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األول الفصل

٢٠١٨م يوليو

كلها، متطابقًة القطار، نافذة زجاج عرب خاطفة برسعة التوايل يف الكهرباء أعمدة تستمر
املنبسطة الحقول مشهد مراقبة يف استغراقه ويعرقل امللل يثري إيقاع يف نهائيٍّا ال متكررًة
لطاملا البعيدة، الريفية البيوت تخوم حتى الحديدية السكك رشيط من وخمول وداعٍة يف
رماديٍّا صار قد حولها ما كل أن رغم خرضاء تزل لم التي الشاسعة األرايض هذه سحرته
أن وقبل ريفية، بيوت هناك تكون أن قبل األزل، قديم منذ خصيبًة سخيًة تزل لم كالًحا.
جمالها تشوه أن وقبل الهادئة، صفحتها الثقيلة والقطارات الحديدية القضبان تخرتق
ال جلدي كطفح وقحة عشوائية يف داخلها تناثرت التي القبيحة الخرسانية الكتل تلك
هذا حرضة يف السكون متعة عليه تفسد اللعينة املتوالية األعمدة تلك كانت منه. شفاء
وتثري كله، يومه تفسد الفجة هواتفهم رنني وأصوات املسافرين ثرثرة وكانت الجمال،
قطارات محطة من الجديد الفاخر القطار يستقل أن قبل من أصًال املثارة أعصابه
لقد قلبه. عىل ثقيلة عمل مهمة يف اإلسكندرية قاصًدا رمسيس بميدان الرئيسية العاصمة
دائًما يتذكر لكنه بدأ، متى يتذكر يعد لم زمن منذ قلبه عىل ثقيلًة العمل مهام كل أضحت
األعمدة كتلك سقيم تكرار يف املتوالية املتطابقة أيامه مل قد وأنه العمل، بهذا ضاق قد أنه

الحديدية. السكك رشيط جانب عىل الغبية
إبهامه يحرك أخذ ثم الرمادي الجلدي غطاءه وفتح جيبه من املحمول هاتفه أخرج
الكثري تلك. املزعجة االجتماعي التواصل تطبيقات بني متنقًال آلية بحركة الشاشة عىل
دراسة زمالء بعيدون، أقارب قدامى، عمالء عمل، زمالء املعتاد، هو كما التنبيهات من
تفاصيل أدق يف األريحية بمنتهى أنفه ويدس الكلفة يرفع جميعهم يتذكرهم، يكاد ال



األسود الثقب سنوات

عليه وتنهال إال هناك أو هنا صورًة ينرش أو برأسه مرت خاطرًة يكتب يكاد ال حياته.
ولدك يرتدي ملاذا أوروبا. إىل مسافر إنك يل تقل لم جديدة؟ سيارًة اشرتيت هل التعليقات؛
الذي الرجل هذا عىل ترتحم ال بأعيادهم. املسلمني غري تهنئة تجوز ال ذهبية؟ سلسلًة
ُصدمُت لقد ا؟ حقٍّ اإلخواني هذا مقالة أتعجبك مسلم؟ غري أنه تعرف أال باألمس؛ مات
بالبالد؟ الرجل هذا يذهب أين إىل ترى أال اآلن؟ العسكر تؤيد أصبحت هل رجل! يا فيك
يحب وال املتطرفني، ويكره املتطفلني ويكره الفج، الشكل بهذا خصوصيته اخرتاق يكره
اآلخرون يعتقده بما يعبأ ال ببساطة ألنه املأل؛ عىل هكذا حياته وتفاصيل قناعاته مناقشة
يعرف كان اللعينة التطبيقات تلك من أيٍّ يف اإلرسال زر عىل إصبعه ينقر مرة كل يف عنه.
املشهد تأمل إىل وعاد جيبه إىل وأعاده الهاتف غطاء أغلق ذلك. عىل سيندم أنه جيًدا

انقطاع. بال تتواىل اللعينة األعمدة تزل لم بالخارج،
واإلزعاج الخارج، من القادم البرصي اإلزعاج ذلك كل تحمل عىل قادًرا يعد لم
املبتذل املزاح عن يتوقفا لم اللذين املراهقني بهذين بالداخل منتهاه بلغ الذي السمعي
ذات يف املحمولني هاتفيهما عرب للغثيان مثرية ألغاٍن يستمعان هما بينما مرتفع، بصوت
الذين املسافرين لبقية إزعاج من ولداهما يسببه بما مباالة أي أهلهما عىل يبُد لم الوقت،
عىل معلن غري ضمني اتفاق هناك وكأنما االمتعاض، عن عالمة أي كذلك عليهم تبُد لم
لكنهم آخر، حق كل البلد هذا يف الناس يفقد أن يمكن اإلزعاج. ممارسة يف الجميع حق

حرية. بكل القبح ممارسة حق يف قط يفرطوا لن
عنقه ربطة معدًال ارتداها ثم النافذة، بجوار املعلقة سرتته وتناول كرسيه من نهض
األوىل بالدرجة مفرد كريس حجز عىل دوًما يحرص كان العربة. مؤخرة ناحية متوجًها
بات أنه وبما يضايقه، أن يمكن من عليه يجلس ربما آخر كريس بجواره يكون ال حتى
حتى ببطء سار االحتمال. ذلك من يتخلص أن أراد فقد البرش غالبية من يتضايق مؤخًرا
القطار اهتزازات مع املقاعد صفوف بني الطويل الضيق املمر عرب متأرجًحا العربة مؤخرة
الكثيف التبغ بدخان املشبع الحار الهواء ليفاجئه العربة باب فتح القضبان، عىل الرسيع
فواصل بني الرتيب وارتطامها الثقيلة العجالت رصير عن الناتجة املزعجة والضوضاء
األذى، ذلك كل وبني الفاخرة العربة ركاب بني يفصل الباب ذلك كان الحديدية. القضبان
يكن ولم يدخن يكن لم أشد؟ أنفسهم الركاب أذى كان إن يفعل أن بوسعه ماذا لكن
واإلزعاج امللل من والهروب الوقت بعض قتل أراد لكنه الكثافة، بهذه التبغ رائحة يحتمل
من فاخرتني عربتني بني الشحيحة املساحة تلك يف دقائق بضع يقَيض أن فقرر بالداخل؛

محطات. أي يف التوقف دون البالد يف األكرب املدينتني بني املسافة يقطع رسيع قطار
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التهوية سيئة املساحة هذه إىل املكيف العربة هواء من االنتقال تأثري من مرتني سعل
بعد إال يسريًة فيها الرؤية تعد لم حتى التبغ، من مختلفة أنواع دخان فيها تَكدَّس التي
يكن لم األصوات حتى املالمح، تمييز يف وتبدأ الضبابية الغاللة تلك عىل العني تتعود أن
كان الحديدية. القضبان عىل الثقيلة للعجالت الهادر الضجيج وَسط تبينها السهل من
ضجيج إىل الداخل يف البرش ضجيج من هاربون كذلك هم كأنما صامتني مثله؛ هنا الجميع
يختطفون لعلهم أو البرش، إزعاج عن الجماد إزعاج يفضلون لعلهم هنا، الحديدية اآلالت
ذلك كل مقاومة عىل تعينهم لعلها التبغ من جرعة عىل للحصول القليلة الدقائق تلك فقط

الصخب.
رئتاه وصارت باملكان، املوجودين وجوه مالمح عىل التعرف اآلن وسعه يف بات
عىل الباب بجوار كان الدخان. من املعتاد غري الخاطف الهجوم ذلك مع متعايشتني
ثيابًا ويرتدي العميقة، بالتجاعيد وجهه يضيق الظهر محني أشيب رجل األيرس الجانب
فيه. اشرتاها الذي الزمن يف عليه كان ا عمَّ كثريًا نحل قد جسده أن يبدو الطراز قديمة
بسيجارة اليمنى يده رافًعا النافذة، عرب بعيد فراغ يف محملًقا الدنيا عن ذاهًال الرجل كان
نصف من أكثر التهمت الرماد من كتلة منها تسقط تكاد كانت فقد نسيها؛ قد أنه بدا
يعبث رسمية بدلة يف القامة طويل شاب بظهره يستند له املجاور الجدار وعىل السيجارة.
للشمس املواجه األيمن الجانب عىل أما باألخرى. سيجارًة ويدخن املحمول هاتفه يف بيد
مألوًفا له بدا قد كان وإن وجهه، يتبني فلم للنافذة مواجًها طوله مثل يف رجل وقف فقد
بالداخل، يفعله ما كذلك هناك يكن لم قليًال؛ باالنتظار الفضول أغراه يعرفه. لم لسبب

بدايتها. يف تزل لم الرحلة وكانت
ثم هاتفه، شاشة عن مرة ألول نظره رفع أن بعد وجوده إىل الطويل الشاب انتبه
يده يمد ثم سرتته جيب يف الهاتف يدس وهو ود يف ابتسم بعدها فضول؛ يف نحوه نظر
نربة يف قائًال ناحيته ووجهها العلبة فتح أجنبية. سجائر علبة مخرًجا اآلخر الجيب داخل

واحدة. تفضل سجائرك؛ نسيت أنك يبدو مرحة:
ال أنا ذوقك. عىل أشكرك ال، ال امتنان: يف بدوره ابتسم وقد أجاب ثم للحظة ارتبك

أدخن.
هذا إىل بك جاء الذي فما مدخنًا تكن لم إذا «برنس»، يا إرصار: يف الشاب أردف

تخجل! وال سيجارًة تناول بالدخان؟ املعبق الضيق املكان
ال فعًال أنا شكًرا، للكلفة: املربر غري الرفع هذا ساءه وقد الضجر بعض يف أجاب

أدخن.
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فسحب لسيجارته أخريًا انتبه وإن رشوده يف مستغرًقا يزل لم األشيب الرجل كان
الجانب عىل للنافذة املواجه الرجل أما منها، فاته ما ليعوض ربما العمق شديد نفًسا منها
تارًكا ظهره يف اآلن الشمس قرص كان للصوت. انتبه وكأنما بغتًة استدار فقد اآلخر
مألوًفا شيئًا فيه يجد يزل لم لكنه مالمحه، من التحقق معها يصعب ظلمة يف وجهه
قد جيًدا وجهه مالمح تظهر ال الذي اآلخر كان ما. مكان يف قبُل من التقاه قد كأنما
التقى من كأحد ال جيًدا يعرفه كشخص له بدا هنا ناحيته؛ محدًقا مكانه يف متسمًرا وقف
خيط بأي الواضحة غري واملالمح الهيئة هذه ربط حاول التذكر، حاول عابًرا. لقاءً بهم
الشمس ضوء وعن النافذة عن مبتعًدا ببطء منه الرجل اقرتب يفلح، لم لكنه عقله يف
وهو جيًدا يعرفه يعرفه، كان رويًدا. رويًدا وجهه يظهر فبدأ مالمحه يحجب كان الذي
بدوره اآلخر هو بدا الذي اآلخر الرجل توقف فجأًة هو. من يدرك ال لكنه ذلك، من واثق
غري كذلك: مألوًفا له بدا وإن مرتجف صوت يف اآلخر الرجل قال مالمحه. ومتأمًال مذهوًال

أنت؟ من معقول!
أستاذ، يا بالتأكيد البعض بعضنا نعرف … نحن يقتله: الفضول كاد وقد أجاب

بالضبط. التذكر عىل قادر غري لكنني
عمران؟ ياسني مألوًفا: صوته زال وما مرتعبة بنربة اآلخر الرجل قال

هل حرضتك؟ تعرفني أين من لكن بالفعل. عمران ياسني أنا نعم برسعة: أجاب
باسمك؟ تذكِّرني أن يمكنك

أن دون اآلخر الرجل ينطق أن قبل كامل كدهر عليه مرت قليلة لثواٍن السكون ساد
عمران. ياسني أنا رعب: من صوته نربة يف ما يقل

صْحراء

ال كمحيط وغزيرة ساخنة رمالها كثبان كذلك، قاتل وهدوءُها قاتلة، الصْحراء حرارة
بحقٍّ يخربها ال ملن تبدو دخائلها، تكشف وال بأرسارها تبوح ال وغامضة، صامتة نهائي،
يدرك ال كائنات بداخلها وتتصارع بالحياة تموج الحقيقة يف أنها رغم دهور، منذ َميتًة
عالم كالهما اإلطالق، عىل يبدو كما ليس كالهما كاملحيط، الصحراء خالقها. إال حرصها

قاتل. وكالهما وغامض، صامت كالهما بذاته، قائم
يفضحه إرهاق من عليها يظهر ما رغم شامخًة منتصبًة وقفت الالمكان منتصف يف
ال الصحراء، وَسط ما مكان بأنه إال وصفه يمكن ال موضع يف الواضح، الشحوب ذلك
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متشابهة، املواقع كل الصحراء يف املواضع؛ بقية عن مختلف فيه يشء وال عالمة، تميزه
عن بعينها شجرة تختلف وال مثيالتها، عن رمل حبة تتميز ال متطابقة، الرمال وكل
فصول عليها تمر طويلة، سنوات منذ ذاك املبهم موضعها يف مستقرًة كانت الشجر. بقية
ليايل بعض يف باردة ريح بها وتعصف طويلة، لشهور قاسية شمس تلفحها ومواسم،
ثالثة. أو شتاءين كل مرًة املبارك السماء ماء من يسريٌ نزٌر يصيبها القصري، الشتاء موسم
األحوال تتبدل الظالم، حالكة مقفرة وأخرى حميمة مضيئة لياٍل كثرية، أقمار عليها تتبدل
أغصانها عىل الجديدة األوراق من القليل مولد إال فيها يتبدل ال هي، كما وهي حولها
تحتمل ال عندما أخرى أوراق وتساقط الشحيح، املطر قطرات ببعض ترتوي بعدما
وأوراقها املتعبة وأغصانها املتشقق الباهت بجذعها ثبات يف باسقًة تظل الجفاف، قسوة
بغري املتناثرة األشجار من جاراتها إال املقفرة األرض تلك يف وحشتها يؤنس ال الشحيحة،
وقوارضوحرشات زواحف من البائسة الصحراء وكائنات الظروف. توافقت كيفما ترتيب
يصبح حيث بالحياة — القدماء أسالفها ارتكبها ما خطيئة بجريرة ربما — عليها ُحكم
تتقافز التي اللون شاحبة الهزيلة الطيور تلك ثم املنال، بعيد حلًما اليوم قوت إيجاد
األصفر واملنقار السواد، كاحل الريش ذو الصغري الطائر ذلك كان الهثة. األغصان بني
كان كله، املشهد يف ما أزهى هو العطش شدة من ربما الصيف شهور يف دائًما املنفرج
عندما تتصاعد التي وبتغريداته الشجريات بني بقفزاته املقفر املشهد ذلك يف البهجة ينرش
الكائن هو كان حار، يوم بعد النهار نهاية يف الشجر أغصان عىل منه جماعات تلتقي
محدد. لون بال أو للصفرة مائلة أو صفراء كلها عنارص بني الواضح اللون ذا الوحيد
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٢٠١٨م يوليو

منهما كل محدقني متواجهني، ساكنني، الوقت من عليهما مر كم الرجلني من أيٌّ يدرك لم
حقيقة يستوعب لكي منهما كل يجاهد مًعا، والزمان املكان خارج كانا اآلخر. وجه يف
منهما كل كان ذاته، عمران ياسني كالهما كان نفسه، أمام يقف منهما كل كان األمر.
صورته عىل يتعرف أن بالقطع شخص لكل يمكن آخر. رجل هيئة يف نفسه إىل ينظر
كامل يقني عىل منهما كل كان لذلك نفسه؛ يخطئ أن ألحد يمكن ال مرآة، يف يراها عندما
ذلك وكان بذاتها. نفسه إىل بل مستنسخ، أو توأم أو له شبيه إىل ال نفسه، إىل ينظر بأنه

املوت. َمَلك وجه يف يحدق منهما كل كان كأنما ذاهلني تركهما ما
أواخر يف كانا األوىل، للوهلة إليهما ينظر ملن ذلك رغم الهيئة يف متطابقني يكونا لم
العينني نفس بالضبط، الوجه مالمح وبنفس الطول نفس يف العمر، من األربعينيات
متفاوتة بدرجات كليهما عىل تظهر بدأت قد الكهولة عالمات وكانت والشفتني، واألنف
عليه يبدو جسد للثاني كان بينما ترهًال، وأكثر اليشء بعض أسمن األول جسد كان قليًال؛
لألول كان شاب. جسد ال كهل جسد ذلك مع ظل وإن الرياضة، عىل واملواظبة االعتناء أثر
ملن بالنسبة مقبول بشكل مشدوًدا الثاني بطن كان بينما كبريًا، يكن لم وإن واضح كرش
املسيطر، هو ظل األسود اللون لكن األول، رأس يف متناثًرا الشيب كان عمره. مثل يف هم
حليق األول كان الكثري. السواد من يتبقَّ فلم تقريبًا بالكامل الثاني رأس الشيب غزا بينما
اللتني عينيه عىل يضع وقورة، رسمية َقصة يف الشعر قصري بعناية، والشارب اللحية
إطار، بال رقيقة عدسات ذات أنيقًة طبيًة نظارًة داكنة وهاالت دقيقة تجاعيد بهما أحاطت
لرمز منها أناقة للمسة أقرب بدت وقد بعناية، مهذبة غري قصرية لحية للثاني كانت بينما
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وكان للخلف، ومصفف األطراف ملتوي الطول متوسط المع وشعر قصري وشارب تديُّن،
وقميص رمادية رسمية عمل بدلة يف األول كان اآلخر. من ونضارًة صفاءً أكثر وجهه جلد
بعناية، ملمع أسود جلدي وحذاء القاني، الدم لون عليها يغلب عنق ربطة تعلوه سماوي
يرتدي الثاني كان بينما الفيض، املعِدن من الطراز كالسيكية ثمينة ساعة معصمه ويف
شهري، أمريكي سلة كرة لفريق كبري شعار وعليها جيًدا، مكوية غري بيضاء قطنيًة فانلًة
وحذاءً واملغامرون، السياح يرتديه الذي النوع من الجيوب كثري واسًعا قطنيٍّا وبنطلونًا
املؤرشات من بالكثري تزدحم ضخمة إلكرتونية ساعة معصمه يف وكانت خفيًفا، رياضيٍّا
كان فقد شكلية؛ بينهما الفروق كانت عام بشكل طائرة. يف للتحكم تُستخدم كانت لو كما
أن واضًحا كان كما عطلة، يف يبدو ما عىل الثاني كان بينما عمل، مهمة يف مسافًرا األول
طعام بنظام ويلتزم الرياضة يمارس كان وربما ورشاقته، بصحته اهتماًما أكثر الثاني

بينهما. الكبري الشبه مالحظة السهل من كان فقد ذلك عدا فيما أما صحي،
وكأنه أخريًا صوته خرج عندما الطويل الصمت حاجز كرس من أول هو الثاني كان
كيف؟! والفضول: والصدمة الدهشة من مزيج يف قائًال سحيقة مغارة أعماق من قادم

واحد؟! شخص كلينا أن تعني هل
وجهه سؤال أغرب عىل به يرد أن يمكن فيما ليفكر برهًة أطرق أن بعد األول أجاب

ماذا؟! أم جنٌّ أم حقيقيٌّ أنت هل شيئًا! أفهم لست كلها: حياته يف مخلوق له
هذا أدهشه كما سبق ما كل يُدهشه لم وكأنما — اندهاش يف الثاني إليه نظر
أنني من تماًما متأكد أنا وهللا يده: بكف وجهه يتلمس وهو سخرية يف وأجاب — السؤال

جن؟! أنك أم حقيقيٌّ أنت هل أنت، عنك فماذا حقيقي،
يحاول منهما كل كان ربما أخرى، مرًة البعض بعضهما وجه يف للتحديق عادا
ذهن يف الدائرة التساؤالت كانت الخدعة، تلك حقيقة إىل للوصول اآلخر وجه استكشاف
حلقة هذه تكون هل ما؟ مزحة أهي الخدعة؟ أين متطابقة؛ اللحظة تلك يف منهما كل
هالوس أم إيحاء؟ أم حلم؟ هو هل تلك؟ السخيفة التليفزيونية املقالب برامج أحد من
فقد قد يكون أن يمكن هل ولكن سابقة، أيام لعدة بالفعل مرهًقا كان كالهما وضالالت؟
فقط االحتماالت، كانت وكذلك نهائية، ال التساؤالت كانت الدرجة؟ لتلك عقله عىل السيطرة
وحده — كان أنه رغم حال بأي منهما أي لدى مقبوًال أو متصوًرا يكن لم واحد احتمال

بذاته. عمران ياسني كالهما وكان حقيقيٍّا، كالهما كان الحقيقة، هو — سواه دون
االشتباك هذا تفك أن يمكنها أنه ظن فكرة رأسه عىل حلت حني املرة هذه األول نطق

الصباح؟ هذا أفطرَت ماذا حسنا، فقال:
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الصباح، هذا أفطر لم أنا ببساطة: فأجاب الفكرة من ضحك ثم بالسؤال الثاني بوغت
متأخًرا استيقظت ألنني الرتكيز؛ أستطيع لكي مغادرتي قبل القهوة بعض أخذُت فقط

اإلفطار. لتناول بقيت إن القطار يفوتني أن وخفت
عندما كعادتي جيًدا فأفطرت أنا أما األرض: إىل يطرق وهو حرية يف األول أجاب

مسافًرا! أكون
عندما جيًدا أفطر أن عىل معتاد كذلك أنا أخرى: بفكرة عيناه ملعت وقد الثاني رد
اسمع، الوقت. لدي يكن ولم متأخًرا اليوم استيقظت أخربتك كما لكنني مسافًرا، أكون
يفرس بيننا مشرتك ما يشء إىل الوصول فلنحاول اليشء، بعض قديمة أحداث عن سأسألك

العجيب. الوضع هذا
اسأل. بأس. ال اللعبة: لتلك يتحمس بدأ وقد فضول يف األول أجاب

متلبًسا فيه ُضبطت الذي االمتحان حسنًا. حماس: يف قال ثم قليلة لثواٍن الثاني فكر
بالغش.

الدكتور مادة بالكلية، الثالثة السنة يف األعمال إدارة امتحان برسعة: األول أجاب
املادة. هذه يف راسب وأنا الرابعة السنة إىل انتقلت وقد القادر، عبد مصطفى

أي يعلم ال منهارة: نربة يف قال ثم بالرعب واكتىسوجهه الثاني عينَي حدقتا رت تسمَّ
يف نسيتها! أنني اعتقدت إنني حتى قط ألحٍد عنها أحِك لم الحادثة! هذه عن شيئًا مخلوق
آخر يف كنت ألنني حدث ما يروا لم الزمالء حتى كلها، القصة وأمي أبي عن أخفيُت البيت
الورقة. مني سحبت عندما صوت أي ضبطتني التي املعيدة تُصدر ولم القاعة من صف
الزمالء استغرب اإلجابة. من انتهيت كأنني طواعيًة اللجنة بمغادرة يومها تظاهرت لقد
أي يعرف لم لكن أكتبه. ما أجد أكن لم أنني بعُد فيما وأفهمتهم مبكًرا، خروجي فقط

الغش! حادثة عن شيئًا منهم
صحيًحا، الثاني يقوله ما كان والحرية، الذهول بني حالة يف وهو يستمع األول كان
ياسني إال يعلمها ال غريهما، أو غريه، يعلمها وال دقيقًة ذكرها التي التفاصيل وكانت

بالتأكيد. وحده عمران
وفريدة؟ حسنًا، –

بالغة حرية يف متطلًعا إليه رأسه األول رفع ا. هامٍّ أمًرا تذكر وكأنما فجأًة الثاني قالها
تزوجت قد أيًضا أنت تكون أن يمكن ال لذلك؟! أنتبه لم كيف صحيح! نعم أجاب: ثم

يك… من أبناء هؤالء! أطفايل عن ماذا إذن فريدة!
فريدة؟! تزوجت أنت ماذا؟! عصبية: من تخلو ال ِحدَّة يف الثاني قاطعه
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واحد؟ أننا املفرتض أليس هذا؟ يعنيه الذي ما … ما بادية: حرية يف األول أجاب
لم إنني بل فريدة! أتزوج لم أنا األىس: من مسحة مع الحرية نفس يف الثاني أجاب
سنوات قبل بيانكي شاطئ عىل الحفل ذلك يوم العجمي! يف لنا لقاء آخر منذ قط أرها

ومتى؟ إذن؟! أنت تزوجتها كيف طويلة.
بما التمسك محاوًال قال ثم االنفجار، من يمنعه كأنما رأسه عىل كفيه األول وضع
سنتان … ال تقريبًا، بسنتني ذلك العجمي لقاء بعد فريدة تزوجت أنا هدوء: من له بقي
لكن كذلك مولدها ذكرى يف تزوجنا لقد مولدها؟ ذكرى يوم اللقاء ذلك يكن ألم بالضبط.
ألم متطابقة؟! حياتنا أحداث تكن ألم ذلك؟ يكون كيف لكن، بسنتني! اليوم ذلك بعد

أنت؟ تتزوج
بعد تزوجت بىل الصدمة: إىل صوته نربة يف الحزن مسحة تحولت وقد الثاني رد

بنتني. منها وأنجبت أخرى امرأًة تزوجت لكنني سنني، بخمس اللقاء ذلك
أنجبت سنة، عرشة سبع دام زواج بعد انفصلنا فريدة؛ فطلقت أنا أما األول: أجاب

وبنتًا. ولدين يل
من الكثري تحمل نظرًة إليه ينظر األول ظل بينما الواضح، األىس من بنربة قالها
بنربة قال ثم لربهة األول صمت بالتحديد. تعنيه ما تمييز يمكنك ال أنه لدرجة املعاني

فريدة؟! طلقَت معاتبة:
تركت وأنت، بربود: قال ثم عينيه يف محدًقا فواجهه العبارة تلك مغزى األول فهم

وهربت؟ فريدة

صْحراء

يربط ما ذاته هو للِعيان الظاهر الباهت الصحراء مشهد أسفل مرئي غري هو ما كل
تحت مختفيًا للجميع وطنًا الصحراء تلك يجعل ما كل كان األرض، بتلك الكائنات جميع
كأنما الرمال عمق يف املتشعبة جذوره ترضب فالشجر األبصار؛ تدركه ال املرئي، سطحها
بحثًا بل الدفء، عن أو الشحيح املاء عن بحثًا فقط ليس األرض، داخل ِكيانه يغرس
ذرات إال منهم يتبقى يعد ولم املكان ذات يف سبقوا أسالف برفات وتشبثًا األمان، عن
الشجر كان األحياء. ِكيان يف الطمأنينة وتبعث رائحتهم تحمل الرمال أعماق يف مدفونة
عن بحثًا األرض نواة إىل بجذوره يصل يكاد املستطاع، قدر عميقًة أرضه يف جذوره يمد
عن بحثًا األرض باطن يف جحورها تحفر الزواحف وكانت أسالفه. رائحة وعن ُهويته
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الهواء. تيارات مع لالنجراف معرض يشء كل حيث السطح عىل تجده لم الذي املأوى
وإن — األرض تلك كانت األرض. عمق يف مدفونًا واالستقرار لألمان الوحيد السبيل كان
والحياة الخري مصدر كانت للجميع، واألمان املالذ هي — جدباء قاسيًة يعرفها ال من رآها

الجميع. وذاكرة ُهوية كذلك باطنها يف وكان للجميع،
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إليه، بكتفيهما ومستندين للباب مجاورين متقابلني، العربة أرضية عىل جالسني اآلن كانا
يشمان وال العجالت ضجيج يسمعان ال حولهما، الصاخب العالم عن تماًما منفصلني كانا
يجيئون، املدخنني من الكثريون ظل كذلك. أحد يلحظهما يكن ولم التبغ، دخان رائحة
بال ويحملقون الهواء يف دخانها ينفثون صمت، يف سجائرهم مع عابرًة دقائق يختطفون
دون الداخل إىل عائدين يغادرون ثم الهواء يف الدخان يصنعها التي التكوينات يف اكرتاث
عىل الجالسني — الشخص نفس من النسختني إىل أو — الشخصني إىل منهم أي ينتبه أن
لم الكلمات. يتبادالن مما أكثر البعض بعضهما يف يحدقان العربة باب بجانب األرض
ببساطة ألنه ربما أو هيئتهما، الختالف ربما بينهما؛ الشبه العابرين أولئك من أيٌّ يلحظ
يف يعرفهم ال مسافرين وجوه بمقارنة نفسه ليشغل العابرين املدخنني من أي يكن لم

رسيع. قطار عربات بني ضيقة تدخني مساحة
باملصادفة، التقيا قديمني صديقني بني الدردشة يشبه ما إىل ل تحوَّ قد حديثهما كان
يزل لم وهو األول قال هو. تخصه ألسئلة إجابات عن اآلخر عند يبحث منهما كل كان

املديح؟ تسمع زلت أال ما: يشء الستكشاف دءُوبة محاولة يف الثاني وجه يف محدًقا
فيها بنربة وأجاب تلك املفاجئة الذكريات دفقة أثر من عيناه ملعت وقد الثاني ابتسم
نعمة عىل هلل الحمد زلت. ما طبًعا نعم لكن املايض، يف كنت كما ليس الحماس: بعض
كان زمان؟ أيام تذكر هل آلخر. آن من باملصادفة كنوًزا فيه أجد حال؛ أي عىل اإلنرتنت

حفل! أو ليلة تسجيل عليه رشيط عن بحثًا وهناك هنا بالشهور يدور أحدنا
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الزجاجية النافذة من يراها التي السماء إىل ببرصه رسح وقد مبتسًما األول أجاب
خصيًصا وشاذيل أنا سافرُت الذي التوني الشيخ رشيط تذكر هل املقابل: الباب أعىل يف
الرشيط هذا ترى يا أين إلهي! يا باملنصورة؟ الجامعية املدينة يف ذاك قريبه من لنحرضه

اآلن؟
سلة يف األمر به انتهى أو ضاع قد أنه الظن أغلب وأجاب: بدوره اآلخر ابتسم
تلك من عندي يبَق لم بولكيل. يف القديم بيتنا يف كانت التي مقتنياتي غالبية مثل املهمالت

هللا. رحمهما وأمي، ألبي صور من َحفنة غري األشياء
الرشيط، وجدت لو حتى إنك ثم االستسالم: عىل كعالمة الهواء يف كفيه رافًعا األول رد

األيام؟ هذه يف كاسيت جهاز شخص أي يملك فهل
عىل التوني للشيخ الليلة تلك تسجيل وجدت لقد الحماس: بعض يف الثاني أكمل
كان اإلنرتنت عىل التسجيل هذا رفع من أن من يقني عىل أنا باملناسبة. كالود ساوند
نفس هذا؛ شاذيل قريب من أحرضته قد كنت الذي الرشيط نفس من عليه حصل قد
نفس التسجيل، صوت فيها ينخفض التي املقاطع نفس التشويش، يشوبها التي األجزاء
يف ويهللون يتحدثون الذين األشخاص نفس وحتى الجمهور، فيها يصفق التي التوقيتات

اسمي. أعرف كما الرشيط ذلك تفاصيل أحفظ كنت لقد الخلفية.
أو أسمع لكي الطاقة وال الوقت ال لدي يتبقَّ فلم أنا أما حزينة: نربة يف األول أجاب

باملرة. يشء عن أبحث لكي
التسجيل ذلك من نسخُت عندما تذكر هل املرح: إىل فجأًة نربته تغريت وقد أردف ثم

البيت؟ كاسيت جهاز من أخرجه لكيال السيارة يف ألشغله آخر رشيًطا
جهاز من الرشيط ذلك يخرج لم بالطبع! أذكر املرح: وبنفس برسعة اآلخر أجاب
ياسني الشيخ حفل من بنفيس سجلته الذي الرشيط أحرضت حتى بالفعل الكاسيت

زينب. السيدة مولد يف التهامي
الفراغ: إىل يتطلع وهو ينشد بدأ ثم قليًال صمت

ع��ل��ي��ُل ال��ف��ؤاِد م��ح��زوَن يُ��ص��ب��ُح ب��َس��ه��ِم��ِه يُ��رَم ال��ح��بِّ ِف��ي الَم��ن��ي َم��ن
م��س��ل��وُل نَ��َع��م َس��ي��ٌف آخ��ُرُه أِخ��ي ي��ا ال��ب��داي��ِة ف��ي ش��ه��ٌد ال��ح��بُّ
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الساهمة: النظرة بنفس اآلخر ليكمل

ق��ل��ي��ُل األف��اع��ي س��مُّ آخ��ُرُه أِخ��ي ي��ا ال��ب��داي��ِة ف��ي ش��ه��ٌد ال��ح��بُّ
م��ع��ل��وُل وال ش��ه��وتِ��ِه ب��ح��دوِد م��ق��ي��ٌد ي��ذُق��ُه ال ع��ذٌب ال��ح��بُّ

أن منهما أي يرد لم وكأن حالم، صمت ذلك، نحو أو لدقيقة جميل صمت ساد
اتسعت وقد الثاني قال ثم مًعا. عقلهما يف أو عقله، يف الدائر الذكريات رشيط يقطع
السابقة تلك ولكن بالطبع، األخرية أقصد ال الرئاسية! االنتخابات عيناه: وملعت ابتسامته

مرشحني. عرشة فيها كان التي
صوتي؟ أعطيت ملن أتقصد صحيح. آه، عنها؟ ماذا فضول: يف األول أجاب

كان لقد التليفزيون. أذاعها التي االنتخابية املناظرة تلك أذكر زلت ما الثاني: أردف
كابوس. عىل منه أفقنا جميًال حلًما

قد تكون أن يمكن ال أخمن. دعني فضوله: املوضوع أثار وقد مجدًدا األول أجاب
عمران ياسني ذلك ليس اليساريني؛ أولئك من أيٍّا أو اإلخوانيني املرشحني من أيٍّا انتخبت

االحتمال. هذا أرجح ال كنت وإن ربما، شفيق؟ أحمد بالتأكيد.
البداية. منذ عقيل يف واضًحا االختيار كان لقد وثقة: هدوء يف الثاني قال

جولة يف للتصويت أذهب لم إنني حتى أنا، وكذلك الواثقة: اللهجة بنفس األول أجاب
اإلعادة.

يف ما منهما كل فهم وقد ابتسما ثم لفرتة البعض بعضهما عيني يف االثنان حدق
موىس! عمرو اللحظة: نفس يف وقاال اآلخر عقل

تلك كانت أخرى، مرًة الصمت إىل عادا ثم طويًال، ضحًكا واحد صوت يف ضحكا
جديد موضوع عن ذاكرته يف يبحث منهما كل أخذ حتى تماًما استغرقتهما قد اللعبة
تلعب تزال ال إنك يل تقل ال برهة: بعد الثاني سأل املشوقة. اللعبة به يكمل أن يمكن

الكرة!
أزال ال الذي الوحيد اليشء هو هذا حماس: يف وأجاب كذلك األول ابتسامة اتسعت
ملعب بيتي من بالقرب يوجد طويلة. لفرتات باللعب تسمح لياقتي تعد لم وإن أفعله،
لم ما ثالثاء، كل مساء فيه للعب األصدقاء من ومجموعة أنا أذهب خماسية، قدم كرة

بالطبع. أخرى ظروف تستجد
معاريف دائرة ألن تماًما؛ هذه الكرة حكاية فنسيت أنا أما اكرتاث: عدم يف الثاني رد
لياقتي عىل أحافظ لألسف؛ بينها من القدم كرة ليست مختلفة برياضات تهتم اآلن
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ليس لكن الطقس، يسمح عندما التجديف وبعض والجري باألثقال التمرين عىل وأواظب
القدم. كرة

أين يل تقل لم األخرى: نسخته وسأل الجدية مالمح فجأًة األول وجه عىل ارتسمت
تسكن؟

عىل فارتسمت وذكرياته خياالته من السؤال هذا وأخرجه كذلك فجأًة الثاني انتبه
من أكثر بني طويلة لسنوات تنقلت زمن! منذ هاجرت لقد وأجاب: الجدية نفس وجهه
ضواحي من ضاحية يف اآلن أعيش ولكنني اإلمارات، إىل انتقلت ثم السعودية يف عملت بلد؛
يف تعيش زلت أال لكن سنوات! سبع منذ أخريًا املقام بي استقر حيث بكندا تورونتو

اإلسكندرية؟
اإلحباط: من تالًال تحمل نربة يف قال ثم أخرى مرًة النافذة خارج ببرصه األول رسح
إىل ذهبت اإلسكندرية؟ من الهجرة قررت أن يوم أنا ذهبت أين أتعرف رجل! يا كندا!

القاهرة!
أتذكر؟ كندا، يف بالعيش حلمت لطاملا لكنك قائًال: شديد باستغراب الثاني إليه التفت
يف كنت منذ حياتك هدف هو ذلك كان لقد الفرص، وتكافِؤ والديمقراطية الحرية بالد
ال اسمها؟ كان ماذا الكندية؟ الفتاة تلك تراسل كنت أيام تذكر أال الثانوية، املدرسة
كثريًة صوًرا ترسل كانت فقد كيبيك، يف تعيش كانت أنها أذكر لكنني اآلن اسمها أذكر
ذلك كان أفهمها، أكن لم معقدة بفرنسية أحيانًا التعليقات بعض تكتب وكانت ملدينتها،

حدث؟ الذي ما إذن؟ تهاجر لم ملاذا لكن الربيدية! بالخطابات املراسلة أيام
خرج وقد صمت برهة بعد فأجاب رسحانه، يف وأكثر أكثر غاص قد األول كان
أنت أنك يل يبدو حدث؟ الذي ما أتسألني سحيقة: أعماق من صادًرا كان وكأنما صوته
يعتقد بينما الثالثني يف كشاب يبدو الذي أنت كندا، إىل هاجر من أنت أحالمي! حقق الذي
اإلنرتنت! عىل التوني الشيخ تسجيل وجد الذي حتى إنك الستني. يف أنني يعرفونني ال من
لبيتي املجاور امللعب يف األصدقاء مع الكرة ألعب أزال ال أنني هو حققته ما فكل أنا أما

بالطبع. أخرى ظروف تستجد لم ما هذا األكثر، عىل ساعة لنصف ثالثاء كل مساء

صحراء

الصحراء؛ هذه يف ما ككل تماًما آخر، صباح أي عن يشء يميزه ال عاديٍّا، صباًحا كان
قليلة. وطيور كسولة زواحف ملتهبة، ورمال ساكن حار وهواء مفقود وظل حارقة شمس
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ذلك كان الصباحات؛ كمختِلف يعد لم قليلة بساعات الصباح ذلك شمس رشوق بعد لكنه
الصحراء تلك تحول به يؤرخ أن يمكن الذي اليوم الجديد، الزمن يف األول الصباح هو
والخواء. الوحدة لزمن رسميٍّا تدشينًا الصباح ذلك كان الجميع، ورحيل الحال وتبدل

عىل ودخيلة قبيحة ضوضاء صاخبة، أصوات صدى الشاسعة الصحراء يف تردد
أزعجت أصوات األفاعي، فحيح وال الطيور تغريد وال األغصان حفيف تشبه ال املشهد،
ورفرفت جحورها من ذعر يف خارجًة الزواحف فُهرعت وطنهم يف اآلمنني الصحراء ساكني
األصوات لتلك يعرف وال مهربًا يجد ال واقًفا ظل املتناثر الشجر وحده بعيًدا، الطيور
ويبقى ويروحون الجميع يغدو االنتظار، سوى الشجر يملك ال تفسريًا. وال معنًى املقرتبة

االنتظار. عن يكف ال لكنه ينتظر، ماذا يدري ال منتظًرا، الشجر وحده
تزحف واأللوان، الشكل عجيبة ضخمة كائنات القادمني؛ بوادر البعيد األفق يف تبزغ
داكنة بأبخرة السماء وتمأل كريهة روائح منها تفوح مقبضة، ضوضاء وتصدر برسعة
شهدت ربما كهذه، كائنات قدوم قبُل من الصحراء تلك تشهد لم رماد. من كسحب
بهذه كائناٍت لكنَّ قطيعها، خلف رشدت ناقًة أو طريقه ضل ذئبًا متباعدة فرتات عىل

الرمال. تلك وطئت أن قط لها يسبق لم والوحشية الضخامة
تلك حط فمع الشجر، عدا فيما الحياة مظاهر كل من خاليًة اآلن الصحراء صارت
ما مرتقبًة هاربة، والطيور الزواحف من القليلة البقية ُهرعت رحالها القبيحة القافلة
معركة فتلك بالطبع؛ قتالها يف أمل هناك يكن لم أرضها. يف الهائلة الكائنات تلك ستحدثه
من القنافذ ظهور عىل ما كل وال سموم، من األفاعي أفواه يف ما كل فيها يفلح لن خارسة
عىل واقفًة األشجار كانت — كالعادة — وحدها بعيد، من يتابعون الجميع ظل أشواك.

ذلك. ثمن دفع من أول — كذلك كالعادة — وكانت املعركة، قلب يف املواجهة، خط
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١٩٩٢م يناير

عىل املفضل مكانهما كان حيث الهندسة، بكلية اإلعدادي للقسم املخصص املهيب املبنى يف
كان الطلبة، وصخب الداخل ضجيج عن املنعزلني الخارجيني املبنى فنائَي أحد درجات
بغزارة تمطر ثم بالربق وتنذر تغضب اإلسكندرية سماء كانت حني إال مثاليٍّا املوقع ذلك
الذي املبنى داخل إىل الهرولة إال غضبها التقاء سبيل من يبقى وال املظالت، معها تجدي ال
عىل غضبها السماء فيها تنفث قليلة دقائق الشتوية. ومالبسهم الطلبة مئات أنفاس تدفئه
من وتزيد املفتوحة، الكلية أفنية يف البهجة تنرش دافئة رقيقة بشمس تصالحها ثم املدينة،
النخيل وأشجار تلقائيٍّا، تنبت التي الصغرية الصفراء والزهور املبللة الرتبة رائحة سحر
تبتهج كانت املطر، بعد ساحر تألق لعينيها كان املبارك. السماء بماء لتوِّها املغسولة
الكائنات كل لبهجة تكفي اإليجابية طاقتها كانت املفضلة، حلواها وجدت كطفلة وتمرح
وَسط إليها يشتاق التي الرطبة النسمة هي ابتسامتها كانت حولها، وما الكلية محيط يف
األمل طاقتَي عيناها كانت مًعا، والروح للعقل املرهقة ودراسته وجداوله معادالته جفاف
شيئًا قط لها يقل لم لكنه روحه، ونور حياته محور كانت الدنيا، عىل منهما يطل اللتني

ذلك! من
أوقات يف الحضور اعتاد قد كان مرة، ألول رآها العتيق املبنى لذلك الكبري البهو أمام
بعض يدرس حيث — الهندسة كلية إىل التجارة كلية يف محارضاته بني الكثرية فراغه
اللوحات تلك يف أذقانهم حتى منشغلني يكونون ال حني معهم الوقت لقضاء — رفاقه

تنقطع. ال التي وامتحاناتهم العملية دروسهم يف أو يرسمونها، التي الكبرية الورقية
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األبيض الجبن من الصنع منزلية شطريًة تغلف ورقيًة لفافًة تناوله وهي له قالت
الذي القميص نفس هو اليوم ترتديه الذي القميص هذا أن أتعرف الطماطم: ورشائح
البهو أمام أتذكر، البعض؟ بعضنا إىل رحاب فيها عرَّفتنا مرة أول يف ترتديه كنت

الرئييس؟
الالمباالة من يشء يف وقال ابتسم ثم التذكر، يحاول كمن جبهته بتقطيب أجابها
تكونني ربما ولكن فريدة، يا باألمس أرتديه كنت ما أذكر ال أنا بالحرج: تشعر جعلها

تقريبًا. عامني قبل بورسعيد من اشرتيته القميص فهذا محقًة؛
كنت جيًدا، وأتذكره بالطبع ذلك من متأكدة أنا حرجها: إخفاء تحاول وهي أجابت
جسدك كان فقد األيام؛ تلك يف أفضل بشكل عليك بدا ولكنه ذاته القميص هذا ترتدي
أنك األوىل النظرة منذ عرفت رائقة. ابتسامة لك وكانت رياضيٍّا، تبدو كنت امتالءً، أكثر
وجوه عىل ترتسم التي والذعر البؤس سمات عليك تبدو تكن لم الكلية؛ لهذه تنتمي ال

هنا. اإلعدادية السنة طالب
يف وقال واقًفا انتصب ثم يده يف كانت التي الشطرية من قطعة آخر ابتالع أكمل
لتناول الذهاب تفضلني ربما أم الكافيرتيا من الشاي رشب تودين هل روتينية: لهجة
بوابة ناحية من حال أي عىل ذاهب أنا الخارج؟ يف للمكتبات املجاور املحل من العصري
مهمة محارضة اليوم لدينا للكلية، طريقه يف بسيارته عيلَّ سيمر يل صديًقا ألن املكتبات
ساعة نصف أمامي الكتاب، من امللغية األجزاء الدكتور فيها سيحدد املحاسبة مادة يف

معه. اتفاقي حسب صديقي يأتي حتى
مرشوع فعندي للقسم أنا وسأصعد إذن أنت اذهب حسنًا. ويأس: تسليم يف قالت
يف أبدأ لم وقطاع واجهتان لدي يزال وال القادم الخميس التسليم موعد إنجازه، يجب

آخر. تأجيل عىل ستوافق الدكتورة أن يبدو وال بعد، منهم أي إسقاط
أستطيع كنت لو أنني تعرفني عونك، يف هللا كان التعاطف: ببعض مبتسًما أجاب
يف تصنعونها التي تلك الفنانني أمور من شيئًا أفهم ال لكنني ألتأخر، أكن لم املساعدة
طلبِت كما الرسمات بعض بتنقيط املساعدة فيها حاولت التي الوحيدة املرة يف األعىل.

بأكملها. اللوحة أفسد كدت مني
اعتادت كما فمها عىل يدها واضعًة يحبها، التي املختزلة الخجولة ضحكتها ضحكت
وهي وقالت الضحك. بجرم متلبسًة تُضبط أن تخىش وكأنها مرة كل يف إراديٍّا ال تفعل أن
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كانت إنقاذه، أمكن ما إنقاذ واستطعنا يومها هللا بنا لطف لقد نعم نحوه: بسبابتها تشري
املسقط يف الخرضاء املساحات يمثل التنقيط أن توضيح عيلَّ كان فقد بالطبع غلطتي
إىل سأُضطر كنت رحاب بك تلحق لم لو املعيشة، غرفة تنقيط يمكنك ال وأنه األفقي،

بالكامل. «الشاسيه» ذلك رسم إعادة
وجداول أرقامي إىل إذن أنا سأذهب حسنًا، وأجاب: وبمرح بحرية هو ضحك
وتلك والشاسيهات والتنقيط والعمارة أنا يل ما املحاسبة، محارضة وإىل ميزانياتي

سالم. غًدا، أراِك املضحكة؟ املسميات
وهو العسكرية كالتحية جبهته اتجاه يف األصابع ومضمومة مشدودًة بكفه وأشار
وهو ابتسم ابتهاج. من تخلو ال واثقة رسيعة خطوات يف املكتبات بوابة إىل متجًها يستدير
ترتدي كانت ما وال يرتدي كان ما بالطبع يذكر يكن لم األول، لقائهما عن كلماتها يستعيد
كما التفاصيل يخص فيما الدرجة لهذه قويًة ذاكرته ليست مرة، ألول التقيا يوم هي
كانت دافئًا. صوتها كان وكم هادئًا، جمالها كان كم جيًدا يذكر لكنه اإلناث، ذاكرة هي
ظ. بتحفُّ جمالها تُربز متكلفة، وغري رقيقًة — بالطبع تفاصيلها يذكر ال التي — مالبسها
رأسها، خلف حصان ذيل يف ربطته الذي الطويل الفاحم األسود شعرها أخذه كيف يذكر
الغمازتان وهاتان الرقيقة، املنخفضة النربة ذو وصوتها الصافيتان، الواسعتان وعيناها
البهجة. من بفيض املكان يغمر حضورها كان تبتسم. عندما وجنتيها عىل الساحرتان
يف يومها كان بعده. ما حتًما اللقاء لهذا أن يومها نفسه يف وقر كيف جيًدا يذكر أنه كما
السنة يف الجامعية الحياة عىل جديدًة طالبًة هي كانت بينما التجارة، بكلية الثانية السنة
املشرتكة، الصديقة تلك يومئذ البعض بعضهما عىل عرَّفتهما الهندسة. بكلية اإلعدادية
وَسط لقاءاتهما بدأت أصدقائه، للقاء يحرض كان عندما ذلك بعد مرات عدَّة قابلها ثم
بني للتسامر أو للمراجعة الطلبة يتجمع حيث اإلعدادي مبنى بطرقات األصدقاء مجموعة
بعد منفردين انتقال ثم الواسع، املبنى بهو يف الكبري الدرج عىل ثم املحارضات، مواعيد
الجو حيث املظلمة املبنى طرقات من هربًا بالخارج املفضل مكانهما إىل بشهور ذلك

الفيزياء. مسائل ومناقشات املعامل بأبخرة املشبع املقبض
مرهقًة شاحبًة خاللها تبدو التي تلك املرهقة الطويلة مشاريعها أيام يعرف صار
ساعات حتى الكلية يف تبقى كانت تراه، حني ترشق التي الساحرة عينيها ملعة من إال
باستطاعته وكان دراستها، طبيعة تقتيض كما املشاريع تلك إنجاز فرتة أثناء متأخرة
عىل متواصلة لساعات الرسم عىل عكوفها أثناء حتى بصحبتها، أطول وقت قضاء لذلك
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ولو حتى ما، بيشء مساعدتها دائًما بإمكانه كان الكبرية. الخشبية الطاوالت تلك إحدى
الواقعة املكتبات يف األوراق تصوير أو الناقصة األدوات أو الطعام بعض إلحضار بالذهاب
إليها يأتي أصبح أكرب، بمعدل الهندسة كلية إىل يحرض أصبح للكلية. الخلفية البوابة أمام
ربما صار الذين أصدقائه بزيارة الجميع أمام يتحجج أنه رغم الخصوص وجه عىل هي

لذلك. حتى ينتبه أن ودون منهم، أيٍّا يقابل أن دون ويذهب يأتي
حبه األحرى عىل أصبحت قد كانت أو عمره، حب بالفعل أصبحت قد فريدة كانت
الدوام عىل ياسني ظل هي. معها إال الحب يسمونه فيما وقع أن له يسبق فلم الوحيد،
له تكن لم كأخوات، زميالته يعامل الوقت َطوال ظل لكنه وذوقه، لوسامته محبوبًا شابٍّا
خارجها؛ معارفه من أو الجامعة يف زمالئه من كالكثريين جنسية أو عاطفية مغامرات
حتى ياسني يكن لم الخجولة. طبيعته بسبب أو املنزل، يف امللتزمة تربيته بسبب ربما
مجرد من كثريًا أبعد بالفعل ذهبوا قد الفرتة تلك يف كانوا أقرانه غالبية أن رغم ن يدخِّ

التدخني.

مساحات تغطي والتي فاتح، وردي بلون املطلية الجدران ذات الصغرية فريدة غرفة يف
كما كارتونية. وشخصيات ضاحكني وأطفال حمراء لقلوب كبرية ملصقات منها واسعًة
كانت واأللوان. األحجام متعددة وإسفنجية قطنية دًمى أرضيتها من معتربًة مساحًة تحتل
جامعية شابة كغرفة ال العارشة، يف طفلة كغرفة األوىل للوهلة تبدو عام بشكل الغرفة
بعناية، املرتب رسيرها طرف عىل فريدة جلست هناك العمر، من العرشين مشارف عىل
عىل يديها تضم األرض إىل مطرقًة جلست الكلية. من عادت منذ مالبسها تغري أن ودون
خفقانه صوت تكتم أو املتزايدة، قلبها رضبات رسعة من تهدئ كانت لو كما صدرها
ما وتستعيد نفسها زمام تملك لكي الوقت بعض إىل احتاجت بالبيت. َمن إليه ينتبه لكيال
ال حتى ذهنها يف املوقف رسم إعادة ويف التفكري يف استغرقت بالكلية، الصباح ذلك حدث
تدعوها الغرفة باب عىل والدتها طرقات صوت عىل انتبهت حتى تفصيلة، أي منها تهرب
الصغرية الشقة يف معهما تقيم والديها، وحيدة كانت الطعام. يربد أن قبل بالغداء للَّحاق
بالشارع العمر متوسطة بناية من الثاني بالطابق الزمن من عقدين قبل فيها تزوجا التي
واحدة الجميلة، والفنون جليم محطتي بني ما الرتام، لشارع املوازي القصري الهادئ
شهريٍّا إيجاًرا جنيهات ستة يدفعون زالوا ما محظوظون يسكنها التي الشقق تلك من
تكفي الست الجنيهات تلك تكن لم االشرتاكي، العهد من املوروثة اإليجارات لقوانني ِطبًقا
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من ألف مائة عن ليقل الشارع بنفس املماثلة الشقة سعر يكن لم بينما دجاجة، لرشاء
أنهم بما بالغنى، كاذبًا انطباًعا الشقق تلك سكان عن يعطي الوضع ذلك كان الجنيهات.
حكوميني موظفني مجرد الحقيقة يف غالبيتهم بينما هذه، مثل راقية منطقة يف يقيمون
تتعطف وما الهزيلة رواتبهم إال — أسالفهم عن بعضهم ورثه ما عدا فيما — يملكون ال
يف غضبهم لتمتص أو أحيانًا، والءهم لتكسب منتظمة غري نفحات من الحكومة به عليهم

أخرى. أحياٍن
الداكن األزرق املدريس زيها للتو خلعت خجولة، مراهقًة األيام تلك يف فريدة كانت
بالشباب كثريًا تختلط لم ر. املتهوِّ املنفتح الجامعي الشباب عالم إىل برتدد تخطو وبدأت
معها املتخرجات البنات من الصغرية صحبتها يف إال األمان تجد تكن ولم الجامعة، يف
الشارع من اآلخر الجانب عىل الصارمة التقاليد ذات العريقة اإلنجليزية املدرسة ذات يف
يف الراغبني الزمالء تصد ظلت اآلن. تدرس صارت حيث الهندسة كلية عن يفصلها الذي
تفهم حتى مؤقتًا؛ ولو الخاصة دائرتها خارج الجميع إبقاء وتفضل بها، عالقتهم توطيد
مجرد فقط سابقة، مغامرات بال كانت، مثله إليه. دخلت الذي الجديد العالم ذلك أرسار
بمدرس أُعجبت عمرها؛ يف املراهقات ككل آلخر آن من مراهقة حب أو صامت إعجاب
البوح عىل تجرؤ لم ولكنها أخرى، لفرتة الشاب الريايض وبالجار لفرتة، الوسيم الكيمياء

حال. أي عىل منها بأشجع تكن لم التي املقرَّبة صديقتها لرحاب؛ إال ذلك من بيشء
من إليه تعرَّفت قد رحاب صديقتها كانت ياسني؛ به التقت الذي اليوم ذلك كان ثم
فريدة تذكر البعض. بعضهما إىل بدورها عرَّفتهما ثم أصدقائه، من زمالئها خالل من قبُل
القطني القميص ذلك مرتديًا اتجاههم يف قادم وهو املنضبط وَقوامه الساحرة طلته جيًدا
تذكر الفاتح. السماوي والجينز ساعديه، نهاية حتى املشمرة الطويلة األكمام ذي األزرق
من والقليل الخجل، من القليل مع املرح من بعًضا فيها ملحت التي الرائقة ابتسامته جيًدا
االرتباك. إنه لقاءاتهما؛ تعدد مع الحًقا عرفته لكنها وقتها، تمييزه تستطع لم ثالث يشء
بالتحديد، أيام وستة أشهر وعرشة عام اليوم، ذلك عىل عامني من بقليل أكثر مىض
تذكر زالت ما نعم — اإلعدادية السنة يف كانت عندما مارس من العارش يف التقيا فقد
— كذلك التاريخ ذلك وستذكر — يناير من عرش السادس هو اليوم بينما — التاريخ
اإلعدادية السنة اجتياز بعد به التحقت الذي العمارة بقسم الثانية السنة يف اآلن وهي
رياضيٍّا ليس عقلها أن تدرك كانت إليهن. باالنضمام إقناعها صديقاتها محاوالت رغم
العمارة قسم سحرها قد كان تناسبها. لن الكهرباء هندسة دراسة وأن مثله، وال مثلهن

33



األسود الثقب سنوات

تعرَّفت عندما القسم، نفس يف الثانية بالسنة كانت طالبة بصحبة األوىل للمرة دخلته منذ
أن اعتادت كما به، الدراسة طبيعة هي وكيف القسم، ذلك عن وسألتها مصادفًة عليها
بعد يناسبها الذي القسم اختيار تستطيع حتى األقسام مختِلف من تعرفهن من مع تفعل
بنفسها، إليه لتتعرف القسم إىل ستأخذها بأنها يومها الفتاة تلك أجابتها اإلعدادية. السنة
اإلدارة مبنى أعىل األخريين الطابقني يحتل الذي السحري املكان ذلك إىل مًعا صعدتا ثم
اللحظة منذ الحرية. طريق عىل الفرعوني التصميم ذات املهيبة العريضة بواجهته املطل
الطلبة باألعىل، هناك مختلف الهواء الكلية؛ بقية يشبه ال املكان هذا بأن شعرت األوىل
أرستها ساحر. الخارجي واملنظر كبرية، والنوافذ الفت، بشكل عالية األسقف مختلفون،
وشبان فتيات بينما خلفيتها، يف كلثوم أم صوت يصدح التي الواسعة الرسم صاالت
من منزليٍّا طعاًما يتقاسمون وهم ما، موضوع يف بصخب ويتناقشون األرض يفرتشون
واضعني الرسم، طاوالت عىل تام باستغراق منكبون آخرون وبينما صغرية. معِدنية أواٍن
ملتحًفا النوم، يف غارًقا الجدران أحد بجوار شاب يتكوم بينما آذانهم. يف صغريًة سماعات
وعىل الرسم، طاوالت وعىل الجدران عىل مكان، كل يف هناك األلوان كانت جلدية. بسرتة
فنانني لوجوه الخشن الفحم بأقالم كبرية يدوية رسمات الجدران بعض عىل كان اللوحات.
الكئيب الجاف الكلية عالم عن كيل بشكل منفصًال عامًلا املكان ذلك كان كالسيكية. وملباٍن
أخرى لزيارة تحتج لم اإلبداع. هي القسم هذا يف الرس كلمة كانت باألسفل. تعرفه الذي
سنوات تقَيض أن بالقطع تريد تكن لم الِعنان، لخيالها تطلق أن هنا يمكنها أنه لتعرف
الكهرباء قسم يف املعقدة الفيزيائية واملعادالت الجافة الرياضية النظريات بني أخرى أربع
املبهج العالم هذا يف املقبلة الدراسية سنواتها قضاء تريد كانت بل الكئيب، البارد بمبناه
عن الناتج خجلها رغم وحاملًة مغامرًة الحياة، تعشق منطلقًة داخلها يف كانت امللون.
تلك بداخلها أشعل ما هي الرتبية تلك كانت ربما أو واملدرسة، البيت يف محافظة تربية

االنطالق. يف الدائمة الرغبة

خجولة تليفونية مكاملات يتبادالن بينما الدراسة، أيام َطوال بانتظام الكلية يف يلتقيان ظال
حينما غامضة بنظرة ترمقها أمها كانت العام. منتصف أو الصيف إجازة خالل ومتباعدة
يف تتطور عالقتهما ظلت والتمني. االرتياب بني ما نظرة املنزل، هاتف عىل يطلبها كان
لم ولكنه بالطبع، تريد ما هي الصداقة تكن لم صداقة، مجرد كأنه ظاهريٍّا بدا ما حدود
مع تتعايش بدأت حتى الشهور، تلك طيلة بداخله عما تُفصح نظرة أو كلمة منه تفلت
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جاءها أن إىل تنتظرها. التي املرحلة إىل العالقة تلك تنتقل أن يف األمل وتفقد الوضع ذلك
الصباح ذلك يف تلمعان عيناه كانت ١٩٩٢م، عام يناير من عرش السادس اليوم؛ ذلك يف
القطن من قميص فوق رماديًة جلديًة سرتًة مرتديًا قبل، من فيه تختربه لم جديد بيشء
موضة كانت التي البقر رعاة قمصان طراز عىل وحمراء سوداء مربعات بشكل السميك
والكعب الرفيعة املقدمة ذي األسود الجلدي التكساس حذائه مع الحال هو كما األيام، تلك
وأن التفاصيل، تلك كل ستتذكر من وحدها هي أنها مسبًقا فريدة تعلم املدبب. القصري

باألمس. يرتديه كان ما حتى — كعادته — سينىس ياسني
ليتحدث دقائق بضع لديها كان إن وسألها اليشء بعض جامدة بمالمح منها تقدم
تعرف وكانت دائًما، له الوقت عندها كان بشأنه، التحدث يريد عما يفصح لم قليًال، معها
أومأت لكنها كهذا، سؤاًال يسألها ملاذا تفهم تكن ولم دائًما، له الوقت عندها أن يعرف أنه
حماس يف يتجادلون كانوا الذين األصدقاء صخب عن قليًال االبتعاد منها فطلب باإليجاب
متجاورين مشيا أيام. ثالثة قبل الوطني املنتخب خرسها التي القدم كرة بخصوصمباراة
ثم اإلدارة، مبنى اتجاه يف ابتعدا حتى الشاهقة النخيل بأشجار املظلل املمر عرب صامتني
املغلقة البوابات حتى لألسفل، تنحدر التي الشاسعة األمامية الحديقة إىل خالله من عربا
تشعر مرتدًدا، كان الطالب. من الكثري يرتادها يكن لم والتي الحرية، طريق عىل املطلة
أن إلدراكها بقوة يخفق قلبها لكن االختالف، وجه تعرف ال مختلف، اليوم أنه وتعرف به
أن من مرتعبًة وكانت عمرها، لبقية تفاصيله ستتذكر وأنها اليوم، سيحدث كبريًا شيئًا

سيئًا. بذاكرتها سيعلق ما يكون
منسقة وصفراء حمراء أزهار فيها تفتحت التي الحدائق بني هبوًطا امليش عن توقف
بشموخه الشاهق اإلدارة مبنى يقف خلفه ومن مواجهتها يف صار إليها، استدار ثم بعناية
العمارة. بقسم الرسم صاالت نوافذ تربز أعاله ويف الكبرية، الرسمية وأعمدته الفرعوني
يبدأ كيف يعرف ال أنه جيًدا تدرك كانت لها، بدا كما لوهلة شفتيه عىل الكلمات توقفت
يشء بأي النطق يف ترشع كادت حتى ارتياعها من ذلك وزاد يقول، أن يريد ما قول يف
سألها: العالم وبساطة ثقة وبكل قويٍّا، واضًحا، يأتيها بصوته فإذا يريد، ا عمَّ به تستفرس

مني؟ الزواج تقبلني هل
العصري، أم الشاي رشب تريد كانت إذا يسألها كان كأنما محايدة لهجة يف قالها
املرة، هذه بعمق عينيها يف ينظر كان الكلمات، بتلك ينطق وهو عينيها يف ينظر كان لكنه

ارتباك. دون فقط، والخجل املرح ابتسامة شفتيه عىل وكانت
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إىل انتشاء يف يصغي الطراز عتيق كريسخشبي عىل ياسني جلس متواضعة شقة صالة يف
صديقه مع الداكن الصعيدي الشاي يحتيس بينما رديء، كاسيت جهاز عرب قديم تسجيل
يف الوادعة إسنا مدينة من التنسيق مكتب به ألقى الذي الطيب الدراسة زميل شاذيل،
الطلبة من آخرين سبعة مع يتشارك والذي اإلسكندرية، جامعة يف ليدرس الصعيد أقايص
املتواضعة الشقة بتلك اإلقامة يف بعيدة محافظات من مثله القادمني الفقراء املغرتبني
تانيس، شارع من متفرع زقاق يف عاًما الستني عمرها تخطى بناية من الثالث بالطابق
متخمًة طويلة سنوات منذ صارت والتي العتيقة، شيزار كامب منطقة شوارع أحد
سكانها رحل أن بعد الجامعة من لقربها املغرتبني، للطلبة مفروشًة تؤجر التي بالشقق
أرضيات الخواء، حد إىل بسيطة قديمة شقة واإليطاليني. واألرمن اليونانيني من األصليون
أجزاء وهبطت التنظيف، لندرة منه كبرية أجزاء اسودَّت الذي الرخيص املوزايكو بالط من
من املتكرسة األجزاء استُبدلت اإلغالق محكمة غري طويلة نوافذ الزمن، تأثري نتيجة أخرى
القطاع مصانع بعض شعارات تحمل قديمة تقويمات خلفية من مقوٍّى بورق زجاجها
رطوبة ونشع األثاث قطع واحتكاك واألقدام األكف بآثار ملطخة عالية جدران العام،
من الشقة تحتويه ما يتجاوز ال وحسب. الجدران ال العظام تخرتق التي القريب البحر
عىل الشقة كانت متهالكة. ومقاعد صدئة أبواب ذات وخزانات معِدنية، أرسة بضعة أثاث
يف املتخصصة أوديون سينما توجد حيث شيزار، كامب ترام محطة من خطوات مبعدة
ذلك إىل وما دام وفان يل بروس أفالم بجانب الرخيصة، العربية املقاوالت أفالم عرض
يشكلون الذين الريفيني واملغرتبني املدارس طلبة من املراهقني أفالم من النوعية تلك من

السينما. تلك رواد من األعظم السواد
ولم ضيقة، أصدقائه دائرة كانت ومحدوًدا، صغريًا الفرتة تلك يف ياسني عالم كان
مساحته إىل الغرباء إدخال عليه يسهل الذي النوع من وشخصيته تكوينه بطبيعة يكن
الكرة مباريات يتابع واملوسيقى، القدم كرة تتلخصيف اهتماماته كانت برسعة، الشخصية
ناديه — الزمالك يأتي عندما امللعب يف مباراة حضور يفوته ال بشغف، التليفزيون يف
اإلسكندرية. ستاد عىل الكروم أو األوليمبي أو االتحاد ملالقاة األهيل حتى أو — املفضل
ما رفاقه، مع بانتظام القدم كرة ويمارس والبطوالت، الالعبني أخبار عن جديد كل يعرف
الكرة محبي بتجمع تشتهر التي الفضاء األرايض أو الصغرية الشعبية النوادي مالعب بني
فورد رشكة مصنع أمام الحديدية السكك لرشيط املالصقة األرض وبخاصة عليها، للعب
الذين واملداحني املنشدين بطرب االستمتاع يف وقته بقية يقيض ثم كامل. مصطفى يف
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عىل بانتظام املرتددين من كان الذي شاذيل، فيه إليه أدخله الذي اليوم منذ عاملهم سحره
قلب ظهر عن ذاكرته يف يحفظ شاذيل وكان الصوفية. وليايل الذكر وحلقات األولياء موالد
يف الصالحني هللا أولياء موالد وهي عليها؛ يطلق كان كما «الليايل» لتواريخ مفصًال جدوًال
يف الشاذيل الحسن أبي ليلة إىل األقرص يف الحجاج أبي ليلة بني ما وعرضها، مرص طول
الدسوقي إبراهيم إىل قنا، يف الرحيم عبد إىل طنطا، يف البدوي السيد إىل الرشقية، الصحراء
والسيدة الحسني اإلمام موالد وحتى والرفاعي، الفارض وابن العباس وأبي والبوصريي

رفاتهم. القاهرة تحتضن الذين النبي بيت آل وبقية زينب
شاذيل مع العام عن يزيد ما قبل ذاتها الشقة يف جالًسا ياسني كان الهوسيوم ذلك بدأ
بفخر يومها شاذيل له قال مدينته. يف قضاها أن بعد العيد، إجازة من لتوِّه عائًدا كان الذي
الصعيدي الشاي من كوبني تحمل بالستيكيًة صينيًة بحذر يضع وهو بالَغني وسعادة
الشيخ اسمع املكسور: القائم ذات الطاولة سقوط من خوًفا الخشبية الطاولة عىل الثقيل

الكنوز. هذه عن شيئًا الكبرية املدن أبناء يا أنتم تعرفون ال السكندري. أيها التهامي
السكر كثرة من املعاناة عالمات وجهه عىل وترتسم الشاي يرتشف وهو ياسني أجابه

بلدكم؟ من مقرئ أهو هذا؟ التهامي الشيخ يكون ومن الشاي: وثقل
بملعقة يقلبه وهو ويجيب السكر بعض إليه يضيف ثم بتلذذ شايه شاذيل يرتشف
املنشدين، وشيوخ املدَّاحني كبار أحد هو هذا التهامي ياسني الشيخ الرديء: الصفيح من
ويشدون هللا أهل كل ويحبه يعرفه مكان، كل ويف القاهرة ويف الصعيد يف ذائعة شهرته
… اسمع … اسمع إليه. االستماع بمتعة يحظوا لكي أليام القطارات ويركبون رحالهم

من يمنعه الصق رشيط حوله يلتف الذي الرخيص التسجيل جهاز يف شاذيل يضع ثم
من تشرتيَها أن يمكنك التي النوعية من وليس مسجل، أو منسوخ أنه بدا رشيًطا التفكك
وضجيج حرشجة صوت فانطلق الرشيط شاذيل شغل األصلية. التسجيالت محالت أحد
التصاعد، يف وطبول إيقاعات من يصاحبهما وما والربابة الناي صوت يبدأ ثم محدد، غري
الرجل يبدأ ثم والتهليل، الصخب من أجواء وَسط تماًما عليه جديدة موسيقى وتنساب

اإلنشاد: يف العريض الرخيم الصوت ذو

ت��ِج��ي��ُب ِن��َدائ��ي َع��ن ذَات��ي وأدُع��و ف��أِج��ي��ُب ب��اس��ِم��ه��ا ال��م��ن��اِدي ي��ن��اِدي
َع��ج��ي��ُب وْه��و ِج��س��م��اِن تَ��َداوَل��ن��ا واح��ٌد روٌح أنَّ��ن��ا إال ذَاَك وَم��ا
ت��ص��ي��ُب م��ن��ُه ال��ذاَت تُ��ن��ادي ب��أيٍّ واح��ٌد وال��ذاُت اس��م��اِن ل��ه ك��َش��خ��ٍص
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ع��ج��ي��ُب االت��ح��اِد ف��ي ب��ه��ا وَح��ال��ي اس��ُم��ه��ا واس��ِم��ي ذاٌت ل��ه��ا ف��ذَات��ي
ح��ب��ي��ُب ال��م��ح��بِّ ن��ف��ُس ول��ك��نَّ��ُه ل��واح��ٍد ذات��ي��ِن ال��ت��ح��ق��ي��ِق ع��ل��ى ول��ْس��ن��ا

(١٣٦٥–١٤٢٤م) الجييل الكريم عبد شعر

— شاذيل له رشح ما بحَسب — له سجَّ من كان الرداءة، بالغة التسجيل جودة كانت
كان ياسني لكن املنشد، بجانب وضعه بسيط تسجيل جهاز عرب املريدين من الهواة أحد
يف صاحبه فسأل قبل، من مثله يسمع لم الذي الشعر وذلك األجواء بتلك تماًما انبهر قد

ماذا؟ أم شعبي تراث أنه أم الرجل، ذلك شعر هذا هل اهتمام:
هذه العالم: بنربة وأجاب الطاولة عىل الشاي كوب ووضع ِجلسته، يف شاذيل اعتدل
الصوفية. أقطاب كبار أحد وهو الجييل؛ الكريم عبد موالنا شعر من صديقي يا القصيدة
الفارض البن صوفية أشعار هو املنشدين من وأقرانهما والتوني التهامي يغنيه ما كل

ا؟ حقٍّ أعجبك هل لكن األقطاب. من وغريهم والرومي عربي وابن
لديك هل الصعيدي! أيها بحق أبهرتَني لقد ا! جدٍّ االهتمام: بنفس ياسني أجاب

آخرين؟ ملنشدين أو هذا مثل أخرى تسجيالت
كنزي إذن لك سأحرض فيها: ينام التي الغرفة ناحية متجًها يقوم وهو شاذيل أجاب
غري اللون ذلك أعجبك طاملا راحتك، عىل إليها لتستمع املنشدين تسجيالت من الشخيص

حال. أي عىل هنا منه الكثري تجد أن يمكنك فلن الفنون، من الكبرية الجماهريية ذي
املسجلة، الرشائط من مجموعة عىل يحتوي سميك بالستيكي كيس يده ويف عاد ثم
التسجيل ومكان املنشد اسم اليد بخط منها كلٍّ عىل أُلصقت صغرية ورقة عىل ُكتب وقد

ومناسبته.

أرشطة وراء باحثًا وقته من كبريًا قسًطا يقيض نفسه ياسني صار قليلة أشهر ظرف يف
وعندما ملريديهم، شخصية تسجيالت خالل من إال وقتذاك متوفرًة تكن لم التي املنشدين
حرضة يف تقام التي رمضان ليايل ضمن ليلة إلحياء التوني الشيخ بحضور شاذيل علم
تلك لحضور ياسني دعا األنفويش؛ بحر عىل املطل امَلهيب ومسجده املريس العباس أبي
يف الرمل محطة من بهما سار الذي العتيق األصفر املدينة ترام مستقلني مًعا ذهبا الليلة.
عىل حوله ما ليغمر سحره يفيض الذي العالم ذلك إىل بهما ألقى حتى الكورنيش، موازاة
كلما بعدها يالزمه ظل الذي الشعور ذلك األوىل للمرة ياسني داهم ليلتها األبصار. امتداد
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أذنه إىل تناهى كلما صوفية، قصيدة إىل أنصت كلما منه، اقرتب أو العالم ذلك إىل دخل
كانت واملسك. البخور روائح أنفه عىل مرت كلما بل املديح، ملوسيقى الكسول اإليقاع ذلك
يف الليلة تلك إىل وذاكرته عقله مسام فتح تعيد بأن كفيلًة العالم بذلك تذكره عالمة أقل
وعشًقا، َوْجًدا املتمايلة األجساد وبني املرتاقصة، األضواء تحت املريس، العباس أبي رحاب
املسك أبخرة متخلًال الخفيفة ذراته الشتاء هواء يحمل الذي املنعش البحر رذاذ تحت
لكنة ذو وأجش شجي ذكوري صوت كله املشهد ذلك يغلف بينما املباخر، من املتصاعدة

آرسة: عذوبة يف يردد واضًحا شجنًا تحمل صعيدية

ودل��ي��ُل ش��اه��ٌد ب��ذل��َك وم��ع��ي ت��م��ي��ُل ال��ح��ب��ي��ِب إل��ى ال��ق��ل��وِب ك��لُّ
ت��س��ي��ُل ال��ع��اش��ق��ي��َن دم��وُع ص��اَرت ��ًدا ُم��ح��مَّ ذََك��رَت إذا ال��دل��ي��ُل ��ا أمَّ
ن��زي��ُل ِح��م��اَك ف��ي ال��م��ت��يَّ��ُم ه��ذَا ال��ُه��دى َع��َل��َم ي��ا ال��ك��ون��ي��ِن س��يِّ��د ي��ا
َج��زي��ُل ول��ل��َم��دي��ِح ثَ��واِب��ي ِف��ي��ه م��ح��م��ًدا َم��َدح��ُت ق��د إنِّ��ي َربِّ ي��ا
دل��ي��ُل وَس��اَر ُم��ش��ت��اٌق َح��نَّ م��ا ال��ُه��دى َع��َل��َم ي��ا ال��ل��ُه َع��ل��ي��َك َص��لَّ��ى

(١٠٥٨–١١٢٣م) الخياط ابن شعر

ونشوة القرب لذة ذاق قد كان والطرب، التجيل سماوات يف يهيم ليلتها ياسني ظل
املكان فوق فحلَّقت صدره داخل السجن تحتمل أن من أخف روحه وباتت الوصول،
تارًة الهواء مع املتطاير البحر رذاذ مع ومرتاقصًة تارة، الذكر حلقة رواد مع متمايلًة
ياسني كان آخر. حينًا املوسيقى بعذوبة ومسحورًة حينًا، املديح بدائع يف متأملًة أخرى،
التجيل نور بني ما واإلفاقة، السكر بني ما والغفوة، الصحو بني ما حالة يف دخل قد
أنفاسه يلتقط ثم املنشد، وراء ويردد الذاكرين وَسط للتمايل جسده يرتك العشق، ونشوة

أخرى: قصيدة إىل تامة «سلطنة» حالة يف ينتقل وهو إليه لينصت قليًال

ع��ل��ي��ُل ال��ف��ؤاِد م��ح��زوَن يُ��ص��ب��ُح ب��َس��ه��ِم��ِه يُ��رَم ال��ح��بِّ ِف��ي الَم��ن��ي َم��ن
م��س��ل��وُل نَ��َع��م َس��ي��ٌف آخ��ُرُه أِخ��ي ي��ا ال��ب��داي��ِة ف��ي ش��ه��ٌد ال��ح��بُّ
ق��ل��ي��ُل األف��اع��ي س��مُّ آخ��ُرُه أِخ��ي ي��ا ال��ب��داي��ِة ف��ي ش��ه��ٌد ال��ح��بُّ
م��ع��ل��وُل وال ش��ه��وتِ��ِه ب��ح��دوِد م��ق��ي��ٌد ي��ذُق��ُه ال ع��ذٌب ال��ح��بُّ

(١٠٥٨–١١٢٣م) الخياط ابن شعر
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صحراء

الباهتة الصحراء ألوان وَسط للعني املزعجة الفاقعة األلوان ذات الضخمة الكائنات بدأت
األشجار كل اختفت معدودة أيام يف الرمال، وتسوية الشجر بالتهام بدأت ما أول املتناغمة
اختفت صباح أول يف متناثرة؛ بعيدة أشجار إال املجزرة تلك من تفلت لم لها، املجاورة
واجهت والتي معها، كِربت والتي عمرها مثل يف كانت التي تلك إليها، األقرب الشجرة
ليست أرض من غريبًة رماًال معها حاملًة ربيَعني قبل هبت التي العاتية العاصفة بجوارها
فيها تشمان تكادان كلتيهما، أغصان بعض عىل عالقًة الرمال تلك بقايا تزل لم كأرضها،
الغرب إىل الوليدات الثالث الشجريات اختفت ثم منها، جاءت التي البعيدة األرض رائحة
تهاوى كثري بمطر الرمال ابتلت أن بعد قريب شتاء يف مولدهن شهدت قد كانت منها،
كبحريات أليام فبقي ابتالعه؛ تستطع لم الرمال إن حتى مفاجئًا، غزيًرا الصحراء عىل
حياًة ومألتها والحرشات الدواب إليها ُجذبت مؤقتًة واحًة البقعة تلك من جعلت صغرية

الوليدة. الشجريات تلك جفت بعدما محلها نبت ثم وبهجة،
لها يتبقَّ ولم وصباحاتها، أمسياتها رفيقات كل راحت القريبة، األشجار كل اختفت
وأكثر أكثر باألرض تتشبث صارت وغريبة، بعيدًة املتبقية األشجار كانت أنيس. بعدهن
أبعد األرض عمق يف جذورها تمد صارت الشجر، من صديقاتها إحدى اقتُلعت كلما
اقتالع عن تتوقف تكن لم ترتاح، أو تهدأ الكائنات تلك تكن ولم بها. تحتمي لعلها وأبعد
كل تُقتلع مكشوفة. كمقربة وتكرب تكرب ظلت بعيدة كومة يف وإلقائها الجذور من األشجار
ضاربًة كانت التي جذورها وشبكة وأغصانها جذعها الهواء يف يرتفع لحظات، يف شجرة
لها أصل ال املشقق الخشب من بالية قطعة مجرد عني غمضة يف تصبح األرض، عمق يف
الهواء يف املقتلعة بجذورها العالقة الرمال ذرات تتطاير األرض. يف لها جذور ال وطن، وال
ُهويتها مللمة عن عاجزة وهي الوطن منها يتساقط الغاشمة، الوحوش تلك قبضة يف وهي

أسالفها. وتاريخ
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١٩٩٢م فرباير

الشتوي، املساء ذلك يف عليه املتفق املوعد حَسب واقًفا ياسني كان فريدة شقة باب أمام
عىل الواقع للشوكوالتة، الشهري املحل ذلك تغليف بورق مغلفة كرتونية علبة يده ويف
يقدر والذي زغلول، سعد شارع عىل متعامًدا نهايته عند دانيال النبي شارع ناصية
بنيٍّا، صوفيٍّا معطًفا مرتديًا فدخل الباب فريدة له فتحت السكندريون. كل منتجاته جودة
الطراز من رقيق أبيض بلوفر فوق الواجهة، إىل عادت موضته لكن زمن، منذ لوالده كان
أنيًقا جلديٍّا وحذاءً أسود صوفيٍّا وبنطاًال السنوات، تلك يف انترش الذي العالية الرقبة ذي
قادمة، طويلة لسنوات التفاصيل تلك كل فريدة ستتذكر املقابلة. لهذه خصيًصا اشرتاه
بالنسبة كبري بمبلغ اشرتاه الذي الحذاء باستثناء بالطبع ذلك من شيئًا هو يتذكر لن بينما
جزء اقرتاض إىل فاضُطر األهمية، بهذه بمقابلة يليق رسميٍّا حذاءً يملك يكن لم ألنه له؛
التي والدتها ملقابلة أوًال هو يذهب أن عىل فريدة مع اتفق قد كان والدته. من ثمنه من
كذلك هو يكن لم تخرجه، فور الوالد يقابل أن قبل رسمي غري بشكل عليه التعرف طلبت
الرجل يرفضه أن لتتحمل كرامته تكن فلم طالبًا؛ يزل لم وهو والدها مقابلة يف يرغب
وصافحته شعرها، عىل خفيف ووشاح فضفاض طويل ثوب يف األم دخلت السبب. لهذا
واملجامالت الرتحيب عبارات بعض وبادلته الفاكهة، وبعض الشاي له قدمت ثم ُودٍّ يف
فاجأته ثم أغلبها، عىل النموذجي الرد كيفية يعرف وال منها يضجر كان التي الروتينية
التواطئ بعض تحمل ودودة ابتسامة وجهها وعىل هادئة بنربة عليه مبارشطرحته بسؤال
ابنتي من الزواج تريد ملاذا حسنًا. يشء: كل تعرف إنها له تقول أن تريد كانت لو كما

ياسني؟ أستاذ يا
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بعًضا ارتشف البارد، الجو رغم ويتعرق ِجلسته يف يتململ فبدأ بشدة السؤال أربكه
يف قال ثم املتوقع غري السؤال ذلك يف للتفكري الثواني من القليل نفسه ليمنح الشاي من

و… … وأدبها أخالقها … فريدة ابنتك إن … إن ارتباك:
بابتسامة سائلًة كتفه عىل وربتت والتعاطف اإلشفاق من يشء يف السيدة قاطعته
وقد تحبك إنها شيئًا؛ عني تخفي ال فريدة القصة، كل أعرف أنا مطمئنة: وبلهجة دافئة
من عمرينا وأبوها أنا قضيت وقد تعرف كما الوحيدة ابنتنا إنها البداية. منذ ذلك عرفُت
هل بابنتي؟ ستعتني هل مستقبلها. عىل نطمنئ أن غري الدنيا من نريد ال نحن أجلها،

إسعادها؟ بإمكانك أنه ا حقٍّ تعتقد
لحرضتك. ذلك أؤكد نعم نعم، أخرى: مرًة أنفاسه يسرتد وهو حماس يف أجاب

عىل تحصل بعدما فريدة والد ملقابلة استعد إذن االبتسامة: نفس وجهها وعىل ردت
التوفيق، لك أتمنى قليلة. شهور إال ذلك عىل يتبقَّ لم أنه أظن هللا، بإذن الجامعية شهادتك

الخري. فيه ما هللا وليقدم
األرستان فيه اجتمعت بسيط عائيل حفل يف تخرجه، من شهرين بعد الخطبة تمت
املدينة يف انترشت التي القاعات تلك إحدى عىل املال إلنفاق داٍع ثمة يكن لم فريدة، بيت يف
بيت يف الخطبة تقام أن عىل القدم منذ جرت العادة أن رغم الناس، بني موضًة وصارت
من كاملتني غرفتني لرشاء يكفي ما الجديدة القاعات تلك يف حفل أقل يتكلف العروس.
وكان تخرجها، قبل الزفاف توقيت يف يتحدثا ال أن فريدة والد مع اتفاقه وكان األثاث.

عامان. آنذاك تخرجها عىل يتبقى

١٩٩٣م يونيو

القصرية إجازاته خالل املهندسني نادي يف يلتقيان كانا حيث باشا سابا كورنيش عىل
يف نصفها يضيع والتي ذلك، نحو أو شهر كل العسكرية وحدته من عليها يحصل التي
اشتاق السلوم؛ قرب النائي كتيبته موقع وبني اإلسكندرية بني ما والعودة السفر طريق
طبعه عىل فريدة تعوَّدت بداخله. عما اإلفصاح يف قط يفلح لم كالعادة ولكنه كثريًا، إليها
شخص هو، عميلٌّ تدركها. التي رقته رغم مشاعره إظهار يجيد يكن لم لطاملا الجاف،
أن فيها يفرتض كان مشاعره. وال قلبه ال آيل، كحاسب املنظَّم عقله يحرِّكه براجماتي
منه تسمع وأن يغازلها أن تحب كانت يتكلم، أن تريده كانت ولكنها كالم، دون تفهمه
يف ثانوي شخص مجرد وأنها عنها منشغل أنه تظن منه؛ تغضب كانت العشق، كلمات
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انشغاله من غريتها يستغرب هو كان بينما األخرى، وباهتماماته بالعمل املتخمة حياته
أنه خاصًة الغربية الحدود قرب تجنيده فرتة خالل فيه انخرط الذي العسكري باملرشوع

فقط. الوطن وألجل أجر بدون عمٌل
يشتكي ياسني يكن لم الطويلة، التجنيد أشهر طوال بشغف إجازاته هي ترقبت
مع التكيف بإمكانه وكان بطبعه، مدلًال يكن لم كأقرانه، العسكرية الحياة من كثريًا
عام، بشكل وضع أي مع يتكيف أن من تمكنه شخصيته طبيعة كانت الخشنة؛ الحياة
ولجيش لوطنه فيه يشارك ما وبأهمية بأهميته ويشعر يعمل ما يحب كان أنه كما
حتى املرشوع ذلك يف يؤديها التي املهمة طبيعة عن كثريًا يفصح حتى يكن لم بالده.
ملتزًما كان الكتيبة. يف قائده تعليمات نصت كما الرسية قواعد عىل حفاًظا هي؛ أمامها
اشتاق واملواعيد. واملظهر وامللبس املأكل تعليمات تذمر؛ وبال صارم بشكل بالتعليمات
اشتاق النائية، الصحراوية الكتيبة يف قضاها التي املوحشة الباردة الليايل يف كثريًا إليها
بجواره تتمىش وهي فمه يف تلقيها التي الرتمس حبات وإىل يدها، ملسة وإىل صوتها إىل
الخرسانية األرشعة ذي الكازينو وذلك املهندسني نادي بني ما الكورنيش رصيف عىل
له تصنعها التي الطماطم برشائح األبيض الجبن شطائر وإىل جليم، لسان عند البيضاء
أي عن اإلفصاح يجيد يكن لم كالعادة لكنه رقيقة. بيضاء أوراق يف وتلفها املنزل يف
السخرية بني تجمع وبابتسامة منها، بعتاب الغالب يف تنتهي لقاءاتهما فكانت ذلك؛ من
واملرشوع والجيش الكتيبة عن الطويل لحديثه تربيره عىل كردٍّ خافتة تمتمة مع واملرارة
أكثر أنا سأكون وهل يهم. ال حسنًا، لها: وأشواقه حبه عن الحديث من بدًال العسكري

الوطن؟ من أهميًة

١٩٩٤م يناير

تلك يف الرشكات كل يف منتًرشا كان الذي النوع من اللون رمادي معِدني مكتب خلف
مغطٍّى معِدني كريس عىل ياسني جلس إيديال»؛ «مكتب باسم يعرف كان والذي السنوات،
أحد من طرفها يربز اإلسفنج من رقيقة بطبقة ومبطن رخيص، أسود صناعي بجلد
الذي األفقي الطراز من كمبيوتر جهاز املكتب سطح عىل وأمامه املهرتئة، الكريس جوانب
الوظيفة هذه عىل حصل قد كان بوصة. عرشة األربع مقاس من ثقيلة شاشة فوقه تستقر
معارف أحد بوساطة العسكرية خدمته شهور انتهاء بعد القانونية للمحاسبة رشكة يف
التي املحاسبية الكمبيوتر برامج استخدام يجيدون الذين القالئل أحد كان وألنه والده،
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املحاسبة ألنظمة كفاءًة وأكثر أرسع كبديل السوق يف لالنتشار طريقها تجد بدأت قد كانت
له مرضيًا — األقل عىل البداية يف — كان لكنه كبريًا، الراتب يكن لم التقليدية. اليدوية
كما عمره، يف األوىل للمرة والده عن املادي االستقالل له ن يؤمِّ كان ألنه أعزب؛ كشاب
يف لها بسيطة هدية رشاء من أو آلخر، وقت من للخروج فريدة دعوة من يمكِّنه كان
يكن لم بالتأكيد لكنه أيًضا، هو له الجديدة الثياب قطع بعض رشاء ربما أو املناسبات،

أرسة. عىل منه ينفق أو بيتًا به ليؤسس يصلح للدخل مصدًرا يمثل
أصدقائه لغالبية حدث كما العمل بمواعيد االلتزام يف كبرية مشكلة لديه تكن لم
من الخالية الجامعية واالنطالق الحرية حياة من ينتقلوا أن يتصورون يكونوا لم الذين
عمل، أيام ستة يتضمن الذي الصارم األسبوعي الجدول ذات الوظيفة حياة إىل االلتزامات،
ألنه لكن اإلدراك. وصعبة شحيحة إجازات مع عًرصا، الخامسة إىل صباًحا الثامنة من
الحقيقة يف كان عليه، كبريًا عبئًا تمثل العمل ساعات تكن فلم يحب ما يعمل كذلك كان
كان األسبوعية، اإلجازة يوم ويف العمل ساعات بعد بحياته يستمتع كما بالعمل يستمتع
الجانب عىل وكان خربته، وتزداد منه أقدم هم ممن ويتعلم الوقت مع عمله يف يتقدم
بمشاريعها منشغلًة فيها تكون ال التي األوقات يف فريدة مع للخروج الوقت يجد اآلخر
السينما إىل وللذهاب املوسيقى إىل ولالستماع القدم كرة وللعب للقراءة وكذلك الكلية، يف
انتهاء بعد الخميس أيام أصحابه ينتظر أن عىل اعتاد الصوفية. املديح ليايل ولحضور
الرتام استقل قد بعضهم يكون حيث جابر، سيدي ترام محطة رصيف عىل مساءً العمل
يف اليمني ناحية األوىل النافذة عند ووقف سابقة، محطات من الرمل محطة إىل املتجه
إىل الرتام يدخل عندما لياسني بيده ح فيلوِّ الدائم، اتفاقهم كان كما للرتام األخرية العربة
املحطات من أصحابهم التقاط يف يستمرون ثم الرتام. إىل ليصعد جابر سيدي محطة
شيزار كامب ومن اإلبراهيمية ومن سبورتنج من يركب من فريكب الطريقة؛ بنفس التالية
رأيه غريَّ ربما فإنه املعتادة محطته رصيف عىل موجوًدا يكن لم ومن الشاطبي. ومن
يف جميًعا ينزلون السهرة. نهاية بعد الهاتف عرب معرفته يمكنهم ما، طارئ له حدث أو
مباريات نتائج حول ويتجادلون املحالت أمام هدف بال يتسكعون حيث الرمل محطة
سمحت إذا السينما إىل يدخلون ربما املوسيقية، اإلصدارات أو األفالم أحدث حول أو الكرة
أول يف الكائن الشهري املحل من والفالفل الفول شطائر إما يبتاعون ثم بذلك، ميزانياتهم
السكندرية الطريقة عىل الكبدة أو زغلول، سعد شارع بداية من اليسار، جهة عىل شارع
يرشبون ربما ثم مرتو، سينما بجوار خلفي شارع يف املختبئ الضئيل املحل ذلك من
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كان األشهر. الفشار محل حيث الرتام ملحطة عائدين طريقهم يف ذلك بعد القصب عصري
يضع عندما جيًدا يعلم كان لكنه مبتهًجا، البال رائق الربيئة السهرات تلك من يعود ياسني
األسئلة عىل اإلجابة من هربًا أصحابه وَسط يختبئ يهرب كان إنما أنه الوسادة عىل رأسه
باملال ستأتي أين من مثل؛ أسئلة فيها، التفكري يريد وال إجابًة لها يملك ال التي الصعبة
األقساط؟ بسداد فقط أنت وستقوم ثمنها، مقدم بدفع والدك ل تكفَّ التي الشقة لتأثيث
ستقيض هل املستقبل؟ يف ستفعل ماذا مفتوح؟ بيت ومسئولية مرصوفات ستتحمل وكيف
منها؟ أيٍّا ستحقق وكيف أحالمك؟ أين طموحك؟ حدود هي ما الرشكة؟ تلك يف عمرك بقية

شقة التليفزيون. أمام مستلقيًا ياسني كان بمنزله املعيشة غرفة يف الكبرية األريكة عىل
من األول للنصف تعود الطراز كالسيكية بناية من األريض الطابق يف تقع قديمة، أرسته
تظلله بولكيل، حي من هادئ شارع يف وتقع طوابق، أربعة من وتتكون العرشين، القرن
بالفيالت املحيطة الحديدية األسوار خلف من العتيقة جذوعها تربز التي املورقة األشجار
اتجاه يف وممتد يبدأ، حيث الرتام شارع عىل متعامد ذاتها، الفرتة إىل العائدة والبنايات
شقق من كذلك هي ستانيل. شاطئ إىل مفضيًا كبري بميل ينحدر ثم يتصاعد، حيث البحر
يف تنتصب مهملة داخلية حديقة عىل تطل الكبرية رشفتها كانت القديم. اإليجارات قانون
وتتساقط الحديقة، مساحة كامل وأوراقها فروعها تظلل الجذع، ضخمة شجرة وَسطها
ومذاق داكن لون ذات لكنها الحمص حبة حجم يف كروية ثمار وآخر حني بني منها
متقدمة سيدة تسكنها واحد طابق من وقديمة صغرية فيال اآلخر طرفها عىل وتطل الذع،
بلكنتها تنهره كانت عندما حتى عجوز، وهي إال يتذكرها ال مذهلة، لدرجة العمر يف
العطرية؛ الروائح ذات الصغرية بنباتاتها ويعبث بابها أمام يلهو طفًال كان أيام األجنبية
الصغري البقالة كشك صاحب له يقول كوستا. مدام الجميع يناديها عجوًزا، كذلك كانت
زوجها وإن يونانية، إنها الشارع من اآلخر الجانب عىل الواقعة الفيال سور إىل املستند
الرجايل الخياطة محل إىل طويلة سنوات منذ وفاته بعد صيدليته تحولت صيدليٍّا كان
أنها الشارع سكان قدامى من اآلخر البعض يجزم بينما الشارع. ناصية عىل يقع الذي
هاجرت عائلتها إن لوالدته يوًما هي قالت بينما اإليطالية. يتحدث كان زوجها ألن إيطالية
بيت يف ُولدت وأنها بعيد، زمن منذ األتراك اضطهاد من هاربًة قربص، من اإلسكندرية إىل
تزوجت عندما البيت هذا إىل جاءت ثم العطارين، شارع يف جئني لالَّ الكنيسة خصصته
وأمه أبوه ينتقل أن قبل مات أنه إال عنه يعرف ولم ياسني يره لم الذي كوستا السيد
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العربية تتحدث فإنها تفعل عندما لكنها كثريًا، كوستا مدام تتحدث ال الحي. هذا يف للسكن
نادرة أحيان ويف لطيفة. أجنبية لكنة مع املميزة، السكندرية البلد أوالد وبلهجة بطالقٍة
صوتها يأتي قديمة مطربة تغنيه ما متقنة بفرنسية تردد رائًقا مزاجها يكون حينما
عندما الكبري النحايس بوقه يظهر الذي الفونوجراف ذلك من ربما أو املذياع، من مشوًشا
وال كوستا، مدام بيت بداخل ما أحد يعرف لم للفيال. الداخلية البوابة كوستا السيدة تفتح
األعياد من معدودة مناسبات يف إال البيت تغادر ال أصبحت أن منذ اليوم َطوال تفعله ما
وقديمة كبرية أمريكية سيارة يف الصطحابها املسنني أقربائها بعض يأتي حني الدينية
لزيارة أو الصغرى، املنشية ميدان قرب اليونان كاتدرائية يف القداس لحضور إما الطراز؛
كان ياسني لكن الشاطبي. قرب األرثوذكس الروم طائفة مدافن يف عائلتها من املوتى
هامسة صلوات تتلو أو الصغرية، حديقتها يف النباتات تسقي صباح كل الرشفة من يراها
الداخلية الحديقة عىل الطويلة نافذتها املطلة غرفتها يف معلقة للعذراء، كبرية أيقونة أمام

كوستا. مدام فيال وبني بنايته بني املشرتكة
املدرسة يف العربية للغة مدرًسا األب توظف أن بعد الحي هذا إىل وأمه أبوه انتقل
السنوات؛ تلك يف مغريًة فيه الشقق إيجارات كانت أن تصادف وقد القريبة، اإلعدادية
ذلك قبل تزوجا قد كانا لعقود. الحي ذلك سكنت التي األجنبية األرس غالبية هجرة نتيجة
عائلتها عاشت وحيث أمه، وكِربت ُولدت حيث بك، محرم بحي صغرية شقة يف بعامني
اإلسكندرية إىل قدم أقايصالصعيد، يف البعيدة قريته من نازًحا األب قدم بينما أجيال. منذ
فاستقر املدينة لتلك العجيب السحر جذبه ثم الجامعة، يف طالبًا الخمسينيات منتصف يف
الرتيبة عمله سنوات قىض الراقية. بولكيل منطقة إىل أخريًا انتقل ثم وتزوج، وتوظف بها
من أجيال يديه عىل تخرجت االحرتام، كل الجميع له يُِكن وقوًرا ملتزًما مدرًسا الطويلة

وأطباء. ودبلوماسيون ومهندسون محامون سنوات بعد منهم صار الذين الطلبة
ساعات بعد وقته أغلب يقيض كان فقد بالجريان؛ وطيدة عالقات لوالده تكن لم
التمشية يف األثرية هوايته ممارسة يف أو القرآن، وتالوة والصحف الكتب قراءة يف العمل
ثم ستانيل، كورنيش حتى الشارع مع وهبوًطا صعوًدا جمعة يوم كل صباح البيت من
التابع الضيافة وقرص اإلنجيلية الكنيسة إىل يصل الذي الشارع حتى يمينًا االنعطاف
إىل يصل حتى أخرى مرًة هابًطا يمينًا نهايته عند ينعطف حيث الجمهورية، لرئاسة
ويعود املفضل، شيخه من الجمعة خطبة إىل يستمع حيث الطابقني، ذي الكبري املسجد
عىل مواظبًا الرجل ظل البيت. حتى الرتام رشيط بمحاذاة سريًا الصالة من االنتهاء بعد
نوَّات أو وأبيب بئونة حر عنها يُقعده ال الشتاء، ويف الصيف يف جمعة كل العادة هذه
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يف تعلمه الذي القبطي للتقويم طبًقا الشهور تسمية عىل معتاًدا كان كما طوبة، شهر
اإلسكندرية يف منه يُعرف كان وكما والحصاد، الزراعة مواسم مواقيت لتحديد قريته
منه تمكن بعدما إال العادة هذه عن يتوقف لم الدقة. وجه عىل املمطرة النوات توقيتات
مسجده حتى ملحطتني الرتام يستقل إما فصار التقاعد؛ إىل إحالته بعد الروماتيزم مرض
الذي القريب، املسجد يف ساقيه مفاصل حالة تسعفه لم إذا مضطًرا يصيل أو املفضل،
ولًحى بيضاء بجالبيب العربية البالد من العائدين من الجدد املتدينني أولئك أحد أقامه
جمال رضبت نشاز نغمة أول بمثابة كانت عالية، طوابق ذات جديدة بناية أسفل طويلة،
يف للموت ومنتظًرا للمرض مستسلًما أسقطته التي القاضية الرضبة أما املتناغم. الشارع
ظل لكنه العمل، قلة بسبب البداية يف مرض ربما زوجته، رحيل فكانت بهدوء فراشه

والفقد. الوحدة بمساندة عليه انترص املرض لكن يقاوم،
يقطع لم لكنه فيها، الحياة مع وتأقلمه اإلسكندرية يف لعقود أبيه إقامة وبرغم
بالطمي الثمىل الجنوب أرض عمق من جذوره أبًدا يخلع ولم رأسه، بمسقط قط ِصالته
عن القرية، يف وشبابه صباه عن الحكايات ترديد من يمل يكن لم القصب. أعواد وقشور
ساعة مسرية عىل تقع التي االبتدائية املدرسة يف ثم القرية، ُكتَّاب يف األوىل دراسته سنوات
أن قبل يراها مدينة أول كان الذي املركز يف تقع التي الثانوية املدرسة يف ثم قريته، من
بعد وخاصًة األخرية سنواته يف اإلسكندرية. إىل جاء حني بحقٍّ املدن تكون كيف يعرف
بالغ، بحنني الدقيقة التفاصيل يرسد واضح، بشغف الحكايات تلك يحكي كان التقاعد
نهاية، ال ما إىل الحكي مواصلة بإمكانه كان ألخرى. حكاية من ويقفز ويستطرد يستطرد
أي حتى أو قريته، من قادم طارق بابه يطرق عندما عافيته إليه وتعود ضالته يجد وكان
الذكريات الوافد ذلك مع يستعيد كان فيها. يعيش يعد لم ولو إليها أصله يرجع شخص
تيضء املتباعدة الجلسات تلك كانت البقاء، يف عليه ويلح إكرامه يف يبالغ وكان والحكايات،
صباه إىل الشيخ تعيد تلك الذكريات أحاديث كانت وشيخوخته، أمراضه وتنسيه وجهه

مجاًزا. ال حقيقًة

باملتغريات، حافلًة العسكرية الخدمة لشهور استكماله بعد األوىل ياسني سنوات كانت
ظل وفنون، وإبداعات أفكار من بينه يتنقل ما الستيعاب تكفي يومه ساعات تكد لم
والسينما، واملوسيقى الكتب بني العمل من العودة بعد يومه ساعات من يتبقى ما يقيض
عقله أبواب فتح قد كان وقتها، جل تستغرق التي دراستها يف فريدة انشغال مع خاصًة
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التاريخ من سحيقًة أغواًرا ويسرب العالم يستكشف الفكرية، االتجاهات مختِلف أمام
املغامرين، بمخرجيها الجديدة الواقعية سينما سحر بني وجهه عىل هام والفن. والسياسة
خان محمد عالم سحره جماهرييتها. قلة رغم الوقت ذلك يف مجدها أوج يف كانت والتي
الصعيد. عاشق الطيب عاطف وعالم الليل، عاشق السيد عبد داود وعالم الشارع، عاشق
عينيه فتح عرفة، ورشيف بشارة خريي فيها نبغ التي املوسيقية الفانتازيا بسينما انبهر
اكتشفها التي إمام، الشيخ أغاني سحرته عندما والشيوعيني اليسار عالم عىل مرة ألول
الذي — منري محمد إىل الصوفية الجذبة يقارب شديد طرب يف يستمع هو بينما بالصدفة
شديدة بأغنية يشدو وهو — للفنان األمثل نموذجه بل املفضل، مطربه فقط يكن لم
فيلم من األغنية كانت مصدرها، يفهم يكاد ال شجون من تحمل ما فرط من القسوة
من اعتاده كما ليس لكنه أكتوبر، حرب عن جديد تليفزيوني فيلم كذلك، التفرد شديد
فيلم يف فريدًة أغنيًة تلك كانت املفضلون. مخرجوه يصنعها التي تلك حتى مرصية، أفالم
أيام السويس يف حربي كمراسل عمله أثناء الغيطاني جمال كتبها قصرية قصة عن فريد
ما فرط من الخفقان عن يتوقف قلبه ويكاد األوىل للمرة األغنية إىل يستمع أكتوبر، حرب
أبواب له ستفتح أنها اليقني حد إىل أدرك وإن أبعادها، يدرك ال غامضة متعة من فيها
وصوته املتفرد بأسلوبه يشدو النوبي األسمر املطرب كان حدود. له ليست فسيح عالم

بالفطرة: الحزين الدافئ

��ك��ش م��ات��ض��حَّ ال��ح��ك��اي��ة أص��ل ب��ي��ض��ح��ك��ش م��ا غ��ض��ب��ان ال��ب��ح��ر
ِدِب��ل ع��م��ره وال وج��رِح��ن��ا ب��ي��دب��ل��ش م��ا ج��رح��ه ال��ب��ح��ر
وغ��ن��اوي ح��ك��اوي ب��ت��ق��ول ق��ن��اوي ف��خ��اره��ا ُق��ل��ل��ن��ا
ع��س��ل ال��م��ي��ة ف��ي ول��و اش��رب م��ا ن��اوي ان��ا ال��ذل ق��ل��ة ي��ا

وتكراًرا مراًرا ذاتها األغنية يعيد التليفزيون، أمام املعيشة غرفة يف الليلة تلك قىض
خصيًصا اشرتاه جديد فيديو رشيط عىل األوىل يُعرضللمرة كان الذي الفيلم سجل أن بعد
يخيب لم والذي شهر، قبل عرضه عن التنويه بدأ أن منذ ينتظره كان الذي الفيلم لذلك
يعرفهم من كل ويسأل ألسابيع، وراءها يبحث ظل التي الساحرة األغنية تلك تكفيه ظنه.
أجش الجسم ضعيف الرضير الرجل ذلك عالم إىل اهتدى حتى وملحنها، كاتبها عن
جريمًة الزمن ذلك يف اقتناؤها كان التي وتسجيالتهما األشعث، النحيل ورفيقه الصوت،
ليس جهد بعد بعضها عىل الحصول استطاع الشمس. وراء ما إىل بمرتكبها تذهب قد
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نجم، فؤاد أحمد ورفيقه إمام الشيخ تسجيالت من الخاصة مكتبته ن يكوِّ وبدأ بالقليل،
بعد — بالصدفة برصه وقع عندما خاصًة األفكار، تلك وعن املرحلة تلك عن يقرأ وبدأ
األهرام، بجريدة الَوَفيات صفحة يف نفسه إمام الشيخ نعي عىل — بعامني اليوم ذلك
الذين — نفسه منري محمد فيهم بما — والفنانني املثقفني من الهائل العدد ذلك وفاجأه
التليفزيون يف قط ذكره يرد وال العامة، يعرفه يكاد ال الذي الغامض الرجل ذلك ينعون
ومؤثر مشهور الرجل أن أيقن يوًما. يوجد ولم يكن لم وكأنه الصحف، أو اإلذاعة أو

كذلك. يبقى أن له تريد ال — بعد يدركه يكن لم لسبب — ما جهة ولكن بالفعل،

صحراء

الكائنات تلك من جديدة قافلة جاءت املجاورة، األشجار كل اقتالع الكتمال التايل الصباح يف
األرض؛ بعض عىل الظل ترمي كثبان بال منبسطًة اآلن صارت التي األرض إىل القبيحة
واتجاهه. الظل طول بحسب الوقت تمييز املمكن من وتجعل الحياة، ببعض فتسمح
التوت ورقة فقدت كانت، مما للتمايز فقًدا أكثر صارت سواء، كلها اآلن األرض صارت
ما مستباحة. عارية، أخريًا وباتت الُهوية، من اليسري النزر لها تحفظ كانت التي األخرية
الطبيعة أبدعتها التي واملنحنيات التعرجات تلك كل اختفت وانتباهتها عني غمضة بني
قبل من الصحراء ُهوية شكَّلت التي البديعة الرسوم تلك ُمحيت ودهور، دهور مدار عىل
تاريخ، الصحراء لهذه يكن لم وكأن يوًما، توجد لم وكأنها والشجر، الحجر يوجد أن

مطر. قطرات جوفها جفاف يرطب ولم ريح بها تمر لم وكأن
لها كان متوحشة، مفرتسًة كانت سابقاتها، من قبًحا أشد الجديدة الكائنات كانت
ماتت ثم الدهر، غابر يف هنا عاشت التي املنقرضة كالحيوانات هائلة وأنياب مخالب
يشء كل تلتهم الجديدة الوحوش تلك لكن الغذاء. وندرة الصحراء قسوة تحتمل لم حني
تخرجها ثم األرض قلب يف مخالبها تغرس نفسها، الصفراء الرمال تلتهم إنها تبايل، وال
أي الزواحف. وجحور الدواب ورفات الشجر جذور من بقي وبما بالرمال، امتألت وقد

األرض! وتأكل الرمال تلتهم التي تلك غاشمة وحوش
جوف يف به لتُلقي باطنها وتُخرج األرض قلب يف أخاديد تحفر الوحوش تلك تزل لم
األرض تبتلعها أن قبل رمال من رسقته بما تهرب وكأنها بعيًدا، به تجري أخرى وحوش
فعادت بعيًدا، الصحراء رمال من التهمته ما تقيأت قد كأنما ثانيًة تعود ثم الغضبانة،

األرض! التهام من قط الوحوش تلك تشبع ال جديدة. تارًة جوفها منها لتمأل
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١٩٩٤م أبريل

بالطابق كبرية شقة يف الواقعة القانونية املحاسبة برشكة نفسه املعِدني املكتب خلف
تختلط طوابق سبعة من كلها الشكل، يف يماثلنها كثريات ضمن جديدة، بناية من األريض
مساحة منها أربٍع كل وتتوسط السكنية، بالشقق األطباء بعيادات الرشكات مكاتب فيها
بشكل منسقة وزهور الغرس، حديثة أشجار فيها تتناثر األخرض، النجيل من فسيحة
يف السيارات من الكثري بها يمر وال بإتقان، مسفلتة هادئة شوارع بينها وتصل جيد،
تلك، النائية سموحة منطقة يف للعمل مسرتيًحا البداية يف ياسني يكن لم األوقات. معظم
مبارشة، مواصالت خطوط سكنه بمحل تربطها تكن لم إذ يسريًا؛ إليها الوصول يكن فلم
املؤدي النفق يعرب ثم جابر، سيدي محطة إىل الرتام يستقل بأن يبدأ اليومي مشواره فكان
املتجه باص امليني هناك من يستقل حيث الحديدية، السكك محطة من الخلفي الجانب إىل
خاليًا يزل لم الذي الجديد، التجاري السوق مبنى أمام منه يهبط ثم النزهة، حدائق إىل
عمارات يسرية سري مسافة عىل ورائه من تمتد حيث متناثرة، ومقاٍه محالت بعض من إال
بعض مرهقتني والعودة الذهاب رحلتا كانت إحداها. يف رشكته مقر يقع التي التعاونيات
وشمسها الخانقة برطوبتها الحارة الصيف شهور يف بامليش يتعلق فيما وخاصًة اليشء،
أي مع التأقلم يف طبعه هو كما قصري وقت يف الرحلة تلك عىل اعتاد لكنه الساطعة،
متأخًرا فيها يستيقظ كان التي األيام يف أو املمطرة، النوَّات أيام يف فقط مستجدة، ظروف
الصغرية ميزانيته عليه يفسد أنه بجانب ذلك وكان أجرة، سيارة الستقالل يُضطر كان
يوافق أجرة سيارة سائق ليجد كثريًا يعاني كذلك كان فقد مفاجآت، أي تحتمل ال التي
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بما خارسًة صفقًة يجدونها السائقني غالبية كان حيث سموحة؛ منطقة إىل الذهاب عىل
الظن. أغلب عىل فارغني املنطقة تلك من سيعودون أنهم

خارج إىل يوميٍّا للذهاب ابنه تضطر التي الوظيفة بتلك سعيًدا كذلك والده يكن لم
يكن ولم اإلسكندرية، حدود هو إليه بالنسبة الحديدية السكك رشيط كان فقد املدينة،
قد نفسه يعترب النزهة لحدائق أو الريايض سموحة لنادي زيارة أي من عودته خالل
وقبل — أُغلق قد كان الذي — فورد مصنع مبنى بجانب يعرب أن قبل املدينة حدود دخل
عىل أمامه يظهر وحتى كامل، مصطفى نفق من الحديدية السكك رشيط أسفل يعرب أن
يف سموحة تكن لم اآلخر. هو لإلغالق طريقه يف كان الذي الغازية املياه مصنع اليسار
ثم الريايض، النادي إال تحوي ال املدينة أطراف عىل ضاحية سوى الجيل ذلك أبناء نظر
املحمودية. ترعة ضفاف عىل وأنطونيادس النزهة حدائق حتى تمتد التي واملصانع املزارع

العائلة مدافن توجد حيث هناك األقدمني، الرجال وادي إىل رحل بعيًدا، أبوه رحل ثم
طفولته أمىض حيث الصعيد، أعماق يف النائية بلدته قرب الالنهائية الرمال أطراف عىل
عيناه تلتمع كانت الذين أولئك الغامضة، الشخصيات تلك مع سحيقة أزمنة يف وصباه
فقد بهم. للحاق شوًقا يتحرق كان الذين أولئك معهم، حكاياته يذكر كان حني بالشغف
يتسامر اآلن لعله مستبرش، اآلن لعله خري، لعله لكن الوحيد، ومالذه األول سنده ياسني
إىل عاد وكيف األيام، تبدلت كيف لهم ويحكي هناك، إىل سبقوه الذين صباه رفاق مع
عالًقا يعد لم هواءً فارق كيف يعرفها، يعد ولم تعرفه تعد لم دنيا من القديم رحابهم
وكيف تذكره، عادت ما الجدران تلك أن وكيف ذكريات، إال الحلوة األيام رائحة من به
لحضوره تبتهج تعد ولم تراه، تعد لم حتى طبقات فوق بطبقات األمس جدران ُطمست
الدنيا. ضفة عىل له مما أكثر األخرى الضفة عىل أحباب له صار وكيف اعتادت، مثلما
كان أن وقت يفعل أن اعتاد كما النهر ضفاف عىل الشاهق النخل يتسلق يمرح، اآلن لعله

ونهر. نخل هناك
أيامه، أواخر يف أوصاه كما أجداده بجوار ليُدفن أبيه بجثمان ياسني ذهب عندما
بعينه يرى عمره يف األوىل للمرة كثريًا، النائية أبيه قرية ليل يف السماء مشهد أحب
يف مشابهة مشاهد ربما رأى قد كان السماء، يف النجوم من املذهل الكم هذا املجردة
التحديق شعور قبُل من يخترب لم لكنه التليفزيون، يذيعها التي األجنبية الوثائقية األفالم
ودرجة الحجم يف تتفاوت المعات لؤلؤات تزينها الدكنة شديدة سماء يف املجردة بالعني
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املغطاة الرطبة الزراعية األرض فوق ظهره عىل مستلقيًا الليلة تلك يف شاهد كما السطوع،
للمرة امليش إحساس يخترب طفل بدهشة السماء إىل متطلًعا السكر، قصب وقشور بالقش
يف يقرأ كان كما يجمعها ما رابًطا أن بد ال النجوم من بديعًة تكوينات هناك رأى األوىل،
تسمح ال التي املزدحمة املدينة فتى وهو يفهم أن له وأنَّى يفهم، أن دون املدرسية كتبه
عند بعيًدا أو شاهقة، بناية خلف متواريًا القمر برؤية إال باألضواء الصاخبة سماواتها
قرأه ما اسرتجاع حاول الضوء. شاحبات نجمات استحياء عىل تبدو حوله ومن األفق؟!
حصة يف مضحكًة له بدت التي املسميات وتلك األصغر، والدب األكرب الدب عن الكتب يف
كشاشة الرائقة السماء صفحة عىل اآلن أمامه تظهر بها وإذا االبتدائية، باملدرسة العلوم
الالنهائية النجوم تشكيالت بني الربط يحاول أخذ ودم. لحم من كانت لو كما الدقة عالية
مع صداقات له صارت الرابعة ليلته بعد عارم. شغف يف والتطبيقات النظريات واستنتاج
شحوب يتصادف الالتي جاراتها أحوال عن ويسألها التحية عليها يلقي بعينها، نجوم
أرسارها، وتتبع النجوم تلك مخاطبة عىل القدرة له أمست أخريات. انزواء أو إحداهن ضوء
األخرية ليلته يف فكان النفيس، والصفاء الصوفية أجواء إىل الصافية السماء تلك أخذته

النجوم: مخاطبًا ينشد ظهره عىل مستلقيًا اإلسكندرية إىل العودة قبل

ال��م��َع��ان��ي ب��ح��ِر م��ْن ال��نُّ��وِر ِب��ك��أِس ال��تَّ��َدان��ي َل��ي��ِل ف��ي ال��رَّاُح َس��ق��ان��ي
وال��م��ثَ��ان��ي ال��م��ثَ��اِل��ِث ِب��رنَّ��اِت ت��ج��ل��ي وْه��َي ال��م��َش��اِه��َد َوَش��اه��ْدُت
نَ��اِن ال��دِّ ِم��َن ب��راَح��ت��يَّ َش��ربْ��ُت ��ا ل��مَّ ��رَف ال��صِّ ال��َج��م��اَل وََع��اي��ن��ُت
َزم��ان��ي ع��ْن َراح��ي ِب��رش��ِف وِم��ل��ُت ونَ��ف��س��ي ��ي ِح��سِّ ع��ْن وتُ��ه��ُت َس��ك��ْرُت
ِل��َس��ان��ي ِس��رِّي ع��ْن ف��ب��اَح ش��ِرب��ُت ح��تَّ��ى ��ِر ال��سِّ َك��ت��َم ك��لِّ��ف��ُت وَق��ْد
َع��الن��ي ُح��س��ِن��ُك��ُم��و ج��م��اِل ف��ِع��ش��ُق ِع��ت��اٌب َوال ع��ل��يَّ ل��وٌم َوال

(١٨٦٩–١٩٣٧م) العزائم أبو مايض محمد شعر

ولتقييم للتأمل، صافيًا وذهنًا كافيًا وقتًا القرية يف قضاها التي القليلة األيام له أتاحت
اإلسكندرية عن قليًال االبتعاد إىل حاجة يف كان الناس، ومن العمل ومن الحياة من موقفه
لكي ذاتها، فريدة عن وحتى بأكمله، هذا اليومي روتينه وعن األصدقاء وعن الرشكة وعن

السماء. ظالم يف البعيدة النجوم تلك يرى كما بوضوح حياته مجمل رؤية يمكنه
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كما الغرفة بنفس الرسير نفس عىل بمفرده ينام العتيقة، الشقة تلك يف وحيًدا اآلن صار
يفارقه لم الليلة تلك منذ لكنه عمره، كل هي سنًة وعرشين أربع طيلة يفعل أن اعتاد
املالءات دس ومهما النوافذ، إغالق أحكم ومهما باألغطية، تدثر مهما بالربد، الشعور
كان كما البيت بدفء اإلحساس باستطاعته يكن لم الرشفة، أبواب عتبات تحت القديمة
البارد، األرضية بالط عرب قدميه تحت األرض تربة من تنشع الشتاء رطوبة كانت يعرفه،
الشقة تلك برودة إىل كلها تلك العمر سنوات طوال ينتبه لم األوىل، للمرة ذلك يلحظ وكان
العتيقة الشقة تلك يد ما هي أبويه أنفاس كانت ربما الليل، أثناء فيها الظلمة وحشة وإىل
كان الوحشة، تلك يسكِّن ما هي للقرآن املعتادة املسائية أبيه تالوة كانت ربما الباردة،
أبويه، فراش يف ليندسَّ الفجر بزوغ قرب ذروتها الربودة تبلغ عندما فراشه من ينسلُّ
كبرية، صفراء بزهور الزاخز القطني الغطاء ذي األثري األخرض بلحافهما جسده ويدثَّر
دفء يف يستيقظ كان رطوبة. أو برودة تؤرقه ال عميق نوم يف الصباح حتى فيغرق
يف بمفرده اآلن منذ أصبح قد أنه يدرك وهو جديد، عمل ليوم نفسه ليجهز والديه فراش
الذي الصلب الجدار ذلك لديه يعد لم الحقيقة، هذه مع يتعايش أن عليه وأن العالم، هذا
الدافئ الحضن ذلك لديه يعد ولم األيام، رضبات تحت يرتنح عندما إليه يستند أن يمكنه

الجراح. عليها تشتد عندما بروحه فيه يلقَي أن يمكنه الذي
حني بيتها يف يجدوا لم كذلك، ماتت قد كوستا مدام كانت القرية من عاد عندما
الطراز قديمة الكبرية األمريكية السيارة تلك أصحاب البعيدين األقارب من ورثتها دخله
كل تحتل األحجام مختلفة أُصص يف متنوعة نباتات النباتات؛ أُصص من الكثري سوى

بالغ. باهتمام بها ومعتنًى جيدة حالة يف كلها كانت الغرف،

١٩٩٤م مايو

جلسا باشا سابا كورنيش عىل املهندسني لنادي الخارجية بالرشفة األثرية طاولتهما عىل
يحدقان بينما اإلسكندرية، يف تذوقه يمكن نسكافيه أسوأ من كوبني يرتشفان صامتني،
وصامتًا، ياسني كان شارًدا الطويل. الشتاء هياج بعد الهدوء يف بدأ الذي املمتد البحر يف
االستغراق نتيجة كان لو كما بدا اليوم رشوده لكن بجديد، أو عليه بغريب ذلك يكن ولم

بك؟ ماذا اهتمام: يف فريدة سألته جلل. أمر يف التفكري يف
اكتىس رشفتني، منه يكمل أن دون النسكافيه كوب بيده يبعد وهو ليواجهها استدار
تلقيت لقد حجًرا: صدره فوق من يزيح كأنما وأجاب واضحة جدية بعالمات وجهه

عمل. عرض
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هل جيد؟ عرض أهو ممتاز! خرب هذا عظيم! حماس: يف وأجابت وجهها تهلل
الحالية؟ وظيفتك أجله من ترتك أن يستحق راتبًا سيدفعون

الراتب ناحية من عليها: كلماته وقع ليتبني عينيها يف ينظر وهو النربة بنفس أجاب
هنا، عليه أحصل ما أضعاف ستة عن يزيد ما سيدفعون بكثري، أكثر سيدفعون نعم،

مرص. يف عليه أحصل ما أضعاف ستة
يف والوجوم الصدمة إىل الجملة بداية يف البالغ الحماس من بالكامل مالمحها تبدلت
هو أين هدوء: يف فأجابت برسعة األخرية الجملة بتلك يعنيه ما فهمت األخري، مقطعها

بلد؟ أي يف العمل؟ هذا
السعودية. جدة، يف السؤال: هذا ينتظر كان كأنما آيل بشكل أجاب

املكان يف الجالسني بعض رءوس جعلت حدة يف تجيبه وهي قليًال صوتها ارتفع
إىل السفر ياسني! يا بالكامل خططنا يغري هذا لكن فضول: يف إليهما تستدير الهادئ

اتفقن… ما هذا يكن لم خطتنا، يف أبًدا يكن لم البالد خارج
ارتفاع إىل مبارش غري بشكل لينبهها الالزم من أكثر منخفض بصوت قائًال قاطعها
نتفق لم ألفعله؟ بيدي الذي ما لكن أعرف، نعم عليه اتفقنا ما هذا يكن لم صوتها: نربة
وأصبح أبي يموت أن عىل نتفق لم كذلك؟ أليس الزهيدة املالليم تلك أتقاىض أن عىل أيًضا
القسط هذا أن تعرفني بانتظام، أدفعه أن يجب الذي الشهري الشقة قسط لدي سند! بال

يمك… الذي ما راتبي! ثلثي يعادل
هنا أمورنا تدبر يمكننا وتعاطف: تفهم نربة يف مقاطعًة املرة هذه صوتها خفضت
وسوف تخرجي، مرشوع اآلن أعد أنني تعرف أنت ما؛ حالٍّ نجد أن دائًما يمكننا ياسني، يا
أساتذتي من عرض من أكثر لدي عمل، عىل الحصول يمكنني أشهر، ثالثة بعد أتخرج
يمكننا النتيجة، ظهور قبل العمل يف البدء ويمكنني أحدهم، مكتب يف للعمل الكلية يف
سويٍّا وسنصنعهما حال، أي عىل نحن ومستقبلنا حياتنا فهي البعض بعضنا مساعدة

عقبة. أول عند نهرب أن يجب ال ياسني، يا قليًال نقاوم أن علينا اتفقنا، كما
فريدة يا تقولني ما كل أعرف التربير: ربما أو االعتذار بعض تحمل نربة يف أجاب
آخر طريًقا أجرب إنما أهرب، ال لكنني فعلت؟ أنني ا حقٍّ تعتقدين أال كثريًا، فيه وفكرت
فلماذا واسعة الدنيا مسدود. أنه تعلمني كذلك وأنِت أعلم وأنا فيه، أسري الذي الطريق غري
أحصيت أبي قرية يف السماء إىل نظرت عندما الضيقة؟ املساحة هذه يف أنفسنا نحتجز
نخترب ال إذن ملاذا موجوًدا، يكون أن يمكن أنه ببايل يخطر يكن لم النجوم من عدًدا

أخرى؟ احتماالت
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لسنوات سأسافر عمل: اجتماع يف تقريًرا يقرأ كمن حياديًة أكثر بلهجة أردف ثم
للخطة محكمًة ماليًة دراسًة أجريت لقد تقدير. أقىص عىل سنوات خمس أو أربع قليلة،
به العودة يمكنني جيد مال رأس لتوفري كافيًة ستكون األساسية األربع السنوات كلها؛
حياتنا. الستكمال مناسبًا عائًدا لنا يضمن مجال يف االستثمار أو خاص، مرشوع يف والبدء
الخطة. تفسد قد قهرية لظروف احتماالت أية تغطَي أن فيمكنها الخامسة السنة أما
قائمة أريَِك أن حتى يمكنني عنه، أتحدث ما جيًدا أعرف وأنا فريدة، يا عميل صميم هذا
من تتيقني لكي بالكامل؛ الخمس للسنوات الكمبيوتر عىل أعددتها التي النقدية التدفقات

أحالم. محض ليس أقوله ما أن ومن علمية، وبطريقة جيًدا للخطة دراستي
أترك لن ياسني، يا موافقة غري أنا واضح: تصميم يف أجابت ثم بصمت إليه استمعْت
ومرضها مريضة أمي وحيدتهما؛ وأنا هذا عمرهما يف وأبي أمي عن أبتعد لن املدينة، هذه
عيادات إىل تصطحبها من وأنا أدويتها، مواعيد لها تنظم من أنا ذلك، تعلم وأنت خطري
تلك تنفق لم املهام. بتلك ليقوم الكافية العافية يملك أبي يعد فلم األشعة، ومراكز األطباء
أسافر لكي وال يل، يحتاجان عندما أتركهما لكي تربيتي يف عمريهما الرجل وذلك املرأة
املناسبات يف خطابات بضع أو هاتفية مكاملة بهما يربطني ما كل ليصبح أخرى دولة إىل
وال بمفردي، الشارع إىل فيه الخروج أستطيع ال بلد يف أعيش لن كذلك أنني كما واألعياد،
هنا أنتظرك لن وبالتأكيد خروج، بتأشرية إال مغادرته حتى يمكنني وال العمل، أستطيع
بالطبع، حساباتك بدقة أثق أنا عرشين. أو عرش أو سبع إىل تمتد ربما سنوات لخمس
الصعبة الكلية هذه يف عمري من سنوات خمس أنفقت لقد الزمن. بتقلبات أثق ال ولكنني
بلد يف التليفزيون أمام وحيدًة أقبع لكي ال التخرج، بعد ذاتي وأحقق وأنجح أعمل لكي

عليه. اتفقنا ما هذا ليس ياسني، يا لحياتي أريده ما هذا ليس غريب،
إىل متطلًعا قليًال أطرق يتوقعه، لم الذي التصميم ذلك من اليشء بعض ارتبك
املال إىل أحتاج أتفهمني؟ فريدة، يا عمري فرصة هذه برهة: بعد قال ثم ليفكر، البحر
لقد هنا، كثرية فرص توجد ال قليًال، نتنفس أن مًعا ليمكننا قليًال، أتنفس أن ليمكنني
أفضل عىل أحصل أن أتوقع وال حال، أي عىل الوظيفة هذه عىل بالحصول محظوًظا كنت
هذه فريدة، يا ا جدٍّ ضيقة املدينة هذه هنا، املتاح سقف هو هذا القريب. املستقبل يف منها

تتصورين. مما كثريًا أضيق املدينة
الفرص إذن، القاهرة إىل فْلتذهب حنان: يف فقالت والتعاطف التفهم إىل نربتها عادت

حال. أي عىل أخرى دولة يف ليست ببعيدة، ليست والقاهرة أكثر هناك
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كاإلسكندرية، القاهرة صرب: نفاد يف وقال الفكرة، عنه ينفض كأنما رأسه هز
املحافظات كل من الجميع كذلك، أكثر الفرص تلك وراء الساعني لكن نعم، أكثر الفرص
ال بالطبع أنا معه. ويخنقنا يختنق كله البلد هذا عمل، عن ليبحث القاهرة إىل يذهب
ولكنني صغري، بطفل فلست قاسية، تجربًة ستكون أنها مسبًقا وأعرف االغرتاب، أريد
سيكون املستقبل وأن يرام، ما عىل هنا يشء كل بأن التظاهر يف االستمرار أستطيع لن
ليست الحياة يرام، ما عىل يشء كل ليس بأنه أبلغك أن يؤسفني فريدة، يا ال مرشًقا.
هذا تعداد تخطى لقد كافية، وظائف هنا توجد ال مرشًقا، يكون لن واملستقبل وردية،
نفس يحملون ألًفا عرشون ربما أو عرش خمسة عام كل يف يتخرج مليونًا، الستني البلد
يف الفساد وينخر ملوثًا هواءً يتنفس بلد يف توقعه يمكننا مستقبل أي الجامعية، شهادتي

سيئ. البلد هذا األوان، فوات قبل بالحقيقة أنفسنا نواجه أن علينا يجب عظامه؟
قليًال ارتفع بصوت وقال وجهها يف ورفعه أمامه املوضوع النسكافيه بكوب أمسك ثم
النسكافيه هذا أخرى: مرًة ذاتهم الفضوليني أنظار إليهما لفت حتى االنفعال فرط من
ونواصل الواضحة الحقيقة هذه نتجاهل ولكننا جيًدا، ذلك نعلم وأنِت أنا فريدة، يا سيئ
عن نتوقف أن يجب يستحقه، ال ثمن ودفع مرة كل يف النسكافيه وطلب هنا إىل املجيء

الحماقات. من املزيد ارتكاب ترف نملك ال ونحن حماقة، فهذه فريدة يا ذلك فعل
صوت يف قصرية برهة بعد أجابت ثم العجز، عن كتعبري أمامها كفيها فريدة بسطت
دوافعي عندي أستطيع، ال ا حقٍّ لكنني دوافعك، وأتفهم تعنيه ما أعرف محبط: منخفض
املدينة. هذه ترك أستطيع ال فقط أنا فعله، عيلَّ يتوجب ما أعرف ال كذلك، أنا وأسبابي

حلمي عن تخليت أنني تعرفني واحد: آٍن يف حازمة لكنها يائسة نربة يف أجابها
يكن فلم منصًفا، أكون لكي كذلك أبي أجل ومن فريدة، يا أجلك من لكندا بالهجرة
بعد حتى حال أي عىل اآلن الهجرة يف أرغب أظنني وال بمفرده، هنا تركه باستطاعتي
يكفيني بدخل إال أحلم أعد لم الرفاهيات، وتلك والحرية بالديمقراطية أحلم أعد لم وفاته،
يف البقاء أطيق أعد لم كذلك لكنني كالبرش، طبيعية حياًة ولنعيش بيتًا لنؤسس وأنت أنا

البلد. هذا

أغسطس١٩٩٤م

شديد صيفي يوم عرص ذات متجاورين وقفا األرستقراطي الشاطئ ذلك رمال عىل
متاًحا بالعجمي بيانكي لشاطئ الرسي العالم إىل الدخول برشف التمتع يكن لم الرطوبة،
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يوجد وعما عنه تُنسج الحكايات كانت وأصدقائهم. األثرياء من محظوظة لقلة إال وقتذاك
إليه الوصول يدرك ال ولكن الحكايات، تلك ويتداول به يسمع الجميع وكان بداخله،
وقعت الذين أولئك من واألصدقاء املعارف بعض لياسني وألن السعيدة، الفئة تلك إال
أغنياء؛ آلباء فُولدوا السعيد الحظ خانة يف بالحياة املسماة الكبرية الروليت لعبة يف ُكراتهم
كان وألصدقائه. له الدخول بطاقات بعض تدبري آلخر حني من باستطاعته كان فقد
ليغني دياب عمرو األشهر املطرب فيه يحرض الذي السنوي الحفل موعد هو اليوم ذلك
شديًدا، الزحام كان فريدة. مولد ذكرى باملصادفة وكان بيانكي، شاطئ لرواد حرصيٍّا
قواعد عىل نُصبت الضخمة السوداء الصوت مكربات من الكثري املعتاد، فوق الصخب وكان
ينتقيها صاخبة، غربية موسيقى منها لتصدح الشاطئ، أرجاء كل يف مرتفعة معِدنية
فوسفوري بشورت املرتفعة الخشبية املنصة عىل وقف الذي الشاب، األغاني منسق بعناية
الشمس لوحت وقد اللون، عسلية عدسات ذات كارتييه طراز من شمسية ونظارة المع
الغربية للفرق الجديدة األغنيات إيقاع مع يتقافز الشاب ظل داكنة. بحمرة العاري صدره
األغنيات لكلمات البحر مياه ويف الرمال عىل املرتاقص الجمهور ترديد وَسط الشهرية،
الصاخب املشهد من تتصاعد بينما واإليطالية، باإلسبانية األحيان بعض ويف باإلنجليزية،
انتظار يف الخرضاء، املعِدنية علبها يف األجنبية للبرية النفاذة والروائح السجائر أدخنة
ألبومه من مقطًعا — صيف كل يف تعود كما — بالتأكيد سيغني الذي النجم قدوم
بني به ليتفاخر املحظوظ؛ للجمهور التميز بعض مانًحا بعد، يصدر لم الذي الجديد

املحرمة. بيانكي جنة حدود خارج هم ممن العاديني أولئك
مستقلني بيتها من اصطحبها أن بعد فريدة وبصحبته هناك إىل وصل قد ياسني كان
البيطاش إىل املتجه الجديد األزرق باص امليني ثم الرمل، محطة إىل ٢ رقم الرمل ترام
ونصف الساعة عىل يزيد ما استغرقت رحلة يف سيسيل فندق أمام زغلول سعد ميدان من
شاطئ مداخل إىل املؤدي الرميل الشارع يبدأ حيث العجمي سنرتال عند نزال حتى الساعة،
هذه مولدها بذكرى مًعا يحتفال بأن وعدها قد كان الرئييس، البيطاش شارع من بيانكي
منري ملحمد ميًال أكثر هو كان بينما كثريًا، تحبه كانت الذي دياب عمرو حفل يف السنة

جرأة. األكثر واملوسيقى صدًقا األكثر للمعاني ذلك بأغنياته؛
كما محتمًال، هناك الزحام يكن لم حيث الصاخبة؛ املنصة من االقرتاب يحاوال لم
آخر، عرص من قادمان وكأنهما املكان لذلك االنتماء بعدم األوىل الوهلة منذ شعرا أنهما
هدير صوتيهما مع فتداخل بالسابحني، اآلخر هو مكتظٍّا كان الذي البحر اتجاه يف ابتعدا

58



السادس الفصل

لها قال حولهما، من الراقصني وضحكات املوسيقى وصخب الهواء وعصف البحر موج
حدقتي عىل املغيب إىل املائلة الشمس أشعة انعكاس مطالًعا بيدها يمسك وهو بحنان

بخري. وأنِت سنة كل عينيها:
القادم؟ والعام والدالل: العتاب بني فيما أجابت

ذات يف هنا نتقابل إليِك، أعود القادم العام مطمئنة: لهجة يف أجاب ثم قليًال ارتبك
بذلك. أعدك الحفل، ذات نحرض املكان،

تماًما السفر فكرة عليك سيطرت لقد ضجر: يف تجيب وهي عليها اإلحباط ظهر
املوضوع؟ ذلك يف مراًرا نتناقش ألم ذلك. أصدق ال ياسني، يا

عنه حدثتك الذي العمل عرض صاحب قابلت لقد واثقة: لتبدو اجتهد بلهجة أجاب
إنها حاًال؛ التفاصيل لك سأحكي كنت القاهرة، يف به يقيم الذي الفندق يف األول أمس
جدة اخرتت لكنني والدمام، والرياض جدة يف فروع ثالثة لها للمقاوالت كبرية رشكة
توصلنا لقد كفاءتي، يقدر أنه كما ومتعلم مهذب الرجل انفتاًحا. األكثر أنها أعرف ألنني
أنه كما فوافق، البداية يف عرضه الذي الراتب زيادة عىل معه تفاوضت جيد، اتفاق إىل
ووجدت النقدية التدفقات حساب أعدت املستجدات هذه بعد أتعرفني؟ السكن. يل سيوفر

سن… إىل حتى أحتاج لن كافية، من أكثر ستكون سنوات أربع أن
ذلك. يف واضحًة كنت أظنني ياسني، يا يحدث لن هذا الحدة: بعض يف قاطعته

بي ذلك تفعلني ملاذا بينهما: املارين الراقصني يتفادى وهو الغضب بعض يف أجاب
حتى ترفضني فلماذا جديدة، أبوابًا أفتح أن وأحاول مستقبلنا أبنَي أن أريد فريدة؟ يا

نفعل؟ فمتى اآلن التضحيات بعض نبذل لم وإن نتعب لم إن األمر؟ مناقشة
الصفري وانطلق هيستريي، بشكل فجأًة الشاطئ رمال عىل الضجيج ارتفع
املرتفعة، املنصة ناحية تستدير جميعها الرءوس بينما التصفيق، صوت وعال والصيحات
حتى أزراره مفتوحة األكمام قصري أبيض قطني قميص يف املنتظر النجم ظهر حيث
كبرية بدرجة رأسه شعر قرصَّ وقد خفيف، صيفي وحذاء برتقايل وشورت املنتصف،
العام حديث كانت التي حبيبي» عيون «ضحكة بأغنيته يصدح وبدأ الحضور، أدهشت

كله. السابق
تهزمه أن من أعىل كان الضجيج لكن إليه، ليصل صوتها رفع يف تجتهد فريدة كانت
ما حتى املاء يف أصبحا وقد بينهما والسابحون الراقصون تداخل الضعيفة، صوتها طبقة
حولهما من والتصفيق والصفري الصياح وتصاعد األوىل األغنية انتهت بقليل، الركبة دون
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قالت التالية، األغنية عن النجم إعالن انتظار يف قليًال الضجيج هدأ وعندما أخرى، مرًة
مرص أترك لن الراقص: املتحرك الحشد وسط االنجراف تقاوم وهي أكثر صوتها رافعًة
سأبدأ مكتبها، يف أعمل أن الكلية يف أستاذتي نجوى الدكتورة عيلَّ عرضت لقد ياسني، يا
ما متوسط أعرف ولكنني الراتب عن بعُد نتحدث لم القادم، األسبوع بداية من العمل

يل. جيدة فرصة وهذه الجدد، للخريجني تدفعه
أطلب لن فريدة، يا أنا سأذهب قليًال: الزحام بينهما فرق وقد مرتفع بصوت أجابها
كما أعوام أربعة فقط لنتزوج، إليك أعود ثم وحدي سأذهب بمستقبلك. التضحية منك

بالطبع. عام كل إجازة يف وسأعود وعدتك،
األوىل، للمرة جديدًة أغنيًة سيغني أنه النجم أعلن عندما أخرى مرًة الضجيج ازداد
خارجًة الجموع تحرك مع ابتعادهما ازداد للمفاجأة، انتظاًرا أنفاسهم الجميع حبس
يف الجموع جرفتها بينما ركبتيه، فوق ما إىل املاء يف هو صار املنصة، اتجاه يف املاء من
سنوات أربع بعد تعود لن الرتقب: نشوة يف الجموع كانت بينما قالت قليًال. الرمال اتجاه

االنتظار. يف أعمارنا ستضيع أربًعا، ثم أربًعا ستجر أربع ياسني، يا
الجديد: األلبوم يف ستصدر جديدة بأغنية يشدو النجم انطلق

تاني حل ملهاش تاني، حل ملهاش
مكاني. ف وقفت يا وانت، أنا الحياة نعيش يا

والصيحات الوجوه بني من بوضوح رؤيتها بمقدوره يكاد ال حتى ابتعادهما يزداد
الهادر الضجيج عرب إليها كلماته إيصال محاوًال يصيح بالتصفيق، املرفوعة واأليدي

سأعود. فريدة، يا سأعود حولهما: من األشياء بكل املحيط
إىل املاء ويف الرمال عىل األعداد ازدادت صوتها، سماع أو رؤيتها بإمكانه يعد لم
صاح عنها، بحث الصاخبة، الجموع بني من تمييزها يمكنه يعد لم عليه، كانت ما أضعاف
ابتعد الشاطئ، إىل عاد ثم البوابات إىل خرج إليها، يوصله ملا طلبًا الحشود اخرتق باسمها،
حتى الصخب وازداد األغنيات توالت داخلها، بنفسه وألقى عاد ثم الراقصة الحشود عن
بالتصفيق، عاليًا ذراعيه ويرفع ويصيح يرقص الكل االحتمال. عىل قدرته فوق أصبح

مكان. أي يف تكن لم فريدة لكن الضجيج، يف يسبح حوله من كله العالم كان

عصبيًة بها يداري رسعة يف القطار محطة داخًال ياسني اندفع التايل اليوم صباح يف
دقيقة بال فريدة بدون العجمي من عاد منذ السابقة الليلة قىض قد كان بالَغني؛ وتوتًرا
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االحتماالت لكل والتوافيق التباديل كل يعالج وعقله باألفكار تغيل رأسه كانت واحدة، نوم
أم أجلها من أيبقى محدد؛ قرار اتخاذ يف تماًما فشل لكنه القرارين، من ألي املمكنة
توجه لكنه ذاهب، هو أين إىل يعرف يكن لم أيًضا؟ أجلها ومن مستقبله أجل من يسافر
املدخل صالة من األيمن الجانب عىل الزجاجية الواجهة ذي التذاكر حجز شباك إىل مبارشًة
واملجالت الصحف بائع اآلخر جانبها يحتل التي جابر، سيدي قطار ملحطة الفسيحة
انتظر خشبية. غسيل بمشابك كبري معِدني هيكل عىل معروضاته يثبِّت الذي والكتب
تذكرة حجز فطلب دوره، حان حتى التذاكر شباك أمام الطابور يف صرب بنفاد طويًال
النظارات ذات البدينة املوظفة أخربته القاهرة، إىل مغادر قطار أول يف الثانية الدرجة من
سيغادر وأنه املحطة رصيف عىل بالفعل موجود اإلسباني القطار بأن مباالة بال السميكة
الدائرية الفتحة خالل من تردد بال ناولها به. للحاق الركض يستطيع كان إن حاًال
تطبع أن منها وطلب جنيًها، العرشين فئة من ورقًة بينهما الفاصل الزجاج يف الصغرية
دون وركض املاكينة من تناولتها أن بمجرد يدها من التذكرة خطف ثم برسعة، التذكرة
نقوده. باقي ليستعيد له الطابور يف الواقفني لنداءات وال امُللحِّ غري لندائها يلتفت أن
أشيب رجل بكتف املحطة وقضبان أرصفة أسفل يمر الذي النفق عرب ركضه يف اصطدم
شيئًا يسمع ولم الركض، يواصل وهو مبهمة بكلمات له اعتذر مهل، عىل الدرج يهبط
أخريًا وصل يربيها، من تجد لم التي األجيال وعىل عليه األخري به انهال الذي السباب من
عربة أي يعرف أن دون قابله باب أول داخل بنفسه فألقى القطار به يقف الذي للرصيف
جيًدا ويعرف املحطة يعرف أنه ولوال حجزه، الذي املقعد بها يقع عربة وأي تلك كانت
قطار داخل بنفسه ألقى ربما لكان عنده؛ يقف الذي والرصيف اإلسباني القطار شكل
كان حني يف تذكرته، يف وينظر رقمها عن يبحث وأخذ العربة داخل أنفاسه التقط آخر.
ست يقطع أن عليه كان وأنه التاسعة العربة يف أنه أدرك التحرك، يف بالفعل بدأ قد القطار
إىل مضطرٍّا وجهته إىل التحرك يف بدأ الثالثة. العربة يف مقعده حيث إىل يصل حتى عربات
تعيق التي حقيبتها وضع تعديل من شابة فتاة تنتهي حتى خطوات بضع كل االنتظار
الرف فوق كثرية كرتونية صناديق يصف أن بعد ضخم رجل يجلس حتى أو الحركة،
عىل الذهبية والرشائط الباهت الكحيل الزي ذو التذاكر مفتش يفصل حتى أو العلوي،
بني الطويل الضيق املمر عرب متأرجًحا يسري ظل مقعد. عىل يتنازعون ركاب بني األكمام
العربات، بني الصغرية املنطقة تلك إىل ليخرج الباب يفتح ثم عربة، كل يف املقاعد صفوف
ليفتح يعود ثم التدخني، يريدون من أو تذاكر، يحجزوا أن دون ركبوا من يفرتشها والتي
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أخرى مقاعد صفوف بني آخر طويًال ضيًقا ممرٍّا عابًرا جديد من ويسري جديدة عربة باب
املكيف العربات هواء رئتيه عىل يتناوب وهكذا جديدة. فاصلة منطقة إىل الباب يفتح ثم
داخل النسبي الهدوء بني ما يتنقل التبغ، أدخنة بخليط املعبق الفاصلة املنطقة وهواء
بينها؛ الفاصلة املناطق يف املدخنني وضجيج الحديدية العجالت صخب وبني العربات
املناطق إحدى يف أنفاسه اللتقاط توقف حتى سلًفا املتوترة أعصابه عىل يضغظ ذلك كان

مقعده. موقع من عربتني قبل الفاصلة
التهوية، سيئة املساحة هذه إىل املكيف العربة هواء من االنتقال تأثري من مرتني سعل
بعد إال يسريًة فيها الرؤية تعد لم حتى التبغ من مختلفة أنواع دخان فيها تكدس التي
يكن لم األصوات حتى املالمح، تمييز يف وتبدأ الضبابية الغاللة تلك عىل العني تتعود أن
كان الحديدية. القضبان عىل الثقيلة للعجالت الهادر الضجيج وَسط تبينها السهل من
ضجيج إىل الداخل يف البرش ضجيج من هاربون كذلك هم كأنما صامتني مثله، هنا الجميع
يختطفون لعلهم أو البرش، إزعاج عن الجماد إزعاج يفضلون لعلهم هنا؛ الحديدية اآلالت
ذلك كل مقاومة عىل تعينهم لعلها التبغ من جرعة عىل للحصول القليلة الدقائق تلك فقط

الصخب.
رئتاه وصارت باملكان، املوجودين وجوه مالمح عىل التعرف اآلن وسعه يف بات
عىل الباب بجوار كان الدخان، من املعتاد غري الخاطف الهجوم ذلك مع متعايشتني
ثيابًا ويرتدي العميقة، بالتجاعيد وجهه يضيق الظهر محني أشيب رجل األيرس الجانب
فيه، اشرتاها الذي الزمن يف عليه كان ا عمَّ كثريًا نحل قد جسده أن يبدو الطراز قديمة
بسيجارة اليمنى يده رافًعا النافذة، عرب بعيد فراغ يف محملًقا الدنيا عن ذاهًال الرجل كان
نصف من أكثر التهمت الرماد من كتلة منها تسقط تكاد كانت فقد نسيها قد أنه بدا
يقرأ رسمية بدلة يف القامة طويل شاب بظهره يستند له املجاور الجدار وعىل السيجارة،
أن بعد وجوده إىل الشاب انتبه باألخرى، سيجارًة ويدخن بيد به يمسك صغري، كتاب يف
يدس وهو ُودٍّ يف ابتسم بعدها فضول، يف نحوه نظر ثم كتابه عن مرة ألول نظره رفع
فتح أجنبية، سجائر علبة مخرًجا اآلخر الجيب داخل يده يمد ثم سرتته، جيب يف الكتاب
واحدة. تفضل سجائرك؛ نسيت أنك يبدو مرحة: نربة يف قائًال ناحيته هها ووجَّ العلبة

ال أنا ذوقك. عىل أشكرك ال، ال امتنان: يف بدوره ابتسم وقد أجاب ثم للحظة ارتبك
أدخن.

هذا إىل بك جاء الذي فما مدخنًا، تكن لم إذا برنس» «يا إرصار: يف الشاب أردف
تخجل! وال سيجارًة تناول بالدخان؟ املعبق الضيق املكان
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ال فعًال أنا شكًرا، للكلفة: املربر غري الرفع هذا ساءه وقد الضجر بعض يف أجاب
أدخن.

صحراء

لم بشكل وغاشمة ومزعجة قبيحة الغريبة الوحوش تلك كل جديدة، كائنات جاءت ثم
وكل الوحوش كل توجد أن قبِل من املمتد تاريخها يف قبُل من الصحراء تلك تعرفه
تشهد الصحراء تكن لم الذين البرش بعض بمساعدة — الجديدة الكائنات كانت األشجار،
كشبكات داكنة هياكل فوق كريهًة رماديًة مادًة تتقيأ — نادًرا إال قبل من وجودهم
فوق جوفها يف ما تفرغ النهار َطوال تظل واستقامة، وتعقيًدا سمًكا أكثر لكنها العناكب،
فيها يشء ال بيئة يف مستفز بشكل شاذٍّا بدا بانتظام، املرتاصة املتطابقة الخطوط تلك
فصار الصحراء أضاءت صغرية شموس معه وسطعت الليل جاء ثم منتظم. أو مستقيم
وسرته، الليل ظالم يف وحياتها أمانها تجد كانت التي الليلية الكائنات فزعت نهاًرا، الليل
كل تشهد الصحراء كانت املعتادة. غري العجيبة األضواء تلك من متخبطًة هاربًة فرت
ويفزعها، الكائنات كل يربك كان قصري لوقت للقمر أو للشمس انطماًسا كثرية شتاءات
الشكل بهذا الليل يف مضيئًة الصحراء تكن لم لكن رسيًعا، طبيعته إىل يشء كل يعود ثم

قبل. من هنا سطعت أن الصغرية الشموس لتلك يسبق ولم قط،
بالنهار تفعله كانت ما الجديدة الشموس تلك ضوء وتحت الليل يف الوحوش واصلت
تكرر وهي بالنهار الليل تواصل كانت تمل، أو تكل تكن لم الكبرية، الشمس ضوء تحت
إصدار عن وال الضجيج عن تتوقف ال أبًدا، جوفها يفرغ وال وتتقيأ تتقيأ العمل، نفس
أرضها، وفسدت الصحراء سماء تلوثت حتى املنفرة، الروائح ذات الداكنة السحابات تلك
من وفارغ الحجم هائل رمادي هيكل هناك صار اآلن، بعد صحراء هناك تعد لم إنه بل
طويلة أشجار تخرتقها البعض بعضها فوق مرتاصة األرايض من كطبقات كان الداخل،
كل كان األطراف، وحادة األشكال متطابقة مستقيمة رمادية جذوع أوراق، أو فروع بال
باردًة كلها كانت تخرتقها، التي واألشجار بعضها فوق املرتاصة األرايض رماديٍّا، يشء

ميتة! ُولدت كأنها بها، يعبث الهواء يكن لم تتحرك، تكن لم صامتة،
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أغسطس١٩٩٤م

قرر أن بعد تردد يف قدًما ياسني وضع طنطا يف الحديدية السكك محطة رصيف عىل
القدم وضع ثم ذلك، قراره صحة من تامة ثقة عىل يكون أن دون األول الطريق اختيار
عىل خلفه وقف الذي الراكب من اليشء بعض فظة لكنها خفيفة لدفعة استجابًة األخرى

ماذا؟ أم ستنزل هل أستاذ يا هيا ريفية: لكنة يف قائًال القطار باب
الحديدية والخطوط الوقور، الكالسيكي املبنى ذات الكبرية املحطة رصيف عىل هرول
املزدحمة املدخل ردهة اجتاز بعدما املخرج، عن باحثًا معقدة شبكة يف واملتقاطعة الكثرية
الحلويات محالت ببرصه ماسًحا حوله ت تلفَّ التذاكر شبابيك أمام الواقفني بصفوف
األجرة، بسيارات املكتظ والشارع السيارات موقف من اآلخر الجانب عىل للمحطة املقابلة
لفافات واجهاتها عىل تتزاحم التي املحالت تلك أحد إىل برسعة والشارع املوقف عرب
والسوداني السمسم حلوى من مختلفًة لفافات اشرتى املدينة، بها تشتهر التي الحلوى
هاتف من لإلسكندرية مكاملة إجراء يمكنه كان إذا ما البائع سأل ثم تركيز، دونما واملشبك
أمسك قرًشا. عرشون املحافظات دقيقة سعر بأن ميكانيكية بطريقة الرجل فأجاب املحل،
صوتها، جاءه حتى كسنني عليه مرت قليلة لثواٍن منتظًرا وظل بيتها رقم وطلب بالهاتف
فريدة، يا أسافر لن آلية: بندقية من الرصاص من دفعات يطلق كأنما مبارشًة تكلم
ساعتان أو ونصف ساعة الطريق، مسافة فقط اآلن، إليِك قادم أنا أجلك، من هنا سأبقى

الباب. أمام وسأكون األكثر عىل
صوت نربة إىل منتقًال حديثه وواصل الحلوى، من اشرتاه ما ص يتفحَّ وهو ابتسم ثم

السوداني؟ أم السمسم حلوى تحبني هل ومرًحا: هدوءًا أكثر
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٢٠١٢م يونيو

دقيقة بزخارف م امُلَطعَّ الداكن األبنوس خشب من الطراز كالسيكي فخم مكتب خلف
بالجلد مكسوٍّ ظهر ذي الطراز ذات من كريس عىل ياسني جلس النحاس، من مشغولة
النقل مجال يف تعمل التي لرشكته املايل الوضع ملف وجوم يف متصفًحا الفاخر البني
العرب برج بمدينة الصناعية باملنطقة الكربى واملصانع اإلسكندرية ميناء بني بالشاحنات،
قبل آخرين رشيكني مع الرشكة هذه أسس قد كان اإلسكندرية، من الغرب إىل الجديدة
بني متنقًال العملية الخربة اكتساب يف السابقة سنواته قىض أن بعد سنة، عرشة إحدى
أربعة بني من واختارها جيًدا درسها قد وكان فكرته تلك كانت مختلفة. ورشكات وظائف
يف وعالقات خربات من اكتسبه ما عىل معتمًدا أشهر لعدة بينها يفاضل ظل مشاريع،
من اثنني إقناع استطاع بمفرده. لتنفيذها الالزم املال رأس يملك يكن لم لكنه السوق،
دراساته بدقة دراية من لهما سبق ملا عناء طول دون االثنان وافق بمشاركته، عمالئه
بحَسب الفور عىل بالعمل وبدأت الرشكة تأسيس تم السوق. ملتطلبات تحليالته وصواب
يف املصانع عدد تزايد مع ومربًحا مزدهًرا العمل ظل وضعها، التي والدراسات خطته
اإلنتاج مستلزمات مستأجرة بشاحنات ينقل اإلنتاجية. طاقتها وتطور الجديدة املدينة
املدينة يف أُنشئت التي املختلفة املصانع إىل امليناء رصيف من الخارج، من املستوردة
امليناء. رصيف إىل ذاتها املصانع من للتصدير ة املعدَّ املنتجات لنقل يعود ثم الجديدة،
األصول؛ من املزيد رشاء يف واالستثمار رشكته مال رأس زيادة من االزدهار ذلك مكنه
بسعر الجديدة الشاحنات من بأسطول وعاد ٢٠١٠م، العام صيف يف الصني إىل فطار
التني، رأس بمنطقة امليناء بوابة قرب القديم مكتبها من الرشكة بمقر انتقل ثم جيد،
كورنيش عىل اإليطايل الطراز ذات الكالسيكية البنايات إحدى يف فاخرة كبرية شقة إىل
قايتباي قلعة حتى املمتد األثري الكورنيش عىل مكتبه رشفة تطل حيث الرمل، محطة
يعدها التي قهوته يرتشف الجلدي، الظهر ذي كرسيه عىل جالس وهو رؤيتها يمكنه التي
املجاورة الطاولة عىل تستقر القهوة لصنع أنيقة فرنسية ماكينة من صباح كل بنفسه

ملكتبه.
السنوات خالل عت تجمَّ التي الرشكة أرباح من األكرب القسط ورشيكاه ياسني أنفق
منتظرين أفكاره، نتاج كذلك هو كان والذي ذلك، الطموح التطوير مرشوع عىل السابقة
عىل ٢٠١١م العام انتصاف مع ثمارها جني يف الرشكة تبدأ أعمالهم حجم يف كربى طفرًة
بعد كبرية بنسبة التشغيل تكلفة انخفضت فقد إيجابية، املؤرشات كل بدت تقدير، أقىص
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والتي للرشكة، اململوكة الجديدة بالشاحنات وتعويضها الشاحنات تأجري عن االستغناء
النفقات. يف مضاعًفا توفريًا حقق مما الوقود؛ استهالك معدالت يف كذلك أفضل كانت
غريَّ الذي الحدث ذلك قبل الزلزال، يحدث أن قبل عاليًة القادمة للشهور التوقعات كانت
٢٠١١م. يناير قبل عليه كان كما هنا يشء أي يعد فلم األبد، إىل البلد هذا يف الحياة وجه
الكورنيش تحول قط، بعدها تعد لم ثم أليام كلها الحياة توقفت تماًما، العمل توقف
التاريخ، ذلك حتى تنقطع لم التي االعتصامات أو للتظاهرات دائمة ساحة إىل مكتبه أسفل
ما سبب دائًما هناك كان القريب، املستقبل يف انقطاعها بإمكانية ينبئ ما ثمة يكن ولم
عن دفاًعا أو الرشيعة لتطبيق دعًما إما له، رفًضا أو ما الستفتاء تأييًدا إما للتظاهر،
النظام رموز ملحاسبة استعجاًال أو الشهداء، بحقوق مطالبًة إما واملواطنة، العلمانية قيم
إلنهاء طلبًا أو كاريكاتريية، رسوم نرش بسبب ما أوروبية دولة ملقاطعة دعوًة أو السابق،

مجاورة. بلدان يف اندلعت أخرى لثورات دعًما أو االنتقالية، املرحلة
إدارة سوى يشغله يعد لم سنوات، منذ العام بالشأن اهتمامه فقد قد ياسني كان
من مناسبة أي يف التصويت عن حتى عزوفه عىل استمر الصغرية، أرسته ورعاية أعماله
السلطة، عن املسن الرجل ذلك تخيل منذ تنقطع لم التي االقرتاعات من السلسلة تلك
قرار اتخاذ ويمكنه يفهمه الذي الوحيد الحدث كانت التي الرئاسية االنتخابات عدا فيما
من البالد لقيادة األنسب الشخص يختار أن متعلم ناضج كرجل بالطبع يمكنه بشأنه.
عىل ما فريق كفة يرجح رقم مجرد أبًدا نفسه من يجعل لن لكنه مرشحني، عرشة بني
وانتخابات استفتاءات بني ما مسمياتها؛ تختلف التي السياسية املناورات تلك يف آخر
ما فئة بتمكني أهدافها يف جميعها تتفق لكنها شورى، ومجلس شعب ومجلس نقابية
يجمع ما دائًما هناك كان الدولة. مفاصل من — أولوياتها أو دوافعها معرفه يمكنه ال —
اعتصام أو مظاهرة أو مسرية املسميات؛ اختالف عىل ما تجمهر إىل البرش من اآلالف تلك
اآلالف، تلك من واحًدا يوم أي يف يكن فلم بطبعه متحفظ شخص وألنه احتفال، حتى أو
تلك كل وجدت يعلمه؛ ال ما لسبب لكن إليهم، لالنضمام الكايف الدافع يوًما يمتلك لم
اآلن، كلها الكون مشكالت بحل للمطالبة الالزمة والطاقة الكايف الدافع البرش من الحشود
بني املشاجرات صارت بالذات. هو مكتبه رشفة أسفل إال ذلك لفعل مكانًا يجدوا ولم
جزءًا الكورنيش طريق لقطع الرافضني امليكروباص سيارات سائقي وبني املعتصمني
مناسبة، من أكثر يف املتجمهرين بعض مناقشة حاول اليومية، الحياة روتني من ثابتًا
أن دون موظفيه أمام الرزق أبواب ويغلقون أعماله يعطلون أنهم لهم يوضح أن حاول
كان مرة كل يف لكنه ضدهم، يهتفون الذين بأولئك عالقة موظفيه من ألي أو له تكون
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إقناع بإمكانه ليس بأنه محاوالت عدة بعد اقتنع الغوغائية. من صلب بحائط يصطدم
حشد ضمن يكونون حينما البرش سلوك يف ما يشء يتغري املنطق؛ بإعمال غاضبة حشود
بشكل منهم أي مع التفاهم ويصعب القطيع ثقافة حينئذ فيهم تربز غاضب، أو متحمس
بأنه بالفطرة الغاضبني أولئك أحد نعته حينما الحوار جدوى بعدم تماًما أيقن فردي.
يصفه وكأنما واضح بتهكم العبارة تلك ينطق للمفارقة وكان الرشفاء»، «املواطنني من
اإلهانة، بها مقصود هنا الصفتني أي يدرك فلم للحظات املفاجأة ألجمته مهينة؛ بصفة
أن أم يدركه، ال ما لسبب إهانًة ذلك يعتربون الناس صار ربما «الرشفاء»؟ صفة أهي
بالفعل. سبة هو البلد هذا يف مواطنًا املرء كون لعل نعم، املهينة؟ هي «املواطنني» صفة
الطريق أو التعمري محور عرب العرب برج إىل امليناء من شاحناته رحالت صارت
والتي شاحنة، لكل مسلحني حراس مرافقة تتطلَّب التي املغامرة من رضبًا الصحراوي
تقدير أقل عىل أو أحدهم، بحياة تودي قد النارية باألسلحة ومعركة بمطاردة تنتهي ربما
يف يسجلها كما الهالك خانة أو الخسائر، خانة إىل بضائع من تحمله وما بالشاحنة تذهب
عن غائبة الرشطة القاعدة، هي الفوىض كانت الكمبيوتر. عىل الدقيق املحاسبي برنامجه
التأمني مواقع ترتك لكنها وهناك، هنا آلخر آٍن من تظهر الجيش قوات كيل، بشكل املشهد
املنطقة قيادة وأمام تارة، الدولة أمن جهاز مقر أمام الغاضبني ملواجهة برسعة وتنتقل

أخرى. تارًة العسكرية الشمالية
مؤقت بشكل بعضها اإلنتاج، عن معها يتعامل التي املصانع من الكثري توقف
بشكل اآلخر والبعض األمني، الوضع وتردي اإلمدادات وتوقف اللوجيستي الدعم لصعوبة
من وخروجهم بالكامل مرص يف ألعمالهم األجانب املستثمرين من كه ُمالَّ لتصفية نهائي
يكن لم امليناء. يف عليها التعامل يتم التي والصادرات الواردات حجم انخفض السوق،
الرئاسية االنتخابات من الثانية الجولة انتهت لو فحتى بالخري، مبًرشا القريب املستقبل
أوصل لقد االستقرار، توقع يمكنه فال االنتقالية املرحلة تلك رسميٍّا معها وانتهت بسالم
بدوافع االقرتاع صناديق يف التصويت قرروا أن بعد مسدود طريق إىل البالد هذه الناخبون
اآلخر؛ إفناء فكرة عىل منهما كل يقوم خيارين أمام الديمقراطية بنا ألقت انتقامية.
الهدوء؛ من واحد بيوم ليهنأ اإلسالميون يرتكه فلن السابق؛ العسكري املرشح فاز فإذا
حلم تحقيق من واحدة خطوة بعد عىل كانوا أن بعد املعتقالت إىل يعيدهم أن من خوًفا
كذلك يرتكه فلن اإلسالمي املرشح فاز وإذا عاًما، ثمانني منذ ألجله يعملون الذي التمكني
منهم يتخلص أن من خوًفا العمق؛ شديدة الدولة هذه يف التقليدية القوى وال الثوريون ال
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سيتحكمون الجماعة يف رفاقه أن كما قبل، من إيران يف نظراؤه فعل كما اآلخر تلو واحًدا
ذلك وسيجلب إليه، يسعون الذي الدينية الدولة نموذج نحو ويوجهونها البالد مصري يف

هللا. إال عواقبها يعلم ال ويالٍت حتًما علينا
السيناريو ذلك توقع يف تفلح لم االنهيار، نحو جنونية برسعة تندفع أعماله كانت
عليها وأنفق بجدية درسها التي واملخاطر الفرص حسابات وكل الجدوى، دراسات كل
املعقدة العتيدة الدولة تلك سقوط توقع يمكنه كان ومن واملال، والجهد الوقت من الكثري
دون الشهرية رواتبهم يتقاضون بيوتهم، يف جالسون اآلن موظفوه املفاجئ؟ الشكل بهذا
بجوار مصطفة مال من ربح ما كل عليها أنفق التي الجديدة شاحناته عمل، بأي القيام
مشددة حراسة تحت الدائري، الطريق عىل العمران عن بعيد مخزن يف البعض بعضها
مسلحني بلطجية قبل من رسقتها احتمال من لحمايتها استأجرهم مسلحني بلطجية من
عليها يستولوا لن لحراستها استأجرهم من أن يف ثقة أي يملك ال أنه رغم آخرين،
غري لديه بقي قد كان خيار أي ولكن حال، أي عىل مجرمون النهاية يف إنهم ألنفسهم،
ما ليغطَي املال عليه وتدر تعمل الطريق عىل اآلن الشاحنات تلك تكون أن من فبدًال ذلك؟
يحملون مجرمني ترصف تحت رشكته وأصول ماله رأس يضع به إذا رشائها، عىل أنفقه

السالح.

٢٠١٣م يونيو

عىل مطلة جديدة بناية من العارش بالطابق الثالث الغرف ذات بالشقة نومها غرفة يف
لم التي السيارات من مرتاصة بصفوف املكتظة سموحة منطقة شوارع من رئييس شارع
الكبرية البنايات أسفل السيارات فيها تتكدس التي الجراجات يف للمبيت مكانًا لها تجد
األرق تعاني فراشها يف فريدة استلقت املعِدنية، العلب يف الرسدين أسماك تتكدس كما
التي املدينة نامت بالنوم، تظاهر أو الجميع نام وقد اإلسكندرية يف الليل انتصف والقلق.
أبوابها، والنوادي والشوارع املحالت أغلقت الصاخبة، الكورنيش مقاهي سكنت تنام، ال
من الباقية تماثيلها وسكتت الجائلون، باعتها وغاب العتيقة التاريخية امليادين أقفرت
عىل البديع الربونزي تمثاله فوق من باشا عيل محمد يطل والجمال، االزدهار عصور
كربيات بها يباهي عرصيًة مدينًة اإلسكندرية يجعل أن به أراد الذي األثري ميدانه املنشية؛
خرضته واصفرت وروده ذبلت وقد للميدان، بأًىس أفندينا ينظر األوروبية. الحوارض
كشيوخ بدت امليدان جوانب عىل البديعة التاريخية املباني والقذارة، اإلهمال يد وطالته
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هذه عىل الرتاب تراكم التجاعيد. وجوههم شققت وقد ظهورهم محنية السن يف طاعنني
محكمة اليهود، معبد الكاثوليك، أسقفية عقود؛ منذ يد تنظفها ولم املعمارية الجواهر
هللا قاتل حجر، وكل هنا ركن كل يمثله التاريخ من كامل كتاب فرنسا، شارع الحقانية،

الرب؟ بمدينة فعلتم ماذا بامليدان؟ فعلتم ماذا البشاعة، بهذه التاريخ لحم نهش من
الرتقب وكان بحق، مخيفًة األيام كانت به، سيأتي ما هللا إال يعلم ال نهاًرا ترتقب كانت
الجدال تتوقع حولها، من املدينة يف املتأزم الوضع يؤرقها بالفعل، املنهكة أعصابها ينهك
عليهم هي ستخاف بينما النادي، يف رفاقهم لقاء يف سريغبون أبنائها، مع املعتاد اليومي
الطويل االحتجاز من وضجروا األوالد كِرب املقلقة. األيام تلك يف الشارع إىل الخروج من
مرتبًكا دراسيٍّا عاًما تبعت التي الصيفية بإجازتهم والتمتع االنطالق يريدون املنزل، يف
أزمة نتيجة املدرسة لحافالت الوقود توفر عدم بسبب تارًة املتوقعة؛ غري بالتوقفات وعامًرا
الدولية املدارس منطقة محيط الرشطة إلغالق وتارًة البالد، ترضب تزل لم التي الوقود
النارية باألسلحة ضخمة مشاجرة نتيجة املدينة؛ أطراف عىل فقرية منطقة وَسط الواقعة
ثالثًة وتارًة قتىل، سقوط عن وأسفرت ليومني استمرت املنطقة سكان من مجموعات بني
وعىل الجمهورية رئيس قرارات عىل احتجاًجا املدن أرجاء ت عمَّ التي التظاهرات بسبب
التوايل؛ عىل الثالث للعام الضغوط من مكثفة لجرعة األبناء تعرض جماعته. ممارسات
أثناء كانت فقد اإلجازة، بداية مع البيت يف باحتجازهم قرارها ضد ثورتهم أشعل مما
الستبقتهم بيدها األمر كان لو مضطرة، صباح كل يف املدرسة إىل ترسلهم الدراسة شهور
عىل النادي كان إليها. يعودوا حتى يوم كل يف القلق قلبها ينهش أن من بدًال البيت يف
عمانويل فيكتور ميدان فيها يجتازون دقائق عرش مسرية بيتهم، من قليلة خطوات بعد
مساءً معهم خرجت يومني قبل آمنًا. ليس الشارع لكن أمامهم، النادي سور فيصبح
املسلحة املجموعات تلك ففاجأتْهم املستلزمات بعض لرشاء املجاور الكمبيوتر سوق إىل
استباقي كإجراء الشوارع، يف الرعب لتثري خرجت التي الحديدية والجنازير بالهراوات
الدينية جماعتهم مقر اجتياح تستهدف التي الثائرين حشود لتخويف مرات عدة تكرر
املحالت كل كانت ثواٍن ظرف يف قليلة، أمتار بعد عىل القطار محطة خلف الواقع الحاكمة
النهب من خوًفا الحديدية بواباتها أغلقت قد الكمبيوتر سوق يف املتجاورة الصغرية
تلك منه ستأتي الذي االتجاه تحديد أحد يستطع لم الزجاجية. واجهاتها تحطيم ومن
رضب بصخب مختلًطا املعروفة، الدينية هتافاتها ضجيج فقط وصلهم التي املجموعات
املذعورات النساء رصخات واختلطت الفوىض، ت عمَّ بعيدة. معِدنية أسطح عىل الجنازير
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الضيقة الشوارع تلك يف يسري كان من كل فرَّ رزقهم، مصدر عىل الخائفني الرجال بصياح
احتضان إال املصيدة هذه يف بها أُحيط أن بعد بوسعها يكن لم هًدى، غري عىل هاربًا
أغلق بلحظات، الحديدية بوابته يُنزل أن قبل محل أقرب داخل إىل بهم والركض أبنائها
طرفها عىل قدميه بإحدى واستند بوابته الضيق املحل ذلك يف يعمل الذي النحيل الشاب
ينتبه أن دون فاحًشا سبابًا ويطلق يلهث وهو األرض، إىل جسده بثقل ليثبتها األسفل
يلعن وبدأ األنوار أطفأ املحل، داخل وفتيات سيدات لوجود — يبايل أن دون ربما أو —
املال من يجمع وال يشرتي، وال يبيع ال فيها صار التي واأليام واإلخوان والثورة املظاهرات
الحشود صخب اقرتب تعمل، مما أكثر تنقطع التي الكهرباء فاتورة لدفع حتى يكفي ما
وندت الجميع ارتعب املغلقة، املعِدنية بالبوابات والهراوات الجنازير ارتطام صوت وعال
البوابة ارتجاج إثر مكتومة رصخة املظلم املحل بداخل املحتجزات الفتيات إحدى عن
بموقعه الشاب تمسك ثقيلة. خشبية هراوة أنها بدا مما عنيفة، رضبة تحت الحديدية
بأذنه سمع وحتى الصخب، ابتعاد إىل اطمأن حتى األعىل إىل البوابة انزالق من خوًفا
الشارع كان البوابة؛ ليفتح وانحنى قدمه فرفع املجاورة، املحال بوابات ارتفاع رصير
وهناك، هنا متناثرة ملصابيح خافتة بيضاء أضواء من إال دامس ظالم يف غارًقا بالخارج
كان فقد تفسري؛ إىل بحاجة الشارع يف أحد يكن لم بالبطاريات، يعمل الذي النوع من
مرات عدة االنقطاع يف األخرية الشهور يف املتكررة كعادتها انقطعت قد الكهرباء أن جليٍّا

يوم. كل يف
الصغرية الكهرباء مولدات ضوضاء االرتفاع يف بدأت وقد املحل من بأبنائها خرجت
الهواء يف امتزجت املنازل، من والكثري التجارية املحالت يف مؤخًرا استخدامها انترش التي
لأليام والرتقب الخوف بروائح املولدات يف املحرتق الوقود عادم روائح الحار الصيفي
جلسوا ثم املعتمة، الشوارع يف دقائق مسرية بعد بنايتهم إىل وصلوا القادمة، الحاسمة
إىل املصعد يأخذهم لكي الكهرباء عودة انتظار يف للمدخل الرخامية الساللم عىل هناك
أضواء بني ضجر يف بأبصارهم متنقلني الساعتني يقارب ملا انتظروا العارش. الطابق
التي القبيحة السوداء الحديدية البوابة تلك وبني املظلم، الشارع يف العابرة السيارات
الواجهة أمام تركيبها إىل البناية سكان مع باالشرتاك اضُطروا والتي زنزانة، بوابة تشبه
كل فعله عندما ذلك فعلوا لبنايتهم، الفاخر املدخل تميز كانت التي األنيقة الزجاجية
خوًفا عامني من أكثر قبل الشعبية، واللجان األمني االنفالت أيام املجاورة البنايات سكان
البناية. اقتحام عن الزجاجية الواجهة تلك لرتدعهم تكن لم الذين البلطجية، هجوم من
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الذهاب عىل يرص الذي الكبري الولد وبني بينها باألمس املتوقع الجدال بدأ الصباح يف
يف باألمس معنا تكن ألم اآلن، النزول يمكنك ال بحسم: له قالت النادي، يف أصدقائه للقاء
يرضبون كانوا وكيف املحل ذلك، يف محتجزين َظِللنا كيف تشاهد ألم الكمبيوتر؟ سوق

وقت. أي يف يظهروا أن املجرمني لهؤالء يمكن بالجنازير؟ املحالت بوابات
أقرتب ولن أمي، يا الكمبيوتر سوق إىل أذهب لن لكنني صرب: بنفاد املراهق أجابها
هناك إىل سأركض خطوات، مبعدة عىل النادي أن تعرفني اتجاهه. يف أذهب أو مقرهم من

النادي. بوابة من دخويل بمجرد املحمول الهاتف من وسأحادثك
نزولك أثناء الكهرباء تنقطع لم إذا وقالت: إرصار يف ويساًرا يمينًا رأسها هزت
هؤالء يقابلك أن فيمكن املايض، األسبوع يف حدث كما لساعتني فيه فتنحبس باملصعد
الذي من ستعود؟ فكيف النادي إىل الوصول استطعت إذا وحتى الطريق، يف املسلحون
املايض األسبوع يف حدث ما تذكر أال املساء؟ يف الشارع حالة ستكون كيف يل يضمن

كذلك؟
املظاهرة رأينا أمي؟! يا حدث الذي ما والضجر: الغيظ من يتقافز وهو الولد أجاب
الوقت لبعض الطاولة تنس للعب وأصحابي أنا فعدت النادي، بوابات داخل من الشارع يف
واصطحبنا عمر والد أتى بعدها بذلك، وأخربتك هناك من بك اتصلت وقد انتهت، حتى
من مللت لقد أرجوك، أمي يا يشء يحدث لن البيت، مدخل حتى وأوصلني سيارته يف
أال املنزل؟! يف اإلجازة سنقيض هل أمي، يا الصيفية اإلجازة يف إننا املنزل، يف الجلوس

عام؟! كل يف نفعل كما الصيف هذا الشمايل الساحل إىل نذهب لم أننا يكفي
الكثريون آمن، غري الشمايل الساحل طريق أن جيًدا تعرف أنت تصميم: يف عليه ردت
من رأيتهم لقد مظاهرة، مجرد تكن لم تلك إن ثم الطريق، عىل املسلح للسطو تعرضوا
يلبسون كانوا مسلحني، امللتحون الرجال هؤالء كان لقد بنايتنا، أمام عربوا عندما الرشفة
هذه االتجاهات. كل يف تلك الدخان قنابل ويطلقون رءوسهم فوق متطابقة خوذات
لثالثة تسعل وَظِللت ملتهبتني بعينني يومها يل عدت لقد بني، يا نزهة أو مزحة ليست
كليوباترا نفق عند السيارات من الكثري كرسوا لقد دخان، من استنشقته ما نتيجة أيام
وعىل التليفزيون يف ذلك رأيت املتظاهرين، الشباب أولئك ومع الرشطة مع اشتبكوا عندما

فيسبوك.
انتهى طويل جدال بعد النزول، من وأخته الكبري الولد بمنع موقفها عىل صممْت
لو تتمنى وكانت أجلهم، من حزينًة داخلها يف كانت غاضبًا، غرفته إىل منهما كل بدخول
لكنها املرهقة، السنة تلك ضغوط لتعويض واالنطالق بالخروج لهم السماح استطاعت
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ولو حتى تحميهم أن عليها قليلة، الخطر احتماالت كانت مهما بذلك لتغامر تكن لم كأمٍّ
بياسني عالقتها أكرب بشكل تؤرقها كانت كما كثريًا، يؤرقها ذلك كان ذلك، يعجبهم لم
غري جفائه مع تعايشت الزمن، بمرور طبعه اعتادت األخرية، الشهور يف كثريًا فرتت التي
لكنها ذلك، لها يُظهر ال أنه برغم القلب رقيق أنه وتعرف يحبها أنه تعرف املقصود،
واقعي، وهو حاملة هي عميل، وهو رومانسية هي مختلفة؛ طباعهما إن يُظهره، أن تريده
ته خرسَّ أن بعد خاصًة الوقت، َطوال باله يشغل ما وتتفهم ضغوط، من يتحمله ما تقدِّر
يبنيها ظل التي ومرشوعاته أعماله من األكرب الجزء البالد يف املتدهورة األمنية األوضاع
فيها يُشعرها لفتة أو غزل بكلمة تسعد أن تريد لكنها عاًما، عرش سبعة قبل تزوجا منذ
الرجل يظن بدايته، النساء تعتربه بينما الحب، نهاية الزواج الرجال يعترب باشتياقه.
وأنه الرسمي، القران بعقد عليه ما أدَّى أنه ويعتقد بالزواج، مراده عىل حصل قد أنه
دنيا يف العميل مشواره الستكمال متفرًغا وادًعا مستقرٍّا عمره بقية يقَيض أن له آن قد
والحنان، الدفء الزواج من املرأة تنتظر بينما الرومانسية، لرفاهية فيها وقت ال قاسية
الشموع أمسيات الزهور، وباقات الغزل أغنيات العشق، وليايل الشغف صباحات تتوقع
ربما التوقعات، اختالف إىل الزوجية املشكالت كل أصل يرجع ربما الدافئة. والهمسات

نفسها. الزاوية من الزواج مؤسسة إىل ينظرون ال والنساء الرجال أن إىل يرجع

القاهرة يف يزل لم ياسني وكان حال، أي عىل النوم بإمكانها يكن فلم الرسير من قامت
وأخذت الكبرية علبته من صورها ألبوم أخرجت رشكته، تصفية إجراءات الستكمال
عاليًا توقعاتها سقف كان األوىل، زواجها أيام ذكريات وتستعيد زفافها صور تتصفح
السنوات، َطوال نفسها عىل حافظت املجتمع، بمقاييس مثاليًة فتاًة كانت األيام، تلك يف
يعوِّضها، أن انتظرت تعرفه، أن قبل حتى املستقبل لزوج أنوثتها وحفظت جمالها ادَّخرت
طاف ما كل فيه انتظرت شاعريٍّا، وفنانًا وسيًما أمريًا أبيض، حصان ذا فارًسا انتظرته
املدرسة حصص يف صديقاتها مع حوله ثرثرت ما وكل مراهقتها، أحالم وزار بخيالها
بأوامر التزمت فعله، عليها كان ما فعلت الطويلة، الهاتفية املحادثات يف أو الفارغة،
كانت هفوة، أي منها تبُد ولم تتهاون ولم تقرصِّ لم بحذافريها، واملجتمع األهل ونواِه
وبدأت تحبها التي القصرية الفساتني ارتداء عن توقفت مهذبة، ومراهقًة مجتهدًة تلميذًة
عجائز تعبري حد عىل خرطها» قد البنات «خرَّاط أن بدا حني بتحفظ مالبسها تختار
نصف يف أبًدا تتورط لم لكنها الغرامية، زميالتها مغامرات عىل شاهدًة كانت العائلة،
أن العدل من يكن ألم لحظة. لنصف تضعف ولم الشباب من العديد معها حاول مغامرة،
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ثالثًة انتظرته الذي «وحاللها» زوجها هو هذا أليس االلتزام؟! ذلك مكافأة حينذاك تنال
يمكنه أين من تدري ال أبيض، بحصان وليأِت فارسها، إذن هو فليكن شتاءً؟ وعرشين
األبيض، بالحصان إذن فليأِت الرجل؟ هو أليس يدري، أن هو له بد ال لكن به، يأتَي أن
أباظة، رشدي من رجولًة وأكثر الساهر، كاظم من وأرق كوستنر، كيفن من أوسم وليكن

ذلك. من أقل يرضيها فلن
األوىل أيامهما يف تميِّز تكن لم مشاعره، إظهار يف متحفًظا متَّزنًا، هادئًا ياسني كان
تحتاج عتيقة كمخطوطة غامًضا كان واشتهائه، رسوره بني أو ورشوده، غضبه بني
حتى الطالسم تلك تفك هي تزل ولم طالسمها، تنفك حتى والجهد الوقت من للكثري
هؤالء بعد، تماًما تفهمه لم بأنها تشعر تزل ولم تفعل، وهي طويلة أعوام انقضت اليوم.
البدائية غرائزهم تسوقهم بُلهاء كأطفال، لها يبدون األطوار، وغريبو غامضون الرجال
إن تعرف ال أخرى، أحيانًا يشء عليها يصعب وال تكلُّ ال عمالقة وكآالت األحيان، بعض
أي عىل بالرجال لها خربة ال فقط، هي رجلها حال أنه أم الرجال، كل حال ذلك كان
الصديقات فضفضة من تلتقطه مما مكتملة غري قناعات لديها تتشكل كانت فقط حال،
ثرثرة، من االجتماعي التواصل وتطبيقات الجرائد صفحات عىل يتناثر مما أو والقريبات،
وليس بيضاء، بأحصنة الرجال يأتي ال قاطع؛ واحد باستنتاج كله ذلك من خرجت لكنها
أرض عىل الرقة بهذه ليس نفسه الساهر كاظم إن بل الساهر، كاظم رقة يف هو من ثمة

الواقع!

وبيتها، أطفالها لرعاية املنزل يف والبقاء العمل ترك طويلة سنوات منذ قررت قد كانت
استشاري مكتب إىل انتقلت ثم أربع، لسنوات الجامعية أستاذتها مكتب يف عملت بعدما
العمارة، مجال يف املرهق العمل بني التوفيق بعدها تستطع لم لسنتني، فيه عملت أكرب
وعصبيًة نفسيًة ضغوًطا ويسبب ثابتة، غري ومواعيد طويلًة، عمل ساعات يتطلب الذي
الكامل. واهتمامها ولوقتها لرعايتها يحتاجون الذين أبنائها تربية متطلبات وبني كبريًة،
ساقته الذي التربير هو هذا عملها، من الستقالتها املعلن السبب هو األقل عىل ذلك كان
وأمام خربات، من اكتسبته وما كفاءتها لخسارة كثريًا حزن الذي مديرها أمام ذلك لقرارها
سعادتها، فيه تجد قرار أي يف لها مساندته عىل مؤكًِّدا بتحفظ بالقرار ب رحَّ الذي ياسني
حياتها معركة من انسحبت أنها هو قط ألحد عنه تعلن لم الذي الحقيقي السبب لكن
بالسقف اصطدم قد املهني طموحها بأن للقناعة أخريًا وصلت قد كانت بالهزيمة، اعرتاًفا
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اآلن. عليه هي مما أبعد هو ملا التقدم يمكنها ال أنه تعلم كانت املدينة، هذه يف املتاح
ياسني كان جيًدا، تذكره لقاء يف سنوات منذ ياسني لها قال كما ا جدٍّ ضيقة املدينة هذه
ترص كانت ربما أو تجاهلها، عىل ترص كانت لكنها الحقيقة، تلك اكتشاف إىل سبقها قد
بأنه وقتذاك له باالعرتاف نفسها عزة لها تسمح لم لذلك بنفسها؛ الحقيقة اكتشاف عىل
ارتضتها التي باملهنة والشغف الطموح يعميها ساذجًة فتاًة كانت وأنها حق، عىل كان
إىل التوفيق عىل قادرًة وكانت كبري، حد إىل عملها يف ناجحًة كانت الواقع، قبح إدراك عن
رعايتها وبني أخرى، جهة من وأبنائها بيتها وبني جهة، من عملها بني بها بأس ال درجة
كانت املهني املشوار يف والتقدم الرتقي فرص كل لكن ثالثة، جهة من كذلك لوالديها
ضخامة رغم الفرص محدودة الدوام عىل ظلت التي املدينة هذه من الخروج تقتيض
كل الفجاجة، شديدة درجة إىل مركزي البلد هذا بالسكان. واكتظاظها الجغرايف امتدادها
الكربى، القاهرة يف هناك الكبرية العاملية املكاتب فروع كل العاصمة، يف هناك الفرص
جنوبها، أو البالد شمال يف آخر مهمل إقليم كأي مهمل إقليم مجرد إال اإلسكندرية ليست
انتقلوا الذين دراستها وزميالت زمالء من الكثريون نجح سواء. البلد هذا يف األقاليم فكل
يف بالعمل والتحقوا والدوحة، دبي إىل أو وكندا، أمريكا إىل سافروا الذين أو القاهرة، إىل
تُفرد الذين املهنة مشاهري من صاروا حتى بعضهم نجم وملع بل الكربى، العاملية املكاتب
النهاية يف عرفت بهم. والتعريف أعمالهم ملناقشة وصفحات مساحات املتخصصة املجالت
الوضع، ذلك عىل استمرت إذا مهنتها يف جديد أي تحقق لن أنها الصعبة وبالطريقة
العمل سوق لترتك إضافية، خطوة أية تتقدم فلن سنًة لعرشين هكذا بقيت لو أنها عرفت
العمل أصحاب عىل عبئًا تصبح عندما تركه إىل تُضطر أن من بدًال مطلوبة، تزل لم وهي
سنوات خالل عارصت لقد حقيقي، مهني تقدم دون راتبها وارتفاع السن يف تقدمها مع
تفضيل أمام االستقالة إىل يُضطرون السن، يف تقدموا ممن وزميلة زميل من أكثر عملها
الرأس، مرفوعة إذن اآلن فلتنسحب راتبًا، واألقل سنٍّا األصغر للبدالء العمل أصحاب
إن رصيدها، يف وتوضع لها تُحَسب التضحية تلك لعل منترصة، وهي الفرس عن لترتجل

األقل. عىل نفسها فأمام ياسني أمام يكن لم

٢٠١٣م أكتوبر

يف املعيشة بغرفة الزمن بفعل حشواتها لت ترهَّ التي الوسائد ذات العريضة األريكة عىل
مسافًرا، يكون عندما كعادته إفطاره يتناول ياسني جلس بولكيل، يف القديم أبيه بيت
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الدنيا عىل تطل الرب مدينة تزل لم اإلسكندرية، يف له األخري هو الصباح ذلك كان
عينيها القديمة املدينة تفتح العتيق، األبيض ثوبها عىل الغبار تكاثر رغم باهيًة متألقًة
بفارسها يوًما إليها ألقى الذي القديم البحر عىل السالم وتلقي الرديئة، السنوات بتعب
ِثَقل ثقيًال يوًما مرتقبًة الصباح قهوة املدينة ترتشف اآلخر، الشاطئ من القادم األول
كانت أن يوم الذهبي، عرصها أيام عن كثريًا حالتها تدهورت الرطب، الخريف هواء
اإليطاليني من يبَق لم تنتهي، ال التي أوروبا حروب جحيم من الهاربني املهاجرين قبلة
السنني لعرشات ومقاهيها شوارعها بهم اكتظت الذين والفرنسيني والقبارصة واليونانيني
كل يغيب تسميتها. أصل أحد يتذكر ال ضيقة وشوارع ترام ملحطات مبهمة أسماء إال
وذكريات، وحكايات تاريخ من يحمله بما إنجليزي أو إيطايل تصميم ذو بديع مبنًى يوم
السماء قلب يخرتق مكانه، يحتل قبيح خرساني مسخ عن سويعات بعد األرض لتنشق
وواجهته الكئيب، الرمادي بظله العتيقة الضيقة الشوارع عن النهار شمس ويحجب
يلتهم غاشم، أسطوري كوحش املدينة هذه وجه عىل القبح يزحف الرخيصة، السوقية
الرب مدينة وتمنع الحياة، رشايني تسد تكاد قميئًة بدائيًة مسوًخا ويتقيَّأ والتاريخ الجمال

للدنيا. النور فيهن وهبت قرنًا وعرشين ثالثة بعد التنفس من
العودة قرر أن وبعد فريدة، عن االنفصال بعد حياته من جديًدا فصًال اليوم سيبدأ
يوًما يحبها لم التي القاهرة جديدة، مدينة يف جديدًة مرًة الصفر من والبدء موظًفا للعمل
الجنسيات متعددة كبرية رشكة الدوام، عىل املغرب وجوَّها وضجيجها زحامها يحتمل ولم
من لالستفادة مرص يف لعملياتها مديًرا توظيفه إىل سعت البحري النقل مجال يف تعمل
األوىل للمرة جديد، من وحيًدا سيعيش املرصي. بالسوق املتشعبة وعالقاته الطويلة خربته
أمهم مع األوالد يبقى أن ل فضَّ الزواج، قبل أبيه بيت يف وحيًدا قضاها التي الفرتة منذ
له سنحت كلما لزيارتهم يأتَي وأن القاهرة، يف بعيًدا هو يستقر وأن سموحة، شقة يف
شهر، كل نهاية يف راتبه ينتظر موظًفا العمل إىل العودة فكرة ليتقبل كثريًا اجتهد فرصة،
بعد أمامه، املتاح الوحيد الخيار كان ذلك لكن ناجحة، رشكة ملكية يف رشيًكا كان أن بعد
فيها يدفعون كانوا شهور لعدة تخرس ظلت التي الرشكة بتصفية ورشكاؤه هو قام أن
انصالح أمل وعىل الرشكة خسارة يف ذنب لهم يكن لم الذين ملوظفيهم، الشهرية الرواتب
عليها تراكم ما لتغطية الرشكة أصول لبيع فاضُطروا تنصلح؛ لم األحوال لكن األحوال،
شقائهم سنوات ومن حلمهم من تبقى ما كل هو زهيد بمبلغ منهم كلٌّ وخرج ديون، من
عليه أن ليجد الطالق أزمة مع تواكبت التي األزمة تلك من خرج الصخر. يف ونحتهم
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جديدة بمعطيات ولكن سواء، حد عىل والعملية الشخصية حياته يف جديد من يبدأ أن
أن بعد العمل سوق يف املنافسة إىل يعود وحيًدا. املرة هذه العالم يواجه إنه املرة؛ هذه
رشكته، بإدارة منشغًال هو كان بينما نظرائه، من الكثري فيها سبقه لسنوات عنها ابتعد
يتفاءل، أن إال بإمكانه ليس أنه قرر حتى الوقت بعض الجديد الوضع تقبل استغرقه
ال لالكتئاب، فريسًة نفسه يرتك أن يمكن ال الوحيد، خياره هو التفاؤل أن أخريًا أدرك
تقرر عندما فقط تخرس أنت بعد، يخرس ولم اللعبة داخل زال ما اآلن، يستسلم أن يمكنه
لبدء استعداًدا ذهنه تصفية وحاول القديمة، الخشبية األريكة عىل ظهره أراح االنسحاب.
أن يمكنه ا عمَّ عقله ثنايا يف طويًال وبحث عينيه أغمض عمره، من الجديد الفصل ذلك

ينشد: نفسه فوجد روحه ويعالج ذهنه يصفَي

ِل��ذَاك أَه��ٌل ِألنَّ��َك َوُح��بٍّ��ا ال��َه��َوى ُح��بَّ ُح��بَّ��ي��ِن أُح��بُّ��َك
ِح��َم��اك ِم��ن ال��ُخ��َط��ى ِل��ُق��رِب َوَش��وًق��ا ال��نَّ��َوى َش��وَق َش��وَق��ي��ِن وأَش��تَ��اُق
نَ��َواك ِل��ُط��وِل ال��دُُّم��وِع َف��َم��س��رى ال��نَّ��َوى َش��وُق ُه��َو ال��ِذي ��ا َف��أَمَّ
ِض��يَ��اك ِف��ي َخ��بَ��ت َح��يَ��اٍة َف��نَ��اُر ال��ِح��َم��ى ِل��ُق��رِب اش��ِت��يَ��اِق��ي ��ا َوأَمَّ
ُه��َداك ِف��ي ِل��ي ِش��ئ��َت ِب��َم��ا َرِض��ي��ُت ال��َه��َوى أَش��ُك��و ��ج��ِو ال��شَّ َع��َل��ى َوَل��س��ُت

(٧١٣–٨٠١م) العدوية رابعة شعر

٢٠١٥م يناير

بها، يعمل التي العاملية الرشكة بمكتب الرئيسية االجتماعات قاعة يف طويلة طاولة أمام
يتجادلون مما شيئًا يتبني يكاد ال الذهن شارد وهو الحارضين وجوه يتأمل جلس
طاولة حول ون يلتفُّ جادة رسمية أزياء يف ونساء رجال بني ما أشخاص عرشة حوله،
للكهرباء، مقبس حولها املرتاصة الجلدية الكرايس من كل أمام يربز فاخرة، خشبية
القاعة، صدر يف املعلقة الدقة عالية الكبرية بالشاشة املختلفة األجهزة لتوصيل ومخرج
مشهد خلفهم املساحة كامل تحتل التي الزجاجية الواجهة عرب الجميع يحتضن بينما
العمرانية والكتلة عليه، املطلة العالية البنايات ورائه ومن املتعددة، وجسوره النيل
وحركاتهم العرشة الحارضين وجوه تأمل األفق. حدود إىل تمتد الكربى للقاهرة الالنهائية
سينمائيٍّا فيلًما تشبه جميًعا وحياتهم حياته أن كم فكَّر ثم أفعالهم، وردود وانفعاالتهم
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يوم، لكل التمثييل املشهد بدء يعلن الذي الكالكيت عامل فيه منزل باب كل يمثل كبريًا،
وأتقنه حفظه الذي دوره تمثيل يف منهم كل ليبدأ املنبه صوت عىل الجميع يستيقظ
ممثل كل يقوم بمشاهدهم، ليلحقوا تهم أرسَّ من الجميع يُهَرع اليومي، التكرار جرَّاء من
ثم فمه، من النوم رائحة ويزيل أسنانه ويفرِّش وجهه يغسل نفسه، ليجهز الحمام إىل
زي أو العسكري، الزي أو العنق، ورباط البدلة إما يمثلها؛ التي الشخصية زي يرتدي
يف دوره حسب عىل كلٌّ النادي، شعار يحمل الذي التدريب طاقم أو الطريان، مضيفة
غرف يف هيئتهم عىل املمثلون يضعها التي النهائية اللمسات املكياج، دور يأتي ثم الفيلم.
وتهذيب لألظافر، وطالء للعيون، ورسم للعطر، ورش للشعر، تصفيف من املالبس؛
كالساعة شخصية؛ لكل الرضورية اإلكسسوارات ثم النقاب. أو للحجاب وضبط للحية،
الظهور قبل بعناية الصغرية التفاصيل تلك كل مراعاة من بد ال األذن. وأقراط والنظارة
جديد مشهد بداية الكالكيت عامل فيعلن منزله باب منهم كل يفتح ثم الجمهور، أمام
يقيض الدور، تقمص يف مواهبهم إظهار يف يتسابقون بالتمثيل، الجميع يبدأ الفيلم. من
أو باالهتمام، أو بالتعاطف، أو بالعمل، التظاهر إما التظاهر؛ يف منهمًكا يومه منهم كل
قليلون واألبطال، والقديسني املالئكة أدوار الناس معظم يحب باإلنسانية. أو بالكفاءة،
مراقبة آلخر حني من لياسني يروق العاديني. البسطاء البرش بأدوار يرتضون من هم
أو األحيان، معظم يف مرغًما فيها ذاته هو يشارك التي اليومية التمثيلية املسابقة تلك
التمثيلية املشاهد تلك أحد يتابع عندما ابتسامًة ليخفَي يجاهد أخرى، أحيان يف راغبًا
يبذل ممثل املرور، إشارة يف أو السوبرماركت يف أو العمل يف منه. مقربة عىل يدور وهو
من كثريًا متمكنًة تبدو ال ممثلة أمام املتفهم الحكيم دور يف مقنًعا ليبدَو جهده قصارى
الزاهد دور يؤدي حني الجائعة نظراته تفضحه ممثل املضطهدة، دور تؤدي حني أدواتها
أعىل ممثل بعبقرية املنبهرين املريدين أدوار أداء عىل جيًدا متدرب تمثيل فريق العابد.
ليس مصفًقا، تقف تكاد تجعلك شديدة باحرتافية الخبري مة العالَّ دور يؤدي منصبًا منهم
أنهم الجميع ويعلم يمثلون، الجميع فيه. ليس ما ادعاء عىل لجرأته ولكن لقدرته فقط
الجميع بني معلن غري اتفاق ثمة لكن يمثلون، كذلك اآلخرين أن الجميع ويدرك يمثلون،
يمثلها، الذي القناع مرتديًا بقي طاملا شخصيته منهم كل يتقمص املتبادل. التواطئ عىل
من أكثر بني والتبديل شخصية، من أكثر تقمص يف النجاح لدرجة بارعون املمثلني بعض
ينزوي ثم بالكاد، اليومي دوره منهم كل يؤدي املوهبة، محدودو الباقية والغالبية قناع،
البغيض الروتيني املوظف فيتحول الحقيقية؛ لشخصيته ليعود التصوير موقع عن مبتعًدا
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محليًة مباراًة يتابع متعب رجل إىل ما، حكومية مصلحة دهاليز بني بتعذيبك يتلذذ الذي
غري أريكة عىل الجوافة بحبات ممتلئ نصف طبق بجانب ضجر يف مستلقيًا القدم، كرة يف
الودودة االستقبال موظفة وتنقلب اللون. بنفسجية حوائط ذات جلوس غرفة يف مريحة
لدروس طفليها حفظ درجة تخترب منزل ربة إىل الجميع وجوه يف الدائمة االبتسامة ذات
تعليقات يف تشارك وهي الصالة، إسدال مرتديًة العربية واللغة االجتماعية الدراسات
الخشبية بامللعقة الصغريين وجَهي أمام ح تلوِّ بينما فيسبوك، عىل قريباتها مع النميمة

الطعام. بها تقلِّب مما أكثر كعًصا تستخدمها باتت التي الكبرية
يفتح أن منذ يوم كل ذاته الدور تمثيل من ملَّ ينتهي، ال الذي الفيلم هذا سئم لقد
منه أكثر والتمثيل، التظاهر من منهًكا املساء يف يعود حتى — الكالكيت لحظة — بيته باب
هل اإلجماع؟ ذلك عن وحده هو يخرج فهل يمثلون، الجميع لكن ذاته. العمل من منهًكا
وكاذبون؟ ومفتعلون بائسون بأنهم االجتماعات طاولة حول أمامه الجالسني هؤالء يواجه
غري بقيت طاملا معها متعايشون لكنهم جيًدا، الحقيقة تلك يعلمون أنهم الظن أغلب
ومن االستهجان نظرات من مأمن يف أنت القطيع، ضمن بقيت طاملا مأمن يف أنت معلنة؛
مغلًقا، فمك أبقيت طاملا النجاة صك تملك أنت املنافقني، مشانق ومن االتهام أصابع
يستنكرون، ما وتستنكر القطيع، أفراد يُضحك ما عىل تضحك بقيت طاملا كذلك، وعقلك
خياراتهم، تتبع يريحهم، الذي الجانب عىل وتنام لهم، يروق ما وترتدي يعجبهم، ما تأكل
درجة شيئًا تعني ال أصنامهم، حول وتطوف خرافاتهم، وتصدق ألحكامهم، وتخضع
سنَّ ن وعمَّ فروضهم، فرضعليهم ن عمَّ سؤالك من جدوى ال به، مقتنعون هم بما اقتناعك
فهي عاهرة بأنها تلك وصموا وإذا نابغة، فهو نابغة هذا أن القطيع رأى إذا عاداتهم. لهم
خانة أي يف شخص أي بها يضعون التي املعايري بخصوص إياهم مجادلتك أما كذلك،
ومن عاهرة، بجسدها تتاجر من اعتربوا ملاذا مثًال تدرك أن تستطيع لن لها؛ محل فال
وأحالمك موسيقاك لترتك القطيع، ولتتبع إذن فلتصمت زعيًما. اآلخرين بأرواح يتاجر
فبمجرد مبكًرا، لتستيقظ مبكًرا فراشك إىل وْلتذهب الساحرة، املقمرة وليلتك وقصائدك
فال دورك؛ تؤدَي أن من لك بد وال يبدأ، أن من للمشهد بد ال الكالكيت، عامل يدق أن
األغلبية. فرضتها التي باملواعيد يلتزم ال صغري ممثل أجل من الفيلم يتوقف أن يمكن

صحراء

كانت لكنها ميتة، وهي تنمَو أن غريبًا كان النمو، يف امليتة الرمادية الهياكل تلك استمرت
وتحجب النهار، أغلب الشمس نور تحجب وصارت كله املكان التهمت حتى برسعة تنمو
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الذي كالشجر ودودًة تكن لم حولها، من مع تتواصل تكن لم الليل، َطوال والنجوم القمر
الذي العالم ذلك عن باالنفصال تشعر الشجرة كانت هربت. التي كالزواحف وال اقتُلع،
بأنها األوىل للمرة تشعر كانت صديق، أو أنيس فيه لها يتبقَّ ولم تعرفه، كما يعد لم
الكائنات تلك تألف وال حولها يدور ما تفهم ال يشبهها، هنا يشء فال املكان؛ يف شاذة
أحد تقيأ أن بعد الكثري منها يتبقَّ لم الصحراء رمال حتى الجدد. الزوار وال الدخيلة
إىل ممتدًة عريضًة خطوًطا بها راسًما ا، جدٍّ وكثريًة صغريًة سوداء حجارًة الوحوش تلك
محكم برتتيب ها برصِّ وقاموا ومتطابقة، ملساء أخرى بحجارة البرش بعض جاء ثم األفق،
يشبه شكلها المعة، ناعمة سوداء أخرى، أرًضا تشكل فصارت البعض؛ بعضها بجوار

الناعم؟ امللمس هذا لها التي تلك جبال وأي بجبال، ليست لكنها الجبال، حجارة
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أغسطس١٩٩٤م

باختيار قراره صحة من واثًقا بهدوء نزل برمسيس الحديدية السكك محطة رصيف عىل
إىل املهرولني العابرين زحام وَسط مستقيم خط ويف ثبات يف مىش الثاني، الطريق
األخرض اللونني ذات العمومية الهواتف أكشاك أحد إىل متجًها منها، والخارجني القطارات
الخاصة االتصال بطاقة جيبه من أخرج ثم الكبري، املحطة بهو جدار عىل املثبتة واألصفر
عربي بخط مكتوب اسم عليها أخرى بطاقة ومعها الهواتف، تلك تتبعها التي بالرشكة
ثقة يف رد اآلخر الطرف أجابه عندما الهاتف. أزرار عىل وطلبه رقًما منها قرأ مزخرف
مدير وظيفة بخصوص نعم … نايف أستاذ يا عمران ياسني أنا … ألو بالَغني: وهدوء
لقد حسنًا … أشكرك … هلل والحمد بخري … بك أهًال … عنها تحدثنا التي الحسابات
سأكون أنني أظن الفندق، نفس يف املساء هذا مقابلتك ويمكنني القاهرة إىل وصلت
السفارة من ثم الخارجية وزارة من املطلوبة املستندات توثيق استكمال بعد للسفر جاهًزا
كذلك أثنائهما يف سأقوم أسبوعني من أكثر اإلجراءات تلك تستغرق أن أتوقع ال السعودية،

التجنيد. مركز من السفر ترصيح باستخراج

٢٠١٢م يونيو

للجلوس مريح بوضع الظهر فقرات لتثبيت مصمم مرتفع ظهر ذي دوار كريس عىل
ذي مكتبه أمام ياسني جلس التعرق، يمنع مسامي بنسيج ومغطٍّى طويلة، لفرتات
ألواح تتوسطها األلومنيوم، من إطارات من التصنيع جاهزة قواطيع من املركبة الجدران
املتوسط، الشخص طول عن قليًال يقل بارتفاع املصقول والزجاج املضغوط الخشب من
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اآلخران الجانبان يبقى بينما للمكتب، املخصصة املساحة من فقط جانبني تغطي والتي
النوافذ ذات الضخمة العمل صالة يف داخلية ممرات عىل مكشوفني خلفه ومن يمينه عن
شارع عىل املطل املهيب املبنى من كامًال طابًقا تحتل والتي جوانبها، محيط عىل الكبرية
بقية من قليًال األكرب املكتب ذلك إىل فقط باألمس انتقل قد كان تورونتو، وسط يف كوين
لم الذي السابق مكتبه ترك من مكَّنته جديدة ترقية عىل حصل أن بعد الصالة، مكاتب
دوَّار كريس وأمامها أدراج، بضعة وتحتها رقيقة كمبيوتر شاشة فوقها طاولة سوى يكن
متطابقة طاوالت عرش من طاولة مجرد فقط جدران. أي بها تحيط وال رخيص، نوع من
املديرون يجلس بينما القسم، موظفو يحتلها صفوف ستة من ا صفٍّ تمثل ومتجاورة
تلك منها أربعة كل يجمع التي مكاتبهم خلف األيمن الصالة جانب يف والتنفيذيون
كمثيالتها الرشكة، هذه هي هكذا إكس. حرف شكل عىل بعضها عىل املتعامدة القواطيع
ال فيما أمواًال ينفقون وال باملظاهر، كثريًا هنا الرشكات أصحاب يهتم ال البالد، هذه يف
عليه مكتب هو وظيفته يؤدَي لكي املوظف يحتاجه ما كل العمل، سري عىل بالفائدة يعود
أرضية مع باإلنرتنت، جيد واتصال دوار وكريس األدراج بعض وتحته كمبيوتر، شاشة
والتدفئة، للتهوية صحي ونظام جيًدا، وموزعة كافية وإضاءة باملوكيت، بالكامل مغطاة
متشابهة، كلها األسبوعية العمل أيام الخارج، يف العالم برؤية لهم تسمح كبرية ونوافذ
عًرصا الخامسة يف الجميع ويغادر صباًحا، التاسعة قبيل مكاتبهم عىل الجميع يكون
الوجبات أو الغداء لتناول كذلك الجميع يذهب املتفرقة، املدينة ضواحي يف بيوتهم إىل
لذلك املخصصة االسرتاحة فرتة خالل للمبنى املقابلة الطعام وعربات املطاعم يف الخفيفة
النيكوتني إىل حاجتهم إلشباع دقائق باقتناص للمدخنني ويُسمح الظهرية، منتصف يف
اللوحة تنص كما املبنى، بوابات من أي من أمتار عرشة عن يقل ال بُعد وعىل بالخارج،
ذلك. يخالف ملن الكبرية املالية الغرامة قيمة عن بوضوح تعلن والتي املدخل، بجوار املثبتة
الجداران هذان يمنحه حيث الجديد، املكتب سطح عىل أغراضه ترتيب يف منهمًكا كان
الرشكة هذه يف افتقدها التي الخصوصية من بعًضا قائمة زاوية شكل عىل القصريان
كان الصالة، منتصف يف جدران بأية املحاطة غري الطاولة أمام قضاها التي الفرتة َطوال
ليس لسنوات، اجتهاده نظري عليها حصل التي املكافأة بمثابة الخصوصية من القدر ذلك
عمل عن يبحث ظل أن بعد سابًقا فيها عمل التي الرشكة يف كذلك بل الرشكة، هذه يف فقط
مكَّنته لكنها مرصوفاته، من أقل راتبها كان والتي البالد، هذه يف له األوىل األربعة لألشهر
أصبح الحالية، برشكته أفضل وظيفة عىل الحصول من — عامني فيها قىض أن بعد —
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يف األخرية عطلتهم أثناء أرسته مع له صورة به إطاًرا أمامه يضع أن أخريًا اآلن بإمكانه
عىل له خطها قد كان الصويف، الشعر من أبياتًا الجدارين أحد عىل يلصق وأن نيويورك،
يهوى وكان دبي، يف سابًقا معه عمل سوداني زميل مزخرف عربي بحرف بيضاء ورقة

العربي: الخط

ب��ُف��نُ��ونِ��ِه ُع��ْم��َرُه يُ��ْف��ِن��ي َخ��لُّ��وُه ِب��ُج��ن��ونِ��ِه ال��َه��وى ِف��ي ال��ُم��تَ��يَّ��ُم َرِض��َي
ِدي��ِن��ه ِم��ن ال��َه��َوى َع��ن ��لُ��وُّ ال��سُّ َل��ي��َس َع��ذلُ��ك��ْم يَ��ن��ف��ُع َف��ل��ي��َس تَ��ع��ِذل��وُه ال
ويَ��م��ي��ِن��ِه ِب��ُح��بِّ��ِه ال��ُم��ِح��بِّ َق��س��َم ألج��ِل��ِه ال��َع��ِق��ي��ُق ذُِك��َر ب��َم��ن َق��َس��ًم��ا
تَ��ل��وي��ِن��ِه أو ال��ُح��بِّ َف��اِت��راِت َع��ن ت��اِئ��ٌب أنِّ��ي َغ��ي��َر ِس��واُك��م ل��ي َم��ا

(١٢١٢–١٢٦٩م) الشيشرتي الحسن أبي شعر

املكتب وعىل الرتقية عىل لتهنئه فتوقفت القسم، يف له زميلة املمر يف بجواره مرت
أوروبا شمال من البعيدون أجدادهم هاجر الذين أولئك من تقليديًة كنديًة كانت الجديد،
املعلقة الشعرية األبيات إىل باندهاش الزميلة نظرت أكثر، أو عام مائة قبل البالد هذه إىل
أحرضت هل عمران! سيد يا الجمال شديدة كتابة هذه أوه! االنبهار: بعض يف وسألته

الهند؟ من البديعة اللوحة هذه
أجاب ثم املرأة، تلك إليه تنظر مما ليتأكد وكأنما أخرى مرًة اللوحة إىل ياسني نظر
الخط هذا ويلموت؟ سيدة يا الهند من أنها تعتقدين ملاذا لكن الهند؟! استغراب: لهجة يف

الحقيقة. يف عربي
يف وأجابت متفاجئًة كانت لو كما وجهه يف تتطلع وهي الخلف إىل بجذعها رجعت
يف املحالت الفتات عىل أراه ما يشبه إنه هندي، الخط هذا أن ظننت آسفة! أنا اندهاش:
هذا هل أخمن، أن يمكن كما عمران سيد يا الهند إىل أصولك تعود إنديا. ليتل منطقة

أظن. ما عىل كذلك عمران اسمه هندي ممثل يوجد صحيح؟
يف السخيفة األسئلة من النوع لذلك تعرض ما كثرة من عليه تعوَّد بهدوء أجابها

األم. لغتي هي والعربية مرص، من أنا ويلموت. سيدة يا كال البلد: هذه
وهي الحرية عليها وبدت وأكثر، أكثر املرأة وجه عىل االندهاش تعبري حدة زادت
أنهم أعتقد كنت أفريقيا، إىل تنتمي مرص أن ظننت أوه! االعتذار: يشبه فيما تجيب
األوسط؟ الرشق سكان هم العربية يتحدثون من أليس هناك. األفريقية اللغة يتحدثون
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إال الشمالية أمريكا خارج أسافر لم العالم، من الجانب هذا عن الكثري أعرف فال اعذرني
فقط. أوروبا بلدان وبعض الربازيل، إىل

االنتهاء عليه بأن لها فاعتذر ذلك من ألكثر العبثي الحديث هذا يخوضيف أن يرد لم
عىل الحصول لها وتمنى التهنئة عىل شكرها الغداء، اسرتاحة قبل أغراضه ترتيب من
دلة وضع املكتب، سطح عىل تذكاراته وضع يف استمر فرصة، أقرب يف مماثلة ترقية
لربج فضيٍّا مجسًما وضع ثم جدة، يف قضاها التي بالسنوات تذكره صغرية نحاسية قهوة
مصغرة بنسخة الصغرية مجموعته اختتم ثم دبي، يف عاشها التي بالفرتة يذكره العرب
مغادرته يوم صباح الخلييل خان من اشرتاها قد كان الذهبي، آمون عنخ توت قناع من

عاًما. عرش ثمانية قبل ملرص

وبني بينها الُهوة اتساع مدى أدرك البالد؛ هذه أرض األوىل للمرة قدماه وطئت عندما
الطاغي االنطباع ذلك تخطئ أن يمكنك ال باردة، بالد هذه قبل، من فيه أقام مكان أي
األسطح باردة كذلك، القلب باردة ولكن وحسب، الطقس باردة ليست األوىل، اللحظة منذ
الهايرب ذلك هو البلد هذا طبيعة يدرك جعله مثال أقرب كان ربما والجدران. واألرضيات
كل أطراف عىل واملنترشة والتصميم، الحجم متطابقة الكثرية الفروع ذو الشهري ماركت
املعِدنية األرفف وصفوف العريضة املمرات ذو الضخم الفراغ ذلك املقاطعات، كل يف املدن
مجرد ومحايدة، وساطعة بيضاء اإلضاءة تماًما، وبارد تماًما أملس هنا يشء كل الشاهقة،
هذا غريه. عن متميز هنا يشء ال وكأنه بالتساوي يشء كل يغمر األبيض النور من بحر
كل يدك؛ متناول يف بداخله يشء كل بأن يشعرك لكي بعناية مصمم املتوحش املكان
االئتمانية بطاقتك يف ما وْلتدفع تريد، ما فْلتخرت املمكنة، الخيارات كل أمامك، البضائع
ذات جدران أو أنيقة بأرضية لتدليلك هنا لدينا وقت فال هدوء، يف وْلتذهب رصيد من
صديقي يا التدليل بعض أردت إذا حميمية. أكثر بإضاءة حتى أو دافئ، خشبي ملمس

األسعار. من عالية رشيحة ذي فاخر متجر يف املال لتنفق فْلتذهب
لن الحضارة من سنة آالف سبعة أن عرف املدينة هذه يف له األول األسبوع منذ
شق الدنيا يف نور «أول عن الوطني الفخر أغاني من مخزونه كل وأن شيئًا، عنه تغنَي
القمر» ليايل يف مواويل سمع وال الشجر، أحضان يف النيل شاف «وال وعن الليل»، ظالم
هنا مجال ال آخر. أوسطي رشق مهاجر مجرد هنا أنه حقيقة من أنملة قيد تغري لن
بواسلنا فعله بما وال وقونية، جالوت وعني وحطني قادش يف أجدادنا ببطوالت للتفاخر
تسهر لم باردة بالد هذه الحربي. إيالت ميناء رصيف عىل يم وبات شيفع بيت بالسفينتني
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الشهريات مطرباتنا ألغنيات تنصت ولم يوليو، ثورة ذكرى يف األوىل القناة أفالم أمام
عىل بالفوز ابتهاًجا الشوارع يف ترقص لم باردة بالد هذه املدينة، أضواء حفالت يف
شقيق زعيم بصحبة الشوارع يطوف خالد لزعيم تحيًة أو أفريقية، بطولة يف الكامريون
الخلفي املقعد من الجانبني عىل املصطفة للحشود بكفيهما ملوِّحني — كذلك خالد —
عمره يتعدى ال هنا يشء أقدم تاريخ، بال باردة بالد هذه مكشوفة، أمريكية لسيارة
فهرنهايت، مقياس عىل الحرارة بدرجة بدءًا الصفر؛ من يبدأ هنا يشء وكل عام، املائة
وماضيك ثقافتك تخلع أن عليك والتقاليد. والعادات والفنون والرياضة الرتاث وحتى
املقدس، الوادي عند نعليك تخلع كما الدويل مطارها يف القادمني بوابة عىل وذاكرتك
جديدة بحياة عليك سينعم املوعودة األرض هذه وعىل الغربية، الحضارة إله ستقابل فهنا
املتحرض، العالم طراز عىل غربية حياة والدهون، السكريات من وخالية الدسم، منزوعة
ذلك منه، أتيت الذي العالم من املظلم الجانب ذلك يف بائسة حياة من عرفته ما تنسيك
البعري، ظهور يمتطون البدائيون زال ما حيث األرضية، الكرة من املبهم الغامض الجانب
كثبان وَسط الشاردة األغنام قطعان مطاردة يف نهاراتهم ويقضون الخرافات، ويتعاطون

الصحاري. رمال
لسنوات، بها مقامه امتد بعدما حتى البالد، هذه برودة مع التأقلم قط يستطع لم
لكنه الحارة، العربي الخليج مدن بني تنقله سنوات أثناء الشتاء إىل يشتاق كان لطاملا
الصباحات ذي الحميم الشتاء ذلك إىل اإلسكندرية، يف شتاء من عرفه ما إىل يشتاق كان
جاء أن بعد إال الشتاء معنى يعرف لم ممطرة، نوَّات بضع تتخللها التي املنعشة املشمسة
هذا لتجربة وخرج كثريًا ابتهج األوىل، للمرة رآه حني الثلوج تساقط مشهد أذهله هنا، إىل
وظلت التالية، املرة يف أقل كان ابتهاجه لكن الصور، بعض والتقاط الطبيعة عىل املشهد
حياته، ممارسة عن يعيقه روتينيٍّا حدثًا له بالنسبة صار حتى تخبو بالثلوج فرحته
بال املتساقط الثلج مشهد صار اليومية، رياضته وممارسة عمله إىل االنتقال عليه ب ويصعِّ
البيوت أسطح وعىل العارية، األشجار فروع عىل املرتاكم والصقيع متتالية، أليام انقطاع
تلك عىل أبًدا يعتد لم بالكآبة، يصيبه الصغرية الخلفية حديقته نجيل وعىل والسيارات،
هو هذا ليس باستمرار، تحركها لم إن العني أهداب تجمد تكاد التي الباطشة الربودة

مختلف. تعريف هنا يشء لكل لكن إليه، يشتاق كان الذي الشتاء
خربات من اكتسبه ما وكل مرص، يف تعلمه ما كل ينىس أن إىل سيحتاج أنه عرف
اإلمارات؛ ثم السعودية ثم مرص يف الرشكات بني فيه تدرج الذي الوظيفي مشواره يف
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وأصول وقواعدها نموذجها ومع الشمالية، أمريكا عقلية مع يتكيف أن يستطيع لكي
فطاملا القارة، هذه خارج الخربة من عاًما عرش خمسة من أكثر عنك تغني لن بها، العمل
الشهادات تلك لكل تذكر قيمة ثمة فليست الكندية؛ الخربة من يكفي ما بعُد تمتلك لم
بموجبها ومنحتك بها واعرتفت ذاتها، الكندية الحكومة اعتمدتها التي واملؤهالت والخربات
بتقايض وْلتقبل املتدربني، مقاعد يف جديد من لتتعلم إذن لتجلْس هنا. إىل الهجرة تأشرية
سنٍّا منك أصغر كانوا وإن — القارة هذه إىل الوصول يف سبقوك ممن وْلتتعلم زهيد، أجر
مستقالٍّ مكتبًا الكفاح من تالية سنوات بعد لنفسك تجد أن يمكنك حتى — كفاءة وأقل
الكبرية. الصالة من األيمن الجانب يف والتنفيذيني املديرين وَسط قصريين جدارين ذا

٢٠١٥م يناير

منزله إىل املدينة، بوسط عمله من به العائد الضواحي قطار يف النافذة بجوار مقعده عىل
يف املائل، والسقف الخلفية والحديقة الطابقني ذات التقليدية الكندية املنازل طراز عىل
يسدد بنكي بقرض اشرتاه والذي أونتاريو، بحرية ضفاف عىل الهادئة فيل أوك ضاحية
ياسني جلس املعتادة اليومية رحلته يف عائًدا كان بينما عاًما، عرشين ملدة شهريٍّا أقساطه
املايض أطياف بقسوة الشيب خطه الذي رأسه عىل تتداعى السنوات، تلك كل متأمًال
كل الثلوج غطَّت حيث القطار نافذة خارج طويًال ببرصه يرسح القديمة، األحالم ونسائم
أعمدة تزل ولم أشهر، منذ السماء يف الشمس تظهر لم والسيارات، والبيوت الحقوَل يشء؛
ذلك ينتهي متى السنوات! تلك كل هللا! يا نهائية، ال مملًة رتيبًة تتكرر اللعينة الكهرباء
ماهية عن وجودية تساؤالت بباله تخطر بعد؟ ماذا ثم هنا؟ أفعل ماذا اللعني؟ التكرار
دائًما عليه ملاذا لها؟ نهاية ال التي املعاناة هذه مع يتعايش أن املرء عىل ملاذا الحياة؛
ينتظر التايل، للراتب االنتظار يبدأ ثم راتبه عىل ليحصل الشهر نهاية ينتظر ينتظر؟ أن
ليجد الصعبة الفرتة تلك مرور ينتظر جديدة، سيارة أقساط ليبدأ السيارة أقساط نهاية
أصبح أنه اكتشف جديدة، مهمة يف ليفكر مهمة من ينتهي أخرى، صعبة فرتة يف نفسه
االنتظار. هو العالم هذا يف يكره ما أشد أن رغم نهاية، له يدري ال دائم انتظار حالة يف

أجابها الهادئة، بابتسامتها زوجته وجه شاشته عىل وظهر املحمول هاتفه جرس دق
يف ليشرتيها البقالة بمحل يمر أن عليه للبيت، طلبات عن روتيني حديث بينهما ودار
يضع املعتادة، بتحيتهما املكاملة ينهيان البيت، إىل القطار محطة من القصري سريه طريق
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سؤال بباله يخطر العمر، ذلك شاركته التي بامرأته يفكر ثم معطفه جيب يف الهاتف
طريق عن تقليديٍّا زواجهما كان لقد يحبها؟ هل مرة؛ ألول إليه ينتبه أنه فجأًة له بدا
بالسعودية، عمله خالل له إجازة أثناء عائلية مناسبة يف قابلها املشرتكني، املعارف بعض
بينهما؛ بالتفاهم وشعرا تقاربا لقاءات، عدة بعد إليها وارتاح له مناسبًة شخصيتها وجد
وكانت آلخر بلد من معه تنقلت التالية، اإلجازة يف الزفاف وتم القران ُعقد ثم فخطبها
تقييم يمكن ال حب، مجرد السنوات تلك كل بعد بها عالقته تعد لم له، سنًدا دائًما
من حياته، من أساسيٍّا جزءًا قدره يدرك ال زمن منذ غدت قد كانت البساطة، بتلك ذلك
ال وجودها، بدون نفسه تخيل يمكنه ال بحيث ذاته هو منه جزءًا غدت يومه، تفاصيل
كانت وذاكرته، تفاصيله كل يف حارضًة كانت يعرفها، أن قبل حياته كانت كيف يذكر
مفرًدا ِكيانًا واحًدا، شخًصا يكونان وهي هو يكاد ذكرياته، رشيط يف ثابتة كخلفية تبدو
بل والذكريات، والثقافة والشخصية واألبناء البيت مًعا؛ صنعاه حولهما ما كل يتجزأ، ال
الحديث يمكنه ال العمر هذا كل بعد مًعا. واجهاها التي التحديات تلك كل كذلك، واألحزان
حياة اختصار يمكنك ال اإلنسانية، بالعالقات العهد وحديثي املراهقني بسذاجة الحب عن
تعني تكاد ال مصطلحات يف ونشوة وألم وبهجة ومعاناة ضجيج من فيها ما بكل كاملة

األلفاظ. بسياج إحاطتها يمكنك ال أشياء هي الصخب، ذلك كل أمام شيئًا

واألجناس األعراق من العجيبة التشكيلة تلك متأمًال القطار ركاب إىل متطلًعا ببرصه يجول
هؤالء كل أن فكرة أدهشته التنوع، هذا فهي واحدة ميزة البالد لهذه كان إن والثقافات،
وأتوا الطريق نفس اختاروا األصلية، بلدانهم يف ومرجعياتهم ظروفهم اختالف عىل البرش
هو كان ما إذا يعرف ال تورونتو، ضواحي قطار ليجمعهم األرض بقاع كافة من هنا إىل
آخر، طريًقا اختار أنه لو بؤًسا أقل لتصبح كانت حياته أن أم الصحيح، الطريق اختار قد
الوراء إىل الزمن إعادة ألحد يمكن فال الرتَّهات؛ تلك لكل معنى ال أن بالطبع تماًما يفهم
الخيار اآلن يظنه ما أن يضمن ال إنه بل مختلًفا، طريًقا ليسلك أو أفسده، ما ليصلح
بؤساء الناس جميع بالفعل، أفضل مكان إىل يقوده أو السعادة له سيحقق كان األفضل
وال تماًما، سعيد أحد ال بسهولة، ذلك يدرك أن عمره يف لشخص يمكن بآخر، أو بشكل
فكل الحقيقة، يف يشء ألي مضمون طريق يوجد ال السعادة، إىل مضمون طريق يوجد
مدار عىل اتخذها التي والقرارات اختاره الذي الطريق إن الحياة. لتقلبات خاضع طريق
ومساوئه، محاسنه بكل اآلن، عليه هو من يجعله ذلك كل بها مر التي والتجارب عمره
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مشوار إليه قاده ما هو هذا اآلن. ذلك لتغيري يشء فعل يمكن وال وعيوبه، ميزاته بكل
بني املجهدة الرحلة تلك بعد — األقل عىل اآلن حتى — إليه انتهى ما هو وهذا عمره،
وبرودة متطرفة حرارة بني ما الكندية، األصقاع إىل العربية الصحاري من العالم، ربوع
املالمح متباينة مدن بني التجوال ذلك بعد قط، االعتدال له مقدًرا ليس وكأنه متطرفة،
الشخصية املهارات بند تحت الذاتية سريته يف يضع أن يوم ذات فكر إنه حتى والنكهات،
ظهر عن يحفظ — عمل فريق وضمن الضغوط تحت العمل عىل قدرته بجانب — أنه
مدن يف التجول كذلك يمكنه أنه كما وجدة، والشارقة ودبي تورونتو يف شارع كل قلب
نظام لتشغيل الحاجة دون وديرتويت، وأوتاوا والقاهرة ظبي وأبو ومكة الرياض مثل
والعلياء» للمجد «سارعي ب مروًرا وفؤادي» حبي «لِك بني ما الجغرافية، املواقع تحديد
God Save The محطة عند املرة هذه الرحلة قطار به يتوقف إماراتنا» اتحاد و«عاش
آخر. رأي للقطار يزل لم أنه أم األخرية، محطته هي تلك كانت إن بعُد يدري وال ،Queen

عائًدا فيه يقلب وأخذ الصور ألبوم فتح املعطف، جيب من أخرى مرًة هاتفه أخرج
يمكنه حتى امللفات؛ لتخزين موقع عىل كلها صوره بألبومات يحتفظ كان الخلف، إىل
تلك حتى — مرص غادر أن منذ صوره كل حول قد وكان مكان، أي من إليها الوصول
حَسب مقسم كبري إلكرتوني أرشيف إىل — الرقمي التصوير قبل ما لفرتة ترجع التي
مراحل يف معها وتعامل قابلها شخوصمتفرقة صور األلبوم من طالعته والتاريخ. املدينة
رابط ال أنه رغم بالتحديد، الشخوص تلك له برزت ملاذا يعرف ال حياته، من متفرقة

البرش. من املتجانسة غري التشكيلة تلك يجمع إدراكه يستطيع
أمام الكربى وابنته هو وتجمعه ٢٠٠٧م، يناير تاريخ تحمل صورة عند توقف
سكن التي الهادئة الصغرية البناية حارس إرشاد، محمد مع الكبرية األمريكية سيارته
مثيًال، له رأى أن يسبق لم حدٍّ إىل وودوًدا طيبًا شخًصا كان سنوات، لبضع شققها إحدى
من ينتهي التنظيف، عن قط يكف ال عمله يف مثابًرا شابٍّا كان مبتسًما، إال قط يره لم
يف فيبدأ أعمالهم، إىل أصحابها يغادر أن قبل الباكر الصباح يف السكان سيارات غسل
الرخامية الحوائط تلميع يف يبدأ أن قبل املعقم بالسائل واملصاعد األدوار أرضيات تنظيف
يزرعها كان التي والنعناع الطماطم نبتات رعاية يف ليبدأ كله ذلك من ينتهي ثم للمدخل،
ويهديه منها ينضج ما ليقطف البناية، مدخل جانبي عىل صغريين رخاميني حوضني يف
يكن لم وجهها، يف السعادة فريى مدرستها حافلة يف عائدة البناية سكان من لطفلة
غسل نظري أجر من له استحق بما يطالب حتى يكن لم أبًدا، املال يطلب إرشاد محمد
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املتفق الشهري املبلغ له يدفع أن السكان أحد الحياة ضغوط أنست إذا السكان، سيارات
يظل فإنه — شديد إلحاح بعد إال االتفاق عند قدره عن يفصح يكن لم والذي — عليه
السيارة غسل عن يتوقف األمد يطول عندما فقط يشء، إىل يلمح أن دون السيارة يغسل
فحسب. األمر ينتهي أو لغسلها، فيعود ماله ويعطيه صاحبها يتنبه أن فإما أيام؛ لعدة
التجربة بتكرار عرف ألنه الحال؛ يف أغراض من له يشرتيه ما ثمن يعطيه أن ياسني اعتاد
ويصبح اآلخر، هو ينىس وربما بذلك، إرشاد محمد يذكِّره فلن عليه ما دفع نيس إذا أنه

صعبة. مهمًة املال ببعض له يدين بأنه إقناعه
فيها، يعيش التي الواسعة الحديثة املدينة عن شيئًا يعرف إرشاد محمد يكن لم
تنطلق التي النارية األلعاب بمتابعة بأكملها املدينة فيها تنشغل التي الدقائق تلك يف حتى
يغط إرشاد محمد كان السنة، رأس ليلة املدينة سماء لتلوِّن الشهري، الشاهق الربج من
محمد يكن لم املقدسة، عمله طقوس ويمارس الفجر أذان مع ليستيقظ عميق نوم يف
لسبب البناية؛ به تقع الذي الهادئ الصغري الحي حدود من أبعد حتى يعرف إرشاد
البناية عن يغب لم قط، إجازات عىل يحصل يكن لم أنه هو واحد آٍن يف ومؤلم بسيط
يوًما سأله ياسني إن حتى أخرى، بناية إىل غادرها وحتى ياسني سكنها منذ واحًدا يوًما
نطقه بطريقة — فأجابه قط، لزيارتهم يذهب ال وملاذا وأهله، بالده عن الفضول باب من
صعوبة من نفسه إرشاد محمد يجده ما بقدر فهمها يف شديدًة صعوبًة ياسني يجد التي
إجازة يف كان بأنه — أقل إنجليزية ومفردات قليلة عربية كلمات من يعرف ما جمع يف
التي الوحيدة ابنته لريى عام بعد أخرى مرًة بنجالديش إىل السفر ينوي وأنه عامني، قبل
كل كلفتها يتحمل أن من أغىل الطائرة تذكرة إن الخامس. عامها حينئٍذ بلغت قد كانت
الضئيل راتبه من ليوفر أعوام؛ ثالثة كل لذلك إجازته يجعل فكان عامني؛ كل أو عام
املرتفعة، املعيشة تكلفة ذات املدينة هذه يف معيشته نفقات لتغطية بالكاد يكفي الذي
يحكي إرشاد محمد كان أشهر. ثالثة كل مرًة عائلته إىل إلرساله يصلح الدراهم من قدًرا
كانت العجب، تثري بدرجة راضيًا كان دعابة، يلقي وكأنه باسم بثغر املؤملة املأساة تلك
تمنحه ومجيئهم ذهابهم يف له — جميعهم أحبوه الذين — البناية أطفال ابتسامات

الزيف. أو التلون يعرف ال الذي البشوش وجهه عىل جليًة تظهر سعادًة
الحي بنفس إيجاًرا أقل أخرى إىل البناية تلك يغادر وهو ليشء ياسني يحزن لم
يف الجمعة صالة إىل طريقه يف به يمر تالية لشهور وظل إرشاد، محمد فراق عىل كحزنه
حتى الحارقة، الشمس تحت السري من بدًال السيارة يف معه ِليُقله الكبري؛ الحي مسجد
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لم إرشاد محمد لكن كثريًا، تأخرت التي تلك إجازته لقضاء بالده إىل إرشاد محمد غادر
املدينة. تلك نفسه ياسني غادر حتى يعد

٢٠١٣م أغسطس بتاريخ صورة عند توقف حتى أخرى مرًة الصور ألبومات يف قلَّب
الشاسعة، واملساحات الصقيع، حيث الجديد، العالم يف الرسي صديقه مارسيل؛ مع تجمعه
يسمعانه ما بإحصاء مًعا يتسليان كانا حيث املتشابكة، واألجناس الشاهقة، والبنايات
مارسيل كان مارسيل. به يعمل كان الذي الصحف كشك أمام املارة بها يتحدث لغات من
التي الفرنسية بعض إال فعليٍّا يفهم وال يتحدث ال أنه رغم بالفطرة، اللغات بتمييز خبريًا
الرطانة من والكثري البالد، هذه يف تعلمها التي اإلنجليزية وبعض األول، وطنه من بها أتى
مشيَّد عشوائي سكني ع تجمُّ متاهات وَسط أمه، حليب مع بها ترشَّ التي األفريقية القبلية
الذي الساناجا نهر قرب فقرية كامريونية مدينة تخوم عىل والخشب، الصفيح ألواح من
مارسيل تعامل سنوات لكن ماء، من يحمله مما أكثر واألوبئة األوحال من لهم يحمل كان
لشارع العريض الرصيف عىل القائم الكشك ذلك عرب والثقافات األعراق مختِلف مع
تمييز يف املذهلة موهبته صقلت قد كانت تورونتو، وسط يف بالحياة يعج كبري تجاري
ومن بل الشائعة، مفرداتها ومن متحديثها وجوه ومن وموسيقاها، إيقاعها من اللغات
كالصينية واحدة كلغة للغالبية يبدو ما تمييز يمكنه صار حتى كذلك، الدارجة شتائمها

والبلغارية. كالروسية أو والكورية
الذي املحيل، السلة كرة فريق مع سنوات ثمان قبل األوىل للمرة كندا إىل مارسيل أتى
كسب أجل ومن الفارع، الجسماني تكوينه من مستفيًدا الصغرية مدينته يف له انضم
برنامج ضمن منحة عىل حصل قد الصغري النادي كان أرسته، إلعانة املال من القليل
باألندية االحتكاك عىل األفريقية الدول يف املواهب ملساعدة الكندية الحكومة تموله تدريبي
من ثالثة مع اتفق قد مارسيل كان احرتافية، بيئة يف الوقت لبعض والتدرب الكندية
يجد ال حتى كندا؛ يف لهم ليلة آخر يف الفريق معسكر من الفرار عىل الفريق يف زمالئه
الفريق بعثة أن من واثقني كانوا فقد عنهم، للبحث الكايف الوقت البعثة عن املسئولون
قيمة تضيع أن حال أي عىل الحكمة من فليس تنتظرهم، أن دون موعدها يف ستغادر
ستة يف بالكامل النادي ميزانية قيمة تعادل والتي — شخًصا لعرشين الطريان تذاكر
لن ذهبيًة فرصًة لهم بالنسبة كانت الحمقى. من أربعة عن البحث أجل من — أعوام
شخص أي أو جريانه أو معارفه من شخًصا األربعة األصدقاء من أي يعرف فلم تتكرر،
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أن املؤكد وكان متقدمة، دولة أرض عىل قدميه يضع أن استطاع كلها الفقرية املدينة يف
غادروا البسيطة، خطتهم نجحت وبالفعل أخرى. مرًة مماثلة فرصة له تتاح لن منهم أيٍّا
للبقاء سيفعلونه عما تصور أي دون البعثة إقامة محل كان الذي املتواضع الشباب نُُزل
قدر ليبتعدوا فيه محطة آخر إىل قابلهم قطار أول استقلوا البالد، هذه يف الحياة قيد عىل
يعرف منهم أي يكن لم ببالدهم، عالقة له يشء أي وعن ورئيسها البعثة عن املستطاع
بالقدر متقنًة تكن لم فرنسيتهم حتى بل اإلنجليزية، يتحدث أو البالد هذه عن شيئًا
الهواتف أكشاك ويف األرصفة عىل النوم بني ما بالقصرية ليست لفرتة تخبطوا الكايف،
ترحيله منها ليطلب بالده قنصلية إىل نفسه تسليم وقرر يئس أحدهم إن حتى العامة،
موجودة السفارات وأن املدينة، هذه يف قنصلية لها ليست بالده أن علم لكنه وطنه، إىل
تكلفة تحمل حتى يمكنه وال بالقطار، ساعات خمس مسافة تبعد التي العاصمة يف كلها
طويلة لفرتة وشاركوا املرشوعة، غري األعمال بعض األربعة األصدقاء مارس إليها. الوصول
مع باالحتكاك تعلموا حتى املال، بعض لكسب املراهنات عىل قائمة سلة كرة مباريات يف
أفضلهم مارسيل كان صغرية. أعمال عىل للحصول اإلنجليزية من يكفي ما الشارع حياة
العمل بني اآلخرون الثالثة تنقل بينما الكشك، يف املريح العمل هذا عىل بحصوله حظٍّا

نظافة. أو بناء كعمال أو كحمالني
ذات الكشك عند توقف أن يوم بالصدفة مارسيل املسمى الكنز هذا ياسني اكتشف
اململح البسكويت بعض ليشرتَي تقاطعني بعد عىل الواقع عمله، مقر إىل طريقه يف صباح
مارسيل كان عادته، غري عىل إفطار دون مرسًعا منزله غادر قد كان أن بعد به، ليفطر
ياسني يعد لم الرشكة، ذات يف ياسني مع تعمل شقراء شابة مع بغضب يتالسن آنذاك
أقنع أن بعد بتأفف له قال كيف جيًدا يذكر لكنه الفتاة، من مارسيل يغضب كان ما يذكر
البولنديات، هؤالء عاهرات كلهن بعملها: للَّحاق واالنرصاف األمر بنسيان الفتاة ياسني

منهن. حذر عىل كن
أللفاظك انتبه قائًال: التحذير عالمة بإصبعه إليه وأشار بحدة ياسني إليه التفت

رجل. يا
ينطق الذي النحيل األفريقي الشاب ذلك إىل يلتفت فعاد ما، لخاطر فجأًة تنبَّه ثم
هل بالذات؟ بولندية كونها من تيقنت كيف ثم ليسأله: طاغية فرنسية بلكنة اإلنجليزية
األصيل، بلدها قط أعرف ولم أكثر، أو سنة منذ العمل يف زميلتي إنها مسبًقا؟ تعرفها

ربما. روسيًة أظنها كنت
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عرشة عىل أراهنك أن يمكنني صاحب! يا كال قائًال: وثقة بخبث مارسيل ابتسم
الدوالرات يل وادفع الغداء، اسرتاحة يف يل عد ثم واسألها اذهب بولندية. أنها دوالرات

العرشة.
أنها من واثق أنا حسنًا، أردف: ثم يفكر كمن السماء إىل وتطلَّع قليًال توقف ثم
متعادَلني، نصبح تشيكيًة كانت إذا تشيكية. تكون أن ضئيل احتمال هناك لكن بولندية،

دوالرات. بعرشة يل مدين أنك اآلن منذ أعرف لكنني
قدمت بأنها إجابتها وفاجأته يومها ياسني سألها بالفعل، بولنديًة ماجدالينا كانت
الصغرية مدينتها خارج الحياة عىل بعُد تتأقلم لم وأنها فقط، أعوام ثالثة قبل بولندا من
مارسيل إىل عاد البرص. مد عىل الخرضاء السهول تنبسط حيث الريف، تخوم عىل الهادئة
كانت أنها وتأكيده األخري معارضة رغم العرشة الدوالرات له ودفع الغداء، اسرتاحة يف
أن لياسني يومية عادة صارت صديقني، صارا اليوم ذلك ومنذ أكثر. ال مزحة مجرد
يف إليه يأتي ثم التحية، عليه ليلقَي العمل إىل طريقه يف صباح كل مارسيل عيل يمر
هواية مًعا ليمارسا العادة فوق منشغًال يكون ال عندما الغداء اسرتاحة خالل األيام بعض
الِفراسة، تلك مفاتيح بعض ملارسيل عرشته طول من ياسني التقط تلك. اللهجات تمييز
الخليج بلدان يف إقامته أثناء مختلفة جنسيات مع التعامل يف خرباته سابق إىل باإلضافة
العربية أو الهندية، من البنجالية تمييز يف ملارسيل مرجًعا كذلك بدوره هو فصار العربي؛
ليس مهنة، أو لغة أو ثقافة قط تربطهما لم فريًدا، ثنائيٍّا مًعا يشكالن كانا الفارسية، من
العجيب، الصديق ذلك عن قط أحًدا ياسني يخرب لم الهواية. تلك إال بينهما يربط ما ثمة

وحسب. كذلك ظل مارسيل لكن ا، رسٍّ أبقاه لم يدري ال

تلك رأى حينما الغامضة، السحرية بخلطاتها الحق برهان أطباق روائح أنفه عىل مرت ثم
رجاًال معه تضم وكانت ٢٠٠٢م، مايو بتاريخ كانت نسبيٍّا، القديمة الجماعية الصورة
الصورة؛ منتصف يف بوضوح حاًرضا كان الحق برهان لكن بعضهم، يذكر ال كثريين
السماء تجود حيث الجنوبية، الهند أحراش يف نائية قرية من القادم املبدع الطاهي ذلك
املحليني القرويني خربات أثرى ما األرض خريات من فتنبت الصيف؛ َطوال الغزير باملطر
من البذخ بالغ موروث بداية، لها يعرفون ال أجيال عرب توارثوها وخلطات بوصفات
وبعضها الجذور، متشابكة وثقافية عقائدية ألصول يعود بعضها والتجارب، النكهات
تلك وجذور أوراق بني الصحة أو السعادة رس عن بحثوا قدماء ملبدعني فقط يرجع اآلخر
الصحراوية البالد تلك إىل الحق برهان جاء بهم. املحيطة النباتات من الهائلة التشكيلة
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التشديدات تلك تُخلق أن قبل عقود، منذ بعيد وال قريب من قريته تشبه ال التي الجافة
ميناء من أبحرت للُحجاج سفينة عىل عامًال جاء واإلقامة، للدخول الصارمة والقوانني
كان فما للحج؛ ذاهبًا يكن لم جدة، قاصدًة — مدراس آنذاك اسمها كان الذي — تشيناي
قط يعرف لم الذي وطنه من الهجرة ينوي حتى يكن ولم يومه، قوت حتى وقتذاك يملك
أمتعة ويحمل أرضياتها ينظف بسيًطا، عامًال السفينة ركب إنما الرحلة، تلك قبل غريه
قليلة وقروش يومه قوت مقابل يف األمر، اقتىض إذا ماكيناتها صيانة يف يساعد أو ركابها،
يكن لم القرية. يف البدائية حياتهم متطلبات عىل الكبرية عائلته لتُعني أشهر بعد بها يعود
واليته لعاصمة العتيقة الوردية املباني تلك مودًعا ببرصه يطالع وهو يدرك الحق برهان

أخرى. مرًة عليها تقعا لن عينيه أن املحيط ساحل عىل املطلة
الذي الكبري السفينة مطبخ إىل دلف عندما حياته مجرى ت غريَّ التي املصادفة كانت
مع الحديث أطراف تبادل الَخرضوات، وبعض الكاري مع األرز غري فيه يُطهى يكن لم
كنوع املسافرين، من الهائل العدد ذلك طعام إعداد يف مساعدتهم عرض ثم الطهاة بعض
بعضخلطات يحرضِّ الحق برهان بدأ بذلك. فرحبوا عليهم العمل ضغط من التخفيف من
يف املشرتك الطهو لطقوس يتجمعن كنَّ عندما قريته ونساء أمه من تعلمها التي التوابل
الكثري أقبل حتى الذكية، الروائح منها ففاحت الضخمة األرز قدور عىل خلطته نثر األعياد،
الغداء. وجبة تحضري ويتعجلون الشهي، الطعام ذلك يتشممون املطبخ عىل الركاب من
ُرُسوِّ حني إىل املطبخ يف للعمل اإلدارة طلبته حتى السفينة؛ يف كان من كل خلطته أبهرت
من جديدًة خلطًة يحرضِّ يوم كل يف فصار إضافية، قروش مقابل يف جدة يف السفينة
شعبيٍّا مطعًما يملك كان الذي التجار أحد التقطه ثم السفينة، يف املتاحة البسيطة التوابل
وبمجرد هناك، إىل يصال أن بعد مطعمه يف بالعمل وأقنعه القديمة، جدة أحياء أحد يف
مًعا ابتلعتهما ثم مكة، إىل طريقهم يف الحافالت يستقلون الُحجاج تركا السفينة رسو
الفقراء أوساط يف كبريًة وشهرًة سمعًة صنع أن الحق برهان يلبث لم العتيقة. جدة حارات
الذي الرس هو املطعم ذلك وعنوان اسم فصار الشعبية؛ املطاعم من النوع ذلك زبائن من
من به يثقون من عىل أو أمثالهم، من البسطاء عىل إال به يجودون وال بينهم، يتداولونه
سائقي أحد إليه أخذه حني السحري، الحق برهان عالم عىل ياسني تعرَّف وهكذا غريهم.
يوم كتجربته الحق برهان أطباق مع األوىل تجربته كانت املطعم، زبائن من الرشكة
مذاقات مع النشوة سماوات يف يومها حلَّق املريس، العباس أبي حرضة يف الصوفية الليلة
تستحوذ البالد، كتلك وغنية معقدة مذاقات البعيدة، الحق برهان بالد إىل أخذته ونكهات
أم مالحًة كانت إن تجزم أن يمكنك ال تداعبك، إحساسك، وتستنفر كامًال انتباهك عىل
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من فتتقاذفك بينها فيما األدوار تتبادل إنما البساطة، بتلك ليست إنها حارة، أم حلوًة
وأنهار غابات يف الحق برهان أطعمة به طافت الصنع. محكم نظام وفق ألخرى نكهة
يغادر لم الذي ذاته الحق برهان بها يسمع لم وربما قط، بها يسمع لم ووديان وتالل
الهند جنوب أحراش من القادمة الوصفات تلك وكأن جدة، إىل يأتَي أن قبل واليته حدود
األجيال عرب محفوظًة فبقيت قدماء، رجال أخفاها عتيقة شفرات بداخلها تحفظ كانت

األحمر. البحر ضفاف عىل هناك — أخرى قارة من القادم هو — به التقت حتى
قضاه عما يسأله من يجيب كان يحصيها، يعد لم أعواًما جدة يف الحق برهان قىض
كان اآلن، حوله يراهم الذين الرجال غالبية يولد أن قبل جدة إىل جاء بأنه سنني؛ من هنا
فقد جدة، عمر من عمره وأن سيارة، عرشون كلها جدة يف تكن لم منذ هنا إنه يقول
كل أُنشأ متى يعرف ورجولته؛ شبابه ازدهار مع وترعرعت نمت معه، املدينة تلك كِربت
أبراج ثمة تكون أن قبل تجاري ومركز برج كل موضع يف كان ما ويعرف فيها، جرس
حيوية بها تعد فلم املدينة َوَهنَت شيخوخته، مع كذلك جدة شاخت تجارية. ومراكز

القدامى. أحبتها عىل تتعرف تعد فلم برصها وضعف املايض،
الغالبية ظلت أسعارها، رخص رغم الساحرة بأطعمته زبائنه يفتن الحق برهان ظل
بمطعم ال الحق، برهان بمطعم زمن منذ يُعرف صار الذي — مطعمه مرتادي من العظمى
الفقراء، من — الطراز قديمة املتحركة األضواء ذات الالفتة عىل مكتوب هو كما األصدقاء
يجد كان بسيط، عامل ثمنها عىل يقدر ال أطباق تقديم بعدم السنوات تلك َطوال التزم
السمراء وجوههم تجاعيد يف يرى أن يمكنه كان الذين الكادحني أولئك وَسط روحه سكينة
تجارية. مراكز أو سيارات أو أغنياء قريته يف يكن فلم البعيدة، قريته نسائم املنحوتة

أن بعد مرض أي من يعانَي أن دون روحه فاضت هدوء، يف الحق برهان رحل ثم
يعد ولم الغربة سئم قد كان بالده، إىل العودة ثم للحج الخروج عىل العزم عقد قد كان
تتذكره، تعد ولم يعرفها يعد ولم أطرافها وترامت اتسعت أن بعد جدة يف بالحياة سعيًدا
واختطفه قديًما التوابل نكهات اختطفته عرفات، إىل الحق برهان رحلة أبًدا تكتمل لم

العتيقة. جدة حارات جدران يف عالقًة بقيت خلطاته روائح لكن مؤخًرا، املوت

استعانت محرتف مصور لهم التقطها التي القسم زمالء صورة عند ياسني توقف ثم
تحمل التي الصورة يف مبارشًة خلفه تقف عابدة رأى دعائية، ألهداف بخدماته الرشكة
الرشسة املقاتلة تلك برصه، عليها وقع امرأة أصلب شك بال إنها ٢٠١٤م؛ أكتوبر تاريخ
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ردت بل دوًما، الرأس مرفوعة وقفت التي الزمن، رضبات أمام قط ظهرها تحِن لم التي
بيتها — مرغمة — تركت منذ املواجهة من تتهرب ولم تستسلم لم بمثلها، الصفعة
فيها جمعت التي القماشية والرصة كتف، عىل طفلها حاملًة البرصة أطراف عىل الصغري
جمجمته يف تستقر زوًجا وراءها مخلفًة األخرى، الكتف عىل متاع من حمله استطاعت ما
ذلك جدران بني عاشتها كاملًة وحياًة البيت، عتبة أمام وجهه عىل راقًدا ثالث رصاصات

السماء. كعرض عرضها وأحالًما البيت،
مجهولة ميليشيات بني الرصاع ُدوامة يف سقطت أن منذ املدينة عم قد الجنون كان
للبالد، األمريكي االجتياح من سنوات ثالث بعد أحد، يدري ال حيث من خرجت متناحرة
من يحاربون الجميع السواد، يرتدون الجميع مكان، كل يف الُهوية عىل وقتل ونهب خراب
سبيل عابر رأس رصاصة تخرتق قد البساطة بمنتهى الجميع، يد يف السالح هللا، أجل
أخرى جماعة يف مسلًحا أن أو «عمر»، اسم ُهويته بطاقة يف قرأ ما مسلًحا أن ملجرد أعزل
ليس بولدها، ركضت «باقر». جده اسم ألن يعرفه؛ ال الذي زوجها بقتل ينرصهللا أن أراد
ذلك من ركضت تخيفها، باتت التي البالد تلك من فراًرا وإنما القتلة، أولئك من هربًا فقط
ًال تنقُّ والوسطاء، املهربني أيدي وصغريها تقاذفتها تدركهما، ال وملسافة ملدة كله الجنون
إىل الشاسعة، الصحاري عرب هرَّبتهما مربدة شاحنة صندوق داخل التجمد حافة بني ما
جبال بني مختبئة حدودية أودية يف تجري موحلة موسمية أنهار مياه يف الغرق حافة
بهما انتهى أن إىل والوجوه، القلوب غليظي برش تجار يدي بني الذل حافة وحتى شاهقة،
البت انتظار يف السويد، جنوب يف جئني لالَّ مأًوى يف حديدي رسير عىل مستلقيني املطاف
الكربى. الدول بني عليها املتفق الحصص ستقرره ما بلد إىل اللجوء حق منحهما أمر يف
من بهما عربوا الذين املهربني، عىل بيعه استطاعت ما وكل تملك ما كل أنفقت قد كانت
خطة لهما رتَّب الذي الجوازات ضابط رشوة عىل أخريًا ثم أخرى، إىل انتقالية محطة
ما منهما أي سفر جواز يحمل أن دون ستوكهولم، إىل متجهني إسطنبول مطار مغادرة

يغادرانه. الذي البلد إىل دخولهما كيفية إىل يشري
قد كان الذي وصبيها تقبلها بديل كوطن كندا يف بعابدة أخريًا املقام استقر عندما
تمتلك وال تفهمه، وال تعرفه ال جديد عالم يف معاناتها من آخر فصل بدأ السابعة، بلغ
بها ل تتكفَّ التي الزهيدة الشهرية املعونة غري فيه الباهظة الحياة تكلفة عىل يعينها ما
من أرسة شقة داخل الضيقة الغرفة إيجار حتى تغطي ال والتي جئني، الالَّ إغاثة وكالة
تركب التي الباص محطة من دقائق بعد عىل أوشاوا، ضاحية وَسط قرب عراقية أصول
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الضواحي بسكان املكتظ القطار تستقل حيث املتواضعة، الضاحية قطار محطة إىل منها
األبراج تلك حيث تورونتو، قلب يف يونيون محطة إىل األسبوع، يف أيام خمسة صباح كل
الشمس نور يكاد فال مخيفة؛ بظلمة بينها فيما الشوارع تظلل التي الشاهقة الزجاجية
إىل يصل — الباردة املدينة تلك عىل الشمس فيها تسطع التي النادرة األيام تلك يف —
رجاًال — تقريبًا جميعهم ومرتدين الجلدية، حقائبهم حاملني فيها، املهرولني املارة رءوس
عابدة ظلت الجوار. يف يعقد عامليٍّا مؤتمًرا وكأن األلوان، داكنة رسمية سرتات — ونساءً
وأربعني الخامسة يف صغريها مع املنزل تغادر خمس، لسنوات األسبوعي روتينها تمارس
محطة إىل ليصل دقائق، أربع إال السادسة يف يغادر الذي بالباص تلحق لكي دقيقًة
ينتظر حيث املحطة من القريبة املدرسة إىل فيهروالن دقيقة، وعرشين سبع يف القطار
الطراز قديمة مشرتكة سيارة يف البيت إىل نهايته يف يعود الذي الدرايس، يومه بداية الصبي
ملدة الضواحي قطار عابدة تستقل ثم الدوام، عىل املزاج سيئ باكستاني مهاجر يقودها
يف يونيون محطة إىل تصل حتى الخمس، الدقائق حدود يف تقل أو تزيد ربما ساعة
مسافًة كوين شارع مع تقاطعه حتى باي شارع عرب تسري ثم والنصف، الثامنة حدود
عىل يعتمد الذي خطواتها إيقاع حَسب عىل الساعة ربع إىل دقائق العرش بني ما ترتاوح
ذلك إىل أخريًا تصل حتى الطقس، حالة وعىل البدنية، لياقتها درجة وعىل املزاجية، حالتها
الحجرية بواجهته الخمسة الطوابق ذي الكالسيكي األمريكي الطراز من العتيق املبنى
يف الكبرية والنوافذ باألفاريز تحيط التي الغنية املتقنة والزخارف مؤخًرا، املجددة البنية
له املواجه القديم املدينة مجلس مبنى وأحبت املبنى ذلك أحبت منه. السفليني الطابقني
فاقدة االرتفاع شاهقة خرسانية كتل من بهما يحيط مما نفرت ما بقدر منه، واألقدم
أسقفه وارتفاع املبنى ذلك عمارة جمال كان بالزجاج، جوانبها كل من ومكسوة للروح
الضئيل العائد ذات الشاقة الوظيفة عن الوحيد عزاؤها هما باالتساع الشعور يمنح الذي
تتخللها عًرصا، الخامسة إىل صباًحا التاسعة من املبنى داخل يومها فيها تقيض التي
وأكشاك املطاعم يف الغداء لتناول املوظفني غالبية فيها يخرج التي الظهرية اسرتاحة
امللحقة الضيق شديدة الغرفة يف هي تبقى بينما املحيطة، الشوارع يف املتناثرة الطعام
تنظيف عناء من لتسرتيح الثالث؛ الطابق ردهة نهاية يف املجمعة النسائية املياه بدورات
الصباح يف لنفسها تعدها خفيفًة منزليًة وجبًة ولتتناول الطابق، وأرضيات حمامات
العكس عىل أنها هو أولها ثالثة؛ ألسباب كالجميع الغداء اسرتاحة يف تخرج ال الباكر.
تسعى بل ما، مكتب أمام الجلوس طول بعد جسدها تحريك إىل تسعى ال جميًعا منهم
مع الغداء وجبة تناول تنتظر أنها وثانيها اليوم. َطوال املتواصلة الحركة من لالسرتاحة
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رفاهية تملك ال أنها األهم وهو وثالثها السابعة. قرب املنزل إىل تعود أن بعد صغريها
الرخيصة. الطعام عربات عىل حتى وال املطاعم عىل يوم كل املال إنفاق

الغرفة من عابدة انتقلت بالضبط وشهرين سنوات خمس العمل هذا يف أتمت أن بعد
إىل الثالث، الطابق ردهة نهاية يف املجمعة النسائية املياه بدورات امللحقة الضيق شديدة
قسم يف الشارع عىل مطلة كبرية نوافذ ذات واسعة صالة داخل الحجم متوسطة طاولة
يف املهرولني املارة متابعة جالسة وهي يمكنها حيث األول، الطابق يف الواقع التمويل
من اليوم ذلك منذ أصبحت التي الخفيفة الوجبات عربات أمام واملتسكعني كوين، شارع
أعلنت التي الثالث الوظائف إحدى عىل عابدة حصلت الغداء. اسرتاحة يف الدائمني زبائنها
ومستندًة املؤسسة، ذات يف موظفة بالفعل أنها أفضلية من مستفيدًة مؤخًرا، الرشكة عنها
أونتاريو، مقاطعة حكومة من شهرين قبل عليها حصلت التي املعتمدة الشهادة عىل
متواصلني لعامني إليه سعت بنجاح، العموميني املحاسبني اعتماد اختبار اجتازت أن بعد
حتى وعودة؛ ذهابًا اليوميتني القطار رحلتي وخالل الغداء اسرتاحة أثناء فيهما درست
من أعوام سبعة قبل عليها حصلت قد كانت التي املحاسبة يف الليسانس شهادة تعادل
البالد هذه يف كمحاسبة بالعمل ترخيص عىل الحصول تستطيع وحتى كربالء، جامعة
تلك يف أشهر ستة بعد عابدة انتقلت الشمالية. أمريكا معايري بغري تعرتف ال التي الجديدة
للمحطة مجاور أنه كما فقط، وصغريها هي يخصها لكنه صغري استوديو إىل الوظيفة
دقائق يميش أصبح الذي ولدها مدرسة من وقريب عملها، إىل القطار منها تستقل التي
صبية من الجدد رفاقه بصحبة ضخمة، أشجار تظلله آمن رصيف عىل املدرسة إىل قليلة
السلة. لكرة الصغري فريقهم يف أساسيٍّا عضًوا وصار معهم تأقلم الذين املنطقة وبنات
يستعينان وكانا واحد، شهر قبل الكبرية الصالة بنفس االلتحاق يف سبقها قد ياسني كان
يف الوحيدين كانا حيث كليهما؛ عىل الجديد العالم ذلك مع للتأقلم البعض ببعضهما
ال التي العالم من البعيدة البقعة تلك إىل وينتميان العربية، يتحدثان اللذين كله الطابق
تموج وأنها األوسط»، «الرشق اسمها أن من أكثر عنها الباقني زمالئهما من أي يعرف
سببًا. لها يفهمون وال األخبار عناوين يف آذانهم عىل رسيًعا تمر نهائية ال طاحنة بحروب

منذ مرت قد كانت محطته أن إىل النافذة خارج إىل ببرصه توجه عندما فجأًة ياسني انتبه
كآبة، الثلوج منظر فزادت بالخارج السماء أظلمت حتى كثريًا التأمالت استغرقته زمن،
يجلس مسن رجل إىل التفت بعد، محطاتهم تأِت لم ممن القليلون إال القطار يف يعد ولم
رأسه وغطَّى كوفيًة رقبته حول ولف ثقيل، صويف بمعطف تدثر وقد له املجاور املقعد يف
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هي محطة أي سيدي؟ يا اآلن نحن أين مهذبة: بنربة ياسني سأله الطراز. قديمة بقبعة
التالية؟

إىل التجاعيد بهما تحيط اللتني الزرقاوين بعينيه وتطلَّع ببطء الرجل إليه التفت
تخطينا أننا يبدو بني، يا دقيقة منذ هاملتون تجاوزنا لقد بطء: يف وقال ياسني، وجه
هذه يف الجميع يفعل كما طويل لوقت هذا جهازك شاشة يف تحدق كنَت لقد محطتك،

حال؟ أي عىل تذهب أن تريد أين إىل يبدو. ما عىل األيام
لكن السيد، أيها فيل أوك محطة يف سأنزل كنت ودية: نربة يف وأجاب ياسني ابتسم
عيلَّ املحطات من كم أعرف ال التالية. املحطة يف أنزل أن اآلن عيلَّ وأنه فاتتني أنها يبدو

أشكرك. لكن للغاية، مؤسف هذا املعاكس، االتجاه يف أقطع أن
املعاني من تحمل بأنها ياسني شعر وبنربة بطء يف وأجاب رأسه املسن الرجل طأطأ
محطتك تفوِّت أن عليك ربما تظن، كما سيئًا هذا ليس ربما بني، يا بأس ال تبدو: مما أكثر
يف االهتمام يثري ما تجد أن يمكنك ربما أخرى، محطات بتجربة بأس ال آلخر، حني من

محطات. من قطعه عليك سيكون ا عمَّ النظر برصف املعاكس، االتجاه

صحراء

عمق يف الضاربة جذورها سحب جاهدًة تحاول وهي أعماقها من تتألم الشجرة كانت
الطبقات إىل الوصول يشغلها يعد لم املستطاع، قدر االنكماش تحاول كانت األرض،
يأتي سهًال؛ اآلن يأتيها املاء كان فقد املاء؛ بقايا عن بحثًا الرمال تحت املخفية الرطبة
لم أيام، بضعة كل املاء ببعض عليها ويلقي املكان بهم يعج بات الذين البرش هؤالء أحد
يزيل وكاد جذورها، بعض تعفن َسبَّب فقد؛ تحبه تكن ولم املاء، ذلك كل تحتاج تكن
الزمن ذكريات من لها بقي ما كل كان والذي وأغصانها، أوراقها عىل العالق الغبار كل
تذكرها به عالقًة تزل لم الريح منها حملته التي البعيدة األرض رائحة كانت القديم،
يعد لم وحرية، ألفة يف ما يوًما هنا ترتع كانت التي والكائنات األشجار من برفيقاتها
هي بقيت صغرية بقعة يف انحرصت حتى الصحراء رمال تقلَّصت يشء. من هنا لها
البرش وهؤالء الكبرية الوحوش تلك عنها غفلت كأنما هنا، الزمن نسيها كأنما فيها وحدها
هي ملاذا معهن، بها يلقوا لم وملاذا رفيقاتها مع يقتلعوها لم ملاذا قط تعرف لم الكثريون،

بالذات؟
تمقت صارت بل األعماق، إىل جذورها مد عن توقفت باألرض، تتشبث اآلن تكن لم
كالثعابني التحرك استطاعت لو فقط املغادرة، تريد كانت كله، واملشهد والرمال األرض
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القبيح املكان هذا عن بعيًدا املفقودة، صحرائها عن باحثًة هنا من لهربت والقنافذ
امللساء الضخمة األشياء تلك والهواء، الضوء العالية الهياكل تلك فيه تحجب الذي املقبض
يدخلون للبرش فمها فاتحًة حراك، بال رابضًة تظل والكثرية الكبرية الزجاجية بأعينها
عن يكفون هم وال تتقيأهم، وال تبتلعهم ال خواء، محض بداخلها ما وكأن ويخرجون
ألوان ذات صغرية وحوش جوف يف قادمني ومساء، صباح كل منها والخروج الدخول
تنتظرهم ميتة، كأنها الخارج يف تلك الصغرية وحوشهم يرتكون مزعجة، وأصوات زاعقة
حتى وتختفي البعيد، األفق إىل هاربًة بهم وتنطلق فتصحو يعودوا حتى تام سكون يف

أخرى. مرًة جوفها خارج لتلفظهم التايل الصباح يف تعود
الشجرة تكن ولم ميت، هنا يشء كل حياة، بال لكن دائبة وحركة وضجيج صخب
موجودة، تعد لم التي وأرضها عرفتها، التي حياتها تحب الحياة، تحب كانت املوت، تطيق
وطنها يف الغربة وكانت تقتلها، الوحدة كانت تعلم، ال حيث إىل رحلن الالتي ورفيقاتها
لم األصفر واملنقار السواد كاحل الريش ذات الصغرية الطيور تلك فحتى قلبها، تعترص
أو الشجريات بني تتقافز تعد لم الطريق، ضلت أنها لو كما باملصادفة، إال تأتي تعد
ولو باملوت، ولو هنا من الرحيل تريد الشجرة كانت النهار، نهاية يف األغصان عىل تتالقى

التنفس. عن تتوقف حتى جذورها بخنق
واقفًة تزل لم وهي بالتدريج أرضها تغادر ظلت األرض، من جذورها تسحب ظلت
رفات رائحة فيها تعد ولم وطنها، تعد لم التي الرمال تلك عنها تسلخ ظلت مكانها، يف
البرش أيدي بها عبثت أن وبعد اللعينة، الرمادية البقايا تلك دنستها أن بعد أسالفها
املفقودة. حياتها عنده تجد ربما املوت، نحو جاهدًة تسعى ظلت القلوب، ميتة ووحوشهم
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٢٠١٨م يوليو

من املكدسة الكتل تلك بدأت حيث اإلسكندرية، ضواحي من اقرتب قد القطار كان
الخلفية من أعىل نسبًة وتلتهم أكرب بشكل تنترش املكشوف األحمر والطوب الخرسانة
البنايات من متالصقة تجمعات تظهر بدأت طويلة، ملسافة املشهد سادت التي الخرضاء
أي دون اتفق كيفما يبدو فيما ظهرت ضيقة شوارع تقطعها االرتفاعات، متناسقة غري
اللون حجبت حتى القطار مسار من بالتدريج تقرتب الكتل تلك وباتت مسبق، تخطيط
بنربة تساءل ثم باستياء املشهد ذلك الثاني ياسني تابع ناظريه. عن بالكامل األخرض
ومتى القبيحة؟ الرمادية الخرسانية الكتل هذه كل ما املباني؟ هذه كل ما متحرسة:

ومزارع؟ حقوًال املايض يف كلها املساحات تلك تكن ألم بنيت؟
توقف هنا؛ حقول ثمة تعد لم يشء: كل يدرك من باستخفاِف األول إليه التفت
مهاجرين. أو توكتوك سائقي إما وصاروا طويل، زمن منذ الزراعة ممارسة عن الفالحون
هذه اسم أعرف ال الدقة. أردت إن سكنيًة عشوائيات سكنية، مناطق كلها املزارع غدت
اآلن من أنه لك أضمن لكنني مؤخًرا، مشابهة كثرية مناطق ظهرت فقد بالذات؛ املنطقة

حقول. أي عىل عيناك تقع لن جابر سيدي إىل نصل وحتى
تغيري يف — تماًما مختلف مكان يف ذهنه كان فقد يجب؛ لم ربما أو — الثاني أجاب

حياتك؟ يف سعيد أنت هل الحديث: ملسار مفاجئ
عىل نفسه السؤال ذهنه يف يدور كان فربما االندهاش؛ من كثري اآلخر عىل يبُد لم

حياتك؟ يف سعيد … أنت هل ما: نحو
يعرف كان السؤال، بنفس اآلخر يجيبه أن توقع ألنه ربما عنه؛ رغًما الثاني ابتسم
فقط أنا اآلخر: عىل البادي التحفز امتصاص محاوًال أجاب كليهما. يؤرق نفسه السؤال أن
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طويلة سنوات منذ بأكملها ليلًة سهرت الذي السؤال إجابة أعرف أن أريد الفهم، أحاول
سيوجهني. أين ألرى هًدى غري عىل التايل الصباح يف القطار ركبت ثم إجابته، يف ألفكر

األفضل؟ أيُّنا أنت؟ أم الصواب عىل الذي أنا هل الصحيح؟ الطريق اختار أيُّنا
يف وأجاب الرضا، عدم ربما أو االكرتاث، عدم عن واضح تعبري يف شفتيه اآلخر مطَّ
انظر للغاية؟ بسيطة السؤال هذا إجابة أن ترى أال واملرارة: التهكم بعض فيها لهجة
ونجحت سافرت أنت أنا، حققته ما وبني أنت حققته ما بني قارن أنا، وأين أنت أين
أزرق كندي سفر جواز تحمل األول، العالم من مواطنًا هللا— شاء ما هللا بسم — وأصبحت
واإلسكندرية القاهرة بني أتقافز هنا، قابًعا زلت فما أنا أما مستقرة، أرسًة وكوَّنت اللون،

وامللل. والوحدة العمل ُدوامة إىل أعود ثم أوالدي، مع أقضيها ساعًة ألختطف
هراء وأي أزرق، سفر جواز أي بحدة: وقال وانزعاج عصبية يف بيديه الثاني أشاح
لك سأرشح للجدال، املناسب الوقت هذا ليس ولكن باملرة، شيئًا تفهم ال إنك عنه؟! تتحدث
روحك تقتل والغربة مغرتب، أوسطي، رشق مهاجر مجرد األحوال كل يف أنا باختصار؛
وأنت ذلك تفعل أن كثريًا يفيدك ولن عليه، تتفرج بينما عينيك أمام عمرك يمر ياسني؛ يا
يف أنيق منزل داخل الرسعة فائق باإلنرتنت متصل ذكي تليفزيون جهاز أمام مضطجع
للغاية بسيطة السؤال هذا إجابة أن ترى أال أسألك؛ أن أنا عيلَّ ربما إنه ثم األول! العالم

هذا؟! يكفيك أال فريدة؟ أنت تتزوج ألم كذلك؟ نظري وجهة من
تلك يف نقطًة كسب كأنما التحدي ببعض اآلخر عني يف ينظر وهو جملته أنهى
تحدثني مكسورة: بلهجة أجاب ثم عميق حزن عينيه يف والح لربهة اآلخر أطرق املناظرة،

منفصالن؟! أننا تالحظ ألم فشل؟ قد بها زواجي أن ترى أن يمكنك أال فريدة؟! عن
انفصلتما؟ ملاذا باملناسبة، يل تقل لم التعاطف: إىل نربته تبدَّلت وقد الثاني أجاب

تبتعد بيننا املسافة ظلت لقد محدد، سبب ثمة ليس بهدوء: وأجاب كتفيه األول رفع
االستمرار نستطع لم مسدود، لطريق بيننا الحياة وصلت حتى نشعر، أن دون بالتدريج

االستمرار. يستطع لم كالنا وحسب،
عمرك! حب كانت لكنها استنكار: بلهجة الثاني قاطعه

بعدها. وال قبلها أحب لم عمري! حب تزل ولم برسعة: األول أجاب
مشكلة. أي بحل كفيل الحب لكن املستنكرة: بلهجته الثاني واصل

أن عىل الحب ساعدنا لقد األىس: بعض تحمل منخفضة صوت بنربة األول أجاب
متحرضدون وبشكل بهدوء ننفصل الحب جعلنا اآلن، حتى لآلخر منا كل باحرتام نحتفظ
أتفهم؟ مختلف، يشء الزوجية الحياة يف االستمرار لكن بأطفالنا، اإلرضار يف نتسبب أن

102



التاسع الفصل

أفهم. … أفهم نعم، متمتًما: وقال بعيدا ببرصه يشيح وهو الثاني أطرق
تحمل لهجة يف متسائًال األول قطعها حتى بطولها أيهما يشعر لم صمت فرتة مضت
تحقق ألم لكن، كندا؟ يف مرتاًحا لست بأنك تقنعني أن تريد فأنت إذن االستخفاف: بعض
والعدالة والديمقراطية الحرية هناك تجد ألم عنه؟ تبحث كنت ما هناك تجد ألم حلمك؟

شيئًا؟ عنها هنا نعرف ال التي املستحيالت تلك وكل الفرص وتكافؤ
الحرية وجدت بالفعل، نعم، الخارج: إىل ببرصه مطرًقا يزل لم وهو الثاني أجاب
فلم املبادئ تلك عىل اعتدت ألنني ربما ذلك، إنكار يمكنني ال يشء، وكل والفرص والعدالة
صديقي! يا أعرف ال حلمي، لكن بديهيات، يل بالنسبة صارت أهميتها، أقدر أو ألحظها أعد
صدقني، لكنها، زمن، منذ هناك الحياة عىل تأقلمت الناس، يعيشبقية أعيشمثلما فقط أنا
العادية الهموم إال لدي ليس كبرية، مشكالت لدي ليست نعم وحسب، أقضيها أيام مجرد
آخرين، أشخاص أحالم أحقق أنا حلمي، أحقق لم قطًعا لكنني طبيعي، شخص كأي
كل أحالم العالقة، ذوي األطراف كل أحالم والعمالء، واملساهمني الرشكة أصحاب أحالم

أنا! حلمي أحقق ال بالتأكيد لكنني كندا، يف هناك يقولون كما stakeholders ال
غري كالًما يقول شخًصا يحاور وكأنه صوته يف املستخفة النربة بنفس األول أكمل

مرص؟ إىل إذن تعود ال ملاذا منطقي:
بتلك كان األمر ليت وأجاب: للحظة فكر ثم حلم، من استيقظ وكأنه إليه التفت
ألنني لكن سيئة؛ مرص ألن ليس صديقي. يا مرص يف العيش أستطيع ال أنا السهولة!
الحياة شكل حتى إنه ثم هنا، الحياة شكل كان كيف نسيت فيها، الحياة كيفية نسيت
وال أعرفها ال شوارع يف أسري اإلسكندرية! أعرف أعد لم موجوًدا! يعد لم أتذكره قد الذي
منذ تعرف؛ هل أتذكرها! التي األشياء أجد أن أستطيع وال بها، يحيط مما يشء أي أتذكر
واألشجار الفيالت وَسط قديًما التمشية أحب كنت حيث عبده، كفر يف أتمىش كنت أيام
الووكمان جهاز من منري محمد إىل وأستمع األذن سماعات أضع كنت حينما الشتاء، يف
وكنا هناك، يقيم كان الذي الثانوية، املدرسة من صديقي بيشوي تذكرت ثم جيبي، يف
أتعرف، الكرة. مباريات ونشاهد املوسيقى إىل نستمع طويلًة ساعات بيته يف نقيض
كما هناك يشء ال أستطع! فلم بيشوي فيه يقيم كان الذي الشارع إىل الوصول حاولت
تطل التي الطراز إنجليزية الفيال تلك ناصيته عىل كانت جيًدا، الشارع أتذكر عليه، كان
اسمه أتذكر ال صغري مكوجي محل الشارع آخر يف وكان حديقتها، عىل بيشوي رشفة
اسم عليه املكتوب املزخرف الزجاج ذات الزرقاء الخشبية واجهته جيًدا أتذكر لكنني اآلن،
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يمكنك بطيخ بأفضل يأتي كان الذي النوبي الفكهاني كذلك هناك كان بالفرنسية، املحل
حياتي، يف مرة ألول البابايا فاكهة منه اشرتيت والذي اإلسكندرية، يف عليه الحصول
أي عىل أعثر لم الشارع! عىل التعرف أستطع لم أتعرف، وقتذاك. اسمها أعرف أكن ولم
إنجليزية فيال هناك تعد لم زرقاء، خشبية واجهة ذي مكوجي محل عىل وال نوبي فكهاني
عىل قامت قد الجديدة البنايات تلك من واحدة أي أحدد أن أستطع لم ياسني، يا الطراز
الغسق ُقبيل حديقتها أشجار عىل الطيور بتغريد نستمتع كنا التي الفيال حديقة أنقاض
الرمل؟ محطة يف الفشار محل مثًال تذكر هل أشجار! أي هناك تعد لم بيشوي، رشفة من
لنحصل األعاجيب نفعل كنا التي بيانكي تذكر هل كذلك. موجوًدا يعد لم أنه تعرف لعلك
الرصف. مجارير شوارعها يف تطفح عشوائيات إىل تحولت لقد دخولها؟ تصاريح عىل
إال رؤيتها يمكنك ال املايض من مدينًة أصبحت موجودة! تعد لم أعرفها التي اإلسكندرية
هنا للعيش انتقلت لو هنا، بالغربة أحس أصبحت لقد والتسعينيات. الثمانينيات أفالم يف
وما وفهمه، عليه للتعرف الوقت بعض أحتاج جديد بلد يف للعيش كانتقايل ذلك سيكون
كلما الهجرة، من تعبت لقد هذا؟ عمري يف جديدة مدينة يف للعيش أنتقل يجعلني الذي
جديدة! هجرة إىل مدفوًعا نفيس أجد به الحياة طبيعة مع وتأقلمت وفهمته بلد إىل انتقلت

الرتحال. من اكتفيت لقد ذلك، يكفيني
الطويل، حديثه من انتهى حتى موافًقا رأسه ويهز باهتمام إليه ينصت اآلخر كان
البلد تغري لقد الجدية: محلها وحلَّت االستخفاف نربة غابت وقد أجابه ثم لربهة فكر
بحق، صعبًة هنا الحياة صارت لقد أنا، أين أعرف أكاد ال كثرية أحيان يف مثلك أنا فعًال،

مستحيلة. فيه الحياة استمرار يجعل لكي جهده كل يبذل البلد هذا
يبدو هنا، جيدًة حياًة تعيش أنك أشعر لكنني وأجاب: استنكار بنظرة الثاني حدجه
يف العيش من إذن يضايقك الذي ما كبري، حد إىل متيرسة املادية حالتك أن مظهرك من
أو مدينتك يف تَشيخ أن يف يسوءُك الذي ما وأصدقائك؟ أهلك وَسط تعرفها التي بلدك

يامنة: عمته لسان عىل األبنودي قول طبًعا تذكر أنت القاهرة؟ يف حتى

واد؟ يا زت عجَّ
وكيف؟ ِمتى؟

ضيف! ز يعجِّ اليل غري بالُده، يف ز يعجِّ اليل عاد

لم بشكل حزينة ابتسامة بالسخرية، وال بالسعادة توحي ال بابتسامة األول أجاب
تكن لم لكنها الحمد، وهلل جيدًة اآلن املادية حالتي أصبحت لقد نعم، إخفاءه: يحاول
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من صاحبها وما الثورة جاءت ثم ونجحت، نفيس بنيت لقد خمس؛ سنوات منذ كذلك
ورجعت موظًفا عدت آخر؛ بشكل أخرى مرًة نفيس بنيت ثم بنيته. ما كل فسقط فوىض
قبُل من أفكر لم كثرية شهادات عىل حصلت السنوات، تلك كل بعد جديد من للدراسة
اإلنجليزية الحروف ذات الشهادات تلك من والكثري PMPو MBA المتحاناتها، التقدم يف
يف ذلك فعلت الجنسيات. متعددة الرشكات يف البرشية املوارد مديري تعجب التي الثالث
موظًفا، ثالثون لدي يعمل كان أن وبعد ناجحة، رشكًة أملك كنت أن بعد هذا عمري

أحد. وال يشء ال النجاح، يف تستمر أن يضمن يشء ال لكن هنا، تنجح أن يمكنك
مسألة كانت ليتها ثم، التحذير: درجة إىل جادة بنربة وأضاف االبتسامة اختفت ثم
املال تملك كنت إذا البلد هذا يف جيد بشكل تعيش أن بالرضورة ليس وحسب. مال
التلوث، من الزحام، من الهروب يمكنك فأين البنكية أرصدتك حجم كان مهما فقط،
العيش لك توفر أن أموالك تستطيع لن الطرق؟ من الحكومة، موظفي من التطرف، من
موظف من أحمق لخطأ يمكن البلد. هذا يف منعزلة جزر ثمة فليس منعزلة؛ جزيرة يف
كل قلم بجرة يهدم أن حي رئيس أو وزير أو محافظ من عشوائي لقرار أو حكومي،
تراهم الذين هؤالء العاديون، الناس حتى لألبد. حياتك عليك يفسد أن أو بنيته، ما
واحرتفوا داعش إىل انضموا الذين أولئك جحيم، إىل حياتك يقلبوا أن يمكنهم حولك،
وَسطنا هنا كانوا لقد أتوا؟ أنهم تظن أين من مثًال، الرءوس وقطع السيارات تفجري
زال وما املواصالت، يف بجوارنا ويجلسون األسواق يف معنا يسريون كانوا الوقت، طوال
شخيص؛ بشكل أعرفه كنت بعضهم إن بل معنا، ويتعاملون بيننا يعيشون منهم كثريون
لم مثًال، سيزوسرتيس بشارع عيادته يف جراحًة يل أجرى قد كان الذي الطبيب ذلك
يحمل وهو يوتيوب عىل عام قبل رأيته ثم شاب، طبيب مجرد الريبة، يثري ما فيه يكن
أن تتصور أن يمكنك هل الرئاسية. االنتخابات يف املشاركني بذبح ويتوعد آليٍّا سالًحا
يعتقد نفسه قرارة يف كان باملرشط، لحمك ويشق ليخدرك نفسك له أسلمت الذي الرجل
الذين يشء، ألي املتحمسون والشبان البسطاء هؤالء حتى الجنة؟ إىل سيوصله ذبحك أن
لها؛ معنى ال هتافات ويرددون يتصايحون لعامني، مكتبي رشفة تحت يتجمعون ظلوا
أي يف لهم أتسبب لم أنني رغم حياتي، َطوال بنيته ما كل خرسُت أن يف السبب كانوا
باب ويغلقون أنا يسقطونني بهم فإذا فالنًا؛ أو فالنًا يسقطوا أن يريدون كانوا رضر.
عائالتهم أقوات يدبرون كيف أعلم وال برشكتي، يعملون كانوا موظًفا ثالثني أمام الرزق
بك؟ تفعل أن البلد هذا يف للحياة يمكن ا عمَّ لك أقول ماذا األخرية. الغالء موجة بعد اآلن

الوفاة. وتسبب بالصحة ضارة كالتدخني، هنا الحياة ياسني، يا خطرة هنا الحياة
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الهجرة؟ يف فكرت هل فضول: بنربة الثاني أجاب
تستطيع ال كما هذا. عمري يف الهجرة يمكنني ال محبطة: بلهجة وقال األول ابتسم
الخارج، إىل مرات عدة سافرت لقد كندا، يف الحياة كذلك أنا أستطيع ال هنا، الحياة أنت
أيام لعدة بها يمر سبيل كعابر رأيتها لكنني واألجنبية، العربية البلدان بعض ورأيت
اليومية التفاصيل عن شيئًا أعرف وال البلدان، هذه يف الحياة كيفية أعرف ال يغادر، ثم
الحياة ترك هذا عمري يف أستطيع أظنني وال معها، التعامل املرء عىل يتوجب التي الكثرية
الهجرة كانت آخر. عالم يف جديد من والبدء عاًما، وأربعني لثمانية عليها تعودت التي
الحقيقة، هذه مع تماًما متعايش وأنا اآلن، للتحقق صالًحا يعد لم قديًما حلًما يل بالنسبة
ببساطة يصبح األحالم بعض الزمالك، لنادي باللعب طفولتي يف أحلم كنت كما بالضبط
سنوات منذ قررت وقد باملسامري، هنا مثبت باختصار أنا معني، سن بعد للتحقق قابل غري

األمر. كلفني مهما هنا سأنجح أنني
النجاح للناس يمكن جيًدا. تعنيه ما أفهم حق، معك وتعاطف: تفهم يف الثاني أجاب
معها التعامل وتستطيع هنا، الظروف عىل معتاد األقل عىل لكنك بالتأكيد، ذلك أرادوا إذا
مرص إىل أحرض أصبحت لقد ذلك؛ أستطيع ال أنا لكنني السنوات، تلك طيلة فعلت كما
أو مطروح مرىس أو الشيخ رشم يف الجمال باهرة فنادق يف أيام لبضعة أقيم كالسياح،
االجتماعي التواصل تطبيقات عىل أنرشها ثم ا، حقٍّ الرائعة الصور بعض ألتقط الجونة،
بلًدا أترك كيف يستغربون البلدان، شتى يف واملعارف الزمالء من التعليقات من سيًال ألجد
مثل الشمس عليها ترشق ال كئيبة مدينة يف ألعيش الصور؛ تلك يف يرونه كالذي ساحًرا
أصبحت فقد ذلك عدا فيما أما للرضورة، إال القاهرة أو اإلسكندرية أزور أعد لم تورونتو،
أستقل أقصد، ما تدرك كنت لو القسوة بالغ إحساس وذلك البلد، هذا عن بالكامل غريبًا
أو املاء زجاجة سعر أعرف ال أدفع، أن يجب ما حدود تخمني يمكنني فال أجرة سيارة
كانت املدينة هذه غادرت عندما ألنني ذلك أخمن أن حتى أستطيع وال الغازية، املياه عبوة
تختفَي أن معنى تعرف هل قيمة! ذا مبلًغا تعترب زالت ما جنيهات العرشة ذات الورقة
املهمة غري الصور بها تمسح التي البساطة بنفس مسحه يتم كله تاريخك كلها؟ ذكرياتك
تجدها وأعمار أعمار منذ األرض عمق يف ضاربًة كانت التي جذورك املحمول، هاتفك من
هذه كندا األيام! من يوم يف أكون ولن ياسني، يا كنديٍّا لست أنا الهواء. يف معلقة فجأة
عشت مهما وطني ليست لكنها جنسيتها أحمل أنني ورغم مميزات، من فيها ما رغم
وقد هناك، أدفن أن أريد ال لكنني ذلك، بعد ألبنائهم أو ألبنائي وطنًا تكون ربما فيها،
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نفيس أجد ال وطن، بال اآلن أنا عليها! بناتي أطلعت قانونية وصية يف كتابًة ذلك سجلت
أتفهم؟ هناك، نفيس أجد وال هنا،

ذلك، بعد حديث أي يقطعه لم حتى الصمت طال املرة، هذه طويل صمت ساد
السنوات تلك يف مىض، وكيف مىض الذي العمر ذلك يف أفكاره، يف تماًما منهما كل غرق
ال منسية، تبدو سنوات بالتحديد، فيها يفعل كان ما يدرك ال التي الغائمة الضبابية
وضجيج الشباب صخب بني ما األعوام تلك أسود، ثقب ابتلعها وكأنما يشء، يميزها
الجرداء السنوات تلك اآلن، فيه يقبع الذي املميت الركود وبني عنفوانها، بكل الحياة
الشيب بعض إال إليه تضف لم سنوات تكن، لم وكأنها املميزة الذكريات من الخالية
بينما فيها، به مر ا هامٍّ حدثًا يذكر يكاد ال التي األسود الثقب سنوات الدهون، من والكثري
حيٍّا كان أن وقت لها، السابقة السنوات عن والتفاصيل الذكريات من تالًال يحمل يزل لم
وكبرية، صغرية كل مع التفاعل عن يتوقف ال وعقله تسكن، ال حركته كانت أن وقت بحق،
أي السنوات تلك صنعت هل األخطاء. وارتكاب الحماقات ممارسة بإمكانه كان أن وقت
مرص، يف ظل أو الخارج إىل سافر إن سيختلف بها شعوره كان هل حياته؟ يف يذكر فارق
أسس أو ثابتة وظيفة يف عمل إن قط، يتزوج لم إن أو غريها تزوج أو فريدة تزوج إن
اآلخر الشخص ذلك حال هو كما بآخر أو بشكل ذاتها هي النتيجة أليست الخاص؟ عمله
الثقب نفس وهو الدُّوامة ذات هي أليست حزينًا؟ كهًال مثله يبدو والذي أمامه الواقف
سيغري كان هل منه؟ مفر ال قدر أنه أم األساس، من االختيار حق له كان هل األسود؟
من الغاية ما إذن؟ الهدف ما بالتبعية؟ ليتغري القدر كان وهل ذلك؟ له أتيح إن اختياره
يمتلك سويرسي ألب ما طفل يولد كبرية؟ روليت لعبة األصل من هي أليست ذلك؟ كل
ضفاف عىل شرتاوس سيمفونيات إىل االستماع يف أمسياته ويقيض للشوكوالتة، مصنًعا
أمي ألب اللحظة ذات يف آخر طفل يولد بينما الخرضاء، األلب جبال وَسط هادئة بحرية
بنجالديش. يف املعدية األمراض به تفتك مستنقع فوق خشبي كشك يف يومه قوت يجد ال
يف األنيقة العنق ربطات مرتدي أحد يحاول ثم أبوين، ألي أو يولد أين منهما أي يخرت لم
نظرية إثبات يف ما دين رجل يستميت أو الفرص، تكافِؤ بنظرية إقناعنا ما فضائية قناة
وعرشين أربعة هيئة عىل الحياة هذه يف حظه عىل يحصل إنسان كل أن عن متهافتة
تلك آخر إىل ذكاءً وبعضها ذريًة وبعضها ماًال وبعضها صحًة بعضها يكون قد قرياًطا،
عىل منهما كل حصل قد اللحظة ذات يف املولودان هذان يكون أن يمكن كيف الرتهات.
عليه يعتاد أن وأراد زمن، منذ ذلك عرف بالتأكيد، ظاملة الحياة هذه لآلخر؟ مماثل نصيب
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جيتس، بيل ليس ألنه ربما يستطع؛ لم لكنه الشهرية. عبارته يف جيتس بيل يطالبه كما
ظاملة! حياة عىل االعتياد يريد ال ألنه وربما

وكأنما املدينة إىل القادمني وزحامها بصخبها تستقبل التي العتيقة املحطة رصيف عىل
البقعة تلك وضوضاء صخب عن مبسطًة ملحًة تمنحهم كأنما فيها، سيكابدونه ما لهم تمهد
رصيف عىل مسبق، تمهيد دونما ذلك يباغتهم ال كي أقدامهم؛ للتو وطئتها التي األرض من
بحروف عليها ُطبع بيضاء ورقًة سأم يف رافًعا املتعب الشاب ذلك يقف كان املحطة تلك
شخص ينتظره أن يتوقع الحقيقة يف كالهما كان عمران». «ياسني اسم كبرية واضحة
مكتب حيث امليناء إىل يصطحبه من األول يتوقع يقصدها؛ التي الوجهة إىل ليصطحبه ما
مع املقرتحة االندماج خطة ملناقشة اإلقليمي مديرها ملقابلة حرض التي اليونانية الرشكة
يستقبل حيث العرب برج مطار إىل يأخذه من الثاني يتوقع بينما بها، يعمل التي الرشكة
بصحبتهما قضوا أن بعد الشيخ رشم من ألمهم وجدتهم جدهم مع القادمني وأبناءه زوجته
الباكر الصباح يف منها يطريون التي القاهرة إىل عائدين يصطحبهم أن قبل أسبوًعا، هناك

فرانكفورت. مطار يف ساعات ألربع خاللها يتوقفون طويلة، رحلة يف تورونتو إىل
يف التطلع بني وما البعض، بعضهما إىل النظر بني ما يبدلون متقابلني، االثنان وقف
بها املقصود هو كان إذا ما منهما أي يعرف لم الشاب، ذلك يحملها التي الالفتة إىل حرية
استُغرق البعض، بعضهما تجاه نظراتهما وثبَّتا الالفتة ناحية النظر عن توقفا اآلخر، أم
مع حولهما من املسافرين هرولة تتسارع بينما لثواٍن، اآلخر عني يف التحديق يف كالهما
كيفما حائرًة نظراتهما كانت وذاهلة، فارغًة نظراتهما كانت املحطة، مغادًرا القطار تحرك
كل التفت مسبق؛ اتفاق بينهما كان وكأنما ذاتها، اللحظة يف ثم منتهاها، الحرية تبلغ
أن دون ثابتة رسيعة بخًطى اآلخر عن مبتعًدا وسار تماًما، املعاكس االتجاه إىل منهما
يعرف، الالفتة يحمل الذي الشاب ذلك يكن لم الخلف، إىل التفاتة أدنى أيهما من تفلت
كليهما أن إال عمران، ياسني هو أيهما اليقني وجه عىل يعرف كذلك منهما أي يكن ولم

ما: ويل مولد حرضة يف ما منشد من يوم ذات سمعها التي األبيات تلك برأسه دارت

َم��واِق��ُع ف��ي��ِه ال��َع��ذِل ِل��نَ��ج��ِم َوَل��ي��َس ط��اِل��ُع ال��َم��َح��بَّ��ِة َش��م��ُس ِب��ِه ُف��ؤاٌد
ج��اِم��ُع ال��ح��اِن ف��ي َوْه��َو ُك��لٌّ َوأف��رق َص��ح��ا َوم��ا ال��َغ��راِم ُس��ك��ِر ِم��ن ال��ن��اُس َص��ح��ا
ال��َم��داِم��ُع َس��َق��ت��ه��ا َق��د َص��ب��ٍر َوتُ��ربَ��ُة َم��َح��بَّ��ٍة َون��اُر َوَص��ب��اب��اٌت َه��ًوى
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ال��َم��ط��اِم��ُع ُه��ن��اَك خ��ابَ��ت َوَك��م َق��دي��ٌم َع��ه��ُده األَج��اِرِع بَ��ي��َن َط��َم��ٌع َول��ي
أَي��اِن��ُع َوْه��َي ال��ُق��رِب ِث��م��اَر َوأَج��ن��ي ال��لِّ��ق��ا س��اَح��ِة ف��ي ال��لَّ��ه��ِو ذُي��وَل أَُج��رُّ
م��اِن��ُع َولِ��ل��َع��ي��ِش ُع��م��ٍر ِب��ال أَع��ي��ُش َك��أَنَّ��ن��ي َح��تَّ��ى ال��ُع��م��ُر ذاَك تَ��َص��رَّم
َف��واِق��ُع َف��ال��دُّم��وُع ُص��ب��ح��ي تَ��َس��وَّد ��ت��ي ِل��مَّ َواب��يَ��ضَّ ال��ِع��ي��ُس َع��نِّ��ي َم��رَّ َوُم��ذ
راِج��ُع؟ أَن��َت َف��َه��ل يَ��ع��ق��وٌب ال��ُح��زِن ِم��َن ال��َح��ش��ا ف��ي ِل��َف��ق��ِدَك ال��دُّن��ي��ا ي��وُس��َف أَي��ا
ال��بَ��ض��اِئ��ُع ِت��ل��َك ال��ُم��زج��اُة َوأَرواُح��ن��ا َع��زي��ِزُك��م نَ��ح��َو ال��ذُّلِّ ت��ج��اَر أَتَ��ي��ن��ا
ص��اِن��ُع أَن��ا م��ا ال��َق��ص��ِد َوَف��وَق م��رام��ي ِرض��اُك��ُم ِف��يَّ يَ��ق��ض��ي��ِه الَّ��ذي َف��ُك��لُّ
م��اِن��ُع ِل��ل��ُم��ِح��بِّ��ي��َن ُه��ي��ام��ي َودوَن ِب��َغ��ي��ِرِه يُ��ق��اُس ال َغ��راٌم َغ��رام��ي
ت��اِب��ُع ِل��ل��ِج��س��ِم َواآلالُم َوُس��ق��ِم��َي الِزٌم ِل��ل��روِح َوال��تَّ��ب��ري��ُح ُف��ؤاِدَي
َط��ب��اِئ��ُع ال��َغ��راِم ف��ي ذات��ي ِل��َج��وَه��ِر َوَل��وَع��ت��ي َوَش��وق��ي َوأَش��ج��ان��ي ُول��وع��ي
َم��واِن��ُع ال��م��راِم دوَن َل��ه��ا َف��َل��ي��َس ُم��ط��َم��ِئ��نَّ��ًة َم��رَك��بً��ا ِن��ع��َم��ت ال��نَّ��ف��ُس ِه��َي
بَ��داِئ��ُع ال��بَ��دي��ِع نَ��ظ��ِم ف��ي ج��اءَ َف��َق��د َف��اغ��تَ��ِن��م ��ع��اَدَة ال��سَّ ُرم��َت إِن َس��ع��ُد َف��ي��ا
س��اِم��ُع؟ أَن��َت َف��َه��ل أَق��وال��ي َخ��زاِئ��ِن ف��ي أَتَ��ت��َك ال��ُغ��ي��وِب أَق��ف��اِل َم��ف��ات��ي��ُح
واِض��ُع أَن��ا ِل��م��ا أَم��ث��اًال َوأض��ِرُب أُس��ِن��َدت ال��َح��قِّ إِل��ى ِرواي��اٍت َس��أُن��ش��ي
راِج��ُع ال��َح��قِّ إِل��ى َق��ل��ٍب ذو ُه��َو ِل��َم��ن َح��ق��ي��َق��ٍة ِس��رَّ ِب��ال��َم��ع��ق��وِل َوأوِض��ُح

(١٣٦٥–١٤٢٤م) الجييل الكريم عبد شعر

(تمت)
٢٠١٩م يناير دبي،
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