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قصة

قصائد

مقتـ ـ ــل جـ ـ ــرذ الحمـ ـ ــام

سع ـ ــادة العشـ ـ ــب

ّ
دكــان ّأم قاسم ليس بعيدًا عن بيتي
ُ
ّ
حي صغيرٌ
كثيرًا ،كل ما يفصل بيننا ّ
ّ
ال أكثر ،غير أنني أضطر ملشي مسافةٍ
تـقـ ُ
مضحك
لسبب
ـارب الكيلومترين
ٍ
ٍ
حـقــا ،أال وه ــو ال ـخــافــات وال ـنــزاعــات
ب ــن أبـ ـن ــاء الـ ـح ـ ّـي الـ ـ ــذي أقـ ـط ــن ف ـيــه،
ّ
وال ـحــي ال ــذي يفصلني عــن دكـ ــان ّأم
ّ
قاسم (يـقــال إن سبب هــذه النزاعات
ً
ّ
أن بقرة لجاري أبي يونس أكلت من
علف مزرعة أحد أبناء الحي املجاور،
ِ
فغضب األخ ـيــر واق ـتــادهــا وذبـحـهــا،
وحـ ــن ع ـل ــم أبـ ــو ي ــون ــس ب ــامل ــوض ــوع
ّ
ّ
جن جنونه واستنفر عائلته  -تشكل
عــائ ـل ـتــه ن ـحــو ث ـل ـثــي س ـك ــان ال ـح ــي -
وهــاجــم الـحــي امل ـ ًج ــاور ،وم ــن يومها
ومنذ عشرين سنة وهذه هي الحال،
ال أب ـ ــو ي ــون ــس رض ـ ــي بــال ـص ـلــح وال
اآلخر ،وأي فرد من أحد ّ
الحيني يدخل
ٍ
الحي اآلخــر يأكل«قتلة» ولــو لم تكن
له صلة بالنزاع).
ّ
كيلومتران يفصالنني إذًا عن دكان
ّأم قاسم ،كيلومتران
كافيان إلطاحةِ
ِ
ّ
طلعات
ـور جـ ّـراء ما يتخللهما من
ٍ
ثـ ٍ
ّ
ـزالت ،كما أن هناك واديــا صغيرًا
ونـ ّ ٍ
يطل على النهر الـبــارد الــذي يفصل
ّ
ب ـل ــدت ــي ع ــن بـ ـل ــدات امل ـن ـي ــة ،غ ـي ــر أن
النهر في الربيع يكون ّ
قويًا لدرجة
ِ
ّ
ألحد على عبوره؛ كما أن
أنه ال قدرة
ٍ
بور
الطريق مقفرة ،فهي تعد
ٍ
أراض ٍ
هـجــرهــا أصـحــابـهــا األص ـل ـيــون ولــم
ّ
يأت بعد من يتملكها.
ِ
ب ـع ــد أن اش ـت ــري ــت م ــا ط ـل ـب ـتـ ُـه مـنــي
ّأمـ ــي قـفـلـ ُـت ع ــائ ـدًا إل ــى الـبـيــت حيث

بهاء إيعالي *
الغريق ال يحسن غير ّ
التخبط من أجل أن
يتابع رحلته في األعماق التي تبتلعه
(إلياس خوري :يالو)

ّ
ـيء أسـ ـ ــود .ال ـ ـجـ ــدران س ـ ــوداء،
كـ ــل ش ـ ـ ٍ
القمر أسود ،الضوء أسود.
أم ـ ـشـ ــي وح ـ ـ ّي ـ ـدًا وسـ ـ ــط هـ ـ ــذا الـ ـظ ــام
الـ ــدامـ ــس ك ــأن ـن ــي أم ـش ــي ب ــن رف ــوف
الثالجة ،فخزانتي أرتديها ،وأحــاول
قــدر املستطاع صــرف نــاظـ َّ
ـري عــن أي
ـدروب املوحشة ،فأنا
شيء في هذه الـ
ٍ
ّ
مـ ٌ
ـدرك تـمــام اإلدراك أنـهــا ال تستحق
ح ـتــى ف ـتــح ال ـع ـي ـنــن وال ـب ـح ـل ـقــة بها
وبهذه املسرحية الـســوداء الصامتة؛
ّ
ك ـ ــل مـ ــا أقـ ـ ــوم بـ ــه تـ ـح ـ ّـس ـ ٌـس لـلـطــريــق
ـاح فلورسنتي
الــامـتـنــاهـيّــة بـمـصـ ُبـ ّ ٍ
ـزم أن ـ ـ ُـه ك ــان نقطة
صـغـيــر ،لـعــلــي أج ـ ـ
بـيـضــاء فــي قـمــاشــةٍ س ــوداء فــي ليلةٍ
لـطــاملــا عـشـتـهــا ف ــي بـبـنــن مـنــذ فجر
االستقالل حتى اليوم.
ش ـ ـ ـ ــوارع الـ ـبـ ـل ــدة ـ ـ ـ ـ أزقـ ـتـ ـه ــا ـ ـ ـ ـ ك ــان ــت
ّ
ّ
سريالية ذاك املـســاء ،حيث إن
لوحة
ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي املـفــاجــئ
ّ
وت ـعــطــل االشـ ـت ــراك ال ـبــديــل ل ـهــا بعد
س ــاع ــةٍ واح ـ ــدة ك ــان سـبـبــا كــاف ـيــا كي
يـ ّ
ـدب الــذعــر فــي قـلــوب األهــالــي الذين
هرعوا نحو دكــان أبــي فــواز ليفوزوا
ب ـش ـم ـعــةٍ ع ـلــى األق ـ ــل وي ـض ـي ـئــوا بها
صالوناتهم ،لتحاول األخيرة التسلل
بـنــورهــا الـخــافــت عـبــر ال ـنــوافــذ نحو
الـسـمــاء فــي م ـبــادر ٍة مستميتةٍ منها
إلضــاءة ذلــك الصمت األســود املخيم
عـلــى ال ـقــريــة ف ــي لـيـلــةٍ كــانــونـيــة غير
ط ـب ـي ـع ـيــة .ف ـك ــان ــت أشـ ـب ــه بـمـنــاطـيــد
ّ
ضوئية يضيئها الناس في مناسبةٍ
انقطاع
مــا .لكن أيــن املناسبة الـيــوم؟ ّ
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي؟ ال أع ـت ـقــد أن ـهــا
مناسبة مفرحة.
تلك النوافذ املضيئة
ملـ ّـاذا حني رأيــت ّ
خمنت في نفسي أنني أرسل منطادًا
إل ــى الـسـمــاء؟ بــل تــذكــرت ي ــوم أضــأت
املنطاد؟
ات ـص ـلــوا ب ــي ع ـنــد ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
ّ
ً
مساء ،أو باألحرى اتصل «املعلم» بي
ً
قائال :انزل إلى ساحة النور فورًا.
 ماذا هناك؟ سألته مستغربًا. انزل بدون أسئلة! بسرعة! مل ــاذا تــريــدنــي الـّنــزول إلــى طرابلسبهذا الوقت املتأخر ،في حني أن بني
ّ
قــريـتــي وســاحــة ال ـنــور مــا ال يـقــل عن
مـسـيــر ســاعــةٍ بــال ـس ـيــارةَ ،عـ ـ َـدا زحمة
الـسـيــر الـخــانـقــة عـنــد مــداخـ ٍّـل املدينة
في ذاك الصيف؟ ّ
ثم بـ ّ
ـأي حق تتصل
بــي فــي هــذا الــوقــت املتأخر مــن الليل
ّ
حيث بالكاد أجــد سـ ّـيــارة تقلني إلى
املدينة؟!
ُ
أردت أن أمـطــر عليه هــذه الديباجة،
ّ
ل ـك ــن ـن ــي لـ ــم أق ـ ــل ش ـي ـئ ــا س ـ ــوى ك ـل ـمــةٍ
واح ــدة اكتفيت بـهــا اكـتـفــاء السجني
طعام واحدة - :قادم.
بوجبة
ٍ
ِل َم يومها لم أستطع أن أرميها قنبلة
بــوج ـهــه؟ ل ــم انـعـقــد ل ـســانــي؟ ه ــذا ما
فـ ـ ّـكـ ــرت بـ ــه حـ ــن ص ـ ـعـ ـ ُ
ـدت الـ ـسـ ـي ــارة
ّ
الــوح ـيــدة ال ـتــي أقــلـتـنــي م ــن الـعـبــدة،
ومنها إلى طرابلس بعد أكثر من ربع
ساعةٍ من االنتظار.
¶¶¶
ل ـ َـم أقــول ـهــا اآلن بـيـنــي وب ــن نـفـســي؟
هـ ـ ــل تـ ـفـ ـكـ ـك ــت عـ ـ ـق ـ ــدة ل ـ ـسـ ــانـ ــي الـ ـت ــي
راف ـق ـت ـنــي م ـنــذ ال ـط ـفــولــة ح ــن أتـتـنــي
ف ــي ال ـل ـي ــل ،وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت حتى
ال ـي ــوم ال أسـتـطـيــع ال ـك ــام ف ــي الـلـيــل
ٌ
مصاب
سوى كلمات مقتضبة وكأني
ُ َ
اب العتمة؟ هل تلك الحادثة التي
ِبره ِ
ج ــرت ً مـعــي قـبــل عـشــريــن سـنــة كانت
كــافـيــة ألن ت ــزرع داخ ـلــي ال ـخــوف من
«غرفة الجرذان»؟
ك ــان ــت ّأمـ ــي تـعـشــق أغ ــان ــي «سـلـطــان
ال ـ ـج ـ ـع ـ ـيـ ــر» ج ـ ـ ـ ـ ــورج وس ـ ـ ـ ـ ــوف (كـ ـم ــا
أسـ ّـمـيــه) ،وذات ليلةٍ أردت الـغـنــاء له
ّ
ّ
مقلدًا صوته ،لكن نشازي كــان حادًا
كدبابيس َتثقب اآلذان ،وقتها دخل
أبــي الـغــرفــة التي أنــام فيها ونهرني

روج ْر َبالن ّ
«الرجل
ِ ِ
ذو الجرذان»
(فوتوغرافيا ـ
)2017

بعصبية مــرعـبــة - :أمــا كـفـ َ
ّ
ـاك جعيرًا
ّ
ونشازًا أيها التافه؟ أغلق فمك القذر
أو ستبيت ليلتك في غرفة الجرذان.
مــا غــرفــة ال ـج ــرذان ه ــذه؟ ومل ــاذا يريد
وضعي بها؟
أسئلة لم يخطر ّ ببالي أن أسألها في
ُ
أردت أن أسألها
ذلــك الـيــوم ،أو أنـنــي
و ...لم أقــم بذلك« .ستبيت ليلتك في
غرفة الجرذان».
ـوم ق ـتــل أب ــي جـ ــرذًا قــاب ـعــا في
ذات يـ ـ ٍ
ـواء
الـحـمــام بـعــد أن طـعـنــه ً بـسـ ّيــخ ش ـ ٍ
صـ ـ ـ ــدئ .خـ ـ ـ ـ َ
ـرج ح ـ ــام ـ ــا ج ــثـ ـت ــه ع ـلــى
ّ
السيخ ،وك ــان الـجـ ّـرذ مــا زال يـئــن من
قـ ـ ّـوة ال ـض ــرب ــة ،ك ــأن ــه ي ـق ــول ل ــه - :هل

وظيفتي فقط هي إخافة ابنك ومتى
تبًا َ
شئت تقتلني؟ ّ
لك ّأيها ّالنذل.
ً
خـ ــرج ح ــام ــا بــال ـس ـيــخ ج ــث ــة ال ـجــرذ
ال ـض ـخ ـمــة ال ـ ـسـ ــوداء ،ب ــرأس ــه امل ـل ـ ّ
ـوي
وأس ـن ــان ــه ال ـب ـي ـضــاء وأن ـي ـنــه ال ـق ــوي.
ّ
س ـم ـعــت ْح ـكـ ُـايــة ش ـع ـبـ ّـيــة ت ـق ــول ب ــأن
َ
ّ
ال ـجــرذ ُيــخــلــق أب ـيــض وأن اسـ ــوداده
ُ
نــاتـ ٌـج مــن حياته فــي املـجــاريــر .تــرى،
ه ــل أكـ ــون جـ ــرذًا اس ـ ـ ّ
ـود زم ـن ــي ج ـ ّـراء

غ ـن ــائ ــي؟ «س ـت ـب ـيــت لـيـلـتــك ف ــي غــرفــة
ٌ
الجرذان»ّ .
ج ـم ـل ــة ي ـت ــرن ــح ص ــداه ــا ف ــي ج ـســدي
ـوس الـكـنـيـســة ،فــأغـلـقــت عـيـنـ ّـي
ك ـنــاقـ ّ
ألرى جــثــة ال ـجــرذ الـ ـس ــوداء ،ال ـســواد
يـ ــزداد س ـ ــوادًا ،وامل ـنــاط ـيــد الـحـجـ ّ
ـريــة
أو ال ـنــوافــذ امل ـهـ ّـربــة ل ـضــوء الـشـمــوع
تنطفئ شيئًا فشيئًا.
¶
ّ ¶¶
ّ
متأخرًاَ .
لم إلى اآلن؟ أنبني
 وصلتّ
«املـ ـعـ ـل ــم» .أال ت ـع ــرف أن الـ ـي ــوم عـيــد
الجيش؟
شهر
ـذ
ـ
ن
ـ
م
ـت
ـ
ن
وأ
ـك،
ـ
ل
ذ
ـرف
ـ
ع
أ
 «بـلــىٍَ
ُ
أفكارك
تثقب أذنـ ّـي بكثرة كالمك عن
ّ
لـ ـه ــذا ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــي لـ ــم ت ـط ــب ــق مـنـهــا
ً
شيئًا .هل خطرت برأسك فجأة اآلن؟
ّ
ومــن ثـ ّـم لئن أردت تنظيم
احتفاليةٍ
ّ
لهذه املناسبة كــان عليك أن تبلغني
ّ
أمس على األقــل لنتمكن من مباشر ِة
ال ـت ـح ـض ـي ــرات صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم ل ـت ـبــدأ
احتفاليتنا بعد الظهر على أقصى
تقدير ،ال أن تتصل بي بعد أن نامت
ال ــدج ــاج ــات ل ـتــأمــرنــي ب ــال ـن ــزول إلــى

ّ
وكأنني عبد عندك! ّ
ثم عن ّ
أي
املدينة
عـيـ ٍـد تـتـحـ ّـدث؟ ألــم تسمع باملهرجان
الضخم الــذي أقيم هنا منذ ساعات
الصباح ّلتهنئة الجيش بعيده؟ اآلن
تذكرت أنك لم تكن مشاركًا؟ التاسعة
ً
مساء؟
ّ
ّ
أيـضــا أردت أن أقــول كــل هــذا لكنني
أي ـضــا لــم أسـتـطــع ،كــل مــا قـلـتــه كلمة
واحدة - :املعذرة.
اج ـت ـم ـ ٌ
ـاع تـنـسـيـقــي س ــري ــع؟ ال ليس
كــذلــك ،فـعـلــى األق ــل فــي االجـتـمــاعــات
ٌ
نقاشات تدور حول
التنسيقية هناك
ّ
ّ
ماهية املهام التي سيضطلع بها كل
فــرد في الجماعة؛ أمــا هنا فـ«املعلم»
كــان قــد حــدد مهام األف ــراد املشاركني
ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـحـ ـف ــل االعـ ـتـ ـب ــاط ــي دون
مـشــورة أح ــد .أمــا ّ
مهمتي فقد كانت
كافية لـهــروبــي مــن «غــرفــة ال ـجــرذان»
ال ـتــي وض ـعــت نـفـســي بـهــا ه ــذه امل ـ ّـرة
ّ
ع ــن ط ـي ـبــة ق ـل ــب وهـ ــي ال ـت ــي تـتـســتــر
ّ
بزي العمل الجماعي والتعاوني و...
ك ــان عـلـ ّـي أن أك ــون «ال ـع ـتــال» ،فنحن
ّ
كنا سنقوم بمسيرة طويلة بيد كل

ـرد منا مجموعة من ألعاب «نجوم
فـ ٍ
الليل» وقـ ّـداحــة ،نشعل الــواحــدة تلو
ً
الصباغ
األخ ــرى وص ــوال إل ــى ســاعــة ّ ّ
فــي «املـيـنــا» حـيــث سـيـضــيء ك ــل منا
ّ
هوائيًا مرسومًا عليه شعار
منطادًا
ّ
الـجـيــش ،إلي أنــا ال ــذي أسـنــدت إليه
ّ
مهمة حمل املناطيد طول الطريق من
الساحةِ إلى الساعة.
ّ ٌ
 «أأن ــا عــتــال عـنــد أول ـيــاء أم ــرك أيهااألحـ ـم ــق ذي ال ـب ـطــن ال ـض ـخ ــم؟ أه ــذا
ّ
هــو دوري كلما أقمنا نشاطًا فارغًا
كرأسك؟» أردت أيضًا قول هذا و ...لم
أقل.
¶ّ ¶ ¶
ً
خ ــرج ح ــام ــا جــثــة ال ـج ــرذ الـضـخـمــة
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوداء ورأسـ ـ ـ ــه املـ ـتـ ـل ــوي وأن ـي ـن ــه
ال ـ ـحـ ــاد ،ك ــان ــت ن ـهــاي ـتــه ح ـق ـي ــرة ج ـدًا
كحياته القصيرة :تابوته ٌ
كيس أسود
سيرمى في القمامة .فيها ولد وفيها
عاش وفيها مات« .ستبيت ليلتك في
غرفة الجرذان».
هــذه املـ ّـرة تـتـ ّ
ـردد في ذهني وأنــا أرى
الكيس األس ــود يــوضــع فــي القمامة،

الـكـيــس أس ــود أم أن ــا أراه كــذلــك؟ هو
أسود كلون «الكلب».
كنت في العاشرة من عمري حينها،
ـوم غ ـ ـ ـ ــادرت امل ـ ـنـ ــزل ع ـص ـرًا
وذات يـ ـ ـ ـ
ب ـع ــدم ــا كـ ّـل ـٍف ـت ـنــي ّأمـ ـ ــي ش ـ ـ ـ َ
ـراء بـعــض
ّ
ّ
وسكر
بيض
املنزلية من
الحاجيات
ٍ
ٍ
ّ
وسمن إلــخ ...يومها لم يكن أبو
وأرز
ٍ
فواز قد أحيل على التقاعد من السلك
ُ
أقرب
العسكري ليفتح دكانه ،بل كان
ّ
ّ
ـان ملـنــزلــي ه ــو دكـ ــان «أم قــاســم»،
دك ـ ـ ٍ
ّ
تـلــك األرم ـل ــة الـخـمـسـيـنــيــة ال ـتــي كــان
زوج ـهــا ع ـض ـوًا فــي ال ـحــزب ال ـســوري
القومي االجتماعي ،وقــد مــات أثناء
عمليةٍ ّ
ّ
ضد االحتالل اإلسرائيلي في
ّ
الجنوب ،تاركًا أرملة شابة مع طفلها
الوحيد قاسم الذي اعتنت به وذاقت
ّ
األمرين ألجل تربيته وتعليمه حتى
َ
َ
ّ
ّ
ت ـخــرج أس ـتــاذًا للغة الـعــربــيــة ،وعمل
فــي ع ـ ّـدة م ــدارس قـبــل أن يـســافــر إلــى
ّ
دبي ليعلم هناك ،وبعد سفره فتحت
ً
ّأم ق ــاس ــم دكــان ـهــا الـصـغـيــر مـ ــدة من
الــزمــن قبل أن «يسحبها» قاسم إلى
اإلمارات.

أره ـق ـت ـنــي ال ـط ـل ـعــة ال ـق ــاس ـي ــة ،ألجــد
جـ
ســدي يـقــودنــي إل ــى ش ـجــر ٍة وارف ــةٍ
ّ
ـدر صـغـيـ ٍـر مسترقًا
ت ـطــل عـلــى م ـن ـحـ ٍ
بـعــض ال ـّـراح ــة ،وم ــن سـيـنــاريــوهــات
ّ
ت ـع ـبــي أنـ ـن ــي ك ــل ـم ــا أردت ال ـش ـعــور
بالراحة أكثر تناولت حجرًا وقذفتُ
ّ
ّ
به كأنني أكثف تعبي وأحصره فيه.
فعلتها وليتني لم أفعلها!
ضخمًا من
ذاك الحجر أص ــاب كلبًا ّ
ٌ
مصاب
نوع «الدوبرمان» ،ويبدو أنه
ََ
ب ــداء الــكــلــب ،ألن نباحه كــان غريبًا،
ّ
ومل ـ ــا رأي ـ ـتـ ــه ي ـهــاج ـم ـنــي أن ـ ــا ال ـط ـفــل
ّ
الذي ال حول له لم أفكر بشيء ،فقط
أط ـل ـقــت س ــاق ـ ّـي ل ـلــريــح ه ــارب ــا م ـنــه،
ّوه ــو يــاحـقـنــي كيفما ّذهـبــت حتى
أن ـن ــي كـنــت أركـ ــض وأرن ـ ــح ركضتي
ّ
بـ ــن ط ــرف ــي الـ ـط ــري ــق لـ ـئ ــا ي ـت ـمــكــن
مــن اإلم ـســاك ب ــي ،حـتــى وص ـلـ ُـت إلـ ّـى
هنا أيقنت أنــه
ال ــوادي حيث النهرّ ،
سيعضني ال محالة ،لكنني ال أدري
كيف قفزت نحو اليمني ،ليجد نفسه
واقعًا في الــوادي ومــن ثـ ّـم إلــى النهر
وهو ينبح طالبًا النجدة« .النجدة!»
هـكــذا ص ــرخ الـكـلــب يــومـهــا .أم ــا اآلن
ّ
وف ــي ع ــز ه ــذه الـل ـيـلــة ّال ـل ـي ــاء ،فــأنــا
َ
أسمع نباح أقرانه تؤنبني« :لــم إلى
اآلن؟» أغلقت أذنـ ّـي لئال أسمع .ربما
ً
ال أعرف إن سمعت أصال.
¶ ّ¶ ¶
ً
خ ــرج حــامــا جــثــة ال ـجــرذ الضخمة
ٌّ
ال ـقــذرة وه ــو مــزهــو ي ــروي لـنــا كيف
قتله - :حصرته ًتحت سخان املياه
ـدة»« .ل ـ َـم إلى
وضــربـتــه « ٌ
ضــربــة واحـ ـ ّ
واحدة»« .عضة كلب».
«ضربة
اآلن؟»
ّ
رأسي َفي هذا
في
تدق
مسامير
ثالثة
ّ
َ ََ ْ
حجر لفلقت ُه من
فوق
ت
دق
لو
الليل،
ٍ
املرة األولىَ .
ّ
«لم إلى اآلن؟».
ّ
ّ
سمعت هذه الجملة مرتني :مــرة من
ّ
ً
والــدي ،ومـ ّـرة من «املعلم» ،وكالهما
يستحقان لقب «سيئ الذكر».
ّ
ّ
تتردد في
ظلت عبارة التأنيب هذه
ّ
ّ
أنحاء جسدي كلما تذكرت كيف
كافةِ
ِ
تلقيت خبر إسـنــاد ّ
مهمة «الـعـتــال»
إل ـ ـ ـ ّـي .ي ــوم ـه ــا ل ــم أس ـت ـس ـل ــم .س ــرق ـ ُـت
منطادًا وهــربــت باتجاه الكورنيش
البحري حيث كان الناس يسترخون
ه ـن ــاك ب ـعــد ع ــودت ـه ــم م ــن أع ـمــال ـهــم،
ح ـيــث ك ــان ــت ب ـعــض ال ـن ــواف ــذ ت ـهـ ّـرب
ضـ ــوء ال ـل ـم ـب ــات إلـ ــى الـ ـفـ ـض ــاء ،هـنــا
أخــرجــت قـ ّـداح ـتــي وأشـعـلــت الفتيل
فــي املـنـطــاد وأطلقته وســط إعجاب
ال ـعــديــد م ــن ال ـح ـضــور ال ــذي ــن أث ـنــوا

ع ـل ـ ّـي ح ــن شـ ــاهـ ــدوا ش ــاب ــا يـحـتـفــل
بعيد جيشه الوطني ببساطة بعيدًا
عن الصخب اإلعــامــي واالجتماعي
ّ
ال ـس ــائ ــد ف ــي كـ ــل م ـن ــاس ـب ــةٍ وط ـن ـ ّـي ــة.
كثيرون جــاؤوا إلـ ّـي وسألوني - :ما
السبب الذي دفعك إلى هذه املبادرة
الجميلة أيها الشاب؟
ّ
أردت أن أق ـ ــول أشـ ـي ــاء ك ـث ـي ــرة ل ـكــن
رهـ ـ ـ ــاب غـ ــرفـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــرذان أخ ــرس ـ ّن ــي
ّ
كعادته ،كل ما فعلته ساعتها أنني
جنديًا شابًا يسترخي أمام
شاهدت
ّ
وكأنه ٌ
عائد ّ
للتو من خدمته
الشاطئ
ال ـع ـس ـكــريــة ،اق ـتــربــت ن ـحــوه وقـ ّـبـلــت
ّ
ّ
ً
بــزتــه العسكرية املغبرة قــائــا - :كل
عام وأنتم بخير .ومضيت.
ٍ
بعدها بقيت أراق ــب صعود املنطاد
ّ
ُ
إلــى األعـلــى حــتــى ملـحــت شهابًا ّ
يمر
باتجاهه فصرخت - :ال!
َ
لم صرختها اآلن؟
ّ
ساعتئذ
لم أشعر بها ،كل ما أدركته
ٍ
ّأن أحد الجيران ّ
مد رأسه من النافذة
ليعرف مصدر الصوت ،هنا أطفأت
املصباح وتخفيت على جناح البرق
دون أن أعي كيف فعلت ذلكَ .
«لم إلى
اآلن؟».
هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة سـمـعـتـهــا م ــن أبـ ــي ال ــذي
كــان قد عــاد إلــى البيت قبلي  -يبدو
أن نـهــاره كــان مـكـ ّـدرًا  -وأنــا كنت قد
وصـلـ ُـت الهـثــا ،كــان بــانـتـظــاري على
ح ــافــة الـ ـب ــاب :ل ـ َـم إل ــى اآلن؟«الـ ــدكـ ــان
بـعـيــد ،فــاض ـطــررت إل ــى أن أسـتــريــح
تـحــت ش ـجــرة ق ــرب الـ ـ ــوادي ،وهـنــاك
ه ــاجـ ـمـ ـن ــي ك ـ ـلـ ـ ٌـب مـ ـسـ ـع ــور وب ـش ــق
األن ـفــس ن ـجـ ُ
ـوت م ـنـ ّـه» .قـلــت ذل ــك في
ّ
ٌ
نفسي وأنــا متأكد أنــه لم يسمعني،
ف ــامل ـس ــاء بـ ــدأ ي ــرخ ــي س ـت ــائ ــره ف ــوق
جسد األرض.
شـ ّـد األكـيــاس من يــدي ،فــرأى البيض
امل ـت ـك ـ ّـس ــر وع ـل ـب ــة ال ـس ـم ــن امل ـف ـتــوحــة
ّ
وك ـي ـســي ال ـق ـه ــوة وال ـس ـك ــر امل ـمــزقــن
وال ـ ـح ـ ـلـ ــوى ال ـ ـتـ ــي ل ـب ـس ــت ثـ ــوبـ ــا مــن
القذارة.
• أأعطيناك املــال لتفعل هــذه الفعلة
ال ـ ـخـ ــرقـ ــاء ب ـط ـي ـش ــك وجـ ـن ــون ــك أي ـه ــا
األحمق؟ ملاذا ال ترد؟
ّ
جـ ــن ج ـنــونــه ح ــن رأى ت ـلــك الـحـفـلــة
ّ
الـفــوضــويــة ّ فــي األك ـيــاس ،حــاولــت أن
ُ
فشبح غرفة
أبـ ّـرر لــه ،لكنني لم أقــدر،
الجرذان بداخلي؛ في تلك اللحظة لم
َأر سوى يده ًترجع للوراء وتضربني
ّ
فتق
بـقــوة «ضــربــة واح ــدة» أدت إلــى ٍ
في شبكةِ عيني اليسرى (أعاني منها
ّ
ّ
لـ ــآن) ،بــل إن أم ــي قــالــت إن الـضــربــة
لــو كــانــت مرتفعة سنتمترين اثنني
لـكــانــت أصــابــت جمجمتي وأدت بي
دماغي.
ٍ
الرتجاج ٌ
ّ
ه ــي ض ــرب ــة واحـ ـ ـ ــدة؟ ال ،ه ــي«ع ــض ــة
ال ـك ـل ــب» ،ذاك ال ـك ـلــب ّال ـ ــذي غـ ــرق في
النهر ها هو ُانتقم مني .ملاذا ينتقم؟
أنـ ـ ــا الـ ـضـ ـح ـ ّـي ــة ال هـ ـ ــو ،هـ ــو ض ـحـ ّـيــة
شروره تجاهي.
ال زل ــت أع ــي كـيــف ص ـحــوت ّووج ــدت
وج ـهــي مـمـ ّتـلـئــا ب ــال ــدم ،ب ــل إن ـن ــي لن
أص ـ ُـح ـ َـو ح ــق ــا ل ــو ل ــم ت ــدل ــق ّأمـ ــي امل ــاء
ال ـب ــارد عـلــى وج ـه ــي ،ألق ـفــز م ــذع ــورًا:
«أح» «أح!».
ُ
صــرخــت ـهــا ه ــذه املـ ــرة ب ـعــد أن دلـقــت
ـاء التنظيف
جــارتــي أم علي سـطـ ِـل م ـ ٍ
مـ ــن شـ ــرفـ ــةِ م ـن ــزل ـه ــا ف ــان ـس ـك ــب املـ ــاء
فوقي دون قصد منها .وحــن َ
أرادت
ٍ
االعتذار ّ
تعرفت ّ
علي.
• ه ــا؟ أهـ ــذا أنـ ــت؟ م ــا الـ ــذي تفعله
وح ـ ــدك ف ــي هـ ــذا ال ـل ـي ــل؟ وملـ ـ ــاذا كنت
ُ
تصرخ منذ قليل؟
ّ
ّ
• لـقــد قـتــل ال ـج ــرذ ي ــا أم ع ـلــي ،لـكــن
الغرفة ال زالت مليئة بالجرذان؟
• لــم أفهم َ
أي جــرذ ّ
منك شيئًاّ ،
وأي
َ
جرذان هذه؟
غرفة
ٍ
ّ
ُ
أردت أن أق ـ ــول ل ـه ــا كـ ــل ش ـ ــيء ،غـيــر
ّ
ّ
أنني مجددًا استحضرت شبح غرفة
الجرذان برأسي ،اكتفيت بالقول - :لن
تفهمي شيئًا ،تصبحني على خير.
وراحــت الطريق تسير وحدها تحت
قدمي.
* لبنان

عبد الفتاح بن حمودة (ايكاروس) *
عجوز بحزام أبيض
ُ
الجبال
بحيرات نار في ّ
غابة أرامل تحت الشمس
¶¶¶
لوعة البحر
مظاهرة أشجار في املاء
عني حمراء لجبل ّ
الصيف
¶¶¶
ّ
لفتح العينني
حبة أولى ّ
ثانية لفتح النوافذ واألبواب
ّ
ثالثة المرأة أثناء الطلق
ّ ¶¶¶
على البلور
فراشات ّ
أغصان لكل فم
عدالة شمس الخريف
¶¶¶
ٌ
قفل يسقط من ّ
السماء
محفظتي يوم األحد
غصن مكسور من شجرة ّ
خروب
¶¶¶
ّ
حبة رمل تثقب العني
نبق ّبريّ
شعراء ُ
ُ
جد ٌد
¶¶¶
ْ ٌ
ِمذراة تعلو وتهبط في البيدر
لسعة عقرب القمح
أرنب ّبر ّي لعشاء ّ
ٌ
الصيف
¶¶¶
ّ
الش ْيبة األولى في ّ
الرأس
نار
نحيب املرآة
ّ
شاعر ْ
بذيل قط
¶¶¶
الر ّ
الكركي ّ
ّ
مادية
طيور
الهيمااليا في انتظار أجنحتها
ّ
ال عزاء للثلج
ٌ ¶¶¶
ُ
سجائر أخيرة لشاعر وحيد
أسنان باردة في الفجر
دم في حوض الغسيل
¶¶¶
بعد أيام يهجم ّ
الصيف
بعد ثالثة أشهرّ يهجم الخريف
ٌ
زبد في صدر الشمس
¶¶¶
ّ
ُرقبة غزال بني فك ْي أسد
قبلة عطشى في الحقول
أنياب البرق
¶¶¶
ونسور في األجواء
عقبان َ ْ ُ
زرافة تنف ّق بعد ساعات
بوصلة الضباع
¶ ¶ ّ¶
األطفال حول مواقد الشتاء
حكايات ّ
الجدات عن الغول
مشمش حامض في األفواه
¶¶¶
ُ
َ
أعوامها
تلوك
أغنام
َ
ٌ
شبقات وأطفال ن ِزقون
زوجات
ّ
ُ
رعاة قرون الشمس
َ ¶¶¶
طفل َ
يذر ُع الغرفة حتى الفجر
كلمات في ّ طريقها إلى صدور أعداء
فانوس النصر
¶¶¶
ُ
نبتة الحبق لحشرات ّ
الصيف
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أزهار القرنفل ملغازلة الجارات
ُ
ّ
جندي مجهول
دم
¶¶¶
ّ
تصفق في ّ
الريح
الغابات
ّ
ُ
دنان ُالخمر شربها الحطابون
ْ
ضراوة البرق
¶¶¶
كرسي ُ
ّ
لرجل الحانة صيفًا
ّ
خمسة وعشرون سنتيمترًا مربعًا
ٌ
قبر بارد
¶¶¶
ٌ
ُ
أسمر ونحيف
ٌ
برنس ّمثقوب
ُ
رجل الشتاء
¶¶¶
كلمات عارية
ّ
سفرجلة ّ
ْ
تقبلها الشمس
ُ
رجل ّ
الربيع
¶¶¶
ُ
َّ
ممزقة إلبرة ّ
األم
قمصان
أثواب مالحة بعد ّ
الركض في الحقول
ُ ّ
مجد الشمس
¶¶¶
حشرات مقتولة على الجدران
ُ
سوداء
ثقوب
ُ
خناجر سكارى في ليلة صيف
¶ّ ¶ ¶
سيقان العشب تصفق
ُ
قوس قزح فوق الحقول الالمتناهية
أشبال األسود في خطر
¶¶¶
طائر مهيض الجناحني في بحيرة
سمكة تجرجر ساقيها في املياه
ّ
قط في العشب
¶¶¶
ّ
ِشعاب مرجانية ّ
وفير لغجر النهر
سمك ّ
صالة الشكر
¶¶¶
عشرة آالف بحيرة تنتظر ّ
السيول
ّ
تتجهز للشتاء
القنادس
ّ
رمادي يعبر الجليد
ذئب
¶¶¶
ّ
ً
لوج يلتهم غزاال بني الجروف
فهد الث ّ
ُ
ذئاب تتنزه في املنحدرات
ّ
شاقولي
عالم
¶¶¶
َ
لنسر فوق الجبل ّ
س
جناحان
املقد ّ
ّ
ّ
غجري الثلج
بندقية صيد على ظهر
ذئب للخراف
¶¶¶
آالف الكيلومترات لبطريق
طيور تبني أعشاشها فوق ّ
الصخور
ّ
وليمة الشمس
¶¶¶
ليلة صيف بيضاء
ُ
ثالث بجعات ّ
تخبط على النافذة
يدي طويلة
¶¶¶
نهدان لغيمة الخريف
عابر
لرجل
شفتان ّ ٍ
ٍ
حطب الشواطئ
¶¶¶
فاسد
كبريت برائحة بيض
ٍ
ّ
ناري
جزيرة فوق برج
* قصائد من ديوان قيد النشر/تونس
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