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ورشة القدس للكتابة
فعاليات "ورشة القدس للكتابة" للعام  2010تمت بشراكة ورعاية مشروع "الشباب والحياة الثقافية في
القدس" الخاص بـ"مؤسسة الرؤيا الفلسطينية"  www.palvision.psوالمدعوم من االتحاد األوروبي.
يعمل مشروع "الشباب والحياة الثقافية في القدس" على إشراك الشباب في الحياة الثقافية لمدينة القدس
المحتلة من خالل فنون األداء والمسرح والكتابة اإلبداعية والفن التشكيلي ،إدراكا ً للقيمة التحررية
والتنموية للثقافة.

السم
هاملت ال ترشب ّ
(يوميات مدينة محتلة)
موىس إزحيامن و مي كالويت

ورشة القدس للكتابة

نحس االستيطان
كانت  2010من أقىس السنني عىل القدس وعلينا ،أصبحنا ّ
يحس املريض الرسطان يف صدره.
كام ّ
"ورشة القدس للكتابة" هي ضمن أشياء قليلة كان بإمكانها أن متنحني شيئاً
من اإلميان أن هذا الكابوس سينتهي وأننا سنعيش لرنوي من بعده .مل يكن
األمر مج ّرد ُمحرتَف لتعليم الكتابة اإلبداعية.
ولعل "طاليب" -وأصدقايئ عىل مدى فصلني قلِقني -من "حنني" أصغرهم
سناً ،التي تأيت أحياناً مبريول مدرسة "شْ ِميت" ومعها ابتسامة رسعان ما
تتحول إىل ضحكة خجولة ..إىل "موىس" أكرب "الطالب" الذي كأمنا هو طالع
من مرسحية لزياد الرحباين ،لعلّهم ال يعرفون مقدار األمل الذي كنت أراه
كل واحد منهم.
يف ّ
واآلن وأنا أراجع هذا الكتاب األول لـ موىس ازحيامن ومي كالويت ،الذي كتبا
نصوصه أثناء "الورشة"؛ تتبدد شكويك بأن الرهان عىل اإلنسان والرهان عىل
املوهبة والرهان عىل مقاومة ثقافية هي رهانات يائسة.
مل ينته الكابوس بعد ،لكننا سنلتقي لنواصل "ورشة القدس" من بعده.
نجوان درويش

موىس إزحيامن

مالحظة للقراء الكبار

قد تكون اللغة ما بيننا صعبة ،أعني لغة الحوار والتواصل ،لكن هذا ال مينع من املحاولة.
املحسنات والسجع إال وجع
أحيانا نحن ال نهتم باللغة بقدر ما نهتم بالفكرة ،وما تلك ّ
رأس لنا نحن الصغار ،وأما املصطلحات الرنانة والطنانة ،فام هي إال أدوات تجميل
ألحاسيس قبيحة.
نحن نحب البساطة والبطاطا -خصوصاً املقلية.
نحن ال نطيل يف الرشح ونحب الحذق إليل بيفهم.
م.
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عزلته هذه مل تكن رغام عن أنف أهله فحسب ،إمنا عن سابق إرصار وترصد
أيضا ،يقبع صاحبنا الراوي يف غرفة مستطيلة الشكل ،طالؤها مل يكن
مائل لزرقة السامء ،خالية من كل يشء باستثناء العدم
حديثاً ،إمنا لونها ٌ
وبعض الجوارير التي أحرضها من ركام بيته العتيق ،هاتف نقال صنع يف
عهد أخناتون ،حذاء أصفر اللون ،مرآة ال يرى املرء عربها سوى بخار املاء.
توت ..توت ،إس إم إس ،يفتحها.
"املعلم السابع" :حتى وإن كنت ميتا ،عليك الحضور يوم السبت الساعة
الثالثة مع ورقة طويلة أو قصرية ال يهم .شكرا.
الراوي :اعتذاري يجب أن يقبل لسببني؛ أما األول فهو العقاقري الطبية.
والثاين :كيف يل أن أكتب أي حدوتة دون شخوص ،مكان وزمان؟ عفوا.
"املعلم السابع" :يا أخي افتعل حوارا ً مع ذبابة ،فقد سبق وأن وتحدثت مع
الفرئان والرصاصري .أما العقار ،ارشبه بعد اللقاء! إىل لقاء...
يتبق لصديقنا رصي ٌد ميكنه من استكامل الحوار...
مل َ
بعد أن رضب رأسه بالحائط ،والك شفته السفىل ،ثم متتم ببعض من
الكلامت املتشابكة واملبهمة ،ضحك محدثاً نفسه ،يعتقد بأن الجنون قد
مس فصيصات صندوق الذكريات ،أو أين قد اقرتبت من عبقرية صاحب
"الذباب"! َ
ويحك يا مصاص الدماء ،لو أنك مل تكن ممن يقف لهم "شوقي"،
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التصلت بالحمداين ألخلص منك وإىل األبد.
يرمق الغرفة بنظرة ثاقبة كمن يبحث عن خالصه ،يجوبها طوال وعرضا،
ال أثر ألي نوع من الحرشات أو حتى الفراشات ،األخرية قتلها غاز األعداء،
واألوىل مل تسلم من لصوص الرثوات .ينال منه اإلحباط واألمل ،حيث يدرك
أن خالصه الوحيد يكمن داخل جارور ما من هذه الجوارير ،التي لطاملا
أشاح ببرصه عنها كلام سقطت نظراته عليها.
يبتعد عنها فيقرتب من شباك الغرفة ،يهرع إىل "املهد" ،يقفز عنه حني
يتذكر أن فرشته ما هي إال فرشة "عميناح"!
بأصابع مرتجفة يفتح عبوات العقاقري ،يبتلعها كام تبتلع الحيتان صغار
األسامك ،يركض ميينا وشامال ،يقفز ،يرصخ هسترييا ...تخونه األقدام فيقع
أرضا .
تطارده أضغاث األحالم  ،فها هو املعري يعانق صديقنا مثل عناق أم
لوليدها بعيد املخاض ،هامسا :أيا صديقي ال تحزن فإن رؤية لونني آخرين
إضافة إىل األحمر ال يعد سوء حظ ،إمنا أوفر حظا مام نلته أنا.
بجنون يدفع الراوي بحاضنه بعيدا ً ،ويرصخ قائال "لن أغفر فعلتك هذه ،إن
استحواذك عىل هذا الصندوق قد دمرين يا سيد املغفرة والغفران ،أعلمتني
أن "اثنان أهل األرض :ذو عقلٍ بال دين ،وآخ ٌر َديّ ٌن ال عقل له" ها أنا تائه
بينهام! أين أقف أنا؟! يلزمني أن أعرف.
قف ال تهرب بعيدا ً ،فأنت لست بصاحب "الرسالة" ،قبعتك هذه أعرفها
متام املعرفة إنها..
الصوت :عىل رسلك ،هدئ من روعك ،فإن ثلوج سيبرييا جعلت الجرمية
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عنوانا لتجربتي ،فاجعل أنت من زمهرير "جنة الله" مفتاحا وحال ملعضلة
العقاب.
يصحو كمن يصحو ألول مرة ،تائهاً وعطشان ،أثناء بحثه عن االرتواء ،يفتح
جارورا ،يخرِج بنطاال أزرق اللون ،يتفحص األماكن املمزقة فيه ،بأمل يتأمل
إحداهن التي تقع فوق املفصل األيرس ،يذرف دمعة واحدة من عينه
اليمنى ،يقف أمام املرآة يك يروي لها حكايته التي طواها منذ ستة عرش
عاما.
يا مرآيت ،هذا كان لونه أزرق قبل التمزيق ،يف يوم الثامن من آذار من ذاك
العام ،عام البومة ،أو عام األول من نيسان ،عام  ،94نلت جائزة السالم
االوسلوية ،التي مزقت البنطال وما تحته وفوقه ،فأذابت الثلج وصابونة
رجيل ،حينها أصابني شلل مؤقت ،مل أكن اعلم أن تلك الصابون سوف
تغسل جميع بقع معنى وجودي بعد ستة عرش عاما ،ليتها شلتني إىل
األبد! هذه الحبة الصغرية التي ابتلعتها للتو رممت جميع ما أتلفته الـ 132
متح آثار ما هو أخطر وأوجع.
هراوة ،إال أنها مل ُ
يطويه ويضعه جانبا ،يبحث عن باقي أجزاء الرواية ،يخرج حذا ًء أصفر
اللون ،إنه حذاء الك ّر والف ّر ،لطاملا ساعدين عىل الطريان أثناء الف ّر ،إال أنه
خذلني يف اليوم الثامن( .أثناء تفحصه للحذاء تصيبه حالة من الذعر ،حيث
ينتبه للمرة األوىل ملاركة الحذاء) ،يا مرآيت هل أنا أحمق؟ تهز املرآة ،يا
مرآيت هل تعرفني راشيل؟ يعم الصمت أرجاء الغرفة .يفتح الشباك ويرمي
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الحذاء بقوة ،حجرا ً من حجارة  ،87وإذ به يصيب مستوطنا فيسقط أرضا.
يا مرآيت مزبوط إنه الـ بخلط السم الزم يذوقه؟ يا مرآيت ويا سادة يا كرام
هذه الحكاية مل تنت ِه بعد...
يقف يف منتصف الغرفة حائرا ً ،يقرر فتح جارور آخر ،يخرج مذياعاً مغربا ً،
كم من مرة سمعت عربك "نحو تحرير األرض واإلنسان" ،وها هي  23سنة
متر ومل يح َّرر إال املحتل ،يشعله بعصبية واستياء.
املذيع" :قام أحد املخربني بإلقاء ج ّرافة من نوع "كاتربيلري" فوق رأس
مستوطن ،مام أدى إىل وفاته عىل الفور .هذا وقد أعلنت رشطة العاصمة
عن اعتقال املخرب ،الذي أَق ّر واعرتف بتنفيذ العملية ،وأضاف مراسلنا أن
تنظيمني معاديني قد تبنيا العملية أحدهام مييني واآلخر يساري".

 18حزيران 2010
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خارج التغطية

منذ أسابيع عدة ،كنت وصديقي الغشاش نتبادل أطراف الحديث ،أو قل
طق حنك عرب املسنجر.
إحدى الطقّات كانت حول حادثة رسقة سيارة أم العيال ،الـ "فيات اونو"
التي اشرتتها قبل الحادثة بشهر واحد ،رغم أننا نعاين من شح جميع أنواع
العمالت املحلية والعاملية ،إال أن للرضورة أحكام ،ورضورة هذا الحكم
كانت لتخفيف وطأة وثقل جدار الفصل العنرصي ،الذي ضغط وبشدة
عىل أعصابها وعظامها ،حيث أن املؤسسة التي تعمل بها ،تقع خلفه ،ما
بني القدس والضفة الغربية .لذا كان مرورها عرب بوابة الحرية ،من بالد
"الدميقراطية" يف القدس ،إىل بالد "الهمجية" يف الضفة الغربية مرتني يومياً،
أي مبعدل أربع إهانات يوميا .طبعا هذه املعلومات مل يعلم بها السارق،
إمنا علم بها الخالق ،وهيك متت الرسقة.
كان يومنا أنا و"أم توال" يوم سواد ،هي أعلنت الحداد وذهبت إىل الفراش،
أما أنا فأعلنت اإلرضاب ،وهممت أصيح وأولول "يا عامل يا هو" عرب الياهو،
فاعرتفت لصديقي بأين مل أنزعج كثريا ً لرسقة السيارة ،لكن انزعاجي مصدره
أن أقراص املوسيقى التي كانت تنام عىل أنغامها توال ،كانت يف السيارة
امللعونة .فسألني
صديقي بحس مرهف :هل توصل البوليس إىل معرفة السارق؟
ال أذكر إجابتي له ،لكنه شعر بالالمباالة العفوية.
فقال :أستغرب عدم اكرتاثك.
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فأجبته :شكلك نسيان أنه بوليسنا هو نفسه من رسق أحالمنا وطفولتنا ،ثم
مالبسنا من ستني سنه!
صديقي الذي مل ي َر القدس حتى اآلن :إيه والله راحت عن بايل هاي.
شوف يا صديقي ،السنة املاضية تعرض بيتنا للرسقة ،فلم يأبه البوليس
حتى يف رفع البصامت ،وهاي مش جاي من فراغ طبعاً ،حيث أن أحد
زعامئهم سبق وأن قال :إن قام غري أوالد املختار برسقة أو بقتل غري أبناء
املختار ،شو دخل املختار؟
أغلقنا الياهو وأشعلنا البانجو ،وإذ بوحي يتسلل من موسيقى التانجو
فيهمس يف قناة الفالوب :اكتب.
فأجبته :ملاذا؟
قال :اكتب.
قلت :ملاذا؟
قال :اكتب يلعن بوزك ،اكتب فإن أحدا ً ال يعلم مبأساتكم ،وكيفية معاشكم
تحت ظل احتالل وكالء بريتش بيرتوليوم ،إن ما تنقله "املنار" أو جريدة
األخبار وغريهام ،ما هو إال نقطة من أعامق بحار أوجاعكم اليومية .عشان
هيك الزم تكتب .بس أنا كسول وما كتبت.
راحت األيام ،وم ّر شهران ومل اكتب هذه األحداث رغم بساطة حبكتها،
إال أن حادثة األسبوع املايض صحصحتني من منامي ،وأجربتني عىل تقليم
أقالمي ،ليس بقصد فضح أفعال بني شلومو وبنعامي ،أو حتى الفكر
العلامين ،إمنا للتأريخ وتبيان قليل مام نعاين.
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صانع العوزي يركب حامراً

ملعونة اسكتلندا وضواحيها ضاحية تلو األخرى ،محروق سام اململكة
املتحدة كل مملكة مبملكتها ،هيك وهيك لـ "جوين" وإخوانه الواقفني
واملاشني ...هذا ما قد يطرطقه ويزعربه كل من رشب زجاجة ويسيك
مغشوشة ،وما حدا ممكن يتهم السكران املغدور بأي اتهامات عنرصية
أو جندرية ،ومن يفعل ذلك فام هو إال تاجر مخدرات أو مب ّيض أموال أو
جراح تجميل أو عاهر يعلك الرشف مثل علك املومس لحبة أوربيت بطعم
املانجا ،أو موظف يف مؤسسة غري حكومية .لهون وانتهت املقدمة.
من كام يوم تضبطني طفلتي الصغرية وأنا يف كامل الوعي ،أبرطم وأطرطق
للفرنساويني ومناخريهم ،حمدا لآللهة أنها سمعت كلمة واحدة فقط،
والتي كانت حافزا ً لفتح حوار من نوع سني جيم له بداية:
بابا بتعرف قديش وزن الفيل؟
آه بابا.
بابا بتعرف شو هو خرطوم الفيل؟
آه بابا.
بابا بتعرف ليش خرطوم الفيل بفتحة واحدة وإحنا منخارنا بفتحتني؟
الء بابا ،بتعريف ِ
أنت؟
 عشان نعرف امنخط!17

 طيب حبيبتي بتعريف ليش الفرنساوين ما عندهم وال فتحة مبناخريهم؟ آه بعرف بابا. بتعريف! آه بابا عشان مناخريهم بالسام.وهيك انتهى حوارنا بانتصار املفعوصة ،فام أن عدت إىل عزلتي للتجوال
بني صحف وطننا العريب ،مقالة تدور حول دور فرنسا الجديد يف الرشق
األوسط الجديد ،تجذبني .كاتب املقال يتعجب من فرنسا التي متارس
دور القوادة يف الرشق األوسط عرب نرش ثقافة االستسالم والتطبيع .ما
أثار اهتاممي تعجب الكاتب من هكذا مامرسات من قبل دولة علامنية
تؤمن بالحرية ومقاومة الظلم والعدوان ،فهل مل ينتبه صديقنا إىل الفرق
الزمني ما بني فرنسا سارتر وفرنسا ساركوزي؟ مل يدرك كاتبنا أن التعجب
والدهشة مرتبطان بيشء خارج نطاق املنطق والعقالنية .إن العجب أصبح
سيد املوقف يف جميع أنحاء رشقنا الجميل ،كان حريا بكاتبنا التعجب
لو أن فرنسا أصبحت صديقة للعرب بشكل خاص ،وشعوب العامل من
املضطهدين بشكل عام.
املدافعون بحامسة ورشاسة عن هذا الدور من قبل الناطقني بلغة أصحاب
لسان العرب ،هو ما قد يثري الدهشة ويفتح جارور العجب ،هؤالء هم من
يستحقون سالطة ووضوح بودلري ،كام كان واضحا يف وصف فرنسا حني قال:
"فرنسا متر مبرحلة من السوقية .فباريس ،مركز إشعاع الحامقة الكونية"،
وأن "الفرنيس حيوان قنُ ،مد َّج ٌن إىل حد أنه ال يجرؤ عىل عبور أي حاجز.
انظروا إىل ذوقه يف األدب والفن .إنه حيوا ٌن من الساللة الالتينية ،ال تزعجه
القذارة يف بيته ،ويف األدب هو آكل بُراز .إنه مول ٌع بالغائط'".
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قصة تأيت بقصة ،يف أحد أيام لندن البيضاء ،كان يل لقاء مع واحد أكادمييي
عاصمة الضباب ،أثناء الحوار شعرت أن مضيفي يتحدث بنوع من القرف
والبغض حني يتعلق املوضوع بفرنسا ،باغته بسؤال حول الكراهية التي
يكنها اإلنجليز للفرنسيني وطلبت منه تعريف العنرصية حسب قاموس
أوكسفورد.
بربود وابتسامة أجاب عن الشق الثاين من السؤال ،وبلمح البرص انتقل
للشق األول قائالً إن النورمانديني قبل يش ثالثة ألف سنة تقريباً ،استخدموا
االنجليزي بديالً عن الحامر فركبوه ،وبرصاحة مل أستطع نسيان ومغفرة
هذه الصفاقة...
اآلن أجد نفيس حائرا ً بني شاعر فرنسا وأكادميي لندن ،رغم الفروق الزمنية
والهوية ،وما بني شعرائنا الذين يدافعون عن موقف فرنسا كوسيط تطبيعي
من الطراز الرفيع .متسائال أقف أمام شعراء وأكادمييي عاملنا املرشقي:
مفاعل دميونا وعالقة فرنسا؟ ألعوزي والساراكوزي؟ لعق حذاء الراكب
وسلخ جلد املركوب؟
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حوار مع تاال

بعد أن غابت أسبوعا كامال ،أربعاً وعرشين ساعة وسبعاً من األيام ،يا
إلهي كم تبدو األيام متباعدة وطويلة أثناء الغياب! طوال هذا األسبوع
هواجيس متحورت حول :ماذا سنفعل؟ ما هي األلعاب التي سوف نلعبها؟
"الغامية" أم "ستوب فركشت اللعبة"! كم من األقالم نحتاج للرسم؟ كم
من كيلوات "امللتينة" سوف نحتاج لبناء األهرامات؟ أخريا ً جاء فرج رب
العاملني ،عناق وقبالت ،عناق مرة أخرى ،قبالت.
وين كمبيوترك؟ تسأل تاال
"بالغرفة وبليز ال تلعبي فيه ألين عم احيك مع عمك اريدو" ،تقبلني قبلة
وكأنها وداع...
حبيبتي عيب خليني أرد عىل عمك عم يسال عن..بس دقيقة بابا من شان اللهبعد مرور ساعة أنظر إىل العقارب فاكتشف أن طفلتي تحب ميكروسوفت
وبيل أكرث مني! ينتابني اإلحباط وتكمشني الغرية ،أقرر كرس الجليد:
حبيبتي إذا ما بتطلّعي (تنظرين) يف وجهي اآلن ،وبتعطيني شوية أهمية،ورب الكعبة ألسحب وصلة الكهرباء؟ ( حنكة تعلمتها من أحد أطفال
مخيم الدهيشة ).
بنظرة قاتلة -ماذا تريد؟
بابا أطلعي يل منيح ،نافخاً عضاليت ،أال تشبه عضالت "سبارتوكس" (بطل من مسلسل ليزي تاون) وها أنا اعمل ال "بوش أبس" بال ايدين عىل
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اإلطالق! انظري لشعري األبيض لونه أجمل بكثري من لون شعر "ستيفاين"
الزهري الفاقع ،شويف كيف بعرف شو يف وراي من غري ما حدا يساعدين
ِم ْش مثل "دورا" بدها قرد ومليون طفل يساعدوها ،شويف كيف بقدر
أكون شيطان اكرت من...
تقاطعني سائلة :بابا أنت أقوى من الوحش؟
 بكل ثقة أومئ بـ نعم. طيب. بس ليش سؤالك هذا؟ ال بَ ْس بدي أعرف.بكل هدوء أعيد الوصلة إىل مكانها!

 27آذار 2010
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اس إ ّمات

 كيفك حبيبتي؟ طمئنيني عنك وعن البنات هل أنتم عىل مقربة منرصاص الجنود؟ هل صوت القنابل عم يرعب البنات؟ أنا قلقان كثري ،أرجو
الرد يف أقرب فرصة ،شكرا.
مير يومني وال يأيت الرد!
 حبيبتي كل سنة وأنت ساملة عقبال الـ 120ويا ريت تقول يل شو بتحبي هديتك تكون لهالسنة؟
متر ثالث أيام!
حبيبتي مش راح اقدر أمر ع املدرسة ألنه معرب قلنديا مسكّر(مغلق)
وبسكّر ،ممكن متري تجيبي البنت؟
سبع أيام وتاال نامية ع الرصيف!
 حبيبتي ِأنت طالق...
متر ثالث ثوان ويأيت الرد:
حبيبي أنا بخري والبنات بيسلموا عليك ،تاال ما مرضت من نوم األرض،
وأنت سامل يا رب.
بدي كندرة رجايل منرة  42سودا.
ولاّ خليها  48ومش مشكلة اللون!
 16آذار 2010
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هيالهوب

مفعم باألمل ،أقفز بنشاط من عىل حافة الرسير متاما كام يفعل "سبايدر
مان" حني يهب إلنقاذ سيدة ذات مؤخرة سيليكونية ونهدين نوويني ،أصنع
فنجانا من القهوة ،فأنا ال أحب قهوة أمي -لكن حنانها وطعامها ،أتكئ
عىل باب املنزل أرتشف أول رشفة ثم أُشعل سيجارة امربيالية محلية .ها
هي عصافري الحارة تشاركني فرحة البقاء ال الوجود ،والجارة أيضا تشاركنا
عرب صوت تلفازها يطنطن ويخشخش من قاع الوادي ،هي تعشق محطة
املستقبل! تذوب عند رؤية سكسوكة الحريري وتتعطش للدماء فور
سامعها جعجعات من لبنان.
كارمن :أما أصحاب برج األسد ،يومكم اليوم راح يكون غري شكل ،ألنه
زحل دخل عندكم وجايب الحظ الحلو يف شنطة دبلوماسية ،يومكم راح
يكون هادي وميلء باملغامرات...
أرشف قعر الفنجان رشفاً ،أرمقه بنظرة وداع ،ثم هيالهوب أقذفه باتجاه
الصوت.
برسعة الضوء أعود إىل الفراش ،أطفئ السيجارة تحت الوسادة وأنام مرتاح
البال.
 17آذار 2010
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يوميات مبعرثة

ال تنىس فكرة األعامل الفنية والقراءات ع املحسوم ،جكر يف والد البندورة.
احيك مع عبري لتداول إمكانية فعل ذلك واسألها عن إنتاج املرسحية ؟ يعني
وبعدين رضوري أروح لألجانب ولاّ اشوف "املرسح الوطني"؟
رضوري تكتب مقالة "ديلكتيك املطبخ" أو الطناجر ،الزم تحيك مع ستي
إم خليل عشان تسألها عن األكل والطبيخ أيام ما بعد 48
وخالتي فطوم عن 67
إرسال امييل للشف سفيان عشان تسأله عن اسم كتاب الحلويات النابلسية
اليل كتب يف العرص العبايس أو قبل ،الكتاب الـ سألت عنه يف باريس وقالوا
يل انه النسخة الوحيدة موجودة بالجامعة العربية .وكامن بدي تعريف
الطعم والطعام والطبخ ،أي مقدمة كتابك يا أبو السوس .بدي أكتب يش
اسمه "حرب املطابخ" واألفكار لسه مش مطبوخة ،بدي مقدمة كتابك
رضوري وبرسعة ،ألننا عم نخرس الحرب يا صديقي.
 19آذار 2010
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ُر ّب أُم مل تلدها أًختك

عمة بنت خالة الـ خلّفوين الـ أجت من األردن ،ملا أجت يف ديسمرب ،كانت
أبرد منه ،ما بقدر أوصفها هيك برسعة يف اليوميات ،هاي بدها قعدة
وطويلة ع األرغيلة.
تص ّنعها للربجوازية والفوقية الرشقية حني قدمت لها صابرين فنجان
القهوة ،طبعا هذا املشهد الـ ربطته مع عيد األم ملا سألت والديت عن إطار
صورة سايل الجديد وكان الجواب :
هدية صابرين يل لهذا اليوم.
طبعا ما حدا غري البنات تذكرها بهاليوم أما نحن مجموعة ال جحوش فام
بنحتفل غري يف  22أو  10من هالشهر املبارك.
املشهد الرضوري لدراما اليوم ،أي تبع بنت عمة جوز ابوي بكتبه بكرة-
ألين مشغول مع دكتور األسنان وهلأّ وصل عند العصب ،أخت الشوكالتة
والكنافة وكل يش فيه سكر.
 21آذار 2010
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جلجامش

يف إيلياء

ماذا أقول لك عنهم؟
هل أخربك أن املغول الجدد أصابوين بالغثيان لحظة نبشهم لقبور أنكيدو
والسياب،
يك تكون عظامهم وقودا ً لـ "افّات ستعرشهم"(  ) F16sالتي سوف تغزو
العامل رشقاً وغرباً شامالً وجنوباً.
أو علني أخربك عن خطتهم المتالك رأس اململوك جابر ،اعتقادا ً أنه رأس
نووي ،ثم تقطيع رشايني سعد الله ،لتكون جنازيرا ً لدبابات املركافا.
ٌ
سوف لن أحدثك عزيزيت ،ألن جلجامش يقبع يف إيلياء ،مكبل اليدين ،ال
ميلك قوة حتى للبكاء.
هو يحلم منذ  ،82يف زيارة قصرية ،يجلس تحت أرزة ،لريسم لوحة ،أي
لوحة ،رشط أن تخلو من اللون األحمر ،وجميع األلوان القريبة منه.
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 5تعريفات

الليل :قاموس وجودنا .يحمل كل تناقض املعاين .نامي نامي يا صغرية،
تغني ليالً .البحر يحدثنا عن أرساره ليالً .قيس جن يف هوى ليىل ليالً .تقرع
الكؤوس ليالً .ري النبات أول الليل .أحالمنا تزورنا ليالً .السارقون يعملون
ليالً .الخطط العسكرية تنفذ ليالً .األخبار غري السارة تأيت ليالً .احتالل حيفا
كان ليالً .الرصاصري ترصرص ليال ،فتنزع أحالمنا الليلية والنهارية .االحتفال
بانتصارات قادة القوادة تفرقَع لها املفرقعات ليالً .أخريا ً ،صالة الليل تصلىّ
ليالً.
التضحية :رش البد منه ،سمة ونهج إنساين غريب ،ال ميلكها إال من كُ ّرم
وجهه.
الوفاء  :كلب الجريمان شبريد ،الصورة الوحيدة التي أراها عند سامع هذه
الكلمة.
ال ّنت :مثل املخدرات الثقيلة التي تستخدمها ح ّباً باملعرفة والفضول،
وتنتهي أنت وإياها يف قرب واحد.
الجنس=  2نق تربيع.
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نخب أخري

حبكة حدوتة اليوم ،حاكتها أحداث قصة األمس ،أو إمبارح باللهجة
املقدسية عشان ما يصري يف خلط بينها وبني إمبارح سومة ،ماهي "قصة
األمس" أصبحت ملكا فنيا لكوكبة تل الربيع زهافا بن ،مثل ما صارت
إمبارح ملكاً كنعانياً بعد اقتباسها من الـ امبو الفرعونية .
إمبارح التقيت وشلة من األصحاب أحدهم فنان ،اآلخر إعالمي ،وثالثهم
الشيطان "محامي" .أما شخيص الكريم جدا ً ،واملتواضع أحياناً ،تاجر ابن
تاجر بالوراثة .دخلنا املطعم برجلنا اليمني ،فتلقفنا صاحب املكان بذراعني
رشاعيني (أحد أالعيب التجار عشان يعطيك انطباع باألمان) وثغر باسم
إيحاء بالرتحيب والحفاوة املاكرة (مصدر فرحه الحقيقي ،هو وجودي
والشيطان برفقة الثنايئ الطفران ،فهذا صك وضامن دفع فاتورة السهرة).
بعد االختالف والتشابك باأللسن حول شكل وموقع الطاولة ،جلسنا عل
األرض بأدب ووقار ،طلب صديقنا الفنان من صاحب الحانة حصرية تتسع
ألربعة ،بابتسامة من نوع آخر أجاب :عىل رايس .تدخل املحامي قائال :الء
عل أرض لو سمحت .كأي تاجر ق ّناص فرص :إذا ً البساط أحمدي بهالشكل
ممكن تجعلها سجادة أعجمية ،ومش إيرانية الله يخليك .ما هي إال دقائق
وإذ باملنتَظر (ليس املسيح إمنا تعريبي الخاص للـ ويرت النادل) :جاهزين
تطلبوا حرضاتكم؟
كأي صحفي محليّ وعاملي ،طلب صاحبنا كاساً من الجن ،وهيك فيكم
28

تعرفوا مني بيساعده يف جمع األخبار .أما الشيطان ،فأمر بكاس من التكيال،
وهذا املرشوب الساحر بيرسقك وأفكارك من دون ما تحس ،يعني مثل
نشالني الواد ،وله سمة أخرى ،وهي قلب األشياء فوقاين تحتاين ،حتى األلوان
ال تسلم منه ،فاألصفر يتحول إىل أخرض ،واألخرض إىل أزرق ،واألبيض أسود،
وجميع ما سبق هي ميزات أي محامي شاطر .أما فناننا ،بخجل طلب كاس
مامرسة الحب ع الشط ،أو كاس العيب أو كاس الحرام (طريق التفايف
عىل الرقيب) وهكذا كاس ما أن تشف أول شفه منه ،حتى يحولك من
إنسان غري طبيعي إىل مالك يلبس بنطال ،ومن هون بتعرف قديش صاحبنا
مسكني ،وكام تقول والديت :امسخّم .
تاجرنا املر ،طلبه كان غريب شوي ،قنينة مياه معدنية وصحن من امللح
وعلبة كاملة من ورق التمخيط (كلينيكس).
بنظرة من عدم االكتفاء سأل املنتظر :امللح مع ليمون وفودكا! أجبت :بأمر
يل جميع أنواع املرشوبات الفسقية ،أما املاء وامللح
من الطبيبُ ،ح ّرمت ع ّ
فام هام إال أحد أهم أنواع العالج لهذا االحتقان الذي أكابد ( احتقان
الجيوب األنفية).
املنتظر :راح ترشبهم؟
التاجر :ال أبدا ً ،راح أستنشقهم عرب املنخار ،عشان هيك طلبت الورق.
املنتظر :راح تعمل هالعملة املقززة هون عىل الطاولة؟
التاجر :الء  ...عل أرض.
املنتظر :يا زملة رواد املحل كلهم أجانب ،هيك راح تفضحنا.
التاجر :دخيل عرضك ،وقفت عىل هاي؟
املنتظر :أولتك.
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النخب األول
املحامي :شوف يا صاحبي ،بدي أدخل عل املوضوع دوز دغري.
التاجر :مش عادتك.
الفنان :برصاحة وحب كامن.
الصحفي :وشفافية.
حرضيت :صار يل ساعة عم أرضب أخامس بـ أسداس وعم أقول شو مللم
الثاليث يف هيك ليلية؟ يبدو سوادها قادم ،شكله يف مؤامرة تحاك ،وأنا مثل
األطرم .
املحامي :وين الدليل؟؟
التاجر :أنت.
املحامي :البينة عىل من ادعى .
التاجر :الفن واإلعالم هم أصول من أصل الثقافة ،والثقافة فرع من أصول
أصل السياسة واالقتصاد ،إذا ً بنا ًء عىل ما تقدم ،فإن طلب االجتامع بتاجر،
أي صاحب رأسامل ،أو برجوازي أمعفن ..
الصحفي مقاطعا :برجوازية وطنية.
التاجر :كيف يعني؟ هاي ما ركبت معي ،إال تلمس التناقض ما بني الكلمتني!
بحكم عميل ،فإن راس أولويايت هي تفريغ جيوب املواطن وهرسه ثم نهش
عظمه ...ببساطة أنا الضد .عىل كل حال هذه املعضلة ممكن نناقش فيام
بعد ،شو كنت عم أحيك قبل املقاطعة؟
الفنان :األصول ،الثقافة السياسية ،وسياسة املثقف ،لقاء األضداد عىل
حصريه وكاس من املحبة.
التاجر :يعني يف يش عم تطبخوا سوا ،بس ريحة املؤامرة انحرقت .مني بده
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يعرتف؟
الفنان :نظرية املؤامرة سقطت من زمان ،كل يش عم يصري من فوق
الحصرية هاأليام ،وعربها...
الصحفي :شوف يا صاحبي ،برصاحة ،املجلة التي أعمل بها تبحث عن
كاتب من نوع جديد ،كاتب ملتصق بالشارع ،وأنا شايفك هيك...أنت متلك
كل ما تحتاجة الصنعة :املصداقية ،النقد البناء ،عيون كبار واألهم لسان
طويل.
التاجر :مبدئياً الفكرة مرفوضة ،بس زي ما بتعرف فإن التاجر دامئاً وأبدا ً
بياخذ أوال وبياخذ ثانياً وثالثاً ،ثم يعطي رابعاً أو ريفرس...فـ هات ناخد
ونعطي بالحيك .إنو طبيعة عميل ملتصقة بالشارع ،مش معناه إين بعرف
شو وكيف بيفكروا الناس ،إن أطول حوار والزبون املحرتم ،هو حول السعر،
وعادة ما تنتهي هذه املفاوضات بعد ثواين بجملة واحدة" :يفتح الله" .أما
املصداقية ،فإنتوا أصحايب وعارفيني.
الفنان :بتحلف ب الله بأداء متثييل أروع من عمرو رغم إنك ملحد ،وفشار
أكرث من النجار ،بس لألمانة مش بهلول مثله.
التاجر :وين كنا؟
الفنان :كنا سبعة ع النبعة وأجا أخو لـ ....ورصنا شيفع (للتو دخل مدير
أحد املسارح املحلية بصحبة فنانني وفنانات شقراوات).
الصحفي :ليلة سودا ،مش هادا هو سبب عقدك النفسية يا ...
التاجر :معه كل الحق يتعقد ،يعني لو هذا كان مديري لكنت جالس مع
الصديقني هالء أرشب شاي ويانسون .لك يا رجل يف بني آدم عنده مخ
يغلق مرسح الدولة يف وجه الجمهور ليمنع عرض مرسحي علشان كم
قرش؟
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املحامي :له كامل الحق يف ترصفه .إذا بدكم الرصاحة والنظرة القانونية.
التاجر :ترضب أنت وهيك قانون ،عفوا من أي كرخانة متخرج حرضتك؟
(دب نوع من الفوىض والفلتان األمني فلملمه صديقنا الصحفي).

النخب الثاين
التاجر :الزبون عنا هو الجمهور عندكم ،الفنان عندكم هو املوظف ع ّنا،
ومدير عام املرسح يف وكالتكم هو الجنريال مانيجر ع ّنا ،مش هيك؟
الصحفي :ما فارق التشبيه.
التاجر :هذا نوع من الرنجسية والفوقية التحتانية .ما علينا خلينا بصلب
النزاع.
الصحفي :اعتذر.
التاجر :يف التجارة ،هناك قوانني وضوابط ملزمة ،يلتزم بها التجار عىل كافة
أشكالهم وأحجامهم.
املحامي :قوانني شوارع هاهاه.
التاجر :بس أرشف من قوانني محاكمك ...شوف يا أستاذ:
أول قانون :احرتام الزبون هو فرض عني (فهو عىل حق دامئاً)
الثاين :االلتزام مبواعيد فتح وإغالق السوق.
الثالث :وأد أي خالف قد ينشب ما بني صاحب املصلحة والشغيلة (
الطوشة والغوشة بعد ساعات الدوام الرسمي) باختصار ممنوع إقحام
الزبون يف هيك متاهات.
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الفنان :عاش قانون الشارع ......بصحة النصاب.
الصحفي :خلينا نرجع لصلب موضوعنا ،شو قلت؟ بتحب أحيك مع رئيس
التحرير؟
التاجر :بتفكر إنه عشان عيوين كبار ممكن كتابتي تكون أبني من بيان
الجاحظ؟؟
الصحفي :وليش الء ....كل يش ممكن وربك كبري.
التاجر :بقى مشكلة النقد ،برصاحة أنا ما بتحمل حدا ينتقدين ،وإذا يف يش
حدا عنده بيضات وعملها بلعن سنسفيل رشوش أهله....وفاقد اليشء ال
يعطيه.
الصحفي :ميكافييل بيعطيك هالحق ،وأصال املرحلة بدها هيك.
التاجر :أصبح صار الزم تجاوب عىل أهم سؤال عندي ،كم ورقة من ورقات
"نؤمن بالله" بتدفعوا عىل املقالة؟
الصحفي :بعدد أسطرها ،وعىل السطر (همس الرقم يف أذين).
صمت(....هو صوت ماكنة الحساب يف رايس).
كم سطر الزم أكتب كل يوم عشان أربح أكرث من ربح بيع حبات الفياغرا؟!
التاجر :موافق بس برشط واحد.
املحامي :أنت أرشط ،وإحنا بندرس رشوطك قانونيا.
التاجر :رشطي الوحيد هو أن يكون الـ "فونت" بحجم .21
املحامي :أوف ...كتري هيك.
رشا والرزق عىل الله.
التاجر :بني البايع وال ّ
الصحفي :الفاتحة...بس ليش  21تحديدا؟
التاجر :ألنه يقبل القسمة عىل  7وهذا رقم مبارك.
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الصحفي :أصبح هاتوا له  7أب لتوقيع االتفاق.
وقعنا وانرصفنا سوية ،انطلقت سيارتنا باتجاه راس العامود .بالقرب من
الجثامنية ،يلمح صديقنا الصحفي بعض األضواء والشخوص يف املنطقة
القابعة ما بني قرب سيدتنا العذراء وسور القدس (املكان الذي ألقى البابا
منه خطبة الجمعة قبل شهرين) ،بيشحط بريك فيتحول الصحفي إىل
شومخر ،بأدب يطلب منا مرافقته يف جولة تحقيق يف املكان .قلت هاي
فرصة أتعلم منه أصول املهنة.
نزلنا.....
متشينا ،تجاذبنا أطراف الحديث .بدون سابق إنذار ،تجهم وتفنجرت عيون
صاحبي ،حاولت فهم األسباب ،همس قائال :هذا الصليب ،إن مل تخن
الذاكرة ،هو شعار فرسان مالطا.
رسي قلت شو يعني ،مالطل ولاّ يالطا ،كله أخرا من بعضه ...
ب ّ
نال مني التعب فقررت الرحيل عىل األقدام لقرب بيتي من املكان .بحذر
ولصوصية أدخل الفراش يك ال أزعج مالئكتي الصغار ،ما هي إال لحيظات..
فرسان مبالبس عسكرية تطاردين ،أتعرث بصخرة أعرفها متام املعرفة ،صليب
معقوف يطرق رايس ،إنه قلب األسد معتمرا ً قبعة بيس بول ،حامالً رشاشاً
هنغاري الصنع ،أزحف مذعورا ً ،أسقط يف حفرة دائرية ،أرى نفيس واقفاً
عىل ركح وسط الصحراء ،أسمع صوت تصفيق الجامهري ورصاخهم :هاملت
ال ترشب السم ،اكرعه كرعاً ،انحني تحية لهم ،تتالىش األصوات باستثناء
ثالثة مشاهدين يف الصف األول ،يا هويل إنه مرسح يرثب الوطني فهذا
الفاروق عمر مبتهجاً ،وذاك العباس رضوان الله عليه ينسخ أشعاري،
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تتوسطهام سيدة الكون عائشة ،تلوح يل بسيف ذي نصلني.
أرتعب ،أتعرق ،تنقذين الستائر الحريرية ..هون بحط األول ،وبَلَ ِّبس الرابع،
أنظر للعداد ،ال أصدق عيوين ،رسعتي فاقت رسعة البرص والبصرية ،أرتطم
بحائط زجاجي ،أفتح باب السيارة ،أركل اليافطة التي علقت بالباب "ملهى
وبار الجنة اآلن" ،النادل يرفع إصبعه مشريا ً إ ّيل بالرتحيب ،يا وييل إنه
االسخريوطي ،أتظاهر بالعمى ،أميش باتجاه البار ،أطلب كأساً من املاء
وبعضاً من الثلج" .من أنت؟" يسألني البارتندر .أتلعثم بحثاً عن إجابة...
أنا أنا هاملت.
أهلن رفيق .مني حرضتك .أنا ع ْو ع ْو عوطيل ،تردده هذا جعلني أتفحص
برشته ،إنه أشقر ،لك شو هاملصيبة؟ شو جابني لهون؟ أبحث عن مخرج
لهذه املأساة ،أرى إشارة خرضاء كتب عليها "كازينو األبدية" ،مرتنحاً أكزدر
باتجاه الشارة لعشقي البوكر وجميع ألعاب ال ِقامر .أجلس حول طاولة
التشيكت ،وما إن الصقت طيزي لذاك الكريس ،وإذ بصوت جاري قائال:
أهذا اإلمعة بكليب؟ ارمي الفيش والورق ،ويا جبل طريك الريح .أشعر مباء
بارد يتسلل لجسدي النحيل املنهك ،شهيق زفري ،أجمع خاليا دماغي ،أشحن
حوايس ،أكتشف طاولة فارغة من اللّعيبة.
إنها طاولة الرند ،ال أحب الرند ،فهي لعبة تعتمد عىل الحظ فقط ،إال أنها
الطريق الوحيد أمامي ،علّني أسرتيح قليالً.
أطلب الرند من صاحب الطاولة بأدب وصوت هزيل وبالعامية "حبيبي
هذه الطاولة بس للشعراء ياال زوز" .
زوزو زوزو زوزو اصحى حبيبي عندك شغل ،هالء الساعة صارت سبعة ...
ياال حبيبتي بس تعبت من أحالم الليلة كتري.
حتى األحالم بتعبك؟ يخرب بيتك شو امشكشك.
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يخرب بيت الصحافة وصاحبي ،شو ليش شاعلة بخور ع الصبح ..خري!
مش أنا ،هذا بخور املصلّني يف ساحة البابا ،جريانا الجدد.
أصبح يف مؤامرة ...
يا زملة بكفيك شك بكل يش
يا عيوين ِ
أنت مثال متى تشعلني البخور؟
ملا بكون حارقة طبخة ،أو ناسية البامربز تحت الرسير.
يعني غطاء مؤامرتك هو البخور ....أفحمتك مو هيك؟
أغادر املنزل ،ألقي تحية الصباح عىل أبو أحمد جارنا.
أبو أحمد :بونجور.
من طول عمره أبو أحمد كل ما أقول له صباح الخري ،بريد عيل بـ "وعليكم
السالم".
هيو صار يحيك لغات ،وبتقليل املؤامرة براسك بس....
أهرول باتجاه املصلني الجدد ،بفرنسية مطبشة أحاول جمع معلومات
صحفية حولهم،
هل أنتم من مالطا؟
تأيت اإلجابة بالنفي.
أطلب شم كفيه فال يرفض.
أدس أنفي بني أصابعه وأشفط نفساً فرش كل "نوركامنية" العامل يشموها،
ّ
أشعر بطعم مالح يف الجيب اليرسى.
وأشعر برائحة موت باليمنى ،أهذه آثار ملح األرض؟ أم أنها رائحة دماء
انكيدو؟
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مي كالويت

شارع تهامي باشا

لست ممن يحضرّ ون مالبسهم من الليلة املاضية ،أفتح الخزانة صباحاً،
وأُخرج منها ما اتفق من مالبس وألبسها .هكذا فعلت يوم سبت من
آذار ،سحبت الرسوال األخرض وبلوزة مقلمة باللون نفسه مع أبيض .كنت
مكتبي ،لن أضط ّر للخروج ،كام أن والدي سيصحبني
متأكدة أن عميل اليوم
ّ
من البيت إىل املكتب وبالعكس يف السيارة .أحب األلوان يف مجتمع ال
يعرتف إلاّ باألبيض واألسود ،فألقى تعليقات ال تنتهي إذا ما لبست شيئاً
خارج إطار اللونني املتعارف عليهام – وهام ليسا لونني عىل كل حال.
كان شعري مفرودا ً كذلك ،هذا حرصت عىل متشيطه منذ الليلة املاضية ،إذ
أن القصة الفرنسية األخرية استلزمت تصفيفه باستمرار حتى ال أبدو آخر
النهار بشعري املج ّعد كالخروف – مع احرتامي للحيوان األليف.
وصلت املكتب باكرا ً مبا أن أيب أقلني إليه ،وجلست عىل مكتب محمد مبا
أنه يف عطلة ليومني ،إذ ال أملك مكتباً خاصاً حتى اليوم يف خربة أبو الزلف،
التي تضطر فيها لـ"الشحاتة" حتى تحصل عىل ما تريد ،ومل تسمح كرامتي
يل بأن "أشحت" مكتباً حتى اآلن ،اكتفيت بوعود د.مروان الذي يرقد يف
املستشفى منذ مطلع السنة.
ر ّن الهاتف فرفعته وكأنني ملكة املكان –وليتني مل أكن .مهمة لتغطية
خارجية! معرض للفنون واملخطوطات يف العيزرية .آه! كعب الحذاء
سيسبب يل مشكلة يف املسري ،ناهيك عماّ ألبس اليوم.
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مشيت عرب شارع صالح الدين الننت يف يوم سبت ،ميلؤه صبية شارع يافا
أو "بن يهودا" .هناك يعملون يف الكناسة والجيل ومسح "أطيـ "..اليهود ،ال
املخيص بإنهاء العمل بأرسع قدر
يرفعون رؤوسهم إال ليهزوها ألوامر شلومو
ّ
ممكن وبجهد أكرب .هنا يعملون عمل "تهامي باشا" ممثل "ميلودي دراما"
بكالم
القذر الرشه الطامع ،صاحب الشهوة واألموال ،يزبدون بألسنتهم ٍ
وسخ ،هنا أيضاً يبقون رؤوسهم منخفض ًة عىل مستوى أرداف الفتيات ،وال
يرفعونها إال لرؤية "ما جاد الله به يف ال ُعال"!
وصلت محطة الباصات بجهد بعد أن التصق يب كالم قذر ،جهدت مبسحه
بثقتي بنفيس ،وفكرة حريتي يف اللباس .سألت سائق الباص ما إذا كان
يعرف املكان الذي أقصده ،نظر إ ّيل من األعىل لألسفل وه ّز رأسه باإليجاب
"سأدلّك عليه ما أن نصل".
كانت املحطّة األخرية ،أشرّ يل بيده إىل املكان الذي أردته .نزلت من الباص
وتو ّجهت إىل البوابة "أرجوك ،أبحث عن مكان املعرض الذي يقام هنا".
نظر الحارس إ ّيل بطرف عينه "اسأيل يف الداخل ،أنا ال أعرف".
أي عنرص
مبنى فرغ من الداخل من ّ
مشيت الطريق صعودا ً ،دخلت ً
ربيعي ،وشعرت
برشي ،كان الطقس صحوا ً فخرج الجميع تحت شمس يوم
ّ
ّ
بالنظرات تلحقني أينام ذهبت ،هذه املرة كانت نظرات أنثوية ،فيام سألت
عن مكان املعرض بضع فتيات تجرأن فاقرتبن مني حتى يعرفن ما أريده،
إذ بدوت دون ّ
شك غريبة يف املكان ،ك ّن جميعاً يلبسن غطاء الرأس والربقع
والجلباب.
اتجهت حسب إرشاده ّن إىل مكان املعرض ،مررت بطريقي بشبابيك
الكفترييا ،كلهم هناك شباب ،تو ّجهت نظراتهم الغاضبة إ ّيل ،ومل أفهم
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سبب غضبهم بداية األمر ،اكتفيت بإنزال نظري إىل األرض والخطو رسيعاً
للوصول إىل هديف.
"مرحبا ،أنا مراسلة الجريدة التي اتصلتم بها هذا الصباح" .تغيرّ ت سحنة
السيدة التي اتصلت يب مئة ومثانني درجة ،حتى أن يدها التي امت ّدت
لتصافحني صغرت وتق ّوست وترددت قبل أن متسك بيدي ،تراخت عضالت
وجهها ،وأحسست بها تشيخ رسيعاً وأنا أمامها غري فاهمة مل يحصل كل
ذلك.
دخلت املكان الذي عبق برائحة البخور ،فعرفت السبب؛ التفتت إيل وجوه
كستها اللحى املنطلقة ،وتتبعتني عيون من خلف ال ُخ ُمر السوداء ،ومتتمت
القح ذاك.
أصوات مل أتبينّ مصدرها ،كنت "الفاجرة" يف الج ّو اإلسالمي ّ
حاولت أن أكون مهنية قدر اإلمكان ،أجريت بعض املقابالت الرسيعة،
وأخذت بعض الصور ،وجلت يف معرض املخطوطات اإلسالمية وصحف
القرآن التي أكل الدود ورقها ،فيام بقي الكالم كام هو ب"إعجاز ربّاين"
حسب رشح استمعت إليه.
كنت أدور يف حلقة مفرغة ،أسري فيبتعد عني املوجودون ،أصبحت
كمغناطيس معاكس ،تقربه من اليشء فيبتعد رسيعاً .أعجبتني اللعبة،
ورصت بثقة أسري يف املكان دون قصد معينّ  ،وأتخ ّيل نفيس من املسقط
العلوي :أنا ودائرة فارغة حويل كالسوار والناس تدور يف فليك دون االقرتاب
ّ
مني ،كان مشهدا ً تلذّذت به.
بعد االنتهاء من عميل ،انضممت للحارضين ألكل املحلّيات ورشب العصري،
مل أشعر بالخجل أو االرتباك بعد ذلك ،متلّكني شيطان وجد ضالته بني من
يسعون دامئاً إىل طرده من حياتهم ،وج ّدته متعلقاً يب كقشّ ة نجاته من بحر
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"الظلامت" ذاك ،لعبنا معاً يف االقرتاب من الشيوخ وهربهم هم إىل أقىص
مكان يف الغرفة ،وضحكت يف داخيل وأنا أغيظهم برائحة دافيدوف التي
أغرقت نفيس بها صباحاً.
خرجت بعد أن جمعت ما ميكن جمعه من معلومات لكتابة خرب ،مشيت
رسحت شعري
يف الساحة الخارجية بثقة بعد أن وضعت نظارات الشمس و ّ
بأظافري التي مألها الطالء األحمر ،وتبخرتت وعىل كتفي شيطان رأيه مي ّد
لسانه ألحد خلفي.
شعرت بخطوات مرتددة ،ونحنحة خفيفة ،أبطأت من سريي وتوقفت فجأة
شاب
يف مكانٍ خا ٍل من الناس .استدرت نصف دورة ،فإذا يب وجهاً لوجه مع ٍّ
والتف بجذعه
ملت ٍح يف الثالثني تقريباً ،جفل فابتعد خطوتني إىل الخلفّ ،
إىل اليسار قليالً ،ووضع كفّيه عىل أسفل صدره كمن يستع ّد للصالة ،وطأطأ
رأسه لألسفل ومتتم وهو يناولني بطاقة "هذا عنواين اإللكرتوين ،آمل أن
نتع ّرف عىل بعضنا أكرث".
 31أيار 2010
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خلف حائط وجه جديت

مريض ،وتنمحي عندها أرشطة الحارض برسعة أكرب
جديت تنىس بشكل
ّ
ٍ
رشيط يف املس ّجل ،وتبقي نفسها حبيسة املايض ،فتسأل
من رسعة سري
دون مقدمات عن ابنة عمتها التي كانت رفيقتها أيام الطفولة "كيف دعاء
األسمر؟" ،فتلطمها زوجة ع ّمي بالجواب بكل بساطة "يوه! ماتت من
سنتني!" ،فرتاها تطوي رأسها عىل صدرها ،يعلوه حزن شديد ،وكأن التي
سألت عنها ماتت للتو.
إن أكرث ما يبقي عىل ذاكرتها نشط ًة –وحالها حال الجميع دون استثناء-
هو النقود ،فأتنكّد وأحسب أنني الليلة لن أنام ،إذا ما وضعت نقودها يف
خزانتي ،ألن "الس ّيد سكّري" يوقظها يف الليلة أربع م ّرات للحماّ م ،تقوم يف
كل م ّرة منها تتفقّد الشواقل التي خبأتها يف أحد الرفوف ،وتع ّدها مرتني إىل
ّ
ثالث كل استيقاظة ،فال يبقى من الليل إال القليل ألنام فيه.
تزوجت جديت دون أختني لها يف سن السابعة عرش ،وكاد قطار الزواج
يوم مل
أن يفوتها لوال نزولها م ّرة إىل اللحام مصطفى –الذي هو ج ّدي -يف ٍ
يكن فيه من يشرتي لوالدتها اللحم يف املنزل غريها ،فرأى وجهها من خلف
الحجاب األسود ،وسامحه الله ،كانت تلك نهاية عزوبيته.
عاشت مدلّلة ،أختها التي مل تتزوج أعانتها يف تربية األوالد ،وحني
سكنت يف الطور قبل انتقالهم أخريا ً إىل واد الجوز ،كانت جاراتها البدويات
يف الخيام القريبة تساعدنها كثريا ً –هي بنت املدينة -يف أعامل البيت مقابل
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قليل من املال.
هذا الدالل مل يتمكن من مح ِو عالمات السن ،إذ أنها تجاوزت الثامنني،
فرتى خطوطاً كرسم طفل صغري متدارياً عن أمه عىل حائط وجهها ،وحنى
خفي عىل كتفيها ،وش ّوه "الدوايل" ساقيها الثخينني فكأنك
ظهرها ٌ
ثقل ٌّ
تنظر إىل خارطة ،فتتوه يف الشوارع الكثرية املتف ّرعة ،كام زاد وزنها يف
السنني األخرية لقلّة تحركها ،فث ّبت عىل خرصها عجالً من عجالت شاحنة
"ماك".
*****
حني عدنا من السعودية لنستق ّر يف القدس ،مل أكن أتجاوز الثامنة
من عمري ،وكانت جديت –والحق يقال -تدللني أكرث من غريي ،إذ كنت
رفيقتها يف الغرفة واملشاوير والرِحل ،وكنت أستمتع بها كلها عدى جولة
السوق ،فأرى نفيس جارية تحمل األكياس وتركض وراءها من دكانٍ آلخر،
كام أنني أميش إىل "أم خالد" بائعة الخضار كل يوم ثالث مرات أو أكرث،
"زادت الحشوة ،هايت بتنجان ..زاد البتنجان ،هايت حشوة" ،فأغدو كمكّوك
يف ماكينة الخياطة ما بني البقال والبيت و"أم خالد".
وعىل ذكر مكوك الخياطة ،كنت أستمتع أشد استمتاع حني تحرض
األخرية وتركنها عىل طاولة صغرية أمامها وهي جالس ٌة عىل األرض ،وتفرد
عيني
قطع القامش لتخيطها ،وتطلب مني أن أد ّور العجلة اليدوية ،فأركّز ّ
عىل اإلبرة الصاعدة والهابطة يف نهر القامش الجاري ،وتأمرين أن أقف عند
املصب.
ّ
لكني أكره الربيع ألجلها ،إذ ال يعكس دوماً سطوع الشمس يف تلك
يوم يف كانون ،لكنها
األيام من السنة جوا ً دافئاً ،فقد يكون أش ّد برودة من ٍ
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كانت تخرج كل ما يف البيت لتش ّمسه ،وتفتح الشبابيك عن آخرها ،وتزيل
السجاد وتدعك األرض بالصابون والكاز ،فام أن أصل قاع التل الذي يجلس
بيتنا عليه من املدرسة ،وأرى من بعيد أعالم االستسالم -البطانيات وجثث
املخدات مفرودة يف الخارج ،حتى أعرف أن النهار لن ينتهي إلاّ وأطرافنا
منفصلة عن أجسادنا من شدة برودة البيت ،وأبدأ موشّ ح البكاء و أنا
أصعد الدرج الطويل إليه.
لكنني لن أنىس ما حييت صورة قسوتها املعلّقة عىل حائط وجهها
األبيض ،يو َم اشت ّد فيه الجدال بينها وبني والدي الذي كان غارقاً بالح ّمى
طوال النهار ،وصحوت عىل صوت والديت يف الليلة نفسها تصيح ووالدي
يركض يف ممرات البيت ويرمتي عىل األرض إذ ضاق نفسه فجأة ،وبكيت
وأخويت الصغار ونحن نشاهده وع ّمي يجري له تنفساً اصطناعياً ،يف حني
وقفت جديت من بعيد تقول باستهزاء "قووووم ..بال كزب ونفاق ،ستشرتي
يل ما طلبته منك ،ال متثّل ،لن ينجح ذلك معي".
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*حتى أنت يا بائعة الفجل!

حني عدنا لنستق ّر يف القدس بداية التسعينات ،كان من الرضوري
أن أجد مدرسة أنتسب إليها يف الصف الثالث االبتدايئ ،ومبا أن مدارس
السعودية ال تعلّم اإلنجليزية إال ابتداء من الصف الخامس ،كانت كل
مدرسة ترفضني ألنني ببساطة ال أعرف إال األحرف األبجدية وبعض
الكلامت ،دأب والدي عىل تعليمي إياها يف البيت.
ق ّدم والدي طلباً ملدرسة الراهبات الوردية مبا أن أغلب فتيات
العائلة مسجالت فيها ،فيام ُرفضت كلياً مبا أن اللغتني اإلنجليزية والفرنسية
أساسيتان يف املنهاج التعليمي الخاص بها ،ورأيت نفيس أذهب مع بنت
الجريان إىل مدرسة أخرى هي الوحيدة التي قبلتني بصعوبة ،وبعد مئة
وساطة.
دأبت بعد ذلك عىل االهتامم باإلنجليزية لتعويض ما فاتني.
كنت أحصل أغلب األحيان عىل صفر مد ّور عىل عرشة يف امتحان اإلمالء،
وبالكاد كنت أنجح يف االمتحانات العادية .لكنني مل أستسلم ،ويف األعوام
الثالث األوىل جهدت ألكون أفضل يف كل م ّرة ،وعقدت صداقات مع معلمي
ومعلامت اللغة اإلنجليزية ،فيام حرصوا هم عىل االهتامم يب أكرث من غريي
لظريف الخاص .وتحسنت كثريا ً مع الوقت ،حتى أصبحت اآلن مرجع العائلة
يف أي كلمة تستعيص عليهم ،فيام أد ّرس أختي اإلنجليزية ،وهي يف مدرسة
الراهبات التي رفضتني قبل سنوات طويلة.
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أنا اآلن أنتقم من بنات عاميت اللوايت ك ّن يتحدثن الفرنسية
واالنجليزية إذا ما أردن أن ال أفهم ما يدور من حديث بينه ّن ،وأنسحب
بهدوء حتى ال أضطر لرضب إحداه ّن ملا كان يسبب يل ذلك من حرج
وامتعاض.
*****
أوقفتني اليوم سائحة يف البلدة القدمية تسأل بالفرنسية عن
اتجاه شارع ما –حسبام فهمت من حركات يديها ،واعتذرت لها باإلنجليزية
عن عدم معرفتي مبكانه .فيام ش ّدين صوت من خلفي نطق بالفرنسية
التفت ألرى يدا ً ممتدة إىل مكان الشارع ،كانت فالحة تبيع الفجل.
"لُيس"،
ّ
 5حزيران 2010

*بالفرنسية ،تعني "من هنا"
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أربعة فناجني قهوة

"كان أل ّذ فنجان قهوة رشبته يف حيايت "..هذه الجملة األوىل يف رواية كنت
عىل وشك كتابتها ،ومل أمتم الصفحة األوىل منها ،حتى رميتها يف "Recycle
 "Binحاسوب العائلة ،إذ ال بد سيطالها املسح الضويئ والكيميايئ والفيزيايئ
قليل من التفاصيل ،لتكون
يدي والدي يف امللفات ،وسرتشده ٌ
لكعكشات ّ
نهايتي عىل مرصف بالوعة البستان" .أنا وهو يف سيتي مول عماّ ن ،وربع
ساعة عىل بدء الفيلم ،يف ترشين الثاين (اللعني)" .وانتهى فنجان القهوة ذاك
يف "سلة مهمالت" الحاسوب.
***
فعلتها م ّرة بعد رهان ،جلست يف أكرث املقاهي سوق ّية يف العقبة بني أكرث
من خمسني رجالً :سائقي رسفيس ،ماسحي أحذية ،عامل معدومني ،شباب
عاطلني عن العمل ،بائعي علكة ..وأكرث .وطلبت فنجان قهوة عىل الريحة،
فيام راح مروان يص ّورين من بعيد إثباتاً عىل أنني فعلتها ،وكل النظرات
دم بني شباب
تتجه نحو فتاة تلبس بنطالون أحمر وقميصاً ملوناً ،كنقطة ٍ
"بال دم" .وما أن وصلنا بهو الفندق لنثبت للمراهن حكيم أنني فعلتها،
حتى اكتشف مروان أنه مل يحفظ الصور .وخرست  50دينارا ً ،وراح فنجان
القهوة ذلك مع تكنولوجيا غبية.
***
فنجان قهوة وياسمينة عىل برندة غرفتي ،الساعة الرابعة والنصف فجرا ً..
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ث ّم ..صوت عماّ ل تنظيف "البلدية" يف املبنى املالصق ملبنى ُسكناي ،تبعها
رائحة زيوت السيارات من الشارع التحتاين .مل أمتم الربع ساعة ،حملت
الفنجان ورميته عىل دواوين القباين "حارة وادي الجوز ال تشبه بيتك
الدمشقي يا صديقي الشاعر" .هذا الفنجان ل ّوث محبتي لرومانسية نزار
وأتباعه.
***
هذا األخري ،اندحش صانعه يف الغرفة واستعىص هناك ،وخرجت "حردانة"
وأنا أنتظر الفنجان الذي مل ِ
يأت .وجاءت بسببه مكاملة أشبه بتجارب حصة
العلوم يف الصف الخامس :كأسان يربطهام حبل طويل ،فتاة داخل الصف،
يطل من
وأخرى خارجه .أنا كنت عىل الرصيف وهو يف الطابق الخامس ّ
الشباك ،يطلب مني الصعود لرشب الفنجان املتأخر ،نتحدث عىل الهاتف
يف شؤون العمل ولقاء مل يتم .هذا الفنجان مل أرشبه ،لكنه يضاهي لذّة
الفنجان األخري قبيل اإلعدام.
 17حزيران 2010
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القبلة الفرنسية

يف اللحظة التي رأيت فيها وجهه يتسع يف أفق نظري ،ومأل تد ّوره فضاء
عيني ،أسدلت جفوين عىل جلجلة خوف وفرح ،واندلقت يف رأيس قصيدة
قدمية عتّقها الغبار ،وسالت بسالس ٍة عىل أرضية املكان كأنني كتبتها البارحة،
ّ
ودق البيت األخري بإلحا ٍح عىل أبواب رأيس صارخاً "قبل ٌة ض ّجت مبوضعها..
صاحت بغري ذي فكرِ ..أنا دوماً أحسبني من اإللحاد والكفرِ "..و كر َرتْ "أنا
دوماً أحسبني من اإللحاد و الكفرِ".
وأطبقت بحركة
امنحى كل يشء حويل حني تالمست شفاهنا األربع،
ُ
شارب غري مشذّب ،فيام
ميكانيكية،
فتحسست أنامل شفتي العليا شعريات ٍ
ْ
انجرت أظافر الشفة السفىل عىل رخام أسنانه ،محدث ًة صوتاً اقشع ّر له
ميش أنامله عىل يسار جيدي ،رامياً ما بقي من شعري  -شاهدا ً
بدين ،زاده ُ
عىل الجرمية  -إىل الخلف ،وتجاهلت خيطاً من العرق يزحف عىل صدغه
األمين ،وتسارعت األنفاس فمألت نظارته تع ّرقاً زاد ضبابية اللحظة.
"ها ..هكذا إذا ً يكون طعم القبلة الفرنسية" هكذا فكّرت لحظتها ،تشعر
بالرضاب مختلط الرتكيبة ،ويرتاكض اللسانان كعشاقٍ يف فيلمٍ سيناميئ يف
خشبي غري مريح ،ويطفو
كريس
الستينات ،وتفقد الشعور بأنك تجلس عىل ًّ
ًّ
حتى سطح الغرفة ج ّو مخنوق بنفسني فقط.
مل يستطع نباح أبواق سيارات الزقاق العماّ ّين وقت الظهرية أن يوقف دفق
القُبل ،وال أبردين صف ُع نسامت ترشين الثاين وقتهاُ ،ج ّل ما شعرته كان
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ارتطامي بحقيقة أنني أق ّبل للمرة األوىل ،قبلة فرنسية رطبة ،ولّدت يف
نفيس شعورا ً بالغبطة ال مياثلها فيه إال الجلوس يف الجنة.
ترنحت للخلف وكأن نبيذها أسكرين متاماً ،وأحدث انفصال الشفاه مع
أعوام هي
الشفط فرقع ًة مضحكة ،تناسبت ومشه َد الطفلة ذي العرشة ٍ
أنا ،تربعت عىل بالط الذاكرة أمام شاشة التلفاز ،ترتقب املشهد األخري يف
مرصي باألبيض واألسود ،يق ّبل فيها البطل البطلة ،وسمعتها مشمئز ًة
فيلمٍ
ٍّ
تقول "يع!".
 21آذار 2010
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 12ساعة عىل الجرس

مل يُخ ّيل يل أن الوقوف يف الدور سيأخذ أكرث من ساعة ،حني
رأيت املسافرين من األردن إىل فلسطني مصطفّني عىل البوابة الخارجية
لجرس األردن قبل الدخول إىل غرفة االنتظار ،وصدق من قال "هني قرشك
وال تهني نفسك" ،فيام فضّ لت إهانة نفيس واالنتظار يف الدور عىل أن أعود
إىل القدس  VIPمن الجهة األخرى ملعمعة الواقفني هنا ،وأدفع  100دوالر
سأستفيد منها الحقاً يف رشاء بعض الحاجيات قبل االنتقال للعيش يف عماّ ن.
وقفت تحت ألواح الزينكوُ ،علّقت عىل املواسري التي تحملها
مراوح للزينة ،وحني طلب الواقفون من رشطي التنظيم أن يشغّلها ،قال
إنها معطّلة "علينا وعليك يا حج ،ما هيني واقف زيي زيّك" .ومل ينفع
أنفي الكبري يف أخذ كمية كافية من األكسجني يف غور األردن يف أيلول ،كان
الطقس حارا ً بشكل كايف لتتح ّمص كحبّة فول سوداين يف شوكوالطة سنيكرز
منتهية الصالحية.
نظرت إىل ساعة يدي الفض ّية التي أشارت عقاربها املضيئة إىل الساعة الثانية
عرشة إال ربعاً بالتوقيت الصيفي -مبا أنني مازلت عىل الجهة األردنية،-
وق ّدرت الوصول إىل قاعة االنتظار بعد ساعة عىل األكرث.
بدأ الدور يزدحم أكرث مع السري إىل األمام ،عربات الشنط تصنع من قدميك
لحمة كفتة فرمة ناعمة ،تسري بق ّوة الدفع والجذب ،تتسلل يدك بصعوبة
إىل جيبك لتخرج ورق الكلينكس املعطّر ،وال فائدة تذكر ملثله ،فعمدت
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إىل تعليق رأيس عالياً قدر استطاعتي آلخذ نفساً بعيدا ً عن روائح العرق
املتصببة من العجائز ،واألطفال البائلني عىل أنفسهم ،وآخرين مل يستحموا
منذ العيد.
تقديري للوقت مل يُ ِ
جد هذه امل ّرة ،فيام فكّرت باالنسحاب من املعركة،
لكنني مل أعد قادرة عىل الخروج من بني الصفوف ألعود إىل بيت عمتي
املك ّيف يف عماّ ن ،وتذكّرت تهديد والدي "تعودين اليوم ،ال تتأخري وال
ساعة واحدة" وكأنه يقول بعدها "وإلاّ " ،وما أدراك ما الـ"وإلاّ " خاصته ،إذ
من املمكن أن يلغي موافقته عىل الدراسة يف األردن بكلمة واحدة ،تنهي
كل ما ركضت من أجله شهرا ً كامالً من التحضريات.
صوت العجوز التي وقفت بجانبي ال ب ّد أث ّر يف ّ
دف األذن اليمنى ،عزفت
معزوفات رفيقاتها يف النضال للوصول إىل غرفة االنتظار "ادفيش يا ستّي..
زقّي من هون "..وليت كان هناك مجال لـ"هون" أو هناك أو حتى سنتميرت
واحد "أين أذهب؟ ال يوجد مجال" كنت أر ّد عليها وبالكاد تسمع .وزد
عىل ذلك أن مراوح املكيفات يف الغرفة الداخلية ترضب يف وجوهنا ،نحن
الواقفون يف الجهة الخارجية لها ،أي أن املروحة بحرارتها العالية تنظفك
عىل نظام "دراي كلني" ساخن من اآلخر.
سلّمت شنطتي عندما وصلت أخريا ً إىل مكان رشاء التذاكر ،إذ ال مجال
للرتاجع بعد ذلك .وال ميكن ألحد أن يتص ّور الضغط البرشي عىل شباك
التذاكر ،لقد شعرت لحظتها أنني ارتفعت عن األرض مع تزاحم الناس
حوله ،فيام رأيت املوظّف جالساً هناك وبكل أريحية يقطع التذكرة ويأخذ
النقود من الناس وهو يته ّوى مبروحة ال ب ّد منذ زمن اخرتاع املراوح ،ويتناول
كأس املاء البارد ،والناس يتصببون عرقاً لزجاً وهم ينتظرون أخذ التذكرة من
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بني يديه البطيئتني.
تناولت الدنانري الثالث وأعطيتها ألحد الش ّبان الواقفني هناك ،فيام صاح
"أريد خمسة قروش بعد" وبحثت يف محفظتي فلم أجد ،فدفع هو وبقي
بعدها يرثثر معي لقاء القروش الخمس التي دفعها ع ّني ،ومل يكن ينقصني
صوت آخر يكلمني بشكل خاص ،إذ أن األصوات الصادرة من غرفة االنتظار
كانت كافية لتفريغ غابة كاملة من حيواناتها.
أخذت الرقم من مدخل غرفة االنتظار بعد أن كذب محمود-الشخص الذي
دفع عني -عىل الرشطي الواقف هناك ،بأن أمه دخلت قبل قليل وأنا ابنة
خالته ،وعلينا الدخول برسعة قبل أن تغادر أمه املكان وتض ّيعه.
نظرت إىل الرقم الذي أحمله ،كان  ،A469فيام سألت موظّف النظام هناك
"هل صحيح أن الرقم امليضء هناك هو A61؟" فه ّز برأسه إيجاباً ،أي أن
أمامي ما يقارب أربعامئة رقم .أخذت زاوية يف مكان ما ،إذ أن كل الكرايس
كانت محتلّة ،وتركت نفيس للسب بصمت لدقيقة عليّ أف ّرغ ما يف داخيل
من جنون ،إذ كنت عىل وشك االنفجار يف أية لحظة.
م ّدت فتاة يدها من وراء الحاجز الحديدي الذي يفصل بني غرفتي االنتظار،
تحمل رقم  ،A162فاستغربت فعلتها ،لكنها أخربتني أن دورها جاء مع أمها
التي تحمل رقامً سابقاً ،فشكرتها وتو ّجهت للبوابة التي تدخلني إىل غرفة
االنتظار األخرى ،فنادى الحارس "ابتدا ًء من الرقم  100وحتى  "150وبعد
قليل "ابتدا ًء من الرقم  150وحتى  "200فدخلت إىل الغرفة األخرى أخريا ً.
مشيت من مكان آلخر حتى يصل رقمي ،فيام كان رشطي النظام هناك
يصيح بالوقفني أن يجلسوا ،لكن أين نجلس؟ يف أحضان بعضنا؟ ال يوجد
كرايس .وحني وصل دوري أخريا ً ،وقفت عىل شباك الجوازات ،وسلّمت
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أوراقي ،فختم عليها املوظف هناك ،وسلّمها ملوظّف آخر .وحني نادى عىل
يل أن أنتظر لحني
اسمي األخري ،سلّمني الجواز دون البطاقة الخرضاء ،أي ع ّ
منادايت من موظف آخر ألحصل عىل البطاقة وأذهب يف حال سبييل.
رشف ،صار
وقفت .جلست .قرفصت .مشيت .ومل يأت املوظّف بعد .وحني ّ
يرصخ بالواقفني أن يجلسوا .أين؟ عىل رؤوس بعضنا؟ كأنه أمر نفسه ،مل
يستجب أحد لذلك ،فحرد! دخل إىل غرفته مجددا ً ،وطز يف كل املوجودين
الذين ينتظرون عىل أحر من الجمر للعودة إىل بيوتهم.
عاد مرة أخرى حامالً الصفطة نفسها ،وأمر الجميع بالجلوس م ّرة أخرى.
أين يا حبيبي؟ عىل أحضان بعضنا؟ قرفصت قرب إحدى الفتيات ،وانتظرت
كل م ّرة باسم الشخص واسم والده فقط.
سامع اسمي .فيام كان ينادي ّ
فرغت يداه ومل يكن يل واحدة من بني البطاقات .فبحثت عن مكان آخر
أجلس فيه ،فتوفّقت بالحصول عىل مكان يف زاوية القاعة قرب عائلة
صغرية .كانوا يحملون الشبيس الذي بدا لذيذا ً يف نظري ،وتذكّرت توصيات
عمتو ناديا بأن آكل أكرث عىل الفطور ،فيام اكتفيت برغيف واحد كان أكرث
من الالزم وقتها ،ومتنيت لو أين حملت السندويشة التي عملتها آخر األمر،
لكنني رفض عىل أساس أنني سأصل إىل البيت باكرا ً ،آكل وأذهب بعدها
إىل ورشة الكتابة للصغار ،يال األحالم السعيدة!
عاد املوظف بلباسه العسكري ،قميص أزرق مكوي جيدا ً مبلل بالعرق،
وبنطلون كحيل أطول مام هو مفرتض .بدأ باملناداة ،وأنا أدعو الله أن يكون
اسمي بني أحد األسامء .وإذا به يلفظ أخريا ً "مي يعقوب" .ركضت ركضاً
آلخذ البطاقة ،تناولتها منه وانسحبت إىل موقف الباص.
عندما وصلت الغرفة التي تقود إىل موقف الباصات ،بعد حوايل ثالث
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ساعات من االنتظار ،أوقفني ضابط عىل جهة ،وأجلسني عىل كريس ألنتظر
وصول الباص مع املنتظرين اآلخرين .انتظار آخر إذا ً؟ دخلت السوق
"الح ّرة" ألشرتي جروس سجائر لبابا ،وجدت أن السوق فرغ من أغلب
األشياء ،الناس كانت كالجراد .اشرتيت غولواز وكيس شوكوالتة مشكّلة،
وخرجت ألصعد يف الباص ،إذ أن املنتظرين كلهم خرجوا إىل املوقف وأنا
أبحث عن دخان السيد يعقوب.
بحثت عن شنطتي بني أكوام الشنط يف الخارج ،وجدتها مرمية وقد تكسرّ ت
أجزاء خارجية منها ،كام مل ّت غربة الشارع كله ،وحاولت اسرتجاع قليل من
كرامتها بأن مسحتها مبحارم كانت يف جيبي ،وجررتها ووقفت أمام املوقف
متاماً موقع وقوف الباص ومكان بابه ،حتى أقفز مبارشة إىل داخله ،إذ أن
املتواجدين هناك كانوا أكرث من خمس وخمسني ،أي لن يتسع لهم باص
واحد.
يل رمي الشنطة يف الصندوق قبل أن أصعد ،وما أن فعلت
تذكّرت أن ع ّ
ذلك حتى انهالت الشنط من حويل عىل املكان ،ووجدت نفيس محشورة
بني من يضع شنطته يف الصندوق وبني من يحاول الصعود إىل الباص.
محمود الرثثار حجز يل مكاناً بجانبه ،لكنني رفضت وكنت عىل وشك سحب
شنطتي من بني األكوام والذهاب إىل الباص الثاين ،لكن سائق الباص فتح يل
الكريس الذي بجانبه وأجلسني عليه ،فيام نظرت يف املرآة املعلقة عىل الباب
فوجدت الناس تتزاحم للصعود يف الباص اآلخر ،أي أنني ما كنت ألمتكن
من الصعود إليه أيضاً.
حضرّ ت األوراق وجواز السفر ليكشف املوظف عليها قبل السري ق ُدماً،
وأخذ بطاقة بيضاء ك ّنا قد عبأناها أ ّول اصطفافنا صباح اليوم ،إضافة إىل
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التذاكر التي كدت أن أخنق من أجل الحصول عليها ،وكشف عىل جواز
السفر .وقف الباص لدقيقة قبل أن يسري باتجاه الجرس اإلرسائييل.
شعرت بقليل من التحرر ،إذ أن منظر الغروب من وراء هضاب الغور كانت
أفضل ما رأيته منذ الصباح .وصل الباص الجرس الخشبي ،قرأت عليه الئحة
صغرية تقول "تعاون بني األردن واليابان" ،اليابان ،أكرث بالد العامل نظاماً ،ما
الذي جاء بكم أيها اليابانيون إىل هنا؟
انتظرنا حوايل ساعة هناك قبل أن يوقفنا جنود إرسائيليني ليفتّشوا الباص.
نزلنا ووقفنا تحت لوح زينكو يل ّم حرارة الغور كله ،وصعد جندي إىل الباص
ليفتشه ،ال أدري عن أي يشء كان يبحث أو يفتّش.
صعدنا ثانية إىل الباص ،ومىش فينا إىل بوابة الدخول إىل الجرس اإلرسائييل،
غابت الشمس متاماً اآلن ،فافرتش سائق الباص حراماً صوفياً أرض الشارع
ومتدد عليه ،عرفت من ذلك أن األمر سيطول .حاولت االتصال بأهيل بعد
أن استبدلت رشيحة الرقم األردين برقمي املحليّ "أورانج" ،إلاّ أن بطارية
البلفون خانتني ،بالكاد سمعت صوت بابا عىل الجهة األخرى ،وأخربته أن
األمر ال شك سيطول كثريا ً ،وال داعي ألن يقلقوا عيل ،وال أعرف إذا ما سمع
ألستغل الشحطات األخرية من
ّ
الجمل األخرية التي طسستها وراء بعضها
البطارية .كانت هذه آخر محادثة معهم ،وعرفت أنني لن أسلم من تعزير
يل
أيب يل لعدم شحن البلفون ج ّيدا ً قبل الخروج من بيت عمتي ،وكم م ّرة ع ّ
أن أذكر أنني مل أحسب هذا الحساب قط.
بقي الباص عىل وقفته حوايل الساعة والنصف ،فيام نظرت إىل الخلف ألرى
الباص الذي تزاحم الناس عليه وكدت أصعد فيه ،فلم أجده خلفنا .وحني
سألت سائق باصنا عنه ،اتصل به السلكياً ،فأخربه أن الجرس اإلرسائييل
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اكتفى بالعدد لهذا اليوم ،وأعادهم إىل الجرس األردين .كنت سأقتل نفيس لو
أنني كنت فيه وعدت بعد رحلة الشقاء هذه إىل األردن من جديد.
أضاءت املج ّندة اإلشارة الخرضاء أخريا ً فسار الباص مرسعاً إىل مدخل
قاعة الجرس اإلرسائييل ،فأنزل العاملون الشنط وبحثت عن شنطتي من
وراء الزجاج حتى أسحبها وأركض رسيعاً إىل الداخل .فتح السائق الباب
فانطلقت رسيعاً وسحبت الشنطة من بني األكوام ،وركضت بها ملكان
تفتيش الشنط ،ومتتم أحد الواقفني هناك "أعطي العامل دينار مبشيلك
الشنطة عىل الرسيع" .خفت ومل أفعل فقد ظننت األمر رشوة ،ومل يسبق
يل أن رشوت أحدا ً.
وقفت مع املصطفّني ألستعيد جواز سفري الذي أخذه العامل ليختم عليه
رقم الحقيبة ،وبدأ العاملون هناك (أربعة أو أكرث) باملناداة م ّرة واحدة،
فتداخلت األصوات واألسامء بشكل ش ّوش عقيل ،وتتبعت األصوات كلها
دفعة واحدة ألحصل عىل اسمي الذي ناداين به عامل سمج ،دقق كثريا ً يف
صوريت قبل أن يناولني الجواز ،فيام انحرشت مجددا ً بني املصطفّني لدخول
القاعة املكيّفة.
حزنت كثريا ً عندما وصلت إىل القاعة فوجدت أهل "الضفة الغربية" واقفني
بالدور ،فيام أهل القدس دخلوا من الجهة األخرى رسيعاً وجلسوا عىل
الكرايس ،بعد أن سلّموا ترصيح الخروج بانتظار استالم هوياتهم .فيام كان
"أهل الضفة" ينظرون إلينا بعني الغضب والحقد ألننا مرتاحون بينام هم
واقفون .إلاّ أنني متنيت لو أنني أقف معهم ،إذ أنني سلّمت الترصيح،
وعصيت املوظفة هناك حتى تجلب الهوية ،فيام سار دور الضفّة رسيعاً.
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مل أعد أحتمل أكرث ،جلست عىل طرف الكريس وانفجرت ببكاء صامت،
اثنتي عرشة ساعة ألقطع الجرس الفاصل بني األردن وفلسطني .هذا أمر ال
يعقل.
وقفت للموظفة مثل "العمل الرذل" ،وبدأت موشّ ح البهدلة والردح
بالطريقة التي تليق بعاملني ال يحرتمون وقت اآلخرين وال يفهمون معنى
االنتظار ،كنت أشبه بواحدة مل يربها والدها ستة وعرشين عاماً متواصلة
عىل االنضباط واالحرتام والصرب ،هؤالء ال ينفع معهم أن تكون مؤدباً أبدا ً.
ذهبت املوظفة إىل غرفة أخرى ،وعادت بع ّدة بطاقات هوية ،مل تكن
تخصني ،أكملت البكاء الداخيل عىل نفيس ،فيام ذهبت املوظفة
إحداها ّ
مرة أخرى وتأخرت حوايل نصف ساعة أخرى ،وعادت تحمل هويات ثانية.
نادت عىل األسامء كلها ،وأبقت هويتي حتى النهاية ،ونادت أخريا ً "كالويت..
مااي" .وقفت عىل الشباك فسألتني "بابا؟" مل أفهم عليها" ،بابا شو؟"" .اسم
بابا"" .يعكوب" قلتها بنزق ،ناولتني الهوية فأخذتها وركضت إىل آخر
محطّة.
بحثت عن شنطتي مرة أخرى بني الشنط ،كانت أكرث اتساخاً من املرة
األخرية التي رأيتها فيها ،جررتها كيفام اتفق ،وجررت نفيس هي األخرى
إىل الخارج .أخذت تذاكر التاكيس وتو ّجهت للسيارة وصعدت .انتظار أيضاً
هناك ،كان ينقصها راكب واحد ،جاء أخريا ً ،وانطلق السائق إىل القدس.
ليست الطريق من الغور إىل القدس طويلة ،لكنها الليلة كانت أطول من
الطبيعي .وصلت مكتب تاكيس األقىص الذي يبعد خمسني مرتا ً عن منزلنا
عىل األكرث ،هذه الخمسني التي شعرت أنها خمسمئة ،جررت شنطتي
عىل أسفلت الشارع الهادئ ،وحده كلب الجريان بقي ينبح منذ نزويل
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من السيارة وحتى وصويل إىل البيت ،ورفعت بنطلوين ع ّدة م ّرات إذ أنني
استغنيت عن الحزام منذ أ ّول مرور عرب البوابة اإللكرتونية ،كام أن معديت
يوم كامل.
"هفتت" نهائياً ،إذ مل آكل منذ أكرث من نصف ٍ
دخلت البيت .بالكاد سلّمت عىل األهل ،وارمتيت عىل أقرب كنبة".
"مي ..مي ..مي."...
ال تنادوين باسمي رجا ًء ،نوديت به اليوم أكرث مام احتمل".أيلول 2010
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 Oسالب*

سقطت عىل رأيس يف السادس عرش من صفر عام  ،1404وأحفظ
التاريخ الهجري ألنني ولدت يف الرياض يف السعودية ،كام تحسباً لعوديت
إىل ملفات املستشفى الذي ولدت فيه أبحث عن حقيقة ما.
بدأت القصة يوم زار املدرسة طاقم طبي لفحص عينات دم
الفتيات ،باحثني عن فئة دم  .-Oوتقاطرنا إىل غرفة املستوصف نتدافع
إىل الخلف خوفاً من مشهد اإلبر الصغرية تنخز أصابعنا الوسطى ،فتنقط
األخرية قطرات من السائل األحمر عىل زجاجات مسطحة رفيعة ،تزيد
عليها املمرضة املتشحة باألبيض بعضاً من قطرات من محلول أصفر ،ومتيل
بالزجاجة إىل األمام والخلف وترفعها إىل الضوء الخافت الداخل من كوة
الشباك الطويل ،فتعلن .A, B, AB, O
دخلت الغرفة بقوة الدفع ،ورغم أنني ال أخاف الدم والجروح،
تظاهرت بذلك حتى أبدو كالفتيات األخريات .مددت يدي نحو املمرضة
وأغمضت عيني ،ومل تستغرق أكرث من ثوانٍ حتى أعلنت "أ ْو سالب ،خذوها
إىل الغرفة األخرى".
ُم ّددت عىل رسير ،و ُوصلت بأنبوب رفيع من باطن ساعدي إىل
كيس شفّاف ،وراحت املعلمة تواسيني معتقد ًة أين أشعر بالخوف والغثيان
من مشهد الدم املتدفق عرب األنبوب الطويل ،فيام كنت مستمتعة بذلك
بساديّة غريبة ،رغم أنني مل أتجاوز العارشة وقتها .شاركتني بعد قليل أربع
63

فتيات ك ّن يبكني ويرتجفن ،وال ب ّد أن دماءهن تطابقت مع املطلوب،
وفك ّرت "بضع فتيات من بني أكرث من ألف ،ال ب ّد أننا مميزات حقاً".
عدت إىل البيت أروي ما حصل معي يف املدرسة ،فيام غضب أيب
من سحبهم دماً دون الرجوع إىل ويل األمر ،وحسبت أن دمنا فعالً نادر ال
يشبه دماً آخر ،وال ب ّد أنه مل ينتبه إىل تفصيلة أنهم فعلوا ذلك ملن ميلكون
فئة دم  -Oفقط.
عرفت بعد أعوام أن عائلتي (أو ليست عائلتي) بكاملها تحمل
فئة دم  Oلكنها موجبة ،وتساءلت "أيعقل أن تكون املمرضة أخطأت
التشخيص يومها؟" ،ورحت أعبث يف أوراق العائلة باحث ًة عن شهادة ميالدي
يف خزانة أمي ،وقرأت مرارا ً "اسم املولود :مي .اسم الوالد :يعقوب .اسم
العائلة :الكالويت" .و ُمألت الفراغات املتعلقة باملواطنة السعودية بنقاط،
أي ال رقم وطني بطبيعة الحال ،فيام جاء يف خانة الجنسية :أردين .وبحثت
طويالً فعرفت أن السعودية بالذات ،متنع التبني بش ّدة ،فذهبت الحتامل
أنهم ب ّدلوين يف غرفة الوالدة بأخرى ال شك.
مل أطرح الفكرة عىل والدي قط ،كنت أحاول استشفاف ذلك من
أمور أخرى ،إذ ال ب ّد مألت القصص املشابهة التي سمعتها رأيس بشكوك
كثرية كانت تقفز إ ّيل كلام ُذكّرت بأنني مواليد الرياض.
يل متاماً حني شخّص النقاط
وجاء طبيب األسنان يوماً ليجهز ع ّ
الصفراء التي عىل أسناين األمامية أنها تشبه إىل ح ٍّد كبري ما يعاين منه سكان
منطقة اإلحساء القريبة من الرياض ،أو أنها تعود إىل مياه السعودية املأل
بالفسفور رشبتها أمي أثناء حملها يب ،فيام أكدت هي ،فكانت الرضبة
القاضية" ،مل نكن نرشب إلاّ مياه معدنية!".
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يف كل مرة أدخل فيها عند طبيب العائلة ،أرى عىل شاشتي عيني
كلام رمشت سؤاالً ملحاً "أميكنني أن أعرف فئة دمي يف غرفة املخترب يف
ٍ
حقيقي من أن
لخوف
املركز الطبي؟" ،وأفرك عيني ألمح َو السؤال عنهام،
ٍّ
يكون  -Oفتتأكد شكويك وظنوين بعد حوايل خمسة عرش عاماً.
والدي ،وكلام
مراهقتي التي تأخرت حتى العرشين أنهكت
ّ
تساءال عن عقيل اليابس ومت ّردي ،أرجعت أنا ذلك –دون أن أقوله -إىل
أصويل السعودية .وبعد كل مشكلة أسببها يرصخ يب والدي "أنت لست
كباقي أخوتك ،ستكون نهايتي عىل يدك" ،أوشك عىل القول "ابحث عن
ابنتك املطيعة يف السعودية".
 7أيار 2010

* ما كنت ألكتب النص ،لوال تأكدي من فئة دمي منذ أسبوعني ،وهي  Oبالتأكيد ،ولكم أن
تختاروا ما بني سالب وموجب.
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حارض س ّتي

كان يوماً طويالً يف العقبة ،أمضيته مع أصدقايئ يف محارضات
صباحية وجوالت متعددة يف شوارع املدينة ،أنهكني السري وجولة الليدو
البحرية ،أردت آخر األمر أن أجد الرسير أقرب من أي يشء آخر.
دخلت الفندق الذي هدأ بعد أول ساعات اليوم الجديد،
وأُطفأت معظم األضواء يف اللويب .ألقيت التحية عىل عامل االستقبال،
واتجهت مبارشة إىل املصعد ،ويف اللحظة التي ضغطت فيها عىل رقم سبعة،
دخل املصعد شاب هزيل ،أنهكه الخمر وس ّود الحشيش أسفل عينيه،
وغرق وجهه يف السهر ،ول ّوث مالبسه غبار الشوارع ،وعجبت كيف متكن
من الدخول إىل الفندق دون أن ينتبه إليه أحد.
سألني باإلنجليزية ،إذ ال ب ّد ش ّوش رأسه الكحول فلم يعد مي ّيز
سامري من شقار األجنبيات "أ ّول مرة لك يف العقبة؟" هززت رأيس إيجاباً،
مل أشأ التحدث معه ،فعاد وسألني ثانية "من تل أبيب؟" ابتسمت ،هكذا
إذا ً ،تعتقد أنني يهودية! "نعم من تل أبيب" أجبته باإلنجليزية ،مل أعرف
من أين جاءتني الجرأة ،أردت استثارته فخلعت كنزيت" ،ترغبني برشب يشء
معي يف البار ،إنه يف الطابق الثامن؟" تد ّورت عيناه الحمراء" ،ال ،أشعر
بتعب شديد ،أنا ذاهبة للنوم".
فتح أخريا ً باب املصعد عند الطابق السابع ،شعرت بخوف شديد
لحظتها ،كيف سمحت لنفيس أن أفعل ذلك؟ اتجهت إىل باب غرفتي
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وتلمست جيبي فلم أجد املفتاح ،خفق قلبي بش ّدة حني تذكرت أنني
تركته مع زميلتي يف الغرفة ،والتي مازالت يف املقهى الذي تركتها فيه عىل
بعد شارعني من الفندق.
طلبت املصعد م ّرة أخرى ألنزل إىل االستعالمات فآخذ مفتاح
االحتياط من هناك .يف اللحظة التي فتح فيها باب املصعد ،كان الشاب
نفسه عىل وشك الخروج منه إىل الطابق الذي أنا فيه ،ارتعشت .عاد إىل
الداخل دفعة واحدة ودخلت وراءه مبارشة" ،أمل تكن ته ّم بدخول الطابق؟"
"ال ،غيرّ ت رأيي!" كنت عىل وشك اإلغامء من شدة الخوف ،ودار يف رأيس
مشاهد االغتصاب يف املصاعد ،وقرأت آيات من القرآن ،خوفاً ال محبةً.
خطرت يل فكرة ،أصلح طرق الدفاع عن النفس هي الهجوم،
وانتظرت وصولنا إىل الطابق األول ،وحني أضاء رقم ( )1نظرت إليه بغضب
بطرف عيني وقلت له بالعربية أخريا ً "إياك أن تتحركش م ّرة أخرى بفتاة"
تغيرّ ت مالمح وجهه دفعة واحدة ،أيقظته من غفوة التهامي بنظراته "أنت
عربية؟" نظرت إليه مبحلق ًة من فوق ،إذ صغر حجمه ضعفني"أنا من
املخابرات يابا" .ولكم أن تتخيلوا اندفاعه من باب املصعد الذي فتح يف
الطابق األريض وهو يتمتم "حارض ستّي! حارض ستّي!".
 5حزيران 2010
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أم شحادة

وج ّدت نفيس يف مكان غريب أنظّم حدثاً مهامً ال أعرف ما هو متاماً،
ورأيت كبريات السن يف كل مكان ،بالكاد قادرات عىل السري ،وأنا أساعده ّن
إلنجاز الحدث عىل أفضل وجه" .أي حدث؟" تلفّت حويل من جديد ،املزيد
من العجائز وبعض الشباب يساعدوه ّن يف التح ّرك .كثري من الفساتني املل ّونة
وعلب املكياج ،وجوه عجائز من جديد تتل ّون كامله ّرجني ،وأخريات تضع
"أي منصة؟".
اللمسات األخرية عىل لباسهن قبل الخروج إىل ّ
املنصةّ .
املنصة والناس تهلل
وجدت نفيس فجأة بني الجمهور ،والعجائز يرسن عىل ّ
فرحة ،وبدأت أضحك بش ّدة عىل لباس البكيني ،وسمعت بعض الشباب
يك صبايا"!
الجالسني يف آخر املرسح يرصخون مبجون "لباسك ّن بحاجة إىل ال ّ
أطلّت أم شحادة من بني املشاركات ،لحظة ،أم شحادة زوجة عم أيب توفيت
منذ شهرين "،ال ،ال ،ماذا تفعلني هنا؟" ورحت أرصخ من بني أصوات املشجعني
منصة
الفرحني "أين أنت ذاهبة؟ أال تسمعني؟ أنت ميتة!" استمرت بالسري نحو ّ
بخطى متعثرّ ة ،كمن يتدحرج عىل العشب بجسدها املد ّور،
التتويج ،سارت
ً
كريس امللكة ،ول ّوحت بساعدها
رصخت أكرث ،لكنها مل تسمع ،صعدت إىل
ّ
الثخني لألخريات ،فيام ه ّن يل ّوحن باملقابل ،بعضه ّن سعيدات ألنها فازت،
وأخريات وتوتن بأنها ال تستحق .صحوت فجأة من حلم ثقيل ،رفعت املجلّة
التي منت عىل صفحاتها وقرأت "ملكات جامل العجائز".
 5حزيران 2010
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رصاصري

رفعت الغطاء األبيض ،وحاولت النظر تحته ،فلم أجد شيئاً،
كانت األجواء غباشاً يف غباش ،وكل يشء حويل غري واضح ،حتى ماكينة
وسط الغرفة كانت دون لون ،تخرج أوراق بيضاء مألت األرض ،حاولت
التحرك فحارصتني ،وحني رصت أدفشها بقدمي إىل األمام ،الحت كائنات
صغرية سوداء ،أشبه بالرصاصري ،لها شوارب طويلة ،وأرجل كثرية ،صارت
متيش باتجاهي ،وتفض بكارة األبيض من حويل ،حتى ماكينة الورق أصبحت
تض ّخ رصاصري هي األخرى ،رصت أرصخ دون صوت ،وأبيك دون صوت،
وأتحرك بصعوبة بالغة.
صحوت ،كانت الغرفة مظلمة ،وبدأت أتبينّ أحجام الصناديق
اململوءة باألغراض ،وعادت يل الطأمنينة حني تركبت أجزاء املكان الجديد
يف ذاكريت القصرية .أنا يف غرفتي الجديدة ،وهذا أخي الصغري عىل الرسير
اآلخر ،وهذه صناديق األشياء التي حملناها إىل الخُرب ،وتلك الرصاصري التي
مألت حلمي ،ال ب ّد حملتها معي من الرياض أثناء انتقالنا ليلة البارحة،
حيث شعرت أن املنزل القديم كان ينتقم م ّنا ،فأخرج جيشاً من الرصاصري
قبل انتقالنا منه بيومني.
"الرصاصري والجواسيس كائنات وديعة..
انظروا إىل دماثة هذا..
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ورقة بشاعة وجه ذاك"
نجوان اسكت" ،فكرتنا عن وضاعتهم" ليست مفربكة ،أنا أكره الرصاصري
والجواسيس عىل ح ًّد سواء ،منذ مليون سن ٍة أو أكرث.
 8أيار 2010
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رأس الفطر

يا إلهي كم كنت "نقاقة" وأنا صغرية ،حني أتذكر هذه الصفة بالذات ،أحزن
عىل أمي ،وأذكر كيف نططت أمامها والدموع الكاذبة متأل وجهي "أريد
قص شعري" .كان طوله قد وصل أسفل ظهري ،وكان الجميع يحسدين عليه
ّ
لطوله ومت ّوجه ،لكنني بغرية طفولية من شعر زمياليت يف الصف ،أردت قصه
يف ذلك اليوم بالذات.
وصلت الصالون وجلست عىل املقعد العايل املخصص للصغار ،وبدأت
الكوافريه تج ّزه صعودا ً ..صعودا ً ..صعودا ً ،حتى وصلت رقبتي.
كلام رأيت رأس الفطر (املرشوم) ،أتذكّر شكل رأيس يومها.
 5حزيران 2010
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مرآة معاكسة

جسد ما رأته عيني ،مقرفصة قبالة النار يف
أكلته النار .تعبري ّ
مهب الريح ،ومألين القطران وفتات الورق املحرتق ،وسال عىل وجنتي
نهران كانا أش ّد حرارة من اللهب ،وعلق الغبار األسود املتطاير من دائرة
الجثّة بهام ،واستحال كل يشء من حويل بشعاً يرقص رقصة املوت باستهزاء،
حيث رأيته من خلف زجاج عينني مألتهام الدموع ،وال أدري كم من الزمن
م ّر قبل أن تأكل النار كل يشء ،إذ خرجت من إطار الساعة يف الوقت الذي
تأملت فيه ما بقي من ذاكريت عىل صفحات املفكّرة.
***
يوم دافئ يف شباط
وصلت حاملة كتبي املدرسية إىل البيت يف ٍ
–إليل ما عليه رباط ،-وعرفت من اللحظة األوىل التي التقت فيها عيني
بعيني أمي ،أن أمرا ً خطريا ً قد حصل ،إذ أن تعبري وجهها كان عىل غري
عادته.
رميت الكتب يف الغرفة وتو ّجهت صوب الجهة األخرى من
البيت ،رصخت أمي "إىل أين؟" ،ابتسمت بكل بساطة "إىل الحماّ م" .نربة
سؤالها أقلقتني ،ودار يف رأيس مجموع أسئلة واحتامالت مبع ّدل مئة كل
ثانية ،أيقظني منها واح ٌد أحسست معه باألرض تدور من تحتي ،وشلّني
ت ّيار املاء البارد الهابط من الصنبور ،وح ّدثتني نفيس "أيعقل أنيّ نسيت
مفتاح الخزانة عليها هذا الصباح؟".
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هرولت إىل الغرفة ،وسبقتني عيناي إىل دفّة الخزانة ،وتعلّقت
نظرايت عىل املفتاح األسود الصغري ،يتدلىّ منه وجه "مييك ماوس" الضاحك،
ِ
كل
وكشفت ّ
كشفتك
يهزأ م ّني ،ما ّدا ً لسانه بق ّوة اتجاهي وكأنه يقول "لقد
ْ
أوراقك" .ودارت يب حيطان الغرفة اململوءة بصور املغنيني واملمثلني ،وكلّهم
ينظرون إ ّيل بعيون مبحلقة.
تو ّجهت إىل الباب ألغلقه ،وكانت أمي يف الجهة املقابلة مرآة
معاكسة ،مملوءة أنا بالخوف وهي بالق ّوة ،وجهي مصف ّر ووجهها أحمر،
تسري باالتجاه املقابل بخطوات واسعة ،وأخطو كمن يخطو عىل زجاج .كان
لسان القفل عىل أن وشك الدخول إىل الفم ،لكنها دفعت ،ودفعت أنا يف
املقابل ،تسللت يدها من الشق املتنازع عليه ،وهوت بقبضة يدها عىل
كتفي الذي طالته ،وشعرت أن ال ب ّد من االستسالم ،إذ لن تنتهي املعركة إلاّ
بانتهاء الرضبات القاضية.
أرسلت الباب إىل الخلف ،وصار وجهي مواجهاً ألمي مع اندفاعها
للداخل .هوت كفّة يدها عىل كتفي اآلخر ،ارمتيت عىل األرض رغم ضعف
يدي وطويته إىل صدري قدر استطاعتي ،ومل
الصفعة ،وحويت رأيس بني ّ
أشعر إلاّ والرضبات تتتاىل ،ورصخت من بينها "كامن ..كامن ..أيوة ..كامن".
توقفت أمي عن الرضب فجأة ،وتركتني طريحة األرض ،وتوجهت
إىل خزانتي وفتحتها بق ّوة ،حتّى أن الدفّة ارت ّدت فأغلقت نفسها من جديد،
أفصحت عنه ذلك الصباح كان عىل درجة عالية من
كأنها عرفت أن ما
ْ
الرسيّة والخطر ،حتى أين خبأتها عنها ،هي التي تحفظه منذ سنة تقريباً.
أخرجت أمي دفرت املفكّرة ورمته عىل األرض بجانبي ،ومازلت
عىل حايل مك ّورة قرب الرسير" ،م ّزقيه ..هيا" .تج ّمدتُ  ،عصت أطرايف أوامر
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الدماغ بأن تتح ّرك ،ومل أرفع ناظري عن الدفرت الذي بدا كجثّ ٍة هامدة،
يضج بالحركة طوال النهار داخل الخزانة كأطفال الروضة،
هو الذي كان ّ
رسي ،يخفي وجهه خلف أوراقه ،كانت
يدي كعميل ّ
ويتسلل خارجه بني ّ
فيه روحي التي أمضيت سنة كاملة أريقها عليه .بان اآلن خارج إطار الحياة،
فت رسيّته فامت موت ًة بشعةً ،أعدمت ُه أ ّمي بقراءتها له .اليوم عرفت
ك ُِش ْ
أمي الوجه اآلخر يل ،أنا ابنتها املطيعة الهادئة ،صاحبة الوجه املالئيك ،قرأت
عن تلك النفس التي يف داخيل ،تلك املغطاة بقشور اللحم والجلد ،نفسها
عيني ،تلك التي يراها الجميع ،مؤمناً
التي تجلس يف رأيس مراقب ًة من خالل ّ
بصدقها وشفافيتها ،تلك املراهقة التي اعتقد الجميع أنها تف ّجرت بشكلها
الخارجي فقط ،وبقي الرأس الذي تحمله ،نفس الرأس الذي يحمل أحالم
ّ
الطفولة وورديّة الحياة .رأت وجهي البشع املش ّوه ،وعرفت أين منذ زمنٍ ما
عدتُ أرى الحياة باأللوان ،هي إما أبيض أو أسود.
أيقظتني مجددا ً بصوتها وكأنه قادم من بعيد "م ّزقيه! أال
تسمعني؟ إذا ما رآه والدك سيذبحك" .أجبتها وكأن الكلامت خرجت من
نفيس األخرى التي أهينت أش ّد إهانة "أنا أعرف أن أيب يحرتم خصوصيتي،
كنت أغلق الخزانة من فضولك" .رضبت أمي الدفرت بقدمها وخرجت.
شعرت بأين عىل ٍ
أرض بللها وبللني مطر الكلامت الهابطة علينا،
أذابتنا ببعضنا فاستحال انفصايل عنها .رفعت رأيس الذي أسكره الصوت
املرتدد "م ّزقيه!" ،ومددت يدي إىل الجثّة الحمراء وشددتها إىل جسدي
"سأحرقها ..كان اإلغريق يفعلون ذلك إكراماً للميت".
آذار 2010
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أفكار إيجابية

كنت قد أنهيت للتو الفصل األول من كتاب "الرس" لروندا بايرن،
وجذبتني أكرث من غريها فكرة أن متأل رأسك باألفكار اإليجابية قبل الذهاب
للنوم مبا أنني كنت أه ّم إىل ذلك ،فذلك جزء من شحن الذات ليوم قادم.
أقفلت الكتاب ورصفته فوق الكتب األخرى عىل طاولة قرب الرسير،
وحملت نفيس إىل الحماّ م بعد أن تخ ّدرت ساقاي أج ّرها ج ّرا ً ،إذ تسمرت
قرب الهاتف املحمول أربع ساعات تنتظر اتصاله ،بقيت خاللها أنقّل
ناظري بني الكتاب وشاشة الهاتف التي بانت سوداء مزرقّة كلون الفحم.
ّ
دفنت جسدي بني املالءات الباردة بعد أن لبست مالبس النوم ،إذ
يئست من انتظاره باملالبس العادية ،ووصلت السامعات بالهاتف فأضاء
مشريا ً إىل "مكاملة فائتة" ،فرضبت جبيني مرتني ،األوىل ألنني مل أحمله إىل
الحامم معي ،والثانية ألنني مل أشأ أن يظن أنني أنام كالدجاج باكرا ً.
ترددت بني معاودة االتصال أو االنتظار ليتصل هو م ّرة أخرى ،لكنني
أيقنت أن فكرة النوم الباكر سترتسخ عنده إذا مل أتصل .وبني نعم وال،
تحركت أصابعي عىل الشاشة رسيعاً ،وتواطأت األخرية إذ باتت أكرث
حساسية للّمسات الخفيفة املتوترة.
"تووووت..توووووت" وعددت يف رأيس ،ثالثة ..أربعة ..إذ اعتدت أن
أقطع الرنني عند الرنة السابعة ،وال أدري ملَ عليها ال غريها ،لكن جملة
"هسيخا موهافرييت لتا هاكويل" العربية للتسجيل الصويت أتت كاملوت
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عند الرنة السادسة .ومل أتردد يف محاولة أخرى ،لكنني قطعتها بعد الرنة
األوىل ،إذ شعرت بالخجل من نفيس "عيب يا بنت..الدنيا نص ليل" .لكنني
رصة عىل فكرة أين ال أنام باكرا ً ،فبعثت برسالة نصيّة تقول "أعتذر،
كنت م ّ
كنت يف الحامم عندما اتصلت .بالنسبة للكتاب ،ال يهم ،تدبرت أمري.
عرفت أنك ذاهب إىل بريوت غدا ً،استمتع! تروح وترجع بالسالمة".
شغلت املوسيقى عىل الهاتف ،وأرخيت رأيس عىل املخ ّدة ،فإذا بالصوت
ويرتج الهاتف يف يدي ،وتيضء الشاشة وتنطفئ ،وبان اسمه بارزا ً
يخفت،
ّ
يف ظلمة الغرفة.
مرحبا ،د يتكلم.
اصطنعت آهة متفاجئة ور ّحبت به ،وكأنني مل أتحجج بحجة واهية صباح
اليوم ألطلب رقمه من صديقه وأسجله عىل هاتفي.
 أعتذر ألنني مل أستطع أن أم ّر ألعطيك الكتاب ،قلت لسامر أن يعطيككتابه غدا ً ،وسأعطيه واحدا ً بدالً منه حني أعود ،واحتفظي به لنفسك.
 ال يهم ،أعرف أنني غلبتك.السمر وكلميه غدا ً.
 خذي رقم أبو ُ هاته.سمعته يطقطق عىل مفاتيح هاتفه ،فألصقت هاتفي عىل صدغي
ألتحسس أطراف أنامله عليه ،ومتتم هو بالرقم فغفلت وتناولت الدفرت
القريب وس ّجلت برسعة ،ويف لحظة ه َوت كلمة نطقها كأنها سقطت من
ارتفاع مئة مرت عىل أذين مبارشة.
أوكيه حبيبتي.
وخالل أقل من أجزاء من الثانية ،انقطع نفسانا من عىل الجانبني،
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السمعي كامل طاقم الدماغ ،إذ أراد أن يركّز كامل قوته
وشل العصب
ّ
ّ
عىل التتمة ،وتداركت كلامته فداحة الغلطة التي وقع فيها ،وك ّرت األخرية
وأنصت لتلعثمه ،وتسارع
رسيعة بعدها لتغطي عىل فظاعة املوقف،
ُّ
الحديث الذي بات دون معنى أو هدف.
نعم ..إيه ..و ..وبالتأكيد سنبقى عىل اتصال عرب اإلمييل ،ط ّيب؟
أكيد.
تصبحني عىل خري ..سعيدة.
تالقي الخري.
ضحكت بعد أن انقطع االتصال ،وفكّرت "يال املوقف املحرج"! لكنني
تأكدت من أنني مألت رأيس بأفكار إيجابية قبل أن أضع رأيس عىل املخدة
وأغ ّط يف نوم عميق.
 14نيسان 2010
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الكلمة

حاولت النهوض مرة واثنتني
ومتلملت يف مقعدها،
نظرتْ إىل الساعة،
ْ
ْ
قبل أن ترمق سجا –التي تظاهرت بانشغالها بالالبتوب -لتساعدها عىل
النهوض ،فيام األخرية تقول يل دامئاً "تستطيع النهوض وحدها ،لِ َم تطلب
وندهت
ومشت بتثاقل نحو الحماّ م،
املساعدة؟" .حملت وزن عمرها الكبري،
ْ
ْ
حامم رسيع ،واستغربنا نشاطها املفاجئ ،حيث
عىل أمي لتساعدها يف أخذ ٍ
نُدهلز عليها طويالً لتتد ّوش.
خرجت من الحامم بكامل لباسها ،وجلست قبالة التلفاز متاماً ،واتشحت
بحجابها األبيض ،وطلبت مني عطرا ً وكحالً أسود ،وفردت ابتسامتها عىل
وجهها املج ّعد.
سجا اللعينة تحب أن تنكش راس عىل جديت ،نظرت إليها وسألتها
مداعبة "مني جاي يزورنا يا ستّي؟ خطيبك أبو يعقوب؟" فضحكت جديت
بخجل ،ومالت برأسها بثقة اتجاه اليمني ،ور ّدت "بدي أكون مرستأة ،مش
الليلة كلمة حسن نرص الله؟".
أيار 2010
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