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نصوص

قمة بيضاء ...بيضاء

أنطوان
أبو زيد

ّ
ّ
أحتاج وأنا أتكلم إلى قليل من الرقة.
صوتي سليم .ولكنني منذ خروجي
م ــن املـ ـنـ ـش ــرة امل ـق ــاب ـل ــة ،وم ـح ــاول ـت ــي
َ
ـاول ،أنــا
ع ـبــور ال ـطــريــق ال ـطــويــل ،أح ـ ـ َ
ال ـص ــرص ــار ال ـح ــدي ــد ،أن أنـ ـف ــض عن
جـ ـن ــاح ـ ّـي شـ ـب ــه ال ـ ــدائ ـ ــري ـ ــن ال ـغ ـب ــار
األص ـف ــر امل ـتــراكــم عـلـيـهـ ّمــا ه ـنــالــك .ال
أخ ـفـيــك أن ـنــي ب ـل ـغـ ُـت ســنــا عـتـ ّـيــة بني
ُ
وكنت خطيبهم
صحبي في املنشرة.
ّ
أيام الصمت ،ونوم اآلالت ،وعز النقاء.
وكانت أيامًا عظيمة .كنت أستند الى
ّ
نشيرة مستطيلة فــوق حجر العلية.
أرف ـ ـ ُـع رأس ـ ــي ،وأض ـ ـ ّـم ُج ـن ــاح ـ ّـي ضمًا
َ
يهبني ّ
الصالبة ،وينفخ ّ
في االعتزاز.
ُ
وك ـنـ ُـت أجـ ــول ب ـن ـظــري ،مــن ع ـ ٍـل ،على
جـمــاعــة الـصــراصـيــر املـتـلـ ّـويــة ،وغير
امل ـن ـض ـب ـطــة وال ـ ـنـ ــافـ ــدة الـ ـصـ ـب ــر .وإذ
يــرفــع بعضهم قوائمهم ويتركونها
ّ
م ــرف ــوع ــة وم ـه ـت ــزة كـ ــأن ل ــاع ـت ــراض،
ّ
يــأتــي صــراصـيــر آخ ــرون مــع حــمــاالت
ويرفعونهم عليها ،ويـخــرجــون بهم
ال ــى ج ـبــل ال ـ ـقـ ــاذورات خ ـلــف املـعـمــل،
غير البعيد ،كما أسلفت لكّ .
ثم أعاود
النظر ،فأرى الغالبية منصتة .عندئذ،
كــان يصعد نـحــوي أحــد الصراصير
الذين يشارفون
العجزة ،ومن أولئك
ّ
ع ـلــى املـ ـ ــوت ،ف ـي ـكــاد ي ـت ـعــثــر ب ــال ــرداء
األزرق الذي يحمله بني يديه ،فيضعه
منكبيّ ،
ّ
ثم أراه يهوي ميتًا على
على
الدرج.
ّ
ّ
وهـ ـك ــذا ،ظ ــل ي ـقـ ّـدم ـنــي ك ــل الـخـطـبــاء
ال ـصــراص ـيــر ال ـع ـجــزة ،قـبـيــل مــوتـهــم،
ّ
ع ـ ــارف ـ ــن أن ه ـ ــذا ش ــرفـ ـه ــم األخ ـ ـ ّيـ ــر،
ّ
ورسالتهم يسلمونها من يستحقها.
ف ـ ــأق ـ ــول« :يـ ـ ــا إخ ـ ــوان ـ ــي ال ـص ــراص ـي ــر
الـ ـح ــدي ــدي ــة .إنـ ـن ــا نـ ـع ــرف ت ـم ــام ــا كــم
ّ
يكلفنا ال ّـحـفــاظ عـلــى نــوعـنــا ال ـنــادر.
وكم تتمنى أنواع الصراصير األخرى
ّ
ّ
مستقرين
أن تــرانــا مضمحلني ،غير
فــي مـكــان ،وعــاجــزيــن عــن احـتــال ّ
أي
ف ـجــوة ،أو الـصـعــود ال ــى ّ
أي بـنــاء أيــا
ّ
يكن انخفاضه ،ظــانــن أننا ال نقوى
على الحركة بسهولة .وأنه ال يسعنا
الطيران الى مستوى النوافذ والكوى.
ولكنهم خـسـئــوا» .وهـنــا ك ــان يرتفع
ص ـف ـي ــر مـ ــن الـ ـجـ ـم ــع ،وأروح أس ـمــع
ْ
الحديد،
هتافات ،من مثل« :صرصار
ع ـم ــرو م ــا ب ـي ـح ـيـ ْـد» ،وأق ـ ـ ــوال أخ ــرى،
ّ
ّ
ح ــت ــى أملـ ــح رؤوس ك ـث ـيــريــن تـتـفــكــك
وت ــرت ـف ــع ع ــن األكـ ـت ــاف الـ ـع ــاري ــة .فــي
حني يروح يعلو أنني أولئك املنزوعة
منهم األجنحة ،عبثًا ،ومثل الخفوت
الذي ال أثر بعده ،وال صدى .ومن ّ
ثم
تتعالى غبائر الهاتفني والضاربني
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على طبول بطونهم بعضهم البعض،
والرافعني أثوابهم الى فوق رؤوسهم،
وق ـ ـ ــد ع ـل ـق ــت ف ـي ـه ــا بـ ـع ــض األش ـ ـ ــاء
والعظام ،الى أن تحجب عني الغبائر
ال ـن ـظ ـ َـر ال ـي ـه ــم ،ك ـمــا ت ـح ـجــب ال ـغ ـيــوم
ّ
ال ـش ـ ّت ــائ ـي ــة ،فـ ــي ع ـ ــز املـ ـط ــر وال ـث ـل ــج،
ح ــواف الـطــريــق املـسـنـنــة ال ــى وكــرنــا،
ت ـح ــت امل ـص ـط ـب ــة ،ت ـح ــت بـ ــاب مـعـمــل
ال ـكــراســي الـكـبـيــر .وك ـنـ ُـت أرفـ ـ ُـع يــدي،
ّ
آن ـئ ـ ٍـذ ،مستجمعًا ك ــل م ــا أوت ـي ـ ُـت من
قــوة صــوت ،وهالة وسطوة ،فأصرخ
ب ـه ــم مـ ـ ـه ـ ـ ّـددًا« :إيـ ــاكـ ــم والـ ـف ــوض ــى!».
فيهدأ الحضور في الصفوف األولى،
وي ـ ـشـ ــرعـ ــون فـ ــي إس ـ ـكـ ــات اآلخـ ــريـ ــن،
م ـس ـت ـخ ــدم ــن ف ـ ــي ردعـ ـ ـه ـ ــم ع ـص ـ ّـي ــا،
وع ـي ــدان كـبــريــت ضـخـمــة ،ودبــابـيــس
ذات رؤوس حـ ـ ـ ّ
ـادة ل ـل ـغــايــة ،الـ ــى أن
ي ـت ــراج ــع الـ ـع ــدد األكـ ـب ــر م ـن ـهــم خلف
كــومــة ال ـن ـشــارة الـسـفـلــى ،مجرجرين
قتالهم وجــرحــاهــم الــى بقعة ناشفة
نسبيًا ،ويكتفون بالنظر الـفــارغ من
االهتمام ،وعيونهم مسلوبة الضوء،
م ـط ــرف ــة الـ ــى األعـ ـل ــى وك ــأن ـه ــا ع ــادت
ّ
فجأة من أرض سحيقة للغاية ،وكأن
امل ـن ـظــر ب ــات نـقـطــة اإلنـ ـق ــاذ والــره ـبــة
الوحيدة .وهكذاُ ،
كنت أتابع كالمي،
الذي اعتبره غاية وجــودي كخطيب،
ف ـ ــأق ـ ــول« :يـ ـ ــا إخ ـ ــوان ـ ــي ال ـص ــراص ـي ــر
الـ ـح ــدي ــد ..إن ـن ــا الـ ـي ــوم ن ـع ــان ــي أزم ــة
ّ
عـظـيـمــة ،ت ـهــون أمــام ـهــا ك ــل مآسينا
الـســابـقــة والــاح ـ ّقــة .فـقــد جعلنا قــوم
ال ـصــراص ـيــر ال ـبــن ـيــة ،ذوو األجـنـحــة
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة م ـ ـحـ ــرومـ ــن م ـ ــن م ـج ــال ـن ــا
ال ــذي لـطــاملــا كـنــا نحقق فـيــه ذوات ـنــا،
نـحــن املــوهــوبــون لــأمــاكــن النظيفة،
والطوابق العليا ذات البالط ّ
اللماع.
ّ
ن ـحــن املـ ـع ــروف ــون ب ـت ــأن ــي خـطــواتـنــا
واستغراقنا فــي الـتـ ّ
ـأمــل ،مما يعزوه
ً
هــؤالء خـطــأ الــى بطئنا فــي تصريف
ّ
ّ
حياتنا واتكالنا على متاع الظرفاء
ّ
النظيفة! ال.ال .يا إخواني الصراصير
ّ
ننجر الى ما يريده هؤالء،
الحديد ،لن
أو ننقاد الى مخططهم الذي وضعوه
ّ
مسبقًا لنا .نحن نعرف أن عددنا أقل
بـكـثـيــر م ــن ّ
أي مـجـمــوعــة صــراصـيــر
ساكنة فــي أبعد نقطة ،فــي ضواحي
ّ
ه ـ ّـذه ال ـبــاد املـعـتـمــة .ن ـعــرف أن آالفــا
منا سقطوا وهم يبحثون عن املسكن
الالئق بأجنحتهم الحديد ،امللتمعة
فــي شـهــري تـمــوز وآب ،والـقــاتـمــة في
أوان األم ـ ـطـ ــار ،ق ـبــل أن ن ـص ـيــر على
ّ
يقني فــي أن مــا نحمله على ظهورنا
أراض
ه ــو ق ــدرن ــا ال ــذي يــدفـعـنـ ّـا ال ــى ُ ٍ
تخص فجواتها
جديدة ،وأبنية قد ال

أح ـدًا مــن ه ــذه الـصــراصـيــر الخفيفة.
إذ ط ــامل ــا ت ـتـ ّـب ـعـ ْـت هـ ــذه ال ـصــراص ـيــر
تـ ـح ــرك ــاتـ ـن ــا ،وانـ ــدف ـ ـعـ ــت ب ـســرع ـت ـهــا
املعهودة الى احتالل املداخل ّ
املؤدية
ّ
وأخصها
الــى الـفـجــوات واألع ـشــاش،
تلك القائمة في خزائن الخشب ودرف
الشبابيك الضخمة .ولطاملا ّ
ترصدت
دخ ــول ـن ــا هـ ــذه ال ـف ـج ــوات م ـتــأخــريــن،
فتضع عــوائــق أمــامـنــا ،وت ــروح تلقي
ُ
بــنــوى البلح وقـشــور الليمون وقطع
ّ
الخشب ونثار الزجاج على أجنحتنا
املفلوشة ،بشكل أغطية دائرية لدوى
ال ـح ـبــر ،فـتـثـقــل أجـنـحـتـنــا ،فــا نـعــود
قادرين على التراجع وال على الدخول
الفجوات .وهذا ما كان
الى أي من هذه
ّ
يودي بالكثيرين منا ،ويورث الباقني
ّ
مــنــا م ــرض ال ـك ـبــد ،ه ــذا امل ــرض الــذي
ّ
ال يصيب إال ذوي الهمم الكبيرة.»..
ف ـت ـت ـع ــال ــى الـ ـهـ ـت ــاف ــات مـ ــن ال ـج ـم ــوع
املحتشدة« :لتسقط الهموم الكبيرة،
ال ـك ـب ـيــرة .ل ـي ـس ـق ــط .»..وع ـنــدمــا يـهــدأ
الـســامـعــون ثــانـيــة ،أروح أرف ــع خرقة
مـلـ ّـونــة بــالــزهــري وال ــرم ــادي مــن تلك
األعـ ــام الـخــاصــة بـفــرقــة الـصــراصـيــر
أعلى ذروة
التي استطاعت أن تبلغ ُ
لها ،في أبنية املــدن ،منذ أن أنشئت،
أي ق ـب ــل ّم ـئ ــات الـ ـسـ ـن ــوات .ف ـت ـصــدر،
ٌ
عندئذ ،أن ٌ
ات متالحقة ،وعويل غريب
عن طبيعة الصراصير ذوي األجنحة
ّ
الحديد الرصينة ،في الغالب .ذلك أن
عناصر هذه الفرقة القالئل ،ملا بلغوا
ّ
الـ ـ ــذروة امل ــذك ــورة ،الـكــائـنــة ف ــي أعـلــى
ّ
بـنــاء فــي الــوســط امل ـ ّطــل عـلــى املدينة
امل ـشـ ّـعــة ،وأط ــال ــوا الــن ـظــر ف ــي األم ــداء
الشاسعة املفتوحة أمــامـهــم ،أدركهم
ّ
ال ـ ـخ ـ ــوف ،وتـ ـس ــل ــط عـ ـل ــى رؤوس ـ ـهـ ــم
ٌ
امللتصقة بجسومهم نوع من الغبطة
واالح ـت ـج ــاج امل ـ ـ ّـر ،ف ــي آن م ـعــا .إذ لم
ي ـك ــن بــوس ـع ـهــم أن ي ـخ ـ ّـم ـن ــوا م ـق ــدار
ّ
االتساع بينهم وبني أضــواء الشارع،
وبـيـنـهــم وب ــن أضـ ــواء ال ـن ـجــوم الـتــي
ظهرت طاغية في قربها .ورغــم أنهم
ش ـعــروا بــاالع ـتــزاز يغمر نفوسهم –
حتى لم يتوانوا عن الرفرفة البطيئة
بــأجـنـحـتـهــم ال ـحــديــد – لـكــونـهــم من
الــرع ـيــل ّ
األول م ــن ن ــوع الـصــراصـيــر
ّ
الذين تغلبوا على صعاب املنافسة،
ّ
والفتك بهم ،واملوت مرضًا ،والتيه في
ّ
مبنية ّ
خصيصًا لهذا الغرض.
شعاب
ورغـ ـ ــم ذلـ ــك ج ـع ـل ــوا ي ـت ـس ــاء ل ــون عــن
السبب األول الــذي اندفعوا من أجله
إلى أعلى ذروة في املدينة .وكان هذا
مقتلهم.
إذ بـ ـ ـ ـ ـ ــادر حـ ـ ــامـ ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم األحـ ـ ـم ـ ــر

وال ــرم ــادي ،ذات ــه ،الــى رمــي نفسه من
ّ
ضامًا جناحيه على جسمه،
األعلى،
ّ
ومـ ــوف ـ ـرًا ب ــذل ــك ال ـس ـق ــوط ال ـخ ــال ــص،
ّ
املـ ـ ـ َ
ـوت األكـ ـي ــد .وهـ ـك ــذا ،ل ـحــق ب ــه كــل
العناصر الــذيــن اعتبر بعضهم ،في
البدء ،عمل حامل العلم وكأنه محض
دعابةّ ،
تنم عن امتالئه غرورًا وغبطة.
ّ
إال أن ـه ــم س ــرع ــان م ــا أدرك ـ ـ ــوا صــحــة
موقفه حــن ثبت لهم وضــع الغرابة
املطلقة بــن انتصارهم العظيم على
ج ـمـ ّـاعــة ال ـصــراص ـيــر ذوي األجـنـحــة
الـبــنـيــة ،وب ــن كـبــر ه ــذه األب ـن ـيــة ،وال
ن ـهــائ ـيــة هـ ــذا األفـ ـ ــق امل ـح ـ ِـب ــط لـبـعــده
وان ـق ـطــاع األن ـف ــاس دونـ ــه .والحقيقة
ّ
أن شيئًا كــان يفوق التقدير ما جعل
ّ
هــؤالء الصراصير املتسلقني األوائــل
ينتحرون بهذه الالمباالة واالبتسامة
تعلو فكوكهم العليا .ربما كان التعب
املفاجئّ .وربما كان شعورهم بأنهم
ســوف يكفون عن كونهم قريبني من
أنـسـبــائـهــم وأصــدقــائ ـهــم وزوجــاتـهــم
وأب ـنــائ ـهــم ،ألن ـهــم خ ــاض ــوا مـســافــات
مـهـلـكــة .امل ـســافــة يـمـكــن أن تـمـيــت .أال
ّ
ت ـ ــرى ذلـ ـ ــك؟ والـ ـغ ــري ــب فـ ــي األمـ ـ ــر أن
قـهـقـهــات راح ــت تـتـعــالــى م ــن رؤوس
األب ـن ـي ــة ،م ــن ح ـيــث ه ــوى صــراصـيــر
ّ
الـ ـح ــدي ــد ،وس ـق ـط ــوا ص ــرع ــى .وك ـ ــأن
ّ
هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة م ــا ّ كـ ــان يـسـكـنـهــا إل
ذوو األجـنـحــة الـبــنـيــة الـخـفــاف .إذن،
ُ
كنت ّكلما ذكـ ُ
ـرت لهم أحـدًا من هؤالء
ّ
املنتحرين ،أو أل ــوح بالعلم الــزهـ ّ
ـري
وال ـ ـ ــرم ـ ـ ــادي ،ف ــأل ـب ــث هـ ـك ــذا م ـن ـت ـظ ـرًا
انـفـجــارًا صوتيًا مــن أولـئــك ّ
امللوحني
ً
به بما يعتبرونه احتفاال سنويًا لهم،
وال أسـمــع صــدى لـكــامــي .ال صــدى.
فقط تلويح وأصوات وضجيج عميق
وه ـتــافــات غـيــر مـفـهــومــة .أروح أقــول
ّ
للجموع إن هــذا الـنــوع مــن االنتحار
ّ
ال يـ ّ
ـؤدي الى نتيجة ،بدليل أن أعداد
ّ
ّ
الصراصير الحديد صارت أقل فأقل،
ّ
حتى اتسعت بهم االوكار والفجوات،
بحيث يكاد يوجد ثالثة أو أربعة في
كل منها .ولكي أجعلهم يتحسسون
خطورة منحى االنتحار على ّ
تطور
نـ ـ ــوع الـ ـص ــراصـ ـي ــر الـ ـح ــدي ــد ن ـف ـســه،
اس ـت ـض ـف ـ ُـت صـ ــرصـ ــورة ب ـي ـض ــاء .أي
نعم ،بيضاء ّبالكامل ،إال ما يظهر من
أظالفها املوشحة بالسواد ،وعينيها
وشاربيها الطويلني ،وآمر لها بعصا
خشبية تتكئ عليها لتمشي.
فهذه كانت عجوزًا ّبل أصابها العجز
ب ــاكـ ـرًا ل ـف ــرط م ــا ت ـنــق ـلــت ب ــن امل ـنــابــر
والـســاحــات الجوفية ،وراح ــت تــروي
أفضال الزمن القديم الــذي كانت فيه
ّ
ك ــل جــدائـلـهــا بـيـضــاء ،وكــانــت تـقــول:
«ل ــن أسـ ّـم ـي ـكــم أب ـن ــائ ــي ،ف ــي الـ ـب ــدء ،ال
ً
ُ
لست فعال في منزلة والدتكم،
ألنني
وال لـكــونــي أك ــره اسـتـعـطــافـكــم .إنـمــا
ّ
ألن ـ ــي تـ ـع ــلـ ـم ـ ُـت ،ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـس ـنــن
ّ ّ
ّ
الـطــوال ،أن أميز كــل تـصــرف ،وأقيس
ّ
ردود الفعل منه قياسًا دقيقًا .غير أن
هذا ما كان ّ
يتم من دون ألم .ومع ذلك
كـنـ ُـت ،أنــا املصابة بشلل فــي قائمتي
ّ
ّ
أسجل كــل ما يقوم به أبناء
اليمنى،
ّ
جنسي البيض – وهم قلة قليلة – من
خدمات الى ذوي الحاجة واملصابني
بأمراض ال شفاء منها .أما املنتحرون
فال ُيحسبون في سجالتنا ،وال نقبل
أن نـ ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات ل ـع ــائ ــات ـه ــم .ومل ــا
ُ
كنت امــرأة أحــد الصراصير البيض،
ٍّ
العصية
املخابئ
وهــو مغن في أحــد ّ
تظنوا أنني ُف ُ
تنت
على األعــداء ال ،ال
بمصيره ،وال بمواهبه .كــان تـ ّـم ذلك
بالصدفة القاسية ،تلك التي حكمت
ّ
حياة كل من هو أبيض .ورغم إصرار
ال ـب ـقـ ّـيــة ع ـلــى إع ـ ــاء الـ ـل ــون األب ـي ــض،
ل ـ ـ ــون أط ـ ــرافـ ـ ـن ـ ــا وأع ـ ــام ـ ـن ـ ــا ،وح ـت ــى
أوقات فراغنا .إذًا ،ملا ُ
كنت امرأة أحد
ّ
الصراصير البيض فقد كــان علي أن
ّ
أسعىَ ،
فجر ّأول كــل شهر ،مع مئات
الزوجات األخريات ،الى جمع الغذاء
ال ـضــروري لقلوب أزواج ـنــا مــن أعلى
قمة جبل قريب.
ً
ّ
وأذكـ ــر كـيــف كـنــا نـتـســلــق ،وهـ ــدة إثــر
وهــدة ،وصخرة بعد صخرة ،بعد أن

نـكــون قــد اجـتــزنــا املستنقعات حــول
امل ــدي ـن ــة .آه ،ك ــان يـحـمـلـنــا ع ـلــى ذلــك
ّ
حـمــاس خــالــص ،لـكــونـنــا لــم نتخلف
يومًا عن إرسال الكالم الرطب والناعم
لذلك الجبل األشد ّبياضًا من الجبال
ّ
ّ
كــلـهــا ،أشـبــه بـمــا كــنــا نـبـ ّـث صـغــارنــا،
وأحفادنا ،قبل النوم .وكنا على يقني
َ
ّ
ب ــأن الـجـبــل امل ـخــاطــب ه ــذا ك ــان أنبل
ال ـج ـب ــال ،وأعـ ــاهـ ــا ،ولـ ــم ن ـق ـصــد الــى
مـعــرفــة ج ـبــال أخ ــرى غ ـي ــره .الشمس
ُ
ال ـت ــي ا ّخ ـت ـفــت م ــن م ـجـ ّـرت ـنــا ،وك ــوان ــا
املـسـتــدقــة هــا هــي تصعد مــن الجبل
ً
ّ
األشد بياضا ،وتلتمع التماعًا هائال
ّ
من أعاله ،وكأنها اتخذته عرشًا فاقد
مفرغًا لها َ
الوزنّ ،
ومصنوعًا
وحدهاّ ،
َ
مــن م ـ ّ
ـادة ال ــدفء وح ــده ــا .كــنــا نسير
َ
ثـ ــاث ل ـيــال ونـ ـه ــارات عـلــى ال ـتــوالــي،
اثنتني ،خيوطًا
حامالت معنا ،اثنتني
ً
ً
مـشـبـعــة بــال ـش ـمــع وث ـق ـي ـلــة وأس ــاك ــا
من حديد مرسوم على خواتمها في
الطرفني صورة القمر وكواكب أخرى
َ
وشـ ـك ــل أع ــظ ــم م ـن ــام ــة ف ــي مـحـيـطـنــا
الـســابــق ،لئال نغفل عــن املـســار الــذي
سلكناه وال ن ـتــوه .ث ـ ّـم اعـتــدنــا ،فيما
ّ
بعد ،ملزيد من الحيطة ،أن تجرح كل
منا باطن قائمتنا الخلفية ،مــن أول
ّ
املتقدم
املوكب الصرصوري األبيض،
أف ــواج ــا أف ــواج ــا ،فـنـحــدث بــذلــك خطًا
م ــن الـ ــدم مـتـنــاهـيــا بـتـنــاهــي املــوكــب،
يكون عالقة له تعصمه عن الضالل.
إذ ت ــروح تـصــدر عــن شـكــل ال ــدم هــذا،
رائ ـ ـحـ ــة ح ـ ــادة ولـ ــذيـ ــذة فـ ــي آن ،هــي
خليط من طعم امللح الصخري ونثار
املوز والجوز الهندي ،ونكهة الخشب
الصنوبري.
وربما يطيب لك أن تسألني اآلن عما
كنا نفعله فــوق قمة ذلــك الـجـبــل .في
ّ
الحقيقة ،ورغــم كــل مــا أشيع حولنا،
ك ـن ــا ن ـل ـب ــث بـ ــا ح ـ ـ ـ ــراك ،ن ـص ــف م ــدة
وج ــودن ــا ف ــوق ت ـلــك ال ـق ـمــة ،فــاتـحــات
أجنحتنا البيضاء على مداها ،حتى
نـغــدو جــزءًا مــن تلك الكتلة البيضاء
ال ـهــائ ـلــة ،مـطـلـقــات ذل ــك ال ـن ـغــم ال ــذي
نـعــرفــه ،وراج ـيــات أن يحملنا الجبل
األب ـي ــض ال ـيــه ب ـجــاذبــه الـبــاطـنــي كي
ن ــرق ــد ف ــي س ــام ــه وأب ـي ـض ــه ال ـغــامــر.
أم ـ ــا امل ـ ـ ــدة امل ـت ـب ـق ـيــة ف ـك ـن ــا نـقـضـيـهــا
ســاعـيــات فــي إث ــر الـفـطــر غ ــذاء قلوب
أزواجنا املتعبني .ولكن اليوم… كما
ت ـ ــرون ،ه ــا أن ــا أمــام ـكــم آخ ــر م ــن بقي
م ــن ال ـس ــال ــة ال ـب ـي ـض ــاء .بــالـحـقـيـقــة،
هناك أمر في غاية األهمية ،بل يفوق
بأهميته ما عــداه .اإلصـغــاء .إذ حاملا
ّ
شرعت جموعنا البيضاء تتخلى عن
ّ
سمعها ،وتولي أهمية كبيرة لحسها
امل ــاث ــل ف ــي قــوائ ـم ـهــا ،وق ـع ــت فــريـســة
سهلة ألعدائها مــن حولها .أمــا أنتم
…» .وأدركها بغتة التعب ،فأحجمت
عــن ال ـكــام ،واس ـت ــدارت على عقبيها
مستعينة بالعصا.
ّ
ال ـ ـيـ ـ َ
ـوم ،وب ـع ــد أن أي ـق ـن ـ ُـت أن جـمــوع
الصراصير الحديد ،قومي وأقاربي،
لن تأخذ على محمل من ّ
الجد موعظة
هـ ــذه ال ـع ـج ــوز ،وأنـ ـه ــا سـ ــوف تـتــابــع
االن ـت ـحــار بطريقتها الـ ُعـجـيـبــة التي
تـ ــروق ل ـنــزوع ـهــا الـ ــذي ف ـط ــرت عـلـيــه،
بـ ـ َ
ـات ل ــزام ــا أن أخـ ــرج اآلن ،بهيئتي
ّ
الحاضرة ،وهندامي العكش ،وبمكبر
ال ـص ــوت الــوح ـيــد ال ــذي احـتـفـظــت به
زمــن امتهاني الـكــام العالي .ينبغي
أن أق ـ ـفـ ــز ،أنـ ـ ــا الـ ـص ــرص ــور ال ـح ــدي ــد
ال ـنــاجــي ق ـبــل أوان ال ـن ـج ــاة ،أو على
األقـ ــل ،يـجــب أن أج ـت ــاز ال ـبــاحــة الـتــي
تفصلني عــن الـطــريــق .هــا أنــا أجتاز
ال ـب ــاح ــة ب ـخ ـط ــوات ب ـط ـي ـئــة ،وم ـكـ ّـبــر
ّ
الصوت يتدلى تحت جسمي بخيط
م ــن ح ــدي ــد .ث ـ ّـم أن أراك ،أي ـه ــا املـ ــاردُ
ُ
القائم أمــامــي ،خاللك تنبسط البالد
ف ـس ـي ـحــة ،ك ــأن ـه ــا ج ـب ــل أسـ ـم ــر ،عـلــى
الـطــريــق حـيــث أسـيــر وعـلــى الشاطئ
ّ
أتوجه.
حيث
أيـهــا امل ــارد ،فــي يــدك حقيبة ،وقدمك
ثابتة في التراب .فماذا تفعل بي ،أنا
الواصل الى نهاية نسلي؟
* شاعر وكاتب لبناني

