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القيح
الدغل إلى الدخول

الذي من قمته. أصل إلى أن أنوي أكن لم اجلبل ــلق تس في ــرعت ش حني

حائط ــطح على س وحدها وضعتني ــروف الظ كنت القمة؟ يصل ــوى أن يق

جتاوز هذا جهدي في أعمل أن األمان أصل إلى علي لكي وكان السامق. اجلبل

في التفكير ثم أستأنف التقط فيه أنفاسي إلى مكان أصل ــى عس احلائط

اخلالص.

التي ــت هي قل كما ــروف الظ لكن ــال ــلق اجلب تس هواة من ــت ــا لس وأن

السحلية قدرة لكن بدون السامق اجلبل هذا حائط في كالسحلية وضعتني

في ما الفائدة إذ الظروف، ــذه ه في أخوض أن أريد ال ــا أنني كم ــة، أو العظاي

ــفل أس إلى هذا موضعي من أهوى ــو أن ال ه اآلن املهم ــن املاضي؟ ع ــث احلدي

أن شك فال جبل ــفح هويت إلى س أنني لو إذ ذكره. من البد ــيء ش هذا اجلبل،

مفهوم، لكن جبلي ــيء ش هذا جميل، شيء وهذا ــم ــوف تتهش عظامي س

من أسطورة في أسمعه وهذا أمر لم الظروف ليس عاديا، فيه وضعتني الذي

العظام رأيت هاتني عيني بأم عيناي. ــاهدته ش إنه مصير ــاطير املنطقة، أس

إذ اجلحيم، إلى اجلبل من الذين هووا أولئك الضحايا عظام الصفراء، ــة اآلدمي

خلف تقع التي املنطقة سفح، سفحه نهر، لكنه ليس له أن هذا اجلبل ليس

ــيح، التماس وتدفق معه نهر من احلم يتدفق ــه اجلحيم، األنهار، أن لكل ــذه ه

في ذلك يجري ــا م وبني بيني يحول ضبابا ــح أن يصب كاد الذي ــار ــم البخ ورغ

مستميتة للتسلق محاولة في التماسيح لهت ــمع أس أكاد فإنني اجلحيم،

ــع ينقش أن الضباب ــك يوش األحيان بعض في عروقي، بل في إلى رائحة الدم

اآلدمية العظمية الهياكل رؤية مبقدوري ــون يك وحينئذ قليال، الرياح وتزيحه

رأيت بأم مرة من أكثر معروفة، غير نهاية إلى اجلحيم إيقاع نفس في ــير تس

يهوي أ، يلبث ال التمساح بي لكن ثقل جسد يلحق أن أوشك ــاحا متس عيني

أمام يكون ال اللحظة تلك مثل وفي آخر ــاح متس فيعيد الكرة الهاوية إلى به

ولقد فعلت ذلك مثل اهللا. خفية بقوة ــتنجادا اس الصراخ ــوى س ــان أي إنس

أن ــكت أوش حتى أصلي له أن حاولت ــتجديته، اس ناديت اهللا، فعال، الصنيع

إنني لست ينساني... أن في احلق وله نساني، ورمبا ــمعني، يس لم باهللا أقتنع

ولم صالتي، إلى لإلصغاء اهللا يسارع حتى العالم هذا في ــكلة الوحيدة املش

واحدة أن ذرة ــه ال تهم اهللا إن العوالم، ــذه ه في ذرة ــوى ــت س أنس أنني لس

يعرف التي كانت حتى باليني الذرات ــعاع نووي... أو إش حالة خمود، في تبقى

يبالي بذرة بها، فكيف يبال لم وناغازاكي ــيما هيروش ــتدمر س أنها مسبقا

أصير أو أن اجلبل، بهذا عالقة أن أكون ذرة يضيره الذي وما مثلي؟ مشعة غير

الذي يتدفق اجلحيم نهر في عظميا هيكال حتى أذوب ــاح أو بطن متس في ذرة

حتتي؟ من

الهياكل، ــوق بجحيم النهر ف ــيح التماس ــاد ارتطام أجس ــمع كنت أس

الصغير النتوء ــن قدمي ع زلت ــا لو فيم املصير ذاته ــر انتظ وكنت ــني اآلدمي

الكارثة حلول منذ ــارعت س الذي حزامي انقطع أو عليه، قدمي وضعت الذي

الدغل هذا في ــة النامي النباتات ببعض ــت يثب أن ــاه إلى فوق عس ــى رميه إل

رمية لقد كانت ومتاسيحه، إلى نهر اجلحيم ــلمني ويس يخونني توازني حتى

ذلك يعني مرة فال اهللا إذا التفت لكن اهللا. من كرمية إلتفاته وكانت موفقة،

بالتوتر بالفناء مهدد العالم إن ذراته. من حقيرة وخاصة لذرة حني كل في انه
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أنا عاملا، أو ــا دني ــت اإلدراك بأنني لس من والبد ــيا، وروس أمريكا بني ــتمر املس

املشعة. اهللا ذرات بني خامدة سوى ذرة لست

ذلك كل ــد بع إليه، وتضرعت ــتجديته، واس ــال، طوي اهللا ــت نادي ــد أن بع

التي تبعد عنها لها وتلك ااورة واملناطق ــة املنطق هذه أهالي أقول ــرت تذك

ً وميهل كثيرا ــال بطئ وع جل إنه ــرعة، بس ــتجيب يس ال اهللا أن تذكرت أيضا.

موت بعد أي يوم القيامة، في املوضوع إلى يوم يسمونه البث ميهل ً وقد كثيرا

بي تزل أن قدمي ــكت أوش حتى ذلك بانزعاج تذكرت كل ــوم. واملظل ــم الظال

النهر. في تتدفق اجلهنمية التي ,على املياه أفواهها الفاغرة ــيح التماس إلى

اهللا، بعكس إلى التضرع لألولياء، ألن األولياء اهللا اليأس من ــلمت أس وهكذا

ذلك كل ــرعة، الس وجه وعلى الطلب ــب حس تأتي أفعالهم البتة، ال ميهلون

املناطق أهالي من وحتى لها ااورة واملناطق املنطقة هذه أهالي من سمعته

األمل، من بصيص إلى ــد حتول لق يدم لم لكنه أمال، ذلك كان لقد ــدة. البعي

وهكذا... أيضا. من األولياء لليأس أسلمني أن بعد حتى البصيص اختفى ثم

أهالي بالتواتر بني ــات الرواي اتفقت فلقد لليأس ــلمني يس فإن اليأس أصبح

األولياء بأن اتفقت البعيدة،،، أهالي املناطق ــى وحت لها املنطقة وااورة هذه

في لي التي خطرت ــهولة بالس ليس لكن دعاهم ــي إذا الداع إلجابة ــرع أس

يكفيهم ال األولياء مثال ــاهللا. ب ــتغاثة االس حينما توقفت عن األولى الوهلة

األحيان، بعض في وحده اهللا قد تفيد مع هذه أمور  ألن واالستجداء، التضرع

املعلق في أنا بالنسبة لي املستحيل حكم في ــروطا ش لهم فإن األولياء أما

قدمي تزل أن ثانية ــي كل ف غير مفهومة أنا املهدد ــباب اجلبل ألس هذا ــدار ج

إلى ً أبدا املتحرك القيح ــر نه في الفاغرة أو ــيح التماس أفواه أحد في فأهوى

يذهب أن الظروف مثل هذه ــخص في لش أين القدرة فمن اجتاه غير معلوم...

تعقيدا مما أكثر األولياء ــألة مس اتص؟ الولي على تدله عرافة أو عراف ــى إل

أن إذ يجوز كان، ــي ول أي أطرق باب أن ــح يص األولى، إذ ال الوهلة ــي ف ــورت تص

من فينزل اجلفاف مختصا بعالج كأن يكون ال تعنيني ــاة مبأس مختصا يكون

للماء؟ حاجتي فما أنا أما موتها... بعد األرض فيحي ماء السماء

ــنج التش أن حتى ” للماء؟ حاجتي ــا م ” مرتفع بصوت ــر التفكي ــررت ك

ــبثا تش يداي فازدادت تزل ــي وكادت أن إلى قدم حلقي ــن م ــرب العصبي تس

على القدرة ــك أمل أنني هب الظرف، ــذا ه في ــت ثم هب أنني لس ــل... باجلب

ــر ليقيني ش اتص الولي وقصدت العرافة... أو العراف على وعثرت ــة احلرك

هب اجلبل... حائط على القيح من نهر أو الفاغرة أفواه التماسيح بني الوقوع

أحصل على هذه البركة مبجرد فهل الغامض، في غير هذا الظرف كل ذلك مت

البعيدة تلك وحتى ااورة واملناطق املنطقة أهالي كل إن ــي؟... للول التضرع

ظهره في منقط كبش قربان؟ ولكن أي إلى قربان، حاجة في الولي أن يعلمون

جبهتها في بيضاء بقعة لها سوداء نعجة العرف، أحمر ديك ــوداء، س بنقط

غيظا ــيط يستش وقد الولي ــيتقاعس س ــروط الش بغير هذه بطنها... وفي

في تكون ال قد أخرى ــة في كارث ــبب ويس بلة الطني فيزيد األحيان بعض ــي ف

العراف حدده الذي الوصف بدون بدون القربان أو الولي زيارة ألن أحد، ــبان حس

واقعا يا الغولة، من هاربا يا وحينئذ قل: الولي ملقام إهانة قد يعد العرافة، أو

القلوب. سالل يدي بني

وموت شخص والدة وراء احلكمة إدراك العسير فمن كذلك، األمر مادام إذن،

موت بني الفرق ما ذلك. كل وراء حكمة ثمة بأن االعتقاد العسير من شخص،

العبث. حقيقية سوى إجابة ثمة ليس صرصار؟ أو وموت ذبابة آدمي

رائحة ــم ويش بيته إلى يعود عندما الغول ــة صرخ اصرخ ــأة طفقت فج

غريب:
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قصري؟ إلى بها أتى الذي ما والكسري! املسري رائحة -

ــز الدنيا ــري، عجائ ــري والكس املس رائحة هي ما أعرف ال ــا فأن ــع وبالطب

دارها من أخرجت ضحية داره، أنا إلى عاد بالغول الذي ــت ولس فقط، يعرفنها

ــي بدأت حواس ــيئا غريبا لكن ش اللعني،... اجلبل ــط هذا حائ علقت في ــم ث

حلظة في ــادة، غير الع على تعاقب ــول بدأت الفص مثال به، ــعر تش ــة املتبقي

في رقاد فترة أسوأ األربعة، اختارت الفصول طقوس أسوأ أعيش بدأت واحدة

القيح نهر فوق بتعليقي األولياء اهللا وال لم يكتف الرياح. علي لتهب ــي ريح

علي هذه الرياح ــلطوا يس أن فرأوا ذلك بكل يكتفوا لم اجلبل، هذا حائط في

فمن نساني، ألنه ليس أنساه أنساه... أن اهللا اضطرني لقد الصرصر، العاتية

هذه أما الستجدائه عندي وقت ال ألن نسيت اهللا اهللا؟ نسيان أحتدى حتى أن

حلظة صيف، حلظة الذي أصبح القبلي في الصيف هبت ريح وحينما الرياح،

حلظة في القبلي ــح هبت ري حينما ــا... وعرضا وعمق طوال ــة ــا الثالث أبعاده

املنطقة هذه أهالي ألن ــد.. باحلدي ــك أن أمس تذكرت احلديد... ــف هذه الصي

إنها ريحا ــت ليس القبلي ريح أن يقولون ــدة... البعي وحتى ااورة ــق واملناط

اإلنسان ميسك أن األرواح هو شر هذه التقاء طريقة أفضل وأن ــريرة، أرواحا ش

بريئة. قبلية رياح رياح... مجرد تتظاهر أنها التي األرواح فتختفي باحلديد

ال العادية، ــي حيات ــام أي من يوم ــي ف وكأنني ــت، ــد، صرخ احلدي ــد.. احلدي

تفر حتى ــدي، حدي بقضيب ــك أمس أن ــوى س مني األرواح ــذه ــتدعي ه يس

ــوى س بني ليس عبد أنني مجرد ــيت نس أدر لم ال ــي، أمام ــن م ــي أرواح القبل

في لهويت ــهوي طال س ولو اجلبل اللعني، ــذا ه في حائط ــمراً متس ــي حزام

أنني ــيت نس القيح، نهر أو غرقت في أفواهها.. ــيح الفاغرة التماس أحد فم

ــا خفاش كنت ألنني لو ــوى اخللقة، س غير خفاش خفاش بل مجرد ــت أصبح

لو ألنني حقا، ــا خفاش كنت لو متنيت حينئذ أمني، مكان في برجلي لتعلقت

تطارد القبلي ال أرواح ــم إن ث ــاء، أش حيثما أن أطير ــتطعت الس كنت كذلك

أنني ذلك كل من ــع واألبش فقط. اآلدميني باجتياح مغرمة ــا إنه اخلفافيش،

الدغل، ــجني هذا س كنت لو وحتى ــان، اإلنس وال حياة حيلة اخلفاش لي ليس

بال زنزانة في اسم بال سجني أنا املساجني األسوياء، من كغيري ــت لس فإنني

له ومن القيح، املليء بنهر الدغل هذا في الدخول على القدرة له إذ من رقم.

هذا أن يتسلق ،ً أبدا أفواهها الفاغرة التماسيح هذه من االقتراب على القدرة

استطاع أحد لو ألنه ــتحيل املس فهذا هو موضع للقدم.. أي من اخلالي اجلبل

رقما كبقية ظهري فوق يضع ــجان أن الس ــتطاع الدغل ألس في هذا الدخول

اجتاهات في املزدهرة ــجون كافة الس في هو املعمول به كما العالم ــجناء س

إليه، يتعرف أن يقدر العالم في أحد فال السمي بالنسبة أما العالم األربعة.

زمن منذ ــتعماله حاجة الس في أعد لم ألنني ــمي اس ــيت نس ــخصيا أنا ش

بشيء ــت ليس الصيف، فصول في تداهمني التي القبلي أرواح لكن طويل...

الربيع. فصل كوارث أمام يذكر

اخلريفية، حلظات الربيع متضخمة ــة حلظ في ذات ربيع، أو فصل ذات ــي ف

إليها وفي الوصول في عن التفكير صرفت نفسي التي اجلبل قمة إلى نظرت

ــلق تس إمكانية عن القيح ــقوط في نهر الس أفضل أصبحت ــة واحدة حلظ

القمة فوق رأيت عقلي: ــف يخ لم لكن قلبي خاف الوهلة األولى في ــل. اجلب

الوهلة من األول في اجلزيء اإلنسان، وفي فإنني هيكل ــبه يش عظميا هيكال

األسود، السحر في أعمال املوصوفة اجلبل أشجار من شمطاء ظننته شجرة

النظر القمة، فأمعنت فوق تلك ــيئا ش حملت لي أن ــبق يس لم ثم تذكرت أنني

الوهلة أن صدقت متام بعد ألبث لم لكنني رأته عيني... ما تكذيب وأنا أحاول

الفرصة ميهلني الفصول لم تعاقب لكن ــان... إلنس عظمي هيكل رأيت: ما

هذا إذا كان ما أدر ولم الهيكل، ــذا ه املالمح الزائلة في في إمعان النظر ــي ف
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ألحد عظمي هيكل مجرد أنه ــيحه أم ومتاس نهر القيح أحد ضحايا الهيكل

زوال تعلن قلبي دقات عادت ثم القمة... فوق وتربع قبره من لتوه قام املوتى...

هذا الدغل في أن رأيت بعد ــد: واح وقال لي قلبي مع عقلي في صوت ــوف اخل

أكثر في املوت لكن بها بأس ال احلياة ذلك؟ بعد كل يخيفك فما الذي ما رأيت

من األحيان البد بعض وفي باحلياة، ــدك األول عه في تصور مما أفضل ــان األحي

اخلوف يشغل يعد لم ــتاء الش أتى عندما يرام... ما ــير أمورك على لتس املوت

هي هاجس التفاهة أصبحت التفكير، ــر وحده يحتك العقل يعد ولم ــي، قلب

قلبي.

ذلك املوت مقبولة، الكوارث ــول، اخلوف معق ــيء مقبول ومعقول: ش كل

وراء من ما احلكمة ــذه التفاهة؟  ه كل ما معنى لكن رائع... من له ــا ي ــوت امل

ما لكن ً ــديدا ش كان مهما ومحتمل مقبول عن اجلرح األلم الناجت ــة؟ التفاه

الربيع.. فصل أهمني ورائه... من طائل ال ــو حش بعد كل ذلك؟ القيح معنى

التي الغول صرخة صرخت ثم العظمي الهيكل في محملقا فوق إلى نظرت

الدنيا. عجائز سوى أحد يفهمها ال

قصري؟ إلى بها أتى الذي ما والكسري! املسري رائحة -

شماتة. في حتدجانني الهيكل اجلمجمة في عيني فجوتي كدت أرى

وعرضا ــوال ط وقت فصل: تزجية ــبيل س على ــي العظم ــت للهيكل قل

وعمقا:

.” دارك في وأقعد أحجارك، شد ” -

ــيت أن خش لكنني عن عقلي، نيابة عادة التفكير على ــي قلب ــد تعود لق

فيما قلبي ــاح جم كبحت ان. ظهر ــى إل فيقلب نزوته القدمية ــتخفه تس

قبل مالمح الهيكل العظمي ــتعادة اس محاولة في العنان ــت لعقلي أطلق

أن والعادة عندنا ميت، ــبح هو ش الهيكل إمنا هذا أن عندي في ريب ال ــوت، امل

الغول بني والفرق ــا، أيض غوال يكون قد ــرى أخ جهة من لكن غولة، ــميه نس

إلى بي يفضي هذا كاألنثى... الذكر وليس واألنثى، الذكر بني كالفرق والغولة

والرأس واألطراف القلب على ال يأتي املوت ألن عليه ذلك اإلجابة تصعب سؤال

بأن الشبح اجلزم يجعل وهذا أيضا، التناسلية األعضاء يأتي على هو بل فقط

الصيف أوان فصل آن ثم ــتحيال... مس أمرا غوال.. غولة أو القمة القابع فوق

إزاء أمامي يكن لم ــد! احلدي احلديد! أصرخ: وطفقت ــريرة الش ــي القبل وأرواح

العظم. من لساني خال لكن بلساني والتلويح الصراخ ــياط األرواح سوى س

وذابت تآكلت ــام العظ حتى عني، بل احلديد وحتى ــاء واألولي اهللا تخلى ــد لق

بال عظام لساني أصبح الكائنات، السنة كبقية ليس لساني ــاني... لس في

عنى وحتى إذا الرطان؟ يعني أرطن وماذا أنا البتة.. أتكلم ال أنني ــي يعن وهذا

يفقهوا فلن شيئا فهموا وإذا شيئا، منه يفهموا لم اآلخرين فإن شيئا عندي

أبجدية أية ــى متت إل مجموعة من األصوات ال ــدر أص ــوى أنني س ــن رطاني م

هذا أن حتى ــية... احلوش ــوات األص مجموعة من ــي رطانت إال أن ــة... معروف

احلديد التي كلمة كانت فيما إذا التساؤل أوصلني إلى املونولوج من ــق النس

فهمتني لو إذ املاء. بأنها القبلية رمبا فهمتها األرواح الواهن ــاني لس بها لوح

مترددة ألحجمت تقهر ال التي القوة باحلديد تلك أعني هذه الرياح قليال بأنني

أن يبدو بل ــر. يحتملها الصخ ال التي ــة اجلهنمي ــياط الس بهذه ــن لفحي ع

والعيون البرك ألن املاء!... املاء! أصرخ سمعتني عندما فرحت القبلية األرواح

هذا هو ما أصلها. كان ــا أي لألرواح أثير موطن العليا ــار والبح ــتنقعات واملس

معقولة ومقبولة رغم أنف ــة والالمقبول ــياء الالمعقولة األش بعض يجعل

وإال مقبولة اعتبرها الالفحة اضطررت أن السياط حتى هذه األشياء، طبيعة

ألني وليس ضدها، مناعة ــبت على الزعم بأنني اكتس أقوى ال البديل؟... فما
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براثن الغولة وقعت بني من ألنني كلما هربت لكن حتجر... أو تكلس قد جلدي

ــياء األش جميع في فجأة درجة ــة وثمانني مائ الدوران حتى القلوب... ــالل س

أوانه آن قد واجلليد ــع والصقي والبرد ــتاء الش فصل ذا فها هو مقبوال ــح يصب

أجد أن ــحيقة قبل الس عصوري في التقاومي في نظام أعرفه ــا م خالف ــى عل

يوضع أن تستحيل التي الزنزانة هذه الدغل هذا في اسم بال ــي سجينا نفس

رقم. أو عالمة عليها أي

الشرقية تأتي الرياح وتقرح تشقق حتى القبلي ساطته أرواح الذي جلدي

تفعله بي، أن القبلي أرواح ــت تعب ما لتكمل ــتاء الش حل فصل ــد أن اآلن بع

حتى أختها... لنصرة ــة الرياح الغربي هبت ــرقية الش بالرياح الكلل حل فإذا

برياح العياء انزل فإذا الغريب، ــى عل وابن عمي أنا مبدأ: وفق ــير تس الطبيعة

على البيضاء القطبية كالدببة كتل اجلليد انقضت األربعة االجتاهات وأرواح

أن الدغل هذا خارج تقضي العادة أن ورغم ــماوات اهللا س من علٍ من ــي رأس

في جليد ــاء إلى ش إن على األرض ــم يتحول ث قطبيه فدفا ــج الثل ــاقط يتس

العكس على - كل األمور هي عادة كما - كان معي أن األمر إال نهاية املطاف،

اجلليد هو رأسي، وكان املسقط هو ــي رأس وكان اجلليد، كان البدء في إذ متاما،

السماء أن إال لم يبق ــالم، الس األرض وعلى األعالي في اد هللا فإن ذلك ومع

تترددين األخرى، فلماذا هي ــي رأس لتهوى على مصنفر زجاج كلوح ــقق تتش

تخافني؟ ومما السماء، أيتها السقوط في

لم حينما ــي؛ رأس افتراس في قواها القطبية الدببة ــتهلكت اس حينما

قد الزمن فصول نظام أن وجدت ــي دماغ ــل غس في عملية اجلليد كتل توفق

انتهاء بعد فصل اخلريف حل إذا الغابر، العمر في كما عهدته يعد ارتبك، لم

مباشرة، الشتاء موسم

اخلريف، فصل هو اجلديد ــل على أن الفص تدلني ــيلة وس أمامي لم تكن

الدغل في تكن ــل، لم ح قد املرعب الربيع الغابرة بأنه ــي بعقليت ــت أفكر كن

لقد حلت،... قد حلظة الربيع أن ــاقطة املتس أوراقها أفهم من حتى ــجار أش

تصدر أن أصبحت بعد ــيح التماس إلى حتتي إلى نظرت عندما اخلريف فهمت

محاوالتها وحتى جوعا، تتضور كانت ــروخة. مش ــطوانة اس أصواتا...كأنها

لي وبدا منهوكة القوى، أصبحت ــد لق تتناقص، بدأت بي للحاق ــتميتة املس

حتى املوت.. لون في ــراء صف أصبحت لقد جلودها، على اخلريف واضحا ــون ل

صفرة، تركيزا وأكثر أكثر القيح أصبح لقد مائجا، يتدفق لم يعد القيح نهر

عالم في اهول... إلى راحال التدفق يعانيها النهر في واضحة كانت صعوبة

من حتولت عيناي حينما ــاءة، إذ الفج عنصر من تخلو تصبح املفاجأة ــذا كه

اجلبل... صخور في التحديق أجتاهل أن أستطع لم حتتي، يجري ما التحديق إلى

حتى يغمرها... اخلريف أن لي بصوت عال واحلجارة كانت تقول الصخور ــى حت

الفصول بقية في وأكسبتها ــموس الش لفحتها الصماء التي الصخور هذه

أن كانت بعد ميتة، صخور صفراء، ــور اآلن إلى صخ حتولت - داكنا ــود أس لونا

هذا أما الصخر... صراخ بوسعي أن أسمع أصبح اآلن واجلبروت. باحلياة تضج

انتقلت أنها الدغل، يبدو هذا دخولي ــذ من ــكنتني س التي اآلالم وهذه الرعب

الوحيد والفرق تتألم أصبحت الصوان وصخور احلجارة حتى أيضا، احلجارة إلى

الصخر العهد القدمي، أما في الذي عهدته الصخر اكتسبت صمت بيننا أنني

موجعا، لقد صراخا يصدر اآلن أصبح احلس.. ــل معنى قب من يعهد فألنه لم

أصبح الصخر يصرخ.

ــكون، لم الس حتى حولي... من ــيء كل ش اخلريف وانحل في ــل ح ــد لق

الوديع ــع بصمته يتمت ــكون الس لم يعد عهدته... الذي ــكون ذلك الس يعد

مسكونا بالضجيج السكون أصبح لقد البال، وراحة النعمة يدل على الذي

والقلق.
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من ــع حلظة الربي من ــرض يقت كثيرا ما ــف اخلري فإن ــروف مع ــا هو وكم

لساني وسمعت فوق إلى نظرت ربيعية خريف حلظة ففي وهكذا، اللحظات

يصرخ

والكسري! املسري رائحة -

ليس من ــري، املتع وامليت ــل، اجلب قمة الفصول ــات ــتني أكروب ــد أنس لق

الذي هذا ــا... ــه الداخلية أيض مالبس ومن ــل ب ــب، فحس اخلارجية ــه مالبس

وأعضائه ــائه وأحش ــحمه حتى من حلمه وش ــرى التعري ويتح ــرى ال زال يتع

أو أنثى، وغير صادق ذكر أنه قلت لو صادق األمر الذي جعلني غير التناسلية...

منذ أعاينه كنت ــذي ال ــبح هذا الش أو غولة... غول أنه قلت لو ــا فيم ــا أيض

في ذا ــوي، وها أنا الفوض الزمن فصول حولي تتعاقب أن ــل ــة قصيرة قب حلظ

عظميا هيكال القمة فوق واقفا يزال أحمله ال الربيعية اخلريفية ــة هذه الفصل

امليت هذا أيضا.. احلجارة ومن عليه، أهيل قد كان الذي التراب من حتى ــا عاري

لم أألوان.. قبل قبره فقام ــن م الضاجر هذا املوتى، كبقية زمالئه ليس ــذي ال

ــب، غير مناس زمن في فقام القيامة ــوم في ي ليقوم االنتظار ــول ــل ط يحتم

بدون شيء كل من عاريا القمة، فوق هناك ووقف الدنيا، في القيام استعجل

حياء. أو خجل

ــكل ش في آخر إهابا اتخذ ما ــرعان س ثم ــته يفتر أحسس لكن غضبي

للحياة قد توسل املسكني أن ريب ال احلياة؟ يريد من الذي ما امليت هذا دهشة:

في كل شيء أساسيا تلعب دورا الوساطة احلياة، من مالئكة يحصى بعدد ال

فيه عن أبحث الذي احلني في مالئكة املوت، عن أنا ابحث فيه الذي احلني ــي وف

العاري امليت هذا يعود احلني في نفس هذا املوت، سبيل في ووساطة ــيط وس

مالئكة ــاطة وس بفضل الدغل هذا قمة فوق هناك الوقوف مبجرد احلياة ــى إل

تهمني ال قد هذه املسائل لكن واألكتاف... واحملاسيب الوسطاء وبقية احلياة

غول؟ أو غولة الشبح جنس هذا هو معرفة اآلن يهمني ما كثير،

ــمعه أس أكاد القيح نهر اخلريف. ــل فص انتهاء بعد ــل ح الرعب ــع  ربي

وحيوية ــحما وش حلما اكتنزت ــيح التماس اآلدميني، ــام بعظ فائضا ــق يتدف

إرتطاماتها من اسمع أكاد ال حتى بي للحاق املستميتة في محاوالتها وبدأت

أما دماغي ذلك بنصف في أفكر كنت املوت... نهر املوت فوق ــات رقصة إيقاع

العادة الذكر. وحوض األنثى بني حوض ويقارن يفكر اآلخر فكان دماغي نصف

العظمي الهيكل هذا الذكر. حوض من أضخم ــرأة امل حوض أن يكون اجلارية

فراغه رغم ضيق حوضه من واضح هذا غولة... وليس إذن غول القمة القابع

هكذا وتركه وحلمه أحشائه بقية افترس كما املوت ــه افترس الذي عضوه من

القمة. هيكل قابع فوق مجرد

مهمة خطوة وهذه غول، ”هذا ــر يفك يزال ال الذي دماغي لي نصف ــال ق

انظم حلظة بعد ــم ث كاألنثى“... الذكر ليس إذ ــى، الذكر واألنث بني ــز للتميي

اآلخر ــي دماغ ــى نصف إل ــيحه ومتاس القيح ــر بنه املرعوب ــي ــف دماغ نص

ــتحيل على تس ــألة مس التكوين. ”تبقى هناك ــاغ تام بدم أفكر ــت وأصبح

ــألة والدود؟ هذه مس التراب ويأكله ميوت أن قبل امليت هذا مالمح ما العقل:

العقل. اختصاص من ليست

القيح زمن ــن هذا الدغل، زم اجلديد، الزمن هذا بأن ــتمرار باس كنت أفكر

ــت ليس هنا الفصول ــحيق: عمري الس في عهدته الذي كذلك الزمن ــس لي

حلظة اآلن القدمي، الزمن ــام للنظ طبقا تتعاقب ال أنها ــرورة كما ــة بالض أربع

منذ والوق... فسبحان اخلالق الغاز، ــطوانة كاس املضغوط بالزمن متخمة

هذه من ــاص خفت االختص عدم ذريعة حتت ــي غادرن قد عقلي أن ــت أن أدرك
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حتديد أصل إلى أن قبل عني، فتمضي في طرفة قلبي ــتغرقها يس اللحظة أن

بل قبره من القيام ــى عل القدرة ميلك غوال أن يصبح قبل الغول ــذا ــح ه مالم

متيزه عن مالمح ــا ذا آدمي كان أن منذ أي ــت، مي ــان إنس مجرد يصبح ــل أن قب

اآلدميني. بقية

في يحدق قلبي وطفق عن عقلي، أن انفصلتا بعد بقلبي عيناي ــت اتصل

قلبي، لكنني ــارة مه ً من متأكدا ــم أكن ل العظمي. الهيكل هذا ــة جمجم

مزقت لقد الدغل. هذا تقطن جنبات التي القبيلة التي مزقتها صورتي أذكر

حتمل صورة مجرد وليست متزقني أنا كأنها ذلك صورتي وكانت تفعل القبيلة

واد في كل إرب التمزيق بوضع إكمال بعد ثم سارعت إربا إربا مزقتها مالمحي.

وجحور وديان كل امتألت حتى اآلخر، اإلرب فيه ــذي وضعت الوادي ال عن بعيد

في الصورة ــالء أش تركوا لو يخافون كأن الفاعلني ــي، صورت ــالء بأش املنطقة

تركيبها الفضول إلى بدافع فيسارع السائلة أحد عليها أن يعثر واحد مكان

وكريهة... بل فقط مخيفة ليست الذاكرة أن يبدو إذ جزء، بعد جزء

كيف أتذكر ــوط... املضغ بالزمن املتخمة ــة اللحظ هذه في اآلن ــر أتذك

تلو ومغارة وادي ــر واديا إث فيها ابحث ــور، القب وحتى واملغاور ــان ــت للودي هرول

من إرب أعثر على ــا أحيان املزدهرة، ــي املقابر ف ً قبرا ً القبور قبرا ــارة وأنبش مغ

في أفلقتها ــي الت املوتى ــام عظ على ال أعثر إال ــان األحي أكثر ــي وف ــي صورت

صورتي، من ــالء قليلة إال بأش أظفر النهاية لم ــي ف لكنني األبدي. ــباتها س

من فيها ــس التاريخ الضخمة لي ــدات مجل ــخ. التاري هو هذا ــت قل ــا ويومه

باآلالف تعد ــي الت الصفحات ــة بقي أما صورتي، ــالء أش مثل ــالء أش إال ــق احل

تأمل في مهما قلبي ــتطيع يس كيف ــوب واألهواء... القل كتبتها قد ــذه فه

الذي أكله حلمها ــيها يكس أن حاول ومهما العظمي الهيكل هذا ــة جمجم

لهذه أن يعيد القلب ــث له ــتطيع كيف يس الهوام.. وبقية والعقارب ــدود ال

مالمحها؟ اجلمجمة

الغجر؟ وطن على يدلني أن يستطيع من

فينيقية؟ يغني لي أغنية أن يقدر من

بالد ( ــونا أسكاتاس تا أوزكادي ) الـ لغة تنتمي اللغوية العائالت ــى أي إل

واحلرية؟ إلباسك

صياغة في ــدأ يب أن عليه ــخ، التاري كتابة ــي قلبي أن يبدأ ف ــى ــب عل يج

أرى أن ــتطعت الس لقلبي العنان أطلقت وإذا عقلي، أنف عن رغما األكاذيب،

أرى أن بعيدا وليس ــكل، الهي هذا جمجمة مالمح بقلبي ــني بعيني املتصلت

أعضائه بكافة ومتمتعا ــحمه وش بلحمه ــوا مكس بقية الهيكل العظمي

القمة يتحرك ويغادر أراه أن غريبا وال مستعصيا األمر أظن وال ــلية... التناس

إذا شاء.

ميحو الصورة ثم ــم يرس في األمر، وحده يفكر قلبي تركت هذا احلد ــد عن

عقلي ينام ــث حي بجمجمتي أتصل أن ــررت واضط ــيته نس لقد ــاء، كما يش

املطر ــدأ يضرب ب واملطر ــل، ح قد ــتاء الش فصل ألن إيقاظه ــى إل ــارعت فس

واحلق أنني الدغل، ــة لغ إنها التعبير، غرابة ــى لالحتجاج عل وقت ال ــرب؟ يض

أعضائي جميع على ــي ضربن لقد يضرب، املطر أن ــي أصدق ف بدأت اآلخر ــا أن

أسارع أن يبقى سوى فلم حقا، ضربا مبرحا وكان املكشوفة، املكشوفة وغير

وجه في صرخت ــر، املط وجه في ــرخ أص لم ــماء، وجه الس في ــى الصراخ إل

الدغل هذا في بحزامي ــا معلق علي ــماء بالفرجة الس لم تكتفي ــماء. الس

احلزام وألوح أترك حتى أوشكت أن الغضب ــتد بي واش جتلدني باملطر فانبرت

لو إذ ــت الكارثة تدارك لكنني ــماء الس قفا ــي ف أو وجه في ــي ــا قبضت بكلت
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في جوف أحد ــلة الس ككرة ألصبحت أو القيح مأواي نهر لكان ذلك ــت فعل

الشتاء هذا الشتاء.. هذا فصل في وخاصة أبدا، أفواهها الفاغرة ــيح التماس

الفصول يقتصر على ارتباك لم ألن الزمن ذلك ــتائي، ش إنه بي وحدي، اخلاص

متضخمة،... حلظة في مضغوطا يعد لم أن الزمن كما

املطر وبدأ ــتائي ش فصل فيه حان الذي احلني ففي زمانه، لكل أصبح لقد

بقية الزمن عند فإن ــماء... الس وجه في أصرخ جعلني مبرحا ضربا يضربني

أصال النعدام األشجار تورق لم ومادامت مورقا ربيعا كان الدغل في القاطنني

اآلدمية والعظام ــت أورق ــيح والتماس أورق القيح ونهر أورقت ــور ــإن الصخ ف

ويضربني يضرب املطر بدأ أن ثم أزهرت، ومنذ أورقت القيح نهر الطافحة فوق

أخذت أصرخ كأني أغني.

الدغل ولم الهدوء؟ هذا بكل الطقس ولم الزرقة؟ هذه بكل ــماء لم الس

ولم هذه؟ بكل هذا ولم الكثرة؟ هذه بكل العصافير ولم اخلضرة؟ ــكل هذه ب

التماسيح من وهذه يضربني املطر األسود هذا شيء سوى الوحيد بدون أي أنا

ــحلية كالس جدار هذا اجلبل إلى ملتصق وأنا في نهر القيح تنتظرني، ــي حتت

حدث ثم ــار؟ والصرص ــحلية والعظاية الس قدرة ــك أمل أن دون ــة، أو العظاي

فتحت فمي ثم إلى رأسي فرفعت مزمنا عطشي أصبح لقد ــت، عطش أنني

قطرات املطر انهالت إذ خيار، يكن لم لكن مني غباء هذا كان ومددت لساني،

وسحبت لساني لساني، فندمت جلدت أن بعد جتلد لساني كالسوط األسود

الزمن تدخل وحينما لساني، على انهالت التي السياط آالم وبقيت دهرا أراوغ

قطرات بل ماء، تكن لم األسود املطر قطرات أن وجدت السياط آالم ــكن ليس

لقد باملاء.. تضربني تكن السماء والوق، لم اخلالق سبحان فقلت من القيح

حلقي في دخل مما ــأ أتقي أحاول ثم ــأ أجتش ووجدتني بالقيح، تضربني ــت كان

ــت منذ دهر حتى نس طعاما ــم تذق ل معدتي ــل، ــن قيح لكن بئت بالفش م

من طعم أتخلص حتى ــي به من جوف أنا ما اقذف أجد ــم ول ــدوى الطعام، ج

إلى ــزام وأهوى احل أترك كدت أن ــى ــي حت برأس يعبث دوار البحر ــح وبدأ القي

ضربي السماء عن كفت مقداره أعلم ال وبعد وقت القيح. ونهر ــيح التماس

جوعا أصبح اآلخر ــو ه ــت أتضور جوعا، وجوعي املتقيح، كن ــود األس مبطرها

حلقي، وفي في لساني طعم القيح ــى أنس لم لكنني ــيته، نس حتى مزمنا

ــاني لس اجلبل، فمططت حجر ــوى س به طعم القيح أقتل ما لدي ولم يكن

وفارقني قلبي فارقت لقد يشينني، ال وهذا أمر يواجهني، الذي الصخر أللعق

صخر مجرد الصخر ليس وأن طهارة الصخر أن لي قال طويل، عقلي زمن منذ

تكالبت ــد مثلي جلس مفيد وبعض هذه املعادن غني باملعادن جلمود، الصخر

ضربا املطر وضربه والفرعية األصلية ــات االجتاه كل من والرياح الزوابع ــه علي

القيح نهر ــاح فاغر أو في متس فم في وأقع علي ــى حتى كدت أن يغش مبرحا

والواهية ووجدتني ــة القوي التبريرات من ــد ملزي حاجة في لم أكن ــي، اجلهنم

الصخر... وألعق لساني أمط

الصخر! أيها أنت حتى ...

النار إلى الرمضاء من كالهارب الداء، هي كانت بالتي ــه نفس يداوي كمن

الصخر الطهارة، أصبح طعم له الصخر لم يعد حتى اجلمر ــى إل النار من أو

التهبت للمداواة، أحد ــرع يس لم وحينما قاتلة، بجراح أصيب كأنه ــا متقيح

ــوى س أمامي يعد فلم أنا أما ــامها... مس ينز من القيح الصخور وبدأ جراح

الصمت والدهشة. مملكة في وقعت لقد األزلية، غيبوبتي

كل ــك يخرق أعماق ضجيج ــن ويطول، لك ــك علي ــياء األش ــن صمت يري

األولى أما الوهلة في الدهشة وتغمرك واألموات، األحياء صمت يخرق صمت،

تصبح الدهشة ال الوهالت من الالمعدود والعديد والثالثة الثانية الوهلة في
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صوت مجرد تعني سوى ال نفسها ”الدهشة“ مفردة تصبح بل دهشتك تثير

القوة اللغات بعض ــي ف يعني الذي قد الصخر ــذا وه ــموع... غير مس صوت

ــاوة قس مجازا يعني اللغة بعض من أبعاض وفي الصالبة اآلخر بعضها وفي

يداويه من يجد ولم باجلراح املثخن الصخر هذا والطغيان... واجلبروت ــب القل

يثير أصبح الصخر هذا واالستثناء... القاعدة من ــتثنى املس زمني في أصبح

اجلبل. حائط على مصلوب مثلي عقل حتى في والرثاء الشفقة

لقد ــة،... بره منذ هجرته ــذي قلبي ال ــدت إلى وع قد عاد ــع ــم إن الربي ث

توصلني التي ــوط اخلي لقطع ــرعت فأس أفكر بطريقتني أن ــرا علي كان كثي

هدوء. في ينام عقلي وتركت بجمجمتي،

الهيكل ــي وف اجلمجمة ــي ف يحدق ــي قلب كان ــي املاض ــخ ــوال التاري ط

ــم يرس وكان في املالمح كان يفكر اجلبل، قمة فوق هناك ــف ــي الواق العظم

هذا ألراقب فضول ــود أع اآلن ذا أنا ــا وه ميحو، لكي ــم ليرس يعود ثم ــو، وميح

عظمي هيكل مجرد ــان حي وليس إنس هناك إن الواقف أجد... ــكل فال الهي

ــاة كعادته امليت إلى احلي ــث بع الذي هو اهللا ــل ه ــاءلت: فتس ميت ــان إلنس

ــحم والش باللحم القدمي مأل الهيكل الذي هو أن قلبي أم ــة، القيام ــي يوم ف

إن ثم ً كثيرا ــي تهمن احلقيقة لم تعد ــراويل؟ والس القميص هذا ــاه ثم كس

أهمس: ــوى أن س أمامي ولم يعد واحدة ــان لعملة وجه ــة واألكذوبة احلقيق

لوال ليخلق كان ما الوق أن همست وأنا أتذكر هكذا والوق، سبحان اخلالق

حول فال اخلالق، معنى يعرف أحدا ملا وجد لم يخلق شيئا اخلالق أن ولو اخلالق

من يكسوها ــبحان وس وهي رميم العظام ــبحان محيي وس باهللا إال قوة وال

عني. طرفة في والشحم باللحم

األلم من املزيد يعود لن األلم ــياء، من يدمن األش فجأة يفقد اإلدمان دائما

االندهاش يستحق ــة أمراً الدهش تصبح ــة الدهش يدمن ومن موجعا، لديه

يتحرك بدأ وحينما باحلياة مفعما أصبح العظمي الهيكل أرى أن اندهش لم

حاولت أيضا. ــة الدهش إلى ــي ذلك ما يدعون ــد في أج لم نحوي ــه ــن قمت م

أضحك ــي نفس وجدت أنني حتى اخلوف على أقوى لم لكنني ــاف أخ جهدي

من نحس كل رغم احلس ــوت م نعمة على هللا فاحلمد ــخافة الفكرة، س من

وقيافة ــحما وش حلما ــى اكتس الذي كان الهيكل العظمي وجنس. نوع كل

مني هي شجاعة أخف فهل لم إذا أتساءل: وأنا سريعة بخطى نحوي يقترب

األخيرة اخللوص هذا إذن ــجاع ش رباطة جأش؟ أنا بكل املوتى يبعثون أراقب أن

هذا يكون أن ً بعيدا ــس ولي ضحكت عاليا مرة أخرى، بالضحك عقيرتي ــع رف

خفت أنني هب نفسي: لي قالت أضحك، ثم ــمعني س قد القادم من القمة

موقف في الشجاعة أو يجديني اخلوف فما الذي أو بكيت صمدت ضحكت أو

فيه. خيار ال

املغروزة الرماح على اتصال ــر رمح ينكس كل جتعل املغروزة الرماح ــزارة غ

يصيبها لكي جسدي في مساحة كافية هناك وأنا لم قدمي، عربي قال مثلما

الذي امليت هذا من خفت لو سكني. سهم أو أي رايته عليها ينصب رمح أو أي

قلبي من اخلوف تيار ــرى فرائصي ولس الرتعدت البعث يوم أوان قبل حيا بعث

املتشبثتني في الواهنتني قدمي إلى أو الواهي بحزامي ــكتني املتمس يدي إلى

من موقعي حدث لسقطت لو من حائط اجلبل.. بارز صغير عناء شديد بنتوء

بالصخور ــدي جس ألرتطم احلظ ــعيد س كنت وإذا عظاية، أو ــحلية مثل س

باإلضافة يحصى من الكسور جمجمتي وبعدد ال في ــر بكس وألصبت فقط

بي في ولرحب طويل من زمن ينتظرني الذي أنياب عزرائيل بأحد ــى إصابتي إل

احلال.

التماسيح أفواه أحد ــلة في الس ككرة ــقط فأس العادية األحوال أما في
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ألن فرما، ليس ــاح التمس ــنان أن تفرمني أس بعد إال أموت لن ــا وهن ــرة الفاغ

ذلك ثأرا فوق ــا لديه ألن بل ــب فحس وكبيرة وقوية حادة ــيح ــنان التماس أس

حائط تسلق وكلما حاولت ــل بالفش بي للحاق محاوالتها أن باءت بعد مني،

تنتظرني التي ــيح التماس من غيرها ــاد بأجس ــدها جس وارتطم اجلبل هوت

لن فإنها ً أبدا ــقطت في أفواهها الفاغرة س لو ــهية، وهكذا فإنني ش وليمة

هذه بعملية الفرم وتتلذذ ــوف تفرمني س احليوانات، بقية تأكل كما ــي تأكلن

طرق خيار في كل ال ــحوق. مس مجرد ــأكون س وحينئذ غليلها ــفي حتى تش

وقعت في حتى لو ــوت... امل متاهة ــوت، إنها امل إلى تؤدي الطرق كل ــة، املتاه

ليس مجرد إنه مجاعة، أوقاته ــد في أش في انتظاري ــيكون عزرائيل س النهر

احلال، في عظميا هيكال بدوري الوقوع فيه ألصبح القيح، يكفي نهر نهر، إنه

لكي أطفو ــار االنتظ في واهولة ــة املعروف واجلراثيم ــات ــتكون امليكروب س

فوق تطفو الضباب ــم رغ أراها التي اآلدمية ــام هذه العظ مثل عاريا ــكال هي

نهاية ال نهايات إلى يقودها الذي التيار بفعل ببعضها وتصطدم القيح ــر نه

والالجدوى بالالنهاية اجزم ــتطيع أن أس ال هذه ظروفي في وأنا معنى. لها وال

أكون لكي لكنني وجدوى ومعنى نهاية ذلك لكل أن يكون يجوز إذ والالمعنى،

إلى ال ميكن فهمها ــياء األش هذه إذ املوت لغة أتقن أن ــب يج مما أرى ــدا متأك

افقه ال هذه اللحظة في لكنني وصرفها، ونحوها مبفرداتها املوت لغة ــالل خ

سوى فإن نطقي لن يكون نطقتها إذا وحتى ال تشفي الغليل ــوى كلمات س

ــت ليس التي ألوكها لغة املوت احلياة، حتى ــة لغ ــوب بلكنة صوتا ميتا مش

لغتي الفصيح، املوت لغة أتكلم أنني ال االعتراف يجب مكسرة. لغة ــوى س

والتحدث املوت لغة إتقان إلى سبيل لي وال احلياة، لغة بلكنة مشوبة الزالت

ــبيل س ال وزنها، مكانها وظروف جرها وحروف وصرفها بنحوها ــة بطالق بها

ــاح متس جوف في ألنزل قدمي وتزل أخاف أن ــوى س العدم لغة في التبحر إلى

البليدة ومادام ــل اجلب صخور على فأحتطم اقطع أو ــح القي نهر في ــوى أو أه

الدغل، هذا من ــروج اخل من وعورة أكثر وعرا، ــرا أم لي ــبة بالنس اخلوف أصبح

القيح نهر غاية نهايات املوت أو معنى فهم في ــور الزمن املنظ في أوفق ــن فل

والواقع الدغل، صخور هذا من بليدة صخرة إلى أحتول أن سوى أمامي يعد لم

الصخرة البليدة منذ تلك إلى حتولت إنني إذ األحيان، بعض في ــهى أنني أس

التي ــياء األش هذه بكل ــد أحس أع لم طويل ــو ه كم اهللا إال ــم يعل ــن ال زم

عندما مثال ــا فأن ــانية“ اإلنس ”العواطف ــمونها ويس ــمعها قدميا كنت اس

ميكن كيف ــا، فهمه في كبيراً ــا عنت أجد فإنني ــب“ ”احل مثل كلمة ــر أتذك

افهمها احلب؟ أحيانا يفهم كلمة أن القيح هذا نهر فوق مصلوب ــخص لش

قلبي في تثير أن على تقوى ال بدورها حتى هذه لكن ”الكراهية“ ــا تعني بأنه

فوق هذا اجلبل حائط في مصلوبا عشته الذي الطويل الدهر ما، فهذا شعورا

الكراهية، احلقد، معنى ــادم بالتق أفقدني ذلك كل ــيحه... القيح ومتاس نهر

يسمونها من قبل سمعت التي األشياء هذه نهاية احلب، احلنني إلى الغضب،

هذه تصبح األحوال ــن أحس ــانية، في اإلنس العواطف الغريب: اللفظ ــذا به

ــية قاموس كلمات مجرد الخ اد... ــعادة، اخلير، الس مثل وغيرها ــات الكلم

فحسب بل ضرورية ألنها غير ــت ليس هذا الدغل في ــتعمال لالس قابلة غير

ــاد أجس أصوات ارتطام مثل مجرد أصوات، مجدية، غير مفيدة... غير ــا وألنه

النهر. بقيح التماسيح

حينما الرعب ــة حلظ الربيع املضغوط في ــل فص ــى من ــم مض ك ال أدري

في مكان كانت لو مالمحه، متييز على أقوى أصبحت حتى ــرب امليت مني أقت

تعتريني فإن لم هلعا، ــدري ص في قلبي ولقفز الرعب العتراني آخرين ــان وزم

ــير أس كنت وطأة األحوال اخف ــي ــي البكاء، وف ف الرغبة ــي ــة العترتن الرهب

عرفته وكأنه لم ميت مالمحه في تفرست أن منذ لها. نهاية ال مزمنة دهشة
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اإلحصاء على التي تستعصي ــنوات الس هذه أفارقه لم كأنني اإلطالق، على

فيها. الرعب بأزمنة وعصور مضغوطة دقيقة ولياليها وبكل بأيامها

العظام ــبحان محي ألصرخ س دافع بي يكن لم مني اقترابا ازداد ــا حينم

نفس القيافة ذلك بعد ويلبسها دموية وأوعية حلما ــوها يكس ثم رميم وهي

احلاجة أجد ولم ــم، نع في القدم، عصور متطاولة منذ ــا يرتديه رأيتها ــي الت

وإال ونس. جنس - - األحوال: هذه مثل في املعتاد ألسأل السؤال

املعروف: املألوف والتحدي املعتادة بالسخرية ليرد علي

وأمك. أبيك خير من وونس جنس -

منا أحدا إن واحلال ــط الفجاءة فق حاالت في ــتعمل البروتوكول يس هذا

العصور هذه كل وليس فقط البارحة الليلة ــا افترقن يفاجأ باآلخر، كأننا ــم ل

ليس ــديد، ش في حذر يقترب مني اللحظة في تلك القدم كأن في ــة الضارب

وحينما وصل إلى فيه صلبت الذي املنحدر من ينزلق يخشى أن إمنا مني خوفا

الشعاع أتبني أن وكان باستطاعتي عيني، ــمرتان في عيناه مس كانت احلافة

منذ تغادرها هناك ولم استقرت أبدية شماتة كأن بؤبؤي عينيه، من املنبعث

في هكذا ــبب وجودي مصلوبا س عن ــألني يس أن أتوقع كنت ــحيق، تاريخ س

الفصول في كل هذه ــيحه ومتاس القيح نهر فوق هذا الدغل في اجلبل، حائط

بها عبثت ــي الت مالمحي ــن ــوف لن يفهمني م س أظنه ــت وكن ــة، املتعاقب

ــتة الس اجلهات من اآلتية الرياح وبقية والثلج والصقيع والبرد ــي القبل أرواح

وأغوال هذا أهوال ــكل ب وكأنه عالم بكل ذلك يباغت لم ــادم ــر، لكن الق عش

يقله لم ما تقوالن لوحدهما ــا عينني ترك فيهم صمت إطراقة بعد ــل.. الدغ

الوهلة األولى في أضنه كنت األصوات، في فمه ببعض لسانه حترك ــانه، لس

نفس األصوات وهذا ــي إصدار ف ــتمر اس لكنه أفهم، أن يريدني ال مبا يهمهم

شيئا يقول إذا كان ما ــتوضح أن أس بدوري أريد صوتا أصدر أن ــتدعاني ما اس

ــي بصيغة التعزية قال ل أنه املتكررة ــن أصواته م فهمت أخيرا ــا يخصني م

الشماتة: حبة تغلف التي والتشجيع

تسترح. حتتك أنظر إلى -

يحرك الواغر الصدر لقد بدأ ــماتة، ــعان ش لوحدهما تش العينان لم تعد

سمعت بعض أنني تذكرت ــماتة الش رذاذ من بوابل ويرشني محدثي ــان لس

أسوأ منك هو ملن أنظر ” للمرضى العبارة نفس يلوكون للمستشفيات الزوار

عضال مرض يعاني من زميله رأى إذا املريض يستريح ادري كيف وال ” تسترح

حتى باملريض فلست بالنسبة لي أما ذلك؟ في تكمن الراحة أين اشد خطورة؟

رأيت نهر القيح حتتي ــى إل نظرت إذا إنني ثم وأمثالها، ــارة العب هذه ــي تفيدن

في الراحة؟ أجد فأين الفاغرة. ــيح بالتماس والطافح اآلدمية بالعظام املليء

املساء: لزائر قلت نهر القيح؟ أعماق أم في جوعا يتضور متساح فم

املوت من ترى ما حتتي -

فصرخت يفهمني أنه لم منه فهمت أصدر صوتا الزائر لكن

املوت... املوت.. املوت.. سوى شيء حتتي يبق لم -

املوت بأن من كلماته ــر املتطاي ــماتة رذاذ الش رغم - أقول له أن ــت أود كن

الشنيع أن لنفسي فقلت املساء زائر عن ــهى س فكري لكن مهما، أمراً ليس

واملوت حق، ــام، املوت االهتم أو القلق ــتحق تس ــألة مس ليس األلم، املوت هو

والتي ال يأويها الصدر ــي الت العضلة هذه صمت، املوت الضجيج ألن ــر يثي ال

يعتريه أن ــميه النبض يكفي ونس ورتيب منتظم إيقاع الرقص في عن تكف

- السكتة هو آخر اسم الوقوف حينئذ نختار لهذا ـ فيتوقف رتابته من امللل

هو ليس من رتابته وكلله القلب ملل لكن الصمت القلبية ليسود السكتة
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على املرء نام وإن حدث وال مرتني مرة ليس ــيادة الصمت، لس الوحيد ــرط الش

إنها احلالة يقال ــذه ه فينام نوما مزمنا وحتى في ــاعة س بعد ــل اليقظة أم

مسألة املوت الصمت. فيسود مسبق، إنذار دون تأتي التي الدماغية السكتة

االهتمام يثير ما فيها. التفكير ــرد مج حتى االهتمام أو أو القلق ــتحق ال تس

يقوى قد ــتهيها ال يش التي ــم كل الرياح رغ املوت حظ واملرء ــو أن ه ــق والقل

وحدهم احملظوظون ــوت. اختيار امل هو ــتحيل املس لكن حياته، يختار أن ــى عل

الذي املوت أما ــز، صوت ناش أو ضجيج نظيفا بال موتا ميوتون ميوتون الذين هم

هنا باأللم املبرح خالل تعاقب الفصول منك ينتقم حتى يأتيك تستجديه فال

سيء احلظ. ميتا سوف تكون

أفكر مبا لي أنني وخيل املساء، زائر وجود عن سهوت أني لي خيل قد كنت

فالتقطها مني صدرت قد أن بعض األصوات لكن يبدو ــي، جمجمت يتعدى ال

أنها كعادتي التي ظننتها األصوات بعض يطلق سمعته ما ــرعان س إذ الزائر،

شماتته رذاذ طويال حتى سمعته يقول لي عبر ألبث لم لكنني أصوات مجرد

املتطاير:

هذا كل اآلخرة في ــان لإلنس اهللا حب على الدنيا دليل ــم في األل -

اجلنة الدنيا سيدخل في اهللا يعذبه من اجلنة، في ثوابه ــتجد س الذي تعانيه

إن شاء اهللا.

يشأ؟ لم وإذا إن شاء اهللا... -

أنصار من ــت ولس الدنيا أنصار ــن م أنني ــاء املس لزائر أقول أن ــت أود كن

اآلخرة في اإلطالق. على اآلخرة أخاف وال الدنيا أخاف أنني أقول أود أن ــرة. اآلخ

اآللهة ووزراء ــباه وأش باآللهة وتضج تعج فهي الدنيا هذه أما رب واحد هناك

األلم هذا أن ــه ل أقول أود أن كنت ــتبدة. واملس الطاغية وحكوماتها ــة اآلله

الذي احلد لهذا بربريا اهللا يكون ميكن أن ال إذا اهللا، فعل ليس من أعانيه الذي

اآلدمية بالعظام الطافح القيح نهر فوق ــل هذا اجلب جدار على فيه يصلبني

عادة من ليس اهللا. صنيع ليس الصنيع هذا الهوام، من وغيرها ــيح والتماس

أود كنت خلقها. في أحد ــاركه يش لم مخلوقاته التي بتعذيب أن يتلذذ اهللا

من كل اجلنة بإدخال ليس ملزما اهللا وأن ــر صنع البش من هذا أن له ــول أق أن

له كل ذلك أن أقول هممت املغفلني يحمي كالقانون، ال تعذب في الدنيا، إنه

املساء ألن زائر بريء اهللا أن يعرف كله ذلك يعرف املساء زائر لكنني أحجمت.

ــب بل ً فحس ــاهدا يكن ش لم اجلبل، هذا في حائط صلبي على ــاهداً كان ش

غزارة من ستزيد مني كلمة كل وإن جرى، ما لكل املباشرة أحد الفاعلني كان

فلم أعد فاجأني فصل الصيف إن ثم وفمه، عينيه املتطاير من الشماتة رذاذ

له. سأقوله مبا املساء ولم اعد أفكر بزائر أحفل

القبلية. بأرواحه الصيف فصل املعتاد. املداهم مواجهة اخلطر في أنا اآلن

متعددة ــياخ بأس ــك متس أصبحت لقد ــواطا حتمل أس القبلي أرواح لم تعد

لي فائدة تعد ولم يعنيني ــاء املس زائر يعد لم اجلمر. بغضب محملة ــراء حم

حدث قد ــدث ح ما فيها، الزائر ــذا دور ه ــدأت وال ب كيف القصة ــة ــي معرف ف

ــياخ وأس رياح زمن الزمن املضارع اآلن في أنا املاضي التام. الزمن ــي ف ــح وأصب

ملعبا ألرواح ــده وح جلدي يعد ــدي لم في جس عميقا تهب لتنغرز ــي القبل

بحثت ،ً وجمرا حمرة املتقدة بأسياخها ــلحت تس أن األرواح بعد هذه القبلي،

أصبح لقد ــا النارية. باالعيبه لتداعبها ــائي وأحش عن عظامي ــدي في جس

املتطرفة واألرواح ــاح إذ هذه الري اآلخر، هو جلدي كفر ــد لق كاف. غير ــدي جل

ــب رياح اجللد الذي يناس فيه خصائص ال تتوفر جلدي من جعلت ً وجليداً ــارا ن

ال كافرة ــادة صماء م أصبح لقد األربعة ــات االجتاه رياح من ــا وغيره ــي القبل

ــن أرواح القبلي أصروا أن لك واجلليد. ــع الصقي آه من وال احلرارة ــن م آه ــول تق
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تستطيع األسياخ الغاضبة احلمراء اآلهات، من يحصى ال بعدد جسدي تنطق

األرواح ــياخ أس فبرغم حدث، ما عني وهذا من آه. ــاء تش مبا الصخر ــق أن تنط

وتشنجات احلجارة تقلصات إلى ــتمعت اس أذني، طبلتي في املنغرزة القبلية

كنت لو الذباب كأنها تطن أو ــارب العق تصيء كأنها أو الثعابني كأنها ــح تف

والصخور احلجارة أنني من اسمعه ملا الطرف النفطر قلبي هذا غير طرف في

احلجارة تتألم ذي ــي ه وها والوق... اخلالق ــبحان س ــوى س أقول ما أجد ولم

هذه ــاعر مش أرق وما من أمثالي، اآلدميني وقلوب قلبي ــاوة فيالقس وتتكلم،

أنني بتقليد يراوغني أن قلبي ــك أوش اآلن حقا املضطهدة املتأملة... ــور الصخ

اآلدميني. قلوب في للشفقة واملثيرة احلس املرهفة هذه الصخور

هذا في مصلوبا ــا قضيته الصيف التي ــول فص عدد أن أحصي ــت حاول

أخبرني العرق من نضب اجلاف الذي جلدي لكن خانتني، ذاكرتي ــل، لكن الدغ

يصعب فصول اإلحصاء، عن تستعصي أصبحت القبلي أرواح فصول عدد أن

واحدة عرق تفرز حبة ال ــاء صم ــميكة س طبقة إلى حتول الذي جلدي ــا. عده

املفاجآت؟ معنى ما ) مفاجأة تكن لم الصخر. في جلد عيني للتحديق أحال

أنه لقلت الزمن ــذا ه غير في زمن لو كنت العرق، ــن م ــز ين ــر أن أرى الصخ (

لكنني ،ً وأنهارا أودية األخاديد بني ــا ويجري وصخوره يضرب األرض املطر الذي

رغم أذني ــا ــتمعت طبلت اس لقد القبلي، أرواح ــل وفص ــل الصيف ــي فص ف

هذه وحتى عرقا، تقطر الصخور ذي وها هي الصخور، أنني إلى القبلي أسياخ

وقع حبات أصغي إلى كنت الوق، اخلالق بتسبيح إال ــفتاي ش تنبس لم املرة

كان في البداية املطر، ــآبيب ش قطرات وقع جلد الصخور مثل على العرق من

مكان في كنت لو ــآبيب ش مجرد قطرات العرق كانت باهتا. القطرات ــوت ص

القبلي أرواح لكن بي، ــل تفع املطر ــآبيب مثلما كانت ش بالنوم ألغرتني آخر

مثلما الصخور أحشاء في تغوص كانت كاجلمر ــياخها احملمرة بأس املسلحة

تضاجع احلق ــي ف أرواح القبلي كانت ــا منه ــتل تس ثم ــائي غاصت في أحش

التي ال ــية اجلنس العملية ــذه ه يرى ــتطيع أن يس ــني كل ذي عين ــور. الصخ

فيها انغرزت كلما ــا وأنينه الصخور ــنجات تقلصات وتش أما عني ــا تخطؤه

فاضحة... صورة بروغرافية إلى يحول العملية اجلنسية ما هو فهذا األسياخ

واحلجارة، يا طهارة التربة وداعا العلنية، متارس الدعارة أصبحت الصخور حتى

وبكارتها. طهارتها تودع اآلن هي ها صالبتها الصخور أن ودعت بعد

بأرياحه ــي جتاهل القبل ــي ف مني رغبة ــس لي ــي، نفس ــيت كنت قد نس

الرغبة الرغبة، ــه في تكفي ــهل الذي الس باألمر ليس ــيان ألن النس وأرواحه،

من ــاهد أش مبا مأخوذ ــى ألنني الوعي، ولم أنس من املزيد ــيان يعني في النس

قطرات وقع كان الدهشة. ــتدعي يس شيء حولي يعد لم إذ الصخر، ــبق ش

املغروزة ــياخ األس ــاني ألم أنس الذي هو الصخور جلود ــن املتفصد م ــرق الع

العرق ــآبيب ش أصوات حتولت لقد ــدي جس أطراف بقية وفي أذني في طبلتي

لكن منتظمة، ــات لم تكن إيقاع ــى إيقاعات، إل املطر رخات ــبه يش ــن وقع م

أذناي تسمع لم ــيقية موس نوتة العرق لصوت أعطى الذي هو اإليقاع فوضى

موسيقى جميلة، إلى ــتمع أنني أصبحت اس أقول أن ال أريد قبل. مثيلها من

ــب يناس الذي هو املقال وهذا مرعبة. ــيقى موس أصغي إلى كنت أنني ــق احل

في ويجري جرى ــا مل التصويرية ــيقى املوس هي هذه الرعب ــيقى املقام، موس

وجدت ً أخيرا ــر مهم. هو اآلخ الرعب مهما، وحده ــال اجلم وليس الدغل، ــذا ه

كنت ــحيق الس تاريخي في عنها، ابحث كنت ــي الت االصطناعية ــة اللحظ

ــجائر الس من أو الفاليوم أقراص من الصناعية اللحظات ــذه ه أحصل على

ألخسره. شيء أمامي يعد لم اآلن ــكي. الويس باألفيون أو من زجاجات املعبأة

طبلتي إلى تتناهى التي الرعب موسيقى ذي هي وها شيء، كل خسرت لقد

حلظتي تهبني والصخور، احلجارة من جلود املتفصد العرق إيقاعات ــن م أذني
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يعد لم الدغل هذا من ــدي الهروب بجس عنها. أبحث التي كنت ــة الصناعي

عنقي، فوق املوضوعة اجلمجمة بهذه ــروب اله هو ذلك كل من ــا، األهم مهم

إلى ــيقية املرعبة.. املوس ــة اللحظ هذه إلى ــرب ته جمجمتي ذي ــي ــا ه وه

ــية اجلنس العملية هذه الصخور. جلود على املتقاطر العرق ــات إيقاعات حب

إنها ال اسميها دعارة، أن القبلي يجب أسياخ أرواح مع الصخور متارسها التي

عن تعبر الصخور آهات هي ذلك؟ وها العيب في ما احلب، الصخور متارس حب.

قبل من تسمعها لم التي ــيقى املوس اإليقاعات، مصاحبة امللتهب ــبقها ش

يعد ولم إلي تسرب الصخور شبق اللحظة... في تعميق ذلك يزيد كل أذني،

في جسدي ما وكل أسناني أن أغرز مع الصخر، اجلنس أمارس أن سوى أمامي

ــنج ولتتش الصخور فلتتقلص والصخور. ــارة احلج ــجة أنس في ــن نتوءات م

وليس ملتهبا أصبح شبقي اآلخر أنا ــبقي، ش لتزيد من لذتها ولتصدر آهات

أطرافه ومن كل ــه جبين من وليتفصد ــه عرق الصخر وليفرز وحده ــر الصخ

ولهفة وغنج أنني من ــتطاع أس ما ليئن احلال، هذه في طبيعي ــيء ش فهذا

والشبق الشوق وليصل القبلي، أرواح ــياخ أس ــيخا من س أصبحت اآلخر فأنا

هبي. القبلي... رياح يا وهبي تنتهي... ال النهايات التي إلى

واخلالق؛ ــوق ال ــبيح لتس ــحة فس أعطاني انهماكي منهمكا... كنت

عادتنا في ــى جريا عل القبلي، ــاح أرواح وري من أتطير ــت كن فقط ــذ برهة من

فصل في هذه األرواح داهمتنا كلما ــا كن ــريرة، ش أرواح القبلي رياح أن اعتبار

باحلديد كارثة كبرى ــنا مساس مجرد وكان احلديد على القيظ نهرول لنبحث

من النجاة سوى شيء على تلوى ال أمامنا هاربة تفر القبلي الشريرة إذ ألرواح

العباد والبالد األرواح القبلية فينجو هذه على ــيطر الوحيد املس اإلله احلديد؛

مجموعات إلى أرواح القبلي حتولت فإن اآلن أما اإللهي احلديد بفضل سلطان

تغير كأنها اجلمر ــدة متق ــياخ أس هيئة في املذكرة ــلية التناس من األعضاء

واحلجارة األرض ــبق في الش تثير ثم املضاجعة في وتبدأ والصخر األرض على

وتباركت األرحام تخبئه ما العالم فسبحان واألنني التأوهات فتبدأ في اخلرساء

اجلديدة. اخلصب آلهة

في وجه منسك نكن الريح، لم إلى املطر حتولت من القدمية اخلصب آلهة

إله اخلصب املطر ــل أج من نصلي املقدس، كنا ــرها بس احلديد قضبان ــر املط

ينزل العام كي كل األعظم مرة االحتفال نقيم له له، نستجديه، كنا نصلي

حتى املقدس ماءه فيها ــب ويص يضاجعها األرض، يضرب مطراً ــمائه من س

األرض يضاجع أن املطر ــه في يأبى الذي العام في ــة ومناء. خصوب ومتتلئ ــل حتب

املطر أصبح الفصول ــا توالت وحينم ً بكرا ــة عروس له نزف القربان، له نقدم

ثم عصاتني ــع بتقاط نصنعها ــة للعروس رمزا نقدم له أن ــي يكتف ــدس املق

ــد واملاء، ننش الغيث أولياء احد بها ونقصد العروس مبالبس العصاتني له نزين

سمائه. من مذرارا أن يتنزل املطر املقدس يلبث واخلصوبة فال الغيث ــيد أناش

مثال قزح قوس إليه: املطر ونتزلف نتملق أصبحنا أن ــى إل بنا األمر وصل ــد وق

ــما مذكرا اس الفحل ولذلك أعطيناه هو دائما واملطر املطر. عروس ــميناه س

املؤنث ونعطي األرض اسمها مشاعره نراعي كنا األزمنة جميع وفي يليق به،

بالنزول من املقدس املطر ــرف يتش وعندما وذكورته، املطر ــبق بش تليق حتى

عشيقته في أغوار عميقا يضرب يضرب... املطر بأن نقول نزال وال كنا عليائه

األعوام عندما بعض في لكن اخلصب. أعياد ونقيم ــرعة بس حتبل األرض لكي

ــكان س نحن جنتمع حينئذ وتزلفنا، ورجائنا لصالتنا ــتجيب يس أن املطر يأبى

األعوام تلك ليالي إحدى في منا ذكر كل بالغزل، املطر نغري أن ونحاول األرض

املطر إغواء في نزيد ولكي احلارة القبالت يقبلها يغازلها يناجيها أنثاه يجلس

من منتصف ونضاجع بعضنا بعضا ــة الليل تلك منتصف نقوم في ــدس املق

أن يستجيب، ــوى س املقدس املطر ميلك ال وهكذا مطلع الفجر... الليل حتى
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أجل من إغرائنا وإغوائنا، من أجل فإنه سيفعل صالتنا أجل من يفعل لم عن

غناهم مواسم في يسمونها الناس أصبح كما األقل على ” الغلطة ليلة ”

واخلصب ” الصحة ليلة ” أن يسموها يريدوا ــوا أو لم ونس الفاحش وثرائهم

والنسل. احلرث وكثرة والعافية والثراء

حتى يدر لم ــل زاويته قائمة ب تكن ــم ول حادة، زاوية ــدر ي لم ــن الزمن لك

وثمانني مائة ً ــرا دائ أصبح لقد زاوية ــال ب دار الزمن ــة معقولة. منفرج ــة بزاوي

عمى ــود، أس ــود األس وال ولم يعد األبيض وأبيض ــياء اختلطت األش ــة. درج

أرواح لقد حلت ــياء، األش إلى وحدها بل امتد ــوان األل على يقصر لم ــوان األل

الصخر أعياه فال الصخر ــع أضاج هنا ذا أنا وها املطر املقدس، محل ــي القبل

القبلي وأرواح ــياخ ملت أس وال الصخر، حب كل من أو نتوئي تعب وال ــي نتوئ

املشاهد هذه تنتهي لم والصخور. احلجارة ــاء أحش في املتواصل اإلنغراز من

اخلريف. فصل بحلول إال البروتوغرافية

فأصبح ــاراته مس قد حفر الصخور وجلود جبني من املتصبب العرق كان

ــبه تش طرقا له ــق ش ــفلي الس اجلب نهايات وفي املاء، خرير كأنه ــه صوت ل

إلى اخلرير حتول هنا ــح. نهر القي عند القاع في تلتقي حيث ــد والرواف ــة األودي

صخور اجلبل. جلود املتفصد من العرق شالالت هدير - هدير

ــاهد أش كنت القيح نهر ــرق التي ترفد الع ــالالت في ش عيناي ــمرت تس

تقاومي ــب حس العام هذا خريف الصخور من املزيد يرتفع ويغمر ويغمر ــر النه

كان إذا ما أدري وال حجمها تضاعف التماسيح السابق ليس كاخلريف الدغل

ومنذ املاضية القبلي أرواح أسياخ بفعل حبلى أصبحت أنها أم ــمنة س ذلك

تكون توقعت أن ــيح التماس ــاد أجس الظاهرة على هذه النعمة ــرت أن أبص

أطفأت شبقها القبلي قد أرواح أسياخ أن ريب ال إذ حبلى أصبحت قد الصخور

نتوء بكل ــاركت ش ــخصيا ألنني ش ليس خياال هذا ااض. وضاجعتها حتى

حبلى بأن أجعلها اإلسراع الشبق وفي إطفاء هذا في عملية جسدي بارز في

نفس في عيناي حتولت احلرث والنسل، وصادف أن وكثرة باإلخصاب ــرني تبش

مألوفة، اجتاهات األدغال في بقية جتولت في القمة ثم حيث فوق إلى اللحظة

رأيت لقد أهرامي. أوهامي من أبني ــي أنن في إلى عادتي فطنت فقط ــذ عندئ

العمر، أرذل بلغ اآلخر بعضها ــة، هرم أصبحت الصخور بعض ظننت ما ــر غي

صخرا أصبح منها الكثير وعجزها ــيبها على ش عالمة ــحوبها وش بياضها

من الكثير والكثير وعنفوانه، قمة صالبته كان في أن ــد بع فيه حياة ال ــا ميت

أصبحت في عرقا، ألنني حقا كان إن ــرق الع هذا إلى حتول ذاب ــذه الصخور ه

يلبث ثم ال الظن بعض يصدقني أخرى، وأكذب عينا أصدق ورأيت، ريب مما أرى

حتى في ولم اقعد هناك.. أقع ولم هنا أقع لم اآلخر. يكذبني بعض الظن أن

أسياخ وإن بائرة جتارة األمر بأن لي وقالت ــي لنفس قلت بني. بني قعدت البني.

أو يضاجع ولم ــتمني يس كان القبلي الصخور. هذه تضاجع لم القبلي أرواح

أنا ــبق الصخر، ش تصورته من ما على إطفاء أقوى لم أيضا أنا ــر البتة. يعاش

مع جرى ما عني ــتمناء ال يتعدى اس معي األمر لكن صخرا أضاجع لم ــر اآلخ

يكن لم الصخر جلود من املتفصد العرق هذا وإن معي جرى القبلي قد أرواح

احلرارة بسبب الصخر ــجة أنس من العرق تدفقت أودية لقد الشبق. ــبب بس

في وليكن من صخر، ما مات اهللا فليرحم القبلي. أسياخ من يطيقها ال التي

وال من مداو أو معني. احلمى تعاني مريضة وحجارة صخور من تبقى ما عون

في بعض النظر أمعنت إنني ــم ث واكذب أخرى اصدق عينا هكذا، ــت بقي

الفارغة اجلروح ــذه ه ــاءلت: وتس أو جروحا ــا خدوش فرأيت والصخور احلجارة

أال يكون ما ثم فكرت: يداويها؟ من الصخر عظام إلى تصل أن ــكت أوش التي

لو امللتهبة؟ الصخور جراح هذه من ينز الذي قيح؛ القيح هو إمنا عرقا ظننته
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وتشنجات تقلصات سمعت أن منذ حينه في ذلك أدركت لكنت غبيا أكن لم

تعبيرا األصوات هذه ــن أظ تصيء وتئن، كنت وهي تقح أو ــور الصخ ــالت عض

من يصرخ كان كله واجلبل بل واحلجارة الصخور أن واحلق الصخور، ــبق عن ش

ودم حلم ابور من اآلدمي ــا أن عظامها. وصلت إلى التي ــي القبل ــياخ أس آالم

والتي تبكي الرهيف ــس احل ذات الصخور بهذه ــي بال فما أن أصرخ ــكت أوش

في رياح البحر من وحتى بل فقط ــي القبل ــم من األلم في موس ليس وتعوي

أيضا. النسيم رفة من أصواتها تصدر الطقس، اعتدال مواسم

احلجارة بأن وفكرت ــا مع عيني االثنتني تصديق على ــوى أق اآلن أصبحت

ــميه يس ما وهذا أيضا، ــكالم ال على ــوى وتق بل ــب ــا فحس ــدر صراخ ال تص

من ــه محاولة إن اإلطالق، على ــدى ليس رجع ص ــدى الص برجع ــون املتحذلق

قواي: مبلء هتفت ثم تتعلم لغة اإلنسان، الصخور واحلجارة أن

املوتى. هم السعداء -

جماعي صوت تقلدني في ــل الدغ ــمعت صخور حتى س كالمي لم امتم

جهوري:

املوتى. هم السعداء -

في ــر املزدهرة حجارة املقاب حتى ــب، جان كل من تتكلم ــور ــت الصخ كان

كان منخرطني في اجلوقة، كلهم كانوا املوتى عظام وحتى بل الدغل ــات جنب

املوتى. هم أن السعداء على اعتراض فيه ال إجماعا

الدغل. هذا من اخلروج على سأساعدك تخف، ال -

ال الصخور أذني: ــا بكلت ــمع الس أرهفت ثم عينا وفتحت عينا أغمضت

تلقني، لكن إلى ــة حاج دون ــاء تتكلم ما تش بل تقوى أن فقط الكالم ــد تقل

املوت من اخلوف ــك أش لم فأنا مثال ــها فيما تقول، نفس تناقض ــور ال الصخ

وهذا منذ حلظة تقول ما ال تناقض ــور الصخ املوت، هي ــعادة الس قلت إن بل

ــاني أنس ما الذي ــاء. املس زائر إلى فوق... انظر إلى جعلني الذي التفكير هو

الصيف فصل املساء طيلة زائر ــيت نس لقد املدة؟ هذه الزائر طيلة هذا وجود

كنت اخلريف أتى وحينما سحرتني، كأنها حولي ما كل القبلي أرواح أنستني

كالم ألقنها أن ــاول أح كنت والصخور، احلجارة ــي ــغول مبآس ومش مهموما

كان الذي كفرا، ما نطق ثم دهرا سكت الذي الزائر هذا حتى سمعت اآلدميني

يضيفها الشماتة كامل من ــم موس املاضي؟ الربيع فصل طيلة هنا يفعله

اعرف أنني يعرف الذي هذا ال يعرف؟... منا من واآلن من احلق. كامل ــى عمر إل

يد لي ميد منه أن ــب طل من اجلبل، هذا على حائط صلبي ــي ــي ف دوره الرئيس

شماتة، التي تقطر واللسان واملالمح والعيون املوت أيادي لي مد بعد أن الغوث

واملاضي املستمر. التام واملاضي البسيط املاضي في ً حقدا أمطرت بعد أن

ــيط البس املاضي التام أما املاضي ــيان لنس تام ــتعداد على اس ــي ذاكرات

املاضي هذا يتحول حينما ــيطا يندمل بس جرحا ــوى س الذاكرة في فال يترك

ال املاضي الذي ــذا ه ــتمر، املس املاضي هي الكارثة ــام. ت ماض إلى ــيط البس

املاضي فإنه ميضي مع اجلميل أما والقبيح، والرديء السيئ سوى منه يستمر

زائر املساء وها هو ذا ــتقبل، املس هو املزمن املاضي هو ــتمر املاضي املس التام.

الذي يقطر املضارع هذا ــى إل حقد أقطر الذي من ماضيه الزمان عبر ــل ينتق

ً وغدا املزمن. ــتمر، املاضي املس املاضي إنه زيارته، أزمنت ــاء املس زائر ــماته، ش

املستقبل. املاضي هو هذا سيصبح

يترك لي ولم أنهكني املاضي الصيف فصل ــده. أش مني اإلعياء بلغ هنا

أن يزمن، ــك أوش التوتر الذي تتقطع من أن ــكت أوش أعصابي ــاردا.. ب ــا عصب

الكافية لي الطاقة يصرف لم جسدي رائقة املزاج. فيه خلية تعد دماغي لم
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جلدي على املسلط الشماتة إشعاع مواجهة في معا وعقلي قلبي لتشغيل

رياح من سياط وأسياخ إيالما أكثر أشعة الشماتة املساء. زائر عيني بؤبؤ من

حينما املتشفية املساء زائر كلمات من أصاب بالصمم، أن ــكت أوش القبلي.

بي اشتد ...” الدغل هذا من على اخلروج ــاعدك تخف، سأس ال ” يلوكها: عاد

املاضي هذا املزمن.. ــر الزائ هذا مع كل حرف من حروف ــتد يش ــاء، والزال اإلعي

أختار ــأن ب ــدي جس على الضغط اخفف أن ــوى أمامي س يكن ــم ــن، ول املزم

الدماغ تعطيل يصبح الظروف هذه مثل في طاقتي... بنصف املؤقتة ــاة احلي

فصل بعملية أقوم بشكل آلي وجدتني وهكذا بالقلب أمرا ضروريا، والتفكير

التفكير إلى قلبي. تصلني ــي بتلك الت بجمجمتي، مكتفيا االتصال ــوط خي

يعطيني ذلك عنقي. فوق املوضوع اجلهاز بهذا التفكير من راحة بالقلب أكثر

واجلنون. ــاغ الدم ووجع ــات التعب حلظ من الراحة، أفضل ــن م مزيفة ــة حلظ

ليست الفاليوم، حبة أو مثل النوم من سنة الدماغ مثل من حلظة االنفصال

أحب أن أراه كما الواقع أعيش جتعلني ولكنها قد يظن الواقع كما من ــا هروب

واقع ال يوجد أراه أن ــه نفس الواقع يحبني كما وال يحب أن يراه غيري، كما ال

املاضي وجود أحتمل فكرة حتى أفكر أن ــتمر املس املاضي مطلق، هكذا عودني

وليس الوحيد املنطق هو ليس منطق العقل ــتقبل املس املاضي أو ــتمر املس

لهذا ميكن وكيف ــر؟ الس يعرف الذي يدعي أنه ذا من احلقيقي، وحده املنطق

ــة سادس ــة حاس ميلك احد وحده؟ ال اهول يدرك أن في العنق املثبت اجلهاز

إنها ــا، خمس ــا حواس الواقع في ــت ليس اخلمس احلواس وحتى ذلك، ملعرفة

األطراف تلك وكل ــد اجلس وأجواف ــراف في أط ــط مبثوثة فق ــة واحدة حاس

اخلاص وملكوتها. منطقها لها واألجواف

جعلني الذي ذا من األمثال: لنفسي وضربت القبلي أرواح ــياخ أس تذكرت

أن تشعر أبلد من جمجمتي إن الشبق؟ ذلك جسدي في أضاجع الصخر ويثير

لسلطان األوقات أغلب اخلاضع في أما قلبي وآهاته بغنجه الصخر وال بأنوثة

بعيد ذا أنا ها الصخر واحلجر... حب الغباء في كل فهو غباء دماغي وجبروته

قافال أعود اآلن أنا والفجر، زوار الليل زائر املساء وبقية بصر مرمى البعد عن كل

التي املدماة احلجارة ــى، إلى قد ظننتها حبل كانت والتي امليتة الصخور ــى إل

مصلوبة أنساها أن أوشكت التي نفسي إلى أعود ااض... تصورتها وهي في

وال تتوقف محاوالتها في تنى ال ــيح التي للتماس هذا الدغل نهبا حائط على

عنه تفصلني تعد الذي لم القيح نهر إلى دمي... رائحة تغريها إلي التسلق

باألمتار ترفده القيح التي وطفح بسيول فاض بعد أن صغيرة مساحة سوى

استغرقني الدغل املعطوبة. صخور من إفرازات ومواد تنتهي التي ال املكعبة

ــدو أن الصخور يب ــارة والصخور، احلج اجتاح ــذي ال الوباء ــذا ه ــق في التحدي

باجلراثيم واكتظت ــت التهب قد باجلراح ــي القبل أرياح ــياخ أس التي أثخنتها

الصغرى الصخور وهذه ــني، االثنت لعيني واضحا أصبح أمر هنا ــات، وامليكروب

الوباء ــر انتش بالعدوى. الوباء إليها انتقل الكبرى الصخور ظالل حتت احملتمية

تنز جميعها وأصبحت ــة، الدموي وأوعيتها ــجتها أنس ــن جلود احلجارة إلى م

قيح سوى ليس احلجري ــبق الذي ظننته إفرازا طبيعيا للش قيحا، ذلك العرق

اجلديد لكن قدمية أصبحت ــألة هذه مس الدغل صخور ــام أجس من متفصد

الصخور. كتل أصاب الذي الضمور هو هذا قبل من عيني إحدى تره لم ــذي ال

ثم اآلخر بعضه ــوق ف واجلالس البعض ــب بجان بعض القابع ــر الصم الصخ

فطنت فقط هنا اجلبل. ــذا ه كونت حتى طبقات تعلوها طبقات ــت تكدس

اجلبل كله. ــذا ه الوباء اجتاح ــد لق موبوءة، وحدها ــت ليس الصخور ــى أن إل

عضالت بدأت وحينما كله. اجلبل لقد التهب قيحا أصبح يتفصد كله اجلبل

من اآلن يتحول هو ذا وها فشيئا، شيئا يضمر اجلبل أخذ الصخور في الصخور

علي كان كله مرض اجلبل مريضة الصخور أصبحت منذ أن جبل إلى هضبة،
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إذا الصخور، من طبقات ــوى س ليس اجلبل وقت، منذ احلقيقة هذه ــرف أن أع

منذ كله. اجلبل إلى االلتهاب والتقيح تداعى طبقة منها تقيحت أو التهبت

حتول عرقا، منذ أن البداية في الذي ظننته النازف ــائل الس ذلك صوت حتول أن

الصخور إذا ذابت إلى األمر أن افطن كان علي إلى هدير خرير من الصوت ذلك

ويرفد نهر قيحا تذوب ــور اجلبل صخ عيني بكلتا أرى ها أنا واآلن اجلبال، ــت ذاب

اجلبل. أعالي من املندفعة بالروافد القيح

قلقا، ــفا أو آس لم أكن لكن والقلق، ــف باألس تغمر املرء كارثة كانت رمبا

بعد أن ــقوط؟ للس آيل جلبل ــف حلالي، كيف آس اقلق ولم ــف لم آس أنا الذي

االنتظار سوى لدي يعد لم لكي أخسره، شيء لدي يعد لم شيء كل خسرت

االنتظار واملشاهدة؟ سوى شيء أفعل أن بوسعي وهل واملشاهدة،

النهر بهذا إلى تتدفق ــة واألودي ــواني والس األخاديد كانت ثانية كل مبرور

ارتفاع في ــر النه ــوب منس امللتهبة. الصخور ــروح ج من ينز ــذي ال ــائل الس

هذا النهر.. عن تاريخ ــاءلت وتس ذاكرتي املنسية أيقظ للحد الذي ــتمر مس

كل في هذه املنطقة. ما نهر بوجود ــمع لم أس الدغل ــير هذا أقع أس أن قبل

مجاعة املنطقة تعيش جعل ما هو وهذا جافة أودية سوى ليست اجلبل أودية

ــم مواس إال في اجلافة أودية اجلبل ــان املياه في بجري ــمع نس لم نكن مزمنة.

ببراءة ــبعا مش كان األودية هذه به الذي جتري املطر أن ــا املمطرة كم ــتاء الش

من أجله نصلي الذي املبارك املاء إنه والرائحة، والطعم اللون من البريء ــاء امل

أصبحت نفسها األودية أن حتى االستجداء، ــتجداء تلو واالس القرابني ونقدم

يضرب عندما املقدس املطر ألن البركة، من تخلو ال فهي من املاء خالية جافة

أن يسبح وال يفضل يجلس فيها أن أو هذه األودية في يجري أن يفضل األرض

القدمية، ذاكرتي ــا الفتها كم جتري تعد لم األمور لكن ــا... غيره في ــوح ويس

صوت احلوش،بني وبني املألوف بني ــتثناء، القاعدة واالس بني فرق هناك يعد لم

تكون ميكن أن جميعها ــياء األش هذه املوت واحلياة ــاز، بني والنش ــيقى املوس

ــيء الش بني الفرق ألغى الدغل ــاومي تق ــب حس الفصول توالي ،ً واحدا ــيئاً ش

مني ــتدع يس لم مثال هذا القيح نهر معنى، لها يعد لم واملفاجأة ونقيضه،

املكعبة باألمتار نهر يجري أن واملعتاد الطبيعي الشيء من استفهام. عالمة

ماء أو األرض ماء ــماء أو ماء الس من املكعبة يجري باألمتار مثلما القيح ــن م

االنتظار ــوى أمامي س يعد لم مادام لكن ــوائل، الس من ذلك غير أو ــني العين

ليس املرئيات، جتاهل اليسرى اليمنى وعيني عيني ــع فليس بوس ــاهدة واملش

من أعالي ــاب املنس قيح الصخور من ــر تكون النه هذا تكذيب أن ــعها بوس

من قيح، فيه مبا فأصبح ينضح جافا كان ــذي ال الوادي هذا والهادر في ــل اجلب

عضالت الصخور، وكيف أن ضمور من تبصرانه ما تكذبا أن عيني بوسع ليس

أو تال عليال أصبح مجرد هضبة أن بعد املعهود اجلبل يكون أن توقف قد اجلبل

ــيحه ومتاس اآلدمية بعظامه الهادر القيح نهر قاع في غرقا املوت ــفا ش على

بعضها اآلخر. ضاجعت ومهما بعضها افترست مهما نهمها تشبع ال التي

اللتان وحدهما ــاي عين تراه ــا مم ــيئا ش أفقه أن ــتطيع أس وال ــاهد أنتظر وأش

لغة فهم أو إلتقان يؤهلني ــا كافي موتا أمت فلم أما أنا ــاهدان وتش تبصران

لم مملكة املوت، مفردات من القليل بزادي التشدق ــتطيع أس ال املوت بطالقة.

الصمت. بلغة لينطلق لساني أرماقي بعد، كل استنفذ

أختار أن ــتطيع أس وال أراه االجتاه الذي في ــير تس األمور دامت فما هكذا..

على مصلوبا أقف وأنا حتى التواضع. من فالبد كذلك ذلك كل مادام ــواه، س

أتعلم كيف أن ــب يج أتواضع، أن البد ــقوط الس اآليل إلى اجلبل ــذا ه ــط حائ

موضوعي، معطى ــع الواق األمر الدغل، هذا ــي حياتي اجلديدة ف مع ــش أتعاي

يجلبان ال باألشياء الظن وسوء التوجس اجلديد. املعطى بهذا أعترف أن يجب

ال ومادمت والقيء، ــرأس ال ودوار القلب دقات وارتفاع التعب، ــن م املزيد ــوى س
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هذا قاع في أو التماسيح احد فكي بني نفسي أضع بأن أتواضع أن ــتطيع أس

الدنيا يدي آلهة جمجمتي بني أضع أن من أقل فال باملوت، الهادر املفعم النهر

أمري. من أهمية أكثر بأمور البال مشغول اآلخرة إله مادام

موصودة مغلقة فوجدتها أوليائه وبوابات اهللا أمام بوابة طويال وقفت لقد

بوابات طرق وألجرب الوضع كان ــع مهما أن أتواض ــوى س أمامي يبق لم دوني،

علي املفضلة: ــق بكلماتي لي النط ــهل يس في وضع ــت أنا لس الدنيا. آلهة

السقف ينهار فلن الصرخة اجلميلة هذه اصرخ اخترت أن لو أعدائي إذ وعلى

القيح نهر جسدي وال سوى ــه تفترس ما التماسيح جتد ولن ــي، رأس على إال

ــلية وتس يجدونني متعة ــوف األعداء فس أما غيري، قاعه في يخوض يجد ما

أكل حلمي ــوى فيها س يعملون ما يعرفون ال التي أوقاتهم بها يزجون وقصة

هذه التماسيح. مع واحدة مائدة وافتراسي في

كم أدري وال بالزمن، أهتم أعد لم ــي ألنن رمبا الفصول، ــعر بتعاقب اش لم

الدغل كان اآللهة بوابات في طرق في التفكير استغرقتها الدغل سنوات من

وحتولت إلى عيني التخوم أمام هذه ضاقت اآلن الذي يحدد تخوم مرئياتي. هو

صفراوين. أتأملها بعينني أعود ثم األخرى، وأغمض عيني بإحدى بوابة أتأملها

أرى أعد ولم انفي، إلى أرنبة حولي العالم من اقتربت تخوم األخيرة في اآلونة

وهكذا بعضهما، ــوق ف جفني تواضع تواضعتا، قد ــى عيني حت ذلك، ــا وراء م

واملشاهدة. االنتظار عن حتى تواضعت

ــن حس والصمت: املوت مفردات من ــه ــردات الدغل، مبا تعلمت مبف فكرت

به الظن ــوء س من بالعدو خير حتى الظن ــن حس للعمر ومطيل الظن مريح

أبناء أجل من اآلالم أحتمل حتى باملسيح لست واألعصاب. للخاليا منعش إنه

املسيح كان يسوع مؤكد، ــيء ش هذا االسخريوطي، بهود ــت لس لكني اهللا

الفقير يا هذا اجلديد أيها املصلوب أنت مثلك، أما مصلوب وهو أعداءه ــرف يع

يكون عدوك، أن أحد يصدق أبوك ال أعداءك؟ ــي من هم الغن مواله ــر إلى احلقي

في غرابة أو من اجلنون مساً بك ولظن عليك ذلك لضحك ــيئا من ش قلت لو

واملتحفظ ــوب عليه واملغض الغاضب هذا يا ــر، احلقي الفقير هذا يا ــوار. األط

املرجوح، الشاطب املتأرجح أيها يا وامللعون.. هذا الالعن يا عليه... واملتحفظ

من أنت؟ أيها الكافر املشطوب...




