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قصة

الفتاة التي لم تعد تكبر
في ألبوم الصور

كان الفتى...
عبد الخالق كيطان *
مــن اآلن ف ـصــاع ـدًا ،سـتــربــض خـيــولــي في
االسطبل
سأراقبها وهي تموت بتؤدة.
هذه الخيول الكهلة
كنا معًا نقطع آالف األميال بحثًا عن اللهو
عبرنا معًا املحيطات والصحارى،
ولم نكن نتعب قط
ً
كنت نحيال وسط خيول جامحة
وغابة بأثر غابة
بدأت سرعتي تخبو.
كان الفتى...
ال ـك ـل ـم ــات ال ـع ـط ــوف ال ـت ــي ت ـخ ــرج م ــن فــم
صبية
أو ن ـظــرة ع ــاب ــرة م ــن م ــراه ــق لـشـيــخ يــريــد
عبور الشارع
انك اآلن كان الفتى...
يجدر بالفرسان قبل غيرهم االتكال على

خيولهم الكهلة
ً
وبدال عن ذلك
وضعتها في االسطبل
وعكفت تراقبها وهي تذوي
كان الفتى...
يشرع صدره للريح
يستبق خيوله إلى املراعي
كان الفتى...
يـسـخــر م ــن ال ـك ـهــان وال ـح ـك ـمــاء ع ـلــى حد
سواء
املدى غايته
وعلى الغيوم ينقش أسراره
يسبح في الفضاءات يلحقه الصهيل
كان الفتى يكره كان
وها هو اآلن يتقصد وحدته
يمكث في اللحظة
يرمي سنارته في بركة راكدة
عاجزًا حتى عن إنهاء قصيدة.
* شاعر عراقي ـ ـ سيدني 2017/7/2
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أمل الفاران *
الفتاة التي لم تعد تكبر في ألبوم
ـوم خريفي ودعنا
الصور .صباح يـ ٍ
متجهات لناشفيل.
إنديانابوليس
ٍ
خـ ـم ــس سـ ـ ـي ـ ــدات ف ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــارة ،أن ــا
ع ـلــى ال ـب ــاب األي ـم ــن خ ـلــف ريـتـشــل.
باتريشيا تقود السيارة.
أش ـجــار الـطــريــق تـتـخــاطــف األل ــوان
ال ـ ــدافـ ـ ـئ ـ ــة ،ت ـض ـخ ـه ــا بـ ـ ـ ًـإصـ ـ ــرار فــي
تـيـجــاتـهــا ،تـ ّـدعــي صـحــة سيعصف
بها الشتاء القادم.
ـور لـلـمــزارع الـفــارة
حــاولــت أخــذ ص ـ ٍ
مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدرب .مـ ــن أشـ ـب ــاح ــه تـ ّقـنــص
ً
عدستي جداول وخيوال لتحنطها.
ويرتطم رأســي بظهر املقعد أمامي
بـ ــن ل ـق ـط ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى؛ ف ـب ــات ــري ـش ـي ــا
ت ـس ـت ـخ ــدم املـ ـك ــاب ــح ،ب ـ ــدل ع ــام ــات
الترقيم في كل جملة تتفوه بها.
بـ ـعـ ـن ــاي ــة أنـ ـتـ ـق ــي لـ ـقـ ـط ــات أب ـع ـث ـه ــا
لنصف الـكــرة األرض ـيــة البعيد ،قد
تقنع أهلي بأني في الجنة.
قبل شهر ،جاء ني رد الناشر الثالث
يــرفــض روايـ ــة ظـلـلــت أنـحـتـهــا ست
سـ ـن ــوات .ب ـعــدمــا ت ــورم ــت أج ـفــانــي،
ومسح أي أثر له
فكرت بحرق الورق ُ
في حاسوبي .وكي ال أعدم عشرين
ش ـخ ـص ـيــة ،ج ـ ــززت شـ ـع ــري .الـخـفــة
الـ ـط ــارئ ــة ي ــوم ـه ــا ج ـع ـل ـت ـنــي أط ـفــو
ً
ُ
تجاهلت
قليال فوق بركتي الكثيفة.
ألـ ــم ك ـت ـفــي وع ـ ــدت أكـ ـت ــب ،وأن ـه ـيــت
خ ـ ـ ـ ــال أس ـ ـب ـ ــوع ـ ــن تـ ـ ـس ـ ــع ق ـص ــص
ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة مـ ـصـ ـي ــر أب ـ ـطـ ــال ـ ـهـ ــا مـ ــوت
محقق ،يفاجئني في قصة ويتنبأ
به البطل في أخرى ويصارعه ثالث
ّ
مـنــذ الـفــاصـلــة األول ــى ،لـكــن أح ـدًا ال
ينجو.
ب ـعــد درس ال ــزوم ـب ــا ،ع ــرض ــت علي
كـ ــاريـ ــن هـ ـ ــذه الـ ــرح ـ ـلـ ــة .وأن ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ّـدل
حــذائــي ،انـحـنــت عـلــي بجسد عائد
من معركة سرطان ،ولم أجــرؤ على
سؤالها أي جــزء من جسدها قضم
ه ــرب ــا مـ ــن شـ ـع ــري ال ـ ـ ــذي ال يـمـكــن
ت ـص ـف ـي ـف ــه ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة .ت ــوق ـع ــت
أن ت ـ ـبـ ــدأ س ـن ـث ـي ــا ب ــإفـ ـش ــاء أسـ ـ ــرار
معارفها ،لكنها حكت عــن جارتها
التي نقلت الشرطة باألمس ّجثتها
املـتـفـسـخــة« :اش ـت ـكــى ع ــدد م ــنــا من
الرائحة فطلبنا التدخل».
تـ ـح ــاورت ال ـس ـي ــدات حـ ــول م ـتــوفــاة
اتضح أن ال أحد في املحيط يعرفها.
– لم تكن اجتماعية.
– ال أذكر أني رأيت أحدًا يزورها.
– ل ــم أرهـ ــا أك ـث ــر م ــن م ــرت ــن خــال

ثالثة أعوام.
– ربما تكونني ملحتها وهي تأخذ
بريدها .هي ال تخرج لغيره ،وليس
لديها كلب تنزهه.
ّ
ُ
انسحبت من نقاشهن أقلب جسدًا
ه ــامـ ـي ــا نـ ـتـ ـن ــا لـ ـعـ ـج ــوز ق ــوق ــازي ــة
منبوذة وتقتلني الرائحة.
سألتني باتريشيا عن طقوسنا في
منطقيًا أن
التعامل مــع املــوت .كــان
ّ
يــأتــي ال ـس ــؤال مـنـهــا وه ــي املـبــشــرة
ال ـ ـتـ ــي جـ ــالـ ــت بـ ـل ــدان ــا ب ـ ـعـ ــدد ش ـعــر
رأس ـهــا .وبلغة متقشفة ،أخبرتهن
كـيــف نـغـســل امل ـي ــت ،ونـ ّـج ـلــل جــرمــه
بــال ـب ـيــاض ون ـط ـي ـبــه ،ن ـع ـيــده لــرحــم
األرض ال ـت ــي جـ ــاء ت مـنـهــا مضغة
البشرية األولى.
كارين ـ ـ التي ال تقل عن باتريشيا
ّ
تعصبًا للمخلص ـ ـ كرهت التطرق
ل ـط ـق ــوس ديـ ــن آخ ـ ــر ،ب ـت ــرت كــامــي
لتحسب كلفة حــرق الجثة مقارنة
بخسائر تخزينها بانتظار قريب
يــدفــع ثمن إقامتها ال ـبــاردة ويقرر
مصيرها.
حكايات املــوت تتدفق على األلسن
فتذكرني بحلم قديم .تحت لحافي
أحـسـســت بــالـجـثــة الـيــابـســة غامقة
ال ـ ـلـ ــون الـ ـت ــي ت ـش ــارك ـن ــي ال ـ ـفـ ــراش.
ق ــال ــت م ـعــال ـج ـتــي ح ــن ح ـك ـيــت لـهــا
كــابــوســي :هــل ف ـكــرت فــي االنـتـحــار
يومًا؟
بـضـحـكــة مـجـلـجـلــة ،ب ـتــرت ريـتـشــل
حـبــل خــواطــري ورت ــل الـجـثــث التي
ت ـك ــدس ـه ــا ألـ ـس ــن الـ ـنـ ـس ــوة ح ـكــايــة
بـعــد أخ ــرى فــي ال ـس ـيــارة :سـيــداتــي!
ح ــان ال ــوق ــت إلغ ــاق ك ـتــاب الـبــؤس
هـ ـ ـ ــذا ،فـ ـه ــي رح ـ ـلـ ــة ال ـ ـغـ ــرض م ـن ـهــا
أن ن ـس ـت ـم ـتــع ،أتـ ـت ــذكـ ــرن؟! ث ــم أن ـنــا
وص ـل ـن ــا .أرى م ـص ـنــع ال ـشــوكــاتــه
الذي حدثتكن عنه هناك.
هبطت قبل الجميع تتولى محاسبة
عامل املواقف فيما باتريشيا تركن
الـسـيــارة .مــن موقعها رأيـتـهــا تلف
وشاحًا مشجرًا حول عنقها وتتجه
شــرقــا .سـنـثـيــا بــأظــافــرهــا الـطــويـلــة
هــرشــت م ــؤخ ــرة رأس ـه ــا وتـبـعـتـهــا.
انـ ـشـ ـط ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق وكـ ـ ــاريـ ـ ــن ت ـق ــود
باتريشيا ملحل أنتيك فــي االتـجــاه
املعاكس.
تــاهــت خ ـطــوتــي ب ــن وق ــع خ ـطــوات
ري ـت ـش ــل ال ـع ـج ـل ــى ،وص ـ ــوت ك ــاري ــن
املمتعض« :قد يغلق باكرًا ويضيع
مشواري سدى» .في الزقاق الضيق
ب ــن امل ـح ــل وج ـن ــب م ـق ـهــى صـغـيــر،
رأيـ ـ ـ ــت م ـس ـن ــا يـ ـتـ ـك ــوم عـ ـل ــى م ـق ـعــد

خشبي ،يحشر شحمه فــي قميص
سـ ـم ــاوي وي ـم ـن ــع ان ـ ـ ــدالق أح ـشــائــه
بحزام عريض.
كـ ـ ـ ــان يـ ـلـ ـه ــث فـ ـ ــي الـ ـ ـظ ـ ــل وش ـ ــارب ـ ــه
ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــادي يـ ـغـ ـط ــي شـ ـفـ ـت ــه ال ـع ـل ـي ــا
ونـ ـص ــف ش ـف ـت ــه الـ ـسـ ـفـ ـل ــى .ن ـظــرتــه
تطفو بني عتبة املحل وقلبه الداكن،
ح ـت ــى ب ــات ــري ـش ـي ــا املـ ـص ــاب ــة ب ـفــرط
حركة ،لم تفلح في خدش شروده.
ت ـب ـع ـت ـهــا وهـ ــي ت ـت ـقــافــز ب ــن قـطـعــة
وأخ ـ ـ ــرى ،ولـ ــم أش ـغ ــل ن ـف ـســي بـفـهــم
جملها املندهشة املبتورة.
كــاريــن بـخـبــرة حقيقية أو مــدعــاة،
تخطت باشمئزاز كثيرًا من القطع
لـ ـتـ ـتـ ـصـ ـن ــم أمـ ـ ـ ـ ــام خ ـ ــات ـ ــم ت ـف ـح ـصــه
بتمهل.
ف ـ ـ ــوق ب ـ ـ ــاب املـ ـ ـح ـ ــلُ ،ر ّص ـ ـ ـ ــت خ ـمــس
لـ ــوحـ ــات زيـ ـتـ ـي ــة صـ ـغـ ـي ــرة ال ـح ـجــم
لبيوت وأشجار ومرجيحة أطفال.
ن ـيــابــة ع ــن ك ــاري ــن ،أخ ــرج ــت رأس ــي
من الباب أبحث عن صاحب املحل،
ت ـح ــدي ـق ــي ف ــي ال ــرج ــل ل ــم يـ ـت ــرك لــه
خيارًا ،ضرب براحتيه فخذيه وزفر
ثم نهض ليدخل.
حـ ّـيــانــا وأرضـ ـي ــة امل ـح ــل ت ـئــن تحت
خ ـ ـطـ ــواتـ ــه الـ ـثـ ـقـ ـيـ ـل ــة .أخ ـ ـفـ ــى ث ـل ـثــي
كتلته وراء الطاولة وعادت املرأتان
تفحصان املقتنيات .الحــظ أنــي ما
زلـ ــت أن ـظ ــر إلـ ـي ــه ،ف ــأش ــار ل ـلــوحــات
الخمس :رسمتها أمي ..كانت تحلم
بـمـسـتـقـبــل ف ــي ال ـف ــن ،ث ــم (أفـ ــرج عن
شبه ابتسامة) تزوجت أبي..
عـلــى يـمــن طــاولــة ال ـعــرض ،صــورة
هولوغرامية لــوجــه رجــل أربعيني
مـ ـكـ ـتـ ـن ــز .دنـ ـ ـ ــوت مـ ـنـ ـه ــا فــان ـت ـب ـهــت
بـ ــاتـ ــري ـ ـش ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـشـ ـب ــه بـ ـيـ ـن ــه وبـ ــن
الصورة :أهذا أنت؟
هـ ــز رأس ـ ـ ــه مـ ــوزعـ ــا نـ ـظ ــرات ــه بـيـنــي
وبينها :أجل ...تلك صورتي.
ردت نظارتها عن أرنبة أنفها :أهي
قديمة؟ تبدو فيها أصغر!
صـعـقـنــي رده :أب ـ ــدو أصـ ـغ ــر؟ كـنــت
أصغر يوم أمس!
ه ـت ـفــت ب ــات ــري ـش ـي ــا م ـح ــرج ــةdear :
 .lordثم انسحبت من املحل.
ّ
قــلــب الــرجــل راحـتـيــه ليعتذر :إنني
ً
ُ
م ــره ــق ق ـل ـي ــا ،ف ـقــد عـ ــدت ل ـل ـتــو من
جنازة صديق.
ل ـح ـظ ـت ـهــا ف ـه ـم ــت مـ ــن أي ـ ــن لـ ــه ه ــذا
ال ـ ــوع ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاد بـ ــالـ ــزمـ ــن ،ف ــامل ــوت
يقبض روحًا ويهب الناجني نفحة
فلسفة أليام معدودة.
ن ـفــد ص ـبــر ك ــاري ــن ،وســأل ـتــه ـ وهــي
ت ـن ـق ــر ب ـس ـب ــاب ـت ـه ــا الـ ـ ــزجـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ عــن

ليومني متواليني
ُ
ذكر العصفور ذاته
يوقظني باكرًا.
ُ
بالكاد يمكن مالحظتها،
ُ
البيضاء
البومة
ُ
ّ
وهي تحلق َ
عبر الضباب.
ُ
أنجدت ضفدعًا صغيرًا
ُ
نرجس
وجبرت ساق زهرة
ٍ
َّأول أيام الشتاء.

على درب القرية
ٌ ّ
مز ُ
قته الكالب،
ثعلب
ُ
صقيع الصباح.
جارتنا املريضة منذ شهور
ٍّ
خشبي
صندوق
أعادوها الليلة في
ٍ
عبر أسالك الحدود.
ببساطةٍ
كم ُ
تفارق فراشات الليل الحياة،
ٌ
ّ
خريفي.
مطر
*شاعر ومترجم سوري

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد
يمكن إرسال المساهمات
ّ
ونصوص ّ
حرة وترجمات وصور فنية ورسوم) إلى ملحق
«كلمات» في جريدة «األخبار» ،على العنوان اإللكتروني
اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته،
وعنوان اإلقامة ،ورقم هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات ّ
ّ
األولوية لنصوص
األدبية ،تعطى
خضعت التفاق مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع
التعريب عن اللغة
تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات
المقترحة أو عدمه ،من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قطعتها.
اجتاحتني لحظة املساومة خطفة
الـحـنــن؛ تـلــك الـتــي تسلخني فجأة
عـ ـ ــن املـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــط ،ف ـتـ ـسـ ـلـ ـبـ ـن ــي ال ـل ـغ ــة
وت ـج ـع ــل أن ـف ــاس ــي ث ـق ـي ـلــة .خــرجــت
من املحل فلمحت ريتشل عند باب
قريب .أنضج الجهد وجهها ،فبدت
ل ـط ـخــة اآلي ـ ــس ك ــري ــم ال ـب ـي ـضــاء فــي
حمرته أوضح.
خافضة رأس ــي انــدسـســت فــي موج
امل ـ ــارة ومل ـح ــت دراج ـ ــة ط ـفــل صغير
ط ـل ـيــت ع ـلــى ع ـجــل ب ــاألب ـي ــض ،كــان

م ـ ـقـ ــودهـ ــا م ـن ـب ـع ـج ــا رب ـ ـمـ ــا ب ـس ـبــب
حـ ــادث ،وك ــان ــت عـجـلـتـهــا األمــام ـيــة
مثبتة بسلسلة فُــي ال ـســور ،وعلى
عجلتها الخلفية أسندت دمية على
شكل أرنــب مطاطئ الــرأس ويعلوه
السخام.
عـلــى مـقـعــد ال ــراك ــب لــوحــة خشبية
ص ـغ ـي ــرة :ألج ــل امل ــرح ــوم ل ــوك ــاس..
ارت ـ ـ ــد الـ ـ ـخ ـ ــوذة ك ـل ـم ــا خ ــرج ــت إل ــى
الشارع
* قاصة وروائية سعودية

