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تأمالت في «الحرافيش»
خالد يوسف *
ّ
ي ـت ـجــنــب جـ ــال ال ـن ـظ ــر إلـ ــى ج ـســده
العاري في املرآة ولو صدفة ،خاصة
في أولى ساعات الصباح .املرة قبل
األخ ـي ــرة ،كــانــت مـنــذ ث ــاث سـنــوات.
األخ ـي ــرة كــانــت قـبــل  ٢٠دق ـي ـقــة .إنــه
ال ـحــزن ال امل ـفــاجــأة ،الـتــرهــات التي
ت ـح ـي ــط ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـخ ـص ــر لـ ــم يـعــد
تــافـيـهــا مـمـكـنــا .الـ ـه ــاالت ال ـس ــوداء
تزين العينني وأسفل اإلبطني .أكثر
ما يؤلم لدى الرؤية هو منطقة الظهر.
ال ـحــدي ـقــة ال ـحــاف ـلــة ب ـم ـعــالــم أع ـقــاب
م ـخ ـل ـفــات حـ ــرق أعـ ـق ــاب ال ـس ـجــائــر،
حديقة وخز اإلبر بمختلف أنواعها،
ب ــداي ــة م ــن ت ـط ـع ـي ـمــات ال ــوق ــاي ــة من
ال ـطــواعــن فــي مـطـلــع االربـعـيـنـيــات،
ً
وصوال الى إدمان الطواعني نفسها،
ون ـهــايــة بــآخــرهــا قـبــل ب ــزوغ الفجر
بقليل بوخزتني تم غرزهمها طبقًا
لتعليمات جــوسـيــاه زاي ـنــر ،الـشــاب
األمـيــركــي مــوظــف «نــاســا» السابق،
والقيادي الروحي لحركة القرصنة
البيولوجية ،التي توفر فيديوهاته
القصيرة إمكانية التعامل املنزلي
مـ ــع ال ـه ـن ــدس ــة ال ـج ـي ـن ـي ــة ،بـتـغـيـيــر
ط ـب ـي ـع ــة حـ ـي ــاة الـ ـخ ــاي ــا ال ـب ـش ــري ــة
املسببة ملعظم األمـ ــراض ،واملـطــورة
ل ـن ـمــو ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ـض ــات الـتــي
ت ـت ـعــرض ســري ـعــا ل ـل ـض ـمــور .بنحو
 ٥٠٠٠دوالر ،يـمـكــن الـحـصــول على
م ـع ـم ــل ف ـ ــي املـ ـطـ ـب ــخ ي ـت ـي ــح ف ــرص ــة
ال ـت ـجــريــب ب ـحــريــة أك ـب ــر ف ــي مـجــال
إط ــال ــة ال ـع ـم ــر دون اح ـت ـك ــار مــافـيــا
ّ
شركات األدوية أو تعليمات عطاري
مـطـلــع ال ـقــرن الـعـشــريــن ال ـتــي تــذوق
منها األمرين بشكل شخصي.
تمثال النور الذي حصل عليه جالل
ب ــوصـ ـف ــات الـ ـعـ ـط ــاري ــن وم ـصــاح ـبــة
ال ـ ـج ـ ــان ،أص ـ ـبـ ــح يـ ـم ــر ب ــارتـ ـج ــاف ــات
أطول قبل وجبة اإلفطار الصباحية.
طـ ـق ــوس االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـي ــوم تـنـهــش
ن ـصــف ذل ــك الـ ـي ــوم ،ب ـعــد ك ــل أق ــراص
امليتافورمني التي يتوجب ابتالعها،
ك ـم ـص ــاص دم ـ ـ ــاء ل ـل ـم ـن ـتــج ال ـج ــدي ــد
امل ـس ـم ــى ص ـح ــاف ـي ــا ب ـ ــدم امل ــراهـ ـق ــن.
ال ـق ــرص امل ـح ـت ـفــى ب ــه بـصـفـتــه االب ــن
امل ــدل ــل ال ـجــديــد ف ــي مـجـتـمــع باحثي
إط ــال ــة ال ـع ـم ــر .جـ ــال ل ـي ــس بـحــاجــة
إلــى بـنــاء م ــآذن شاهقة أو االنقطاع
عن مخالطة البشر لعام كامل .جالل
لـيــس بـحــاجــة إل ــى عـقــد أي صفقات
شـيـطــانـيــة .فـقــط عـلـيــه ال ـع ـثــور على
سـبــب يــومــي إلك ـمــال ط ـقــوس الـبـقــاء
عـ ـل ــى قـ ـي ــد الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ،تـ ـج ــدي ــد ع ـقــد
مـعــاشــرتــه لـلــزمــن وت ـمــاريــن املـغـفــرة
وفك لوغاريتمات املودة كل  ٢٤ساعة.
طقوس أخف شاعرية ،أقل مشهدية
من تفاصيل أسطورته األولى ،حتمًا
ً
ه ــي أكـ ـث ــر مـ ـل ــا ،وذلـ ـ ــك األخـ ـي ــر هــو
ال ـط ــاع ــون ال ـح ـق ـي ـقــي ال ـ ــذي يـخـشــاه
جـ ـ ــال والـ ـكـ ـفـ ـي ــل ب ــإقـ ـن ــاع ــه ب ــإط ـف ــاء
األنــوار والرحيل نهائيًا .كلما شعر
بنضارة الجسد ،داهمه الغثيان .إذا
ك ــان ه ـنــاك هــاجــس جـعـلــه الـنـسـخــة
األكثر سحرًا بني أبناء ساللة عاشور
الـ ـن ــاج ــي ،ف ــإن ــه ف ـط ــن ال ـ ــى مـعــركـتــه
الـحـقـيـقـيــة مـنــذ ال ـب ــداي ــة ،ول ــو كــانــت
نـتـيـجـتـهــا مـحـســومــة م ـنــذ ال ـبــدايــة،
فليذهب حبكم للعدالة أو النساء أو
للسطوة على بضع حارات أو الفوز
بـ ــوالء حـفـنــة أت ـب ــاع وح ــواري ــن إلــى
الجحيم .معركته األولى كانت أال يتم
تصنيفه كضحية في ذلك املستنقع،
وهــو يبدو املصير املشترك لكل من
عاصرهم على مدار القرن والنصف
الفائت.
جالل عاشور الناجي كان عليه نسج
أسطورة موته بفضل شفتي زينات
الشقراء كما تم توثيقها في «ملحمة
ال ـحــراف ـيــش» حـتــى يمكنه مــواصـلــة
مهمته املقدسة بأقل أضــواء ممكنة.
أن يعود بصفته كشخصية حقيقية
كــان لها ملفها الـخــاص الــذي اعتاد

في «مقهى علي بابا» (بريشة مولر)

نجيب محفوظ إعداده عن أشخاص
ح ـق ـي ـق ـيــن ق ــاب ـل ـه ــم ق ـب ــل تـحــويـلـهــم
ألساطير على الــورق .جــال الناجي
يعلم أنــه خاسر في عيون اآلخرين،
ولكنه متيقن بأنه فــي حقيقة األمــر
منتصر أكبر بمجرد اسـتـمــراره في
أجواء اللعبة.
شقة جــال الحالية حافلة بمفاتيح
الشقق املغلقة األخرى التي يقتحمها
ل ـل ـب ـقــاء فـيـهــا ع ـلــى م ـ ــدار ع ـ ــام ،كقط
يعيد اكتشاف األمكنة بعد مغادره
البشر .إرهاقه البدني املتكرر يمنعه
م ــن جـمــع عـلــب األدوي ـ ــة وســرنـجــات
ال ـح ـقــن ال ـف ــارغ ــة وم ـخ ـل ـفــات معمله
املتنقل ،أو عـشــرات بطاقات الهوية
امل ــزورة ،والــرخــص املزيفة ،والصور
الفوتوغرافية املمزقة ،في مساحات
ال ت ـح ـم ــل ق ـط ـع ــة دي ـ ـكـ ــور حـقـيـقـيــة،
ت ـف ـص ــح ع ـ ــن وجـ ـ ـ ــود مـ ــؤقـ ــت ل ـ ــروح
تسير في متاهة أبدية .إذا كــان بيد
جالل عاشور الناجي أن يزين شقته
املتواضعة ،لكان وضع على جدارها
األمامي ملصقًا مكتوبًا عليه جملته
املفضلة «ما أقبح الضحايا» .إذا كان
هناك من شخص لديه القدرة الكاملة
على فهم «الحارة» الحالية بأقل قدر
من االضطراب وبأكبر قدر من املرارة
املكتومة ،سيكون هو جــال من بني

اآلالف األساطير الشفهية واملكتوبة.
جـ ـ ــال ال ي ـس ـب ــح ي ــومـ ـي ــا إال وس ــط
الضحايا ،عشرات القصص العابرة
عن حيوات يتم تدميرها في قاهرة
مقتها منذ البداية ،وأضحى سعيدًا
بكراهيتها مع كل صباح على نحو
أكـ ـ ـب ـ ــر .ول ـ ـ ــم ال وه ـ ـ ــي ت ـث ـب ــت ص ـحــة
نظريته في حصاد كل ليلة سابقة؟
ج ــال ت ـحــول م ــن ف ـتــوة ال ــى فــانــور

مدينة تقتات من بيزنس
يوم القيامة الذي يحيط
بها من جميع الجهات
 ،flâneurصعلوك متجول في مدينة
ت ــدع ــي ال ـح ـي ــاة ،يـسـتـمـتــع بـمــراقـبــة
نفاقها أثناء اعتقادها بأنه شخص
يرى العالم بسذاجة عيني طفل في
الخامسة من عمره .يتلذذ باقتناص
ّ
تصنعها مدعية خفة الظل في الوقت
الذي تتنفس فيه العدوانية بشراهة.
مــدمــن لـلـجـلــوس عـلــى امل ـقــاهــي ذات
الطراز الغربي املدمر لطبيعة املكان
التاريخية ،ممارسًا ريــاضــة مراقبة
القاهريني ،وهم يتظاهرون بوجود

إيـ ـق ــاع مـخـتـلــف ل ـح ـيــات ـهــم مختلف
عن إيقاع الساقية ،وهم يتظاهرون
ّ
ب ـ ــأن ش ـي ـئــا م ــا يـ ـح ــدث ،م ــن دون أن
ي ـس ـتــوع ـبــوا أن خـ ـ ــداع ش ـخ ــص فــي
نهاية عقده السادس عشر ،أمر بالغ
الصعوبة.
منذ البداية ،أدرك جــال الناجي أن
الخلود هو أسلوب الحياة الوحيد
الــذي سيسمح له بالعيش في هذه
املدينة .مكان يقتات من بيزنس يوم
القيامة الــذي يحيط بها من جميع
الـ ـجـ ـه ــات ،ب ـن ـفــس ص ــاب ــة أب ــواب ـه ــا
الـ ـق ــديـ ـم ــة .ب ـي ــزن ــس ي ـب ـل ـغــك ب ـهــويــة
أعضاء الفردوس ومن يجب الترحم
عليهم ،ومن يستحقون نصف فرصة
ل ـل ـص ـفــح ،ومـ ــن ي ـم ـت ـل ـكــون ب ـطــاقــات
ّ
تسهل عملية قطع
ممغنطة تلقائيًا
الصراط .مندوبو مبيعات يقومون
بتسهيل عملية التعاقد مــع مهدي
منتظر جديد كل بضعة أشهر ،طاملا
ّ
أن لــه وجـهــا وطـبـقــة ص ــوت ،ويعلو
رأسه لوغو محطة تلفزيونية لديها
ربع كعكة إعالنية.
حتى جالل نفسه ينخدع بأنه أصبح
أكـثــر ق ـســوة ،ولـكـنــه نـفــس الشخص
ال ـع ــاش ــق مل ـص ــارع ــة ال ــدي ـك ــة .أصـبــح
يتابعها فقط على النسخة العربية
م ــن «ن ــاش ـي ــون ــال ج ـيــوغــراف ـيــك» .ما

ي ـل ـهــب خ ـي ــال ــه ب ـح ــق ه ــو م ـصــارعــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ،مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاردًا حـ ـلـ ـق ــاتـ ـه ــا فــي
شوارع املدينة الخلفية .إنه النشاط
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ـش ـع ــره ب ــاالت ـس ــاق،
األقــل إربــاكــا ،األسـهــل ترجمة ،وكــان
جـ ــال ق ــد قـ ــرر ضـمـنـيــا ال ـع ـيــش في
عالم ينتمي ألعمال الفنان الصيني
األص ــل ه ــوان فــونــغ بينغ ،وتحديدًا
ق ـط ـع ـت ــه امل ـ ـث ـ ـيـ ــرة لـ ـلـ ـج ــدل «مـ ـس ــرح
الحياة» التي تتضمن قفصًا من ٣٠
مـتـرًا ،عــامـرًا باملنجنيقات واألرك ــان
والـ ـ ـح ـ ــواف املـ ــدب ـ ـبـ ــة ،وت ـس ـت ـض ـيــف
دس ـتــة م ــن ال ـكــائ ـنــات املـخـتـلـفــة ،بني
ح ـش ــرات وزواحـ ـ ــف وعـ ـق ــارب وأف ــاع
لـفـتــرة زمـنـيــة م ــا ،حـتــى تتعلم كيف
تقضي على بعضها البعض تمهيدًا
مل ـن ـت ـصــر أوحـ ـ ــد أو ت ـت ـعــايــش كـلـهــا
مـعــا .فــي الـحــالـتــن ،بالنسبة لهوان
فونغ بينغ هي أخبار جيدة ،فالسم
الـ ــذي تـقـضــي ب ــه ك ــل األطـ ـ ــراف على
خصومها هو نفسه الذي ّ
تسبب في
ً
نجاة نوع على األقــل ،أمــا في دورة
ح ـيــاة ج ــدي ــدة ،وه ــي الـنـظــريــة الـتــي
يشعر معها جــال بكثير مــن األلفة
في كل مــرة يتذكر فيها قبلة زينات
ال ـش ـق ــراء ال ـت ــي أج ـه ــزت عـلـيــه طبقًا
لألسطورة الشعبية.
ل ـل ــوه ـل ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،قـ ــد ي ـ ـبـ ــدو ج ــال
مـشــروع صــديــق مـقـ ّـرب لبطل روايــة
«ك ـي ــف ي ـم ـكــن إيـ ـق ــاف الـ ــزمـ ــن» مل ــات
هايج هذا الشهر ،وهو اآلدمي الذي
يناهز عمره القرون الخمسة ،يعمل
كمدرس للتاريخ دون أن يعلم طالبه
أنـ ــه زامـ ـ ــل ولـ ـي ــام ش ـك ـس ـب ـيــر ،وك ــان
ح ــاض ـرًا ف ــي أملــان ـيــا كـ ــارل م ــارك ــس.
إال أن ج ــال لــم يـكــن ليطيق الـبـقــاء
ً
ط ــوي ــا دون الـ ــدخـ ــول ف ــي ع ــاق ــات
غــرامـيــة عــابــرة سطحية ،أو التنقل
ب ــن ع ـش ــرات امل ـهــن الـخــالـيــة م ــن أي
طموح ،طاملا أنها تسمح له بتوفير
قوت يومه ،وتمويل مهمته املقدسة
ال ـت ــي يـسـتـيـقــظ م ــن أج ـل ـه ــا ف ــي كــل
ش ــروق ،دون الــوقــوع فــي فــخ أسئلة
م ــات هــايــج الــوجــوديــة .املـهـنــة التي
تقنعه بتأجيل قرار الرحيل ،وتفسر
وجود شرائط الورق الطويلة بطول
جدران منزله ،واملدون عليها ماليني
األس ـم ــاء ،منها مــا تـعــرض للشطب
أو املـســح أو الـتـمــزيــق .الـتــأمــل فيها
ً
لن يتطلب معها وقتًا طويال ملعرفة
أنـ ـه ــا قـ ــوائـ ــم ت ـص ـف ـي ــة ال ـح ـس ــاب ــات
الـخــاصــة ب ـجــال .بـيــزنــس رائ ــج في
أسواق الظلم ،عملته هي آفة الحارة
األص ـل ـيــة ،الـنـسـيــان .ج ــال نـفـســه ال
يـتــذكــر ض ـحــايــاه أو ع ــدده ــم أو من
أفلتوا ،ال يمكنه استرجاع عشرات
الحرائق التي أشعلها للقضاء على
ق ــرى كــام ـلــة ون ـس ـبــت إل ــى مـجـهــول.
صعلوك «فــانــور» لثماني سنوات
وم ــاك مــرتــزق فــي السنة التاسعة،
س ـن ــة ال ـح ـص ــاد ك ـم ــا أس ـم ــاه ــا ه ــو،
املـ ـقـ ـت ــرن ــة ب ـن ـس ــائ ــم شـ ـه ــر ب ـش ـنــس،
الشهر القبطي التاسع ،شهر البعث
بـ ـع ــد أس ــابـ ـي ــع اب ـ ـ ـتـ ـ ــاءات وويـ ـ ــات
املــاضــي .الـفــارق الوحيد أن جــال ال
يرغب فــي أن تكون نسائم باملعنى
املتعارف ،ولكنها أعاصير من النوع
الذي تنحني له «الحارة» .إنه الفعل
الوحيد الــذي أغفله كل الحرافيش،
واسـ ـت ــوعـ ـب ــه ج ـب ــل ومـ ـ ـ ــدار ال ـع ـق ــود
الستة عشر املاضية ،بصفته الناجي
الوحيد الحقيقي من ساللة عاشور،
مهديها املنتظر ،ومخلصها القادم
ـال
بعد تـيــه ،مــن أجــل صنع عــالــم خـ ٍ
من الضحايا القبيحني .جالل يعلم
أن الجميع سيحتفي بــه بعد طول
غ ـيــاب ،لـكــن دون أن يـنـصـتــوا بحق
ل ـل ـس ــؤال ال ـ ــذي ش ـغ ـلــه م ـنــذ الــوه ـلــة
التي شاهد فيها رأس أمــه املهشمة
فـ ــي سـ ــن الـ ــراب ـ ـعـ ــة« :م ـ ـ ـ ــاذا لـ ــو ك ــان
مهديكم املنتظر شخصًا بشعًا بالغ
القسوة؟».
* كاتب ومخرج مصري مقيم
في اسبانيا

