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متاىة األولياء

رواية
إىداء:
إىل ابتسامة زبطفين

وتغادر بروحي حدود الكوف
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ابتسامة طفل صغًن صبيل

كل سعادة عشتها
ابتسامة أصبل من ّ

ففيها سعادة الدنيا وفيها..

حياة قليب؛

ضحكة ؿبمود

ابين الغايل

آه لو تعرؼ أيّها اؼبهووس بك

كم أحبّك.
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والذين يوقنوف أ ّف البذرة اليت
غرسوىا يف اؽبباء سوؼ تذكو

وتتش ّكل يف أواهنا اؼبقسوـ.
(أورايان فاالتشي)

السر،
اللهم َ
ص ِّل على روح ّ

بسر الروح ،روح
الكائن ّ

الطالب ،وؿبل طلب أرابب
اؼبطالب ،ر ِاء رضبتك اؼبربقع

بسر قولك ( ّإان كفيناؾ
ّ
اؼبستهزئٌن).

صوت
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أرضنا البكر ربرسها قامات من لبيل ُد ّجج ابلسعف والصبلبة،

تنفرج يف منتصفو عن ؾبرى من اؼباء قد يُشبو الرتعة ،غًن أ ّف مياىو

واىنة السًن وعمقو ال يكاد يبلغ صدوران وكبن لبلع جبلبيبنا ونطويها

حّت ال يبسسها ماء اجملرى ،الذي يتسلّل
بٌن أايدينا ،نرفعها ألعلى ّ
إىل ما ربت سراويلنا فنشعر بدغدغة مستحبّة ،ونعرب بعيداً عن أعٌن

األىل لناحية اإلسفلت.

كاف اإلسفلت من ِ
انحية طر ٍيق شرقي ،صحراوي للسيارات ،طريق
سريعِّ ،
حّت بندر األقصر ،ويف الناحية
وبزـ خصر الشارع اؼبمت ّد ّ
األخرى تقع البيوت الطينية اؼبختبئة وراء جنود النخيل؛ بيوت

تتشابو ولوف الطٌن اؼبخلّل ابلقش ،تتشابو وبناؤىا اؼبتواضع ،فالبيت

يتوارى داخل حقل غالباً ما يُل ّقح ببذور ذرة ،تتمطّى وتفرش اؼبدى

تطل على بقية
احمليط ابلعيداف اػبضراء ،ونوافذ من جهاتو األربع ّ

يطوقها ،وفيما بٌن أقرب
البيوت ،ال تنفتح إالّ على النخيل الذي ّ

لبلتٌن لض ّفيت اجملرىُ ،ربط حبل ُجدؿ من ألياؼ النخل البنية

أقل ُظبكاً وخشونةُ ،وبكم بو تشبث ُسنبك
اػبشنةّ ،
يتدىل منو حبل ّ
شبو مستدير من حديد كهل ،ننتقل بو إىل حيث اؼبدنية والعمار،

يضمنا داخلو كما يفعل طست االستحماـ ،قاعو صدئ ،دوماً
عما قريب سيبلغ
ىبروش" ،فنكاد نشعر أ ّف اؼباء قد نفذ إليو وأنّو ّ
" ّ
بكل
ظل طويبلً يؤدى مهمتو ّ
سن التقاعد ،لكنّو -رغم ذلكّ -
إخبلص إىل أف ىجره الناس فيما بعد وأصبح تن ّقلهم عن طريق

الكوبري اعبديد الذي أقامتو اغبكومةُ .سنبك كنّا نقف يف منتصفو

5

وتعود إىل إحدى الضفتٌن
وقبذب حبل الليف انحيتنا ،فيعرب ببطء ّ
ذىاابً أو إايابً ،وقبيل الضحى ندفس ِسن مقدمتو -البارز على

استحياء -يف جوؼ طٌن الض ّفة الرخو ليغفو ،مستيقظاً –كعادتو-
يف الصباح التايل.

ويف الناحية الغربية يقع النيل ،ونيل قريتنا عنيف ،ذبيء مياىو

ط قريتنا –اليت تشبو
ىادئة لكنّها تنكسر حٌن ينعطف مع استدارة ش ّ
جزيرة صغًنة مزروعة يف قلب النيل -فتهيج وترتاقص داخل مياىو

حّت مع تب ّدؿ مواسم
وتقعر ،ال تستكٌن ّ
أمواج متباينة ما بٌن رب ّدب ّ

البفاض وارتفاع منسوب اؼبياه الذي تتح ّكم فيو األمطار اؼبوظبية
الصيفية ،وكنّا نقف على مقدمة اؼبنحدر اؼبنبثق من صدر القرية

واؼبسمى (اعبُرؼ الكبًن) ،وىو منخفض رب ّده
ألسفل كبو النيل
ّ

تطل على اؼبياه عند آخر حدود
ؾبموعة من تبلؿ صخرية متناثرة ّ

قريتنا الغربية ،تنبت يف حوافها -اليت تتبلقى وأرض اعبرؼ -نبااتت
اغبلفاء صفراء اللوف واليت تسكنها الثعابٌن والسحايل .كنّا نشعل

سجائر "السوبر" اليت نبتاعها ابلواحدة من د ّكاف الست "أـ ميبلد"،
نفرتش أرض (اعبُرؼ الكبًن) وننفخ –يف عشوائية صبيانية -دخاهنا

فيتطاير كبو الشماؿ ونتابعو أبعيننا يف انتشاء ،كأ ّف الغواية اؼبستحبّة
من اعتناقنا شرب السجائر تكمن يف ارتساـ دخاهنا أشكاالً يتحايل
كل واحد كيفما يروقو،
عليها البصر ويراىا ّ

كنت أرى ال ُدخاف

روية ،مل
نبضات من حلم ابلرحيل ،وىو يباشر طًنانو كبو الشماؿ يف ّ

أكن أدري إف كاف مشروعاً اقرتاؼ ُجرـ التوؽ للرحيل! كذلك لست
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أدري إف كنت أان نفسي طبيعة صاغبة القرتاؼ مثل ىذا اعبُرـ! كنّا
قبلس مفرتشٌن أرض "اعبُرؼ" ،نرتبّص أللسنة اؼبوج البيضاء القريبة

اليت تتكالب للوثوب علينا ،نتل ّذذ إبحساس "طرطشة" اؼبياه على

وجوىنا ،نداعب اؼباء كأنّو واحد من أصحابنا ،وفيما بٌن الغشاوة

اليت يصنعها رزاز اؼباء ،وأشعة الشمس اؼبنعكسة على زجاج أعيننا

اؼبغرب بفعل ُدخاف السجائر ،تلوح القباب ،ففي انحية البلد القبلية،
ّ

عند آخر حدودىا -ترتاص جوار بعضها البعض بشيء من األلفة-

"قباوي النصارى" ،ؾبموعة من بيوت الدور الواحد يسكنها

النصارى ،أعلى قبة فيهم ىي قبة دير الشهيد "مار جرجس" اليت

يستقيم فوقها صليب ضخم كباسي يرعش العيوف بتؤللئو يف تعامد

الشمس وسط النهار ،ويبدو مهيباً ،حٌن تشعر أنّو يسبح فوؽ

الثبلث ىياكل الدائرية اليت يتآلف منها كياف الكنيسة؛ ىياكل تبدو

كمدخل للدير ،ينطلق بعدىا واسعاً رحباً على مساحة عشرات

نتأمل يف رىبة اؽبيكل األوسط الذي يقوـ يف منتصف
األفدنة ،كنّا ّ

الكنيسة ،وىو أعرض من اؽبيكلٌن اعبانبيٌن ،اللذين يشكبلف نصف

دائرة ،وأماـ اؽبيكل األوسط ،منطقة "اػبورس" أو الصف ،اؼبغطاة

بقبة يف منتصفها ؿبمولة فوؽ "كوابيل" ،مشاؽبا وجنوهبا أنصاؼ

قباب ،كانت منطقة "اػبورس" مفصولة على صحن الكنيسة حبائط

كبس
ظبيك بو فتحة يف اؼبنتصف ،تص ّفر الريح فيها صيفاً شتاءً ،وكنّا ّ
أ ّف ىياكل "اؼبار جرجس" و"العذراء" و"اؼببلؾ ميخائيل"؛ وىي
ننسل إىل ىناؾ
اؽبياكل الثبلثة اليت تقيم البناءّ ،
كأهنا انطقة ،حٌن كنّا ّ

تتصف بو قريتنا ،وحٌن
مع "ميبلد" يف أوقات اغبر القائظ الذي ّ
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يكوف األب "لوقا" قس الكنيسة غافياً ىو وبقية قساوسة الدير
وكهنتو والشمامسة.

* * *
منتصف هنار الصخب ،الشمس واقفة فوؽ رءوس الناس ورءوس

النخيل وسبضي تتز ًّف فوؽ صفحة مياه النيل يف استجماـ ،تنحدر

تلهو مع من يلهو يف القرية ،تقضي بعضاً من الوقت يف مشاركة أىل
القرية فرحتهم بدنو زفاؼ "السبع" أكرب أبناء عمدتنا ،مث تنطلق

بعيداً لتُبصر من مكمنها النائي األحداث والتضاريس ،ترصد تقلقل
ِ
رش
القرية وانشغاؿ اعبميع يف اجملاملة واالحتفاء ،حبمل "الدكك" ،أو ّ
الدوار بنشارة اػبشب اؼببتلّة ،أو تعليق الزينات
الرتاب يف ساحة ّ

واللمبات ،تُبصر االستعدادات اغبميمة وكذلك تُبصر النوااي .من

أوؿ قريتنا آلخرىا بدا سقف معلّق من ؼببات متع ّددة األلواف جاءت

ىدية من البندر ؾباملة للعمدة ،سوؼ ترعش عيوف أىل القرية حبلوؿ
اؼبساء ،ويف اؽبواء تتسابق األعًنة النارية كبو كبد السماء ؾباملة

كذلك ،زفاؼ "السبع" ابن العمدة أوشك ،والقرية ؽبا أايـ وأايـ

على أىبّة االستعداد ،فمنذ زمن مل يدخل الفرح عليها ،وكأ ّف القرية

قبضت على تلك الفرصة الساكبة من الغبطة والوائـ ومل تكن لترتكها.

"السبع" يف زىو ويف تباه ويف كثًن من اػبيبلء يرتاقص بفرسو بٌن

اؼبشاىدين ،مل يكن أحد يستطيع –ولن يكوف -أف يضاىي "السبع"
براعة يف ركوب اػبيل ،نشأ منذ صغره على الركوب ،يدور بيننا
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ضارابً نظراتو يف أعيننا كما لو يود مطالعة نظرات اإلعجاب واالنبهار
بسيطرتو على أداء الفرس ،وفرسو تلتزـ الطاعة يف األداء ،ربمحم

قليبلً ،ترفع إحدى قائمتيها األماميتٌن مث ترتكها معلّقة لبعض الشيء
الدوار اؼبشبّع بنشارة
تتأرجح يف اعبو ،فنص ّفق ،تقلّب تراب ساحة ّ

اػبشب حبوافرىا وىي تتقافز بيننا يف رشاقة ،يبيل بعضنا جانباً خشية

يفرؽ بٌن جسد طري وبٌن صخرة جامدة،
بطش اغبيواف الذي ال ّ
وىن يتمايلن وأنصاؼ
أعٌن اغبرَل تتابع االستعراض من الشرفةّ ،

تدوي "طرقعة" حطبها الذي
وجوىهن مغطّاة ابلطُرح ،وركية النار ّ
ّ

يتمزؽ يف جوفها احرتاقاً ليبسط دماغ عمدتنا الذي يشرب حجر
ّ

"اؼبعسل" يف أعقاب أخيو ،من دوف ىوادة وال اسرتاحة ،يصيبو سعاؿ
معتاد فيبدو سينفجر وجهو من االحتقاف ،إ ّمبا سرعاف ما يتمالك
بين
أنفاسو فتكركر الشيشة اثنية ،كاف جالساً جبلباب من صوؼ ّ
اللوف ومن ربتو "تكشيطة" بيضاء كلوف اغبليب ،وعلى شفتيو

ابتسامة تغمر وجهو رسم بعضها ر ّداً ؿبتفيّاً ابؼبهنئٌن ،وبعضها اآلخر
غبطة واضحة وىو يراقب بعينيو ولده الكبًن الذي يراود الفرس

مثلما مل يراود عتاة فوارس القرى ،ويصافح الناس يف حرارة أساسها
إعجابو بولده الفائر كفوراف حطب النار ،أكواب الشرابت تطوؼ

بٌن اعبالسٌن ،وبملها الشيخ "بسطاوي" -وىو مندوه ال جذور لو يف

القرية لكن األعٌن تفتحت على وجوده فيها-

كأ ّف الفرح فرحو،

وهبري ىنا وىناؾ يف نشاط ليس معتاداً ،يرقص مع الراقصٌن،

الدوار يدخل العجل قرابف
ويد ّخن "الباقبو" مع مد ّخنيو .من بوابة ّ
اعبزار
الزفاؼ ،يناطح بقرنيو و"يعافر" ،يكابد التملّص من قبضة ّ
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الذي بدا ساعداه أش ّد من "كلبشات" فوالذية ،وىو هبذب العجل
إىل الداخل بنوع من مشقة ،يبتسم يف وجوه اعبميع ويرمي العمدة

بنظرة اعتذار لعدـ سب ّكنو من مصافحتو يداً بيد ،وإالّ فلت العجل من
بٌن يديو وىاج وماج ودار بٌن اعبالسٌن نطحاً واستعسر عليو التم ّكن

مرة أخرى ،يستوعب العمدة فيحييو من بعيد حبرارة ،ويف قلب
ّ

اعبزار
الساحة ،يف حركة خاطفة ،كمباراة مصارعة فريدة النوع ،يثب ّ
فوؽ رأس العجل ،ويف ثواف يرديو أرضاً جرباً ،يناـ بصدره عليو،

يلتف حولو الناس ،و"السبع" ال يزاؿ يراقص
ويكبّلو بيديو القويتٌنّ ،
الفرس يف انتشاء ،تعلو ىتافات:
 مربوؾ اي عمدة.اعبزار على رقبتو
بسم هللا ،بعد أف هتمد حركة العجل قليبلً ،ينزؿ ّ

بس ّكينو اغبامية ويهمهم ،سحبة واحدة للنصل فوؽ الرقبة ،وخيوط

تتفجر يف وجوه اؼبلت ّفٌن ،تثبط عزيبة العجل
من ّ
الدـ الساخن ّ

مرة معلناً أ ّف سكرات موتو أوشكت
اؼبناضل الذي "يفرفط" آلخر ّ

فوىات البنادؽ اؼبطلّة كبو
على اؼبغيب ،فتنطلق ّ
األعًنة النارية من ّ

السماء ،والعجل ىبور ،شيئاً فشيئاً يهدأ خواره ،إىل أف تسكن عيناه،

هبز رأسو ليفصلها عن جسمو اؼبنتفخ ،فًنميها أرضاً ويبدأ يف
واعبزار ّ
ّ
النفخ داخل غبم العجل من ثقب صنعو بس ّكينو داخل ساقو ليبدو

ضبت أرض
العجل مثل ابلوف اختلطت دماؤه برتاب الساحة .لقد زب ّ

10

اؼبرة األوىل اليت ذبري الدماء فيها على أرض
القرية ابلدماء ،مل تكن ّ

قريتنا ،إ ّمبا ىل كاف يدري أحد ّأهنا لن تصبح األخًنة؟

تتقافز الطلقات يف اؽبواء فوؽ رءوس اعبالسٌن ،سبرؽ من أماـ

سبر جبوار أذف
الشرفة فرتجع النسوة للوراء مرببشات
ّ
أبعينهن ،طلقة ّ

فرس "السبع" ،تنتفض ىلعاً ،ترت ّد للوراء وترفع قائمتيها األماميتٌن،
ترمي "السبع" من عليها بذعر عفوي وتكاد هترسو ربت حافريها

اللذين أخذا هبوابف مسطح األرض يف رجفات خاطفة مفزوعة ،وبمل

يتكوـ بٌن القاعدين ،ىبتفي جسمو يف
من ربتها جسده يف سرعةّ ،

كثافة األجساـ ،يف ارتياع يشب العمدة ،يثب يعدو كبوه ،يتزاحم من

حولو الناس ،لكنو يبتسم يف وجوىهم وىو يطمئنهم( :اغبمد هلل..

كم اعبلباب
سليمة) .لكن اعبرح يف ذراعو والدـ الذي بدأ ينتشر يف ّ
األبيض مل يكن ليوحي بذلك.

كل شيء ،األفواه والفرحة
فجأة –عند رؤية ّ
الدـّ -
تلجم ّ

وارتعاشات النساء يف الشرفة ،وقف اعبميع يف طلّة مفزوعة ،وثبت

اؼبشهد كما لو أ ّف سهم هللا رشق يف اؼبوجودين ،مضى العمدة يبحلق

الدـ فأؿ سيء.
شرّ ،
يف ولده فاغراً فاه ،كاف يف ّكر :ىذا مطلع ّ

دـ
دـّ ..
اؽبمهمات أخذت تتناثر :أسرت اي رب /اللهم اجعلو خًناًّ /
يف فرح! يف الطريق إذف شبّة شيء قادـ ال يُدرؾ كنهو ربديداً ،قد
يشعر بو العمدة بقلب األب شعوراً كهذا الذي يتحكم بدقّات فؤاده

ويدفعو ألف يرذبف ،وأيمره أمراً كيما هبوس التفاصيل كلّها من حولو
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يف تساؤؿ ،ترى ما الذي وب ّذران منو القدر؟ قد يشعر ،أب ّف خطراً ما

يطرؽ اجملهوؿ ،غريباً عليو ،وعلى ولده .صوت ريح بدأ وبوـ يف

األجواء يقبض األعصاب ،صوت خافت ،أشبو أبنٌن مكتوـ ،يدفعو

للحًنة والرتقب والوقوؼ منتبهاً حذراً يف ّكر يف القادـ ،أف يبدأ

العرس ىكذا نذير شؤـ! كاف نزؼ الدـ من ولده على مشارؼ زفافو
وإما رسالة إؽبية ،يف الطريق حتماً شبّة قلق..
ّإما حسداً شديداً ّ

خوؼ ..انقباض ،يف الطريق شبّة خطر.

ىكذا وقف اعبميع وب ّدقوف يف "السبع" الذي بدا ال يكرتث

فيبتسم مثل تلك االبتسامة البل مبالية.

ىكذا نبضت قلوهبم ىذا النبض احملذر ،ىم يدركوف ،يعرفوف ىذه

اإلشارات ،وما أكثرىا! فحياؿ األفق القريب بدت الريح أكثر

انفعاالً وظباء تشوهبا ضبرة مفاجئة وخياؿ يرجف عقوؽبم ،ومشس تبتعد
كأهنا استشعرت الشيء الذي مل يكن
يف غياىب السماء أكثرّ ،

ليستشرفو أحد.

الشر قالوا ىو الطالع عند ىذا األفق يس ّد عليهم الشمس ويقطع
ّ

الشر الذي بعد مل يظهر بكامل ىيئتو ،إ ّمبا يبعث إىل رءوسهم
الطريقّ ،
تلك الرسائل اليت ذبزـ أبنّو يلبس اآليت ىذا اللبس اؼبخيف ،فهناؾ

الشر ..قادـ ال مفر.
إذفّ ..
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* * *
أعيننا ترافق الريح اػبفيفة اليت تتهادى انحية غرب النيل ،حيث

الفحار" ،كنّا أصدقاءً لولده
اعببّانة ،ىناؾ يسكن الشيخ "إبراىيم ّ

الكفيف "ضبدي" ،نركب "اؼبعديّة" ونقضي معظم النهار ىناؾ ،أكاد
يتفحص جسده
أذكره مل أزؿ وىو ينهض ،أذكر نظرتو إىل "ضبدي" ّ

النحيل وكأنّو يق ّدـ لو اعتذاراً صامتاً لتلك اغبياة اؼبتواضعة اليت

يعيشاهنا ،أتذ ّكره وىو يستقيم متّكئاً على مرفقو ،وىبطو انحية ابب
بيتو ،يسحبو على مهل بساعده العجوز ،يستقبل على صدره ىواء

ويتنهد ،مث يلتف وراء البيت حيث طلمبة اؼبياه ،أذكره وجرو
الصبح ّ

ويصرفو بلطف ووبرؾ ذراع الطلمبة
يداعب ذيل جلبابو ،فيبتسم ّ

حّت
اغبديدي -الذي اعرتاه الصدأ -من أعلى ألسفل لضخ اؼباء ّ
ىبر خيط يب ّكنو من الوضوء للصبلة ،كذلك وىو يرنو ببصره حولو
ّ

وهبوؿ بو يف ىذا اػببلء الشاسع اؼبنبثقة خبللو شواىد قبور ،خبلء

وباصره يف تلك البقعة اعبرداء من البشر ،ويسعل ،كاف كثًناً ما

يسعل ،وكثًناً ما أشعر أ ّف اؼببلؾ وبوـ حولو وأشعر أيضاً أنّو ينتظر

اؼبوت ،إبيباف وغلبة –وابستسبلـ شديد -ينتظره.

* * *
أوؿ اعببّانة شجرة "الصنط" ،شجرة ال تزاؿ ربمل طفولتنا برباءهتا

كل ذكرايهتا ،كم كنّا هنوى تسلّقها! مبضي معظم النهار فوؽ
وفرحتها و ّ
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صهوهتا ،نستشعر دفئها اللذيذ ،نتأرجح على ذراعيها واحداً بعد

أقل على
اآلخر ،مث قبيل الغروب ،إذ ال يبقى سوى نصف ساعة أو ّ
مغادرة الشمس لعاؼبنا ،نؤوب لبيوتنا اؼبزروعة بداخل الغيطاف

اػبضراء وغالباً ما تكوف غافية يف طيّات سكوف اؼبساء .وشجرة

"الصنط" عجوز ،تسكن اعببّانة قبل الشيخ "إبراىيم" بزمن ،بل تكاد
تشعر -وأنت تراىا قابعة أوؿ اعببّانة تنحين اكبناءهتا وزبيّم على

كأهنا ال تدع الشمس اليت تزحف من وراءىا دبشقة
القبور
ابلظل ّ
ّ

تفرتس رطوبة ىذه القبور -تشعر ّأهنا قابعة يف اعببّانة منذ األزؿ،

ربتها هبلس الشيخ "إبراىيم" جلستو اؼبوحية ابلبؤس ،بٌن اؼبضاجع

اؼبتفرقة ،وىف قلب اعببّانة الكئيبة؛ األنيسة بذات الوقت،
اؼبرتامية ّ

تشمم ،تتل ّفت حوؽبا،
كل صباح ّ
اليت تطأ الثعالب والكبلب أرضها ّ
يصرفها فتنصرؼ ،أو كاف كثًناً ما يرتكها لتنصرؼ من تلقاء نفسها

ربجر
بعد أف تتأكد أالّ وجبة ؽبا ىنا ،يف ىذه اعببّانة هبلس ،وكأنّو ّ

كل رغبتو يف
منذ سنوات يف جلستو ىذه ،هبلس وتشعر أ ّف عزيبتو و ّ
اغبياة هبلساف جواره ابنتظار ما قد تسفر عنو األايـ.

تشعر بو حٌن يبدو عليو أنّو يلهو مع ذكرايت العمر الغابر ،وىو

كل السنوات
بكل أانة وكأ ّف ذاكرتو ترشف معو ّ
يرشف الشاي ّ
عب السماء
اؼباضية ،فيبتسم ابتسامتو الواىنة ويرمى عينيو يف ّ

"احملدوؼ" مث ينفرج فمو ووبكي لنا –وكاف كثًناً ما يفعل -عن بداية
عهده هبذه اؼبهنة اؼبوروثة من اعب ّد فاألب ،يف وقت كاف فيو طفبلً مل

كل دفنة
يتجاوز سنواتو االثنيت عشرة ،وكاف أبوه يصطحبو معو يف ّ
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لًنى ويرصد ويتعلّم ،وبكي لنا حينما تعب أبوه ذات يوـ وأوكل لو

هبهز موضع
دفنة من الدفنات ،عن الفرحة اليت استولت عليو وىو ّ

وحّت أيتوف سًناً
الدفن ويهيئو ،إىل حٌن يفرغ الناس من صبلة اعبنازة ّ
ويسوي الرتاب
إىل اعببانة واعبثماف فوؽ أكتافهم ،وىو يرش اؼباء ّ

ويدور التجويف إىل القرب بتناسق كما علّمو
دبدخل الفسقية ،يه ّذبو ّ
أبوه ،وقتئذ جسارة العهد األوؿ ابلدفن وإحساس ابلنضج سبلّكاه،

فوقف يلتقط اعبثماف من األايدي ،ويدخلو براحة إىل الكوة اؼبعتمة،

مث فجأة؛ كأنّو لدغتو عقرب ،انتفض وىروؿ يف ىلع بعيداً وراح
يصيح أبعلى صوتو:
 -عفريت.

توقّف ،ضحك ضحكاً بدا كشهقات متقطّعة ،جاؿ ببصره فينا

ويف اؼبدى احمليط ،مث أردؼ يف شيء من أسى:

 -قلة اػبربة خلتين أنسى أ ّف يف القرب بقااي عظاـ قديبة كاف البد

أف أكشطها قبل أف أدفن اؼبيت ،فلما سب ّددت على ظهري ،ووقفت
عظمة ضربتين يف وجهي ،جريت من خويف.

مث ربت على رأس ولده "ضبدي" اببتسامة أليمة ،وتركنا لنلعب

ومضى عنّا ،ليسًن ببطء ووىن شديد بٌن األضرحة ،يرمم نتوءاهتا
ويقطّب شقوقها ،يساوى الرتاب الذي يبعثره اؽبواء ،فبدا وكأنّو
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ىكذا يدفن سأمو .وىو يتن ّقل بٌن القبور كاف يتلو –كعادتو -آايت

من القرآف بعدىا يرجع للجلوس ربت "الصنطة" ،كاف رجبلً عجوزاً
ينتظر.
ورغم سنّو الطاعن ،وحيلو الواىن ،ورعشة يده اليت انتابتو منذ

الفحار" الوحيد يف البلدة ،اعتاد
زمن ،إال أ ّف الشيخ "إبراىيم" كاف " ّ
أي وقت ،كاف عملو يف
الناس الطرؽ على ابب بيتو فيستجيب يف ّ

حفر القبور ال موسم لو ،كاف يقوؿ دوماً :اؼبوت "تساىيل".

يبلغو أىل اؼبيت عند حدوث الوفاة فيبدأ يف ذبهيز القرب وحفر
حّت ينتهي أىل اؼبيت من الغسل والكفن وصبلة
الرتبة انتظاراً للدفن ّ
اعبنازة ،أتتى اعبنازة فتأتيو قوة من عند هللا ،يتوضأ ويصلّي ويدعو

هللا العوف مث يقف على مدخل الفسقية ،وحٌن يناولو الناس اعبثماف

فًنوبو لداخل اغبجرة اؼبهيبة بسبلسة وكأ ّف أايد مبلئكية تتل ّقف منو
اعبسد ،يتلو آايت من القرآف ،ووبثو الرتاب على الوجو يف عمق

صف الطوب إلغبلؽ اؼبدخل.
اؽبوة مث يبدأ يف ّ
دس يف ك ّفو من نقود ،ال يطلب أكثر وال يعرتض على
يرضى دبا يُ ّ

القليل ،يشكر ربّو مث ينصرؼ إىل بيتو آخر اعببّانة بعد أف ينصرؼ

الناس.

والناس يف القرية يعتقدوف يف قوة قلبو...
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كيف ال وىو الرجل الوحيد بينهم الذي يسدؿ آخر ستائر الدنيا

على أجسادىم والعٌن الوحيدة اليت ترى موطنهم النهائي؟

وكاف يشعر دبا وبدث يف اعببّانة فيمتقع ،وكثًناً ما كاف يستعيذ ابهلل

مث يغلق اببو عليو ،لكنّو ال يروى لػ"ضبدي" ،رغم يقينو أب ّف "ضبدي"

يشعر كذلك دبا وبدث ،ومن حكاايتو أ ّف امرأة طرقت الباب يف ليلة،
فتح ؽبا ،فطلبت منو أف يساعدىا ،ارتعشت شفتاه وراح يرتعد،

تسمر
كانت ترتدي ثوابً أسود اللوف وسبسك عصا خيزراف يف يدىاّ ،
مكانو وأغلق يف وجهها الباب ومل ِ
يلب طلبها رغم تساؤؿ "ضبدي"،
وقتها ،مل يشأ أف ىبربه أنّو يعرؼ ىذه اؼبرأة ،وأنّو دفن جثتها بنفسو
يف اعببانة.

أبو القمصان
وراء بيت الشيخ "إبراىيم" يقع ضريح الشيخ "أبو القمصاف"،

الكبار فقط يعرفوف الشيخ "أبو القمصاف" ،ىم الذين عاشروه

وعاشوا معو وعاصروا معجزاتو ،وإف جاز أف يكوف من ذكر الضريح

الذي أقيم يف قلب اعببّانة وراء بيت الشيخ "إبراىيم" ،فبلبد وأف
تكوف معرفة اغبقائق اليت تنفي أو تؤّكد صحة موت الشيخ واردة

كل ىذه اغبقائق ،ولو جاءت على
الذكر أيضاً ،ففي واقع األمرّ ،
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ألسنة ـبتلفة ،يف أزمنة ـبتلفة ،مشكوؾ يف صحتها ،فرغم ذكر

اغبقائق من عهد آلخر ،ورغم طرافة ما يُقص على ألسنة الكبار عن
الشيخ ،إال أ ّف واقعة موتو ربديداً ما زالت مبهمة ،فليس من رجل

شاىد الشيخ "أبو القمصاف" وىو يبوت غًن الشيخ "بسطاوي"،

وليس من جنازة وال سرد موثّق للمسألة ،فالضريح الذي أقيم ،أقيم

جملرد غياب الشيخ أعواماً طواؿ ،وؼبا أفصح عنو لساف الشيخ

"بسطاوي" من رواية زعم البعض صدقها عن الشيخ "أبو

حّت ولو كاف لسانو بو
القمصاف" ،فالشيخ "بسطاوي" ال يكذبّ ،

خلل ،وحٌن يروي فهو يروي وعليك أف ترّكز وسبعن يف االنتباه لكي
كل كلمة يقوؽبا كيما يبكنك تفسًنىا ،وكاف أف جاء
تستحوذ على ّ

الشيخ "بسطاوي" يوماً وقد استوىل عليو بكاء عظيم ،وقاؿ:
" -آومصاف آت".

ّأما العمدة "ضبزة" ،وىو أش ّد رجاؿ القرية فهماً لػ"بسطاوي" ،فقد

كاف يسمع الرواية ويرتجم ،مث يبدو عليو التأثر ويص ّفق ك ّفاً بكف،

ويهمهم:

 ال حوؿ وال قوة إالّ ابهلل.وينقل للناس اعبالسٌن حولو ما يسرد الشيخ "بسطاوي":
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اغبجاج" ،أنتم تعرفوف
 -كاف يف زايرة ؼبقاـ سيدي "أبو ّ

التمرغ يف تراب األضرحة ،ودائماً "ىاجج" يف
"بسطاوي" ،يعشق ّ

البندر ،يقوؿ أنّو ظبع صوت الشيخ "أبو القمصاف" يستنجد بو ،كاف
الصوت داخل أذنو ،يستدعيو يف إغباح ويف ضعف ،قادتو قدماه من

تلتف حوؿ جثماف الشيخ "أبو
دوف وعي ،وجد الناس يف الشارع ّ

القمصاف" اؼبضرج يف دمائو ،يقوؿ أنّو رمى جسده فوؽ موالان "أبو
القمصاف" إ ّمبا الناس ف ّكوه من عليو ابلعافية ،مل يكن لو يد يف أف
ربمل اإلسعاؼ جثة الشيخ ،ومل يكن يص ّدؽ أ ّف سيارة دانبتو

وأخرجوه من ربت عجبلهتا صريعاً.

وظل "بسطاوي" يُقسم ووبلف ابهلل ويشًن كبو عينيو اللتٌن
ّ

سيأكلهما الدود وقد رأات الشيخ "أبو القمصاف" جثّة ىامدة ،غًن أ ّف
اغبكاية ورغم غرابتها ،ص ّدقها اعبميع ،فالغرابة ال تستوطن موضع

اغبكاية بقدر ما تكوف يف أ ّف الشيخ "أبو القمصاف" بشحمو وغبمو

قد دىستو "تريلبل" من قبل ،وأماـ عيوف الكثًنين من أىل القرية،

ىب انىضاً مث مضى مبتعداً راكضاً مثل
والتصق ابإلسفلت فعبلً لكنّو ّ
حصاف يف قمة عنفوانو ،فكيف تفعل سيارة ما مل تفعلو "تريلبل"؟ رغم

جملرد أنّو
ذلك ،ص ّدؽ الناس ما جاء على لساف "بسطاوي" ّ
"بسطاوي" وأنّو ال يعرؼ للكذب طريقاً ،دوف النظر إىل أين ذىبت
جثة الشيخ "أبو القمصاف" أو ماذا حدث ؽبا؟ أو ؼباذا تركو

"بسطاوي" ببساطة وجاء؟ على العموـ ردبا كاف الناس يف انتظار أف
مرة أخرى ،بعد يوـ أو شهر أو عاـ ،فلم يظهر ،وكاف من
يظهر ّ
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الضروري أف يقاـ لو ضريح يف اؼبكاف الذي كاف يسكنو ،وىو

اعببّانة ،وأف يتك ّفل إبقامة الضريح عمدة القرية ،ألنّو العمدة،

واؼبسئوؿ بشكل مباشر عن "بسطاوي" وعن أقوالو وأفعالو ،وأف
يتحمل الوزر إف اتّضح عكس ما روى
يصبح ىو الوحيد الذي ّ

"بسطاوي" ،وأف تكوف نوادره –الشيخ "أبو القمصاف" -واليت أتيت

على لساف الكبار ،ىي النوادر اليت يستأنس هبا الكثًنوف يف القرية،

كل جلباب جديد وال يطيق أف يضعو
عندما يتذ ّكروف كيف كاف ّ
يبزؽ ّ

على جسمو ألكثر من دقائق مث يسًن يف القرية عارايً ،وذلك ببل

فتوة جسده اليت مل تكن لرجل
اعتداد بضخامة ذكره غًن العادية ،أو ّ
ذي قبل ،واليت كن نساء القرية يتحاكٌن هبا ،الغريب أ ّف الشيخ "أبو

كل بيت يف القرية ،سواء كاف حيّاً أـ
القمصاف" كاف موجوداً يف ّ

ميتاً ،وسواء كاف ىذا حبكاايت الرجاؿ عنو أو حبكاايت النساء فيما
أدىشتهن ،وأف يتح ّدثن عن ضروبو
بينهن عن ذكورتو اليت طاؼبا
ّ
ّ

الذي علّم بنور مل تره القرية إالّ عليو ،نور أبيض شفاؼ ،طلع ىادائً
خافتاً مث سرعاف ما تب ّدؿ ليغشى األعٌن ،فبدا ككرة بلورية تسبح

فوؽ الضريح ،قد يراىا الواقف على سطح بيتو من الض ّفة األخرى
للنيل وقد يقعد أمامها الليل بطولو مشدوىاً ،كن النسوة يتذ ّكرف

ؾبالسهن
عليهن التأثر حٌن يتنهدف ،يف
الشيخ "أبو القمصاف" ويبدو
ّ
ّ
اػباصة ،ويقلن:
 -آه اي "أبو القمصاف" ،وهللا وال يوـ من أايمك.
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صوت
قريتنا ربمل حياتنا يف أحشائها ،حياة ال ؽبو فيها سوى العوـ يف

ؾبرى اؼبياه احملتشد بفضبلت القرية وجيّف البهائم النافقة ،وال ترؼ

الرب الثاٍل ،أو مع آابئنا على
غًن قعدتنا عند الشيخ "إبراىيم" يف ّ

تلتف حولو
مقهى اؼبعلم "سوسو" القابع خلف ض ّفة اجملرى ،الذي ّ
رص " ِدكتٌن" عبلوس
قامات النخيل تلك اليت ربرس قريتنا ،بينها ّ
ووسدىا
عمدة القرية وأكابرىا ،فرش داخلها " ُحصر" من اػبوصّ ،

دبساند من القش ُزينت بقماش "دببلف" فاقع األلواف ،وعلى األرض
الطينية يفرتش بقية الرجاؿ "كليمات" متّسخة من كثرة االستخداـ،

تتوسطهم "طبايل" خشب ،يتبادلوف عليها لعب
يرتبّعوف فوقهاّ ،

الضمنة والطاولة ،ويسحبوف دخاف "معسل القص" من "جوزات"

السباب من
كباسية ،يتبلضبوف بطريقة ال تصلح إالّ للعراؾ ،فإف خرج ُ
األفواه ،ىبرج حاداً منفعبلً ،ال يتبلءـ وطبيعة القعدة ،وإف اشت ّدت

سخونة اللعب ،فسرعاف ما تتصلّب األذرع وتتطاوؿ ،تكفهر

الوجوه ،وتنعقد اغبواجب ،وقد تنقلب الليلة ،فتخرج كلمات حارقة

من أفواه البعض يف غبظات االنفعاؿ ،يعايروف هبا بعضهم البعض،

لكل رجل منهم " ُجرسة" ،أكثرىا تداوالً " ُجرسة علواف" ،اليت
وكاف ّ
ظلّت على األلسنة إىل وقتنا ىذا ،وىي مل تكن فضيحة بقدر ما
ِ
ؾبرد
كانت ذلة يستخدمها البعض ض ّده ،ويف بعض األحياف كانت ّ
نكتة مضحكة تُسرد من ابب التن ّدر والفكاىةّ ،أما "علواف" فهو
رجل وبب الشرب والسهر ،رغم أ ّف دماغو خفيفة ،وال يستطيع
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السيطرة على رأسو ،فكثًناً ما ذبده يرتنّح يف ىدأة الليل ويستيقظ

يبر أماـ بيوهتم يتخبّط من جدار
الناس على صوتو الصاخب ،وىو ّ

عبدار ،ويستغرؽ الدرب القصًن إىل بيتو يف نصف ساعة وأكثر ،وقد

هبلس قليبلً مستنداً عبدار ،يرفع رأسو ألعلى ،ويدندف أغنية ما،

تبدو كلماهتا وىي خارجة من فمو ،كشريط "كاسيت" "سافف"،

تعودان أف نسرتؽ النظر لو من خبلؿ ثقوب صفحات اعبرائد
ولطاؼبا ّ

يكوـ يف يديو تراب الدرب،
واجملبلت اليت سبؤل فراغات نوافذان ،وىو ّ
ِ
مغرباً بذرات
مث يعبّئ حجر جلبابو بو ،قد يشب انىضاً فجأة ،فيبدو ّ
األتربة اليت ربوطو كهالة رمادية ،بعدىا يكمل سًنه البطيء غًن
اؼبتّزف ،وىو يصفع خ ّده بك ّفو ،أو يلعق اللعاب اؼبتناثر من فمو كبو

حّت أنّو يف ليلة –ومن ش ّدة
مرة أخرىّ ،
شاربو وذقنو بلسانو ّ

السكر -وقف أماـ حائط ،مث خبط جبهتو يف قالب ابرز عن اغبائط
ُ
وسقط على األرض ووجهو قد اختفى يف ثنااي اللوف األضبر القاٍل،

وقتها مل ىبرج لنجدتو أحد ،وبقى "علواف" فب ّدداً على األرض لبزوغ

الفجر.

مل تكن لو زوجة وال أوالد ،وكاف يعشق أوؿ الليل ،حٌن تغط قريتنا

يف السبات عقب هنار شديد الكدح ،فعاؼبو احملبّذ ىو السكوف؛

ينفض زخم الناس
سكوف الليل ،حٌن تبدأ اغبياة يف التقلّص ،حٌن ّ
اؼبتعبة ويصبح عاؼبو مسكوف بو ،لوحده ،حٌن يضحى كبتو مباحاً
وفضولو ببل قيود ،حٌن يتسلّل ألسطح البيوت ويرصد أبعٌن

متلصصة حركة شديدة اػبصوصية واالنغبلؽ داخل بيوت الناس
ّ
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وعششهم ،يتسلّل دوف أف يشعر بو أحد ،ويرى الصبااي من وراء

اشهن ،فتبدو قشعريرة جسده
وىن يتقلنب على فر ّ
الثقوب الصغًنة ّ

كأهنا ل ّذة ال تضاىى ،ونشوة ـبتلسة يفرغها ما بينو وبٌن نفسو ،مث
و ّ
ككل مساء -يف صحبة أىل الكيف على
يبضي ليكمل مساءه ّ -

مقهى اؼبعلم "سوسو".

مرة وىو يتسلّل إىل أسطح البيوت أبواخر اؼبساء،
ُ
ضبط أكثر من ّ

مرات ،بل اعتاد
مرة ،ويُسلّم إىل النقطة ّ
مرة علقة ،يُشتم ّ
فيأكل ّ

كل صبلة يف
اؼبهانة مقابل إشباع رغبتو ،الغريب أنّو كاف يصلّيّ ،

وقتها داخل الزاوية ،كاف شغفو هبتك سرت البيوت والتعدي على

كل صبلة
حرماهتا ولو ّ
دبجرد النظر ال يليق برجل يدخل اؼبسجد يف ّ
ويصلّي بٌن الناس ،إ ّمبا ردبا الداء الكامن يف نفسو كثًناً ما كاف

يوسوس فيو أبف يتّخذ ىذا اؼبظهر اؼبخادع ،وكأنّو ُىبفي عن الناس
اغبقيقة ،أو لعلّو كاف هبد اؼبسجد ـببأ مناسباً من احتقار اػبلق،

الشيخ "عوض هللا" شيخ الزاوية قاؿ لو يف يوـ:
 من زبدع اي "علواف"؟ اي عدَل الفهم.يف برود ر ّد عليو:

 -ال تنس اي موالان أنّين خريج اثنوية أزىرية! يعين رجل فاىم

ومثقف.
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 مثقف! "إخص عليك" ،رجل ابرد.تعجب وامتعاض وىو يبصمص
ينظر لو الشيخ "عوض هللا" يف ّ

شفتيو ،وال هبد لديو القدرة على تكملة حوار مع سفيو مثلو ،لكن

يصر على الصبلة اؼبفتعلة ،اعبميع ينظروف إليو ىذه
"علواف" دائماً ّ

النظرة اؼبتح ّفظة يف القرية ،ولكن أيستطيع أحدىم أف يفعلها يف بيت

ربنا!

لذلك فإ ّف العمدة "ضبزة" عمدة بلدان عاقبو عقاابً رادعاً عندما َّ
نط

على دار "مسعود" وحاوؿ مراودة ابنتو اليت مل تتع ّد الثمانية أعواـ.
فقبل فجر ذلك اليوـ بساعة أو يزيد ..استيقظت قريتنا مب ّكرة

عن عادهتا.

الليل يعد نفسو للرحيل بعد أف بدأ هبرد حساابتو ،والقرية طروبة

سبات جهد النهر بطولو ،كاف الصراخ غًن اؼبألوؼ –يف مثل ذلك

بتسمر خيوط الليل يف ذيل السماء ،أجزـ
الوقت ابلتحديد -نذيراً ّ

اعبميع أب ّف طلوع الشمس فجر ذلك اليوـ قد أت ّخر قليبلً .كاف

صراخ بنت "مسعود" قد ىيّج سكوف القرية ،و"مسعود" النائم يف

ىب فزعاً ،وصعد إىل الغرفة فوؽ ،وجد "علواف" فبسكاً
فناء الدار ّ
صفي أسنانو ،يتأىب للهجوـ على البنت ،عيناه
بذيل جلبابو بٌن ّ
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ضبراواف ولعاب الشبق يسيل ،كاف ـبموراً لدرجة أنّو ال يدرؾ أين
يتطوح من سيطرة اػبمر على
ىو؟ وىو واقف يف منتصف الغرفة ّ

رأسو الثقيلة ،زوجة "مسعود" شافت منظر "علواف" فراحت تلطم،

واؼبشهد مل وبدث يف قريتنا من قبل ،رغم علم القرية بداء "علواف"،

دوار العمدة
لكنّهم كانوا دائماً يتحاشونو .أحد اػبفر جاء من عند ّ

مصمماً
ىرولة ،طلع مفزوعاً على صوت الصراخ ،وجد "مسعود" ّ
حش رأس "علواف" ابؼبنجل ،دوف جدوى وقف يف اؼبنتصف ما
على ّ

متفرقة من
بٌن "مسعود" و"علواف" ،إ ّمبا "مسعود" بلغ ابلفعل أجزاء ّ

رأس "علواف" ورقبتو ووجهو ،فكانت الدماء تنفجر من "علواف" على
وجو اػبفًن ومبلبسو ،يسقط على األرض اترة مث ذبذبو يد "مسعود"

مرة أخرى ،وكانت قواه واىنة فلم يقدر على سبالك
اؼبهتاجة لفوؽ ّ

حّت يشعر
ترنّح جسده فبدا كقطعة من مطّاط يف يد غبّاـ ،مل يكن ّ

هبذه اعبروح اليت خطّها اؼبنجل على سحنتو ،لعلّها اػبمر وما تفعل

ابلرأس ،يف اغبقيقة كانت عيناه زائغتٌن سباماً ،ويد "مسعود" ربط بو
وتطلع ،والعياؿ متكوروف عند زاوية يف آخر الغرفة يرتعدوف من

الدماء اليت انتثرت على اعبدراف ،وعلى األرض ،وكاف ؽبم نصيب

منها على مبلبسهم .زوجة "مسعود" مل تكف عن الصراخ ،كانت

تعرؼ أ ّف "مسعود" فقد صوابو ،وسوؼ يدخل السجن يف "علواف"
ىذه الليلة ،ولكن شيئاً يف عيين "علواف" كاف يستجدي "مسعود"

الصفح ،ردبا ىو الشيء الذي أ ّخر نزوؿ اؼبنجل على الرقبة ،فجعل

فك "علواف" من بٌن يدي
تد ّخل العمدة يف اللحظة األخًنة -والذي ّ

"مسعود" بطلوع الروح -تدخبلً جاء وكأنّو من السماء .العمدة

25

حضر متبلحق األنفاس ،وحاؿ دوف وقوع النصل لنحر "علواف" ،يف
الواقع يد "مسعود" تر ّددت قليبلً ،حٌن تبلقت أعينهما بشكل

وتسمرت يف اؽبواء لثواف ،كانت كافية ألف يتشبّث العمدة
مباشرّ ،
بساعد "مسعود" ،ويطويو يف حضنو ،ويسقط بو بعيداً عن جسد

"علواف" ،بل وهباىد السيطرة على جسمو الذي "يفرفط" من شدة
االنفعاؿ ،ويقوؿ لو:

 حقك عندي ،أان سأؤدبو."مسعود" وىو يلهث ويوشك على البكاء من فرط اؽبياج قاؿ:
 اي عمدة الزـ أقصف رقبتو ابن الكلب النجس.غًن أ ّف العمدة دفع "مسعود" بعيداً ونزؿ ب"علواف" رغماً عن

أنفو ،وقاؿ:

 سيموت ربت يدؾ اي رجل ،ال يستحق أف تدخل السجن فيو."مسعود" راح يهلّل:
 -تشكر اي عمدة ،تشكر اي عمدة ،البلد كلّها سوؼ تقوؿ

مسعود "خوؿ" ومل وبم بيتو.
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كل الرجاؿ الذين خرجوا من
وبنربة صوتو اغبازمة صرؼ العمدة ّ

بيوهتم على صوت الصراخ ،ووقفوا يتثاءبوف ،يثرثروف ويتهامسوف،

كأهنم يؤّكدوف أ ّف "علواف" البد وأنّو فقد دماغو،
ويومئوف برءوسهم ّ
فهو مل هبد سوى "مسعود" البهيم ليعبث معو! لكن العمدة ربطو

حببل ظبيك يف جذع لبلة إىل أف وبل الصباح ،وترؾ اػبفر يقبعوف

جواره خوفاً من هتور "مسعود" .كانت الدماء اليت تنحدر من جروحو
قد بدأت تتجلّط وتش ّكل أقنعة ضبراء فوؽ وجهو ،ومع بزوغ

وجرده من "ىدومو" -دبساعدة اػبفر -مث
الشمس ،ف ّكو العمدة ّ
أرغمو أف يبتطى ضباراً ابلعكس ،وأوثق عقد ساقيو من ربت بطن

اغبمار لكي ال يفلت ،ربط ساعديو خلف خبلؼ ،ولكز اغبمار،

كانت قوى "علواف" أضعف كثًناً من ؿباولة اؼبقاومة ،فسار اغبمار
القرية من أوؽبا آلخرىا وىو فوقو عارايً إالّ من سرواؿ ،فراح العياؿ

تورـ جسده وامتؤل ابلدماء اثنية ،وراح
يرصبونو ابلزلط واغبصى ّ
حّت ّ
يبصق عليهم ويبصقوف عليو ،ويهلّلوف بنقر أغطية اغبلل ابؼببلعق،

وىم يبلحقونو ،كاف مشهداً مل وبدث إالّ يف عهد جد العمدة "ضبزة"
الكبًن ،يعين مل نره يف حياتنا ،ؽبذا كاف انتصاراً بقدر ما ىو مشاتة أف

يزفّو اػبلق ؼبشارؼ قبلي البلد ،بل إىل أف وصل "قباوي" النصارى،

وكاف أبوان "لوقا" واقفاً أماـ الكنيسة يبؤل زير اؼباء ،كاف اغبمار
يقرتب منو ووراءه سحابة من اػبلق ،رمى خرطوـ اؼباء من يده

وىروؿ ،وأوقف اغبمار ،الذي نظر إليو كأنّو يستعطفو أالّ يرتكو مع

"علواف" ربت سطوة اغبجارة اؼبقذوفة وهتليل البشر ،ف ّكر أبوان
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"لوقا" كثًناً عندما شاىد "علواف" قبل أف وبلّو ،كاف ىبشى العمدة،
ولكنّو كاف يعرؼ سباماً أ ّف العمدة ردبا لن يغضب منو ،فالعمدة

صاحبو ،و"علواف" قد يقع من على اغبمار صريعاً يف أيّة غبظة،

هبدوء -وعقب مناقشات عصبية معو بعد أف أخفق يف إقناع الناس

ابؼبغادرة فظلّوا يتابعوف ما قد وبدث مع "علواف" الذي كاف اإلغماء

فتدىل جسمو من على ظهر اغبمار -زفر ،وقضى
قد سب ّكن منو ّ
غبظات وبلّل اؼبسألة ويقلبّها على أوجهها من كافّة النواحي،

خصوصاً بعد أف انكفأ "علواف" على ظهر يده يقبّلها ،يف اغبقيقة
تر ّدد كثًناً قبل أف يفك "علواف" وهبلسو ربت لبلة أماـ الدير،

طهر جروحو ،وأطعمو.
ويلبسو جلباابً من عنده بعد أف ّ

رجع اغبمار دونو ،أحد اػبفر ماؿ على أذف العمدة ىامساً فهاج،

وصاح:

 وهللا عاؿ اي "لوقا"!أخذ قليبلً يف ّكر ،ىل يرتؾ "لوقا" ينجو دبا أتى من ٍ
ربد سافر لو؟

وتصور لو ما قد
قعد غبظات يتناوؿ أنفاس الشيشة ودماغو تلعبّ ،

مرت عملة "لوقا" على خًن ،فطوح يل الشيشة من بٌن يديو
يكوف لو ّ
ونفض جلبابو من بقااي "ابكو اؼبعسل" الذي يرص منو ،وزاـ زومة

متنهداً بغيظ،
حانقة ،وقف لبعض الوقت يبسح ك ّفو يف صدر جلبابو ّ
وبدا يف عمق عينيو اضبرار مليء ِ
ابلكرب والصلف ،كاف وبب "لوقا"
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قرر أف
لكن ليس لدرجة أف يكسر ىيبتو أماـ انس القرية ،لذا ؼبّا ّ

يروح للكنيسة ،راح مشتاطاً ،كانت خطواتو أسرع من خطوات اػبفر
الذين يتبعونو ،كانت خطوات زعيم مل يطع ،بل أىٌن إىانة ابلغة،

وقف مع خفره أماـ الكنيسة ،استقبلو أبوان "لوقا" اببتسامة عريضة

اؼبتكور
وم ّد لو يداً يصافحو ،غًن أنّو مل يكن يرى سوى "علواف" ّ
جبوار سور الكنيسة ،فرجعت يد األب ؼبكاهنا والعمدة يزعق:
 أزبسرٍل من أجل ىذا الكلب اي "أبوان"؟غل.
وضرب "علواف" الراقد ربت قدمو بسن حذائو يف ّ
ىز رأسو مبتسماً وقاؿ:
أبوان "لوقا" ّ

 -اي عمدة( ..فإف كنتم تغفروف للناس زالّهتم ،يغفر لكم أبوكم

السماوي زالّتكم  .وإف كنتم ال تغفروف للناس زالّهتم ،ال يغفر لكم
()1

أبوكم السماوي زالّتكم).

 على األقل استأذنين. كاد أف يبوت اي عمدة ،حراـ عليك. -حراـ! أعرؼ اغببلؿ من اغبراـ جيداً اي "أبوان".
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 اي عمدة؛ (من جاء ِابغب ِشر أَمثَ ِاؽبَا).
سنَة فَػلَوُ َع ُ
َ َ َ ََ

()2

أتمل العمدة األب "لوقا" حبنق ،مل يقو على الرد ،ىا ىو
لثوافّ ،

فأي رد! جعل هبوبو بعينيو يف نظرة متل ّفحة
يناظره آبية من القرآفّ ،
ابلعصبية ،مل يرد ،ومل ينبس فمو ولو هبمهمة ،فقط أدار ظهره لو

متوعدة ومضى ،كانت
والغضب يبور يف عينيو ،وحدج "علواف" بنظرة ّ
سحابة اػبلق قد انصرفت عن "علواف" وأخذت تتّابع يف السًن من

كأهنا تنتظر أالّ يبضي يوـ القرية يف سبلـ.
وراء العمدة و ّ

ظل يتساءؿ:
مل يكن من ر ّد فعل من عمدتنا إالّ اؼبقاطعة ..لعلّو ّ

الذات أـ الكربايء أـ العبلقة الوطيدة؟ أيّهم أىم؟ مث العقاب دائماً ما

جملرد إيواء ملعوف بدر يف غبظة رفق
يناسب حجم اػبطأ ..ىل ّ
جملرد إيواء ملعوف ..إيواء تعاطفي فحسب..
آدمية؟! ّ

مل ّنر العمدة يف الكنيسة بعدىا ،ومل يعد األب "لوقا" –كالعادة-

يزوره يف بيتو.

وكاف ذلك على قريتنا حداثً جديداً.
األب لوقا
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"فدان بطرس وقاؿ ليسوع:
مرات؟
إيل أخي وأغفر لو؟ َ
أسبع ّ
اي سيد ،كم ّ
مرة ىبطأ ّ
فأجابو يسوع:
()3

ال سبع مرات ،بل سبعٌن مرة سبع مرات".

يف غرفيت داخل الكنيسة أحبّذ كثًناً أف أشعل الشموع اليت تؤازر

وجداٍل على الصفاء ،أرقب وىجها وأنطلق برأسي أتف ّقد ما كمن من
ملكوت الرب يف أواخر حدود النفس ،مل يكن الطعاـ ذا ابؿ يل،

كانت كسرة تعينين على قضاء اليوـ شبعاانً ،وإف كاف أغلب اليوـ
أتمل من روحي وخشوع ،وما بٌن تص ّفح ؼبوسوعات
يسًن ما بٌن ّ

الرتاث الكنسي اليت تعمر هبا مكتبة الدير ،وقد سبضي معظم ساعات

النهار يف اؼبزامًن وصلوات "السواعي" ،وكاف يل يوـ يف األسبوع

كل القساوسة والرىباف اعبدد لقراءة بعض كتب "القطمارس"
وبضرٍل ّ

و"البصخة" وبعض ـبطوطات القداس "الغريغوري" والقداس

"الكًنلسي" ،كاف ىذا اليوـ ىو يوـ السبت ،وكانت يل حكمة فيو،
حّت يهل على قساوسة ورىباف الكنيسة يوـ األحد اؼببارؾ وذىنهم
ّ

متج ّدد وروحهم نقية.

()4

للرب وقالوا"...
"حينئذ ّ
رًل موسى وبنو إسرائيل ىذه التسبيحة ّ
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آه ..ماؿ نفسي ليست صافية! الذىن غادر وظلّت اؽبواجس ،ال

أي شيء ،ال استكماؿ القراءة يف الكتاب
يبكنين الرتكيز يف إتياف ّ

حّت مقابلة الرىباف ،تتسارع كلمات العهد
اؼبق ّدس وال التعبّد وال ّ

القدَل أماـ عيين وال أقدر أف أقبض على أيّة حكمة أو معىن يهدئ

النفس.

معتزة ابلقدرة ،يبينك اي رب ربطّم العدو ،وبكثرة
"يبينك اي رب ّ
()5

عظمتك هتدـ مقاوميك ،تُرسل سخطك فيأكلهم كالقش"

عدواً ،لن
آه اي "ضبزة" ،كبلّ ..وكلّما آذيتين لن تصبح يل مع ذلك ّ

اؼبرات
أرجو لك سخط هللا قط ،لكن أما كفاؾ هتوراً وضباقة؟ كم من ّ
كل
علي أف أذباوز عن سوء فهمك اؼبستمر وغلظة عقلك العنيد؟ و ّ
ّ

مرة تتمادى ،وكأنّك أحكم أىل األرض صبيعاً ،البد أف ننتصر يف
ّ
كل نفس ؽبا خطااي ،كاد
النهاية إىل أ ّف اإلنساف مليء ابلعيوب ،و ّ

علي أف أتركو للموت
فبأي قلب ّ
"علواف" أف يبوتّ ،
وأبي دين كاف ّ
ببل أدٌل عوف؟

وحكماً وىناؾ امتحنو ،فقاؿ إف كنت
"ىناؾ وضع لو فريضة ُ

تسمع لصوت الرب إؽبك وتصنع اغبق يف عينيو وتصغي إىل وصاايه
()6

وربفظ صبيع فرائضو"...
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طويت العهد القدَل وانتبهت على حركة حذرة ،قباليت على مكتيب

فتوجست ،وتذ ّكرت يف اغباؿ أ ّف ىذه
مرت حشرة من مبل أبيض ّ
ّ
اغبشرة كانت السبب يف إعادة بناء الكنيسة منذ أكثر من عشرة
أعواـ ،حٌن أتت على صبيع األخشاب اؼبوجودة داخل جدراف

الكنيسة .كانت الكنيسة وقتذاؾ عبارة عن مبىن قدَل ،من عروؽ

فلما
كل اغبوائط والقباب يتخلّلها اػبشبّ ،
خشب و"أفبلؽ" لبيل ،و ّ
كاف من حشرة النمل األبيض أف التهمت ما بداخل اعبدراف

سبر يف
والقباب ،فتص ّدعت الكنيسة ،وبتنا نشعر هبذا التص ّدع حٌن ّ
ىزة ،كاف
ويدوي بوقها فتنتاب الكنيسة ّ
النيل البواخر والصنادؿ ّ

األمر مريعاً ،وكنّا قبهل عن جحافل النمل األبيض اليت زحفت داخل
األخشاب كالتتار ،استوطنت منت الكنيسة وراحت تلتهم وكادت أال

تُبقي ،لوال أف جاءٍل أحد الرىباف الشباب وبٌن أصابعو مبلة ،ماؿ
على يدي لثمها ،ومبلؿبو ترتعش وىو ير ّدد:
 ىا ىي اي "أبوان" ..ىا ىي.أتملتها ،كنت قد رأيت منها داخل غرفيت الكثًن ،إ ّمبا ذىين مل
ّ

ينصرؼ كبو ما قد أتتيو ىذه اؼبخلوقات الضئيلة .يف البداية قرأت

اؽبزات اليت تصيب بناء الكنيسة ىذا الوقت
ربسباً ،وكانت ّ
عنها ّ

يتحرؾ
تشعرٍل وكأ ّف رأسي تدور يف فراغ ال هناية لو ،كاف البنياف كلّو ّ
بكل توتر وىلع نراقب األعمدة اليت
وكنّا نقف يف فناء الكنيسة ّ
تنتفض.
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رفعت األمر إىل اؼبطراف األكرب األنبا "أثناسيوس" أسقف

اإليبارشية -والذي تنيّح منذ سنوات قبلئل -لكنّو قاؿ يل تدبّر
أمرؾ.
رغم ذلك صربت ،وأغبحت عليو يف خطاابيت ،بدا االهنيار وشيكاً،
أتصرؼ يف أقرب وقت ،كنّا قبتمع لساعات متواصلة
علي أف ّ
وكاف ّ

أي حل ،عبثاً كنّا هندر الوقت،
–كبن ىيكل الكنيسة -قباىد بلوغ ّ
يعم اػبًن والصاٌف،
أحدان اقرتح أف نسلّمها هلل ،فهو راعيها وبربكتو ّ
يتسق منطقو مع منهج
لكنّين أبيت أف نرتؾ زماـ األمور للقدر ،مل ّ
الرب أف ذب ّدد الكنيسة ولو عن طريق
تفكًني ،فردبا كاف ترتيب ّ

األزمة.

يبشران بقدوـ نيافة اغبرب اعبليل األنبا
مث جاء اػبطاب الذي ّ

"أثناسيوس" بنفسو وبصحبة أسقف الناحية األب "أمونيوس" ؼبباشرة
تتعرض لو الكنيسة من ىجوـ ضار عبماعات النمل األبيض،
ما ّ

ولعل ىذا ؼبّا كاف من إصراري -الذي بلغ ح ّد العتاب والقليل من
ّ

والرتجي -يف مراسبليت إليو كيما وبضر بشخصو ليعاين ما
االستجداء
ّ
أتىلنا ؼبقدمو ابلوقوؼ يف انتظاره ؼبا يناىز الساعتٌن
سبر بو الكنيسةّ ،

وقد أرسلنا واحد من القساوسة األقدمٌن كبار السن الستقبالو على
ؿبطة القطار يف بندر األقصر ،كنّا نرتدي كامل الثياب الكنسية

الكهنوتية فبّا يبلءـ استقباؿ اغبرب اعبليل ،وقد بلغتنا أنباء عن األنبا
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"أثناسيوس" ال تطمئن ،أشيع أنّو رجل يعشق الرظبية واغبزـ ،وأنّو
البد واجد ما يك ّدر بو أنفسنا وما يتح ّفظ بو على سًن األمور داخل
جدراف الدير ،وقفت يف انتظاره والقلق يعتمل بداخلي ،شبّة اضطراب
يسبق ؾبيئو ،إ ّمبا مل يكن يل أف أخشى يف األصل إالّ خالقي ،ىكذا

الرب
علي أف أبث يف نفسي بعض االرتياحّ ،
قاؿ ّ
الرب ،وىكذا ّ
فاعل ما يشاء ،واألمور يف الكنيسة والدير مستقيمة دوف اعوجاج أو

فمم أخاؼ! لكن أليست من ثغرة قد يقبض عليها األنبا
تراخَّ ،

"أثناسيوس" يف كيفية إدارتنا للكنيسة!

دارت يف رأسي التساؤالت ،ودارت حولنا أشعة الشمس ببل
تواف ،ومن على بُعد بدأ الركب يبٌن كسراب من قيظ ،وجسد األب

"أثناسيوس" القميء اؼبربّع يتأرجح فوؽ ظهر بغل مثل ىودج،

وجبواره يعتلي ظهر بغل أيضاً اؼبطراف "أمونيوس" ،الذي بدا وكأنّو
يعاتبين من بعيد بنظراتو على ذباوزي لو ورفع األمر للحرب اعبليل

"أثناسيوس" بشكل مباشر ،بدت صرامة تندفع كبوان قبل أف

تنهدت وقلت يف نفسي:
نستوضح كامل مبلمح األب "اثناسيوس"ّ ،
ط ابألب اعبليل
السرت من عندؾ اي رب .أخذ البغل يتهادى وىو وب ّ

أمامنا ،وكبن هنروؿ انحيتو ليتّكئ على أكتافنا ويهبط ،تركين البقية

للفح أوىل نظراتو اؼبستكشفة ،اكبنيت على يده قبّلتها فمضوا من

يتفحص قواـ
يتحرؾ خطوةّ -
بعدي يقبّلوف ،جعل –وقبل أف ّ
الكنيسة من اػبارج مث قاؿ يف بطء وىدوء:
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الرب ابدية.
 عظمة ّأضفت يف سرعة:
كل أمر
 ليكن ّالرب بيننا شاىداً وصادقاً وأميناً إنّنا نفعل حسب ّ
()7

الرب إؽبك إلينا.
يرسلك بو ّ

استوقفتو اآلية ،ابتسم ابتسامة ذات مغزى وىو يستدير لًنمقين

بنظرة عابرة بيد ّأهنا مرّكزة ،كأنّو فطن ؼبا أرمي ومستقر حكمتو ،لكنو

أغبقها بنظرة أخرى معناىا اطمئن فمجيئي ال يعين إالّ أمراً وحيداً،
وىو إصبلح ما تسبّبت بو جحافل النمل ،تبعتو وىو يلج إىل
الداخل وعيوف الناس ذبوس فيو ابستغراب ،مل تكن عادة قريتنا

كل ىذا اؽبيلماف -إالّ يف
استقباؿ مسيحيٌن غرابء –خاصة مع ّ

كل عاـ ،وكاف األب "أثناسيوس"
مواسم بعينها ّ
سبر على الكنيسة من ّ
يتطلّع يف الوجوه اؼبرتاصة تعاينو بكثًن من االندىاش ،تلك الوجوه

اليت اعرتاىا بؤس الزمن ،مل يعد العامل شيئاً ذا هبجة لو تعتقد اي أابان،

مسد جدائل غبيتك الطويلة السوداء وف ّكر ..أولئك البشر صنف
ّ
فريد ال أظنّك رأيتو من قبل! راح األب "أمونيوس" خبلؿ ذلك

أي اىتماـ وقلت
ّ
التأمل وبدجين بعينيو غًن راض عن فعليت ،مل أوليو ّ

لنفسي :أنت مستغرؽ يف عراؾ اؼبدينة وال تعران ابلك ،رغم أنّك
مسئوؿ عن كنيستنا كمسئوليتك عن كافة كنائس وأديرة الزماـ،
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ولكن هللا ىنا كما يتواجد ىناؾ ،الفارؽ الوحيد أنّنا نرتضي مثل تلك

اغبياة ال غًن.

كل أىل القرية إلعادة
وىنا البد يل من ذكر ما كاف من عوف من ّ

تربع بشيء
ترميم وبناء الكنيسة ،أخص ابلذكر العمدة "ضبزة" ،الذي ّ

والعماؿ واألنفار فبّا انطبع يف نفس
ربمل جلب اؼبقاوؿ ّ
من مالو كما ّ
نيافة اغبرب اعبليل ،وبلغ من دىشة أف قاؿ يل يف يوـ:
 من الواضح ّأهنم وببونك ىنا اي "أبوان".فقلت لو:
 -ىم وببوف الكنيسة أكثر ..نيافتك.

لكل رجل -
كاف اىتماـ أىل البلد كبًناً بتجديد الكنيسة ،فكاف ّ

يف الغالب -دور يف أف تستعيد رونقها وصحتها ،السيما الكنيسة

تقع داخل دير ىو األكرب يف أديرة اعبنوب ،وكاف الدير يستقبل على

كل حدب وصوب.
مدار العاـ الراغبٌن يف الرايضات الروحية من ّ

العماؿ تبلِّ كبًناً أخفتو
وعندما بدأ العمل يف الكنيسة ،اكتشف ّ

جدراف الكنيسة ،ابدئ األمر حسبنا كلّنا أنّو ركاـ قدَل من فضبلت
الريح اليت هتبط على الدير معظم أوقات السنة ،أمرىم نيافتو أبف
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يرفعوا ىذا الكوـ من الرتاب فوجدان أسفلو مدفنة "الطافوس"

اػباصة ابلرىباف القدامى.

* *

*

كل قصفة لػ"الطورية" يف بطن التل
كاف الضباب الذي ّيوج مع ّ

يرتؾ على أىدابنا لونو الرمادي ،وتطفو سحابة أماـ بصران من تراب

ربجرت يف وىلة ،وكانت
انعم يشبو ُدخاف السجائر ،لكن عيوننا ّ

أبداننا وكأ ّف طبوؿ الدنيا قد طاؽبا ،والشعر انتصب دفقة واحدة،

وكبن نشهد خروج أوىل العظاـ اليت انبثقت فجأة من داخل رقعة يف

مرة واحدة ،وتراجعوا وب ّدقوف يف ىذه
األرض .كاف ّ
العماؿ قد توقّفوا ّ
تتحرؾ
العظمة اليت ظهرت من بٌن الرتاب ،وبدوان كلّنا كأصناـ ال ّ
منها سوى أعٌن جاحظة ،وكانت أوراؽ األشجار اليت تتساقط من
تسمرت يف اؽبواء ،وشعاع
أعلى حولنا داخل فناء الكنيسة قد ّ

الشمس الوحيد الباقي من زايرة النهار قد توارى بسرعة ،فل ّفنا ظبلـ
دامس ،تب ّدد شيئاً ما بعد قليل حٌن استعدان البعض من أنفاسنا

وأضئنا اؼبكاف ابلشموع ،اليت طفق ؽببها يرتاقص فوؽ أطبلؿ اعبدراف

العماؿ فيخلق عاؼباً من اؼبخلوقات ،أانس
اليت ىدمتها معاوؿ ّ

تتحرؾ أمامنا على الطلل وتتداخل ،ويكاد صوهتا اػبافت
وحيواانت ّ
يؤجج يف روحي من الرىبة ما بدأ منذ وقعت عيين على العظمة،
ّ

متحجراً أراقب اإلصبع البارز من فم الثرى بكثًن من
كنت مل أزؿ
ّ
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االرتياع وعدـ التصديق ،توارثنا منذ أجياؿ حكاية مدفنة "الطافوس"

لكن مل أكن أعرؼ ّأهنا يف قلب ديران اؼببارؾ على وجو التحديد،

حيث اعتقدت ّأهنا ُجرفت مع ما جرفو النهر يف م ّده وفيضانو منذ

مر على ولوجها
سنوات ،كما مل أكن أعرؼ أف لوف العظاـ اليت ّ

الرتاب غامق ىكذا! كاف األب "أثناسيوس" فاغراً فمو وىو يهمهم:
 حبق العذراءّ ..إهنا ؼبعجزة.وجلس على مقعد متواضع من جريد النخل عند زاوية الغرفة

اؼبعرتكة ابألتربة ،مث أردؼ بعد أف أسرت ّد أنفاسو قليبلً:
 -لنكمل يف الصباح.

قلت آنئذ لنيافتو وأان سائر جبواره يف طريقي إىل غرفتو وكانت

تعجيب:
أنفاسي ال تزاؿ مضطربة من شدة ّ

 -كنّا نسمع عن ىذه اؼبدفنة ..لكنّنا حسبنا ّأهنا اندثرت مع مرور

الزمن.

مل يكن قد ىدأ سباماً وىو يغمغم:
ولكل قدر ميعاد.
 ىي مشيئة ّالربّ ،
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العماؿ يف الصباح ُىبرجوف رفات اآلابء الرىباف
وبرفق ،كاف ّ

القدامى الذين عمروا الدير يف عصور سابقة ،كانت الرعدة اليت

تسري يف أجسادىم ىي ذات الرعدة اليت سرت يف أجسادان كلّنا،
تتفوه بو األلسنة ،كنّا نتابع
صرحت هبذا الشعور الذي مل ّ
العيوف ّ

بعضنا البعض حبذر مفروض رغماً عنّا ،وبقااي العظاـ اؼبتهالكة تطلع

ؾبرد أحجار سوداء المعة
من داخل القبور ،كاف شكلها يوحي و ّ
كأهنا ّ
تشبو اػبنافس الصغًنة ،ولكن كوننا نعلم ماىيتها كاف يكفي سباماً
ألف يسيطر علينا إحساس الرعب ،رحت أف ّكر :ىل يوماً سوؼ

أصبح مثل ىذه األحجار؟ يطويين الرتاب وىبرجونين بنفس الفزع؟ أـ

الرب وأذوب يف الرتاب تراابً؟ كنت أتساءؿ ببل عمد:
تكوف مشيئة ّ
ؼباذا ال تصعد الروح ابعبسد طاؼبا أ ّف شبّة مكاانً آخر للحياة؟ ىل

البد من العذاب؟

رحت أاتبع األب "أثناسيوس" وىو يتمتم بصوت مته ّدج مسموع

كل عظمة:
مع طلوع ّ

" -ويكوف يف ذلك اليوـ أنّو ال يكوف نور ،الدراري تنقبض،

للرب ،ال هنار وال ليل ،بل وبدث أنّو يف
ويكوف يوـ واحد معروؼ ّ
()8

وقت اؼبساء يكوف نور"
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كل العظاـ ،فاقرتحت على األنبا نيافتو أف نشرع يف بناء
خرجت ّ

مقربة جديدة على يبٌن الدير من الداخل نضع فيها رفات اآلابء،

لكنّو ر ّد قائبلً:

 -علينا أف نستشًن العمدة ،ىو كبًن ىذه البلد ،على األقل ؼبا

ق ّدمو من عوف وترحاب.

اطمأننت ،كنت أدرؾ أف "ضبزة" لن يضًنه بناء مقربة جديدة

داخل الكنيسة ،وكاف ر ّده أف قاؿ لنيافتو:

مين.
 افعل ما تراه مناسباً للكنيسة ،أنت أدرى ّبنينا مقربتٌن آنذاؾ ،األوىل كانت لرفات الرىباف اآلابء القدامى،

ّأما الثانية فأوصيت أف أُدفن فيها عقب تنيّحي.

بعد أسابيع كاف العمل قد انتهى يف الكنيسة ،ورحل األنبا

"أثناسيوس" وبمل رضا غًن عادي عن الوضع يف بلدان وأذكر آخر

وحّت تنيّح ،-كاف يبتسم وىو ىباطبين
ما قاؿ يل -فلم أقابلو بعدىا ّ
كل الفرتة اليت قضاىا بيننا يف
حبفاوة وود مل أعتدنبا منو خبلؿ ّ

الكنيسة:

 -بوركت وبوركت بلدكم "أبوان لوقا".
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بعدىا هنضت أنشطة الدير بشكل غًن مسبوؽ ،فبدأت اػبدمات

الروحية تزداد واػبلوات واإلشراؼ عليها ،كما كنّا نعلّم اللغة القبطية

وطقوس العقيدة ،وننظّم دورات تدريبية لقادة اؼبهن واغبرؼ اؼبختلفة

وذلك للمساعدة على إتقاف اغبرؼ وبث روح التعاوف وإرساء قواعد
األمانة يف األداء داخل اغبرفيٌن ،ابإلضافة إىل عمل اؼبشروعات

اػبدمية مثل مشروع تربية األرانب والدواجن واؼبنحل ،وكنّا نستقبل

الزوار يف اؼبواسم الدينية خاصة موسم احتفاالت الشهيد
الوافدين ّ

العظيم "مار جرجس" واليت تكوف يف الغالب قبل عيد الصعود بعشرة
أايـ ،واليت يتع ّذر فيها استقباؿ اػبلوات وقاصدي الرايضة الروحية.

* *

*
ضربت حشرة النمل األبيض بيدي ،خشيت أف أجد غًنىا

تنهدت واستقمت واقفاً وأضئت الشموع
فيتكرر ما كاف يف السابقّ ،
ّ
حوؿ لوحة العذراء فاراتحت نفسي .كنّا قد بدأان يف تغيًن ستائر

الدير إىل ستائر سوداء ،فغداً يبدأ أسبوع اآلالـ ،وسوؼ يبتلئ الدير
علي أف أجلو رأسي من نبوـ التفكًن
ابلعديد من الناس ،مث كاف ّ

عيين لكن ساورٍل مشهد
ّ
تفرغاً ،اسرتحت على فراشي وأغمضت ّ

عين.
"ضبزة" وىو يرمقين بغضب ويبضي ّ
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عيين طويبلً وقد جالت بذىين بعض
زفرت يف حرارة ،أغمضت ّ

اؼبواقف اؼبشاهبة بيين وبٌن "ضبزة" رغم صداقتنا البعيدة ،منها يوـ أف

نشب عراؾ بٌن ابنو "السبع" وبٌن "ميبلد" ابن "مرقص" ،كاان

ترّب يف
طفلٌن ،والغريب ّأهنما صاحباف ،بل يكاد يكوف "ميبلد" قد ّ

بيت "ضبزة" بعد وفاة "مرقص" ،ومثل ىذه اؼبسائل عادة ما ربدث
بٌن أطفاؿ قريتنا ،وكانوا هبتمعوف بعدىا للعب مع بعضهم البعض.

وقتها أظنّو اعتقد أنّين نصرت "ميبلد" على "السبع"؛ رغم أنّين ال

أُخفي أ ّف شيئاً ما من ىذا القبيل قد رب ّكم يف مشاعري حٌن رأيت

الولد "ميبلد" مطروحاً أسفل "السبع" ببل حيلة و"السبع" راقد عليو

تغرب
ينهاؿ ابلضرب ،كاف ىذا أماـ الكنيسة ،وكاف ساعده قد ّ
ابلرتاب فاختفى الصليب األخضر يف لونو ،ردبا ىذا ما أاثرٍل ابلفعل،

وردبا ضعف "ميبلد" وفقده القدرة على مواجهة "السبع" ابن

العمدة .كانت الست أـ "ميبلد" واقفة ال سبكنّها قوهتا الواىنة -
اؼبشوبة ابغبرج -من إزاحة "السبع" عن جسد ولدىا ،فراحت

تولوؿ ،ولولة خافتة بقدر ما يبثها حيلها ،إ ّمبا يف اغبقيقة كاف شيء

من حرج ابلفعل يستويل على ذراعيها وىي تعافر للنهوض ب"ميبلد"

ففرقتهما وهنرت
من ربت "السبع" ،و ّ
تفرؽ بٌن اثنٌن من أبنائهاّ ،
كأهنا ّ

مين ،لكنّو انصرؼ يشكوٍل إىل
الولد وعيين فبتلئة بغضب غًن معهود ّ

أبيو فجاءٍل مستثاراً؛ سباماً كما جاء لػ"علواف" ،غاضباً أشد الغضب،

ومعو اػبفر ،ويف يده ولده "السبع" ،كاف "ضبزة" سريع الغضب،
سريع الرضا ،قاؿ يل وقتها:
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 أهبوز أف تشتم ولدي أماـ اػبلق اي "أبوان"؟أجبتو يف ىدوء:
 ولدؾ كاذب ،ومل أشتمو اي "ضبزة".ترّب يف
 -اي سبلـ! وأيضاً تتهمو ابلكذب! عيب عليك ..ولدي ّ

يرتب على الكذب.
بيت أصيل اي سيّد ومل َ

سبر أايـ وجاء إىل الكنيسة يسرتضيين،
وانصرؼ غاضباً ،لكن مل ّ

كل آاثر ضغينة راكدة يف أعماؽ النفس،
كانت لو ابتسامة سبحو ّ
طرؽ الباب مبتسماً ال غًن ،فقلت لو وأان أجذبو كبو صدري:
 صفحت عنك أوؿ ما مشيت اي عمدة.أم ميالد
"شواشي" الذرة اليت تتأرجح حوؿ "القباوي" تذ ّكرٍل بك اي

"مرقص" ،كاف أوؿ لقاء لنا ىناؾ ،أمسكتين يف يدي وقرصت عليها
وقلت:

 -حببك اي "دميانة".
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أايـ ذاؾ ،مل أكن أعرؼ عن اغبب ،فقط كانت البلد كلّها تعرؼ

تعصبت عليو قائلة:
أ ّف "مرقص" خطييب ،لذلك؛ ّ
 -أان ال أحب ىذا الكبلـ اي "مرقص".

راح يضحك ،أاثرٍل أكثر فاستدرت عنو يعرتيين غضب ،لكنّو
اقرتب وقاؿ:
مرة نتقابل بعيداً عن عيوف الناس.
 ىذه أوؿ ّ ليكن.ينطلق صوت أيب العجوز زاعقاً من عند الكنيسة:
 اي بنت اي "دميانة".أخرج متلعثمة ،كاف وجهي ينضح ابرتكايب جرماً ال يغتفر،

"مرقص" نفسو ارتعش حٌن ظبع صوت أيب ،وسقط على وجهو

داخل الغيط وىو يهروؿ مبتعداً ،كتمت ضحكي –رغم خويف-

وخرجت إىل أيب.
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 ماذا تفعلٌن يف غيط الذرة؟مين "دكر" بط وطرت وراءه لكنّو اختفى داخل الغيط.
 جرى ّ "آفبمم"....كاف االرتباؾ ابدايً على مبلؿبي ،نظر يل أيب ابرتياب ،مث انصرؼ

عين فزفرت ودخلت البيت.
ّ

تدوي وىي تلج أذٍل
التجمع يف الكنيسة ،أجراسها ّ
األحد؛ يوـ ّ

مكرباً آلذاف
اليسرى ،ويف اليمىن ،هبيء صوت الشيخ "عوض هللا" ّ
الظهر ،ربوـ الدجاجات واإلوز حويل وأان جالسة على الكرسي

اػبيزراف أماـ د ّكاف "البقالة" ،كاف د ّكاانً صغًناً عبارة عن غرفة

مفتوحة على الشارع من بييت الصغًن ،ساعدٍل يف سبوينو العمدة

"ضبزة" عقب وفاة "مرقص".

صوت اآلذاف واألجراس يتناغماف رغم تضا ّدنبا ،ال أذكر أنّين
حّت أايـ اآلحاد ،فقط من حٌن آلخر كنت أروح
أزور الكنيسة كثًناًّ ،

كي ال يتّهمين األب "لوقا" ابلتقصًن يف حق ديين ،إ ّمبا يف الواقع مل
أىتم يوماً بسماع تراتيل اآلحاد أو حضور طقوس الزايرات ،كاف

الطقس األخًن الذي عشتو يف الكنيسة ىو عُرسي ،ورغم أنّين كنت

سعيدة آنئذ ،إ ّمبا ال أعرؼ وقتها ما أصابين فدفعين إىل االختناؽ ،ومل
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حّت وأان جالسة على الكوشة جبوار
أمنع دموعي من النزوؿ ّ

ربسس أبانملو يدي ؿباوالً هتدئيت وأردؼ مبتسماً:
"مرقص"ّ ،
 أىي دموع فرحة أـ..؟تفرست فيو ببطء ومل أرد ،اضطررت ؼببادلتو االبتساـ كي ال يناؿ
ّ

هبم غريب ،أتطلّع يف األايدي
من حقيقة ما أشعر ،كنت وقتها أشعر ّ
تتلوى أسفلنا ،يف اعببلبيب
اليت ترتاقص يف اؽبواء ويف األجساد اليت ّ

اليت تتخالط فبل يبدو رجل من اآلخر ،كلّها عمائم بيضاء وجبلبيب
داكنة ،وكلّها صدور تستقبل صدور وأفواه تلثم وجنات وأان ال

أحتمل ،مل يطلين من قبل ىذا اإلحساس ،كانت قدماي تنساقاف

لشرؾ مصنوع إبرادة ال سبيل لفهمها ،ردبا كذلك ىي إرادة البشر

لعل اتريخ العقائد ىو نفسو بدعة صنعتها رغبات
أنفسهم ،من يعلم؟ ّ

أي شيء ،ىل حقاً حبس النفوس ىو ما
ومصاٌف قد ال نعرؼ عنها ّ

الرب لنا؟ أف نرىنها من دوف مقابل حيايت ملموس؟ اليوـ أشعر
يريده ّ

أبنّين أنزلق إىل ربت ببل سيطرة ،كاف ما يزعجين حقيقة ىو فكرة

األبدية ،أبدية الرابط تعين بشكل هبعلين ألتاع وأف ّكر كثًناً ّأهنا أبدية
لكل ما ىو آت يف حيايت ،ردبا أبدية النعيم ،أو الشقاء ،أبدية

كل ما كتبو القدر يل سوؼ يضحى أبدايً ،ىذا
التفاىم ،أو التعاسةّ ،
أي شيء يف مستقبلي.
ابلطبع بغًن أف تصبح يل قدرة على رفض ّ
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بكل تؤدة ،حدقتاي اؼبتّسعتاف
التوتر هبتاحين ،األنفاس زبرج ّ
مين ّ
علي ويهمس:
تثًناف قلق "مرقص" ،فينحين ّ
 -ال أعرؼ ما بك! وال يهمين أف أعرؼ اآلف ،إ ّمبا البد وأف

ربافظي على ابتسامتك ،على األقل لكي ال ينتبو من جاءوا

ليجاملوننا.

استوعبت منطقو ،فاستعدت ابتساميت ،لكنّها ابتت شاحبة ،وإف

علي أف أسبلّى فيك جيداً اي "مرقص" ،ىل حقاً
مل يبلحظها أحدّ .
أنت الرجل الذي سأأتبّد بٌن أحضانو؟ من تكوف؟ يف الواقع ال
ؾبرد واحد من
كل العمرّ ،
أعرفك بشكل هبعلين أمنحك قليب ّ

عشًنتنا تق ّدـ ػبطبيت ووافق أىلي ببل مشورة حقيقية ،ولو ..ىل ىذا

فقط ما هبعل حيايت وقفاً عليك؟

أي
كل اؼببلمح وال يبقى سوى التفكًن اؼبضطرب ،على ّ
تتطابق ّ
علي التسليم هبا ،وىو إنّين اآلف
حاؿ لقد ابت ما سيكوف حقيقة ّ

زوجة لرجل مؤدب ،ىادئ ،وسيم ،لكنّين ال أعرؼ عنو إالّ ما يعرفو

كل الناس يف بلدان.
ّ
فأي قدر!
ّ

* * *
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سراً أنفاسها ،أختبئ خلف فاترينة من اػبشب
يل "جوزة" أختلس ّ

اؼبصاصات" و"اللباف"،
سبؤلىا أكياس "الشيبسي" و"الكاراتيو" و" ّ

وأرص "اؼبعسل" وأشد ،يف اعبنّة اي أبو "ميبلد" ،هللا يق ّدس روحك،
ىو الذي علّمين شرب "اؼبعسل" ،فقد كاف مدمناً "للجوزة" ،كاف

مرة ،ولكن ؽبا سحراً ال تقاومو عزيبة ،كاف
كل ّ
يلح وكنت أرفض يف ّ

يقوؿ:

وجريب.
 اي "دميانة" ..يعين ابلعقل كيف زبجلي ّمين؟ اشريب ّ
 اي "مرقص" اعقل ،والعذراء أنت ؾبنوف.فكاف يغمض عينيو ويضحك ضحكاً صافياً ،كاف يقوؿ إنّين
أشرب "اؼبعسل" معو ولو من غًن قصد.
دبجرد جلوسي معك،
 -أربسبين جاىلة؟ أعرؼ أنّين أشرب أيضاً ّ

أان تركت دبلوـ الزراعة لكي أتزوجك اي خفيف الدـ!
 -وما الفرؽ إف شربتيها من فمك أو من أنفك؟
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صدى صوتو وبيط ابؼبكاف" ،اعبوزة" من رائحتو ،لقد كانت

"جوزتو" ،وأشعر بو هبلس معي وأان أسحب النفس بعد اآلخر،

يبازحين بلطف كعادتو ويسخر من قلّة خربيت يف ش ّد "اؼبعسل".
 شكلك وال العياؿ الصغًنة" ،ىاااه".زبوؼ بداخلي ،دخل يب بعد قرابة الشهر،
كل ّ
ب ّدد بعد زواجنا ّ

ربمل توتّري وعدـ استعدادي بكثًن من احملبّة والصرب ،طاؼبا قاؿ يل:
ّ
أقل من مهلنا ،الدنيا لن تطًن.
 على ّشو فبل
ماء "اعبوزة" يكركر ،والذابب كسوؿ بداخل الدكاف ،أى ّ

اغبر قد أضعف قدرتو
يرحل ،يقف فوؽ "كراتٌن" البضاعة ويبدو أ ّف ّ
دبجرد
على الطنٌن ،كنت أعرؼ أ ّف اصطياده ما أسهلو ،يكوف ّ

كف يدي ،لكنّين أتركو ،فبل جدوى من
ضرابت ولو واىنة من ّ

قنصو ،إنّو يشبهين ،مكتئب ،خامل ،ومستسلم للموت كيفما ووقتما

هبيء.

 ب"شلن ملبّس".أتنهد مبتسمة وأقوـ أتناوؿ علبة "اؼبلبّس" وأعد
أركن "اعبوزة"ّ ،

بضع منها وأعطيها للصيب.
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 خذ اي حبييب ،كيف حاؿ ّأمك؟ اغبمد هلل.يهروؿ الغبلـ بعيداً وىو يتنطّط ،أاتبعو ببصري شاردة.
 "إميانة".يلتقطين "بسطاوي" من شرودي.
 شيخ "بسطاوي" ،اقعد.فيجلس ،يتناوؿ "اعبوزة" ويسحب نفساً طويبلً كعادتو ،ىو

الوحيد الذي يشاركين تدخٌن "اؼبعسل" بعد "مرقص" ،يرفع رأسو كبو
ويهز رأسو أبسف ،دوف أف
صورتو الباىتة اليت تتص ّدر جدار الدكافّ ،

يُفلت "اعبوزة" من بٌن شفتيو ،فيحضرٍل طيف "مرقص" مبتسماً،
ىبرج من بٌن زوااي الصورة ،يقرفص وسطنا ،ويتناوب معنا ش ّد

"اؼبعسل" ،ؼ"يرغي" مع "بسطاوي" ،هباوبو "الرغي" ،يلتفت

عيين دموع حارقة ،ويفرج فمي عن
"مرقص" يل ،يبتسم ،تغشى ّ
ضحكة قصًنة أليمة.
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ميالد
شش
كل ىذا الصمت الذي يع ّ
مل تعد األماكن ؿبفوفة ابغبنٌن ،ما ّ

يف كياف قريتنا؟ أطياؼ ربوـ حويل ؿباولة تضليلي ،ويوماً مل أكن

عين:
مضلّبلً ،طوؿ عمر "أبوان لوقا" وىو يقوؿ ّ

 -الولد "ميبلد" نبيو وـبو حلو ،يدرؾ جيّداً ىدفو من اغبياة،

وسيكوف حاجة من اثنٌن ،اي دكتور اي مهندس.

لكنّين بصراحة مل يرقين يوماً أف تنحين رءوس البعض يف قريتنا

ابحرتاـ مبالغ فيو وىم ينادونين اي دكتور ،أو اي "ابمشهندس" ،على

وحّت حٌن طلعت األوؿ على اؼبدرسة
تفوقي يف الدراسةّ ،
الرغم من ّ

كل واحد
العسكرية الثانوية يف البندر ،يومها فرحت القرية ،وكأ ّف ّ

اؼبقربوف ،خصوصاً
منهم ىو اغباصل على الشهادة ،وفرح أصدقائي ّ
"ضبدي" ،سألين وقتها:
 ماذا نويت؟فلم أجبو ،يف اغبقيقة ،كنت أميل لكلية اغبقوؽ ،ال أعرؼ ؼباذا؟

إ ّمبا لطاؼبا شعرت أ ّف قريتنا حباجة إىل من يدافع عن أىلها البسطاء

عزز بداخلي أكثر ىذه
أكثر فبّا ربتاج إىل طبيب أو مهندس ،وقد ّ

الرغبة ،ما رأيت أماـ الكنيسة من منظر "علواف" وىو راقد يفرتش
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الرتاب ال حوؿ لو وال قوة ،وجسده مثخن ابعبروح ،كنت أعلم عن

دائو ،وكنت أعلم أيضاً عن احتقار قريتنا لو ،غًن أنّو يف النهاية من
بين آدـ ،وكاف يفتقد بشدة وجود من يزود عنو ،كدت أنزؿ على

قدمي "أبوان لوقا" أقبّلها ،حيث شعرت أبنّو إنساف حقيقي ،عندما

وقف أماـ وجو العمدة ليحيل عن "علواف" األذى ،وال يهم إذا ما

كل ما يهم أنّو يف ىذه اللحظة شعر
كاف ـبطئاً أـ مصيباً! يف اغبقيقة ّ
ابلضعيف ،وسانده ،ولو على حساب عبلقتو ابلعمدة ،وصداقتهما.
والعمدة "ضبزة" رغم ىذا اؼبوقف ،ىو رجل طيب وؿببوب من

حيب أان شخصياً لو ،وال من ابب أنّو
صبيع أىل القرية ،ليس من ابب ّ
حّت أان الذي يعرؼ وال
سراً -يساعدان دوف أف يفصح ألحد ،وال ّ
– ّ

كل من يراه على االنضماـ فوراً
يريد أف وبرج ّأمو ،لكن لو وجو يرغم ّ
إىل عاؼبو اآلسر ،بو لغز يستقر يف عينيو وابتسامتو ،لغز ال يبيّز سواه
من البشر ،وليس لو سبب بعينو ،فقط شيء غريب ال يبكن التعبًن
عنو بسهولة ،أان ال أعين ضحكتو اجمللجلة اليت تنتشر يف أرجاء

القرية ،وال أعين ىيبتو بقدر ما أعين بساطتو ،كذلك أظنّين ال أعين
عطفو وحبّو ألطفاؿ القرية وىو يعطيهم النقود اليت يفرحوف هبا،

كأهنم كلّهم
ويربت عليهم ،ويسمع شكواىم ،بل ويتداعب معهم و ّ
أبناؤه ،صوتو األجش وجسده الفارع الذي يضفى عليو ىيبة ما
يفرضاف؛ ردبا بطبيعة القرية وطبيعة أىلها البسطاء ،الكثًن من

االحرتاـ والتوقًن كبوه ،وكذلك اغبب ،فمن أيمره أيسبر ،ومن ينهره

يرتعد ،ويف ود شديد ،إ ّمبا كاف أبيض القلب ،كاف بسيطاً للغاية،
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هبلس قبالتنا فوؽ " ِ
الدكة" واضعاً الساؽ على الساؽ ،مدخناً
الشيشة اػباصة واليت ال يُسمح لرجل ابستعماؽبا ،بكثًن من اإلابء

والوقار وىو وبتوينا بعينيو النافذتٌن اؼبليئتٌن بطيبة غًن مفتعلة .وكاف

الشيخ "بسطاوي" يُشعل لو "ركية" النار يف برد الشتاء ،ويرمى

تتحوؿ إىل
داخلها قناديل الذرة اعبافة -ال ُكنبل -اليت سرعاف ما ّ

"بص" يغ ّذي بو "معسل" الشيشة ،و

أيتينا ابلشاي والقهوة من

الداخل إىل الساحة اليت تتق ّدـ بيت العمدة ،وألنّين يتيم ،مات أيب

حّت ،فقد كاف يل موضع خاص داخل قلوب أىل القرية،
ومل أره ّ

حيث وبلو ؽبم أف يعتقدوا ّأهنم كلّهم شاركوا ّأمي يف تربييت ،وكذلك
كنت أجلس يف دار العمدة مع أبنائو وأبناء إخوتو -خصوصاً يف

حّت
أمسيات الشتاء الباردة لكي أتدفأ -وىو يد ّخن الشيشة ،أو ّ
أتشوؽ لسماعها على لسانو
ألنتشي حبكاايتو اليت ال تنفذ ،حكاايت ّ

من حٌن آلخر ،عندما يرت ّد إىل الوراء ،ويبصمص شفتيو أبسف على
شى يف شعر رأسو،
الزمن الذي طار وترؾ العدوى البيضاء تتف ّ

يتحسسو بيده اليمىن ،وابليسرى يسحب أنفاس الشيشة ،قائبلً:
ّ
 -اي سبلـ ،قليب كاف جامداً ،وهللا عمري ما خفت شيئاً ،أحب

دائماً اؼبشي يف الطريق "الوسطانية" ،اؼبليئة ابلعفاريت ،الطريق

اؼبظلمة ،اليت ال يقدر رجل أف يعتبها من بعد صبلة اؼبغرب ،لكن كم

كاف وبلو يل اؼبشي فيها ابلليل ،ولوحدي ،رغم أ ّف ىذه الطريق

مدفونة فيها واحدة حرقوىا ىي وعيّلها اؼبوجود يف بطنها ،أعوذ ابهلل،
عيّل من حراـ.
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كحاً
وما أكثر توقّفو اؼبباغت عن اغبديث ،حينما يتململ أو يكح ّ
متواصبلً الضبرار الوجو ،وكبن نثب أبعيننا كبوه الستكماؿ اغبكاية،
بكم جلبابو قطرات
مث سرعاف ما يستكمل حكايتو ،بعد أف يزيل ّ
اللعاب الناذبة عن السعاؿ ،يرجع برأسو ويضيف:

 الطريق "الوسطانية" قتل فيها اؼبرحوـ "توفيق بك" خايل ،طبعاًمرة وح ّذرٍل من اؼبشي
كلّكم ظبعتم عنو ،وهللا ،طلع يل أكثر من ّ
فيها ببل رفيق.
والعمدة "ضبزة" مل ىبجل يوماً من تكرار حكاية خالو "توفيق بك"

كل حٌن ،إ ّمبا أمامنا فقط –كبن األطفاؿ -وكأنّو ىبشى نظرات من
ّ
عاشها من كباران يف ّاهتامو بتحريف األحداث ولو بشكل طفيف،

لصاٌف النسب ليس أكثر.

توفيق بك
الرب كلّو .يقولوف :يبتلك زمامها غرابً وشرقاً..
كاف أثرى أثرايء ّ
ابشا من اعب ّد .كاف يهوى ارتداء اعبواىر واػبوامت الذىبية الباىظة

طواؿ الوقت ،يضع على رأسو الطربوش ،ويلبس بذلتو البيضاء اليت

وبتفظ أبكثر من عشرين بذلة من نسختها ،يبشي خبيبلئو وسط
أراضيو اؼبتناثرة من دوف أوؿ ؽبا وال آخر ابرماً شاربو

اؼبفتوؿ إىل
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الرب كلّو مثلها ،ال
أعلى ،قيل أنّو كاف يبتلك مزرعة خيوؿ ليس يف ّ
يفرط يف فرس ،يشرتي وينمو منت اؼبزرعة يوماً إثر يوـ،
يبيع وال ّ

عز ،إ ّمبا شاء
وقتذاؾ مل يكن يف زماـ الصعيد من يضاىيو يف ماؿ وال ّ

لكل ذلك اعباه سوى
هللا أف ُوبرـ من نعمة اػبلف ،وأالّ يصبح وريثاً ّ
مرتزقة العائلة وأنطاعها ،كما كاف يستهويو أف يصفهم ،هبلس مع

اػبدـ يسامرىم من ش ّدة الفراغ ،يروف يف عينيو نظرة اغبسرة وىو

يقوؿ:

 حرمين هللا من العياؿ ورزقين ابػبيل ..أرى يف اػبيل اكتمايل.كل اػبيوؿ اليت امتلكها يوماً مل تعن لو كما فعلت آخر
لكن ّ

"فرسة" امتلكها ،كانت "فرسة" جاؿبة ،جاءتو ىدية من صديق لو يف
"تركيا" ،وكاف يعتّز هبا ووببّها ،كاف يقوؿ عنها:

علي أالّ أراىم.
 ىي غالية عندي "غبلوة" األبناء اؼبكتوب ّوكاف بنفسو يهتم هبا ويطعمها بيده ،يرفع بٌن أانملو قطع السكر

كأهنا
ويب ّدىا ؽبا ،تتّسع فتحتا أنفها وتدنو من يده فيلقمها السكر ّ

طفل رضيع ،كانت "الفرسة" صبيلة ،قالوا ّأهنا أصبل من امرأة البك
تتدىل فوؽ
نفسها ذات اغبسب والنسب ،صهباء وؽبا غُّرة بيضاء ّ

حّت مل يعد لديو وقت لبيتو أو للست ىاًل،
كرس ؽبا وقتو ّ
جيدىاّ ،
ووبممها شبو عار متخليّاً عن
كل صباح ّ
يطعمها بيده ،وىبرج يف ّ
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وقاره وىيبتو ،قالوا أ ّف "الفرسة" مسحورة وأ ّف البك قد ُج ّن ،كانوا

وبسس على ظهرىا فتتدلّل عليو ،يبيل على أذهنا
يرونو أبعينهم وىو ّ
ويتهامس معها ،وقد تستدير عنو مبتسمة فيعود ويسأؽبا الغفراف،

كانوا يتهامسوف:

 ما ىذه اػبرافات؟ ما الذي ارتكبو يف حقها لكي تغفر لو؟كانت التساؤالت اليت تدور يف رءوس أىل القرية عن أصل السر،
الذي قد يدفع ابلبك إىل اعبنوف ،تساؤالت أغلبها ساخر ،وبعضها

مشفق ،كانوا يقولوف:

 البك مل ُهبن ،البك نُده." الفرسة" ركبتها جنية من جنيات "تركيا" وخطفت البك. البك ضاع اي أوالد.وكانت " ُد ّرة" ىاًل؛ سليلة البكوات والبشوات ،كثًناً ما يعلو

صوهتا وىي تصيح ابلبك:
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 أفق اي توفيق.لكنّو ينظر ؽبا ببل اىتماـ ويبضي عنها لػ"فرستو" ،اليت حٌن تراه،

فهي تصهل صهيبلً عذابً يبدو كصوت قادـ من اعبنة ،وتتحامل على
ربرؾ ساقيها األماميتٌن يف وجهو تبلعبو.
وتظل ّ
ساقيها اػبلفيتٌن ّ

عبلقة مبهمة نشأت بٌن االثنٌن ،دفعت " ُدرة" ىاًل ألف هتجر البيت،

طبعاً كاف ىذا لفرتة وجيزة رجعت بعدىا حاؼبا أيقنت أالّ جدوى من
اعتناؽ الغضب وال فائدة ترذبي من "توفيق" بك ،غًن ّأهنا عادت

جبنوف مشابو ،تقف يف شرفتها وتتح ّدث مع أانس ونبيٌن ،تتح ّدث
شط شعرىا أبانملها ،فيزداد
لساعات طويلة متواصلة ،تضحك وسب ّ

عما جرى "ل ُد ّرة" ىاًل؟ ماذا رأت كي تبلغ ىذه اللوثة؟
تساؤؿ الناس ّ
ىل اختلقت رأسها مثل أولئك الونبيٌن لتجد –على األقل -من

تشكو لو حاؽبا؟! والبك مل يعد يبيّز أحد بعينيو سوى "فرستو" ،ابت

بصره مشتّتاً ابستمرار ،والتساؤالت مع الوقت أصبحت هت ّكمات،

وتكهنات مل تُفصح عنها األلسنة ،بل دارت داخل الرءوس ،ىل
ّ

وتظل التكهنات داخل الرءوس
صحيح أ ّف البك ي ػ....؟! أعوذ ابهللّ ،

إىل أف جاء اليوـ الذي ضرب أحد خدمو ابلكرابج ،يف سابقة مل تكن

جملرد أنّو نسى أف يضع ؽبا دلو اؼباء كي تشرب ،اثر ثورة
ذي قبلّ ،

غًن عادية ،وانقلب إىل ماسورة منفجرة من السباب والعصبية ،وأمر

بقية اػبدـ أف ىبلعوا عن الرجل اؼبسكٌن مبلبسو ،وأف يكبّلوه حببل
كل
متٌن ،مث نزؿ ابلكرابج على جسم الرجل أماـ "الفرسة" ،ويف ّ
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ضربة يلتفت كبوىا فًنى بداخل عينيها إصراراً على استئناؼ

العقاب ،يقوؿ ؽبا:
 "-ىو"؟

فبل تبدي حركة ،فيستمر بضرب الرجل.
 "ىو"؟ ىل انؿ العقاب الكايف؟الرجل يصرخ:
مرة اي سعاااااادة البك.
 آخر ّكل ىبوط ابلكرابج على جلده يلتفت لػ"فرستو" ويصيح:
وىو مع ّ
 "ىو"؟ومل ُيبسك عن ضرب الرجل إالّ حٌن ضبحمت "الفرسة" وبدا لو

ّأهنا اكتفت.

وكانوا يتساءلوف :كيف خلبت "الفرسة" لبّو؟
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تتحوؿ إىل نبسات
بعدىا بدأت الشكوؾ اؼبخفية داخل األدمغة ّ

ـبفية أيضاً ،إ ّمبا داخل بيوت اػبدـ وعششهم ،وبيوت أىل القرية،

حّت ىذا اليوـ ،من ىذه األايـ اليت ىبتفي فيها القمر ويسيطر
ّ
الظبلـ على أكباء القرية ،كاف البك عائداً من "قعدة" مزاج –فهو
صاحب كيف ويروؽ لو السهر وشرب اػبمر -من بيت أحد

األصدقاء -القريب من بيتو -وارأتى أف ىبتصر الوقت ويعود يف

ىذه الطريق "الوسطانية" ،كانت "فرستو" تتهادى على مهل يف
تسور الطريق على جانبيها
سًنىا ،وكانت أعواد القصب اليت ّ

يغين لػ"الفرسة" ،كاف يدندف ؽبا من أغنية الست "أـ
ّ
تتنصت لو وىو ّ

كلثوـ":

اغبب سكارى مثلنا؟
 ىل رأى ّوحظّو أف ىبرج عليو ىذا الليل صباعة اؼبطاريد ،ىذا ما قيل ،مل

يؤّكد أحد أو ينفي ما إذا كانت إشاعة أـ ال؟ كانوا ؾبموعة ملثّمة من

كل ما يرتدي من ذىب ،مث أردوه قتيبلً ىو و"فرستو"
الرجاؿ ،سلبوه ّ

اليت راحت "تعافر" مع الرجاؿ غبمايتو من بنادقهم ،مل تكن ىناؾ
سيطرة على ىياجها ،قالوا ّأهنا أصابت اثنٌن أو ثبلثة منهم جبروح

غائرة ،قبل أف زبرتؽ طلقة بطنها فتسقط جوار البك وتصنع دماؤنبا

حّت اآلف موضع خشية أىل القرية.
مستنقعاً ما زاؿ ّ
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والعمدة يرى أف اؼبطاريد ال أثر ؽبم ،وال أثر منهم ،لذلك كاف

قضاءً وقدراً أف يقتل "توفيق" بك ىف ىذا اؼبكاف ،وأف يقطع عفريتو
الطريق على الرائح واآليت ،وأف تكوف الطريق "الوسطانية" ىي اغبل

لكل من يرغب يف دفن عاره أو أخذ أثره.
ّ
السبع

متفرقة ،كنت أركب ظهر
يف الطريق "الوسطانية" وىف أوقات ّ

"عزيزة" اغبمارة خلف الشيخ "بسطاوي" ،وىو ذاىب إىل مقهى

اؼبعلم "سوسو" ،أو وىو عائد ،أو وىو رائح إىل "القباوي" ،أحياانً
فأصر أف أركب ق ّدامو من خويف ،فيضحك ويقوؿ
ىبيّم علينا الظبلـ ّ

بعسر واللعاب يسيل من فمو:
" -إسطاوى" قلبو "دامد".

لكنّين كنت أتل ّفت حويل فزعاً ،أشعر أ ّف يف الظبلـ أشباح ترتبّص
بنا.
كل
و"بسطاوي" مل ىبف أحد من آابئنا علينا منو ،ىو صديق ّ
كل أسرار البيوت ،ببل رب ّفظ أو حيطةّ ،أما
القرية ،والعٌن اليت ترى ّ
اغبمارة "عزيزة" ضبارتو ،فهي اسم على مسمى" ،بسطاوي" يعتربىا –
دوف مبالغة -صديقة لو ،بل صديقتو الوحيدة ىي وكلبو "نونو"،
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تعجيب ،من طريقة اىتمامو بطعامهما ونظافتهما،
يعاملهما معاملة تثًن ّ

وحّت اعبلوس معهما يف "اعبرؼ الكبًن" نتسامر ،كنت أرافقو يف
ّ

خلوتو ىناؾ ،يتم ّدد جبسده فوؽ "النجيلة" ويبدأ يف اغبكي ،وبكي

لنا قصصاً غريبة ،بلسانو الذي البد وأ ّف يستوقفين كثًناً كيما أفهم
أحب البنت
عباراتو اؼبقتضبة ،حكاايت أغلبها عاطفي ،كيف أنّو ّ

"فبلنة" لكن لسانو مربوط وال يبكنو البوح ،يقوؿ:

" -آرفٌن ..أؿ آجي آقوؿ حبك تضحك وذبري بعييييييد ..إش

آرؼ ليو؟".

فيستغرقين ضحك ال إرادي عند أف أزبيّل منظرنبا وىي تّتهمو
ابػبرؼ وهتروؿ بعيداً عنو ،وبكي لنا أيضاً عن البنت "فبلنة" اليت

يقص لنا حكاايتو
طلع عندىا اعبرب فقرؼ منها ،يبتقع وجهو وىو ّ

معها مث يضيف:

 "أخاؼ ع نفسي ..إسطاوي يقعد يهرش إسط الناس ..إخ."..وحٌن يكوف يف ذروة ىياجو إثر موقف ما ،هبلس يشكو لنا

كأهنما بشر
ويوجو كبلمو لػ"عزيزة" و"نونو" ّ
وجيعتو ،يسب ويلعن ّ

أظن ال يفهمونو،
مثلنا ،وكم أشعر أنّو منزعج على الدواـ من الناس! ّ
أو ابألحرى ال يفهمو إالّ بعضهم ،خلقتو اليت ال حيلة لو فيها تضعو
أحياانً نوط سخرية ؾبحفة وتسمعو أبسى تعليقات الذعة ،ال سب ّكنو
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الرد عليها ،فيستسلم ؼبزح اؼبته ّكمٌن
عثرة لسانو ووىن تفكًنه من ّ

وشاغري الوقت الذين ال هبدوف خبله لتسلية عابرة أو كلمة ساخرة،

مقربوف
رغم أ ّف البعض فبّن يغدقوف عليو بصدقة نقدية أو ىبة عينية ّ

حنوىم عليو ،مثل أيب الذي يبعن بشكل إنساٍل
إليو وال جداؿ يف ّ

ؿبض يف اإلحساف إليو ،سواء كاف ىذا بنصيحة ؿبب أو نفحة كما

يطلق عليها أيب ،قد تكوف أحياانً مبلغاً بسيطاً أو جلباابً قديباً بل

حّت أنّو ىو الذي ابتاع لو يوماً ضبارتو "عزيزة" ،وكانت جلسة
ّ

وإما مع أيب على مقهى "سوسو"،
"بسطاوي" اؼبعتادة ّإما يف الدوار ّ
حّت ولو
إذ يطيب لو اعبلوس معو ومبلزمتو وخدمتو واالختبلط بو ّ

خبل األمر من النفحة ،هبلس متشبّهاً بو ،ويضع الساؽ فوؽ الساؽ

حّت مع
بكرب لذيذ وخيبلء ؿبببة ،وبتسي الشاي ويشاركو األحاديث ّ
عُمد القرى األخرى وكأنّو واحد منهم لكن بلغتو الطلسمية الطفولية

وتفكًنه احملدود ،فيتندروف بو ويبازحونو مزاحاً ال حرج فيو وال ذبريح،
وكاف البعض منهم أحياانً يلعبوف معو الطاولة على هنج طريقتو ىو
اؼبضحكة يف اللعب ابلنرد وصف القشط.

وكاف "بسطاوي" ينهي جلستو على اؼبقهى حٌن ينصرؼ اعبميع

فيتجوؿ –قبل أف يذىب ليناـ يف غرفة أع ّدىا لو أيب يف داران -يف
ّ

دروب القرية اػبالية من السائرين أواخر اؼبساء إالّ من جرو بقارعة
طريق أو ىر يبوء خلف لبلة أو "علواف" اؼبرتنّح الذي قضى ليلتو

كل دروب القرية ملك لو ،يلهو
أبحضاف زجاجة طبر ،فيشعر وكأ ّف ّ

ؽبوه اؽبزيل بضرب زجاج نوافذ بعض البيوت دبزاح فينكسر ما ينكسر
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مث يهروؿ يضحك بعد إيقاظو النائمٌن بكنف الليل ،فيبدو ظلّو
كل مساء.
اؽبزيل كشبح هبوب طرقات القرية ّ
كل أطفاؿ القرية وببّونو إال أ ّف شكلو كاف هبعلنا أحياانً؛
ورغم أ ّف ّ
إضافة غببّنا الشديد ؼببلغاتو ،نرتبّص بو ،مث نلقيو حبجر أو عود ذرة

جاؼ ،فيخلع مبلبسو ليصبح عارايً كما ولدتو ّأمو ،وهبرى الىثاً
خلفنا وىو يصيح:
 اي أوالد "السراميط".بكل مشاوير الدار ،وبرضا كامل ،من
و"بسطاوي" كاف يقوـ ّ

حش برسيم البهائم ،أرافقو يف
صحن غلّة القمح ىف الطاحونة ّ
وحّت ّ

جل تلك األعماؿ ،مل يكن يشعر أب ّف لو صديقاً من أطفاؿ القرية
ّ

دواران نفسو ،أو الرتباطي بو منذ
مثلما يفعل معي ،ردبا لوجوده يف ّ
كنت أحبو ،أوكل لو أيب االىتماـ يب وأبضباؿ الطفولة ،وكانت لو

التذمر أماـ أيب ،ال هبرؤ على االعرتاض على أمر أو
عادة يف ّ

الشكوى من أحد ضايقو ،فقط وبتقن وجهو ،تنتفخ عيناه ويربطم،

غًن أ ّف أيب يشعر بو ىذا الشعور الذي ال يدركو سوى رجل يبتلك

حّت دوف أف وباوؿ معرفة سبب ضيقو ،إ ّمبا
الفطنة ،ؼ"يناغشو" ّ

متربماً،
"بسطاوي" يكتم غيظو مث يلجأ يل ولػ"عزيزة" و"نونو" فينفجر ّ
ساخطاً والعناً ،كثًناً ما أرى الدموع سبؤل عينيو وىو يقص على
مسامعنا ظلم البعض لو ،مث أراه أيضاً وىو يضم "نونو" إىل صدره،
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فتصيبين دىشة ما بعدىا دىشة ،الغريب أ ّف "نونو" كاف يطيعو طاعة

مضحكة ،يص ّفر لو بفمو ،فيعدو كبوه ولو من آخر الطريق ،ولو على
صوت الصفارة ،كأ ّمبا "نونو" يبيّزىا ابلتحديد ويعرؼ صاحبها ،ألفة

مذىلة ذبمع بينو وبٌن "عزيزة" و"نونو" ،كانت سبباً الختفائو أكثر
من يومٌن ،مث عودتو وقد انقطع عن األكل والشرب وال ىباطب

حّت أيب ،ذلك حٌن ُسرقت "عزيزة".
أحداً ّ

وقتئذ كاف اػبرب مضحكاً للبعض -مثلنا كبن الذين نعرفو ونعرؼ

خ ّفة ـبو -وغريباً للبعض من أىل القرية ،إ ّمبا ابلنسبة لػ"بسطاوي"
فقد كاف كارثة ،أف يتجرأ بشر على وجو األرض ،ويقوـ بسرقة

"عزيزة" صديقتو ،أقاـ الدنيا ،ومل تقعد ،خرج ليومٌن كاملٌن يبحث
كل القرية ،والقرى اجملاورة ،وليس من خرب ،كاف يستوقف
عنها يف ّ

وإما خوفاً من شكلو غًن اؼبعتاد:
اؼبارة الذين يتقهقروف ّإما ضحكاً ّ
 "زيزة".لكنهم يسرعوف ابالبتعاد عنو وىم يهمهموف.
خف أكثر ،وركبو ىاجس إذا مل يستعد "عزيزة" فإ ّف
بدا أ ّف عقلو ّ
القيامة آتية ،وهللا البد سوؼ يُرسل مبلئكة للتحقيق يف ىذا الشأف،

وخراب الدنيا قادـ دوف ريب .عرض على أيب أف يبلّغ عن اختفائها
يف النقطة ليبحثوا عنها ،أيب مل يتمالك نفسو من الضحك وقاؿ:
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 -اي "بسطاوي" ،كلّها أايـ ونعرؼ من سرقها ..لكن اليومٌن

يومٌن فرح وأنت تعرؼ ىذا.

هبز على أسنانو:
قاؿ يل يومها وىو ّ
 "حدش خاؼ ع حد ..دنيا بت كلب سرموطة".وأصر على الذىاب إىل النقطة دبفرده ،يتملّكو حزف بليغ على
ّ

صديقتو ،اػبفر شالوه ابلعافية من أماـ مكتب الضابط ،الذي ضرب
ك ّفاً بكف وىو يقوؿ لو:
 اي موالان ،الزـ تتّهم أحداً وسنقبض عليو لسؤالو.كاف ينظر إىل الصوالت والعساكر الذين يضعوف أانملهم فوؽ
أفواىهم ليكتموا الضحك ،ويتغامزوف ،ويغيظونو بتحريك حواجبهم

وهتتز عيناه ،فيبصق
بكثًن من استفزاز واستخفاؼ ،مث وبتقن وجهوّ ،

عليهم ،وؼبّا انفلت أحدىم ومل يقو على السيطرة على ضحكو ،ىاج

وماج ،مل يكن ليحتمل السخرية يف ىذا الوقت ربديداً ،راح يربطم

بكبلـ غًن مفهوـ ،قلع "ىدومو" ،و"شخر" وسب ،وكلبش يف جسد

العسكري منهاالً عليو ابلضرب ،يف وجهو ،وصدره ،وبطنو،

والعسكري ال يتمالك نفسو ،فيقهقو أكثر ،ردبا ال يفهم "بسطاوي"

66

ويعز عليو
كل األشياء بوضوح ،لكنّو يف النهاية بشر من غبم ودـّ ،
ّ

أف يسخر منو اػبلق ،وقد يتقبّل ىذه السخرية بسعة صدر ،إ ّمبا يف

حرقتو على "عزيزة" ،أنفق تريثو ،وفار الدـ يف رأسو وغلى ،وكانت

مبلمح وجهو كلّها ترتعش ،خرج لسانو من فمو غارقاً يف اللعاب،

وانقض على العسكري ،انبطح فوقو وتشبّث بو كعلقة وىو يصيح:
ّ
 "إت اضحك؟! ماشي ..اضحك اي إف الناكة".كل الذين
قاـ الضابط حٌن ذباوز ىياج "بسطاوي" ح ّده-رغم ّ

هباىدوف يف فصل جسده عن جسد العسكري -وغلطتو يف ىذه
كم
ؾبرد تفكًن ،يف سحب "بسطاوي" من ّ
اللحظة كانت ،أف يف ّكر؛ ّ
جلبابو بش ّدة ،وىو يزعق بو ،غلطتو أنّو ال يفقو طريقة التعامل مع فئة
"بسطاوي" ،نبّهو بنظرة من جنب عينو ،نظرة وعيد ،وربذير ،ومل
كم اعبلباب وينهره وىو
وبتمل أف ىبدش الضابط كربايئو ويش ّده من ّ

فثمة قوة تسكن ذراعيو وتنتظر داخل عضبلتو ،قوة
قمة انفعالوّ ،
يف ّ

درويش يهيم يف عامل غًن مرئي ،تربض يف ؾبرى دمائو ،تصمد ،تتبلىف

متأىبة ابلفعل ،مستن َفرة،
أي استفزاز ؿبتمل طواؿ الوقت ،قوة كانت ّ
ّ

مستع ّدة أليّة مواجهة فبكنة ،خاصة يف غبظة الغضب واغبزف اليت
أي لوـ .غلطة كلّفتو ،وبسرعة مل
يعيشها اآلف ،واليت تعفيو من ّ

حّت أف يتّخذ حذره ،أو وبتاط ؼبا قد يبدر من
يستدركها ،دوف ّ

يفرؽ بٌن ضابط ورقّاصة ،كلّفتو سقطة على
"بسطاوي" ،الذي ال ّ
األرض وسط الصوالت والعساكر.
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والتف حوؿ "بسطاوي" آخروف ،فهم
ىروؿ البعض إىل الضابط
ّ

حّت ولو أاثر ىذا حنق
يعرفونو ،لذلك فيهم من سقط ضاحكاً أكثر ّ

الضابط عليو ،وفيهم من اكتفى ابلفرجة دوف تد ّخل ،آخر األمر ،مل

ذرة من جرأة ،تعد يف حينها ضباقة ببل شك ،أف
يف ّكر أحد أو تواتيو ّ
يدنو من ىالة موالان ،وىو يركل العسكري ،فداء الغيظ والسخط،

ويتحوؿ يف
وكاف صوت أيب قد بدأ يرتفع من عند مدخل الباب،
ّ

غمرة ما وبدث ،إىل صوت ملتاع مندىش ،وكاف الوحيد القادر على

هتدئة "بسطاوي" ،ؼبّو من فوؽ العسكري ،وأتبّطو بلوـ ،فسيطر عليو
بسرعة ،وأجلسو على األرض:

 اىدأ ..اىدأ ىبرب وقعتك ..تفعلها مع اغبكومة اي ابن اجملانٌن!لكن الضابط اقرتب من أيب وىو يقوؿ مهلّبلً:
 يرضيك اي عمدة؟! يبهدلين أماـ العساكر هبذا الشكل؟يف ،ىات رأسك أبوسها.
 امسحها ّ -العفو ..العفو اي عمدة.
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مرة أخرى زفر الضابط وسبتم وىو يضرب
مرة واعتذار ّ
وبعد جدؿ ّ

ك ّفاً بكف:

 حصل خًن اي عمدة.خرج أيب ب"بسطاوي" من قلب النقطة ،ونبهم:
 كاف الزـ تسمع كبلمي ،ىا أنت جئت النقطة ،وماذا فعلت؟ظل طيلة أايـ ال يتح ّدث مع أيب ،يراه قادماً
غًن أ ّف "بسطاوي" ّ
فيويل عنو وجهو...
ّ
كاف يعتقد أنّو قد تقاعس عن دوره يف البحث عن عزيزتو.
* * *
ىاش شعره أكثر ،وذبلت عيناه أكثر ،مل يعد "بسطاوي" وبمل

تلك االبتسامة اػباصة ،أو ذلك اؼبرح اؼبعهود ،كاف يناـ ويستيقظ

مر ّدداً:

" -زييييييييييزة."..
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ويف صباح ،قبل زفايف بيومٌن أو ثبلثة ،انقلبت الدنيا بعد أف

الدوار بعض رجاؿ القرية ىبربوف أيب نبأ
أخذت هتدأ قليبلً ،طرؽ ابب ّ

موت "عزيزة" ،فيما بٌن السخرية وبٌن األسف ،آثر أف أنقل لو اػبرب
صعق ،مل أخربه ،تركت
بنفسي ،لعلّو كاف ىبشى من ر ّد فعلوُ ،

استشف بقلب ج ِزع وقوع
قسمات وجهي تبلغو النبأ األليم،
ّ

اؼبصيبة ،فخرج مهروالً ،ال يلبس إالّ سروالو ،ومن دوف أف يتأ ّكد من

أحس دبا آت ،خرجت من خلفو ورأيتو يرمح يف جنوف ،ح ّدد
اػبربّ ،

قلبو خريطة طريقو فمضى يف ثقة ،بغًن أف وباوؿ معرفة أيّة تفاصيل،
وراح يصرخ ،ويصرخ ،منطلقاً دوف إرادة إىل حيث ينبئو ىاتفو

الروحاٍل ،بلغ اجملرى ،كاف الناس ؾبتمعٌن حوؿ "عزيزة" ،مضى

اؼبسجى على ض ّفة
وبملق قليبلً يف عينيها اؼبصمتتٌن وجسمها
ّ

اجملرى ،غاثت يف عينيو الدموع ،وأقعى أماـ جثتها اؼبرمية إبنباؿ،

ينتحب كاألطفاؿ ،ووبتضنها يسأؽبا أف تستقيم واقفة على أقدامها،

ويصرخ:

 "زيزة ..زيزة".يتمرغ يف طٌن
كاف اؼبشهد كأنّو فقد حقاً أقرب األحبّة ،وىو ّ

ويتوعد الفاعل حٌن
بكل انفعاؿ وأمل وحسرة يعويّ ،
اجملرى ويعويّ ،

يعرفو -وسيعرفو -بثأر شنيع ،ويقسم ابهلل ووبلف أبغلظ األيباف أنّو
حّت
لن يفلت من عقابو احملتّم ،مل يكن أحد أبداً ليسيطر عليو يومهاّ ،
يكف عن
تبجح يف وجهو حينما زعق لو ونصحو أف ّ
مرة ّ
أيب ،ألوؿ ّ
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شب
ىذه التصرفات ووعده أف يعرؼ من عملها ،إ ّمبا "بسطاوي" ّ
انىضاً والطٌن يلطّخ وجهو وصدره العاري ورفع سبّابتو يف وجو
متفرقاً ال يُفسر ،يتّهمو عبلنية
العمدة نفسو منفعبلً وقاؿ كبلماً كثًناً ّ
حّت وصل إىل النيل
دبا حدث لعزيزتو ،مث جرى بعيداً عنو ،جرى ّ

وقعد دقائق يرمق اؼبياه اؼبنحدرة كبو الشماؿ ومشهد "عزيزة" مل يزؿ

الكل ميت،
الكل رائحّ ،
ابقياً يف رأسو ،شرد خبيالو بعيداً بعيداً حيث ّ

وراح يف ّكر حائراً ؿبزوانً يف اؼبوت ىذا الذي يهبط علينا بغتة ووبملنا
إىل السماء.

بسطاوي
يسمع الناس تقوؿ:
 الروح طلعت.إذف أين ىي الروح؟ ؼباذا ال نقبض عليها فنؤجل طلوعها؟ وؼباذا

تطلع من دوف اعبسد؟ ما اغبكمة من بقاء اعبسد؟ ليس إالّ كيما
يُرىق األحبة واألقارب دبراسم ال تعدو كوهنا أكثر من عبء ال

جدوى منو ،دفن وصبلة وجنازة وراثء وعويل وع ّديد.

جاب بعينيو جسمو من أولو آلخره يبحث عن الروح ،عندما زىق،

أشاح بيده ومصمص شفتيو ،تفكًنه الذي مل يصل إىل راحة وابلو
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اؼبليء خبياالت عقلُو ال هبد ؽبا إجابة دفعاه أف ىبلع مبلبسو ويقفز
إىل اؼبياه اؼبندفعة ،فقفز "نونو" خلفو.

كاف الرفّاس قد شرع يف اغبشرجة ،رفاس ينقل أىل القرية إىل

كل العيوف ،ويسبغ
غرب البلد ،ىبرج منو دخاف اؼبوتور اعباز يضبّب ّ

جوه لوانً رمادايً ىبنق األنفاس ،رفاس وبينما ينفصل عن
على ّ

العوامة ،يكاد ىبلق حولو لثاماً من دخاف كثيف ،كما يبدو ضجيج
ّ

الضجة،
اؼبوتور كمطرقة هتوى متتابعة على برميل من صفيح ،تتقطّع
ّ

ييمم الرفّاس وجهو شطر الض ّفة
مث زبفت ح ّدة ىذا التقطع ،ؼبّا ّ

اؼبقابلة ،وسبيط الريح الطفيفة اؼبرتاقصة فوؽ حلقة اؼبياه لثاـ الدخاف،

يتحوؿ إىل نقطة هبذهبا
ويغور جسم الرفاس رويداً يف صفحة األفقّ ،

ط الض ّفة األخرى ،يرتّقها بثوبو اؼبرفرؼ على أطراؼ البصر.
خّ

أمسك "بسطاوي" يف دفّتو من اعبانب البعيد عن مروحة اؼبوتور،

فتحرؾ بو وـبر عباب اؼباء.
ّ

ضرب الرزاز وجهو وىو يتشبّث يف الرفّاس دبشقة ،دغدغتو

األمواج ،ج ّدؼ بساقيو النحيلتٌن ،كاف "نونو" يتبعو رافعاً رأسو خارج

سطح اؼبياهّ ،أما "بسطاوي" فقد غادرت رأسو حيز ىذا الكوكب

وحلّقت يف أعايل السماء ،أعلى من السحب والغيوـ ،رأى الطيور

فلوح ؽبا ،كاف شيء يرربل بو إىل أعلى ،إىل حيث مل
ربلّق أسفل منو ّ

يصل بشر ومل وبط خياؿ ،شيء يهاتفو من داخل أعماؽ نفسو ..هللا
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قريب ،قريب أكثر فبّا يعتقد بنو آدـ ،لكن ..مل ال يستطيع رؤيتو!
أين أنت اي هللا! كيف تبدو؟ أشعر بك ،أريد أف أراؾ.

تعجب
وصل الرب اآلخر وخرج عارايً من وراء الرفّاس وىو يلهثّ ،

البعض لكنّو انصرؼ عنهم بعد أف اختطف من يد أحدىم قطعة

بسبوسة ،مضى وىو يقطر اؼباء داخل غابة من النخيل على تبة أعلى

اؼبرسى كاف قد اعتاد اجمليء إليها.

خاض بقدمٌن عاريتٌن بركة من ماء متخثّر فداس على سن حاد

غار داخل بطن رجلو فطفت دماؤه إىل سطح اؼبياه اؼبتّسخة سوداء

اللوف ونشرت بقعة أكثر ُدكناً كانت تتّسع أماـ عينيو ،ببصره راح

يتابعها وىي تنفرش على اؼبياه وىبتلط لوهنا األضبر القاٍل بلوف اؼباء

األسود مث تزوؿ رويداً رويداً.

حّت بلغ حافّة الربكة.
بعدىا بقليل شعر ابألمل وعرج ّ
وزـ شفتيو حٌن رأى قدمو تفصد
جلس ورفع قدمو فقطب جبينو ّ

ربوؿ بصره إىل "نونو" الذي الحت بعينيو نظرة حزف
منها الدماءّ ،

يتجوؿ ببصره حولو
وأخذ يلعق قدمو يف ؿباولة ألف يشاركو األمل ،راح ّ
عسى أف يكوف ىناؾ أحد يسعفو خبرقة وبجز هبا خيط الدماء فلم

خشي أف ينهض فيضغط على اعبرح ويتأملّ ،فقبع مكانو ورمى
هبدّ ،

رأسو إىل الوراء وتعلّقت عيناه بنسيج األغصاف اؼبعرتؾ أعبله حاجباً
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الشمس من الدخوؿ ،يزداد الغماـ على بصره فبل يعلم ما ابلو،

غريب أف يرى الدنيا بعٌن شبلة ،لكن ىذا الدوار ال أيلفو ،اؼبشاىد

ترتاقص أمامو.

وتوقف نزؼ الدـ من جرحو ،مث حبذر قاـ ومشى
مر الوقت ّ
إىل أف ّ

على ساقو.

كاف األمل قد زاؿ أو أوشك فاطمأف قليبلً وأكمل طريقو خارج عبّة
األشجار بعرج خفيف ،دان من الشارع اإلسفليت ،كانت السيارات

"الكبّوت" ترمح أماـ عينيو فيتم ّدد ضباب عينيو اؼبباغت ،العامل من
ؾبرد خياالت ترتاقص لسيارات وأبنية وحركة دءوب ،مشس
حولو ّ

النهار اغبمراء ت ّدؾ صلعتو اػبفيفة ،وقف جبسده النحيف ال يسرته
غًن سرواؿ يصل ؼبا قبل الركبة.

ؼبح على مقربة بنهاية الطريق اؼبقابل زرع قصب ،ركض –رغم
السحاابت اليت تكتنف عقلو -ال يعتد بعدو السيارات واؼبركبات

فعرب الشارع وكسر عودين وتربّع دبنتصف الطريق يلوؾ القصب مثل

سكراف ،أخذ يبضغ فيسيل من بٌن شفتيو غباء القصب فبزوجاً بلعابو

فيجري على شعر صدره اػبشن ويلزج ،و"نونو" يلهو بٌن السيارات،
وبرؾ ذيلو مداعباً ّإايه،
يروح عبنب الطريق اآلخر مث هبري قادماً وىو ّ

ىز "بسطاوي" رأسو يصرؼ ذاببة جذهبا السائل أعلى شفتيو وكاف
ّ
قد أوشك على أف يفرغ من مضغ العود اآلخر كأنّو فبسوس.
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راحت الشمس بعد ذلك بقليل تفتل من كبد السماء أواخر

خيوط فتنحدر هبا ألسفل األفق ،أيقن أ ّف الوقت تق ّدـ ،فلوح لسيارة

ووثب إليها فوثب وراءه "نونو" ،هتامس اعبالسوف ،ضبلق فيهم وىو

يفرؾ غبيتو الكثة أبانملو وكانت قد بلغت بو السيارة آخر اػبط بعد

كل ركاهبا ،بزغ وجو السائق من خلف ابب السيارة قائبلً:
أف ّ
ترجل ّ
 ىنا آخران اي عم الشيخ!مل هببو ،ىبط هبوس اؼبكاف مث ّلوح بك ّفو وقاؿ ابقتضاب:
 سبلـ. على راحتك ،مع ألف سبلمة.وابتعد ابلسيارة ،دلف "بسطاوي" لزقاؽ وقد بدا أنّو يعرؼ

وجهتو ،زقاؽ طويل تبسق من جانبيو بيوت ابلطوب اللنب ،وينتهي

ػببلء وصل إليو فابتسم.

تق ّدمو كلبو ،وكأنّو يعرؼ الطريق ،كانت شواىد من القبور ترتامى

تتموج أعبله
أماـ بصره بغًن انتظاـ ،عدا صوهبا وخيوط من السواد ّ

على صفحة السماء ،سار مسرعاً بٌن القبور وقصد بيتاً بسيطاً آخر
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اعببّانة يقبع أسفل بساط الظبلـ السرمدي ،طرؽ الباب ،ظهر وجو

يتحسس الطريق
شائخ ّ
تعرؼ إليو ببهجة ،خرج الشيخ "إبراىيم" ّ
كبوه بعصا غليظة ،ابتسم وىو يعانقو:
 -شيخ "بسطاوي" .

ىز رأسو اببتسامة شاحبة ،ابتسم الشيخ "إبراىيم" وتع ّكز على
ّ

جهز أثناءىا طعاماً ،التهم "بسطاوي" الطعاـ
عصاه واستغرؽ دقائق ّ

ببطء وشرود وفرغ منو سريعاً وببل شهية ،فقاؿ الشيخ "إبراىيم":
 -تشرب شاي؟

أومأ "بسطاوي" موافقاً ،جاءه ابلشاي الساخن فرشفو واصباً وىو

يلعق بلسانو بقااي القطرات اؼبلتصقة جبانب فمو ،أعطاه جلباب ابنو

"ضبدي" لًنتديو وقد تسلّلت نسمة ابردة من شقوؽ الباب اػبشيب

حّت
أحس الشيخ "إبراىيم" أ ّف بو شيئاً ،لكنّو آثر االنتظار ّ
العتيقّ ،
ينتهي من شرب الشاي فيحادثو ،وكاف يداعب "نونو" أبانملو ،أشار

"بسطاوي" انحية "ضبدي" الراقد يش ّخر على فراش فوؽ سرير من

اػبوص ورفع يديو داعياً لو ،ضحك الشيخ "إبراىيم" وافرتش األرض

جبلبابو اؼبتهرئ ،زحف كبو "بسطاوي" ووضع ك ّفو اؼبعروقة أعلى رأسو

وسبتم آايت من القرآف مث استطرد:
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 ربنا يشيل عنك اؽبم.عقد "بسطاوي" حاجبيو وأطرؽ ،ربت الشيخ "إبراىيم" على

منكبو وأضاؼ:

 مالك اي شيخ "بسطاوي"؟! "آومصات" مات" ،زيزة" ماتت وأان "آيف" أموت.كل الناس مصًنىا اؼبوت.
 ال حوؿ وال قوة إالّ ابهلل! لكن ّ "آء ..أان آء". ولكنّك بشر مثلنا اي "بسطاوي". أان "ليش حد".ووثب ،مث دفع الباب وجرى خارج الكوخ ،الشيخ "إبراىيم" أبسى

ودىشة ىرع خلفو ،واتبعو ىبتفي يف غبظات قليلة ،يقفز مثل األرنب
بٌن األضرحة الرتابية اؼبتناثرة على مداد بصره واليت ربفها ظبلؿ

كل األجناب ،ومن ورائو يتقافز "نونو".
سوداء من ّ

77

الشيخ إبراهيم
الشغل واقف ،أين أنت اي عزرائيل!
أبسى ضحكت يف نفسي واستغفرت هللا ،الشغل واقف ،ماشى،
ماذا أريد أكثر من اللقمة والسرت؟ يشبعين اػببز اغباؼ ،ويبؤل

بكل ترفها وصخبها وزينتها
معديت ،اغبياة يسًنة على من وبمد هللاّ ،

ؾبرد لقمة تسد اعبوع ..ىدمة تسرت العرى ..وسقف
ليست أكثر من ّ
وبمينا شر اػببلء ..ومن يعلم مّت سوؼ يلتحق دبن رحلوا! ّإهنا

زفرة ..قد ال تعود مطلقاً.

الليل فيو روح ال يشعر هبا غًن ساكنيو ،أسكنو مع ولدي "ضبدي"

وأأتملّو يف ثنااي ظلميت بكثًن من األمل ،وأي أمل! يعيش ولدي يف ليل

حّت ألكاد أشعر أنّو قُ ّد من ذات الليل .آه اي بين ،ماتت
ال يفىن ّ

أمك وىي تلدؾ ،لكنّها تركتك ضريراً ،عيناؾ نفسهما كانتا خاويتٌن،
تعود أف هبابو
مل يكن يبؤل ذبويفهما سوى فراغ موجع ،وأان رجل َّ
عظائم الشدائد ابلقرآف والبسملة والدعاء ريثما ينفك الكرب،

فتعود نفسي إىل سكينتها ،لكن ..ما أش ُد ىذا الكرب! الذي أوشك
فيو على أف أهتاوى! وىا أان –رغم االنتفاضة اليت لبست بدٍل

ساعتها -أكابد التجربة وأجاىد ،فقط أجاىد ،ىذا اعبهاد َّ
اؼبقدر لو
كل السنوات الطواؿ ،من صبلبة
بكل ما اختزنت أعصايب ّ
أف ىبفقّ ،
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أربمل وأان أراؾ تكرب عاماً تلو عاـ ،وأف أرفع رأسي إىل
وإيباف ،أف ّ

السماء قائبلً:

ريب من قبل ومن بعد.
 لك األمر اي ّشفيت ابنقشاع الغمة ،كاف
اؼبسبحة يف يدي ،ودعاء متواتر على ّ

حل ..والظبلـ ،وأصوات متداخلة ال أستطيع تفسًنىا
الليل قد ّ
تسري يف روحي ،انقباضة مبهمة تكتنف قليب.
رمقت "ضبدي" اؼبتم ّدد على الكنبة وقلت:
 أسرت اي رب.فتحت ابب البيت حبيطة كي ال أوقظ "ضبدي" ،وخرجت.

بعيين يف اػببلء القفر اؼبوحش الذي
الليل قد بدأ ينتصف ،جست ّ

وبتضن بييت ،وشبّة أنٌن خافت يتسلّل إىل أذٍل ،استدرت كبو مقاـ

كل تلك
الشيخ "أبو القمصاف" ،ضرب من مستحيل أف يظهر عقب ّ
مرات من نفس الغيبة ذي قبل! كبلّ ..أ ّكد
السنوات ،لكن أمل يعد ّ

تستحوذ على
فأي زباريف
ّ
"بسطاوي" أنّو انتقل ؼبثواه األخًنّ ،

رأسي! البد وأنّين كربت كفاية لتجربة اػبرؼ ،وآف موعد "الزىايبر"،
أىي الوحدة؟! مل تكن الوحدة ؾبهوالً ابلنسبة يل ،عشتها سنوات
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عمري الفائتة من دوف اؼبرحومة .رفعت رأسي إىل السماء اليت

علي ،اعتدت كوٍل بٌن
يكسوىا الظبلـ وإحساس ـبيف يستويل ّ

لكين مل أعتد ىذا اإلحساس ،شبّة أنٌن! من
اؼبوتى واألرواح اؽبائمةّ ،

يتعذب ىنا! من يئن يف قلب ىذه األرض القابعة فيها عظامكم!
فليساعدٍل أحدكم على الفهم.

اؽبواء يعبث ابلسكوف ،حفيف أوراؽ األشجار اؼبتناثرة فوؽ

قبورىم يؤرؽ مضجعهم ،البد وأ ّف ىذا فعل األرؽ ،األنٌن ال ينقطع،

والرىبة ال تنقضي.

تعودت! أـ أمكث على مقربة من ىذا
علي كما ّ
ىل أغلق الباب ّ

اػبواء أرقب ما يتم دبثوى النفوس أمامي!

األنٌن ال ينقطع ،ال يهدأ ،ال يفارؽ أذٍل ،والدنيا داكنة ..ابردة..

جوفاء ،إالّ من عذاهبم.

كفاكم ؽبواً يف خيايل وارحلوا ،فارقوا عقلي العجوز ،لن تنهضوا

فلم تلك األالعيب السخيفة! اظهر ابهلل
من ذلك السبات اغبتمي َ
عليك اي "أبو القمصاف" لو كنت أنت! إ ّمبا ال ترتكين لعبث اؼبخ.
كاف القمر الذي يرتنّح ضوؤه فوؽ القبور يرتنّح ىو اآلخر يف

قلب السماء ،و"يتكرمش" وجهو فأنظر هبلع إليو ،شجرة "الصنط"
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حّت طالت وجو القمر
سب ّددت أذرعتها وسرت على صفحة السماء ّ

يتضوع ،بعدىا ؼبّت أذرعتها وفرشتها على
فراحت تعبث فيو ،وراح ّ

زبروش" وأان ال أمتلك القدرة على الدخوؿ إىل
أرض اعببّانة فراحت " ّ

كل ما وبدث غرائيب ،وشجرة "الصنط" البعيدة ترتاقص مع
بييت ،كاف ّ
يتحرؾ أمامي يف العتمة اليت
تراقص ضوء القمر ،وشبّة جسم ما ّ

تسكن اؼبقابر ،جسم مل أستوضحو فقد كاف نظري نظر رجل ذباوز

كل
سنوات العافية ،جسم كاف يبوء ،أعرؼ أنّو ىر ثقيل الدـ يُشارؾ ّ
ما حويل إخافيت.
ولكن اعبسم بدا بعد قليل ،وعلى اؼبدى اؼبناسب سباماً لكي

أستوضح ،صحيح أنّو كاف بعيداً إ ّمبا كنت قادراً يف اغبقيقة على أف

التحوؿ إىل جسم لو نفس
أعرؼ أ ّف ما يتق ّدـ كبوي اآلف ،ويشرع يف ّ

طويل تقريباً ولو نفس آدمييت ..ليس هبر.

فقد كانت ،من وسط الشواىد الباسقة أعلى الرتاب ،من آخر
اعببانة والصمت يغلف أنفاسها ،تقرتب ،دبشيتها البطيئة اؼبفزعة،

بثوهبا األسود سواد الليل الرىيب ،تقرتب.

ذات اؼبرأة اليت دفنتها من قبل ،ذات اؼبرأة اليت زارتين من قبل.
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أربرؾ ،ظبّرت
أربرؾ ،بل مل أستطع أف ّ
بوجل وقفت قيد مكاٍل ،مل ّ
قدمي ،ارتعاشة ال إرادية تدب يف أوصايل ،اتركيين ابهلل عليك
الرىبة ّ

يف حايل! ماذا تريدين!

ساقي للريح! قضيت
راحت أبانة تقرتب ،ىل أستدير وأسلّم ّ

عمري يف اعببّانة وال أىاب اؼبوتى ،لكنّين أيضاً مل أرىم رؤية عياف من
قبل ،مل يزرٍل أحدىم من قبل ،كاف اػبياؿ ىو ما يربطين هبم ،وليس

البصر ،اإلحساس ال اليقٌن.

أتعودىا،
علي ـباوؼ مل ّ
دنت ،لفتين برودة أنفاسها ،سيطرت ّ

تلتف حوؿ
جفين ،ال أقوى على النظر إليها مباشرة ،ىا ىي ّ
أسبلت ّ

كل
جسدي ،تضع يدىا على منكيب ،تقوؿ بصوت عميق جلجل يف ّ
أرجاء اعببّانة ،صوت قادـ من اجملهوؿ:
 ساعدٍل.مين ،كيف أساعدؾ؟
ال تسخري ّ
 ساعدٍل.اي رب العاؼبٌن ،ال أحتمل ،زبور قواي ،تظلم ذاكريت العجوز،

تضبّب دماغي غشاوة مفرطة ،تنحدر يب األرض فتميد الدنيا ،وال
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أحتمل وقع أنفاسها اؼبفزع ..سواد الكوف من حوؽبا ..ابهلل من
يصمد! اهنارت قدمايَّ ،
تبددت عزيبيت اليت طاؼبا قبضت عليها

كل جباؿ العامل ذبثم
دبخالب من قوة ،فسقطت على األرض وكأ ّف ّ
على صدري.

كيف أقبو منها؟
بعد ذلك ،وأل ّف ذاكريت قد أصاهبا دوف ريب عطب اػبرؼ ،فبل

مرة أخرى ،كاف
أذكر عدد الليايل اليت انصرمت ،ليحدث ما حدث ّ
اؼبرة يزحف أبطأ ،يقف قليبلً يبوء ،ويبصمص،
اعبسد الزاحف ىذه ّ

فتداريو الظلمة شيئاً ما ،مث يُقبل انحييت وأان واقف كتمثاؿ ،أنتظر أف

ىبرج صوهتا قائبلً :ساعدٍل.

يتكهرب
يقرتب اعبسد ،يزحف قريباً من ساقي فأدقّق فيو النظر،
ّ
ط على كتفي،
جسمي ،إ ّمبا أزفر ابرتياح ،إنّو قط حقيقي ،لكن يداً رب ّ
فأنتفض وأستدير ملسوعاً للوراء وأجدىا بعينيها البيضاويٌن سباماً
واللتٌن تسطعاف يف وجهي فتتب ّدد خيوط الظبلـ وأحملها بوجهها

األكثر وضوحاً وزرقة شديدة زبتلج يف غبمو ،كانت تفح:
 -ساعدٍل.
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شبت أطرايف ،مادت يب األرض ..فوقعت مصدراً صواتً مكتوماً
زب ّ
مثل جواؿ من قمح.

* * *
مرات ،تقوؿ
مرات ،وتثًن ىلعي ّ
سبر األايـ ،أتتيين يف اليوـ الواحد ّ

مرة ما تب ّقى يف قليب من رابطة جأش
كل ّ
يل :ساعدٍل .وسبضي ،تفتّت ّ

وزبتفي.

أحل أربطة الكفن ،وأان أبين جوانب اللحود ابلطوب
أتتيين وأان ّ

يبس السقف
اللنب ،أو وأان أسقف القبور اتركاً مسافة حبيث ال ّ

اؼبيت ،أرفع القرب عن األرض شرباً وأتل ّفت حويل وإذا هبا ىناؾ تنتظر

ربت "الصنطة" ..اي رب.

يدي
بلغ هبا األمر ّأهنا يف نوبة ،أؽبتين عن جعل اؼبيت الذي بٌن ّ
على جنبو األيبن ووجهو للقبلة ،لقد تشتّت عقلي وتركيزي ،فذ ّكرٍل
مين ،قلت( :بسم هللا وعلى ملّة رسوؿ هللا صلى هللا
وجو كاف قريباً ّ
عليو وسلم) مث ع ّدلت رقدتو ،ووسدت رأسو بلبنة ووضعت خده
ولكين مل أعد أنعم
األيبن عليها ،أخشى أف يتهمين الناس ابػبرؼّ ،

لكين مل أرد
براحة الباؿ ،فكرت أف أفضي البين "ضبدي" دبا وبدثّ ،

هبمي" ،ضبدي" فيو ما يكفيو.
شغلو ّ
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كيف أساعدىا؟ يعجز عقلي عن التفكًن ،ىل أصبحت اي رجل

خط اتصاؿ األموات بعامل األحياء! اي للعبث!

عيين ،ال أانـ ..أف ّكر
بعد فرتة ،كانت ىالة من السواد قد كبلّت ّ

أكثر فبّا أانـ.

أوؿ الليل ،ىبرج "ضبدي" كعادتو ،أجلس أان أماـ بييت على

الكنبة ،أمسك اؼبصحف أقرأ.

ىذا اؼبساء ،ىبّت ريح خفيفة فسعلت ،ظهرت أمامي ؾب ّدداً،
بعصاىا اػبيزراف وثوهبا القامت.
أطرقت قليبلً ،قلت :صدؽ هللا العظيم ،وضعت اؼبصحف جانباً
عيين إليها ابستسبلـ.
ورفعت ّ
* * *
حّت دوف أف أقرأ ،فهو جواري قاعد ردبا
مل أعد أفارؽ اؼبصحفّ ،

حًنٍل أمرىا،
ليكفل يل نوعاً ما من اغبصانة ،واؼبرأة اغبيّة اؼبيتة اليت َّ

معي صارت ليل هنار ،ال تتكلّم كثًناً ،تقوؿ ساعدٍل فقط وذبلس
كل
جبانيب على الكنبة أو ّ
حّت جبانيب داخل البيت ،لقد ذباوزت ّ

85

يف بعينٌن خاليتٌن من
االحتماالت ،أقرأ القرآف وذبلس ىي رب ّدؽ ّ

تعود ،طاؼبا ال ينالين منها
ضوء اغبياة ،التجربة بدايتها رىبة وهنايتها ُّ
شر ،وكنت كثًناً ما أف ّكر يف مساعدهتا ،ولكن اؼبساعدة
ضرر وال ّ

مين البحث عن سبب ؼبعاانهتا ،ىي ال تفصح ابلكثًن كذلك،
تتطلّب ّ

وأىز
ساعدٍل وتصمت ،وأان ال أقدر حباؿ أف أسأؽبا ،فقط أظبع ّ
رأسي وأجلس ،مث أحبث خبيايل وبتفكًني عن إمكانية اؼبساعدة.

* * *
كاف يوـ اثنٌن ،حٌن رحت إىل السوؽ ،كاف "جودة" ابنها مقرفصاً
فوؽ عربة كرو مشطا قدميو مدفوساف يف تل من البطاطس ،وصوت
كل أصوات الباعة ،وكاف اليوـ حاراً ،البائعوف
ندائو عاؿ يغطي على ّ

كل واحد فيهم منشغل مع زبوف ،ورائحة الدواجن والطيور زبتلط
ّ
برائحة اؼبش واعبنب القريش ،كانت ساقاي العجوزاف سبشياف على

كأٍل يف نصف سرعة
مهل وسط ىذا الزحاـ والضجيج ،فبدوت و ّ

تتحرؾ على شاشة تلفاز،
اغبياة من حويل تقريباً ،و ّ
كأٍل صورة بطيئة ّ

ربفزٍل
واعبميع يف اعبوار زبرج أصواهتم العالية اليت و ّ
كأهنا ؿب ّفزة ،فبل ّ
أأتملو كثًناً ،فراسيت ال تستنبط
على اإلسراع .وقفت أماـ "جودة" ّ

شيئاً ،كما أ ّف وجهو اؼبنهمك يف طاحونة البيع ال يشف عن شيء،

ط رأسو إىل األماـ
كل ما فعلو أنّو م ّ
مبلؿبو مستكينة ،وعندما رآٍلّ ،

قليبلً وم ّد يده يل ابلسبلـ:
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 لك وحشة اي شيخ "إبراىيم".مرة اثنية ببل مباالة ،فقط كاف يرميين
مث انصرؼ إىل حركة البيع ّ

اببتسامات مستفسرة بٌن اغبٌن واآلخر وأان متّكئ أمامو على عربتو

متفحصاً عينيو ،ما الذي قلقل روح ّأمك اي "جودة"؟ أال يوجد
الكر ّ

أحد يف ىذا العامل ىبربٍل عن سبب ػبروجها من بطن القرب روحاً ضالة

حّت أنت اي "جودة"؟ أنت ولدىا فبلبد أنّك
تنشد اؼبساعدة؟ وال ّ
تعرؼ شيئاً.
 كلّكم خبًن؟ اغبمد هلل اي عم "إبراىيم".مث ماؿ انحييت وتطلّع يل طويبلً قبل أف يقوؿ:
 ماذا بك اي عم "إبراىيم"؟تنهدت ،خفضت بصري وسبتمت:
ّ
 ماذا بكم أنتم اي ولدي؟" -ىو"....
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 ّأمك اي "جودة"ّ ،أمك غًن مراتحة يف رقدهتا اي ولدي.أطرؽ لوقت ،مث غرس نظرتو داخل عيين ،لعلّو وباوؿ قراءة ما

ىبتزنو ذىين ،وبدا يل أ ّف عينيو رببساف دموعاً لن زبرج يف ىذا

اؼبكاف ،تل ّفت حولو قليبلً مث أردؼ:
 عندؾ حق اي عم "إبراىيم".اي فرج هللا ،السر إذف عندىم.

 -أُعذرٍل اي عمي ،لكنّك تعرؼ أ ّف الوقت واؼبكاف غًن مناسبٌن

للكبلـ ،منتظرؾ اليوـ بعد صبلة العصر لنشرب الشاي معاً
وندردش.

قدمي ،كنت يف
مشيت من السوؽ وفرحة غًن منتظرة ّ
ربرؾ ّ

ربولت ساقاي بقدرة قادر إىل
كل اؼبشهد حويلّ ،
غبظتها أسرع من ّ

فض السر،
كل كياٍل ،آف ّ
تروس تلتهم الطريق بغبطة تستويل على ّ

الولد يعرؼ شيئاً وسيخربٍل.
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وحّت العصر ،كاف الوقت يبشي بتلكؤ ،شربت عشرات األكواب
ّ

وحّت عندما استغرب "ضبدي" من عدـ تناويل الغداء
من الشايّ ،

معو ،قلت لو:

 ُكل أنت اي بين.كانت شهييت تنتظر معي زايرة "جودة" ،وعندما تر ّدد آذاف العصر

شاابً وكأنّين ملسوع ،مث دفنت أصابعي يف قبقايب
من حويل ،هنضت ّ

مرة ال
وىرولت إىل "جودة" ،مل أفكر ّ
عما سيظنّو "ضبدي" وأان أوؿ ّ
علي اآلف معرفة اغبقيقة.
أصلّي فرضاً يف موعدهّ ،
كل ما يسيطر ّ

استقبلين وجهو وقد الحت عليو عبلمات األسى ،أفسح يل طريق

الدخوؿ مث جلست فدلف وجاء بكوب شاي ووضعو أمامي بفتور

ليس مفتعبلً ،وجلس جواري شارداً وكاف يهمهم:
عم الشيخ.
ّ -أمي ابلفعل غًن مراتحة اي ّ

تسمرت من دىشيت لبعض
وفجأة ،جثا على األرض ابكياًّ ،

الوقت ،مث تركت كوب الشاي ودنوت منو ومسحت بك ّفي على
رأسو ،إحدى اغبرَل قالت من عمق الدار:
 -مل تسمع كبلمنا اي "جودة"!
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قلت:
 خًن اي "جودة" ،احك يل اي ولدي."جودة" بطرؼ جلبابو اؼبتّسخ جرؼ دموعو ،مكث يلتقط أنفاسو

وكاف مل يزؿ ينهج ،أدركت أ ّف السر معروؼ للجميع ىنا يف تلك

الدار ،ىذا السر الذي قلقل روحاً وعلّقها ما بٌن األرض والسماء
حائرة ذبوب األرض ،بفطنة عجوز وخربة َّ
حفار كاف البد أف أستدرؾ

أقرر ىذه الزايرة منذ أف حضرتين أوؿ
إالـ ترمي اؼبرأة ،وكاف البد أف ّ

مرة ،كيف مل يدلّين عقلي العجوز الذي –مفرتض -أنّو يزف األمور
ّ
دبيزاف اغبكمة؟

قدمي وقاؿ:
"جودة" ارسبى ربت ّ
 لقد ظلمت اؼبرحومة. اي ساتر اي رب. ليتها تساؿبين. -ماذا حصل اي "جودة"؟ أخربٍل.
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 -اؼبرحومة قبل أف سبوت أوصتين بدفنها يف جبّانة "قموال" وأان

دفنتها يف "القرنة" ،خفت الناس أتكل وشي ؼبّا أدفنها يف جبّانة غًن

جبّانة انسنا وأىلنا.

 وؼباذا "قموال"؟ ّأمها مدفونة ىناؾ ،ووصية اؼبرحومة أف تُدفن جبوارىا.وىب صارخاً:
 ساؿبيين اي ّأمي.هبت ،ىذا ىو السر إذف؟ روحها مقلقلة ال تستطيع أف تراتح،
ُ

أبي حاؿ
ولن تراتح إالّ بتنفيذ الوصية ،والوصية ىذه يستحيل ّ

تنفيذىا اآلف ،بعد مرور ىذا الوقت اعبثة البد آتكلت وربلّلت
وأصبحت عظاماً ،وردبا قبد العظاـ ذاهتا قد ان ّدثرت" ،جودة" الغيب،
أال تعلم أ ّف اؼبوتى ؽبم اغبق أيضاً يف اختيار مثواىم األخًن!

كأهنا تدعوٍل –بعد أف
يبر ،وىي ال تكف عن زايريتّ ،
والوقت ّ

سرىا -إلنقاذىا من ىذا الثرى.
عرفت ّ
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ولكن األمر ال هبوز التفكًن فيو ..أـ هبوز؟
ووبك اي رجل ..أجننت!
يف ضمًناف ،أذرع اعببّانة جيئةً وذىاابً ،إبليس ينخر يف
يتنازع ّ

رأسي ويوسوس ابلفكرة البشعة فيسارع ضمًن الشيخ حامل القرآف

قائبلً:

 لن تُػغْ ِضب هللا قسطاً من أجل راحة الباؿ!
* * *
الفجر ،ىو ىذه النسمة اليت هتبط إىل األرض ،ىو ىذا الضياء

الذي يتسلّق أعلى السماء ببطء وعذوبة ،الفجر ،ىو الوقت اؼببلئم

ربديداً لفتح قرب.

وقررت
مث والشعور ابلوزر وقر يف نفسي ،حسمت أمري رغم ذلك ّ

أف أفتح قربىا عند الفجر وأؼبلم متناثر عظامها وأعيد دفنها يف جبّانة
"قموال".
كنّا نفرين ،أان و"جودة" ابنها ،التقى يب -على اتّفاؽ -عند أوؿ

اعببّانة قبيل آذاف الفجر ،شربنا الشاي اؼبعموؿ يف "كنكة" على انر
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"الكانوف" اؼبوجود جنب البيت ،إىل أف ابنت على مق ّدمة السماء
مبلمح ضوء يعيننا على تدقيق اغبفر" ،جودة" مستدالِّ بتوجيهايت

كل أطراؼ جسده أمسك "الكوريك" ،شرع يف
والرعب يسيطر على ّ
إزالة الرتاب عن مدخل القرب ،وكاف –دوف قصد– يتنفس الغبار

فيكح كحة عالية تقبض قليب فأصيح كاسباً صوتو:

 اي أخي ،سوؼ تفضحنا" ،ضبدي" أكيد صحا لصبلة الفجر.أُزيل الرتاب وكشف عن بوابة الطوب األضبر اليت تسد فتحة

أرصو ببل تنسيق ،فتبدو طوبة انتئة تعتلي طوبة
الفسقية ،والذي ّ

غائرة ،فبّا ساعدٍل على تفتيت الطوب بسرعة كلّو ب"الطورية" ،وابف
رغم ضوء الصبح اؼبنتشر حولنا ،ذبويف القرب مظلماً إظبلماً ُمقبضاً.
"ضبدي"! صوتو أيتيين من قريب إ ّمبا كأنّو آت من آخر الدنيا،

أبي عذر.
علي ،ليس اآلف اي ولدي،
ّ
سأربجج لك ّ
ينادي ّ

وجهي
اؼبهابةُ تسرع أنفاسنا وذبربان على االنتظار كثًناً كبملق يف
ّ
بعضنا البعض ببل تركيز ،اعتدت فتح الفسقيات لدفن اؼبوتى ومل

أعتد فتحها إلخراجهم ،حجم اؼبشهد عظيم ،ورىبةُ اؼبوقف ظبّرت
يتحوؿ رويداً إىل فزع رىيب،
قدمي على مدخل الفسقية ،اػبوؼ ّ
ّ
عيين خيبة كبًنة ،وأان واقف ال أقوى على اغبركة،
الفزع يبدو داخل ّ
كل مكاف
وال أجسر على النزوؿ ،وفحيح أييت من ال مكاف ومن ّ
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حويل يفقدٍل التماسك ،فحيح مل أظبعو من قبل ،ومل أظبع لو مثيبلً،
كل أجزاء
فحيح غامض مريب وكأ ّمبا ربذير ينصحين ابلرجوع ،يرجف ّ
جسمي ،وىل يشفع يل الرجوع بعد أف غُطت يف اؼباء بقدمي! سبق
السيف العزؿ والقرب مشقوؽ أمامي ،فؤلقبز مهميت وأخلص ،قبل أف

تطل على العامل اآلف عن كثب ،القرب اؼبفتوح فم
تصيبين اللعنة اليت ّ

علي وعلى "جودة" وعلى العامل أبسره لعنتو ،القرب
ـبيف قد يلفظ ّ

عيين غمامة سوداء فبل
اؼبفتوح ليل مظلم يكتنفين اآلف ،ويضع على ّ
ترى ،وال سبيّز مرادفات اؽبلع اليت تتّضح جليّة كذلك فوؽ وجو

كل اؼبعامل ـبتلطة،
"جودة" ،ضباب كثيف وبضر ،نظرت حويلّ ،

كل ىذه
األرض أسفلي زلقة ،نظرت ربيت مث فغرت فاه وصرخت ،ما ّ

الدماء! أين أان! شبّة بوـ ينعق يف الفضاء حويل وأصوات أتتيين من

الفراغ ،ما ىذا اؽبراء! غامت الدنيا ،الفحيح يقتحم أسوار روحي،

ويرسم حويل مشهداً مرعباً ،فيتض ّخم "جودة" ،ويتض ّخم القرب،

وتتض ّخم شجرة "الصنط" من عند أوؿ اعببّانة ،وأنكمش أان أصرخ،
وىبرج صويت كأنّو خارج من قلب بئر عميق:
 الاااااااا. شيخ "إبراىيم" ..شيخ "إبراىيم".صدري البارز لؤلماـ والذي يعلو ويهبط بسرعة يهدأ ،وتبدأ

هتزٍل ،فألتفت إليو
أنفاسي يف االستكانة ،وأنتبو على يد "جودة" اليت ّ
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شاحب الوجو ،مغمور ابلعرؽ ،أطوؼ ببصري فيو قليبلً ؿباوالً الرتكيز

مث أُردؼ:

 أين "الق ّفة" اليت سنجمع فيها عظاـ اؼبرحومة؟ضبل "جودة" الق ّفة وركبت خلفو على بغلو ّ
واذبهنا إىل "قموال"،

كانت قرية من عشرات القرى اؼبلت ّفة حوؿ عنق النيل ،غًن ّأهنا تبعد

عن قرية "القرنة" ما يزيد على الساعة سًناً ابلركوبة .وصلنا اعببّانة،
مر وقت ،مث رأيتو واقفاً
وكانت الشمس قد ّ
توسدت خصر السماءّ ،
عيين بوشاحو األسود وطولو الفارع الذي س ّد األفق ،ووجهو
نصب ّ
الساخط احمل ِّذر ،بعينٌن ضبراوين ،تنفذ سهامهما إىل داخل اعبوؼ

سياطاً السعة ،اي لو من فزع! اي ؽبا من مبلمح!

فهذا الذي ظهر أمامي من العدـ ،ال وبتاج جزماً أبنّو؛ أو ليس أنّو
"فبلف" ،ىو "فبلف" ،أعوذ ابهلل ،اغفر يل اي إؽبي ،لو أان أخطأت أو
أخطأت عيناي ،ما كاف شاىده معي "جودة" ،لقد رأيناه سوايً ،وىو

يقطع علينا طريق العودة ،بعد أف غرسنا عظاـ ّأمو اؼبرحومة يف تربة

ما ،وواريناىا الرتاب ،وؿبوان آاثر فعلتناُ ،كلّلت اؼبهمة بتوفيق من
عندؾ ،رغم غضبك علينا ،لكن ىذا السامق قبالتنا لو طلَّة تنطلي

كل خبلاي اعبسم ،من شعر الرأس الذي
على رىبة غًن عادية ،تشمل ّ

ينتصب دفعة واحدة ،مروراً ابلقلب الذي يشهق ،واألطراؼ اليت

ترزبي ـب ّدرة ،والرتنّح الذي يصيب الساقٌن.
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ريب غًن راض عن فعلتنا ،لكن؛ أكاف ابليد
أان أعرؼ كم أنت اي ّ

حيلة! وأنت مطّلع على ما خفي من األمر ،خلصت مهمتنا

وخلصت معها أنفاسنا ،إ ّمبا ،ما أاثر ىلعي أان و"جودة" اعبباف ،الذي

متضرعاً النجاة على
ّ
تبوؿ يف سروالو أمامي ،وانتحب كالوالاي ،وسقط ّ
َّ
تيسر لو الفرار بعض الشيء ،وأان منهمك يف قراءة
األرض ،مث ؼبا ّ
فر ،وتركين –أان الذي أغضبتك وقبلت على
القرآف واالستيعاذ بكَّ ،
نفسي الذنب ألجل راحة روح اؼبرحومة ّأمو -أماـ "فبلف" دبفردي،

أتوجس اغبراؾ وأخشى أوليو ظهري وأركض -كما فعل "جودة"
ّ

خصيصاً
النذؿ والذي لو عذره اؼبقبوؿ سباماً -فيبلحقين ،وقد أُرسل ّ
خصين بنظراتو الرىيبة ومل يزحزحها
يل .حدجين وحدي دوف "جودة"ّ ،
مقليت" ،فبلف" ىذا ،هبيئتو
عن وجهي ،بل عن أعمق أعماؽ ّ

السماوية اؼبهيبة -رضبتك اي رضبن -كاف سارحاً ىناؾ بطولو العجيب

كبو السماء ،أعلى ..أعلى ،وعيناه مل تفارقا مقبعي ،كانت لو رائحة
حي ،رائحة تقبض على الصدر كمرتاس يكبِّل حركة
ال يشمها بشر ّ
سًن.
َّ
كل
كل أطرايف" ،فبلف" واقفاً كاف ىناؾ ،ساكناً سكوف ّ
زبدرت ّ
َّ
قرر أف يغادر ،ملَّ ثوبو
خلجايت ،مث ؼبا -بعد وقت ليس بقليلّ -
"اؼبرحرح" على بساط الرتاب ،وانتقل كطائر ضخم أسود إىل عناف
السماء ،ش ّق هبيبتو ورىبتو صدر األفق ،وبدا يل ككتلة من غماـ

مظلم ،حجب روعة نور الشمس ،وىو ينبسط ..ينبسط ..مكفهر
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وجهو ،ووبلّق ،كبالوف منتفخ بشكل مل أره ولن وبدث يل أف أراه إالّ
قررهتا أنت اي عليم ،يسًن اؽبويىن ،يزوـ بشفتيو زوماً يصدر
يف غبظة ّ

بفوىة
خافتاً فأعلى فأعلى ّ
حّت ير ّف داخلي كبوؽ ،بوؽ مفزع ملتصق ّ
بكل ما أوتيت من عزـ،
أذٍل ،وينطلق يطن ..يطن ..فأود لو أصرخ ّ
حّت كدت
لكن ىيهات ،ريقي جف ،الدـ نشف بعروقي ،شحبتّ ،
كل تراب األرض،
أىوي أرضاً جثة ىامدة ،وىو ،يشفط يف طلوعو ّ

فيدور ابؽبواء غبار كثيف ،وبجب الرؤية ،ويسدؿ أماـ البصر ستارة

رمادية ،تبدو الستارة قمعاً مقلوابً مندفعاً لفوؽ ،فأرذبف ،تصيبين

رعدة كأ ّف جسدي انشق نصفٌن إثر عامود من برؽ ،وال أعرؼ ىل

أبكي أـ أضحك؟ أجري أـ أثبت؟ أان الرجل العجوز ظللت منتظراً،
فلما جاءٍل جاء غاضباً!
ىذا من فعل القدر ..أف يهبط عزرائيل ألجلي.
محدي
صفًن اؽبواء خارج البيت خافت ،لكنّو يؤانسين.
بقدمي أسفلي مث أنتعل القبقاب.
أربسس
ّ
ّ
وحٌن يكوف السكوف قد خيّم على اؼبكاف فأدرؾ أ ّف أيب ابػبارج

يتأىب جمليء الفجر
ىناؾ ربت شجرة "الصنط" أو على الكنبة ّ
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أتلمس طريقي -احملفوظ يف رأسي -إىل
بقراءة القرآف ،أروح حبذر ّ

طلمبة اؼبياه خارج البيت ،وأعرؼ أ ّف الفجر قريب ،كانت بداخلي

حسية تشعر بقدومو ،ورغم أ ّف اؼبسجد بعيد ،إال أ ّف آذاف
ساعة ّ
الفجر يبلغ أذٍلّ ،فأتوضأ وأجلس جوار أيب انتظاراً لو.

أتعود أف أظبع أنفاسو بطيئة واىنة ومن
أيب منذ فرتة صامت ،مل ّ

دوف صوتو اؼبؤانس ،ال أعرؼ ىل يتمتم القرآف أـ شارد يشغلو

شاغل! كثًناً ما أسألو:

 ىل بك اي والدي شيء؟غًن أنّو ال يكلمين ،فقط أشعر بو يبتسم ابتسامة شاحبة وردبا

يتفقدٍل بعينيو اللتٌن مل أرنبا قط ،عينيو اللتٌن يستدفئ هبما

إحساسي.

*

* *

بشّت
ولدت كفيفاً ،لكن عجزي مل وبل دوف فبارسة حيايت ّ
أشكاؽبا ،أصلّي وقت الصبلة وأعرؼ قبليت ابالعتياد ،أقضي وقتاً

من الليل يف ظباع الراديو واالستمتاع أبغنيات "عبد اغبليم" و"أـ

تعودت أبانملي اؼبستشعرة ضبط قنوات الراديو
كلثوـ" ،وكنت قد ّ
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واالنتقاؿ فيما بينها بيسر وسبلسة ،كذلك كنت أخرج أجلس مع

أصحايب على مقهى اؼبعلم "سوسو" ،رغم عزلة مسكين الكائن يف

غرب البلدة ،إ ّمبا اعتدت ركوب "اؼبع ّدية" ،أو كاف أييت الصطحايب

أي واحد من أصحايب،
أحدىم" ،ميبلد" أو "السبع" ابن العمدة ،أو ّ
كلّهم يتناوبوف اجمليء ألذىب حيث اؼبقهى الذي أجلس عليو أمزح

بكل سعادة ،يتناولوف سًنة اػبلق
معهم وأتبادؿ النكات اإلابحية ّ
دبحاسنها ومساوئها ،وأتناوؽبا معهم ،يتنابذوف ويسبوف ويشخروف

ويلعنوف آابء بعضهم البعض وأمهاهتم ،يف جو من اؼبرح والفكاىة

أحبّو وينسيين لبعض الوقت إحساس العجز ،بعض األحياف ألعب

الضمنة والطاولة دبساعدة البعض متقبّبلً كوٍل ضريراً بنفس راضية،

كأٍل أف ّكر
كنت ألعب معهم حبيوية وأرفع إىل أعلى أحجار الضمنة و ّ

مث أصيح مثبلً:

 "قفلة"...علي،
فيضحكوف ،مل هبد أحدىم يوماً حرجاً أو ذنباً يف الضحك ّ

ألهنم يعلموف مدى رحابة صدري اؼبتناىية ،أو ردبا ألنّنا أصحاب
ردبا ّ

أٍل؛ إذ أخلو إىل
كل الفواصل ،غًن ّ
منذ الصغر ،فذابت فيما بيننا ّ

نفسي وأعاٍل حقيقيت اؼبؤؼبة ،كثًناً ما كنت أف ّكر ،إ ّف حكمة هللا يف

ولكين -دومبا ذبديف -كنت
خلقي أعمى انفذة ال اعرتاض عليهاّ ،
كأٍل أرى هللا فأسألو :إؽبي ..أما كنت
أرفع رأسي إىل السماء و ّ

بعظمتك وجبللك قادراً أف هتبين بصيصاً من نور!
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أقطن مع أيب بقلب اعببّانة ،أان ال أرى اؼبقابر ،لكنّها تسكن

تعثري بشاىد أو من سًني فوؽ قرب
داخلي يف عامل خلقو خيايل ،من ّ

طازج ،من أصوات متداخلة ترتامى إىل أذٍلّ بعض األوقات ،من
خياالت يشعر هبا ذىين تطوؼ حوؿ أنفاسي.

ال أخاؼ ،تعلّمت حبلوؿ يوـ بعد يوـ أالّ أخاؼ ،أدركت دبضي

حيايت أ ّف اػبوؼ غريزة ال ينعم هبا سوى اؼببصرين ،فكيف أىاب
كل ليل تتداخل روحي مع
اؼبوتى وأان أرقد بينهم؟ مع حلوؿ ّ

غرر يب الطريق يوماً؟ كيف
أرواحهم ،اليت تسًن معي تؤازرٍل إذا ما ّ

أتعرؼ إىل األحياء
أىاهبم وأان ال أعرؼ ّ
حّت الفرؽ بٌن اغبي واؼبيت؟ ّ

أتعرؼ إيل األموات برابط
ؾبرد من رؤية بصرية ،كما ّ
إبحساس ّ

اإلحساس ،كبلنبا لو إحساس ما يعتمل أبعماقي ،بل لقد أصبح

إيل من األحياء ،إذ ال أجد سواىم حٌن
ىؤالء دبرور األايـ أكثر ألفة ّ

أشكو نبّي ،فالعاجز ليس من حقو الشكوى ،الضرير يف ىذا العامل
غًن اؼبرئي؛ العامل الذي وبوطين وال أدرؾ عنو سوى مشاىد يرظبها

عقلي الفقًن -مشاىد حالكة دوماً -ليس أكثر من ؿبل شفقة،

أٍل
ىباطبو الناس فقط ؼبواساتو ،ويصاحبو البعض فقط إحساانً ،غًن ّ
أسبرغ يف عاؼبي البل ؿبدود
عليّ ،
قد أشفق عليهم أكثر فبّا يشفقوا ّ
كل مساء حلماً جديداً
ّ
ظل عاؼبهم احملدود ،أنسج ّ
ويتمرغوف يف ّ
وأعيشو بعيداً عن األرض ،وكأ ّمبا أحبلمي تطفر على خيايل األملس
وبكل سبلسة ،مساء أبعقاب مساء ،وتبين يل اؼبدائن يف اػبياؿ،
ّ
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فأرى ما ال يرى اؼببصروف ،أرى نفسي عاشقاً وبطبلً وعاؼباً ،أرى
نفسي ؿبارابً وفارساً وحاؼباً ،أرى نفسي كما وبلو يل أف أراىا.

أسبمت صبليت وجلست أقرأ من مصحف على طريقة "برايل"،

علي هللا بصديق
تضرعت إىل هللا أف ّيوفقين يف امتحاف اليوـَّ ،
ّ
من ّ
كل ما أحتاج من الكتب على طريقة
يعمل يف مطبعة كاف يوفّر يل ّ

مين السفر إىل ؿبافظة قنا ألسابيع متتالية
"برايل" ،األمر الذي تطلّب ّ
علي ،إذ كنت أعبأ معظم
قبل بداية العاـ الدراسي وىو األمر الشاؽ ّ
عين أصدقائي،
أحياف الزحاـ إىل السائرين ؼبساعديت حٌن ينشغل ّ

يتل ّقفوف يدي ويعربوف يب اؼبرساة وهبلسونين على مقعد الرفّاس،
علي بلوغ موقف سيارات قنا إالّ بطلب العوف،
كذلك كاف يشق ّ

وكنت أشكر الناس دوماً اببتسامة مسكينة ،وال أعرؼ ىل كاف

عيين ىبيّل يل ىذا اإلحساس أب ّف الناس ال ربسن معامليت
العجز يف ّ

غًن رأفة حبايل؟ مثلما حدث مع سائق أجرة من البلد يعرفين ،السائق

قاؿ يومها:

 خالص اي أستاذ "ضبدي".لكين قلت جبفاء واضح:
ّ
 -كبلّ ،ستأخذ أجرتك.
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 اي أستاذ اعتربىا مدفوعة. أرجوؾ ،وإالّ نزلت.مل أعرؼ ما الذي دفعين ؼبعاملة الرجل ىكذا! أىو إحساسي أب ّف
مين األجرة؟
الرجل لوال أنّو ينظر يل بعٌن العطف لكاف أخذ ّ
صديقي الذي يعمل يف اؼبطبعة كاف ينتظرٍل دائماً يف اؼبوقف بقنا،

كنت أتصل بو من "السنرتاؿ" على تليفوف اؼبطبعة ألبلغو بقدومي
تيسر من
قبل أف أروح للموقف ،كاف ودوداً معي ويكفل يل ما ّ

مساعدة لتجاوز مرحلة الثانوية ،فكنت أحبّو بشكل هبعلين ألقي
أذبوؿ
بنفسي يف أحضانو كلّما أقابلو ،وأبقي نفسي وقتاً ،بعدىا ّ

أبانملي يف مبلمح وجهو ،وأقوؿ:

 ابرؾ هللا فيك اي صاحيب ،كيف أشكرؾ؟فكاف يلكزٍل يف كتفي معاتباً ،ويسحبين لنمضي إىل اؼبطبعة ،ويف

ىذا اليوـ كاف صاحب اؼبطبعة يف انتظاري ،طلب مقابليت بنفسو،

فساورٍل قلق ما ،خشيت أف أفقد فرصيت يف حيازة كتب "برايل".
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وقتها مل أعرؼ سبباً إلصرار الرجل على مقابليت وجهاً لوجو؟

تساءلت :ىل أل ّف الرجل ال يثق يف صديقي؟ أـ أنّو ال يثق يف عماي

أان شخصياً؟

صاحب اؼبطبعة صوتو كاف وبمل رنّة تبعث على ألفة ما ،الرجل

استقبلين برتحيب شديد وصافحين بشيء من ود ،وطلب من
صديقي أف يرتكنا دبفردان.

 -آسف ..لكن بصراحة اي أستاذ "ضبدي" كاف البد من مقابلتك

ألسألك سؤاالً واحداً.
قلت متلعثماً:
ضل.
 -تف ّ

 أوالً ىل تعلم مش ّقة طبع كتب "برايل"؟سكت جبهل فأكمل الرجل:
ّ
 -البد أف نبتاع ماكينات وآالت جديدة ؽبذا النوع من الطباعة.
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تنحنحت وبلعت ريقي حبرج ،ونبّمت بقوؿ شيء إ ّمبا الرجل

استوقفين قائبلً ابستدراؾ:

أبي شكل من
 -أعذرٍل ،حديثي معك ال يعين الفلوس ّ

األشكاؿ.

 أين اؼبشكلة إذف؟متنهداً مث أردؼ:
صمت قليبلً ّ
 أعذر تط ّفلي ،أرغب يف معرفة حافزؾ لتكملة التعليم ،ال أظنّكقد ذبد مشكلة يف مسألة العمل؟ فأنت...
وتصنّع السعاؿ ،بعدىا أكمل بصوت خافت:
 أعذرٍل جبد ..ال أقصد..ىذه الليلة قضيت ما يزيد عن الساعة وأان أراجع اؼبادة دوف

تركيز ،سؤاؿ الرجل كاف يرف يف أذٍل فيلهي ذاكريت عن اغبفظ ،مل

أجبو ،فاإلجابة كانت مستقرة يف أعمق أعماؽ نفسي ،إنّو عجزي،

عجزي حثّين أف أكمل تعليمي رغم الصعوبة ،طموحي ال حدود لو،

أوليس من حقي –وىو حق بسيط– أف أحلم كسائر البشر!
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وظيفيت يف قصر ثقافة "حسن فتحي" ب"القرنة" دفعتين للحصوؿ

وأمنت يل بعض اؼبصاريف ،رغم اؼبرتب
على شهادة الثانوية ّ

الضعيف ،لكنّين ىيئت نفسي عليو ،ىذه الوظيفة اليت اقتنصتها

بطلوع الروح .كلّما تذكرت ذاؾ اليوـ كلّما أيقنت أ ّف هللا دائماً يدبّر
يل اػبًن ،فالعاـ اؼباضي أقيم مهرجاف أدابء مصر يف قاعة اؼبؤسبرات
ببندر األقصر ،وكاف وزير الثقافة بشحمو وغبمو حاضراً ،وقتها قلت

لنفسي :فرصة.

يف افتتاح اؼبؤسبر ،رحت مب ّكراً ،وجلست يف الصفوؼ األمامية،

وانتظرت ،الفقرات تتواىل ،وأان جالس ،فقرة التحطيب واالستعراض

وؾبرد ورقة مطبّقة بٌن
واؼبسرحية ،قررت أالّ أدع الفرصة تفر ّ
مينّ ،
أصابعي فيها القصد أفركها بقلق ،كانت الطلب الذي سأتق ّدـ بو

لوزير الثقافة ،كتبو يل "ميبلد" على "الكومبيوتر" ،قاؿ يل وىو يربت

على راحة يدي ؼبّا أحس بتوتري:

كل شيء أبواف.
 اىدأ اي "ضبدي"ّ ،ازدردت لعايب ،الفقرات ىا ىي تلفظ آخر أنفاسها ،والوزير يصعد

إىل اؼبنصة تصاحبو ضوضاؤهّ ،إهنا اللحظة؛ اليت فيها لن أرىب شيئاً
ولن أرتعد ولن أتلعثم ،سأقف وأنطق وأرفع يدي زاعقاً:
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 معايل الوزير.سواعد من حويل تكمش يف كتفي لكنّها سرعاف ما ترزبي إذ يدرؾ

اعبميع أ ّف الشاب الواقف ىذا ..الذي يطلب من وقت الوزير

دقيقة ..يف الواقع ىو ميت العينٌن ،و"ميبلد" جواري يكافح لكي

يلوح ؽبم بيده ويبتسم
أمر من بينهم ،الوزير من مكانو على اؼبنصة ّ
ّ

ابتسامة رظبية فيرتكوٍل و"ميبلد" يساعدٍل لبلقرتاب من الوزير على
اؼبنصة ،أدنو وأحاوؿ مستشعراً ربديد منبع الصوت مث أم ّد يدي –

بعوف "ميبلد" -ذباه صوت الوزير ابلطلب ،الوزير يرتدي نظارتو ويبر
بعينيو سريعاً داخل الورقة مث دومبا إطالة أو إىدار لوقتو يسحب

القلم من جيب اعباكت ويزيّل أسفل الورقة بتوقيعو ويرجع ببصره إىل
ونسي اؼبوضوع ،ودخل
الصالة ،دبنتهى اؽبدوء والسرعة ،وقّع الورقة ّ
يف حوار مع اعبمهور ،واحد من العاملٌن ابؼبكاف ىبرج معي قائبلً:
 مربوؾ اي سيدي ،الوزير خلّص لك الطلب.اي ؽبا من أايـ! كانت عزيبيت فائرة ونبّيت مثابرة ،ىا أان توظّفت
فقررت أف أدخل اعبامعة ،كاف "ميبلد" صديقي يرافقين أثناء
ّ
علي
امتحاانيت ويكتب نيابة ّ
عينّ ،
تطوع بطيب خاطر ،وكاف ّ
يبر ّ
الرب الشرقي يف اؼبدينة حيث اؼبدرسة الثانوية،
ويصطحبين إىل ّ
ويكتب ببل كلل ،يصرب على أرقي وتر ّدد إجاابيت ،أكثر من ىذا
إيل أحياانً حٌن أسألو التمشية على الكورنيش ،كنت أثقل
يصغر ّ
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عليو ،لكنّين أعلم سباماً أنّو وببّين ابلفعل ،فلم أجد حرجاً يف طلب

سبشية أو جلسة على مقهى ،بل مل أجد حرجاً أف أدردش معو يف أمور
ـبجلة ،كأف أستجديو بتهريج أف يسرد يل ما يدور داخل الكنيسة،

كل ىذا
أدردش معو يف أمور خاصة ابلنصارى ،واؼبراسم والطقوسّ ،

وال أجد يف ميبلد شبّة ضيق أو ضجر ،بل كاف يفضي يل أبدؽ

األسرار ،وكنت أطلب منو أف يصف يل الفتيات اللوايت يبشٌن على

الكورنيش ،فكاف يصف يل بدقّة ،لعلّو إذ يعلم أنّين رجل ضرير

وأفتقر إىل أمور فباثلة ،يعلم أنّين أداري قلّة حيليت وأيس مشاعري
خلف ابتسامة فاترة وأسئلة ساذجة وفضوؿ عليل.

ذبولنا لبعض الوقت يف الشوارع
قضينا معظم النهار يف الشرؽّ ،

اؼبوازية ؼبعبد األقصر ،تل ّكأ ميبلد يف مشيتو أماـ اؼبعبد اؼبهيب وىو

يرمق األعمدة السامقة ألعلى -مقبّلة سجف السماء -يف رىبة وىف

توقًن ،وىو وبكى يل عن روعتها ،قررت أف أصلّي الظهر يف مسجد

سيدي "أبو اغبجاج" البارزة مئذنتو من قلب معبد األقصر ،وبعد
تر ّدد من "ميبلد" رافقين.

أهنيت صبليت وقعدان قليبلً يف رحاب اؼبسجد ،كنت أشعر برأس

"ميبلد" تدور من حويل وكأنّو يستشرؼ اؼبسجد ،مث قاؿ:
 -أمركم غريب اي أخي!...

107

 أمر من؟ أنتم ..اؼبسلموف!ضحكت وأان ألكزه يف جنبو:
 كبن! ؼباذا؟ -من يراكم خارج اؼبساجد يظن ّأهنا خالية ال ذبد من يعمرىا،

ومن يراكم تصلّوف وبسب أ ّف كلّكم مشايخ.

 -اؼبشيخة ليست شرطاً للصبلة ..الصبلة فرض ينبغي أف يؤ ّدى

ولو أغرقتنا ذنوب األرض.

 -أال ترى أ ّف يف ىذا تناقضاً مع منطق اإليباف ذاتو؟!

عم
كل شيء ..هللا يغفر الذنوب صبيعاً اي ّ
 وسعت رضبتو ّ"ميبلد".

 -لنعث يف األرض فساداً مث نتوب على فراش اؼبوت إذف طاؼبا

يبرر اؼبعاصي هبذه الطريقة!...
هللا ّ

يبرر اؼبعاصي ..لكنّو يف النهاية قدير على تنقية
 -مل أقل أ ّف هللا ّ

قلوب عباده ..هللا عليم ببواطن القلوب ..من منّا يف اغبقيقة يعرؼ

ما يُضمر اآلخر كبوه! لردبا أنت نفسك ربمل يف داخلك شائبة كبوي
ال يبكنين أف أطّلع عليها!
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مل يرد ،أحسست ابمتعاضو ،أتبّطت ذراعو معتذراً ولكزتو يف كتفو،

ضم الذي ينازع
رجعنا إىل الكورنيش اثنية ،سرحت قليبلً يف ىذا اػب ّ

وأي َكبَد ربملهما اي
أي هبجة ّ
عقلي ،أخذ ذىين يتساءؿ :ترى ّ

مستقبل؟! مث يف غبظة تيّبست قدماي ،أحسست كأ ّف دوامة مظلمة
الدوامة السوداء ذبذبين لداخلها وكنت أقاوـ ،ال
سبيد يب ،كانت ّ

أعرؼ ردبا خويف من شيء ؾبهوؿ أو ردبا ىذا النوع من الكآبة الذي

ينتابين من وقت آلخر! دارت رأسي فطلبت من "ميبلد" أف قبلس
بكل انكسار –ردبا ألنتزع رأسي من
ّ
حّت غروب الشمس ،وسألتو ّ
ىذه الدوامة– أف يصف يل مشهد الغروب.

* *

*

وأل ّف األايـ قد أتيت دبا ال نشتهي ،وأل ّف اغبوادث تقع ،واؼبؤمن

مصاب ،واؼبرء البد وأف يرضخ للقدر...

فلم أحزف عندما رسبت يف الثانوية ،يف حيايت توقّعت شروراً أسوأ

وحدثت ،يكفيين ىذا الشرؼ الذي نلتو خبوض التجربة ،ذبربة قررت
بنفس يسكنها الرضا إعادهتا ،وذباوز أوىل خسائري فيها ،لن أفقد

غًن حفنة من الفلوس وبعض الوقتّ ،إهنا ليست ىزيبة بقدر ما ىي

نكسة مؤقتة زواؽبا على هللا ،قاؿ يل أيب بعدما رأى من إصراري على

تكملة اؼبشوار:

 -اي ولدى أما كفاؾ؟ أنت موظف "قد" الدنيا.
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 -اي أّب ،القضية قضية مبدأ ،وليست قضية وظيفة ،وأان إبذف هللا

سأدخل اعبامعة.

 -كما تشاء اي ولدي ...كما تشاء.

كرست وقيت المتحاانت
كنت أدرؾ أ ّف أيب لن يقنعو اعتقاديّ ،

حّت حلوؿ
العاـ القادـ ،كنت أهني عملي مث أنكفئ فوؽ الكتاب ّ

الليل ،أقضي ساعات وساعات دوف أف يصيبين الكلل أو اإلحباط،

ومرات ،كاف أصدقائي يعرجوف
مرات ّ
راجعت اؼبواد اليت رسبت فيها ّ

إيل من حٌن آلخر يراجعوف معي ما استذكره ،وردبا كاف يدىشهم
ّ

كل تفكًني يف شأف الدراسة،
إصراري على النجاح ،ورغم ّ
أٍل برؾبت ّ
غًن أ ّف شيئاً من حسرة كاف يراود مشاعري ،حٌن كنت أزبيّل أ ّف يل

حبيبة مثل سائر األصدقاء ،بل سائر اػبلق ،يل امرأة أحبّها ورببّين،
وتضمين إىل حضنها ،قليب مل ىبل من مداعبة
أفرغ لديها نبومي ّ
كل قلوب الناس ،إحساس اغبب الغريزي الذي
إحساس يداعب ّ

ينبت يف القلب حبلوؿ أوىل نبضاتو ،وكثًناً ما يقوؿ يل أصحايب أنّين
هبسم يف
أحب على نفسيّ ،
أي عطر أليّة أنثى كاف إذ ينفح أنفى ّ
رأسي عبلقة وطيدة عاطفية وأحلم وأسرح وأكتب الشعر ،كنت

أكتب الشعر منذ صغرى وكاف الناس يسمعوف ىذا الشعر يف

أمسيات اندي األدب بقصر الثقافة أو يف أمسيات شعرية خارج

اؼبدينة ،وكنت أجرب أصدقائي اؼبتعلمٌن على قراءة دواوين الشعر،

دبحبة ورضا ،فرتبّت نفسي على عشق الشعر فكتبتو ،كنت أجلس

كل
مع نفسي وأر ّدد القصائد اليت أحفظها حٌن أظبعها ،حفظت ّ
اؼبتنيب" ،و"أمل دنقل"،
مسرحيات "شوقي" الشعرية ،ديواف " ّ
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كل
و"األبنودي" و"حافظ إبراىيم" و"حجازي" و"ح ّداد" ،ساعدٍل ّ
ىذا على خلق عامل يف خيايل من السرور والبهجة اؼبؤقتة.
حّت ولو مل أقابلها غًن
سبر علي وأان أحلم إبحداىنّ ،
وكانت الليايل ّ

مرة ،كهذه الفتاة اليت اصطدمت هبا على الكورنيش فضحكت ،كاف
ّ

"ميبلد" برفقيت آنذاؾ ،مث فجأة ارتطمت هبذا اعبسد الطري

وجلجلت ضحكة أ ّخاذة ،البنت جلست ابلقرب منّا فقاؿ "ميبلد":
 -ما رأيك؟

 -اعقل اي "ميبلد" ،عيب.

 -إىل مّت ستظل هبيماً؟ البنت مستوية.

أكمل سًني وال أرجع،
وقررت أف ّ
ولكن ساورٍل شعور ابلرىبة ّ

"ميبلد" زعق:

 ارربت اي وش الفقر. اي "ميبلد" ارضبين. -أنت اػبسراف.

 صفها يل إذف؟ اي شيخ! -والنيب.

تنهد ،وبعد ربايل وطبطبة ،قاؿ:
ّ

 -بيضاء وشعرىا سائح مثل اغبرير ،وجسمها أطرى من "الزبدة"،

آه اي "ضبدي" ،والصليب البنت مثل القمر.
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ىذا الوصف ،رظبتو يف خيايل ألايـ وأايـ ،كنت أحلم هبا ،البنت

كل شيء،
النابضة يف خيايل ىذهّ ،
حّت ولو غفوت هناراً ،فعلت معها ّ

كل شيء ،بل لقد تزوجتها وأقببت منها ،حياة كاملة تض ّخمت يف
ّ
دماغي ،حياة من غبم ودـ وروح.

بعد أايـ أخرى ،وأان عائد من امتحاٍل معو ،استوقفين وىتف:

 "ضبدي" ،فاكر البنت ّإايىا؟ -من؟

" -الزبدة".

تشبّثت بيده وىتفت:

 -ماؽبا!

 قاعدة ق ّدامنا ومعها صاحبتها. -احلف.

 وما الداعي للكذب! انتظر ..انتظرّ ،إهنا تلوح لنا بيدىا. -والنيب.

 -اي بن احملظوظ ،ىيا ال تكن جباانً وروح كلّمها ،ابضت لك يف

القفص اي معلم.

سبتمت منبهاً:
 -اي "ميبلد"!

 -و"غبلوتك" ّإهنا تبتسم اآلف.

 -خذٍل من يدي ،ماذا تنتظر اي ثور؟
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شدٍل أبانة من ذراعي ومشى يب راجعاً للوراء ،قليب يدؽ بوجل،

غًن أ ّف غبطة شديدة تفعم كياٍل ،سأكلّمها ،لن أخجل ،اغبلم الذي

حسبتو لن يتح ّقق ،ىا ىو يفعل ،وىا ىي جالسة أمامي يف انتظار
مين ،قدماي ترزبياف ،تصطدـ ركبتاي ببعضهما البعض،
كلمة ّ

وأسناٍل تصطك ،لكن سوؼ أرب ّدث إليها ال شك ،اؼبوقف اؼبهيب

يدنو ،مل أكلّم من قبل فتاة ،ولكن ىذه ليست فتاة عاديةّ ،إهنا حلم
علي ىامساً:
الليايل الفائتة ،اقرتب يب "ميبلد" مث ماؿ ّ
 -انطق اي "سي ضبدي" ،ال زبف.

بصوت متحشرج وعضبلت وجو ترتعش ،قلت وأان أزدرد لعايب

متنحنحاً:

 -السبلـ عليكم.

 -وعليكم السبلـ.

تسمرت وأُسقط يف يدي ،كاف الصوت األجش اػبشن الغليظ
ّ

الذي أجابين ال يوحي بوصف "ميبلد".

أي خدمة اي أستاذ؟ فوؿ وال ترمس!
ّ -

سقط "ميبلد" على األرض غارقاً يف نوبة ضحك أعقبها سعاالً
شرت قائبلً:
متواصبلً ،ك ّ
 -سلمتين لبائع الفوؿ اي "ميبلد"؟ شكراً اي سيدي.

وتصنّعت الغضب قليبلً ولكن نوبة الضحك اؼبسيطرة على

"ميبلد" سرعاف ما اجتاحتين فاهنرت على األرض جواره ضاحكاً
أبسى ،انعياً خبيت القليل يف اغبياة.
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ألهنم
"فقاؿ يسوع :اغفر ؽبم اي أيب ّ
ال يعرفوف ما يعملوف "

()9

علوان
تتفرقاف يف كافّة االذباىات ،وساقاي
ترى أين الطريق؟ عيناي ّ

أضمهما معاً دبش ّقة ،أجدنبا قد اكبرفتا فجأة ،وأخذاتٍل كبو درب
ّ
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آخر ،يف مسلك آخر ،والبيوت تتمايل حويل وتصارع ثبايت فوؽ

األرض ،تتمايل ضاحكة مستهزئة ،ضحكاهتا سبؤل أذٍلّ فتوتر

انبساطي ،فأجري عليها ؿباوالً إسكاهتا ،أضرهبا جبسدي كلّو ،ولكن

عيين تتماىى ،أجلس على األرض،
اغبياة اليت تبدو كسراب يلف ّ

واغبمرة اػبفيفة اليت تطمس ح ّدة البصر داخل عيين ،ىي نفس

اغبمرة اليت تنتشر يف األجواء على م ّد النظر ،ورأسي تشبو بركة من

ماء راكد أُلقى فيها حجر.

أظن أ ّف
ببطء ،أدفع ابب البيت ،ال داع ألف أغلقو برتابس ،فبل ّ
لصاً للدخوؿ ،فيو ّأمي فقط وىي امرأة عجوز
بييت فيو ما يغري ّ

لكنّها كافية غبراستو بعض الشيء.

على الكنبة اليت تقابلين أوؿ ما أًف ،أرمي رأسي متعباً ،ويستدعيين

النوـ.

* * *

أزور مقاـ سيدي "أبو القمصاف" ،ىبرج يل بقامتو السامقة ووجهو

شق صدري ويتناوؿ
مين ،يكبّل جسمي مبتسماً ،مث ي ّ
الربيء ويقرتب ّ

قليب فأرمقو خائفاً.
 ما ىذا؟ -ال تسل.

أبي
عيين ومل أشعر ّ
علي أف أخضع ببل فهم ،لكنّين أغمضت ّ
كاف ّ
أمل.
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 -البد أف تعي حدود جسدؾ.

شرح جسمي كلّو فلم يتبق يل سوى
عيين أبانة وأجده قد ّ
أفتح ّ

رأسي.

 -تع ّديت على حدود ليست لك.

أحرؾ رأسي يبنة ويسرة ،إ ّمبا ببل جدوى ،أجزائي صبيعها
بلوعة ّ

متناثرة من حويل وىو يعبث هبا دوف أف يرفع يل عيناً ،أصرخ ،غًن
أ ّف صويت ال يسمعو سوى عقلي البائس ،يهمهم:
 -ىل تدرؾ منتهى تلك اغبياة اليت تعيشها؟

حّت من مسايرة
أعد يل صويت اي شيخ ابهلل عليك ،لكي أسب ّكن ّ

ؾبرد نفس
اغبديث ،وأحاوؿ أف أجيبك .شيء من داخلي ىبربٍل أنّين ّ

ط هبا السكينة ،روح منتظرة
مع ّذبة ،وروح طاؿ هبا االنتظار لكي رب ّ

تتوجع ،وتنطوي آملة يف
منذ بدء اػبليقة ،منتظرة ىكذا ،تتأملّ ،

يتحوؿ إىل عامود من انر،
االستقرار .الشكل اؼبصنوع من أجزائي ّ
ينبض بقليب ،يئن ،أنيناً خافتاً ،وصوت الشيخ ينساب إىل أذٍلّ
ىامساً:
 أيّها الضعيف.مين ويكمل:
يعبث يف الشكل أمامي واؼبصنوع ّ

 -ال أتمل النجاة.

فأسًن ببل وعي كبو حواؼ الزمن ،وأدنو من الفناء شيئاً فشيئاً،
ليس الفناء الذي يعرفو البشر ،بل فناء مبهم ،شديد الظلمة،

وأضيع ،يسوقين الشيخ ببل إرادة إىل أف أكوف شيئاً جديداً ،ال
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عين شامتاً،
بشري وال أبدي ،مزيج منهما ،يرتكين ويستقيم ،يبتعد ّ
يقوؿ قبل أف يغادر:
 -ىذا اختيارؾ.

* * *

ينبثق يف رأسي ضياء ،ويلقي الفجر خبيوطو الفضيّة على عيين،

فأهنض ،أزفر ابرتياح ،وأسند بيدي رأسي اؼبقلقة .دبيب األقداـ

خارج بييت يسفر عن عودة اغبياة إىل القرية بعد موهتا ليلة كاملة ،ليلة

اغبي الوحيد الذي هبوب جنبات البلدة ،أجاىد أف
كنت أان فيها ّ
متورماً بعد علقة اؼبلعوف
قدمي جسدي ،ولكنّو مل يزؿ ّ
أقيم على ّ

حّت ولو شرعت جروحو يف االندماؿ ،أرفع رأسي إىل صورة
"ضبزة"ّ ،
وأتنهد ،كنت اي أيب الرجل الوحيد الذي
أيب اؼبركونة يف زاوية شبّاؾّ ،

وقف يف وجو العمدة الكبًن؛ "أبو ضبزة" ،آه اي "ضبزة" ،أمل يكن أبوؾ
وحرـ علينا رفقتو ،ماذا فعل أيب ألبيك؟ ىل ألنّو
ىو الذي قتل أيب؟ ّ
ذبرأ وطلب من الناس أف يتألبوا عليو ،لينتزع كرسي
الوحيد الذي ّ

كل جريبتو ،وكاف العقاب أف
"العُمدية" لرجل أصلح منو ،كانت ّ

يبوت ككلب ال شبن لو ،اي ؽبا من قرية ىذه وضيعة جبانة! مل يواسينا

طب علينا
أحد ،بل اختبئوا يف بيوهتم خوفاً من بطش العمدة الكبًنّ .
وسوره خبفره ليناؿ من أيب ،أيب حاوؿ أف يهج ،كاف
يومها يف البيتّ ،
البد أف يفعل ،ففي أبسط مواجهة كاف يبكن أف يبوت.
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كنت صغًناً ،وأان أراىم يعدوف خلفو بٌن الغيطاف ،ونور الشفق

يبهد ؽبم طريق اؼبطاردة ،اليت كانت ابألسلحة والرصاص والعتاد،
ّ

جملرد النيّل من رجل واحد ضعيف.

كنت صغًناً ،لكنّين أجزـ أبنّين ظبعت صوت عيداف الذرة وىي

تتمزؽ ربت أحذيتهم القاسية ،صوت العيداف الذي اختلط
ّ

بصرخات ّأمي العاجزة ،وىي سبسك بتبلبيب أحد اػبفر وتستجديو
الصفح ،لكنّو نظر ؽبا بقلّة حيلة ومضى خلف بقيتهم ليفتكوا أبيب،

وشر الكوف بعينيو ،وكاف يراقب كبلبو
يتحرؾ ،وقف أمامنا ّ
العمدة مل ّ

خرت ربت قدميو:
اليت رحلت يف إثر أيب ينتظر اإلتياف بوّ ،أمي ّ
 -الرضبة اي عمدة.

هبز على أسنانو قاؿ:
وىو ّ

يتمرد ويعاندٍل؟ أان اغبكومة يف ىذه البلد اي
 -وىل كاف البد أف ّ

ست.

يكررىا.
 -غلطة وهللا اي عمدة ،غلطة ولن ّ

 -خرج اؼبوضوع من يدي ،اؼبأمور بنفسو طلبو.

كاف الصخب الذي وبف ابلدنيا أقوى من أف تتم ّكن نفسي من

حّت ساؿ منو
اؼبقاومة ،أمسكت ساعد العمدة ،وعضضتو بعنفّ ،
الدـ ،رفعين عن األرض ورماٍل كبو اعبدار فسقطت على وجهي

وانكسرت أسناٍلّ ،أمي وقعت على األرض وؼبتين يف حضنها وراحت
تعوي كمن وبرتؽ ،وصوت الطلقات الذي يرشق أظباعنا انكتم
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يتوجع ،كانت صرخة
فجأة ،بعد أف صاحبو صوت أيب العايل وىو ّ

أخًنة بعدىا سكت ،وفجأة كذلك سكتت أصوات اغبياة من حولنا،

واعتلت وجو العمدة مبلمح الظفر ،قبل أف ىبرتؽ الغيط ليطمئن أ ّف
اؼبوضوع قد انتهى لؤلبد.
مرت عليك اي ّأمي وأنت خرساء حزينة جالسة
كم من السنوات ّ

ذبهزين
يف البيت شاردة؟ ال تعرفٌن ما وبدث لولدؾ ىناؾ ابػبارج! ّ

يف بعينيك كأنّك بلهاء.
الطعاـ وتعتنٌن ابلبهائم وذبوسٌن ّ
جاءت ابلطعاـ ،وضعتو أمامي وقعدت ،قلت ؽبا:

 -ربنا يبارؾ فيك.

كأهنا
رغم ّأهنا ال تبادلين الكبلـ ،لكن ال آبو ،كنت أكلّمها و ّ

عما وبدث يف قرية
تتجاوب معي طواؿ الوقت ،أجلس أحكي ؽبا ّ

البؤساء.

كل ما يفعلو اػبلق معي ،رغم احتقارىم يل،
قلت ؽبا يف حنق :رغم ّ

واستهانتهم يب ،غًن أ ّف ركويب اغبمار عارايً خلف خبلؼ ؽبو عار اي

وأي عار!
ّأميّ ،

مل أشعر يف حيايت ابالنكسار اغبقيقي إالّ وقتئذ ،ساؿبك هللا اي

كل سفلة قريتك السخيفة ،لو أمكنين فقط،
"ضبزة" ،فضحتين وسط ّ

ؼبزقتك
ولو أسعفتين ظرويف ،النتزعت عينيك ،لعلّقتك يف أعلى لبلةّ ،
إرابً ببل رفق.
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ماذا تعرؼ أنت عن شعوري؟ ربسبو ووبسبو اعباىلوف مرضاً ،لكنّو
يف اغبقيقة متعة ليست بعدىا متعة ،ال أشهى وال أحلى من شبرة

تفتّحت للتو.

حينما أشرب وأىيم يف القرية على وجهي ربسبوٍل سكًناً ،ىذا اي

أغبياء من فرط العشق ،نشوة الصبااي تسكرٍل ال اػبمر ،فقط ىذه

النشوة اليت لن يبتلكها أحدكم يوماً ،ماذا تعرفوف عن عطااي هللا؟!

كل اؽببات ،مل ىبلقنا هللا لفرض
النفس ّ
فوارة وهللا خلقها لتتعاطى مع ّ

من دوف تفكًن ،وإالّ لركعت البهائم مثلما نفعل ،خلقنا هللا لنق ّدس

الفرض ،ونق ّدس النشوة ،خلق أرواحنا كي ال تُرى فيمكنها التس ّكع

يف أرجاء الكوف الفسيح ببل رقيب ،وإالّ ألمسك أحدكم ابلروح!...

ىو! من يقدر؟!

لتمسكوا هبا أيّها التعساء إف استطعتم!
الشيخ إبراهيم
أجلس ربت شجرة "الصنط" اؼبته ّدلة وفؤادي مضطرـ ،ليتين

أنفلت من إطار ىذه التجربة ،ردبا ،إذ أخاؿ يف نفسي القدرة على

ذلك عقب سنوات العمر اؼبنصرمة مع اعبانب اآلخر من بين آدـ،

علي ىذه الفرتة األخًنة ،رغم قصص اػبلق ،عن
غًن ّ
أٍل قد بدا ّ

جسارة قليب غًن اؼبسبوقة ألحد منهم ،بدا بشكل طفيف ،شبّة خنوع
يف ىذه اعبسارة ،فغارات عيناي دبحجريهما بشكل ملحوظ ،الرعشة
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الطبيعية جبسمي صارت ؽبا برودة مواكبة ،الرعشة ىذه نفسها

انقلبت اآلف لرجفة مرعبة ال تفارؽ بدٍل ،أشعر أ ّف عزرائيل مل يزؿ

عما قريب.
متوثّباً ىناؾ يف السماء ،وسيفعلها َّ

والبد أ ّف رىاب األشياء أبسرىا أصابين ،تلك العيناف تنظراف يل

من كافّة الزوااي ،أجلس على كنبيت يف اعببّانة فأحملهما متواريتٌن خلف
كل ّاذباه،
شاىد أو ضريح ،أحملهما دوف شك ،أصلّي فرتاودانين من ّ
أانـ ،فأجدنبا مرسومتٌن كما نبا -كما رأيتهما سباماً -يف السقف.

عارمة ريبيت إذ ينسل الليل متخفيّاً من وراء قباب الرماؿ الراقدة

ؾبرد إحساس ،ابػبطر ،ىنا
خلف اعببّانة ،كم عارمة! لو أحس فقطّ ،
وأظل صاحياً ،ال أفعل شيئاً غًن
عليّ ،
قد أراتب يف دخوؿ الليل ّ

بعيين صبيع األركاف ،أراتب يف صوت "ضبدي" حٌن
اعبلوس أجوب ّ
يناديين ،وأحسب أ ّف الوىم قد صاغو ،أراتب يف حفيف أوراؽ

متهالكة تتبعثر فوؽ األرض ،أشعر أ ّف خطوات ما قادمة ،أراتب يف
وىج النجوـ إذ أحس أ ّف عيين عزرائيل اؼبتّقدتٌن ترقباٍل من عل،

وأي شيء ،إذ أ ّف اػبطر احملدؽ قد يتمثّل يف أيّة
كل شيءّ ،
أراتب يف ّ
حّت أف ألفت يل
مفردة ،فأعيش سواد الليل أبكملو مستيقظاً ،دوف ّ
انتباه ولدي.
ىزَل الرعد ببل مطر مريب ،حتماً ىذا زومو ،صراخ الكائنات

اؼبتم ّددة ابػبارج ىناؾ ال يعين غًن أنّو –عزرائيل -قد الح ؽبم يف
أفق ،عيناي ماؽبما ال تستطيعاف اليوـ ربديد ىوية األشياء؟ ندؼ

قطن بيضاء هتيم أماـ بصري ،مل أعد أميّز اليوـ ما بٌن قرب وآخر،
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أفسر حروؼ القرآف
تشاهبت كلّها ،مل أعد اليوـ –اي لدىشيت!ّ -

اؼبسطورة خبط واضح يف مصحف كبًن ،أحس اآلف إحساساً قاطعاً ال
ريب فيو وال زيف أ ّف الع ّد التنازيل قد بدأ ،وإنّين البد يل أف أنتظر..

مرغماً.

األب لوقا
حر من دوف صيف يذكر ،جسد مشتعل ببل
غريب ىذا اليوـ! ّ

كأٍل عدت إىل نقطة بدء اػبليقة ،إىل األرض
بوادر أو دوافع ،أشعر ّ

اػبربة اليت اكتست ابؼبياه واعبلد واليابسة وهنار وليل وآايت وشجر

ونبات يف أايـ ستّة ،فأرحين اي هللا فبّا هبيش وال أعرؼ لو موطناً كما

اسرتحت بعد يومك السابع ،أدعوؾ فاستمع لنجواي وأرحين ،ليس

يل من بغية سواؾ فما ذاؾ الذي يشتعل؟! أىو اعبسد أـ روحي؟!

حّت أهنارؾ األربعة ،ال "فيشوف" وال "جيجوف"
اشتعاؿ ال تطفئو وال ّ
وال " ِ
بكل صخبها
جويف
يف
األهنار
تبلقت
لو
،
"
ات
ر
الف
"
أو
"
داقل
ح
ّ
وزبدىا وىياجها ما أطفئت مثل ىذا االشتعاؿ.
"ىذا كتاب مواليد آدـ ،يوـ خلق اإلنساف على شبو هللا عملو
()10

ذكراً وأنثى"

أي مدى قد يبت ّد ىذا االشتعاؿ! أطيف أنثى زىدان عنها
إىل ّ

أي احتماؿ! أـ فكر عاصف ال يرسو
مر من دوف ّ
ألجلك اي رب ّ
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على بر! البد ّأهنا اغبيّة أحيّل صبيع حيواانت الربيّة واليت عملتها

وسواساً يراود اؽبفوات ،لكنّها عدوة ما طاؿ عمر اإلنساف ،هبب
سحق رأسها اليت تنخر يف رأسي ،كيما ىببو اشتعايل.

أدور يف غرفيت وأدور مثل عصفور ربوطو من سائر اعبهات انر،

كل البشر قد سبثّلت
من حويل انر ويف داخلي انر ،أحس كأ ّف هناية ّ
أمامي ،وىأنذا سائر كبو اعبحيم ببل رجعة ،مل يكن يف حيايت مثل ذاؾ
االنكسارّ ،إهنا غبظة البدء ،عند إف كانت على وجو القمر ظلمة،
وروح هللا يرؼ على وجو اؼبياه ،فأنقذٍل اي هللا من التّش ِظّي ،عشت

لك فأرٍل النور الذي قلت ليكن نوراً فكاف نوراً ،ال ذبعل الظمأ يبؤل

كل ما تبتغي النفس
روحي اآلف ،ال ذبعل الظلمة تسود ،ب ّدد بقدرتك ّ

اللعينة من مهالك.

أفق اي "لوقا" ،أنت تراب وإىل تراب تعود ،فاترؾ النار ألصحاهبا

علي من
من األابلسة وعد بروحك ال تتوغّل أكثر ،اي رب ..أمطر ّ

السماء واسقين ابلكفاية والزىد األبدي" ،يسوع" ..كلّمين وسبثّل،
م ّد يدؾ وش ّدٍل كبو االستقرار ،صلّيت لك فصلين ،ىدئ قليب الذي
ىبفق من موضعو ويضطرب.

أدور وأدور ،وبملين جسدي من مشاؿ الغرفة ليمينها ،أحاوؿ أف

كل
أطرحو فوؽ الفراش دوف جدوى ،غاب العقلّ ،
يتحسس جسدي ّ
الرب أف يُفرغ معاانيت كما
التفاصيل ،يلتهب إف المسو انتئ ،أانجي ّ
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فرغ يف اليوـ السابع من عملو الذي عمل .أفقد "لوقا" رويداً،
فيتقمصين
يف اؼبلعوف ،أانزعو ،أحدفو يف أقصى الغرفة ّ
ويتلبّس ّ

ؾب ّدداً ،اي "يسوع" ..أنقذٍل من يل سواؾ! كثًنة ىي نكبات الشرير،
لعل الرواسب تكمن يف النفس األخرى
لكنّها نكبة ببل مقدماتّ ،

لكن اؼبقدمات ضائعة ،أين أنت اي "لوقا"؟ عد ،ضع روحك
اؼبعاندةّ ،
يدي سيّدؾ اثنية ،وال ترربل كبو اػبطيئة ،استقم أيّها الفؤاد ،ال
بٌن ّ
تدعين اي رب أخزى مدى الدىر ،قبّين ،كن يل صخرة حصن

ألٍل يف ضيق وكرب ،ال
وخلّصين ،خبلصي من الشرير أنت ،ارضبين ّ
تدعين أشقى فيصبح جسدي عاراً على روحي ،ال ترتؾ للشرير

جسدي ،ال ترتكو ،واخزه ،اخز الشرير وأسكتو يف اؽباوية إبذنك

ورجائي .أدور ..أدور ،تتل ّقف جسدي جدراف الغرفة واحداً يليو

عيين النار ومن أنفي وفمي ،أصرخ يف صوت عاؿ:
اآلخر ،زبرج من ّ
أعرتؼ لك خبطيئيت وذنيب وال أكتم إشبي ..أنت سرت يل ..أعرتؼ..

أعرتؼ ..أعرتؼ.

طرقات على ابب الغرفة ،وعرؽ يسح ليجلو من النفس بعض

النار ،شفتاي تنفتحاف ويعرتيهما التهاب مزمنّ ،اذبو يف بطء للباب،

وأقوؿ آمبلً:

وسرتت خطيئتو ،طوّب لرجل ال وبسب
 "طوّب للذي غُفر إشبو ُ()11

الرب خطية وال يف روحو غش"
لو ّ
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بسطاوي
كل ما قيل كاف على لساف العمدة ،ردبا
حٌن اختفى "بسطاوي"ّ ،

ىو الوحيد الذي حكا لو "بسطاوي" ،قيل أنّو كاف يف الصحراء،

"بسطاوي" خرج من عند الشيخ "إبراىيم" وسافر ،ساورت رأسو
مناجاة ما ،خطر لو أف يسافر إىل "قنا" ،زىد الدنيا! ردبا ،ضاؽ ذرعاً
هبا ودبن فيها! اشت ّد حزنو على "عزيزة"! اؼبهم أنّو ركب "اؼبيكروابص"

إىل "قنا" ،مث يف نصف الطريق نزؿ ،ومشى ،وصل بعيداً ،صحراء

قفر ،ال إنس فيها ،صحراء يف "قوص" ،ال يعرؼ مل ركب ومل نزؿ! ال

حّت بلغ ىذه الصحراء! ىاتف مبهم أٌفّ على
كل ىذا ّ
يعرؼ ملَ مشى ّ
رأسو وسحبو إىل ىناؾ ،فسار حافياً ،ربت حرارة شديدة ،وفوؽ

رماؿ ملتهبة ،مل يكرتث ،بل سار ،وسار ،ومل يُنهك ،ولكن الشمس

كانت قد بدأت تغطس خلف تبّات الرمل احمليطة ،فوقف ،جاؿ

ببصره حولو ،وأيقن أنّو فقد طريق الرجعة ،جاس يف الرماؿ اؼبلت ّفة
على مدى البصر ،اليت ال بداية ؽبا وال هناية ،وح ّدؽ يف السماء

السرمدية ،لقد اته ،ىز منكبيو وابتسم بببلدة ،ببل اىتماـ ،سب ّدد على

الرماؿ وسند رأسو على ك ّفيو وأسبل جفنيو وانـ.

ومل يعرؼ كم فات عليو؟ فقط انتفض "بسطاوي" ،صحا على

القعقعة ،كاف فحيح أفعى يدنو من ظبعو ،فتح عينيو وانتفض ،ضرب
اغبيّة اؼبتح ّفزة برجلو فطارت بعيداً ،وتثاءب .كم فجراً ُولد عليو وىو
كل ىذا يف العراء؟
انئم؟ ىل انـ ّ
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متأججاً ابلنار
اسرتجع حلماً أاته فعقد حاجبيو ،رأى الكوف ّ

كل
والناس ّ
تتلوى من غمرة األمل ،تصرخ ،تلتهمها النار ببل شفقةّ ،
حّت ىو نفسو ،مل يسلم من
الوجوه اليت يعرفها مرسومة ابلفزعّ ،
النار ،كانت النار الشريرة تطويو طيّاً ،أتكلو أكبلً ،النار ال تستثين
حّت األب "لوقا"
كل أىل القريةّ ،
أحداً ،العمدة والشيخ "إبراىيم" و ّ

والشيخ "عوض هللا" ،كانت النار ألسنة تلعق وجوه البشر

وأجسادىم فتصهرىا ،تذيبها ذوابً يف ؼبح بصر ،والشياطٌن كانت
ىناؾ بقروهنا الصخرية ووجوىها اغبمراء تص ّفق ،كانت تتقافز

كالقرود وتص ّفق ،تتواثب حوؿ البشر ضاحكة ،مل ينج أحد من ىذا
اعبحيم ،ترى ..أىي القيامة!

زببَّط بصره يف بساط الرماؿ اؼبمتد ،راح يعدو ؿباوالً سرب طريق
حّت َّ
حط بو الكلل ،لكن بعض
العودة ،قضى ساعات يف الصحراء ّ

األصوات كانت تش ّده فيبلحقها ،أصوات اغبياة القادمة من بعيد،

وكاف كلّما يشعر ّأهنا تدنو تبعد ،راح يركض كبو تلك األصوات،

شفت لو خيوط اغبافبلت واؼبركبات
يركض ،ويركض ،سرعاف ما تك ّ

كأهنا أسراب من ضباـ تطًن متبلحقة على اؼبدى،
والسيارات البعيدة ّ
ىروؿ ،كربت األصوات يف ظبعو ،وتض ّخم اػبيط البعيد ،مث بلغ

تسمر أماـ سيارة ،ورغم اكتماؿ عدد
الطريق ،متعاقب األنفاس ّ
ركاهبا إال أ ّف السائق مل يعرتض أف يقلّو.
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متأرجحاً ،تعلّق "بسطاوي" بباب السيارة ،يلطمو اؽبواء القادـ من

ثقب الطريق اؼبنتهي إىل نقطة عند آخر البصر ،تنغلق أىدابو وتنفتح
بسرعة السيارة ،السائل الذي يلفظو فمو للخلف يطًن مع اؽبواء

جرار،
بعيداً وقد يصدـ وجوه القادمٌن وراءه على موتوسيكل أو َّ
كانت الرؤاي يف اؼبناـ ال تزاؿ تربض بطيّات عقلو ،وما زالت ىيبتها

التجهم ،مل يكن حباؿ يعرؼ كيف ساقتو قدماه لغياىب
ترغمو على ّ

الصحراء ومل يكن يعرؼ كذلك كيف سًنجع! إ ّمبا تفكًنه احملدود بلغ

بو تفسًناً أ ّف الرؤاي تلك لردبا كانت مرتبطة هبذا اؼبكاف ،ومرتبطة دبا

حدث لػ"عزيزة" ،وردبا كذلك أ ّف ىاتفاً جذبو إليها ،اؼبهم أ ّف البشر

سوؼ تعاٍل ،القيامة قريبة أكثر فبّا يتخيل أحد ،شيء يدفعو لتحذير

يتعٌن عليو أف وبذرىم ،البد وأف يفيقوا من غيبة الدنيا
ىؤالء البشرّ ،

فاؼبصًن رآه ىو رؤية عٌن .

اؼبمهدة يف طريقها إىل
السيارة سبضى بو حثيثاً على األرض ّ

األقصر ،تقطع أمياالً ،وتطوى ربتها الطريق اإلسفليت طيّاً ،ذبرت

النخيل الباسق على ض ّفيت الطريق بذات السرعة اليت هبرت هبا ذعره،

ظل يراقب النخيل
شطر بصره صوب الطريق الذي يبدو أالّ هناية لوّ ،
الذي انش ّقت عنو األرض غًن آبو دبسارب اغبياة ،وبف الطريق من

جانبيو ،يشمخ حيناً يشق صدر السماء مث ينحين تكاد تلمس أعاليو
كأهنا انر اغبلم،
تتحملو عيناهّ ،
األرض ،نور الشمس أقوى من أف ّ
األفق يضم فزعو كلّما توغّلت السيارة يف ظبتها ،ويرتجم تفكًنه،
بدأت معامل القرية تنبت ،مل يقو فأخذ يلهث ،السيارة تدنو أبانة
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والبلدة تدنس من عينو ويكرب حجمها دبقلتيو رويداً ،تزداد دقّات
يتفصد العرؽ من جبينو ،آه ..ليت يسمعو
قلبو ويضطرب تفكًنهّ ،
اػبلق!

وصل والنهار يكتنف الرءوس ،أوؿ ما فعل جلس على اؼبقهى

واندى على "سوسو" ،كاف يلهث فجاءه "سوسو" بكوب اؼباء،

مستغرابً من طلعتو اؼبفاجئة ،جرعو وقاؿ لػ"سوسو":
 "آللي" ابلك.مم اي موالان؟
 ّ "لبنا أعبلف". ربنا "زعبلف"! "أيوه مار ..أعبلف". -اللهم اجعلو خًناً" ..رايقة" معك اي موالان!
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" -ىاَل ..الناس أؽبا ىاَل ..وال آحد آىم حاجة ..أنيا ألصت،

لبنا فوؾ إمسح أنيا وانس وأؿ حاجة ،آر آكل أؿ الناس ،أؿ

الناس".

وأي انر
 -هبائم هبائم ..اىدأ ..ولكن الدنيا كيف خلصت يعين! ّ

ىذه اليت ستأكل الناس؟

 "أوووووه"................وقذفو بكوب اؼباء ،لن يفهمو الناس البهائم ،ال يدركوف أ ّف اػبطر

حاؽ واآلخرة أوشكت على اغبلوؿ ،انسكب اؼباء على جلباب

"سوسو" فابتسم ،لكن "بسطاوي" رمقو شذراً وهنض يصيح بكبلـ

ؾبرد فكاىة" ،بسطاوي" فاقد خط االتّصاؿ مع
ّ
رجح اعبالسوف أنّو ّ
ىؤالء رمح ،الوقت ال قيمة لو معو ،النهار كما الليل ،والليل كما

الصبح ،واغبر شديد ،غًن أنّو كاف يبرؽ بٌن النخيل والبيوت بعصبية
كاؼبسعور ،يلكز من يلكز ويعربه ،يصدـ آخر وال ينظر للوراء،

الناس ضباب ما أسهل عبوره! والضباب أعٌن رب ّدؽ فيو ببل مباالة

واستغراب فيو شيء من سخرية ،صوتو يتب ّدد يف بطن الضوضاء

احمليطة النافذة إىل أذنيو:
" -آآآآر".........
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النار؛ النار تلتهم األخضر واليابس وال تصفح ،وال أحد ىناؾ

يصيخ ظبعو منتبهاً ،النار؛ النار يف رأسو الواىنة ويف رؤايه .وقف

دوار العمدة ،اكبرفت قدماه وجهة الباب اغبديدي العتيق،
قليبلً أماـ ّ
أحس أ ّف العمدة ال يزاؿ غاضباً منو ،مؤكد غاضب ،ولن يساؿبو
إ ّمبا ّ
فتجمدت قدماه وآثر
بسهولة ،بل وردبا ىبشى عليو من انر حلموّ ،

أف يُكمل ركضو ،سيطرت عليو ىذه اللحظة ىواجسو ،فكاف

كاجملنوف ،يزعق هببلوس ،يهذى ،كعادتو بينهم ،مل يعرؼ أحد فيهم ما

حضره أثناء نومو يف العراء ،مل هبل خباطرىم مدى ىلعو غًن أ ّف قلة
حيلتو أوصلتو على غًن العادة أماـ الكنيسة ،وفمو يدلق اللعاب،

حّت ال يكلّفوف أنفسهم جهد اإلصغاء ،ستقوـ القيامة وىم
األغبياء ّ

ال يدركوف عنها شيئاً وىو ىباؼ من النار ،النار ىي الشيطاف،

أي واحد فبّن يسكنوف
والشيطاف يعيش بيننا وقد يبدو يف صورة ّ

اغبياة.

العمدة محزة
ىل صحيح أف من وبكم الناس البد وأف يكوف أقوى منهم؟ على

األقل ردبا لكي يبسط عليهم نفوذه كيف يشاء ،أيب كاف ىكذا ،إ ّمبا

ال أشبو أيب يف شيء ،فأان واحد منهم ،نشأت بينهم ،وتربيت معهم،

أان أضعف كثًناً من أضعف رجل فيهم ،أيب كاف قوايً ،قادراً على

فرض ىذه القوة ،أما أان فلست يف مثل قوتو ،وجربوتو ،لن ألعن ىذا

السلساؿ من اإلرث الذي سلّم يل كرسي "العُمدية" ،ولن أعرتؼ
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أنين ساخط على ىذا الكرسي ،أو ابغض لو ،ففي اغبقيقة أحببت

كوٍل عمدة البلد ،وراعي انسها وكبًنىم ،غًن أ ّف ىذا اإلحساس

الذي أييت ببل مقدمات ويتوغّل يف صدري فيفقدٍل ىذا اغبب ؽبذا

اؼبسمى ازداد مؤ ّخراً ،فلو مل أكن العمدة ما فقدت صديقي "لوقا"
ّ

بعد واقعة سخيفة ال تعدو كوهنا أكثر من أضحوكة وسط اػبلق ،إ ّمبا

استفزٍل ودفعين لقطيعة بيننا مل ربدث قببلً،
كوٍل العمدة ىو فقط ما ّ
آه اي "لوقا" ،صداقتنا اي عزيزي على احملّك ،وعشرتنا ابتت طي

اعبحود والكربايء األعمى الذي يلف عيين العمدة ،آه اي "لوقا" ،ىل

تعرؼ كم رغبت يف أف آيت إليك وأشدؾ إىل صدري معتذراً حٌن

آويت "بسطاوي" وأكرمتو ،لكن ساعتها خرج العمدة من داخلي،
بنفس الوسيلة البلهاء للحفاظ على ماء الوجو والكرامة ،وبنفس

الكربايء األضبق ،ليمنعين من الذىاب إىل الكنيسة ،وأجرب لساٍل
مين ووبضر
على أف آمر خفًناً ما لكي يذىب إليك بدالً ّ

"بسطاوي".

أعلم عن حزنك ،أعلم دوف أف أراؾ ،ال ربسب أنّين ما عدت

أعرفك حق اؼبعرفة ،فمؤكد قد أطرقت وخفضت بصرؾ أرضاً مث

بكل ىدوء ومرارة وأنت تومئ برأسك - :خذه ،فهو
قلت للخفًن ّ

اآلف خبًن.

أكيد خبًن ،طاؼبا كاف معك اي صديقي ،أان نفسي ال آمن أحداً
على روحي سواؾ.
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ولكنّك بعد أف ابتعد اػبفًن ب"بسطاوى" ،البد ورمقتو بنظرتك

الطيّبة وضحكت من قلبك ،البد فعلت ،وأنت تراه يسًن أمامك

دبشيتو ّ
اؼبرتكبة اعبميلة ،وعيناه ال تفارقاف عينيك ،والبد تذ ّكرتنا معاً،
وكبن هنروؿ وراءه ،بٌن قسم الشرطة والنيابة ،كاف ىذا آخر موقف

صبعنا سوايً ،عندما قبض ضابط مباحث أىوج على "بسطاوي" وىو
يشرب الباقبو يف ساحة سيدي "أبو اغبجاج"" ،بسطاوي" كاف اترة
يقيم يف القرية ألشهر طويلة ،واترة ىبتفي ،يزوغ يف ؼبح البصر ،فبل

وبفل أحد ؼبغيبو غًنان اي صاحيب.

كبلان يعلم أ ّف "بسطاوي"؛ ىذا اجملذوب األىبل ،بركة ،ولو

كرامات ،روحو صافية وعقلو يف عامل ال نعرؼ عنو شيئاً ،أنت قلت
توسبلت
صمم -رغم ّ
يل ىذا ،أال تتذ ّكر؟ يومها ،الضابط اؼبعتوه ّ

العديدين -أف أيخذه إىل قسم الشرطة ،وقتها مل يقدر أحد من ؿببّيو
يف الساحة ىناؾ أف يتم ّكن من مساعدتو ،فاتّصل يب أحدىم على
تعجب حٌن
الدوار ،وىرعنا خلفو ،دخلنا للمأمور ،كم ّ
ىاتف ّ

شاىدؾ تدلف لو شخصياً ويدؾ يف يدي! رجوانه أف يفرج عنو ،كاف
حرر ،تعامل معنا اؼبأمور بربود وقاؿ ببل مباالة:
احملضر قد ّ
 -اؼبوضوع عند ضابط اؼبباحث.
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صعدان لضابط اؼبباحث ،رب ّدثنا معو يف جزع وثورة وغضب ،قضينا

ما يزيد على الساعة ما بٌن ّتوسل وؿباولة إقناع الضابط أبف يرحم
ىذا الويل ،لكن الضابط قاؿ:

 -وىل ينفع اي عمدة يشرب ـبدرات عيين عينك يف الشارع؟ ما

رأيك اي "أبوان"؟

لكنك تفحصتو بغيظ وقلت هبدوئك اؼبعتاد:
 ىذا رجل "غلباف" وال يفهم. والقانوف؟ حضرتك ىذه النوعية من الناس ال تعي القانوف ،ىؤالء مع هللا. ولو. يعين! -يعين تقابلو يف النيابة.
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مسكٌن ..ال يدرؾ أ ّف دعوة من ىذا الرجل تن ّكسو بقية حياتو،

كيف فرغت الدنيا من العدؿ والضمًن! كيف خلت من الرضبة

والتسامح!

كل ذنب "بسطاوي" شرب الباقبو يف قلب الشارع! أمل أيت
ّ

"بسطاوي" ابؼبخدرات من قلب الشارع! ابهلل من ابعو اؼبمنوعات!
وقتها زعقت يف الضابط وكانت أوؿ مرة أراؾ منفعبلً:
 فلتحاسبوا من يزرع ال من وبصد أيّها........ومل تكمل؛ البد أ ّف رسالتك وصلت ،خرجت أنت ووجهك يكب

الدـ ،مل ربتمل ،فذىبت ،وظللت أان مع "بسطاوي" الذي ابت ليلتو

وراء قضباف حجز "النوبتجية".

دخول سريع
تسرابف هت ّكمات بعض األفراد
سند رأسو على اعبدار ،أذانه ّ

والضباط ،غًن أنّو مل وبفل ،وطاؼ يف فضاء بعيد ،رائحة البخور

الطفيفة تنفذ إىل أنفو ،وتسبل جفنيو رويداً ..رويداً ،الرائحة بعد

شى يف اؼبكاف كلّو فتعبق اعبو أبكملو ،والدخاف ..ىذا
دقائق تتف ّ

الدخاف األبيض اؼبشوب بزرقة طاىرة صافية ،يلف اؼبعامل والوجوه،
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فتنغلق عيناه سباماً ،وهبوب براءة اػبياؿ بروح ّتواقة ،ينفصل عن

اعباذبية ويتسلّل خارج القضباف ببساطة ،قد غادر العامل ،ومن نقطة

بٌن الدخاف واؼبدى ومن انحية هناية البصر ،ينبثق نور وهبلجل صوت

تر ّدد صداه عالياً يف أذنيو" :أبو القمصاف" .فيهلّل ويقفز ،يركض،
وبتويو النور ،تنساب أعماقو لبل مستقر ،ما أعذب الطًناف يف

اؼبلكوت ،مث بغتة يسقط ،يشعر بتلك اليد اليت تغلّل معصميو
ابألصفاد اؼبعدنية ،الضابط من بعيد ،من وراء مكتبو يصيح:
 صح النوـ.خروج أسرع

أسبقو لسراي النيابة ،وبك جفنيو ،ويصحو متثائباً ،يكتمل طابور

السبلسل ،يسوقونو مع القطيع ،يصغر ،يدفعونو داخل السيارة

شريرة اؼببلمح ،عيناىا تنظراف إليهم دبقت ،تدمي
الزرقاء الضخمة ّ

يديو اغبلقات اغبديدية ،فيحاوؿ أف ينبّو الشرطي اؼبرافق كي يوسعها

قليبلً ،فبل يعره ابالً وهبلس بتضاريس وجهو القاسبة وبدجهم.

وصلت اؼبركبة تتجشأ الدخاف األسود فوؽ وجوه الناس يف شارع

ترجل ،وسبّم ضابط "الرتحيبلت" على العدد ودلفوا إىل
احملكمةّ ،
احملكمة ،أساريره انفرجت حٌن رآان معاً يف ىذا الصباح بعد أف
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وجدتك من السادسة أتيت إىل احملكمة ،كنّا أوؿ من يستقبلو على

ولوح لنا وىو ينادي حبرارة:
الدرج ،رفع يديو ّ
" -بوووووان"..........

ط يف
قعد "بسطاوي" على األرض بعد أف صافحناه ،سب ّدد ،وغ ّ

النوـ ،ومن ربت اعبلباب الفضفاض ظهر طويبلً وكأنّو يبحث عن

يتطلعن ؽبذا اؼبشهد
فريسة؛ قضيبو الضخم ،بعض احملاميات وقفن ّ

رمقتهن بغضب فانصرفن ،واكبنيت تسحب جلباب
وىن يتهامسن،
ّ

"بسطاوي" إىل األسفل ـببئاً عضوه.

كنت تتطلّع إىل "بسطاوي" الغايف الذي تنساؿ من داخل فمو

خيوط اللعاب ،وىو يبتسم ،قلت سبحاف هللا ،براءة كهذه كيف

تعيش بيننا؟ "بسطاوي" األىبل اجملذوب الويل الساذج أبيض القلب،
كيف وبتمل التعايش معنا كبن البشر؟

أيقظ عسكري "بسطاوي" وأزاؿ القيود عنو بعد أف طلبتو النيابة.
دخلنا معو إىل مكتب وكيل النيابة ،ويف اغبقيقة كاف مه ّذابً،
تفحص "بسطاوي" ،الذي كاف واقفاً عند ابب اؼبكتب وىو يبتسم
ّ
بببلىة ،يسكب اللعاب على رقبتو ويهش ذاببة ربوـ حوؿ أنفو،

وجهو اؼبمتلئ بتعرجات الزمن وشعره اؽبائش فضي اللوف مل ىبفيا
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ظباحة ما تنبعث منو وتفعم اؼبكاف ،مث قاؿ -ىذا بعد أف طلب لنا

القهوة:-

قرب اي "بسطاوي".
 ّخبطوات بطيئة دان من وكيل النيابة.
 معك بطاقة؟فأسرعت أنت اي صديقي قائبلً:
 أضمنو سعادتك.حك ذقنو مف ّكراً غبظات مث ابتسم ورمق "بسطاوي"
وكيل النيابة ّ

وىو ينهض مصافحاً ّإايان ابحرتاـ شديد:

 خذه معك ،ؾبيئك ىنا اي "أبوان" ضماف كاؼ.محدي
التوسل ،األكف الضئيلة اليت
السماء ال ترتضي سوى اإلغراؽ يف ّ

ترتفع طلباً للرضبة ابتت ترتعش من بطء االستجابة ،لو أ ّف هللا
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مشغوؿ عن اػبلق الكتفى منهم ابلقليل وما امتؤلت األرض منذ

مبليٌن السنٌن هبم كطوفاف ىادر ،وليس على وجو البسيطة من ال

رب ،حتماً سيفعل ،ربت ظرؼ ما ،يف غبظة ما ،سيفعل،
يلوذ بك اي ّ

وأظنّك لن سبلّنا قط.

علي غًن رىافة
أرجوؾ اي إؽبي ظباعي ،أمل يكن من رضبة تسبغها ّ

الفؤاد! ىل تلك رضبة؟ أان الذي مل أصب من الدنيا إالّ اإلحساس،
ِ
كل مكاف ،ويل قلب يقوؿ
ومل أغرتؼ ملذة ومل أحد ،الغرابء حويل يف ّ
اؼبقربوف ىو من ذىب ،ال أعرؼ لوف الذىب وال أدري عن قيمتو،
ّ
كل ما أعرفو أ ّف الذىب من نسيج الشمس ،والشمس حامية ،ال
ّ

ربسسها
ترؼ فيها وال هبجة منها ،تلسعين أشعتها ،وال يبكنين ّ
حّت ّ

عند نزوؽبا فوؽ وجهي ،يقولوف أ ّف ضوءىا مزعج ،إ ّمبا لن نعيش من

دونو ،مزعج غالباً ،دافئ أحياانً ،سباماً كدؼء ؼبسة بكر مستكشفة،

الضوء يب ّكن األعٌن من رؤية التفاصيل ،من غًن الضوء لن يرى

حّت اإلحساس بو ،يف النهاية الظبلـ
البشر ،فما قيمتو يل؟ ال أحتاج ّ
رفيقي األوحد يف اغبياة ،من أان بغًن الظبلـ؟ ويف غالب األمر ليس

من أحد بغًن الظبلـ ،بدونو ال هتجع القلوب وال تغفو األجساد،

علي أف أف ّكر ،أليس كذلك اي ّرب؟! أف أضبدؾ وأشكر
ىكذا ّ
فضلك وأقوؿ يف نفسي شبّة نِعم أخرى أستعيض هبا عن نعمة كبًنة

أي نِعم تلك أعطيتها يل عوضاً عن البصر؟!
مه َدرة أبمرؾ ،لكن ّ
علي أف أف ّكر إذف.
ليس ّ
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علوان
اي ؽبا من ضحكات! نفس الضحكات تتسلّل من وراء جدراف

متنهداً ،ىذه الضحكات أتتيين كلّما أفقت،
البيت ،ألتفت حويل ّ

كانت ضحكات "صابرين".

تلك اليت كشفت عن طبيعة شغفي.
كانت غريبة ال أصل ؽبا ،وال أىل ،بنت صبعة "العجبليت" الذي

للكل حكايتو يف
يسكن أوؿ القرية ،ىذا الوافد اعبديد الذي حكا ّ

"قعدات" اؼبزاج .ابنتو الصغًنة ذات األعواـ الثبلثة عشر ،بيضاء

وىجت ،أردافها تنمو مبواً
وهبا لفتة من صباؿ ّأمها الغازية اليت رمتها ّ
البد يثًنٍل" ،صابرين" حدوتة ،البنت عينها بيضاء مثل أمها،
وتتفحص يف الروحة واعبيئة مواطن أعضاء األوالد والرجاؿ ،بنظرة
ّ
غًن عادية.

ؾبرد واحد من ِّ
متسويل الكيف ،هبري على اؼبعلم "سوسو"
"صبعة" ّ

ويبوس يده فيعطيو شريط برشاـ أو طلقة "ابقبو"" ،صبعة" دماغو

ملحوسة ،ومل يعد شيء فارؽ إليو ،والبنت ال تعنيو ،وال يهمو إذا

كل ما يهمو شريط الربشاـ
رغبها رجل أو ركبها أو ّ
حّت فتحهاّ ،

وسيجارة "الباقبو" ،والبنت رغم ّأهنا صغًنة فهي فاجرة ،تصرفاهتا ال
أبمها
هتمو مطلقاً ،وقاحتها أمر طبيعي ال يغضبو بقدر ما يذ ّكره ّ
ّ
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اؼبومس اليت أقببتها من ليلة مزاج معو أبجرة ورمتها لو وسافرت،

والبنت مثل أمها ،صبعة يعرؼ ىذا ويقوؿ لنا:

كل األحواؿ ىذه بنت حراـ ..اكف "القدرة" على فمها
 -يف ّ

ألمها.
تطلع البنت ّ

كاف استعداد "صابرين" لتبادؿ اللذة استعداد غريزي ،تقف

تؤجج انري ،وال
أمامي ،طيلة النهار ىي جبوار أبيها يف دكاف العجل ّ
تفارؽ عينيها نظرة النداء ىذه ،لذا قررت أف أحتسيها على مهل،

فاؽبجوـ اؼبباغت قد يُفقدٍل حبلوة اللحظة ،دبزاج شديد ،سوؼ

أنزؿ وأطلع بنظري على جسدىا ،وأفتّش إبمعاف عن مواطن الل ّذة،

كل ما
كم أحب الفتاة كثمرة خضراء! انشفة ،تقضم بصعوبة ،انشفة و ّ

فيها انشف ،و"صابرين" شبرة غًن عادية.

أتى "صبعة" فرمى لو "سوسو" طلقة "الباقبو" وشريط الربشاـ دوف
اىتماـ ،وظلّت عيناي ذبوابف جسد االبنة وزبطّطاف ؼبدانبة قريبة

حتمية.

دخاف الشيشة داخل غرفة الكيف يصنع حوؽبا مشهداً فبيّزاً،
حّت ال
واؽبواء حوؿ وجو "سوسو" َّ
يتلوف بلوف أزرؽ ،ووبيط بو سباماًّ ،
يكاد يظهر من وجهو ملمح ،فبل يبدو منو سوى جسده النحيف
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وجلستو اؼبقعوصة للوراء اليت تريح ظهره من عناء أمل الفقرات الذي

ابت يشعر بو منذ قريب.

"صابرين" ..أبوىا جالس يلف الباقبو ،مث وىي سبثّل اغبياء جلست

جواري ،فحطّطت بذراعي على كتفها ،شهقت شهقة الغنج فابتسم
أبوىا ابتسامة ذات مغزى وقاؿ:
 اي بنت الكلب مالك؟تتمسح يف جسدي فلم
كاف عقلو مغيّباًّ ،
تنهدت ىي وراحت ّ

أحتمل ،هنضت هبا ،ومن ابب الغرفة الذي يطلع على الزرع انحية

الطريق "الوسطانية" خرجت ،بغًن أف يراٍل من األوغاد رجل ،ويف
الطريق "الوسطانية" ،فاتت غبظة بيننا من سكوت ،مث عيناي

اشتعلتا ،وطفقت أزحف بلساف امتؤل لعاابً ساخناً على رقبتها

ووجهها ،البنت أسبلت جفنيها وتركت يل زمامها ،ومل يب ُد عليها

سوى ىذا االستسبلـ اؼبطلق الذي يتّضح كأ ّمبا مرتب لو وـبطّط،
كأهنا عجينة
بكل أجزاء جسدي ،و ّ
أحسست أ ّف البنت ملتصقة ّ
طرية ،تسلّلت بيدي بٌن ساقيها وحككت بعنف مث لويت بٌن
أصابعي فرجها وقرصتها ،فصاحت:
" -أل"...
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 ماذا حصل! أان بنت "بنوت".دمي ،بنت "بنوت" ،بنت كبلب ،وال يهمك.
 "ن ّشفيت" ّ
رفعتها بذراع يكاد الدـ ينفجر منها ،رميتها بٌن أعواد القصب،
كاف جو من العتمة يسودَّ ،
سبددت جوارىا ،تب ّدت رغم ظلمة اعبو

مؤ ّخرهتا البيضاء اؼبرمرية ،ؽبثت وأخرجت بيسر من ربت اعبلباب؛

كامن شهويت.

* * *
يف الظبلـ ،تتماثل التفاصيل ،يصًن الفم عيناً والعٌن فرج ،ويف

الظبلـ ،يصبح أنٌن "صابرين" أسفل جسدي عامبلً أساسياً على

كل األكباء عدا ما
الرحيل احملتّم خارج أسوار السأـ ،ابشرهتا خبلؿ ّ

أي
علي ،ىنا فوقك اي "صابرين" تولد أشياء مل يكن لوالدهتا ّ
ّ
حرمتو ّ
احرتاز ،تولد معاف للدىشة والل ّذة واالنقساـ ،أكوف نبيّاً أو ال
حّت الىياً ال وبتسب من
أكوف ،ق ّديساً يرمح يف شتات عامل مواز ،أو ّ
أمر الدنيا غًن االشتهاء ،ال يهم ،ما يهم يف ؾبمل اؼبفردات احمليطة

كل أعواد القصب من حولنا تود لو
التبلشي ،التبلشي فحسبّ ،

كل ظلمة اغبياة تسكن جوانب الل ّذة
تقتحم منافذؾ واحداً واحداًّ ،
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اؼبمكنة ،فتصبح الل ّذة عمياء ،والنفس ّتواقة لنسياف حدود العامل
أبسره ،اتركي صبيع تلك األشباح اليت تراقبنا -واليت وبفل هبا

الطريق -تراقبنا ،ليكن ..ما الفارؽ إف شاىدتنا أو شاىدانىا! يف

النهاية كم شبح يعيش هبيئة بشر! أراىا تشًن انحية السماء وتصيح:

كل بؤس تلك اغبياة واصعد .ال تكرتثي
اىرب ..ىيا اذىب ..اترؾ ّ

اي "صابرين" ،خذيين بداخلك أكثر ،سأرربل على أرضك من طبيعة

لطبيعة ،ولننس "علواف" قليبلً ،ابدئي يف تشكيل ذاؾ الرجل اآلخر

الذي يلوح من بٌن طيّات العتمة ،ذاؾ الرجل الذي يندفع كبوؾ ببل

كل
كل ما ُحبس يف أعماؽ النفس و ّ
كل الشرور و ّ
مكابح ،وتندفع معو ّ
الدىشة ..كلّها ،انطقيين لفظاً ال وبتمل إالّ االندماج يف سائر
حّت
أحاسيسك ،ىيا ،العشق كلمة ال أبس هبا يف اغبقيقة ،ولو كانت ّ
كلمة عابرة يف غبظة ـبتَطفة ،إ ّف العشق فعل مرض ،إنّو تنوَل لكافة
األعضاء اغبيّة بداخل جسم بليد كجسمي ،ىيا ،لتسوقيين إىل ما ال
هناية ،وإف كانت تلك اللحظة ىي النهاية.

* *

*
علي أايـ كاف الندـ فيها يغًن على قليب ،وكنت
بعدىا ّ
مرت ّ

حّت
أجلس يف ظبلـ بييت أهننو وأستغفر ريب ،دائماً ما كنت أفعلّ ،
أظل أستغفر
عندما أستيقظ يف الصباح بعد ليلة من احتساء اػبمر ّ

كل صباح ،وال أعرؼ ملّ االستغفار وأان ال أرجع
هللا كثًناً ،وتقريباً يف ّ
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كل مساء ،حاجة مستب ّدة تدفعين كبو
عن سلوكي؟ أجدٍل مرغماً ،يف ّ
زجاجة الشراب ،ردبا هبذبين شكلها أو رائحتها ،هبوز ّأهنم صنعوىا

لكي تكوف دبثل ىذا النوع من اإلغراء ،إ ّمبا ال يوجد فينا فاضل ،وال

مرة
كامل ،كلّنا لنا أخطاؤان ،وكلّنا يف النهاية من نسل نيب كرَل أخطأ ّ
وغفر لو الغ ّفار ،أليس كذلك؟ ربّنا ّرب قلوب ،وأان قليب مليء
حّت ولو سخر الساخروف ،قليب مؤمن ،يكفي أنّين ال أحب
ابإليبافّ ،
ترتوى
أذية اػبلق ،لكنك تفعل اي عمدة ،أنت تفعل دوف ّ
حّت أف ّ
يقدمونك عليهم يف الصبلة ابحرتاـ
وتف ّكر ،رغم ذلك فإ ّف اعبميع ّ

تؤمهم فتقف يف الصف األوؿ ،وراء
مبالغ ولكنك تتمنّع عن أف ّ

الشيخ "عوض هللا" ،ما ىذا التواضع اي "ضبزة"؟ ىل ف ّكر ىذا اؼبنافق
أف يقوؿ لك من زبدع اي عمدة؟ طاؼبا يقوؽبا يل ،من زبدع اي

"علواف"؟ لو يعرؼ أنّين ال أخدع أحداً ،أان فقط أجد نفسي –

منساقاً -أىروؿ إيل الزاوية حينما أظبع اآلذاف ،هللا كبًن اي عمدة،
أي واحد فيكم.
أكرب منك ّ
ومين ،هللا يعرفين أكثر فبّا يفعل ّ
مجعة
"الكبّاس" الذي يبؤل إطارات الدراجات ابؽبواء يبؤل كذلك روحي

ماسة إىل الرحيل!
قرفاً يوماً يليو يوـ ،كم كنت أشعر أنّين يف حاجة ّ

ولو بشكل ؾبازي ،كنت أروح للمعلم "سوسو" فيعطيين من الربشاـ

والباقبو -بقدر -ما يعينين بعض الشيء على ىذا الرحيل ،تصبح
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ككل يوـ،
رأسي ّ
كأهنا مسطح أجوؼ ال تعاريج فيو ،فينقضي يوميّ ،

وال أعود إالّ يف الصباح.

كل طريق لو بداية ،فإف "ال ُكلّة" اليت أغبم هبا "كاوتشات"
وأل ّف ّ

الدراجات ،كانت بداية مناسبة؛ ووثيقة ،بعامل االنبساط ،حٌن كانت

دماغي تتذبذب وعقلي يطب خارج صبجميت ،فتزدوج "الكاوتشات"

أماـ بصري ،وأجدٍل أضحك ،اليوـ كلّو أضحكّ ،إما كمجنوف ،أو

"زىقاف" ،يف النهاية ،كاف الضحك الذي يكتنف يومي من بدايتو قد
توطّد بعامل السطل ،فعرؼ اعبميع يف اؼبدينة –قبل أف أنتقل إىل

القرية ىنا -إنّين مسطوؿ ،دائماً مسطوؿ.

األوالد يناولونين "الشلنات" و"الربائز" فأرميها إبنباؿ إىل جوؼ
للح ِمو،
العلبة الصفيح جبواري وأُكمل بلساٍل لعق بطن "الكاوتش" ْ

مث أشد أسبلؾ اإلطار جيداً فتنفرد وتستقيم العجلة .كانت فرحة

األوالد الذين ىبرجوف من الد ّكاف يف القرية ىنا وقد طبّبوا دراجاهتم،
ىي نفس الفرحة اليت كاف أوالد اؼبدينة ىبرجوف هبا ،ولكنّين كنت

حّت عندما بلغت األربعٌن ،كنت مل أزؿ
ؾبرد صيب يف دكاف عجبليتّ ،
ّ

أي أىل ،نشأت يف دكاف "العجبليت"
صبياً يؤسبر ،مل أعرؼ يل ّ

كل مساء ،وأفرتش
علي اببو ّ
وتربيت فيو ،وكاف بييت ،كنت أُغلق ّ

األرض غًن اؼبستوية فوؽ بطّانية تشبّعت برائحة "ال ُكلّة" والزيت،

اؼبعوجة تؤانسين عندما هبيء الليل ،وتصنع حوؿ
وكانت الدراجات
ّ

جسدي "انموسية" من أسبلؾ حديدية.
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وكانت األايـ ذبري ،دوف أف أعت ّد هبا ،وغبار السنوات مل يُفصح
يل عن الشعر األبيض الذي جرى يف رأسي ،أوؿ األشياء اليت

أشعرتين بركض الزمن ،كاف اؼبعلم "شحاتة" صاحب الدكاف ،فقد بدا
يل فجأة طاعناً يف السن ،وقتها كاف قد ذباوز الستٌن ،وكاف الوقت
هناراً ،وأان أرش اؼبياه أماـ الدكاف ػبلق طراوة يف اعبو ،كاف ىو

منكفئاً فوؽ دراجة ،وايقة اعبلباب منحسرة إىل ما بعد الرقبة ،فجأة

أأتملو ،وقد ظهرت حوؿ عنقو ذباعيد متشابكة ،طلعت بعيين
رحت ّ

تكرمش" وتعبّأ ببقع بنية داكنة كعبلمات
التائهة كبو خ ّده ،وكاف قد " ّ
تسمرت أمامو لبعض الوقت ،ومل أنتبو ػبرطوـ اؼبياه
للشيخوخةّ ،

الذي تتدفّق من فمو انفورة مزبدة أغرقت أرض الشارع ،إ ّمبا انتبو ىو

اؼبفسرة واستدار كبوي وزعق بصوت مبحوح:
لوقفيت غًن َّ

 -مالك متحنّط؟ اخلص "سيب" اػبرطوـ من يدؾ ،الشارع غرؽ

اي ضبار.

مرة حينها رنّت يف أذٍل نربتو اآلمرة اؼبستخفة ،أقفلت
وردبا ألوؿ ّ

وتوجهت إىل "ؿبمود" اغببلّؽ ،كاف دكانو مبلصقاً لنا،
صنبور اؼبياهّ ،

علي بصوت مستغرب:
وكاف اؼبعلم "شحاتة" ينادي ّ
 -أين ذاىب اي هبيم؟
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لكن بوعي سيطرت عليو رائحة "ال ُكلّة" ذباىلت صوتو ،ودلفت

لف عقلي حينها؟ أحد
ىوس ّ
أي ّ
إىل دكاف "ؿبمود" ،ال أعرؼ ّ

بكل برود أماـ مرآة
الزابئن جالس ربت يد "ؿبمود" ،وأان ّ
أربجر ّ

أتطلّع إىل وجهي ،خرج صوت "ؿبمود" مستهزائً:
 -الظاىر "ال ُك ّل ّّة" اشتغلت!

ابتسمت بطرؼ فمي دوف أف ألتفت إليو ،كانت تفاصيل وجهي

تسبح داخل اؼبرآة وتنظر يل عيين بنقم ،وكأ ّمبا تسألين:

 ماذا فعلت بنفسك؟ كيف أىدرت سنوات حياتك؟ىل ذباوزت األربعٌن حقاً؟ وماذا صنعت لنفسي؟ بل ماذا صنعت

ؾبرد صيب أانـ يف د ّكاف ليس ملكي؟
هبا؟ كيف ّ
كل شيء وأان ّ
يتغًن ّ

كل ىذا الشعر األبيض يف رأسي؟
وما ّ

إبرادة مشتّتة ،خرجت شبو منكسر من عند "ؿبمود" ،حدجين

اؼبعلم "شحاتة" بغضب فبادلتو النظرة ومضيت عنو ،كاف "اؼبزلقاف"

اؼبتأىب للمغادرة يدعوٍل أيضاً
على بُعد شارع ،وكاف صوت القطار ّ
أٍل مل أح ّدد إىل أين؟ كاف ىاتف يسحبين إىل
للمغادرة ،غًن ّ

أتنصت إىل صوهتا ىي واؼبعلم،
"سعيدة" ،طاؼبا وقفت على ابهبا وأان ّ
اؼبتفرج ،لكن اليوـ ،سأنفق آخر مليم يف جييب
وطاؼبا اكتفيت بدور ّ
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سيتذوؽ رحيق اؼبدينة
لكي أصبح أان اؼبعلم ،وأان الرجل ،وأان الذي
ّ

قبل أف أتركها ،ال أعرؼ إىل أين؟ إ ّمبا البد سأتركها.

صفًن القطار يصم اآلذاف ،والناس تتك ّدس أماـ "اؼبزلقاف" اؼبغلق،

يدي تنبش عن سيجارة كنت قد أخذهتا من اؼبعلم ،لكنّين رمقتها

قليبلً مث رميتها على األرض يف حنق وقلت لنفسي:
 -كفاٍل من اؼبعلم.

ذبمع الناس
قدمي ،وأان أنظر للوراء حيث ّ
صفًن القطار ّ
شل ّ

مرة أخرى إىل شريط السكة ،مث فجأة
وتعاىل لغطهم ،وضربت عيين ّ

تزايد اؽبرج ،وتداخلت األصوات ،وأحد الرجاؿ ينازع خروج كاحلو

الذي كلبّش عليو خط "التحويلة".

القطار القادـ ال يكرتث ،والطريق يتضاءؿ أمامو ،والرجل عيناه
متّسعتاف اتساع األسف ذاتو ،وأعيننا تتّسع مع قدوـ ىذا العمبلؽ
كل شيء ،إىل غبظة معتمة،
اؽبادر من آخر شريط السكة ،مث ّ
ربوؿ ّ

مرت
والوحش يشق الطريق كبوان مغمض العينٌن ،وبغضوف ثواف ّ
بطيئة بطء اؼبوت ،كاف الزمن قد تفتّت بذىين ،وصارت الصورة أماـ
فزع
حوؿ الرجل رأسو أبكملها واستقبل يف ّ
انظري عاصفة ،حٌن ّ
ّ
ىرولة القطار الداىم إليو ،وجاؿ برأسي يف غبظة إنّين سأداىم

"سعيدة" كالقطار سباماً ،مث يف غبظة أخرىّ ،توقف الزمنّ ،توقفت

148

اغبياة ،يف غبظة ظفر عزرائيل بغنيمة جديدة ،يف غبظة ،أضحى اؼبوت

بعينو ح ّقاً ال يفرتض أف يُنسى ،وحقيقة مؤسفة ،مؤؼبة ،إ ّمبا علينا

التسليم بنفاذىا شئنا أـ أبينا ،صار للموت "ماسرت سٌن" اؼبشاىد

اغبياتية ،إذ دفع القطار جسد الرجل ليتناثر علينا أشبلءً ،وتستقر
على وجوىنا ومبلبسنا دماؤه وأجزاؤه.

مر القطار مروراً –كعادتو-
زحفت أنفاسي زحفاً بطيئاً مرتعداًّ ،

سريعاً ،ومضى ،غًن أنّو ترؾ على وجوىنا مئات القطع اؼبوّزعة ،وترؾ
أفواىنا فاغرة من الرعب ،ويف دقائق ،از ّدحم اؼبكاف ،واصط ّفت

طوابًن من البشر تشهد ما حصل ،ولكنّين كنت قد عدوت بعيداً،
ووقفت الىثاً أماـ عتبة بيت "سعيدة" ،اليت نظرت يل ابستغراب

وتفرست قليبلً يف وجهي الذي سبؤله بقع الدـ ،مث أفسحت يل طريق
ّ
الولوج حٌن أبرزت من جييب اعبنيهات القليلة اليت أملكها ،كاف

سحر اؼباؿ لديها أقوى من االستفسار عن ىذه الدماء اليت تتناثر

فوؽ سحنيت ،ومل أعرؼ أ ّف الرحيل سهل ىكذا ،إالّ حٌن أخذتين

"سعيدة" من يدي وصعدت يب إىل أعلى ،فاطّلعت على أماكن مل

أزرىا من قبل ،وكنت أنتبو على صوهتا وىي تصطّنع التأوه ،إ ّمبا ال

يهمين ،فلم أصطنع أان ىذه اغبرية اليت انطلقت هبا ألعلى ،ما أصغر

الدنيا! وما أعذب الرحيل! ال مكاف للمعلم ىنا يف األعلى ،فقط أان

وىي ،واثلثنا غياب شهي.

قررت البُعد عن اؼبدينة.
مرة أو اثنتٌن وكنت قد ّ
تر ّددت عليها ّ
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قالت:
 خسارة ،اؼبدينة اي "صبعة" ىي اغبياة. ولكن البعد عنها غنيمة. سبحاف هللا؛ ترتكها لتعيش يف قرية "ؿبدوفة"؟! الناس ىناؾ بسطاء ،ويكفي أنّو ال أحد يعرفين.مرة وحيدة ،كانت قد سب ّكنت من الوصوؿ يل،
بعدىا مل أرىا سوى ّ

وكانت طفلة على يدىا ،مل أص ّدؽ حٌن قالت ّأهنا ابنيت ،قلت

مستنكراً:

 ِجئت تلبسينين الطرحة! كيف أضمن ّأهنا ابنيت؟
 وؼباذا أكذب؟ ربيها وخذ ثواب.أحو"! ثواب! اي بنت اؼبلعونة وهللا أدفنك مكانك ،غوري
ّ "-

مرة اثنية.
ببنت اغبراـ ىذه وال تريين وجهك ّ
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كل انس القرية ،كاف لساهنا
غًن ّأهنا رمت يل البنت وفضحتين أماـ ّ

يقذؼ السباب دبنتهى اليسر ،مث اختفت عن بصري يف ثواف ،جست

بعيين حويل وكاف اعبميع ينظروف يل بتساؤؿ ،دخلت ابلبنت يف
ّ

الغرفة اليت اقتسمت فيها مكاف نومي والد ّكاف بباب خشيب صغًن،

وكنت أرى فيها "سعيدة" ،وليليت الطارئة معها ،مل أشعر يوماً ّأهنا من

حّت
أي تشابو بيين وبينها ،وال ّ
صليبّ ،
حّت عندما كربت ،مل أؼبح ّ
أبهنا ال سبت يل
بينها وبٌن أمها ،فاستوطن نفسي أكثر ىذا اإلحساس ّ
بصلة ،ومع األايـ ،ابنت فيها خصاؿ األـ ،كانت البنت وقحة

ابلفطرة ،وكنت أعرؼ عن الرجاؿ الذين يتناوبوف إتياهنا ،لكنّين
الكل يعرؼ ّأهنا ليست
غضضت كراميت ّ
عما وبدث ،وقلت لنفسي ّ

ابنيت ،اكتفيت بلعن "سعيدة" واليوـ األغرب الذي مبت معها فيو،

وتركت "صابرين" –االسم الذي اخرتتو ؽبا ألنّين صابر على شقاء

تتمرغ بينهم ،وكاف اؼبكاف الوحيد الذي
الدنيا وببلءىا -ألىل القرية ّ

هبمعين والرحيل ىو مقهى "سوسو" ،أجلس وحيداً بٌن الرجاؿ ،أو

أماـ دكاٍل ،أبتلع برشامة "الرتيبادوؿ" أو "األبيرتؿ" مث أعقبها بنَػ َفس

حّت
"الباقبو" ،فيسلبين الرحيل من ىذا العامل ،وقد أعرج على ساقي ّ
أصل إىل النيل؛ تلك الساؽ اليت دىستها فرس ابن العمدة "السبع"
وأتنهد ،أتذ ّكر يوـ جاءٍل العمدة
بغًن قصد ،يتلوى بصري مع اؼبياهّ ،

ودفع يل تعويضاً مناسباً عن ساقي اليت اكبرؼ عظمها ،يومها ابتلعت
الربشاـ بشراىة ،وقعدت عند اعبرؼ الكبًن ،ورحت أضحك ،وأان

تتطوح مع نسيم اؼباء ،لست أىتم،
بعيين أمواؿ العمدة ،اليت ّ
أراقب ّ
مل يكن اؼباؿ ذا نفع ،طوحتو بيدي فراح شيئاً فشيئاً يستقر على
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صفحة اؼباء الراحل للشماؿ ،كنت أتتبّع بعيين أوراؽ اؼباؿ اؼببعثرة

على وجو اؼبياه ،قائبلً لنفسي :ارحل ،فكلّنا راحلوف.
بسطاوي
اي قطب دائرة األفبلؾ خذ بيدي

()12

وكن أماٍلّ يف الدارين اي سندي

يرت ّدد الرتتيل يف شوارع اؼبدينة ،اػبامس عشر من شهر شعباف،

اغبجاجية"
اغبجاج" ،صفوؼ من عائلة " ّ
آخر أايـ مولد سيدي "أبو ّ

يلبسوف األردية البيضاء ،اعببلبيب و"الشيبلف" و"الطواقي"،

يستمسكوف أبايدي بعضهم البعض ويتق ّدموف الناس ،ىم دالئل

" ُدورة" اؼبولد ،اليت تنطلق آخر أايمو من قلب اؼبسجد وتفىن يف
رحابو.

يف اؼبولد يعود اعبموح للمدينة والصخب؛ صبوح تنتظره اؼبدينة من

عاـ إىل عاـ ،وكذلك ينتظره "بسطاوي" .يف أوؿ أايـ مولد سيدي

"أبو اغبجاج" -مولد كباب األقصر والفتّة ..مولد الذكر واألنس يف

حرـ اؼبسجد العتيق -ينطلق كبو اؼبدينة ،مل يكن يف اغبياة ما يوازي

يتخًن لو ركناً يف رحاب
تطل من عينيو يف ىذا اؼبولدّ ،
ؼبعة الفرح اليت ّ

اؼبسجد ،يفرش فيو بطّانية ومبلءة ،ويتن ّقل بطواؼ سريع بٌن حلقات

"التحطيب" و"اؼبرماح" ،يهتّز مع اىتزاز اػبيل ،ويرتاقص خصره
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بتؤدة كما أحسن راقص واػبيل أمامو تنبسط قليبلً لليمٌن مث

للشماؿ ،مث ترفع إحدى قوائمها وتقفز قفزتٌن أو ثبلث فتعاود
التمايل والرقص ،واؼبزمار الذي يداعب جوارحها ينبض ابغبياة

اعبزار وصاح:
وابلسعادة .من فوؽ اغبصاف ابتسم لو "عرفة" ّ
 موالان ..معي اليوـ على "الكارتة"" ..خبلص"!ىز رأسو وىتف:
ّ
" -آشي أرفة".

اؼبسجد يف اؼبولد ال ىبلو من اؼبريدين ،تتشابك وجوه الناس كما

السحب الكثيفة يف قلب السماء ،فبل تعرؼ ابن البلد من الغريب،

فالكل أيتوف صباعات من كافة أطراؼ األقصر ،من قراىا ونواحيها
ّ
النائية ،أييت اؼبشايخ إىل قلب اعبامع يقرءوف ويبتهلوف ،يتك ّدس
كل حدب وصوب هبلسوف يف الساحة ،تتناثر اػبياـ
الناس من ّ

اؼبنصوبة حوؿ اؼبسجد بدقّة وترتيب ،خياـ تعلق على مداخلها

الفتات ذويها ،الطريقة الربىامية ،األدارسة ،آؿ رضواف ،وغًنىم

كثًنوف .وعقب صبلة اؼبغرب ،مغرب أوؿ يوـ ،حينما وبط الظبلـ
هبدوئو االنسيايب ،ويصًن الطقس أبكملو طقساً زبتمر بو األدمغة،

وربلق فوؽ الرءوس مئذنتا مسجد "أبو اغبجاج" ومسجد الشيخ

"أضبد النجم" الواسع اؼبهيب الواقف عن يبينو بشموخ ،مكلّلة
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أولئك احملبٌن ابلربكة ،وتدور األنوار يف السماء كطواحٌن ال تتوقف،
بعضها يومض فيشد العٌن ،وبعضها يرجف فيسحب اػبياؿ ،ىنا..

اؼبتمرغة أماـ درجو اؼبمتد ألعلى يشق
ّ
يتحوؿ فناء اؼبسجد ،وحديقتو ّ
قلب معبد األقصر حبجارتو اعبامدة الرابضة حبذاء اؼبسجد اؼبقاـ يف

يتحوؿ ..إىل عبّة
وسطها كضياء يضرب يف ثنااي ظلمة حالكةّ ،
صاخبة انبضة ،سبتزج األجساد ووبيط ابؼبسجدين نسيج كثيف

صفوفاً وصفوفاً ،نسيج متبلور برائحة الذكر والقرآف وأانشيد مدح
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،يضج حبياة سنوية.

حّت مشارؼ
سبت ّد أايـ اؼبولد حلقات الذكر ،من صبلة العشاء ّ

الصباح ،وزبرج يف آخر أايمو بعد صبلة الظهر "ال ُدورة" ،وىي

كل أكباء اؼبدينة
احتفالية مأثورة يدور فيها ركب من أىل البلد على ّ

ويستقر يف اؼبسجد ،يهلّلوف ويقرعوف الطبوؿ ويصدحوف يف

"اؼبيكروفاانت" ،تزفهم الزغاريد ورمي اغبلوى من شرفات اؼبدينة،
يقف الناس على قارعات الشوارع يف انتظار القافلة ،يص ّفقوف مع

الغناء ويهلّلوف مع الصدح ،ىبرج "بسطاوي" بينهم يلم اؼبلبّس من

ويعرض يف سبيل ذلك جسمو للدىس ،ويتصارع
ربت أقداـ القوافل ّ

كل عاـ -على نيل بركة اؽبوادج واغبباؿ اليت تربطها بظهور
– ّ

اعبماؿ.

ىبرج مع القافلة أانس يبتطوف اػبيوؿ واعبماؿ ،يركب أانس على

ظهر سيارة أو "حنطور" أو عربة كر" .بسطاوي" ركب ىذا العاـ

154

اعبزار على "الكارتة" وقلّده ابرتداء مبلبس امرأة واضعاً
جوار "عرفة" ّ
والتربج .
كل مساحيق الزينة ّ
فوؽ وجهو ّ
وىن غالباً القليبلت من
النساء اللوايت ال يعرفن "بسطاوي" ّ -

شرفاهتن
نسوة اؼبدينة -كن يشرف إليو ابنبساط ،ويقعن داخل
ّ
ضحكاً أو يرمينو أبكياس اغبلوى بتبذير" ،بسطاوي" يتلوى جبسده
ويرقص على أنغاـ الكف؛ وىو فلكلور موسيقي شعيب ،والصبية
واألطفاؿ من حولو يداعبونو أبف يبلمسوا مؤخرتو أبصابعهم

مرة واحدة قد ّتوقف عن الرقص ووثب من
الوسطى ،فتجده ّ

"الكارتة" وعدا خلفهم:

 "ابن البهيم ...إت وىو"....وببساطة حينما ىبتفي ىؤالء من أماـ وجهو ،يعاود مسرعاً امتطاء

يتلوى مع
"الكارتة" جنب "عرفة" ويفتح فمو آلخره مبتسماً راقصاً ّ
النغم ..فهكذا ينعم بسعادة ما بعدىا سعادة .يبسك اؼبيكروفوف،

"عرفة" دوف اعرتاض يعطيو لو" ،بسطاوي" مقلّداً امرأة عاىرة يهتف
يف اؼبيكروفوف:

" -أؼ ..أؼ"....
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ويلعب يف جسد "عرفة" ىازالً" ،يهيّس" "عرفة" من فرط الضحك

ويناوؿ "بسطاوي" سيجارة "ابقبو"..
" -أوا يكوف إضروب"؟!

 اي موالان ،أان كيفي عمره ما يكوف مضروب. "الص ..آت"."بسطاوي" ش ّد النفس األوؿ والثاٍل وداخ ،يف النفس الثالث
اختفى من جوار "عرفة" ،سقط ِّ
متكوماً ربت عجبلت "الكارتة"

وربت أقداـ السائرين" ،عرفة" ابتسم ،كاف يعرؼ أ ّف "بسطاوي"

كل " ُدورة" يسقط ربت األقداـ
سوؼ يقوـ اآلف مهروالً ،ففي ّ
شب من بٌن األجساد
حّت َّ
وينهض مهروالً ،عينو ظلّت تتابعو ّ

مس مؤ ّخرتو خلسة،
ابلفعلَّ ،
شب عارايً ،وىو يرمح خلف ولد ّ

وىبرج صياحو اؼبمزوج بلعابو على وجوه الناس:
" -أسع ..أسع".

الناس وىم يوسعوف لو الطريق؛ كانوا يضحكوف.
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اؼبدينة ..ىبيم عليها تلك األايـ جو معتاد ،منتظر من عاـ آلخر،

ويتجمع اعبًناف داخل البيوت يطبخوف الفتّة
تتجمع األسر
ّ
ؿبببّ ،
ويصنعوف الكباب؛ وىو عبارة عن كرات من القمح والبصل ل ّقحت
ابللحم اؼبفروـ ،ال يؤكل إّال أايـ اؼبولد ،وال يُصنع إّال يف األقصر.

شّت األكباء ،يبيعوف سندوتشات "الكبدة"
يفرتش الساحة ابعة من ّ

وعصًن "التمر" و"السوبيا" ،يبيعوف مسدسات األطفاؿ والبالوانت
و"البمب" والصواريخ ،يبيعوف حلوى اؼبولد ،اؽبريسة واؼبلنب
والعرائس الوردية ،واألحصنة الصلبة اؼبصنوعة من السكر

والشرابت ،و"الفولية" و"السمسية" و"اغبمصية" ،كما تقاـ يف
متفرقة من اؼبدينة اؼبراجيح واؼببلىي.
مناطق ّ
هبلس "بسطاوي" على مقهى جوار الساحة ،يضع ساقاً على ساؽ

ويطلب شيشة وىو يشفط سيجارة ،نسيم الفجر ىذا واؼبدينة
تتثاءب فاربة ذراعيها ؼبقدمو يسطلو ،يردؼ صيب اؼبقهى:
 -اي موالان ؼباذا تشرب سيجارة؟

يشيح "بسطاوي" بيده ،يقطب جبينو ويبصق عليو ،يبتسم الولد

ويقوؿ:

 -أان غلطاف خائف على صحتك ،خلط الدخاف خطر عليك.
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 "مار"! أان ضبار ،شكراً اي موالان."بسطاوي" طواؿ أايـ اؼبولد يتن ّقل بٌن اؼبراجيح ،ينسى ما كاف

أايـ فقده "عزيزة" ،كعادتو ،فلك الوقت ال يدور فيو إالّ كوكب
أي حدث مضى ،ويشرع يف
كل فرحة يعيشها ّ
اليوـ ،ينسى مع ّ

حّت يفرغ منو أو يسئمو ،يركب اؼبركب ويلعب
مواقعة اغبدث اغبايل ّ

حّت
"النشاف" ابلبندقية ،يلهو مع العياؿ ،يتن ّقل بٌن بعض البيوت؛ ّ
كل ظهر من أايـ
البيوت اليت ال يعرفو أصحاهبا ،يف فرتة الظهريةّ ،
اؼبولد ،وأيكل ،يبؤل جيوب جلبابو ابلفلوس واغبلوىّ ،يوزع دعواتو
على الناس ،وهبري يف الشوارع ،بٌن الزحاـ والتك ّدس هبري ،دبرح

وسذاجة وبدائية هبري ،فاؼبولد ،مولد السعد والفرحة ابلنسبة إليو،

كل اؼبدينة ،بشوارعها وحواريها
يصبح حبلولو عاؼبو غًن احملدود ىو ّ

بكل قسوهتا وحزهنا ومآسيها ،عاؼبو
ودروهبا ،ببشرىا ّ
وحرىا وزحامهاّ ،
الذي وببّو حبّاً مؤقتاً ويرتبط بو ارتباطاً ال يتجاوز أايـ اؼبولد.

مث أييت اؼبساء ،فيجلس قليبلً فب ّدداً على بطانيتو ،إىل أف يؤذف

العشاء ،يدخل مع اؼبصلٌن ،قد يهمز إبصبعو أحدىم فيحدجو جبنب

حّت ينطلق إىل الساحة
عينو منذراً ،لكنو يستمر يف مداعبة اؼبصلٌنّ ،
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اغبجاجية"
ويشارؾ اؼبشايخ رفع "الداَل"؛ كرب يرفعو مشايخ " ّ

أبايديهم إىل أعلى يف حلقة متّصلة ،ويهتفوف:
"اي هللا اي داَل

رسوؿ هللا ..رسوؿ هللا"
وتبدأ حلقة من ذكر ،ينضم ؽبا ،ص ّفاف على األرض يف غرفة جبوار

مقاـ سيدي "أبو اغبجاج" ،يقبع بينهم ويسبح يف رائحة البخور اليت
تعبئ اعبو ،يسبح يف ابتهاالت تسحب روحو ألعلى ،ربوـ روائح

"القرفة" و"الزقببيل" و"الينسوف" ،يصرخ بٌن اؼبشايخ:
 "أي".........فًن ّددوف معو:
حي اي هللا.
ّ -

يهز رأسو يبيناً ومشاالً يف تواتر ،يهز جسمو معهم يف ىياـ ،ويسقط

على األرض ضاحكاً مغرقاً يف الضحك ،فبل يشيلو نفر.

الكل مشغولوف عنو يف ىذا الزخم الروحاٍل" ،دوشة" و"دربكة"
ّ

غًن عادية تنقلها الساحة إىل داخل حلقة الذكر ،لكن أحداً ال ينتبو،
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الصفوؼ ترتّل ببهجة وسبدح ابنبهار وغياب الوعي رسوؿ هللا عليو

الصبلة والسبلـ ،انتظاـ يف األداء مل يُتفق عليو ،كموج يتبلطم جيئة

وذىاابً ،يتدفّق من طيّات اغبلقة ىواء ينعش الروح ،كأ ّف مبلئكةً زبفق
أجنحتها فينفرد النسيم على الوجوه.

إحساس لو مذاؽ حلو يستويل على جسده ،شذى قادـ تواً من

جنة اؼبوىل ،ال يلفو على اإلطبلؽ سوى يف حلقات الذكر ىذه،

رحيق اؼبسك يعرب بٌن األنوؼ ،رحيق كأ ّف أحداً قد أطلقو بسخاء،

"بسطاوي" ينهض ويكمل اغبالة الروحانية اليت تسيطر سيطرة ابلغة
عليو ،تقع عينو على العمدة "ضبزة" وىو يدلف إىل الساحة من بٌن

وحّت نفسو يف تلك
كل الناس ّ
اؼبتزاضبٌن ،لكنو ينسى القرية والعمدة و ّ
اغبلقة ،يصرخ:

 آآآآآآآآآآه ...آآآآآآآآآآآآآآآآه.....وهبستًناي ال شعورية "بسطاوي" ىببط بذراعيو رجاؿ اغبلقة

اجملاورين ،فمو اؼبهتز مع رأسو الرائحة ألقصى اليمٌن مث أقصى اليسار

بسرعة ال إمساؾ ؽبا يبعثر اللعاب على من حولو ،جسمو يرتج،

روحو تطًن بعيداً ،ودوائر الدخاف الكثيفة اليت ينشرىا البخور الراقد
يف أجواؼ اؼببخرات النحاسية -اؼبتدلّية من حوامل ابرزة يف جدراف

اؼبسجد -زبطف العيوف وأتخذ العقوؿ.
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حّت ينبلج الليل؛
يصرخ ويصرخ ،سبضى بو الساعات وسبضى هبمّ ،

وين ّفض اجمللس.

ميالد
وأخًناً "بسطاوي"! أين كنت اي رجل؟
ظل ـبتفياً لبعض
يف عُرس "السبع" فوجئ اعبميع بو –وقد ّ

الوقت -على عزؼ "الرابب" يقلع "ىدومو" ،وال يبقى إالّ بسروالو،

حّت
مث يندفع يرقص .الليلة فرح سيأكل فيو "بسطاوي" ويشرب ّ
يتجشأ ،ويدخن "الباقبو" حّت ينسطل ،ويدور بٌن القوـ كالعهد بو
يبازحهم ويبازحونو.

توسطها
ىذا "بسطاوي" ،وىؤالء يلت ّفوف حوؿ منو يص ّفقوف ،دائرة ّ

مع "السبع" ،وأخذ يرقص ،بكل ىياج ومرح وغبطة ،يقبض بيديو
على ك ّفي العمدة ويلف بو يف منتصف اغبلقة ،والسائل من فمو

ينزلق على صدره فيربـ شعره ويبدو ضفائر مصغّرة ،تطربو "الراببة"

وتطربو األايدي اؼبص ّفقة ابنتظاـ ،األكل يكبس على معدتو ،يهضمو
برقص متواصل ركيك ،مع ذلك يسلينا وهبعلنا ننفلت يف الضحك.
جرار" انبسط عليها حصًناف من القش فوقهما
"الكوشة" عربة " َّ

كرسياف من خشب ،مع بعض الزينة اليت ال زبلو من طابع قريتنا،
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وعادتنا -أىل الريف -يف مثل ىذه األفراح ،أف سبتلئ ساحة العرس
الزوار ،وسبت ّد ما بٌن
ملونة جبميع األلواف ،ترعش فوؽ ّ
بلمبات ّ

تتدىل منها
البيوت الواطئة الطينية حببل ؾبدوؿ من أسبلؾ كهرابءّ ،

اللمبات قريبة من رءوس اؼبعازَل ،ترتاقص على رقصهم ،وترىج على

يدوخ األعٌن ،عادتنا أف يلبس العريس جلباابً أبيض اللوف،
كبو ّ

عمامة ابىية اؼبنظر ،تستغرؽ يف صنعها وقتاً،
ويلف حوؿ رأسو ّ
ويدور على اؼبعازَل ،وبييهم ابلسجائر جرباً ،وويل ؼبن ال يقبل التحية،
تطارده األعٌن ابستنكار ،وتدعوه بشكل مباشر ألف يتناوؿ السيجارة

حّت ولو اكتفى أبف يلقيها جبواره ،العريس هبلس معهم ،هبرع
ّ

"البًنة" ،يشاركهم شرب الدخاف ،ويقوـ يرقص ،عادة األرايؼ أف
زمارة" أو "كف" أو "راببة" ،ؾبموعة من الرجاؿ ؽبا
وبيي العرس " ّ

ؾبلسها اػباص ومشرهبا اػباص وأكلها اػباص وكيفها ،غالباً ما يكوف

"الباقبو" و"عرؽ البلح" و"الزبيب" ،يبدؤوف العرس دبدح رسوؿ هللا:
 -ونبدأ بسًنة الزين عليو الصبلة والسبلـ ،جامع الدنيا والدين.

مث يشرعوف يف َّملْ نقوط ؽبم نسبة فيو .أفراح كهذه مل تكن زبلو –يف

العادة -من "بسطاوي" ،وىا ىو يرجع كما كاف ،الرجل الذي كببّو
ويبؤل حياة قريتنا ابلفكاىة والضحك ،مل يكن يشعر إالّ ابأللفة
وسطنا ،ألفة كهذه اليت تدفعو ػبلع مبلبسو والرقص على موسيقى

الزمارة" ،يرفع عينيو ألعلى ويدور مبتسماً ابتسامتو العبيطة ،ويرعش
" ّ
ساقيو ويتلوى دبؤخرتو ،ويشرب يف السجائر و"الباقبو" واػبمر،
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يهبط جفناه ،يروح عقلو ،يشعر بغثياف ودوار ،يقف وسط الناس

ويتبوؿ على اؼبعلم "سوسو" الذي يكفهر ،فيضحك
ىبرج عضوه ّ
الناس ،يضحك لضحكهم وهبري مبتعداً.
أميل على "ضبدي" ،أقوؿ مداعباً:
 ىيا نرقص..يهز يديو أعلى رأسو يف هتريج،
يبتسم من دوف أف يرد ،وىو ّ

تتصادـ عيناي و"سوسو" ،أتطلّع فيو بقليل من شرود ،مؤكد مل أكن

ألنسى اي معلم! يرميين بنظرة من بعيد ،نظرة أفهمها ،وأستوعبها

بشكل هبعلين أسبح قليبلً يف تيار اؼباضي ،مل يكن أحد يعرؼ اتريخ

التقرب
لعل ىذا ما أكسبنا فضوؿ ّ
ىذا الرجل ربديداً ،كاف غامضاًّ ،
إليو ،فحٌن كنّا صغاراً ،كاف شيئاً هبذبنا كبوه ،كذلك ردبا لطفو اؼبفتعل
أو ابتسامتو اؼبداىنة الذئبية ،شبّة شيء هبعلنا نشاركو ألعابو اليت يلعبها

مرة وضعين على حجره
معنا ،عندما يضعنا على حجره مداعباً .أوؿ ّ
ؿبتجاً بغًن استيعاب فقاؿ
وأحسست ابلشيء الصلب ّ
التفت إليو ّ

يل:

" -ابكو اؼبعسل".
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كنا صغاراً على أف نفهم ىذه األشياء ،وكنا هنوى اؼبرح يف مقهاه

كل أىل قريتنا ،والليلة عند "سوسو" دائماً ما كانت تنتهي
الذي يلم ّ
اببتسامات الوداع وسبلمات حارة رغم ما يتخلّل ىذه الليايل من

كل رجل إىل بيتو يف
مشادات وخناقات ،لكن يف النهاية ،ينصرؼ ّ

سبلـ فطري ،وال يبقى يف اؼبقهى إالّ "سوسو" ،يناـ يف مقهاه الذي

ال مأوى لو سواه ،يف غرفة من طٌن سقيفتها عبارة عن جذوع لبل،

ويف بعض األوقات ،إذ ىبلو لو اؼبكاف ،وبلو لو العبث.

قيل أنّو قد جاء منذ سنوات من ّبر "سوىاج" فاستقر يف ّبران ،جاء

سعياً وراء الرزؽ ،واألغلب –ما ظنّو رجاؿ قريتنا ذوو الفطنة -أنّو
جاء ىارابً ،من أثر ردبا ،وردبا كذلك من جريبة ارتكبها ،إ ّمبا يف
اغبقيقة ،الرجل مل تر منو قريتنا غًن االلتزاـ دبجانبة مشاكلهم رغم

ذبارتو سراً يف الباقبو واغبشيش والربشاـ ،ورغم ميولو اليت مل يعرفها

بكل رجاؿ البلد عبلقة فاترة مل
سواان -كبن الصغار -غًن أ ّف عبلقتو ّ

يبد أنّو يوماً رغب يف توطيدىا ،وكأ ّف موطنو ىنا ببل جذور فرض عليو

حالة االنعزاؿ ،كذلك أخالو انسجم معها ،حيث مل أكن أراه كثًناً
قريباً من بيوتنا أو رفيقاً ألحد رجاؿ البلد ،وىف اغبقيقة ،حالة

االنطوائية اليت عزؿ هبا نفسو عن أىل البلد ،مل تكن ربديداً انعزاالً
عن الناس بقدر ما كانت ستاراً لرغباتو ،وثوابً يرتديو ليتح ّكم يف

عقوؿ رجاؿ قريتنا ابلكيف ،غًن أ ّف ىذا الغموض الذي يبدو عليو،
وىذه الرىبة ،يتناقضاف وىيئتو ،فهو طويل ،كبيف ،شاربو ؾبرد خط

يعلو فمو ،يتناسب للغاية وحاجبيو الرفيعٌن اللذين وب ّففهما ابلفتلة،
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ورأسو صلعاء سباماً يعتمرىا بعمامة األرجح أنّو ال يتخلّى عنها إالّ
وقت النوـ ،عيناه منتفختاف بسبب مرض السكري ،إذا تكلّم،

فصوتو ىبرج ىادائً خافتاً ،لكن مع "بربشة" ابلعٌن ،كثًناً ما كانت

ذبعلنا نفطس من الضحك عليو ،فقط كاف وبملق فينا ،ويرتد إىل

الوراء ،ويضرط ضرطة طويلة غًن متقطعة ،مث يضحك ضحكة عالية

وهبذبنا كبوه.

وىل كنا نعرؼ عن مزاجو شيئاً؟
وربمر عيناه ،مث تتقطع
ىل كنا نعرؼ حينما وبضن أجسادان ّ

أنفاسو ،ويبلع ريقو بعسر شديد ،أنّو يرغب يف كيف غًن مسبوؽ
وردبا مل تعرفو قريتنا من قبل؟

ساقين القدر عفواً كبو اؼبعرفة ،ففي مساء خبل من ضوء قمر،

بنوع من أنواع اؼبصًن احملتّم ،أو الصدفة اليت تلقي بنفسها يف طريق

اؼبرء ،حملت أحد األوالد يتسلّل إىل سطح "عشة" "سوسو" ،ووراءه

بعد قليل يتسلّل من بيننا خبفة قط وحذر ثعلب "سوسو" نفسو ،خبفة
أكرب تبعتو ،كاف شكلو يوحى ابلريبة ،وكنت أرتّب لشيء من ؽبو

صبياٍل ،كأف أن ّقض عليهما فيفزعاف وأجري ضاحكاً ،لكن الفضوؿ
الذي ساقين كبو اؼبأساة كاف فضوؿ طفل مل يتجاوز سنوات عمره

اإلحدى عشر ،كاف "سوسو" ينظر وراءه بنصف عٌن ويسًن ؾباىداً
أي صوت فيلفت نظر القاعدين على اؼبقهى .طلعت
ىبشى صدور ّ
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وراءنبا ،كتمت بيدي ضحكة كادت تنفلت لتخيّلي ما قد وبدث
حٌن أقفز عليهما ،وقفت وأرىفت السمع ،نبهمات ،تتباعد،

وأانت خافتة سبيزىا
تتقارب ،وبل مكاهنا سكوف نسيب ،مث برىة ّ

أذانيّ ،أانت "سوسو".

دخلت عليهما ونبمت بصيحة عالية ،إ ّمبا صويت اكببس يف حلقي،

فهناؾ ،فوؽ حصًنة على أرض السطح ،كاف "سوسو" ـبرجاً قضيبو،
يدعكو بسرعة ،أوؿ ما رآٍل جحظت عيناه ،ودارى بيده قضيبو وىو

يتنفس بسرعة وخوؼ ،والولد جواره على األرض ال يبدو عليو أنّو
يدرؾ ما هبري إالّ ىذا اإلدراؾ القاصر اؼبشوب حبًنة وبعض اػبوؼ،

ىذا ما الح يف عينيو ،غًن أ ّف "سوسو" سرعاف ما ابتسم وقاؿ:
 -تعاىل اي "ميبلد".

تسمرت عيناي قليبلً فوؽ قضيبو غريب الشكل ،مث ىرولت بعيداً
ّ
حّت بلغت بييت يف "القباوي".
ورحت أعدو ّ
قالت يل ّأمي:
 -مالك اي "ميبلد"؟
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اقرتب لساٍل من البوح ،لكن شيئاً ما جعلين أبتلع ريقي بعسر

وأنبهم:

 ال شيء.بعد أايـ ،كنت خبلؽبا قد انقطعت عن الذىاب إىل اؼبقهى ،غًن

أ ّف اؼبقهى كاف اؼبنفذ الوحيد لنا لكي نلهو ونلعب "اغبجلة"

عين وكأ ّف شيئاً مل
و"السيجة" ،رآٍل "سوسو" ،إ ّمبا ابتعد بعينيو ّ

وبدث ،آثر أف يتجاوز عيّل مثلي لعلّو يعرؼ سباماً أنّو لن يتفوه

حبرؼ ،عيّل كاف جباانً.
مرة يقوؿ:
أكثر من ّ

رص "اؼبعسل".
 تعاىل اي "ميبلد" اي حبييب ساعدٍل يف ّأو يقوؿ:
 روح افتح لك زجاجة "كاكوال".ولكنين كنت أنصرؼ عنو مسرعاً ،كنت خائفاً وكاف اؼبشهد يبلزـ

يتأملين بشيء من
مرة ألتفت إليو فأجده ّ
خيايل ،الولد أكثر من ّ
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أي شيء
استجداء ،أقبض على نظرتو فًنميها بعيداً وينهمك يف ّ

ؿباوالً تناسى ما حصل.

ويف يوـ ،اكبرفت قدماي دوف قصد جوار مدخل "العشة" ،جريت

ط اجملرى ،حملت "سوسو"
وراء كرة "شراب" كنّا نلعب هبا على ش ّ

فارذبفت لكنو يف غبظة خاطفة هنض ووًف للداخل ،سحبين معو ،كم

كاف ساعده أسرع! وىو هبذبين إىل جوؼ "العشة" ويكتم بيده فمي
ويلصقين ابعبدار ،ويباغتين بتشبثو على مؤخريت ىذا التشبث،

مضيت أحاوؿ أف أنفلت من بٌن يديو ،وأان أئن ّأانت مكتومة ،كاف
جسداان متواريٌن عن األنظار ،وبدا يل أف ؿباولة التملّص ليست

عين ،وابتلعت لعايب
ذات جدوى ،فهدأ شيئاً فشيئاً جسدي رغماً ّ

سًنجم ألجلو ،فاستسلمت قليبلً لتشبّثو وأان ال
بعسر كمن أييت جرماً ُ
أسبكن من التفكًن أو السيطرة على مقاوميت ،يف الواقع مل أعرؼ ؼباذا
مل أقاوـ وقتها ىذا اإلحساس؟ وؼباذا مل أعرتض على ما يفعل

"سوسو"؟ ىل أل ّف أحاسيس ما أحسست هبا ساعتها شتَّت مقاوميت؟
فلجم لساٍل الذي سابت من عليو كف "سوسو"
أـ أ ّف ذعراً أصابين ّ
وىو يرتعد من النشوة خلفي؟ لكن مل يتعد حدوده ،فقد أتى أحد

علي ،فاستدار
األوالد خلفي حبثاً عن الكرة ،ظبعنا صوتو وىو ينادي ّ

كحة عالية وخرج ،فخرجت وراءه وأان أتنفس بعسر
كح ّ
"سوسو" و ّ
شديد.
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كاف بعدىا يتطلّع يل بظفر ،وكانت نظرايت تنثين ربت قوة نظراتو،

ىل انتصر حقاً على جسدي؟ وإف كنت أبغضو ؼبثل ىذه الدرجة

مرة
فلماذا ساقتين قدماي إبرادة غًن مفهومة إىل داخل "العشة" ّ
أخرى؟ ىل ىي نشوة التجربة الضالة؟ أـ ؿباولة إلثبات أنّين أقوى
بل وقادر على مواجهتو؟ إ ّمبا عندما واجهتو ،أصابين نفس الذعر،
عيناه كانتا تشعاف سطوة غًن عادية ،فابتسم حٌن انتفض جسدي

أمامو ،مل يكن شبّة داع الختبلؽ أيّة مداعبة ،دوف خجل ،أو تنويو،

سحب جلبايب ألعلى كأ ّمبا ىبربٍل أ ّف مداعبة الوقت الفائت ستتبلور

ىذا اليوـ ،وتصبح مواقعة مباشرة ،رحت أتضرع منتحباً ،وأان أحاوؿ

اعي وجاىد أف هبعلين أويل
إبعاده عن جسدي ّ
بيدي ،قبض على ذر ّ

ضل
لو ظهري ،خاب ،وأان أتقلقل وبكائي صامت ،كما طائر ّ
الشر ىذا الوقت شيطاانً
السرب فالتقفو صياد شرير ،وكم يكوف ّ
متمثّبلً! حاوؿ رفع جلبايب ودفعي على األرض ،مث استقاـ ورائي وبدا
عين وىو بٌن ـب ّدر من النشوة وبٌن واع ،مث
أنّو سيهجم ،أزحتو ّ
قدمي.
طوحت يدي ال إرادايً لتصيبو يف فرجو ويقع ّ
يتلوى ربت ّ
وقفت على رأسو وأان أرى من اضبرار عينيو ما دفعين لبلبتساـ

متشفياً ،ىا قد انتصرت على الصياد؟ وخرجت من بٌن شباكو حياً،
وكراىييت وحدىا ذبعلين أرمقو وال أكتفي ،أشبلئي التائهة ستُسرتد

عض على شفتيو وخرج ،جلست قليبلً
اآلف .دوف أف يكلمين هنضّ ،
وتقرفصت جوار موضع الواقعة ،رائحة عرقو مل تزؿ عالقة أبنفي،

شة"
وشعرت دبقت استوىل على بصري ،فأحسست وكأ ّف جدراف "الع ّ
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تبتسم حبسرة ،والدنيا من حويل هتتّز ،وشيء من داخلي يستصرخ
الغيث ،ماذا حدث؟ كانت الدموع سبؤل صدري كجرح ال تنقطع

التلوث بو ،قليل
دماؤه ،أستغيث ،أستغيث فكرة أنّين أوشكت على ّ

من اؼبقاومة فصل بيين وبٌن الضياع النهائي .ثواف بطيئات ترتاكم

فوؽ ؿبيط الوقت وتثقلو ،صرت مفتوحاً على اؼبعرفة السافرة ،مل أعد
صغًناً أكيد ،ومل يعد "سوسو" أكثر من وضيع سيُنسى.

يتطوح ،اغبياة أضحت أطياؼ ال حدود ؽبا تشبو
خرجت والعامل ّ

الضباب ،وكنت صامتاً ،وأان أدخل البيت ،وكأنّين مغيّب ،ارسبيت
عيين أمي ،وغبت يف نوـ.
على السرير واغبًنة تقفز من ّ

ىززت رأسي وانتابين شيء من الندـ
بعدىا ،ؼبّا استيقظتّ ،

وشعرت كذلك بنوع من اػبزي أقلّو ما بيين وبٌن نفسي .كيف

السر يف غرابة
مرة أخرى؟ أدركت أ ّف ّ
ظبحت لنفسي ابلذىاب لو ّ

اؼبوقف ،ليس ضعفاً أو حبّاً ؼبا جرى ،بل نوعاً مغايراً من أنواع

االستكشاؼ اليت سبتلئ هبا روح صيب مراىق مثلي ،لعنت "سوسو"،

واليوـ الذي قابلتو فيو وتساءلت:

 -من غًني من أطفاؿ قريتنا سبادى معو "سوسو"؟ وكم عدد

الذين انتصر عليهم؟
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كاف كلما يراٍل وبدجين هبذه النظرة اليت أفهمها سباماً ،وقد يردفها

بلفظة :دكتور .فأوشك أف أنفث يف وجهو غضيب وأن ّقض عليو ،كم

كرىتو بعدما نضجت مشاعري وأصبحت رجبلً ،أو نصف رجل! ال
أعلم؟ كانت نظراتنا تلتقي فتتصارع مصطخبة كموج حبر ،مل أكن

كل ىذه السنوات ..من منّا حقيقة انتصر على اآلخر؟
أعرؼ بعد ّ
السبع
قاؿ يل األطباء إ ّف الذين حاولوا أف يدركوا سبباً بعينو للعجز؛ قد

حاولوا وما فلحوا ،فالعجز ال عبلقة لو ابعبسد ،ىكذا يقولوف،

فكثًنوف قد غرقوا يف عبّة العجز ،أجسادىم كانت سباماً مثل
جسدي ،ال ينقصها شيء.

يقوؿ األطباء كلّو سليم ،فاحبث بداخلك عن أصل اؼبشكلة ،لكن

العجز يدفع إىل التيو ،واالضطراب ،وؿباولة إهباد ألف سبب وسبب

كل يوـ
ػبلق مشكلة ،لوال العجز ما استمرت ىذه اؼبهزلة الدائرة يف ّ

منذ تزوجت؛ مهزلة ىبجل منها وجهي فأجدٍل ال أحتمل أف أطيل
النظر إليها ،تتفتت نظرايت كما أتفتت ،صار يل وجو آخر أمامها؛

كل شيء سيء من داخلي ويطفره عليها .أعطاٍل األطباء
وجو يبتص ّ
عشرات األنواع من األدوية و"الرباشيم" ومل أفلح ،أقوؿ اعطوٍل

دافعاً واحداً ؽبذا؛ غًن ىذه الرتىات اليت تتفوىوف هبا ،وقد أجد
حبلِّ ،فيقولوف اصرب ،مل يبت أحد من عجزه ،أبتسم حبسرة ،قد ماتت
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فكل يوـ جديد ىو
ابلفعل أشياء بداخلي لن يبكنكم اإلحساس هباّ ،

تتضور،
عيين فأجدىا انئمة جواري ّ
عبء ابلنسبة يل ،عبء أف أفتح ّ

ال ريب أ ّف اؼبسألة ال تتعلق هبا ،وال يب ،فهو القدر ،أعلم أالّ ذنب

ؽبا معي ،وتعلم أنّو كاف زواجاً ال حكمة فيو وال تريث ،ىي زهبة أيب،

يف؟ ّإهنا
لكين أشفق عليها ،مث ما عبلقة ىذا الذي أقوؿ بقدرة الرجل ّ

ال تعرؼ ماذا اقرتفت! أو ملّ أعاملها ىكذا! غًن أ ّف ىذا اإلحساس
يثب عليها من عيين ،حقيقة تفطن ؽبا كلّما ترى نظريت إليها؛ ال

مبااليت شديدة الغرابة ،وجودي اؼبستمر خارج البيت ،تكشًنة وجهي

كل ىذا هبرح مشاعرىا ،وال تشكو،
كل ىذا وأكثرّ ،
كل صباحّ ،
فيها ّ
فقط أشعر دبا ىبتلج بداخلها حٌن تصفع مشاعري بعينيها.

صة ابئسة تعرتيها حٌن
دبرور الوقت ،شكواىا مل تعد سوى غُ ّ

بكل ما تشعر ،وتقوؿ:
تصارحين ّ
 أنت ال رببين!فأكذب قائبلً:
 -أان!

ولكن مّت هبيء وقت إعبلف اغبقيقة اؼبؤسفة؟ وىي أ ّف حاجتك

لن سبهلك معي الكثًن من الزمن ،مهما جاهبيت فقدؾ ،فلن ربتملي،
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أان أعرؼ ،وردبا أعرؼ كذلك أنّين ظامل ،فؤلحلّك من قيدؾ ،لعلّك
مين رجولة وأقوى إحساساً بك ،ال ذنب لك
تصادفٌن من ىو أش ّد ّ

ابؼبرة اي " ُزىرة" ،الذنب ذنيب كلّو ،واؼبصيبة مصيبيت ،فافصحي؛ ماذا
أي وقت؛
يعتمل بداخلك؟ ال زبجلي وال زبشي خساريت ،ففي ّ

وطاؼبا الغريزة التلقائية أليّة أنثى مل تُشبع فيك بعد ،ومهما كاف مقدار

كل يوـ
حبّك يل ،أان أعلم أف ىذا لن يطوؿ ،قد يتبدد َجلَدؾ مع ّ
يبر ،وأان يف الواقع أق ّدر جهودؾ اؼبكثفة لعدـ إحراجي ،وأنت

كل ليلة؛ رغم وىوف األمل ،مث تلقٌن بشكواؾ غًن
تتهيئٌن للّقاء ّ
اؼبعلنة على صدري وتبتسمٌن إبشفاؽ ،وتشرعٌن أنت يف إيقاد

إحساس الرجولة يف جسدي ،إ ّمبا كيف توقظٌن أيتها اؼبسكينة -

سرىا إالّ هللا؟
ّ
وأبي شبن -ما قد غفا غفوة ال يعلم ّ

ما خلت يوماً أنّين لن يُ َّ
قدر يل أف أعيش ل ّذة لطاؼبا اتؽ جسدي

كل ركائز روحي،
ؽبا وتصل ابلرجاؿ إىل حد اػببل ،عجزي يقصم ّ

بتمعن ،يسافر ّب لعامل من اإلحباط يغًن على كياٍل ،اي
ينهب أعصايب ّ
عبماؽبا وروعتها ودؼء مشاعرىا ،ولكن؛ كيف مل أستطع أف أحبّها
رغم ذلك؟ وىل اؼبشكلة األساسية ىي أنّين مل أحبها بعد؟

شفيت
ليلة دخلتنا ،بدوت مثل ّ
رحاؿ اتئو ،حٌن سبلملت ،ولويت ّ
منكيب
متنهداً أبسف ،يشرد ذىين كلّما تذكرت إذ راحت تدلّك
ّ
ّ
أبانمل انتابتها رعشة الشهوة .ىذه األثناء ،بدت أشبو بذبذابت

اعي،
جفينّ ،
تنهدت مث احتويتها بٌن ذر ّ
إرساؿ متقطعة ،وقتها أسبلت ّ
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طرحتها أسفلي ،تشبّثت ىي بطرؼ اؼببلءة بنشوة كما تتشبّث قطعة
اؼبعدف دبغناطيس ،كاد جسمي يتمزؽ ،مث انتفضت وصرخت،

وأمسكت شبكة الصيادين؛ اليت أوصاٍل أيب أف ألفها حوؿ خصري

خشية أف يربطين أحد ،وطويتها ،رميتها على األرض وجلست أزفر

شفيت برضا َّ
وسبددت
زفرة حارة ،حطّت يدىا على كتفي ولثّمت ّ

جواري وأان أشعر اببتسامتها اؼبوجعة ،وىي تقوؿ:
 -كلّو يف وقتو ،البد أنّك متعب.

كبلّ ،لست متعباً ،أان خائب ،وانئم على الفراش جوارؾ بنفس

كل ىذا اؽبدوء اي " ُزىرة"؟ وكيف تتجاوزين عن األمر
ّ
مشوىة ،ما ّ

الكرة،
دبثل ىذه العزيبة؟ ال ،لن أأيس من ؿباولة وحيدة ،ىيا لنعد ّ
عما تسفر ،ولكن؛ سبر الساعات وأان كما أان معدوـ القدرة،
وننتظر ّ
كلماتك تشعل جنوٍل :ال أبس ..الصباح "رابح"ً ..ل جيداً
حزمت
وستفعلها إبذف هللا ،كفى ،ما جدوى ىذه الشبكة اللعينة اليت ّ
هبا اي أيب وسطي؟ وكلّكم جالسوف يف االنتظار ،ترجوف إسباـ اؼبهمة،

وأي مأساة! من
ماذا سأقوؿ؟ مل يعد ابنك البكري رجبلً! اي للمأساة! ّ
سيشمت يف البلد ومن سيحزف؟ بل كيف سأخرج للبلد وأان رجل
آخر غريب عنهم؟ ترى كيف ستصمد اي عمدة؟ نسلك ابت

معطوابً ،ىل لبدع الناس ولبربىم أب ّف "السبع" ما زاؿ سبعاً! ونقنع
كل شيء أبواف ،وأ ّف ما وبدث معي وبدث كثًناً ومع
أنفسنا أب ّف ّ

كثًنين وأ ّف اؼبراد آت ال ؿبالة!
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قالت يل ّأمي:
 ربطوؾ اي ولدي.نظرت ؽبا أبسى ،وكيف يُربط اي أمي يف بلدان الرجاؿ دوف النساء؟
الشماعة
شيء غريب ،أف تكوف التخاريف اليت ال أص ّدقها ىي ّ

اليت يعلقوف عليها عجزي ،ولكن؛ ألص ّدقهم قليبلً ،وأحاوؿ أف أزرع

السبل ،أوؿ اغبلوؿ ىم
بداخلي فكرة الربط ،بل وأسعى غبلّها بكافة ُ

اؼبشايخ ،وقد فعلت أف ُدرت مع أيب على أكثر من واحد منهم ،غًن

أف تفسًناهتم تباينت ،الذي قاؿ أ ّف ظلّي (ويعين أقرب األصحاب)

ىو من فعلها ورمى التعويذة يف النهر فابتلعتها ظبكة ،ولن أُشفى إالّ
حٌن تُصطاد ىذه السمكة ،يومها ضحكت يف نفسي بكثًن من
اإلعياء ،ما اغبل إذف لو أ ّف السمكة قد أكلها رجل غًني أو
غادرت لشط بعيد؟!

قاؿ آخر أ ّف الربط حدث مع قبمة يف السماء وىو األمر العصي

حّت يُستدرؾ ،آه ..قبمة يف السماء! ابهلل كيف
الذي سينهكين ّ

تُستدرؾ؟
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كأهنم ضبى وسرت يف
كل يوـ –غالباً -نطوؼ على اؼبشايخ و ّ
كنّا ّ

أتوسل العوف
أسبرغ أماـ ضريح الشيخ "أبو القمصاف" ّ
أذىاننا ،كنت ّ

ببل طائل ،أو أتقرفص ابلساعات ربت ضريح الشيخ "أبو اغبجاج"،

ببل طائل أيضاً.

علي القرآف ،وكاف
يف النهاية ذىبنا لشيخ صنع يل حجاابً وقرأ ّ

يتلو مغمض العينٌن ،ويربت على كتفي ،مث ابتسم وفتح عينيو وقاؿ:
 -أنت ال ربتاج اي ولدي إىل عبلج ،العبلج يف مثل حالتك منك

فيك ،ىل تفهمين؟

أومأت برأسي لكن من غًن فهم ،يف اغبقيقة وددت أف أخلص من

كل اؽبراء ،لقد مللت من كثرة ما رحت للمشايخ ،وعلى العموـ
ّ

اغبجاب يف رقبيت ،ولن يضًنّ ،أما موضوع العبلج فقد تركتو على

هللا ،ىو القادر.

أطل إىل السماء وأغيب بٌن النجوـ قليبلً ،وأف ّكر ،ردبا
كنت فقط ّ

كاف الكبلـ صحيحاً! لكن من يبغضين لدرجة أف يربطين مع قبمة؟
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كاف الشقاء

إؽبي....

رامبو)

(آرثر

أم ميالد
تل ّفت حويل ،كاف حر ىذا الصيف وبمل بطن اؽبواء الساكنة إىل

فيتحوؿ إىل سراب يرتعش يف األفق ،وكاف تراب الدرب ساكناً،
بعيد
ّ
ربركو إالّ أقداـ بعض السائرين ،الذين
خار فرقد فوؽ األرض ال ّ
تقلّصوا رويداً ،وىجعوا إىل منازؽبم ينعموف بقيلولة العصاري .تل ّفت

وكاف الطريق خالياً ،كئيباً ،فتحيّنت الفرصة ورفعت قطعة من قماش

مغرب من على إحدى "الكراتٌن" ،فظهر اؼبصحف ،تناولتو ومضيت
ّ

عين الشيخ "عوض هللا" وأان
بعيين بٌن أوراقو ،مل أف ّكر فيما سيعتقد ّ
ّ
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أطلب منو نسخة من القرآف ،كانت رغبة تواتيين منذ زمن يف تص ّفح
كبلـ اؼبسلمٌن ،ال أعرؼ ىل ىي رغبة خلفها فضوؿ واستكشاؼ

أـ خلفها استنكار؟ ؼباذا يكوف كبلمنا ىو الكبلـ الوحيد اؼبسلّم بو؟

وؼباذا يكوف كبلمهم؟ لردبا أ ّف التشابو بٌن كتابينا شديد ،ولردبا

االختبلؼ .شبّة شيء وبثين على طلب اؼبصحف من الشيخ ،ولعلّو
نفس الشيء الذي يعتمل يف نفسي منذ بعيد ،هبوز منذ أايـ دراسيت
حصة الدين ،وحٌن كنت
يف مدرسة الزراعة ،حٌن كانوا يفصلوننا يف ّ

أتصنّع ذىايب إىل دورة اؼبياه -اليت مل يكن يُسمح لنا ابلذىاب إليها
حصيت الدين والرسم -وأتسلّل أبذٍل من وراء انفذة الفصل
إال يف ّ
فأرىف السمع إىل ما يقولوف ،الغريب أف صوت أستاذ دينهم كاف

دائماً جهوراً ،وكأنّو ال ىبشى أف يرجرج يف أكباء اؼبدرسةّ ،أما صوت

سري ،ليس مسموحاً
أستاذان فكاف رصيناً ،لكنّو خافت ،وكأ ّف ديننا ّ
كل اآلذاف .كنت أختلس السمع -بغًن أف يراٍل أحد-
بتداولو بٌن ّ

فرتبكين كلمات اؼبصحف:

(قل ىو هللا أحد .....ما ؽبم بو من علم وال آلابئهم .....قاؿ ؼبن

حولو أال تستمعوف)

وكانت أنفاسي ُزبتطف ،سبوج الكلمات يف ذىين كشبلّؿ ،فأعود

إىل اغبصة لست واعية دبا يدور فيها ،تُبحر رأسي يف تشتت غًن

حجاهبن ،فوضعت فوؽ رأسي
مقصود ،وصل يب يف يوـ أنّين قلّدت
ّ

179

طرحة وذىبت هبا إىل اؼبدرسة ،إحدى صاحبايت نظرت يل

ومصمصت شفتيها بته ّكم وقالت:
 -وهللا ؾبنونة!

فقلت ؽبا وأان أبتعد عنها بوجهي:
ىبصين وحدي.
 جنوٍل ّوأربسس خ ّدي ،سباماً فوؽ
ينتقل بصري يف أرجاء اؼبصحف ّ

موضع الصفعة اليت نزلت عليو من أيب يومها ،عندما شاىدٍل وأان

راجعة من اؼبدرسة والطرحة على رأسي ،صاح يب:
 -أنت فاجرة وستفضحينين.

مرة -ابلفاجرة فبل يعين أنّين
أيب ال ُهبادؿ ،وكونو ينعتين –وألوؿ ّ
ىكذا بل ىو يراٍل ىكذا ،وألسباب مل أستوعبها يف حينها ،ومل يعنين

أف أستوعبها فيما بعد ،كانت صيحتو تبلزـ ك ّفو اليت ىوت على

كل
خ ّدي ،وكانت من شدهتا أف طرحتين أرضاً ،وكاف غريباً أف أؼبح ّ
ىذا الغضب يف عيين ّأمي كذلك ،واليت مل رباوؿ أبدٌل قدر أف
تساعدٍل يف الوقوؼ من على األرض ،بل راحت توشوش أيب
ويوشوشها ،وبعض كبلمهما يصل ألذٍل:
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 بنتك ستفسد.. واغبل؟ ّإهنا ملعونة.وما أسهل اغبل! كاف قراراً حاظباً منهما ابتفاؽ أف أترؾ الدراسة

وأان يف آخر سنة ،يف الدبلوـ ،وأف يُسرعا بتزوهبي.

 "سيفٌن" أبو "مرقص" كلّمين عليها ،تتزوج "مرقص" وتروبنا..تطل ىكذا اي "مرقص" من إطار صورتك الذي مؤله الرتاب،
ال ّ

تزوجتك ؾبربة ،لكنين ال أضبل لك إالّ ذكرى حلوة ،مل أر منك غًن

اؼبعروؼ ،ردبا ألنّك مل سبض معي سوى عاـ واحد ،وردبا أل ّف "ميبلد"

كاف شبرة رائعة غبياتنا القصًنة معاً.
" -إميانة".

خبئت اؼبصحف بسرعة وابتسمت يف وجو "بسطاوي" وىو يلبس

كل يوـ
جلباابً جديداً ،ارتداه من عند "أبوان لوقا" ،لو أايـ يف الدير ،و ّ
أييت ليجلس معي نشرب "اؼبعسل" ونتجاذب أطراؼ اغبديث.

سحبت "اعبوزة" من ربت الفاترينة ووضعت عليها "اؼبعسل" .كاف

"البَّص" جاىزاً داخل البيت يف "الكانوف" ،طلعت بسرعة وأان أضبل
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يف فمي عود الغاب وأستنشق دخاف "اعبوزة" ،و"بسطاوي" يرمقين

بشرود.

العمدة محزة
بركاتك اي "أبو القمصاف" ..أخربٍل ما الذي وبدث مع ولدي؟

فسك معنا ،ولدي البكري تعيس ،ولدي الذي
ابهلل عليك اي شيخ نَ َ

أظبيتو أنت "السبع" بنفسك عندما جئتين يف اؼبناـ وزعقت:
 -السبع...

عيين فقط،
بؤر من نور تومض حوؿ الضريح ،لعلّها تومض داخل ّ

ولعل ىذا ما يرغبو عقلي الباطن يف الواقع .تتسلّل من حويل ببطء
ّ
ظبلؿ اؼبساء ،وتتسلّق جوانب الضريح فتُعتم بعض أجزائو ،ينتابين
شيء من اإلحباط ،وهبذبين صوت الشيخ "إبراىيم":
 لك زمن اي عمدة!مين:
أزفر وأان أقوؿ بببلدة مل يعتدىا ّ
ّ -إهنا الدنيا اي عم "إبراىيم" ،كيف حالك أنت؟ و"ضبدي"؟
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 اغبمد هلل.يبسد الضريح بكفيو ويهمهم .كاف صوت الريح يف
أييت جواريّ ،

اػبارج يهمهم كذلك ،وكاف قلب الضريح يبدو معتمبلً ابلشكوى،

كأ ّف "أبو القمصاف" يسألين أين أنتم؟ أقمتم الضريح ونسيتموٍل.

رحت أتلو وأسبّح ،وكانت عينا الشيخ "إبراىيم" تنتظراف حّت أنتهي،

ألتفت كبوه ،فقاؿ مبتسماً:
ّ

 الشاي جاىز اي عمدة.دبجرد اعبلوس مع
كنت يف حاجة لتفريغ ما يعتمل بداخلي ،ولو ّ

الشيخ "إبراىيم" وشرب الشاي ،استجبت بصمت إىل دعوتو،

وخرجنا وكاف يتسنّد على عصاه ،جلست على الكنبة وسط القبور،

وأع ّد الشاي.

كاف البخار الصاعد من األكواب يبخر حائط الظلمة الذي

أحس بو الشيخ "إبراىيم" يُرغم
يتماس والسماء ،وكاف شرودي الذي ّ
بصري على التب ّدد يف لوحة اعببّانة ،تبدو القبور كوحشة روحي،
ويبدو الليل سباماً كليل عقلي ،يسألين الشيخ "إبراىيم" بعينيو ما بك؟
فأود لو أشكو لو وجيعيت ،ولكن؛ وجيعيت بئر من األمل ،بئر عميقة،

ىم البيت كلّو وزبفيو عن اػبلق ،وىل سيفهم اػبلق طبيعة
ربتوي ّ

األسى؟ سيتن ّدروف بولدي داخل بيوهتم ويته ّكموف ،وتصبح مأساتنا
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علكة يف األفواه .لو أعرؼ يل طريقاً لوأد اؼبشكلة ما توانيت! مضى
حّت اآلف
الوقت وولدي مل يدخل بعد على زوجتو ،وأىل البيت ّ

يرتقّبوف إسباـ اؼبهمة ،ولكن؛ من يكرىين لدرجة أف يربط "السبع"؟ ال
كل أىل القرية وببوننا ،مل أفعل معهم إالّ
أجد رجبلً بعينو ،وال امرأةّ ،
اػبًن ،غًن أ ّف شر النفوس دائماً مطموس ،وردبا اختبأ يف نفس

لعل
أحدىم ضغينة كبوي أو كبو ولدي ،وىذا ال يعلمو غًن هللاّ .
السر فيها ويف بيتها ويف ؾبيئها
لعل ّ
اللعنة يف " ُزىرة" ،ما أدراٍل؟ ّ
ذاتو ،حلّت بشؤمها" ،عرقوب انشف" كما يقولوف ،جاءت وجابت

معها الفقر للبيت كلّو.

 -على فكرة اي عمدة" ،ضبدي" قبح يف الثانوية وسيدخل اعبامعة

إبذف هللا.

صوت الشيخ "إبراىيم" تناولين من دوار عميق ،كاف وباوؿ أف هبد

للكبلـ بيننا سكة ،بفرحة مفتعلة مؤلّفة ،ولكن؛ ال جدوى اي عم

الشيخ ،ال أحتاج اؼبواساة بقدر ما أحتاج النجاة ،أنت ال تعرؼ عن

عذايب شيئاً ،لن أستطيع أف أفرح لولدؾ.

قلت يف برود تلقائي وأان أؼبلم ذيل جلبايب وأهنض:
 -مربوؾ ..مربوؾ اي عم "إبراىيم".
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السبع
ككل صباح منذ تزوجت ،صباح ملبّد ابلضباب.
صباح غائم،
ّ

اغبماـ وأبدأ طقسي
فتحت النافذة على مصراعيها قبل أف أدخل ّ
التحمم وحلق غبييت وشاريب وتوضيب شعري" .فريد
اليومي يف ّ

األطرش" من الراديو أييت صوتو رغم وىنو شجياً:
" -اغبياة حلوة ،بس نفهمها"...

أوافقك اي فريد ،اغبياة حلوة ،إ ّمبا ..لو تفهمنا.
أدندف معو ،الصابوف يبؤل وجهي برغوتو الكثيفة ،رائحتو تذكرٍل

بليلة الدخلة ،ليلة الغربة والعزلة والقهر.

اؼبدوي ،ىل
جرس الكنيسة البعيد يلح الرنٌن ،ىذا الرنٌن الرتيب ّ

أي أنبية ؼبعرفة اليوـ وسط
اليوـ األحد؟ ال أظن ،ما اليوـ؟ أنسيت! ّ

حياة تتشابو أايمها أصبعٌن! ذبري أو ال ذبري ،توجعنا بقدر ما،
تبهجنا بقدر ما ،واغبقيقة أ ّف اغبياة ىذه تتخلّى عنا يف النهاية،

آخرىا عذاب ،ووحدة غًن معلومة اؼبصًن ،ال أبس أف نعيش على

ابؼبرة لو أولتنا بعض العناية واالىتماـ.
حوافها ،لكن؛ ال أبس ّ
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مر على زواجي ،وقفت يف الشرفة
ىو الصباح الثبلثٌن الذي ّ

أد ّخن سيجارة وأمارس عليها رجوليت.

قريتنا زىرة ذكية الرائحة تشرع يف التفتح أبانة كل صباح ،شذاىا

كل الدروب والطرؽ والبيوت ،يكلّل الوجوه ابلبكارة،
يسري خبلؿ ّ
يصل إىل السماء فينبض قلبها ابغبياة ،تندى بسحاابت ،سحاابت

صغًنة تدنو قريباً من بيتنا ،كأنّين أراىا يف مشهد من عامل مواز ،تدنو

منو ،أاثرت ارتباكي ،وىى تداعب البيت أبف ترفع رأسو ألعلى ،لكن
متديل ألسفل
كل ما فيو خامل ،سباماً مثلي ،عنقو ّ
البيت كلّو خامل ،و ّ
تظل تداعبو وتسقط على بشرتو اؼبتش ّققة قطرات من
ابستسبلـّ ،

ندى الصباح ،فيفتح جفناً دبنتهى اؼبشقة من على عٌن مسبلة،

بتجهم ،ذابب ال يهاب صحوتو وبوـ مراتحاً حوؿ وجهو،
ويرمقهم ّ

مر الزمن زاد اتّساعها ،ويتّخذ
يتسلّل بٌن الشقوؽ واؼبنافذ اليت كلّما ّ
من طبقات الرتاب اليت تتك ّدس يف جوفو مبلذاً لو من قنص البشر،
ردبا ليس السائر من ق ّداـ ىذا البيت ،اػبامل اؼبتش ّقق ،ليقدر أف
التوقف ولو قليبلً ،السائر قد يشعر أب ّف
وبجم فضولو من حثو على ّ
الراقد أمامو ىذا خائر ردبا وبتاج عوانً ،فيتفحصو بشفقة وأسف ،مث

يقرر ،ردبا إثر إحساسو بشيء ما من الرأفة ،أف يبضي.
ّ
آه ،مّت تنهض أيها البيت اؼبنكسر؟
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ثبلثوف يوماً ،ثبلثوف إخفاقاً ،ثبلثوف صباحاً أخرج إىل النهر ،أترؾ

" ُزىرة" مسرتسلة اعبسد فوؽ الفراش ،وألثم جبينها بقبلة معتذرة

وأخرج ،وبتويين ىواء اعبرؼ اؼبنعش ،فبل أنتعش ،أجلس وحيداً
ككل صباح ،أغور بذىين داخل مياه نيلنا اؽبادرة ،تتسارع أنفاسي
ّ

وأوشك على البكاء ،بل أبكي يف اغبقيقة ،ال داعي للرايء ،أبكي وأان

أجوب ؿبيط اؼبوج اؼبتبلطم ،وصدري من شدة النشيج يصعد وينزؿ،

سباماً كقبضات اؼبوج اليت تنفرد وتنضم ،ليتين يف حلم! انقباض قليب

غًن مسيطر عليو ،كيف ربملين قدماي اآلف كبو فكرة الراحة؟ كيف

عيين؟ ظبلـ يكتنف األجواء ال عهد يل بو،
ّ
حل ظبلـ بسرعة أماـ ّ
النيل ع ّداء ال تركد أبداً مياىو ،ردبا هتبين بعضاً من قدرهتا على

اؽبياج ،ولكن؛ أان أضعف ،أضعف كثًناً من أف أخترب قدريت داخل

بيدي
مياه ال هتدأ ،فقط سأقف على ال مستقر داخل النهر ،وأحوـ ّ
صانعاً دوامة تتب ّدد سريعاً مع اؼبياه ،أغمض عيين ،فيأتيين وجهها
ابظباً ينفذ من ضوء السماء ،قائلة كعادهتا:
كل شيء أبواف.
 ّكل شكواؾ أنّين
مّت اي " ُزىرة"؟ مّت أييت أواف ما ال يريد اجمليء؟ ّ
ال أحبك ،إذف لو أحببتك فهل ستنتهي اؼبأساة؟ ىل ستتب ّدد ىذه
النظرة األليمة اليت أحملها بٌن عينيك؟ اآلف مل أعد سوى حجج

أٍل مل أُربط ،أان ما
مصطنعة يواسي هبا األىل أنفسهم ،لكنين أعرؼ ّ
كل ىذه
عدت رجبلً ،فقط ال غًن ،وما عدت قادراً على ّ
ربمل ّ
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أي جديد
السهاـ اليت تنهمر من العيوف ،كلّها تساؤالت عن ّ

كل
يبهجهم ،ولكن ال جديد ،سوى أنّك تصمدين أماـ عجزي يف ّ
ربررؾ.
كل رغبايت يف ّ
يوـ صموداً وبرؽ فؤادي ،ويفطر ّ
من السماء ،أتتيين جبناحيها "فرسة" ج ّدي "توفيق" ،اي ؽبا من

بيضاء صبيلة! صهيلها يهدئ اؼبوج ،فيستكٌن أسفل حوافرىا ويتهيّأ
ؼبراودهتا .أيّها النيل ،كم أنت صبيل! إ ّمبا قد ال تعنيك أيّة أحداث
جرت منذ قدَل األزؿ ،ولن تعنيك األحداث اليت ستكوف ولو بعد

ألف عاـ ،ستظل فارداً أبسك من أقصى ألدٌل الببلد ببل اىتماـ.

يف قليبلً ،ىل أدركت الشبو
"فرسة" جدي "توفيق" تدنو ّ
تتفرس ّ
مينّ ،
تتمسح يف ظهري ،فأمتطيها وتطًن يب.
الذي بيين وبٌن صاحبك؟ ّ
تُرى ىل تقدر على ضبلي إىل هناية أخرى؟
ُزهرة
شط
اؼبرآة أمامي يف الغرفة؛ واليت أجلس قبالتها ابلساعات أم ّ

شعري وأسرح ،تنبؤٍل أبنّين ذبلت ،حقاً ذبلت ،بعد أشهر من زفافنا
أي مكاف للتفاؤؿ ،كانت تذ ّكرٍل بليلة الدخلة؛ ليلة
مل يعد بداخلي ّ
هتيأت ؽبا ألسابيع ،وكدت أطًن من الفرحة وأان جالسة يف الكوشة

كلّما يبر الوقت ويقرتب نصف الليل ،يقرتب موعد دخويل معو إىل
عاؼبنا الفريد.
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* *

*

أيب عمدة ،وليس من غريب يف زواجي أف يكوف من ابن عمدة

أٍل لو مل أقبذب انحيتو أو ارربت لو ما قبلت أف
كذلك ،غًن ّ

دواران مع أبيو العمدة
يشاركين اغبياة .كاف كثًناً ما وبضر إىل ّ

"ضبزة" ،وكنت أتسلّل ببصري كبوه وأتطلّع إىل وسامتو ،كاف وسيماً،
لو طوؿ أبيو الفارع ،كتفاه عريضتاف ،لو طلّة يف وجهو ميزهتا أوؿ ما

بكل بساطة ،كاف آسراً ،وكنت أقف
وقعت عليو عيناي فدخل قليب ّ
على سطح بيتنا وعيناي تصبواف انحية طريق رحيلو ،أو ّدعو ببصري،

وأنكر ىذا اإلحساس بداخلي الذي يدفعين ألف أسبناه يل ،أسبناه زوجاً
وحبّاً وعاؼباً أعيش فيو لوحدي.
وكاف من أبيو؛ يف يوـ من أايـ اعبُمع اليت يزور فيها أيب ،أف طلبين

البنو "السبع" ،مل أقو على استدراؾ فرحيت ،فشهقت أماـ أيب وىو
بكل خلجات وبملها صدري،
يبلغين ،شهقيت كانت تعين نعم ،نعم ّ

نعم أريده اي أيب ،قاؿ آنذاؾ:

أي تفكًن!
 ىكذا ،دوف ّحّت ّ
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ابتسمت خجبلً وىرعت إىل غرفيت ،وكاف ر ّد أيب أف يبهلو العمدة

"ضبزة" قليبلً من الوقت للتشاور ،ولكن زفافنا مل يتأخر ،الزمن من
قراءة الفاربة لليلة الفرح مل يستغرؽ غًن شهر ،وانتقلت إىل بلدتو

القريبة من بلدتنا.

* *

*

يف ليلة دخليت ،كنت فراشة ،ربلّق اآلف بعيداً عن وىج الوحدة

وتدنو من بستاف مزىر ،كنت واحدة من أولئك اؼبلكات البلئي

يتمرغن فوؽ جدراف اؼبعابد بزىو؛ ملكات الفراعنة اللوايت كنت أقف
ّ
أمامهن وأان يف زايرة إىل معبد مع اؼبدرسة أو يف رحلة مع بعض
ّ

صباؽبن
الصديقات إىل البندر ،وأمضي الوقت أطوؼ ببصري يف
ّ
منهن ،يذىب
وروعة
أشكاؽبن اؼبنقوشة على اغبوائط ،وأحلم أنّين ّ
ّ
خيايل إىل آالؼ السنوات اؼباضية وأراٍل متق ّدمة ركباً من البشر وأان

جالسة يف أهبى زينة ،يسحبين جوادا العربة اؼبلكية ببطء بٌن اعبموع

احملتشدة على جانيب طريقي هتلّل يل ،وأان ابتسم ؽبم وألقي عليهم

وحراسي يف األسفل عرااي ربت عيوف الشمس ،اي
أكاليل من الزىورّ ،

تتجمع لرؤييت! رؤييت ال غًن ،ىا ىي اؼبلكة
ؽبا من فرحة والناس ّ

بكل
بكل مشوخ وؿببةّ ،
وسبسد رءوس صغارىم ّ
تطوؼ رعاايىا ّ
تواضع ،وسبنحهم العطااي واؽببات ،وتستكمل طريقها كبو جنتها،

دوار ،وىي ال تكاد تستدرؾ أنفاسها
قصرىا الذي يتمثل يف غرفة يف ّ
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من فرط السعادة ،أيّها "السبع"؛ سبعي ،تناولين بٌن أحضانك أبانة،
وال تلتفت ألوؿ ليلة ،فهكذا التوتر ،يصنع أبجسادان العجائب،
تتعجل تل ّذذي بك ،سوؼ وبدث ،وساعتها لن ربجم
ّ
سبهل ،وال ّ

انفبلتك بداخلي ،أشتهيك ،ببساطة أحبّك ،ولكن؛ ىل يكفي ىذا

اغبب لكي تفطن إىل معىن صربي؟ أان أحبّك وال أريد سوى وجودؾ
ّ
مر عاـ ،بل اي حبييب ولو فات علينا
مر شهر ،ولو ّ
ىنا جبواري ،ولو ّ

كل
زمن الكوف أبسره ،أان لك ،فبل تبتئس ،وال توغر داخل صدرؾ ّ
ىذا اإلحساس ابلوىن ،دع خدر اغبب يتمكن من أطرافنا ،وأغف يف

عيين بنظراتك
حضين ،ىل تعلم كم أحبّك؟ ّ
حّت وأنت ذبوس ّ

حّت وأنت تلعن اليوـ الذي
اليائسة ،ال أكف عن حبّك بشدةّ ،

تزوجتين فيو ،وسبضي يف الصباح ،ويف النهار ،ويف اؼبساء ،سبضي وال

تتطوح
أعرؼ عنك شيئاً ،وترتكين بٌن أسوار ىذا اؼبنزؿ القامت ورقة ّ
من اػبوؼ ،غريبة عن اعبميعّ ،أمك ،أبيك ،وإخوتك ،غريبة وال
ؾبرد امرأة تعيش يف
يعرفوف ّ
عين قدر ما يعرفو ّ
أي شخص يف القريةّ ،
حّت وأنت تضعين على رؼ حياتك قطعة مهملة ببل
بيت العمدةّ ،

بكل كيانك يف عامل ليس واضح اؼبعامل،
معىنّ ،
حّت وأنت ىائم ّ

أحبّك ،ولن أترؾ لك فرصة إلقصائي عن عاؼبك ،عجزؾ اي حبييب ال
تضمين إىل قلبك وزبربٍل أنّك رببين ،لو أنّك
يعىن يل شيئاً ،لو فقط ّ
تراٍل كما أراؾ ،ما ذبلت ،وما كانت بنا حاجة لطبيب أشكو لو أؼبي،

أقصد أؼبي النفسي ،فجسدي ال أظنّو يتأ ّمل بقدر ما تتأ ّمل روحي

حيب على الدواـ ،ما كانت بنا حاجة
ألسلوب اؼبعاملة الذي تبادر بو ّ
لواحد من أصدقائك اظبو "ميبلد" ،يكشف بواطن ما أُخفى بعينيو،
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ويتسلّل دوف أف يستأذف إىل أعمق أسرار نفسي ،ويشرع يف ربديد

دبجرد ؼبساتو ،وىو يضع ظبّاعتو اغبديدية الباردة على
مواطن تع ّذيبّ ،
ثديي ،وهبرى هبا يستوضح علّيت ،كبلّ؛ ال علّة سواه اي دكتور ،ىو
ّ

كل يوـ بعد يوـ أذوى
فقط من أفضى يب غبالة من العتو ،ذبعلين يف ّ
ككائن ىبلمي يتبعثر يف ثنااي الثرى ،ماذا ستفعل ؼبساتك الرقيقة

اؼبتح ّفظة اي دكتور غًن أف تدفعين لبلرتعاش كيمامة داستها قدـ
أي عبلج يل،
عابرة؟
سأظل أرتعش ولن تعرؼ مهما جاىدت ّ
ّ

عبلجي ىو ،وعبلجك الذي كتبتو ليس ذا جدوى ،ص ّدقين لن يفلح

كثًناً يف أف يعيد لوجهي بكارتو ،ولن تصلح ىذه األدوية؛ واليت

قررت يل أف أتناوؽبا يومياً ،يف إزالة أسباب العلّة ،فقط ما قد يفلح،
أبي وجو غًنه يف خيايل ،وأف أستبدلو بوجهو يف
ىو أف أتشبّث ّ

لعل ىذا ما ينقذ رأسي من تيار اعبنوف اعبارؼ ،الذي
حلميّ ،

حّت من صنع اػبياؿ ،ىو ما
يعصف هبا وال يرحم ،فقط وجو ،ولو ّ

أي ضوء حياة.
يبعث يف عيين ،دوف غاية ،أو عمدّ ،
محدى

كأهنا مكتوبة ،ال أنسى كلمة
أدوف أشعاري ،أحفظها يف رأسي ّ
ال ّ

يدوهنا يل ،ردبا
وال يسقط من ذاكريت حرؼ ،مل أطلب من أحد أف ّ

تعودت ،صارت
ليس ىناؾ من يبلك سعة الصدر ّ
لتحملي ،أو ردبا ّ
كل حواسي اؼبتبقية ،ليس يل سواىا يف دنيا ال
ذاكريت أقوى من ّ

ترحم ،فاقد البصر ال ترؼ لو سوى خيالو وذاكرتو .أذىب أحياانً إىل
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قصر الثقافة ليبلً لقراءة الشعر والقصة ،أذىب –كدأيب -مبكراً قبل
وأربسس طريقي -احملفور يف دماغي -إىل داخل
أف أييت أحدّ ،

القصر ،أجلس لبعض الوقت أماـ غرفة اندي األدب وهبيء "قناوي"

الفراش ،يفتح الغرفة وىو يقوؿ:
ّ

حّت يف وقت العمل.
 دائماً أتتى قبل الناس اي أستاذ "ضبدي"ّ ..أبتسم ،أرتبك شيئاً ما وأقوؿ:
عم "قناوي" ..فدائماً أنسى ساعيت يف البيت.
 أعذرٍل اي ّكبلمي قاس ،لعلّو اآلف يشعر ابغبرج ،فقد تنحنح ،تصنػّع اهنماكو

يف نفض اؼبقاعد واؼبناضد .دبيب األقداـ يقرتب من أذٍلّ ،دلف

الغرفة األدابء واحد تلو اآلخر ،جلس اعبميع بعد سبلمات وأحضاف
ودعاابت وهتنئات شبو رظبية أقرب للفتور بنجاحي يف الثانوية.

خبلؿ دقائق دخل رئيس النادي األستاذ "أبو اغبسن" وشرع يف

بدء اعبلسة.

نبهمات ،مناقشات ،ال يرغب أحد يف أف أشاركو ىذه

اؼبناقشات ،ردبا يتجادلوف فيما يعرفوف أنّين ال أصلح للمشاركة

الفعلية فيو ولو بشكل نسيب ،ليس صحيحاً أ ّف النسبية قانوف عاـ
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كل البشر ،النسبية قانوٍل اػباص ،أان نسيب ،الطاقات
يسًن على ّ

اؼبلهمة داخل روحي صبيعها نسبية حيث ال يشعر هبا غًني ،لذا ال

أبي حاؿ ،كيف أثق فيو؟ من ذلك
يبكنين أف أثق يف نظاـ الكوف ّ

األضبق الذي قد ي ّدعي يوماً ؿببّيت؟ احملبة وىم ،ال يعدو كونو أكثر

من إحساس ىامشي من زوائد النفس يلقيها اؼبرء على اآلخر عرضاً،
ىا ىم يتهامسوف ويضحكوف من دوف إعاريت ولو بعض من اىتماـ،
بكل
علي أان شخصياً ،لكنين لن أحفل ّ
لعلّهم يتهامسوف يف األصل ّ
ذلك ،سأستعًن تلك االبتسامة اليت ال أعرؼ ؽبا شكبلً ؿب ّدداً
مين يف ذلك العامل الفسيح
أىم ّ
وأجلس هبا بينهم ،مل يكن من أحد ّ
تتأملين
البائس ،سأجلس بينهم
وأحس بنظراهتم ربوطين كإخطبوطّ ،
ّ

وتتأمل تعاسيت ،لكن من هبزـ فيهم أبنّين تعيس؟ ىل أحاوؿ التحايل
ّ
على اغبقيقة اؼبباشرة؟ كما لو كنت أربايل على اليقٌن بعينو ،ابلفعل

أان نوع مشابو أليّة تعاسة قد يفرتضها شخص ،تعاسة اؼبوت الغائب

اغبب اؼبفقود أان ،تعاسة اغبياة نفسها ،تعاسة ضاربة أان يف
أان ،تعاسة ّ

فأي ربايل!
أعمق أعماؽ ىذا اجملتمعّ ،

مر مث سرى يف الغرفة ىذا العطر اؼبباغت،
قليل من وقت ّ

أحسست بو ،قاؿ رئيس النادي:

 -الشاعرة "مناؿ" ،عضوة جديدة معنا يف النادي.
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تعارفت مع اعبميع وجلست ،شعرت بوقع خطواهتا ،ولفين عطرىا

مين
الغريب ،ملت مازحاً على أذف أحد الشعراء اعبالسٌن جوار ّ
ونبست:
 حلوة! -من غًن كبلـ.

ؾبرد االسرتساؿ معي
قاؽبا ابقتضاب وانصرؼ ّ
عين ،كأنّو ال يطيق ّ

أي حوار ،اقرتح األستاذ "أبو اغبسن" أف يبدأ الندوة الشعرية
يف ّ

ب"مناؿ" ،كانت خجوالً وىي تتنحنح وتنظم شعرىا ،ألقت قصيدة
سيئة ىاصبها اعبميع ،مل أرّكز يف كلمات القصيدة بقدر ما رّكزت يف
صوهتا الرقيق ،سألين "أبو اغبسن":

 ما رأيك يف القصيدة اي ضبدي؟ صبيلة...قاؿ بدىشة ساخرة:
 -وما ىي مواطن اعبماؿ يف القصيدة اي شاعر اي كبًن؟!
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علي قائبلً:
ُ
سكت ؿبرجاً ومل أرد فاكبىن ّ
 ىل ظبعت القصيدة جيداً؟الشيخ إبراهيم
يتذرع هبا البشر
افرتاش الليل عادة ،ابت عادة ،النوـ ّ
حجة ّ

مؤرؽ وال أانـ ،مل يعد يؤرقين
للخروج من براثن رىبة الليل ،لكنّين َّ

التفكًن يف ؾبيء أـ "جودة" فقد ظفرت دبا ظلّت ذبوب األرض من

أجلو ،روحها اآلف سكنت واستقرت .الليل ضبايب ،يف ذلك الليل

كانت حاجيت ألـ "جودة" شديدة ،مل تكن رأسي قد توقّفت عن

ط الليل أخذت أضواء مبهمة
ال ّدوي من منتصف النهار ،وعندما ح ّ
حّت اغبيواانت البلجئة لفضاء
تومض خبلؿ شقوؽ ابيب اػبشيبّ ،

اعببّانة من وحشة العامل البعيد أشعر ّأهنا مثلي سباماً زبشى شيئاً ما،

ؾبرد ذكر األمر ولو
أخشاه كثًناُ وأخشى أكثر البوح بو ،ظنّاً ّ
مين أف ّ
بيين وبٌن نفسي البد وسيستحضره للمثوؿ اثنية ،مل يكن "ضبدي"

ماسة تدفعين الفتقاد أـ
موجوداً ،يف الطرؼ اآلخر من القرية ،وحاجة ّ

عين
"جودة" ،ردبا استأنست هبا ذي قبل ،وردبا وجودىا وبجب ّ
ـباوؼ أعظم.

جعلت أدور يف الغرفة ،أقف قليبلً جوار النافذة مثل مراقب ،مث

أدور اثنية ،ؿباوالً بعث حياة يف جسدي وذىين من ال شيء ،ولكن
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أي خوؼ جديد،
ظل يربض يف اػببلء القريب ،مل أكن ؿبتمبلً ّ
العواء ّ

والعواء يقرتب من ربت النافذة اؼبطلّة على كافة ـباوؼ الدنيا ،عواء

متقطّع مبحوح ،أرفع رأسي ذباه أعلى ،أسبلّى يف سقف الغرفة ،أحاوؿ
أي جزء من هللا ،لعلّو
أف أستكشف منفذاً للسماء ،أحاوؿ أف أؼبح ّ
وحرـ معها
حرـ علينا رؤيتوّ ،
شر ما يقبع ابػبارج ،إ ّمبا هللا ّ
يكفيين ّ
استنباط سائر الغيبيات ،ويف راثء أترقّب اػبطوة القادمة ،أشياء

ترتصد طلوعي بينما أان عاجز ،مل أكن أستطيع فعل
طليقة يف اػبارج ّ

حّت ـبلوقات ليلي اؼبؤانسة يبكنها م ّد يد العوف
شيء ،ال أحد وال ّ

يل.

ظبعت اػبطوات اػبافتة ،وىي تنحدر من أعلى ،مل يكن لدي قدرة

تسمرت ،تراجعت عن فتحة النافذة
مرة أخرىّ ،
على رفع رأسي ّ

وتوسدت ابلفراش ،أحسست حبضوره ،فارذبفت ،سبنيت أف يغفل
ّ

يتحرر إالّ من
ّ
عين ىذه اؼبرة ّ
ويؤجل العقاب ،فالقرابف موجود ولن ّ

كل أطرايف
خبللو ،فلم العجلة! أخذت أرتعد أكثر ،من برد سرى يف ّ

ومن فرط الروع ،يف ذلك اعبو الضبايب سيجد جسدي طيّعاً
وؾبرد أف يضع ؼبستو عليو سيسلّم لو
مستجيباً كما مل يكن ذي قبلّ ،
أي جهد أو مقاومة ،كيف أستمر
نفسو من تلقاء نفسو ومن دوف ّ

ىكذا وكيف نتعايش معاً يف ذات اؼبكاف؟ كاف الصوت يتصاعد وأان

تتطوح.
عيين وأرتعش كريشة ّ
من ربت الفراش أغمض ّ
 -ما جدوى العبث؟!
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بكل االستجاابت
مل أرد ،تركت الوحشة النابعة من داخلي تتكفل ّ

غًن احملتملة ،أكمل يف فحيح:
مم زباؼ؟!
ّ -

كل الذي تبثو يف نفسي من
منك ،ومن حضورؾ ابلدواـ ،ومن ّ

تنبؤات.

مل أعد أحتمل خنق الفراش وال قهر االنتظار اؼبرير ،كاف صوتو
يدوي حويل كصدى عابث قاس يلتهم األعصاب ،استقمت يف ر ّدة
ّ
فعل فيها الكثًن من جسارة النفس واليت مل أكن ألتوقعها ،طفقت

أي مشهد قد
كل الزوااي ،أخذت العربات تغيّم ّ
أنظر من حويل يف ّ
شة،
ؾبرد ندفة ى ّ
يظفر بو بصري ،بدٍل بدا وكأ ّف كل قطعة فيو ّ

مضيت أصرخ يف انفعاؿ بليغ مثل ؿبموـ:
 ىل حاف أجلي؟ ابتعد ..ابتعد.علوان

ولنستمع إىل الفضيلة اليت البد سي ّدعيها ابطنك أيّها الكائن،

كل أحشائك ،يبدو أف الزمن ال يت ّفق عليك،
ضفًنة وجع انبت يف ّ
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وال يستسيغك ،ال يرغب يف أف تكوف واحداً من تكويناتو ،فيهملك

شية يف بدف الكوف،
كل تلك الثقوب اؼبتف ّ
عامداً ،وينشغل عنك بس ّد ّ

أي حكمة أف تنبع
متحاشياً الثقوب اليت أحدثتها نزواتك اؼبأفونةّ ،
الفضيلة من مثل ذاؾ اعبسد! ما جدوى قيامك بسح الدموع بعد

اؼبصيبة! ليس ىنا –يف ىذا اؼبوضع -من غفراف ،أيّها الكائن الضئيل
حّت نفسك ،عليك ابكتشاؼ ابطنك
الذي ال يراؾ أحد وال ترى ّ
تتطوح عن غًن قصد.
عن ظاىرؾّ ،
حّت وأنت ّ

* * *
وقفت طويبلً ربت ظبلؿ البيوت اغبجرية ،اؼبليئة ابلقلوب

اغبجرية ،كنت قد سرت أطوؿ بٌن حقوؿ الذرة اؼبرتامية ،وظبعت

كأهنا تؤّكد يل فكرة
مين كحاؿ اعبميع ىناّ ،
العيداف وىي تسخر ّ

الفرار ،ىل شبّة مبلذ آخر يل؟ مل أكن أدري ،ومل أىتم بتحليل األفكار
اآلنية ،كانت رأسي معتمرة بنشوة الكحوؿ ،وكانت القرية تبدو –

مرة -أليفة وطيّبة ربت ضوء القمر ،ترتدي مبلبس الليل القاسبة
ألوؿ ّ
وتشعرٍل أكثر أنّين أنتمي إىل ىذا اؼبكاف ،فهو قامت ذات قتامة

أذبوؿ يف أحشاء القرية مثل شهاب
علي وأان ّ
نفسي .ىل من خطر ّ

فار؟ وؼباذا الشعور ابػبطر ربديداً يف ىذا اؼبساء؟ ليس يل من رفقة
ّ
يف ذلك العامل القاحل غًن ليل القرية.
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كل الكائنات
السكوف يغشى أجواء النهر" ،اعبرؼ" غاؼّ ،

النهارية آوت ؼبضاجعها ،عداي ،مل أكن كائناً هنارايً ألحسد النهاريٌن
على استمتاعهم ابالندساس يف حضن الليل ،فالليل ملكي وحدي

دوف اعبميع ،الليل فبلكيت اؼبعتادة .مذاؽ النسيم وبتوي دواخلي،

أدنو يف بطء من حافّة النيل ،مل أحاوؿ أف أزعج الكائنات األخرى

قدمي يف فم اؼبياه على مهل
اليت تسكن اؼبياه فدسست أانمل ّ

عيين وبدا الليل سامراً
شديد ،ورميت رأسي على ظهري ،أغمضت ّ
وسيماً ،ليس فيو من قبح الوعي ملمح واحد ،أو كما يراه اآلخروف،

عيين
ويف خفوت يستدعيين النهر :اي أيّتها النفس غًن اؼبطمئنة .أفتح ّ
أي نفس تلك غًن
يف اعرتاض وألقي بصري كبو الش ّ
ط اآلخرّ ،
لدي رغبة
اؼبطمئنة؟! تفوح روائح اعببّانة من اعبهة اؼبقابلة وال أجد ّ
شظّي ،كانت الرغبة األشد يف االستكانة ،دائماً تفاصيل القرية
يف الت ّ
الغادرة ربمل شراىة غًن عادية يف ؿباولة االستحواذ على عقلي،
كل روائح الكوف روحي ،ال
لكنّين ال أعتد ،ولن أفعل يوماً ،فلتقتحم ّ

ميسراً لبلستحواذ .يدغدغ اؼباء البارد اؽبادئ
أظنّها ستجد سبيبلً ّ
أعصاب ساقي ،أجاىد بلوغ رغبة بديلة فأسبح مع التيّار إىل ما

أتوحد لبعض الوقت
الهناية ،مشاالً أو جنوابً ،كيفما يسوؽ جسميّ ،

مع أسرار العامل اػب ّفي الذي تطفو فوقو اؼبياه ،يف تر ّدد أحاوؿ اؽببوط،
أعود مسرعاً فأضبل ما اختفى يف ظلمة اؼباء من ساقي لؤلعلى اثنية،
كل شيء ومن ال شيء أحياانً ،رغم
دائماً قليب أسًن ّ
أي خوؼ ،من ّ

رب ّقق الرغبة العارمة بداخلي يف الوثوب كبو منت اؼبياه واالنشطار

لع ّدة جسوـ ،جسم هب ّدؼ ،جسم يطوؼ ،جسم آخر يناجي كائنات
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اؼبياه ،رغبة ملّحة وتنفيذ رىٌن ُجنب .أجلس فوؽ طٌن الض ّفة الدافئ،
مل يزؿ وبمل سخونة جلسيت عليو منذ قليل ،أترؾ للموج عناف

ساقي ،وظبكة تدنو من الساؽ اؼبتدلّية يف ارزباء ،تطوؼ
مداعبة غبم ّ

حوؽبا ،ترقص وىي تلف حوؿ الساؽ رقصات تلقائية مرتعشة ،واؼباء

يطًن صوب الشماؿ يف كسل .تغوص السمكة وتعود ،زبترب مدى

لؤمي ،ربتمل فخ صياد قد يلقفها ػبارج اؼبياه يف غبظة خاطفة ،غًن

تعودت السبلـ من
أ ّف ساقي مساؼبة ،ورأسي كذلك ،تلك الرأس اليت ّ

أبي حاؿ إغباؽ
ش ّدة االنتهاؾ ،ىيا اقرتيب أيّتها الذكية ،لن أحاوؿ ّ
ِ
ؾبرد طعاـ يسد األفواه
األذى بك ،ليس لك من ذنب ،ولو كنت ّ
يف بعينٌن مستديرتٌن مليئتٌن ابلشك ،أنتبو
تتفرس ّ
اليت ال تشبعّ ،
أكثر وفمها الصغًن يهمهم:
 ؼباذا تراجعت؟دوامة البلوعي،
ّ
أىز رأسي ،أنفضها جيّداً ،أحاوؿ انتشاؽبا من ّ

لكنّين أجيب يف تراخ:
عم تراجعت؟
ّ -

 عن القفز ..أزبشى حضن عاؼبنا؟ -لو تعرفٌن! أخشى عاؼبي أكثر.
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 -يف ىذا العامل ىنا ال مكاف للوحدة ،يف صباعات نعيش ،ويف

صباعات مبوت.

 -اؼبوت! اؼبوت فكرة ال أبس هبا ،اؼبشكلة أنّو اختيار من طرؼ

واحد.

 ليكن ..حكمة اؼبوت مل تكن أبداً يف ماىيتو ..بل يف كيفيتو.هتتز صفحة اؼبياه ،ترتسم مؤ ّخرة "صابرين" كتأكيد رظبي على
ّ

استيطاف البلوعي ،يف سرعة تزوغ السمكة بعمق اؼبياه ،ومؤ ّخرة

"صابرين" تبدأ يف الربوز كبالوف منتفخ بض أبيض اللوف ،تساءلت
عن جدوى قفزي فوؽ ىذا البالوف! وىل سأنعم بل ّذة الوىم كما

نعمت بل ّذة الواقع؟ أشيح بصري عن الوىم فيبلزـ غموض العامل

البعيد ،عامل الشيخ "إبراىيم" و"أبو القمصاف" ،تستويل ذات الروائح

على كياٍل ،روائح اؼبقابر والوحشة واالغرتاب َّ
اؼبقدر اؼبأموؿ يف بعض

الرب الغريب غًن الواضحة تلوح أرواح
األحياف ،ومن وراء رءوس جباؿ ّ
الضياء الرضيعة ،تنفذ انحية اؼبياه فيتؤلأل ،تنفذ انحية روحي فيصيبين

اختمار الرأس أكثر ،ويركبين اػبموؿ ،وأجد دموعاً ،ال أدري كيف
تنجبها العٌن؟ وال أدري إىل أين مستقرىا؟

عن أم ميالد
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"مرقص"..
مل يكن يوماً غريباً ،ومع ذلك ظّلت تشعر بنوازع يفرتض أف تكوف
مرفوضة طيلة ِعشرة عاـ كامل ،البد من تصحيح بديهي ؼبسار
أبي شكل على أيّة منهجية قد
عقلها ،لكنها ال تستطيع الوقوؼ ّ

أي إدراؾ ابغبقائق كاف يشوهبا!
تتّخذ يف سبيل ذلك التصحيحّ ،

تتفرس يف صورتو اؼبعلّقة على اعبدار وربسده ،يف اغبقيقة تفعل ،ذبد
ّ
أ ّف يف صورتو من اغبياة ما يفتقر لو جسدىا ،عيناه اللتاف سبلئاف

مساحة البيت تف ّقداً رغم رحيلو ،تشعر هبما ،تشعر هبما تنهياهنا عن
أمور وتباركاهنا على أخرى ،هتمس أحياانً :ال تنظر يل ىكذا اي

"مرقص" ،دائماً ما تكوف اؼبصادفات وحدىا ىي أبسط ؿباوالت

حّت خاطئاً .اؼبهم
التصحيح ،ولو كاف التصحيح عنيفاً أو مستب ّداً أو ّ

كيف يتّسق ىذا التصحيح مع وجهة نظرىا وإف بدت أحادية .ردبا

يستغرب "مرقص" من الشتات الذي مضى يسري يف ؾبرى حياهتا.
كل البعد عن
من سخرية القدر اي عزيزي أ ّف إيباٍل أبشياء كثًنة بعيد ّ

إيبانك ،كلّنا نرى هللا من أكثر من منظور ،اعترب شتايت مسألة عابرة،

ؾبرد وىلة يف زمن ال هناية لو ،زمن شاسع كما صحراء ببل آخر ،فبل
ّ
تنظر يل ىكذا ،مل ىبرتؽ أحد جدار عزليت غًن تساؤاليت اليت تطرح

أكثر من وسيلة لبلستقرار ،عذراً اي "مرقص" ،األصوات ،األصوات

رباصرٍل يف هنار أو يف ليل ،أصوات ال فكاؾ منها ،وتساؤالت –يف

الظن -ال إجابة ؽبا ،لعلّين أثق يف ذلك ،إ ّمبا ال ضًن فبّا تطرحو
أغلب ّ
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كل البشر يعانوف لعنة
تلك التساؤالت ،أليس كذلك؟ ّ
أظن أ ّف ّ

البحث منذ آالؼ األعواـ ،أجبين أنت إف أمكنك ،لنتواصل ولو كنّا
بعاؼبٌن ـبتلفٌن ،ولكنك صامت ،لعنتك األصيلة اي "مرقص"
صمتك ،عدـ احتمالك لتساؤاليت اؼبلّحة طواؿ عاـ ،لعنتك أنّك ال

تعرؼ كفاية لتجيبين ،أو ردبا تشعر أ ّف شبن تلك اإلجاابت فوؽ

طاقتك ،لذلك أحسست بنظرتك اؼبتح ّفظة للشيخ "عوض هللا" وىو
يطل من عينيك ،جلسة
جالس معي ويف عينيو نفس الذعر الذي ّ

وحيدة بعد أعواـ كثًنة من حرقة التساؤالت ،مل يكن ليص ّدؽ الرجل
حجم التفكًن الذي بلغو عقلي ،سألتو بشكل سافر:
 ىل تؤمن ابهلل؟أتملين طويبلً قبل أف يردؼ:
طلّت ضحكة السخرية من عينيوّ ،
كل واحد حسب
 -كلّنا نؤمن ابهلل اي ست "دميانة" ..لكن ّ

معتقده ..أليس غريباً أف تسأيل ىذا السؤاؿ إلماـ جامع؟

تلصصت على صورتك اي "مرقص" ،رأيت يف وجهك ىذا اغبافز
ّ

للوثوب من منت الصورة وكبح صباحي ،استدرت كبوه اثنية وقلت:
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 -ليس غريباً اي شيخ ..ليس غريباً ..أان مثبلً ال أؤمن ابهلل اإليباف

اػبالص الصايف ..فقط أؤمن ببعض منو ..ال أدري ..شبّة أفكار غًن
اعتيادية تعصف بذىين.

ذبهم وجهو ،أسفرت مبلؿبو عن بداية غضب ،إ ّمبا أضاؼ وىو
ّ

فض اغبديث:
يقاوـ رغبتو يف ّ

الشر
 احذري اي ست ..مل يكن هللا أبداً لعبة بيننا كبن البشرّ ..يدنو من قلبك وهللا مطّلع على األفئدة.
كل اإلجاابت..
 -مطّلع؟! أحسب أ ّف قليب انصع ووبتمل ّ

فأجبين.

 كيف أجاوبك إف مل يكن عندؾ االستعداد اغبقيقي للقناعة؟أظن
جرب ،سوؼ ترىّ ،
 ؼباذا تفرتض انعداـ ذلك االستعداد؟ ّأنّين من نوع عابث ،ال يفعل قدر ما يف ّكر ،نعم ،أف ّكر كثًناً ..أكثر
فبّا تتخيّل اي موالان.
أحس مثلي دبراقبة "مرقص" فرفع نظره
سبلمل قليبلً ،شعرت أنّو ّ

انحية صورتو مث ابتسم ابتسامة شاحبة وقاؿ:
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ؾبرد إرث ،يتناقل بٌن العشائر
 -علينا أف نعرتؼ أوالً أ ّف العقيدة ّ

واألقواـ ،ولكن العقيدة اغبقيقية تلك اليت تكوف راسخة رسوخاً
يستحيل معو عدـ اإليباف هبا.
بدرت ضحكة خافتة ،قلت:

 -يف الواقع ال أفهم من كبلمك الكثًن ،رغم أنّين تقريباً استوعبت

ما تقصد ،كم أود اي موالان لو اراتح! كم أود لو تبلغ نفسي السبلـ

النهائي!

كم ىذا السبلـ الذي يسود –على األقل -يف
 -أال يبكنك رؤية ّ

قريتنا؟ هللا وبب السبلـ للبشر صبيعاً.

أظن أ ّف هللا وبب السبلـ ،بل أشعر
 -دعك من ىذا اؼبفهوـ ،ال ّ

أ ّف من فضائلو العنف ..أحسبك ال تؤمن بو إالّ على النحو اؼبطلق

أمسًنوف كبن أـ ـبًنوف؟ ال
أي تفكًن حيادي ..أجبينّ ..
من دوف ّ

تقل يل يف بعض وبعض ،ال سبلك إجابة ىنا ،أليس كذلك؟ إ ّف كنّا
فلم بدأ البشر اترىبهم ابلعصياف والعنف والدماء؟ ملّ أراد هللا
ّ
مسًنوف ّ
ؽبابيل أف يُسفك دمو والبشرية مل تزؿ يف اؼبهد؟ إ ّف هللا يرتضي اإلمث
على عباده لكي ىبترب مدى عبوئهم لو.
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ربولت االبتسامة على شفتيو لتعبًن مواس وكأنّو
زفر زفرة طويلةّ ،
أيسف ؼبا آؿ لو منحى تفكًني ،مث قاؿ:
 -لكي تبلغي السبلـ ،البد أف توقين ابلعظمة ،عظمة اػبالق،

دبجرد حراؾ عشوائي داخل نفسك ،كبلّّ ،إهنا
ليست التساؤالت ّ

كل واحد كيفما
سبيل للوصوؿ ،هللا يرينا الطريق وعلينا أف نسًن ،و ّ

سبيل روحو ،إ ّمبا تلك اغبًنة اليت تفور يف عينيك أساسها اعبدؿ غًن

اؼبنطقي الذي أيسر روحك .بسمميحرلا نمحرلا هللا  (ومن الناس من

هبادؿ يف هللا بغًن علم ويتّبع كل شيطاف مريد) صدؽ هللا
()13

العظيم.

 -أين العلم إذف؟ يف قرآنك! ىل معك قرآنك؟ قد أجد فيو

بعض اإلجاابت.

أتملين لوقت طويل،
أتملين بنظرة غًن مستوعبةّ ،
نظر يل مندىشاًّ ،

تفوىت بو ،مث ببطء تناوؿ مصحفاً
كما لو أنّو ال يريد أف يص ّدؽ ما ّ
صغًناً من جيب جلبابو وم ّده يل قائبلً وىو يزدرد لعابو:
ضلي.
 تف ّ -اتركو يل ،أرغب يف قراءتو على مهل.

207

يتلوى داخل إطار الصورة ،شعرت دبدى
كاف "مرقص" قد بدأ ّ

أنفاسو اؼبلتهبة وىي تلفح وجهها ،لكنّها مل تعره انتباىاً ،مل يعد

إبمكاف فضوؽبا الرجوع ،أخذت تتطلّع إىل اؼبصحف والتساؤالت –

اؼبزمنة -تصطخب يف رأسها أكثر.

ُزهرة
ما عاد اغبلم صبيبلً ،الواقع اؼبفرتس بلعو منذ زمن.
إف كانت لو يف السهر خارج البيت راحة فليفعل ،وإف كاف ىروابً
مين فليهرب ،يف النهاية أعرؼ أنّو يهرب من عجزه ،فليوجعين أكثر
ّ
فأكثر إذف مّت يشاء.

دائماً بسخرية موجعة أقوؿ لنفسي:
 وما الذي يرغمين؟ولكنين لست قاسية ؽبذا اغبد ،يكفيو ما ىو فيو ،الغريب أ ّف
اؼبتكرر وعودتو قبيل الفجر ابات عادة مل أعتدىا منو،
سهره الدائم ّ

وحّت كارىاً ىذا الكره الواضح
اعتدت أف يكوف جافاً وصارماً بل ّ

أتعود أف ىبرج وال يرجع إالّ وجو
طواؿ الوقت يف عينيو ،إمبا مل ّ

الصبح ،وأحياانً كانت تفوح من فمو ىذه الرائحة ،رائحة كرائحة
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اػبمر ،أان ال أعرؼ رائحة اػبمر ومل أمشّها من قبل ،لكن إحساسي

يهمس يل أف الرائحة ىذه رائحة كحوؿ ،فهي تشبو رائحة "السبًنتو"

والبنزين ،خشيت أف أظلمو ،حاولت أف أستفسر لكين خفت ،كنت

أعرؼ أنّو من اعبائز أف ينهرٍل ويصيح ويزعق كشأنو معي منذ ضمتنا

جدراف واحدة:

 و مالك ِأنت؟ إف مل يعجبك اغباؿ فالباب ِّ
يفوت صببلً.
أربمل كل مهانة من أجل
سري أان صبل لكن فقط ألنّين ّ
وأقوؿ يف ّ

خيط بداخلي يشدٍل لك ،وأخشى أف ينقطع يوماً ،أخشى عليك من
الفضيحة ،أال يكفى تلميحات كل أىل الدار أبنّين السبب يف

ابتبلئك؟

كثًناً ما أؼبح نظرات االهتاـ يف عيوف نسوة الدار ،أحاوؿ أف

أتوسل
كهن اػببيز أو "الطبيخ" فًنفضن ،أضطر للجلوس وحيدة ّ
أشار ّ

يبر أبوؾ من أمامي فأنتفض واقفة لكنّو –زبيل -ال
ّ
منهن الرأفة ،وقد ّ

علي سبلـ هللا ،أؽبذه الدرجة صرت آفة البيت اي
يف ّكر ّ
حّت أف يرمي ّ

"سبع"؟ أمل زبربىم عن حقيقة ما بيننا؟ من الواضح أنّك عكست
اؼبأساة فأصبحت أان اؼبُبلمة ،أليس كذلك؟ ردبا لك العذر فأنت

الرجل وأنت ابن العمدة وأنت السبع ،أما أان فمن يل يف بلدكم؟ وإف

جاء لزايريت أّب أو أمي أو إخويت فهم ال يعرفوف عنّا إالّ أ ّف ما وبدث
ؾبرد نصيب ،فقط اػبلفة ،أتكد أنّين مل أفض إىل أحد منهم عن
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تصور ّأهنم ال يعرفوف أنّين ما زلت عذراء! ولكن اؼبوضوع
أمريّ ،

أصبح سخيفاً ،أف أكبت حسريت وال أشكو ألحد والنار تتم ّكن من
أحشائي ،فهذا سخيف ،لقد قضيت بيديك على جسدي ،ورغم

ذلك؛ ال أكرتث ،فهناؾ أماكن يف القلب ال سبوت ،ومكانك ىناؾ.
لكن ،ىل ىؤالء ىم الطيبوف الذين تتح ّدث عنهم؟ ال أظن اي

"سبع" ،إنّكم دائرة ال أقوى على اخرتاقها ،حسبت أنّين قد أصنع يل
ركناً فيها ،لكنها ببساطة دائرة ،وليس فيها أركاف ،أاننية ،ال تسمح

يل بدخوؿ ؾباؽبا ،وكما صنعوؾ ،وباولوف صنع نفساً جديدة يل،

تضيع كما ضعت أنت ،إ ّمبا ،كيف أظبح ؽبم بفعلها؟

* *

*

الغريب أ ّف وجو الطبيب يراودٍل ،وجو "ميبلد" ىو الذي صار

وبتكر رأسي ،بل يبرح كثًناً -منذ التقيتو -يف أحبلمي ،فكاف البد؛
من فرط إجهادي ،ومن شعوري اؼبستمر ابلدوار ،ومن اختناقي من

كل شيء يف البيت ،أف أذىب للوحدة الصحية ،إليو ،كاف الوحيد
ّ

الذي غزت ؼبساتو عمقاً ـبفياً داخل روحي.

تسلّلت خبطوات غًن مسموعة ،كانت أصواهتم متشابكة وىي أتيت

كل
من آخر زوااي ّ
الدوار ،لكنين بسرعة اندفعت كبو الشارع و ّ
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أعصايب ترتعد ،الوحدة الصحية قريبة ،ضبدت هللا أنّين وجدت يل

درابً غًن مأىوؿ لكي أصل إىل ىناؾ.

دلفت وكاف جالساً ،وحيداً ،ال أعرؼ كانت نظراتو ربوـ أرضاً فلم

يرٍل أوؿ ما دخلت ،لكن بو شيئاً جعلين أشفق عليو ،كانت مبلؿبو

أأتملو ،وبرغم أنّو ال يبدو وسيماً ،إال أ ّف
نقية لدرجة أف أبتسم وأان ّ
شيئاً ما ىبطف العٌن صوبو ،شيئاً يف مبلؿبو ،كاف مستغرقاً يف تفكًن

حّت وأان أقف أمامو ،وكاف يتنهد تنهيدات خافتة ،مث
ما ،فلم ينتبو يل ّ
ؼبّا رفع رأسو كبوى أصابو قليل من وجل بعدىا ابتسم ابتسامة

أضاءت وجهو وقاؿ برتحاب من أصابتو دىشة:
ضلي.
 -أىبلً ،تف ّ

أان ضبقاء ،أليس كذلك؟ مل يكن يل من سبيل سوى االحتماء أبيّة
فكرة يف رأسي عدا اعبنوف .دخلنا غرفتو ،سحب كرسياً فجلست
دوف أف أنبس ،فأكمل:
 لعلّك خبًن.كانت عيناه تتساءالف عن سبب زايريت ،أدركت أنّو يشعر أبنّين
ىنا فقط تسرية من فراغ يلتهم أايمي كلّها ،ليس من سبب غًن ذلك

الدوار؟
يف اغبقيقة ،ما الذي يدفعين للخروج بعيداً عن عيوف أىل ّ
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ىل أصبحت ـببولة غب ّد ارتكاب كارثة! أخذت مع ذلك أتساءؿ :ما

سبب ؾبيئي حقاً؟

ظل ينظر يل نظرة االستغراب الصروبة ،لكنين قلت يف ىدوء:
ّ
 دكتور ،ال أعرؼ ما ابيل؟رمقين ال يفهم ،فأضفت:
 أنت الوحيد الذي قد يعرؼ مثل ىذه األمور.أي وقت إف كنت تشكٌن من
 -ببساطة أان ربت الطلب يف ّ

شيء!

تتهمين صراحة
مل أسب ّكن من الر ّد ،ما أصعب كبلمك اي دكتور! ّ

عما يساور أحشائي ،بعدىا رفعت
ابغبماقة .زفرت زفرة ّ
عربت قليبلً ّ
عيين كبوه وقلت هبدوء ؿباولة إخفاء جرأيت:
ّ

تصرفات غًن ؿبمودة.
 أان تعيسة ،والتعاسة أحياانً تدفعنا إلتياف ّما ىذه التخاريف؟ ىكذا ،وببل مقدمات ،ليكن ،األمر ال وبتاج

الدوار يعرفوف،
كل أىل ّ
إىل ذبميل ،أان تعيسة ،وىو يعرؼ ،بل ّ
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أي تظاىر ،أرضى اليت جدبت من
تعاسيت واضحة وضوحاً ال يتطلّب ّ
اإلنباؿ ،روحي اليت ينعت من اليأس ،أان تعيسة وأتعس تعيسة على

وجو األرض ،وقد ال يشعر يب سواؾ اي دكتور ،يف اغبقيقة أنت

حّت دوف أف يُشعرٍل ،لكن األحاسيس
أحس دبأسايت ّ
الوحيد الذي ّ

ال يلزمها إالّ نظرة أفهمها سباماً ،نظرة منك تعين أنّك بلغت موطن

تعاسيت ،ال تنظر يل ىكذا ،لست جريئة بقدر ما أان ضعيفة ،ال تنظر

تتأمل
يل ىكذا ودعنا نغرؽ يف غبظة الصمت ىذه ،دع الوجوه ّ

تصريف جبرأة ال يعين
الوجوه ،دعين أجد من أحتمي بو من ضعفيّ ،
أنّين لست خجلة ،فاػبجل يغمرٍل من رأسي لقدمي ،إ ّمبا تكفى

الراحة اليت أشعر هبا اآلف ىنا ،تكفي كثًناً.
تفحصين بعينيو القلقتٌن وقاؿ:
 -تبدين ؾبهدة!

 ال شيء ،قيء منذ الصباح ودوخة ومغص شديد.بدت على وجهو ىذه االبتسامة اؼبصطنعة الفاضحة ،ابتسامة

شعرت فيها بشيء من سخرية وىو يقوؿ:
 -ىذه بوادر ضبل إذف.
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رميتو بنظرة ربمل األسف ،ؼباذا زبدعين وؼباذا أخدعك؟ أال تعرؼ

أ ّف اغبمل ال أييت إالّ بعد أشياء حرمين القدر منها؟ ال ت ّدعي
السذاجة ،أنت طبيب وليس أعلم منك هبذه األمور.
بدا عليو اغبرج ،قاؿ:
 على العموـ ربتاجٌن لكشف دقيق.مث استع ّد للنهوض.
 -انتظر.

مرة أخرى،
قرر اعبلوس جبواري ّ
استوقفتو بيدي ،فارتبك ،لكنو ّ

كل
كأ ّمبا يتأىب غبديث طويل ،كأ ّمبا سيعرؼ اآلف عن معاانيتّ ،
معاانيت .نظرت لو طويبلً ،ؼباذا يبدو هبذه الشفافية؟ ؼباذا تبدو عليو
كل
ىذه الثقة الشديدة يف أنّين لن أصمت وسأحكي؟ سأحكي ّ
شيء ،مل آت ىنا لتكشف على جسدي ،بل ألكشف لك عن

أعماقي .أدرت وجهي بعيداً وزفرت ،وخرجت آىة خافتة ،ال أدري
ملّ خرجت؟ ومّت حضرت؟ وردبا فطن ؽبا قبل أف زبرج وكاف يف

انتظارىا ،صوتو اؽبادئ يقوؿ بتوتر:
 -لنشرب شيئاً أوالً؟
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عين ،اي دكتور مل أجازؼ ابجمليء
مين ضحكة عالية رغماً ّ
خرجت ّ

إىل ىنا لكي أشرب ،لقد شربت كفاييت طيلة األشهر الفائتة،

لتصمت ،ىل عندؾ مانع يف أف تصمت وترتكين أُفرغ يف نظريت لك
أسوار بيت العمدة
ّ
كل ما راح من زمن عشتو بٌن ّ
اؼبتأملة حسرة ّ
وأسوار الوجع والكبت وحيدة ابئسة ال ربتمل اؼبزيد.
 ىل يعرؼ "السبع" أنّك ىنا؟كاف صوتو مته ّدجاً وبمل رعشة اعبواب ،أنت تعرؼ اي دكتور أنّو
ال يعلم عن زايريت ىذه شيئاً ،فبل ت ّدعي الغباء.
الشمس تنعكس على جبهتو البلمعة فتضرب يف عيين ،اآلف

أي مدى
دبيب يبشي يف أوصايل ،وخز من أمل وقهر وجوع ،إىل ّ

أستحق ىذا اغبرماف؟ ال تنظر يل ىكذا زبترب قدريت على اؼبقاومة،

لست ىنا كي أقاوـ بل أتيت من تلقاء نفسي أللقي لك بكل ما

أضبل من ىواف وعذاب ،أتيت وال تطالبين بتفسًن ،يف الواقع مل أكن
أنوي ،ولكنك الوحيد الذي رأيتين ضعيفة ،الوحيد الذي عبأت لو

ألن ّفس عن كريب ،غًن أ ّف ىذا األمر مل أرب ّدث فيو مع أحد ،لذلك

حّت
علي خجل عظيم ،خجل يبنعين من الكبلـّ ،
ذبدٍل ؿبرجة يطغى ّ
حٌن أقف أماـ اؼبرآة ،نفس اػبجل اؼبرير ،فهل يبكن أف أخ ّفف عن
نفسي ابغبديث مع غريب مثلك؟ ىل يبكن أف أصطدـ مع كربايئي
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وتكوف أنت؟ ىذا الفخ الذي وقعت فيو فخ إرادي ،اخرتتو لنفسي،

كل أكباء رأسي ،لوثة غريبة أصلها
ردبا ؼبا اعرتاٍل من ّ
ىوس ضرب يف ّ

أعري ىذا اعبزء اؼبظلم
معروؼ ،ولكن؛ كيف يبكنين البوح دوف أف ّ

يتعر حّت ألقرب األىل ،رغم أ ّف كثًنين يعرفوف
يف نفسي؟ والذي مل ّ

أدؽ التفاصيل ،أشعر هبم ،يعرفوف وأان الوحيدة اليت سلكت طريقاً
معتمة ال هناية ؽبا سوى ضياع مؤكد.
دان من وجهي ،ن ّكست رأسي ،ورحت أرتعد ،لكنو قاؿ فجأة:
 ؼباذا ترذبفٌن؟عيين يف تساؤؿ ،وكاف جسدي كلو ينتفض ببل ىوادة،
رفعت لو ّ

كدت أقوؿ اغبرماف ،غًن أنّو ابدرٍل:

عما يسري يف جسدؾ.
كل شيء ّ
 أان طبيبك ،والبد أف أعرؼ ّأتملتو طويبلً مث البرطت يف بكاء شديد ،فلم يكتم انفعاالتو ومل
ّ

كل ما ىنالك أنّنا أحسسنا ابحتياج ما فانفلتنا ،أراح ك ّفو على
أفعلّ ،
وحّت اآلف،
كل شيء ،منذ دخويل بيت العمدة ّ
يدي ،فحكيت لو ّ

كاف عجيباً أف تتبلقى مصائران فبل لبجل وال لباؼ ،كانت السماء

كل ما حولنا يتضاءؿ
بعيدة ،والبيوت حولنا بعيدة ،واألرض رخوة ،و ّ

ويصبح جزءاً من العدـ ،ال أعرؼ ما اجتاحين كبوه؟ كانت اػبيوط
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كل ما يدور خبلدي،
كلّها ترتابط ما بيننا فأجد أنّو يعرؼ عن ّ

مين
فاطمأننت ،وتركت نفسي لصراحة غًن عادية ،مث ؼبّا بدأ يقرتب ّ
أكثر ،ويطبع بشكل مباغت –وفيو وقاحة مستحبّة -قبلة ساخنة

شفيت؟ أليس
على فمي ،ال أعرؼ كيف وجدت شفتيو أو كيف وجد ّ

مدىشاً ،كانت القبلة شهية وسريعة ،صعدت يب ألعلى ،وجعلتين

أنسى كينونيت ،أنسى الزماف واؼبكاف ،وأنظر إلينا من بقعة يف األفق،

ماسة ؼبلء فراغهما ،وأجدٍل أصحو فجأة،
فأجدان اثنٌن يف حاجة ّ

حّت أف ألتفت إليو ،أىروؿ خارجة ،بلغط
وأؼبلم مشاعري ،وبدوف ّ

شديد يتّابع يف أعماقي ،والفرحة تتق ّدمين.
السبع

وأروح عن نفسي..
قلت لنفسي :ألذىب ىذه اؼبرة ،ألذىب وأؽبو ّ

مرة.
إ ّف لبدنك عليك ح ّقاً ،وتكفيين ّ

مرة أخرى ،والسهرة أتتى بعدىا سهرة ،والنشوة
اؼبرة ..تليها ّ
إ ّمبا ّ

احملرمة أل ّذ من قدريت على االكتفاء.
ّ

مرة يف عيد ميبلد "يسري" ،أحد األصدقاء من
ذىبت أوؿ ّ

حّت الصباح يف اغبانة،
البندر ،كاف زميلي يف اعبامعة ،قضيت الليلة ّ

شربت وشبلت وعربدت.
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كاف عاؼباً جديداً ،والعامل اعبديد ىذا أضواؤه مبهرة ،دلفت أق ّدـ

علي،
ساقاً ّ
وأرجع أخرى ،كانت حالة من اؽبلع والعفوية تستويل ّ
يُضاؼ ؽبا األزمة اليت أمر هبا وتفعم كياٍل ابكتئاب ال مثيل لو.

جلست مع شلّة األصحاب ،وشيئاً فشيئاً الءمت روحي اؼبكاف حٌن
بدأ عقلي يغيب ،وإذا ما غاب العقل ،اندثرت اؽبيبة ،وتبلشى

اغبياء .قفزت أرقص ،ساعتها كانت اػبمر قد اشتغلت يف رأسي فلم
أدرؾ كيف قفزت وؼباذا قفزت؟

ما تذ ّكرتو بعدىا أنّين رقصت جبنوف ،رميت النقطة على الراقصة

جبنوف ،وضحكت جبنوف" ،يسري" كاف يعرؼ أ ّف الطفل إذا أمسك

أمل اللعبة بسهولة ،قاؿ يل :أنت
لعبة فلن يفلتها ّ
حّت يبلّها ،وأان لن ّ

بكر "جلنف" ،ستتجاوز معك اللعبة حدود اللهو ،وأان اي صديقي ال
آت ىنا إالّ ألؽبو.

كانوا شلّة ،والشلّة دائماً ينقص عددىا ،وينقطع أحدىا ،إىل أف

علي أان و"يسري".
اكبسرت ّ

و"يسري" صديقي الذي ال يراتد تلك األماكن سوى ليلهو –كما

مرة،
مرة بعد ّ
مرة بعد ّ
ي ّدعي -سافر يف شغل ،فذىبت وحديّ ،
مين فتصبح
يتحوؿ دبرور الوقت إىل عادة؛ عادة تتم ّكن ّ
والشغف ّ
كل سهرة من
كيفاً ،الكيف يصبح داءً ،والداء –اي لغفليت -بعد ّ
حّت استسلمت بشكل كامل
سهرايت اللذيذة ينتشر ،وينتشرّ ،

218

لرغبايت وصار يل اسم معروؼ يف ىذا اؼبكاف :العمدة .و"ترابيزة" ال

هبلس عليها غًني.

ضقت ابلبيت ،وابغبياة اعبافة داخل غرفيت ،أحسست أنّين ىنا

ؾبرد إنساف ،ال يفتقد شيئاً وال هتفو نفسو لشيء ،ويف
إنساف آخرّ ،

ليلة كانت "قمر"" ،قمر" وىى قمر ،تشبو حكاايت أيب عن "فرسة"
جدي "توفيق" ،الراقصة اعبديدة "قمر" تسحرٍل وردبا كذلك ربيي
بداخلي "السبع" القدَل ،فينكمش قليب ،وأروح مع سبايل جسدىا

وأجيء ،وتسكرٍل أتوىاهتا أثناء سبايلها جبذؿ أكثر فبّا تسكرٍل اػبمر،

خصيصاً لسهرايت ،وأنزؿ فوؽ
فأخلع جاكت البذلة؛ اليت أرتديها ّ

"البست" معها أرقص ،غًن ّأهنا –ىذه الراقصة ابلذات– كنت أرقص
إيل ،وأمؤل أنفي برائحة جسدىا اؼبفرطة
معها دبزاج شديد ،وأضمها ّ

العذوبة ،أشحذ حواسي بفتنتها الطاغية ،وأرقص ،كنت مسطوالً
أخرؽ يراه اآلخروف ،ويرى نفسو ذا حظ عظيم" ،قمر" الفاتنة حٌن
هتمس يف أذٍل بدالؿ ،ال أملك إالّ أف أابدؽبا اؽبمس ،تسبح يف

فضاء اغبانة اؼبعبّق ابلدخاف والضحكات أوراؽ "بنكنويت" اليت ال

يبدو ألصحاب اؼبكاف ّأهنا تنفذ ،فأعامل معاملة األفاضل األثرايء

يصروف ىذا اإلصرار الشديد على أف
ذوى اغبظوة االستثنائية ،بل ّ

أشعر هبذا اإلحساس فيمدحونين ويهلّلوف ابظبي من خبلؿ "اؼبايك":
 -العمدة ..العمدة.
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وأجلس .ليلتها مل أكن ألعرؼ ىل "قمر" ىي اليت رمت شباكها

حّت يطب الصيد
أـ رميت شباكي؟ وما ىو إالّ وقت طاؿ أو قصر ّ
مرة.
يف الصنارة ،والصيد –آه لو تعرؼ– طب مذ رآىا أوؿ ّ

* *

*
يف ليلة اتلية ،ردبا بعد عشرات الليايل اليت خلبت فيها "قمر"

أتمبليت ،كانت اللمبات اػبضراء والزرقاء واغبمراء
خيايل وسكنت ّ

اؼبلتصقة بسطح "البست" اؼبربع ترج عقلي أبنوارىا النابضة ،زببو

وتتوىج ،فيدؽ قليب دقّات عالية أكاد أظبعها وسط ىذا الصخب

والضجيج ،وأأتفّف ،وأنظر لساعيت وأنتظر أف تنهي الراقصة ىذه؛
اليت ال ترقص بقدر ما هتيِّج الرجاؿ اعبالسٌن ،فقرهتا ،وتبدأ فقرة

"قمر" ،فأطلب زجاجة "بًنة" أخرى "ساقعة" وأصب كوابً ،أجرعو،
وأصب آخر ،وأجرعو.
انديت على النادؿ:
 اي مرت.الولد يهروؿ انحييت أبدب يفرضو جو مهنتو ،أشًن بيدي:
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 زجاجة "ريد ليبل". أوامرؾ اي عمدة ،لكن حضرتك... مايل!مرة تطلب "ويسكي"!
 أوؿ ّ و ما دخلك أنت اي ضبار! آسف اي عمدة ،حاالً ستكوف عند سيادتك.ماذا وبدث يل؟ ىل أحببتها هبذه السرعة؟ منذ أايـ قليلة رأيتها،

اغبب قد أييت قدراً ،بدوف أف يتهيّأ
ومنذ أايـ وأان سارح يف فكرة أف ّ
لو اؼبرء ،أـ أ ّف ىذا ؾبرد إحساس عابر لن يطوؿ؟ غًن أ ّف "قمر"
ربيي يب مشاعر ماتت ،ردبا مل أعرفها من قبل ،يقع عليها بصري

"فأتبنّج" وأود لو أروبها على صدري وأحتويها وأحلق هبا بعيداً عن
كل شيء ،ىي راقصة وأان ..ردبا يف النهاية لست أكثر من سكًن،
ّ

وردبا ..ال ذنب ؽبا يف كوهنا راقصة ،وحده هللا يعلم ما خفي من أمور
اػبلق ،ورقصها ال يبنحها صفة العهر ،كم من عاىرة ال ترقص! وكم

كل النساء!
من راقصة أشرؼ من ّ
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طلعت إىل فوؽ؛ "الريسبشن" ،ال أعرؼ كيف بدا يل أنّين أكاد

أختنق! كنت مشتّتاً ،مل أستغرؽ يف األعلى غًن دقائق ،فدلفت إىل

تغًنت ،أين "قمر"؟ مل أجلس،
مرة أخرى وكانت الراقصة قد َّ
أسفل َّ

ّلوحت بيدي للنادؿ فجاء:
 أين "قمر"؟كانت ؽبفيت واضحة.

 "قمر" سعادتك الليلة يف "انيت" آخر.أصابين وجوـ ،وقفت قليبلً أنظر إىل النادؿ أبعٌن شاردة ،مث

سبتمت:

 ىات "الشيك".ابتعد النادؿ وظللت واقفاً يف انتظارهَّ ،
صك أذٍلّ نبهمة من

منضدة جبواري وضحكاتُّ ،
التفت وكاف "صبلح العرجبي" جالساً
وسط شلػّة من "العرجبية" وكانوا صبيعاً يرمقونين بنوع من استخفاؼ
ورب ّفز ،استغربت وقلت يف نفسي:
 -كلّنا سكارى.
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"صبلح" بصوت عاؿ ىتف:
 "السنيورا" "مأجزة" من اؼبكاف الليلة اي عمدة.ُّ
والتفت إىل "العرجبي" قائبلً:
حاجيب
عقدت
ّ
 تقصدٍل أان؟ ال ،أقصد ّأمي.مث قهقو وأكمل:
 أكيد أنت. كيف تتح ّدث ىكذا؟ ىل تعرؼ إىل من تتح ّدث؟ -ومن ال يعرؼ اؼبغرـ صبابة؟ لكن يكوف يف علمك" ،قمر" لن

تنظر إىل نطع مثلك.
 -احرتـ نفسك.
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 أان احرتـ نفسي اي روح ّأمك؟!أتوقع ىذا االحتكاؾ ،والذي ردبا
وىب واقفاً ،يف غمرة دىشيت مل َّ
َّ

ـبطط لو ،لكين مل أدرؾ أ ّف رجاالً غًني قد يطمعوف يف امرأة ال ىبفى

ولعي هبا ،السيما يل فرصة يف استمالتها تفوؽ فرصهم صبيعاً ،معي

علي وغلّهم ،ىذا
الفلوس واؽبيبة والقيمة ،وال يبلكوف سوى حقدىم ّ

علي،
الغل الذي جعل "صبلح" يبدو كالعجل وىو ينتفض ويهجم ّ

ويطوي "الكارفت" يف يده ويشدٍل إليو مث يدفعين دفعة فبتلئة بعزـ
السكارى إىل هناية "البست" فأسقط على األرض ربت قدمي

الراقصة اليت تغطّي عينيها بك ّفيها وتصرخ ،مث تعدو وزبتفي من ابب
بعيين اؼبكاف ويبدو
اػبروج اػبلفي
ّ
اؼبخصص ّ
ؽبن ،فأقف وأجوس ّ
التعجب اؼبمزوج ابغبنق وأندفع كبو "صبلح"
على وجهي ىذا ّ

متأوىاً ،غًن أنّو؛ وفورة دمو
وأضربو بسن اغبذاء يف "ؿبامشو" فيتقلّص ّ

تنضح على مبلؿبو ،بسرعة ،تغلّب على أؼبو والتقط زجاجة "بًنة"
ىشمها ،فانسكب السائل على اؼبفرش ،وامتؤل ابلفقاعات ورفع
َّ

الزجاجة اليت ؼبعت ربت ضوء فسفوري ينزؿ إليها من بطن السقف

وسقط هبا على رأسي ،مل أشعر بشيء لكين ارتعدت والدماء ذبرى

منحدرة قادمة من رأسي كبو عنقي مث تنتشر على صدري فتصبغ

قميصي األبيض بلوهنا الغامق.

(كم زبتمر رأسي بسكوف اؼبكاف ،ورومانسية اعبو اؼبختلقة،

وب"قمر" ،حٌن يقرتب وجهاان ،وأنفاسها تسخن وتسخن وتسرع،
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ورائحة انفعاؿ ربوـ حولنا ،تشدٍل بعينيها ،وتشد صربي ،تضطرـ

ابؼبرة ،قد أصبحت يف
دقات قليب ،وأجد نفسي ال إرادايً ،ال إرادايً ّ
مواجهة عينيها مباشرة ،أحط على شفتيها بقبلة قصًنة انعمة

متوجسة).

ؾبرد فكرة أ ّف العمدة صاحب
ّ
يلتف حويل اعبميع ،وينتفضوف من ّ

أتفحصهم وابتسامة سكًنة تركن
النفوذ واعباه قد ُش ّقت رأسو ىناّ ،

شفيت ،ال أشعر بشيء" ،قمر" فقط ىي اليت تسكن ابيل اآلف
فوؽ ّ
وربوـ أماـ بصري .ما بيين وبٌن نفسي ،ال أنفى كوٍل بطريقة أو

أبخرى قد اكبدرت ،نعم ،ماذا فعلت يف ىيبة العمدة اي عمدة؟ أنت

طريح اؼبهانة اآلف وال ترى سوى "قمر"" ،قمر" اليت أنستك العامل

وصرت معها غريباً عن "السبع" ذاتو ،ولكن؛ يف النهاية أان لست

أصرح هبا لنفسي؟ ىي اغبقيقة اليت
رجبلً ،ىذه ىي اغبقيقة فلماذا ال ّ

يف ،من قاؿ يوماً أنّين
مهما حاولت التغافل عنها غًن ّأهنا تقطن ّ
كل انس البلد؟
رجل؟ أال يكفي أف فضيحيت ردبا تتناقلها ألسن ّ

مربرات ومن أعذار فالناس أذكياء ،يعرفوف دوف
ومهما كاف من ّ

حاجة إىل تربير ،يعرفوف أ ّف "السبع" انتهى ،والعمدة انتهى ،واؽبيبة
بينهم تبلشت.

مين
نظرت إىل "صبلح" ابعتذار ،لك اغبق فيما تفعل ،أنت أوىل ّ
ابمرأة مثل "قمر" ،نعم ..أنت رجل ،وكلّكم عداي رجاؿ ،لن أق ّدـ
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أو أؤ ّخر معها ،أحبّها ،وبعد ،مث ماذا؟ ىل سأفلح فيما فشلت فيو

كثًناً وكثًناً؟ اي للعبث!

كل
ال أعرؼ كيف عدت إىل البلد؟ كاف الضباب يرافقين يف ّ
خطوةُ " ،زىرة" مل ت ِع ما حدث؟ قلت ؽبا مشاجرة عادية أسفرت عن
اعبرح يف دماغي ،إ ّمبا مل تصدقّين ،كانت ربملق يل بريبة طواؿ الليل،

حّت وأان أتصنّع النوـ ،كنت أفتح نصف عيين وأراىا
لعلّي أشعر هباّ ،

وىى جالسة جواري ترمقين ابستغراب واستنكار ،وما اعبديد اي
ِ
عرفت أنّين وقعت
كل الظروؼ -إذا ما
" ُزىرة"؟ ما الفارؽ –ربت ّ
يف عشق امرأة غًنؾ؟
بسطاوي

يف حلقة من ال شيء يدور ،يشعر أنّو دوماً البد ينتهي إىل القرية،

كل ترؼ –أو
نقطة بدايتو ،ونقطة هناية مناسبة يهدأ فيها من ّ

شش يف
أي مكاف آخر ،بدأ يرى اػبطر اؼبع ّ
غضب -يعيشو يف ّ

تعود أف يفعلوا ،شبّة خطر
النفوس حولو ،مل يعد البشر ينظروف لو كما ّ

أكيد تسلّل إىل الناس ،ليتهم يرونو كما يراه اآلف جليّاً يف أعينهم ،مل

يكن يفهم ماىية اػبطر ،يشعر –فيما يبدو -أنّو حالة مشاهبة للتيو
ككل سلوؾ تسوقو لو
كل العمر ،حالة غامضة سباماً ّ
الذي يعيشو ّ

رأسو ،ىل ابت اعبميع يعيشوف يف اػبطر الذي يعيش ىو نفسو فيو

منذ ولد؟ كاف يبكنو أف يعرؼ الكثًن عن الناس إذا نظر ؽبم من
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اػبارج ،اآلف صار اػبارج كاعبوىر ،غامض ومغلق عليو ،فتشاهبوا

معو صبيعاًّ ،إما صار عاقبلً كالعقبلء الذين ي ّدعي اآلخروف أنّو ليس
وإما صاروا ىم أنفسهم اتئهٌن مثلو ،الدنيا اآلف ال تطمئن
منهمّ ،

نفسو ؽبا ،العامل مليء ابلغيم ،الوجوه كثًنة ،واؽبمهمات واألصوات

والتشتّت ،البد إذف من الكسل واعبمود ،البد من الزىد يف الناس

ويف اغبياة نفسها ،العمدة غريب" ،السبع" غريب"،دميانة" و"لوقا"،
حّت يف اؼبدينة ،يف
الكل غرابء ،مل يعد أحد وببّو كما عهدّ ،
ابت ّ

اؼبكاف الوحيد الذي يروؽ لو اعبلوس عليو فيها ،مقهى "مرغين"،

أصبح وحيداً ىناؾ ،كاف يبضي للمدينة آخر النهار وقتما وبلو لو،
هبلس وسط من اطمأنت ؽبم روحو ،يشبك راحتيو حوؿ ركبتيو

ويستمع ؽبم ،يشاركهم شرب الشيشة وشرب عصًن الليموف والشاي
والقهوة ،يستسلم لسكوت اتـ وينصت ألحاديثهم عن العامل الذي

ال اتّصاؿ لعقلو بو ،وقد تعثر عيناه على حسناوات يندفعن يف

سبيلهن من أمامو فيستوقف حديث اعبميع ليجربىم على التطلّع يف
ّ
حسنهن كما يفعل ،مث يضحك اعبميع ويبازحونو ،تفيض نفسو
ّ

لرص حجر معسل أو
ابلسرور ،ال ىبالف أمر واحد فيهم إذا أرسلو ّ

جلب كوب من شاي ،بل يهروؿ لتلبية ما يؤمره بو أحبّاؤه ،ىناؾ ،يف
ىذا اؼبقهى ،مل يكن يكرتث كثًناً لتمضية ليلة بٌن سيقاف الكراسي أو

تطل من وجوىهم ابتسامة مل تكن
على الببلط ّ
حّت ،كاف اعبميع ّ

تبٌن لو كم ىو
تفارؽ شفاىهم ،إ ّمبا يف األمس –يف األمس فقطّ -

غيب وضبار وال يفهم الناس جيّداً ،حاؼبا أسقط –عفواً -كوب شاي
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ساخن على مبلبس واحد من أحبّائو ،يف ببلدة ابتسم واكبىن يلتقط
شم ،لكن الرجل زجره صائحاً:
الزجاج اؼبه ّ
 أىبل صحيح.مث ومن دوف مقدمات صفعو على قفاه ،نظر لو بعتاب ولكن

صاحبو أكمل سبابو والشتيمة ؿب ّذراً صيب اؼبقهى من وجود ىذا

اغبيواف بينهم اثنية ،مضى يستسمحو ،غًن أ ّف الرجل ركلو بقدمو يف
عنف فسقط يف قلب الطريق كالبائس العاجز ،مل يزد عنو واحد فبّن
هبالسهم ،صاحب اؼبقهى نفسو أمسكو من ايقة جلبابو وصاح فيو:
 ال أرى وجهك ىنا اثنية ..فاىم!ؾبرد كلب ىبالطهم والسبلـ ،يبنّوف عليو ابلعطااي اليت ال
يرونو ّ

وبتاج ؽبا واليت يقبلها منهم ؿببّة ،تبّاً ؼببلبسهم اليت يرتديها ؾباملة ،تبّاً
ؽبم صبيعاً.
آذنت مشس ىذا النهار ابؼبغيب ،وماء اجملرى يف بطء يرحل ،عاد

يبزؽ األظباؿ الثقيلة اليت
أي خطر يف النفوس؟ مضى ّ
يتساءؿّ :

كل أحبابو الذين تعمر هبم
تكتّف روحو ،وبدالً من األسى أخذ يذكر ّ
ىذه القرية ،وراحت يداه يف عشوائية تنزع اؼببلبس من على جسمو

ترو ،كاف اؼباء اآلسن
قطعة قطعة ،بعشوائية ومن دوف ّ
سبهل أو ّ
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حّت العقل،
كل شيءّ ،
يناديو ،زبلّص من اؼببلبس ،بدا عارايً من ّ

فانتابتو ضحكاتو العابثة ،راح يقهقو ،واندفع يرمح وأسقط جسده يف
عباب اجملرى ،وقف يف منتصف اؼبياه ،ورفع عينيو للسماء ،قاؿ

وروح عن نفسك ،البد أنّك
يناجي هللا تعاؿ اسبح معي ىنا قليبلً ّ
متعب من نبوـ البشر .غطّس رأسو يف اؼبياه وبقى لبعض الوقت،

ومضى يلهو ،يغطّس رأسو وىبرج ابؼباء فينفضو يف انتشاء عن شعره
الطويل ،تفاصيل القرية تثرثر من حولو فبل أيبو ،يرتكها لترتكو يعبث

حسبما يتّفق ،ولكن حجراً صغًناً وقع على جبهتو فساؿ الدـ،

ىم ابلطلوع،
التفت ،كاف أحد الصبياف اؼبداعبٌنّ ،
جز على أسنانوّ ،
حّت من اإلحساس ابلدـ
إ ّمبا نشوة اؼباء أقوى من االنتقاـ وأقوى ّ
ؾبرد أف
ؾبرد أف يغطس برأسو اثنية ّ
اعباري من جبهتو كبو اجملرىّ ،

ظل الولد واقفاً يضحك ،صاح لو وىو يشًن كبوه
ينقطع نزيف الدـّ .

بسبابتو:

 "اي إف الناكة".األب لوقا
"اي هللا ،اي دائم احملبة والرضبة والغفراف ،سنحضر إليك ،عبادؾ

كبن اؼبدعووف للخروج من ىذا العامل ،فأخرجنا بسبلـ ،وجنّبنا شرور
نتضرع إليك أف ربملنا اؼببلئكة إىل اعبنّة ،وأف نسلم من
اؼبعصيةّ ،
آالـ اعبحيم ،وأورثنا حياة أبدية من خبلؿ اؼبسيح ،آمٌن".
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عين األمل ،اي
تروح سخونة عقلي وذبيء ،أعبأ للمسيح كي ىب ّفف ّ

رب لن أحيد عنك ،أخشى الرتاب ،اعتزلت الدنيا كيما أكوف راعياً
ّ
فجردٍل من ببلء
الشر ،خطيئيت عقليّ ،
وراءؾ ،ملجئي أنت يف يوـ ّ

التفكًن.

تعودان أال أنكل أو نشرب يف حضرة
اليوـ أوؿ أايـ شهر رمضافّ ،

تعودت
سراً ،خشية أف نصيبو ابلضيق ،كما ّ
مسلم ،كنّا مبارس يومنا ّ

أف أفطر مع "ضبزة" ىذا اليوـ ،البد إذف من الذىاب إليو ،أقلو كي

ال تنقطع عادة يل ،قلت يف نفسي:

"احتملوا بعضكم بعضاً وليسامح بعضكم بعضاً،

إذا كانت ألحد شكوى من اآلخر.

" ()14

فكما ساؿبكم الرب ،ساؿبوا أنتم أيضا ً.

تتدىل من منتصفها خيوط من لوف
كاف لوف السماء قرمزايًّ ،

برتقايل تنتهي عند قرص مشس ال يفصل بينو وبٌن حزاـ البيوت
واعبباؿ البعيدة اليت تتناثر يف غرب البلد وراء لساف النيل غًن

دقائق .ركبت بغلي ،وسرت بو بٌن "القباوي".

البغل على راحتو "يتمخطر" وحدود األرض أتكل دائرة الشمس

بسرعة ،والناس اعبالسوف أماـ أبواب بيوهتم يف انتظار صوت الشيخ
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حّت األطفاؿ الواقفوف ويف
"عوض هللا" يرمونين بنظرات مستغربةّ ،
أايديهم أسياخ تنتهي يف حوافها رءوس مدافع حديدية ،يستديروف

كبوي ويف عيوهنم تساؤؿ ،ىل سبّت اؼبصاغبة بينك وبٌن العامل

اػبارجي؟ لكنهم هبيبوف ربيّيت اببتسامة ودود ،وينصرفوف إىل ؽبوىم

تتوج اؼبنازؿ الطينية ،وكانت
بغًن مباالة .كانت األنوار والزينات ّ

الفوانيس اؼبعلّقة تذكرٍل بعيد "الغطاس" والذي كبتفل خبللو بيوـ

نصنع فيو الفوانيس والشموع الضخمة ونطلق على ىذا اليوـ "عيد

األنوار".

اي ؽبا من حياة حياة قريتنا! حياة ال أظنّها مليئة ابلصخب

كل
والضجيج ،حياة ىادئة ،بسيطة ،غًن ّأهنا كذلك فبتعة ،يف ّ
األحواؿ يرضى هبا الناس ىنا ،ال تكليف فيها وال زيف .أذكر يوـ
زارٍل أحد قساوسة كنيسة العذراء يف اؼبدينة ،وقاؿ يل:
 عجباً! كيف تعيشوف مثل ىذه اغبياة الضجرة؟قلت لو:
 -وكيف تعيش أنت يف اؼبدينة اؼبزيفة؟ مبّ تشعر حٌن زبرج من

الكنيسة إف أحببت التس ّكع يف شوارعها ومقابلة اػبلق؟ ىل ربب

الناس ىناؾ؟ ىل وببّونك؟
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 دعين أسألك أنت؛ ىل وببك الناس ىنا؟وابتسمت دوف أف أجيبو؛ ىذا ال يعلم أنّنا كلّنا كبب بعض ،قطعاً
نفعل ،وإالّ كيف نشارؾ بعضنا البعض أحزاننا ،وأفراحنا ،مصائبنا،

وويبلتنا .يف األعياد نوّزع الكعك على البيوت ،ويوّزعوف علينا يف

وجوىهن "ابلنيلة" يف
أعيادىم البسكويت واػببز .نساؤىم يصبغن
ّ

شعورىن الرتاب ،يضربن أفخاذىن مع حريبنا
جنائزان ويهلن على
ّ

ويلطمن خدودىن تعبًناً عن ّتوحد اغبزف .حٌن سألين كيف نستمتع

ابغبياة ىنا؟ أجبتو أ ّف اغبياة ىنا صبيلة ،يكفي أ ّف الكنيسة تفتح ابهبا
زبوؼ أو احتياط ،نستمتع حقاً ،لكنين سألتو ما
على الدواـ ،دوف ّ
ىي اؼبتعة من وجهة نظرؾ؟

دوار "ضبزة" يقرتب ،وحشرجة اؼبيكروفوف من اعبامع تعلن دنو
ّ

ترجلت ،ووقفت أماـ
اآلذاف ،وأ ّف الشيخ "عوض هللا" ّ
يتأىب ،وحٌن ّ
الدوار الضخم ،وكاف سرادؽ يف الداخل مفروداً؛ مائدة الرضبن
ابب ّ

وعماؿ
كل عاـ واليت أييت ليعمرىا أنفار اغبقوؿ ّ
اليت يقيمها "ضبزة" ّ
القرى اجملاورة ،كاف ىو واقفاً بٌن القاعدين يرص أكواب الليموف

على اؼبائدة ويضع أطباؽ السلطة وينظمها ،وؼبّا استدار ،وشاىدٍل
تسمر قليبلً ،كأنّو ال يصدؽ ،مث ابتسم ابتسامة واسعة،
على اببوّ ،

وأقبل كبوي وبعض األطباؽ يف يديو ،وكاد أف يرسبي يف حضين لكن

أعاقتو األطباؽ ،فركنها وعاد ليلقي جبسده على صدري ،وىو

يصيح:
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 اي ىبل ،اي ىبل ،اليوـ زاران النيب. مل تفعلها أنت.نظر يل معاتباً وقاؿ:
 -إقبيلك يقوؿ " ليكن بعضكم لبعض مبلطفاً رحيماً غافراً كما

غفر هللا لكم يف اؼبسيح"( )15أليس كذلك؟ ؼباذا مل تبدأ هبا أنت؟
 -اغفر يل.

ضل واجلس معي على اؼبائدة ،نفطر مث
 -ال وقت ؽبذا ،ىيا تف ّ

نتكلم براحتنا.

يتأملين بدىشة ،والبعض يفعل بغبطة،
جلست ،وكاف البعض ّ

داعبت ذقين وأان أتطلّع يف "ضبزة" الذي أخذ يكمل فَرش اؼبائدة

ابألطعمة واؼبأكوالت ،ومل سبض ثواف ،حّت جاء فجلس جانيب ،ملت

عليو:

 -أوحشتين كثًناً ،وأوحشين "السبع".
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استدار بوجهو بعيداً ومل يعلّق ،بدا منهمكاً يف إحضار ما ينقص

اؼبائدة من طعاـ ،مث جلجل صوت الشيخ "عوض هللا" فعبل ىسيس
األفواه اؼباضغة للطعاـ ،بعد البسملة والدعاء.

رفعت سبرة إىل فمي ،قرأت "جبنيوت" وظللت أفعل لبعض

الوقت ،وكاف القليلوف قد أهنوا إفطارىم ،فقاموا للوضوء لصبلة

اؼبغرب .نبمت بدس التمرة بٌن أسناٍل ،لوال أف فزعت ،عندما ارتفع
الكل ،وهنضوا يستفسروف،
عويل نساء من انحية "القباوي" ،فزع ّ

الدوار ،فاخرتقت الصفوؼ وانسللت من بينها،
تزاضبنا على بوابة ّ

تبعين "ضبزة" مذعوراً ،وكاف أحد الرجاؿ يعدو من انحية قبلي البلد
نفسر ما يقوؿ ،إالّ عندما اقرتب منّا
مهروالً ،كاف يزعق ،ومل نكن ّ
قليبلً ،واستطرد وىو ينظر كبوي ،وكاف يلهث:
 الست أـ "ميبلد" تعيش أنت اي "أبوان".الشيخ عوض هللا
ما أغرب أف تطلبين الست "دميانة" يف بيتها!
كانت ربتضر ،وجاء يل أحد األوالد مهروالً إىل اعبامع:
 -الست "دميانة" اي عم الشيخ "تعبانة" قوي ..وتريد رؤيتك.
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رميت على عجل القفطاف فوؽ جسدي وىرعت معو ،كانت

الثبلث بلحات يف قبضة يدي ،وكوب اؼباء تركتو دوف أف أبتلع منو

أليب ما
ولو رشفة ،ليؤـ الناس يف اعبامع ّ
أي رجل ،إمبا البد وأف ّ

تطلبو الست "دميانة" ،قد تكوف آخر غبظاهتا ،لكن أليس غريباً أف
تعوزٍل أان ابلذات؟!

"القباوي" القريبة بعيدة اآلف ،ح ّقاً بعيدة ،والسماء حبمرهتا الواىنة

ربلّق على رأسي ،الدروب متشاهبة ،والبيوت متشاهبة ،وأسئلة حًنى
مين اؼبصحف يبلزـ ابيل،
يف رأسي متشاهبة ،ومنظرىا وىي تطلب ّ

قلت ؽبا وقتئذ ابستغراب:
 -وما السبب؟

 اؼبعرفة اي شيخ "عوض هللا". شكلك ستفعلينها......ابتسمت بعتاب ،فضحكت من قليب ،وأخرجت اؼبصحف الصغًن

من "سيّالة" اعبلباب وأعطيتو ؽبا:
 -حافظي عليو.
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نبهمت:
 عساه يفعل ىو.فاندىشت كثًناً ،ورمقتها وانصرفت ال أعي من نبهمتها شيئاً،
كتفي ،وابتعدت.
ىززت ّ
مين دقيقتٌن أو
كانت اؼبسافة بٌن بيتها واعبامع قريبة ،استغرقت ّ

ثبلثّ ،أما اآلف ،فاؼبسافة ابتعدت ،وكأ ّف الدقائق ال تود التزحزح.
تعجلن
اغبرَل أماـ بيتها ويف الداخل يصنعن غمامة سوداء ،ال ّ

التنبؤ ،ىذه األشياء قدرية ،ليست مضمونة ،ويف أيّة غبظة قد زبرج

مرة أخرى.
من بينكن فاربة ذراعيها للحياة ّ

موج األثواب األسود ينفرج أماـ طريقي ،أتتيين من انحية غرفتها

بتوجس لكنها تلتفت ونظراهتا
رائحة اؼبرض ،يدفع يل "ميبلد" الباب ّ

شبو متقلقلة وترفع يدىا وتتمتم ببطء:
 -الشػ ..يخ ..لو ..حده.
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ينتابين حرج ،السيما مع نظرة "ميبلد" اليت رشقين هبا يستعلم عن

سر ال أعرؼ عنو ،أان مثلك اي "ميبلد" أزببّط يف حًنة ،فاتركنا
السرّ ،
ّ

عين هبذه النظرة.
وابتعد ّ

جلست جوارىا ،فقبضت على يدي ،وانولتين اؼبصحف وىي

تتن ّفس دبهل:

 أمانتك.ىل استدعيتين فقط لكي أسرتد مصحفي؟
سعلت ،مث ابتسمت ابتسامة شاحبة ورفعت عينيها كبو السقف،

وسألتين:

 ما ..ىو ..الصواب؟سكت قليبلً يف ؿباولة إلدراؾ مغزى السؤاؿ ،فلم أجد ،وابدلتها

السؤاؿ:

أي صواب اي أـ "ميبلد"؟
ّ -
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بدرت ضحكة خافتة ،وعيناىا مل تزؿ متأرجحة يف األعلى،

واستطردت:

 إف مل ..تكن أنت ..فػ ..من ..يعرفو؟وتنهدت .كانت العيوف خارج الغرفة تتطلّع مستفسرة ،من خبلؿ
ّ

فرج الباب اؼبوارب ،و"ميبلد" مرخي أذنيو جاىداً لقنص كلمة فبّا
نقوؿ ،غًن أ ّف صوهتا كاف واىناً ،وصويت أضعفتو اغبًنة.
 أيػ..ف اغبقيػ ..قة؟ ىو؟ -ىذا ...الكبلـ....

مث تشبّثت بيدي اليت تضم اؼبصحف ،قبضت عليو بشدة ،أشارت

كبوه بعينيها واستدارت بوىن ذباىي ،رّكزت بعينيها يف أعماؽ عيين

حّت كدت أرذبف ،ونبهمت وىي تبتسم:
ّ
 -ما أعجبو! ما أصبلو!
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أٍل كنت مذىوالً ،فمي فاغر ،وال
وجعلت "تفرفط" قليبلً ،غًن ّ

تتطوحاف يبنة
يدي .عيناىا غادرات اثنية ،وراحتا ّ
أنتبو النتفاضتها بٌن ّ
ويسرة ،وشفتاىا تتمتماف حبروؼ انتصب ؽبا شعر رأسي ،تتمتم:

أشهد ..أ ّف ..ال..

تتكوف على شفتيها،
كانت عيناىا تربقاف بريقاً صافياً ،وابتسامة ّ

سبتماهتا اػبافتة بدأت هتدأ ،وكاف الضباب الذي يسيطر على ـبي قد

صم أذٍلّ عن التواصل مع ما تقوؿ ،وكاف "ميبلد" قد اقتحم الغرفة
ّ
وىز جسدي ،ودفعين جانباً ،وىو يندفع كبو جسد أمو،
صارخاًّ ،

اليت سكنت سباماً ،وشفتاىا ربمبلف ابتسامة غامضة.
السبع

دعوت "قمر" الحتساء كوب من شاي بعيداً عن جو اؼبلهى

ورواده ،ويف وضح النهار.

عما يعتمل بداخلي ،فاجأتين بقوؽبا :ملّ ال أحبك!
أفصحت ؽبا ّ

لكن؛ بشرع هللا تلمسين.

تطورت العبلقة هبذه السرعة واغبيوية؟ ىل أحببتها؟ أو ردبا
كيف ّ

اشتهيتها ،لذروة أعصايب ،كاشتهاء اعبائع لقضم رغيف خبز زبرج
رائحتو من الفرف حامية تستويل على غريزتو ،صوهتا؛ ضحكتها،
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كل ىذا هب ّدد بداخلي اؼبشاعر القديبة اليت وددت لو
وجههاّ ،

يف رغبة بليغة ذبعلين أزفر زفرة معينة ساخنة
وبرؾ كبوىا ّ
أمارسهاّ ،

وتكسو جبهيت إفرازات عرقية وأشتعل ،حتماً أشتعل ،وأسبىن بشدة لو

ّأهنا فقط سقطت بٌن أحضاٍل ،كلّما صبعنا مكاف واحد.

أان الذي صارحتها دبشاع ِري ،مل أكن مغ ّفبلً بقدر ما كنت فبسوساً
بسحرىا ،مل تبد شبّة كدر أو امتناع ،لكنها ىربت بعينيها بعيداً واستب ّد
بكل غنج ودالؿ وأسف
هبا ىذا الشرود ،مكثت تف ّكر كثًناً ،بعدىا؛ ّ

قالت :ابغببلؿ.

واغببلؿ أمره ىٌن ،ما أسهل أف أعقد عليها عند ؿباـ صديق يكتم

سري! أتزوجها عرفياً وال من شاؼ وال من دري.
ّ

بكل أركانو،
الزواج العريف ورقة ىبتمها ؿباـ ،وىكذا يتم الزواج ّ

شهود ،وصداؽ ،ومهر.

األمر أُع ّد لو بسرعة ،الورقة طبعت ،والشهود مفربكوف ،واإلمضاء

جرة سن القلم ،وىي ،جالسة أمامي ربتويين بعينيها ،ردبا كي ال
ؾبرد ّ
ّ

أي تر ّدد ابهلل عليك! إنّو الرغد اآليت ،تنظر يل
ترتؾ يل وقتاً للرت ّددّ ،
نظرة كهذه اليت تفرمين ،وتقطع يل وعداً أب ّف الليلة ليلة العمر،

فأضحك حبسرة ،ادع يل اي "قمر" ،فأنت مل تعرفينين بعد ،الورقة

العريف ىي سبيلي للنعيم ،ولكن؛ ىل سأكوف قدر النعيم؟ ىل سأنفع
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الليلة؟ سبد يدىا ابلورقة قائلة :إمضاؤؾ اي حبييب ،فأبتسم بوجل،

ويدؽ قليب قليبلً ،وترتعش أانملي قليبلً ،قبل أف أزيّل آخر الورقة

بتوقيعي.

خصيصاً ،سابت
وحٌن أغلقنا علينا ابب الشقة؛ اليت استأجرهتا ؽبا ّ

قدماي ،خشيت أف تكوف ىذه ليليت األوىل واألخًنة معها ،ىا أان

أجرب إانءً آخر ،فؤلكن ولو لليلة وحيدة رجبلً.
سوؼ ّ

كانت اإلضاءة اغبمراء الواىنة تبعث على جو الغرفة إحساساً
ابغبلم ،التفتت رأسي يف خوؼ كبو الفراش ،وعثر بصري يف طريقو
على زجاجات من عطر لعلّها ىيّأت هبا طقس اؼبكاف ،رائحة العطر

عيين ،مسكينة ،أخشى أف تكوٍل قد
نفذت إىل أنفي ،وأغمضت ّ

عيين اللتٌن ال
هتيّئيت لبل شيء ،كنت أحاوؿ أف أبدو ىادائً لوال أ ّف ّ

فضمتين إليها
عما يساورٍل من توترّ ،
تعرفاف الكذب خانتاٍل وكشفتا ّ
وابتسمت ،وأجلستين جوارىا على السرير وىى تقوؿ:

 اي لك من رجل! كيف وصلت معك إىل ىنا هبذه السرعة؟كم أخشى أف أكوف قد ارتكبت يف ِ
حقك جرماً لن يُغتفر ،لدينا

متّسع من الوقت فأص ِغ يل بقلبك قبل أذنيك وال تتعجلي اغبكم

علي ،راح ما راح ،واليوـ أان أحبّك بكامل وعيي وإراديت ،ما كنت
ّ

أزبيّل ىذا على اإلطبلؽ ،ولكنّو القدر ،وما أحبله! أف يكوف قليب
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مطمئناً رغم مأسايت ،ىل أان يف حاجة إىل ذكر مأسايت؟ ألنّين اآلف

بٌن يديك نقياً صافياً كالطفل الذي سبح يف مياه النيل أايـ العيد،

والذي عرب اجملرى ال ىباؼ أبيو العمدة ،الطفل الذي كاف سعيداً إىل

أف حلّت اؼبصيبة ،أخشى أال يكوف يف وسعي بعد ذلك أف أستبقيك
إىل جانيب ،اآلف سوؼ أخرج إىل الدنيا وأق ّدـ ؽبا ولك التوبة.

كل
لن أذكر يف ىذه اللحظة " ُزىرة" اليت زباؼ عيناي اللقاء هبا ّ
صباح ،اي ؽبا من ابئسة تل ّقت صدمة ومنيت خبيبة يف فناء بيتنا
جملرد نشوة اغبب اليت
الغريب! على ّ
أٍل لن أنساىا اآلف أيضاًّ ،

تسحرٍل وذبتاح ضمًني وآالمي ،ولكن؛ مل ىبل قليب من حنٌن إليك

اي " ُزىرة" ،فهذه اػبواطر اليت تدور برأسي فوؽ فراش "قمر" خواطر

مرعبة ،يبدو وجهها اؼبليح ىادائً ومستسلماً وعيناىا الزرقاواف

صافيتاف ،غًن أ ّف عينيك أقوى اي " ُزىرة" اآلف .ال يغرنّك الوقار

الذي يكسو وجهي اي "قمر" ،ىذا وقار زائف ،أداري بو خيبيت ،ويف
قليب أثر ما منها ،نعم ،ىناؾ أسى كامن بداخلي ال يبغي ؿبو وجهها

أي حضن،
عن خيايلّ ،إهنا صميم األمل الذي ألتمس منو الفرار إىل ّ

كم يكرب على نفسي أف أف ّكر ّأهنا يف البيت تنتظر وأان ذاىب إىل

توبة –كم أخشى أف تكوف ـبادعة -ال يسعين إالّ الذىاب ؽبا ،كيف
انقلبت؟ كيف انتهيت إىل ىذا الفراش؟ ال ليست نزوة ،ولست

أبي ذنب ،لكن كيف أؿبوؾ اي " ُزىرة" لكي تصفو
أعاٍل بعد الشعور ّ
اللحظة ؽبا؟ لوحدىا ،ابتعد اي شيخ "أبو القمصاف" ،أنت أيضاً
أسبزؽ! كم قصدتك أدعو
تشاركها اللحظة؟ كم جثوت أماـ ضروبك ّ
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وأبكي ،ال ،لن تسري ىذه الربودة يف أطرايف ،عيناىا الطاىراتف

اؼبتألّقتاف تستجدايف التهامها ،ولن يلهمين الصواب غًن عقلي،

سأقف مليّاً حياؿ جبلؿ صباؽبا ،سأحاوؿ جاىداً أف أنتزع العجز من
جسدي وآكلها على مهل ،ىي اليت سوؼ تنقذٍل من شقائي ،ىي

اليت ستنظر إىل قليب التعيس بعٌن الرضبة.

رفعت بصري ألعلى ،ليس يل اآلف سوى هللا ،ىو النصًن ،قليب

شف لك
يستشعر خوفاً يدري بو سباماً ،أخشى أف سبضي اغبقائق تتك ّ

اي "قمر" فينفضح سرتي ،ما ىذا التشاؤـ؟ وىل تعلم الغيب؟ لتمض
وقد ترى جديداً ،إف كن متشاهبات فما ىذا اغبب الذي يستويل

عليك انحية "قمر"؟ البد وأ ّف اغبب هبعل اختبلفاً ،لن وبوؿ العجز

بيين وبينك اي "قمر" ،إف كاف العائق الوحيد الذي لست مسئوالً عنو
فأان مسئوؿ عن إزالتو ،آه ،ما ابيل ال أقبو من ىذا العرؽ الذي

مصر على انتظار الزاد الذي يب ّدٍل من عينيك دباء
يتصبّب! لكنّين ّ

اغبياة اي "قمر" ،لن أغدو غًن خرقة تعصرينها ببطء فتتقاطر عليك

كل ما
كل ما مضي ،وعن ّ
منها دموع التوبة ،إليك أان اتئب ،عن ّ
سيكوف ،لست من فصيلة العجزة غًن القادرين ،أان من فصيلة

الرجاؿ أوالد الرجاؿ ،ليست يل سواؾ غاية اآلف اي "قمر" ،خذي

ألٍل
نفساً عميقاً وانبضي داخلي برتيث ،تريّثي لكي أىينء نفسيّ ،
سأفعلها ،لعلي أىينء نفسي يف اغبقيقة على اليأس؟ كبلّ ،سأزبلّص
من عذاب األشهر الطواؿ ،سكن اغبب قليب لؤلبد ،ولن ىبرج ،أان
مين ابلسعادة أحد ،راحت عذاابيت إىل األبد،
سعيد ،وليس أحق ّ

243

وقدـ السرور ،وكما كاف ينبغي أف أفعل منذ زمن ،سأفعل بك اآلف،

فوؽ ىذا الفراش ربديداً ،سأىوي من شدة الفرح ،وكما ذقت مرارة
اليأس سأرتع يف النعيم اآلف ،انشيب يف قليب أنياب رغبتك ،ودعيين

روض انفعااليت
أتساءؿ ..ىل يبكن أف يتم ىذا حقاً؟ ىل يبكن أف تُ ّ
وتستقيم ّ
ابذباه النجاح؟ ىا ىو التن ّفس يعاودٍل بدوف احتماؿ ،وىا
أي مكاف يف العامل إالّ هبذا الش ّق اؼبليء
أان أجدٍل ال أرغب يف ّ

كل شيء يف داخلي ينتصب بعد أف بدا قد نبد،
ابلنتائج الغبطةّ ،

عاد "السبع" لنفسو ،عاد ولو بعد حٌن ،أخًناً ،قطعة من اعبنّة
تسقط بيننا اي "قمر" ،ويبدو اؼبستحيل فبكناً أبكثر من وسيلة،
سأدفع نفسي خبللك ألتي ّقن من االنتصار على ذاؾ اؼبستحيل،
سأتقاطر مثل مطر بريء ينبعث من سحاب منتفخ ،مثل دخاف

أتوىاتك ،لن أتريّث
كل أجزائك لتنفثيو مع ّ
ىادئ يتصاعد رويداً من ّ
كل
يف استحبلب الل ّذة ،سأندفع وأندفع ببل ىوادة ،سأقتحم ّ

الكهوؼ الغامضة اليت يبتلئ هبا جسدؾ ،سأستعذب األنٌن والعنف
واآلىاتِ ،
وأنت أيضاً تندفعٌن كبوي كقطار ىادر ،البد أف أقبّلك

امتناانً قبل أف أتناسى كياٍل بداخلك ،أو أتثاءب ف ِرحاً .ال أصدؽ،
ولكن من كاف يصدؽ أف ينتهي يب اغبظ إىل مثل ىذه التجربة

حي ألعماقي؟ يتب ّدد اليأس من األعماؽ ،أؼبّت يب
اؼبلهمة ّ
كل ما ىو ّ
اآلف النشوة ،وطردت رعدة الربد اليت ما عدت أنتبو ؽبا ،اي للسرور!

أٍل
أان طريح الفراش ومفعم ابعبودة ،اي رابه ،ستنهار أعصايب ،سأجد ّ
سأتشجع بٌن
أميل ميبلً ال يقاوـ إىل البكاء ،فاتركيين اي "قمر"،
ّ
تتحرش أبعصايب،
ذراعيك وأبكيّ ،
ربفزٍل الظلمة اللذيذة اليت ّ
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سأجهش ابلبكاء ،سأحتفل دامعاً بنصر كاف بعيداً ،سأنتحب،

سأشهق ،سباماً كاألطفاؿ.

ميالد
يعزيين فيك أحد اي ّأمي ،غالباً أل ّف العزاء واحد كما
ال أحب أف ّ

وأظن أ ّف اعبميع اآلف يشعروف دبا أشعر ،أظنّهم يفتقدونك،
يقاؿّ ،

كنت دائماً تقولٌن:

 ليس لنا أحد إالّ انس قريتنا ،ىم أىلنا اغبقيقيوف اي "ميبلد".البنوة أدركت أنّك راحلة ،ال أعرؼ ،ىل حٌن
لكنين حبدس ّ

جهزت "سرتتك" من قماش "السااتف" وأعطيتها يل ألحفظها لك يف
ّ

جهزت كفنك وحذرتين من أف أخرب أحداً .كاف اؼبرض قد
الدوالب؟ ّ

كل األطباء ،جسدؾ سليم سباماً ،إ ّمبا مل نعرؼ أين العلّة
حًنٍل ّ
ّ
وحًن ّ
ربديداً؟ لعلّها كانت يف روحك ،ىل ح ّقاً أف اؼبغادر وبس ابؼبوت قبل
أف أييت؟ ؼباذا مل زبربينين اي ّأمي؟ لكي أستع ّد قليبلً ؽبذه اللحظة ،أقلّو
حٌن تقرع أجراس الكنيسة معلنة رحيلك ال أىاهبا ،وأص ّدؽ أنّك
رحلت ،لكنت شاركتك اإلحساس ابؼبوت لو أفضييت يل بو.

كنت صامتاً .أبوان "لوقا" اختار أحد الكهنة ليؤ ّدي عليك الصبلة

اي ّأمي ،وبدأت مراسم ذبهيز مكاف العزاء أماـ بيتنا ،أقيم السرادؽ،
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التجمع مع
ّ
ورصوا الكراسي ،وارتدت اغبرَل السواد ،وبدئن يف ّ

أظن
بعضهن يتحلّقن حوؿ جثمانك ويع ّددف ،ال أعرؼ اي ّأمي ،ال ّ
ّ
اؼبوت مصيبة ؽبذه الدرجة؟
طلب بعض الرجاؿ من النسوة البلئي وبطن بنعشك مغادرة الغرفة

لكي يتم ّكنوا من تغسيلك وتكفينك ،قالوا البد من وجودي ،ؼباذا

ىذه القسوة؟ ما الضروري الذي يستوجب حضوري ىذه اؼبراسم؟
أتى الرجاؿ بتابوت خشيب لك عرفت فيما بعد أ ّف أحد النجارين

تربعاً وطواعية بناءً على رغبتك ،لقد كنت تعرفٌن إذف ومل
قد صنعو ّ

تسري يل؟
ّ

أدخلوا جثتك داخل الصندوؽ ،بعض النسوة وباولن التشبّث
هن يودعنك دبا يليق بك ،ملَ مل أعد
هن يفتقدنك حقاً ،ولعلّ ّ
بك ،لعلّ ّ
كل
أميّز اآلف بٌن ما ىو حقيقي وما ىو مصطنع؟ ىل يُعقل أف تكوف ّ
أي حاؿ علينا أف نؤمن أببدية
ىذه الدموع ألجلك؟ إ ّمبا على ّ

ذبسد مشاعران حسرتنا ،وإالّ ما خار
الفراؽ ،وأف نعاٍل منها ،وأف ّ

كتفي وأان أضبل معهم الصندوؽ يف طريقي إىل الكنيسة ألداء صبلة
اعبنازة ،وما ىبطت دموعي دوف عمد أماـ جوقة الشمامسة الذين

كل ما حويل يف الواقع مؤمل
استقبلوا نعشك وأنت تدخلٌن الكنيسةّ .
مرة اثنية لدخولك ،الرتانيم اليت
اآلف؛ أجراس الكنيسة اليت تدؽ ّ

كل ىذا يؤؼبين.
يتلوىا عليك الكاىن ،خطبتو فينا ّ
يعزيناّ ،

246

وللمرة
تنطفئ عيناي حٌن يطفئوا الشموع اليت ربيط بنعشكّ ،
تطن أجراس الكنيسة ،بعد انتهاء صبلة اعبنازة ،حينئذ ينادوف
الثالثة ّ
علينا ،كبن الشباب ،غبمل النعش ،وإدخالو عربة اؼبوتى ،اليت تسًن

حّت اؼبقابر اؼبوجودة عند آخر حدود القرية ،وتبعد مسافة عشرة
بو ّ

كيلو مرتات ،عربة تزيّنت بعبارة "ارجعي اي نفس إىل موضع راحتك

الرب قد أحسن إليك".
أل ّف ّ

العربة تسًن ببطء ،وأان أسًن وراءىا مثقل اػبطى ،تق ّدمها أحد

أقاريب وبمل صليباً كبًناً من اػبشب ،ويف ظهره ،أربعة من الرجاؿ

وبملوف سرتاً من القماش مزركشاً بعبلمة الصليب ،ىذا بساط

تعزيين ،آه اي
الرضبة ،وىذا أان أرى أمي ّ
كأهنا زبرج يل من نعشها ّ
أمي ،تعزيين ِ
فيك! اي للمفارقة اليت لن أحتملها ،وردبا أسقط ربت

كل ىذا الضباب الذي يعم أماـ بصري؟ ما
علي .ما ّ
األقداـ مغشياً ّ
تتحرؾ وال أميّزىا؟
ىذه الظبلؿ اليت ّ

على القرب ،يربت أبوان "لوقا" على كتفي ،ويشارؾ الكاىن رمي

حفن من تراب على القرب ،وىو يردد:
 -من تراب وإىل تراب تعود.
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فًن ّدد اعبميع وراءه وال أر ّدد ،أىلي وأقاريب واألصدقاء الذين

يتلقوف العزاء من اؼبشيعٌن ،يكمل الكاىن:

"اي هللا ،من بقية رضبتك أعطيت لنفوس اؼبؤمنٌن ،ويبكن من

فضلك أف يبارؾ ىذا القرب ،عٌن ؽبا مبلئكتك اؼبقدسة غبراستها،

وحررىا من قيود اػبطيئة ،واجعل روحها اليت دفنت ىنا مبلزمة
ّ

للقديسٌن إىل األبد ،من خبلؿ اؼبسيح ،ربّنا آمٌن".

تتقمصها لُتشرؼ
تطوؼ روحي بٌن الرجاؿ والنساء وكأ ّف روح ّأمي ّ
على حزف الناس عليها ،فتنظر يل " ُزىرة" من بٌن النساء مواسية،

ونظرهتا ربمل رعشة دفينة ،مّت جئت اي " ُزىرة"؟ وكيف مل أرؾ إالّ
كل األجساد عداان ،فأجري كبوؾ أرسبي يف
اآلف؟ كم أود لو تتصلّب ّ

حضنك! ال يشعر بنا أحد ،وال نشعر أبحد ،أرسبي وحسب وال

كل ما يهم أنّك أنت ال واحدة
يهمين ،إف كنت تبادلينين ؽبفيت أـ الّ ،
سواؾ ىي اليت تضم شكواي الصامتة وحزٍل.

اخهن،
ُ
اقتحمت صفوؼ النساء اللوايت يتقاذفن رأسي بصر ّ

اغبماـ ،كنت يف حاجة لغسل وجهي وتشتّيت،
وارسبيت داخل حوض ّ
يتهادى ماء الصنبور ببطء فيخرج صوت ارتطامو بقاع اغبوض ليزيد

من رعشة جسدي ،ال شيء سواىاُ " ..زىرة" ،ىي اليت أاثرت حزف
كل ىذا العذاب؟! لو أنّنا ـبتلفاف يف بضعة
كامن ،ؼباذا يُق ّدر يل ّ

أشياء ومتشاهباف يف أخرى ؼبا أصبح العذاب ،لن أستجدي القدر،
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فالقدر صنيعة البشر ،ومبلذ اليائسٌن ،لن أيئس إذف ،سأصنع يل

قدراً أكثر رضبة.

تتأملين بعاطفة مغايرة،
وحٌن أستدير ،فأجدىا بثوهبا األسود واقفة ّ

ال أملك سوى االرسباء يف حضنها فرتبت على كتفي قائلة:
 -هللا يق ّدس روحها.

ال أعلم كيف تتبّعتين إىل ىنا يف الداخل دبثل ىذه اعبسارة! رحت

أتلوى بٌن شفتيها كممسوس ،وزفراهتا الساخنة تقلّص اغبياة ،وذبعل
ّ

مسًنة عمر انقضى كومضة من اعبنة ،وىي تش ّدٍل إىل أعماقها ردبا
ببل وعي غًن االحتياج ،ومل أعرؼ ىل كانت دموعها اليت تغمر

مبلبسي دموع على ّأمي أـ على نفسها أـ علينا معاً؟ ال أعتقد ّأهنا
كانت تعرؼ ّأمي دبا يدفعها للبكاء كهذه الصورة! كانت الغرؼ

والستائر واعبدراف اليت تُبعدان عن لغط اغبرَل يف صالة البيت ال يبنعوا

يدىن" ،غًن أ ّف "ع ّدودتنا" اػباصة ىا ىي تتش ّكل وسبؤلان
وصوؿ "ع ّد ّ
ابإلحباط ،فأنتفض من حضنها وىي تبعدٍل عنو بقليل من القسوة،

أتطلّع إليها قائبلً:
 ماذا ِبك؟
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لكنها زبرج بسرعة ،أىروؿ يف سرعة كذلك خلفها بينما تبتلعها

أثواب النساء ،أدور برأسي يف احتقاف وأسى مث أعود إىل سرادؽ

العزاء ،ألقف جوار "أبوان لوقا" ،ويكتمل الصف الواقف يستقبل
اؼبعزين بوجود أغلب رجاؿ القرية ،وجوه كثًنة ،ال يعنيين حقاً أف
ّ
أستوضح مبلؿبها ،ألتفت إىل "أبوان لوقا" ،ؼبسة اغبزف ترقد على

حًنٍل ،فلم أعرؼ إف
مبلؿبو غًن ّأهنا ربمل ذات الوقار الذي دوماً ّ
كاف مصطنعاً أـ أكسبتو لو سنوات اإلقامة يف الدير والزىد عن

دنياان؟ أقوؿ لو فجأة:

 ما رأيك يف اغبب اي "أبوان"؟فًنمقين بدىشة وكأنّو يقوؿ :وىل ىذا وقتو ،لكنو هبيب هبدوء:
 اغبب حب هللا. وحب الدنيا. فاف. ولكن..غًن أنّو يقاطعين بصرامة وىو يهمهم:
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 سلّم على الناس.وما الفائدة؟ بل ماذا يعنيك؟ وىل تعرؼ عن اغبب شيئاً؟ عمرؾ

قضيتو يف الكنيسة ومل تعرؼ إالّ وعظ الناس ،ىل فكرت يوماً يف أ ّف
لك قلب مثلنا؟ اعتزلت الدنيا وتقوؿ اغبب حب هللا ،يف الواقع

كل
اغبب ىو إحساس ّ
ؾبرد ،قد ُكبب هللا ،إ ّمبا خلقنا هللا لكي كبب ّ
شيء من حولنا ،كبب الدنيا ،كبب اغبياة ،كبب البشر ،أليس ىذا ما

تعلّمو لنا الكنيسة؟

يستدير وجهي كبو الناس ؾبدداً ،ؼباذا تقف صامتاً اي شيخ "عوض

يلجم لسانك؟ ماذا قالت لك ّأمي؟ وما ىي األسرار
هللا"؟ ما الذي ّ
عين ومل ذبد سواؾ ليعرفها؟
اليت أخفتها ّ

دنوت منو ،ملت عليو ىامساً وصويت تغشاه الدموع:
 شيخ "عوض هللا"..التفت كبوي ببصر زائغ ،سألتين عيناه ماذا أريد ،فأكملت:
 -ماذا قالت لك اؼبرحومة؟
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هت ّدج صوتو ،وزفر قائبلً:
 ال شيء ،كانت يل أمانة وأخذهتا.علي أف أص ّدؽ ما تقوؿ فبل أبس ،لكن
نظرت لو بريبة ،إف كاف ّ

أي نفع؟ رحلت
عليك أف تكوف صادقاً ،ليتك تكوف صادقاً! ولكن ّ

أي شيء ،رحلت واصطحبت معها
ّأمي نفسها ومل يعد يهمين معرفة ّ

كل شيء.
ّ

وأنت ،ما ىذا اي "بسطاوي"؟ ما الذي ترتديو؟
عين أاثر انتباىي ،وأخرجين من تفكًني ،أصابتين دىشة وأان
رغماً ّ

أراقبو وىو قادـ انحييت.

كاف "بسطاوي" يقرتب من "فِراشة" العزاء ويطوي ربت إبطو
شيئاً ،الغريب أنّو يف خطواتو كثًناً ما يتعثر ،لكنو اآلف ال يتعثر ويسًن
مرة-
بثبات وكأنّو مربمج ،وجهو شارد ،واألغرب كاف ينتعل -ألوؿ ّ

جورابً وحذاء ،أزرار جلبابو كلها مغلقة إبحكاـ ،والياقة مطوية علي

منكبيو بتنسيق .البعض؛ رغم أوىل ساعات العزاء ،انفلتوا يف ضحك
فحدجهم أبوان "لوقا" منبّهاً ،فشكل "بسطاوي" ،رغم ما يعرتيو من

ىزاؿ وىزؿ ،واعبلباب القصًن الذي ال يبلغ آخر القدمٌن فيكشف
الساقٌن ويكشف عن اعبورب الربتقايل ،شعره اؽبائش الذي كاف
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ومسرحاً بعناية ،و"الكرفت" الذي ل ّفو حوؿ عنقو،
ملتصقاً برأسو ّ
جعل البعض يص ّفقوف أبكفهم ويهمهموف:
 سبحاف هللا.مين ،وقف قليبلً أمامي مث انفجر يف البكاء وأخرج
بعد دقائق ،دان ّ

صنع من
من ربت إبطو صندوقاً من اػبوص ،فتحو وأخرج صليباً ُ

الطٌن وانولو يل ،دوف أف ينبس ،سندت رأسي على كتفو وشرعت يف

البكاء ،مل أكن أعرؼ عن "بسطاوي" غًن أنّو درويش ،أما ىذا الذي

ال أعرؼ إف كاف تع ّقبلً شديداً أـ ؿببة أشد أـ شيء ال ندركو عن

طبيعة أولئك الذين يهيموف يف ملكوت هللا فلم يعهده أحد ،ؼبنا أبوان

"لوقا" يف حضنو –وما أغربو! -وبكينا كلنا ،وكانت عينا " ُزىرة" من
فوؽ الرءوس تشاطران البكاء.

الشيخ عوض هللا
كل خطوة ،أشهد أالّ هللا
كل مكاف ،تتبعاٍل يف ّ
عيناىا تبلزماٍل يف ّ

إالّ هللا ،كيف مل أتي ّقن فبّا ال ريب فيو؟ ولكن ىل هبوز يل اي رب أف
أستبيح إخفاء ما ظبعت أبذٍل؟ اي ؽبا من مرارة؟ واي لو من عناء؟ ال

أظل عمري كلّو أتساءؿ إف ىي ماتت على دين الفطرة أـ ماتت
لن ّ

حّت ولو مل يكتمل -فكاف
على دين أسبلفها؟ لقد ظبعتها ،واليقٌن – ّ

عما يفرضو ،كاف ينبغي أف أح ّدث اعبميع عن آخر
أوىل أف أفصح ّ
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كلماهتا يف ىذه الدنيا ،إ ّمبا؛ مايل خائف؟ ردبا لن يصدقين أحد ،وردبا
يتهمونين ابلفتنة ،سينبذونين من بينهم مؤكد ،غًن أنّو اغبق ،وعهد

لكين جباف ،أان جباف،
هللا ىو اغبق ،وحق هللا البد وأف ُهبهر بوّ ،

شر ىذه القرية اليت لن تؤمن دبا حدث ،أولست غريباً
أخاؼ من ّ
ؾبرد مؤذف ،يطلع على اؼبنرب ويستدعيهم
عنهم! من أان بينهم؟ أان ّ

للمثوؿ حببلوة صوتو ،ولكنّها أمامي على اؼبنرب فوؽ ،ترميين بنظرة

لوـ ،ؽبا اغبق ،كيف تقاعست عن أداء ىذه الرسالة؟ كانت تبتسم يل

أأتىب للشروع يف اآلذاف ،وكانت أصوات من ربت
حبسرة وأان ّ

متسمر أمامها.
تدعوٍل للبدء وأان ّ
 شيخ "عوض هللا"! أـ "ميبلد"........ -لقد ائتمنتك..

ويتحولوف ض ّدي.
 أخشى لو تفوىت أف يثور أىل القرية،ّ
 أال زبشى هللا؟!تزلزلت يف مكاٍل ،وغامت عيناي ،كانت األرض يف األسفل

ربمل ؽبذا الثقل
بعيدة ،لكنها تدعوٍل للسقوط ،وقدماي مل يعد ؽبما ّ
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يدوخ عقلي ،األايدي راحت سبتد يف جزع ويف دىشة كبوي
الذي ّ

لتوسدٍل قريباً من اؼبنرب ،والست "دميانة" ىناؾ يف
وىي تتناولين ّ
األعلى تنظر يل معاتبة.

محدي
كل مكاف.
كل حركة ،وىف ّ
صوهتا ابت يبلزمين ،يف ّ
يف اؼبساء ،خارج البيت ،صرير حشرات الليل يسري يف اؽبواء

ابنتظاـ واغبقيقة أنّو أصبح عادة تستل ّذىا أذاني ،أشعر أ ّف ىذا

الصرير؛ الذي ال ينقطع أبداً ،ويصاحب دخوؿ اؼبساء على كوٍل،
أضحى من دالئل معرفيت دبواقيت الدنيا من حويل ،حينما يبدأ

الصرير رويداً يف التصاعد كنغم ترقص على بدئو مفردات الليل،

ويهيئ يل جواً من اؼبتعة الذىنية اؼبوحية ،واألصوات ترد على بعضها
رابٍل عذب ،ىنا أدرؾ أ ّف آذاف العشاء على وشك،
البعض بتوافق ّ

فأنتظر قليبلً مث ينطلق من بعيد صوت اؼبؤذف :هللا أكرب ،فأبتسم
أتلمس يف عتمة
وأأتىب للصبلة ،يكوف أيب قد غ ّ
ط يف النعاسّ ،

حسياً
قدرية موضع القبلة وأضبط جسدي على وجهتها ضبطاً ّ
وأنبهم بنربة خافتة ال تكاد تبٌن بٌن أصوات الصرير :نويت الصبلة.
عامل آخر الصبلة ،تطمئنين وهتدئ سريريت وتصفو يب.
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ولكن صوهتا يف رأسي!
الناس تغمض عيوهنا لئلغراؽ يف اػبشوع وأان مغرؽ إغراقاً إؽبياً،
أنفاسي اؼبتبلحقة اؼبضطربة تراتح ،جسمي يرزبي وأحس أ ّف أطرايف
كل صبلة ،وأفرح ،الصبلة فرحة ،وأان أفرح فرحاً
سابت و"مبَّلت" يف ّ
شديداً حٌن أصلّي ،ىذا الفرح الذي ال فرحة تضاىيو وال سعادة،

ىذا الفرح الذي تشعر معو أنّك قاربت أف يُغشى عليك ،الصوت

اؼبته ّدج الذي تتمتم بو ،والقلب اػبافق الذي يسمو لفوؽ ،والروح
اليت كأ ّمبا وثبت يف هنر من ماء عذب فاتر تغتسل ،والتنهيدة اليت

كل صبلة ،كلّها مشاعر أنعم هللا هبا علينا كبن
تدغدغ أعصابك قبل ّ

كل ىذه اؼبشاعر تتماىى وأان أصلّي اآلف
البشرّ ،
وأي نعمة! غًن أ ّف ّ

يف شعور آخر ،شعور هبا ،فأسأؿ نفسي :أين اػبشوع؟
ويضطرـ ّ

كل مساء ،يزداد بداخلي رنٌن صوهتا،
اؼبساء التايل والذي يليو ،و ّ

اعبواد ،والشاعر ال ىبشى الغزؿ ،الشاعر
الفارس ال ىبشى صهوة ّ

فارس والفارس شاعر ،وما يربطهما قلب جسور هبعل الفارس فارساً
والشاعر شاعراً ،وأان نبت بفرسي يف عاؼبها الذي رظبتو خبيايل ،عامل
ال أراه سوى إبحساسي ،عامل أان فيو الفارس األوحد والشاعر

اؼبطلق ،مث دبرور األسابيع وبسرعة مل أزبيّلها وقعت يف غرامها ،ىكذا؛
ببساطة ،إ ّمبا اغبقيقة تؤؼبين وزبجلين ،فؤادي جباف ال يقدر على

فأتغزؿ فيها؛ أحاكيها ،رباكيين ،ولكن؛ يف
البوح ،ذبلس مناؿ جواري ّ
داخلي فقط ،أظبع صوهتا ،أرفرؼ يف فضاء الوجد ،ينقبض قليب
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انقباضة حاؼبة ،أود لو يهمس كياٍل ؽبا نبس احملب الكامن خلف
ضلوعي ،نبس احملب العاجز اؼبسجوف يف أعماقي ،ولكن ذلك

يف ىباؼ ،ىباؼ أف يهبط إىل أرض اغبقيقة.
احملب اؼبدفوف ّ

وأنتظر األمسية األسبوعية بفارغ الصرب ،األسابيع ترتى ،وأان

لكين
أترقّب لقاء صوهتا وكبلمها وضحكاهتا ،أظبع أشعارىا الضعيفة ّ
أص ّفق ،ال أدرؾ ملَ أص ّفق! وحيداً أص ّفق ،حبرارة وإعجاب وردبا بفطرة
احملروـ ،أص ّفق.

جلست كعادهتا جواري ،ؾبيئها يثًن بداخلي رعشة ال سيطرة
عليها ،وجهها صبيل رظبتو يف خيايل منتهى الصفاء والرباءة ،صوهتا

آت من قلب إحساس رقيق ،من يشعر يب؟ ابهلل من يشعر بوخز

الفؤاد غًني؟

بدأت القراءة ،وآف دوري ،وىا أان ألقي قصيديت اليت ظللت طيلة
مرة أكتب شعراً يف
األايـ الفائتة أكتبها ،كانت ؽبا ،وكنت أوؿ ّ

جملرد
أسبىن أف تصل كلمايت إليها! كم ّ
الغزؿ ،كم ّ
أسبىن أف تشعر -ولو ّ
برىة من زمن ال يبنحين الكثًن -دبعىن كلمايت!
قلت:
 -فارس
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لكين يف اغبب عاجز
ّ

أسبىن أكوف
ّ

رغم إنّو ضرب من اعبنوف

لعينيك حارس

البد أ ّف الدىشة تظهر على اؼبوجودين ،صفقت "مناؿ" معجبة،

قالت بصوت أعلى من نبهمات اعبمع:
 هللا.قاؿ يل "أبو اغبسن":

مرة اي ضبدي تكتب عن اغبب ،نبومك كانت أكرب.
 أوؿ ّشفيت مث قلت حبسرة:
ّ
تنهدت ،مصمصت ّ
ىم كبًن اي أستاذ "أبو اغبسن".
 واغبب ُّزهرة
مهملة .كلّهم يضحكوف يف غُرفهم ويتسامروف وتسًن هبم اغبياة

كأهنم
كما دأبوا وأان يف غرفيت ىنا عبلمة استفهاـ ال يعين أحد حلّها و ّ
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يتعمدوف هتميشي ،كم مللت! أين العلّة اليت تدفعين للصمت وتقبّل
ّ
ىذا الذي وبدث؟ تبّاً ؽبم ،أين زوجي "السبع"؟ ىاه ..لعلّو مستلق
جوار ضريح أو على ض ّفة ماء ،مل يعد يهمين أمره ،لقد اختفى من

مكرمة
حيايت ،ولو راح اؽبند ّ
حّت ،ماذا أنتظر لكي أرجع إىل داري ّ
معززة؟
ّ
كل ما هبري ،كانت صورتو يف ذىين
إمبا ىو ،لواله ما ّ
ربملت ّ

صداعاً مزمناً ال شفاء لو سوى رؤيتو ،ال أعرؼ ما ينتابين حيالو؟ ىل

ىو حقاً إحساسي بقلّة اغبيلة! أـ كياٍل اؼبتص ّدع الذي الذ بو حرماانً!
أـ لعلّو حب! أـ ىي غفلة وقتية سرعاف ما ستنجلي عن رأسي!
حبوب الربشاـ تتناثر أمامي فوؽ التسروبة ،ابتلعتك كثًناً ومل

يتموج داخل اؼبرآة يكشف عن عدـ
تسعفينين ،وجهي الذي ّ
ِ
جدواؾ ،فقط وجهو أيتيين ويضمين فيكبح اىتزاز وجهي قليبلً ،أيّها
الطبيب الذي كنت يل مرضاً ال عبلج لو ،أين أنت اآلف وماذا

تفعل؟ ىل اقتلعتين من رأسك أـ ما زلت ابقية كما أنت ابؽ؟!

حبافز جنوٍل أرمي على كتفي عباءة ،وىل سيحدث أقسى فبّا
كاف! صورتو اليت تربض بلؤـ يف ابيل تسحبين إليو ،زب ّدر إراديت

وروييت وحيائي ،ىل كنت غبية حٌن ألقيتو بعيداً عن صدري؟ لعلّي
مم؟ اي ؽبذا الطيش! اي لو من طيش لذيذ ،يسيطر
كنت ّ
متخوفة! َ

بكل أروبية ،أان ذاىبة إليو ،سأقع ربت قدميو وأطلب أف
على كياٍل ّ
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مرة ،سأقوؿ لو :كنت خائفة ،كنت متوترة ،كاف
يساؿبين عن آخر ّ
بداخلي ىذا الشعور ابلذنب ،إ ّمبا اليوـ ال ذنب سوى كبت

لضمة رجل،
مشاعري ،وال أفدح من جريبة الببلدة ،أان أنثى ربتاج ّ

ضمة واحدة طويلة ،بعدىا فليتبلشى الكوف أبسره ،سأقوؿ لو :اليوـ
ّ

جئتك ؿببّة ،جئتك صافية لك ،لوحدؾ ،فبل تقتصد يف منحي

كل اغبب الذي سبلكو ،كلّو.
حبك ،امنحين ّ

مرات ع ّدة ،يف
على ابب بيتو وقفت قليبلً ،رفعت يدي فهبطت ّ

النهاية وببل وعي كاف الطرقات اػبافتة اليت يبثها شوقي نذيراً مرعباً
لو فكرت فيو ،نعم ،ما أبعد ما قد وبدث؟ بل ما أقربو! قد وبدث
فأنقض على
اليوـ ،بعد ساعة ،بعد غبظة ،قد وبدث اآلف حٌن أراه
ّ

حضنو ،أنت الرجل وليس سواؾ ،أنت الذي احتللت أايمي اؼباضية،

ترى ما ر ّدة فعلك؟ ىل ستفرح! أـ ستخشى من أخشاىم! ابهلل ىيا
افتح يل اببك قبل أف زبور قواي أمامو.

وجهو اؼبريح ينظر يل بدىشة عظيمة ،أبتسم وأان أتطلّع إليو ،فقط

كانت دموعي ىي اليت تسبق لساٍل ،وكاف الصمت وبتوينا ،وعيناان

تتشبّثاف أبعماؽ كل واحد منّا ،وىل ىذا وقت قراءة األعٌن!

حولنا الضجيج ،الرفّاس غًن البعيد واآلذاف وصوت طيور النورس

كل شيء ما عدا خويف ،فقد زاؿ تلقائياً،
اليت هتيم فوؽ اؼبياه ،حولنا ّ
أٍل معو ،ال تنظر يل
ودوف جهد ،ال لست خائفة من شيء ،يكفيين ّ
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ىكذا وتدعوٍل للدخوؿ ،فلم يعد دخويل أو بقائي على عتبة دارؾ

أٍل ىنا ،تغلّبت على "السبع" وأبيو وعلى نفسي،
ىو اؼبهم ،األىم ّ

وجئت ،ؼباذا ترذبف شفتاؾ؟ إالـ تتطلّع فيما وراء ظهري؟ ابق معي،
ابق ىنا ،ودع يدؾ الباردة ىذه يف ك ّفي قليبلً ،أين ذىبت؟ ؼباذا ال

ترد على تساؤالت عيين؟ ال ،ال تسحب يدؾ من يدي ،واترؾ سبلـ

اؼبرة لست
القلوب ىبتمر ،ال ،ابهلل ال ترتعش وأنت معي ،ىذه ّ

اؼبمزؽ ،فدعين
أي شيء ،جئت واىبة لك قليب ّ
مرغمة على فعل ّ
أروي لك عن قليب قليبلً.

السبع
كلما هتروؿ األايـ متتاليات ،كلما أزبطّى حاجز اإلفاقة بقلب

مفعم ابؽبوى ،الوقت يسري ال روح فيو سوى روح الل ّذة ،كلّما
تتعاقب كلّما يلهيين وؽبي وشططي عن مغبّة الفعل البل مدرؾ الذي

أتيت ،ىذا الولو الذي جرى يف عروقي ؾبرى الدـ وضبل لنبض قليب

العشق دوف أف أدري ،فحيث تركت " ُزىرة" تكابد لياليها أيساً ،عابراً
كل شقاء األشهر
ّ
لرب مفروش ابلورود مع "قمر" ،حيث شعرت بفناء ّ
اؼباضية ،شعرت كذلك أ ّف التوبة كانت على يدي "قمر" ،والرجوع
إىل اؼباضي فكرة ال جدوى منها ،وأ ّف ىناؾ ابلض ّفة األخرى من

اغبياة عاؼباً نفضتو عن كياٍل بوعي مل يعد ملكي ،ىجرت بييت تقريباً،
أربجج بسفر أو سهر أو أيّة حجج شبو مفهومة ،ولكن ليضرب
ّإما ّ
أظل
اعبميع رءوسهم يف اغبائط" ،قمر" طوتين طيّاً اتماًّ ،
قررت أف ّ
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ؽبا ،أعيش معها ىذا اغبب اللذيذ ،فبل أخشى سوى فقد حلم صار

يدي ،كنت أقوؿ لنفسي :يوماً سوؼ أعود ،أكيد العودة البد
ملك ّ
لكين أعلم أنّو قوؿ فرضي على سبيل اعبدؿ الباطين لتسلية
منهاّ ،

الضمًن وإؽبائو عن التذكرة ،ال ذنب بعد الذنب ،وال خطيئة أجسم
من ىذا النسياف غًن اؼبباح ،ولكن ىل اغبب ذنب؟ وىل العشق

خطيئة؟

ترجل من على صهوتو وال
وإذ تركض األايـ ،تركض كحصاف ال ّ

توقّف لو ،وقائع عشقي ليست مصادفة بقدر ما ىي حتمية ،نتيجة
صرب طاؿ ووقت ال مذاؽ فيو سوى للحرماف ،ترتاص مفردات

شعر لو بدٍل ،فبل أدرى كيف سلّمت
العشق ىذا أحياانً تراصاً يق ّ
نفسي ؽبذا التيار بقدر ما أدرؾ أين مصبو! ال أكلّف روحي حثّي

لتجرع اغبياة اغبقيقية ،إ ّمبا ..ىل أكرتث؟
على اإلفاقة بقدر ما أتركها ّ
* *

*
كانت القرية ابئسة كعادهتا ،كم غدوت ضيفاً عليك أيّتها القرية

اؼبؤسفة! كم عدد الليايل واألايـ اليت أغيب عنك؟ ال هتتمي كثًناً
ولن أىتم.
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حّت عوديت إليك اثنية اي حلويت
التزود بشيء من الصرب ّ
حل وقت ّ
ّ

السنبك الصغًن يرتاقص يب فوؽ الصفحة
اليت تسكن العمارُ .

اػبضراء اؼبليئة ببقااي غسيل اؼبواعٌن ،وبقااي ؽبو الصبية ،وقرؼ

ربرؾ معها
تتحرؾ بتؤدة كهل كبو الشماؿ وال ّ
القرية ،الصفحة اليت ّ

أي سعادة كانت يف اؼبدينة وكنت غافبلً عنها!
حياتنا الراكدة ،اي هللا! ّ

علي ،ال تقلقي ،أعرؼ عن
غًن أ ّف " ُزىرة" ال ذنب ؽبا إالّ صربىا ّ
تعاستك وسأعفو عنك ال ؿبالة.

يف اؽبدوء الذي وبتوي حياة القرية بعد صبلة الظهر ،كانت قدماي

ط اجملرى ،كاف النيل بغييت ،كم يروقين اآلف ويف
تنطلقاف يب حبذاء ش ّ

حر النهار أف أتشطّف من عناء التفكًن! كنت أشبو دبن يتشظّى،
ّ
عز ّ
الرب اؽبينء وعقلي ىنا مضطرب ،أفكر مليّاً يف عتق
قليب ىناؾ يف ّ

" ُزىرة" من شقاء يربط بيننا ،كم كنت ظاؼباً حٌن غفلت عن معاانهتا
وآثرت الفراؽ! اآلف ؽبا اػبيار يف أف ذبد مبلذىا بعيداً عن معرتؾ

ىذه القرية الساقطة ،بعيداً عن بيتنا الذي عاشت يف جحيمو وربت

ّاهتامات أبعد ما تكوف عن اغبقيقةُ " ،زىرة" ..قد تساؿبينين يوماً وقد
أٍل ما زلت يف حاجة ما إليك ،إ ّمبا ..أنت يف حاجة أكثر اليوـ
أجد ّ

التحرر.
إىل ّ

كانت "القباوي" تشبو الرءوس الصلعاء أسفل صبر الشمس ،وىي

تعكس على عيين أصالتها ،وكانت ريح خفيفة ذبيء من انحية النهر

ؿبملة ابلغفراف ،سأزبلّص بٌن مياه النيل من أضباؿ جحودي ،وسأعبأ
ّ
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كل ذنب اقرتفتو
إىل ىذا اعبزء من فؤادي والذي أيمرٍل
ّ
ابلتنصل من ّ

يف حق " ُزىرة" ،سوؼ أعرتؼ أنّين أخطأت ،وسرتضبين وأان أقص ؽبا
عن رجوليت اليت تيقنت يف وقت قريب من ّأهنا أفلت ،سأقوؿ ؽبا

كانت غلطة ،زواجنا يف األصل غلطة ،سأظبح ؽبا أف تُفصح عن

موطن العيب ومن منّا كاف السبب ،بل لن أجد حرجاً وسأحكي

كل ىذه الشهور الفائتة
للجميع ،ألىلي وأىلها ،عن صربىا ووفائها ّ

الطويلة.

النورس ..تستدعيين بغناء شهي ،أان آت ،النيل مبلذي من

الكل غاؼ وأان
التفكًن ّ
اؼبشوش ،من سياط الشمس ،ومن القرؼّ ،

أتضور للقاء اؼباء الفاتر ،سأجلو عن جسدي أثقاؿ
وحدي ّ

االضطراب ،ولو للحظات قليلة.

بقدمي
اغبرارة سراب ابىت ينقشع كلّما أزحت جانيب الطريق
ّ
اؼبتمهلتٌن ،ولكن قدمي تبدأ يف التوقف ،ال لن أفكر ولو لوىلة ّأهنا
ّ
ىي ،ىي اليت تداعب ك ّفو أبانملهاّ ،إهنا تنتظرٍل اآلف يف البيت،

السراب ..السراب غريب ،السراب يصنع من اؼبشاىد ما وبلو لو،
ردبا ـبي الذي لسعتو ضرابت مشس الظهًنة ،لن أقف ىنا أرذبف

وأراه ينظر يل بعٌن الشفقة ،وردبا بعٌن السخرية ،لن تلتهم اغبرقة

أنفاسي ،سأقرتب ببطء ،ال زبشياٍل ،سأقرتب ألقبض فحسب على

ىذا اعبرـ الذي تقرتفانو يف حقي فبل تولياٍل انتباىاً ،أكمبل ما بدأسبا،
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أي جرـ ىذا قد
أي جرـ! ّ
ومزقيين اي " ُزىرة" ،هللا يعاقبين ،ولكنّ ..
يوازي ما تفعلينو اآلف!

محدي
إىل مّت ستظل مطموساً أسفل اػبرس؟ اي ؽبذا اػبرس اللعٌن؟
يف ،شيء من حديد يطبق
غًن ّ
أٍل ال أقوى على ؾباىرهتا دبا يبطن ّ

على فمي كلّما نويت البوح ،كم وددت لو أقوؿ ؽبا كلمة واحدة مث

كل الدنيا بعدىا رأساً
ألصمت إىل األبد ،كلمة فيها قبايت ،مث لتنقلب ّ
على عقب.
أحبّك...
ىذا اؼبساء ،جلست على الكنبة يف اػبارج يف انتظار بقية األدابء،

أشعر ابلقمر ،أشعر بو يبور يف خيايل بلونو الفضي ،يقولوف لونو

أي لوف ،ال
فضي ،إ ّمبا ال أعرؼ الفرؽ بٌن الفضي واألبيض أو ّ
حّت ّ
أعرؼ إالّ اللوف األسود ،فهو اللوف الوحيد الذي أعيش فيو.

الكل ،ندخل إىل الغرفة ،وأحس هبا تقرتب وذبلس
ّ
يتجمع ّ

جواري ،عطرىا يفتّتين ،فتتقاذفين ـباوؼ ،وآماؿ ،ورغبة عارمة يف
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أبي حاؿ على مقاومة ىذه الرعشة
البوحّ ،إهنا جواري ،وأان غًن قادر ّ

كل أطراؼ جسدي.
اليت تسري يف ّ

ليتين أراؾ وليتك تكتشفٌن ما يدور برأسي! بل اي ليتك لو ترينين

كل شيء ،آه لو أمتلك ما يبتلك
كما أراؾ يف داخلي! ّ
لتغًن ّ

اآلخروف ،ما مؤلٍل األسى ،وما تصاعدت سخونة قليب إىل أنفاسي،
قليب الذي يضرب سواء كنت معي أـ ال ،واألدرينالٌن الذي يضخ

الدـ بقوة حاؼبا وردت على خيايل ،آه من عنف اؼبشاعر الذي ىبتلج

بصدري ،ومل ىباعبين من قبل ،ارتعاشة اي "مناؿ" يف صبيع أوصايل،

أروضك اي لساٍل ىذه
أنفاسي تته ّدج ،ولساٍل يبغى اعبموح ،كيف ّ
اللحظة ولو قليبلً؟ إ ّمبا آه لو تنطق الكلمة مث اذىب كما شئت،
كيف آسر ىذا الفوراف قبل أف ينبثق ويكب عليها؟ أخشى أف

أنفضح ،فلساٍل ينازع اػبروج ،يسري فيو عامود من ؽبب ،يود لو

كل حرارة جويف.
يُفرغ ّ

 مالك اي "ضبدي"؟ ال شيء.مرة أخرى إىل عاؼبي
ينصرؼ ّ
عين األستاذ "أبو اغبسن" ،فأعود ّ

الذي تعيش فيو "مناؿ" معي بداخل قليب ،كيف أؼبلم أشبلئي؟
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 عندي خرب سيسعدكم صبيعاً.صوت األستاذ "أبو اغبسن" يرغمين على االنتباه شيئاً فشيئاً،
ويضيف يف فرح حقيقي:
 األسبوع القادـ خطوبة "مناؿ" على........"يتشوشر" ـبي ،ال يهمين من ىو؟ وال يعنيين أف أعرؼ أيّة
تفاصيل ،ال تنظروف كبوي ىكذا ،أعرؼ كم أان مفضوح! لكن شرعية
نبض القلوب أتيت من إحساسها ،ليأخذ أحدكم بيدي فأان ال أحتمل

اؼبتفرقة يف أكباء اؼبكاف،
ابلبقاء ،وال ينسى أف يتناوؿ شظااي قليب ّ

تتصور أف آبو ؼبا تقوؿ؟ ليست
ماذا تقوؿ اي "أبو اغبسن"؟ وىل ّ

ىذه "مناؿ" اليت تعيش معي ،ىناؾ "مناؿ" أخرى ،رظبتها بريشة من
ذىب ونور على جدار قليب ،أعرؼ مبلؿبها جيداً ،وأحفظ شكل

فأي أنبية! "مناؿ" ىذه اليت تتحدث عنها فتاة أخرى ،ال
ابتسامتهاّ ،
ليست ىي من أحب ،صدقين ،صدقوٍل صبيعاًِ ،
وأنت اي "مناؿ"،
صدقيين ،لست ِ
أنت من أحب ،فبل تشعري ابغبرج ،أان ذاىب

ألقابل من أحب يف خيايل.

قدمي ،دوامات ودوامات من أيس
األرض ربيت تكلبش على ّ

وجزع تسيطر على استقرار عقلي ،كاف مقهى "سوسو" أبعد -ىذه

ساقي إىل ىناؾ ىو
اللحظة -من ّ
ؾبرد التفكًن ،إ ّمبا كاف ما هبرجر ّ
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وبل لساٍل من ورطتو ،كاف الكبلـ
شعور ملح أبنّين البد سأجد من ّ

مرة اثنية،
-ولو ىباءً -ىو مرادي ،سوؼ أتكلّم ،لن أصمت ّ

لكل الناس عن حبيبيت اليت تقطن يف اعبوار ،ويغدو ؽبا قليب
سأفصح ّ
كل مساء ،ويعود يل مرذبفاً من حبلوة لقائها ،سأتنفس ىواءً وبمل

كل مشاعري ،غًن أ ّف اؽبواء ىذه الساعة ىو الذي
لوعيت ،وحرقيت ،و ّ

تتحجر ،كاف ىواء ساخناً ،لفح وجهي وأجربٍل على
جعل أقدامي ّ

التوقف ،ولساٍل يتساءؿ ببل جدوى :ماذا وبدث؟ اؽبواء وبمل صهداً
غمرٍل ابلعرؽ ،واألقداـ من حويل تتسابق ىنا وىناؾ ،الصرخات
ربوطين ،والنًناف أتكل النخل والبيوت ،أظبع مضغها ،قعقعات

شل عقلي ،ألسنة النار تلعق
الرصاص تتناثر حوؿ أذٍل ،اعبنوف ّ

ؾبرد عامل
وجهي ،األصوات تتداخل ،ال أميّز ،ال أميّز ،ىل ىذا ّ

أفضى يب إليو بؤس حايل؟ اي خلق ،اي خلق ،ىل شبّة أانس يسكنوف

علي ،ماذا وبدث؟ ؼباذا أشتعل؟
معي ىذا العامل؟ لكن ال أحد يرد ّ
أصوات
يطل على "القباوي"،
ىناؾ ،فوؽ لبلة عالية من النخل الذي ّ

ودوف أف يستغرؽ -كعادتو -الوقت يف منازعة خوفو والصعود ،كاف
فوقها ،مل يكن يضحك ،ومل يكن يبكي ،كانت األصوات اليت تندفع
من بٌن شفتيو أصوات زبتزؿ يف نربهتا اغبزف واعبنوف يف آف .مل تكن

عيناه ربمبلف غًن ما ضبلتا دائماً من شرود وببلىة ،بل وجد نفسو

وبسرعة غًن معهودة ،يتشبث ب"قعوؼ" النخلة ويهروؿ إىل أعلى
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بكل ما زبتزف يداه من قوة ومن خشية ،ويدارى جسده
ّ

يطل على
ب"سباطات" البلح األخضر ،اليت استحاؿ بطنها الذي ّ

كل ما فعل أنّو أخذ
"القباوي" ّ
أقل من ؼبح بصره ،و ّ
متفحماً يف ّ

يعوي ،سباماً كجرو ىزيل فقد ساقيو أسفل عجبلت سيارة رعناء،
وىو يتابع ببصره سحب الدخاف الطالعة من قلب الكنيسة ومن

رءوس "القباوي" .لعاب اؽبوؿ صار خيطاً متدفّقاً ينهاؿ من أعلى

النخلة ويصطدـ ابألرض وبرءوس الراكضٌن ،اؽباربٌن واؼبستفسرين،

اؼبشتعلة أبجسادىم النار واغباملٌن جرادؿ اؼبياه إلطفائها .كاف

يعلم ،كانت رؤايه صادقة ومل يلتفت لو أحد ،صرخ فيهم :النار..

النار ،فلم يستمع رجل منهم وساروا يته ّكموف بو ،لعلّهم فهموا اآلف
أنّو ليس دبجنوف ،وال أىبل كما ي ّدعوف ،إنّو يرى ما ال يروف.

حّت
النار ،النار اليت هتج من فم القرية كبو السماء ،ال تكفي وال ّ
السماء البتبلعها ،النار ال تتب ّدد ولو طلعت ألعلى ألف ذراع،
وبملها الدخاف بٌن أثوابو الرمادية لتلحس سقف السماء اليت كساىا
اللوف األسود ،صرخات النساء ـبتلطة ،ىلع الرجاؿ كاف أعجب

وأعمق من أف يبدو فوؽ الوجوه فتشابو برود السحن ،اؼببلمح ال

تشي بشيء سوى ىذا اإلحساس ابلفاجعة ،إحساس مل يرتجم بعد إىل

أجوبة أو انفعاالت ،فقط إحساس مل يزؿ راكداً إىل أف تنقشع غيوـ

اؼبأساة.
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وىناؾ من أعلى ،يراقب "بسطاوي" "السبع" ،كاف رائحاً آتياً وقد

بدا كجذوة من غضب ،تساءؿ ما الذي وبدث؟ كانت اإلجابة أسرع

من تفكًنه ،فمن بٌن دروب "القباوي" اليت خرج رجاؽبا ونساؤىا من
مطاردة النًناف ،ومن بٌن كتل الدخاف اليت ِّ
تسود اؼبشهد ،كاف

"السبع" الفائر يبرؽ من بٌن الوجوه اليت أفسحت لو الطريق مرغمة

شر مطلق ،مل
ويف يده رقبة "ميبلد" ،عضبلتو انفرة وعزيبتو يستأثر هبا ّ
يفرؽ بينهما بعض الرجاؿ الذين انغرسوا يف الوسط ،بل أ ّف ىؤالء
ّ

الرجاؿ كانوا سرعاف ما يتشتّتوف عندما يلمع نصل السيف وىو

يسقط على جسد "ميبلد" ،ويرش األجساد بدمائو ،ودىشة تشل

يتكوـ ربت جسد
األـباخ ،وخدر يكتنف العقوؿ ،وجسد "ميبلد" ّ

"السبع" الذي ال ىبشى "رىج" النار وال انكتاـ أنفاسو بسطوة

الدخاف ،تكالب بيديو وغضبو فوؽ جسد "ميبلد" فاختفى بٌن كثافة
الغضب والدخاف ،ينزؿ فوؽ جسمو ابلسيف ،فتنزلق الدماء
يتجمع الناس ال
لتتسرب يف لوف الدخاف الرمادي ،وتصبغوّ ،
ّ

يص ّدقوف أ ّف ما وبدث قد حدث ابلفعل ،وأف عمدهتم وكبًنىم آت

بصحبة خفره والبندقية يف يده مشتعل اؼببلمح وأضبر العينٌن ،يطيح

أبجسامهم وىبرتؽ اعبموع اؼبغادرة الفزعة ،ويصيح بولده الذي ال

يعي وال يستمع وال يتوقف عن سلخ جسد "ميبلد":
 -كفاية.
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هبز على أسنانو وال يكتفي ،و"أبوان لوقا" يف جزع ويف
"السبع" ّ

كل احتماالت اإلصابة
غًن تفكًن يسلّم جسمو للمعركة ،بدا يقبل ّ
أو اؽبواف يف سبيل إزاحة "السبع" عن "ميبلد" ،و"ميبلد" بسكرة

مفاجئة يشب ،مث يشق وجو "السبع" بسيف ما ،ال يعرؼ كيف توفّر
ليده ،وبملو اػبفر بعيداً عن جسد "السبع" حٌن تنفجر الدماء،
فوىات البنادؽ ويطًن الرصاص كما
فينفجر الغيظ معها ،وتتصلب ّ
يطًن الدخاف ،ويفلق قلب السماء اؼبعرتكة ابلنار والغيم ليتبلشى

بعيداً ،غًن أ ّف "ميبلد" ،وبقوة ال إرادية ،بل دبا يشبو اؼبعجزة،

كل السواعد ،والدماء ،واآلالـ ،ويفلت منهم ،يقفز إىل
يتخلّص من ّ
ثنااي مياه النهر اؼبلتهبة بؤساً ،فتبتلعو ،وتبقى على الض ّفة النًناف،

واألجساد الفائرة ،والتساؤالت اؼبرتعدة.

فر "ميبلد" من انر ربش قلوب "القباوي" إىل مياه تندفع ىاربة
ّ

ذبز القرية على أسناهنا يف غضب ،وغيظ ،،ويف
كبو الشماؿ يف ىلعّ ،

جنوف ،ىناؾ ..ىناؾ فوؽ وجوه "القباوي" يرتسم اعبحيم الذي بدا
أنّو ال يستوعبو أحد ،ولن ينجو منو أحد ،اعبحيم الذي ينطلق يف
دفعات إىل سطح الكوف الذي وبتضن القرية ،يتسلّق اعبدراف

والنخل والرءوس ،هبري الدمار يبسح األفق واألفئدة ،على الزروع

واألشجار والبيوت ،يعدو مسرعاً إىل جوؼ الدير الذي مل تستطع
جحافل النمل وال األعمار اليت جرت أف تزلزلو ،تفح جدراف

الكنيسة يف فزع ،وىي تقعقع ،تتساقط قطرات النار فوؽ الوجوه
واألجساـ ربفر عليها فورة غضب مل تكن من قبل ،فاللحظة اليت
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طارت فيها النًناف أتكل ما شاءت ابلتأكيد وليدة غضب مل يكن يف

اغبسباف.

"علواف" الوحيد الذي رصد جسد "بسطاوي" من ربت" ،علواف"

يتطوح،
يتطوح ،رغم الصاعقة ،والغرابة ،واإلفاقة ،إ ّمبا ما زاؿ ّ
كاف ّ
يروح جسمو آلخر الطريق ويعود ألولو وال يبدو أنّو يكرتث للصورة
يتطوح يبنة ويسرة كلما يقرتب من مأرب
اؼبشتعلة ،غًن أنّو كلّما ّ
استقر يف نفسو منذ زمن ،وذلّلتو لو األقدار مصادفة ،وردبا نظرتو
ّ

ألعلى -ىذه اليت قبضت على "بسطاوي" -مل تكن غيبة وال

ؾبرد أتمٌن ؼبا بطن يف نيتو ،ردبا ليتي ّقن أ ّف
مصادفة ،إذ لعلّها كانت ّ
أحداً لن ينتبو ؼبا سيقدـ عليو .قدماه تدنواف من "ضبزة" ،وساعده
الذي بدا خامبلً يرتفع قليبلً قليبلً ألعلى ،فتربز البندقية اليت وقع

بصرىا على "ضبزة" تستهدفو وسط ىذا اعبنوف ،والنًناف أتكل ما

تبقى من لبل "القباوي" ،وبيوت "القباوي" ،أتكل الكنيسة يف هنم،

تتمطّى على اؼبدى لتسرح كبو بقية بيوت القرية ،وتستشري وتتطاوؿ
لتحتضن رقعة القرية أبلسنتها ،زبرج إىل عناف السماء بغًن رضبة وال

ىوادة ،وتصفر ،وتتجشأ ،وتصرخ ،تقلقل الصليب النحاسي الضخم
الذي يرعش العيوف بتؤللئو يف تعامد الشمس وسط النهار ،لينحين

ميزه "بسطاوي"
شيئاً فشيئاً كأنّو يهرـ ،فيبدو من وراءه النور الذي ّ
يف معمعة النًناف والدخاف ،نور وكأ ّمبا كرة بلورية تسبح يف اؽبواء،

فيطل وجو الشيخ "أبو القمصاف" منتفخاً من الذىوؿ ،تتقاطر دموعو
ّ
حّت
أماـ عٌن "بسطاوي" الشريدة ،وال يبكنو من عاؼبو اآلخر ولو ّ
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م ّد يد العوف لرجل ،يشًن إىل "بسطاوي" :ربت ..ربت" .بسطاوي"
الذي ضاع للحظات يف جبلؿ النور فجأة فزع ونظر ربت ،كانت

البندقية اؼبمسوكة يف يد "علواف" تتح ّفز أكثر ،وتثبت أكثر ،ورب ّدد

ليتمرغا يف الرتاب،
ىدفها أكثر ،فوثب ،سقط على جسد "علواف" ّ

اؼبتأججة ،لكنّو مع سقطتو ،أطاح
ويتدحرجا وسط أحد البيوت ّ

جبسد "ضبدي" الذي راح يبحث ببل ىدى وال معٌن عن ـبرج ،كاف

كل
أقل من ّ
يضرب حولو وىو يصيح ويصيح ،اآلف شعر أبنّو ليس ّ
ىؤالء الذين يكشفوف دبصابيح أعينهم ظلمة اغبياة ،عينو اليائسة كم
يطل هبا اآلف على ىذا الذي
تود لو زبتلس من نور العامل ومضة ّ

وبدث! بكى ،بكى من العجز واػبوؼ وعدـ الفهم ،ال تستشعر يداه
أي جدار أو عامود أو لبلة ،كاف اتئهاً ،وزخم األصوات والوجوه
ّ

يعتمل بداخلو ،روحو حبستها متاىة من الضجيج واػببل والضياع،

يتحرؾ جبسده أكثر من ؿبيط دائرة قطرىا
أُغرؽ يف معاانتو أكثر ،وال ّ
عدة أمتار ،كم ىبشى من النار ومن الدىس ومن الليل! ؼباذا جاء

بكل ىذه اؼبصائب؟ أضجيج ىذا الذي
الليل؟ بل كيف جاء ّ
ؿبمبلً ّ
كل خبلاي ـبو أـ صخب القلب الذي ساح ببل هناية؟ ىل
يرجرج ّ

يفقد الوعي! نفس الدوامة ربيط برأسو ،ال يبيّز يف ىذا اعبنوف ما بٌن

صرخة وأخرى ،كلّها صرخات تتعاظم يف جوفو وتفقده الوعي ،يدعو
ربّو أف يهبو القدرة على الصمود ،وىو يبدو كبندوؿ فقد السيطرة

على حركتو ،مث سقط عليو جسد "بسطاوي" من السماء ،يف غبظات

كل تراب الطريق اؼبنحدر كبو مدخل الدير ،ويف
كاف جسمو يلعق ّ

غبظة معتمة ،كاف الصليب النحاسي الذي مل يعد يرعش ومل تعد بو

273

كحة طويلة
حياة يهوي من فوؽ ،ويعانق جسم "ضبدي" ،الذي يكح ّ

واحدة ..أخًنة.

أي شيء قد انتهى بعد يف القرية ،إالّ شيئاً
كاف اؼبساء ،ومل يكن ّ
واحداً صغًناً ،كاف قد انتهى سباماً.
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إف كانت الدنيا

متاىتم ..فاآلخرة اليت ىي

متاىتنا ..مستقرىم.

اؼبطر يغسل الزمن ..الذنوب ..اػبطااي .اؼبطر يزور القرية ضيفاً
غريباً ويبضي ،بينما يرتؾ قطراتو فوؽ الوجوه واػبضار ..وفوؽ

275

السكك .مع انببلج الليل ،وقد أوشك النهار على الطلوع،

والساعات تناضل اؼبسًن ،كانت حبّات اؼبطر القليلة اليت أرسلتها

كور الشيخ "إبراىيم"
السماء قد أطفأت ما أشعلو شيطاف األمسّ .

بٌن ك ّفيو رأسو ،وغرس ركبتيو يف صدره ،كم يشعر اآلف أنّو يشبو أـ

"جودة" كثًناً ،فروحو تطوؼ على بساط اغبياة ،ال ىي مبتدئة وال
ىي منتهية ،سباماً مثلها ،ترجو مساعدة القدر ،ودموع تنساب من

عينيو ببل إرادة فتسحبها شفتاه ،نبوـ العامل أبسرىا كأ ّمبا جثمت فوؽ
ضلوعو ،وصوت الناس وبوـ حولو حبزف.

كاف الشيخ "إبراىيم" قد أنفق صربه فلم وبتمل ،وىو يرى قافلة
سبزؽ ستار السماء الفضي ،وتدنو حاملة
من البشر قادمة من بعيد ّ
أنفاس اؼبوت ،وعلى متنها جسد ابنو "ضبدي" ،وأجساد أخرى ،مل

يعنو كم عددىا وما الذي جرى ففتك هبا؟ كانت ؾبرد أجساد تدخل

اعببّانة يف صمت مع جسد "ضبدي".

مل تكن العقوؿ قد فرغت بعد من ىوؿ الصدمة ،لذا فقد انقطّع
كأهنا مزحة عظيمة ،كم فقدت القرية
العويل ىذه الليلة ،وبدت اغبياة ّ
ىذا اؼبساء؟ وكم فقدوا؟ تدخل األكفاف اعببّانة ،ومن خلفها وبوـ

ؿبتوايً صفحة األفق جبناحيو اؼبظلمٌن ..عزرائيل.

رفقاً اي رب العاؼبٌن ،ىل كنت ىنا اي عزرائيل من أجلو؟ وأان

األخرؽ خلت أنّك جئت ألجلي! كيف أرادؾ عزرائيل اي بين أف
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تكوف مشيئة القدر فيما سلبت يداه من تركة األرض؟ كيف ّلوث

يديو بطهارة جسدؾ؟ شبرة مستباحة أنت وبراءة يوماً لن تلد األرض

مثلها ،عزرائيل يريد ما يبعد كثًناً عن معىن الوجوب ،يف قرية اؼبوتى
ط الفاصل بٌن
هبا أحياء ،واألحياء موتى ،أو غالباً فيها يتماىى اػب ّ

النقيضٌن.

اعببلؿ السرمدي يبتسم بينما ظلمة تتك ّدس يف قلب الشيخ وال

يرى للنجاة طريقاً ،وبدج –يف انفعاؿ -عزرائيل الواقف قبالتو

متشفيّاً ،نظرتو إليو مل تكن ربمل أية رىبة ،كانت ربمل فقط ،رغم

إيبانو الشديد وتسليمو اؼبطلق دبا قُ ّدر ،رغم يقينو أبنّو ال يعدو أكثر

من كونو أداة ؼبشيئة أكرب ،إال ّأهنا ضبلت شيئاً من سخط ومن نقم

ومن عتاب.

ربنّط ،دان منو جسد ابنو فراحت أانملو ترتعش مهابة ،عيناه تنهمر

منهما الدموع كاهنمار مطر من السماء ،شفتاه تسكباف لعاابً غزيراً
ببل توقف أو إدراؾ ،ضبل الناس اعبثماف على أكتافهم فلم يقو،
والبعض يسند جسمو الواىن الكهل.

اي لوعيت! ابين يدنو جثة ،ؾبرد جثة وديعة.
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ط على األرض ىامد اغبيل معدوـ القوى ،ىم يقرتبوف بو منو،
حّ

شهدوف ويتلوف آايت من القرآف ،يهتز بدنو وترتعد أوصالو وكأ ّف
يّ
الوقت ال يبشي ،كأ ّف ما وبدث كابوس مرعب فحسب.
 شد حيلك. البقاء هلل. -ربنا يصربؾ.

فجأة ،ويف غبظة قاسية من خلل ،من فرط عذاب ومعاانة مل أيتيا

طوح بساعده أك ّفهم وأايديهم اليت تربت على كتفو ،من
قببلًّ ،
تواسوف اي جهلة! "ضبدي" ابين مل يبت.

يرتعش ..كأنّو ورقة خريفية استسلمت للريح ،إنّو ينتظر ،ىذا

بكل نربة هتتف فيو ىا ىي اغبقيقة فامتثل،
اإلحساس بداخلو يعصف ّ
األفواه من حولو تتبعثَّر تساؤالهتا اؼبوجعة ماذا ينتظر؟ لكنّو ينتظر.

الدقائق اؼبملّة البطيئة كبطء اغبياة عينها تفوت و"ضبدي"
غًن أ ّف
ُ

قابع برقدتو أمامو ببل حراؾ ،ساكن كسكوف األمل ،أزرؽ الوجو

كصفحة ظباء بكر رغم خطوط االحرتاؽ اليت مضت من فوقو ببل
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رادع ،ربمل شفتاه تلك االبتسامة الساكنة اؼبريبة اليت ذبعلو يتساءؿ:

ما بك اي "ضبدي"؟! ىل طابت لك تلك اغبياة األخرى اي ولدي؟
ربرؾ ،كبو جثمانو راح يزحف زحف العطشى
بعد حرقة ،صوبو ّ

عبرعة ماء ،ينتظر الناس دفن أجساـ الضحااي بلوعة ،فينتظر لقياه

بيأس ،ينتظروف صباح جديد ،فينتظر رضبة من هللا ،ووبو! كم صعب
ألضمو إىل صدري
ىذا اللقاء! أما أمهلتين اي زمن ـبادع ولو غبظة ّ

تلك الضمة األخًنة مث افعل بو ما شئت! ابهلل لن أحوؿ دوف وقوع

قضاء انفذ! من يفعل! إ ّمبا امنحين فقط تلك اللحظة.
األفواه ربثّو أف يو ّدعو ويصرب..

اقرتب من جثمانو ،أتبّطو ولثمو ،وكالذبيحة طفق ينهنو ،من يل

غًنؾ اي ولدي ..من يل؟

ؿبملة بو تتجو انحية الفسقية وعيناه تتبعاهنا يف
بدأت القافلة ّ

جزع ،أكتاؼ الرجاؿ تتمايل مبتعدة عنو ببطء سبخر قلب اعببّانة ،مث

راوده ىذا اإلحساس ..انقبض قلبو فاختلج صدره وجبلً ،جثا بركبتيو
على األرض ساجداً غًن مدرؾ ،أغرقت عرباتو الثرى أسفل جبينو

وىو يركع داعياً هللا الصرب من بعد ابنو ،كاف العامل يتبلشى ببطء من
شب ،استقاـ فوؽ ساقيو ،زعق:
ربت قدميو ،لكنو ،بعزـ من إيبافّ ،
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 ابعدوا.صمم أف يدفن ابنو ،أف يكوف آخر عٌن تقع على مرقده ،ومن
ّ

حولو الفسقيات يف انتظار مريديها ،تع ّكز على بعضهم ومضى صوب

يتفحص وجوىهم اؼبتسائلة الداعية
قربه ،الناس ينظروف بدىشة إليوّ ،
يتنهد،
يتنحى عن القياـ بدوره اليوـ فقط ،ينظر إىل السماءّ ،
لو أف ّ

السماء كانت تبتسم ،فابتسم دبرارة ،نظر اػبلق إىل بعضهم البعض،

مس ،الشيخ "إبراىيم" ،احململق يف السماء،
الشيخ "إبراىيم" أصابو ّ
اغبائل جسده بينهم وبٌن طريق اؼبثوى ،الواقف ىناؾ على مدخل

القرب شامخ اعبسد ،منتصباً كفّت يف العشرين انتصابة مباغتة ،ماذا
يرى فيدفعو ؼبناغاة األفق هبذا الشكل كطفل صغًن يداعب ّأمو؟
 اي شيخ اراتح أنت ،ربنا يكوف يف عونك. سأدفنو. اي شيخ "إبراىيم"....إبشارة من يده ،قاطعهم ،مل يعد ىذا شأف أحد فيهم ،لن وبمل

جسد ابنو سواه ،رفع حبزـ وصرامة ساعده ،فتعثّر الرجاء على شفاه
اعبميع ،م ّد ذراعيو إليهم يدعوىم مناولتو جثماف "ضبدي" ،لكنّهم
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تر ّددوا ،ومضوا يتبادلوف نظرات الرأفة واؼبواساة ،ومل يناولونو إالّ حٌن

رشقهم بنظرة آمرة غًن مستخفة.

تناوؿ اعبثماف ،وبرفق ،برفق شديد ،كأ ّمبا ىبشى عليو من االرتطاـ،

وضعو داخل الفجوة اؼبظلمة ،مث غاص وراءه.

السكوف الذي تسلّل وأعقب نزوؿ الشيخ "إبراىيم" خلف ولده

سريعاً ما الذ ابلفرار ،فقد ظبعوا هننهة ،تندفع بقوة من مصدرىا

الكائن أماـ أعينهم وىو ىذه البؤرة اليت دخل فيها االثناف ،الشيخ

وابنو.

حّت كانت النهنهة غًن عادية ،ىبتلط
مث ولو تراجع البعض ،ولو ّ

لعل األمر
فيها صوت الشيخ أبصوات أخرى ،إال ّأهنم انتظروا قليبلًّ ،
فيو ما ال يرتبط سوى بواحد مثل الشيخ "إبراىيم" يعيش بٌن القبور،

عاؼبو اعببّانة.

ولكن السكوف ال هبرحو غًن ىذه األصوات ،أصوات واضحة،

متباينة ،لكنها مفزعة .شعر اعبميع هبذا االنقباض ،رءوسهم اتىت

رجحوا أنّو وبدث اآلف ابلداخل ،لكن الذىوؿ الح
عن الرتكيز فيما ّ

من العيوف ،االستغراب ،وقد يكوف أيضاً ما وثب من أعينهم ىذه

اللحظة اليت دار فيها بوضوح شديد حوار -مل يبعنوا يف تفسًن فحواه

وال دقّقوا يف فهم كلماتو -بٌن الشيخ "إبراىيم" وآخرين ،صحيح مل
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يروىم يدخلوف معو ،وال يعرفوف إف كانوا أحياء أـ !..إال أ ّف اعبدؿ

قد ُظبع بيقٌن اعبمع ،ودوف خرؼ ،أو ّتوىم ،ىذا اعبدؿ الذي قد

يكوف ..ىلعاً ،وثب من أعينهم صبيعاً.

مر وقت ،مث الشمس جعلت سبتد من وراء ظهورىم بفضوؿ،
ّ

رباوؿ الرتويح عن نفسها قليبلً من ملل الرقاد داخل بطن ظباء

ؾبرد حدث ،وىم
ؾبهولة ،دبشاىدة حدث من أحداث األرضّ ،

فوىة العامل اآلخر ،ينتظروف خروج الشيخ من داخل
ّ
متسمروف أماـ ّ

مرت ومل ىبرج ،مث اتسعت أعينهم ،ومضوا
ىذا اعبحر اؼبهيب ،دقائق ّ

عما يكوف قد دفع الشيخ "إبراىيم" ،وما الذي
يستفهموف اؼبنطق ّ
رآه ،فتربز يده اؼبعروقة ،يده فحسب ،من داخل اؽبوة اؼبفتوحة،

متشنّجة ،زبمش عروقها ثرى األرض مرتعدة ،تسحب الرتاب

والطوب كلو ،تغلق بو اؼبدخل ،على ابنو وعليو ،وزبتفي ،وىم..

واقفوف صبيعاً يف شلل ،ال يربحوف أماكنهم ،وال يبدوف اعرتاضاً ،وملَ
االعرتاض! ّإهنم ينتظروف ،بشكل ىستًني ،خروج الشيخ "إبراىيم"

مرة أخرى ،من داخل اغبفرة اؼببهمة ،ردبا يضحك ،ردبا يبكي،
إليهم ّ
ردبا يقفز ،ردبا ىبرج ؿبلّقاً جبناحٌن كاؼببلئكة ،أغلب الظن ينازع

ابلداخل فيصعد اببنو الوحيد ،من يدري؟ لكن إىل مّت سيطوؿ ىذا

االنتظار! بعضهم يكاد هبزـ أف الشيخ "إبراىيم" قد خرج ابلفعل،

ملوحاً بيديو من آخر حدود البصر ،ومن عند آخر
وقد رآه بوضوحّ ،
اعببّانة ،مبتسماً ،بوجهو الساطع اؼبريح وغبيتو البيضاء وردائو

الفضفاض ،لعلّو...
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 -وىل قاؿ لك ما

الذي ينقذ ىذه األرواح؟
 -نعم ..قاؿ اغبب.

من رواية "نقطة النور"
(هباء طاىر)

صوت
كل
أرضنا البكر تطاوؿ عليها الزمنّ ،
فض –ببل مقدمات -براءة ّ
األشياء اعبميلة اليت ساورهتا ذي قبل ،ترنو صوب اآليت حبزف يداخلو

ويلوح األمل دبصباح أوشك على
أمل واىن ،يطلق الرحيل ص ّفارتوّ ،

يتحرؾ
االنطفاء :ىنا ،ىا ىنا ،ارفعي وجهك قليبلً وقد أنتظرّ .
الكوف ويبدأ عاؼبنا يف االبتعاد عن مساره .اختفى من قريتنا اغبلم،
كأ ّف اغبلم مل يكن يوماً .كانت أسنّة عيداف الذرة وأعواد القصب

تطل على القرية يف إكبار
ّ
مسجاة يف وجو مشس الظهًنة اليت ّ
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وإجبلؿ ،صوت الشيخ "عوض هللا" كعادتو –دوف حشرجة أو
اىتزاز -يسرتسل ليفرش داخل آذاف اػبلق نداء الظهر.
(هللا أكرب ..هللا أكرب)
قوست ظهر العمدة "ضبزة" وىو يدلف
اكبناءة طفيفة كانت قد ّ

إىل اؼبسجد واؼبسبحة يف يده ،يُفسح لو البعض الطريق ،عيناه

مرغمتاف على التشبّث ابألرض ،وقدماه –يف مش ّقة -ذبداف ؽبا

موضعاً بٌن األقداـ ،يتق ّدـ ليصلّي يف الصف األوؿ خلف الشيخ

"عوض هللا" ،يهروؿ لو أحدىم دبقعد خشيب ليجلس عليو ،مل يعد
ربمل مشقة السجود والركوع بعد مرض ىشاشة العظاـ،
قادراً على ّ

عماؿ
وكاف اؼبسجد عامراً ابلناس ،وجوه غريبة ؽبا أشهر يف القريةّ ..

ومهندسوف وأنفار ومقاولوف ،يستكملوف بناء الكوبري اعبديد الذي

تقيمو اغبكومة.

* * *
الرمل األصفر الباىت دخل القرية ،مرشوش يف شوارعها ويف

اؼبكسوة وجوىهم بطبقات غليظة من غبار
قلوب اػبلق ،األنفار
ّ
تغين ببهجة:
وبملوف على أكتافهم قصعات األظبنت ،وأفواىهم ّ
ىوهنا..
مهوف ّ
 -اي ّ
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الرتاب الذي يتطاير ربت أقدامهم ترؾ فوؽ وجوىهم لونو األغرب،

واغبر ىذا الصيف جعل الطريق األسفليت أماـ أعينهم يبتلئ بسراب

مرتاقص ،ورغم اغبر ..إال ّأهنم يصعدوف وينزلوف ،يضحكوف،

ويتن ّدروف ،يعربوف فوؽ اجملرى أبقداـ عفيّة نشيطة على "سقاالت"

ينز من أجسادىم ويتساقط قطرات فوؽ مياه
من اػبشب والعرؽ ّ
اجملرى ،ىبتلط ابؼباء األخضر اؽبادئ ،وهبري معو ببطء كبو مشاؿ

القرية ،وببطء يلهو الشيخ "بسطاوي" بٌن السيارات اليت تروح
وذبيء وتكب دخاهنا على اؼببلحظٌن اعبالسٌن على كراس من

اعبريد ،وىم يراقبونو وىو يندفع راكضاً خلف سيارة كاد سائقها أف

ىببطو ،كاف فبسكاً بضعة أكواب زجاجية فارغة جرع أصحاهبا شاي
الظهًنة ،وؼبّا يئس من اللحاؽ هبا ،جلس على أحد الكراسي ،بعد
أف بصق بصقة مليئة ابلغضب خلف السائق ،وىو يصيح:
 "إف الناكة"...اللعاب يتناثر على وجوه بعض اؼببلحظٌن ،فيزيلونو أبكماـ أثواهبم

ويرمقوف "بسطاوي" واالبتسامة تعلو وجوىهم ،أشار أحدىم لو:
 -اقعد اي موالان.
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"بسطاوي" عقد حاجبيو ورمقو حبنق ،سبتم سبتمات خافتة مث عدا

مهروالً إىل الناحية األخرى من القرية فوؽ الكوبري الذي مل هبف

األظبنت من عليو بعد .غاصت قدماه يف األظبنت ،وساقاه ذبرفاف
العماؿ واألنفار ،ويف زاوية من
لطع األظبنت اللينة وترميها على ّ

مقهى "سوسو" ،بضع كنبات ،وركية انر مشتعلة ،والعمدة جالس
على إحداىا ُمغرؽ يف ضحك مشروخ.

 -اللهم اجعلو خًناً ..لكن قل يل اي "ابمشهندس" ..مّت سينتهي

إسباـ البناء إبذف هللا؟
 -قريباً اي عمدة.

وراح يبحث بعينيو عن "سوسو" ،الذي كاف منهمكاً يف ربضًن

شيشّ ،لوح لو من بعيد فهرع كبوه:
أكواب الشاي وفناجيل النب وال ّ
 أوامرؾ اي عمدة. أرسل كوب شاي لػ"أبوان لوقا" مع "بسطاوي"..كاف األب "لوقا" واقفاً على ض ّفة اجملرى ،يتابع العمل الذي هبري

على قدـ وساؽ ،تناوؿ بعد قليل كوب الشاي من "بسطاوي" مث

التفت إىل العمدة ونظر لو ابمتناف نظرة طويلة عميقة مبتسماً ابتسامة
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رصينة ،كأنّو يقوؿ :دعنا من ذكرايت األمس اؼبرير .بعدىا دار بعينيو

حولو يتف ّقد مبلمح القرية اعبديدة ،كانت تسبح يف اعتزاز مكسور،
وقرص الشمس الذىيب -الساطع سطوعاً ؿببّباً يقبع بقلب السماء

اؼبتزيّنة بسحب خفيفة متناثرة -بدا ؾبروحاً .كاف مفعماً ابلتساؤؿ
وىو يبعن يف أتمل القرية :ىل ِ
أنت خبًن؟ األصوات حولو والثرثرة
ّ
واغبركة تزداد ،ومل يزؿ يتساءؿ :اي لو من قدر! ىل تقدر الرماؿ

اعبديدة والبناءات اؼبتتالية والوجو اؼبغاير على إخفاء األسرار القديبة؟
اي لو من قدر! ال يوجد اتريخ قد يغفل ما جرى ِ
لك أيّتها اؼبسكينة،
أتوىاتك ومل نسعفك ،مل يكن شبّة معىن ؼبا حدث ،ىل
ظبعنا كلّنا ّ
ِ
أي
اؼبشوه من جسدؾ والذي متّ انتهاكو؟ ّ
تستطيعٌن إخفاء ىذا اعبزء ّ
كل الوجوه طالتها الندوب ،ليس من رجل مل تصبو عاىة ،سواء
ظن! ّ
يف جسده أو يف روحو ،من يهوف ِ
عليك وعلينا األمر؟ من؟
ّ
كانت رايح خفيفة قد مضت تعبث يف غبية األب "لوقا" اؼبراتحة

فوؽ صدر لباسو الكهنويت األسود ،وبدا وىو واقف كعبلمة استفهاـ
تتمعن يف اؼبدى القريب حبًنة،
مقدودة من طٌن الض ّفة الرخو ،عبلمة ّ

وكاف صراخ طفل وليد هبيء مسرتسبلً من جهة القباوي ،يشق –رغم

خفوتو -ملكوت الصمت الذي بدا كامناً يف األجواء كأ ّمبا لن يتب ّدد،

أخذ األب "لوقا" يشد غبيتو إىل األماـ يف نشوة ترصبتها بسمة مه ّذبة
فوؽ شفتيو ،أراح صدره بزفرة طويلة بعدىا مضى ببصره يراقب

"بسطاوي" ،كاف فارباً فمو فتحة واسعة ،رافعاً رأسو إىل السماء،

يهروؿ بفرحة وبلوثة خلف ىاجس بعيد ال يراه سواه ،كاف يصرخ:
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ويلوح لو
"آومصاف ..آومصاف" .رآه يبتطي "فرسة" "توفيق" بكّ ،
بيده .ىو ىناؾ ح ّقاً يطًن هبا كبو قرص الشمس فيحجبو ،ىناؾ

وينظر للجميع من فوؽ ،كما لو يقوؿ :قامات النخيل اليت ربرسكم
قد عبثت هبا يد اغبكومة ،وأان حارسكم منذ اليوـ .تتدلّل الفرسة،

ويعدو "بسطاوي" كبو البعيد أكثر ،والشيخ "أبو القمصاف" يغيب
بعيداً يف السماء أماـ عٌن "بسطاوي" .كاف صوت خفق أجنحة

"الفرسة" ابقياً داخل أذنيو ،يسحب روحو ،يهدىد صفحة ماء
اجملرى ،والوجوه ّإايىا ،ويبعث داخل فؤاد القرية نبضاً وليداً.

سبّت حبمد هللا
مارس 2012
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