع معجزات..
وفعلت كل ما ميكنني طيلة مئات الأعوام ..ولكن كان البد من خداعك
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�أنت حتى �أكون �أه ً
ال لذلك! ..لقد �ضحيت بج�سدي نف�سه حتى �أح�صل
على ما �أريد ..وطفت الدنيا متدحرج ًا حتى �أ�صل �إليك ..وكنت �أعرف
�أن الف�ضول نقطة �ضعفك الوحيدة ..هذه حكايتي ..وها �أنا �أحكيها لك
بعد �أن �رصت مكتم ً
ال كما وعدتك!
ثم �ضحك قائ ً
ال :و�أول معجزة �س�أقدم بها نف�سي للبلدة هي �أنني امر�أة
خدعت بائع املعجزات نف�سه وح�صلت على ج�سده ..و�ستظل ر�أ�سك
هذه عالمة على فعلتي.
قال الرجل ذلك لي�صري وجهه وجه امر�أة ،ناعم م�صقول ،وليتحول
ال�صوت مع ان�سدال �شعر ذهبي فوق ر�أ�سه� .شددت املر�أة قب�ضتيها على
ر�أ�س بائع املعجزات املخدوع ..وبد�أت رحلة العودة �إىل البلدة لتبد�أ
عملها ،لكنها قالت يل� ،أنا الآن خادمتك ..مل تعد لأبيك �سلطة على
املعجزات يف هذه البلدة ..ولذلك� ،س�أمنحك اجلي�ش الذي �أمر بحب�سه
بعد احلرب الأخرية .تف�ضل.
فتحت ال�صندوق الكبري فانفجر �شعب من الن�ساء الورقيات ،وما لبثت
َ
الق�صا�صات �أن بد�أت تنه�ض على �أقدامها� ،إىل �أن ا�صطف اجلي�ش يف دائرة
كبرية �أحاطت بي ومب�سخي.
� -سيكون خلفك يف املدينة ،ف�أنت بحاجة له يف حربك الأخرية.
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كانت قائدة جي�ش الورق جمرد ورقة بال �أبعاد ،مق�صو�صة ب�إتقان
على هيئة �آدمي .حلت ذات ظهرية على املدينة ب�شكلها الغريب ،وبد�أت
تتجول بخفة .قالت يل جدتي �إن من نظروا يف وجهها اكت�شفوا �أنه مليء
بالتجاعيد كوجه �أي �آدمي �شائخ من حلم ودم .كانت �ألوانها باهتة ،رمبا
لطول عمرها وما مر على ج�سدها الورقي من رياح و�أمطار ..ترتدي
جلباب ًا بخطوط زرقاء باهتة جداً و�شعرها طويل و�أبي�ض ك�أي �شعر غزاه
ال�شيب .كانت �شخ�ص ًا مثرياً لال�ستغراب متام ًا ..ومل يكن الأهايل ليحتملوا
معجزة يف ذلك ال�صيف البعيد امللتهب الذي مل تكن �شم�سه تختفي عن
�سماء البلدة �إال ل�ساعات قليلة يومي ًا .يف هذا الوقت ال�صعب جاءت املر�أة
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الورقية ،لت�ضيف عالمة ا�ستفهام جديدة �إىل البلدة التي عرفت �أ�سئلة كثرية
من قبل ،ومل حت�صل باملقابل �إال على �إجابات قليلة جداً.

ما هي �إال حلظات حتى �صارت املر�أة الغريبة حديث البلدة ب�أكملها.
�شوهد �أطفال ذلك الزمن وهم مي�سكون بها" ،يطوونها" ويفردونها
كلعبة مثرية ،بينما ت�رصخ هي ب�صوت �آدمي حقيقي .نهرهم الآباء الذين
اقرتبوا بخوف حاولوا ُمداراته ،بينما حت�س�سوا ج�سدها الورقي برعب
وهم يخل�صونه .ويف امل�ساء كانت كل بيوت البلدة حتاول فك لغز تلك
الق�صا�صة الآدمية التي تتجول يف ال�شوارع ،والتي مل ي�شك �أحد �أنها تنتمي
لروح �رشيرة.

اجتمع الرجال ،وقرروا متزيق تلك الورقة التي جاءت لتبث الرعب يف
قلوبهم ،ورغم �أن بع�ض احلكماء ر�أوا �أن يجل�سوا معه ليعرفوا حكايته� ،إال
�أن مطالبهم ووجهت بالرف�ض احلا�سم من الأغلبية.
يف زمن احلرب ،كان رجال البلدة يخ�شون �أي �شيء ،وبالذات
احلرب التي تدور على �أطراف البلدة والتي رف�ضوا اال�شرتاك فيها ،بينما
امتلأت �ساحتها بالأطفال والن�ساء .رمبا لذلك كان الرجال موقنني يف
قرارة �أنف�سهم �أن هناك لعنة البد �أن حتل بهم جزاء لهم على تخليهم عن
�شجاعتهم ،و�شعروا ب�شكل غام�ض �أن ذلك الرجل اله�ش له عالقة بتلك
اللعنة .هكذا اجتمعوا يف ال�صباح التايل ،وراحوا يجوبون ال�شوارع حتى
عرثوا عليها جال�س ًة يف ركن ،ت�أكل بع�ض الأوراق .عندما ر�أتهم ب�شت
يف وجوههم وبدت عليها ال�سعادة ،و�صاحت بلهفة�" :إنني �أنتظركم
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بفارغ ال�صرب ..فقد �شاركت يف حربكم رغم �أنني ل�ست من �سكان
بلدتكم ،لتعاطفي مع ق�ضيتكم ..غري �أن �سحرة الأعداء حولوين لورقة..
و�أنا �أبحث عن �شخ�ص بينكم يفك �سحري لأعود للدفاع عنكم!" �شعر
الرجال بخجل عميق ،جعل الدماء تغلي يف عروقهم �أكرث ،فا�ستجمعوا
�شجاعاتهم املن�سية ،وطوقوها ،ثم بد�أوا يف متزيق ج�سدها اله�ش �إىل �آالف
الق�صا�صات ،ونرثوها يف الهواء .بقيت الق�صا�صات خميمة بامتداد �سماء
البلدة بينما مل يتوقف �صوت �رصاخ الرجل املجهول الذي انت�رش يف الهواء
ك�أ�شالئه.

مل يعرف الأهايل ،الذين �صاروا يتجنبون النظر لل�سماء� ،أن قطع الورق
راحت تكت�سي باللحم ..يوم ًا بعد �آخر عادت لأ�شالء املر�أة طبيعتها
الآدمية ..ثم راحت تقرتب من بع�ضها البع�ض ب�صرب ،حتى جاء يوم
�صارت فيه املر�أة الورقية مكتملة ،ومعلق ًة يف ال�سماء .يف هذه اللحظة
مل ي�ستطع �أحد �أن مينع نف�سه من ف�ضول النظر ،ليتحول الرجال يف حلظة
�إىل كائنات ورقية ه�شة ،بينما حتول الأطفال املتطلعني لأعلى جميعهم �إىل
رجال مفتولني.
كانت جدتي تُنهي احلكاية بالعبارة التي ال ميكنني �أن �أن�ساها :على
الفور نزلت املر�أة مرفرف ًة بذراعيها لت�ضع قدميها على الأر�ض ،وبد�أت
تقطع ال�شوارع لتغادر البلدة عائد ًة �إىل املعركة ،ومن خلفها الأطفال
الأقوياء ،تاركني خلفهم الرجال الذين من ورق.
ما �إن نه�ضت املر�أة على �ساقيها ،حتى مدت يديها ب�ساقني �أنثويتني مل
�أر �أ�شد منهما بيا�ض ًا يف حياتي.
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قالت� :أخرياً �ستعود للإ�سكافية �ساقاها اللتان برتتا يف احلرب وحال
�سجني كل تلك ال�سنوات دون �أن �أعيدهما �إليها ..لكن يجب �أن تقدمهما
�أنت بنف�سك� ..إنها كرامتك الأوىل �أيها الويل!
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13
منذ فقدت �ساقيها نذرت الإ�سكافية نف�سها خلدمة الويل برتق نعال
مريديه .لقد كانت ب�صحبة قائدة جي�ش الورق يف احلرب التي خا�ضتها
الن�ساء .كانت �أول م�صابة يف �أول �صف ،وقد ظهر لها الويل قبل �أن يند�س
رمح قاتل يف رقبتها وحملها لت�سرتيح على مقربة من �رضيحه ،مطمئن ًا
�إياها �أنه �سيعيد �إليها �ساقيها قريب ًا ،لكن عليها �أن ت�صرب.
ر�أيت بجانبها جبل النعال .وكانت النعال خمتلفة الأ�شكال والألوان
تتحرك ب�صخب ك�أنها تت�شاجر ،ف�أدرت وجهي ب�رسعة.
كانت منحنية على �أ�شيائها عندما اقرتبت منها مرتعداً ،ومددت يدي
بال�ساقني ،ف�شهقت املر�أة.
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 -الويل هنا ..لتنفيذ الوعد!

قالتها �صارخة وهي ت�سحب العباءة الف�ضفا�ضة عن �ساقيها املبتورتني،
وتثبت ال�ساقني ،لتنه�ض �أخرياً واقف ًة على قدميها.
 -خذ.

 -ما هذا؟

 نعال �أمك .اذهب بهما للعرافة و�ستدلك من خاللهما على مكانها..فهي قادرة على قراءة اخلطوات� ...إنها تنتظرك يا بني منذ ُولدت.

قالت ذلك ثم نه�ضت ،ويف هذه اللحظة تبخر جبل النعال متام ًا ،ثم
�أخذت ترك�ض ب�ساقيها حتى اختفت.
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14
مل �أر وجه العرافة �أبداً ،لأن �شعرها املن�سدل للأمام كان يحجبه ،ومل
تكن تك�شف وجهها �إال ملن يطلب خدماتها ،وال يراه �سواه .عندما توقفت
�أمامها ،ان�سحب �شعرها للخلف .ر�أيت وجهها لأول مرة ،وارتعبت لأنني
اكت�شفت �أنني ر�أيته كثرياً ،يف حلم طويل ،يختلف عن بقية الأحالم ،ذلك
�أنه مل يبد�أ وينته يف املنام نف�سه ،بل كنت يف كل مرة �أرى جزءاً منه ،يعود
املنام التايل ليكمله ،حتى اكتملت حلقاته �أم�س ،بالعبارة التي ت�صفر يف
�أذين الآن� ،أمل �أحذرك يف طفولتك؟
�إنه حلم ي�شبه احلياة ،مثلما ميكن للحياة �أن ت�شبه حلم ًا .يبد�أ و�أنا طفل،
حيث �ستبزغ عرافة لتخربين ب�أن ِّ
خطي اجلميل �سيكون لعنتي الأبدية .كنت
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وكتبت على الرمل ا�سمي
�أجل�س وحدي على �شاطيء بحر باهت الزرقة..
ُ
باخلط الكويف والفار�سي والديواين .كنت �أنظر يف الرمل حني فوجئت
بقدمني معروقتني قا�سيتني تدو�سان ا�سمي ،متحوانه ،بالتزامن مع موجة
عنيفة جاءت لتبل الرمل وتغرق القدمني ،ك�أن الكون قد ت�آمر على حمو
ا�سمي.

عيني ،ور�أيت املر�أة الأكرث �شيخوخة يف العامل ..زرقاء ،ترتدي
ُ
رفعت ّ
مالب�س مهلهلة� .شعرها �أبي�ض وحملول و ُملقى للأمام حتى �أنه �أخفى وجهها
متام ًا .قالت يل�" ،أنت تريد �أن تفنى� ..أنت تريد �أن متوت".
مل ُ�أجبهاَ .ن َز َلت من عليائها وجل�ست بجواريَ .
نك َ�شت الرمل
كاملجذوبة فعاد ا�سمي للظهور من اخلواء ،مكتوب ًا كما كان باخلطوط
الثالثة .ك�أن قدماها مل متحوانه ،ك�أن البحر مل يحوله �إىل عدم.
�س�ألتني ،من �أنت؟ فقلت �إنني ال �أملك �سوى ما تراه.
دت يف خان مع خطاط
يف احللم ،كما يف الواقع ،كنت بال �أُ�رسةُ .و ِج ُ

علي قبل رحيلهم لذلك ف�س�أكرب كخادم له.
عجوز ،قال �إن �أهلي ائتمنوه َّ
مل يزد �أبداً حرف ًا على هذه العبارة الغام�ضة التي ت�صبح يف احللم تاريخي
الوحيد .ال �أعرف حتى الآن �إن كان الرحيل يف املنام يعني ال�سفر �أم
املوت .لكني مل �أكن خادم ًا عادي ًا ،كنت خطاط ًا� ،أفعل على وجه التقريب
ما �أ�صبحت �أفعله يف الواقع عندما كربت.

يف حلظات احت�ضاره يطلب مني اخلطاط وهو ممدد على �رسير موته �أن
�أقرتب منه� .أم�سك يدي بيده وقرب فمه من �أذين حتى �أن �أنفا�سه الثلجية
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ين ،قال� ،أنت تريد �أن تعرف من �أنت.
الأخرية اخرتقت �أذ َّ
قلت ،ال.

كنت �أعرف �أنه يف �سنوات �شبابي التي بلغتها لن يكون جمدي ًا �أن
يكون
�أعرف �أي �أب يل و�أي �أم .وكنت قد ت�أكدت �أن ال�سنوات التي ًّ
فيها املرء م�شاعره الأ�سا�سية جتاه من حوله قد َو َّلت .ومن ناحية �أخرى،
كان غمو�ض ق�صة حياتي قد منحني الفر�صة يف حرية الكذب بخ�صو�ص
ن�ش�أتي حني �أحتدث للبنات اجلميالت ،دون �أن �أكون ملوم ًا ،ومل �أكن على
ا�ستعداد لتحمل �صدمة �أن يكون �أبواي فقريين� ،أو �أكت�شف �أنني ابن زنا.
مل يلح الرجل يف طلبه ،ك�أنه كان ينتظر رف�ضي ُليخ ِّل�ص �ضمريه وح�سب
من عبئي� .أو�صاين على اخلان من بعده ،ثم �أخرج خمطوطني.

قال� :ستكون هذه مهمتك� ..أن تعيد ن�سخ احلكاية املكتوبة يف
املخطوط الأول يف املخطوط الثاين ..لقد �أجنزت قدراً لكن يبدو �أنني
لن �أمتكن من �إمتام ما بد�أته ..وعليك �أن حتاكي طريقتي يف الكتابة ح�سب
تنوع اخلطوط ،وبنف�س هذا احلرب ،فلي�س من امل�سموح �أن ي�شعر طالبه
باختالف اليدين ..وعليك �أن تكون حذراً ..فلن ترى �صاحبه �أبداً ،لأنه
املوت نف�سه ..و�سيكتفي ب�إر�سال فتاة جميلة بال ا�سم نهاية هذا ال�شهر
لت�ستلم الأ�صل واملخطوط املن�سوخ" .و�أكمل الرجل ب�صوت مرتع�ش:
"هذا املخطوط فيه حياتك وموتك ..ف�إن مل تنجزه يف موعده املطلوب
حاولت دائم ًا �أن �أجنبك
وبالدقة املطلوبة ف�سيكون م�صريك املوت .لقد
ُ
هذه املخاطر غري �أنك �رصت وريثي الوحيد ..و�أراك قد كربت و�رصت
مهيئ ًا ملواجهة اخلطر" .بعدها �أغم�ض الرجل عينيه للأبد.
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وجدت نف�سي مطالب ًا بن�سخ املخطوط ال�رسي .بد�أت بت�صفح املخطوط
الأ�صلي ،ف�سيطر علي رعب ،لأنني فوجئت ب�أن �صفحاته بي�ضاء ،خالية
من �أي حرف ،حيث مل �أعرف ما الذي كان الرجل ينقله بال�ضبط من
تلك ال�صفحات البي�ضاء و�شغل حياته طيلة العامني الأخريين .بد�أت �أقر�أ ما
كان الرجل ين�سخه يف خمطوطه ،و�صفحة بعد �أخرى انتابني الذهول ،بل
الرعب ..كان الرجل يكتب ق�صة حياة طفل يتيم �آل �أمره �إىل خطاط �شهري
و�صار خطاط ًا .يف احلقيقة كان الرجل يخط ق�صة حياتي �أنا بالذات ..ولكن
كتابته انتهت عند اللحظة التي �أحياها حلظة قراءة املخطوط املن�سوخ .كتب
�أ�رساراً عميقة تخ�صني ظننت �أن ال �أحد غريي يعرفها ،وحلظات خا�صة
ي�ستحيل �أن يطلع عليها �سواي �إال اهلل .ما الذي كان الرجل �سيكمله؟..
هل يحوي املخطوط الأ�صلي ق�صة حياتي منذ والدتي حتى حلظة موتي؟!
علي �أن �أن�سخ حياتي بالذات ،التي
�أ�صابتني ال�صاعقة يف مقتل ،فقد كان َّ
كانت يف املخطوط الأ�صلي عبارة عن �صفحات خالية.
رحت عبث ًا �أقلب يف الأوراق الفارغة .مل يقل يل الرجل كيف كان
يعيد ن�سخها ،وال يوجد من �أ�س�أله ،فال �أعرف لهذا املخطوط �صاحب ًا،
واملوت هو م�صريي الوحيد .فج�أة ..برزت يف ذهني فكرة غريبة� ،إذا
كانت احلكاية التي يف املخطوط هي حكايتي ..فلأتخيل بنف�سي حياتي
املقبلة ..ف�أنا يف كل الأحوال ميت� .شعرت ب�أنني مقبل على لعبة مثرية،
وكنت كلما تذكرت كلمات �صاحب اخلان اخلا�صة بحياتي املعلقة على
هذه املهمة �أرتعد و�أ�شعر �أن املوت قريب مني للغاية.
بد�أت الكتابة ،كنت يف البداية �أكتب عبارات ب�سيطة من تلك التي
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ميكن �أن تعرب عن حياة �أي �شخ�ص يف الدنيا ،ولكن اللعبة ما لبثت �أن
جذبتني وانهمكت فيها بكل جوارحي ،مرت الأيام ومل �أكن قد كتبت
�سوى �صفحات قليلة ،فانكم�شت من الرعب ..ولكن حل�سن احلظ ،مرت
الليلة التي انتظرت فيها الإطاحة برقبتي دون �أن ي�أتي �أحد .بعدها زاد
�إح�سا�سي بالأمان فرحت �أكتب بان�سيابية �أكرب ،وبخط جميل متقن مل
�أكتب مثله يف حياتي .كنت �أ�ؤلف لنف�سي حياة مل �أع�شها� ،سافرت بالداً
أنوع اخلطوط
وعرفت �أعداء و�أ�صدقاء ،ومع كل مرحلة يف حياتي رحت � ِّ
حتى �صارت تلك اخلطوط ت�شبه متوجات حياتي التي رحت �أ�ؤلفها ك�أنني
�أكتب عن �شخ�ص �آخر عا�ش ومات بالفعل قبل �أن �أجيء �أنا للوجود .ال
تريد احلكاية �أن تنتهي ،وال �أحد يجيء .مرت �سنوات و�سنوات و�أنا �أكرب
يف الواقع مثلما �أكرب يف احلكاية� ،إىل �أن جاء يوم فوجئت فيه بيدي ترتع�ش
كلما كتبت �سطراً ،وبد�أت تع�صاين بينما كنت يف املراحل النهائية من كتابة
حياتي .هنا عرفت �أنني قد بلغت ال�شيخوخة و�رصت على و�شك املوت.

ال �أعرف كم م�ضى من العمر .كل ما كنت �أعرفه �أنني �أمتمت �أخرياً
كتابة حياتي التي انتهت بت�سليمي املخطوط ل�صاحبته دون �أن �أنتظر ثواب ًا
�أو عقاب ًا ،لأنني ،وكما كتبت يف املخطوط ،مت بعد ت�سليمه مبا�رشة يف
�رسيري .هكذا �أنهيت حكايتي يف املخطوط .حلظة انتهائي فوجئت بطرق
على الباب ،فتحته بلهفة ،وجدت امر�أة مغطاة الر�أ�س تقف قبالتي فاحت ًة
يديها ،عرفت من �إ�شارتها �أنها جاءت يف طلب املخطوطني :الأ�صلي،
أكملت كتابته .قلت لنف�سي :هذه �إذن هي الفتاة التي حدثني
وذلك الذي �
ُ
عنها �صاحب اخلان قدمي ًا ،لكن� ..أال تزال فتاة؟ وما الذي فعله بها الزمن؟
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ك�شفت وجهها بكل ما �أملك من
ولأنني مل �أعد �أملك ما �أخ�رسه فقد
ُ
ق�سوة ،ولكنها مل تفاج�أ مبا فعلت ،مل تعب�س ومل تنهرين .يف هذه اللحظة
ر�أيت �أمامي الوجه املبت�سم للعرافة التي زارتني يف طفولتني ،حمتفظ ًة
ب�شيخوختها وبلمعة العينني اللتني تقر�آن حياة النا�س القادمة.

ات�سعت �ضحكتها مبجرد �أن �صار وجهها مك�شوف ًا ،حتى هيء يل �أن
املدينة ب�أ�رسها قد �سمعتها .بد�أت تقلب املخطوط بني يديها ،وهي تطالع
خطي اجلميل .قالت ،لقد كتبت حياتك ولكنك مل تع�ش حرفا مما كتبته".
طلبت مني املخطوط الأ�صلي ،فقدمته لها ..فتحته و�أمرتني "،اقر�أ " .قلت
لها �إن �صفحاته بي�ضاء ،ف�أتت ب�ضحكة ماجنة �أعنف من �سابقتها ،وفتحته
�أمامي بنف�سها ..فوجئت بكل �صفحاته مكتوبة� .أخذت �أقر�أ �صفحة بعد
الأخرى وفوجئت ب�أنني كتبت بال�ضبط ،وبنف�س ال�صياغة ،وتلونات اخلط،
ق�صتي التي يف املخطوط الأ�صلي .قالت" :هذه احلياة املمتعة التي متنيتها
لنف�سك هي بال�ضبط ما كان ميكن �أن حتياه �إن �أنت فكرت يف حياتك..
ولكنك مل تفكر حلظة يف نبوءتي القدمية لك" .غادرتني حاملة حياتي
املكتوبة مرتني ،وبينما �أ�شعر بان�سحاب �أنفا�سي التي بد�أت تغادر احلياة،
�سمعت �صوتها القادم من املجهول يردد� :أمل �أحذرك يف طفولتك؟؟
تردد ال�صوت الآن من جديد ،بال�ضبط كما تخبط بني جدران احللم،
ودون �أن تطلب ،مدت يديها وانتزعت النعلني من بني يدي .ت�أملتهما
قلي ً
ال ،ت�شممتهما بتمعن ،وو�ضعت عينيها فيهما ،ثم قالت :خذ هذه
املكحلة وارك�ض �إىل جبل الكحل ..احلق ب�أمك قبل �أن متوت.
165

�رضيح �أبي

15
عندما الحت �أعمدة الإنارة على ال�صفني ،عرفت �أنني يف الأنفا�س
الأخرية ،التي تف�صلني عن ال�رضيح .هنا تبد�أ �سطوته يف التجلي ،وتبدو كل
املوجودات خمتلفة.
ر�أيت جبل الكحل ،قريب ًا مثلما مل �أره من قبل حتى عندما كنت �أمترغ
يف ترابه الكثيف الأزرق �أثناء طفولتي� .أغم�ضت عيني و�أنا �أتلقى الرائحة
التي تطوف بها الريح ،كيف ميكن يل �أن �أ�صف رائحة زرقاء؟
ارتعدت عندما ر�أيت الطيف الوا�ضح المر�أة جتل�س القرف�صاء عند
ُ
قاعدته .كانت بنف�س املالمح التي طريتها احلكايات املتوارثة عنها.
وت�أكدت �أنني يف طريقي للغياب ،فاملوتى ،كما قالت يل جدتي قدمي ًا،
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يعودون للتج�سد فقط �أمام ال�شخ�ص الذي يناديه الرتاب.

بئر
ر�أيت عينها الواحدة يف منت�صف وجهها .عني وا�سعة جداً ،مثل ٍ
مكحولة ،ت�سبح فيها ثالث حدقات ،واحدة �سوداء ،وواحدة حمراء،
وواحدة خ�رضاء ،تبدو كثالث �سمكات زينة حائرة ت�سبح يف بئر وا�سعة
َع ِكرة .الآن ،عرفت ملاذا كان البع�ض ي�سمونها املر�أة ذات العني الواحدة،
وي�سميها �آخرون املر�أة ذات العيون الثالثة.
قال �أجداد الأجداد ،نق ً
ال عن �أجداد �أجداد� ،إنها كانت امر�أة غريبة،
ت�سلي وقت فراغها بو�ضع حفنات قليلة كل �صباح من امل�سحوق الناعم
حول عينها من مكحل ٍة �سحرية ،فيزيد ات�ساعها .قيل كثرياً �إن عينها كانت
جميلة ،لكن مل يقل �أحد �إنها خميفة �أي�ض ًا .ر�أيت ماءها يتموج كموجات
البحر الهادرة ،تتدافع يف مد وجزر لت�صطدم ب�سور الكحل ال�صلب املحيط
بها ،وينجح بع�ض املاء يف القفز من فوقه مغادراً عينها ..فتكون الدموع،
التي بد�أت ت�سيل داكن ًة بامتداد ثوبها الفاحت الف�ضفا�ض.
دائم ًا كانت عينها تلك �رس كبري غام�ض ،وكذلك وجودها ذاته ..ورغم
ال عن �أن ج�سدها كان �ضئي ً
�أنها مل تكن جميلة ،ف�ض ً
ال ومتيب�س ًا مثل فرع
�شجرة عتيقة� ،إال �أن ن�ساء البلدة كن يح�سدنها يف �رسهن ،جلمال الكحل
الذي يتوج عينها .مل يكن الكحل قد ُو ِجد بعد يف العامل ..وكان املكان
الوحيد الذي ميكن فيه العثور عليه هو جبل املر�أة ذات العني الوحيدة،
املر�أة ذات العيون الثالثة ،والتي مل تبخل على امر�أة يف البلدة بن�صحها �أو
عطاياها الكثرية من �أدوية و�أطعمة �سحرية و�سوائل غريبة اللون والطعم.
غري �أنها رف�ضت بح�سم كل الرجاءات ب�أن تعري �أي امر�أة ولو قدراً �ضئي ً
ال
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من الكحل الذي ت�ضعه يف عينيها ..وهو ما دفع الن�ساء للتخمني �أن قدراتها
ال�سحرية وحكمتها العميقة م�صدرها جبل الكحل الذي ال ينفد �أبداً.
مل َي ُك َّن يعرفن �أن دموعها التي ت�سقط منها على الدوام تكون ممزوجة
بالكحل ،وحني جتف تتحول �إىل قطع �صلبة ماتلبث �أن ت�صري كح ً
ال من
جديد تعيد املر�أة ا�ستخدامه .مل ترد على �أ�سئلة �أحد فيما يخ�ص ذلك
ال�ش�أن ،لأنها -ك�أي امر�أة حكيمة -كانت مقتنعة �أن عذاب الإن�سان يبد�أ
حني ي�س�أل عما اليجب �أن يعرفه.
مل يعرف نا�س ذلك الزمان �شيئ ًا عن تاريخها ،وال عن ال�سبب يف
�شكلها الغريب ،ولكنهم طاملا امتنوا لها لأنها ا�ستخدمته يف حماية البلدة
من غزوات الل�صو�ص والغرباء ،حيث كانت متلأ كفيها بحفنات من
الكحل وتقذف بها يف عيون الأعداء فت�صيبهم بالعمى .متر ال�سنني ..ال
املر�أة ت�شيخ وال جبل الكحل يتناق�ص.

بقدر �إعجاب العاقرات بها� ،إال �أن غريتهن كانت تت�ضاعف يوم ًا بعد
يوم� ،إىل �أن جاء يوم قررن فيه �أن يذهنب جميع ًا جلبل الكحل ويغرتفن منه..
ولأنها حكيمة ،فقد عرفت املر�أة فور �أن �شاهدتهن بالأجولة الكبرية �أنهن
أمر غري عادي .قالت لهن قبل �أن تنب�س �إحداهن ببنت �شفة:
جئن يف � ٍ
"�أننت تردن هذا الكحل لعيونكن ..تعتقدن �أن فيه �رس خلودي وحكمتي،
وتن�سني �أنني ال �أملك �سواه ..لي�س يل زوج مثلكن وال بيت وال �أبناء..
وباملقابل ف�شكلي غريب وج�سدي �ضئيل� ..أت�ستكرثون علي ال�شيء
الوحيد الذي �أملكه؟".
�أطرقت الن�ساء لثوان ،ولكنهن �أفقن �رسيع ًا ،مقررات �أال ي�ستمعن للمر�أة
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و�أال يفكرن يف كالمها .بد�أن يقرتبن من جبل الكحل وتدافعت الأيادي
لت�أخذ كل امر�أة ما تقوى عليه .هنا �أكملت املر�أة بابت�سامة�" :أ�ستطيع �أن
�أمنعكن ،و�أن �أوقف �أياديكن ،ولكنني لن �أفعل ..لأن اخل�سارة لن تكون
من ن�صيبي" .عندما �أكملت عبارتها كانت الن�ساء قد نهنب ما قدرن عليه
من جبل الكحل ،ثم التففن حولها وطوقنها ليح�صلن على مكحلتها،
ا�ستجارت املر�أة بالويل وقذفت باملكحلة ب�أقوى ما ت�ستطيع ،ويقال �إنها
وقعت على جلبابه ،فظلت معه.
تفرقت الن�ساء ب�أجولتهن التي عب�أن فيها امل�سحوق الداكن .اختفت من
بعدها املر�أة للأبد ،و�صار وجودها ذكرى منذ ذلك اليوم ..لكن يف اليوم
التايل ا�ستيقظت كل امر�أة و�ضعت الكحل يف عينيها بعني واحدة بي�ضاء يف
منت�صف وجهها ،بال حدقات ،ت�سيل منها دموع حارقة على الدوام ..بينما
حتول مكان جبل الكحل �إىل عني ماء وا�سعة ،ت�سبح فيها ثالث �سمكات
َّ
كبرية .ولأن البحرية كانت بال �سور يحتجز مياهها املندفعة ..فقد بد�أ املاء
ي�سيل يف اندفاعات متالحقة جمنونة ،متجه ًا نحو البيوت ُليغرقها.

ف�شلت كل املحاوالت يف بناء �أ�سوار حول العني الهادرة ،فقد كان
اندفاع املاء دائم ًا �أقوى من كل احلواجز ،قادراً على �إذابة احلجارة الكبرية
وكل املواد الأخرى التي جربها الأهايل ليتفادوا الغرق .مع �رشوق كل
�شم�س جديدة كانت البلدة تفقد بيت ًا �أو �أكرث ،حتى جاء يوم قرر فيه الرجال
�أن ي�ستخدموا ما تبقى من كحل يف بيوتهم يف ت�سوير عني املاء ..وكانت
املفاج�أة �أن املاء كف من يومها عن مهاجمة البلدة ،وبد�أ اجلبل ينبت من
جديد ،ويكرب يوم ًا بعد الآخر ،لكن دون �أن تظهر املر�أة ثانيةً� .صار املاء
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ي�صطدم بال�سور اجلديد املتني دون �أن يقوى على تفتيته �أو �إذابته ..فيما عدا
موجات قليلة بني احلني والآخر ،كانت تتمكن من القفز فوقه ،وتتحرك
وبجبل داكن
يف �شوارع البلدة برفق ،لتذكر النا�س بدموع امر�أة قدمية،
ٍ
الزرقة حتولت حكايته �إىل ذكرى بعيدة.

ناداين ال�صوت ال�سحيق املتمدد من حنجرتها .وجدتني �أقرتب �أكرث،
�أ�صابني دوار خفيف و�أنا �أرى العني تت�سع كفوهة� .أ�شهرت املكحلة،
فمدت ذراع ًا �شبحية وانتزعتها ،وعاد ال�صوت ال�سحيق يردد� :أخرياً
ميكنني �أن �أ�ضع الكحل يف عيني من جديد و�أعود للحياة.
ثم � َ
أم�سكت بيدي� ،شعرت بثقل القب�ضة رغم �أن يدها كانت بال

ملم�س ،ومن فراغ �سحري برز مدق مل �أتخيل وجوده يف الكتلة ال�صماء.
قفزت بخفة و�أ�صبحت �أمامي فوق امل�سخ الذي ت�أوه رغم �أن ج�سدها
كان بال وزن .طلبت مني �أن �أم�سك بخ�رصها جيداً ف�أحكمت قب�ضتي
على الهواء .قادتني يف �أنفاق متعرجة م�ضاءة مب�صابيح �شحيحة تعك�س
نوراً �سماوي ًا ،ثم توقفت �أمام �صف غرف متجاورة ولها �أبواب متطابقة.
�أنزلتني من فوق امل�سخ �أمام �أحد الأبواب ،وربطته بنف�سها يف عامودٍ من
ُ
الكحل ،ثم فتحت الباب ودفعتني للداخل بقوة ،حيث �سمعت �صوتها
العميق لآخر مرة:
هل تريد �أن تعرف من �أمك؟ عليك �أو ًال �أن تعيد لهذه املر�أة �شبابها..
لي�س �سواك.
و�صفعت الباب خلفي بق�سوة قبل حتى �أن �أ�ستف�رس عن �شيء.
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16
وجدتني يف غرفة فقرية ،يحتلها �رسير عال ،فوقه كانت جتل�س امر�أة
عارية بي�ضاء ال�شعر .يف فو�ضى ال�سحابات القطنية املتقاطعة لأجمة
�شعرها ،كانت تلوح خافت ًة احلياة النحيلة ل�شعرة �سوداء متبقية ،ذ�ؤابة حياة
�أخرية .خمنت على الفور �أنني �أمام "�سبيل" ،العاهرة التي ترقد يف بناية
الغرباء ،لكن ما الذي �أتى ب�سيل احلجرات هنا وكيف؟ ،هل ثمة �صفقة ما
بني �سبيل و�صاحبة جبل الكحل؟
�سمعت كثرياً عن هذه العاهرة التي ي�شيخ �شعرها �أو ًال ،حيث �أنها مع
كل رجل ي�ست�أجر منها حلظة متعة ،كانت �شعرة �سوداء من �شعر ر�أ�سها
الغزير الفاحم تتحول تلقائي ًا -فور �أن ينتهي� -إىل اللون الأبي�ض .ورغم �أنها
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انده�شت يف املرة الأوىل ،وكانت ال تزال حينها �شابة �صغرية ،واعتربتها
م�صادفة قدرية� ..إال �أنها اكت�شفت يف املرات التالية �أن ذلك يتكرر مع كل
زائر جديد جل�سدها ،فبمجرد �أن تعود الرتداء مالب�سها تتحول �شعرة يف
ر�أ�سها �إىل �أخرى �شاهقة البيا�ض ،لها ملم�س غام�ض متيب�س ،لتعلن لها �أن
�شيئ ًا فيها ي�شيخ دون �أن تدري.

يف البداية مل تكن اخل�صالت البي�ضاء تظهر يف غابة �شعرها الكثيف
الناعم ،وكانت تبدو مثل �ضيف خجول قادم من �سنوات �شيخوختها
القادمة ،يطرق بابها على ا�ستحياء دون �أن يجر�ؤ على الدخول ،ولكنها،
ومع تزايدها الذي رافق ازدياد زبائنها بد�أت تخد�ش ليل �شعرها ك�أقمارٍ
ذائبة .فكرت �أنها البد �أن ت�صبغها� .أرقتها تلك الفكرة ،فقد كان ذلك
يعني تكلفة جديدة� ..ست�ضاف �إىل ُكلفة امل�ساحيق باهظة الثمن التي كانت
تداري بها مالحمها الأ�صلية لت�صنع ذلك القناع ال�سميك الذي يليق ُمبغوية،
والذي كان يحمي وجهها احلقيقي.
لتعو�ض تلك اخل�سارة الطارئة
هكذا قررت �سبيل �أن ترفع من �أجرها ِّ
التي مل تكن تتوقعها .الغريب �أن ال�شعريات البي�ضاء رف�ضت ال�صبغة
ال�سوداء ،ومل يتغري لونها رغم جبال احلناء .يف تلك اللحظة قررت املر�أة
التي �سيطر عليها الغ�ضب �أن تنزعها من جذورها بق�سوة ،رغم �أنها كانت
تعرف �أن انتزاع �شعرة بي�ضاء �سيجعلها تعود �أكرث قوة ..لكنها كانت
تخ�شى يف الوقت نف�سه �أن ي�ؤثر ذلك على �أجرها ،فمهنتها علمتها �أن
املر�أة التي متنح ج�سدها للعابرين ال يجب �أن يعرف �أحد عمرها ،وال العدد
احلقيقي للتجاعيد يف ج�سدها.
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بعد �سنوات ،وعندما �صارت �سبيل يف منت�صف العمر ،اكت�شفت �أن
انتزاع املزيد من ال�شعريات �سيحولها بعد قليل �إىل امر�أ ٍة �صلعاء متام ًا خا�صة
و�أن �شعرها مل يعد يف قوته ال�سابقة .قررت �أن ترتك ال�شعريات البي�ضاء حتيا
وتتكاثر بحرية ،و�أقنعت نف�سها ب�أن تلك عالمة جاذبية تالئم امر�أة يف
عمرها .بل �إنها اكت�شفت لعبة جديدة م�سلية �صارت تدمنها يف حلظات
ٌ
رجل �رسيرها ،حيث
وحدتها ،والتي كانت تزداد حدة حني ي�شاركها
تت�شاغل بعد �شعريات ر�أ�سها البي�ضاء لتعرف ح�صيلة ع�شاقها العابرين..
واكت�شفت بده�شة طفولية �أنها قادرة على ربط كل �شعرة بالرجل الذي
منحها �شيخوختها وباليوم الذي فقدت فيه لونها ،واعتربت املر�أ ُة ذلك
ذاكرتها اجلديدة ،خا�ص ًة وقد بد�أ الن�سيان يزحف على ذاكرتها حتى
ت�أكدت �أنها بعد �سنوات قليلة �ستن�سى كل �شيء يف حياتها ،ولن تكون
لديها فر�صة ،وهذا هو الأجمل ،لتتذكر ذنوبها.
يف �سنوات تالية ،وكانت �سبيل قد و�صلت لل�سن التي ال ينتظر النا�س
فيها �سوى ظلمة املقربة ..اكت�شفت �أنها مل تعد بحاجة لإح�صاء �شعرياتها
البي�ضاء ،بل لعد ال�شعريات ال�سوداء القليلة التي �صارت متبقية يف ر�أ�سها،
لتعرف كم رج ً
ال �سي�ضاجعها قبل �أن تكف متام ًا عن العمل .ت�ضاءل �أجرها
كثرياً ،كما �صار زبائنها من الزوار الفقراء الذين يوفرون قوت يومهم
بالكاد .و�صارت �شعرياتها ال�سوداء املتبقية هي عالمتها الأكيدة التي
�ستحدد لها يوم توقفها ،فمع حتول �آخر �شعر ٍة �سوداء يف ر�أ�سها �إىل اللون
الأبي�ض �سترتك كل �شيء لتموت.
الآن �صارت �سبيل عجوزاً ،بينما تخلع ردا ًء خفيف ًا عن جتاعيدها،
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وتفتح ذراعيها و�ساقيها يف وقت واحد ،داعي ًة �إياي للولوج .ورغم انطفاء
املر�أة الكامل� ،إال �أن الرغبة اجتاحتني ،ك�أن هذه العاهرة متلك �رساً يوقظ
الرغبة يف الرجال ،ح�رضت نعمة و�أمي مع ًا ،يف وج ٍه واحد لأول مرة،
وبامل�شهد عينه المر�أة تُق َتل .عندما بد�أت �أدخل فيها و�أخرج منها بقوة.
كنت مرعوب ًا و�أنا �أعرف �أنني �س�أكون الرجل الأخري الذي �ستموت بني
يديه ،وفور نهو�ضي ر�أيت ال�شعرة ال�سوداء الناحلة ،زفري حياتها الأخري،
وهي تتحول للبيا�ض .كنت �أنه�ض عندما انف�صلت �أجمة �شعرها عن
ر�أ�سها تارك ًة ر�أ�س ًا �صلعاء .انفرطت غابة ال�شعر على الأر�ض ملتئم ًة حتى
�صارت مالء ًة �شاهقة البيا�ض ،وبا�ست�سالم �ألقت املر�أة بعريها على الثوب
الذي التف حول ج�سدها يف ملحة.
�رصخت فيها� ،أين �أمي؟
قبل �أن تغطي وجهها
ُ

لكنها قالت ب�آخر ما تبقى من �صوت حياتها" ،ميكنك الآن �أن تذهب..
لقد فقد �أبوك كل �شيء"..
� -أين �أمي؟

�رصخت ثانيةً ،لكن �صوتي ارتد يل ،ووجدتني ،فوق م�سخي ،نتعرث
ُ
يف حديق ٍة زلقة ،باجتاه ال�رضيح..
كانت قطعان امل�سوخ ت�صطف حاجب ًة بابه.

 ..وكان كل �شيء قد بد�أ يتهدم.
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ر�أى القطار يتجول داخل البيت.
�أخرياً ،هنا ،بينما تتداعى اجلدران يف تطوحه ويهب الهواء ُليطيرِّ
كل �شيء.
كم مرة ته�شم و�أ�صلحوه؟ لكن القطار هذه املرة كان يحت�رض ،وكانت
خيوط الدماء املن�سالة من �أج�ساد الب�رش والدواب والطيور ت�شتبك .ال
فرق بني دم هذه البقرة وهذه املر�أة ،ال فرق بني لبنهما ،من ذهبوا يف
القطار ،تكفي �أ�شباحهم لتكوين مدينة موازية من الأرواح.
نظر للوجه ال�ضائع دونه ،بالعينني اجلاحظتني حتت �شباكه .حلية
كثيفة� ،سوداء ،وبال �أثر ل�شارب .جميع ال�سائقني ن�سخة من هذا الرجل،
ببزة زيتية ي�سدر من حتتها جلباب ،ق�صري جداً يا رجل ،وينزاح يف
املوت كا�شف ًا الغابة التي تتحرك من ال�ساقني لتتوح�ش عند العانة.
هل يكرهني �سائقو القطار؟ �أم -بب�ساطة -يفقدون حيواتهم؟ هل هم
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�ساللة؟ عرف من ال�سالالت املديدة التي ر�آها يف مدن �أحالمه ما
يجعله ال ينده�ش ،لكن خ�صياتهم كبرية كالعجول التي ُتذبح على
عتبته ،ال يتمتع الآدميون ،على الأقل من ميكن التعرف عليهم يف
هذه املدينة ،بخ�صيات بالونية كتلك ،وال �أع�ضاء ذكرية متمددة
وغليظة هكذا يف �سباتها.
"من هذا؟"� .س�ألها عن ال�سائق بد ًال من �أن ي�س�ألها عن ا�سمها ،فقالت
"رجل جديد يحاول قتلك" .كيف قالتها بهذه الب�ساطة؟ وملاذا مل تقلها
من قبل؟ لأنه مل ي�س�ألها� .أي برودة دم تنطوي عليها هذه اخلادمة؟
"وملاذا ال �أموت؟"" .لأنك ميت� ،أو لأنه لي�س من املمكن �أن متوت".
و�شعر �أن الكلمات تهبط من ق�صبة �أنفها احلاد ،بينما تنظف املر�آة
الكبرية" .ملاذا ه�ؤالء بالذات من يتناوبون قيادة القطار؟ �أال يوجد
�سائق قطار ال يرغب يف قتلي؟"" .لأنهم الأ�شخا�ص الوحيدون الراغبون
يف املوت .النا�س يف املدينة يخ�شون املوت .يخ�شونك .والقطار هو
ال�شيء الوحيد الذي ي�سري ملت�صق ًا ب�أ�سوارك"" .لكن النا�س ميوتون".
"يعرفون �أنهم قد ميوتون يف �أي حلظة ،لكنهم ال ميلكون و�سيلة �أخرى
للو�صول �إىل البلدات املجاورة".
لكن ملاذا �أيقظه هذا القطار هذه املرة؟ �أو كيف؟ "رمبا اقرتب �أكرث
من كل مرة"� .سمعها بالكاد ،كانت الآن يف الباحة اخلارجية ،ترعى
حديقة نا�شئة ،تلد زهوراً قامتة تالئم احلداد.
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املدينة تتغري .هكذا فكر الآن وهو يت�أمل �صفوف بيوت نبتت،
بامتداد الب�رص ،يف �أفق الغيطان اخل�رضاء التي كانت تطوق املدينة،
وحجبت الأ�صوات الأليفة لنقيق ال�ضفادع املندثر.
مل يكن ي�صدق ذلك ،وعندما تخربه خادمته �أنها متددت نحو
ع�رشين مرة ،كان ي�شيح بوجهه ك�أنه ت�أكد من جنونها .لقد �صارت
املدينة مدينته حتى �أنه �صدق �أنها قبل ذلك مل تكن �أكرث من فكرة
يف ر�أ�سه ،حتولت مبرور ال�سنني �إىل كل هذه ال�شوارع والبيوت املرتا�صة
ومن بعد ذلك الأنفا�س.
وفكر فج�أة �أنه �أ�صبح عجوز ًا يف موته بالطريقة التي ي�صبح بها
النا�س عجائز يف حيواتهم ،لدرجة �أن ذكرياته نف�سها �شاخت وماتت يف
العمر الذي متوت فيه �أ�شد الذكريات قدم ًا ،الذكريات التي كالب�رش،
الذكريات التي متوت بال�رضورة ،حتى قبل موت �أ�صحابها ،متوت يف
حوادث عار�ضة ،يف الطفولة وال�شباب والكهولةُ ،تقتل �أحيان ًا وت�سيل
منها دماء غري مرئية ،بع�ضها ُيدفن وبع�ضها ُيرتك يف الطرق كحيوانات
�ضالة ،فقط عندما ُتكتب الذكريات تعي�ش ،بال�ضبط كما يحدث للب�رش،
ذكرياتي مل ُتكتب �أو ًال ب�أول ،لقد تعر�ضت خليانة ما ،حيث كان ثمة
خمطوط� ،إن مل �أكن ن�سيت ذلك �أي�ض ًا� ،إن مل يكن حم�ض هراء مل يقع،
�ألي�س كذلك؟ وت�شري خادمته بالإمياء ثم ت�شيح بوجهها .لكنها عندما
ُتكتب جمدداً �-إن حدث ذلك� -س ُتحرف ،ولن تعود �أبداً على عالقة
179

�رضيح �أبي

بذلك الذي حدث بالفعل .عليك �أال تقنط ،الذكرى خيال �شاحب
لواقع مل يحدث.
وعاد ليقرر ،لقد ن�سيت كل �شيء تقريب ًا ،فيما عدا ميتاتي.
ولأنه جرب املوت يف �أماكن كثرية ،مل يعد يخ�شاه ،بل متناه يف
وطنه ،لأنه �شعر باخلجل من �أن ميوت يف كل البقاع ماعدا �رسيره.
لقد ظل املوت دائم ًا بعيداً عنك ،وكنت -على العك�س من جميع
بت�صالح عذب،
الب�رش -تنتظر جميئه ،لي�س بخوف �أو رهبة ..لكن
ٍ
وب�أمنية �أكيدة �أن يتذكرك قبل �أن تتحول لكومة عظام حقيقية داخل
جلبابك.
فج�أة انفتحت �ضلفتا ال�شباك تلقائي ًا ،و�أطل وجه.
�أخرجته العينان من �رسحته ،كانتا تتحركان يف وجه طفل.
راح يحدق فيه بفزع ،العينان الطفلتان الوا�سعتان ال�سوداوان،
جتمدتا ،وهما حتدقان فيه ك�أمنا تواجهان جميع �أ�شباح القادم.
واقرتب .ب�صعوبة نه�ض وقطع اخلطوات القليلة �إىل ال�شباك الذي
انفتح فج�أة لتت�سلل عربه �شم�س ال�سماء القوية وتتدحرج داخل الغرفة
كبقعة غام�ضة� .شم�س العمى التي �أجربته على الإ�شاحة بوجهه ك�أنه مل
يكن يعرف �أن ثمة كرة لهب �صفراء تتدحرج يف النهارات .تبخرت
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الأ�سيجة ،ال يعرف كيف ،تبخرت لي�ستيقظ العامل.
جمرد طفل ،بعينني كبريتني ،تبدوان ك�أنهما تتطلعان �إىل عورته.
مل يتحدث ،فقط �أ�شار ب�إ�صبع تائه للداخل ،ويف ركن ما ،ملح الرجل
الطائر الورقي ،يتحرك ذاتي ًا ك�أن يداً وهمية حتلق به .وحتولت العينان
�إىل قطيع عيون� ،صافية ،كما يجب �أن تكون العيون .وقد متكن طائر
ورقي �آخر ،وثالث ،من عبور فرجات �شباكه لتموت ال�سماء نف�سها
بجوار �رسيره.
ب�إ�شارة دعا ال�صبي للدخول ،ومل يكن من ال�صعب �أن يرفع ال�صبي
�ساقه ليقف على حافة النافذة الواطئة ،ثم يقفز لي�صري داخل احلجرة.
لكن الباقني مل يكونوا بحاجة لأمر م�شابه ،تكد�ست العيون حول عينيه،
ومن خلفهم ،بد�أت مدينة كاملة تزحف باجتاهه.
يف هذه اللحظة نادى على اخلادمة ،وقد �أكدت له العالمة الغام�ضة
�رصخة �أخرية،
�أنه �سيموت �أخرياً ،ولكنها مل تردُ .هيئ له �أنه �سمع
ً
�رصخة وهن �أتت على كربياء اجل�سد الذي ظل يجاهد كي ال يقع.
حترك ب�صعوبة حتى ر�آها ،من بني ال�ستائر ال�سوداء ،نائمة على ظهرها
بج�سد �أزرق ..وبجانبها ر�ضيع ي�رصخ .ظل يت�أملها ك�أن تلك هيئتها
الوحيدة الأليفة لديه ..وبد�أ ي�ستوعب بهدوء �أن ال�شيء الوحيد الذي
يربطه بهذه املدينة غاب للأبد.
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رغم كل �شيء ،كان قادر ًا على الإتيان مبعجزة �أخرية ،مد يداً،
عربت ال�شبابيك والطريق وامتدت من نافذة بعيدة لتقب�ض الأ�صابع
على خمطوط مخُ ب�أ بعناية� ،أو هكذا ظن �صاحبه .حمله �إىل �رسيره حيث
�سينام لآخر مرة ،عندما تنتهي ال�صفحة الأخرية.
وفكر يف �أن مدينة حلمه القادم يجب �أن ت�شهد ميتته النهائية ،حيث
�سريى ،يف هذه الليلة فقط ،وللمرة الأوىل منذ ُولد ،مدينته.
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و�صلت �إىل العر�ش ف�إذا هو خال ف�ألقيت نف�سي �إليه
 ..حتى
ُ

الو�صول

قُبالة باب ال�رضيح ،ازدهر فردو�س �صغري وقامت.
لربيع خانق،
اع�شو�شبت ال�ساحة اخلالية امل�سورة .تحَ َّول جدبها الرتابي ٍ

هبت به يدا امر�أة ،لتنه�ض حديق ٌة يائ�سة ،قادم ًة من الركن البعيد للعامل،
َّ
ومزهر ًة مثلما ميكن لقطعة من اجلحيم �أن تخمد.
عندما عربتُها �آخر مرة ،متعرثاً يف وحلها الطارئ ،كانت ماتزال بقعة
يوم ما
طينية زلقة ،داكنة كالليل ،ومل يكن يبدو �أنها ميكن �أن تكت�سب يف ٍ
لون ًا �آخر� ،أو رائحةً.

يف �أيامنا الأخرية مع ًا تطريت نعمة فج�أة بتحويل الفناء الرتابي ل�شيء
�آخر ،كانت حتلم بعب ٍري خانق البد �أنها ظلت منحني ًة عليه بعد ذلك ،عندما
ان�صعت مديراً
مل �أعد �أراها ،عندما قررت يل �أن �أغادر دنياها فج�أة ،وعندما
ُ
ظهري لأبي نف�سه ،لأدفن حوا�سي يف ال�صفحات التي تتناق�ص بينما �ألوث
املخطوط بحكاية كاذبة ،كانت هي حياتي الواحدة القابلة للت�صديق.
الآن ،تنت�صب ورود كبرية بدت �رش�سة ،رمبا اكت�سبت �رشا�ستها من نعمة
نف�سها ،التي ذبلت فج�أة باملقابل.
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توقفت قلي ً
ال �أمام اجلنة الطارئة التي �أ�صبحت ت�سبق بابه .ر�أيتها تفقد
ُ
�صوابها .يقفز الأطفال من من فوق �أ�سيجتها عندما تطي�ش كرة .ترتنح
القدا�سة �أمام العينني الكبريتني لطفل ،عندما ت�صطدم كرة باجلدران،
مرتد ًة من جديد للأقدام لتعيد َ
الك َّرة� ،أو حتجب طائرة ورقية بالألوان
الزاهية احلداد الأبدي للقبة الغائبة يف �سوادها ،يلوث الطني الآيات
ال�شاحبة ،ي�صفع خ�شب النوافذ املغلقة ،الباب احل�صني ملناماته ،حتى �أنها
ب�صوت عا�صف .لكن ال�صفعة اجلديدة كانت من ن�صيب وجهي،
تنفتح
ٍ
فا�ستيقظت.
يف اخللف ،كان بحر الب�رش ي�سد الأفق ..و�أنا وحدي يف ال�سبات
الذي يطل عليه بابه ،حمرو�س ًا ب�شعب امل�سوخ التي ا�صطفت ،على قوائمها
اخللفية� ،شابك ًة قوائمها الأمامية يف �صفوف متتالية.

هل �ستظهر اخلادمة ملرة �أخرية؟ بالبطن املنتفخة ،بذلك القادم من عتمة
الهواء الثقيل؟

يقولون �إن �أ�شد الذكريات قدم ًا ،تلك التي ال ن�ستطيع �أن ندركها ،ت�شبه
�أبعد نقطة يف امل�ستقبل ،الذي مل ي�أت بعد ،و�أنه ب�سبب ذلك ،نبقى موتى
يف كل ما م�ضى مثلما نحن موتى فيما مل يجئ� .إن هذا يعني �أي�ض ًا �أن
ما �سيقع موجود بالفعل ،وال ينتظر �سوى �أن نعرب كي ن�ستطيع ر�ؤيته..
متام ًا كذلك الذي وقع يف املا�ضي� .أم �أن املق�صود �أن املا�ضي ،كامل�ستقبل،
جمهول مل يتحقق بعد؟ ..لقد وطنت نف�سي ،دون �أن �أق�صد ودون كثري
تفكري ،على �أن �أوهام احلياة �أكرث بكثري من حقائقها.
غري �أين الآن �أ�س�أل نف�سي :ملاذا مل يقل �أحد �أبداً �إن املوت يجعل
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الذكريات ت�سبح يف ماء اللحظة ال�شفاف ،القريب وغري العميق ،حتى �أنه
ميكن مل�سها باليد ،بل والإم�ساك بها لو �أراد املرء؟ رمبا مل �أفعل ذلك ،رمبا مل
�أجر�ؤ ،كنت �أعرف �أن الذكريات ال يجب �أن تخرج من املاء ،كي التختنق
ومتوت ،مر ًة واحدة ،و�إىل الأبد.
لقد و�صلت ب�أمل ذكرى مبددة لقناعة مفادها �أن القدا�سة ال تتحقق دون
كاف من اخليال ،لكن خطورة قناعاتي ،جت�سدت فج�أة يف �شحوب
قدرٍ ٍ
املرئيات ،وباملقابل ،بدا كل ما كان من امل�ستحيل ت�صوره ،قاب ً
ال للر�ؤية �أمام
عيني املجردتني .كنت �أنقذ نف�سي من الوهم� ،أو هكذا خمنت ،فمر العام
الأخري كله و�أنا �أ�سبح يف تلك النقطة الغائمة ،التي ي�ستحيل القب�ض عليها،
بني الواقع واخليال .لكن العبور الأخري للطريق ،وحيث جت�سد ما ظننته
وهم ًا ليحملني برفق �إىل ال�ضفة الأخرى ،هنا حيث ينتهي العامل نف�سه ليبد�أ
فج�أة من جديد عند املقابر العمومية ،وحيث حموت ،مرة بعد �أخرى ،كل
�أثر حلرا�س �أبي ،غري مدرك �أنني يف كل مرة كنت �أقتل �أم ًا حمتملة.

رمبا لأنني �صدقت� ،أو لأنني مل �أ�صدق على الإطالق ،فقد حمل يل
اليقني ،وبنف�س قوة ال�شك ،املذاق نف�سه للخواء .و�أنا الآن �أعرف� ،أعرف
الآن ،بينما مل تعد ثمة فر�صة لإ�ضافة امل�شهد الذي حلمت به ،يف الورقة
الوحيدة املتبقية� ،أنني متنيت ،فقط ،يف خمطوط حياتي القادم من منام
ليتحول �إىل ما كان ميكن ت�سميته ذات يوم واقع ًا� ،أن �أكتب ق�صة عن رجل
عجوز بال ذكريات ،رجل جتاوز كل �سنوات الآخرين �إىل �أن �صار القادم
نف�سه ذكراه ،وحيث يكفيه �أن ي�ستدير ناظراً خلفه كي يرى ما �سي�أتي قبل
وقوعه الو�شيك ،ولكن حياته رغم ذلك مثل ورقة بي�ضاء ،مل يع�ش ق�صة
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حب ،مل يخ�ض حرب ًا ،مل مي�ش يف �شارع مظلم ومل يخنه �صديق� ،إنه حتى
مل يدخن ذات يوم ومل يوقظه �رصاخ طفل ،رجل يفكر يف حياته ويح�سد
�أقرانه العجائز �أ�صحاب الذكريات املديدة ،فيقرر �أن ي�صاحب الأطفال
لأنهم مثله ،ولكنه يفاج�أ ب�أنهم يطلبون منه حكايات من ما�ضيه مقابل �أن
يقبلوه �صديق ًا ،في�ضطر لت�أليف حكايات مل يع�شها ،وتنت�رش حكاياته بعد
فرتة ،ت�صري مقنعة �أكرث من ذكريات النا�س الواقعية و�أ�شد �إثارة .يتمادى يف
لعبته �أكرث ،يقرتب منه العجائز �أنف�سهم ل�سماع ما�ضيه املزيف ،وال�سيدات،
والرجال الأقوياء ،ثم ي�أتي رجل من خارج البلدة ،م�ؤرخ �شاب ،ليكتب
تاريخها فال يجد خرياً منه ليتلقف التاريخ من فمه .ي�سكبه امل�ؤرخ يف
خمطوط كالقدر ،ال �سبيل لتفاديه .ي�صري هذا هو التاريخ الر�سمي للبلدة،
الذي هو جزء من التاريخ الر�سمي للعامل ،الذي حكاه بالت�أكيد �أ�شخا�ص
بال ذكريات .يحاول النا�س بعد فرتة �إقناع امل�ؤرخني وال�سلطات ب�أن كل ما
حدث كان كذبة ولكنهم يديرون لهم ظهورهم ،فقد ُك ِتب التاريخ وانتهى
الأمر ،تت�ضاعف االعرتا�ضات فيتعر�ض امل�شككون للإعدام ويزج بهم يف
زنازين معتمة ،يخاف الباقون في�سلمون ب�أن هذا هو التاريخ ،هذه هي
ذاكرة العامل وكل ما عداها هراء ،ثم ت�أتي �أجيال جديدة ال تعرف �شيئ ًا مما
حدث ،ال يعنيها حتى �إن كان حدث �أم مل يحدث ،يكون الرجل قد مات
و�صار ولي ًا ،مكان ميتته حتول �إىل مزار مقد�س ي�ؤمه اجلميع من كل �أنحاء
العامل ،وال يعرف �أحد �أنه ال يزال يح�سد يف ميتته �أقرانه الذين ماتوا �أي�ض ًا،
لأنهم كانوا ميلكون ذكريات حقيقية يف الوقت الذي �صنع هو فيه بخياله
تاريخ ًا مخُ تلق ًا ،ويتندر على الدنيا ،الغرورة ،التي منحته قدا�سة ملجرد �أنه
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�أجاد الكذب على حفنة �أطفال ،بعد �أن �أدار اجلميع ظهورهم له.

ما �إن غادرين احلار�س ،و�أغلقت الباب خلفه ،حتى ر�أيت حلظة والدتي.
كنت �أ�رصخ ،و�أمي ترفع �ساقيها ،وتلفظني بكل الق�سوة املمكنة ..و�إىل
جوارها يرقد جثمان �ضخم ،ميت ،كما كان دائم ًا ،حي ،كما �سيظل
للأبد ،يتنف�س فيتلقف النا�س زفريه ليعيدوا ا�ستن�شاقه .من حويل �أ�سيجة
�رضيح ووجوه حتاول عبث ًا �إدخال �أياديها من الفرجات ..تت�رضع لأنفا�س
اجلثمان املقد�س الذي ي�شهد مولد ابنه الوحيد .يغمر النم�ش وجهها،
ويبدو ك�أنه يتحرك ،يغري من موا�ضعه ،ك�أنه �رسب منل بني يجو�س يف
جتاعيدها غري املرئية .الرجل ينظر �إيل� ،إليها� ،إلينا ..هل هو ناقم؟� ..إنها
تتفادى النظر يف حميطه ،ك�أن الهواء عورته.
�أمي جميلة حتى �أين �أ�شتهيها بينما �أغادر فرجها� ،أتردد يف اخلروج
مثلما �أتردد يف العودة �إىل داخلها مرة �أخرى ،و�أظل على هذه احلال،
�أتقدم خطوة للأمام ثم �أعود خطوتني للخلف .لقد كنت �أ�ضاجعها،
ها �أنا �أرى الآن ،بالطريقة الوحيدة املمكنة جل�سد مل يغلق حلظة مكتملة
يف الدنيا بعد� ،أ�سمع �رصاخها ،يتحول من �رصاخ �أمل الوالدة ل�رصاخ اللذة،
يخطو من العذاب للمتعة ،حتى �أنها بد�أت تتحكم يف ج�سدي ،تخرج به
وتدخله .كالنا ي�رصخ ..كالنا ي�ستجري باجلانب املقتلع من ج�سده .تقف
نعمة ،تتح�س�س �صحراء رحمها ،مقرر ًة �أنها لن ت�سقيها ،لن جتلب خادم ًة
�أخرى يف ال�سيل الهادر ل�سالل ٍة منذورة ملوته.
وتولد حكاية ..هل تهم�س بها امر�أة يف اخلارج؟� ..إنها تثقب �أذين.
�أتلم�س الآن الثقب الذي قالوا يل �إن �أمي �صنعته لتوهم احلا�سدين �أين طفلة.
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الآن ميكنني �أن �أكت�شف ذلك الوجه الغام�ض املوزع على بقايا ن�ساء
قذف بهن الهواء املقد�س ليتعذبن باخللود يف طريق �ضيق يحيا بني موتني،
الآن مل �أعد حتى �أطمع يف معرفة �أي �شيء عن حقيقة حياتي ،وقد �صارت
طفولتي نف�سها حم�ض كذبة.
ترجلت عن م�سخي ،حيث لن �أراه بعد الآن ،حيث �سيجثو بعد قليل
ليفقد �أنفا�سه عندما يخا�صم الهواء �أنفي .و�أف�سحت يل امل�سوخ طريق ًا
�ضيق ًا كي �أ�صل.

فور �إزاحتي للباب ،ر�أيت املر�أة امل�ستلقية على الأر�ض ،ب�ساقني
منفرجتني مثلما ر�أيتهما دائم ًا ،واليدان الداكنتان للحار�س ال�صامت
تنتزعان اجل�سد اخلارج من فرجها.
هم�س ال�صوت املحت�رض� ،إنها فتاة� ،ستكون خادمتك غداً ،لأنني
�أموت الآن.

يف احت�ضارها كانت حمتفظة ما تزال بنظرة الت�شفي التي ظلت متيز
حياتها مثل ُندبة ،مبا يليق بامر�أة تت�شفى يف نف�سها.
حاولت �أن �أقرتب ،لكن يد احلار�س الفوالذية �أوقفتني ،بينما �صوت
نعمة ،لآخر مرة يرتدد قبل �أن جتحظ عيناها.
 لقد �أنهيت الطريق� ..صار طريقك الآن ..عليك �أن تدخل� ،سرتاه،�سرتى كل �شيء.
دفعتني يد احلار�س لأعرب ال�ستائر ،قذفت بي �إىل حيث قررت يف
اللحظة الأخرية �أن �أ�ستدير للأبد ،فخطوت وك�أنني �أطفو� ،شاعراً �أنني
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�أترنح فوق رمادي .ويف حلظة ،عندما مرق ال�ضوء� ،ضوء العامل كله ،مثل
خاطف يف ال�شم�س ،جت�سد �سيل العظام الذي ي�ؤلف قامته ،حتت القبة
ن�صل
ٍ
املفتوقة التي عربت منها الطيور ال�سوداء و�أخذت تتخبط يف العمى ،مل يكن
�سوى هاتني العينني ،تقتالن موته ،نف�س العينني اللتني طاملا ر�أيتهما تطالن
من وجهي يف املرايا ،وبني الكفني الأحدبني ،كان املخطوط يرتنح ،بينما
يلتهم �صفحة بعد �أخرى ،وكلما �أنهى �صفحة ،كانت تختفي .وتبقت
ورقة واحدة ،ورقة بي�ضاء �أخرية ،تركها يف الهواء فظلت معلقة ،فكرت
بينما �أرقب �سباحتها الثقيلة� ،أينا �سيكتب فيها م�شهد النهاية؟
�أمرين ال�صوت ،اقر�أ.

حدقت عاجزاً� ،إىل �أن انطف أ� نور عيني.

هم�س ال�صوت� ،أنت الآن ميت .الآن �أنت ترى.

ر�أيت �أخرياً احلوائط وهي تت�صدع ،ر�أيت �آالف العيون تتطلع مثل
جنمات تائهة ،بوجوه فزعة ،وما بدا �رضبات �آالف املعاول راح يتزايد،
لتت�سع الهوات ،وتت�سع معها العيون املرتنحة التي ترقب .ودفعتني من
جديد يد من فوالذ فا�ستلقيت فوق عظامه التي انهارت حتت رقدتي �إىل
م�سحوق ه�ش ،وباملقابل كان اللحم ين�سحب عن عظمي .كنت �أفتح باب ًا
لأبد�أ حلم ًا يرقد خلفه ،ر�أيت �أنني يف �صحراء ،وهناك بئر على مبعدة،
علي �أن �أ�صل �إليها قبل �أن �أموت عط�ش ًا ،ويف هذه اللحظة ،ولأول مرة
َّ
منذ ُو ِلدت ،ر�أيت وجه �أمي.
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