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ّ
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(زيت على
لوح ــ
)1997

الخصية ،جلد الكتف وأنحاء أخرى،
وص ــار بحكم ال ـعــادة يــدخــل الحمام
حـ ــاملـ ــا ي ـس ـت ـي ـق ــظ .يـ ــدخـ ــل الـ ـحـ ـم ــام
مسرعًا يخلع عنه لـيــرى أينما أذي
هــذه امل ـ ّـرة .الغريب أنــه كــان ال يتألم،
ال في النوم وال في النهار ،فقط يرى
جزءًا منه قد انتهك .وحني التقى بآنا
ً
كان مشوشًا تمامًا ومشغوال بنفسه
حتى الـهــوس ،قــال :أشــك أن أح ـدًا ما
يجرحني كلما نمت،
كادت آنا أن تتجاهله لكنها سايرته:
– ومن تظن؟
– هذه.
مشيرًا إلى يده اليسرى،
حملقت بعينيها زامة فمها بمعنى:
ّ
هكذا إذن وماذا يدل على ذلك؟
ُ– وحدها سليمة ،ثالثة شهور وأنا
أ َ
جر َح،
ً
أغمض عينيه مكمال،
– دم ،مـنــذ أسـبــوعــن وأن ــا أرى دمــا
تحت أظافر هذه،
ف ـقــع ب ــول بـسـبــابـتــه ح ـبــة م ــن سفط
دواء على املائدة ،فأصدر السلوفان
صوتًا خفيفًا ،ابتلع دون ماء ،أراد أن
يعيد السفط إلــى مكانه ،لكنه أفلته
فسقط قبل الحافة ،أعاد حمل السفط
عن األرض وأفلته في املكان الخطأ،
ً
ً
قبل الحافة ،مرة ومرة أخرى.

V

محمد
رشو *

I
رغم أن بول كان قد تجاوز الواحدة
واألربعني ،العمر الذي من املفترض
أال ي ـ ـتـ ــرك ش ـي ـئ ــا خ ـل ـف ــه إث ـ ـ ــر زوال
الغشاوة الرومانسية سوى الصلب
والــدم وإكليل الشوك والذباب ،فإنه
كان ما زال يرى بعني الخيال.
لوهلةٍ
ً
ُ
تـخــال ًأنــه الـســذاجــة نفسها ناطقة،
مــاشـيــة على قــدمــن ،ولـشــدة صدقه
بما كان يؤمن به ،كان ال بد أن تؤمن
م ـع ــه ح ـت ــى تـ ـم ـ ُّـس ـ َـك ع ـ ـ ــدوى ال ـي ـقــن
ال ـعــاط ـفــي ،ف ـت ـصــدقــه ت ـمــامــا وت ـكــاد
ّ
تشم روائح طبخات وخلطات غريبة
كان يفكر في اقتراحها على الطهاة.
ّ
وإن تكلم عن املاضي ترى ظله وهو
ي ـق ـفــز ب ـص ـح ـبــة وال ـ ـ ــده ف ــي ن ــزه ــات
ص ـي ــد س ـم ــك م ـت ـك ــررة ع ـل ــى ضـفـتــي
الــرايــن ،وتـحـ ُّـس بأنفاسه محبوسة
وق ــد سـهــا مــع ج ــده ألم ــه نــاظ ـرًا إلــى
الـكـمــال فــي أب ــراج كــاتــدرائـيــة كــولــن.
ّوليست على النقيض تمامًا ،كانت
َ ْ
ُ ْ
آنا تك ِث ُر من «ل ِكن» .تستدرك لتنظر
بـعــن ال ـشــك ،اب ــن الـعـقـ َـل ال ـبــار الــذي
ُ َ
ُّ
يشتد
ـرك َوهــنــا حــن
يـلــوث ،وبــل يـتـ
َ
ع ـل ـي ـهــا وف ـ ـق ـ ــدان ش ـه ـي ــة وش ـح ــوب ــا
فــي ال ــوج ــه .ولــذلــك بينما ك ــان بــول
ّ
متلهفًا أيام اآلحاد محمومًا
يجلس
ي ـك ـت ــب الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــي س ـيــدس ـهــا
بــن سـنــدويـشــات كّــوكــو فــي صباح
اليوم التالي ،فــإن آنــا كانت تهجس
باالستغفار عن ذنــوب لم ترتكبها،
تستغرق فــي الصلوات لتخفف من
الشك الذي بدا كأنه قد جرح حدقتي
عـيـنـيـهــا ل ـي ـب ــدو ك ــل شـ ــيء مـشــوهــا
رغــم أنها بالكاد كانت قد تجاوزت
الثالثة والعشرين.

II
ثالثة أيام ورسائل ْ بول كانت تعود
ُ َ
كوكو دون أن تفتح.
مع
ّ
رافقت آنا خاللها األم بياتريس إلى
مخيمات األرم ــن فــي قــارلــق وأقيول
والسبيل وثــم في اليوم األخير إلى
ح ــي ال ـع ـق ـبــة ،إل ــى امل ـي ـتــم الـ ــذي كــان
يديره القس هارون شيرادجيان في
املنزل املحاذي للقنصلية األملانية.
ّ
ويمر
كــان عاملًا آخــر ينبثق أمامها
بغرابة لم ّ
تحدد ماهيتها بالضبط.

لـكـنـهــا ك ــان ــت ت ـحــس ت ـمــامــا بـشــيء
ي ـض ـغــط ع ـلــى م ـعــدت ـهــا ،وكـ ـ ــادت أن
ت ـخ ـت ـنــق ف ــي م ـخ ـيــم ال ـس ـب ـيــل لـيــس
م ــن ق ـلــة الـ ـه ــواء أو ال ــروائ ــح ب ــل من
الـحـنــق ،حــن وج ــدت نفسها واقـفــة
على حافة خندق كان قد ُح ِف َر ُليلقى
فيه كل صباح موتى الليلة السابقة،
س ـح ـب ـت ـه ــا مـ ـ ــن ي ـ ــده ـ ــا األم بـ ـ ــاوال
واتجهتا نحو الباب ،وهما تغادران
ً
الحـ ـظـ ـت ــا رجـ ـ ـ ـ ــاال ونـ ـ ـس ـ ــاء م ـ ــن أه ــل
املدينة بمالبس نظيفة يدخلون .في
الحال أوضحت لها األم بياتريس أن
أتراكًا وعربًا ويهودًا من املحرومني
من األوالد ،يأتون في العادة لشراء
الـ ـصـ ـبـ ـي ــان وال ـ ـب ـ ـنـ ــات م ـ ــن ذوي ـ ـهـ ــم.
تــابـعــت« :رب ـمــا يتململ األب ،ربما
تـمـتـنــع األم ،ل ـكــن ف ــي ال ـن ـهــايــة هــذا
ينقذ من البرد والـجــوع والتيفوس
ـوت» .كــانــت ستكمل
والـكــولـيــرا وامل ـ ـ ّ
لوال أن قاطعتها آنــا« :اللعنة ،بهذه
السهولة».
– ال ال ،ردت بياتريس األم ،ليس من
السهل أخـتــاه ،ليس من السهل ،وال
ش ــيء ي ـحــدث ف ــي ال ـح ـيــاة بـسـهــولــة،
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :أغـ ـ ـل ـ ــب األم ـ ـه ـ ــات بـعــد
أن يـ ـتـ ـن ــازل ــن ،ي ـص ـب ـحــن مـكـتـئـبــات
م ـن ـط ــوي ــات وبـ ـلـ ـه ــاوات ،هـ ــذا إن لــم
الجنون التام».
يصلن إلى
ّ
بـيـنـمــا ك ــان ــت آن ـ ــا تـنـحـنــي لتلمس
ُ
أرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــن ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ْـسـ ـتـ ـعـ ـم ــل
كـ ـف ــراش ل ــأط ـف ــال ف ــي م ـي ـتــم ال ـقــس
شيرادجيان ،كان بول يروح ويجيء
الروضة .كان غاضبًا
ينظر إلى باحة ّ
ونزقًا وما إن تفقد الغرف والصالة
واملطبخ والحديقة بخطوات سريعة
حتى دخــل إلــى غرفته وأغلق الباب
خلفه.
رأى س ـك ــن م ـط ـبــخ ع ـل ــى ّال ـط ــاول ــة،
ك ــان قــد نسيها بـعــدمــا قــشــر تفاحة
عند الفجر ،حملها إلى قرب وجهه،
تأمل املسامير الثالثة فــي املقبض،
ّ
حك بحدها ظفر إبهام يده اليمنى،
وثــم بضربة قوية غــرس رأسـهــا في
خ ـش ــب ال ـ ـطـ ــاولـ ــة ،ل ـي ـج ـلــس ب ـعــدهــا
على كرسي واطــئ ال مسند لــه .رأى
أن م ــا ي ـح ــدث ل ــه ل ـي ــس م ــن ال ـع ـقــل،
بقي فــي مكانه أكـثــر مــن ربــع ساعة
ّ
يفرك يديه ببعضهما ثم تخيل أنها

موجودة لكنها ال تحب أن تظهر له،
وابتسم حــن تصور أنها تمتحنه،
تـمــر هـنــا وه ـن ــاك وت ــراق ـب ــه ،وم ــا إن
تخيل أنها حقًا ربما موجودة وتراه
وأنها مختبئة خلف باب ما وربما
س ـت ـف ــاج ـئ ــه ،ح ـت ــى اب ـت ـس ــم لـنـفـســه،
وضع رأس سبابته في الجرح الذي
أحدثه السكني في الخشب ،وشيئا
فشيئًا كــاد قلقه أن يــزول بل أصبح
لطيفًا مــع نفسه ،خفيفًا مــرحــا ولم
يكن من شيء يقلقه لحظتها سوى
ً
الخفة الـتــي انتابته فـجــأة .لـيــا في
ذلــك ال ـيــوم ،سيالحظ للمرة األولــى
أنــه كلما كــان يحني منتصف الليل،
ك ــان ــت أص ـ ـ ــوات غ ــري ـب ــة تـ ـص ــدر عــن
خ ــزانـ ـت ــه ال ـث ـم ـي ـن ــة ،خـ ــزانـ ــة خـشــب
ّ
ال ـج ــوز املــط ـع ـمــة بــال ـلــؤلــؤ والـفـضــة
وعيون املرايا الصغيرة.

III
ال شيء يفوق السعادة التي يمنحها
الحب ســوى التعاسة التي يخلفها
ال ـح ــب ن ـف ـســه ف ـي ـمــا ب ـع ــد ،ت ـم ـتــم مع
نفسه وهو يودع نهاره الذي قضاه
مـتـمـشـيــا ع ـلــى ت ـخــوم ق ــوي ــق .كــانــت
عائالت تتنزه هناك تحت األشجار.
أحـ ـ ـ ــس لـ ــوه ـ ـلـ ــة أن ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ح ـيــث
ينظر ال حيث يـكــون ،وأنـهــا لــم تعد
ً
تخصه ،كــان املــاء مــوحــا فــي أماكن
ومـغـطــى ب ـ ــأوراق فــي أمــاكــن أخ ــرى.
أم ــا األش ـجــار فـكــانــت تـبــدو كائنات
شبحية يكتنفها الرماد ال الغموض
على طول الطريق الذي طاملا سلكه،
لـيـسـتـخـلــص ســاع ـت ـهــا أن ال ـطــريــق
ل ـي ـس ــت سـ ـ ــوى أث ـ ـ ـ ٍـر غـ ــريـ ـ ٍـب ت ـح ـفــره
أقــدام بائسة تنفر من بعضها ومن
األجساد التي تحملها.
تهبط إب ــرة ال ـغــرامــوفــون فــي صالة
ال ـطــابــق األول ،ف ـت ـصــدر املــوسـيـقــى
من القمع الذهبي الالمع ملتفة بني
املقاعد والسيقان واألذرع لتستقر
حــول «خــذنــي معك بعيدًا مــن هنا»
وي ـتــردد رنينها على بــاط الصالة
األخـضــر البيج البني بــن الـجــدران
ّ
املطعمة بالخشب واألب ــواب القوية
ال ـ ـص ـ ـلـ ــدة ذات املـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــن .ت ـ ــدور
األس ـطــوانــة وتـتـكــرر ال ــازم ــة ليأمل
ك ــل م ــن ي ـص ـغــي لــأغ ـن ـيــة ب ــأح ــد ما

ً
أك ـ ـثـ ــر قـ ـ ـ ــوة ،أشـ ـ ــد ج ـ ـ ـمـ ـ ــاال ،يـبـتـســم
بقلب مفتوح ويــد م ـمــدودة مــن بني
الضباب ،ال يأبه للطريق ال للغيوم،
ال للفتور وال للوهن.
خــذنــي م ـعــك وت ـظ ـنــه آن ــا بـع ـي ـدًا عن
األجراس ،بعيدًا عن الله الذي لم تره
لآلن ولم يره أحد ،بعيدًا عن املدارس
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوارب الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء واملـ ـغـ ـف ــرة
واألخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـن ـ ــواي ـ ــا وال ـ ـش ـ ـهـ ــوات
املكبوتة ،بعيدًا عن يجوز وال يجوز،
بعيدًا عن األف ــواه الرمادية املمتلئة
ب ــاالع ـت ــراف ــات ف ــي ال ــوج ــوه املـطـهــرة
بالدموع.
بعيدًا مــن هنا خــذنــي مـعــك ،ويظنه
ب ــول بـعـيـدًا عــن األوام ـ ــر وال ـنــواهــي،
ع ـ ــن الـ ـجـ ـن ــود واألرتـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــات ،عــن
املهندسني والجنراالت والباشوات،
ّ
ع ــن ت ــزل ــف ال ـخ ــدم وغ ـطــرســة امل ــاك،
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ال ـ ـب ـ ـهـ ــارات والـ ـص ــاب ــون
والـ ـنـ ـعـ ـن ــاع وال ـ ـل ـ ـحـ ــوم والـ ـبـ ـط ــاط ــا،
بـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــرفـ ـ ــات امل ـ ـغ ـ ـطـ ــاة
بــالـعــرائــش والـسـلــم والـقـبــو وال ــدرج
واملمرات والغرف ،بعيدًا عن املواقد
وال ـش ـم ـعــدانــات واألس ـ ــرة وخ ــزان ــات
املياه.
وثم حني ستتوقف إبرة الغراموفون
ٌّ
عــن الـضـغــط ،يـعــود ك ــل إل ــى مـكــانــه.
تذهب آنــا إلــى الـظــام تتقاسمه مع
األخـ ـ ـ ــوات ،ي ــذه ــب بـ ــول إلـ ــى ال ـيــأس
األبـ ـي ــض ح ـي ــث س ـت ـص ـ ّـر األصـ ـ ــوات
ح ـ ـتـ ــى يـ ـغـ ـف ــو مـ ـنـ ـهـ ـك ــا مـ ـ ــن ص ــري ــر
األص ـ ـ ـ ــوات ،وه ـ ــو ي ـن ـظــر ف ــي خـشــب
ال ـخــزانــة ف ــي ال ـح ــواف ف ــي ال ـظــل في
ـات ال ج ــدوى م ـنــه ،من
املـقـبــض بـثـبـ ٍ
ع ـي ـنــن ال ت ــري ــان ب ــل ت ـن ـت ـق ـمــان مــن
مجهول ينخر في الظالم.
ٍ

IV
بــدأ األمــر بخدش أقــل مــن سنتيمتر
واح ــد عـلــى املـعـصــم األيـمــن ب ــدءًا من
الشامة البنية الصغيرة حتى حافة
الـ ـ ــوريـ ـ ــد ،ثـ ــم أخـ ـ ــذ ي ـس ـت ـي ـقــظ ل ـيــرى
خطوط الخدوش على كامل الصدر.
ذات يوم وجد بقعة دم بحجم الكف
على املـخــدة وجــرحــا فــي صــوار الفم
شك أنه ربما عض عليه أثناء النوم،
ثــم بــدأ يالحظ الـكــدمــات على أنحاء
مختلفة من جسمه ،تحت العني ،في

كــان كوكو يتنقل بخفة فــي األرجــاء
وب ـجــان ـبــه س ـي ــزر وبـ ــروتـ ــوس ،وفــي
وق ـ ـ ــت آخ ـ ـ ــر كـ ــالـ ــي وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــان ،ك ــان
ً
ن ـ ــادرة فــي إت ـقــان الـلـغــات والـتـحــدث
بـهــا ب ـطــاقــة ،أك ـثــر م ــن سـبــع لـغــات،
ي ــرت ــدي ب ــدل ــة م ــن ب ــدالت ــه ال ـف ــاخ ــرة،
ي ـقــدم ال ـب ــران ــدي لـلـضـيــوف ،ويـقـ ُّـص
عليهم قصص العظماء الذين مـ ّـروا
هنا وهـنــاك ،فــي الصالة والـبــار ،في
الباحة وقاعة الطعام .وكان الكلبان
األبيضان من ساللة غولدن ريتريفر
ي ـت ـحــركــان إل ــى جــان ـبــه ،تـ ــارة يـ ّـربــت
ع ـل ــى ال ــرقـ ـب ــة ،ت ـ ــارة ي ـم ـســح ال ـص ــدر
ـى قــوائـمـهـمــا
مـطـبـطـبــا ،ف ـي ـق ـفــان ع ـلـ ً
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـج ـ ــاب ـ ــة إلشـ ـ ـ ـ ـ ــارات
سالي،
سيدهما ،أو إشــارات السيدة ّ ُ
وي ـمــرحــان فـيــزهــو الـسـيــد ويـصــفــق
ّ
الـضـيــوف ،ويـظــان يـكــرران الوقوف
وه ـ ّـز الــذيــل حـتــى يـهــرمــا ُ
فيستبدال
حينئذ بــاسـمــن آخــريــن ل ــزوج آخــر
من الساللة الذكية املطيعة اليقظة،
ّ
ّ
ّ
الشم،
الحادة
القوية الفك ،الجريئة،
السهلة الترويض التي لم يكن رأى
مـنــافـســا أو شـبـيـهــا ل ـهــا ف ــي حـيــاتــه
سوى تلك الجيرمان شيبرد التي كان
آرم ــن ،الـنـبـيــل ال ـع ـجــوز ،يقتنيهما.
ّ
ظ ــل كــوكــو يـبـتــدئ بــوصــف العينني
املستديرتني واألنــف املدبب األســود
وال ـف ــم ال ـطــويــل املـسـتـطـيــل واألذنـ ــن
الـقــائـمـتــن امل ـتــوازي ـتــن املفتوحتني
لألمام ،كلما كــان يتذكر اليوم الذي
عــاد فيه بــورقــة وسلمها لـبــول ،بول
الذي كان يحاول أن يتماسك مصغيًا
لتوصيات العجوز على الــدرج ،دون
ُّ
الحب
جــدوى بعدما كــان قد أوصله
ُ
ح ـي ــر ِة ،وال ـح ـي ــرة ألقـصــى
ألق ـ ُصــى ال ـ ُ
ال ـ ــخ ـ ــذالن ،خ ـ ـ ــذالن ال ـج ـس ــد وال ـق ـلــب
ّ
ُ
وال ـن ـفــس ،والـ ـخ ــذالن ألق ـصــى الــتـيــه
بما فيها االستسالم لــأصــوات .في
الليلةِ التي تلت ذلك النهارَّ ،
مد بول
ّ ً
يده إلى الخزانة ،فعادت متنكرة له،
يده ،كانت َ
لم تكن ُ
رجل آخر.
يد
ٍ
لم يستغرق األمـ ُـر أكثر من ارتعاش
ً
الـبــط فــي قــويــق ،مــا استغرق طويال
ك ـ ـ ــان ش ـي ـئ ــا آخـ ـ ـ ــرَ ،ف ـم ـن ــذ أن ف ــرش
الـ ـج ـ ُّـد أم ــام ــه رقـ ـع ــة ال ـش ـط ــرن ــج فــي
بـ ــاحـ ــة كـ ــاتـ ــدرائ ـ ـيـ ــة ك ـ ــول ـ ــن ،وح ـ ـ ـ ّـرك
الفيل والــوزيــر تلك الحركات األربــع
السريعة الرشيقة املدهشة املدمرة،
ُ
رافقه الـســؤال نفسه الــذي ظل يلقيه
على نفسه دون أي جواب:
إذا كــانــت خـطــة نــابـلـيــون لقتل امللك
واض ـح ــة ك ــل ه ــذا ال ــوض ــوح ،فـلـمــاذا
يقع فيها أغلب البشر؟
* كاتب سوري

