
تركــه. مـــعطّل الفكـر واإلرادة واللســان وحتت وطـأة إحــســاسٍ طاغٍ با'ـهــانة
وشـعــور عـارم بالعطب. لم يـجـرؤ عى طلب الشــاي. ولكنه ودّ من أعـمــاقـه لو
يعطف عليه ويأتيه به من تلقاء نفسـه. وإذ يفعل سيطلب منه الثاني والثالث.
ولكن العم خـدر ظـل أمـام ا'وقـد… يحـرك النار. ملقـيـاً فـي إهمـال تام. أشـعل
سيجارة وراح يرقب من خالل زجاج ا'قهى ا'طر ا'تساقط في اخلارج كالشالل.
. مـا كان ينبـغي لو يخف بعض الشيء. "آه… لقـد… تسـرعت… تسرعت كـثـيراً
أن أترك البـيت" ولكن قد جـرى كل شيء بسـرعة أذهلتـه. لم يكن معـها قـادراً

على التفكير ناهيك عن التفكير السليم. لقد تصرف كالغائب عن الوعي.
دخل ا'قـهى شاب في مـثل عمـره. يغطي رأسـه بجريدة. إتخـذ مكانه أمامـه

غير بعيد عنه.
خصالت شعره الفاحم ا'سترسل. تغطي رقبته. نفض اجلريدة بضع مرات. ثم

بسطها أمامه.
مال بجـسمه الى األمـام ومدّ رأسه وقـرأ عنواناً بخط واضح "مقاومـة الشعب
اللبناني لقوات الغزو تتعاظم… وقبلما يقرأ تفاصيل اخلبر. قلب الشاب اجلريدة
الى صفحـة الرياضة. فتراجع الى مكانه. مـقرراً أن يستعيـر اجلريدة من الشاب

بعدما ينتهي منها.
صـاحب ا'قـهى اليزال أمـام مـوقـدة. يحـرك نيـرانه ويلقـمـهـا ا'زيد من احلطب
اليابس… وقطـع الفحم الصغـيرة غـير ملتفت نحـوه با'رة. خطف حقـيبـته. القى
معطفه على عاتقـه وسحق بقايا سيجارته حتت قدمـه. وخرج أمام ا'قهى توقف
لم يكن ا'طر قـد إنقطع… ولكنه خف بعض الشيء وخـيوط مـشعة من الـشمس
كـانت تتــخلل الغـيـوم هنا وهـناك… وتهـرئهـا. إرتدى ا'ـعطف… أحكم أزراره…
وسـار. ولم يـكد �شي بضع خطوات� حــتى إنعطف نحــو اليـسـار وكـان الـبـيت
الذي تركـه قبل هنيـهه� بيـتـه هو� بيتـه هم� قبـالتـه مغـسوال ً با'طر الربيـعي…
وأحـجــاره الكلســيـة قـد باتـت… مـشـعــة نظيـفــة… تلتـمع فــوقـهــا قطرات ا'اء

العالقة… فأخذ يغذ نحوه اخلطى.
بعقوبة ١٩٨٨
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كـان الكلب العجـوز جـائعاً جـداً� ومـتعـبـاً الى حدٍّ اليصـدَّق. فـقد أنهكه اجلـري
ا'تـواصل واللهـاث ا'ـضني. طيلة األيام السـبـعـة… ا'ـاضـيـة. في البـحث� دون
طائل� عما يسد رمـقة. فأقعى أمام الباب� لعل سيـدته أو سيدّه أو أحد ا'ارة�

يشفق عليه و�نحه ما يأكل.
وإذ طال مكوثه علـى تلك احلـال وشرعـت مؤخـرته الـعجـفـاء توجـعـه. وحـرارة
الشمـس التي إشتدت. مـع إقتراب الظهـيرة وقـيضـها التـموزي� تزعجـه. �طى
مـتـثـائبــاً وإنسـحب الى الوراء. حـيث الظـل ا'نحـسـر الذي يلقـيــه جـدار البـيت
احلجـري الواطيء� على سـاحة صغـيرة. فـالتصق بالـباب اخلشـبي ا'وارب… و…

�دد… يائساَ.
ب� آونـة وأخـــرى� راح يهــــزّ ذيله الـوبري بوهـن شـــديد� يـطرد الذبـاب الذي
يتـجمع على مـؤخـرته ويقرصـهـا� بال اشفـاق� قرصـات قـاسيـة� أو يحرك رأسـه
ذات اليـم� واليسـار� مـتجنبـاً الذباب الذي مـا يكاد يطير حـيث يتـجمع حـتى
يتكوم ثـانيـة علـى بوزه �تص اللعــاب الســائل من شـدقــيـه ا'ـفـتــوح�. وعلى
منخـرية� يخـوض بأرجلـه ا'شـوكة� فـي اخملـاط الدبق الذي يلتـمع ب� فـتـحـتي
أنفـه� يفسـد عليه قـيلولته الـتي �نّي نفسـه بها. مـالذاً أخيـراً ووحيـداً �كن أن

ينسيه� ولو لبعض الوقت� اجلوع الذي ينهشه من الداخل بشراسة.
'ح� عبر نظراته ا'تكسرة� سيده من بعيد… عائداً الى البيت خالي الوفاض.
لم يحفل� ولم ينهض إلستقـباله والتمسح به والتعبير عن حبّـه له. مثلما إعتاد
أن يفـعل في األيام اخلــوالي� ال إلسـتـهـانتـه به. فـذلك أمـر لم يـدر بخلده قط.
بحكـم العـشــرة الطويـلة التي تربط بـينهــمـا� والتـي إتسـمـت دائمـاً بـاإلحـتــرام
واإلجالل ا'تبادل�. ولكنه في اللحظة التي إقترب منه سيده� كان هو قد جنح�
بعد صراعه ا'ـرير� مع الشمس والذباب� في إغماض عينيه… وإقـتناص هنيهة
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غفـوة مفضـية الى الولوج في دنيا األحـالم السعيـد. حيث الشـبع والبرودة. فلم
ينتبه له ولم يشـعر به� إال وهو ينغزه… ببوز حذائه الذي تهـرأ وبرز منه أبهامه�
بظفـره ا'تـقـرن كـعظمـة خـاليـة من اللحم. حـادة. مـدببـة. ونبره بـصوت مـتـهـدج

ينضح بالغضب:
- رُحْ… رُحْ… إبحث عـمَّن يطعـمك… نحـن لم يعـد لدينا مـا نأكل… ومن اليجـد

ما يأكله هو… اليقدم شيئاً لغيره… هيا… هيا… حترك…
إسـتــاء الكلب العــجـوز من ســيـده كــثـيـراً… ال… ألنه يـنهـره ويطرده… بـهـذا
الشكل ا'ذلّ. فهذه حـالة قد باتت وبالرغم من كل ا'ودة القائمة بـينهما� والتي
اليسـمح لنفـسه قط بالشـك في عمـقـها. تتكرر مـنذ فتـرة غـير قـصـيرة بصـورة
يومية. وأحياناً تتكرر في اليوم الواحد أكثر من مرة واحدة. غير مقتنع �اماً…
بأن سـيدّه اليـعني ما يقـول. فـهو اآلخـر� مـثله� يقـدّر العشـرة ويحـتـرمهـا… وال
�كن أن يفرط بها بسـهولة… بسبب ما اصابة هذه األيام من ضـيق… ببد انه قد
إسـتـاء من ســيـده ألنه أخـرجـه من غـفــوته اللذيذة وأحـبط اآلمـال التـي عـقـدها
عليهـا… ولم يقدّر اجلهد اجلـهيد الذي بذله في سـببها وال  ذلك الكفـاح العنيد

الذي خاضة� ضد الذباب والشمس… حتى إصطادها.
كتم استياءه وإكـتفى بهز§ ذيله النحيف. بطريقة حاول أن تكون حركـته بعيدة
كل البـعد عن مـشاعره احلـقيـقيـة الدفينة. بل وتعـمد أن يجـعلها تـبدو ودوداً…
الأثر لإلسـتيـاء أو االمتـعاض فـيهـا. وال  رائحة لـلتذمـر أو اللوم تفوح منهـا…
مــحـمّــالً إيّاها كل مــا بوسـعــه أن يؤكــد لسـيــده� بأنه وبالرغـم من كل شيء…
مـتـفـهم أحــواله� هذه األيام… وال يزال ذلك الوفي واخمللص الـذي عـرفـه وخـبـره

جيداً� لزمن طويل…
في النهاية� فكّر الكلب العـجوز� ليس له في هذه الدنيا… الواسـعة اجلرداء�
اخلـاليـة من عظمـة عـارية من اجلـلد واللحم. غـيـر سـيـده� وبيت سـيـده� يقـيـانه
أهوال الـتـــشـــرد وإعـــتـــداءات الكالب والنـاس. وينقـــذه مـن أذى روح الشـــر�

ا'ندلقة� هذه األيام… دون ان يردعها رادع… أو يخفف من غلوائها… أحد.
وإذا كنت تخاصم سيدك� خاطب الكلب العجوز نفسه� لكل صغيرة وكبيرة.
أو حتـاســبـه على كل نزوة مـن نزواته ا'تـقلبــة ا'تـغـيــرة� على الدوام… سـتــجـد
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نفـسك. أيهـا العـجوز ا'هـجـور� ملقى في الشـارع القـائض. الظل تأوي إليـه…
وال  مخـلوق �ّن عليك. فكن عاقـالً… وحليمـاً… وأكثـر منه صبـراً وحتمـالً… هو

ا'توتر ا'ستفز… دائماً.
عند هذه القناعة التي شحن بها نفسه� نكس رأسه… وأطلق نُباحاً متقطعاً…
أشـبــه ©واء قطة ذليلة… ثم العـب ذيله ثانيـة. ودفن نـظراته الكسـيــرة في ظله
الساقـط أمامه. حـريصاً� أشـد مايكون احلـرص� أن اليدعهـا تتقاطع أو تلـتقى
مع نظرات سـيـده التي حـدس… بفعـل جتربتـه وخـبـرته الطويلة مـعه. فـي أمثـال

هذه احلاالت… إنها اآلن تتقد غضباً…
أخـذ يتـراجع الى الوراء… فـاسـحـاً الطريق أمـام سـيـدّه ليـدخل الدار� دون أن
يحـتك به. بل وسـمح لنفـسـه� ر©ا بدافع الفـضـول 'عـرفـة أسـباب غـضب سـيـده
عليه… أو بقصد طلب العـفو وا'غفرة لسوء سلوكه� غيـر ا'تعمد… إزاءه… أو…
أو… مـؤم§ــالً… أن يكون ســيـدّه� قــد عـاد� على خــالف عـادتـه� هذه األيام� ©ا
يخـرس جوعـه الصـارخ… مع إنه قد أيـقن اليق� كله بـأنه قد عـاد… بال شيء…
خفـيفـاً مثلما خـرج من البيت مع إشـراقه الفـجر. ولكن األمل في احلـصول على
مـايـثلم سكاك� اجلــوع التي تقطـع أحـشــاءه… لم يكن يفــارق. أو… أو… لكل
تلك األسبـاب مجتـمعة… وألسبـاب أخرى… لم يقف عندها طويالً… أسـرع يتبع

سيده الى الداخل… عبر الفتحة التي تركها في الباب… دون أن يرفع رأسه.
شـاهد سـيـدته. وهي عـجـوز مـثله. كـثـيـراً مـا ألقت أمـامـه بقطع عظام هشـة
مليئـة بالنخاع… مكسـوة� معظم األحيـان� بقدر غيـر قليل من اللحم ا'سلوق…
وهي تـقـــــول "لقـــــد تـســـــاقطـت أسنـاني… لـم تعـــــد لـدي أسنـان قـــــادرة علـى
طحنهـا…خذها… خذهـا… أيها الصديـق العجوز… كـلها بدالً عني…" آه… سـيدة
عظيـمــة… كـر�ة… طيـبــة… في منتـهى الطيــبـة والكرم… ولكنهــا هي األخـرى�
أخـذت� هذه األيام. تبخـل عليه وجتـوعـه… ترى ماذا دهاها… 'ـاذا تغيـرت الى

هذا احلد? 
رأها تقبل نحـو سيده وسـيدها… حتمل فـوق أقدامهـا العارية هيكلهـا الهزيل

ا'تداعي… ا'نطوي على نفسه… وتسأله بصوت خافت� اليكاد يسمع:
- ها? العمل? اليوم أيضاً?

204

5MOF�« iLG� “u−F�« VKJ�« W½W~½…“ s¹b!« w×"



أجـاب بإنكسـار شـديد… يثـيـر الشـفقـة والرثاء… أو بـاألحرى كـرر سـؤالهـا…
بإقتضاب مشوب بنبرة أسى:

- العمل اليوم أيضاً.
إحتدّت سيدته.

عـرف ذلك من الكفّ ا'عـروقـة التي إرتفـعت بجلدها األبيض الرقـيق العـاجـز
عن إخفاء عظامها� لتغطي فاها و�نع الرذاذ… ا'تطاير من ب� شقوق وفتحات
أسنانهـا ا'تسـاقطة ويصـيب وجه سـيـدها… فيلقـم نار غضـبه ا'تـأجـجة… حطبـاً

يابساً:
- ولكنه اليوم السابع ونحن بال أكل… اليوم السابع يا رجل.

 إحتد هو اآلخر… وقال بغضب غير موجه إليها إذ لم يتطلع نحوها:
- وسيأتي اليوم السبعون أيضاً. ماذا أفعل? ماذا بوسعي أن أفعل.

وإنكمـشت السـيـدة العجـوز على نفـسـهـا� فوق إنكمـشـاها الظاهر� وشـرعت
تتراجع… بإنخذال واضح… وتردد ©ا يشبه اإلعتذار:

… حسناً التغضب… فقط التغضب. - حسناً
أشفق عليهـا… سيده وسيدها… وراح يشـرح لها احلال. دون أن تطلب هي أي

شرح… بنبرة �تزج فيها احلزن واأللم:
- وقــفت في مــسطر العــمـال… حتـت نصب البطولـة واإلنتـصــار حــيث يقــضى
. إنفضَّ من العمال بإنتظـار العمل… حتى أخذت الشمس… تشـويني شوياً
حـولي اجلـمـيع… مَـنْ حـالفـه احلظ وقع عليـه إخـتـيــار ا'قـاول� وأصـحـاب
العـمل. ومن خـالفه عـاد الى بيـتـه خائبـاً. وحـدي لبدتُ هنـاك… أكثـر من

خمس ساعات… دون أن يلتفت الىّ أحد… ناوليني قدح ماء.
أضاف� بعـد هنيهة� وهو يعيـد إليها إناء ا'اء� و�سح باليـد األخرى قطرات

ا'اء العالقة بشعرات شاربة البيضاء الكثّة ا'تهدلة:
- ال أحــد يريدني. كلهـم يبـحــثــون عن الشــبـاب والفــتــيـان وحــتى الصــبـيــان

الصغار… وأنا قد جتاوزت هذه ا'رحلة منذ نصف قرن…
تأ'ت سيـدته العجـوز… حلاله… ولم تشـأ أن تتوغل في جـرحه أبعد. فـكتمت
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أ'هـا… خزنته فـي نفسـها� فوق خـزين آالمهـا… هربت الى الغـرفة الوحيـدة في
البيت. بينما راح سيده… يعصر بطنه… 

- آخ… بطني…
لقـد هيّـجت رشـفات ا'اء التـي عبّـهـا بال تروّي آالمـاً في بطنه. عـرف الكلب
العـجوز ذلك… إذ رآه يتلوّى ويـصرخ بصـوت مخنوق خـجـول… بطني… بطني…
المه الكلب� في دخيلة نـفسه… ما كان ينبـغي أن تشرب ذلك القدر من ا'اء…

على اجلوع…
… طاطأ رأسه وراح� بكسل وخمول� يتمسح به… مواسياً

خـرجت سـيــدته من الغـرفـة الـوحـيـدة التي دخلتــهـا… حـاملة سلّة مــحـشـوة…
منتفخة:

- ماهذا? ماذا تفعل�?
سـألهـا برقـة… حلـت مـحل الغـضب الذي كـان �ور به. ر©ـا بسـبب األلم الذي

اليزال يعاني منه والذي جعله رقيقاً الى حدما:
- أبيع ماتبقى من مالبسنا. لعلها تعود علينا… ©ا يسدّ الرمق.

أجــابت وهي حتـتــضن "صــرّة" ا'البس التي حــسـبــهـا الكـلب العـجــوز. ألول
وهلّة… سلّة… منتفخة… عبر عينيه الكابيت�.
- وهل تبقى في البيت… شيء صالح للبيع…?

قالت وهي تهرب من مواجهته:
- مالبس الشتاء… لسنا بحاجة إليها اآلن?
- وح�… يحلّ الشتاء… هل نواجهه عراة?

- من يضمن بقاءنا حتى الشتاء… ياعيني?
أمّن على قولها:

- صدقتِ. من بوسعه أن يحيا بال طعام� حتى يرى الشتاء??
خـرجت مـحنيـة الظهـر. حتت ثقل سنواتهـا الثـمـان�. وهمهـا العـجـوز… الذي

تئنُّ حتته أكثر من سنوات عمرها.
داست دون أن تـدري� على ذيل الـكلب� ا'ـقـــرفص قـــرب البـــاب. ندّت مـنه
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صرخة ضعيفة� على شكل عواء قصير� توجهت نحوه… بقلق� معتذرة:
- أوه… أنت!!… آه… عفواً… لم أرك.

وأضافت بألم: يبدو أن عيني� أيضاً� لم تعودا تنفعان.
غــادرت بسـرعــة� دون أن تغلق البــاب� ودون أن تســمع العـواء اآلخــر الذي
صـدر عن الكلب العـجـوز� بنغـمـة مخـتلفـة. كـأنه يقـول لهـا: البأس… البأس…

بوسعي أن أتفهم… حالك!
كـان سـيـده اليزال يرغي ويزبد� ويغلي مـن الداخل� كـا'رجل على نيـران آالم

وأوجاع� غير مرئية� ويتلوى:
- بطني… آخ… بطني!

ماذا بوسعي أن أفعل من أجلّه? كيف أساعده� وأخفف عنه األمة.
تسـاءل الكـلب بينه وب� نفـســه مـتـوجـعـاً مـن احلـال التي يرى سـيــده يعـاني
منهـا… الشيء… أقـرّ بأسف شـديد… و�دد في مكانه� منتظراً سـيـدته التي قـد

تعود� ليس كما عاد سيده� فارغ اليدين.
- هذا الزمن القذر… قد بات زمن كالب… الزمن� زمن كالب.

 صـرخ إثـر نوبة جـديـدة من اآلالم� شـاكــيـاً ©رارة… ال… الأحــد. منقلبــاً على
وجهه.

دبَّت في الكلـب العـجـوز الذي كـان لشــدة خـمـوله وتداعي أعـضــاء جـسـمـه�
يوشك أن يذهب فـريسـة سـائغـة للذباب واجلـوع. قـوة غـربية… فـإنتـصب واقـفـاً
على قـوائمه األربع� وفي 'ح البـصر أطلقـهـا للريح… يسايبـقهـا وال  يلوى على
شيء… منتشـياً بفرح خفى. يـطير به طيراناً� ويشحنـه بحيوية تبعث احلـياة في
أيام الشـباب والـشبع. لم يتـوقف إال خـارج ا'دينة. عند كـهف مـهجـور� ينزوي
فـيـه كل ظهـيــرة جـمـاعـتـه� وهم* يتـضـورون جـوعـاً ويجــتـرّون بصـمت أحـالمـاً
تصنعـهــا خـيـاالتهم اجملنحـه� حتلـق بهم في دنيـا الشـبع الذي أصــبح خـارجـهـا

مستحيل الوصول إليه… بل وحتى اإلقتراب منه.
لقـيهم� كـما إعـتاد أن يلـقاهم� كلمـا دفعـته احلـاجـة إليهم� أمـالً في العثـور
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على عظمـة زائدة� أو عـصيّـة على أسنانهم… من غـيـر أن يحظى بشيء… ومن
غـيـر أن يتــعظ هو من فـشله ا'ـتكرر. كـانوا مـتـهــالك� على أنفـســهم� وعلى
بعــضـهم البــعض… بالحــول وال قـوة وفي خــور شـديـد… اليقـوي أي منـهم على

الوقوف على قوائمه… هرّ الكلب العجوز� صارخاً بهم:
- هلمّوا� أوالدي� هلمّوا…

لم يلتـفت أي منهم نـحوه… وال أعـاره أيّ إهتـمـام… فـقـد تبـادر الى أذهانهم
جـمـيـعـاً� أن الكلـب العـجـوز… قـد جـاء للغـرض نفـسـه الـذي يأتي كل مـرة من
أجله… وسيعود خائبـاً بالنتيجة نفسها التي يعود بهـا كل مرة من تلقاء نفسه�
. ظلوا على حـالهم… دون أن يكلّف واحـد منهم عناء الردّ عليـه سلبـاً أو ايجـاباً

راقدين اليحركون ساكناً… كمجموعة موتى لفظتهم قبورهم.
هرّ الكلب العجوز… ثانية وصرخ فيهم بنيرة أشدّ حدّة:

… - لقد… جئتكم. ياجماعة� بنبأ مثير… بخبرٍ سار… سعيداً جداً
 مرة أخرى عانق الفشل محاولـته في إثارة هذه الكائنات ا'رتخية ا'تساقطة

على األرض� بالحياة. زعق الكلب العجوز:
- ياكالب اسمعوني… لقد حلّ… زمننا.

- زمننا?
تســاءلت الكالب كـلهــا� بصــوت واحـد. ثم تـعـددت األصــوات بقــدر تعــدد
مـصادرها وإخـتلفت نبراتهـا بإخـتالف أصـحابهـا� إذ راح كل واحد منهم يسـأل

من موضعه� بلهفة متصاعدة:
- أحقّ ما تقول?

- هل حلّ زمننا فعالً…?
- زمن الكالب… أيها الكلب العجوز…?

- زمن الكالب… أيها األعزاء.
أكّـد الكلب الـعـجـوز بنبـرة يقـينـة التدع أي مـجـالٍ للشك… مـتــذكـراً ومـقلداً
سيـده الذي أحال ببراعـة نالت أعجابه سـؤال سيدته الى جـواب جازم: وطاب له

إثر الذهول الذي خيّم على اجلميع… أن يكرر جوابه… ويزيده تأكيداً:
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- بالضبط… زمن الكالب… زمنناً نحن…
إستـقامت الرؤوس ا'رتـخية� وإعـتدلت األعناق ا'لـتوية. وإنتـصبت الهـياكل
ا'تـداعيـة… ولوال  أن األجـسـاد كانت مـتـيبّـسـة إمتصّ اجلـوع مـياهـها… لسـال

اللعاب أيضاً� من األشداق التي إتسعت الى آخرها.
تسـاءل كـبـيرهم� وهو كـلب أسود ضـخم. كـثـيـر الشكوك� �تـاز على أقـرانه
بجوعـه الدائم الذي اليعرف الشـبع… مثلمـا �تاز بشـراستـه ودمويته… ²ـا جعل

اجلميع يهابونه… ويسلّمونه قيادهم طائع�…
- أهي خديعـة أخرى أيها الـكلب العجوز… خـديعة تكلفنا… ا'زيد من اجلـهد…

الالمجدي…
. - ال… ال… أبداً… أبداً

أسـرع الكلب الـعـجـوز ينفي شكوك الـكلب األسـود. ويوكـد أقـوالـه ا'سـتندة
على أقوال سيده التي اليرقى إليها الشك في رأيه:

- إنها احلقيقة… احلـقيقة التي التقبل اجلدل. وقد قالها سيـدي بنفسه. وسيدي
… فـأسرعـوا… أسرعـوا وال  تهدروا شـيئـاً من الوقت. نندم اليكذب… أبداً

عليه كثيراً.
إندفـعت الكالب اجلـائعـة� نحـو ا'دينة� يتـقـدمـهـا الكلب األسـود. الضـخم…
بينمــا راح الكلب العــجـوز يـلهث. وهو يحــاول اللحـاق بـجـمـاعــتـه الـتي باتت

ا'سافة بينه وبينها… تتسع… وتتسع…
توقفت الكالب على مـشارف ا'دينة. تلتقط أنفـاسها. وتستـعد إلقتحـامها.
رفعت منـاخيرها تعّب الهـواء الهابّ من ا'دينة… تـبحث ب� طياته عـن الرائحة
أو الروائح التي تفتقـدها وتنشدها منذ زمن طويل. وإذ لم تعثـر عليها… تسلل
إليـهـم خـيط من الشـك… وراحت تتـبــادل نظرات الريبـة فــيـمـا بـينهـا. ولكـنهـا
وقـبلمـا تتخـذ قـرارها� آثرت اإلنتظار والتـريث… ريثـما يصل الكلـب العجـوز.
الذي ماكـاد يبلغ ا'كان� مـبلالً� منهاراً… حـتى إستـشف كل شيء من النظرات
النارية ا'صوبة جتـاهه… التي الحتمل في طياتهـا سوى معنى واحـد: وهو إتهام

موّحد� صريح� بالكذب واخلداع.
- سيدي اليكذب أبداً… سيدي لم يكذب قطّ.
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الذ بسيّدهِ مرةً أخرى… حصناً يقية الشّر ا'توقد في العيون.
- لندخل ا'دينة.

لم ينتظر جوابهم… وال قرارهم… فـقد كان بحاجة شـديدة الى اإلبتعاد عنهم…
الى الفـرار منهم… بصـورة وقـتيـة حـسب… فـهو واثق. إنه قـد آن وقت الفـرار…
سيلحقون به… ولو كان في السماء… السابعة أو حتت طبقة األرض السابعة…
هذه ا'رة� لم تدعه الكالب� يتـأخر عن الركب… وضعته في ا'قـدمة. وأخذت
تعـدو خلفـه… وحتيط به �ينـاً ويساراً… وعـيـونها… ملـتصـقـة به… التفارقـه وال

تغفل عنه.
دخلوا ا'دينة فـي حملة ع�… فـقـد وجـدوا أنفـسـهم خِِـفـافاً طائـرين على جناح
اجلوع… هرعوا الى أول مطعم الح لهم… فلم يجدوا غير مقاعد فارغة… وموائد
خـالية… إقـتـحمـوا ا'طبخ… فلم تكن ثمـة غـير نيـران منطفـئة… وأدوات وقـدور

وصحون� نظيفة� التقف عليها. ذبابة واحدة… وال تطنُّ حولها.
داهمـوا… مطعمـاً آخر… وآخـر… وثالثـاً ورابعاً… وعـاشراً… فلم تكن حـال أيّ

منها… بأفضل من غيرها…
�كن منـهم التــعب� وإشـتــد بهم اجلــوع الذي هاج. تـوقـفــوا الهث� منـقطعي
األنفاس. نظراتهم نيران مـتأججة مصوّبة الى الكلب العـجوز. الذي أخذ يرتعد
من اخلـوف… وال يجـرؤ على فـتح فـيـه بكلمـة واحـدة. فـقـد أخـرس الرعب الذي
تنسـجه النظرات ا'صـبوبة عليـه لسانه… وعطّل كل قـدرة عنده على التفـكير…

بتدبير خطة… للخالص… 
في إســتـسـالم كــامل للمــصـيـر الـذي يحـدودنه له… أطرق ســاهمـاً… مـنتظراً
اللحظات… أو باألحـرى اللـحظة اخلـاطفـة التي تالشـيـه. في عـجـز تام. عن أية

قدرة… لتجنبها…
ولكن…

وفجأة… قدح ذهنه اخلائف ا'رتعد… بفكرة…
لم يتمـهّل للتثـبت من صوابهـا… والتأكد من صـالحيـتها أو مـدى جناحـها أو

فشلها… وإ¶ا إنطلق على الفور… لتنفيذها.
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تبـعته الكـالب األخرى. بدوافع شـتى… أقواها… وقـاسمهـا ا'شتـرك األعظم�
أن التدع الكلب العجوز� بعد تلك اخلديعة… يفلت من أنيابها.

ظل الكلب العـجوز… يجـري… وهم يجرون وراءه… ولم يتـوقف� ولم يتوقـفوا
بعــــده� إالّ ح� بلـغ مـــزبـلة ا'ديـنة… هجـم على أكــــوام… الزبالـة والفــــضـــالت
ا'تـفـسـخـة� يهـدم تلولهـا الصـغـيـرة� ا'بـثـوثة هنا وهـناك… ينبش فـيـهـا بيـديه
ورجليـه وبـوزه… واآلخـرون وراءه يفـعلون فـعـله… �زقـون أحـشـاء ا'ـزبلة في كل
مـوضع. ينـشـرون الروائح العطنـه… ا'تـعـفـتـة… بـ� طيـات الهـواء وتالفــيـفـه…
فـتـحــملهـا الرياح الـهـابّة… لتـخلق فــضـاءً شـاسـعــاً من النتـانة. ببــد أنهم… لم
يعثروا… إالّ علـى عظام مهروسة… سحـقتها األسنان البـشرية… ومضغـتها… ثم
لفظتـها األفواه� بعـدما إمتـصّت نخاعـها… وأخـرى صلبة قوية… منزوعـة اللحم
واجللـد… عــصـت على األسنـان اآلدمــيـــة; وهي تـتـــصــدى ألسـنانهم وأنـيــابـهم
سكاك� حـادة… جترّح شـفاههم… تكسـرّ قواطعـهم… فإمـتألت أفـواههم بالدم…
وإمـتألت نفـوسـهم باحلـقد… علـى البشـر الذي راح ينافس الكالب… ويسـابقـهم
الى أكـــالتهم. وفــقـــد بعــضـــهم صــوابـه… 'ذاق الدم ا'جّ فـي حلوقـــهم… و'رآه
القــاني… على شــفـاه اآلخــرين… فــإشـتــد هيــجـانهـم. ولكنهم… حتلّـوا بالصـبــر
مـرغـم�� فـالكـلب األسـود الضـخم… لم يقـرر شـيـئـاً بـعـد… فـغـدوا… مـراجل…
مغلقـة… تغلي من الداخل… حتلقوا حـول الكلب العجوز. ضـربوا حوله سيـاجاً…
… يعـجــز الفـأر من النـفـاذ خـالله… ثم أخــذ السـيـاج… فــوق �اسكه مـتــمـاسكاً
يتمـاسك أكثر وفوق ضـيقه… يضـيق أكثر. وكل واحد فـيه… يهتم باإلنقـضاض

عليه… وإفتراسه قبل صاحبه.
أحسَّ باخلطر األكـيـد يداهمـه… يحـيط به من كل صـوب… ويحـدق به من كل
حدب. إنكمش الكلب الـعجوز� الذي تضاعـفت سنوات شيخـوخته فـجأة� على
نفسه. جمـد في مكانه� مسلوب االرادة… متيبّس العروق. عـيناه فقط… راحتا
تتحـركان في حـركة زئبقـية. تبـحثان عن منفـذ. عن مهـرب. عن فتحـة صغـيرة
في هذا السـيــاج الغـريب� ا'تـحـرك الـذي اليتـوقف عن احلـركـة والتــقـدم نحـوه
واإلطبـاق عليـه. فـأقـعـى في مكانه يائسـاً مـسـتـسلـمـاً حلكم القـضـاء وقـدره…

ا'تمثل في حكم الكلب األسود وقراره األخير…
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- أتقد§ر خطورة ما فعلت بنا أيها الكلب العجوز?
. فقـد أدرك أن أي هرّ الكلب األسـود الضـخم. لم يحر الـكلب العجـوز جـواباً
. ويصبّ علـى نار الغـضب ا'تــأجـجــة ا'زيد من كـالم يقــوله يزيد ا'وقـف خـراباً

الزيت.
- أجَّجتَ شهيتنا الى اللحم.

تولّى الكلب األسود الضـخم الشرس� اإلجابة على سـؤاله بنفسه بعـد ما طال
إنتظاره لها من الكلب العجوز…

- لقد هيّجت البركان اخلامد في أحشائنا… منذ أيام.
قال آخر…

- ولن نرضى بغير اللحم… بديالً…
قالها أكثر من واحد بتصميم وعناد.

وفي دفاع مستميت يائس� راح الكلب العجوز� يتلعثم:
- هـ… هـ… هو… هو… ال… أنا… ليس… أنا…

صـرخ الـكلب األسـود الشــرس� اجلـائـع على الدوام� بفم ²تـليء بالدم. ورذاذ
متطاير… من ب� شقوق وفتحات أسنانه التي تكسر بعضها.

- إفترسوه… إفترسوا الكلب العجوز…
لطعت األفـواه دمـاءها… بسـرعـة… وأخـذ السور احلـي� يتحـرك نحـوه… شـرع
يتـوسل بـهم واحـداً واحـداً. وال  أحـد يســتـجـيب لتــوسـالته. فـاحللقــة يراها بأم
عيـنية… تضـيق وتضيق… و�تص هواء ا'سـافة الـكائنة… بينه وبينها… ومـاهي
إالّ ثوانٍ… وتنقضّ عليـه… هذه األنيـاب الدموية الكثـيـرة… تطرحه أرضـاً. ثم…

ثم… تقضم حتى عظامه… 
لم يستطيع تـصديق مايجـرى أمامه… وتراه عيـناه القلقتان إنه أمـر يفوق كل
خيـال… إنه توقع يتـجاوز كل واقع… كـيف �كن أن تنقلب األمور الى هـذا احلد

ا'ريع… وتبلغ هذا القدر الهائل من البشاعة.
حاول أن يقنع نفـسه بأن األمر قـد اليعدو أكثـر من عمليـة تخويف أو إرهاب
غـير عـملي� �ارسـه الكلب األسـود الضخم عـقـاباً له… لكي يحـتفظ من خـالله
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بسطوته علـيهـم جـميـعـاً… ولكن يـحـفظ بينهم مكانتـه السـامـيـة التي حـقـقـهـا
لنفــسـه� عــبـر صــراع طويل مع كـل مـتــحـديه… وقــتل ونهش كل مـن ينافـســه
عليـها… أو يفكر أن ينـافسـه ذات يوم… أو… يستـهـزيء به بدعابات سـمجـة…
تقلل من أهمـيـته… وقـدراته… وإنه في النهـاية� سيـعـفو عنه… إذ يعـتـبر األمـر
كله هفوة… أو خطأ… وقع فيه بعفـوية ودون تعمد… بل… بل… أن سيده هو من

أوقعه… فيه…
عند هذا احلـد من التـفكيـر� الذي منحـه قـدراً ما من الشـجـاعـة. رفع الكلب
العجـوز رأسه ا'دالة… وإنتزع عـينيه ا'زروع� في األرض� نصف ا'غمـضت�…
وفـتـحهـمـا… فـهـاله مـا رأى… ويدور… كل شـجاعـتـه وأوهامـه التي شـحن بهـا
نفسـه. ال… إن مايراه من تصميم في الـعيون اجلاحظة احملـمرّة… ومايسمـعه من
صــريـر األسنان ا'صـطكة. ال�كن أن يـكون هزالً… وال حـــتى عــقـــاباً تاديبـــيــاً
خفـيفاً… مـثلما كـان يرجو ويأمل. فتـالشت شجـاعته التي إسـتجـمعهـا… األمر
جاد السبيل الى الشك فيه… ولكنه ظل متـشبثنا بأهداب احلياة… ففي محاولة
يائسة أخـرى إلنقاذ نفسـه من ا'وت احملقق احملدق بـه من كل جانب… والزاحف

نحوه… بقسوة… قال:
- هو… هو من يجب أن يدفع الثمن…

قـالهـا مـتـعلقـاً بخـيـوط حـيـاة واهيـة… تـفـرُّ من مـسـامـات جلده بعـد مـقـارنة
سـريعة… أجـراها… ب� طرفي مـعـادلة تراءت له… يشكل سـيده أحـد الطرف�…

وهو اآلخر…
- سيدي… هو الذي كذب عليّ…

أصرّ الكلب العجوز� وأضاف… مستجمعاً كل مهارته وحذقه في أغرائهم:
- هو… هو أكثر حلماً… ويكفينا… كلنا…

ووجّه عين� مـتسولت� الى الكلب األسود الضخم. الذي هرّ� فتـوقفت احللقة
عن احلركة… فداخله إطمئنان هش… وإستعاد بعض شجاعته.

- وأنا… أنا… بنفسي أقودكم اليه… اآلن… 
فكّر الكـلب األسـود هنـيـهــة… كـان الكلب الـعـجــوز خـاللهــا في غـايـة القلق

واإلضطراب… يتقلب فوق نيران الشكوك واآلمال. وح� هرّ الكلب األسود.
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- ليكن!
تنفس الكلب العـجوز الصـعداء. ولم يصدق أن تـواتيه هذه الفرصـة النادرة…

للنجاة… بهذه السرعة:
- ولكن تذكـر أيهـا الكلب العـجوز… انهـا فـرصتـك األخيـرة… أن كـذبت علينا
ثانية. أو خدعتنا مرة أخـرى فنحن وبالرغم من تقرن جلدك. وتعظم حلمك

آكلوك. المحالة .
- كلوني قطّعوني… إفترسوني… إفعلوا بي كل ما تشاءون. وإنطلق يعدو.

صرخ بـهم… يحثُّـهم على اجلرى� إذ راهم يجـرون أجسـادهم الهزيلة ا'ـتعـبة…
بصعوبة بالغة:

- أسرعوا… أسرعوا… قبلما تعود سيدتي.
وأضاف هامـساً� مخـاطباً نفسه… انهـا سيدة طيـبة جداً. ويحـزّ في نفسي أن

اراها… تتألم…
وسقطـت من عينه دمعـة… داستـها أقـدام الكالب الراكضـة خلفه. بالمـباالة.
وجـد الباب� اليزال نصف مـفتـوح� كـما تركـه. فأيقـن أن سيـدته لم تعد� بعـد.

إلتفت نحوهم:
- بهدوء… أدخلوا… بهدوء.

هرّ الكلب األسود اجلائع على الدوام.
- أنت من تدخل… وانت من تهجم. وإن تلكأت هجمنا عليك.

 �نى الكلب الـعجـوز… من كل أعـمـاقـه� أن يجـد سـيـده� نائمـاً… فـذلك من
شأنه أن يـسهل مهـمة اإلنقـضاض عليـه… إذ يجنبّه مـواجهـته… وإلتـقاء عيـنيه

بعينيه ورؤية جوعه وحزنه اللذان يطفران منهما.
داخله فـرح خـفى إذ وجده ²ـدداً… بيد أن فـرحـه سـرعان مـاتالشى… إذ عـرف
أنه غير نائم… كان مـستلقياً على ظهره. يعصـر بطنه عصراً… ثم… لم يلبث أن
إنقلب على جـانبـه األيسر. وأدخل جـمع أصـابعـه في حلقة دفـعـة واحدة. وشـرح

�صّها بنهمٍ غريب.
إسـتغـرب الكلب العـجـوز حال سـيده وإسـتنكرها. إذ ظن إنـه يأكل أصابعـه�
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وخشى أن ينتـهي به األمر الى أكل كل أعضـاء جسمه عـضواً عضواً… ²ا يثـير
غـضب الـكلب األسـود الشــرس� ويتـهـمــه مـرة أخـرى… بالكـذب واخلـداع. ح�
يدخل هو وصــحـبــه وال يجـدون مــا يأكلون. وآنذاك ســيكون وحــده� الضـحــيـة
والفـريسـة ا'رتقـبـة. فـانتـابه قلق شـديد. وأخـذ يدور حـول سيـده… مـتلصـصـاً…
يبـحث عن مـوضع مالئـم… لإلنقضـاض عليـه� قـبلمـا ينهي نفـسه بنفـسـه ولكن

سيده فاجأه� بإخراج يده من فيه… سليمة:
- عُدَت? عُدتَ خائباً مثلما خرجت? آخ… آخ… بطني… 

أخذ يتلوّى… ويتقلب فوق فراشه� اليقرّ له قرار…
- كفّ عن التـوسل الىّ بعـينيك ا'لئـت� باجلـوع… أنا اآلخـر. جـائع مـثلك… بل

أشد منك جوعاً… آخ… بطني… آخ.
نبح الكلـب العـجـوز… نبـاحــاً ضـعـيـفـاً منـقطعـاً… ياسـيــدي… قـد بات األمـر
خطيراً… خطيـراً جداً… جتاوز حـدود اإلحساس باجلـوع… حتملّ آالمه وأوجـاعه…
فــأنت ياســيـــدي قــد كــذبت عليّ ح� قـلت أن الزمــان قــد بات زمــانـنا… وأنا
بدوري… لشدة ا�اني بك وبـصدقك… كذبت عليـهم… أنا أسامحك وأغـفر لك…
كل شيء. ولكن هم… هم… اليسامحونني وال يغفرون لي أي شيء… آه… آه…
إمتـألت عينا الكـلب العجوز… بـالدموع… إذ تذكـر أيامه األولى مـعه… أيام
كـان جـرواً صـغـيـراً… ضـعـيـفـاً… بالحـول وال قـوة… فـإلتـقطه هذا الـرجل الطيب
ا'مدد أمـامه… من الط� اللزج… حـيث ألقاه فيـه صبي شرير… بعـد طول ضرب
وتعـذيب… وهو يوشك أن يختـنق… فأنقـذه… وفتح له بـواب بيتـه. وأسبغ عليـه
مع ســيـدة البــيت كل ألوان الرعــاية واحلب… وظل كــذلك حـالـهـمــا مـعــه طيلة

سنوات العِشرة العديدة… حتى زحف اجلوع… و… 
- مـا جـدوى مكـوثك هنا� يا ولدي. رح أبحث لـك عن عظمـه تأكلهــا… تقـيك

هذا ا'وت البطيء ا'تربص بنا جميعاً
 دنا منه أكـثر… وراح يتـمسّح به… برقّـةٍ فاتقـة ويتشـمّمـهُ بعمقٍ وعـن قرب…
كمن يسـتغـفر شخـصاً عـزيزاً عليه� يجـد نفسه مـرغمـاً على اإلساءة اليه بـينما

كان سيده يدفعه ويبعده عنه بال قوة… وهو ينصحه:
- إذا كنت تأمل أن تـعـود سـيـدتك بشيء. فـتـأكـد إنهـا لن تـعـود ©ا يزيد عن

215

حـاجتنا… بل… بل لن تعـود حـتى ©ا يكفى حاجـتنا صـدقني… ومن اخليـر
لك أن التعتمد علينا بعد… اليوم.

دمـعت عـينا الكلب العـجـوز مـرة أخـرى� إذ تذكـر مـايتـوجب عليـه أن يفـعل
بسـيده. ومـا يقابل به هذه الطيـبة وهذا احلنـان� اللذين �تليء بهمـا كل كيـانه.
عـبر تـلك الكف ا'عـروقة الرقـيـقـة� التي تربت على رأسـه… فـإلتصق بـه أكثـر.
ولو إستطاع األنهال عليه تـقبيالً… وأخذه باالحضان… مثـلما كان هو يفعل به�
أيام زمـان… فلعن الزمـن األسـود الذي سـاق سـيـده الى هذه احلـال… وسـاقـه هو
الى الكلب األسـود الـقـاسي. الذي يفـرض عليـهـمـا. بـال رحـمـة� فـراقـاً أبدياً…

وبهذا الشكل ا'أساوي البشع… دون أن �لك له رفضاً… وال  حتى تغييراً.
هرّ الكلب األسود الشرس… وتناهى إليه ناضحاً بالغضب.

- أوَتتلذّذ بتــعـذيبنا أيهــا الكلب العـجــوز… أسـرع… أسـرع مـاذا تنـتظر إهجمْ
عليه… قبلما نهجم عليك.

حينذاك. وجد الكلب العجوز نفسه� ملقًى في عجز تام� فلم يجد بدأ من أن
يتململ في مكانه… محاوال ً اإلبتعاد عن سيده… منكّس الرأس… دافناً عينيه
في األرض… بحـثـاً عن مـوقـع مناسب لشن هجـومـه ا'رتقـب على سـيـدّه� الذي

كان اليزال يربت بيده الهزيله على رقبته… ويداعب شعره األشعث اخلشن…
ولم يكد الكلب العجوز… يبتعد عن سيده خطوة… حتى سمعه ينادي عليه…

بصوت حنون… معتذراً:
… فـإصبـر… - تعـال… تعال… من يدري… قـد تعـود سيـدتك ©ا يكفـينا جمـيـعاً

فإصبر… وحتمل جوعك حل� رجوعها…
�هّل الـكلب العــجــوز. بعض الشيء� وإرتخـى في مكانه… ²ـا جـعل الـكلب

األسود الشرس اخلالي من الرحمة. يزعق به… بحدة وتهور:
- حذار أيهـا الكلب العجوز� حـذار. التصدقه… إنهـا كذبة أخرى من أكـاذيبه.
فقد عرف سيدك طريق الكذب وإستمرأه ولن يتوقف… وال يتراجع عنه…

جمد الكلب العجوز� في مكانه… عاجزاً عن إتخاذ قراره.
- تذكر ايها الكلب العجوز… وعدك…
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. وفي الوقت الذي. داهمت سـيده إختضّ الكلب العـجوز. وأخذ يرتعـد خائفاً
نوبة ألم جـديدة. وشـرع يتلـوى منقلبـاً على جـانبـه اآلخـر… إبتـعـد عنه زاحـفـاً…

وقف على مبعدة منه… دون أن يجرؤ على اإللتفات نحوه:
- هيا… هيا… أيها الكلب العجوز…

وإذ ذاك التــفت نحــوه… وحـ� رآه… قـد أدار ظـهــره له ولم يعــد بوســعــه أن
يراه… إستـجمع شجـاعته وكل حرصـه على احلياة وإنقضّ عليـه بسرعة خـاطفة.
أطبق على رقبة سيده الرقيقة الهزيله… بكل ما أوتي من قوة اجلائع الذي يعثر
على فريـسة دسمـة بعد طول عـذاب ومعاناة. غـرز فيـها أسنان فكيـه القوي�…
حـتى كادا يلتـقـيان� عـبر الـعنق النحيل وعـظامه الرخـوة الفـارغة. صـرخ سيـده
صرخـة مكتـومة. ورفس بظع رفـسات ضـعيـفة� بيـد أنّ الكلب العجـوز كان قـد
سدّ أذنيه… وأغـمض عينيه فلم يسمع صـرخة سيدّه… ولم يرّ رفسـاته… غير إنه
شـعر بأن حلقـة �تليء بالدم… وفـريستـه تخمـد في مكانها. بال حـراك� إذ ذاك
أدرك بأن األمر قـد إنتهى. وأن الفراق األبدى مع سيـده قد حلّ… ومع هذا : لم

يجرؤ أن يفتح عينيه� ويتطلع نحوه. فظل مغمض العين�…
وكقـذائف خاطفـة متتـالية� إنطلقت الكالب اجلـائعة� ا'تـربصة كلهـا… تهجم
على سـيـده وتـنهـشـه… ظل الكلب العـجــوز قـابضـاً بأسنانه علـى خناق سـيـده�
اليتـركـه وال يفـتح عـينيـه… وغـيـر قـادر على مـشـاركـة جـمـاعـتـه في نهش حلم
ســيـدّه. ولـكن إذ فـاحـت رائحــة الدم ا'ســفـوح واللـحم ا'مــزق� وإمـتــألت بهــا
خـياشـيـمه… إسـتـجـابت لها أحـشـاؤه الداخليـة� مُسـتَـفـزة بقوة وعنف� فـإقـتطع
مضـغة صـغيـرة وهو مغـمض العين� مـقرراً اإلكـتفـاء بها. ولكن جـوعاً عـميـقاً
كـالذي يعاني منـه منذ أكثـر من أسـبوع… أنىّ 'ضـفة واحـدة أن تسـدّه. بسرعـة
خـارقة أبـعد عن ذهنـه صورة سـيـدّه التي تشـعره بـاإلثم واخليـانة� وراح يضـرب
بشدقـيه ا'فـتوح� وأنيـابه احلادة� هنا وهناك� يقـتطع قِطعاً من اللحم� كـيفـما
. فـاندفع إتفق. وسـرعان مـا إسـتطاب طعم اللحم وإسـتـعذبه� ملتـذذاً به كـثـيراً
يفترسه بشراسة ويلقية في جوفه� حتى دون أن �ضغه� حاله حال اقرانه… سوى

إنه ظل مغمض العين�.
وإذ أتت الكالب النهمه اجلـائعة على اللحم كله� حلم سيدّه وصـديقه ومنقذه�
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. وتلتـقط أنفـاسـهـا بصـعـوبة� دون أن �سح خـرجت مـتـثـاقلة� جتـر نفـسهـا جـراً
شـفاههـا من آثار الدم. بقي الكلب العـجوز وحـده� ²دداً� أمام العظام ا'فـتتـة�
ا'نزوع منهـا اللحم واجللد� ©هارة فـائقـة. وا'غطاة بطبقـة من الدم ا'نحثـر. دون

أن يراها فقد ظل� وبعد كل الذي جرى مثلما كان قبله مغمض العين�.
وإذ تناهى الى سـمـعـه صـرير البـاب اخلـشـبي� مـصـحـوباً بوقع أقـدام خـافت�
عـرف أن سـيـدته قـد عـادت فـصـعق �امـاً� وهمّ أن يطلـق سـاقـيـه للريح� ولكن
إحسـاساً بـاخلجل والعـار� إحتـواه� وشعـر بنفسـه عاجـزاً كلياً� اليقـوى على أية
حركة… كأنّ شلالً مفاجئاً شامالً� أصـاب كل أعضاء جسمه دفعة واحدة… أعاد
احملـاولة مـرة… أو مـرت�… قـبلمـا يسـمع صـرير البـاب ثانـيـة وهو يُغلق… ووقع
األقدام اخلافـت… يتوضح… وبذل كل ما يستطيع. ولم يقـدر أن يتجاوز… عـتبة
… بيــديه… وبعض صـدره. تســاءل برعب… آآ… آهو… باب الغـرفــة… إالّ زحـفـاً

ا'وت?… هو… ا'و…ت… إذن…
وكلما إقتـرب منه وقع أقدام سيدته… إزداد إحـساسه بالعجـز وإقتراب ا'وت
منه… وإزدادت دقــات قلبـه وتـسـارعت. وراحت أنفــاسـه… تتــالحق… وإذ رأته

سيدته على تلك احلال� هالها أمره� وأسرعت نحوه بقلق شديد:
- آه… كلبي… كلـبي العـجـوز العـزيز… صـديقنا الـوحـيـد… مـاذا جـرى لك� هل

قضى عليك اجلوع… ال ال�ت فقد عثرت لك على بعض العظام… 
والقت عظمـة… أمامه… ولكن الكلب العـجوز… لم يحـرك ساكناً… ولم ينتـبه
لسـيـدته وهي تقلبـه ظهـراً على بطن وبطناً على ظهـر… كـمـا لم يسـمعـهـا وهي
تنتـحب بـحـرقـة… ولم يرى دمـوعـهـا التي راحـت تسـيح من عـينيـهــا الغـائرت�

بغزارة… 
بعقوبة ١٩٩٣ 
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تونس حـورية بيضـاء بضفـائر خضـراء جتدلـها كل صـباح ومـساء. منطلقـة من أعمـاق

البـحـر األبيض أجـمل من حـوريات كل البـحـار وأنظر. فـتـغـسل األرض وتعـبق
بشذاها. يتهافت عليها عشـاق الروح واجلسد. يتنافس من أجلها طالب اجلمال
وا'تـعـة. يرتوي منهـا عطاش العلم وا'ـعرفـة. تخـتـرق جـسـدها الناسك طرقـات
مرشـوشات برحيق الورد… مظللة بظالل أغـصان الزيتون الوارفـة. مزدانة بزهور
الفلّ واليـاسم�… منضـودة فوق أطبـاق من قش… منسوجـة بألوان قـوس قزح…
وهي تتوج هامات صـبية صغار… وصبـيات صغيرات… بخدود مـوردة… وعيون
مـتلهفـة… وأصوات مـزقزقـة كالعـصافـير… التتـجاوز الـسنوات التي يحملونهـا
فــوق أجــســادهم الغــضــة… سنـوات الورود التي يعــرضــونـهـا أمــام الـســائح�

والزائرين بشوق ومحبة� إال قليالً.
هكذا كــانت ا'دينة تـرتسم… أو ترسم نفــســهـا في مــخـيـلتي… التي هدّتهــا

متاعب السفر واخلمر والسهر.
- أهي زيارتك األولى…?

سألني السائق ²زقاً شرنقة الصمت والتأمالت التي نسجتها حول نفسي.
- أجل.

أجبـت مضطراً بإقـتصـاب حريصـاً على سالمـة الشرنقـة والعودة اليـها بـأسرع
وقت. بيد أنه لم يدعني… وإذ واصل:

- تونس عروسة شقراء.
وكور أطراف أنامله… وقبل رؤوسها بحرارة…

… أو رغمـاً عني… وأنا أتطلع… عبـر زجاج وجدتني أخـرج من الشرنقـة طوعاً
السيارة الى كل ما حولي… بفضول طفل وتشوقه الى كل جديد.
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- بل بيــضــاء… أو خـضــراء… أو بيــضــاء وخـضــراء… كل شـيء فـيــهــا أبيض
وأخضر.

- وأزرق إذ تزور البــحـر. وأحـمــر أيضـاً إذ يحــتـضنك ا'اء… كـل األلوان التي
خلقها اللّه جتدها هنا.

سأل بعد صمت قصير:
- سياحة?

- تقريباً و… وثمة معرض للوحاتي… يقام اليوم.
زفر:

- آه… باهي� باهي. 
أسرعت أقول

- المحمد… إسمي… محمد… الـ
وقـبلمـا أنطق األسم الثـاني� صعـقني بضـحكة. بل قـهـقهـة مـجلجلة صـاخبـة

إختضّ لها جسده البدين. حتى كاد ا'قود يفلت من ب� يديه.
قلت باستياء:

- ليس في إسمي مايثير الضحك.
وفجأة فقد الرجل كل مرحه� وتلبسته حالة غريبة من اإلرتباك واإلضطراب.

- عفوك سيدي!
أهذا معقول? أبداً والله لقد… أضحكني سوء الفهم الذي حصل.

- سوء الفهم?
- باهي… ياسيدي الكر½ يعني جميل… جميل.

- أهي كذلك?
وأطلقتُ أنا األخر ضحكة عالية… إذن لك احلق يا أخي.

- ما اإلسم الكر½?
- السعيد… السعيد… بن مصطفى.
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- باهي… إسمك… باهي جداً… أيها األخ العزيز…
وأنطلقنا كالنا في آن واحد في قهـقهة عارمة� أعادت إليه مرحـه وحيويته…
�زقت الصورة التي تـشكلت� في ذهني� والتي رسمتـها ا'دينة بنفـسها بفـرشاة
ســحــرية غــيـر مــرئيــة� وبألوان جــذابة� مــتناســقــة� منســجــمــة حـد األعــجــاز
واإلستحالة. أول ما توقف السائق أمام الـفندق� الذي اُختير إلقامتي… وشابت
بياضها ا'شع دكنة� إنه بـناء غريب… قاس… يستقبل الضيف بعـدوانية المبرر
لهــا إطالقـاً� بأحــجــاره الكلسـيــة الضــخـمــة التي أصــفـرّ لونهــا بفــعل األتربة
وبصمات الزمن… وغدت مثل وجه مجدور مـصاب بالسل� مكومة بعضها فوق
البــعض بـال تناسق وال  إنســجــام� كــقلـعــة من القــالع الرومــانيــة التـي توحي

بالفظاظة� حتى أن السائق وقف مشدوهاً وقال:
- هذا نزل ا'لك الذي أبحث عنه.

وأضاف منتكساً:
- 'اذا هذا بالذات? فثمة نزل في ا'دينة خير من هذا بكثير.

قلت بخيبة أمل:
- ألن مضيفي تاجر. تاجر لوحات وحتفيات… وأنتيكات… و… و…و

تناولت حقيبة مالبسي الصغيرة ودلفت.
لطمــتني رائحـة احلـجــر مليـئـة بـحـرارة تشـوبهــا رطوبة زنخـة� قلت لـصـاحب

الفندق بوجه متجهم وبال أية حتية:
- أنا محمد… محمد… محمد اجلبل.

لم يبــد الرجل اإلهتــمــام الذي كنت أتوقــعــه� أو آمله� إكــتـفـى بأن رفع إلي
وجهاً أسمر� خالياً من أي تعبير. نطق ببرود:

- تشرفنا… هل من خدمة?
وإبتـدأت خيـبتي األولى� أو باألحـرى الثانيـة� فاألولى كـانت الفندق نفـسه�

قلت أنا اآلخر ببرود� وبوجهي ا'تجهم الذي زاد جتهماً:
- يفترض أن تكون ثمة غرفة محجوزة بإسمي.
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قلت ذلك وفي أعماقي تعتمل رغبة قـوية أن يقول آسف ليس ثمة حجز بهذا
األسم. فأحمل حقيبتي وأغادر النزل احلجري. وال  ألتقي بوجه محدثي األملس
اخلالي من كل تعـبير ولكن عـلى الضد� أبدى الرجل إهتمـاماً غيـر عادي له إذ

راح يبحث في سجالته.
- حلظ� حلظة� ياسيدي!

ولم يطل به البحث إذ أعلن بسرعة وحماس!
- ا'عذرة ياسيدي� إذن فأتت محمد الرسام الذي ننتظرك� لقد تأخرت يا… 

- الطائرة… الگمارك… اإلجرا - آ…ت.
كنت مـرهقـاً أتثـاءب. ال أقـوى على ربط كلمـة بأخـرى� وال  إطبـاق شـفـتي.

فتتساقط الكلمات� كمجموعة أحجار� رخوة منفصلة بعضها عن البعض.
رفع سماعـة الهاتف بيد� وأشار باألخرى بأدب جم� الى صـالة دائرية مضاءة
بلون حليـبي� تغطي جـدرانهـا ستـائر بيـضـاء. مسـدلة� تزينهـا ورود بنفـسـجيـة
صغيرة� تفترش األرضية سجادة حمراء فاقعة� وأرائك وثيرة� ومقاعد� وموائد

عديدة بيضاء. 
- تفضل أستاذ� تفضل� استرح ريثما أعلمهم بوصولك.

كان جـسمي عـود لبالب طري� ل�� زاده الـعرق ا'تـصبب من سـائر مسامـاته
طراوة وليونة� غير قادر على الوقـوف ثانية أخرى دون إسناد� فإر�يت بنصفي

األعلى على ا'كتب الذي يقف خلفه� وصداع شديد يكاد يفلق رأسي.
- لو سـمــحت ياسـيـد…(أمـسـكت بيـده أمنعـه مـن ا'كا'ة التي ينوي إجــرائهـا
وأصيب على وجهه الذي إسـتحال فجأة الى عالمة إستـفهام) أنا… أنا… شديد

التعب تسدي إلى فضالً… لو أرشدتني الى غرفتي.
… تشرب شاي تونس األخضر… و…  - كيفاش… ياسيد? البد أن ترتاح قليالً
- أشكرك جداً� أنا كمـا ترى خرقة مبلولة� ال أقـوى على الوقوف أريد أن أنام
وأعـدك أن أشـرب الشـاي األخـضـر واألحـمـر… واألبيض وأي لون تخـتـاره

فيما بعد…
 تغير وجهه: كأن فرشاة خفية شرعت تضرب فوقه ضربات فنان بدائي:
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- غير معقول. هل هذا معقول?
أخذ ضـجري يتصـاعد� وهو يغلي فوق نيـران تعبي التي يلقمـها نفاذ صـبري

ا'زيد من احلطب اليابس� تساءلت بغضب:
- عن أي شيء تتسائل يا أخ?

أجاب األخ بنبرة غير أخوية �اماً:
- أنا ال أتسائل. أنا مندهش� والدهشة تصعقني… وأنا…

- كن أنت ماتشاء أن تكون� أعطـني مفتاح غرفتـي� أو أنتقل حاالً الى فندق
آخر.

تناولت حـقـيـبـتي بـاليـمنى وبسطت كـفي اليـسـرى أمـامـه. بـإنتظار ا'فـتـاح.
إلتقط مفتاحاً تأمله هنيهة قبلما يناولني إياه قائالً:

- تفضل غرفة رقم "١٣".
وكأن مئة عقرب لسعتني دفعة واحدة صرخت:

- ال. رقم (١٣) ال. أعطني أي رقم آخر.
أذهله زعيقي� لفـترة ظل جامداً� فاغر الفم� فم ككهف مـهجور يردد صدى�

راح يخاطب نفسه همساً:
- شرقي… شرقي آخر… يؤمن بخرافة األرقام!!

- أجل شرقي وشرقي حتى النخاع.
وإسـتدرت على أعـقابي بغـضب شـديد� قفـز من فوق مكـتبـه� حلق بي قبلمـا

أبلغ الباب اخلارجي.
- أرجوك أستاذ لم أقصد إغاضتك. تعال� تعال. إختر أية غرفة تريد. 

وأضاف وهو يسحبني:
- ياه… مرجل � مرجل � يغلي.

أهملت ماقال .
الغــرف ²لوءة بحـرارة دبقــة� ²زوجـة برائـحـة التـراب� وهـي تعـوم في فــضـاء
منبهـات السيـارات وأصوات مـحركاتهـا وفراملهـا� أسرعت الى إغـالق النوافذ

223

العريضة ا'فـتوحة على الشارع.أجّلت فكرة اإلسـتحمام أو باألحـرى أجّلتها الى
مـابعـد النوم� ألقـيت بنفـسي فـوق السـرير بـكامل مـالبسي� أمـالً في إقـتناص
هنيهة نوم� تعيـد إليّ بعض توازني اجلسمي والنفسي. فأغمـضت عيني شعرت
بألم حــاد… كـأني أغــمـضــهـا على قــذى� والصـداع الرهـيب مـايزال يجــول في
رأسي� غـوال ً بأقدام من رصـاص. ال� ال� مازال النوم مـطمحـاً بعيـد ا'نال� إن
لم يكن مسـتحـيالً� تناولت من حقـيبـتي قرص� مهـدئ�… للصداع… آه مـاكان
ينبــغي أن أعـبّ كل ذلك الكم الهــائل مـن اخلـمــر� ولكن ا'ـضـيــفــة� بشــرتهــا
البرونزية� وقـامتها ا'يـاسة� وقصة شـهرها الولدية� كانت في منتهى اجلـاذبية�
أني لم أردّها. أو حتى أتباطأ في التلويح لها ومناداتها أول ماتشرق من غرفة
اخلدمـة. حامـلة صينيـتهـا الفضـية وفـوقهـا الكؤوس ا'ضيـئة نتـشعـشع… هكذا
أنا… قــوي… صلب… صلد… جــبل… أسـتطـيع أن أقـاوم رغــبـتي ا'لتــهـبــة الى
الشـراب نهـاراً كامـالً� ولكن مـا أن تندى شـفـتي بقطرة واحـدة حـتى تذوب كل

مقاومتي… وتنهار كل دفاعاتي ومتاريسي في األقداح التي تترى.
- أرسمني� لم أجب -(كنت أشرب� أشربها)… أم… أم… لست حلوة?

قلت:
- بل حلوة… حلوة الى حد أخشى اإلحتفاظ بك.

- ومن قال إني سـأسمح لك باإلحتفـاظ بي. إرسمني� إرسمني ثم إسني مـثلما
أنساك أول ماتهبط من الطائرة.

- ال أنسى الوجوه التي أرسمها.
- كل الوجوه?

تساءلت ©رح شهي.
- كل الوجوه ألني أصالً ال أرسم إال الوجوه التي تدخل مزاجي.

إنتعش اللون� رفعت كأسي:
- بصــحـة الوجــه ا'الئكي الـذي إقـتــحم مـزاجـي وتربع فـوق عــرشــه ملكاً دون

منافس.
- أثمّة مكان ألخرى فوق عرش فنان?
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آخ رأسي آه ياروح اخلمر اخلفيـة� إذا لم يكن لك إسم تُعرفي به� فلنسمّك
الشيطان كما يقول شكسبير. أو نسمّك… إمرأة كما أقول أنا.

- لي أصـدقــاء رسـامــون كـثـار… ويســعـدني أن أتعــرف على رسـام جــديد من
العراق.

- تتعدد الهوايات غالباً� وأحياناً تتناقض.
- ماذا تعني?

كانت اخلـمرة قد �كنت مني والشـيطان قد شهـر لسانه ضدي. قطبت اجلـميلة
فـتلبّـد الوجـه الصـافي بقطـع من الغـيـوم… روح اخلـمـرة تصـرخ بي� التراجع الى

األمام.
- ثمة من يجمع الطوابع… وثمة من…

- األصدقاء?
- ذكية. تتلقفها وهي طائرة. هكذا نقول نحن في العراق عن الذكاء ا'فرط.

- أنا اليـوم رائقـة ا'زاج. ولـن أسـمح بتـعكيـره بسـبب مـالحظة خـشـنة من فنان
خشن.

ثم أضافت بخشونة بددت كل رقتها:
- هل تريد ا'زيد?

- إذا لم تكن خشونتي قد جرحت مشاعرك الرقيقة.
رفعت القدح الفارغ� ووضعت مكانه آخر مآلن:

- الدخل 'شاعري في عملي.
لم تكن صـادقـة� فقـد تغـيـرت كثـيـراً ²ا دفـعني الى ا'زيد من الشـراب والى
تقــريع نفــسي ولومـهــا� وصبّ اللعـنات على الشــيطان الذي يســبح في القــدح
ويخـترقني مع كل جـرعـة… ثم مايلبـث أن ينتصب في جـوفي� يجـوفني ويلعب

بي على هواه آه رأسي!!
يبـدو أن نوماً قلقـاً مضـطرباً مزروعـاً بالكوابيس واإلخـتناقات والعطش. قـد
نساني لفـترة ما… إذ أفقت مـذعوراً على بعضـهم بهم بإقتالع الباب� فـصرخت
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بحدة:
- على مهلك… على مهلك… أنا قادم.

- أي نوم غــريب هـذا يا أســتــاذ? قــد كنا أن نحطـم البــاب. وأنت وال  كــأنك
موجود… أين اللوحات?

… أجبت بصوت نائم: في… في… ا'طار.
ثم شرعت أتثائب بضجر.

- في ا'طار?
كادت عيناه تقفزان من محجريهما وهو يتساءل:
- 'اذا في ا'طار? ماذا تفعل لوحاتك في ا'طار?

- معتقلة!!
بضيق شديد صرخ:

- سي محمد أرجوك� ليس الوقت وقت مزاح� أخبرني… قل لي… 
- حسبوني سـارق لوحات… أو حسبوها أكياس مـخدرات� ا'هم أخذوها كلها…

وأعطوني هذه الوريقة.
ولم أكد اُخرج الورقة ا'دعوكة من جيب سروالي� حتى خطفها.

- وتركـتـهم يأخـذونهـا بهـذه البـسـاطة? آه… مـا أنت يا أخي… مـا أنت? هيـا…
هيا معي الى ا'طار. آه يا إلهي… ا'عرض يفتح في الثامنة والساعة اآلن

جتاوزت السادسة… هيا يا سي محمد… أسرع… أرجوك.
- أما تراني بأي حال أنا? أذهب وحدك… وإذ تعود جتدني جاهزاً.

- أرجو ذلك. بل البد.
وأضاف وهو يطوي درجات السلم نازالً:

- يا سي مـحـمـد… التنسى أن تكتب كلمـة لدليل ا'عـرض� ضـروري. ضـروري
جداً.

 شـقــشـقــة ا'يـاه ا'تــسـاقطة عـلى جلدي العـاري… وحــدها التي شــرعت �أل
… رويداً. كياني… وتبعث فيّ اإلنتعاش… الذي شرع يعيدني الى الوجود رويداً
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في صالة الفندق تناولت طعاماً خـفيفاً� أشعلت سيجارة. وطلبت قـهوة قبلما
أنغمر في التفكير بالكلمة التي يتوجب عليّ أن أكتبها.

كتبت بضع كلمـات لم تعجبني. كتبت أخريات… وأخـريات… مزقت الورقة…
مزقت ورقة أخرى… وثالثة ورابعة… ال… ال أستطيع… ال أستطيع البتة.

'اذا ينبـغي للـرسـام أن يكون حـاضـراً خـارج عـالم الضـالل واأللوان واخلطوط
في الوقت الذي اليشتـرط في الكاتب أن يكون موجوداً خارج الكلـمة واحلرف?
ما الضرورة التي توجب على الرسام أن ينظّر مايرسم? شعرت بعجزي يستفحل
ويشلّ كل قــدرة عندي علـى تقطيــر أفكاري وسلسلـتـهــا في سـيــاق الكلمــات
واحلـروف وأنظمتـهـا اخلاصـة. ومنعـهـا عن اإلندالق على هذا النحـو الفوضـوي.
بعضـها يزاحم بعضاً… بـعضها يسـابق بعضاً بال ضـوابط وال ترتيب أو تنسيق.

آه… إن سيل األفكار ا'تيسر سيجرفني بعيداً… ويتلف لي وقتاً عزيزاً…
أنا بأمسّ احلـاجـة إليـه قبلمـا يعـود السـيـد الرابح بن موسـى متـعـهـد معـرض

الفنان� ا'غمورين
- القهوة يا سي محمد.

رفـعت عـيني فـإذا بصاحـب الفندق يحـمل اليّ القـهوة بنـفسـه� شـملني خـجل
شديد… آه… يالطيـبة هذا الرجل وسمـاحته وسعـة صدره… نهضت مـرتبكاً� وقد
طغى عليّ شـعور باحلـاجـة الى أخذه باألحـضـان وزرعه بقـبل قلبـية حـارة… لعله

يغفر لي سوء سلوكي ورعونتي. ولكنه منعني وهو يقول بطالقة وطيبة:
- ال عليك يـاسـيــدي… العليك… أنت ضــيـفنـا… وعلى الرأس والع� مــادمت

بيننا.
أشعلت سيجـارة أخرى وطلبت قهوة ثانية. وأنا أعصـر ذهني وأعصابي وكل
قواي أستحليها بضع كلمات. ولكن بالجدوى. 'اذا ال أترك ا'ساحة اخملصصة
لي خاليـة… وأدع عيون ا'شاهد… أو لوحـاتي من خالل عيـون ا'شاهد تكتب…
وتقول ماتشاء? تأملت الفكرة… راقت لي كثيراً… وبدت لي إنقاذاً معقوال ً من
ا'أزق الذي يقـودني الـسـيـد الرابح إليـه� ولكن ياتـرى هل تروق له� هو اآلخـر?

ما شأني به? ا'هم أنها تروق لي وكفى.
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وبدالً من أن أرتخي بعد ما توصلت الى هذا القـرار النهائي… وجدتني أكتب
على الورقـة بتـوتر شديـد: ثمة رسـامـون يرسـمون ويكتـبـون… وآخـرون يرسمـون
وحسب. وأنـا بال فخر وال تواضـع… أنتمي الى الفـئة الثانـية. وبعدها تـراجعت
الى الوراء. وشـعـور بالرضى واإلرتيـاح أيضاً… يسـري في كـيـاني ورحت أنفث
دخـان سيـجارتي… وأرنو الى هنا وهنـاك كسـج� حترر بقـوة من جدران سـجنه.
وألقى نفسه في عالـم كل ما فيه جديد� فأخذ بتـأمله بعيني طفل مدهوش… يا

إلهي.
إخـترقـتني وعدة كـهـربائية هزت أوصـالي� ال� ال�كن أن تكون هذه اخمللوقـة
اخلـارقة امـرأة… فـاإلله الرحـيم الرؤوف. خالق الـبشـر والطيـر والنبـات واجلمـاد�
الذي يوزع سـائر عطاياه ومنحـه بالقـسطاس ا'ـستـقـيم أعـدل من أن يسـبّب كل
هذا اجلمـال واجلاذبيـة المرأة واحـدة� إال إذا كان قـد خلقهـا لنفسـه� مثلمـا فعل
خــالق بجـمــاليــون… آه… ال… ال… اللهم غــفـرانك… الشـك أن خلالً قـد أصــاب
عقلي وجعلني أجـدّف. وأي حمار ذلك الذي �كن أن يحتفظ بعـقله سليماً إزاء
جمـال صاعق� مزلزل… كـهذا اجلمـال ا'صبوب كله في كـيان… يدبُّ على رجل�

مثل سائر البشر… وماهو من البشر وال …
- القهوة أستاذ! قهوتك… ياسيدي! القهوة… يا… أستاذ القهوة…

- ضـعـهـا يا أخي… ضـعـهـا وكـفـاك زعـيـقـاً في إذني… أال تراني مـشـغـوال ً…
مسحوراً?

وكنت فعـالً مشغوال ً ومسـحوراً بها… ²تلئاً بـسحرها اجلذاب حتـى الشعرة…
كل كـياني مـشدود إليـهـا… كل جسـمي يدور حـيث تدور ب� ا'قاعـد وا'وائد…

كما يدور بغل الناعور حول الوتد ا'ربوط به.
- أين أصنعها ياسيدي?
يا للحاجة هذا الصبي!!

- صنعـها فـوق رأسي ياتاج رأسي� ضـعهـا فـوق عيني يـا أعز من عـيني� أين
توضع القهوة عادة ياحبيبي… أليس فوق ا'نضدة? أم لك إجتهاد آخر?

- األوراق ياسيدي… أوراقك تغطي ا'نضدة كلها.
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قـالهـا وهو يكاد (يخـرب) من الضـحـك… 'لمت األوراق كلهـا… دعكتـهـا…
رميتها في سلة ا'همالت.

- أيكفي هذا الفـضاء لوضـع فنجان صـغيـر… أم أجمـع كل ا'ناضد في منضـدة
واحدة?

قـهقـهـه النادل… ناولتـه ورقـة نقدية. قـال دون أن يكف عن ضـحكة الصـافي
البريء:

- يعيشك… ياسيدي… يعيشك إن شاء اللّه ياربي.
هبط اجلـمـال بـقـربي… نزل من عليـائه وجـلس خلفي على مـبـعــدة أمـتـار مني
حـسب� آه ما أشـقى من يرنو الـى هذا اجلمـال وال يسـتطيع أن يعـانقه ويـلثمـه�
ماأتعس مـن يحيا احلـياة صـحراء ويقع فجـأة على هذا النبع الصـافي الرقراق…
ويعـجـز أن يرتوي منه… أو حـتى يبلل شـفـتـيه من رضـابه! هذا الشـعـر ا'نسـدل
فـوق نهار ربيع… هـو ضالتي التي أنشـدها… هاتان الشـفـتان الرقـيـقتـان… هذا
األنف الدقـــيق… هذان اخلـــدان ا'وردان� هذه الـعنق الرخـــامــيـــة الطويـلة… هذا
الصــدر ا'نتـصب بـكبـرياء… آه… رقــبـتي… أال لـعنة إلهـة اجلــمـال علـى أوجـاع
الرقبـة… هذا الوجه… بـكل تفاصيـله ودقائقـه. أعرفه بهـذه الغاللة من الـرصانة
… ولكن… أين… التي يتــراءى خلفــهـا… لـقـد إلتــقـيـت به… يومـاً مــا… حـتــمــاً
ومتى… ر©ا… ر©ا أول ما ولدت… أو… أو… قبلما أخلق… وفي كل مكان كلما
أغـمـضت عـيني أسـمـو الى اجلـمـال… اجلـمـال ا'ـثـال… الذي أعـشـقـه منذ بدأت
أعـشـق اجلـمـال… أأكــون خلقــتـه من مــادة احللم والتـوق الـدائم… الى البـســاطة

ا'عجزة…
وشـاء اللّه حلكمـة في ذاته الـعليـا أن ينفخ فـيـه احلـيـاة ويجـسّـده لي… ولكن

أهي لي?
أخذت ترتشف قدح العـصير مباشرة بعـدما أزاحت جانباً القصبـة اجملوفة� ثم
�سح شـفـتيـهـا إثر كل رشـفـة ©نديل ورقي رقـيق شـفاف بـرقة وشـفـافـية كـأنهـا
تخشى أن يجرح ا'نديل الناعم شفتيها األكثر نعومة وليونة… بكل تأكيد… ثم
تطوية بعناية فـائقة بضع طويات وتـثنية� عـفواً تضعـه بهدوء حـالم في منفـضة
السـجائر الوردية� كـأنها �ارس طقـسـاً دينياً� دون أن حتـفل بي أو ©ن حولهـا�
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²ا حملـني إضافة الى األوجـاع التي بدأت تسري في رقـبتي أضـعافاً مـضاعـفة
أن أغيـر مقعدي� وأنتـقل الي مقعـد آخر وأجلس متعـبداً قبـالتها… �اماً وجـهاً
لوجـه… وأول مـاتالمـست عـيــوننا� إبتـسـمتُ… بيـد أنهـا أهمـلت إبتـسـامـتي…
غضّت بصرها… أطبـقت أهدابها الطويلة… غطت النبع� الصافـي� ياخسارة…!
رفعت القـدح الى شفتـيها ثانيـة� ولكنها لم تشرب… لم تـرتشف حتى هذه ا'رة
شـرعت تعضُّ أطرافـه بأسنانهـا اللؤلئـيـة… 'اذا? مـاذا تقـصـد? ال أدري… بل…
بل أنهــا تريد أن حتطمـني… إذ ترمـز الى حتـطيـمــه "حتطمنا األيـام حـتى كــأننا
زجــاج ولكـن اليعــاد له الـســبك" ولو شـــاء اللّه أن يعـــيــد ســبكـي أرجــوته أن
يسبـكني قدحاً� وبـالتحديد قـدح عصـير� رقـيقـاً� شفافـاً يشعـشع عبـره عصـير
الليـمـون… إذ تسقط علـيه أضـواء فندق "ا'لك"� وتلثـمـه شفـتـان… أو تقـضمـه
أسنان حليبـية� تتربص به خلف شـفاه وردية… مصـبوغة بلون فؤادي ا'سـفوح…
حتى حتطمني و… تفتـرسني… و… وثم يعيد القادر القدير… سـبكي مرة ثانية…

القدح نفسه… و… دون ملل.
(موناليزا)

إهتف بـصـوت أخــرس فــتـضــعــضع كل أوصــالي… مـونـاليـزا الـقـرن احلــادي
والعشرين� وكل القـرون السوابق واللواحق. ترى كيف السبـيل إليها? أ�نى من
كل قلبي أن أكـون ذلك الراهب ا'تـهـتك راسـپـوت� في سـحـره وجاذبيـة عـيـونه

ا'غناطيسية التي التفلت منها أنثى.
(باهي… باهي)

أردد بنشـــوة عــامــرة وجــذل حـــقــيــقي � هـذه ا'رّة لم تذهب نـظراتي الطـويلة
ا'سددة نحوها… سدى… نقد تصدقت عليّ بنظرة… نظـرة قصيرة جداً… لم يتعد
عــمـرها ثـانيـة واحــدة لقــاء عـشــرات بل مــئـات النظـرات الطويالت ا'صــوبات
نحوها. ولكنها رغم ذلك كانت كافية أن �نحني حـياة وشجاعة فائقة� فأومأت
إليـهـا أن تنضم إليّ أو أطيـر الى عـشهـا رفـضت احلـالت�. غـيـر أني لم أقنط�
السـيمـا وقد الحظت أن رجـائي قد أحـدث فيـها تغـيراً مـا… إذ لم يعد وجـودي
ملغىً كـمــا كـان. فـقـد راحت تخـتـلس إليّ النظر ب� آونة وأخــرى. حـريصـة أن
تبدو نـظراتها عفـوية. وال تدعهـا تتقـاطع مع نظراتي التي حتـوم حولهـا� حتيط
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بهـا من كل جانب… تلتـصق بها… وال تنزلق منهـا. فتـحت حقـيبـتهـا البيـضاء�
أخرجت علبة سجارة� غرستها ب� شفتيها الورديت�… يالسعادة هذه السيجارة
التي ترضع رضابها� وتالمس شـفتيها و�ص لسانها… آه… وقـبلما تشعل عود
الكبـريت الذي هيـأته� قـفـزت نحـوها… ببـسالـة غريبـة وعـود ثقـاب يتـوهج ب�
أصـبـعي� رنت إليّ بعـين� سـوداويـ�� عمـيـقـتي الـغـور� إبتـسـمتُ… إنعكست
إبتسـامتي على شفتـيها دعوة… أو هكذا طاب لي أن أفـسر ابتسامـتها احليـيّة
اخلجـول… وتصرفت على ضوء هذا التـفسيـر� مستـمداً منه شجاعـة مضاعـفة…
فسحبت ا'قعد الذي يقابلها… إنطلـقت قبلما أجروء على اجللوس� مثل محموم

يهذي:
- سيـدتي… أميـرتي… لست صائد فـتيات… وال  طالب لذات عـابرات… ولكن
جـمــالك اإللهي بهـرني… هـزّ كـيـاني… زلزلـني… فـإسـمـحـي لي أن أجلس
قـبالتك� أتعـبد فـي محـراب جمـالك… وأتأملك وأرنو إليك حـسب� لعلي
أستعـيد بعض توازني… ولك عليّ ألف �� وقسم ووعـداً أن أنصرف حلال
سبيلي ح� تأمرين محموال ً فـوق نعش خيبتي… دافعاً نفسي هناك… بال

آمال وال طموحات و… و… بال حراك.
كنت شـالالً مـتـدفـقـاً… بطالقـة وسـالسـة� إسـتـغـربت أنـا نفـسي من نفـسي…
وماكـدت أ'ح ظالل ابتـسامـة رضى… أو مشـروع إبتسـامة… قـبلما ينسـاب الى
أذني… الصوت العندليـبي العذب "البأس" كنت قـد القيت بجسـدي الذي نخره
القلق علـى الكرسي وجـاءت حـركـتي من الـطيش واللهـفـة بحـيث جــعلت ا'ائدة
تخــتض� وقــدح العــصـيــر يهــتــز… فـأســرعت أمــسك به� ولـم تسح منه ســوى
قطرات… إختطفت ا'ناديل الورقية من ا'نفضة وهي معبقة برائحتها وعطرها…
ومزدانة بلون شفتيها ورحت أمسحها… ثم وبدالً من أرميها في سلة ا'همالت�
دسسـتها بتـأنٍّ وتروٍّ شديدين في جـيب قميـصي األيسر فوق الـقلب �اماً… وأنا

أقول بسعادة غامرة:
- عفواً موال تي… يبدو أني لست وحدي الذي فقد توازنه.

أوسـعت إبتسـامتـهـا وعادت تنفث الدخـان من شـفتـيهـا القـرمزيت�. حلقـات
… منـفرجـة حـيناً آخر… وسـحـائب شـفافـة… أحـيانـاً أخرى. ومـثل مـتداخلـة حيناً

231

بوذي متـرع باإل�ان� وجد نفسه فـجأة في حضرة إلـهه "بوذا" الذي يحلم به ليل
نهـار… فـصـعـقـتـه الرؤية… حـتى كـاد �وت أو مـات فـعـالً من الشـوق والوجـد.
فـقـدت النطق وإسـتـحـال لسـاني الـذي كـان قـبل هنيـهـة ذرباً مـهـذاراً� اليعـرف
التوقف خـرقة بالفائدة وال نفع… إكتـفيت أن أحدق فـيها. أبحر في هذا اجلـمال
الذي لـم أرله مــثـــيـــالً… الفي الوجـــوه التـي أتأملهـــا وال  في الـلوحــات الـتي

أرسمها… أو أبحلق فيها ساعات وساعات.
"سأرسمها"

لم يـكن لـســــانـي نطـق… وإ¶ا صـــــرخــــة مـــــدوّية إنـطلـقت مـن داخلـي. أجل
سـأرسمـهـا. فالرسم اليحـتـاج الى كالم� ينتـظم في لوحات وحـروف صـامتـة بل
يزدري بالكالم… فهـو نفسه اللغـة التي مابعد اللغـة… والـ ما قبل اللغـة أيضاً.
سـتكون أجـمل لوحــاتي… اللوحـة األجـمل… اللوحـة احللم… يـرسم الفنان مـئـات
اللوحات وفي ذهنه… لـوحة واحدة… هي ضـالته ا'نشودة… وإذ يحـققهـا يصمت
أو �وت… وا'وت والصــمت كــالهمــا… للفنان احلــقــيـقي… ســواء… لكن احلــال
" صاخباً… يقيم الدنيا وال يعقدها… يطلق بالنسبة لي مختلفة إذ سيكون صمتاً
كل األلسنة وهي تتنافس وتتسـابق في الكالم… وسيكون موتاً زاخـراً باحلياة…
احلــيـاة الفن… تـبـثــهـا فــيـهــا لوحــتي اخلـالدة… الـلوحـة األخــيـرة… الـتي هاهي
خطوطها الهالمية األولى تتشكل في مخيلتي "والظالل" والظالل الدقيقة التي

تتخلل األضوية التي يلقيها…
سـقط الضـوء على خـدها األيسـر… فـتـتـوضح… وتتـوضح خـاللهـا "الرصـعـة"

التي تزين صفحة وجهها… فائقة اجلمال والروعة… واأللوان تتشكل في.
- أما لديك شيء تقوله?

- ها… الو… وأنت?
- أنا ماذا?

- ها…
- ال… الشيء عو… عـودي كمـا كنت… أرجوك اسـتديري نحـو مسقـط الضوء�

أرفعي ذقنك… قليالً.
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? إسحب يدك.  - ما هذا ياأستاذ? ماذا حتسب نفسك فاعالً
دفعت يدي بقوة.

- أنا… أنا… أرسمك.
- ترسمني?

- أجل أرسم موناليزا.
- ليزا? ومن ليزا هذه? فرنسية.

- ها?
- عشيقتك?

- هي… هي معبودتي هل معك مرآة?
- مرآة? أنت ساحر??

- تقريباً� سأجعلك ترين موناليزا� بكل مافيها من سحر وجمال.
 ودفعها فضولها الى إخراج مرآة صغيرة من حقيبتها.

- خذ أرني معبودتك.
وضعت ا'رآة أمامها مباشرة.

- أنظري… تأملي جيداً. هذه معبودتي.

- ولكن هذه صورتي… أنا… أنا عفيفة.
هززت رأسي نفياً وأنا أردد:

- ال… ال… لست عفيفة.
- لست عفيفة? من أنت حتى تتهمني?

أسرعت أنفي سوء الفهم الذي وقعت فيه بابتسامة عريضة:
- أنت موناليزا… معبودتي. 

- أتعرفني أكثر ²ا أعرف نفسي?
وإذ أومأتُ إيجاباً� إتسعت حدقتاها وتسإلت بإستنكار: 

- من أنت بالضبط? من رجال شرطة اآلداب? من تكون? حتى… حتى…
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- دافنشي… ليوناردو دافنشي… أقصد… أنا… أنا.
قاطعتني:

- خواجة? اليبدو عليك للوهلة األولى… أنك…
وأطلقت ضـحكـة نافـرة كـادت تشـوه الصـورة التي 'ا تكـتـمل. وراحت تطرد

سحاب الدخان من حولها.
توسلت:

- دعــيـهــاأرجـوك إنهــا تضــفي عليك هالـة شـبــيـهــة بتلك التـي حتـيط بوجــوه
القديسات?

- القديسات?
وأطلقت ضـحكة أخرى توأم ضـحكتـها األولى ولكن بقـدر أكبـر من اإلنتمـاء

الى اجملون و… البالدة� وإستمرت:
- أنت رجل غريب حقاً… مَن من هؤالء القـديسات? وهل ثمة قديسات في هذا

الزمن?
أغلقت كلتا عيني حرصاً على الصورة… خشيت أن تتسلل خارجهما… قبلما
جتف ألوانهـا… ويكتـمـل معـمـارهـا� كنت أراها بوضـوح… شـفـتـاها مطبـقـتـان�
تنفـرجان قليـالً لتقـذفا غـيومـاً وسحـائب مـتتـالية� ومـوسيـقى كلماتهـا تختـرق

أذني:
- هية… ¶ت? هل أنت نائم? 'اذا التتكلم?

- ح� أرسم ال أتكلم.
- ترسم? هل تسـتهزيء بـى? أين األصباغ? أيـن األوراق? هل تراني غبـيّة الى

هذه احلد?
لم أنطق� اللمـسات األخـيرة بالنسـبة إنيّ أشقّ مـراحل الرسم� إنها تـستفـزني

وتهلكني معاً.
 "مخبول… يا بنت ياعفيفة� وقعت على رجل مخبول"

سمعتها بوضوح تخاطب نفسها… وأضافت:
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"يالتعاسة حظك… يا خائبة!"
وهي تطفيء سيجـارتها… تسحق بقاياها… وأنا أذوب في أناملها ا'نتـهية…

أو ا'بتدئة بتويجات حمر.
- حمداً للّه… إذ وجدتك.

قـالها السـيـد الرابح� الذي عاد الهثـاً� سـحب كرسـيـاً وإر�ى فوقـه بال أدنى
كلمة وال حتى إستئذان من موناليزا… وهو يهدر:

- رفضوا تسليمي اللوحات. يصرون على حضورك… هيا معي… هيا…
- ليس اآلن… ليس اآلن.

- بعد اآلن يفوت األوان… وإقرأ على معرضك السالم.
- الى اجلحيم… وألف… ألف سالم… أو… لعنة… اليهمني.

- والقاعة التي حجزتها? واألموال التي صرفتها? والدعوات التي… 
- أخي… التلهيني… أرجوك… أال تراني أرسم…?

- ترسم? ترسم… ماذا…?
- اللوحة التي أحلم بها… منذ عشقت أناملي الفرشاة… أرسم البراءة والنقاء. 

- البراءة والنقاء?
وأطلق ضحكة بدت صدى لضحكة عفيفة.

- تااللـه مـا أنـت إال مـجـنون� أو البد أن أكــون أنا اجملنون لكـي أرتبط مــعك
©شاريع وعهود وإلتزامات… هيا… معي… هيا… إنهض…

- مــســتـحــيل لـو أطبــقت على الســمــاء أو مــادت بي األرض. لن أحتــرك من
مكاني قبلما أنهي لوحتي… لوحة العمر…

- سـأمــهلك نصـف سـاعــة (قـالهــا مـســتـسلمــاً� وكـان البـد أن يسـتــسلم إزاء
صـرامـتي) نصف سـاعـة فـقط… وإن لم تأت مـعي بعـدها… أحـملك كـافـة

اخلسائر يا محمد… يا جبل.
- موافق… أرسل لنا قهوت�… وأنت خارج.

خرجت موناليزا من صمتها الذي الذت به� منكمشة على نفسها� مثل أرنبة
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مذعورة طيلة مكوث السيد الرابح.
- محمد? جبل? ألم تقل أن إسمك… ناردو… باردو… أو دفنشي… منشي… أو

الأدري ماذا? "يخيبك"� لقد حسبتك خواجة… هاهاها… 
خصلتـان في البشر عـموماً� تروعـانني� وفي األنثى بشكل خاص ترعـبانني�
وتسيرانني� الدمامة والبالدة. وهذه األنثى التي إجتازت األولى بتفوق� توشك
أن تخذلني في الثـانية. فأصلي بصمت وأتوسل وأبتهل الـى القادر القدير… يا
إلهي التفجعني بهـا� مثلما فجعتني با'ضـيفة فأنا ال أقوى على حتمل فـجيعة
أخـرى� إن هذا القدر من اجلـمال الربّاني حـرام أن اليُتـوج بقدر ²اثل من الذكـاء
وا'عـرفــة. وهرباً من نفـسـي وشكوكي� ومـخــاوفي… أهرب إليـهـا… ألـوذبهـا…

أدخل إليها.
- طالبة?

- ال
- موظفة?

- ال
- حدثيني عن نفسك� من تونس?

- ال� ولن أقول من أين.
- ليكن� كيف تعيش�?

- أعمل 
- أجر يومي?

- يومي… ليلي.
- ها?

- وفي الساعة� حسب الطلب والرغبة.
- ال أفهم

? - حقاً
. صدقني… الأفهم. - حقاً
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لم أكن اسأل… أو باألحـرى لم أكن معنياً باألسـئلة وال  بأجوبتها� بقـدر ماكنت
أتسائـل وأ�عن في تقاسـيم وجههـا� ملهيـاً نفسي عن وسـاوس نفسي وظنـونها
التي باتت تتـشكل وأفلشها وأنا أصـغي بكل جوارحي ملتـذاً ©وسيقى صـوتها
ا'نسـابة كـشـقـشـقـة مـياه عـذبة فـي صحـراء جـافـة� حـارقـة� النسـمـة� القطرة�

الظل.
كـأن وجـودي قد اسـتـحـال عـبـئاً… شـرهة� شـبـقـة� نهـمـة� قتـلهم هذا اخمللوق

ا'ذاب في كيان من الرقة والعذوبة.
شـرعت اللوحـة تتنفس… تتـحـرك حتت أناملي اجلـامدة. حـيـة نابضـة� بالربيع

واخلضرة.
- ال شكراً… ال أشرب القهوة.

- إذن بيرة ما رأيك بزجاجة بيرة.
- منكر?

وإتسعت حدقتا عينها� وإختضت� حتى النادل تراجع.
- أعوذ بالله… أنا… ال أتعاطى ا'نكر لو ذبحتني.

- ال… ا'سألة التستوجب ذلك.
قلت مـبـتـسـمـاً� مـسـتـغربـاً وأشرت الـى الصـبي باإلنصـراف� تسـاءلت بنفـاذ

صبري:
- هل نظل هنا?

تساءلت كالغائب عن الوعي:
- ماذا تقصدين? ال أفهم.

- التفهم? غبي أنت أم طفل?
وإبتلعـت اإلهانة بصــمت� كــان البد أن أبتلعــهــا حـرصــاً على الصــورة لئــال
تســقط في الـوحل الذي بات يتــربص بـهــا… وال سـيــمــا وقــد أخــذت تهــتــز…

وألوانها الطرية تختلط.
- عفوك� ذهني مشغول بعض الشيء� هال أوضحتي لي?
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تأففت وأجابت:
- هل اُعجبكَ أم ال?

تساءلت بهمس لم أر له أي موجب… كدت أصرخ:
- تعجبيني? تعجبيني حسب? أنت آية من اجلمال… أنت…

 قاطعتني:
- حرستي� هل تريدني?

- نعم? تساءلت
- مرة أخـرى التفهم? أرجـوك التضيع وقتـي أكثر ²ا فـعلت… إذا كنت تريدني

قم بنا الى داري وإالّ فأتركني ودعني أكسب عيشي… يا أخي.
زعقت مصعوقاً �اماً:
- أأ… أتعن�… إنك…

وتالشت اللـغـة… إندثرت من هـول ا'فـاجـأة� مـن فـضـاعــة اليـق� الـتي شلّت
لساني� وراحت يداي تتكلمان ©زيد من الصخب والضوضاء واإلضطراب.

- عليك نـور… ها قـد فــهــمت… وعـرفت… ولـكن إهدأ… إهدأ وال  تلفـت إلينا
اإلنظار.

وإذا لم أستطع أن أهدأ… توسلَت!
- استر عليَّ يا أخي… أرجوك.

آه ياربي أجنـــدني! التتــخلّ عـني! شــعــرت بدوار عـــاتٍ يلفني كـــاألعــصــار
وبحرارة تنورية حتتويني فتدفق العرق بارد اًمن كل مسامات جلدي…

وسَـرَت فـي أوصـالي رعــدة… والصـورة� الصــورة احللم… التي رســمـتـهــا من
أعـصابي من توقي الى اجلـمال� الى الـبراءة والنقـاء… أخذت تتـمزق� وألوانهـا
الروحـيـة تتـشـقق مـثل أصـبـاغ رديئـة عـلى وجـه قـوادة عـجـوز تتـصـابى… وفي
رأسي تدوي لكمـاتهـا… طفل… غـبي… مـخبـول… وكل تلك الـصفـات والنعـوت
األخـرى التي كـانت تصـفـعني بهـا� كيف لـم أدركهـا… كـيف سكتُّ عليـهـا ولم
أصفعـها… أصفح وجه هذه الرمـية اخلالية من احليـاة واحلياء… و… وتلميـحاتها

238

°dD� öÐ ÂuOž W½W~½…“ s¹b!« w×"



العـديدة اخلـفـية والعلـنية الـى مهنتـهـا… كـيف غـابت عني… الشك إني غـبي…
وطفل وأستـحق كل شتـائمهـا. آه… ولكن كيف? كيف �كـن أن أصدق بأن هذا
الوجـه ا'الئكي وجـه مـو… مو… آه… ال… ال لـن أه� دافنشي العظيم بعـد…وال
قديـسته ا'ـالك… آه… البد أن ثمة خطأ مـا… في مكان ما… في الشـمس… في
البــراءة… في الزهرة… في في العــهـر… فـي الظالم… في الهــواء… في الكون…

في… في… في.
- خلصني… ذلك الرجل هناك يدعوني…

وسأل صوتها ا'بحوح في إذني… رصاصاً مصهوراً…
بإحسـاس مدمى باإلهانة ورغبـة عارمة في ردها… أفـرغت كل ما في حبـيبي
من نقود أمـامها� وتهـيأت في الوقت نفـسه للرد على أي فعـل طائش قد تندم
عليـه… ثأراً لكرامتـها ا'داسـة بهذا الشكل الـفظ… ولكنها لدهشـتي البالغـة…
'لمـت األوراق الورقــيـــة والقطع ا'ـعــدنيــة ©ـنتــهى الـبــســاطـة… ودفنتــهـــا في

حقيبتها… وغادرتني… بال كلمة.
إنتـابني ألم شديد فـي مبـدئي وشعـرت بثـقل غيـر مـرئي يضغط على صـدري
وأصــابع أخطبــوطيـة �ـسك بخناقي… وحتــبس أنفــاسي… حتـامـلت على نفــسي
بصعوبة شـديد وتوجهت نحو احلمام� محـاوال ً التغلب على الدوار الذي شملني
ومـقـاومـة التـيـار العنيف احملـصـور في داخلي� إال إني وقـبلمـا أبلغـه… خـارت
قـواي� وفــقـدت السـيطرة عـلى نفـسي والقــدرة على التـوازن… ورحت أتقــيـاً…
فتدفق سائل أصفر مخلوط ©واد من بقايا الدخان والقهوة… وإمتأل حلقي مرارة
مـقــززه … وطعم بغــيض… ورائحـة كــريهـة. أخـرجـت من جـيب صــدري ا'ناديل
الورقيـة أمسح شـفتي�… ولكن مـرأى بقع الدم عليهـا� ورائحتهـا الباعـثة على
الغــثـيــان… أثارت فيَّ ســيـالً من القيء… حــتى خــيل إليّ أن أحــشـائي تطفــو
فـوقه… أحـاط بي مـدير ا'عـرض وصاحب الـفندق وآخرون… وملء سـمـعي تردد

أصوات:
- الطبيب… اإلسعاف.
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وتناهى إليّ صوت النادل الصغير مبلوال ً… بالدموع:
- ياربي ماذا جرى له… قبل قليل كان مثل الديك.

من خالل فـتحات السـور البشري ا'ضروب حـولي… حملتهـا وهي تتأبط ذراع
رجل أنيق… حسن الهندام� ويخرجان معاً.

بجهد قريب من ا'عجزة إستطعت أن أرتب بضع كلمات صامتة:
- إإ إحجزوا… لي… على… أول… طا…ئر…ة… الى … الى…

تونس١٩٩٣ 
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قـد تكون "صراخ الصـمت األخرس" من أكـثـر كتـاباتي - إن لم تكن أكثـرها فعـالً -
ه� و�رداً على ضـوابطـه ومـسـتلزمـاته إنفـالتا من الوعـي ا'بـرمج� ا'وجَّـة وا'وجـ§
وقيوده الظاهرة واخلفية� ولكـنها بالرغم من ذلك� ور©ا بسبب ذلك بالضبط قد
جــاءت من أشــدها تعــبــيـراً عن الـوعي وقــدرة على إخــفـاء هـذا التــعـبــيــر ب�

سطورها� بل وكلماتها. حتت أطنان من الالقصد والالخوف.
ففـيها وفي كتـابات أخرى� اليزال معظمهـا غير منشور وال مـعروض� تركت
القلم يجري على سـجيتـه وفي عفويتـه الالمؤطره والالمحـدودة… وتركت نفسي
بكل مـا تزخر به� من عـواطف وإحاسـيس� وخزين مـعرفي� ومـعايشـة… عملـية
للواقع� ومــعـاناة يومـيــه� جتـري خلفـه� يقــودها… الى حـيث يشــاء هو� ال إلى
حيث تشاء هي. الى عوالم ودنى� ال أعرف عنها قبل إكتـشافها والدخول فيها
شـيئـاً� في رحلة� مـؤ'ة. مـوجعـة� ولكن في الوقت نفـسـه ²تعـة ولذيذة� وذات
طعم خــاص� التزال نكهــتــهـا في احلـلق على الرغم مـن قـصــرها� قــيـاســاً الى
كـتــابات أخـرى� إبتـلع زمن الفـراغ منـهـمـا! أو مــايشـبــه الفـراغ األولي� منـهـا
سنوات وسـنوات� وبدون قطرة واحــدة مـن ا'بــالغــة. بينمــا لـم تســتــغــرق هي�
"الرحلة" سـوى ثالثة أيام. ولكن ©عـدل ست أو سـبع� وأحـيـاناً عـشر سـاعـات�
من اللهـاث واجلـري والنشـاط احملـمـوم ا'تـواصـل� وغـيـر ا'نقطع إالّ بضـرورات
أقـوى من طاقـة اجلـسم على التـحـمل واإلسـتـمـرار… وكـانت احلـصـيلة عـشـرات
الصفـحات من احلجم الكبـير� مئـة صفحـة "فولسكاب" مكتـوبة حتى حواشـها.
وعشرات األلوف من الكلمات (ستة وثالثـ� ألف كلمة) و… شخصان فقط بال
إسم وال تاريخ وال ماض� وال مـستقبل� وال … وال … ور©ا بكل أولئك وأكـثر!
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أطلقت عليهمـا صفت� رقميـت� هما األول والثاني� يثرثران يعانيـان� يتعذبان
�تــالّن� مـئــات األفكار واحلــاالت والتنـاقـضــات� يتــخـاصــمــان� يتــصـاحلــان�
يتحابان� يتبـاغضان� يتعانقان� يتفارقـان… دون أن يعرف أي منهما� أليّ من
تلك احلـاالت سـببـاً… ودون أن يخطط لهـا أو حـتى يريد الوصـول إليهـا. بينمـا
يعرف ا'شاهد والقـاريء� أكثر من سبب… لكل أو معظم مايجـري لهما� ولكن
دون أن يعـرف هـو اآلخـر� حتـديده بالـضـبط… أو يخـمّن� حــتى مـجـرد تـخـم��
مـسـار األحـداث بينهـمـا� ويعـرف� أو حـتى يتـكهّن ©ا سـيـحـدث أو تؤول إليـه

األحداث� بصورة جازمة… 
أهي رواية� رواية حـوارية� أهي قـصـة� أهي مـجـموعـة… قـصص� مـتـداخلة�

متشابكة� مع بعضها البعض� أهي مسرحية أهي…? أهي…? أهي…?
لم أحفل. ومـازلت غيـر حافل� كـثيراً بالتـسمـية… ولكن البد من اإلعـتراف�
بأن شعوراً عميقاً� عارماً� بالزهو قد مألني ²زوجاً براحة جسدية ونفسية كبرى
وأنا أفـرغ من كـتـابة آخـر كلمـة فـيـهـا. إال أني وبـالرغم من ذلك فـقـد ركنتـهـا
جـانباً� فـوق رف مخطوطات� أو باألخـرى وأدتهـا� مع شقـيقـات لها كـثيـرات�

في مقبرة اخملطوطات العمودية� التي ماتني تعلو… تعلو…
* في عام ١٩٨٤ - أي بعـدما يقـارب العشـرين عاماً من رقـادها� أطلعت�
من جـملة من أطلعت� الصـديق الفنان عـوني كـرومي� وإذ جتـاوز� بقدرة قـادر�
رعـبـه ا'شـروع من حـجــمـهـا وعـدد صـفـحـاتهـا� شـرع يتـصـفــحـهـا بدقـة وأناة�
فـتـوجس قلـبي اخلـيـفـة� إذ توقـعت إنـه و©ا أعـهـد فـيـه من الصــدق والصـراحـة
والالمـجـاملـة� سـيـعـيـدها الىّ� ضنـيناً بوقت يهـدره بال طـائل� وآسـفـاً في اآلن
نفـســه� على مـاأهـدر صـديقـه مــحي� من الوقت واجلــهـد في تسـويـد هذا الكم
الهـائل الالمـعـقـول من الورق و… ياخـسـارة الورق� مع أن الورق كـان حـينذاك�
مبـذوالً � وال يعاني حتـى أية أزمة. ولكن على الضد من مـخاوفي وتوقـعاتي.
وجـدته قد إسـتغـرق في قـراءة پانتومـيـميـة - إن صح التعـبـير� إذ كـان اليكف
أثناء القراءة� عن حتـريك يديه� ومالمح وجـهه� وحركـات رأسه وعيـنيه� توحي
بأنه… بصــدد جتـســيـد مــا يقـرأ من أفـكار الى حـركــات وأفـعــال� وهو يواصل
إلتهام صفحاتهـا إلتهاماً� ومالبث أن قرر إخراجها على مـسرح الست� كرسياً.
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وأعطى (أوامــره!!) الى فناني فـرقــة مـسـرح الـيـوم� وفـرقــة ا'سـرح الشــعـبي�
بإسـتنسـاخهـا… وتقـد�ها لإلجـازة… و… و… طبـعاً ليس بـصفـحاتـها ا'ئـة� وإ¶ا
العـشرين صـفحة األولى مـنها حـسب. تاركاً� أو مـؤجالً الصـفحات األخـر� الى

فرصة أخرى� ور©ا الى فرص أخر.
فكانت مسرحية "صراخ الصمت األخرس".

التي شاهدها الكثـير. وكتب عنهـا وأشاد بها� العـديد من الكتاب والفنان�
والنقاد� داخل العراق وخارجه� والتي بلغ من تعلق عـوني وشغفه بها� أن اعاد
عـرضـها� بعـد… بضـعـة شـهورفي جـمـعـية التـشكيلـي� العراقـ�� وبعد بضـعـة
أعـوام. للمـرة الثـالثـة� في عـمان� عـام ١٩٩١ - مـفـتـتـحاً بهـا. و©سـرحـيـت�
أخـري�� من إخـراجـه أيـضـاً� ا'سـرح الشـعـبي األردني… وللمــرة الرابعـة� وبعـد
خـمـسة عـشـر عـامـاً� أعاد عـرضـهـا في أ'انيـا… بكادر جـديد� ورؤية جـديدة…
وإخــراج جــديد� لـم يكن في مــســـتطاعي� ولن تـكون� مــشــاهدتهـــا… لالسف

الشديد.
* فإليه…

الى ذلك ا'غامـر األبدي� احمللّق بأجنحة الكلمة الى ما وراء الكلمـة. السائح
دومـاً في فـضـاءات الفـعل والصـورة� البـاحـث أبداً ©صـبـاح ديوج� عن اخلـارق
وا'دهش. الرائي بـعـيـون اجلـوهري ّوهج الذهب ب� ظلمــات التـراب… الذي منح
"صمتي األخرس" صرخته ا'دوية ووهب كلماتي اخملنوقة حياةً ضاجّة باحلياة…

الى اخلالق األمهر عوني كرومي…
بضع صرخات أُخر من صرخاتي ا'ؤودات

الباحثات عن احلياة وعمّن �نحهنّ احلياة
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عـاد األول بعــد غـيـبــة سنوات طوال� قـضـاهـا في الغـربة والكـدّ وا'شـقـة� بحــثـاً عن
السعادة والثروة� ولكنه عاد بدونهما� وبدون ذراع� أيضاً.

إحـتـفى به الثـاني� الـذي لم يغـادر الوطن بالرغم من كـل شيء� كـمـا ينبـغي
للصـديق الوفيّ أن يحـتـفي بصـديقـه احلق� غـادر روتينيـة أيامـه ا'قرفـة� وخـرج
معه� لـلتنزة والتمشي على ضفـة نهر ديالى كما إعـتادا أن يفعال كلمّـا ضاقت
بهما روحـاهما وما أكثر مـا كانتا تضيقـان حتى تصبحـا أضيق من خرم اإلبرة�

منذ أكثر من ربع قرن.
كـان األول حــزيناً حــتى النخــاع� ليس ألنه قـد عــاد� "ويد± من أمــام ويد± من
" كما يقول ا'ثل العراقي� إذ أنه قد صار بال يدين. وبال يد واحدة أيضاً� خلفّ
ولكن بسـبب فـقـده ذراعـيـه كـلتـيـهـمـا� وبال مـقـابل� وألسـبـاب أخـرى عـديدة�
اليعرفها بالضبط� فقد سدّ احلزن الثـقيل� الذي اليفارقه� سبل اإلهتداء إليها�
كـما يسـدّ النفط األسـود الثخ� ا'كشـف مسـامات اجللد والروحـمـعاً إذ يسـيل

من عروق ا'واطن ويشربه األجنبي ويسمن به ويُثري.
أصـاب اإلخفـاق كل احملاوال ت اجلـادة والهـازلة� التي بذلها الـثاني للتـرفيـه
عنه� وتخفـيف وقع الكارثة على نفسـه… بل فشل حتى في إخـراجه من صمـته

الطويل الذي تقمط فيه� فقرر أن يستفزه بوقاحة:
- ما الذي دفعك الى السرقة هناك حيث� خارج الوطن

أجاب األول بإقتضاب شديد:
- اجلوع…

وعاد يتلّفع بصمته الثقيل� ²ا دفع الثاني الى اإلستمرار في إستفزازه.
- ما كان ينبغي أن جتوع…
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رماه األول بنظرة شزراء� وشمخ بأنفه� إذ راح يرسل نظراته الى األعلى� الى
أشـجار النخـيل والبـرتقـال والليمـون التي حتـيط نهر ديـالى� رافضـاً بإباء… أن

يوجه إليه كلمة… بعدما فضح نفسه بإعالنه عن مدى بالدته وغبائه.
إحترم الثاني حالة األولى النفسية. فدخل هو اآلخر الصمت. وأخذ يسير الى
جـانبـه� بال كـالم� ولكنه لـم يسـر سـوى بضع خطوات… حـتى ضـاق بصـمـتـه أو

ضيق عليه الصمت اخلنّاق� وشعر بأنه سيختنق إن لم يتكلم…
- أال قل لي… يا صديقي العزيز…

إلتفت نحـوه األول� دون أن ينطق. ولكن مالمح وجهـه أوحت له بأنه قد بات
على إستعداد أن يحاوره� أو يستمع إليه� في األقل…

- و… و… هناك� حيث كنت تعمل� هل يقطعون ذراعي كل من يسرق…?
لم يخب توقـعه� إذ أجاب اآلخـر سريعاً� وبنبـرة طبيـعية� لم تشـبه أية شـائبة
من االمـتعـاض أو اإلستـياء� بل بدت له نبـرة ودوداً جداً… وأن كـانت تتخللهـا

نغمة غير خفية من األسى:
- بذلك… تقتضي شرائعهم…

أخذ الثاني بئن ويتوجع… آخ… آه… آخ…" تساءل األول بإهتمام:
- ما بك… ماذا جرى لك فجأة?

. من أجل - فــاض بي األلم… انني أتـوجع… انني اتألـم… بل أ�زق أ'اً ووجــعــاً
أرامكو

- من أجل "خرابگو"? هذه الغولة التي بال قلب وال رحمة… وال شفقة? 
إنفجر األول� مصعوقاً وهو يصرخ به: هل أنت مجنون? بال عقل…

 تراجع الثاني� إزاء هذه احلدّة� وخشي أن يعقبها هجوم بالرأس…
- أنا… انا… أرثي حلالـها… الشك إنها اآلن كـائن. بال يدين� بال ذراع� بال…

قدم�� بال ساقت�. بال شفت�. بال منخرين… بال… بال… بال…
وسكت. منقـطع األنفـاس� �سح العـرق ا'ـتـصـبب من سـائر أنحــاء جـسـمـه…
بالرغم من برودة اجلو… وإمتـالئه بالنسائم الربيعية. هزّ األول رأسه بإسـتخفاف

بالغ:
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- أنت من ينبغي أن يُرثى حلاله. وأضاف بحكمة خبـير� وخبرة حكيم ومجرّب:
إن من تتـــحــدث عنهـــا يا هذا� مــخـلوق خــرافي� ©ـالي� األيدي واألذرع
… تأكل� تفـتـرس واألرجل… واخملـالب واألنيـاب والقـواطع� تشـرب� تعبّ
تقـضم حـتى العظام� بال تعب وال  كلل� وال توقـف وال شبع كـأنهـا جـهنم
نفسـها� التي يقول عنهـا جلّ شأنه� ويوم نقول جلـهنم� هل إمتألت فتـقول

هل من مزيد… وهي…
قاطعة الثاني بنفاد صبر: 

- مع هذا… مع هذا…!
ثار األول و�نى لو �لك كف� ليصفعه بهما… معاً… وصرخ:

- كيف… مع هذا…?
أجاب الثاني موضحاً بقدر من التروّى والإلنفعال:

- إسـمع� يا صـديقي� أنت دفعت ذراعـ�� بكل ما فـيـهمـا من أوردة وشـراب�
وعظام وحلم وجلد وشعر ودم ثمناً لسرقة واحدة� إلسكات نباح جوع آنيّ�
مؤقت ر©ا في داخلك… فـما بالك بسرقات مخلوق خـرافي كالذي تصف?
كم ســــرقـــة �كـن أن يرتكـب في اليـــوم الـواحـــد? ها? كـم? كم? أجـــبـني

التعنفني.
:  أجاب اآلخر دون أن يخرج من (صَفنتهِ) كلياً

- يستحيل تعدادها في اليوم الواحد. 
صرخ الثـاني آخ وهمَّ أن ينخرط في البكاء لوال  أن األول سـارع ينقذه… وهو

يقول…
- لو… لو… ســألتني عن الثـانـيـة الواحـدة� لر©ا إســتطعت أن أعطيك أرقــامـاً

تقريبية.
 صاح الثاني بلهفة� وصبر نافذ:

- أعطنـي… أعطني وأنـا أضــرب الثــانيـــة في الســتـ� وأصل الى الدقـــيــقــة.
وأضرب الدقيقة في الست� وأبلغ الساعة وأضرب الساعة في …

- هراء� مـا السـتـون… وسـتـ� السـتـينات. عليك أن تضـربـهـا في ا'الي�� بل

246

°°ìuJÐ«dš W�uG�« ≠± W½W~½…“ s¹b!« w×"



البالي�… ور©ا� بالي� البالي�…
- سأضـرب. سأضرب (وأسـرع يخرج من جبب سـترته� قلماً وأوراقـاً وهو يقول
في إضطراب وإسـتـعـجال) أضـرب… أنا… قـويّ فيّ احلـسـاب" منذ… أيام

الدراسة اإلبتدائية… وأنت… تعرف ذلك… وتشهد بتفوقي الكبير…
- إنهـا… بعـدد رمـال الصـحـراء العـربيـة. وصـحـاري الدنيـا� زائداً عـدد حـصى
اخلليج العـربـي وخلجـان العـالم وبحـاره وأنهـاره� زائـداً عـدد الشـعـر الذي
يكســو رؤوس سكان الكرة األرضــيــة وجلودهم وجلود حــيـوانـاتهم� زائداً
عــدد احلـســرات واآلهات واألكـاذيـب واخلـيــانات… وهبــات ا'طر. وأوراق

الشجر. وقطرات البحر و… 
- كفى… كفى… لقد صدّعت رأسي…

قاطعة الثاني متوجعاً ²سكا برأسه ب� كلتا يديه… قهقه األول ساخراً:
- تعبت? و'ا… أبدأ…

- ا'هم� توصلت الى ما أريد… إسـمعني… مع هذا العدد� غير الـقابل للعدّ من
الســـرقــات البد أن تكـون اآلن قــد غــدت شــيـــئــاً بـ… بــ… بالشيء - أي
شيء… فـأي كائن مـهمـا كـان خرافـياً� أسطوريـاً� البد أن ينتهي به األمـر

الى الفناء واإلندثار…
أجاب األول… بدراية وعلم:

- إالّ… السيدة ا'دللة… خرابكو…
بينمـا ثار الثـاني� وقـد فـقـد أعـصابه �ـاماً: 'اذا… 'ـاذا? أي منطق هذا… هـ…

هـ… هل ينبت لها مليون ذراع� كلما قطعوا لها ذراعاً واحدة?
"عـفّط" له األول: إنـهم اليقطعـون لهــا إصـبـعـاً واحــدة… وال يقلمّـون لهــا ظفـراً
واحـــداً مع أن شــــروط النظـافـــة توجب تـقليـم األطفـــار كـلمـــا طالـت عن

حدّهها… وشرعت جترّح أو تخدّش…
بدأ الثاني يضرب األرض بقدميه ويصرخ بهستريا:
- 'اذا? 'اذا اليفعلون… ما إمتيازها على اآلخرين?

همس األول: إقترب مني… إقترب أكثر� أكـثر أكثر� وإذ تالش الهواء بينهما�
أدخل األول: فاه في أذن الثاني وعيناه نقطتا زئبق:

247

- اليد اليمنى. التقطع اليد اليسرى……
- ال�كن… مستحيل.

زعق الثاني مرة أخرى: 'اذا? 'اذا?
حار األول في أمر صديقه� الذي اليفهم. وال يريد� أو يحاول� أن يفهم:

- ألنهما خارجتان� من جسم واحد…
- و… و… يداك� ذراعاك.

- خــارجـتــان من جـسـم آخـر. غــريب عن الغــولة� ال�ت إليــهـا بـصلة وال  الى
اقربائها� وال حتى الى عبيدها وخدمها.

248

W½W~½…“ s¹b!« w×"°°ìuJÐ«dš W�uG�« ≠±



°…d'«c!« Ê«bI( ≠≤

كان الشارع الذي يسـيران فيه� دون أن يعـرف أي منهما أسمه� أو مـوقعه� ودون أن
يهتـما لذلك أدنى إهتـمام� خـالياً �اماً. البـشر وال شجـر أجرد كليـاً� الماء وال

ثمر.
كـان الوقت ظهـيـرة� ظهـيـرة �وزية. شـديدة القـيظ. الشـمس تطلق… سـهـامـاً
نارية� تنعكس على وجـه األسـفلت� اجملدور� ا'ليء بحـفـر عديدة� مـبثـوثة هنا
وهناك� فائضـة با'ياه اآلسنة� والوحـول الدبقة. ترتد أشـعة الشـمس� إذ تسقط
فـوقهـا� أخرةً ملتـهـبة� تكاد تغطيـهمـا وتخـفيـهمـا عن العـيون� وهمـا يسيـران
ببطء وثوءدة وإتزان� غـيـر مبـالي� إطالقـاً باحلـر الذي يشـويهمـا� وال  بالعـرق
السـائل من كل مسـامات جـسمـيهـما. مـسـتمـتع�� بشكل غـريب وشاذ� بهـذا
ا'ناخ اجلهنمي� الذي اليطيقـه حتى احلجر… فيهرب منه مـتدحرجاً الى أي ظل�

وظل أي شيء…
- أنت يا صاحبي وصديقي األوحد… مريض.

قال األول دون أن ينـظر في وجه صاحـبه� ردّ الثـاني دون أن يلتفت نـحوه هو
بثقة عالية بنفسه� تفوق ثقة الطيب العالم� بعلمه:

- أنا� واحلـمـدلله الذي اليحـمـد على مكروه سـواه� في أÄ§ الصـحـة والعافـيـة.
وجتنب بحـذق ومـهـارة� حـفـرة مـيـاه آسـنه� كـاد يسـقط فـيـهـا� فـيـخـسـر إحـدى
سـاقـيـه� ويغـدو مـثل صـاحـبـه الذي فـقـد كلتـا ذراعـيـه� في حـادثة القـرابة وال

تشابه بينهما.
إحتدَّ األول. وكان منذ حـالّ في هذه ا'دينة التي اليعرفان إسمها وال مـوقعها
على اخلـارطة� أو على األرض� قـد صار حـاد ا'زاج� مشـاكـساً� كـثـير الغـضب
ألوهى األسـبـاب وأتفـهـهـا� إال إنه� هذه ا'رة� سـيـطر على نفـسـه ومـسك زمـام
أعصابه بقوة� ولم يدعه يفلت منه� بالسرعة التي إعتاد بها اإلنفالت� سابقاً.
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خـاطب صــديقـه� حتت غطاء� من الـهـدوء والرقـة والرصـانـة. وإن كـان غطاءً
واهيـاً� �كن أن يتــمـزق في أية حلظة� أو يُخـتـرق بسـهـولـة ويسـر. مع الشـرارة
األولى من نيــران غـضــبـه� التـي توشك أن تشـتــعل� دون إرادة منه� وال حــتى
رغــبـتــه في إشــتـعــالهــا. وإتالفـهــا لتــأكل اليــابس� وإذ التشــبع تزحف نحــو
األخضـر� وتلتهمـه إلتهامـاً� دون أن يتركه 'ا يجب مـن الزمن… كي تيبس. أو

يجف حتى:
- التعارض ياصديقي. أنت مصاب ©رض خطير� يدعي… يدعي…

وأخذ يضرب رأسه بظهر صاحبه� وهو يردد مخاطباً نفسه…
- مـاذا يدعي… يدعى مـاذا… تذكـر… يا هذا… تذكـر… يا حـمـار… تذكـر… آه.
تذكـرت… إسمه الـعلمي… أعني األكاد�ي… اإلكلينكـي… فقدان الـذاكرة.

بالضبط… فقدان الذاكرة…
إنتـاب الثـاني قـلق مـفـاجيّ… مـشـوب بفـضـول� ²زوج ©خــاوف� إنبـثـقت من

مكان ما في داخله:
-… ما… ما… و… فقدان… ما…ذا… ماذا…

- الذاكرة… فقدان… الذاكرة…
- و… وما هذا ا'رض… ما أعراضه.

… نـزل على نيــران غـضـبــه التي توشك أن تـندلع� برداً غـمــر األول فـرح طاغٍ
وسـالماً إذ سـمع هذا السـؤال. الذي كان قـد خطط له جـواباً. النظيـر له. توقف
عن السيـر… سعل بضع سـعالت� ألقى على صـاحبه نظرة خـاصة� تضـفي عليه

وعلى جوابه� كمية هائلة من األستاذية والعلم وا'عرفة…
- اعـراض هذا ا'رض� ياسيـدي� وتاج رأسي� يا مـحفـوظ السالمـة� هي… هي

ما أنت فيه بالضبط.
وقـبلمـا يدع فـرصـة لصـاحـبـه� يطرح عليـه سـؤاالً آخـر� لم يعـد له جـواباً� أو

يتطلب جوابه غير الذي أعدّه في ذهته� واصل كالمه بسرعة… 
- ال يعــــيش مــــعـك شيء من ذكــــريات ا'ـاضي� وال يـزورك شيء من أحــــالم

ا'ستقبل أو آماله. واللحظة التي حتتويك� تنساها أول… ما تغادرك…
- انها لنعمه… ما أنا فيه نعمه كبرى…

250

W½W~½…“ s¹b!« w×"°…d,«c�« Ê«bI1 ≠≤


