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َ
إذا كنت وحيدًا جدًا
جالل األحمدي *
إذا كنت وحيدًا
جدًا!
ولم تحدث أمام عينيك تمامًا
غابة،
َ
صدرك من ّ
الداخل
لم يبقر
ٌ
ثور هائج
ويركض على سجادتكَ
َ
قفصك...
مبعثرًا عظام
من غرفةٍ إلى أخرى،
ٌ
لــم يـصــادفــك زالل جــائـ ٌـع فــي طريق
عودته،
ّ
َ
لوجودك حطاب،
لم ينتبه
َ
يعطك الفأس
ولم
شكل خالصك،
َ
لم يخرج قبالتك ٌ
مقعد خشبي فارغ
ومسعور
يعمل أطرافه املعدنية في جسدك
ّ
ثم يتركك تنزف
ّ
على حافة نهر،
لم تتنازع على طحالك
ٌ
ضباع نصف آلية
ّ
تعمل لصالح املوت باملجان،
ّ
دب ّ
لم ينتزع ٌ
سيئ الحظ
أحشاءك الفاسدة
ويموت قبلك،
ٌ
قطار
لم ينحرف عن وجهته
ّ
كتاب
عام بني فكي
ٍ
يسير ًمنذ ألف ّ
باألفكار الشريرة
محمال
ّ
ومؤخرات النساء البدينات
ويسحل جمجمتك،
لم تغمض عينيك
وأنت تشاهد الحشرات
وهي تسرق منك أجزاء صغيرة نتنة
ـ تراها ّ
ألول مرة ـ
تحملها فوق رأسها
وبني ذراعيها
ّ
ـأن ـهــا ت ـس ـتـ ّ
ـرد مـنــك أش ـي ــاء كــانــت
وكـ
ملكها باألصل.
إذا َ
كنت وحيدًا
جدًا!
ولم تكتب قصيدة جيدة
ّ
رجل جدًا
تتحدث بها عن
ٍ
وحيد،

لم ّ
تلوث قصبتك بتبغ رديء
ولم تبتهج
بالعذاب الــذي استطعت أن تمنحه
لنفسك،
ْ
َ
اسمك
لم تسعل
ديدان،
وحلزونات رخوة،
ُ
َ
شبهك
ت
عـ ـ ـل ـ ــى ورق مـ ـ ــراح ـ ـ ـيـ ـ ــض مـ ـجـ ـه ــزة
خصيصًا لذلك،
لم تفتتح كلماتك بأنياب مسمومة
ومخالب
ّ
ملطخة بأصوات ّ
الساسة،
ّ
لم تقدم جنازة أو اثنتني
من ّ
السطر األول
ّ
ّ
ولم تدس لغمًا في كل فاصلة،
َ
هشاشتك
تفقد من
لم ً
دمعة
ّ
مع كل زنزانة تفتحها
بينك وبني غرائزك،
لم تلصق أذنك إلى قدمك
لتنصت لبكاء الخيول املنهكة
بني جلدك وعظامك،
لم تحضرك كلمة مصقولة بعناية
ترغب أن تحتفظ بها لنفسك،
ل ـ ــم ّت ـ ـح ـ ــاول أن ت ـم ـس ـك ـه ــا ب ـي ــدي ــك
العاقتني
وتدخلها
باملعول
ّ
والسكني
إلى قلبك،
لم ّ
ً
حساء فاخرًا
تعد منها
للغيالن التي تعمل سرًا
تحت صمتك،
لم تختنق بعظامها الخشنة
وأنت تحاول أن تتذوق
لكنتها الغامضة،
لم تضرب رأسك ألف مرة
عرض الحائط
وأنت تنهار بكل لباقتك
سطر فارغ
أمام
ٍ
تـ ّحــاول أن تكمله بقطعة مــن لحمك
النيئ،
لم يلدغك ثعبان مجروح
نسيته متعمدًا
في الجملة التي تتحدث بها

عن العائلة.
إذا َ
كنت وحيدًا
جدًا
ولم تستطع أن تكمل
ُ
ما بدأته أنا!

ُ
ولم تتركني أنهي هذه الكلمات
على طريقتي!
ّ
أقترح عليك أن تقترب مني
ببطء
وأن تسمع ما سأهمس به بعناية

أرجوك...
أرجوك...
خذ هذا األلم معك
وغادر.

* شاعر يمني

حكايتان عن بيتها وعنها
ريهام سعيد *
فوتوجرافي
وحدها تستحق الكتابة عنها...
ّ
صـغـيــرتــي ال ـتــي ال أمـ ــل الـحـكــي عن
تفاصيلها ،هــل يكفي العمر لحكي
كل ما يدور بيننا؟
أت ـم ـنــى ل ــو أم ـت ـلــك م ـن ـب ـرًا ف ــي وســط
املــدي ـنــة أح ـكــي فـيــه يــومـيــاتـنــا مـعــا،
وأدع ــو م ـصـ ّـوري الـعــالــم إل ــى إج ــازة
مفتوحة في زوايا منزلي ،سأخبرهم
أن ه ـ ـ ــذه ه ـ ــي ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
لـ ـلـ ـص ــور ...أن ن ـح ـكــي م ــا ال يسعنا
الوقت لحكيه ببضع لقطات؛ لقطات
يمكنها وحدها أن تخبر الكثير.

لقطة:

ّ
ألــف ـهــا عـلــى بـطـنــي كــالــوشــاح وأه ــز
نفسي كالبندول في محاولة بائسة
لحثها على الخلود للنوم .تستمر
فــي التقلص وال ـت ـلـ ّـوي بــن ي ـ ّ
ـدي ثم
تـهــدأ فـجــأة وتنكمش قــرب صــدري،
م ـغ ـم ـض ــة ال ـع ـي ـن ــن وم ـ ـك ـ ــورة مـثــل
ّ
أتسحب بها على
أرنــب في الشتاء؛
أطراف األصابع ألجلس على األرض
وأستند برأسي إلى الحائط مبحلقة
في السقف ،منهكة ،وسعيدة ألنها
سكنت أخيرًا.
ً
ّ
أتخيل مـصـ ّـورًا محترفا يتدلى من
الثريا ليلتقط لنا صورة من األعلى

تـبـحـلــق ف ـي ـهــا ع ـي ـنــاي الــواس ـع ـتــان
امل ـحــددتــان بـهــالـتــن س ــوداوي ــن إلــى
الـعــدســة ،ويظهر أسفلهما جسدي
املنكمش على األرضُ ،يحيط بجسد
أصغر لطفلة قررت أخيرًا االختباء.

لقطة:
أب ـك ــي م ــن ظ ـلــم ال يـشـعــر ب ــه غ ـيــري.
أجلس أمامها وأحكي لها كمراهقة
متخبطة تحكي لقطتها وتنتظر ردًا،
أقــول كل شــيء وأنـهـ ّـار باكية فتنظر
ُ
إلي بتأثر قبل أن تمثل الضحك في
مـحــاولــة إلضـحــاكــي ،ثــم تـمــد يديها
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ن ـح ــوي ك ــي أحـمـلـهــا.
خلف األريكة القريبة يختبئ املصور
الذي يلتقط ابتسامتي وسط الدموع
ّ
يشب من
وأنــا أنظر لجسدها الــذي
كــرس ـي ـهــا ال ـص ـغ ـيــر نـ ـح ــوي ،جــذعــي
املائل نحو جذعها املائل ّ
يكون معها
قلبًا آدميًا في الهواء.

لقطة:
أطعمها للمرة األولى جزرًا مهروسًا
في طبق ّ
ملون بملعقة ضئيلة .أقوم
بــإضـحــاكـهــا فـتـفـتــح فـمـهــا الــدق ـيــق،
أغطس فيه بامللعقة ســريـ ًـعــا ،مــا إن
تــدرك الخدعة حتى تنظر لي نظرة
تـمــزج الــذهــول والـفـضــول والـغــرابــة
والصدمة ببقايا الضحك ،نظرة ال
يمكن وصفها بالفعل .خلف رقبتي
وعلى كتفي تحديدًا ،تجلس كاميرا

املصور لتلتقط هذا الوجه الصغير
امل ـ ـ ــده ـ ـ ــش ،وج ـ ـه ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـ ــذي ُي ـخ ـل ــد
وح ــده قــداســة الـبــدايــات بنضارتها
وطزاجتها وبراءتها ،والحياة التي
تتفجر من جوانبها كمياه ساخنة
خ َـ ـلـقــت شـقــوقـهــا فــي ك ــوب زجــاجــي
بارد وقررت االنطالق.

لقطة:
طاقة مــن الحب تتفجر مــا إن يمس
جلدها جسدي.
ع ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،أضـ ـ ـ ــم ج ـ ـسـ ــدهـ ــا الـ ـ ـع ـ ــاري
وأتمشى ،وحدنا في املنزل نمارس
ال ـبــدائ ـيــة ،كـتـلـتــان بـشــريـتــان قــررتــا
االم ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزاج وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــودة لـ ـ ــأصـ ـ ــول.
واقتناص طاقات الحب التي تتفجر
ما إن تتماس جلودنا دون حائل.
أدن ـ ـ ــدن ت ــرات ـي ــل وأدور ف ــي حـلـقــات
كالدراويش ،أحتضنها وأنــا منهكة
ت ـم ــام ــا ثـ ــم أق ـ ـ ــوم ألرق ـ ـ ــص فـ ـج ــأة مــا
إن ت ـص ــدر ص ــوت ــا ج ــديـ ـدًا بغنجها
املعهود.
أجلس على السيراميك البارد ألهدأ
م ــن حـ ـ ــرارة الـ ـج ــو ،أل ـق ـم ـهــا صـ ــدري.
ويسرح بي الخيال وأنــا أراهــا تكبر
أم ــام عـيـنـ ّـي ،ت ـك ـبــر ...وأف ـكــر أن ــه بعد
ق ـل ـي ــل س ـي ـت ـخ ـي ـل ـهــا غـ ـي ــري ع ــاري ــة،
ي ـت ـخ ـيــل ض ـم ـت ـهــا ل ـ ــه ،وق ـ ـ ــدر ال ـحــب
الــذي سيتفجر ما إن يمس جسدها
جسده .يرتسم على وجهي مزيج من
االبـتـســام وال ـخ ــوف ،تلتقطه عدسة

نـســائـيــة تـعــرف كـيــف تظهر املشهد
بحق ،وغير فاضح باملرة.
إنسانيًا ُ َ
أوصي أن تبعثر الصور في الطرقات
ُ
وعـلــى عتبات الـبـيــوت ،تلصق على
أعمدة اإلنارة وواجهات املحال.
يمر أحدهم ذات مــرة فيدقق في كل
لقطة قبل أن يتمتم في سره:
ً
«م ــن ك ــان ي ــدري أن عــاملــا آخ ــر يــدور
خلف حيطان البيوت!».

واوا!
أن ـفــي يمتلئ بــرائـحــة تـشـبــه رائـحــة
ال ـصــدأ ال أع ــرف لـهــا م ـصــدرًا ،أحــوم
في الشقة كدودة منفعلة! ال يمكنني
تـحـمــل الــرائ ـحــة وال أج ــد مـصــدرهــا
أب ـ ـدًا ...أجـلــس عـلــى األرض وأستند
إلــى األريكة في أســى ،ال بد أن لهذه
الرائحة مغزى.
أن ـف ــث أمـ ـ ــام ح ــاس ـب ــي ت ــوتـ ـرًا وقـلـقــا
مجهولي املـصــدر كالرائحة تمامًا،
ينقبض صدري وال ينطلق لساني.
أرغب في البكاء وال أعرف السبب!
ّ
تستيقظ الـصـغـيــرة فــأهــرع لــلـحــاق
ببكائها .أق ــوم مــن جلستي ،بطرف
ع ـي ـنــي أمل ـ ــح ب ـق ـعــة ع ـل ــى ال ـس ـج ــادة.
أحــاول التركيز فيها قبل أن أغــادر،
بـقـعــة ح ـم ــراء بـغـيـضــة ت ـل ــوث محل
ُ
جـلـسـتــي بــال ـض ـبــط .أدي ـ ــر قميصي
ألج ــده ملوثًا بــالـنــزف ،تــدمــع عيني
ويمتلئ أنـفــي بــرائـحــة الـصــدأ التي
لم أكن أعلم مصدرها ،وأراقب خطني

ّ
فخذي ،أشعر
أحمرين على جانبي
بـ ـش ــيء ي ـش ـبــه االنـ ـتـ ـه ــاك ،أسـتـكـمــل
طريقي نحو الصغيرة.
أتــركـهــا مــع اللعب وأذه ــب إلحضار
املنظفات ،إزالة بقعة دم من سجادة
ب ـل ــون ف ــات ــح ه ــي م ــأس ــاة حـقـيـقـيــة.
أخلط املنظفات وأحاول دعك البقعة
وت ـ ـت ـ ـسـ ــاقـ ــط دمـ ـ ــوعـ ـ ــي فـ ـ ــي صـ ـم ــت،
الــدمــوع الـتــي لــم تـســاعــد عـلــى محو
أث ــر الـبـقـعــة امل ـخ ـج ـلــة .أقـ ــرر أن آخــذ
ً
حـمــامــا داف ـئ ــا ك ــي أهـ ــدأ ق ـل ـيــا .آخــذ
ُ
اب ـن ـت ــي بــأل ـعــاب ـهــا وأج ـل ـس ـه ــا عـلــى
مفرش بالستيكي ملون على مسافة
مني حتى ال تفزع الختفائي.
تحت قـطــرات املـيــاه املتساقطة على
رأسي املتصدع وعيني املنتفختني.
أس ــد أذن ــي لــوه ـلــة ،أخ ـت ــار أن أعـمــل
لـلـعــالــم «مـ ـي ــوت» ...أغ ـمــض عـيـنــي...
ي ـغ ـطــي صـ ــوت املـ ـي ــاه امل ـك ـت ــوم على
كــل املحيطات لوهلة ،قبل أن أتذكر
الصغيرة التي تراقبني من مسافة.
عيني ألجدها تنظر ّ
ّ
إلي بفزع
أفتح
وت ـش ـي ــر نــاح ـي ـتــي ق ــائ ـل ــة« :مـ ــامـ ــا...
واوا!»
أن ـظــر إل ــى مـحــل إصـبـعـهــا الصغير
ال ــذي يـشـيــر إل ــى ال ـق ـطــرات الـحـمــراء
املتساقطة م ـنــي ...أنـظــر بتمعن في
عينيها وأبتسم لها...
نعم يا حبيبتي ...واوا ...واوا ستالزم
كلتينا إلى األبد!.
* قاصة مصرية
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