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ﻟﺗﺣوﯾﻠك إﻟﻰ اﻟﺟروب أﺿﻐط ھﻧﺎ

ﻟﺗﺣوﯾﻠك إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ أﺿﻐط ھﻧﺎ

إهداء
إلى أختً وخلٌلتً رجاء إبراهٌم؛ مجرد إهتمامها بما أمر به وتفهمها
لحالتً هو أجمل مساندة حضٌت بها وتشرفت؛ كانت تسؤلنً بٌن الحٌن
واآلخر ¤هل مازال هناك أوالد ٌفكرون مثلك.¤
إلى صدٌقتً ورفٌقتً سماعة األذن خاصتً التً آنستنً وإحتوت
وحدتً وكآبتً.
إلى عقلً؛ رؼم حاله المتواضع؛ رؼم فقره؛ رؼم الؽدر والخٌانة
والتخلً؛ رؼم صفعات الحٌاة؛ رؼم ما ٌلج إلٌه كل ٌوم من صور
وذكرٌات ألشخاص عزٌزون علٌه؛ بل وفً الحقٌقة ٌسكنونه؛ رؼم كل
هذا فقد ظل صامدا ومتماسكا ساخرا من كل األمراض التً عرضت علٌه
الصداقة.
إلى مخٌلتً التً صار إصرارها على اإلبحار بً وسط العواصؾ
ورٌاح األفكار العاتٌة ال ٌقاوم؛ تطورها إلى األحسن بفضل هللا صار ٌنقذ
أشرعتً من التمزق.
إلى نفسً؛ روحً؛ إلً أنا وأقدم لً التعازي والمواسات بالمناسبة؛
البقاء هلل ٌا ظرٌفة؛ سامحك هللا وتقبلك فً رحمته.
إلى قلبً الذي قام بحادث ممٌت فً نوفمبر الفارط تسبب له فً ؼٌبوبة
ولج إلٌها وال أضن أنه سٌستٌقظ ٌوما رؼم أن الطبٌب قال إن األمر لٌس
بكل ذاك السوء؛ ؼبً هو ذاك الطبٌب.
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إلى جدتً التً لم تكن تسمع صرخاتً وبكابً لٌبل كلما زرتها وبت
عندها ،كانت تعانً من كل األمراض إال الزهاٌمر ،كان ال ٌجرئ على
اإلقتراب منها ،ورؼم كل ذاك القرب إال أنها لم تكن تسمعنً وٌا لٌتها
أدركت وإستٌقظت وسؤلتنً ما بك ٌا صؽٌر.
إلى معلم الرٌاضٌات الذي سجل لً  81فً آخر إمتحان لً فً سنة
ختمً للتعلٌم اإلبتدابً وأنا لم أجب عن سإال واحد حتى؛ إلى خالً.
إلى طبٌبً النفسً الذي نصحنً من الجلسة الثانٌة أن أشؽل نفسً
بالكتابة فهً الدواء الوحٌد الذي ٌتماشى مع مرضً ،قال إن حالتً
مٌبوس منها مادامت قد دخلت فً متاهات عالم الكتب ونصحنً أن أوفر
المال الذي سؤدفعه لجلسات العبلج النفسً فً شراء الرواٌات أو فً
مصارٌؾ الطباعة والنشر؛ كان ٌضن أن الشهرة من كتابة الرواٌات
ستشفٌنً لكن هٌهات.
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إهداء خاص
إلى أمً؛ تلك القصٌرة التً ساندتنً فً المضً قدما رؼم األلم
واإلكتباب وكل الحاالت السوداء التً وصلت إلٌها فً اآلونة األخٌرة؛
جعلتنً أعشق الكتابة دون أن أشعر بذلك؛ ظلت تقول لً كلما هاتفتها فً
كل نهاٌة أسبوع؛ " أمازلت تكتب تلك الفلسفات ،منضراش علٌك كانت
تبطل كتابة الرواٌات".
إلى صدٌقتً األقرب إلً من نفسً ندى؛ والتً تمنٌت لو أن إسمها
سجل تحت إسمً أو أعبله فً دفتر العابلة؛ هكذا الالقدر وسخرٌته وال
*المكتوب* وهرطقاته واللظروؾ كانت لتكون قادرة على تفرقتنا ،أفتقدك
ٌا ظرٌفة....
إلى الصؽٌر وسٌم والذي كتب عنه ؼبابه رواٌة بعد تفرٌطه مإخرا فً
فتاة وددت لو تشرفت فً المستقبل وقلت للناس أن تلك المبلك تكون
زوجة أخً.
إلى المرأة التً أحببتها؛ إختارت الفراق ألن الوحدة واإلستقبللٌة
ٌعجبانها؛ أٌا كان سبب رحٌلك عنً ستظلٌن الرواٌة الوحٌدة التً تشؽل
بالً وتفكٌري طول الوقت والتً لن أمل من إعادة قراءتها كل لٌلة،
لطالما كنت وستبقٌن زوجتً التً لم أتزوجها وال أضن أنً سؤفعل ٌوما؛
أحبك ٌا تافهة وأخشى أن ٌدركنً الموت قبل أن أراك مرة ثانٌة.
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إلى ٌاسمٌن...
إلى زهرة الثلج البٌضاء.
إلى األنٌقة والخجولة.
إلى الرابحة الطٌبة والعطرة.
ال أضن أن الٌاسمٌن بحاجة لمن ٌصفه أو ٌعرؾ به...
أحببتً التصوٌر فعشقك ثم ساعدك على جعل المارة ٌبتسمون لكامٌرتك

صرت تجبرٌن الواقؾ أمامك على اإلبتسام حتى وإن كان حزٌنا...
عٌناك تروٌان قصصا عن عالم وردي تمطر سمابه دموعك لكنها عذبة
المذاق على عكس ما نعرفه أما إبتسامتك فهً كمثل تلك السحب البٌضاء
فً السماء ،فإذا إبتسمت أمطرت وما المطر إال همس من السماء لك أن
سلمت ضحكتك وسلمت ٌا ظرٌفة...

رسالة إلى هللا...
حبٌبً ٌا هللا:
أكتب إلٌك الٌوم وأنا فً أمس الحاجة إلٌك.
أشعر بالعطش ...بالعطش إلى نورك وإلى قربك.
نعم أنا أتمنى أن أكون أقرب إلٌك.
وبطرٌقة ما أعلم أنك أقرب إلً من نفسً وأرحم بً منها.
أنا أشتاق إلٌك بل أعتقد أننً أموت من إشتٌاقً.
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أنا أحتاجك جدا فدلنً ٌا هللا ...وردنً إلٌك ردا جمٌبل.
بالمناسبة أنا أفٌض باألسبلة ،دماؼً ٌحترق ،أبحث عن أجوبة أعلم أنك
موقن بها جٌدا.
دعنً أطرحها علٌك فً رسالتً األولى.
لماذا خلقتنً؟
لماذا لم تفكر أمً فً إجهاضً؟
أو حتى لماذا لم تتحجج أمً لٌلتها ألبً عن الفراش وتمنعه من هذه
الكارثة ( ،طبعا هً كارثة فقط من وجهة نظري).
كنت متعة إنتشى بها والدي لثوان معدودة ودمعة فً عٌن أمً لحضة
خروجً من رحمها.
كنت إبتسامة أبً عند أول مرة نطقت فٌها إسمه.
ولكنً الٌوم أشعر بثقلً علٌهم...
بل أشعر بؤنً أمثل حمبل حتى على نفسً...
تعبت ٌاهلل من البحث عن نفسً فً داخلً...
من أنا؟ ...لماذا أنا؟...لماذا خلقت؟
أعلم أنه هناك سببا وجٌها ومقنعا بل ومهما ولكنً لم أجده بعد.
أنا أبحث ٌاهلل ولكنً أخاؾ أن أكتشؾ نفسً بعد فوات األوان.
دلنً ٌاهلل...
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مبلحظة :أعلم أنك ستجٌبنً بطرٌقة ما ...شكرا.

بقلم:
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فقدان البصر أو النطق أو السمع ال ٌختلؾ كثٌرا عن فقدان الذات أو
اإلصابة بالجنون:
إلى زوجتً الحلوة؛
مبلكً كفٌفة ال ترى لكنً أعرؾ جٌدا أنها ترانً من أعماق تلك العتمة
الظالمة فكلما جلست حذوها تهمس لً دابما أن إبتسامتً أنٌقة.
ال أذكر أنً عدت ٌوما إلى البٌت ولم أجد طعاما ٌنتظرنً فوق الطاولة
وهً تجلس أمام الطبق تنتظرنً حتى نؤكله سوٌا وكنت أطلب منها
إطعامً بٌدها حتى ال تعتقد أن األكل لم ٌعجبنً ،ولم أتجرأ أن أنسى الٌوم
الذي أحرقت فٌه ٌدها ونحن نعد مرطبات لنحتفل بمرور سنة على زواجنا
ومن ٌومها أصبحت المسإول عن كل ما له عبلقة بذاك الفرن اللعٌن.
لم أنسى تلك اإلبتسامة وتلك الدموع ٌوم سؤلتنً لماذا ال أقول ''زوجتً
كفٌفة'' عوضا عن ''زوجتً ال ترى جٌدا'' فؤخبرتها أن عٌنٌها لم ٌخلقا
لٌقال عنهما كفٌفٌن أو لٌكونا كذلك لو ال ذاك السرطان األحمق وأن
جمالهما وذاك النور الذي ٌنبثق من مقلتٌها ٌمنعاننً من النطق بتلك
الكلمة.
زوجتً تحب القراءة وتملً علً كتاباتها ألسجلها لها فً دفترها الخاص
لكنها محرومة من طعم تصفح الكتب وأولهم مصحؾ القرآن ،محرومة
من تذوق طعم تلك األسطر السوداء التً تجعل للكتاب رونقا وأعرؾ أنك
لن تستطٌعً قراءة ما أكتبه ألجلك ال اآلن وال بعد حٌن وأعرؾ أنه حتى
وإن كتبت مابة رواٌة ونشرتها وأصبح القراء ٌتحدثون عنها فً كل مكان
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فؤنت لن تستطٌعً قرابتها لذلك ال فابدة بالنسبة لً من طبع كتب تحملٌنها
بٌن ٌدٌك لكنك ال تستمعٌن برإٌة صفحاتها التً تقبل حروفها وجنتك
وجبٌنك وكل هذا ألن سرطانا لعٌنا طال عٌنٌك الفاتنتٌن وعبث بهما.
لكنً سؤكتفً بهذا اإلهداء المتواضع وأعرؾ كذلك أن كل ما كتبته ال
ٌصل إلى مقامك الحقٌقً؛ لٌس لدٌك حساب على فٌسبوك وال حتى
أنستؽرام لكن عسى أن ترى أحد صدٌقاتك ما كتبته ألجلك فتسرده علٌك
وٌسعد قلبك.
أعرؾ أنك تتسابلٌن دابما لماذا أشاركك فً كل شٌا سواء فً البٌت أو
خارجه ،وأعرؾ أنك تقولٌن لماذا ٌحاول هذا الرجل العٌش كما لو أنه فاقد
للبصر هو اآلخر؛ صدقٌنً لو كنت مكانً ورأٌت ما أصبحت علٌه الحٌاة
لتمنٌت فقدان بصرك الى ٌوم تقوم الساعة ،لكنً ال أرٌد لشعور العجز أن
ٌقترب من قلبك الطٌب ألنه مسخ وأنت طاهرة.
أعرؾ كذلك أنك ترٌننً بطرٌقتك الخاصة وأعرؾ أنك رأٌتً مبلمح
وجهً ورسمتً لً صورة فً مخٌلتك ٌوم تحسستً وجهً بٌدٌك
الثلجٌتٌن وسعٌد أٌضا بكونً الشخص الوحٌد المرسوم فً مخٌلتك ألنك
ما تحسستً مبلمح أحد بتلك الطرٌقة لكننً صرت بؽباء أتمنى العمى
حتى أراكً بنفس طرٌقتك تلك ،أعرؾ أن شعروها ال ٌوصؾ بؤي لؽة.
مرت سنة ونصؾ على زواجنا ولم أشعر بسعادة طٌلة حٌاتً مثلما
شعرت بها فً هذه المدة معك ،لدٌنا بنت تكاد مبلمحها تقول أنها حقا أنت
وها قد أضٌفت صورة أخرى بجانب صورتً فً مخٌلتك وصدقا صرت
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أدرك اآلن ماهٌة الؽٌرة.
أحبك ٌا حورٌة بٌتً ،بحجم الظلمة لتً ترٌنها وبحجم اإلٌمان الذي تكنٌنه
لربك ولو جعلونً أطلب شٌبا واحدا ٌوم موتً لطلبت أن ٌكون عطرك
الماء الذي سٌؽسلنً وأن تكون أنفاسك السلسة كفنً.
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من عند هللا.....
الشكر والفضل والحمد هلل الذي علمنً ووفقنً وأعاننً للوصول إلى ما
أنا علٌه اآلن؛ لواله ما كنت كتب حرفا وما إستطعت إستنشاق رابحة
الكتب الجورٌة عند القراءة وتذوق طعمها العسلً عند الكتابة.
أثناء صبلتً؛ أصبحت أركب جمبل وأختار عناوٌنا للرواٌات وأصوغ
مقدمات؛ أحذؾ كلمات وأجعل مكانها أسطرا؛ لقد حرمت من نعمة
الخشوع أو باألحرى سلبنٌها التفكٌر ورمانً بعٌدا عنها؛
أدعوه راجٌا أن ٌؽفر لً تواكلً وتقصٌري فً عبادته وأن ٌعٌننً فً
شدتً هذه وٌرحمنً ووالدي والمإمنٌن والمإمنات األحٌاء منهم
واألموات.
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سبلما على كاتب هذه المقولة إمرأة كان أم رجبل:
_ أدعى ندى والذي ٌقؾ إلى جانبً هو زوجً أحمد ،ألتقطت لنا هذه
الصورة لٌلة رأس السنة.
_ إلتقٌنا منذ تسع سنوات تقرٌبا ،فً حفلة عٌد مٌبلد صدٌقة مشتركة.
_ كنا مجرد زمبلء فً الجامعة من ثم أصبحنا أصدقاء ،بعد سنة كنا
نتحدث هاتفٌا ،بعد سنة أخرى طلب منً أن نخرج سوٌا فً موعد وصفه
حٌنها" :بذلك الذي ٌؤتً مرة واحدة فً العمر".
_ جلسنا فً زاوٌة إحدى المقاهً التً أقفلت أبوابها اآلن ،تحدثنا عن
أحوال الطقس ،الموسٌقى ،الخرٌؾ ،لوحة ذات ألوان متداخلة معلقة بشكل
مابل على إحدى جدران المقاهً ،أذكر أنه نظر إلٌها معلقا:
" حٌاتً تشبه كثٌرا تلك اللوحة ،قطرة الطبلء السوداء فً المنتصؾ،
ٌضن من ٌنظر إلى اللوحة أن ٌدا عابثة قد أسقطتها ال فرشاة رسام ،لكنً
أكاد أجزم أن معنى اللوحة ٌكمن هنا؟"
_ تناقشنا حول كتاب لدوستوٌفسكً قٌل أنه قد رفض نشره من قبل
الرقابة ،وعن تؤهل السعودٌة لدوري كؤس العالم هذا العام.
_قبل رحٌلً أذكر أنه سحب مندٌبل ورقٌا من علبة المنادٌل أمامه ،كتب
شٌبا علٌه ودسه داخل ٌدي.
_ الزلت إلى اآلن أحفظ كلماته تلك عن ظهر ؼٌب:
"أحبك عدد اإلختبلفات التً بٌننا ...وعدد األشٌاء التً تجمعنا أٌضا".
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_إتفقنا على الزواج بعد سنتٌن من لقابنا األول ،رفض الجمٌع فكرة
زواجنا هذا بسبب إختبلفاتنا ،التً لم ٌكن لنا ٌد فٌها.
_ قالت لً صدٌقتً ساعة سماعها الخبر:
"هل أنت جادة؟ أحمد وأنت مثل اللٌل والنهار ،سمعت عن حب أعمى
قلبا ...لكن أن ٌعمً عٌنا هذه جدٌدة".
_ أذكر أن والدتً قالت لً بٌنما كنت أجهز حقاببً قبل زواجً بلٌلة
واحدة:
" عندما كنت صؽٌرة ،كنت أجعلك تختارٌن لباسك من الخزانة بمفردك،
عندما أردت اإلنتقال من الشعبة "د" إلى الشعبة "ب" ألن أصدقابك جمٌعا
كانوا ٌدرسون هناك لم أمانع ،وإن كنت أرى حٌنها بؤن معلمتك أفضل
بكثٌر من تلك التً تدرس الشعبة التً رؼبتً فً اإلنتقال إلٌها؟ جاء
إختٌارك على كلٌة الفنون بالرؼم من معدلك المرتفع ،وكان لك ما إخترت
بالرؼم من أننً لطالما حلمت بؤن تكون لً إبنة طبٌبة مثل جمٌع األمهات.
لم ٌكن ذلك دالال منً إلٌك وال رؼبة فً تلبٌة جمٌع طلباتك وإن كانت
كذلك فً أمور ؼٌر هذه.
كان لً ؼاٌة ٌتٌمة وهً إٌصالك إلً هذه النقطة وأنت معتادة على
اإلختٌار بمفردك ،أن تختاري شرٌك حٌاة ٌناسب حٌاتك التً ال ٌعلمها
أحد مثلك.
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ال أعلم مالذي ٌعجبك فً أحمد وما هو الشٌا الذي ترٌنه لوحدك دون
البقٌة ،لن أمانع زواجك ،سؤثق بك وبقدرتك على اإلختٌار هذه المرة
أٌضا ،سؤحب أحمد مع الوقت ،وأعتاد النظر إلى تلك اإلختبلفات التً
أراها اآلن دون أن أرسم مقارنات بٌنكما.
سكتت قلٌبل مثبتتا نظرها على األرض ثم أدلفت:
"إذا لم توفقً ،هذه ؼرفتك ،وهذا بٌتك...
رفعت ذراعٌها تطوقنً بشدة:
" وهذا حضن أمك"
_ تزوجنا صٌؾ العام ذاته ،إستؤجرنا شقة متواضعة فً حً "السلٌمانٌة"،
كنا مثل جمٌع األزواج الجدد نختلؾ حول لون الجدران ،مكان السرٌر
داخل حجرة النوم ،نوع الموسٌقى التً تروقنا صباحا ،إتفقنا على صوت
"مارسٌل خلٌفة" فبات فً البٌت أنا وأحمد ومارسٌل ثالثنا.
_ مكان المكتبة هو اآلخر إحتاج جلسة طوٌلة حتى نتفق علٌه ،إتفقنا فً
النهاٌة على أال ٌكون بٌننا خبلفات سوى حول هذه األشٌاء التافهة كما
ٌصفها أحمد.
رزقنا بخولة بعد عام من زواجنا ،خلقت على صورة مطابقة منً :قال لً
أحمد حٌنها:
"تخطٌناها هذه المرة".
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_ فرحت أمً كثٌرا بخولة ،قلت لها ذات لٌلة بٌنما كانت تمسك بالصؽٌرة
بٌن ذراعٌها تحاول أن تنٌمها :ستحبٌن ما أحببته فً أحمد من خبلل
حفٌدتك المدللة ،الطفلة كؤبٌها وإن كانت تحمل وجه أمها.
_ قد ٌكون أحمد ؼرٌبا فً بلدي ،لكنه إبن بلد أخرى أنا ؼرٌبة عنها،
ذوقنا فً الموسٌقى مختلؾ وفً الطعام أٌضا ،واجهنا صعوبات من النوع
الثقٌل إن صح التعبٌر لكننا إستطعنا أن نتخطاها سوٌا.
أسؤل نفسً بعد مرور عام جدٌد لنا سوٌا:
"هل وفقت فً زواجً حقا؟"
_ قد أكون وأحمد مختلفٌن فً األشٌاء الظاهرٌة ،لكنه ٌشبه روحً فً
حاجتها لقب ٌحتضنها وتسكنه.
_ ال أنكر بؤننا تؽٌرنا قلٌبل بل كثٌرا بعد سنوات زواجنا األربع ،لم ٌعد
ٌضع وردة بٌضاء تحت وسادتً سوى فً المناسبات ،لكنه الزال ٌذكر
لونً المفضل وٌهتم بدقة لتفاصٌلً التً كان من الممكن التؽاضً عنها.
توقفت بدوري على إرسال برٌد صوتً له ٌؽنً الصوت داخله أؼنٌة
جدٌدة كل مساء ،لم أعد أركض صباحا ألضع مستحضرات التجمٌل قبل
أن ٌستٌقظ لٌرانً أشبه النساء فً شاشات التلفاز.
باتت حٌاتنا تتخذ مجرى آخر مع األٌام كشؾ لً عن جوانب جدٌدة منه لم
أكتشفها من قبل ،أحمد الزوج واألب معا.
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_أصبح أحمد هو الروح التً تشاركنً مسإلٌاتً التً باتت تزداد مع
األٌام ،والٌد التً تمسك ٌدي كلما بدت الطرٌق مظلمة أمامً ،وهو القلب
الذي ٌحتضننً كوطن صؽٌر كلما شعرت بحاجة للبكاء كطفلة.
أصبحت بحاجة إلى أحمد أكثر من الورود البٌضاء ومقاطع الموسٌقى.
إلى أحمد زمٌل الدراسة ،الصدٌق ،األب ،الزوج والحبٌب ،شرٌك حٌاتً
والجزء المكمل لجمٌع األشٌاء التً تنقصنً....
إلى من ٌقول لكل األشٌاء الباهتة التً تطفا النور بداخلً:
"أحبك ،بعدد اإلختبلفات التً بٌننا وعدد األشٌاء التً تجمعنا".
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أوال؛
هذه الرواٌة ال تختلؾ عن ؼٌر من الرواٌات إال فً المضمون والمحتوى
فؤقل ما ٌمكن أن أقول عنها أنها عدٌمة النفع ألنها لن تلعب دورها
المفترض بالنسبة لك أال وهو تثقٌفك وإؼناء مخٌلتك بل بالعكس هناك
إحتمال مابة بالمابة أنك قد تنسى ما تعلمته فً سنواتك الماضٌة لشدة
هرطقٌتها.
ثانٌا؛
لم ٌتؽٌر شٌا أبدا ،نفس الكاتب بنفس البؤس والٌؤس وأسلوب الكتابة عٌنه
لم ٌرتقً درجة واحدة بل إنه إزداد سوءا على سوبه ،نفس الموضوع
والقصة التعٌسة نفسها.
وأخٌرا؛
إن كنت قد إشترٌت الرواٌة أو نزلتها فقد أثبت للكون أنك أحمق عن
جدارة ألن كاتبها نفسه تخلص منها ورماها فً إحدى المكتبات وخرج
دون أن ٌسؤل عن حالها أساسا؛ أصبل لقد أخذ مقابلها ماال وإشترى ما
حلً له من ثٌاب وساعة المعة ووهو اآلن ٌتجول مع صدٌقته المقربة فً
قمة جبل معروؾ فً مدٌنته أوعلى الشاطا وقد نسً أنه قد كتبها أصبل،
لكن مادمت قد صدقت صاحب المكتبة ذاك الذي ٌدعً الحكمة حٌن قال
لك أنها تحفة فؤنا أعتذر منك نٌابة عنه ،آسؾ ،لكن على األقل لقد كسبت
جولة فً كون الكتب وال داعً للشكر فؤنت على الرحب.
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لقد أدركت البارحة كٌؾ للمرء أن ٌصبح كاتبا وهو حتى ال ٌملك أٌة
شهادة؛ لم ٌختم تعلٌمه الثانوي ولم ٌتمم سنة الباكالورٌا ولم تطء قدماه
الجامعة؛ حتى إنه لم ٌعرؾ عنها شٌبا ؼٌر أنها مرحلة مهمة لتكوٌن
الشخصٌة؛ واألدهى واألمر من ذلك أن الفتى لم ٌتجاوز العشرٌن بعد ولم
ٌرى من عهر الحٌاة إال القلٌل؛
كٌؾ لذاك القلٌل أن ٌحول صؽٌراٌ ،كره كلمة كتب وٌشمبز من كونه
ٌدرس اآلداب ولم ٌتجاوز الخمسة فً فروض العربٌة ،إلى كاتب ٌضاجع
األفكار نهارا وٌعانً من حمى األحبلم التً ٌفكر فٌها بالنهار لٌبل؟
فكروا فً األمر جٌدا وإن توصلتم إلى جواب ؼٌر الوقوع فً الحب
فؤعٌدوا التفكٌر مجددا إلى أن تجدوا الجواب.

ال تٌؤسوا؛ أبقوا أعٌنكم دوما إلى األعلى ،النجوم نفسها
تعد كتبا...
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عندما ٌصبح الموت روتٌنا ،قد تخطا الضن فً محتوى الرواٌة بسبب
ذاك العنوان وقد تتوه فً العالم الصؽٌر الذي ستدخل إلٌه وتخرج وال
ٌتؽٌر بعد ذلك شٌا كؤنك لم تتصفح الرواٌة ولم تقرأها أصبل لكن ببساطة
هً من وحً خٌال ثبلثة كتاب؛
الكاتب األول مات ٌوم قالت له صدٌقته *أحبك* فً مساء كانت الرومنسٌة
عنوانه وشاطا البحر بقٌة قصته؛ تمنى لو أن موته ٌظل على حاله ذاك
حتى ٌوم تقوم الساعة؛ كان طٌب القلب ومن أوالءك الذٌن تاهوا فً الحٌاة
ودمروا أنفسهم بؤنفسهم وصار اإلكتباب مؤكلهم ومشربهم ،بل وهوابهم
رؼما عنهم.
الكاتب الثانً مات ٌوم قالت له حبٌبته *لقد إنتهى كل شٌا بٌننا وتخلٌت
عنك إنسى كلما مررنا به* كان ذلك فً نفس المساء ونفس المكان لكن
الرومنسٌة حٌنها جالستهما لدقابق ثم شدت رحلها وؼادرت المدٌنة إلى
األبد؛ تمنى لو أن موته ذاك إنتقل من طور الخٌال إلى الحقٌقة الفعلٌة
وتظل روحه بعد أٌام ترقب الناس من بٌن السحب وهم ٌحملون جثمانه
على أعناقهم متوجهٌن نحو مقبرة الحً لكن لم ٌحدث ما تمناه الكاتب بل
تحقق ما هو أسوء من أمنٌته تلك؛ لقد ظل على قٌد الحٌاة نسبٌا بٌنما
صعدت روحه إلى السماء وظلت معلقة هناك وقد أخذت معها قلبه وروحه
ولم تترك له شٌبا ؼٌر ذاكرة تكاد تنفجربسبب إكتضاض األفكار فٌها.
الكاتب األخٌر هو قلب الصدٌق وذاكرة الحبٌب مندمجٌن إلى بعض وقد
ساهم هذا اإلندماج فً إتمام هذه الرواٌة.
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التجاهل ال ٌعنً بالضرورة اإلستحقار ٌا جماعة ،أحٌانا ٌوجه لنا أحدهم
سإاال نملك إجابته لكننا نلتزم الصمت الذي ٌعتبره الكثٌرون تجاهبل ،فً
الحقٌقة نحن لم نصمت بل شردنا نخمد نارا أضرمت فً قلوبنا بسبب
سإالكم ذاك.
باألمس سؤلنً البحر عنك وقال لً شاطبه أٌن تلك الحسناء التً كانت
تجلس معك ساعات هنا لكن سإال ذاك الكرسً الحجري كان أقسى علً
منهما؛ سؤلنً عن سبب شحوب وجهً واحمرار عٌنً وختم بصفعة
أبكتنً ،لماذا صرت تؤتً لوحدك ،أٌن هً؟
ماذا عساي أقول لهم اللٌلة:
أأقول لقد تركتنً أم خذلتنً أو ربما أقول ؼدرت بً وقالت أنها كذبت
عندما قالت أنها تحبنً.
فً نفس الٌوم لٌبل ،أجلست ذاكرتً وقلبً أمامً على طاولة العشاء
ألحدثهما فً أمر؛ حاولت أن أجعل نبرة صوتً ؼاضبة وجادة وقلت أن
علٌهما أن ٌختارا بٌن إخراجك منهما أو علٌهما تركً ومؽادرة البٌت ثم
تركتهما وقصدت المسجد لصبلة العشاء.
إثر عودتً ظللت ساكنا وراء باب الؽرفة أستمع لحدٌثهما وكان األول
ٌقول للثانً لنتعاون على إخراجها منا وإال إنتهى أمرنا مرمٌٌن فً شارع
حٌاة ال ترحم الطٌبٌن ،خرس صوتهما بعد دقابق فدخلت وقد عقدت
حاجباي وأضهرت لهما مبلمحً الؽاضبة؛ بل إصطنعت لهما مبلمحا
جادة ،نظرا إلً ثم أنزال عٌنٌهما إلى القاع وهما بالخروج معلنٌن عن
☆☆RitNOuss

21

فشلهما فً إخراجك منهما؛ تبعتهما بنظري حتى ؼابا عنً وسط عتمة
ذاك الشارع الموحش وأؼلقت الباب وفً نفسً أسى وحزن علٌهما ألن ال
ذنب لهما فً وجودك داخلهما فؤنا الذي أدخلتك رؼم رفضهما لذلك،
مضت ساعات على رحٌلهما وال أعرؾ مالذي ٌصنعانه اآلن؛ كل ما
أعرفه أنً اآلن وحٌد بحق.
كتبت هذه الرواٌة ألجل نفسً التً قتلتها الحٌاة بدم بارد ،ألجل كل من
قتل نفسه بعد أشواط من الصراع مع األوجاع واآلالم ضنا منه أن الراحة
تنتظره فً العالم اآلخر تاركا تلك الرسالة الطفولٌة "سامحٌنً ٌا أمً فلم
ٌعد هناك شٌا ٌجعلنً أتعلق بالعٌش فً هذه الحٌاة ،ال تبكً وال تقلقً
علً سؤكون بخٌر وبؤمان هناك ولن تكونً مجبرة بعد اآلن على إجهاد
نفسك فً التفكٌر بكٌفٌة حماٌتً من هذا العالم البابس ألنه لن ٌصٌبنً أي
مكروه هناك ،ومن قد ٌطالنً هنا ،فؤنا عند هللا"...
هنٌبا لكل الذٌن توفاهم هللا وسحبهم من بٌن أهلهم الٌه...
هنٌبا لخالتً وخالً وطوبا لكل شخص طٌب القلب مات وهو مسلم.
قد تعتبره أٌها القارئ مجرد أسلوب كتابة أعتمده ألجعل من رواٌتً ممٌزة
وذات رونق خاص لكن صدقا لن أكتب بعد انهاء هذا الكتاب حرفا فقد
رحلت من كنت أكتب ألجلها إلى بلد أجنبً آخر بعٌدا عنً وقبل أن ترحل
نسٌت أنها عرفتنً وأنه كان ٌوما فتى كانت تعتبره أبوها ال حبٌبها،
أقامت عبلقة جدٌدة ثم رحلت دون حتى أن تكلؾ نفسها عناء إخباري أنها
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ذاهبة وأنها ترٌد رأٌتً للمرة األخٌرة ألن ؼٌابها سٌطول ففً النهاٌة نحن
أصدقاء قبل أن نصبح عشٌقٌن ،وهل فً إخباري بذلك عناء ٌاهلل؟
كنت دابما أقول أنه عندما ٌفقد المرء طعم الحٌاة وٌتوه عنه معناها الذي
خلق معه بالفطرة...
عندما ٌصبح اإلستٌقاظ من النوم كمثل عدمه...
عندما ٌصبح هدوء اللٌل سما ٌتسلل إلى قلوبنا عبر أوردتنا مصحوبا
بماضً كان سببا إلدراكنا لمصطلح السعادة المطلقة...
عندما تتحول عادة اإلستٌقاظ عند الواحدة لٌبل إلى روتٌن ٌنهك أدمؽتنا
بسبب كتاباتنا التً ال تمت لللواقع بصلة...
عند تلك النقطة تحدٌدا ٌصبح العٌش فً حٌاة ال تحمل معنى أو مفهوما من
العهر وٌصٌر من واجبنا اإلنسحاب بحثا عن وطن آخر نلتجا إلٌه عسى
أن نجد فٌه من ٌمتلك الصدق الكافً لٌحس بمدى قسوة ذاك األنٌن الذي
ٌبلزمنا لٌبل ،أو ربما نجد نجد الصدق نفسه الذي فقد فً عالمنا القدٌم
والذي صار وجوده فً الحٌاة كمثل وجود مواقع التواصل االجتماعً،
بعضنا وصل الى نهاٌة الطرٌق ولحسن الحظ لم ٌكن مسدودا بل كان
الباب مفتوحا على مصراعٌه لكن أسفا لم ٌكن بٌدهم سبب لعبور ذاك
الباب فظبلو معلقٌن هناك...
فً نقطة عبثٌة...
بٌن الوعً والبلوعً...
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بٌن الخٌال والحقٌقة...
أو باألحرى بٌن الخٌال والموت.
من جهتً بلؽت ذاك الباب وقد كان مفتوحا على عكس ما توقعته وكان
سبب عبوري هزٌبل لكنً عبرت رؼم ذلك وقررت مواصلة المشً دون
حتى أن تكون لً وجهة محددة....
عبرت حمدهلل لكنً قد إكتفٌت من كل شٌا.
فمالذي سٌدفعنً للكتابة مجددا إذن...
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سالم...
"لقد نسٌتك ٌا ظرٌفة؛
فً مجرد شرود بابس لم ٌتجاوز جزءا من الثانٌة؛
لوهلة نجحت فً إقناعً أنً نسٌتك وإنتهى األمر وقد إبتسمت الإرادٌا
ألنً أخٌرا سؤنال نصٌبا من الراحة والمفرح فً كل األمر أننً سؤحضى
بالخروج من هذا الوهم والعدم الذي أنا فٌه وحدي منذ أشهر بالنسبة لك؛
لكنها كانت سنوات ضوبٌة بالنسبة لً؛
كنت أضع عبلمة مع أنتهاء كل ٌوم ٌمر وال أراسلك فٌه لكن المإلم أنً
أحس فً كل ٌوم أن بٌن العبلمة والتً تلٌها مسافة مبلٌٌن العقود رؼم أن
األمر كله بسٌط ٌنحصر فً محظ  52ساعة ال أكثر بتوقٌت عالمً؛
الساعة اإلضافٌة تلك أسمٌتها على إسمك؛ ساعة ٌجتمع فٌها أصدقابً أمام
بٌتً الخشبً ،اإلكتباب واالختناق والحزن واأللم والبكاء الصامت
والموت دون مفارقة الحٌاة ،القابمة طوٌلة لن أذكر الكلٌ ،جتمعون كلهم
أمام منزلً لٌقدموا لً التعازي والمواسات إحتفاال بمرور ٌوم آخر كالذي
سبقه دون رسابل تتراقص بٌننا كما تشرفت مسبقا؛ كل هذه األمور
حصلت فً جزء الثانٌة ذاك وقد توهمت أنً تخلصت منك ونفٌتك من
مخٌلتً إلى األبد؛ لكن عبثا ما كنت أفعله ٌا ظرفٌة فقد تبٌن أنً ؼبً إلى
حد التقٌا؛ ألنً ال أختار فً كل مرة الخٌار الصابب؛ ال أستطٌع حصر
األمر فؤنا مشوش بٌن عدة إحتماالت؛ إما أننً أبله ٌدعً الؽباء أم أننً
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أحمق ٌتظاهر أنه مجنون وٌحاول جعل الكل ٌصدق أنه بخٌر رؼم أنه ٌبن
طول الٌوم بلٌله ونهاره؛ ورؼم ذلك مازال ٌحاول إقناع الخلق أنه بخٌر؛
واألدهى من هذا أنه كلما سؤله أحدهم ذاك السإال التافه "كٌؾ حالك"
ٌجٌب أنه بخٌر بكل ثقة وجرأة رؼم أنه مازال ٌبن؛ نعرؾ الحمد هلل على
كل حال تقال دابما لسنا حمقى إلى تلك الدرجة؛ لكن إذا أردت إقناع أحدهم
بشٌا فتعلم أسالٌب اإلقناع والكبلم وإجعل كل شٌا منطقً كفاك ببلهة؛
ببساطة لقد هربت؛ وأعرؾ أننً جبان ال داعً لتمتمة ذاك بٌنك وبٌن
نفسك؛ هربت من الواقع ألنك موجودة فٌه رفقة ذاك الفٌلم الذي جمعنا؛ لقد
أتقنا لعب دورٌنا إلى حد أن المخرج نجى من الجلطة األولى بمعجزة لٌجد
نفسه وجها لوجه أمام سقطة قلبٌة رمته فً الفراغ األسود؛ لقد أبهرناه ٌا
قصٌرة.
هربت من الواقع إلى عالم الوهم والخٌال؛ هربت منك إلى عالم الكتابة
المدهش؛ لكن أسفا تبٌن أن كلمة مدهش مصنفة ضمن أولى المعانً
ألسمك؛ تركت كل شٌا تعلمته فً الواقع وهاجرت صفحة بٌضاء ال ٌوجد
فٌها شٌا ؼٌر رقم الورقة؛ ال لم ٌكن  8بل كانت  0بكل ثقة؛
خلقت عالمً الخاص وخلدت فٌه؛ كنت الجبا فً عالمً؛ كنت حالة
إستثنابٌة أشفق الكل علٌها وحاولوا مساعدتها بكل الطرق لكن لم ٌقل لها
أحد ٌوما كٌؾ حالك بصدق؛ هذا السإال محرم فً عالمً ألن الذي ٌصل
إلى هنا حاله قد مات ونسً منذ زمن.
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طٌب؛ المهم أنً أحمق فقد هربت مسرعا منك تاركا كل ما له عبلقة بك
فً الواقع؛ لكنً وجدت أن أول درس كتبته فً ورقة الصفر تلك هو
إسمك؛ كان مكتوب ا بالخط الكبٌر وقد زٌن باللون الفزدقً كما كنت تحبٌنه؛
ضننت أنً تخلصت منك أخٌرا وصدقا لقد سررت ،لكن عبثا عدت إلى
مراجعة ما كنت أكتبه فوجدت إسمك عنوان الرواٌة؛ ال ٌهم فالرواٌة تبقى
رواٌة حتى دون ؼبلفها الخارجً؛ مزقت العنوان وواصلت القراءة وال
زلت أوهم نفسً أنً تخلصت منك لكنً تؤكد أنً حقا أحمق فقد تكرر
إسمك فً الرواٌة مرة وتسعة مرات وثبلث وعشرون مرة ومازلت
أحصً؛ مازالت أوهم نفسً؛ فالرواٌة تتحدث عنك وكل حرؾ ٌنادٌك
وٌصرخ ناطقا إسمك؛
عبثا ما أفعله أم ؼباء؛ ال ٌهم فً كلتا الحالتٌن وجدتك جالسة تنتظرٌننً
فً محطة عالمً الجدٌد؛ أتدرٌن لقد أصبحنا أصدقاء هناك وصارت
عبلقتنا أوطد من قبل؛ لماذا سبقتنً إلى هناك؟
إذا كنت تنوٌن قتلً مرة ثانٌة فبل تتعبً نفسك فالموت فً عالمً هذا
دواء نشربه فً الٌوم تسع مرات لذلك تكرمً علً إن كنت حقا صدٌقتً
وأقتلٌنً إذا ما عدت ٌوما إلى الواقع حتى أشفى؛
ال ٌهم إفعلً ما ٌحلو لك فقد إستسلمت مذ لمحتك جالسة بذاك القمٌص
األحمر ذو المربعات السوداء؛ إستسلمت ٌا ظرٌفة فؤنا مازلت أحبك حتى
فً دنٌا البلشٌا.
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أتعلمٌن أن الحب هنا محرم لذلك نحن ننتهك القوانٌن لكن األمر سٌكون
ممتعا؛ تخٌلً أنا أنتهك قانون عالم أو باألحرى كون بؤسره ،مع صدٌقتً؛
سٌكون أعظم إنجاز فً تارٌخ البلشٌا"؛

مرحبا بك مجددا...
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ٌقولون أنه ال وجود للحب الصادق فً الحٌاة...
ال أعرؾ سبب هذه الفكرة لكن ماذا لو أننا عكسناها وجعلناها منطقٌة،
فالكل ٌحبون المنطق.
لكً ٌوجد الحب الصادق ٌجب أن ٌكون هناك صدق ووفاء ،وفً القرن
الواحد والعشرٌن سجن هذٌن اإلثنٌن باطبل بسبب عهر شهوات اإلنسان،
إذن فالحب الصادق ال ٌزال متربعا على عرشه ولم ٌبرح مكانه ٌوما لكن
الصدق والوفاء اللذان سٌثبتان وجوده مرمٌان فً سجن واقعنا التافه،
لكن صدقا ،إسؤلوا أنفسكم هل أنتم صادقون أوفٌاء مع من تحبون؟
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ٌبدء األمر معً فً مساء الٌوم التاسع من كل شهر وأجملهم نوفمبر ثم
ٌباشر تؽٌٌر مساره عند فجر الٌوم العاشر من نفس الشهر لكن األمور ال
تتحسن بل تظل على حالها الذي ال ٌروق لً ،لذلك عملت بنصٌحة أقرب
األصدقاء إلى قلبً ،كانت أختً ،وزرت طبٌبا نفسانٌا لكنً وجدت نفسً
بعد ذلك مرمً فً المشى وال أذكر ماذا حدث قبل ذلك.
بعد ساعة من الثرثرة قال إن هناك بعض الصور والذكرٌات قد إنفجرت
داخل مخٌلتً مخلفة ركاما مخٌفا ،كانت عبارة عن أشٌاء أخرى ولدت
بمفعول ذاك اإلنفجار اللعٌن ،تلك الذكرٌات كانت أداة قتلً وكٌؾ لمٌت
أن ٌعود للحٌاة مجددا من أجل أن ٌدل أهله على قاتلته ،وحتى إن عاد
أسٌجرأ على تحوٌل تلك الصور إلى كبلم مسموع ،لكن ماذا عن الوعد
الذي قطعه لصدٌقته ،تحدثه لن ٌؽٌر من الوضع شٌبا ،كان الطبٌب ٌواصل
قهقهة لكنً لم أكترث ألي كلمة قالها حتى إنً لم أجب على تلك الفكرة
السخٌفة ،كنت فقط جالسا قبالة مكتبه وأفكر فً ما قاله لً منذ ثوان مضت
"توقؾ عن التفكٌر ألنه سٌقتلك ٌا ولد" ،كانت هذه آخر كلمات إنتبهت لها
ثم رحت أفكر فٌها ،قلت فً نفسً "كم أنا من محظوظ وكم أن هذه الحٌاة
عاهرة ،كنت أبحث طول األشهر التً مضت عن سبب بسٌط ٌجعلنً
أتعلق بالحٌاة وأحب مواصلة العٌش فٌها لكنً عبثا كنت أبحث ،وها قد
قدم لً هذا الطبٌب الٌوم فكرة للموت بطرٌقة راقٌة وأنٌقة ،التفكٌر...
توصلت إلى فكرة أجمل واقعٌة من فكرته البلهاء تلك ثم همست له أننً
أوشكت الوصول إلى آخر محطة فً هذه اللعٌنة حٌاتً ،وأنهٌت قولً
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"إنها النهاٌة ٌا سٌدي األنٌق أعرؾ ،لكن أتعرؾ أنت ما أجمل أن تكون
النهاٌة كما توقعناها وتخٌلناها ،أن ٌتحقق ما أردناه فً النهاٌة جمٌبل كان
أو مسخا ،أتعرؾ أنت ما أجمل الموت على ذلك الكرسً أمام تلك الطاولة
فً تلك المكتبة التً تعج بالكتب وبقربك كوب القهوة األبٌض الصؽٌر
الذي ال ٌحلو لك الشرب إال فٌه ورؼم أنه ملٌا بسابل أسود أو ربما بنً،
المهم أنه ٌصرخ ظبلما وعتمة لكن رؼم ذلك فبٌاض الكؤس هو الذي
ٌسٌطر فً النهاٌة وٌهدٌك دفعة لمواصلة الكتابة رؼم أنك مللتها ،على
فكرة قاتلتً كانت كمثل السكر فً قهوتً ،كنت والزلت أكره القهوة
وأشمبز من شربها لكنها بطرٌقة ما كانت السبب الذي جعلنً أعشق القهوة
ولونها األسود رؼم أنه ٌسجد للظلمة وٌعبد الشقاء ،وٌوم رحلت عنً ،أنت
تعرؾ كٌؾ صارت قهوتً...
ما أجمل الموت ٌا سٌدي الدكتور ،خاصة وأنت جالس على مكتبك هذا
تساعد بابسا مثلً على التخلص من آالمه ونسٌان ماضٌه الذي سٌقتله بعد
شهرٌن أو ربما أقل رؼم أنك تملك منها ما ال ٌعد وال ٌحصى ،ما أجمل
سكرات الموت حٌن تؤتٌك وأنت ترسم البسمة فً وجه أحدهم ،ستتمنى
حٌنها لو أنك تموت وتحٌا فً الٌوم ألؾ مرة ،ما أجمل الموت حٌن ٌؤتٌك
وأنت جالس تعانق طاولتك وأمامك حاسوبك أو ورقة بٌضاء تنتظر منك
تزٌٌنها بحروفك األنٌقة وقلمك المفضل ،تجلس وتدردش شٌبا ؼرٌبا عنك
مع نفسك ،لكن ماذا لو مت وأنا أكتب رواٌة أحببتها وأنا لم أكتب منها
شٌبا ؼٌر عنوانها ،لن ٌهمنً فنابً فً شٌا مثلما سؤحزن حٌال رواٌتً،
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من سٌنهٌها إذا مت؟
على أٌة حال لقد حلت النهاٌة ،ألنً صرت أرى النجوم عبر سقؾ ؼرفتً
لٌبل لكنً ال أستطٌع رإٌة الشمس فجرا ،صرت أرى النجوم تباشر
سقوطها نحوي عند منتصؾ اللٌل لكنه ٌمضً وٌؤتً الفجر وهً التزال
تسقط وال تصلنً وٌالٌتها أدركتنً وأوقفتنً عن الكتابة.
قال إننً أتجه نحو الموت بسرعة جنونٌة وأن ساعاتً فً دنٌا الخطٌبة
هذه صارت معدودة.
قال أننً أعانً من حالة إكتباب مخٌفٌة لم ٌرى مثلها قببل فقد تسببت لً
بسرطان فً رأسً جراء كثرة التفكٌر وخاصة قد ذكر أن مخٌلتً مدمرة
على آخرها ألننً أكتب جمبل أثناء عملً وأنهك نفسً بمحاولة تذكرها
عند عودتً مساء.
قال إن سبب إستٌقاظً عند الواحدة لٌبل هو أقطع دلٌل على أننً مسجون
فً ؼرفة ال طول وال عرض لها ،ولضٌقها هً لٌست موجودة؛ على
األؼلب تلك هً زنزانة اإلكتباب الذي تحدث عنه.
بعد جلسة دامت ساعات نسٌت مالذي قلته خبللها وأرجو أننً لم أشتمه
ألنً لم أكن أعً ما أقوله ،سمعته ٌقول ألختً ''هناك حرب مخٌفة ونار
هوجاء ٌؤجان داخل أخوك ال تملكٌن أٌة فكرة علٌهما ،األفضل أن توفروا
له كل ما سٌطلبه منكم بعد خروجه من المشفى دون إعتراض وسؤتابع
بدوري حالته''؛ ال أعرؾ مالذي قصده بوفروا له كل ما ٌطلبه لكن كل ما
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كنت متؤكدا منه هو أن أختً لم تفهم من الرجل كلمة واحدة فهً ال حظ
لها فً تلك الفلسفة وعلم النفس الؽبٌٌن.
بعد ٌومٌن وجدتنً أسكن بٌتا وحدي ،كانت سكة القطار تفصل بضع أمتار
عن ؼرفتً لكنً لم أفكر فً اإلنتحار بعد فمازال هناك أمل أن تتحسن
حٌاتً وأن القدر سٌجمعنا مجددا مثلما فرقنا ،أضن أن طلبً من أسرتً
كان البقاء وحدي لذلك أنا أسكن ذاك البٌت بمفردي.
قال اآلخر أن السبب وراء إحمرار عٌنً طول الوقت وحرارتً المرتفعة
والصداع الذي ٌزورنً أحٌانا وكرهً لؤلكل وحتى الشرب سببه
السرطان نفسه الذي إستوطن رأسً وصار ٌقتاط منه كً ٌنمو.
كم هم أؼبٌاء ومثٌرون للشفقة هإالء األطباء؛ كنت مقتنعا أن اإلنتحار هو
قتل لللنفس وقتل النفس حرام عند هللا إذن فاإلنتحار حرام ورمً نفسً أما
ذاك القطار عمدا أو اإلستسبلم بٌن قبضتً البحر وأنا أعرؾ السباحة
سٌكون كذلك إنتحار أي فً كل الحاالت سٌكون األمر حراما لكنً وجدت
الٌوم طرٌقة أموت من خبللها وأنا راضً ومقتنع بموتً :التفكٌر...
قال الطبٌب أن التفكٌر سٌقتلنً وكان ٌحاول مساعدتً فً التوقؾ عن
التفكٌر لكنً كنت أرفض مساعدته لً دون أن أخبره بذلك ،كان ٌجعلنً
أستلقً على ذاك الكرسً الطوٌل؛ تمنٌت لو كان بحوزتً بعض المال
حتى أشتري مثله فهو مرٌح للؽاٌة وٌساعد على اإلسترخاء من أجل
التفكٌر جٌدا ،كان الطبٌب ٌطلب منً إؼماض عٌنً ثم محاولة التوقؾ
عن التفكٌر ،كان ٌطلب منً إفراغ عقلً من كل ما فٌه واإلستسبلم
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لئلٌبنوز وكنت من جهتً أهز برأسً مؤٌدا كلما طلب منً فعل شٌا
موهما إٌاها أننً أساٌر العبلج لكنً كنت أؼوص حٌنها فً أفكاري
المبعثرة وأحاول تنظٌمها رؼم أن األمر كان من المحال فؤفكار هذه األٌام
كمثل مطر الشتاء تؤتً ؼزٌرة ثم توهمك أنها بدأت تتباطا حتى تضن من
جهتك أن ذاك المنظر البدٌع سٌنتهً لكنها تعود بقوة تعادل أضعاؾ
األولى لذلك فان هذه الحٌاة أصبحت ال تطاق فعبل؛ أما بالنسبة لً فقد
صارت كابوسا مخٌفا أرٌد بشدة اإلستٌقاظ منه ولن ٌتحقق مرادي إال إذا
مت ،وموتً سٌمثل ذاك النهوض المفاجا الذي ٌقوم به الشخص إذا ما
راوده كابوس لٌبل؛ سؤستٌقظ فً أي لحضة من هذه الحٌاة وحٌنها
سؤصرخ بكل قوتً ثم سؤمضً نصؾ ساعة فً الضحك ،وما بقً إلى
ٌوم البعث فً محاولة تذكر مالذي حصل لً قبل إستٌقاظً ،حٌنها لن
ٌكون ببالً شٌا من أوساخ تلك الدنٌا العاهرة:
لن أكون مظطرا لئلستٌقاظ عند السابعة من أجل الذهاب للعمل.
ولن أجبر نفسً على زٌارة صالة المبلكمة لكً أصب ؼضبً ومكبوتاتً
فً ذاك الكٌس الذي ال ٌشعر بشٌا مطلقا ألنه لن ٌكون لً مكبوتات
أصبل.
لن أنهك نفسً فً التفكٌر كٌؾ سؤسدد الدٌون المتخلدة علً والتً تتزاٌد
مع مرور كل ٌوم رؼم أننً أعمل ومن المفترض أن تنقص.
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لن أرى وجه ذاك األبله صاحب البٌت ثانٌة ولن ٌؤخذ منً سنتا لكنً
أجزم أنه بنى ذاك القصر والنزل الذي على شاطا البحر من النقود التً
أخذها منً طٌلة تلك السنوات كإجار لذاك البٌت اللعٌن.
لكن ما أفرحنً أننً لن أكتب ثانٌة إلمرأة أحببتها وإهتممت بها حتى ملت
من إهتمامً المفرط بها وتركتنً ثم إرتمت فً أحضان الحٌاة وزٌنتها.
لقد كانت صدٌقة طفولتً على حق فً كل كلمة قالتها وظلت ترددها على
مسمعً وكنت من جهتً شدٌد الحرص على فهم ما تود إٌصاله لً؛ كانت
تحب مواساتً ومساندي ،رؼم أنها تعانً أضعاؾ ما أعانٌه ،بعد أن
عرفت من طبٌبً أننً أعانً من السرطان منذ أشهر ،إزدادت حالتً
سوءا وإزداد إصرارها على اإلهتمام بً بعد أن أخبرها طبٌبً النفسً
أننً أعانً من إكتباب حاد جعلنً أستٌقظ فً ساعة متؤخرة من اللٌل
وأكتب سخافات فً حاسوبً دون أن أدرك مالذي أكتبه ،حتى إننً
أتساءل فً الصباح *من الذي كتب هذه الجمل*؛ لطالما كنت أعتبرها
ؼرٌبة عنً؛ كان الطبٌب ٌفسر تلك الحالة بؤنها كمثل المشً أثناء النوم
لكنها كانت أكثر تعقٌدا من ذلك ومن جهتً ضننت أنها أقصى درجات
اإلكتباب لكننً كنت مخطبا فقد نسٌت مصطلح اإلنتحار الذي حفظنً منه
هللا ثم دعواة أمً فً كل صبلة.
كانت تقول لً كلما إجتمعنا أنه علً أن أتقبل ما أصبحت علٌه حٌاتً
وأننً أستطٌع الخروج من تلك القوقعة التً حبسنً فٌها الحب ،كنت أثق
بها أكثر من نفسً ،كانت أجمل صدٌق حضٌت به لكن ها قد تركنتً
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أتخبط فً دمابً التً صارت الٌوم ملوثة بالسرطان الذي لم ٌكفٌه نهش
خبلٌا دماؼً بل وصار متعطشا لدمابً ،كانت تحاول إقناعً طول الوقت
أنه علً أن أتجاوز وأنسى فؤنا لست مجبرا على إمضاء ما بقً من حٌاتً
فً أنٌنً بسبب ؼٌاب تلك القصٌرة عنً؛ كانت تهمس لً أن كل األمر
بٌدي وحدي وأنً الوحٌد الذي أقرر إن كنت سؤشفى من إكتبابً هذا؛
كانت تإمن بؤننً أستطٌع النجاة والبقاء على قٌد الحٌاة رؼم أنً كنت
أرانً مٌتا؛ كانت تإمن بؤننً أستطٌع التؽلب على نفسً التً تساٌر قلبً؛
كانت تثق أن صدٌقها لن ٌرحل عنها وأنه سٌكون إلى جانبها ٌوم زفافها
وٌسلمها إلى الرجل الذي أحبته بعد أن ٌمشً معها فً ذاك الممر الطوٌل
ورؼم أنه لن ٌستطٌع إؼبلق تلك الفجوة التً خلقها ؼٌاب أبوها الراحل
عنها إال أنه ٌضل صدٌق طفولتها؛ صدٌقها الذي آمنت بنجاته وشفابه رؼم
أن كل األطباء قالوا أنه فً عداد الموتى؛ كان حالً ٌؤلمها نوعا ما لكنها
لم تكن تعرؾ شٌبا ؼٌر أننً مرٌض بالسرطان جراء التفكٌر المتواصل،
ومن كان سٌصدق أن اإلفراط فً التفكٌر قد ٌخلق سرطانا ٌمتص خبلٌا
الدماغ وٌستنزؾ الذاكرة ببطء ،إضافة إلى اإلكتباب الحاد بسبب عبلقة
حب حكمت علٌها حبٌبتً بالدفن رؼم أنها كانت حٌة ترزق؛ توقفت أخٌرا
منذ أٌام عن محاولتها إلقناعً باإلستسبلم للواقع بعد أن قرءت رسالتً
األخٌرة عدة مرات؛ لم تقنعها الرسالة بقدر ما جعلتها تكؾ عن إزعاجً
بتلك الكلمات *علٌك أن تنسى وتتجاوز*؛ قلت فً الرسالة؛
لٌس من السهل أن ٌختار المرء مضاجعة سرطان التفكٌر ومعاشرة
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اإلكتباب على اإلستسبلم للواقع والرضا بما كتبه له القدر؛ رؼم أننً
أرفض الفكرة التً ترٌدٌن إقناعً بها ورؼم أننً أتجاهل نصابحك طول
الوقت إال أنك تواصلٌن فعل نفس الشٌا معً دون تذمر أو شكوى وهذا
ما كان ٌجعل األمل خاصتً ٌإخر موته كل مرة وٌتعلق بالحٌاة أكثر
رؼم أنه ٌكرهها لكنه ٌنافق ألجل ما تفعلٌنه من أجلً؛ صدقٌنً لو لم أكن
أحب زوجتً التً لم أتزوجها بعد لكنت جعلتك حبٌبتً الثانٌة ولكنت
بحثت لك عن مكان فً قلبً لكنه لم ٌعد ٌتسع لذرة هواء أخرى فقد ملبته
تلك القصٌرة حتى أنه لم ٌتسع لها؛ ضننت أن عقلً قد ٌفً بالؽرض إن
دمجته إلى قلبً لكنً كنت مخطبا فحتى هو اآلخر إمتؤل وفاض
فاظطررت لتوزٌع ما بقً منها على باقً جسمً؛ حقا شكرا على كل
حرؾ قلته قصد مواساتً ومحاولة إخراجً من هذا الثقب األسود الذي
تضنٌن أنه خانق وسٌا لكنه لٌس كذلك بالنسبة لً ألن طٌفها ٌحوم حولً
وٌحول سواد هذا الثقب إلى نور خافت ال ٌكاد ٌرا لكنه ٌظل نورا؛
إعذرٌنً ألنً فضلت البقاء هنا ورفضت مرافقتك إلى عالم اإلستسبلم
للواقع خاصتك لكنً حقا ال أستطٌع؛ ال أستطٌع تركها وحدها هنا رؼم
أنها مجرد طٌؾ؛ رؼم أنها مجرد إنعكاس لصورتها التً تسكن ذاكرتً؛
رؼم أنها محظ شبح ال أستطٌع حتى لمسه أو معانقته؛ كٌؾ لً أن أنسى
اللٌلة التً أخبرتنً فٌها أنها تحبنً؛ كٌؾ لً أن أنسى وهً التً كانت
تطلعنً على كل ما ٌإلمها رؼم أنها تعرؾ مسبقا أننً لن أخفؾ من ذاك
األلم ولن ٌتؽٌر شٌا حتى لو قلت لها كبلما رومنسٌا قد ٌنسٌها؛ كٌؾ لً
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أن أنسى وهً التً كانت تخبرنً أنها تعانً من ألم فً عٌنٌها رؼم أنها
تدرك أننً لن أشفٌها ولن آخذ لها دواء؛ كٌؾ لً أن أنسى أنها كانت
تؽمض عٌنٌها كلما عانقتها رؼم أنها ال تعرؾ إن كان ما أفكر فٌه فً تلك
اللحظة جٌدا أم سٌبا؛ كٌؾ لً أن أنسى أنها كانت ال تنام إال إذا تؤكدت
أننً عدت إلى المنزل رؼم أنها كانت تستطٌع اإلستسبلم للنوم ببساطة
فهً كانت تحبه أكثر منً؛ كٌؾ لً أن أنسى الٌوم الذي قصدت فٌه
محطة سٌارات األجرة عند الرابعة فجرا بعد أن عرفت أننً أمضٌت كل
اللٌلة بالمشفى وقطعت كٌلومترات رؼم أنها لم تكن مجبرة على ذلك و
رؼم أنها تعرؾ أنها لن ترانً ٌومها؛ كٌؾ لً أن أنسى أنها كانت تستمع
إلى نصابحً السخٌفة رؼم أنها لم تكن بحاجة إلٌها ألنها كانت مثقفة أكثر
منً؛ كٌؾ لً أن أنسى المرأة ألتً جعلتنً أإمن بؤننً أفضل مما كنت
أعتقد؟
كٌؾ للمرء أن ٌنسى إمرأة همست له أنها وجدت فٌه األمان الذي لطالما
بحثت عنه؟
كٌؾ للمرء أن ٌنسى إمرأة كان ٌعجز عن الكبلم كلما نظرت إلٌه رؼم أنه
ٌملك الكثٌر لٌقوله؟
ال أستطٌع إعذرٌنً.
نحن ٌا صدٌقتً نصنع خٌاال ثم نبٌعه ألنفسنا فً شكل مخدرات وهمٌة
بؤبخس األثمان ،تحمل عقولنا وتجوب بها الكون كله ،تجعلنا نرسم أقدارنا
بؤٌدٌنا وتضع أمامنا كل ما ضنناه مستحٌل التحقق بٌنما تستحقر أجسادنا
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وتنسى وتترك ملقات فً قاع واقعنا التافه ،بعضنا ٌتقن ممارسة الخٌال
وبعضنا اآلخر ٌرى الخٌال عبادة ٌمارسها كمثل ممارسته للصبلةٌ ،خشع
فٌها وٌتخمر رؼم أنه ٌعجز أحٌانا على إدراك الخشوع فً صبلته وٌنسى
أحٌانا أخرى كم أدى من ركعة فٌها بسبب التفكٌر ،لكنه ٌجد األمر سهبل
مع الخٌال فهو ٌجعله أنٌقا وأجمل مما ٌعتقد لكن األجمل هو أن الخٌال
ٌوفر لنا المستحٌل وٌجعله أسهل من إعداد كوب قهوة.
تخٌلوا لو أصبح لكل واحد منا طبٌبه النفسانً الخاص به وحده والذي
ٌشبهه فً كل شٌا ولنقل أنه النسخة المكبرة من ذاك الشخص فؤنت
عمرك عشرون بٌنما طبٌبك الذي هو أنت عمره سبعون.
تخٌلوا أن الكبٌر ٌنظر لنفسه "أي للصؽٌر" وٌتمنى لو أنه مكانهٌ ،تمنى لو
أنه ٌعود صؽٌرا من جدٌد وٌظل عالقا فً ذاك العمر ،وفً نفس الوقت
ٌشرد الصؽٌر فً مبلمح نفسه "أي فً مبلمح الكبٌر" وٌتمنى أن ٌصبح
مثله حٌن ٌكبر أي أن ٌصبح مثل نفسه.
تخٌلوا لو أن أحدا منا كتب له أن ٌصبح طبٌبا نفسانٌا وكانت نفسه أول
مرٌض ٌزوره ،تخٌلوا أن ٌجلس طبٌب مع نفسه وٌسؤلها عن مشاكلها وما
ٌخنقها ثم ٌحاول فهمها لكنه ٌعجز عن ذلك فً النهاٌة.
تخٌلوا أن طبٌبا كان جالسا مع إبنته الصؽٌرة فً البٌت وسؤلته "أبً أنت
تساعد الناس فً التؽلب على مخاوفهم واكتبابهم وتحاول فهمهم لكن من
الذي ٌفهمك أنت ومن الذي ٌساعدك على تجاوز آالمك؟".
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تخٌل أنك فً العشرٌن من عمرك وكنت تمشً على شاطا البحر ووجدت
عجوزا جالسا على كرسً وبجانبه صنارته وهو ٌقرء كتابا وٌنتظر إشارة
من الصنارة أنها أمسكت سمكة واتضح أن ذاك العجوز هو أنت بعد
مرور خمسٌن سنة ،بماذا ستشعر حٌنها ،أبالفرخ ألنك عرفت أنك ستصبح
رجبل مهما فً المجتمع من خبلل ما رأٌته على ذاك العجوز وهٌبته أم
بالحزن ألن العجوز كان وحٌدا؟.
تخٌلوا لو حضً كل واحد منا بمبلك ال ٌراه إال صاحبهٌ ،بلزمه طول
الوقت حتى ٌبعده على كل ما قد ٌسبب له مشاكل نفسٌة فً المستقبل.
تخٌلوا أن أحدا قرر التمشً على الشاطا لكن مبلكه ٌعرؾ ماذا سٌحصل
مسبقا ورأى أن ذاك الشخص سٌلتقً بفتاة هناك عند الخامسة مساء
وٌعجب بها وهو بطبعه ال ٌعانً من مشكلة الخجل لذلك سوؾ ٌلقً علٌها
السبلم وٌفتح معها مواضٌع ٌناقشها فٌها وٌتبٌن أن تلك الفتاة كاتبة لكنها
ؼٌر مشهورة تحب الكتب والرواٌات ومن أكبر المعجبٌن بالكاتب الروسً
دوستوٌفسكً فٌلسوؾ اإلكتباب وهذا األمر ال ٌنبا بخٌر ألن هناك نسبة
كبٌرة أن تكون متشددة فً أفكارها ومتعصبة ،محبة للوحدة واالستقبللٌة
المطلقة وتكره اإلرتباطات وعبلقات الحب ألنها تراها هرطقٌة وتافهة
وتعانً من مشاكل مع نفسها الداخلٌة ،لكن ال ٌهم اآلن فقد أصبح ذاك
الشخص صدٌقها بعد تلك المقابلة وصارا من أقرب األصدقاء حتى إنهما
ال ٌؽفبلن عن أخبار بعضهما البعض مطلقا وها قد بدأت عبلقتهما تتطور
ببطا ولبطبها لم ٌشعرا بشٌا من ذاك التحول إال عندما إكتمل أخٌرا
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وصار ظاهرا أن الصداقة صارت حبا ودخل اإلثنان فً عالم أخرؼٌر
الذي نشؤى فٌه ،أكثر جماال وأكثر أناقة من الصداقة وإنقطعا عن الوجود
وإكتفٌا بروحٌهما المندمجتٌن من كل شٌا لكن األمر لم ٌستمر طوٌبل
فعبلقة الحب تلك كانت مجرد سبب بسٌط وحقٌر إلفساد الصداقة التً
سبقتها وإنتهى كل شٌا كما بدأ أول مرة وبكلمة أنٌقة وعاهرة "إنتهى كل
شٌا كان قد جمعنا وإنتهت عبلقتنا" عادا ؼربٌن كؤنهما لم ٌلتقٌا مطلقا
ودخل اإلثنان فً حالة إكتباب مخٌفة إستطاعت محبة الرواٌات الخروج
منها ببساطة ألنها تإمن أنه ال ٌوجد حب حقٌقً فً الحٌاة وأنه علٌنا
مواصلتها ؼٌر مبالٌن بما تسببنا فٌه لآلخرٌن وعلٌنا توفٌر التفكٌر فٌهم
وإٌجاد طرٌقة نعٌش من خبللها برفاهٌة وأن الحب ال قٌمة له وال نفع إن
لم ٌؤتً مرتدٌا معطفا أسودا مملوبا بالمال والقلٌل من الجمال؛ لكن ذاك
الشخص كان له تصور آخر تسبب له فً عجزه عن الخروج من ثقب
اإلكتباب األسود ذاك وأمضى ما بقً من حٌاته التعٌسة وحٌدا ألنه فقد
الثقة فً الحب والصداقة واآلخرٌن وصار مثلها فاقدا لئلحساس ال ٌبالً
بشٌا مما جعله ٌصبح كاتبا حتى إن كل األطباء عجزوا عن مداوت
إكتبابه ذاك....
الساعة الرابعة وخمسون دٌقٌقة ٌتدخل المبلك فً اللحظات األخٌرة وٌلؽً
نزهة ذاك الشخص وٌمنعه من الذهاب إلى الشاطا بعد أن جعل أخوه
ٌهاتفه وٌخبره أن علٌه العودة إلى البٌت فورا ألن أمه مرٌضة؛ لم ٌلتقً
صدٌقنا بالفتاة وقد أمضت كل المساء وحدها على الشاطا ،فً المكان
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الذي كان من المفترض أن ٌكون الفتى واقفا فٌه ،تكمل قراءة رواٌة ما
ونجح المبلك ككل مرة فً تؽٌٌر مسار صاحبه وإبعاده عن نزهة كانت
لتحكم على كل حٌاته بالحزن لكن عبثا ها قد إلتقٌا صدفة فً أحد المقاهً
ذو إطبللة على البحر وحكم على ما رآه المبلك وسعى إلى تنجنبه بالتحقق
ألنه ال ٌملك حوال وال قوة إذا ما تعلق األمر بالصدؾ ،لكن حقٌقة إن ما
كتبه هللا فً أقدارنا منذ األزل ال ٌمكن ألي مبلك تؽٌره؛ قد ٌؤخر حدوثه
بعون من هللا لكن تصدٌق إمكانٌة التؽٌٌر هو من الؽباء.
لذلك ٌصل بنا الشوق أحٌانا لمحاولة لعب أدوار ال تتماشى مع قدراتنا
التمثٌلٌة ،حتى أن بعضنا ال ٌصلح للتمثٌل أصبل لكن العجز ٌجبره على
اإللقاء بنفسه فً المٌاه وهو حتى ال ٌستطٌع السباحة فتجده ٌحاول لعب
دور طبٌب نفسً وٌمضً كل اللٌل فً البحث عن حل لحالته التً تزداد
سوءا كل ٌومٌ ،حاول مد ٌد العون لنفسهٌ ،جلس معها لساعات طوٌلة
وٌحاول فهمهاٌ ،حاول إدراك ذاك الضجٌج الذي ٌصدر من أعماق داخله،
ٌسؤلها عن سبب تدفق ذاك الكم المخٌؾ من األفكار وٌنسى فً كل مرة
الصور واألصوات والذكرٌات اللعٌنة التً كانت المنتج الوحٌد لتلك
األفكار ،وبعد مرور ثبلث ساعات من الدراما ٌشعر بالملل وٌلقً بكل ما
بقً من طاقته التمثٌلٌة فً دور أجمل من دور ذاك الطبٌب وفً مجرد
شرود منهك وبابس تجده ٌخاطب نفسه بإسم صدٌقته التً أحبها وكانت
سببا فً فرحه الفانً وحزنه األبديٌ ،سؤلها لماذا إخترت طرٌقا ؼٌر الذي
رسمناه سوٌا فً تلك الورقة البٌضاء ومضٌتً فٌه وحدك وألؽٌتنً من
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عالمك دون حتى أن تؤخذي رأًٌ ،فتجٌبه نفسه مواسٌة توهمه أنه مخطا
فً حقها وتقول أنه ٌتوهم الفراق وٌتخٌله فقط ألنه ٌخاؾ خسارتها وأنها
لم تتركه ٌوما ولطالما كانت سنده بعد هللاٌ ،جد المسكٌن أن تمثٌل دور
الحبٌبة الؽاببة الحاضرة مرٌح أكثر من طبٌب نفسانً أحمق ٌدعً الفكر
والفلسفة وٌقول أن الحلول خلقت قبل المشاكلٌ ،مضً الثبلث ساعات
المتبقٌة من اللٌل ٌتفنن فً لعب دور لٌس له وتردٌد جمل لم تكتب من
أجله حتى أنه ٌتخٌلها وما هً بموجودة أصبل لٌنتهً الفٌلم مع صراخ تلك
الصفراء فً سماء عالمنا السخٌؾ ،أما هو فممثل فاشل.
كل أٌام السنة ثقٌلة وال وجود لمقولة أن ٌوم ذاك الفصل طوٌل وٌوم اآلخر
قصٌر؛ لكن ال أحد ٌشعر بثقلها إال بعد أن ٌفقد عزٌزا؛ الشخص الذي كان
ٌخصص له مكان فً القلب منفرد عن الباقٌن؛ لٌس لٌسبب ؼٌر أنه ممٌز
عنهم؛ فرٌد ال ٌشبههم رؼم أنه مثلهم؛ ؼرٌب عنهم رؼم أنه ولد من
رحمهم وتربى بٌنهم ودرس معهم ،صرخ منهم وضحك بسببهم ،عاشرهم
وصادقهم ثم إلتقى بنا إثر صدفة قررها القدر فؤصبح منا ولنا كما لو أنه
لم ٌعرفهم ٌوما؛ كما لو أنه لم ٌؤكل طعامهم ولم ٌحتسً معهم قهوتهم
ٌوما؛ هو ذاك الشخص الذي نقابله فتتبادل أعٌننا رواٌات فٌما بٌنها قبل
حتى أن تلقً أفواهنا السبلم على بعضها؛ هو ذاك الظرٌؾ الذي ٌجعل
أجسادنا تقشعر بردا فً أٌام الصٌؾ الحارقة؛ هو ذاك األنٌق الذي ٌجبرنا
على المبادرة بالكبلم والحدٌث رؼم داء الخجل الذي ٌسلسلنا؛ هو ذاك
العطر الذي ٌجعل وجوهنا متوردة رؼم أن مرضا ٌنهش كل جزء من
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جسمنا؛ هو ذاك األنٌق الذي ٌجبر قلبنا على الخفقان بقوة دون أن ٌحرك
نحونا ساكنا؛ هو ذاك الصدٌق الذي ٌحول كل ٌوم من أسابٌع سنوات
حٌاتنا إلى عٌد نحتفل فٌه كل دقٌقة تمر باللحظة التً عرفناه فٌها؛ هو
نفسه ذاك الحبٌب الذي ٌجعلنا نستٌقظ دون طلب منه من أجله بعد هللا
صباحا وننام ونحن ندعوا هللا ألجله لٌبل؛ هو ببساطة ذاك الذي ٌراه
اآلخرون إنسانا مثلهم لكننا نراه مبلكا؛ ذاك المبلك الذي لطالما حلمنا
بربٌته منذ صؽرنا بثوبه األبٌض الذي ٌنبثق من داخله نور ٌجعلنا ال نرى
أي من الحشد الذي حولنا ؼٌره؛ كنا نتمنى رأٌته منذ صؽرنا لكً ٌحقق لنا
أحبلمنا بؤن ٌجعلنا أبطاال فً قصة كرتونٌة أو خارقون قادرون على
الطٌران فً الكون وها قد كبرنا...
كبرنا ووقعنا فً حب ذاك المبلك وصار حلمنا الوحٌد هو أن ٌظل ماسكا
ٌدنا ،صار حبه مرضنا المزمن الذي ٌضاجعنا طول الٌوم بلٌله ونهاره،
صارنا بفضله مهووسٌن بما نسمٌه الخٌال الذي ٌمنحنا األمل فً الوصول
إلٌه فنردد طول الوقت كما لو أننا مجانٌن أو حمقى:
ماذا لو أنك أستٌقظت ذات فجر على همس كتاب كان قد أمضى كل اللٌل
فوق صدرك ,عوضا عن منبه الهاتف؟
ماذا لو أن رواٌة أٌقضتك ٌوما عند صالة الفجر بحسٌسها وهً تدندن
فً أذنٌك "أستٌقظ لقد تغٌر الواقع وصار أجمل من ذي قبل ,الزمان
صار أنٌقا والدنٌا نفت الغدر والخٌانة والخذالن منها ,أفق وأجب على
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رسالة حبٌبتك التً تقول لك فٌها "صباح الحب ٌا مجنونً :لنبدأ قصتنا
من جدٌد ولتكن أجمل من األولى"؟
ماذا لو أن كاتبا وجد نفسه جالسا على طاولة وأمامه طابور ال ٌستهان
به من المهووسٌن بالقراءة جاءو لٌوقع لهم إسمه فً الصفحة األولى
لرواٌته وٌكتب لهم شٌبا للذكرى ,وكانت حبٌبته التً من أجلها كتبت
الرواٌة واقفة وراء القارئ الثانً ,أي حروف ستعبر عن ذاك الشرود
الذي غاص فٌه الكاتب حٌنها وهو ٌنظر فً عٌنٌها ,ماذا كتب لها أصال؟
كٌف سٌتصرف الكاتب إذا ما طالبته رواٌته بجلسة نقاش سٌكون علٌه
فٌها أن ٌجٌب على أسبلة إضطرته لكتابة الوراٌة؟
لم ٌترك التفكٌر شٌبا فً جسمً ٌمكننً أن أقول أنه مازال صالحا وعلى
قٌد الحٌاة؛ فحتى األمراض قالت أنها تستحً أن تقترب منً وتالمس
بدنً الملعون؛
ترجٌت السرطان أن ٌطرد التفكٌر عنً وٌؤخذ مكانه وإن أراد بعد ذلك
فلٌعبث بجسمً كما شاء وإشتهى ,لكنه مهمه ورفض.
الحمى قالت إنها مشغولة وال تستطٌع لكنً عرفت بعد ذهابها من وجهً
أنها تكذب؛ لها متسع من الوقت لقتل ومحو كل البشر.
السٌدا تظاهرت بالبكم والطرش حٌن وقفت أمامها وخاطبتها فتفلت فً
وجهها وذهبت بعد أن قلت "أهكذا تقدمٌن العون لبابس مثلً".
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الموت رفض مقابلتً والزم مكتبه بعد أن قال للسكرٌتٌرا وأوصاها أن
تخبرنً أنه فً إجتماع مهم خارج البلد ولن ٌعود قبل سنوات؛ كانت
عٌناها الجمٌلتان تصرخان أنها تكذب ,لكنً لم ألمها فهً تتقاضى أجرا
وال ٌهمها ما تفعله؛ سٌبا كان أم جٌدا هً فقط تقوم باألمر وال تعرف
حتى لماذا؛ قلت لها "الكذب ال ٌلٌق بك ٌا آنسة وأخبري سٌدك أنً
سؤتدبر أمري ال علٌه".
حقا أرٌد متطوعا ٌستعمر فقط مخٌلتً لن أطالبه بباقً الجسم؛ فقط
مخٌلتً؛ ٌرٌحنً من التفكٌر ولٌفعل ما ٌشاء بً.
ومن كان لٌصدق أن التفكٌر طول النهار واللٌل لمدة أشهر متتالٌة قد
ٌصٌب المرء بسرطان ٌجعل من جمجة الكاتب ودماغه وجبة ٌنهش منها
على مدار الٌوم بلٌله ونهاره؟
صراحة لم أكن ألصدق ذلك حتى صرت إحدى ضٌوف الشرف على
منصة ذاك األنٌق والحمدهلل صارت أٌامً تعد تنازلٌا متجهة نحو رقم
صفر أما الموت!؛ صرت أخمن فً كل ٌوم ماذا سؤرتدي وأي قصة شعر
ستناسب لقابً به؛ ٌجب أن أكون أنٌقا".
ومن كان سٌصدق أن اإلفراط فً الحب وتعمد عدم النسٌان وتجاوز
األمور رغم اإلستطاعة ٌمكن أن ٌخلق عجوزا شرسا ومتوحشا داخل
فتى لم ٌتجاوز عمره العشرٌن؟
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من كان سٌنصت إلى صبً صغٌر ال ٌزال ٌستمد قوته مما ٌنتجه ثدٌا أمه
من حلٌب حٌن ٌتكلم وٌقول أن إمرأة قادرة على قتل رجل نسبٌا ,وجعل
عٌنٌه تذرفان دمابا حتى ٌصل به العجز إلى أن ٌبٌت فوق إحدى القبور
على مقربة من البحر كلما وصلت به حالته إلى أقصى درجاتها فً أوج
اللٌل المظلم ,ثم تواصل طرٌقها وكؤن شٌبا لم ٌكن؟
من كان سٌإمن أن الحب جمٌل وأنٌق لكنه لعنة ورجسم من عمل القلب
الذي ٌصاب فً فترة ما بالحماقة والغباء؟
من كان سٌعترف ٌوما وٌقنع نفسه أن الواقع قد تجاوز حدوده
وصارت رابحة عهره كرٌهة حد التقًء؟
ببساطة مواصلة العٌش والتنفس فً واقع القرن الواحد والعشرٌن
هوالحرام الوحٌد الذي ٌرتكبه البعض منا هذه األٌام وقد صنفت لألسف
ضمن األوابل الذٌن ٌمارسون هذا الجرم وٌواصلون الغرق فٌه مع كل
شهٌق وزفٌر؛ صار الخمر والزنا وممارسة الجنس والتحدث بكالم العهر
أمورا جابزة ومشروعة ٌفتخر بها فً حٌن أمسى المنطق الذي نلتجا
إلٌه إذا ما ناقشنا أحدهم إستعانة بآٌات من القرآن أمرا مثٌرا للسخرٌة؛
صار اإلنسان ٌخجل من قول "أنا أصلً ,أنا صابم ,أنا متدٌن وأخاف هللا
أنا مسلم" ,حتى البقاء على قٌد الحٌاة فً هذا الزمان صار حراما.
ذاك هو واقع القرن الواحد والعشرٌن وما بعده حتى الٌوم الذي ستدندن
فٌه سماء عالمنا أغنٌتها األخٌرة ,أما من وجهة نظر كاتب منهك لم ٌكن
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لهذه األسطر أن تولد لو لم ٌكن األمر متعلقا بسإال واحد صار ٌتكاثر كل
لٌلة بطرٌقة مخٌفة وغٌر منطقٌة فً مخٌلتً:
"كٌف إلمرأة أن تتسبب فً تحوٌل فتى ال ٌعرف من الكتب شٌبا غٌر
كتاب القرآن إلى كاتب وهً ال تعرف عنه شٌبا حتى ,وإن كان مٌتا أم
على قٌد الحٌاة؟
مالذي قد ٌحول تلك األنوثة التً خلق من أجلها مصطلح األسطورة إلى
قنبلة مبٌدة قادرة على محو الوجود بنظرة واحدة؟ِ
كٌف لفتاة تملك عٌنٌن لٌبٌرالٌتٌن ,كان لهما الحظ فً السٌطرة على
الكون بكل مجراته لو فقط تحولتا إلى سالح ,أن ٌتسببا فً مقتل رجل
ونفٌه إلى عالم وهمً دون رجعة بمجرد أن شرد لثانٌة ٌنظر فٌهما؟
ما ذاك الشٌا العظٌم الذي كان له كل تلك القوة اإلالهٌة التً كانت كافٌة
لتحوٌل قلب إمرأة سٌسكنه رضٌع أو بنت صغٌرة إلى مقبرة تعج
بؤصوات النحٌب والصراخ وتجلس فً زاوٌة مظلمة منها فتاة صغٌرة
تبن وتنحب وقد بكت للحد الذي فقدت فٌه كل دموعها ونشفت عٌنٌها,
كانت ٌتٌمة رغم أن والدٌها كانا على قٌد الحٌاة ,مقبرة تمنى رجل لو أنه
ظل قابعا فٌها مدى حٌاته لكن الفتاة فظلت الجلوس وحٌدة هناك ,طردته
ولم ٌجرئ على الدخول مجددا رغم أنه لٌس للمقبرة باب ,هً فقط
صارت ترفضه عندها؟
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كٌف للمرء أن ٌواصل العٌش والتنفس رغم أن قلبه توقف عن الخفقان
منذ أشهر أما روحه فقد صعدت إلى السماء فً نفس الٌوم الذي توقف
فٌه قلبه؟
أي إٌبنوز هو ذاك الذي حضً بإمتالك تلك السٌطرة الجنونٌة التً تجعل
المرء ٌصل إلى مرحلة من القسوة على ذاكرته ٌنسى فٌها لحضات
عاشها جعلته ٌتمنى أن ٌضل عالقا فٌها إلى األبد؟
من ٌكون ذاك الطبٌب النفسانً اللعٌن الذي أقنع تلك الفتاة بحسم
عالقتها مع صدٌقها وجعل شهادة الدكتورا خاصته تمحو كون الحب,
الذي خلقاه معا ,من الوجود؟
أي جرأة هً تلك التً تسمح لعقل األنسان بؤن ٌتلف صورا ,رسمت
بعفوٌة وصدق وحب ,بكل تلك البساطة؟
من هو ذاك الحكٌم الذي الذي قال إن النسٌان غرفة ٌسهل الدخول إلٌها
وأٌن ٌقطن ذاك المثقف الذي صدق المقولة وأعاد قرابتها مرتٌن؟
أما المهم اآلن فهو من منكم وقع فً الحب وحضً بلحضات جعلته
ٌإمن أن مقولة " هناك أمور تحدث بٌن القلب والعقل توهم البعض منا
أن الطرٌقة األنجع هً العٌش حسب ما ٌملٌه علٌنا عقلنا ألنه لن ٌقرر
فً غٌر مصلحتنا وأن قلبنا ما هو إال أبله ال مكسب ما ورابه غٌر
األوجاع" ,صحٌحة ,فً حٌن أن القلب والعقل صدٌقان مقربان منذ
الخلق والمقولة ما هً إال مجرد فكرة نجح الكثٌرون منا فً إقناع
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أنفسهم بها ,السإال الممٌز بالنسبة لً هو كٌف كانت طرٌقة موتك بعد
قصة الحب تلك :أنا مت بجملة ظرٌفة "أوهمتك أنً أحبك لكنً كذبت
علٌك ,لم أحببك مطلقا ,تقبل األمر ببساطة".
كٌف ستصبح الحٌاة إذا أجاب كل واحد منا على كل األسبلة التً تشغل
باله وتطرد عنه النوم لٌال؟
وماذا سٌحصل إذا ما تزوج أوالءك الذٌن أصٌبوا بعهر فً حوضهم
الجٌنً وأتلفت كل الخالٌا التً من شؤنها إصالح ما تحمله عقولهم من
صور ملوثة حول كٌفٌة ممارسة الحب كشعور متبادل وضروري
لتتواصل الحٌاة ولٌحافظ الجنس البشري على تواجده؟
ماذا لو حضٌت بلقاء ذاك العجوز الذي كتب رواٌة عن التجاوز
والنسٌان ,رجل فً التسعٌن من عمره ٌسكن بالجبل وال ٌفعل شٌبا غٌر
النوم وتدخٌن السجابر ,صفحات الرواٌة ال تكاد تحصى وكؤنها تتكاثر مع
كل قراءة ,شٌقة تجبرك على مالزمتها وتجعلك شدٌد الحرص على
إنهابها رغم أ نها لم تشعرك بؤي تغٌٌر كما كنت تؤمل ,وفً النهاٌة تجد
أن جزء الخاتمة الذي ٌقتصر على نصف صفحة أجمل بكثٌر من الرواٌة
نفسها " أنا عجوز سلبتنً الحٌاة كل ما أملكه ,كانت قاسٌة معً رغم
أ ننً لم آتٌها بمكروه ,أمضٌت النصف األول من حٌاتً فً اللهو واللعب
مع أصدقابً الحمقى ,كان همهم الوحٌد هو إشعال سٌجارة وتدخٌنها أو
شرب الخمر فً نهاٌة األسبوع وإقامة العالقات الجنسٌة مع الفتٌات
والنوم أثناء النهار لٌستطٌعوا السهر لٌال ,ورغم أن أفكارنا لم تلتقً
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ٌوما إال أننً كنت مجبرا على مجالستهم ,كنت أعتقد أن ال أحد ٌستطٌع
العٌش وحٌدا حتى بلغت سن العشرٌن ,لم أكبر ولم أكن جاهزا لكنً
جازفت وأحببت وأبحرت مع فتاة على قاربها الصغٌر ,لم أكن أعرف
السباحة وال هً كانت تعرف أٌضا لكننا عزمنا على تعلٌم بعضنا البعض,
كنت شدٌد الشرود فٌها لذلك لم أستطع تعلم السباحة مثلها ,كنت أنظر
إلٌها بٌنما كانت تعلمنً ,وذات مساء ثقب قاربنا وتسللت المٌاه إلٌه حتى
بدأ ٌغرق ,قفزت هً إلى الماء وباشرت السباحة ومن جهتً لم أشعر إال
بجسمً ٌهوي نحوى القاع ,لم تكلف نفسها حتى عناء البحث عنً أو
إ نتشالً من هناك ,هً فقط سبحت نحو الشاطا ولم تلتفت مطلقا,
أمضٌت النصف الثانً من حٌاتً منفً فً هذا الجبل الجمٌل ,نفٌت
نفسً هاربا من الواقع الذي لطالما رفضته ,تظاهرت بالفرح والسعادة
أمام الجمٌع ,أمام من أحب وهً تضن أنً تجاوزت األمر وصرت سعٌدا
لكننً كنت فقط أفعل ما ترٌده هً ال أكثر ,كانت تحب أن ترانً أبتسم
غٌر آبه للدنٌا ,كانت تحب محادثتً وكنت مثلها أعشق تلك الرسابل التً
صارت هزٌلة بعد ذلك لكننً كنت فً كل مرة أعجز عن الكتابة لها ألنً
مظطر لمناداتها بصدٌقتً وهً التً لطالما كانت زوجتً وحبٌبتً ,ال
ٌهم فقد تبٌن بعد فواة األوان أن الصداقة أجمل من الحب بترلٌون سنة
ضوبٌة ,لم تعد تسؤل عن حالً كما تعودت حتى أنها نسٌتنً وعلى
األغلب قام أحدهم بحذف إسمً ,وٌوم إكتفٌت من الكذب والمماطلة
علٌها وعلى نفسً والجمٌع رمٌتنً فً هذا البٌت المتواضع وجلست
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هنا كاألحمق أنتظرها لكنها لم تؤتً وال أضن أنها ستفعل ,ثم ماذا اآلن ها
قد أنهٌت الرواٌة وأعدت قرابتها مرات ومرات ,هل نسٌت؟ هل إتخذت
قرار التجاوز؟ هل ستمضً قدما وكؤن شٌبا لم ٌكن؟ ال أضن ذلك لكن
على األقل لم ٌذهب تعب كتابة "كٌف تتجاوز وتنسى" سدى وها قد
صارت تقرء من قبل كل من أصٌبوا بالحب أما أنا؟
أنا أرٌد أن أكرهها ...
ماذا لو وجدت نفسك مجبرا على اإلختٌار بٌن تعاطً األفٌون السام أو
إستهالك الحب طول الفترة المتبقٌة من حٌاتك؟
إحتفظوا باألجوبة ألنفسكم فالكاتب وجدها مسبقا أما الواقع فؤمره
محسوم ,هو هكذا لن ٌتغٌر حتى وإن نقد ترلٌون دستوٌفسكً.
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وشاءت األقدار أن ٌعشق قرد إمرأة فً حجم إصبعه وٌلتحق بها إلى
عالمها ثم ٌموت من أجلها مٌتة ال ٌستحقها حتى الحٌوان؛ فكٌف إلنسان
إمتلك عقال وقلبا أن ٌتخلى عن حبه إلمرأة وخاصة إن كانت مثقفة؟؛
"ال قوات األمرٌكٌة لم تستطع التغلب على الوحش رغم أنها ضنت عكس
ذلك لكن الحقٌقة هو أن الحسناء هً من قتلته دون أن تحرك نحوه
ساكنا؛ هً لم تمسسه أصال بل إكتفت بالنظر إلٌه"

كٌنڨ كونڨ
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وتواصلت مسٌرة تحدي القدر وسخرٌته حتى طالت الخٌال والوهم,
وكٌف للخٌال أن ٌصبح ضحٌة وٌقال عنه كم هو من مسكٌن ,ربما القدر
ال ٌستثنً شٌبا أو أن المخٌلة التً أنتجت ذاك الخٌال كانت تعٌش حالة
إكتباب ال ٌستهان بها,
وإظطر كونان الصغٌر إلكمال قصة حبه األسطورٌة من وراء جدار
حجري وصوت مصطنع ,ساخرا من كلمة التخلً والفراق رغم أن الزمن
رماه بعٌدا وأرجعه إلى سنته الرابعة,
فكٌف إلنسان حقٌقًٌ ,عٌش فً واقع محسوس وإدراكً بقلب ٌنبض
وعقل ٌخزن األفكار والذكرٌات ,أن ٌتخلى عمن ٌحب بكل عبثٌة.

الصغٌر كونان
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لٌس سهال أن ٌختار المرء جحٌم التفكٌر كنمط للعٌش ,فقط إقرء الرواٌة
المخفٌة وراء ذاك اإلختٌار وستفهم كل شٌا وإذا ضننت أن تفضٌل
الوحدة ومعاشرة اإلكتباب على التؤقلم والنسٌان هو من البالهة والغباء
فؤنا لن ألومك لكنك ال تملك أدنى عن معنى شعور العٌش كوحش
متعطش للدماء ٌفضل نهش حٌاته ببطا وإستهالك دمابه على العٌش
كمثل عبدة الواقع الساذجٌن بدماء فاسدة وملوثة تقدم لهم فً كؤس
ذهبً المع حتى ضنوا أنهم ٌنحدرون من أصول ملكٌة.
أمضً ٌوما واحدا فً عالم الوحدة خاصتً حٌث أنت مجبر كل فجر على
قراءة الفتة كتب فٌها "حبٌبتك تركتك ولن تحضى بعناقها إال وأنت على
فراش الموت وحتى حٌنها ستكون مٌتا لذلك لن تشعر بشٌا من دفا ذاك
العناق ,الواقع ٌجدد عهره كل ثانٌة والحٌاة تعد ساعاتها القلٌلة المتبقٌة,
نفى السٌاسٌون الحق والخٌر والرحمة من الحٌاة وصار الباطل سٌد
الموقف ,األرض صارت حمراء اللون مشبعة بدماء األبرٌاء والمساكٌن
الذٌن تم إبادتهم لتتواصل مشارٌع رجال األعمال فً نجاحها أما األرض
فقد بدأت تشد رحلها رفقة ذراة الهواء ,أعطنً سببا واحدا ٌجلك تواصل
العٌش فً مجتمع الخطٌبة هذا وسؤرفع عنك لعنة التفكٌر الذي ٌخنقك",
وبعد إنتهاء الٌوم تعال نتنقاش.
رتنوس
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ما هو أول شٌا ستفكر فٌه إذا سمعت أن منزل الكاتب والجبل الذي
ٌقصده فً كل نهاٌة أسبوع للتخٌٌم ومضاجعة الوحدة وتلك الؽرفة الملٌبة
باألشٌاء الثمٌنة والقبر الذي ٌبٌت فٌه كل لٌلة ،هً رواٌة رومنسٌة بابسة؟
ماذا سٌخطر ببالك إثر معرفتك أنه بإمكانك تقضٌت ٌوم كامل داخل مخٌلة
كاتب معروؾ وأنت ستختاره بنفسك؟
ماذا لو أن ذاك التمساح الصؽٌر الذي سخر منه حٌوان الكنؽر عند النهر
هو نفسه الذي أكله عند نفس النهر بعد بضعة سنوات؟
ماذا كانت الحٌاة لتخسره لو كلفت نفسها عناء إقناع هإالء البشر أنها تاهلل
ستتنتهً ٌوما ما وأنهم سٌعجزون على اإلجابة عن أسبلة ٌعرفون أجوبتها
طٌلة ستٌن سنة تزٌد أو تنقص؟
ماذا لو أن ذاك العنكبوت الذي قدم نفسه وحٌاته هدٌة لؤلرملة السوداء من
أجل ممارسة الجنس معها ومعاشرتها كان ٌضن أنها تحبه وجعلت له
مكانا فً قلبها الظرٌؾ ،كان مخطبا ألنها لم تكن لتسمح له باإلقتراب منها
لو لم تكن بحاجة للتزواج ولما سمحت له باإلقتراب من عشها لو لم تكن
جابعة ،صدقا لو كانت تحبه حقت لما أكلته بعد دقٌقة من تزاوجهما؟
ال ٌهم:
ٌجب الكاتب نفسه مظطرا لمجالسة أؼبٌاء كل ٌوم لسبب لم ٌعرفه إلى
اآلن :صار مجبرا على التحدث إلٌهم ومناقشتهم ومحاولة إقناعهم بإٌجاد
طرٌقة ٌثبتون بها أن معاناة ذاك الرحم طٌلة تسعة أشهر لم تذهب سدى،
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لكن عبثا الؽباء كمثل السرطان ٌعٌش مع اإلنسان لكنه ال ٌقتله بل ٌقتل
األمل فٌه:
وفً نهاٌة القصة إكتشؾ الكاتب أنه لم ٌعرؾ ؼبٌا مثل قلبه فً حٌاته ألنه
ٌضن طول الوقت أن إدراك النسٌان وتقبل عهر الواقع كمثل إعداد كوب
قهوة ،بسبب هذا اإلعتقاد إبتكر عادة واضب علٌها لمدة أشهر عسى أن
ٌجد فٌها ظالته ومازال ٌواصل على منوالها رؼم أنه لم ٌجنً منها شٌبا
ؼٌر التعب والمعانات ،بعد أن مل من البكاء وضجر من ضرب األشٌاء
إلخراج مكبوتاته التً تؤبى التوقؾ عن التكاثر وإشمبز من الكتابة وتوقؾ
أخٌرا عن التفكٌر ،ها هو األن ٌجد عالما جدٌدا فً ذاك اإلناء البلوري
الذي ٌمزج فٌه الخمر والمخدرات بكل أنواعها وٌنهً الخلٌط بقارورة
أفٌون تسكب إلى آخرها ثم تبدأ رحلة ذاك المزٌج السام داخل جسم الكاتب
ضنا منه أن ذاك السابل سٌرٌحه وٌجعله ٌنسى كل شٌاٌ ،ضع سماعات
أذنه ثم ٌلقً بجسده وٌنام سابحا فً محٌط ؼبابه،
ؼبً وأحمق...
لقد صدق أن ذاك الشٌا سٌرٌحه كلٌا لكن هٌهات ،مخطا كالعادة ،ها قد
إستٌقظ فً موعده المعتاد عند الواحدة بعد منتصؾ اللٌل وتناول حاسوبه
وأخذ ٌكتب:
**كانا ٌجلسان فً المقعدٌن الخلفٌٌن لسٌارة األجرة وقد شارفا على
الوصول أخٌرا ,تسللت ٌدها الثلٌجٌة الصغٌرة بهدوء نحو معصمه
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األٌسر وأمسكت بٌده بلطف وشبكتهما إلى بعض حتى صارا ٌدا واحدة؛
لطالما كان ذلك الشعور مقدسا بالنسبة لكلٌهما؛ نظر إلٌها فوجدها تبتسم
له فً رومنسٌة كانت تهمس له أحبك؛ كانت إبتسامتها غنٌة على أن
ٌستطٌع المالٌٌن من دافنشً تجسٌدها فً لوحة فنٌة؛ أما شفتٌها فكان
لهما الحظ فً جعل الكون ٌنسى أن هناك مونالٌزا تجلس منذ عقود فً
اللوفر ,لو جسدتا فً عمل فنً؛ بادلها نفس اإلبتسامة وقد تملكه
إحساس غرٌب هزه من الداخل لكنه لم ٌبالً وواصل التشبث والضغط
على ٌدها المالبكٌة؛ كانت تلك الثوانً كمثل الخشوع فً الصالة لكلٌهما؛
هو فقط أحس أنها تودعه حٌنها وقد إلتمس فً تلك اإلبتسامة التً
لطالما قتلته بصدقها أنها تقول له" هذا آخر لقاء تستمتع فٌه بالنظر إلى
المرأة التً أحببتها وقالت أنها أحبتك وتلك آخر مرة تحضى فٌها
بتحسس برودة ٌدي الدافبة؛ لن ترانً مرة أخرى وحتى إن رأٌتنً لن
أكون حبٌبتك أو حتى صد ٌقتك كما لطالما كنا منذ البداٌة ,سنصبح غرباء
سامحنً"؛ اإلبتسامة وشبكة الٌدٌن تلك كانا الوداع األخٌر أسفا ,كانت
قد قررت التخلً عن حب رسماه سوٌا وقد زاره ملك الموت فً السادس
والعشرٌن من نوفمبر الماضً وأخذ روحه وصعد بها إلى السماء لكنه
ترك قلبه ٌخفق بعبثٌة ودون أي هدف**.
إستٌقظ ببطا؛
لم ٌكن نابما وال مٌتا لؤلسؾ هو على قٌد الحٌاة كالعادة؛ بل كان فاقدا
للوعً وقد أؼمً علٌه وال ٌذكر حتى أٌن وكٌؾ حصل ذلك؛ وجد نفسه
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ملقى على أرضٌة باردة وصلبة تكاد عظامه تنكسر مع كل حركة لشدة
برودة القاع؛ القاع؟ تعود على تكرار هذه الكلمة فً اآلونة األخٌرة حتى
صار ٌقولها فً تحدٌثه لنفسه وفً كل مرة ال ٌجٌب عن السإال مطلقا؛ ما
هو القاع؟ أٌن ٌقع ذاك الببر الذي ٌتحدث عنه ثلة من الناسٌ ،قال أنه وجد
من ال شٌا ولم تخلق له نهاٌة؟؛ ما أجمل أن ٌرمً المرء أسبلة عبثٌة
وؼٌر هادفة هكذا دون أن ٌجٌب عنها فتبقى معلقة كتلك السحب فً السماء
أو كنجم مٌرا الذي ٌشبه الشمس؛
وجد نفسه مرمٌا بقسوة على األرض وقد أفاق من إؼمابته ووقؾ على
طوله ،ثبت نفسه مستقٌما وراح ٌهجا ما طبع على البلفتتٌن اللتان كتبتا
بالعربٌة لكن القراءة كانت صعبة علٌه إذ لم تترك له تلك السقطة شٌبا من
حروفه ،لقد جعلته جاهبل لكل شٌا؛ كان مفترق طرقات به طرٌقان وعلى
األؼلب كان مخٌرا بٌن وجهتٌن ال ثالث لهما وعلٌه تفضٌل واحد على
اآلخر؛
الطرٌق األول كان من جهة الٌسار وقد رشقت أمامه الفتة كتب علٌها
"عالم الواقع بكل قذارته وعهره ،ستجد هناك ما سٌجعلك تنسى آالمك
وأحزانك ،ستمرح كثٌرا وتعٌش كما ٌعٌش الكل المبالٌن بؤي شٌا ،لن
ٌكون هناك حب صادق وطاهر أو قٌم تقٌدك وأخبلق تخشى تجاوزها وال
المبادئ موجودة كذلك ،لن ٌكون هناك شٌا ؼٌر البحة الملذات والشهوات
التً ستجعلك تنسى ما خسرته؛ ستنسى من أنت وكٌؾ جبت إلى هنا
ولماذا جبت ،ستنسى جنسك ودٌنك واألصل الذي تنحدر منه حتى أنه من
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الممكن أن تنسى أهلك ومعهم نفسه لٌنتهً بك األمر نكرة وال ضرورة
للدهشة ففً هذا العالم كل شٌا مسموح به تحت إسم الرقً والتحضر:
الخمر تم تحلٌله وصارت المؽازات الكبرى والصؽرى تعج بالناس لٌبل
نهارا ،فتٌاة جمٌبلت سٌلبون كل ما تؤمرهن به فقط أحصل على بعض
المال ولباس أنٌق ،المخدرات لعبة كؤلعاب األطفال تباع فً المتاجر
ومحبلت التسوق علنا ،سهرات شٌطانٌة بإمتٌاز ال تتوقؾ حتى طلوع
الفجر؛ ممارسة الجنس تحت مسمى الحب الذي أصبح جابزا؛ الزنى
موضة العصر والدٌن تم نفٌه إلى جزٌرة المسٌح الدجال بتهمة تحرٌض
الناس على إتخاذ القرآن وسنة النبً محمد قانونا ٌحكمون به فٌما بٌنهم،
ببساطة ستدخل عالم الخطٌبة المشروعة من أوسع أبوابه".
الطرٌق الثانً كان على ٌمٌنه وكانت به الفتة صؽٌرة وقد إقتصر
تعرٌفها على بضعة كلمات "كون الكتابة والخٌال؛ بإختصار ستجد فً هذا
الطرٌق كل ما بإمكانه تدمٌرك داخلٌا وجعل الكبابة زوجتك وصدٌقة
حٌاتك؛ ستجد نفسك كمثل معتوه وأبله وسط مجموعة من الناس الذٌن
ٌدعون الوعً والرقً وأنت ستكون محل سٌخرٌتهم؛ ستكون الوحٌد الذي
ٌرفض اإلنطٌاع للواقع الذي صار الحرام فٌه رقٌا جابزا وستمضً ما
بقً لك من أٌام بابسة مسجونا بٌن الخٌال والحقٌقة؛ ستكون معلقا هناك
بٌن هذا وذاك فً نقطة عبثٌة ال تدرك ولٌس لها مسمى؛ ستكون الشٌا
فً كون ملٌا ٌعج باألشٌاء وستمضً أٌامك األخٌرة فً إستحضار
ذكرٌاتك التً جعلت منك كاتبا؛ نهارا تظل تابها وؼٌر مبال بما ٌحدث
☆☆RitNOuss

61

حولك من أشٌاء؛ تتوهم أشٌابا وتتخٌلها تعاد مرة أخرى وهً أشٌاء قد
عشتها فً الماضً وإنتهت إلى األبد وتعود لتعٌشها لٌبل مما ٌجعل النوم
ٌصبح ألذ أعدابك؛ لكن عبثا كلها محظ تخٌبلت وأوهام ألنك لم تؽادر
ؼرفتك بل تتخٌل.
ال ٌوجد ؼٌر طرٌقٌن إثنٌن وكان مخٌرا بٌن األول والثانً وكانت هناك
ورقة ملقات فً نقطة المنصؾ بٌن الطرٌقٌن؛ إلتقطها وقد بدأ فً قرابتها؛
* لقد صرت وحٌدا اآلن ولم ٌعد لدٌك أصدقاء ؼٌر أخاك الذي تراه فً
األسبوع مرة أوإثنتٌن ،حبٌبتك تركتك وتخلت عنك المرأة التً إتخذتها
أمك الثانٌة؛ كم أنت أحمق وؼبً؛ أفرغ عالمك كلٌا من ألوانه وصرت
تتقوقع فً دابرة مفرؼة الشٌا فٌها ؼٌر األوهام والتخٌبلت؛ تظل طول
الٌوم هابما بخٌالك فً حٌن تنتج ذاكرتك أفكارا وجمبل هرطقٌة فتسارع
من جهتك إلى نسخها على حاسوبك حتى ال تتلؾ وتضٌع منك وأحٌانا
تنسى أو تبخل على كتابتها لتعود بعد ساعات تحاول تذكرها لكنك ال تجد
منها ؼٌر السراب والمهمهات؛ وكم من فكرة راودتك وخطرت ببالك
وبخلت عنها ولم تكتبها فً حٌنها ثم لم تجد منها شٌا بعد دقٌقة واحدة؛
أنت اآلن أمام إنتخابات تجري داخل عقلك ولكن أي ربٌس ستختار لٌكون
حاكما فً عالمك ،الواقع بعهره أم الكتابة بوهمها؛ من جهتً أنصحك
بإتباع األؼلبٌة وترك الكتابة للببساء والحمقى وإتخذ من الواقع مبلذك
األخٌر فؤنت لن تعٌش ثانٌة واحدة فً حزن هناك ألن الحسناواة فً دنٌا
الواقع هن من أفتك المبٌدات لمسمى الحزن والتعاسة؛ ناهٌك عن أن
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الخمر هو اللعبة المفضلة والمشهورة هناك وقد صارت تتحول جزبٌا من
الحرام إلى الحبلل ،هً فً طور اإلنجاز والتنفٌذ؛ أما ممارسة الجنس ٌا
أبله فقد صارت موضة العصر؛ تخٌل؛ أحصل على بعض المال ولباس
أنٌق ٌؤتٌك الجمال سعٌا ودون حتى أن تتعب نفسك بالمنادات؛ فقط كل ما
علٌك فعله هو أن إجعل قدمٌك تتجهان نحو الطرٌق الذي على ٌسارك
وهنٌبا لك منذ اآلن.
إنتهت رسالة التوجٌه؛ فً الحقٌقة هً لم تكن توجٌها بل نصحا وحسب
رأي صوته الداخلً الذي ضن أن األنسب هو طرٌق عالم الواقع ألنه قد
ٌرٌحه نوعا ما وٌلملم ما خلفته آخر حرب كان قلبه ساحتها وقد طالته
ومرت عبره كل جٌوش الدنٌا بقسوتهم وؼضبهم ولم ٌتركوا فٌه جزءا إال
ومشبعا بدماء القهر واأللم ورفعت فٌه راٌة بٌضاء كتب علٌها بالدماء
الباردة *جعلتنً أخلق وأموت فً نفس المكان*؛
لم ٌدم تفكٌره كثٌرا حتى شق الورقة ورماها خلفه وقد تحركت قدماه
خطواتها األولى نحو الٌمٌن ،إلى كون الكتابة؛ لم تكن هناك أسباب كثٌرة
جعلته ٌختار هذا الكون الخٌالً وٌفضله على الواقع؛ كان هناك سبب
واحد فقط ال ؼٌر؛
لقد رأى طٌفها واقفا فً أفق ذاك الطرٌق؛ كانت تقؾ بقامتها القصٌرة
فً نهاٌته ،ببنطالها األزرق القاتم وقمٌصها المخطط باألحمر واألبٌض أما
حذابها فلطالما كانت خٌوطه منعدمة لكنه كان ٌشع بٌاضا من بعٌد؛ أدرك
منذ لمحها أنها كانت سرابا ووهما وأنه لن ٌصل إلى شٌا حتى لو مشً
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فً ذاك الطرٌق وخلد فً مسٌرته تلك؛ أدرك أن تلك القصٌرة كانت مجرد
إنعكاس لصورة تشع داخل ذاكرته وٌعمل الؽبً عقله طول الوقت على
تفعٌلها؛ تؤكد منذ شروعه فً المشً أنه ٌعبث مع نفسه مرة أخرى وأنه لن
ٌؽٌر شٌبا بإختٌاره لكون الكتابة ذاك ؼٌر أنه ٌزٌد فً جرعات ألمه ال
أكثر؛ لكنه واصل فً المضً بكل ثقة فهً لٌست المرة األولى التً ٌتخلى
فٌها عن شٌا من أجل شٌا آخر مجهول؛ تخلى فٌما مضى على صداقة
كان قد قدسها إلى حد أنه كاد ٌسجد لها ،من أجل حب كان جمٌبل لكن رؼم
جماله فإن لعنة العهر ال ٌخفٌها أي جمال مهما كانت إطبلقٌته.
ها هو اآلن ٌتخلى عن نفسه من أجل طٌؾ ظهر فً األفق ورؼم أنه كان
على ٌقٌن من أن تلك القصٌرة الواقفة فً نهاٌته هً محظ وهم وخٌال إال
أنه تخلى عن كل شٌا وواصل ؼٌر آبه لشٌا...
وماذا إن جن أو مات؟
ماذا لو أنه صارمعتوها ٌقؾ أمام البنك لٌبل ضنا منه أنه سٌفتح من أجله
ورؼم أنه ال ٌملك حسابا بنكٌا؟
ماذا لو؟
لطالما إستحقت تلك الظرٌفة المجازفة من أجلها؛ صدقا الواقع ال ٌروق له
ألن أؼلبٌة من ٌجتمعون فً ملهاه هم حمقى الرقً والتحضر لكن الكتابة
هً كون ال ٌدخله إال من كان ضحٌة؛ وهو صار ضحٌة منذ أشهر حتى
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إنه مات ونسً ولم ٌبقى ضحٌة بل مر إلى المحطة الموالٌة؛ صار ذكرى
فً إحدى صفحات الكتب.

☆☆☆☆
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عالم الكتابة؛
مخدراته الخٌال والوهم.
خمره الذكرٌات والصور واألصوات التً تتحول بعد منتصؾ اللٌل إلى
أسطر وجمل.
أما حسناواته اللواتً ٌؽرٌنك وٌدمرن صمودك بجمالهن ورابحة عطرهن
هن تلك األوراق البٌضاء الملطخة باللون األسود القاتم...
ماذا لو أن ذاك اللون األسود صار ما ٌضفً جمالٌة على شفتً إمرأة
عوضا عن أحمر الشفاه؟
ماذا لو أن كتابا سقط فوق وجهك وقد أخذك النوم وأنت تقرأه فتركت
حروفه العربٌة أو البلتٌنٌة أثرا أسود اللون على وجنتٌك وشفتٌك وكؤن
إمرأة كانت تقبلك وأنت مستسلم لنومك فً قاع بحر الحروؾ؟
ماذا لو أن الكتابة أصبحت سما وأنت ال تملك طرٌقة ؼٌرها للتعبٌر عن
جزء صؽٌر من الكون الذي بداخلك؟
ماذا لو أن كل الكون خرس فجؤة وصار القلم أو برنامج الوورد هو
صوتك وحسٌسك الذي سٌمكنك من التواصل مع ؼٌرك وخاصة من
التحدث مع من تحب؟
ما لو أنك أصبت فجؤة بالبكم ولم تعد تقدر على تحرٌك فكٌك حتى وإن
كان فتحا وإطباقا ولم تجد حولك إال آلة كتابة كبلسٌكٌة وبضعة ورقات
بٌضاء وحبر أسود ،هل ستستطٌع تركٌب ذاك السبلح وشحنه ،ال ٌتطلب
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األمر دروسا مسبقة على أٌة حال فبمجرد أن تمسك األلة ستشرح لك تلك
األزرار كل شٌا؟
ماذا لو أنك تخلٌت عن فكرة تسٌٌر شإون بلد ما عبر إستعماره وإحتللت
كتابا؟؛ حتما ستكون أرباحك أجمل من أن ٌكون لك شعب ٌخدمك رؼما
عنه وشهرة تسبقك أٌنما ذهبت؟
حقا لقد تهت فٌه وإستسلمت لمؽناطٌس جاذبٌته التً تسحبنً إلى األسفل
البلنهابً؛ لكنه أسفل ؼٌر الذي نعرفه ونضن أنه سٌا وقاتل؛ ؼٌر األسفل
الذي تركته فً عالمً القدٌم؛ كون الكتابة إتضح أنه كمثل العدم ،إذا
أحسست أنك تسقط فؤنت بالفعل تسقط لكن فً عالم الكتابة أنت تسقط إلى
األعلى ،وحتى هو اآلخر ال ٌختلؾ عن األسفل فً شٌا فهو كذلك
النهابً؛ صرت أتصارع مع نفسً حتى تتوقؾ عن الكتابة وتكتفً بالقدر
الذي وصلت إلٌه أكثر من صراعً معها حتى ال تستسلم لواقع أقل ما
ٌمكن أن نقول عنه أنه حقٌر؛ من الطبٌعً أن ٌكون حقٌرا فهو إبن عاهرة.
لكن صدقا ،لماذا تكتبون؟
الكتابة عبادة أو ربما مرض نفسً.
إذا إعتبرنا أن الكتابة هً كمثل الصبلة ،عبادة لكنها ؼٌر مفروضة ،هً
عبادة بٌن الشخص ونفسه ،بٌن اإلنسان وروحه الداخلٌة ،تجعلنا نصافح
ذواتنا المنكسرة ونحدثها ،الخشوع فٌها ٌجعل من الكاتب بطبل ال حدود
لقوته وجبروته ،تبدأ مؽامراته من أول كلمة ٌكتبها ،من العنوان ،تنحصر
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فً أسطر سوداء تصدر عن مخٌلته التً هً مصدر قوته ونقطة ضعفه
فً نفس الوقت ،بعضنا ٌختار دون إدراك منه تؤخٌر صبلته وٌستسلم
للكتابة فقط ألنه ٌضن أن الصبلة لن تهرب عنه لكن لحظة تدفق الجمل
واألفكار هً كمثل الوحً إذا لم تكتبها فؤنت لن تجد لها أثرا الحقا لذلك ال
ٌجب أن نثق بذاكرتنا رؼم أنها مصدر ما نكتبه؛ اإلبتعاد عن الحاسوب أو
آلة الكتابة ال ٌعتبر توقفا عن الكتابة ألن التفكٌر نفسه ٌعد كتابة ،لنقل كتابة
ذات بعد ممٌز ،إذن ٌمكن إعتبار التفكٌر عبادة أٌضا ،نعتقد أننا نكتب
آالمنا حتى ننساها أو ربما نرتاح قلٌبل بعد كتابتها لكنه مجرد أمل نقنع به
أنفسنا ونتعلق به لشدة عجزنا وإختناقنا ،ربما نكتب ألننا نشعر بالعجز،
القهر ،الٌؤس ،الشوق ،الوحدة أو ربما نكتب ألن هناك كبلما أردنا قوله
لكن الفراق حال دون ذلك فؤحسسنا أننا لم نقل شٌبا قببل ،لكن ما فابدته
اآلن؟ ،أو ربما نكتب هكذا بعفوٌة ودون أي سبب ،ربما نكتب ألننا لم
نستطع النوم وتكون الكتابة بمثابة تلك األلحان الهادبة التً تؤنس الصؽٌر
حٌن ٌجد نفسه وحٌدا فً ؼرفته المظلمة ،ربما نكتب فقط مخاوفنا :نخاؾ
البحر لٌبل لكن الموسٌقى ال تحلو إال على شاطبه ،نخاؾ األماكن المظلمة
لكن الكتابة فٌها ذات طعم خاص ،نخاؾ الفراق ألنه ٌسلبنا أرواحنا
وٌجعل منا جثثا تبتسم وتناقش وتلهوا دون هدؾ ،نخاؾ الموت رؼم أنه
مقصد الراحة الوحٌد؛ ربما نكتب أشٌاء نخاؾ تحققها أو ربما نكتب ما كنا
نخاؾ تحققه لكنه تحقق؛ ربما نكتب ألننا نرٌد ذلك أو ربما نكتب رؼما
عنا ،ربما الكتابة مرض نفسً وبعضنا مصاب به ،الناس من حولنا
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ٌرونها موهبة ،بعضهم ٌعجبون بالكاتب الذي ٌسكننا وٌحسدوننا علٌه
وربما ٌقعون فً حبه وٌنسٌهم الحب أنه مجرد شخص من وحً مخٌلتنا،
وبعضهم اآلخر ٌكرهونه لكن فً كلتا الحالتٌن جمٌعم قد ال ٌدركون أن
تلك الموهبة تخنقنا ،موهبة ولدت من رحم حالة مخٌفة من اإلختناق
واآلالم ،إبنة اإلكتب اب وحفٌدة الموت النصفً ،جمٌعهم ٌقرأونٌ ،عجبون
بما نكتب أو ٌشمبزونٌ ،نقدون وٌطرونٌ ،تبادلون اآلراء لكن معضمهم قد
ال ٌدركون أن تلك األسطر التً أخذت من وقتهم الكثٌر وهم ٌقرأونها
وٌحللونها قد وصلت إلى صفحات ذلك الكتاب بعد أشواط من األنٌن
والصراخ ،بعد نصؾ لٌلة من البكاء الصامت حتى ال نزعج مجلس أفكار
تتناقش حول ما عشناه منذ فترة مضت؛ ضجٌج أفكار تطالب بالنسٌان
والتجاوز وصراخ أخرى تدعوا إلى مواصلة التشبث بشٌا زابؾ
ووهمً ،إلى مواصلة التعلق بحب لم ٌعد له وجود ؼٌر إستعماره لذاكرتنا
وإطباقه على قلوبنا حتى صار نزٌفها ملفتا ،حرب ال ٌذهب ضحٌتها ؼٌر
عقولنا التً هً على وشك الجنون وأجسادنا التً هزلت ومازات تواصل؛
نكون حٌنها مجبرٌن على اإلستماع لرواٌة قد تعبنا من قرابتها تصرخ بها
ذاكرتنا الحمقاء؛ ٌواصلون القراءة وٌحاولون إدراك ما ٌحس به الكاتب،
أو ربما ٌدركون وٌحاولون فهم األمر كما نراه نحن ،كما نحسه نحن ،لكن
فهمهم ال ٌصل فً النهاٌة إلى األمر الذي نقصده نحنٌ ،فهمون فً النهاٌة
لكن لٌس كما نؤمل نحن؛ ننسى ونحن بٌن أحضان ذاك الحاسوب أن هناك
إحتمال مابة بالمابة أننا سنعٌد قراءة ما كتبناه كلما أتٌحت الفرصة أو ربما
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نعلم ذلك لكننا نتجاهل األمر عمدا وأول قراءة هً تلك التً نسمٌها
المراجعة ،نقوم بإصبلح أخطاء كتاباتنا لكننا أسفا ال نستطٌع ترمٌم
الجروح التً كانت سببا لتوجد تلك الكتابات ،وطالما هً موجودة فنحن
سنقرأها ،وحتى إن تجاهلناها مجددا ولم نقرأها ففً النهاٌة هً قد
خرجت من ذاكرتنا ومن الطبٌعً أن ٌظل صداها ٌخنق آذاننا كلما إنفردنا
بؤنفسنا؛ نضن أن البقاء وسط صخب أصدقابنا قد ٌساعدنا فً صراع
تجاهل ضوضاء الذكرٌات التً تبلحقنا لكن طالما نحن نكتب سنظل
أوفٌاء لحب الوحدة وهذه األنٌقة ال تستثنً شٌبا فحتى وسط رقعة إجتمع
فٌها الكون من حولنا بضجٌجهم المزعج فنحن ال نرى وال نسمع منهم
أحدا ألننا ببساطة نحب الوحدة؛ ربما ٌمكننا إعتبار الوحدة أٌضا عبادة،
عبادة ؼرٌبة األطوار مثل حٌاتنا؛ عبادة تساعدنا على التفكٌر لنكتب ما كنا
نفكر فٌه؛ لنكتب آالمنا؛ ونضن كلما أنهٌنا الكتابة أننا تخلصنا من شٌا
كان حمبل ٌثقل على قلوبنا لكننا كنا قد خلدناه فً تلك الورقة وٌا لٌتها
ظلت بٌضاء ورفضت إستقبال تلك الحروؾ علٌها.
لنقل هً عبادة وكفى؛ تمنحنا فرصة الهروب من واقع عاهر إلى خٌال
أكثر عهرا.
أتمنى أحٌانا لو أننً أعرؾ الشخص الذي هو بصدد قراءة رواٌتً حتى
أشكره على ثقته بً رؼم أنه ال ٌعرؾ عنً شٌبا ؼٌر إسمً الموجود على
ؼبلؾ الكتاب؛ وعلى ووقته الذي خصصه لٌقرأ فٌه كتابات قد تكون تافهة
لكاتب أبله مثلً ٌسعى وراء تشوٌه عقول الناس والمساهمة فً إصابتهم
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بحمى الحمق والؽباء بسبب قلبه الطٌب عبر أفكاره التً ٌنتقٌها من مخٌلته
المظلمة وٌزجها فً ورقة بٌضاء؛ ٌرمً بها بطرٌقة عبثٌة لكن األؼرب
من ذلك أن كل واحدة من تلك األفكار تؤخذ مكانها وكؤنها خلقت ألجله ولم
توجد لشٌا آخر ؼٌر ذلك الفراغ الموجود فً وسط الصفحة؛ أفكار تافهة
وكاتب تعٌس وبابس خرج من الوحدة والبلمباالت بمعجزة وضن لوهلة
أنه خرج من ذاك العالم إلى األبد بل ونفى نفسه بنفسه منه وصار ٌسخر
من توهمات تؤتٌه بٌن الحٌن واآلخر أنه من الممكن أن ٌعود إلى ذلك
الوهم بلمسة بسٌطة على شاشة الهاتؾ أو بحكم ٌشرعه عقل أنٌق وٌنفذه
ذاك القاضً األخرق الذي ٌضن أنه أحسن تسٌٌر محكمته لكنه فً النهاٌة
لٌس سوى مجرد أحمق؛ وٌتبٌن أن األحمق فً النهاٌة هو الكاتب ألنه ظل
ٌتجاهل تلك التوهمات حتى سحبه التجاهل ونسً أن للحٌاة منطقا لعٌنا
ٌسٌرها إلى أن وصل به األمر أن رمً بكل رحابة صدر فً عالم الوحدة
والبلمباالت مجددا لكن هذه المرة إختلؾ كل شٌا وصار المعلوم مجهوال؛
حكم على الكاتب بالنفً والسجن فً زنزانة الوحدة أو باألحرى فً
البلشٌا إلى األبد؛ الخلود فً الحٌاة الدنٌا حلم سخٌؾ ،كمثل خلق ذبابة
فرؼم بساطتها وصؽرها إال أنه من الحمق أن نفكر فً الموضوع أصبل؛
لكن الخلود فً سجن الوحدة الخانقة صار جابزا بمجرد كلمة تلج خروجا
من بٌن شفتً إمرأة؛ الوحدة قاتلة صحٌح لكن مجرد تواجدك فً معتقلها
فً حد ذاته أعظم من الموت نفسه؛
ال ٌهم؛
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رؼم توفر كل اإلمكانٌات فً أن تكون الرواٌة بابسة كمثل كاتبها وأنها
من الممكن أن تدنس عقلك ثم أفكارك ثم بٌتك فؤنت ٌا من تقرأ خاطرت
وإشترٌتها أو حملتها من اإلنترنت على هاتفك أو حاسوبك؛ حقا؛ شكرا
على كل شٌا؛ لكن صدقا؛ هذه الرواٌة تافهة وأنا أدرى بكتاباتً وأفكاري
منك؛ أما كاتبها فقد إمتلك فً اآلونة األخٌرة من الببس والتعاسة ما هو
كاؾ إلسقاط نظام الحكم بكل ضخامة فساده فً أمرٌكا؛ ورؼم كل هذا
فؤنت ال تكؾ عن القراءة بل وتواصلها دون ملل؛ ولماذا قد تمل وأنت
المولع والمهووس بها منذ زمن؛
طٌب؛
فقط أرٌد التؤكٌد ثانٌة أن الرواٌة تافهة وهرطقٌة كاتبها أحمق وبابس؛ لن
تنفعك فً شٌا ولن تثقفك كما تضن؛ بالعكس أول ما فعلته هو أنها جعلتك
تخسر بضعة عمبلت كنت قد تعبت من أجلهم طٌلة شهر كامل ،جعلتك
تخرجهم من جٌبك وتدفعهم بكل ثقة ومن أجل ماذا؟ من أجل ال شٌا ٌا
صدٌقً وهاهً اآلن تبدأ فً حقنك من داء الببلهة والؽباء وكلما قرأت
حرفا أخر بعد كلما زاد معدل الجرعة المحقونة.

☆☆RitNOuss

72

مازلت تقرء؟ طٌب لم أجبرك على أٌة حال؛
لكنً لست نصابا وال محتاال ،وال حتى ذكٌا ،بل أنت األحمق...
أحب أن أبدأ الحدٌث مباشرة دون مقدمات كتلك التً تزٌن بها أؼلب
الكتب لجلب القارئ وتشوٌقه وجعله ٌتمسك بالرواٌة وٌحرص على بلوغ
نهاٌتها كحرصه على صبلته أو ربما أكثر؛ أصبل ما فابدة المقدمة الشٌقة
إذا كان العنوان الذي فً الؽبلؾ ٌفً بالؽرض؛ من ٌعرؾ فالقراءة كانت
إدمانا وصارت مرضا مزمنا حسب رأًٌ لكنه جٌد واألمراض ال تستثنً
شٌبا فهً كمثل النار تؤتً على األخضر والٌابس؛ تجعلك تتجاهل أسرتك؛
زوجتك؛ أمك وأبٌك؛ واألهم من ذلك صبلتك وعباداتك؛ لكن صدقونً
صرت أدعو هللا فً كل صبلة أن ٌزٌدنً من هذا المرض وٌجعل حالتً
تسوء حد الشلل؛ شفابً ٌعنً إصابتً بالجنون وأنا صدقا ال أرٌد ذلك ألن
األمر سٌسبب لً الكثٌر من المشاكل وأتعسها عودتً إلى عالمً القدٌم؛
إلى الواقع؛ حقا صار هذا المرض ٌرٌحنً وٌحمل عنً كل التعب
والحزن وهللا مجٌب رحٌم؛ لكن المشكل هنا أنً وأحزانً قد تشاجرنا منذ
أٌام وهً تسعى وراء إسقاطً رؼم أنً باألساس طرٌح على األرض أو
ربما فً الطبقة الثانٌة وال أستؽرب أنً أطوؾ فً األخٌرة اآلن ومازلت
أواصل نحو األسفل؛ لكن فً كل الحاالت أنا فً القاع اآلن وأخشى أن
أمضً ما بقً لً من أٌام بابسة محصورا بٌن الكتب ،صدقا األمر لٌس
بكل ذلك السوء فالكتب عالم لوحده بعٌد على أن ٌقارن بعالمكم التافه ذاك
لكنً صرت أشتاق لمجالسة أمً وصدٌقتً الظرٌفة اللذان تركتهما فً
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عالم الواقع ،وكم تمنٌت لو إنً إستطعت أخذهما معً لكن عبثا ظلت
مجرد أمنٌات ووهم.
على فكرة ،حدٌثا على الخٌال والوهم ،لعبة الحوت األزرق التً قالو أنها
قتلت الكثٌر من األبرٌاء لم تكن ٌوما سبلحا للقتل ،لن أبربها من الذنب
فهً فً كل الحاالت مذنبة ومجرمة ومبتكرها مدان أكثر منها؛ هً فقط
كانت مجرد سبب بسٌط ال أكثر؛ كانت تلك النسمة التً تسببت فً سقوط
ورقة زهرة الجوري الحمراء وهً باألساس رخة ولٌست ثابتة ،كانت تلك
القشة التً ال ترى بالعٌن والتً قسمت ظهر ذاك الجمل الضخم ،كانت
ذاك القرار الخاطا والمدبر الذي تسبب فً دمار دول وقاراة ،ببساطة
كانت تلك القطرة العذبة التً أفاضت كؤسا هو باألساس ممتلا إلى حده
األقصى ،كؤس بلوري والمع لطفلة أو"طفل" صؽٌرة ومراهقة إزدحمت
فً حٌاتها المشاكل من كل صنؾ وكان لها اإلختٌار فلم تجد أجمل من
الموت حبل لما تعٌشه ،فاألب فاسد وسكٌر ال ٌعترؾ بمصطلح المسإولٌة
إال بكونه هرطقات ،من الممكن أن ٌكون صالحا فً معاملته مع اآلخرٌن
لكنه ٌتحول إلى شٌطان مقرؾ إثر عبوره باب منزله ،أما األم فبل ٌحق لنا
الحدٌث عنها بسوء حتى لو كانت كذلك ،ففً كل الحاالت ال حٌلة لها فً
شٌا فمهما كانت قوتها فهً ال تساوي أمام زوجها إال القلٌل ،أما باقً
األفراد فالكل ٌعٌش حٌاته وعالمه كما ٌرٌده وٌشتهٌه وال أحد ٌؤبه لما
ٌحدث لآلخر وحتى إن مات أخوه أو أخته من سٌؤبه ،بضعة قطرات من
الدموع وٌنتهً كل شٌا بعد أٌام...
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هكذا صارت الحٌاة أسفا؛ ال ننسى الضفة األخرى التً تتعلق بالحٌاة
خارج العابلة والتً تروي لنا فً أؼلب األحٌان قصصا عن مسمى الحب،
لم أعد أعرؾ حتى ماذا ٌعنٌه هذا الشٌا؛ صرت أقرء عنه كثٌرا فً
الكتب والرواٌات؛ ٌقال أن الناس تموت فً سبٌله وتقتل من أجله ،أضن
أنه موضة عصركم فً ذاك العالم التافه الذي مازلتم تلهثون وراء
مؽرٌاته الفانٌة؛ فً عالمً نطقت بكلمة حب مرة فً سهرة كنت أترأس
مجلسها وقد كان كل الحضور ثملون ما عداي أنا فقد كنت الساقً؛
والساقً كما تعلم ممنوع علٌه السكر وهو ٌعمل؛ كان ضجٌجهم ٌصٌب
المار من أمام الرؾ بالطرش وقد إكتفٌت بالبحلقة واإلستماع حتى نطقت
ال إرادٌا بكٌؾ ٌكون الحب؟؛ إلتفت لً الجمٌع وقد خرسوا وعم هدوء
أصابنً بالهلع والذعر حتى ضننت أن الساعة قد حانت إذ لم أتعود على
السكون وقد عرؾ عن عالمً هذا أن الصمت فٌه هو عبلمة شبم وخٌبة
ومن المإكد أنه سٌحدث أمر بشع بعد كل ذاك الجمود؛ هل سببت الجبللة
أو ما شابه؟؛ قلتها فً نفسً وقد رشقنً الكل بؤنظارهم كؤنً صرت لهم
دخٌبل ومسخا.
لقد طردت من ذاك المكان وقد أوصوا الحارس الذي أمام الباب أن ٌقتلنً
إذا ما رآنً مارا من تلك الناحٌة؛ تبٌن أن الحب كلمة شاتمة فً عالمً
كتلك التً تتبادلونها فً دنٌاكم البابسة لكن الحمد هلل أنهم نفونً ولم
ٌقتلونً فقد مت فً عالمً األول مرة ونفٌت نفسً إلى هنا ولٌس من
العدل أن أموت فً هذا العالم الوهمً أٌضا؛ سٌكون عهرا إن مت فً
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البلشٌا؛ تعلمت هنا أن كل شٌا ممكن فحتى األفعى تستطٌع المرور من
فوقك دون أن تلمسك فً حٌن ٌتسبب لك صدٌق فً أذى كاؾ لجعلك
شخصا أحمقا تتمنى الموت حتى ٌخلق داخلك أمل للموت لشدة رؼبتك فٌه
وتقول أنك ستموت اللٌلة لكنك قد نسٌت أن كل شٌا بٌد هللا وهذا هو
المشكل الربٌسً فاألذى الذي ألحقه بك حبٌبك جعلك تنسى ربك وتترك
عباداتك ألن سجن الوحدة كافر؛ لكن صدقا كٌؾ للمرء أن ٌتؤلم وٌموت
وٌحس بقلبه المٌت ٌبن وهو باألساس الشٌا؛ وقد تجاوز فً إنعدامه
البلشٌا الذي هو فٌه؛ ال أضن أن الموت مازال موضى فقد صاروا
ٌنظمون من أجله الرحبلت والناس تدفع نقودا من أجل ذلك.
لعبة الحوت األزرق كانت مجرد دفعة ال ٌشعر بها لبساطتها جعلت من
األطفال ٌموتون وهم باألساس موتى فً حٌاتهم لكنهم كانوا بحاجة ألحد
ٌقول لهم ما رأٌكم فً رحلة الموت؟ كنت أستطٌع لعب دور تلك الدفعة
بإمتٌاز وكنت ألنجح فٌها لكن مع بعض األصوات المخٌفة والرسابل
الفلسفٌة حقا سٌكون األمر ممتعا أكثر؛ من جهتً خضت مؽامرة الحوت
األزرق وإستمتعت بها لكنه أرسل لً فٌدٌو مصورا ذات لٌلة ممطرة وهو
ٌشنق نفسه متدلٌا من سقؾ المنزل وقد كتب بدمه على الحابط من خلفه؛
"لم أبرمج من أجلك ،أنت باألساس مٌت"؛ لم أفهم شٌبا على أٌة حال؛ فقط
هً كانت محظ محفز لئلنتحار ال سبلحا قاتبل؛ لكنً لن أتحدث عنها أكثر
فهً سخٌفة ومبرمجها أحمق إلى حد صنع فٌه هاته اللعبة.
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لكن حدٌثا عن الموت ،ما رأٌكم بجولة فً فلسطٌن لعلكم تجدون ضالتكم
هناك ،لعلكم تجدون صدٌقا وفٌا أو حبٌبا صادقا فالكل ٌقول أنها أرض
مقدسة ،الكل ٌروي قصصا على طهارة ترابها ونقاء هوابها حتى بعد أن
إتخذتها بعض الخنازٌر مسكنا ،الكل ٌتحدث عن جمال قلوب أهلها وربما
ٌحالؾ الحظ أحدكم وٌستشهد هناك.
بعٌدا عن كل تلك القصص الكبلسٌكٌة المكررة ،ما رأٌك أن نفعل أمرا
هناك ٌمٌزنا عن باقً البشر الذٌن نعرفهم  ،ما رأٌك أن نبتكر شٌبا ٌجعل
اآلخرٌن ٌنادوننا بالؽرباء رؼم أننا منهم ،ما رأٌك فً أمر ٌفردنا ،قصة
من تؤلٌفنا وإخراجنا ،من رحم مخٌلتنا الصادقة ،صورة نرسمها بدمابنا
ونوقع أسلفها إسمٌنا بكحلك األسود الذي ٌشبه لٌالً شتاء فً بلدتنا ،حكاٌة
تخصنا وحدنا؛ فٌلم لم ٌشاهده أحد قبلنا نكون أول من ضحكوا علٌه
وبكوا بسببه؛ معزوفة تدخل الحزن واألسى فً قلب كل من ٌسمعها؛
ستقتل الكثٌرٌن حزنا لكنها ستضحكنا بهستٌرٌة؛ شٌا ٌجعل القارئ
ٌكرهنا وٌجعل النقاد تنبذنا ،ما رأٌك أن نكتب قصتنا قبل أن نعٌشها؛ كتاب
ٌكون عنوانه باللؽة السورٌة ومضمونه بعامٌة الؽوطة الشرقٌة أما معناه
فنجعله عربٌا ،ما رأٌك فً رواٌة نسمٌها أنؽام طبرٌة ،نشتري أوراقها من
فلسطٌن وحبر كتابتها األسود من القدس ،نكتبها فً ؼزة ونراجعها أمام
المسجد األقصى ،نطبعها فً لبنان ثم ننشرها فً سورٌا فٌقربها أهل
الؽوطة ونوقعها فً العراق؛ نكتب فً الصفحة األولى تعازٌنا ومواساتنا
لعابلة رزان النجار ونمسح دموع خطٌبها ونعزٌه ثم نعاقه عناقا تجتمع فٌه
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كل الشعوب المسلمة ،والمإمنة أن القدس هً عاصمة فلسطٌن وكفى ،ثم
نكتب "إهداء إلى ذاك األنٌق الذي سمع فلسطٌن تبن جروحها وتنادي
شعوبها فركب كرسٌه المتحرك وإنطلق نحو أرضها ٌلبٌها ،كتبت فٌها
الفتة "ال تدخل ،لست ندا لهذه المعركة ،سٌكون هنا مصٌرك وحتفك ،لكنه
إبتسم ودخل ،إهداء له ولروحه ولحبله الذي كان سبلحه وخاصة لكرسٌه
المتحرك الذي أوصله إلى مقصده؛ إهداء لرزان ،لتلعن تلك الرصاصة
التً إخترقت صدرك الطاهر ولٌلعن مطلقها؛ لن أستطٌع وصفك فً محظ
إهداء ولن تستطٌع الكتب وصفك مهما كتب الكتاب وأبدعوا لكننا أحببناك
ولم نعرؾ عنك ؼٌر القلٌل؛ سٌكون لبناتنا وأوالدنا شرؾ حمل إسمك
األنٌق وستكون قصتك رواٌة تسرد على مر األجٌال؛ قصة بطلة ،حورٌة
 ،مبلك فً هٌبة إمرأة جمعت كل صفاة الحسن والبهاء؛ أمٌرة إستشهدت
وهً تداوي الجرحى وتسكت أنٌنهم؛ وٌوم سقطت لم تجد من ٌداوي
جرحها ،حولتً هواء فلسطٌن الملوث بؤنفاس أوالءك المسوخ إلى عطر
تمنٌنا لو تنفسناه مع من عاشرك؛ هنٌبا لك الجنة ٌا حورٌة فلسطٌن".
الصفحة الثانٌة نكتب فٌها كٌؾ إفترقنا وكٌؾ كانت نهاٌة حبنا ،ال بؤس ،ال
تحزنً فلنبدأ رواٌتنا من النهاٌة ولنحتمل ألم ذاك الفراق ولنتلذذ الؽٌاب
معا منذ أول لقاء ٌجمعنا لكً نكمل حٌاتنا معا فً سعادة ،سنجلس أنا وأنت
على الشاطا ونبكً حسرتا وشوقا ألٌامنا التً عشناها معا رؼم أنه أول
لقاء ،سنتقاسم حزننا فؤنت ستبكٌن وأنا سؤذرؾ الدموع ألجلنا ،هونً علٌك
لنعش آالمنا اآلن مادامت النهاٌة ستكون جمٌلة كإبتسامتك؛ سنبدأ بآخر ٌوم
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إلتقٌنا فٌه بجانب منزلك الذي ٌطل على تلك المكتبة ،مكتبة العجوز الذي
دفن تحت جدرانها المملوبة بالكتب والرواٌات فً آخر قصؾ شنه إبلٌس
على ؼزة؛ كانت تلك آخر مرة عانقتك فٌها وقبلت جبٌنك الدافا؛ كان ذاك
العناق بالنسبة لً ٌمثل الجزء األهم فً إستشهادي ،لو تعلمٌن كم تمنٌت
أن ٌكون إستشهادي من أجل قلبك ،لو تعلمٌن كم تمنٌت أن تخترقنً تلك
الرصاصة وأنا أنظر إلٌك فً عٌنٌك وإلى خمارك الذي لطالما رأٌته تاجا
من الٌاقوت فوق رأسك ،إلى شفتٌك البلمعتان دون أحمرهما؛ إلٌك ٌا
حورٌة القدس ومبلك فلسطٌن؛ لو تعلمٌن كم خفت أن تستشهدي وأبقى
على قٌد الحٌاة كاألحمق ،لو تعلمٌن كم خفت أال ٌحالفنً الحظ فً الموت
قبلك أو معك لكنك إستعطت النجاة لحسن الحظ بٌنما بقٌت مع أهل الحً
نحرس المنطقة لكنً لم أكن أحرس شٌبا ؼٌر بٌتك والمكان الذي كنا
نجلس فٌه؛ نجوتً ومت أنا أمام باب بٌتك ٌا ظرٌفة الحً؛ عانقتك وقبلت
جبٌنك ثم إستشهدت؛ لو تعلمٌن ما أجمل ذاك الٌوم ،كنت ألسمٌه عرسا لو
كنت بجانبً لكنك نجوتً وهلل الحمد على ذلك؛ سنخبر الكون أننا تقاسمنا
األدوار فؤحدنا مات عشقا واآلخر مات شوقا ،سنخبر البشر أن فراقنا كان
أجمل من قصة حبنا؛ سنخبر القارئ أنك فقدت كل عابلتك فً قصؾ لعٌن
ولم ٌبقى لك منهم أحد ؼٌري ،سنخبرهم أننً تزوجتك ٌوم إستشهد أهلك
حتى ال ٌقول عنك أحد أنك صرتً ٌتٌمة؛ سنخبرهم أننا أمضٌنا أول لٌلة
من زواجنا فً تلك المكتبة قبالة بٌتك الذي صار ركاما ٌا صؽٌرة،
سنخبرهم أننا تزوجنا عند المساء وإفترقنا بسبب الحرب بعد أن صلٌنا
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الفجر معا فً المسجد األقصى؛ سنخبهم أن مهر زواجك كان قطعة قماش
بٌضاء كتب علٌها لن ٌؤخذوا فلسطٌن .
سنرش فً السطر األول للصفحة الثالثة دمابنا ونسكب فً السطر الثانً
دماء أهلنا ،آبابنا وأمهاتنا ونسقً السطر الثالث من دماء فلسطٌن بقدسها
وؼزتها وؼوطتها وٌمنها ونزٌن الصفحة األخٌرة بعطر ٌدندن دبكة
سورٌة ثم نجعل صوت إبتسامة رزان خٌر ختام لها.
سنكتب فً الصفحة الرابعة تفاصٌل الٌوم الذي أهدٌتك فٌه تلك الدمٌة
حافٌة القدمٌن بلباس رسم علٌه علم بلدتنا وتلك اللحافة البٌضاء بمربعاتها
السوداء التً تحٌط برقبتها؛ سنكتب أننً أخبرتك كم أحب فٌك تلك الطفلة
المدللة التً تتبادل األحزان على إؼتصاب براءتها طول الوقت لكنها
صامدة كفلسطٌنها؛ كم أحببت فٌك تلك الصؽٌرة رؼم أنك لم تتجاوزي
الخامسة عشر حٌنها.
سنكتب فً الصفحة الخامسة كٌؾ عرفت إسمك ذاك الٌوم عندما رأٌتك
للمرة الثانٌة أمام بٌت خالتك بسورٌا؛ سنخبر أوالءك البشر كٌؾ ألقٌت
علٌك السبلم فً ؼزة وسؤلتك عن سر جمال فلسطٌن ،خلتك صؽٌرة ال
تعرفٌن ،لكنك كنت تدركٌن؛ كانت كلمة القدس بصوتك كمثل أحبك ٌا هذا
عند العرب اآلخرٌن؛ سؤلتك لماذا ٌرٌد أوالءك المسوخ أخذ فلسطٌن
فؤخبرتنً ألن بها وردا ٌجعل مستنشقه من الخالدٌن ،سنخبر العالم كم
ظللنا واقفٌن نتؤمل مبلمح بعضنا البعض ؼٌر آبهٌن؛ وكؤننا زوجان لم
ٌلتقٌا منذ ٌوم عرسهما قبل سنٌن؛ سنخبر الناس أننا لم نحب بعضنا من
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أول نظرة ولم نتبادل الرسابل ولم تجمعنا مكالمات آخر اللٌل ولم نلتقً إال
ثبلث مرات منذ أول لقاء؛ سنخبر البشر أننا إجتمعنا بعد فراقنا مرة واحدة
إلى األبد .
ما رأٌك أن نترك الصفحة األخٌرة بٌضاء كلون بشرتك ،ال نكتب فٌها
حرفا ،نرش فٌها بعضا من عطرك ثم ننفخ فٌها من هوابنا حتى ٌدرك
القارئ أننا إلتٌقنا وأن حكاٌتنا قد بدأت لٌلة إنتهابها ،أو ربما نكتفً بكتابة
إسمٌنا ونجعل إسم عاببلتنا فلسطٌن...
تلك هً فلسطٌن...
الكتابة تجعل المرء ٌهذي دون حمى صدقونً ،لن أطٌل أكثر؛ سؤكتفً
بتقدٌم نفسً؛
أنا أسامة...
فتى ٌبلػ من العمر عشرون عاما أعٌش فً محافظة العدم التابعة لمدٌنة
البلشٌا العبثً لكن صدقا ،فً الحقٌقة ،إثر ما مررت به فً اآلونة
األخٌرة أشعر بؤننً قد إنتقلت إلى جوار ربً؛ أشعر أنً قد مت وؼسلت
وحملت على األعناق ودفنت فً مقبرتً منذ أشهر عدٌدة ،هذا ما حصل
فعبل لكن صارت أمنٌتً فً هذه األٌام لو أن الخٌال والتوهم ٌصٌران
حقٌقة حتى أحضى بشرؾ خوض تلك المؽامرة المخٌفة؛ مخٌفة جدا لكنها
فً كل األحوال ستكون أربؾ حاال من هذه الحٌاة العاهرة؛ أتحدث عن
مؽامرة الموت؛ ال داعً لئلستؽراب فهو ؼٌر موجود فً برنامج الدروس
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التً أتلقاها هنا فً عالمً الجدٌد؛ الموت عندنا هنا مؽامرة وال ٌشترط أن
ٌكون خابضها شجاعا أوجرٌبا؛ كل ما ٌستحقه األمر أن ٌتوفر لدٌك السبب
المنطقً إلرادتك فً القٌام بالرحلة لكن ماذا لو أنك إستٌقضت صباحا
لتجد أن الموت صار مؽامرة ،هل ستخوضها؟
ماذا لو أنك وقفت فً أول الشارع الطوٌل ذاك فً مدٌنتك نهارا ورفعت
رأسك عالٌا قلٌبل ،لٌس إلى السماء دعهى وشؤنها ،بل أنظر إلى تلك البلفتة
العمبلقة المعلقة على واجهة ذاك البناء الذي ٌقابلك؛ إنها إعبلن عن شٌا
ما إقرأه لنا بترٌث؛
"رحلة إلى الموت والفناء ،هل لدٌك سبب منطقً ومقنع لتؤتً ،رحلة
فرٌدة وإستثنابٌة ألنها ستكون ذهابا دون إٌاب ،ال تتؤخروا على التسجٌل
ألن ثمن التذكرة ٌرتفع مع مرور كل ٌوم وقد بدأ من األلؾ دٌنار بعملة
البلد الذي أنت متواجد فٌه".
ماذا لو أن الموت أمسى رحلة وأنت تعرؾ دون أن ٌخبرك أحد أن كل
المقاعد سوؾ تمؤل إلى آخرها وٌبقى الطابور طوٌبل رؼم ذلك ،لن ٌكون
على متن الحافلة ؼٌر الببساء مثلً وأجزم أن التسجٌل لهذه الرحلة
سٌستمر ألٌام قبل اإلنطبلق دون توقؾ حتى إنهم سوؾ ٌضطرون لتؤمٌن
طابرات إضافٌة ألجل الببساء الذي جاءو عازمٌن على الرحٌل؛ خمن
معً عدد المسجلٌن؛ لنقل ألفا؛ لكن هذا ؼباء فالببساء فً العالم ٌفوقون
السعداء عددا لذلك فلنقل أن العدد سٌكون بٌن المابة ملٌون والبلنهابً الذي
ال ٌحصر مطلقا ،دعنا نتركه للمجهول فإمكانٌة أن الكل سٌؤتً واردة لكن
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الذي ٌجب أن تتؤكد منه هو أن األؼلبٌة الساحقة منهم سٌكونون كتابا
وروابٌٌن بابسون مثلً وقد أدركت منذ فترة كٌؾ للمرء أن ٌصبح كاتبا،
مجرد دفعة بسٌطة كالتً دفعتنً؛ تجعلك ال تنام اللٌل حتى تمضً الجزء
األكبر منه تسبح فً بحر الكتابة وأنت حتى ال تعرؾ السباحة ،لكن ال
تخؾ ألنك لن تؽرق فمٌاهه عذبة وصافٌة لكنها وهمٌة ،وكٌؾ للمرء أن
ٌؽرق فً الوهم؟
صدقونً الؽرق فً الوهم أعظم بكثٌر من سكرات الموت لكنً أحاول
مواسات نفسً اآلن ال أكثر ،لكن دعنا نعٌد طرح نفس السإال الذي
أشعرنً بالراحة بمجرد أنً فكرت فٌه ثانٌة؛ ماذا لو أن الموت ٌمسً
رحلة أو مؽامرة ،هل ستخوضها؟
من جهتً لن أتردد لحضة صدقونً حتى إنً سؤكون أول من ٌسجل إسمه
فً تلك القابمة التً ال أضن أنها ستنتهً ٌوما.
ماذا عن المال وثمن التذكر؟
باهلل علٌك اللعنة على المال ،كٌؾ لنا أن نفكر فٌه واألمر ٌتعلق برحلة إلى
الراحة األبدٌة ونحن نوقن جٌدا أن هذا المصطلح قد فقد فً حٌاتنا البابسة
هذه بمجاز مطلق ،صدقونً لن أفوت الرحلة حتى لو تطلب منً األمر
إقتراض المبلػ أو سرقته وفً كل الحاالت أنا لن أعود مطلقا ولن أكون
مجبرا على إرجاعه وهللا عفور رحٌم وسعت رحمته كل شٌا.
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الموت ،مخٌؾ لكنه جمٌل وأنٌق ،كمثل مصاص دماء ٌرتدي بدلة سوداء
تزٌنها ربطة عنق حمراء ،صدقا إن األمر ٌستحق المؽامرة حتى لو كان
الذهاب دون عودة ،وماذا لو تخلٌنا عن العودة فقط من أجل أن نحضى
بقسط من الراحة التً صرنا نتمنى أن نعٌش لحضات منها فً أحبلمنا ال
الواقع ،لن أتحدث عنه أصبل فهو نجس وصدقا أرٌد أن تظل رواٌتً
طاهرة كفاها ما تعانٌه.
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بدء األمر منذ أن نزل من القطار فً محطة عالمه الجدٌد ،إذ إثر ما
واجهه مإخرا من إكتباب وحزن بسبب فقدانه لحبٌبته ،قرر الرحٌل
والهجرة بعٌدا بعد أن إكتفى من التظاهر بالسعادة وأنه بخٌر ،مل النفاق
والكذب وكره المماطلة والسخرٌة من نفسه ،كان ٌكذب طول  52ساعة
و 7أٌام وحتى لو تضاعفت المدة لما كان تاب من خطٌبته تلك؛ الكذب
والنفاق وقساوة الواقع الذي لطالما رفضه تسببا له فً إحتقار نفسه بعد أن
فقد الثقة فٌها وكرهها؛ ظل ٌتخبط ألشهر كانت بالنسبة له عقودا من
الزمن فً الٌؤس والحزن واإلكتباب الذي ذبح عنقه؛ نفس الفٌلم ٌعاد كل
ٌوم دون أن ٌتؽٌر فٌه حرؾ واحد؛ ٌستٌقظ عند السادسة فجرا لٌجد نفسه
واقفا أمام ربه ٌدعوه أن ٌعٌنه فً شدته تلك؛ ٌخرج إلى العمل دون أن
تكون له رؼبة فٌه حتى ،هو فقط ٌعمل من أجل تعببة وقته البابس راجٌا
بلوغ اللٌل مجددا بؤقصى سرعة؛ ٌعود فً نهاٌة الٌوم وقد تعالت صرخات
السماء أنها تعانً حمى اللٌل والظلمة لٌجد جثته تصارع فوق سرٌرها
ككل لٌلة فً تخبطها بٌن صراخ القلب الذي مات وحنط منذ زمن وروح
شنقت فً ساحة عٌنً تلك القصٌرة الكونٌتٌن ،شنقت وظلت تتؤرجح هناك
دون أن ٌربؾ أحد لحالها وٌكرمها بحقها األخٌر فً الدفن ،أما جسده
فملٌا بالكدمات واألورام وقد إخضر بؤكمله بعد أٌام من اإلحمرار
والشحوب ،كان أسوء حاال من جسد مٌت ببروده وتجمده حتى إنك إذا
إمتلكت الشجاعة ولمسته أصبت بحمى الذعر جراء الوخزة التً ستتلقاها؛
فرؼم خفوتها إال أنك قد تفقد بعدها صوابك ،ببساطة صار مزٌجا من
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مصاص دماء بقلٌل من إنسان حً مٌت وشٌا مما ٌدعونه بالزومبً
المخٌؾ ،صار جسمه إستثنابٌا وؼنٌا على أن ٌوصؾ أو ٌستؽل فً فٌلم
مخٌؾ فمظهره الداخلً قد تجاوز شروط أفبلم الرعب بدرجات؛ ٌستلقً
على فراشه بعد ٌوم من العمل وقد نسً أصبل ما فعله طٌلة نهار كامل؛
ماذا إشتؽلت الٌوم؟ ماذا فعلت؟ أمٌز ٌومك شٌا ما؟؛ ٌجٌب بصوت
خافت؛
 ¤¤ال شٌا إستثنابً ،فعلت ما أفعله كل ٌوم وال أضن أننً أذكر ماذا
فعلت؛ لكن حدٌثا عن الجدٌد ،دوما هناك جدٌد؛ الٌوم إزدادت قطرة
إضافٌة فً بحر إشتٌاقً لتلك الظرٌفة ورؼم أن القطرة صؽٌرة ككل مرة
إال أنها تسببت فً أمواج أخافت كل األحزان واألوجاع الذٌن كانوا معً
على متن السفٌنة وحتى ذاك الحوت األزرق الذي لطالما سجد البحر
لعظمته مات بسبب قطرة الشوق تلك؛ الٌوم ممٌز صحٌح فقد أضٌفت
جرعة أخرى من الشوق وهذا ما ٌجعل ٌومً ممٌز عن الذي سبقه على
األؼلب.
ٌظل فً ذاك التقلب منتظرا ملك الموت عله ٌتكرم علٌه وٌؤتٌه مبشرا
بؤمر من هللا لٌقول أنه سٌصطحبه إلى حٌث ال ٌوجد للحزن والوجع
معنى؛ حٌث سٌنتظر هناك إلى ٌوم تقوم الساعة لٌلقاها وٌخلد وإٌاها
وحٌنها لن ٌكون هناك أي سبب ٌجبرها على تركه؛ ٌرتمً بكل جثته
وٌؽمض جفنٌه مخفٌا تلك المقلتٌن الحمراوتٌن وؼشاء الدموع الذي
صارت صرخاته تتعالى وتتزاٌد مع مرور كل ٌوم بابس؛ ٌخرج صوته
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األخٌر وسط ذاك األنٌن والنحٌب حامبل الكلمات المعتادة التً تعودت على
أن تكون آخر من ٌطفا ضوء الؽرفة؛ ٌقول موجها الكبلم ألخٌه الذي
جاوره فً المرقد وقد صار النوم ٌدق الباب بلطؾ؛
 ¤¤هل تحدثت إلٌها الٌوم؟ كٌؾ حالها وماذا جرى معها إن كانت قد
أخبرتك؟
تكون هذه آخر كلماته لتلك الٌلة وقد خرس حسٌسه وحافظ على عٌنٌه
المؽمضتٌن وساٌر صوت أخٌه الذي ٌروي له تفاصٌل قصة تتجدد كل
ٌوم وأحٌانا تعاد نفسها لكنه لم ٌمل من اإلستماع إلٌها ٌوما؛ ٌسرح هناك
فً خٌاله بٌن صوت صدٌقه الصؽٌر وصور كانت ال تقصر فً كل لٌلة
على زٌارته واإلطمبنان على حاله السٌا لٌنتهً به المطاؾ مفارقا للحٌاة
نصفٌا عند الواحدة بعد منتصؾ اللٌل إثر أشواط من التوهم والخٌال فً
تفاصٌل مبلمحها التً لم تفارق ذاكرته ٌوما ،هكذا تعاد نفس األؼنٌة كل
لٌلة وكل ٌوم وهو ٌساٌر الواقع الذي وجد نفسه مجبرا على اإلفطار معه
كل ٌوم على نفس المابدة ،الواقع الذي لطالما خنقه ووقؾ عمودا ساما فً
حلقه طٌلة أشهر وقد تبٌن أنه سٌبلزمه حتى الممات لذلك صار من
األحسن له أن ٌعود نفسه علٌه وهو ٌعرؾ أنها لن تقبل مطلقا بحقٌقة أن
الحٌاة أعلنت عن عهرها أمام الجمٌع والناس ٌمارسون الخطٌبة علنا
وحبٌبته تخلت عنه بكل ما تحتوٌه كلمة بساطة من معانً ،ذاك هو الواقع
الذي صار ٌسلسله وٌجره خلفه وهو ٌؤبى التحرك والمضً معه لكن
الواقع ٌرؼمك إن عصٌته وٌجعلك تشاهد روحك تصعد فً كل لحضة إلى
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السماء تتقلب فً سكرات موتها فتبتسم ألنك ستموت وترتاح لكن عندما
توجه نظرك نحو قلبك فتجده مازال ٌخفق ومازال الهواء ٌلج إلى جسمك
وٌخرج ،عندما تدرك أنك مازلت على قٌد الحٌاة رؼم أن روحك خرجت
وفارقتك تصاب بخٌبة أمل تهزك وترجك حتى تطرحك أرضا لتجد نفسك
تعانق القاع وتقبله وهنا صرت مجبرا على القبول بالواقع اللعٌن والمضً
معه كما ٌشتهً وٌرٌد؛ صرت مجبرا على اإلبتسام رؼم عنك؛ على تردٌد
نفس الكذبة كل ٌوم "أنا بخٌر والحمدهلل"؛ تجد نفسك مجبرا على المماطلة
واإلٌهام وتكرار محاوالت إقناع نفسك أنك ٌجب أن ترضى بما جرى
وتعود إلى رشدك لكن عبثا ما تفعله فقد أعلنت روحك التً ؼادرتك منذ
زمن إنتمابها إلى دٌن عالم جدٌد بعد أن أخذت معها مخٌلتك وعقلك
ورشدك وكل ما تملكه ولم تترك لك ؼٌر الجسد خاوٌا كجسم نملة
إمتصتها األرملة السوداء ورمت بما تبقى من قشرتها فوق حبالها اللزجة؛
أعلنت دخولها فً دٌن عالم العدم المظلم ،عالم الفراغ المعتم ،دنٌا البلشٌا
العبثً؛ تخلت عن دٌنها األصلً بنفس البساطة التً تخلت بها حبٌبته عنه
وتركته ٌتٌما وهً حٌة ترزق؛ صرحت برؼبتها الجامحة فً اإلنتماء لدٌن
عالم وهمً وؼٌر موجود إال إذا تخٌلناه؛ كون البلشٌا الذي ال ٌوجد فٌه
شٌا ؼٌر الوهم والظلمة فحتى الهواء منعدم؛
أي عالم هو ذاك؟
وأي دٌن ٌمٌزه وٌجعله ؼنٌا حتى على أن نحاول تخٌله؟
ماذا لو أن البلشٌا صار حقٌقة ملموسة ودٌنا ؼٌر اإلسبلم ؟
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ماذا لو أنه وجد فً أٌة لحظة وصار مكانا ٌستطٌع الكل التواجد فٌه لكن
شرٌطة أن ننهً عبلقتنا بدٌننا وننتمً إلى دٌنه الوهمً؟ هل ٌوجد
مسافرون لذاك البلد أم أنً سؤكون وحدي على متن القطار؟
لكن صدقا ماذا تعرفون عن البلشٌا ؼٌر أنه وهمً وال ٌحتوي على ذرة
واحدة حٌة؛ بل وهو أنه موجود لكنه منعدم!
ماذا تعرفون على ذاك الكون المجنون أو باألحرى من منكم زاره وقضى
فٌه بضع دقابق؟
أتركوا أجوبتكم ألنفسكم وإستفٌدوا منها جٌدا وطبقوها فً حٌاتكم حتى
تستطٌعوا تحمل سوء قد ٌصٌبكم فً أٌة لحظة من قبل أحبابكم ودعكم منً
فؤنا ال أحتاجها ألنً مرمً فٌه منذ أشهر عدٌدة وقد ترشحت للرباسة
وإنتخبنً الكل؛ باألحرى إنتخبتنً روحً التً سبقتنً إلى هناك ألنه ال
ٌوجد أحد ؼٌرنا فً هذا الكون الملعون والذي ال نهاٌة إلتجاهاته؛ ربٌس
جمهورٌة البلشٌا العبثً ،كم أنا محظوظ وؼبً؛
تخٌلوا أن تتواجدوا فً عالم بمفردكم؛ فقط شخص واحد ٌصول وٌجول
فً كل الكون الجامد وال تسمع حسٌسا لشٌا ؼٌر نفسه.
تخٌلوا أن ٌصبح المرء ربٌسا لدولة لٌس فٌها شعب ،بل لٌس فٌها شخص
واحد ؼٌر الربٌس.
كٌؾ ستكون الحٌاة حٌنها ،إن وجدت؟
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هكذا بدأت قصة ذاك العجوز المسكٌن الذي ال ٌزال ملقى على فراشه
ٌتخبط وسط أوجاعه وكدماته وقد إنقطع نفسه وحتى أنبوب الهواء الذي
وضع فً فتحات أنفه لم ٌجدي أي نفع؛ حتى الهواء كان ٌؤبى الدخول إلى
جسمه ،كان ٌعود أدراجه وهو لم ٌصل منتصؾ األنبوب حتى ،كان
ٌعرؾ أنه ٌسلك الطرٌق الخطؤ نحو جسم هزل وضعفت حٌلته ،نحو جثة
باردة وجامدة وبدن أصٌب بمرض التفكٌر الخبٌث وقد زاد األمر سوءا أن
إتخذت لعنة الحب ذاك الجسم موطنا وإستعمرته وحالت كل القوى دون
إخراجها من هناك؛ صدقا كان المشهد مروعا وقد أطحت اللوم عن الهواء
الذي كان ٌتراجع وٌؤبى الولوج إلى الداخل؛ صدقا مالذي سٌفعله الهواء
فً جسد مٌت؟؛ مرٌض وملعون؛ حتى الهواء كان منطقٌا وتراجع فكٌؾ
لصاحب الجسد أن ٌتحمل كل تلك الجبال فوقه ،كانت براكٌن فً الحقٌقة؛
أٌا ٌكن فقد مات الصؽٌر عدٌد المرات وإستٌقظ فً إحداها وقد مل الموت
وصار ٌراه روتٌنا مهتربا وقرر الهجرة إلى البلدة المجاورة؛ كانت
محافظة العدم التابعة لمدٌنة البلشٌا العبثً وجهته القادمة وقد أوصله ربه
بسبلمة ،وقد ضل ٌردد طول الطرٌق "عندما ٌصبح الموت روتٌنا ،ال بد
من البحث عن اإلثارة فً شٌا آخر".
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ها هو اآلن ٌستقل أول قطار وٌنطلق فً رحلة كان وقت دوامها مجهوال؛
تلك كانت أول مظاهر عالم الفراغ والعدم؛ كان ٌبلزم كرسٌه فً القطار
بوجهه الشاحب وعٌناه الحمراوتان وٌداه المرتعشتان أما قلبه فرحمة هللا
علٌه منذ أشهر وعقلك المشوش والمملوء بالصور والذكرٌات ،مخٌلته
األنٌقة رؼم تواضعها وبساطتها ومحفظة ظهره التً ٌحمل فٌها كل شٌا
ٌلزمه لمواصلة الكتابة هناك؛ أوراق بٌضاء وقلم حبر وحاسوبه ،إذ أن
اآللة الكبلسٌكٌة ممنوعة هناك؛ كان ٌتكا برأسه على نافذة القطار
البلورٌة وقد بدأت أولى الذكرٌات تؽارد مخٌلته؛ إستحضر كٌؾ أنه تمنى
مرافقة صدٌقته فً أول ركوب لها فً القطار لكنهما إفترقا قبل أن ٌكتب
ذلك؛ كانت تقول له أنها ترٌد إمساك ٌده والصعود إلى القاطرة وإتخاذ
مقعدٌن بجانب بعض واإلنطبلق معا إلى أي وجهة؛ طالت الرحلة أم
قصرت فهً ستؽفو وتستسلم للنوم فً أٌة لحظة وتسقط برأسها الصؽٌر
مستوطنة كتؾ صدٌقها حتى ٌترجى الفتى الوقت أن ٌتوقؾ لكن عبثا
لؤلحبلم أناقة؛ كان هذا ما أراده اإلثنان لكن الفراق حال دون ذلك؛ أترون
مدى بساطة هذا الحلم؛ لكنه لن ٌتحقق؛ ؼادرت هذه الذكرى مخٌلته
وإتخذت لها كرسٌا وراء الفتى ألن كل الصور واألفكار التً كانت تخنقه
ستختفً مع ذاك القطار ولن تنزل معه فً محطة الظبلم؛ لن تجرئ أصبل
فهً كافرة بدٌن ذاك العالم منذ األزل ولن تؽٌر رأٌها اآلن؛ ستظل ٌابسة
فً تلك المقصورة باحثة عن تعٌس آخر أصابته لعنة الحب؛ كان هو
الوحٌد المتواجد فً القطار؛ كان الوحٌد الذي سجل فً تلك الرحلة رؼم
☆☆RitNOuss

91

كل التوقعات؛ ومن المجنون الذي كان لٌتخلى عن عالمه للذهاب إلى عالم
وهمً؛ كان هو الوحٌد حٌنها؛ ظل ساندا رأسه على النافذة البلورٌة طول
الرحلة وقد إستحضر فً المرة الثانٌة كل ما كان سببا فً حالته تلك؛ ظل
ٌتمتتم كمجنون دون توقؾ حتى ألخذ نفس وقد خرجت كل الكلمات دفعة
واحدة مخلفة إنفجارا مدوٌا كان لٌحول القطار إلى فتات لو لم ٌكن وهمٌا؛
ظل ٌتمتم؛
فتاة تكبرنً لكننا لم نكن نكترث؛ كانت قصٌرة؛ كانت حورا من الجنة؛
كانت مبلكا؛ ال ال بل كانت أجمل من ذلك؛ ماذا كانت ٌاهلل؟؛ روحها كانت
تشع طول الوقت وعقلها كان ٌسخر من الشمس كل ٌوم ألن ضوبه كان
أقوى من أن تدركه أي شمس؛ قلبها؟؛ صوت هذا القطار ٌزعجنً وٌذهب
عنً تفكٌري؛ ماذا كان قلبها؟؛ أجل قلبها كان منهكا وحزٌنا؛ كان طرٌحا
على األرض ومتعبا؛ كان...؛ ماذا كان؟؛ نعم لقد كان ٌحبنً رؼم كل
ذلك؛ كان ٌعشق رابحة عطري وحسٌس صوتً وكان ٌنام على نؽماته
رؼم أنه لم ٌكن جمٌبل؛ مظهرها كان إستٌحاء من الجنة رؼم أننا لم ندرك
وصفها لكن تعبٌرا مبالؽا فٌه خٌر من الصمت حٌن أتحدث عن جمالها؛
لكن ماذا كانت بالنسبة لً؟؛ مالذي كانت تعنٌه لً تلك البٌضاء إبنة
الشاطا؟...؛ كانت أمً ،كانت أختً ،كانت صدٌقتً ،كانت حبٌبتً ،وما
عبلقة األخت بالحبٌبة؟ لكن مالذي حولها إلى حبٌبتً حٌنها؟؛ لقد صارت
حبٌبتً تدرٌجٌا حتى إنً لم أدرك ذلك إال عندما قالت أنها تحبً كمثل ما
فعلت من جهتً؛ صارت مع الوقت حبٌبتً وأمً؛ لكن كٌؾ تحولت إلى
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حبٌبتً ال أفهم؟؛.....؛ أجل كانت دفعة بسٌطة جعلتنا نبلزم عناق بعضنا
البعض حتى توهمنا أننا سنخلد هكذا؛ كانت مجرد دفعة أو مزحة أو ما
شابه أٌا ٌكن لقد كانت.....؛
أنت تظلمٌن نفسك هكذاٌ ،جب أن تحاولً الخروج من هذا السجن الذي
حبستً نفسك فٌه ،ما ذنب روحك إن كانت أفعال البشر ساذجة مثلهم...
أضنها كانت البداٌة ،البداٌة البسٌطة والجمٌلة التً ٌتحدث عنها الجمٌع
وٌقولون أنه ٌجب علٌنا الحذر من البداٌات البسٌطة.
أحبك.
أعشقك "ربك".
إشتقت لك.
أحبك.
صدٌقً.
زوجً.
جبٌبً.
صؽٌرة إسمها "رتاج".
صبً ٌدعى "سٌؾ".
مٌاه البحر صارت عذبة المذاق فجؤة وشارع ٌعج بالمؽفلٌن فكرٌا.
أنت ،أنت ،أنت ،أنت ،أنت؟؟
☆☆RitNOuss

93

ظلت كلمة أنت كذا وكذا تتكرر حتى نسٌت من أنا.
أنا أنت وأنت أنا.
شاطا وطرٌق وبحر وسفٌنة وجبل وبٌت خشبً وإناء فوشار وقارورة
مشروب وكٌس بسكوٌت وفٌلم مرعب.
فٌلم مخٌؾ ٌعج بالقتل والوحوش وضحكاتها تتعالى فً أرجاء المكان
وصوتها أؼنٌة جمعت كل األلحان ومبلمحها لوحة لفلسطٌن الفاتنة رسمت
بالبن والقهوة وزٌنت بالشوكوالطة وأضٌؾ علٌها قلٌل من بودرة الصدق
واإلبتسام القاتل للشارد فٌه.
وأنا تعبت من كل شٌا آخر لكنً ال أشعر بالتعب منك...
إنً منك وإنك منً ،فإن كنت نصفك فؤنت كلً...
أعشقك فً الٌوم  52ساعة وأضؾ لهم ساعتٌن من عندي....
لقد قتلتنً بكل هذه األسلحة ودمرت جسمً فلماذا لم تحاسب ولم تدخل
السجن ٌوما واحد؟؛ هل ألنً لم أشتكً؟وهل تنفع الشكوى لؽٌر هللا؟؛
وفٌماذا ستنفع الشكوى أمام تلك القوة اللٌبٌرالٌة فقد كانت تمثل دولة بفضل
عقلها األنٌق؛ ال ٌهم لقد تنازلت عن حقً ولم أعد أرٌد شٌبا اآلن؛
ال بل أرٌد؛
عناق.
قبلة على جبٌنها.
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مواسات.
إحتواء.
حملها بٌن ٌدي.
أرٌد ربٌتها؛ طٌب وماذا بعد رأٌتها؟
بعد رأٌتها أرٌد معانقتها ثم الموت بالقرب من قلبها مرة ثانٌة لكن أرجو
أن تكون الثانٌة واألخٌرة؛ فقط أرٌد ربٌتها ثم الموت على األقل سؤكون
ممتنا ألنها جعلتنً أحضى بجلستً األخٌرة معها؛ وٌمكن أن نعتبرها
األمنٌة األخٌرة للذي حكم علٌه بالموت.
كان ٌذرؾ قطراته األخٌرة مع تلك الكلمات وقد أبى فً البداٌة لكن
دموعه ظلت تترجاه حتى ٌبكً وٌرٌح نفسه لكنه كان قد مل البكاء الذي
صار موضة قدٌمة فً العالم الذي هو ذاهب إلٌه ،إذ كان علٌه التخلص
منها قبل وصوله؛ ظل ٌخمن كٌؾ للمرء أن ٌواصل الشعور بالسقوط بعد
أن صار كل جزء من جسمه ملتصقا باألرض فً عناق رومنسً مع
القاع؛ كٌؾ للمرء أن ٌواصل الشعور بذاك األمر؛ كٌؾ له أن ٌواصل
المضً نحو األسفل البلنهابً رؼم أنه لٌس شبحا حتى ٌعبر األرض
وٌخترقها بكل تلك البساطة؟؛ إذا لم ٌكن الوعٌا وال توهما وإذا لم ٌكن
حتى مجرد حالة إؼماء فماذا ٌمكن أن تكون إذا؟؛ هً لٌست بكل ذاك
السوء الذي ٌجعلها تتعدى سكرات الموت؛ لكن فً تلك اللٌلة وهو مستلق
على الفراش كان له الحظ األوفر فً عبور ذاك القاع اللعٌن وإدراك
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الطبقة الثانٌة أو حتى األخٌرة المجهولة؛ على األقل ستكون الدرجة
الموالٌة أربؾ حاال من البقاء فً السطح والشعور بالسقوط؛ لكن الحظ لم
ٌحالفه لٌلتها وظل معلقا بٌن العدم والفراغ...
صدقا ماذا تسمى تلك النقطة؟
ال ٌهم ها قد أمسى جثة خامدة فً كل الحاالت ،أنهى تمتمته بتلك الكلمات
وقد بلػ المحطة التً لم ٌدرك ماهٌتها؛ كانت مظلمة بمجاز مطلق حتى إنه
لم ٌشعر بالقطار متى توقؾ؛ ربما توقؾ منذ أٌام أو أشهر وربما كان
الفتى ٌجلس فً مقعده ذاك ضنا منه أن القطار مازال ٌسٌر لكن الحقٌقة أن
القطار وصل وتوقؾ منذ أعوام؛ وقؾ من مجلسه ذاك وقد تخلص من كل
شٌا كان عالقا فً ذهنه وقد مؤل القطار وصار ٌعج بالصور واألفكار
واألصوات بعد أن كان خاوٌا فحتى الهواء كان منعدما فٌه؛ أخذت كل
صورة مكانا لها حذو باب المقطورة حتى تكون آخر من ٌودع ذاك
المسكٌن وأتخذت كل األفكار واألصوات كراسً منفردة وأخذت تتهامس
وتنادي؛
 ¤¤وداعا ٌا ظرٌؾ إلى اللقاء إنتبه على نفسك.
إلتفت الصؽٌر بإستؽراب وهو الذي صار ال ٌعرؾ عن نفسه شٌبا ؼٌر أن
إسمه أسامة؛ جٌد أنه مازال ٌعرؾ إسمه؛ نظر إلى إحدى الصور
وخاطبها بلطؾ؛ كانت صورة صدٌقته الظرٌفة بخمارها الوردي
وقمٌصها األبٌض ذو القلوب السوداء الصؽٌرة؛
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 ¤¤شكرا هذا من حسنك؛ لكن عن أي لقاء تتحدثٌن؟ هل هناك لقاء بعد أن
أنزل من القطار إلى عالم البلشٌا ؟ أجزم ال؛ لن نلتقً مجددا أصبل ،ال
ٌجب علٌنا أن نلتقً فمكانك هناك حٌث الحٌاة تنبت زهرا فً كل أرجاء
األرض سواء فعل الناس الحرام أو الحبلل لكن فً عالمً الجدٌد هذا لن
ٌكون هناك شٌا فحتى أنا لن أكون موجودا رؼم أنً هناك.
إبتسمت الصورة وأضافت خاتمة المحادثة؛
 ¤¤إسمع ٌا صؽٌر الواقع ونقٌضه العدم أو كما تسمٌه أنت بالبلشٌا هما
عالمان ،األول واسع والثانً هو إجتماع لترٌلٌونات من األول لكن اإلثنان
موجودان فً شٌا ٌسمى الحٌاة الدنٌا؛ وفً الحٌاة الدنٌا ٌا صدٌقً توقع
كل شٌا ألن الخٌال ٌصٌر ممكنا؛ لكن صدقا أنت أحمق وشجاع فً نفس
الوقت وقد صرت ممٌزا ألن الحمق والشجاعة لم ٌجتمعا ٌوما فً جسد
واحد وقد جمعتهما؛ شجاع ألنك ستزور عالم لم ٌزره إال القلٌل من الخلق
فقط ألن الفبة التً تنحدر أنت منها هً نادرة ولم تعد موجودة بكثرة؛ فبة
الببساء طٌبً القلوب الذٌن أحبوا بصدق حتى قال الصدق من أنا؛ لكنك
كذلك أحمق حد اإلشمبزاز ألنك تهرب من واقع حقٌر إلى أمه العاهرة
التً أنجبته فالواقع كما تعلم إبن سٌدة العاهرات.
ثم نطقت الصورة ،بكلمة ؼرٌبة بدت وكؤنها عامٌة جعلت الفتى ٌقطب
حاجبٌه ،وهً التزال تحافظ على نفس االبتسامة؛
 ¤¤إسمع؛ رد بالك على روحك؛ تنسانٌش.
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أدار المسكٌن ظهره وإتجه نحو الممر المإدي إلى باب النزول؛ كان الممر
طوٌبل حتى ظن أنه ٌحلم لكنه لم ٌكن حلما فتلك ظروؾ العدم؛ كان ٌحمل
حقٌبة ظهره فً ٌده وٌسٌر بخطى متثاقلة رؼم أنه تقًء كل ما كان ٌخنق
داخله؛ كان الكل ٌبكون وٌودعون صدٌقهم الذي لطالما تعودوا علٌه وعلى
الرقص فً ثناٌا جسده وأحبوه رؼم أنهم لم ٌروقوا له ٌوما؛ ظل فً سٌره
ذاك وقد صار تلك األصوات والذكرٌات تبلمس ٌدٌه بلطؾ وتودد؛ لم تكن
تحاول اإلمساك به بل كانت تقصد الحضً بلمسه آلخر مرة فهو ذاهب
إلى حٌث سٌصبح منسٌا حتى من نفسه؛ كان سبب ثقل خطواته أن شٌبا
مازال عالقا فً ذاكرته التً صارت صفرا؛ كان ٌؤبى الخروج أو
مؽادرتها وكان علٌه التخلص منه قبل بلوؼه الباب لكن ذاك الشٌا كان
مصرا على المكوث هناك؛ كان قد صار جزءا ال ٌتجزء من جمجمة الفتى
فإما أن ٌبقً داخله وإما أن ٌتخلص من رأسه؛ هو لن ٌموت ولن ٌفرح
بذاك الخبر لكنه لن ٌتمكن من دخول ذاك العالم من دون رأس لذلك كان
علٌه اإلبقاء على ذاك الجزٌا الذري ورؼم صؽره إال أنه كان مركز
المرض الذي أصٌب به منذ فترة؛
كان إسمها؛ كان إسم القصٌرة التً أحبها وعشقها حتى مات وخرق قانون
الوجود وظل على قٌد الحٌاة رؼم ذلك؛ كان إسمها األنٌق بحروفه الثبلث
فً إ صطفافهم ذو البرٌستٌج الخاطؾ؛ لكنه قال فً نفسه أنه تخلص من
كل ما ٌخصها فً ذاك القطار ولن ٌشكل إسمها خطرا على الهدوء الذي
سٌحضى به فً العالم الجدٌد؛ مادام اإلسم قد إنفصل عن صوره وأصواته
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فهو لم ٌعد شٌبا بعد اآلن وسٌكتمل األمر إلى أن ٌصبح الشٌبا فً ذاك
العالم؛ لقد أدرك الباب أخٌرا وفتح له رتاج كون جدٌد نحتقره إن قلنا عنه
أنه واسع ال نهاٌة له؛ إلتفت إلى صدٌقته المبعثرة على تلك الكراسً
المؽلفة بالقطن وقد قفزت آخر قطرة دموع من عٌنٌه اللتان بدا علٌهما
تحسن عن ذي قبل؛ وجه الكبلم إلى الجمٌع وقال كلمات أبكت كل
الحاضرٌن رؼم أنها ال تستحق البكاء؛ كان ٌبتسم بلطؾ؛
 ¤¤أخبروها أننً أحبها وقد تشرفت بمعرفتها وأننً تخلٌت ذات ٌوم عن
كل مبادبً وأفكاري ألجلها وها أنا اآلن أتخلى مجددا عن عالمً وعن
نفسً من أجلها أٌضا؛ أخبروها أنها لطالما إستحقت المؽامرة من أجلها
وها أنا اآلن أموت فً سبٌلها.
نزل أخٌر من ذاك القطار وتقدم خطوة واحد ثم إلتفت فجؤة فلم ٌجد شٌبا
خلفه؛ القطار؛ سكته الوهمٌة؛ ذاك الخٌط الخفً الذي كان ٌجر القطار؛
كلهم إختفوا وتبخروا فً العدم؛ كانت المحطة خالٌة وقد صار وحٌدا بحق
اآلن؛ ٌقؾ هناك وقد لقن أول درس من دروس البلشٌا وهو البلمباالت
المخٌفة؛ ماذا وإن أصبح وحٌدا ال ٌسؤل عنه أحد وال ٌطمبن عن حاله
أحد؛ وأي حال قد ٌسؤلون عنه وهو الذي دفن حاله فً تلك المقبرة حذو
الشاطا وجاء؛ ؼٌر مهم مطلقا فهذا األمر ظهر كموضة حدٌثا فً ذاك
العالم؛ ها هو اآلن ٌقؾ ممسكا حقٌبة ظهره فً ٌده وصار ٌتقدم نحو تلك
الكراسً الحجرٌة التً نصبت وتبعثرت فً محطة القطار الوهمٌة تلك؛
لم ٌكن هناك شٌا ٌتحرك ؼٌر الفتى أو ذاك اإلسم الذي أمسى مفرؼا من
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المعانً إثر بلوغ قدمً ذاك المسكٌن أرضٌة تلك المدٌنة؛ ظل ٌتقدم ببطا
وقد أدرك الدرس الثانً وهو أن مصطلحات "الحب ،الهواء ،التفكٌر،
البكاء ،اإلكتباب ومشتقاته" محرمة وكل منتهك ٌعاقب بالنفً من هناك،
وماذا سٌكون المنفى حسب رأٌكم؟؛ طبعا لن ٌجدو مكان أتعس من الواقع
لكً ٌنفوا فٌه الزوار المنتهكون للقانون؛ ظل ٌواصل السٌر حتى بلػ مقعدا
حجرٌا وقد وقؾ أمامه ولم ٌدرك إن كان ما زاره حٌنها شعور حٌرة أم
أنه كان مجرد فضول لمعرفة مالذي ٌجري؛ كانت هناك إمرأة تجلس فً
زاوٌة من ذاك الكرسً توجه نظرها نحو إتجاه ما ،فاإلتجاهات هناك لم
ٌكن لها مسمٌات ،وقد وقفت أمامه حٌن رأته؛ كانت تنظر فً إحدى
اإلتجاهات وتحملق دون أن تنبس بحرؾ ،كانت ؼٌر مبالٌة بما ٌحدث
حولها وحتى ذاك المزٌج بٌن الظلمة والعتمة اللذان خلقا ضوبا وهمٌا لم
ٌكن ٌخٌفها؛
كانت ترتدي قمٌصا أحمر بمربعات سوداء وبنطاال أزرقا وحذاء أبٌضا
فقدت خٌوطه؛ شعرها كان ٌرقص مع الهواء أما عطرها فقد كان مسموعا
؛ لم ٌلقى علٌها السبلم ولم ٌسؤلها حتى عن إسمها الذي كان عالقا بطرٌقة
عبثٌة فً ذاكرته؛ لم ٌقل شٌبا ؼٌر سإال كان ظاهره منطقٌا لكن الفتاة
رؼم أن مبلمحها توحً بالذكاء إال أنها تؤخرت فً اإلجابة وقد ؼشتها
إبتسامة سلسة ورؼم كل المإشرات التً توفرت فٌها إال أنه لم ٌتذكر
شٌبا؛ لم ٌقل إن إبتسامتها تشبه إبتسامة صدٌقته التً تركها فً عالم
الواقع؛ لم ٌقل أنها نفسها تشبه صدٌقته القصٌرة؛ حتى إنه لم ٌبلحظ أن
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الشبه بٌنهما كان جنونٌا؛ سؤل نفسه "ضننت أننً سؤكون وحدي فً هذا
العالم ،هل هذه بشر مثلً أم أنها جزء من العدم"؛ ثم سؤلها بلطؾ؛
 ¤¤عفوا هل ٌسمح للنساء بالولوج إلى هذا العالم؟ إن كنت قد إستقللتً
ذاك القطار فكٌؾ سمح لك السابق بالصعود على متنه؟
كانت إجابتها متؤخرة بعد أن إبتسمت؛
 ¤¤ولماذا قد ال ٌسمح للنساء بالدخول إلى البلشٌا؟ ،لم أستقل أي قطار
بل جبت بمفردي.
وقد صار تعجبه مسموعا؛
 ¤¤كل ما أنا متؤكد منه أن أمثالً ٌؤتون إلى هذا العالم؛ أو باألحرى
ٌنفون أنفسهم فً هذا الفراغ بسبب إمرأة؛ هناك فبة من الرجال ٌعانون فً
العالم اآلخر بسبب النساء لذلك فهم ٌؤتون إلى هنا هربا وضنا منهم أنهم
تمكنوا من نسٌان ماضٌهم الذي عاد مع قطار ٌصطحبهم إلى هنا؛ هذا ما
أشعر به شخصٌا؛ أمازال هناك أحد ؼٌرك هنا؟ ضننت أننً سؤكون
وحدي ولم أفهم إلى اآلن كٌؾ سمح لك بعبور ذاك الباب وصوال إلى هنا؛
النساء ٌا هذه ملعونون هنا فهم سبب موت أمثالً.
ظلت تحافظ على نفس اإلبتسامة لكنه لم ٌكن ٌعرؾ معنى تلك الحركة
المرسومة على شفتً الفتاة فاإلبتسام فً البلشٌا محرم ،ذاك كان الدرس
الثالث فً ذاك العالم؛ لكن هذه المرأة تنتهك القانون؛ هل تطبق القوانٌن
فقط على الرجال هنا أم ماذا؛ أجابت بخفوت؛
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 ¤¤ال لست وحدك ٌا صدٌقً فؤنا هنا وأضن أنك نسٌت أن روحك قد
سبقتك إلى هنا منذ أشهر وأنت قد أتٌت بحثا عنها أم أنك ترٌد إسترجاعها؛
المهم أنك أتٌت وقد أتٌت أنا معها هً بإنتظارك فً مكان ما من هذا
المجنون؛ صحٌح ال ٌسمح للنساء بالدخول إلى هذا العالم لكننً تسللت
دون أن ٌرانً أحد أصبل ال أحد هنا لٌرانً فحتى إاله هذا العالم مشؽول
دابما بحذؾ أجزاء من العدم خاصته ،هو كبٌر إلى حد أنه ٌواصل الحذؾ
منذ أول ٌوم خلق فٌه الكون اآلخر الذي أتٌت منه ولم ٌحذؾ شٌبا حتى
اآلن؛ أنا هنا من أجل شٌا لطالما عملت على عدم خسارته ومازلت
أحاول.
كان الفتى ال ٌزال ماسكا بحقٌبة ظهره وقد وظعها على األرض وأدخل
ٌدٌه فً جٌب بنطاله وأدلؾ؛
 ¤¤تركت عالمً بسبب إمرأة ألجد إمرأة تنتظرنً فً محطة القطار
وحتى القطار كان وهمٌا وضحٌت بكل ما أملكه ألجد نفسً واقفا هنا
أتحدث إلى إمرأة؛ صحٌح أنً لم أعد أشعر بشٌا لكن على األقل كان من
المفترض أن تكون بداٌة حٌاتً الجدٌدة أجمل من هكذا.
تساءلت الفتاة؛
 ¤¤ضحٌت بكل ما تملكه ألجل الوصول إلى هنا؟ هل كنت تنوي القدوم
إلى العدم حامبل المال واألكل فً حقٌبتك تلك؟ أال تعرؾ أن الذي ٌؤتً
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إلى هنا ال ٌفعل شٌا ألنه لن ٌكون موجودا أصبل؟ أنت هنا صحٌح لكنك
لست موجودا أتفهمنً.
الدرس الرابع فً البلشٌا؛ كل من ٌقرر العٌش فً العدم كؤنما وقع على
وثٌقة أنه لم ٌولد مطلقا؛ وقد صرخ فً وجهها بسبلسة؛
 ¤¤تبا لك وللمال ولتفاهات ذاك العالم الحقٌر؛ بل تخلٌت عما هو أثمن
من ذلك؛ تخلٌت على صدٌقتً ،عن صوري المفضلة ،عن أصوات كانت
تبهرنً ،عن كلمات لطالما راقت لً؛ لكنً اآلن نسٌتها كلها بمجرد أن
قبلت بشروط البلشٌا ،ال أذكر شٌبا سوى إسمً وإسم فتاة رفض تركً
وشؤنً.
ظلت تنظر إلٌه ثم قالت؛
 ¤¤أسامة ما بك.
كان مجرد سإال بسٌط لكن بساطته قسمت ظهر الفتى؛
 ¤¤أسامة؟ لحضة تذكرت هذا إسمً! لكن كٌؾ عرفته؟ كٌؾ أدركت
إسمً ومن أنت؟ ماذا ترٌدٌن منً؟
لم ٌظهر على الفتاة أي إستؽراب وواصلت الحدٌث كؤن شٌبا لم ٌكن؛
 ¤¤أعرؾ عنك كل شٌا لكنً اآلن ال أرٌد شٌبا؛ أنا فقط أرٌدك أنت.
قطب جاجبٌه؛
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 ¤¤ترٌدٌننً؟ وماذا قد تفعلٌن بً؛ أنا رجل مٌت منذ أشهر عدٌدة
ومادمت قد جبت هنا فإعلمً أنً صرت نسٌا منسٌا فً عالمً القدٌم أما
هنا فؤنا لست موجودا أصبل؛ لم أكن آلتً لو لم تسبقنً روحً منذ أٌام
وهً الشٌا الوحٌد الذي ال أستطٌع التخلً عنه مطلقا حتى وإن كنت مٌتا.
لم تبدي الفتاة أي إجابة لكن الفتى أضاؾ ساخرا؛
 ¤¤ترٌدنً قالت!! صدقٌنً لو إنك تعرفتً على صدٌقتً التً تركتها فً
العالم اآلخر أو لو أنك جالستها حتى لدقٌقة واحدة؛ صدقٌنً لتمنٌتً لو أنك
ولدت رجبل لٌكون عندك أمل فً أن تكونً زوجها الذي سٌنجب منها بناتا
مثلها ٌوما ما؛ لكن أتعلمٌن سٌكفٌك شرؾ أنك ستعرفٌنها فقط؛
هاااه ترٌدنً!!
أدار الفتى ظهره وتقدم بضع خطوات وقد عادت القصٌرة إلى جلستها
على الكرسً؛ كان األمر شبٌها بالتواجد فً ؼرفة واسعة وبٌضاء كلٌا،
كل الجدران بٌضاء والسقؾ أبٌض وال توجد نوافذ فحتى الباب الذي
دخلت عبره إلى تلك الؽرفة إختفى؛ بٌضاء للحد الذي ال تستطٌع فٌه
إدراك السطور التً تفصل ما بٌن الجدران أو ما بٌن الجدران والسقؾ؛
ذاك هو معنى التواجد فً البلشٌا أو الفراغ؛
الدرس الخامس ،ال ٌوجد شٌا إسمه ألوان ومكان أو وقت وإتجاهات
للسٌر ،اللٌل والنهار كلمات منفٌتان منذ خلق ذاك العالم وال شٌا ٌطلق
علٌه أحداث تجري ومتؽٌرات تتطور أما الهواء؛ الهواء فً العدم لعنة
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ومن األفضل أال تصاب بها إذ أنك ال تشعر بالهواء ٌلج إلى ربتٌك
بصعوبة بالؽة وٌخرج بصعوبة أبلػ حتى تدرك حٌنها أنك تختنق؛ فً ذاك
العالم أنت ال تتنفس أساسا وال ٌوجد هواء أصبل لتتنفسه والشٌا الوحٌد
الذي ٌمكنك فعله فً مسٌرتك نحو إنتظار قٌام الساعة هو التحرك فً تلك
الرقعة البٌضاء رؼم أنك لن تصل إلى أي مكان ألنك فً األصل موجود
فً البلمكان وهو بذلك الدلٌل القاطع الذي ٌثبت أنك ؼٌر موجود هناك؛
ببساطة فً العدم أنت كمثل الهواءٌ ،بلمس جسمك باردا كان أم ساخنا
تعرؾ أنه موجود لكنك ال تراه؛ أنت كمثل الحب تعٌشه منذ ٌوم الوقوع
فٌه حتى ٌوم مماتك تسعد بفضله وتحزن بسببه لكنك ال تره وال تلمسه
حتى؛ ذاك هو أنت فً البلشٌا ،أنت تتحرك وحتى إن أمضٌت سنٌن أهل
الكهؾ فً المشً والركض فؤنت لن تصل إلى شٌا مطلقا ألنك مازالت
فً نفس الؽرفة البٌضاء ونفس المساحة ونفس الوهم ،وألنه ال ٌوجد
تفاصٌل أو مكونات؛ ٌسمح لك أحٌانا بمخاطبة أحدهم رؼم أنك ال تراه
وكفى؛
أما بالنسبة للفتاة التى وجدها الفتى فً تلك المحطة الوهمٌة وتحدث إلٌها
وهو ٌراها فقد كان األمر الوحٌد الطبٌعً والؽٌر مفهوم فً نفس الوقت
وال ٌوجد أي سبب منطقً لتفسٌر ذلك ؼٌر أن تلك الفتاة كانت إستثناء.
إمرأة؟
إستثناء؟
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ترٌد الفتى ال ؼٌر؟
فتاة فً البلشٌا تخرق القوانٌن وتدخل عالما محرما على جنسها بثٌاب
ملونة وتخاطب فتى مٌت منذ زمن وتقول أنها ترٌده واألؼرب من ذلك أن
الفتى فً الحقٌقة ؼٌر موجود وفً النهاٌة ٌقال على الفتاة أنها إستثناء؟؛
هذا هو الجنون بمجازٌته المطلقة؛ لكنها حقا كانت إستثناء.
الدرس السادس؛ القانون الذي ٌسٌر علٌه العدم هو إجتماع للجنون
والؽرابة فً سٌر األمور.
إلتفت بعد خطوتٌن من سٌره إلى الوراء فلم ٌجد شٌبا للمرة الثانٌة؛ الفتاة
والكرسً الحجري األبٌض والثٌاب الملونة؛ إختفوا وتبخروا فجؤة ولم ٌعد
لهم وجود؛ أصبل لم ٌوجدوا منذ البداٌة؛ من جهته لم ٌكترث مطلقا ولم
ٌفكر فً األمر حتى فالتفكٌر كما نعلم شٌا محرم ومنفً عن ذاك العالم؛
ظل ٌمشً دون هدؾ ألٌام متتالٌة أو ربما ألشهر وسنوات؛ ال ٌوجد وقت
كما نعلم مسبقا لذلك لم ٌستطع أحد تحدٌد المدة التً مشاها؛ هو فقط ظل
ٌمشً حامبل حقٌبته فوق ظهره ،وسماعاته التً أقامت عبلقة حب مع
أذنٌه ،لم ٌكونا ٌبتعدان عن بعضهما إال نادرا؛
عٌناه ٌنظران طول الوقت إلى األفق التً لم ٌفارق لونها األبٌض وقد
صارا جاهبلن لمعنى كلمة بكاء أو دموع؛ عادا إلى لونهما الرمادي المابل
إلى األسود والزما مكانهما حٌث أصٌبا بعمى اللون األبٌض.
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شفتان صارتا ٌحاوالن إدراك كٌفٌة اإلبتسام والضحك لكن عبثا ما كانا
ٌفعبلنه فقد نسٌا كل شًء كمثل مجنون نسً إسمه الذي نسب إلٌه منذ
والدته إلى ٌوم بلػ الخمسٌن عاما وأصٌب بالزهاٌمر حتى لو أنك سؤلته
ظل ٌنظر إلٌك بببلهة وإستؽراب؛ أمر طبٌعً مادام قد تعلق بإمرأة
وأحبها.
ؼبً من ٌتعلق بإمرأة فً زمن صارت فٌه النساء ٌعشقن المال وٌعبدن
المظاهر...
ٌدان صارتا ممتلبتان وقد وضعهما فً جٌب بنطاله.
واصل المشً دون أن ٌكترث أو ٌهتم لشٌا إذ ال ٌشؽل باله أي أمر اآلن؛
صار صفحة بٌضاء ناصعة كذاك العدم الذي هو فٌه؛ صفحة شدٌدة
البٌاض سجل أسفلها رقمها رؼم أنها كانت الوحٌدة وال تستحق رقما إال
أنه وضع فٌها عبلمة ال أكثر؛ كانت العبلمة صفرا؛ أما فً أعبلها فقد
كتب ذاك اإلسم الذي أبى مؽادرة ذاكرته رؼم أنه تخلص من كل ما تعلق
به من صور وذكرٌات وأصوات؛ صار اإلسم عدٌم النفع اآلن ال ٌعنً
شٌبا لكنه ٌبقى إسما؛ كان إسم صدٌقته التً تركها فً العالم اآلخر؛ عالم
الواقع اللعٌن.
ها هو اآلن ٌجلس فوق صخرة رطبة وواسعة فً قمة جبل موجود فً
البلشٌا؛ األمور هنا تسٌر بطرٌقة جنونٌة إذ تضن أنك تمشً فً
البلوجهة وتواصل المشً طوٌبل لتجد نفسك فً الحقٌقة جالسا فً أحد
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النقاط الوهمٌة الكاذبة والذي ٌصٌبك بالجنون أكثر هو أنك فً الحقٌقة
ؼٌر موجود أصبل؛ كان جببل مطابقا ألحد الجبال التً كان ٌزورها فً
عالمه القدٌم؛ لطالما تمنى التخٌٌم فٌه رفقة صدٌقته واإلستمتاع بشرب
القهوة وقراءة كتابا أو رواٌة ما ،عن الفنطازٌا السٌاسٌة كما تحبها مثبل؛
كانوا سٌنهون السهرة بفٌلم مرعب كان قد إشتهر فً قاعات السٌنما وقد
إتفق الحبٌبٌن على مشاهدته سوٌا؛ لطالما أحبت صدٌقته أفبلم الرعب
المخٌفة وجعلته ٌشؽؾ بها حتى أنها صارت بالنسبة لهما أفبلما كسابر
األخرى العادٌة؛ فٌلم تتطاٌر فٌه العٌون وتتبعثر على األرض الباردة التً
لطخت بدماء البشرٌٌن وقد قطعت أٌدٌهم وأرجلهم وإمتصت أدمؽتهم
وصارت أجسامهم متبلشٌة بعبثٌة ،واألهم من ذلك أعٌنهم وهً بطلة
الفٌلم ،بسبب وحش من مسوخ العالم السفلً ٌؤتً طافٌا فً الهواء إستعانة
بجناحٌن سوداوٌن مخٌفٌن؛ كانا جناحا ؼراب لكنهما كبٌران ٌتطاٌر
رٌشهما فً كل األرجاء دون أن ٌنفذ؛
كان ٌدعى جاري أو آكل األطفال؛ كان فً هٌبة بشري؛ تحدٌدا عجوز فً
الثمانٌن من عمره ٌرتدي سترة سوداء وٌحمل فً ٌده عصا ملطخة بالدماء
ٌستعٌن بها للمشً رؼم أنه ال ٌحتاجها وقد فقعت عٌناه وحل مكانهما ورم
مقرؾ حد التقٌا وقد ؼشتهما دٌدان وذباب لكنهما كانا مؽطاتان بنظارة؛
أظافره كانت أحد من السٌؾ أما ظهره فقد كان مقوسا وملتوٌا إلى األسفل
وقد سعى فً كل جرابمه وراء إستبصال العٌون وإخراجها من مكانها ثم
أكلها؛ لكن الؽرٌب أنه ال ٌؤكل باقً الجثة بل ٌكتفً برمٌها على األرض
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ثم ٌترك ضحٌته وٌذهب فً حال سبٌله؛ لم ٌكن ٌسمع وال ٌرى لكن عٌنٌه
وأذنٌه كانا أنفه الذي ٌقوده دون أي خطؤ؛ كان ٌسكن الؽابة وقد طاردته
إمرأة عجوز مثله وسعت وراء قتله ألنه أخرج عٌنها الٌمنى عندما كانت
صؽٌرة لكنه أخفق فً الحصول على عٌنها الٌسرى أو قتلها فقد هربت
منه بطرٌقة ما وها قد كبرت اآلن وصارت جاهزة للبحث واإلنتقام ،هً
لم تتخلى عن عٌنها المفقوعة بل إنتزعتها منه ولم تسمح له بؤكلها حٌنها،
ظلت تحتفظ بها إلى أن جؾ مابها وتوقؾ الدم فٌها وصارت تضعها فً
مكانها لكنها لٌست صالحة ،كانت أؼلى ما تملكه؛ كانت تلقب نفسها "بؤنا
الوحٌدة التً نجت" لكن إسمها كان جنجر.
كان الفٌلم طوٌبل نوعا ما لكن ببساطة ذهب ضحٌته الكثٌر من األبرٌاء من
بٌنهم شرطً إسمه وٌستلً وشاب فً العشرٌن من عمره كان ٌدعى توم،
كان صدٌق جلٌسة فتى صؽٌر؛ وقد قارب هذا المسخ أن ٌجهز على
الصبً صؽٌر بطل القصة؛ كان إسمه لوكاس ،ماتت أمه لٌندا عند والدته؛
لوال شجاعة مربٌته هٌلٌن التً أنقذته فً النهاٌة وجعلت ستة رصاصات
تخترق جمجمة ذاك المسخ اللعٌن وقد مات وإبتلعته األرض بطرٌقة
ؼرٌبة؛ كانت إبنة شرطً وقد تعرضت المرأة لضربات إضافة إلى أنه
تمكن من إخراج عٌنها الٌسرى وأكلها وتسببت لها فً كدمات ألزمتها
المشفى وقد صار الصبً فً أمان؛ إنتهى الفٌلم فً المستشفى عندما كانت
هٌلٌن تتفقد حال لوكاس وصدٌقها كٌسً فً الؽرفة المجاورة لها وقد
صارت بعٌن واحدة؛ سمعت ضجٌجا خفٌفا فً الخارج "فً أفبلم الرعب
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الضجٌج الخفٌؾ ٌخٌؾ أكثر من الضجٌج القوي"؛ خرجت ببطا ،بقدمٌن
متثاقلتٌن ووقفت فً الفناء شاحبة الوجه تنظر ماألمر وقد إنحنت إلى
األرضٌة المبلطة تلتقط رٌشة سوداء "مالذي تفعله رٌشة ؼراب فً
المستشفى"؛ وقد سلطت الكامٌرا على ذاك العجوز المسخ الذي ظهر
ورابها فجؤة وقد أفاقت على قامتها وأدركت أن هناك شٌبا ٌقؾ خلفها ؛
إلتفتت ببطا شدٌد ونظرت لثانٌة فً وجهه المشوه فاقد العٌنٌن؛ لم ٌكن
لدٌها الوقت لتصرخ حتى أو لتشعر بالذعر والخوؾ؛
إسودت الشاشة وظهرت كلمة باألبٌض؛
The end؛ "األفضل حٌن ٌكونو طازجٌن"؛ المهم هنا أن نفهم أن
أفبلم الرعب قد جعلت لكً ال تكون لها نهاٌة مطلقا حتى لو كتبت كلمة
نهاٌة على الشاشة بالخط األبٌض الكبٌر؛ ذاك أسلوب المخرجٌن ذوي
الخٌال األسطوري لكن تلك لم تكن النهاٌة؛ بل إن الفٌلم قد بدأ حٌنها رؼم
أنك قد شاهدته وأكملت كل الساعة اإلثنا وعشرون دقٌقة التً تحدده؛ تلك
هً أفبلم الرعب ألن آكل األطفال ذاك قد عاد إلى مكانه المفضل تحت
ذاك الجسر وعلى األؼلب كان ٌؤكل شٌبا؛ أما هٌلٌن ولوكاس والشرطً
كٌسً الوحٌد الذي نجى من فرقة الشرطة؛ فبل علم بما جرى لهم ولكن
من المإكد أن الصبً لن ٌصٌبه مكروه فهو ذكً جدا.
إنتهى الفلم ونام اإلثنان تحت القمر والنجوم...
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كان الفتى ال ٌزال جالسا فوق قمة الجبل وقد الزمت الحقٌبة ظهره وتعالت
األؼانً داخل أذنٌه؛ على األقل كان ٌمكنه فعل شٌا؛ اإلستماع إلى
األؼانً التً لطالما آنسته سواء كان فً الواقع أم فً البلشٌا؛ كانت
تحدث طربا داخل أذنٌه ٌجعله ٌسترخً وٌرتاح كؤنما أحدا ٌربت على
كتفٌه أو ٌعانقه؛ كان ٌدندن مع األؼنٌة وقد سمعها للمرة الملٌون؛ كانت
الوحٌدة فً هاتفه حٌنها؛
×× أحٌنا أقول كالما غرٌبا.
×× أحٌانا أتكلم كثٌرا.
×× وأنت تشاهدنً وقلبً ٌسقط فً الماء.
×× أحٌانا أضحك فً الوقت الغٌر مناسب.
×× أنت ال تفهم شٌبا على اإلطالق.
×× وأنت تشاهدنً أندهش فجؤة.
×× ال تتساءل كثٌرا.
×× اإلجابة موجودة فً عٌنً.
×× إنها فً مكان ما بٌننا.
×× ال تجبرنً على البوح لك بكل شٌا بما أنك تعلمه مسابقا.
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كان ال ٌزال فً جلسته تلك؛ سماعاته تضاجعان أذنٌه؛ حقٌبته فً عناق
رومنسً مع ظهره؛ ٌداه تقببلن جٌب بنطاله؛ أما هو؟
هو ؼٌر موجود مطلقا فقد نفى نفسه من عالمه وهرب من واقع قذر
وحقٌر لٌجد نفسه معدوما فً البلشٌا؛ هرب من القذارة إلى أمها؛ هرب
من النفاق إلى الزندقة؛
تخلى عن عالمه ودنٌاه.
تخلى عن أمه وأبٌه وإخوته.
تخلى عن مبادبه وقٌمه سلفا.
تخلى عن كل ما كان وما لم ٌكن موجودا فً حٌاته ،ألجلها.
لقد هرب منها ألنها آذته رؼم أنها لم تحرك نحو ساكنا وٌا لٌتها فعلت،
لكان األمر أربؾ من ذلك لكنها إكتفت باإلبتعاد دون أن تنبس؛ وها هو
اآلن ٌدلدل ساقٌه من فوق تلك الصخرة الوهمٌة وٌنظر بعبثٌة؛ قد تقوم
الساعة فً أي لحظة؛ قد ٌنقلب الكون رأسا على عقب وٌمحى الواقع
والبلشٌا الذي هو فٌه وٌنتهى األمر إلى األبد؛ كان ال ٌزال ٌستمتع
باألؼنٌة التً بدت وكؤنها مؤلوفة بالنسبة له لكنه لم ٌكترث لشٌا؛ قاطع
حسٌس تلك النؽمات صوت ما؛ كان صوتا خافتا وقد عبل شٌبا فشٌبا؛ كان
مجرد صوت قادم من الفراغ الوهمً ولم ٌكن هناك أحد حتى إن الفتى لم
ٌلتفت ال هنا وال هناك؛ أصبل ال وجود لهما؛ كان الصوت ٌخاطبه وٌوجه
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إلٌه الكبلم لكنه لم ٌكترث فً البداٌة رؼم أنه الوحٌد فً ذاك العالم وٌوقن
جٌدا أنه المعنً بذلك الخطاب؛ ظل ٌتظاهر بالببلهة لبرهة؛
 ¤¤سبلم.
..... ¤¤؟
 ¤¤السبلم علٌك.
.....¤¤؟
 ¤¤هاي أنت قلت السبلم لماذا ال ترد؟
ظل ساكنا وقد دخل جٌنٌس فً ممارسة لعبة الهدوء والبلمباالت؛
.....¤¤؟
 ¤¤لماذا ال تجٌب ٌا تافه؟ أنت ٌا من تجلس على الصخرة أنا أحدثك هل
تتجاهلنً؟
وقد نبس أخٌرا؛
 ¤¤ال أنا فقط أتؤكد أنك تتحدث إلً؛ وعلٌك السبلم.
 ¤¤ال ٌوجد ؼٌرك هنا ٌا أبله ،طٌب؛ مرحبا بك فً العدم؛ هل راق لك
المكان؟.
 ¤¤جمٌل على األقل أربؾ حاال من التواجد فً العالم اآلخر؛ هناك أنت
تعرؾ قلة من األمور وتعانً أما هنا فؤنت ال تعرؾ حتى إسمك؛ لقد
ذكرنً به أحدهم.
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 ¤¤ال تشبهنً بؤحد من فضلك؛ أنت ال شٌا أما أنا فؤمثل كل هذا
البلشٌا.
 ¤¤ومن أنت ٌا هذا؟
 ¤¤أنا صوت هذا العالم؛ أنا القانون والحاكم واإلاله والشعب؛ أنا كل
الشٌا موجود هنا؛ أنا صوتك الداخلً أو ضمٌرك ومن الممكن أن أكون
أنت؛ كل شٌا وارد هنا؛ أعرؾ عنك كل شٌا تقرٌبا ،ببساطة أنا ذلك
الجزء الذي ال ٌعرفه اإلنسان عن نفسه.
 ¤¤طٌب تشرفت بك.
 ¤¤لماذا إخترت المجٌا إلى هنا؛ كنت تعرؾ أنك قد أكدت تخلٌك عن
نفسك بمجرد نزولك من ذاك القطار؛ لماذا ؼامرت بالمجٌا إلى عالم
صرت فٌه ؼٌر موجود بٌنما كنت منسٌا فً عالمك؟.
 ¤¤ها قد قلتها ،كنت منسٌا.
 ¤¤أجل منسً لكن على األقل موجود؛ لقد كنت بخٌر فماذا دهاك؟.
 ¤¤كنت بخٌر حتى أحببت.
 ¤¤ماذا حدث بعد ذلك؟
 ¤¤قلت إنك تعرؾ عنً كل شٌا؟
 ¤¤تقرٌبا!!
 ¤¤طٌب؛ ماذا حدث؟ لقد قتلت شنقا والنار مظرمة فً جسمً بعد
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أن أشربت السم فً إناء عصٌر ذهبً وقد إخترقت رصاصة جمجمتً
كتب علٌها أحبك باللون الفزدقً.
 ¤¤اللعنة؛ كل هذا حدث فً كم من سنة؟
وقد ضحك الفتى ونسً أن الضحك ممنوع؛
 ¤¤سنة؟؛ بل فً ثانٌة ٌا عم صوت.
 ¤¤هل كان حبا حقٌقٌا.
 ¤¤صدفة وصداقة ومزحة ثم حب كان واقفا أمام باب الزواج لكن الباب
كان مقفبل وكنا نحمل المفتاح الخطؤ؛ لقد ؼارت الحقٌقة من قصتنا وأعلن
الصدق إلحاده وذهب اإلثنان وسجدا لها؛ قالت لً أنها وجدت أخٌرا
األمان الذي لطالما إنتظرته وبحثت عنه.
 ¤¤ماذا كان سبب إنفصالكما إذن؟
وقد أنفجر مرة ثانٌة؛
 ¤¤لو كنت أعرؾ لما كنت ضٌعت نفسً ولما كنت أتحدث إلٌك اآلن،
لكن ما أذكره أنها كانت كمثل ذاك الجوكر فً مجموعة أوراق اللعب،
ورقة واحدة تعوض المابة وثمانٌة الباقٌة ،جعلتنً أفصل نفسً عن
الوجود وأكتفً بالنظر إلٌها وحسب؛ كانت هواٌتً المفضلة؛ مجرد
دخولها إلى حٌاتً جعلنً أشعر أنً من إخترعت اللعبة؛ كانت تبهرنً
بظرافتها التً إمتزجت دابما بمرح كانت تختلقه حتى وإن إنعدمت كل
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األسباب؛ ببساطة ٌا عم صوت كانت قاطعة طرٌق محترفة للحد الذي
سلبتنً كل ما أملكه من عقل وقلب وروح دون أن تحرك نحوي ساكنا.
 ¤¤مالذي فعلته إذن؟
وقد تنهد الفتى ولم ٌكؾ عن ذلك إال بعد برهة؛
 ¤¤لم تفعل شٌبا ،هً فقط نظرت إلً وقد وجهت مقلتٌها إلى منتصؾ
عٌنً وهً تبتسم ،قالت "أحبك"؛ كانت إبتسامتها كمثل لحضة إنفجار
الببلزمات فً الهواء مكونة الكون الذي تطوؾ فٌه الكروٌة التً كنت
أعٌش فٌها؛ كانت لحظات نظري إلٌها كمثل الكسوؾ وكل إبتسامة كانت
أجمل من التً سبقتها فقط تؤكد إن أضعت ثانٌة واحد ولم تمعن فٌهما
النظر فؤنت أحمق وؼبً؛ صدقنً كان شرودي فً عٌنٌها الكونٌتٌن
وشفتٌها اللتان كانتا ترسمان إبتسامة تشعرك باإلرتواء واإلكتفاء من كل
الدنٌا كمثل اإلسراء والمعراج؛ أجوب كل الكون بكواكبه ومجراته وألتمس
نورا كان خافتا نوعا ما لكنه تجاوز الشمس فً إشعاعه؛ أعرج عابدا إلى
الواقع بعد سفرة سنوات ضوبٌة دامت فً الحقٌقة دقٌقة واحدة أو أقل وأنا
حتى لم أبرح مكانً؛ أنا فقط أنظر إلٌها حتى تنهً من جهتها ذاك الشرود
بهمسة ال تكاد تسمع "أٌن تهت أنا هنا"؛ تنتهً رحلتً فً كونها بعد هذه
األحرؾ وٌا لٌتها لم تنتهً ولطالما تمنٌت لو أننً تهت هناك فً عٌنٌها
وظللت طرٌق العو دة؛ وددت لو أننً مكثت عالقا بٌن شفتٌها المبتسمتٌن
ونسٌت هناك ،حتما سٌكون األمر معجزا وأجزم أننً ما كنت ألصؾ ذاك
المكان ٌوما؛ فً النهاٌة سحبتنً إلٌها وعانقتنً وقد أثبتت لً أن قانون
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الجاذبٌة قد خلق فقط لٌعبد رابحة عطرها فقد أبطلت الجاذبٌة بمجرد المس
جسمً جسمها وإندمجت روحٌنا إلى األبد كما كنت أضن؛ كانت تلك
الثوانً كمثل السفر عبر الزمن لكنها ظلت اللحظات الوحٌدة التً أحسست
فٌها أن اإلنسان حقا له ربتان وٌتنفس.
وقد بدأت عبلمات اللعنة تظهر فً نبرة الصوت؛ كان كما لو أن عدوى
لعنة الحب بدأت تنتقل إلٌه؛ حب فً البلشٌا؛ أي جنون كان ذاك ،إستطاع
اإلنسان على مر األزمنة خرق كل القوانٌن وقد كادت الطبٌعة تهوي فً
سرداب الجنون والببلهة بعد أن صارت تصارع من أجل إثبات أنها أم
الكون والوجود؛ وكٌؾ للطبٌعة أن تجد أمام وجهها منافسا ال حول له وال
قوة ؼٌر عقله الذي ال ٌتجاوز وزنه بضعة ڨرامات؛
 ¤¤طٌب كفانً بهذا القدر؛ الخلق فً عالمك سعداء للؽاٌة؛ سمعت أنهم
ٌنعمون بحٌاة جٌدة والكل ٌسعى وراء الخلود فً الدنٌا؛ لماذا نفٌت نفسك
وإخترت الوحدة واإلنفصال عنهم.
 ¤¤من قال لك هذا هو كاذب ومفتري؛ إذا رأٌته مرة ثانٌة إتفل فً وجهه
وإنعته بالحقٌر؛ عالمً ٌا عم الشٌا كان جمٌبل ورابعا؛ كان ٌظرب به
المثل فً التحضر والعلم؛ قبٌلتً كانت عربٌة وقد ظلت تسٌر الكون
بقوانٌنها الصارمة وأحكامها لفترة طوٌلة؛ لكن ٌوم توفً رسولنا "محمد"
تؽٌر كل شٌا أو باألحرى بدأ ٌتؽٌر ببطا وتدرٌجٌا إلى أن وصل الحال
الٌوم أن صار عالمً ال ٌتحرك إنشا واحدا إلى األمام دون الفساد بشتى
أنواعه؛ ال ٌهم لن أفصل اآلن لكن الخلق فً عالمً لٌسوا سعداء مطلقا بل
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ٌدعون السعادة وٌوهمون أنفسهم أنهم أسعد من خلق لكنهم عبثا ٌكذبون
على أنفسهم وٌصدقون الكذبة ثم ٌؽوصون فٌها؛  %8منهم ٌطا السعادة
وٌتذوقها أحٌانا لكنها ال تدوم وخٌرهم الفقراء منهم أما  %99الباقون فهم
تعساء وببساء رؼم أنهم مكتفون من كل شٌا وال ٌنقصهم شٌا ؼٌر الذي
تهواه قلوبهم؛ ذاك هو عالمً الذي هربت منه إلٌك؛ عالم صارت الخطٌبة
فٌه حبلال محلبل أم الصواب الذي تحدث عنه القرآن ،حث عنه ونهى منه،
فجاهل صار من ٌتحدث عنه ،أصبل لقد حذفوا كل شٌا ووضعوا مكانه
فسادهم األخبلقً؛ إنسى األمر لن أتحدث أكثر لقد إكتفٌت منهم وإنتهٌت
أنا اآلن مرتاح هكذا.
وقد خرس الصوت لبرهة ثم واصل حدٌثه أو باألحرى أسبلته وكان على
الفتى أن ٌجٌب فهو ٌخاطب صوت البلشٌا نفسه؛
 ¤¤ماذا كان ٌنقصك أنت هناك لقد كنت مكتفٌا كذلك ،كانت لدٌك بٌت
جمٌل وسٌارة من الطراز األنٌق وكان هاتفك عصرٌا كان قد دخل لتوه
األسواق أما مبلبسك فكانت تجذب لك األنظار ،كنت تعمل وتتقاضى
راتبا محترما وتنفقه كما تشاء ،مالذي أضجرك إلى الحد الذي كان كافٌا
لتتخلى عن عالم كهذا خلقت فٌه وتربٌت على ٌده إلى أن صرت ٌافعا؟
 ¤¤ما رأٌك أن أتنازل لك على كل ما أملكه ،الراتب الشهري والسٌارة
والهاتؾ والمنزل وكل الثٌاب األنٌقة ،اللعنة علٌهم خذهم كلهم وال تعطٌنً
شٌبا فً المقابل ،فقط إجعلنً أجلس مع صدٌقتً فً الثالث والعشرٌن من
شهر سبتمبر من كل عام وكفى ،طلب بسٌط لن ٌصعب على إاله مثلك.
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 ¤¤كنت تستطٌع أن تطلب منً ببساطة أن أعٌد لك صدٌقتك وٌنتهً
األمر ،لماذا تعقد األمور؟
 ¤¤ال ،أنا ال أعقد شٌبا لكن إن كانت ستعود ٌوما فؤرٌدها أن تعود ألنها
ترٌد ذلك ال تحت مفعول سحرك ٌا هذا ،صحٌح كبلمك؛ لم ٌكن ٌنقصنً
شٌا فقد توفر عندي كل ما ٌرٌده عقلً وٌهواه؛ كنت أعمل وأجنً المال؛
أشتري مبلبسا وأحذٌة ؛آكل ما أشتهٌه وٌخطر ببالً وأخرج للنزهة
وأجوب كل مكان أرٌده؛ كان لً الحرٌة فً فعل أي شٌا؛ أشتري كتبا
وأقربها وها قد صرت كاتبا؛ أسمتع ل ؤلؼانً وأتحدث مع من أرٌد؛ لم ٌكن
ٌنقصنً شٌا ؼٌرها ٌا عم لكن أتعلم شٌبا؛ الناس فً عالمً ٌحصلون
على كل ما ٌرٌدون ورؼم ذلك ٌظلون ببساء وٌواصلون فً محاوالت
إقناع أنفسهم أنهم مكتفون وسعداء لكنهم لٌسوا كذلك ألن قلوبهم لم تحصل
فً أؼلب األحٌان على ما ترٌده؛ لقد حصل عقلً على كل شٌا فً حٌن
حرم قلبً من كل شٌا ومشكلتً أنً تعلمت عن أمً العٌش بقلب طٌب
ومتسامح لذلك أنا هنا اآلن.
نظر الفتى بعبثٌة لٌجد نفسه جالسا على شاطا البحر فوق كرسً حجري؛
كان مكانا مؤلوفا نوعا ما بالنسبة له لكنه واصل عدم مباالته باألمر؛ كان
البحر هادبا والشاطا خالٌا كالعادة؛ لكن هذه المرة صار األبٌض أسودا
مظلما؛ كان ٌجلس وٌنظر تلقابٌا فً البلشٌا وقد كان هناك حابط وراء
كرسٌه الحجري ذاك إختببت ورابه مقبرة؛ واصل الصوت طرح أسبلته
السخٌفة وواصل الفتى اإلجابة تلقابٌا؛
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 ¤¤إذا كانت حبٌبتك قد تخلت عنك ببساطة وقالت أنها لم تعد ترٌدك
فلماذا لم تتعرؾ على ؼٌرها؟ لماذا لم تعد إنشاء حٌاتك من جدٌد ٌا فتى؟
الكل فً عالمك ٌفعل ذلك! لماذا رفضت ،أترٌد أن تكون ممٌزا أم ماذا؟
وقد إبتسم أخٌرا للمرة الثالثة لكن الصوت حذره من تكرٌر األمر مرة
أخرى؛ كان متسامحا معه ألنه ال ٌزال جدٌدا؛
 ¤¤جالست فتاة على الشاطا ذات مرة ،عرفت بعد أشهر أنها مصابة
بسرطان فً ربتٌها ،حدثتنً على مشاكلها العابلٌة وسؤلتنً إن كانت تشؽل
حٌاتً إمرأة ما فؤجبتها بالنفً وأخبرتها أن قلبً هو من تسكنه مبلك
قصٌرة وأنً لن أتحدث عنها اآلن ألنً قد أجعلها تتؤخر على عودتها
للبٌت وقد ٌتسبب لها ذلك فً مشاكل مع أهلها ثم همست لها أن أعوذ باهلل
أن أكون سببا فً مشاكل أحدهم؛ إبتسمت وأخذت نفسا سلسا ثم قالت لً
أنها ترٌد أن تكون جزءا ال ٌتجزء من حٌاتً فوضحت لها بكل لطؾ،
فالتجاهل واإلحتقار لٌسا أسلوبً ،قلت لها أن حٌاتً لم تعد تعنً لً شٌبا
منذ أشهر مضت وأن وجودها فٌها سٌكون كعدمه إذ ٌمكن أن أراسلها
وأحادثها طول اللٌل وأهاتفها حتى أطمؤن على حالها وأدعوها لشرب
فنجان قهوة أو لنزهة على الشاطا لكنها رؼم كل هذا ستبقى كنسمات
الهواء التً تلج إلى ربتاي كل ٌوم ،مبلٌٌن الكٌلوؼرامات من النسمات
تداعبنً لكن وال واحدة منها تدخل إلى جسمً؛ أخبرتها أن قلبً أهم
بالنسبة لً من حٌاتً رؼم أنه موجود فٌها ورؼم أنه سبب معاناتً وأنها
ستكون نسٌا منسٌا؛ إبتسمت من جدٌد لكن إبتسامتها الثانٌة كانت أجمل ،ثم
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قالت لً أنها ال تهم ،المهم أن تكون فً حٌاتً فبادلتها نفس اإلبتسامة
وقلت لها طٌب لك ذلك مرحبا بك فالبلشٌا.
أصبحنا أصدقاء وصرت أهاتفها وأراسلها وأسؤل عن حالها بٌن الحٌن
واآلخر حتى أننا صرنا نلتقً أحٌانا لشرب القهوة أو للتمشً على الشاطا
وقد صار تتطلعنً على كل شٌا فً حٌاتها رؼم أنها لم تعرؾ عنً شٌبا
ؼٌر إسمً وعمري وبعض من وجهات نظري للحٌاة؛ كانت تبتسم كلما
روٌت لها نكتة ما وتبلزم ضحكها ذاك طوٌبل وكنت من جهتً أبادلها
عٌن الضحكات لكنً لم أضحك ٌوما على أي من تلك النكات بل أبتسم
فقط ألنها تعتقد أنً أسعد رجل فً الكون وال تدرك أن كلما تراه هو
مجرد قناع وهمً وبارد ٌخنقنً طول الٌوم لكنه عاشرنً حتى صرت ال
أستطٌع اإلستؽناء عنه؛ تظل هً تبتسم وأظل من جهتً أبادلها بمثل
إبتساماتها لكن الفرق بٌنهما كان كلمة صدق التً فقدتها منذ مدة.
 ¤¤هل وقعت فً حبك؟
...... ¤¤؟
 ¤¤إذن لماذا لم تنشا معها حٌاة جدٌدة؟
 ¤¤أدركنا الٌوم الذي لطالما تؤكدت أننا سندركه ال محالة؛ إلتقٌنا ذات ٌوم
وقالت أنها معجبة بً وأنها تحبً ،ؼرٌب أن تبادر الفتاة باإلفصاح عن
مشاعرها لفتى ألننا عهدنا األمر بالعكس لكن ال ٌهم حدث ما حدث؛
إبتسمت؛ كنت أمسك رواٌة فً ٌدي؛ ناولتها إٌاها وقلت لها أن تقربها جٌدا
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وحٌن تكملها سؤجٌبها وأصارحها بمشاعري تجاهها فلم تمتنع عن ذلك؛
كانت المدة الفاصلة بٌن إستبلمها للرواٌة وإرجاعها إلً ٌوم واحد؛ لم
أتعجب رؼم أن الرواٌة طوٌلة نوعا ما إذ من المحال أن تنهٌها فً مساء
ولٌلة واحدة؛ سؤلتها بؽباء هل أنهٌت قراءتها بهذه السرعة فإبتسمت نفس
تلك اإلبتسامة التً عهدتها عنها وقالت بلطؾ؛ ال قرأت جزء اإلهداء
وسطري الخاتمة ثم أؼلقتها ال علٌك ال تشؽل بالك بالتساءل لماذا لم
أنهٌها؛ كانت تخاطبنً لكنً كنت أتمتم فً نفسً ،صدقٌنً كنت ألمزق
الرواٌة وأحرقها وأعتزل الكتابة لو زارنً سإال ''لماذا لم تكمل الفتاة
قراءة الرواٌة''؛ الزمت الصمت بٌنما أنهت بقولها؛ أتعلم أمرا خٌر لنا أن
نبقى أصدقاء؛ إبتسمت ثم وضعت ٌداي فً جٌبً بنطالً وقلت لها "نحن
أصبل أصدقاء منذ البداٌة ولم نخرج من دابرة الصداقة ٌوما؛ حقا ما أجمل
الصداقة ٌاظرٌفة؛ ومن ٌومها لم تنطق بمصطلح الحب أمامً مطلقا ولم
تفتح ذاك الموضوع حتى ولو مزاحا؛ ظلت صداقتنا مستمرة ولم ٌتؽٌر
فٌها شٌا ودامت سنوات متتالٌة ولم ٌحدث ٌوم أن تخاصمنا...
أحببت تلك الصداقة وقدستها لكن السرطان أخذها منً وفقدت عزٌزا
آخر.
أعٌدت نفس القصة مع عدة فتٌات ؼٌرها وصار لدي كثٌر من الصدٌقات
مثلها لكنها كانت إستثناء ،لم أستمتع بشٌا فً كل مرة ؼٌر ذاك المشهد
حٌن أضع ٌداي فً جٌبً وأقول "نحن أصبل أصدقاء منذ البداٌة ولم
نخرج من دابرة الصداقة ٌوما حقا ما أجمل الصداقة ٌاظرٌفة؛ حقا؛ لقد
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كانت حبٌبتً محقة حٌن كانت تنادٌنً بالمؽرور؛ إسمع ٌا عم ،الحب كمثل
الموت ال ٌؤتً إال مرة واحدة؛ كل تلك التفاهات التً سبقته هً مجرد
هرطقات مراهقة أو ما شابه.
 ¤¤هل هذا رأٌك؟
¤¤هل رأٌت ٌوما مٌتا ؼسل ووضع فً كفنه األبٌض وقرء علٌه القرآن
لٌبل وإستٌقظت فً الصباح لتجده على المابدة ٌتناول اإلفطار مع العابلة
والكل سعداء كؤن شٌبا لم ٌكن؟
 ¤¤طبعا ال إال بمعجزة والمعجزات نادرا ما تحصل بل وإنقطعت حتى
فً هذا العالم ،ال تتوقع أن تؤتً إلٌك حبٌبتك وتعانقك وتقول أنها تحبك؛ ال
تدع هذه الفكرة تزورك ما دمت هنا وال تنسى أن التفكٌر أصبل محرم.
 ¤¤طٌب ذاك هو الحب ٌا عم؛ الحب هو موت؛ أنت تموت ٌوم تصارح
فتاتك بحبك الصادق لها؛ أنت تموت وال تعود إلى الحٌاة أبدا إال ٌوم
ٌتوفاك هللا؛ أنا مت فً سبٌل فتاة وأرجو أن ٌؽفر لً ربً فالموت فً ؼٌر
سبٌل هللا خاطا.
 ¤¤إذن لقد أتٌت إلى هنا لتكفر عن خطبك وتنساها؟
 ¤¤ال حبها كان خطٌبة لطاما إفتخرت بها ولن أكفر عنها ٌوما بل
سؤتمادى فٌها؛ لكنً أتٌت هربا من الواقع الحقٌر الذي ٌقول لً كل ٌوم
أنها حقا تركتنً بعد كل ما مررنا به وأنً صرت مجبرا على تقبل األمر،
واألمر من ذلك أنً صرت مطالبا من قبل قلبً بالعودة إلٌها ومعاملتها
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على أنها مجرد صدٌقة ال أكثر؛ هً لم تطلب شٌبا حتى إنها ال تسؤل عنً
ومن المإكد أنها نسٌتنً لكن قلبً الؽبً إشتاق لمجالستها ورإٌتها؛ تصور
أن أقؾ أمام الفتاة التى كانت تعانقنً وتقول لً "أحبك لقد صرت عالمً"
وأقول لها أهبل صدٌقتً كٌؾ حالك؛ تصور أن أجلس وإٌاها ٌوما ما على
شاطا البحر وتشرع فً تحدٌثً عن فتى عرفته مإخرا وأعجبت به ثم
صار حبٌبها ،وها قد تقدم لخطبتها األسبوع الفارط وقد قررا موعدا
للزواج فً نهاٌة الصٌؾ أ و بداٌته؛ تصور ٌا عم صوت تصور؟؛ تخٌل
معً أنً مدعو للزواج وستكون طاولتً قبالة كرسً العرٌسٌن؛ تخٌل
معً ذاك اإلسم؟ أتراه معً؟ إنه هناك فً العدم أنظر جٌدا إنه إسمً؛
إسمً مكتوب على دعوة الزواج؛ لكن المإلم ٌا عم صوت أن إسمً
مكتوب خارج الدعوة ولٌس داخلها والفرق بٌن الداخل والخارج هو كلمة
موت صدقنً؛ لكن شاءت األقدار أن ٌكون إسمى مكتوب بقلم جاؾ بخط
الٌد على ؼبلؾ تلك الدعوة التً كانت بالنسبة لً شٌبا لم أستطع وصؾ
بشاعته؛ عجزت ذات ٌوم على وصؾ حبً لها وقد إنفصلنا ولم أصفه
وتؤلمت بعدها ولم أصفه وها أنا اآلن صرت كاتبا ولم أصفه بعد؛ كانت
الدعوة بٌضاء كهذا العدم لكنً كنت أراها سوداء ملطخة بالدم؛ كانت
دمابً؛
لعنة قرأتها فبلزمتنً ولم تفارقنً حتى فً قبري.
أمراض خبٌثة جمعت بعضها فً مسمى التفكٌر وضاجعتنً رؼما عنً.
كابوس صار مؤكلً ومشربً.
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ببساطة كانت تلك الدعوة تمثل كفنً الذي كنت مجبرا على إستبلمه
وقرابته ثم األمر من ذلك تلبٌته.
صرخ الصوت بقوة وقد كان ؼضبه مسموعا حد اإلصابة بالطرش؛
 ¤¤كل ما قلته اآلن كان تفكٌرا ٌا أحمق أنت تخرق قوانٌنً فً حضوري
ٌا هذا.
وقد صمت ثم واصل؛
 ¤¤ماذا فعلت بعد زواجها؟
 ¤¤واصلت محاوالت إقناع نفسً أنها أحبتنً ذات ٌوم وقد نجحت ،ثم
صرت أحاول إٌجاد سبب ٌجعلنً أواصل العٌش كؤن شٌبا لم ٌحدث وهً
فً بٌت زوجها ٌنعمان بحٌاة جٌدة؛ فرحت عندما سمعت أنها سعٌدة معه
وقد أنجبا بنتا على ما أضن؛ كنت أحدثها وأزورها من وقت آلخر ولم
ٌكن زوجها ٌعرؾ عن قصة حبنا شٌبا لذلك كنت أقول له أنً قرٌبها من
أبوها وأننً أخوها من الرضاعة وقد تربٌنا معا منذ الصؽر؛ لم أجد سببا
ٌجلعنً أواصل العٌش وبعد ذهابها ؼبت عن أنظار الجمٌع وقررت
إخراجها من عقلً رؼما عنً وها أنا اآلن هنا جلٌسك.
سكت الفتى ثم إبتسم وأعاد الجملة مرة أخرى وهو ٌضحك؛
 ¤¤هاه أخوها من الرضاعة.
أجاب الصوت؛
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 ¤¤أحمق.
 ¤¤أعلم؛ هل كنت لتعٌش بعد حضورك فً زواج حبٌبتك من شخص
آخر وأنت كما أنت اآلن تمثل عالم البلشٌا؟
وقد خرس الصوت لبرهة ثم أجاب؛
 ¤¤حرم علً الحب كما تعلم ولٌس لً حبٌبة لكن صدقا لم أكن ألزٌد
ثانٌة فً كل الوجود.
 ¤¤أجل أنت محظوظ.
 ¤¤لكن كٌؾ تؤكدت أنك أحببتها؟ هل لمست الحب بٌدٌك؟ هل رأٌته؟
 ¤¤الحب فً عالمً ال ٌسمع وال ٌلمس ٌا عم بل ٌشعر به؛ أنا رأٌته فً
عٌنٌها الصؽٌرتان؛ أتعلم كان ؼشاء الدموع ٌبلزمهما حتى وإن كانت
تبتسم؛ عٌناها ٌا عم كانتا تحمبلن صدقا كافٌا لجعلك تتخلى عن ألوهٌتك
هنا وتتخلص من هذا البلشٌا وتسعى وراء إمضاء ٌوم واحد فٌهما.
لم ٌجب الصوت ولكن الفتى واصل الكبلم؛
 ¤¤الحب فً عالمً كمثل تجارة المخدرات ،فإذا أردت أن تكون تاجرا
جٌدا فعلٌك أن تبٌعها وال تتعاطاها ،علٌك أن تتاجر المخدرات وأنت بعٌد
عنها ،لكن حدٌثا عن البداٌات فٌوم تقرر الدخول فً عالم المخدرات فقد
أعلنت كذلك تحدٌدك لٌوم وفاتك وهذا الٌوم أنت وحدك من سٌقرر متى
ٌكون ،هو ببساطة ذاك الٌوم الذي ٌستٌقظ فٌه ضمٌرك وتقول أنك إكتفٌت
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من تجارة الممنوعات وستتوقؾ عن ذلك الٌوم وتتوب إلى هللا ،ذاك هو
ٌوم موتك ٌا صدٌقً ،تموت بطرٌقة ؼامضة ٌوم تعلن توبتك ،رصاصة
صؽٌرة ال ٌتجاوز طولها بضعة صنتٌمترات تخرق جمجمتك وتسقط
أرضا وتتركك فً عناق رومنسً مع دمابك تقبل األرض الباردة،
رصاصة تؤتٌك من زمٌلك فً العمل الذي لم ٌستٌقظ ضمٌره بعد ومازال
ٌنوي التمدٌد فً ٌوم موته ،فإن كنت محظوظا سٌكرمومنك بحقك األخٌر
فً الدفن أما إن كنت تعٌس الحظ مثلً فستجد نفسك مرمً فً أقرب
قمامة إلى بٌتك ،ذاك هو الحب الذي صار ضحٌة لفبة حمقاء من البشر
ٌضنون أن ممارسة الجنس هو مرحلة متقدمة من الحب فً حٌن أن األمر
هو محظ قذارة من بلد ٌسمً نفسه الؽرب؛ ال ٌهم لكن الحب هو بمثابة
مرض ال ٌشفى المصاب به مطلقا؛ أول أعراضه الجهل؛ الجهل بقٌم
ومبادئ كنت تعٌش وفقها طول حٌاتك؛ أنت ببساطة تتخلى عنها وتسٌر
حسب أهواء تجعلك قرٌبا ممن تحب لذلك ال ٌمكنك التراجع أو التخلً
وحتى النسٌان صعب ألنك أصبت بجهل الحب منذ أول "مرحبا"؛ الحب
ٌجعلك ال تبالً حتى وإن تركتك وذهبت فقد أحببتها وإنتهى األمر ،صرت
عبدا لها منذ البداٌة ،والعبادة لؽٌر هللا شرك وحرام ،الحب ٌجعلك جاهبل
ٌا عم.
وقد نطق الصوت بكبلم ؼرٌب عنه نفسه؛
 ¤¤وماذا لو أنك أحببتها وإتخذتها أمك الثانٌة؟
تنهد الفتى وقال؛
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 ¤¤حٌنها ٌا عم ستجد نفسك جالسا فً مكانً هذا.
ها هو اآلن ٌقؾ من جلسته ،أخرج ٌدٌه من جٌبه ووضعها فً حزامً
حقٌبته وقد صار اآلن فً مكان ؼرٌب علٌه؛ كانت ؼرفة ال تحتوي على
شٌا ؼٌر طاولة مؤلت أوراقا بٌضاء كتب فٌها نفس اإلسم الذي فً ورقته
وقد حشدت األوراق فوق الطاولة وإكتضت؛ كان هناك سرٌر حدٌدي بسط
فوقه ؼطاء سمٌك نوعا ما ونصب تحته بساط رقٌق ؼطى جزءا من
األرضٌة المبلطة؛ كانت الؽرفة تحتوي على نافذة واحدة مرفقة بستار لكن
لونه لم ٌكن واضحا؛ كان أصفرا ،رمادٌا أو ربما مال لونه إلى الوردي؛
إضافة إلى خزانة ملتصقة بالحابط تبٌن أنها تحمل مبلبسا وسترات؛ كان
واضحا أن الؽرفة ألحدهم لكنه لم ٌزرها منذ زمن؛ مادامت فً البلشٌا
فلم قد ٌزورها؛ ها هو ٌتوجه نحو النافذة ٌؽلقها وٌزٌل ستارها وٌسكت
ذاك النور المنبعث من الخارج؛ ثم ٌرتب األوراق المبعثرة فوق الطاولة
وٌضعها جانبا وقد وجد ضمنها ورقة مختلفة وؼرٌبة عن الباقٌات؛ كانت
بٌضاء كاألخرٌات؛ كتب أعبلها نفس اإلسم الموجود فً باقً الورقات أما
الرقم الذي مٌزها فلم ٌكن صفرا بل كان مختلفا تماما؛ كان الرقم تسعة
والرقم عشرة ٌفصل بٌنهما خط مابل 80/9؛ كان الخط المابل داال على
المدة الزمنٌة التً فصلت الٌوم التاسع من الشهر عن الٌوم العاشر؛ هذا ما
ورد فً ظهر الورقة أما فً متوسط الصفحة فقد كتب إسمان بدى وكؤنهما
ٌشٌران إلى ٌومٌن متتالٌٌن من أٌام األسبوع فً عالمه القدٌم؛ صار الرقم
 9بالنسبة للفتى ٌوما ٌصرخ حزنه من بٌن حروؾ الرقم وتفاصٌله إذ كان
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ٌمضٌه فً الواقع القدٌم على شاطا البحر وها هو الٌوم ٌمضً ٌوم 9
ذاك داخل ؼرفة فً البلشا بٌن طاولة وسرٌر وخزانة؛ نزع حقٌبته عن
ظهره وأخرج منها حاسوبه ورماه فوق الطاولة؛ ترك فٌلما فً طور
اإلشتؽال وقد تعالت أصوات الصرخات ونحٌب الصؽار؛ إنه ٌعٌد مشاهدة
فٌلم "آكل األطفال" ذاك؛ راح جالسا على ذاك البساط الذي ٌفصله عن
األرضٌة المبلطة؛ سند ظهره إلى السرٌر الحدٌدي وأخذ ٌنظر إلى األسفل
وقد إنحنى رأسه وذهب بنظره فً البلمكان مجددا وإذا بالصوت ٌؤتٌه من
جدٌد؛ لم ٌرفع رأسه لٌرى من المتكلم فقد كان الصوت قادما من العدم إذ
ال ٌوجد أمكنة كما نعرؾ؛
 ¤¤لم تخبرنً إلى اآلن مالذي جعلك تتخذ هذا المكان ملجبا؟
 ¤¤ألننا تعساء فً العالم اآلخر وقد قلت إنً إكتفٌت من القذارة التً تكبل
عالمً وأنً حاولت إٌجاد حل لكبابتً فلم أتوصل لشٌا وقد ٌبست؛ كان
علً أن أتقبل حقٌقة أنها لم تعد ترٌدنً وأنً صرت وحٌدا بعدها؛ لن
أحضى بتقبٌل جبٌنها بعد اآلن ولن أتشرؾ بعناقها حد التؤلم؛ لن أكون
عالمها الذي تصب فٌه كل أحزانها ولن أحضى بؤن أإتمن على أسرارها؛
كل هذا كان علً تقبله لكنً عجزت وقد تسبب لً كل هذا الضؽط فً
الصراع مع نفسً حتى صرت كاتبا وأنا حتى ال أعرؾ مالذي أكتبه حتى
إنً أكره الكتابة والكتب؛ هكذا أتٌت.
 ¤¤لماذا تتحدث بالجمع ،من أنتم؟
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 ¤¤نحن أصحاب النفوس الطٌبة ،نحن الذٌن تقودنا قلوبنا وال نقصر فً
مساٌرتها ،نحن من نقدس العبلقات بمختلؾ أنواعها ،نحن من نعتبر
الصداقة رواٌة ال نهاٌة ألجزابها ،نحن من نعتبر الحب دٌنا ٌشؽفنا كمثل
اإلسبلم ،نحن من نقدس الصداقة كمثل ما تقدس كل الشعوب فلسطٌن،
نحن من نتشبث بمن نحب كمثل تشبث فلسطٌنً بتحرٌر القدس ،نحن
الذٌن نإمن بالحبٌب وثق بالصدٌق ،نحن من نجعل كل الحٌاة تقؾ من
أجل شخص واحد رؼم أنها تعج باألشخاص ،نحن الذٌن ٌسهل إسقاطهم
أرضا وإن وقفوا مجددا تظل قلوبهم بنفس طٌبتها ،نحن الذٌن نحب البحر
رؼم ؼدره ونعشق الشاطا لٌبل رؼم وحشته ،نحن الذٌن نخشع مع
موسٌقانا رؼم أنها توقض أوجاعجا وتخنقنا ،نحن الذٌن نبكً بسهولة إذا
ما شردنا فً إبتسامة ٌتٌمة ٌوهمونها أن والدٌها ٌسكنان فً تلك النجوم أو
مبلمح صؽٌرة إؼتصبها سرطان لعٌن ،نحن الذٌن نبتسم عند بكابتا إذا مر
أمامنا مشهد عشناه وتمنٌنا لو أننا بقٌنا عالقٌن فً دقابقه ،نحن الذٌن ننسى
آالمنا إذا ما شردنا فً إبتسامة تلك العجوز ،أحٌانا تكون الوحدة هً
الطبٌب الوحٌد الذي نحن بحاجة لزٌارته ،أحٌانا نكون بحاجة فقط للصمت
والعزلة ،اإلنقطاع عن العالم ،عن الوجود ،أحٌانا نحتاج فقط ألن نصاب
بالبكم حتى ال نكون مجبرٌن على تفسٌر شٌا ألحد ،حتى ال نضطر لقول
"نعم معك حق" ونحن لسنا مقتنعٌن ،أحٌانا نحتاج ألن نصاب بالطرش
حتى ال تصل إلٌنا حماقات البشر فً حدٌثهم عن الكون ،الحٌاة الدنٌا،
معتقداتهم وأفكارهم عن الحب والصداقة وآرابهم عن عشق النفس والوحدة
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،آالمهم السخٌفة وهرطقات إكتبابهم بسبب فشلهم فً شٌا أكثر هرطقة من
إكتبابهم ذاك ،آرابهم الشخصٌة وفتواتهم التافهة ،أحٌانا نحتاج ألن نكون
شفافٌن ؼٌر مربٌٌن حتى ال ٌرانى أحد منكسرٌن طرٌحٌن على األرض،
حتى ال ٌتظاهر بعض البشر بمساعدتنا ،حتى ال ٌنظر لنا أحد بعٌن الشفقة
وكؤنه ٌكترث ألمرنا وٌوهمنا أنه ٌهتم بنا ،حتى ال ٌحاول أحد فهمنا أو
شرح حالتنا لنا رؼم أنه ٌعانً نفس حالتنا وال ٌستطٌع تفسٌرها لنفسه،
حتى ال نظطر للجلوس مع طبٌب نفسانً ونضٌع وقتنا البابس الذي ال
قٌمة له فً اإلستماع إلى فلسفة تافهة كان قد درسها فً أحد الجامعات
حتى إنه مل من تكرارها وصار ٌمارس مهنته فقط من أجل الراتب
الشهري ،حتى ال نكون مظطرٌن لمناقشة الحمقى الذٌن ٌعتقدون أنهم
نجحوا فً تجاوز آالمهم لكن لٌلهم له رأي آخر بخصوص نجاحهم ذاك،
حتى إن إعتقادهم ذاك ٌسخر منهم طول الوقت وٌصرخ فً وجوههم أنهم
ٌوهمون أنفسهم لكنهم ٌتجاهلون وٌواصلون توهم النجاح فً حٌن تعانً
ذواتهم الداخلٌة اإلستحقار ،أحٌانا نحتاج ألن نفقد ذاكرتنا لمدة معٌنة
وبعضنا ٌتخلى عنها بإرادت منه فقط لٌرٌح رأسه من ذاك الصداع الذي ال
ٌتركنا مطلقا حتى إن بعضنا تعود علٌه وعاشره وأصبح ٌشعر بنقص من
دونه ،نحتاج فقط ألن نجد طرٌقة تجعلنا نمسك ذكرٌاتنا بؤٌدٌنا ونضعها
فً تابوت ثم ندفنا فً أحد المقابر ونترك القبر دون عنوان لكً ال تجبرنا
أنفسنا الفضولٌة على العودة إلٌها من جدٌد ،نكتفً بدفن ذكرٌاتنا ثم ننسى
أمرها عسى أن تصبح حٌاتنا أجمل وتخرس أنفسنا عن تردٌد ذاك الهمس
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اللعٌن داخل رإوسنا " لقد تم خداعك أٌها الطٌب األحمق ،أٌن هو ذاك
الذي تجاهلتنً ألجله ،أٌن هو ذاك الذي أخرستنً ألجله إرضابه ،أٌن هو
ذاك الذي أجبرتنً على اإلٌمان أن الحٌاة جمٌلة وأن البشر أوفٌاء ،أٌن
هً حبٌبتك ٌا من آمنت بقصة حبك وقلت أنها صادقة ،لقد تركتك وإرتمت
فً أحضان الحٌاة الدنٌا كؤنها لم تعرفك ٌوما ٌا أبله فإستٌقظ".
أحٌانا نكون بحاجة لقضاء أسبوع أو أكثر مصابٌن بالجنون لكً ٌصبح
همنا الوحٌد هو اإلمساك بذاك المبلك الذي ٌظل ٌنظر إلٌنا وإبتسامة ال
تفارق مبلمحه وهو ٌدعونا للوصول إلٌه وٌصبح حٌنها هدفنا فً الحٌاة
هو اإلمساك بذاك الشٌا الؽٌر موجود ،نمضً كل تلك الفترة فً الجري
ورابه فقط إلعتقادنا أننا لو إستطعنا اإلمساك بٌده فإنه سٌؤخذنا إلى عالمه
فوق السحب أو فً أعماق البحار ،حٌث ال وجود لؤلشٌاء التً جعلتنا
نصاب بالجنون ،حٌث ال وجود للؽدر والخذالن والكذب ،حٌث ال ٌكون
المال إالها ٌعبد والحرام دٌنا ٌحتكم إلٌه ،حٌث تزج المادٌات فً السجن
وٌعدم الفساد فً ساحة تعج بالبشر ،حٌث ٌتعامل الناس بالحب وٌصبح
الصدق عملة توحد كل العالم ،حٌث تصبح السعادة القاون الذي ٌحكم بٌن
الناس والراحة دستور تلك الببلد ،حٌث ٌستٌقظ اإلنسان عند الرابعة فجرا
فقط من أجل صبلة الفجر ثم ٌمضً بقٌة ٌومه فً البحث عن شٌا ٌؽٌر
به روتٌن حٌاته التً صارت المشاكل واآلالم فٌها منفٌة ومنبوذة ،حٌث
تصبح الراحة النفسٌة والسعادة المطلقة روتٌنا ،فبل ٌجد حٌنها ؼٌر الخٌال
طرٌقة مثالٌة ٌعود من خبللها إلى عالم العهر الذي كان فٌه عبدا مجبرا
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على طاعة حاكم جاهل وأحمق ،نظل معلقٌن هناك بٌن الجنون والوعً
وال نستطٌع معرفة أي من العالمٌن ٌناسبنا فاألول ٌوهمنا أننا تخلصنا من
الواقع وهجرناه إلى األبد لكنه ٌجعلنا حمقى والثانً ٌضع فً طرٌقنا حفرا
فً شكل بشر مثلنا نجد السقوط فٌها ممتعا حتى إننا نتلذذه لكن بمجرد أن
ندرك قاع تلك الحفرة نشعر بشدة إرتطامنا فوق تلك األرض الباردة،
ٌبلزمنا ألم ذاك السقوط إلى األبد وٌجعلنا نعانً ،نجد أنفسنا مجبرٌن على
إختٌار أحد العالمٌن لكن أذكانا واألشجع فٌنا هو من ٌتجاهل اإلثنٌن
وٌختار الموت ،أحٌانا نحس أننا نشعر بالملل من الحٌاة ونحتاج فقط
لتجربة نقٌضها الموت فهو فً النهاٌة مؽامرة وبعضنا ٌولد مؽامرا،
وعندما ٌصبح الموت روتٌنا نستٌقظ وننام على أنؽامه كل ٌوم ،حٌنها
ٌممكنا القول أننا حقا مؽامرون...
 ¤¤هذه فلسفة من عالمك القدٌم ،تستطٌع القول أن صدق ووفاء أمثالك فً
العالم اآلخر هو السبب الوحٌد وراء معاناتهم والمشكل أنهم ال ٌستطٌعون
التخلً عن صدقهم ذاك ألنهم سٌرون أنفسهم تفاء وهو العٌب الذي ال
ٌدرك الكثٌرون أنهم ؼارقون فٌه.
 ¤¤أجل هذا ما قصدته تحدٌدا ،وال تنسى أننً جبت من عالم المادٌات،
فً زمن المادٌات ،الزمن الذي صار فٌه المال إالها والقٌم عبٌدا ،الزمن
الذي صار فٌه الحق عارا والباطل مفخرة ،فً هذا الزمن تحدٌدا إجعل
قلبك هو آخر شخص تستمع إلى رأٌه؛ تجاهله إن أتٌحت لك الفرصة
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أحٌانا أو إستمع إلٌه وحاول أال تفهمه وكؤنك لم تستمع إلٌه أبدا؛ قدم لعقلك
منصب الربٌس األكبر وربٌس الوزراء والوزٌر األول والثانً والذي
ٌلٌه؛ إجعله النابب والحاكم؛ إجعله الشعب وضع الجزء الجاهل منه فً
المقدمة؛ أما الجزء المثقؾ فحاول أن تكرهه وإذا كان فٌه نسبة من
المشاعر واألحاسٌس أو حتى القلٌل من القٌم والمبادئ فإجمعهم كلهم دون
أن تستثنً أحدا وزج بهم فً السجن وأجعل تهمتهم اإلرهاب حتى تكرهه
باقً أعضاء جسمك؛ سجنك الداخلً؛ أتركهم هناك وأنسى أمرهم إلى أن
ٌحٌن الوقت المناسب وٌتؽٌرالواقع وٌصبح لهم فابدة؛ ربما ٌتؽٌر العالم
ذات ٌوم وٌصبح البشر ٌستٌقظون من أجل إرضاء هللا ورسوله؛ عندها
ٌمكنك إخراجهم لكن فً هذا الزمن من األفضل أن تبقٌهم بعٌدٌن عن
حٌاتك...
فً ذاك العالم الكل ٌرٌد قصة حب أنٌقة؛ إذا أردت واحدة مماثلة فحاول
أن تقع فً حب إبنة رجل أعمال فاسد ،حقٌر ومشهور ٌراه الناس مبلكا،
لكن ال تكن حقٌرا مثله ،كن مبلكا أمام الناس وخلفهم وحاول أن تحب إبنته
من أجلها هً ال من أجل مال والدها؛ إنسى أنه ٌملك الكثٌر من المال
وأقنع نفسك أنه فقٌر ال ٌملك شٌبا وال تفكر فً شٌا ؼٌر تلك المبلك
الجمٌلة؛ جمٌلة كانت أم قبٌحة ال تكترث المهم أن تحبها ألجل روحها
وشخصٌتها وإن كانت مثقفة تزوجها بؤقصى سرعة وال تخؾ فهً لن
تتركك حتى إن كنت فقٌرا ألنها ال تبحث عن رجل ؼنً ٌملك الكثٌر من
المال فهً تملكه مسبقا؛ هً ال تبحث عن المال فقد ولدت فٌه ؛هً فقط
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تبحث عن رجل ٌلملم جروحها وٌمؤل ذاك الفرغ الذي تركه فٌها أبوها
التافه الذي كان ٌؽرق فً أعماله وأمواله وال ٌراها إال مرة أو إثنتٌن فً
األسبوع وهً بدورها ال تتذكر أن لها أبا إال فً نهاٌة األسبوع عندما
تذهب لسحب المال الذي مؤل به والدها حسابها البنكً؛ ٌجمعهم البنك أو
لقاء بالصدفة عند باب ذاك القصر؛ هً لن تتركك ألنها ترٌد رجبل ٌظل
معها طول الٌوم تنسى بٌن أحضانه أن قصرهم الكبٌر ٌعج بالمشاكل
والهموم ،حتى إن كل من تعرفهم ٌرون ذاك البٌت جنة فً حٌن أنها تراه
جحٌما أما المال فبل ٌعنً لها شٌبا فقد كرهت أصبل رجال األعمال وحتى
إن تقدم لها رجل أعمال أنٌق كالذي تتمناه أي إمرأة فهً سترفضه دون
تردد ألنه لن ٌكون أقل تفاهة من أبٌها؛ لذلك ال تخؾ من الخذالن والؽدر
إذا أحببت إبنة رجل أعمال ؼنً حتى إنك بطرٌقة ؼٌر مباشرة ستقوم
بهزٌمة ذاك الفاسد وتطرحه أرضا دون أن تمس فرنكا من ثروته؛ ستؤخذ
منه صؽٌرته ورؼم أنه ال ٌهتم بها لكنه سٌشعر بؽٌابها؛ لٌلة زواجك بها
ستجعله ٌحس باإلستحقار؛ ستجعل رجل األعمال الؽنً ذاك ٌحتقر نفسه
دون أن تناقشه حتى ومن جهته سٌعرؾ أنك هزمته من خبلل تلك
اإلبتسامة على وجهك لكنه لن ٌكلؾ رجاله المسوخ بقتلك ألنك تملك قلب
صؽٌرته وإذا أردت قصة حب أكثر صدقا وطهارة فحاول أن تقع فً حب
فلسطٌنٌة ألنها مما ال شك فٌه تإمن أن تحرٌر القدس والصبلة فً
األقصى وتحولك إلى مجاهد فً سبٌل هللا أو مناضبل من أجل بلدك أو
شهٌدا ال ٌتطلب بالضرورة ماال.
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 ¤¤أعتقد أنك صرت تهذي ٌا ولد ،كبلمك منطقً لكن ال فابدة منه هنا،
لكن مهبل لحضة ألم تقل أنك أتٌت بحثا عن روحك التً سبقتك منذ أشهر
إلى هنا؟
 ¤¤أجل ومازل كبلمً نفسه لم ٌتؽٌر ولن أتوقؾ عن المشً إال إذا ما
وجدتها.
وقد إبتسم الصوت وسمعت ضحكته؛ كانت أمٌة؛
 ¤¤لكنك لن تصل إلى شٌا حتى إن مشٌت طول حٌاتك؛ إنه العدم ٌا
فتى.
 ¤¤أعرؾ لكنً حقا أرٌد إٌجادها وهنا قٌل لً أنه ال ٌوجد أحد سواي
لذلك أدركت أنً قد ال أجدها مطلقا.
 ¤¤أجل عٌن الكبلم؛ ال ٌوجد أحد هنا سواك ٌا كاتب الرواٌات.
 ¤¤ال لحضة ؟ بل ٌوجد فتاة هنا؛ مهبل ٌا من تحب تطبٌق القوانٌن كٌؾ
إلمرأة أن تدخل البلشٌا وهو محرم علٌها وعلى جنسها؟
 ¤¤أي إمرأة؟ ال تتؽابى سبب وجودك هنا هو إمرأة وهذا العالم خلق فقط
لكً ال تطؤه النساء ،على ماذا تتحدث؟
وقد خرس الفتى ولم ٌنبس بحرؾ؛ ظل فً جلسته تلك؛ أضاؾ الصوت؛
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 ¤¤مهبل لحظة؛ إمرأة؟ فً عالمً؟ هل قابلت فتاة فً محطة القطار
الوهمٌة تلك؟
ترٌث الفتى ثم أجاب ببطا؛
 ¤¤وكؤنك ال تعرؾ؛ أجل.
أضاؾ الصوت؛
 ¤¤كانت جالسة على كرسً حجري أبٌض وقد وقفت أمامك حٌن نزلت
من القطار وكلمتك؛ كانت ترتدي قمٌصا أحمرا طوٌبل بمربعات سوداء
وبنطاال أزرقا وحذابا أبٌضا دون خٌوط وقد كان شعرها شبٌها بالذهب ؟
وقد صار التعجب فً مبلمح الفتى ٌصافح الصوت وٌخاطبه لكنه حاول
إخفاء ذلك؛
 ¤¤ال تتوقع أننً سؤستؽرب ألنك تعرؾ كل هذا فؤنت إاله هذا العدم من
الطبٌعً أن تعرؾ ذلك.
 ¤¤أجل طبٌعً جدا؛ لكن تلك المرأة كانت هً روحك التً تبحث عنها ٌا
أحمق.
كانت هذه الكلمات كافٌة إلٌقاظ ذاك المٌت الذي ٌستوطن الفتى وٌستعبد
داخله؛ قطب حاجبٌه وهمس من وراء حجاب موته؛
 ¤¤محال؛ هذا هراء كٌؾ لروح رجل أن تكون إمرأة؟
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 ¤¤أجل أنت محق روحك كانت رجبل كذلك لكن إلى أن أحببت؛ هل
نسٌت؛ تلك الفتاة طردت روحك الحقٌقٌة وإستوطنتك منذ أن كنت ال تزال
فً عالمك القدٌم؛ روحك األولى ماتت ٌا فتى وصارت عظامها ترابا أما
اآلن فتلك هً روحك؛ هل ٌعود المٌت إلى الحٌاة كما قلت منذ قلٌل؟
وقد أدرك الفتى أن الصوت على حق؛
 ¤¤ال.
 ¤¤كانت قد سبقتك إلى هنا منذ أشهر ولطالما علمت أنك ستؤتً هربا من
أحزانك.
 ¤¤إذن ترٌد القول أننً هربت منها إلٌها؟؛ هربت من الواقع ألنها فٌه
ألجدها تنتظرنً فً محطة البلشٌا؛ كانت محقة إذن.
ظهر فً نبرة الصوت أطنان من اإلستؽراب؛
 ¤¤محقة فً ماذا؟ ماذا تقصد؟
وقد أجاب الفتى وهو ٌمهمه؛
 ¤¤قالت إنها ترٌدنً ولطالما عملت على عدم خسارة شخص ما.
إبتسم الصوت مرة ثانٌة وقال؛
 ¤¤أجل كما قلت؛ لكن أنت تجهل شٌبا آخر؛ الواقع والبلشٌا ٌشتركان
فً أمر واحد.
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قاطعه الفتى؛
 ¤¤ال تقل....؟؟
وقد أكد الصوت تخمٌنه؛
 ¤¤أجل سخرٌة القدر نفسها أو حتى من الممكن أن تكون أسوء من
عالمك بكثٌر هنا ،على األؼلب لقد نسٌت أن الواقع والبلشٌا ٌطوفان
داخل نفس الدابرة.
وقد ضحك الفتى ثم همس؛
 ¤¤الحٌاة الدنٌا صحٌح....
ثم أخذ برأسه ٌهزه أنه أدرك شٌبا ثم وقؾ به من إنحنابته وأخذ ورقة من
تلك الورقات؛ الورقة التً كتب فٌها 80/9؛ وأخذ ٌكتب شٌبا؛
" فً مساء ذاك الٌوم الذي أخبرتك فٌه أننً أحبك ،كان هناك طفل صؽٌر
بداخلً ظل ٌنظر إلٌك طول اللٌل ولم ٌزح عٌنٌه عنك ،كان شاردا فٌك
ولم ٌنبس بكلمة واحدة بعد أن كان ٌزعجنً بضجٌجه وحٌن ؼادرتً
رافقك بنظراته حتى ؼاب طٌفك عنا ،ثم أحنى رأسه إلى األسفل ولم ٌرفعه
بعد ذهابك أبدا ،إثر وصولً إلى البٌت أخبرنً أننا وقعنا فً حب نفس
المرأة فضحكت وأخبرته أنه ال ٌزال صؽٌرا على أن ٌعرؾ معنى كلمة
الحب ،ظل رأسه منحنٌا إلى األسفل ولم أسمع له بعد ذلك النقاش حسٌسا
وٌوم تركتنً ضننت أننً الوحٌد الذي عانٌت من داء ؼٌابك عنً لكنً
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كنت مخطبا فقد بقٌت على قٌد الحٌاة لكن ذاك الصؽٌر قد مات بعد رحٌلك
بؤشهر قلٌلة ،مات ذات لٌلة عند منتصؾ اللٌل حٌن كنت أكتب لك شٌبا
وقد همس لً قبل وفاته أن "أخبر تلك القصٌرة أننً أسامحها" ،مات بعد
أن نشفت دموعه وتوقؾ قلبه تدرٌجٌا عن الخفقان لشدة الكدمات فٌه ،مات
ورأسه ال ٌزال منحنٌا كما تركته ٌومها وتبٌن فً النهاٌة أنه كان جدٌرا
بحبك أكثر منً ،صدقٌنً لقد وصلت إلى نهاٌة الطرٌق اآلن ٌا صدٌقتً؛
لقد إكتفٌت من كل شٌا كان ولم ٌكن فً الواقع والبلشٌا؛ لقد تعب وقد
نهش التفكٌر كل جسمً ولم ٌترك لؤلمراض األخرى شٌبا؛ هربت من
الواقع إلى عالم العدم والفراغ؛ إلى عالم الكتابة والحروؾ؛ ضننت أنً
سؤنساك وأرٌح نفسً منك لكن عبثا لقد صرخت نفسً فً وجهً أن كفاك
كذبا علً؛ تجاهلتها فصفعتنً وصرخت؛ إنها فً كل مكان ومازالت
تتكاثر مالذي توهنً به؛
لقد هربت منك ٌا صدٌقتً إلى الكتاب فوجدت صورتك على الؽبلؾ أما
إسمك فقد كان فً الصفحة الثانٌة بالخط الكبٌر ،كان مربٌا بوضوح؛
مزقتهما وواصلت على أمل أنً قد تخلصت منك فوجدت أنك منذ البداٌة
تمثلٌن كل شٌا؛ كنت جزء اإلهداء والمقدمة ،كنت المحتوى والمضمون
والخاتمة؛ كنت النهاٌة السعٌدة والمإلمة؛ كانت الكلمات تهمس بإسمك
وكانت الحروؾ تناجٌكً؛ كانت األسطر تصافحك فً سبلمها وكانت
الصفحات تحدث صوتا عند تقلٌبها كان ٌنطق بإسمك؛ أما الرواٌة؟
الرواٌة كانت تتحدث عنك وترسل إلٌك السبلم وتقبل جبٌنك".
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ها قد وقؾ اآلن من جلسته وأعاد سماعات أذنه بعد أن وجد نفسه فً
محطة القطار الوهمً مرة ثانٌة؛ لم تكن الفتاة هناك هذه المرة وحتى ذاك
الكرسً إختفى ولم ٌعد هناك شٌا ؼٌر القطار واقؾ دون سكة وال خٌط
حدٌدي؛ كان فقط واقؾ هناك أو هنا؛ كان قد وضع حقٌبته فوق ظهره
وعادت ٌداه إلى مبلذهما الدافا فً جٌب بنطاله أما سماعاته فقد عادت
تعاشران أذنٌه من جدٌد؛
ها هو اآلن ٌتجه نحو القطار دون أي سبب أو هدؾ...
لماذا كان ذاهبا إلٌه؟
لماذا ظهر القطار أصبل؟
ماذا كان ٌفعل الفتى فً الفراغ أساسا؟
هل الحب كافر وٌكره المسلمٌن إلى هذه الدرجة؟
لم ٌكن ٌعرؾ شٌبا ؼٌر أنه مشى لمدة طوٌلة نحو القطار؛
شارؾ بلوؼه؛ وقؾ أمام باب القاطرة وإذا بالصوت ٌرجمه من هناك؛ لم
ٌلتفت الفتى كالعادة؛ قال الصوت؛
 ¤¤إسمع؛ لقد كان الواقع فً عالمك مكتوبا باللؽة العربٌة؛ تحدٌدا بالعامٌة
التً تتحدثها طٌلة عشرٌن سنة تزٌد أو تنقص؛ كان واضحا؛ إذن لماذا
كنت تهجبه وتحاول إٌهام نفسك أنك ال تجٌد القراءة؟؛ الصفحة كانت
مكتوبة بالعربٌة وقد إحتوت على جملة سهلة النطق "لقد تركتك ونسٌتك
ببساطة"؛ لماذا كنت تهجا لؽتك األم؟
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تواصل صمت الفتى ما ٌقارب السنة أو أكثر بنظام عالمه القدٌم؛ ترٌث ثم
أجاب وقد بكى؛ بكاء فً البلشٌا؛ كان جنونا ،على األقل لم ٌحدث شٌا
حٌن خرقت فتاة القانون ودخلت إلى عالم محرم علٌها؛ أجاب؛
 ¤¤ذاك هو الحب ٌا عم صوت؛ ذاك هو الحب الصادق الذي ٌنبع من
مركز ثقل القلب لكنه إختفى تدرٌجٌا فً عالمً وصارأؼلبنا ٌعانً من
إنعدام الذوق فً إختٌار الشخص المناسب لعبلقاتً الصداقة والحب؛
الخابن هو ذاك الذي ٌشعر مسبقا أن صداقته مع شخص ما بدأت تتحول
إلى حب لكنه ال ٌفعل شٌبا وال ٌحرك ساكنا حتى ٌكتمل التحول وتختفً
الصداقة إلى األبد وٌحل محلها حب زابؾ وفان؛ أما األحمق فهو
الذي ٌقوم بتحوٌل الصداقة إلى حب وهو ٌدرك ما ٌفعله وال ٌعً نتٌجة
فعلته تلك لكن ال أحد ٌلومه ألن الحب ٌصٌب الشارد فٌه بالعمى الكلً .
عن نفسً جمعت الصفتٌن؛ كنت خابنا شدٌد الحماقة ألنً أحسست عدٌد
المرات أن صداقتً معها تتحول ببطا إلى حب ولم أكتفً بتجاهل األمر
بل وساهمت فً ذاك التحول؛ لم ٌؤخذ أحد مقولة أن األحمق ال ٌبلم وال
ٌقاس علٌه ومن جهتً لم أسامح نفسً ألن تلك الخٌانة كانت أبشع ما
إقترفته فً حق تلك العبلقة.
كان الصوت قد تبلشى وذهب إلى حٌث ال ٌوجد شٌا؛ ال حدود وال وقت
وال زمان أما الفتى فظل واضعا ٌده الٌسرى فً جٌبه وٌمسك باب القطار
بٌده الٌمنى وقد وضع رجله الٌمنى على أول درج ثم نظر إلى البلشٌا
آلخر مرة وقال ضنا منه أن الصوت مازال ٌسمعه؛
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 ¤¤فً داخلً أٌها الصوت؛ فً داخلً أحسست أن قلبً قد ؼار منها
وصار ٌكرهها حٌن علم أننً أحببتها إلى تلك الدرجة؛ درجة خلقت
لوحدها عالما ؼٌر هذا البلشٌا خاصتك؛ كان عالما أوسع من هذا بمبلٌٌن
السنوات الضوبٌة ورؼم إتساعه لم ٌكن ٌوجد فٌه شٌا ؼٌر إسمها؛ أما
قلبً فقد ظل على ؼٌرته تلك ألنها كانت أقرب إلً منه وهو الذي ٌمثلنً؛
أتعلم قالت لً ذات مساء أنها قنبلة موقوتة وقد تنفجر فً أي لحظة فً
وجهً؛ أرادت التخلً عنً فٌما مضى ألنها ال ترٌد أن تؤذٌنً وتجرحنً،
كانت تعرؾ جٌدا أنها ستؽرس خنجرا صدءا فً منتصؾ قلبً ٌوما ما
وكنت أعرؾ ذلك أٌضا لكنً تشبثت بها بكل ما منحنً هللا من قوة
وصمود؛ لكن عبثا فحتى هتلر الذي كان أمام باب إمتبلك العالم وجعله
ٌحمل إسمه قد سقط ودمر بعد كل ذاك الصمود؛ لقد إنفجرت تلك القنبلة
فعبل لكن لٌس أمام وجهً؛ لقد فعلت وأنا أحتضنها بٌن ذراعً؛ كان
موضوعة فً منتصؾ قلبً؛ إنفجرت تلك الموقوتة الظرٌفة داخلً تماما
ولم تخلؾ شٌبا مطلقا ،إذ لم ٌكن لجسمً الوقت الكافً لٌتحول إلى أجزاء
وذراة فً الهواء؛ لم ٌكن لً الوقت حتى لتقبٌلها آلخر مرة وأنا أوقن أنها
آخر مرة تبلمس فٌها شفتاي جبٌنها ووجنتها الجلٌدٌة؛ أنا فقط إختفٌت من
الوجود وحتى رابحتً لم تمتلك الوقت الكافً لتتبخر فً الجو؛ لم ٌكن
هناك مشهد أو صورة ،كان هناك فقط صوت لعٌن ٌهمس فً خفوت؛
"أنت لم تخطا فً شٌا ,أنا هً المخطبة؛ أنا هً التً مللت من تلقاء
نفسً وضجرت منك؛ أنا هً التً أفسدت كل شٌا وأنا هً التً أخلفت
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بوعدي لك وخذلتك؛ أنا هً التً غدرت بك؛ أنا هً التً تخلٌت عنك
وتركتك؛ وأنا هً التً أوهمتك أنً أحبك وأنا فً الحقٌقة ال أحبك؛ أنا
هً التً كذبت علٌك ,أنا أصال لم أحببك ٌوما".
رؼم أن اإلنفجار كان بداخلً ورؼم أنه جعل من كل ذرة منً تختفً
وتشد رحالها بٌن نسٌمات الهواء إلى األبد؛ رؼم أن اإلنفجار أبادنً
وحذفنً من الوجود إال أنه كان أرحم وأربؾ من ذاك الصوت اللعٌن
والبابس.
نبس بآخر حرفٌن وسحب نفسه إلى الداخل وظل ٌمشً فً تلك القاطرة
وعبر ذاك الممر حتى وصل إلى تلك الؽرفة التً كان ٌجلس فٌها عندما
جاء إلى هناك؛ فتح الباب ودخل ثم أؼلقه وإلتفت إلى الؽرفة وكراسٌها
الممتلبة؛ قفزت قطرة الدموع تلك وإتخذت مكانها فً عٌنٌه وهً التً
كانت تجلس قرب الباب؛ كان دخولها سلسا لكنه أحس بإرتطامها ٌحدث
ضجٌجا مدوٌا؛ صارت فعالة اآلن وقد أعادت له جزءا من ذاكرته حتى
أنه ذرؾ أول دموعه بعد ؼٌاب كان ٌجهل مدته؛ أنهى عناقه مع تلك
القطرة ثم رفع رأسه وفتح ٌدٌه وأطلق كل واحدة منهما فً إتجاه؛ كان
الجمٌع ٌنظر إلٌه وٌنتظرون كلمته؛ الصور ،الذكرٌات ،األصوات،
صدٌقته المبعثرة هنا وهناك ،طٌفها مبلمحها وحسٌسها؛ كان الجمٌع فً
الؽرفة وقد مؤلوها على آخرها وإكتضوا داخلها؛ حملق فٌهم الفتى وهو
فاتح ٌدٌه ثم همس ببطا؛
 ¤¤هلم إلً؛ فلٌؤخذ كل واحد مكانه فً جسدي؛ إشتقت لكم كثٌرا.
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كانت تلك الكلمات كافٌة ألن تخترق كل تلك األشٌاء جسم الفتى وتستعمره
مرة ثانٌة إلى األبد؛ كان األمر بمثابة تلقٌه لمبلٌٌن الرصاصات من
رشاش كبٌر كانت المسافة الفاصلة بٌنهما مٌلٌمترا؛ كان اإلرتطام مخٌفا
للحد الذي جعل من القطار ٌتزعزع وٌهتز رؼم أنه وهمً؛ إنتهى األمر
بسرعة بمجرد إنفجار آخر قنبلة فً وجهه؛ كان اإلنفجار لطٌفا ومداعبا؛
كانت صورة صدٌقته؛ تلك الصورة التً أخبرته "إلى اللقاء رد بالك على
روحك" وقد سخر الفتى من قولها إلى اللقاء؛ ها هً اآلن تعانقه بسبلسة
ولطؾ وتقول له وهً تخترق مخٌلته؛
 ¤¤لقد عدت أخٌرا؛ أهبل بك لطالما عرفت أنك ستعود.
أجابها وسط مقلتٌه اللتان عادتا حمراوتان وذابلتان؛
 ¤¤هربت منك إلى البلشٌا فوجدتك تنتظرٌننً فً تلك المحطة؛ لماذا ال
تتركٌننً وشؤنً؟ لماذا ترٌدٌن مواصلت قتل رجل مٌت منذ زمن؟
 ¤¤لطالما كنت صدٌقً األقرب إلً؛ خسارتك مرتٌن ستكون خطٌبة وأنا
ال أود الوقوع فٌها؛ فشلت فً أن أكون حبٌبتك وسٌكون من الؽباء أن
أفشل فً أن أكون صدٌقتك األقرب إلٌك.
إخترقت مخٌلته وكونت ذلك العالم من جدٌد لكنه صار أجمل من ذي قبل؛
كان الفتى ٌتجول داخل عالم وهمً؛ لكن اآلن صار ذلك العالم داخل
مخٌلته وقد أضاءته هً بإسمها وصار صوتها نشٌده الوطنً أما هً فقد
عادت إلى مكانها كروح الفتى ومركز ثقله؛ تحدٌدا نبضات قلبه الذي مات
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منذ أشهر وها هو اآلن ٌؤخذ مكانه فً ذاك القطار وعلى ذاك الكرسً؛
ٌسند رأسه إلى بلور النافذة وٌعٌد إستحضار كل شٌا من بداٌته وقد عادت
نؽمات تلك األؼنٌة تداعبه من جدٌد؛
×× كلما أفعله الٌوم  ...من أجلك.
×× من أجلك  ...أنا مازلت أحب.
×× من أجلك  ...أنا هنا.
×× من أجلك  ...أنا فاتحة لك ذراعً.
×× من أجلك  ...إن األحمر واألبٌض ممتزجٌن طول الوقت.
×× من أجلك أٌضا  ...أنا أحب األطفال.
×× أنا لم أجد شٌبا عن تلك الفتاة التً كنتها باألمس.
×× وجودك بداخلً أٌقظ المٌاه الراكدة.
×× أنا لم أعد أعرف من أكون.
×× أنا شخص ما جدٌد.
×× شخص ما أكثر جماال وربما أكثر قوة.

☆☆☆☆
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إنتهى كل شٌا منذ مدة لكنه كان ٌوهم نفسه طول الوقت أنه مجرد كابوس
وسٌستٌقظ منه وٌجدها تنظر إلٌه وتنهً شروده فً كون مبلمحها بقبلة
على وجنته أو بهمسة خافتة "حبً"؛ إنتهى كل شٌا فعبل لكن التفكٌر
والتوهم ال ٌنتهٌان مطلقا وقد أدرك أنه من الحماقة التظاهر بتهجبة صفحة
الواقع أثناء القراءة وهً مكتوبة باللؽة العربٌة؛ بالعامٌة؛ بلؽته األم؛ لكن
ماذا لو أننا إستطعنا إعادة الزمن قلٌبل فقط إلى الوراء ،فقط لنعٌش دقٌقة
واحدة صرنا نستٌقظ كل ٌوم على همس أنها صارت حلما ٌستحٌل تحقٌقه؟
ماذا لو أن الوقت صار لعبة فً أٌدٌنا نقلبها كٌفما نشاء؟
ماذا لو أن الوقت أمسى آلة تحكم كتلك التً تؽٌر القنواة فً التلفاز ولٌس
فٌها أٌة أزرار ؼٌر إثنٌن فقط ،األول ٌعٌد إلى الوراء والثانً ٌتقدم بنا
أٌاما وأشهرا وسنٌنا؟ على ماذا كنت ستضؽط أكثر؟
تكذب على نفسك إن لم تقل األول؛ لكن كٌؾ لدقابق كنا نعٌشها باألمس
بتفاصٌلها السعٌدة أن تتحول الٌوم إلى حلم مستحٌل تحققه حتى لو إمتلكنا
مال الدنٌا فً حسابنا البنكً؟
لم تكن ٌوما سخرٌة القدر كما ٌقولون بل هً سخرٌة الحٌاة منا؛ نردد
طول الوقت ''ماذ الو'' ونحن ندرك أنها أشٌاء كانت فً متناول أٌدٌنا ٌوما
ما؛ أما الٌوم فهً مازالت نفس األشٌاء كما عهدناها لكنها ببساطة لم تعد
لنا؛ هً فقط صارت أحبلما نراها تمر أمامنا وفً أحبلمنا وحتى فً
ٌقضتنا؛ لكن من المحال أن تتحقق؛ أما حٌاتنا؟ هً فترة محددة منذ األزل
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وسنعٌشها فً كل الحاالت ،سواء كنت ؼنٌا أم فقٌرا فمٌصرنا الفناء
والموت الذي صار الفتى ٌتمناه كل ٌوم قبل النوم؛ على األقل لن ٌكون
موته عبثٌا هكذا فرؼم أنه لن ٌترك ورابه شركات وسٌارات وقصورا؛
فهو على األقل سٌترك لصدٌقته كتاباته التً كان إسمها موضوعها
ومضمونها؛ كتاباته التً مهما طال علٌها الدهر وإمتد فهً لن تفلس ولن
تفقد صفحة واحدة؛ لن ٌظطر الكاتب لحماٌتها ألنها تظل كتبا تحمً نفسها
بنفسها وفً األساس لن ٌكون هناك شٌا لٌهددها فالبشر الٌوم صاروا
ٌستٌقظون من أجل كسب المال ال الكتب؛ ورؼم أن إسم الظرٌفة ٌتكون
من ثبلث حروؾ فقط ورؼم أنهم ٌعدون عند حسابتهم حرفان ألن األخٌر
حرؾ صامت إال أنه خلق منهم كتابات ورؼم تواضعها وبساطتها فقد
قالت شٌبا؛
شٌا لن ٌفهمه أحد ؼٌرها...
لكن عبثا؛
ال القراءة مازالت تشفً اإلكتباب.
وال الكتابة إستطاعت أن تهدئ من ألم الشوق والبعد ،بل إنها زادت فٌه.
لذلك؛ حدثوا تلك الروح التً تسكنكم عما ٌطوؾ داخلكم من أحزان وهموم
فهً األدرى بنفسها من أي أحد وال تقحموا أمهاتكم فً همومكم فهً
باألساس تحمل هما أعظم من قصة حبكم الفاشلة والبابسة بسبب الحٌاة؛
وإذا عجز أحدكم حتى على تحدٌث نفسه فلٌكتفً بالصمت وٌلٌفسح المجال
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لعنان مخٌلته ولٌتركها تتحدث عوضا عنه فهً فً كل الحاالت ستتحدث
فً صمت على تلك الورقة البٌضاء أو فً شاشة حاسوب صار ٌضع
حملكم فً قلبه ،عوضا عن أمهاتكم؛ ال تنسوا جمٌل هذٌن الصدٌقٌن فرؼم
علمهما أن مخٌلتكم لن تكؾ عن الكتابة وإنتاج األفكار ٌوما ورؼم
إدراكهما أنهما سٌتعبان كل التعب فً سبٌل راحتكم؛ رؼم كل هذا هما لم
ٌهربا؛ فقط إجعلوا مخٌلتكم تنتج كتبا من أجلكم ال من أجل الشهرة فهً لن
تعٌد لكم ما فقدتموه.
أما من جهتً فقد صرت أشفق على أوالءك الذي ٌتخلون عن شخص
أحبوه وتعلقوا به؛ ٌنسونه بعبثٌة وٌخونون حبهم له فقط ألنه تركهم وذهب
ببل رجعة.
أشفق على أ والءك الذي ال ٌستٌقظون فً منتصؾ اللٌل لٌكتبوا ما كانوا
ٌحلمون به تاركٌن موضوع كتاباتهم للمجهول وإذا ما إستٌقظوا صباحا
ضنوا أن هناك من عبث بحاسوبهم.
أشفق على أوالءك الذٌن ال ٌفتحون حساب الفٌسبوك أو اإلنستؽرام
الخاص بهم فقط من أجل رأٌت الصفحة الشخصٌة إلمرأة أو رجل أحبوه
وفسحوا له المجال لٌستعمر قلبوهم برضاهم؛ وكٌؾ لدولة أن تقول
لمجاورتها أسمح لك بإستعماري؛ هراء.
أشفق على أوالءك الذٌن ال تعنً لهم إتصاالت ما بعد منتصؾ اللٌل شٌبا
بعد فراق دام أشهرا وسنٌن.
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أشفق على أ والءك الذٌن لم ٌتقنوا بعد فن البكاء دون إصدار صوت أو
حتى نفس.
أشفق على أوالءك الذي ٌوهمون أنفسهم أنهم أخلصوا فً حبهم لشخص
ما وهم فً األصل خانوا حبهم له بعد أن تركهم.
أشفق على عقلً الذي نجح فً إقناع نفسه أخٌرا أنً مازلت أصدق ما
ٌقوله لً.
أشفق على من ٌستٌقظ عند السابعة صباحا فقط لٌذهاب إلى العمل من أجل
راتب آخر الشهر.
أشفق على من ٌعتقد أن الحٌاة فً الحقٌقة سٌبة وأن لها ذنبا فً ما ٌحصل
لنا.
أشق على روحً التً ماتت ظلما.
أشفق على قلبً الذي أصبح بفضل الحب مثل لٌالً الشتاء الهادبة مظلم
ومعتم لكنه ال ٌكن الكره والحقد ألحد.
أشفق على ساعً البرٌد الذي ظل ٌنقل الرسابل بٌن حبٌبٌن طٌلة عشر
سنوات بؤٌامهم وأشهرهم وما فٌهم من برد وحر وفً نهاٌة الطاؾ ٌفترقان
وٌتخلى أحدهما عن اآلخر ببساطة.
أشفق على كونان الصؽٌر الذي إظطره القدر أن ٌكمل قصة حبه
األسطورٌة من وراء جدار حجري وصوت مصطنع.
أشفق على أوالءك وأوالءك وأوالءك.
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أشفق على نفسً حد الموت لكنً لم أعد أهتم لشٌا ؼٌر أنً أنتظر ذاك
الجمٌل الذي سٌقؾ أمامً فً أي لحظة وٌقول لً أن هللا قد أمره بإنتشال
روحً التً أنهكها سرطان الطٌبة والعجز عن التجاوز والنسٌان؛ لكن فً
إحدى أٌام الجمعة؛ وذات فجر من إحدى هذه األٌام التً تتالى بعبثٌة وفً
لحظات ال ٌعلم تفاصٌلها إال هللا تعالى؛ سٌحلق منادي وٌصرخ فً السماء
وٌقول؛
" لقد حلت الساعة؛ لقد حلت الساعة وجاء ٌوم الحساب".
ستنتهً الحٌاة وتفنى كل المخلوقات وأولهم إبن آدم الذي عاث فً األرض
فسادا حتى جن الفساد وقال "أنا آسؾ لم أخلق ألصل إلى تلك الدرجة من
السوء"؛ سٌتبرء منا إبلٌس وٌقول أنه خلق الفساد بسٌطا لكننا طورناه،
سٌمحى الوجود وٌختفً الكون وٌصبح الشٌبا كما كان وٌنسى ذلك
اإلنفجار وأنه حدث أصبل؛ كل ما درسه العلماء وتوصل إلٌه العلم حول
الوجود والكون وتفاصٌلهم سٌنتهً بكل ما تحوٌه كلمة بساطة من معانً؛
سٌنتهً كل شٌا فً بضع دقابق مثلما حدث أول مرة ومثلما إنتهت
حكاٌتً الظرٌفة سٌحسم أمرنا وال مهرب من ذلك؛ لكن الخٌال لن ٌنتهً
ولن ٌفنى حتى بعد حلول الساعة؛ سٌظل قابعا هناك فً مكان ما فً نقطة
ؼٌر مربٌة؛ سٌظل طافٌا وحده بعد فنابنا وٌصبح هو سٌد األسٌاد وسٌد
نفسه؛ سٌواصل الخٌال موجودا وإن حلت الساعة وجاء ٌوم الحساب
وبعث الخلق من جدٌد فإنه والكتب التً ستجتمع رفوفها من كل أرجاء
الكون قبل دماره وتكون عالمها الجدٌد حٌث لن ٌكون هناك بشر لٌلوثوه
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بحماقتهم وعهرهم؛ ستظل معلقة هناك فً أفق البلوجود فً حٌن نتمنى
نحن العودة لنعٌش ثانٌة واحدة حتى نعمل فٌها صالحا لكن عبثا ،هكذا
نحن البشر ،مسوخ متعطشون للخطٌبة كمثل تعطش الوحوش للدماء ،ال
نحن نستطٌع تجاهلها إذا ما وقفت أمامنا وال هً تكؾ عن الوقوؾ فً
وجوهنا ،بعضنا ٌملك اإلٌمان الكافً لٌتجاوزها وٌمضً فً حال سبٌله
وبعضنا اآلخر ٌؽوص معها وٌهوي إلى أعماقها دون حتى أن ٌحاول
إنتشال نفسه من مستنقعها " وإذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون¤
لعلً أعمل صالحا فٌما تركت".
وفً النهاٌة تبٌن أننً ال أعانً من مرض اإلكتباب بل من شٌا آخر أكثر
بؤسا ،القلب الطٌب هو أسوء ما ٌمكن أن ٌصٌبكم ٌا سادة...
أما الحٌاة فجاهل من ٌقول أنها عاهرة وقاسٌة ،هً أطهر من أن تشبه
بعاهرة وتبٌن أن اإلنسان هو األجدر بهذا اللقب منها...

حمدا هلل ,تمت....
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" أصبحت كاتبا اآلن وعرفت أخٌرا كٌؾ ٌصبح الكاتب كاتبا وكٌؾ
صار أؼلب أوالءك الذٌن تحولت أسماءهم إلى جزء من التارٌخ كتابا؛
لكنً أشفق على أوالءك الذٌن ٌقرأون رواٌة أو كتابا وٌضعون تحت
أؼلب جمله أسطرا وعبلمات ثم ٌنتهون من القراءة وٌعودون إلى تلك
الجمل المسطرة ٌحللونها وٌمضون أٌاما فً محاوالت فهمها حتى
ٌتوصلوا فً النهاٌة إلى إستنتاجات توهمهم أنها التفسٌر الدقٌق والمنطقً
لتلك الجمل التً تشع داخل الرواٌة؛ ٌتناقشون وٌحللون ما ٌرٌد الكاتب
قوله وإٌصاله عبر تلك األوصاؾ وخاصة الجمل الموضوعة بٌن ظفرٌن
وفً نهاٌة المطاؾ ٌقنعون أنفسهم بجواب بسٌط "الكاتب ٌقصد كذا وكذا
من قوله ذاك"؛ والبعض ٌجعل من تلك الجمل المشعة مبدأ فً الحٌاة
ٌعٌش حسبها.
لكن تبٌن فً النهاٌة أن الرواٌة فً حد ذاتها ال ٌفهمها إال شخص واحد من
جملة المبلٌٌن الذٌن قرأوها هذا إذا كانت قد إنتشرت وإشتهرت؛ شخص
واحد فقط ٌفهم منذ القراءة األولى ما تعنٌه تلك الجمل وهو لٌس بحاجة
للتحلٌل والنقاش؛ هو ببساطة الشخص الذي من أجله كتب كل حرؾ وكل
جملة وكل سطر حتى تكونت الرواٌة.
لذلك إذا ما تناقشتم وأبدٌتم رأٌكم حول رواٌة ما فبل تتعبوا مخٌبلتكم فً
إٌجاد معنى لتلك الكلمات التً تبدو ؼرٌبة وممٌزة ألنكم لن تصلوا لشٌا
ؼٌر إستنتاجات خاطبة ألن كل كلمة فً حد ذاتها تروي قصة طوٌلة ولو
كان األمر ٌقتصر على المحاسبة والعد لوجدنا أن كل كتاب ٌحتوي فً
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داخله على آالؾ الكتب والرواٌات صؽٌرا كان أم كبٌرا؛ لذلك ال
تتجاوزوا مستوى اللؽة واإلمبلء فً النقاش والتحلٌل ألن هناك فرق بٌن
أن ٌقرء المرء رواٌة بمبلمحة متسابلة عن سبب تلك الجملة وبٌن أن
ٌقرأها أحد آخر وهو ٌعرؾ مسبقا ما تخفٌه الصفحة التالٌة؛ وٌبتسم ألنها
قد جعلته ٌعٌش لحضات قد إشتاق لها وتمنى لو أنها تعود من جدٌد؛
باألحرى جعلته ٌحضى بؤن ٌعٌشها ثانٌة وهو لم ٌبرح مكانه حتى....

"هو فقط جالس فً مكان ما وٌقرأ؛ شخص واحد فقط فً كل
الوجود".
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