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قصائد

قصة

كتاب ـ ـ ـ ــة
صالح فائق *

7

ّ
القصصية للكاتب المغربي أنيس ّالرافعي .وهي أسفار تتألف من ثمانية كتب قصصية
صدرت عن «دار صفصافة» ،في جزءين مزيدين ومنقحين ،الطبعة األولى من األعمال
والتحريات) .تمثل قصص أنيس الرافعي ،في كليتها وإخراجها الجديد،
وفق تبويب تجنيسي خاص يشمل (التمارين ،التعاقبات ،المالحظات ،األصوات ،الطقوس ،الدليل ،الفوتوغرامً َّ ،
مشروعًا جماليًا وتجريبيًا شخصيًا يحمل بصمة صاحبه المختلفة ،وكل جزء من أعمال الرافعي القصصية جاء مذيال بدفتر شهادة يتضمن انطباعات عدد كبير من األدباء والنقاد
اإلشكالي والمثير ألسئلة إبداعية حارقة ومستحدثة .أشرفت على التصميم الفني للغالفين التشكيلية والشاعرة المصرية سارة
المغاربة والعرب الذين اهتموا بمساره القصصي ْ َ
عابدين .وقد خصنا الكاتب ،مشكورًا ،بنص سردي له ُينشر للمرة األولى

خسوف فوق مفرش ياباني

ّ
الشعراء أمــراء الكالم ،يصرفونه أنــى شــاؤوا ،وجاز
ل ـهــم ف ـيــه م ــا ال ي ـج ــوز ل ـغ ـيــرهــم م ــن إط ـ ــاق املـعـنــى
وتـ ـقـ ـيـ ـي ــده ،وم ـ ــن ت ـس ـه ـيــل ال ـل ـف ــظ وتـ ـعـ ـقـ ـي ــده ،ومـ ـ ّـد
م ـق ـص ــوره وق ـص ــر م ـ ـمـ ــدوده ،وال ـج ـم ــع ب ــن ل ـغــاتــه،
ّ
والتوصيف بني صالته ،واستخراج ما كلت األلسن
ع ــن ن ـع ـتــه ،واألذه ـ ـ ــان ع ــن ف ـه ـمــه ،ي ـب ـعــدون الـقــريــب
وي ـقــربــون الـبـعـيــد ،يـحـتــج بـهــم وال يـحـتــج عليهم.
(الخليل بن أحمد الفراهيدي)
ُ
ٌ
أنا متحف ،ال أحد غيري يعرف أين
انا زائره الوحيد
■■■
في جيبي مجموعتي الشعرية األولى منذ سنوات
ّ
أتحمل أن يراها أي شخص
ال اقرأ منها أو فيها وال
■■■
ُ
أسمع شخيري جيدًا وأنا نائم
■■■
ُ
ّ
يسوع من أمام بيتي قبل قليل ،بدراجته الهوائية
مر
ّلوح لي وآلخرين ،لم يرد عليه أحد
■■■
ذهـبـ ُـت الــى مشرحة املــديـنــة ،وج ــدت العاملني هناك
يسكرون
وممرضة جميلة ترقص أمامهم
أهدت موتى على عدة طاوالت ينتظرون،
مستائني ،تشريحهم
■■■
ليس في ساعتي اليدوية أو تلك املعلقة في غرفتي
أي زمن .فقط كمية كبيرة من الوقت
■■■
كل ليلة أسير في نومي ،أذهب الى املطبخ ألشرب ً
ماء
ُ
انتبهت الليلة ،بعد دقائق ،شربي نبيذًا
أخرج من البيت الى حديقة املنطقة
ألستمع الى غناء صعاليك ومهاجرين
أعود بعد ساعة الى غرفتي وأكتشف أني نسيت
مفتاح الباب في البيت
■■■
ن ـظ ــري ــات ك ـث ـيــرة حـ ــول ال ـش ـعــر وأشـ ـك ــال ــه ،أت ـف ــادى
قــراء تـهــا .الشعر ال يكتب وفــق نـظــريــات .النظريات
ت ـس ـت ـن ـب ــط م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــر .م ـه ـم ـت ــي تـ ـك ــري ــس وق ـت ــي
لقصيدتي ولن أسمح ملخيالي بأن تعقلنه نظريات
من هنا وهناك.
■■■
جدي كان يسافر ،مشيًا ،من كركوك الى السليمانية،
منذ الفجر ويصلها وقــت الـغـســق .هـكــذا عــاش مئة
سنة
■■■
ُ
بعته الى نجار ال يعرفني
خلعت باب مقبرة،
ُ
اشتريت قنينة نبيذ فاخر وربع كيلو فستق
باملبلغ
■■■
القصائد الجميلة تكتب
على مياه الجداول
واألنهار
■■■
حني مات باخ ،املوسيقي العظيم
أخذت زوجته رزمة كبيرة من ّأعماله املوسيقية
أعطتها الى قصاب املنطقة ليلف بها اللحوم.
هكذا فقدت اإلنسانية مأثرة موسيقية عظمى
بزوجة حمقاء وبقصاب جاهل
■■■
قبل «دار أشباح»
كتب كثيرة لي مطبوعة من ُ
في الفيليبني .حتى أنا ال أعرف عنوان هذه الدار
هي تطبع مجموعاتي بدون موافقتي،
تجمعها من الفيسبوك ومن اإلنترنت ومن أشخاص
مجهولني.
ُ
أستطيع أن أفعل شيئًا ألني ال أدري أين هي
ال
■■■
هناك صياد يغني في الساحل ،صوته ساحر
ُ
أبحث عنه في كل مكان وال أعثر عليه.
ألتقي أناسًا من بلدتي وزوارًا ال أعرفهم
كلهم يثنون ّ
علي ويهنئونني لجمال صوتي
■
■
■
ً
أسير في نومي ،ألتقي فالسفة يسرقون فواكه
من بستان .ال أشاركهم ،أعود الى البيت
أطلب من امرأتي أن تحتضنني كي أنام
ـ ـ لكنك نائم ،تقول
■■■
ٌ
ُ
أعطس في الليل
مليء بأكاذيب ،لذا
أنا
ّ
فترن نواقيس كنائس قريبة
■■■
ُ
ليلة أخرى ،تطرق حمامة زجاج نافذتي بمنقارها
ُ
أفتحها ،تدخل وتتجه الى املطبخ
ُ
تركت لها فتات خبز وطبق ماء.
حيث
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أنيس ّالرافعي

ب ـعــد ان ـت ـه ــائ ـه ــا ،ت ـط ــرق م ــن ج ــدي ــد زج ـ ــاج ال ـن ــاف ــذة
بمنقارها
ُ
تخرج ،تطير
أفتحها،
■■■
ً
ُ
عرفت رجال في بلدتي ،سرق زورقًا مهجورًا
غــرقــا وس ــط املـحـيـ ّـط .امــرأتــه أخـبــرتـنــي ال ـيــوم ،وهــي
تكوي قمصاني ،بأنه سيعود.
■■■
ُ
نجوت من لصوص هذه الجزيرة
بترك بابي مفتوحًا .كانوا يأتون ،واحدًا بعد آخر
ُ
ُ
ُ
وبيعه
سرقته
ال يجدون شيئًا يمكن
يشربون ً
ماء في املطبخ ويذهبون
ذات مرة ،ترك أحدهم خمسة دوالرات لي
■■■
ُ
ُ
الشعر مـصــادفــات .فيه املخيال فــي خصام دائــم مع
التفكير
■■■
ُ
أقمت فيها
وبيوت
غرف
لشقق،
عندي كمية مفاتيح
ٍ
ٍ
ٍ
لعشرات السنوات .أحملها معي أينما أسافر
أو أهاجر.
■■■
ّ
في رأسي صديقات قديمات ،يمشطن شعورهن
ّ
ّ
ُ
أمسك مــرآة كبيرة أمامهن كي يرين أنفسهن
بينما
فيها
َ
ّ
ّ
أجدهن يبتسمن في املرآة ،وهن لسن كذلك
■■■
ٌ
قرصان ٌ
نائم في أحد جيوبي
هناك
■■■

القمر ،هذه الليلةّ ،
ُ
يحدق ّ
في لساعات.
ظل
لم أفهم ما أراد
■■■
نتبادل األدوار
أنا وصالح فائق ّ
حول من الشاعر منا ،ومن يقلده بعد
منتصف الليل؟
■■■
خرجت من البيت هذا الصباح ،وجدت
زورقًا وفيه عدد من الدببة .رجاني الدب
القبطان ً
ماء نظيفًا .هرعت الى البيت ،حملت
سطل ماء ثم سطالت أخرى حتى ارتوت الدببة
أعدت السطل وشاهدت الزورق ،من نافذتي،
يبتعد ومع تلويحات لي
■■■
ْ
ُ
بعطل
أصيبت
أذهب الى السوق لتصليح مظلتي:
ٍ
ريح قوية .جرائم الطبيعة ليست قليلة
بسبب
ٍ
في جزير ٍة جميلةٍ كهذه
■■■
ّ
أحالمي كثيرة ،لكن حظي عاثر
■■■
عليك أن تحكي حول عمال فنارات
َ
وأبطال السير الشعبية ،عن املهمشني وتهمل ،أحيانًا
قواعد النحو والصرف.
■■■
زمرة سجناء يقفون مبتسمني اللتقاط صورة
َ
تذكارية لهم ،بينهم عدد سيشنقون ،قريبًا
فجر ما.
في ٍ
■■■

كلبي رائــع لفهم ما أكتب ،فحاملا أقــرأ عليه قصيدة
ّ
آلية ،يبدأ بالنباح ،ما يعني أنه ال يفهمها
وال يتحملها .حسنًا أنتظر عزيزي الكلب
أعيد كتابتها بمقاطع تالئمها أنفاسي.
أراه يتمطى ويبتسم.
■■■
ٌ
تدليل روحي بتحقيق رغبتها هذه
مجبر على
إنني
ِ
ـادر جسدي ،فال أستطيعُ
تغضب وتـغـ َ
َ
أو تلك كي ال
ً
الغناء مرة أخرى
■■■
ُ
ُ
بقيت
ذهبت الــى إحــدى الحدائق الكبرى ،قبل أيــام،
ُ
ْ
ألتق أحدًا :تحدثت الى
لساعات هناك ،لم أشاهد أو
ِ
َ
ونام في حضني ٌ
طير مهاجر
شجر ٍة
■■■
ُ
يغيب ال ـخــادم ،بعد
أجـلـ ُـس فــي مقهى ،أطـلـ ُـب شــايــا.
كــوب شــاي ،يضعهُ
ُ
دقــائــق،
يظهر حصان بــن فكيهِ
ُ
أمامي فوق طاولتي .هدوؤه يعجبني.
■■■
ْ
أذهب الى أي حرب
لم
مبادئي قليلة في هذه الحياة
ُ
التحمم قبل النوم
منها
ّ
وتلميع حذائي في بدايةِ كل أسبوع
* قصائد من ديوان حديث الصدور ،عنوانه الكامل« :كتابة:
محاوالت للعثور على الشعر والشعري في الحياة اليومية،
الذاكرة والنشاطات الغامضة واملريبة ،لكن املبهجة ،للمخيال».
منشورات «دار أشباح» ،الفيليبني .2018 ،الكوالجات املرافقة
للنصوص من وضع صالح فائق أيضًا.

ً
مساء .أرمق أمامي مطعم «الطونكان»،
الساعة الثامنة
ِّ
محييًا بخجل وابتسامة لطيفة
فأدلف إلى الداخل،
ودود حارسي ّ
ّ
الرئيسية ،مفتولي العضالت
البوابة
ّ
كالعبي املصارعة الحرة «الكاتش».
كنت أرغب في التسرية عن نفسي بالجلوس لوحدي
ّ
عل الهموم والتوافه واملكاره تنحسر وتتقهقر عني،
ثم تناول وجبة عشاء خفيفة إذا ما راق املزاجّ ،
وربما
بعدها يمكن أن ّ
أتلمظ نصف قنينة نبيذ مــن نوع
«إكليبيس» (الخسوف).
هذا املشروب الجليل رفيع الشأن والذكر في مصاف
ّ
ال ــدن ــان ،ال ــذي ال يـنـكــث ب ــوع ــوده فــي مـعــالـجــة عللي
ّ
ّ
ال ــروح ــيــة ،والـ ــذي طــاملــا خــامــرنــي ال ـش ـعــور املـتـجــذر
ب ــأن ـن ــي أشـ ــاطـ ــره أو ي ـنــاص ـف ـنــي ن ـف ــس ال ــرغ ـب ــة فــي
االح ـت ـجــاب ،هــو عــن ض ــوء الـقـمــر وأن ــا عــن قـبــاحــات
الـنــاس املـشــوهــن ،املـمـســوخــن ،املـقـ ّـمـلــن ،الكسحاء،
الخبثاء ،من أصحاب األعـمــاق الضحلة ومناصري
رداءات أحوال الكائن.
انتحيت ركـنــا نائيًا عــن ضــوضــاء املبسط وصخب
ال ـت ـل ـف ــاز ف ــي أق ـص ــى امل ـط ـع ــم ،ال ي ــوح ــي وال يـجـلــب
ال ـف ـضــول ،إزاء ال ـنــافــذة املـفـتــوحــة ت ـحــدي ـدًا ،املــواربــة
ّ
شيئًا مــا ،املطلة مباشرة على الـشــارع املضاء بنور
القمر الخالص الصافي ،حرصًا مني على أن أكون
ع ـلــى م ـقــربــة م ــن ت ـ ّـي ــار ال ـن ـســائــم ال ـط ـ ّ
ـري ــة ،إذ ل ــم أعــد
ّ
أطيق بتاتًا سحائب ونفثات الدخان بعدما أقلعت
ّ
صحية غالبة ـ عن عادة السجائر املأسوف
ـ ألسباب
على متعتها منذ ما يربو عن العام.
وج ــدت ـن ــي ق ــاعـ ـدًا ع ـل ــى ك ــرس ــي ت ـق ـل ـيـ ّ
ـدي م ــن ال ـ ـ ّـدوم
ّ
ّ
مخصصة لفرد
خشبية
بمسند عــال قـبــالــة طــاولــة
ّ
ّ
ياباني من القطيفة الرفيعة،
واحــد ،مغطاة بمفرش
م ـط ـ ّـرز بـ ــ«الـ ـك ــروش ــي» ،م ـن ـقــوش وم ـش ـغ ــول ي ـ ّ
ـدوي ــا،
ّ
ّ ّ
ومـ ّ
بالستيكي شــفــاف يلفه
ـزيــن ب ــرواء ،عليه غـشــاء
ّ
ّ
ويواريه ويصونه مثل قطعة فنية نفيسة ال يتوجب
أن تطولها نــوائــب العبث ،ثــم أتــى الـنــادل املـهــزول كـ
ّ
«ال ـك ــاب ــال» فــي أوراق الــلـعــب أو كستيفان تسفايج
ّ
ف ــي ش ـب ــاب ــه ،ص ــاح ــب ال ـحــاج ـبــن ال ـك ــث ــن ،بـشــوشــا
مــن تلقاء نفسه ،ووض ــع ب ــأدب جـ ّـم قائمة الطلبات
مشفوعة بـكــأس م ــاء بــه مـكـ ّـعـبــات ثـلــج ،ثــم انـصــرف
مثل نصل عاد إلى غمده في انتظار أن أنادي عليه،
ّ
تستقر معدتي على وجبة ّ
ّ
ونفسيتي
معينة
حاملا
ّ
محددة .نسيت أمره تمامًا ،ثم استغرقت
على رغبة
كـ ّـل االسـتـغــراق فــي تـ ّ
ـأمــل املـفــرش الـيــابــانـ ّـي املــوســوم
ّ
بجمال فذ حسن املنظر ،الذي بدا لي وقتئذ ،من فرط
ّ
بتقنية الشاشة
تدقيقي النظر إلى رسومه املطبوعة
ّ
ّ
الحريرية على خلفية متشحة باللون األســود وفق
نمط «املــانـغــا» امل ـص ـ ّـورة ،حبكة ذات طــابــع بــاروكــيّ
ّ
ّ
ّ
ّ
موحية.
رمزية
وإشكالي وذي كثافة
معقد
أثار انتباهي في أعلى املفرش وجود محبرة صغيرة
ّ
مصبوغة باألصفر الـبـ ّـراق ،وريشة طويلة مستدقة
الـ ــرأس ،ونـقـطــة ح ـمــراء ضئيلة ج ـدًا بقطر سنتمتر
أو مــا ي ـنــاهــزه ،وف ـتــاة حـسـنــاء تــرتــدي «الـكـيـمــونــو»
وتـمـســك بـبــاقــة زهـ ــور زرق ـ ــاء ،م ــن امل ـف ـتــرض بنسبة
ّ
ّ
مئوية شاهقة أنها «غيشا».
ّ
عيني وعتاد حواسي في تلك النقطة
أنشبت منخس
ال ـح ـم ــراء ،ال ـتــي تـعـلــو ال ـب ـيــاض امل ـش ـ ّـع واالب ـت ـســامــة
ّ
ّ
«الجابونية».
الفتانة لبائعة الهوى
ال ـن ـق ـطــة الـ ـحـ ـم ــراء ذات ـ ـهـ ــا ،الـ ـت ــي م ــا ف ـت ـئــت تـتـفــاقــم
وتـسـتـفـحــل شـيـئــا فـشـيـئــا ف ــي خ ـي ــاالت جـمـجـمـتــي،
ّ
ّ
تدريجيًا بتوهماتي الجانحة في توسيع
وشرعت
إحــداثـيــاتـهــا .النقطة عينها ،الـتــي كــانــت تسفر عن
ً
ّ
(املسمى باطال بـ «السرطان الزاهد»،
سلطعون بحر
«كــارولــوس لينيوس» ،إن أصــاب الـطــريــدة لــم يفرح
وإن أصــابـتــه ال ـطــريــدة لــم ي ـحــزن!) سـلـطـعــون قــاهــر،
ّ
سـلـطـعــون م ـت ـســلــط ،سـلـطـعــون م ـت ـكـ ّـبــر ،م ـن ـفــرد في
ّ
متعال عن قبول الحق أو املنافس،
عظمته ،سلطعون
ٍ
بلون بركة دم ،سلطعون يسير قدمًا ،يسير ال يسمع
ّ
لخطوه صــوت يسير شــاكــا سالحه العضال ،يسير
َّ
ذو املخلبني مثل ّ
مقصني حادين للتقليم أو جؤجؤ
مزدوج لسفينة واثقة ،يسير فخامة السلطعون الذي
ّ
تمخض بغتة من غيهب النقطة الحمراء ملا ثابرت
ّ
والتوس ّ
ّ
ّ
عية في
التوسيعية
بتمثالتي على أشغالي

إحداثياتها.
الـنـقـطــة نـفـسـهــا ،ال ـتــي كــانــت تـمـســي سـ ــوداء تـمــامــا،
ملتهمة لبقية األل ــوان األخ ــرى ،وضـ ّ
ـاجــة بصرخات
مستعطفة ال ّ
مهون وال مستجيب لها ،على األرجح
ّ
ّ
ألنني جعلت سلطعون البحر ،هــذا الصياد القدير
األده ـ ــى م ــن إب ـل ـيــس ،ذاك امل ـج ــرم املـتـسـلـســل الــرائــع
املـتــرف ّ
املنعم الــذي يعيش داخــل القطيفة ،املشهور
ّ
ّ
ّ
بعبادة اللحم الناصع اآلســر حــد الـقــرم ،الــذي قلما
ّ
يتعثر في فريسته أو تنثني عزيمته ،يسحب معه
ّ
ّ
ّ
الجسد البديع الـغــض الــريــان للغادة اليابانية إلى
ّ
خلفية املـفــرش ،تــاركــا فــي أعقابه بقايا زهــور
داخــل

ّ
زرقـ ـ ــاء م ـم ــزق ــة ،وي ـغ ـي ـب ــان ،ي ــذوب ــان م ـعــا ف ــي جــوف
ّ
الحلكة .أنتبه فجأة ،فأعود إلى نفسي طائشة الل ّب
لهنيهة وأح ــاول أن أمـ ّـد يــدي إلــى كــأس املــاء ،فتحني
م ـنــي ع ــن غ ـيــر ق ـصــد مل ـســة خــاط ـفــة خــاط ـئــة لتنقلب
الكأس وينهرق محتواها ،بهذا الترتيب على وجه
ّ
ً
أوال ،تلته ّ
مكعبات الثلج ،على الغشاء
الــدقــة ،امل ــاء
ّ
ّ
البالستيكي الـشــفــاف للمفرش جهة الــوســط ،حيث
ّ
ث ـ ّـم ــة يــاب ـســة ال حـ ــدود الت ـس ــاع ـه ــا ،ت ـحـ ّـولــت ف ــي ملح
ال ـب ـصــر ،بـفـعــل ه ــراق األم ـ ــواه وال ـغ ـمــر الـ ـط ــارئ ،إلــى
أرخبيالت وجــزر وجــداول وأنهار وبحيرات وبحار
م ـت ـف ـ ّـرق ــة وغـ ـي ــر مـ ـحـ ـم ــودة ال ـ ـعـ ــدد .أحـ ـ ـ ـ ّـرك ب ـسـ ّـبــابــة
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ّ
ومكعبات الثلج ،جيئة وذهــابــا،
إصبعي كتلة املــاء
مـتـقـ ّـصـيــا وم ــراج ـع ــا امل ـس ــاح ــات وه ـنــدســة األش ـكــال
تـتــابـعــا وتـعــاكـســا :األرخ ـب ـيــات صـ ّـيــرتـهــا معينات،
الجزر أسطوانات ،الجداول دوائــر ،األنهار مربعات،
البحيرات مخروطات ،والبحار مستطيالت.
ثـ ــم م ـ ـ ـ ّـرة ث ــانـ ـي ــة فـ ــي ه ـ ـ ـ ّـزة س ــريـ ـع ــة ّ
راج ـ ـ ـ ــة ل ـل ـك ـت ـلــة،
املستطيالت أصرتها أرخبيالت ،واملخروطات جزرًا،
واملــربـعــات ج ــداول ،والــدوائــر أن ـهــارًا ،واألسـطــوانــات
بحيرات ،واملعينات بحارًا.
كرة ثالثة متواترة بال ترتيب ،املعينات ّ
ثم ّ
أصيرها
ّ
ج ـ ــزرًا ،األسـ ـط ــوان ــات أش ــق ـه ــا إل ــى ج ـ ـ ــداول ،ال ــدوائ ــر
ّ
أحـ ّـولـهــا إلــى أنـهــار ،املــربـعــات أوزع ـهــا إلــى بحيرات،
املخروطات استبدلها بحارًا ،واملستطيالت أحيلها
إلى أرخبيالت.
ّ
ي ـســرف إص ـب ـعــي ف ــي غ ـلــوائــه امل ـس ـت ـخــف بــالـقــوانــن
ولهوه غير محمود العواقب ،رواحًا وغدوًا ،ويجاوز
ّ
الحد في وصل النقاط والخطوط املنحنية والحجوم
ّ
ّ
واألسـ ـط ــح وت ـخ ـل ـيــق األشـ ـك ــال ال ــرب ــاع ــي ــة وث ـنــائــيــة
األبـ ـع ــاد ،ف ــأرف ــع ن ــاظ ـ ّ
ـري ص ــوب الـقـمــر ال ـصــاعــد في
علياء الـسـمــاء ،لينبثق أمــامــي على الـجــزء السفليّ
من املفرش سلطعون البحر ،ويأخذ تـ ّـوًا في تدمير
ّ
وفت عضد العالم الذي جئت على تشكيله قبل بضع
ّ
دقائق تالشت متفرقة في النسيان.
ّ
الـسـلـطـعــون يـتـغـ ّـيــر ف ــي رفـ ــة ه ــدب ب ـق ــدرة قـ ــادر إلــى
َّ
ساقي وأغدو
حجر ضخم يصبح مربوطًا إلى إحدى
ب ــدوري منكوبًا فــي قلب معمعة هــذا العالم املنهار
بفعل طغيان السيول والفيضانات ،عالقًا في خديعة
واقع جديد يفوق حدود فهمي.
يجرفني املاء الهوج املنحدر الهائل في ّ
لجته حسب
ّ
مــا يملي عليه ه ــواه ،فــأتـهــادى مترنحًا غريقًا فوق
أمــواجــه ال ـهــادرة وقــد اختنقت الـنـجــدة فــي صوتي،
ّ
أطـفــو بـمـعـجــزة مــع أف ـنــان متعفنة وأع ـقــاب أشـجــار
منكمشة على نفسها مشتبكة على جــذورهــا كأياد
ّ
متضرعة تبحث عــن شــيء تتشبث بــه ،مرتجفًا من
البرد مهيض الجناح واهن الجسم كما لو انصرفت
ّ
ع ـل ـ ّـي أع ـ ــوام م ـنــذ لـحـظــة س ـقــوطــي ف ــي امل ـ ــاء ،شــاطــا
ّ
قصية ج ـدًا عــن الكرسي ال ــذي كنت أجلس
بمسافة
عليه في داخل املطعم ،وكان الكرسي ذاته يتالمح لي
بني دموعي املدرارة وحسراتي ّ
الحرى ويتوارى عني
وأنــا بني شـ ّـد املــوج املتالطم وجذبه بفعل اضطراب
املوقف ووطأة الحجر.
أي ـكــون الـقـمــر املـنـصــرف عــن مـنــازلــه نــازفــا باختالل
ّ
عــامــاتــه ه ــو س ـبــب ك ــل ه ــذا ال ـه ــول الـ ــذي أدرج ـن ــي
ّ
ضـمــن شـ ــذاذ ال ـه ــاك؟! أم هــو الـسـلـطـعــون الـغــامــض
الـ ــذي ي ـطــاردنــي ف ــي أيـنـمــا م ـكــان بـعــد خـصــامــه مع
ّ
املائي؟ وماذا يبغيان مني وهما مخلوقان من
برجه
بنات خبلي وانفراط سبحة عقلي ،فلذتان من رؤاي
وجحيمي الـلــذيــن لــم أعــد أمـســك إال بنتف وأقـســاط
منهما؟ تــرى ،هل اكتملت دورت ــي ،وكــان نزولي إلى
ّ
اليم ،حيث املاء داخل املاء نظير البحر ينطوي على
ّ
بحر داخـلـ ّـي في جوفه ،إش ــارات متباعدة ضلت عن
سـبـيـلــي ،وع ــام ــات مـتـقــاولــة عـمـيــت ع ــن بـصـيــرتــي،
ورم ـ ــوز م ـت ـجــادلــة اسـتـعـصــت ع ـلــى إدراكـ ـ ــي وبـقـيــت
مجهولة مغتربة عني؟
أفـطــن إلــى نفسي م ـ ّـرة أخ ــرى كمن انتشل على حني
غ ـ ّـرة مــن حـلــم عميق وال ـكــأس ال ـفــارغــة مــرتـعــدة بني
أصابعي.
أصابعي ذاتـهــا الـتــي أكتشف أنـهــا ّامـحــت مــن يــدي،
ّ
فأتطلع قلقًا كسير الخاطر إلى أرجاء املطعم الخاوي
مــن رواده بنظرة مــرتــابــة قاتمة كما يـجــدر بسابح
غـ ّـر غير مــاهــر بــن مـ َ
ـاء يــن وغــريــق بــن عــاملــن وتائه
بني الكابوس والحياة ،موقنًا أنني أدنــو من لحظة
ّ
مفزعة كافة أمل فيها قد خبا على حافة الفوات .يدي
بدورها اختفت من جسدي كما اختفى كامل ما كان
يحيط بي.
أقــف صــابـرًا على بـلـ َ
ـواي منتصبًا على رجــل واحــدة
ب ـعــد اخ ـت ـفــاء ن ـصــف ب ــدن ــي .وق ـبــل أن أب ـ ــارح مطعم
ّ
«الـطــونـكــان» بـمــا فـضــل وتـبــقــى مــن أط ــراف ــي ،ألقيت
ن ـظ ــرة أخـ ـي ــرة ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ال ـخ ـش ـبـ ّـيــة ،ال ـت ــي كــان
ّ
م ـفــرش ـهــا ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ق ــد ان ـق ـش ـعــت ش ــت ــى ت ـطــريــزاتــه
ّ
وتالشت كل نقوشه وتبخرت جميع تصاويره.
مضيت ،ثم اختفت الكلمات من لساني!

