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مقبرة خمس نجوم
إهداء: إىل الشاعر دانييل لوفرس

لديه بعض األفكار االستثامرية  أن  الواليات  القادم من  قريبي  حدثني 
التي ينوي عمل دراسات عليها قبل أن خيرس فلسا واحدا من رأس ماله، 
أرقام  عىل  واحلصول  الرأي،  واستطالع  االقتصادية،  اجلدوى  دراسة  مثل 
املسنني وتعداد من جتاوزت أعامرهم اخلمسني من الذكور خاصة، ومتوسط 
دخلهم، وراح يستفيض دون أن يطلعني عىل أية فكرة من أفكاره حرصا 
عىل حقوق امللكية الفكرية. وملا رآين غري مهتم حلامسته الرأساملية ونظرا ملا 
تبقى لديه من مشاعر القرابة، بق البحصة وقال: مقربة، مقربة مخس نجوم 
يف هذا البلد أفضل من تأسيس جامعة بكلفة عالية وتعقيدات احلداثة التي 

لن تصل إليها أية دولة من دول الرشق األوسط، ال الكبري وال الصغري.

املقربة يف رأسه  باهتامم عن تلك  الفكرة حقا ورحت أسأله  فأدهشتني 
فراح يستعرض معرفته بالعادات والتقاليد لدينا يف هذه املنطقة من العامل، 

وقال:
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تزمتنا  يف  املاليني  نخرس  ـ  األعامل  رجال  ويقصد  ـ  أننا  تعرف  هل 
عنا  عوضا  لتقوم  خاصة  رشكات  ننشئ  أن  من  بدال  والتقاليد  بالعادات 
باملهمة؟ فقلت:كيف؟ وهنا استفاض طالبا مني اإلصغاءحتى النهاية وبعد 
ذلك أقول له رأيي الذي لن يقدم أو يؤخر ما دمت غري رشيك له ال بالفكرة 

وال برأس املال.

عن  عوضا  باألموات  عادي  غري  اهتامما  لديكم  حظت  ال  لقد  قال: 
ومعنويا.  ونفسيا  ماديا  عالية  لديكم  كلفته  املوت  وأن  باألحياء  االهتامم 
ال  ممن  أحد  يقرأها  ال  وشكر  عزاء  ومشاركة  نعي  من  التعازي  فإعالنات 
النقال،  اهلاتف  تكلفته عن طريق  اختصار  يمكن  باملتوىف وهذا  عالقة هلم 
فكل مشرتك نقوم نحن كرشكة بجمع املعلومات عنه وعن أرقام هواتف 
أقربائه وأصدقائه ومعارفه وزمالء عمله وجريانه لنقوم عند وفاته بإرسال 
رسائل النعي وحتديد مكان وساعة الدفن تاركني هلم الرقم املمكن االعتذار 
عليه، وبعد فرتة نقوم تلقائيا بدعوة هؤالء الذين تم مراسلتهم حلفل التأبني 
متحدثني  لدينا  بالطبع  سيكون  وأنسبائه،  أهله  ورشف  رشفه  عىل  املقام 
ومقرئني ولغتهم العربية سليمة وجييدون ما يلزم من اللغات األجنبية وهلم 
وسوف  بخدماتنا  املشمول  اشرتاك  حجم  مع  يتناسب  كذلك  موحد  زي 
نريح أهله بانتداب حمام من الرشكة لتقسيم اإلرث واملمتلكات عىل الورثة 

وفق نظام يصون للمرأة حقوقها أيضا.

سوف نجعل أهل املتوىف يتفرغون للحزن وليس للمشاكل واملناكفات، 
كأن  نقدمها  التي  للخدمة  بمواصفات  االجتامعي  وضعهم  سنصون  كام 
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نجعل للمشرتك قربا يكون موضوع حديث الناس أليام وشهور من حيث 
نوعية اخلط واحلجر املستخدم لبناء الرضيح وفسحة مزودة باملقاعد لزواره 
الوفاة  شهادات  باستخراج  أفضلية  لنا  سنكون  كام  واملناسبات  األعياد  يف 
والتبليغ عن احلالة وربام تسجيلها يف امللفات وإدخاهلا عىل احلاسوب قبل 
الوفاة لتكون جاهزة، وبالتايل ما عىل امليت سوى أن يموت ويكون متفرغا 
ملوته كي نرعى مستواه ونجعله غري منشغل سوى براحة البال وسوف نطور 
باملناسبة الفن التشكييل بالبلد إن نحن رسمنا عىل القبور بعض اللوحات 
املناسبة التي يفضلها األهل والزوار وسنجعل كل يشء منظام يف حفالت 
التأبني وبيوت العزاء وعىل الرقم الوطني وحسب املكانة االجتامعية للرواد 
مشاعر  عىل  حرصا  املورس  الغني  قرب  املعوز  الفقري  جيلس  أن  جيوز  فال 

الطرفني يف هذه املناسبات.

تنظيم  يقصد  أنه  قائال  استدرك  املفاجئ  وجتهمي  امتعايض  الحظ  وملا 
العملية وعدم وجود فجوات هائلة يف االختصاص والثقافة واملستوى بني 
اثنني  بني  للربط  املعيار  هي  العشائرية  القرابة  صلة  تعد  مل  حيث  احلضور 
خمتلفني يف كل شيئ سوى من اسم العائلة واحلمولة يف هناية أسامئهم. فقلت 
استاذنا  يزعجني ضاربا كفا بكف عىل طريقة  ما  ليس هذا  أن  له موضحا 
املكان  اختار  بدران حيث  ثراه يف شفا  اهلل  السواحري طيب  اجلليل خليل 
بنفسه حسب ما سمعت، وقلت هامسا: خرب بيت الشباب واهلل ما راح 

يالقوا شيئ يعملوه عندما تبارش هذه الرشكة أعامهلا.

سمعني فاستفرس: أي شباب تقصد؟
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يف  خصومهم  يزامحون  مثلام  بمزامحته  يفكرون  ال  أهنم  طمأنته 
وطبيعة  واملهنية  السياسية  هويتهم  ملعرفة  متحفزا  ظل  لكنه  االنتخابات. 
أرض  قطعة  عىل  فعال  حصلو  قد  كانوا  ما  إذا  حمتدا  واستفرس  بل  عملهم 
ملرشوعهم الذي عربت عنه برضب كفي ببعضهام البعض وبكلمة »خرب« 
التجاري  الدهاء  من  الدرجة  تلك  عىل  ليسوا  أهنم  فطمأنته  الشباب.  بيت 
أنت  تقلق  ال  له:  قلت  يكونون.  من  يعرف  أن  مرصا  ظل  لكنه  ليزامحوه، 
اليوم  بعد  تفعله  يقلق اآلن عىل رابطة لن جتد ما  الذي من حقه أن  أنا  إنام 

للكتاب.

أن  نسيت  لقد  صحيح  مبتسام:  فقال  غمته  وانزاحت  خريا  فاستبرش 
كالم  كل  عنهم  ونكتب  بالراحلني  أيضا  كتبا  نطبع  سوف  أننا  لك  أقول 
طيب وأهنم كانوا رمحهم اهلل مبدعني حتى ـ وابتسم ـ  لو مل يكونوا كذلك 
وإذا كان املشرتك عىل قد حاله تقوم رشكتنا بطباعة سرية حياته كام يكتبها 
الكتاب عندكم فقد الحظت ذلك لديكم منذ سنوات وأنتم جتيدون هذه 

الصنعة والشهادة هلل.

الذي  اجلامعة  ماذا عن مرشوع  باالشرتاك:  الرغبة  راودتني  وقد  قلت 
حدثتني عنه سابقا؟ أمل يكن ذلك جمديا؟

فواصل وقد اختفت عن وجهه االبتسامة:

حسب  وأترصف  العربية  أصويل  أخفي  أن  نصحتني  عندما  حمقا  كنت 
مقتضيات اجلنسية األمريكية التي خرست ألجلها قطعة األرض التي ورثتها 
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عن الوالد والتي لو ماتزال مسجلة باسمه ملا اضطررت لدفع أضعاف ما 
بعتها به مضطرا عند عودتنا من الكويت، فقد كنت مضطرا لبيعها، واليوم 
أصبحت مضطرا لرشائها كي نبني اجلامعة عليها نظرا ملوقعها االسرتاتيجي 
ذاك. سهوت عن نصيحتك وترصفت بطيبة فأحالوين إىل كل ما يدخروه لنا 
من روتني ويف كل مرة أراجع هبا يقال يل أن الوزير مشغول ومل يطلع عىل 
طلبكم بعد، وانتهاء بأسعار األرايض ،غريت فكرة االستثامر تلك بام أوحى 

يل به وضعك أنت.

فقلت مندهشا: وما هو وضعي بالضبط؟

فقال دون تردد: جئت اليوم أزورك.

قلت وأنا أفكر حقا بمبلغ االشرتاك يف مرشوعه اجلديد، ممن أستدينه، 
وكم هو، وهل سأحصل عىل ختفيض منه بصفة القرابة أو املايض السحيق 

املشرتك:

ما به وضعي؟ 

قال: أمل أعدك بأن تكون عضوا يف جملس إدارة اجلامعة التي كنت أنوي 
تأسيسها لديكم؟

قلت: بىل، هذا صحيح.

قال: أدركت بعد أن سمعت من األقارب عام انتهيت إليه أنت وغريك 
يف البلد أنك أول من أوحت ظروفه يل بالفكرة وبأن أكافئك ،كأول عضو 

مشرتك دون أن تسدد لنا اشرتاكاتك الشهرية، هبذه الزيارة.
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مل أفهم ما رمى إليه متاما، إال بعد أن حلظت يف عينيه تعابري األسى والعزاء 
واحلزن احلقيقي، وكنت قبل لقائه يف الفندق أظن نفيس ما زلت حيا أرزق.

الحظ هو ما دار بخاطري فرشع ليعزيني بنفيس يتحدث عن آخرين ال 
أدري مقصده يف ذلك، إن كان يريد إقناعي باملرشوع أم فعال ليقوم بواجب 

العزاء الذي متليه عليه صلة القرابة، واألهم أيضا، التاريخ املشرتك.

كان  واصل:  اإلجابة،  ينتظر  أن  ودون  سالمة؟  عادل  تتذكر  هل  قال: 
يتنافس مع وليد الشاملية عىل املركز األول، يف الصف الثاين إعدادي، عام 
1966، وكنت أنت، مرتبعا عىل املركز األول، يف الصف األول إعدادي.. 

األنظمة  هزيمة  إرث  احلني  ذلك  منذ  محل  لقد  حسنا  اآلن؟  تذكرته  هل 
العربية وكافح حتى أصبح طبيبا يف خميم البقعة، مع أنه لو مل يكن فلسطينيا 

ألصبح وزيرا للصحة يف األردن. 

وقبل أن يتيح يل السؤال عن أخباره قال دون مقدمات: مات. مات دون 
أن تقوم رابطة الكتاب بحفل تأبني له أو ألكون منصفا نقابة األطباء. فهل 
العتيدة ألكثر من ست سنوات  كتابكم  رابطة  دأبت  من  أن  للحظة  تشك 
وما تزال عىل إقامة حفالت التأبني هلم كانوا أكثر نضاال وعلام وموهبة من 
يتقاضونه  إبداعيا بقدر قيمة ما  الذين ليس مهام قيمة ما يكتبونه  كتاتيبكم 
عىل ترهاهتم من نقود. رابطة كتاب حتتفي باملوت بدل احلياة ال عالقة هلا 
بالفنون اجلميلة عىل االطالق، سواء كانت أدبا أم فنا تشكيليا أم موسيقى أم 
مرسحا. فهل تصدق أن 625 عضوا فيها وجدوا النتظار التعزية بك وينتظر 
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بعضهم أن تبتلعك األرض ملجرد أنه غري قادر عىل أن يكونك دون خسارة 
ممتلكاته من األرايض كام خرسهتا أنت وكام خرسهتا أنا يف الضفتني؟

عند هذه اللحظة بدأت أشعر أنني أيضا يتوجب عيل تعزيته بوالده الذي 
بسنوات ومن حمدثي  املشؤوم  أغسطس  قبل  الكويت  تويف يف  أنه  سمعت 
بدأت أدرك أن والده وضع كل ثمرة شقائه يف اخلليج يف قطعة أرض اضطر 
لبيعها هو عندما وجد نفسه عاطال عن العمل وهو املهندس قبل أن يصل 
لعمله  يعود  أن  ممكنا  يعد  مل  ثم،  ومن  املحتلة،  الكويت  من  عائدا  األردن 
السابق يف الكويت املحررة، فلم جيد بدا سوى بيع األرض التي ورثها عن 
جامعاهتا  إحدى  يف  أستاذا  يعمل  حيث  أمريكا  إىل  السفر  من  ليتمكن  أبيه 

اآلن ونال اجلنسية.

ظل يسهب يف احلديث عن املايض بام فيه املايض الشخيص يل يف سيلة 
أنا  بينام كنت  أية مالمح هلا  الذاكرة يف رسم  مل تسعفني  الظهر وعن أسامء 
الرابطة  بمهامها  تقوم  بالفكرة ألهنا حتصيل حاصل حيث  أقتنع  بدأت  قد 
التأبني فلامذا أستكثر عليه أن  فيها حتى يف  لنا حصة عادلة  دون أن يكون 
يشكل مؤسسة أو رشكة عرصية تعفي رابطة للكتاب من مهامها يف التأبني 
التي يتربوز أعضاؤها يف الصحف بفضلها وفضل من رحلوا كمسؤولني 
جنبا إىل جنب مع الوزراء وأعضاء احلكومات واألمناء العامني للوزارات. 

أليس البلد بعد هذا كله مقربة للكفاءات العائدة من اخلليج؟

من  عرفني  وقد  لالنرتنت  حمل  يف  بالصدفة  قابلته  قد  كنت  سنة  قبل 
مالحمي أوال كوين أكربه سنا قبل أن أعرفه، وراح يتحدث يل بحامس عن 
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كوهنا  خلرجييها  العمل  ضامنته  وعن  هلا  املخفضة  والرسوم  اجلامعة  فكرة 
ملبناها عىل  املعلومات وعن تصميمه  بعد وبتكنولوجيا  بالتعلم عن  خمتصة 
شكل حاسوب ضخم عىل طريق املطار، واليوم، بعد قضائه أقل من سنة يف 

عامن،  يتحدث يل عن مقربة!

يقدم  النفيس  للطب  مستشفى  عن  لتحدث  مقربة  عن  يتحدث  مل  ولو 
لنزالئه خدمة غري الطعام البائس.لكنه يف كل ما سمعه عني مل يكن يعرف 
أن عمري األديب يكرب الرابطة بسنتني حيث تأسست عام 1974 ومل تقبل يب 
عضوا فيها إال صيف عام 2007 ومل يعرف أيضا ال هو وال ورثة وينستون 
تشريتشل أنني سجنت سنتني عىل ذمة ال ئحة دعوى بالرشوع بالقتل مكررا 
ثالث مرات كوين اهتمت بأنني دهست أصبع رجل بسياريت وأنني ما زلت 
مشكوكا يف أمري ومتهام بالعنف واإلرهاب واجلنون أو املرض النفيس لدى 
املحاكم الرشعية ورئيس سابق الحتاد الكتاب العرب الذي كان مقره عامن. 
كل هذه العجائب الرسيالية مل ختطر له وال جلورج بوش عىل بال، وهو حيسن 

الظن بالبلد إن نجح مرشوعه دون أن يوصله للفحيص.

عند هذا احلد قاطعته قائال: أنصحك للمرة الثانية، أن تغادر البلد، ألن 
وورثته،  املرحوم  برسقة  عليك  دعوى  سيقيمون  تشريتشل  وينستون  ورثة 
ذلك أن التاريخ نفسه سجل هلم حقوق امللكية الفكرية يف وثائق كانت تعترب 
رسية ألكثر من عقدين ألكثر من دولتني، ليس من ضمنها أية دولة فلسطينية. 

غري أنه مل يأبه لنصيحتي عندما وقف مصافحًا يل ليقول: عظم اهلل أجركم.

12 ـ 2007/9/17
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حمارنا ال يرغب حمارتكم

 1- املقدمة

عىل  املتواصل  كلبه  نباح  أن  يعلم  ال  أو  يعلم  الكلب  صاحب  السيد 
أو  فاسد  حلم  بقطعة  ما  أحد  خيرسه  أن  قبل  وليلة  يومني  أستمر  محارنا 
دجاجة معطوبة أو ما تبقى من فطائس عيد األضحى األخري. والقصة وما 
أننا  فيها أن محارنا األعرج ال يعرف الكثريون عنه شيئًا غري األقاويل. بل 
خشية أن يلحق بنا العار مل نتطرق من قبل لألسباب املوجبة لعرجته التي 
نحن سبب فيها، وهذا مربر عنايتنا به عىل قدم املساواة بمثل ما نعامل به 
ما تبقى لنا من خيول بعد أن بيع بعض منها ونفق منها الكثري يف جوالت 
خارسة. والسيد صاحب الكلب حتى لو علم بتفاصيل احلقيقة التي غالبًا 
يستبدله، هذا  قد  أعرج.  كلبًا من أجل محار  يبيع  لن  ما تكون مملة ألمثاله 
صحيح، بغريه من الكالب حسب قوهتا ولياقتها وخدماهتا وتكلفتها، لكنه 
اآلخر  هو  يعيش  هل  أعرجًا!  احلامر  كان  إن  بالك  فام  بحامر،  يستبدله  لن 
لزامًا  وأصبح  الثورة  من  بيتًا  غنم  أن  بعد  خاصة  محارة؟  أو  محار  بفضل 
عليه حراسة أشياء كثرية ومن ضمنها البيت املشيد عىل شكل مرشوع فيال 
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يمكن ركوهبا بطابق آخر، يف حي الضباط وقرب مساكن املتقاعدين منهم، 
يف حني أننا نحن، أقصد أمثالنا، ال جيازفون بركوب محار أعرج أو خيواًل 
عربية أصيلة باتت طيعة ومدجنة يف إسطبالت القصور المعة نظيفة ليس 
مثل خيولنا التي زججنا هبا يف املالجئ والثكنات أو أطلقناها يف فضاءات 
جنوب رشق البالد أو شامل رشق أو جنوب غرب أو شامل غرب البالد،بل 
العقار  بني ركوب  األمة، ال، شتان  أو  البالد  يف رشق رشق وشامل شامل 
نعد نركب ألن محارنا كان  الواقعة مل  أما محريًا فمنذ تلك  وركوب اخليل. 
أول الرافضني وعندما رفضنا نحن أن نفهم كرسنا بجهلنا ساقًا له وأصبح 
يف صورته احلالية وسمعته احلالية وقاباًل أن يتطابق مع كل األقاويل. صبور 

يذكرنا بام نحن عليه وبأقوالنا املأثورة و»إن اهلل مع الصابرين«.

2- املؤخرة
من  بكثري  وناموا  سمعوا  إن  الكالم  سامعي  ويا  أنام  يا  احلكاية  بدأت 
سيدة  خجل  عىل  تقدمت  عندما  ،عشريتنا،  العشرية  أصاب  الذي  الزهو 
احلامر من محولة أخرى طالبة العون يف املقلب الذي رشبته عندما أقدمت 
عىل رشاء محار بمبلغ زهيد وخجلت أيام خجل أن تعاينه إن كان ذكرًا أم أنثى 
ليتبني هلا أنه محارة ال تقوى عىل محل شيئ، ففكرت عىل طريقة بطل قصة 
»وجه البقرة امليتة« للراحل كبري من فكر وناضل وأشعر يف بالدنا، وليس 
األمني وحسب عىل قرميتنا بل أبو األمني طيب اهلل ثراه، فقالت لنفسها، ما 
دام األمر هكذا يف بلداننا، ضاحك ومضحوك عليه، وبائع ومبيوع، ومحار 
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ومحارة، وليست مخارة. وخارس وخسارة، فال بد لعالج سوء احلال واملآل 
أو  قرًا  وتلد  محار  من  احلامرة  حتمل  ألن  سبياًل  فتجد  بشطارة  تترصف  أن 
قرة أو قرار. وملا كان محارنا شديد البأس شبق أيام شبق وربيان بني صهيل 
يناغي  فقد كان  أنثى احلصان فرس  قرانا عن  نقول نحن يف  اخليول حيث 
يفرق  ال  األوائل  أجدادنا  مغارة  يف  واحلمر  البيض  الفرسات  محرنته  رغم 
التي  يف إشهار سالحه بني لون أو جنس أو عرق. بل وحتى ذكور اخليل 
كانت تقمعه وحتد من تطلعاته نحو إناثها تم بيعها أو التضحية هبا يف امليادين 
والساحات. ومل يبق يف بيت أجدادنا األوائل سوى محارنا ذكرًا بني ما تبقى 
التارخيية مل تلد لنا أية فرس بغاًل ال سمح  من اخليل وصونًا لسمعة اخليل 
اهلل ولذلك قصدتنا تلك املرأة الغلبانة حلل مشكلتها حسب االختصاص. 
املرأة  محارة  أن  باألمر  زوجته  له  أرست  عندما  البيت  كبري  ادعى  ذاك  يوم 
الغلبانة عطشى وجائعة، وهي كذلك عىل أية حال، وأن محارنا كذلك، وهو 
كذلك يف كل األحوال ألن خيولنا تأكل زاده وزواده، وإن علينا نحن الفتية 
املراهقني أن نسوقهام سويًا للخالء، ففهمنا رغم صغر السن يف الستينيات 
من القرن املايض املسألة. وبزهو عشائري قبل أن يتحول إىل زهو تنظيمي 
ربتنا عىل ظهر محارنا وربتنا عىل ظهر محارهتا بتشف عشائري أن محارنا هو 
الراكب ومحارة محولتها هي التي ستحمل قرار الود واملصاحلة بني محولتني 
من محائل البلد، أي بني احلارة الرشقية واحلارة الغربية أو بني عائلتني طاملا 
سمعنا أن ثمة ثارات قديمة بينهام وأنه لوال الغلب الذي حل باملرأة الغلبانة 
والكربياء الذي كان له معنى غامض لدى محولة املرأة بأن ال تقع عالقة غري 
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متكافئة بني احلمولتني حتى يف ما متتلكانه من ماشية أو دواب والزهو كذلك 
بالنفس لدى عشريتنا التي ما أن خطت املرأة خطوهتا األوىل بحامرهتا نحونا 
السهوب والرباري.  حتى خطونا معها وملا تطلبه عرشات اخلطوات نحو 
لكن األمر مل يرس حسب النوايا الطيبة وصفاء الرسيرة والطوية الذي أشك 
بوجودها حتى اليوم، فاحلامر بعد أن رشب وأكل وكذلك احلامرة، مل ينشأ 
النهيق  غزل  سامعه  لدى  أذنيه  شّنك  محارنا  أن  بل  إثارة.  أو  بينهام  ود  أي 
قبل أن يرشب  أيضًا  يديه، وكان يف طريقه  متناول  بعيدة مل تكن يف  حلامرة 
أو يأكل يشمشم روث محارات أخرى كلام صادف واحدة منها يف الطريق 
الرتايب املزدان بأزهار وورود ربيع ما قبل النكسة، نكستنا، وقد خيّب ظننا 
وخاب معه رجاء املرأة وتوسلها. وحينذاك أخذتنا احلمية والفزعة المرأة 
الشقاء  وبقوة  عمومتي  وأبناء  وأخويت  أنا  املطاريق  فقطعنا  بنا  استجارت 
ومن  مقدمتها  من  منها،  ونقربه  يستجيب.  أن  دون  محارنا  نرضب  رحنا 
مؤخرهتا فال يستجيب. أما هي فقد كانت خائفة مطواعة ومل تكن بحاجة 
ألية لكزة من جانبنا لتقرتب من محارنا. قال كبرينا أيام ذاك: إهنا حردانة، 
نبتعد  ثالث: دعونا  بالقوة. وقال  ليس  يريد واألمر  آخر: ال  وكفى. وقال 
عنهام فلربام خيجالن أو يتهيبان منا. وقال رابع وخامس وسادس أيام ذاك. 
نفعل  فامذا  سادة  يا  انتكسنا  السادس.  ومن  اخلامس  ومن  ذاك  أيام  من  آه 
العمل؟  وما  عرشة؟  اخلامسة  تتجاوز  ال  أعامرنا  كانت  الذين  الفتية  نحن 
جربنا كل الوسائل، ومل جتد نفعًا. محارنا غري راغب بحامرهتم. واألقاويل 
يف عموم البلد شاعت وانترشت أن محارنا شوهد يسري جنبًا إىل جنب مع 
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محارهتم. ومحولتهم رشعت حتى قبل العودة تتوعد وهتدد باغتيال اجلحش 
واخليل وربام ذبحي أنا، إذ كانوا يعتربونني مثال محار جدي رمحه اهلل وبااًل 
عىل ورود القرية ونوارها منذ أن عدت مع أرسيت من بالد برة ممشط الشعر 
ما  صغري.  منذ  »كوكو«  ترسحية  وعامل  املالبس  ومعطر  اهلندام  حسن 
العشائرية أكثر مني  بالسمعة  املتمرسون  يا شباب؟ تساءلت. فقال  العمل 
من أبناء العمومة: علينا بحامر آخر ألن محارنا مقتول مقتول ال حمالة. فقلت 
ولو..  حتى  فقال:  األخرى؟  احلمولة  يستفز  شيئًا  يفعل  مل  لكنه  مدافعًا: 
فالسمعة شاعت يف البلد عنه وعنها. ورشف احلمولة األخرى أصبح مهانًا 
واملرأة أورطتنا. قلت أيضًا مدافعًا: لكن احلامرة لن تعرّش وهذا دليل براءة محارنا 
مما قد ينسب إليه. فقال حمتماًل براءيت وحترضي قلياًل: قد حتمل من محار آخر 
والتهمة يأكلها محارنا. وعدنا بخفي حنني ممطرين محارنا باللكامت واملطاريق 
والعيص والرفس كأننا أصبحنا نحن احلمريالذين مل يفهموا ملاذا خذلنا محار لنا 
هو محارنا. ويف طريق العودة كان أبناء احلمولة األخرى قد نصبوا لنا كمينًا بعيص 
أشد بأسًا مما نحمله من عيص ومطاريق. وهكذا يا سادة أسفرت املعركة التي 

خضناها أيام ذاك عن كرس يف إحدى قوائم محارنا وعن رضوض يف املؤخرة.

3- الوسط
السيد صاحب الكلب مل يفهم حتى اآلن أن احلامرة مريضة، وال السيدة 
صاحبة احلامرة كانت رصحية بام يكفي لتقول لنا أن محارهتا مريضة وليس 
لدهيا ثمنًا لعالجها، فقد كان العالج مفتقدًا حتى للبني آدميني أمثالنا أيا م 
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ذاك ومل تكن البالد قد تطورت لدرجة أن عيادة خاصة تم إنشاؤها لعالج 
ترتادها  األردنية  الفحيص  مدينة  يف  شابه  وما  واحلمري  والقطط  الكالب 
الصويفية وعبدون واجلبيهة وإن كانت مناطق أخرى مثل طرببور  كالب 
سائرة عىل طريق النهوض والتطورواللحاق. احلامرة كانت مريضة ولذلك 
ماتت بعد أيام قليلة من خروج احلامر مكسورًا من تلك املعركة. واملسألة 
باختصار أن احلامر فهم ذلك، أي كوهنا مريضة، قبلنا ومل يغادر مثلنا، بل 
ظل وفيًا ملا يشم وملا حيس ويفهم لوطنه، أجل، كان يمكن تلخيص احلكاية 
يقرتفه.  مل  أمر  نباح ودون عواء ودون تشويه سمعته عىل  وباختصار دون 
يمكن  كان  آخر.  يشء  تطورت  التي  اإلعالم  ووسائل  يشء  احلقيقة  لكن 

اختصار املسألة بكلامت قليلة: »محارنا غري راغب بحامرتكم« يا سادة.

4 - خامتة اخلواتم

قال حمدثي الساهر من فرط عواء الليل واملعدة:

وما عالقة صاحب الكلب باملسألة؟

فقلت بعد أن انتهت احلكاية: فتش عن البغل 

قال: وما عالقة البغل؟

قلت: إذا كانت احلكاية بكل هذا الوضوح وال توجد بغلة أو بغل فال 
وجود أساسًا لصاحب الكلب. وما دمت مل تفهم العالقات بني الناس وبني 
الكالب وبني اخليول وبني احلمري فإن وجود البغل هو الذي جيعل األمور 
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غامضة ألننا غائبون عن احلقيقة إن كان يف عرصنا من أب أم من أم مارس 
أحدمها اخلطيئة وكان البغل نتيجة. فام بالك واحلكاية فيها ما فيها من الوطن 

السليب ومن السياسة والتياسة والكياسة والساسة؟

* للقصة مرجعياهتا يف األدب الفلسطيني مثل جمموعة »حال الدنيا« القصصية لتوفيق زياد 
ورواية إميل حبيبي »الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب النحس املتشائل«
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محنة الغراب 

  

البلد  ليس احتجاجا، وال استدرار عطف. ليس استدعاء فكل من يف 
كتب استدعاءات مل تستجب أو تقرأ يف الغالب. وليس تظلاًم كذلك ولكنه 
أسود.  لوين  اللون  يف  حتى  أكثر،  ليس  ساللتي  ورثت  حال.  بواقع  إقرار 
عىل  للّذبح،  فقط  إعدادًا  املرتبيات  البّياّضات  الدجاجات  أيتها  واعتدت 
التنبيه لوقائع مقبلة فأسمعت صويت ملن يشتمونني وكأنني أنا الذي جلبت 
وال  غراب  أنا  والتناحر.  والغزوات  واحلروب  واملصائب  الكوارث  هلم 
وأسامك  والتامسيح  الديناصورات  خجلت  فهل  غراب،  كوين  من  أخجل 
القرش أواًل كي أقوم بمراجعة ذاتية ملا أنا عليه منذ األزل؟ مل أوهب موهبة 
العقرب عىل أية حال كي أقوم بلدغ نفيس مع كل حصار. فالعقرب لديه ما 
لديه من الكربياء فلتجربوا قتله، حارصوه بالنار من كل اجلهات وضيقوا 
إنه ال، ال يمتلك أسلحة نووية  بأنفسكم ما ذا سيفعل.  عليه اخلناق لرتوا 
لكنه  الدوالر.  يمتلك  كان  يومًا  وال  هبا  ليحاربكم  واقتصادية  وجرثومية 
أن  قبل  نفسه  نحو  سالحه  فيوجه  ضده  معارككم  يف  التكافؤ  عدم  يأبى 
اليابسة  يف  ألعيش  الضفدع  موهبة  أوهب  مل  ال  عليه.  انتصاراتكم  تغركم 
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أسمعكم  كي  لدي  مجياًل  صوت  ال  اهلواء.  موهبة  أمتلك  فأنا  باملاء  وألوذ 
استغاثاهتم  ووصلت  أصواهتم  امتلكوا  والعراقيون  فالفلسطينيون  إياه، 
سوى  شيئًا  األمر  من  أملك  ال  يل  بالنسبة  هلم؟  فعلتم  فامذا  املتحدة  لألمم 
هذا اللون وتلك الساللة وما أقوم به بفعل التكوين، فلم أّدع أنني بلبل أو 
عندليب، وال تقمصت الببغاء اجلميلة األلوان التي تزينون هبا بيوتكم. أنا 
غراب ومرشد أيضًا ليس من مهاميت االنحياز ملرساتكم وأفراحكم ولياليكم 
املالح. وأنا صابر رغم كل كراهيتكم يل، رغم استخدامكم إلسمي يف كل 
التي  األجنحة  لديكم  هل  مثيل؟  واحلرية  احلياة  رّستكم  وهل  يرس.  ال  ما 
اإلقامة  فرض  باستطاعتكم  هل  غصن؟  إىل  غصن  من  تطريون  كي  لدي 
توفره  ما  وعىل  عليه   أقتات  مما  فضالتكم  عني   متنعون  هل  عيّل؟  اجلربية 
الطبيعة  يل؟ أنا الغراب األسود ليس أكثر من ذلك وال أقل. يل عني ترى 
أو  العقرب  وليس  مثيل  تعاين  أيضًا  البومة  لكم.  ليس  وما  حوايس  ويل 
األفعى التي تقتلوهنا لتستفيدوا من سّمها أو جلدها يف الدواء ويف األحذية 
وتأكلونه  تصطادونه  الذي  الغراب  أنا  الفاخرة.  اجللدية  مصنوعاتكم  ويف 
باخلطأ. يل حلم متامًا كام للفلسطينيني والعراقيني حلم استبحتموه يف املجازر 
الغراب  أنا  العربية ويف غالبية دوهلا األعضاء.  القمة  واحلروب ومؤمترات 
وجوازات  أحوال  هوية  امتالك  وعدم  والنبوءة  والريح  باهلواء  فزت  وقد 
سفر. أنا الغراب األسود الذي ال ينتحر وسيظل فوق رؤوسكم ليس تاجا 
وال علاًم لدولة أو كيان. فوق رؤوسكم ليس إكليل زهر أو تاج عرس أو 
صلعة المعة أو شعرًا أو هواء. أنا فوق رؤوسكم ولست يف متناول أيديكم. 
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فوق رؤوسكم ومهرجاناتكم العسكرية وعقاراتكم وسياراتكم ليس أكثر 
من غراب أسود. للعقرب برج وللحوت برج وللجدي وللرسطان. ليس 
يل بـرج يـا سـادة، ألنني مـدركٌّ أنني برٌجٌ بذاته قائٌمٌ متنقٌلٌ طائٌرٌ لكنه ال 

خيفي احلقيقة. 
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مجـرد تأخيــر

قامتي،  مالمح  فعيل،  ردود  حتركايت،  رصدوا  متيقظة  بعيون  احلراس، 
سأعود  الذي  منه،  أتيت  الذي   Limbo الليمبو  طريق  الثابتة،  خطوايت 
البسيط. احلراس الذين انفقست توقعاهتم ظلوا  فيه، غري عابئ هلذا اخلطأ 
مشدوهني حائرين. كأنام جمرد وصويل هكذا متأخرًا وقلة مبااليت عن هذا 
التأخري أتلف معنى وجودهم وأبطله عيل نحو مهني. فقد توقعوا احتجاجي 
أو إحلاحي أو ربام اعتذاري أو توساليت. لكن شيئًا من هذا مل حيدث. توقعوا 
أن أستعيذ أو أن أقيم الصالة. توقعوا أن أتذاكي قلياًل أو أن أمثل دورًا ما. 
هناك عيل األبواب التي حيرسوهنا، األبواب املغلقة ليس ألنني وصلت أنا 
حتديدًا وال ألنني وصلت متأخرًا، بل ألهنم يعلمون متامًا ما حيرسون ومن 

حيرسون وممن حيرسوهنا أبواب اجلنة!

عريضة  بالباب  أترك  أن  دون  راجعًا  أقفلت  عندما  ذهلوا،  احلراس، 
استفسار. وكيف يل  أو جمرد  ما  تظلاًم  أترك  أن  بل دون  استدعاء،  أو حتي 
أن  وأعلم  بل  هناك.  متأخرًا؟  وصلت  أنني  أعلم  وأنا  ذلك  مثل  أفعل  أن 
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الناس، كثريا من الناس، تسابقوا وغذوا اخلطي نحوها صائمني أو ملتحني، 
إىل هناك،  باحلسنات. هناك.  مقرصين، وصلت عرباهتم ولورياهتم حمملة 
حيث دخلوا لنيل الثواب والربكة واقتسام اخلري املكتوب حتيطهم احلوريات 
وتناغيهم ظالل القصور واحلدائق واألهنار، حيث ال ممات وإنام اخللود يف 
جنائن اخللود. هناك، هم اآلن مجيعًا يف حور عني واألحباب حييطون هبم 
والثمرات وفائض رأس املال وما نجم عن الزكاة وفعل اخلري وإطعام الطري 
وعدم التنكر للغري. أجل. دخلوها ساملني مكرمني غانمني حيث ال متسع 
اكتظت  أن  بعد  اليشء  بعض  متأخرًا  وصلت  فقد  أجل.  بينهم.  اآلن  يل 
الطرق بمن ازدمحوا عيل أبواهبا وتكاتفوا وتآزروا وتدافعوا يف يوم النفري. 
ال مل أكن ساعتذاك يف سابع نومة وال كان منامي مزعجًا بالشخري. بل كنت 
فعل  يف  حتي  يف  أو  األكل  يف  أو  امليش  يف  الترسع  عدم  عىل  نفيس  أروض 
قد  ذاته  بحد  أتأخر. وكان طريقي  أن  ما يسوغ يل  اخلري. وكان يف طريقي 
ما  قد صادفت  للجنة. كنت  فعاًل يفيض  أنه  الذي تصادف  أصبح طريقي 
صادفت وفعلت ما اقتنعت أنني فعلت. وسعدت أيام سعادة أنني فيه لست 
مزامحًا عىل ما ليس يل ما ليس يب وما ليس ألحد. فقد صادفت عجوزًا يائسًا 
مل يستدل عىل قربه فأعنته عىل احتامل البالء وقدته إيل حيث اسرتاح وكنت 
بالرتاب وكنت قد  الطرقات  قلياًل يف مواراة اجلثث عىل  تأخرت  قد  أيضًا 
تأخرت فعاًل يف حراسة النملة وحراسة الفراشات فوق ذات قرب وحراسة 
السامء الساموية اللون والبحر الغادر والشعب الثائر. كان لدي ما أفعله يف 
الطريق، نعم الطريق، فهو مل يفض إيل جمزرة وال إىل ال يشء، وال إىل ليل 
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لباٍب  انقدت  فيه  أنك  تيه أو صحراء. لكنه حقًا طريق وستدهش  إىل  وال 
بعد أن متهل احلريق. وما كان الباب ال يشء وال كان رسابًا. فاحلراس هم 
أيضًا إن هم إال برش مثلنا وبالباب ما عادوا غرابًا. باب اجلنة الوردي. الباب 
الكبري الكبري الالمع بالضوء واملضاء باألضواء اخلافتة هاهو اليوم قد امتأل 
املطاف. لكنني وقد وصلت ما وصلت  فازوا يف هناية  باألسامء. وكل من 
أدركت أنني وصلت وعن أول الطريق ربام ضعت وربام انحرفت. لكنني 
بعد أن فازوا بام فازوا أسلمت نفيس للسكينه والصرب وتريثت كي ال أضل 
طريق عوديت أو أنسى أنني فزت حقًا بالطريق. اليوم فعاًل أصبح إىل طريق 
فعالم العجلة والتكالب والرفيق. يف طريق عوديت إيل ما ال أعلم، أدركت 
أنني مهام مشيت ومهام طالت الطريق قد فزت باحلياة أواًل ألنـني برغم كرب 
السن لست بغريق. وال أنا مقتول وال أنا قاتـل. وال هّب بأمثايل احلريق. 

هكذا أقفلت راجعًا أمحد اهلل ألف مرة ومرة أن جهنم بال أبواب.

* AZZAMAN NEWSPAPER  ـ  ـ  ـ  Issue 2059  ـ  ـ  ـ  Date 15 / 3 /2005 جريدة 
)الزمان(  ـ  ـ  ـ  العدد 2059  ـ  ـ  ـ  التاريخ 15 / 3 /2005
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مناقيش بعيدة 
إىل روال فتال 

  

قالت وعيناها دافئتان باملعنى والفهم والرتقب: 

• إهنا قصتك، أمل حتس بذلك؟ 

وبقيت تنتظر ردة فعيل عىل عرضها املرسحي. أما أنا فأبقيت عينّي عىل 
العرض الذي أخرجته هي وتنتظر مني اآلن أن أبدي وجهة نظري به سلبًا 
أو إجيابًا ويف نفس الوقت كنت قد أدركت من نغمة صوهتا بصدق أن ثمة 
فهم خاص ما يزال عميقًا من نظرة عينيها ومن دفء صوهتا الذي خاطبتني 
به عاتبة عىل هذا الصمت الذي أوصلني إليه العرض.أدركت ان كثريًا من 
املعاين اإلنسانية ما تزال دفينة لدهيا ومل يتمكن العرض الذي أخرجته بنصه 
لذلك  للحضور.  أو  إيّل  لدهيا  ما  كل  إيصال  من  وطريقته  ممثليه  وقدرات 
بقيت صامتًا طاملا أن العرض يتعلق باملرأة. وقبل أن نقول شيئًا آخر حان 
موعد حترك احلافلة التي ستغادر هبا وبفريقها املرسحي إىل دمشق فودعتها 
مما هو غري  بالنابل  احلابل  املهرجان واختالط  بعد جلبة  أفرغ  أن  أمل  عىل 
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حقيقي وأن أتصل هبا هاتفيًا كي أتعرف إليها أكثر. 

»إهنا جتربتك، أمل تلحظ ذلك؟« 

فاستجاب يف  الدويل  اهلاتف   أقراص  ذات مساء  أدرت  أسبوع  وبعد   
احلال برسعة متنيت لو ترددت قليال أو كان خطها اهلاتفي مشغواًل بمكاملة 

أخرى. 

• ألو مساء اخلري 

• مساء النور، 

الطرف اآلخر  املتحدثة عىل  فيام بعد أن  جاء الصوت طفوليًا ألعرف  
تكون إبنتها .

• ومتى ستعود املاما عمو؟ 

• خالل ساعة، وستأيت لنا باملناقيش التي وعدتنا هبا. 

• إذن ابلغيها أنني سأتصل بعد ساعة أو بعد ساعة ونصف ريثام تأكلون 
املناقيش مع الشاي الساخن، 

إبنتها الكربى مقرتحة أن أحتدث أيضًا إىل أختها الصغرى   فضحكت 
فأكون قد تعرفت عىل العائلة بعد أن كنت قد علمت من املكاملة األوىل أن 
أطفاهلا دون وجود عالقة زوجية سابقة  والدهتا مع  لدى  تعيش  الصديقة 
تعد عالقتي هبا منذاك  تفهاًم هلا ومل  فازددت  بناهتا معها  ودون عيش والد 
العرض  وراء  إذن  معاناة  ثمة  مرسحية.  بمخرجة  ناقد  أو  كاتب  عالقة 
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املرسحي جتعل القصة اثنتني يف واقع جتربتها هي وربام من واقع جتربتي أنا 
أيضًا الذي كف منذ زمن طويل عن لعب دور الزوج يف حياته املتأخرة يف 

السن والذاهبة عميقًا يف العزلة. 

بعد ساعة ونصف أعدت االتصال فاستجاب اهلاتف برسعة أيضًا. 

• مرحبًا عمو.. هل عادت ماما؟ 

و فجأة أسلمت الفتاة سامعة اهلاتف جلدهتا ألمها. 

• مساء اخلري ياابني 

• مساء النور.. كيف حالك وكيف صحتك؟ 

عن  واالعتذار  املناسب  الرتحيب  فلقيت  بنفيس  بالتعريف  قمت  ثم 
قلقي رغم  املناقيش. ومل أخف  بمفردها إلحضار  التي ذهبت  إبنتها  تأخر 
أنني ووالدهتا حاولنا كل أن يبعث الطمأنينة يف نفس اآلخر حول التأخري 
أو  بصديق  اإلياب  أو  الذهاب  طريق  يف  التقت  فلربام  املناقيش.  جلب  يف 
صديقة وانخرطا يف حديث وشجون املرسح واإلخراج  واملهرجانات أو 
االهتامات وكل ما هو مأمول ومرجتى يف نفوس وعقول وأحالم الفنانني. 
وهكذا أعربت حمدثتي أيضًا عن شكرها الهتاممي وعن قلقها عىل موازنتي 
عندما  ألمثالنا  مكلفة  تكون  ما  عادة  الدولية  املكاملات  أن  حيث  اهلاتفية 
للامل حساب يف مثل هذه احلاالت.  يتحدثون بحميمية ودفء ال حيسب 

أغلقت السامعة وقد ازداد قلقي عىل تأخرها. 
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املكاملة   هناية  يف  اتفقنا  أننا  رغم  اتصلت  لياًل  عرشة  الثانية  الساعة  يف 
تعود   عندما  بعودهتا  لتشعرين  هاتفي  عىل  واحدة  رنة  ترن  أن  عىل  الثانية 
واملناقيش التي أشك أهنا ما تزال مناقيش ساخنة صاحلة لألكل الشهي يف 
يرفع  أن  أو  أحد  عيّل  جييب  أن  دون  رنات  عدة  اهلاتف  رن  الساعة.  تلك 
السامعة عىل الطرف اآلخر فأرجأت االتصال لليوم التايل معلال ذلك بأنني 
ربام تأخرت يف االتصال الثالث وربام ذهب اجلميع يف النوم وربام ال يكون 
هاتفهم بقادر عىل اإلرسال الدويل. لكن هذه التعليالت كلها مل تكن مقنعة 
املبادرة  يل متاما وكانت جمرد تربيرات  ملا هو غامض ومقلق، خاصة وأهنا 
أقرب  جتعلنا  التي  املهرجانات  هناية  بعد  كان  بأي  االتصال  يف  يل  األوىل 
الفكري  االنتعاش  ما نحقق  األنتعاش. وعادة  إىل  منا  املادي  إىل اإلفالس 
والفكرية  الوجدانية  حياتنا  يف  باإلنسان  اإلنسان  دفء  ونحقق  والروحي 
والروحية  التي نعيشها يف الفن والثقافة  دون أن نكون قادرين عىل التجارة 
احلياة  عجلة  لتسيري  والرضورية  املادية  املكاسب  وحتقيق  حياتنا  يف  احلقة 
بشكل اعتيادي. قلت لنفيس »ياهلا من مناقيش تلك التي ذهبت لتشرتهيا« 
ووضعت احتامالت أخرى لنوعية طازجة ومميزة منها وأبعدت املسافة ما 
الصديقة ذهبت  أن  الذي يصنعها. بل ختيلت  الصديقة واملطعم  بني منزل 
بعيدًا بعيًد يف جلبها وربام إىل حيفا لوال أنني أدركت استحالة هذا االحتامل 
ألن الصديقة ال تستطيع الذهاب إىل حيفا أو يافا أو عكا ملجرد رشاء طبق 
أن  ودون  هاتفي  يرن  أن  دون  التايل  الشهر  ويف  أفراد.  لعدة  املناقيش  من 
أن يفصل وقد  اهلاتف قبل  الفرتة أدرت قرص  يتصل يب أحد طوال تلك 
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فرغ اجليب متامًا من إمكانية سداد فواتريه، ألسمع ذات اإلجابة:

» ذهبت لرشاء مناقيش يا ابني ومل تعد« 

التي ذهبت صديقتي لرشائها ليست كأية  املناقيش  و فجأة أدركت أن 
مناقيش عادية. ليست متوفرة ال يف سوريا وال يف األردن وال يف أمريكا  وال 
تعرف  التي هي  املناقيش  إهنا  نعرف.  التي  األماكن  أوروبا وال يف  كل  يف 
والتي هي تريد والتي هي حتلم، فكل ما أعلم حتى اآلن رغم مرور سنوات 
عىل تلك املكاملات وبعد أن انقطعت عني كل أخبارها وبعد أن مل يعد لدهيم 
فقط   بعيدة  مناقيش  بعيدة  مناقيش  أهنا  يرسل  هاتف  لدي  أو  يرن  هاتف 

مناقيش فقط بعيدة. 
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الطريق إلى بعكورة

مقطع من رواية تيسري نظمي الثانية

1- احلافلة
الباص صبيحة  هكذا فجأة انخرطت يف بكاء مرير صعب عىل ركاب 
ذلك اليوم تفسريه. فقد مىض عىل ركوهبا للحافلة سنتان، تدخل متجهمة 
بانتظار  للنافذة  املحاذي  املقعد  يف  جتلس  تبتسم،  ما  ونادرًا  اليشء  بعض 
مل  يمينها.  عىل  املحاذي  املقعد  حتتل  أن  العمل  يف  زميلتها  أو  صديقتها 
جبل  ينهار  سوف  املعلمة  تلك  مثل  أن  املدرسني  من  أي  بال  عىل  خيطر 
املواعيد  وانضباط  األيام  مع  أصبحت  فقد  واحدة.  مرة  القايس  صمودها 
نائية، جزءًا من  لقرية  الوحيدة  النقل  الباص، كونه وسيلة  وتوقيت حركة 
الروتني اليومي املعتاد للجميع.كان أن حصلت عىل تعيينها معلمة بعد أن 
أودعت زوجها السجن لتظهر بثياب الناسكني حتى يف لباسها امليال دائاًم 
التي توحي فورا  السميكة  القامتة ويف أحاديثها ولفتاهتا ونظاراهتا  لأللوان 
بمعاناهتا من االستجمتزم، أصبحت مألوفة لدرجة مقيتة بحيث ال تدعو 
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أيا من الركاب يف أي من األيام أن يتساءلوا من باب الفضول عن مزيد من 
املعلومات عنها غري كوهنا: مطلقة، وهلا أطفال، ومل تتزوج منذ طالقها بعد 
معاناهتا من الرتدد عىل مراكز األمن نتيجة خالفات مع طليقها أو مع زوجها 
قبل أن يصبح طليقها، كل هذه التفاصيل باتت معروفة منذ سنتني فام الذي 
يدعوها اليوم ملثل هذا االنفجار البكائي املرير، كلام أسكتوها ازدادت بكاء 
وكلام تساءلوا عن السبب اهنارت أكثر بالعويل، هكذا فجأة تفجرت ينابيع 
تدفنه وحترص عىل  كانت  الذي  األمل  براكني من  داخلها.  غري حمسوبة من 
ليس  ولكن  دائاًم  ومتجهمة  أحيانا  هادئة  تقاطيع  خلف  من  نضوجه  عدم 
يعرفه  مما  أكثر  يعرف  كان  الصامت  الرجل  وحده  املنفر.  العبوس  لدرجة 
اجلميع. لذلك مل يتحرك من مقعده وال تساءل وال واساها وال تدخل يف 
يشء .عندما نزلت من الباص يف منتصف الطريق لتقفل عائدة إىل أطفاهلا 
الذين ادعت أن أحدهم مريضًا وأهنا تبكي عليه، وحده الرجل الصامت 
كانت عيناه قد بدأتا تغيامن وتتحدر الدموع عىل وجنتيه بصمت ألنه وحده 
الذي يعلم من املنضبطني يف احلزب بحكاية تعاوهنا وتلفيق التهم لزوجها 
السابق الرفيق واملناضل الذي قدم شبابه هلا وللحزب ولقضيته. وحده الذي 
أدرك مأساة أن يصدقها كل الناس إال نفسها. فقد اقنعت مع األيام كل من 
ال يعرف طليقها أنه رجل يسء وسكري ومبذر واتكايل ويطمع يف نقودها 
ويتوكأ عىل وظيفتها. يف حني كان يعلم الرجل الصامت عكس ذلك، بل 
عكس ذلك متامًا.فالرفيق تزوج منها تلميذة وعاملها بام افتقدته خالل ثامين 
عرش عامًا من حنان وأبوة فكان هلا أبا وأخا وأستاذا ومربيًا ومل تكن حتبه، 
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فقط هربت من املعتقل الذي كان يسمى منزل والدها إىل احلرية والبحر. 
إىل اجلامعة واحلزب واىل القضية التي كانت تؤرق الرفيق.وكان يعلم الزوج 
بتحوالهتا كام لو زهد يف احلياة كلها ويعلم أن ال عرس حقيقيًا له يف دنياه، 
فقط عليه أن يكون ملتزمًا بالواجب، أن يكون نزهيًا يف عالقاته وأن ال جيرح 
شعورها بمجرد التفكري باخليانة. فامذا يقول الرجل الصامت لآلخرين معه 
يف احلافلة؟ هل يقول هلم أهنا قتلته، وأمعنت يف قتله؟ لعلها إذن تذكرت أهنا 
غري مقتنعة بام اقنع الناس، اليوم فقط قد يكون ضمريها حترك قلياًل، قال 
الرجل الصامت لنفسه: إنه اهنيار مجيل.. إنساين مجيل.. بدالً  من هذه اجلبال 
اجلرداء والقرية اهلادئة الصامء، مكافأة من تعاونت معهم عليه، هلا، ما أحقر 
املكافآت من القتلة للقتلة، ومل ينتبه أحد من الركاب، والباص يميض روتينه 
املقعد  اعتاد، جالسًا يف  فقد كان، كام  الصامت،  الرجل  إىل دموع  اليومي، 
اخللفي مثلام هو يف احلزب. نيس بقية الركاب املفاجأة، والبكاء واملرأة، وعاد 
اجلميع ألحاديثهم اليومية املعتادة، يف الطريق إىل املدرسة. مدرسة واحدة 
فقط، وال تقول شيئًا واحداًِ عن احلياة. ورجل صامت فقط تصطرع بداخله 
احلياة وال يصارع غري املوت. منذ عرشين سنة وهو خيوض نفس النضاالت 
يف احلزب ومنذ عرشين سنة وهو يقطع الطريق اململ إىل بعكورة حيث تم 
تعيينه أول مرة دون أن ييش بأحد ودون أن يكون سببا يف حبس أحد، ودون 

أن يتمتع بإجازة األحد أو يسمع أجراس الكنيسة ذات أحد.
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 2- املطرقة واملنجل

اجلدار  هذا  يف  واحفر  خذ  قال:  مطرقة،  حامال  الزنزانة  يف  إيل  دخل 
مصدر  أكرب  البلد  بان  أفكر  زلت  ما  وأنا  لألمر  تلبية  فتناولتها  عاملك، 
باخلرسانة واحلديد  املسلح  الصلد  لالسمنت ولكن هذا اجلدار األسمنتي 
الصلب من أين له بكل هذا لو مل أكن رشيكًا يف صنعه دون أن أقصد، فالبلد 
باالسمنت وأنا  أتناول مطرقته ألحفر يف جدران زنزانته عاملي جاء  الذي 
أن  بعد  التايل مطرقته  اليوم  إليه يف  أعدت  املسلح من غزة.  باحلديد  جئت 
صقلت هبا يف الليل روحي. فلوال إراديت الفوالذية ما جاء يب أحد إىل هذه 
الزنزانة. قال ساخرًا وهو يأخذها من يدي: هل حفرت هبا عاملك؟ قلت 
كل  هبا  وصقلت  الروح  ندب  هبا  فقط  طرقت  بداخيل..  عاملي  هبدوء:  له 
حديد اإلرادة الساخن ولوال أنني من مطرقة ومنجل ملا جيء يب إىل هنا، 
فقال: هل تسخر وتتفلسف! قلت: حاشا، لكن مطرقتك ال تصلح سوى 
لطرق العمالت املعدنية، ومل أعد بكثري حاجة هنا للعمالت املعدنية. فمىض 

باملطرقة والنياشني ومضيت أنا يف األغنية أدندن:

حن احلديد عىل حالو وانت ما حنيت، لو كنت تدري بحايل...

يف اليوم الثالث إلرضايب عن الطعام جاء نفسه ليخربين أن املشتكية يف 
قضيتي مرت اليوم بإدارة السجن ويف حقيبتها تقرير طبي يفيد بأنني خمتل 
عقليًا ومريض نفسيًا وتطلب مفاتيح السيارة الالدا احلمراء لتسليمها لدائرة 
ضحك  ثم  الشهرية،  نفقتها  لتحصيل  العلني  باملزاد  لبيعها  متهيدا  اإلجراء 
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هازئا وقال: هل آيت لك بمطرقة العمالت املعدنية؟ قلت: ال حاجة يل هبا 
األجنبية،  العمالت  من  باإلنفاق  هلا  حاجة  ال  واحلرية  الطالق  تريد  فمن 
فناولني ورقة مهرهتا بتوقيعي ليصار إىل إقراري هلا بالنفقة الشهرية. فمىض 

هبا وبنياشينه ومضيت أنا يف األغنية أدندن:

يوم عىل يوم لو طالت الفرقة

ما نسيت أنا يوم ما نسيت أنا الرفقة...

وقال  االهتام  بالئحة  مواصلتي لإلرضاب جاءين  الرابع من  اليوم  ويف 
مرات...  ثالث  مكرر  والرتصد  اإلرصار  سبق  مع  بالقتل  رشوع  ساخرا: 
يا فيلسوف عرصك، فام أن قرأت الئحة االهتام حتى خجلت  يعني مؤبد 
قضبان السجن احلديدية والنت يل ومل أشأ استغالل ليونتها والدموع التي 

ترقرقت من عيني اجلدار وهو يراين...

يدي  يف  املنجل  هبا  أشاهد  مرة  أول  أتذكر  وأنا  االهتام  الئحة  طويت 
هبا  أشاهد  مرة  وأول  النتش.  اخلمسينيات،أيام  يف  القرية  سهوب  يف  أمي 
املطرقة يف يد والدي يف الستينيات يف وزارة األشغال العامة الكويتية بقسم 
احلدادة والصلب،أيام اهلبش. فأدركت مجال أن تكون االبن الويف للمطرقة 

واملنجل.

الزنزانة من دون أن  اليوم اخلامس جاءين مكفهرًا ففتح قفل باب  ويف 
يتكلم بيشء وملا الحظ عيني املستفرستني قال باقتضاب

: إىل املحكمة،
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وال ادري مع اهنامر شمس النهار يف عيني دفعة واحدة ملاذا تنفست هواء 
األغنية هذه املرة دون دندنة:

بكتب اسمك يا بالدي عالشمس املا بتغيب...

ال مايل وال والدي عىل حبك ما يف حبيب.

كنت اشتهي آنذاك قلام واحدا فقط والسامء الزرقاء الصافية
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عزرا 
إىل حممود يف حيفا 

أنه يعلم  البيت قبل أن أغفو بلحظة، وكنت أعلم  به يدخل  أحسست 
لذلك تركته يسرتيح قليال يف غرفة املكتب فهو يعرف أنني ال أستقبل منذ 
إىل احلامم كي  سنوات غريه وليس لدي غرفة الستقبال أحد كان. ذهبت 
ألقي عىل نفيس نظرة فال جيوز إن كان قد جاء لتأدية عمله املضني الرسيع 
الكريه املحتوم أن أستقبله هكذا وأنا ذاهب للنوم، فلم يأت بأية حركة تدل 
عىل أنه يف استعجال من أمره ملقابلتي ومن ثم املغادرة عىل الفور. فكرت 
لثانية  فيها  يفرغ  التي ال  األيام  بأسباب جميئه خاصة يف مثل هذه  يف احلامم 
واحدة يف األربع والعرشين ساعة املضنية منذ األزل. قلت لنفيس مبتسام كم 
يف تأخره لدي واسرتاحته النادرة من بركة ورمحة من العيل القدير. وحاملا 
آخر  إثر  أقالمي واحدا  الذي خيصني وجدته جيرب  بالسالم  دخلت عليه 
قائال: شلوم. مقتضبة  بمثلها  متأففا من عدم صالحية أي منها. رد حتيتي 
وحاسمة كعادته فهو ال يقبل املزاح ومتجهم دائام منذ وفاة سيدنا آدم، ال بل 
منذ مقتل هابيل وعدم إيقاع أية عقوبة بأخيه قابيل، وهو هكذا عىل رأس 
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بالتفرغ اإلبداعي،  عمله ومل حيظ منذ ذلك احلني بإجازة عمل وإن حظي 
أو  الكتب  أول  بيديه  خط  عندما  العراق  أو  مرص  يف  األقاويل  صحت  إذا 
املخطوطات التي نسبت إليه. سألته من باب اللياقة والكرم العريب القديم 
ابتسامة العارف  وبشاشة الضيافة إن كان بحاجة ألن يرشب شيئا فابتسم 
أيام  املياه مقطوعة عني ثالثة  املدرك أن ال يشء أصال لدي يرشب فحتى 
يف األسبوع بفضل عناية صاحب البيت املؤجر الذي يسكن فوق وربام ما 
جاء من أجله الضيف العزيز بعد أن ناهز ـ أمد اهلل يف عمره ـ عىل الثامنني 

من عمره. 

قلت له ـ ونحن البرش كثريا ما نحب الكالم ونؤثره عىل األفعال ـ: أنت 
تعلم إذن أن ال يشء لدي لضيافتك فهل تسمح يل بالوصول للسوبر ماركت 
القريب لرشاء علبة أو زجاجة؟ فلم يرد لكنه حدجني بنظرة فاحصة رغم 

اإلعياء البادي عىل حمياه. 

كررت سؤايل هذه املرة باإليامء احرتاما لطبيعة عمله التي تقتيض الرسية 
حتى  تثري  وربام  كثريا  ترهقه  التي  العسكرية  من  أصعب  هي  والتي  التامة 

االشمئزاز. 

فقال: تستدين كي تلحق يب لعنة إىل أبد اآلبدين يا حفيد إبليس؟ 

قلت: إبليز إبليز ...حاشا أن يكون هذا ما قصدته لكنني مشفق عليك 
قليال  أن تسرتيح  الفضائية وربام قصدت  القنوات  فأنا أعرف أخبارك من 
اليوم وأنت  ينسب حتى  إليك وما  ما قد نسب  خاصة وأنني قرأت مرارا 
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تعرف أن مصادر املعلومات لدينا حمدودة بعد ارتفاع أسعار النفط. 

فقال: أعرف أنك كنت أيضا ستجلبها باردة! 

قلت: أجل وهل يل أن أثقل عليك بتحمل حرارة غرفة املكتب يف هذا 
الصيف احلارق. 

بفعل  يستطيع  ال  الذي  الوحيد  فهو  مالحمه  تغريت  وقد  صامتا  ظل 
أيام ضجر  بعد أن ضجر من مهنته  أقداره  أو يشكو من  أن يرصح  تكوينه 
لدرجة بات فيها حيسد املوتى عىل موهتم. ظل صامتا صمتا ثقيال ما أثقله 
من صمت ذاك صمت املغلوب عىل أمرهم إن هم تكلموا أو أعربوا عن 
وجهة نظرهم فقدوا أعامهلم أو طردوا رش طردة مما يظنونه ملكوت النعيم 

والحقتهم اللعنات إىل يوم الدين. ورغم ذلك سألني برفق: 

ماذا تريد مني قبل أن أغادرك؟ فقلت فورا: 

إن  التاريخ  هذا  مثل  الصيف يف  املقبلة واألخرية يف  زيارتك  تكون  أن 
شئت أو باألحرى إن شاء اهلل. 

فقال: ملاذا؟ 

السعودية  من  الصيف  يف  األردن  يأتون  أقاريب  معظم  ألن  قلت: 
بمسؤوليات  األردن  يف  كان  أحد  إحراج  أريد  وال  وأمريكا  والكويت 
التجهيز واستخراج املعامالت الرسمية وإبراز بطاقة األحوال املحتجزة أو 
املقرئني وما  النقل واحلفر والرضيبة وإكرامية  السفر وتسديد أجور  جواز 
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شابه وأنت سيد العارفني. 

قال: وجارك؟ جارك احلانويت؟ 

قلت: تعرف أنني ال أكلم أحدا يف هذا احلي كوين أعيش عازبا يف هذا 
قد  لذلك  متهيد  أي  دون  جتيء  أن  قررت  إذا  وربام  بامتياز.  العائيل  احلي 

أتسبب بفعل الرائحة بمضايقة اجلريان بعد أسبوع من جميئك. 

قال: تعرف أن القرار ليس بيدي ولست أنا من يعرف به إال قبل ثوان 
معدودات من التنفيذ. 

قلت خمتتام: ها أنا أجبتك عام أريد فإن استطعت إىل ذلك سبيال فهذا هو 
ما أريده فعال دون أدنى تأخري. 

نظر يل نظرة فاحصة، وبعد تردد قال: يا لك من فلسطيني أصيل، هل 
قلت يل أن ديانتك اإلسالم؟ 

بقيت صامتا تاركا له تقدير ذلك أو حسب االختصاص. 

قال متشككا: اليهودية؟ 

بقيت أيضا صامتا. 

قال مبتسام: املسيحية؟ 

ونظر إىل ما حوله يف غرفة املكتب وإىل بعض زجاجات فارغة. 

ثم قال وهو هيم بالنهوض: البوذية اهلندوسية أم أنك كام يشاع عنك من 
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بقايا اإلحتاد السوفييتي؟ 

قلت مكررا: أترك األمر حلسن تقديرك...ألنك مل جتبني أنت أيضا إذا 
ما كان إرسائيل شاحاك حمقا أم ال. 

نظر إيل نظرة متأملة فاحصة مدققة وظل صامتا ولكنه كم كان حزينا يا 
اهلل كم كان حزينا وبائسا مثيل وقد قال كل ما لديه، واختفى. دون أن يقول 

عذرا قال ما لديه وأخ ت ف و
األردن ـ  عامن ـ  
2007/7/17
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المزرعة في األعالي

من رواية وقائع ليلة السحر  )الفصل األخري( 

1-  العجل والقر واحلامر
وواقف  األسبوعني  يتجاوز  مل  عمره  إليه.  دخلنا  عندما  وحيدًا  كان 
رغم هزالة جسده. قدم له عمي الذي جتاوز الستني من عمره إناء احلليب 
الفرنسية  الرشكة  ووصفة  واألوزان  املكاييل  حسب  املعد  االصطناعي 
املنتجة، فمد رأسه لريشف ثم ابتعد غري راغب يف مذاقه رغم اجلوع. عللت 
من جانبي هذا الترصف بأنه أمر طبيعي أن ال يستساغ احلليب االصطناعي 
من عجل صغري حديث الوالدة عندما يقارن بحليب األم.لكن هذا األمر 
احلليب  تناول  رفض  عىل  أرص  هو  إن  مكلفًا  يغدو  عمي  نظر  وجهة  من 
رشح  قد  كان  بسيطة  وبحسبة  أمه.  حليب  عىل  كلية  وأعتمد  االصطناعي 
من  الوليد  العجل  يرشبه  ما  تكلفة  أن  البودرة،  حليب  يعد  وهو  عمي  يل 
لو رشب نصف هذه  وأنه  يوميًا  دنانري  اخلمسة  نحو  يبلغ  حليب مرضعته 
الكمية من حليب البودرة االصطناعي بنصف دينار سوف يوفر يف الوجبة 
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األم.  حليب  عن  كلية  ختىل  إن  الرقم  هذا  وضعف  دينارين  نحو  الواحدة 
عمي  حسابات  وارد  يف  وليس  متمردًا  األوىل  للوهلة  بدا  الصغري  العجل 
الفاتر  احلليب  تناول  رافضًا  األوىل  اجلولة  يف  ظل  وهكذا  اإلطالق.  عىل 
أنه عندما تم إكراهه بالضغط عىل رأسه ليغرق فمه  املعد له خصيصًا، بل 
بإناء احلليب إندفع بقدمه املتسخة ليضعها يف اإلناء مما جعل وجبته متتلئ 
بالرتاب وروث األرض. وهكذا توقف العم عن الود واإلكراه معًا تاركًا 
له اإلناء بحالته تلك حتى جيوع متامًا ويضطر يف عزلته للتعود عىل احلليب 
املوجود أمامه. تأملت جسده وقد شف عن عظم ناتئ عند ظهره القريب 
من ذيله ومؤخرته وعن خواء معدته التي بدت فارغة ال يغطيها سوى اجللد 
املرقط باللونني األسود واألبيض. ثم غادرناه لتفحص بقية أركان املزرعة 
وموجوداهتا بعد أن وصلنا متأخرين نحو ساعتني عن املوعد اليومي املقرر 
الذي يصل به عمي لتفقد ورعاية مقتنيات مزرعته من حيوانات وطيور. 
هنيق احلامر الذي انطلق عند مشاهدته لنا بدا حزينًا أكثر مما جيب، فقد سمعت 
الكثري من هنيق احلمري يف حيايت املبكرة عندما كان عمري ال يتجاوز اخلامسة 
عرشة، أي عام 1967، لكن مثل هذا النهيق مل أسمع، فقد كان عذابًا وقهرًا 
ويأسًا ذلك النهيق. وتبني يل بعد ذلك أن احلامر كان مربوطًا ليس أكثر من 
بضعة أمتار تفصله عن بانيو احلامم املمتلئ بامء متسخ إىل حيث اقرتب احلامر 
وابنه القر الصغري ليرشبا سويًا بعد قضاء ظهرية يوم حار ضمن موجة احلر 
2004. وحينام وصل احلامر لبانيو  التي اجتاحت األردن أواخر أيلول عام 
املاء مد رأسه فورا وراح يغب غبًا متصاًل للامء دون أن يرفع رأسه أو حيدث 
أي صوت يدل عىل أنه يرشب، فقد كان عطشًا بشكل ال يصدق وعىل مدى 
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دقائق متصلة ظل يرشب ويرشب ويرشب كأنه يف غيبوبة وكأنه آخر املاء 
يف الكون ذلك الذي يرشبه منذ بدء اخلليقة حتى اضمحالل كوكب املريخ 
وجفاف املاء الذي كان عليه قبل ماليني السنني. رحت أتأمل الوضع بينام 
القر الطليق غري عابئ باملشهد ألنه مل يكن مربوطًا وقد كان حرًا قبل أن يفك 
إسار والده املسكني أو والدته ومع ذلك مل يفعل شيئا ألبيه أو أمه يف حمنته 
الذي  احلصيف  العجل  عكس  عىل  العويل،  يف  شاركها  وال  هنق  فال  تلك 
له درهتا  أمه وبعده عنها وهي متأل  بمؤامرة عزله عن  ترصف وكأنه حيس 
باحلليب ولكنها أيضًا كانت مربوطة ومغلق عليها حتى بوجود جدة العجل 

اهلولندية الضخمة التي أنجبت أمًا للعجل قبل أن يولد بزمن طويل.

2- بسالة كلب
للمرة الثالثة، رغم جتوايل يف املزرعة بصحبة العم صاحبها اليومي، ينبح 
أن  اندفاعه/اندفاعها  قوة  مع  كاد  النظري  منقطعة  ببسالة  الكلبة  أو  الكلب 
يبرت اجلنزير املربوط به مع ان اجلنزير يليق لقوته ومتانته بربط ذئب وليس 
بقية  ربط كلبة هزيلة قليلة احلجم ناحلة اجلسد وأشاهدها ألول مرة مثل 
احليوانات التي أشاهدها للمرة األوىل يف املزرعة بعد انقطاعي عن الرتدد 
فيها  عاكفًا  كنت  متصلة  سنوات  سبع  زهاء  العم  وأبناء  العم  وعىل  عليها 
الديون، ديوين،  املأساة، مأسايت، وتنمية  العزلة، عزلتي، وريش  تربية  عىل 
يف قلب حي فاخر يف عامن الغربية قريبا من مكان عميل الذي أزهقت فيه 
وحورصت حتى حققت للوزارة أمنياهتا الطيبة بتقديم استقالتي التي قبلت 
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فورًا حتى قبل أن ينهي طاليب أسبوعهم املدريس األخري من العام الدرايس 
وقبل أن أمتكن من وضع االمتحان النهائي هلم. وهكذا مضت ستة شهور 
العجول  رعاية  أو  النهيق  أو  النباح  أنواع  من  نوع  ألي  سامعي  عدم  عىل 

الصغرية والكبرية.

و رغم نسياين للطريقة التي عالج هبا مدير املدرسة املوقف بل ونسياين 
إال  العمل،  عن  العطالة  من  املاضية  الشهور  خالل  نفسه  املدرسة  ملدير 
أنني ال أدري كيف تذكرته أمام بسالة نباح ذلك الكلب الصغري، تذكرت 
التي كتبتها عىل عجل  متامًا كيف محل ورقة االستقالة، أو قصاصة الورق 
الفالين  فالن  أنا  عجولة:  كلامت  ببضع  آنذاك  لدي  املتوفر  األمحر  وبالقلم 
وبعد  بعد،  فيام  لذلك  الداعية  باألسباب  وسأوافيكم  باستقالتي  أتقدم 
توقيعي عليها ركض املدير حيملها مغادرا املدرسة إىل مديرية عامن األوىل 
القدس  بتحرير  اليه  املوكلة  املهمة  أنجز  وكأنه  التعليم  ملدير  البرشى  زافًا 
إىل  وصل  أنه  سوى  يشء  عىل  يلوي  ال  وانطلق  سيارته  مفتاح  أدار  عندما 
حتقيق اهلدف املرجو من عمله الرتبوي ذلك املدير الذي شارف عىل تقاضيه 
عمي  مع  نتيجة  إىل  يصل  مل  املرة  هذه  الكلب  نباح  لكن  التقاعدي.  لراتبه 
الذي جتاهله عىل أمل أن يدرك أن النباح ملرة واحدة يكفي إلشعار القايص 
يغدو  النحو  ذلك  عىل  النباح  وتكرار  املزرعة  يف  غريب  ثمة  أن  والداين 
مما  أكثر  ووفاءه  كلبنته  إلثبات  بحاجة  ليس  الذي  الكلب  من  مبتذاًل  أمرًا 
جيب ليحصل عىل قطعة حلم لدجاجة ميتة من الدجاج الذي يربى بقصد 

احلصول منه عىل البيض يف بركسات الدجاج البياض املجاورة .
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3- احلالب واملحلوب
واجلالب واملجلوب

ثالثة  مرة  ألول  ألشاهد  واسع  حديدي  بباب  واسعة  غرفة  إىل  انتقلنا 
املرقط  باللون  تتشاهبان  اثنتان  جدًا  متقاربة  بأحجام ضخمة  أبقار عمالقة 
باألسود واألبيض وواحدة مل يتخلل لوهنا األسود أية بقعة بيضاء متيزها عن 
الليل يف اخلارج، الليل املرتفع عىل جبل مرتفع ببضع نجوم قليلة يف السامء 
وبقمر مائل ناحية اهلدوء املخيم عىل املزرعة يف منطقة مقفرة ال تسمع هبا 
سوى نباح الكلب عند أسفل املزرعة من ناحية الباب احلديدي الذي ال بد 
من فتحه لدخول الوانيت ـ البيك أب ـ  القادم من جنوب عامن باجتاه مدينة 
طريقًا  يتسلق  مأدبا  إىل  عامن  من  املسافة  منتصف  بلوغه  قبل  والذي  مأدبا 
اجلبل حيث  يتجاوزها نحو سفح  قرية عجرمية  متعرجًا صاعدًا بك نحو 
انتهاء حرب عاصفة  بعد  الكويت  من   1991 القادم سنة  العم  مزرعة  تقع 
آللة  الكهربائي  الزر  عىل  العم  ضغط  أسابيع.  أو  قليلة  بأشهر  الصحراء 
صغرية بامتور يتفرع عنها بربيش شفاف ينتهي طرفه بنحو مخسة شفاطات 
تعتمد شفط  بطريقة ميكانيكية  يراد حلبها  بقرة  ـ  كل  أثداء  ـ   بدرة  تثبت 
الرقبة  التي تكون مربوطة  البقرة  النهار يف رضع  ما جتمع من حليب طيلة 
رأسها  حتك  أن  حتى  أو  التمرد  أو  االحتجاج  بإمكاهنا  يكون  ال  بحيث 
باملقبض احلديدي الذي حيرك تلك اآللة عىل عجالت تتقدم عىل مسافة مرت 
من الرضع املتديل بام يثقله من حليب بقر هولندي عمالق يشبه كثريًا بعض 
طيلة  أموال  من  رضوعهم  يف  جتمع  بام   1991 عام  الكويت  من  العائدين 
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ثالثني أو أربعني عاما قضوها يف مراعي النفط املدرارة للبعض والشحيحة 
اجلافة للغالبية ليصار إىل حلب اجلميع دون هوادة أو تفرقة خالل السنني 
األوىل من عودهتم إىل األردن بأنابيب هلا صفتها القانونية واملؤسساتية من 
ومبيعات  دخل  ورضائب  وحماكم  ونزاعات  وتقايض  ومجارك  رضائب 
جلمع  أساليب  من  الدولة  تبتكره  ما  وكل  وتلفزيون  وبلدية  ومسقفات 
النفايات  ورضيبة  الريف  ورضيبة  املعارف  رضيبة  مثل  األحاليب  وشفط 
متعددة الغايات وكل ذلك دون أن يوجد العلف آلالف األبقار التي كانت 
سارحة يف الصحراء ودول اخلليج ودون أن توجد الوظائف والكل يعيش 
من الكل والكل خائف. فالعم مثاًل الذي يقوم اآلن إبنه باحللب الصناعي 
الثانية بعيدًا  البعيدة عن مولودها املحجوز يف الغرفة  للبقرة الوالدة حديثًا 
عن أمه وجدته وخالته السوداء خرس يف أول سني عودته لألردن أكثر من 
دينار يف مرشوع لصنع احللويات يف مرج احلامم أظنه  مخسة وأربعني ألف 
تسديد  يستطع  مل  ملن  مضطرًا  ليبيعه  الذهبية  األصابع  أسامه  التأسيس  عند 
أن  دون  الدولة  رعتهم  الذين  املواطنني  من  األوىل  الدفعة  بعد  كاماًل  ثمنه 
اخلارج  من  واملغانم  الغنم  جللب  اهلل  سمح  ال  األردن  ملغادرة  يضطروا 
واحللب يف خزينة الدولة التي ال متتلئ بفعل بركات البنك الدويل والبنك 

الغري دويل.

العجلة  العجلة،  التي أنجبت  للبقرة األم  البائسة  تابعت عملية احللب 
التي رسعان ما حتولت إىل بقرة بحجم أمها ومن ثم حتولت البقرة األساسية 
اجلبل  حشائش  وبعض  املستورد  والعلف  املتسارع  النمو  بفعل  جدة  إىل 



55

الصخري التي يتغذى عليها اآلباء واألبناء سواء من احليوانات غري الناطقة 
الثقافية  ذاكريت  يف  خمزون  هو  ما  تنايس  وحاولت  الناطقة  احليوانات  أو 
ملا  الواعي  غري  والعقل  الواعي  العقل  تداعيات  من  الكويت  من  القادمة 
يستدعيه وجود البقر اهلولندي، احلليب، يف الذهن من قراءات أو ذكريات، 
كالبقرة يف أدب جيمس جويس أو يف أمريكا الالتينية وحتديدا يف املكسيك 
التي  البقر  ومزارع  كارديناس  أيام  بعد  إليه  انتهت  وما  اخلرضاء  والثورة 
املواطن األصيل يف  إليه  انتهى  وما  البقر  مستعمرات  البقر يف  رعاة  أنشأها 
عىل  تعيش  الواحدة  البقرة  أصبحت  حيث  وهزال  فقر  من  البلدان  تلك 
الفاصولياء قوت  من  األصليني  السكان  من  فردا   12 عليه  يقتات  كان  ما 
وبروتني الفقراء وخبزهم يف دول أمريكا الالتينية وال أحلت الذاكرة أيضا 
سينبت  الذي  األمحر  الورد  فيها  يرى  التي  نريودا  بابلو  قصائد  بعض  عىل 
من راحتي تلك النحيلة التي تلم لطع البقر بيدهيا لتعيش ولكنني كنت قد 
استدعيت تذكر مقالة يل كتبتها قبل مخس سنوات بعنوان » لسنا أبقارا لكم« 
وحققت التفافًا مجاهرييا حوهلا لكل من قرأها وأحس بأهنا تعرب عن وجعه، 
بحضارة  وصل  اهلولندي  البقر  أن  قلت  يومذاك  أربد.  سكان  من  خاصة 
أوروبا كي حتصل منه عىل أفضل احلليب وأفضل كميات بأرسع األوقات 
أن يعزفوا له موسيقى لزيادة إنتاجيتة، أما األبقار العائدة من اخلليج فال جتد 
من حيس معها أن رضعها جف منذ السنوات األوىل لعودهتا ومع ذلك ما 
الذي  األمر  اجلافة  والطبيعي لرضوعها  اآليل  الضغط واحللب  يزال جيري 
يؤملها دون طائل ودون أن حتصل مؤسسات احلكومة والدولة عىل احلليب 
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بالدوالر  مثقلة  األثداء  عودة  من  األوىل  السنوات  يف  عليه  حصلت  الذي 
والدينار. يومذاك تساءلت: هل نيس الرعيان يف بالدنا العربية حتى كيف 
كانوا عىل األقل، جييدون احللب، يف املايض القريب، بدال من أن يطوروه 
السجون  لنزالء  وهل  باملوسيقى؟  احللب  طريقة  اهلولنديون  طور  كام 
ومعسكرات البطالة من العائدين من الكويت غري نقود التعويضات ملعاجلة 
رضوعهم املشققة من كثرة الضغط بقصد احللب بال طائل؟ وأسئلة أخرى 
وغريها تتوارد للذهن رسعان ما أطردها عن خاطري متذكرا العجل الوليد 
يف احلجرة املجاورة الذي أعلن مترده منذ األسبوع األول مليالده بأن يرضب 
عن الطعام طاملا هو بعيد عن أمه وجدته وخالته وطاملا هو غري منتفع من 
حليب األم بالقدر الذي جيعل منه مواطنا صاحًا خلدمة شعار األردن أواًل.

فجأة تساءلت بعد أن شعرت أن الغلبة لإلناث يف املزرعة، من يكون إذن 
األب الفعيل للعجل املتمرد اليوم والذي سوف خينع يف الغد؟

قلت لعمي: أين الثور إذن يف عملية التوالد تلك التي متت خالل السنوات 
السابقة من شح زيارايت لكم؟

فابتسم قائال: أن ال ثور يف هذه املزرعة غري الطبيب الذي يأيت بإبرة التلقيح 
االصطناعي للبقرة املراد أن حتمل لتلد لنا عجاًل أو عجلة. وبالتايل فإن اآلباء 
جمهويل اهلوية هنا رغم معرفتنا لألمهات والثكاىل. فنحن قال العم: نجلب 
الدكتور فيغزها إبرة وغري مضطرين جللب الثور. فالثور ال حيلب الثور، وهنا 
العلمية  احلقيقة  هذه  املتعاقبة  األردنية  احلكومات  تفهم  ال  »ملاذا  تساءلت: 



57

البسيطة، يف حالتي وحالة كثري من الناس من ذات الفصيلة؟«

اجللب  مذكرات  إصدار  عىل  والعاصمة  الزرقاء  حمافظتي  ترص  وبالتايل 
دون طائل سوى إضاعة وقت اجلالب واملجلوب يف عملية عبثية بني احلالب 

واملحلوب!

4- الصعود إىل أعىل
قرهتا  أو  وقرها  محارًا  أظنها  كنت  التي  احلامرة  سقاية  من  االنتهاء  بعد 
الصغرية وبعد االنتهاء من حلب ثالث بقرات ضخام حصلت كل واحدة 
ورشب  الطلق  اهلواء  يف  املكشوفة  احلظرية  إىل  اخلروج  مكافأة  عىل  منها 
املاء وجها لوجه مع احلامرة التي كانت ال تزال مستغرقة بالرشب وإطفاء 
شخيص،  عىل  الباسل  بالنباح  وزيادة  مهمتها  الكلبة  أدت  أن  وبعد  الظمأ 
وهذه أيضًا كنت أظنها كلبًا ذكرًا فإذا هبا كام كان خياطبها عمي كلبة صغرية 
وحقرية جدًا، بعد كل ذلك صعدت أنا وعمي، املرتفع، تاركني األبقار يف 
ابنتها يف بيتهام والعجل املتمرد أصغر الكائنات يف  بيتها واحلامرة وابنها أو 
إىل  بيتنا،  إىل  أيضًا  نحن  صاعدين  االنفرادية  وعزلته  بيته  يف  أيضًا  املزرعة 
البعيدة  القدس  وأنوار  إضاءات  عىل  املطلة  الواسعة  الرشفة  ذات  الفيال 
التي كانت تتألأل يف مرمى البرص مثلام كانت تتألأل أنوار حيفا ويافا وربام 
عكا أيضًا أمام ناظرينا من باحة منزلنا الواسعة يف سيلة الظهر خالل ليايل 
الصيف ما قبل حزيران 1967 الذي غادرنا من بعده إىل الكويت. أحسست 
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مع الصعود بلهاث العم رغم أنه منقطع عن التدخني منذ سنوات وبالطبع 
كالنا  كان  اليوم.  يف  رديئة  سجائر  علب  ثالث  حيرق  مثيل  مدخن  بلهاث 
فارق  بحكم  تفكريه،  وطريقة  عامله  له  وكالنا  بالصمت  مستغرقًا  يصعد 
العم  وبني  بيني  سنوات  بعرش  يكربانني  االثنني  أعاممي  أن  حيث  السن، 
يف  بقي  وقد  فقط  ست  بسنوات  يكربين  األصغر  العم  أن  حني  يف  األكرب 
وهو  للزيارة  أو  ملامًا  إال  السيلة  يغادر  وال  1967م  عام  هزيمة  بعد  البالد 
الوالد ـ طيب اهلل  املنزل الذي شيدته بأموال أرسل يل هبا  يقطن منذاك يف 
ثراه يف ثرى الكويت ـ  من عمله وشقائه يف ذلك البلد منذ أن وصله بتاريخ 
ميالده  عيد  قبل   1989 أيار  يف  الرسطان  بمرض  وفاته  حتى   1953/3/31

املفرتض بنحو أسبوع فقط. وقد أنجب العم األصغر صبيانًا وبناتًا يصعب 
تعدادهم فمألوا بيتنا هناك حيوية وحياة وضجيجًا جعل الناس ينسون أن 
ثمة غياب أو غائبني عام صنعته أيدهيم أولئك الغائبني! وال زلت أذكر أن 
الوالد ـ رمحه اهلل ـ  مل ير بأم عينيه ذلك املنزل عىل اإلطالق إال من الصور 
التي أرسلت هبا إليه وكان عمري آنذاك ال يتجاوز اخلامسة عرشة. وقبل أن 
نصل لفيال العم مررنا بكلب أسود تريث ومل يقم بالنباح عيّل فلام حاولت 
أن أشكره عىل حسن ظنه يب نبح هو اآلخر عيّل كأنام أراد أن ينفي أية عالقة 
بيني وبينه باعتباري حمسوب قلبًا وقالبًا عىل اليسار فكريًا وسياسيًا وباعتبار 
عمي حمسوب عىل أصحاب رأس املال املتوسط وشكرته أيضًا الكلب عىل 
النباح الذي حيفظ له موقعه ومنزله بعكيس أنا الذي مل حيتفظ لنفسه  ذلك 
يومًا ال بموقع يف العائلة وال بموقع يف احلزب وال بموقع وظيفي وال بموقع 
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أرسي بعد أن تطلقت أم األوالد وانكفأت بأوالدها ونفقتهم يف زاروبة من 
زواريب الزرقاء احلارة يف الصيف كأهنا امتداد للحرارة الالهبة يف الكويت 
العملية عملت يف  الناحية  أنني من  وأقطار اخلليج والبرصة وبغداد. ومع 
الكويت ربام أكثر من ثالثة أعامل يف اليوم، يف التدريس صباحًا والصحافة 
مساء والسياسة واحلياة الزوجية يف الليل مثل ثور ال يكف عن احلرث يف أي 
مكان تطأه أقدامه، إال أنني الحظت أن ثمة وجه للشبه يف أمور كثرية وأن 
ثمة وجه لالختالف أيضًا يف ما جيمع إناث احليوانات يف املزرعة وما يفرقها 
عن الذكور. كنت أحس بالتعاطف التام مع كل من يمنحنا احلليب واللحم 
يف وقت حيرم نفسه منها وحيرم أبناءه. أما أن حترم البقرات الثالث الضخام 
من الثور الذكر مدى احلياة فهذا ما مل أستوعبه بعد مثلام مل أستوعب حرمان 
إبرة  وليست  وحسب  غذاء  ليست  فاملسألة  أمه.  ثدي  من  الوليد  العجل 
ختصيب وحسب، إذ البد من وجود الثور بشكل من األشكال. كي توجد 
العالقة الطبيعية بني الكائنات. متامًا مثل تلك العالقة الطبيعية بني القر وأمه 
احلامرة رغم عدم وجود والده احلامر. لكن ما دام محارًا فهل كنت تتوقع أن 
يقوم بمسؤولياته أمام ظمأ زوجته وفلذة كبده؟ وقبل أن نصل لرشفة الفيال 
احلبش  ديوك  حرشت  حيث  الذكورة  ببيت  مررنا  املزرعة  أعىل  يف  اجلبلية 
وديوك الدجاج يف قفص واحد حماط بالشباك منعًا ملهامجة الواويات وبنات 
آوى هلن إن استطاع أحدهم النفاذ من الشبك املحيط بعدة دونامت تشكل 
بقوة  وفلحها  صخورا  العم  اشرتاها  التي  تلك  وكائناهتا  بشجرها  املزرعة 
رأس املال واستصلحها بساتني وأشجار عنب وتني وأغراس زيتون ليوجد 
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بقوة وبأس الشقاء عىل أرض الواقع شبيهًا لألرض التي فلحها واعتنى هبا 
األصغر  عمي  باستثناء  اليوم  مجيعًا  افتقدناها  ثم  أيب  أموال  تساعده  جدي 
وعمي األزعر أيضًا الذي ال يويل بحكم النشأة والسن الفالحة والزراعة 

اهتاممًا كافيًا ناهيك عن عراقيل اإلحتالل اإلرسائييل للبالد.

فاحلقيقة اليوم أن احليوانات رغم اختالف أنواعها قد يوحدها وطن يف 
حني أننا نحن البرش يفرقنا الوطن يف بقاع وأصقاع األرض فها نحن القسم 
املتواجد يف عامن ال نزور بعضنا البعض إال يف املناسبات فام بالك بالقسم 
املفرق  يف  مثاًل  أقارب  يل  املتحدة!  غري  أو  املتحدة  الواليات  يف  املوجود 
وإربد والزرقاء مل أرهم منذ 12 سنة، أي منذ هبطت يب الطائرة القادمة من 
حزيران  منذ  أرهم  فلم  السيلة  يف  األقارب  أما   1992 متوز   14 يف  الكويت 
1967 وأقارب يف أسرتاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وكل هؤالء تكاثروا 

بفعل  ويتشقق  جيف  مل  رضعهم  لكن  بالطبع  وانحلبوا  وحلبو  وتوالدوا 
الضغوطات مثيل أو حيارصوا مثل تروتسكي يف منفاه .

لدي  ترك  مما  جتاوزناه  حاملا  رسيعًا  النباح  عن  األسود  الكلب  صمت 
انطباعًا بأن عالقته فاترة مع العم هذه األيام فقد اكتفى بأداء واجبه ليس 
أكثر عىل عكس الكلبة حتت التى ما تزال تنبح بال طائل وال جتد حتى من 

يلقمها بحجر .
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5- العشاء واألخبار
اإلمتثال  عدم  عىل  نفيس  مؤنبًا  للتدخني  العم  ترك  عىل  أثنيت  أن  بعد 
لطبيب القلب الذي نصحني باعتباري أصغر املصابني بأمراض القلب يف 
عامن، بعدم التدخني هنائيًا، عندما كان بإمكاين مراجعته ودفع رسوم وأجور 
الكشفية وكان ذلك يف أعقاب توقيع اتفاقات أوسلو مبارشة حني تعرضت 
إىل  العم  الرشايني، دخل  وانسداد يف  األربعني من عمري ألول جلطة  يف 
لنا  العشاء  إعداد  ليعاونه يف  العم،  ابن  ثم جاء  بقايا طعام  لتسخني  املطبخ 
القتىل والشهداء يف  الفضائية تبث األخبار عن  الثالثة وكانت نرشة أخبار 
مسبقًا  املعروفة  الفلسطينيني  املسئولني  وترصحيات  والعراق  غزة  من  كل 
بالنسبة يل وليس من جديد فيها يامثل القطط الشريازية البيضاء التي تصول 
وجتول من حويل جائعة ومطالبة بحصتها من الطعام قبل أن تفرش املائدة 
لطعامنا نحن. الحظ العم جتواهلا املحموم فأخرج هلا طعامها من املرتديال 
نحو  قبل  بدأت  التي  املتأخرة  عزوبيتي  شقة  يف  عادة  أتناوله  ما  تشبه  التي 
13 سنة. جتمعت القطط حول مائدهتا وقد ذكرتني بقطة جدي املدللة التي 

كانت جتلس عىل اجلاعد قرب كانون النار يف بيتنا األول يف احلارة الغربية 
من سيلة الظهر شتاء عام 1958 قبل تسعة شهور من مغادريت األوىل للنار 
1959 يف الكويت يف املرقاب .أيامذاك كانت رائحة  األوىل إىل صيف عام 
شواء البطاطا والبصل الطري وما ينبعث من القدر عىل نار الشتاء يف املوقد 
تدعو ابن السادسة من عمره للزهو حني يدرك أن دفء العناية الرحيمة إنام 
ينبعث من كفاح اإلبن البكر للحاج عبدالسالم الذي بدأ حياته العملية يف 
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حيفا عندما كان يف الثالثة عرشة من عمره جالبًا خلواته الصغار قبل أن يولد 
له أخوة ذكورًا الكثري من برتقال بيارات حيفا الثالثينيات وقد عمل مرتمجًا 
للكويت  يغادر  أن  قبل  طالل  للملك  صورة  رسم  ورسامًا  مبكرة  سن  يف 
القفاف من آل موسى عىل الشارع  باقية عىل واجهة علية دار  ربام ال تزال 
رصف  عىل  اجلد  دأب  حيث  نابلس  بمدينة  جنني  مدينة  يصل  الذي  العام 
الشيكات التي تصله من االبن البكر يف الكويت لدى حمل كرسوع للرصافة 
بالدينار األردين قبل أن يصبح للكويت دينارها واستقالهلا بسنوات عندما 
كانت ال تزال تتداول الروبية اهلندية ايامذاك. لذلك صار للجد أمالك فوق 
برقة  الفاصلة بني  اجلبال  القبيبات حتى  أعايل جبل  املمتد من  اجلبل  سفح 
القطعة  تلك  والسيلة حيث شيد االرسائيليون مستعمرة هلم هناك. كانت 
من األرض احلمراء اخلصبة مؤلفة من نحو عرشين دوناًم ومشجرة بالرسو 
والزيتون والكرز واجلرنق واللوز والعنب والتفاح، حيث كان العم الذي 
عىل  تلك  هوايته  مؤثرًا  اصطيادها  بعد  العصافري  يريب  اآلن  العشاء  يعد 
الذهاب للمدرسة ومؤثرًا الرسم باأللوان املائية عىل القراءة التي بات ابن 
أخيه األكرب، البكر، منكبًا عليها كمالذ ومهرب ومصري منذ عام 1965 حتى 

يومنا هذا وال حول وال قوة إال باهلل!

اجلد  عائلة  شجرة  أخبار  العم  مع  أتبادل  وأنا  الطعام  عىل  أيضًا  أثنيت 
مبادرات  وكانت  ـ  الظهر  سيلة  وحنون  وورود  ثرى  يف  ثراه  اهلل  طيب  ـ 
القربى  صالت  عىل  باملحافظة  فقط  املقرص  أنا  وكأنني  مني  نابعة  األسئلة 
والعويصة  اخلالفية  املسائل  إىل  التطرق  بالطبع  متجنبًا  عائلتنا  يف  والقرابة 



63

بعض  من  لنا  ماتبقى  عىل  حرصًا  العمومة  وأوالد  واألعامم  األخوة  بني 
مشاعر الوحدة الوطنية والعائلية، مثل مسألة اقتسام اإلرث املوجود حاليًا 
أيًا كانت تسميته ذلك االحتالل ومسامه والتي أثريت  يف حوزة االحتالل 
من قبل العم وأخويت وأخوايت بعد اتفاقات أوسلو ووادي عربة وخروجي 
الرموز  بالتايل توقيع أحد  الثالثة ويفقدوا  من السجن لئال أصاب باجللطة 
الوطنية من القسمة بعد أن فقدوا الوالد الذي توفاه اهلل قبل والدته، جديت، 
قليلة  سنوات  قبل  هبا  حلقت  أن  بعد  خاصة  سحاب  ثرى  يف  اهلل  رمحها 
بعيدًا عن  ليس  اهلاشمية  بواسع رمحته يف مقربة  اهلل  أيضًا رمحها  أنا  والديت 
رمحة محاهتا. وبعد األحاديث الودية غري اخلالفية أخلدنا للنوم كام أخلدت 
وربام  والقر  واحلامرة  والدجاج  والبط  واألوز  واألبقار  والقطط  الكالب 
الدجاج  بركسات  يف  الصيصان  أصوات  أن  رغم  املتمرد،  الصغري  العجل 
كانت ما تزال تسمع باعتبارها ديوك أو دجاج املستقبل أو عىل األقل بيض 

الغد اآليت الريب .

6- وما اإلصباح منك بأمثل

يف  األمحر  ردائك  أين  خوسيفا،  يا  الثور  أنا   ... خوسيفا   ... خوسيفا 
هذا الليل الليل؟ وأنا الثور املجهول يا خوسيفا فلامذا تتمتعون بطعني يف 
احللبة يف غرناطة يف األندلس يف ساحات العبث والتسلية والوغى يف هذا 
ليلة  أنس  فلم  جوزيفا  يا  إذن  القادم  العجل  إحذري  نيام،  واألبقار  الليل 
رم بعد وال نجوم سامئها الواطئة عندما كان اهلل قريبًا منا اهلل هناك أما هنا 
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فنحن القريبون منه وال أحد يف هذا املكان املرتفع عن البحر وعن اليابسة 
املائل عن كل يشء  القمر  القدس وعن  الكالب وعن  الشارع وعن  وعن 
الستائر  أرى  وأنا  أرصخ  كدت  املوجوم  الليل  هذا  يف  نجوم،  أو  أحد  وال 
خرضاء السجادة خرضاء الثالجة خرضاء وال يشء أمحر سوى بلوزتك يف 
إسبانيا اآلن والدم املراق من غزة حتى العراق. وتوغل الليل توغل وتغول 
ل فال حارس مرصي اليوم عىل باب املزرعة ليتفول وال تعليامت  الزمان تقوَّ
تصدر له بأن يغلق الباب احلديدي وال يفتحه إن جاءت الالدا احلمراء أو 
صاحبها تقول. الصمت والدجيور كأننا عىل مقربة أمتار من اهلل قبور بعد أن 
أطلق األنباط عىل األنباط النار ومن رؤوسها بالرصاص ُقزعت النسور من 
أعايل واجهة البرتاء يف الصحراء الدهور. فالزعرورة ماتت واحلب األول 
هنا دفنته بكلتا يدي وإىل هنا حيج املحتاجون وكل من عليه دين. كان العم 
جردت  قد  الناشف  باخلبز  وكنت  العشاء  صالة  جدي  رمحة  مثل  أدى  قد 
بقايا احلساء وتذوقت طعم بقايا التني يف القطني من الثالجة والعنب الذي 
أوشك أن يصبح زبيبًا دون أثالجه وكيل مهوم عىل العجل الصغري خلف 
شجاعًا  كان  من  عن  وال  العجاف  السنوات  عن  أحد  يسألني  مل  مزالجه. 
أستبدل  باحلرام  الذي  األول  اللحاف  الدهر وال عن من خاف، حتى  أبد 
تذكرته يف عقد بيتنا األول اللحاف يغطي أمًا وقرها يغطي نحاف ومل يكن 
اآلن  حتى  جوزفينا  تسمعني  مل  ال  اللحاف.  أيامذاك  ليدفئنا  الصوف  من 
واملهرجان  األردن  غادرن  اللوايت  شنيد  أو  روديكا  بندائي  سمعت  وال 

والصوجلان مبكرات فلم يشاهدن بعد بنات العمومة مكربات.
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7- عواء يف ليل طويل

قلت لعمي الذي هنض باكرًا، كام دأب جدي، ألداء صالة الفجر وتفقد 
املزرعة، كام لو كانت اخللوة، حيث شكلت يل صالته إحراجًا كوين بلغت 

من السن عتيًا وأنا ال أصيل:

 ـ  كم من الوقت نحتاج لإلنتهاء من األعامل الصباحية يف املزرعة؟

فأجابني دون تردد: »ساعة أو بضع ساعة ريثام نحلب األبقار وكي ال 
جيف احلليب أو يتلف«

كانت سجائري قد نفدت مما جعل احلياة أو البقاء للعزلة اإلنفرادية يف 
تلك املزرعة ولو لليلة إضافية مستحياًل، خاصة وأن نقودي أيضًا قد نفدت 
ومل يعد لدي مشحونًا سوى بطاقة املوبايل واهلاتف النقال نفسه الذي حتى 
وإن اتصلت بأحد من معارفك طالبًا النجدة أو املعونة أو الرأفة أو الصدقة 
أحسن  ويف  عليك  أحد  رد  ملا  الصباح  حتية  أو  السالم  طرح  أو  الزكاة  أو 

األحوال تسجل استغاثتك تلك »مسنك كول«

وهكذا بدأت يف هدأة الصباح رغم حاجتي املاسة للنوم، النوم الطويل 
الذي يليق باملرتفعات العالية القريبة جدًا من السامء أو التي هي فعاًل عىل 
العتبات األوىل من السامء كام لو كانت أعىل من التيبت فوق جبال هيماليا 
بل وأقرب، بدأت أتصفح كتايب بيميني ذلك الكتاب الذي قد يطبع أو قد 
ال يطبع، فلم أجد منه غري بقايا سطور ال معنى هلا فحمدت اهلل أنه مل يكن 
الكتاب  بذلك  هلل  والشهادة  أيضًا  هو  وال  مقدس،  كتاب  أي  أو  الكتاب 
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ناصعة  وبيضاء  كأيامي  صافية  تزل  مل  فوجدهتا  صفحايت  قلبت  املدنس. 
كروحي ولكنني يا لألسف مل أكن كام كنت قبل سنوات عندما كنت عقب 
خروجي من السجن قد جلأت لذات املكان وكنت أيام ذاك صيف 1995 
اقتسام  ما حان  وأقول  الربية وأمترد وأحتج  الذئاب يف  مع  أعوي وأعوي 
البعض للبعض  اقتسام األوطان بعد وما حان هنش  اإلرث بعد وما حان 
عىل رقعة وطن وما حان ما حان البعد عن عامن ألي مكان وأعوي لأليام 
أمان.  لرب  الغزالن  وتفر  الياممات  تفر  علها  الزمان  إىل  الزمان  من  القادمة 
كنت أصارع املوج تلو املوج وأغوص أحيانًا ألظهر من جديد كأنني كان 
كان العوام. كنت أختفي من األردن ألظهر يف دمشق وأختفي من دمشق 
للساحل  أذهب  منها  إذا ضقت  التي  الالذقية  تأرس دمشق ألظهر يف  التي 
وبحضني  أرقص  الليل  أزف  وإذا  جرياين  بالكرمل  أمامي  البحر  يوحدين 

اجلنون واجلنون راقصًا ال يراقص أقل من مدينة أو بحر.

أهجره  الرقص  يف  راغب  غري  أو  جزر  يف  كان  إن  البحر  ذاته  والبحر 
منسحبًا لغري بحر. وهكذا وجدتني أيام الالدا احلمراء ال أهنب غري املسافات 
بني املدن صيف عام 1996 داخاًل أم راجعًا األردن وقد تناهى إيل اخلرب أن 
يف الكرك جوع وأن خبز الفقراء يف رجوع وأن االعتقاالت لرفاق ورفاق 
قد دبت عىل حني غرة والروح تأبى اخلنوع. مل أكن عجاًل يتياًم حني كان ثمة 
حزب وما كنت تائها حني كان ثمة درب. إىل الدوحة إذن وللراية أو وطن، 
للرشق للرشق وقد بلغت املحن. وعىل شاطئ دوحة قطر، بنفس رطوبة 
أجواء الكويت والبحر كان املالذ وكان السفر، كأنه القدر. ومل أكمل اليوم 
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السابع حتى وجدتني يا عم عائدًا لعامن فال مفر. وها أنا كأنني ما عّلمت 
أو دّرست وال كتبت أو إنكتبت بالوحل والطني عىل عجني خبز الوطن.

فاقدًا كل يشء كقدريت عىل العواء أو الثغاء أو النهيق أو النباح عىل كل 
ما هو مستباح. فكرت فعاًل بالنباح ألجد حنجريت ختونني. فكرت بالعواء 
الطويل الطويل لكنك أيقظتني. فكرت فعاًل باهلديل لكن روحي مل تطعني 
للمزرعة صمت وسكوت؟  ما  لو فعلت فهل تكون قد صّدقتني.  وحتى 
نفيس  تطاوعني  ال  ووحدي  وتركنني؟  الفجر  عند  الكائنات  نامت  هل 
السيارة،  حمرك  صوت  تعاىل  حيث  للمغادرة  العم  جهز  وعندما  وحدي. 
كانت السامء زرقاء وليل. كانت املزرعة صمت وخيل. وخيلت نفيس مع 
كل كائناهتا نكاكي ونعوي وننهق قبل أن نزهق، نشنق أو نشهق، ونخور 

أو نثور وتنبعث أصواتنا مجيًعا يف عزف سيمفوين قادم، لليل مطبق قادم .

 www.nazmi.org.
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شهادة بالصوت المسموع

ُيسمعه لآلخرين، واآلخرون ال  ربام ألنه  اإلنسان صوته،  يكتشف  ال 
يكونون كلهم رصحاء يف مالحظاهتم، بل لربام ال يعجبهم صوتك. مل أكن 
املرآة  يف  وجهه  مالمح  باكتشاف  أحيانا  يبدأ  فاإلنسان  املسألة  هلذه  منتبها 
احلامم  يف  جسده  يكتشف  وقد  حوله،  ما  باكتشاف  نفسه  عن  ينشغل  ثم 
االكتشافات طويال  بعض  تأخرت  بالنسبة يل،  املراهقة.  أيام  يفعلون  مثلام 
وخصائصه  وممكناته  لصويت  أنتبه  مل  لذلك  أخرى  باكتشافات  النشغايل 
وعلامء  والتصنت  االستخبارات  أجهزة  هتم  باتت  التي  البيانية  ومنحنياته 

اإللكرتونيات واملوسيقى وبعض اإلناث املتيقظات احلواس. 

اليوم، وبعد إجراء االنتخابات النيابية يف األردن، ذات الصوت الواحد، 
وعدم إدالئي بصويت فيها، أدركت إن مل أتذكر بعض كلامت اإلطراء فيه، 
جتاوز  عىل  املفتعلة  غري  الطبيعية  قدرته  بسبب  ليس  جدًا،  مهم  صويت  أن 
الثقافية، بل  أو  السياسية منها  أمام مداخاليت  املتعمد  امليكروفونات  إطفاء 
ثمة فتيات وسيدات صارحنني يف حلظات صدق ومحيمية بأهنن كن ينتظرن 
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يف الدورات التدريبية أن يستفزين املحارض بسؤال فأتكلم، وبالتايل يتلذذن 
بسامع ذلك الصوت اجلهوري. أخريات صارحنني أهنن كن يسجلن بعض 
األحاديث اإلذاعية يل بحجة أهنا أحاديث ثقافية ال ليشء سوى لسامعهن 
املالحظة  هذه  أبدى  بعضهم  والفن،  الثقافة  يف  زمالئي  الصوت.  ذلك 
باقتضاب، فالصديق بسام هلسه قال يل يف لقاء لنا يف دمشق بعد انقطاع دام 
زهاء أكثر من اثنتي عرشة سنة، أنه عرفني من صويت يف مقر االحتاد العام 
تغريت  وجهي  مالمح  ألن  دمشق،  يف  الفلسطينيني  والصحفيني  للكتاب 

بعض اليشء بفعل الزمن واملزاج والقهر املبكر.

السيدة ليىل العثامن ـالكاتبة الكويتية ـ  وصفته لدى سامعي إذاعيا بأنه 
صوت »رخيم«، مع أنني لست متأكدا من عدد املرات القليلة التي قرأت أو 

سمعت تلك املفردة النادرة يف حيايت .

يف  يل  مداخلة  بعد  إنذهاال  أبدى  عرنوس  املرصي  املرسحي  املخرج 
املركز الثقايف امللكي يف عامن فأبدى يل من خربته باألصوات ما أدهشني من 
بانفعال حتمله طبقات  التي حيملها صويت خاصة عندما أحتدث  املمكنات 
بعدة  أمواجه  ترتطم  هائج  بحر  كاندفاعات  درجاهتا  اختالف  عىل  صويت 
أوتار صوتية فال هو عزف آدمي يذكرك برضبات فريد األطرش عىل عوده 
يف مقدمة أول مهسة وال هو صادر من آلة موسيقية حمددة يسهل تسميتها 
يف  اليوم  لنفيس  قلت  لذلك  وحتديثها.  تطويرها  ومراحل  تواريخ  وتتبع 
أنا  نظري  وجهة  من  صويت  أكتب عن  ال  ملاذا   :2003 عام  متوز  من  األول 
وليس من وجهة نظر اآلخرين؟ إنه صويت وأنا حر فيه وال أريد أن أمنحه 
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لصناديق االقرتاع املغلقة. إنه صويت الذي يكتمه كابوس يف ليلة أرق وال 
يكتمه فقط احتجاز خمفر الرشطة يف عامن أوحمافظة الزرقاء لبطاقة األحوال 
املدنية التي ختصني والتي ختلو عىل أي حال من أية تسجيالت صوتية يل، 
بل أبدوا فيها بصورة صامء وأحرف وأرقام ليس أكثر. وزارة الثقافة مثال، 
أدرك  لعيل  منها  واحدة  تسمعني  ومل  مداخاليت  مجيع  أرشطة  عىل  سجلت 
السخرية  مثال إلدراكي كمستمع حلجم خطورة  وارتدع  أقول  ما  خطورة 
التي أقوهلا  العبارات  املتحدث أو الغضب الصارم عند بعض  يف الصوت 
بفعل  مندفعا  أكون  كمتحدث  اآلخرين.  من  ربام  أسمعها  وال  بإخالص 
التي أدليت هبا يف  الشجاعة واألخالق واملشاعر لقول كلمتي كتلك مثال 
صفق  هل  أذهب.  ومل  أثرها  عىل  للمحافظة  استدعائي  وتم  الثقافة  قرص 
هلا ألفان موظف حكومي ألن صويت فيها كان مجيال جهوريا فقط؟ وملاذا 
استدعائي لو مل تكن حتمل نربة احتجاج عالية ضد حرمان أي مواطن أردين 

من صوته أو من حقه الدستوري بالتعبري؟ ال ...ال.

املسألة أكرب من صويت وممكناته، ال بد من وجود يشء أكرب من األوتار 
الصوتية التي وهبني اهلل إياها وجعلها يف حنجريت أول املتأثرين من أعضاء 
جسدي بحكم اإلعدام شنقا ال قدر اهلل لو أن األمور ساءت ووصلت هذا 
إن أصبح هو صوت  اليوم بيشء من األسى عن صويت  أتساءل  احلد، إين 

العرب عام 2003 وليس عام 1967 مثال؟

حمطات  عن  مفاجئة  بصورة  حسني  صدام  صوت  اختفاء  بعد  خاصة 
البث احلي الفضائية. هل لصويت فضاء إذن وأنا ال أعلم؟ أقصد فضاءات 
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احللم واألمل يف مستنقعات اليأس واإلحباط. هل لصويت صليل السيوف 
يف  احلمر  اهلنود  رصخات  بآخر  حقا  مملوء  هو  هل  الغابرة؟  األزمنة  يف 
أن  الطبيعي  ومن  بثقافتي  ممتلئا  صويت  يكون  أن  الطبيعي  من  الرباري؟ 
يكون هذا الصوت مرتبطا بسحر ما تراه بصرييت وعقيل من املمكن والقادم 
واملقبل، فقد كتبت يف حيايت مئات القصص وبعضها أكثر نجاحا من بعض 
القصص العاملية لكنني مل أحلظ شهرة واسعة هلا ربام ألنني مل ألقها بصويت 

مثلام أفعل يف األمسيات القصصية.

أجل إن اآلخرين يقرأوهنا ويسمعون أنفسهم ويقرأوهنا بالطريقة التي 
يريدون متاما مثل االنتخابات األردنية التي تكون النتائج فيها شبه حمسومة 
سلفا قبل االقرتاع. وألرضب مثاال عىل عنوان إحدى قصيص التي نرشت 
بالشكل التايل يف أربع صحف عربية:)بيت الذبابة( يف حني أنني لو قرأهتا 
بصويت لقلت: )بيت ألذُّ بابه( رغم وجود ذبابة ما يف املوضوع لكنها مل تكتب 
التي  اإللكرتونية اإلرسائيلية  املواقع  تفعل بعض  مثلام  متاما  وتنرش بصويت 
تسجل قصصا وأشعارا لكتاب هيود ملقاة بأصوات هيود آخرين ولكنهم 
رواد  من  املسموعة  أو  املقروءة  النصوص  لتلك  احلقيقيني  الكتاب  ليسوا 
ذات  جربت  فقد  أيضا،  صويت  من  السيئ  اجلانب  اليوم  أتذكر  االنرتنت. 
مرة عندما اشرتيت أول مسجلة يف حيايت أن أسمع صويت فصدمت. قلت: 
هذا ليس أنا فالشخص الذي يتحدث غريب عني مل أحتدث معه ومل أستمع 
إليه من قبل ومل يرق يل صوته إطالقا، فامذا لو حدثت الكارثة وغنيت آنذاك 
أو بعد ذاك ألسمع صوتا أجشا مقهورا ال حيمل أي أمل بالغناء؟ ال ثم ال 
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وألف ال.. الصمت بالنسبة يل أمجل وجيعلني اكتشف مالحمي لدى تفاعيل 
أخرى  أحيانا  صقر  وكعيني  أحيانا  تدمعان  عينان  أيضا  فيل  اآلخرين،  مع 
حلظات  يف  أحيانا  االنصهار  درجة  بلوغه  عند  األمحر  باحلديد  وتلمعان 
وشاهد  تلفزيوين  مشهد  يف  بالسمع  الرؤية  تصاحبت  لو  فامذا  غضب، 
بالصدفة الرئيس بوش ذلك املشهد؟ األرجح أنه سيقول أن شخصا يامرس 
عليه اإلرهاب منذ 52 عاما هو مصدر ال ينضب لإلرهاب حتى قبل بزوغ 

نجم ودوالرات العالمة السعودي أسامة بن الدن.

وال بد يل من االعرتاف واإلقرار بحكمة القائمني عىل التلفزيون األردين 
ناطقة ألمثايل خشية  قبله أهنم ال يظهرون صورا  الكويتي من  والتلفزيون 
يعدمونني  قد  وبالتايل  الواحد،  القطب  أسلحة  وترسانة  أمريكا  استفزاز 
مثلام أعدموا سيد قطب. تذكرت اآلن أيضا أنني منذ الطفولة كنت معجبا 
بصوت القائد الزعيم الراحل مجال عبدا لنارص، ولكنني مل أعجب بام رأيت 
يف أعقاب األيام الستة بعد اخلامس من حزيران 1967 عندما سمعت جدي 
املجهول  نحو  الظهر  سيلة  مغادرين  أحفاده  نحن  لفراقنا  بالبكاء  جيهش 
الثاين والثالث وهكذا وطيلة نصف  الذي ما لبث أن قذفنا نحو املجهول 
قرن ما يزال صويت رغم ذلك بالنسبة يل جمهوال، يا صويت وأمحد! يا صويت 
وزرد السالسل وصفعات أبواب السجون! يا صويت الذي يذهب هباء يف 

التصفيق وال أحد.

القلب  لكن  بعد حلظات  ينتهي  الذي  احلاد  للتصفيق  يسلمني  مرة  كم 
قلوب  خفق  دقات  يسمعان  بالغضب  املشتعل  والعقل  باألمل  املشحون 



74

املتعبني وأعود فاسمع صمتي غري متمتع بسامع صوت اآلخرين وأنا منهم. 
أسمع صمتي اجلهوري »الرخيم« الرحيم اهلامس كام اسمع جريان الدم يف 
عروقي وخلخلة البحث عن قطرة ماء جلذوري يف هذه الصحراء املتسعة 
لألمريكان واإلنجليز ودول رشق آسيا. والتي تضيق يب وبصويت مهام كان 
حمب،  لقلب  دافئا  كان  إذا  خاصة  مشكلة،  صويت  بالعربية.  وناطقا  مجيال 
صوته؟  الرجل  عىل  حيرم  مل  ملاذا  ألدهش  وأين  للنساء،  وفتنة  سحر  صويت 
ألوذ بصويت  للرجال.  فتنة  النساء  أن بعض أصوات  مثلام  للنساء  فتنة  فهو 
إمام  يف وحديت واستعيض عنه بصوت فريوز، ومارسيل خليفة، والشيخ 
أن  لو  مأساة  األصوات.  من  أو  املطربني  من  هؤالء  غري  أسمع  ما  ونادرا 
ملحنًا أو خمرًجا استغل صويت للغناء. ال أختيل نفيس مطربا ربام ألن صويت 
يصدر من عقيل أوال ثم حيمل مشاعري وصدقي. وأختيل حقا جمموعة من 

الطرشان جاؤوا لسامع صويت فقط، كيف يكون املوقف؟

بل أختيل نفيس بال حنجرة أمزق خرائط الدول وكتب اجلغرافيا وبعض 
نفع  فام  فقط،  مبتلة  بجعلها  سأكتفي  التي  الورقية  العمالت  من  الفتات 
يشء  كل  اكتشف  أنا  ها  املكتشفة؟  أعضائي  من  عضوا  فقدت  إن  صويت 
وأسمع كل يشء وال اسمع صويت. أحيانا ال أسمع سوى الصدى، وهكذا 
سيكون اجلسد: رفات االسم ورماد اجلمرة ودخان الكينونة. الصوت جمرد 

ذاكرة ملا حلمنا به ... وأحسسنا به .

2003
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رجـل الثلـج

اليمنى،  أذين  طبلة  يف  وقوة،  وانتظام  بوضوح،  ترضب،  خفقات، 
جعلتني أستيقظ، متيقنًا أنني لست يف حلم. دقات ليست لساعتي اليدوية 
ودقات  برضبات  مقارنة  تكاهتا،  الدقة،  وجه  وعىل  ُتسمْع،  ما  نادرًا  التي 
منتظمة، خلتها يف البدء لرشايني يدي اليمنى التي كانت ال تزال حتت رأيس. 
وضعت ساعدي األيمن كي أتأكد، حتت صدري، من اجلهة اليمنى، فلم 
تتوقف الرضبات املنتظمة الواثقة التي مل أكن أسمع حويل غريها رغم أن 
غرفة نومي حماذية لشارع فرعي يف حي قطنة من العاصمة. أجلت النظر يف 
غرفة النوم، واستوضحت من اهلاتف النقال عن أية مكاملة قد أكون تلقيتها 
أثناء غيبوبتي فلم أجد ما هو جديد عىل حيايت غري هذا اهلدوء املوات الذي 
منذ زمن طويل. وحاملا هنضت  النوافذ  املغلق  املنزل  يلف كل يشء حول 
نومي  فرتة  خالل  حتول  املنزل  لكأن  عادية  غري  برودة  لفحتني  فرايش  من 
إىل ثالجة كبرية للموتى ومع ذلك دلفت إىل الصالة وفتحت النافذة املطلة 
عىل احلديقة فهالني اختفاء األلوان واملزروعات حتت حلة شديدة البياض، 
ناصعة النعومة، ومنتظمة االستواء. ليس هبا ما يشوه سطح ثلجها الناعم 
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مثل آثار أقدام لرائح أو غادي غري اهلدوء املطبق الذي جعلني أعتقد للوهلة 
األوىل أن من يقطنون الكرة األرضية إما أن يكونوا فعاًل غادروها لكوكب 
والنهار  الليل  تتابع  فانقطع  أنفاسها  آخر  لفظت  الشمس  أن  أو  املريخ، 
وتراكمت الثلوج خالل فرتة النوم التي مل أستطع حتديدها وال تذكر أسباهبا 

سوى أهنا كانت غري اعتيادية.

يشء  كل  تكسو  فالثلوج  هنار.  وال  بليل  توحي  ال  اخلارج  يف  األجواء 
ببياضها الناصع شديد اإلضاءة.

* * *

والسامء يف األعايل رمادية. والشجر مل يعد أخرض لكنه صامت وحزين. 
والعصافري اختفت. واملارة والسيارات والشارع واجلريان وصوت بعض 
وضوء  واملذياع  واهلواتف  احلائط  عىل  الساعة  وتكات  الفضائية  القنوات 
الشارع وحتى اخلفقات التي كنت قبل قليل غري قادر عىل حتديد مصدرها. 
وملا كان كل هذا غري يسء بالنسبة يل فقد فكرت هبذه النهاية اإلهلية للكون 
ِمُت  ّقْد  أكون  فهل  املوعودة.  الساموية  للجنة  أخرى  وبصورة  حويل  من 
حقًا منذ زمن الغبار واآلن ُأبعث حيًا يف جنة مل أتوقعها عىل هذه الصورة؟ 
متلك  أنك  فتجد  يوم،  ذات  تصحو  أن  احلقيقة،  يف  متوقعة  غري  نعمة  إهنا 
بأبسط  فيه اآلن وفكرت  أنا  الذي  املوقف  تأملت  كل يشء وال يشء. وملا 
احتياجايت وأمهها، مع قرب نفاذ السجائر، حيث مل يبق يف العلبة منها سوى 
تسع سجائر، بدأت أستشعر اخلطر. فإذا كان كل من حويل وكل يشء قد 
توقف عن احلياة أو غادرها ألسباب مل أدركها حتى اآلن، فمن سيقوم ببيع 
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علب السجائر؟ وما لزوم الدنانري اخلمسة اآلن يف جيبي؟ لكن األمر عندما 
عىل  متوقف  بل  احلد.  هذا  إىل  قامتًا  يكن  مل  منطقية  بأسباب  مليًا  تفحصته 
االحتامالت. فقط عيلَّ اآلن أن أخرج من هذه العزلة لعيل أعثر عىل دكان 
يكفيني هبذه  مما  فآخذ حاجتي  بإحكام.  إقفاله  أمر  تدبر  يستطع صاحبه  مل 
اخلمسة دنانري كاملة أضعها يف صندوق الكاشري إذا كان قد ُترك مفتوحًا أو 
يف فاترينة السجائر مكان العلب التي أشرتهيا جتنبًا ألية مشكلة أو هتمة قد 
يوجهها يل أي رشطي ما زال عىل قيد احلياة وما زال يامرس مهنته بانتظار 

راتب آخر الشهر.

وما أن أدرت مفتاح الباب اخلارجي ُمِغلقًا حتى هالني أن اجلو يف اخلارج 
أكثر دفئًا من منزيل رغم أن قدمّي غاصتا يف الثلج حد الركبتني إال قلياًل دون 
أن أستشعر ثلوجة ُتذَكْر سوى من النوافذ املسدلة يف الطابق العلوي الذي ـ 
كانـ  يقيم به صاحب املبنى الذي ال تتبني إن كان يف الداخل أم مغادرًا حتى 
لعيل  ماركت  السوبر  نحو  الشارع  العادية. مضيت مطمئنًا يف  األحوال  يف 
مغلقًا حمكم اإلغالق  لكنه كان  فيه  األخبار ممن  فأستوضح  مفتوحًا  أجده 
باألقفال فمضيت إىل غريه يف مدينة باتت ختصني وحدي ويف هدوء خيصني 
وحدي وثلوج تتهاطل من فوقي ومن حتتي ُتَفرِقْش بني قدمي وتتكرّس تاركة 
ورائي آثارًا خلطوات الطريق لن يسلكها من بعدي أحد وقد غادر اجلميع 
نحو ما ال أعلم من كواكب. كان  إلغالق الشباب الذين أعرفهم ملحلهم 
براميل  عدة  عىل  اإلغالق  لزوم  ما  وإال  عائدون  بأهنم  خري  دليل  بإحكام 
صغرية لصنع املعسل وبضع أراجيل وفاترينة سجائر إن هم قد غادروا إىل 
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فلسطني هنائيًا؟ غري أنني طردت هذا االحتامل من ذهني حاملا عثرت عىل 
ما اعتقدت أنه جمرد كومة ثلج عمالقة يف منتصف الشارع وباهبا األمامي شبه 
مشقوق تساقط عنه الثلج حاملا فتحته ألجد السائق ويف فمه سيجارة مل يتمكن 
من إشعاهلا وبجانبه علبة سجائر فاخرة متجمدًا وعىل وشك أن يقول شيئًا مل 
يتمكن من نطقه ربام بسبب انفجار مفاعل ديمونة أو رضب املفاعل النووي 
اإليراين أو ما شابه من محاقات هي آخر ما أذكره من نرشات األخبار قبل 
نومي. »رمحة اهلل عليك« قلت حمدثًا نفيس ووضعت له اخلمسة دنانري يف يده 
باب سيارته  عليه  وأغلقت  علبة سجائره  وتناولت  له سيجارته  وأشعلت 
بإحكام. قلت لنفيس كي تشعر بعدم العزلة: »لقد فعلهاإذن السيد بوش« 
فهل يعقل أن كل هذه الثلوج بفعل برودة نووية؟ أم أن اهلل رحم عباده فأهنى 
اللعبة بقدرته عز وجل؟ وقرعت نفيس رغم ذلك، ومّحلتها مسؤولية النوم 
الطويل. لقد نمت بفعل اليأس أكثر مما جيب فتعّذر شحن املوبايل وتعّذر 
االتصال يب يف حلظات انتهـاء احليـاة عىل الكوكب. وتذّكرت اآلية الكريمة 
أو  فأيقظني  رحـم  اهلل  هو  وها  اهلل﴾،  رمحة  من  تقنطوا  ﴿وال  تقول:  التي 
كي  الفرصة  ـ  العنيد  الرتوتسكي  املاركيس  وأنا  ـ  يمنحني  كي  حيًا  بعثني 
بام  األرض  يغمر  الذي  الثلج  فهذا  رمحته.  وسعة  وجل  عز  بقدرته  أؤمن 
رحبت اآلن حويل ما هو إال بردًا وسالمًا وقد أفنى من عليه من كل يشء 
لزوم  ما  وتالشيها.  الشمس  انتهاء  بعد  ذلك  عىل  قادر  وهو  ُيْفنِِه  ومل  حي 
والعمالت.  والزوجات  والسيارات  الساتاليت  لزوم  وما  اآلن  الساعات 
لكنني تنبهت للخطر املحدق يب إذا ما انتهت علبة السجائر بحوزيت اآلن. 
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الوحيد اآلن  الكائن  قلياًل بكوين  ثم خففت من هذا اخلطر عندما فكرت 
سخافة  من  ضحكت  ثم  للعامل  زعياًم  أصبحت  وأنني  الكوكب  هذا  عىل 
الفكرة ألنني الشعب الوحيد ايضًا ممن بقي فوقه، وإذا طال هذا األمر فلن 
تعود بعد اليوم هنالك أية معضلة تسمى قضية فلسطني، اللهم إال إذا كانت 
قدرته عز وجل نقلت أطراف املشكلة إىل املريخ الذي بّت مشفقًا عليه اآلن 
بعد أن حرموه أخريًا من عزلته وهدوئه فانتقل إليه السيد بوش قبل انتهاء 
أسحب  أن  سوى  أمامي  سبيل  من  يكن  مل  اجلدد:  لسكانه  ليقول  واليته 
قبل  املريخ  إىل  اخلليج  ودول  وأفغانستان  العراق  من  األمريكية  القوات 
أن يصل إليه اإلرهاب فقد تبنّي أن النفط املوجود عىل كوكب األرض لن 
يكفينا لتسديد ديوننا ولن يكفي البرشية سوى لسنوات معدودة. وبالطبع 
لن حيدث مستمعيه عن إنشاء دولة فلسطينية ألن هذا كله بات من املايض 
واملريخ أواًل وأخريًا ملن وصلوا إليه أواًل دونام وجود هنود محر يقطنونه من 
قبل لتتهم هبم أمريكا وحضارهتا اإلمربيالية. أيضًا وبخت نفيس عند هذه 
النقطة، فاألخوة والرفاق يف املريخ سوف يقولون إن تيسري ختاذل أو تساقط 
ومل ينهض للنضال من أجل القضية الفلسطينية وهكذا قررت أن أعد العدة 
الذهاب مشيًا عىل األقدام  البيت املستأجر وأسلم مفاتيحه قبل  وأن أخيل 
إىل فلسطني. فهل يعقل أن ترحل أمريكا وتفنى احلياة دون أن تأخذ معها 
تلك األمريكا إرسائيل حيثام ذهبت؟ وهل يعقل أن احلاخامات مل يصدروا 
فتوى رسيعة من »وكيل العقارات األكرب« بأن أرض املريخ باتت »أراض 
َأهنم تركوا »التلمود« وراءهم وغادروا  مسرتدة«؟ األرجح، قلت لنفيس، 
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لتأليف تلمود بابيل جديد حيث رحلوا واألرجح أهنم أخذوا معهم بعض 
الفلسطينيني لتبقى املشكلة قائمة. فعدم وجود الغوييم ينفي مربر وجودهم. 
ومع ذلك تظل فكرة الذهاب مشيًا عىل األقدام قائمة إىل فلسطني، ليس كل 
فلسطني بالطبع، فام حاجتي هلا وغرفة واحدة تكفيني وتفيض عيلَّ يف هذا 

الشتاء الكوين الشاسع!

عدت ملنزيل دونام قلق يذكر سوى من وجود صاحب امللك الذي ربام 
يعتربين متأخرًا يف دفع اإلجيار إذا مل ينتبه جيدًا لوضعي الشيك الشهري يف 
مظروف عىل بوابة مسكنه بشكل الفت فلربام حتى إذا استلمه ووجد البنك 
كونية حيملني مسؤولية  كارثة  بسبب  أو  الثلوج  تراكم  بسبب  مغلقًا سواء 
إعطائه شيكًا غري قابل للرصف، لكنني رسعان ما سخرت من الفكرة، ففي 
هذه احلالة، وليس غرينا فوق الكرة األرضية ربام تتسع رؤيته وحكمته بأن 
الكون سوف يتسع إلثنني، األول يف الثامنني من عمره والثاين عىل مشارف 
القضاة  أو  املحامني  أو  أواملحاكم  للرشطة  اآلن  الستني، وحيث ال وجود 
فإن قرر طردي وهو حتاًم فاعل، غادرت إىل مسقط رأيس يف سيلة الظهر 
دون أن يغادر هو إىل دمشق. فقد كان آخر ما سمعته قبل نومتي الطويلة 
عاصمة  ـ  دمشق  إىل  فريوز  تذهب  أن  يف  راغبني  غري  آذار  مجاعة14  أن 
أولئك غري  العزيز دون تدخل من هؤالء وال من  ـ واجلار  العربية  الثقافة 
معلومة  لديه  كانت  إذا  إال  رأسه  مسقط  دمشق  يف  اخلتام  حسن  يف  راغب 
سكن  عن  ليفتشوا  يعودوا  أن  غادروا  من  مصري  بأن  بعد،  عليها   أطلع  مل 
وعن مأوى وأن الوضع يف دمشق سوف يتحّول إىل أسوء مما دفعه أساسًا 
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ملغادرهتا ونيل اجلنسية األردنية. ويف هذه احلالة تكون دمشق وسيلة الظهر 
وعموم فلسطني اجلغرافية صاحلة يل أو ألمثايل عىل األقل. لكنني وبعد أن 
تأملت مليًا الستائر املسدلة، وعدم وجود أية حركة يف الطابق العلوي من 
أن  حقًا  أيقنت  منها،  السفلية  التسوية  يف  أسكن  حيث  البائسة  الفيلة  تلك 
حدثًا كونيًا قد وقع وأنني الناجي الوحيد من حمارق البرشية. أدرت املفتاح 
بينهام ومل  املنزل وبرودة اخلارج متساوية ال فرق  برودة  فاستجاب وكانت 
إياه بحكم  الباب مغلقًا  بقفل  ثانية  ا ملفتاح  أدير  أيضًا سوى أن  أنا  أستطع 
العادة والركون إىل العزلة التي أراين اليوم كسبت رهاهنا امليضء كام مل يكسبه 
أي ثور من الثريان املتناطحة يف قرص العدل عىل املال واحلسابات وقوانني 
ظّلت  ذلك  ومع  الشطارة.  وقرارات  املحامني  وأدوات  واخلسارة  الربح 
حوايس  إدراك  عىل  مستعصية  اجلامعي  الرحيل  أو  اجلامعي،  املوت  فكرة 
وعقيل. فأن تصحو فجأة لتجد أنك دونام زمن ودونام أخبار ودونام شمس 
ليل ودونام هنار  اهلاتف ودونام  أو عىل  الباب  دقة عىل  ودونام عمل ودونام 

ألمر يصعب عىل الفهم وفيه املرء حيار.
 * * *

مل أشغل نفيس بام يدور حويل يف هذا الكون أكثر مما شغلت من الزمن 
الذي مىض ليفيض إىل كل هذاالثلج. ولو وضع كائن ما يف وضعي احلايل 
حسيب  لكائن  وجل  عز  منه  هبة  هذه  فهل  فورًا.  لصعق  رأيت  ما  ورأى 
ورقيب عىل نفسه بفعل الرتبية الذاتية والتعّود؟ إن كانت، فهي متوقعة ومل 
تدهشني رغم مفاجأة التوقيت. لذلك وجدت نفيس مع علبة من السجائر 
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 3000 قراءة كتاب إرسائيل شاحاك: »وطأة  أعيد  البارد  الشاي  وكوبًا من 
اليوم  الذي ال أعلم  عام«... فلكم أحرتمه وأجّله هذا اإلرسائيل شاحاك 
إن كان وقد ناهز اخلامسة والثامنني من عمره، بحسب التاريخ الذي نمت 
أكذوبة »واشنطن  زال حسب  ما  أنه  أم  احلياة  قيد  زال عىل  ما  مرة  آخر  به 
بوست« متوىف منذ عام 1980م. فالكتاب الذي اليوم أقرأ مكتوب يف آب 
الزرقاء. وقبل  1993 عندما كنت سجينًا يف سجن بريين عىل أطراف  عام 
آخر  كتاب  ترمجة  عىل  عاكفًا  كنت  أنني  أظن  عرش  بسنوات  التاريخ  هذا 
للفلسطيني فواز تركي، وكالمها له معزة خاصة لدي. وبعد أن حتول كل 
ماء الكون إىل ثلج ناصع مشع البياض يليق بمعجب مؤمن مثيل وقد قرأ 
سفر التكوين أن يكرس وقته اليوم لرثاء ما كان بعد أن وصلنا إىل ما سوف 
يكون. ثلج ثلج ثلج فام عاد هناك ليل ترتعش صفحة مائه رعشة التكوين 
فيكون اخللق األول للحياة. وما عادت للشجر املعطي الصامت شمس كي 
الكائنات وأخلدت  العبري. ثلج ثلج ثلج. مجدت  الوردة ويفوح منها  حتيا 

للصمت.

قال اهلل للمؤمنني مجيعًا: كونوا ثلجًا كي أراكم بناصع طهركم وبياضكم 
مجيعًا:  وللملحدين  للمؤمنني  اهلل  وقال  أكفانكم.  من  إنارة  األشد  األول 
ثلجًا كونوا للحياة اجلديدة أنصع من بياض ثياب العروس. ثلج ثلج ثلج 
ال يذوب وال يذوي، ال يبطن وال خيفي، وال يضمر إال الوعد. برد برد برد 
يميت الشهوات وامللذات ويمنح كل قلب هبجة الدهشة األوىل والدفء 
بقوة  قلبي. وأن من دق  أن اخلافق األول  أدركت اآلن  القلب.  الذايت من 
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هذا  وال  بفجر.  هو  وما  الفجر  هذا  يكن  مل  لُيسمعني،  ووضوح  وانتظام 
ومخسني  ستة  خدمني  الذي  أنا  قلبي  سوى  يكن  مل  بمساء،  هو  وما  املساء 
عامًا دون أجر، والذي رغم اإلمهال وسوء احلال ما خذلني، قلب صغري 
فتيًا  ـ   1993 أيلول  ـ  ثلجًا ظل رغم اجللطة األوىل  الرأس اشتعل  أن  رغم 
يناضل وحده وفتيًا رغم تدخني ما يناهز األربعني يوميًا من السجائر يعمل 
إىل  الساعات  قلبي هذه  بسنديانة. فهل وصل  يليق  بدأب كام  دون رعاية  
املعجزة أم أنه عز وجل يريني من آياته آية ومن عفوه سامحة كي أعيد قراءة 
أو  النظر عن مسميات األديان  3000 عام كام كتبها رفيقي اإلنسان بغض 

احتكار األنبياء والرسل واضطهاد األغيار. ومع ذلك، كنت أقرأ، أسجل 
عىل  والضحك  التفكه  من  بنوبة  وأصاب   ، الذاكرة  أمتحن  املالحظات، 
العامل خارج عزلتي. فمام خطر ببايل وراود خيايل املشاهد التالية، خاصة بعد 

املشهد األول الذي حتصلت منه عىل علبة السجائر:
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ماذا لو؟

ثلج ثلج ثلج فأمثل بني يدي اآلن وال تتأخر.

سأمثل واثقًا مبتساًم بعد زوال ما كان يبعث عىل أعىل القهقهات. ثلج 
سؤايل األول. ِدفء يكون اجلواب. ملاذا سلبت ميتًا علبة سجائره؟ أعطيته 
ما حيتاج قبل أن متتد يدي عىل سجائره الفاخرة. ودفعت له، إن هو عاد، 
أنت؟  أرثوذكيس  هيودي  الثاين.  سؤايل  ثلج  ثلج  نقود.  من  أملك  ما  كل 
قبح  ضد  يب  فإذا  عقل  من  وهبت  ما  استخدمت  تروتسكي  ماركيس  بل 
وهبت  ما  واستخدمت  »العسكري«  الصناعي  املجمع  وبشاعة  الرأساملية 
سلوكًا  مارست  لكنك  واإلدراك.  النبض  تروتسكي  يب  فإذا  القلب  من 
تلموديًا بابليًا بعدم إنقاذك حلياة إنسان اعتربته دون علم من األغيار. باساًم 
أقول: أنه عاش الدفء بام يملك ومنحته نارًا مل يبلغها، وعشت أنا الدفء 
بام خيفق فاعتدت أن أحرق وأحرتق ليس بأكثر من سيجارة، وهو كذلك 
ما كنت  أن كان حيًا يسعى  أنه تصادف  بسيارة، ولو  ميتًا متجمدًا  وجدته 
أظن أنه سيتوقف يل بإشارة، ولو عاد إىل احلياة ثانية ملا ريض بأضعاف ثمن 
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العلبة الذي يبرصه بني يديه والعترب رفع األسعار يف هكذا ظروف شطارة. 
ثلج ثلج ثلج فاذهب إنك ملؤمن بكل األديان التي أنزلت ألجل اإلنسان 
ولتبق منزويًا يف عزلتك بعيدًا عن كل األوثان. بوركت، بوركت أن جئتني 

واثقًا مبتساًم فال تشعل اليوم نارًا فأنت الثلُج والناُر.

ماذا لو!

من  مىض  ما  يف  كنت  فقد  حتلياليت،  ومن  عادايت،  من  فعاًل  عجبت 
حيث  للمعرفة.  محاسًا  أشتعل  واملألوف،  السائد  عن  خترجني  دهشات، 
هي الوحيدة التي جتعلني أتفهم يف سياق علمي منطق وتسلسل األحداث 
أحبها  التي جهدت كي  الكيمياء  متامًا كام هي معادالت  للواقعة،  وصواًل 
هي وعلوم الرياضيات، فلو أحببتهام لكنت السباق دون غريي من حيث 
كانت  الدهشات  وأول  مرخييًا.  حاًل  الفلسطينية  القضية  حلل  األحقية 
استيقاظي املبكر عىل حرب األيام الستة حني اسرتاحت إرسائيل يف يومها 
السابع عىل هضبة اجلوالن وسيناء وكامل الضفة الغربية يف ما يعرف لدى 
حاخاماهتا باألرايض »املسرتدة« فعملت بكدح ذهني فذ طيلة سنواهتا التالية 
لتفهم أسباب ومنطق اهلزيمة. وباملثل يوم استيقظت عىل رنات اهلاتف كي 
تطلب مني زميلة يف العمل أن أنظر فقط من النافذة ألرى الدبابات العراقية 
وهي متخر اإلسفلت من حتتي يف الشارع الرئييس للفروانية. أما أن تنقطع 
عني كل وسائل املعرفة من صحف ومذياع وتلفاز وحتى انرتنت وأتكيف 
حقًا  خيطر  ال  ما  فهذا  جمددًا  شاحاك  لقراءة  فقط  ألهرع  هذا  كل  مع  متامًا 
ببال. فكل هذا الثلج يل وكل هذا اهلدوء واملوات دون أن أكرتث أو حتى 
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استغل فرصة هناية احلياة وفوزي بموقع سيد البلدان قاطبة دون عباد أسوُد 
أو أتسيد عليهم فهذا حقًا ُمستهجن، بل ما هو ُمستغرب حقًا أن أطرد كل 
فكرة تدعوين للخروج من هذا املكمن ومل أكتشف كم فعلت يب العزلة من 
كان  فقد  اآلن.  إال  مباٍل  غري  أنا  وكم  بل  اآلن،  إال  التصوف  يف  بأس  قوة 
بإمكاين التجوال أكثر يف العاصمة، وزيارة السجن فيها إلخراج املساجني 
املساكني الذين لن يعلمهم أحد بام جيري خارج أسوار السجن أن يدركون 
كيف أصبحوا اآلن أحرارًا بفعل الكارثة أو بفعل رحيل أهل هذا الكوكب 
بقدرته عز وجل إىل كوكب آخر ليعيثوا فيه فسادًا بعد أن فسدت األرض 
وأتلفوها وبعد أن هنبت أمريكا حتى الشمس.. بل بإمكاين أن أتبع الطرق 
القانونية وأزور قرص العدل، فليس من العدل أن ترضب األرض بالقنابل 
النووية وحيرم عىل رجل مثيل مراجعة ملفات قضايا جُتدُد  إعادة املحاكمة 
فيها إلحقاق احلق والعدل، بل وسوف توجه يل الـ  UNCAC كتاب شكر 
من املريخ كوين متكنت أخريًا من حماربة الفساد يف الدول النامية، الكتاب 
وال  نامية  دول  ثمة  ال  اليوم  يعد  مل  ألنه  باملقابل  عليه  أشكرها  لن  الذي 
الثلج.  واندثار كل يشء حتت  انغامر  بعد  نائمة وال مستبدة وال مستبد هبا 
أمريكا  يا  رأفة  أن  وناشدت  وإنسانية  دولية  منظامت وهيئات  نادت  فلكم 
هبذا الكوكب سواء بعد ثقب األوزون أو حتكم حاخامات التلمود البابيل 
بوش  الرئيس  انقضاض  أو  والدروب  الطرق  وهنايات  الشعوب  بمصائر 
عىل نفط بحر قزوين ونفط العراق، وعجبت من نفيس أكثر عندما أغلقت 
باب املنزل داخاًل بطواعية إىل هذا الصقيع دون ان أفكر ولو قلياًل بالرفيق 
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أو  األقل  عىل  عليهم  أطمئن  أن  أو  نجاد  وأمحدي  وشافيز  كاسرتو  فيدل 
أبارك هلم إن كان بوش وأزالمه فقط هم من هربوا إىل املريخ بعد ان ثبت 
ملا  تتمكن من حماسبتهم  فيها شعوهبم سوف  بام  قاطبة  أن شعوب األرض 
أوصلوها إليه من حال. وأيقنت بعد لوم وجلد الذات أنني يف النهاية أسلك 
سلوك رجل ميت أو يائس متامًا ولكن لست مع كل ذلك اهنزامي أو تنقصني 
الشجاعة، أجل، أعرف أنه ينقصني األمل. ولكن بعد ماذا؟ كل هذا الثلج 
يل؟ ما زال الثلج يتساقط ويتساقط ينثال أنثيااًل غزيرًا هذا الثلج ويرتفع. اقرأ 
وأنظر إليه بني الفينة واألخرى وإىل أقراص األسربين مميع الدم أنظر  إىل ما 
تبقى من ماء. ويف النهاية ال حول وال قوة يل سوى أن أرحيه هذا القلب بإرادة 
مني وببادرة احرتام متبادل جتاهه هذا املسكني الذي يعمل لياًل هنارًا منذ 56 
أنام  النهاية لسوف  أنا فاعل. يف  النوم أو الصمت بمثل ما  عامًا ومل يطلب 
من التعب أنا أيضًا حتى وإن فقدت بوصلة الليل والنهار وعقارب الساعة 
قد باتت تدور بمجانية وعبثية ال مثيل هلا. اآلن... اآلن أملك كل يشء وال 
يشء. اآلن وليس قبل اآلن أنا يف جنة الثلج الثلج األبيض. اآلن أدرك أن 
هذا الثلج كل الثلج حويل كفني الذي هتبه الطبيعة أو الكارثة يل. وما عيلَّ 
سوى .. حلظات لن أتوقف فيها عن الكتابة متامًا كام مل يتوقف سائق السيارة 
أسيطر  أن  إال  بوسعي  ليس  اآلن  باجتاه عبدون.  قيادة سيارته  املسكني عن 
عىل الزمن بعد أن كان هو السيد املستبد. سأقرأ وساكتب حتى النهاية، ومن 
الطبيعي أن أنام يف النهاية، ولكن دون هتافات من حويل أو عويل. سأنام 

وحويل ثلج أمتنى أال يذوب، أال يذوب إال ببزوغ شمس جديدة.
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القبلة األخيرة

تذكرت  حتى  شاحاك  كتاب  من  األول  الفصل  بقراءة  رشعت  أن  ما 
القراءة األوىل له ومل أعد أجد يف املتابعة متعة وكشوفات القراءة البكر التي 
ظننت أن ثلج النسيان قد دثرها متامًا ، لذلك قررت أن أذهب لفرايش عن 
طيب خاطر فوضعت فوق جسدي كل ما لدي من أغطية وتركت رأيس 
مكشوفًا خمافة االختناق ال من صوبة جازولني مل أعد أمتلكها وال من أية 
به من  ما  أستهلكت كل  أنني  أظن  التي  الغرفة  بل من جو  للتدفئة  وسيلة 
أوكسجني. كنت عىل وشك املغادرة أنا أيضًا عندما المس خيط رفيع قصبة 
أنفي فطردته. وبعد دقائق عاود الكرة دون أي مسبب من البطانية التي مل 
يشاركني  آخر  خملوق  ثمة  أن  املالبسات  هذه  تكرار  من  فأدركت  أحركها 
وعىل  بيته.  بناء  عىل  بدأب  شهور  منذ  يعمل  الذي  العنكبوت  وهو  البقاء 
الفور عكست وضع رأيس إىل اجلهة املقابلة وحتديدًا باجتاه القبلة التي أرشد 
وتركت  نفيس  فأرحت  هلا.  يل،  زيارهتم  لدى  الصالة  يطلبون  من  بعض 
بيتها كام تشاء دون أي ختريب  العنكبوت كي تؤثث  املجال رحبًا هلا تلك 
مني ما كنت يف السابق أقصده لو توصلت ملعرفة أن اخليط خيطها وليس من  
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اللحاف فوقي. وظل اجلو صقيعًا حتى حتت الغطاء امللفع هو اآلخر بأغطية 
ينام  أن  ملثيل  فكيف  أدركته،  ما  للنوم، هذا  ما من سبيل  والصيف.  الشتاء 
مرهق الضمري بام سبق وأن خر به من دأب تلك العنكبوت؟ فجأة تذكرت 
للمنزل من  اخللفي  الباب  التي يطل عليها  احلديقة  باحة رقعة  الشجرة يف 
جهة املطبخ. ماذا حل هبا يا ترى وهل ستنام الليلة مغطاة بالثلوج هي أيضًا؟ 
هنضت فورًا وفتحت النافذة املطلة عليها ألجدها تبكي بصمت. يا اهلل ما 
أصرب الشجر وما أعظمه. مل أشاهد يف حيايت شجرة تبكي إال اآلن. ومن 
الثلج املرتاكم فوق فروعها وأغصاهنا تنحدر الدموع القليلة. كفكفت ذلك 
بحنو يدي مزحيًا الكتل البيضاء عنها. بل وداعبتها قلياًل كي أبعث فيها األمل 
جمدادًا بأن حلة النوار قادمة إليِك يف الربيع املقبل فعالم البكاء! وحلظتذاك 
دائم  النووي  الشتاء  وأن  انتهت  الشمس  أن  التعود  بفعل  نسيُت  قد  كنت 
وأن من أكلوا ثامرها واعتنوا هبا قد غادروا هم أيضًا ال أعلم إىل أين. وفعاًل 
حتسنت حالتها النفسية وأخلدت للصمت بعد زوال معظم الثلوج فوقها. 
عند ذاك أيضًا، ورغم مرور ثالثة أيام عىل وفاة الدكتور. وعدم متكني من 
الذهاب ال للجنازة يف كنسية الروم الكاثوليك وال لبيت العزاء، عند ذاك 
قلت لنفيس: ليس بالرضورة أن متوت األشجار واقفة، بل ليس بالرضورة 
هلا  الفقراء  الستخدام  نظرًا  أو  هلا.  اآلخرين  اجتثاث  لوال  متوت  أن  أصاًل 
للتدفئة. فالشجر ال يموت إال بموت اإلنسانية، بل ربام هو األبقى واألكثر 
خلودًا. مل أطل التأمل حاملا انتهيت، قبلتها عند الساق كام ال تقبل أنثى آماًل 
الكائن  منها أن تكون أحست يب مثلام أحس بمعاناهتا وآماًل أن تفهم أهنا 
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النبايت األخري الباقي مؤنسًا لعزلتي يف هذا الفضاء امليلء بالثلج حتى هنايات 
بالتعزية  قام  قد  يكون كالنا  أن  اللحظات  لقاءنا يف هذه  من  وآماًل  املجرة 
لآلخر باملرحومة الشمس التي رغم كل ما بذلته لإلنسانية مل يعد يتذكرها 
أحد اآلن إال بفعل احلاجة. أما السيدة املحرتمة أنثى العنكبوت فال دخل 
وقاتلة  عازبة  تعيش  أن  لدهيا  احلياة  احلياة.  سنة  هذه  بل  بيننا،  بالعالقة  هلا 
أنام  أن  أريد  الذكر، والعريس ومع ذلك  الوقت ملن كان ذكرها،  يف نفس 
هبدوء، ال أن أنام قاتاًل لو أنني فكرت هبدم بيتها ومالحقتها و»سحقها«. ال 
أدري بالطبع عىل أي دين أنام، بقدر ما أنا مؤمن وبيقني من صحة أفكاري 
وممارسايت. فها قد وقع ما حذرت منه طوال حيايت، وما أدركته بفضل العلم 
وليس أي دين بالرضورة، ومع ذلك وهبني اخلالق كل هذا الثلج كي أكونه 
ويكونني، كي يكون هو هنايتي ولست أنا الفرد البسيط هنايته، وعىل ذكرى 

الشجرة أغادر وعىل ذكرى القبلة أنام

قال هاجيس:

كل افرتاضاتك خاطئة، فلامذا ال تفرتض العكس، أي أن الكوكب حتول 
إىل ما يشبه املريخ أو أي كوكب نأى بنفسه مثلك عن الشمس وعن املرأة 
ربام،  فقلت:  واألديان؟  الشيوعية  وعن  اإلمربيالية  وعن  األحزاب  وعن 
فآخر ما أذكره عن صديق متدين يل ذات صالة مجعة أن قلت له: )معتذرًا 
عن حتقيق أمنية له طاملا راودته بحسن نية جتاهي أن هيديني اهلل فنذهب سويًا 
»أْدُع يل يف صالتك!« فقال فورًا: »ربنا يأخذك.« ورغم  املباركة(  للصالة 
التأخري اإلهلي يف االستجابة لدعوته، أفكر اآلن أيضًا أنه ربام استجاب عز 
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وجل فأرسل يب إىل هذا الكوكب وحيدًا فقال هاجيس مقاطعًا:

ومل ينزل عليك الثلج يف الشوارع خمافة أن يذوب الثلج وتبتل من عاليك 
ألمخص قدميك باملاء كام حدث لك يف الفيضان الذي غمرك ذات شتاء، 
فلم متت بحكمة من لدنه كي تؤوب. يف تلك اللحظات كانت زجمرة الريح 
ماء.  برق ودون  اخلارج، عواصف دون رعد ودون  بدأت تعصف يف  قد 
التي  اخلارج  بالشجرة يف  اجلهات  يبدو من كل  ما  أعاصري هتب عىل  فقط 
تقاوم اآلن ببسالة منقطعة النظري كي ال تنام غري واقفة أو حتترض، إن هي 
مل تقاوم، بمنأى عن جذورها. يا إهلي، كم سمعتها صغريًا عبارة »يقصف 
عمرك« ويف البدء كانت بفعل اإلعجاب ثم ما لبث أن حتول ذلك اإلعجاب 
إىل اعتزاز قبل أن حتوله األمكنة إىل ضغينة فقبل أن أذهب إىل قطر من أجل 
البادئ بقصفها تلك الفرصة. فجأة صوت اهنيار يف  أنا  فرصة عمل كنت 
املقابل قد سوي باألرض من ثقل  بالبيت  فإذا  النافذة  اخلارج، حدقت يف 
الثلوج التي مل حيتملها ومع ذلك مل أسمع رصاخًا وال استغاثات نجاة وال 
هرولة وال شاهدت أحدًا خيرج منه أو هيرع إليه. فالقوات املسلحة بقضها 
اإلنقاذ ال  الثلج ومهامت  ملقاتلة  والساحات  الشوارع  إىل  تنزل  وقضيضها 
البث  أو  بتبليغ هاتفي أو عرب الالسلكي  املدين إال  الدفاع  تتحرك من قبل 

املبارش. وكان البيت قد أتى عىل رسوة جواره فقصف عمرها للتو.

قال هاجيس:

أية إنسانية تدعيها وها أنت مل هترع للتبليغ أو املساعدة وأنت ترى بأم 
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عينيك ما حيدث جلارك املقابل؟

قلت طاردًا توبيخه بتوبيخ مماثل:

ال  فلامذا  سنوات؟  عرش  منذ  املنزل  ذلك  يدخلونه  برشًا  رأيت  وهل 
تفرتض أنت اآلخر أن أصحاب البيت من أولئك الذين يمتلكون بيوتًا هنا 
ويقيمون ويعملون يف دول اخليلج أو أمريكا؟ أما الرسوة فليس ثمة بيني 
وبينها عالقة منذ حرمت من مشاهدة رسو سيلة الظهر الباسق العمالق يف 
مرتفعات جبلية يف فلسطني قل نظريها مجااًل وألوهية وقداسة وهذا املنزل 
الذي هوى ليس ببساطة مقام النبي الويني أو النبي سيالن يف مهد الطفولة 
النوم من  اهلاجس عن حمادثتي وطار، كام  النار. فكف  أيام مواقد  الثلجية 

عيني الساهرتني عىل الشجرة.
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غفوة التنين

كتفيها  عىل  يربت  أو  يردعها  جباًل  جتد  مل  عندما  العواصف  متادت 
قلياًل وانظري  الرعونة اهلوجاء فاسرتحيي  قائاًل: شاهدت مثلك كثريًا من 
لكائن الثلج الغايف هنالك عند عتبات النبي سيالن. أو عىل األقل إهدأي 
البيت  لعيل أفهم مبتغاك من اهلبوب. فإن قصديت تلك الشجرة يف حديقة 
أصول  من  فاملؤجر  اجلد،  جد  إذا  زعيق  دونام  لك  فهي  عامن  يف  املستأجر 
سورية سيحتمي إن هو شاء بجبل قاسيون لعله يرمم ما انقطع له من جذور 
يف قدسيا أو ما سلب منه من كربياء يف اجلوالن أما املستأجر فهو اإلبن البكر 
به  تعصف  حبابينا«  خلفك  بعيد..  اليل  جبل  »يا  فريوز  أغنية  زالت  ما  يل 
املمتدة عىل  العتيدة  قرميته  واحدًا من  له جذرًا  تقطع  ومل  عامًا  أربعني  منذ 
كتفي القبيبات »أنا« من رسو وكرز وزيتون وعنب وعرائش الدوايل. حتى 
صدق  فلو  واآليت.  القادم  من  سنوات  منذ  أنقذوها  »هوميش«  مستوطنة 
التلمودي ملا شيدوا مستعمرهتم عىل كتفي  أو  التورايت  ادعائهم  هيودها يف 
اليسار ما بني برقة والسيلة الرابضة عىل ظهري وإن شئت يف أحشائي منذ 
متجلست بفعل اخلالق األحد فوق هذا اللحد.؟ ولشيدوها هنالك. انظري 
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أيتها اجلوفاء، يف السهل املؤدي إىل سواحل حيفا حيث مقام النبي الويني. 
فهل جاء مستوطنوا حوميش للتعبد هنا أم للسياحة؟ لقد شيدوا بيوهتم كام 
كانت تشيد يف أوروبا وأهالوا طعامهم يف وجه جنود شارون الذين جاؤوا 
الشارع  يف  املقدس  الزيتون  زيت  وسكبوا  إلخالئهم  سنوات  ثالث  قبل 
وتذهب  الدفاع«  »جيش  آليات  لتنزلق  »احلوميش«  تلك  إليها  الصاعد 
األمريكية.  لإلمربيالية  املؤدية  رأسامليتهم  من  اقرتبت  عندما  للجحيم 
فأهدئي أيتها العواصف الرعناء. ولعل اهلدوء جيلب لك السكينة والعزلة 
البار  ومن ثم البصرية. فام الرجل الساهر قرب تلك الشجرة سوى االبن 
مل  فهو  الكتاب.  أهل  مع  السموح  إسالمه  يستمد  ومنها  والعزلة،  للهدوء 
إنه  اخلاصة،  وتوراته  اخلاص  انجيله  يستمد  ومنها  نملة.  حياته  يف  يطرد 
تشبه  التي  املدينة  عامن  سفوح  يف  الراقد  التنني  وهو  احلاقد،  غري  التلمود 
الثلج يف هشاشته. فكم استغرق معك هدم ذلك البيت الذي شيده أصحابه 
ليهدوه إىل أمريكا أو مراتع النفط؟ ليس سوى دقائق معدودة وتقوض. أما 
الشجرة*  البن  فويٌف  الشجرة،  وذكرى  ضمريه  عىل  الساهر  اإلنسان  ذلك 
وثمر الشجرة وورق الشجرة. لن تقتلعيها من ذاكرته وال من ضمريه وال 
بانتظار جلطة قادمة. وإذا كنت ال تريدين اهلدوء  الناتئة  من رشوش يديه 
جديدة  هتمة  وتلفيق  واملاء  الكهرباء  وفواتري  والدائنون  البوليس  وتتعجيل 
فلست امرأته أيتها العاصفة اجلوفاء كي متكني منه األعداء. إهدئي ياما ثار 
وماج وهاج غريك ويف النهاية استكان قرب نفايات الزرقاء موطنه وقرب 
الشوك.  أو شجرة من  الرمل  من  كان رجاًل  ما  إذا  األزرق هنايته  صحراء 
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واألرسار  توراتية،  وحدوده  اجلغرافية،  حدودك  من  إال  تقتلعيه  لن  ال... 
باتت مكشوفة أمام هذا التنني املتقدم نحو أفق الثلج واحلرية. أهدئي، بل 
انخمدي أيتها املدعية الرعناء فقواتك املسلحة لن تقيض عىل الثلج هبراواهتا 
ولن تسقط الكوكب برصاصة ولن تعتقل األفق اجلديد بأقفال تم صنعها 
يف اليونايتدكنجدم. فلعلك تتأملني ما يتأمل وتتخيلني السنوات املقبلة كام 
ال تتخيلها إدارة بوش وحكومات أيب هلط العاجزات عن تسديد  املديونية 
لكن اجلبل البعيد ظل خيفي رسًا بأن الشمس مل تنته متامًا. وأن رجل الثلج 
النهاية حلت، ويعتقد واثقًا أن اهلل عز وجل حيبه عىل  كان يعتقد يائسًا أن 
اجلبل  يبح  ومل  البرش.  من  الفانني  ومعتقدات  ظنون  كانت  أيًا  عليه  هو  ما 
الشمس  عندما ترشق  أهنا  يعلم  كان  فقد  لديه  ما  بكل  للعاصفة  حلظتذاك 
سيالن،  النبي  مقام  عتبات  عند  الغايف  الثلج  رجل  ويذوب  جديد،  من 
ويذوب الرجل الساهر يف مرقده يتلظى يف عذاباته أو تأمالته، سوف تدلف 
العاصفة إىل أقرب مركز للرشطة لإلدالء بإفادهتا. ظلت العاصفة منصته. 
فغفت الشجرة قلياًل، وظلت العاصفة تستمع جلبل يعقلنها ويشد من أزرها 
ويبرصها كي يلهو يف النهاية هبا عن احلسد كي ينأى هبا عن اجلسد، وكي 
له، وبه، عندما يذوب ويستيحل  الثلج كي جيدها  يسوي هلا روحًا لرجل 
إىل ماء يذوب جمددًا يف السيول، السيول التي تتجمع وتتكاتف ومن جبل 
القبيبات هتدر يف الوادي، الوادي الذي حياول منذ األزل أن يصل مشارف 

شطآن الساحل، إىل حضن أبيه، البحر، إىل حضن أمه، األرض.

* * *
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الثلج  اللبنانية ورجل  ابتسامة عندما تذكر قصة نورما  أضاءت مالحمه 
الفلسطيني، لكنها اختفت عندما تذكر املؤلف. كان يف  قصة حييى خيلف 
يعود  ثم  النحيلة  العصري  بائعة  نورما  لزيارة  يذهب  الذي  هو  الثلج  رجل 
مكان  كل  يف  أصبح  الثلج  رجل  فإن  اآلن  أما  اجلبال  يف  للمرابطة  أدراجه 
ونورما أصبحت لبنان بل وأصبحت عامن إذا ما قيس  األمر بمشهد الثلوج 
ما  عروس  كل  تنزع  عندما  اجلامل  درجة  يف  فقط  الفرق  البيض.  والثياب 
يذوب  فعندما  التوارد.  هذا  عند  لنفسه  ضحك  وألوان.  طالء  من  عليها 
الثلج يف عامن... غريه عندما يذوب الثلج يف لبنان. لكم أحب لبنان التي 
يراها. فكل من صعد قمة جبل القبيبات قال مشريًا للشامل: تلك هي لبنان، 
عندما يشاهد قمة جبل الشيخ مغطاة بالثلوج لفرتات طويلة من السنة قبل 
أن يلحظ الزرقة الداكنة عند سواحل حيفا أو يقول تلك هي حيفا أو تلك 
لألبيض  فقط  نحتاج  كنا  السامء  يف  وفرية  كانت  الزرقة  ألن  ربام  يافا.  هي 
ما  لكثرة  املسنات  العجائز  خرق  يف  نراه  كنا  بالكاد  الذي  الثلجي  الناصع 
بالنيلة الزرقاء أو الساموية لكرس حدة  الناصع  كن مياالت لصبغ األبيض 
األبيض يف سطوع الشمس يف الصيف، تلك التي ال حتتملها عيوهنن بعد 
سن السبعني والثامنني أو التسعني. فأين منهن نورما اليوم التي ال تكرب وال 
تشيخ. وأين منهن اليوم رجل الثلج القابع مثل تنني قد تندلع من فيه النار 
النار  يندلع من اجلوع أهل غزة إىل سيناء؟ هكذا ستندلع  أمل  أية حلظة.  يف 
إذن من فم التنني نحو قرص العدل أو غريه من القصور يف أرجاء املعمورة. 
معمورة  غري  أهنا  رغم  االستعامل  الدارجة  »املعمورة«  لفظة  من  ضحك 
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الثلج  من  بأثواب  وجل  عز  َلُه  مَجَّ الذي  باخلراب  سوى  العرب  صحارى 
كملهاة وجيزة وسبات قرسي للناس كي تكظم غيظها عىل جوع وبرودة. 
مل يكن يف تلك الليلة ـ إذا جاز لنا الوصف ـ متأكدًا من هناية الكون، بل من 
اتساعه، ومل يكن متأكدًا من حكاية النزوح إىل املريخ بل من أن املريخ جاء 
إليه. ومل يكن متأكدًا من حكاية هناية الشمس، بل من أن الشمس يف اليوم 
هيدأ  مل  لكنه  زئريها،  ومخد  العاصفة  هدأت  فقد   ، عينيه  من  ستندلع  التايل 
حالوة  من  ينم  مل  وهو  الشجرة  نامت  لقد  فيه،  االشتعال  جذوة  ختمد  ومل 
وعذوبة وملس تلك القبلة  فقد وجد راحة يده عىل حرش من حليته النابتة 

بال هوادة وبال انتظام، ينام لعله ينام.
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النبض والمدى

قال لنفسه:

بعد ست ومخسني عامًا مل أزل يف القرآن الكريم عند أول كلمة من أول 
آية، إقرأ... ومل أنتقل بعد ألية كلمة تالية لتجعلني أحس بامتالء كينونتي. 
الظلمة والضوء ومل  ما بني  املاء  فقد كنت عند رعشة  التكوين  أما يف سفر 
الذي يصعد يصعد  الثلوج  تراكم  تراجعت عن ذلك مع  أكن  إن ملن  أزل 
أو لون حمدد.  املكفهرة بال وضوح  السامء  الناصع رماد  باألبيض  ليالمس 
ثمة  فرق وال شك أن صقيع سيلة الظهر يف اخلمسينيات كان حايف القدمني، 
والعرشين  الواحد  القرن  من  األول  العقد  يف  اهلل  واحلمد  أنجزنا  واآلن 
البلد تكفي لكسوة شعب  البالة يف وسط  أو من  العني  استرياد أحذية من 
أو نصف الشعب إذا ما طرحنا من التعداد العام  عدد البساطري. هل مات 
أو  حال  أية  عىل  بوست«  »الواشنطن  أسأل  لن  شاحاك؟  إرسائيل  حقًا 
ثوماس فريدمان يف النيويورك تايمز. فقط أريد أن أطمئن عليه يف الثامنني 
من عمره. أما قناة اجلزيرة التي أذاعت نبأ وفاة احلكيم فليس هلا أو ألحد 
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انقضاء مخسة عرش عامًا عىل وجودي يف األردن عاريًا  بعد  يعتب عيلَّ  أن 
يف مواجهة األعاصري وتنفيذ استدعاءات اجللب إن مل أذهب إللقاء النظرة 
أو  الكنسية  له يف  ورد  باقة  أو حلمل  املسرية  واهلتاف يف  للسري  أو  األخرية 
لوداع رفقته يف سحاب. فلم أحتدث إليه مرة يف حيايت ومل أزر بيته أو يسأل 
أحد منا عن اآلخر منذ الربنامج املرحيل يف النصف األول من السبعينيات. 
لكنني أكتفي من سرية حيايت بأننا التقينا ذات مرة يف املصعد. وكان مرافقه 
صعود  يف  مهتي  استخدام  عدم  عن  فعدلت  احلكيم،  لصعود  احتجزه  قد 
الدرج باستخدام ساقيَّ يف الصعود واهلبوط وكان لسبب »رسي« قد اعتذر 
مستخدمًا كلمة »إبني« يف التعريف يب. لكنني ال أخفي أنني منذ أكثر من 
القومي واألممي وما  بني  ما  نقطة حرجة  ما زلت عند  أربعة وثالثني عامًا 
بني الوطني والقومي مل أبرحها إال نادرًا مهام كان حجم الصعود أو اهلبوط 
حيايت  يف  عبدت  ما  وأنني  آت.  هو  ملا  االنتظار  يف  وأنني  بالطائرات.  ولو 
كل  احلق  هلم  هناياهتم  اختالف  عىل  الرفاق  وأن  الالت.  عبدت  وال  صناًم 
احلق يف اإلنشاد ويف محل الرايات. أما أنا فال راية يل كي ألوح هبا وال غد 
وال عقارات وال بنايات. لكن الثلج حارصين فال رن هاتفي وال مرت يب 
املزيد  إال  غايتي  يف  ليس  متمرتسًا  أزل  مل  عزلتي  ويف  السيارات.  هذه  كل 
باألمس  اللغة؟  هذه  وعن  عني  عوضًا  تسجعوا  أن  لكم  هل  الثبات.  من 
كان قلبي خيفق ومل أنتبه أنه هو. يا له من قلب قوي عىل املشقات والنكبات 
والنكسات واهلزات والرعشات. لكنه أيضًا بات واهنًا من حقه ذلك بعد 
قطعه كل هذه املسافات. ومن حكمة أمثايل أن ال يذهبوا. بل من واجبهم  
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بيوتنا  غري  املايض  من  يسكننا  ما  ثمة  يذهبوا.  ال  أن  واألخالقي  اإلنساين 
وقرانا وسهولنا وجبالنا . ثمة شهداؤنا األمجل من هذا الثلج . ثمة حسابات 
وعتب وأخطاء وحتوالت يف كل ما نحمله من الفكر القومي الذي يؤول 
إىل سبات بعد كل تلك اهلبات والفورات. ثمة ما يشغل غرينا من حسابات 
ومقاوالت. أما نحن ، فليس لدينا سوى مقالة أو مقاالت. فهل بوسع أحد 
بكل جرأة عىل  أقدم  بريين ألنه  13 يف  أو هيجع يف مهجع  مثيل  أن يسجع 
دهس أصبع زوج صاحبة الطليقة؟ كام ورد يف الئحة الدعوى يف القضية 
نامت  وال  الليل  هذا  يف  نورما  جاءت  ال  ذلك..  ومع  ...../1994؟  رقم 
حوميش  أهل  زار  وال  سيالن  النبي  عتبة  عند  الثلج  رجل  ذاب  ما  غزة. 
الظروف  بمناسبة  تقول:  النقالة  اهلواتف  رشكات  اتصلت  وال  الوينهم. 
الصعبة هتديكم الرشكة دينارًا واحدًا وقد يكون فيه نجدتكم كي تبقون عىل 
األردن  اخللوي يف  االتصال  ودائمني لرشكات  مربحني  كزبائن  احلياة  قيد 
السعيد بحلته البيضاء. وال اتصل األصدقاء أو رابطة الكتاب تتقىص حالة 
أعضائها يف هذا الصقيع الذي مجد نحو مئتني من األعضاء يضاف إىل من 
يف  الطاهر  الوضاء  الثلج  وهذا  جممدين.؟  حراك  ال  وهم  أصاًل  دخلوها 
العضوية  تراكم  مثل  اهلش  املرتاكم  الثلج  أبيض. وهذا  قلبك  مثل  اخلارج 
ستحول  نايشء  تنني  بنفخة  يتكرس  أن  يلبث  ما  الكتاب  من  االحتادين  يف 
عىل  الديون  تنمو  كام  وينمو  البلوغ  سن  يبلغ  أن  دون  قوهتا  بكل  إرسائيل 
وملطخة  اجلزيرة  ونفط  ببرتول  ملغمطة  ليخرجها  بحكمة  وهيجم  أمريكا 
بسواد نفط العراق. هكذا هي تأمالتك يف بالد الواق واق. حيث ال طيور 
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حولك وال هديل محام. حيث ال سكينة حولك والناس نيام. وحيث عىل 
غلبهم ينام العباد وعند الصبح يظهرون ألعامهلم وكأهنم ال ظلم ال جور وال 
تناقض يف وئام. هو الثلج إذن عطلهم عن أعامهلم ورمحة لألرض والطري 
والشجر. هو الثلج املقدس عطلهم عن الكالم. فاهلل عز وجل أرسل هلم 
كل هذا الثلج عربة وفكرة ورسواًل. فهل تأمل أحٌد منهم يف هذا اللون ما 
النهار  يمتلكه من غنائم  الدفء حيتمي وبام  أم ظل كسواًل يف  الثلج  يقوله 
واالهنيار . يف الربد ينفق من الدفء عىل لصوصه الصغار الوثابون للرسقة 
واستبدال الشمس بامئدة للقامر. غدًا إذا أرشقت الشمس يستيقظ املتجمد 
بل عىل  له،  أشعلها  بروميثيوس  ثمة  أن  ينتبه  فال  يف سيارته عىل سيجارته 
ما غنمه من ثالثة أضعاف ثمن العلبة ويسري إىل حيث جممع رسقاته ومن 
حوله من الشطار. أما أنَت يا سيد الشعلة والنار، فقد كتب عليك أن تظل 
تكتب وتكتب يف احلصار، تضاريسًا لروحك، ومن روحك تستمد دفئًا أية 
نار.  ومن روحك تستمد قوهتا اللغة وهتدر من شعلة احلرف 700 بئر من 
اآلبار. نفط األرض يسمرسه التجار الفجار وعليك إحكام إغالقه منزلك 
عليك، وعليك إحكام صنع ما هو مقبل والثلوج تعلو والسامء انثيال تلو 
انثيال. فلتحكم إقفال غازات روحك وإياك قبل موعده أن تعلنه اإلنفجار. 

فاصمد أهيا الثلج املقاوم. واصمد من وراء حصارك أهيا التنني املقاتل.

كي  وحتوالته،  الثلج  رجل  هواجس  من  وصلها  ملا  الشجرة  ضحكت 
يدفء نفسه، إىل تنني صغري. بالطبع أحسست باالمتنان له من تلك القبلة 
واليد الناحلة التي أزاحت عنها الثلوج. لكنها مل تتاملك نفسها من الضحك 
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الذي سيخرج من فمه وربام أصاهبا بمقتل إن هو  اللهب  جذىل من فكرة 
الرعشة  أيضًا مل ختِف تلك  النار. لكنها  النار حيث جبل  مل حيكم تصويب 
التي أصابت جسدها وهي معزولة ووحيدة عن الغابة وهي أيضًا حبيسة 
ما ينتظرها من االنتظار. إنه قبلة احلياة وكفى، قالت لنفسها، وتذكرت ما 
به من الظمأ. وتذكرت ما تعده  أيضًا يف الصيف القادم من كأل. إهنا قبلة 
احلياة أيًا كان شكل الوداع يا رفيق. ومل يكن عىل منأى من التواصل معها، 
فقد خرج لتوه ملشاهدة ما مجعته أغصاهنا من الندى، وكانت من نشوة احلب 

ترى يف عينيه ونبضه اتساع املدى.
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دخان .. متصاعدا
إهداء: إىل صنع اهلل ابراهيم )تلك الرائحة(

نعنع اقطفيه من فوق وحاذري االقرتاب من اجلذور أما هي فلم تفهم 
متاما مقصده فقد أوصاها بذلك واطلق عىل نفسه الرصاص.

جثامنه  مواراة  ومتت  الشهود  قال  الرصاص«  نفسه  عىل  أطلق  »نعم 
بالعلم.

وبعد سنوات نسيت هي الواقعة متاما. فقد كانت حكاية رشهبا للشاي 
اللوز  بني  وما  والشجرية  املريمية  بني  ما  وملتبسة  طارئة  مسألة  بالنعناع 

والتفاح.

اليوم زكمت أنفاسها برائحة املقهى املجاور الذي احرتق فجأة ومل يبق 
فيه سوى أنقاض وحطام هش.. وفجأة لعلع الرصاص.

يوضح  ومل  هلا  قال  منه  تقرتيب  أن  واياك  بعد,  عن  اليه  انظري  ذاك.  هو 
لكنها قبل ان يصاب هو اآلخر باجللطة عملت بعكس ما أوصاها به لرتيض 
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فضول األنثى اللحوح بالرجل.

ومل تزل حتى اليوم تتساءل عن لغز تلك الرائحة.

قال حارس املقربة لرجال املباحث:

شممت رائحة نتنة غريبة فخرجت وتفقدت املقربة. مل يكن هنالك يشء 
مفاجئ يل عىل غري العادة سوى هذا القرب الذي أجده اليوم فارغا. ولست 
أظن أنه حديث احلفر. واختفت الرائحة. تلك الرائحة التي شممت برسعة 
لكنها باقية يف هذا القرب الشاغر الذي ترون ومن حوله نثار الصخر وفتات 
الرائحة وحضور رجال  العالقة بني تلك  اليوم  اإلسمنت. ومل يفهم حتى 

املباحث والتحقيق معه وبني احلريق يف مقهى العاصمة.

قالت الناجية الوحيدة من حريق املقهى وكأهنا آتية من كوكب آخر: أنا 
آخر من رآه يدخل املقهى وآخر من شاهده خيرج منه ذلك الرجل الغامض.

أنثى وثمة رائحة عطرة  أية  واسرتسلت: شاهق ووسيم وجذاب, يشد 
تنبعث من مالحمه لكن... لكن عندما تقرتب منه أكثر ختتلط الروائح الزكية 
يا  متاما  الرتاب  يوارها  مل  فيه  ميت  جزء  رائحة  حتديدها.  يصعب  ما  بنتانة 
إهلي إذا صدق حديس. إذ كنت أقرأ قصة قصرية للطاهر وطار تتحدث عن 
ونردد  ونقدسهم  نتغنى هبم  الذين  الشهداء  ان  يعقل  فهل  الشهداء.  عودة 
عنا  احلقيقة  تلك  خُيفي  وال  يموتون  عندما  نتنة  روائحهم  تصبح  أسامءهم 
حي  األعىل  نصفه  رجل  متاما.  ذلك  يشبه  شاهدته  ما  إن  الرتاب؟  سوى 
التاريخ  وربيع  عينيه  يف  اخلرضاء  املروج  ترى  رجل  ميت.  السفيل  ونصفه 
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وبحر بال هناية وال تشم من نصفه السفيل غري ما عجز منه عىل احلياة.

هي  كم  إهلي  يا  الرائحة..  تلك  فاخر.  ببنطلون  ومغطى  وكريه  ميت 
كرهية ولكنها بعد دخوله وخروجه امتزجت برائحة حريق املزابل.. ومل يبق 

منها اآلن غري الدخان املتصاعد. دخل وخرج. نعم.. لع.. لع..

نعم لست متأكدة أنه هو حتديدا الذي أطلق النريان وخرج. فقد تنوع 
نساء  إىل  املناضد  عىل  ملقاة  سيارات  ومفاتيح  أنيقني  رجال  من  احلضور 
إىل  الشهوة  تند  أجسادهن  من  حركة  كل  عن  البرشة  المعات  فارهات 
إىل  حيجبه  أن  احلجاب  يستطيع  ال  بام  تلمع  عيوهنن  مرتبصات  حمجبات 
طاوالت أشبه بطاولة االجتامع الرسي إىل حواسيب حديثة وهواتف نقالة 
فاخرة وكل من يقرتب منه ال يلبث أن ينفضَّ مبتعدا. منه أم من غريه تلك 
الذي  ذلك  أمره  يف  بجازمة  لست  نعم  أم  لع  ال  أم  نعم  أدري  ال  الرائحة 
الرؤوس  يفرغه يف  الطويل رشاشا ورشع  وقف فجأة وأخرج من معطفه 
النريان  واختلطت  فاشتعل  والسيقان  والصدور  واملؤخرات  والكروش 
باملوت  بالرجاء والعطر  بالثغاء والزجمرة  بالنعم واجلعري  باألصوات واللع 
واحلياة بالعدم. ربام هذا بالضبط ما حدث. فلم أعد أتذكر متاما سوى أنني 
هربت. وهربت الئذة بأقرب مقهى عار إال من الشاي واليانسون والقهوة. 
طلبت كأسا من الشاي. نعم الشاي. ومل يسألني النادل املرصي أية أسئلة 
إضافية فقد فهم أنني مذعورة وأنني أريد فقط أن أسرتيح وألتقط األنفاس 
لعلني أرتب القصة من جديد. قدم يل الشاي بالنعناع نعم النعناع اهلادىء 
النعنع  وطعم  الصمت  رائحة  بل  املوت.  رائحة  أشتم  أعد  ومل  البسيط. 
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أفيق من احللم دون  الواقعة أن  اليوم كلام تذكرت  البلدي. وأحاول حتى 
جدوى. دون جدوى قال يل: حاذري االقرتاب من اجلذور.

وأطلق عىل نفسه الرصاص ومىض تاركا وراءه مقهى بحجم بلد. تاركا 
نصفه السفيل ميتا والبلد, وتاركا ال أحد. غري الدخان املتصاعد.

أفاق حارس املقربة، كمن أيقظه الصمت املطبق فلم ير جنازات قادمة 
وال طوابري سيارات وال حفاري قبور. التفت من حوله إىل االفق فلم يبرص 
غري أدخنة سوداء تتصاعد وتشكل غيمة سوداء تزداد كثافة وتتضخم زاحفة 
يف كل االجتاهات حاجبة عن عينيه سامء رمادية اللون تسبقها رائحة البارود 
من كل االجتاهات فأحس أن القبور ازدادت صالدة كأنام تعلن املقربة رغم 

اتساعها عن عدم رغبتها باستقبال املزيد.
2013/02/14
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عصافير ملونة

عن أصدقاء ورفاق كنا نتحدث. عن أسباب غياهبم. عن قسوة التنظيامت 
احلزبية حينام جتمع عىل مهامجة أحدهم بال رمحة وبال هوادة. مل أكن مشاركا 
والتذكر.  باالستامع  فاكتفيت  وتأماليت  برشودي  تتعلق  ألسباب  باحلديث 
مرت بخاطري أرساب من الطيور وفكرت أيضا بالفراشة التي ولدت شبه 
والنقوش  باأللوان  املزدانني  جناحيها  يف  اآلخرون  يراه  ما  ترى  ال  عمياء 
الفراشات األخرى  أيضا ربام كم هي مجيلة  الطبيعية وال ترى  والزخارف 
من حوهلا . تطورت أحاديث من حويل عن بعض املعتقلني من الرفاق الذين 
ما أن خرجوا من املعتقل حتى ُفصلوا من أحزاهبم بتهمة التعاون والتفريط 
واالهنيار داخل السجون مما حرمهم من مواصلة النضال من أجل مبادئ 
اعتقلوا بسببها. مل يكن احلديث عادال فقد كانت وجهات  التي  األحزاب 
حتى  مرافعاته  ملواصلة  الدفاع  ينربي  أن  دون  تتقارب  ما  رسعان  النظر 
النهاية . ولكوين ليس لدي املعلومات الكافية عن بعض األسامء التي تدور 
حوهلا الشبهات فقد كان من الصعب أن أغدو رشيكا ذا بال بالنقاشات. 
القضية سوى الئحة  يعرفون من  الذين ال  النظارة  ال ضد وال مع بل من 
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احلزب  النهاية  يف  هو  ومهي  قاض  أمام  الدفاع  جهود  به  جتود  وما  االهتام 
والكوادر املتقدمة به واملهام املناطة بكل مناضل وأسباب وحيثيات اعتقاله 
مثل  األحاديث  بدت  السجن.  املتأخر من  أو  املتوسط  أو  املبكر  وخروجه 
ميتة  ملونة  بعصافري  ذكرين  الذي  األمر  وكئيب  واحد  لون  من  عصافري 
أحد  يعرتضها  أن  دون  احلرية  بمنتهى  وتطري  تتكاثر  ملونة  غري  وعصافري 
أو تقع فريسة أفخاخ منصوبة أو طلقات نارية لصياد ماهر أو حتى لطلقة 
عرس طائشة. أما حكاية العصافري امللونة التي وجدت ميتة دون أن تصاب 
بطلقة أو حتى بحجر فقد نمت إىل علمي بعد كبري جهد بذلته بسؤال أهل 
الغور عن قصتها. فقد استغرب يف البدء من سألتهم عن تلك الظاهرة إىل 
احلقيقة  إىل  أقرب  تفسريًا  أمرها  يل  ت  فرسَّ إجابة  عىل  أحدهم  استدل  أن 
الزيتية والدهانات كهدية  اثنان علبا من األلوان  تلقى أخوة  واملنطق. فقد 
من معارفهم الذين يعيشون يف العاصمة ومل يتلقوا القامش املناسب ملامرسة 
املناسب  املقوى  الورق  يفتقدون  أيضا  وكانوا  والتلوين  بالرسم  هوايتهم 
لسكب تلك األلوان عليها يف ما قد يبتكرونه من تشكيالت لونية ومل تضق 
هبم مساحات االبتكار حني مجعوا ما بني هوايتهم القديمة بنصب الفخاخ 
للعصافري وما بني تلوينها بعد صيدها ومن ثم إطالقها يف الفضاء وكأهنم 
أردوا يف البداية تلوين السامء هبا من جديد وإرشاكها يف فرحتهم باأللوان 
لتتغري ألواهنا الكئيبة دون أن يدركوا ما سيلحق هبا من أذى نتيجة ممارستهم 
تلوينه وإطالقه  ويتم  الفخ  يقع يف  الذي  العصفور  كان  فقد  اهلواية.  لتلك 
ثانية ليلتحق باجلموع يعاين من مشكلة ال يعرف أسباهبا عندما تنبذه بقية 
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غري  العصافري  كانت  ريشها.  أو  جناحيها  أحد  هلا  يلون  مل  التي  العصافري 
بينها يف  عنها وتستهجن وجوده  بال رمحة كل عصفور خمتلف  تنبذ  امللونة 
حني أن العصفور الذي تم تلوينه مل يكن يعلم بذلك وال يرى نفسه ملونا أو 
خمتلفا عن بقية الرسب وبالتايل ال يستطيع تفسري ابتعاد بقية العصافري عنه 
يتم  وهجرها له واستبعاده عن الرسب مهام بذل من تغريد أو حاجة ألن 
النهاية لالستسالم  العصافري فيضطر يف  بقية  املساواة كام  معاملته عىل قدم 
لعزلته التي أكرهوه عليها فيسقط رصيع الوحدة والعزلة والكمد ميتا . فهو 
مل يعد قادرا عىل العودة للفخ الذي غادره وال هو قادر عىل تغيري لونه الذي 
وعندما  رشيرة.  تكون  أن  بالرضورة  ليس  بنوايا  يدري  أن  دون  له  وهب 
طالت فرتة عدم مشاركتي باحلديث أحسست أن كل من هم يف املجلس قد 
بدؤوا يتهامسون يف أسباب عدم مشاركتي وربام تفامهوا باإلشارة واألعني 
عىل أن يتم تغيري موضوع احلديث خشية أن يكونوا خمرتقني من قبيل أنا. فقد 
أحسوا أن صمتي تضامن غري معلن مع اخلونة والعمالء املجمع عىل ختليهم 
عن احلزب واضطرار احلزب أن يتنكر ويتخىل هلم وعنهم. حينذاك وفجأة 
تداركت املوضوع وبدأت أتفحص نفيس وأجنحتي امللونة لعيل أعثر عىل 
من جترأ ولوهنا يل دون إراديت ورغام عني . وقبل أن أكتشف أنني بال أجنحة 
وبال ألوان غري اعتيادية كان اجلميع قد انفضوا من حويل ألبقى وحيدا ال 
بالتفكري بمن هم مثيل  أعلم كيف وملاذا وكم مىض عىل سهوي ورشودي 

عصافري ملونة .
عامن ـ 8 أيلول 2012
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أشجار هيرمان هسه

الليلة بأيدهيم يل بالتحية، هززت رأيس للبعض  كثر هم الذين أشاروا 
بداية  قبل  املفاجئة  حتياهتم  مستغرب  غري  اآلخر،  لبعضهم  بيدي  ولوحت 
املرسحية، يف مرسح دائري، ليس ألهنم مشتاقني يل أو يفتقدونني بل: أوال 
التي  األمامية  الصفوف  أتقدم  أن  اجلميلة  السيدة  بصحبة  تكاسلت  ألنني 
فأقعيت حيث  والنجوم  الكبار  والفنانني  والسفراء  الضيوف  كبار  هجرها 
أي سيدة مجيلة  ترى  بحيث  اجلميع  مكانا علويا يرشف عىل  اختارت  هي 
وفضول  لالهتامم  مثري  أو  معروف  رجل  بقرب  جتلس  عندما  تأثريها  وقع 
النساء وأسئلتهن الدائمة: منذ متى يعرفها؟ هل بينهام عالقة؟ أين صديقته 
بينهام؟ شعرها مجيل  العالقة  القديم؟ هل ستتطور  أين صديقها  القديمة؟ 
ومزاجه  وأنيق  جديد  قميصه  ؟  الليلة  هذه  مثري  غري  عادي  فستاهنا  ولكن 
الليلة متعكر.. كنت أعرف هذه احلقيقة وثانيا وثالثا من األسباب،  وربام 
هي أيضا بجانبي تعرفها وحتب أن نتبادل عن قرب احلديث وربام اهلمس 
بحيث تالمس خصالت شعرها وجهي وبحيث تقرتب أنفايس من حلمة 
أذهنا كي ال يسمعنا أحد ممن هم خلفنا أو ممن هم بجوارنا . كنت متأكدا أن 
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الصديقات جالست  يعنيني، فكم من  بالرضورة  يعنيهم ليس  الذي  األمر 
أو جاملت وربام أطريت وانتهينا إىل ما يشبه النسيان. حتياهتم مل تكن متاما 
منهن  أنثى؟ حتى بعض من أعرف  الليلة من  أية حتية  أتلق  مل  ملاذا  يل وإال 
كن عابسات قليال عندما جال هبن برصي دون أن نتبادل االبتسامات، ال 
شيئ جديدا يف املرسحية، انتهى العرض ففوجئت بمن جتالسني عن قرب 
مل  السطحية  يف  وغاية  ساذج  لعرض  بحرارة  تصفق  نعم  وتصفق،  تنهض 
رتل  أدركه  لو  والذي  بيننا  األول  الفارق  هذا  املقعد.  عن  هنويض  يستدع 
أن  الصعب  ومن  حيايت  يف  جديد  ال  التحية.  بعضهم  وجه  ملا  يل  املحييني 
بقريب  جيلسن  وكن  جالستهن  ممن  افتقدت  ما  لكثرة  جديد  هنالك  يكون 
أو  حب  عن  تفصح  التي  املجالسة  لتلك  والنشوة  بالزهو  حيس  وكالنا 
مرشوع حب أو عالقة يتوجها احلب املشهر عىل الناس ملجرد رغبة الطرفني 
يف اشهاره ومتعة أن يتحدث عن أحدكام الناس أكثر مما يناقشون املرسحية. 
ال شيئ عاد يثري انتباهي،  ال من أجالسهم أو أرد هلم التحية وال املوضوع 
املسطح أمامي عىل اخلشبة والذي يتحفتل حوله املخرج واملمثلون . لكن 
ما اكتشفته الليلة فاق توقعايت فتساءلت: عندما تكون املرأة ورقة خرضاء 
من ورق الشجر أو غصنا تتدىل من صدره الفاكهة أو كزهر اللوز مزدانة هبا 
الشجرة.. وعىل كثرة من عرفت من ورق الشجر والثمر واألجاص الشهي 
الليلة حتديدا غدوت شجرا عاريا من  بالعسل.. ملاذا  الشفتني املحىل  وتني 
الورق يف خريف هريمان هيسه؟ وهل ينتظر الشجر املوت بال رهبة منه أو 
من مناشري وسواطري التجار واحلطابني؟ وأي مرشوع أعد به اليوم؟ غرفة 
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نوم فاخرة وأثاث مكتبي حلاملة ببيت وعرس وليلة من الشهوة العابرة؟ مل 
عندما  إال  اخلريفية  والشجرة  هريمان  وبني  بيني  الشبه  وجه  فداحة  أدرك 
بيتنا يف  أمام  الشجر  التي يف ساحة  الرومية  الزيتونة  تذكرت كيف اهنارت 
سيلة الظهر وكيف مل يعد حول منزلنا توت أو تني أو كرز أو حتى صبار أو 
مشمش. وخالل غيبوبتي نظرت حويل ملن كانت جتالسني بسعادة غامرة 
فإذا هبا مل تعد بقريب وال أنا انتبهت متى غادرت دوين منسلة خلارج املرسح .

عامن ـ 4 أيلول 2012
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ثالث أقاصيص 

1- الكأس املكسور
ليس أسوأ من أن ترشح احلب فلكل حب ما هو غامض فيه ال تعرف 
السحر  لبطل  ذلك  لو عرفت  فيه ألنك  السحر  تعرف  أن  أو  تفرسه  كيف 
والعذب الغامض فيه، لكننا أحيانا نجد أنفسنا دون قصد من أحدنا ألغينا 
تلك املسافة التي تبقي عليه . هذا ما خطر ببايل عندما أردت أن أكتب عن 
الكأس املكسور الذي مل أعد أعرف منذ متى ُكرس، ليس متاما بل تم رشخه 
دون أن يفقد صفته ككأس، رغم أنه فقد وظيفته فال تستطيع أن متأله بساخن 
أو بارد، ولو أنني فعلت ذلك من قبل لتكرس إىل شظايا وتفتت متاما. لكنني 
ألمر ال أعرفه متاما حافظت عليه كام مل أحافظ عىل قلبي املصاب بأكثر من 
ضيق يف الرشايني ومل أزل أدخن. فتلك التي كان بيننا اتفاق رسي أن نختيل 
عىل مطلع الدرج فأحضنها ونصاب سويا بدوار لذيذ نكرره مرات ومرات 
مل تكرس قلبي متاما عندما كربت وأصبحت يف صف سادس وكذلك األمر 
مع تلك التي ارتبطت يف خيايل برائحة اخلبز الساخن عندما كنت أالحقها 
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كي ترتك لنفسها فسحة من الوقت بانتظار دورها يف فرن القرية فتغادر إىل 
رشاييننا  يف  الالهب  الشوق  عن  ونتحدث  فنلتقي  البعيد  غري  أقارهبا  بيت 
وحتمر وجنتاها من النشوة واخلجل مما أقوله هلا قبل أن حيمر رغيف اخلبز 
من عجينها الطري،  سافرت بغري عودة وغادرت قريتنا قبل أن أصبح يف 
األول إعدادي ـ صف سابع ـ مل تكرس قلبي متاما هي أيضا كام مل ترتك به 
رشوخا كثرية إال من رسعة اختاذها لقرار الزواج وبالتايل قرار النسيان، أما 
عندما كربنا قليال فقد كان لزاما عىل شخص جمد مثيل أن ينأى قليال عن من 
حيب فال هي تندلق وال أنا، كي ال يتكرس الكأس مما هو ساخن وال مما هو 
موحش بارد كالثلج أيضا حيث تغدو املسافة يف منتهى الدقة مابني اللمس 
عىل  بُِسكٍر  توقعاتنا  من  األرسع  املباغت  االنفجار  دونام  والقبلة  واهلمس 

حني غفلة ال نعرف هناياته متاما وكذلك هو الكأس اليوم مثل قلبي متاما.

2- عينا ليفي
حتلق  عندما  املسجاة  النحيلة  جثته  بدت  عام  ألف  من  ميتا  كان  لو  كام 
الشقيق  واألخ  الرفيق  ومرشوع  والرفيق  الصديق  وشبه  الصديق  حوله 
واألخ العتيق والسادة وبعض الرقيق. نادته من مسافة بعيدة وراءه حني ظل 
سائرا عىل الدرب: تيسري يا تيسري! سمعها وميز صوهتا ومل يلتفت للوراء 
دنانري  بضعة  أجل  من  املخربات  آخر  سوى  ورائه  من  شيئا  يسمع  مل  كأنه 
تعتاش يومها منها وتتجول من ركن إىل ركن باحثة عن خرب أو إفادة ممكنة. 
ظل يف طريقه احلالك يسري حتى تذكر اإلسم الرسي إلبنه الذي مل يسجله 
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يف شهادة ميالده أو يف دفرت العائلة وبطاقات األحوال: ليفي! وخاله يسري 
َّ قلبه للرىض يف  بقربه ومعا يمضيان فقال له: هل سمعت أحدا يا ليفي؟ َفرسُّ
عينيه والنفي.. ظال يسريان إىل أن علت من ورائهام احلرائق وارتفع الدخان 

قبل أن يغيبا يف األفق.

3- اجلبل من اجلهة الرشقية
قال العابر، وكوب املاء يف يده، مستغربا: أليست هذه عني زكري ؟ ومل 
جيبه الفتى الواقف يتأمله عىل الشارع العام الذي يصل مدينة نابلس بمدينة 
جنني. ثم تساءل موضحا: هذا املاء قد غدى ماحلا أليس كذلك؟ ومل ينتبه 
االثنان ألغنية خافتة الصوت تقول من سفح اجلبل وتتدىل من دالية العنب: 
من  والفتى،  العابر  أيضا،  االثنان  انتبه  وال  حبايبنا،  خلفك  البعيد  جبل  يا 
اجلهة الغربية، جلبل بنات يعقوب،  لنبع املاء الذي أخذ يشح ويتغري طعمه 
منذ  يا جبل...  الشيخ:  الشامل من جهة جبل  تغني يف  كلام سمعت فريوز 
صيف حزيران 67 وجبل القبيبات يرقب ثلوج جبل الشيخ شامال وجبال 
نابلس جنوبا ويرى زرقة املتوسط وبعد طول ثبات جلمود الصخر فيه رشع 

أخريا يرسل مياه ينابيعه يف كل اجتاه،كام لو كان يبكي...

 2012-2011
 شارع امللك طالل ـ وسط البلد
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أحد عشر دبا ووردة
إىل رنيم

تبقى من الوقت نصف ساعة فقط قبل مغادرة احلافلة الضخمة موقفها 
يف العبديلـ  عامن متجهة للعقبة جنوبا.فاجته بنظره نحو سوق اجلمعة املزدحم 
بالبالة واخلضار والناس وصياح الباعة. تذكر أهنا كانت حتب سوق اجلمعة 
تزر هذا  . وهي منذ سنة ربام مل  بأسعار زهيدة  التسوق  امرأة حتب  مثل أي 
السوق الذي طاملا زاراه سويا يف يوم عطلتهام. وتذكر أيضا مشرتياهتا األثرية 
كالقبعات واألحذية والفساتني والباليز والكنزات الشتوية التي مل تعد بحاجة 
هلا يف عملها وحرارة العقبة الالهبة. وبرسعة راح ينتقي اهلدايا ألطفال أصدقائه 
وربام هلا هي أيضا بعد أن تعذر زواجهام ألسباب مادية ومن الطبيعي أيضا 
القايص  هبا  يعلم  لعالقة صداقة  اإلشهار  اإلنجاب يف ظل عدم  يتعذر  أن 
والداين ولكنه يمنع فيها االنجاب دون عرس وحجز صالة وتزمري سيارات 
إىل آخر املعزوفة وحتى آخر زغروتة. عىل عجل أخذ يعاين وينتقي ويضع 
ما عىل  أفضل وأمجل  انتقى  قد  كان  ربع ساعة  األسود وخالل  الكيس  يف 
البسطة من ألعاب وهدايا دون أن يبادر حلساب سعرها االمجايل تاركا األمر 
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للبائع وحصافته مادام مل يكتف بقطعة واحدة فام عىل البائع سوى أن يقوم 
البائع  حسب  حيث  فعال  تم  ما  وهذا  النهائي  السعر  عىل  مناسب  بخصم 
لتصبح  التفاوض الرسيع احلاسم عليها  تم  دينارا  بنحو عرشين  مشرتواته 
مخسة عرش دينارا ال أكثر وال أقل فاضطر البائع أن يرضخ بقليل من الربح 
يف ظل األزمة النقدية العاملية وعدم توفر السيولة يف اخلامس من مطلع شهر 

كانون األول لعام 2008 .

كان كلام انتقى دمية أو لعبة يتذكر أنه نيس أن يسأل أصدقائه كم أصبح 
عمر أبنائهم وبناهتم فيجتهد من تلقاء نفسه يف تقدير كل دمية مناسبة هلذا 
اخلامسة  عىل  شارف  وقد  سنا  يصغرونه  الذين  أصدقائه  أبناء  من  ذاك  أو 
غسلها  يمكن  القامشية  اللعب  أن  بقوله  طمأنه  البائع  أن  كام  واخلمسني. 
إليها نضارهتا األوىل وتدوم دون كرس أو تلف وكذلك دون تكلفة  لتعود 
ال  الذي  القامش  من  ودمى  لعبا  دامت  ما  للكهرباء  احلاجة  أو  البطاريات 

يؤذي األطفال عند التلف واالستهالك.

نقده اخلمسة عرش دينارا ومىض نحو احلافلة دون حقائب بيديه ودون 
بأيام  العاصمة عامن قبل عيد األضحى  بأنه مغادر  أية دالئل أو مؤرشات 
ثالثة، ال من حيث هندامه وال من حيث مشرتياته أو استعداداته للسفر. 
مكتب  يف  هبا  وجيول  اليمنى  بيده  وسوداء  باللعب  مكتظة  أكياس  أربعة 
السفريات باحثا عن كيس أكرب حيتوهيا مجيعا دون أن يفلح إىل أن جاد عليه 
موظف يف املكتب يعرفه مهتام باملهرجانات املرسحية فجلب له كيسا جديدا 

من األكياس املخصصة للقاممة.



125

قام  ثم  فاحتواها  الضخم  الكيس  يف  األربعة  السوداء  باألكياس  ألقى 
بربط الكيس األم عليها ليضعه مع حقائب السفر لركاب احلافلة املغادرين.

* * *

كانت قد أخربته مقدما أن مكتب السياحة الذي تعمل لديه ال يمكن 
أن يسمح هلا بيوم ولو واحد إجازة كي تستقبله وأن عملها كدليل سياحي 
باللغتني الفرنسية واإلنجليزية يستمر من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء. 
كام سألته إن كان بحاجة لتحويل أي مبلغ من املال فنفى ومل خيربها أن وزارة 
الرتبية أوقفت حتويل راتبه للبنك منذ أسبوعني معلال أن الروتني املتبع ملن 
يعودون لعملهم بعد انقطاع يقتيض كل ذلك. وكذلك فعل صديقه الذي 
وزارة  عىل  حمول  بشيك  يدويا  لراتبه  استالمه  وأن  خاصة  له  باحلجز  قام 
املالية والبنك املركزي حيتاج ألربعة أيام عمل كي يصار إىل رصفه بأسلوب 

املقاصة كام أخربوه يوم األربعاء.

لكن موظف البنك الذي شعر برضر أن يدخل معلم يف تسعة أيام إجازة 
من ضمنها إجازة عيد األضحى دون مليم واحد يف جيبه عاجل إىل كتابة 
كلمة »مستعجل جدا« عىل شيك راتبه كي يستلمه من الرصاف اآليل مساء 
البيت  اخلميس وهذا ما حدث فعال حيث قام فور استالمه بتسديد أجرة 
املستحقة للاملك وسدد هلذا وذاك ما كان قد استدانه منهم منذ ثالثة أسابيع 
يف  ويعمل  يقيم  كركي  صديق  من  بتشجيع  العقبة  نحو  أمره  حيزم  أن  قبل 

العقبة يف جريدة »القلعة« .
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أما الصديق الثاين الذي كلام اشرتى هاتفا نقاال كلام متت رسقته وتغيري 
وربام  وأنجب،  تزوج  أن  بعد  سنة،  نحو  منذ  أخباره  انقطعت  فقد  الرقم 
ظل  يف  يتزوجون  عندما  العزاب  كل  شأن  شأنه  العائلية  حياته  عىل  انكفأ 
ارتفاع األسعار اجلنوين وشح املداخيل وتذمر األنسباء وأحيانا الزوجات. 
بالبحث عن الصديق املشرتك ليخربه أن صديقهم  الكركي وعد  الصديق 
أنه هو من أخرب  املقيم يف عامن سوف يأيت يف زيارة ملدة يومني للعقبة. بل 
الصديقة السياحية بأنه قادم ولكن للزيارة هذه املرة وليس خلطوبتها ثانية 
بتسديد أجرة  قام  الكركي  الصديق  أن  أهلها. كام  أو من  نفسها  وثالثة من 
مبيت اليومني مقدما لصاحب الفندق خشية إلغاء األخري للحجز أو إلغاء 

الزائر للزيارة.

* * *

والسياحية  السياسية  الزائر  بأمهية  شعر  جانبه  من  الفندق  صاحب 
فاستجمع ما بحوزته من الشكوى ليبثها إليه. فهو ال يعلم أن القادم مغضوب 
عليه من احلكومة ومن أحزاب املعارضة أيضا ألنه مستقل ويأبى أن يلتزم 
بأي من األحزاب كام يرفض أن يكون مواليا ألي من احلكومات. وباملثل 
فهو مطلق ألنه يرفض أن تضمه إحداهن لبيت الطاعة يف هذا السن الطاعن 
الصدمة  يشبه  بام  الداعي  الكركي  أصيب  لذلك  والوعي.  والعزلة  باليأس 
عندما شاهد ضيفه خيرج كيسا أسود اللون من بني حقائب وحوائج القادمني 
من  باخلذالن  اآلخر  هو  أصيب  الذي  الفندق  صاحب  وباملثل  عامن.  من 
مشهد الكيس األسود الداخل إىل فندقه وهو الذي إعتاد أن خيرج مثل هذه 
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األكياس من فندقه ليال كي ال يشاهدها النزالء فيتأففوا من منظرها أو من 
رائحة القاممة فيها.

أما الزائرـ  الكاتب والناقد والصحفي واملعلم واملرتجم واملطلق واألعزب 
واألشيب فلم يبال بام خامر مستقبليه ربام ألنه يعلم أن حمتويات الكيس ليس 
سوى هدايا عندما يصار إىل تغليفها وتقديمها كام تقدم أفخم اهلدايا وأشدها 
إثارة ودهشة ستحوز رضا آباء وأمهات األطفال الذين حيبهم كام ال حيب أحدا 
من الكبار. بل كان يعلم أن الدببة التي مل يقم بتعدادها قادرة عىل إدهاش من مل 
تبعث العقبة برمتها الدهشة فيه، متاما مثلام راهن ويراهن دائام عىل قوة الدب 
الرويس رمز القوة والطيبة.وهكذا دخل الزائر إىل غرفته وبصحبته الكيس 

األسود الغامض املحتوى كي يسرتيح قليال قبل الطواف بالعقبة.

* * *

مل يتذكر أول زيارة له للثغر الباسم مطلع عام 1994 قبل 14 سنة، فقد 
ضاق باجلريدة وعامن وبالرب واجلو واجته بسيارته الالدا احلمراء إىل البحر 
عرب السلط والكرك مارا ببحر ميت ومتيمنا بمد أصابع يمناه بامللح الطبيعي 
ملاء كثيف امللوحة يف الليل ليتجه يف ذات الليلة للعقبة عرب الشارع الطويل 
املحاذي للبحر امليت بجثته املديدة من اجلهة الرشقية والرشيط املوازي من 
اجلهة الغربية ال يغادر ذهنه آنذاك. ال مل يتذكر أن رحلته تلك أسفرت عن 
اليوم  عدد  يف  تايمز  اجلوردان  صحيفة  نرشهتا  برييز  لشمعون  مقالة  قراءة 
الذي اشرتى اجلريدة فيه غري قادر عىل قراءهتا يف فندق القدس القريب من 
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جريدة األسواق آنذاك قبل أن تغلق اجلريدة وتصبح يف خرب كان. بعد عودته 
من العقبة، وما أدراك ما العقبة عام 1994 مل متض أسابيع حتى وجد نفسه يف 
معتقل بريين بتهمة الرشوع بالقتل مكررا ثالث مرات. وعام 2000 كانت 
زيارته الثانية للعقبة بسيارة سياحية بعد أن بيعت الالدا احلمراء يف مزادات 
دائرة اإلجراء يف الزرقاء لتذهب نفقة مقدمة عىل أطفاله وهو بال عمل منذ 
خروجه غري مسؤول عام نسبته امرأة له من الرشوع املتكرر بقتلها عام 1994 
وكانت برفقته خطيبته التي ذهب إىل مقر عملها يف جريدة ستار األسبوعية 
للطباعة  الدستور  دار  عن  والفرنسية  اإلنجليزية  باللغتني  تصدر  التي 
والنرش. فقد تعاطف مع خرجية جامعة الريموك قسم اللغات األجنبية التي 
بالكاد تقبض عرشين دينارا شهريا من اجلريدة لقاء كل موضوع ينرش هلا 
إذا تم نرشه والتي كانت تقيم لدى إحدى املطلقات الوارثات عن آبائهن 
قسطا ال بأس به من الثروات. وتلك اخلرجية املتطلعة لعامل الصحافة برباءة 
التمييز املامرس ضدها وإن كانت تلمسه وحتسه  مل تكن تدرك متاما حجم 
قال  السعودية.  يف  أهلها  ومجيع  الفلسطينية  بالضفة  قباطية  قرية  إبنة  ألهنا 
لرئيس حتريرها الذي فوجئ بزيارته أهنا أي إبنة قباطية لن تعود للعمل غري 
املجدي بعد تلك الزيارة وأهنا منذ تلك اللحظة خطيبته وسوف يذهب هبا 
األردن  حدود  من  قريبا  هبا  عالقته  يشهر  كي  صديقة  أرسة  لزيارة  للعقبة 
مع السعودية بمكاملة هاتفية مع والدها املغرتب هناك منذ سنوات طويلة. 
اختصاصها سوى عىل  اجلامعة ومل توظف يف جمال  قد خترجت من  كانت 
آنذاك عند هناية  أنه مرت سبع سنوات عىل خترجها  التعليم اإلضايف رغم 
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األلفية الثانية.ال مل يتذكر تلك الزيارة وهو يشن الزيارة الرابعة أو اخلامسة 
غسان  أيب  أو  إلزا  أيب  مواقف  أعجبته  كركي  شاب  وفاء  عىل  ردا  للعقبة 
الثقافية والسياسية وظل وفيا هلذا اإلعجاب يف أقسى حلظات حياة أيب إلزا 
فقد  الطالع  وسوء  والوحدة  احلزن  عىل  وعالوة  وحزنا.  وعزلة  سوداوية 
كان الزائر للعقبة اليوم ساخرا ومصدرا للضحك والبهجة والنكتة يف كل 
املواسم الثقافية التي هتل عىل األردن املفتون بحبات قليلة من الديمقراطية 
املقننة احلذرة. فالدببة التي إشرتاها من بالة سوق اجلمعة قبل صالة الظهر 
من  فكل  األطوار.  غريب  بأنه  شك  دون  تيش  العقبة  إىل  معه  ليحملها 
يغادر عامن يكون قد أعد عدته لكون العقبة منطقة حرة يستطيع أي زائر 
التي  العقبة  السعر ملشرتياته من  فارق  أن يسرتد تكلفة رحلته تلك من  هلا 
يزيد ثمنها يف عامن نحو عرشة باملئة، كأن يشرتي أحدهم كروزين سجائر 
اشرتى  فإذا  الذهاب  تذكرة  ثمن  سعرها  بفارق  سدد  فيكون  العقبة  من 
كيلوغراما من املكرسات واملوز مثال يكون بذلك سدد ثمن تذكرة اإلياب، 
وإذا ما اشرتى أي جهاز كهربائي أو حراما للشتاء املقبل أصبحت إقامته 
والسفرة كلها للعقبة ببالش هذا إن مل يكسب دنانري إضافية. أما أن يشرتي 
الذاهب للعقبة من بالة عامن أحد عرش دبا قامشيا بمبلغ مخسة عرش دينارا ثم 
ال جيد من قام بحملها هلم فيضطر للعودة هبا معه إىل عامن وبالتايل مجركتها 
بأغىل مما اشرتاها به فتلك ال ختطر ببال عاقل إال هو. فقد جرب أن يشرتي 
لوليد شقيقه األصغر دبا من الزرقاء فدفع به مخسة دنانري، وبالتايل فإن دبا 
مماثال قد يشرتيه من العقبة سيكلفه أربعة دنانري إن مل توجد البالة يف العقبة. 
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لذلك مل يكن بوسعه إال أن يغامر برشاء أكرب عدد من الدببة متهيدا إلهدائها 
عىل  ترمحا  ذلك  غري  هيدي  أن  بوسعه  وماذا  العقبة.  يف  وللكبار  للصغار 
االحتاد السوفيايت والدب الرويس الطيب والقوي؟ كام أن أعياد امليالد مقبلة 
عند هناية الشهر ولسوف يصبح ثمن اهلدية فيها مضاعفا فالدب الصغري لن 
يشرتيه أحد بأقل من عرشة دنانري. ولذلك كان املغادر لعامن قلقا عىل ثروته 
التي أودعها الكيس األسود الذي أودعه مكان شحن احلقائب يف احلافلة 
الضخمة الفخمة التي يستقلها اآلن قاطعة الفيايف الصحراوية ومارة باجلفر 

عىل يسارها وهي تنهب الصحراء نحو الثغر املطل عىل إيالت.

* * *

أغلق باب غرفة الفندق عىل نفسه وراح خيرج الدببة واحدا تلو اآلخر 
متصلة،  ونيف  ساعات  ألربع  السفر  وعكاء  من  مجيعا  عليهم  ليطمئن 
عىل  وإنام  عليهم  ليقلق  يكن  مل  احلجم  فكبريو  منها  الصغار  عىل  وبخاصة 
الرضع منها والقليلة احلجم الواعدة برباءة أكرب وبزمن مقبل وافر وبحار هلا 
آفاق رحبة ال تنتهي مثل بحر العقبة بجبال سوداء قاحلة يف شاطئ آخر حمرم 
بالظالم واحلصار واجلوع  الغارقة  يف منطقة أخرى حمتلة ومن ورائها غزة 
الكركي أعادها  الصديق  امللتزم واملحرتم لوقت وضيافة  واملذلة. وبرسعة 
للكيس األم وأغلق الغرفة نازال إىل حيث استضافه السيد أبو رنيم يف مطعم 
فاخر بمقاييس العقبة الشعبية بعيدا عن فنادق اخلمسة نجوم بالطبع والتي 

كانت وستظل نائية عىل أمثاهلام.
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قال أبو رنيم: لقد أخربت اآلنسة فطيمة بزيارتك وموعد وصولك منذ 
ليلة أمس. ومل يعلق اخلطيب السابق لآلنسة فطيمة. ففهم أبو رنيم أن األمر 
مل يعد يعني ضيفه وأن العالقة هبا غدت فاترة بعد أن ارتفع دخلها عرشات 
األجانب  السواح  ترافق  أن  اختارت  فرنسية  لغة  كمعلمة  دخلها  أضعاف 
بتقديم  الطالبات إىل مستقبل جمهول فقامت  كدليل سياحي عىل أن ترافق 
طلب ملديرية عامن األوىل للسامح هلا بإجازة بدون مرتب من التعليم الذي 
تشرتي  أن  العقبة  يف  عملها  من  استطاعت  سنة  وخالل  ذرعا.  به  ضاقت 
شقة وتسدد من ثمنها واحدا وعرشين ألفا من الدنانري بحيث مل يتبق عليها 
من ثمنها غري سبع عرشة ألفا وتصبح بالتايل مالكة لشقة خالل سنتني عمل 
املستقبل  وزوج  خطيبها  من  يأتيها  رأس  وجع  أو  إجازات  دون  متصلتني 
وشؤونه الثقافية والسياسية. أدرك أبو رنيم من فسحة الصمت التي سادت 
بينهام أن العالقة بينهام شبه منتهية فال اآلنسة فطيمة أبدت اهتامما بصديقها 
القادم من عامن كأن تطلب يوم إجازة يف يوم اجلمعة وال هي طلبت اسم 
عن  تساؤل  أي  أبدى  اآلخر  هو  غسان  أبو  وال  فيه  سينزل  الذي  الفندق 
الفندق الذي تقيم اآلنسة فيه منذ سنة ريثام تنتهي عملية التشطيب لشقتها. 
األحجام  متفاويت  عرش  األحد  بأبنائه  فرح  أيام  فرحا  كان  غسان  أبا  لكن 
بصحبة  الغداء  طعام  يلتهم  وهو  واحدا  واحدا  يتذكرهم  راح  واألعامر. 
الصديق. فقد كان جمرد رشائه ألحد عرش دبا دفعة واحدة يف يوم اسرتاحة 
جاء استثنائيا كون الراتب املوقوف تم اإلفراج عنه، يف الوقت الضائع مساء 
أمس اخلميس، بحد ذاته فرحة عيد ال توصف. وهو يفكر اآلن بأن يعلن 
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اثنني منها يف علبة فاخرة يشرتهيا من  أو  املفاجأة بعد أن يغلف كل واحد 
العقبة ليصار إىل تقديم هداياه لرنيم وزيد وبيسان وما يستجد من أطفال 
اليومني  يف  والدات  حدثت  إن  الشاطئ  فندق  أو  العقبة  يف  ووالدات 

األخريين قبل أن تقرتب سكاكني األضحى من أعناق اخلراف.

* * *

عمله  إىل  ليتجه  ضيفه  من  رنيم  أبو  السيد  استأذن  مساء  الثامنة  عند 
العقبة وعامن، حيث قال  بينهام عىل اهلاتف ما بني  املسائي حسب اإلتفاق 
أبو إلزا أن وقت املساء بعد التاسعة سوف يكون مناسبا لآلنسة أن تزوره 
أو يزورها بينام يكون النهار بعد احلادية عرشة صباحا مناسبا للقيا الصديق 
املستضيف. لكن الصديق الكركي مل يغادر متاما حتى اطمأن عىل أن الضيف 
هي  تبادر  مل  وإن  حتى  للعقبة  وصوله  بتأكيد  ليشعرها  بصديقته  اتصل  قد 

باالتصال لفوارق طبقية ناشئة بينهام خالل سنة من الفراق املثمر.

قالت عىل اهلاتف أهنا وصلت للتو من عملها يف البرتاء وتريد أن تسرتيح 
وتأخذ »شاور« فقال هلا »براحتك« فأنا أحتيس القهوة عىل اللسان اخلشبي 
الغراب  النقال سمع نعيق صديقه  البحر. وحاملا أغلق هاتفه  املمتد داخل 
الذي رغم الليل ميز لونه بأنه الغراب األسود الذي حيب. فالنورس كان قد 
ودعه بكثافة منذ آخر سفرة له مغادرا غوكتشدرة عرب البحر عائدا مع إلزاه 
يومذاك  الغربية.  اسطنبول  يف  الصيف  يف  إقامتهام  مكان  إىل  وأمها  الطفلة 
بكت أم إلزا ملشهد النوارس البيضاء التي كانت بالعرشات تالحق املركب 
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املغادر إىل اسطنبول شاعرة أهنا ستكون آخر رحلة هلم لرتكيا عام 1986 وقد 
الدائم  بالفراق   1996 عام  انتهى  الذي  احلزين  وحدسها  إحساسها  صدق 
الطالق  قبل  بقتلها  الرشوع  البائن والسجن ملدة سنتني عىل ذمة  والطالق 

الذي طالبت به من الغراب األسود.

قال أبو إلزا حمدثا نفسه والغراب حيلق من حوله: تأخرت عليك كثريا 
يفرح أحد  الناس وال  ينبذه  الذي  الصديق  أهيا  أنت كذلك  وتأخرت عيّل 
ملرآه. أما الغراب األسود فقد ظل ينعق معربا هو اآلخر عن شعوره بوصول 

رفيق الدرب.

كانت إيالت متلئلئة متأللئة ممتلئألة بالضوء األصفر كام لو كانت مزدانة 
بعقد كبري من الذهب اخلالص الذي يربق يف العينني ويرسل ظالله املضيئة 
نحو ماء راكد ساكن ليس بامء بحر وإن أسموه كذلك. إنه شاطئ وليس 
غري. إنه ماء املساء وليس ماء »الشاور« الدافئ. إنه الظالم عىل شكل ماء. 
الظالم غري املفهوم من سوء التفاهم. الظالم الذي ال حييلك بأي حال إىل 
ظالم العهد القديم. الظالم الذي مل تقرأ عنه يف سفر التكوين. الظالم الذي 
حيمل أسامك اجلانب األردين إىل أعالف اجلانب اإلرسائييل حامال معه بضع 
البناء  التي شيدها عامل  فنادق اخلمسة نجوم  السياح يف  دوالرات رصفها 
بتعب الغربة عن األهل سواء كانوا يف مرص أو كانوا يف فلسطني.إنه الظالم 
البارد الذي تستحيل السباحة فيه، احلركة فيه، املوسيقى فيه، غري موسيقى 
الصمت امليت. إن بحر العقبة أيضا بحر ميت ال عالئم حياة منه أو فيه. أهيا 
باملصافحة مثل  تقبل  الذي ترى ما أرى دعني أسلم عليك، فهل  الغراب 
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شيخ األزهر مثال رغم أننا من ديانة واحدة ولون واحد؟ ويا من كنت يف 
عصمة ما لدي من أجور السيارات السياحية من إربد حتى العقبة كم يطول 
الشاور باهلل عليك؟ مخس سنوات من الترشد مثال أم نقع أقدامنا باملاء البارد 
كأقىص طموح راودنا صيف عام األلفني؟ يومذاك أخذت الطفلة بيسان إىل 
املصور كي أسيطر عىل الفرح فأمجد الزمن يف ورقة هي الصورة هلا لكنها 
الناشئة حديثا  حلظة التصوير بكت فأدركت سوء طالعي وأعدهتا لألرسة 
املستضيفة يل ولصديقتي التي أصبحت خطيبتي ومل تصبح زوجة بعد. بكت 
بيسان كام مل تبك طفلة بصحبتي. وفرحت اآلنسة كام مل تفرح إبنتي. ومضينا 
يف الزمن املخاتل إىل الفيضان الذي أتى عىل الوثائق واألرشيف والصور 
واألثاث واإلنرتنت املقاوم واهلاتف والفراش واملالبس عند هناية األلفني 
وواحد يف مثل هذه األيام. وذابت صورة بيسان التي أهدت حممود درويش 
يف ما بعد باقة ورد قبل الرحيل. مل تعد اللحظة موجودة سواء بفرحتها أو 
الليلة بشاور خفيف  الثامنية تنتهي  التي تأكدت. وكذلك السنني  بدموعها 
لألردن  السياحية  املعامل  بالتحدث عن  طري  لبذل  عائد سخي  الوقع عىل 
الشقيق من البرتاء إىل العقبة وربام إىل إيالت رسا أو جهرا ال فرق. ويف كل 
مرة تتساءل ما الذي أتى بك إىل العقبة وكل حياتك عقبات وراء عقبات 
فهل نقصتني عقبة ألكملها يف حضوري؟ الصديق إياد ال خرب عنه وال أحد 
يعلم عىل أي األرقام يرد. وشقيقك الذي تسمع فقط من الناس أنه يف العقبة 
يعمل ال أحد يعلم عنه شيئا هنا وحتى لو سألت الغراب صديقك األزيل لن 
خيربك عنه بنعقة أو خفق جناح. قال لنفسه وامللل يسيطر عىل املشهد وربام 
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كذلك عىل إيالت: كم أحتاج أي من الدببة اآلن، أصدقائي وأحبتي الذين 
سوف تتم التضحية هبم كهدايا دون رمحة. ومتنى لو اصطحب إحداها معه 
باجتاه هذا الليل الليل. لكانت عيناه قد أبرقتا بالدمع لفرط ما يف املشهد من 
التحية كام  ألقت  بفتور.  اآلنسة  توقع جاءت  الذبح األضحى. وكام  قسوة 
تلقيها سيدة أجنبية جاءت ملراسم دفن ماضيها الشقي إىل األبد يف شقة فوق 
ورشبت  سون  سون  اليانسون.  من  كأسا  وطلبت  جلست  األلب.  جبال 
ترافق فوجا جديدا من  أن  الصباح عليها  تأخر ويف  الوقت  وغادرت ألن 
السواح. وكام ينتظر شقيقه سائحة أجنبية تنقذه من البطالة يف األردن العريب 
الشقيق فتفتتن برجولته أو ذكورته وتأخذه معها إىل فرنسا أو بريطانيا فهي 
العجزة  هؤالء  غري  شابا  سائحا  باملقابل  تنتظر  سوف  الشاور  صاحبة  أي 
الرتبية  ووزارة  التعليم  من  فينقذها  أيضا  هي  هبا  ليفتتن  السن  يف  والكبار 
وراتبها القليل الذي ال يسدد قرضا بنكيا لسفرهتا لباريس أو لرشاء سيارة 
أم  حمتال  عشيقة  أو  عشيقا  زوجا  صديقا  األجنبي  ينتظر  الكل  متواضعة. 
غازيا زائرا سائحا أم سائحة فاتنة الفخدين. إنه أجنبي أو أهنا أجنبية وكفى 
إالك أهيا الغراب العنيد الذي رغم امتالكه ألجنحة تعلو فوق نقطة اجلامرك 
البارخة  السفن  فوق  وتعلو  األردن  باقي  عن  العقبة  تفصل  التي  األردنية 
والسفن الرائحة وسارية العلم الباذخة لعلم ال تشعر مع ركود الريح بأنه 
موجود، ال يفكر بمغادرة الوطن. أهيا الغراب ملاذا ال تسافر فأنت الوحيد 
بيننا الذي يمتلك حريته دون أي احتجاج من إرسائيل عىل خرقه للحصار 
يف غزة. أو دعني أقرتح عليك الزواج بسوسنة البحر البيضاء إن مل تصب 
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للدوام  فطوم  رحلت  كام  األسود  الغراب  أهيا  إرحل  العنرصية.  بالتفرقة 
وأمنيات املستقبل خارج هذه احلدود حيث ال حدود يف اجلو سوى األجواء 
بلد دون  بلد خترج ألي  بلد وأنت خمتلف عليك ومن كل  االقليمية لكل 
الغراب  أهيا  صداقتنا  فأستغل  عليك  أثقل  ولن   . سفر  جوازات  أو  وثائق 
الداخيل  العواء  هذا  من  إنقاذك  أردت  فقط  لرتفض.  معك  خذين  فأقول 
الذي ينبح دون أن يسمعه أحد يف اجلانبني، األردين واالرسائييل، أو األردين 
والسعودي أو السعودي واملرصي، حيث أنت حتلق عند ملتقى احلدود مع 
يلفنا مثل  الذي  الغراب سوى هذا احلصار  أهيا  الدول وال دولة لك مثيل 
كيس أسود من الليل ال أحد يمتلك حق فتحه أو متزيقه غري الدببة التي إن 

طال حبسها يف الغرفة ستخرج بقوة اجلوع تبحث عن طعام أوالدها.

* * *

يف اليوم التايل قال صاحب الفندق للشاب الكركي الذي جاء للفندق 
يسأل عن الضيف:

لقد ترك لك هدية كام ترك يف الفندق اآلخر هدية أيضا وغادر بعد أن 
أسلمنا غرفته املحجوزة دون أن نعلم إىل أين.

وعندما عادت اآلنسة من عملها يف الثامنة والنصف مساء قال هلا أيضا 
صاحب الفندق الذي تقيم فيه أن شخصا طويل القامة أشعث الشعر يلبس 
رسالة  هلا  وترك  مر  قد  سوداء  جاكيتة  ويرتدي  جدا  املوديل  قديمة  نظارة 

وكيسا من النايلون هبيج اللون فيه عددا من الدببة.
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الرسالة  تقرأ  أن  قبل  أوال  الكيس  فتحت  أهنا  الراوي،  ذمة  ويقال، عىل 
حتب  فهي  باهلا،  عىل  ختطر  مل  التي  املفاجأة  من  وتضحك  تضحك  فراحت 
الدببة وأول هدية هلا من خطيبها السابق كانت دبا أبيض اللون فكيف اهتدى 
أخريا إىل الدببة بنية اللون خمتلفة األحجام، وبينام ـ صدقًا أم كذبًا ـ هي فرحة 
أمام مكتب االستقبال يف الفندق رشعت تقرأ الرسالة التي استلمتها وعيناها 

تدرجييا متتلئان بالدموع:

األستاذة والصديقة

وقع  أرى  أن  بودي  كان  مساء،  والربع  الثامنة  يف  أجدك  ومل  مررت 
أرجو  منك،  أوالدي  من  إضحاكك  فقط  قصدت  مالحمك،  عىل  املفاجأة 
وضعه  قبل  حماولتي  رغم  عينيه  يفتح  أن  يريد  ال  الذي  بأصغرهم  العناية 
يف الكيس أن أجعلك تشاهدين عينيه اجلميلتني. لقد أحببتهم بكل صدق 
وبكل احلب أهديك ثالثة منهم حرصت أن تنال ألواهنم رضاك. سأحاول 
يف العيد أن أجد وردة مناسبة تليق فإن مل أعثر أو نسيت أرجو املعذرة، فقد 

تأخرت كثريا. .

بشكلها  تسري  احلياة  أن  الفندق  صاحب  الحظ  التايل  اليوم  ويف 
االعتيادي. فرغم أنه مل يشاهد اآلنسة تضحك هلدية وصلتها منذ أكثر من 
سنة بمثل ضحكاهتا ليلة األمس، ورغم أنه أيضا مل يشهدها تبكي بعد ذلك 
بمثل ما بكت عيناها ليلة أمس، إال أنه الحظ بشدة كيف خرجت إىل عملها 

اليوم مبكرة وكأن األمس مل يكن.
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أما صاحب الفندق اآلخر واملضيف فقد الحظ أن ظاهرة الدببة بدأت 
سوداء،  أكياس  ودون  كبرية  وبأحجام  صيني  إنتاج  ومن  العقبة  يف  تنترش 
لكن أحدا مل ينتبه الختفاء الغراب األسود، أو ينتبه لسقاية الوردة، أية وردة 

من دم األضاحي يف العيد.

 تاريخ النرش
2009 -04 -03
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أربع أوراق وخامسة

الوطني  املركز  نزيل  ملف  منها يف  عثر عىل صورة  األربع  األوراق  مالحظة: 
للصحة النفسية رقم ...../1994 

1- بيت برناردا إلزا
أن  اعتدت  الذي  احلزن  االجتاهات،  كل  من  يغمرين  كان  البدء،  يف 
أغوص فيه أو أقفز إليه من رفاسات واقع طبقي موغل يف القبح والبشاعة. 
فيه يكون ثمة ما يقيك وأنت تغوص وتغوص لوال قلة األكسجني وعدم 
ختلق اخلياشيم السمكية التي جتعلك يف قاع املحيطات آمنا ال غبار عليك. يف 
البدء كان احلزن قبل املوسيقى وقبل النواح املتصل. لكنني وهنت من ناحية 
وكربت معه الرفيق. أصبح لدي دربة وخربة كيف لو ارتفعت أسعاره أجده 
أن أكون عجنته وقسمته عىل األسابيع والشهور  بعد  املرتبانات  متوفرا يف 
البهي  اجلميل  املعتق  احلزن  دونه  أعيش  أن  اليوم  أستطيع  وهل  والسنني. 
الطالع توًا من الثواين والصمت الربيعي والعيون؟ احلزن يف بيتي ال يفسد 
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وفق  معد  فهو  منه  ينال  ال  اهلجران  والثالجة،  املطبخ  يف  األشياء  بقية  كام 
خربايت يقيه امللح من كل سوء ومن الرطوبة أحاذر عليه أن يتلف فأحكم 
باأليدولوجي  الوطني  احلزن  خيتلط  ال  كي  حدى  عىل  مرتبان  كل  إغالق 
باإلجتامعي باملّبهر بالسخرية السوداء باحلزن الضاحك فاتح اللون بذياك 
البنفسجي أو الكستنائي.كل األنواع لدي منه كاملعلب واملجفف واملعجون 
االحتفالية  واملناسبات  األفراح  يف  يلزم  نوع  من  ذلك  أو  وافرة  بكميات 
املربى  الفاكهي  الثمر  أو  املجففة  باحللوى  أشبه  إليه  للناظر  يبدو  والذي 
بسكر األيام دون حتديد جهة الصنع واملنشأ. ال مل أفكر بفتح قبو بصل له 
أو املتاجرة به فكثرة العرض جتعله رخيصا ال إقبال عليه ولذلك مل أعرض 
السويرسي ماركوز  أثار حفيظتي أن الصديق  للبيع. لكن ما  أية كمية منه 
يف  منه  املخفي  من  لدي  بام  له  شبيه  صنع  أتقنوا  البارعة......  وصديقته 
عن  الفلسطيني  أخيك  قتلت  مرة  كم  العريب  هاملت  يا  هاملت..  خريفية 
طريق اخلطأ؟ يا هاملت الفلسطيني اليهودي، أخوك، فلامذا حتتكر السؤال 
وحدك وأوفيليا تغني تارة أو تبكي أبيها يف معامن دورة البوليس يف شوارع 
أبيك  إلزا إهنيض من حزنك اآلن مل يمت  يا  أوفيليا،،  1994؟  الزرقاء عام 
يا  ختاما.  وستالني  ألمك  الزرقاء  حمافظة  كانت  وال  متاما  الفحيص  يف 
ابنتي مالذي حيزنك اآلن يف قبضة أخيك راضع أحقاد أمك وشهوة إمرأة 
اجلريان؟ ال مل تنقض الفأس الصغرية عىل مججمة أبيك يف املكسيك بعد ألنه 
ويا لبؤس غباء أمك يعيش دون جواز سفر. لقد أصبحت الفأس الصغرية 
طي الكتامن والتاريخ كام امللح جتمد من الرطوبة يف مرتبان مكسور وملئ 
تبتاعها لك املسجلة  التي  ابنتي من هذه األدوية  يا  أفيقي  النسيان.  بشظايا 
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للحدك  أبيك وتكون مهدك وتكون  أمك وتكون  تكون  أهنا  الدائرة  لدى 
غطاء من املرض املصدر من حويل للزرقاء اجلديدة؟ هل تناولت الدواء من 
يد قاتلة بعد؟ إن مل تفعيل ذلك فاكرهيني كام يكرهون اليهودي كي تعييش 
بفضل قليل من النسيان. أما غسان فاغفري له أن مل يستيقظ بعد عىل أي 
كأس ليرشبه عوضا عن أمه أو عن أبيه. ها هاملت ستجعلكام يف الضحك 
البيت سواسية ويف اشتباك املالمح أيضا بينك وبني ديمة مل  سواسية، ويف 
حتى  واملعابر  العابر  من  غزة  حترير  وإدعاء  الوراثي  اللؤم  سوى  بعد  متطر 
البحر. ال متيض للبحر وحدك يا ابنتي فالبحر غادر. وال تأيت فارعة الكربياء 
املاء  القادمة من هذا  املرة  املقابر. ال ترشيب يف  هبا  فلبنان ضاقت  األرز  إىل 
وال تطمئني متاما لتشابه األسامء. وامهليني يا ابنتي كي ال يتجرع تروتسكي 
أنه فكر وتدبر.  اقرتفه سوى  ابنته وابنه األكرب واألصغر دونام ذنب  مرارة 
هذا زمان املدبرين يا ابنتي إىل خمافر البوليس يف الدول الشقيقة والصديقة 
قصيدة  بعض  شفتي  عىل  فبك  ترولييه  إلزا  يا  فامهليني  احلقيقة.  ونكران 
بالدواء  جاء  ماركوز  ها  الرفيقة.  ببال  خطرت  وال  بعد  أراغون  يكتبها  مل 
وأخلد يف إطرائي للصمت واملعنى. ثمة بقايا فضول لديه عن بيت برناردا 
أبقت  أعراسنا  أن  الدم. ال تصدقي  برناردا لوركا وعرس  إلزا  برناردا  ألبا 
بعد اليوم قطرة واحدة من دم. من مرتبان الرصيع يف املطبخ الوضيع حتى 
آخر قطرة من ندم ومن الكويت حتى العدم.وأخريا اغفري يل أن من نوع 

حزنك مل أستطع له شبيهًا يف الِقَدم. 

 عامن 26 /4/ 2008
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2- يف الصعود إىل رضيح تروتسكي

يكن بصحبتي غري سيزيف، وهو  مل  تروتسكي  إىل رضيح  الصعود  يف 
أيضا لن يراهن عليه، فقد خرجت اآلهلة من توابيتها القديمة كي تنتقم منه، 
إليه  الطريق  يف  يبق  لن  عندها  منعطف،  أول  عند  بانتظاره  تكون  وسوف 

غريي. 

العظم مني.لكن ال وراء، إىل األمام وليس  والطريق طويل وقد وهن 
جالسا  ستالني  طريقنا  يف  شاهدنا  قد  وسيزيف  أنا  كنا  أمامي.  األمام  غري 
مغدورين. رفاق  من  يتخفى  أيضا  وشاهدناه  الوعود.  بانتظار  أرملة  مثل 
..ال  له..ال  قلت  الضخمة.  بصخرته  عليه  ويلقي  يتهور  أن  أراد  سيزيف 
أنه حليف اآلهلة اجلدد. قلت له: أوال تعلم  يا سيزيف. أوال تعلم  تفعلها 
التي  بروميثيوس وأن شعلته هي  تعزية  أمكننا  ما  الطريق سنحاول  أننا يف 
رضيح  إىل  الصعود  يف  مليا.  وفكر  سيزيف  أحجم  الطريق.  لنا  تيضء 
املستوطنني. واالرسائيليني  الفلسطينيني  بني  بمشاجرة  مررنا  تروتسكي 
إليه  نحن  ما  إىل  دعنا  أعمى.  اليوم  نفسك  من  فلتجعل  لسيزيف  قلت 
ماضون ودعهم وشأهنم املستوطنون.قال ال وكاد أن يتهور ويلقي عليهم 
بصخرته الضخمة. ومضينا تارة أدفع هبا لألعىل كي أرحيه قليال وتارة يدفع 
هبا هو دون كلل. يف الطريق إىل رضحيك، قابلتنا دورية أردنية وطلبت منا 
التصاريح وبطاقة األحوال والرقم الوطني. وبالنتيجة تم اعتقال سيزيف 
لعدم حتديد اهلوية. أما أنا فقد كان يشاع بينهم أنني هيودي، لذلك تركت 
وشأين كي أكمل الطريق وحدي، ومازلت منذاك أغذ اخلطى لألعايل حيث 
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ببعض  مررت  وملا  األوكسجني.  وتناقص  األعىل  والسامء  األعىل  الرفيق 
السحب إليك يا إهلي هتت أربعني عاما قبل أن أكتشف نفيس يف مستشفى 
لألمراض العقلية. تأخرت كثريا، نعم، ومل أذهب للتعزية باحلكيم يف يوم 
ثلجي، نعم، ومل أحاول تكفيل سيزيف أو انتداب حمام له، نعم . فقد مل يتبق 
من العمر الكثري ويتوجب عيّل املسري. متاما كام لو كنت آخر من تبقى من 
اجليش األمحر. وأقول والقلب يلهث بالصعود: اهلل أكرب.. اهلل أكرب، والدمع 

بعيني أغذ اخلطى، لعيل عىل رضحيك أكتب مرثية، يا باين اجليش األمحر.

عامن ومكسيكو سيتي

 2008/7/8

تاريخ النرش: 11-03-2009

3- طبيب متجول
 )مقطع قصيص من رواية(

حتى  وال  األمحر  اهلالل  إشارة  يضع  ال  متجول  خاص  نفيس  طبيب 
الصليب األمحر عىل سيارته أو أية إشارة تدل عىل أن السيارة عائدة لطبيب 
حتى بيطري. وعندما يصطف بسيارته عىل منحدر يرتك مفاتيح السيارة هبا 
ويغادرها دون أن تكون العجالت األمامية موجهة نحو الرصيف إن وجد 
أو نحو احلائط حتى فيام لو تدحدلت ال تشكل خطرا عىل املارة والسيارات 
للبنات  زرقاء  ثانوية  أمام  متعاكسني  باجتاهني  والقادمة  الذاهبة  األخرى 
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وبجوارها مسجد، جعفر. حسنا، السيارة موديل قديم تدعي مربية فاضلة 
جدا أن أبواهبا ال تفتح )حرصا عىل املرىض والزبائن( لكن املربية الفاضلة 
مل تقل لنا كيف دخلت وكيف خرجت ما دام أبواب سيارة الطبيب جدا ال 

تفتح.

بالتايل  هيمه  فال  العباد  نفسيات  عىل  حريص  النفيس  الطبيب  دام  وما 
أجسادهم وأرواحهم لذلك عندما غادر سيارته مل يقم بوضع حتى حجر 
وسط  نحو  املتجه  وبخاصة  أحدمها  أو  األماميني  العجلني  أمام  صغري 
الشارع الفرعي عىل املنحدر املواجه لثانوية البنات دوز دوغري حتته. وإذا 
عرفنا أن الطبيب اصطف بسيارته عكس السري أيضا أي عىل اجلهة اليرسى 
للشارع فهذا دون مقدمات أردين أصيل من ذوات أل التعريف بعشريته أي 
أنه معصوم عن اخلطأ يف املراكز األمنية والطبية والنقابية و القضائية. فوجئ 
املذكور  يدعي، خيتطف سيارته يف وضعها  كام  نفيس(،  بـ)مريض  الطبيب 
املربية  رصاخ  ولكن  رمزي  حي  يف  احلسني  أمن  ملركز  لتوصيله  فيها  بمن 
دوار  عىل  يتوقف  جعله  الباسل  الشعب  من  النجدة  تطلب  وهي  الفاضلة 
معصوم. يا إهلي ويا هلا من بينة أمام القضاء. فالطبيب أبلغ عن رسقة سيارته 
يعرف  فالطبيب  بأس  ال  التخصص.  حسب  الزرقاء  يف  املدينة  أمن  مركز 
باختصاص مراكز األمن أكثر من اختصاصه يف الطب. ومن نقطة انطالق، 
من مل جيد سيارة تقله أو هاتف حليث يشتكي أو يطلب النجدة، حتى دوار 
معصوم مل يتواجد لألسف رجل أمن واحد ال مدين وال عسكري. فالشعب 
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العائلة والعشرية. خالل املسافة  كله خفر ولكنه خفر مشكل حسب اسم 
إىل  الناس  عىل  خطرًا  ويشكل  آمن  غري  وضع  من  السيارة  حتريك  بني  ما 
والشبعان  والشعبان  واهلذيان  والسكران  بالزعران  املكتظ  معصوم  دوار 
والتعبان من الناس صغارًا وشيبًا وشبابًا وشيابًا كانت األم واملربية الفاضلة 
من مقعدها اخللفي تدك بقبضة يدها رأس العدو الصهيوين السارق املارق 
واملريض النفيس الذي يقوم باختطافها ليس من املدرسة حيث تدرس وال 
من منزهلا حيث تتيس ولكن يف سيارة كانت يف وضع يثري الشبهة أمام منزهلا 
الصلبة  يتبني الحقا. رضب ورصاخ ورصاخ ورضب والقيادة  كام سوف 
قضية  بأول  دشنته  قد  هي  كانت  الذي  البوليس  ملركز  التوجه  يف  مستمرة 
كيدية صيف عام 1993 . قبضة حديدية نعم تدك رأس تروتسكي املصمم 
عىل أخذها كبينة إىل الرشطة بحيث لو صادفته دورية لتوقف فورا ليقول 
كل  رغم   2008 حتى   1993 منذ  األمني  جهازكم  به  يقم  مل  ما  خذوا  هلم 
اختصاصاته ورواتبه وتقاعداته. وهي أيضا كان باستطاعتها أن تقول أيضا 
يرضب  الذي  الصهيوين  العدو  إنه  واعتقاله  عالجه  عن  عجزتم  ما  خذوا 
غزة كل يوم وغزة ال حول هلا وال قوة. لكن مل يكن باستطاعتها أن تقول 
هلم أنه طليقي وأب أوالدي الذي لذت به واتصلت به كي يأيت من عامن 
إىل الزرقاء الختطايف ولو مرة كي أحتفل بعيد احلب.وال كان بمقدورها أن 
قلبه وبصريته  السيارة هبدي  يقود  استاذي وقد ذهلت كيف  أنه  تقول هلم 
املؤبد  إىل  تعيده  يرتكب جريمة  لعله  الطبية  نظارته  أوقعت عن عينيه  وقد 
واحدة  لعل  هتمتني  له  نسبت  عندما  سنة   15 قبل  له  بتنسيبه  فشلت  الذي 
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منهام تزبط: األوىل رشوع بالقتل العمد مكرر ثالث مرات والثانية املرض 
النفيس الذي ال شفاء منه فأنا املرأة والطبيبة والرشطي والقايض وال أريد 
أن يبقى عىل قيد احلياة فقط ألنه غري معجب بمؤخريت. ال، وهل تقول هلم 
ذلك؟ فهذا طبعا عيب حتى للطبيب النفيس لن تبوح به. وهل تقول هلم 
» احلمد هلل«؟ ال، عيب، فهي  قالت  نظارته  أوقعت عن وجهه  أهنا عندما 
اكتشفت مؤخرا أنه لو مل يقد السيارة بمهارة حمرتف، وهو الذي دّرهبا عىل 
القيادة بسيارته، الندلقت تلك السيارة وهي هبا يف سيل الزرقاء قبل حتويله 
ملعلم سياحي. البواسل يف الطريق إىل دوار معصوم هبوا لوا معتصامه كي 
وهشم  بيديه  صاروخا  محل  أحدهم  وترصخ.  تستجري  التي  غزة  ينقذوا 
الثورة  مؤلف  يتوقف  مل  ذلك  ورغم  تروتسكي.  لوجه  املحاذي  الزجاج 
الدائمة وليس »البحث عن مساحة« رغم رصاخ من اشرتت شقة وأرضا 
املركز:  يف  األمر  املحقق  عىل  اختلط  لقد  مساحة.  عىل  عثرت  جمرد  وليس 
فتلك أصوهلا أصال أصال من غزة ولكنها اآلن أردنية واإلبن ابنها الراكض 
القفص  يف  الذي  تروتسكي  أما  نابلس  من  أبيه  وقتل  أمه  النقاذ  هلعا 
واملشتكى عليه بسلب احلرية فهو من جنني. إىل اجلحيم فكلهم أصال أصال 
من فلسطني. أما الطبيب املتجول يف احلارات واألزقة فإنه وصل الستالم 
سيارته فقط وما عىل النبي املنبوذ إن هو رصخ أو استنجد أو طالب القايض 
املتدرب بجلب املتسبب بكل هذا إال أن يقوم بتصليح السيارة أوال فاألردن 
أوال ومن ثم يقوم بالذهاب لالعتذار منه أنه مل يقصد الشكوى عليه بل عىل 
ابنه وفلذة كبده ووطنه غزة ـ فلسطني الذي أجرب عىل طالقه كي حيصل عىل 
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وظيفة لبناء مستقبل األردن ولربام استضافه أصال أصال بحقنة مهدئة فهو 
ليس أكثر من مريض نفيس آخر وبالتايل زبون آخر وإال كيف نبني األردن 
ما  فإنه  املتجول  للطبيب  األول  الزبون  أما  البديل.  الوطن  ونقاوم  اجلديد 

يزال يف غيبوبة ومل يستيقظ كي يقول كلمته بعد.

4- يو ما ما

تعليمي  مصاريف  لوالديت  وأسدد  وأشتغل  أخترج  عندما  ما،  يوما 
ولوالدي أيضا النفقة الشهرية التي ظل يدفعها يف املحكمة وهو بال عمل، 
يوما ما عندما أهني تعليمي اجلامعي يف الزرقاء أيضا ويف اجلامعة اهلاشمية 
أغىل  إىل  أهدهيا  قصرية  قصة  أكتب  كي  صغري  ركن  إىل  سأجلس  حتديدا، 
ال  كي  الشخصية  عديمة  أكون  لن  ال  ال  فاطمة،  إىل  والدي.  يملك  ال  ما 
أنادي إلزا باسمها. نعم أهدهيا إىل إلزا التي كانت وال تزال مربيتي األوىل 
ولذلك أنا تفوقت. بعد ذلك سأجعل احلقري كام أسمته إلزا يعرف أنه مل يكن 
أخذته  ولربام  شخصيا.  ومشاهدتنا  والدي  مشاهدة  بمجرد  أصال  جديرا 
عند ذاك عىل قدر تفكريه وابتدأت بطريقة منطقية مناقشته: سأسأله، ما هو 
وجداين.  فصام  وسيقول:  )املريضة(  حلالة  الدكتور  حرضة  يا  تشخيصك 
جتاه  طبيعية  عاطفة  لدهيا  صغري  أنك  رغم  الكبرية  فاإلبنة  سأقول.  حسنا، 
والدهتا وجتاه أبيها وما دام االثنان مطلقان من بعضهام البعض واألم مرصة 
عىل استخدام ابنتها لالنتقام من الرجل فإنه كان من الواجب املهني لك أن 
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ال جتاري من تدفع لك أجورك يف معتقداهتا حول طليقها بل وأن تعاجلها 
ألختي  املعالج  الطبيب  أنك  تدعي  دمت  وما  تلك.  املرضية  أوهامها  من 
بالفصام  فإن إشعار والد مريضتك  بالطبع وستبقى،  الكبرية وأنت صغري 
املريضة  والد  ألن  طبية  تكون  أن  قبل  أخالقية  رضورة  يصبح  الوجداين 
أصبح جزءا من العالج أهيا الغبي، ال، قد ال أقوهلا ألنه متخلف، بل حيتاج 
لكلمة مل أتعلمها بعد من والدي ألنني حمرومة منه، لوصف هذا الكائن . 
ويوما ما سأقول له: هل تتذكر ما تفوهت به للبوليس وأنت تذهب الستالم 

سيارتك: ملفه بالفحيص. ملف من أهيا النذل األردين أصال أصال؟

ملف الكاتب الفلسطيني أهيا احلقري؟ وهل تراه حيمل هوية شخصية من 
دائرتك أهيا النذل؟ والدي يسميها بطاقة أحوال ويسخر منها ألن أحواله 
يا  ما  يوما  فصيلتك.  أحوال  بمثل  الغد  يف  تكون  ولن  باألمس  غري  اليوم 
أختي لن نبكي يف الغربة، يوما ما يا أختي سنقول للعامل من نحن من هو 
أبانا ومن هي أمنا. يوما ما سيعرف العامل أن أبانا إيل وأمنا الثورة. يوما ما 
يا أختي سوف نكنس من تاجر بقضيتنا أو شيد دولة من عذاباتنا إىل مزبلة 
التاريخ. يوما ما يا أختي سوف نجلس أنا وأنت نضع الوردة عىل الرضيح، 
يوما ما يا أختي سوف نريح ونسرتيح . وبودي اآلن وأنت نائمة أن أرشب 
رشبا تلك احلقنة، فأمنا متعبة وال وقت لدهيا للتحاور معنا، فالبوليس هو 
الطاعون والطاعون هو البوليس، بزي الطب أو املحاماة أو بزي القضاة أو 
املحاباة كان أو ماكان من التأسيس حتى التفليس. يوما ما سأقول لك ما مل 
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يقله أخونا الوحيد يف غدنا اجلديد » أنني مل أشعر حلظة واحدة يف حيايت أهنا 
مريضة، بل هي الكبرية، وستظل كبرية.« أهيا الطبيب املتجول الذي يفضح 
مرضاه ويتوقف عن العالج إن مل نحن بقوت يومنا نقدناه، ما أحقر منك إال 

املحامي الذي يعترب الشيوعية هتمة والعبقرية جنون. يوما ما 

تاريخ النرش
2009-02-22

5- النهر تائهًا عن جمراه
إهداء: إىل ترودي مان .. مرة أخرى

لكأنام  املوت.  الفلسفة، أرحم من  أقوى من  »الكولريا«  احلب يف زمن 
تسقط عىل السطر آنية زجاج رخيص من فاترينة »تاريخ األدب« و»قضايا 
الشعر املعارص« ـ مع اإلعتذار لنازك املالئكة ـ التي نظمت قصيدة يف جملة 
أدبية رشقية قبل نصف قرن لثور كّف عن االنطالق و كّف عن احلب ونضب 
فيه الشعر و ما عاد يستعاد يف األواين املكسورة. احلب يف زمن الكولريا ليس 
بإشكالية الشعر احلر بعد أن غادره السياب وعيل أمحد باكثري وروميو وبعد 
لفندق بخمس نجوم. احلب يف  لييل  للعمل يف ملهى  انتقلت جولييت  أن 
تفكريه  منظومة  الغرب يف  يدخل  اختالط ملشهدين: رشقي  الكولريا  زمن 
ويف وجدانه قبل أن يذهب للغرب، وغربية تغادر مشهدها لتشهد الرشق 
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فيه رجاًل يموت يف مشهده لتحيا هي كغربية »ملتبسة« يف ضوء عينيه، فيكف 
احلب عن كونه التباس يف عالقات النهب االستعامري وعالقات السطوة 
امليثولوجي  والتفريخ  البيولوجي  التفريخ  املغلوب وعالقات  للغالب عىل 
ألساطري ماتت وأخرجت من توابيتها قبل الدفن: سيزيف وعشتار ومتوز 
يف أزمة املياه والتصحر واجلفاف. احلب ليس صيفًا وليس شتاًء وليس رشاًء 
و ليس بيعًا يف العاصمة أو وسط البلد. إنه »وسط البلد« عندما تغادر املحبة 
ـ بضم امليم و كرس احلاء ـ عرض الباليه يف العاصمة الغربية، لتبحث عن 
الباليه  فتغادر  املشهد و خارجه يف آن واحد.  دافئة لرجل يف  معنى كلامت 
إىل عامة الشعب يف قاع البلد وتكف عن هفهفة شعرها الكستنائي املنثور 
الكافية للحب  والقليلة  النادرة،  القليلة  باألسئلة  األيمن هامسة  عىل خده 
قابضة  هي  احلب،  األجوبة.  ربيع  حلم  و  األسئلة  استنبات  و  التفاهم  و 
عىل توحده يف املشهدين. و احتياجه هلا إليه من جورج طرابييش أو حممد 
كامل اخلطيب. فال هو بحاجة ألن يتذكر لألول: »رشق وغرب، رجولة 
وأنوثة« أيتها األستاذة رضوى عاشور زوجة الشاعر و رفيقة طعام الغداء 
يف بودابست. ملاذا هذه الثرثرة الثقافية إستاذيت نازك؟ استاذة تلميذ جامعي 
عاق وما يزال ألنه قرأ فعاش »يف السوق القديم« .. الذي مل يتم تسجيله 
هذا  ملاذا  اللعوبات.  اجلامعيات  كّن  و ال إلسمه  السياب  بدر شاكر  باسم 
إليك  املعارص؟  العريب  الثقايف  املشهد  بانتظارك، ترودي، يف  النأي عنك و 
إذن يف »أحدب نوتردام«. فليس مهاًم ما مل أسأله عنك لك أو فيك إن كنت 
من طولكرم حقًا أم من أمسرتدام أم نوتردام أم تقيمني يف لندن. فها أنا أقيم 
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اختالط  فاملهم  فرق.  ال  لندن  أو  الكويت  أو  مأدبا  أو  عامن  أو  الزرقاء  يف 
املشهدين دون قصد يف حلظة وداع مل تتم إال بعد االستئذان. لكأنام حيتاج 
العناق بني وردتني غريبتني لكل هذا احلذر من تنامي البؤس فوق الشفتني. 
أو أن يعشوشب شعرك فوق ملح صيف اخلد من ربيع زاهر وودي. هل 
كنت سعاد أم يعاد أم سهاد يف ما أرى من متوج يف بحر الالذقية عىل شاطئ 
يوحد مدينتني، الالذقية و حيفا؟ و يكرس الغياب عىل كلمتني و ينثر السؤال 
بذارًا يف وجه الصحراء الزاحفة حد الركبتني . لوال بساطتك التي تتحول 
يف امتداد الشهور إىل بلور كام مل خيطر ببال فيلسوف كأرنست فيرش، ال .. 
مل أسأل نفيس يف الغياب املفتوح عىل فوهة املوت العمياء عن أرسطو و ال 
عن برخيت و ال عن العمل الذي حتملينه فكرة أو مرشوعًا للعرض القادم 
يف سنة قادمة قد تأيت و قد ال تأيت. فكل األسئلة باتت قربك متقادمة. فهل 

أسميتك الدفء اإلنساين فقط و احلرارة يف العينني؟ ال أدري ..

و  الكتابة  غري  حيتاج  ما  حيتاج  و  أدري  ال  أن  الكولريا  زمن  يف  احلب 
انتحار  انتحارين.  بني  ما  مهل  عىل  الغياب  ينضجه  و  املرسحي  اإلخراج 
الضحية يف مشهد القاتل فوق صورته النقيضة يف مشهد اآلخر. و انتحار 
توًا كفراشة فوق ربيع  النابت  املقتول عىل صورة ضمريه  القاتل يف مشهد 
حمتمل. و التحام الصورتني إذ ال تسأالن النهايات عن بداياهتا و ال تندب 
حضارتني. فالرجال جوف هناك و يف يباب ال »هنا« و احلب التقاء مسافتني.

احلب يف زمن اليباب ثورة أحيانًا و أحيانًا هديل محامتني من ذكر غري 
قابل للطريان و من أنثى تفرد يف اهلديل جناحيها يف مهستني. احلب ما فكرنا 
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به ذات يوم و مل تدركه أعامرنا. احلب سالم دافئ ال يغادر أصابع اليدين. 
احلب انتظار عاشقني أو ضياع نجمتني. يف زمن الكولريا تتبادل األمكنة و 
املواقع بؤس الرأسامل يف نكتة أو دمعة أو مهسة قبل أن تتبادله الشفتني. و 
احلب احتامل انكتامه رسًا ما بني النحلة و الوردة وما بني الفراشة و الضوء 
و إحتامل قوة خفقاته يف ساعة عمياء من الوقت ال حترك عقربني . احلب 
نبض الوقت يف قلوبنا فوق صمت غابة من املوتى و انبثاق داخل جلمود 
عني.  تلحظه  ال  و  بالقلب  تراه  غائم  و  غامض  احلب  و  عني.  لنبع  صخر 
التحام  التالقي أو يف اجتاهني متباعدين. احلب  اندفاع كوكبني نحو  احلب 
نجمتني خارج ما يرسمه النظام العاملي اجلديد من خطط أو عدد. أقوى من 
الفلسفة و أعمق من البحر . ربام كنهر تائه عن جمراه أو سواه، لكنه سعيد 

يف جتدده يف بريق عني.

تاريخ النرش
2005-05-26 
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من القصص التي مل جتمع للكاتب يف أي من إصداراته:

1- غيوم يف السامء 1972 نرشت يف جملتي اجلامعي والنهضة الكويتيتان ـ  فائزة 

باجلائزة األوىل ملسابقة القصة القصرية يف جامعة الكويت وأثارت معركة 
نقدية وسياسية حال نرشها وتقديم الدكتورعرسان الراميني قراءة نقدية 
هلا رد عليها الدكتور أمحد الطحان والكاتبة فاطمة الناهض يف نفس املجلة 

خالل ثالثة أعداد متتالية.
2- شجرة شوك 1972  ـ  الرسالة الكويتية صيف 1972بعد استشهاد الكاتب 

الفلسطيني غسان كنفاين بشهر تقريبا وهي أول قصة تنرش للكاتب.
3- الداخل واخلارج 1973  ـ  جملة اجلامعي الصادرة عن جامعة الكويت

األمة  مرآة  ملجلة  األوىل  باجلائزة  الفائزة  القصة  ـ   1973 اخلريف  أوراق   -4

الكويتية.
5- زهور حتت املطر 1973  ـ  جملة اجلامعي الشهرية.

6- نشيد األناشيد 1973  ـ  جملة اجلامعي ـ عدد طه حسني.
فلسطني  طلبة  احتاد  إصدار  من  فلسطيننا  جملة  ـ   1974 والشجر  الريح   -7

وأخرجها ناجي العيل.
رابطة  ـ تصدر عن  الكويتية  الشهرية  البيان  1974 جملة  والطائرة  السبورة   -8

األدباء الكويتية
9- ....... 1974  ـ  جريدة السياسة اليومية الكويتية. 
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الوطن  جريدة  ـ  عجيبة  أشياء  يروي  والعجوز  املدينة  تزور  طافش  أم   -10

اليومية الكويتية أو اهلدف األسبوعية يف امللحق الثقايف لكل منهام ـملحق 
الثالثاء للوطن وملحق اخلميس للهدف.

بعنوان  نرشها  أعادت  يمنية  ويومية  ـ  الكويتية  الطليعة  ـ   1983 مؤامرة   -11

املعلمني  الذي أصدرته مجعية  الكتاب  ـ وقد نرشت يف  ناس  يا  مؤامرة  ـ 
للكاتب  نقدي  تعليق  مع  السنوية  الثقافية  نشاطاهتا  متضمنا  الكويتية 
قصص  يف  نقدية  دراسة  تقديم  توىل  الذي  النجا  أبو  املعاطي  أبو  املرصي 
األمسية القصصية التي شارك فيها الكاتب مع الروائي والقاص اسامعيل 
املعلمني  مجعية  من  بدعوة  العثامن  ليىل  والروائية  والقاصة  اسامعيل  فهد 

الكويتية منتصف الثامنينيات.
12- ألجل عيون مريم 1984 الوطن الكويتية.

13- شنكل شناكل 1992 الوطن الكويتية.

رواية قصرية نرشت عىل حلقات يف جملة اجلامعي  5 ـ  مهوم اجلدار رقم   -14

عام 1974
فاطمة  الكاتبة  اطلعت  تطبع وقد  تنرش ومل  مل  رواية قصرية  النار«  »غيمة   -15

لتلتحق  املتحدة  الواليات  يف  الدراسة  من  عودهتا  بعد  عليها  الناهض 
1979/1978 وفيها  بجريدة الوطن الكويتية وقد كتبت الرواية بني عامي 
استرشاف مبكر حلرائق آبار النفط وخروج املقاومة الفلسطينية من بريوت 

صيف 1982 
16- جمموعة قصائد نرشت يف الوطن الكويتية وأسبوعية صوت اخلليج خالل 
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فرتة عمل الكاتب يف كل منهام عامي 1977 ـ  1978 /1979 
األردنية  املسائية  وجريدة  األردنية  األهايل  جريدة   1996 األخري  الشاي   -17

 1999

18- .... ذات الرداء األمحر.... 1997 جريدة العرب اليوم األردنية

19- ...... جريدة الزمان العراقية اللندنية 1999 ـ 2000

وهتيب حركة إبداع بكل من يعثر عىل نسخ منها أو حيتفظ بأعداد من املجالت 
عناوين  عىل  الكاتب  بذوي  أو  بنا  االتصال  إىل  يبادر  أن  املذكورة  والصحف 

حركة إبداع أو عىل الربيد االلكرتوين التايل:

www.nazmi.org

tayseernazmi@yahoo.com 
5646904 ـ 79 ـ 00962


