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 يحق ليأ شخص أو مؤسسة أولجميع حقوق النشر محفوظة،  و

جهة،  إعادة إصــدار هــذا الكتــاب،  أو جــزء منــه،  أونقلــه،  بــأيأ

شــكل أو واســطة من وســائط نقــل المعلومــات،  ســواء أكــانت

إلكترونيـــة أو ميكانيكيـــة،  بمـــا في ذلـــك النســـخ أو التســـجيل أو

التخزين والسترجاع،  دون إذن خطي من أصحاب الحقوق.

All rights reserved or ٫ is not entitled to any 
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book whether ٫ or part thereof٫ transmitted in 

any form or
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mode of modes of transmission of information 

or storage and٫ electronicor mechanical without

written ٫ including photocopy ing٫ 

retrieval٫ recording٫permission from the rights 

holders.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبر عن رأيأ ــاب تع ــذا الكت ــواردة في ه ــع الراء ال ــه: إن جمي تنوي

كاتبها،  ول تعبر بالضرورة عن رأيأ الناشر.
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 :ملحاظات أخطبوط

بدأت كتابة هذه الطأروحة أو إن صح تسميتها سلوك بشريأ 

غريب،  عندما عاودت النظر في المرآة مرارًا وتكرارًا،  

واكتشفت ذلك الشريان الذيأ ينبض بشدة في الجهة اليمنى 

من رقبتي، حتى خيل إلي مرة أنه كاد ينفلت من مكانه.

؟ ولماذا لم ألحظه قبًل؟لماذا ينبض بهذا العنف

كنت أنظر إليه بغرابة .. ببلهة ! 

في إحــدى المــرات وبعــد البحث في المراجــع الطبيــة اللكترونيــة،

توجسًا مني،  إن كانت هي مشكلة في

 الضغط ؟ أم في القلب ؟ أم في المحفظة ؟ 

قرأت على إحدى المواقــع الطبيــة المقيتــة : أن شــدة نبض الشــريان

السباتي، هو نتيجة لتسرع ضربات القلب الذيني النتيــابي ـــ حــتى

الن ل يوجد ما يثير الســخرية، جميــع البشــر يعــانون من أمــراض

طأفيفة أو عوارض عابرة،  و  يكاد ل أحد يخلو من ذلك . المشــكلة
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ــة ــدرب  لكتاب حين تابعت القراءة،  وقرأت الجملة التي مهدت لي ال

هذا الملحظات .

كانت الجملة: وجد هناك ارتباط بين تسرع القلب الذيــني النتيــابي

والشخاص الذين يشعرون بالعلو أو اعتادوا النجاح. 

مهًل !! أشعر بعلو مريع، لكن عن أيأ نجاح يتحدثون ؟

حتى النجاحات الساذجة بالنسبة لي، أشــعر أنهــا فشــل  يتعــاظم مــع

تقدم عقارب الساعة. ربما كــانت الجملــة بمنحى أدق : والشــخاص

التواقون للحياة .

ــة .. إن ــو !! آه ربمــا لني أعيش على ســطح إحــدى البني أمــا العل

الطب قد تقدم لدرجة أنه قد يحدد في أيأ طأابق تعيش !!

كل مرة أنظر فيها لتلك المرآة اللعينة، كنت أكتشف شــيئًا . ههــه ل

ــًا،  ول ل، ليس بالضرورة أن يكون شريانًا سباتيًا، أو عرقــًا وداجي

أيأ من تلـــك المصـــطلحات الطبيـــة الـــتي تجلب القيء،  أو تجعلكم

تشـــتمون رائحـــة المستشـــفيات،  أو تســـمعون أصـــوات ســـيارات

الســعاف كســرب من الــدبابير المهتاجــة. اســمعوا هــذه مثًل ( فتقــًا

شرسوفيًا ) أل تشعرون بالهلع وأنتم على مقاعدكم؟.
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 المهم - كــل مــا قصــدته أني أكتشــفت شــكًل جديــدًا في المــرآة، في

الشخص القابع هناك .

هل جــربتم الكتابــة بصــفة المتكلم ؟؟ صــدقوني إنــه لشــعوٌر  منعش

ــة يمزج بين الحياة الخاصة والخيال. رغم أني أحترم حياتي الخاص

وأعدها دائمًا  أن تبقى طأي الكتمان،  وأن تبقى خاصة، مستقلة، إل

أنها ليست شيئًا مهمًا ؛هي ليست سوى تكــرار،  تكــرار، تــك، تــك،

تك ....

أمــا الن فصــاعدًا، سأسترســل بكتابــة مــا حــدث أمــام المــرآة مــرة

أخرى. نظرت إليهــا بتركــيز شــديد، إلى نقطــة ثابتــة في المنتصــف

فرأيت أخطبوطأًا، ثم رجــل كهــف، وتحــولت وحشــية.  كنت وجــه

أخطبــوط بجســد إنســان، جاحــظ العيــنين، مســتدير الــرأس،  ينظــر

بتلويأ إلي عينيه وقلوبه. قلوبه جميعها قوية،  لكنهــا تســبح بــالعفن.

فقط أطأرافه متينة ورشــيقة  تضــج بالحيــاة.  أطأــراف لجســد إنســان

أخطبوطأي تربطه بالحياة إلى نحو ما .

الطرف الوأل: المتعة الخالصة
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إنها طأفولتي،  أجمل اليام التي يمكن لطفل أن يختبرها . كنت دمثًا

وجريئًا؛ نعم كنت جريئــًا، وأتــذكر جيــدًا كيــف ابتعــدت عن المــنزل

على دراجتي  لمسافة سبعة كيلومترات. 

اعتبرته حينها شيئًا خارقــًا، الوصــول إلى أبعــد نقطــة  عن مــنزلي،

وبسـرية تامــة. الســرية التامــة هي مــا تعطي للمــور هيبتهــا.  تلــك

الحياة السرية؛ هي الطفولة .

كم هو فذ ذلك الشعور بالفخر، تلك النشوة ..أفتقدها؛ تلك النشوة.

ل الغذاء المتكامل،  ول الثياب الجميلة، ول التعليم يندرجون ضمن

اهتمامات الطفل، تلك المتعة فقط.

 فقط (الجرأة) والقدرة على أن تكون شقيًا وفظًا بحدود قصوى،  أو

ــة أن تكون متغطرسًا و شرسًا. هو الكثر أهمية. كنا في ســن الثامن

في العمــر الــذهبي، نحفــر حفــرة في  الرضــية الترابيــة الــتي شــيد

عليها سور المدرسة أنا وصديقي، ثم ننسل خارجًا  للعب على التلة

الترابية على مبعدة من السور. ثم يــأتي صــديق ثــالث لنبتعــد أكــثر،

بحثًا عن أشــجار الليمــون. صــدقوني إن تلــك المغــامرات لتضــاهي

مغامرات جوليفر .
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سأدعكم تستهزؤون بــذلك،  وأكمــل الحــديث عن المتعــة الخالصــة.

رغم مفهومها الساذج لنا نحن البالغين ( أكــل الطأعمــة المحظــورة،

والمشــي على الســوار، واللعب بــالطين،  كــل تلــك الشــياء الــتي

يخشى منها البوين على طأفلهم الول، وكأنه سيصبح صانع المجــد

البشريأ) .تلك هي السعادة.

أتــذكر جيــدًا أني امتلكت طأابعــًا ابتزازيــًا، أوظــف بــديهتي لمــآربي

الشخصــية، أقــايض على اللعــاب  والطأعمــة، وأســعى لكســب ود

صــديقتنا في الصــف، الجميلــة لين،  والــتي كــانت تبقى في القاعــة

الدراسية  لمراقبة المقاعــد، وكــان أحــد التلميــذ يبقى معهــا وكــانت

كانت تتحــدثفقد تتكلم معه بلطافة شديدة، أما مع الخرين ومعي،  

بجدية وصرامة. في أحد اليام بعد أشهر طأويلة من النتظار طألبت

مــني  أن أعلمهــا تحســين خطهــا في الكتابــة،  لم أصــدق !! لم أعلم

حينها عن أسلوب القرصــة في التأكــد،  لكنت قرصــت نفســي ثلث

مرات. عدت إلى المنزل كعودة الفاتحين، اتنفس نصرًا، وأحلق في

العالي.
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الطرف الثاني : السم وأالترياق

أعود إلى صراع المتناقضــات، صــراع الضــداد، الجيــد والســيء،

الضار والنافع، أيهما اليجابي وأيهما السلبي،  وهنا أجــدني ضــائعًا

بين السم والترياق .

أولى سمومي كانت العزلة. أشد أنواع السموم فتكًا وأكثرها جـــودًة،

لكن ترياقه بطيء جدًا، و ل يمكنه كبح انتشار السم وسرعته .

مــا حــدث، هــو أني كنت أتنــاول التريــاق مرغمــًا. عشــت في عــالم

ــي علي يضج بالغرباء، مليء بعابريأ السبيل،  أسمع كلمًا يستعص

فهمه، وأسمع موسيقى صعبة المضغ، تفصيلت، تشوش، ترهــات.

بات ذهني خامًل،  و كــدت أنســى حــتى جــدول الضــرب، وأتخبــط

كثــور ينــازع، لم أعــد قــادرًا على المتابعــة. هــذا التريــاق يؤلمــني.

أعطــني ســمًا بســرعة!! أعطــني غرفــة ولــو رطأبــة!! لكن ل تــؤذيأ

سمعي،  ودعني أعرف ذاتي .

إن عــالم الســم شــيقًا، ممتعــًا، رغم قســوته المفرطأــة،  ل أحــد يكــاد

يتحمل ساعًة واحدًة هناك. وحده هذا السم تركيبًة شيطانية.
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حصــلت على الغرفــة الرطأبــة.  لم أطألبهــا رطأبــة، كنت أمــزح ليس

إل.  أردت فقط أن ل يلوث أحٌد كياني، لكنها أتت كــذلك مصــادفًة،

رطأبٌة وموحشٌة فوق العــاد . شــح في الميــاه، إنــارة خافتــة، ولوحــٌة

مهترئــة على حائــط متفســخ،  وحمــام منفصــل يبعــد بضــعة أمتــار،

يصبح في الشتاء أبعد وأبعد وأبعد .

 كنت أعود من عملي في الثامنــة مســاًء،  ل أرى ســوى كومــة من

الثياب المتسخة، تنتظر يوم عطلتي. أنحنى إلى تلك التلة وأقول لهــا

أن ذلك اليوم قادٌم ل محالة، كنت أعلم في قرارة نفسي أن ل عطلــة

نهائيًا، فآخذها وأغسلها حتى لــو لم أعــد طأعــام العشــاء،  كــان ذلــك

يتكرر كلما تبدأ الثياب بالتجمع كل أسبوع.

ما نسيت إخباركم إياه،  أن هذا السم كان أجاره مرتفعًا جدًا،  أكــثر

من ترياقين مجتمعين مع بعضــهما، ثلــثي راتـبي تمامــًا،  هــل رأيتم

مجنونًا مثلي؟.

نعم ياسادة. كان ذلك السم جــديرًا بــذلك، هــل تعلمــون لمــاذا؟  لنــه

نابع عن إرادة حرة، و استقللية ل تشوبها شائبة، مع التركيز على

أن (ل تشــوبها شــائبة )؛  يعــني أني وجــدت الســـم بنفســـي، ليس

مدفوعًا من أحد. سمًا خالصًا،  ل تشوبه شائبة.
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عدت من العمل في إحدى اليــام المــاطأرة، لجــد المــاء على كامــل

ــرب من ــاء يتس ــان الم ــوف،  وأدوات الطبخ. ك الرض، على الرف

السقف، نقطة، نقطة. جلســت على حافــة الســرير،  الســرير المثبت

ــيحدث بمسمارين،  والذيأ قد ينهار بأيأ لحظة، لكن لم أعلم أيهما س

قبًل، يــوم العطلــة،  أم انهيــار الســرير. جلســت أحــدق في الحائــط،

متعبــًا،  منهكــًا،  والميــاه تســتمر بالنهمـــار، فقــررت أن أشـــعل

سيجارة. كانت تلك الســيجارة اللــذ على الطألق، و كــانت نكهتهــا

ــام - مفعمة باللمبالة، كم هو نادٌر أن أشعر باللمبالة - بالخدر الت

ــتي ل صمٌت تام باستثناء صوت قطرات المياه، وصمت الثلجــة ال

تصدر أصواتًا على غير عادة !! آه آه ربمــا تعطلت. يســرني دائمــًا

فكرة أن ل تلفاز يزعجني، لم يكن لديأ هذا الشيء،  مجرد وجــوده

يثير في نفسي الشمئزاز والغثيان .

بدأ السم يصبح أقسى وأقسى حين اكتشفت مؤخرًا،  أن هناك جــرذًا

يمر بجانب الحمام. المفــزع حينهــا أنــه ربمــا فكــر بالســتقرار،  أو

ربما بالرتباط،  حيث أن تنقلته المسائية كــانت تــوحي أنــه يواعــد

عشيقة ما خلف إحدى الخزانات.
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أكره الجرذان بشكل يفوق الوصف،  أكرهها ربما أكثر من التلفاز،

بل إني متأكد أني أكرهها أكثر بكثير .

"وجــد هنــاك علقــة بين تســرع ضــربات القلب الذيــني النتيــابي

والشخاص الذين يشعرون بالعلو".

 العلو والبرد والزائر الجديد.  كم هو بارع كاتب تلك المقالة الطبية

.

ــا ســنتحدث عن نتوقف عن الضحك والسخرية مبدئيًا يارفــاق،  لنن

السم الثاني،  سم حياتي .

 :  سم الكتب وأترياق الغباء-  

هذا سم من نوع فاخر،  شديد التــأثير،  بطئ النتشــار،  ولعــل هــذا

ما يجعله أكــثر خطــورًة وضــراوة. يجعــل البــدن يــأن بكــل المواقــع

المؤذية، في كل صفحة تشعر أنك أكثر مرضًا، وأبعد عن الطبيعة،

وبما أنه ل يمكن للمعرفــة أن تكــون مرضــًا،  لكنهــا تصــبح كــذلك؛

حين تكون تلك المعرفة مســتهدفًة ضــدك شخصــيًا،  تلمســك بــأدق

التفاصــيل بكــل صــفحة ترســلها بيــديك إلى الخلــف بتثاقــل، وكأنهــا

مؤامرة أحيكت ضدك دون سواك. 
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كم كان ذلك السم لذيــذًا، خصوصــًا في تلــك الغرفــة، كلمــا تجرعتــه

كلما طألبت المزيد، تفقد الســيطرة بين طأياتــه،  و بعض طأهــاة الســم

الذين يسكبونه في تلك الكتب، يكونون أشد حقدًا،  و سمهم ذو نكهة

سلسة، لكنه يتجه إلى القلب مباشرًة، دون التــواءات،  حــتى يصــبح

السم فتاكًا،  ويصبح محتسيه على عتبة جنون أو شلل.

 إن الترياق يذهب خطر السم لفترة، لكنــه يجعــل العــودة إليــه أكــثر

متعة وطأعمه أكثر مضاضة.

أحتســي التريــاق  فأحــاول أن أثرثــر أو أن أصــبح أكــثر اختلطأــًا،

ــرية، تنقبض ــة البشـ ــرع  التفاهـ ــك الكتب، بتجـ ــدق تلـ أتلمس  صـ

ــاول حســاء عضلت وجهي من مرارة الطعم، كطفل مرغم على تن

يكرهه، ويتقيأ منه في كل مرة، ثم تجحظ عينايأ، ويزداد اصطكاك

أسناني، وتتردد حنجرتي في بلعه، نعم !قد ابتلعته أخيرًا .

أفعل هذا مرغمًا، وإل فلن أستطيع التلذذ بالسم ثانيًة،  سيصبح شيئًا

بحكم العادة، و غذاًء غريزيًا مكررًا.

 سٌم لذيذ، ثم سم لذيذ .. لذلك خشيت أن أفقد متعته.
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ــف، ــا الخفي كان للترياق أيضًا أنواعًا عديدة، منها شديد التأثير ومنه

ــوا علي ــق. ل تحكم ــة لعاش ــاديث تافه ــاق: أح ــذا التري إليكم مثًل ه

سوءًا، فأنا شخص محب ول يمكن أن أكون بغيضًا، ولكنني وبحــق

ل أستطيع إنفاق ستة ســاعات أجـريأ مكالمــة هاتفيـة،  لتحــدث مــا

قلته في البارحة وقبل البارحة !! ل أظن ذلك حبًا؛ إنما هــو مكالمــة

هاتفية.

نعم نعم !!أنت هناك أيها الماكر!! شكرًا على الملحظة:

 الحب هــو تلــك الكلمــة الــتي يختــبئ ورائهــا، آلف من المجلــدات

والحيوات والقيم السامية، إنها الحياة باختصار شديد، هي الخلصة

البشرية، وأقصى درجات النبل - هل قلت أنا غير ذلك!  

أما الترياق الذيأ ل يطاق  فهو – الغاني الحديثة:

ــة ــرة بطريق ــل م ــا في ك ــاد خلطه ــابع، يع ــد على الص ــات تع كلم

عشوائية، كسحوبات ألعــاب الحــظ، لينتج عنهــا أغنيــة جديــدة تأســر

قلوب العذارى، وفي كل مرة يعاد خلطها تقــل نســبة العــذارى على

كل حال .
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ــا شــخص متحــرر جــدًا ــا المتهكم. أن ــك أيه ولكي أكــون ســباقًا علي

وعصريأ رغم كرهي للتلفــاز،  ومســألة العذريــة مســألة شخصــية.

ــل فأنا لم أقصد هنا العذرية الجسدية، إنما الفكرية، تلك الغاني تعم

كالتالي: هي تدخل إلى هيكل الــرأس، تفتــك بعذريتــه، وتســّير آلف

الســـخافات المذيلـــة، والـــتي تحـــاول البحث عن بويضـــة المعرفـــة

الوحيـــدة المتبقيــة، كي تلقحهـــا..تمت العمليــة بنجـــاح. لم يبــق أيأ

بصيص أمل .

أحب ترياقًا آخر - جلسات التسامر -

إنه ترياق عذب، مضيعة للوقت بمحض الرادة، جريمة عن ســابق

ــة من ــة، خالي ــثر عفوي ــات والضــحكات أك إصــرار، تصــبح الهتاف

التصنع، لكنها تنتهي بغرابة دائمًا، بتكرار قاتل .

 سم الخمر وأالقهوة، ترياق الماء :-

ســم شــديد البهجــة، شــديد الواقعيــة، حقيقي، بــألوان براقــة، معتــق،

موجــه، موجــه للهــروب، الهــروب من الــذهب الســود والنقــود

والحواسب اللوحية وصــخب الســيارات، إنــه الــذهب الحمــر، ليس

عليك ان تفكر،فهو سيأخذك  مجرد الرادة، مكبل اليدين.
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الخمر والقهــوة يزيــدان من ألم مرضــى المعــدة، وممارســي القلــق،

ولهذا هم يناسبوا هؤلء الشخاص ـ أكثر من غيرهم.

في إحدى العبارات لنيتشه، يبتدع عبــارة  مــؤطأرة بالــذهب، يقــول:

(القهوة تسبب لي الكدر). تلك الكلمة أبحث عنها  (الكــدر)،  مــا إن

تطأ القهوة جوف معدتي، حتى تعمــل فيهــا حقــدًا،  وبرأســي كــدرًا،

فمعدتي الحساسة تحب العزلة أيضًا،  فلها سمومها الخاصــة أيضــًا،

وتكره أن يفرض عليها فرضًا. كان ل بد من الماء- مشروب نيتشه

المفضل- من باب المجاملة وسد الرمق،  وإرضاًء لمعدتي، بوصفه

شيئًا لغنى عنه. إن علقتي بالماء هي علقة فاشلة.

- سم الحالما وأ ترياق الواقع :

ــة هذا السم يحرق قعر جمجمتي، مفعول السيد، حياة الفنان والرغب

الجامحة للمساك بكل شيء .

ــًة جامحــة في أن أكــون شــاعرًا أو رســامًا أو موســيقيًا كــانت رغب

حقيقيًا، أذرع لخطبوط آخر يعيش في الخطبــوط الصــل، أمــا مــا

جلب لي - الكـــدر-أني كنت ربـــع شـــاعر،  وربـــع رســـام، وربـــع
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موسيقي، وأخشى ما أخشــاه أني أســير باتجــاه ربــع إنســان - جــامع

ــاف ــذكر، كأنص ــة ت ــه أهمي ــأثير، ليس ل ــديم الت ــاع ليس إل. ع أرب

النواقل.

( كن قويأ الناقلية كالنحــاس، أو عــديم الناقليــة كالخشــب،  ول تكن

كأنصاف النواقل) – أيأ جامع أرباع.

- سم الموسيقى، ترياق الكلما :

ــمعكم ــوا س ــًا، وأرهف ــون رومانطيقي ــا  أن أك ــمحوا لي قليًل  هن اس

هذا السم يلين المشاعر، كما تلين الماء المعاءفلموسيقى سطوريأ. 

!! نعم. نعم. أنا رومانطيقي، ماء، أمعاء،  فهذا  ليهم.

سم الموسيقى هذا، سم مزاجَي، هرموني، استثنائي، سم للذاكرة. لم

ــاكن ــة بأم ــرتي المتخم ــائن ذاك ــيقى  لم تنعش دف ــًا موس ــمع يوم أس

كثــيرة،أو بــآلف الوجــوه، وآلف الصــور الــتي حطت رحالهــا في

رأسي، ثم تلشت .
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ترياق الكلم كان ضرورًة ل مهرب منها. أرغم نفسي في ســاعات

العمل، كي أتكلم لثماني ساعات، أجيب على نفس السئلة كل يــوم،

وأرسم ابتسامة رمادية أسترضــي بهــا الزبــائن،  أتكلم لكي أحصــل

على رزقي .

الطرف الثالث: حاقائق صادقة

الحقيقة الولى : هو ذلك الشخص الــذيأ أكن لــه محبــة عميقــة جــدًا

وصادقة، لم أرد تسميته سمًا لني لم أره ردحــًا طأــويًل من الــزمن،

رغم أن ذلك الذراع كان صديقي لعقود، شعلٌة وضــاءة في لحظــات

ــذه ــون ه ــديثي تطلعت لن تك ــع ح ــة، ولني في مطل ــة القاتم الحلك

الحقيقة صادقة، ل تقبل المواربة،  بعيدًا عن كــل تهويــل، كــان هــذا

ــه، الذراع - الصديق - عظيم الشأن أبدًا،  فلك فقط أن تراقب نظرات

أما ما كنت أراه وحديأ هو تلك السحابة الــتي تعتلي رأســه، ســحابًة

ــه. لم تكن من القواســم المشــتركة،  وأفكــارًا تتشــابك فيمــا أفكــر في

رابطًة أخويًة فحســب، كــانت رابطــة تفــاهم عميــاء، رابطــة عمــق،

متجــذرًة بجســارة. كــان يملــك جناحــان كجنــاحي إيكــاروس، بغيــة
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ــذرع أرض ــان ي ــتخدامهما. ك ــره و يحلم باس ــوب نظ ــمس يص الش

الغرفة بقدمين واهنتين، بثقة و غموض .

ماعنيته ذلك الذكاء، تلك الفطرة، بالحرى ذلك الضجيج الوجوديأ،

ضجيج يوقــظ الــذاكرة، ومقــدرة شــديدة على التخيــل، ولــذلك قياســًا

لعبــارة دوستويفســكي - فــإن شــدة التخيــل و الــذكاء أيضــًا مــرض،

فالذكاء يجلب الرق، ودقة الرؤية مخيفة، والتفوق هذا خطــر. كــان

وجوده يكفيني لن أتعلم قراءة نفسي، بنفسي .

:أثر الصمت 

جلست قبالة طأاولتي، وانتــثرت أمــامي علبــة ســجائريأ، والمنفضــة

ــو المعدنية، ودفتريأ ذو الصفحات السمراء، وقلمي المهجــور. لم أن

ــل للصــمت ــر الصــمت.  ه ــط أفس ــة. كنت فق ــك اللحظ ــة بتل الكتاب

صوت ؟ كينونــة أو رائحــة ؟ اســتمرت تفســيراتي وتســاؤلتي تلــك

قرابة النصف ساعة. كم تثيرني تلك الشياء التي ل ُترى، الصــمت

والـزمن والفكــر. كيــف  سـيكون شــكلهم يـا تــرى لــو كــانوا أشــكاًل

مادية؟  واثق أنهم سيكونون أقــل جمــاًل. فهم أجمــل لنهم عصــيون
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صــوت الميــاهفجــأة على الرؤيــة. في دوامــة تلــك الفكــار ســمعت 

تجــريأ في النــابيب من ناحيــة الحائــط، فعــدت إلى أشــيائي القــل

تعقيدًا .

لماذا شدة الدراك مرض :

هــذه العبــارة الجمــل، ل أكــف عن تكرارهــا، ألــف، ألفــان، ثلثــة،

منحوتــة أســطورية، صــقلت بعنايــة ألــف عصــر، ل يمكن ايجادهــا

بلحظة، هي تراكمية لبعد الحدود، معتقة كخمر أزلي، هي مــرٌض

خــاص جــدًا، فل أقــول كوبــاء يصــيب أيأ حشــد، فهي رمزيــٌة جــدًا

ويستعصي حتى على فرويد ويونغ تفسيرها، أو معرفة لمــا وجــدت

بالساس .

تخيل هــذه الرحلــة الدراكيــة : تخيــل أنــك لن ترضــي ذاتــك  مهمــا

ــد ــًا ق ــل أن حب ــعيدة . تخي ــاة الس ــاء والحي ــائل الرخ امتلكت من وس

دغدغك ثم أدركت قبل ان تستسلم أنــك ســتفقد الحب بالتقــادم، أو أن

الذكريات الراسخة والتي تعــد من أعظم ممتلكاتــك، هي لن تتجــاوز

ســخافة دعابــة يســمعها ســكير في حانــة .  كم ســيكون هــذا الوبــال

الدراكي منحطًا ووضيعًا و ســوف يجعــل كــل شــيء بل معــنى أو

هدف .
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هل هناك لحظات ذات معنى ؟

طأالما كنت أفكر بلحظات النحطاط ومواصفاته، كيف يكون وكيف

يتجسد بأبهى حلة، انحطاط بأبهى حلة !!!

رأيت خلل عمريأ الضئيل، العديد من شخصــيات ( البهى حلــة).

وهنا فلتأخذ معناهــا الحــرفي تمامــًا،   ثيــاب بغايــة الناقــة،  روائح

ــطور ــًا بين س ــاط جلي ــان النحط ــدًا. ك ــة ج ــات ثمين ــة، ومقتني زكي

جباههم، انحطاط فكريأ راسخ جدًا، أقرأه جيدًا.

حين أراقب فتيات شقراوات وسمراوات بمنتهى الجمال، شــعورهن

مغزولة كذهب خام، تفــوح منــه رائحــة النظافــة، ووجــوههن بغايــة

النقــاء، كبلــورات ثلج طأازجـة، وشــفاهنن ورديــة، كزهـر المنثــور،

برفقة شــبان بــبزات باهظــة، وســاعات يــد لمعــة، وشــعر مخصــل

بعناية، يتخلله الشيب الوقور. ما كان يعنيني ذلــك. كنت فقــط ابحث

ــبين ــر إلى الج عن ســمات شخصــية ( انحطــاط – عظمــة ). أنظ

مباشــرة،  أبحث فقــط عن معــنى النحطــاط، أراه كمــنزل في أعلى

جبــل. ثم أعــود إلى المـرآة ذاتهــا، أبحث  في جبهــة من في المــرآة،

لرى النحطاط أكثر رسوخًا.
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الطرف الرابع  : البرد

تقويٌم خاص هو ذاك، ذاك البرد، اثني عشــر كانونــًا متواصــًل،  ل

تبدده مدفأة،  أو ملبس سميكة، يغدو وجودهما وعدمه مماثًل. هــذا

البرد، برٌد داخلي، في طأرف كل نهاية عصــبية،  في اللب العمــق

للحشاء.

ــترددًا، ــل قلمي م ــة، كنت أحم ــترًة طأويل ــة ف ــد انقطعت عن الكتاب لق

لكــني عجــزت عن استحضــار أيأ كلمــة، أو شــعور، كي  أترجمــه

على ورقــة ســمراء . أمــا اليــوم فقلمي مطــواٌع جــدًا. ربمــا الكتابــة

تحتاج إلى مشهيات، وفاتح الشهية المثل هو:

تأمل المارة - الذيأ يبسط الطوق الخانق على رقبتك، ويستجديك أن

ــواطأن ــه، ظلم ل معلن غــير مفســر، عن ب تكتب عن ظلم أنت تجهل

دخيلتك، التي ل تنطلق إل على شــطحات أوراٍق ممــدودة، لتــداعب

حنايا الورق، وتمتزج برائحته العتيقة.
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أبحث عن نفســـي في الموســـيقى، فـــأرى غموضـــا يكتنفـــني، ثم

يعتصرني الوقت. أبحث في وجوه المارة عن كل شيء. ما كل هذا

مقيت ذلك الشعور، مربك،  وحذر. وكم هو الفراغ  حولي؟ 

هل أنا قويأ بما فيه الكفاية، لكمل رؤية ألف وجه ؟!

كانت تقريبــًا الثامنــة - كالعــادة، وكــانوخرجت من عملي كالعادة، 

الجــو جافــًا - كالعــادة. تــدثرت بفــولٍر أســود، ومشــيت ببطئ. كــان

سياج الطريق يبدو طأويًل جدًا فتوقفت قليًل لدخن ســيجارة، وكــان

الطريــق فارغــًا باســتثناء بضــعة أشــخاص، رياضــيين، يهرولــون،

ويقفزون، وكان الزدراء متبادًل، لم أتقلم مع الرياضيين أبدًا. كيف

عرفوا أني بل اهتمام رياضي حتى؟! عدت سريعًا إلى أعلى.

صعدت الدرج المقيت، لهثًا .. ها ها.. أنا بل اهتمــام رياضــي هــا

هــا .. هــا قــد وصــلت. وقفت على فنــاء الســطح المجــاور لغرفــتي،

ــار ــد أمت والمطل إلى الشارع، ورحت أحدق بنجم القطب، وعلى بع

من المبنى المجاور، كان ثلثة آسيويين يرددون كلمًا غير مفهوم،

كنظرتي إلى نجم القطب. كانوا على الغلب يتناقشون حــول إعــداد

الطعام، الــذين كــانوا يعــدوه  على الشــرفة. انطلقت رائحــة التوابــل

والســمك اللذعــة و والــواخزة. نظــرت إلى النجم من جديــد، بــدت
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ــة هناك طأائرة تمر بقربه، تومض بضوء أحمــر، وتختفي بين البني

اســتعدادًا للهبــوط . كــل يــوم كنت أرى الطــائرة، تــذكرني بــأني بل

جناحين،  أمتلك يدين قادرتين على تزوير الحقائق، لكن ل يمكنــني

أن أكون نسرًا جائعًا، أو حتى غراب.

……………………………………………
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 :۱ملحاـــــــظات مجهــــــــــول رقم 

ــًا مؤلمــة في في الرابعة تخيلت أن أيأ شخص أصلع هو يحمــل حقن

جيب معطفه.

ــاد هـــو مصـــور ــمه زيـ ــة تخيلت أن كـــل شـــخص اسـ في الخامسـ

فوتوغرافي، وهو فقط لديه ستارة حمراء مثبتــة على الحائــط  وهــو

صديق  لبي بالضروة. في السادسة كنت أظن أن جهــاز اللســلكي

في يد شرطأي المرور، هو الشيء الكثر تشويقًا لكي ألمســه، أو أن

أضعه تحت وسادتي قبل النوم.

ثم تبقى هناك تصورات ما وبشكل دائم مهما تقدم النسان عمريًا.

ل أحد يعلم إذا ما كان هنالك مصــنعًا، أو لمــاذا ســمي الســم هكــذا.

وهنا يقع على عاتق كل شخص أن يتخيل شيئًا لم يره قبًل. 

ــأبخرة ــق يظن أن أول شــيء ســيراه هــو  المصــنع (مصــنع ب توفي

سوداء تخرج من المداخن الشاهقة ). رياض يظن أنه طأريق عاديأ

وائل يرى طأريــق.  لكنه جميل جدًا ومكسو بأشجار الكينا أو البلوط

المصــنع على أنــه البوابــة إلى الحيــاة،  والعديــد ممن تخيلــوا أشــياء

27



عديدة، معظمها كان مضحكًا بالنسبة للشخص الخر الذيأ ل تطابق

تخيلته.

بعد سنتين كنت قــد حللت رمــوز الســم، طأريــق المصــنع - مصــنع

المعاناة ـ مصنع كل ما لم تعرفه قبل هذا الطريق .

ــه في كل بلد هناك طأريق مصنع غير مرئي، للف الحالمين برؤيت

.. يتخيلــوه شــيئًا، ثم يكــون مغــايرًا للواقــع، ثم يجهــدون أنفســهم

ليتلءموا معه، كي يصبح ذكرى شيء، خفي وغريب.

البداية:

ــدأت بعد وصولي إلى بيروت، وإقامتي فيها لمدة لتقل عن الشهر ب

نقوديأ بالنفاد. حتى آخر خيــاراتي الممكنــة الــتي كنت قــد وضــعتها

كخطة باء وهي اقتراض القليل من المال ريثما أجد عمًل قــد بـاءت
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بالفشل، فقــد كنت ل أعلم إل القلــة القليلــة في البلــد الجديــد، والــذين

كانت أوضاعهم مشابهة لوضعي أو أسوأ قليًل.

لم تكن التصــالت والتوصــيات والتوســلت تجــديأ نفعــًا في ســبيل

أيجاد أيأ فرصة عمل، لكنها كانت مرهونة بكلمة (الصبر). الشيء

الذيأ لم تكن معدتي تجيده أو تفهمه حينما تكون خاوية، إنما الوعود

كانت كثيرة و واضحة وتحمل لهجة التأكيد، لكنها لم تكن أكــثر من

مماطألة وتخدير، و محاولة منهم لكي ل يخدشوا كبريائي.

كان اليوم الخــامس والعشـرون لي في الغرفــة الــتي كــانت في آخـر

الرواق المؤلف من خمسة غــرف والمغطى كليــًا بالغســيل المنشــور

على حبال إلى اليمين واليسار أو حتى بشكل يتقاطأع مــع المنتصــف

أحيانًا، وحين حل الليــل؛ كــان البعــوض الصــيفي المــدلل يــدخل من

ثقوب النافــذة هاربــًا من نســيم الصــيف البــارد بعــد منتصـف الليــل،

وانسلت بعض الموسيقى الرديئـة القادمــة من إحـدى الغــرف والـتي

دخلت من النافذة نفسها. لم أستطع النــوم حــتى ســاعة متــأخرة وأنــا

أسمع طأنين البعوض وأشعر برطأوبة جسديأ الذيأ يتآكــل احمــرارًا.

ــذة، فكرت بشراء بعض القراص الطاردة للبعوض أو إصلح الناف

لكن ذلك كان غــير ممكنــًا على الطألق، فأيامــًا قليلــة تفصــلني عن

الفلس تمامًا، ولذلك سيكون يوم الغد يومًا حاسمًا بكل تأكيد.
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نهضت في السابعة صباحًا، وكأن ذلك النشاط المبــاغت هــو بمثابــة

إعطائي الفرصة الخيرة لنفسي، بعدم العودة إلى الغرفــة المظلمــة،

قبل أن أجد عمًل.

ــاجر ــل الممتلئ بالمت ــارع الطوي ــدورة في الش ــتي في ال ــدأت جول ب

والمطاعم الصــغيرة، والــذيأ مــايزال بعضــها مغلقــًا حــتى التاســعة.

ــدخول لكن وقفت في بداية الشارع،  قبالة إحدى المحلت، وددت ال

قــدمايأ كانتــا مترددتــان جــدًا – ربمــا مخافــة الصــدمة – أو تفــاديأ

الشعور بالهانة. وقفت في منتصــف الرصــيف المحــاذيأ للطريــق،

 والتي كــانت تــدفعني للــدخول إلى، تلسعني برودة الصباح الصيفية

المتجر مكرهًا. 

دخلت أخيرًا، كمن يبتلع شرابًا كريهًا وهو يســد فتحــتي أنفــه.  أقبـل

والــتي،  الرجل بابتسامة خفيفة مصطنعة من خلف ثلجــة العــرض

كانت تحتويأ أصنافًا شهية من المعجنات والمخبوزات،  وبإصــبعي

ــد ــف – ويحي حين يعلم أني ل أري الســبابة حككت رأســي من الخل

كرواسانًا - .

- صباح الخير !! في الحقيقة شخص ما أخــبرني أنــك ربمــا بحاجــة

إلى موظف للعمل هنا أو ربما في فرع آخر.

ــاد على قطب حاجبيه مستغربًا أو ربما مستهزئًا، فهــو بل ريب معت
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ــل، ــًا عن عم ــوارع بحث ــون الش ــذين يجوب ــاكلتي، وال من هم من ش

يرددون نفس العبارات وبنفس النغمة حتى!!.

- في الحقيقة لست بحاجة ليأ موظف.

ــره إلى اليمين ــاح بنظ ــد أش ــان ق ــًا، ك ــه تمام ــل أن ينهي عبارت وقب

مباشرة، متظاهرًا بالعودة إلى العمل، وهي الحركة الصــريحة الــتي

ترمز إلى العبارة الشعبية الشهيرة : أرنا عرض كتفيك.

انتقلت إلى محــل المشــروبات المجــاور لــه بوتــيرة أســرع، وكــأني

اســتجديه ليقــول "ل" على وجــه الســرعة، وبــدون إضــاعة للــوقت

سألته: هل أنت بحاجة إلى عامل هنا؟ ابتسم ابتسامة سريعة وحــرك

رأسه مرًة يمينًا ومــرًة يســارًا، كطــبيب يبلــغ بايمــاءات وجهــه وفــاة

المريض.

ــتي كــان بدأت أعتاد على الرفض السريع، وعلى الطرق الظريفة ال

يتم من خللهــا. أصــبحت الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا، وكنت قــد

أنهيت مايقــارب الخمســين متجــرًا. لقــد تضــورت جوعــًا ويأســًا، ثم

قــادتني قــدمايأ بعــد نهايــة الشــارع إلى مــا يشــبه الحي الســكني

والمجاور للســوق تمامــًا، جلســت على الرصــيف الــواطأئ، أشــعلت

سيجارتي الــتي أحــاول تأجيــل هلكهــا منــذ البارحــة، والــتي كــانت
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ــالي، طأالمــا أن ــا ضــائع، جــائع، و لكن علي أل أب الخــيرة. هــا أن

باستطاعتي النوم وقضــاء حــاجتي في مكــان مــا، قــد أســتطيع تــدبر

المر إلى حين.

ــق أرضــية ــتي بل طأواب ــة المتلصــقة ال ــة البني ،وفي الحي، وقبال

،رحت أتأمــل شــرفات الطوابــق الولى الــتي كــانت منخفضــة جــدًا

والتي كانت تذكرني بالضاحية المجاورة لمدينتي، حيث كــانت حب

مراهقتي الول، تلك التي داعبت شعرها و أسندت ذقنهــا إلى حافــة

الشرفة لساعات كل ما مررت أنا من هناك.

،على بعــد خطــوات مــني بــدت للتــو عربــة خشــبية بثلث عجلت

يدفعها رجل خمسيني، ذقنه بيضــاء قليًل وشــارباه أطأــول من ذقنــه.

ــًا خضــروات ــا لم أرى يوم ــدًا، ربم ــدت الخضــروات طأازجــة ج ب

ــد أعــد ــه ق ــل، كأن ــدونس أخضــر ومبل طأازجــة إلى هــذا الحــد. البق

للفضل صورة فوتوغرافية في العالم، أما الخس فقد رتب بطريقــة

منظمــة، كجنــود يجــرون عرضــًا عســكريًا على إحـدى المارشــات،

وإلى جانبهم الفجل بــاحمراره الــورديأ ووريقاتــه المنتعشــة، يعانقــه

أكــثر من أيأ وقت مضــى،  النعناع المفعم بالحيوية. رغبت وبشــدة

برغيــف من الخــبز الطــازج يكللــه بعض من ذلــك المــزيج الشــهي،

ــأملت ثم اســتبعدت ــرت، وت ــك. فك ــد من ذل ــدها رحت أبع ــني بع لك
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فرصة عمل رجلين على عربة واحدة، أو حتى العثــور على عربــة

مستقلة في وقت قــريب. غــادرتني العربــة، وعــدت وحيــدًا في هــذه

اللحظـــات. فقـــدت للتـــو احتماليـــة عملي كبـــائع متجـــول، وفقـــدت

الخضروات الشهية.

في الناحيــة المقابلــة من الشــارع نفســه، كــان هنــاك متجــرًا للتحــف

والهدايا والقرطأاسية، لم ألحظه عند البدايــة جيــدًا. نبهتــني إلى ذلــك

لوحة دعائية موضوعة على واجهة العرض الزجاجية، والتي تشير

إلى لعبة الحظ ( اللوتو ). لم أتوقع أبــدا هــذه النهايــة، إذن، ســيكون

ذلك آخـر خيــاراتي، هـل ســتكون هـذه اللعبـة هي من سينشــلني من

الجحيم الذيأ أعيشه؟ هل سيصبح الغــد أفضــل حــاًل، حيث لن أبقى

جائعًا؟. بعدها سأدخن بدون مفاضلت وإحصائيات لعداد السجائر

خلل ساعات النهار، وسأصلح النافذة أو بالحرى سأستأجر غرفــة

مستقلة ل يدخلها البعوض، ثم سأشــتريأ زجاجــة من النبيــذ دون ان

أسأل عن ثمنها قط، وســأجلس يوميــًا في مقهى الزاويــة وسأصــادق

النادلــة وسنصــبح عشــاقًا، وســأعانقها في الشــارع بعــد انتهائهــا من

عملها  برائحة عطرة على القل، و قد أستطيع تغيير شــيء مــا من

كابوسي اليومي.
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خمس وأربعون دقيقــة كاملــة وانــا أصــارع قــدمي. وقفت أكــثر من

ــر خمسة عشر مرة وفي كل مرة أعود للجلوس مجددًا، أتأمل المتج

ولوحته العلنية، أجر نفسي بضعة أمتار في طأــريقي للــدخول، ثم

تدفعني معدتي للوقوف، وفكــرة مــا تجــذبني من قميصــي وتســحبني

للجلوس مجددًا.  فكرت بالنقود الــتي لتكفي لخــذ ســيارة أجــرة اذا

ــل أســتطيع إجــراء مكالمــة ــًا، لكن على الق تهت، هــذا أذا تهت حق

هاتفية كما يفعل التائهون عادًة. 

رحت أداعب بعض الحصــى الصــغيرة بحــذائي، فــرقعت أصــابعي

قليًل، وفركت عينايأ الخائبتان، وقفت ثم عدت للجلوس، ثم شــبكت

يدايأ مع شعريأ مرهقًا،  هل ستكون مغامرتي مجديــة؟! أم أن علي

ــير ــدمي ؟النطلق من دون أدنى تفك ــلم لق ــد أن علي الستس  ل ب

وشعوريأ العفويأ. 

 لكن !! هل أنا مؤهل لذلك ؟ هل أنا مؤهل لفعلها أخيرًا؟ 

ــــــدر، أعلم أن حظي لم يســـــــعفني في الماضـــــــي إل فيمـــــــا ـن

ــالتي ــا في ح ــا، هن ــاش هن ــل النق وعلّي أن آمره الن، أمرا ل يحتم

الكثر ســوءًا على الطألق، علينــا أن نتكــاتف معــا في هــذا الــوقت

.العصيب
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 حظي !! هيه !! ساعدني أتوسل اليك، ساعدني ثم عد للنوم مجددًا.

آخر صحوات حظي التعس كانت منذ الثانوية العامة،  أيأ مايقارب

العشرة أعوام تقريبــًا. في صــباح إحــدى أيــام المتحانــات النهائيــة،

ــة لســنوات مضــت ــاد صــديقنا في المدرســة الثانوي وقفت مــع  جه

والملقب ب ( الديزل )؛ حيث أن سترته الشــتوية كــانت تفــوح منهــا

رائحــة نفطيــة مثـيرة للغثيــان في كــل الوقـات، كــان جميــع من في

الصف يعوفونها.

 أعطاني ورقة تحتويأ سؤاًل متوقعًا، وعلى هذا النــوع من الســئلة

ــة ــة. لم آخــذ الموضــوع بجدي ــثر من ثلث الدرجــة الكامل ــتركز أك ت

مفرطأة، لكني قرأته بتمعن، وذلك على سبيل مراجعة المعلومات ل

أكثر ول أقل، ثم مضينا.

.قدموا لي الورقة، تفحصــتها بعيــنَي لثــوان قليلــة، ثم كــدت أصــرخ

،ماذا !! بحــق الــرب !! أين أنت أيهــا الســيد ديــزل، لعانقــك بشــدة

ولستنشق رائحة سترتك تلك بكل رضــا، أيأ عــراف لعين أعطــاك

تلــك المخطوطأــة، نصـف العلمــة في الجيب !! نصــف العلمــة في

ــرقص، لكنهم ــة المتحــان لل ــيدة مراقب ــدت ســأدعو الس الجيب!!. ك

سيختمون ورقتي بالشمع الحمر إذا فعلت. أنا سعيد ...سعيد جدًا.

غمرتني حماسة شديدة بعد أن تــذكرت تلــك الواقعــة، وبــدوت أكــثر
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شجاعة لدخول المتجر، تغلبت على نفســي، لملمت ســاقايأ، اتخــذت

قراريأ وعبرت الشارع، ثم دخلت إليه، أخــرجت كــل مــا بحــوزتي

من نقود، من محفظتي الباليــة، حــتى آخــر مليم، وقــررت المقــامرة

على مصيريأ. اشتريت بها جميعًا أوراق (اللوتــو ). اشــتريتها حقــًا

ــذ هــذه اللحظــة ســأطأوف ــتراجع، ومن ــاك أيأ مجــال لل ــد هن ولم يع

الشوارع ليل نهــار وفي كــل مكــان  في كــل أرجــاء المدينــة، كبــائع

لوتو متجول، يعول على حظه لشراء وجبة شهية.

العمل :

في ذلك اليوم ذاته، لم أبع سوى بطاقة واحدة، وواحدة بطريقة غــير

مباشرة تمامًا، حينما وقفت بانتظــار الحافلــة الكبــيرة؛ اقــتربت مــني

امرأة مسنة، تبحث عن بطاقتين بأرقام معينة، لكنهــا لم تأخــذ ســوى

واحدة، أيأ شيطان قد غير رأيها.

في اليوم الثاني كان الوضع ممتازًا، ستة بطاقات منذ النصف ساعة

الولى، وقــد عقــدت العــزم على بيعهــا جميعــًا. في ســاعات مابعــد
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الظهــيرة الثلث،  وعنــد انتصــاف الشــمس على رأســي المتعــرق،

وقميصي الرطأب الدبق، لم أبع أيأ من البطاقــات، يكفي أن تعــرض

بطاقاتك حتى تقرأ الغضــب في الوجــوه، وعــدم القــدرة على الكلم.

على أيــة حــال كــان كــل شــيء على مــايرام وبــدأت أشــعر بمتعــة

التجول، وبدوت أكثر تفاؤًل بمستقبلي المهــني، كــل الشــوارع ملكــًا

لي، ليس لي رب عمـــل، فأنـــا المـــر والنـــاهي والمســـؤول الول

والخير عن إدراة عملي وبطاقاتي ومواعيد قدومي ومغــادرتي، أو

مواعيد سيجارتي المقدسة. تباحثت مع نفسي أســباب تراجــع العمــل

في تلك الساعة الخيرة، ل بد أن الحر الشــديد وأوقــات الــبيع تلعب

دورًا هامًا، لكن على أن أقوم ببعض التحسينات حالما أمتلك النقود.

 ربما أشتريأ حقيبة، علي أن أبدو بمظهر البائع الجوال أكثر وأكثر

جلدية بحجم الكف أتأبطها، وقبعة دائرية كقبعات صياديأ السماك.

ــا لتحســين نغمــة صــوتي  وتطويرهــا لتتماشــى مــع قــد أجــد طأريق

عواطأف الزبائن وموسيقى أذانهم. قد تكون تلــك الشــياء بالضــافة

إلى أشياء أخرى مجتمعة متكاتفة سعيًا لنجاح هذا المشروع.

بدأت أبدل عباراتي المستخدمة وتعابير وجهي، في كــل مــرة رحت

أجرب شيئًا مختلفًا من قبيل :

-هل ترغب بتجربة إحدى الشبكات، قد تكون محظوظًا.
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ــذا -لتفوت الفرصة، الجائزة الكبرى وصلت إلى رقم هو العلى ه

العام.

- جرب آخر بطاقة لوتو متبقية لديأ.

خدع معروفة، لكنها لتزال تجديأ نفعا حتى هذه اليام.

ــوقعت، ــ ــد ت ــ ــا ق ــ ــاوب لم يكن كم ــ ــات لكن التج ــ بعت بعض البطاق

والعبــارات جميعهــا أعطت مفعــوًل واحــدًا. ربمــا المــرء يفضــل أن

يضع أرقامًا من اختياره !!! رغم أني كنت أنوه دائمًا وبكل مناسبة،

ــة ــة بطريق ــار البطاق ــرابحين هم من اخت ــة العظمى من ال أن الغلبي

عشوائية. مررت بالكثير من المطاعم والمتاجر والكشاك ومواقف

الحافلت، كــان المــترفون والمنعمــون أصــحاب الســيارات الفــاخرة

ــه ــم كأبل ــة ً. رحت ابتس ــراًء ولباق ــل ش ــة، هم الق ــاجر الفخم والمت

يصادق على بلهته، بصدر رحب، ولم أبع إل القليل القليل.

ــًا ــواب حفظ ــة، الموصــدة الب ــة إحــدى صــالونات الحلق على عتب

 وعلى، للبرودة. نظرت إلى الداخل حيث جلس ثلثة رجال وامرأة

كرســي الحلقــة جلس رجلن بملمح وقــورة. وضــعت يــديأ على

ــع مســبقًا، رغم أني ــالذلل المتوق ــاب، راودني شــعور ب مقبض الب

ــعر كنت اطأوف الشوارع كلها وأدخل العديد من المتاجر التي لم أش

بها كما هنا، هنا تحديدًا تحسبت  وجود الذلل خلف الزجاج، لكني
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لست متسوًل وعليهم أن يعلموا ذلك، ل بل هم يعلموه جيــدًا، وعــدم

ــرفض ــة او ال ــني إذلًل على الطألق.، شــراء أيأ بطاق ــذا ليع  فه

ــوع من الشــارة ــة، أو ن ــة من الدرجــة الثالث ــني ســأعتبره كإهان لك

المبطنة،  لعدم ضرورة وجود من هم مثلي على وجه هذه الرض.

ثــواني قليلــة ثم وجــدت نفســي بالــداخل، حيث جرفــني ثلثــة شــبان

وقفوا ورائي لفتح البــاب، حيث لم أســتطع الــتراجع. دخلت ثم بقيت

واقفًا، بدت لي رائحتي كريهــة، لكنهــا لم تكن كــذلك، ربمــا النظافــة

المفرطأة ورائحة المعطرات ومســاحيق الحلقــة الممزوجــة بــبرودة

مكيف الهواء، جعلت من احساسي بالشك يتنامى.

وجهت نحــويأ نظــرة من المــرآة نظــرة تــرقب واســتفهام. الزبــون

ــدث يحدق في قميصي، ومصفف الشعر يركز على جبهته وهو يتح

ــذيأ جلس إلى كرســي مع أحد الزبائن أصحاب البقشيش المرتفع، ال

و أسدل رأسه إلى حوض بلستيكي اسود مثبت إلى مغســلة، وراح

الموظف ( الشمبوانور) يغسل له شعره بسرور داخلي.

عم الصمت بعض الشيء،  صمت يصاحب موســيقى  خافتــة جــدًا،

ورجال تحدق في هواتفها الذكية.

نظر مصفف الشعر إلي من دون أن يتكلم، وبما أن حساسيتي تجــاه
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ــأني نفسي مفرطأة للغاية، أصبحت حنجرتي عاجزة عن التحرك وك

فقدت النطق، ثم قال لي :

- تفضل يا سيد، أيأ خدمة ؟!

ــذيبي ــه من تكـ ــه، وأردت منعـ ــة في وجهـ ــة ثابتـ ــدقت في نقطـ ،حـ

أوإجباره على أن يعاملني كزبون من الدرجة الممتازة.

رتبت العبــارة بســرعة ووجــدت الطريقــة المثلى للحفــاظ على مــاء

الوجه، سعلت ثم قلت :

- كنت قــد طألبت مــني في الســبوع الفــائت المجيء مجــددًا لشــراء

ورقــة لوتــو، كمــا تعلم الســحوبات ســتجريأ غــدًا والجــائزة وصــلت

لمستويات جنونية.

نظر مستغربًا وقال بطريقة مبطئة :

،-أنا لم .... قاطأعه أحــد الزبــائن الجالســين وقــد طألب مــني ورقتــان

لم يهتم لية ارقام، أعطاني النقود ودس الورقتان في جيبه من غير

مبالة، وقبــل أن أخــرج أخــذت العــدوى مفعولهــا وطألب مــني آخــر

ورقتين أخريين.

عمتم مساء ايها السادة،اتمنى لكم حظا جيدًا، نعيمًا ! قلت باعتزاز.

ــًا، هــذا ــات تقريب ــد بعت نصــف البطاق ــوم عملي الشــاق وق انتهى ي
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الشارع ذو فأل حسن، ربما أســلوبي أصــبح أكــثر تطــورًا، أو ربمــا

المصادفة وحدها. من يدريأ.

معظم المتاجر والحوانيت أغلقت، وبدا الشارع خاليًا، رائحة غريبة

لجو قد تغير فجأة، لم أتوقع شيئًا غريبًا لكن إحساس ما عصــف بين

ضلوعي. كان الشابان بانتظاريأ،   ولني لم أتوقع شــيئا كمــا قلت،

او ربما جرت المور بتسارع ل يســمح لي أن أتوقــع شــيئًا، أمســك

احدهما بخناقي قائًل : هذه منطقتنا أيها الحيوان، ول يسمح لمثالك

بالعمل من دون إذن، نحن نبيع كل شيء هنا.

لم أرد العراك تمامًا ولكني لم أســتطع ان أرضــخ ليديـه اللتــان باتتــا

موجعتان جدًا، أمسكت يديــه لجــبره على تــرك رقبــتي، لكن لكمــة

ــني مســوى على الرض، وحــدها ســريعة من الشــاب الخــر جعلت

أرقام اللوتــو كــانت تــدور في رأســي. اســتجمعت نفســي وأحشــائي،

وضغطت عليهما، ربما فقدت بصريأ لثوان قليلة، لم استطع 

تفسير أيأ شي،  كيف حدث ذلك وبأيأ سرعة !! لكني استطعت بعد

جهد مطول الستناد إلى حائط ما، لم أدرك أين كــان الحائــط أو من

أين أتى، لكني أدركت وبسرعة أن بطاقاتي قد اختفت جميعها.
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لينا وأالصدقاء :

بعـــدما أصـــبحت عـــاطأًل عن العمـــل مجـــددًا، وفقـــدت حصـــانتي

الدبلوماسية، كبائع لوتو رفيع المستوى، عــدت للجلــوس في الغرفــة

المقيتة، أطأــرح خيــاراتي الممكنــة من جديــد، أمحص بين إعلنــات

الجرائد، نسخة عاطألة عن العمل كآلف النسخ الخــرى الــتي تقــرأ

ــدقون جرائد التوظيف نفسها، والذين تتفتق أوعيتهم الدموية وهم يح

في اعلنات طألبات العمل، والتي ل تنسجم إل مع المختارين، نخبة

النخب، والذين جــاؤوا إلى هـذا العــالم ليتناســبوا خصيصـًا مــع تلــك

العلنات. كان علي ان أتعلم أربعة لغات، وامتلك من الخبرات ما

ليعد ول يحصى، بالضافة إلى المهــارات الخارجــة عن الطبيعــة،

لكي أعمل في متجر أحذية على سبيل المثال، سيما أن التعامــل مــع

ــة، شــيء حســاس ل يحتمــل الخطــأ ول يتناســب حــتى مــع الحذي

المبتدئين متوسطي الخبرة.  كــان بعض أربــاب العمــل المحــافظون

جدًا يتنازلون عن بعض الشروط:

مطلوب فتاة بلباس محتشم، الراتب مغريأ.
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ذكيات عصرهن وحدهن يفهمن شيفرة مورس تلك ويقرأن العلن

بكل وضوح : مطلوب فتاة بلباس مغريأ والراتب محتشم.

بعض أرباب العمل يقولون في خطابهم الول مع موظفهم الجديد: 

الخلص هو الهم، انتمائك الطائفي ل يهمنا أبدًا.

ــادة ــا تجــريأ الع ــة كم ــتطيع الموظــف الفطن أن يقلب المعادل ،ويس

وسيكون أقدر على البقاء.

اســتمرت المباحثــات لمــدة ثلثــة أيــام، بعــد أن اتصــل مــدير الفــرع

بمسؤول التوظيف الذيأ يقضي إجازته في رومــا، وبعــد العديــد من

المكالمات العابرة للقارات، وافقوا على توظيفي في مطعم الوجبــات

السريعة.

 منــذ اللحظــة الولى لــدخولي ومباشــرتي العمــل، لفتت انتبــاهي

الموسيقى الموضوعة للزبائن، وطأريقــة تحــدث محاســبة الصــندوق

مع الزبائن،و شعرت بقوة أننا أنا ولينا سنصبح أصدقاًء.

لم تكن لينــا تــوحي إل بالــذكاء، شــعرها الســود المجــدول بعنايــة،

ــتي تــدخل إلى العمــاق ول ــة ال ووجههــا المشــرق ونظرتهــا الثابت

تغادرها إل بعد ان تعمل بها رغبة وقلقــًا. أيأ جمــال متــوحش قــادر

.على شرح نفسه بعيدًا عن الكلم

نظرت إليها ذات مرة وهي في استراحتها القصيرة تدخن سيجارتها
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بجانب المطعم، ترفع يــدها الــتي تحمــل خاتمــان أســودان، يتربعــان

على أصابع طأويلة ..الصابع الطويلة تنفــذ إلى داخلي كــالهلك. لم

تنظر إلي لكنها كانت تراني.

نادرًا كنا نستطيع التحدث خلل ساعات النهــار، حيث أن اســتراحة

ــاء كل منا ل تتقاطأع مع الخرى، ومن النادر استراق الحــاديث أثن

العمـــل، فـــالمطعم ممتلئ بشـــكل دائم، لكن كنـــا غالبـــًا مـــا نتبـــادل

ــبي ــلوك بعض غري ــد على س ــامات التأكي ــاهم، ابتس ــامات التف ابتس

الطأوار، والمغفلين والســذج، وأســئلتهم الــتي ل أجوبــة لهــا مطلقــًا.

صنع ذلك بيننا رابطــة وديــة، رابطــة معرفــة عميقــة، رابطــة غــير

ــارة (كنت ــا عب ــتخدم لين ــا تس ــادًة م ــدًا. ع ــة ج ــا دافئ واضــحة لكنه

سأخبرك) حينما أتحدث عن شيء يفاجئها ويعجبها بشدة.

 اكتشفت في لينا الخيط الرمزيأ الذيأ يجمع بين ما أملك ومــا أفقــد،

ــرأ كنت أتوق لرؤيتها كل يوم، وأن أركز على عينيها الفحميتان، أق

ابتسامة رقيقة توحي بالفطنة،  وأستشعر حــرارة زفيرهــا على بعــد

ألف ميل، وأسمع صوت أنفاسها الهادئة المطمئنــة الــتي تخفي ألــف

حصان بريأ أسود يشقون طأريقهم بهمجية طأبيعية، القــوة اللمرئيــة

التي تعتمل في الصــدور وتتكســر في الضــلوع كصــخور تتفتت من

قمة جبل.
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ــر في المقهى ــل العش ــاعات العم ــاء س ــد انته ــا نجلس بع ــًا كن أحيان

ــجائرنا بنهم، ــان س ــزدحم، نعب دخ ــاور، مقهى الرصــيف الم المج

نراقب تدافع بشريأ أحمق، عمــال، مــوظفين، متســكعين، منبــوذين،

عاهرات، أشقياء والعديد من متعدديأ الجنسيات الذين خلقوا ليمشوا

على هذا الرصيف. نظرنــا اليهم بابتســامة ســاخرة، البتسـامة الــتي

باتت عرفا ولغة أشد ايجازًا وتعبيرًا.

بعد بضعة شهور وفي أمســية من المســيات الصــافية، والــتي تولــد

طأمأنينة نادرة نابعة من لشــيء، والــتي ل يمكن اكتشــاف منشــأها،

طأمأنينة صيفية صافية كنشوة من الرضا أوغبطة بعد مديح جماعي

ــط الطقس يلعب دورًا في النفــوس؛ ــه مخــادع، ربمــا فق لنجــاز تاف

قــدمتني إلى أصــدقائها فيليب وميريــام وشــاديأ؛ جلســنا في الغرفــة

المشتركة نشرب البيرة وندخن ونستمع لموسيقى الجاز، كــل شــيء

ــرح عن بعض ــ ــكينة. راح فيليب  يش ــ ــدعو للس ــ ــًا  وي ــ ــدا مريح ــ ب

ــدة على ــحكنا بش ــثرثر عن الذواق والحفلت، وض ــيقى، وي الموس

قصة رواها عن عامل متجر غسيل اللبسة، الذيأ طألب منــه بعضــًا

من حشــيش الكيــف حيث وقــف فيليب في منتصــف الغرفــة متخــذًا

وضعًا تمثيليًا وبدأ يقول:

- هيه ياصديقي، لماذا اخترتني لمثل هذا السؤال آه.

45



ثم أننا لنعرف بعضنا ومن أين لك أن تظن بي هذا .

ثم ذهبت إلى مرآة قريبة في المتجر وقلت له هل ترى ســـوادًا تحت

عينَي ؟ هل ترى احمرارًا ؟ أم أني مبتسم جدًا وغــير مبــالي وتبــدو

علي علمات النشوة.

 أعطني البنطال من فضلك .

أحضر الموظف  البنطال وأخرج كيسا صــغيرُا جــدا كــانت العشــبة

ــوك من السحرية بداخه : أخرجتها من البنطال قبل التنظيف !! أرج

أين لن أخبر أحدًا!!.. قال الموظف بهدوء.

ضــحك الجميــع بشــدة وأشــعلنا ســجائرنا كنــوع من التأكيــد لدماثــة

الطرفة، و سألته ميريام عما إذا أخبره بالسر العظيم.

- بــالطبع لن أخــبره وخصوصــًا أنــني ل أعرفــه، ثم أن الموضــوع

ليس ذا أهمية، فالن تلك هي موضة وهي متــوافرة في كــل مكــان.

لكن الناس تحب دائمــًا إعطـاء الهالــة السـرية للشـياء لتحافــظ على

متعتها وقدسية طأقوسها. كل ما فعلته أني بعد أيــام قليلــة أخبرتــه أن

الموزع قد أصبح في السجن، سألني بدهشة : هل سيحبســوه؟ ل بــد

ان الكميــة كــانت كبــيرة!!!. لكــني أخبرتــه انــه بالســجن لنــه ســرق

الكهرباء من جيرانه بطريقة غير قانونية.

هنا عاد الجميع للضحك بطريقة جنونية. ساد الصمت   بعــدها قليًل
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وخرجت لينا إلى الشرفة، و هنا فقط عدت لغترابي الفجــائي، مــع

ــل الحساس الذيأ يأخذني من لحظة إلى لحظة أخرى كمقصلة ترس

بزبائنها إلى عالم موازيأ. شعرت بأني أحترق، رغم أن كــل شــيء

كان هادئــًا ومثاليــًا، إل أن لقــاءاتي الولى جميعهــا عــادة مــا تحمــل

طأابعًا خاصًا. الشخاص الجدد المــترافقين مــع أمــاكن جديــدة عــادة

ماتحمل إلى رزمــة من الفكــار الخياليــة وحنينــًا ل مفهومــًا، لوحــة

بوب مارلي على الجدار، شــعار فرقــة بينــك فلويــد، ولوحــات فنيــة

ــة بدون اطأار، كتب مبعثرة على الرض، أوراق سجائر غير ملفوف

ــة منتثرة على الطاولة، زجاجات كحولية نصف فارغة متفرقة، علب

كــبريت ومناديــل ورقيــة. هنــاك في هــذا العــالم أشــخاص دائمــًا ل

ــق، أو ــار أو زلزل او حرائ ــإطألق ن ــبرى، ك ــترثون لقضــايا ك يك

صرخة جار مزعجة. ل يكترثون لما يهذر العامــة، ل يفســرون أن

انتماء أحدهم لجنسية معينة قد تجعل منه عامل بناء بالضــرورة، أو

سائق سيارة أجرة في انكلترا، او عاملة تنظيف غرف في دبي. كل

تلك التــأويلت تغــدو ســخيفة ومتطرفــة، لكنهم ســيكترثون حتمــا اذا

فرغ كيس التبغ، أو توقفت الموسيقى للحظة في ليٍل طأويل.
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النادل الجاهل :

قــررت الدارة إغلق المطعم لمــدة أســبوعين، لجــراء إصــلحات

فنية وتجديد مكنات الشواء.

أعطي جميع الموظفين إجــازة بل راتب لمــدة أســبوعين، وفي مثــل

هذه الظروف ليس بوسعنا إل النتظــار والقبــول بإجــازة بل راتب،

ــاوز خصوصًا أن الجميع يعي أن بوسع الدراة إجراء تحديثات تتج

الثاث والمكنات وإنما تحديثات بشرية أيضــًا،  أحــد مــا لن يتــورط

بإرسال مثل تلك الشارات.

قبل انتهاء الجازة بخمسة أيام اتصل بي مدير الفــرع وأخــبرني مــا

كنت أشعر به منــذ البدايــة : بعــد أن قــامت الدارة بتلــك التحــديثات

وبعد الدراسة المتأنية للوضع المالي لكل فــرع على حــدى، قــررت

الدارة آســفًة على إقالــة أحــد المــوظفين، وبمــا أن بــاقي المــوظفين

يتمتعون بالقدمية فقد قــرروا إقــالتي متمــنين لي حظــًا جيــدًا وعمًل

مناسبًا في أسرع وقت ممكن.

لم تتجــاوز المفاجــأة بالنســة لي أكــثر من خمســة دقــائق. لم أعلم في

البداية أن تكرار الخيبات المهنية بخواتيم غــير متوقعــة، وتغيــيرات
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ظــروف العمــل المتكــررة ســتجعل من المــور أبســط مــع مــرور

الزمن، وأكثر قدرة على التكيف وامتصاص الصدمات.

ــدى ــة وم ــة المالي ــة المؤون ــادة، لمعرف أجــريت حســبة بســيطة كالع

كفايتها. أستطيع الصــمود لمــدة شــهر بــدون عمــل، وعــدت لمتابعــة

العلنات التي واظبت على قراءتها في الفترة السابقة.

ــأتي ــد ي لم أستطع المكوث في الغرفة، تفاديًا لضيق أو مزاج عكر ق

بشكل مباغت. 

ــاعث على راحــة ــالي والب خــرجت مســاًء في الطقس الهــادئ والمث

نفسية عميقة قاصدًا الكورنيش الشاطأئي الغــربي (الروشــة ). وكنت

أعلم جيدأ مدى طأول المسافة بين بدايته ونهايته،  ولــذلك كــان لــديأ

متسع من الوقت للمشي على طأول الخــط، وتأمــل التفصــيلت الــتي

وهبتهــا الحيــاة لي كي أراهــا، تفصــيلت تشــكل وحــدة متكاملــة ل

أشكل أنا أيأ جزء منها، التفصــيلت ذاتهــا الــتي يراهــا أيأ شــخص

على أنها شيء واحد متماسك من دون أن يكون منخرطأًا فيه بشــكل

مباشر. لن تمنع ظروف شخصية يمربها إنسان مهما عل شأنه،  أو

ــه، أو زلزل ومجاعــات وإضــرابات حــدث دولي مهمــا بلغت حدت

نقابات العمال من إعادة تماسك الصورة التي يراها النســان بعينيــه

ويشــعر بأنــه هــو ماينقصــها،  فيمــا تبادلــه تلــك الصــورة الشــعور
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المعاكس على أنه حدث مؤقت ل يضيرها فقدانه. 

نظـــرت إلى الشـــخاص الـــذين يصـــطحبون كلبهم في النزهـــة

المسائية، والمهرولون الرياضــيون، والعجــائز الــذين أدوا رســالتهم

بــإخلص. شــرع بعض الشــبان اليــافعين بــالرقص على الرصــيف

بجوار السيارة التي كــانت على الغلب كــانت مســتأجرة. لم يعــبئوا

بالمارة بتاتًا، وإنما شــرعوا بتضــخيم صــوت المســجل أكــثر وأكــثر

وتناوبوا على شرب البيرة. 

اشتريت زجاجة من البيرة المرطأبة، راقبت المارة قليًل ثم ضحكت

ثلثــة ضــحكات بــدون أســباب ملموســة، ثم أدرت ظهــريأ إليهم

ونظــرت إلى البحــر مباشـرة، لم تكن هنــاك أيــة ســفن، فقـط طأــائرة

كانت تبحر في السماء ظننتها ستلمس البحر للحظة، لم أعد أســمع

ضجيج المارة،  حيث كان بإمكاني النتقال إلى عالمين متــوازيين ؛

عالم قــابع ورائي،  باعــة ومتجــولين  وطأبقــات اجتماعيــة محمومــة

ــيق ــبب ال الضـ ــالم ليسـ ــتهلك والكســـب - عـ ــاحر على السـ تتنـ

والصــداع. وعــالم آخــر أمــامي مباشــرة، ســاكن ومقفــر، وغــامض

كلغــز، كــالبحر الــذيأ تتلطأم أمواجــه بــداخلي تمامــًا، بحــرًا يحــاكي

بحر. 
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بعــد منتصــف الليــل بقليــل، لم يعــد هنــاك إل القليــل من المتســكعين

والسكارى، سرت قليًل لعلني أجد سيارة أجرة مشتركة تقل الركاب

بسعر مقبول.

ــاك مقهى ضــخم وضــع على زجــاج ــان هن ــل ك في الطــرف المقاب

واجهته التحتية إعلنا للتوظيف، سجلت التفاصــيل وانتظــرت حــتى

اليوم التالي.

بعد أن أرسلت طألب التوظيف المرفق بخبرات كثيرة ليست ذا شأن

على الطألق،  اتصلوا بي بعد أسبوع وحــددوا لي موعــد المقابلــة،

كان على كالعادة التهيــؤ للمقابلــة والدعــاء أني خبــير تمامــًا،  كنت

ــديمي الخـــبرة ــير المـــور، فالشـــخاص عـ ــًا كيـــف تسـ أعلم دائمـ

ــة ــدراتهم مخاف ــات ق ــودهم لثب ــة يضــاعفون جه ــين للغاي والحساس

الحساس بالهانة والذلل.

لحســن الحــظ كــانت أســئلة المــدير مقتضــبة،  ولم يعــرض علي أيأ

اختبارات عملية وانما اكتفى بتصديقي. ربما الثقة بــالنفس المفرطأــة

والتي لبديل عنها لشخص يقف على عتبات الجوع والتشرد، كانت

قد جعلت مني شديد القناع وطأليق اللسان.

وزعوا علي لباس المطعم ومأزرًا بحزام أخضر يربط عند الخصر

ينسدل إلى الرض كتنورة نسائية محتشمة. جاء النادل الــذيأ أوكــل
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بتسهيل مهمة انخراطأي في العمــل، والــذيأ كــان مســؤوًل عن تقــييم

قدراتي أيضًا، يكفي بعد ثلثة أيام أن يدلي بكلمة واحدة ضديأ حتى

يطردوني نهائيًا.

- أنا اسمي شارل وأعمل هنا منذ خمس سنوات،  وسأســاعدك قــدر

المستطاع. بعد نصف ساعة سيشرع الزبائن بالمجئ، هم 

ل يسببون ازدحامــًا في الســاعات الولى ولكن حين تحين العاشــرة

يبدأ معظمهم بالتوافد.

سنرتب وضعية الطــاولت ونتأكــد من نظافتهــا، ونتأكــد من تواجــد

علب المناديل الورقية والسكر وباقي المرفقات.

لقد أخبروني أنك عملت في أحد المقاهي لمدة ليست بالطويلة. ربما

مسألة أيام وستعتاد من جديد على الوضع.

سنرى!.

ــأحتاج إلى وقت قصــير ــالطبع، س ــد عملت. ب ــالطبع لق ــ آه ! نعم ب ـ

وسأسترجع مهاراتي جميعها.

- إنما قل لي ! هل أنت مرتبك ؟

- ل ل على الطألق، إنه اليوم الول ل أكثر ول أقل.

- حسنًا.

ابتسم وانطلق يطوف حول الطاولت بحيوية.
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ــن، لقد كان الرباك يقطر مني، وكنت أعمل على إخفائه بجهد مض

تبعتــه في البــدء، ثم ذهبت وحــديأ، ثم عــدت أتبعــه، وأنــا أراقب

نظراته، لكي أفسر،  هل يتــوجب علي النطلق وحــديأ أم علي ان

أتبعه وأن أدعي التيقظ لمعرفة بعض التفاصيل الخاصة بالمطعم.

نظر إلي مرة مبتســمًا فتبعتــه، ثم نظــر مــرة أخــرى بشــكل خــاطأف

لحظته جيدًا، فقررت ان أذهب وحديأ.

دخــل الزبــون الول وجلس على الــتراس الخــارجي، تخفيت خلــف

الجزء الفاصل بين التراس والقسم الداخلي، وانتظرت الســيد شــارل

كي يقترب من الطاولــة وتفرســت بهم كــالثعلب المتخفي.. حين دنــا

صديقي من الطاولة ظهرت أنا باستعجال مبــالغ بــه، ووقفت خلفــه،

ورحت أترقب بحذر.

- بونجور ميسيو.

- بونجور.

- فنجان قهوة.

ذهب شارل وتبعته، لم ينطق بأيأ كلمة، ولم أبرر أيأ شيء مــع أني

كنت أهيء مئات المبررات بثانية واحدة، مبررات مقنعــة تتأرشــف

بدماغي بسرعة منقطعة النظير.
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ــا لم أخطــأ بعــد، ثم ل يحــق لحــد أن لكــني لم أقــل شــيئًا، ربمــا أن

يحاكمني من التجربــة الولى، لكــني بت أعتقــد ان لديــه من الخــبرة

الكافية ليدرك أني لم أعمل في ايأ مطعم على الطألق.

ولذلك رحت أترقب دخــول زبــون آخــر كي أهــرع اليــه، طأالمــا أن

الموضوع بسيط جدًا وستسير المور كما سارت مع الزبون الول.

دخــل رجــل يرتــديأ بــزة أنيقــة، ترافقــه فتــاة ترتــديأ ســترة ســوداء

وسروال قماشي أسود، تبدو على هيئتهم موظفي مكاتب، أو بنوك.

ذهبت إليهم بخطى منتظمــة،  ورســمت على وجهي ابتســامة لطيفــة

بلهاء.

- بونجور 

- بونجور

وقبل أن أتابع السؤال الكلسيكي الذيأ يسأله نادلو المطاعم 

أجــابت الفتــاة بكلمــة فرنســية معقــدة، وأرفقتهــا بكلمــة أخــرى أكــثر

تعقيدًا،  وطألب الشاب بالفرنسية شايًا كنت أعلمــه جيــدًا فالشــايأ ذو

لفظ متشابه بمعظم اللغات اللتينية.

شــحب وجهي فجــأة وبــدأ الربــاك الــذيأ كنت أخفيــه يظهــر رويــدًا

ــذ مجيء رويدا، لم يكن أمامي إل ترقيع الثوب الذيأ بدأت أمزقه من

الزبــون الول.ورحت أقلب باللوحــة اللكترونيــة لعلــني اتــذكر مــا
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قالته ..عبثًا..

(عفوًا أيهــا الســادة، إن معظم الطلبــات الــتي نــدونها نأخــذها باللغــة

النكليزية، هل يمكن أن أسمع من جديد مــا طألبتــه النســة).. أردت

قول ذلك وليحدث مايحدث.

فكرت .. عفوًا ..عذرًا .. باردون. نعم تلك الخيرة مناسبة جدًا!!

باردون ... 

وإذا بصوت خلفي ودود يظهر وكأنه ملتصق بأذني.

- خمس دقائق ليس أكثر، هل تودون أيأ شيء آخر.

- ميرسي.

قالوهــا وهم ينظــرون إلي بطريقــة محــيرة، لم تكن احتقــارًا، وانمــا

تعجبًا، وربما ترقبًا لما كنت أود قوله قبل أن يقاطأعني الصوت. 

ذهب شارل وسرت خلفه. لم أحاول ان أعطي أيأ مبررات 

إنما قلت على سبيل التلميح، أني كنت اود ان أسال السيدة من جديد

ــوائم الموجــودة في اللوحــة ــه بين الق عن الطلب لني لم أجــد ماقالت

اللكترونية.

اكتفى بهز رأسه مبتسمًا.

يا لغبائي، ماذا لوقال لي وماهو الشيء الذيأ طألبته السيدة، مــاذا لــو

قــال لي خــذ قلمــًا وورقــة ودون ماتريــد ومن ثم نبحث عن ذلــك إن
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كانت القوائم الكثيرة في اللوحة تزعجك.

الماكر، ربما يتهيأ للتوصية بطرديأ اليوم وليس غدًا.

لقد كان اليوم كدرًا وشاقًا. احتقرت نفسي طأيلة الثماني ساعات التي

مرت ببطئ قاتل، أما صــمت شــارل فقــد كــان مهينــًا أكــثر ممــا لــو

أنبني واستفزني بشكل مباشر.

لم أرهق جسديًا بعد، حيث أنه لم يأتي زبائن كثر وعلى غير 

عادة كما سمعت من موظف المطبخ.

عشر محادثــات كــانت فاشــلة جميعــًا، وكــان الصــوت الخلفي دائمــًا

يحفر رأسي مشيرًا إلى وضاعتي كاشفا الكاذبين والمحتالين عديمي

الخبرة والثقافة اللغوية.

جاء نــادل ونادلــة أخــرين يناوبــان على الفــترة المســائية، ثم تحــدث

المداورت بيننا في كل أسبوع، حسب الجدول.

- صافحته ولم اقل أيأ كلمة .

- أراك غدًا . قال وقد ودعني مبتسمًا.

إن ذلك الوغــد ليريــد أن يشــير إلى انــه سيتســبب بطــرديأ، ولمــاذا

سأسميه وغدًا، إن كان الذنب ذنبي. إنه يسخر مني.

سرت إلى المنزل عند الســاعة الخامســة، مقطب الحــاجبين وأشــعر

بالجميع ينظر إلي كعلقة، أو لصًا محتــاًل ســرق عجــوزًا تعــاني من
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مرض السكريأ.

ــو هذا هو الشعور المهين الذيأ يدفعني جاهدًا للبقاء في العمل هذا ه

ــماء ــقط من الس ــتي تس ــة وال ــبرة الفجائي ــذيأ يعطي الخ ــعور ال الش

كمساعدة، لم أعد أريد العمل كمصدر للعيش بقدر ما أريد ان أكفــر

عن وضاعتي وخجلي في ذلك اليوم.

خمسمئة كلمة متعلقة بالمقاهي، من أنواع القهوة والشايأ والعشاب

والعصائر والكوكتيلت الفرنسية، خمسون جملــة الكــثر اســتخدامًا

ولباقة في عالم التواصل مع الزبائن في عالم المقـــاهي، عملت على

استيعابها منذ وصولي للمنزل حتى الساعة الثالثة صباحًا.

في الصــباح ذهبت قبــل موعــد العمــل بســاعة كاملــة. كــان موظــف

المطبخ موجودًا وقد تفاجئ بقدومي المبكر.

- علي التحضير قبل قدوم الزبائن بساعة على القل 

أما انت !! فلما هنا. قال بهدوء وهو يقطع بعض الخس. 

- إنه اليوم الثاني وأنا متحمس، وعلي أن أحضر بعض الشياء.

تناولت اللوح اللكتروني ورحت أقــارن بين الشــياء الــتي أعرفهــا

والتي لم أكن قد حفظتهــا بعــد. كــان معظمهم موجــودًا وهــو الشــيء

الذيأ بعث الســرور في قلــبي، ليس المهم أن ألفظهــا جيــدًا في اليــوم

الول بقدر مــا يتــوجب علي أن أســمع بشــكل جيــد وأن أســهل أخــذ
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الطلبات بدون إحراج.

لقد اصبحت جاهزًا، وجاهزًا جــدًا، إل اذا حــدث مــا كنت أفكــر فيــه

ــية؛ أن يتم ــاتي الفرنس ــا منغمس بين كلم ــة الماضــية وأن ــة الليل طأيل

طأرديأ وأن ل أعطى فرصة أخرى ليوم ثاٍن على القل.

أنهيت نصف ساعة شــاقة أقلب بــاللوح اللكــتروني، وحين انتهيت،

كان شارل يقف إلى جانبي ينظر باســتغراب بابتســامة غــير مفســرة

كالعادة.

انطلقت بين الطــــاولت أرتب وأدقــــق وأمحص،  وأهيء نفســــي

ــارات ــددة وردود وخي ــل حــوارات متع ــوني الول ورحت أتخي لزب

وأطأروحات كانت تسلخ رأسي بسياطأها.

ــرد أنا مستعد مستعد لرد الهانة لصاحب البزة وفتاته تلك، مستعد ل

الهانة بتدوين الطلب بشكل صحيح ورسم ابتسامة المنتصر حينمــا

سأضع طألباتهم على الطاولة كما أرادوها بالفرنسية، كلمات فرنسية

تطابق تمامًا ما سوف يحضر على الطاولة !!!

جاء الزبون الول، اسرعت اليه بثقة،  ثم حييته، نعم اها.. أفوكادو

بالعسل، الزبــون الثــاني قهــوة .. نعم، انهــا باللغــة العربيــة ..قلت و

ضحكت في سريأ.

الزبون الثالث : زنجبيل مع الليمون من دون سكر.

58



قلت : بكل الحوال هو بدون ســكر، الســكر موجــود على الطاولــة.

كانت احدى افضل الجمل التي حفظتها البارحة.

ثم الرابع، والخامس ...

اللعين، أين هو اللعين شارل، إنه اليوم ل يقــف إلى جــانبي لرد لــه

ــان ابتسامته المهينة تلك، آه ممكن، ولماذا يتكبد عناء ملحقتي اذا ك

سيتم طأرديأ في كل الحوال.

في كل الحوال، رددتها بالفرنسية وسخرت مني باستهزاء.

عنــد السـاعة الحاديـة عشـر، كنت قـد تلقيت ثمانيــة زبــائن، سـارت

المور معهم على أكمل وجه باستثناء مــرة واحــدة، حين طألبت من

الزبون إعادة التوضيح، كان فيها شارل جاهزًا، أيأ لعنــة وأيأ حــظ

عاثر، هو هنا فقط حينما أخطأ. 

هل يمارس السحر السود ؟ ام أنه يعلم زبائنه جميعهم !!

عندها قرر النطق اخيرًا ولم يكتفي بابتسامته المعتادة :

أرى أن المور تسير بشكل أفضل اليوم.

بث شــارل في ذلــك اليــوم الســرور في نفســي،  لقــد شــعرت بــأني

استعدت سيطرتي على نفسي وظفرت بما كنت أنويأ فعله

عملت لمدة ثلثة أشهر كانت الفضل على الطألق.

ــودا ــا لم يع ــة وصــديقته، لكنهم ــبزة الرمادي انتظــرت الرجــل ذو ال
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أبدًا..مازلت افكر في ذلك .

رقصة في الشأرفية: 

في إحدى اليام الماطأرة، الدافئة نسبيًا، كانت قــد دعتــني تاتيانــا إلى

منزلهــا في حي الشــرفية، ذلــك الحي الــذيأ ليمكن لصــاحب حس

فني، أو بذور موهبة، أن يخرج منــه من غــير أفكــار خلقــة، أبنيــة

من الطراز الفرنســي، أســماء شــوارع تعــود إلى القــرن المنصــرم،

حــوانيت متلصــقة دافئــة، وحانــات دافئــة،  وأدراج تصــل الحيــاء

المنخفضة بالحياء العليا، أدراج ملونة دائمًا مايتواجد على جانبها،

فــوارغ زجاجــات كحوليــة، وأعقــاب ســجائر كثيفــة، أو حــتى بقايــا

نغمات موسيقية وضحكات، مازالت تسبح في الهــواء، من مخلفــات

المسية الفائتة .

وصلت تقريبًا، كنت خاويأ اليدين، مبرريأ الوحيد، أني لم أرى أيأ

متجر لبيع الزهور من بداية الشارع لخره، قــررت شــراء زجاجــة

من النبيذ، ربما بعد النتهــاء من شـربها، اسـتطيع ان أشـرح اني لم

أجد أزهارًا.
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كانت تلك المرة الولى التي أدخــل بهــا إلى ذلــك المــنزل المتحــف،

بيــانو ضــخم في مقدمــة المــنزل، دائمــًا مايضــعوا ذلــك الشــيء في

مقدمــة المنــازل، ل أعــرف الســبب، ربمــا لني ل أمتلــك مــنزًل أو

بيانو، لعلم ماهو السبب أساسًا.  

ُزرعت على الجـــدران لوحتـــان، انطباعيـــة بتموجـــات مرحـــة،

وكلسيكية لم أهتم بها كثيرًا، ورحت أفــرك ذقــني قليًل،  قــالت من

بعيد أنها لوحة أهداها إياهــا أحــد الصــدقاء، رســمها في البرازيــل،

حين كــان موفــدًا هنــاك. إلى المــام قليًل كــان هنــاك طأبــق نحاســي

معلق، يضفي روحًا ودفئًا شديدين، سيما مــع الســجاد الــداكن، الــتي

.كانت ألوانه تتفق مع اللوحتان أيما اتفاق

جاءت رائحة القهوة من المطبخ، وأحدثت أثرًا كأثر الصــاعقة،  أيأ

صفاء يمنحه هذا المنزل، لم أنتبــه جيــدًا لمظهــر تاتيانــا عنــد البــدء،

والــتي أهملت شــعرها البــني الفــاتح، وبطريقــة فوضــوية تــدلى إلى

ــع أيأ ــ ــهيان.  لم تض ــ ــان الش ــ ــان البض ــ ــا البيض ــ ــا وعنقه ــ كتفيه

مستحضرات تجميل، باستثناء كحل العيــنين، الممتــد إلى الطأــراف

قليًل بشكل مغزلي، ذلك الكحل بالنســبة لي، لــه أولويــة قصــوى. ثم

وضعت القهوة على طأاولة الشرفة الدائرية الصــغيرة، بجــانب بــاب
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المطبخ، مطبخ بابــه مفتــوح على شــرفة فيهــا طأاولــة بغطــاء أحمــر

وأزرق،  بالقرب من تاتيانا،  أيأ مشهد فردوسي مقدس ذاك .

جلست ببطئ إلى الطاولــة المســتديرة، لم أعــد أمتلــك تلــك الحماســة

القديمة، أو تلك المقدرة ذات الجودة العاليــة، لثــارة مواضــيع غــير

مكررة، وحيوية، أو غير مملة على أقل تقدير.

عــبرت لهــا عن ســعادتي الخالصــة لرؤيتهــا،  وبعــد الكثــير من

ــل ــد يجع ــد، ق ــيغة تمهي ــي إلى ص ــلت في رأس ــات، توص النقطاع

الجواء أكثر حميميــة، وعنــدما قــررت البــدء، جــاء صــوت مــا من

المطبخ المقابل للشرفة.

الشاب : تاتيانا !! تاتيانا الجميلة .

قفزت عندما سمعت صوته بغبطة، قفزة ظننتها مبالغ بها، وعانقتــه

لمدة ل تقل عن الدقيقة !!.

الشــاب : لــديك ضــيف، ظننتــك لوحــدك. كــان البــاب مفتوحــًا، وقــد

وددت أن أسألك الذهاب معنــا اليــوم بعــد بضــع ســاعات، إلى حانــة

أرميتاج.
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نظرت إلي نظــرة خاطأفــة، يوشــك المــرء أن ل يشــعر أنهــا نظـرت

حتى .

تاتيانا : سوف لن أعطيك وعــدًا قاطأعــًا، لكن اذا اســتطعت فســيكون

من دواعي سروريأ .

ودعته إلى منتصـف المــنزل قليًل، وعــادت وهــيي تتكلم في هاتفهــا

مــع أحــد أقربائهــا على مايبــدو، وقــد اتكــأت إلى جــانب البوتوغــاز

تسخن القهوة من جديد .

نظـــرت إلى المبـــنى المقابـــل وإلى العلى قليًل، أردت التظـــاهر

باللمبــالة،  كنت أعلم انهــا تريــد الــذهاب وبرغبــة عارمــة، لكنهــا

قالت له ماقالته، كنوع من الكبريــاء والمماطألــة، أو التشــويق ربمــا،

ول أقول هنا أنه مراعاة لنفسي، أو لزيارتي .

كنت ل أزال أحدق إلى تلك الناحية، وكــانت قــد جلســت منــذ برهــة

قصــيرة نســبيًا، ولم ألحــظ ذلــك، وبصــوت واضــح وبنغمــة خاصــة

صريحة  قالت : هل تعجبك السماء لهذه الدرجة .
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أجبت : إن هذه المدينة جميلــة، جذابــة، وتكــاليف معيشــتها باهظــة،

محفزة، ولكني متأكــد أن مكــوثي بهــا أكــثر من ذلــك سيصــنع مــني

مجنونًا.

ــة رائعــة، وعلى تاتيانا : مدينة تصنع من النسان مجنونًا، هي مدين

النســان أن يســعى اليهــا بقدميــه، وبالتــالي أن يفعــل مابوســعه لكي

يصبح مجنونًا، المجــانين هم الســعداء، هم المســالمون، اللمبــالون،

الذين فهموا هذه الحياة على حقيقتها،  وكانوا الجدر بها .

نظرت اليها باســتغراب، وكــأن إشــارة من ســماء لحت لي، لي أنــا

تحديدًا، كان خطابها أشبه بسؤال أو توسل منه إلى حوار طأبيعي. 

كيف أنّى لها أن تــؤثر بي هــذا التــأثير .فاضــت بي جــرأة، لركــوب

بحر، أو لقفزة من أعلى جبل، أخذتها من يديها ومعنا زجاجة النبيــذ

الرخيصة التي ل تحتاج إلى مفتاح،  ونزلنا للشارع الذيأ هبط عليه

الليل أخيرًا.  لم تسألني إلى أين، أو ماذا تفعل، لم تتردد أبدًا، مشــينا

في شارع ضيق، وركضنا إلى شارع أوسع وهربنــا من المــارة، ثم

إلى رصــيف واســع يمتــد إلى أحيــاء مجــاورة، وتناوبنــا هنــاك على

شرب النبيذ، بنهم، وسعادة، وبدأنا الرقص، الرقص الذيأ كان جريًا
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ورقصًا بآن واحد، قبلتها بغتًة، وهي أيضًا ثم عــانقتني لمــدة ل تقــل

عن الدقيقتين !!

ليلة السبت:

كان الشارع خاليـًا باســتثناء الــذاهبين لحفلــة يــوم الســبت، فقــط يــوم

ــد السبت يجعل الحياة قابلة للتحمل. مشيت بطريقة متعرجة،  ليوج

الكثير من الرصفة، ســيارات كثــيرة، الزوجــة بســيارتها المســتقلة،

ــبح من ــزدوج أص ــرير الم ــتى الس ــتقلة، ح ــيارته المس ــزوج بس وال

الكلسيكيات والشكليات الــتي ولى زمنهــا. أنــا لم أشــعر بشــيء من

قبيل الحسد الطبقي، أنا فقط أردت الصــحبة. علبــة ســجائر ل تقــدر

بثمن، في الشارع المضاء باللون الحمر، سيكون الليل طأــويًل بمــا

يكفي لتشكيل ذكرى، تعوض عن أيام الســبوع الــتي  لم أســتخلص

منها أيأ صور مؤلمــة أو مفرحــة، كــانت ثابتــة كشاشــة تلفــاز قطــع

عنهــا البث، كم أكــره الصــور الــتي ل تعــني شــيئًا،  الــتي ل يمكن

65



تصنيفها، أو الشــعور بشــيء من الحــنين حيالهــا،  حــتى أني  أفكــر

أحيانًا بوخز إصبعي بدبوس، وانا أحــدق في شــيء مــا، لصــنع أيأ

ــة، أو أن صورة  ترسخ في ذاكرتي المريضة، للبسها صــيغة معين

أضحك في الشارع، بعد منتصف الليــل،  والكــل نيــام، حــتى أوقــظ

الجميع وأسمع سيًل من الشتائم.  أليس ذلك جديرًا بتشــكيل ذكــرى،

ذكــرى  أقــدمها لنفســي ليس كهبــة  من أحــد. بقيت أجــوب الشــارع

طأيلة ساعات الليل بفرح أليم، واستقللية ســاحرة، وحين بــدأ ضــوء

ــد المنبعثــة من النهار يتخبط ليخرج من شرنقته، لفحتني نسائم الجلي

روح الصباح الطالعة، واكتشفت حينها شيئًا ما يتوجب فعله،  قرار

أصدر رغما عني، أصدرته خيوط الشمس الولى.

الساعة السابعة صباحًا اتخذت قراريأ بالنتحــار،  في هــذه الســاعة

ــدًا تصبح القرارات أكثر عفوية لمن هم مثلي، عند هذه الساعة تحدي

أشعر بأقصى درجات كراهية نفسي التي ستتعرض لضوء النهــار،

وسترى جموع التائهين المتراصين في الرصــيف أســفل البنــاء وهم

ــإرادتي ــدما أردت النتحــار ب ــني حــتى عن ــة. ولن ينتظــرون الحافل

الحرة ورغبتي الحــارة - كنت جبانــًا و مــازال لــديأ خيــط يربطــني

بالحياة، لم أجرؤ ان أرى حبًل معلقًا يجعل من أملي بالنجاة صفرًا،
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ولم أجرؤ على القفز من أعلى البنــاء ايضــًا،  أو أن أســتخدم أدوات

حادة على سبيل المثال، تلك همجية ل أقبلها أبدًا، ل أحب أن أشــعر

ــوت ــوا أن أم ــديين،  تخيل ــرين التقلي ــاليب المنتح ــرر أس ــي أك بنفس

ــًا، وعــديم1000بجرعة دوائية من عيار ال  ، كم سيكون ذلك رتيب

الخصوصية، سأتألم لذلك أكثر من ألم المــوت نفســه. أردت طأريقــة

تجعل من الموت شيئًا شــبه مؤكــد ولكن أن يحمــل في طأياتــه أيضــًا

فرصة ضئيلة للنجاة يصعب حدوثها ـ لكنها ممكنة الحدوث. طأريقة

تحتاج لجهد وعنــاء، تجعــل من موضــوع النتحــار شــيئًا ذا معــنى،

ولهذا قررت أن أموت بعقوبــة تحقــير النفس. ولــذلك فقــد كــان علي

الجلوس وحيدًا وتــذكر الكثــير من الشــياء الــتي ســتجعل من ألم مــا

يتنامى بشكل تدريجي إلى أن أسقط عن كرسي. لم يكن ذلك بـالمر

الهين أبدًا،  فهو يتطلب الكثير من الــذكريات المتتابعــة والكثــير من

ــا ــا هن ــتي تم ارتكابه ــات ال ــترجاع آلف الحماق ــدم واس ــاعر الن مش

ــوقت،  وأيأ ــير من ال وهناك،  وهي تحتاج الكثير من التركيز والكث

مؤثر خــارجي قــد يكــون عائقــًا لتمــام العمليــة بنجــاح،  ولــذلك قــد

تحتاج إلى العديد من المحاولت، لكنها والحــق يقــال طأريقــة فريــدة

ونادرة وممتعة بآن واحد. الجلسة الولى كانت مضحكة فعًل حــتى

خيل إلي أني أحضر نفســي للــذهاب لمشــاهدة فيلم ســينمائي،  حيث

67



ــادم من ــدة من ورائي والضــوء خــافت ق ــة وبعي أن الموســيقى هادئ

النافــذة و إلى جــواريأ الــورق والقلم وعلبــة التبــغ كــانت جميعهــا

أخر مايدل على أنها أدوات شخص يريد أن يتخلص من الحياة. في

بادئ المر ضحكت،  ساعة ونصف  كفيلــة بجعلي أشــعر بالوحــدة

وأن أغرق في لحظات معينــة، لكنهــا لم تكن اللحظــات الــتي أرغب

بتذكرها،  أنــا أعلم أن في ذاكــرتي أشــياء أكــثر دســمًا وأكــثر شــوقًا

وحنينًا مدمومًا ومشاعر مختلطة قادرة على الفتك بي،  لكن أحد ما

ــه ل يستطيع إرغام نفسه على تذكر أشياء يرغب بأن يتذكرها،  لن

هو نفســه ل يعلم مــاذا يريــد أن يتــذكر وأيأ من ســنوات عمــره هي

الكثر ملئمة لستجرار الذكرى .

بدأت رئتــايأ تمســكان برقبــتي من الــداخل،  و ذلــك مــاكنت اريــده،

ــد تكفيأكنت على يقين  ني أسير في الطريق السليم، ساعة اخرى ق

للطأاحة بي بشكل نهائي ..

قرع الجرس !! لم أكن قد أعطيت أية مواعيد،  ولم أتوقع قدوم أحد

في تلــك الفــترة بشــكل محــدد،  حيث أني لن أفتح البــاب ليأ أحــد،

ــد ضــغطوا استرقت السمع قليًل، كانوا زوار الشقة المجاورة لي وق

جرس المنزل عن طأريق الخطأ .. لم استطع المتابعة،  مــع صــوت
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الشــخاص والضــواء القادمــة من الخــارج،  وســأحتاج إلى ثلث

ســاعات على القــل للوصــول إلى لحظــة الختنــاق الداخليــة، على

العكس تمامًا حين حل المساء،  خرجت بجولة إلى الدورة،  وكانت

المقاهي مكتظة رغم النسيم البارد الرطأب الذيأ كان يــأتي من جهــة

الشاطأئ.  كانت روائح النرجيلــة والنعنــاع وصــوت خرخــرة الميــاه

والموسيقى المنبعثة من الداخل، توحي بالحيــاة حــتى وإن كــانت بل

معنى،  لكنها توحي بوجود أشخاص يريدون الستمرار بأيأ طأريقة

أو ثمن،  وهــو مــا كنت قــد تخليت عنــه تمامــًا، فأنــا لســت بحاجــة

للســتمرار والعــادة، وتلقــف المعانــاة اليوميــة بمســميات مختلفــة.

ــار كيف لي أن أتحمل رؤية شخص يبكي أو شخص يكابد ثلثي النه

لتأمين لقمة عيشه التي ستبقيه على قيد الحياة في الثلث المتبقي.  

ولــذلك كنت أعي جيــدًا أني لن أســتطيع ان أكــون مثــل هــؤلء، قــد

أكون أقل حماسة أثناء الليل بوصفه الوضع الكــثر مثاليــة وقبــوًل،

لكــني كنت أعي أكــثر أن مجىء الصــباح بصــقيعه القــبيح وضــوءه

الــذيأ يشــق الســواد بقســوة ســيكون ثقًل يهلكــني مــاحييت.  سأســمع

العصافير التي تبكي كرها لمــا حولهــا وكرهــا أشــد للصــباح،  ذلــك

ــذيأ يســمونه زقزقــة وبكــل وقاحــة،  ويصــبغونه بصــباغ البكــاء ال

69



التفاؤل والولدة المتجــددة لليــام الــتي تحمــل إلى العــالم كــل مــاهو

ــد من جديد،  ولذلك ل بد من إنهاء ذلك الصراع غــدًا، حيث ل مزي

الصباحات وأضواء مثيرة للرعب.

مع طألوع الصباح قررت المحاولة مجــددًا، بــالحرى كــان الضــوء

 درجة180يأخذني تدريجيا للشعور نفسه، أغمضت عيني أدرتهما 

إلى الوراء كآلة تعمل على مســننات، حــتى رأيت الحجــرة الســوداء

المظلمة المفرغة، لم يكن هناك شيء يستحق الوقوف عنده، صمت

الحجرة التي في رأسي متصــل بشــكل مباشـر بالصــمت الخـارجي،

فجأة ومن النفق المظلم البعيد جاء رجــل قــويأ البنيــان،  يبــدو عليــه

غبار الزمن،  بدأ يقترب وعينايأ المقلوبتــان تــراه جيــدًا، لم يفصــح

ــبح عن إسمه لكني عرفته من الصخرة التي يحملها على كتفه.  اص

ــا ــال : أن ــة ثم وضــعها على الرض ونظــر بتمهــل ثم ق ــًا كفاي قريب

ياصديقي وفي كل الحوال لم يوجــد ولن يوجــد من هــو أكــثر مــني

شقاًء؛  منذ أن ولدت وقد وضــعوا نصــب أعينهم تعــذيبي،  حــاولوا

مرارًا ال يفسحو لي المجال ان أسأل حتى لم انا هنــاك،  لم اســتطع

ــة، وحين ــا من دون حمول ــر به ــدة أفك ــة واح ــل على دقيق ان أحص

ــة البديــة، لكــني اصبحت قادرًا على رفع الصخرة أنزلو بي العقوب
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لم أخــبر احــدًا من قبــل، أني كنت أفكــر وانــا أرفــع الصــخرة، كنت

أفكر في رأسي أن مــايجريأ ليس حقيقيــًا وأن عــالمي الــذيأ أعيشــه

مغاير تمامًا للعالم الذيأ أنا أرفع به قطعة من جبل أصــعد بهــا إليــه،

لم أكن أعلم حتى أني صعدت ونزلت يوميا ألف مرة، أو أن رقبــتي

كانت تهرس بالصــخر.  لم أشــعر حـتى بالــدماء الـتي كــانت تغـرق

قدمي، إنما كنت في أفضل حــال عشــتها داخــل حجــرتي الــتي قلبت

ــآلة ــال، أرى ضـ ــًا. كنت على ذرى الجبـ ــني مثلـــك تمامـ ــا عيـ فيهـ

ــًا أو ــالهواء، لم أعــرف ظلم ــًا ك ــذبًا ونقي ــاحولي، أرى نفســي ع م

ضوًء، كان بالنسبة لي كل شيء خــارج الحجــرة شــيئا ثانويــًا عــديم

ــان لي شــرابي ــة، الظلم و الضــوء و الصــخرة والجلد. ك الهمي

وأحلمي اللذان كل ما عداهما وهم. كنت أعــزف وأغــني  وأرقص

ــتي ــددًا، أكتب ملحم ــال مج ــريح، إلى الجب ــه ال ثم أصــعد كمن نفخت

وأغنيتي البدية، لني أيقنت بعمق أني سأكون أبديًا.

أقول لك ما قلته لني أعلم أنــك تعــدني جبانــًا، وأني لطالمــا امتلكت

الحل بأن أحرر نفسي، لكن ذلك لم يكن مشــرفًا على الطألق، إنمــا

هو جبان من لم يتجرأ على تجربة ما حملته أنا، جبانا لنــه يظن أن

إرادته الحــرة تملي عليــه الهــرب ول تملي عليــه النكــار، انمــا انــا
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واظبت في إنكاريأ، وأنا من انزلت عقوبتي بهم وليس هم، عقوبتي

العظمى التي تلظي نفوسهم، وتجرد قدرتهم في تحطيمي.

باختصار يمكنك معرفــة من هــو الجبــان يــا صــديقي، الجبــان الــذيأ

يترك حجرته هذه بكل مقوماتها، من أجل ضــوء وعصــافير وبشــر

ومعاناة أو ضجر،  أحمق من يفوت فرصة مقابلتي من أجــل الفنــاء

البديأ.

.........................………………………………
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 :۲ملحاـــــــظات مجهــــــــــول رقم 

كــانت تلــك المــرة الولى الــتي أتوجــه فيهــا إلى دولــة غــير ناطأقــة

ــة ــل أبي، ومزرعـ ــأغادر حقـ ــًا أني سـ ــة، لم أكن أظن يومـ بالعربيـ

الزيتون والبئر الــذيأ أنفــق ســاعاتي وأنــا أراقب منســوبه، ومــنزلي

الريفي المتواضع،  وعصافيريأ في القفــاص المرفوعــة والــذين لم

يستوعبوا مجريات الحداث بأنهم أصبحوا بل قفص كمــا أصــبحت

أنا بل سقف؛ فأنا نفســي لم أســتوعب كيــف يمكن ان أصــبح مــا انــا

عليه اليوم خلل ســنة واحــدة فقــط. لم أســتوعب أبــدًا كيــف أنــا حي

حتى الن، اشاهد صورة منزلي في اليوم عشر مرات أو عشرين.

والن أهئ نفسي للشيء على اعتبارأان السوأ دائما هو قــد حــدث

بالفعل، أما الموت فهــو درجــة ل تنتمي إلى ســلم درجــات الفضــل

والسوأ، فهو فلسفة مغايرة تمامًا، ول يمكن تصنيفه حتى.
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أجوب شوارع المدينة الشاطأئية باحثًا عن مأوى ومنتظــرًا المكالمــة

الهاتفيــة من أبــا جــواد، وهــو ذاتــه باســم مختلــف يوميــًا وذلــك

لضرورات المهنة. في السبوع الفائت أكد لي أن الطريــق على مــا

يرام وأن الباخرة الفاخرة ستبخر في غضون أســبوع، وأخــبرني كم

ــع رجــال صــادقين ل ــل م ــام التعام ــذه الي هــو من الصــعب في ه

يفرطأـــون بـــأرواح البشـــر بســـهولة، واتفقنـــا على المبلـــغ المـــاديأ

والتوقيت الذيأ سأراه فيه.

رائحــة شــواء من الســواق الشــعبية، ورجــال يشــربون الشــايأ في

المقــاهي. ل أعلم أحــدًا في البلــد الجديــد، ول حــتى شــخص واحــد،

يستطيع مشاركتي فكرة، أو يهدأ من روعي، أو يشــرح لي لمــاذا ل

يفترض أني اشــرب الشــايأ في مقهى مــا باعتبــاره وضــع طأــبيعي.

لماذا علي ان أضع كل ما أملكه بالضافة إلى كل مــا اقترضــته في

جيب مخفي أتحسسه ثلث مرات في الدقيقة الواحدة.

ولرغبتي بتحقيق رغبة على القل، رغبة ولو تافهة تجعلــني اشــعر

بانتمائي لهذا العالم، قررت الجلوس في المقهى. وشرب شــايأ دافئ

يطرد البرد الذيأ اختزنته منذ شــهر،  جــاء النــادل بثيابــه البســيطة،

ودمـــدم بعض العبـــارات بالتركيـــة الخارجـــة من فمـــه المســـقوف

بشاربان سوداوان غليظان، لكني قلت له كلمــة شــايأ فقــط،  ســألني
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سؤاًل أخر لم أفهمه لكني كررت كلمة شايأ، ثم انطلق.

نظرت إلى الجالسين باســتغراب، أصــوات جلبــة ونقاشــات وقرقعــة

تــأتي من بعيــد، ورددت : الكيــد أن أحــد مــا هنــا ل يعلم شــيئًا عن

جيبي السريأ المحشو بالعملة الصعبة، الكيد أن كل شيء ل بد أنه

سيسير على ما يرام على القــل هــذه المــرة،  اييــه كم أنــا ســخيف،

أقاوم الدنيا من اجل جيب،  أنا الذيأ فقدت كل ما يستحق ان أصــمد

من أجله، إل أن ذلك هو ما يجعلــني قــادرُا على الســتمرار، قــادرًا

على أن أطألب شايًا يدفئ كياني.

خرجت في الساعة الحادية عشر مساًء باتجــاه البحــر، لم يــأت ذلــك

ــة. ــنزل القريب التصال بعد، ل أعلم إن كان علي الذهاب إلى أحد ال

ذهبت بالفعل؛ الول ممتلئ  و الخــر والثــالث والرابــع والخــامس،

كلهــا ممتلئــة بأصــحاب الجيــوب الســرية. خــرجت باتجــاه الشــاطأئ

القريب أشعر ببرودة تأكل عظامي، اتصلت بالرجــل وأخــبرني أنــه

سيأتي عنــد طألــوع الصــباح لصــطحابي إلى مــأوى مــؤقت، ريثمــا

يحين موعـــد النطلق في اليـــام القريبـــة. وقفت أتأمـــل الشـــاطأئ

ووضعت حقيبتي بين قدمي، ونظرت إلى الموج العالي،  أيأ حماقة

هي ما افعل. هل أقذف بنفسي إلى الموت طأوعًا،  طأوعًا!!! ل ل !!

أنا لم اختر أن أقف هنا الن بانتظار أحد الدجالين الذين ل يتوانــون
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أن يقذفوا بي إلى أيأ مكان. طأالما أني ل أملك سوى المجازفة وهو

ــتمرار أو التلعب ــير قـــادر على السـ ــا غـ ــد ، فأنـ ــار الوحـ الخيـ

ــا، بالحقائق،  أنا ل املك مايكفي من الوراق الثبوتية للستمرار هن

ــة ــو شــخص بحكم الميت. لطمت موج ــة ه ــان بل اوراق ثبوتي انس

عالية حافة كورنيش الشــاطأئ لطمــة مرعبــة جبــارة كــادت تخــترق

الجدار البيتوني، ضحكت وشعرت بالوحشة.

أعرف حق المعرفة أن نسمة صيفية قادرة على إبكائي لكني لم أكن

يومًا بالضعف الذيأ يجعلني أتهيب ركوب بحر.

ــة اتصل  عند السادسة صباحا أبو .. نسيت اسمه. فانا بحاجة لمعرف

تحديثات السم دائمــًا، واتفقنــا أن نلتقي عنــد بــائع الصــحف المطــل

على الساحة العامة والتي افــترش على عشــبها العديــد من ل مــأوى

لهم .

أقبل الرجل بابتسامة نكراء وخبيثة لكنها حقيقية.

- مرحبًا سيد عصام، لبد ان رحلتك كــانت متعبــة والليلــة الخــيرة

كانت باردة فعًل.

قبل ان نــذهب إلى أيأ مكــان، إن من عــادتي أن أوضــح كــل شــيء

لزبائني قبل التوجه إلى محل إقــامتهم المــؤقت. يجب أن يكــون كــل

شيء واضحًا. الصحيح أن لدينا مواعيد دقيقة لكن الظروف تجبرنا
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أحيانًا لتغييرها في أيأ لحظة.

سعريأ غير قابل للتفاوض، وهو محسوم.

ــة ــاخرة قوي ــك ســتبحر في ب ــك، أن ــا وســبق لي أن أخبرت ــانت كم ف

وبطريقــة آمنــة ومضــمونة. نحن ل نرســل زبائننــا في القــوارب

المطاطأية في مثل هـذا الــوقت من الســنة، إل إذا كنت تريــد انتظــار

الصيف وهو ما ل أظنه.

أما طأرق إيداع النقود فهي الطريقة الشائعة والمتعــارف عليهــا هنــا

منذ مدة، ستضع النقــود في مكتب التــأمين. ل يوجــد طأــرق مبتكــرة

حديثة أفضل من ذلك، ربما يومــًا مــا سيخصصــون بنكــًا وموظفينــًا

ونظامًا الكترونيًا لمثل تلك التعاملت. هههههه أمزح فقط.

لم يدع لي السيد ابو جواد ايأ فرصة لن أسال سؤال لم يجب عليــه

ــظ الرواح مسبقًا. كان يتحدث عن الخلص والعناية بالزبائن وحف

بقناعة راسخة. 

ــحاب ــاب المهن وأص ــان أرب ــعبي، ك ــوق الش ــق إلى الس في الطري

المصالح يمارسون أعمــالهم في متــاجرهم، وأشخاصـًا يســيرون في

ــا الشوارع، و حياة طأبيعية بكل ماتحمل الكلمة من معنى. مر بجانبن

مجموعة من الشخاص بدوا أنهم ذاهبين للعب كرة القدم. تخيلوا !!

هناك أشــخاص بــالغين في هــذا العــالم يريــدون اللعب، رغم بــرودة

77



الطقس، وسيعودوا إلى منازلهم وسيستحمون بمياه دافئة، تخيلوا أن

ذلك كان موجودًا وقد رأيته بأم عيني.

دخل الرجل إلى إحدى البقاليات التي جلس فيها رجل خفيف الشــعر

على كرسي منخفض يضع قبالته مــدفأة كهربائيــة حراريــة،  و إلى

جواره امرأة سمينة الجــذع تلــوك في كل جــانبي فمهــا لقمــة هائلــة.

بعض أصناف السلع القليلــة رتبت على الرفــوف، وبجــوارهم بــراد

صغير  للعصائر.

- هل تريد أن تشتريأ شيئا سيد أبو جواد ؟

- ههه ل !! نحن في  مكتب الشرفاء للتأمين.

-هذا هو المكتب ؟!!

- نعم، بإمكانك النظر إلى اللفتة في الخارج.

(سوبر ماركت الشرفاء). 

لم يســمع حــديثنا أيأ من الرجــل أو المــرأة، فقــد انشــغل بأربعــة

أشخاص دخلوا لرهن النقود، يقودهم شخص آخر.

سجل صاحب المكتب أسمائهم وقام بعد النقود، ووضعها في الدرج

الخشبي. جرى كل شــيء بوضــوح وانســياب، لم يكــترثوا بنــا أبــدًا.

جاء دورنا بعدها، أخرج الرجل الدفتر الممتلئ نفسه، وســألني بثقــة
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وحزم كما يسأل أحد المحققين في واقعة ما :

- السم الكريم ؟

- حرر ورقة وكتب إسمي بجانب رقم ما، وكتب السم والرقم ذاتــه

على دفتره، وأخذ النقود.

حدث ذلك في دقيقة، نعم سلمت مبلغي بدقيقــة ســحرية، مــرت مثــل

ــأمين، ــرفاء) للتـ ــوًا .. مكتب (الشـ ــة، عفـ ــا من البقاليـ وهم. خرجنـ

وضعت يــديأ على جيــبي كمــا ســرت العــادة، لم اجــد شــيئًا، لم أكن

راغبا بتصديق أني مغفل، جردت من كل شيء بلحظة واحدة، لقــاء

ورقة ممزقة الطأراف تحمل إسمي بخط رديأء ورقمًا خماسيًا. في

الحقيقــة يمكن للمــرء أن يكــون مغفًل في كــل يــوم تقريبــًا، لكنــه لن

يستطيع أن يدفع ذات المبلغ  سوى مرة واحدة فقط.

خرجنا باتجاه الشارع العام من جديــد، وقبــل نهايــة الســوق الشــعبي

قال الرجل :

- آه إن الساعة الن هي الواحدة ظهرًا، حان وقت الغداء،  لبد أنك

جائع جدًا، وأجزم أنك لم تأكل كما يجب طأيلــة اليــومين الماضــيين.

ســأدعوك إلى الغــداء ولكن على حســابي!! مــع العلم أن كلمــة على

حسابي ل تحمل في طأياتها أيأ معنى خبيث ومثير للريبة. صدق يــا

ــا أو ــد من أموالن ــه لن يزي ــو ومبالغ ــدًا ه صــديقي أن شخصــًا واح
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ــدًا ينقص،  نحن نطمح إلى الستمرارية دومًا وعليك أن تسعى جاه

لطرد القلق.

اللعين يقرأ مافي النفــوس، ذكي فقــط فيمــا يخص عملــه، يمتلــك من

التجربة ومن القــوالب والعبــارات مــا يمكنــه ان يجــرك إلى التهلكــة

بضمير مرتاح، أما أنا فليس لي إل ان أترقب الخواتيم كما يجب أن

تنتهي. لم يعد لي إرادة حقيقية في توجيه مسارات المور. 

جلسنا في مطعم الزاوية المطل على الشارع  والسوق، طألبنا ســجقًا

ولبن، ورحت آكـــل بنهم،  وأنـــا أوجـــه نظـــراتي إليـــه كفريســـة

محاصرة، أما هو لم يعبأ سوى بطعامه ومراسلته التي ل تهدأ.

في الساعة الثالثة توجهنا إلى المنزل المنشــود، في أطأــراف المدينــة

التي ل يمــيز فيهــا الســكان بعضــهم بشــكل كبــير، في البدايــة ظننت

المنزل مستودعًا، لكن حينما تابعنا الدخول، أخذ يأخــذ شــكل الــبيت

قليًل.

 رجال آخــرون، ثم ثلثــة، أصــبحنا خمس عشــرة4دخل من الباب 

تقريبًا.

وقف أبو جواد في المنتصف واستعد لشرح شيء ما بلهجة خطابيــة

واضحة :

رفاق، سأشــرح مباشــرة من دون اطأالــة، سيحضــر عشــرة آخــرون
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وسيصبح العدد الكلي خمســة وعشــرون، ســتوزع عليكم بطانيــات،

وستنامون هنا ليومين، لقد أخبروني منذ قليل أن النطلق بعــد غــد

في الثالثة بعد منتصف الليل.

يسمح لكل شخص باصــحاب بطانيتــه وســترة نجــاة وحقيبــة واحــدة

فقط، لنكم ستحتاجون لطأعمة تكفي لثلثــة أيــام ويفضــل أن تكــون

من المعلبات.

أيأ شخص يتأخر عن الموعد لن يستطيع استرداد المبلغ.

ــد  ــاركم على بع ــل " في انتظ ــاخرة "أم ــتكون الب ــترات،5س  كيلوم

ــة سنذهب إليها عبر قوارب مطاطأية. العدد الكلي للركاب هو ثلثمئ

شخص، سيرافقكم القبطان إلى الجزيرة اليطالية.

تعالت صيحات الستفسارات والمناوشات الغير مفهومــة من زمــرة

ماذا لو ؟ ولماذا ل ؟

لكني لم أنظر إل إلى الرجل، كان كمن يحــاول الضــغط بيديــه على

ــع ــدللين،  وأجــاب على جمي ــه الم ــه، محــاوًل اســتيعاب زبائن فخذي

الســئلة الــتي يعلمهــا مســبقًا ويحفــظ إجاباتهــا عن ظهــر قلب.  أمــا

ــة السئلة المباغتية الغير متوقعة فقد كانت غبية لدرجــة أن أيأ إجاب

ستكون مقنعة حينما تخرج بنبرة هادئة ومتقنة يتمتع  بها أبا جواد.

وزعت البطانيات.  جلست على سرير حديــديأ وضــع عليــه فــراش
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غــير قــاٍس. لم أدخــل زنزانــة ســابقًا، ول أعلم شــيئًا عن الزنــازين

ونزلئها، زنزانة بباب مفتوح وســجناء ذنــوبهم عظيمــة، ذنبهم أنهم

أرسلوا إلى هذا العالم في وقت غير مناسب، وسيرتحلون في أجواء

غير مناسبة أيضًا.

في السرير المقابل جلس أحــدهم وأســند رأســه إلى الحائــط، وشــرع

بقضم أظافره ومشاهدة شيء مــا على هاتفــه، ثم بــدأ يضــحك . هــل

يظن أنه سيغادر بالطائرة أم تراه باق هنا ولن يذهب معنا، هــل هي

جرأة الشباب، تعود، تدريب، أم لمبالة.

كم أتوق لسؤاله عن ذلك ؟ هذا إن فهم السؤال أصًل.

إلى جانبي جلس رجل أربعيني يخاطأب زوجته التي كانت في مكان

آخر:

ــيرة .. مممم آه .. ااا عزيزتي، سننطلق بعد غد، قالوا إنها باخرة كب

نعم … سنحضر طأعامًا يكفينا لثلثة أيام و...

كرر الرجل ماقاله أبو جواد بحــذافيره، لم يناقشــوا حــتى احتمــالت

أخرى.

ــات ــك. ثم لمــاذا عليهم مناقشــة احتمالي ــا التايتني ــاخرة أجــل، ربم  ب

ووضع خطط وخطط رديفة وبديلة.  في البحر هذا لن يجديأ نفعــًا،

ــد. إذا ــل الوحي ــأكون المغف ــواب وس ــيكونون على ص ــر س في البح
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حصل يومًا ما و اتبعت احساسًا داخليًا يــدفعك بقــوة،  متجــاهًل كــل

مايفرضـــه المنطـــق من خطـــأ وصـــواب، ثم قـــررت الـــتراجع في

منتصــف الطريــق بحجــة أنــك اكتشــفت منطقــًا يحمــل خصــاًل من

الحكمة  فتلك الخطيئة الكبرى. إما تابع هذا الطريق أيًا كانت نهايته

أو فل تتبع إحساسك المختل اللعين منذ البداية. 

وائل، هكذا عرف الشاب الثلثيني عن نفسه بحماس، لم يســهب في

الحديث عن نفسه كثــيرًا لكنــه راح مباشــرة يطــرح الســئلة ويجيب

عليها تلقائيًا، ثم خاطأب الحضــور أن يكونــوا معــه يــدًا واحــدًا وأنــه

على أتم الستعداد لمساعدة الناس، فهو ســباح مــاهر بالضــافة إلى

أنه يعلم الكثير عن خبايا الجواء المرافقة للرحلــة، ويعلم أنهم تحت

ســلطة مجموعــات مافيويــة بل رحمــة. وأنهم اذا كــانوا يــدًا واحــدا

متكاتفين متعاضدين بذلك سيجبرون هؤلء المجموعــات للنصــياع

لرغائبهم وعدم الستهتار بأرواحهم. هتف الربعيني فجأة بــالقبول،

وأومأ ثلثة آخرين برؤوسهم موافقين، أخذ وائل ورقة وراح يرســم

الخطط بنزعة قيادية. 

ها قد بــرز القائــد الضــروريأ لكــل مجموعــة من الشــخاص يفــوق

عــددهم الشخصــين.  تلــك النزعــة الفطريــة والحالــة الطبيعيــة الــتي

ــة من ــل مجموع ــة، لك ــير مبتذل ــة غ ــرق عفوي ــها بط ــرض نفس تف
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الشخاص هناك وائل واحد، يحاول الجميع نسج طأمأنينتهم بخيــوط

ــون ــة عي ــروح القيادي ــتي تبصــر ال ــا ال ــة ذاته شــجاعته، وفي الثاني

المنصاعين، تأخذ النماذج بالنقسام ويأخذ كل منهم دوره، المتشكك

والــداعم العمى والحاقــد الفطــريأ الــذيأ وجــد في صــدره كراهيــة

حاقدة تقوض روح المجموعة.

راقبت ذلك بهدوء كمتفرج وحيد يشاهد المنصة الممتلئة،  

لم أحــاول النخــراط في النقاشــات نهائيــًا، النقاشــات الــتي ل تعطي

قيمة نهائية، ولتجديأ نفعًا عندما سيصبح الجميع على المحك.

ــة الفوضــى إلى ــه من مرحل ــل نزلئ ــذيأ انتق ــبيت ال خــرجت من ال

الخطط اللمجدية التي رسمها القائد الفطريأ الجديد.

ــاهو لم يعلم أحــد أني غــادرت، لم يعلم احــد أني كنت موجــودًا،  م

اسمي وكيف هو شــكلي. لن يهتمــوا ليأ من الــذاهبين او القــادمين،

النيام أو الصاحين، لن البحر حضوره اقوى وهو الحاضر الوحــد

في عقولنا جميعًا.

وصلت إلى الشاطأئ والــريح تعــانق مــرفقّي، وبــدأت رائحــة البحــر
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تهيج ذاكــرتي، والظلمــة جعلت من روحي معتمــة كمــا ابصــرت

ــداكن إلى داخلي عينايأ لحظتها، عينايأ اللتان ترسلن لون البحر ال

والتي تفسره نفسي بنظرة عينايأ من جديد. ويظل اللــون في داخلي

محدثًا قشعريرة ووحدة. 

بحر، نسيم بارد، عتمــة، رائحــة، أنــا. ألسـت أنــا من هـذه العناصــر

وهي مجبولة مني؟ ألم ننصهر ببعضنا ولو لحظة؟  لما على البحــر

ــوعي هــو فقــط من يحــاول ــا واحــدًا ؟ وال ــاني إذا كن أن يــرعب كي

إبعاديأ عنه بخطى لئيمة. ألم أكن أنــا فلحــًا يجلس بعــد تعبــه بظــل

زيتونته، يتأمل نموها كأنهــا هــو؟ ألم أحمــل تربتهــا الحمــراء بيــديأ

لنثرها بتباطأئ كساعة رمليــة؟ وكــانت ســكينتي تــنزل مــع الــتراب

كأنهما كيان واحد، ومخيلتي التي لم تفكر حينها بحدود وسفر، حين

ــرقت في ــبر، وغ ــر المغ ــتي الحم ــر ترب ــفريأ في بح ــت س مارس

جذوراشجاريأ الضاربة، والشمس تــوخز عيــني المغمضــة، منســلة

بين الوراق المتمايلة، تغازل المســتلقي كعنصــر طأــبيعي ل يتجــزأ

من الرض التي ينتمي اليها.

وكذلك بحريأ هو الن.

لم النتظار إلى الغد إن كان بإمكاني أن أصبح ســمكة الن وبشــكل

طأوعي وبمحض إرادتي  ..الن سأصير السمكة.
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لن أحدثكم عن أيــة رحلت وبــواخر وقــوارب مطاطأيــة وأشــخاص

يصــرخون أو يتضــرعون، أو عن أيــة نتــائج وإحصــاءات، فهنــاك

ــامرات ــير من القصــص المشــوقة والمغ ــير الكث ــا، الكث ــير منه الكث

الخطــيرة الــتي أقفلت بنهايــات ســعيدة او مأســاوية أو تلــك المفعمــة

ــذلك أن تحــول بالغموض. قصص كثيرة لم تعد تأخذ هيبة تذكر، ول

نفسك إلى سمكة يعني أنك تحررت مما كان يفزعك.

«.
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