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»حكاية لو ُكِتبَت باإلبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن يعتَِبر«! 

حس�نًا! فلتكن الكتابة حْفًرا عل�ى آماق األبصار، فلتكن طريًقا لعماء 

ق الرؤية! يعمِّ
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اك:  حَّ »واْختُِلَف في معنى »قاف« ما هو؟ فقال ابن زيد وِعكرمة والضَّ

ْت السماء منه، وعليه  َدة خضراء اْخضرَّ هو َجبَل مِحيط باألَرض من ُزُمرُّ

ا  د كان ممَّ طرفا السماء، والسماء عليه مْقِبيَّة، وما أصاَب الناس من ُزُمرُّ

تَساقط من ذلَك الجبل«.

»تفسير القرطبي«

»ث�م إن بلوقيا س�أل الملك وقال ل�ه هل خلق الله جب�اًل خلف جبل 

قاف؟ فقال الملك: نعم، خلف جبل قاف جبل قدره مس�يرة خمس�مائة 

ع�ام، وهو من الثل�ج والبَرد، وهو الذي ردَّ حّر جهن�م عن الدنيا، ولول 

ذلك الجبل لحترقت الدنيا من حرِّ نار جهنم. وخلف جبل قاف أربعون 

أرًض�ا، كل أرض منه�ا قدر الدنيا أربعين مرة، منه�ا ما هو من الذهب، 

ومنه�ا ما هو من الفضة، ومنها ما هو من الياقوت، ولكل أرض من تلك 

األراضي لون«.

»ألف ليلة وليلة.. حكاية حاسب كريم الدين«
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غبار الطريق

 لسُت يل.. أنا منذورة ليشء غامض، وما عيلَّ
سوى امليض ُقدًما والتوحد بمصريي.

اسمي بستان!
من يعرفونني جيًدا، وهم ِقلَّة، يسمونني »كاهنة األبيض واألسود«! 

ر لكات�ب أن يكتبني لوصفني  اآلخ�رون يرونني غريب�ة األطوار. لو ُقدِّ
بالمرأة الحوراء، أو ذات الشعر الفاحم والمالبس السوداء، إلى آخر هذه 
األوصاف المحدودة بالظاهر، غير القادرة على التقاط ما يتأجج بداخلي.

لن يتمكن أحد من اِْكتِنَاه ما أخبئه وال ما أقدر عليه، كما لن يكون على 
علم بخفايا الوقائع التي جرت قبل قرون، ولها نذرت حياتي، لذا علّي أن 
اءة المنوط بها ملء ثغرات الحكاية وضّم  أكون الكاتبة، أو باألحرى الحكَّ

أجزائها مًعا، حكاية لسُت بطلتها، لكنها لن تكون من دوني.
في العام الحادي عش�ر من األلفية الثالثة، وفي ش�قتي المطلة على نيل 
الزمال�ك، أنكفئ عل�ى التدوين بال كل�ل. عالم قديم ينه�ار بالخارج وأنا 
مش�دودة إل�ى كلمات مراوغ�ة، ال تكف عن التس�رب من بي�ن أصابعي. 
كس�حائب صيف عابرة، تم�ر بذهني مش�اهد متتابعة من أزم�ان مختلفة، 

أقتنص بعضها، ويتملَّص مني بعضها اآلخر.
أران�ي طفل�ة فوق جبال ال�«ديلم« في س�تينات القرن العش�رين، أعدو 
خل�ف أب�ي في تس�ّكعه الصباحي وهو ينش�د أبياًت�ا للروم�ي أو العّطار أو 
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حافظ. يسبقني بأمتار ثم ينتبه إلى تأّخري عنه، فيقف منتظًرا بصبر، وبخار 
الم�اء يتصاعد من فمه. ألحق به، فُيجلس�ني ف�وق صخرة مجاورة ألرتاح 
قلياًل. ويحكي لي، كما كل مّرة، ش�ذرات من خبر موطننا األصلي. وأنا، 
رغ�م البرودة الش�ديدة يدبُّ الدفء في جس�دي، وأكمل له م�ا يغفله من 

تفاصيل، فيعانقني سعيًدا.
»نح�ن غرب�اء أبدي�ون«! كان يق�ول كل مرة ُيخ�ِرج فيها تل�ك الرقوق 
والجلود العتيقة من خزانته السرية ويروح ينبِّه علّي أالّ أبوح بسرها ألحد، 
س�اهًيا ع�ن حقيق�ة أني أكاد ال أح�ادث أحًدا غي�ره. أعده به�ذا، فيبدأ في 
تعليم�ي كيفية فك ِش�فرة ما بها. ينقل لي م�ا تعّلمه من أبيه. يهمس لي بأن 
السلس�لة يج�ب أن تتوقف عندي، أس�أله عّما يعنيه، فيرد ب�أن ما لديه من 

عالمات، ينبئه بأني الكاهنة المنتَظرة، وال يزيد في الشرح.
أتذك�ره اآلن، بينم�ا أجلس في بيتي القاه�ري، فتحضرني روائح جبل 
ة بالخضرة والقمم المكللة  »آلموت« ونباتاته، أكاد أبصر السفوح المكسوَّ

بالثلوج والسهل المنبسط محتضنًا القرى المحيطة بجبال الديلم. 
ذات ي�وم بعي�د أش�ار أبي إلى م�ا أطلق علي�ه »أطالل قلع�ة آلموت«، 
وغاصت مالمحه كلها في أس�ى لم أدرك أس�بابه. كان يقف منتصًبا مبالًغا 
ب نحوها س�بابته. لم أنظر  في ش�د جس�ده، وهو يتأم�ل البقعة التي يص�وِّ

إليها، بل تعلقت عيناي بوجهه األليف بلحيته الخفيفة وشعره الرمادي. 
انحدرن�ا نح�و األس�فل، وبي�ن بره�ة وأخ�رى كان يلتفت إل�ى الوراء 
ممعنً�ا النظ�ر في أط�الل لم أكن – إلى ذل�ك الوقت - أعرف عنها ش�يًئا. 
بعدها بيومين أجلس�ني بجانبه تحت شجرة كستناء، وحكى لي عن حسن 
الصبَّاح وطائفة الحشاشين. قال إن ال شيء يبقى سوى الحكايات، تنتهي 

الذاكرة بموت صاحبها، وتظل الحكايات كذاكرة بديلة متوارثة.
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بن�ي مبك�ًرا على الس�رد والكتابة، مس�رًبا ل�ي تدريًج�ا لمحات مما  درَّ
ينتظرني من مهام، أس�معني مئات الحواديت المس�تلَّة من دهاليز التاريخ 
الغابر، وأنش�د ل�ي آالف أبيات الش�عر. كنت ألتهم، بتش�جيع منه، ما يقع 

تحت يدي من كتب.
اصطحبن�ي تقريًبا إلى كل مكان ذهب إلي�ه، معه زرت قبر عمر الخيام 
المح�روس بال�ورود وقلوب المحبي�ن، وخطوت في أروق�ة وأزقة مدينة 
مش�هد المقدس�ة، وتجولت بين نيس�ابور وش�يراز وأصفهان. »هذه مدن 
يتنفس فيها التاريخ ويعيش، ومع هذا يجب أالّ تنس�ينا وطننا المش�تهى«! 
يق�ول، ثم يغمض عينيه ويغرق داخل ذاته، فيخطر لي أن الوطن المحلوم 

به ليس سوى فكرة.
 »محال أن أنال صحبتك، لهذا أصاحب غبار طريقك«! اعتاد أن يكرر 
ق�ول فريد الدين العّطار، فأعرف أنها رس�الة موّجهة إّلي، أحدس أني َمن 
س�وف يصاح�ب غبار الطري�ق، وأن حياتي برّمتها س�تضيع عل�ى الطريق 
المس�تحيل إل�ى وطن يس�كن الكلم�ات. هش�ة، متعبة، تنهش�ني األفكار 

والشكوك والهواجس، كان مقدًرا لي أن أخطو مخفورة بالغبار.
في الثامنة عش�ر من عمري، غادرُت ش�به مجبرة، بس�بب تصميمه أن 
مكان�ي ل�م يعد حي�ث يقيم، وأن علّي ب�دء رحلتي وحدي، ل�م أحمل في 
لني إياه من  حقيبة الس�فر سوى مالبس قليلة كي تتس�ع ألكبر قدر مما حمَّ
مخطوط�ات وكتب وأوراق. في ذاكرتي كان�ت تضطرم مئات التفاصيل، 
وف�ي مفك�رة صغيرة، قبعت أس�ماء م�دن أعبر بعضه�ا س�ريًعا كما يفعل 
عصف�ور قِلق، وأنظ�ر لبعضها اآلخر من عٍل نظرة طائ�ر، وأقيم في القليل 
منها لس�نوات تط�ول أو تقصر. مدن تبدأ من نيوي�ورك حيث كان يفترض 
ب�ي إكمال دراس�تي، وتنتهي في القاهرة التي فه�م من عالمات ونبوءات، 
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مبثوثة في ثنايا ما ورثه عن أجداده، أنها محطتي األخيرة التي س�أجد فيها 
م�ا أبحث عنه، القاهرة حيث أجل�س اآلن - بعد مرور اثنين وثالثين عاًما 
عل�ى توديع�ي له - أنس�ج الكلم�ات ألحيك ث�وب الحكاي�ة الناقصة من 

كتاب »الليالي«.
»أي حكاي�ة تل�ك؟ نع�رف حكاي�ات كثي�رة ُأضيف�ت إلى »أل�ف ليلة 
وليلة«، لكننا لم نسمع بحكاية معينة نقصت منه، ثم إنه ليس كتاًبا واحًدا، 

إنما نص ال نهائي ال يني يتغير عبر اإلضافة والحذف!«. 
نه، لكن اس�محوا لي أواًل  هذا ما س�وف يج�ول بذهن من يقرأ م�ا أدوِّ
أن أض�م أش�الء حكايت�ي جنًب�ا إلى جن�ب! ولتس�امحوني إذا ل�م تتضح 
لك�م معالمها س�ريًعا، ولتعلموا أن م�ن أصعب األمور القف�ز بين األزمنة 
والتواريخ ومصالحة ماٍض سحيق مع حاضر ُمعاش. الصبر صّياد، فليكن 

الصبر رفيقكم، كما كان وال يزال رفيقي الوحيد على دربي الوِعر.
كان الصب�ر معي، قبل س�نوات قليلة، في طريقي لذل�ك البيت الريفي 
البعي�د ع�ن العم�ران. في تل�ك اللحظة كن�ت مغمورة بخج�ل طارئ من 

نفسي النسياقي وراء ما سيراه اآلخرون سراًبا.
لكن كلما زارني الشك تراءت لي عالمة تعيد لعالمي اتساقه، وتضفي 
على رحلتي معناها. عالمتي في تلك المرة أن البيت، القابع في بقعة تبعد 

ن في أوراقي! كيلومترات عن القاهرة، مطابق للوصف القديم المدوَّ
بناء طيني محاط بس�ياج من أعواد القش، تظلِّله ش�جرة توت ضخمة، 
وتحيط به أش�جار كافور. س�رقتني الرس�وم المطبوعة على بابه الخش�بي 
اج ونخلة مثقلة بالتمر وطائر ضخم يستعد لالنقضاض  العتيق: باخرة ُحجَّ
على فريس�ة نس�َي الرسام أن يرس�مها. بصعوبة، انتش�لت نفسي وطرقُت 

الباب.
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طرق�ة واح�دة عل�ى اس�تحياء، تلتها طرق�ات أخرى بوْقع أش�د، حتى 
فتح�ت ل�ي صاحبة البيت وحارس�ته. كانت كم�ا تخيلتها تماًما: س�مراء، 
نحيلة، مطفأة النظرة، تربط رأسها بعصابة سوداء، وترتدي جلباًبا فضفاًضا 
باللون نفسه، لم أعرف ما ينبغي علّي قوله، وال كيف أبّرر زيارتي المفاجئة 

لها. لحسن الحظ وفََّرت علّي الكالم.
» استنيتِك كتير«. 

قالت ثم أنزلت لمبة الكيروسين المعلقة بمسمار إلى الحائط، أطفأتها 
بنفخة من فمها:

» نور ربنا كفاية«.
نظرْت إلى السيجارة التي أشعلُتها، وأشاحْت بوجهها بعيًدا. تشاغلْت 
بالعب�ث ف�ي ثنيات ثوبه�ا الفضفاض، وإن ظل�ْت تتابعني خلس�ة، وترمق 
شعري المتناثر بال انتظام فوق كتفي، ومالبسي القصيرة، ونهمي للسيجارة 
التي أمتصها. تأملت بدوري جس�دها الضامر ووجهها المتغّضن، خّمنت 
ها، وهنأت نفس�ي على مظهر ال يدل على س�نّي  أنها بلغت الخمس�ين لتوِّ

الحقيقية، لن يصدق أحد أن الفارق بيننا بضعة أعوام.
س�ألتها عن الغرفة، فأش�ارْت إليها. فتح�ُت الباب فباغتتن�ي الحيطان 
�اذة. أغلق�ُت الباب خلف�ي، خلع�ُت حذائي،  العاري�ة، ورائح�ة بخ�ور نفَّ

وخطوُت حافية على الحصيرة الخوص النظيفة.
بال نوافذ، خالية إالَّ من س�رير خش�بي ومنضدة صغيرة فوقها شمعدان 
فّضي به ست شمعات، وبجواره كتب قديمة مصفرة األوراق. غبار أبيض 
غط�ى كل ش�يء. حاولت مس�ح بعض�ه بيدي، فل�م أفلح، توقف�ت عندما 
تذك�رت خط�ورة تعديل أي ش�يء في الغرفة، أو حْكي م�ا مررت به فيها، 
وضرورة أال أغادرها إال بعد مرور يوم كامل على دخولي لها، يوم أصوم 

فيه عن الكالم.
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للحظات غلبتني أناَي األخرى، فشعرت بالتوتر وبعض الندم لمجيئي 
إل�ى هن�ا، أش�علت س�يجارة ثانية عّله�ا تمدني باله�دوء، وتم�ددُت فوق 

الفراش. 
دسس�ُت وجهي في الوسادة، هرًبا من رائحة البخور فوجدتها صارت 
أكثر تركيًزا. جلس�ت مس�تندة بظهري إلى قائمة السرير. خلت أنني أسمع 
ضح�كات أبي الصاخبة تتناثر على أرضية الغرفة. رغم عدم رؤيتي له منذ 
ثالثة عقود، ووفاته قبل أعوام. ش�عرُت بحضوره معي، وش�ممُت رائحة 
التبغ الممزوجة بأنفاس�ه. اس�تحضرُت نب�رة صوته الهادئ�ة وكلماته التي 
اًل كأنه يبخل بها على من يحادثه. اندهش�ت من حضوره  كان ينطقها متمهِّ
الكثي�ف في مكان لم تس�بق له زيارت�ه. كيف لمن قضى ُج�ّل عمره بعيًدا 

ونائًيا عن كل شيء، أن يالحقني طيفه أينما اتجهت؟
س�معت أصواًت�ا متداخل�ة تتج�ادل بعن�ف وعصبية، وتردد اس�مي - 
بصيغته الفارسية - من وقت آلخر، وأنا عاجزة عن فهم ما ُيقال، الكلمات 
ب�ال أي معن�ى أو دالل�ة محددة. خفت�ت األصوات، تحولْت إلى وش�يش 

خفيف يحف بالمكان.
وحده اسمي كنت أميزه، ُينطق »بوستان َدريا« مرة و»باغ َدريا« مرات. 
م�ع حلول المس�اء، ُأنيرت الش�معات الس�ت من تلقاء نفس�ها. لم أش�عر 
بالج�وع أو العط�ش، كما لم أعد في حاجة للتدخي�ن. مّرت حياتي أمامي 
كشريط س�ينمائي يتكرر ببطء وبال نهاية. ذاكرتي باتت حاضرة ومحتفظة 
بأدق تفاصيل ماضّي، مع التركيز على لحظات إخفاق ُتس�تعاد في ذهني، 
لكنه�ا على عكس توّقعي ل�م تخلِّف بداخلي ندًما. كن�ت كالواقعة تحت 
تأثي�ر مخ�ّدر ما جع�ل ردود أفعال�ي بطيئ�ة، وأزال أي توت�ر أو خوف، أو 

عاطفة.
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هادئة تماًما، خلعت مالبسي، وغفوت شبه عارية، في إغفاءتي سمعت 
أب�ي يترنَّ�م بأغنية َغم�َض عليَّ معناه�ا. رأيتن�ي طفلة تعدو فرح�ة بجوار 
ضريح س�عدي الش�يرازي في حديقة الس�عدية، أهبط درجات وأصعدها 
م�ن جديد، أللعب بي�ن أعمدة الرخام الوردية. أبتعد عن الضريح مس�افة 
تتي�ح لي رؤية قّبت�ه الفيروزية، وأقترب منه ألدقق في الرس�وم المنقوش�ة 
عل�ى مدخله: كون أزرق يحتضن ش�جرة حياة تعك�س زهورها وأوراقها 
ى بالنقوش. في الداخل بدت أبيات  مهرجاًنا لونًيا يحتويه إطار ذهبي موشَّ

سعدي المكتوبة على الجدران كتميمة تتحدى الزمن.
غادرت المقبرة المحاطة بأشجار »السرو« متجهة صوب ينابيع الماء، 
م�ع كل خطوة أخطوه�ا أنتقل من الطفولة إلى المراهقة ثم الش�باب حتى 
ص�رت المرأة التي أنا عليها اليوم، خلَّفت الس�عدية ورائي، بينما أفكر في 
أن ال ش�يء يماثل ربيع ش�يراز، تذكرت وطن أس�الفي المفق�ود فغمرني 

الحزن. 
حي�ن أفقت وجدتني مرتدية مالبس�ي بالكامل، وجس�دي يؤلمني في 
أكث�ر من موضع، انتبه�ت إلى أن الغرفة مختلفة عن الس�ابق، ظهرت فيها 
نافذة تتوس�ط الحائط عن يميني، ولم يكن هناك أثر للش�معدان بش�موعه 
الس�ت، وال للكت�ب القديم�ة بجواره، المنضدة الخش�بية نفس�ها لم تكن 
موجودة. خمنت أن هناك من نقلني إلى غرفة أخرى. اعتدلت في جلستي 
وأنا أتس�اءل ع�ن مصدر األلم الخافت في جس�دي. قمت ببطء، ارتديت 

حذائي، وخرجت بتثاقل.
وجدت صاحبة البيت جالسة في الصالة، تربعت بجوارها فوق »كليم« 
م�ن الصوف. لم أخبرها بما اختبرته في الداخل، ولم يبُد عليها أنها تنتظر 

كالمي أو تتوقع مني شيًئا.
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حمل�ت حقيبة يدي، وخط�وت أولى خطواتي في طري�ق العودة. ثّمة 
مط�ر خفيف، وظ�الم يخطو متردًدا. أحكمُت وضع ش�الي األس�ود على 
كتف�ي، مددُت كّفي أمامي فس�قطْت عليها قط�رات مطر، ضممت قبضتي 

ر بحكاية »جبل الزمرد«. متمنية أن تتحول إلى أحجار زمرد متأللئة، ُتذكِّ
لِعلة ما ُطِردت هذه الحكاية من »ألف ليلة وليلة«!

نون، ف�ي البداية لجأوا إلى تحريفه�ا، وإذا انتبه  أغفله�ا ال�رواة والمدوِّ
أح�د المس�تمعين، يمكرون فيصحح�ون تفصيلة أو اثنتي�ن، للتمويه على 
ف�ة. مع الوق�ت اختلفت عن أصله�ا، بل تناقضت  باق�ي التفاصي�ل الُمحرَّ

ق دمها بين الحواديت األخرى، وتوزعت تفاصيلها عليها!  معه، تفرَّ
ف حد التضاد مع أصلها،  ر لها تحديًدا أن ُتحرَّ ال أح�د يعرف لم�اذا ُقدِّ
ثّمة من يقول إن بعض الرواة القدامى وجدوا فيها إزعاًجا مبهًما ال يقوون 
على تحمله، وهم ينش�دون »الليالي« في أزقة وحانات: بغداد، والقاهرة، 
ودمش�ق. كأن لعن�ة ما تس�ّمها؛ لعن�ة تنتقل إلى عق�ل ال�راوي، وتنخر فيه 
كسوسة شرسة، حتى يستبد به وحش الجنون، كم من راٍو فقد عقله، وهام 

على وجهه في الدروب!
�د جاء طلًبا لس�كينة روح األميرة  آخ�رون زعم�وا أن التحريف المتعمَّ
زمردة، ابنة ياقوت ملك الجبال واألحجار الكريمة المقيم في قاف. اّدعى 
ه�ؤالء أن كل ِذكر للحكاية كم�ا جرت وقائعها، خنجر يطع�ن الفتاة التي 
كان�ت كع�ادة أميرات »الليالي« جميل�ة كالبدر ال يرتوي منه�ا البصر، من 

ينظر إليها نظرة؛ تورثه ألف حسرة. 
باَلَغ بعضهم مؤكًدا أن كل كلمة ينشدها راٍو لّليالي تهبط باألميرة، ذات 

االبتسامة العذبة والخد األسيل، درجة في غياهب الجحيم.
�روها األوائل أن طرد حكاية  روى العارف�ون بخبايا »ألف ليلة« ومفسِّ
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ابن�ة ملك الجبال م�ن جنة الكتاب األش�هر، كان َقَدًرا ال ف�كاك منه، ومع 
ذلك كان قدًرا جالًبا لّلعنة. لعنة »الليالي« كما أطلقوا عليها، ذلك الكتاب 
القات�ل، الملع�ون، الّض�اج بصرخ�ات آالف الممس�وخين والملعوني�ن 
وشياطين اإلنس والجن، المثقل بالتعاويذ والتمائم الشريرة وكافة أشكال 

السحر األسود.
مثلم�ا تآمرت بقية حكايات »الليالي« على ه�ذه الحكاية وطردتها من 
الكت�اب، كان للحكاي�ة انتقامها األس�ود، كون والد زمردة، وكان س�احًرا 
لة بس�وء،  ال ُيب�اَرى، ق�د وض�ع لعنة تصيب كل من يقت�رب من ابنته المدلَّ
سواء في حياتها أم بعد مماتها. وهذا ما كان. رّدت الحكاية الحاملة لروح 
ب�ة االنتقام، ولعن�ت الكتاب كل�ه. صار مط�اَرًدا منبوًذا في  األمي�رة المعذَّ

ثقافته األم، من يقرأه كاماًل يموت مع انتهائه من آخر كلمة فيه.
وحدهم النُّس�اك والمتصوفة المتحدرون من جبل قاف، والذين تاهوا 
- إث�ر تالش�يه - هم ونس�لهم ف�ي بق�اع األرض المختلفة، ه�ؤالء الذين 
ابتعدوا عن إغراءات الحياة، واختاروا، بعد عقود من التيه، االس�تقرار في 
الجبال والمرتفعات طلًبا للس�كينة، وحدهم من حملوا عبء رد الحكاية 

ألصلها، ومن ثم إعادتها ل�«الليالي«. 
فعل�وا هذا اتقاًء لش�ّر اللعن�ة المحِدقة بمن ينكرها، وأماًل في اس�تعادة 
وطن أسالفهم الموغل في القدم، وحًبا في الحكاية التي رأوا أن ال حكاية 
أخ�رى تدانيها جمااًل، ال في كتاب »الليال�ي«، وال في »المهابهارتا«، وال 

لون. في »الشاهنامة«، وال في أي كتاب وضعه األوَّ
لة لش�هرزاد من بين كل حكاياتها  كانوا واثقين من أنها الحكاية المفضَّ

اآلسرة. وأنها التميمة السحرية التي حمتها من بطش شهريار.
كت�ب النُّس�اك في مدوناتهم الس�رية المحفوظة في كه�وف الجبال أن 
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»ش�هريار« نفسه وقع في هوى الحكاية وبطلتها، وأنه كان يخطئ، أحياًنا، 
وينادي »ش�هرزاد« باسم زمردة. لم تكن تغضب لذلك، بل تبتسم بلطف، 

وتتمنى لو كانت بالفعل ابنة الملك ياقوت، مليكة جبل الزمرد وحاميته.
لك�م حلم�ت ش�هرزاد بأن تك�ون هي تل�ك األميرة األجم�ل من منار 
الس�نا، الم�رأة ذات الري�ش؛ ابنة مل�ك الجان في حكاية حس�ن البصري، 
واألكث�ر علًما م�ن الجارية توّدد واألميرة نزهة الزمان مًعا، واألش�جع من 

إبريزة ابنة ملك الروم في حكاية عمر النعمان وابنه األمير شركان.
في حكاية »جبل الزمرد«، كان حضور زمردة اآلسر يلّون الفضاء بلطفه 
وذكائه وجرأته. لم تعرف شهرزاد أن خبر زمردة، كما وصلها وكما حكته 
لشهريار، لم يكن إالّ تحريًفا مشئوًما لقصة حياة أميرة واقعية عاشت ذات 
ي�وم ف�وق جبل قاف الس�حري، حياة تالش�ت ولم تخلِّف وراءها س�وى 
حكاي�ة خضع�ت لتحريف مس�تمر، وتنتظر من يخّلصها مم�ا علق بها من 

آثار التشويه وُيحيي ما مات من أجزائها، أو ُأغرق في ضباب النسيان.
�اك المتحّدرون من قاف في التناقص. حتى عقود  مع الوقت، بدأ النُسَّ
ى منهم إالّ س�بعة: ناس�ك في كهف س�ّري في جبل  مضت لم يكن قد تبقَّ
قاس�ّيون بدمش�ق، وآخر في جبال زاجروس، وثالث ف�ي جبال األطلس، 
ورابع في جبل »س�انت كاترين«، وخامس يعيش في الهيمااليا، وس�ادس 
عن�د قم�ة جب�ل دماوند ف�ي إيران، وس�ابع عل�ى مقرب�ة من أط�الل قلعة 
»آلم�وت« بجب�ال ال�«ديل�م«، وكل ناس�ك منه�م يحرص عل�ى أن يختار 

له عبء الحكاية. بعناية، قبل وفاته، ناسًكا آخر، ليحمِّ
كان الواحد منهم يعرف كل ش�يء عن اآلخرين من دون تواصل فعلي 
بينهم. عاش�وا مع مريديهم القليلين منتظرين انبعاث أميرتهم الغائبة، لكن 
س�رعان ما قّل عددهم، إذ مات خمسة منهم بال وريث مؤتمن على السر، 
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وغادر الس�ادس جب�ل دماوند مع طفله الوحيد لتنقطع أخباره عن ناس�ك 
جب�ال الديل�م، وال�ذي كان يعتبر األكثر دراية بس�يرة ابن�ة الملك ياقوت، 
خاص�ًة أن بحوزته مخطوًطا ن�ادًرا يحوي عالمات وإش�ارات - معظمها 
ملغ�ز – تق�ود، في حالة النج�اح في فك ِش�فراتها، للناقص م�ن تفاصيل 
»جب�ل الزم�رد«، وتس�اعد عل�ى ع�ودة بطلته�ا. كان مقتنًعا أنني، أن�ا ابنته 
الوحيدة، بس�تان البحر أو »بوستان َدريا«- كما اعتاد مناداتي- من سينجز 

هذه المهمة العصية على اإلنجاز منذ قرون. 
ذكرت النبوءات، المكتوبة على هيئة ألغاز وأشعار غامضة، أن الكاهنة 
المنتظرة س�تبعث زمردة من رماد احتراقها، عبر تنقية حكايتها مما أصابها 
�د قاف  من تحريف وإعادتها إلى متن »ألف ليلة«، ولحظتها س�وف يتجسَّ

من جديد وتبطل لعنته، فيرجع إليه أهله بعد قرون من التيه. 
كان ناس�ك جبال الديلم مؤمنًا بإخالص بالقوى الس�حرية للكلمات. 
بكلمة واح�دة تنهار ممالك وإمبراطوريات، وبنْس�ج حرف بجوار اآلخر 
تنته�ي حي�وات، ووحده�ا زمردة ستس�ير بمه�ارة، مغمض�ة العينين، بين 
حقول ألغام الكلمات، عارفًة خيرها من ش�رها. كم ابتهل كي يشهد عودة 
األميرة، كان س�يعرف بها في حال تس�اقط مطر من زمرد؛ حّبات خضراء 

ال يراها إالّ المؤمنون بحقيقة قاف. َمن عداهم سيرونها كأي مطر آخر.
أعمار أجيال من أسالفه النّساك ضاعت في انتظار هذا المطر الزمردي 
اآلذن بعودة ابنة ياقوت التي ما إن تتجسد من جديد، وتستفيق إلى واقعها، 
وتس�تعيد تفاصيل ماضيها حتى ينتصب قاف مج�دًدا، ويتراقص ابتهاًجا، 
وإذ يحصل ذلك ستنفصل عن جسده قطع زمرد كمطر منهمر على العالم.

ساعتها سُتبَعث العنقاء، وتعود رعية ملك الجبال الناجية إلى موطنها. 
س�يواصلون حياته�م م�ن اللحظة الت�ي توقف�وا عندها بع�د تخلصهم من 
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لعن�ة اإلخفاء والتيه. س�يمثل لهم الملك ياقوت كراٍع س�رمدي، في حين 
تحكمهم األميرة مستفيدة من حكمة قاف وفلسفته، تلك الحكمة المؤدية 

إلى فهم الذات، ومن ثم فهم العالم!
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مغناطي�س الأج�صاد

 كطفل يشيِّد قالًعا رملية ثم يهدمها احتفاًء
أبني مًعا،  والتبديد  الخلق  عىل   بقدرته 

بدوري عوالم وأبيدها!

الطريق، الُمَزنَّر بأش�جار الكافور من الجهتين، بالكاد اّتس�ع لسيارتي. 
ب�دا ب�ال نهاية، خاصًة أن األش�جار رمت عليه ظالاًل كابي�ة، كما ضاعفت 
بس�اتين البرتق�ال الممت�دة عل�ى جانبي�ه من قتامت�ه ومن ضياع�ي. خفُت 

للحظة، لكن إدراكي أن ال مجال للتراجع نفض طيف الخوف عني. 
أي ش�خص هذا الذي يبني بيًتا وسط بس�اتين مساحتها خمسون فداًنا 

ل الوصول إليه؟ في بقعة شبه مهجورة من دون أن يعبِّد طريًقا ُيسهِّ
لطمأن�ة نفس�ي رح�ت أفك�ر ف�ي طفولت�ي، في رحالت�ي مع أب�ي إلى 
»ش�يراز« تحديًدا، كنت أح�س عندما أزورها أني على وش�ك الخطو في 
أرض مس�حورة، تغمرني الس�كينة، فيما يس�تغرق أبي في تأمالته أمام قبر 
س�عدي، يجلس بالس�اعات محدًقا في نقطة متَخّيلة أمام�ه، أحاكيه كأنما 
أتدرب بدوري على الصمت، »وتحس�ب أنك ُج�رم صغير وفيك انطوى 
العالم األكبر!«، ترن جملة اإلمام علي في رأس�ي، فأنغمس أكثر في ذاتي 

ا حولي. وأجاهد حتى ال أنفصل عمَّ
لكن بينما أقود س�يارتي وسط بساتين تكاد تبتلعني بداخلها، يجتاحني 
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اإلحساس بالضآلة، أراني جرًما صغيًرا يصارع كي ال يلتهمه هذا الطوفان 
النبات�ي. ال وج�ود ألي ص�وت بش�ري. ال ش�يء س�وى زقزق�ة عصافير 
بأص�وات معدنية حادة، وطنين نحل يتس�ابق على امتص�اص الرحيق من 

زهر برتقال ُيعبِّق الجو بأريجه.
من بعيد بان البيت المش�يد بالحجر القديم كقلعة مصغرة تدير ظهرها 
للزمن. اتسع الطريق حتى انتهى إلى مستطيل من األرض الفضاء يتوسطه 
البيت بأسواره العالية. ركنُت العربة ووقفُت مترددة أمام البوابة الحديدية. 
قبل أن أضغط زّر الجرس، فتح لي المضيف، فخّمنت وجود شاشة مراقبة 

ُتظِهر له ما يجري خارج قلعته الحجرية.
قادن�ي إل�ى الداخل عب�ر مجاز متع�رج، أوصلنا إل�ى فناء كبي�ر بمثابة 
حديق�ة داخلي�ة تتوس�ط البيت وتتوزع حوله�ا قاعاته الرئيس�ية على غرار 

البيوت العربية القديمة. 
»خدي راحتك.. دقايق وراجع لك«.

جلس�ت على حافة »الفس�قية« التي تتوس�ط صحن ال�دار، بينما تأنس 
أذناي لخرير مائها وتشخص عيناي نحو أشجار الياسمين الهندي وزهور 
الجهنمي�ة المتوّهجة. الحظُت أنه زرع أكثر من ش�جيرة جهنمية مفس�ًحا 
المج�ال أمامه�ا ك�ي تتداخ�ل ألوانه�ا المختلفة، ليب�دو األمر ف�ي النهاية 

كشجرة واحدة يجتمع فيها األبيض بالبنفسجي والوردي واألحمر.
كان عبير زهر البرتقال المتسلل من البساتين القريبة ال يزال يمأل أنفي، 
وبدت الس�ماء فوقي صافية على نحو غير مفهوم مقارنًة باألجواء القاتمة 

في الطريق الضّيق.
عاد بعلبتّي بيرة »س�تيال«، ناولني واحدة وش�رب رش�فة من األخرى. 
أش�ار إلى باب قريب فس�بقته نحوه. دخلنا إلى قاعة خافتة اإلضاءة بتأثير 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



21

س�تائر مخملية مسدلة. كان ثمة عشرة أش�خاص يتحلَّقون فوق بساط من 
الفرو، مس�تغرقين في مناقشة منعتهم من االنتباه لنا، انضم لهم وأشار إلّي 

أن أحذو حذوه.
ضايقن�ي ع�دم تمكن�ي م�ن رؤي�ة وجوه م�ن أجالس�هم بوض�وح، ثم 
تج�اوزت األم�ر حين ع�ال صوت مضيف�ي وهو يق�رأ ما ذكر أن�ه األصل 
ال�ذي ُاس�تلِهمت منه حكاي�ة »مدينة النح�اس«. أنصَت الحض�ور بجدية 
ا انتهى بدأ آخر يحكي من الذاكرة مقتطًفا من حكاية حسن  مبالغ فيها، ولمَّ
البص�ري، ذلك الذي يرحل فيه البصري إلى جزر »الواق واق« الس�تعادة 
زوجت�ه »منار الس�نا«. بعدها بدأت نقاش�ات حول التأثي�رات الدينية على 
حكايت�ّي »حاس�ب كري�م الدي�ن« و»رحالت الس�ندباد«، وخت�م أحدهم 
الحلق�ة بمداخلة حول م�ا أطلق عليه: »طيف النبي س�ليمان كأب مهيمن 
على فضاء الليالي«. اكتفيت باإلنصات، بينما عمل ذهني كجهاز تس�جيل 

يسجل ما أجده الفًتا لالنتباه.
م�ا إن انتهت الجلس�ة حتى تس�لل الجمي�ع مغادرين وخ�رج صاحب 
البيت لتوديعهم طالًبا مني انتظاره. أزحت الس�تائر فتسرب ضوء الغروب 
الخجول إلى القاعة، وبانت لي زخارف الفسيفس�اء، واألرائك المكسوة 
بالحري�ر ف�ي الجانب اآلخر منها، في الس�قف لمحُت نقوًش�ا بارزة بدت 
كطالس�م تضفي مس�حة غرائبية على المكان، وفي وس�طها شريط دائري 
مكت�وب في�ه بالخ�ط الكوفي: »أنا قطرة مطر س�الت من س�حابة س�خية، 
وتعرف أنها س�وف تتبدد على األرض مختلطة بترابها إلنتاج ما يتعداها«. 
دقق�ُت النظ�ر ف�ي الجملة فك�دت أرى مط�ًرا منهمًرا على غاب�ات وبحار 

وصحاٍر. 
بانضمامي لهذه النخبة، قطعت خطوة كبيرة، لكن نهمي وطول رحلتي 
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يمنعان�ي من الرضا. لم يكن من الصعب تعميق معرفتي بالبروفيس�ور في 
فترة قصيرة نس�بًيا بالنظر لمش�اركتنا في أكثر من مؤتمر دولي مًعا، وولعنا 
المش�ترك ب�«ألف ليلة وليلة«. بسهولة كنا نمد خيط النقاش بيننا حول كل 
ما يخصها. كانت دعوته لي لحضور جلس�ات جماعته »دراويش الليالي« 
مس�ألة وقت. أس�تاذ س�ابق ف�ي جامع�ة »ليدن«، مه�ووس بفك�رة النص 
األصل�ي ل�«الليالي«، وحالم بتنقيتها من إضافات المترجمين وما يس�ميه 
رة«. يكاد يحفظ مقاطع كاملة من طبعة »محس�ن  باحتقار »القصص المزوَّ
مه�دي«، ويتحفظ عندم�ا أتحدث أمامه عن اهتمام�ي بإحدى الحكايات 
المضافة. من بين أبحاثي العديدة، لفتت نظره دراسة صغيرة عن تمثيالت 

الجبال في »ألف ليلة«.
»مالحظات جديرة باالهتمام«! 

قال بنصف ابتس�امة محافًظا على اقتصاده اللغوي ونفوره من المبالغة 
والمج�از، ففطنُت إلى أن هذا أقصى مديح يمك�ن أن يناله منه أحد. وهو 
يدعوني إلى بيته الواقع وسط بساتين الفاكهة، أخبرني أن هناك مفاجأة في 

انتظاري، فعرفت أني على وشك االنضمام لناديه الحصري.
عندم�ا تأخ�ر، خرجت من القاعة إلى الفناء، جلس�ت م�ن جديد فوق 
حافة الفسقية أتأمل المشربيات والقمريات المصنوعة برهافة من الخشب 

البغدادي. 
لم أنتبه لعودته إالّ وهو يضع يده على كتفي، بينما يقول بزهو طفولي:

-إيه رأيك في بيتي؟ َشَبه بيت أثري زرته في دمشق!
كدت أسخر من مفارقة أن يفخر المهووس باألصل الذي أعرفه بعمل 
مقلَّد؛ تحريف لنسخة أصلية، غير أني بلعت تعليقي مجاملًة له، واحتراًما 

م بإتقان. للبيت المصمَّ
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-رائع.
رددت بحماسة.

ل�م أرغب في المناورة، س�ألته م�ن دون موارب�ة إن كان يعرف حكاية 
»نورس�ين وملكة الحيَّات«، وأخبرته بخطوطها العام�ة. ذكر أن لديه أكثر 

من صيغة لها، لكن ال يمكنه الجزم أيها األدق.
كان ه�ذا بالضب�ط ما أريده، أن يمنحني مفاتي�ح الروايات المتاحة عن 
حدوتة نورس�ين، ومن ثم أقارنها مع ما بحوزتي عن »جبل الزمرد«، وعبر 
لعبة تباديل وتوافيق تطرح كل االحتماالت أصل إلى ما يفترض أن يكون 
ش أسالفي سيرة نورسين زوجة ملك »قاف«  صيغتها المثلى. لسبب ما همَّ

كأنها وصمة عليهم التخلص منها.
***

ُولِدت نورس�ين في مدينة ُتدعى »جولس�تان«، تقع بين جبال مكس�وة 
بنبات�ات زاهي�ة الخضرة وبحر هائج باس�تمرار، كان والده�ا عاّلمة؛ أتاح 
له�ا مكتبة عامرة بكتب الطب والفلك وأخب�ار األمصار المختلفة. كبرت 
وهي ال تتخيل لنفسها موطنًا آخر. لم يخطر ببالها قط أن القدر كتب على 

ر وجوده. جبينها االنتقال إلى مكان ما كان لها تصوُّ
في »جولس�تان« حيث قضت طفولتها وصباه�ا، قلة فقط هي من أتت 
عل�ى ذك�ر جب�ل قاف، وأف�راد مع�دودون عل�ى األصابع هم م�ن حفظوا 
شذرات من أس�راره. فعلوا هذا دونما يقين بوجوده الحقيقي. تراءى لهم 

في المسافة المخاتلة بين أساطير األولين والحقائق غير المبرَهن عليها.
إل�ى جان�ب ه�ذه النخب�ة، كان ثمة ش�ريحة أعرض لم تس�مع بالجبل 
السحري إالّ في مقام الوعيد. كان التهديد بالنقل إلى ما خلف قاف أقوى 
أن�واع التهديد. ومع أن أحًدا لم يتيقن ق�ط من حقيقة الهيكل المقدود من 
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الزمرد، ومع أن الحكايات المروية عنه ُتجمع على أنه يبعد بمقدار سنوات 
عن أقرب مكان له، بقَي منبًعا للرهبة بين من سمعوا به. عجز معظمهم عن 
تخي�ل جبل تنتهي بنهايت�ه الدنيا وتبدأ حدود اآلخرة، وتقع خلفه س�بعون 

أرًضا من ذهب وسبعون أرًضا من فضة، وسبعون أرًضا من مسك. 
في صباها كانت نورسين تسمع أباها يتحدث مع رفاقه عن قاف. اعتاد 

أن يؤكد أنه ليس مكاًنا حقيقًيا، إنما جوهر الحقيقة صعبة البلوغ. 
»في الطريق المستحيل إليه، يمكن ألي شيء أن يحدث! كم من سفن 
ضاعت وكم من أس�اطيل تاهت، وكم من رحالة فقدوا البوصلة والدليل، 
وه�م يحلمون بالطَّْود األخضر المحيط بالدنيا والُمحِدد لخط األفق، وال 
يفصله عن الس�ماء سوى 80 فرس�ًخا. قاف هو الحرف القابض على سر 

وجودنا والُملم به كمحارة تحتضن لؤلؤة«! 
كانت تسمعه يردد هذا، فيشرد خيالها في بحر من آللئ تخطف البصر. 
تحفظ الشعر، وتقرأ ما يقع تحت يدها، وتواظب على اإلنصات للنقاشات 
الدائرة في مضيفة بيتهم، محاولًة مالحقة أفكار رائحتها في الهواء. كانت 
أكثر لحظاتها ألًما، حين منعها أبوها من حضور هذه النقاشات بحجة أنها 
كبرت، وال يجوز لها مجالس�ة الغرباء. لم تستس�لم وراحت تتنصت على 
مجلسهم من وراء ستار، في المساء ترتحل مع كلماتهم إلى عوالم أرحب 

من جدران البيت وحدود المدينة.
ذات ش�تاء ش�اع فيه الجدب، وفرغت مخازن الغ�الل، لمحها الملك 
ياق�وت خالل إحدى جوالته النادرة على متن العنقاء. مس�تندة إلى حائط 
ف�ي الباحة أمام بيتهم، رأى فيها أجمل مخل�وق صادفه، وقرر أخذها معه 
إل�ى قاف مهما كلفه هذا. كان يقطع المس�افة الهائلة إل�ى مدينتها بغمضة 
عين بفضل العنقاء. لشهر كامل اعتاد أن يحوم على مقربة من سكنها دون 

أن تنتبه له.
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واتت�ه الفرصة حي�ن خرجت مع الجم�وع لالبتهال اس�تجداًء للمطر. 
�لة نحو  وقف�وا فوق تل أم�ام باب المدين�ة، وقد رفع�وا وجوههم المتوسِّ
الس�ماء. بأصوات هامس�ة رتلوا أدعيتهم، واختتموا طقس�هم بالتمرّغ في 
الت�راب. مئات األطفال والنس�اء والرجال تمرغوا ف�وق التل وتدحرجوا 
نحو األس�فل، فيما وقفت تتابعهم مأخوذة بطالوة أهازيجهم المتضّرعة، 
فبانت بجس�دها الممش�وق وشعرها البني المستس�لم لمداعبات النسيم، 
مث�ل َربَّة تبارك المتعبدين طمًعا في غفرانها. ف�ي اللحظة التي رفعت فيها 
رأس�ها ألعلى وأغمضت عينيها وارتسمت على شفتيها ابتسامة استرخاء، 
حّل�ق الطائ�ر الخرافي على مقرب�ة منها، فجفلت، لكّن ي�د ياقوت، كانت 
أس�رع من انتباهتها، التقطها كما لو كانت طفلة، وأجلسها أمامه، فضاعت 

- عبًثا - محاوالتها لإلفالت. 
لم ينتبه الغارقون في ابتهاالتهم إالّ مع صرختها الثالثة. من نظروا أواًل، 
رأوا ذراًع�ا قوية ترفع ابنة مدينتهم في الهواء، أما من تأخروا عن متابعة ما 
ج�رى، فأبصروا فقط جناحين عمالقين بلون بنفس�جي ي�كادان يحجبان 
األفق، ولم يصدقوا رفاقهم حين أقسموا أن رجاًل فوق هذا الطائر خطف 

نورسين وطار بها إلى حيث ال يعلمون.
عندما هطل المطر بغزارة لمدة أسبوع، قال أهل المدينة إن ابنة العالَّمة 
كان�ت القرب�ان لغيث لم يش�هدوا مثله من قبل. لم يت�رك والدها مكاًنا في 
»جولس�تان« وم�ا جاوره�ا إالّ وبحث عنه�ا فيه، وفي النهاي�ة عكف على 
الغوص بين مجلدات مكتبته، عّله يجد فيها تفسيًرا يقبله عقله. ظّل يبحث 

حتى مات كمًدا.
خ�الل ثواٍن قليلة وجدت نورس�ين نفس�ها فوق جبل هائ�ل مادته من 
الزم�رد المصقول ومحوره من الياقوت وبحيراته من فضة س�ائلة تنعكس 
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عليه�ا أش�عة الش�مس نه�اًرا فيتراقص األل�ق ف�وق صفحته�ا، وتتفاداها 
األبص�ار، وفي اللي�ل ينعكس عليها ض�وء القمر فتتحّول إل�ى مرايا بّراقة 

يتأمل القمر فيها نفسه كنرجس مضيء!
حاولْت الهرب مراًرا، ولم تصدق الملك حين أخبرها أن مدينتها تقع 
على بعد س�نوات. بكت ألسابيع وامتنعت عن الطعام حتى كادت تهلك، 
قال�ت له�ا الوصيفات إن الجبل الزم�ردي أكثر األماكن عزل�ة في العالم، 
كيف ال وملكة الحيات تلتف حول هيكله كأنما تعتصره؟ حية ال مثيل لها 
تحميه من تطفل أي مخلوق، كما تمنع سكانه من مغادرته وتبقيهم أسرى 

سجن من زمرد ثمين.
وح�ده الملك ياقوت - ومع�ه الجان والطيور الجارحة – كان يس�افر 
بحري�ة من قاف إلى الجبال والبقاع الموغلة في البعد حد التالش�ي. على 
مت�ن العنقاء يس�تطيع التحليق من م�كان آلخر قاطًعا في لحظات أس�فاًرا 

تحتاج إلى أزمان طويلة.
في النهاية استس�لمت نورس�ين لمصيرها مؤقًتا عل�ى أمل النجاح، مع 
الوق�ت، في تغييره. كلما اش�تاقت إلى عالمها القدي�م فكرت في العنقاء، 
الرابض�ة ف�ي عش آمن مطمئنة إلى أن أحًدا ال يج�رؤ على تعكير صفوها. 
تتخي�ل ذلك الطائر الخرافي، يطير به�ا إلى بالدها، تتذكر لونه األرجواني 

المتوهج، فتفكر في أنه الوسيلة والغاية في آن.
حي�ن ظهرت عليها أع�راض الحمل، بدأت تتعامل م�ع وجود ياقوت 
ف�ي حياته�ا كأمر واقع عليها التأقلم معه، لم تكن تعلم عنه وعن عالمه إالّ 
أق�ل القليل، على العكس من نهمها للمعرفة وهي في »جولس�تان«، باتت 

غير مكترثة، وابتلعت فضولها مع تربعها على عرش قاف.
ل�م تعرف م�ن أين أتى ياق�وت! وال كيف أصبح مل�ًكا على كل جبال 
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العالم وأحجاره الكريمة، وال لماذا اختار اإلقامة في هذه المدينة المعلَّقة 
فوق قمة جبل لم تَر له مثياًل من قبل.

عرف�ت فقط، أن�ه من بين كل األحجار وقع في ه�وى الزمرد. كيف ال 
وهو يبصره في كل شيء حوله فوق قمة قاف؟ أخبرها، وهو يتأمل جدران 
ل ألحمر الياقوت.  قص�ره الزمردي، أنه رأى في خضرته المتدرجة الُمَكمِّ
فقالت: »سنس�مي مولودنا القادم باس�م الزمرد س�واء أكان ذك�ًرا أم أنثى. 
مرامي أن يكون له بعض من ُحسن الزمرد وِسّره. فكما تعرف، أعّزك الله، 

لكل امرئ من اسمه نصيب«.
اقتين كحجري  راقت�ه الفك�رة، وتمنى أن يكون المولود أنثى بعيني�ن برَّ
زمرد، خضراوين كجبل قاف. بعد بضعة أش�هر ج�اءت زمردة إلى العالم 
كمالك رقيق بمالمح آسرة وعينين المعتين. هادئة، ال تكاد تبكي، ُترِقدها 

أمها على ظهرها فوق الفراش فتتأمل السقف تأمل الحكيم العارف.
كان�ت كأنها مولودة بمعرف�ة هائلة رغم صمتها. في البداية ظنها أبواها 
بكماء ألنها حتى س�ن العاش�رة لم تنطق بكلمة واح�دة، كانت فقط تطيل 

النظر بعينين باسمتين مرتاحتين. 
في س�ن السابعة، وبس�بب إلحاح أمها، أحضر لها والدها كبير حكماء 
ق�اف كي يعلِّمه�ا الحرف، ويغرس فيها بذور الحكم�ة، كان الرجل يطيل 
الش�رح محتاًرا، غير واثق إن كانت تفهم ما يقول، أو حتى تس�معه، أم ال. 
كانت تنظر إليه من دون أن تتكلم. من جانبه أدى مهمته متغاضًيا عن مسألة 
عدم التواصل، كان يتحدث عن الفلس�فة وأصول الطب والجبر والفلك، 
ويحكي عن ممالك بعيدة في الِسند والهند، ووراء بحر الظلمات، يحكي 
عن طيور الرخ المحلقة باس�تمرار فوق مدن موغلة في البعد كأنها س�ماء 
داكنة موازية للس�ماء، وعن رحالة يرت�ادون اآلفاق غير عابئين باألخطار، 
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عن األحجار الكريمة والجبال الممتدة على مساحات شاسعة من مملكة 
أبيها تفصل بينها بحار ومحيطات بال نهاية.

رس�م لها جغرافيا جبل الم�اس المحاط بوادي الحّي�ات، حيث يذبح 
التجار حيواًنا ويقذفونه في عمق الوادي فتلتصق الماس�ات النادرة بلحمه 
الس�اخن قبل أن ترفعه النس�ور الجارح�ة فوق القمة من جدي�د، فيخيفها 

التجار ويلتقطوا الجواهر على عجل.
وأف�اض في كل ما تجب معرفته عن جبل الس�حاب الذي تكاد ذؤابته 
تالمس الغيم، حيث تسكن البنات السبع لملك الجان في قصر ال يستطيع 

إنسي بلوغه.
أس�َمَعها حكاي�ات تخلب اللب عن جن حبس�هم الملك س�ليمان في 

قماقم سحرية مختومة بالنحاس، وتركهم أسرى زمن ميت.
من الس�ابعة حتى العاش�رة من عمرها، حشا الحكيم عقلها، بعلم وافر 
ورصيد ال ينفد من الحكايات، إالّ أنه كان يتّردى في هاوية اليأس لشعوره 
بأن�ه يكتب على الماء، يضيِّع وقته الثمين مع مخلوق بالغ الجمال لكنه ال 

يكاد يفقه شيًئا رغم ذكاء عينيه وبريقهما األخاذ.
يوم عيد ميالدها العاش�ر، وبينما يش�رح لها قواني�ن البابلي حمورابي، 
بع�د أن عّرفه�ا على أس�رار الفرعون�ي بتاح ُحت�ب، وعل�ى جغرافيا جبل 
المغناطيس ولعنته المميتة، بلغ منه اليأس مبلغه. قرر، بتهور، التوقف عن 
إهان�ة علمه ورميه أس�فل قدمي هذا الكائن الملكي الصامت. لم ينش�غل 
بم�ا ق�د يجلبه ه�ذا عليه من نقم�ة وعقاب. ن�دم - قبل كل ش�يء - على 

خيانته لقناعته الراسخة بال جدوى تعليم اإلناث.
نظر إليها بحس�رة، ففهمت ما يفكر في�ه، وأرادت ثنيه عن قراره، فكان 

عليها أن تهجر عالم الصمت. نطقْت بكلماتها األولى:
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-سيدي ومعلمي لم يِضع جهدك سدى، ويوًما ما ستتيقن من هذا!
كان صوتها واثًقا، وآمًرا بلطف، كأنما تدربت على جملتها هذه مئات 
الم�رات، كي تترك األثر الذي تركته في نف�س الحكيم. تخلى الرجل عن 
وقاره، صرخ فرًحا، وركض إلخبار والديها أن ابنتهما ليست بكماء صّماء 

كما ُخّيل لكل أهالي المملكة. 
من يومها واصل�ت زمردة الحديث بصوتها ذي الرنة المعدنية العصية 
على النس�يان، وكأنم�ا ترغب في تعويض س�نوات صمته�ا، انكبت على 
التعلم بنهم لم يصادفه الحكيم مع أيٍّ من مريديه. الحظ انشغالها بالعالم 
خ�ارج حدود قاف، وس�ؤالها الدائم ع�ن أكثر الممالك نأًي�ا كأنها ورثت 
عن أمها هوس�ها بالرحيل. كانت متعطش�ة للحكايات؛ للنهل من عجيبها 
وغريبه�ا. استفس�رت م�راًرا عن قماقم س�ليمان، وكيفية تس�خير الجن،. 
استفسرت عن عشبة الخلود، وهل من سبيل للوصول إليها؟ وعن طريقة 

لترويض جبل المغناطيس واستئناس أحجار الجنون الفضية. 
س�عى الحكيم لجّرها إلى أرض الواقع وعلومه، غير أن غرامها األول 
كان الغيبيات. درست على يديه العلوم والرياضيات، لكن كيانها كله كان 

مع الخيال وعوالمه المغرية.
***

كان مي�الد زم�ردة ق�د مثَّل نقط�ة تحول في حي�اة نورس�ين، إذ تغيرت 
صلته�ا بالحي�اة في »ق�اف«. صارت ابنته�ا وطنًا بدياًل له�ا. كانت تتأملها 
بالس�اعات، ف�ي س�نواتها األولى، مبتهل�ة أن تخصها ول�و بكلمة واحدة، 
وكادت تج�ن من الفرح�ة عندما نطقت الصغيرة أخيًرا وهي في العاش�رة 

من عمرها. 
بدت األم وقتها كأنما نسيت حنينها لمسقط رأسها، وغربتها اإلجبارية 
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في بالد ال تهمها في ش�يء، لكنها في العام األخي�ر قبل اختفائها، داهمها 
حنين َمَرضي. كانت ش�وارع مدينتها وأزقتها تس�كن أحالمها. كانت ترى 
الطرق�ات والميادي�ن والح�ارات كم�ا ل�و أضحت خالي�ة إالّ م�ن مبانيها 
وأش�جارها، ال بش�ر وال حيوان�ات وال طي�ور. ث�م زارها طي�ف لعمالق 
بمس�وح داكنة يقطع دروًبا وعرة، وأبى أن يغادر مناماتها. كانت تتابعه كل 
ليل�ة تقريًبا وهو يذرع طرًقا ال نهائية بينما تس�ير خلف�ه، وفي ذهنها أنه من 

سوف يدلها على طريق العودة.
ليل�ة بعد األخرى، غلبتها الرهبة بينما يمر بمدن ُمقبضة، واستس�لمت 
للبهجة وهي تبصر أضواًء تنعكس فوق قباب كريس�تالية هائلة، وحبس�ت 
ًدا بسقوط مدٍو مع كل  أنفاس�ها فيما يتسلق َدَرج جبل حالك الس�واد، مهدَّ
خط�وة. تركت�ه يغالب قدره ف�ي رحلة صعوده، ووجدت نفس�ها على قمة 

الجبل تستمع لصوت أبيها كأنما يقرأ من كتاب:
»ف�ي المس�افة الال نهائي�ة بين جبل�ي المغناطيس وقاف تكمن أس�رار 

الوجود وخباياه«.
لطالم�ا وقف جبل المغناطي�س بالمرصاد للرّحال�ة والمغامرين. كان 
مغناطيس�ه األس�ود يجذب مس�امير وحديد الس�فن، فتنفصل عن خشبها 
وتتطاير في الهواء منجذبة نحوه، لتتحطم السفن ويغرق ركابها. قد ينجح 
نفر منهم في الس�باحة وتس�لق َدَرج الجبل نحو األعل�ى حيث طيور الرخ 
بالغ�ة الضخام�ة، وم�ن هناك ينظ�رون لألس�فل فتميد به�م األرض وهم 

يتأملون الطريق الذي قطعوه صعوًدا.
ف�وق قمة المغناطيس يقتم اللون األس�ود ويتمدد كأنما يغطي الكون، 
أس�ود حال�ك يخط�ف البصر ويجب�ر ناظ�ره عل�ى التحديق في�ه كالواقع 
تحت تأثير س�حر ال ش�فاء منه، يعود ال يبصر زرقة السماء وال زرقة البحر 
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المستعارة منها، تتالشى خضرة األشجار وأبيض السحب وُدكنة الغيم.
لي�س على المس�حور بمغناطي�س الل�ون أن يبتئس، ألن هذا الس�حر 
أخف من آخر أش�د ضراوة، إذ ثمة أحجار بّراقة من فضة ش�اهقة البياض 
تتناث�ر بين المغناطيس األس�ود، وإذا كان هو يمغن�ط المعادن، فاألحجار 
الفضي�ة تمغنط أجس�اد البش�ر، بحي�ث إذا نظ�روا إليها تت�ألأل؛ ال يقوون 
عل�ى االبتعاد عنها، وتأخذه�م أقدامهم رغًما عنهم نحوه�ا ليلتصقوا بها 
غارقي�ن ف�ي ضحك بال نهاي�ة يقودهم إلى أعماق الجن�ون. جنون الفضة 
�ا  ه�ذا يختلف ع�ن غيره من أنواع الخَبال في اقترانه بالضحك ليصبح مسًّ

ضاحًكا ينتهي بالموت«.
لم تحِك نورس�ين أحالمها ألحد، كما لم تأت أبًدا على ِذكر العمالق 
ال�ذي ص�ارت ترى فيه رفيق درب، ال تدري إالَم س�ينتهي بها. مع الوقت 
�رتها بأن الرج�ل هو من س�يعيدها إلى  أخ�ذت األح�الم تتض�ح أكثر، فسَّ
بيت أبيها، ثم بدأ يس�كنها هوس جديد؛ َهَوس جبل المغناطيس بأحجاره 
الفضي�ة. ص�ارت تخايله�ا ف�ي الحل�م، فتصحو غير ق�ادرة عل�ى التفكير 
في س�واها. تس�اءلت أيمكن أن تك�ون قد تمغنطت عن بع�د؟ خافت من 

الجنون، وإن لم تستطع، بل لم ترغب في مقاومته.
في حلم كاش�ف رأت نفس�ها على أطراف جبل الزم�رد، تحديًدا أمام 
الجميزة المعمرة المسكونة بملكة الحّيات، انتظرت طوياًل قبل أن تسمع 
صوًتا منبعًثا من التجويف في جذع الشجرة يبّشرها بقرب تحقيق مرادها. 
عندم�ا اختف�ت نورس�ين، كان�ت زم�ردة ف�ي عامه�ا الخامس عش�ر. 
اس�تماتت كي يكش�ف لها والدها س�ر اختفاء أمه�ا، لكن كلمات�ه القليلة 
كانت تلف الحدث بطّيات إضافية من اإلبهام. بات اس�م الملكة نورسين 
ًم�ا على األلس�ن ف�وق قاف، ومع ه�ذا حمل الهواء البنتها همس�ات  محرَّ
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ترب�ط رحيلها بملكة الحّيات وجبل المغناطي�س، فقد تناقلت الوصيفات 
أن آخر مكان شوهدت فيه ملكتهم كان مقر الحيَّة الحارسة.

في العام نفس�ه، وإلخ�راج زمردة من أحزانها، أخذه�ا أبوها إلى عش 
العنق�اء ألول مرة، مّرنها عل�ى ركوبها وترويضها، وأخبرها أنها س�تكون 
وس�يلتها للتعرف على العالم والس�فر فيه ما إن تبلغ الحادية والعش�رين، 

حّذرها بشدة من خرق الناموس المقدس والمغادرة قبلها.
عاهدته على الطاعة، وفي ذهنها أن جبل المغناطيس س�يكون وجهتها 
األولى، ما إن ُيس�َمح لها بالس�فر. س�تطأ أرضه مهما كانت المخاطر. في 
أح�الم يقظته�ا كان طيف أمه�ا يخايلها متج�واًل بين ش�عابه ومنحدراته. 
لطالما حلمت زمردة أن تجوب العالم على متن العنقاء، ثم تحّول حلمها 

ر أمها.  إلى هاجس ُمِمّض إثر تبخُّ
بدا لها عمر الحادية والعش�رين بعي�ًدا، أرادت التعجيل بهذه الخطوة، 
لتيقنه�ا من أنها كلما س�ارعت، كلما زادت فرصته�ا في العثور على أمها. 
كان�ت تؤمن بأنها ضاعت في غياهب جبل المغناطيس، بس�بب لؤم ملكة 

الحّيات؛ حارسة قاف وضامنة عزلته. 
حين كاش�فت كبير الحكم�اء برغبتها في التخلص م�ن الحية العمالقة 
بحج�ة أنه�ا تمنع س�كان الجبل م�ن مغادرت�ه، فاجأها فزع�ه. أخبرها أنها 
تحمي�ه، وتحفظ�ه من خط�ر التبدد وال�زوال، ولم ت�ؤذ أي كائ�ن من قبل، 
فق�ط تلت�ف على هيكل الجبل كأم حنون، ثم تلج�أ إلى كهفها الخاص في 
فترة البيات الش�توي. أضاف أن عزلة قاف قدرية وال دخل لمخلوق فيها. 
سايرته األميرة وصمتت، ظن أنها نسيت األمر ألنها لم تعاود الحديث عنه. 
في تلك اللحظة السحيقة كانت قد بدأت، دون أن تدري، درب االحتراق.
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وحدها في مدينة �صاخبة

ارتحلُت انطفائها،  لحظة  كابتسامة   هشة 
من مكان آلخر، حاملًة الّس بداخيل.

أضاعت هدير زمردة في طفولتها، وقدرها أن تضيع طوال حياتها بحًثا 
عنها!

َم�ن كان ليخبر الطفلة ذات الس�نوات الس�ت أن خطًأ بس�يًطا، أو فعاًل 
منس�ًيا نقوم به دونما قصد قد يرسم مصيرنا. لو لم يخلب الفّص األخضر 
ج َبنَصَر أمها. لو لم تلتقطه خلس�ة من  الب�ّراق ُلّبه�ا. لو لم تش�تهيه وهو يتوِّ
ُدرج التس�ريحة، وتخرج به إلى حديقة بيت جّدها، ويسقط منها في كومة 
الق�ش، ل�و لم يحدث كل هذا، لربما عاش�ت هدير حياًة أخ�رى. لربما ما 
كان لحكايتنا أن تكون. لكن من يمكنه إقناع الش�ابة الجامحة بهذا بعد أن 

ُكتِب على مصيرينا التالقي؟
ف�ي طريق عودتي من البيت الكائن وس�ط بس�اتين البرتق�ال الممتدة، 
كن�ت مش�غولة بهدير. غاب�ت عني وقائع حكاية نورس�ين وذك�رى رائحة 
المطر فوق جبال ال�«ديلم«، واس�تولى علّي مش�هد هدير وهي تترّجل من 

التاكسي:
ت حقيبتها ذات  خرج�ْت من العربة، أغلقْت الباب خلفها بق�وة، وجرَّ
�ر في ش�ارع جدتها. كونها لم تزرها في  العجالت على الرصيف المتكسِّ
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منزلها منذ فترة طويلة، أخطأت البناية التي تسكن فيها، وطلبت من السائق 
أن ينزلها أمام بناية مشابهة على بعد أمتار.

ف�ي الحادي�ة والعش�رين م�ن عمرها، س�ارت وحيدة، تس�حب حقيبة 
مكتظ�ة بمالبس�ها، وتتحايل على الرصي�ف كي ال يعوق مس�ار حقيبتها. 
أمه�ا في طائرة عمالقة ف�ي طريقها لزوجها الجديد ف�ي كندا، وهي عليها 

أن تعيش لعام كامل على األقل مع جدتها ألبيها.
ف�ي لحظتها تل�ك، ذات ظهيرة ممّلة، كانت هدير بش�عرها ال�«كيرلي« 
األس�ود القصير، وجس�دها النحيل، ومالبس�ها »الكاجوال«، تمر بلحظة 
مماثل�ة لتلك التي اختبرتها وهي في السادس�ة م�ن عمرها، حين أضاعت 
خاتم أمها الزمّردي، ثم هامت على وجهها في الشوارع المجاورة لمزرعة 
جدها. غير أنها، على عكس تلك اللحظة القديمة، ال تش�عر بالخوف وال 

الضياع، إنما بحرية ممزوجة باإلثارة والترّقب. 
لك�م رغب�ت أن تظل في ش�قتهم حتى المس�اء، لكّن أمه�ا رفضت أن 
تتركه�ا وحدها في الش�قة. تأك�دت من إغ�الق الغاز ومفاتي�ح الكهرباء، 
وصمم�ت على أن تغادرا مًع�ا: هي تغادر إلى المطار قب�ل موعد طائرتها 
بس�اعات خوًفا من مظاه�رات قد تعطل حركة الم�رور، وابنتها تغادر إلى 

بيت جدتها. 
وحدها في ش�ارع مزدحم يضج بالحياة والناس، س�ارت هدير وقلبها 
المتوّث�ب يتقاف�ز في صدره�ا، ألن نادية قال�ت إنها تكره مش�اهد الوداع، 
ل�ذا فال مب�رر ألن ترهق وحيدتها نفس�ها بمصاحبتها إل�ى المطار، ذكرت 
هذا كما لو أنها تتفضل عليها بهذا الصنيع؛ كأن مش�اهد الوداع في عرض 

الشارع ليست وداًعا!
ربم�ا لم يكن مش�هدهما كذل�ك بالفعل، ألن نادي�ة المرتبكة بحقائبها 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



35

العدي�دة، وبأوراقه�ا من جواز س�فر إلى تذاكر وخالفه، س�اعدت س�ائق 
»الليموزين« على وضع أمتعتها في صندوق س�يارته، ثم اكتفت بطبع قبلة 
س�ريعة ف�وق جبهة هدير، قبل أن تدخل الس�يارة وتغلق بابه�ا تاركًة ابنتها 
على الرصيف في انتظار مرور تاكسي يوافق على توصيلها من آخر شارع 

الهرم إلى حي المنيل في وقت الذروة هذا.
رغًما عنها تش�بثت عيناها ب�«الليموزين« وه�ي تبتعد، وُخيل إليها أنها 
لمحت أمها تس�تدير ناظرًة إليها عبر الزجاج الخلفي، وتمّرر كفها األيسر 

أسفل عينيها كأنما تمسح دموًعا. 
استغرق التاكسي ما يقرب من الساعة، كي يقّل هدير إلى بيت جدتها. 
كادت تختن�ق بداخل�ه، كأن زحام الش�وارع يطبق عل�ى صدرها، وها هي 

تخطئ العنوان فيتضاعف إحساسها باالختناق. 
وصلت أخيًرا إلى البناية العتيقة ذات الزخارف والتماثيل البارزة على 
واجهته�ا، ج�ّرت حقيبتها نح�و المصعد القدي�م من الحديد المش�غول، 
والمكسو من الداخل بالخشب، تساءلت في سرها عن الطابق الذي تقيم 

فيه جدتها، قبل أن تتذكر أنه الطابق الخامس وتضغط زّر المصعد. 
فتح�ت ب�اب المصعد، فأحدث جلب�ة أزعجتها، خرج�ت منه، وقفت 
أمام باب الش�قة تلتقط أنفاس�ها، قرأت بصوت مس�موع االسم المكتوب 
دته مرة أخرى  فوق لوحة نحاسية بيضاوية الشكل: »شيرويت قنديل«. ردَّ

ُمنّغًما، وهي تهز رأسها وترفع حاجبيها، ثم ضغطت على الجرس. 
فتح�ت ش�يرويت الباب. دّقق�ت النظر في الش�ابة الواقف�ة أمامها، ثم 

قالت بصوتها العميق:
-هدير! أهاًل حبيبتي. 

وانتحت جانًبا مفسحًة لحفيدتها مساحة للدخول. 
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»هدي�ر! أه�اًل حبيبت�ي.« هك�ذا، دونما قب�الت أو أحضان أو مش�اعر 
مبال�غ فيها، كأنها ترى هدير هذه كل يوم. وكان هذا مناس�ًبا تماًما للش�ابة 
المتحّف�زة. ترك�ت حقيبة المالب�س في الرده�ة بجوار الب�اب، واتجهت 
خلف ش�يرويت إلى الصالون. جلست تس�تريح، وتتأمل جدتها بفستانها 
الكتان الرمادي القصير، وجسدها الممتلئ، ووجهها المأخوذ، كأن هناك 

من فاجأها على غفلة منها بشيء يدعو للتوتر والذهول.
دونما كلمات فكّرت كل واحدة كيف س�تتعامل مع نظيرتها طيلة عام 
كام�ل. نظرة هدير ش�ابتها لمحة س�خرية هازئة، وهي تفك�ر في الموازي 
الكاريكاتوري لش�خصية جدتها، أما األخي�رة فتأملت حفيدتها كما تتأمل 

موضوًعا للفرجة.
بمج�رد دخولها الش�قة، ع�ادت هدير ع�دة عقود إلى الخلف. الش�قة 
بسقفها بالغ العلو، ونوافذها المرتفعة، وأثاثها القديم، ساهمت في تعزيز 
هذا الش�عور، إال أن الدافع الرئيس�ي له، كان ش�يرويت نفس�ها: مالبس�ها 
المنتمي�ة إل�ى عقد الخمس�ينات م�ن القرن الماض�ي، أو الس�تينات على 
أفضل تقدير، العدس�ات السميكة لنظارتها، ش�عرها القصير فضي اللون، 
وكلماته�ا الت�ي تبدو كأنما خرجت لتّوها من فيل�م قديم من زمن األبيض 

واألسود. 
»صب�اح الخي�ر ي�ا نين�ا. نهارك س�عيد. تش�رفنا ي�ا إكس�النس، ممنون 

لسعادتك.........«! كلمات بدت منطقية جًدا إذا نطقت بها شيرويت.
سألت هدير عن الغرفة المخصصة لها كي تستريح قلياًل. 

-«تاني باب يمين«!
ع�ادت إل�ى الحقيب�ة التي تركته�ا في المدخ�ل وس�حبتها متجهة إلى 
حج�رة والده�ا قبل زواجه م�ن أمها، في الداخل س�يطر عليه�ا االرتباك، 
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الم�كان واس�ع ومرّت�ب، لكن�ه ال يش�بهها. س�رير كبي�ر، دوالب بمراي�ا 
مصقول�ة، ومكتب فوقه »أباجورة« على هيئ�ة تمثال لفينوس بال ذراعين. 
عل�ى الجدران ص�ور لفرح فاوس�ت، بروك ش�يلدز في طفولته�ا، راكيل 

وولش ونجالء فتحي. 
»مين اللي ممكن يعلق صور زي دي دلوقت«! 

أحب�ت فك�رة أن تعيش، بش�كل ما، في ماض�ي أبيها، في مكان ش�هد 
فت�رة ل�م تعاصره فيها، كم�ال، الطفل فالمراهق فالش�اب. بدأت في رص 

مالبسها وأشيائها في الدوالب الفارغ، وكتبها الدراسية فوق المكتب.
لكنها حين انتهت تأملت الص�ور المعلقة من جديد وقررت التخلص 

منها، وتغيير كثير من التفاصيل كي يتالءم المكان مع ذوقها وعصرها.
Sorry dad! I have to destroy your intimate old world.

ارتمت فوق السرير، وأغمضت عينيها طلًبا لبعض الراحة. 
لم يبدر أي صوت من جدتها بالخارج، كان الصمت هو اللغة الوحيدة 
السائدة. استيقظت بعد ساعة ونصف الساعة. اغتسلت، ارتدت مالبسها، 

وخرجت.
تناول�ت غداءها ف�ي »هارديز«، واش�ترت ش�موًعا بروائح الياس�مين 
وخش�ب الصن�دل والليم�ون، وبوس�ترات لجاس�تين تيمب�رالك وآيم�ي 

واينهاوس. 
في فراشها وهي تتهيأ للنوم، بكت كما لم تفعل من قبل. في هذا الوقت 
�ة أكثر من المعتاد. ش�عرت أنها مهج�ورة من اآلن فصاعًدا:  تكون حساسَّ
والده�ا ف�ي دبي م�ع زوجته الثاني�ة وطفليه منه�ا، وأمها ف�ي »تورنتو« مع 

زوجها الجديد. 
كان األرق رفيقه�ا حتى الفجر، ومع هذا ل�م تغادر الفراش. غفت في 
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الرابع�ة صباًحا واس�تيقظت في التاس�عة، وف�ي باله�ا أن تعاملهما بالمثل 
وتس�تثمر الحري�ة الت�ي يتيحه�ا له�ا وضعه�ا الحالي ف�ي تحقي�ق حلمها 

المؤجل بالسفر وحدها. 
ظلت في السرير لبعض الوقت، ثم مدت يدها والتقطت طالء األظافر 
ال�«فوشيا« الذي وضعته باألمس على الكومود، وجلست تطلي أظافرها، 
وهي تتراقص على أنغام موسيقى وهمية. تفحصت أدوات زينتها وقارورة 
عطر »مس ديور« أهدتها لها أمها قبل أس�بوع، ثم نظرت لنفس�ها في مرآة 

الدوالب، وقررت أن تغّير قصة شعرها في أقرب فرصة.
لم ترغب في الذهاب إلى الجامعة، وال الخروج لمقابلة أصدقائها في 
مقه�ى »البورصة«، ألنها صارت تتجنب النقاش�ات السياس�ية المتواصلة 
وموجات اإلحباط الجماعي بعد هنيهة من النشوة العارمة. فتحت الشباك 
فوصلته�ا أص�وات الخارج وهواؤه البارد. عادت إلى المكتب وس�حبت 
ألبوم صور من بين كتبها الدراسية، وراحت تتفرج على ما فيه من »كروت 
بوستال« جمعتها بنفسها لمدن عديدة حول العالم. تصّفحت سريًعا مناظر 
رائعة من سويسرا، الصين، كوريا وأستراليا، وتوقفت أمام مجموعة صور 
ستوكهولم التي تشغل نصف األلبوم تقريًبا. دققت النظر فيها، فشعرت - 
كما كل مرة - كأنها تخطو في تلك المدينة اإلسكندنافية المثيرة لخيالها. 
عرف�ت بها ألول م�رة، وهي في العاش�رة من عمرها عبر إح�دى روايات 
»رجل المستحيل«. فتنتها من دون أن تراها، وراحت من يومها تجمع كل 

ما يخّصها من صور ومعلومات.
أغلق�ت األلبوم، وأخرجت س�يجارة حش�يش مخّبأة ف�ي حقيبة يدها، 
أش�علتها ووقف�ت تدخنها أم�ام الش�باك المفتوح وه�ي تنظر ش�اردة إلى 
مدرعة جيش تصفع عينيها كلما أبصرتها. رّش�ت رش�تين من »ِمس ديور« 
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ف�ي فضاء الغرف�ة للتمويه على رائحة الدخان، س�رح ذهنه�ا في خياالت 
ره�ا ب�كل لحظات الصف�و الممكنة، وقررت قضاء يومها في الكس�ل  تذكِّ

على أن تخرج مبكرة في اليوم التالي لتنفيذ ما اعتزمته.
***

أطّلت ش�يرويت من النافذة. مدت يدها للتأكد من درجة برودة الجو، 
وعادت برأس�ها م�ن جديد للداخل. ب�دا الميدان أهدأ م�ن المعتاد. بائعة 
الجرائ�د عل�ى الناصي�ة المواجه�ة انكمش�ت على نفس�ها بجوار كش�ك 
الس�جائر، وغطت جس�دها بش�ال صوفي أس�ود أخفت فيه يدها اليمنى، 
ر كفها اليس�رى وتنف�خ فيها لتدفئها، بينم�ا تعلَّق بصرها  فيم�ا أخذت تكوِّ

بالمدرعة العسكرية الواقفة على مقربة.
راقبتها ش�يرويت، فانتقلت الب�رودة إليها. أغلقت النافذة بهدوء، وهي 
تداري حنقها ألنها س�وف ُتحَرم من جلستها الصباحية في الشرفة المطلة 
عل�ى زاوي�ة أخرى من الميدان بس�بب البرد الش�ديد. صبَّرت نفس�ها بأن 
الشمس س�وف تشرق ال ريب قبل انتصاف النهار، وساعتها ستعد فنجان 
القهوة األثير لديها، وتتابع من الشرفة حركة الناس في الميدان، والشوارع 

القريبة، المفضية منه وإليه.
خرجت هدير في وقت مبكر. أفاقت ش�يرويت من نومها على صوت 
اصطفاق باب الش�قة. قاومت كس�لها وألم مفاصلها، ونظرت في الساعة 
على »الكوم�ود« المجاور. فوجدت أنها الس�ابعة ونصف. حاولت النوم 
مجدًدا دون جدوى، ظلت راقدة في فراش�ها لمدة ساعة ونصف الساعة، 
قبل أن تغادره في التاس�عة. حين فوجئت به�ذا الطقس البارد غير المعتاد 
ف�ي أبريل، وتذك�رت أن ال محاضرات في الجامعة الي�وم، وال تظاهرات 
معلن عنها مس�بًقا، تعجبت أكث�ر من الخروج المبكر لحفيدتها. ش�عرت 
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ببعض الندم ألنها وافقت على تحمل مسؤوليتها إلى أن تنتقل لإلقامة مع 
أمها في كندا.

تحركت ببطء نحو المطبخ، أعّدت لنفسها شاًيا بالحليب، رّصت بعض 
قطع البسكويت في طبق وضعته على صينية، واتجهت إلى غرفة المعيشة 
حيث جلس�ت تقضم قطعة بس�كويت، ثم تتبعها برشفة من الكوب، وهي 
تقرأ الجرائد باهتمام مبالغ فيه. س�هت قلياًل عن إفطارها، أمس�كت قلمها 
»الفلوماس�تر« األخضر، وبدأت تض�ع خطوًطا تحت العناوين التي تلفت 
نظره�ا، أو ترس�م دوائ�ر حول األخب�ار الصغي�رة المهمة. أّجل�ت تدوين 

مالحظاتها حول ما تقرؤه في جرائد الصباح حتى يصحو الطقس. 
من س�نوات طويلة ال تثير صفحات السياسة في نفسها إالّ االمتعاض. 
تق�رأ بنهم، وتحاول، عبًثا، ربط األح�داث والتفاصيل ببعضها بعًضا عّلها 
تفهم اآللية التي تسير بها األمور. تقرأ لغة فاسدة وكلمات تخون معناها. 
تحاول ردَّ الكلمات إلى معانيها األصلية، والحدث إلى سببه الحقيقي، 
تقارن ما ُنش�ر عن�ه في الجرائ�د القومية بالمنش�ور في الجرائد المس�تقلة 

والمعارضة فتميد األرض بها، من فرط التناقض.
من الش�ارع جاءها ضجيج عربة داس الس�ائق مكابحها فجأة فتوقفت 
بصخب، أصاخت الس�مع لتتبين هل صدمت العربة أحدهم أم ال، وحين 
ل�م تصله�ا ضجة تالي�ة لألولى، ع�ادت لجريدته�ا. وصلت إل�ى صفحة 
الوفيات، أجالت بصرها بحًثا عن اس�م تعرفه، منذ مدة باتت ُتفاَجأ بصور 

لرفاق قدامى تزيِّن هذه الصفحة من آن آلخر. 
ما هي إالّ لحظات حتى رأت صورة »س�مية رفعت«؛ النس�خة الُمسنّة 
من »س�مية« أو الرفيقة كريمة، بكامل رزانتها، تبتس�م ابتس�امتها الحذرة، 
برفقة س�طور قليلة: حرم الدكتور شاكر عبد الس�الم وأم المهندس أسامة 
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ش�اكر. حياة ثري�ة اخُتِزلت ف�ي تعريف ال يلي�ق بصاحبت�ه، الرفيقة األكثر 
راديكالي�ة. أخذت بيد ش�يرويت وغيره�ا كثيرين وكثيرات. كانت ش�علة 
من نش�اط وحيوية، قبل اختفائها عن األنظ�ار إثر خروجها من اعتقال دام 

سنوات.
عدلت نظارتها بس�بابتها اليمنى في حرك�ة ال إرادية وهي تدقق النظر، 
ث�م رفع�ت عينيها نحو س�اعة الحائ�ط فوجدتها العاش�رة ونصف. طوت 
الجري�دة ونّحته�ا جانًب�ا. تحرك�ت بب�طء في الصال�ة وقد ش�عرت بخدر 
يس�يطر على ساقها اليمنى. منذ سنة تقريًبا تحس أنها تنفصل عنها وتتمرد 
عليه�ا. تخطو فتتأكد أنها لم تعد تتحكم بهذه الس�اق العاقة، التي تخذلها 
وتستس�لم لالرتع�اش المفاجئ. تؤلمه�ا الركبة اليمنى تحديًدا؛ ش�اخت 

أكثر من باقي الجسد، كأنها ُأم لهذا الجسد ال جزء منه.
تع�رف أنه�ا تج�اوزت عتبة الش�باب قب�ل عقود، لك�ن م�ا يؤرقها هو 
انعدام االنس�جام بين أعضاء جسدها. أيمكن أن يشيخ جزء أكثر من باقي 

األجزاء؟ 
لطالم�ا اعتب�رت أن الزم�ن ش�يء هالمي يصع�ب تحديده أو قياس�ه. 
قض�ت عمرها كله في زمن س�ائل فضفاض يصعب القب�ض عليه. قاتلت 
طوال حياتها، عبًثا، من أجل تقسيمه، واإلحساس بالفواصل بين مراحله.

عاش�ت حت�ى األربعين بإحس�اس الصبية الت�ي كانته�ا، بعدها راحت 
تمس�ك بالزم�ن فقط عبر آثاره على وجهها وجس�دها، تجعي�دة هنا، بقعة 
داكنة هناك، كيلوجرامات زائدة شرعت تغزو جسدها بدايًة من الخمسين، 
قب�ل أن ته�ّل األمراض على اس�تحياء. تواءمت مع كل هذا ألنها ش�عرت 
بجس�دها كتلة واحدة متناغمة، لكن ما إن بدأت الس�اق اليمنى تنش�ز عن 

إيقاع الجسد حتى أصبح لشيخوختها قوام.
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التفت�ت يس�اًرا فلمحت الجري�دة المطوية. اس�تعادت الوج�ه الهادئ 
الجاد للرفيقة سمية رفعت، فهاجمتها غّصة مفاجئة.

 عندما أش�رقت الش�مس، وص�ارت الحركة في المي�دان أكثر حيوية، 
أعّدت قهوة الصباح وخرجت لتش�ربها في الش�رفة، ف�ي طريقها تذكرت 
خ�روج حفيدته�ا المبك�ر، التقط�ت هاتفها المحم�ول من ف�وق الطاولة 

وتابعت سيرها البطيء. 
في الش�رفة حاولت االتصال بهدير، لكن هاتفها كان مغلًقا. ارتش�فت 
القهوة وهي تنظر نحو الميدان. بحثت بعينيها عن المتشرد أخضر العينين، 
فوجدته جالًسا أسفل ش�جرة »األثاب«، متربًعا على األرض كعادته، وقد 
أش�عل ناًرا يتدفأ به�ا. الفتاته المكتوب�ة باإلنجليزية والفرنس�ية موضوعة 
خلف�ه بينما يحملق في النار، انتظرت أن يبدأ حركاته الش�بيهة بالتمرينات 
الس�ويدية كدأبه كل صباح، لكنه لم يفعل، ش�عرت باألس�ف ألنها فّوتت 

على نفسها عرضه منذ بدايته. 
بع�د بره�ة قام من مكانه كي يجم�ع األوراق وعل�ب العصير الفارغة، 
هواء خفيف حّرك ورق ش�جر متس�اقط، فألقى الرجل ما جمعه من قمامة 
على األرض غاضًبا. ركل الهواء، قبل أن يعاود جلس�ته المتأملة في النار. 

حركاته على محدوديتها أضحت تسليتها اليومية. 
نت  ال تع�رف م�ن أين يج�يء وال كي�ف وصل إلى ه�ذه الح�ال؟ خمَّ
أن خلف�ه حكاي�ة مثيرة، الفتاته بجملها الغريبة، واألغنيات الفرنس�ية التي 

يصدح بها حين يروق مزاجه تدل على حياة مختلفة عّما يعيشه اآلن.
ترس�ل له الطعام بعد الظهر يومًيا مع زوجة البواب، فيقبله مرة ويعيده 
م�رات دون س�ؤال عن مصدره. إن قبله يغس�ل يديه أواًل م�ن زجاجة مياه 
يحمله�ا مع�ه، ث�م يب�دأ األكل بأناق�ة مناقض�ة لوجه�ه المترب ومالبس�ه 
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المهلهل�ة وش�عره األش�عث، يمضغ به�دوء فيما يرفع رأس�ه ألعلى كمن 
يبحث عن شيء فوق أغصان »األثابة« التي يستظل بها.

حين تنزل ش�يرويت بعد حلول الظالم ال يكون موجوًدا، تس�ير بتثاقل 
سنواتها السبعين، وهي تحمل كيًسا مليًئا ببقايا أطعمة توزعها على القطط 
المتجمع�ة أس�فل الس�يارات المركون�ة. تم�ر الم�رأة الس�بعينية الممتلئة 
بالشجرة فال تجد أي أثر يدل على أنه قضى يومه هنا، يكون المكان نظيًفا 
وخالًي�ا من أي آثار أقدام أو مخلَّفات. تدخ�ل المصعد الهثة كأنها بذلت 
مجه�وًدا ضخًما، وتخرج منه إلى ش�قتها. تتجه فوًرا إل�ى غرفتها وتتمدد 

فوق فراشها طلًبا لبعض الراحة.
قررت أنها لن تنزل إلطعام قطط الش�ارع هذا المس�اء. س�اقها اليمنى 

تؤلمها أكثر من المعتاد مما يعّكر مزاجها، عليها الركون للراحة. 
»لكن إزاي أرتاح وأنا مش عارفة هدير راحت فين بدري كده؟«. 

وضع�ت فنجان القهوة ف�وق طاولة البامبو، وعادت لمتابعة المتش�رد 
أخضر العينين.

***
اصطفق الباب بعنف رغًما عن هدير وهي تغلقه خلفها صباًحا، نظرت 
في س�اعة يده�ا فوجدتها تقارب الس�ابعة ونصف، هبطت ال�َدَرج بهدوء 

مصطنع، وهي تراجع في سرها قائمة األوراق المطلوبة. 
بمجرد خروجها من البوابة الحديدية للبناية صفعتها برودة ال تتناسب 
مع طقس أبريل الربيعي، ضّمت معطفها القصير حول جس�دها بقوة وهي 
تعبر الميدان ش�به الخالي. كانت هناك أم تصطحب طفلتها إلى المدرس�ة 
القريبة، وأشخاص قليلون يسيرون مسرعين إلى أعمالهم. كشك السجائر 

ال يزال مغلًقا. الميدان كله يتثاءب تحت وطأة برد مفاجئ.
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متجنب�ة النظر إلى مدرعة الجيش الرابضة في مقابل الكش�ك، أوقفت 
عربة أجرة لتقّلها إلى ميدان طلعت حرب.

أغاني الصباح انثالت من المذياع، ففرضت على الس�ائق صمًتا محبًبا 
إلى نفس هدير في هذا الوقت من اليوم. راحت تفكر في احتماالت قبول 
طلبها للتأشيرة، وكيف ستقنع جدتها بسفرها، وهل عليها إخبارها أم ال؟

والده�ا ل�م يأخ�ذ رأيها في مس�ألة س�فره إلى دب�ي وإقامته هن�اك منذ 
س�نوات، كم�ا أن رأيه�ا لم يكن ليف�رق كثيًرا مع أمها بخص�وص زواجها 
الثان�ي ثم قرارها الهج�رة مع حبيب القلب إلى كن�دا. وبالتالي، هي أيًضا 
م�ن حقها أن تقرر مجريات حياتها بمفردها، خاصة أن ش�هوًرا قليلة فقط 

تفصلها عن التخرج من الجامعة.
تذكرت جدتها، فش�عرت بالذنب، إذ ليس من المالئم أن تغادر البلد، 
كالهارب�ة، من دون إخبارها، ثم ارتأت تأجي�ل التفكير في هذه النقطة إلى 

ما بعد حصولها على التأشيرة.
دفعت األجرة واتجهت نحو مكتب الس�ياحة الس�تخراج وثيقة تأمين 
صحي دولي، وجدت المكتب مغلًقا، فقررت التس�كع في ش�وارع وسط 
البلد حتى يفتح. رسوم الجرافيتي الغاضبة لّونت الجدران القديمة بشغب 
ص�ار س�مة للبلد كله، انتابها إحس�اس باالرتياح وهي تق�اوم حنينًا جارًفا 
لميدان التحرير والش�وارع المحيطة. قبل أقل من شهرين ونصف الشهر، 

كان وطنًا بدياًل لها ولماليين غيرها.
 خطت في ميدان طلعت حرب باتجاه تقاطعه مع شارع 26 يوليو. الجو 
ال يزال بارًدا والس�ماء غائم�ة وبعيدة. وصلت إلى مقهى »إكسيلس�يور«، 
دفع�ت بابه الزجاجي، وجلس�ت إلى طاولة تطل على أول ش�ارع عدلي. 
طلب�ت س�اندويتش »س�المي« وكوًب�ا م�ن الش�اي بالحلي�ب. تش�اغلت 
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بالنظ�ر إل�ى الخارج عبر زج�اج المقهى. المكان مثير لألس�ى والش�فقة، 
يقات�ل لالحتفاظ ببقايا مجده القديم، فيبدو كمليونير مفلس يس�تميت في 
التمسك بمستوى حياته السابق، لكن ظروفه الحالية تدفعه نحو السقوط.

 »What a wonderful world« انطلق صوت »لويس أرمسترونج«، مغنًيا
فبان النش�از بين األغنية الرائقة وبين تفاصيل المقهى التي يدّل كل ما فيها 
على البؤس: الزهور الصناعية في مزهريات بيضاء فقيرة على الطاوالت، 
الكراس�ي رديئة الذوق، نباتات الظل الذابلة، الزبائن القليلين وقد تناثروا 

هنا وهناك. 
ش�اب بقمي�ص قطني مقلَّم يح�ل الكلمات المتقاطعة بتكاس�ل، كهل 
بنظ�ارة طبية يتجادل طوي�اًل مع زوجته قبل أن يقررا ماذا س�يطلبان، امرأة 
بش�عر ملموم على هيئة كعكة وبنظارة س�ميكة العدسات، ومالبس عملية 
تمأل اس�تمارات رس�مية بال كلل، زبون بمالمح غير مريحة لم يكف عن 
الحدي�ث في هاتفه المحمول بصوت مرتفع، وامرأة اقتربت من األربعين 

تشكو لزميلتها من امرأة ثالثة تنغِّص عليها عيشها.
عل�ى الرصيف المقابل فَرش بائع صيني بضاعته من أجهزة المحمول 
المقلَّ�دة، بقميص�ه األزرق الخفيف غير المالئم للطق�س البارد، وحذائه 
الرياض�ي األبيض، وانتقاله المرتبك م�ن الوقوف إلى الجلوس القرفصاء 
بج�وار بضاعته، بدا ناتًئا عن المش�هد المجاور له غريًب�ا عليه.كان يدخن 
س بعينيه الضيقتين في وجوه المارة من حوله  سيجارته متملماًل وهو يتفرَّ

بحًثا عن مشترين محتملين لبضاعته الكاسدة في هذا الوقت المبكر. 
تناولت هدير فطورها س�ريًعا، ثم نظرت في س�اعتها فوجدتها تقارب 
التاس�عة. انطلق�ت صوب مكت�ب الس�ياحة. اس�تخرجت وثيق�ة التأمين 
الصحي ووضعته�ا مع باقي األوراق والوثائق ف�ي الملف، واتجهت إلى 

السفارة السويدية في شارع محمد مظهر بالزمالك.
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هناك، خيَّم هدوء تام، ال ضجيج، وال مش�احنات بين المارة، لكنه لم 
يكن سوى مجرد سطح خادع بالنسبة لهدير، باتت تلمس عنًفا مكتوًما في 
كل شيء حولها: حركة المرور، اللفتات، وحتى الجمادات. ثمة استماتة 
ف�ي التأكي�د على ه�دوء مزي�ف، لكنها - بداًل م�ن هذا – تنب�ئ عن عنف 

موشك على الفيضان. 
أمام س�فارة الس�ويد جلس العش�رات، ف�وق كراٍس ُصف�ت متجاورة 
فوق الرصيف، منتظرين الحصول على تأش�يرة سفر. الجو ال يزال بارًدا، 
والس�ماء متمس�كة بغيومها والجميع نافدو الصبر رغم أنهم في س�اعات 

الصباح. 
انش�غلت هدي�ر بمحاولة تخي�ل دوافع كل منهم للس�فر: ه�ذا لمهمة 

عمل، وذاك للهرب، وهذه أماًل في هجرة دائمة.
ن الغثيان نظرتها للعالم بسبب سيماء االستسالم في النظرات وعلى  لوَّ
الوج�وه، فك�رت لثواٍن في مغ�ادرة الم�كان، لكّن ولعه�ا المهيمن بفكرة 

السفر أجبرها على المكوث. 
هرب�ت م�ن ملل االنتظ�ار إلى أحالم يقظ�ة عن عوالم جديدة س�تفتح 
أبوابها لها، تارة تتخيل نفس�ها نجمة مشهورة، وتارة أخرى تحلم بأنها في 
الس�ويد وق�د نجحت في م�د إقامتها هناك. أفاقت عل�ى صوت الموظف 
ينادي رقمها. في الداخل كان هناك ملصق مبهر لستوكهولم مكتوب عليه 
»جمال على الماء«، تزايد عزمها على السفر لمعاينة هذا الجمال بنفسها. 
لكنه حلم س�رعان ما تحطم، فعندما عادت بعد أس�بوعين الس�تالم جواز 
س�فرها وقد زينته التأش�يرة، فوجئت برفض طلبها، مع أنها ظنت أن قبول 

السفارة لملفها يعني ضمنًا الموافقة على منحها »الفيزا«. 
سارت من محمد مظهر حتى 26 يوليو. وصلت إلى مطلع كوبري »15 
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مايو« المواجه لفندق »ماريوت«، فصعدت الس�ّلم ألعلى الكوبري، ومنه 
نزلت إلى كورنيش ماس�بيرو حيث المعتصمي�ن أمام مبنى التليفزيون. لم 
تتأمل النيل كعادتها حين تخطو بموازاته، كانت ش�اردة في الفراغ أمامها. 
اس�تمرت في سيرها حتى وجدت نفسها عند كوبري قصر النيل، احتارت 
ه�ل تتجه إلى مي�دان التحرير عّله�ا تقابل أحد معارفها هن�اك، أم تواصل 
تس�ّكعها. بعد برهة أعطت ظهرها للمي�دان، وعبرت الكوبري إلى الضفة 
األخ�رى من النهر. تجاوزت دار األوب�را، وكوبري الجالء وأصبحت في 

شارع التحرير. هناك فقط انتبهت إلى الزحام الشديد.
ق�رب نهاية الش�ارع كان�ت العربات تت�راص خلف بعضه�ا بعًضا في 
انتظ�ار فتح إش�ارة الم�رور. الجو خانق، وثمة إحس�اس، يحمل�ه الهواء، 
بانفالت األعصاب. إحس�اس يمكن تلّمسه من عش�وائية حركة األجساد 

الكسولة وهستيريا الضغط على كالكسات السيارات.
لف�ت نظره�ا ترقب الباع�ة الجّوالين والم�ارة الذين تزاحم�وا ناظرين 
ألعل�ى، رفعت رأس�ها بدورها فلمحته واقًف�ا في نافذة إح�دى البنايات. 
رجل بش�عر أش�يب مهّوش يحيط بصلعة المعة ف�ي مقدمة الرأس، وجهه 
لها الضجيج  المكتنز مرهق، وصوته عاٍل مش�روخ، يص�رخ بكلمات، حوَّ

وُبعد المسافة إلى مجرد فحيح.
تمن�ت لو تعرف لمن يوجه كل هذه النقمة، غير أن الصوت كان يضيع 
ف�ي الهواء المثقل بعوادم، و»كالكس�ات« الس�يارات الضجرة من اختناق 
مروري دائم. كان الرجل كأنما يشتم شيًئا أو شخًصا ما، لكن كّم الغضب 
المتس�رب من مالمحه وطريقة أدائه يوحي أن�ه يصب لعناته على الوجود 

بأكمله.
نزل�ت عين�ا هدير إل�ى الجزء الظاه�ر من جس�ده تاركًة وجه�ه، فرأته 
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مرتدًي�ا فانلة قطنية بحم�االت رفيعة، وال ينقصه إالّ ت�اج ملّون من الورق 
ى وصافرة حكم كرة قدم كي يقترب من المجانين كما يظهرون في  المق�وَّ
األفالم المصرية القديمة. حّولت صرخاته، المتالش�ية في الفراغ، العالم 
ب�دوره إلى جنون مواٍز. نس�يْت هدير كل ما يخصه�ا، وفي لعبة تخمينات 
راح�ت تتخيل س�بًبا لهذه الهس�تيريا: هل فقد أحد أبنائ�ه على يد األجهزة 
األمني�ة؟ هل تعرض لظلم هائل كماليين غي�ره وهذه طريقته في اإلعالن 
عن�ه؟ هل أض�رت األحداث المتالحقة من�ذ يناير بمصالح�ه؟ أم أنه أحد 

الذين ال يحتملون العيش في ظل وضع غامض؟
تصورته كأب فقد سلطته على أبنائه ممن أخذوا أدوار البطولة تاركين 
ل�ه فق�ط التحذي�ر المضجر م�ن عواقب الث�ورة، قب�ل أن يستس�لم هكذا 

للصراخ في وجه السماء اعتراًضا على اختفاء العالم كما يألفه.
وقف�ت تراقبه حت�ى غاب ف�ي الداخل، ثم اس�تدارت عائ�دة. أوقفت 
»تاكسًيا« أمام سينما »التحرير« وطلبت من السائق التوجه بها إلى المنيل. 
حي�ن وصلت، قص�دت غرفتها على الف�ور، وأغلقتها عليه�ا، ارتمت في 
فراش�ها وق�د خال ذهنه�ا من أي فكرة، ظلت تحدق في الس�قف س�اهمة 

حتى نامت.
***

طرقة واحدة، تلتها طرقتان، فصمت لبرهة!
طرقة أخرى، تلتها طرقتان، فصمت أطول!

وأخيًرا جاء صوت شيرويت عميًقا مبحوًحا:
-هديير! هدييييير!

.......................-
-يلال اصحي. إيه رأيك نفطر برا النهارده؟
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أفاقت متململة على صوت جدتها. ليس�ت معتادة على النهوض باكرًا 
صب�اح الجمعة، لكنها لم ُتِرد أن ُتغِضب العجوز الواقفة بالخارج، رغبتها 
ف�ي الخ�روج حدث ن�ادر، لذا رأت أن تش�ّجعها عليه، رفعت رأس�ها عن 

الوسادة قلياًل ودعكت عينيها، ثم قفزت من الفراش بحيوية:
-فكرة جميلة يا شيرو!

عند الس�اعة العاش�رة كانت�ا تنتظران عرب�ة أجرة في المي�دان الذي بدا 
خالًيا إالّ من المتشرد المنهمك في هز أغصان الشجرة بعصا رفيعة، تارًكا 
الفتات�ه بجمله�ا المبهمة مس�تندة إلى الس�ور الحديدي القصي�ر للحديقة 
الصغيرة في منتصف الميدان. تابعته ش�يرويت بإش�فاق في حين ابتسمت 

هدير بسخرية قبل أن يصل التاكسي ليحملهما بعيًدا. 
ال ت�زال ش�يرويت تعي�ش ف�ي قاهرته�ا القديم�ة، قاهرة الخمس�ينات 
والس�تينات. ال تتح�رك إالّ ف�ي المنيل أو وس�ط البل�د أو الزمالك. تأخذ 
مواعيدها النادرة في جروبي شارع عدلي، إكسلسيور أو في »كافيه ريش« 
ف�ي أفضل األح�وال، وتعود مكفه�ّرة كأنما اكتش�فت مج�دًدا أن القاهرة 

كّفت عن أن تكون مدينتها.
لم تتوقع هدير أن تصطحبها جدتها إلى خارج حدود المناطق الثالث 
الت�ي تألفها، لذا فوجئت حين س�معتها تقول للس�ائق: مص�ر الجديدة لو 
س�محت! صحيح أن مصر الجديدة حي عري�ق مثل األحياء التي تفضلها 
الج�دة، إالّ أن�ه بعيد عن المنيل، كما أن ش�يرويت، مع التقدم في الس�ن، 
اختزلت حياتها إلى أقل عدد ممكن من األماكن واألفعال، اختصرتها إلى 

ما هو جوهري، مخلِّفًة وراءها مجبرًة المرأة الهادرة التي كانتها يوًما.
وصلت�ا إلى »األمفتريون«، وجلس�تا إلى طاولة في مس�احة مشمس�ة. 
حكت شيرويت لحفيدتها، بينما تتناوالن فطورهما، عن عالقتها بالمكان 
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منذ كان�ت طفلة تقيم في »هليوبوليس« مع أبويه�ا، وتأتي بصحبتهما إلى 
المطع�م كل جمع�ة. قال�ت إن الملك ف�اروق كان م�ن رواده، واعتاد أن 

يلعب فيه القمار مع أصدقائه المقربين. 
تأّلق�ت عيناه�ا، كعادتها كلما تحدثت عن أس�رة محم�د علي. تحكي 
بحماسة فتتساءل هدير: كيف لشيوعية قديمة أن تكون على هذا القدر من 

االنبهار بالَمَلكية؟
تح�ت ش�مس »األمفتريون«، بدت ش�يرويت مس�ترخية وتلقائية أكثر 
م�ن عادتها. ارتس�مت على ش�فتيها ابتس�امة حل�وة وهي تلته�م فطورها 
بش�هية، وتتحدث بال انقطاع، كأنها تركت العجوز التي تقضم البسكويت 
بفتور، وتحتسي خلفه رشفة شاي بالحليب، هناك في الشرفة المطلة على 

الميدان، وجاءت هنا متخلصة من أعبائها.
-إيه رأيك نفضل هنا للغدا؟

وافقت هدير بهزة محايدة من رأسها.
-ناوية تعملي إيه بعد التخرج؟ إيه أحالمك وخططك؟

تك�ره هدي�ر هذا النوع من األس�ئلة، تته�رب عادًة من ال�رد، أو تجيب 
بوقاحة س�اخرة. حارت ف�ي كيفية الرد دونما س�خرية أو ادعاء، غمغمت 
بكلم�ات مفكك�ة قريبة مما تتص�ور أن جدتها تحب س�ماعه، وأربكها أن 

األخيرة جاوبتها بابتسامة ماكرة. 
اًل  انتقلتا من موضوع آلخر، ومن حكاية ألخرى. حكت شيرويت مطوَّ
ع�ن ماضيه�ا: نش�أتها في عائل�ة برجوازي�ة، وخروجه�ا عليه�ا لاللتحاق 
بصفوف اليسار أثناء دراستها الجامعية رغم معارضة والدها، اعتقالها لفترة 
قصيرة، س�فرها إلى فرنس�ا وحصولها على درجة الماجستير ثم الدكتوراه 

من هناك، زيجاتها الثالث الفاشلة، وحياتها كما تعاينها هدير اآلن. 
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أخيًرا وبعد الغداء، وبينما تتش�اركان زجاجتي بيرة، س�ألتها ش�يرويت 
بال مواربة:

-ناوية تسافري السويد امتى؟!
-عرفِت منين؟ رّدت هدير وهي مغمورة بالخجل.

رأت نفس�ها لحظتها مخادع�ة ضئيلة، وبدا العالم أمامها بس�وقية لون 
أصفر َفّج.

قالت جدتها ببساطة:
-أب�ًدا. ُش�فت بالصدف�ة اس�تمارة طل�ب الفي�زا ف�ي درج مكتبك قبل 

أسبوعين. 
-خ�الص م�ش مس�افرة، طل�ب التأش�يرة اترف�ض. صدقين�ي كن�ت 
هأقول�ك، بس اس�تنيت لّم�ا آخ�د الفي�زا األول. وبصراحة خفت 

تمنعيني. 
-إطالًق�ا دي حيات�ك، ول�و بابا أو مام�ا كانوا رفضوا كن�ت هاقنعهم، 

بشرط إنك تكوني متأكدة من قرارك ومصممة عليه.
ض هدير بالس�فر إل�ى مدينة  أضاف�ت ش�يرويت بغموض، أنها س�تعوِّ
ال مثي�ل له�ا. ما إن تنتهي م�ن امتحاناتها الجامعية، س�وف تمنحها تذكرة 
ذهاب وعودة إلى مكان لن تنس�اه أبًدا، وس�تحجز لها عشر لياٍل في فندق 

رائع هناك.
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الباحث عن الليل

 فألكن يًدا حمقاء تخط بال أمل، يًدا عمياء 
.تتخبط يف عتمتها

ف�ي اللحظ�ة التي نطق�ت فيها زم�ردة كلماته�ا األول�ى، كان ثمة، في 
الطرف اآلخر من العالم، رجل بجرم هائل اسمه إيليا على وشك أن يصير 
ش�خًصا آخر ُيعَرف بالعمالق األعمى. وكانت هناك مدينة تغرق أكثر في 
الظِّالل بعد أن ظلت منذ ُوِجدت أرًضا لشمس دائمة، ال يزورها الليل وال 
يعرفه أهلها.لم يعد في المدينة من األلوان س�وى الرمادي وبجواره، على 

استحياء، األسود واألبيض. 
عندما قالت زمردة لحكيم مملكة الجبل: »سيدي ومعلمي، لم يذهب 
جهدك س�دى، ويوًما ما س�وف تتيقن من هذا«، كان في الشوارع الرمادية 
للمدينة القصيَّة بش�ر كثيرون يسيرون ببطء ناظرين إلى نقطة ثابتة أمامهم، 
ه�دوء ثقيل يخّيم على كل ش�يء، وإيليا بجرمه الهائل يس�ير متفكًرا، غير 
صين عليه، تلّصصهم على كل دخيل. كان يحدس بمجيء  عاب�ئ بالمتلصِّ
مة وخطى ثقيلة، ثم ساد الهرج وبدأ  عمالق ذي عباءة داكنة وسحنة متجهِّ

الناس في العدو هاربين.
 ش�عر أن األرض تهت�ز على وق�ع خطوات ذي العب�اءة الداكنة. يعرف 
أن�ه يظهر في الش�وارع على فترات متقاربة، يخطو بق�وة متكئا على عصاه 
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األبن�وس، تتحرك نظرته العمياء بين الوجوه المقابلة، وحين ال يرى ش�يًئا 
يص�رخ صرخة ملتاع�ة ترتجف لها المدينة بأس�رها. غي�ر أن العمالق لم 
يظه�ر ولم يصرخ هذه الم�رة رغم اهتزاز األرض والفوضى التي س�ادت 
تحّس�ًبا لصراخ�ه المدّوي. ثمة فق�ط حالة ترّقب لظه�وره، وزلزلة خفيفة 

كالتي ترافقه أينما ذهب. 
ل�م يجرؤ أحد على إخبار إيليا الس�ائر بش�رود أنه والعمالق ش�خص 
واحد، فالعمالق ليس حدًسا أو خيااًل يعشش في عقله، إنما تجليه األكثر 
له في لحظات من رجل صموت إلى كائن يرتعد الجميع  إظالًما الذي يحوَّ
خوًف�ا من غضبته. تحت تأثي�ر الهلع، تركوه مواصاًل خطوه البطيء داعين 
الله أالّ ُيخِرج وجهه المظلم في هذه اللحظة، ومكتفين بمراقبته عن بعد. 
مه وبروده. عّدل من وضع عباءته على جسده،  خطا محافًظا على تجهِّ
ورفع رأس�ه نحو الس�ماء كم�ن فوجئ بقطرات مطر في غي�ر موعدها، ثم 

استكان إلى شروده.
بعد عودته من رحلة بحثه عن الليل، لم يمنعه عماه من إعادة اكتشاف 
المدين�ة، كان يج�وس ف�ي ش�وارعها ب�ال توق�ف مرهًفا الس�مع ألخفت 

صوت. 
بالنسبة له كانت مدينة العالم. منذ دخلها ألول مرة، قبل سنوات - بعد 
أن كان ق�د قضى معظ�م عمره في الغاب�ة المتاخمة لها - انش�غل بالكتابة 
والتدوي�ن. رصد كل ما رآه، وكل ما هجس به وتخيله، على رقوق جلدية 
حفظها بعناية. أراد تخليد مدينته الحلم، وتحنيطها فوق الرقوق كما سمع 
أن المصريي�ن القدماء حنَّطوا موتاهم. طم�ح إلى إدخال مدينته التي تبدو 

كأنها خارج العالم إلى قلبه األكثر صخًبا.
ى مدينة الش�مس الدائمة. لم تكن شمسها تغيب  كتب أنها كانت ُتس�مَّ
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طالما بقي أحد س�كانها مس�تيقًظا. كانت تغرب فقط حين ينام آخر واحد 
منهم، وتش�رق قبل اس�تيقاظ أوله�م، ُحِرموا جميًعا من اللي�ل. لم يعرفوا 

بوجوده أصاًل. 
ف�ي ماضيها هذا، ل�م يكن ثمة عمالق، وال ش�وارع رمادية، وال بش�ر 
راكضين، إنما نهار دائم، وش�مس متوهجة تكاد ال تغيب. شوارع المدينة 
بالغ�ة التش�ابه كأنها تكرارات أبدية للش�ارع نفس�ه، عماراته�ا تبعث على 
الرهب�ة بأقواس بارزة وأبراج مس�تدقة، وزخارف ونق�وش متماثلة لوجوه 
صارخة بعيون متسعة بفعل الفزع. ميادينها مربعة، وحدائقها أشبه بغابات 

ممتدة على أطراف المدينة. 
هي نفس�ها الغابات التي جاء منها منذ وقت طويل قبل أن يعرفه الناس 
بالعم�الق ذي العيني�ن المطفأتي�ن. لكنّه وقته�ا، لم يكن أعم�ى، وكانت 
نظرته محّملة باإلغواء ال التجّهم. اعتاد التحرك بخفة مبشًرا بشيء خارق 
الجم�ال ُيدعى الليل، ق�رأ عنه في المخطوطات الكثي�رة التي تمأل كوخه 
المع�زول ف�ي الغابة، وحكى ل�ه الصيادون في البحي�رة المجاورة للكوخ 
عنه. قالوا إنهم رأوه في مدن أخرى وقت كانوا يجولون على سفن الصيد 

في البحار البعيدة. 
اعت�اد إيليا أن يغم�ض عينيه ويتكلم عن الليل كما لو كان رآه. »س�واد 
ه عليه قلياًل مانحًة  عظي�م ال تقوى آالف المصابيح على تبدي�ده، فقط تموِّ
ًقا  إياه مزيًدا من الجمال«. يقول وهو يمرر لس�انه على ش�فته السفلى متذوِّ

فكرة الليل.
غ�ادر مدينة الش�مس بحًثا ع�ن الليل. س�ار آالف األمي�ال، مرت أيام 
وأس�ابيع ثم أعوام. س�أل كل من التقاهم عنه، وصفه لهم بكلمات مبتورة 

ومرتبكة، ولم يحصل على جواٍب شاٍف.
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م�ع م�رور الوقت ب�دأ يي�أس، لكن�ه بمكابرة، واصل المس�ير. مش�ى 
مس�افات ال يعل�م مداه�ا، يأكل مم�ا يجده ف�ي طريقه، ويش�رب من مياه 

الينابيع، حتى وجد نفسه في طريق العودة إلى مدينته. 
عرفه�ا م�ن األب�راج المس�تدقة الش�اهقة، والقب�اب الكريس�تالية التي 
تنعكس عليها أشعة الشمس فتخلق أضواًء باهرة. لم يقدر على إبعاد عينيه 
ع�ن البريق المخيف المنعك�س على تلك القباب، حتى بدأ يش�عر بالنور 
ينسحب منهما. كلما توغل في المسير مقترًبا، كلما خفت البريق وضعف 
بص�ره. لم يدرك في البداية كنه ما يواجهه، ظن أن العالم من حوله تخفت 
إضاءته، وتتالش�ى على مهل. عندما غرق ف�ي الظالم أدرك أنه وصل إلى 
مبتغ�اه. التقى الليل وجًها لوجه. فرح ألنه س�وف يصطحب ليله الخاص 

عائًدا به إلى مدينة الشمس. 
المسافة المتبقية، كانت على ِقصرها، األكثر صعوبة في رحلته الطويلة. 
تخّب�ط في خطواته، دار حول أس�وار المدينة أكثر من مرة، قبل أن يدخلها 
ف�ي النهاية لُيفاجأ به أهلها وقد أصبح هذا العمالق المتجّهم ذا الخطوات 
الثقيلة، وليكتش�فوا أن مدينتهم مع عودته أضحت أخرى مترددة بين نهار 

غادر بال رجعة وليل يأبى الوصول.
اعتكف إيليا بنظرته التي أصبحت مطفأة في كوخه بالغابة لفترة، اعتاد 
اإلنصات لحفيف األشجار وزقزقة العصافير وصخب الرياح حين تهب، 
وعندما يمل من وحدته وصمته، يخرج إلى الشوارع بخطواته الثقيلة التي 
تهز األرض تحتها. متوكًئ�ا على عصاه األبنوس، محتمًيا بتجهمه وعماه، 

ومسلًحا بخبرته في اإلنصات لاّل شيء.  
عشش�ت المدينة ف�ي عقله أكثر من ذي قب�ل. كان يعيش طوال الوقت 
بمخيلته مع ش�وارعها المتماثل�ة، وميادينها المربع�ة، والزخارف الدقيقة 
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لوج�وه صارخ�ة على واجه�ات مبانيها. يحل�م بها كما عرفه�ا قبل عماه، 
ويفيق ليجد نفس�ه كأنما يس�ير في دروبها مبصًرا. يصح�و فجًرا مثقاًل بما 
رأى، وتتحرك أقدام عمالقة في رأسه. تعاوده رؤية نظرته وهي تتحول من 
التجّهم إلى اإلغواء كسابق عهدها، تبدو هذه النظرة الوهمية العابرة كأنما 

تدعوه للعودة إلى ما كان عليه، للقبض على ماضيه وتثبيته عبر الذاكرة. 
عل�ى الرغم من إظالم عينيه، واصل الكتابة محاواًل - عبًثا - اس�تعادة 
ق وحروفه المرسومة بإتقان، بينما يفكر كم تغير ولم يعد يشبه  خطه المنمَّ

ذلك الشخص الذي كانه. 
ب�دت له المدين�ة كمكان مارس عليه س�حًرا وثنًيا غامًض�ا، يدفعه إلى 
الكتابة بال توقف، كتابة دونما مش�اعر وب�ال غرض. ظل يكتب بتفاٍن نادر 
عن المدينة التي حولته في البداية إلى مجرد عين تلتقط التفاصيل أمامها، 
ن ما يراه ب�ال كلل، قبل أن تس�حب ن�ور عينيه، وتتركه ش�خًصا  وي�د ت�دوِّ
عاجًزا عن رؤية ما تخطه يداه، منغمًسا في كتابة كل ما رآه في السابق، وما 

يتخيل أنه »يراه« اآلن.
حي�ن تع�وزه التفاصيل الواقعية يروح يكتب ع�ن مدينة مخَتَرعة واقعة 
بين جبال مكسوة بنباتات وأش�جار زاهية الخضرة، وبحر هائج باستمرار 
يغلِّ�ف الج�و برائحة اليود، وتلف�ظ أمواجه طبقات كثيفة م�ن الملح على 

الشاطئ كل صباح. 
بيوته�ا مبني�ة بكامله�ا عل�ى جرف مخي�ف يمتد بي�ن الجب�ال والبحر 
الهائج، كأنها في وضع س�قوط أبدي. وس�كانها يقاومون الجاذبية طوال 
الوقت، يس�يرون ببطء صع�وًدا أو هبوًطا محاذرين الوق�وع من هذا العلو 

إلى جوف البحر الذي تتالطم أمواجه بأصوات مجلجلة.
سها في أرجاء  تناس�ى كل ش�يء آخر، وانشغل فقط بتس�ويد رقوق كدَّ
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كوخ�ه. كان يكتب متجاهاًل وجع أصابع�ه، وألم عموده الفقري من طول 
االنكف�اء، خالًط�ا بي�ن مدينت�ه والمدينة المحص�ورة بين الجب�ال والبحر 
الهائ�ج، بين الميادين المربعة والعمارة المقبض�ة بالوجوه الصارخة فوق 
مبانيها، وبين الجرف الخطر والبيوت المقاومة س�قوًطا أبدًيا، بين البش�ر 
الخائفين من العمالق ذي النظرة العمياء في الش�وارع الش�احبة، وبين من 

يتخيلهم بسيرهم الحذر صعوًدا وهبوًطا على حواف الجرف.
حي�ن ال يعود قادًرا على الكتابة من فرط اإلنهاك، يلقي بجس�ده كيفما 
اتفق فوق أرضية الكوخ حتى يغرق في غياهب النوم، يس�تيقظ على أدنى 
جلب�ة تحدث ف�ي الغابة، يمد يدي�ه مفزوًعا بحًثا عن رقوق�ه، يطمئن حين 

يلمسها، يتحسسها بنهم كأن أصابعه قادرة على القراءة بداًل من عينيه.
يخرج من كوخه المحاط بنباتات وأش�جار كثيفة متشابكة مستنًدا إلى 
عّكازه، لُيَفاجأ ب�مدينته تصطخب في رأس�ه. يطبق جفنيه مستسلًما لظالم 
مضاعف، فينفتح أمام عينّي خياله مش�هد عامر ببشر كثيرين يسيرون ببطء 
ناظرين إلى نقطة ثابتة أمامهم، و»يرى« نفس�ه يس�ير متفكًرا، ويسمع وقًعا 

صاخًبا لخطوات ثقيلة كأنما تصدر عنه.
***

ل�م يم�ّل إيليا ليل�ه الخاص، لكن�ه كان يش�تاق من وقت آلخ�ر لرؤية 
م�ا حول�ه م�ن تفاصيل يرغب ف�ي تدوينها، ع�اش وهو يخش�ى أن تذوي 
مخيلته، فال تعود قادرة على مده ببديل مناسب لما يعجز عن رؤيته. رجع 
للحديث مع الصيادين، الذين دلوه بدورهم على البحارة في ميناء قريب. 
ه�ذه الم�رة لم يكن يبحث عن الليل، بل أراد اس�تعادة بصره الذي خطفته 

أشعة الشمس المنعكسة على القباب الكريستالية.
هل�ع البح�ارة من مظهره القاتم وتجهمه وجرم�ه العمالق، غير أنه بدا 
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لهم مس�كينًا بائًس�ا عندما بدأ في البْوح بمش�كلته، بحلمه شبه المستحيل 
باس�تعادة قدرت�ه عل�ى اإلبص�ار. أخب�روه أنه�م، ف�ي رحالته�م القادمة، 

سيبحثون عن إجابة لطلبه. وّدعهم على أمل أن يعودوا بما فيه شفاؤه.
بعد ثالث سنوات جاءه بّحار عجوز بالمعلومات المطلوبة. طرق باب 
كوخ�ه الهًثا، وقبل التحية أخبره أنه استش�ار حكماء الم�دن التي توقفت 
فيها س�فينته، معظمهم رّد بأن ال ش�يء قادر على هذا الفعل المعِجز، غير 
أن ثالث�ة أجمعوا من دون س�ابق معرفة بينهم عل�ى أن العالج موجود في 

جبل المغناطيس.
ش�رح إليلي�ا المنده�ش أن ثم�ة أحج�اًرا فضي�ة ن�ادرة بي�ن صخ�ور 
المغناطيس، إذا حّدق فيها المبصرون تسحرهم حتى يلتصقوا بها ويفقدوا 
عقله�م منطلقين في ضحك ال يتوقف س�وى بموتهم. أم�ا لو حملق فيها 
العميان لمدة فسوف يستردون بصرهم ويتحصنون ضد سحرها األسود.

حك�ى له البّح�ار العجوز عن أثر جب�ل المغناطيس على الس�فن. عن 
جذبه لحديدها مما يحطمها ثم يغرقها. كاد إيليا يرتطم بقاع اليأس، إالّ أن 
الرجل حّدثه عن سفن مصنوعة بكاملها من الخشب، ال أثر فيها للمسامير 
الحديدي�ة أو ألي مع�دن آخر. قال: وحدها هذه الس�فن تتحايل على قوة 

جذب الجبل.
صم�ت إيلي�ا لبره�ة بع�د أن انته�ى الرج�ل م�ن كالم�ه، قّط�ب جبينه 
واس�ترجع ترحاله الس�ابق بحًثا عن الليل، انقبض قلبه تحس�ًبا لصعوبات 
الطريق، ومع هذا اتخذ قراًرا بالمغادرة مرتاًحا إلى صحبة البحار العجوز 
ال�ذي أقّله إل�ى واحد من موانئ الس�فن الخالية من الحدي�د، والمارة في 
طريقها بالجبل المرهوب. استقل إحداها، وبعد شهور من اإلبحار وصل 
إل�ى وجهته المرغوبة. كي يطمئن قلبه، أخ�رج إيليا من طيات ثيابه خاتًما 
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حديدًيا صغي�ًرا، وضعه في كفه المفتوحة فطار نحو الجبل، لحظتها تيقن 
أنه على أعتاب حلمه.

اقتربت الس�فينة من جس�م الجبل ألقصى درجة ممكنة، وساعده أحد 
بحارتها على النزول، ثم سحبه من يده نحو الَدَرج المنحوت في الصخر، 
تركه البحار شبه واثق من أن رجاًل ضريًرا سوف يهلك بال ريب في وحشة 

المكان المخيف، ثم قفز إلى المركب الذي انطلق مبتعًدا.
كان إيلي�ا ق�د جمع، م�ن البح�ارة، كل الحكاي�ات المتاح�ة عن جبل 
المغناطي�س، بعضه�ا يتناق�ض مع البع�ض اآلخ�ر، وكثير منه�ا غير قابل 
للتصدي�ق. لك�ن بالنس�بة له ال ش�يء عصٌي عل�ى التصدي�ق. حدثوه عن 
الجبل والَدَرج الصاعد إلى قمته، عن آالف المسامير والحدائد الملتصقة 
بهيكله الضخم، عن كهوفه المخيفة المتوارية عن األعين، ونباتاته القاسية 
ت من صخر. ما كان يش�غله، وهو يلتمس الصعود ببطء محاذًرا  كأنما ُقدَّ
الس�قوط، هو كيف س�يتعرف عل�ى الحجر الفض�ي. لم ينش�غل بالهالك 
المحتم�ل، وال بوح�وش الجبل وجوارح�ه، ارتحاله الس�ابق في مطاردة 

به على التصالح مع الخطر. الليل َدرَّ
بدا له الَدَرج، بينما يصعده، كش�عرة تفصل الجنة عن الجحيم، وصله 
ضجيج األمواج صاخًبا، فمال إلى األمام حتى لمس بيديه الدرجات التي 
كان يقف عليها منتصًبا قبل قليل، اعتمد على أطرافه األربعة في الصعود، 

بينما يقبض بيده اليمنى على عكازه ساحًبا إياه خلفه.
ب�دا كحي�وان قات�م اللون، يجل�س لفترة طلًب�ا للراحة قب�ل أن يواصل 
صعوده. انتهى الَدَرج إلى مساحة أرحب، مد يده للتأكد من اتساع األرضية 
أمامه، وزحف بعيًدا عن الحافة. اطمأن لوصوله إلى القمة، أرهف السمع 
فأتته أصوات متداخلة بعضها خافت واآلخر مرتفع. عماه الطويل ش�حذ 
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حاس�ة الس�مع لديه، صارت أذناه عيني�ن بديلتين. كان ق�ادًرا على التقاط 
أدنى احتكاك للنس�يم بأوراق األشجار القريبة من كوخه في الغابة، تؤرقه 
أبسط األصوات وتوقظه من نومه مهما بلغ عمقه. فوق جبل المغناطيس، 
كان�ت األصوات المحيطة غير مألوفة ألذنيه. فكر أنه س�يحتاج إلى بعض 
الوق�ت لترويضه�ا والتآلف معها، علي�ه أن يفعل ه�ذا إذا أراد النجاح في 
مس�عاه، لك�ن ال بد أواًل من التعرف عبر حواس�ه المتبقي�ة على كل بوصة 

من مسرحه الجديد.
ًس�ا الطريق. مع أن معظم  اعتاد الس�ير بوجل متوكًئا على عكازه، متلمِّ
البحارة أكدوا له أن الجبل شبه أجرد، ترقَّب أن تلتقط أذناه حفيف أشجار 
محتمل�ة، خطا بين الش�عاب حت�ى حمل له اله�واء الحفي�ف المرغوب. 

اقتفى أثره إلى أن وجد نفسه بين أشجار يهز النسيم أوراقها. 
مد يديه يتفحص األغصان بحًثا عن ثمار. عند الشجرة السابعة قبضت 
كف�ه اليمنى على ثمرة مس�تديرة، ب�دون تردد بدأ في التهامه�ا، لم يهتم إن 
كان�ت صالحة ل�ألكل أم ال، كان جوعه موجًعا، كم�ا أن المقامرة صارت 
الصف�ة الغالب�ة عليه منذ ارتحل مط�ارًدا الليل. إما أن ينجح في مس�عاه أو 

يهلك دونه. ما كان يملك أبًدا رفاهية تعدد الخيارات.
أكل حتى الّشبع ثم استسلم لنوم ثقيل استمر لساعات. حين أفاق كان 
ال يزال ش�بعاًنا، س�مع خرير ماء على مقربة فزحف نحوه. تحّس�س بيديه 
بدايات جدول ينس�اب ماؤه نحو األس�فل، غرف منه بكفيه وش�رب حتى 

ارتوى.
قرر االستقرار في هذه البقعة من الجبل، مطمئنًا إلى غذائه. كان يرهف 
الس�مع ليل نهار، يش�رب من الجدول الجاري، ويأكل من ثمار األشجار 

حتى يتخم.
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صار الصوت األكثر قرًبا لقلبه هو صوت تحطم سفينة ما أثناء مرورها 
بجب�ل المغناطيس، ينص�ت لصراخ ركابها وعوي�ل بحارتها ووقع ارتطام 
حديدها بهيكل الجبل، وينتظر صعود الناجين القالئل إلى قمته. سيحظى 
برفق�ة ول�و من بعيد. يتوارى عنهم بين األش�جار. يصيخ الس�مع ويتخيل 
م�ا يفعلونه مما يترامى إليه من أصوات متباعدة. يش�حذ حواس�ه بالكامل 
حي�ن ينطل�ق ضحك مجن�ون، يدرك حينه�ا أن ضحية جدي�دة وقعت في 
براثن مغناطيس األجس�اد فضي اللون. يصبر مكرًها للتأكد من أن الحجر 
الفض�ي قد أس�ر الناجين م�ن الغرق، وحين ال يعود الفضاء يحمل س�وى 
هذا الضحك الش�رس المخيف الذي ص�ار مألوًفا له، يتجه من فوره نحو 
الضاحكي�ن ب�ال انقطاع رغًما عنه�م، يقترب منهم وقد فقدوا كل س�يطرة 
على أنفس�هم، يلمس الحجر الُممغنط لهم، يحاول جذبه نحوه بال فائدة. 
يك�ون الحجر ملتصقًا بحي�ث ال يمكن فصله عن ضحيت�ه. يتفحصه إيليا 
بأصابع�ه، وينطلق متلمًس�ا صخور الجبل وأحجاره، عّله يس�تطيع التمييز 
عبر حاس�ة اللمس بين األحجار الس�وداء، واألحج�ار الفضية الموصوفة 

لشفائه، غير أنه يفشل.
يحمل أحجاًرا مشابهة في ملمسها لألحجار جالبة الضحك والجنون، 
يرفعه�ا أمام عينيه المطفأتي�ن فال يحدث األثر المرجو. ب�داًل من الركون 
لليأس، يقنع نفس�ه بأنه أمس�ك بالحجر الخطأ، ويواصل محاوالته كأنما 

يتدرب على صبر ال حدود له.
ال يعل�م ك�م م�ّر عليه م�ن الوقت منتظ�ًرا، فقد ش�غفه بالتدوي�ن، كان 
يتحس�س الرق�وق، الت�ي حمله�ا معه ف�ي رحلت�ه مربوطة ح�ول خصره، 
م�ن دون أن يجد في نفس�ه الول�ع القدي�م باإلضافة إليها. بدأت األش�ياء 
تخف�ت ف�ي ذاكرته وتبه�ت، يحاول اس�تعادة ما تش�ير إليه كلم�ات مثل، 
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القمر، الش�مس، الغابة، فتتملك�ه الحيرة. وحده الليل حافظ على ألقه في 
وجدان�ه، إذ ل�م يفارقه منذ التق�اه على أبواب مدينته حي�ن أعمته اإلضاءة 

الباهرة المنعكسة على القباب الكريستالية.
في يوم ال يختلف عن أيام عديدة س�بقته، س�مع صوت تحطم س�فينة 
أخ�رى، أنص�ت إلى العويل والص�راخ المعتادين، ووْق�ع ارتطام المعادن 
ل هذا  بالجب�ل. انتظر كعادته صعود الناجين م�ن ركابها بال أمل في أن يبدِّ

من مصيره. 
لم يصل إلى قمة الجبل سوى اثنين، عرف إيليا هذا ألن أذنيه لم تميزا 
إال صوتين مختلفين فقط. احتمى بملجئه بين األش�جار، أكل من ثمارها 
ون�ام، وحين اس�تيقظ اس�تقبله ص�وت الضح�ك المجنون ُت�ردد جنبات 

الجبل صداه، فيبدو كالصادر عن جوقة كاملة.
ب به�دوء متوجًها نحو مص�در الصوت، فاكتش�ف أن الضحك  تس�حَّ
نابع من شخص واحد. قبض بكفه على الحجر الفضي، وحاول زحزحته 
م�ن مس�تقره، تحسس�ه كعادت�ه، لكن�ه فوج�ئ بالضحي�ة الجدي�دة، رغم 
ح يديها بعنف مما أوقعه عل�ى األرض. لم يقدر  التصاقه�ا بالحجر، تط�وِّ
على النهوض س�ريًعا. كاد المجذوب إلى الدائرة المغناطيسية للحجر أن 
يقضي عليه. أخذ يدوسه بعنف مستمًرا في الضحك حتى توقف قلبه عن 

النبض ومات واقًفا ملتصًقا بمغناطيس األجساد.
خلَّص إيليا نفس�ه بصعوبة، وبحث عن عكازه. قام مستنًدا إليه، واتجه 
صوب األش�جار المتش�ابكة األغصان، وقد نس�َي أنه استمع باألمس إلى 
ص�وت رجلين ال واح�د. جلس يلتقط أنفاس�ه، ثم زحف إل�ى الجدول، 
ونه�ل منه حتى ارتوى. تمدد على حافته، وراح في النوم. صحا بعد قليل 
على حركة مريبة بين األش�جار، انتفض جالًسا، وتناهى إليه وقع خطوات 
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مترددة تقترب منه. ثم سمع من يقول:
-ال تخ�ف، ل�ن أؤذي�ك. تحطم�ت س�فينتنا، وصع�دت م�ع ربانه�ا 
لالحتم�اء بالجبل. س�بقني إلى القمة وحين أدركت�ه وجدت عينيه 
معلقتي�ن بالحج�ر الفض�ي، قبل أن ينج�ذب كامل جس�ده نحوه. 
اختب�أُت خلف صخرة ضخمة أراقبه مح�اذًرا التحديق في الحجر 

في آن، ثم رأيتك تقترب منه قبل أن تسقط ويدوسك بقدميه.
-من أين أتيت؟ وإلى أين تتجه؟

-جئ�ت من مدينة بعيدة، وأبتغي الوص�ول إلى جبل قاف المقدود من 
زمرد!

-جب�ل م�ن الزمرد؟ لم أس�مع به من قب�ل. جيد أنك تحاش�يت حجر 
الجنون وإالّ لواجهت مصير زميلك نفسه. 

-ماذا تفعل في هذا المكان الموحش؟
-ل�م أس�ع مثلك إل�ى جبل من زم�رد، قطعت آالف األمي�ال بحًثا عن 

الحجر الذي عليك أن تتحاشاه.
حك�ى إيلي�ا للناجي حكايته كاملة، وش�رح له أن ع�ودة بصره مرهونة 
بتحدي�ق عينيه المطفأتي�ن في حجر الجنون، لكّن المش�كلة تكمن في أن 
عماه يمنعه من تمييزه عن س�واه. داهمه فضول مفاجئ، فس�أل الناجي أن 

يقص عليه قصته. سرحت عينا األخير في األفق وبدأ في الحكي:
ُولِ�دت ألجد نفس�ي في رعاية ج�دة عجوز، ال أعرف لي أًب�ا وال أًما. 
الجيران ينظرون إلّي بش�فقة، واألطفال يتعاملون معي بحذر، والهمسات 
تس�يِّجني أينم�ا ذهب�ت. كانت تصلن�ي في صغ�ري، كهمهمة س�رعان ما 
ب�ة نحو أمي الجميل�ة التي ماتت وهي  اتضحت لتكش�ف عن س�هام مصوَّ
تلدن�ي، م�ن دون أن تخبر أحًدا بهوية أبي. بعضهم قال إنها لم تكن تعرف 
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م�ن ه�و، حين وقع بصرها عليه في س�وق المدينة وأغرم�ت به بمجرد أن 
رأته. غريًبا كان. وصل للتجارة، لم يمكث سوى أسابيع قليلة، وغادر مع 

وعد لم يتحقق بالعودة.
آخ�رون ذك�روا أن أمي حملت بي من أحد مل�وك الجن، وأنها لم تكن 
تخ�رج م�ن البيت. كان�ت فقط تصعد إلى الس�طح لتبيت فوقه ف�ي الليالي 
المقمرة، وهناك رآها ملك الجن هذا وعش�قها. تجّس�د لها في صورة بشر 
فأحبت�ه، وأنجبتن�ي من�ه، قبل أن يطير به�ا إلى قلعة حصينة ف�وق قمة جبل 
الدخان حيث تعيش معه هناك، وتأتي لتزورني كل شهر حين يكتمل القمر.
ش�خصًيا، ال أص�دق ه�ذه القص�ة، ألن أمي لم يس�بق له�ا أن زارتني، 

ولطالما تساءلُت: أي أم هذه التي تترك طفلها وتعيش محاطة بالجن؟
ل�م أفنِّد مزاعمه�م، ألنها أواًل كان�ت ُتحكى، من وراء ظه�ري، وثانًيا 

كانت تضفي علّي هالة من رهبة أملت أن تكف األذى عني.
جدتي بدورها كانت لها حكايتها الخاصة، إذ أكدت أن ابنتها الوحيدة 
كانت متزوجة من ابن عم لها سافر للتجارة وهي حامل بي ولم يعد، وأنه 
حين يفعل س�وف يص�دم كثيرًا لم�وت زوجته الحبيبة، لكنه س�يفرح بي، 

وربما يقرر البقاء معنا والكف عن الترحال.
كان�ت جدتي مؤمنة بحتمية رجوعه، وتعيش ف�ي حالة انتظار دائم له. 
م�ا إن يطرق أحدهم بابن�ا حتى يتهلل وجهها، وتقول إن�ه أبي، وفي ليالي 
أرقه�ا، اعتدُت أن أس�مع ابتهاالتها من أجل أْوبت�ه. غير أنها مع التقدم في 
الت الجيران الذين دأبوا على  الس�ن باتت تخلط حكايتها عن أصلي بتقوُّ
التح�ّرش بي، ولم يرفعوا يدهم عنّي إالّ حين كبرُت وأصبحت أقوى أبناء 
حارتي وأكثرهم رعونة، ذلك الذي يتودد له الجميع اتقاًء لشره. لم يفطن 

أحد إلى أن هذا كان غطاًء يخفي وحدتي وُيتمي.
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حي�ن ب�دأت أخرج لّلهو م�ع أقراني، وأقضي في الحانات واألس�واق 
وقًت�ا أكثر مما أقضيه في البيت، خاف�ت جدتي من يوم أرحل عنها فيه إلى 
حي�ث ال تعلم، فتوس�لت إلى نيروز الفارس�ي، أمهر صائغ�ي المدينة كي 
يقبلني صبًيا في ورش�ته ألتعلم منه أس�رار الصنعة. سقاني نيروز ما يعرفه 
عن الجواهر والمعادن النفيس�ة: أنواعها، وكيفية تشكيلها وسبكها. كنت 
ألم�ح نظرات اإلعجاب في عينيه من س�رعة تعلم�ي، ومهارتي في ابتكار 
تصميمات جديدة. حدثني ذات يوم عن جبل كامل من الزمرد بالغ النقاء. 
م�ن س�اعتها وأنا أحلم ب�ه، وَلّم�ا آن األوان ارتحلت عّلني أبلغ�ه، وها أنا 
أمامك بعد أن تحطمت سفينتي وغرق كل من عليها ما عداي أنا وربانها.

بس�ماع الحكاي�ة الن�ت مالمح إيلي�ا المتجهم�ة، أنس للناج�ي الذي 
عرض عليه أن يرش�ده – بش�كل غير مباش�ر – إلى حج�ر الجنون. اقترح 
أن يختب�ئ خل�ف الصخرة، ويقت�رب إيليا من األحجار ويلمس�ها، واحًدا 
تلو اآلخر، فيما يراقبه من وراء س�اتره وهو يغطي عينيه بكفه تارًكا فس�حة 

ضيقة يرى منها لينبه إيليا ما إن يضع يده على حجر فضي.
قاد الناجي إيليا إلى حيث ال يزال البّحار الميت يقف وقد التصق بطنه 
بحجارة الجبل. اختبأ خلف الصخرة فيما خطا اآلخر ببطء متجًها صوب 
األحج�ار، حّرك كفي�ه عليها حتى وصل�ه صوت الناجي يخب�ره أن الذي 

تحت يديه اآلن فضي اللون. 
ح�اول إيليا تخليص الحجر من بين الصخور المجاورة له، فلم يفلح. 
انحنى بجسده حتى أصبحت عيناه في مستواه، فتحهما عن آخرهما كأنما 
يرى المستطيل البّراق في مواجهته. ظل على هذا الوضع مبالًغا في تركيزه 
إلى أن وقع مغشًيا عليه من اإلنهاك. لمحه الناجي يسقط غير أنه لم يجرؤ 

على االقتراب منه خوًفا من لعنة الضحك المميت. 
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بع�د م�دة أفاق إيليا على صداع ش�ديد، وإنهاك غي�ر محتمل، لم يفتح 
عيني�ه على الفور، وحين فعل كان كمن يحملق في ضباب كثيف بال قدرة 
على اختراقه. لم يعد كفيًفا كسابق عهده، لكنه أيًضا لم يستعد قدرته كاملة 

على اإلبصار. بدا كمن يرقب العالم عبر غمامة.
ل�م يس�تطع النهوض، ظ�ل راقًدا ف�ي مكانه لفت�رة مغمًض�ا عينيه وقد 
بدأت�ا تؤلمان�ه. حين عاود فتحهم�ا كان العالم مهتًزا، وإن ب�دأت ضبابيته 
تق�ل. أعاد الكرة أكثر من مرة، يغمض عينيه ثم يفتحهما بالتدريج، فيفاجأ 
باالهتزاز ماثاًل كما هو، في حين تقّل كثافة الضباب مفسحة الطريق لمزيد 

من وضوح الرؤية.
م�ع غروب الش�مس، أصب�ح إيليا ق�ادًرا عل�ى الوقوف، س�ار مقاوًما 
إحساس�ه العارم باهت�زاز العالم، لحق ب�ه الناجي، جلس�ا صامتين بجوار 
أجمة األش�جار. بدا إيليا منفصاًل عّما حوله، وسّرب هذا إلى الناجي أمًرا 

غير منطوق بمواصلة الصمت.
خ�الل أيام ع�اد له بصره كام�اًل، ورجع للعال�م ثباته ف�ي عينيه. أبصر 
رفيق�ه ألول م�رة بوضوح، فوجئ بأنه في مقتبل العمر مع أن صوته يوحي 
بأنه أكبر. استكش�فا مًعا معظم خبايا جبل المغناطيس في جوالت حرص 
الناجي خاللها على تحاش�ي النظر المباش�ر لألحجار الفضية، فيما التهم 
إيليا بعينيه كل ما رآه، محاواًل استعادة األلق القديم لذاكرته، وشحذ خياله 

ليعود وحشًيا كما كان.
ل�م يرغ�ب في المغادرة، ولم يش�عر بالحنين إلى مدينت�ه أو إلى كوخه 
ف�ي وس�ط الغاب�ة، باألحرى خاف م�ن العودة ك�ي ال يفقد بص�ره مجدًدا 
على مذبح األش�عة باهرة الضوء. عكف على مخطوطاته يقارن بين خطه 

المنمق القديم، و»الشخبطات« العشوائية التي خطها في محبس عماه.
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س�اعدته الرقوق الواضحة على إعادة تشييد ذاكرته، أما »الشخبطات« 
التي فك ِش�فرة بعضها واستعصى عليه بعضها اآلخر فحّفزت خياله على 
ن آالف  اختراع سياقات مفترضة لها. قضى شطًرا ال بأس به من عمره يدوِّ
نه، أو في  الكلم�ات، وه�ا هو يقضي معظم وقته إما في قراءة ما س�بق ودوَّ

حل طالسم الملغز منه.
استيقظ إيليا ذات صباح فلم يجد الناجي في الجوار، انتظره بال طائل، 
فظ�ن أن رفيقه المؤقت غادر بحًثا عن جب�ل الزمرد. كان الناجي قد صحا 
مبك�ًرا وتس�ّحب على أط�راف أصابعه كي ال يوق�ظ إيليا النائ�م بجواره، 
أراد استكش�اف مناط�ق جديدة بعيًدا ع�ن أحجار الجنون المهِددة، س�ار 
مسترش�ًدا بمنحدرات الجبل، سلك ِشعاًبا لم يس�بق له االقتراب منها في 

جوالته السابقة. 
كان النس�يم يهده�د وجه�ه في ج�و الصب�اح الصحو، واستنش�ق أنفه 
رائحة عطرية أنعشته للحظات، قبل أن يستحوذ عليه شعور خفيف بضيق 
التنفس. واصل س�يره حتى وجد نفس�ه في منطقة مزروعة بأشجار ثمارها 
بيضاوية كبيرة. كان أخضر األشجار يحجب اللون األسود للجبل. قطف 
ثمرة ناضجة وبدأ في التهامها، وما إن انتهى منها حتى فوجئ بألم حاد في 

ى تحت ثقله. بطنه أخذ يتلوَّ
تضاع�ف إحساس�ه بضيق التنفس كأن العالم خال م�ن الهواء، وأحس 
بغيم�ة داكن�ة تمنع�ه من الرؤي�ة. كان، غير ق�ادر على الحرك�ة، ضائًعا في 
ه�الوس تتخلله�ا كائن�ات متوحش�ة تهاجمه. رأى نفس�ه يغرق ف�ي مياه 
بالغة الغور، ثم أفاق على جس�ده ُيَجّر على أرضية مس�ننة تثخنه بالجراح. 
تدح�رج ف�وق الصخور خارًجا من إط�ار العالم كما يألفه. اس�تعاد ذكرى 
غرق الس�فينة وصراعه مع األمواج الهائج�ة للنجاة قبل أن يتعلق في لوح 
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خش�بي، لينتهي به األم�ر مرمًيا على س�فح جبل المغناطي�س. زارته تلك 
الذكريات كلمحات خاطفة يصرع بعضها بعًضا. 

جال�ت روحه في أقالي�م مرعبة، توالت عليه صور م�ن خلَّفهم وراءه: 
جدت�ه وق�د أضح�ت عج�وًزا بائس�ة تط�وف الش�وارع بحًثا عن�ه، معلمه 
الصائغ، وقد تكالبت عليه الديون واألحزان، رفاق الصبا المستغرقين في 

لهوهم وقد أداروا له ظهورهم.
دفعت�ه الص�ور للغوص أكثر في مأس�اته الراهنة. حين فت�ح عينيه، كان 
ى ف�ي أكثر من  ملق�ى في صدع مس�تطيل م�ن صدوع الجبل، جس�ده ُمَدمَّ
�ى بآثار س�حل. أبصر، ف�ي األعلى، وحًش�ا متحفًزا يش�به  موض�ع وُمَوشًّ

الكائنات التي ظن هجومها عليه مجرد أوهام.  
رغم إدراكه أن إيليا لن يس�معه لبعد المس�افة بينهما، فإنه صرخ منادًيا 
علي�ه ب�كل ما يعتمل في نفس�ه م�ن رغبة ف�ي الخالص. حين بدأ المس�اء 
زحف�ه، كان الوح�ش المتحفز ال ي�زال مطاًل عليه من ف�وق حافة الصدع. 
استس�لم الكون للعتمة، وبقي هو يعاني من الجوع واأللم والخوف. انتبه 
إلى كيان ضخم يحط على مقربة منه ليغطي جس�ده، وينُِش�ب مخالبه في 
ثياب�ه حاماًل إياه ألعل�ى. متأرجًحا يغلبه الدوار وي�كاد الهلع يقتله، تواءم 
الناجي مع مصيره. منعه الليل من رؤية آسره. من إحساسه بقبض ما يشبه 
المخال�ب على مالبس�ه، اس�تنتج أنه طائر عم�الق، وتذكر ما س�معه من 
أعاجيب عن طائر الرخ األسطوري. ثم أصبح ذهنه فارًغا وفارقه الوعي. 
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جبل الحياة

عىل يهمي  أحمق  كمطر  حرويف   فألهدر 
مستنقعات بلد استوائي.

كانت هدير متوترة!
 لم يس�بق لها أن س�افرت بطائرة، وف�وق هذا، كان الش�يء اآلخر يثير 

رعبها.
ذل�ك الش�يء المخف�ي بعناية في حقيبة الس�فر. ندمت بش�دة ألنها لم 
تس�تمع لصوت العقل، وأحجمت عن أخذ قطعة الحش�يش معها. فكرت 
م�رات - وهي تجر حقيبته�ا خلفها منصتًة لص�وت عجالتها على أرضية 
المطار المصقولة - في سحبها إلى دورة المياه لتفتحها وتخرج ما بها من 
حشيش، وتلقيه فى »التواليت« مغرقًة إياه بضغطة من إصبعها. تخيلت رد 
فعل جدتها الموقرة ش�يرويت قنديل إذا عرف�ت أن حفيدتها ألقي القبض 

عليها بتهمة حيازة الحشيش. سيكون مشهًدا ال ُينسى بالتأكيد.
غي�ر أن أوان الن�دم ف�ات، فهدي�ر اآلن في الطائ�رة، مستس�لمًة لحزام 
األمان تراقب س�حًبا تب�دو عبر النافذة كحقول ممتدة م�ن القطن األبيض 
المندوف.كان�ت ق�د طلب�ت م�ن موظف�ة »البوردين�ج« الجل�وس بجوار 

النافذة، ثم أنَّبت نفسها على هذا. 
»مش هتبطلي َهَبل بقى؟«
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 كادت ابتس�امة نزقة ترتسم على ش�فتيها إال أنها قمعتها بسرعة. النظر 
ألسفل يدّوخها، ومع هذا لم تقدر على االمتناع عن النّظر. تذكرت دوخة 
قديم�ة كانت تغمرها في المالهي، حيث اعت�ادت، في طفولتها، الذهاب 
بين حين وآخر بصحبة أمها وأبيها، وقتها لم يكونا قد انفصال بعد. يخرج 
ثالثته�م من البيت قبل غروب الش�مس بقليل، تش�د أمها على يدها وهي 
س�ائرة بجوارها دون أن تتكلم، فتب�دو كما لو كانت تصطحبها لعقاب، ال 
إل�ى فس�حة. صامتة معظ�م الوقت، فتصم�ت هدير بدوره�ا. يركن أبوها 
الس�يارة ويلحق بهما. هناك حيث األرجوح�ة الكبيرة، والعجلة الضخمة 
ه أطفالها، وصغ�ار مرحون  ال�دوارة، وحيث أس�ر س�عيدة خرج�ت لتن�زِّ

يتقافزون بعفرتة، كانت هدير وأبواها يبدون مختلفين لدرجة محرجة.
يتصرف والداها كأنما يعيش�ان في عالم يخصهما وحدهما. ثمة دوًما 
موضوع�ات ملحة تحت�اج للنقاش حولها، بصوت منخفض وباس�تغراق 
ت�ام، حتى في المالهي. كأن حاجًزا ما يمنعهما من االندماج مع اآلخرين 
ويدفعهما لاللتصاق ببعضهما بعًضا. وبدأت هدير تتصرف مثلهما. كانت 
طفل�ة خجولة، تلع�ب وحده�ا غالًبا. يجل�س والداها بعيدي�ن عن اآلباء 
اآلخرين، يراقبانها ببس�مة مش�جعة، فترغب س�اعتها في أن تكون خفية، 

لكنها ترد بهزة رأس مرتبكة.
اختلف�ت نادية كثي�ًرا حين انفصلت بعدها بس�نوات قليل�ة عن كمال، 
ل�م تعد تل�ك المرأة الصم�وت العصبية، أصبح�ت أكثر حيوية ونش�اًطا. 
ظل�ت عل�ى عالقتها الطيبة بزوجها الس�ابق وظال قادري�ن على الغرق في 

مناقشاتهما الودية الحميمة. 
بقي�ت هدير معها بعد الطالق، اتفقا على أن هذا هو األفضل البنتهما، 
كالعادة لم يسأالها ماذا تريد، هي نفسها لم تكن لتعرف. حين تزوج أبوها 
زوجت�ه الثاني�ة، اعت�ادت أن تقضي مع�ه يوًما كل أس�بوعين، ثم أصبحت 
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الفت�رة الزمني�ة تتباعد، مع انش�غاله بحياته الجديدة، قب�ل انتقاله إلى دبي، 
وحتى حين تزوجت طليقته لم يرغب في أخذ ابنته للعيش معه هناك.

»إيه النكد ده بقى؟«، كادت هدير تنطق بهذه الجملة، حين اس�تعادت 
ذك�رى ابتعاد أبويها عنها، ل�وال أنها لمحت المضيفة تبتس�م لها بينما تمر 

بجوارها. لم تعرف ما الذي يدفعها الستدعاء هذه الذكريات الحزينة. 
قال�ت إن ه�ذه الرحلة س�تكون بداي�ة مرحل�ة تعتمد فيها على نفس�ها 
بالكامل، ش�عرت باالستقاللية، لطالما وصفتها نادية بالعنيدة والمتمردة، 
لك�ّن أحًدا ل�م يخبرها، قبل ش�يرويت، بأنها قوية وجميل�ة، وما عليها إال 
رؤي�ة ه�ذا الجم�ال، والتصالح مع ه�ذه القوة وع�دم التنكر له�ا. »صلبة 

كالماس، جميلة كالوردة، وناعمة كالقطيفة« هكذا تراها جدتها. 
تناس�ت مؤقًتا الحش�يش ومخاوفها من اكتش�افه ومنَّت نفسها بتجربة 
مثيرة في »ثاكاتيكاس«. حاولت تخيلها فلم يس�عفها خيالها س�وى بصور 
نمطي�ة مس�تلة من أف�الم هوليوود عن المكس�يك. قرأت م�ا وجدته عنها 
على ش�بكة اإلنترنت، لكنها رفضت تصّفح صورها، كي ال تفس�د عنصر 
المفاجأة. حين منحتها ش�يرويت تذكرة السفر، كانت هذه أول مرة تسمع 
فيها بالمدينة، اندهشت من مقدار بعدها عن القاهرة، وسوس لها شيطانها 
أن العج�وز ترغب ف�ي التخلص منها، فأرس�لتها إلى أبعد م�كان ممكن. 
حدثته�ا ش�يرويت ع�ن تربة حم�راء، حقول صّب�ار ممتدة، وجبل مكس�و 
بالنباتات، وعن س�فرها في الماضي لحض�ور مؤتمر هناك، قالت بحنين، 
كانت هدير لتس�خر منه في لحظة أخ�رى »يا ما حلمت إني أرجع للمكان 
ده تان�ي«. ضحكت حين الحظت تردد هدي�ر: »مش مدينة الزمرد، وأنِت 
م�ش دوروثي ف�ي مغام�رة بحثها عن س�احر أوز، لكنها هتك�ون مدينتك 

ورحلتك لعشرة أيام«.
***
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ت�ّي »ترانزيت« في مطاري  حين هبط�ت الطائرة في ثاكاتيكاس بعد مرَّ
»شارل ديجول«، و»بينيتو خواريث« وصل توتر هدير إلى أقصى درجاته، 
عاوده�ا الذعر مم�ا خبأته في حقيبته�ا. تلكأت في الخروج م�ن الطائرة. 
انتظ�رت حتى غادره�ا الجميع، وس�ارت في مؤخرة الص�ف الطويل في 

الممر الضيق الموصل إلى مبنى المطار. 
تتبعت بتثاقل الالفتة التي تش�ير إلى مكان تسلم الحقائب. خطر ببالها 
ترك أمتعتها والمغادرة بسرعة، ثم نفضت الفكرة عنها. ال تثق في حدسها 
عادًة، لكّن ش�يًئا ما أخبرها أن تتبعه هذه المرة، وَحْدَس�ها همس لها بأن ال 

مشكلة!
ج�ّرت حقيبته�ا خلفه�ا، وهي مستس�لمة لش�عور ع�ارم بالترقب. في 
الخارج قابلتها أش�جار كاف�ور وماغنوليا وأنواع أخ�رى ال تعرفها. كانت 
ت هدير  ن األفق، فكرَّ الش�مس قد غربت منذ مدة تاركًة آثاًرا برتقالي�ة تلوِّ
في أن مدينة تستقبل زائرها باألشجار وبليل وشيك الحلول، تستحق هذه 

الساعات والساعات من الطيران.
تفّحص�ت المنتظري�ن، كأنم�ا تبحث عن ُمس�تقبِل لها. وقف�ت مكانها 
لبره�ة، حقيبته�ا عل�ى األرض، وعيناه�ا تتجوالن ف�ي الفض�اء المواجه 
للمط�ار. بعد قليل، اتجهت نحو »تاكس�ي« ينتظر ف�ي المكان المخصص 
لعرب�ات األج�رة، وأعطت لس�ائقه ورقة بعنوان الفندق، اكتفى بهز رأس�ه 
لكنه عّوض صمته باالنطالق بسرعة فائقة. أحّست بالرهبة، وهي وحدها، 
في بلد غريب، في س�يارة يقودها رجل يفه�م بالكاد كلماتها باإلنجليزية. 
مّرا بحقول شاسعة من الصّبار قبل أن يدخال المدينة. الشوارع كانت شبه 
خالية. جميع المحال مغلقة، وثمة رائحة ثقيلة بدت ملتصقة بالهواء كأنها 

طبقة أخرى تجعله أكثر كثافة.
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وصلت أخيًرا إلى فندق »إمبريال« في الوسط التاريخي ل�«ثاكاتيكاس«؛ 
بناي�ة أثري�ة تحول�ت إلى فن�دق مع الحف�اظ عل�ى طابعها القدي�م. أنهت 
إجراءات تس�جيل الدخ�ول، وصعدت إلى غرفتها. كان جس�مها مهدوًدا 
من أثر الطيران لس�اعات طويلة بال ن�وم، فارتمت فوق الفراش دون حتى 
تغيير مالبس�ها. نامت في الس�ابعة مس�اًء واس�تيقظت بعد تس�ع ساعات. 
كانت المدينة ال تزال غافية فتشاغلت بمشاهدة التلفاز، ورغم عدم فهمها 

لإلسبانية، تابعت بشغف قناة لألغنيات الحديثة.
ف�ي العاش�رة نزل�ت لتن�اول فطورها بمطع�م الفندق، ث�م تجولت في 
الش�وارع القريبة منه. اختارت مقهى رصيف أعجبها، وجلس�ت تس�تمتع 
بالش�مس، وهي تتناول »آيس كريم«، وتتأمل الوجوه الماّرة في الش�ارع. 
الجالس�ون إل�ى الطاولة المجاورة كان�وا يتحادثون بصخ�ب، ومن وقت 
آلخ�ر تفرقع ضحكاته�م فيتأفف بع�ض مجاوريهم. ث�م أبصرته يقترب. 
رجل أربعيني بش�عر أسود ممّوج وبش�رة برونزية، كانت قد لمحته يتناول 

إفطاره، بصحبة امرأة جميلة، في مطعم فندقها قبل قليل. 
وصل إلى طاولتها وس�بق س�المه بانحناءة مس�رحية مصحوبة بجملة 

نطقها بإنجليزية متشاوفة:
»Honored to meet you, your majesty!«.

اتخ�ذت على الفور س�مت المل�كات وحّيته بهزة مترفِّعة من رأس�ها، 
شّوش�ت عليها ابتس�امة س�اذجة، ال تليق حت�ى بأميرة مزيفة في مس�رحية 

رديئة. من مالمحه خمنّت أنه إيطالي، غير أنه بادرها بعربية متقنة.
-اسمي كريم خان. واضح أنك عربية. صح؟

-صح. اسمي هدير كمال.
سحب كرسًيا وجلس في مواجهتها من دون استئذان: 
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-تعرفي ليه قلت لك »يور ماجيستي«؟ عشان أنِت برج السرطان زيِّي!
اندهش�ت لمعرفته برجها، لكنها لم تظهر دهشتها للحد من اقتحاميته، 

اكتفت بابتسامة خفيفة فواصل:
-أن�ا من إيران، عش�ت في مصر خمس س�نين، وقضيت ف�ي الكونغو 

سنتين عرفت فيهم كتير عن األبراج وقراءة الكف!
طلب�ت من�ه أن يقرأ كفها، فلم يمانع. أمس�ك يس�راها ليس�تطلع خبايا 
العم�ر والح�ب والحظ، ارتس�م االنزعاج على قس�ماته وه�و يحّدق في 

خطوطها، قبل أن يسحب الكف األخرى محاواًل التأكد من أمر ما.
ع�اد االرتياح ليس�كن مالمحه. أخبرها متنه�ًدا أن خط العمر في كفها 
اليس�رى يب�دو كأنما ينقطع قبل منتصفه، لكنه بتدقي�ق النظر الحظ أن ثمة 
خيًط�ا واهًيا يربطه بخ�ط يكمله ويعلوه. واألمر الجيد أن هذا ال يتكرر في 
يمناها، إذ يظهر الخط قوًيا، وإال دّل تكراره على أن حياتها ستنتهي مبكًرا 
أو على األقل ستتعرض لحادث مأساوي. سألته عّما تعنيه هذه االنعطافة 
في ك�ف واحدة؟ فأجاب بالفصح�ى، وبجدية بعيدة ع�ن لهجته الالهية: 

»ستصيرين أخرى«!
انتف�ض فجأة متعل�اًل بأنه تأخر على صديقته، ووعدها بجلس�ة أخرى 
موسعة. تابعته يغادر في اتجاه الفندق بخطوات سريعة. فكرت في قراءته 
لكفه�ا، وأخافها خاطر أن تصدق نبوءته. لم تفهمها تماًما، لكنها ش�عرت 

بانقباض مبهم.
***

جبل الحياة!
ق�ال كري�م إن ه�ذا لق�ب »س�يرو دي ال بوف�ا« المط�ل عل�ى المدين�ة 

المكسيكية كأنما يحرسها من هجوم منتظر.
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ألق�ت هدي�ر نظرة خاطف�ة نحو الجبل، فب�دا جمياًل بنباتات�ه الخضراء 
والبيوت الملونة المبنية على س�فحه. نس�مة الصباح المنعش�ة، والرائحة 
المنتشرة في الهواء، والضجة الخفيفة لفتح المحالت والمقاهي في شارع 
بت بهجة غامضة إلى حواسها، وأضفت لمسة سحر على  »هيدالجو« س�رَّ
الجب�ل الذي يكاد الل�ون األخضر يغطيه، لوال أن أل�وان البيوت الموزعة 
بي�ن األحم�ر والزهري واألرجوان�ي واألزرق، أصّرت عل�ى منازعته في 

إضفاء حضورها اللوني.
ضحكْت مندهش�ة من اللقب، س�ألت عن سبب التس�مية، فّرد بوجود 
تفسيرات عديدة، أشدها غرابة هو اعتقاد قديم بأن قمته يتوقف فيها الزمن 

األرضي كما نعرفه.
نظ�رت إلى القم�ة، كأنها س�تمنحها س�رها بمجرد النظ�ر، وأحكمت 
وض�ع الكوفية حول رقبتها اتقاًء للبرد. ش�عرت فج�أة بغرابة موقفها. هي 
هنا في مدينة تبعد عن مس�قط رأس�ها بآالف األميال، تسير مع رجل تعرفه 
بالكاد، يكبرها بقرابة العش�رين سنة، ورغم هذا تشعر بألفة تفتقدها أغلب 

الوقت. 
لي�س م�ن الحكم�ة أن ننفتح هكذا عل�ى غرباء، هذا ما ق�د تقوله نادية 
بنظ�رة مؤنب�ة لو كانت تش�اهد ابنتها عبر شاش�ة ما من بيتها ف�ي كندا. غير 
أن ش�يرويت، كانت س�تبادل حفيدته�ا نظرة متواطئة، مش�جعة إياها على 
المغام�رة. »س�افري، جرب�ي، وارجع�ي«، قالت له�ا وهي تهديه�ا تذكرة 

ا سألتها هدير: وليه أرجع؟ أجابت: »عشان هنا مكانك«. السفر. فَلمَّ
كان ال ي�زال يتحدث عن الجب�ل، ولم يفطن لش�رودها. »رائع« قالت 
بحماس�ة كي تعطيه انطباًعا بأنها تتابعه. ضحك ملتفًتا إليها: إيه الرائع في 

معركة قضت على مئات البشر؟
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-معركة؟
-آه معركة. واضح إنك كنِت في عالم تاني.

ابتس�مت ُمحَرجة ولم ترد، فأخبرها أنه الحظ أن الشرود سمة أساسية 
عنده�ا. وأنها ق�ادرة على أن تكون وحدها وس�ط الضجي�ج. »العزلة في 
قل�ب الصخب« كانت تل�ك كلماته التي عكس�ت تفكيره فيه�ا وخروجه 

بمالحظة صائبة عنها منذ لقائهما األول. 
تج�وال في المدينة حتى حّل المس�اء. كانا يس�يران تحت مطر خفيف 
حين مّرا بمطعم خافت اإلضاءة تنبعث منه موسيقى شجية. دونما كلمات 
سحبها من يدها متجًها نحو المطعم لتناول »مشروب سريع«، فلم تمانع.
جذبته�ا »بورتريه�ات« نجم�ات الس�ينما اإليطالي�ة في الخمس�ينيات 
والس�تينيات، المعلق�ة عل�ى الج�دران: جين�ا لول�و بريجي�دا المتباهي�ة 
بانحن�اءات جس�دها الب�اذخ، وصوفي�ا لوري�ن بمالمحها ذات الشراس�ة 
البدائية الفاتن�ة، وآنا مانياني وهي تحاول كبح جماح غموضها كما كانت 

تكبح نيران غيرتها من إنجريد برجمان.
 تاهت بين نسوة من زمن آخر قبل أن تسأل:

-المطعم إيطالي؟
-تقريًبا!

ص�ور الجمي�الت القديم�ات جلبت لها ه�واًء متوس�طًيا محبًبا. رأت 
بعين�ي خياله�ا ش�وارع صاع�دة هابطة ش�اهدتها ف�ي فيلم إيطال�ي قديم، 
وش�رفات واس�عة وبحًرا هائًجا وأليًفا في آن. تذكرت شقتهم القديمة في 
منطق�ة رش�دي باإلس�كندرية، حيث اعت�ادت في الماض�ي أن تقضي مع 

والديها شهًرا كل صيف.
-رحِت فين؟
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س�ألها مس�تعيًدا إياها إلى أج�واء المكان. اقترب الن�ادل بزجاجة نبيذ 
أحمر لم تنتبه إلى كريم وهو يطلبها. صّب له النادل قلياًل من النبيذ فقّرب 
الكأس من أنفه يش�ّمه قبل تذّوقه، وهو يهز رأس�ه في رضا، فصب الرجل 

المزيد، ثم استدار نحو هدير ومأل كأسها هي األخرى.
�زت حدقت�ا كريم، وهو يحتس�ي الس�ائل القاني بتل�ذذ، وللحظة  تحفَّ
عاب�رة، ارتس�مت ابتس�امة غامض�ة في عيني�ه. التف�ت إلى هدي�ر، الحظ 
اهتمامه�ا بال�«بورتريه�ات« على حوائط المطعم، ث�م واصل الغوص في 

عالمه النائي عنها.
كانت عيناه تلمعان، وهو يضحك على أبسط كلمة أو لفتة منها. بدا لها 
س�عيًدا بصحبتها. كان يجلس أمامها باس�ترخاء مضطجًعا قلياًل للخلف. 
يتأمله�ا تتح�دث وي�رد باهتم�ام. ي�ده ال تكف عن ال�ّرج الدائ�ري الناعم 

لكأس النبيذ، يرتشف رشفة ويعاود الّرج من جديد.
ب�دأت تتوتر بس�بب خج�ل مفاجئ ألمَّ به�ا. تزايد حض�ور كريم ومأل 
الفضاء حولها. هدوؤه واس�ترخاؤه ونظراته المفعمة بالحنو أش�عرتها أنه 

كأنما يعانقها، ال يجلس فقط إلى الكرسي المقابل.
ال تع�رف الكثي�ر عن لغ�ة الجس�د، وإالّ لكانت فهم�ت أن كريم خان 
كان يرغ�ب فيها بش�دة ف�ي تلك اللحظة. س�اقاه المنفرجت�ان تقوالن هذا 
بوض�وح، وكذلك تحريكه لكأس النبيذ بهذا الش�كل الدائري، واحتضان 

يديه الستدارة الكأس.
لكن جهلها بلغة الجس�د لم يمنعها من مالحظة أن الجنس يس�يل من 
عيني�ه وتصرفاته كله�ا. أربكها هذا الكتش�افها بداخلها رغب�ة مماثلة فيه، 

ردتها لتأثير النبيذ، ودفء كريم المباغت في التعامل معها.
م�د يده فجأة، وم�ّس خصلة من ش�عرها. ثّبتها خلف أذنه�ا، وبحركة 
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عفوي�ة لم�س وجنتها بس�بابته، ثم عاد لتجّرع كأس�ه. أبع�دت وجهها عنه 
بانزع�اج ظاه�ري. ش�حنتها لمس�ته بإثارة منعش�ة. فكرت في س�ؤاله عن 

صديقته ثم قررت أن الوقت غير مالئم.
كأنما قرأ أفكارها، قال بصوت حازم، بعيد عن مزاجه السابق:

-بوسي أكيد قلقت بسبب غيابي، الزم نمشي.
-أوكي. أنا كمان محتاجة أرتاح.

ردت بآلي�ة. َدَف�َع الحس�اب، وأمس�ك بيده�ا إلى الخ�ارج. كان الجو 
بارًدا، فخلع س�ترته الصوفي�ة ووضعها على كتفيها. أدخل�ت ذراعيها في 
الكّمين، وضمت الس�ترة على جس�دها النحيل. ظلت صامتة حتى وصال 
إل�ى الفندق. في بهو االس�تقبال وّدعها بقبلتين محايدتي�ن على وجنتيها، 

وطلب منها االحتفاظ بالسترة حتى الصباح كي ال تصاب بالبرد.
ف�ي غرفتها، علقت الجاك�ت بعناية في الدوالب، وألقت بنفس�ها فوق 
الفراش، واستغرقت في نوم عميق. صباًحا، استعادت كل تفاصيل لقائهما 
باألم�س: نظرات�ه، لمس�ته لوجهه�ا، س�ترته وه�ي تحتضن جس�دها، رغم 
الصداع واإلرهاق، فضلت تناول فطورها في مطعم الفندق على أمل رؤيته.
لم يظهر حتى انتهت من تناول الطعام. ظلت جالس�ة، تش�رب قهوتها 
وهي تتصفح كتيًبا سياحًيا عن المدينة. أخيًرا، دخل مطعم الفندق بصحبة 
بوس�ي. كان يضمه�ا بذراع�ه اليمن�ى، ويضح�ك بينم�ا يق�ول له�ا جملة 

أضحكتها هي األخرى. 
لم�ح هدي�ر تجلس إلى طاولتها، فهّز رأس�ه محيًيا إياه�ا. اختار طاولة 
بعي�دة، في آخر صالة الطعام، وجلس معطًي�ا ظهره لها، ومواصاًل مناغاته 

الحميمة مع رفيقته. انتهت هدير من قهوتها وغادرت.
أرسلت إليه الجاكت مع عاملة خدمة الغرف، مع قرار بتفادي مقابلته. 
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آخر ما تبحث عنه توريط نفس�ها في مش�اعر من طرف واحد مع ش�خص 
يكبره�ا، لديه صديقة، وفوق هذا ال تكاد تعرف عنه ش�يًئا. تعلم رأَي أمها 
مقدًم�ا في هذا، أما ما يمكن أن تراه ش�يرويت في موقف مماثل، فال علم 

لها به. 
قالت لها: »جربي، وغامري، واكتشفي الحياة بنفسك«. غير أن هذا ال 

يتضمن بالضرورة الوقوع في هوى »دون جوان« غامض.
خرج�ت للتس�كع. ب�دأت من ش�ارع »هيدالج�و«، حيث يق�ع فندقها 
مواجًه�ا للكاتدرائية التي تعد أهم معالم »ثاكاتيكاس«، دارت حولها أكثر 
من م�رة، تأملت الزخ�ارف والمنمنمات عل�ى واجهتها منبه�رة بالباروك 

المكسيكي المبهرج والمبهج بفطريته. 
م�ن خل�ف الكاتدرائي�ة واصلت س�يرها ف�ي ش�ارع »تاكوب�ا«. مرت 
بساحة »خينارو كوردينا« والسوق الذي يحمل االسم نفسه، عبرت بائعي 
مكعبات الفواكه المقطعة في كؤوس زجاجية وبالستيكية: مانجو، خوخ، 
كوكتيل. اش�تهت كأًس�ا م�ن المانجو الب�اردة. وقفت أم�ام البائعة وطلبته 
بإس�بانية ركيك�ة. كانت البائع�ة بدينة بحاجبي�ن كثيفين، ويدين خش�نتين 
مشققتين وترتدي على رأس�ها قبعة »سومبريرو«. قّطعت المانجو بسرعة 
ووضعتها في الكأس. وقبل أن تنتبه هدير رّشت فوقها مسحوًقا أبيض تلته 

برشة من مسحوق أحمر وقطرات من عصير الليمون.
التقط�ت هدير الكأس والش�وكة وغ�ادرت وهي ُتمنِّي نفس�ها بالتهام 
المانجو الش�هي ف�ي الس�احة القريبة، لكنها حين جلس�ت هن�اك وبدأت 
في األكل اكتش�فت أن المس�حوقين المرشوش�ين ما هما إالّ ملًحا وشطة 
ال، بمس�اعدة عصي�ر الليم�ون، مكعب�ات المانجو إلى م�ذاق غريب  ح�وَّ

أصابها بالغثيان. 
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بت البحث بالش�وكة في أس�فل الكأس عن قط�ع مانجو لم يصلها  جرَّ
المزي�ج، لكن كل القطع كانت مش�بعة بالمس�حوق الح�اّر. رمت الكأس 
بكامله�ا ف�ي صن�دوق القمامة المج�اور، وعادت لجلس�تها وه�ي تلعن 

البائعة، وكريم وصباحها السخيف هذا.
ع�ادت إل�ى الفندق بعد س�اعتين. من غرفته�ا هاتفت كري�م فلم يرد. 
اتصل�ت بموظف االس�تقبال لتس�أل عن�ه فأخبره�ا أنه في نزه�ة بالجبل. 
خلع�ت مالبس�ها بب�طء أمام الم�رآة الطولي�ة، تركته�ا ملقاة ف�وق أرضية 
الغرفة، ودخلت لتغتس�ل، ثم لّفت جس�دها في منشفة كبيرة وتمددت في 

الفراش تشاهد التلفاز. 
في الخامس�ة تقريًبا استسلمت لنوم لم تفق منه إالّ منتصف الليل على 
إحس�اس مؤلم بالوحدة. مّرت رفيقة كريم ببالها فرددت اسمها بسخرية. 

»بوسي! بوسي! اسم مناسب لقّطة. بوسي كات!«. 
قضت هدير يومها التالي أيًضا في التعرف على معالم المدينة. كررت 
جولتها الس�ابقة، مّرت بالشوارع والميادين نفس�ها آملًة أن يمدها التكرار 
بزواي�ا جدي�دة للرؤية. وبالفع�ل مع كل جولة كانت تكتش�ف ملمًحا كان 
متوارًي�ا عنه�ا، انتبه�ت لطرافة أس�ماء المح�ال واألماك�ن الت�ي تقابلها: 
الكن�اري الس�عيد، صالة الف�ردوس، ومنجم ع�دن. فهمت لم�اذا يصف 
األهال�ي مدينتهم ب�أنه�ا ب�«وجه وردي وقلب من فض�ة«: المباني األثرية 
مطلي�ة كلها بلون وردي ه�ادئ، ومناجم الفضة ظلت مصدر الدخل على 

مدى قرون.
في المس�اء، هاتفها كريم يدعوها إلى العشاء في مطعم بالجبل. أردف 
كأنم�ا يق�رأ أفكارها: بوس�ي فّضل�ت تروح حفل�ة مع ناس تعرفن�ا عليهم 

النهارده، ويمكن تلحقنا لو انتهت الحفلة بدري. 
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»أوكي« ردت بال حماس. وجدته ينتظرها في ردهة الفندق، كان متأنًقا 
أكثر من المعتاد، وفي عينيه لمعة سعادة لم تخطئها. 

المطع�م كأنه محفور في الجبل. كهف ال يدل مدخله المتقش�ف على 
أناق�ة الداخل. الط�اوالت والمقاعد منحوت�ة من الصخ�ور، والمصابيح 
ن�ت المكان  الموضوع�ة ف�ي كوًى عل�ى مس�افات متس�اوية بالحائط، لوَّ

بإضاءة حمراء دافئة، وأضفت عليه لمسة عتيقة.
ل�م تغام�ر بطل�ب أطب�اق ال تعرفه�ا بع�د »مقل�ب« المانج�و بالش�طة 
والليمون، واكتفت بس�لطة خضراء وقطعة »س�تيك«، ف�ي حين طلب هو 

طبًقا تقليدًيا.
تناولت طعامها مس�تمتعة. فاجأها رقي المطع�م وفرادته. طلب كريم 
ويس�كي، واكتفت هي بصودا. بع�د الكأس الثالثة ب�دا مرتاًحا أكثر. أصّر 
عليه�ا أن تش�اركه الش�راب، فوافقت مت�رددة. بدأ يتحدث ع�ن األحجار 
الكريمة. قال إنه خبير بها. سألته إن كان هذا مجال عمله، فّرد بأنها مجرد 
هواي�ة. تفّحص ُحليها الفضية: قرطين على ش�كل هاللين، وخاتًما يعلوه 
مس�تطيل ُخّطت عليه كلم�ات بخط كوفي لم يتبين ما ه�ي، وقالدة تنتهي 
به�الل أكب�ر من هالل�ي القرطين. خل�ت ُحليها م�ن أي أحجار باس�تثناء 

السوار المطَّعم بفصوص فيروز بيضاوية.
كان�ت عيناه�ا مكحولتي�ن بكحل كثي�ف، فيما تركت ش�عرها مموًجا 
عل�ى طبيعت�ه ليكمل مع »مكياجه�ا« الخفي�ف بألوانه النحاس�ية مظهرها 

كابنة للطبيعة.
تأمله�ا كري�م وف�ي باله أن مالمحه�ا فرعوني�ة بدرجة ملفت�ة، وأنها ال 
تفهم، إالّ أقل القليل، في المجوهرات واألحجار الكريمة، ورغم انطباعه 

األخير هذا سألها عن الحجر المفضل لديها. 
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فكّرت قبل أن تجيب:
-بحب الفيروز.

ثم هّزت رأسها يمينًا ويساًرا نافيًة جملتها السابقة:
-أل، ممكن تقول إني بحب الزمرد أكتر!

-ذوقك حلو، بس اشمعنى الزمرد؟
-لسبب غريب. ماما كان عندها خاتم بفص زمرد وأنا صغيرة، وكنت 

بحبه كتير.
***

وحيدة ومعزولة عن العالم جلست هدير في الصباح التالي في حديقة 
»إنريكي س�ترادا«. الش�مس مش�رقة والجو معتدل مع »لطشة« برد منعشة 
وه�ي ملتصق�ة بمقع�د حج�ري، والصداع ي�كاد يقتله�ا. ليتها ل�م تدخن 
س�يجارة الحش�يش التي لفتها قب�ل خروجها، ووضعتها ف�ي جيب حقيبة 
يدها، أو باألحرى، ليتها لم تجامل كريم بمش�اركته في ش�رب الويسكي. 
جاهدت الس�تعادة ما حدث بعد عش�اء أمس، تتذكر تفصيلًيا حوارها معه 

على الطعام، لكن ما تال هذا ملفوف بغمامة. 
الخ�روج المفاجئ م�ن المطعم، التالل المزروع�ة بنباتات ال تعرفها، 
أش�جار الذه�ب والفض�ة، مرتفع�ات الزمرد، والبش�ر المتحرك�ون بهمة 
وحب�ور والمرحب�ون بكري�م بح�رارة كأنم�ا يعرفون�ه م�ن قب�ل. كان ثمة 
د شعر هدير وجبهتها:«باسم  عجوز بجس�د طيفي، رتَّل تعاويذه وهو يمسِّ
األميرة الغائبة. باسم الملك ياقوت. باسم السر المكنون في حجر الزمرد 
السحري. باسم جبل قاف والجبال األربعة تتوسطها البحيرة المسحورة، 
باس�م جزيرة األبنوس ومدينة النحاس، باس�م الح�روف الحافظة لتناغم 

الوجود وتوازنه. ابعث أميرتنا من رماد احتراقها«.
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ه�ت زمرد التالل  أبخ�رة بروائ�ح عطرية ممي�زة تكاثفت في الجو وموَّ
الب�راق باألبي�ض الخفيف، وبدأت هدي�ر تغيب عن الوع�ي، تبتعد رويًدا 
ع�ن حياتها وذكرياته�ا القديمة، عن العالم كما تعرف�ه، وتقترب من هالم 
غامض لجم�اع ذكريات ال تخصها. رأت: قصًرا باذًخا من الزمرد المزين 
بالياق�وت والم�اس، صاالت�ه كل منه�ا مصن�وع من حجر كري�م مختلف 
وإيوان�ه م�ن الذهب. أبص�رت: أميرة طاغية الحس�ن ترك�ض في ممرات 
حديقة على هيئة متاهة، وطيور رخ محلِّقة، وعفاريت سابحة في السماء، 
ومس�افًرا تقب�ض على ثياب�ه مخالب طائ�ر عمالق، ومدينة م�ن النحاس، 

وممالك البحار الغامضة. 
حاولت المقاومة إلبطال أثر س�حر يمارس�ه مرتل التعاويذ عليها، فلم 
تفل�ح، ل�م تعرف أص�اًل كيف فهم�ت الكلم�ات المنطوقة بلغ�ة تجهلها. 
جاه�دت للنظر نحو كريم خ�ان. كان متهلل الوجه مش�يًرا نحوها براحته 
اليس�رى، أن تهدأ وتستس�لم لحركة اليد فوق رأسها. بقيت هذه التفاصيل 
ف�ي ذاكرته�ا، لكنه�ا ال ت�دري ه�ل حدث�ت فع�اًل أم أنه�ا هالوس ُس�كر 

وحشيش.
�ا جرى باألمس؟ كيف  غ�ادرت الحديقة وفي نيتها أن تس�أل كريم عمَّ
صع�دا إلى هذا المكان الغريب حيث مرتفعات الزمرد والقصر الباذخ من 

األحجار الكريمة؟ وهل فعال حًقا؟
الس�ؤال األخير جعلها تتردد، ماذا س�يظن به�ا إذا كان ما »رأته« مجرد 

أوهام؟ قررت أن ما يهمها هو معرفة الحقيقة.
هاتفت�ه من اس�تقبال الفندق، أخبرته أنها تري�ده ألمر مهم. كان صوتها 
حاس�ًما وكلماته�ا مقتضبة. ن�زل بس�رعة، اصطحبها إلى مقه�ى مجاور. 
تكلمت كأنها واثقة من كنه ما اختبرته وسألته أن يفسره لها. صمت لبرهة 
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ا  ث�م أخبرها أن المس�ألة ش�رحها يطول. طل�ب منها أن تبحث عن�ي: »َلمَّ
ري على بستان البحر، دي صديقة عزيزة جًدا«. ترجعي القاهرة، دوَّ

-مين بستان البحر؟ وإيه عالقتها بسؤالي؟
-هتفهمي في الوقت المناسب، مش هقدر أنا أشرح لك.

-طيب، عاوزة عنوانها أو رقم تليفونها.
-االسم هيدلك على صاحبته.

لمح نظرة غيظ تحتل عينيها، فأضاف:
-م�ا تس�أليهاش عن أي حاجة بش�كل مباش�ر، لو عمل�ِت ده هتتهرب 
منك. قولي لها إنك من طرفي وس�يبي األم�ور تتطور على مهلها! 

صدقيني مش هتندمي.
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بلوقيا يطاأ قاف

بالكلمات ذاتي.  حول  الخناق  ألُحكم   أكتب 
أقيم جدرانًا تحمي عزلتي وترعاها.

وجدوه ملقى على قارعة طريق مهجور!
أو على نحو أدّق، عثر عليه راٍع كان يتجول سابًحا في ملكوت ذكرياته 
البعيدة مس�تعيًدا تفاصيل تأبى أن تفارق ذهنه، دافعًة إياه لالس�تغراق فيها 

بداًل من عيش لحظته الحاضرة.
�ى الوجه، على يدي�ه وعلى جلده آثار  كان الناج�ي مم�ّزق الثياب ُمَدمَّ

سحل ال تخطئها العين.
ظنَّه الراعي جثة هامدة بس�بب س�كون جسده. اقترب منه بحذر، قلَّب 
الجس�د المستسلم لغيبوبته. جّس نبضه فاكتش�ف أنه ال يزال متشبًثا ببقايا 
حي�اة لم تغادره بعد. رفعه بصعوبة، وحمله على دابته متجًها به إلى كوخه 
البس�يط. هن�اك، أرق�ده، ومّس ش�فاهه بقطرات م�اء بارد، قبل أن يمس�ح 

وجهه ورقبته.
فّك�ر أن ضيفه الغائب عن الوعي س�يحتاج ال بد إلى ش�يء يأكله حين 
يفي�ق، فخرج الراعي للصيد ولجمع بعض الثمار واألعش�اب كي يوفر له 

ما يسد رمقه. 
في المساء فتح الناجي عينيه. 
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كان مذهواًل، يحملق في ما حوله، لم يرفع رأس�ه، أو يحاول النهوض، 
ب�دا قانًعا برقدته متوائًم�ا معها. اكتفى فقط بالتجول بعيني�ه بين في الكوخ. 
حين أبصر الراعي يراقبه، لم تتغير نظرته ولم تكتس بتعبيرات امتنان لمضيفه 

القِلق، ألنه لم يفهم أين هو، وال ما عالقة هذا الجالس قبالته بإنقاذه.
اقترب منه الراعي بابتس�امة مرّحبة، مس�ح على رأس�ه، وس�اعده على 
ًدا ساقيه أمامه. أحضر له قدًحا من األعشاب المغلية وتابعه  الجلوس ممدِّ
وهو يش�ربه بنهم. اختفى للحظات، وعاد ببضع ثمرات بيضاوية في وعاء 
خش�بي، اخت�ار أكبرها وقّدمها له، لك�ّن األخير نظر إليها بفزع وتحس�س 

بطنه. احتار الراعي، ولم يعرف كيف يقنعه بأكلها.
-ُكلها! ُكلها!

قال برجاء، فردَّ الناجي بهزة رأس رافضة. اس�تراح الراعي ألن الرجل 
فهم كلماته. نظر له باس�تعطاف مش�فق، ثم خطر له أن يأكل هو من الثمرة 
كي يطمئن ضيفه أنها غير ضارة. قضم قضمة صغيرة ومضغها بشهية وهو 
ينظر في عيني الجالس أمامه الذي س�رعان ما خطف الثمرة والتهمها، ثم 

استلقى على ظهره، وبعد دقائق أخذه النوم بعيًدا.
ل�م يخطر في ب�ال الناجي أنه في جبل الزمرد، ولج أرض النُعاس وهو 
يظن نفس�ه في كوخ قريب من جبل المغناطيس. خّمن أن طائر الرخ - ال 

بد - قد ألقاه بعد وقت قليل من التقاطه له.
صحا ليجد الراعي جالًسا إلى جواره ناظًرا إليه بفضول. 

ي عن  »أيه�ا الغري�ب، احِك لي حكايتك، منها نأخذ عبرة، ومنها نس�رِّ
أنفسنا«!

أح�ّس الناجي بنوع م�ن المودة والثقة تجاه مضيف�ه. وفّكر أنه رّبما إن 
حكى له حكايته قد يساعده.
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بدأ حكايته وفي ذهنه البوح بما سبق وأخفاه عن إيليا، برغبته الُمحرقة 
في لمس ما ال ُيلَمس، واإلمساك بما ال يمكن اإلمساك به، وقلقه الموجع 

بال سبب جلي:
منذ صباي كان ثمة هاجس يلح علّي أن أرحل وأتيه!

هاجس لئيم كسوس�ة تنخر في رأسي وتنغِّص علّي تواصلي مع الناس 
حول�ي ومع الواق�ع المحيط بي، في البداية تجاهلت وس�اوس ش�يطاني 
الخفي، انغمس�ت في اللهو مع أقراني والتس�كع في األسواق بعد االنتهاء 
م�ن عملي في ورش�ة الصائ�غ نيروز الفارس�ي، حّصنت نفس�ي بمالحقة 
الظالل الهاربة لشموس ال يراها وال يشعر بها سواي، إلى أن حّل السكون 
– ذات ظهيرة - على العالم. كنت في وسط سوق حافل بأصوات صاخبة 
متقاطعة: مساومات، مش�احنات، هتافات لتسويق بضائع كاسدة. ثم ران 

صمت تام بدون سابق إنذار.
ش�عرُت لحظته�ا بأني وحيد في عال�م أخرس، لم أع�د أرى من كانوا 
يجاورونن�ي أو أح�س بهم، لم يبق أي وش�يش أو أدنى ص�وت، خطر لي 
أن الحي�اة انته�ت، والزمن توق�ف، لكّن مش�هًدا، بدأ في التش�كل أمامي 
اده ونبع من العدم جبل من الزمرد  مبدًدا هذا الموات. اختفى الس�وق بروَّ
المتأللئ بفعل انعكاس أش�عة الش�مس عليه، اس�تحوذ علّي منظر الجبل 
الب�اذخ، وقفُت حائ�ًرا غير واث�ق إن كان حقيقًيا أم مح�ض أوهام، تابعت 
دخاًنا أبيض وهو يغطي قاعدة الجبل الزمردي صاعًدا ألعلى حتى ابتلعه، 
ولم يبق في مواجهتي س�وى فضاء أبيض أش�به بضباب كثيف س�رعان ما 
انقش�ع كاشًفا لي عن مشهد جديد لحديقة غنّاء؛ زهور ونباتات مألوفة لي 
وأخرى لم أتخيل وجودها على األرض، طرقات الحديقة كانت متش�ّعبة 
عل�ى هيئة متاهة نباتية. جداول ماء ع�ذب ونوافير أضفى خرير مائها على 
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المشهد حيوية مضاعفة، وطيور ملونة يتناغم تغريدها ليعزف لحنًا ملهًما.
من بين خميلة أشجار جانبية خرجت أميرة بعينين خضراوين المعتين 
وأنف دقيق وش�عر أشقر طويل يتطاير خلفها، سارت في ممرات الحديقة 
وهي تتغنَّى بكلمات مبهمة، ثم تالش�ى المشهد بأميرته التي ملكت قلبي، 
وعاد وسواس�ي للسيطرة علّي من جديد، واختزل وسوساتي الماضية في 

خاطر مهيِمن: هناك مكاني!
ف�ي تلك اللحظة قررت ع�دم مقاومة َوَلعي، المقم�وع، بالرحيل أكثر 
َخراتي فوجدتها أقل من أن تس�اعدني على تحقيق  م�ن هذا، أحصي�ت مدَّ
حلمي، أعطيتها لجدتي وحسمت أمري أن أسافر خلسة، كنت موقنًا أنني 
لن أحتمل لوعتها إذا عرفْت بما عزمُت عليه، األفضل أن ُتفاَجأ باختفائي.
خ�الل يومي األخير في ورش�ة نيروز الفارس�ي كن�ت مطيًعا على غير 
عادت�ي، نّف�ذت تعليماته بال إبط�اء أو مجادلة، رحت أتحّين فرصة يس�هو 
فيه�ا ك�ي أس�رق منه خاتًم�ا بفّص م�ن الزمرد الذباب�ي صاغه بتف�اٍن البنة 

شهبندر تجار مدينتنا، ولم يسلمه لها بعد.
عملنا حتى غابت الشمس، وحين تعب أقنعته بالذهاب إلى بيته، على 
أن أم�ّر علي�ه إلعطائ�ه المفتاح بعد أن أغلق الورش�ة، وعندما ق�ال لي إنه 
يمكنن�ي االحتفاظ بالمفتاح حت�ى الصباح، تحّججت بأني ربما أتأخر في 

صباح الغد إذ أنوي أن أسهر الليلة في العمل.
كن�ت مرتب�ًكا، وأحّس بتأني�ب ضمير. وعندم�ا خّيم الظ�الم، أطفأُت 
الن�ار، والتقط�ُت الخات�م، ودسس�ته بحرص بين مالبس�ي، قب�ل أن أغلق 
المح�ل وأتج�ه إلى بيت نيروز الفارس�ي ألعطيه المفتاح مح�اواًل مداراة 

ارتباكي.
لم أرغب في المبيت مع جدتي، ذهبت مباشرة إلى الميناء حيث يلتقي 
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مت كيفم�ا اتفق في ركن منزٍو انتظ�اًرا النبالج الفجر.  النه�ر بالبحر، تكوَّ
كان الظالم دامًس�ا، فحرصت على عدم إصدار أدنى جلبة قد تلفت النظر 
إلّي، كانت القطط المتخمة من أكل بقايا س�مك يتركها الصيادون تمر من 
فوق جسدي المكوم فال أهشها بعيًدا، وكائنات تشبه الفئران تحوم حولي 
من دون أن أراها، فقط أش�عر بحركتها إذ تلمس أطرافي، فال أتحرك رغم 

اشمئزازي.
انها بحملي معه  مع أول خيوط الضوء انطلقُت بحًثا عن سفينة يقبل ربَّ
إل�ى أبعد م�كان ممكن مقابل الخاتم المس�روق. كنت أع�رف أن ال أحد 
سيرفض لي طلًبا مقابل ذلك الخاتم الثمين. لم أختر لنفسي وجهة محددة 

كوني أعرف أقل القليل عن البلدان والممالك البعيدة.
قلت لربان أكبر سفن الميناء إني أرغب في السفر إلى حيث لم يذهب 
أح�د قبل�ي، إلى آخر الدنيا حيث كل ش�يء مختلف عّم�ا عرفته وتعلمته، 
ضحك الربان من حماس�تي، س�ألني عن األج�رة فأعطيت�ه الخاتم، انبهر 
ب�ه، وتفّحص جوهرته عميق�ة الخضرة بفضول، فأخبرته أن�ه أغلى بما ال 
يق�ارن من األج�رة المطلوبة، وأن�ي أتوقع أن يمنحن�ي بضائع أو عمالت 
ذهبي�ة مقابل الفارق، قلت هذا خوًفا م�ن أن يظن أني أجهل قيمة الخاتم، 

فيتهمني بسرقته.
رح�ب بي الرب�ان على متن س�فينته الموش�كة على اإلبحار. أس�ّر لي 
بأن اندفاعي راقه، إذ لمس فيه ش�يًئا من خص�ال الّرحالة األَُصالء وميلهم 
للمقام�رة. لم ألتفت إلى الخل�ف، كانت عيناي متش�بثتين باألمام، كأنني 
أس�تعجل وجهتي التالية وأستبق الوصول إليها. حتى عندما غابت مدينتي 
ف�ي الضباب، وباتت على وش�ك التالش�ي في س�ديم ال نهائ�ي، لم َأْحُن 

عليها بنظرة وداع أخيرة.
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بعد أس�ابيع من اإلبحار س�ألُت الربان إن كان س�مع بجبل من الزمرد، 
وإن كان يعرف السبيل إليه؟

-تقص�د جب�ل قاف؟ لم يس�بق ألحد أن بلغ�ه. ُيق�ال إن األمر يتطلب 
سنوات وسنوات.

........................-
-إنني حتى أش�ّك في وجوده. كل ما ُيش�اع عنه أقاويل منقولة عن من 

لم يروه.
-يجب أن يكون موجوًدا، وإالّ من أين نبعت هذه األقاويل؟

-لم أس�مع ع�ن بّحار وص�ل إليه. ُيحك�ى أن الطيور وحده�ا يمكنها 
ذلك.

لم أخبره بأن قاف وجهتي المرغوبة، فقط همست:
-جبل كامل من الزمرد! ما أجمل هذا وأغربه!

تركني الربان ألحالمي، وانغمس في النقاش مع طاقم سفينته. انشغل 
ف إل�ى المس�افرين اآلخرين؛ خليط  عن�ي في األي�ام التالي�ة. فرحت أتعرَّ
عجيب من بشر ال يجمع بينهم سوى تسليم كل منهم أمره للبحر وأمواجه، 
حين كان أحدهم يس�ألني عن غايتي من الس�فر، أق�ول التجارة، خفت أن 
أكش�ف لهم دافعي الحقيقي ألنه عصيٌّ على التصديق، بل س�اورني الندم 
لسؤالي الربان عن جبل قاف، غير أن ندمي سرعان ما غادرني ليحل محله 
ش�عور ج�ارف بالرهبة، منبعه ضباب بدأ يخيِّم عل�ى البحر بكامله لدرجة 
لم أعد معها قادًرا على رؤية كفي. عماء مطلق س�يطر علينا. كنت محاًطا 
بعوي�ل ولط�م ركاب انه�ار بعضه�م، مع تكاث�ف الضباب ألي�ام متصلة، 
وألقى بعضهم بنفس�ه في البح�ر. كان البّحارة يصرخون والربان يحاول– 
عبًث�ا – ش�د أزرهم. فك�رت أن أقفز في الماء بدوري لكني جُبنت بس�بب 
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هدي�ر الم�وج المتالطم. توس�لت إلى الرب�ان باكًيا أن نتوق�ف في عرض 
البحر حتى ينقشع الضباب. صرخ فّي الرجل بأن أملنا الوحيد هو اإلبحار 

بعيًدا عن هذه البقعة الضبابية. 
كن�ا كالعميان في س�فينة ضري�رة يقوده�ا طاقم فقد عقل�ه، وفوق هذا 
اش�تدت الري�ح فج�أة وطّوح�ت المرك�ب عل�ى نح�و مرعب. بع�د مدة 
اتضحت الرؤية، فبان جبل عمالق بالغ السواد، يسد األفق. صرخ البحارة 
بهل�ع: »جبل المغناطيس«! وحاولوا ن�زواًل على أوامر قائدهم االنحراف 
بس�فينتهم كي يبتعدوا عن الطَّْود المخيف ب�دالً من االصطدام به، غير أن 
طاقة هائلة غير مفهومة كانت تجذبنا نحوه. المحاوالت اليائس�ة لالبتعاد 
تبددت في الهواء. تفككت أوصال السفينة بال سابق إنذار. تحطمت على 
صخ�رة جبل المغناطي�س الذي جذب إلي�ه مس�اميرها وحديدها وتركها 

ة بحر غاضب. ألواًحا خشبية متناثرة في لجَّ
صارعُت األمواج متش�بًثا بل�وح عريض، ثم غبت ع�ن الوعي وأفقت 
ألجدن�ي مرمًيا فوق إحدى صخور الس�فح، وإلى ج�واري الربان ال يزال 
مغش�ًيا علي�ه، وم�ا إن انتب�ه وأدرك حقيقة ما حدث حت�ى راح يندب حظه 

وينتف لحيته حزًنا. 
ب�دا كش�خص آخر، س�كنه الذه�ول، وكس�رته الصدمة، ش�رع يهذي 
بكلم�ات غي�ر مترابط�ة ع�ن هي�كل المغناطي�س العم�الق، واألس�اطير 
المنس�وجة حول�ه، من بي�ن هذيانه فهم�ت أن للجب�ل درًجا صاع�ًدا إلى 
قمته، س�حبته من يده وخطونا فوق الصخ�ور المالصقة للبحر بحذر إلى 
أن عثرنا على الَدَرج. أثناء تس�لقنا قص علّي ما س�معه عن وجود أحجار 
فضية تس�بب جنوًنا يفضي إلى الموت. ولسخرية القدر وقع هو في فخها 

ونجوت أنا منها. 
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واص�ل الناجي س�رد حكايته من لحظ�ة صعوده مع الرب�ان حتى إنقاذ 
طائ�ر ال�رخ ل�ه م�ن مصير بائ�س في ق�اع الص�دع. وأنص�ت الراعي بكل 

حواسه، مندهًشا من غرابة ما سمع.
التفت الناجي حوله وسأل: أين أنا اآلن؟

فأجاب الراعي: في مملكة الجبال واألحجار الكريمة.
لم يعن اس�م المملكة ش�يًئا للضيف المتعب، اعتبرها مكاًنا يش�به أي 
محط�ة أخ�رى ف�ي رحلة ضياع�ه. تعّمد الراع�ي أالّ يخبره أن�ه وصل إلى 
ق�اف، خش�ية أن يغادر كوخه من فوره الستكش�اف الم�كان الحلم الذي 
خاطر بحياته لبلوغه. تمنى الرجل الذي يعيش وحيًدا أن يؤنسه هذا القادم 

من بعيد ألطول فترة ممكنة.
تذكر أن ضيفه لم يذكر اس�مه مع أنه أفش�ى الكثير من أس�راره، فس�أله 

عن اسمه.
فوجئ الناجي بنفسه يجيب:

-أنا هو، بلوقيا التائه في سديم الزمن، الباحث عن المستحيل!
أط�رق الراعي، ثم أعان بلوقيا على النهوض، وس�نده حتى وصال إلى 
خارج الكوخ حيث أجلسه وراح يجمع حطًبا كّومه أمامه، تشاغل بإشعال 
الن�ار، ثم تقليبها، والتحديق فيها متحاش�ًيا الجالس في مواجهته، لم يكن 
ثم�ة نباح لكالب هائجة، أو عواء لذئاب بعيدة كما اعتاد بلوقيا أن يس�مع 
ف�ي ليل مدينته األم، فقط هس�يس خاف�ت لهوام وحش�رات مضيئة تحلِّق 
عل�ى مقربة من النار. كان القمر ب�دًرا، وُخيِّل له أنه يختلف عن القمر كما 
يألف�ه ف�ي بالده. بدا القمر تل�ك الليلة مكتماًل ومتألًق�ا على نحو مدهش. 
اس�تغرق في تأمل�ه فرآه دائ�رة من الفض�ة الالمعة تخالطها مس�حة وردية 
خفيفة. الحظ ارتباًكا س�كن عينّي الراعي منذ أخبره باس�مه، ال يدري أي 
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ش�يطان دفعه للنطق باالس�م بالطريقة التي نطقه بها، كما ال يدري س�بب 
شرود مضيفه منذ سمع به.

بعد صمت ثقيل تساءل الراعي بطريقة من ال ينتظر جواًبا:
-بلوقيا التائه في سديم الزمن؟

تأمل الشاب الجالس في مواجهته قبل أن يسأله:
-أتعلم من هو سميُّك؟

ب كفيه من النار: أجاب بلوقيا بالنفي، فبدأ الراعي الحكي وهو يقرِّ
بلغني أن ملًكا من ملوك بني إس�رائيل في مصر كان له ابن يدعى بلوقيا، 
�ا مات الملك تولى ابنه الحكم، وفت�ح خزائن أبيه فوجد باًبا خفًيا يقود  ولمَّ
إلى خلوة صغيرة، عثر فيها على كتاب عرف منه صفة محمد نبي اإلس�الم، 
فتعلق بحبه، وقرر أن يس�يح في البالد على أمل مس�تحيل بلقائه. في جزيرة 
قاب�ل حّيات جهنم، وفي أخرى التق�ى »ملكة الحيات«، وبوصوله إلى بيت 
المق�دس تع�رف إلى عّفان - ق�ارئ التوراة واإلنجيل وصح�ف إبراهيم – 
الس�اعي لبل�وغ تاب�وت الملك س�ليمان القابع في م�كان أبعد م�ن البحور 
الس�بعة، طمًعا ف�ي الحصول على »خاتم س�ليمان« الذي يتي�ح لمن يضعه 
ف�ي إصبع�ه التحكم في كل الكائن�ات. أخبر عفان بلوقيا بغايته وس�مع منه 
حكايت�ه، ثم قال له إن زمن نبي اإلس�الم هو آخر الزمان، والس�بيل الوحيد 
لبلوغه أن يصطحبه بلوقيا إلى ملكة الحّيات ثم يأخذانها معهما كي تدلهما 
على العشب الذي إذا ُعِصر وُدهنت به القدمان يتمكن صاحبهما من السير 
ف�وق الماء. وهكذا يس�تطيعان عب�ور البحار مش�ًيا حتى الوص�ول لتابوت 
ن  سليمان، وبلوغ بحر الظلمات حيث »ماء الحياة« سر الخلود الذي سيمكِّ
بلوقي�ا من البقاء حتى يلتقي نبي اإلس�الم. »س�اعدني ف�ي الوصول لملكة 

الحيات، أساعدك في االجتماع بنبي آخر الزمان!«. قال عفان لبلوقيا. 
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وص�ال لملك�ة الحّي�ات، وحبس�اها في صن�دوق حم�اله معهما حتى 
دلتهم�ا على العش�ب وعصراه في زجاجتين، وَلّم�ا عرفت غرضهما، بعد 
أن أعاداها إلى الجزيرة التي أخذاها منها، أخبرتهما أن نْيل خاتم س�ليمان 
مس�تحيل، ألن ُملك س�ليمان ال ينبغي أن ينتقل ألحد بعده، وأنه كان من 
األجدى لهما أخذ عش�ب الخل�ود. ندما ندًما ش�ديًدا وواصال طريقهما، 
عب�را م�ن بحر آلخر حتى وصال إل�ى تابوت النبي س�ليمان المحفوظ في 
مغ�ارة بجب�ل، وحين حاول عف�ان االقتراب لخل�ع الخات�م، أحرقته حّية 
تح�رس التابوت، فصار كومة م�ن تراب، فيما نجا بلوقيا، واس�تمر هائًما 
في بالد الله من جزيرة تش�به الجنة، إلى أرض لم يصلها إنسي قبله. التقى 
ملوًكا ومالئكة، طيوًرا ووحوًش�ا، وفي نهاية ترحاله قابل نبي الله الِخضر 

الذي أعاده إلى مصر في غمضة عين. 
انبه�ر بلوقيا بحكاية الراعي، س�رح بخياله م�ع ذلك الهائم على وجهه 
راغًب�ا ف�ي بلوغ آخر الزمان. لم ينتبه إل�ى أن الراعي لم يخبره بأي معلومة 
عن نفس�ه، أو عن أس�باب عيش�ه في هذا المكان المهجور. لم يس�أل عن 
الس�بب ألنه لم يتصور أن مضيفه كانت له حياة أخرى مختلفة، أو كان له 

خيار بخصوص مكان عيشه.
تمّدد الراعي على ظهره بجوار النار، متأماًل نجم »الش�عرى اليمانية«، 
والب�در الفض�ي، ثم أطبق جفنيه على حلم قديم. تناس�ى الجالس بجواره 
وحفيف أوراق األشجار، وغرق في ذكرياته حين كان يعيش في بيت فخم 
عل�ى مقربة من قص�ر الزمرد ببس�اتينه الغنّاء. رافقه وج�ه زوجته »مروج« 

الُمزيَّن بابتسامة ذكية أوجعته، ففتح عينيه وعاد لتأمل السماء.
***

اس�تمر القمر بدًرا ألس�بوعين متتاليي�ن، تصاعدت أبخرة س�اخنة من 
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بحي�رات الفضة الس�ائلة الموزع�ة بين أرجاء المدين�ة، توقفت الطيور في 
حدائق قصر الزمرد عن التغريد، غمر الخوف األهالي وقد بدأوا يسمعون 
أصواًتا غريبة تنطق بجمل ال يفقهون كنهها، ذبلت الورود وتس�اقطت عن 
أغصانها، ووقعت زمردة في براثن الصمت من جديد رغم توسالت أبيها 

إليها كي تعاود الكالم. 
كان�ت تنظ�ر إلي�ه كالتائهة، ب�دت عيناها كما ل�و كانتا قد انس�حبتا من 

الواقع، وغرقتا في عالم قصّي.
اجتم�ع ياقوت بحكم�اء الجبل وُنّس�اكه، ع�ّل أحدهم يملك تفس�يًرا 
للتغيرات الطارئة. أنصت مهتاًجا نافد الصبر لنقاش�ات بدت له سفس�طة. 
انتظر كلمات كبير الحكماء، معلم ابنته وُمخِرجها قبل س�نوات من سجن 
الخ�رس، غي�ر أن الرج�ل ترّيث حت�ى فرغ زم�الؤه من جَدله�م، ثم نطق 
بجمل�ة واحدة مفادها أن ما يحدث معناه تعّكر صفو الجبل بقدوم غريب 

وطأ أرضهم المقدسة في غفلة منهم.
استبعد الملك هذا االحتمال ألن من شبه المستحيل بلوغ قاف من دون 
مساعدة العنقاء، كما أن زوجته الغائبة نورسين عاشت لسنوات فوق قاف 
وه�ي غريبة عنه، ومع هذا وعلى س�بيل االحتياط، أمر الحراس بتمش�يط 
�م الحراس أنفس�هم إل�ى مجموعات،  المملك�ة بحًث�ا عن أي دخيل. قسَّ
وق�رروا البدء باألحياء المحيطة بالقصر، على أن يبتعدوا عنها رويًدا حتى 

يصلوا إلى األطراف وأكثر األماكن عزلة.
ف�ي األحياء الغني�ة، لم يجدوا صعوبة في التع�ّرف إلى معظم قاطنيها، 
فحتى األش�خاص غير المعروفين للجنود، كان من الس�هل عليهم إثبات 

معرفتهم بأحد كبار المملكة. 
أما في األطراف فكانت األسئلة عن تاريخ المملكة وخباياها وأحداثها 
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البارزة خالل السنوات المنصرمة، وسيلة التأكد من الهوية واالنتماء.
بعد أيام، بدأ الملل يتس�رب إلى نفوس كثير من الحراس ممن ش�عروا 
بأنهم يطاردون الال ش�يء. باستثناء الملكة نورسين التي أحضرها ملكهم 
على متن العنقاء، لم يس�مع أي منهم باس�تقبال أرضهم الزمردية لغريب، 
غي�ر أنهم كان�وا يع�اودون التفتيش بهمة كلم�ا طالعهم القمر ب�دًرا دائًما، 
أو أبص�روا ال�ورود الذابلة ملقاة ف�ي األرجاء، أو تذك�روا خرس أميرتهم 
المحبوب�ة وتوقف الطي�ور عن التغريد. أنبأهم حدس�هم أن كارثة غامضة 

وشيكة الحلول لو لم يتحركوا سريًعا لوأدها في المهد.
كان ك�وخ الراعي على أط�راف المملكة آخر مكان بحث�وا فيه. عندما 
وص�ل إليه فريق منهم ُخيِّ�ل لهم أنه يقع خارج الوجود، واندهش�وا كيف 
يختار أحد سكان الجبل هذه البقعة المنعزلة المطلة مباشرة على الهاوية، 
للعي�ش فيه�ا منقطًعا عن الجميع م�ع توافر أماكن كثيرة صالحة للس�كنى 

وسط العمران.
تأمل�وا الح�رش القري�ب بحشائش�ه الغزي�رة، واألش�جار المثم�رة، 
واألعش�اب ذات الروائح العطري�ة الفّواحة، وتوقفوا لبره�ة أمام الجرف 
الخطر على بعد خطوات من الكوخ المتقشف المبني من عروق الخشب 
الجافة، والمع�ّرش بالغاب المغطى بأغصان غزيرة األوراق كأنما ُقطِعت 

باألمس فقط.
اقتحم�وا الك�وخ ليج�دوا بلوقيا ممدًدا ف�وق الفراش المبس�وط على 
األرض. كان وح�ده، إذ غ�ادر الراع�ي قبل م�دة لرعي قطيعه م�ن الماعز 
البري. ارتابوا فيه بسبب مالبسه المقطَّعة في أكثر من موضع، وآثار خفيفة 
لكدمات على وجهه. نظراته المندهش�ة كانت ال تكاد تس�تقر على ش�يء 

بدت لهم كأنما تحمل غربة الدنيا بأسرها.
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-من أنت؟ ومن أين أتيت؟
سألوه بخشونة.

-أنا بلوقيا، جئت من الطرف اآلخر للعالم.
ج�ّروه إل�ى الخارج بعنف غي�ر متنّبهين أن للكوخ مال�ًكا عليهم أخذه 
هو اآلخر الس�تجوابه، وبلوقيا الغارق في خوفه وارتباكه خشي أن يطلب 

منهم انتظار الراعي.
***

بالقب�ض عل�ى بلوقيا عاد القم�ر لدورت�ه المعتادة، وواصل�ت الطيور 
تغريده�ا، وتوقفت الورود عن الس�قوط ذابلة ع�ن أغصانها، لكّن األميرة 
لم تعد للكالم. استمرت في صمتها وتحديقها نصف الواعي، كأنما تنظر 

إلى الواقع من حولها من دون أن تراه.
اعتادت في تلك الفترة الس�ير بال انقطاع. كانت تخطو، طوال الوقت، 
ف�ي أروقة وطرق�ات القص�ر وحدائقه الممت�دة، ترهف الس�مع إلى ما ال 
يدركه سواها، وتواصل تجوااًل ال نهائًيا دءوًبا، ثم امتد تسّكعها إلى خارج 
ح�دود القصر، ص�ار الن�اس يصادفونها تخطو كالمس�رنمة في الش�وارع 
واألزقة، ال تلتفت خلفها وال تتطلع نحو أحد أو ش�يء. تس�ير حتى يهّدها 
م على نفس�ها ف�ي أح�د األركان، حينها يظهر الحارس�ان،  التع�ب، فتتكوَّ
المكلف�ان بمتابعته�ا خلس�ة، ويحمالنه�ا إل�ى القصر. خالل مش�اويرها 
المرهقة، يتحاش�ى اآلخرون اعتراض طريقها، أو حتى المرور بجوارها: 
يغل�ق التج�ار أبواب دكاكينهم مختبئين داخلها إل�ى أن تمر، ويقف الباعة 

الجوالون كأنهم طوبة في جدار إذا فاجأتهم في طريقها إلى ال مكان.
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الطريق اإلى ب�صتان البحر

  األسود هو الجوهر املعرِّف لوجودي، هو أنا
وقد استحْلت لونًا!

احتاج�ت هدي�ر - بع�د عودته�ا م�ن المكس�يك - ثالثة أي�ام، قضت 
معظمه�ا في النوم، لتتأقلم س�اعتها البيولوجية عل�ى فارق التوقيت. هناك 
كان الج�و مائ�اًل للب�رودة، أم�ا ف�ي مدينتها فرطوب�ة وحّر الصي�ف أضفيا 
بصمتهما على مش�هد صاخب أص�اًل. فالقاهرة بحٌر هائٌج تتالطم أمواجه 
كل لحظة بماليين البش�ر، مدينة الفرص الضائعة واألحالم الموءودة هي 

مدن عدة في واحدة، مرور مزدحم، إيقاع فوضوي، وجنون ال ينتهي. 
بعد الراحة في البيت ألسبوع، مّرت بميدان التحرير في الحادية عشرة 
صباًحا، فش�عرت كأنها في ثكنة عس�كرية: عس�اكر األمن المركزي كانوا 
ز، ومدرعات الجيش وقفت قرب مداخل  متمترسين خلف دروعهم بتحفُّ
المي�دان، الضب�اط ينظمون الم�رور بأداء مبال�غ فيه، ويرفع�ون أصواتهم 

بخشونة متحمسة. الجميع يتصرف كالمنتصر في حرب شرسة. 
نظ�ر س�ائق التاكس�ي حول�ه حانًق�ا: »واض�ح إن العس�اكر ُهّم�ا الل�ي 

هيعتصموا في الميدان«. 
أفاق�ت عل�ى واقع كانت قد نس�يته في ثاكاتي�كاس. فهمت من الرجل 
�ع التحرير بدا  أن الجي�ش أخل�ى الميدان بالقوة أم�س. على واجهة مجمَّ

جرافيتي »ياللي أنِت حبك حرية« غريًبا وخارًجا عن السياق.
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خط�ر ببالها ما عايش�ته في مطع�م الجبل، تمنَّت ل�و أن حياتها تمضي 
هكذا؛ لو أنها تس�بح في فضاء من تالل زمردية، وس�حب بيضاء، وعوالم 
عجائبية. ش�ملتها س�كينة انتش�لتها من محيطها. قررت، لحظتها، البحث 
عن�ي. كانت تعرف أنه ف�ي زحام القاهرة وفوضاها يش�به هذا البحث عن 
نقط�ة ماء في محيط. قالت لنفس�ها، إنها لن تخس�ر ش�يًئا، س�يكون األمر 

تسلية جديدة تهجرها حين تمل منها.
فك�رت بوس�ط البل�د كنقط�ة انط�الق لتصّوره�ا أن امرأة باس�م موٍح 
كاسمي لن تسكن إالّ هناك، في شارع عدلي أو شريف، أو طلعت حرب، 
وفي بناية عتيقة بسقف مرتفع، وزخارف وتماثيل صغيرة على الواجهات، 
ومصعد من الحديد المش�غول. بناية ُش�يِّدت في عهد الخديوي إسماعيل 
لة، التي هي أنا، تصديع  أو بدايات القرن العش�رين مما يتيح للسيدة المَبجَّ
رؤوس زائريها القالئل بالشكوى، على عادة شيرويت، من الخراب الذي 
أحاق بكل ش�يء بعد س�قوط المَلكي�ة، وبتعداد أفض�ال الخديوي، الذي 

ه في حب اإلمبراطورة أوجيني، على مصر الحديثة. تولَّ
بالنس�بة لهدير، ال بد المرأة ُتدعى »بس�تان البحر« من أن تكون قاربت 
الثماني�ن، وتحف�ظ ع�ن ظهر قل�ب حكاي�ات كثيرة ع�ن تاري�خ المدينة: 
عمارته�ا، ش�وارعها، وس�كانها البارزي�ن. تخّيل�ت الش�ابة النزقة ش�قتي 
كمكان شحيح اإلضاءة، يعج بمقتنيات ثمينة تراكم عليها غبار يبدو للزائر 

كأنما يتراكم على جسدي ومالمحي أيًضا.
أضحت هدير ال تكاد تغادر وسط البلد. تسير في شوارعها بالساعات 
يومًيا. في رحلة تفتيش�ها عني، صارت تتطل�ع بحرص إلى الالفتات فوق 
واجهات البنايات المختلفة، تقرأ أس�ماء الش�وارع باهتمام، لكّن ش�يًئا لم 

يقدها إلّي.

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



103

في ش�قة َجّدته�ا، جلس�ت عل�ى األرض متربعة، وأضاعت س�اعات 
وه�ي تبحث عني على اإلنترنت، وجدت أكثر من بس�تان، لكن ال وجود 
ل�«بس�تان البحر« تحديًدا. هناك بس�تان س�ليم، بس�تان المصري، وبستان 
الحلبي. لم تعرف قباًل بوجود كل هذه »البساتين« في المدينة اإلسمنتية.

وّس�عت من نطاق بحثها ليشمل »جاردن سيتي«، والمنيل، والزمالك. 
س�ألت عدًدا كبيًرا من أصحاب المحالت والمقاه�ي، مخترعة حكايات 
متنوع�ة. مرة تس�أل عن الطبيبة بس�تان البح�ر الموج�ودة عيادتها في هذا 
الشارع، وأخرى تسأل عن المحامية بستان البحر، وثالثة عن بستان البحر 

قريبتها من بعيد التي قيل لها إنها تسكن هنا.
»مفيش بساتين بحر. كريم خان معتوه وأنا مجنونة إني بأضّيع وقتي«. 
قالت في نهاية ش�هر من البحث الدءوب. فكرت في ش�غل نفس�ها بتعلم 
لغة أجنبية جديدة، كما نصحتها ش�يرويت، كي تجد وظيفة مالئمة بعد أن 
تخرجت في الجامعة، بداًل من أن تصبح رقًما مضاًفا إلى ماليين العاطلين 
ع�ن العمل. انتوت التوجه في أقرب فرصة إلى معهد »ثربانتس« للس�ؤال 
عن موعد بدء دورات اللغة اإلس�بانية. ومكافأًة لنفس�ها على عدم ترددها 

في اتخاذ قرار مصيري كهذا، اشترت فستاًنا جديًدا وباقة قرنفل.
في المس�اء وصلتها رس�الة إلكترونية من كريم، يخبره�ا فيها أن تزور 
مش�تل »بس�تان البحر« في ش�ارع أبو الفدا، إن كانت مهتمة بالوصول لي، 
طل�ب منه�ا أالّ تس�أل عني هن�اك، عليها فق�ط تفّحص تفاصي�ل المكان. 
اس�تغربت رس�الته ألنه أخبرها في السابق أن االس�م الغريب سوف يدلها 
ها بعنوان أو رقم تليفون. استنتجت أن له مصلحة  على صاحبته، ورفض َمدَّ

في أن تعثر علّي، وخاف أن تكون أهملت األمر، فحاول معاونتها.
توّجَه�ْت في اليوم التالي للزمالك وقطعت ش�ارع »أبو الفدا« من أوله 
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آلخ�ره، فلم تجد المش�تل. دخل�ت مقهى »س�يالنترو« للراح�ة قلياًل في 
ج�و مكيَّف. طلبت »كافيه التيه« بنكهة الفانيليا، وجلس�ت تفكر في كريم 
ورحلة الجبل. »هل توجد بساتين في البحر؟ المسألة كلها نكتة سمجة ما 
كان علّي التورط في تصديقها«.المت نفس�ها على س�ذاجة مفرطة دفعت 
كريم خان للسخرية منها على هذا النحو. حاولت تقليل اهتمامها باألمر، 

لكن فضولها كان جارًفا.
وضع النادل المش�روب أمامها، وابتس�م متلطًفا. س�ألته عن المش�تل 
وهي ال تتوقع نتيجة، لكنه وصف لها مكانه. قال إنه األفضل في القاهرة. 
انتهت من مش�روبها بسرعة، وخرجت. على بعد عشرات األمتار وجدته. 
كان ال ي�كاد ُي�رى إالّ لم�ن يعرفون بوجوده مس�بًقا. الفت�ة صغيرة، وباب 
ضي�ق يقود إلى س�اللم هابطة نحو الش�تالت المزروعة ف�ي حضن النيل 

مباشرة.
الحظت أن الممرات بين النباتات مصممة في أش�كال هندس�ية. كان 
هن�اك عامل واحد في قرابة الس�تين من عمره. بدا هادًئ�ا، غير مكترث إن 
كانت ترغب في الش�راء أم مجرد الفرجة. تش�اغل عنها بتنقية التربة حول 

نبتة زهرتها متوهجة البياض.
أجال�ت بصرها في المكان فلمحت الفتة مكتوًبا عليها اس�م المش�تل 
بخط جميل، وأس�فله رقم هاتف أرضي. اندهش�ت من وجود الفتة كبيرة 
هك�ذا بالداخل، ف�ي حين أن الالفت�ة الخارجية صغي�رة وال تلفت النظر. 
تأملته�ا م�رة أخ�رى فانتبهت إل�ى أن رقم الهات�ف ليس من أرق�ام منطقة 

الزمالك. سألت العامل العجوز:
-عندكم فروع تانية؟

فهز رأسه بالنفي من غير أن ينظر إليها.
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نت الرقم في دفترها الوردي الصغير، وخرجت بهدوء. دوَّ
في غرفتها جلس�ت تتأمل الرقم حائرة. هل تتصل للس�ؤال عني أم ال؟ 
م�اذا ل�و لم يكن ل�ي وجود؟ ثم األه�م: ماذا لو كنت حقيقي�ة؟ أي حكاية 

غامضة ستتورط فيها ما إن تفتح هذا الباب؟
ترّبعت فوق فراش�ها، وحاس�وبها المحمول مفتوح أمامها. من الصالة 

أتاها صوت نينا سيمون تغني: 
»I put a spell on you« فخمنت أن شيرويت تشرب قهوتها صامتة في 

رحاب صوت تعشقه.
تخيل�ت هدي�ر أن الدفت�ر يتراق�ص أمامها للف�ت انتباهه�ا. تحول إلى 

سرداب قد يقودها إلى عالم مخالف لما حولها من ضجيج. 
»اتصلي بالرقم. ماذا س�يضيرك إن فعلِت؟ س�يقول لك المجيب: هذا 
رقم مش�تل ال منزل س�يدة، وس�ينتهي األمر بداًل من أن تعيشي بوهم أنِك 

أدرِت ظهرِك لسر خطير«. هكذا ألح عليها وسواسها الداخلي.
جّرب�ت االنش�غال بتصف�ح اإلنترن�ت. انتقل�ت م�ن »الفيس�بوك« إلى 
ت يدها نح�و الهات�ف الموضوع فوق  »تويت�ر« بال حم�اس، ثم فجأة م�دَّ
»الكوم�ود« المج�اور. رفع�ت الس�ماعة وطلب�ت الرقم. بص�وت متردد 
سألت عني. قالت إنها تحمل لي رسالة من كريم خان ويجب أن تقابلني. 
صم�ت الطرف اآلخر ما إن أنهت جملته�ا. ثواٍن مرت كأنها دقائق طويلة 

قبل أن تسمع تساؤاًل مندهًشا:
-رسالة من مين؟

اعتب�رت ه�ذا عالمة على أنها عل�ى الطريق الصحي�ح، فخرج صوتها 
واثًقا:

-من كريييييييم خاااااان!
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-طيب. سجلي العنوان ده وتعالي بكره 01 الصبح.
َنْت العنوان بسرعة. كان في وسط البلد كما توقعت في البداية. بناية  َدوَّ
عتيقة في ش�ارع عدلي على مقربة من المعبد اليهودي. ضايقها أنها مرت 
أمامها عش�رات المرات في رحلة بحثها الس�ابقة عني، لكن كيف كان لها 

أن تعرف أن هدفها على ُبعد خطوات منها؟ 
أغلقت الحاسوب ونّحته جانًبا، تمددت في الفراش، أغمضت عينيها 

فقفز كريم إلى ذهنها، أين هو اآلن؟ وماذا يفعل؟
اندهشت إلحساس بالغيرة تسلل إليها عندما تذكرت رفيقته، تساءلت 

هل ما زاال مًعا؟ 
ت الغطاء فوق جسدها لتنام. »يا خبر بفلوس بكره يبقى ببالش«! شدَّ

حلم�ت أنها ت�زرع نبته صغي�رة. كانت تحف�ر األرض بصعوبة بيديها، 
انكس�رت أظافرها، ثم وجدت بجوارها كوًبا من الماء، سكبته في موضع 
الحف�ر فطاوعها الت�راب، واحتضن نبتتها. انتابها فرح ش�ديد وهي ترقب 
ل المش�هد المحيط ليس�تحيل فضاًء  براع�م زاهية اللون تنمو بس�رعة. تبدَّ
نه بدر فضي تشوبه مسحة من وردي خفيف. وتسبح  صافًيا، ثم خيم ليل َزيَّ

حوله تالل زمرد تشبه ما رأته فوق »سيرو دي ال بوفا«.
في العاش�رة دقَّت جرس الش�قة الموصوفة لها. لم يفتح أحد فكبست 
زر الج�رس مجدًدا. أحّس�ت بحرك�ة مرتبكة في الداخ�ل. انتظرت هادئة 
تنص�ت لوق�ع الخط�وات المقتربة، انتبه�ت لمظروف أبي�ض صغير دفعه 
أحده�م من ُعقب الباب، التقطْته لتجد بداخل�ه ورقة مكتوًبا عليها عنوان 

آخر في الزمالك.
وضعتها في حقيبة يدها وظلت لبعض الوقت واقفًة على أمل أن يخرج 
لها أحد، ولّما لم يحدث غادرت متجهة إلى العنوان الجديد، حيث شقتي 

القريبة من مشتل »بستان البحر«. 
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عندم�ا وصل�ت، كنت ف�ي انتظارها. كان الب�اب موارًب�ا. طرقته طرقة 
خفيف�ة، ودخل�ت لُتَفاج�أ ب�ي أجل�س في عم�ق الصال�ة أضع س�اًقا فوق 
األخرى وعلى ش�فتي ابتس�امة هادئ�ة. بينما تقترب من�ي، تعلقت نظرتها 

بعينّي المكحولتين بكحل كثيف.
-أهاًل وسهاًل. 

قلت، وأشرت لها أن تجلس في مواجهتي.
امتثلت، وسألت بتوجس:

-مدام بستان؟
-أيوة.. أنا!

خمنَّ�ْت أني في نهاية األربعينيات. إحس�اس بالرهبة تس�لل إلى قلبها، 
وه�ي ف�ي حضرت�ي، ترجمته نظ�رة تهيُّب ل�م تُفْتن�ي. تفحصُته�ا بفضول 

مقصود، بينما أقمع ابتسامة ساخرة كادت تظلل وجهي. 
بدورها تأملتني بتمعن. السواد العميق المنسحب على شعري ومقلتّي 
وردائي القصير في تناقضه، مع البياض الحليبي لبش�رتي و»الفوتيه« الذي 
أجلس إليه، جعلني أشبه بمشهد في فيلم باألبيض واألسود. انتبهت هدير 
إلى أن الصالة بكامل أثاثها وديكوراتها تقتصر على هذين اللونين. جالت 
بعينيه�ا فأبص�رت باقة زهور بيضاء في مزهرية س�وداء فوق طاولة صغيرة 
تج�اور البيان�و الفخ�م. كان أخضر األوراق هو االس�تثناء الوحي�د لثنائية 

األسود واألبيض.
قم�ت بنش�اط، أوليْته�ا ظه�ري، واتجه�ت نح�و الش�رفة المفتوح�ة. 
اس�تندت بيدّي عل�ى الدرابزي�ن رافعًة كتفي كأنما أس�تعد للقف�ز. وقفُت 
أتأم�ل الني�ل والبناي�ات على الضف�ة األخرى منه، الس�ماء صافي�ة، وثمة 
سرب طيور بيضاء ُيحلِّق في األفق، فيما المدينة تواصل مهنتها المفضلة: 

اختراع الضجيج. 
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ش�عرت هدير أني أشبه كريم خان في غموضه. تبعتني. وقفْت خلفي، 
وقالت:

-لطيف المنظر من »بلكونتك«.
ابتع�دُت قلي�اًل وتأمل�ُت المش�تل وقد ب�دا م�ن أعلى كمتاه�ة صغيرة 
بأشكاله الهندس�ية المتداخلة. كان البستاني منكفًئا على تنقية التربة حول 

النباتات، كأنما بقَي ثابًتا على الوضعية التي تركْته عليها هدير باألمس.
استدرُت إليها أخيًرا، ونطقت بجملة واحدة:

-بالظبط زي ما وصفك كريم. مبادرة وواثقة من نفسك.
-يا ترى أنا مضّيعة وقتي في التدوير عليِك عشان تجودي عليَّ بكلمة 

كل خمسين سنة؟
-ودمك خفيف كمان؟

صمت�ت هدير وقد ش�عرت بس�خافة المس�ألة برمتها. انجلى الس�حر 
المحي�ط بانطباعها األول عني، وحل محله ضجر. رأت فّي صورة أخرى 
م�ن أمه�ا، ومن كل الناضجي�ن الممتلكي�ن ل�«الحقيقة« بحس�ب رؤيتهم 

ألنفسهم. 
قُت فيها بصمت فتوترْت. شيء ما في عينّي أورثها شعوًرا بالغرق.  حدَّ
بدت لها عيناي الواس�عتان كما لو كانتا تبصران ما خلف األشياء، وما في 

الضمائر، وأربكها هذا.
مع تكرار زياراتها لي، ومع جلس�اتنا الممتدة في الش�رفة الُمطلة على 
النيل والمشتل الغافي في حضنه، تجرأت، وسألتني عن سبب عدم وجود 
أل�وان أخرى في الش�قة وديكوراتها، وع�ن الدافع وراء تمس�كي بارتداء 

المالبس السوداء.
سرحُت لوهلة قبل أن أقول:
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-مش شايفة إن كده أشيك؟
-شيك، بس غريب إن مفيش أي ألوان تانية!

د! -ممكن تقولي إنها مسألة تعوُّ
قل�ُت باقتضاب، ث�م التقطُت س�يجارة رفيعة م�ن العلب�ة الفضية فوق 
طاولة الرخام المس�تديرة أمامي. أش�علُتها وسحبُت نفًس�ا عميًقا منها، ثم 

نفثُت الدخان إلى الناحية األخرى، وعدُت ألنظر نحو هدير:
»ول�دُت في إي�ران في بداية الس�تينات، وغادرتها في الثامنة عش�ر من 
عمري، عش�ت لفترة طويلة في أمريكا وأحمل جنس�يتها. لم تعد تربطني 
بمس�قط رأس�ي إالّ ذكري�ات وحني�ن متقط�ع لش�يراز وأصفه�ان وجب�ل 
»أَلموت«. في سن السابعة تقريًبا فقدُت البصر. قبلها مباشرًة كنت أرتدي 
فس�تاًنا أخض�ر، وكانت ج�دران حجرتي مطلية باللون نفس�ه. في محبس 
عم�اي كان ه�و كل م�ا تس�تحضره ذاكرت�ي من أل�وان. تالش�ت األلوان 
األخ�رى ول�م يبق إالّ أخضر فس�تاني وجدران غرفتي. للهرب من أس�ود 
الظ�الم الذي حاصرني لس�نوات خمس، كنت أس�تحضر الل�ون الوحيد 
الذي اس�تحوذ على ذاكرتي. عش�ت حياة موزعة بين األس�ود واألخضر. 
وحي�ن اس�تعدُت بصري بع�د عمليات جراحية ع�دة، كان تع�دد األلوان 
مفاجأت�ي المتج�ددة. اصطحبني أبي ف�ي رحلة إلى ش�يراز لزيارة ضريح 
س�عدي الش�يرازي. أوقفني أمام ش�جرة الحياة المرس�ومة فوق واجهته، 
والفسيفس�اء الملون�ة بداخله. س�رت وس�ط الس�عدية وتأمل�ت أزهارها 
وأشجارها. على مقربة من الينابيع، رقدت على ظهري فوق العشب بينما 

أحدق في سماء تعد بالكثير«.
التزم�ُت الصمت فج�أة، واختبأُت خلف ابتس�امة، ل�م تفلح في محو 
مس�حة الحزن الس�اكنة في نظرتي، ثم تشاغلت بنفض رماد سيجارتي في 
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المنفض�ة. لم تفه�م هدير ما عالقة هذه اإلجابة بس�ؤالها، وه�و ما أردُته. 
وّدْت ل�و تلقي تعليًقا س�اخًرا، لكّن األس�ى المخيِّم عل�ّي منعها، فوجئت 

بنفسها تمد يدها لتربت على كفي.
اقتدتها إلى غرفة مكتبي، حيث تكاد الكتب المرتبة فوق األرفف تغطي 
الجدران األربعة. عناوين بلغات مختلفة، مصنّفة وفًقا لموضوعها، ومنوعة 
بي�ن مخطوط�ات قديمة، ومجل�دات، ورقوق لم تَر هدير ما يماثلها س�وى 
ف�ي األف�الم التاريخية. ركن كبير من الكتب كان ع�ن الجبال، وآخر ال يقل 
عنه عن الحواديت الش�عبية، لكّن الغلبة كانت ل�«ألف ليلة وليلة«: طبعاتها 

المختلفة، ترجماتها للغات عديدة، ومؤلفات تتناولها بالشرح والتحليل.
أحّس�ت بدوار وعيناه�ا تتجوالن بين العناوي�ن المختلفة. على الرغم 
م�ن ع�دم ولعه�ا بالق�راءة، أدرك�ت أن مقتني�ات مكتبتي ثمينة ب�ال ريب. 
تمتل�ك جدتها مكتب�ة عامرة بكتب تتناول حقواًل معرفية ش�تى، لكن هنا، 
األم�ر مختلف. الكتب القديمة صف�راء األوراق، ورائح�ة العتق المنبعثة 
منها، وحنو لمس�اتي على الصفحات شبه المصفرة، كل هذا أَسرَّ لها بأنها 

في مواجهة ُتحف ثمينة.
كانت األجواء في المكتب مغايرة عنها في باقي أرجاء الشقة الفخمة، 
فبمج�رد ولوج مخزن الكتب هذا ينتقل الم�رء في عمق الزمن، إلى عصر 
الوراقين القدامى. تحسست هدير المجلدات بحذر فيما تابعُتها بفخر من 

يملك كنًزا يعرف قدره جيًدا.
جلس�ُت إلى المكتب، وأش�رُت لها بالجلوس إلى الكرس�ي المقابل. 
تخللُت خصالت ش�عري بأصابعي، ثم أشعلُت سيجارة جديدة. أسندت 

رأسي إلى ظهر الكرسي مغمضة عيني لثواٍن وأنا أنفث الدخان ألعلى.
اعتدلُت في جلستي وقلت لهدير:
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-عايزاِك تشتغلي معايا.
-أشتغل إيه؟ 

-بأعمل دراسة موسعة ومحتاجة مساعدة في تفريغ المادة المجموعة.
لم ترد هدير، فواصلُت:

-هتس�اعديني في تفريغ وتحليل تس�جيالت لحواديت ش�عبية شفوية 
جمعته�ا من ن�اس عاديي�ن. هأدرب�ك إزاي تعمل�ي ده وهتاخدي 

1000 دوالر في الشهر. قلِت إيه؟

-أوكي.. أجّرب. بس دراستك عن إيه بالظبط؟
-عن بطالت ألف ليلة في الحكايات الشعبية.

بانت مسحة سخرية في عينّي هدير، التقطُتها على الفور فبادرُت:
-صدقيني الموضوع مش ممل زي ما يبدو، بالعكس.

قلته�ا بطريق�ة من يطلق نب�وءة يثق م�ن تحققها. أحّبت هدي�ر الطريقة 
هت بها بجملتي. بدت لها وعًدا بمغامرة ما، واألهم أنها شعرت  التي تفوَّ
أن ه�ذا قد يقودها لكش�ف غموض ما اختبرته مع كري�م. أكملُت تدخين 
س�يجارتي، فيما راحت عيناها تس�رحان بين العناوي�ن المرصوصة بعناية 

فوق األرفف. لفت نظرها كتاب بعنوان: »الطريق إلى جبل الزمرد«.
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الغرق في مراآة

 أما أنا فلن أسري عىل دربهم. سيكون التجديف
وسيلتي لبلوغِك واإليمان بِك مجدًدا.

أم�ر المل�ك ياق�وت بحبس بلوقي�ا في زنزان�ة مظلمة تح�ت األرض، 
عل�ى أن ُيعَرض عليه بعد أس�بوعين. كانت تلك أصع�ب أيام مرت عليه. 
تحط�م الس�فينة ومقاومة الغ�رق في البح�ر واحتمالية الم�وت فوق جبل 
المغناطيس، لم تكن على هذا القدر من الس�وء. مر الوقت عليه بطيًئا. لم 
يعرف ليله من نهاره. كان يغمض عينيه ويسرح بين ثنايا طفولته، يستحضر 
أجواء مدينته القصيَّة، ويفكر في جدته العجوز متسائاًل عن حالها. لم يندم 
على ارتحاله، إليمانه بأن طريقه مرس�وم قبل مولده، وما كان عليه س�وى 

االمتثال ألقداره.
ح�دس أن مرحلة من حياته على وش�ك االنتهاء. أرهف حواس�ه غير 
ش�ة بالض�وء أو الصوت، كي يس�تبين هل الموش�ك عل�ى االنتهاء  المشوَّ
محض مرحلة أم حياته نفسها، غير أنه عاد ليتخوف من مجرد التفكير في 

هذا الخاطر، أبعده عن ذهنه وكأنما بهذا يتقي المصير المشئوم. 
تناه�ى إلي�ه، صوت خط�وات ثقيلة تقت�رب. أصاخ الس�مع إلى الوقع 
العني�ف المتصاع�د أمام زنزانت�ه، فتناهت إليه همهمات ل�م يفلح في فك 
ِش�فرتها، ثم انفتح الباب. اقتاده الحراس معص�وب العينين ومقيد اليدين 
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إلى الملك المتربع على عرش من الزمرد البّراق، وإلى جواره ابنته الهائمة 
في ملكوت الصمت. فكوا وثاق يديه، وأزاحوا العصابة عن عينيه فصعقه 
ن�ور القاعة. غط�ى وجهه لبرهة حت�ى يعت�اد التعامل معه. انتظ�ره الملك 
بصبر، لم يرغب في استعجاله أو الضغط عليه. كان يعرف أن بقاءه وحيًدا 
زه الس�تجواب مثمر، وبالتالي ال حاجة  في زنزانة ضيقة ومظلمة لمدة جهَّ

إلى مزيد من اإلرهاب.
كان وج�ه األميرة أول م�ا صافح عيني بلوقيا حين فتحهما. تعّرف فيها 

إلى جميلة رؤياه بالسوق المزدحم.
سأله الملك:

-كيف بلغت قاف؟
ُذِه�ل بلوقي�ا، فحتى تلك اللحظة لم يكن يع�رف أنه وصل إلى وجهته 
المش�تهاة. أيام�ه لدى الراع�ي كانت فترة نقاه�ة، لم يكد يخ�رج فيها من 
الك�وخ، ول�م يبصر صخ�ور الزمرد أو ينتب�ه إلى تراب المس�ك والحناء. 

تسارعت دقات قلبه وهو يرنو إلى وجه الملك برجاء، ثم قال:
جئ�ت إل�ى ق�اف م�ن جب�ل المغناطيس. أتذك�ر أن�ي كن�ت مرمًيا في 
جب عمي�ق، أفتح عيني بال�كاد فأواجه ظالًما مقيًما، جس�دي كان مثخنًا 
بالج�راح، واأللم يعتصرن�ي. كان ثمة وحوش تس�تعد لالنقضاض علّي، 
ث�م حط كيان ضخ�م فوقي، ورفعني لألعلى. خمن�ت أنه طائر ألني كنت 
محم�واًل بمخالب ضخمة تقبض على مالبس�ي. غبت ع�ن الوعي، ومع 
هذا كنت أش�عر بتأرجح�ي المخيف. تحول العالم كل�ه إلى دوار، وحين 
أفق�ت ظنن�ت أن الطائ�ر رماني في بقع�ة أخرى من جب�ل المغناطيس، أو 

على مقربة منه. 
لم يش�ر بلوقيا إلى الراعي الذي استضافه خوًفا عليه من بطش الملك. 

عاد األخير ليقول:
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-لم أسمع قباًل بإنسي نجا من لعنة جبل المغناطيس!
فحك�ى بلوقي�ا قصته من أولها، ل�م يغفل حتى أكث�ر تفاصيلها عصياًنا 
عل�ى التصدي�ق، حدث�ه عن هاجس الس�فر المس�تحوذ عليه من�ذ الصغر، 
والمشهد الذي تشكل أمامه في السوق، ورؤيته لألميرة زمردة تتجول في 

حديقة على هيئة متاهة. 
ل�م يكن المل�ك ليصدقه لوالّ أنه وص�ف حديقة المتاه�ة النباتية بكل 
دق�ة. كان بلوقيا يختلس النظر، بينما يحك�ي، إلى األميرة الصامتة. لم يبد 
عليها أنها تراه أو تس�مع ما يقول. كان عقلها في مكان آخر خارج القاعة، 

بل خارج حدود قاف.
سأله الملك: ما معنى أن تكون صائًغا؟

ش�رح أن�ه يتعامل م�ع الجواهر والمعادن النفيس�ة، أش�ار إل�ى الزمرد 
ال�ذي يغطي جدران القاعة، وُقّد منه كرس�ي العرش، وإلى أحجار ماس، 
وياق�وت، وفيروز تزين الحوائط والس�قف. قال إنه ل�م يَر في صفاء ونقاء 
ل ثروة  جواهر المملكة، فقطعة صغيرة من هذا الزمرد ش�ديد النقاء تش�كِّ

هائلة في بالده.
انده�ش الملك، يع�رف أن الزمرد حج�ر جميل، بل ه�و األجمل من 
وجه�ة نظ�ره، لكن توافره هكذا في المملكة، في الصخور وجس�د الجبل 
واألحجار، يجعله متاًحا لدرجة ال يفكر معها أحد سكان قاف فيه كسلعة 
ُتباع وُتشترى. لم يخبر بلوقيا بهذا، فقط أنصت إليه حتى انتهى من كالمه، 

ثم سأله على سبيل االختبار عّما يعرفه عن الزمرد.
أجاب بلوقيا بأن الحجر األخضر الشفاف يدخل في تركيب أدوية تعالج 
تأثير الس�م، ويبطل السحر، ويقوي الذاكرة، ويزيد الذكاء، ويقطع النزيف، 
ووضع�ه في الفم ي�روي العطش. ومن أنواعه: الذبابي، المس�ّمى بهذا ألن 
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حامل�ه ال يق�ع علي�ه الذباب، وهو أرق�ى أنواع الزم�رد. والريحان�ي، بلونه 
القريب من لون أوراق الريحان. والس�لقي، المنس�وب لونه لنبات الس�لق. 
والصابون�ي، وهو أردأ األنواع. وأضاف أن هن�اك نوًعا نادًرا إذا نظرت إليه 

األفاعي سالت أحداقها على خدودها وفقدت بصرها في الحال.
هز الملك رأس�ه بغموض، لم ُيفَهم منه هل صفح عن بلوقيا أم ال، ثم 

قال بصوت بين الوعيد والطمأنة:
-س�تبقى في غرفتين على الحدود القصية لحدائق القصر. مهمتك أن 
تحي�ل أحج�ار الزمرد إلى حلي، كما أخبرتن�ي أنك كنت تفعل في 
بالدك. وإذا لم تعد ابنتي إلى س�يرتها األولى س�ريًعا، س�يكون لي 

معك شأن آخر.
***

حّول بلوقيا مقره الجديد إلى نس�خة من ورشة معلمه نيروز الفارسي. 
وضع المصابيح في األماكن نفس�ها، وجعل النار تتوسط المكان، وفرش 
ُبس�ًطا وأرائك تذك�ره بماضيه هناك. ف�ي أحد األركان جّهز لنفس�ه مكاًنا 

للنوم يشبه فراشه المبسوط في بيت جدته.
عك�ف على صقل الزمرد وتش�كيله في صورة حل�ي فريدة من خواتم 
وتيجان وأس�اور وقالئ�د من الذهب والفض�ة والبالتين مزين�ة بالجواهر 
الخض�راء. م�ا إن ينتهي م�ن قطعة حتى َيُصّفها في صندوق خش�بي مبطن 
بالقطيف�ة، ويب�دأ العمل ف�ي غيرها. لم يتخي�ل أن العودة لممارس�ة مهنته 
س�وف تس�عده هكذا، كان يبث الجواهر والمعادن النفيس�ة حنينه لمدينته 
ومعلم�ه وجدت�ه وأماكن صب�اه. تخطر األمي�رة في باله فيبتس�م ثم تعقب 
ابتس�امته س�حابة تجهم تعكر صفو مالمحه، إذ يتذك�ر أن الملك قد يقتله 

إن لم ُتشف.
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كان الطع�ام يصل�ه مع خادم�ة مرتين يومًيا، في الصب�اح وقرب حلول 
الظ�الم، اعتادت أن تتل�كأ، وتجيل بصره�ا في أرجاء الورش�ة، تتفحص 

بلوقيا وهو منهمك في عمله غير منتبه إليها، ثم تغادر.
جاءته في يوم بالطعام قبل موعدها، كان الباب موارًبا كالعادة، وبلوقيا 
راق�ًدا ف�ي فراش�ه يفكر في أنه أش�به بالس�جين في أبعد م�كان ممكن عن 
موطن�ه. أغلقت الب�اب بهدوء ووضعت الوجبة خلفه، وتس�حبت صوب 
بلوقي�ا. أفغمت�ه رائحتها م�ا إن اقتربت منه، مس�ت كتفه، اس�تدار ليجدها 
تتأمل�ه بنظرة داعية. تخففت من ثيابها وجلس�ت بج�واره فاعتدل مأخوًذا 
بالمفاجأة. كانت جميلة بشعر بني طويل وعينين مسحوبتين ألعلى وأنف 
مس�تقيم وشفاه مكتنزة. دنت أكثر وهي تتحس�س صدره، فجذبها إليه في 

قبلة نهمة، بينما يجوس تضاريس جسدها بيديه. 
ارتم�ت فوق�ه وأغرقته في موجة من القب�ل المتتالية فيما أغمض عينيه 
متخياًل زمردة، صعدت به إلى ذرى لم يبلغها قباًل، شعر أنه يتقلب في عالم 
مفعم بالروائح والرغبات والعواطف، استس�لم لها وهي تقوده في دهاليز 
لذة جديدة عليه، حين انتهيا، لملمت مالبس�ها وارتدتها على مهل، ألقت 

نظرة أخيرة عليه وهو ممدد في فراشه عارًيا مغمض العينين، وخرجت.
انتظرها في المس�اء، لكنها لم تأت. نابت عنها خادمة أخرى في حمل 
الطعام إليه. خاف أن يس�أل عنها كي ال ينكشف أمره. بدأ في الخروج من 

ورشته للتجول في حديقة القصر عّله يراها.
ب�دالً منه�ا صادف زم�ردة س�اهية عل�ى حافة بحي�رة تطال�ع صورتها 
المنعكس�ة فيها باس�تغراق، عاد إلى ورشته وفي باله أن يصنع لها مرآة من 
الفض�ة مزينة بالزم�رد والياقوت والم�اس كتلك الت�ي كان يصنعها نيروز 
الفارس�ي ألثري�اء مدينت�ه. رغب ف�ي صياغة تحف�ة ترقى إل�ى جمال من 
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خلبت لبَّه، على مدى أس�بوع أجهد نفس�ه في صقلها وتزيينها بالجواهر، 
ثم انتظر ظهور األميرة.

بعد أي�ام ثالثة رآها تدخل خميلة مجاورة للبحي�رة، فتبعها محاذًرا أن 
ي�راه أح�د. كانت تجلس إل�ى أريكة محاطة بورود متع�ددة األلوان، حين 
اقت�رب منها وأعطاها المرآة دونما كالم. اس�تحوذت عليه�ا تماًما، ظلت 
ل  تح�دق فيه�ا وهي تبتس�م أو تعب�س أو تتظاهر بالدهش�ة. اس�تمرت تبدِّ
تعبي�رات وجهه�ا وبلوقي�ا يتابعها حائًرا. بع�د قليل قال�ت موجهة كالمها 

النعكاسها: »أنا زمردة أميرة قاف. من أنِت؟«.
لم يصدق بلوقيا أنها نطقت أخيًرا. وّد لو يخبر الملك في الحال إلنقاذ 
نفس�ه من العقوبة المسلطة على رأسه، لكنه خاف من أن يكون في اقترابه 
من زمردة ما يس�تدعي عقاًب�ا ال يقل خطورة. ظل س�اكنًا حتى انتبهت له. 

سألته: من أنت؟ وكيف صنعت هذه التحفة الرائعة؟
ج على الزمرد  أعاد سرد حكايته فيما أنصتت باهتمام تضاعف حين عرَّ
وأنواعه. عندما أخبرها بأمر النوع المس�يل ألحداق الحيات، فكرت على 
الف�ور في أمها المفقودة وملكة الحّيات. ش�عرت أن اختراق هذا الغريب 
لعزل�ة قاف ل�م يحدث عبًثا، ب�دا لها كعالم�ة على صواب س�عيها، أمرته 
بالبح�ث بين صخ�ور قاف عن هذا الزمرد. لم يفهم س�ر حاجتها له، ومع 
هذا انهمك في التفتيش عنه طلًبا لودِّها، منش�غاًل في الوقت نفسه بتشكيل 
المزيد من الحلي. ش�عر أنه وصل ألقصى ما يس�تطيعه في مهنته، تمنى لو 
ر له الع�ودة إلى مدينته  يش�هد نيروز الفارس�ي هذا. قال لنفس�ه، إنه ل�و ُقدِّ
س�تكون ورش�ة معلمه هي وجهته األولى، س�يحمل له نماذج من الحلي 
التي صاغها، وأحجاًرا من زمرد قاف الفريد. س�يكون هذا تعويًضا مناسًبا 

عن خاتم ابنة شهبندر التجار الذي سرقه عند رحيله.
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انبهر الملك حين أبصر الحلي والتيجان التي انتهى بلوقيا من تشكيلها، 
وزاد انبهاره حين طالع المرآة الفضية المزينة بالزمرد والماس والياقوت. 
ضاعف هذا من محبته لمن شفى زمردة وأعادها لسابق عهدها. باتت ثقته 

فيه مطلقة.
لم تكن المرايا ش�ائعة في قاف، كانوا يطالعون وجوههم على صفحة 
الم�اء، أو األس�طح المعدنية المصقولة، ولم يتخيلوا أب�ًدا إمكانية امتالك 
م�رآة على هذا الق�در من الصفاء، ب�دت للملك اختراًعا معج�ًزا، أراد أن 
يقصره عليه هو وابنته فقط. »س�أقطع رأس�ك إذا صنعت مثلها آلخرين«! 

قال لبلوقيا بصوت يمزج المداعبة بالوعيد.
بع�د أس�ابيع أحضر بلوقيا لألمي�رة أحجاًرا عديدة من الزمرد المس�يل 
ألح�داق الحّيات، وترجاها أن تخبره بالغرض منها، فحكت له عن الحية 
المحيطة بقاف. وصفت له حجمها فارتعب وباح لها بخش�يته من أن هذا 
الزم�رد ق�د ال يكون كافًيا م�ع حّية بهذه الخطورة، وقد يزيد من شراس�تها 

بداًل من القضاء عليها.
ثه�ا ع�ن جب�ل المغناطي�س، وعن صديق�ه القابع هن�اك، وأحجار  حدَّ
الجن�ون الفضية وكي�ف يمكنها أن تتح�د مع تأثير الزم�رد إلحداث األثر 
المرج�و. ق�ال هذا بفت�ور كونه يدرك اس�تحالة الس�فر إلى هن�اك. لمعت 
عيناه�ا حين تذكرت ما س�بق أن تناهى إليها عب�ر الوصيفات من أن ملكة 
الحّي�ات ضلل�ت أمه�ا وتركتها ف�ي غياهب جب�ل المغناطي�س. رأت في 
المب�ادرة بالذه�اب إل�ى هناك فائ�دة مزدوج�ة ممثَّلة في محاول�ة البحث 
ع�ن أقرب مخلوقة لقلبها، وجلِب ما قد يس�اعد عل�ى التخلص من ملكة 

الحّيات مما ُيخِرج قاف من عزلته.
لطالما اقترن جبل المغناطيس في ذهنها باللعنات واألساطير المخيفة، 
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ومن�ذ اختفت والدتها صار مرادًفا للموت ف�ي مخيلتها. طمأنها أن بلوقيا 
سبق له أن غادره سالًما، وأن هناك إنسًيا يقيم هناك. منحها هذا أماًل في أن 

أمها قد تكون نجت بطريقة أو بأخرى.
اس�توقفها لوهل�ة أنه�ا ممنوعة م�ن امتطاء العنق�اء، قبل س�ن الحادية 
والعش�رين، حذره�ا والدها من لعنة س�وف تحي�ق بالمملك�ة إن فعلت. 
لكن س�رعان ما خطر ببالها أنه حتى س�نوات مضت كان التدوين ممنوًعا 
في قاف بحجة خرقه للناموس المقدس، ثم س�مح به والدها حفاًظا على 
ذاكرة الجبل وتاريخه دون أن يجلب هذا أي لعنة، س�خرت في س�ريرتها 

من هذه األفكار البالية.
تذك�رت أمه�ا وك�م كان�ت مختلف�ة ع�ن كل س�كان ق�اف، ل�م تك�ن 
تؤم�ن بمعتقداته�م وخرافاته�م، ولطالما حك�ت لها عن مدينته�ا البعيدة 
»جولس�تان« وشوقها إليها. قالت زمردة لنفسها إنها تشبهها أكثر مما تشبه 
أباها. تذكرت أنها طلبت منه - حين اختفت أمها - البحث عنها في مسقط 
يت باألرض قبل م�دة، لم تصدقه،  رأس�ها، فأخبرها أن »جولس�تان« ُس�وِّ

ظنّت أنه يخدعها كي تكف عن توسالتها له بأن يأخذها إلى هناك.
اس�تغلت زمردة عكوف والدها في خلوة لمدة شهر في الجانب اآلخر 

من قاف، وغادرت على متن العنقاء بصحبة بلوقيا.
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مدينة مبللة بالمطر

أن ترمق الجبال:  الجبال فكرة   األسمى من 
وهو الجبل  أنت  تصري  أن  عٍل،  من   العالم 

أنت!

في »س�اوث ش�يلدز« المدينة البريطاني�ة المنعزلة على بحر الش�مال، 
وقفُت - قبل س�نوات على لقائي األول بهدير - وس�ط غابة صغيرة ينفتح 
عليه�ا فندق »Little Haven«. الهواء كان ُمَش�بًَّعا برائح�ة اليود، والطقس 

شديد البرودة لدرجة شعرُت معها أن دمي على وشك التجمد. 
كان ثم�ة فنار ونوارس يزدحم بها الش�اطئ المالصق للفندق الصغير، 
وضج�ة محببة لعرس يجري اإلعداد له في الس�احة أمام�ه، لكنّي غرقت 
داخ�ل الغاب�ة وانفصلت عّما حول�ي. في ذهني كانت هن�اك طفلة صغيرة 
تتعث�ر ف�ي خطوتها وه�ي تركض خلف أبيه�ا على مقربة م�ن أطالل قلعة 
»أَلم�وت«؛ طفل�ة ُن�ِذرت منذ مولده�ا لهدف بعي�د المن�ال، وباتت قاب 

قوسين أو أدنى من إنجازه. 
تملكتن�ي رغب�ة قوي�ة في ترك بصمة وحف�ر أثر في م�كان اخترقني منذ 
اللحظ�ة األول�ى، وأحدس أني لن أزوره مجدًدا. وألني أعش�ق األش�جار 
رُت في أن حفر اسمي على جذع إحداها عمل بشع، كأنما أجرح إنساًنا. فكَّ

بخط�وات بطيئة تس�تلذ بلمس�اتها ل�ألرض، اتجهُت نح�و الفنار على 
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الش�اطئ، أخرجت قلًما أسود من حقيبتي، وكتبُت على الهيكل الخشبي: 
»اس�مي بس�تان البحر، أو بوستان َدريا، أو باغ َدريا، ال فارق! أغادر العالم 
عل�ى أطراف أصابعي في طريقي إلى جبل الزمرد. إن لم ُتبَعث أميرتنا من 
جديد س�أفنى في رمادي الخاص، س�تتبخر كلماتي كأنها لم تكن. من له 
أن يؤبِّد الحكاية؟ من سينقيها من آثار التحريف بحيث تبطل اللعنة وينفك 

السحر!«.
المدين�ة التي اس�تقبلتني بمطر غزير وجو عاصف، وودعتني بش�مس 
دافئ�ة، جعلتني بين االس�تقبال وال�وداع أتمنى لو أفق�د ذاكرتي ألولد من 
جدي�د في ه�ذا المكان المنس�ّي على أط�راف العالم. تمني�ت، وأنا فيها، 
لو كنت امرأة عادية كماليين النس�اء، أحب وأتزوج ألنجب، أو أتمس�ك 
باس�تقالليتي وأنتق�ل من ح�ب آلخر بال ن�دم أو تردد. ام�رأة تحمل أعباًء 

عادية ال حمل ثقيل يجعل روحها رهينة له.
حي�ن وصلت إلى »س�اوث ش�يلدز«، كانت الش�وارع خاوي�ة والمطر 
غزي�ًرا، ش�عرت أني بداخل فيلم ل�«هيتش�كوك«، ش�خصية فني�ة تنتظر ما 

سيفاجئها به خالقها.
رطوبة البحر. رائح�ة المطر. أصوات النوارس. تماثيل طيور البطريق 
في الس�احة أم�ام الفن�دق، والغاب�ة الصغيرة ف�ي مواجهته، كله�ا ال تزال 

محفورة في ذاكرتي كأني غادرتها باألمس.
�َص عليَّ إقامتي الهانئة في المدين�ة الهادئة: كانت خالية  ش�يء واحد َنغَّ
من الجبال. منبسطة ومسطحة. تختال بجمالها وصمودها الطويل في وجه 
العواص�ف الثلجية وأم�واج البحر، غافلًة عن أن انبس�اطها هذا، ليس نقطة 
إيجابية ُتحَسب لها في عرفي، ألنها على هذه الصورة، بال ِعرق خفي يربطها 

بجبل قاف، وبالتالي تفتقر إلى ما يساعد على استعادة أميرتي الغائبة. 
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َع�ُت المدينة متألمة من أني لن أس�تطيع المكوث فيها أكثر. بحقيبة  َودَّ
صغي�رة ومالبس ش�توية ثقيلة وصل�ُت إلى مدينة أخرى هي »إنس�بروك« 
الواقع�ة ف�ي منطقة األلب النمس�اوية. حين خطوت خ�ارج محطة القطار 
الرئيس�ية صافحْت عيناي جباًل بدا أش�به بجدار صلب تتكئ عليه المدينة 

الوادعة. 
منظر قد ال يروق للكثيرين، إذ يش�عرهم بأنهم في مواجهة حاجز قاهر 
يحاصرهم ويقف حائاًل بينهم وبين األفق، لكنه بالنس�بة لي كان َقَبًس�ا من 
ن�ور الوطن الموغل في القدم، كما س�معت عنه ف�ي حكايا أبي التي نقلها 
بدوره عن أسالف كانوا يتبادلون حكيها في جلساتهم حول النار الموقدة 

طلًبا للدفء فوق قمم جبال لجأوا إليها بدياًل عن جبلهم المفقود.
ل�م أحت�ج إلى عربة أجرة تقّلني إلى الفن�دق، كونه يبعد خطوات قليلة 
عن المحطة. س�رُت ببطء في الطقس بالغ البرودة، والجبل في مواجهتي 

 .Adamgasse حتى وصلُت إلى محل إقامتي في
كان فندًقا بس�يًطا، موظف االستقبال فيه أربعيني دائم التجهم بال مبرر 
واضح، ورأس�ه متّوج بش�عر أش�قر غزي�ر. دخلُت غرفتي، وقب�ل أن أفرغ 
حقيبت�ي م�ن المالبس، فتحت الس�تائر، كي أتأك�د من أن الغرفة ُتش�رف 
عل�ى الجبل، كما طلبت من الرجل. تغاضيت عن انقطاع اإلنترنت معظم 

الوقت، وعن تواضع الخدمة في الفندق مقابل هذه اإلطاللة. 
جلس�ُت عل�ى إفريز الناف�ذة الداخل�ي العريض أرقب الجب�ل - كأنما 
س�يمدني بمبتغاي - وأنتظر رس�الة إلكترونية من تاجر مخطوطات يعيش 
ف�ي فيين�ا وأح�اول منذ س�نة الوصول إلي�ه، وأظنن�ي اقتربت م�ن هدفي، 

وعالمتي عودة األفق الداكن لمخايلتي منذ وصلُت إنسبروك.
ط�وال عمري تقريًبا عش�ت مطاَردة بأفق أس�ود يتراءى ل�ي، يهجرني 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



124

لفترات، ليعود أش�د عزًما على مالحقت�ي! حينئذ أجده أمامي أينما كنت. 
يرافقني كأنه مرآة تعكس جوهري، تعكسني وقد استحلت لوًنا. 

يهجرن�ي ف�ال أعرفني ويغي�ب عني مغ�زى وجودي. يح�دث هذا في 
لحظ�ات ضعف�ي وابتعادي ع�ن روح األمي�رة الغائبة، وغرقي ف�ي ابتذال 
اليوم�ي والمع�اش. ال بد م�ن أن روحها تك�ون ناقمة علّي، ل�ذا تحرمني 
رني بها، من اللون الذي خّيم على فضاء جبل الزمرد بعد تفحمها  مّما يذكِّ

وتحولها إلى حفنة رماد.
ف�ي األوق�ات المماثل�ة، أعتك�ف منعزل�ة ع�ن العالم، وأس�تغرق في 
ابتهاالت�ي الخاص�ة. أول مرة اصطدم�ت بهذا الحاجز األس�ود كانت في 
س�نوات عم�اي؛ ف�ي الواق�ع لم أكن أواجه ش�يًئا غي�ره، وبع�د أن عاد لي 
بص�ري، ص�رت أراه ب�ال مقدم�ات، أغمض عين�ّي ثم أفتحهم�ا على أفق 
حال�ك، أدقق فيه ويخطر لي أني فقدت البصر ثانية، قبل أن يختفي ويعود 

العالم لطبيعته. 
هن�ا ف�ي إنس�بروك تراءى ل�ي مراًرا، ل�ذا ص�رُت متأكدة م�ن أن تاجر 
المخطوط�ات هذا س�يرد على رس�التي قريًبا، وصلني أن لدي�ه مخطوًطا 
ل رحلة نزوح أسالفي وتيههم ويشرح أيًضا بداية انتقالهم من الشفاهة  ُيفصِّ

إلى التدوين. مخطوط بالغ القدم، كان بحوزة ناسك جبل »دماوند«.
اس�تغرقني منظ�ر الجب�ل وش�ردُت في�ه، بدا أش�به بمس�تطيل عمالق 
منحوت بيد نّحات مثابر ال من صنع الطبيعة. نظرُت إلى الشارع باألسفل 
فقابلتن�ي واجه�ة محل للتحف واألقنع�ة اإلفريقية، وبج�واره مقهى على 
زجاج�ه الخارج�ي إع�الن عن توف�ر اإلنترن�ت. نزلت من ف�وق اإلفريز، 

بّدلت مالبسي، واصطحبت حاسوبي المحمول متوجهة إلى المقهى.
هناك تصفحت بريدي اإللكتروني فلم أجد الرسالة المنتَظرة. اتخذت 
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م�ن المكان مقًرا ل�ي في المدينة، أتجول في الش�وارع بالس�اعات، مولية 
وجهي نحو الجبل قدر اس�تطاعتي، أختار مطاعم صغيرة عش�وائًيا لتناول 
طعام�ي فيه�ا، وأعود إل�ى المقهى لالطمئنان ه�ل رّد عل�ّي الرجل أم ال. 
ة، وأقرأ بنهم، وأعيد فك وتركيب قصة األميرة الغائبة  أحتسي قهوتي الُمرَّ
فة، قبل أن  ف�ي خيالي محاولًة وضع يدي عل�ى تناقضاتها وأجزائها الُمَحرَّ

يهدني التعب فألجأ إلى غرفتي طلًبا للراحة.
ظلل�ت عل�ى حالت�ي ه�ذه ألي�ام ثالثة، وف�ي الراب�ع وصلتني رس�الة 
إلكترونية مختصرة يبلغني فيها تاجر المخطوطات أن أقابله في الخامس�ة 
من مس�اء الغد بفيينا. كلماته التي بدأت ب�«أهاًل بس�تان« كأنما يعرفني منذ 
نته  زم�ن، انته�ْت بعنوان تفصيل�ي، على مقربة م�ن متحف »ألبرتين�ا«، دوَّ

بحرص في دفتري، وحجزُت تذكرة في القطار المتجه إلى فيينا صباًحا.
***

المدينة مبللة بالمطر. 
األرصفة مراي�ا ممتدة بفضل اللون الفضي للمياه. إعالنات الش�وارع 
طافحة بالش�هوة: فتيات ش�به عاريات بنظرات داعية ورجال يستعرضون 
أجس�ادهم الرياضي�ة. محالت الجنس أو ملصق�ات الدعاية لها تلوح هنا 
وهناك. حس�ية ما تجعل الش�بق كأنما يس�يل في اله�واء، وُيغلِّف الفضاء، 
ويمنح حتى للمطر رمزية أخرى، فتبدو »فيينا« - رغم أس�اها - قطة شبقة 

تلعق الماء عن فروها وتستسلم لكسل صباحي.
وهو لم يكن خارًجا عن س�ياق مدينته، كأن�ه تماهى معه وتبناه وجعله 
لصيًق�ا ب�ه. حين دخل�ت القاع�ة الفخمة، كان هناك، بجس�ده الممش�وق 
ومالبس�ه األنيق�ة، في ركن منزٍو يتح�دث ضاحًكا مع ثالث نس�اء. يبتعد 
قلياًل ممس�ًكا بكأس النبيذ األبيض، ثم يعود ليلقي جملة تضحكهن. كان 

كأنما يضبط إيقاعهن الداخلي بكلماته.
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اقترب�ت منه بع�د أن خلعت معطفي المبتل، رمقن�ي بنظرة خاطفة وإن 
كان�ت متفحصة، ثم عاد ليكمل حديث�ه. ظننت لوهلة أنه لم يرني كونه لم 

يرد على ابتسامتي المحيِّية وعاد لمواصلة نكاته.
كنت س�أتوقف على بعد خطوات في انتظ�ار أن ينتهي، غير أنه انحنى 
ليهم�س في أذن إحدى الس�يدات، ث�م توجه نحوي مرحًب�ا بوجه متهلل. 
بحركة مسرحية فتح ذراعيه عن آخرهما من دون التخلي عن كأس النبيذ. 

أحنى رأسه وركبتيه قلياًل ثم قّبل يدي: أهاًل سيدتي الغامضة!
قال بصوت مبحوح وبإنجليزية رصينة، فش�عرت بأني أصبحت محط 

انتباه نسائه الضاحكات. 
»غامض�ة! يا له من وصف. من منا الغام�ض؟«، كان هذا أول ما خطر 
ببالي ألنه اس�تعصى على قدراتي كما لو كان عرف بس�عيي خلفه، وتعمد 
مراوغت�ي، ونص�ب بينن�ا حاجًزا منعن�ي من ق�راءة أف�كاره. رددت تحيته 
بح�رارة، بينما أفك�ر في أن المعلومات التي جمعتها عنه، كانت ش�حيحة 
للغاي�ة رغم مس�اعدة معارفي، ب�دا لي كرجل يعيش ف�ي الظالل، يالعبها 

ويرقص معها متحاشًيا الضوء والوضوح.
اصطحبن�ي إل�ى ممر طوي�ل ينته�ي بغرفة مكت�ب معزولة ع�ن القاعة 
الخارجية. أغلق الباب بحرص وجلس إلى مكتبه طالًبا مني الجلوس في 

مواجهته.
-عن أي مخطوط تبحثين؟

-أن�ا مؤرخ�ة. أحتاج المخط�وط المع�روف ب�«النزوح إل�ى العالم«. 
اقتفي�ت أث�ره طوياًل بال طائل، هناك نس�خ مفبركة عث�رت عليها ال 
عالقة لها بما أفتش عنه، وفي النهاية وصلني أن المخطوط األقرب 

إلى الصيغة األصلية لديك.
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ابتسم وهو يشعل سيجاًرا التقطه من علبة أمامه، ثم قال:
-اإلجابات الطويلة تخفي أسراًرا!

ه عل�ى االرتباك والخجل. أجبت م�ع ضحكة أردتها أن تبدو  -أو تم�وِّ
جذابة.

-أوك�ي س�يدتي المرتبك�ة. قل�ِت »المخط�وط األق�رب إل�ى الصيغة 
األصلية«، وليس »المخطوط األصلي« وهذا مثير لالهتمام!

تفحص مالبسي السوداء، فيما قلت وأنا أضغط على مخارج حروفي:
-ال أرغب في إضاعة المزيد من الوقت. مستعدة لدفع ما تريد من مال 
مقابل المخطوط. بل حتى يمكنك االحتفاظ به، ما أريده هو نسخ 

محتواه. صفقة رائعة ال يرفضها عاقل.
-وال يقبلها فضولي قبل معرفة السر الكامن وراءها!

رد ببرود، ثم سأل وهو ينظر في عينّي:
-تفتش�ين خلف حكاية ابنة ملك قاف؟ أنِت بوس�تان َدريا، ابنة ناسك 

جبال الديلم، أليس كذلك؟
لم أجبه، فواصل بفارسية سليمة هذه المرة:

-اس�مي األصل�ي كريم خان. أنح�در من المجموعة التي اس�توطنت 
جب�ل دماون�د ف�ي إيران بع�د النزوح من ق�اف. والدي هو ناس�ك 
»دماون�د«، وبحوزت�ي إرثه كام�اًل، أنتظر ظهورك منذ م�دة لكنِك 
أخ�ذِت وقًت�ا أطول مم�ا توقع�ت، كي تعث�ري عل�ّي، المعلومات 
المس�ربة إليِك عني وعن وجود »النزوح إلى العالم« معي لم تكن 
مجرد مصادفة. ما إن وصلتني رس�التك اإللكترونية، حتى أدركت 
أن اللحظة المناس�بة حانت. ننتمي لألصل نفس�ه، ونس�عى خلف 
اله�دف ذاته. تقول النبوءات التي معي إن امرأة هي التي س�تتمكن 
من استعادة زمردة. قد تكون أنِت أو أخرى، علينا مًعا البحث عنها.
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-لماذا تأخرت في الرد على رسالتي إذن؟ سألُته محتدة.
-مجرد تكنيك! كما كان علّي مراجعة ما لدّي من مخطوطات ووثائق.

***
ف�ي طريق عودتي إل�ى القاهرة اس�تعدت كلمات كريم خ�ان، فكرت 
في النقاش�ات الطويلة بيننا عن أرض األسالف. على مدى أسبوعين قمنا 
بتمحيص م�ا لدينا، حصرنا قائم�ة بالتحريفات المحتمل�ة لحكاية أميرتنا 
الغائب�ة، وأخ�رى بتفاصي�ل منها موزعة عل�ى حكايات أخرى. م�ا توقفنا 
أمام�ه كان تل�ك النبوءة الغامض�ة عن خاتم زمرد ضائ�ع وفتاة جامحة في 

مدينة ترتجف، وامرأة تضحك لها المرايا.
تناقش�نا مط�واًل بينم�ا يصطحبن�ي ف�ي ج�والت ممت�دة بي�ن متحف�ي 
»بلفيدي�ر« و»ألبرتين�ا« وقص�ر »ش�ونبرون« بحدائقه المبه�رة، والمقاهي 
القديمة الش�هيرة. جعلني أدرك أن ثمة ما هو مأس�اوي في فيينا! فشيء ما 
في المدينة العريقة يثير األسى ويدفع زائرها نحوه. أناقة العمارة وفخامتها 
العتيق�ة تجعالنها تبدو كطل�ل مجد غابر، كأنما تخب�ر اآلخرين أن هذا ما 

تبقى من إمبراطورية كادت تحكم أوربا كلها يوًما. 
رني هذا باألس�ى المغلِّف لذكرى أرض أس�الفنا، والموشوم على  ذكَّ

أرواحنا، نحن المتحدرين منها، حتى لو لم نعترف به.
م�ن الطائرة بدت جبال األلب، كمرتفعات من آيس كريم الش�يكوالتة 
المغطى بالكريمة البيضاء. تابعتها عبر زجاج النافذة. حدقت في التناقض 
بين بياض القمم الثلجية وُبنّي الس�فوح، فس�اورتني رغبة حارقة في رمي 

نفسي فوقها.
تمنيت لو كنت منار الس�نا، المرأة ذات ثوب الريش، في حكاية حسن 
البصري كي أجلس على جناح الطائرة مس�تمتعة بمنظر ثلوج قمم األلب 

من أعلى، ثم أطير ألهبط فوقها.
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يوًما ما سأكون المرأة ذات ثوب الريش، سأصير منار السنا. أكاد أؤمن 
بهذا! 

تقول األسطورة إن الكاهنة المقدر لها أن تستعيد أميرة قاف ستصير ما 
تشاء! سيكون لها ما تتمنى من قدرات. ال أرغب إالّ في أن أكون مثل منار 
الس�نا، لن أس�تخدم ثوب الريش سوى مرة واحدة في العام. أحلق به نحو 
م فوق جزر ال�واق واق، وجبلي الماس  الممال�ك والبلدان البعيدة. أح�وِّ

والمغناطيس، ووادي الحّيات. 
أم�ا بقية العام فس�أقبع في قاف، الوطن المراوغ الذي لطالما س�معت 
عنه وحلمت به، س�أختار لنفس�ي مكاًنا قريًبا من عش العنقاء، ال بد لبيتي 
م�ن أن يك�ون حميمًيا تحوط�ه حدائق شاس�عة وتحجبه ع�ن المتطفلين، 

بحيث يمرون بها دون االنتباه لوجود البيت بداخلها. 
حض�ر ف�ي ذهن�ي فجأة م�كان قاح�ل على حاف�ة جرف خط�ر؛ أرض 
محروق�ة تخايلني في اليقظ�ة كما في األحالم. غ�ادرُت خياالتي وعدت 
للتحديق عبر زجاج الطائرة. باألس�فل، كانت ثمة سحب منخفضة، تشبه 
زه�وًرا بيضاء هائلة، تغفو مطمئنة فوق قمم األلب، تخفيها لدقائق قبل أن 

تعاود القمم انبثاقها. 
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اأر�س الجنيات

 فلتكن كلماتي منذورة إلساءة الفهم وأخطاء
التأويل!

ي�وم إلق�اء القبض على بلوقيا، ع�اد الراعي بقطيعه م�ن الماعز البري، 
ليجد كوخه خالًيا: الفراش مش�دود ناحية الب�اب، واألواني القليلة مرمية 
في األركان وقد تكس�رَّ الفخاري منها وبقَي الخشبي مبعثًرا. خطر بباله أن 
بلوقيا س�رقه وهرب، إالّ أنه س�رعان ما سخر من هذا الخاطر، إذ ليس في 

كوخه ما يغري بالسرقة.
شعر بأنه منذور للخذالن والهجر من األحبة والغرباء على حد سواء. 
غلبت�ه الكآب�ة. اس�تعاد هج�ر زوجت�ه »م�روج« ل�ه. وقته�ا كان يخرج في 
رح�الت صيد للمتعة ال ليعت�اش على ما يصيده كحال�ه اآلن. كان ينطلق 
في حاش�ية صغيرة من خدمه ويخيِّم في الخالء ليومين مستمتًعا بالقنص، 
يالحق الصقور والجوارح ويتحاش�ى إزع�اج طيور الرخ العمالقة - التي 
تعتبر قاف محطة أساس�ية في ترحالها األبدي - ألنه يعلم أن ال أحد يقدر 

ع. على تحمل انتقامها المروِّ
عاد من إحدى رحالته تلك ليفاجأ ببيته مقلوًبا، وبزوجته وقد اختفت. 
ل�م تأخذ أًيا من مالبس�ها أو أدوات زينتها، فقط مخطوطات جدها حكيم 
المملك�ة الس�ابق، ومحتوي�ات الخزان�ة الموروثة عن أمه�ا. عندما وجد 
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أش�ياءها في أماكنها ظنها س�تعود، لكن الخادمة أخبرته بالرسالة الشفوية 
المتروكة له: »ال تبحث عني، لقد وجدت عالمتي«!

لم يفهم ماذا تقصد، وإن كان أدرك أن قصتهما مًعا انتهت، وأنها تركته 
م�ن دون وداع أو ش�رح. خلفته وراءها كبضاعة اس�تنفْدت الغرض منها. 
أعي�اه البحث عنه�ا، هام على وجهه في الطرقات وفي ذهنه س�ؤال واحد 

يرغب في أن تجيبه عليه: »لماذا؟«.
قال لنفسه إنه، إن وجدها، سينصت إلى جوابها ولن يعلِّق عليه. سوف 
يس�تدير مغ�ادًرا وق�د أهداها بعًض�ا من حيرت�ه. أهمل تجارت�ه، هجر بيته 
الفخ�م، ولجأ إل�ى الخالء. اختار أكثر المناطق عزل�ة على أطراف الجبل 
وأس�س كوًخا من جذوع األش�جار، على حافة ج�رف خطر، وعاش فيه. 
رّوض قطيًع�ا من الماعز البري وجاب به المراعي القريبة. ائتنس بصحبته 

ووجد فيه عزاًء مؤقًتا، وإن لم ينس جرحه.
في لياٍل بعينها كان يصحو من نومه وهو واثق أن زوجته موجودة على 
مقربة، يكاد يس�مع صوت تنفس�ها ويش�م رائحتها، بل حسب مرة - وهو 
بين اليقظة والنوم - أنه شعر بلمساتها تداعب جسده، فتح عينيه فلم يقابله 

إال فراغ الكوخ.
ل�م يتخيل يوًما أن »م�روج« قادرة على تركه على ه�ذا النحو المهين، 
صحيح أن�ه الحظ تغييرات جوهرية طرأت عليها في الس�نتين األخيرتين 
م�ن عم�ر زواجهما، لكن�ه عزاها إل�ى اهتمامها الطارئ بالس�حر، لم ينتبه 
إل�ى أن ه�ذه التغيرات يمكنها تبديل مش�اعرها نحوه، وه�و واثق من أنها 
لم تفعل، ودليله أن الشهر األخير من حياتهما مًعا كان الفترة األكثر إمتاعا 
وش�هوانية ف�ي عم�ر زواجهم�ا، إذ راحت زوجت�ه تتفنن في فن�ون الحب 

ض ما فاتها منه.  والجنس، كأنما تعوِّ
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س�عيًدا بحس�يتها المتفجرة الجدي�دة عليه، امتنع ع�ن رحالت الصيد 
األس�بوعية، لكنه في نهاية الش�هر اس�تجاب لغواية القن�ص والتخييم في 
البري�ة م�ن جديد، وخ�رج وفي ذهن�ه العودة في الي�وم التال�ي، ولّما فعل 
فوج�ئ بزوجت�ه وقد تالش�ت من حيات�ه. لطالما الم نفس�ه، في س�اعات 

الحنين بكوخه المنعزل، على خروجه في ذلك اليوم المشئوم.
بع�د م�رور قراب�ة العام على قب�ض حراس المل�ك عل�ى بلوقيا، حدد 
الراع�ي موعده م�ع فوهة العدم الجاذب�ة. يومها، بدت الس�ماء قريبة أكثر 
من المعتاد، والس�حب منخفضة لدرجة ُخيل له معها أن بإمكانه لمس�ها. 
النس�يم الخفي�ف داعب وجه�ه، وأريج الزهور واألعش�اب البرية تس�لل 
إل�ى أنفه ورئتيه فم�ده بانتعاش رفعه بضعة س�نتيمترات عن األرض. أكل 
ثمرتي فاكهة وشرب قدًحا من حليب الماعز وفي ذهنه أن هذا هو الصباح 

المثالي لتنفيذ قرار أضمره طوال سنوات ثالث.
خرج من الكوخ، تجاوز الحرش المواجه له، داعب أوراق األشجار، 
ثم اتجه إلى حاف�ة الجرف، وقف هناك متأماًل الهاوية والنباتات العمالقة 
تكاد تخفيها، دّوخه النظر إلى األس�فل، فتراجع لخطوات وقد بانت على 
وجهه عالمات الحيرة، خايله الوجه األليف ل�«مروج«، ش�عر كما لو كان 
يرى عينيها عميقتي السواد. تذكر بلوقيا فتمنَّى أن يكون قد عاد إلى مدينته 

بسالم.
اطم�أن عل�ى حيواناته، وأطلقها لترعى في أعش�اب الح�رش، ثم عاد 
إل�ى الكوخ، وأغلق الباب خلفه بإحكام. جمع أوانيه وأش�ياءه القليلة في 
أحد األركان، أش�عل النار في فراشه الموضوع على األرضية، ورقد فوقه 
باستس�الم. جف�ل قطيع الماع�ز، حين عل�ت صرخة أخيرة، واس�تطالت 

ألسنة لهب ساعد النسيم على تأجيجها.
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مة،  ل الكوخ إلى أط�الل متفحِّ كان�ت الس�ماء ال تزال قريبة حي�ن تحوَّ
كان�ت قريب�ة ونقية الزرقة، وظلت الس�حب منخفضة ُيهيأ لم�ن يراها أنها 
ُتط�ال بالي�د، ارتفع له�ب برتقالي وتصاع�د دخان غطى الس�حب، لكنها 

سرعان ما عاودت الظهور لتزين زرقة السماء بلونها األبيض الشاحب.
***

كان�ت مروج تعيش م�ع زوجها، على مقربة من قص�ر الزمرد، في بيت 
فخ�م يمكن لمن يتس�لق الب�رج الصغير فوق س�طحه أن يلتق�ط بعًضا مما 
يجري في حديقة المتاهة النباتية. كانت حفيدة حكيم الجبل السابق، تلقت 
العلم على غير عادة نساء قاف، عن أمها التي أحسن أبوها الحكيم تثقيفها. 
كثيًرا ما رآها زوجها منكّبة على قراءة مخطوطات ال يعرف ما فيها، وال من 

أين جلبتها، كان هذا يشعره بهلع، سرعان ما يتناساه لعشقه لها.
ل ما يبين لها من الحديقة  اعتادت التس�لل إلى البرج فوق الس�طح لتأمُّ
الملحق�ة بالقص�ر. أَس�رتها بحي�رة اللجين الملكي�ة وقد تراقصت أش�عة 

الشمس فوقها لتنعكس أضواًء باهرة تخطف البصر.
انبه�رت بنباتات لم تَر له�ا مثياًل، كل يوم تقريًبا كانت تختبئ في البرج 
ناظرة إلى ما يجود به من مش�اهد فريدة. مّرة تتابع الوصيفات وهن يلعبن 
ويركض�ن، وأخرى تركز بصرها على ش�جرة بعينها حتى تكاد تش�عر أنها 

والشجرة شيء واحد.
غير أن أكثر ما هز كيانها كان مرأى األميرة، وهي تتريَّض بين حاشيتها. 
بدت لها كما لو كانت مخلوقة من ضوء، بش�رتها بيضاء مش�ربة بالوردي، 
وثمة سحر ينبعث منها وينسج حولها هالة تجذب القلوب لها، استدارت 
يمينًا ويس�اًرا ثم خلعت مالبس�ها ونزلت لتس�بح في البحيرة فيما سيََّجت 

الوصيفات بأجسادهن المياه ومن فيها.
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انقلبت حال مروج، وصارت ال تمل من مراقبة المتاهة النباتية، التبس 
األمر عليها، لم تفهم سر ولعها بزمردة، كأنها مدفوعة إليها لسبب غامض. 
األمي�رة محبوبة من كل س�كان المملكة؛ لطالما تغن�وا بجمالها، وازدهار 
مملكته�م بمجرد مولده�ا، غير أن »مروج« كانت واثقة م�ن أن ما يربطها 

بزمردة أمر مختلف، شيء ما أسّر لها بأن مصيريهما مجدوالن مًعا. 
كثي�ًرا ما تابعت موكبه�ا من دون أن تراها عن ق�رب، من مكمنها فوق 
س�طح بيته�ا، عرف�ت الكثي�ر ع�ن زم�ردة: مواعيد تنزهه�ا ف�ي الحديقة، 
وصيفاته�ا المفض�الت، وحبه�ا لنافورة الم�اء على هيئة ط�اووس ألوانه 

زاهية.
بع�د ترك مروج لزوجها بفترة، وعندما تأكدت من هجره التام لبيتهما، 
راحت تتس�لل إلى البيت الخالي بش�كل يومي. كانت تصعد مباش�رة إلى 

السطح، لمراقبة حديقة القصر.
رصدت كيف منعت األميرة وصيفاتها من مرافقتها في تنزهها اليومي، 
إذ باتت الشخص الوحيد المتردد على المكان، كانت تتسّحب إلى خميلة 
في طرف منزٍو فتختفي بداخلها قبل أن تخرج منها الحًقا بخطوات سريعة 

مرتبكة محروسة بتغريد الطيور.
اكتش�فت مروج فيما بع�د أن ثمة صحبة جديدة لألمي�رة في خميلتها، 
حين لمحت من يتجول معها يوًما على شاطئ البحيرة في لحظة تخٍل عن 
الحذر. كان ش�اًبا وسيًما تعرفت فيه إلى الغريب الذي دار به الحراس في 
ش�وارع المدينة مكباًل ف�ي قيوده، قبل مدة، معلنين أن�ه الذي أخلَّ بتوازن 

المملكة.
تابعت مثل اآلخرين أنباء عفو الملك عنه وإلحاقه بحاش�يته، لكنها لم 
تس�مع أبًدا عّما يربط بينه وبين أميرة البالد، ووريثة عرش قاف الزمردي، 
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الحظ�ت أنه يخ�رج من الخميل�ة كل مرة بع�د األميرة. يتلف�ت حوله، ثم 
يختف�ي ف�ي مم�رات المتاهة. س�ألت نفس�ها: »ه�ل األميرة عل�ى عالقة 
جس�دية به؟«. توجس�ت مّما يمك�ن أن يجلبه هذا على ق�اف من لعنات، 
زمردة ممنوعة من هذا قبل تس�لمها الحكم، فكيف إن تورطت مع غريب 
عابر؟ بحًثا عن حل، عادت مروج إلى أوراق جدها الس�رية، التي س�جل 
فيها نواميس قاف وقوانينه. قرأت نبوءة عن غريب يطأ قاف وتلي وصوله 

لعنات كفيلة بتصدع الجبل الزمردي، فشعرت بثقل يطبق على صدرها.
تمن�ت لو بقيت تلك الطفل�ة الصغيرة، القابضة عل�ى كف أمها، وهما 
تس�يران بين ش�عاب أرض الجني�ات، حيث اعت�ادت أمه�ا أن تصطحبها 

أسبوعًيا في زيارات ظلت سرهما المشترك.
وّدت ل�و تس�تعيد الغفل�ة ذاته�ا: غفلتها عن كن�ه الم�كان وخطورته، 
وعن س�بب ترددهما عليه. لو ظلت تلك الصغيرة لغابت عنها آالم كثيرة، 
والستمرت تمرح في خدر طفولتها، لسهوها عن أن كل ما يحيط بها، ِسرٌّ 

مستغلٌق على فهمها.
اس�تدعت الرهب�ة الت�ي كان�ت تس�يطر عليه�ا ف�ي الطري�ق الموحش 
المنح�در إل�ى هناك. ل�م تكن ت�درك ماهية الم�كان، لكن توج�س األم، 
وحرصها على س�لوك أكث�ر الطرق عزلة، والتفاتها الدائ�م خلفها، لطالما 

سّرب إلى »مروج« شعوًرا مقبًضا.
منذ وعت على الدنيا، كانت والدتها تغيب بالساعات مرة واحدة على 
األقل أس�بوعًيا، مس�تغلة انش�غال زوجها في س�فرات ال تنتهي بين أقاليم 
ق�اف المتع�ددة. لم تكن ت�درك أين تذه�ب أمها، غير أنه�ا كانت تالحظ 

إحساس الراحة الذي يهيمن عليها عقب عودتها.
وحين بدأت تصطحبها معها، الحظت مروج أنها تتخلى عن حذرها، 
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وتصي�ر أكثر طمأنينة ما إن تصل إلى أرض الجنيات، تبدو كمن يتمدد في 
غرف�ة نوم�ه. مع الوق�ت اعتادت االبنة على س�كون المكان، وتش�كيالته 
من األحجار الكريمة في هيئة مجس�مات عش�وائية، ونباتات�ه بألوانها غير 
المألوف�ة، لكنه�ا ظلت على خوفها م�ن قهقهات وأصوات حادة، تكس�ر 
السكون فجأة، أصوات تنشغل عنها األم بقطع أعشاب برية بعينها، وجمع 
ثمار بيضاوية صلبة، تنهمك، حين تعود إلى البيت، في كس�رها وحفظ ما 
بداخلها من سوائل في قوارير تخفيها في خزانة خاصة بعيًدا عن المتناول.
اعت�ادت أن ُتجِل�س ابنتها فوق صخرة بازلتية بجوار مس�احة شاس�عة 
مزروعة بالصبار، ثم تختفي لفترة في مغارة بالجبل، تخرج بعدها مسرعة 
وهي تعدل رداءها، وتسحب »مروج« خلفها حاملًة غنيمتها من األعشاب 

والثمار.
كان ثمة أطياٌف تتقافز هنا وهناك، قبل أن تختفي كأنها لم تكن. تخايل 
األطياف االبنة، فتأمرها األم أن تتصرف كأن ال ش�يء يحدث. »ال تنظري 
إليه�ا، ثبتي نظرتك ف�ي الفراغ أمامك«. كانت تق�ول، وتبالغ الصغيرة في 
تنفي�ذ الوصية، من غير االنتباه إلى أن والدته�ا ال تلتزم بما توصيها به، بل 
تنظر لألطياف المتجسدة وتبتسم لبعضها كما يبتسم المرء لصديق عزيز.

لم تحك »مروج« ألحد قط عن ِسّرهما الدفين، وتمنت أن تجود أمها 
عليها بتفس�ير يدلّها على سبب التردد المستمر على هذه البقعة الموحشة، 
لكنها ماتت قبل أن تفعل. أطلعتها فقط على التأثيرات السحرية ألعشابها 
والس�وائل المس�تخرجة من ثمارها البيضاوية. أجهدت االبنة نفس�ها في 
تدوي�ن ذكرياتها عن زياراتهما المش�تركة ألرض الجنيات، وخروج أمها 
رة، غير أن هذا  المرتبك من مغارة يكاد مدخلها يختفي خلف ش�جرة معمِّ

لم يزد »مروج« إالّ تشويًشا.
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بعد رحيل أمها، اكتش�فت أنها ورثت هوسها بأرض الجنيات. ترددت 
عليها في البداية لجلب األعش�اب وعصارة الثمار التي تشّربت أسرارها، 
ث�م ب�دأ الم�كان ينفت�ح أمامها ويمنحها نفس�ه عل�ى مهل. ص�ارت رفيقة 
ألطياف�ه وأصوات�ه الغامض�ة. كانت تخط�و حيث اعتادت خط�وة أمها أن 
تأخذها، كأنما تقتفي أثرها، أو كأن الدْوس على آثار أقدام متخيلة س�يدل 

»مروج« على ما فاتها.
وحده�ا المغارة ظلت عصي�ة عليها. اعتادت أن تح�وم حولها وقلبها 
يرتجف. تجلس لفترات ال تعرف مداها فوق الصخرة البازلتية المواجهة 
له�ا، فتعود طفلة تخنقها الرهبة، ويقتلها الفضول لمعرفة ما تفعله والدتها 
بالداخ�ل. الرهب�ة والفض�ول ذاتهم�ا، كانا دافعها ف�ي النهاي�ة لالقتراب. 
خط�ت مغمض�ة العيني�ن. أمام الش�جرة التي ت�كاد تحج�ب المدخل عن 
األنظ�ار ت�رددت قلي�اًل، ث�م واصلت س�يرها. م�ا إن عبرت العتب�ة، حتى 
فتحت عينيها على عتمة خفيفة. وجدت نفس�ها في وسط ممر طويل يقود 
إل�ى عمق الم�كان. ُخيِّل إليها أن الج�دران المصمتة ُتعمل�ق دقات قلبها 
وصوت تنفس�ها. كان ثمة هس�يس ينبعث من الداخل، وثم�ة رائحة ثقيلة 

ُتعبِّقه؛ رائحة نقلت إلى مروج إحساًسا بالخدر.
مة، تبعت مروج وقعها  بزغ�ت من القلب المظلم للمغارة أصوات ُمنَغَّ
مس�لوبة اإلرادة وهي ال ت�كاد ترى أمامها. أضحى ثوبه�ا الفضفاض عبًئا 
عليه�ا، وّدت ل�و تتخفف منه. رغبت في الس�ير عاري�ة، عّلها تتخلص من 
الثق�ل ال�رازح عل�ى صدره�ا. مفاصلها المرتعش�ة منعتها إالّ م�ن الخطو 

الحثيث نحو الغناء المتصاعد بنعومة موحًيا بأنه نبع الحياة.
ف�ي عم�ق المكان كان�ت ثمة ش�موع قليل�ة، مهتزة اإلضاءة، كس�رت 
العتمة إلى حين. وفي صدره أبصرت مروج طيًفا، ميزته بصعوبة عن غيمة 

من ضباب كثيف كادت تخفيه.
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ش�ملها حض�وره بطمأنين�ة غي�ر متوقعة، اقترب�ت من مجلس�ه، وحّيته 
بانحناءة مترددة. مس�ح بيده على ش�عرها ومّس وجنتيها وشفتيها بسبابته. 
س�معته يق�ول إنها نس�خة من أمه�ا. رغبت في س�ؤاله عنها، وعن س�بب 
تردده�ا الدائ�م، قبل رحيلها، عليه. ابتلعت س�ؤالها وانتظرت ما س�يجود 

عليها به.
»تنتمين إلى هنا«! قال لها قبل أن يغرق في صمت طال لبرهة. انقش�ع 
الضباب باقترابها لتبصر تخًتا منحوًتا من الصخر يجلس إليه الطيف الشبيه 
ل�ة بالخارج. أفس�ح له�ا مكاًنا، فانضم�ت إليه صامتة،  باألطي�اف المتجوِّ
تنظ�ر إلى جدران الكه�ف تتراقص فوقها ظالل مرتجفة لضوء الش�موع. 
راح يدق�ق في مالمحها بعط�ف، ثم قال: »تأخرِت كثيًرا. أنتظرك منذ وفاة 
والدتك. كنُت واثًقا من أنك س�وف تأتين«. لم تعرف كيف ترد. واصلت 

مراقبتها للظالل الراقصة.
 صحبها في جولة داخل ممرات ودهاليز تقود إلى عوالم أخرى. حكى 
لها عّما لن تجده في مخطوطات جدها من أس�رار ومعارف، أطلعها على 
المزيد من التأثيرات العجيبة لألعش�اب والنباتات، وعلَّمها ما لم تس�تطع 

أمها تعليمها إياه من حيل السحر وخباياه.
أصبح�ت زياراته�ا الس�رية للكهف طقًس�ا أس�بوعًيا لي�س بمقدورها 
فه�ا عليها. ومع  التخل�ي عن�ه. كان الطيف معب�ًرا يقودها إلى أمه�ا، ويعرِّ
الوق�ت أصبح وس�يلتها للتع�رف على المخف�ي من تاريخ ق�اف والخطر 

المحدق به، وفي النهاية بات دليلها للتوغل داخل سرائرها ورغباتها.
في المقابل كانت هي عينه على العالم الخارجي. حكت له عن األميرة 
ووصيفاته�ا، ثم عن بلوقيا عندما ظهر، عن حديقة المتاهة النباتية وبحيرة 
الُلجي�ن. كان ينص�ت باهتمام م�ن غير أن يخبرها أنه ط�اف بهذه األماكن 
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كلها من قبل، حلَّق فوق قاف ويعرف مداخله ومخارجه، وس�افر منه إلى 
جب�ال الس�حاب، والم�اس، والمغناطيس، قبل أن ينطوي على نفس�ه في 

كهفه بأرض الجنيات.
كان هو من شرح لها نبوءة جدها عن القدر المشئوم لقاف، حدثها عن 
الزلزلة المتوقعة وتالش�ي الجبل، واختف�اء العنقاء، وغياب زمردة لقرون 
وتحريف حكايتها. كان ش�حيًحا ف�ي مدها بالمعلومات، يختار الغموض 
ب�داًل من الوض�وح، والتلميح بداًل من التصريح. س�قاها نبوءاته مذابة في 
ش�راب اإلبهام، ُمَسيَّجة بضباب قاتم كالذي كان يغلِّفه أول مرة رأته فيها، 
كانت على هيئة أحجيات ملغزة عليها أن تجتهد لفك ِشفراتها، والخروج 

منها بنتائج فيها من الشك والسؤال أكثر مما فيها من اليقين والجواب.
كان ق�د مّر على هجرها لزوجه�ا قرابة ثالثة أعوام، حين ارتمت تماًما 
ف�ي أحض�ان الطيف. بدا له�ا أن هذا هو الس�بيل الوحي�دة للتوحد به بعد 
زيارات أسبوعية امتدت لسنوات. وكان هو يترّقب هذه اللحظة متيقنًا من 
قدومه�ا. لم يس�تعجلها، ولم يقم بم�ا يحث عليها، فق�ط انتظر بين ظالل 

كهفه المتراقصة أن تسقط التفاحة في حجره من تلقاء نفسها.
يومه�ا تس�للت مروج إل�ى الكهف كعادته�ا، مستس�لمة للروائح التي 
تعبق في األجواء، والهسيس المنبعث من الداخل، حتى بدأت تقترب من 
مكان الطيف. شعرت بالرغبة نفسها في التخفف مما عليها من أردية، غير 

أنها خرجت برغبتها من حيز التمني إلى الفعل.
خلع�ت ثيابه�ا وخط�ت عاري�ة، وّدت لو تتخل�ص من جلدها نفس�ه، 
وتتح�ول إلى كائن طيفي ش�بيه بأطي�اف أرض الجني�ات. كان يتابعها بال 
تعبيرات تستشف منها ما يفكر فيه. ُخيِّل لها أنه تنازل عن طيفيته واكتسب 
جس�ًدا آدمًيا. ببطء شديد، وعلى أطراف أصابعها اقتربت أكثر من التخت 
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حيث يتربع. التحم الجسدان كأنما ينتظران هذه اللحظة منذ بداية الخلق. 
للحظ�ة، وقبل أن تغرق في النش�وة، خط�ر زوجها ببالها، وتس�اءلت عّما 

يكون قد حدث له.
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الفتاة التي اأ�صاعت خاتم الزمرد

 لم تكن الكتابة يوًما قنطرة وصل، بل خنجر
أوهمتنا ما  هي  رومانسيتنا  أن  غري   قطع، 

بالعكس.

د حكايات شعبية ُجِمعت بأصوات  في غرفة مكتبي، جلست هدير تسوِّ
رواتها األصليين. كانت قد أفرغت األشرطة المسجلة، وجاءت هنا لتعيد 
كتابتها وتنظيمها. اس�تأذنتها، وذهبُت ألحظى بقيلولتي المقدس�ة. طلبُت 
ف كم�ا لو كان�ت في بيته�ا. وبالفع�ل أعّدْت لنفس�ها كوًبا  منه�ا أن تتص�رَّ
من الش�اي بالحلي�ب، وعادت لمواصلة عملها. بعد ما يقرب من س�اعة، 

شعرْت بالتعب، فقررْت أن ترتاح قلياًل.
جلس�ْت ف�ي الش�رفة محاول�ًة تصفي�ة ذهنها، ثم ع�ادت إل�ى أوراقها 
مج�دًدا. خط�ر ببالها أن تتصفح محتويات المكتب�ة. مررت أصابعها على 
عناوي�ن: »منطق الطي�ر« لفريد الدي�ن العطار، »الفتوح�ات المكية« البن 
عربي، »مسالك األبصار في ممالك األمصار« للعمري، »خريدة العجائب 
في فريدة الغرائب« البن الوردي، وعناوين أخرى لم تسمع بها من قبل. 

انتبهت إلى أن كل رف به صف ثاٍن يختبئ وراء األول. دفعها الفضول 
الستعراض الكتب المخبوءة، حتى خطف بصرها عنوان جاذب: »حكاية 

الفتاة التي أضاعت خاتم الزمرد«!
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رها ه�ذا بحادثة  س�ألت نفس�ها: فت�اة أضاعت خاتًم�ا من الزم�رد؟ ذكَّ
طفولته�ا، م�ا دفعها اللتق�اط المجلد بلهفة. فتحته فاكتش�فت أنه مس�ودة 
مكتوبة بخط معتنى بجماله. تمددت فوق الكنبة السوداء تلتهم السطور. 

تحت عنوان »الميالد« قرأت:
»ُولِ�دت هدي�ر وه�ي تعرف ما عليه�ا فعله في هذه الحي�اة، بل وكيف 

تفعله أيًضا.
رقدت أمها نادية متألمة في فراش محايد بمستشفى الوالدة، ثم عدلت 
نفس�ها على مضض، وهي تتس�لم وليدتها من الممرض�ة البدينة. أزعجها 
أن نت�وء بطنها ل�م يختف تماًما بعد الوالدة، كان�ت تتخيل أنها ما إن تضع 
حملها، سيعود بطنها مسطًحا ومشدوًدا كسابق عهدها به قبل الحمل، إالَّ 

أنها عرفت اآلن أن هذا يحتاج لبذل الجهد.
شعرت بألم بين س�اقيها، تجاهلته وتأملت وليدتها المغمضة العينين، 
وخصلة الش�عر الس�وداء في مقدمة رأس�ها. بدت تلك الخصلة الوحيدة، 
والملتصق�ة بال�رأس المغط�ى بالقش�ور الداكن�ة مضحك�ة، غي�ر أن نادية 
ال تضح�ك على مث�ل هذه األم�ور. تجاهلت الوجع ف�ي مفاصلها وتأثير 
المس�كن اآلخذ في التالش�ي، وع�ادت تتفحص صغيرتها كم�ا تفعل ربة 
من�زل م�ع أرنب ستش�تريه لطهوه مع وجب�ة ملوخي�ة وأرز. قطبَّت جبينها 
وضّيق�ت عينيه�ا، قبل أن تقول لزوجها الواقف بجوار الس�رير: »ش�بهك 

أنت«!.
قالتها بالطريقة نفس�ها التي تخاطبه بها حين ترغب في لومه على خطأ 
ارتكبه. هز رأس�ه مبتس�ًما، ولم يدر م�اذا يقول فاكتفى بعب�ارة »حمد الله 

على سالمتك«. 
»قربِّيه�ا م�ن ص�درك« قالت الممرض�ة البدينة قب�ل أن تضيف »حطي 
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الحلم�ة ف�ي ُبقه�ا عش�ان تعلميه�ا إزاي ترض�ع، وإال هيتجم�د اللبن في 
ص�درك، وتنقلب الحلمات«. لم تع�رف نادية ماذا عليها أن تفعل. نظرت 
إلى كمال، تس�تنجد به، فهز رأس�ه مش�جًعا إياها على تنفيذ ما طلبته منها 
الممرضة. أخرجت ثديها األيس�ر، وقرّبت هدير منه، فإذا بها تمد رأسها، 
وهي مغمضة العينين ال تزال، نحو الثدي. كانت كأنما تبحث عنه وتعرف 
بوجوده. ش�عرت نادية بَحَرق�ان في حلمتها وكادت تبع�د الرضيعة عنها، 
إال أن تش�بث األخي�رة بالصدر كان أق�وى، مّصت لدقائ�ق، ثم انخرطت 
لي الش�فاف.  في البكاء. لم يكن هناك لبن بعد، إنما ذلك السرس�وب األوَّ
أخذته�ا الممرض�ة بعي�ًدا، حي�ن الحظ�ت أن نادي�ة ال تع�رف حتى كيف 
تحمله�ا على الوجه الصحي�ح. وجهت الحديث إل�ى األب »لبن الصدر 
م�ش هيب�دأ ينزل بج�د غير في اليوم التان�ي، مؤقًتا لما تج�وع هترضع من 
السرسوب القليل في الصدر عشان تسّرع نزول اللبن، زائد شوية جلوكوز 
من الببرونة«. هز رأس�ه متفهًما. هدهدْت الممرضة هدير حتى نامت، ثم 

وضعتها في سريرها الصغير بجوار سرير األم وغادرت.
ن، ب�دأت نادية في النحيب. كانت تش�عر بألم  حي�ن راح تأثير الُمَس�كِّ
رت وجع الوالدة ال�ذي بدأ معها منذ  ال ِقب�ل لها به ويصع�ب تحّمله. تذكَّ
األم�س، وظل يتصاعد حتى لحظة دخوله�ا حجرة العمليات في الواحدة 
صباًح�ا. جاءه�ا الطَّلق متس�ارًعا، لدرجة دفعت الطبيب للدهش�ة، »مش 
بيكون قوي وسريع كده مع الطفل األول، بنضطر كتير لتسريعه بالحقن«. 

لم تسمع كلماته بوضوح، كانت تصرخ كي يخدرها. 
ق�ال ببرود: »هتولدي بش�كل طبيعي وبس�هولة. فتحة الرحم مناس�بة، 
ووض�ع الجنين كويس، و....«. بدا كأنما س�يظل يتكل�م إلى األبد فقالت 
من بين تأوهاتها »اتفقنا الوالدة تكون من غير ألم. أرجوك خدرني فوًرا«. 
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»مش قبل خروج راس الجنين« رد بحزم. وكان هذا آخر ما سمعته منه. 
حي�ن أفاق�ت وجدته ال ي�زال في الحج�رة ومعه مس�اعده، كانت أول 
جملة نطقت بها هي: »الساعة كام؟«، سألها ضاحًكا: »ليه وراِك ميعاد؟«. 
أرادت معرف�ة توقي�ت والدة طفلته�ا، غي�ر أنه�ا صمت�ت أم�ام ضحكاته 

المجلجلة. 
في النهاية أجاب: »الساعة اتنين صباًحا. تعرفي إنك عندك قدرة رهيبة 
على تحمل األلم«. وّدت لو تسأله كيف يقول هذا رغم أنها صّدعت رأسه 
بصراخها وتأوهاتها، غير أن جس�مها المتكس�ر منعها. وضعت يدها على 

بطنها كي تتأكد من أنها ولدت ابنتها بالفعل. 
ل  ُنِقل�ت بع�د قلي�ل إلى غرف�ة هادئة، وجدت كم�ال ينتظره�ا فيها. بدَّ
الطبيب مالبس�ه ومّر لزيارتها قبل العودة لبيته. بدا مختلًفا قلياًل بس�رواله 
الجين�ز وقميصه األبي�ض المقلم ب�األزرق، كان ال ي�زال محتفًظا بهدوئه 
الش�ديد، لكنه أصبح أكثر وًدا. اقترب منها، وضع يده على بطنها، دعكها 
وضغ�ط عليها بقوة كي يس�ّهل نزول بقايا الدم م�ن رحمها. طلب منها أن 
تن�ام عليها به�دوء كي ال ينقل�ب الرحم. فحص هدير، وخ�رج بعد تبادل 

حوار خافت مع كمال.
غادرت نادية المستشفى مع طفلتها وزوجها عصًرا. قاد كمال السيارة 
مرهًقا بعد س�هره طوال الليل، ُثم سعيه إلنهاء أوراق المستشفى وتسجيل 
هدي�ر واس�تخراج ش�هادة ميالدها في الصب�اح. كان الجو بال�غ الحرارة، 
تركوا المهندس�ين – حيث َتقع المستش�فى - خلفهم، متجهين إلى شارع 
الس�ودان المزدحم، الحظت نادية ثمار المانج�و بأنواعها المختلفة فوق 
عرب�ات بي�ع الفاكهة عل�ى امتداد ش�ارع الس�ودان. تحب الل�ون األصفر 
المتوه�ج للمانجو الس�كري، وس�عدت حي�ن رأتها تمأل الش�وارع ألول 
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م�رة، ذاك الع�ام ف�ي الي�وم األول البنتها في الحي�اة. ركن كمال الس�يارة 
أمام ش�قتهم في الهرم وحمل حقيبة مالبس المستش�فى، فيما حملت هي 
الصغي�رة ملفوف�ة في غطاء أبي�ض. بمجرد خروجها من الس�يارة، خافت 

عليها من لفح حر يوليو. 
أس�رعت نح�و المصع�د ولحق بها زوجه�ا. دخلت الش�قة، وأرقدت 
هدي�ر في مهدها. أخرجت مالبس المستش�فى من الحقيبة. تجنبت النظر 
إلى بقع الدم عليها، وضعتها كلها في الغّسالة، وأدارت زر التشغيل. تحت 
»الدوش«، استسلمت للماء تماًما كأنما سيزيل دبيب الوجع من جسدها. 
ارت�دت مالبس قطنية نظيفة، جففت ش�عرها بالفوطة، لمته بيدها ألعلى، 

ثم تركته منسداًل من جديد دون تمشيطه، وذهبت للنوم. 
فّك�رت في أنها قد ال تس�تيقظ أبًدا من فرط إرهاقها وش�وقها للراحة، 
غير أنها أفاقت بعد س�اعتين فقط، لتجد كمال جالًس�ا على أرضية الغرفة 
متأماًل هدير النائمة في فراش�ها كمالك. كانت تنام بطريقته نفسها، ممددة 
على ظهرها، وقد رفعت ركبتها اليسرى، فيما يدها اليمنى فوق جبهتها«.

وضعت هدير المخط�وط بجوارها حائرة، نظرت إلى غالفه فوجدْت 
اس�مي مكتوًب�ا عليه باعتباري مؤلفته. لم تدِر كي�ف عرفُت هذه التفاصيل 
ع�ن ميالده�ا، وعن أمها وأبيها. ثمة أح�داث مكتوبة ال تعرف هل وقعت 
بالفع�ل أم ال، لك�ن هناك أش�ياء أخ�رى حكتها لها أمها، مثل س�ؤالها عن 
الس�اعة لحظ�ة أفاقت من المخدر، وعرب�ات الفاكهة المحّمل�ة بالمانجو 

األصفر المتوهج في الطريق إلى البيت.
التقط�ت المخط�وط مّرة أخرى، وب�دأت تقرأ في فص�ل جديد عنوانه 

»خاتم زمرد«:
»كان خاتًما من الزمرد!«.
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ه�ذا م�ا س�تعرفه هدير فيم�ا بع�د. باألح�رى، كان خاتًما م�ن الذهب 
يزين�ه فص رائ�ع من الزم�رد الذبابي. وقت�ذاك، وهي طفلة في السادس�ة، 
لم تعرف س�وى أنه أجمل ما رأت، خاصة حين يكون في البنصر الرش�يق 
ألمه�ا الحريص�ة عل�ى التََّحلِّي ب�ه دائًما. على عك�س تعاملها م�ع حليها 
األخ�رى المتروكة هنا وهناك، كانت تضع خاتم الزمرد، حين تخلعه، في 

»الشكمجية«، حتى لو كانت ستعود الرتدائه بعد دقائق.
يومه�ا كانت هدير مع نادي�ة في زيارة لبيت عائلتها ف�ي الريف. خلعت 
نادي�ة الخاتم ووضعته في درج التس�ريحة، وخرجت للجلوس مع أبيها في 
الش�رفة، فأخ�ذت ابنتها الخات�م لّلعب به ف�ي الحديقة. أطبق�ت عليه كفها 
الصغيرة، ونزلت ساللم البيت نحو الركن النائي المزروع بأشجار البرقوق. 
م بين األشجار بحيث ال يراه من  جلس�ت بهدوء فوق قش األرّز الُمَكوَّ
يجلس�ون في الشرفة، أو من يمرون بمدخل الحديقة. تأملت فص الزمرد 
بش�غف وهو يتألق تحت أش�عة ش�مس الصب�اح. وضعته ف�ي بنصر يدها 
اليمنى فس�قط عل�ى حجرها بمجرد أن حركت يدها. أمس�كته من جديد. 
رك�زت بصره�ا علي�ه. تماهت مع لون�ه للحظات ووّدت لو يتس�ع الفص 

ويتمدد ليغطي الفضاء أمام عينيها فال تبصر غيره. 
انزل�ق الخات�م منه�ا فج�أة إلى كوم�ة الق�ش، لمحت الل�ون األخضر 
المتوه�ج بين الق�ش، فقامت مس�رعة اللتقاطه، لكنها ف�ي نهضتها دفعته 
لالختف�اء. أزاح�ت – عبًثا - بعًضا من قش األرّز الموجود على الس�طح. 
قض�ت قرابة الس�اعة تقلِّ�ب في الكوم�ة دونما جدوى. كان�ت تبكي بكاًء 
صامتًا، وهي تتخيل رد فعل أمها، حين تكتش�ف اختفاء خاتمها المفضل. 
في النهاية، قررت الهرب. تس�للت خارج الحديقة، وس�ارت وحدها في 

الطريق الموصل للبيوت والحقول المجاورة. 
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�االت رفيع�ة وورود بيضاء ولبني�ة اللون.  بفس�تاٍن زه�ري قصير بحمَّ
س�ارت وحدها، متحاش�ية مواجهة نظ�رات فضولية تتابعه�ا. كانت تلك 
أول م�رة تمش�ي فيها في بلدة أمها. خالل س�ت س�نوات ه�ي كل عمرها 
حت�ى تل�ك اللحظة، كانت ق�د زارت بيت جدها أقل من عش�ر مرات، لم 
ُيس�َمح لها من قبل أن تتجاوز بوابته، المرات القليلة التي تنزهت فيها في 
الَم�َزارع القريبة كانت عل�ى كتف جدها يحملها عالًي�ا كي تطول أغصان 

األشجار الزاهية الخضرة.
وعل�ى الرغ�م من ع�دم ابتعادها إال لمائت�ي متر تقريًبا، ش�عرت هدير 
أنه�ا تائهة في عالم بالغ الضخامة. ظنّت أنها لن ترى أمها ثانيًة، وس�تفتقد 
اللع�ب بألعابه�ا المتروكة في ش�قتهم بالقاهرة، وأن أباها ق�د يتوقف عن 
حبه�ا إذا ع�رف ما فعلت�ه. لم ترغب في مواصلة الس�ير، جلس�ت في ظل 
ش�جرة كاف�ور خلف بيت قريب لس�اعتين، حتى وصل جده�ا لها بعد أن 
انتب�ه لغيابه�ا، وراح يبحث عنه�ا. في البي�ت وجدت أمها تبك�ي بحرقة. 

احتضنتها وأمطرتها بالُقبل. 
لم يأت أحد على ذكر الخاتم أمامها، وخافت أن تسأل. اكتشفت نادية 
ضياعه في المساء، وطبًعا ابتلعت هدير لسانها، كما لم تشك نادية للحظة 

أن البنتها عالقة باألمر«.
ه�ذا تقريًبا ما حدث ولم تحكه هدير ألمها. لم تعترف لها أبًدا أنها من 
أضاع الخاتم. »ما حكاية بس�تان البحر؟ وكيف عرفت كل هذا؟«. سألت 
هدي�ر نفس�ها، وقد بلغ توتره�ا أقصاه. تج�اوزت بضعة فص�ول وفتحت 
عش�وائًيا عل�ى صفحة ف�ي المنتصف تقريًب�ا، وجدت مقطًع�ا مروًيا على 

لسانها في اليوم التالي على انتقال أمها إلى كندا: 
»س�افرت أمي أم�س، كنت أفكر ف�ي كتابة »ماتت أمي أم�س«. إالّ أن 
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قلب�ي ل�م يطاوعن�ي. رحيلها م�وت مؤقت لها ف�ي نظ�ري. ال أعرف هل 
س�تهاتفني أسبوعًيا كما وعدتني أم ال؟ وهل سألحق بها بعد سنة بالفعل؟ 
ال أشعر بحماسة كبيرة للهجرة إلى كندا، العيش مع أمي الجميلة وزوجها 
المتأنق ال يناسبني. أؤمن بأن مشكلتي بداخلي، سأحملها معي كجرثومة 
�ل أن أتأبط جرثومتي إل�ى حيث ال يعرفني  تنخ�ر ف�ّي أينما توجهت. ُأفضِّ

أحد وال أعرف أحًدا، إلى ستوكهولم، مدينة أحالمي الباردة.
ما أرغب فيه حًقا هو نسيان أمي ولو مؤقًتا. أتذكرها، فأتالشى.

كان�ت تس�ير بج�واري فأختف�ي، ُأصبح غي�ر مرئي�ة. يقف الم�ارة في 
الش�ارع انتباًه�ا لمرورها. تنطلق عبارات المغازل�ة وتتبعها أينما اتجهت، 

بينما تخطو هي منتشية بثقة غير المبالي.
خ من اإلعجاب بها،  م�ن طفولتي ال أزال أحتفظ بذلك الش�عور الم�دوِّ
والرغبة في أن أكون إياها. لطالما ظننت أن السر يكمن في السن، وأني حين 
أبلغ عمرها نفسه سوف أشبهها. سأكون نادية الجميلة بمالمحها المتناسقة 
وابتسامتها المضيئة، وجسدها الممشوق الشبيه بالجيتار في منحنياته اللينة 

المرسومة بيد فنان. »هي مسألة وقت ال أكثر«، كنت أقول لنفسي. 
ال أنتب�ه إل�ى أنف�ي الطوي�ل أكثر مم�ا يج�ب، وال إلى الف�ك العريض 
القاس�ي الذي ورثته عن أبي، وال إلى عينّي الخرزيتين، وشعري المهّوش 
باس�تمرار. أجل�س ف�ي المقعد الخلفي لس�يارة أبي، فيم�ا تجلس هي في 
المقع�د األمامي بجواره. أراقبها م�ن الخلف، منتظرة لحظة الوصول إلى 
وجهتنا، حيث ستقدم عرضها المحبب لي وهي تخرج من السيارة كأميرة 

حقيقية. 
يرك�ن أب�ي العربة، ويخ�رج منها ليفتح له�ا الباب. ُتنِزل س�اقيها أواًل. 
س�اقاها الجميلت�ان المكش�وفتان حتى الركب�ة، تصبحان ب�ؤرة االهتمام. 
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يق�ف م�ن في الش�ارع متابعين إياها بش�غف. ث�م تخرج بجس�دها كاماًل، 
وتقف مبتس�مة ألبي بينما تنتقل عيناي بينهما وبين الذين يوّجهون نحوها 

نظراتهم الشغوفة.
بجسدي الصبياني النحيل أحتمي بها. تضع يدها على كتفي، وتقودني 
إل�ى الداخ�ل، وهي تتب�ادل حديًثا خافًتا م�ع أبي. نادًرا م�ا كانت ترد على 
نظرات المعجبين العابرين. دوًما ساهية عن وجودهم، أو غير مهتمة بهم، 

كأنها ُولِدت لتحظى بمثل هذا االهتمام دون مجهود أو حتى امتنان.
تب�دو أكثر ه�دوًءا في بيت غمرته بمرايا من كل ش�كل لتبصر صورتها 
ب  أينما ولَّت. تتأمل وجهها مبتسمة، وحين تظنني الهية عنها، تروح ُتَجرِّ
تعبي�رات مختلف�ة، ترفع حاجبيه�ا متعجبة، تبتس�م بطرق مختلف�ة، ترفع 
ش�عرها ألعل�ى، أو تغطي جبهتها ب�ه، وتتفحص الخطوط الرفيعة أس�فل 

عينيها، لكنها دوًما، تبدو سعيدة بما تراه، فخورة به.
أتخيله�ا اآلن ف�ي تورنت�و؛ في بي�ت مرايا جدي�د، مع عاش�قها المتيَّم 
بها. منزل صممته على طريقة ال�«فينج ش�وي«: مرايا، وأحواض س�مك، 
وش�تالت زرع، ولوحات لجبال وشالالت ماء، كي تحقق التناغم األمثل 
بينها وبين الكون. تطرد الطاقة السلبية وتجذب اإليجابية. هناك، في بيت 

ال يجمعنا مًعا.
ال أعرف كيف انتهت عالقتها بأبي وال لماذا؟

ل�م يخبرني أي منهما كيف اعترت البرودة ما بينهما. الحظُت فقط أن 
زواجهم�ا انتهى بأناقة. بدَوا كصديقين فرقتهما الس�نوات، لكنهما ما زاال 
قادرين على إيجاد مش�تركات تدفع أحاديثهم�ا قدًما. لم يكن هذا مفهوًما 
ألعوامي الخمس�ة عش�ر، إذ ما داما لم يتحوال للعداوة، فلماذا لم يحافظا 

على زواجهما من أجلي على األقل؟ 
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ف�ي غمرة التغيي�رات الطارئة ل�م ينتبها ل�ي. ثم ظهرت ُأخ�رى عّرفها 
أبي إلّي. حقدُت عليه وقتها أكثر من حقد أمي نفس�ها. لس�ت واثقة أصاًل 
م�ن أنها غضبت منه ولو قلياًل. ب�دت كأن ما يحدث في حياته الجديدة ال 
يعنيها، في حين شعرُت أنه خانني بشكل ما، رغم أني لم أتيقن أبًدا من أنه 
ب�دأ عالقته باألخرى أثناء زواجه بأمي. لم يش�رح لي ق�ط. أذكر فقط أنه، 
م  أخبرن�ي بعده�ا باقتضاب، أن والدتي ه�ي من قرر االنفص�ال، وأنه َتَفهَّ

رغبتها، رغم عدم تقديمها ألي مبررات. 
لم يس�تفض ف�ي الحديث ولم أس�توضحه طلًبا للمزي�د. صدقته حين 
ب�دأُت أنتب�ه إل�ى أن معنوياته�ا بات�ت أفض�ل. لم ألح�ظ عليها م�ا يمكن 
مالحظته على النساء المهجورات. بدت أقوى وأكثر انتعاًشا من أي وقت 
مضى. استمرت في االبتسام لوجهها في المرايا، واالعتناء بجمالها. ُخيِّل 

لي أنها صارت أجمل وأصغر. 
ثم�ة ي�وم كامل كان�ت تقضيه أس�بوعًيا في تدليل نفس�ها. تس�تيقظ فيه 
متأخ�رة، ُتجهز إفطاًرا س�ريًعا لي وله�ا، ترد على كلماتي بالكاد، تش�رب 
قهوته�ا بهدوء، ثم تدخل لالس�تحمام. تحرق البخ�ور ذا الرائحة النفاذة. 
تم�أل »البانيو« بالم�اء الدافئ. تضيف الزيوت العطرية وال�«ش�اور باث«. 

ل الموسيقى الكالسيك، وتظل بالداخل ألكثر من ساعة.  تشغِّ
حي�ن أقص�د الحم�ام بعدها أجده محجوًب�ا خلف غيمة م�ن بخار ماء 
يتكاثف على المرايا والبورسلين. ترتدي ثوًبا قطنًيا قصيًرا وتدهن بشرتها 
بالكريمات المرطبة، ثم تجلس معي لمش�اهدة التليفزيون. آتي على ذكر 
أبي فترد ببس�اطة، أو تحكي ضاحكة ُطرفة عنه. أندهش كيف ال تتصرف 
كاألخري�ات؟ لم�اذا ال تحكي عنه بغض�ب أو حتى بب�رود؟ أكاد ألومها، 

أحُس أنها لم تقدره التقدير الكافي، ولم تندم قط على فشل زواجهما«.
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ه�ذا الج�زء تحديًدا صعق هدير، ش�عرت كأني تس�للت إلى ال وعيها 
وقبضت على مش�اعر ال تجرؤ على االعتراف بها حتى لنفس�ها، وصغتها 
بأس�لوب ال تقدر هي عليه، خافت مني، وشعرت أنها عارية أمامي. خطر 

لها أني أقرأ أفكارها وأسخر منها.
س�معت هدير باب غرفتي ُيفَتح، فأسرعْت إلعادة المجلد إلى مكانه. 
خبأت�ه كم�ا كان، وع�ادت للجل�وس إل�ى المكت�ب مواصلًة إع�ادة كتابة 

غتها.  الحواديت الشعبية التي فرَّ
طرق�ُت الب�اب، قبل أن أفتح�ه. »إيه االجتهاد ده؟ براف�و!«، قلت، فلم 
تَر في الجملة إالّ اس�تهزاء بها. ارتعش قلبها، لم تقو س�وى على ابتس�امة 
مفتعل�ة، وه�ي تتابعني أجلس إلى األريكة باس�ترخاء، ث�م تتوقف نظرتي 
عل�ى حيث يقب�ع »الفتاة التي أضاعت خاتم الزم�رد« بالمكتبة متوارًيا عن 
األعين، قبل أن أس�تدير لها بابتسامة عريضة لم تفهمها. أرادت أن تسألني 
بغض�ب عن هذا اللغ�ز، غير أنها أحجم�ت. بدوت لها لحظتها كس�احرة 

شريرة خارجة لتّوها من حكاية مخيفة. فوجئْت بنفسها تقول:
فيني ليه بتجمعي الحكايات دي؟ -مش هتعرَّ

أجبتها بغموض:
-كل شيء في وقته حلو!

أخف�ت تبرمها، جمع�ت أوراقها، وغادرت مع وع�د بالعودة غًدا وقد 
أنج�زت بقية العمل. اس�تحوذ عليها إحس�اس ُمر باالنزع�اج، تعرفها إلّي 
كان هدفه حل لغز ما اختبرته مع كريم في المطعم الجبلي ب�«ثاكاتيكاس«، 

فإذا بي أزج بها في متاهة محكمة.
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طريق التيه

نقع حفرة  بل  نعربه،  جًسا  ليست   الكتابة 
فيها!

قب�ل مغ�ادرة بلوقي�ا إلى جب�ل المغناطي�س مع زم�ردة، اس�تأذنها في 
الذه�اب لتوديع الراعي ال�ذي أنقذ حياته حين وصل »ق�اف« فطلبت منه 
أالّ يتأخ�ر عليه�ا. توج�ه بلوقيا إلى حيث ك�وخ الراعي لش�كره وتوديعه، 
فل�م يجد إالّ أرًضا محروقة. كانت الني�ران قد أتت على الكوخ والحرش 
بأعش�ابه ونباتاته. وقف بلوقيا لفترة متش�كًكا. ظن أنه أخطأ المكان، خطا 

هنا وهناك بحًثا عن دليل يثبت أنه في مأواه السابق، فلم يجد.
ابتعد بينما تغص ذاكرته بمش�هد رجلين يتس�امران ح�ول النار في ليلة 
�عَرى  بدره�ا كامل التأل�ق؛ رجلين تمدد أحدهم�ا على ظهره متأماًل »الشِّ
اليماني�ة« يتوس�ط الس�ماء، قب�ل أن يغمض عيني�ه على حل�م قديم؛ على 

ذكرى امرأة لم يفهمها قط. 
ظل المش�هد يط�ارد بلوقيا حتى وصل إلى جب�ل المغناطيس، بصحبة 
ابنة ياقوت. هناك، أحس بأنه في مكان آخر لم يره من قبل. أرجع الس�بب 
لبلوغ�ه الطَّْود األس�ود عبر الس�ماء، على العكس من المرة الس�ابقة حين 
رمت�ه األم�واج ه�و والرب�ان على صخ�رة في س�فح الجبل، وجاه�دا مًعا 

الرتقاء َدَرجه مهدودي الجسد يكادان أن يفقدا وعيهما.
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على الرغم من بعد المسافة بين المغناطيس وقاف لدرجة يبدوان معها 
كم�ا لو كانا في عالمين مختلفين، قطعت العنق�اء الرحلة في لمح البصر. 

لم يكن ثمة شبه بينها وبين رحلته إلى قاف معلًقا في مخالب طائر الرخ.
نظ�ر م�ن أعلى إل�ى منحدرات الجب�ل، وتأمل ما يبين ل�ه من صدوعه 
وصخ�وره ش�ديدة الدكنة، ث�م رنا لألمي�رة فوجدها مبه�ورة األنفاس بما 
ترى. اس�تعاد ذكرى لحظاته الصعبة داخل الصدع العميق، فاقش�عر بدنه، 
أمده وجود زمردة إلى جانبه بطمأنينة أبعدت عنه طيف الذكريات السيئة، 
سحب يدها في طريقهما إلى مقر إيليا، سعيًدا بانطالقها وتحررها من كل 

ما يقيدها. 
حذرها من التحديق المباش�ر في مغناطيس األجس�اد، وأعاد حْكي ما 
نها  فعله بربان السفينة التي نقلته من مدينته البعيدة، فأخبرته أن والدها حصَّ
ضد لعنة األحجار الفضية ما إن اختفت أمها. رمقها بعدم فهم، فشرحت: 
انش�قت األرض وابتلعت أمي وأنا في الخامس�ة عش�ر، قبلها مباش�رة 
كان�ت كأنما ال تعيش معنا، دائًما س�اهمة وتتكلم بالكاد. ظننُت أن موجة 
حنين لمدينتها ضربتها ودفعتها لالختالء بنفسها في غرفتها باأليام، لكنها 
تالش�ت ب�ال أثر خلفها. ك�دت أجن، وفعل أبي المس�تحيل ك�ي يعيدها، 
ثم استس�لم فج�أة وارتكن للحزن. هرب من أس�ئلتي وإلحاحي عليه كي 

يخبرني بما يعرفه.
كان�ت الوصيف�ات يتهامس�ن بضياع ملكتهن ف�ي ظلمات ه�ذا الطَّْود 
المح�اط بالخراف�ات، أخب�رت الوصيفة األول�ى أبي أن أم�ي رأت حجر 
الجنون الفضي في مناماتها، ووقعت في براثن س�حره األس�ود وغادرت 
قاف - بمس�اعدة ملكة الحّيات - بحًثا عنه. لم يصدقها إليمانه بأن الحّية 
الحارسة، كما يطلق عليها بتبجيل، ال تسمح لمخلوق بمغادرة قاف مهما 
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ح�دث، وأن�ه ه�و والطيور والج�ان ال يفعلون ه�ذا إالّ عبر الس�ماء لعدم 
س�يطرة الحية عليها. رغم تش�ككه في هذه الرواية، حرص على تحصيني 
ضد لعنة مغناطيس األجس�اد بتعويذة تبطل أثره، وحين س�ألته لماذا يفعل 
ه�ذا، لم ي�رد. كان الجميع يتواطأ إلخفاء كل ما يخ�ص رحيل أمي عني، 

لكنني كنت أجيد التقاط الهمسات واستنطاق الصمت.
لم تنتظر رده على كالمها، وأردفت ساخرة: »الُخالصة أنه عليك أنت 

الحذر«!
س له�ا كل صغي�رة وكبي�رة ع�ن جبل  ل�م تطلع�ه عل�ى أن معلمه�ا درَّ
المغناطي�س باس�تثناء دور مغناطي�س األجس�اد ف�ي القض�اء عل�ى ملكة 

الحّيات، إما ألنه يجهله، أو ألنه خاف مما قد تفعله بهذه المعرفة.
ًزا بصره على نقطة محددة أمام عينيه، محاذًرا  سار بلوقيا بجوارها، مركِّ
التحدي�ق في الصخور الفضي�ة، أما هي فأمعنت النظر ف�ي كل ما يقابلها. 
ش�عرت أن خيال أمها يرافقها، يحنو عليها ويحتضنها، س�ألت نفس�ها إن 
كان�ت مّرت بهذه البقعة قبله�ا، وهل ال تزال حية؟ تعرف زمردة أن أجوبة 
كثي�رة مخب�أة لدى ملكة الحّيات، تمنت لو تنجح في إس�الة حدقتيها فقط 
م�ن دون أن تضط�ر لقتله�ا، خطر لها أن حّي�ة عمياء لن يك�ون بمقدورها 
االس�تمرار في ع�زل قاف عن العالم وتحويله إلى س�جن من زمرد ثمين، 

كما أنها - تجنًبا للموت - ستبوح بما تعرفه عن مصير الملكة نورسين.
اس�تفاقت من خواطرها، وندمت ألنها لم تحِضر مرآتها معها، منذ أن 

صنعها بلوقيا لها، باتت تدمن مطالعة وجهها فيها ليل نهار.
مّدت خطاها كي تلحق ببلوقيا، الحظت حيرته وانشغاله، بدا لها تائًها 
كأنم�ا لم يطأ المكان م�ن قبل، كان ضائًعا بالفع�ل، وعاجًزا عن الوصول 
إلى مقر إيليا. جال بخاطره أن صديقه قد يكون غادر إلى كوخه القديم في 
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الغابة على أطراف مدينته، غير أنه سرعان ما نفض الفكرة عن رأسه بدافع 
التمني أكثر منه بدافع اليقين.

تخبط مع زمردة بين الِشعاب والدروب، قطعا آالف الخطوات صعوًدا 
وهبوًطا، جلس�ا ليرتاح�ا لبعض الوقت قبل أن يع�اودا البحث من جديد، 
خيَّ�م اللي�ل فجأة مس�لًما الكون إلى عتمة ش�املة. في جب�ل الزمرد ألفْت 
األميرة لياًل يتس�حب روي�ًدا كلون خجول يلقي، عل�ى مهل، بظالله على 
لون آخر، أما هنا ففوجئت بليل قاٍس عجول بال قمر يخفف من ُظلمته أو 

نجوم ُترقِّش سماءه.
جلس�ْت ممددة ساقيها ومس�تندة بظهرها إلى صخرة ضخمة، أحست 
بب�رودة الج�و تتضاع�ف، حضر بلوقيا فق�ط عبر صوت تنفس�ه وحركات 
خفيفة تصدر عنه بين برهة وأخرى. حدست أنه ال بد نادم على مصاحبتها، 
ثم خطر لها أنه ليس كذلك، فالندم يتطلب أن ُيَتاح للمرء بدايًة خيار القبول 
أو الرف�ض. ك�ي ين�دم أحدهم علي�ه أواًل أن يكون ح�ر اإلرادة في توريط 
نفسه فيما يكتشف خطأه الحًقا، وبلوقيا لم يملك القدرة على االعتراض. 
هل جاء معها مرغًما؟ س�ألت نفس�ها، وأجابت بأن هذا أيًضا احتمال غير 
وارد. تكاد تثق من أنه س�عيد باصطفائها له كي يصاحبها في رحلتها هذه. 

لمحْت هذا أكثر من مّرة في عينيه وفي حديثه - غير المنطوق - إليها.
ل�م تعرف س�بًبا إليغاله المفاجئ ف�ي الصمت، ومع هذا ش�عرت بأنه 
ى  صمت مش�حون بتوتر تغص به المس�افة الضئيلة بينهما، س�كوت موشَّ
بكلم�ات لم ُيَتح لهم�ا أن يتبادالها، وبرغبات تكّثفها الظلمة والس�كون. 
مّدت يدها تبحث عن يده، ضغطت عليها عّلها تس�تمد منها الدفء، ففرد 
ذراع�ه في المس�افة بينهما وجذبها نحوه كي تس�تريح في رقدتها بجواره. 
أخ�ذت تقلِّب في رأس�ها احتم�االت نجاتهما من عدمه�ا. طمأنتها فكرة 
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وجود العنقاء بصحبتهما، وقررت أن يعودا إلى حيث تركاها ما إن تشرق 
الشمس من أجل الرجوع ل�«قاف«.

ب�دا لها جب�ل المغناطيس مخيًف�ا بظالمه هذا، وس�كونه التام. اقتربت 
أكثر من الراقد قربها ودفنت رأسها في صدره، ضمها إليه دون التخلي عن 
صمته، فأمدها بقوة أبعدت عنها أش�باح الرهبة. أغمضت عينيها وراحت 
في النوم. لم تنتبه إلى ما اعتراه من رجفة. قضى ليلته برفقة األرق، مجتًرا 

أحداث حياته، ومغالًبا رغبته في النائمة بين أحضانه، ساهيًة عّما به.
اس�تيقظت زمردة قبل ش�روق الش�مس بقليل، اعتدلت في جلس�تها، 
وه�ي تح�اول تحديد موقعها م�ن العالم: أين هي؟ وم�اذا تفعل؟ واألهم 
ه�ل تغادر فوًرا أم تكم�ل ما بدأته؟ كانت جائعة ومرهقة، وكان ثمة زقزقة 
لطي�ور بعي�دة، وما يش�به نباًحا متقطًع�ا، وخرير م�اء أذهله�ا أن أذنيها لم 

تلتقطاه في هدأة الليل.
ل�م يكن بلوقيا نائًم�ا بجانبها، رجع بعد قليل بثمار لم تس�د جوعهما. 
طلب�ت من�ه التحرك إل�ى حيث تركا العنق�اء باألمس، فتاها م�ن جديد في 
أحش�اء الجبل حتى بلغا غايتهما. لم يكن هناك أثر للعنقاء، كأنما تبخرت 

أو احترقت، وتطاير رمادها متحًدا بذرات الهواء.
ارتعبت األميرة مما قد يسببه هذا االختفاء من تبعات. بحثت مع بلوقيا 
عنه�ا حتى هّدهما التع�ب. أقلقها خاطر أن يقطع أبوه�ا اعتكافه في قصر 
الياقوت فجأة فيكتش�ف غيابها هي والعنقاء. لطالما حذرها من المغادرة 
على متنها قبل بلوغ الحادية والعشرين، لكنها استسلمت لشططها وعليها 
أن تدف�ع الثم�ن. تمن�ت فقط أالّ يك�ون الثم�ن باهًظا تترت�ب عليه أضرار 
ل�«ق�اف«. امتألت بحقد، غير منطقي، على ملكة الحّيات، أقنعت نفس�ها 

بأن لعنة الحّية سبب ما يصادفهما من حظ عاثر.
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رمت نفس�ها على األرض. جلس�ت ورأس�ها لألعلى تراقب سماًء ال 
تعد بشيء، كانت الشمس قد أشرقت منذ مدة، لكنها متوارية خلف غيمة 
قاتم�ة. تابعت زمردة طيوًرا عمالقة تكاد تحجب األفق، قبل أن تس�تغرق 
في تأمل هاوية تطل عليها الحافة القريبة. أشعرها هذا بضآلتها في مواجهة 

طبيعة غادرة. 
كان بلوقي�ا منه�ًكا أكثر منها، غلبه تعب النه�ار وأرق الليل فكاد يغيب 
عن الوعي، ظل منكمًش�ا على نفس�ه فترة، ثم تمدد على ظهره وغرق في 

النوم، وعلى شفتيه تيبَّست ابتسامة ال تناسب ما هما فيه من ضياع.
نهض�ت زم�ردة محاذرة إحداث جلبة. س�ارت في االتج�اه المعاكس 
للذي س�لكاه أمس. تس�كعت مدققة في معالم الطريق حتى يس�هل عليها 
اإلي�اب. ارت�أت أن الحرك�ة أفض�ل م�ن االنتظار المستس�لم الس�تيقاظ 
رفيقه�ا. هك�ذا يمكنها أن تجد فاكه�ة تأكلها، أو جدول مياه تش�رب منه، 
أو ربم�ا تقع عيناه�ا على حجر فضي خاطرت بالمج�يء إلى هذا المكان 

الموحش من أجله.
ش�عرت بأنه�ا أبعد ما تكون عن نفس�ها كما تألفها، اكتش�فت بداخلها 
طاق�ة جديدة، س�اورها خاط�ر أنها نضجت بم�ا يؤهله�ا ألن تكون ملكة 
قاف. مع المسير الحظت أن جغرافيا الجبل تتبّدل من حولها، ابتعدت عن 
المنطق�ة الصخرية الجرداء - التي لم تبصر غيرها منذ وصلت - وخطت 
في مناطق أجمل وأكثر خضرة. صادفتها نباتات غريبة عليها، تتس�م ببهاء 
ض. انتعش�ت لمرأى أش�جار ُتزنِّر األفق، فغمرها النش�اط رغم  غي�ر ُمَروَّ
إرهاقها، لمحت من بعيد حقاًل ممتًدا يعج بالمئات. أسرعت صوبه وهي 

تهجس بكل االحتماالت الممكنة.
�ا دنت تيقنت من أن ما تراءى لها لم يكن س�راًبا. كان الحقل يغص  َلمَّ
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مونه�ا في أكوام  بمزارعي�ن منكفئي�ن على نبتات قصي�رة لقطف ثمار يكوِّ
على مس�افات متساوية بين خطوط الزرع. كانوا منهمكين بحيث لم يرفع 
أحده�م رأس�ه ولو لمّرة، ينتهون من كومة ويب�دأون في تكويم أخرى، ثم 
يع�اودون االنحن�اء على الش�جيرات. أمَلت أن يرش�دوها إل�ى األحجار 
الفضي�ة، غي�ر أنه�م ذابوا ما إن داس�ت داخ�ل الحقل. بات فارًغ�ا إالّ من 

ة. ثماره المكومَّ
التفتت حولها فلم تبصر أثًرا للحاصدين. التهمت بضع ثمار وحملت 
بعًض�ا منها عائ�دة إلى حيث تركت بلوقيا نائًما. حكت ل�ه بينما يأكل عّما 
�رته بوجود أن�اس على مقربة، وطلب�ت منه مرافقته�ا إلى هناك.  رأت�ه. َبشَّ
طاوعها على الرغم من تأكده - عبر جوالته االستكشافية السابقة مع إيليا 

- من أن جبل المغناطيس مهجور.
قطعا الطريق نفسه، ومع هذا لم يقابال أشجاًرا وال أًيا من معالم كانت 
زمردة س�جلتها في ذاكرتها. حين وصال إلى حيث من المفترض أن يجدا 
الحق�ل وفي�ه الحاصدين، فوجئ�ا بقصر باذخ م�ن الرخام ال�وردي تعلوه 
قب�ة فيروزية تخطف النظر، وتحيط به حديقة شاس�عة، تف�وح منها روائح 
عطري�ة أخ�اذة. تجوال بين ال�ورود والنباتات، مس�تمتعين بمرأى جداول 
مي�اه، ونوافير على هيئة تماثيل لنس�اء عاريات بأجس�اد من مرمر ونحاس 
أصف�ر. كان بلوقيا مأخوًذا، أما األميرة فاعتراها الفزع وهي تس�أل نفس�ها 

كيف انبعث هذا القصر من العدم.
في إح�دى قاعاته المؤثثة بآرائك مكس�وة بالحرير وُبس�ط من الفراء، 
وجدا مائدة عامرة بأفخر أصناف الطعام: خراف مش�وية وفراريج محشوة 
بالفستق وفواكه وحلوى وخمور معتَّقة. بدون حذر تسابقا على األكل من 
كل األصناف، وشربا من الخمر حتى كادا يغيبان عن الوعي. بنصف انتباه 
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اس�تمعا إلى موس�يقى تعال�ت في أرجاء القاع�ة مصحوبة بغن�اء لم يفهما 
كلمة منه. ش�عر كالهما بأن�ه يبحر في عوالم مبهجة جدي�دة عليه. تحركا 
بين قاعات القصر وغرفه وعلى لس�انيهما مذاق خمر يعجزان عن وصفه، 

قبل أن يستسلما لفضاء أبيض حملهما بخفة إلى براح الحلم.
اس�تيقظا صباًح�ا متعانقين في العراء، ولم يكن ثم�ة أثر لقصر البارحة 
الب�اذخ. تبادال حْكي ما مرا به، بعد التهام الطعام الش�هي، وش�رب الخمر 

الذي كان مذاقه ال يزال حاضًرا، أما القصر نفسه فتالشى. 
أك�د بلوقي�ا أنهم�ا في االتج�اه الصحي�ح إلى حي�ث إيلي�ا واألحجار 
ل الدرب إل�ى متاهة، تتالعب بهم�ا وتضللهما  الفضي�ة، وإالّ لم�اذا تح�وَّ
ع�ن وجهتهم�ا بتبديل معالمها، وابتكار إغ�راءات تحيد بهما عن مواصلة 
س�عيهما إلى نهايته. طلب منها أن تتبعه وأالّ تنش�غل بأي شيء يخايلهما. 
تابعا مس�يرهما من دون االلتفات حولهما، م�ّرا بطيور ملونة بألوان قوس 
قزح، الحقتهما، فلم يعيراها اهتماًما. أبصرا عجوًزا تنتحب تحت ش�جرة 
ل�م يعرفا م�ا ينافس ثمارها جمااًل، توس�لت العجوز إليهما أن يس�اعداها 
على النهوض مقابل كل طرح ش�جرتها، فلم يستجيبا رغم تعاطف زمردة 

معها. 
ق�رب نهاي�ة الطريق ظهرت فتاة باهرة الحس�ن متكئة ش�به عارية على 
صخرة بازلتية، اندفع بلوقيا نحوها كأنما سلبته إرادته، لكن زمردة قبضت 
على كفه وش�غلته بسرد س�يناريوهات لما يمكنهما فعله حين يعودان إلى 
جب�ل قاف. م�ا إن تج�اوزا الفتاة حتى تبخ�رت، ولحظتها فق�ط عاد جبل 
المغناطيس مألوًفا لبلوقيا، استعاد إحساسه باتجاهاته. التفت حوله متأماًل 
الصخور السوداء والمدرجات الصاعدة والهابطة، وقاد زمردة متجًها إلى 

حيث ترك إيليا آخر مّرة.
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وص�ال إلى أجمة األش�جار القريبة من جدول الم�اء. كان إيليا قد بنى 
كوًخا لنفس�ه وجلس أمامه يشوي غزااًل اصطاده في الصباح. تهلل وجهه 
حي�ن رأى بلوقي�ا. احتضن�ه بلهف�ة، وس�لَّم على زم�ردة بتحف�ظ. قادهما 
إل�ى داخ�ل الك�وخ، وغ�اب بالخارج لبره�ة ثم ارت�دَّ بالغزال المش�وي. 
أكل ثالثته�م بنه�م بينما يس�رد بلوقيا لصديق�ه ما مّر به من�ذ أن تركه ذات 
مة إليليا المنص�ت دونما تأثر، بدا  صب�اح، راقبت زمردة الس�حنة المتجهِّ

نته ضد الدهشة.  لها كشخص واجه أهوااًل حصَّ
 قال في النهاية: جئتما من أجل مغناطيس األجساد؟ سأمنحكما بعضه 

بعد تغطيته كي ال تقعا تحت تأثيره.
رّدت زم�ردة بتفاخ�ر: أن�ا محمي�ة من�ه بتعويذة م�ن أبي مل�ك الجبال 

واألحجار الكريمة.
اصطحبه�ا إيليا معه، فيما خرج بلوقي�ا للتجول في الجوار. عندما عاد 
وجد زمردة جالسة في الكوخ تنصت مبهورة األنفاس إلى حكاية إيليا منذ 
ارتحل بحًثا عن الليل، حتى استقرت به الحال فوق قمة جبل المغناطيس.
أث�ار كالم�ه ع�ن مس�ّوداته فضوله�ا، َفَرجت�ه أن يطلعه�ا عليها. أش�ار 
إل�ى الرك�ن حيث تلة صغيرة م�ن رقوق وجلود لم تك�ن زمردة الحظتها. 

انغمست فيها تاركًة المجال للرجلين لمسامرة ممتدة أمام الكوخ.
في مسودة حديثة قرأت:

»اآلن فق�ط، أفهم مغ�زى وجودي. أؤمن بأني ما ُولِدُت إالّ من أجلها، 
وما خاطرت بحياتي على دروب وعرة س�وى من أجل لحظات مختلس�ة 
تت�راءى ل�ي فيه�ا. أربعينية فاتن�ة، ذات س�مت ملكي، تخط�و كطيف بين 
ِش�عاب الجبل، تبتس�م للفراغ أمامها، وتربت على األحجار الفضية وهي 
تتفحصه�ا بش�غف. مثلما تظهر فج�أة تختفي ب�ال مقدم�ات. تعقبتها مّرة 
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فأخذتن�ي إلى طري�ق تتغير معالمه باس�تمرار، تنبعث فيه قصور وأش�جار 
وحقول س�رعان ما تزول كس�راب. وحدها المرأة تحافظ على حضورها 

وخطوها الرشيق.
أش�عر بطيفها يرافقني حتى في األحالم، أغف�و فأفاجأ بأني بصحبتها، 
جالًس�ا أتابع مراح�ل مختلفة من حياته�ا. أراها طفلة ف�ي مدينة تقع فوق 
ج�رف يمتد بين جبال زاهية الخض�رة، وبحر تتالطم أمواجه بصخب، ثم 
م بالياقوت، ثم وهي تحمل  صبية، ثم ملكة واثقة على عرش من زمرد ُمطعَّ
رضيعة بينما ترنو للبعيد بأسى. امتلكت قلبي، وربطتني بجبل المغناطيس 
بحيث لم أعد أتخيل مس�تقًرا سواه. يداخلني يقين بأنها تكن لي المشاعر 
ت ل�ي بوعود خالبة  نفس�ها، الم�ّرات القليلة التي التقت عيوننا فيها أس�رَّ

ثمنها حياتي«.
في الصباح، انفردت زمردة به في الكوخ وس�ألته عن المرأة المكتوب 
عنه�ا ف�ي مخطوطه، فصم�م على أنها متخيل�ة وال وجود لها ف�ي الواقع، 
وعندم�ا ألح�ت عليه أقس�م أن م�ا تبقى، من ام�رأة أحالم�ه، مجرد طيف 
ًبا بصره بين الصخور المجاورة، ثم أعطى زمردة  يؤنس وحدته. ش�رد مقلِّ
حجرين فضيين ملفوفين بعناية، وخرج. بعد قليل غادرت بصحبة بلوقيا، 
حمل هو الحجرين الملفوفين بعناية، فيما دّس�ت هي بين طيات مالبسها 

بضعة رقوق مختلسة.
عادا في طريق التيه ذاته. تجاهال كل ما قابلهما من مغريات. هذه المّرة 
فاجأهما الطريق ببساتين كروم من فضة وذهب، وجداول مياه رقراقة بلون 
أرجوان�ي زاٍه، وبحي�رات من خمر تف�وح رائحتها. لم يلتفتا، اس�تمرا في 
س�يرهما بهدف الوصول إلى حيث هبطت بهما العنقاء قبل يومين، ابتهال 
ك�ي تعود لحْملهما. محل القصر الباذخ ال�ذي قضيا فيه ليلتهما الثانية في 
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جبل المغناطيس، فوجئا بش�ق في جسم الجبل يكاد يختفي خلف نباتات 
متسلقة كثيفة األوراق، حاوال إسراع الخطى لالبتعاد عنه، لكن قوة جذب 

هائلة انبعثت منه وشدتهما صوبه. 
انطلق من داخله غناء اس�تحوذ عليهما، مع الوقت كان الصوت يتضح 
أكثر ليمأل فضاء مغارة جدرانها س�وداء، أس�لمهما الش�ق له�ا، تّتبَّعاه إلى 
العمق مرتبكين، دخال س�رداًبا ضيًقا، غفال فيه عن حقيقة أنهما ابتعدا عن 

غايتهما في الوصول إلى حيث أنزلتهما العنقاء.
أوصلهما السرداب بدوره إلى قاعة مزدحمة بنساء مخمورات، لم يبد 
عليه�ن أنهن الحظ�ن دخول بلوقي�ا واألميرة اللذين توقف�ا للحظات قبل 
أن يواص�ال التعم�ق في الداخل. خرجا م�ن القاعة ليدلفا إل�ى ممر مظلم 

ابتلعهما، تحسسا طريقهما بصعوبة وكادا يتعثران غير مرة.
ف�ي النهاي�ة بان لهما ش�عاع ضوء أَم�اَل أن يقودهما للخ�ارج. لم يكن 
من أش�عة الش�مس كما تخيال، إنما من مصباح باهر معلق في سقف قاعة 
جدي�دة، محي�اًل ظلمته�ا إلى نه�ار. خلَّفا وراءهم�ا المم�ر المظلم وقاعة 
النس�اء الهائم�ات، ليلج�ا بعد البه�و المضاء، آخ�ر جدران�ه زمردية، وبه 
ش�موع موضوعة في كوى على مسافات متس�اوية من الحائط. اهتز لهب 
ًفا ظالاًل متداخلة تراقصت فوق تخت منحوت من الصخور  الشموع مخلِّ

يقبع في صدر المكان. 
ش�عرت زم�ردة بأنه�ا انتقل�ت إل�ى أج�واء مغاي�رة كلًيا ألج�واء جبل 
المغناطي�س، ع�ززت الج�دران الزمردي�ة ه�ذا الش�عور لديه�ا، وأمدتها 
باأللفة، اخترقها مزيج من روائح هجين، جلس�ت فوق التخت الصخري 
طلًب�ا للراح�ة. أش�ارت لبلوقي�ا أن يح�ذو حذوه�ا، فوض�ع الحجري�ن، 

الملفوفين بعناية، على األرض، وجاورها.
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تخففت من مالبسها. وصلت يدها إلى الرقوق التي اختلستها من إيليا 
ته�ا حول وس�طها، وضعتها بحرص على األرض، فيم�ا يتابعها بلوقيا  ولفَّ
متحفًزا. كانت ش�به عارية حين اقترب منها، ولثم فمها بارتباك. أغمضت 
عينيه�ا، في حي�ن غمر هو وجهها ورقبته�ا بالقبالت، ثم نزل بش�فتيه إلى 
صدره�ا. تأوهت بدالل، فغرق بلوقيا أكثر في تضاريس جس�دها الذائب 

بين أصابعه والمؤتِمر بلمساته.
حين تصاع�د لهاثهما المنتش�ي مًعا في اللحظة نفس�ها، وأراح رفيقها 
رأس�ه عل�ى صدرها، اختف�ت الرائحة الكثيف�ة، وبقيت األض�واء المهتزة 
والظ�الل المتراقص�ة. رق�دا عل�ى ظهريهم�ا متجاوري�ن لبع�ض الوقت: 
ه، وهي تالح�ق الظالل على  ه�و يحدق في الس�قف مجتًرا ما اختب�ره لتوِّ

الجدران الزمردية غير راغبة في النطق بأي كلمة.
ف�ي النهاي�ة قام�ا بتثاقل، ارت�دت مالبس�ها أواًل ثم تبعها ه�و، وحمل 
حجرّي الجنون فيما نس�يت هي رقوق إيلي�ا. خرجا من باب تكاد تحجبه 
ش�جرة ضخمة، ليكتش�فا أنهما في جبل الزمرد. انتبها لذلك عندما لمحا 
صخ�وًرا زمردي�ة ف�ي كل م�كان حولهم�ا وإن ل�م يفهما كي�ف يربط هذا 

السرداب العجيب بين جبلين تفصل بينهما بحار ومحيطات. 
كانت الس�ماء زرقاء والجو صحًوا. ثمة حقل شاس�ع من الصبار امتد 
ف�ي مواجه�ة ب�اب المغارة، وتش�كيالت صخري�ة من األحج�ار الكريمة 
تناث�رت هنا وهن�اك. ابتعدا دون االلتف�ات خلفهما. ف�ي الداخل كان ثمة 
نها َمن ُافتتن يوما بالبحث عن ش�يء  طي�ف ينحني للقبض عل�ى رقوق دوَّ

خارق الجمال يدعى الليل.
***

مختفية خلف الش�جرة على باب مغارة أرض الجنيات، وقفت مروج 
تتابع األميرة وبلوقيا بينما يبتعدان. 
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اصطخب�ت ف�ي عقله�ا الظن�ون، وتأرجح�ت دق�ات قلبه�ا وغ�ارت 
بداخلها، شعرت بغصة بينما كانت تنصت إلى لهاثهما وهمسات غرامهما 
قب�ل قلي�ل، حم�ل لها الس�رداب المعت�م، حيث ت�وارت بج�وار الطيف، 
حرارة الجس�دين الغائبين في النشوة، فتمنت لو كانت تراهما رأي العين، 
ال ترهف حواس�ها لتس�ول اختالجات الش�وق الصادرة عنهما. اختلطت 

غصتها باإلثارة والفضول. 
غاب�ا عن مج�ال بصرها مبتعدي�ن، فدخلت لتجد الطي�ف متربًعا فوق 
تخت�ه الصخ�ري، يق�رأ الرقوق المنس�ية مبه�ور األنفاس، غير ق�ادر على 
رفع عينيه بعيًدا عن الس�طور المكتوبة بعش�وائية، جلست بجانبه، تحاول 
اختالس النظر. بدت لها الحروف المتش�ابكة أش�به بطالسم، واندهشت 
من قدرته على س�بر غورها. تش�اغلت بتدوين ما ج�رى بين بلوقيا وأميرة 
الجب�ل، وبوصف المغارة الس�حرية م�ن الداخل، لم تنتبه قب�ل اليوم إلى 
ربطه�ا بين قاف وجبل المغناطي�س. بان لها الطيف ألول مرة ككائن كلي 
الق�درة، يخفي أضع�اف ما ُيظِهر. أقلقها هذا، غير أنها س�رعان ما نفضت 

مخاوفها، واحتمت بحروف تخطها.
انتهى الطيف من القراءة، فألحت عليه أن ينقل لها فحوى ما قرأ. بصبر 
بدأ يسرد محتوى الرقوق، فيما انكبت مروج على تدوين الخطوط العريضة 
ن هكذا نصوص. في الليل  لما يقول، وقد ش�غفت بالخيال الجامح لمدوِّ
تربع�ت عل�ى أرضية الكهف تكت�ب، على الضوء المرتعش للش�موع، ما 
حفظته ذاكرتها مما نقله الش�يخ عن الرقوق التي نسيتها األميرة. غير عابئة 
باألص�وات واألص�داء المت�رددة بين جنب�ات أرض الجنيات، اس�تعانت 
نته من خطوط عريضة إلعادة خلق حكاية عمالق  بالخيال وبما س�بق ودوَّ
باح�ث ع�ن الليل، ومدينة تغي�رت أقدارها لتصير أخرى مت�رددة بين نهار 
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غادر بال رجعة وليل يأبى الوصول، حكاية من عاش أياًما وليالَي وشهوًرا 
ن بال انقط�اع، تفاصيل حقيقية وأخ�رى مخترعة بينما تهيم  وس�نوات يدوِّ
روحه بين كوخ في غابة على مقربة من بحيرة، وآخر متقش�ف في وحش�ة 

جبل المغناطيس.
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رابونزل

 تموت كلماتي ما إن أنطق بها، ل تغادرني،
تالحقني أشباحها ملعاقبتي عىل جرم غامض.

في ماٍض بعيد، كانت »رابونزل«!
لم يكن ثمة برج عاٍل أو ساحرة شريرة أو أمير وسيم. لم يكن ثمة فجل 
مس�حور أو صوت يسلب العقل، وبالطبع لم يصلح شعرها كحبل يتسلقه 
حبي�ب ما إلى محبس�ها، لكّن نادية كانت »رابونزل« الجميلة ذات الش�عر 

الطويل وكانت رابونزل إياها. 
حتى س�ن العاش�رة امتلك�ت ش�عًرا طوياًل يص�ل إلى أس�فل ظهرها، 
خصالت�ه بنية ضاربة للش�قرة، تس�ير فتكاد تتعث�ر فيه، تتابعه�ا أمها بفخر، 
وترمقه�ا باق�ي األمهات بحس�د، وتخج�ل هي م�ن العيون الت�ي تتجاوز 

وجهها وجسدها متوقفة دائًما لتأمل شعرها.
اعت�ادت أمها أن تتعامل مع ش�عر بناتها كمعي�ار وحيد تقيس به تفوقها 
على بقية األمهات، ولس�بٍب ما تحملت نادية وحدها مس�ؤولية أن تكون 
دلي�اًل على مهارة األم وعلّو كعبها. األوالد في الش�ارع يقولون إنها جنيَّة، 
ورغم هذا يقفون منتظرين أمام بيتها أماًل في رؤيتها حين تقف في الشرفة 
أو تخرج للحديقة، والبنات ذوات الش�عر القصير ينظرن لش�عرها بازدراء 
غيور، وهي رغبت في التخلص من هذا العبء. صرخت وبكت وامتنعت 
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ع�ن الطع�ام من أجل التخلص مم�ا ليس في نظرها أكثر م�ن حبال طويلة 
تقيد حركتها. 

بعد ثالثة أيام من الضغط المتوالي رضخت األم مضطرة لتنفيذ مطلب 
»رابونزل«، ثم امتعضت حين رقصت األخيرة مبتهجة، لم تتمالك نفسها، 

أشاحت بوجهها، وتحّسرت على سوء حظها مع بناتها.
تخل�ت »رابون�زل« عن ش�عرها فص�ارت تمته�ن التخل�ي، وتتقن فن 
الخس�ارة، كان تدريبه�ا المبك�ر عل�ى الهج�ر، وم�ع أنها لم تك�ن أجمل 
بشعرها القصير، لم تندم قط ولم تتأثر بتحسر أمها وأقاربها على جدائلها، 
وقد أصبحت »أال جارس�ون«، بس�بب نزقها وتصميمها. لم يعاود شعرها 
النمو س�ريًعا، بل ببطء ش�ديد كأنما ينتقم من صاحبته التي لم تكن مهتمة 

أصاًل. وصل إلى الكتفين بصعوبة بعد ثالث سنوات من قصه. 
تواص�ل ح�زن األم طوي�اًل كأنه�ا أم له�ذا الش�عر فق�ط، وال يربطه�ا 
بابنتها ش�يء غي�ره. تعجبت ألنه�ا قامت بكل الطق�وس الالزمة كي ينمو 
ت�ه والقمر بدًرا، والتقط�ت الخصالت المقصوصة  عل�ى نحو أفضل. قصَّ
بح�رص ووضعته�ا في كيس، ألقته ف�ي النيل مصحوًب�ا بأمنيات أن يكون 
الش�عر الجدي�د أغزر وأجمل من س�ابقه. لم تغادر موقعها بجوار ش�جرة 
الصفص�اف، المائل�ة أغصانه�ا على مياه النه�ر بحنو كأنها تس�جد له، إال 
بع�د التأكد من أن تيار الماء جرف الكي�س معه. قامت بالطقس على نحو 
صحيح، لذا لم تفهم لماذا تأخر نمو شعر صغيرتها، استنتجت أن نبتة ورد 
نيل أعاقت جريانه، أو االحتمال األس�وأ أن تكون إحدى جنيات النهر قد 

أخفته، ساعتها لن يعود كما كان أبًدا.
وحدها نادية فرحت بأن ش�عرها ل�م يعد يضايقها، وحرصت فيما بعد 

على أالّ يطول عن حدود كتفيها. 
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لك�ّن عالقتها بالتخلي لم تبدأ بَقّصه، إنما قبل هذا بأربع س�نوات على 
األقل. كانت في الخامسة من عمرها تلعب فوق سطح بيتهم بطائرة ورقية 
ملونة. الهواء يعابث ش�عرها فيكاد يخفي وجهها، ويدها الصغيرة تمسك 
بخي�ط الطائرة بأقصى ق�وة ممكنة، النيل وأش�جاره والحقول المحيطة به 
تبين من بعيد وطيور اإلوز العراقي البيضاء تكاد تالمس ماءه قبل أن تطير 
مج�دًدا، ف�ي حين ينقر طائر أبي قردان في ترب�ة حقل مجاور. وهي كانت 
غافل�ة عن هذا كله ألن عينيها كانتا متش�بثتين بالطائرة الورقية في رقصتها 

الصاخبة مع الهواء المشاكس. 
س�عيدة حد النش�وة، ودت لو تطير م�ع الطائرة إلى م�ا ال نهاية، لكنها 
فج�أة وب�ال مقدمات تركت الخيط يفل�ت من يدها ووقف�ت تراقبها تبتعد 
عنها. لم تحزن ولم تندم، فقط ظلت س�اكنة تتابع المشهد كاماًل. بتخليها 
ع�ن الطائ�رة انتبهت لجمال منظره�ا على خلفية النيل بنباتاته وأش�جاره، 

والحقول المحيطة به.
ه�ي رابونزل! هذا ما أن�ا متأكدة منه. غير أني لو اخترت لها ش�خصية 
أخ�رى، س�أختار »ريميدي�وس«. س�أقول لها بتأكي�د: »أن�ِت ريميديوس 
ثها عن جارسيا ماركيز، وال  الجميلة«. وإذا نظرت إلّي مس�تفهمة، لن ُأحدِّ
عن جميلته التي طارت إلى السماء. سأكتفي بكلمة واحدة: »كانت إياِك«.
اعتادت األم أن تغطي وجه ابنتها وهي رضيعة بقطعة ش�يفون ش�فافة، 
وحي�ن تضبط أح�ًدا من أطفال العائلة يكش�ف وجهه�ا ليحملق فيه وهي 
نائمة، توبِّخه، وتطلب منه االبتعاد. رأت ابنتها أجمل من أن تنكشف على 
المأل هكذا ألعين الحاس�دين والفضوليين. لك�ن لّما كبرت نادية لم يعد 

من الممكن حجبها.
كانت تعود باكيًة من المدرس�ة، وتس�أل لماذا يحملق فيها اآلخرون؟ 
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فتطل�ب منها أمها أالّ ترد على نظراتهم. ل�م يخبرها أحد أن جمالها فائق، 
فكان�ت كلما دخلت مكاًنا، والحظ�ت العيون المتجهة إليها، تظن أن ثمة 
خط�ًأ ما في هيئتها يدعو اآلخرين للتحديق فيه�ا. عندما تزور بيت أقارب 
بعيدي�ن أو إحدى زميالتها، تس�ألها أمها بمجرد عودتها، م�اذا قالوا حين 
رأوِك؟ ال تع�رف كي�ف تجي�ب، وال م�ا الذي يجع�ل رؤيتهم له�ا أمًرا ذا 

أهمية؟
عندما تنظر األم البنتها األخرى يرتس�م ش�عور بعدم الرضا في عينيها 
وعلى قس�مات وجهها. »ارفعي راس�ك«، »افردي جس�مك«، »ابتسمي، 
ك مش ناقص«. تردد األم لهذه االبنة بال ملل. لكنها تبتهج حين تبصر  وشِّ
نادي�ة. حتى لو لم تعط�ف عليها، أو تمدح جمالها بكلم�ة، فعيونها كانت 
تفع�ل، وم�ا كان يغيظ الش�قيقة ويضاعف من غيرتها في الوقت نفس�ه أن 
أخته�ا لم تكن تكترث به�ذا أو حتى تنتبه له. تماًما كعدم اكتراثها فيما بعد 
حي�ن كان الم�ارة يتركون انش�غاالتهم ويقفون متابعين نزولها من س�يارة 
زوجها األول كمال، أو خطوها الرش�يق في الش�ارع بصحبة ابنتها هدير، 
إال أن ال مباالته�ا، ف�ي الحال�ة الثاني�ة، كان�ت بطريقة الواثق م�ن جماله، 

العارف به ال الغافل عنه.
اآلن، ف�ي مهجره�ا البعي�د، يخيَّ�ل لنادية أنه�ا غير مرئي�ة. تتحرك بين 
الناس كظل تائه. ال أحد يعرفها، وال تعرف أحًدا. تشتاق البنتها ولحياتها 
القديمة وتستعيد تفاصيل لطالما ظنتها تسربت إلى عالم النسيان. صارت 
تخيفها فكرة أن تموت مقطوعة عن جذورها. بدأ هذا االنش�غال بمداعبة 

عابرة سرعان ما تشعبت لتستحوذ على واقعها ككابوس.
ي  »إذا متُّ فال تدفنّي في هذه البالد الباردة«. قالت لزوجها بينما تس�وِّ

شعرها بيديها أمام المرآة.
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قص�دت مداعبت�ه، إذ تعرف أنه يمتل�ك مزاًجا اكتئابًي�ا، كما ال يحتمل 
فكرة فقدها، وجملة مثل هذه س�تجعله يقّطب جبينه، ويوبخها بعبارة آلية 

من دون النظر إليها.
ت عليها، فلم تبصر فيها  رغ�م مقصدها هذا فإن كلماته�ا خانتها وارتدَّ
س�وى مصيرها اآلتي بال ريب، لمحت ابتس�امة ماكرة تلمع فوق ش�فتيه، 

فبدت لها نذير شؤم، وداللة على تبدل أقدارها.
ألول مرة تفش�ل في توقع رد فعله. كان�ت واثقة من قدرتها على قراءة 
م�ا يعتمل بداخل�ه، وتتعمد أن تضعه في مواقف بعينه�ا لمجرد التأكد من 
ع�دم قدرته على الخروج عن الس�يناريوهات التي تتوقعها، إال أن الرجل 

المبتسم أمامها بمكر وتشٍف وضعها بقسوة أمام عبارتها القبيحة.
لم تنش�غل قباًل بالموت، وليس�ت مؤمنة بما يكفي لتهتم بما سيحدث 
له�ا بعده، لكنه�ا دون مقدمات وبعد أن اندفعت الكلمات الس�وداء، التي 
أرادته�ا لعوًبا من فمه�ا، انتابها خوف طفولي، من إمكاني�ة موتها ودفنها، 
س�واء في مقبرة الحي األش�به بحديقة عامة، أو في مقب�رة عائلتها بقريتهم 
التي لم تزرها في الس�نوات األخيرة سوى مرات قليلة. انتبهت لعبثية دفن 

إنسان في مكان ال عالقة حقيقية تربطه به.
كان�ت س�تخضع لعملية جراحي�ة طارئة، وأرادت التل�ذذ برؤية خوف 
زوجه�ا وانزعاج�ه عليه�ا، ولّما لم تَر ه�ذا انزعجت هي. ركبت الس�يارة 
بجواره في طريقهما إلى المستش�فى محاولة إبعاد وس�اوس المرض عن 
ذهنها: س�يناريوهات متعددة تؤدي كلها إل�ى نتيجة واحدة، يخبر الطبيب 
مريضت�ه مرتبًكا أنها تواجه مرًضا ال ش�فاء منه. »أمامك س�تة أش�هر« هذا 
م�ا يردده األطباء عادة في األف�الم الميلودرامية القديم�ة، يتغير الممثلون 
والمخ�رج والديك�ور لكن الجملة ال تتغير، ومعه�ا النهاية، حيث تحدث 

معجزة الشفاء دونما تقديم مبررات مقنعة.
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رغم علمها بأن مرضها ليس بهذه الخطورة، تمنّت للحظات أن تختبر 
مش�هًدا مماثاًل، فقط كي يشعر زوجها بأنه أخطأ عندما ابتسم بمكر ساخر 

هكذا.
جلست في الكرس�ي المجاور له بينما يقود السيارة وهو يدندن بأغنية 
مرح�ة، قب�ل أن يرفع صوت الكاس�يت ويصم�ت تارًكا المج�ال ل�«بينك 
فلوي�د« وأغنيته�م »الجانب المظلم من القمر«، رمقت�ه بغضب كأنه تعمد 
اختيار أغني�ة موّجهة ضدها، لتضخيم مخاوفها الوليدة. تش�اغلت بالنظر 
عب�ر الناف�ذة إل�ى المدين�ة، زجاج الس�يارة كان يحج�ز الب�رد القارس في 
الخ�ارج. وصوت ال�«بين�ك فلويد« يتعالى من أغني�ة ألخرى من دون أن 

يبدد هواجسها.
الس�يارة المس�رعة نقلتها إلى زمنها الماضي، إلى الطفلة ذات الثماني 
س�نوات الت�ي كانتها، وصدق�ت أن نبتة قم�ح عمالقة س�وف تنمو داخل 

أذنها، وتخترق جذورها طبلة األذن لتفقدها سمعها نهائًيا.
كان�ت تلع�ب في إج�ازة الصيف ف�وق كوم�ة القمح في ش�رفة بيتهم. 
ترمي نفس�ها في بح�ر حبوب القم�ح وتتدحرج فوقه�ا. حاولت الوقوف 
على يديها: رأس�ها لألسفل، وقدماها لألعلى. اختل توازنها وُدفِن رأسها 
في كومة القمح األشبه برمال متحركة. قامت مسرعة تنفض حبات القمح 
عنها، خاصة ما تسرب لمنها إلى أذنها. تخلصت منها جميًعا باستثناء حبة 
مشاكس�ة استقرت في تجويف األذن اليس�رى. خافت أن تبكي أو تصرخ 

كي ال تعاقبها أمها على شغبها الدائم. 
خرجت إلى الحديقة حيث أشجار البرقوق والليمون وتكعيبة العنب. 
قض�ت س�اعتين في اللع�ب القِلق م�ن غير أن تنس�ى الحبة المس�تقرة في 
أذنها، حين عاد والدها الذي يتواطأ معها ضد الجميع، أخبرته بما حدث. 
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طل�ب منه�ا أن ترتدي مالبس الخ�روج فوًرا كي يصطحبه�ا إلى الطبيب. 
أكد لها أن حبة القمح لو ُتِركت، سيطالها الماء، وسوف تنبت ممتدة أفقًيا 
للخارج. أو قد - وهذا هو األس�وأ - تخترق جلدها وأنس�جتها مس�تطيلة 

رأسًيا بداخلها. أرعبتها الفكرة. 
س�ارت بجواره وه�ي تغالب دموعها. قال�ت بميلودرامية إن هذا ربما 
يكون يومها األخير، فأّمن على كالمها بهزة من رأسه وهو يقاوم الضحك. 
ش�عرت باألس�ف من أجل حياتها التي بدأت بالكاد وها هي س�تنتهي في 
لمح البصر، فكرت أنها يجب أن تصالح شقيقتها التي خاصمتها ألنها لم 
توافقه�ا على أن الف�أر جيري أكثر ذكاًء من القط ت�وم. كما عليها أن تخبر 

أمها أنها من كسر برطمان مربى المشمش ألنها ال تطيق مذاقه.
»بم�ا أنه يومك األخير، إي�ه رأيك أعزمك على س�باتس وجيالتي؟«، 
س�ألها أبوها، فنظرت له بلوم ولم ترد. لم تفهم لماذا ال يبدي بعض القلق 
عليه�ا طالم�ا أك�د لها خط�ورة حالتها. س�حبها من يده�ا إل�ى »كافيتريا« 
مج�اورة. طلب لها زجاجة سبيروس�باتس ك�وال، و»آيس كري�م« فانيليا، 

وتابعها مبتسًما.
جلس�ت تغالب توترها، بفس�تان أحمر قصير ُمَزيَّن بالدانتيال البيضاء، 
وبشعر ملموم للخلف بمحابس صغيرة ملونة على شكل زهور وفراشات 
وقل�وب صغيرة، أزاحت زجاجة سبيروس�باتس جانًب�ا، وبدأت في تناول 
»الجيالت�ي« وه�ي تتأمل الفت�ة تحمل اس�م الطبيب فوق واجه�ة المبنى 
المقاب�ل. ب�دا أبوها مس�تمتًعا لدرج�ة ضايقتها، ومنحاًزا إليق�اع بطيء ال 

له عادًة.  يفضِّ
يع�رف أنها تكره األطباء، وترتعب من الحقن واألدوية، غير أنها - في 
لحظته�ا تل�ك - كانت تتعجل الذهاب للطبيب، وتك�ره إصرار أبيها على 

تأخير هذه الخطوة. ندمت على أنها لم تخبر أمها بما حدث لها. 
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ف�ي النهاي�ة اتجها إل�ى العيادة. ضح�ك الطبيب حين عل�م بقصة حبة 
القم�ح، وقرصها م�ن خدها مداعًبا ثم أعطاها ش�يكوالتة. رفعها لتجلس 
فوق الكرس�ي العالي، واقترب منها بأداة ل�م تتبينها ألنها أغمضت عينيها 
خوًف�ا وعّض�ت عل�ى ش�فتها الس�فلى. ش�فط القمحاي�ة دون أل�م ُيذكر. 
وس�اعدها عل�ى النزول. لم تصدق بس�اطة األمر، ولم تس�امح أباها على 

سخريته منها. 
اآلن وبعد هذه الس�نوات الطويلة، وبينم�ا تتجاهل األغنيات المنطلقة 
من كاسيت السيارة، وترنو لناطحات السحاب األنيقة والمارة المسرعين 
في الوس�ط التجاري لمدينة يخترق بردها العظ�م ويترك آثاره في الروح، 
راودتها أحاسيس مشابهة لما مرت به قبل الذهاب إلى الطبيب وهي طفلة، 
عادت صغيرة يقوم زوجها بدور أبيها في إغاظتها ببروده وسخريته، أمالت 
رأس�ها جانًبا، وضعت كفها أسفل أذنها، واستغربت عندما لم تسقط منها 
حب�ة قمح. التف�ت إليها زوجها متس�ائاًل عّما تفعل، فطلبت منه بما يش�به 
الرج�اء... »ممكن ناكل آيس كريم ونش�رب حاجة س�اقعة قب�ل ما نروح 

للدكتور«!
في تورنتو، حيث المستش�فى بالغ النظافة والنظام أخبرها طبيب أشقر 
بابتس�امة جذابة ونظرة س�اخرة، أنها تحتاج إلى عملية جراحية صغيرة في 

الرحم، ال تستدعي كل هذا الخوف البادي عليها. 
»كفاية سخرية بقى«.

خرجت من العملية سالمة، لكن فكرة الموت لم تغادرها، بل عششت 
نت رؤيتها للعالم. حاولت طمأنة نفسها، غير  داخل جسدها الجميل، ولوَّ
أن اس�تعادتها لرد الفعل البس�يط وغي�ر المتوقع لزوجه�ا كان ُيدِخلها في 

موجة كآبة لم تستطع التخلص منها بسهولة.
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اس�تعصى عليه فهم أس�باب اكتئابه�ا، بالغ في تدليله�ا واالهتمام بها، 
اصطحبه�ا ليبت�اع لها هدي�ة تختارها بنفس�ها. استس�الًما لموجات حنين 
شرعت تداهمها بال سابق إنذار، رغبت في القبض على بعٍض من ماضيها، 
اخت�ارت خاتًما مزينًا بفص من الزمرد ش�بيًها بال�ذي كانت تملكه وضاع 
منها، وتمنت أن تجد أي قطعة مجوهرات على شكل رأس المسيح لكنها 

لم تعثر عليها.
ع�ادت م�ع زوجها إل�ى منزلهما تكاد تطي�ر من الفرح بخات�م الزمرد، 
لم يفهم س�بب س�عادتها الفائقة، إذ س�بق وأهداها هدايا أثمن لم تسعدها 

بالقدر نفسه، لكنه ارتاح الستعادتها كثيًرا من ألقها المحبب له.
أما هي فكانت ترفل في دهاليز زمن بعيد حملت فيه رأس المسيح!

أو لو ش�ئنا الدقة، تزينت فيه لس�نوات بسلس�لة ذهبية بها »دالّية« على 
هيئة رأس المسيح، اشترتها مع خاتم الزمرد الذي أضاعته هدير.

كان�ت في س�نتها الجامعية األولى ف�ي القاهرة ف�ي الثمانينيات، طالبة 
ف على المدينة وتتحرك فيها بمزاج س�ائحة ترس�م بخطواتها  غريب�ة تتعرَّ
خريطة متخيلة لمدينة تخصها وحدها. أخذتها قدماها إلى محل ذهب في 
ش�ارع متواٍر خلف جامع السلطان حس�ن على واجهته الفتة: »مصوغات 
ج�ورج«. وقف�ت تتفرج عل�ى الحلى الذهبي�ة المعروضة ف�ي »الفاترينة« 
فخطف�ت السلس�لة المنتهية برأس المس�يح انتباهها. ف�ي البداية لم تدرك 

لمن الوجه، ظنته لفيلسوف يوناني: أفالطون مثاًل أو سقراط.
دلف�ت إل�ى المحل، وأش�ارت إلى السلس�لة التي ترغب في ش�رائها. 
للحظ�ة بان�ت عالم�ات االندهاش عل�ى وج�ه الصائغ األبيض الس�مين 
المزينة أصابعه بخواتم ذهبية عديدة. رمق رس�غها األيمن فلم يجد وش�م 
الصليب عليه، فتهلل وجهه وراح يمدح تسامحها وتحّضرها، األمر الذي 

نبهها لماهية الرأس.
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ب�اع له�ا السلس�لة بخص�م جي�د. وضعته�ا ح�ول رقبتها عل�ى الفور، 
ج على الخواتم واألقراط المعروض�ة داخل المحل. طمًعا  وراحت تتف�رَّ
في كس�ب زبونة جديدة، فتح الصائغ خزانة مجاورة وأخرج تش�كيلة من 

الخواتم قال إنه ال يعرضها إالّ على زبائنه المفضلين.
َف�َرد التش�كيلة عل�ى زج�اج مكتبه طالًب�ا من نادي�ة إلقاء نظ�رة عليها. 
تج�اورت خواتم مزينة بفصوص م�ن الماس، الياق�وت، والفيروز، وفي 
وس�طها خاتم بف�ص زمرد خطف بصرها. تأملت زمردته بش�غف، ارتدته 
فبان خاّلًبا في بنصرها. المال المتبقي معها لم يكن يكفي لشرائه، فباعت 

للصائغ خاتًما وسواًرا كانا في يدها اليمنى.
تمن�ت أن يش�اركها معارفه�ا انبهارها بخات�م الزمرد، لكن ل�م ينتبه له 
أح�د، ورك�زوا جميًعا عل�ى السلس�لة المنتهية ب�رأس المس�يح. بعضهم 
تأملها بدهش�ة. وهناك من س�ألوها عن ديانتها رغم معرفتهم بها، أو قالوا 
باقتض�اب إنه�ا غير مالئم�ة، في حين تقرب�ت منها زميالتها المس�يحيات 

بفضول مشوب باالمتنان.
وهي ش�عرت بالخ�ذالن قلياًل ألنهم لم يق�دروا خاتمها الزمردي حق 

قدره. 
كان الخاتم الجديد الذي اشتراه لها زوجها يشبه القديم لدرجة كبيرة، 
شعرت أنه يمنحها درجة أعلى من االنسجام مع محيطها. الخاتم وحوض 
أسماك الزينة، والمرايا العديدة التي تكسو الجدران، ونباتات الظل داخل 
المنزل وأش�جار ونباتات الحديقة منحوه�ا الكثير من التناغم، وقللوا من 
إحساسها بالغربة، واحتياجها إلى الدفء، بمعناه الحرفي، في أجواء بالغة 

البرودة لم تعتدها بعد.
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نا�صجة الحروف

أن بِك،  أكفر  أن  منِك:  انتقامي  هذا   ليكن 
أضيِّعك أوًل كي أستعيدك وأستبقيك بداخيل.

تس�للت زمردة إلى القصر، متمنية أال يراها أحد بمالبس�ها المتس�خة، 
وشعرها األشعث. كان مظهرها فوضى عارمة. طلبت من بلوقيا أالّ يظهر 
بورش�ته في حدائق القصر إالّ مع حلول المساء، فقضى النهار في التسكع 

بالشوارع واألزقة. 
لحس�ن حظها لم يلمحها أحد وهي عائدة. كان والدها ال يزال معتكًفا 
بقصر الياقوت، فمش�ت عل�ى أطراف أصابعها من قاع�ة إلى أخرى حتى 

بلغت غرفتها. ارتمت فوق فراشها فلم يتأخر النوم عليها. 
م�ع حل�ول اللي�ل. اغتس�لت، ورطَّبت جس�دها بماء ال�ورد والدهون 
العطري�ة، ثم ارتدت ثياًبا نظيفة، وهي تفكر ف�ي أمها، كانت واثقة من أنها 
الم�رأة الت�ي كتب عنها إيليا، رغ�م زعمه أنها محض خي�االت، ثم عودته 
ليؤك�د أنه�ا طيف يت�راءى له. ه�ل يمكن أن تك�ون ماتت، وبقي ش�بحها 
يط�وف في أرجاء جب�ل المغناطيس؟ أزعجه�ا الخاطر. اتج�ه ذهنها إلى 
ملكة الحّيات، وصبَّرت نفس�ها بأن أوان مواجهته�ا قد آن. ذرعت القاعة 

الملحقة بغرفة نومها، جيئة وذهاًبا. 
ع�ادت تنظر إلى العالم وف�ق منطق أبيها. في جب�ل المغناطيس كانت 
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نفس�ها فقط. اس�ترجعت كل ما مّر بها متخيلًة رد فعل والدها إذا علم بما 
فعلت. أكثر ما أخافها كان هروب العنقاء. ابتهلت كي ال يكتشف عالقتها 
باألمر. لم تكن تعلم أن الطائر المقدس آب إلى عش�ه في قاف بمجرد أن 

ابتعدت عنه هي وبلوقيا.
قض�ت ليل�ة من أرق. وحيدة في مواجهة س�هادها، كان�ت كأنها تحفر 
قلبها بإبرة بحًثا عن ال ش�يء. دارت األفكار في ذهنها برتابة فلم تس�لمها 

إالّ إلى الفراغ. 
ُقبيل ش�روق الش�مس خرجت إلى حديق�ة المتاهة النباتية، تس�كعت 
بي�ن ممراتها حت�ى وصلت إلى الخميلة المجاورة لبحي�رة اللجين، ومنها 
تس�للت إل�ى ورش�ة بلوقي�ا، أمرت�ه أن يوافيها إلى ج�وار ش�جرة الجميز 
المعم�رة الواقع�ة عن�د الط�رف الغرب�ي للمملك�ة، ومعه حج�را الجنون 
والزمرد المس�يِّل ألحداق الحّيات. س�محت له بامتطاء جواد يختاره من 

الجياد الملكية.
تع�رف أن ملك�ة الحّي�ات في مث�ل هذا الوقت م�ن النه�ار تلتجئ إلى 
جحره�ا ف�ي تجويف الش�جرة العمالقة التي يخش�ى جميع س�كان قاف 
االقتراب منها. س�بقت بلوقيا إلى هناك على متن جوادها األش�هب، وقد 

أخفت معظم وجهها بلثام حريري.
بدت لها الشجرة كجبل قائم بذاته. تأملت أوراقها، وجذعها الضخم، 
وثمارها النابتة على خشب األغصان، أثار المكان في نفسها رهبة ضاعفها 
فحيح مزعج تردد صداه. كان الجو معتداًل، وهبَّت نسمة خفيفة زادت من 
لطفه، لكن زمردة لم تنتبه إليها في انتظارها المتوتر لبلوقيا الذي تأخر عّما 

توقعت.
أخيًرا وصل. رأته مبتس�ًما على صهوة الجواد المفّضل لوالدها فازداد 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



181

توتره�ا. ل�م تفه�م س�ر هدوئه، عَزت�ه لكون�ه غريًبا ع�ن الجبل بنواميس�ه 
وتقاليده. كان يسبح في بحيرة من جهله بخطورة ما هما ُمقدمان عليه.

قف�ز ع�ن الحص�ان، فاتجه األخي�ر إلى جواده�ا الواقف عل�ى مقربة. 
أعطاه�ا بلوقيا قط�ع الزمرد بالغ�ة النق�اء، والحجرين الفضيي�ن ملفوفين 
كما هما. لفت نظرها إلى أنه ال يس�تطيع أن يس�اعدها كثيًرا خوًفا من تأثير 
حجري الجنون، فطلبت منه أن يبدآ بالزمرد، ثم يتركها لتكمل هي المهمة.

اقتربا بحذر من جذع الش�جرة القابعة على حافة الجبل، أثارت زمردة 
جلبة كي تخرج ملكة الحّيات من مخبئها دونما فائدة. غيرت إستراتيجيتها 
وبداًل من الضجيج ش�َدت بأغنية ش�جية، أنش�ودة حزينة ع�ن وطن قديم 
وأس�الف رحلوا ومش�اعر هاربة ال س�بيل إلى القبض عليه�ا. بدا صوتها 
كأنما ينبع من الجنة. هي نفس�ها فوجئت باختالف�ه عّما عهدته. أما بلوقيا 

فكان مسحوًرا.
ب�دأ صوت زمردة يخفت تدريًج�ا، كأنما تهدهد طفاًل لينام. وهنا فقط 
أطلَّت ملكة الحّيات برأسها من تجويف جذع الشجرة، ثم زحفت خارجة 
بكامل جس�دها. كانت كأنما ُخِلَقت من بلور أخضر مضيء؛ وجهها وجه 

إنسان مفعم بالسكينة، وعيناها مسكونتان بحكمة عصية على التفسير.
بهت�ت زمردة لمرآها، إذ كانت قد جهزت نفس�ها لمقاتلة وحش بش�ع 
الخلقة، فإذا بها أم�ام كائن بالغ الجمال، يفيض حضوره بالرقة والرهافة. 
مت نفس�ها للحية الحارس�ة، فقال�ت األخيرة إنها تعرفها. س�ألت دون  قدَّ

مواربة عن مصير أمها، فأجابت الحّية بحياد:
قبل س�نوات قليلة، لجأْت إلّي الملكة نورس�ين، ورجتني أن أساعدها 
في الس�فر إلى جبل المغناطيس، فرفضُت. بكت وس�جدت على األرض 
متوس�لة، تمرغ�ت ف�ي الت�راب، وهي تترن�م بابته�االت غي�ر مألوفة لي. 
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أخبرتها أن عزلة قاف قدرية ما دمُت حية، وأن الطيور والجان فقط يمكنها 
االرتح�ال من�ه وإلي�ه. لم أطل�ب منه�ا اللجوء للعنق�اء كوني أع�رف أنها 
ممنوعة، بأمر ملكي، من االقتراب من عش�ها. ذكرت لي شيًئا عن مدينتها 
الواقعة بين جبال مكس�وة بنباتات زاهية الخض�رة، وبحر هائج دوًما، عن 
رج�ل بمالبس داكنة عاش حياته مرتح�اًل، وأحجار فضية تجذبها نحوها 
ب�ال أم�ل ف�ي الفرار. قال�ت إنها على وش�ك الجن�ون، ويج�ب أن تلتحم 
بمصيره�ا. ب�دت ل�ي كائنًا معذًب�ا يبحث عن خالص�ه. ظلت ليل�ة كاملة 
تنتحب بجوار الش�جرة، ثم هددت باالنتح�ار قبل أن ينتبه الملك لغيابها. 
لحظته�ا فقط خطرت لي الكيفية المثلى لدعمها. التففت بجذعي حولها، 
ففهمْت هدفي، ابتسمْت لي بامتنان فاعتصرتها على مهل. همسُت لها بأن 
هذا هو الس�بيل الوحيد كي تتحرر روحها وتس�افر إلى حيث تشاء. لم يبد 
عليها أي انزعاج أو تألم، أغمضت عينيها ورفعت رأسها ألعلى، تطايرت 
خصالت ش�عرها الطويل فبدت ف�ي ذروة جمالها. حين أس�لمت الروح 
كان ثمة بس�مة عذبة تضيء مالمحها مقرونة بش�عور بالسالم لم يصادفني 

قباًل.
أدارت ملكة الحّيات رأس�ها لتخف�ي دمعة غافلتها، وغرقت زمردة في 
ب�كاء صامت، احتارت ه�ل تحقد على غريمتها، أم تش�كرها على تلبيتها 
رغبة أمها؟ كادت تتراجع عّما خططت له، لوال تذكرها بأنها تسعى لهدف 
أس�مى، هو تخليص قاف من عزلته، وربطه بالعالم خارجه. زحفت ملكة 
الحّي�ات رافعة رأس�ها الجميل بأس�ى. اتجه�ت إلى حافة الجب�ل وتبعتها 
بت إلى  زم�ردة بوج�ل. توقفت فجأة واس�تدارت نح�و ضيفتها الت�ي صوَّ
عينيها أحجار الزمرد المس�يلة لألحداق. ولدهش�ة زمردة لم تش�ح الحية 
الحارس�ة بوجهه�ا بعي�ًدا، ب�ل حّدقت ف�ي األحج�ار بإمعان وق�د تألقت 
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عيناه�ا، اقتربت أكث�ر حتى كادت حدقتاها تلتصق�ان بقطع الزمرد، دارت 
ح�ول نفس�ها في حلقات بينما يصدر عنها فحيح يش�به ع�واء ذئب متألم، 

وإن حافظ وجهها على اطمئنانه. 
س�ارعت زمردة إلى حيث وضعت حج�ري الفضة، نزعت غطاءهما، 
وأمسكت كل منهما في يد، وركضت نحو الحية الراقصة في دوائر. دارت 
مثلها وقد وجهت الحجرين نحو العينين مباشرة. ارتعشت ملكة الحّيات. 

واصلت فحيحها. استحالت سكينتها تشنًجا، والتفَّت حول زمردة.
كان بلوقي�ا يقف على مقربة. منذ أزاحت زمردة الغطاء عن الحجرين، 
نظر للجهة األخرى خوًفا من مغناطيس�هما، غير أنه حين سمعها تستغيث 
بينم�ا تلت�ف الحية على جذعها، هرع إليها دون تفكير. ما إن لمس�ها حتى 
التصق�ت ي�داه بالحجري�ن، اللذين أفلت�ا من يديه�ا. بات بلوقي�ا وحجرا 
الجنون الفضيين شيًئا واحًدا. فزعت زمردة حين سمعته يغرق في ضحك 
هس�تيري، بينم�ا ابتع�دت عنه�ا ملكة الحي�ات والتفت حول جس�ده هو، 
منجذبًة هي األخرى إلى مغناطيس األجساد، ومواصلًة فحيحها الموجع.
ش�رع الجوادان في الصهي�ل ليضفيا بْصمتهم�ا الخاصة على مهرجان 
األص�وات الصاخب�ة. حاول�ت زم�ردة االقت�راب م�ن بلوقي�ا المنغم�س 
م�ع ملكة الحّي�ات في رقص�ة مميتة، لك�ّن االثنين ابتعدا عنه�ا متوحدين 

بمغناطيس األجساد، ومتجهين دون قصد نحو حافة الجبل.
امت�زج صوت الضح�ك المجنون بالفحي�ح ليتحوال مًع�ا إلى صرخة 
مرعبة ضاعفها الصدى. حين هوى الجس�دان م�ن قمة الجبل، انخرطت 
أمي�رة ق�اف ف�ي صراخ ملت�اع. ف�ّر الج�وادان وخلَّف�ا وراءهما غب�اًرا كاد 
يخفيها. في س�قطته من عٍل، غابت عن ذهن بلوقيا تفاصيل حياته. تاهت 
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ته ومعلمه الفارسي. نسي كل ما يخص يتيًما حالًما  عنه ذكرى زمردة وجدَّ
أغواه جبل من زمرد، فالحقه غير عابئ بما عداه.

***
المل�ل عدو ينبغ�ي الحذر منه، يجع�ل اللحظات تتش�ابه، يقتل التفرد 
والدهش�ة، بل وقد يدفع صوب أقدار مش�ئومة. حارس ضجر هو من انتبه 
إلى مروج بينما تراقب ما يبين لها من حديقة المتاهة النباتية بقصر الزمرد. 
في موقع المراقبة الخاص به فوق س�ور القصر الشبيه بقلعة محصنة، كان 
الحارس فريسة وقت يمر بطيًئا وبال تغيير ُيذَكر، وهو مصلوب في مكانه، 

بتان نحو الخارج، ممنوع عليه النظر إلى الداخل.  وعيناه مصوَّ
»ال ش�يء حدث، ال ش�يء يحدث، ولن يحدث ش�يء«! قال لنفس�ه، 
متحس�ًرا على عمر يضيع بال فائدة. دفعه الس�أم للتركي�ز فيما حوله، ربما 

تأخذه نظرته إلى شيء أكثر إثارة من رتابة حياته. 
راقب لبرهة سرًبا من النمل يحمل أفراده فتافيت طعام إلى شق ال يكاد 
يبين فوق الس�ور العريض، فأدهش�ه كيف اس�تطاع النمل الدءوب تس�لق 
الس�ور حام�اًل مؤونته معه. مّل س�ريًعا، فانتق�ل ببصره إلى الس�ماء متتبًعا 
الس�حب البيضاء، متخي�اًل إياها في صورة حيوانات خرافية تتس�ابق، قبل 
أن تتجه نظرته صوب س�طح البيت القابع قبالته، تفصله عن محيط القصر 
س�احة هادئة. ُخيِّل إلي�ه أنه لمح ظاًل يتوارى. أعقب ه�ذا جلبة كأن هناك 

ت عنه صرخة ما لبث أن كتمها. من تعثر وندَّ
يعل�م الح�ارس أن البي�ت مهج�ور منذ اختف�ى صاحبه عق�ب هروب 
زوجته. ضاعف هذا من فضوله الكتش�اف من تس�لل إلى س�طحه. غادر 

موقعه مسرًعا، واصطحب زمياًل من حرس البوابة، الستطالع األمر.
هن�اك كان�ت مروج مختبئ�ة - بعد أن تعث�رت ول�وت كاحلها - وهي 
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تبته�ل أالّ يك�ون الح�ارس قد انتب�ه إليها. منعه�ا ألم الكاح�ل من الهرب 
ب خارج البيت ما إن ينشغل الحارس.  الس�ريع، فاختبأت أماًل في التس�حُّ

فوجئت برؤيته هو وزميله، ومفاجأته هو لم تكن أقل.
اتجه�ت عيناه�ا تلقائًي�ا ص�وب البرج الذي يتوس�ط الس�طح، فدخل 
الحارس إليه ليفاجأ ببعض من رقوقها. حملها مس�رًعا، وطلب من زميله 

مة على نفسها كأنما ترغب في التالشي. القبض على المرأة المتكوِّ
اصطحباه�ا م�ن غي�ر أن يفهما تماًم�ا حقيقة األمر، كل م�ا فكرا فيه أن 
وجود رقوق مع امرأة أمر مثير للريبة. لم يكن أي منهما يجيد القراءة، لذا 
قررا الذهاب بها إلى كبير الحرس كي يقرر بنفس�ه مصيرها هي وما معها. 
تن�اول كبير الح�رس الرقوق بيد مرتبكة، وأم�ر بتفتيش مالبس مروج قبل 

الزج بها في الحبس إلى أن ُيبَّت في شأنها. 
ف�ي المس�اء كان القاض�ي يق�رأ مرتعًش�ا م�ا دونتَّه. بالنس�بة ل�ه كانت 
جريمته�ا مزدوجة، فه�ي أواًل ارتكبت إث�م التدوين المحرم على النس�اء 
بخ�الف زمردة، وثانًيا كتبت س�يرة مفَترضة لألمي�رة، وهو األمر الممنوع 

على الجميع.
ُأبِل�غ الملك ياقوت بما حدث، فقطع اعتكافه وعاد من فوره إلى قصر 
الزم�رد لمتابعة التحقيقات بنفس�ه. فاجأته الحالة المزري�ة التي وجد ابنته 
عليه�ا. كان�ت وحيدة ف�ي غرفته�ا، ال تكف ع�ن النحيب، مالبس�ها غير 
مهندمة وش�عرها أش�عث، واألهم أنها غرقت في الصمت من جديد. زاد 
ه�ذا من نقمته عل�ى من جرؤت على تدوين س�يرة ابنته. خش�َي أن يكون 
جب�ل قاف عل�ى عتبة لعنة ال قبل له بها، إذ لم يح�دث من قبل، في حدود 
علم�ه، أن أقدم�ت ام�رأة من عامة الش�عب عل�ى انتهاك حرم�ة التدوين، 

ناهيك عن أن تدون سيرة أميرة الجبل وولية عرشه.
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طل�ب من القاض�ي والحرس اس�تنطاق م�روج، لمعرف�ة الدافع وراء 
جريمته�ا، والوصول إل�ى كل ما دونته لحرقه في طق�س علني، على أمل 
أن يخفف هذا من العواقب المش�ئومة لفعلتها لكنها اعتصمت بالصمت، 
حل والتعذيب، دون  أبدت بس�الة مدهشة، وتحملت مختلف صنوف السَّ

النطق بكلمة واحدة. 
راحت تس�تدعي كلم�ات ونبرات الطيف. ش�غلت نفس�ها رغم األلم 
والع�ذاب بترديد نبوءاته في س�رها محاولة أن تفهمه�ا. فكرت في زمردة 
وتس�اءلت ع�ن س�بب امتناعها عن التن�زه في حديق�ة المتاه�ة النباتية في 

األسابيع األخيرة.
داومت م�روج، قبل القبض عليها، على مراقبة الحديقة كعادتها. ومع 
ه�ذا ل�م تلمح طيف زم�ردة أو بلوقيا. غاب�ا عن الم�كان، وتركاها للحيرة 

واالنتظار، حتى قاد حظها العاثر، الحارس الضِجر إليها.
ف�ي إحدى نوبات نومها المتقطع بمحبس�ها، زارها الطيف في الحلم. 
ف�ي منامها لم يكن طيًفا بل رجل من لحم ودم بابتس�امة هادئة تكاد تحتل 
كام�ل وجه�ه. كان أكثر وقاًرا مما عهدته. س�حبها من يده�ا إلى الجميزة 
العمالق�ة، حيث ل�م تجرؤ يوًما على االقتراب. هن�اك ومن خلف صخرة 
زمردي�ة ضخم�ة راقب�ت مش�هًدا مهت�ًزا لما س�بق ودار بين زم�ردة وملكة 
الحّي�ات، ارتعش�ت بينما تتابع الس�قوط الم�روع للحّية وبلوقي�ا. وعندما 

سجدت زمردة باكية، تمنت لو تستطيع احتضانها لمواساتها.
نظرت إلى الطيف فوجدته هادًئا ال يزال، قالت كأنما تكلم نفسها:

ع مجيئها كي يمكنني إبطال  - اللعن�ة قادمة ال محالة، ودوري أن أس�رِّ
مفعولها فيما بعد.

هز رأس�ه موافًق�ا وفي عيني�ه لمعة إعج�اب بفطنتها، واصل�ت بالنبرة 
نفسها:
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-م�ن يح�رق األميرة يتمك�ن وحده من اس�تعادتها، من يزل�زل الجبل 
يقدر دون غيره على بعث أميرته مرة أخرى!

غام المش�هد أمامها فج�أة، واختفت زمردة عن مج�ال بصرها، خلف 
عاصفة من غبار سبقها صهيل حاد.
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في ال�صباب

يكون َمن  الوريث؛  لعنة  لعنتي..  هي   تلك 
امتداًدا لغريه.

على بعد خطوات قليلة من هدير، ثمة حياة تأفل في شرفة جدتها. حياة 
تنس�حب تدريًجا، من نبتة جاردينيا اش�ترتها قبل مدة. قصة غرام جمعتها 
بالزهرة البيضاء الرقيقة في لحظات ش�حوبها. كانت تلقي نظرة عليها كل 
نصف س�اعة، تمس�ح األوراق الخضراء بعطف، متخيلًة أن حنوها عليها 
س�يعيد لها رونًقا بدأت تفقده بس�بب أشعة الش�مس الملتهبة. بحثْت عبر 

اإلنترنت عن سبل إعادة إحيائها، وحينما يئست جلست تتأمل انزواءها.
ثمة ما هو مأس�اوي في األف�ول الخافت لزهرتها، معه�ا تذوي الحياة 
بكاملها وتنس�حب. مثلما تذوي زهرة جاردينيا في ش�رفة مشمس�ة، شيء 
ما بداخل هدير يأفل أيًضا. خجلت من نفسها، إذ كيف يسرقها االحتضار 

البطيء لنبات تحبه من األهوال الجارية حولها؟
ل�م يخبرها أحد أن هذا الذبول اس�تعارة عن القتل المنتش�ر بالخارج، 
وحزنه�ا عليه�ا وعجزها ع�ن إنقاذها من صمي�م الحزن والعج�ز اللذين 

يكبالنها أمام الموت الغادر لألبرياء على شاشات الفضائيات.
بيم�ا تنقر أزرار »لوحة المفاتي�ح«« متنقلة بين مواق�ع اإلنترنت، وهي 
ترثي في س�رها زهرة جاردينيا ال تهم أحًدا غيرها، ثمة في مدينتها: قنَّاص 
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ب بندقيته إلى عين ش�خص أعزل، ُأم تبكي ابنها الش�هيد، أو تتحايل  يصوِّ
على جوع طفلها الباكي. خائف ينتظر من قد يقتحم عليه بيته ويأخذه إلى 

المجهول.
تذكرت هذا، فانشغلت عن موت زهرتها، والمت نفسها ألنها تورطت 

معي أنا وكريم في ما ال تفهمه، وتركت ما كان عليها االهتمام به.
لكم تغيرت هدير خالل الشهور السابقة!

لم تعد تلك الفتاة التي اعتادت متابعة برنامج الصباح في إذاعة »نجوم 
إف إم«، والدخ�ول ف�ي مب�اراة يومية غير معلنة مع مس�تِمعة أخرى تدعى 

»ملك« على من ستكون األولى في االتصال ببرنامجهما المفضل.
في الغالب كانت هدير تسبق األخرى في االتصال بالبرنامج، باستثناء 
صباح�ات قليل�ة. تح�ب محمد مني�ر، وتطلب دوًم�ا أغنيت�ه »كان فاضل 
ب�س يا دوب«. من كان يس�تمع إل�ى البرنامج في تلك الفترة س�يتذكر في 
الغالب هدير كمال باتصاالتها ورسائلها اليومية، بمالحظاتها خفيفة الظل 
وصوتها المتحمس ذي الُغنَّة الملفتة، كما كان س�يالحظ اهتمامها بمقدم 
البرنام�ج، إذ اعت�ادت التعبي�ر ع�ن إعجابها الش�ديد به، وتجاه�ل زميلته 

المرحة الضاحكة على نكاته أكثر مما تتكلم هي. 
ث�م ح�دث أن غابت هدير لش�هور، انخرطت في أج�واء مدينة تتزلزل 
بالثورة، ثم حين هاجرت نادية، انكفأت الفتاة الشابة على نفسها، سافرت 
إلى مدينة بعيدة لتقابل كريم وينفتح أمامها باب ال تعلم ما س�يقودها إليه؛ 
ب�اب أغرقها في عمل ال تفهم أبعاده، وفي مالحقة أش�ياء ما كانت تتخيل 

أن تهتم بها يوًما. 
في خضم هذا كله، خفتت لمسة الالمباالة المرحة في صوتها. اكتست 
نبرته�ا بغاللة جدية، وباتت تكتفي بجمل قصيرة حاس�مة ل�م تتنازل فيها 
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عن س�خرية الذعة صارت أكثر مرارة. نضجت فج�أة! علينا، أواًل، إعادة 
تعريف الكلمة. النضج بالنسبة لها، يعني انزياح الغمامة من فوق األعين، 
اس�تعادة القدرة على الرؤية بال رتوش وال خداع. التدرب على قسوة فتح 
العيون على م�ا ال يراه اآلخرون من خراب، على تفاصيل القبح المتوغل 
في كل ش�يء، على حش�ود من معدمي�ن ال يهتم أحد بتحس�ين ظروفهم، 
وطوابي�ر ب�ال نهاي�ة أم�ام األفران ومس�تودعات توزي�ع أس�طوانات الغاز 

ومحطات الوقود، وفساد ينخر في جسد مهترئ.
حاولت هدير استعادة س�ذاجتها القديمة، طراوة صوتها المفقودة ورنة 
الفرح التي كانت تحلِّق في فضائه. وإلى أن يتحقق لها هذا، أدمنت السير في 
ش�وارع مدينة ملونة بالتناقضات، مثقلة بتجاذبات السياس�ة، ومنهكة تحت 

وطأة أزمات ال تنتهي. مدينة عجوز، تحترف النسيان وتمتهن الضجيج.
ص�ارت ترتب المدينة بعينيها، تعيد رس�مها في خيالها. تمحو تفصيلة 
هن�ا، وتضي�ف أخرى هن�اك. »تفلتر« المش�اهد أمامها، وتنق�ي الهواء من 
عوادم�ه بروائ�ح الذاكرة. وح�ده الصوت يثق�ل عليها ويصيبه�ا بالوهن. 
مدينته�ا، مدين�ة األص�وات المتعانق�ة في رقص�ات هس�تيرية صاخبة، ال 
تن�ي تحاصر أذنيه�ا بضوضائها. أص�وات، ُأضيفت إلى القائم�ة الطويلة، 
وصارت هدير تستحضرها في تجوالها األبدي: هتاف ورصاص وصراخ 

رها بعام تراه األهم في عمرها.  ال ينقطع، يذكِّ
ها بعيًدا عن ركام الواقع ووحله، وأدفعها  وسط هذا، كان علّي أن أجرُّ
إل�ى حيث تنتمي فع�اًل، ويا لها من مهمة صعبة. ل�م تفطن إلى محاوالتي 
المستترة، وكنت مجبرة على التقية كي ال أخيفها. لو تكلمُت معها بشكل 
مباش�ر لم�ا صدقتني. هل كانت س�تفهمني لو نصحته�ا أن تعلو فوق هذه 

الهويات الضيقة، وتنشغل باألهم.
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تمش�ي هدي�ر بخطوتها الراقص�ة فتتأرجح ذراعاه�ا، وتتطاير خصالت 
ج. تحملق في كل شيء. تطيل النظر فال تبصر سوى الغموض  شعرها المموَّ
المغلِّف للوجود بأس�ره، كأن ستارة ش�فافة تخايلها وتضفي االلتباس على 
العالم من حولها. تتذكرني فتسكن الكآبة محياها، تعرفها إليَّ أورثها شعوًرا 

بالغرق؛ كثَّف الغموض فصار ضباًبا ثقياًل يجرها لقاٍع معتم.
ف�ي طري�ق عودته�ا من ش�قتي بع�د أن ق�رأت أجزاًء م�ن »الفت�اة التي 
أضاع�ت خات�م الزم�رد«، فّضل�ت الترجل م�ن التاكس�ي بعي�ًدا عن بيت 

جدتها، وأكملت طريقها سيًرا على األقدام. 
ش�ة ومذهولة تس�أل نفس�ها: كي�ف وصلُت إل�ى كل هذه  كان�ت مشوَّ

المعلومات عنها وعن أمها؟
رأت نفس�ها كحش�رة بائس�ة بين خيوط عنكبوت س�ام. كانت األفكار 

تتصارع في ذهنها، واألرض تهتز تحتها.
حي�ن وصلت إلى الميدان الذي يش�رف عليه البيت، طالعها المتش�رد 

أخضر العينين واقًفا تحت شجرته المعتادة مصوًبا نظرته نحوها بإمعان.
لم تش�غل نفس�ها به م�ن قبل، اعت�ادت أن تصادفه في ذهابه�ا وإيابها، 
تتأمل الفتاته محاولة أن تفهم فحواها، فال تخرج بش�يء. جمل بال معنى 
ال تعرف منها هل يعترض على ش�يء ما؟ أم فقط يكتب »فضفضات« إلى 
ال أح�د؟ رغ�م إجادتها لإلنجليزية بطالقة ولقليل من الفرنس�ية، لم تصل 

هدير أبًدا إلى ما يريده، كأن ما يكتبه مجرد طالسم وإْن بحروف مألوفة.
تجاهلت�ه، وواصلت س�يرها، فاعت�رض طريقها بينما تم�ر بالقرب من 
شجرته. لم ترغب في صده، مع أن تبادل الحديث مع مجنون يضيِّع أيامه 
عبًثا، كان آخر ما ينقصها في تلك اللحظة. قالت لنفس�ها إن لديه ما يكفيه 

من عذابات وليس عليها أن تضيف إليها المزيد. 
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اقت�رب المتش�رد منه�ا حتى كاد يلمس�ها، وخ�رج صوت�ه كصوت لم 
ُيس�تعَمل منذ س�نوات، همهم بأص�وات ل�م تفهمها، وصم�ت متراجًعا. 
لمح�ت في عيني�ه رغبة في أن يبوح لها بش�يء م�ا، لكنه تركه�ا وعاد إلى 
جلس�ته تحت الش�جرة غير عابئ بوقفتها المنتظرة. أث�ار فضولها ورغبت 
ف�ي معرفة ما يريده، ولماذا أوقفها اليوم بال�ذات؟ غير أنه غاب في عالمه 
الداخلي وأخذ يرتب الفتاته، ويعبث بمقتنياته من زجاجات فارغة وأغطية 
زجاج�ات ك�وال وبيبس�ي، وأوراق مفضض�ة لم�اركات من الش�يكوالتة 
والحل�وى. تص�رف كأنها غير موج�ودة، فخطت نحو بناي�ة جدتها، وهي 
تلع�ن الحمق�ى الذين تغص به�م المدينة بداي�ًة مني مروًرا به�ذا الرجل، 

وانتهاًء بكل مجنون آخر لم يصادفها بعد.
امتنع�ت عن مغادرة البيت بعدها ألي�ام، أخبرت جدتها أنها في إجازة 
من عملها بس�بب اإلره�اق. كان الفضول يعبث بها لمعرفة الس�ر ورائي، 
َرْت أن االختفاء لفترة س�يدفعني للس�عي خلفها وعندها لن تعود قبل  وفكَّ
معرف�ة كن�ه ما يح�دث، وس�ر اهتمامي بتس�جيل قصة حياتها ه�ي وأمها، 

واألهم كيف وصلُت إلى تفاصيل يغيب معظمها عنها هي.
الحظ�ت ارتي�اح جدتها لمكوثها الدائم في البي�ت. لطالما تخيلت أن 
العج�وز تفضل البق�اء بمفردها كم�ا تعودت خالل س�نوات طويلة، لكن 
طمأنين�ة ش�يرويت والتصاقها المفاجئ به�ا جعال هدير توق�ن أنها كانت 
مخطئة. انتبهت إلى أن جدتها تش�رد كثيًرا بينما تجالسها، تكون بجوارها 
منغمسة في حديث ما، فتسرح بعيًدا، وقد حجبت غيمة حزن عابرة صفاء 
مالمحها المعتاد. ثم تثرثر بال انقطاع: حكايات تافهة وتفاصيل بال مغزى 
تكرره�ا وتضحك منها، فتفكر هدير في أن ش�يرويت تختفي خلف ركام 
ثرثرات، لتهرب من ش�يء ينغِّص عليها حياتها، ولم يلفت انتباه حفيدتها 

من قبل ألنها كانت غارقة حتى أذنيها في عالمها الخاص.
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بينما تتحادثان في الش�رفة، فردت شيرويت أمامها صفحة من جريدة، 
وأش�ارت بس�بابتها إلى صورة المرأة وقور بابتس�امة ح�ذرة. قرأت هدير 

النعي ثم نظرت إلى جدتها مستفهمة، صمتت األخيرة لبرهة ثم قالت:
-سمية رفعت. صديقة قديمة كانت مسئولتي الحزبية.

-البقيَّة في حياتك.
-دي ماتت من شهور.

صمت�ت هدي�ر منتظرة أن تس�تطرد جدته�ا في الحديث ع�ن صديقتها 
المتوفاة، إالّ أنها ش�رعت في مراقبة الش�ارع بوجوم. لم يكن الجو بارًدا، 
وم�ع هذا أوقد المتش�رد ناًرا وجلس يتأملها تحت ش�جرته، س�ارًقا انتباه 
شيرويت. تابعته هدير بدورها، بدا لها كأنما ينصت إلى النار ال ينظر إليها 

فحسب. 
سألت جدتها فجأة:

-إيه حكاية الرجل ده؟
أجابت شيرويت وهي ال تزال تتابعه:

-مسكين!
-أكيد مسكين، بس قصدي مش غريب إن متشرد فقير بيعرف إنجليزي 

وفرنساوي؟ وكمان عمري ما ُشفته بيقبل فلوس من حد.
قالت ش�يرويت إنه ظهر في المنطقة قبل س�نتين، هناك من يقولون إنه 
رجل أعمال س�ابق خس�ر ثروته كلها فلم يحتم�ل الصدمة، ومن يؤكدون 
أن�ه ال ي�زال ثرًيا لكنه فق�د عقله بعد خيانة زوجته ل�ه. قالت هدير إنه ليس 

مجنوًنا أو على األقل ال يبدو كذلك، فهزت جدتها كتفيها.
في المس�اء دخلت عل�ى هدير غرفتها، جلس�ت بجانبها فوق الس�رير 
وف�ي يده�ا صفح�ة الجريدة مطوي�ة. فردتها أمامه�ا ثاني�ًة، ودون أن تبعد 
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عينيه�ا عن صورة س�مية رفع�ت، حكت عن ش�ابة أرس�تقراطية خرجت 
على عائلتها، وانخرطت في السياس�ة. حلمت بالعدالة االجتماعية وثورة 
تحق�ق الحل�م عل�ى األرض. أفاضت ف�ي الحديث عن صداق�ة جمعتها 
بمس�ئولتها الحزبية، وعن مزيج من حماسة وإخالص وراديكالية، لم يقو 

على الصمود لشهرين فقط في المعتقل. 
قالت الكثير، من بين دموعها، عن ورقة اعترافات أجبرها ضابط خشن 
على التوقيع عليها، وعن رفاق دفعوا س�نوات من حياتهم بس�بب انهيارها 
تح�ت التعذيب؛ رف�اق من بينهم س�مية التي ُأبِعدت عن طفلها لس�نوات 

ست دون أن تعلم أن لضعف صديقتها المقربة عالقة باألمر. 
احتضن�ت هدي�ر جدته�ا، فكفكف�ت األخي�رة دموعها. لم تك�ن تريد 
مواس�اة أو تعاطًف�ا، رغب�ت فق�ط في أن يس�معها ش�خص يهت�م بأمرها، 
ويحمل معها سًرا أثقل صدرها لعقود، وتضاعف ثقله بعد وفاة من دفعت 

الثمن. 
لم تخبرها جدتها أنها زارت سمية، في شقتها بحي الزيتون، قبل وفاتها 

بسنوات قليلة. ذهبت لالعتراف بما اقترفته قبل عقود، لكنها جُبنت.
ش�يء ما في س�مت رفيقته�ا القديمة دفعها إلى إغ�الق باب الماضي، 
شعرت أن العجوز التي رأتها ابتعدت عن سنوات النضال، بحيث لم تعد 
تعني لها ش�يًئا. ظنَّت ش�يرويت أنها س�تنجح أخيًرا في دف�ن هذه الذكرى 
المؤلمة، لكنها حين فوجئت بخبر وفاة س�مية رفعت قبل ش�هور، تيقنت 
من أن التسامح مع خطيئتها مستحيل. تسامحها هي باألساس. ما واساها 
بعض الشيء أن سمية رأت قبل وفاتها مباشرة بوادر تحقق حلمهم القديم 

بالثورة، ورحلت قبل أن تشهد ارتباكاته وعثراته.
في الصباح التالي، اس�تيقظت ش�يرويت على ص�راخ ينطلق من مكان 
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قري�ب وجلبة تعم الميدان، خ�الل العام األخير اعت�ادت أن تلتقط أذناها 
أص�وات طلقات عش�وائية تحطم الصمت والس�كون. ص�ارت تميز بين 
طلق�ات الرص�اص، والس�الح اآلل�ي، وضجي�ج األلع�اب الناري�ة، بين 
الرصاصة الطائشة، وتلك التي تصيب الهدف. تخيلت أنها تحصنت ضد 

الفزع، غير أن الصراخ الصباحي المتواصل أرعبها.
قاوم�ت وجع ظهره�ا وس�اقها اليمن�ى، ونهضت من فراش�ها صوب 
الش�رفة، لتجد هدير قد س�بقتها إلى هناك. كان الصوت ينبعث من الشرفة 
المج�اورة، حي�ث وقف�ت ج�ارة بدين�ة تس�تغيث، وعيناه�ا مثبتت�ان على 

الميدان، الذي ازدحم عن آخره.
أشارت هدير إلى حيث اعتاد المتشرد أخضر العينين الجلوس. دققت 
ش�يرويت النظ�ر نادمة عل�ى أنها لم تحضر نظارتها. كان جس�د المتش�رد 
غري�ب األطوار متدلًيا م�ن أحد األغصان وحول عنق�ه التف حبل غليظ. 
جث�ة باردة برأس محني كان�ت تترنَّح على إيقاعات حرك�ة الحبل إذ يهزه 
هواء الصباح، هي كل ما تبقى من معدم ال يتصرف كغيره من المشردين. 
لم يعرف أحد مالبسات انتحاره، كل ما عرفوه أنه لن يجلس بعد اليوم 
في فيء الش�جرة الظليلة، محاًطا بالفتات ال يفهمون فحواها. لن يمارس 
تمارين الصباح على مرأى من الجميع، ولن تتابعه ش�يرويت من شرفتها، 
كتسلية وحيدة، بينما تتناول قهوتها الصباحية. كما لن تكون مضطرة لمده 

بطعام يومي مثلما تفعل مع القطط الضالة.
ش�عرت باألسف عليه، كأنما بموته فقدت رفيًقا، تعودت على وجوده 
ف�ي روتينه�ا اليومي. جلس�ت إل�ى كرس�ي البامب�و، تراقب الجي�ران في 
المي�دان، وهم يتحلقون حول الجس�د الخامد، أحده�م يحاول االتصال 
بالش�رطة، وبعضه�م يتاب�ع بصمت، فيما انش�غل آخ�رون بالثرث�رة، وقد 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



197

وج�دوا م�ادة ش�ائقة لالخت�الف حولها. ل�م تنتب�ه ش�يرويت، في خضم 
انفعاله�ا بالح�دث، أن أنفاس حفيدتها تكاد تتوق�ف، بينما تعلقت عيناها 

بالشجرة والجسد المتدلي منها.
اس�تعادت هدي�ر تفاصيل اقتراب�ه منها، في طريق عودته�ا آخر مرة من 
عندي. كانت قد قررت، قبل نومها أمس، أن تسأله عّما أراد أن يقول لها، 
إذ رأت أن معرفة حكايته ربما تش�غلها عن ضبابية تحاصرها منذ قرأت ما 

كتبته عنها، بل منذ تعرفت إلى كريم خان.
مض�ى الي�وم رتيًب�ا. طلبت ش�يرويت وجبة س�مك للغداء م�ن مطعم 
مج�اور، وبينم�ا ت�أكالن، خط�ر طيف حل�م الليل�ة الفائتة في ب�ال هدير، 

فاندهشت كيف نسيته. 
كانت مع كريم! جاءها بينما تجلس في حديقة بيت جدها ألمها، تماًما 
حيث أضاعت خاتم الزمرد قبل س�نوات. كانا كأن ال حدود وال مسافات 
تفص�ل بينهم�ا، كأنهما يواصالن ش�يًئا ممتًدا ف�ي الزمن. س�حبته من يده 
وأخبرت�ه أن الحديق�ة مكش�وفة للمتطفلين. صعدت معه إلى الس�طح في 
ج�و ضبابي، كانت نائمة بج�واره على أرضية الس�طح، احتضنته فيما بدأ 
يقبله�ا فاعترتها موجة لذة مدوخة، ارتجف لها جس�مها كله. اعتدل قلياًل 
وأخبرها أنه مضطر للسفر بصحبة زوجة مفترضة إلى لندن، انقبض قلبها، 
ولدهشتها بدا أمًرا مقبواًل لها في عالم الحلم أن تكون له زوجة وأن تتقبل 

هي وجودها ببساطة. 
أكد أنه سيعود فوًرا ثم اختفى، فيما ظهرت أمها ومعها زوجها.

خاف�ت هدير م�ن إمكانية ع�ودة كريم ف�ي حضورهما. ل�م تتصل به، 
خش�ية أن يرن هاتفه المحم�ول، أثناء صعوده إلى الس�طح، فيعرفا أنه من 
تهاتف�ه. بعد قلي�ل نزلت الس�تطالع األمر، فوجدته منش�غاًل ف�ي احتفال 
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صاخ�ب باألس�فل، ال تتذك�ر ه�ل لمحه�ا أم ال! انتق�ل الحلم فج�أة إلى 
مطبخ جدتها ش�يرويت، حيث وقفت تتطلع إلى ثالث سمكات نيئة كبيرة 
الحجم، وتتفحصها باهتمام ربة منزل ماهرة قبل أن تفيق من نومها، بذهن 

مضطرب وأفكار متداخلة، على الصراخ والحادثة الكئيبة. 
عندما اس�تعادت حلمها ف�ي نهاية اليوم، تعجب�ت ألن كريم لم يخطر 
بباله�ا من�ذ أكثر من ش�هر. وّدت ل�و تراه، وضايقه�ا أن فرص ه�ذا اللقاء 
ضئيل�ة. أخبرها عقلها أنه ي�كاد ال يفكر فيها، غير أن قلبها تمنى لو أن هذا 

غير صحيح.
في رسائله اإللكترونية العديدة تبحث عن أي بادرة حميمية، عن جملة، 
زائدة على المعنى خارجة عن الس�ياق، قد تعك�س اهتماًما خاًصا، وتعيد 
قراءتها مّرات. مثلما حدث عندما أخبرها، بال مبرر، أن بوس�ي سكرتيرته 
وال عالقة خاصة تجمع بينهما، أو حين كتب لها، خارج س�ياق رسالة ما، 
 )Stadtpark( أن المطر كان غزيًرا في »فيينا« باألمس، وأنه خرج إلى متنزه
ليستنش�ق رائحة المطر في اتحادها مع أريج الزهور واألشجار. أو أنه زار 
»بلفيدير« وغرق بين أعمال جوس�تاف كليمت ألكثر من س�اعتين، قضى 
ج�زًءا ال ب�أس به منها متأم�اًل لوحة »القبل�ة«. تفاصيل عاب�رة، لكّن هدير 

تقرؤها بعينين مختلفتين، وتخترع لها تأويالت تقربه منها.
فوجئ�ت عندم�ا هاتفها كري�م، بعد يومين م�ن موت المتش�رد أخضر 
العيني�ن، ليخبرها أن�ه في زيارة مفاجئة للقاهرة ويرغ�ب في رؤيتها. التقيا 
ف�ي اليوم التال�ي في مطعم هادئ بوس�ط البلد، فعرفت أن�ه جاء خصيًصا 
لمقابلته�ا بناًء عل�ى طلبي. قال لها إنني على علم بأنه�ا قرأت »الفتاة التي 
أضاعت خاتم الزمرد« خلس�ة، وألنني لن أس�تطيع ش�رح ماهية األمر لها 

على نحو مقنع، لجأُت إليه إلدراكي أنه أقرب إليها مني.
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ذك�ر له�ا م�ا يعرفه ع�ن جب�ل ق�اف وحكاي�ة ابنة مل�ك الجب�ال، عن 
أس�الفنا الذي�ن اضط�روا للنزوح م�ن أرض أجدادهم وتاهوا في ِش�عاب 
الجبال المختلفة محاولين، قدر اس�تطاعتهم، إحياء ذكرى األميرة وحفظ 
فت مع مرور الزمن،  حكايته�ا، وكيف أن أجزاًء مفصلية من الحكاي�ة ُحرِّ
وأن وجود هدير ال غنى عنه الس�تعادة الحكاي�ة األصلية تمهيًدا النبعاث 

األميرة من رماد احتراقها وعودة قاف إلى سابق عهده.
اعت�رف لها بأن�ه كذب عليها حي�ن أخبرها أن »س�يرو دي ال بوفا« في 
ى ب�«جبل الحياة«، وأنه ألصق به إحدى التس�ميات التي  ثاكاتيكاس ُيس�مَّ

أطلقها أسالفه على قاف في محاولة منه لجذب انتباهها.
»كن�ِت بت�دوري على بس�تان، وما تعرفي�ش إنها منتظراِك من س�نين«. 
قال، ثم أضاف أنني أخذت أنس�ج خيوط ما أعرفه من الحكاية المقدسة، 
س�اعيًة في الوقت نفس�ه إلى ملء ثغراتها، وعبر قواي الس�حرية الموروثة 
رح�ت أبحث ع�ن المغناطيس الكفيل بلضم أجزاء الحكاية مًعا وكش�ف 

فة تمهيًدا لمحوها. التفاصيل الُمحرَّ
-كان في�ه ريحة مميزة في ثاكاتيكاس، صح؟ س�ألها. أجابت بهزة من 

رأسها، فتابع.
-الريحة دي يش�مها بس اللي لهم عالقة بقاف، ريحة بتزيد في المدن 
والمناطق الجبلية، وبتدل اللي لهم عالقة بجبل الزمرد وأس�طورته 

على روايحه األصلية.
التزم�ت هدير الصمت ألنها لم تع�رف كيف ترد عليه، بدا لها في هذه 
اللحظة كنس�خة ذكورية ِمني؛ ش�خص مس�كون بهواجس ال تخصها وال 

تفهمها. تفحصته بحياد فواصل ناظًرا في عينيها مباشرًة:
»أن�ت مغناطيس�نا ي�ا هدي�ر. اللي يش�وفك م�ن المنحدري�ن من قاف 
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هينج�ذب ل�ك زي حديد بينج�ذب إلى مغناطيس. م�ا أقصدش انجذاب 
جنسي أو عاطفي، إنما هيحس إنك مرتبطة بشكل ما بماضيه«.

اس�تولى عليه توتر مفاجئ بس�بب صمتها، فقال وهو يبعد نظرته عنها، 
إنها ليس�ت وحدها، هن�اك عديدات ينطبق عليهن األمر نفس�ه، لهن صلة 
م�ا – حتى ولو غير محسوس�ة من جانبهن – بالزم�رد. بعضهن ُولِد تحت 
العالمات الفلكية نفسها التي ُولِدت تحتها األميرة الغائبة، والبعض اآلخر 
في�ه م�ن خصالها، أو ارتب�ط طالعه بالحج�ر األخضر الكري�م منذ مولده. 
وإنه�ا ف�ي مكان ما من العالم س�تجد طفلة أخرى أضاع�ت خاتًما زمردًيا 

تملكه أمها وشعرت بمشاعرها نفسها حين فعلْت هذا.
-يا سالم على المصادفات!

ردت هدير ساخرة فأكد بحزم:
-مش مس�ألة مصادفات. أكيد سمعِت عن العوالم المتوازية، المسألة 
هن�ا أبس�ط، مج�رد أح�داث وش�خصيات متوازي�ة، بتك�رر أفعال 
بع�ض، إم�ا على فت�رات زمنية مختلف�ة أو في زمن واح�د وأماكن 
مختلفة. اختالفات بسيطة ممكن تحصل وتسبب اختالفات أكبر، 
لكن جوهر الفعل واحد. إحنا نسخ من بعض، مفيش مجال للتفرد 

إالّ في حاالت نادرة.
- زي حالة أميرتكم؟ سألته بغيظ مكتوم.

- صحيح. زمردة ملهاش مثيل. أجاب بجدية أدهشتها.
أخبره�ا أن النب�وءات المكتوبة على هيئة أش�عار غامض�ة هي ما قادتنا 
إليه�ا، وأنه�ا رغم إلغازها تح�وي الكثير عن حياتها ه�ي وأمها، وأني من 
لة، وس�ددت الثغرات  جانب�ي جمع�ت ما اس�تطعت م�ن معلوم�ات ُمَكمِّ
بالخي�ال. احتجت ب�أن ما كتبته قبض على مش�اعر لم تصرح بها لنفس�ها 
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ولي�س مج�رد تخيل، فاضطر لق�ول إنها باحت له، وه�ي نصف غائبة عن 
الوع�ي، ف�ي مطعم الجبل ف�ي »ثاكاتيكاس«، بكثير من أس�رارها. صدقته 
وأضف�ت كلماته، رغم ع�دم منطقيته�ا، بعض المنطق على س�لوكي غير 
المفه�وم له�ا. لم تستس�غ هدير أبًدا جديت�ي المفرط�ة إزاء تفاصيل تراها 
هي ال تس�تحق التوقف عندها. من وجهة نظرها، أتعامل مع نفس�ي كأني 
ف�ي مهمة إلنقاذ البش�رية. ومع كلم�ات كريم فهمت هدي�ر أني في مهمة 

مقدسة، من وجهة نظر جماعتي على األقل.
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النزوح اإلى العالم

 فألستمد الرؤية من رصف الكلمات لتكوين
تتظاهر بينما  الس  بداخلها  تُخبِّئ   أحجية 

 بكشفه.

كانوا يواجهون العالم خارج جبلهم ألول مرة!
أجس�ادهم كأنما تجف تحت الش�مس المحرقة، وأرواحهم الملتاعة 
تحلِّق حول المشهد األخير ألميرتهم المخلوقة من ضوء. ينظرون خلفهم 
فيفاج�أون بالجبل، وقد بدأ يفقد لونه األخض�ر الزمردي تدريًجا، ويصير 
إل�ى ُبُهوت كما لو كان مثل حرباء ُمَحنَّكة، س�يتقمص لون الصحراء التي 

حاصرته من كل صوب.
حش�ود هاربة تس�ير في مجموعات. الصحراء حولهم كون شاس�ع ال 
نهائي: مفازة خاوية نبعت من ال مكان، رمال تذروها رياح ُمنِذرة باألسوأ، 
وأفواج تئن من العطش والجوع واإلنهاك. كلما زاد التعب، وطال الطريق 

تخفف الفارون من بعض متاعهم الذي فّروا به.
الهواء يحم�ل صدى صراخ بعيد، تنقله الريح ليرتطم بجنبات الجبل، 
فيتعمل�ق الص�وت م�ّرات ومّرات. أحدهم يمس�ح بي�ده عرًق�ا غزيًرا عن 
جبينه، ويترنح قبل أن يستند إلى كتف زميل له بالكاد يقوى على الوقوف. 
آخر يلقي بجسده المهدود فوق الرمال ويتمدد باسًطا ذراعيه بشكل أفقي 

ليرسم صليًبا هائاًل.
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من ينظر، من أعلى، للحش�ود الهاربة يرى أجساًدا هامدة متروكة على 
ط�ول الطريق. ل�م يملك الرفاق رفاهية الوق�وف إلغاثتها، أو حتى دفنها. 

أجساد تبدو من عٍل كنقاط سوداء ُتّرِقش الدرب.
في المقدمة س�ار متصوفة وحكماء الجبل، يقاومون الموت بنقاشات 

هادئة تتقد شعلتها لدقائق، قبل أن تنطفئ لساعات. 
كان المصير المفاجئ لألميرة يحيِّرهم، وتزلزل الجبل وارتعاشه يثيران 
خوًفا كامنًا في نفوس�هم. لم يتخيلوا ألنفس�هم موطنً�ا غيره، وها هم اآلن 
ف�ي مواجهة عالم قاٍس غريب ال يعرفونه. فقط قرأوا عنه حكايات ظنوها 

أساطير، وسمعوا به في حواديت عجائز مخبولين وسحرة مخادعين.
في خضم مأساتهم وألمهم على الطريق الشاق نحو المجهول، راحوا 
يقلِّبون األمر على وجوهه كافة، محاولين البحث عن السبيل المثل لحفظ 
ت�راث قومه�م. الرقوق والمخطوط�ات ال خوف عليه�ا، كونهم حملوها 
معهم، وعلى أتم اس�تعداد لبذل دمائهم حمايًة لها. ما كانوا يناقش�ونه، هو 
كيفية صون تراث قاف الش�فاهي: النش�أة، التاري�خ، األهازيج، العادات، 
وتفاصي�ل الحي�اة اليومي�ة، فضاًل عن قصة حي�اة األميرة الت�ي غابت للتو 

واستحالت تراًبا أمام أعينهم. 
س�معوها بآذانه�م في لحظ�ات احتراقها تق�ول إن التذكر هو الس�بيل 
الوحي�دة النبعاثه�ا م�ن رماده�ا ال�ذي يحمله كبيره�م في بل�ورة خاصة 
كجوه�رة ال تق�در بثمن بعد أن منحت�ه إياه مروج. قالت األمي�رة أيًضا إن 
عليه�م تردي�د حكايته�ا بال كلل، وتدوينه�ا كي ال تتوه ف�ي غياهب العدم 
س�تجمع  واألس�ود  األبي�ض  وكاهن�ة  س�تعيدني.  »الحكاي�ة  وظلمات�ه. 

شظاياي«! كان هذا آخر ما نطقت به.
اختلفوا حول تأويل كلماتها، لكنهم تعاهدوا على جمع كل ما يخصها 
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لتضفيره في حكاية غير قابلة للمحو؛ حكاية ش�فوية، عليهم وحدهم، يقع 
ع�بء تخليدها بعد أن اس�تنطقوا »م�روج« كل ما تعرفه. كان�وا منهمكين 
ف�ي أفكارهم ونقاش�اتهم، بحيث لم ينتبهوا لمن س�قطوا على امتداد خط 
الس�ير، لم يلتقطوا تأوهات الوجع والتعب، ول�م ينصتوا لصدى الصراخ 
البعي�د المتراقص في الفراغ من حولهم. نمط حياتهم الزاهد في الماضي 
حماه�م من مش�قة هذا التيه. بدوا كمن يمارس تمرينً�ا جديًدا على الزهد 

والتخلي. اختبار روحي عليهم اجتيازه بقوة اإليمان ال غير.
بعد المسير ألسابيع، وصل الناجون إلى ما ظنوه نهاية الصحراء. واحة 
ن غابة صغيرة. بعضهم جلس يس�تريح في  من أش�جار مانجو عمالقة تكوِّ
ظله�ا، وآخ�رون رموا أجس�ادهم عل�ى األرض كيفم�ا اتف�ق، فيما وقف 
فري�ق ثالث محدًقا فيما قطعوه من الطري�ق أماًل في إلقاء نظرة أخيرة على 
جبله�م، لكنه كان قد غاب ولم يعد ماثاًل عند خط األفق. بدا كأنما تبخر، 

أو تالشى واستحال رماًدا كأميرته المحبوبة.
تجول�وا بين األش�جار حت�ى عثروا على عي�ن ماء، وقطف�وا من الثمار 
م�ا يقتات�ون عليه. اقترح بعضه�م البقاء حيث هم واالعتم�اد على الصيد، 
غي�ر أن حكم�اء قاف رفضوا االقتراح قائلين إنهم س�يواصلون مس�يرتهم 
صباًح�ا، ول�ن يرتض�وا بغي�ر الجب�ال س�كنًا له�م، موقني�ن أن إخالصهم 
للطريق وتوحدهم به يعنيان أن مس�افات تس�تغرق س�نوات ف�ي المعتاد، 

سُتطوى لهم في أيام، وهو ما حدث الحًقا.
ف�ي الصباح، أفاق�وا ليجدوا أن كثيرين ش�نقوا أنفس�هم ف�وق أغصان 
أش�جار المانج�و، وبقي�ت أجس�ادهم الخالي�ة م�ن الحي�اة معلق�ة كثمار 
عمالق�ة. كانوا ف�ي معظمهم م�ن الفريق الذي تش�بثت أنظ�اره حتى آخر 
لحظة ب�«قاف«، من الصامتين، الس�ائرين بوهن، والملتفتين طوال الوقت 
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إلى الوراء، كأنما يرغبون في ِحفظ صورة جبلهم حية في أذهانهم لألبد.
ل�م ُيص�َدم رفاقهم لمرأى العيون المحدقة برعب ميت، وال األجس�اد 
المتدلي�ة. بع�د ما القوه لم يعد ش�يء بقادر على ترويعه�م. فقط خرجت 
هات حزن عابرة. فعلن هذا كمن  من بعض النساء صرخات مكتومة، وتأوُّ

يقلد رد فعل يعرف أنه المتوقع منه في موقف مماثل.
في حلقات صغيرة أكلوا ما تبقى من زاد، كانوا قد التقطوه على عجل، 
بينم�ا يغادرون بيوتهم، وش�ربوا من مياه النبع الذي يتوس�ط غابة أش�جار 
المانج�و، وحملوا مؤونة م�ن ثمارها معهم في طريقه�م لمواصلة تيههم 

اإلجباري.
قام�وا منتفضين، وانطلقوا دون االلتفات إلى جثث زمالئهم المتروكة 
للري�ح والطي�ور الجارح�ة. مدوا خطاه�م محافظين على نظامهم نفس�ه. 
الحكم�اء ف�ي المقدم�ة لك�ن صامتي�ن ه�ذه الم�رة، تتبعه�م أف�واج م�ن 
مجموع�ات صغيرة يخطو أفرادها خطوات تائهة، وتغيم نظرتهم تهيًبا من 

مستقبل ال يعد بالكثير.
انطل�ق فجأة ص�راخ مرعب م�ن الخلف. اس�تداروا الس�تبيان األمر، 
ففوجئ�وا بم�روج ملق�اة عل�ى الرم�ال وقد طعن�ت قلبها بخنجر. س�الت 
ن الرمال، بلونها األحمر القاتم. اس�تنتجوا أنها تبعتهم خلسة،  دماؤها لتلوِّ

وأقدمت على قتل نفسها ندًما على ما اقترفته في حق األميرة.
ل�وال الكلمات األخيرة ألميرتهم، وأمرها بتدوين حكايتها، بالمخالفة 
لنوامي�س ق�اف، لكانوا أحرقوا »م�روج« كما أحرقت ابن�ة ملكهم. عندما 
رأوها مطلقة الس�راح، تهيم في الش�وارع - غير عابئة برائحة الحريق وال 
بالدخان الُمس�يِّج للهواء - اس�توقفوها، أرادوا فهم سبب فعلتها النكراء، 

سمعوا قصتها، وأخذوا منها رماد احتراق زمردة. 
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انده�ش كبير الحكماء من غزارة معارفها وس�عة اطالعها، لذا صدقها 
حي�ن أخبرت�ه بضرورة النزوح من الجبل. قال�ت إن هذا قدر حتمي، كونه 
السبيل الوحيدة الستعادة قاف كما كان يوًما ما. كان الجبل قد توقف عن 
االهتزاز مؤقًتا، اختفى قصر الملك بمن فيه، كأن األرض انشقت وابتلعته، 

وغارت المياه في اآلبار والينابيع، وفسدت الثمار والمزروعات. 
قال�ت لهم مروج إنهم إن لم يرحلوا فوًرا س�تحترق أجس�ادهم جميًعا 
لحظ�ة تالش�ي جب�ل الزم�رد، وس�ينعدم األم�ل في تجس�ده م�رة أخرى 
مس�تقباًل. جمعوا أنفس�هم على عجل بما اس�تطاعوا حمله، وبدأوا رحلة 
تيههم متخيلين أن المرأة المطلعة على ما ليس لهم به علم لن تلحق بهم.

ش�يء ما ف�ي نظرته�ا المنكس�رة، ولمحة م�ن عدمية ويأس س�يطرت 
عل�ى محّياها، جعلته�م يظنون أنها غير ق�ادرة، أو باألحرى غير راغبة في 
مغادرة الجبل، ومع هذا لم يندهشوا حين اكتشفوا مجيئها في إثرهم، كما 
ل�م يصدمهم انتحارها. على العكس ش�عروا بالراحة ألنها - في النهاية - 

عوقبت بشكل ما على خطيئتها.
***

أخي�ًرا، وعقب الس�ير لم�دة لم يس�تطيعوا حس�ابها، وجدوا أنفس�هم 
خ�ارج أس�وار مدينة عام�رة. دخلوها بتردد، وه�م ينقل�ون أبصارهم بين 
مبانيها وش�وارعها وأس�واقها. القافلة خائرة القوى، التي فقدت كثيًرا من 

أفرادها، حطت رحالها في نهاية األمر وسط بشر آخرين.
تجول�وا عل�ى مهل في الس�وق، غي�ر قادرين عل�ى فهم اللغ�ة الغريبة 
المنطوقة من رواده وتجاره. حاولوا، عبر اإلش�ارات، التفاهم مع البائعين 

لشراء ما يقتاتون عليه، فاكتشفوا أن نقودهم بال قيمة خارج جبلهم.
طلب حكماء قاف الس�بعة من الباقي�ن أن ينتظروهم في مكان حددوه 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



208

عل�ى أط�راف الس�وق، وتوغل�وا ه�م داخ�ل حناي�اه ودهالي�زه بحًثا عن 
مح�ال »الصاغة« وبائعي الجواهر. كالمس�رنمين خطوا ف�ي طرق ملتوية 
كابي�ة كأمع�اء ضيقة بعي�دة عن مملكتهم الت�ي يالعب فيها الض�وُء الماَء، 

ن ظالاًل منتشية بنفسها. وينغمسان مًعا في رقصات دافئة تكوِّ
خرج�وا من أمعاء المدينة ليجدوا أنفس�هم في س�احة دائرية مشمس�ة 
تحيط بها محال الجواهرجية. شعور باالرتياح سيطر على الرجال السبعة، 
ما إن وصلوا إلى الس�احة. في طيات متاعهم القليل، كانوا قد دسوا، وهم 
يفرون من الجبل، ما اس�تطاعوا انتزاعه م�ن أحجار الزمرد. يعرفون أن ال 
زمرد آخر يماثله في النقاء، وس�معوا كثيًرا عن قيمته في بالد بعيدة لطالما 
وا في وجودها. بالنسبة لهم كان الزمرد يؤطر العالم من حولهم، ما إن  شكُّ
يولدوا حتى يحيط بهم من كل جانب في هيكل الجبل، وجدران القصور، 

وفي كل شيء آخر. 
دّلهم، على ارتف�اع قيمة أحجارهم الخضراء البراقة، انبهار بلوقيا بها، 
وما حكاه لملكهم عن قيمتها المرتفعة. ذكر لهم َمن اخترق عزلة جبلهم، 
أن حج�ًرا واح�ًدا بهذا الصفاء النادر يس�اوي ثروة في الب�الد النائية حيث 

ُولِد وعاش، قبل أن يعرف ب�«قاف«، ويتملكه هاجس الوصول إليه.
اخت�ار كبي�ر الحكماء أصغ�ر حجر زم�رد بحوزته، ودار ب�ه من صائغ 
آلخ�ر. التقط عل�ى الفور نظرة االنبهار في عين�ي كل منهم ما إن تقع على 
الزمردة بالغة النقاء. بال كلمات رفض الس�عر المعروض عليه من الصائغ 
األول، فالثاني، مع أنه لم يفهم ما إذا كان مناسًبا أم ال. فقط لم ُيِرد أن يبدو 

في مظهر الغرِّ الذي يقبل بأول ثمن ُيعرض عليه.
وافق على بيع جوهرته للصائغ الثالث بعد رابع س�عر قدرها به. اقترح 
الرج�ل س�عًرا فأخذ الحكي�م الجوهرة متظاه�ًرا بإعادتها إل�ى مكانها في 
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مالبس�ه، فاقت�رح الصائغ ثمنًا جديًدا، وفي رابع م�رة وافق الحكيم. قبض 
على أكياس العمالت الذهبية الممنوحة له، ونادى على زمالئه المنتظرين 
بالخ�ارج. وزع�وا األكي�اس بينه�م، ودس كل منه�م ما معه في مالبس�ه، 
وضمه�ا على جس�ده بق�وة، وع�ادوا إل�ى أف�راد جماعتهم عل�ى أطراف 

السوق.
اخت�اروا أكث�ر خان�ات المدينة أمنً�ا، ووزعوا أنفس�هم، رجااًل ونس�اًء 
عليه�ا، وف�ي نيتهم الس�ؤال، عقب أي�ام من الراح�ة والنقاه�ة، عن أقرب 
الجب�ال إلى هذه المدينة العامرة. بعد نقاش�ات ومجادالت طويلة خلص 
الحكماء إلى ضرورة االنقسام إلى مجموعات عدة، كل مجموعة يقودها 
حكي�م، وتختار جباًل معينًا للجوء إليه واالس�تقرار في�ه حتى يحين موعد 

عودتهم إلى جبلهم األم ما إن ينتصب قائًما من جديد. 
ق�رروا أن يتجه كبي�ر الحكماء ومع�ه جماعة من الرجال والنس�اء إلى 
الجب�ل األقرب، في حين يواصل اآلخ�رون ترحالهم، وعند الجبل التالي 
في طريقهم ينفصل حكيم آخر بجماعة أخرى، ويرس�ل للجبل األول من 
يخب�ر الالجئين إليه بمقر جماعته، وبالوصول إلى الجبل الثالث تلجأ إليه 
جماعة أخرى مع حكيمها، وترس�ل رسواًل يخبر المجموعتين السابقتين 
بمقر جماعته، وهكذا حتى استقرت المجموعات السبع في سبعة جبال.

***
الكتابة موت الكلمات! 

كل كلمة نخطها مشروع قتيل ننحره، ونمثِّل بجثته قبل أن نحنطه على 
الورق!

في الشفاهي يعاد إحياء الكلمة، تكتنز بدالالت تضفيها عليها تعبيرات 
الوج�ه، ونبرة الصوت. ه�و الصوت تحديًدا ما يحيي الكلمات، ما يجعل 
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الكالم حضوًرا والكتابة غياًبا. الكالم حيوي، مندفع، وصاخب. والكتابة 
محاكاة باهتة له. الكالم هو األصل، والكتابة نسخة مزيفة.

ف�ي زم�ان قاف األول عاش�ت حكايات أهله وأس�اطيرهم منطوقة في 
جنّة الشفاهي. تتراقص فرًحا، أو تشتعل غضًبا، أو تتقافز حماًسا على وقع 

إيقاعات الصوت وموسيقاه.
كان�ت الكلمات حاضرة، حية، ُمش�عة. لكّن ثمة ح�وادث مفصلية في 
تاري�خ الجبل أخ�ذت تبهت. اس�تمات حكماؤه من أجل اس�تعادتها كما 
كان�ت عبر إعادة حكيها مراًرا، فُصِدموا باختالفات طفيفة محكومة بتنوع 
الحكائين.كان كل منهم يسرد نسخته موبوءة بتالعبات ذاكرته وانتقائيتها، 
وملوثة بمش�اعره وانفعاالت�ه وانحيازاته. خطر له�م أن التدوين قد يكون 
الضمان�ة الوحيدة إلع�ادة إحياء من مات�وا، ممَثلين في كلماته�م. غير أنه 
إحياء مقترن بالموت، فمع كل خيانة أو تحريف لما نطقوا به كانوا يموتون 

مرات ومرات.
مع الوقت فطن الحكم�اء القدامى إلى أهمية الكتابة رغم كرههم لها. 
بدا لهم أنها الس�م والترياق في آن. بعد التش�اور فيم�ا بينهم، وأخذ اإلذن 
�موا أنفس�هم إلى مجموعات يعكف كل منها على  من الملك ياقوت، قسَّ
التدوين في حقل بعينه. جمعوا كل معارفهم وصلبوها فوق رقوق وجلود. 
صمت�ت الكلمات. مات�ت وُحنِّطت بي�ن دفتّي مخطوط�ات محفوظة 
ككنوز باردة. كانت الكتابة س�ًما زعاًفا على حكماء جبل الزمرد ونّس�اكه 
القدامى ارتش�افه حتى الثمالة. وحدها حكايات ملوكهم رفضوا تدنيس�ها 
بالتدوي�ن. منعوا تس�جيل أي حرف ع�ن األميرة وأبيها المل�ك وآبائه من 
الح�كام الس�ابقين، أرادوا أن يظل كل م�ا يخصهم حًيا ف�ي قلوب الرعية 
وعلى ألس�نتها، كما حّرموا التدوين على النس�اء، باس�تثناء زمردة. علمها 
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كبي�ر الحكم�اء الكتابة منذ كان�ت طفلة صامتة يظنها الجمي�ع بكماء، غير 
أنه�ا مثل اآلخرين ُمنعت م�ن تدوين أي حرف يخصه�ا أو يتعلق بوالدها 

وأجدادها. 
لم يعلم كبير الحكماء، أن سلفه حكيم المملكة السابق، كان قد خرق 
النام�وس وعّل�م ابنت�ه الكتابة، وأنه�ا بدورها عّلم�ت، قبل موته�ا، ابنتها 
»مروج« أن تخط الحرف وتقرأ مخطوطات جدها السرية، وتفسرها وفًقا 

ألهوائها، بل وتنسج على منوالها.
لو عِلم بهذا مبكًرا، وأضاف إليه أن »مروج« لم تكتِف بخرق الناموس 
ه�ي وأمه�ا وجده�ا، ب�ل ارتكبت خطيئ�ة أخرى بالب�دء في تدوين س�يرة 
زم�ردة، خالطة الحقائق باألوهام والوقائ�ع بالتخيالت، لتزلزلت األرض 
تح�ت قدميه، وتوق�ف قلبه على الفور. لكن لربم�ا أيًضا كان قد نجح في 
وأد الخطيئة في مهدها قبل اس�تفحالها وتسببها في كل ما ترتب عليها من 

نتائج سوداء.
فك�ر في هذا، بع�د فوات األوان، ف�ي طريق الن�زوح االضطراري من 
قاف حين سمع صرخة مروج وعاد إلى الخلف مع رفاقه ليفاجأوا بها وقد 

طعنت قلبها تاركًة دماءها تصبغ الرمال.
نت فيها سيرة  بتفتيش ثيابها، عثر مس�اعد الحكيم على الرقوق التي دوَّ
األمي�رة، مربوطة حول خصرها. أعطاه�ا لمعلمه، الذي خبأها بين طيات 

مالبسه، وظل طوال الطريق واضًعا يده عليها، خوًفا من فقدها.
كان جد مروج قد أقدم على تعليم ابنته القراءة والكتابة، وأوصاها قبل 
رحيل�ه ب�أن تعلِّم ابنته�ا بدورها، ألنه ل�م يقتنع أبدًا بتحري�م التدوين على 
النس�اء. كان يرفع الكتابة إلى مرتبة اإللهي المقدس، فيما اعتبر الش�فاهي 

وليد البشريِّ الخّطاء متعدد التأويل والمختلف من موقف آلخر.
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آم�ن بأن النس�اء أقدر على اإللمام بالتفاصي�ل، وتحليلها ووضعها في 
سياقها الصحيح، لو كان األمر بيده الختار من بينهن حكيمات وناسكات 
وكاهن�ات. غي�ر أنه خاف م�ن التصريح بما يؤمن به خش�ية أن ُتعتبر آراؤه 

تجديًفا يقوده إلى اإلعدام أو الحرق، ويقود عائلته من بعده للتشرد.
كان مس�اعده وخليفته فيما بعد، الحكيم األكث�ر تطرًفا في االلتزام بما 
رآه ناموًس�ا مقدًس�ا ال يجوز المس�اس به، وكان يدعمه رأي عام بين نخبة 
�اك والكهن�ة، واألهم قناعة راس�خة من المل�ك ياقوت،  الحكم�اء والنُسَّ
بتحري�م التدوين على النس�اء والعوام، وحظر تس�جيل س�يرته هو وأفراد 
أس�رته. م�ن هنا احتفظ ج�د مروج بقناعاته لنفس�ه، وعك�ف على تدوين 

مخطوطات سرية تضيء الطريق البنته ومن بعدها حفيدته.
 مع بدء التيه التالي الحتراق األميرة، وتزلزل جبل الزمرد، شاع التدوين 
بين ع�وام الجبل التائهين ف�ي أصقاع األرض. رغم عزلتهم النس�بية فوق 
لوا رغًما عنه�م ببعض خصال أهالي  قم�م جبال بديلة اس�توطنوها، تخصَّ
منافيه�م، حين كانوا ينزلون للش�راء أو البيع مع س�كان المدن المجاورة، 
كانوا يكتس�بون منهم بعض عاداتهم. على األقل تلك العادات التي بدت 

ضرورية كي ال يشتبه فيهم أحد. 
ن ع�دد منه�م ذكرياته�م عن ق�اف وعصره�م الذهبي في�ه، قدموه  دوَّ
كم�ا ل�و كان مكاًنا أس�طورًيا وجوده غي�ر مؤكد للتمويه عل�ى الفضوليين 
والمش�ككين ف�ي آن. ومع ه�ذا تفادوا تس�جيل حكاية أميرته�م الحبيبة، 
خافوا من تدنيسها وجلدها على صليب برديات أو جلود ورقوق، إذ كيف 

لهذه المواد الفانية أن تحفظ حكاية مقدسة كتلك؟
أرادوها مصانة في ذاكرتهم، حية متألقة في أصواتهم وهم يتبارون في 
حكيه�ا بأصوات ملؤها الش�غف والتْوق والحنان. يمس�ك أحدهم بخيط 
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الحكي من حيث انتهى رفيقه في ليالي الش�تاء الباردة فوق قمم اغترابهم، 
أو في أمس�يات الصيف العذبة بينما يتحلقون حول نار هادئة تنير لهم ليل 

الشتات القاسي.
من جانبه قرأ كبير الحكماء مخطوطات مروج عن س�يرة زمردة، وهو 
يرتع�ش. تملك�ه ش�عور بالذن�ب، كأنم�ا يرتكب إثًم�ا ال غفران ل�ه، ومع 
ه�ذا انغمس في القراءة آلخر خلية في جس�ده. غلب�ه الفضول والنهم إلى 
المعرفة. خّمن أن دافًعا قاهًرا هو ال بد ما حّث حفيدة معلمه الروحي على 
التورط في خطيئة بش�عة كتلك، وأخبره حدس�ه أنه س�يصادف هذا الس�ر 

مطوًيا بين ثنايا سطورها وكلماتها.
قرأ مذهواًل وقائع من المس�تحيل أن يعرفه�ا إالّ األميرة ذاتها: حوارات 
بينه�ا وبين بلوقيا، تفاصي�ل رحلتهما إلى جبل المغناطي�س الذي ال يمكن 
لمروج أن تكون زارته بأي حال، وخواطر جالت في بال ابنة الملك ياقوت.
قال الحكيم لنفسه إما أن »مروج« تختلق جزًءا كبيًرا من المكتوب، أو 
أنه�ا تمتلك بالفعل قوى خارق�ة تمكنها من قراءة األفكار ومعرفة ما يدور 
ف�ي أماكن بعيدة. اس�تقر رأي�ه على أنها س�احرة بدليل أنه�ا بمجرد ترتيل 
كلمات غير مفهومة، أحرقت زمردة وزلزلت الجبل وأخفت قصر الزمرد.

واصل القراءة محاواًل إقناع نفس�ه ب�أن المرأة الغامضة، مجرد مدعية، 
تمتلك خيااًل جامًحا، يس�اعدها عل�ى التزييف والتحري�ف. دفعته البلبلة 
الناجم�ة ع�ن غرابة ما يق�رؤه إلى تثمي�ن إيمانه الخاص بض�رورة حرمان 
النس�اء م�ن التدوي�ن. ق�ال في س�ره؛ ل�و أن معلمه امتن�ع عن تعلي�م ابنته 
وبالتال�ي حفيدت�ه، لنج�ا الجبل وأميرته وس�كانه. كانت مروج س�تختلق 
م�ا ترغ�ب في اختالقه ش�فوًيا، ولن تجرؤ على نش�ره بي�ن اآلخرين. كان 

سُيدفن معها ويزول بزوالها.
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أخفى األجزاء التي رآها تقلل من شأن زمردة أو تهز صورتها في أعين 
ف أجزاًء أخرى لتتناس�ب مع رؤيته لم�ا يجب أن تكون عليه  رعيته�ا، حرَّ
ص�ورة أمي�رة ق�اف. تجاه�ل أن كل تحريف ف�ي الحكاية طعن�ة نافذة في 
جس�د زمردة وناًرا إضافية تزيد من أمد احتراقها. تناس�ى وصيتها األخيرة 

بضرورة تدوين حكايتها بدقة إن أرادوا استعادتها.
قرأ في نهاية ما خّطته مروج ما اعتبره سر خروجها المقيت على قوانين 
قاف، وهو إيمانها بأن األميرة تس�ببت في لعنة للمملكة، لعنة لن ُتفكَّ إالّ 
باإلس�راع بالمصي�ر المحتوم، أن تقوم مروج بنفس�ها بح�رق األميرة، كي 
تتمك�ن الحًقا، عب�ر تدوين الحكاية، م�ن بعثها واس�تعادة العصر الذهبي 
للجبل من جديد. لم يفهم كيف آمنت مروج، بأنها َمن سوف تساعد على 

بعث األميرة، ومع هذا انتحرت فوق رمال صحراء التيه الملتهبة!
ح�رق بعض ما رآه غير مالئ�م من المخطوطات، واحتف�ظ ببقيتها في 
نه  مخبأ سري في الكهف الذي التجأ إليه بجبل »دماوند« مضاًفا إليه ما دوَّ
ه�و ع�ن تفاصي�ل رحلة النزوح م�ن ق�اف. كان ال يمل من حك�ي حكاية 
األميرة كما تروق له بين حوارييه وأبناء مجموعته من النازحين. حفظوها 
لها إلى  عن�ه وبالغ�وا في ترديدها وإعادة تمثيل مش�اهد منها. بعضه�م حوَّ
سيرة شعبية ينشدها الرواة والمنشدون في الحواري واألزقة خارج حدود 

العوالم الضيقة للمنحدرين من قاف. 
لم يفطن كبير الحكماء أن مساعده غافله، واختلس بعض مخطوطات 
ووثائ�ق م�روج، وم�ن بينها نب�وءات مكتوبة عل�ى هيئة أحجيات ش�عرية 
سيعرف المساعد، بينما يقرأها في منفاه بجبال ال�«ديلم«، أنها تنتمي لمن 

تطلق عليه مروج بتوقير لقب »الطيف«.
عل�ى عك�س معلم�ه، آم�ن المس�اعد الش�اب بم�ا حملته م�روج من 
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ق  مخطوط�ات جده�ا، وما كتبت�ه من ش�روح وتعليقات عليه�ا، كما صدَّ
النب�وءات الت�ي دونتها نقاًل ع�ن »الطيف«، وعكف على ح�ل ألغازها في 
ليالي منفاه الطويلة. أورثها ألحفاده من بعده مصحوبة بش�روحه لها، وما 
فهمه من األحجيات عن »كاهنة األبيض واألس�ود« التي س�تنقي الحكاية 
وتسد ثغراتها وتبعث الحياة في رماد زمردة بمساعدة فتاة جامحة، أنجبتها 

امرأة تضحك لها المرايا.
ف�ي الزم�ن األول للتيه، لم يحتج ع�وام النازحين من ق�اف إلى رقوق 
أو مخطوط�ات عن حكاية أميرتهم. كان ما عايش�وه من تفاصيلها حًيا في 
أذهانهم، أضافوا إليه ما أفش�ته مروج خالل محاكمتها بجرم التدوين قبل 
أن تحرق زمردة مباشرًة، ورددوه بال ملل كأنه حكاية شخصية لكل منهم. 
عقب تالش�ي قصر الزمرد، وفرار العنق�اء إثر هذا، بقَي الجبل يرتعش 
بع�د أن توقف عن الزلزل�ة. غمرتهم ارتدادات قاف، ونقل�ت إليهم دواًرا 

أسلمهم إلى حالة من الغثيان وعدم االتزان.
ل�م ينتبهوا إلى أي ش�يء في هذه األثناء. كافح�وا لمجرد البقاء أحياء. 
البي�وت القديمة تهاوى الكثير منها، وصدوع الجبل تصدعت أكثر وباتت 
خط�ًرا محدًقا كفوهة فاغ�رة البتالع من يقترب منه�ا. ترحموا على ملكة 
الحيَّ�ات؛ حامي�ة قاف وحارس�ته. »لو ظل�ت حّية لما ح�دث أي من هذه 

الكوارث«، قالوا بإيمان راسخ.
بع�د أن اس�تقر الجبل نس�بًيا، وهجر ارتجاف�ه الدائم، تتابعت سلس�لة 
حرائ�ق ال يعرفون لها س�بًبا. اش�تعلت الغاب�ات واألحراش عل�ى أطرافه 
القصي�ة، وص�ار الدخ�ان أش�به بضباب أس�ود يغط�ي الفض�اء ويحجب 
السماء. من الشوارع المضببة بالدخان خرجت لهم مروج بردائها األسود 
الفضفاض، وقد تمزق في أكثر من موضع، وش�عرها وقد أصبح أش�عث، 

ونظرة زائغة جعلتهم يظنون أنها فقدت عقلها.
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أرادوا تمزيقها انتقاًما لما فعلته بأميرتهم وجبلهم، غير أن كبير الحكماء 
أنقذه�ا منه�م. كان�ت حزينة كم�ا لم يس�بق له�م أن رأوا الح�زن، عيناها 
مغرورقت�ان تغزوهما ش�رايين حمراء تكاد تغطي على بياضهما. تس�اءلوا 
إذا كانت مغمومة هكذا على زمردة، فلماذا فعلت بها هذا؟ لم ينتبهوا إلى 
أن مالمحها لم تحمل أي لمحة ندم. فقط حزن رواقي مستسلم لما تؤمن 

بأنه مصير محتوم.
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مطر من زمرد

الكتابة انغالق الدائرة، خيانة املعنى لذاته!

لس�ُت لي! لطالم�ا تيقنُت من هذا. من�ذ وعيت ترافقني س�يرة زمردة، 
أتنفس�ها وأحياه�ا كأنني أمام واق�ع معاش وامرأة من لحم ودم تش�اركني 

أنفاسي.
روحي موش�ومة بماضي أس�الفي وأخطائهم ومعارفهم. في أحالمي 

أجد نفسي في أماكن لم تسبق لي رؤيتها، وأزمنة لم أعش فيها قط.
حت�ى األف�ق الداكن، الذي يت�راءى لي من وقت آلخر، وأش�عر أحياًنا 
أنه على وش�ك ابتالعي بداخله، هذا األفق يذكرني بما س�معته عن فضاء 
ق�اف في األيام التالية الحتراق زمردة، وم�ا أعقبه من حرائق، في الغابات 

واألحراش، أحالت الكون كله إلى دخان أسود وانتهت باختفاء الجبل. 
لس�ُت ل�ي! أقول لنفس�ي. ثم�ة من يعب�ث بمزاج�ي ويتركن�ي مفعمة 
ًبا لي ش�عوًرا مقلًقا بأن الروح التي تحتل جسدي مطبوعة  بااللتباس مس�رِّ

ًفا لي في الوقت نفسه ما يميزني عن اآلخرين. ببصمات غريب، وُمخلِّ
حلم�ُت قب�ل يومي�ن بأني في م�كان موحش، وس�ط صح�راء قاحلة، 
خلفي صفوف متوازية من أش�جار مانجو عمالقة على أغصانها مشنوقين 
ال أعرفهم. كالناجية الوحيدة من مذبحة مروعة، جلس�ت أنتحب محملة 
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ب�كل ألم اآلخري�ن ورعبهم. بعده�ا بلحظات رأيت نفس�ي أجر خطوتي 
مقتفية أثر جموع منهكة. كانوا يس�بقونني بمسافة كبيرة، ظهورهم منحنية 
وأجس�ادهم تحمل رؤوس�هم بالكاد. لم يش�غلني اللحاق به�م. ارتميت 
عل�ى الرم�ال الس�اخنة وطعن�ت قلب�ي بخنجر مس�موم. حين اس�تيقظت 
ضايقني شعور مخاتل بأنني، ال شخص آخر، لي يد فيما أصاب المعلَّقين 

على أشجار المانجو.
الحقن�ي الضباب األس�ود بضراوة، ُخيِّ�ل إلّي أنه ينبع�ث من داخلي، 
يتكث�ف ويتعت�ق ف�ي خاليا جس�دي، قب�ل أن يتس�رب ليس�تحوذ على ما 
حولي، ومع هذا لم يمرر لي أي إحس�اس بأنني على وش�ك بلوغ غايتي. 
وقعت فريسة ليأس شامل ظننت معه أن ال أمل يرجى مما أقوم به، وأني - 
كآالف س�بقوني من الجبليين - لن أنجح في استعادة األميرة الغائبة، ولن 

أشهد هطول المطر الزمردي الذي أفنى أسالفي أعمارهم في انتظاره.
في ش�رفتي، وبمالبس�ي الس�وداء، جلس�ُت ش�اردة، تأملُت الطرقات 
ذات األش�كال الهندس�ية بين نباتات المشتل، وتهت في متاهتها. لم أفهم 
كيف لم يطلعني كريم خان حتى اآلن على نتائج حديثه مع هدير، جاء من 
»فيينا« على وجه الس�رعة بناًء على طلبي كي يقنعها بالعودة لمس�اعدتي، 
وه�ا هو يختفي، تارًكا إياي في ِش�باك هواجس تلقي ب�ي في لجة الجنون 

واليأس.
كأنم�ا اس�تدعيته بمجرد التفكي�ر به، إذ هاتفني بعد دقائ�ق قائاًل إنه في 
الطريق إلى ش�قتي بصحبتها. انتزعني صوته م�ن هاوية كنت أتردَّى فيها. 
غادرتن�ي أطي�اف الكآب�ة وال�ال ج�دوى، اتجهت ص�وب غرف�ة مكتبي، 
أخرج�ت مخط�وط »الفت�اة الت�ي أضاع�ت خات�م الزم�رد« وتركت�ه فوق 
المكتب، فتش�ت أرفف مكتبتي بحًث�ا عن الكتب والمخطوطات األخرى 
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الت�ي ق�د أحتاج إليها إلقناعها بخوض الش�وط آلخ�ره. رصصتها أمامي، 
وجلست أنتظر بلهفة.

حين وصال، قدتهما إلى حجرة المكتب. تخليت لهدير عن الكرس�ي 
الخ�اص بي، وجلس�ت أنا وكريم إلى كرس�يين متقابلي�ن أمامها. أعطيتها 
»الفت�اة الت�ي أضاعت خاتم الزمرد«، فبدأت ف�ي القراءة من حيث توقفت 

آخر مرة. لهثْت وهي تلتهم ما كتبُته عن مستقبلها.
تابع�ْت أمه�ا وحي�دة يفترس�ها البرد الق�ارس في كن�دا، ام�رأة تغالب 
الحنين بالغرق في أعمال روتينية ال تنتهي، تتأمل سمك الزينة في حوضه 
ب مالمحه�ا الجميلة في  الضخ�م، وتبتس�م كعادته�ا للمراي�ا وهي تج�رِّ
تعبيرات متنوعة. ش�اهدْت هدير نفسها بجوار أمها هناك، امرأتان تسيران 
مًع�ا كصديقتين قديمتين على حافة بحيرة ش�به متجم�دة. أو تتوغالن في 
غابة وهما تثرثران في مواضيع ش�تى مس�تمتعتين برائحة المطر الممتزجة 

بعبير الزهور ورائحة العشب.
تغافل�ْت ع�ن وج�ودي أن�ا وكري�م، وضاعت بي�ن الس�طور. بدوري 
فتح�ت كتاًبا آخر بعد تيقن�ي من أن الفرصة مواتي�ة تماًما مع غوص هدير 
ف�ي القراءة، بصوت خافت بدأُت في ترتيل تعاويذي وعيناي مثبتتان على 

الشابة الجالسة أمامي، ابتهلُت بأقصى ما أملك من إيمان.
م�ع آخر جمل�ة قرأتها هدير، ش�عرْت بأنه�ا تطير. تطفو ف�وق العالم، 
بتفاصيله التافهة، بمش�كالته الجادة، بأس�ئلته غير القابل�ة لإلجابة. كانت 
خفيفة، منس�جمة مع نفس�ها ومع الكون من حولها. ش�عور رائع بالصفاء 

والتناغم مع الذات هيمن عليها.
أحس�ت بأنه�ا غير مرئية من اآلخري�ن، تعلو روي�ًدا، وكلما علت أكثر 
تخففت م�ن أعبائها. غاب جزء من ذاكرتها، واس�تعارت في مقابله جزًءا 

بدياًل من ذاكرة الجبل وأميرته.
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نظرْت لألسفل فأبصرْت البنايات واألشجار والمرتفعات وقد صارت 
أصغر، والبش�ر وقد تحولوا إلى ما يش�به النمل. كانت القاهرة بضجيجها 
م وتتباعد عنها. ل�م تكن ثمة عنقاء أو طائ�ر رخ ليحملها إلى  وتعبه�ا تتق�زَّ

حيث قاف، هي نفسها تحولت إلى طائر قادر على اجتراح المستحيل.
أطبق�ت جفنيه�ا، ومع ه�ذا ظلت ق�ادرة عل�ى الرؤية. أبص�رت تالاًل 
م�ن الزمرد تس�ابق الغيم، وحدائق من فضة وذه�ب، وجداول وينابيع من 
الُلجي�ن، ومراي�ا ممت�دة تعكس حيوات ثري�ة، أبصرت ف�ي المرايا: أميرة 
فاتن�ة تعرفت فيها إلى زمردة كما تخيلتها، وش�خًصا معلًقا في س�اق طائر 
رخ ضخم يحلِّق به في األعالي، وضريًرا يتكئ على عكاز مواصاًل الس�ير 
بال انقطاع، وحشوًدا منهكة هائمة في مفازة قاحلة يتساقط أفراد منها جثًثا 

هامدة بين وقت وآخر.
ف�ي م�رآة جانبية كان�ت ثمة غاب�ة مانجو معم�رة ثمارها بش�ر فارقتهم 
الحياة، تحت األشجار وقفت امرأة تعرفت فيها هدير إلى أمها نادية، وقد 
أعط�ت ظهرها للمعلقين فوق األغصان، وراحت تراقب بش�غف س�رب 

طيور ملونة يحلق أمامها، كأنما تتعامى عن رؤية فظائع العالم وحقائقه.
واصل�ت هدير الصع�ود، فألفت نفس�ها في غمامة بيضاء تس�بح فوق 
الغيم، وقد بدت هي نفس�ها كقطعة منه. صارت خفيفة وهش�ة مثله؛ على 
حاف�ة التحول إلى قط�رات مطر إذا صادفتها لفحة ه�واء بارد. نظرت إلى 
جس�دها فأبصرته يشف رويًدا، فكرت في أنها تخلصت من عبء الجسد 

وباتت روًحا خالصة، غمرتها روائح تلخص معنى العطر وفكرته.
اس�تعادت كل م�ا رأت�ه بصحب�ة كري�م ف�وق »س�يرو دي ال بوف�ا« في 
المكس�يك: تالل الزمرد الس�ابحة في الفضاء، البش�ر المتحركين بحبور، 

قصر الزمرد المزين بالماس والياقوت وقاعات الذهب والفضة.
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لم تصدق س�رعتها الفائقة، وتس�اءلت: هل أراها أن�ا وكريم في رحلة 
صعوده�ا أم ال؟ ث�م لم يعد ه�ذا يهمها في ش�يء، رأت طفلة تفتش كومة 
ق�ش بحًث�ا ع�ن خاتم من الزمرد، وش�ابة تس�ير ف�وق رصيف متكس�ر في 
ش�ارع صاخب وهي تجر حقيبة مالبس�ها خلفها، ثم الش�ابة نفس�ها وهي 
تق�رأ مخطوًطا غامًضا عن فتاة أضاعت خات�م أمها. مّرت حوادث حياتها 
بباله�ا، وكل حادث يخطر لها ينمحي في الحال م�ن ذاكرتها ليحل محله 

حادث آخر ينتمي لحياة أميرة قاف.
ال تع�رف الكثي�ر عن س�رعة الضوء، ومع ه�ذا كانت متأك�دة من أنها 
الس�رعة الت�ي تطي�ر بها. ح�دس عابر أس�ّر له�ا بأنها، ف�ي ه�ذه اللحظة، 
اس�تحالت كائنًا من ض�وء، وكما صعدت فجأة، وجدت نفس�ها تنخفض 
جزئًيا بال مقدمات، كأن ثمة قوى ناعمة تجذبها نحو األسفل بينما تحافظ 
عل�ى س�رعة طيرانها. بدأت ت�رى العال�م الجديد الذي تحل�ق فوقه، تقع 
عيناه�ا على أش�ياء لم تعرفها قباًل، فينبثق اس�مها وتعريفه�ا في ذهنها في 

الحال. 
طافت فوق جبلي الماس والس�حاب، وكادت تختفي أعلى قمة جبل 
الدخان، عبرت جزر الواق واق سريًعا، وفقدت ذاكرتها بالكامل في سماء 
أرض النس�يان قبل أن تس�تعيدها مج�دًدا بمجرد أن عبرتها. أوش�كت أن 
تصي�ر جثة محنطة بينما تراقب مدينة النح�اس من عٍل، وأن تصبح حجًرا 
في س�ماء مدينة األحجار، لكّن قوة سحرية كانت تحفظها، وتجذبها نحو 

السالمة. 
أبط�أت حركته�ا فوق قمة قاف، لم تس�تطع س�حب نظرته�ا بعيًدا عن 
زم�رده البّراق، ومح�وره الياقوت�ي، وحدائقه الغنّاء، ط�ارت مبتعدة وهي 
تنغم�س أكث�ر ف�ي أعم�اق ذاتها، بع�ده م�رت بس�بعين أرًضا م�ن ذهب، 
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وس�بعين أرًضا من فضة، وس�بعين أرًضا من مس�ك. حّلقت فوق س�بعين 
أرًضا تسكنها المالئكة حيث ال حر وال برد إنما اعتدال دائم. 

التقت عفاريت تسبح في سماوات المدن، وجنًا يقابلونها بمرح الٍه أو 
تجهم أو ذهول قبل أن تعود أدراجها نحو قاف؛ مقصدها ومبتغاها.

هبط�ت في بس�تان حافل بروائح زه�ور نادرة وتغري�د متواصل لطيور 
تجهل أس�ماءها، ريش�ها بألوان قوس قزح. خط�ت فوق أرض صخورها 
م�ن زمرد وم�اس، وترابه�ا من حن�اء وزعفران ومس�ك تنمو في�ه نباتات 
وأش�جار غريبة، بثم�ار متنوعة األش�كال واأللوان. يمت�زج تغريد الطيور 
بخري�ر م�اء. واصل�ت س�يرها ف�ي مم�رات الحديق�ة وه�ي تتنس�م أريج 
وروده�ا، حتى وصلت إلى مصدر الخرير: بحيرة يترقرق ماؤها بلمعة لم 
تعهده�ا هدير في الماء، ويت�وزع على جداول عدة تخترق أرجاء الحديقة 
صعوًدا وهبوًطا. جلس�ت عل�ى حافة البحيرة وانحن�ت لتتأمل ماءها بالغ 

النقاء والبريق، فواجهها انعكاس وجه ليس وجهها. 
حدق�ت في الماء مط�واًل تتأمل عينين واس�عتين، وأنًفا دقيًقا، وش�عًرا 
طوياًل يمنحها فتنة مضاعفة. كانت تحمل وجه زمردة كما رأتها في رحلة 
صعوده�ا. انتبه�ت إلى أن أميرة قاف تش�به أمها نادية كثي�ًرا. لو غّيرنا لون 
العينين إلى العسلي بداًل من األخضر، والشعر إلى البني الضارب للشقرة 
وقصصناه حتى الكتفين، وتقدمنا بها في العمر قرابة عقدين ونصف العقد 

ألصبحت نسخة من نادية.
ل�م تندهش هدي�ر المتالكها المفاجئ لوجه األمي�رة الغائبة، ألنها منذ 
رحلة صعودها بدأت تحمل الكثير من ذكريات األخيرة، لدرجة ش�عرت 
معها أنها هي، وإن لم تفهم سر التطابق الغريب بين زمردة وأمها. نهضت 
من جلس�تها لتكتشف أن جسمها صار أكثر انس�يابية وأنوثة. خطت برقي 
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بعيد عن خطوتها الراقصة القديمة فبدت كأميرة حقيقية. انتهت إلى شرفة 
مة باللؤلؤ والماس،  جدرانه�ا من رخام وردي، وأرائكه�ا وطاوالتها ُمطعَّ
عبرتها إلى قاعة من زبرجد وعقيق تعلوها قبة فيروزية بتعريقات أرجوانية 

فريدة.
انتقلت من صالة إلى أخرى ومن دهليز إلى آخر حتى وصلت إلى قاعة 
العرش. في الوس�ط جلس الملك ياقوت متربًع�ا وإلى جواره ابنته زمردة 
في ثوب أزرق تتخلله نقوش فضية، كان الثوب يتطابق مع ما ترتديه هدير 
منذ هبط�ت فوق قاف. تحلَّق الوزراء واألم�راء وكبار المملكة في نصف 

دائرة تواجه العرش وعلى وجوههم ترقب مضٍن.
لم ينتبه أحد إلى دخول هدير، وقفت، كأنها جزء من الجدار الزمردي، 
تح�اول فهم ما يحدث. أدركت بعد برهة أن ثم�ة محاكمة منعقدة. مكبلة 
في أصفادها، كانت تقف في ركن منزٍو، امرأة برداء أس�ود، ش�عرها فاحم 
وعيناها واسعتان. حافظت المرأة على رأسها منحنًيا ألسفل. بدت لهدير 
كأنم�ا تتل�و في س�رها تمائ�م وتعاويذ م�ا، فيم�ا يتهمها القاض�ي الواقف 
ف�ي الجهة األخرى بممارس�ة الس�حر األس�ود، واالجتراء عل�ى القوانين 
المقدسة ل� »قاف«، ليس فقط بارتكابها، وهي المرأة، خطيئة التدوين، بل 

أيًضا بتدوين سيرة أميرة الجبل.
م  رفعت المرأة رأس�ها بكبري�اء. كانت ثمة كدمات عل�ى وجهها وتورُّ
ف�ي عينها اليمن�ى وآثار تعذي�ب على معصميه�ا وعنقها، وم�ع هذا بانت 
ن اتقاًء  نظرته�ا حازم�ة. دافعت عن نفس�ها بأن حياة األميرة يج�ب أن ُتدوَّ
للعنة ال بد قادمة لو لم يحدث هذا. أردفت أنها وهبت حياتها إلنجاز هذه 
المهم�ة. تبعت األمي�رة خطوة بخطوة ما إن كانت تغ�ادر القصر. جمعت 
كل م�ا تعرفه، وما اس�تطاعت الوص�ول إليه عنها. س�هرت ليالَي بال نهاية 
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تنس�ج خي�وط الحكاية، لكن نس�جها تعقد بظهور بلوقي�ا الذي قلب حياة 
أميرتها ونقض نسجها هي، لحظتها أيقنت أن اللعنة آتية، وعليها أن تسرع 
من مجيئها وتهيئ لها الظروف تمهيًدا للعمل على إبطال مفعولها الحًقا.

-ماذا تقصدين؟ سألها القاضي، وسط حنق الملك وذهول الحضور، 
فأجابت:

-م�ن يح�رق األميرة يتمك�ن وحده من اس�تعادتها، من يزل�زل الجبل 
يقدر دون غيره على بعث أميرته مرة أخرى!

حثها الرجل على ش�رح كالمها الملغز، غير أنها بدأت هذياًنا ضاعف 
غموضه�ا، ص�رخ الملك فيها فلم يبد عليها أنها س�معته. مغمضة عينيها، 
ورافع�ة يديها المكبَّلتي�ن أمامها، واصلت هذيانها الذي اس�تحال تدريًجا 
إل�ى كلمات مفهوم�ة تحكي فيها عن عالق�ة األميرة ببلوقي�ا، وعن وقائع 

غرام جرت في مغارة بأرض الجنيات.
حين أخذت المرأة تسرد تفاصيل دقيقة، اندفعت زمردة نحوها لمنعها 
من فضح المزيد من أسرارها. ما إن اقتربت منها، حتى راحت مروج تلقي 
تعاويذ بلغة غريبة وبصوت مرتفع كأنه صراخ، وهي تشير بسبابتها اليمنى 
ص�وب ابن�ة ياقوت الت�ي تجم�دت للحظات ف�ي مكانها قب�ل أن يتحول 

جسدها إلى كتلة مشتعلة.
كالطلق�ة ركض�ت كتل�ة النار بين جنب�ات القص�ر، كأن الركض وحده 
س�يطفئها، ث�م ع�ادت للقاع�ة نفس�ها متبوع�ة بعوي�ل أب يائ�س يجاه�د 
إلنقاذها، وبنحيب حاش�ية مذعورة. اس�تقرت في المنتصف تماًما أسفل 
قب�ة الفيروز، صاح�ت بينما تحترق: »التذكر ه�و الطريق الوحيد النبعاثي 

من رمادي. عليكم تدوين حكايتي وترديدها بال كلل«.
ثم أضافت بصوت ملتاع:
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»الحكاية ستعيدني. وكاهنة األبيض واألسود ستجمع شظاياي«!
ل إلى  م س�ريًعا على م�رأى من الجميع، ث�م تحوَّ تآكل جس�دها وَتَفحَّ

حفنة رماد على أرضية من الرخام الوردي.
م�ا إن احترق�ت بالكام�ل، حتى انهار المل�ك ياقوت وتزل�زل الجبل، 
كأنه س�يتهاوى. هرب الجميع هلعين، باس�تثناء هدير غير المرئية ومروج 
المكبل�ة في أصفادها. بعد أن تأكدت من خلو القاعة، وبدون أدنى خوف 
م�ن تأرج�ح الجبل واهت�زازه، عادت م�روج لتردي�د تعاويذه�ا المبهمة، 
فانكس�رت قيودها. جمعت رماد األميرة بيديه�ا، والتقطت قارورة بلورية 
م�ن فوق طاولة، ووضع�ت فيها حفنة الت�راب، ثم أغلقته�ا وخرجت بها 

بخطوة عرجاء من أثر التعذيب.
طمأنينته�ا انتقلت بالعدوى إلى هدير، فتبعته�ا غير عابئة هي األخرى 
بالزلزل�ة وال بالعوي�ل اآلت�ي م�ن كل م�كان. اختف�ت المرأة بين أش�جار 
الحديق�ة، وغاب�ت. م�ادت األرض بهدير حين تصاعد الص�راخ، وبدأت 
ج�دران القص�ر في التصدع من خلفها. لم تس�تطع الس�يطرة على نفس�ها 
فس�قطت على الممش�ى الجرانيتي في الحديقة وغاب�ت عن الوعي، بينما 

تتردد في أذنها ضجة كأنما صادرة عن تحطم الكون بأسره.
***

كن�ت ال أزال جالس�ة إل�ى مكتبي في مواجه�ة أوراق بيض�اء، وال أثر 
لكري�م أو هدي�ر. ف�ي رأس�ي تركض مش�اهد وأف�كار متالحق�ة. المدينة 
بالخارج تش�حب وتخُفت في مخيلتي، أنفصل عنها وعن كل ما تستدعيه 
ف�ي نفس�ي. روائ�ح وأج�واء »أَلم�وت« تبخرت أيًض�ا ومعها أب�ي، غاب 
عن�ي صوت�ه وبهتت مالمحه في ذاكرتي. لم يبق من�ه إالّ بعض الحكايات 

والكلمات.
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لوهل�ة ل�م أعرف من أن�ا! وال ما يج�در بي فعله! س�اورتني لمحة من 
خوف بينما أس�تعيد مالمح امرأة قوية تش�بهني، وهي تتلو تعاويذ محِرقة، 

وال ترتجف في أشد اللحظات رعًبا. 
»من يحرق األميرة يتمكن وحده من استعادتها، من يزلزل الجبل يقدر 
دون غي�ره على بع�ث أميرته مرة أخ�رى«! تكررت الجمل�ة في ذهني بال 

ر فيها فتغيم نظرتي، وأطرق وقد امتقع لوني. نهاية، أتفكَّ
تابع�ُت مع هدي�ر كل ما قابلها في رحلة تجلِّيها، وكل ذكرى اكتس�بتها 
ذاكرته�ا دون أن تعايش�ها: تفاصي�ل الصع�ود، الراع�ي الوحي�د في كوخ 
متقش�ف على حافة المملك�ة، بلوقيا إذ وطأ القاف، إيلي�ا في عتمة عماه، 
مغناطي�س األجس�اد، األمي�رة والمخف�ي في س�يرتها، رحلة الن�زوح إلى 

العالم، وزلزلة الجبل ثم تالشيه.
 ف�ي خيال�ي كان ثمة مط�ر من زمرد يهم�ي بغزارة. حّب�ات زمرد براقة 
لم أش�اهد ما يش�بهها غمرت األف�ق وتراصت عل�ى األرض. اقتربُت من 
مكتبت�ي، أخرج�ت الطبع�ات المختلف�ة م�ن »ألف ليل�ة«، وفتش�ت فيها 
الواحدة تلو األخرى، كانت حكاية »جبل الزمرد« تتوس�طها جميًعا كأنها 

لم تغادرها قط.
اعترتني رعش�ة خفيفة، بينم�ا تحلِّق ذاكرتي في فض�اءات زمن موغل 
ة، بدأت أكتب، وأنا أغالب  في القدم، غارق في ضباب النس�يان، كالمنومَّ

انفعالي:
» أضاع�ت هدير زمردة ف�ي طفولتها، وقدرها أن تضي�ع طوال حياتها 

بحًثا عنها!
َم�ن كان ليخبر الطفلة ذات الس�نوات الس�ت أن خطًأ بس�يًطا، أو فعاًل 
منس�ًيا نقوم به دونما قصد قد يرسم مصيرنا. لو لم يخلب الفص األخضر 
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ج بنصر أمها. لو لم تلتقطه خلس�ة من  الب�ّراق ُلّبه�ا. لو لم تش�تهيه وهو يتوِّ
ُدرج التس�ريحة، وتخرج به إلى حديقة بيت جدها، ويسقط منها في كومة 
الق�ش، لو لم يحدث كل هذا، لربما عاش�ت هدير حي�اًة أخرى.. لربما ما 
كان لحكايتن�ا أن تكون. لكن، من يمكنه إقناع الش�ابة الجامحة بمثل هذا 

بعد أن فات األوان؟«.
القاهرة
 2012 نوفمرب 9
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عل�ى  الش�حات  ومحم�د  الحاف�ظ  عب�د  ياس�ر  للصديقي�ن:  ش�كًرا 
مالحظاتهم�ا القيِّمة على مخط�وط الرواية، وللصدي�ق إليوت كوال على 
النقاش�ات المطول�ة – خ�الل زيارات�ه للقاه�رة ف�ي 2011، 2012 - حول 
عوالم الرواية و»ألف ليلة وليلة«. وش�كر أخي�ر للصندوق العربي للثقافة 

والفنون – آفاق.
ق�رأت المؤلفة أثناء كتابة العمل عدًدا من المؤلفات أهمها: »ألف ليلة 
وليلة«.. طبعة بوالق، »مس�الك األبصار في ممالك األمصار« البن فضل 
الله العمري، »مح�اورة فايدروس« ألفالطون، ترجمة أميرة حلمي مطر، 
»صيدلي�ة أفالطون« ج�اك دريدا، ترجمة كاظم جه�اد، »خريدة العجائب 
وفري�دة الغرائ�ب« الب�ن ال�وردي، »عجائب الهن�د« لبرزك بن ش�هريار، 

وطبًعا »منطق الطير« لفريد الدين العطار.
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