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1. ت�سييع

فرا�سة تاهت بين خرائب مدينٍة، زارتها الحرب ذات يوم.
ر�سا�سة..  عليها  اأطلق  داكنة،  رائحة  مالمحه  من  تفوح  جنديٌّ  ثمة 

قتلها، ف�سقطت جثتها على الأر�س.
الأبنية  بين  من  طلعت  اأطياف  ثمة  العتمة،  جناح  وعلى  الليل  في 
المهدمة.. اقتربت من جثة الفرا�سة وحملتها بهدوء، لت�سّيعها ب�سمٍت مرير 

اإلى اأقرب مجموعة ق�س�سية.. 
حيث دفنتها في ق�سة ق�سيرة.

2. قدر 

ر�سا�س،  عا�سفة  ال�سغيرة  ال�سرفة  تلك  على  ـــ  فجاأًة  ـــ  هّبت  اأن  بعد 
ـــ جنوٌد بمالمحهم الفو�سوية، بثالث دقائق  ـــ من بعيد  اأطلقها على عجل 

فقط.. وعلى ال�سرفة ذاتها. 
ي�سربها  وراح  الجثة،  التقط  حتى  الطاولة،  عن  انحنى  القهوة  فنجان 

بهدوء قبل اأن تبرد.

3. خبر عاجل

يا�سمينة حلوة.. تكفكف دموعها، وتلملم ما تبقى من عطرها في عتمة 
زقاقها.
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ثم ـــ بكل �سجاعة ـــ تن�سّق عن حو�سها الحجري الداكن والب�سع.
ب�سع اأغنيات فيروزية، يقمن بتاأمينها واإي�سالها اإلى اأقرب كتيبٍة للفرح.
جوال  عد�سة  اأمام  ـــ  الف�سحى  الورد  بلغة  اليا�سمينة،  تعلن  هناك.. 

رخي�س ـــ ان�سمامها اإلى الم�ستقبل.

4. ذلك الع�سكري 

ن�سٍّ  في  فادح  نحوي  بخطاأ  �سبيهًا  ال�سارع،  منت�سف  في  يبدو  ولأنه 
هزيل، كتبه مجنون في لحظة طي�س ل تغتفر.

ذلك الع�سكري الداكن، هكذا كان وهو يتفح�س هويات النا�س بملل، في 
طابورهم الطويل اأمام الحاجز، والممتد حتى الأفق كخيٍط طويل من النمل.

اأحدهم تمنى في �سره اأن يب�سق عليه.
هو كان موافقًا، لكن ب�سقته لم توافق.

وعلى هذا، وبكل حماقة مالمحه.. ظلَّ ذلك الع�سكري الداكن، يتمعن 
في الهويات عمرًا كاماًل. لكنه لم ي�ستطع ـــ رغم محاولته ـــ اأن يلفظ ا�سمًا 

واحدًا لفظًا �سحيحًا.

5. تلك االأنيقة

ع�ساقها،  عيون  عجٍل  على  تعبر  هواٍء  ن�سمة  مجرد  اأناقتها  كانت  ما 
المتناثرين على اأر�سفة جمالها.. اأناقتها كانت مثل عا�سفٍة تزلزل اأرواحهم، 

كلما هّبت عليها.
ذات �سارع، في منت�سف الحرب.. قنا�ٌس ب�سع المالمح، لم يدرك اأنفه 

عبق عطرها.. اأرداها قتيلة بال مبالة ببندقيته.
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تجّمع ع�ساقها حول جثتها، ثم دفنوها ـــ بح�سرة ـــ جانب اأقرب يا�سمينة 
مع كل عطرها.

هناك، في �سمت غرفتها.. 
ف�ساتينها الكثيرة الحلوة، اأجه�ست ببكاٍء مرير وطويل في عتمة الخزانة. 

لأنها ـــ بر�سا�سٍة واحدة ـــ قد خ�سرت كل ثروتها، وذلك العطر.

6. تلك ال�ساعة

وكان اأن يئ�س بندولها من انتظار عين ما، ترمق نو�سانه الكئيب ولو على 
عجل.

هذيان  اأرهقها  الجدار،  هذا  على  المعّلقة  القديمة جدًا،  ال�ساعة  تلك 
عقاربها.

وبحيرٍة كثيفة.. كانت تراقب الوجوه ال�ساحبة، لتلك الجثث الم�ستلقية 
اأ�سفلها ـــ كيفما اتفق ـــ في هذه المجزرة ال�سغيرة، داخل غرفتهم البارد.

تلك ال�ساعة.. اأمعنت نظرها جيدًا، في ما تبقى من وجوه القتلى.
اأمعنت كثيرًا.. اأمعنت طوياًل.. عّلها تعرف وقتها.

7. �سندريال

على عجٍل، تحت �ستار الليل، بو�ساٍح يغطي كل وجهها با�ستثناء عينيها.. 
كانت �سندريال تل�سق على جدار زقاٍق عتيق مل�سقات معار�سة.

من بعيد لمحها جنود الملك، فطاردوها بحنق بين الأزقة، لكنها اختفت 
فجاأة، ولم يعثروا �سوى على فردة حذائها.

اإلى  بالتوجه  اأمر جي�سه  ثم  الملك فا�ست�ساط غ�سبًا،  اإلى  الخبر و�سل 
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كل مدن المملكة، واإجبار النا�س على د�ّس اأرجلهم في الحذاء.. وقتل كل من 
يتطابق حجم رجله مع حجم الحذاء.

خالل �سهوٍر قليلة اقتحم جنود الملك كل المدن والقرى، وارتكبوا فيها 
الكثير من المجازر، لأن اأرجل كل النا�س.. رجاًل ون�ساًء.. اأطفاًل و�سيوخًا، 

كان حجمها يتطابق مع حجم هذا الحذاء.
اأو�سمة  بغبطة  فقلدهم  ملكهم،  اإلى  الجنود  ال�سعب رجع  انتهى  عندما 

الن�سر.
اأيام..  ب�سعة  كل  ما،  زقاٍق  في  لياًل  تظهر  �سندريال  ظلت  هذا..  رغم 

لتل�سق على جداره مل�سقًا معار�سًا.
ثم تهرب، تاركًة خلفها، في كل مرة.. فردة حذاء.

8. فخر واعتزاز

ــ ليرت�سفن فناجين الدم ال�ساخنة. ــ على �سرفتهن الداكنةـ  بهدوء جل�سنـ 
القذيفة الأولى ذات الأ�سنان المت�سو�سة، �سرخت بفخر:

ـــ اأنا قتلت ت�سعة اأ�سخا�س.. 
جارتها القذيفة الثانية ذات الندبة في جبينها، قهقهت وقالت باعتزاز:

ـــ اأنا قتلت ثالثة ع�سر �سخ�سًا..
�سديقتهما القذيفة الثالثة ذات الأنف المعكوف، تمتمت با�ستهزاء:

ـــ اأنا قتلت واحدًا وع�سرين �سخ�سًا..
بالخزي  �سعوٌر  وثمة  ببالهة،  �سامتة  ظلت  الرابعة  القذيفة  رفيقتهم 
�سوى  تقتل  لم  انفجرت،  عندما  اأنها  تتذكر  فهي  عينيها.  عتمة  في  يتجول 

طفل �سغير وخم�سة اأرغفة خبز، كان يح�سنها اإلى �سدره. 
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9. الفاأر

منذ اأن كان �سغيرًا، وكل �سكان المجارير يتهكمون على غبائه.
هذا الفاأر.. ما عاد يحتمل هذا الجوع الكافر، كل الغباء الموجود في 
راأ�سه قاده اإلى تلك الزاوية المعتمة من هذه الغرفة المهجورة، اأ�سفل بقايا 

�سرير.
رخي�سة  اللون  باهتة  حزبية  هويٍة  على  الم�سادفة  بمح�س  عثر  حيث 

الحروف، يكللها الغبار والن�سيان، مرمية هنا بال مبالة من اأعوام.
التهم  اأنه  المّر.. حتى  بنهم رغم طعمها  يق�سمها  اأعماه، فراح  جوعه 

ن�سفها برفة جفن.
بعد دقائق.. تقياأ كثيرًا.. تح�سرج قلياًل.. ثم مات مت�سممًا.

ة  10. الحقيقة المررّ

هو ل يزال يتذكر جيدًا ذلك الم�ساء الخالد في روحه وروحها.
ذات �سكرة في خمارٍة متوا�سعة منت�سف زقاٍق عتيق، على حافة �سباٍك 

من يا�سمين، خالل اأغنيٍة لفيروز.
بعد قليل من النبيذ المّز، هم�س لها وهي على حافة النتحار بوحًا:

ـــ ل تمنحيني اأي �سر من اأ�سرارك، لأنني �ساأف�سحك ق�س�سًا..
ثم �ساء النبيذ اأن داخ قلبها، فانهمرت اأ�سرارها الأنثوية على مالمحه.

منذ ب�سعة اأيام فقط، انتهى من ف�سحها بق�سة ق�سيرة، لن يه�سمها 
اأبناء اأعمامها اأبدًا.

ملخ�سها: )اأحمر �سفاٍه يتعثر بقبلة، في�سقط في الأبدية(.
ما  ـــ في  تخّيل  الثالثة،  النبيذ  وهو في منت�سف زجاجة  البارحة،  ليلة 
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جثتها..  نباأ  فحواها:  �سقيقتها،  من  جواله  على  ر�سالًة  ـــ  المخمور  يتخّيله 
ب�سبب قذيفة.. اأثناء الجامعة..
للنبيذ.. هلو�سات غليظة..

لكن.. الآن، وبعد فنجان القهوة.. هو ل يعرف لماذا يرمق جواله بكل 
هذا الخوف. 

11. بقايا ذاكرة 

ـــ في اأي مجزرٍة �ساهدتك؟.. 
�ساألت روح طفلٍة.. في محطٍة  والتخمين، روح طفٍل  الحيرة  بكثيٍر من 

للقطار على حافة ال�سماء الخام�سة. 
روح الطفلة لم تجب، ب�سمت باحت بدمعة. 

فهي.. منذ �سماءين.. قد اختلطت عليها المجازر.

 12. كلمة تاريخية

م�ستلقيًا على اأريكته، توؤرقه غرائزه في هذا الهيجان المت�ساعد، كان 
الزعيم يتاأمل بعينين جائعتين.. تلك ال�سور الخالعية لفتيات جميالت، في 

هذه المجلة المخ�س�سة للمتعة و�سهواتها.
الح�سود  اأن  يلهث  وهو  ليخبره  اأمنه  م�سوؤول  عليه  دخل  ا�ستئذان،  بال 
بتحية  يرميها  لو  وتوّد منه  له  وتهتف  �سرفة ق�سره،  تتجمع تحت  المليونية 

وكلمة.
ارتبك الزعيم كثيرًا، فهو لم يجهز نف�سه لهذه الإطاللة.

ول�سدة ما ارتبك، التقط مجلته الخالعية واأ�سرع اإلى ال�سرفة.
ثم  فتحها،  اأمامه..  على طاولٍة  المجلة  و�سع  بقب�سته،  الجماهير  حّيا 
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راح يخطب فيهم بال كلٍل اأو ملل، وهو ينحني كل عبارتين اإلى المجلة ويقلب 
�سفحة، ويتاأملها.. وكاأنه يقراأ خطبته منها.

وهكذا.. اأربع �ساعات وهو يزعق فيهم محّدثًا اإياهم، عن اأهم اإنجازات 
القطاع العام، في الخطة الخم�سية الحالية.

13. حدث ذات مداهمة

تعّر�س منزل )�س( لمداهمة.. 
ثالثة  انت�سر  غرفته  في  المنزل..  غرف  كل  بتخريب  الغزاة  انهمك 
منهم، اثنان �سرعا بتخريب المكتبة التي تحتوي رفوفها على مئات الأفالم 

ال�سينمائية واآلف الكتب، وذلك برميها اأر�سًا بحقد. 
بال  يراقبهم  ال�سرفة  باب  اإلى جانب  الوردي  كالنمر  واقفًا  )�س( ظلَّ 
مبالة.. اأما الثالث فقد كان يتاأمل مبت�سمًا تلك ال�سور المعلقة بغزارة على 
الجدران.. وكان اأن و�سل اإلى زاوية عليها اأربع �سور متجاورة، ثالث منها 

ل�سينمائيين عالميين والرابعة �سورة قديمة لـ )�س( نف�سه.
�ساأله )�س(: هل تعجبك اأفالمهم؟..

و�سع ذلك الثالث �سبابته على �سورة )مارلون براندو( ثم على �سورة 
)�سون بين( ثم على �سورة )جون مالكوفيت�س( ثم على �سورة )�س( اأي�سًا.. 

وكان يقول في كل مرة: تعجبني اأفالم هذا الرجل!
�سحك )�س( في �سره، و�ساأله ثانيًة وهو ي�سير اإلى �سورته القديمة: اأي 

فيلم يعجبك لهذا الرجل؟..
في  تموت  حبيبته  لكن  ا�سمه..  ن�سيت  رائع..  فيلم  له  بحيرة:  اأجابه 

نهايته..
عندئٍذ �سعر �سديقنا )�س( بخوٍف غام�س.



14

وعندما ان�سحب الغزاة.. لم يهتم للخراب الذي عّم اأرجاء المنزل.. ول 
لالأ�سياء التي �سرقت منه.. ول للمكتبة المنكوبة.. ول حتى ل�سقيقه الذي تّم 

اعتقاله..
وات�سل  ح�سي�س،  ب�سيجارة  متورط  كم�سطول  الهاتف،  اإلى  اأ�سرع  اإنما 
بحبيبته.. وعندما �سمع �سوتها تاأكد اأن فيلم الحب لديه، ل يزال م�ستمرًا 

رغم اأنف الموت.. وجهاته المخت�سة.

14. اأثناء حالقة الذقن 

دقائق،  منذ  ذقنه  يحلق  وهو  المراآة،  في  وجهه  يطارد  كان  ب�سعوبٍة 
ذلك البخار المت�ساعد من �سنبور الماء ال�ساخن فوق المغ�سلة لّوث المراآة 

ب�سباب كثيف.. مما جعل عملية الحالقة �سعبة للغاية.
خلفه تمامًا باب غرفة الجلو�س، والذي يقابله من الجهة الأخرى، ذلك 

التلفاز وهو ينقل الآن اآخر الأخبار الدموية عن تلك المدينة.
�سيطر  الذي  البخار  �سباب  اأما  المرتفع،  التلفاز  �سوت  كثيرًا  اأزعجه 
تمامًا على كل ال�سطح الزجاجي للمراآة.. فقد اأو�سل �ستائمه، بحنق، حتى 

راأ�س ل�سانه.
بوخزٍة  �سعر  رقبته، عندما  اأعلى  على  بع�سبية  الحالقة  اآلة  يمرر  كان 

حادة.. تاأّوه، و�سع �سبابته مكان الجرح، ثم تاأمل بقعة الدم عليها.
بكل نزق، م�سح بطرف كّمه ن�سف المراآة، عّله يرى ذلك الجرح، انحنى 

اإليها وحّدق فيها جيدًا.
�سرعان ما �سهق بخوف وارتد اإلى الخلف، وهو يرى في ن�سف المراآة 

�سورًة دمويًة لمجزرٍة جماعية.
خفقات  ت�سارع  اأثناء  لبرهة،  وجهه  مالمح  �سلت  التي  الده�سة  اأعيته 

قلبه.
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�سوت التلفاز اأيقظه من هذه المفاجاأة المريعة، بلع ريقه وا�ستدار عن 
غير ق�سد، لينظر اإليه من بعيد.

اأمعن النظر فيه، �سهق مجددًا وهو يلمح عن كثب.. هناك، في منت�سف 
ال�سا�سة.. جرح رقبته.

15. �سيرة حاوية القمامة

وبعد  زاره �سديٌق عزيز، وهو مخرج م�سرحي موهوب،  البارحة  م�ساء 
ب�سعة كوؤو�س من النبيذ �ساأله عن م�ساريعه الم�سرحية الم�ستقبلية، فاأجابه 

بحما�سة:
ـــ اأنا الآن ب�سدد كتابة ن�س م�سرحي مهم للغاية، اأ�سرح فيه ـــ دراميًا ـــ 

�سيرة حاوية القمامة.. منذ ولدتها حتى �سنقها..
ا�ستغرب كثيرًا من م�سروع �سديقه هذا، وقبل اأن يناق�سه بكّنهه، اأردف 

له ال�سديق وقد ارتفعت حرارة حما�سته:
ـــ وبعد كتابته �ساأقوم باإخراجه.. وعر�سه للنا�س على الخ�سبة... 

�ساأله مجددًا: ولمن �ستعطي دور حاوية القمامة؟..
ا�ستن�سق نف�سًا عميقًا، وهو يعّب من �سيجارة الحمراء الطويلة، ثم �سرخ 

با�سم الممثل الذي ينوي اأن ي�سند له دور حاوية القمامة.
�سهق.. فال�سم لي�س ا�سم ممثل، واإنما هو ا�سم زعيم البالد.

16. الكمان

داكنة، حا�سروا  ثيابًا  يرتدون  رجاٍل  ثلة  فيها،  قمر  ل  ليلٍة مظلمة  في 
العذبة  القب�س على كمان قديم.. م�سهور بمو�سيقاه  األقوا  ق�سرًا عتيقًا ثم 

منذ عقود.
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اأيامًا عدة،  اأقبيتهم، ليعذبوه بوح�سية  اأحد  اإلى  اأوتاره ككلب  جّروه من 
حتى اعترف بكل ما لقنوه اإياه.

هذا ال�سباح.. اأخبر المحقق �سّيده ـــ بفخر ـــ اأن عملية تربية الكمان قد 
تمت بنجاح، لكن ال�سيد لم ي�سّدق.

القبو،  من  الكمان  فجلبوا  اللون،  داكني  ونادى  بخبث  المحقق  ابت�سم 
اأدخلوه ورموه على كر�سي اأمام المكتب.

وحتى ي�سّدق هذا ال�سيد، نظر المحقق اإلى الكمان ال�ساحب، ثم اأ�سار 
له ب�سبابته اأن يبداأ.

للحزب  العام،  الن�سيد  لحن  يعزف  مقهورًا،  الكمان  �سرع  عندئٍذ.. 
الحاكم في البالد.

17. تذكار

كانت نائمة في منت�سف ال�سارع.
�سوت الموؤذن اأيقظها، فتذكرت واجبها الديني المقد�س.

اإلى  دخلت  بهّي،  نوٌر  وجهها  من  ي�سّع  التي  جدًا،  اللطيفة  الدبابة  تلك 
الم�سجد بهدوء.. وثمة اإيماٌن عميٌق في قلبها الطاهر يقودها لت�سلي �سالة 

الفجر.
تو�ساأت بدماء الم�سلين، ثم �سجدت بخ�سوع هلل رغم بدانتها، بم�ساعدٍة 

كريمة من اأ�سالء من حولها.
وبعد اأن انتهت من �سالتها، خرجت من الم�سجد، وال�سكينة تخّيم على 

روحها النقية.
فقط للذكرى.. اأخذت معها المئذنة.



17

 18. مر�س

تزفيتهما  تّم  �سارعان  وكاأنهما  �سميكين،  يمتلك حاجبين  �سعر �سابٌط 
اأكثر من دواء،  اأكثر من طبيب، وجّرب  اإلى  للتو، باألم داخل راأ�سه، فذهب 

لكن الألم كان يزداد يومًا اإثر يوم.
م�سد�سه  اأخم�س  من  اأخرج  الداكنة،  وجهه  وبمالمح  م�ساٍء،  ذات 

ر�سا�ستين.. ثم ابتلعهما كحبتي دواء مع كاأ�س ماء.
بعد قليل.. بداأت اآلم راأ�سه بالرحيل.

 19. القدي�س

حول  النور  من  هالٍة  مع  براءته،  بكل  المح�سور  العجوز  القدي�س  ذلك 
راأ�سه، بين ق�سبان �سورته العتيقة المعلقة على هذا الجدار.

كفكف دموعه وهو يرمق متاألمًا بعينيه الحزينتين هذا المنظر القا�سي، 
الذي اأدمى له قلبه خالل دقائق.

ثم، في لحظة جنون، وكاأنه فقد عقله، التقط بيديه ثوبه الطويل.. وراح 
يرفعه حتى خ�سره، ثم �سرع بالتبول غ�سبًا من قما�س �سورته اإلى الخارج، 

وكاأن �سورته على الجدار مجرد نافورة.
البول  بّلل  تمامًا..  ال�سورة  اأ�سفل  منحنيًا  المالمح  داكن  جنديٌّ  ثمة 

خوذته، ثم وجهه، ثم بزته، ثم موؤخرته. 
الجلدية  ال�ساعات  تلك  بفّك  منهمكًا  كان  فقد  اأبدًا،  ينتبه  لم  لكنه 

المتوا�سعة، عن معا�سم الأطفال، الذين قتلهم منذ قليل.
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20. وظيفة جديدة

والعمل  ال�سوؤون  دائرة  اإلى  الخدعة، فذهب  تلك  عليه  انطلت  اآنذاك.. 
مرتديًا كل ما لديه من تفاوؤل، �سّجل ا�سمه و�سهادته حتى تعثر له الدولة على 

وظيفة �سريفة ومحترمة. 
وكان اأن مّر على ت�سجيله عدة �سنوات، فيئ�س ون�سي المو�سوع، ككل اأبناء 

جيله.
لكن، البارحة ات�سلت به موظفة ال�سوؤون، وقالت له ب�سوتها الذي ي�سبه 

نعيق الغربان:
ـــ اأخي المواطن.. األف مبروك، لقد و�سل الدور بح�سب ت�سل�سل الت�سجيل 

اإلى ا�سمك، وقد عثرنا لك على وظيفٍة محترمة..
قاطعها ب�سعادة: وما هي الوظيفة؟

اأجابته: درع ب�سري..
�سهق متعجبًا: درع ب�سري!!..

ـــ نعم.. درع ب�سري، يوجد بع�س الأحياء والقرى فيها قليل من الأو�ساخ، 
وعليك اأنت وبع�س الموظفين الآخرين، اأن تم�سوا اأمام الجهات المخت�سة 

عند دخولها تلك الأماكن لتنظيفها..
ـــ مممم.. وكم يبلغ الراتب �سهريًا؟

ـــ خم�س ع�سرة األف طلقة، تقب�سها �سهريًا ب�سدرك..
األف  ثالثين  اإلى  الأقل  على  اأحتاج  فاأنا  �سيدتي،  يا  اأعتذر  مممم..  ـــ 

طلقة، حتى اأعي�س موتًا جيدًا، يكون فوق م�ستوى خط الكفر..
ثم خبط ال�سماعة بغ�سب على الهاتف.
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 21. م�سرع تمثال 

وكاأي فزاعٍة مهمتها اإخافة الطيور، كان هذا التمثال ال�ساهق منت�سبًا 
الحجريتين ذات  وعينيه  القا�سية  الجامعة، بمالمحه  في منت�سف حديقة 

النظرات التي تفوح منهما الريبة.
وكعادته منذ اأن ُنحت من عقود، كان يرمق ـــ ب�سكل مخيف ـــ الطالب 
المتناثرين ببن اأ�سجار الحديقة مع �سديقاتهم، ليجفل لهم قلوبهم، فيقمع 

رغبتها باقتراف قبلة، ُت�سرق خل�سًة هنا اأو هناك.
لعّدة اأجيال، اآلف القبالت �ُسنقت في خيال الطالب ب�سبب هذا التمثال.
هذا ال�سباح.. ثمة طالٌب جل�س مع �سديقته على الع�سب خلف �سجرة، 
عطرها اأدمى روحه، فن�سي في لحظة طي�ٍس كل تماثيل الأر�س، وانحنى اإليها 

لي�سرق من جبينها قبلة. عندئٍذ.. مال التمثال قلياًل.
ذلك الطائ�س انحنى ثانيًة م�ستغاًل ده�سة �سديقته، وخطف قبلًة اأخرى 

من خدها.. فمال التمثال اأكثر.
فر�سة  منتهزًا  مجددًا  فانحنى  اأنوثتها،  من  القبالت  طعم  لقلبه  راق 

خجلها، ليقّبلها ـــ هذه المرة ـــ في �سفتيها. 
التمثال  هوى  اإثرها  على  الرحمة،  ر�سا�سة  مثل  كانت  الثالثة  القبلة 

و�سقط اأر�سًا، وتناثر حطامه على اأكثر من جهة.
ل�سقوطه  انتبهوا  قلوبهم،  مع  الحديقة  اأ�سجار  بين  الذين هم  الطالب 
للحديقة  ردت  طويلة  قبالت  في  انخرطوا  ثم  بذهول..  ف�سهقوا  المدوي، 

روحها.
فوق  يتبول  اأن  باله  في  الم�ساغب، خطر  الع�سفور  ذلك  وحده..  فقط 
وجه  فبدا  والأنف،  العين  بين  البول  �سال  فعلها،  اأن  وبعد  التمثال.  راأ�س 

التمثال لمن ينظر اإليه، وكاأنه يبكي دموعًا غزيرة.
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اأغ�سان الأ�سجار، وهي تتنف�س ال�سعداء،  بقية الع�سافير حّطت على 
بعد تحليق مرير، ا�ستمر لعقوٍد طويلة.

22. اإعالنات ذبابية

وهو  بالجوع،  �سعر  ال�ستحمام..  يحب  ل  جندّي  ثمة  حار،  يوم  في 
منت�سٌب ك�ستيمٍة بذيئة على حاجزه الع�سكري، فطارد ذبابة �سغيرة اإلى اأن 

األقى القب�س عليها.. ثم ابتلعها ب�سهية.
لكنه... �سرعان ما ندم كثيرًا، لأن تلك الذبابة الم�ساغبة، �سارت تطلع 
بين الفينة والأخرى اإلى عقله لتمر ببطء خلف عينه، اأثناء تحليقها داخل 

ج�سده، فتعكر عليه م�سل�سل تاأّمل الهويات.

 23. زيارة الواجب 

بين الزنزانات ثمة تقاليد اجتماعية متوارثة منذ اأقدم �سجن.
فهذا ال�سباح اتفقت كل من الزنزانة الثالثة والزنزانة الخام�سة على 
نافذتها  �سّد  بمنا�سبة  لها  تباركا  التا�سعة، حتى  الزنزانة  زيارة �سديقتهما 

ال�سيقة من قبل ال�سجانين.
اإلى زيارتها وتهنئتها، ولأنه من المعيب بحق �سمعة  في الم�ساء ذهبتا 
الزنزانات اأن تباركا ل�سديقتهما باأيٍد فارغة.. خ�سو�سًا اأن منا�سبة حلول 

العتمة عليها، هي منا�سبة عظيمة جدًا. 
لهذا، حملتا ل�سديقتهما علبة كرتونية بالية، ملفوفة ببقايا قمي�س عليه 

بقع دم، ومربوطة برباط غليظ لجزمٍة ع�سكرية.
داخل العلبة.. كان هنالك �ستة وع�سرون �سجينًا.. وجثة.
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24. زيارة موؤلمة

تجول طوياًل بين ال�سفوف غير م�سّدق لما يراه، فلعن في �سّره �ساحب 
هذه ال�سور المعلقة بكثافة على الجدران.

ت�سايق كثيرًا من الأ�سكال الو�سخة للتالميذ، كلهم ثيابهم رثة واأغلبهم 
منكو�سو ال�سعر، وبع�سهم لديه موهبة في ال�ستائم البذيئة، وهنالك من لديه 

جي�س من القمل في راأ�سه، والقمامة منت�سرة في كل الزواية.
غ�سب كثيرًا من المعلمات اللواتي ل ُيجدن �سيئًا �سوى �سرب التالميذ 

بق�سوة.
اإلى غرفة المديرة النحيلة ذات الأنف المعكوف،  اتجه م�سرعًا حانقًا 
الم�ستخدم  مع  خل�سة  الجن�س  تمار�س  عليها  فعثر  الأمور.  بهذه  ليناق�سها 

البدين، خلف الباب، ب�سهقات مكبوتة.
ب�سق عليهما.. لكنهما لم يكترثا له مطلقًا.

رك�س ليخرج من هذه المدر�سة مقهورًا وكاأنه يهرب من كابو�س، ودمعته 
ت�سيل على خده. 

حلٌم  وكاأنها  الآن  له  تبدو  التي  المقبرة  اإلى  الموؤدي  ال�سارع  في  م�سى 
وردي.

في �سره �ستم ا�سمه مع غ�سة مريرة.
اإلى  ال�سهيد،  هذا  بها  يقوم  التي  والأخيرة  الأولى  الزيارة  هذه  كانت 

المدر�سة التي تحمل ا�سمه.

25. مزهرية.. من مجزرة

هطلت القذائف كمطر غزير على �ساحة القرية، حيث كان يقام فيها 
حفل زفاف متوا�سع.
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هرول والده بخوف اإلى ال�ساحة ليبحث عن اأمه، فلحقه طفلهما ال�سغير.
لم يعثر والده بين الجثث التي ذابت مالمح وجوه بع�سها، على والدته.

اأحد الجرحى طماأنه باأنه قد لمحها عن كثب تغادر الحفلة قبل القذائف 
بب�سع دقائق.

ــ يلهو بالتقاط الأيدي المقطوعة من بين الأ�سالء  ــ وب�سعادةـ  الطفل كانـ 
الب�سرية وهو يظنها دمى، فجمع عدة اأيٍد.

باأنه  وعده  ثم  البيت،  اإلى  حاًل  بالرجوع  ياأمره  وهو  والده  عليه  �سرخ 
�سيرجع اإلى البيت بعد قليل، واأمه معه.

رك�س الطفل وهو يح�سن اإلى �سدره الأيدي المقطوعة.
الطاولة ورمى  المزهرية عن  التقط  الجلو�س،  البيت، داخل غرفة  في 
عنها الورود، ليد�ّس فيها تلك الأيدي، ثم و�سعها جانبه على الأريكة، وهو 

يتاأملها ويبت�سم ببالهة.
تاأخر والده ووالدته.. �سعر بالنعا�س.. تثاءب، ثم غفا جانب المزهرية.

بعد اأن نام.. ثمة يٌد من الأيدي في المزهرية، مالت اإليه بهدوء لتم�سح 
بحنان على �سعره الناعم.

26. الطفل والحرب 

برهة..  بعد  ال�سوق،  في  الرئي�سي  ال�سارع  على  �سقطت  قذائف  ب�سع 
نه�س الطفل من بين جثث القتلى واأج�ساد الجرحى، وهو يتاألم.

فو�سى  بين  عنها  يبحث  فراح  مقطوعة،  كانت  يده  اأن  اإلى  انتبه  ثم 
الأ�سالء الب�سرية، وهو يبكي بمرارة واألم، عّله يعثر عليها.

لجثة رجل  اأنها  �سكلها  يبدو من  اأخرى مقطوعة،  يد  فجاأًة.. عثر على 
متقدم بال�سن.
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التقطها الطفل ثم و�سعها على مع�سمه، وتاأملها لثوان ببالهة.
اأمام الجرحى.. وهو ي�سرخ  �سرعان ما راح يقفز ب�سعادة بين الجثث 

كمجنون: لقد كبرت.. لقد كبرت.. لقد كبرت..

27. ذات م�سوار

ك�سرة الخبز الياب�سة كانت تتم�سى على الر�سيف، وهي تتمايل وتدندن 
اأغنيٍة تحبها. �سرعان ما �سهقت وهي تلمح، م�سادفة، في منت�سف  بلحن 

الر�سيف، جثة طفٍل �سغير مرمية هنا. 
وقّبلتها  فمها  اإلى  رفعتها  الطفل،  جثة  لتلتقط  الخبز  ك�سرة  اأ�سرعت 
على  بلطف..  الجثة  لت�سع  انحنت  ثم  جبينها.  على  بها  وم�سحت  بهدوء، 

الأر�س جانب الجدار، وتابعت �سيرها.

28. الو�سام 

زفر بحنق.. فهو منذ ال�سباح يتجول في اأروقة الحديقة ينظر في وجوه 
النا�س، لكن ل اأحد لّوح له اأو �سرخ عليه. 

الخ�سبي  �سندوقه  على  الأحذية  ما�سح  الفتى  جل�س  ثم  حظه،  لعن 
ال�سخم  التمثال  ذلك  ببالهة  يرمق  وراح  الماء،  نافورة  جانب  بانزعاج 

المنت�سب منت�سف الحديقة. 
خطر في باله اأن يلهو قلياًل لينقذ روحه من م�سنقة ال�سجر. 

جثا  يبت�سم،  وهو  التمثال  ذلك  اإلى  م�سى  ثم  �سندوقه،  حمل  نه�س.. 
الحذاءين  هذين  بتلميع  و�سرع  اإليهما،  الغليظتين..وانحنى  رجليه  اأمام 

الإ�سمنتيين. 
فجاأًة.. ع�سرات الرجال بربطات عنق ووجوه باردة، اقتحموا الحديقة، 



24

ثم تحلقوا حوله وهم ي�سفقون ويهتفون. وقف الفتى ما�سح الأحذية مذهوًل..
ف�سافحوه بعنفوان، واأكثرهم بدانًة قّلده و�سام الوطنية من الدرجة الأولى.

بعد �ساعات.. ا�ستطاع اأن ين�سّل من بينهم واآلت الت�سوير تلتقط لهم 
ال�سور التذكارية. 

اأ�سرع الفتى اإلى �سوق الخردة، وباع الو�سام. 
فرح كثيرًا.. ف�سعر الو�سام ي�ساوي، تقريبًا، تلميع ثالثين حذاء.

29. تثاوؤب

بعد منت�سف الليل بقذيفتين.. تثاءبت حاوية القمامة.. ففتحت فمها 
على م�سراعيه. عندئٍذ.. فاحت في عتمة ال�سارع، رائحة خطاٍب تاريخي. 

30. توقيت

في ال�سماء ال�ساحبة.. الطائرة الحربية الأولى �ساألت زميلتها، الطائرة 
المجزرة  الآن في تمام  فاأجابتها: نحن  الآن؟  ال�ساعة  الثانية: كم  الحربية 

ال�ساد�سة. 

31. اأم

تبكي  وهي  القبر..  جوار  اإلى  جل�ست  بال�سواد،  المت�سحة  الأم  هذه 
ب�سمت، عبثت قلياًل باأزرار قمي�سها، اأخرجت نهدها منه، واأل�سقت حلمته 

ب�ساهدة القبر، قبر ر�سيعها، الذي ُقتل قن�سًا في ح�سنها.. ذات �سارع.
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 32. ريا�سة

ا�ستيقظ الزعيم وتمطى قلياًل، ثم نزل عن �سريره وم�سى اإلى خزانته 
ليفتح بابها، ظلَّ لدقائق محتارًا يتاأمل مجازره العديدة والمعلقة بها. التقط 
واحدة وارتداها على عجل، ثم خرج من ق�سره ليمار�س الريا�سة ال�سباحية 

في الهواء الطلق. 

33. هوية

ثمة ذبابة حّطت بك�سل على جبينه، ل هو ت�سايق منها ول هي �سعرت 
بغربة، وكاأن جبينه قمامتها المف�سلة. تابع هذا الجندي تاأمل الهويات بملٍل 

على حاجزه الع�سكري، بينما الذبابة تر�سم على جبينه بلعابها.. هويتها. 

34. كابو�س

هذا الكابو�س ما عاد لديه القدرة على الحتمال، و�سدره يكاد يختنق 
عليه، ولم يعد يف�سله عن الجنون �سوى ب�سع لياٍل، عندئٍذ.. وبن�سيحة من 
كابو�س اآخر �سديق له، ذهب اإلى عيادة الطبيب النف�سي عّله يعثر على دواٍء 

يريحه من هذا ال�سابط الذي كان قد اأ�سيب به منذ بداية الحرب. 

35. بعد اأحد االنفجارات

اإبراهيم يم�سي على الر�سيف عندما دوى خلفه انفجاٌر هائل هّز  كان 
ال�سارع كله.

ا�ستدار مرتعبًا وهو يلمح الجثث تتناثر على الإ�سفلت، ثم �سقطت اأمامه 
جثة، ف�سهق وهو يتاأملها بهلع.
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حاول اأن ينحني ليلتقطها، فيحملها ويرك�س بها اإلى اأقرب م�سفى، لكنه 
ف�سل. وكاأنه تمثاٌل نحتته هذه المفاجاأة القا�سية.

اأحدهم �سرخ من بعيد: ابتعدوا.. يوجد لغٌم اآخر!
لكنه  حاول..  يرك�س،  اأن  اأراد  هو..  اإل  التجاهات  بكل  النا�س  هرول 
عجز عن فعل ذلك. بع�سهم انتبه له، ف�سرخوا عليه باأن يهرب، لكن ج�سده 

ما عاد ي�ستجيب له اأبدًا.
الجثة المرمية اأمامه، �ساقت ذرعًا به و�سبرها نفد. 

وقفت ثم التقطته لترميه على كتفها، ورك�ست به مبتعدة عن المكان.

36. ت�سكرّل

قبل الحدود بب�سعة تالٍل ومنحدرات، انهمرت عليهم القذائف، فرك�س 
اأولئك النازحون ب�سخب وخوف.

اأم�سك الأب يد طفله، وهرول مع الع�سرات في هذه الفو�سى الب�سرية.
القذائف قتلت بع�سهم وجرحت بع�سهم الآخر، لكن ل اأحد انتبه لأحد 

في فو�سى الرعب هذه.
بعد اأن اجتازوا الحدود تنف�سوا ال�سعداء.. ثم م�سوا نحو ذلك المخّيم.
با�ستثناء هذا الطفل الذي عندما تخطى الحدود نظر اإلى يمينه، فلم 

ي�ساهد من كل والده اإل يده المم�سك بها.
على  جل�س  ثم  �سدره،  اإلى  �سمها  المقطوعة،  والده  يد  الطفل  تاأمل 

�سخرٍة جانب الأ�سالك ال�سائكة.
ابت�سم ببالهة وهو يمعن نظره في البعيد، منتظرًا قدوم اأ�سالء والده 

لتّتحد مع يده هذه فتعيد ت�سكيله.
تمامًا.. مثلما كان يت�سّكل )غرندايزر( في ذلك الم�سل�سل الكرتوني.
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37. الزوجة

كانت منحنية تكن�س اأر�س الغرفة، غير اآبهٍة ل�سدى الر�سا�س القادم 
من بعيد، األٌم خاطف لمع في ظهرها فوقفت وتاأوهت ب�سمت.

اأ�سابيع،  المتوفى منذ ب�سعة  م�سادفة وقعت عينها على �سورة زوجها 
المعلقة على الجدار.

خفق قلبها بغمو�ٍس غريب، تاأملت �سورته بكثير من ال�ستغراب. 
رغم اأنها كل يوم تتاأملها ل�ساعات.. لكن في هذه اللحظة اأح�ست وكاأن 

زوجها يبت�سم، ولي�س اأي ابت�سامة. 
اإنما هي ذاتها تلك البت�سامة القديمة، التي كانت ترت�سم على وجهه قبل 
اأن ينحني اإليها، لي�سرق على غفلٍة منها قبلة �سريعة ورقيقة اأيام خطوبتهما.
اأرادت الزوجة اأن تمعن النظر في ال�سورة اأكثر، وقد اأعيتها الده�سة.

فجاأة.. قنبلة تقتحم النافذة وتنفجر خلف الزوجة فتحّولها اإلى اأ�سالء.
بعد برهة.. 

وكان دمها قد تخثر على البالط، نه�ست وجمعت اأ�سالءها، ثم �سعدت 
بهدوٍء اإلى �سورة زوجها، دخلتها..

ح�سنا بع�سهما.. و�سرعا بقبلٍة طويلة. 

38. انتحار

لدقائق وهي ترك�س مرتعبة في اأزقة حارتها، وب�سعة جنود يطاردونها 
مع �سخب �سحكاتهم.

كان باإمكانهم قتلها بطلقة، كما فعلوا مع اأهلها وبقية �سكان هذا الحي 
الفقير، لكنهم اأحبوا اأن يت�سلوا قلياًل بج�سدها الجميل.
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دخلت ال�سبية ب�سرعة اإلى بناء من عدة طوابق، فتقافزوا خلفها على 
ال�ساللم كقروٍد ب�سعة.

اإليها  ي�سلوا  اأن  وقبل  حافته،  على  وقفت  ال�سطح،  اإلى  و�سلت  عندما 
رمت بنف�سها من الأعلى.

ا�ستغرب الجنود كثيرًا ومّطوا �سفاههم متعجبين.. لأنها عندما ارتطمت 
بالأر�س انك�سرت اإلى مئات القطع الزجاجية الملونة.. لتتناثر هنا وهناك، 

وكاأن التي انتحرت لي�ست �سبية، واإنما مزهرية.

39. ذلك المتوح�س

خرج بكل ب�ساعته من ق�سره المهيب كوح�س بدائي.. وثمة ا�ستياٌق غير 
طبيعي لّلحم الب�سري يفتك بغرائزه.

اأحياء المدينة و�سوارعها ليلتهم ب�سرا�سة كل النا�س،  ولأيام تجّول في 
الرجال والن�ساء.. وحتى الأطفال وال�سيوخ.

عندما انتهى..تج�ّساأ، ثم جل�س اأ�سفل �سجرة حيث �سرب كاأ�س �ساي مع 
�سيجارة، وهو يداعب بكّفه بطنه المنتفخ.

بئر  في  و�سقط  بحجر  م�سادفة  فتعثر  كمخمور،  بتثاقل  وم�سى  نه�س 
عميقة.

في قاعها.. تحامل على جروحه واآلمه، ثم وقف في العتمة، وظلَّ وقتًا 
طوياًل ي�سرخ م�ستغيثًا.. لعل اأحد المارين عن قرب ي�سمعه فينقذه.

لكن.. ل اأحد ردَّ عليه.
ثم تذكر اأن كل النا�س، هم الآن متناثرون جثثًا في عتمة معدته. �سمت 

بخيبة، وراح ي�ست�سلم لعتمة هذه البئر العميقة، ببطء.. واإلى الأبد.
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40. غبار على الخيال 

كانت الحرب كعادتها اليومية، تمار�س قذائفها هذه الليلة على مقربة 
من غرفته. 

لم ياأبه اأبدًا ل�سجيج النفجارات، واإنما ظلَّ ل�ساعات يتاأمل بال مبالة 
ب�سراهة..  يدخن  وهو  غرفته،  اأثاث  على  اأ�سهر  منذ  المتراكم  الغبار  هذا 

�سعر بالملل فالتقط علبة �سردين، فتحها والتهمها ببطء بغير �سهية.
عندما انتهى، اأ�سعل �سيجارة وعّب منها بعمق. 

ال�سردين  علبة  ب�سمت  يرمق  كان  �سيجارته،  من  الأول  الن�سف  اأثناء 
فابت�سم  لجثته،  المنا�سب  التابوت  تخّيلها  طاولته.  �سطح  على  الفارغة، 

ببالهة. 
تاأملته  الفارغة  ال�سردين  علبة  �سيجارته،  من  الثاني  الن�سف  اأثناء 
اأي�سًا..  الداخلي، عندئٍذ.. هي  لفراغها  المنا�سبة  الجثة  فتخّيلته  ب�سمت، 

ابت�سمت ببالهة. 

 41. االأم 

عندما ناولها �سحن الحلوى، �ساألته بغ�سب: هل اأخذت لالأولد �سحن 
حلوى؟.. اأجابها بــ: )نعم(. فابت�سمت واأخذت منه ال�سحن. 

اأحذية  لالأولد  جلبت  هل  بغ�سب:  �ساألته  جديدًا،  حذاًء  اأهداها  يوم 
جديدة؟.. اأجابها بــ: )نعم(. فابت�سمت واأخذت منه الحذاء. 

ثيابًا  ا�ستريت  هل  بغ�سب:  �ساألته  جمياًل،  ف�ستانًا  لها  ا�سترى  عندما 
لالأولد؟.. اأجابها بــ: )نعم(. فابت�سمت واأخذت منه الف�ستان. 

منذ ب�سع لياٍل كانت نائمة، فاقترب منها ليغطيها جيدًا باللحاف حتى 
ل تبرد، فتمتمت له وهي �سبه نائمة: هل غطيت الأولد؟.. اأجابها بــ: )نعم(. 

فغّطت في نوٍم عميق وهي مرتاحة الروح. 
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الآن.. انحنى اإليها وهو يبكي، قّبلها ثم هم�س في اأذنها: �ستظلين حيًة 
اأحياء؟..  يزالون  ما  الأولد  هل  بغ�سب:  له  فهم�ست  الأبد.  اإلى  قلبي  في 

اأجابها بــ: )نعم(. عندئٍذ ابت�سمت ابت�سامًة �ساحبة، وتابعت موتها. 
هي التي كانت وحدها فقط من ُقتل، ب�سبب تلك القذيفة التي هبطت 

على بيتهم منذ �ساعات قليلة. 

 42. خيبة

ثالثة اأ�سهر انق�ست منذ اأن اعتقل زوجها، ا�ستاقت له كثيرًا، وحتى هذه 
اللحظة لم ي�سلها اأي خبر عن م�سيره. جل�ست على الأريكة وحزنها يع�سر 
قلبها، التقطت جهاز التحكم واأ�سعلت التلفاز، ثم راحت تتجول بين القنوات 
الف�سائية. على القناة الأولى، �ساهدت اأغنية حزينة وقديمة، تحبها جدًا.. 
ب�سجن  لتغنيها  الأغنية،  تلك  اإلى  ال�سا�سة  عبر  لتقفز  واأ�سرعت  فنه�ست 

ومالمح زوجها تتراءى لها من بين الآلت المو�سيقية. 
تتنهد،  وهي  اأريكتها  اإلى  ال�سا�سة  من  الزوجة  فرجعت  الأغنية  انتهت 
�ساهدت  الثانية  القناة  على  ثانية.  قناة  اإلى  وغّيرت  التحكم  جهاز  رفعت 
اإلى ذلك  ال�سا�سة  حلقة من م�سل�سل عاطفي، فاأ�سرعت لتقفز مجددًا عبر 

الم�سل�سل، لتكمل بقية م�ساهده الدرامية وهي تح�سن زوجها اإلى �سدرها.
انتهى الم�سل�سل فطلعت من ال�سا�سة وم�ست اإلى الأريكة وثمة دمعة في 

عينها. 
انتقلت اإلى قناة ثالثة، كانت تبث اأذان الع�سر من م�سجٍد ما، فاأ�سرعت 
حيث  الم�سجد،  ذلك  اإلى  خاللها  من  قفزت  و  اأخرى،  مرة  ال�سا�سة  اإلى 

تو�ساأت و�سلت كثيرًا هلل، على اأمل اأن يعيد لها زوجها. 
ثم  بوهن،  اأريكتها  اإلى  ال�سا�سة  من  عادت  �سالتها  من  انتهت  عندما 

انتقلت اإلى قناة رابعة. 
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القناة الرابعة كانت اإخبارية، �سهقت بخوف الزوجة وهي ت�ساهد فيديو 
مكّباًل  رجاًل  بوح�سية  يعذبون  ق�ساة  رجال  لمجموعة  رديء  ب�سكل  م�سورًا 

بالحبال. 
اآلف ال�سكاكين انغر�ست في قلبها وهي تلمح وجه ذلك الرجل المكّبل، 
اإنه زوجها نف�سه، ودون وعي رك�ست وهي تنوي اأن تقفز عبر ال�سا�سة لتحمي 

ج�سد زوجها بج�سدها من �سياطهم القا�سية. 
في اللحظة ذاتها.. انقطعت الكهرباء، عندئٍذ ارتطم ج�سدها بال�سا�سة 

المظلمة للتلفاز، ثم �سقطت اأر�سًا. 

43. اأمنية قديمة

اإلى  ال�سبان ب�سكل ع�سوائي، وقادوهم  ال�سارع مع ع�سرات  اعتقلوه من 
اأحد  في  رموهم  ثم  لالعتقال،  مع�سكرًا  جعلوها  قد  كانوا  قريبة  مدر�سة 

ال�سفوف.
ابت�سم هذا ال�ساب في �سره، فقد كانت هذه مدر�سته عندما كان طفاًل، 

واأي�سًا.. كان هذا ال�سف �سفه منذ اأكثر من عقدين.
الكثير من الذكريات القديمة ا�ستيقظت داخل راأ�سه ب�سبب هذا المكان. 
ثمة ذكرى توقف عندها.. تذكر اأنه ذات �سباح عندما كان طفاًل، نحت 
بم�سمار عبارة ما على الجدار وكان يتاأملها كلما جل�س في مقعده.. لكنه لم 

يتذكر الآن كلمات تلك العبارة.
م�سى بف�سول اإلى تلك الزاوية في ال�سف، جثا على ركبتيه وراح يفت�س 
من  اأقل  بو�سوح  لكن  ال�سنوات،  تلك  كل  رغم  عليها  عثر  اأن  اإلى  عنها.. 

ال�سابق.. وب�سوت منخف�س قراأها: )عندما اأكُبر �ساأ�سير �سهيدًا(.
في اللحظة ذاتها، اقتحم الجنود ال�سف، ثم فتحوا نار بنادقهم على 

ال�سبان.
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ل 44. تحورّ

الثورة التي جاءت في ذلك الربيع، اأعادت اإلى روحها كل تلك الألوان 
القديمة، التي كانت قد هجرتها منذ �سنوات، لترجع اإلى ممار�سة هوايتها 

في ر�سم اللوحات.
زوجها البدين ت�سايق كثيرًا منها ومن لوحاتها، التي بداأت بالتكاثر مع 

ازدياد عدد المظاهرات. 
انفجر غيظًا  اأن  اإلى  �سدره،  في  يزداد  كان غ�سبه  لوحة..  اإثر  ولوحة 
منها في هذه الليلة.. فحطم كل لوحاتها في نوبة جنوٍن �سر�سة، ثم طردها 

من المنزل باأن رماها اإلى الخارج.
نه�ست عن الر�سيف في عتمة الليل، لم تهتم كثيرًا، م�سحت بهدوء عن 
اإلى  تنتبه  لم  لكنها  ال�سوارع.  في  حافية  م�ست  ثم  اليتيمة..  دمعتها  خّدها 

اأنها، بعد �سارعين، قد تحّولت اإلى لفتة.

45. ابت�سامات �ساحبة.. اأثناء ال�سباب

هذا ال�سباب الكثيف للغاز الكيماوي، ت�سلل بخفة في عتمة الليل لينت�سر 
بثقة في اأرجاء هذا البيت. 

العائالت التي كانت نائمة هنا، ا�ستيقظت على �سدى �سعالها، وعندما 
ب�سرية  بفو�سى  البيت  لتخرج من  ال�سباب.. رك�ست مذعورة  لهذا  انتبهت 

عارمة. 
هذه الطفلة.. وحدها فقط، لم تخرج.. اإنما ظّلت لدقائق تبحث بخوف 
عن �سديقتها الحلوة، تلك الدمية العزيزة على قلبها. وعندما عثرت عليها، 
كانت قواها قد خارت.. فح�سنت دميتها اإلى �سدرها وا�ستلقت على �سريرها 

وهي تختنق ببطء. 
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وجوههم  على  المتطوعين..  بع�س  ومعه  طبيب  الغرفة  اقتحم  فجاأًة.. 
كمامات بي�ساء. اأ�سرع اإليها وهو يجهز اإبرًة ليحقنها بها عّله ينقذها. 

التفتت  ثم  الإبرة،  تلك  يده  من  الطفلة  خطفت  اإليها..  انحنى  عندما 
حتى  ببطء  اإياها  حقنتها  حيث  دميتها،  �ساعد  في  بلطٍف  لتغر�سها  بوهن 
تنقذها، وهي تتاأمل ب�سعوبة وجه دميتها وتبت�سم لها باطمئنان ابت�سامتها 
لها  تبت�سم  وهي  ب�سعوبة،  تاأملتها  اأي�سًا..  دميتها  الأخيرة.  ال�ساحبة 

ابت�سامتها ال�ساحبة الأخيرة. 

46. اإبادة الخيال 

تثاءب..  اأن  بمجرد  الآن،  لكنه  خياله..  في  فقط  ي�ساهدها  هو  عادًة، 
اأرواح اأجداده من الموتى، دخلت غرفته وعلى وجوهها النورانية اأقنعة واقية 

من )الكيماوي(، اأ�سرعت اإليه لتهم�س له بخوف: 
ـــ نتو�سل اإليك.. قد يق�سفوننا هذه الليلة بالكيماوي واأنت نائم، الليل هو 
الوقت المف�سل لهواياتهم الكيماوية.. خيالك هو المكان الوحيد لنا في هذا 
الكون.. لهذا، قبل اأن تنام.. �سع تحت و�سادتك هذه الليلة �سورة حبيبتك.. 

و عدة حقن من الأتروبين.. الكيماوي يقتل الخيال اأي�سًا. 
عندئٍذ تنهد خياله، ثم اأجه�س ببكاٍء مرير. 

47. البيانو

في عتمة غرفة ال�سالون اأجه�س هذا البيانو ببكاٍء مرير وخافت، ففي 
الخ�سنة  باأ�سابعه  يعبث  اأرهقه كثيرًا وهو  الم�ساء كان خطيب �ساحبته قد 

بمفاتيحه.
مرت بجانبه لمى م�سادفة، فانتبهت لبكائه، جل�ست اأمامه م�ستغربًة، 
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فهذه اأول مرة منذ طفولتها ت�سمعه يبكي، داعبت بحنان مفاتيحه ثم �ساألته 
عن �سبب دموع.

ل  الأول حتى  »اأبعدي عني مالزمك  مقهورًا:  وجهها  في  البيانو  �سرخ 
اأنتحر«.. هزت راأ�سها وهي تبت�سم له ثم هم�ست بلطف: ت�سبح على خير.. 

وذهبت اإلى غرفتها لتنام.
الداكنة،  الر�سمية  ثيابه  لزيارتهم مرتديًا  بعد م�ساءين، جاء خطيبها 
والديها:  له لمى من بين  ب�سراهة، عندما قالت  التفاحة  غ�ّس وهو يق�سم 

اأعتذر.. ل اأ�ستطيع اأن اأتزوجك.. فاأنا مرتبطة..
على  يجروؤ  ومن  فمه:  عن  يتطاير  لعابه  ورذاذ  بحنق  لي�سرخ  وقف 

الرتباط بك والجميع يعرف اأنك ملٌك لي؟..
اأول  المالزم  ا�ستدار  الزاوية،  تلك  اإلى  لمى  له  اأ�سارت  وهدوء  بثقة 

ف�ساهد البيانو.
البيانو يعزف  اأحد، راح  اأ�سابع  عندئٍذ.. ولأول مرة في حياته.. ودون 

مو�سيقا �ساخبة ت�سبه كثيرًا قهقهات �ساخرة.
ع�ّس المالزم اأول على �سفته ال�سفلى بحقد، ووجهه يتلون بلون الكراهية 
ــ ليتناثر اإلى مئات الح�سرات  ــ من �سدة الغ�سبـ  الغامق.. ثم انفجر اأمامهمـ 

ال�سغيرة والب�سعة.
اإلى بع�سها في �سرٍب �سغير،  التي �سرعان ما تجمعت  هذه الح�سرات 

عبرت من النافذة، ثم طارت اإلى اأقرب حاوية.

48. �سنرميهم في البحر

�سرخ عبدو �ساحب الخريف التا�سع بنزق: �سنرميهم في البحر.. 
بغ�سب:  المنبر  فوق  من  الجمعة  خطبة  في  �ساح  اأحمد  اأبو  ال�سيخ 

�سنرميهم في البحر.. 
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في  �سنرميهم  الغداء:  طعام  تعّد  وهي  بحنق  تمتمت  خديجة  الحاجة 
البحر.. 

يقول  وهو  البيت  اإلى  دلف  للتو،  الحقل  من  القادم  القا�سم  اأبو  زوجها 
بثقة: علّي الطالق �سنرميهم في البحر.. 

بيت  حائط  على  �سعاد  خطيبته  مع  العبارة  هذه  كتب  فقد  ماجد  اأما 
جدهم، ففرح الجد. 

في الم�ساء.. ثغت الطفلة فاطمة وهي تحبو: �سنلميهم في البحل.. 
جاء الليل فنام الجميع. 

لكن.. بعد منت�سف الليل ا�ستيقظوا بهلع على اأ�سوات قهقهات �ساخبة، 
فوجدوا اأنف�سهم يغرقون في المحيط. 

49. اأو�سمة

ابت�سامٌة  وثمة  ـــ  ال�سحفي  الموؤتمر  في  كرمح  الع�سكري  هذا  انت�سب 
�سفراء تلهو على مالمح وجهه ـــ اأمام ع�سرات المكروفونات واآلت الت�سوير 

ـــ واأ�سهب لهم ب�سرح معاني النت�سار الباهر. 
الحديثة  ت�سويره  اآلة  عد�سة  يقّرب  اأن  باله  في  خطر  م�ساغب  م�سوٌر 
من �سدر الع�سكري، ليتاأمل بو�سوح ع�سرات الأو�سمة البراقة، والمعلقة على 

�سدر هذا الع�سكري، وكانت قد اأغوته األوانها. 
اأن ا�ستطاع التمييز بين  اإلى  اأكثر فاأكثر  الم�ساغب راح يقرب ال�سورة 

حدود هذه الأو�سمة. 
عندئٍذ.. �سهق بخوف وهو يرتد عن اآلة الت�سوير بفزع، فبين حدود هذه 
اآلف الجثث.. متكومة بع�سها فوق بع�س بهدوء  الأو�سمة.. كانت مئات بل 

و�سمت.
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50. الرجوع اإلى الرق�س

اأجمل  هي  من  هنالك  هل  بغرور:  و�ساألتها  مراآتها  اأمام  الملكة  وقفت 
مني؟..

�سهقت متعجبة من جواب مراآتها الذي تغّير الآن بعد اأن ظلَّ نف�سه زمنًا 
طوياًل: نعم.. هنالك من هي اأجمل منك يا �سيدتي..

كادت اأن تنفجر غيظًا، ف�ساألتها بحقد: من هي؟! اأرني �سورتها..
نقاًل حيًا  لها  تبث  المراآة  تلفاز، راحت  �سا�سة  وكاأن زجاجها  عندئٍذ.. 
�سيء،  ي�ستمون كل  ال�سوارع،  الفقراء وهم في  لح�سوٍد من  لمظاهرة هائلة 

يك�سرون كل �سيء، يحرقون كل �سيء.
هم�ست لها مراآتها بثقة: هذه المظاهرة اأجمل منك يا �سيدتي..

منها  ت�سرب  ذهبية  بكاأ�س  فقذفتها  مراآتها،  وقاحة  الملكة  تحتمل  لم 
الماء. تحطم كل زجاجها، وتحّولت المراآة اإلى فوهة فارغة.

فجاأًة.. قفز من هذه الفوهة المتظاهرون.
رغم  اأي�سًا  فقتلوه  �سريره  اأ�سفل  الملك  على  عثروا  ثم  الملكة،  قتلوا 
تو�سالته، واأ�سعلوا النار في كل ال�سالت والغرف وال�ستائر بجنونهم الجميل.
في بهو الق�سر.. الطفل بائع الكعك راح يعزف لهم على البيانو كيفما 
كما  الرثة  بثيابهم  بع�سها  مع  من�سجمة  كثنائيات  بفرح  ليرق�سوا  اتفق، 

النبالء، غير اآبهين للنيران التي اأ�سعلوها.
رق�سوا رق�ستهم المف�سلة، تلك التي ُحرموا منها لعقوٍد مريرة.

51. لماذا

طلعت روح كلب مختار القرية نحو خالقها، فخرجت القرية رجالها مع 
ن�سائها.. اأطفالها وعجائزها.
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وبم�ساركة كريمة من بع�س الحيوانات الأليفة، م�سّكلين جنازة مهيبة.. 
داعين اهلل اأن يتغمده برحمته الوا�سعة، ثم دفن اأ�سفل تراب �سقته دموعهم.
انق�ست ب�سعة اأيام.. ثم كان اأن طلعت روح مختار القرية اإلى خالقها 

على الطريق ذاته، لكن.. ل اأحد خرج يلّوح لها مودعًا. 

52. زعيم

في ال�سباح ي�ستيقظ ول يغ�سل وجهه، يرتدي عباءته الف�سفا�سة، وعلى 
خ�سره يعلق �سيفًا كان لجده في ع�سر اآخر، ثم يختار من الإ�سطبل جوادًا 

�سريعًا.
يخرج لوداعه كل اأهل الحي، مع باقات زهورهم مثيرين ال�سجة والغبار.

وينطلق لتطارده الهتافات والأغاني المليئة بال�ستائم الموجهة لالأعداء.
�سيدفع  الكهرباء، حيث  موؤ�س�سة  اإلى  ي�سل  دقائق  بعد  الجواد..  ي�سرع 

ح�ساب الفاتورة، ثم يرجع اإلى الحي. 

53. خوف

الم�سيرية،  القرارات  ذات  لالجتماعات  المخ�س�سة  الغرفة  في 
المروحة المعلقة باأعلى ال�سقف، كانت ن�سائمها الباردة تنبع منها، لت�سطدم 

بوجوه الحا�سرين المكفهرة، فترجع اإليها.. مذعورة. 

54. هزائم

ت�سلل اإليه الملل، فطلع نيرون من ق�سره واأ�سعل الحرائق في روما.
في مكان اآخر، ينه�س نيرون اآخر ويحرق روما اأخرى.

�سريره  عن  يقفز  بال�سابق،  �سبيه  نيرون  بال�سابق،  �سبيه  مكان  وفي 
ليحرق روما �سبيهة بال�سابقة. 
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الملل،  من  يعاني  جديد،  نيرون  لنا  يخرج  يوم  وكل  الوقت،  ذلك  منذ 
ويحرق لنا روما..

كنا قد انتهينا من بنائها منذ ثوان. 

55. األوان العيون

اأ�سدقاوؤه  ذاكرته،  داخل  المتناثرة  ال�سوارع  ت�سبه  لوحات  ير�سم  كان 
الطيبون اأجبروه على تطليق هذه العادة، فاأقلع عن الر�سم.

وحيدًا  اأ�سبح  الأ�سدقاء،  لكل  قبورًا  و�سنعت  الحرب  جاءت  يوم  ذات 
واأراد اأن يرجع اإلى الر�سم، لكن علب الألوان كان ثمنها مرتفعًا.

ذهب اإلى المقبرة ونب�س قبور الأ�سدقاء وكاأنه ل�س، بعد اأن ا�ستاأذنهم، 
اأخذ عيونهم، ثم عاد اإلى غرفته.

نثر العيون على طاولٍة عن يمينه، ن�سر الأوراق البي�ساء اأمامه.
لون.. ثم ير�سم..  بالفر�ساة على كل عين، ليح�سل على  و�سار يم�سح 

وير�سم.. وير�سم.. 

56. موت غير طبيعي

راودته اأمنية فحواها اأن يهدي قريته بئرًا، نه�س ماجد والتقط فاأ�سًا ثم 
حفر في الأر�س، فظهرت له جمجمة. 

انتقل اإلى موقع ثان وحفر، فطلعت له جمجمة ثانية، ا�ستعاذ باهلل وقفز 
اإلى بقعة اأخرى.

لكنه �ستم حظه ب�سب الجمجمة الثالثة. 
تجّول ماجد مع فاأ�سه في كل الجهات، ي�سنع الحفر كم�ساريع اآبار، لكن 

الجماجم كانت دائمًا تعطل له م�ساريعه. 
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اإلى اأر�س جرداء، عليها �سوٌر منخف�س.. يلعب داخلها  و�سل م�سادفة 
الفراغ.

فم  يالم�س  الماء  وبداأ  الم�ساء  اقترب  يحفر،  واأخذ  كفيه  بين  ب�سق 
الفاأ�س وهو منده�س. 

على حين غرة.. اأحاط به رجال ال�سرطة، ركلوه مع فاأ�سه اإلى الخارج.. 
وردموا البئر.

اأكثرهم لطفًا باح له بال�سر:
ـــ لقد اعتديت على الأمالك العامة، هذه الأر�س تبرعت بها الدولة منذ 

�سنوات للنا�س باأن جعلتها مقبرة للموتى. 

57. ك�سوف

في ع�سر ما، كان الغ�سب قد بلغ بالقمر درجة ل تحتمل، ال�سبب: �سبان 
جدًا،  قبيحات  فتيات  على  ا�سمه  اأطلقوا  التاريخ  عبر  للغاية،  اأغبياء  كثر، 

والآن قرر اأن يثاأر بوحي من انزعاجه.
لهذا اأثناء �سيره في الف�ساء، عندما �سار القمر في منت�سف الطريق 

بين ال�سم�س و الأر�س توقف.
غرق الكوكب الأخ�سر في العتمة، كل ال�سعوب ارتدت ال�سواد و�سارت 

ت�سبح في ليل طويل.
فقط القادة.. لم يحزنوا، اإنما بعثوا بر�سائل ال�سكر اإلى القمر، لت�سامنه 

مع ق�ساياهم. 

58. �ساهد عيان من هناك

يتم  اأن  قبل  �سراحه،  اأطلقوا  الب�ساق  من  بكثير  �سباط،  منت�سف  بعد 
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يوم مجموعة  اقترف ذات  لأنه  وذلك  ال�سجن.  ال�ساد�سة ع�سرة من  ال�سنة 
اأوراق لم ترق لمزاجهم الداكن. 

و�سل ظهرًا اإلى بيته، فلم ت�سّدق زوجته رجوعه للوهلة الأولى، �سرعان 
ما حا�سرته بعا�سفة من دموع �سعادتها وزغاريدها. 

منزله  اإلى  الخائفة  بخطواتهن  �ساحبات  ن�ساء  ثلة  تقاطرت  الليل  في 
تحت جنح الظالم، وفي غرفة الجلو�س تناثرن حوله مع هم�سهن الخافت 

لمالمحهن التي اأرهقها النتظار. 
ـــ هل �ساهدت زوجي؟.. 

ـــ اأكان اأخي معك؟.. 
ـــ هل ابني حّي؟.. 

ـــ اأتعرفت على اأبي؟.. 
ـــ األديك معلومات عن خطيبي؟.. 

ـــ متى �سيخرج ابن عمي؟.. 
ـــ اأما زال ابن خالتي حيًا؟.. 

بالحزن  مت�سحات  لن�ساء  الأولى،  ليلته  في  حا�سرته  قلق  من  اأ�سئلة 
من  ثم خرجن  اأ�سئلتهن،  كل  على  براأ�سه  يهز  وهو  لهّن  فابت�سم  وال�سواد.. 

عنده وفي �سدر كل واحدة منهن اأمل خافت ي�ستعل ك�سمعة. 
بعد ذهابهن اأجه�س ببكاٍء مرير، فح�سنته زوجته اإلى �سدرها بحنان، 
اأخبرها وهو ي�سهق اأن كل �سنوات �سجنه اأم�ساها في زنزانة منفردة تحت 

الأر�س، ل هو �ساهد اأحد.. ول اأحد �ساهده، طيلة �ستة ع�سر عامًا. 

59. ليلة اختفاء الزعيم من كل المرايا

في هذه البالد ثمة �سيٌء غريب يحدث منذ عقود، حتى �سار بالن�سبة 
ل�سكانها مع توالي الأجيال �سيئًا اعتياديًا.
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زعيم البالد موجود في كل المرايا المنزلية الكبيرة والمتو�سطة، واأي�سًا 
في المرايا ال�سغيرة داخل الحقائب. 

كلما م�سط اأحدهم �سعره اأمام مراآته، �ساهد فيها الزعيم يم�سط �سعره 
بالت�سريحة ذاتها.

يعقد  ما  رجٌل  ذقنه.  يحلق  الزعيم  المراآة  في  فيرى  ذقنه  يحلق  اآخر 
ربطة عنقه، الزعيم كذلك وفي المراآة نف�سها يعقد ربطة عنقه. زوجة تلّون 
مكياجها.  باألوان  وجهه  يلّون  مراآتها  في  الزعيم  مكياجها،  باألوان  وجهها 
مراهقة ت�سد ف�ستانها، بطي�س اأنثوي، على ج�سدها، وت�ستدير حتى تتاأكد من 

اأنها مغرية، ثم تتاأمل اأرداف الزعيم على زجاج مراآتها.
يحلق  الزعيم  فلمحت  ب�سعادة،  المراآة  اأمام  تحلق  كانت  ذبابة  مرة.. 

داخلها ب�سعادة اأي�سًا.
في �ستاٍء قديم، اأراد اأحد المخمورين اأن يقتل الزعيم، وقف اأمام مراآته 
وهو يترنح ثم اأطلق النار على راأ�سه لي�سقط ميتًا، الزعيم في المراآة ذاتها 
اأطلق النار على راأ�سه و�سقط منها ميتًا.. لكنه ظلَّ حيًا في بقية مرايا البالد.
هذه الليلة واإثر وعكة �سحية غام�سة، ح�سرج الزعيم قلياًل في �سريره 

ثم مات.
انت�سر خبر موته هم�سًا في كل البالد، لم ي�سّدق النا�س الخبر، فت�سللوا 

بحذر اإلى المرايا في بيوتهم ليتاأملوا وجوههم وهم ي�سهقون منده�سين.
م�سح  الآخر  وبع�سهم  م�سّدق،  غير  مراآته  زجاج  بكفه  م�سح  بع�سهم 
بكفه على وجهه غير م�سّدق. �سرعان ما ابت�سموا.. نظروا طوياًل في المرايا 

وهم يكت�سفون بفرح للمرة الأولى مالمح وجوههم.
مالمح وجوههم التي حرموا منها لعقوٍد مريرة.
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60. من اأ�سرار �سريري

ـــ 1 ـــ 
اإثر كل ملخ�س اإخباري مقت�سب لمجزرة كبيرة.. ثمة �سريٌر يحلو له اأن 

ي�سغي جيدًا لثرثرة الدموع المختبئة اأ�سفل الو�سادة.
ـــ 2 ـــ 

عندما ان�سكب اإبريق ال�ساي على �سريري، احترقت كل اأحالمي.
ـــ 3 ـــ 

تربيتي العائلية المحترمة ل ت�سمح لي بمثل هذا الخيال ال�سيئ، موؤدٌب 
ـــ  يتخّيلك  الذي  هو  الحقير  �سريري  لكن  لجاراتها،  اأمي  تقول  مثلما  اأنا.. 

دائمًا ـــ عارية.
ـــ 4 ـــ 

في نزوح موؤقت، ثمة �سديٌق نام على �سريري، واأنا على الأريكة اأ�سغي 
يتغّير عليه  �سرير  اأي  �سريري، معه حق.. هذا هو حال  ل�سعال  الليل  طوال 

اإن�سانه.
ـــ 5 ـــ 

في مغامرة طائ�سة، ثمة اأنثى من م�ستقات القمر، هاربة من مدر�ستها.. 
ان�سراف  وقت  ذهبت  اأن  وبعد  �سريري.  على  ـــ  كمالٍك  ـــ  قلياًل  غفت 
المدار�س، رجعت اإلى �سريري ورميت ج�سدي عليه، �سرعان ما ركلني بق�سوة 

اإلى الأريكة، وهو ي�سرخ بنزق حاد: اتركني قلياًل مع عطرها.
ـــ 6 ـــ 

اأمي،  اأمام  اأن ي�سي ب�سري ليف�سحني  باأنه ينوي  مرة، هددني �سريري 
ابنك ل يدر�س..  لها:  اأمي غرفتي، قال  لكنه، عندما دخلت  اإليه..  تو�سلت 

اإنه، كل ليلة قبل اأن ينام، يمار�س.. الق�سة الق�سيرة.
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ـــ 7 ـــ 
في كل ليلٍة ي�ساهد فيها �سريري كابو�سًا، يتخبط قلياًل.. ثم يطرحني 

اأر�سًا.
ـــ 8 ـــ 

اأ�سرعت  �سريري،  على  يدي  من  العرق  كاأ�س  �سقطت  �سكرة،  اآخر  في 
لأجلب قطعة قما�س.. وعندما رجعت انتبهت له.. كان �سريري يميل لليمين 

فالي�سار، ثم لليمين فالي�سار مثل اأي م�سطول اإيديولوجيًا.
ـــ 9 ـــ 

واأنا مجرد خيبٍة منت�سبة في عادٍة �سرية، تمار�سها الق�س�س الق�سيرة 
في العتمة الباردة لليالي ال�ستوية. فينت�سي �سريري، بين بكاءين ولحاف.

ـــ 10 ـــ 
.. دفنت على عجل في قبر بارد، بعد جنازٍة متوا�سعة م�ست  عندما متُّ

فيها كل ق�س�سي وكانت �سعيدة جدًا.
في عتمة القبر، اأح�س�ست به اأ�سفلي، تفاجاأت.. هم�س لي �سريري بكثير 

من الوح�سة: هل �ستزور تلك الأنثى.. قبرنا؟!

61. قبعة االختفاء

عندما كنا مراهقين، �سحرت خيالنا الطائ�س واأدمت م�ساعرنا الهوجاء 
فكرة )قبعة الختفاء(. وكم تمنينا الح�سول عليها، لنرتديها ونت�سلل ـــ على 
ــ اإلى غرفة بنت الجيران لياًل، في �سغٍب حلٍو، لنتاأمل عن  هيئة كائٍن ل مرئيـ 

قرب اأ�سرارها المده�سة.
لنعبر  فقط  الختفاء(  )قبعة  بـ  نحلم  زلنا  ما  كبرنا..  اأن  وبعد  الآن، 

باأمان، ذلك الحاجز الع�سكري الحقير.
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62. على حاجٍز للعتمة

على مدخل حارته ثمة حاجٌز ع�سكري.. وقف في طابوٍر طويل ليخ�سع 
للتفتي�س الروتيني المعتاد للداخلين والخارجين.

على  جيبه  في  عثر  النتظار،  من  �ساعات  بعد  الع�سكري  فت�سه  عندما 
�سمعة.. �سفعه بق�سوة ثم ب�سق عليه وهو يركله.

اتهمه مع بقية الع�ساكر بمحاولة تهريب ال�سوء، ولم يطلقوا �سراحه اإل 
بعد اأن اأجبروه على الهتاف بحياة العتمة.

63. اإعدام ميداني لــ كي�س بابا نويل

هذا الم�ساء.. 
اإلى  الت�سلل  يحاول  وهو  نويل  بابا  اعتقلوا  المخت�سة  الجهات  عنا�سر 
حارتنا، وعندما فت�سوا الكي�س الكبير المرمي على كتفه، غ�سبوا جدًا منه 
تغّير  حتى  كي�سه  على  بغزارة  بنادقهم  نيران  اأطلقوا  ثم  بق�سوة..  ف�سربوه 

لونه.
بعد دقائق ركلوه مع كي�سه بعيدًا وهم يقهقهون.

اأ�سفل معطفه زجاجة  واأخرج من  نويل  بابا  العتمة، جل�س  هناك.. في 
كتفه،  على  كي�سه  رمى  ثم  يترنح،  وهو  ونه�س  تنهد  ببطء.  لي�سربها  نبيذ، 

وت�سلل اإلى حارتنا مجددًا.
هذه المرة لم ينتبهوا له.

عندئٍذ.. راح بابا نويل يدخل بع�س البيوت مثل طيف، وهو يبكي ب�سمت، 
واأمام كل �سريٍر كان يمد يده اإلى كي�سه، ثم يد�س بهدوٍء تحت و�سادة كل اأٍم 

نائمة فقدت ابنها في هذه الحرب، طفاًل �سغيرًا وجمياًل.. قتل منذ قليل.
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64. رعب

�سهق برعب عندما توقف فجاأة على الر�سيف، ثم اأح�س اأن علبًة معدنية 
اأزعج  بدويٍّ  بالأر�س  لترتطم  الي�سرى،  رئته  تحت  من  ج�سده  عن  �سقطت 

اأذنيه.
علبة  مجرد  هو  قلبه  اأن  الفقير  الجامعي  الطالب  هذا  تاأكد  عندئٍذ 

�سردين رخي�سة.
انحنى على الر�سيف ليلتقطها وهو يرمق باب المتحف الحربي ب�سمت.

65. واأخيراً.. نحن على �سرفة

يا اهلل ما اأحلى هذا الم�سوار!
منذ دقائق ا�ستطعت ب�سعوبة اأن اأح�سر ج�سدي بين جابر ومناف، جابر 
الغليظ �سرخ بحنق علّي: )ارجع للخلف(.. لم اأكترث لكالمه، واإنما رميت 
برجلّي اإلى الأ�سفل لتتاأرجحا في الهواء الطلق مع بقية ال�سباب، وكاأن الهواء 

ماٌء ونحن على �سفة نهر.
هذا اأكثر مما حلمنا به، حظنا جميل!

اأم�سينا عمرنا نحلم باأن نجل�س مدة �سيجارة واحدة فقط على مثل هذه 
ال�سرفة، لها اإطاللة خالبة كهذه الإطاللة. مرت حياتنا بين البيوت ال�سيقة 

في الأحياء الع�سوائية، ولم يتحقق حلمنا. 
اأي  ولي�س  خالب،  طبيعي  منظر  اأمام  �سرفة  على  وجل�سنا  تحقق  الآن 

�سرفة.. �سرفة متحركة.
اأحدنا �سفق منت�سيًا بمرح، واآخر �ساألني عن �سيجارة، مناف تمنى لو اأن 

حبيبته هنا اإلى جواره.
نحن  ال�سائق.  وجه  في  بعتب  لننظر  التفتنا  ال�سير،  عن  توقف  فجاأًة 

الجثث الجال�سة با�سترخاٍء جميل، على الكف العالية لهذه الجّرافة.
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66. �سور م�سربة

اأنوي  واأنا  خليل،  جاري  بيت  اإلى  وم�سيت  بيتي  من  خرجت  قليل  منذ 
ال�سهر عنده مع اأركيلته.

طرقت بابه، ثم �سمعت ابنته ال�سغيرة تقول من خلف الباب:
ـــ من؟

ـــ اأنا عمو..
ـــ من اأنت؟

ـــ اأنا جاركم ال�سورة الم�سربة رقم )32(.. اأين اأباِك؟
جارنا  عند  �سهران  هو  بالبيت...  لي�س  البابا  واهلل  عمو..  هال  يا  ـــ 

ال�سورة الم�سربة رقم )109(. 

67. ال�سوريون يعيدون كتابة الحكايات العالمية 

ـــ 1 ـــ 
بائعة الكبريت في الدانمرك، لم تمت من البرد، فاأطفال درعا ير�سلون 

لها �سرًا كل م�ساء اأعواد الثقاب.
ـــ 2 ـــ 

البحيرة التي كانت للبجع في ذاكرة بيانو ت�سايكوف�سكي، �ساألت مراآتها: 
ذاكرة  في  هي  التي  الرقة  بحيرة  بثقة:  المراآة  اأجابتها  مني؟  اأجمل  من 

الربابة.. اأجمل منك، وبكثير.
ـــ 3 ـــ 

خريطة الكنز، هي ذاتها خريطة �سورية.. )هكذا قال �سيلفر لـ جيم(.
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ـــ 4 ـــ 
الحورية التي رمت نف�سها اإلى البحر، لتنتحر لأن الأمير لم ينتبه لحبها 
لفتة  اإلى  وحّولوها  خطفوها،  كفرنبل  اأهل  لكن  جبلة،  بحارة  اأنقذها  له. 

جميلة.
ـــ 5 ـــ 

في برنامج الت�سليل الإعالمي، اأق�سمت المذيعة براأ�س اأمها، اأن الطفل 
من  هو  عاٍر(،  )الملك  الملكي:  الموكب  مرور  اأثناء  �سرخ  الذي  الحقير 

مجاهدي اأفغان�ستان، الذين ت�سللوا عبر الحدود.
ـــ 6 ـــ 

في �سورية... ك�ّسارة البندق، لم تكن مهمتها طحن البندق. اإنما، بين 
فكيها.. كانت تطحن الطائرات.

ـــ 7 ـــ 
ريمي عثر على اأمه الحقيقة، في مظاهرة.

ـــ 8 ـــ 
ل يفقه �سيئًا من حروف اللغة.. فاللغة كلها عند �سر�سبيل هي، حرف 

الثاء.
ـــ 9 ـــ 

خارجي  تدخل  اأي  دون  ملح..  بال  الذئب  تاأكل  ليلى  �سورية،  في  فقط 
�سافر.

ـــ 10 ـــ 
الأميرة التي ظلت تطيل �سعرها ل�سنوات في برجها العالي.. هي الآن 
حتى  فيت�سلقوها،  ال�سهداء..  ليلتقطها  الآخر،  العالم  اإلى  بجدائلها  ترمي 

ي�سلوا اإلى الحياة ثانية.
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ـــ 11 ـــ 
بيا�س الثلج ب�سقت.. فغرق في ب�سقتها �سبعة �سبيحة.

ـــ 12 ـــ 
وقفتك المرعبة.. اأ�سحكت كثيرًا.. حذاء ال�سندريال.

ـــ 13 ـــ 
فاإن �سررتم معنا، ناأمل اأن �سنلتقي.. في جمهوريٍة جديدة.

68. الذئب وليلى

بعد اأن جل�س على هذا الكر�سي ال�سبيه ب�سريٍر �سيق وفتح فمه بخجل، 
انحنى عليه الطبيب و تاأمل الت�سو�س الداكن الذي ينخر معظم اأ�سنانه.. زفر 

ثم �ساأله: كم ليلى تاأكل في اليوم؟..
ـــ ن�سف واحدة.. فقط..

اأجابه الذئب بحزن وهو يتاألم ب�سمت.
اأن  لم ي�سّدقه الطبيب، فبح�سب خبرته.. ل يمكن لن�سف ليلى يوميًا 

ت�سبب كل هذا الت�سو�س.
مع هذا، �سرع بمعالجة اأ�سنان هذا الذئب ب�سرعة، لأن غرفة النتظار في 
عيادته ال�سنّية، كانت مليئة بالذئاب الذين ي�سعون اأكفهم على خدودهم.. 

ويتاألمون ب�سمت..

69. مند�سرّ

لم يكن واحدًا منا.. لكننا ا�ستنتجنا ذلك بعد اأن حدث ما حدث..
كنا على طاولٍت متجاورة في المقهى، نلعب بمتعة لعبتنا المف�سلة، لعبة 

)التمثيل ال�سامت(.
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كلنا، ثقافتنا ال�سينمائية متميزة، وقد �ساهدنا معًا خالل هذه ال�سنوات 
الدرا�سية في الجامعة ع�سرات وع�سرات الأفالم ال�سينمائية، في ال�سالت 

اأو داخل غرفنا ال�سغيرة في الأزقة العتيقة.
لهذا �سرنا كلما اجتمعنا.. يقف اأحدنا ليمثل اأمام عيوننا بمالمح وجهه 
وحركات اأطرافه وج�سده حتى يوحي لنا بكلمات ما.. نخّمنها نحن اإلى اأن 

نعرف ا�سم الفيلم الذي يمثل عنوانه دون كالم.
فجاأًة دخل بيننا دون ا�ستئذان اأو �سالم، كل واحد مننا ظّن اأنه �سديق 
الآخر، ثم اأ�سار لنا باأ�سابعه اإلى اأن عنوان الفيلم المف�سل لديه يتكون من 

ثالث كلمات، فابت�سمنا له متحم�سين.
فهمنا من مالمحه وحركاته اأن اأول كلمة من فيلمه هي )اأنا(.. بعدها 
الثالثة هي  الكلمة  اأن  ثم عرفنا  الثانية هي )جهة(..  الكلمة  اأن  ا�ستنتجنا 

)مخت�سة(.
�سهقنا منده�سين.. )اأنا جهة مخت�سة ؟!(، وتهام�سنا م�ستغربين، لم 

ي�سبق لنا اأن �ساهدنا اأو �سمعنا بعنوان هذا الفيلم اأبدًا.. 
تحت  من  م�سد�سًا  ب�سرعة  التقط  ثم  بخبث،  لنا  فابت�سم  اإليه،  نظرنا 

معطفه واأطلق علينا النار.
على  قراأت  قهوتنا  فناجين  الأر�س،  على  الكرا�سي  مع  جثثنا  تناثرت 

اأرواحنا الفاتحة.
بعد اأن متنا، جثثنا الباردة تبادلت الأ�سئلة الق�سيرة.. عندئٍذ ا�ستنتجنا 

اأنه لم يكن �سديق اأحٍد منا..

70. الجارة

جارتنا.. تلك ال�سبية الجميلة، اعتقلوا زوجها وبعد اأ�سابيع قليلة اأعادوه 
اإليها جثًة م�سّوهة من هول التعذيب.
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لّوث  ثمة جنوٌن  لم يحدث..  �سيئًا  وكاأن  تهتم،  لم  ب�سمت.. هي  دّفناه 
عقلها.

لحظة..  اأي  في  اإليها  يرجع  وقد  الحياة،  قيد  على  اأنه  تعتقد  تزال  ل 
لهذا �سارت كلما رّن جر�س بيتها، تحمل طفلتها الم�سلولة وت�سرع اإلى الباب 

لتفتحه بفرٍح عارم، ودائمًا ل يكون الطارق زوجها.
ـــ  رغم هذا ل تزال تعي�س مع طفلتها الم�سلولة ذلك الفرح الذي يمتدُّ 

على اإثر رنين الجر�س ـــ من غرفة الجلو�س حتى باب البيت.
عقل  على  الجنون  فر�سها  التي  الغريبة  العادة  بهذه  اأخبرتني  اأمي 

جارتنا.
وقتئذ قررت اأن اأرجع لممار�سة تلك الهواية القديمة، التي كنت اأمار�سها 
اأقترب  بنائنا،  من  اأو خرجت  دخلت  كّلما  �سرت  لهذا  في طفولتي.  ب�سغب 

بحذٍر من باب جارتنا، لأرّن الجر�س ثم اأهرب ب�سرعة.

71. اأمي.. ع�سابة اإرهابية

اأنه  البارد  ال�سبابي  ب�سوته  واأخبرني  الموت،  بي  ات�سل  �ساعتين  منذ 
واأخيرًا  كثيرًا،  فرحت  اأنتظره..  واأنني  بالموافقة  فاأجبته  زيارتي..  يريد 
�ساأ�ساهد الموت �سخ�سيًا.. يا اهلل!.. كم هو جميل هذا ال�سيء، طبعًا.. اأنا 

ول مرة في حياتي �ساهدت الموت �سخ�سيًا، اإنما فقط كنت اأ�سعر به.
بمثل  تليق  وحلوى  فواكه  البيت  في  لدينا  لي�س  لأنه  بالخجل،  اأح�س�ست 

هذا ال�سيف الجميل.. يوجد فقط �ساي وقهوة و�سراب لل�سعال.
جوالي؟..  رقم  الموت  جلب  اأين  من  م�ستغربًا:  ت�ساءلت  فرحتي  رغم 

خّمنت في �سّري اأن �سديقي مازن هو من اأعطى الموت رقم جوالي.
مازن الذي كان قد اختفى في ظروف غام�سة من �سوارع دم�سق منذ 
عام. تخّيلت اأن مازن الم�ساغب، هو الآن في العالم الآخر، يركب في با�س 
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�سارٍع  وفي  رقمي،  عليها  ورقية  ق�سا�سات  خل�سًة  النافذة  من  ويرمي  كبير 
ما.. عثر الموت على ق�سا�سة ورق وات�سل بي.

بق�سا�سات  اأرمي  كنت  حين  المراهقة،  اأيام  اأفعل  كنت  مثلما  تمامًا 
ورقية عليها رقم هاتف منزلي، ومقطع من اأغنية لـ هاني �ساكر، من نافذة 
البا�س.. على اأمل اأن تعثر فتاٌة جميلة على ق�سا�سة.. فتت�سل بي لتبداأ بيننا 

ق�سة حب و...
عامل  ات�سل  واحدة،  مرة  فقط،  ال�سيء..  هذا  يحدث  لم  لكن.. 
في  ال�سبب  وهو  ال�سوارع..  يلّوث  رقمكم  غا�سبًا:  لوالدي  وقال  التنظيفات 

ن�سوء ثقب طبقة الأوزون..
ال�سحافة  في مق�سف  بالكول  الجّن  نمزج  كنا  مازن عندما  يا  اأتذكر 

بالجامعة، لن�سرب ون�سكر ونحن نختل�س النظر اإلى الفتيات الجميالت؟..
اأتذكر عندما ذهبنا اإلى الــ.....

رّن الجر�س.. كم هو دقيٌق في مواعيده �سديقنا الموت!
اأ�سرعت اإلى الباب وفتحته، ثم �سهقت واأنا اأرى مازن اأمامي. ح�سن كل 
منا الآخر با�ستياق ونحن ن�سحك.. قلت له: يا خبيث.. فعاًل اأنت تقلد �سوته 

ب�سكل متقن.. ب�سرفي ظننت اأن الذي تكلم معي هو الموت ذاته..
اأدخلته اإلى غرفتي وجل�سنا، فجاأًة.. دخلت اأمي فعرفتها على مازن.

مع  غرابة  يزداد  و�سلوكها  الحرب  بداأت  اأن  منذ  الأطوار،  غريبة  اأمي 
مرور الأيام. واأنا اأُعّرفها على مازن، اأدارت ظهرها وخرجت، حتى دون اأن 

ت�سلم عليه.
اعتذرت منه وقلت: ل تزعل.. حقك علّي.. اإنها ال�سيخوخة واأمرا�سها..

ثم ذهبت اإلى المطبخ واأعددت فنجاني قهوة.
واأنا راجع اإلى غرفتي.. مررت من اأمام باب غرفة الجلو�س.. ف�سمعت 
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اأمي تبكي وهي تقول لجارتنا: البارحة كان يتحدث مع ندى واليوم يتحدث 
مع مازن..

ـــ واأين الم�سكلة؟!
�ساألتها جارتنا فاأجابتها اأمي: الم�سكلة اأنه ل يوجد اأحد في غرفته.. ل 

البارحة ول اليوم.. اإنه يتحدث مع اأ�سدقائه الذين قتلوا..
�سقطت ال�سينية من يدّي..
�سالت القهوة على البالط..

اأمي كعادتها.. اأخترع حلمًا واأتركه يم�سي في �سوارع دم�سق، فتاأتي هي.. 
وتخطفه..

72. كل موٍت ونحن بخير

الأعياد  كل  في  الأول  اليوم  �سباح  من  تمامًا..  الوقت  هذا  مثل  في 
ال�سابقة.. كنا نذهب اأنا واأمي اإلى المقبرة، مع باقات الورود.. لنزور قبور 

والدي وجدي وجدتي.
هذا ال�سباح لم نتحرك اأبدًا اأنا واأمي عن الأريكة. 

ب�سمٍت كنا ن�سغي لتكبيرات العيد، في داخلنا �سعرنا بالخجل من اأبي 
وجدي وجدتي.

ثمة حاجٌز حقير اأمام باب المقبرة.. وقد يتم اعتقالي عنده.. ل ل�سيء، 
اإنما فقط للت�سلية واإرهاب النا�س.. وقد حدث هذا مع بع�سهم. 

بكت اأمي ب�سمت.. واأنا اأتنهد من بين �سجائري.
رّن جر�س باب بيتنا، فنه�ست م�سرعًا واأنا م�ستغرب من هذا الزائر في 

ال�سباح الباكر.
فتحت الباب.. ثم �سهقت غير م�سّدق. 
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اأمامي، كانت ثالثة قبوٍر على �سواهدها ابت�سامات لطيفة، ومعها الكثير 
من باقات الورود. 

73. في ح�سرة العرافة

ـــ اأمي ت�سّلم عليك وتقول لك، اقرئي لي �سيئًا عن م�ستقبلي...
اأخبرتها واأنا اأجل�س اإلى جوارها في ظل تلك ال�سجرة الكبيرة.

قهوة،  فنجان  ت�سكب  وهي  بلطف  العجوز  العّرافة  هذه  لي  ابت�سمت 
ف�سربته على عجل، ودون �سيجارة.. حتى ل تتلّوث الحقائق داخل الفنجان 

بال�سباب، ثم ناولتها اإياه، لتقراأ لي ما ت�ساهده في اأعماقه.
ثم  جميلة،  �سمراء  فتاٍة  على  فنجاني  داخل  تعثر  اأن  تمنيت  �سّري  في 
قريبًا،  ال�سكنية  الجمعية  بيت  �ساأ�ستلم  واأنني  كثيرًا،  تحبني  باأنها  تخبرني 
واأنه بعد يومين �ستقرع بابي �سيدة م�سّنة ثرية جدًا.. وتجيد طبخ الملوخية، 
مثلما  تمامًا  الحقيقة..  اأمي  هي  باأنها  باكية  وتخبرني  با�ستياق  تح�سنني 

حدث مع ريمي.. و...
العّرافة العجوز التي اأم�ست عمرًا كاماًل في قراءة الخرائط ال�سوداء 
والمتداخلة في فناجين اآلف الب�سر.. �سهقت بعد اأن تاأملت فنجاني لبرهة، 

نظرت اإلّي وكاأنني �سبح، ثم �ساألتني وهي تتلعثم: منذ متى واأنت ميت؟!

74. اأنا والذباب والحزب... واأ�سياء اأخرى

في طفولتي كان لدي هواية غريبة اأمار�سها بمتعة.
ال�سريعة ع�سرات  البيت لأ�سطاد بيدي  اأتجول في حديقة  النهار  طيلة 

الذبابات واأجمعها في علبة كبريت. 
وفي الم�ساء اأ�سرخ على اإخوتي واأبناء الجيران، ثم اأرفع اأمامهم علبة 
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اأفتحها  اأنفا�سهم في �سدورهم، ثم  الكبريت، واأنتظر دقيقة وهم يحب�سون 
م�سهٍد  في  ملونة..  بالونات  وكاأنها  عاليًا،  اللطيفة  الذبابات  فجاأة..لتحلق 

رائع ومنع�س للروح )هكذا كنت اأ�سعر(.. 
اإلى  والدتي حاربت هوايتي هذه بكل الو�سائل، وعندما يئ�ست، جل�ست 
اآنذاك:  لها  ف�سرحت  قذرة،  الكائنات  هذه  باأن  وتقنعني  لتحاورني  جواري 
التفاحة  من  اأكلت  عندما  لكنها  ملونة..  فرا�سة  كانت  بالأ�سل  هي  الذبابة 

المحّرمة غ�سب اهلل عليها و..
لم ت�ستوعب اأمي فل�سفة طفلها، لكن الرفيق والدي ـــ لالأمانة ـــ �سجعني 
بروليتارية  هواية  هي  الهواية  هذه  اإن  لأمي  وقال  هوايتي،  ممار�سة  على 

بامتياز.
لكن، اأول ق�سة كتبتها في 1997 كانت عن ذبابة، وعندما قراأها قال 

لي: هل اأنت ابني اأم ابن كافكا؟..
�سبيبة  اتحاد  في  الأدبية  للمواهب  مع�سكر  في  كنت   1999 �سيف  في 
من  اأنهما  وفهمنا  م�سّور..  ومعها  جميلة  �سبية  جاءت  يوم  اآخر  النظام، 

برنامج للمنظمات ال�سعبية.
م�سرف المع�سكر اقترح عليها اأ�سماء بع�س المراهقين، وكنت اأحدهم.
�سريعة  بروفة  معي  اأجرت  اآلته  الم�سّور  يجهز  وريثما  مني،  اقتربت 

مكّونة من اأ�سئلة كال�سيكية، وكان اأن �ساألتني: ما هي هواياتك؟
اأجبتها فورًا: ا�سطياد الذباب..

�سهقت: اأتتكلم جادًا؟..
ـــ وهل يوجد بيننا مزاح؟..

امتع�ست وقالت لي بغ�سب: اأثناء الت�سوير، قل من هواياتك: المطالعة 
الأدبية، وقد �سجعني الحزب كثيرًا واهتم بموهبتي..

ـــ حا�سر..
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هي  ما  �ساألتني:  اأن  اإلى  نف�سها،  الأ�سئلة  علّي  واأعادت  الت�سوير  بداأ 
هواياتك رفيق م�سطفى؟

اأجبتها ب�سرعة:
من هواياتي الحركة الت�سحيحية.. وقد �سلح الحزب حركاتي.. عفوًا.. 
وقد  عفوًا..  الحزب..  خّرب  وقد  عفوًا..  ت�سليحاتي..  الحزب  حّرك  وقد 

تحّزب الخرب.. عفوًا... و... و... و.....
يومذاك ارتبكت كثيرًا، اأما هي فكادت اأن ت�سفعني، وظللت بعد ذلك 
لم  لكن  العام،  البرناج  قناة  ال�سعبية على  المنظمات  برامج  اأتابع  ل�سنوات 

اأ�ساهد اللقاء.
والدي قال لي مرة، اإن اللقاء ُعر�س في برنامج )طرائف من العالم(.

اأقلعت عن هوايتي هذه منذ �سنوات.
البارحة كنت في ال�سوق عندما بداأت ال�ستباكات، فرجعت اإلى البيت 

م�سرعًا، ثم دخلت باب البناء واأنا اأتنف�س ال�سعداء.
�ساهدت ابن الجيران وهو ي�سطاد الذباب بمتعة في المدخل.. انحنيت 

اإليه وقلت: الذبابات كائنات قذرة..
لكن  ملونة،  فرا�سة  كانت  بالأ�سل  الذبابة  يا عمو..  ل  بغ�سب:  اأجابني 

اهلل عاقبها لأنها..
قاطعته: لأنها اأكلت من التفاحة المحّرمة..

ابت�سم لي فرحًا وقد عثر اأخيرًا على من يفهم فل�سفته، قّبلته ثم �سعدت 
فقال  اإليه،  ا�ستدرت  عمو(!  )يا  ناداني:  نظره  عن  اأغيب  اأن  وقبل  الدرج، 
بحزن: ل اأحد يعرف ما قد يحدث لنا في الأيام القادمة.. قد اأذبح في اأي 
في  اأمانة  الذبابات  عمو..  يا  لهذا،  والبي�سا..  بانيا�س  اأطفال  مثل  لحظة، 

رقبتك...
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75. هلو�سات في م�ساءات الحرب

من هوايات �سيجارة الحمراء الطويلة: الملل.. واأنا.. وال�ساي البارد.
ي�سمى  و�ساحبها  )كفرية(  ت�سمى  �ستيمته  اهلل،  الإن�سان  ي�ستم  عندما 

)كافر(.
لكن.. 

هذه  مثل  في  واهلل  ت�سمى؟  ماذا  �ستيمته  الإن�سان،  اهلل  ي�ستم  عندما 
الحالة.. ماذا ي�سمى؟!

من هوايات كاأ�س ال�ساي البارد: ذبابة يتيمة.. تظن اأني خطيبها.

ل اأغادر غرفتي منذ اأ�سهر، فالحارة محا�سرة بحواجز حقدهم.
في الم�ساء اأجل�س على اأريكتي، عن يميني الالبتوب واأغاني لـ )خوليو(.. 

ل اأفهم كثيرًا ما يقول، لكنني اأ�سعر باأنه ي�سّيعني.
الكرة  يلعبون  الأطفال وهم  اأتاأمل  ي�ساري �سباك غرفتي، عبره..  وعن 

ب�سخب، دون اهتمام للقذائف التي ت�سقط على الأماكن المجاورة.
اأهدافًا  وي�سجل  بينهم،  يلعب  )المتوفى(  والدي  لمحت  اأتاأملهم  واأنا 
ل�سوريا( تمامًا مثل  اأ�سرخ لأجله: )كووووول  له �سرت  رائعة.. ودعمًا مني 

عدنان بوظو.
كم كنت اأكره �سخبهم قبل الحرب! الآن.. �سجيجهم يمنحني �سيئًا من 

الطماأنينة.
مذبوحة،  رقابهم  جماعية،  مجزرة  في  فاأ�ساهدهم  ثانية..  اأتاأملهم 

وكرتهم تقراأ على اأرواحهم الفاتحة.
ف�سلت،  لكنني  خيالي،  اقترفها  التي  للمجزرة  متاأثرًا  اأبكي  اأن  حاولت 
العطلة  ي�سادف  ـــ  حظي  ل�سوء  ـــ  واليوم  دموعًا..  اأملك  ل  اأني  واكت�سفت 

الأ�سبوعية لبائع الدموع.
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ثمة طائٌر حّط على �سباكي، و�ساعدني باأن نقر على وجهي ب�سع نقراٍت 
لطيفة، فترك قلياًل من لعابه على خدّي.. لي�سير لعابه مثل دموع.. عندئٍذ، 

اقتنعت باأني اأبكي.
برفقة  البنات  مدار�س  ان�سراف  ولوقت  وللحدائق،  لل�سوارع  ا�ستقت 

�سديقي اأيام المراهقة: )هاني �ساكر(.
الإقامة الجبرية اأ�سابتني بو�سوا�س خطير.

دائمًا.. وكل ب�سع دقائق، األتقط الم�سط لأم�سط بق�سوة �سعري الطويل 
جدًا )لأن حالق الحارة موؤيد(.

ثم اأنتبه ـــ في كل مرة ـــ اإلى كم�سة من �سعري عالقة بين اأ�سنان الم�سط، 
اأنزعها.. ثم اأقذفها من النافذة بال مبالة..

فجاأًة، كم�سة �سعري المقذوفة، تتحّول في الهواء لعدة ق�س�س، وتحلق 
عاليًا..

يا اأيها ال�سوريون...
من  اختفيُت  اأن  منذ  �سمائنا،  في  الق�س�س  عدد  لزدياد  تنتبهوا  األم 

ال�سوارع؟!

76. كبت 

اأن  الإعدادي، فبعد  الثالث  التي دّر�ستنا في  المعلمة  اأكره تلك  اأزال  ل 
في  الطالب  عدد  اأن  اإلى  فانتبهت  عادت  لأ�سبوع..  المدر�سة  عن  تغّيبت 
�سفي قد ازداد ب�سبب انتقالت بداية العام الدرا�سي. قالت لنا وهي تبت�سم: 

عددكم ازداد كثيرًا! 
ببالهة،  لها  وابت�سمت  غيابك...  في  نتكاثر  كنا  لقد  ببراءة:  اأجبتها 

فاأ�سرعت اإلّي وكاأني قد فجرت قنبلة، ثم �سفعتني بق�سوة وهي ترتجف.
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تاألمت كثيرًا، مع اأني يومذاك لم اأكن اأق�سد ذلك التكاثر الذي يتم عن 
طريق ممار�سة الجن�س، اإنما ـــ واأق�سم باهلل ـــ كنت اأق�سد التكاثر عن طريق 

الن�سطار، مثلما فهمنا من كتاب العلوم. 
وقتئذ كنت اأظن اأننا نحن الب�سر، وخ�سو�سًا الرفاق البعثيين.. نتكاثر 

بالن�سطار. 
اآنذاك لم اأكن اأعرف ماذا تعني كلمة )جن�س( كاأي ولد يعي�س في دولة 

عقائدية، تح�سد طاقاتها لزجها في معركتها الم�سيرية �سد الإمبريالية.
حتى عندما �سرنا في الجامعة، كنت مع ال�سباب عندما نريد اأن نقول 
عن �سخ�س ما، اإنه قد مار�س الجن�س.. نقول هذه العبارة: )ذلك الرجل، 

كان هو وزوجته ليلة البارحة.. يقراأان كتابًا لــ �سيغموند فرويد(. 

ال�سا�سة  روته  كما  وحياتي،  لحياتك  ال�سينمائي  الموجز   .77
الكبيرة للعتمة

تقم�ساتك  كل  في  اأحبك  اأزال  ل  وبينك،  بيني  ماحدث  كل  رغم 
يخرج  ال�سالة حتى  في  اأظل  �سينمائي  كل عر�س  نهاية  وعند  ال�سينمائية. 

الجميع، لأكن�س بق�س قلبي ما قد تناثر من �سورك بين المقاعد.
هيت�سكوك/ )فيلليني/  الثالثة  الم�ساغبين  من  طوياًل  حذرتك 

بولن�سكي(، اإنهم يريدون ــ دون لّف ودوران ــ تقا�سم �سريرك. 
)غودار/ الرفيقين  اأنَفي  رغم  �سيكولوجيًا،  )برغمان(  ف�سحك 

وغافرا�س(، وحده ال�سيخ )تاركوف�سكي( اأنقذك بتعويذاته الروحية.
لتقذف  الجديدة(  الفرن�سية  )الموجة  حملتك  عندما  عليك  اأخْف  لم 
بك اإلى اأح�سان )الواقعية الإيطالية الجديدة( ف�سديقي )تروفو( طماأنني 
باأنه �سيخيط لك تنانير ق�سيرة، كلما عراِك قليل الأدب )بازوليني( الذي 
التعري(  وكاأنك فقط )راق�سة  الدلل(  اأنوثتك كل )قوانين  يتجاهل بحق 

يت�ساءل مح�س�سون.
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في  خياًل  اأرتلك  ويوم(  )الأبدية  منذ  اأنا  كما  واأنا  تغّيرت،  التي  اأنت 
)موقف البا�س( اأو في )كبينة الهاتف(.

الحقيقي  الوزن  من  بكثير  اأقل  غرام(   21( �سكرة:  ذات  لك  هم�ست 
لروحك، روحك التي بلغت ن�سوة الكمال في )البجعة ال�سوداء(.

يوم انتحرت في )ن�سف القمر( اأنا و�سجائري خرجنا في جنازٍة مهيبة 
ن�سّيع فيها ذاكرتك الميتة في )�سانع النجوم(.

وقد  )جيفارا(  مني  فغ�سب  )تانغو(،  في  الطري  خ�سرك  �سحرني 
�ساخنة(،  يف�سلها  )البع�س  في  مفاتنك  من  اأكثر  الثورة  مفاتن  اأغوته 
وتركني اأ�سافر وحيدًا اإلى ج�سدك على )ترامواي الرغبة( يا )ا�سم الوردة( 
فج�سدك اأ�سهى من )طعم الكرز( كما جاء في )الألواح ال�سوداء( وعلى هذا 

ت�سهد )المعتقدات الأرجنتينية(.
حتى اأن ال�سرطان ت�سلل اإلى قلبي قبل اأن يت�سلل اإلى روحك بم�سهدين 
في  وحيدًة  تحت�سرين  واأنت  كثيرًا  بكيت  ولأجلك  اأمي(  عن  �سيء  )كل  في 
كهٍف مهجوٍر من ال�سوء في )المري�س الإنكليزي( ف�سرخت بوجه القدر: 

كيف تموت من كان قلبها مرتفعًا اأكثر من )مرتفعات وذرنغ(؟!
)فرانك�ستاين(  ت�سميني  اأن  لك  ويحلو  )لوثيا(  اأ�سميك  اأن  لي  يحلو 

وتدلعيني بـ)بينوكيو( يا ) حبيبتي هوري�سيما(.
كرهتك كثيرًا واأنت ت�ساأليني في )مدام بوفاري( بغرورك البرجوازي: 
من اأنت؟ فاأجابك مارلون براندو باأن باح لك بكل اأ�سئلة وجودي و�سياعي 

في )اآخر تانغو في باري�س(.
هل تعلمين يا )لوليتا( اأنني في زنازين الجهات المخت�سة، اكت�سفت كم 

كانت )الحياة حلوة( في زنازين )�ساو�سينك( ـــ يت�ساءل مدفونون.
كان ل بّد لي من اأن اأكره بيتك معك في )منزل الرمال وال�سباب( وكل 

بيوتنا في �سورية حلت عليها )القيامة الآن(.
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لم اأ�سامحك لأنك قتلتني في )المراأة في البيت المجاور( فثاأرت منك 
لأقتلك في )حياة الآخرين( ثم بكيت على جثتك متذكرًا الـ)400 �سربة( 
التي تعر�ست لها في طفولتي على يد )ماما روما( بكيت وروحك تلوح لي من 

فوق )ج�سور مقاطعة مادي�سون( واأنا اأهذي بقهر )وداعًا بافانا(.
ل اأ�سبهك ول ت�سبهيني...

اأ�ساهد الأموات في )الحا�سة ال�ساد�سة( واأنت ميتة ت�ساهدين  اأنا حيٌّ 
الأحياء في )الآخرون(.

اأتذكر يوم كنت اأغرق ب�سببك مع ركاب الدرجة الثالثة في )التيتانك( 
ينقذني،  حتى  الحلبي  كنج  ع�سام  لـ  الكبيرة  ال�سا�سة  عبر  يدي  فمددت 
ثم  لي غرقًا جمياًل،  وتمنى  بنهم )التفاحة(  يق�سم  �سيجارة وهو  فناولني 

قال لك: ان�سيه.. م�سطفى )ذهب مع الريح(.
تروت�سكيَّ  اأنا  كنت  وكم  برجوازية،  كنت  كم  ال�سينما،  لإله  �سكوتك 
اأن  بعد  )فريدا(  في  الراأ�س  على  بفاأ�س  جمجمتي  ته�سمت  لهذا  النزعة، 

تجاهلت كل طفولتي في )مالينا(.
اأنا ل�ست �سبيحًا كريهًا لأ�سمت بقذارة واأنت تخونيني مع ابن الجيران 
في )القارئ( ول�ست بطة لأحتفظ بحق الرد، لهذا خنتك مع كومة ن�ساء في 

)كازانوفا(.
ال�سالة  عتمة  في  جواري  اإلى  جل�ست  وقتئذ  اأي�سًا..  �ستمتك  ولهذا 
وحتى  وفنزاتي(  )�ساكو  من  الطويل  الن�سالي  تاريخك  عن  لتخبريني 

)الطبقة العاملة تذهب اإلى الجنة( مرورًا بـ)المدرعة بوتمكين(.
اآذار   18 فمنذ  الآخر،  على  منا  كل  يكذب  واأنت  اأنا  �سعارات،  يكفينا 
)�سائق  اأخذنا  حيث  الـ)حمر(  كل  تركنا  و  لينين(  )وداعًا  معًا:  �سرخنا 
الملك(  رجال  )كل  �سبيحة  مع  فت�سادمنا  جوبالك(  )لقاء  لـ  التك�سي( 

الذين هم )قتلة بالفطرة (.
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تاريخك الن�سالي يا عزيزتي كله �سار الآن وهمًا على وهم.
لهذا عاقبتك باأن قطعت اإ�سبعك في )بيانو( ثم ا�ستخرجت من جثتك 
داخل  البن(  )غرفة  في  وحيدًا  امراأة(  )عطر  مع  لأعي�س  )العطر(  كل 
)منزل الأرواح( في حارة داكنة من )المدينة ال�سامتة(. ولأرق�س بوح�سة 
متاأخرًا  اكت�سفت  ثم  الأر�س(.  )تحت  ال�سري(  )المخباأ  في  كـ)زوربا( 
وبندم، اأنني ل�ست )�سائد الغزلن( واأنك اأنت مجرد وهٍم كبير كـ)�سيمون( 
هو  هذا  زمننا  واأن  عاديون(.  )نا�س  كاأي  ال�سبع(  )الخطايا  معك  اأمار�س 

بامتياز )زمن الحمير المخمورة(.
تعبت...

تعبت، واأنا اأطاردك فيلمًا فيلمًا.. وكاأنني مجرد )كلب اأندل�سي( يقفز 
عن  ال�سماء(  )اأطفال  مع  ليبحث  )المطر(  تحت  الخلفية(  )النافذة  من 
)راق�سة في الظالم( قبل اأن يورطني )المواطن كين( بم�ساجرة فل�سفية 

في )نادي القتال(.
تعبت..

واأنا بعد كل عر�س �سينمائي اأكن�س ما قد تناثر من اأفراحك واأحزانك، 
وما قد تناثر من قلبك وج�سدك عن اأر�سيات �سالت ال�سينما.

لكن، وحتى هذه ال�سيجارة لم اأعثر عليك اأبدًا في حياتي كلها...
وتر�سد،  اإ�سرار  �سابق  عن  اهلل،  اأخرجه  كئيب  فيلٌم  هي  التي  حياتي، 

وتدخين....

78. نهاية غريبة لـ نازح �سوري في مدينة تركية

اأقُف اأمام المراآة فال اأ�ساهد نف�سي على زجاجها.. الملل يدفعني اإلى 
اأن اأت�ساجر مع الحياة كل ثالث دقائق، اأحب التثاوؤب وال�سوكول والتدخين 

والملوخية.. مالمح وجهي هي تعريٌف جامٌع مانٌع لـ الكاآبة.
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مالْت براأ�سها حتى كتفي، ثم �ساألتني بهم�سها الخافت:
ـــ ما هو اأكثر �سيء يعجبك في الأنثى؟

ـــ الكبد..
ـــ الكبد؟!..

ـــ نعم.. الكبد..
ـــ هل اأنت اأبو �سقار؟..

ـــ ابن عمه..
قال لي �ساحب الحانة في تلك الليلة وهو يربت بلطف على كتفي:

ـــ ل تتعب نف�سك �سديقي.. لدينا الكثير من الأغنيات الجميلة..
الليل واقترب  اأورهان باموق من منت�سف  ال�سارع، فخرج  اإلى  خرجت 

مني م�سرعًا، قلت له بجدية:
ـــ رجاًء.. من دون ت�سوير..

والدنيا  هرمة،  �سجرٍة  على  �سفراء  اأوراقًا  ال�سورية  المدن  لي  تبدو 
خريف.

تثاءبُت.. كان راأ�سها ل يزال معّلقًا على كتفي فوق �سريري.
معي  يعي�س  الذي  ال�سبح  �سفتّي،  بين  �سيجارًة  غر�سُت  ثم  منها  تاأففُت 

منذ اأن خلقُت، عّلق قمي�سه عليها.
هو دائمًا يظن �سيجارتي م�سمارًا، ويظنني جدارًا.

�ساألته بريبة: هل كنت تراقب ما فعلناه منذ قليل؟..
�ساألتني هي: مع من تتكلم؟..

ـــ مع دخان �سيجارتي..
اأغنية لـ دورا بندلي تقطع تذكرتين لن�سعد معًا المترو، ينطلق.. فنتاأمل 
المجازر  من  التعاقب  �سريعة  دموية  �سورًا  نافذته  عبر  ـــ  والأغنية  اأنا  ـــ 

ال�سورية.
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يتوقف المترو.. ول تتوقف ال�سور.
ال�سوارع التركية تجيد تقليد ال�سوارع الدم�سقّية، لكن النهايات تختلف، 

تختلف كثيرًا.
تو�سلْت لي زجاجة العرق: اأريد اأغنيًة لـ نعيم ال�سيخ.. 

عن �سمير عن عامر عن خليل )لعنهم اهلل!( قال كمال:
ـــ ل حياة للعرق في هذا القطر اإل مع نعيم ال�سيخ..

كل  الأ�سدقاء  من  المخمورون  يتداوله  كاآبتي،  به  ت�سكك  لفظي  تواتٌر 
�سكرة.

هذه الجميلة ع�ستني من كتفي ع�سة ناعمة، بدايًة.. ظننت اأنها تم�سح 
اأنفها بكتفي.

ناولتها مندياًل.. ناولتني �سفعة.
�سفعتها الناعمة على خدي، اأدت اإلى تراجع الت�سو�س قلياًل بين اأ�سناني. 
�ساأهزم  ناعمة منها على وجهي  ا�ستنتجت في �سري: )بب�سع �سفعات 

الت�سو�س الذي يمالأ فمي، وفم هذا العالم(.
ُيقال اإن اهلل خلق الحياة بـ �سبعة اأيام، وُيقال اإن اإنغمار برغمان اأخرج 

الحياة بـ �سبعة اأفالم.
قال لي �سبحي:

كنتما  �ساعة  ولن�سف  اأنتما،  الحب..  مار�ستما  قد  اأنكما  لكما  خّيل  ـــ 
تمار�سان البكاء.. وهذه دموعكما.

ثم اأ�سار اإلى ثيابي وثيابها المرمية في تلك الزاوية.
المترو وم�سى..  ال�سكة، جاء  ا�ستلقيت على  اأنتحر،  اأن  البارحة قررت 

لم اأمْت.
برغمان  اإنغمار  ف�ساهدُت  التفتُّ   ..)Stop( ي�سرخ  اأحدهم  �سمعت 

يوجه مالحظاته ال�سينمائية لـ م�ساعديه.
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كتفي كراجات للب�سر، من �ساحب الحانة حتى هذه الجميلة.
ـــ من اأين اأنِت؟..

ـــ من الطابق الخام�س.. واأنَت؟..
ـــ اأنا من الطابق الثاني..

تعرفُت اإليها اأمام باب الم�سعد.. كنا ننتمي اإلى مدن �سورية مدمرة، 
�سرنا ننتمي اإلى طوابق في بناٍء تركي �ساحب.

كلما �سربت، اأغني اأغنيات غير مفهومة، لكنني اأظن اأنها جميلة.
في  الأخير  )التانغو  فيلم  في  براندو  مارلون  خطاأ  ذاته  هو  خطئي 

باري�س(.
اأُعجب باأنثى، وبعد اأن نبكي مالب�سنا معًا على �سريٍر اأ�سيق من حياتنا، 

يخطر في بالي اأن اأ�ساألها عن ا�سمها.
اأنا و�سبحي �سهقنا بخوف، عندما قالت لي: ا�سمي زينب..

ل�ست طارق بن زياد، لكنني عندما دخلت مع عامر هذا المتجر، هم�س 
لي �سيطاني: يجب اأن تحرق كل )الب�سكليتات(.

�ساألني �ساحب المتجر الذي كان من المحتمل اأن اأعمل عنده: ما هي 
الخبرات التي تملكها؟..

ـــ ت�سليح الب�سكليتات وتطبيق البنات..
ـــ يا عين..

كمال  لي م�سطفى  فقال  �سادة،  قهوتي  اإن  لـ عين  لأقول  نظرت حولي 
اأتاتورك من �سورته المعلقة على الجدار: اأنا واأنت.. وم�سطفى ثالثنا..

�ساألني �ساحب المتجر: ماذا كنت تعمل في �سورية؟..
ـــ فزاعة..

ـــ فزاعة؟!..
ـــ نعم فزاعة.. بع�س الموا�سم الزراعية ت�سادف عطلة ال�سيف.. كنت 
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اأذهب اإلى الريف مع زمالء في الجامعة.. ثم نتفق مع اأحد الفالحين على 
اأن نقف في منت�سف اأر�سه بالتناوب.. حتى نخيف الطيور..

انزعج كثيرًا عندما و�سعت �ساقًا على اأخرى، واأنا اأ�سعل �سيجارة.
على  مرت  جميل..  حظنا  الهاتف:  على  ندى  لـ  عامر  قال  الم�ساء  في 

خير.. �ساحب المتجر ل يملك م�سد�سًا..
بعد ذلك بدقيقتين هم�س لي �سيطاني: لماذا تركت ب�سكليتك وحيدًا؟..

لم اأكترث لهما.
�سربت الكثير من النبيذ الرخي�س، كما هي حياتي.

مو�سيقاهم  عزفوا  البالد،  فالحي  كل  حلمي  اإلى  ت�سلل  نمت،  عندما 
باآلتهم المتوا�سعة، وغنوا اأغنياتهم الجميلة.

اأمي كانت قائدة الأورك�سترا.
ونتمايل  بطرب،  نتمايل  كنا  ت�سكنني  التي  والفزاعة  اأنا  الليل،  طوال 

ونتمايل و....
من منكم كان ثالثنا؟

على  طراأت  جوهرية  تغييرات  ل  ذبابة..  ابتلعت  الما�سي  الأ�سبوع 
�سخ�سيتي، �سوى اأنني بداأت اأكره الفرا�سات.

كل �ساحرة ت�سّر على الطيران بمكن�سة من الق�ّس، ل بمكن�سة كهربائية.. 
ل يعول عليها، �سرحت هذا لـ عامر ونحن ن�سعد المترو.

ل معدتي ا�ستطاعت ه�سم ال�سوارع التركّية، ول معدة ال�سوارع التركّية 
ه�سمت مالمحي.

الوقت ذاته خرج  القلق.. خرجُت من قلب اهلل، في  عندما دخلُت في 
الثوار من حم�س و دخلوا في قلب اهلل، �سادفنا بع�سنا في منت�سف الطريق، 
تبادلنا القبالت، ثم.. اأنا م�سيُت اإلى مزيد من العتمة وهم م�سوا اإلى مزيد 

من ال�سوء.
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اأن فمي هو  الذبابة  اأتثاءب عندما ظنت  الأمر م�سادفة.. كنت  حدث 
بيت مفرو�س بال �سكان.

في المترو.. قال لي ال�ساب التركي الذي يجيد العربية مبت�سمًا: اأ�سبحنا 
نحن الأتراك هنا.. ب�سببكم.. اأقلّية..

�سرخت في وجهه بنزق: علّي الطالق لن اأعطيَك اأي تطمينات..
يبدو لي المترو اأغنية كئيبة، لكنها طويلة.

في المقهى جل�ست اأمامي �سبية جميلة، اأنا تاأملُت ركبتيها.. وهي تاأملت 
اأوراقي، بين ركبتيها واأوراقي تعثر النادل بخيالتنا عدة مرات.. ولم يعتذر.
م�ساء البارحة، �ساهدُت في مطعٍم متوا�سع ذلك ال�ساب التركي، لّوحنا 

اأحدنا لالآخر عن بعد، هم�سُت للنادل:
ـــ قّدم لذلك ال�سديق على ح�سابي �سحن تطمينات.. بالزيت..

هذا ال�سباح حاولت جديًا اأن اأكون �سعيدًا.. ف�سلت، ثم حاولت اأن اأكون 
حزينًا.. اأي�سًا ف�سلت.

كل  بحرارة  لي  �سفقْت  باهرًا،  نجاحًا  بهذا  فنجحت  �سيجارة،  اأ�سعلت 
الر�سوم البدائية التي ر�سمتها على الجدار �سابقًا.. انحنيُت بتوا�سع.

خطر ببالي اأن اأنتحر، التقطُت �سكينًا ثم غر�سته في �سدري، وا�ستلقيُت 
بهدوء على الأريكة.

ُيقال اإن الحت�سار مفيد للكلية، مثل المتة.. لم اأ�ستطع التاأكد من �سحة 
هذا الكالم، لأن نظارتي كانت بعيدة.

اآخر ما حدث لي في هذه الحياة، في نهاية نزيفي.. وفجاأًة، تحّولت اإلى 
ذبابة، ذبابة داكنة مالمحها �سائعة. 

على الجدار وّدعتني ر�سومي باأن لّوحْت لي واأنا اأطير. 
عبرُت من النافذة، ثم حلقُت عاليًا.. عاليًا.. عاليًا..
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79. اأنا وجثتي

قد  كنت  التي  كثيرًا،  جثتي  اإلى  ا�ستقت  قد  اأنني  هو  الأمر،  في  ما  كل 
ال�سارع،  ذلك  في  قذيفة  علّي  �سقطت  عندما  قليلة،  اأ�سهر  منذ  خ�سرتها 
فقررنا اإثر ذلك اأنا وبع�س ال�سبان، خلع جثثنا وتركها و�سط ال�سارع لنم�سي 

مبتعدين عنها.
الوطني،  الم�سفى  اإلى  فتوجهت  عليها،  لأطمئن  جثتي  اأزور  اأن  قررت 

حملت معي قلياًل من ال�سوكول.. لأنه من المعيب زيارة الجثث دون هدية.
في الم�سفى الوطني نزلت اإلى القبو، حيث تو�سع عادة الجثث مجهولة 

الهوية في البرادات.
اأعطيت الموظف البدين ق�سا�سة ورق عليها رقم جثتي، فتاأملها بك�سل 

من خلف طاولته.. ثم قال لي: هذه الجثة.. موجودة في ذلك البراد..
ثم م�سيت اإلى حيث اأ�سار ب�سبابته، التقطت الحلقة المعدنية لأفتح هذا 

البراد ال�سبيه بُدرج طويل.
اإنما عثرت في جوف هذا  اأي جثة،  اأعثر على  �سرعان ما �سهقت.. لم 

البراد على الكثير من الق�س�س ال�ساحبة والمتناثرة في عتمته ع�سوائيًا.
عندئذ ابت�سمت.. 

اأنا، هذا ال�سوء الب�سيط.. كل ما تبقى من ذلك الإن�سان.

80. لم اأعرف كم كان الليل

وكان اأن اأ�سعت )القداحة(.. فجاأًة، والدي الذي توفي منذ �سنتين خرج 
الخزانة.. في  داخل  اإلى  ثم رجع  يبت�سم،  وهو  واحدة  ناولني  من خزانتي، 

�سّري �سكرُت اهلل لأن والدي لم ينتبه لهذه العارية النائمة على �سريري.. 
اأغّير  ل  لناأكل،  المطبخ  اإلى  الغزل عرقلتها عندما م�سينا  �سبيل  وعلى 
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عادتي هذه اأبدًا.. كلما �سربت كاأ�سين من النبيذ اأبداأ بارتكاب )الغالظات( 
الحلوة بحق اأقرب جميلة.  

التفتْت اإلّي بغ�سب، ف�سرخُت بها:
ـــ خذي �سربة جزاء..

الفرا�سة التي �سقطْت على كتفها وتحّولْت اإلى و�سم، لم ينتبه لها �سوى 
المراهقين.

اأرغم كافكا على  و�سم،  اإلى  الذي �سقط على كتفي وتحّول  ال�سر�سار 
اأن يكتبني.

اأحاول اأن اأقنعها باأن مدينتي هي اأكثر المدن ال�سورية حزنًا.
تحاول اأن تقنعني باأن مدينتها هي اأكثر المدن ال�سورية حزنًا.

ثم نقرع كاأ�سينا ون�سرب، لت�سكر في خيالنا مدننا التي هربنا منها.
انفجارات كونية عظيمة و�سامتة راقبتها في دقيقتين.

الأقمار تتطاير وتتفتت، الكواكب ترتطم ببع�سها، المجرات ت�سقط في 
انفجارات �سمو�سها.. في م�سهٍد �سينمائي بطيء.

العاري، وكاأبله، مددُت  ا�ستلقيُت جانب ج�سدها  كل هذا حدث عندما 
�سبابتي لأ�سغط بلطف على حلمة نهدها.

اأعتذر يا اهلل.. لم اأكن اأعرف اأن ال�سغط على حلمة نهدها هو الطريقة 
الوحيدة لتدمير هذا الكون.

في  اأمي  ي�سبه  اأريد،  ل  حيث  اإلى  الق�س�سي  ال�سرد  ياأخذني  دائمًا 
طفولتي، لم تاأخذني اإلى مدينة المالهي، اأخذتني دائمًا اإلى �سوق الخ�سار 

واأحيانًا اإلى قبر اأبيها.
ـــ اأنا اأ�سيرة الأحزان..

قالْت لي بنعومة، ا�ستغربُت!.. لم اأ�سمع �سابقًا اأن البلدية قامْت بتزفيت 
�سارع اأو تبليط ر�سيف في منطقة الأحزان.
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ـــ اأنا اأ�سير في نومي.. اأحيانًا اأطارد اأ�سخا�سًا غام�سين.. واأحيانًا هم 
يطاردونني..

َت�سلُح الحرب اأن ينحني اأحدنا عليها في وقت متاأخٍر من ليله لي�سعل 
منها �سيجارته.

اختفى ظلي فجاأًة.. من اأيام قال لي اإنه ذاهب ل�سراء علبة �سجائر ولم 
يرجع، اأخبرت اإمام الجامع، ف�ساح عبر مكبرات ال�سوت حول المئذنة:

ـــ من يعثر على ظلٍّ �سائع، فليجلبه اإلى الجامع، وله الأجر والثواب في 
الآخرة..

على ال�سرير �ساألتني من بين قبالتنا الباهتة:
ـــ اأتحبني؟..

ـــ �َسعرك جميل.. ي�سبه الملوخية..
ـــ اأتحبني؟..

ـــ تركت الحب في مدينتي.. حقيبة هروبي كانت �سغيرة..
اآخر  �سخ�س  وبين  بيني  م�سادة كالمية حادة  اأثناء  الما�سي،  الثالثاء 

ي�سكن في داخلي، �سقط الإبريق، ف�سال ال�ساي ال�ساخن على �ساعدي.
واأت�ساءل  �ساعدي،  من  يت�ساعد  وهو  الحار  البخار  اأتاأمل  واأنا  لدقائق 

في �سري:
ـــ ماذا يمكن اأن يقول الإن�سان في مثل هذا الموقف المحرج؟.. ن�سيت..
اأتعبتها واأتعبتني، ومعًا اأتعبنا �سريري ال�سيق بعد اأن نزحنا عن ثيابنا.

هي  بكْت  ج�سدينا..  داخل  المدمرة  ال�سورية  المدن  انت�سْت  عندما 
ب�سمْت، ثم نمنا.

باأنه كان  الليل، لكنني �سعرُت  اأعرف كم كان  ا�ستيقظُت بعد قليل، لم 
كثيرًا.
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نظرُت اإليها فاكت�سفُت اأنها قد ماتت.
ا�ستدرُت لأغني اأغنيات بلغة غير مفهومة، فلّوح لها مودعًا ال�سر�سار 

من فوق كتفي.
جاء ال�سباح فاأجفل �سوءه الغبي موَتها البارد.

حملتها بين ذراعي وقفزُت بها من نافذتي في الطابق الخام�س.
تجمع النا�س حول جثتينا العاريتين فوق الر�سيف، نزل ال�سر�سار عن 

كتفي وم�سى مبتعدًا عّله يعثر على كتٍف اآخر يبداأ فوقه حياًة جديدة.
�ساألتها ب�سمْت:

ـــ اأمعقول اأن ل نعثر على �سجائر في العالم الآخر؟..
ابت�سمْت وقالت ب�سمْت:

ـــ اأريد �سربة جزاء..
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