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قصة ُ ُ
حين زرت الحدائق
عاطف سليمان *
ي ـ ُـه ـ ُّـب نـسـيـ ُـم ال ـع ـصــاري فـتـهـتـ ُ
ـاج في
ّ
ال ـق ـلــب أشـ ـ ــواق خ ـ ُفـ ّـيــة ه ــش ــة ،هــائـمــة
َ
ـاصـ ِـد ،ل ـكــأن
وع ـن ـيـ َـدة ،غــام ـضــة الـ ـ ـم ـ َقـ ِ
األشواق والنسائم على قران.
ُ ُ
حاضر
في العصاري كانت السيدة ت ِ
صغير من الناس ،جالسني
في َج ْم ٍع
ٍ
ُ
ـار،
ع ـلــى ع ـش ــب ح ــدي ـق ـ ْـة ،ت ـحـ َّـت أش ـج ـ ٍ
وتقول إن لديها «وهـمًا غـلبًا» بشأن
أج ــدر شـخـصـيــات اآلداب والـبـطــولــة
وال ـ ـف ـ ـنـ ــون والـ ـحـ ـكـ ـم ــة والـ ـع ــرف ــانـ ـي ــة
والرحمة والسحر والعلوم إلــخ إلخ،
َمن نعرف منهم َ
ومن ال نعرف« ،ليس
ِ
ج ـم ـي ـع ـهــم ،إن ـم ــا ف ـق ــط الـشـخـصـيــات
ُ
التي اسـتــوت َّ قشرتها الصلبة حتى
َّ
تقوست ،وانشقت ،وانفلقت فأفلتت
بطائل أو بغير»،
مــا فيها ،وأفــرغـتــه
ٍ
ٌ
دوام فــي ال ــوج ــود ،فال
ذل ــك أن «ل ـهُــم
ت ـخ ـلــو األرض م ـن ـهــم ،بــأشـخــاصـهــم
ْ
ذاتـ ـه ــا» ،وإن ـه ــم ،وإن ك ــان ــوا بالطبع
ُ
ي ـ ـمـ ــوتـ ــون ،ل ـك ـن ـم ــا ُيـ ـ ـع ـ ــاد ظ ـه ــوره ــم

م ــن ج ــدي ــد ف ــي ك ــل ج ـي ــل «ت ـق ــري ـب ــا»،
فيظهرون منتثرين في بقاع ونواحي
األرض ،فــي أمكنتهم السابقة أو في
ْ
ســواهــا ،وإن ـهــم وإن كــانــوا يرجعون
بالتأكيد ،إال أن بعضهم أو أحدهم ُقد
ُ
ً
نعش
«يمكث خامال بانتظار َرجــةٍ ت ِ
َ
َر ْجعته».
كــانــت الـسـيــدة تسترسل وهــي واقفة
بـجــذعـهــا ال ـفــائــر ،وال ـجـ ْـم ــع الصغير
مـنـتـبـ ٌـه إلـيـهــا ،لكني سـمـعـ ُـت أحـ َـدهــم
ُ
بتملم ٍل« :تناسل ذاتي»،
يتمتم لنفسه
ُ
وقــد وصلني صــوتــه على الــرغــم من
أن الـبــاعــة الـجــائـلــن كــانــوا يتنقلون
حــول ـنــا بـبـضــائـعـهــم ،وي ــزع ـق ــون بال
رح ـ ـمـ ــة ،عـ ـ ــدا ْ ذاك الـ ـب ــائ ــع ال ـج ــال ــس
زفير ِه خالل الحلقة
املنهمك في نف ِث
ِ
البالستيكية الصغيرة املغموسة في
م ــاء ال ـصــابــون .وس ــط فـقــاقـيــع قــوس
ُ
ـزح َمـتـطــايــر ٍة ،كــانــت السيدة تــوالــي
قـ ٍ
حــديــثـهــا عــن ت ـجــربــةٍ شخصية لها؛
َّ
الصبارات واألزهــار «التي
عن روائح
قرون
عبر
بأسالفها
شبيهة
هي هي،
ٌ ٍ
ُ
ـات ،تـكــاد ُال يـنــالـهــا تـحــريــف»،
وأل ـف ـيـ
ٍ
ُ
عندما غلبني الن ُ
ونمت.
عاس،
ك ــان ــت ال ـُ ـس ـ ـيـ ــدة ،عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ـ ــح ،قــد
الحظت نعاسي ولم تمتعض ،وأظن
ـور كـهــذي ،هي
أنـهــا ال تلتفت إلــى أم ـ
التي تستاء وتنهزم مـ ٍـن ِّ
أي تشتيت
َ
َ
ها
يناوئ تركيزها ويعوق استرسال ً
عن ْ
وص ًــف فكر ٍة تكون ال تــزال بازغة
َ
َّ
وعـصــيــة على االمتثال الـتــام لعقلها
ُّ
ـات
وال ـ ـت ـ ـشـ ــكـ ــل بـ ـلـ ـس ــانـ ـه ــا ف ـ ــي كـ ـلـ ـم ـ ٍ
منضبطةٍ تحرز املعنى ال ُـم َ
راد.
ً
قبل نومي مباشرة ،كانت قد قالت إن
اإلنسانية ،كجماعة ،تـحـ َّـرت فأدركت
َ
َمـنـشــأهــا ،وإن اإلن ـس ــان ،مـ َنـفــردًا ،هو
َ
أيـ ـض ــا قـ ــد يـ ـح ــدس م ـ ـن ـ ـشـ ــأه ،لـكـنـمــا
ـوف ُمـضــن ،وإن تـكـ َ
ظهور
ـرار
بعد عـكـ ٍ
ٍ
ِ
شخص ما ،في أزمنة الحياة ،يقتضي
َ ٍ
ـروف أو
ـور أوضـ ـ ـ
ـرار ظ ـه ـ
تـ ـك ـ
ـاع أو ظ ـ ـ ٍ
ِ
ٍ
أشـيـ ٍـاء تالزمت معه ،كــأن األمـ َـر يشبه
تسوق ْ
رياحًا ُ
غيمة .استمرت هي في
ُ
تراف ِعها اللبق ،بتنهيداتها التلقائية
ُ
َّ
عباراتها ،غير
الخلبة التي تنهي بها
ِ
أني لم َ
أقو على اإلصغاء إلى ْ فكرتها،
ُّ
َّ
أو بــاألحــرى ش ــردت عنها ،إذ مسني
ُ
ُ
ُ
أشعر
نسيم العصاري فنعست وأنــا ٌ
مـ َ
ـلء ف ــؤادي بــأن الـسـيــدة مــؤمـنــة بما
ِ
تـ َّـدعــي وبــأنـهــا كـعــادتـهــا ال ت ــروم من
ذلــك إق ـنـ َ
ـاع أح ــد ،بــل تبتغي اإلخ ـبـ َـار؛
َ
اإلخبار الساهي النزيه ،ليس إال.
تخبرنا ،في نهاية كل لقاء،
اعتادت أن ِّ
ِّ
ومتبسم ،عن الساحة
بصوت مترن ٍم
ٍ
أو الحديقة التي ستكون ُملتقانا في
املرة التالية.
ُ
لم تكن السيدة تعرف اسمي ،أنا الذي
حــافـظـ ُـت على حـضــور الجلسات من
دون أن أسعى إلى التعارف مع أفراد
ُ
ُ
وتملصت
قمعت فضولي
املجموعة؛
ُ
مــن االخـتــاط بهم ،وبقيت أتحاشى
َ
ف ـضــول ـهــم ،وال أشـ ــارك ف ــي أسئلتهم
ُ
ون ـق ــاش ــات ـه ــم ،غ ـيــر أنـ ــي ك ـن ــت آلـفـهــم

تمامًا ويألفونني بالوجوه واأللقاب
العامة والثرثرات الهامشية .ما ُ
كنت
ُّ
أردت ف ـح ـســب لـنـفـســي
ف ــاتـ ـرًا إنـ ـم ــا
حـضــورًا ال ُيـ َـحـ ُّـس ،ووج ــودًا مأنوسًا
بهم نائيًا عنهم.
مـ ــن دون أن أثـ ـي ــر ان ـت ـب ــاه ـَـ ـه ــم ،إذًا،
ُ
حرصت على حضور تلك املحاضرات
َّ
أكـثــر حتى مــن حرصهم املــؤكــد ،ذلك
أن ـ ــي كـ ـن ـ ُـت أحـ ـ ـ ـ ُ
ـدس أن ش ـي ـئ ــا ُم ـه ـمــا
ُ
بشأني شخصيًا قــد يـقــال ذات يــوم،
َ
وك ـن ـ ُـت ب ـص ـبـ ٍـر ورضـ ــا أن ـت ـظـ ُـر ح ـلــول
وقت سماعه.
ُ
ف ــي إغ ـف ــاء ت ــي حــل ـمـ ُـت أن ــي ف ــي غــابــة

(رب ـ ـمـ ــا ك ـ ــان ذل ـ ــك ب ـت ــأث ـي ــر األشـ ـج ــار
ال ـت ــي جـلـسـنــا ت ـح ـت ـهــا) ،وأنـ ــي تحت
َّ ُ
ـرد (ذكـ ــر أم أن ـث ــى؟) يـتـســلــط
واليـ ــة قـ ـ ٍ
َّ
علي ،وكــان القرد يتنقل بني أغصان
األشـ ـج ــار وي ــرم ــي إل ـ ـ َّ
ـار ُبـنـيــة
ـ
م
ـ
ث
ـ
ب
ـي
ٍ
ُ
وخ ـض ــراء كـبـيــرة أتـلـقــفـهــا فــي زال ــوع
ـال شبيهٍ بصوامع الغالل الطينية
عـ ٍ
أو أب ــراج الـحـمــام ،وكـنـ ُـت منبهرًا في
داخ ــل الحلم ألن تشابكات األشـجــار
ْواألغ ـصــان لــم تكن تعيق تحركاتي،
وخفةٍ ُرحـ ُـت أدفـ ُـع أو ُّ
أجر
إذ
بسهولةٍ ِ ُ
ال ــزال ـ َ
ـوع الـهـ ُّـائــل ،املـنـفـ ِـلــت مــن أثـقــالــه،
م ـتــاب ـعــا ت ـن ــقــات الـ ـق ــرد ،غ ـيــر غ ــاف ـ ٍـل،
حتى في الحلم ،عن أن زالوعي (وعاء
ُ
كبير من الطني) َي ِزن أطنانًا وأطنانًا.
¶¶¶
ُ
ذات ض ـ ـحـ ــى ،ال ـت ـق ـي ـ ُـت الـ ـسـ ـي ــدة فــي
إحــدى طرقات ُمجمع تجاري اعتدتُّ
َ
الشراء منه مرة كل شهر أو شهرين.
ْ
َ
رأتني وابتسمت ابتسامة من يألفون
ب ـع ـض ـه ــم بـ ـعـ ـض ــا ،ف ــاتـ ـجـ ـه ـ ُـت إل ـي ـ ْهــا
وسـلـمـ ُـت عليها وتــولـيـ ُـت عنها َد ًف ـ َـع
ع ــرب ــة ال ـت ـس ـ ُّـوق وقـ ــد بـ ــدت ف ــارغ ــة ال
ُ
َ
بضائع
ت ــزال .كــانــت تنتقي وتلتقط
م ــن ف ــوق ال ــرف ــوف كــأنـهــا تـصـطــادهــا
من ْ
ُّ
فأحس أني أرى هذه األشياء
غي ٍب
ُ
ألول مــرة .اكتفيت لنفسي بعبوة من
الـشـعــريــة وأخ ــرى مــن ال ـتــونــة .وحــن
خرجنا كانت حمولتها أكثر وأثقل،
ُ
َ
املزيد من مساعدتي،
فعرضت عليها
ُ
وت ـقـ َّـب ـلــت م ـم ـت ـنــة .ذهـ ـب ــت م ـع ـهــا إلــى
مسكنها بــاملــواصــات الـعــامــة ،وكنا
ُ
ْ
نظرات
صامتي طيلة َّ الوقت ،تلتقي
َ
ـات عـجـلــى لـيــس لها
أعـيـنـنــا مـثــل رف ـ ـ ٍ
أن ت ـسـ ُـبــر ش ـي ـئــا .وب ـم ـج ــرد دخــولــي
مــن بــاب شقتهاَّ ،فـ َـي الطابق الثالث،
ك ـ ــان لـ ــي أن أتـ ـن ــش ــق ش ـه ـي ـقــا ب ـ ــاردًا
حـ ـلـ ـوًا ،هـ ـ َّـب م ــن رواق ب ـي ـت ـهــا ،كــأنــه
ُ
نسيم عـصــاري معبق بــزهــر ليمون.
تـ ـن ــاول ــت مـ ـن ــي ح ـم ــول ـت ــي وركـ ـض ــت
َّ
ـوب به
إلــى مطبخها وع ــادت إل ــي ُبـكـ ٍ
مذاق لطيف ،شربته دونما
سائل ذو
ٍ َّ
استفسار متكلف مني عــن ماهيته،
َّ ُ ٍ
َ
ُّ
ـذت بــذلــك أول مــا وددت ــه وهــو أن
فـنــفـ

أت ـص ــرف م ــع ال ـس ـيــدة بـبـســاطــة أكـثــر
بكثير من طبيعتي .بحركات ْ
يدي َّها
وابتسامتها دعتني بأريحية ألتفق َد
َ
مـكـتـبــتـهــا ،وس ــرع ــان م ــا ل ـفــت نـظــري
ه ـ ـ ــذان ال ـش ـي ـئ ــان املـ ــوضـ ــوعـ ــان عـلــى
أحــد رفــوفـهــا بــن الـكـتــب؛ شمبانزي،
َّ
م ــن خ ـشــب م ــده ــون ب ــال ــل ـ ِـك األح ـم ــر،
ِّ
ُم ـت ـعــلــق ف ــي غ ـصــن ش ـج ــرة ،وراق ــص
ـوش ال ـل ـ َّـب ــاد
ت ـ ـنـ ــورة مـ ــولـ ــوي بـ ـط ــرب ـ ِ
الـطــويــل األبـيــض قــاتــم الـبـيــاض مثل
غسق ،وبدا لي أن الطربوش َّ
اللبادي

يشبه أيضًا الزالوع املقلوب! واتتني
ٌ
َ
ُ
دخلت في ط ْـيةٍ أخرى
خاطرة بأنني
ُ
معارف
مــن الحياة فــدنــوت فيها مــن
ٍ
ل ـي ـس ــت كـ ــامل ـ ـعـ ــارف ،وتـ ـخـ ـيـ ـل ـ ُـت أن ــي
ً
س ــأق ـض ــي وقـ ـت ــا ط ــوي ــا أت ـط ـل ــع إل ــى
ُ
ـرات متعاقبة
أمسح
األرف ــف،
ها بـنـظـ ٍ
ُ
ال أدري ـه ــا ول ـس ــت م ـتــأك ـدًا مـمــا فيها
م ــن ش ـ ٍـك وي ـق ــن ،فــأع ـثــر ه ـنــالــك على
ً
َ
غرائب أخــرى؛ صورة مثال أو أيقونة
ُ
ٌ
فيها وجه يشبه وجهي هذا الذي لي.
ابـتـسـمـ ُـت مــن اسـتـجــابــة الـخـيــال وقــد
َ
َّ
املطوقة
استجلب لي هيأة أيقونتي
ـرد أخـ ـض ــر وعـ ـقـ ـي ـ ٍـق أب ـي ـضــانــي
بـ ــزمـ ـ ٍ
َّ
َّ
واملطلية باملينا الــازورديــة،
كاللباد
َ
ووضــعـهــا ،لعيني ،على ال ــرف أسفل
الشمبانزي ،وإذ ذاك زادت ابتسامتي

5

ف ـ ـض ـ ـح ـ ـكـ ـ ُـت ،وض ـ ـح ـ ـكـ ــت ل ـض ـح ـك ــي
ُ
ُ
فغصصت ،وقالت هي:
السيدة
ُ
 سأريك.ً
ُ
طــوة واح ـ ــدة ،ثم
تـحــركــت ال ـس ـيــدة خ ـ ً
توقفت والتفتت قائلة لي إن اسمها
«رابية» ،وسألتنيَ ،عرضًا ،عن البلد
ال ــذي أتـمـنــى لــو أن ــي ك ـنـ ُـت قــد ُو ِل ــدت
ُ
فيه ،فجاوبتها على الفور:
ـدت وعشتُ
ُ
تمنيت لو أني ُولـ ُ
 لطاملاِ
ف ــي ال ـي ــاب ــان ال ـقــدي ـمــة ،لـكـنــي اآلن ال
أش ـتــاق إل ــى الـيــابــان إال كــزائـ ٍـر يــروح
وي ـجــيء م ــرات كـثـيــرة مـثــل الـ ُـحـجــاج،
ً
َّأما حنيني فانتقل مؤخرًا ،فجأة ،إلى

شاطئ معني هناك!
فنلنده! إلى
ٍ
بـيـنـمــا ك ـنـ ُـت أت ـك ـلــم ،شــاقـنــي أن أعـلــم
َ
مـغــزى ال ـس ــؤال ،وأن أسـمــع إجابتها
هي أيضًا عنه ،غير أني ما ُ
كنت أطيق
ً
َ
تعطيلها لحظة عن اإلتيان بما قالت
ُ
إنها ستريني إياه.
ج ــاءت ومـعـهــا ص ــورة زف ــاف عتيقة،
على كارت باألبيض واألســود .كانت
رابية هي الـعــروس ،ونافخ الفقاقيع
الجائل هو العريس.
أشارت إلى الكارت وقالت:
 التي في الصورة ليست أنــا ،لكنهاُ
ُ
هي أنا .لطاملا تأملتها واستنطقتها
ك ـث ـي ـرًا ،ف ــي ال ـل ـيــل وف ــي ال ـن ـه ــار ،قبل
ُ
وط ُ
فت بعيدًا
النوم وفور االستيقاظ،
وع ـ ـ ـ ُّ
ـدت ،ومـ ــا مل ـل ـمـ ُـت حـ ـص ــادي بـعــد.
والذي في الصورة ليس هو ،إنما هو
أيضًا ليس َ
آخر غيره.
ك ــان الـ ـك ـ ُ
ـارت ال ـفــاخــر مـمـتـلـئــا بثقله
ً
َّ
ف ــي ي ــدي وم ـق ــوس ــا ق ـل ـيــا ،مــوســومــا
مكبوس ألحــد استديوهات
ٍ
بإمضاء ُ ٍ
الـتـصــويــر امل ــزده ــرة فــي بــدايــة الـقــرن
ال ـع ـش ــري ــن .اس ـت ـم ـت ـعـ ُـت ،وأن ـ ــا أنــاظــر
ب ــن الـ ـص ــورة ووجـ ــه رابـ ـي ــة ،بـكــونــي
علو واعتبار،
في موقف
تحكيم ذي ٍ
ٍ
وبـكــونـهــا أسـلـمــت وجـ َـهـهــا لنظراتي
بــامـتـثــال أع ـ َّـزن ــي ،وش ـع ـ ُ
ـرت بــالـغــرور
ٍ
ُ
ينافح يقظتي ويحبط
وبــأن غــروري
َ
التشابه
ذكــائــي ،لـكــن مــا مــن ش ـ ٍـك أن
ُ
كان ال ُيجادل في أمره.

 التشابه كامل! إال أن تشابه املالمحال ُيـعـتــد بــه كـمــا أعـلـمـ ِـتـنــا ،بــل عساه
َ
ي ـب ـعــد ال ـف ـك ــرة األس ــاسـ ـي ــة .إنـ ــه يـكــاد
ُ
ي ـكــون أم ـ ـرًا س ــاخ ـرًا أن ت ـع ــاد مــامـ ُـح
إلنسان آخر على النقيض منه
إنسان
ٍ
ٍ
في جوهره.
 صحيح .وه ــذا يــوافــق فكرتي ،فــإذاٌ
ك ــان م ــن ال ـجــائــز أن يـلـتـقــي رج ــل مع
امـ ـ ــرأة ف ــي زم ـ ـ ٍـن ث ــم يـلـتـقــي ف ــي زم ـ ٍـن
ٌ
ـال رجـ ــل بـمــامــح ال ــرج ـ ِـل األول مع
تـ ـ ٍ
ام ـ ــرأ ٍة بـمــامــح املـ ــرأة األولـ ــى فيكون
من الجائز أيضًا أن تتكرر مثل هذه
االجتماعات على مستوى الجوهر ال
على مستوى ُالشكل فحسب.
ُ
لك إني سأ َ
قلت َ
ريك .ال ،باألحرى فإني
ُ
ُ
َ
ْ
سأريك وسأس ِمعك!
ْ
دخـلــت فــي َّ غــرفــة ،وغــابــت ،ثــم ظهرت
ُّ
بعد أن شغلت جهازًا يبث موسيقى
من ْ داخل تلك الغرفة.
ُ
ـصــت ْ
واسـتـمــع ،فقد تكون بعض
 أنـ ِـات مفهومة لــك،
ـ
م
ـ
ل
ـ
ك
ـى
ـ
ق
ـ
ي
ـ
س
ـو
ـ
مل
ا
ه ــذه
ٍ
تـعـنـيـ َـك ،مـشـبــوكــة بـحـيــاتــك ،أو ربما
يه َ
ُتله َ
مك بشيء ُ
مك.
ٍ
ِ
ُ
ش ـ ُـ ـ ِـده ـ ُـت ،فـفــاتـتـنــي أول املــوسـيـقــى،
ُ
َ َ
وبان الوجل على وجهي ،فقالت:
 س ــأدخ ــل لـتـشـغـيـلـهــا وســأع ـيــدهــاـرات ،وسأبقى هناك ،فامكث وحدك
مـ ٍ
واسـتـمــع ،ثــم ال تنتظرني ،بــل اخــرج
ـض ،وال تــر َجــع،
بـعــد ذل ــك ،اخ ــرج وامـ ـ
ِْ
ِّ
وال تفكر بالرجوع ،واعتزل حدائقنا.
َ
غرفة
قبل أن تعاود رابية الدخول َإلى َ
ـاب املـتــفــق
املــوس ـي ـقــى ،وت ـغ ـيــب ال ـغ ـي ـ
مضت إلــى املطبخ ،وأحـضــرت
عليهَ ،
لــي اللفافة الـتــي بها عـبــوة الشعرية
وعلبة الـتــونــة ،ووضعتها بجانبي،
واس ـت ــدارت لـتــدخــل .كــان جسدها قد
َ
الح دانيًا للغاية وللحظته طـ َ
ـاب لي،
طاب من أمامها ،وقد أتت ،وطاب من
ورائ ـه ــا ،وه ــي مــاضـيــة إل ــى دخــولـهــا
َّ
ذاك أو إلــى غيابها .لعلها فــكــرت بي
َّ
لــوهـلــةٍ ألن رائـحــة جسدها هــبــت في

«وقائع
متوازية» لروي
ناشوم (زيت
على قماش)

هوائيَّ ،
وطوحتني.
ُ
بقيت أنـصـ ُـت إلــى املوسيقى وحــدي،
ب ـي ـن ـمــا ط ـي ــف رابـ ـي ــة األخـ ـي ــر ال يـنــي
يـغـشــانــي ،فـلــم أمـ ِّـيــز شـيـئــا ،وش ـعـ ُ
ـرت
بألحانها مختلفة َّ
عما سمعته منها
ق ـب ــل ق ـل ـي ــل .دام ـ ــت امل ــوس ـي ـق ــى لـفـتــرة
لساعةٍ ربـمــا ،وب ــدت لــي أنها
طويلةٌ ،
م ـق ـط ــوع ــة ص ـغ ـي ــرة ت ـت ـك ــرر ب ـطــرائــق
متعددة .مــا عـثـ ُ
كلمات
ـرت فيها على
ٍُ
ُ
إش ــاري ــة مـثـلـمــا خ ـ َّـم ـن ــت وتـ ـص ــورت،
فقط ســرح خيالي فــي امـ ــرأ ٍة ،هيفاء،
أب ـنــوس ـيــة ،ب ـش ـعـ ٍـر م ـجـ َّـعــد ووج ـن ـتـ ْـن
ُمـغــدقـتـ ْـن عـلــى ه ـيــأ ِة الــوج ـنــات التي
أعشقها ،وعـيـنـ ْـن بــاسـمـتـ ْـن ،وجبني
ُحلوُ ،حلوُ ،حلو .أخذني ذلك الجبني
من شرودي ُاملتالحق في طيف رابية،
أخذني جبينها ،أخذني وأنــا لم أذق
َ
جبني ولم أعرف أنه قد
جمال
من قبل
ٍ
َ
يـكــون هــو آي ــة الـجـمــال وه ــو صــوابــه،
وخطر لي أن اسمها ينتهي باملقطع
ُ
َ
الخياالت واختفى
«ما»  .muaانقطعت
ُ
ُ
الجبني وتالشت الهيفاء األبنوسية،
وشعرت أنني مثل الذي يسمع شيئًا
آخ ــر ُمــدغ ـمــا بـتـلــك املــوس ـي ـقــى ،وزاغ
فهمي ألن الذي ُ
كنت ُّ
أحس أني أسمعه
ـات م ـن ـف ــردة م ـت ـج ــاورة،
ل ــم ي ـكــن ك ـل ـم ـ
كــاملـعـتــاد ،إن ـمــا ٍ ص ـ ُ
ـرت أس ـمـ ُـع املعنى
ككتلةٍ ْواحدة ،وأظن أن ما بلغني كان
َ
مثل قـذفةٍ من التعاليم :عليك َأن ترعى
ْ
يــديـ َـك وتـفـتــح لـهـمــا ال ـطــريــق؛ أحـضــر
واصقله ،حجرًا صلدًا ْ
حجرًا ْ
واصقله،
ْ
ْ
اصقله حتى
صخرًا قاسيًا
ْ
واصقلهَ ،
ينعم ويلمعْ ،
واصقله وابــق طيبًا مع
َّ
الحجر حتى َيترفق ويـتـهــاود ،حتى
ُيـ ـخ ـ ِـرج ل ــك ل ــون ــه الـحـقـيـق ٌــي املـسـتـتــر،
عندئذ ستخرج َ
إليك دفقة من املعرفة
ٍ
امل ـخ ـب ــوءة ف ــي ي ـ َـدي ــك؛ امل ـعــرفــة الـحـيــة
ته ُب الغبطة.
التي ِ
¶¶¶
ُع ـ ـ ُّ
ـدت إل ــى م ـنــزلــي ُم ـغ ـمــض الـعـيـنــن
ت ـق ــري ـب ــا ،ف ــأظ ـل ـم ـ ُـت غ ــرف ـت ــي ونـ ـم ــتُ.
ُ
صحوت جائعًا بعد منتصف الليل،
ـور ب ــأن ــي ان ـس ـل ـلــت؛ُ
حـ ـ َّـل بـقـلـبــي شـ ـع ـ ٌ
ُ
انخلعت
فلم أعد أعــرف أحـدًا ،وبأني
ان ـ ـخـ ــاعـ ــا رئـ ـيـ ـف ــا ُ
ومـ ـسـ ـتـ ـس ــاغ ــا عــن
البشر وحتى عن غير البشر .أشعلتُ
ِّ
ُّ
والتلهي
التصبر
غليوني وحــاولــت
ع ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــوع ألن ـ ــي ك ـ ـنـ ـ ُـت أرغـ ـ ـ ــب فــي
ُّ
ـت من
ال ـت ـعــالـ ُـي ع ـلــى ج ــوع ــي وال ـت ـف ــلـ ِ
ـات
تـقــديــم لـقـمــةٍ إل ــى فـمــي ،لـكـ ُـن قــرصـ ُ ِ
ـددت
الـجــوع تعانفت ،فتحاملت وأع ـ
وجبتي من الشعرية بالتونة ،وراقني
ِّ
طـعـمـهــا ال ـس ـهــل الـ ــزفـ ــر ،ورأي ـ ـ ـ ُـت أنــي

ً
َ
ُ
حـ ٍـم ق ـ ِـد َم
هـكــذا قــد أطـ ِـعـمـ ُـت
نتفة مــن لـ َ
ٍّ
فنلندي ،حيث أ ِحبتي
إل ـ َّـي مــن بـحـ ٍـر
ُ
ُ
وشعرت كذلك بأن لقمتي
املجهولني،
ق ــد ُم ـ ِـزج ــت ب ـم ــذاق ال ـش ــراب العسلي
ُ
زمن ،من يد
امللون الذي شربته ،منذ ٍ
رابـيــة ،فــي رواق بيتها ذي النسائم،
ـاب ش ـ ُ
وك ـ ــان ق ــد ط ـ ـ َ
ـراب ـه ــا ل ــي مـثـلـمــا
َّ
ط ـ ــاب ل ــي ك ــل ذل ـ ــك الـ ـنـ ـه ــار .ت ـحــمــس
قـلـبــي ف ــأع ــددت ك ـ َ
ـوب ش ــاي وجـلـسـ ُـت
أحتسيه ،ويا للموسيقى التي أتتني
ُ
آنذاك .عادت املوسيقى التي سمعتها
تتكرر وتتغالب على نفسها ،كانت
َّ
نقية ،وكانت كأنها تتردد من ذهني
ُّ
ٌ
وليس لي تحكم بها ،أو إنها فحسب
تصدر من حيث ال أدري ،لكن أذنــاي
تسمعانها فــي تلك الـهــدأة مــن هزيع
الـلـيــل ،مــرت أم ــام عيني ،فــي خيالي،
أف ـ ـ ٌ
ـواج مــن الـفـنـلــديــن والـفـنـلـنــديــات،
ُ
قـبـيـلــة ح ــاش ــدة م ـن ـهـ ُـم ،أك ـ ــاد أملـسـهــم
ٌ
جـمـيـعــا ،وك ـن ـ ُـت أع ـ ــرف أن ـه ــم أج ـي ــال
عديدة من ُصلبي ،من أحفاد أحفادي.
¶ َ¶ ¶
ُ
وددت أن أرى نافخ الفقاقيع الجائل،
ُ
ولكن بعد أن امتنعت عن الذهاب إلى
الـحــدائــق بــدا لــي أن لـقـ َ
ـاء ه لــن يحدث
ُ
عثرت على الرجل
إال بالصدفة .ولقد
فــي ظـهـيــر ٍة حـ ـ َّـارة عـنــد ُ إشـ ــارة مــرور
ُ ِّ
ب ــوس ـ ٌـط امل ــدي ـن ــة ،ت ـح ــل ــق ح ــول رأس ــه
طائفة صغيرة من الفقاقيع .اشتريتُ
مـنــه ،وتـحــايـلـ ُـت مـســالــك ال ـكــام حتى
أفــادنــي ْبأنه لم يعد بإمكانه اإلقــاع
عــن الـنــفــث فــي الحلقة البالستيكية
ألنه أدمــن رؤيــة الكريات البنفسجية
الالمعة تتكاثر حوله وتشغل عينيه.
وق ــال إنــه قــد أتــى مــن قــريــةٍ بــاألريــاف
حـيــث عـمــل فــاحــا طيلة حـيــاتــه ،إلــى
ُ
ْ
حقل،
أن طال به العمل ذات ُمساء في َ ٍ
وبعد أن أظلمت السماء وارتدى ثوبه
للرجوع إلــى مـنــازل القرية رأى قــردًا
حقيقيًا ،فـجــرى مــذعــورًا ،وســاء لــوه،
وحـكــى ،ولــم يصدقه أح ـ ٌـد ،وسـخـ َّـروا
َ َّ
وحــط باملدينة ليتلقط
منه ،فتركهم
َ
رزقه من ْ
بيع اللعب الرخيصة.
ُ
غــادرنــي ا َّلــرجــل قبل أن أغ ــادره ،وقال
وه ــو يتلفت لـعـبــور ال ـشــارع مــن بني
َّ
السيارات:
ُ
َ
 أحـبـبــت امل ـجــيء إليكم فــي ال ــدروسألني ُ
َ
القرد هناك!
كنت أرى
* كاتب مصري
( 25مارس  29 – 2014أبريل - 2017
القاهرة ،عابدين)

نصوص أخرى على الموقع

