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قصة

سيعود مثل المسيح
ح ــدث أن ـنــي كـنــت ف ــي ال ـحــدي ـقــة ،رغــم
ه ـب ــوب عــاص ـفــة صـيـفـيــة ك ـنــا نسمع
صريرها ،وكنت قد شرعت في تركيب
ال ــرافـ ـع ــة ع ـل ــى م ـن ـض ــدة م ـس ـت ــدي ــرة،
بالقرب مــن بــاب الـشــارع .شخص ما
نادى من البيت ،واضطررت للدخول
لدقيقة .حني عدت كانت علبة امليكانو
قد اختفت ،والباب مفتوحًا .صرخت
يــائ ـســا وركـ ـض ــت ف ــي الـ ـش ــارع لكني
لــم أر أحـ ـدًا ،وف ــي تـلــك اللحظة سقط
شعاع على الشاليه املــواجــه .كل ذلك
جرى كحدث واحد ،وأنا كنت أتذكره
بـيـنـمــا أع ـط ــي ال ـط ــائ ــرة ل ـل ــوك وك ــان
يتأملها بنفس سعادتي حــن رأيــت
امليكانو الهدية .جــاءت األم لتحضر
ف ـن ـجــان ق ـه ــوة ،وت ـب ــادل ـن ــا ال ـع ـب ــارات
املـعـتــادة عندما نسمع صــراخــا .كان
ل ــوك ق ــد رك ــض نــاحـيــة ال ـنــافــذة كــأنــه
ي ــري ــد أن ي ـل ـقــي ب ـن ـف ـســه ف ــي الـ ـف ــراغ.
كـ ــان وج ـه ــه أب ـي ــض وع ـي ـن ــاه مــأتــن
بالدموع ،وتأتأ بأن الطائرة انحرفت
ع ــن م ـســارهــا ،وع ـب ــرت بــالـضـبــط من
ُ
فـتـحــة ش ـبــاك م ـ ــوارب« .ل ــن ت ــرى مــرة
ُ
أخرى ،لن ترى مرة أخرى» ،كان يكرر
باكيًا .وسمعنا صــراخــا مــن األسفل،
دخــل الـخــال راكـضــا ليعلن أن حريقًا
شب في البيت املواجه .هل تفهم اآلن؟
نعم ،األفضل أن نشرب كأسًا.
ثم ،ألني التزمت الصمت ،قال الرجل
إنه بدأ يفكر في لوك فحسب ،في حظ
ل ــوك .كــانــت أم ــه تــرسـلــه إل ــى مــدرســة
فنون وحرف ليفتح لنفسه بتواضع
مــا سمته طريقه فــي الحياة ،غير أن
طريقه كان مفتوحًا بالفعل وكان لوك
وح ــده ،إذ لــم يـكــن بــوسـعــي أن أتكلم
وإال اعـتـبــرونــي مجنونًا وأبـعــدونــي
عن لوك لألبد ،من يستطيع أن يقول
ألمه ولخاله إن كل ذلك ال جدوى منه،
إن نـتـيـجــة ك ــل م ــا ي ـف ـعــانــه واح ـ ــدة،
املـهــانــة ،الــروتــن املــؤســف ،الـسـنــوات
اململة ،الفشل الــذي يستهلك املالبس
والروح ،ثم اللجوء لعزلة امتعاضية،
فــي حــانــة صغيرة فــي الـحــي .غير أن
أسوأ ما في األمر لم يكن مصير لوك،
األسوأ على اإلطالق أن لوك سيموت
ً
ف ــي أوانـ ـ ـ ــه ،وأن رجـ ـ ــا آخـ ــر سـيـكــرر
صـ ـ ــورة ل ـ ــوك وصـ ــورتـ ــه الـشـخـصـيــة
ذاتـهــا ،حتى يموت فيأتي رجــل آخر
ليدخل بدوره في العجلة .لوك لم يكن
يهتم تقريبًا؛ وفــي الليل ،كــان سهده
يتجلى بعيدًا حيث يقبع لــوك آخــر،
حتى آخرين قد يسمون بـروبيرت أو
كلود أو ميشيل ،نظرية ال نهائية من
شياطني بؤساء يكررون الصورة من
دون معرفة ذلــك ،وبقناعة تــامــة بأن
لديهم حرية وإرادة.
النبيذ جعل مــن الــرجــل حزينًا ،ولم
يكن بوسعي أن أفعل أي شيء.
 اآلن يسخرون مني حني أقول لهم إنلوك مات بعد عدة أشهر ،إنهم أغبى
م ــن أن يـفـهـمــوا أنـ ـ ــه ...ن ـع ــم ،ال تنظر
إلـ ّـي حضرتك أيضًا بهاتني العينني.
مــات بعد عــدة أشـهــر ،بــدأ ذلــك بنوع
من االلتهاب الشعبي ،وأنــا في نفس
تلك السن أصابني التهاب كبدي .أنا
حجزوني في املستشفى ،لكن أم لوك
أصرت أن تعتني به في البيت ،وكنت
أزوره كل يوم ،وأحيانًا كنت أصطحب
اب ــن أخ ــي لـيـلـعــب م ــع لـ ــوك .ك ــان ثمة
بـ ــؤس ك ـب ـيــر ف ــي ذاك ال ـب ـيــت وكــانــت
زيـ ــاراتـ ــي س ـل ــوى ل ـهــم ب ـكــل امل ـعــانــي،
مرافقة لوك ،علب الرنجة أو الحلوى
الدمشقية .لقد اعتادوا على أن أتكفل
أنا بشراء األدوية بعدما حدثتهم عن
صيدلية تعطيني تخفيضًا خاصًا.
وفي النهاية ،قبلوني كممرض للوك،
ولنتخيل أن في بيت مثل هذا ،حيث
ي ــدخ ــل ال ـط ـب ـي ــب وي ـ ـخـ ــرج مـ ــن دون
أدنــى اهتمام ،لــم يركز أحــد كثيرًا إن
كــانــت األع ـ ــراض الـنـهــائـيــة تـتـفــق مع
التشخيص األول أم ال ...مل ــاذا تنظر
إلـ ـ ّـي ه ـك ــذا؟ ه ــل ق ـلــت شـيـئــا ف ــي غير
محله؟
ال ،لــم تقل شيئًا خاطئًا ،خـ ً
ـاصــة في
هذا املستوى من شرب النبيذ .بل على

العكس تمامًا ،باستثناء تخيل املوت
الفظيع لـلــوك املـسـكــن ،يــأتــي بــرهــان
ع ـل ــى أن ك ــل م ــن ي ـس ـت ـس ـلــم لـلـخـيــال
يمكن أن يبدأ بتخيل نفسه في باص
 95وينتهي بــه الـحــال بجانب سرير
يموت عليه طفل في صمت .ألهدئه،
ق ـل ــت ل ــه ذلـ ـ ــك .ظ ــل ي ـن ـظــر إلـ ــى األف ــق
لبرهة قبل أن يعاود الحديث.
 طيب ،كما تريد .الحقيقة أنه في تلكاألسابيع التي أعقبت الدفن ،شعرت
للمرة األول ــى بشيء يشبه السعادة.
كنت ال أزال أزور أم لوك من آن آلخر،
وأهديها علب بسكويت ،لكني كنت
قليل االهـتـمــام بها أو بالبيت ،كنت
كمن أغرقه اليقني العجيب بأني أول
ـان ،بـشـعــور أن حـيــاتــي تـنـفــد يومًا
فـ ـ ٍ
وراء يــوم ،نبيذ وراء نبيذ ،وأنــي في
آخ ــر امل ـطــاف ســأنـتـهــي فــي أي زاوي ــة
وف ـ ــي أي سـ ــاعـ ــة ،م ـ ـكـ ــررًا ح ـت ــى آخ ــر
تفصيلة مصير ميت مجهول ال أحد
ي ـعــرف مــن أي ــن ج ــاء وال م ًـتــى ،لكني
نـعــم س ــأكــون مـيـتــا حـقـيـقــة ،م ــن دون
شخص يسمى لوك يدخل في العجلة
ليكرر بحماقة حياة حمقاء .افهم هذا
االكتمال ،أيها العجوز ،اغبطني على
هذه السعادة ما استمرت.
ألنـ ـه ــا ،ع ـلــى م ــا يـ ـب ــدو ،ل ــم تـسـتـمــر.
الحانة الصغيرة والنبيذ برهنا على
ذل ـ ــك ،وه ــات ــان ال ـع ـي ـنــان ح ـيــث تلمع
الـحـمــى لــم تـكــونــا ج ــزءًا مــن الـجـســد.
ومع ذلك كان قد عاش لعدة أسابيع
يتذوق كل لحظة من بؤسه اليومي،
م ــن فـشـلــه ال ــزوج ــي ،م ــن إف ــاس ــه في
ســن الخمسني ،وبالتأكيد مــن فنائه
املـ ـ ـق ـ ـ ّـدر .وذات ظـ ـهـ ـي ــرة ،وه ـ ــو يـعـبــر
اللوكمسبورغ ،رأى زهرة.
 كـ ــانـ ــت عـ ـل ــى حـ ــافـ ــة ح ـ ـجـ ــر ،زه ـ ــرةصـ ـف ــراء ك ـ ــأي زه ـ ـ ــرة .وقـ ـف ـ ُـت ألش ـعــل
سـيـجــارة وش ـ ُ
ـردت وأن ــا أرمـقـهــا .كأن
الــزهــرة أيـضــا كــانــت تبادلني النظر،
ه ـ ــذا الـ ـت ــواص ــل أح ـ ـيـ ــانـ ــا ...حـضــرتــك
تعرف ،أي امرىء يشعر به ،هذا الذي
ً
يسمونه ج ـمــاال .كــان هــذا بالضبط،
الــزهــرة كــانــت جميلة ،كــانــت شــديــدة
الجمال .وأنا كنت مدانًا ،كنت سأموت
ذات يوم لألبد .الزهرة كانت جميلة،
ستكون ثمة دومًا زهور جميلة لرجال
املستقبل .وفـجــأة أدرك ــت الـعــدم ،هذا
ال ــذي خلق ال ـســام ،نهاية السلسلة.
كنت ســأمــوت وكــان لــوك قــد مــات ،لن
تكون هناك أبدًا زهرة ألي أحد مثلنا،
لن يوجد شــيء ،لن يوجد شيء على
اإلط ـ ـ ــاق ،وك ـ ــان الـ ـع ــدم ه ــو ذل ـ ــك ،أال
توجد زهرة أخرى .الكبريت املشتعل
ُ
قفزت إلى
حرق أصابعي .وفي امليدان
الباص املتجه إلى أي مكان وشرعت
في النظر بشكل عبثي ،النظر إلى كل
مــا يمكن رؤيـتــه فــي ال ـشــارع وكــل ما
يقبع فــي الـبــاص .وحــن وصلنا إلى
الـنـهــايــة ،نــزلــت وص ـعــدت بــاصــا آخــر
يصل إلى الضواحي .قضيت الظهيرة
وحـتــى مــدخــل الـلـيــل ،أصـعــد وأهـبــط
مــن ال ـبــاصــات وأن ــا أف ـكــر فــي الــزهــرة
وفي لوك ،وأنا أبحث بني الركاب عن
شخص يشبه لوك ،شخص يشبهني
أو يشبه لوك ،شخص يمكن أن يكون
أنا ذاتي مرة أخرى ،شخص أنظر إليه
وأنا أعرف أنه أنا ،ثم أتركه يرحل من
دون أن أقــول لــه شيئًا ،ربما ألحميه
حتى يواصل حياته البائسة الغبية،
حياته املعتوهة الفاشلة صوب حياة
أخــرى معتوهة وفاشلة صوب حياة
أخــرى معتوهة وفاشلة صوب حياة
أخرى...
ودفعت الحساب.
* خــول ـيــو ك ــورت ــاث ــر (األرج ـن ـت ــن -1914
 )1984أح ــد أه ــم األص ـ ــوات ال ـســرديــة في
ال ـع ــال ــم ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ومـ ــن أكـثــر
ُّ
الكتاب الالتينيني تجريبًا ومغامرة ،سواء
ف ــي ال ـق ـصــة أو الـ ــروايـ ــة .ك ــان أح ــد أع ـمــدة
«الــواق ـع ـيــة ال ـس ـحــريــة» الــاتـيـنـيــة ،رغ ــم أن
أعماله تقوم على الفانتازيا أكثر من الثقافة
الشعبية .يعتبره النقاد من املجددين الكبار
في فن السرد .ترجم له إلى العربية العديد
من األعمال أشهرها رواية «الحجلة».
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عبد اهلل ناصر *
أم ـ ـ ــروا بـ ــإعـ ــدام األم ـ ـ ــل ،فــان ـط ـلــق ال ـح ــرس
يـتـســابـقــون فــي الـقـبــض عـلـيــه .ك ــان األمــل
في تلك اللحظة يلهو مع بعض األطفال،
وع ـنــدمــا بـلـغــه ال ـخ ـبــر ف ـ ّـر ه ــارب ــا .أغـلـقــوا
منافذ املدينة وأخ ــذوا يفتشون البيوت،
كانوا قد أمروا أيضًا بإعدام كل من يؤوي

األم ــل ،أو حتى مــن يقوم بمساعدته ولو
ورجت األمل
بكوب من املاء .خافت األرملة
ِ
ٍ
ـذي يـنـ ّ
ـدس فــي قبوها أن يــرحــل بعيدًا.
ال ـ
ً
قالت معتذرة وهي تبكي إنها تعيل ثالثة
أطفال .كاد الخجل أن يقتله ،كانت قد آوته
ـوع كــامــل مـثــل قـطــة .زع ــم أن ــه ينوي
ألس ـبـ ٍ
الرحيل هذه الليلة ،زعم أيضًا أنه يعرف
بعض األصدقاء الذين يمكنهم مساعدته.

شكرها ونذر في ّ
سره أال ينسى معروفها
أبـ ـدًا لــو ق ـ ّـدرت لــه الـنـجــاة .وحــاملــا ودعـتــه
األرم ـلــة ،بكى األم ــل .بكى ألول م ــرة ،بكى
نفسه كما تبكي األم طفلها املريض .وما
إن خــرج حتى كــان الـحــرس فــي انـتـظــاره.
ركــض وركـضــوا وراءه ،استصرخ الناس
فأوصدوا أبوابهم ،وتضرعوا إلى الله أن
يـنـقــذه .كــان لــأقـفــال وقــع أحــذيــة الحرس
ال ـث ـق ـي ـلــة .ت ـس ــرب األم ـ ــل م ــن األمـ ـ ــل ،وكـمــا
يحدث عادة في الكوابيس تثاقلت ساقاه
فـكــأنـهــا ت ـخــوض ف ــي ال ــوح ــل أو ف ــي امل ــاء
حتى سقط على األرض رافـعــا يــديــه إلى
األعلى.
هـجــم ال ـحــرس فــأوسـعــوه شتمًا وضــربــا،
واق ـ ـ ـتـ ـ ــادوه إل ـ ــى الـ ـسـ ـج ــن .هـ ـن ــاك اع ـت ــرف
األمــل بكل شــيء ،حتى تلك الجرائم التي
لــم يقترفها .جمعوا الـنــاس كلها (الكبار
والـ ـصـ ـغ ــار والـ ــرضـ ــع وال ـع ـم ـي ــان وح ـتــى
ّ
العجائز الـلــواتــي ال أمــل لـهــن) فــي ساحة
اإلع ـ ـ ــدام ،ح ـيــث ج ـ ــاؤوا ب ــاألم ــل مـعـصــوب
العينني .كان يبكي بالرغم من ذلــك .أعلن
تــوب ـتــه ع ـلــى امل ــأ وت ــوس ــل ال ـص ـفــح وهــو
يتبول من الخوف وعندما مزق الرصاص
ج ـســده ل ــم يـتــوقــف خـيــط ال ـب ــول األص ـفــر.
تركوه هناك مكومًا على األرض وعندما
خــافــوا ال ـعــدوى وامل ــرض .حـشــدوا الناس
ً
ـرة أخــرى وأحــرقــوه أمامهم .لم ينم ٌ
أحد
مـ
تـلــك الـلـيـلــة ،وم ــن ن ــام تمنى أال يستيقظ
أبدًا .ما جدوى العيش بال أمل؟ لكن الجوع
ّ
أيقظهم ومن ّ
تحمل الجوع  -وهم قلة  -لم
يـتـحـ ّـمــل أع ـق ــاب ال ـب ـن ــادق وه ــي توقظهم
بالقوة وتقودهم إلى أعمالهم .قال أحدهم
إنـ ــه رأى األم ـ ــل ف ــي املـ ـن ــام .س ـي ـعــود مثل
امل ـس ـي ــح .وهـ ـن ــاك ب ـعــض امل ـج ــان ــن الــذيــن
ادعـ ــوا األم ــل كـمــا يــدعــي الـبـعــض الـنـبــوة.
قبض عليهم وجلدوا في الساحة فأقلعوا
عن هرطقتهم في الحال .ترحموا عليه في
األي ــام األولـ ــى ،وعــاشــوا حياتهم بــا أمــل
فـبــدت أطـيــب مــع األلـفــة والــوقــت ،وعندما
يذكره اآلن أحدهم ،يلعنه الجميع كما لو
كان شيطانًا.
* قاص سعودي

شذرات

لماذا يهجر شخص منزال ً قريبًا من النهر؟
ضيف فهد *

1
من يكنس أسفل األنهار ،لو كان هناك من
ُ
سيكلف بهذه املهمة عندما يتم االكتفاء
ب ـهــذا ال ـق ــدر م ــن ال ـع ــال ــم ،سـيـجــد أغ ــراض
الناس التي سقطت منهم دون قصد ،أو
بقصد ،ال أحد يعرف ..سيجد طقم أسنان
سقط بعد ضحكة طويلة وغير محسوبة،

سيجد مسدسات ،الكثير منها في أنهار
أميركا الجنوبية ،حيث من الواضح أنهم
يتخلصون من جرائمهم بهذه البساطة،
سيعثر على منتحرين ،ربما يجد صائد
سـمــك غـفــى بـعــدمــا رم ــى الـطـعــم وانـتـظــر،
والكتب ،الكثير منها موجود أسفل أنهار
العالم ،دمــاء ،ثم هناك الساعات ،سالسل
امل ـف ــات ـي ــح ،أح ــذي ــة ان ـخ ـل ـعــت م ــن األقـ ـ ــدام
أثناء محاولة االنقاذ ،والهواتف الجوالة
للمتنزهني ،سيجد النظرات التي حدقت

ً
طــويــا مــن على الـحــافــة ،ربـمــا يعثر على
بعض القصائد ،مـجــاديــف ،وفــي األنهار
املقدسة سيجد تمائم ،وأدعـيــة ،وفتيات
قديمات عندما كان اإلنسان على استعداد
للتضحية دون ندم من أجل مواسم جيدة،
ً
لن يجد مدن بأكملها ،لكنه سيجد منزال
أو منزلني مهجورة ولن يسأل عن السبب؛
ً
ملاذا يهجر شخص منزال قريبًا من النهر
ّ
إلى هذا الحد؟ ربما ألنه مل لكثرة األشياء
التي تسقط منه هناك دون أن ينتبه ،وال
يعود بمقدوره إيجادها أبدًا.

2

المساهمات االبداع ّية في ملحق «كلمات»
يمكن إرسال المساهمات اإلبداع ّية (من قصص وقصائد
ونصوص ح ّرة وترجمات وصور فن ّية 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 األدب ّية ،تعطى األولويّة لنصوص
خضعت التفاق مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون
التعريب عن اللغة األصل ّية التي كتب فيها النص .مع تعريف
واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو
عدمه ،من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

من اإلسفلت تستطيع صناعة قصة ...من
طــن ال ـقــار األسـ ــود وال ـث ـقـيــل،ال ــذي جمد
تحت الوهج الدائم للشمس ،والعجالت،
اب ـت ـك ــر ..أو ت ــذك ــر:ه ــذا االس ـف ـل ــت ،قـيــامــة
الغابات يوم البعث ملحيطات ُدفنت حية.
ان ـظ ــر ج ـي ـدًا إل ــى األس ـف ـل ــت،لــرب ـمــا ملـحـ َـت
عـيــون قطيع مــن الــديـنــاصــورات ،حدبات
ظهورها،أقدامها املشقوقة..
ع ـنــدمــا ت ـتــوقــف اض ـط ــراري ــا ع ــن عجلتك
ً
الدائمة،وبدال من أن تفكر في األمور التي
عليك إن ـهــاء هــا ،لــو فـكــرت كيف تتجاور
ف ــي األمـ ـت ــار ال ـ ـسـ ــوداء ال ـت ــي تـفـصـلــك عن
الـعــربــة الـتــي أم ــام ــك ،مـفــاصــل،أش ـجــار ال
ُ
تعد ،جماجم لقوارض صغيرة ،وماليني
مــن ح ـشــرات ال تــربــط بينها صـلــة قــرابــة،
وأسـ ـ ـن ـ ــان ،ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األسـ ـ ـن ـ ــان،عـلــى
األسـفـلــت ،لــو كـنــت تمتلك ضـمـيـرًا جـيـدًا،
ت ـس ـت ـط ـي ــع أن ت ـك ـت ـش ــف ش ـ ـجـ ــرة ع ــائ ـل ــة
الـ ـحـ ـل ــزونُ ،بـ ـط ــأه ال ـ ــذي ل ــم يـسـعـفــه وقــت
الكارثة ..وقبل أن تتحركّ ،
لوح لألسفلت،
وانتظر سوف تغمز لك ماليني الكائنات
بعيونها الـتــي تــدوسـهــا كــل يــوم دون أن
تنتبه.
* كاتب سعودي

