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إىل

بدر الدين عبد العزيز بالل.

وأنت هناك.. يف عاملك الربزخي، ترقد بسالم.





9

المحتويات

11 أدخنٌة ُمتصاعَدة  
16 َعسُف الَعَسس  
23 ُموُنولوج أنثى خائبة  
26 مناضد ُملّونة  
31 ر   حَتوُّ
36 ُزّوار الّليل/ تقرير حالة اختفاء  
42 ُن َنشيد الّثورة   َلْ
55 الّطائر املعدينّ  





11

أدخنٌة ُمتصاعَدة

عصريُ األدخنة:

وإْذ رأيُته ـ صباحًا ـ بجانب الّسور املتهالك مّتكئًا، شاخصًا 
نحو الاليشء، باِساًم بال معنى، أدركُت متامًا أنه قد أعلَن انفصاله 
زجاٍج،  من  شوارُعها  بلدٍة  حواري  يف  يتسّكُع  اآلن  وأنه  عنّا، 
بيضاء  صغريٍة  قّبعٍة  من  إال  عاريات  نساؤها  حليب،  وماؤها 
تغطي أحد النهدين، رجاهلا طوال، ضخام، يرتدون الّسواد من 
العاريات،  النساء  يطاردون  القدمني،  أمخص  حتى  الّرأس  قّمِة 

يطاردهم رشطي حيمل هراوة.

دخاُن الحشيش:

حني مّدها إىل مشتعلًة، كان حيّفها اجلنون، وختتبئ يف جوفِها 
املفّتت بذور االنفصال والرشود. قال إهنا أتت من غرب البالد 
نساء  حيث  غديٍر؛  بمياِه  ُسقيْت  وأهنا  ـ  خصيب  والغرُب  ـ 
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معّتقة  دنسهن.  غسلن  حائضات،  مراهقات  وصبايا  جمنِبات، 
قال  املراهقات.  الصبايا  دنس  ورائحة  املتزّوجات  النساِء  بعبق 
ْخْذ، أهيا الصديق اندفن فيها واْنَس مرارات السنني التي ضاعت 
ب أن متّص شذاها وتنفث شياطينها  يف جحيم االنتظار. ُخْذ، جرِّ

هكذا...

حلزونّيًة  حَلقاٍت  ُمشّكاًل  أعىل،  إىل  يتصاعُد  كثيٌف  )دخاٌن 
بيضاء تتلّوي كأفَعى يف فضاء الغرفة(. 

كان يبحلق يف تلك اللقات اللزونّية ويتعّوذ من الشيطان 
الرجيم.

دخاُن النّد:

قالت رفيقته: ُخذها منه أهيا الزين، أدِخْل رحيقها يف جوفِك 
بالتعاويذ  املحشّو  هذا  مني  وُخذ  خارجًا.  شياطينها  واطرد 
والّرضاب املقّدس ـ عود النّد سواك األولياء ـ كانت تقول أمي. 
خيارصها،  تبغك،  شياطني  يكبل  املقّدس  بدخانه  دعه  أشِعله، 
يراقصها، يشملها بجربوته وسطوته، دعه يسكب فيها شيئًا من 
بسلطانه  يضلل  عله  أشِعله،  اجلنون.  من  تنجيك  ربام  تعاويذ؛ 

العطِر هذا الرشطّي املرتّبص.
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َسفُر األدخنة: 

كاألرجوحة تتحّرك اللفافة بني شفتّي ويدّي، أمّص شذاها 
فضاء  يعّبق  احرتاقه  يف  النّد  وُعود  شياطينها،  خارجًا  وألفظ 

الغرفة بدخانه العطر.

األدخنة تّتحد وتصعد إىل أعىل.

الرسيالية،  بالتشّكالت  مبهورًا  الصعود  رحلة  أتابع 
والتكّونات الغرائبّية املتحّورة واملتخّلقة عن التداخل املثري. فجأة 
ينبجس يل من بني طّيات األدخنة املتصاعدة ـ املتحّورة ـ جواٌد 
أصهب مجيل، ُأرسجه، أمتطي صهوته وانطلق. ملتحَمني نغادر 
فضاء الغرفة املحدود إىل الفضاء اخلارجي الال متناهي. كالرباق 
يسبح جوادي اآلن يف الّسامء، أعرُب ُسحبًا بيضاء وأخرى زرقاء، 
بمهارة  جتاوزهتا  أمامي،  الّرؤية  غّطت  سحابّية  بكتلة  مَررُت 
أسقط،  يكبو،  يتعّثر،  جوادي  عابرة.  سحابة  أمام  نفيس  ألجد 
جتذبني األرض، أهِوي برسعة ينخلع عىل إثرها ذراعي األيمن، 

أواصل السقوط بانحراف، ينخلع ذراعي األيرس.

ذراعاي انفصال وَنَبَت مكاهنام جناحان.

 منتشيًا أحّلق يف الفضاء الفسيح وفمي منقار. 

بعيدًا.. أرى حبيبتي ترقد عىل صدر غيمة، يملؤين غضب. 
أطري نحومها وأحّط عىل هندها املتكور، ألثم شفتيها بمنقاري، 
الّسحاب.  الّدم يغطي  الّدم، لون  يغّطيني لون  الشفتان تدميان، 
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الّدم ساخن ومذيب، يذيبني، حبيبتي والغيمة تنصهران، مجيعنا 
حيملنا ريح. َم.. َط.. ٌر..

 َن

: 

 هـْ

: 

 ِط

: 

 ْل

نساؤها  حليب،  وماؤها  زجاج  من  شوارُعها  ببلدة  أنزُل 
عاريات إال من قّبعة صغرية بيضاء تغّطي أحد النهدين، رجاهلا 
أمخص  حتى  الّرأس  قمة  من  الّسواد  يرتدون  ضخام،  طوال، 
حيمل  رشطي  يطاردهم  العاريات،  النساء  يطاردون  القدمني، 
امرأة  وكّل  صومعة  يدخلون  اجلميع  وسطهم،  أنحرِشُ  هراوة، 

تأخذ رجلها وتصفعه.

عــــودة:

ألين  صفعتك  الزين،  أهيا  عذرًا  وقالت:  رفيقته  صفعتني 
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رأيتك تدّق بوابة اجلنون، ُعد اآلن ودع عنك امتصاص الشذى، 
وال تنظر إىل هذا املتصاعد أبدًا يف رحلته املجنونة. هاهتا واْشُد 

لنا.

مل أْشُد. أردُت أن أبكي.. انسللُت خارجًا وبكيت.

يه، اجعليه فتاتًا، ثم عىل  سمعته يقول: خذي يا حبيبة، كرسِّ
أخرى،  لفافة  لنا  اصنعي  وأطويه،  انثريه  الشفيف  الورق  هذا 
فإهنا  حبيبة.  يا  بشذاك  لتتضّمخ  الرخامي  فخذك  عىل  افركيها 

أتت من الغرب.. والغرب حبيب.

ُمّتكئًا،  املتهالك  الّسور  بجانب  الّصباح  عند  رأيُته  وملا   ..
قد  أنه  متامًا  أدركت  معنى،  بال  باِساًم  الاليشء،  نحو  شاخصًا 
أعلن انفصاله عنّا، وأنه ربام يتسّكع يف حواري بلدة شوارُعها من 
صغرية  قّبعة  من  إال  عاريات،  نساؤها  حليب،  وماؤها  زجاج، 
يرتدون  ضخام،  طوال،  رجاهلا  النهدين،  أحد  تغطي  بيضاء 
القدمني، يطاردهم رشطي  الّرأس حتى أمخص  الّسواد من قمة 

حيمل هراوة.. ولكن ليس هنالك ثّمة أنثى تصفع. 
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َعسُف الَعَسس

To: zoal@hila.sd.com

From: freeboy@freedom.com 

... وتسألني كيف حدث ذلك؟

OK يا صديقي سأخربك بام جرى:

 كان القَدر وحده ما جعلني أخرج ألجل رشاء سيجار من 
البّقال املجاور ملكان االجتامع. ويف الطريق، حديس أدار نظري 
أعرب  أن  غري  أمامي  يكن  ومل  قادمني،  فرأيتهم  الرّشق،  صوب 

النّهر سباحًة إىل الضّفة األخرى هربًا منهم. 

 كان الوقت شتاًء، والكون يزّف الّشمَس إىل خمدعها اللييّل. 

وعند الّشاطئ اآلخر، كان الال:

 مسغبٌة تنهُش األحشاء.. 

زمهريٌر يسدُّ مسامات الّدفء. 
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أبواٌب موصدة. 

خوٌف وضياع. 

واكتمَلت دائرة البؤس هبطول املطر.

ذاك  يف  الّشاهقة  البناياُت  مأوى.  وبال  جائعًا  مبلاًل،  كنُت   
الي الرابض عىل الضفة األخرى، تنسف فرضية إطعام جائع، 
وأسيجة  ضخمة،  بمزاليج  موصدة  األبواب  ضيف.  إيواء  أو 

حديدية حول املباين تكبت رغبة االقرتاب منها.

 ومن شّدة اجلوع يا رفيقي خلُت ُحبيبات املطر حليبًا سامويًا 
أرسله الّرب يل، وكان طعم املاء املتساقط من الّسامء كام الليب 

متامًا، فاجلوع كافر يا صديقي. 

ُدَوار.  ورأيس  واهنة  خطوايت  بدين.  يف  رَسى  عجيب  رهق 
تلك  إحدى  قرب  النداَء  املنهُك  جسدي  فلبَّى  النّوم  استدعاين 

البنايات الشاهقة. 

توّسدُت شقائي ونمت.

جائعًا  قذرًا،  مهَماًل،  الال؛  تلك  عىل  رحيم  رجل  وَجديَن 
ومستاء. ال أذكر كم مرَّ عيلَّ من الوقت قبل أن يوقظني الّرجل 

الّرحيم. 

ميقات  يعلن  األذان  كان  صديقي،  يا  تذّكرت  أووه..   
صالة. الّرجل يف طريقه إىل املسجد، ولَكم تعّجبُت حني ناداين 
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بـ)الشيخ(. لكن دهشتي زالت عندما نظرت إىل جلبايب املزركش 
وحتّسسُت شعري املجدول ـ هو ال يدري أنني ما زركشُت ثيايب 
وما جَدلُت َشعري إال لتضليل الَعَسس ـ وللَعَسس دومًا أخبار 

فاجعة، هل سمعت يوما أو رأيت عسسًا مساملني؟.

القريب  املسجد  مكانًا يف  الّرحيم  الّرجل  يل  َهّيأ  باختصار:   
أنا  البناية الشاهقة، مكثُت فيه حتى غادرت إىل حيث  من تلك 

اآلن... 

واآلن: 

أخربين.. ما الذي جرى وجيري يف البلدة بعد مغادريت هلا؟.

To: freeboy@freedom.com

From: zoal@hila.sd.co 

 بعد خروجك انقلَبت البلدة إىل ثكنة عسكرّية. كأّنام خَلت 
اعُتِقلت مع  أنت ومن كانوا قربك.  إال  املشاكل  البالد من كل 
أما  العمدة.  ابن  اخلاتم  وحممد  منري  وأستاذ  التمرجي  يوسف 
ُطرَدت  فقد  ـ  األهايل  ينادهيا  املنظمة كام  ـ سّت  أوجلا  اخلواجية 
اليوم،  صباح  املعتقل  من  خرجُت  كلها.  البلد  ومن  الّلة  من 
بعد  ذلك  حدث  العاصمة.  إىل  ال  ُرحِّ والتمرجي  العمدة  وابن 
خروجك  تىل  الذي  اليوم  صباح  ففي  واحد،  بيوم  اختفائك 
األسطورّي، جاء أناٌس ُمريبون، ليسوا بَعَسس، لكنهم يقومون 
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بأعامل العسس. دامهوا مقّر أوجلا وفّتشوه شربًا شربًا، عثروا عىل 
ذلك  بعد  أوجلا!.  أشياء  بني  أفهم رّس وجوده  مل  األمحر؛  دفرتك 
انربى رجل من أشباه الَعَسس، وارتدى هذه املّرة عباءة الفقيه، 
العمدة.  منزل  أمام  املنتصبة  الّشجرة  ظّل  حتت  القرية  أهل  مجع 
بانتباه، والبعض  تابعوه  القوم  الواعظ. بعض  وقف أمامهم كام 
اآلخر.. ال. لكن اجلميع حّدقوا فيه عندما رفع يده حاماًل دفرتك 
األمحر. قال الرجل: ها هنا ما يؤكد مروق الولد من ألـ.......، 

ثم قرأ عليهم:

]املجد للّشيطان.. معبود الّرياح

من قال )ال( يف وجه من قالوا )نعم( 

من عّلَم اإلنساَن متزيَق العدم

من قال )ال(.. فلم َيُمت،

وظّل روحًا أبدية األمل![.

قال الّرجل: ال يكتب مثل هذا الكالم إال مارق.

غادر  الناس.  هم  الناس  يعد  ومل  كانت،  كام  القرية  تعد  مل 
فشل  أن  بعد  أفضل  رزق  عن  بحثًا  املدينة  إىل  الشباب  معظم 
يف  مهّم  رجل  بنت  تزّوج  عادل  وصديقنا  الزراعي،  املوسم 

الدولة، وحصل عىل وظيفة مرموقة. 

صَدق قولك بأنه انتهازي، متسّلق وتافه.
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To: zoal@hila.sd.co

From: freeboy@freedom.com

افتقده اآلن. أوىل صفحاته كتبت  الدفرت األمحر!، كم  يـاه!، 
فيها شعرًا ألمل دنقل ـ الرجل اختار ذلك املقطع بخبث مدهش ـ 
ورّس وجود الدفرت بني طّيات أوجلا سأخربك عنه، لكن قبل ذلك 
نسيت أن أْذكر لك أين غادرت املسجد ذات ليلة يف ثياب أنثى ـ 
املالبس أحرضها يل )جمدي كوارث( ـ وهذا الولد أمره عجيب. 
ال أدري كيف وَجد مكاين، لكني فوجئت به يقتحم املسجد ذات 
صالة، ببنطاله املرختي ويت شريته األزرق، خفُت أن يفضح أمري 
أمام سّكان الي الذين يؤّدون صلواهتم يف املسجد، وَنَمْت بيني 
رآين  إن  فام  كعادته،  وملاحًا  ذكيًا  كان  لكنه  وبينهم عالقة جيدة، 
حتى صار يصيح: )َمَدد يا مان.. َمَدد يا مان(، وانكفأ ُيقّبُل ظهر 

كّفي. بعدها، جلسنا طوياًل ندّبر أمر خروجي من البلد ساملًا. 

أما حكاية وجود دفرتي األمحر وسط أشياء أوجلا فإن األمر 
فهي  ـ  خروجي  قبل  ـ  الوقت  بعض  معها  قضيت  لقد  بسيط، 
أختّيلك اآلن مرتبكًا كطفل  ـ  زوجتي. مل أخربك بذلك من قبل 
ُضبط متلّبسًا بفعل حمظور ـ فقد كنَت تسّميها )باريب(، ال عليك 
يا صديقي، فأنا مل أخربك ومل أخرب أحدًا آخر، ألننا تواثقنا ـ أوجلا 
توجد  أن  الطبيعي  فمن  منطقّية.  العتبارات  الكتامن  عىل  ـ  وأنا 
بقايا  أزيل  أن  نسيت  مثلام  نسيته  والدفرت  أشيائها،  بني  أشيائي 

تلك الليلة عن وجهي وقمييص. 
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To: freeboy@freedom.com

From: zoal@hila.sd.co 

 قمة االرتباك يا صديقي، أو باألحرى هو مزيج من الغضب 
والرج، غضب منك لعدم إخباري بأمر زواجك، وحرج ألين 
سّميتها عىل دمية وهي زوجتك. عىل أية حال، معذرة يا صديق. 

حتى اآلن مل ُيفرج عن ابن العمدة والتمرجي، و...

من الّطارق؟.

....................

من أنتم؟

....................

ماذا تريدون؟

.....................

إىل أين؟ 

.........................................................

.............................................................

.............................................................
....................................................
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To: zoal@hila.sd.co

From: freeboy@freedom.com

ما األخبار؟

 ملاذا ال ترّد عيل رسائيل؟.

To: freeboy@freedom.com

From: asas 

لن يرّد يف القريب العاجل، وربام لن يرّد إىل األبد. فهو مارق 
مثلك.
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ُمونُولوج أنثى خائبة

أردُت أن أزدريَك يومًا يا هذا، فأنزلُت عليك التنايسـ  جتريبًا 
الفكرة.  خطل  يل  بان  الثالث،  ليل  بلغُت  وحني  يومان،  يوم،  ـ 
لكن أتدري؟؛ كان ثمة معنًى الزدرائِك وأنت كامن يّف. حماولة 

ازدرائك كانت عبثًا كهذا اهلراء.

 )أشارت إىل التلفاز، وبالتحديد إىل ُمغنٍّ كان يمّجُد األجداد 
يف معركة تارخيّية، وثمة قول أورده مؤّرخ، يذهب إىل أن أولئك 
ساعة  عنجة«  أبو  »خور  شاطئ  عيل  جيلسون  كانوا  األجداد 
ازدرائي  حالة  يشبه  تارخيي  عبث  التمجيد(.  موضوع  املعركة 

لك. 

املهم..

 إين ُأعزُّ بك،

 وحني أقرتُب، 

َتعُزُب عني، 
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وملا أنأي، 

تدنو،

 ُيعّذبني ذلك.

يتّكرس  طيف  أنت  الرّساب،  كام  الّذاكرة  يعرب  طيفًا  لسَت   
األشباح  مهجتي.  متّس  شفيفًة  أشباحًا  يتكاثر  يتناثر،  طيوفًا، 
تفّتش  غامض  ليشء  حنينًا  لعناق،  شوقًا  لرؤيا،  رغبًة  تستدعي 
عنه الروح، يشء كجملة شاردة تأبى االنكتاب. خَتلُّق من حلم، 

حتوير خيال إىل واقع أملسه، أراه، أقبله. 

أعني  من  أختبئ  بقائي.  سبل  اجرتاح  أمارس  أنا  مأزومة   
شبقة. أعني مفرتسة تشّل مقدريت عىل الشتم والّسباب. األعني 
إيّل  تنظر  ُمقٌل  ختيفني.  املخاتلة  االبتسامات  تربكني.  الشبقة 
بنهم، تريدين كأنثى، حتى أين كرهت األنثى يّف. أحببُت طيفك 
الذي هو أصاًل كائٌن يّف؛ هالم، عدم، أحّسه كذلك، وهو ليس 
كذلك. أشتهيك يف صحوي. ألعنك حني أستلقي عيل وسادة، 
حني أّتكئ عيل جزء من جسدي ناعم ورقيق. هل أتغّزُل يّف؟!. 

حني  الياء  ثوب  قٍة  بُممزِّ ولسُت  طيفًا.  أعشق  أنا  مأزومة 
ُأعلن عشقي، حني أقول إّنك ضوء يف بيداء الّروح يمرح. يشّع 

وخيبو.. خيمد ثم يسطع. كان كذلك وليته بقي عىل ذلك. 

***
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د؟  هل حّدثتك عن يوم التَجسُّ

عند  معّلق  أجنبي،  فيلم  إعالن  سطور  تتابعان  كانتا  عيناي 
طيفك  وحّل  اإلعالن  غاب  لظة  ويف  جوته(.  )معهد  مدخل 
مكانه. لَعنُتك يف رّسي واستدرُت أريد اخلروج منك إىل رحابة 
وكنَت  نمر.  املك  لشارع  العابرة  السّيارات  وأبواق  الّضوضاء 
هناك، عىل الّرصيف املقابل تنتظر عينَّي. عابرًا كنَت أم واقفًا ال 

أذكر، لكنّك كنَت يف ذلك املكان بصحبة طفل يشبه النزق. 

 حالٌة ما بني الّصحو واهلذيان. منزلة بني الغياب والضور، 
القيقة واخليال. أمٌر ما بني الكشف واإلرشاق. يشء كام اخلرب 
املباغت ـ سعيدًا كان أم غري سعيد ـ تعمل كيمياؤه يف الوجدان، 

و)وجدان( التي كانت تقف بجانبي قالت: 

ـ يا شيامُء هّيا.. حتّركي، كاد الفيلم أن يبدأ.

 وحتّركُت صوبك.

 مل ألتفت يمنة أو يرسة ـ كام أوصتني املعّلمة يف صغري حني 
أعرب شارعًا، يف الي كان أو يف قلب املدينة ـ بل خطوُت نحوك 

وأنت واقف عند الّرصيف املقابل. 

كنَت هناك. ُأقسُم أّنك كنت هناك قبل أن خيرتق ُأذين رصيٌر 
حادٌّ وصوت وجدان ترصخ: 

ـ شيامآآآآآآآآء.
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مناضد ُملّونة

 

أدرَك متامًا أّن ما حدَث؛ ما كان مقّدرًا له أن يصل إىل حّده 
موت  من  لظاٍت  ُقبيل  اخَلتيم  َوْد  فعله  الذي  لوال  الكارثّي 

)الّرسالة( زوجة املؤّذن.

رأى ما حدث بكّل تفاصيله، تعّبأت ذاكرته بكّل ما هو مزعج 
ومقيت، حاَول بشكٍل ما أن ينزع ما رآه عن خمّيلته عسى أن تعود 
مل  أبدًا  فعله،  ُينفذ  اخَلتِيم وهو  ود  أّن صورة  َبْيَد  إليه،  الطمأنينة 

تفارق خياله، وما يزال صوت َوْد اخَلتِيم يِرنُّ يف ُأذنيه مهّددًا: 

ـ سأقتلك إن أخربَت أحدًا بام رأيْت.

 تأّبط انكساره ومىض.

 مل تكن زوجته باملنزل حينام غادر الّدار عند الّصباح الباكر، 
تفّيأ ظِّل خوفه وانذهاله  الظهرية،  إيابه عند  تعد حتى لظة  ومل 
وتداعى جالسًا. بعد لظات أطلت زوجته من الباب قادمًة من 
منضدة  وأمامه  مهرتئ  )َبنْرب(  عىل  جالسًا  وجَدته  العزاء،  منزل 
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فّضية اللون، تستند إىل ثالثة أرجل، مثّلثة الشكل، عليها كوب 
شاي مل ُيرشب بعد.

من  األرض  عىل  هتاَوت  رأى.  بام  أخربها  منه  دَنت  حني   
هول ما سمعت. متاسكت قلياًل، وبأنفاس متهّدجة وّجهت إليه 

القول:

ـ سأقتلك أنا، بيَدّي هاتني إن مل يقتلك ود اخلتيم إذا َعلِم أحٌد 
بام رأيت.

استندت إىل ركبته وقامت. حتّركت صوب الباب وخرجت.

سالٌم عليك يا أبتي. قالت.

ودعاها  حّياها  القديم.  )عنقريبه(  عىل  قاعدًا  الوالُد  استقّر   
إىل اجللوس.

 أزاحت من أمامه منضدة ذهبّية الّلون، تستقيم عىل رجلني 
الشكل،  بيضاوية  الّصندل،  عود  من  وتر  بينهام  يربط  اثنتني، 
أبعَدهتا قلياًل وجلست عن يمينه. مالت عىل أذنه ثم أخربته بام 

رأى زوجها.

 كام امللسوع هّب واقفًا، انتعل حذاءه عىل عجل واجته صوب 
الباب، وقبل أن خيرج استدار ثم قال: 

ـ سأقتلكام إن َعلم كائن بام حدث.
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يسارًا  انحرف  املولد.  احتفاالت  ساحة  اجتاز  مهروالً   
نسوة  املؤّذن سمع  منزل  أمام  البلدة، حني عرب  بمحاذاة مسجد 
الغرب،  ناحية  من  البلدة  مشارف  عند  سريه.  واصل  يبكني. 
توقف أمام باب. طَرقه، مل ينتظر أن ُيفتح له. دلف مرسعًا. وجد 
اخَلتِيم قد فرغ لتّوه من تناول طعامه وزوجته هتّم برفع اإلناء عن 

منضدة خرضاء، دائرّية الّشكل، ذات رجل واحدة.

أبا  يا  وقال:  قواه  استجمع  الباب،  قرب  أريكة   هتاوى عىل 
اخلتيم تعال. اجلس هنا قريب، أريد أن أخربك. ثم مهسًا أخربه 

بام فعل ابنه. 

تناول  وهنض.  األريكة  جُتاور  التي  املنضدة  عىل  اخلتيم  اّتكأ 
سيفًا كان مّعلقًا عىل الائط، جرده من غمده، وضعه عىل عنق 

ضيفه ثم قال: 

ـ سأقطع رؤوسكم مجيعًا إن أخربتم أحدًا بام سمعته للتّو.

 كالربق انسّل اخلتيم خارجًا، تاركًا ضيفه املذهول يلوك يف 
ذهنه احتامالت ومشاهد كئيبة إن صدقت رواية صهره عام فعله 

ود اخلتيم.

البلدة  سوق  وسط  املتالطمة  الشود  خمرتقًا  اخلتيم  سار   
قاصدًا ركن اجلّزارين، الهثًا وقف قبالة ابنه. كانت تفصل بينهام 
محراء، مستطيلة الشكل، عليها رشائح لم وأكوام من  منضدة 

عظم، قال:
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ـ  يا بني، اقرتب، أريد أن أسألك. 

اليرسى،  ابنه  ُأذن  من  الوالد  اقرتب  أبيه.  من  اخلتيم  ود  دنا 
ومهس.

كالنوافري،  الوالد  بطن  الّدماء خترج من  بعدها  الناُس   رأى 
جاحظ  اخلتيم  وود  النصل،  عىل  تتخّثر  بدأت  أخرى  ودماٌء 

العينني ينظر إىل جّثة أبيه متكّومة حتت رجليه. 

بعيد.  زمن  منذ  سمعه  حديثًا  استعادت  املشّوشة  ذاكرته   
الذاكرة تستعيده بكّل  أبدًا طيلة عقود. اآلن،  يتذّكره  حديٌث مل 

تفاصيله الغرائبّية.

 خّصته بأرسار البلدة كّلها، أخربته حينها أن الّرجل ـ شيخ 
البلدة الايل ـ سيكون سّيد قومه، وسيتزوج بامرأة تسكن غربًا، 
بني  يربط  بيضاوية،  الذهب،  بلون  َمهرها منضدة  يكون  سوف 
رجليها االثنتني وتر من عود الصندل، وسوف ينجبان بنتًا مجيلة، 
يتزّوجها رجل خجول، يكون مهرها منضدة بلون الفضة، تقوم 
يوم،  ذات  إليها  حرضت  أّمه  أن  وأخربته  أرجل،  ثالثة  عىل 
كانت ختّطط إلفشال فكرة أبيه بالزواج من امرأة ُأخرى. فمرت 
منضدة  )الّديوان(؛  ركن  يف  تقبع  التي  العرافة  تعويذة  بذاكرته 

بلون العشب، دائرية الشكل.
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العّرافة  صوت  تستعيد  غريب،  بشكل  تصفو  اآلن  ذاكرته   
بجالء ووضوح كأنام تقف أمامه اآلن.

الّصوت  رجليه.  حتت  أبيه  وجّثة  النصل  عىل  متخّثٌر  الّدم 
الّرخيم يرتّدد كام الّصدى، نابعًا من ماٍض كان منسّيًا متامًا: 

)وأنت يا ابن اخلتيم.. يف يوم ما ستكون غنّيًا، ولكي تكون 
كذلك عليك باقتناء منضدة محراء بلون الّدم، مستطيلة الشكل، 
ضعها يف مكان عملك، ثم ابحث عن امرأة حتترض واقرتب منها، 
الِمسها، افعل معها ما يفعله الّرجل بزوجته، وسوف تكون أغنى 
األغنياء، لكن جيب أن يكون ذلك يف اخلفاء، احذر ثّم احذر أن 

يراك أحد، وإن حَدث ورآك أحدهم، سيموت أبوك(.
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تَحوُّر

انطالق:

مثلام أتيَت وحيدًا،

متيض.

ال أحد يف وداعك.

مشهد:

.. متلّفعًا حرمانك األبدّي، الئذًا بصمتك، بوحدتك املميتة، 
جالسًا قرب النافذة، تتلّصص عىل فتيات مجيالت، واقفات عىل 
الّرصيف، يلّوحن بأيدهيّن الناعمة ألناس داخل القطار. تغمض 
املرتعة  أحالمك  ترى  ـ  داخلك  ـ  الداخل  إىل  تنظر  عينيك، 
تشحذ  وجهها.  تستبني  ال  امرأة  حول  تلتّف  والّسفور  بالنزق 
نصل اخلطيئة، مسنونًا، تغرزه يف ثنايا اجلسد الكريستايّل ليخرج 

من ثقبه قيح تلعقه بتلّذذ منفر.
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تراك منتشيًا، متسح عن شاربك بقايا القيح.

أصقاعك  صوب  الّرحيل  ببدء  املْؤِذنة  ـ  الّصافرة  تنتزعك 
لتطّل  املشهد،  قارعة  بك يف  ترمي  اآلسن.  غيهبك  من  ـ  النائية 
عىل فتى دميم جيلس قرب النافذة، يتلّصص عىل فتيات مجيالت 
واقفات عىل الّرصيف، يلّوحن بأيدهّن الناعمة ألناس حيملهم 

القطار، ال أحد يف وداعه.

أنني.  من  موجة  موّلدًا  كتفك،  أسفل  االنزالق  أمل  يتجّدد 
تكتمه، يزداد األمل حّدة. تضع يدك حوله، تتلّمسه، تضغط عليه، 
نشوة.  يوّلدان  يمتزجان،  واألمل  اللّذة  لذيذًا.  مدغدغًا،  حتّسه 
يتشّكل يف  بدأ  ثّمة طقس  األمل.  لّذة، خيتفي  تزداد  أكثر،  تضغط 
داخلك، ومل يزل مشهد أيٍد تلّوح وأخرى متسح أدمعًا منحدرة 
عيناك  لتسقط  يسارًا  بوجهك  فتشيح  ذلك  ُيشِقيك  ماثاًل. 

املتوّترتان عليها، جالسة قربك، كاملة الطزاجة.

َليْل:

مَتاُيل  الكرى.  تغالب  وسنى  مجيلة.  جوارك.  جتلس  كانت 
القطار جعل رأسها يالمس كتفك األيرس. أهبجك هذا التواطؤ 
بني القطار والّرأس. املصابيح املعّلقة أعىل رأسك كانت تومض 
بإيقاع مدوزن عىل اهتزازات القطار، ترسل ضوءًا خافتًا ال يبّدد 
عينيك.  من  املتسّلل  الشبق  الفتضاح  كاٍف  لكنّه  الليل،  حلكة 
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جزء منك ـ لئيم ـ يتمنّى أن ُتظلِم، ُتظلِم إىل األبد، فقد راودك 
الالئي  البنات  مع  تفعلها  كنَت  صبيانّية  ممارسات  إىل  النني 

جيلسن قربك.

... لو أّنك أخربَتني بام حدث، لكنَت كفيَتني رهق التخّيل 
وعن  عنك،  الّرفاق  يسألني  حني  الّسخيفة  التربيرات  واختالق 
غرابة مشيتك وترّصفاتك األنثوية التي مل يألفوها. إال أنك بعد 

رك. مرور عام ومخسني يومًا حكيَت يل عن مالبسات حتوُّ

إْخبَار:

 قلَت إن رأَسها الَمس كتفك األيرس، وثمة خصلة متّردت، 
اجتازت حدودها وحّطت عىل وجهك، قلَت إن حضورها كان 
فيك،  الّرغبة  ينابيع  فّجر  أربكك،  التأثري،  ُأسطورّي  مدهشًا، 

ألغى كّل ادعاء بالسمّو واالتزان لديك. 

... كنَت تعرق، مرتبكًا ووجاًل، تريد ملسها، إال أّن ذاكرتك 
لؤمك  تتأمّل.  مشابه.  موقف  إثر  نِلَتها  تفاصيل صفعة  استعادت 

يصحو، يستحّثك.

ُيرْدن  ُجّلهن  ذلك،  حيّبذن  فالفتيات  جريئًا،  كن  ختف،  )ال 
ذلك، افعل لتنسى أملك(.
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 ساِعُدك املعروق حلَّق فوق رأسها وحّط عىل كتفها البعيد. 
بقي للحظة كمن يسرتيح. يدها الّرابضة ارتفعت عن فخذها، 
قذفت بالظالم وامسكت بيدك. بنعومة سحبهتا ناحية الصدر... 

اضغط هنا.

وضغطَت حيث أشارت. 

ر: تََحوُّ

بشكل  ذهنك  َصَفى  أشارت،  حيث  كفُّك  المَسْت  عندما 
بانتفاضات  تتلّذذ  أكثر غرابة،  غريب، طربًا كنَت حتّلق يف عامل 
إىل  تتحّول  تتسّيل،  أعضاءها  حتسُّ  مذهوالً  املحموم،  اجلسد 
داخلك.  إىل  ينرسب عرب خاليا كّفك  الغراء،  يشبه  لزج  سائل 
الّسائل فيك؛ سائل لزج  توّغل  نشوة تطغى عىل حواّسك كّلام 
حتّسه منسابًا بني أصابعك، متسّلاًل عرب مسامك خمرتقًا خالياك 
خترتقك  رطبة،  فتاتات  تتجّزأ  الفتاة  فيك.  متوّغاًل  وأنسجتك 
تتحّول  تتمّيع،  كّفك،  متأل  أكثف،  كتلة  ثمة  واقتدار،  بسالسة 
إىل جزيئات أقّل كثافة لتترّسب عرب ساعدك إىل أعىل ذراعك، 
ثم تنحرف بزاوية قائمة لُتالِمس عنقك قبل أن هتبط إىل أسفل 

وتستلقي يمني قلبك بإيقاع رتيب:

)نبض.. نبض.. نبض.. نبض جديد(.

جوار  مكاهنا  أخذت  فاللمة  ستة،  ُيرساك  أصابع  صارت   
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خنرصك األيرس.

 شعرك الفلفيل ترى خصالته ترفرف أمام وجهك مع النسمة 
القادمة عرب النافذة.

قَسامتك تلني.

تتنفس عطرًا يثري غرائزك.

... تنذهل.

ُوُصول:

مثلام مضيَت وحيدًا،

تأيت.

ثّمة رجل وسيم يلّوح لك.
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ُزّوار اللّيل/ تقرير حالة اختفاء

ُخُروج:

 ُأخِرَج الّرجُل من الّي عاريًا، وعاد إليه بعد مدة مرتديًا ُحّلة 
اجلنون. 

أربع  وثمة  قالئل،  بأيام  األضحى  عيد  ُقبيل  ذلك  حَدث 
روايات حَتكِي كيفية خروج الّرجل من الي، َبيد أهنا ال توضح 
ملاذا حدث ذلك، فاألسباب، أنا وحدي من يعرفها، ورغم تباين 
وقت  شيئني:  عىل  أمجعوا  حكوها  الذين  أن  إال  الّروايات  تلك 
اخلروج، والّريبة التي صاحبت تنفيذه من ِقبل أشخاص ال عالقة 

هلم بالّي.

تفاصيل الُخُروج:

االختفاء،  مالبسات  رَوى  الرشقية، حينام  النّاحية  من  جاُره 
قال إنه سمع صوت عربة تقف بالقرب من باب الّرجل، وبعد 
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لظات سمع طرقات عنيفة تتهاوى عىل الباب ـ مل يذكر أن ثّمة 
من فتحهـ  لكن بعد لظات قليلة تناهى إىل سمعه ما يشبه العراك 
داخل الغرفة املتامخة للحائط الذي يفصل بني منزله وبيت جاره. 
احتّدت وارتفعت نرباهتا، بعضها كان  إّن األصوات  قال اجلار 
هيّدد ويتوّعد، وصوت واحد مكتوم كان يأيت كأنام مصدره بئر 
عميقة، ال ُيسمع منه سوى آهات وأنني متقّطع. وعندما انتقلت 
اجللبة إىل فناء الّدار، قّرر اجلار استجالء األمر، فخرج من منزله 
جوفها  ويف  مرسعة  غادرت  قد  كانت  العربة  لكن  الّشارع،  إىل 

الّرجل. 

 خفري البقالة عند ناصية الّشارع املؤّدي إىل املنزل املعنّي، قال 
إنه كان يتوّضأ لصالة الّصبح حني مّرت العربة ذاهتا من أمامه، 
حتى  الّرجل  بيت  من  اقرتبت  عندما  حمّركها  صوت  وَخَفت 
وقفت عند املدخل. قال إنه مل ُيِعر األمر انتباهًا فمىض إىل املسجد 

ألداء صالة الّصبح. 

املدخل  عند  الواقع  ـ  بيتها  أمام  من  تّتخذ  التي  الّشاي  بائعة 
ملزاولة  مكانًا  ـ  املواصالت  حمطة  من  وبالقرب  للحّي  الرشقّي 
نشاطها يف بيع الشاي، ذكرت أن عربة تصميمها يشبه )صابون 
حتمل  وكانت  بمحاذاهتا،  الّشارع  وسط  يف  توّقفت  لوكس(، 
أعامرهم  والبور،  الدعة  عالمات  عليهم  تبدو  رجال،  أربعة 
أَمرها  الّرماد، أحُدهم  بلون  زّيًا موّحدًا قامشه  يرتدون  متقاربة، 
بُجَمل  قوله  وأردف  الّشمس،  ترشق  حتى  املنزل  إىل  بالدخول 
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مل تفقه منها شيئًا كام ذكرت لزبائنها بعد ذلك. قالت إن الرجال 
مضوا بعربتهم وتوغّلوا يف داخل الي.

وتِعبًا  منهكًا  األجبان،  بمصنع  الّليل  وردية  من  عائدًا  كنُت 
الّشاق يف املصنع، تشغل تفكريي كيفية توفري  العمل  من جّراء 
مستلزمات العيد الذي عىل األبواب، وفجأة استحرَضت ذاكريت 
ما دار يف اجتامع أهل الي الذي ُعِقد قبل يومني، وُنوقشت فيه 
املواضيع  أكثر  وكان  السّكان،  هتّم  التي  املواضيع  من  العديد 
التي سيذبحها  األضاحي  االستفادة من جلود  كيفية  إثارة، هو 
أهايل الّي أيام عيد األضحية. تذّكرت ما قاله األستاذ جابر يف 
هذا الّصدد، وعند هذه النقطة من التفكري، انتبهُت إىل العربة التي 
تقف أمام بابه يف مثل هذا الوقت من الّصباح، وقبل أن استجمع 
شتات أفكاري الّشاردة، حَدث ما جعلني أقف متسّمرًا يف مكاين 
وقدريت  تفكريي  شّل  رأيته  ما  اإلنارة.  عمود  مثل  األرض  عىل 

عىل االستيعاب.

كان النّهار عىل وشك اإلفصاح عن تفاصيله، فالّطيور بدأت 
تغادر أعشاشها يف رحلتها األبدّية نحو الّرزق، والّديوك تتبادل 
الّصياح من أمكنة متباعدة يف الّي كأنام تعلن عن أمهّية وجودها. 
رأيت يف ذلك الوقت كائنا آدميًا خَيُرج بظهره من منزل األستاذ 
يف  بقوة  تنتفضان  كانتا  القدمان  بقدمني.  ممسكتان  ويداه  جابر 
حماولة للفكاك من تلك القبضة القاهرة. واكتمل املشهد بخروج 
كامل اجلسد ـ عاريًا إال من الرّصاخ والشتم ـ وثمة كائٌن آخر 
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الكائنني  الظهور، ثم رأيت  يبدأ يف  العاري  بيَدي اجلسد  ممسٌك 
يقذفان الّرجل يف جوف العربة التي حتّركت برسعة بعد أن لق 
هبا ثالث خرج من املنزل حيمل رزمة أوراق. مل استوعب ما الذي 
مشهد  كأنه  يل  بدا  مباغتة.  برسعة  تّم  فاألمر  بالتحديد،  حدث 
من فيلم درامي فاتتني بعض أحداثه. تابعت العربة حتى اختفت 
عن ناظري، وحني اختذ نظري مساره العكيّس يف رحلة الّرجوع 
فاجتهت  منزله،  لتّوه من  اخلارج  أستاذ جابر  بجار  إيّل، اصطدم 

صوبه.

يف تلك األثناء، كالنا مل يفهم ما الذي جرى بالضبط، وملاذا 
جرى، لكن عند أول يوم من أيام عيد األضحية من ذلك العام 

وأيامه التالية، وضحت يل املسألة.

أسباب الُخُروج: 

منازهلم،  إىل  وعادوا  العيد  صالة  الي  سّكان  أّدى  أن  بعد 
ُفوِجئوا بعد حني بانتشار الَعَسس يف الّطرقات واألزّقة بصحبة 
مريبون، ال  ممّيزة؛ أشخاص  ُحَلاًل  يرتدون  الذين  األفراد  بعض 
أقصاها  من  الطرقات  كانوا جيوبون  البدء  الّي. يف  إىل  ينتمون 
جلود  عن  ويسألون  األبواب  يطرقون  صاروا  ثم  أقصاها،  إىل 
األضاحي، كانوا كلام تسّلموا جلدًا، كرّبوا اهلل. كانوا يكرّبون 

اهلل عند اجللود.
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سألني ابني: ملاذا يصيحون هكذا. مَل يرتكوا يل خيارًا منطّقيًا 
ُأقنع به الولد غري الّصمت. كّرر سؤاله مرة أخرى، ومّلا مل أجبه 
لذلك  اجللد  من  خيافون  إهنم  قال:  لوحده،  األمر  بتفسري  بادر 

يستنجدون باإلله!.

اخّتذوا من مدرسة الّي مكانًا لتجميع اجللود، هي املدرسة 
اقرتح  والتي  معّلاًم،  جابر  األستاذ  فيها  يعمل  كان  التي  ذاهتا 
ثّم  بجلود األضاحي  الترّبع  ـ من خالل  االجتامع  يوم  ـ  دعمها 

بيعها، لتكملة الّسور الغريّب الذي سقط إبان فصل األمطار. 

يف ذلك اليوم وافق اجلميع عىل االقرتاح إال شخص واحد. 
هو من سّكان الي اجلدد، ال أحد يدري من أين أتى، ماذا يفعل، 
وأين يعمل. اجلميع يرونه كّل يوم إّما نازالً من عربته أو راكبًا. 

كان ال خيتلط بالناس كبقية أفراد الّي.

جلود  تذهب  أن  االجتامع  يوم  اجلديد  الّساكن  اقرتح 
فرد  كل  يترّبع  وأن  الرب،  مناطق  يف  )اإلخوة(  إىل  األضاحي 
بجلده لوجه اهلل تعاىل. رَست مههامت بني الضور، قطعها أستاذ 
جابر بأن خُيَضع األمر للتصويت عىل االقرتاحني، وافق الضور 
عىل ذلك. وكان أن صّوت ثلثا الارضين عىل اقرتاح أستاذ جابر 

الذي اختفى يف ظرف يومني من ذلك االجتامع. 

استيقظ اجلريان وسّكان الي  اختفائه،  قليلة من  بعد أشهر 
ذات صباح عىل صوت آلّيات تدّك منزل الرجل، ويف اليوم ذاته، 
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َقِدمت شاحنات حتمل مواد بناء )طوب، أسمنت، سيخ، رمل 
وحجارة(، ويف غضون أّيام ُشّيد يف مكان املنزل مسجٌد فاخٌر ال 

يبعد كثريًا عن مسجد الّي القديم.

مآالت الُخُروج: 

املسجد  إىل  طريقه  يف  البقالة  خفري  كان  وبينام  صباح،  ذات 
املسجد  حول  حيوم  شخصًا  ملح  الّصبح،  صالة  ألداء  القديم 
اجلديد، اعتَقد أنه أحد الّلصوص، لكن حينام اقرتب الّشخص 
من بؤرة ضوء ساقطة من أحد أعمدة اإلنارة، تبنّي اخلفري مالمح 
الرجل، فاقرتب منه يريد حّتيته، لكن الّرجل نظر إليه طوياًل ثّم 
واصل طوافه حول املسجد، حتوقل اخلفري واستغفر ثم مىض يف 
طريقه إىل مسجد الّي القديم، تاركًا أستاذ جابر طائفًا... حول 

بيت اهلل.
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لَْحُن نَشيد الثّورة

تعريفات:

املغنّي: الذي يؤّدي أغاين الرواد.
الّشعب  وجدان  يف  رسخت  أغاٍن  خيتار  َمن  هو  املطرب: 
كأعامل خالدة، وبالرضورة تبعث الطرب والبهجة يف النفوس 
إن  تقول  أن  مثل  آخر،  رأي  كان لك  إن  حلظة سامعها. ال هيّم 
من  معايريه  استنبط  ع  فامُلَشِّ شعرة.  فيك  هتّز  ال  األغاين  تلك 
حّراس  اإليقاع،  خّيالة  والتلفاز،  باإلذاعة  االستامع  كهنة  ذائقة 
السالمل  ومتسّلقي  الشقية،  الّدفوف  مرابطي  لِيب،  والدَّ التُّْمُتم 

املوسيقية.

اهلل  وأولياء  والّرسل  األنبياء  مآثر  يف  ب  ُينقِّ الذي  هو  املادح: 
الصاحلني.

الصّداح: كّل من اعتىل خشبة مرسح يف حفل ختريج طالب أو 
طالبات من إحدى اجلامعات.
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َعتبَة:

الوقت يمّر بطيئًا مثل سلحفاة هرمة، كان  بينام كنُت أحّس أن 
متفاعاًل  املرسح  أمام  املحتشد  اجلمهور  عند  ذلك  عكس  األمر 
مع املغنّي ومطالبًا بمزيد من الوقت. وكانت ملبات الليزر امللّونة 
ُتسقط أشّعتها عىل الوجوه واألجساد فتبدو مثل كائنات فضائّية.

النّص:

1

انتهاء  موعد  لياًل  عرشة  الادية  لبلوغ  اخلطى  حتّث  الّساعة 
واملعنّية  املختصة  الّسلطة  من  املمنوح  الترصيح  حسب  الفل، 
فالفالت  اجلامهريّية؛  الفالت  بإقامة  الّسامح  عدم  أو  بالّسامح 
حيُدث  كان  مثلام  اجلهة  أو  املرء  شاء  وأين  متى  ُتقام  عادت  ما 
الترصيح  رسم  بدفع  بدءًا  تعقيدًا،  أكثر  األمر  صار  املايض،  يف 
الفنّية  املصنّفات  برشطة  مرورًا  املحافظة،  بمبنى  الرتفيه  لقسم 
الستخراج شهادة إجازة صوت املغنّي، أو املطرب، أو املادح، أو 
الصّداح. لكّل واحد من هؤالء توصيف حمّدد يف ديباجة النظام 
األسايس للمصنّفات كام ورد يف التعريفات أعاله. ولكّل واحد 
منهم رسم معلوم يدفعه من يريد إقامة حفل. ومن ثّم، ال بّد من 
أن  التي جيب  باألغاين  قائمة  الفنّية الستالم  الرّشطة  املرور عىل 
يسمعها اجلمهور، انتهاًء بلجنة األمن لالطالع عىل ملف املغنّي. 
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وبُحكم منصبي كقائد فرقة موسيقّية، تعاملُت مع كّل األصناف 
سوى املّداحني.

2

التي  املوسيقّية  الفرقة  باسم  املشاركة  استامرة  عىل  وّقعُت   
أقودها، وصار لزامًا عيّل أن أبدع لنًا لنشيد الثورة؛ الذي يتغرّي 
لنه كّل عام. منذها وأنا تتقاذفني اهلواجس واألفكار، أتساءل: 
التي وضعها  الّسائدة واملكّررة  كيف أؤّلف لنًا مغايرًا لأللان 
امللّحنون السابقون؟. كانت ألانًا ممجوجة، صاخبة تارًة، فاترة 
وضعيفة تارًة أخرى. ألان ختلو من بصمة امللّحن الذي وضع 
اللحن، هي توليفة من ألان سابقة أنجزها ملّحنوها عىل عجل. 

دستور  من  السابعة  للامدة  وفقًا  يقام  الثورة،  عيد  مهرجان   
تظاهرة  تنظيم  يف  الّق  الثورة  قيادة  جملس  أعطت  التي  البالد، 
أجل  من  بحياهتم  ضّحوا  الذين  أولئك  لذكرى  ختليدًا  سنوّية 
نائب  إن  ـ  الّراوي  عىل  والعهدة  ـ  ُيقال  الثورة.  مبادئ  ترسيخ 
رئيس جملس قيادة الثورة امللقب بالنمر ذي النياشني الرّباقة، هو 

من اقرتح ذلك يف العام الثاين من عمر الثورة.

تستمّر شهرًا  التي  التظاهرة  لتلك  املختّصون تصّورًا   وضع 
الثورة. وختاطب حماورها كّل  أن جتّسد شعارات  كاماًل، ورأوا 
اللجان  منهم  اختارت  الذين  بالعاّمل  بدءًا  املجتمع،  قطاعات 
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النموذجي،  الاّمل  جائزة  حت  فاقرُتِ الاّملني،  رشحية  املختّصة 
ومُتنَح للحاّمل الذي يستطيع أن يرتقي ّسلاًم عدد درجاته يساوي 
عدد سنني الثورة، واضعًا عىل ظهره جّوال ذرة ليفرغه يف جوف 
يتدىّل  وخرطومها  العليا،  السّلم  هناية  عند  ُنِصَبت  طاحونة 
الذرة يف بطن  ُيفرغ جّوال  حتى يصل األرض، وعىل الاّمل أن 
الطاحونة وينزل برسعة حاماًل اجلوال الفارغ ليتلّقف دقيق الّذرة 

قبل أن يندلق عىل األرض.

بمختلف  املؤّسسات  ورؤساء  ملدراء  أخرى  وجوائز   
ختّصصاهتم، الفنّانون واألدباء، الّرياضيون، املزارعون والّرعاة، 

سائقو البصات السفرية واللواري... إلخ.

النياشني  ذو  الثورة  قيادة  جملس  رئيس  لنائب  ُيكتب  مل   
قلبية  بسكتة  مات  الثورة.  لعيد  أول مهرجان  يشهد  أن  الرّباقة، 
أثناء خماطبته حشدًا مجاهرييًا بمدينة حدودّية، فألق املختّصون 
تنقِّب  القّصة القصرية ووضعوا هلا رشطًا واحدًا، هو أن  جائزة 
الرباقة.  النياشني  ذو  الّراحل  الفقيد  مآثر  يف  امُلشاركة  القصة 
وُأضيفت جائزة الّتسفار وكسب ثقافات األمصار، بتوصية من 
ويف  الوطن،  خارج  إىل  سفرًا  الناس  ألكثر  ومُتنح  الثقافة،  وزير 
خال  بجائزهتا  يفوز  كان  بعدها  التي  والّدورات  األوىل  دورهتا 
بينام  إثر حتطُّم طائرته  أن مات  بعد  ثم ُحجبت  وزير اخلارجية، 

كان يف رحلة تنقيب عن ثقافات الّشعوب األخرى.
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3

عىل  واملغنّي  قلياًل،  إال  عرشة  الادية  من  تقرتب  الّساعة   
وشك االنتهاء. اجلمهور يغيل كاملرجل يطالب بأغنية كان يؤّدهيا 

يف املرحلة اجلامعية؛ يطالبونه برائعة الشايّب:

إذا الّشعب يومًا أراد الياة 

فال بّد أن يستجيب القَدر.

من  منعته  الّسلطات  أن  َيدُرون  وال  يغنّي،  أن  منه  يطلبون   
ترديد تلك املقاطع بعد أن صارت شعارًا ملناوئي الثورة خارج 

البالد.

املايكروفون  سلك  فَصل  حني  األمن  جلنة  أفراد  أحد  أنقذه 
من الساّمعات لعدة دقائق، هي ما تبّقى من زمن الفل امُلرّصح 
به؛ الفل اجلامهريي الّشهري الذي ينتظم بشكل راتب منذ أمد. 
ما  بقدر  الناس،  عن  الرتفيه  هو  الفالت  من  الغرض  يكن  ومل 
وتفكريهم  أنظارهم  ورصف  الناس  لشغل  أمنّيًا  تكنيكًا  كان 
عن قضايا تتعّلق بمعاشهم، فمنذ أن قّدم مكتب متابعة ورصد 
يف  تسهم  اجلامهريية  الفالت  أن  مفاده  تقريرًا  اجلامهري،  حركة 
صارت  بنسبة%50،  اجلريمة  معدل  وخفض  األمن  استتباب 
الفالت اجلامهريّية الشهرّية هي الّشغل الّشاغل للمسؤولني يف 
الّدولة. واجلريمة يف ُعْرف مكتب املتابعة ليست هي الرّسقة أو 
القتل أو النصب واالحتيال، إنام هي حديث الناس عن الثورة، 
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من  هو  املجرم  الناس.  بعض  عىل  املفاجئ  الثراء  حاالت  وعن 
الثورة،  قيادة  جملس  عضو  صهر  البّقال؛  أن  عن  الناس  حيّدث 
صار يملك أسطوالً من اجلّرارات وناقالت النفط. أو من يقول 
رئيس  صار  العاصمة،  عمدة  أخت  ابن  املبتدئ  الصحفي  إّن 
حترير لصحيفة مرموقة، ويملك مطبعة ختّصه. وحمكوم اإلعدام 
يموتون كّل  األطفال  متوافر، وإن  الدواء غري  إّن  يقول  هو من 
املقدرة  متلك  ال  أكواخًا  الُكربى  بالوالية  وإن  بالعرشات،  يوم 
عىل الصمود أمام الّرياح واألمطار والفيضانات، مقابل غابات 

خرسانّية باتت تسّد األفق.

4

فنّيًا  انفّك تفكريي يبحث عن مُجٍل موسيقية تكون قالبًا   ما 
من  أكثر  منذ  عيدها.  يف  الثورة  نشيد  كلامت  فيه  توضع  لَلحٍن 
شهر وأنا أقف كاألبله أمام اجُلَمل املوسيقية امُلتخّيلة، أقيسها عىل 
تناسبه.  ال  اقرتحتها  التي  اللحنّية  القوالب  كّل  النشيد.  كلامت 
مبتدئ.  شاعر  كنظم  ضعيفة  دالالهتا  ركيكة.  كلامته  النشيد 
نشيد  واضحة.  جملسها  وأعضاء  الثورة  ومداهنة  النفاق  آثار 
تأباه األلان اجلّيدة واملتامسكة، جتده يقفز خارج سياق األلان 

القوّية. يستكني عند األلان اهلزيلة والفارغة من أي حمتوى.

بّد  والتقاليد يف وضع األلان؟، ال  املبادئ  بني  أوّفق   كيف 
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من االلتزام بعدم التكرار. ال بّد يل أن أجد الّلحن الذي يتناسب 
مع النّشيد وال خيّل بمبادئي وقناعايت. منذ أكثر من شهر، أضع 
لنًا  أؤلف  مّرة  أمّزقها.  ثم  موسيقية  كنوتات  أدّوهنا  ألانًا، 
الغرائبّية، لن يسمو  يستلهم حضارات كوش ونبتة بطقوسها 
بمن يسمعه إىل عامل األساطري القديمة، لن بعظمة امللكة أماين 
أقرأ  عندما  لكن  بعانخي،  وطموح  الكنداكة  وهباء  شيختو 
وهوى  شاهق  جبل  من  ُأسِقط  الذي  مثل  أكون  النشيد  كلامت 
العظمة  تلك  إىل  َترقى  ال  الكلامت  عنقه.  فُدّقت  السفح  إىل 
الّلحنية، واأللان املجيدة تأبى أن تتنّزل إىل حضيض الّركاكة. 
وبني األمرين أفقد السيطرة كّل مّرة عىل أعصايب، أمّزق اللحن، 
أعلن الّدخول صاغرًا إىل عامل الال وعي، أستدعي لفافايت لكي 
ترافقني إىل دنيا األوهام، أدّخن حتى يصيبني اإلعياء، أو يدب 

يّف االنتشاء.

 أعود ألضع لنًا آخر، استحرض فيه الُبعد الصويّف املتجّذر 
املكاشفي،  زريبة  يف  الّذكر  ليايل  استدِعي  الشعب،  ذاكرة  يف 
استلهم وْجد املريدين يف ساحة رضيح محد النيل؛ حيث تتحّرر 
اآلنّية وتسبح يف ملكوت هبّي ونرض،  اللحظة  الّروح من عقال 
تتالقى األشواق عند ذكر النبّي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ فتغسلها 
يكاد  النّوبة  طبل  وإيقاع  املريدين،  مآقي  من  املنسدلة  العربات 
يقتلع القلوب من جتاويفها. لن يستدفئ بعمق التجربة وجيلو 
غامرها. آخذ الكلامت وأضعها عىل اللحن فيبدو الّشقاق بعيدًا.
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5

 سكت امُلغني. صمتت اآلالت املوسيقّية عند الادية عرشة 
متامًا. كعادته عند انتهاء الفل، ينزل من خشبة املرسح وخيتلط 
وعناق  التصفيق  واهلتافات،  الكامريات  تطّوقه  باجلمهور، 
األعامر.  كّل  واملعجبات من  باملعجبني  يكون حماطًا  املراهقات. 
حتمل  كانت  أمامه.  وقفت  حتى  اجلموع  شّقت  النساء  إحدى 

طفاًل رضيعًا. قالت:

ـ سّميته باسمك.. رجاًء أريده أن يتصّور معك.. للذكرى.

ناولته الّرضيع وانسحبت عدة خطوات. أخذه من يَدْي أّمه، 
لّلحظة  توّثق  والكامريات  ويقّبله،  يداعبه  وظّل  يديه  بني  محله 

وسط هتافات املعجبني وتصفيقهم. 

الصحفي  لذاك  وشّيقة  دسمة  ماّدة  ستكون  أهنا  املؤّكد  من   
املبتدئ، سينسج قصصًا وحكاياٍت متّجد الفّن الثورّي والتحامه 
األطفال  بقضايا  اهتاممه  خاّصة  قضاياهم،  عن  ُمعرّبًا  باجلامهري 
ملانشيت  خّطط  بالفل،  الصحفيني  أحد  أن  بّد  وال  والنساء. 
عريض يف الصحيفة التي يعمل هبا: )مغنّي الثورة يؤّكد اهتاممه 
بني  والّرضيع  املغنّي  صورة  املانشيت  وتصاحب  باألطفال(. 

يديه.

هواتفهم  الرقمّية،  بكامرياهتم  اللحظة  تلك  الناس  وّثق   
الذكّية وذاكراهتم اآلدمّية. 
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 حينام خفت بريق تلك الّلحظة، تلفت املغنّي حوله ومل جيد 
أّم الرضيع. جال ببرصه بني الضور لكنّه مل يرها. بَدت الرية 
تكسو مالمح وجهه. اجلمع الذي حوله أحّس بورطته، صار كّل 
منهم يلتفت ناحية اآلخر. كلٌّ يبحث يف اآلخر عن أّم الّرضيع. 

لكن ال أثر. 

ثمة  الّرضيع،  حول  الّشائعات  التكّهنات،  اهلمس،  رسى   
يف  شّط  وآخر  عشيقته،  من  املغنّي  ابن  أّنه  إىل  بالقول  ذهب  من 
إال  ما هو  الّرضيع  و  تكن سوى جنّية،  مل  املرأة  إن  وقال  اخليال 
جنّي صغري. الّسلطات قالت إهنا مؤامرة من املعارضة إلحراج 
الثورة عرب مغنّيها. حتّول املكان إىل سجن مفتوح بعد أن ُأغلِقت 
والعربات  بالدّبابات  املكان  حورص  وجيز  زمن  يف  األبواب. 
املصّفحة. وثمة عربة مليئة بأفراد من جلنة األمن بمالبسهم املدنّية 
قطعت الطريق الرئييس القريب من مكان الفل. بدأت محالت 
أّم  رأى  منهم  أحد  ال  النّساء،  من  والعابرات  العربات  تفتيش 
الرضيع، لكنهم يقتادون كّل من اشتبهوا فيها إىل داخل املرسح 
ليتعّرف عليها املغني. عرشات النساء جيء هبّن. نساء بدينات 
وقبيحات.  اجلامل  متوّسطات  مجيالت،  نحيفات،  وأخريات 
جييء  الالئي  النساء  يف  ويبحلق  يديه  بني  الّرضيع  حيمل  املغني 
هبن أفراد األمن تباعًا وخيرجن، يبحلق يف كّل واحدة منهن وهيّز 
رأسه بالنفي. صار رأسه مثل بندول الّساعة يتحّرك يمنة ويرسة 
بشكل آيّل، وال يستقّر أبدًا، حتى بعدما توّقف أفراد األمن عن 
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إحضار النساء، استمّر املغني يف الركة اآللّية ذاهتا.

 ثمة امرأة جيء هبا تبكي، ترتعد خوفًا وقد بّللت مالبسها، 
يقتادوهنا، كانت تصيح وتسأل من بني دموعها:  ملاذا  تدري  ال 
قائد  املغنّي، وقع برصها عىل  أمام  فعلت؟. وحينام وقفت  ماذا 
ببّزته الرسمّية، فسقطت مغشيًا عليها، وقبل أن حيملوهنا  القّوة 
أّم  هي  تكن  ومل  أنفاسها.  لفظت  قد  كانت  املرسح  خارج  إىل 

الطفل بأية حال من األحوال.

اخلانق،  اجلّو  هذا  عن  االبتعاد  حاولُت  القرف.  سكنني   
إىل  اخلروج  يتدّفق، رفض  أن  أبى  الذي  الّلحن  بظّل  فاحتميت 
وحّب  األنانية  قيم  فيه  وتتأّصل  والرياء  بالّزيف  ينضح  واقع 
الذات وإقصاء اآلخر. أعوام من القهر والكبت واملوت والفقر، 
أفرزت كائنات آدمّية هلا خمالب وأسنان ذئاب ينهشون ويعّضون 

بعضهم بعضًا. 

بالتوتر  مشحونة  مؤّرقة،  ليلة  من  هلا  ويا  عامل،  من  له  يا   
إىل  اجلنود  هبن  يأيت  الالئي  النّسوة  مشاهد  بني  من  واإلحباط!. 
املرسح، وهّزة رأس املغنّي، ورصاعي الذي يبدو أنه سيظّل أبدّيًا 
ذلك  كّل  بني  من  عيدها؛  يف  الّثورة  لنشيد  لن  إبداع  أجل  من 
انسللُت خارجًا من املرسح وحدي، مِهُت يف ليل املدينة الغارقة 

يف ظلمة دامسة. دواخيل تشبه ظلمة ذلك الّليل. 

رِسُت بالهدى يف أزّقة املدينة الضيقة، وشوارعها الفسيحة. 
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لكنه  ـ  جيدًا  أتبّينه  مل  ـ  شبح  سوى  يقابلني  ومل  أحدًا،  أقابل  مل 
بظهوري،،  ُفوِجئ  حني  أمامي  من  هاربًا  فّر  ككلب،  يبدو 
السنني،  عرشات  منذ  الّساعة  هذه  مثل  يف  يسري  آدميًا  يَر  مل  ربام 
لأُلرس  الرتفيه  )دليل  ي  ُسمِّ فَرمان  ُأصدر  خلت،  سنوات  فمنذ 
ينتهي  واألفراد،  لأُلرس  الّليلّية  الربامج  فيه  دت  ُحدِّ واألفراد(، 
عند الادية عرشة لياًل، وال ُيسمح بعد ذلك باخلروج من املنازل 
أو  للنساء،  الوالدة  وحاالت  كاملرض  الطارئة،  للحاالت  إاّل 
اخلروج لإلدالء بإفادة مهّمة للّسلطات. من غري ذلك ال يسمح 
باخلروج أبدًا. صارت الّشوارع مرتعًا للكالب الضاّلة والقطط 
والمري وكّل الدواب واهلواّم. فّر الّشبح من أمامي ليلتها، بينام 
رِسُت  خطاي.  ستقودين  أين  إىل  أدري  ال  املدينة  يف  هائم  أنا 
يفصل  فيه،  نقيم  الذي  النُّزل  أمام  نفيس  وجُدت  حتى  طوياًل 
بيني وبني مدخله بّص سفري خمّصص لنقل الفرق املوسيقّية إىل 
خارج العاصمة. بّص تم جتهيزه بشكل يليق بفرق موسيقّية تتبع 
للثورة. واملضيف املتأّنق يمسح زجاج النوافذ، وهو يرتّنم بلحن 
إن  ما  حبيبها.  هجرت  حبيبة  إىل  كلامهتا  تتوّسل  شائعة،  أغنية 
ملحني، حتى توّقف عن الغناء. تَرك عمله واقرتب مني، حيّاين 

بحرارة ثّم باغتني بسؤال مل أفهم مراده إال بعد حني:

ـ سهرتك كيف يا أستاذ؟.

 التفتُّ إليه بنصف وعي وأجبته:
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ـ ال أعرف.

ـ إذن تعال.

جذبني من يدي إىل داخل البص.

تبتسامن  جماورة،  دولة  من  أهنام  مالحمهام  ُتبدي  فتاتان  ثمة   
ببالهة وعهر. شعرت بالغثيان ورغبة يف التقّيؤ، وددت لو أتقّيأ 
عىل وجه املضيف الداعر. لكنني مل أفعلها، ومل أنبس ببنت شفة. 

نزلُت ووجلُت مبارشة إىل داخل النُّزل.

6

 بينام كنُت أهتّيأ للنوم، دامهتني فكرة لن يليق بتلك الكلامت 
الّركيكة. نفضُت النعاس، ورشعُت يف دوزنة اللحن.

قد  الشمس  كانت  النهائّي  بشكله  الّلحن  وضعُت  عندما 
أرشقت.

جاهز،  الّلحن  أن  الفرقة  ألعضاء  أعلنُت  ذاته،  اليوم  يف   
التامرين  استمّرت  جّيدًا.  نتقنه  حتى  الربوڤـات  تكثيف  وعلينا 
عن  املسؤول  أخربت  ثّم  من  األسبوع،  زهاء  اللحن  عىل 
احتفاالت عيد الثورة، بأنني ُصغت الّلحن. دعوته للحضور إىل 

دار املوسيقيني لالستامع. 

عنيف  عسكرّي  بامرش  يبدأ  لٌن  الّلحن.  الفرقة  عزَفت   
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يبدأ  الشايّب،  الّشاعر  قصيدة  من  عنفوانه  يستلهم  وصاخب، 
قلياًل،  هيدأ  واملحاكاة،  التقليد  إسار  من  منفلتًا  مراوغًا،  اّللحن 
النني  يمزج  وأّمه،  الّرضيع  الطفل  طّياته  يف  حيمل  يتصاعد، 
يغدو جنائزّيًا  مّرة أخرى،  اخلفوت  إىل  يعود  املوت،  بالّرغبة يف 
يميض  خوفًا.  املرسح  يف  ماتت  التي  املرأة  مناحة  ليلتقط  حزينًا 
تنّم عن احتجاج ورفض،  الّلحُن بعدها عنيفًا صاخبًا يف وترية 
له إىل عواء  تتخّلله الزمات موسيقّية تستصحب ليل املدينة وحُتوِّ
أفخاذ  بني  يتالشى  حتى  رويدًا،  رويدًا  ليهبط  ومواء،  ونباح 

الفتاتني األجنبيتني، فاردًا أنينه وآهاته يف فضاءات ال هنائّية.

توّقفت اآلالت املوسيقّية عند هناية الّلحن، عّم املكان صمت 
مهيب. الّرجل املسؤول عن احتفاالت عيد الثورة صامٌت أيضًا، 

ونحن يف انتظار مالحظاته ورأيه يف لن نشيد الثورة اجلديد.

 بعد مّدة، وقف الّرجل بعد أن كان جالسًا عىل كريّس قبالة 
الفرقة املوسيقّية. نظر إيّل طوياًل ثّم قال:

ـ هذا الّلحن لن يعجب القائد!. 

وخرج.
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الّطائر المعدنّي*

نطارد  كالعصافري،  نتقافز  صباح،  كّل  كاملعتاد،  خرجنا 
الذهبّية  أشّعتها  ترسل  والّشمس  اجلَراد،  وصغار  الفَراشات 
من  املصنوعة  اكنا  رِشَ محلنا  جديد.  يوم  وببداية  بالرّشوق  إيذانًا 
صنعها  نتقن  كنّا  والمري؛  اخليول  أذيال  من  منزوعة  شعريات 
املتاخم  الّدغل  إىل  دلفنا  هبا.  العصافري  اصطياد  أكثر  ونتقن 
أنه  نعلم  نكن  ومل  وفري،  بصيد  آملني  داخله  إىل  توّغلنا  للقرية، 

آخر عهدنا بالقرية وبأهل القرية.

 رسنا يف خطٍّ مستقيم، يتقّدمنا )خليل(؛ أكربنا سنًّا وأكثرنا 
فأسًا  حيمل  كان  ألنه  يتقّدمنا  الكثيف.  الّدغل  بمجاهل  خربة 
خلفه  طريقنا.  تعرتض  كانت  التي  املتشابكة  األغصان  هبا  يبرت 
بخطوات كان يسري )إسحاق(؛ أصغرنا سنًا وصديقي الميم. 
األخرى  وباليد  اليرسى،  بيده  رشكه  حيمل  األعرج  إسحاق 
َنايِِه األثري، ويف املؤخرة كنت أسري، أعلق عىل  كان يقبض عىل 
عرج )إسحاق( فيتوّقف غاضبًا يشتمني، وأحيانًا يقذف جتاهي 
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ه )خليل(. نضحك، نمرح، سعداء كنّا بطفولتنا. بغصن برَتَ

الّدغل  هناية  شارفنا  الّساعة،  نصف  زهاء  دام  مسري  بعد   
من ناحيته الغربّية. انسللنا منه الواحد تلو اآلخر. استقبلنا واٍد 
رَشكه  رمى  الّرمل.  عىل  )إسحاق(  جلس  املنظر.  بديع  فسيح، 

بجانبه. وضع النّاي بني شفتيه وبدأ يعزف لنًا شجّيًا مؤثرًا.

 أعداد هائلة من العصافري امللّونة كانت تتقافز حولنا، َتِرّك عىل 
الّرمل حينًا، وعىل األغصان أحيانًا، و)إسحاق( عىل َنايِه يعزف.

الّرمل.  يف  وغَرزته  غصنًا  محلُت  بمهارة.  مصيديت  أعَددُت   
ك حتت ظّله بعد أن نثرُت قلياًل من الّذَرة عليه، مل  وَضعُت الرّشَ
متض لظات حتى َركَّت العصافري عىل رَشكي. وفجأة سمعنا 
ضوضاء وصخبًا ترتفع وتريته كّل لظة. مل نتبنّي يف البدء ماهية 
تلك األصوات، لكنها كانت آتية من جهة القرية. ثم تال ذلك 

رصاخ وعويل، صياح وبكاء.

رمى )إسحاق( ناَيه وتوّقف عن العزف. )خليل( كان جيّهز 
والعويل  الرّصاخ  تعاىل  الّسمع،  وأرهف  جانبًا  فقذفه  رَشكه، 
والضوضاء، اندفعنا إىل داخل الّدغل عائدين إىل القرية، تقّدَمنا 
أجسامنا  متّزق  واألشواك  األغصان  عرجه.  رغم  )إسحاق( 
الكثيف  الّدخان  كان  القرية  ختوم  من  اقرتبنا  وحني  الّصغرية، 
تتالشى رويدًا،  الّرؤية. األصوات بدأت  يغّطي األفق وحيجب 

رويدًا حتى مخدت.
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املتشابكة  الّشجر   كنّا منهكني، مذعورين، ومن بني جذوع 
وسط  ملّثمني  رأيناهم  وفؤوسًا،  بنادق  حيملون  أناسًا  شاهدنا 
اختبأت  االجتاهات،  كّل  يتحّركون يف  الّدخان كأشباح  سحب 
مَرق  )خليل(  بيدي.  يمسك  و)إسحاق(  كبري  جذع  خلف 
يسقط  رأيناه  ثّم  أيب!.  أمي..  ينادي:  يصيح،  وهو  كالّسهم 
فخرج  أرصخ  أن  أردت  منّا.  أمتار  بعد  عىل  الّرأس  مشجوج 
صويت كالفحيح. بّللت مالبيس. )إسحاق( وضع إهبامه داخل 

فمه واستلقى يبحلق يف الاليشء.

املكان، وما زلت  األشباح غادر  يتالشى. رتل  بدأ  الّدخان   
يف مكاين خلف جذع الشجرة و)إسحاق( مازال يمّص أصبعه 

ويبحلق يف الاليشء.

 ال أدري كيف محلتني قدماي وخرجت من الغابة الكثيفة؟، 
مَررت بجّثة رفيقنا )خليل(. منظر رأسه املشجوج حّرك الّسوائل 

يف بطني، دفعها إىل حلقي. جثوت قربه وتقّيأت.

ـ  ـ حيث كان منزلنا  اجتاه منزلنا  متثاقاًل، رسُت يف   هنضُت 
تزكم  والقصب  الّشواء  ورائحة  املتفّحمة،  األجساد  يف  أتعّثر 
أنفي. وقفت حيث اعتقدُت أنه مكان منزلنا. ثّمة جثث متناثرة. 
اقرتبت من أحد األجسام املتفّحمة ـ حديس قادين إليه ـ متّعنت 
عىل  الفيّض  بخلخاهلا  عرفتها  أمي،  املحروق،  اجلسد  بقايا  يف 
منها.  قريبًا  جثوُت  باّلسواد،  اكتسى  اخللخال  اليمنى،  رجلها 
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متّددُت بجانبها أبكي، والّشمس تتوّسط كبد الّسامء حارقة كأهنا 
تواطأت عيّل.

 ثّم غفوت.

قدمي  الَمس  املكان،  يف  حيوم  كان  ضاّل  كلب  أيقظني   
فانتفضُت مذعورًا. تذّكرت صديقي الميم )إسحاق(، وقفُت 
بصعوبة. اجتهت صوب الّدغل أجّر قدَمّي. وجدته ـ صديقي ـ 

ما يزال يمّص إهبامه وينظر إىل فراغ. إىل اليشء.

ـ إسحاق!، رفيقي الميم!، أفِْق!، أرجوك تكّلم!، ال حتّدق 
هذا  خذ  سواي،  لك  وليس  سواك  يل  ليس  كلِّمني!،  هكذا!، 

النّاي!، اعزف عليه لنك الّشجّي!، َأفِْق يا صديقي الميم!.

موحش  الّليل  األبدّية.  صدمته  يف  يظّل  أن  إاّل  أَبى  لكنّه 
والّذئاب ترعد الفرائص. 

ـ  يومًا  أخربين  املقمرة،  الّليايل  يف  وحكاياته  جدي  تذّكرت 
الصيد،  إىل  ذهبوا  وأصحابه  أّنه  ـ  حجره  عىل  مستلقيًا  وكنُت 
اتقاًء للّذئاب والوحوش. تذّكرته  النار  الّليل، أشعلوا  وملا جّن 
حني آذنت الّشمس باملغيب. بحثت بني أكوام الّرماد عن مجرة 
خابَية، وملا أنسدل ستار الّليل كنت أضع )إسحاق( عىل حجري 
كطفل رضيع، والنّار متأّججة أمامنا تدفئنا وتطرد عنّا الوحوش 

والذئاب.

 يومان مّرا عىل هذا املنوال، وصديقي ما يزال يمّص إهبامه، 
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مستلقيًا ينظر إىل فراغ، إىل اليشء. كنُت أقتات من ثامر الّشجر 
والعصافري املشوّية. هو مل يذق طعامًا طيلة هذه املدة.

 يف صبيحة اليوم الثالث، وبينام كنت أهّش الّصقور واجلوارح 
عن جّثة صديقنا )خليل( تناهى إىل سمعي أزيز، هدير مرعب، 
مصدره الّسامء، عدوُت صوب الغابة مذعورًا. احتميُت بجذع 
الّشجرة ورفيقي ما زال يف غيبوبته. اقرتب الّصوت كثريًا، هديره 
يصّم اآلذان، ثم هبط قريبًا منّا جسم معديّن يشبه طائرًا ضخاًم، له 
جناحان، أحدمها فوق ظهره واآلخر صغري عىل مؤّخرته. طائر 
بدأ  ثم  منا،  قريبًا  حّط  خميف،  صوته  قبل،  من  أره  مل  أسطورّي 

هديره خيفت، وخيفت إىل أن صمت متامًا.

أطّل  املعديّن.  الطائر  من  جزٌء  انفتح  العظمى،  لدهشتي   
ثّم تاله آخر وآخرون،  إزارًا أبيض بال أكامم،  منه رجل يرتدي 
هبط  وملا  كتفه،  كان حيمل شيئًا عىل  أحدهم  متباينة،  سحناهتم 
واستوى عىل األرض محل اليّشء بني يديه، رفعه بمحاذاة عينيه، 
عىل  املتكرّس  الّشمس  ضوء  عىل  غّطى  باهرًا  ضوءًا  خرج  ثم 

األجسام املتفّحمة. احتضنُت رفيقي واستكنُت ارتعد خوفًا.

كانوا  دفاتر  عىل  يكتبون  يتحّدثون،  املكان،  جيوبون  بدأوا   
دخاهنا  مازال  التي  النّار  مكان  من  أحدهم  اقرتب  حيملوهنا. 
يتصاعد كخيوط رقيقة، دنا أكثر، نادى عىل رفاقه، جتّمعوا حول 
مكان النّار، تلّفتوا حوهلم، ثّم بحذر بدأوا يتوّغلون داخل الغابة.
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 وجدوين والّذعر كاد أن ُيميتني، حمتضنًا رفيقي الذي يمّص 
أزال  بحنّو  الاليشء. ربت أحدهم عىل رأيس  إىل  وينظر  إهبامه 
بعضًا من خويف، ثم برفق سحبني من حضن رفيقي. سألني عن 

اسمي، مل أجبه. انفجرُت باكيًا. بكيُت كثريا، كثريًا جدًا.

 قبل أن ُنحَمل إىل داخل الطائر املعديّن كان املكان قد ازدحم 
باملخلوقات املعدنّية الّسائرة عىل األرض، هياكل من معدن تسري 
عىل أربعة أرجل، مدّورة، سوداء الّلون. حتمل عىل ظهرها رجاالً 
يرتدون زيًا موّحدًا ـ ال يشبه أزياء الذين خرجوا من بطن الطائر 
املعديّن الضخم ـ فهؤالء مالبسهم ال تتشابه، كانوا يرتدون إزارًا 

أبيض اللون بال أكامم مرسوم عىل ظهره عالمات محراء.

والّضوضاء  الّضجيج  رغم  نْمت.  املعديّن  الطائر  جوف  يف 
بيضاء  غرفة  داخل  وجدتني  صحوُت  وملا  عميقًا،  نومًا  نْمُت 
الميم  صديقي  يرقد  كان  املقابل  االجتاه  ويف  الريح،  مع  هتتّز 
الصغري  البالون  يشبه  شيئًا  يربطون  أشخاص  حوله  )إسحاق( 
ـ  الطليقة  يده  ـ  رفيقي  يد  املتديّل يف  آخره  ويثّبتون  اخليمة،  أعىل 
فاألخرى ما زال إهبامها داخل فمه، وما زالت عيناه تنظران إىل 

الفراغ، إىل الاليشء.

غلبني الفضول، فانسللت خارجًا.

الفضاء أبيض. عىل مّد البرص بياض ثم بياض. خيام هرمّية 
الّشكل تشبه )الَقَطاطِي( وأخري كالتي خرجُت منها ـ مرّبعة ـ 
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والّشارة المراء مرسومة عىل كّل اخليام.

نساء وأطفال، صبايا وشيوخ، خيرجون أو يدلفون إىل داخل 
اخليام.

رْسُت بينهم، أحّدق فيهم، يف وجوه النساء النحيالت، عّلني 
أبرص وجه أمي، أو وجهًا يشبه وجه أمي. 
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