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ال .املرة األولى كانت في حانة بتقاطع
سان مارتني مع بيامونتيّ .
قدمه لي
لــوكــاس وحــن رأي ـتــه ،نحيفًا يرتدي
ً
البني ومبتسمًا ،بدا لي فارسًا كامال.
كان هو في بوينوس آيرس منذ عام
 .52ج ــاء ل ـيــدرس لكنه ت ــرك الــدراســة
«ألن النقود في هذا البلد ،يا عجوز،
يجب أن تتشممها في مكان آخر» .أنا
فــي الـصــف الـثــانــي لــدراســة الـعـمــارة،
وألن ظروفي لم تكن على ما يرام ،كان
يقول لي« :ارحل ،ال تكن أحمق ،فهكذا
لــن تفعل هنا إال تضييع الــوقــت .إن
قـلــت ل ــك ارحـ ــل ،فــأنـنــا خ ــال عــامــن
ُ
بقيت .ألني
سنمتلئ بالذهب» .وأنــا
أريد أن أقابل نفسي ،هل تعرف؟
ك ـ ــان س ــان ـت ـي ــاغ ــو ي ـع ـي ــش فـ ــي غــرفــة
بالقرب من كونستيتوثيون ،بشرفة
تطل على املـيــدان .أحيانًا كنا نخرج
مـعــا ،لـتـنــاول ك ــأس ،للعب البلياردو
أو لنرقص؛ في البداية لم أنتبه ،لكنه
كان دائمًا في وضع املدافع مع النساء.
«مـ ــع ال ـن ـس ــاء ي ـجــب أن ت ـك ــون حـ ــذرًا.
إنـهــن أخـطــر مــا فــي بــويـنــوس آيــرس.
عـلــى امل ــرء أن يـكــون مـتـمــاسـكــا ،آمـنــا.
ألنك لو لم تفعل ،حني تود أن تتذكر،
سيتركونك في الطريق ،في طريق...
يجب أن تفهم يــا بيبي» ،عـبــارة كان
يكررها عـلـ ّـي دائـمــا (ألن ــه كــان واح ـدًا
مــن ه ــؤالء الــذيــن يـعـيــدون وي ـكــررون
األشياء .يحكون ما حكوه عدة مرات،
دائ ـمــا بنفس الـطــريـقــة ،كــأنـهــم نسوا
أنهم حكوه أو ربما ظنوا أنهم حكوه
آلخر .كان يقول لي «يجب أن تفهم أن
املـســألــة أال يـكــون أحــد فــوقــك .يــأمــرك.
ي ــأم ــر ف ــي امل ـ ــرء ي ــا ب ـي ـبــي .إن أمـ ــرت،
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إن فعلت مــا يحلو لــك ،إن كنت حـرًا،
ً
ً
فعاجال أو آجال ستصل إلى ما تريد.
إلــى حيث تــريــد .هــذا البلد يمنح كل
شيء» .وكان يكرر ذلك كدرس.
دائمًا ما كان يحكي لي أنه حني جاء
من ميسيونس كان بائسًا« .جئت بما
أرتــديــه وهــا أنــا هنا .هــا أنــا أمــامــك»،
كان يقول ويعدل ربطة عنقه أو يمرر
يده على شعره« .وأنت ماذا تظن؟ أن
ً
األمــر كــان س ـهــا؟ ...وأنــا تفاعلت في
ال ـح ــال .ح ـضــرات ـكــم ،أب ـن ــاء بــويـنــوس
آيـ ـ ـ ــرس ،ت ـع ـت ـق ــدون أن ـف ـس ـك ــم أحـ ـي ـ ً
ـاء
ّ
جـ ـدًا لـكـنـكــم ف ــي الـعـمــق م ـجــرد س ــذج
واتاهم الحظ .مثل هؤالء الذين فازوا
باليانصيب ،هل رأيتهم في الجريدة؟
ب ــوج ــوه ال ـح ـم ـقــى امل ـب ـت ـس ـمــة وورقـ ــة
اليانصيب والشامبانيا واألصدقاء.
ثــم ي ـغــدون بـعــد ذل ــك األث ــري ــاء الـجــدد
وي ـ ـقـ ــودون ك ــل شـ ــيء ب ـي ـن ـمــا ال ـن ــاس
ينصبون عليهم .وهكذا ،هل فهمت؟»،
كان يقول لي.
كان هو وحيدًا في بوينوس آيرس.
لــم يـكــن لــديــه أح ــد ،أو عـلــى األق ــل أنــا
ل ــم أع ــرف ــه م ــع أح ــد وع ــن ال ـعــائ ـلــة لم
يتحدث قط.
كــان يحكي« :عـنــدمــا وصـلــت .عندما
وص ـل ــت ،ك ـمــا ق ـلــت ل ــك ،ك ـنــت بــائـســا.
رأس ـ ــا ب ــائ ـس ــا .وك ـن ــت أخ ـ ــاف م ــن كــل
شيء ،هل تعرف :من املترو ،من عبور
ش ـ ــارع دي ــاج ــون ــال ،م ــن الـ ـس ــؤال عن
الشوارع ،من كل شيء .لكني أمسكت
ً
ب ـيــد بــوي ـنــوس آي ـ ــرس .بـ ــدأت ح ـ ّـم ــاال
فــي ش ــارع كونستيتوثيون بخمسة
بيزو للحقيبة وحينئذ انــدمـجــت»...
وكــان يحكي ذلك كأنه يعلمني« ،هل

تـعــرف؟ ألتعلم أن ــا .لكي أت ــرك مكتب
االس ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات ب ــوك ــال ــة الـ ـعـ ـق ــارات
بــال ـج ـنــوب إس إيـ ــه .ل ـكــي أتـ ــرك ذل ــك،
ألنهم كانوا بؤساء ،ولكي أرحل مرة
واح ــدة ،لنمتلئ بــالــذهــب فــي عامني.
إنه مكسب مضمون يا بيبي.»...
ال ـح ـق ـي ـقــة أنـ ــي ال أس ـت ـط ـيــع أن أق ــول
الكثير .لقد حكى لــي أنــه حــن وصل
راح ليعيش فــي ش ــارع «البــوكــا» مع
رجل من «سانتا في» يعزف البيانو.
وعندما سقط بيرون اعتقلوه تقريبًا
وه ـنــاك تـعــرف إل ــى الـفــرنـســي« ،ال ــذي
يعيش اآلن فــي أوروبـ ــا ،يعيش مثل
دوق ،م ـث ــل دوق ،ه ــل تـ ـع ــرف ملـ ــاذا؟
ألنــه رجــل حي ويعرف من أيــن تؤكل
الكتف .ألنه في أوروبا وألنه سيد».
وأن ـ ــا ف ــي ال ـع ـمــق دوم ـ ــا م ــا أعـجـبـنــي
سانتياغو سانتوس .إنــه مــن هــؤالء
ال ــرج ــال ال ــذي ــن ي ـع ــرف ــون ج ـي ـدًا م ــاذا
يـ ـ ــريـ ـ ــدون .دائ ـ ـمـ ــا جـ ــاه ــز وم ـش ـغ ــول
بشيء .صارم ومحدد .لذلك ،فما حدث
باألمس يبدو أكذوبة .إنه مثل حلم .ال
أعرف كيف حدث .ال أعرف .كان يقول
ً
أشياء
لــي« :أنــت أحمق ج ـدًا ،تصدق
كثيرة .يبدو أنك فخور بنفسك ،بكل
هذه الجوالت التي قمت بها .جوالت
مرفه .على من ستفوز بهذه الطريقة؟
هنا مثل املالكمة ،هل رأيت املالكمة؟
أن تغطي وجهك وتضرب ،أن تغطي
وجهك وتضرب .كل ما عدا ذلك باليه.
وأن ــت ،هــل تـعــرف كـيــف يـبــدو راقــص
باليه بجانب مالكم؟».
راقص باليه بجانب مالكم ...كان مثل
رج ــل ال يـمـكــن هــزيـمـتــه ،ه ــل تـعــرف؟
إنـ ــه أحـ ــد ه ـ ــؤالء ال ــرج ــال امل ـح ــددي ــن،

الـ ــذيـ ــن يـ ـ ـف ـ ــوزون ،دائ ـ ـمـ ــا يـ ـ ـف ـ ــوزون...
ُ
سقطت في
«ارحـ ــل» ،قــال لــي عندما
مــادة التحليل« .ارح ــل ،ال تكن أحمق
فقد نجحت املسألة مــع البرازيليني.
أنت تعرف أننا نتحرك باملجوهرات.
إهداء حصري .وخالل عام نتنزه في
أوروب ـ ــا» .إهـ ــداء خ ــاص ،ه ــل تـعــرف؟
نـ ـص ــف بـ ـل ــد مـ ـ ـت ـ ــورط .إنـ ـه ــا م ـســألــة
كبيرة ج ـدًا حــد أن املــرء ال يعرف هل
هــي عملية شرعية أم ال ،بكل هــؤالء
املتورطني فيها .حضرتك تــروح إلى
البنك وتـقــول« :مــن طــرف خـيــراردو»،
ومــع الـســامــة ،يــرتـجــف حـتــى املــديــر.
إنـهــا نـفــس عملية العملة األجنبية،
ُ
رحلت ...إهداء
لكنها أكثر أمنًا ...لذلك
حصري ،ماذا أعرف أنا .فاملرء يصيبه
الدوار عند رؤية نقود مهولة...
ومـشـيـنــا ف ــي ه ــذه امل ـس ــأل ــة ،فـحـســب.
ع ـلــى األقـ ــل بــالـنـسـبــة ل ــي .ب ـعــد ذل ــك،
باألمس بالذات ،كل شيء انهار...
لـقــد قـلــت ل ــه إن ــه يـقـتـلــه أن ي ـكــون لي
خطيبة .بالنسبة له ،كان ذلك آخر ما
يتبقى ل ـ ّ
ـدي مــن راق ــص الـبــالـيــه« .في
الـنـهــايــة تخسر بسبب الـنـســاء ،أنــت
لست ح ـرًا .باإلضافة لذلك لــن تشعر
أبدًا بالسكينة» .لكن ذلك محض فيلم
فــرنـســي عــن الـتــانـغــو ،كـنــت أق ــول لــه.
هذا يحدث مع النساء السيئات ،نساء
شــارع ديسثيبولو .أما خطيبتي ،يا
عجوز ،فتعيش في أدروجيه ،وأبوها
طبيب .وهي تدرس علم النفس .إنها
لـيـســت إح ــدى ق ـحــاب الـتــانـغــو .نحن
فــي عــام  ...1962وبالنسبة لــي ،فـآنا،
خـطـيـبـتــي ،كــانــت نــوعــا مــن الـجـســر،
هــل تـعــرف؟ أم ــان .األم ــان فــي أنــي في

أي لـحـظــة ع ـنــدمــا أريـ ــد أسـتـطـيــع أن
أرح ــل .لقد بــدأت الــدراســة مــن جديد،
ثــم أت ــزوج وم ــع ال ـســامــة .كــانــت مثل
البرهنة على االختالف ،كانت بقيتي.
كأني لم أكن قد لعبت كل شيء .واآلن
فحسب أنتبه ،انظر ،كانت مثل اللعب
مع الفخ ،على ثقة بالفوز« .أنت تصب
امل ــاء للخلف يــا بـيـبــي .لــن تـصــل أبـدًا
إلــى ش ــيء» ،كــان يقول لــي .وأنــا كنت
أزور ب ـيــت خـطـيـبـتــي ك ــل أح ــد كــأنــي
أعـ ــود إل ــى ال ـن ـظ ــام ،ك ــأن ــي أخـ ــرج من
السينما ،ماذا أعرف أنا.
وب ــاألم ــس راح م ـعــي إل ــى أدروجـ ـي ــه.
ً
ك ــان ذل ــك بــالـغـصــب ق ـل ـيــا ،أت ـع ــرف؟
كأنه قــد قــرره مسبقًا :أن أجــد نفسي
بالصدفة في كونستيتوثيون« ،كنت
أتنزه ،أتعرف» ،و«برغبة في أن أمشي
ً
ّ
ساقي قليال بالجنوب ،وأن أتشمس
يا بيبي».
وص ـل ـن ــا ق ـب ــل الـ ـ ـغ ـ ــداء ،ف ــي ال ـح ــادي ــة
ع ـشــرة وال ـن ـصــف ت ـقــري ـبــا .خطيبتي
تـعـيــش عـلــى بـعــد ثــاثــة بـلــوكــات من
املحطة .في واحــد من هــذه البلوكات
الخماسية الكبيرة واملربعة ،بحديقة
وح ـ ــاج ـ ــز ح ـ ــدي ـ ــدي .وح ـ ـضـ ــرتـ ــك أال
ت ـعــرف أدروج ـ ـيـ ــه؟ ...حـسـنــا ،وصلنا
في الحادية عشرة والنصف ،وقدمت
ل ـهــم ســانـتـيــاغــو كــزم ـيــل ف ــي الـكـلـيــة.
وجـلـسـنــا لـنـتـغــدى أف ـضــل م ــا يـكــون:
األب في طرف املائدة ،األم في الطرف
اآلخ ـ ـ ــر ،آن ـ ــا ب ـج ــان ـب ــي ،وســان ـت ـيــاغــو
أمــامــي .كــان أمــامــي .ببدلته الرمادية
الفاتحة وقميصه السماوي .ومــا إن
ب ــدأن ــا نــأكــل حـتــى انـتـبـهــت أن شيئًا
يحدث له .أنه كان مختلفًا .على األقل

لــم يـكــن نـفــس ال ــرج ــل .أو أن ــه لــم يكن
الرجل الذي أحب أن يكونه.
ع ـنــدمــا ب ــدأ ف ــي ال ـك ــام وأنـ ــا نـظــرت
إليه ،نظر ّ
إلي كأنه يقول لي« :ال تكن
أحمق ،يا بيبي ،هذا العالم هو عالم
املــاك ـمــن» .ك ــان يـتـحــدث كــأنــه يتلو،
كــأنــه يلقي درس ــا ج ــاء إلل ـقــائــه .وفــي
وسط عبارة لـ دون أنخل ،بدأ يقول:
 هكذا لم يخبركم ميجيل بأنه تركالدراسة؟
كــان هــذا أول مــا سمعته .نظرت إليه
ليغمز لي بعني أو يبتسم لي .ليقول
إنها مجرد مزحة .لكن ال ،واصل ،من
دون أن ينظر ّ
إلي ،كأني غير موجود،
وقال إني «سيئ جدًا ألنه لم يقل لكم.
ورب ـم ــا ل ــم يـخـبــركــم ك ــذل ــك ب ــأن ــه تــرك
عمله .لكن كيف ذلك يا ميجيل» .هذا
مــا قــالــه ،هــل الح ـظــت؟ «لـكــن كـيــف يا
ميجيل؟» .كــان لديه شــيء من الندبة
ف ــوق أذن ــه ،ن ــوع مــن ال ـكــرة الصغيرة
املـ ـ ـ ـ ـ ــدورة وال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء .ن ـ ـظـ ــرت إل ـي ــه
مبتسمًا ،كــأنـهــا مــزحــة ،وفــي الحالة
كان سيقول« :أنا أمزح مع ميجيليتو
ألنه حدث مع مسألة االدخار من أجل
األثـ ــاث ،ال ـيــوم اآلخـ ـ ــر .»...ن ـظـ ُ
ـرت إليه
مبتسمًا ،كنت متأكدًا من أنها مجرد
م ــزح ــة .ذلـ ــك ي ـح ــدث ل ـل ـم ــرء ،أرأي ـ ــت؟
عندما يـقــول شخص واح ـدًا مــن تلك
األش ـيــاء الـتــي مــن املستحيل قولها،
يـفـكــر املـ ــرء« :إنـ ــه يـفـتــك ب ــي .يتصنع
املـ ــرح ،أل ــم أق ــل ل ــك إن ــه رج ــل م ـهــرج».
عندما نظرت إليه ،مبتسمًا ،كان جادًا.
جــادًا ،مثل آنــا التي كانت تنظر إلـ ّـي،
مـثــل دون ـيــا لــويـســا .مـثــل دون أنخل
الذي سأله« :ماذا تقول يا رجل؟ ماذا

ت ـق ــول؟» ســألــه ،هــل انـتـبـهــت؟ الـشــيء
الــوحـيــد ال ــذي اض ـطــررت لـقــولــه كــان:
«ال ،ال تمزح ،ألنه في اليوم اآلخر في
الكلية حــدث أن .»...أو أي شــيء .لكن
ال .قال له« :كنت أسأل إن كان ميجيل
قــد أخـبــركــم بــأنــه ت ــرك ال ــدراس ــة وأنــه
اآلن يفعل شيئًا آخ ــر» .وكلهم كانوا
يـنـظــرون إلـيــه ،هــل تـعــرف؟ وهــو كان
يـبــدو مـضـغــوطــا« .م ــن نــاحـيــة أخــرى
في العمل الذي نعمله ليس ضروريًا
الــدراســة .مــاذا تفيد الــدراســة فــي بلد
مثل هذا؟ قل لي ،بصراحة ،هل فادك
فــي ش ــيء أن تـكــون طبيبًا؟ نـحــن من
ث ـ ــاث سـ ـن ــوات ن ـت ـج ــول ف ــي أوروبـ ـ ــا
ون ـع ـيــش ال ـح ـي ــاة ال ـع ـظ ـي ـمــة .نـتــاجــر
ف ــي املـ ـص ــوغ ــات ،ي ــا س ـي ــد .ف ــي قـطــع
حصرية.»..
كان يتحدث ويتحدث.
وك ـ ــان ي ـق ــول ل ــي «اخ ـ ـ ــرس ي ــا بـيـبــي،
ماذا بك؟ أال تريد أن تعرف خطيبتك
شيئًا عن حياتك «اخــرس يا بيبي»،
«اخرس يا بيبي» وال أعرف ماذا كان
يحدث لي .الشيء الوحيد الذي كنت
أفعله هــو قــول« :دعـنــي أشــرح لــك ،يا
دون أن ـخــل ،دعـنــي أش ــرح ل ــك» .هكذا
وال شيء آخر ،لو انتبهت .أثناء ذلك،
كان يتكلم ويتكلم .يتكلم عن مسألة
شاليه فلوريس ،عن مسألة األدوية...
كان شيئًا غريبًا جدًا .غريبًا ،أتعرف؟
كــأنــه ف ـجــأة ب ــات قـ ــادرًا عـلــى ق ــول أي
شيء .أن يضغط برقة على ّ
يدي امرأة
قبيحة جدًا ويقول لها« :الحقيقة ،يا
لـصـعــوبــة الـحـيــاة مــع ه ــذا ال ــوج ــه.»..
شيء هكذا غريب .مثل مشاهدة فيلم
قديم .هذه الدراما الصامتة لبدايات
الـ ـق ــرن ،ال ـحــاف ـلــة ب ــاإليـ ـم ــاءات ،حيث
يتألم الجميع ويشاهدهم الواحد اآلن
فتثير ض ـح ـكــه ...ك ــأن ذل ــك لــم يحدث
لي ...وال أعرف ماذا ُ
قلت .ما أتذكره أن
أحـدًا لم يسمعني وأنــه كان يستولي
ع ـل ـ ّـي أو ال أع ـ ــرف مـ ـ ــاذا« .اخـ ـ ــرس يا
بيبي ،دعني أكمل» .ثم حكى لهم أني
كنت أروح ألدروجـيــه وهكذا كل أحد
أت ـش ـمــس وآك ـ ــل أف ـض ــل ط ـع ــام؛ وأن ــي
ً
«جبان قليال ،لكني رجل طيب ،رجل
طيب» ..وعن كل شيء تحدث .عن كل
مــا راق ل ــه .حــد أن ــه تـحــدث أيـضــا عن
يوم جاء من ميسيونس وعن أن «أهل
بوينوس آيرس مجموعة من املعاتيه
لـكـنـهــم مـحـظــوظــون ،صــدق ـنــي» ،وأن
«املسألة مسألة أوامــر ،يا دون أنخل،
مسألة أوامر».
أنــا ال أتــذكــر شيئًا تـقــريـبــا ،كــل شــيء
يـ ـب ــدو ب ـع ـي ـدًا ج ـ ـ ـدًا ،يـ ـب ــدو ك ـغ ـمــامــة.
وأش ـعــر بـمـعــدة مقلوبة وأتــذكــر أنــي
ك ـنــت أش ـع ــر بـمـعــدتــي مـقـلــوبــة كلما
ن ـظ ــرت لـطـبــق ال ــراف ـي ــول ــي الـ ــذي كــان
يـبــرد وي ـبــرد عـلــى تـلــك امل ــائ ــدة ،فيما
يـلـتــزم الـجـمـيــع ال ـخــرس ويـتـكـلــم هو
وحده .يبدو حلمًا .شيء من الصعب
تفسيره ...كأنه كوميكس .مثل نكتة
طويلة ،هــل تـعــرف النكات الطويلة؟
حــن يـشــرع شـخــص فـجــأة فــي حكي
حكايات نــزقــة ويشعر امل ــرء أنــه على
وشــك الـضـحــك .امل ــرء يشعر بالحزن،
لـ ـك ــن ثـ ـم ــة رغـ ـب ــة ه ـم ـج ـي ــة ت ـهــاج ـمــه
ل ـي ـض ـحــك .ف ــي الـ ـب ــداي ــة ي ـق ـطــب امل ــرء
ج ـب ـي ـنــه ويـ ـح ــاول مـ ـ ـ ــداراة ضـحـكـتــه،
بــامل ـنــديــل أو ب ــأي شـ ــيء ،ث ــم يضحك
ويضحك .والجميع ينظر إليه واملرء
يـضـحــك وم ــع الــوقــت تـعـلــو ضحكته
وتعلو...
هكذا ،هل فهمتني يا عزيزي املحقق؟
* ريـ ـك ــاردو بـيـجـلـيــا (األرج ـن ـت ــن -1941
 )2017ق ــاص وروائ ـ ــي ون ــاق ــد وأكــادي ـمــي
أرج ـن ـت ـي ـن ــي ،ي ـع ـت ـبــر أح ـ ــد أه ـ ــم األسـ ـم ــاء
السردية والنقدية في األرجنتني منذ الثلث
األخير في القرن املاضي ،وكان أكبر سارد
في أميركا الالتينية قبل رحيله بسنوات .له
العديد من األعمال املهمة من بينها «أبيض
ليلي»« ،تنفس صناعي»« ،املدينة الغائبة»،
ومجموعة «ال ـغ ــزو» ،بــاإلضــافــة إلــى كتابه
النقدي التنظيري «القارئ األخير».

صبيحة شبير *
امل ـط ـعــم ف ــي ازدح ـ ــام ره ـي ــب ،ح ــرك ــة دائ ـبــة
وطلبات ال تنتهي ،منذ اشتغلت فيه منذ
ثالث سنوات ،وأنا أتحرج من الظهور أمام
الناس ،وأخشى أن يعرفني أحد النزالء أو
الضيوف الكثيرون الــذيــن ي ـتــرددون على
هذا املكان ،فتسقط هيبتي وأصبح موضع
ه ــزء وسـخــريــة مــن قـبــل الـجـمـيــع .أن ــا رجــل
مسالم ،أحرص دائمًا على إرضاء الجميع،
الـنــاس كلهم يـحــافـظــون عـلــى املـظــاهــر ،ما
شأنهم بما أعمل ،وإن كان شغلي الذي يدر
علي الربح الحالل محترمًاَ ،
لم يراه الناس
مــن األع ـمــال املـحـتـقــرة؟ استطعت بالعمل
اإلضافي الذي أقوم به بعد الدوام الرسمي،
أن أحصل على منزل محترم ،يحتوي على
حديقة جميلة ،زرعتها بأنواع من األشجار
الباسقة ذات الثمار اللذيذة ،أشجار نخل
فارعة ،وكــروم تتسلق الجدران ورمــان مع
ورود مختلفة األل ــوان واألنـ ــواع رائحتها
تـخـلــب األلـ ـب ــاب .نـصـبــت األرج ــوح ــة الـتــي
ط ـل ـب ـت ـهــا زوجـ ـت ــي ال ـح ـب ـي ـبــة ،ن ـج ـلــس فــي
األمــاســي الـتــي تبقى لــي بعد االنـتـهــاء من
عملي االثـنــن ســاعــات قليلة أقضيها في
راحة من عناء األعمال الكثيرة ،والتي تثير
التعب طــوال الـنـهــار .أستمع إلــى أحاديث
زوجـتــي التي ال تنقضي ،ومطالبها التي
تتجدد كلما نفدت إحداها...
سيارتنا أصبحت قديمة اآلن
املطعم في حركة دائبة ،أستمع إلى طلبات
الــزبــائــن ،وأنـفــذهــا فــي الـتــو .مــن طبيعتي،
أتميز بالنشاط ،ال أحــب الكسل والتباطؤ
في الحركة ،ما إن يطلب مني أحدهم شيئًا
حتى أس ــارع إلــى تلبيته على ال ـفــور ،هذا

رزق ــي ،وعـلـ ّـي أن أحــافــظ عليه كـمــا أعتني
بعيني! أسجل كل ما يطلبونه مني ،شراب،
طعام على اختالف أنواعه ،مطعمنا يقدم
كــل أنـ ــواع األط ـع ـمــة ،املـشــرقـيــة واملـغــربـيــة،
وأص ـ ـنـ ــافـ ــا كـ ـثـ ـي ــرة م ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ــواع امل ـق ـب ــات
والـسـلـطــات .هــذا الـصـبــاح ك ــان متعبًا لــي.
طالب الثانوية ،يرهقونني بأسئلتهم التي
ال تنتهي أب ـدًا ،وخــاصــة الـطــالــب املشاغب
حسام ،يمطرني باستفساراته عن األمور
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ي ـعـلــم ت ـم ــام ال ـع ـلــم أنـهــا
مــن األحــاديــث املـمـنــوع الـتـطــرق لـهــا داخــل
الفصول .سألني بوقاحة حاولت أال أبدي
اهتمامي بها.
 م ــا رأي ـ ــك أسـ ـت ــاذ ،ه ــل يـعـتـبــر الـشـخــصالخائف الجزع ،مخلوقًا طبيعيًا؟ أال ترى
أنه في منتهى درجات الجنب والخنوع ؟
أحــاول أن أقنعه أنني موظف لــدى الدولة
وعـلــي أن أنـفــذ بــرامـجـهــا التعليمية ،دون
التطرق إلى األمور السياسية التي أجدها
تـشـتــت أذهـ ــان ال ـطــاب وت ـبــدد انـتـبــاهـهــم،
ول ـكــن كــل مــا أق ــوم بــه لـكـســب ه ــذا الـطــالــب
املشاغب إلــى صفي يبوء بالفشل الذريع،
رأســه جامدة وال يقبل اإلقـنــاع ،تمامًا كما
كنت أنا ،في مثل سنه.
نــاقـشـتـنــي أخ ـتــي ه ــذا ال ـص ـبــاح بــوضـعــي،
استنكرت هي أن أقوم وأنا األستاذ بعمل
النادل بعد ساعات العمل الرسمية .وحني
وضـحــت لها حالتي الصعبة ،وأن راتبي
املـ ـت ــواض ــع ال ي ـك ـفــي ل ـل ـق ـي ــام بـمـتـطـلـبــات
أسرتي ،ظهر عليها اإلنكار لكالمي
 أي أسرة ،زوجتك األمية لوحدها؟أنا رجل مسالم ،زوجتي امــرأة ،ومن حقها
أن تطلب مني ما تريد ،من يفيها حقوقها،
وهي جليسة املنزل لم تحصل على تعليم

كــاف .وهــذا الصباح حني ناقشني الطالب
بــاألمــور السياسية ،وكيف يكون اإلنسان
املحترم ،وأن الشخص املناسب فــي املكان
امل ـن ــاس ــب ،س ـم ـعــت ق ـه ـق ـهــات م ـك ـتــومــة مــن
ال ـطــاب ي ـحــاولــون إخ ـفــاء هــا .كـنــت سابقًا
محل التقدير واالحترام ،وحني أخذ عصام
هذا يقود الطالب ،ويقنعهم بمناقشة األمور
امل ـم ـن ــوع م ـنــاق ـش ـت ـهــا ف ــي ح ـصــة ال ـ ــدروس
االجتماعية ،وجــدت أن منزلتي التي كنت
أحرص عليها بني الطالب ،قد أسيء إليها
كثيرًا .املطعم هــذا املـســاء فــي حركة دائبة،
وازدح ــام قل نظيره في املـســاءات املاضية،
ربما ألن غـدًا يــوم عطلة رسمية ،الكراسي
ح ــول املــوائــد قــد ام ـتــأت بــالـضـيــوف ،وكــل
منهم يطلب شيئًا مـنــي ،أسـجــل الطلبات
ورقم كل مائدة وأنواع طلباتها.
 أنت ترهق نفسك بالعمل ،دعني أساعدك.مسكينة زوجـتــي تــريــد أن تعينني ،كيف
ي ـت ــأت ــى ل ـه ــا م ـس ــاع ــدت ــي وهـ ـ ــي لـ ــم تـكـمــل
الثانوية العامة.
أنهيت تنفيذ ما طلبه الزبائن مني.
 أيها النادل ،تعال هنا.يسكب الــزبــون العصير عـلــى املــائــدة آم ـرًا
إياي:
 هيا أيها النادل ،امسح ما هرق مني منشراب.
اعتدت دائمًا أن اضبط أعصابي ،وأال أدع
ً
الــزمــام يفلت مني ،أتنفس بعمق ،محاوال
إدخ ـ ـ ـ ــال مـ ــا ت ـي ـس ــر مـ ــن هـ ـ ــواء إلـ ـ ــى رئ ـت ــي
املتعبتني ،بهدوء ذهبت إلى املائدة املعنية،
ومسحت مــا فيها مــن بـلــل ،ينطلق صوت
أعرفه جيدًا:
مرحبًا أستاذ.
* العراق

شعر

بوداعة راهب عجوز

فراس سليمان *
في هذا الفيء الرخيص
أخترع نفسي
من دون آخرين
■■■
أقطع جذوري التي تصلني بي
أحرقها
بقى لي أن أتعلم كيف أحتمل
هذا الصقيع
■■■
على منصة هــذه الشيخوخة
املبكرة
ّ
أشجع زوالي على أدائه
هو ممثل رديء
ُ
ـاه ــد بــذائ ـقــة ت ـخـ َـرب
وأنـ ــا م ـش ـ ِ
رويدًا رويدًا
■■■
ك ــل ال ــوع ــود ال ـتــي ل ــم أقطعها
وفيت بها كيف لي أن أفرح
أشجاري
أني حفيف أوراق ً
تنمو ...ترتفع مقلوبة
■■■
أذهب إلى العالم وحدي
أنا وهو
وهمان نيئان
ِ
بـ ـحـ ـم ــاس ــة ي ـ ـت ـ ـج ـ ــادالن ع ـلــى
ّ
منصة غبار
■■■
لم أعد أحلم بشيء
أما هذه الرغبات الصغيرة
فمقاعد قليلة أرتبها
ألش ـ ـخـ ــاص ربـ ـم ــا ي ـح ـض ــرون
جنازتي
■■■
خارج االنتظار
أقف ّ
ألوح لي
أنا الذي مضى
■■■
هكذا
أتسلى بإساءة فهمي
ُ
أكتب

■■■
أح ـ ــب أن أص ـ ـ ـ ّـدق أن ـ ــي ح ـفــرت
بئري وحدي
ال أحب أني عندما أرمي دلوي
أرفعه ممتلئًا ببقاياهم
■■■
تطقطق طفولتي آخر الليل
ال أعيرها انتباهًا
■■■
في البرية هناك عندما ألتقي
بنفسي
ّ
أميزني عني
■■■
ّ
يصدقوا أن هذه
ال يريدون أن
الحافلة
لن تصل إلى مكان
من أنا ألوقظ الغفلة كلها؟
■■■
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـح ـ ـ ـف ـ ـ ـلـ ـ ــة سـ ـيـ ـمـ ـض ــي
الحشاشون
إلى بيوتهم
وسأمضي أنا إلى خياالتهم
■■■
تحررت من الزخرفة
بقي قليل من األقنعة
ٌ
سأبقي عليها
يحتاج إليها اسمي
بعد أن أموت
■■■
ال وطـ ـ ـ ــن لـ ـ ــي ألرفـ ـ ـ ـ ــع صـ ـ ـ ـ ـ َ
ـور ُه
وراي ـ ـتـ ــه فـ ــوق ع ــرب ــة ال ـك ـل ـمــات
الذاهبة لتهترئ.
ال ش ـعــب ل ــي ألص ـ ــرخ بــاس ـمــهِ
وأنـ ـ ـ ـ ــا أجـ ـ ـ ـ ـ ّـر ع ـ ــرب ـ ــة الـ ـكـ ـلـ ـم ــات
الذاهبة لتهترئ.
وحدي أمام هذا املنحدر العظيم
ّ
أهم بقذف ما تبقى من جسدي
ف ــوق عــربــة ال ـك ـل ـمــات الــذاه ـبــة
لتهترئ.
وح ــدي فــي هــذا الـقــاع العظيم
ّ
املـ ـظـ ـل ــم مـ ـهـ ـت ــرئ ــا أق ـ ــل ـ ــد م ـ ــواء
أسراري.

بوداعة راهب عجوز

1
تضيع في عتمة اللغة
ه ـ ـنـ ــاك بـ ـي ــدي ــك ت ـ ـفـ ـ ّـك وت ــرب ــط
الحروف
هـ ـ ـن ـ ــاك تـ ـ ـخ ـ ــرج مـ ـ ــن صـ ــورتـ ــك
تدخل إلى صورتك
ّ ّ
بحماسة تتعلم أل تكون

2

للستارة
ّ
يحركها هواء خفيف

9

َ
القصيدة الذي كنتها
تـ ـل ــك الـ ـطـ ـف ــرة الـ ـت ــي مـ ــا زالـ ــت
تتكرر
فكرة ...تراقبها بدهشة
وهي ّ
تغير ثيابها

يشغلك عدد البراغي
ّ
في باب قطار الكالم الذي يقلك
إلى أناك األخرى

10

في تلك املمالك ّ
املهدمة داخلك
يتمشى الله فارغًا بال مشاعر

3

11

تحك َ
ّقدرك بحجر
ّ
ك ــي ت ـت ــذك ــر أن ال ـب ـي ــوت ال ـتــي
سكنتها
كانت رعودًا نافقة

4
تفتح صندوق أيامك من القعر
ً
تريد أن تتحسس الهباء ثقيال

5
كون أنت
أرمل ٍ

6

ّ ُ
حصة الغريب
لك
لتنفقها مرة بعد أخرى

7
غيبوبة هواء
في فضاء صغير
ُ
قلب َك األرجوحة

8
تفتح الباب ثم تغلقه
م ـتــوه ـمــا أنـ ــك تـسـتـقـبــل أحـ ـدًا
تودع أحدًا
راهب عجوز تبتسم
ثم بوداعة
ٍ

عـ ــالـ ــق داخـ ـ ـ ــل ه ـ ــذه امل ـص ـي ــدة
املرعبة ال تشتاق إلى أحد
ّ
تمر هي بني أضالعك
َ
مشاطر موسيقى

12

ل ــم ي ـعــد ال ـعــالــم ي ـ ـ ّ
ـزود خـيــالــك
شيئًا آخر الليل وحدك
تحتفل بأعمدة هائلة تتداعى

13

أنت ّ
كوة في الجدار
هم الجدار
لن يروك

14

ُ
ّ
اآللهة املرضى
يهزك سعال
ّ
ً
محموال على محفة ريح

15
في بالد أخرى
ّ
تجرب أن تحضن نفسك
فيحضنك غرباء طيبون
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ...الـ ـجـ ـمـ ـي ــع أخـ ـ ـ ـ ــوة فــي
«الحنني» إلى هناك
* سوريا

