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إهداء
إىل الطرائق السبع،
واألرايض السبع،
واملثاين السبع،
والتكبريات السبع،
والجامر السبع،
والسنابل السبع،
واألحرف السبعة،
واألشواط السبعة،
واأليام السبعة،
وألوان الطيف السبعة.
ومن خلقهن هو من وهب وأعطى .فله الحمد عىل عطاء غري مجذوذ.
إىل أمي الغالية درية العامين،
التي العبتني سبعا ،وأدبتني سبعا ،وصاحبتني سبعا أو يزيدون.
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حجر ،ورقة،
إلكرتون!
()1
حجار بن مسامر خاطبا يف
وقف السيد َّ
َج ْمع من أهل األرض الذين أه ّمهم األمر:
يا أ ّيها الناس،
اقرتبوا وتج ّمعوا ،واسمعوا وعوا .فام يحدث
خطب جلل ،وأمر علينا أن ننفض من أجله
كل كلل.
بني جلديت،
ّإن حفنة من ذوي العتاهة جاءت لرتتد عن
تراث األجداد ،و تستبدل املفضول باألفضل،
وقد غفلوا ،بل تغافلوا عن الحكمة الخالدة
متجد قدر الحجر إذ قيل «العلم يف
التي ّ
الصغر ،كالنقش عىل الحجر» .فلم يعطوا
الحجر حقه ،بل صاروا يدعون إىل إفك عظيم،
وإىل قول سقيم غري قويم ،إذ يريدون منا أن
نصبأ عن طريقتنا األوىل ،ونكتب عىل الرقاق،
وأوراق الربديّ  ،والجلود ،والجريد ،والرقاع.
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يالرقاعة هؤالء! يا لرقاعتهم!
بني جنيس،
ّإن تأريخ بني آدم مهدد بالزوال ،ولكم
أن تر ُقبوا ما سيحل بذرارينا يف الغد إن
اتبعنا قولهم وكتبنا عىل وريقاتهم الخفيفة
السخيفة .سنضيع رش ضياع؛ فالكتابة عىل
غري الحجر ،كال َر ْقم عىل املاء ،وكحرث البحر.
أحبارهم السخيفة س ّيالة م ّيالة ،وأوراقهم
يأكلها الدهر ،وتنوشها األيام برماحها فتص ّفر
وتتهافت كحبات السميد ،يف يوم بؤس ال
ُينشد فيه القصيدّ .إن الكتابة عىل الحجر
هي أدوم وأخلد ،إ ّنها ما سيحمدنا عليه
املستأخرون.
إخواين يف اآلدمية،
ّإن الداعني إىل ترك الكتابة عىل الحجر ،ما هم
أال قوم عبدوا الدرهم والدينار ،ويرومون بيع
الكاسد والفاسد علينا .لقد أعامهم الجشع،
بليل ليفرضوا حيلتهم الخبيثة
فتواطؤوا ٍ
لحمل العباد عىل األخذ بالورق وما ّ
لف َل ّف ُه،
وحجتهم يف ذلك أ ّنه خفيف الوزن -وال أرى
الخ ّفة إال يف عقولهم ،-وأ ّنه يسري الحمل
أسأل الله أن ال يح ّملنا أوزارهم ،-وأ ّنهأرخص مثنا- ،أرخص الله قدرهم .-أمل يفكروا
يف األرض الزاهرة الزهراء؟ ليت شعري كم
من الربديّ س ُيقطف؟ وكم من جلود الحيوان
س ُينتف؟ وكم من ألحية الشجر س ُيستنزف؟
كل ذا من أجل صنع أوراقهم الهوفاء؟ أما
الكتابة عىل األحجار -كام ال يخفى عىل
حصافتكم -ال خشية منها وال رضار ،وال شوائن
فيها وال مضار.

يا معرش العقالء،
إ ّنها حرب غشوم ،وك ّرة ظلوم لفرض رؤاهم
الجشعة .وماذا وراء كل هذا سوى تفتيت
كبد تراثنا ،ووضعه تحت رحمة رحى التلف
والضياع؟ وإنيّ ومن هذا املنرب الحجري،
أدعوكم لنضع أيدينا معا ،ونكون عىل قلب
حجر واحد ،ونتصدى لهذه األباطيل .وليظل
الحجر الطريقة املثىل للكتابة؛ الطريقة التي
سنعض عليها بالنواجذ ونتوارثها كابرا عن
كابر ،ولتظل مواضينا ،وما تكتبه أيادينا،
محفوظة منقوشة ،ال يطالها ال َع َطل ،وال
يشوب مبناها الزلل ،وال يطرأ عليها الطارئ
وما َب َطل.
تصفيق ،وهياج ،وابتهاج.
*****

()2
اعتلت الباحثة والناشطة ورقاء الشجري
املنصة الخشبية ،ووضعت أوراقها
املصقولة أمامها ،ورشعت تتحدث مبنتهى
الحامسة.
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمن
البرشي-الشجري املحرتمون.
نجتمع اليوم لنتحدث عن قضية يجب أن
ُتقلق الضمري العاملي ،ويجب أن تقض مضجع
كل متخذ قرار عىل وجه كوكبنا األخرض
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األغر ،فالدعاوى تزايدت مؤخرا وعال صوتها .فهي تحتاج إىل عتاد تقني ،وإىل كهرباء،
وأحيانا إىل اتصال باإلنرتنت؟ أمل يفكروا
والتكتالت التجارية لها مخططاتها الخاصة
باملحرومني الذين مل يروا الكهرباء يف حياتهم؟
التي صارت تحاول فرضها بغسيل األدمغة
كيف سيقرؤون إذا سادت تقنيتهم وتوقف
تارة ،وبدغدغة العواطف تارة أخرى.
العامل إصدار الكتب الورقية ،وما سلوى هؤالء
وإنيّ عىل يقني أ ّنه ال يخفى عليكم ّأن
استعامل الورق يستهلك كام كبريا من أشجار سوى كتاب يجالسهم ويجالسونه؟ فضال عن
األرضّ ،
هذا ،أال يعون املشاكل الصحية التي تسببها
وأن مثة َج ْور يف أمناط الستهالكنا
القراءة من الشاشة؟ أما الكتاب فصديق
لألوراق ،وهذه قضية علينا االلتفات إليها
وإيالؤها أوقاتنا وجهودنا .لكن ،أن ُيتخذ هذا صدوق؛ تحمله أينام شئت ،فال َي ْث ُقل يف يدك،
ذريعة من قبل بعض املتن ّفعني من أساطني وال ُيثقل عىل جيبك.
«الس ِل ُكن» يك يسلبونا حميمية القراءة هل ف ّكر هؤالء مبدى هشاشة املعلومات
أودية ِّ
املخزنة إلكرتونيا والتي وبضغطة زر متحى
من الكتاب ،فهذا مرشوع خبيث ،ومحاولة
مفضوحة لتعظيم أرباحهم عىل حساب صحة من الوجود؟ يف حني ّأن الورق أدوم ،وال يفت
ُ
عضده إال إساءة متواصلة أو سوء تخزين.
كوكبنا األخرض األغر.
هذه هي إمكانيات أوراقنا ،ف ُيلرنا القوم
إمكانيات إلكرتوناتهم.
السيدات والسادة،
إ ّننا نجتمع اليوم لنطلق رصخة أخرية ،ع ّلها
السيدات والسادة،
تجد آذانا صاغية لتنقذ الكتاب الورقي من
ال يخفي عليكم حجم املخ ّلفات التي تلقيها
براثن الداعني إىل القراءة عرب الشاشات
صناعة التقنية عىل كاهل كوكبنا األخرض
واألجهزة اإللكرتونية ا ُمل ْص َمتَة .وإنيّ لست
األغر ،فام بالكم إذا سمحنا لهذا االتجاه
هنا ألرفع لواء العداء للتقنية أو أنكر
باالسترشاء والنمو؟ كم سيكون حجم
أهميتها ،لكن القراءة خط أحمر ،والكتاب
هو الجليس الذي ال تحلو رفقته إال بتص ّفح املخ ّلفات التقنية خاصة ّ
وأن مثة ميثاق رسيّ
وريقاته وبتل ّمس جنباته ،فكيف يريدون منا بني مصنّعي التقنيات عىل إصدار منتجاتهم
أن نقرأ من أجهزة باردة كئيبة؟ أال يعون ّأن بالتدريج حتى يحققوا أكرب قدر من األرباح.
القراءة من الورق هي األكرث حميم ّيةّ ،
فام كان جديدا قبل شهر ،هناك ما هو
وأن
من يشرتون الكتب اإللكرتونية من اإلنرتنت أحدث منه اليوم .وهكذا يستعبدون الناس
يطبعونها ليقرؤوها بالطريقة الرؤوم إياها؛ مبنتجاتهم التي تتطور ّ
بالقطارة من أجل
ابتزاز الجيوب ،غري آبهني بأي مبدأ إنساين
عىل الورق؟ أال يعون ذلك؟!
ثم أال يعون ّأن القراءة اإللكرتونية ُمكلفة؟ وال بأي مسؤولية تجاه نظافة كوكبنا األخرض
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هؤالء ويدعون أ ّنه ميكننا أن نستغني عن
التخزين اإللكرتوين والقراءة اإللكرتونية ونلجأ
إىل الكتابة عىل جزيئات األكسجني ،فرضب
من الخبل ،الذي ال نقاش فيه وال جدل!

األغر.
وإنيّ ومن هذا املنرب الخشبي ،ويف يوم
الشجرة ،أدعوا كال منكم إىل الوقوف دقيقة
صمت احتجاجا عىل هذه املحاوالت ،وأدعو
الدول األعضاء إىل التكاتف ،وإىل اتخاذ جميع
صحيح ّأن التقنيات الجديدة التي ُولدت
السبل التي من شأنها دحر هذه الدعاوى
يف قرننا هذا مبتكرة ،فجزئيات األكسجني
عىل املستويات اإلعالمية والعمل ّية.
ال تشغل حيزا كبريا ،وتتنقل برسعة وكفاءة
عالية ،وميكن لها أن متكث يف الجسد البرشي
تصفيق ،وصفري ،وهتافات.
دون أن تسبب أرضارا ،وميكن تخزين الكثري
من املعلومات عليها بفضل البحوث العلمية
التي مكنتنا من تطويعها لصالح هذه
*****
املهمة .لكن ،أن نته ّور ونخزّن عليها عواطفنا
وأفكارنا وتاريخ البرشية وتراثها وما ْ
كتبت
()3
ْ
أبدعت ،فمغامرة بل مقامرة ال يقوم بها
الح ُو ْي ِسب يجلس مبتهجا وما
الدكتور مفتاح ُ
إال املأفونني! فاألكسجني محله الهواء ،والهواء
أمام شاشة إلكرتونية مرتبطة ال سلكيا
ّ
راحل متنقل ال أمان له ،ومع أخف ه ّبة
بالقمر اإللكرتو-فضايئ.
ُ
ريح ،قد تفقد معلومات مثينة ال تقدر بثمن.
أمل يصف الشاعر الشعبي الحبيب الراحل
السيدات والسادة أعضاء َم ْج َمع مصري البرش،
بـ«شبيه الريح»؟ أال يقال «فالن هوايئ» داللة
يرسين أن أمثل بني يدكم اليوم عرب هذا
عىل رسعة تق ّلبه وتغيرّ ه؟ أمل يقل الحكامء
االتصال اإللكرتوين امليمون ألخاطبكم جميعا
القدماء ،أمل يقل آباؤنا العظام «ومن يبذر
يا أعضاء َم ْج َمع مصري البرش .فالدعاوى
الريح ،يجن العاصفة»؟ ّإن هؤالء قوم يبذرون
املتكاثرة هذه األيام تطيش لها العقول
الريح ،والعاصفة عىل األبواب ،وستطالنا
الشح َملحم َّية واإللكرتونية عىل حد سواء،
جميعا إن مل نقف وفقة جادة وحادة!
وتذوب أمامها وحدات املعالجة املركزية كمدا
ووجدا!
فضال عن ذلكّ ،
فإن رسية املعلومات املخزنة
فمن دُعاة الهواء البهلوانيون هؤالء؟
أكسجين ًيا عرضة لالخرتاق ،فهناك غازات ميكن
وماذا يحسبون أنفسهم فاعلني؟ صحيح ّأن
تطويعها وبسهولة لالستحواذ عىل الذ ّرات
األكسجني لب حياتنا ،وعصب عيشنا ،وقد
األكسجينية ،فهل يريد منا هؤالء الحمقى أن
صار له شأن عالٍ يف زماننا هذا ،لكن أن يأيت
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نخزن بياناتنا املرصفية يف فقاعات هوائية
تسبح يف مهب الريح؟ أ ّما ادعائهم بإمكانية
تحصني ذ ّرات األكسجني بغالف وقايئ من
الغازات األخرى ،فأمر ال ضامنة له ،إذ
تسمعون –كام أسمع -بني الفرتة واألخرى عن
نوع جديد من الغازات الغا ِزية يخرتعه أحد
ويرسبه إىل الهواء ،وتقف
العابثني املجانني ّ
محطات صد الغارات الغاز ّية مكتوفة اليدين
عن التعامل الفوري معه ،ومتيض أيام قبل أن
يصنعوا ويبثوا ترياقا مضادا لعملية االخرتاق
الغازيّ .

تقتضيه حياتهم اليومية .وتذكروا ّأن التخزين
اإللكرتوين هو األصالة بعينهاّ ،
وأن الصفر
والواحد هام األساس الذي يشهد له نظام
الكونّ ،
وتعضده جميع الحضارات وامللل .أمل
يقل الصينيون بالـ«ين» والـ«يانگ»؟ أمل يقل
املسلمون ّ
بأن الله خلق من كل يشء زوجني؟
أليست الحروف إما متحركة وإما ساكنة؟ أال
يتك ّون الحمض النووي الورايث من رشيطني
معانقني؟ ّإن الصفر والواحد يعنيان التوازن،
والتكامل ،والتناغم ،واالعتامد املتبادل.
فكيف يريدون منا أن نضع البيض يف سلة
واحدة ،ونستودع ذاكرتنا يف يد عنرص واحد،
قد يتمرد علينا يف يوم أو تنوبه نائبة؟ ّإن
هذا ييش بخطر أكرب ،وبحالة تشظٍ وفردانية
بدأت تغزونا ،حتى صاروا يريدون أن يجعلوا
حياتنا رهنا لعنرص واحد ،قد تصيبه لوثة
أوتوقراطية ،أو تعرتيه نزعات ديكتاتورية.
هل سمعتم بنظام الحزب الواحد الذي شاع
يف املايض؟ ها هم يستدعون ماضيا س ّيئ
الذكر ويحاولون فرض نظام العنرص الواحد
علينا ،دون أن يعرفوا ما لألنظمة اإللكرتونية
من مناقب ،أو ما لدعواهم من عواقب.

السيدات والسادة أعضاء َم ْج َمع مصري البرش.
لقد قضينا عقودا طواال ،تكتنفنا وسائط
التخزين اإللكرتونية بكل حميمية وأريحية.
وكم تد ّفأنا بهذا الشعور الجميل للرقاقات
الرقيقة التي تحمل ما تحمل من بيانات
نفيسة ،حتى صارت جزءا من وجداننا ،وأفرادا
يف عائالتنا .فهل نرتك طريقتنا األوىل ونلجأ
إىل طريقة مارقة شطون لنخزن بها البيانات؟
هل ننقلب عىل تلك الرقاقات التي ميكنا أن
نلمسها بأيدينا ،ونراها بأعيننا ،ونلجأ إىل غاز
ال طعم له ،وال لون ،وال رائحة؟
إنيّ وعرب هذا املنرب االفرتايض ،لأَ ح ّذ ُر جميع
طقطقات إلكرتونية متح ّمسة ،وطنطنات
ساكني كوكبنا الرمادي املليح األشهب من
تشجيع.
االنسياق وراء الدعاوى األكسجينية ،وليكن
متسكنا برتاثنا اإللكرتوين العريق نرباسنا
ونهجنا .فهو عبق املايض وعبق القرون الطوال
*****
التي قضاها البرش يخزّنون ويد ّونون بكل
كفاءة ما يعن يف خواطرهم ونفوسهم ،وما
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()4
يف بث سدايس األبعاد عرب املفاعل
األكسجيني املَ َج ّري ،بدت الهايپردكتورة
نسمة آل مؤكسج تزفر بكلامتها بكل
حامس.
حرضات أبناء حضارة األكسجني،
صباحكم/مساؤكم أكسجني ،عابق بريح
الياسمني.
تهريج وهراء! هذا هو الوصف الوحيد
ملحاوالت لهؤالء املتعابثني مبصائر كوكبنا؛
األرض املليحة ذات الخامر األسود؛ املالذ
اآلمن لكل من يتن ّفس األكسجني يف درب
التبانة .األرض ،هذا الثقب األسود اإليجاب
الذي يجذب كل من يتوق جسده إىل نفخة
أكسجني لذيذة.
لقد بلغت منهم العنرصية مبلغها ،ووصل
بهم التب ّلد العاطفي أن صاروا يقرتحون
«حلوال عملية» لحفظ املعلومات .حلول
عملية؟ أ َما أ ْع َم َل هؤالء القوم عقولهم قليال
تحجرت؟ أ َما ف ّكروا ّ
بأن
إذا كانت قلوبهم قد ّ
حلولهم هذه تصلح لس ّكان األرض من البرش
والجن والحيوانات والنباتات والفريوسات،
لكنها ال تصلح لبقية األكسجينيني؟
حقا ،ماذا عن الوافدين األكسجينيني من
سكان الكواكب األخرى الذين عاشوا
عقودا طواال عىل كوكبنا فع ّمروه معنا؟
وماذا عن األكاسجة الذين قد يكون لنا

الفضل يف تصنيعهم مع بدايات الثورة
األكسجينية قبل قرن ونصف من الزمان،
إ ّال ّأن هؤالء األكاسجة أثبتوا مواطنتهم
الصالحة ،واجتهادهم يف العمل ،وعاضدونا
هم ،واملهاجرون األكسجينيون من الكواكب
األخرى لتكون األرض رئة هذا الكون ،ويفد
إليها كل محروم من األكسجني ليشمر عن
ساعديه ،فيكون فردا منتجا يف مجتمع
رسة
«كوزموپوليتاين» كوين تكون األرض فيه ّ
هذا املجرة وسرُ ورها.
أعزايئ بني األكسجني،
عرب هذا البث األكسجيني العامر باألصالة
أح ّييكم ،يا من تتنفسون األكسجني ،وتنقشون
عليه أحوالكم وآمالكم .هذا الغاز هو ُلغزنا،
هو ميزتنا التنافسية ،هو نحن .فبأي حق
يأيت أولئك الذين ُيس ّمون أنفسهم «عرصيني»
تارة ،و«تطويريني» تارة أخرى ،و«تقدميني»
و«رؤيويني» و«طليعيني» تارة بعد تارة
ليقرتحوا حال ظاهره الرحمة وباطنه العذاب؟
بأي حق؟ وباسم من؟ وعىل حساب من؟ عىل
حساب تراثنا ورس وجودنا؟!
اسمحوا يل يف هذه الكلمة أن أفضح الباعث
وراء دعواهم املغرضة؛ إ ّنها اإلمربيالية
املايكروبيولوجية ،إ ّنه التجمع التجاري
ألصحاب الرشكات املتاجرة بهندسة ا ُملو ّرثات.
وإ ّال ،كيف تفرسون كون السيدة سارة آدم
متلك  %72من أسهم «رشكة َج َن ِت َكانا العابرة
للمجرات  -رشكة مساهمة كونية مقفلة» ،ويف
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الوقت ذاته هي رأس الحربة ،وف ّوهة املدفع الذي يهدف إىل انتهاك الحرمات ،وفضح
الخصوصيات الطب ّية بشكل خاص .فيك تتمكن
التوجه؟
لهذا ّ
إ ّنهم يريدون منّا أن نتح ّول عن التخزين عىل من تشارك املعلومات مع اآلخرين ،يجب أن
األكسجني إىل التخزين عىل الحمض النووي تربط حمضك النووي الورايث بالشبكة ،والتي
الورايث .يدّعون أ ّنها طريقة سهلة ومضمونة سيكون مسؤولوها هم الخصم والحكم،
وغري مكلفة ،وتكفينا مؤونة تجزؤ املعلومات ،وسينهبون ما لذ وطاب من معلومات عنك،
وستكون فأر تجارب معلومايت لهم ،وأداة
وتحمي الرسية ،وتحفظ ما يحتاجه الفرد
إحصائية ألبحاثهم دون أن تدري أو تتاح لك
يف ُمو ّرثاته .وقد يكون ما يقولونه صحيحا،
الفرصة أن تنبس ببنت شفة.
فلهذه التقنية مم ّيزاتها ،لكن -ويك ال ُأتهم
باإلنشائية والتدبيج والتهييج العاطفي -فإنيّ
سأرسد عليكم أهم املآخذ ا ُملفحمة عىل هذه يا أبناء الغاز الواحد،
أرسل لكم يف هذه اللحظة ذ ّرات أكسجينية
التقنية:
أوال ،هي تقنية عنرصية ضيقة األفق ،تصنع مح ّملة بوثائق خطرية تدل عىل أ ّنهم
يخططون أيضا إىل إنشاء مفاعل ُمورثايت،
فجوة معلوماتية بني البرش وبني إخواننا
يتغذى باملخلفات ا ُملورثات ّية املرتبطة بالشبكة
األكسجينيني واألكاسجة الذين يشاركوننا
الح ْم َض َن ِّو ّية العاملية ،وهي طاقة رخيصة
السكن عىل كوكبنا األدهم الالمع ،وال متلك
ِ
ميكنها أن ُتد َّر أرباحا طائلة .والهدف من
أجسادهم ُمو ّرثات ،وال أجسام ِص ْبغ ّية ،وال
وراء هذا املفاعل هو االستغناء عن الطاقة
حوامض َنووية وراثية مثلنا نحن البرش.
يحولوا
ويف هذا غنب لهم ،وهضم لحقوق مجموعة األكسجينية نهائيا! إ ّنهم يريدون أن ّ
متفان ّية ومخلصة من َح َم َلة الجنسية األرضية األكسجني إىل عنرص غري ذي نفع شأنه
بالتجنُّس .فهل عليهم أن يعيشوا بق ّية حياتهم شأن اليرُ ا ْن َيم والنفط والفحم ،الذين كانوا
ُيستخدمون يف قديم الزمان مصاد َر للطاقة.
مربوطني بأجهزة ُتصنّع لهم املو ّرثات يك
كام أ ّنهم يخططون الستزراع ُمو ّرث إضايف يف
يتواءموا مع اخرتاعات هؤالء واختالقاتهم؟
حمضنا النووي ،ليكون بابا خلف ّيا ،يرسحون
ما الذي ُيجربهم عىل هذا ،ولهم ولنا يف
من خالله وميرحون مبصائرنا! يدّعون ّأن
األكسجني السلوى والكفاية؟
الغرض من هذا ا ُملو ّرث هو إمكان ّية االرتباط
ثانيا ،تطبيق هذه التقنية ليس بهذه
الح ْم َض َن ِّو ّية الكونية ،لكني أؤكد لكم
السهولة ،وأنا أدينهم من أفواههم .فتخزين بالشبكة ِ
أ ّنه حصان طروادة يرتدي ثياب الدراويش.
ما تحتاج من معلومات عىل مو ّرثاتك ال
الح ْم َض َن ِّو ّية
فائدة منه دون مرشوع «الشبكة ِ
الكونية» ،هذا املرشوع التجسيس االستخبارايت
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أعزايئ عشاق األكسجني،
داحل تجارية،
هذه محاولة إمربيال ّية من َم ِ
وخطوة هيمنة توسع ّية استنفاع ّية يجب أن
نكتم أنفاسها املبخورة.
واآلن ،فلنقف دقيقة صمت معا ،نستنشق
األكسجني البهي الشهي ،ونؤ ّكد فيه أ ّننا مل
ولن نتخىل عن أصالتنا ولو تطاول ا ُملغرضون
ا ُملرجفون.
شهيق وزفري جامع ّيان.

*****

()5
وتستمر الخطب العصامء إىل أن يرث
الله األرض ومن عليها.
{وتلك األيام نداولها بني الناس}
صدق الله العظيم.
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حامل
األوراق
بعد رحلة جو ّية مضنية عاين ج ّراءها صداعا
خانقا وأملا يف مفاصلة الفوالذية الجديدة ،جاء
الفرج ُوأو ِدعَ يف مخزن يخ ّيم عليه السكون.
صحيح أن املكان كان هادئا ح َّد الوحشة ،لكن
الرحلة الطويلة التي قطعها من أرض سور
الصني العظيم إىل األرايض العربية ألجمته
تع ًبا ،وكان يحتاج بضعة أيام من الراحة ،ال
س ّيام أن فارق التوقيت قد قلب ساعات نومه
رأسا عىل عقب.
ولألمانة ،مل يكن اإلزعاج غريبا عليه كثريا،
فقد قىض أياما طواال يف مصنع يصطخب فيه
كل يشء؛ اآلالت ،والبرش ،ورفاقه من ُز َبر
الحديد الذين تش ّكلوا بأشكال عدّة ،ففرقتهم
األيام وتباينت املصائر .كان -يوم كان قطعة
ِغ َّر ًة من الحديد -يحلم أن يكون عندما يكرب
رائد فضاء ،أو مبعنى أدق جزءا من مركبة
فضائية؛ مقودها أو حتى دواستها ،ال فرق،
املهم أن يسافر إىل أفق بعيد وأن يكون له
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َس ٌبع حسو ًما (مجموعة قصص ّية)
يسمع أصواتا تأيت من الخارج ،ومينّي النفس
إنجاز هائل يف ذي الحياة .لكن وبعد مقاساة
ُ
وواف ٍر من الرضب والسحق والحرق والتشكيل أن تكون تلك األقدام الطارقة عىل األرض
ترومه ،أو تلك النداءات من الرئيس ملرؤوسه
انتهى به املطاف أن يصبح حامال لألوراق
أوام َر باستجالبه من املخزن وإطالق رساحه .ال
بثالثة أرجل قابلة للطي ،وعنق ممشوقة
يزينها مفصل أنيق ميكن من خالله تطويله تستغربوا ،فمن قال لكم أنكم يا معرش البرش
وحدكم تتململون وتضجرون؟ حتى األشياء
أو تقصريه .أما صفحة وجهه فمستطيلة
وعريضة وملئى بالثقوب .مسكني ال يعرف مل تضجر وتتوق لإلنجاز ،فال تطيلوا إهاملها.
صنعوه هكذا ،لكن هذا هو الشكل التقليدي
حامل األوراق هذا يجيد ثالث لغات؛ الصينية
لحامالت األوراق ،وتحديدا تلك املخصصة
(وهي لغته األم) واإلنكليزية ،والعربية.
منها للمسارح وأماكن تسجيل الصوتيات،
غريب أليس كذلك؟ هذا يف الحقيقة بسبب
إنه الخضوع لألمر الواقع والعرف السائد
ومتطلبات السوق .صبغوه بلون أسود براق ،وجود ملصق تعليامت االستخدام عىل علبته
لون فخم ،ملك األلوان هو .صحيح أنه أكرث الكارتونية مكتوبا باللغات الثالث ،فكان
لحامل األوراق أن يتكلمها!
األلوان صدوحا باألتربة إن هي تجمعت
عليه ،لكنّه يظل عىل ُسدَّة التميز.
«أعلم أن الحسد يأكل قلوبكم أيها اآلدميون،
ٌ
«حسن ،سأدعى أن كل هذه الثقوب عيون؛ فأنتم متضون سنوات وسنوات حتى تتعلموا
لغة ،أما نحن األشياء فنكتسبها مبلصق
عيون واسعة جدا .هاه! يبدو أن الصينيني
نحظى به من املصنع .لكن حنانيكم ،فأنتم
يعانون من عقدة العيون الضيقة فصنعوا
يل كل هذه العيون وبهذا الحجم الفسيح» مستخلفون يف األرض ،أما نحن فأشياء بهامء،
همس حامل األوراق يف نفسه وأطلق ضحكة جامدات عجاموات -ظاهريا عىل األقل-
ومسخرون لكم بالكامل ،فهل عىل هذا
باطنية مكتومة.
ستحسدوننا؟»
هذا كان رد حامل األوراق املتلفع بعلبته.
عب من النوم
مضت أربعة أيام ،وبعد أن ّ
والراحة ع ّبا ،غزاه التململ وضاق ذرعا من هل تعتقدون ّأن لسانه سليط؟ انتظروا حتى
قس التي تطبق يخرج من علبته!
علبة «الكارتون» املقوى وا ُمل ىّ
عىل أنفاسه ،وفوقها أحزمة من البالستيك
*****
الصلب ومشابك حديدية لتضمن ثباتها.
“متى الحرية؟ متى اإلنجاز» أخذ يسأل
وظن أنه جاء من ُي ْخرجه من مهده ،ويفك
نفسه.
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لثامه .لكن ال ،بل ال يزال أمامه رحلة طويلة
يف شاحنة مرتجرجة .تقاذفته اهتزازات
الطريق هنا وهناك ،فارتطم بحموالت
الشاحنة األخرى ومل يكن يعلم ما هي إذا
كان ال يزال محبوسا يف علبته .لكنها كانت
ترصخ بلغات مختلفة؛ السويدية ،واليابانية،
والكينية ،واإلسبانية ،ولغات أخرى كثرية .هو
طبعا كان يرصخ بالصينية ألنها لغة املنشأ.
وباملناسبة ،لغة األشياء األم ال تتغري حتى
لو عبث أحدهم بامللصق وغيرّ َه .فالبضاعة
التايلندية إذا قذفتموها يف الهواء سترصخ
فزعًا بلغتها األم رغم ملصقها املزور الذي
يقول أنها مصنوعة يف فرنسا أو يف إيطاليا .فال
تتوقعوا منها أن ترصخ بحرف الراء الفرنيس
املترسبل بالغني ،وال بالراء اإليطالية الثقيلة
أه،
واملتفجرة ،سترصخ بالتايلندية وحسبٍ .
لو أن العلامء تظافروا مع موظفي الجامرك
الخرتاع جهاز لفك لغات األشياء لصار
بإمكانهم وبسهولة ضبط البضائع املقلدة!

ح ّرروه أخريا من األربطة والعلبة ومل َ
يبق
سوى كيس بالستييك خفيف ُيج ِّلله ،وقريبا
يحني وقت الجد والكدح ،فهذه هي حياة
الجامدات ،بل حياة كل يشء عىل البسيطة،
َك َبدٌ يف َك َب ٍد وعنا ٌء يف عناء .لكن كيف تكون
الحياة حلوة دون ك ّد يعقبه إنجاز؟

ولعلكم تتساءلون أين انتهى به املطاف
وماذا سيكون عمله .هو اآلن يف رشكة ألحد
املتعهدين املتخصصني بتجهيز الفعاليات
واألحداث من مؤمترات ومعارض وحفالت
وغريها .املسكني عاد مجددا إىل مكان هادئ
بشكل مزعج! تركوه وحيدا يف غرفة تخزين
خاوية .وهذه املرة مل يكن يعوزه النوم،
بقدر ما يعوزه األمان من بعد رحلة األهوال
يف الشاحنة وعىل عتبات الدرج .كان يبحث
عن أحد يشكو له ويتسامر معه ،فحتى
األشياء اجتامعية بطبعها ،لكن مل يجد شيئا،
فالغشاء البالستييك الذي يغطيه يتكلم لهجة
مختلفة من اللغة الصينية مل يكن يعرفها ،أما
ْ
العلبة واألرشطة التي ألقيت بجانبه مدحورة
ربضت الشاحنة وجاء وقت رحلة الصعود.
كان العامل الذين نقلوه يصعدون عىل الدرج فكانت معادة التصنيع ،لذا مل تكن تقوى عىل
ال باملصعد ،وأظنكم تعرفون الطريقة املفضلة الكالم .تق ّو َس عىل نفسه وأجد يجرت أحالمه
يف نقل الحموالت الخفيفة كام هو الحال مع بإنجاز ما يف ذي الحياة.
حامل األوراق املسكني .أخذ كل زميل يرمى
به يف الهواء إىل زميله األعىل منه حتى وصل وبزغت شمس النهار األول ،وجاءت يد
شحب خوفا دافئة تختطفه من امللل ،وتقتطفه من التربم.
إىل الوجهة املقصودة .وصل وقد ُ
ُو ِضع يف سيارة مع بعض املعدات التي أخذ
وهلعا من رحلة الطريان الهوايئ التعذيبية
يبادلها االبتسامات وحسب نظرا الختالف
التي لقيها.
األلسنة .كان خائفا أن تكون السيارة بالية
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أبعد من ذاكٌ .
حامل للمسك كان يومها.

مثل الشاحنة التي سبق وأقلته ،لكنه عىل
األقل ليس داخل علبة وميكنه أن يرى ويتوقع
ّ
لكن اللحظات الحلوة تذوب برسعة ،انتهى
املنعطفات الخطرة فينطق بالشهادتني قبلها
عمله وعاد إىل حيث كان .وهذه الليلة أيضا
تحسبا.
حرموه الرفقة واألنس ،فرتكوه قرب املدخل.
ٌ
«حسن عىل األقل سأعمل ،سأنجز شيئا ،فهذا لكنه مل يأبه كثريا ،وأخذ يردد ما أمكنه حفظه
من كتاب الله من القارئ .هل نسيتم أنه
أفضل من املوت ملال .الحركة بركة حتى لو
مصنوع من الحديد؟ لذا ذاكرته أيضا حديد!
كانت طريانا يف الهواء» هكذا قال الحامل.
قرأ دعاء الركوب ،فكفاه الله وعثا َء السفر.
*****
وصل إىل وجهته وللمرة األوىل تحرر من
الكيس البالستييك الذي أطبق عىل أنفاسه ،أيقظ ْت ُه يف النهار التايل يد مختلفة؛ يد باردة
وللمرة األوىل هناك من سحب قوامئه وفرشها وخشنة .قذفت به إىل السيارة نفسها ،لكن
عىل األرض ووضعه يف وضع االستعداد ،للمرة الطريق كانت اليوم وعرة ،والسائق كان
األوىل هناك من أمسك بجيده وعدل طوله ،متكدرا .واملعدات التي كانت معه كانت
للمرة األوىل مسحوه ونظفوه وجهزوه .لقد مختلفة عن تلك التي صحبته أمس .كانت
نزقة ومضطربة وترصخ عند املنعطفات بلغة
راق له الوضع كثريا.
غريبة وقاسية .وفوق ذلك كانت املعدات
هو اآلن يف أحد «استديوهات» التسجيالت ،تتغامز وتسخر رمبا من كرثة عيونه أو من
وبعد قليل سيأيت أحد الق ّراء لتسجيل بعض رصاخه الغريب بالصينية ،الله أعلم .باختصار،
الطريق كانت مقبوحة وكذلك الرفقة .أجاره
سور القرآن الكريم.
جاء أحد العاملني ووضع مصحفا عىل صفحة الله مام ينتظره.
وجهه املليئة بالثقوب .هنا ،كاد الحامل
يجهش بالبكاء لوال أن ال دموع له رغم كرثة أنزلته يدٌ خشنة أخرى ،وهذه املرة مل يكن
عيونه« .رباه ،ليت يل فام ألق ّبل كتابك .ريب عليه عباءة بالستيكية تحميه .نصبوه فوق
مرسح مهيب ورصوا املعدات النزقة حوله .ال
اسمح يل أن أق ّبله بعيوين كلها» هكذا قال
تزال املعدات تتغامز وتلمزه ،وهذه املرة زاد
يتفصد شوقا وتوقا.
الحامل وقلبه ّ
حقدها عليه كونه وضع يف مقدمة املرسح.
ومضت الدقائق والساعات .ح ّلق حامل
األوراق فيها إىل أفق بعيد ،بعيد .كان يريد أخذ يسيل نفسه بقراءة ما حفظ من قرآن،
ويتبسم لهم ويحاول مالطفتهم بلغة اإلشارة
أن يكون رائد فضاء ،وإذا به يحلق إىل ما هو
ّ
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أحيانا أخرى .كفوا ألسنتهم الراطنة قليال عنه« ،ما هذا؟ ما بال بني آدم؟ هل حقا سيقول
لكن ال يزال فيهم وهج ما ،وهج نزق ،رآه يف هذا الكالم أمام الجمهور غدا؟ «يا ليتني
ُ
مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا» يا ليتني
عيونهم ،ويف جلبتهم ،ويف حركاتهم التي كانوا
ُ
مت قبل أن تحمل صفحة وجهي هذه
يسرتقونها متى ما غاب العامل عن املرسح.
السخافاتَ ”.
هتف حامل األوراق حانقا.
يبدو عليهم القدم بعض اليشء فخدوشهم
كثرية ،أم تراها جراح املعركة؟ معركة الحياة
واألفظع أن «النجم» كثريا ما كان يحتك
ومعرتكاتها؟ وما أدراه هو عن الحياة وقد
بحامل األوراق ،إذ أنه وعىل ما يبدو مل يحفظ
كان األمس يف املهد صبيا.
الكلامت جيدا ،فتارة يأخذ ورقة وتارة يعيد
ورقة ،وتارة يعدل طول الحامل ،واملسكني
املرسح خلية نحل ،ويبدو أن الحدث كبري.
صابر محتسب عىل يدر الغدر والسخافة.
وها قد جاء صاحب الحدث األكرب! النجم
العظيم ،معشوق الجامهري ،وحبيب املاليني،
ومؤجج قلوب العاشقني ،ليتدرب قبل الحفلة انتهت التدريبات ومساء الغد الجد!
التي ستعقد غدا.
*****
اعتسفوا عىل رأسه بأوراق تفوح منها رائحة
ليلة عصيبة كانت ،ومل يختلف النهار التايل لها
السجائر .ثم اقرتب «النجم» منه وعلت
عنها .العامل يجوبون املكان تنظيفا وترتيبا
املوسيقا.
أخذ الصداع يرسي يف أوصال حامل األوراق ،وتزويقا ،وحامل األوراق يتفتت سخطا .مل
لكنه مل يعلم أنه سيصاب بالغثيان حني يبدأ يكن متقبال لفكرة أن يكون حامال للكري ،أن
يكون معينا لهذه السخافات.
«النجم» بالغناء:
«لكن ما شأين ،فأنا جامد مسخر ،والبرش هم
«حبيبي يا روحي ،يا دواء جروحي .أنا يف
املحاسبون عىل حسن أو سوء استعاميل»
العذاب وأنت كل طموحي».
هكذا همس يف نفسه.
«ال ،عيل أن أفعل شيئا» همس تارة أخرى
«يا للرداءة! حتى أنا -ورغم أن لغتي األم
صينية -أستطيع نظم كلامت بالعربية أكرث
وظلت األفكار تطبخ يف رأسه.
احرتاما وجزالة من هذه!” صاح الحامل
متربما.
ّ
جن الليل ،ووقف النجم وأزيح الستار ،ورسى
تلجم حني أخذت األغا ّين تأخذ
لكنه رسعان ما َّ
التصفيق والرصاخ يف القاعة.
منحى أقرب إىل البذاءة.
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ابتلع الحامل ريقه وأخذ ينظر لزمالئه من
املعدات النزقة؛ املايكروفون ،توصيالت نظام
الصوت ،اإلضاءة ،آالت الجوقة املوسيقية.
«آالت نزقة ،ال أظنها ستعينني ،سأخدم
قضيتي بنفيس!» همس حامل األوراق لنفسه.

ترتيبها.
طبعا الكل ظن أن حامل األوراق سقط
بسبب ارتطام النجم به حني كان يرقص عىل
املرسح ،أو ألي سبب «فيزيايئ» .مل ُيدر يف
خلد أحد أن يكون هو قذف بنفسه.

مرت دقائق دون مفاجآت ،لكن وفجأة،
انقطع الصوت .املايكروفون ال يعمل ،أو لعلها
بدأت املوسيقا تعلو ،ووضع النجم يده
عىل الحامل وشد أزر األوراق وأرسها ،فاآلن السامعات! اضطروا للتوقف ُوأغلق الستار
لتدارك الوضع وإصالح «الخلل الفني».
سيغني أغنية «شهيد الحب».
«ها ها ها! يسمي نفسه شهيد الحب وهو ال أخذ بعض الجمهور يصفق تشجيعا ويصفر،
يزال حيا؟! حقا هؤالء البرش أ ّفاقون أ ّفاكون» لكن الغالبية أخذوا يتربمون ويتذمرون،
ولحسن حظ النجم أنهم مل يكن معهم شطائر
قال الحامل.
بالبيض والطامطم ،وإال !...
غمز املايكروفون لحامل األوراق وابتسم .كان
استجمع قواه ،واهت ّز قليال ميمنة ميرسة،
لكن مل يرف للنجم جفن ،كان مأخوذا برصاخ الحامل شأنه شأن بقية املوجودين يظن أن
تعطل الصوت فعال أمر عارض ،لكن ابتسامة
الجمهور ومل يالحظ حركة حامل األوراق.
املايكروفون له جعلت أساريره تنفرج.
استجمع قواه أكرث وقال يف نفسه“ :سيكون “حتى النزقون ال يقبلون بالسخف» قال
يف نفسه ،وبادله التحية بغمزات من أعينه
هذا مؤملا ،لكن ليس أكرث إيالما مام أسمع
الكثرية.
اآلن من ُسخف».
استجمع كل ما أويت من قوة ،وقذف بنفسه
عىل أرض املرسح وتطايرت الصحف؛ بعضها ُفتح الستار مجددا ،وعاد الوضع كام كان
تقريبا؛ مراهقات مبتليات يصطرخن،
طار وتلفقه املعجبون واملريدون وال سبيل
ومراهقون أرهقوا عمرهم وأثخنوه.
السرتجاعه ،والبعض اآلخر تناثر عىل أرض
لكن وفجأة ،فقد «الغيتار» دوزنته ،وصوت
املرسح.
بقية اآلالت صار نشازا يف نشاز ،والوضع
أخذ النجم يهمهم ويدندن ويعيد املقطع
مقلق ،و»النجم» يتصبب عرقاّ .
لكن الحامل
الذي كان يغنيه ،فلم يكن يحفظ الكلامت
بإتقان ،إىل أن جاء أحد العاملني وأعاد وضع ابتسم كام مل يبتسم من قبل حني غمزت له
آالت الجوقة املوسيقية!
الحامل ورص فيه ما تبقه من أوراق تبعرث
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«كنت أظنها نزقة ومارقة ،ما ظننت أن لها
قلبا ».قال الحامل.
هنالك اتخذ حامل قرارا قد يكلفه الكثري،
لكنه كان سعيدا بتلك البسامت والغمزات من
أصحابه الذين ال يعرف حتى لغتهم.
نطق بالشهادتني ،وألقى بنفسه من فوق
املرسح ،وطارت األوراق كالفراش املبثوث،
وأفل نجم «النجم» تلك الليلة .استقر
حامل األوراق عىل األرض الصلدة بني أقدام
الجامهري الغاضبة .صحيح أن عنقه األغيد
تأثر ،لكن يف الغالب سيعالجونه برشيط
الصق ،أويف أسوأ األحوال سيقومون بإعادة
صهره وإعادة تدويره ،ورمبا صار هذه املرة
فعال جزء من مركبة فضائية وحقق حلمه
البعيد.

البعيد ،لكنه أدرك أن الحياة قصرية ،وإن «ما
ال يدرك كله ،ال يرتك ُجله» ،فأنجز يف محيطه
الصغري حتى وإن كان إنجازه مجرد أن يرفض
أن يكون ُمعينا عىل املنكر!

البعض فرس ما جرى تلك الليلة بـ»عني»
أصابت النجم أو «نحس» يطارده ،أما
«النجم» اآلفل فكان يرص أنها مجرد مجموعة
ورصح بأن خبري
صدف متالحقة ال أكرثّ ،
األبراج نصحه أ ّال يعني تلك الليلة .ووعد
الجامهري بأال يتحرك يف املستقبل دون
استشارة األبراج!
يف املرة القادمة إذا رأيتم األشياء تتآمر
وتتحرك لتحارب سخفا ما ،أو تفتعل «خلال
فنيا» لتنكر منكرا ،اعرفوا أن ّمثة «حامل
أوراق» حمل لواء التغيري« ،حامل أوراق»
مل ُت ِعنه الدنيا وال ظروفها يك يحقق حلمه
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ال َصبَابَة
دلف األستاذ الدكتور شمسان أبو الهيل إىل
«القاعة الزفريية» يف أحد الفنادق الفخيمة.
جلس وتنحنح ،ثم اعتدل وت ّبسم لكامريات
الصحافيني الذين انس ّلوا من كل حدب وصوب
ليستمعوا إىل تفاصيل إطالق هذا العقار
العظيم .يف الحقيقة ،فكرة العقار وحدها
عظيمة والفتة ،لكن أن يكون هذا السبق
الطبي اخرتاعا عربيا ،فهذا وحده جدير
بالتحدث عنه والتحدُّج فيه.
سيدايت وساديت شكرا لكم عىل حضوركم
امليمون.
لن أستخدم الطريقة العربية املعتادة من
متجيد وتدبيج وسأدخل يف املوضوع مبارشة،
فعاداتنا السيئة نحن العرب كثرية ،واالخرتاع
العظيم الذي نقدمه لكم اليوم ما هو
إال «خطوة صغرية لرشكتنا وقفزة عظيمة
للبرشية» يف سبيل التخلص من العادات التي
تك ّبل بني البرش.
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اخرتنا أن يكون اسمه التجاري «ال صبابة»
سيدايت وساديت نقدم لكم اليوم حبوب «ال
صبابة  250ميليگرام ملنع الوله والغرام» وهي وباإلنكليزية « .»La Sababahصحيح أن
ذهن البعض سيظن أن املنتج إسباين أو
وباختصار حبوب ملنع الحب!
برتغايل أو رمبا «جرنيك» (جنوب-أمرييك) نظرا
سيدايت وساديت،
للجرس املوسيقي للكلمة ،لكن أؤكد لكم أن
يهدف الطب إىل تخليص البرش من األمل،
هذه إحدى مخلفات عقدة استحقار العرب،
وقد تبث عىل مدى التاريخ أن أكرب سبب
وال أخفيكم رسا أننا نعمل أيضا عىل عقار
لألمل واملعاناة هو الحب .فاملريض بارتفاع
كولسرتول الدم يقايس أميا مقاساة حني يرى يخلص الغرب من هذه العقدة النكراء.
«الكنافة» معشوقته .فإن هو طالها تبددت
صحته وتيبست رشايينه ،وإن هو منع نفسه ضج الصحافيون ،وطلبوا فتح املجال لألسئلة.
عنها ذوى بالحب ومات كمدا ،وقيسوا عىل فبادرهم الدكتور أبو الهيل قائال:
«كل يشء يف وقته حلو» كام يقول املثل.
ذلك .لكن اليوم وبفضل «ال صبابة 250
سنخربكم عن هذا االبتكار يف حينه .لكن
ميليگرام» سيكون بإمكان اإلنسان التغلب
اسمحوا يل أن أزيدكم من الشعر بيوتا
عىل عشق كل وأي يشء أو أحد.
ال يخفى عليكم –ومعروف أن الصحافيني من وبنايات ،فعىل جدول أعاملنا ّ
بخاخ معقم
أكرث أصحاب املهن ثقافة -أن للحب أسامء يف للقلب ،وحبوب فيتامني واو ،وخافض للقهر،
اللغة العربية ،وكلها فيها من األمل واملقاساة ومس ّكن للغرية ،و«قراص لتطهري الحلق
والنزاع ما فيها .ويكفي أن الجوى كلمة تعني بعد االغتياب ،وأقرص ف ّوارة لتحفيز الصدق
والرصاحة ،وغريها كثري.
الحب وتعني األمل يف الوقت نفسه.
ومبا أننا مرتبطون برتاثنا املجيد ،قررنا تسميه لكن أرأيتم حبكم أيها الصحافيون للبحث
والنبش عن األخبار واألفكار؟ أليس مزعجا
هذا املنتج العجيب «ال صبابة» وكام يقول
هذا الرتصد والتقيص؟ أعلم أن مهنتكم مهنة
الشاعر العريب:
البحث عن املتاعب ومنها أكل خبزكم ،لكن
ال يعرف الشوق إال من يكابده *** وال
«الفضول قتل اله ّرة» كام يقول اإلفرنج،
الصبابة إال من يعانيها
لذا صببنا بحوثنا ص ّبا طوال  35عاما إليجاد وهذه النزعة الت ّواقة إىل األخبار نزعة
مزعجة ،خاصة حيث تتعدى الصحافيني
طريقة فعالة تخلص بني البرش ،وتحديدا
وتصل إىل الزوجات ،فهن دامئا متعطشات إىل
العرب ،من الحب بكافة أطيافه وأشكاله
وإشكاالته .ونفخر بأن الفريق الذي عمل عىل املعرفة ،لكن ليس أي معرفة! بل معرفة أين
هذا االبتكار العجيب مكون من العرب ابتداء كنت ،ومتى ،وكيف ،ومل ،ووو .هذا الحب غري
من اآلمر األكرب وانتهاء بالف ّراش األصغر .ولهذا املحمود ملعرفة األخبار لدى البعض بحاجة
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إىل تدخل طبي .وهنا يأيت دور «ال صبابة  250وداعا للعشق والغرام،
ميليگرام» يف حقن الدماء ،وحفظ الحرمات ،وداعا لسيئ األسقام،
مع «ال صبابة  250ميليگرام»!
وإطالة عمر الزيجات.
وأرى أن أخواتنا الصحافيات منزعجات،
لكن أطمئنكن أن هذا االخرتاع ليس موجها أشكر لكم حسن استامعكم ،ونفتح املجال
لألسئلة.
ضدكن ،بل أنه مفيد جدا لألزواج زائغي
األعني والقلوب ،فيمكنكن من خالله التخلص
 سامي سامر من جريدة املعابر.من جميع النزعات التطلعية واآلمال
س :دكتور أبو الهيل ،هال بينت لنا كيف
االستعامرية الخارجية لدى أزواجكن! ولو
أن أحمد شوقي تناول هذا العقار ملا قال بيته يعمل العقار؟ هل يستهدف مثال مراكز معينة
يف املخ؟
املشهور:
اثنان حدث بالحالوة عنهام *** ثغر الحبيب ج :العقار يعمل بطريقة مبتكرة عزيزي
مبعوث جريدة املعابر .فهو يعرب املراكز
حصيل
وطعم حلو ال ُب َ
هذا البيت باملناسبة إهانة ما بعدها إهانة ،املسؤولة عن العواطف يف املخ ويعمل عمله
فهو أوال يتغزل بحلويات مل تصنعها زوجته فيها بطريقة ال أستطيع رشحها ألسباب
احتصارية احتكارية بحت .لكن كام تعلم أن
«س ْف َرجيهم» ،وهذا عار
وال خادمتهم وال ُ
الحب يف النهاية كيمياء ،ويف أحسن األحوال
وشنار ومخالفة بروتوكولية ال يصح أن
يستمر  7سنوات وما أكرث من ذلك فهو تع ّود
تخرج من فم أمري ،فام بالكم إذا كان أمريا
وشاعرا .كام أن «ثغر الحبيب» بطبيعة الحال و ِعشرْ ة .و«ال صبابة» يعمل عىل تغيري الرتكيبة
الكيميائية يف املخ.
ليس ثغر زوجته- ،فالعريب يأنف أن يصف
مالحة زوجته أمام الناس -وهذا أمر كان
عىل شوقي 0غالب الظن -أن يربره لحرمه - .سهام الساهوم من جريدة السهم الصاعد.
طبعا قد يكون هذا الحبيب تخيليا ،وصحيح س :هل يعمل العقار عىل حب يشء أو
أن أعذب الشعر أكذبه ،لكن هذا مثال ج ّ
يل شخص محدد أم أنه يقطع أي أثر للحب
مبني عىل مضار التعلق بيشء ،ولو كان هذا من حياة اإلنسان؟ وكم الجرعة املنصوح بها
اليشء مجرد حلوى ،فكم من البلوى جاء من للشخص يف اليوم؟ وكم املدة؟
ج :كنت أنتظر هذا السؤال .عبقرية هذا
الحلوى.
العقار يا صاحبة السهم الج ّبار هو أنه أول
عقار من نوعه يعمل عىل املستوى الجسدي
سيدايت ساديت،
والنفيس يف اآلن نفسه .ال أستطيع التفصيل
وداعا للوجد والهيام،
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ألسباب احتصارية احتكارية بحت كام
أسلفت ،ولكن عندما يأخذ الشخص العقار
يجب أن يركز تفكريه يف اليشء الذي يريد
نفسجسمية
التخلص منه ،ومن ثم تنشأ عالقة َ
عنقودية انشطارية بني مكونات العقار
الفعالة وبني اإلحساس النفيس الذي يختلج يف
قلب اإلنسان وأوصاله ،فيبدأ الشخص يفقد
عواطفه تجاه اليشء أو الشخص املعني.
وطبعا ميكن أن يقرر الشخص أن يتخلص
من حب أكرث من يشء أو شخص لكن عليه
مضاعفة الجرعة ،فمثال «روميو» -لو كان
بيننا اليوم -عليه أن يداوم عىل العقار يوميا
لباقي حياته ألن السيد «روميو» مبتىل بنوع
غريب ونرجيس من أنواع الحب وهو حب
الحب ذاته! أي أنه كان واقعا يف غرام الغرام،
أي يريد أن يغرم وال يهم مبن« ،جولييت»
أو من قبلها «روزالني» ،املهم أن يجب .وكان
باملناسبة ذاهبا إىل حفلة يتعقب «روزالني»
التي حرقه حبها ،فرأي جولييت وغري األخ
رأيه! وهذه عىل أي حال حالة مستعصية
ونادرة الحدوث تاريخيا وإن كان بعض
الشبان املتسكعني يف األسواق يعيدون
إحياءها ،فهم يريدون أن يحبوا وال يهم
أتكون غيداء حسناء ،أم مجرد عابرة سبيل
شوهاء تشبه الكائن الفضايئ  E.T.وقد ارتدى
شعرا مستعارا ،املهم أن نكون شيئا ينتهي بتاء
مربوطة أو ألف ممدودة أو مقصورة .لكنهم
إذا تناولوا العقار يف سن مبكرة ،أضمن لكم
أنهم ميكنهم التوقف عنه أخذه بعد مرور
سنة واحدة فقط ،وإن كنا ننصح مبعاودة

تناولهم العقار قبيل دخولهم سن اليأس
الرجويل ،أو املراهقة املتأخرة كام تسمونها يف
الصحافة.
 بدران بادر من جريدة الرشق الهادر.س :هل مثة مضار جانبية للعقار؟
ج :كنت أنتظر هذا السؤال أيضا .نفخر أن
هذا العقار العجيب مستخلص من مكونات
طبيعية متاما ،فهو مركب من  174عشبة
ونباتا ضاديا .وقبل أن تسألني عن معنى
«ضادي» أبتدرك يا بدران بادر أنها مشتقة
من لغة الضاد أي اللغة العربية .فجميع
األعشاب املستعملة يف العقار زراعة عربية
 %100وبأسمدة عضوية أيضا.
ويشمل العقار عىل مستخلص بذر الل ّبان،
ورشش الطليان ،وزنبق الرمان ،وبذرة بؤبؤ
الكتّان ،وأقحوان الجبل ،وطيلسان الراعي،
وإكليل املكلوم ،وسيقان الخرداذبة ،وبتالت
زهور العليق ،ونفائخ أغصان البان ،وسيقان
الخ ّلكان ،ونخاع القرنفل ،وجذور الفلفل،
وقشور البطيخ األحمر ،وبذور الشامم األزعر
(ويف لغ ٍة األشقر) ،وأشواك شقوق النعامن،
وأنياب بذور الرمان ،ومسحوق النيل،
وخالصة سن الفيل .وهناك أيضا مجموعة
أعشاب رسية اكتشفناها ومل نسمها بعد،
وأعتذر عن الكشف عنها لألسباب االحتصارية
االحتكارية البحت التي أخربتكم عنها.
س :عفوا حرضة الدكتور ،مل تجبني ،هل
من أعراض جانبية للعقار؟ وجود كل هذه
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كائن حقود إذا ما أذاه أحد ،و«الزايد أخو
األعشاب معا أال يؤدي إىل تفاعالت غري
محمودة بني موادها الفعالة ،وكام تعلم أن الناقص» كام يقول املثل الشعبي ،والحقد
والكره شقيقا الحب .لذا جربنا مفعول «ال
هناك ...
صبابة» عىل الجامل وكانت النتائج نائخة ...
ج :اسمع يا بدران ،وال تكرث الكالم مثل
األم ّيني من العربان .أقول لك أن املنتج عشبي أقصد زاهرة باهرة.
أما عصافري الحب ،فأؤكد لكم أننا جربناها
نبايت ،فكيف يكون له آثار جانبية .كام أن
األعشاب عربية ،فإذا كانت سترض أحدا ،فهي عىل عصفور حب من فصيلة «الدونجوانيات»
سترض اإلفرنج ،ومنتجنا ولله الحمد مخصص فانقطعت شهيته عن التغريد والغزل ،وتبتل
لالستهالك املحيل ،وال ننوي تصديره للخارج وتنسك وترهنب .فاضطررنا إىل وقف العالج
خوفا من انقطاع نسل هذه الفصيلة النادرة.
إال قبل أن نفيد وننفع بني جلدتنا.
طبعا هناك بعض األعراض البسيطة التي قد
تصيب بعض الحساسني مثل التلبك املعدي أما اآلن ،فيرسنا مسامرتكم وماملحتكم عىل
البسيط أو الصداع ،وال يخفى عىل حصافتك مائدة بها بضع لقيامت عمال باملبدأ العريب
«إذا دعوت فأومل» .كام يرسنا تقديم علبة
أنه ال عقار تقريبا يخلو من هذه األمور
مجانية من «ال صبابة  250ميليگرام» لكل
خاصة إذا كان يؤخذ عن طريق الفم.
منكم .فتفضلوا يا رعاكم الله.
سٌ :
حسن ،هل تم تجربته عىل البرش؟
*****
ج :لقد جربناه عىل من هو خري من البرش،
جربناه عىل الفيلة والجامل وعصافري الحب!
أجل ،أجل ،ال ترفعوا حواجب الدهشة هكذا انفض الجمع ،وتوافد الصحافيون ترتى إىل
طاولة توزيع عبوات «ال صبابة» املجانية ،ثم
فهذا ال يليق مبقامكم الصحايف .فالفيلة
تحلقوا حول املائدة .لكن بدران بادر مل يكن
معروفة بذاكرتها األكيدة العنيدة التي ال
من الصحافيني السائغني.
تنفع معها أي مساحيق الغسيل ،وإخواننا
الغاليون- ،وال يخفى عىل حصافتكم أن بالد أخذ يقرأ النرشة الداخلية ،والغريب أنها
الغال هي فرنسا -يقولون يف أمثالهم أن لفالن مكتوبة باللغة العربية فقط ،وهذا أمر يفرتض
ذاكرة فيل ،أي أ ّنه ال ينىس .وقد جربنا حبوب به أن يرس ،لكن شيئا كان يقول له أن يف
مستخف.
األكمة غول
«ال صبابة» عىل الفيلة الهندية واإلفريقية
ٍ
املهجنة املدجنة من جهة ،والطليقة األصيلة ق ّلب برصه يف النرشة الداخلية بحثا عن
من جهة أخرى وكانت النتائج زاهرة باهرة .األعراض الجانبية بعيدة املدى .وها قد
الجامل ،فكام تعلمون أن الجمل لألسف وجدها:
أما ِ
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«االستعامل طويل املدى لـ«ال صبابة»
قد يسبب داء االستحامر لدى البعض،
وقد لوحظ ذلك يف التجارب املخربية عىل
الحيوانات .كام أن هناك إمكانية نظرية (مل
يتم إثباتها) عىل ظهور نزعات مالئكية لدى
البرش».

وصل الدكتور رفعان إىل مقر الصحيفة قبل
املوعد بنصف ساعة ،لكن ذلك ما كان ليزعج
بدران ،أدار مسجلته ،وحضرّ أسئلته ،ومد
ابتسامته.
أخذ الدكتور رفعان يرثثر برشاسة .غريب
أن تكون هذه القدرة لدى هذا الشخص
الخجول املتلفع بنظارة تشبه عدستها قعر
«سحقا ،ما هذا؟!» صاح بدران ،وأخذت
نفسه تحدثه عن رائحة لذيذة لسبق صحايف قارورة املياه الغازية ،لكن بدران كان
يف األمر ،لكن كيف يكون السبق سبقا وهو مرسورا.
ال يعرف فعال ماهية األعراض الجانبية ،نعم وفجأة ،أطفأ بدران مسجلته املوضوعة عىل
تبدو غريبة ومخيفة ،لكن ما كنهها يا ترى؟! الطاولة ونظر نظرة خاطفة إىل حاسوبه ليتأكد
من يشء ما ،ثم ميم وجه شطر الدكتور رفعان
أوقن أن الدكتور أبو الهيل سيتملص بسحر سائال:
البيان الذي أوتيه .أخذ يقلب عينيه يف القاعة  -دكتور ،أعلم أنك لك ضلعا كبريا يف عقار «ال
صبابة» ،ومام حكيت عن نفسك أشعر أنك
بحثا عمن ميكنه أن يفيده .أخذ كوبا من
أفضل من أسأله عن هذا العقار .يف الحقيقة
العصري وأخذ يحاول التودد إىل الشخص
هذا سؤال شخيص ،لذا اخرتت أن أغلق
الجالس يف طاولة االستقبال قرب مدخل
املسجلة .فهل تخدمني يف ذلك؟
القاعة ،ومع قليل من مهاراته االجتامعية،
 بكل رسور يا صديقي.استدل عىل أعضاء الفريق العلمي املساعد
 يف الحقيقة أنا أود استعامل العقار ،إذ لديأليب الهيل.
أقرتب من الدكتور رفعان رفيع الدين ال ليشء مشكلة عاطفية أود التخلص منها .وأرجو
سوى أن االكتظاظ كان معدوما عنده ،كان أن يظل هذا رسا بيننا ،وأين ألرى يف العقار
خاليص .لكنك تعلم قلق الصحافيني حول
واقفا يستظل بخجله وبطموحاته املهزوزة.
التفاصيل؛ األعراض الجانبية ،هال أخربتني
ومع يشء من الرشوة العاطفية ووعود
عنها أكرث؟ وأنا أعرف أنك خري من تفيدين
الشهرة الصحافية ،متكن من توطيد عالقته
بالدكتور رفعان .موعدها بعد غد إلجراء حوار عماّ ميكنني توقعه .يف الحقيقة قرأت النرشة
الداخلية؛ االستحامر وداء املالئكية أظن ...
صحايف م ّوسع معه.
 ال تقلق يا صديقي ،هذه مجرد احتامالتنظرية ،يجب تجربة العقار عىل البرش أوال
*****
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ليمنعوهم من الوقوع يف الحب ،وهذا أمر
خطري .عدم تجربة اإلنسان للحب أمر له
أعراض خطرية جدا.
حقا؟
أجل ،أما سمعت قول الشاعر:
إذا أنت مل تعشق ومل تدر ما الهوى *** فقم
فاعتلف تبنا فأنك حام ُر
كام قلت لك ،ال داعي للقلق .واآلن ،دعني
أحدثك عن البحث املشرتك بيني وبني
الربوفسور ماكميليان.

لنتأكد.
 حسنا ،حدثني عنها ،إال إذا كان هذا الجانبليس من ضمن اختصاصاتك.
 ال ،ال .أنا مطلع عىل جميع جوانب العقار.دعني أخربك .أنت تعلم أن اإلنسان يف معظم
حاالته مخيرّ  ،هناك بعض التسيري ،لكن
التخيري غالب ،وأكرث ما يجعل املرء يتخذ
قرارات هوجاء هو الحب .وبالله عليك ،إذا مل
يحب اإلنسان ،فكيف له أن يخطئ؟ ال أتكلم
عن الحب بني الجنسني ،بل عن حب أي يشء
والتّولع به .لوال مقدرتنا عىل محبة األشياء
والتعلق بها ،لرصنا ال نخطيء ،لرصنا مالئكة .تهلل وجه بدران ،والتفت مرة أخرى إىل
حاسوبه ،أراد أن يتأكد برنامج التسجيل عرب
ونحن نخاف من أن يقوم بعض املهووسني
املايكرفون املوصول بالحاسوب يعمل!
باستعامل العقار ضد جميع أنواع وحاالت
الحب التي مير بها ،وبهذا يكون شخصا قريبا
من املالئكة ،خاليا من أي إرادة عىل الخطأ،
فكام قلت لك ،كيف تخطئ وأنت ال تحب؟
وضعنا هذا التحذير يف النرشة الداخلية
تحسبا من بعض من قد يكون لهم اعرتاضات
دينية حول األمر ،لكن اإلدارة القانونية يف
الرشكة تعمل عىل إيجاد تخريجة .ثم ال أظنك
ستستعمل العقار لتكره كل يشء ،فال تقلق
يا صديقي.
 حسنا ،ماذا عن االستحامر؟ ها ها ها! هذه الكلمة بالذات أنا منسبكتها!
 وما أعراض االستحامر التي تسببها الحبوب؟ هذه أيضا يا عزيزي مجرد حالة نظرية،إذ أننا نخىش أن يقوم بعض األهايل من
إجبار أبناءهم عىل أخذ العقار قبيل املراهقة
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انقطع
خيط القطن
مثة حاجز يحول بيني وبني الكلامت حني
أكون يف حرضة الناس .كلاميت يف داخل نفيس
تنطلق كالشهب أو كالخيول أو كصواريخ
«ناسا» ،لكن حني أكون يف حرضة البرش ،ال
أعرف مل أكتفي بالحواجز الدفاعية :االبتسام،
وهز الرأس ،ويشء من كلامت املجاملة.
نظري يف أعني الناس يجمد حاسة التفكري
عندي ،األفكار تهرب وتطلب حق اللجوء
يف مكان آخر غري عقيل .وأبقى ع ّي ًة ،وأبقى
َس ُكوتا.
«فتوح ،أما تزالني معنا؟» هكذا يسألونني
حني يخذلني لساين –كعادته -ويتحول إىل
أنشوطة معقدة كتلك التي يربطها ّ
الكشافة.
وبعدما ينقيض املوقف ،أبدأ بلوم نفيس:
كيف بلعت لساين ومل أرد؟ كيف نسيت أن
أطرح هذه النقطة؟ كيف عازتني اللباقة أن
أرد عىل ذلك؟
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يشء ما يحدث يل؛ هل هو نوع جديد من
أنواع ال ُرهَ ابات؟ ُرهَ اب الكالم؟ يقال أنه من
الجيد أن يعد املرء للعرشة ،لكني أظل أعد
الخراف ،وأعدها ،وأعدها ،وتضيع الفرص،
وتنقيض املواقف ،وأتحمل اإلهانات ،وأظل
أعد الخراف خوفا من أنطق مبا هو غري
مناسب.
يظنون أين خجىل ،أو ضعيفة الشخصية ،أو
طيعة وسهلة االنقياد ،ولست أيا مام سبق.
أنا لينة العريكة ومتسامحة ،لكن لدي عقل
راجح وقادر عىل إطالق رصاص الكلامت
برسعة فلكية .لكن يف حرضة الناس ينتابني
يشء ما يق ِّيد تالفيف مخي ويغرقها بسائل
لزح ،فتنشغل عن املوقف مبحاولة النجاة من
الغرق ،وترتكني أغرق يف لجة حرضة الناس،
وقلبي يتصبب عرقا ،ونفيس تقطر جمودا
وقلة حيل ًة.
حينام يلقي أحدهم بشباك النقد أو التهديد
أو التهوين من شأين ،إين أستسلم صاغرة بل
وأفرتض أن الحق -كل الحق -معه! ملاذا ال
أقف وأدافع عن نفيس؟ ملاذا أشعر بالخوف
وأميل إىل التسليم والخضوع و«السري تحت
الحائط»؟
مثة يشء يف نفيس مكسور ،وزجاجه يخزين
كل لحظة ،كام تقلبت نفيس عىل جنب ما،
وخزتها الزجاجات الصغرية يف مقتل ،حتى
حارت نفيس كيف ومتى تقر أو تنام.

أتأمل إخويت السبعة يف ُف ُرشهم .تركهم والداي
يف جيدي ،وانطلقا إىل السامء .وأتحسس
لساين املكبل قلقا .مثة يشء كرس ،مثة أمان
اختطف ،صار الخضوع للخوف والتهديد ُقوتا
يوميا ،واملساملة واملسايرة أرغفة نهاري ولييل.
أخىش أن ُأطمنئ نفيس ،أخىش أن أشعر
بالقوة ،أخىش أن أتع ّلم كيف أتكلم ،فيحدث
ما يحدث.
«أهال بك يف املجتمع العريب» ،أكاد أجزم
بأين رأيت هذه العبارة مكتوبة عىل غرفة
العمليات يوم ُولدت!
«أهال بك يف املجتمع العريب» ،أهال بك حيث
الكلمة محسوبة ليس خوفا من الله أو
من رقيب أو عتيد ،بل ألنك ستدفع مثنها،
وغرامات ورضائب اجتامعية.
ال تنتقد ،ال تقاطع ال تدافع ،من أنت أيها
الطفل ،صه ،صه! تضع املدرسة يديها عىل
فمها لتعلمنا كيف نحرتم أنفسنا ونسكت
«إششششش»«ُ ،أصصصصص» .تعلمنا أن
السبابة ليست للتوحيد وللشهادة فقط ،بل
لها استخدام آخر أجل وأنبل؛ وضعها عىل
شفاهنا الصغرية لنعبرّ عن طاعتنا االنخراسية.
السكوت من ذهب ،لكن كم من املاس
واملرجان والياقوت والزبرجد فقدت يوم
ُّ
وصمت؟!
استمعت إىل أمثالكم البالية
أما حني نأيت لوضع الفتيات تحديدا ،فحدّث
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بكل حرج! هل تعرفون قصة «انططع حيط
الططن»؟ القصة تحيك عن أم لديها  3بنات
يعانني من مشاكل نطقية .وحني زارتهن
ّ
الخطابة ،أوصتهن األم أن يكتفني بالغزل وال
يتحدثن .لكن ويف حرضة الخاطبة انقطع
الخيط.
فقالت األوىل« :انططع حيط الططن» (انقطع
خيط القطن).
فردت الثانية« :اعدد ّنه واستنت» (اعقدنه
واسكنت).
فقالت الثالثة« :ما دالت لكم أمي ال
اتحتون؟» (ما قالت لكم أمي ال تتح ّكون).
فردت األختان« :تحتينا ،تحتينا وترثنا البيت
حتيات» ( تحكينا ،تحكينا وترسنا البيت
حكيات).
فانرصفت ّ
الخطابة دون رجعة!
أبعد كل هذا تتوقعون أال تأكل القطة لساين؟
كيف تلومونها ،فلساين ليس فيه عظمة ،لساين
ال ظهر له ،هو قطعة لحمة مصفاة ُتركت عىل
القارعة لقم ًة سائغة .هكذا يا قومي ،أكلت
القطة لساين ،ولست ألومها.

نبحث عن الحق ،وكيف ال ننطق له وبه؟
اليوم ،أبحث عن بصيص تغيري ُيربعم األمل يف
قلبي ويز ّود رشاييني بنبض مديد ،حتى أصحو
يف يوم ،فأجد أنه قد نبت يل لسان من جديد.
قبل أن يغيب خيط األفق ،قبل أن ينقطع
خيط القطن ،فتويل الحياة عني هاربة وال
تعقب!
*****
اقطعي خيط القطن يا فتوح ،إليك خيطا من
فوالذ!
وع َوآ َم َنهُم ِّمنْ َخ ْو ٍف}
{ا َّل ِذي أَ ْط َع َمهُم ِّمن ُج ٍ
فتوح ،تفتح فمها ،فتوح تنطق ،فتوح تحيا.

أعرف أننا محاسبون عىل كل كلمة ،وأن ما
يكبنا عىل وجوهنا يف النار إن هو إال حصاد
ألسنتنا كام قال الرسول صىل الله عليه
وسلم .ولست يف ذلك أجادل .لكن ما أظن
هذا ينطبق علينا إال حني منلك لجام الكلمة،
فنحجم ونكظم الغيظ لله وحده.
الحق من أسامء الله الحسنى ،فكيف ال
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خيال الوقت
ُطبعت هذه القصة ضمن
فعاليات حملة ركاز لتعزيز
األخالق تحت شعار «فاز من
حياته إنجاز» عام .2009
لكل من اسمه نصيب ،و كان
يقال ّأن ٍ
لـ»خيال» من ذلك نصيب وافر.
كانت تتد ّرع وتتذرع بقول عامل الفيزياء
«آينشتاين» أن «الخيال أهم من املعرفة»
لتربر رشودها الدائم وأحالم اليقظة التي
ترافقها كظلها .وال ندري حقيق ًة هل هذا
نتيجة ملرحلة املراهقة التي متر بها ،أم أنه
طيف اسمها يالحقها ويرمي عليها بعباءته ،أم
هو سوء إدارتها لحياتها .لكن ما نعلمه يقينًا
عن خيال هو أنها ال تعلم الكثري عن نظريات
«آينشتاين» سوى تلك املقولة التي حفظتها
عن ظهر قلب لتتخلص بها من إلحاحات
وسف.
والديها وشقيقها التوأم ُي ُ
كانت ذات يوم يف خلوتها متارس هوايتها
الفضىل؛ تضييع الوقت! ال تتصفح من
اإلنرتنت إال تفاهاتها ،مع ّلق ًة سماّ عتي جهاز
الـ»آيپود» كام لو كانتا قرطني يشنّفان أذنيها
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اللتني أتخمتهام بإزعاج نشازيّ ال ينتهي،
وترش ُد بني الفينة واألخرى تتأمل زخارف
السقف وتفكر يف الاليشء ،أو رمبا يف يشء ال
تريد البوح به!
وسف الباب واستأذن .أزالت
طرق توأمها ُي ُ
أحد قرطيها ،عفوا إحدى سامعتي الـ»آيبود»
ّ
باملوشح الذي
عىل مضض ،وهي تعلم سلفا
ستسمعه منه .هي بدورها جهّزت املعزوفة
املعتادة التي ترد بها عىل م ّوشحه .ومن
يراهام هكذا يعجب من كونهام توأمني.
 ماذا تفعلني يا لولو؟ توقف عن منادايت بهذا االسم. أيضريك أن يناديك شقيقك باسم الدلع؟ ال ،لكني أعلم أن وراء موجة التدليع هذاخطبة عصامء ،وقد حفظتُها عن ظهر قلب،
فو ّفر عىل نفسك التعب.
وأنت توأمي
 أجل ،كيف ال تعرفني ِظلامت ثالث ملدة تسعة
وتقاسمت معي
ِ
ٍ
أشهر.
تنس يا يوسف أين خرجت قبلك ،أي أين
 ال َأكرب منك.
 أجل ،أجل طبعا .وتعلمني أكرث مني بسنةوال تحتاجني إىل نصائحي!
 أصال ما كنت ألخرج قبلك وأضحيبالبحبوحة والراحة يف بطن أمي لوال
«حنّتك»* املستمرة ومواعظك.
سامحك الله .عىل العموم ،هل تحتاجني
ِ
مساعد ًة يف الدراسة؟

 كام ترى فإين منهمكة يف شحذ همتي قبلالدراسة ،ولذا ال أحتاج إىل مساعدتك اآلن.
 لولو ،أنت تضيعني الوقت ،لقد مر شهر عىلبداية الدراسة ،ونحن يف السنة النهائية.
 كال ،أنا أتسىل حتى ُتفتح شهيتي للدراسة. بل تتهربني. أنا من مواليد برج الحوت ،ومواليدهمشهورون بالهروب من الواقع وبالركون إىل
الخيال .و«آينشتاين» كان من مواليد هذا
الربج باملناسبة.
 آه ،عدنا للخزعبالت! ٌأنت من
حسن ،أين ِ
نسيت أين
إنجازات «آينشتاين» إذا؟ ثم هل
ِ
أنا أيضا من مواليد الربج ذاته وال تفصلني
عنك سوى دقائق ،فلم ال أسلك سلوكك؟
 ال أدري ،اسأل نفسك .لقد أكرثت جدايلوض ّيعت وقتي ،هيا اخرج من غرفتي!
ُ
ضيعت وقتك؟ من يسمعك يقل أنك كنت
منشغل ًة باخرتاع صاروخ يعمل عىل طاقة
البقدونس!
 هل تعلم؟ مشكلتي أنه ليس لدي الوقتالكايف ،ولو كان اليوم  34ساعة بدال من ،24
لكنت األوىل عىل الصف!
 عُ دنا إىل ألفكار الخيالية!كان الباب مفتوحا فسمعت والدتهام الجمل
األخرية من الحوار ،فانضمت إليهام قائلة:
استعملت خيالك
 ما رأيك يا خيال لوِ
واخرتعت لك ولنا طريقة تحول اليوم إىل 34
ِ
ساعة فتكوين األوىل عىل الصف؟
« -إن شاء الله ،بعد أن أتخ ّرج من الثانوية

31

َس ٌبع حسو ًما (مجموعة قصص ّية)
هذا العام ».قالت خيال.
تخرجت أصال!» قال يوسف.
 «هذا إذاِ
 «أمي ،هل سمع ِته؟!» صاحت خيال. «أمي ،ما رأيك أن تخربي خيال عن هديتيإذا ما تف ّوقت يف الثانوية العامة .أخربيها أن
تلك السيارة التي رأيناها يف املعرض الصيف
الفائت ستكون من نصيبي .أما هي فلتنفعها
أحالم اليقظة!» أردف يوسف.
 «مهال ،مهال! السيارة الرياضية إياها؟ وأنا ماستكون هديتي؟» قالت خيال متأملة.
 «األمر يعتمد عىل املجموع» قالت األم. «ها ها ها .يسمونه التناسب الطردي ،كلامزاد املجموع زادت قيمة الهدية .افتحي كتاب
الرياضيات لتعريف ».شاكسها يوسف« .ويبدو
أنك ال تعلمني عن أمر الجامعة الخاصة
املرموقة التي خططت لاللتحاق بها إن شاء
الله بعد التخرج!»
 «مهال ،كيف ناقشتام كل هذه األمور معيوسف ومل تناقشاها معي؟!» قالت خيال.
نرك مهتمة بأمور مستقبلك كثريا»
 «مل ِأجابت والدتها.
ثم انسحبا وتركاها.
تركاها تلملم شعث نفسها ،تركاها تشهق
كغريق نجا للتو من لجة بحر أجاج فأخذ
يعب هواء الحياة العذب كام لو كانت املرة
ُ
األوىل التي يتنفس فيها .تركاها وأغلقا الباب
خلفهام ،لكن مثة باب ،مثة ك ّوة ولج منها النور
ووصل إىل خيال كام مل يصل من قبل.

*****
أمضت ليلتها تتقلب عىل جمر الغىض .مل يكن
أمر الهدايا أو الجامعة هام ما يقلقانها بقدر
كم مهمل ،وأنها ليست
ما آملها إحساسها بأنها ٌ
إنسانة راشدة تستحق أن ُتناقش معها أمور
املستقبلُ .يقال أن قلوب املراهقني حساسة،
ويبدو أن ما حدث رضب عىل وتر حساس،
ومس عصبا مكشوفا ،والتقى الكالم عىل أمر
ّ
قد ُقدر.
مل يغمض لها جفن ليلتها ،وأخذت تفكر
يف وسيلة لتثأر لكرامتها .كيف ميكنهم أن
يعاملوها هكذا كام لو كانت كيس قاممة
غري ذي نفع! لكن ضمريها قرصها إذ تذكرت
غفلتها عن الحياة.
تلك الليلة ،تبدّت لها الحياة كساعة رملية
تنساب حبيباتها بشكل خالب أمام الساذج
قصري النظر .أما ثاقب البرص والبصرية ،لن
ينشغل بجامل الحبيبات الذهبية ،بل سريى
الساعة الرملية كاملة ،سريى كم انقىض منها،
وكم تب ّقى.
بكت حتى ترسبت الدموع املالحة إىل أذنيها
املتخمتني لتغسلهام من درن سنني الرشود،
بكت وبكت حتى غفت كالطفل الوديع.
استيقظت وقت صالة الفجر ألول م ّرة من
تلقاء نفسها ،استيقظت من غفوتها ومن
غفلتها .توضأت باملاء وبالنور وبالعزم .ركعت
ودعَت كام مل تدعُ من قبل ،دعَت بصدق
هذه املرة.
عقصت شعرها بعزم ،ولفت حجابها بشكل
مختلف هذا اليوم ،مل يعد مرتاخيا مرتاجعا
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يف السنوات املاضية إذ أن األمور العلمية
مثلام كان دامئا .إنه مشدود اليوم ،مشدود
تراكمية .لكن عزميتها املشحوذة مل تقف عند
كروحها العازمة.
هذا الحد ،ومل تستمع لوسوسات نفسها بأن
مل تلتفت الستغرابات أبيها من استيقاظها
عليها أن تركز يف دروسها فقط فهذه سنة
املبكر ومن تغري َس ْم ِتها ،إذا كانت طوال
مفصلية ،بل التحقت بالنادي العلمي وتلقت
الطريق شاردة ،لكن رشودها هذه املرة مل
دروسا إضافية يف الفيزياء ،وبعد فرتة يسرية
يكن كأي رشود .كانت تدعو أن تصل إىل
املدرسة مبكرا لتلقى مع ّلمة الفيزياء لتفاتحها بدا عليها -ويا للغرابة -متيز يف مجال «فيزياء
مبا يعتمل يف روحها .واستجاب الله لدعائها .الوقت»! الفتاة التي كانت تحرتف تضييع
الوقت ،صارت اليوم تدرس الوقت من منظور
مل تكن تخطط وحسب لتغيري مستواها
الدرايس ،بل كانت تريد أن يكون لها نشاط فيزيايئ وتربع يف نظرياته!
مل يكن األمر سهال البتة ،فاالنسحاب من حياة
ما ،يشء تحس أن لها قيمة بسببه ،يشء
يجعلها تشعر أنها حقا خليفة لله عىل هذه التبلد واللهو والرشود أمر غري يسري .لكن كلام
األرض .واختارت أن تخرب «أبلة رواء» باألمر ،تراءت الساعة الرملية للحياة أمام خيال وهي
تثعب وقتا ،كلام اكتنزت روحها برغبة يف
فهي لسبب ما تحب هذه املعلمة رغم
ُ
أنها تخجل من مستواها املتواضع يف مادتها ،التعويض عماّ فات ،وكلام ث ّبتت نفسها بالقول
وتحب الفيزياء ألنها تالمس بشكل أو بآخر «الوقت ثابت ،تعاملنا معه هو النسبي ،وأنا
قررت أن أكون من النخبة يف تعاميل مع
نزعة الخيال التي لديها.
الساعة الرملية لحيايت».
اقرتحت عليها معلمتها الكثري من األمور،
وطلبت منها أن تعود إليها يف الغد لتعطيها تعلمت خيال كيف تضع خيالها يف خدمة
دفرتا يساعدها يف تنظيم وقتها بعدما ملست الوقت ويف خدمة اإلنجاز ،ال أن تضع الوقت
أن خيال التي تكلمها إنسانة مختلفة ،إنسانة وتض ّيعه يف خدمة خيالها الجامح .تع ّلمت أن
الخيال –إن وضع يف موضعه الصحيح -قادر
قررت أن تتغري ،قررت أن تنجز ،إنسانة
عىل متديد الوقت واختصار املسافات! هذا
علمت أنه ال طائل من متني أن يزيد اليوم
بضع سويعات ،بل إنسانة قررت أن تتعامل هو «خيال الوقت» ،أي الخيال يف خدمة
مع ساعاته كام هي .فالوقت ثابتٌ ،
فكل لديه الوقت.
 24ساعة ،لكن تعاملنا معها نسبي ،والفائز
*****
هو من يعرف كيف يتعامل مع الوقت
بأصابع ماهرة.
ويف يوم من أيام شهر يونيو الدافئ ّ
رن
طفقت خيال تدرس ما عليها أن تدرسه،
الهاتف بالبرشى .كال ،ال يزال الوقت مبكرا
ويف الوقت نفسه تراجع بعض ما مر معها
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وضحك االثنان ملء رئتيهام .ضحكا ضحكة
الفائزين ،فقد فاز ،من حياته إنجاز!

عىل إعالن نتائج الثانوية .تلك املكاملة كانت
من النادي العلمي ،اتصلوا ليهنؤوا خيال
ويدعوا أهلها لحضور حفل تكريم لحصولها
عىل جائزة أحسن بحث علمي لهذا العام بني ____________
* َحنَّة (بفتح الحاء) :كلمة بالعام ّية الكويت ّية
طلبة الثانوية يف مجال الفيزياء!
وجاء بشري آخر بعد بضعة أيام؛ مكاملة أخرى تعني كرثة اإللحاج بشكل مزعج.
تبرش يوسف بالتفوق الباهر ،وتبرش خيال
بنتيجة زاهرة ما كان ألحد أن يتوقعها.
التفتت إىل توأمها يوسف قائلة:
 أنت مدعو ألكلة هامور أو زبيدي -تخيرّما شئت -احتفا ًء بتخليص من شبح األبراج،
واحتفاال بنجاحي الباهر ،وببحثي الفائز،
وطبعا بتفوقك.
 إذا «حنّتي» آتت أكلها؟ لكن أال ميكننا أننتناول «فيليه» الحوت نكاية بربجنا الذي
تخلصت من وهمه؟ كام أن الحوت يليق
ِ
باملقام الرفيع لسياريت الجديدة!
 هاه ،ال تفرح كثريا ،فأنا أيضا سأحصل عىلهدية تتناسب طرديا مع مقدار تطوري .ورمبا
فاقت هديتي هديتك روعة!
 ال أكاد أصدق أن التي أمامي خيال! صدّق يا «يويو» صدّق ،فأنا شقيقتك التوأم. يويو؟ دلع «يوسف» .أيضريك أن تناديك شقيقتكباسم الدلع؟
 ظننتك تتكلمني عن لعبة «اليويو» مبا أنكمتستخدمونها إلجراء البحوث الفيزيائية عىل
الوقت!
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هجرة
األحبار
يسدد طرف القلم عىل الورق ميمنة فميرسة.
ميهر توقيعه بالتاريخ ،ويضع نقطة زيادة يف
التأكيد أو رمبا ملآرب أخرى .هذا كان ديدنه
اليومي .أما اآلن ،فأعظم خوفه أال يجد
طريقة يتمكن بها من توقيع قرار اإليعاز
برصف مكافآت فريق الخرباء األجنبي الذي
جاء ليحقق يف الظاهرة الغريبة التي تحدث.
فالعني بصرية ،واليد -أو مبعنى أدق األحبار-
قصرية أو طائرة!
َمنْع رسيان األخبار كان أولويته فور حلول
الكارثة .واضطر لالجتامع مع رئيس وموظفي
كل قسم عىل حده ليوجه لهم تعميام شفهيا
شديد اللهجة برضورة التكتم عىل الوضع
القائم ،فترسب األخبار بعفوية إىل األهل
واألحباب عرب املوظفني ،يعني أنها حتام
ستترسب إىل الصحافة ،ومنها إىل األعداء
الذين يقفون بشوكة وسكني تارة ،ومبذراة
وسيف تارة أخرى ،متل ّمظني ينتظرون
حصتهم من الكعكة .فهم يعلمون يعلمون
أنه نزل مبظله فوق كريس وزارة الرثوة
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اإلنسانية يف يعربستان .ومثله ميكن االستغناء سورة البقرة تلف املكان بطأمنينة عجيبة عرب
السامعات الحديثة املنترشة يف أسقف مبنى
عنه خاصة يف أقرب مطب/مكب ج ّوي!
الوزارة.،وحينها تفتق ذهب أحد املوظفني عن
أم عدنان ،وهي أقدم موظفة يف الوزارة ترص اقرتاح أن يتم تحويل املراسالت إىل إلكرتونية
خاصة وأن مثة توجه لدى الوزارة بذلك
أن ما يحدث هو سحر أسود ،وصار تبخري
أرجاء الوزارة مهمتها الصباحية ،خاصة أنها أحبطه التدخل املستمر يف املناقصة املخصصة
لألمر .لكن هذا املرشوع سيستغرق وقتا
–كغريها من املوظفني -مل يعد لها أية مهام
وظيفية تقوم بها ،إال إذا استثنينا رشب الشاي طويال ،وال بد من حل رسيع للموضوع قبل
والقهوة من األمر .حتى قراءة الصحف مل تعد أن َي ْف ُش َو الخرب.
ممكنة ،فهي األخرى طالها جزء من الظاهرة
بعد أن نال الوزير من القلق ِك ْف َل ُه ،جاء
الغريبة .وصحيح أن حرب الصحف ال يتبخر
البشري بأن الفريق األجنبي قد أنهى تحقيقه.
برسعة حرب القرارات واملراسالت ،لكن ما
أن تقرأ الصفحة األوىل ،حتى تبدأ الصحيفة وطبعا مل يكن ليتوقع تقريرا مكتوبا بالنتائج،
بالبهتان شيئا فشيئا ،وترقد بني يديك صحافا ف َع ِجل إليهم ليعرف ما الخرب.
من ورق فارغ يستجدي الكلامت! صارت
أخذ املهندس «ماتاساو» ،يعرض عىل الوزير
الرثثرة ،وتناول الطعام ،والتمتع بألعاب
ا ُمل َر ِّشحات التي نصبوها يف الوزارة لقياس
الحاسوب مهام املوظفني الرسمية ،يف ظل
ّ
نسبة الحرب يف الجو .وكان واضحا أن النسبة
تبخر األحبار.
أعىل من املسموح بها عامليا .يف الحقيقة،
مل ي َر الخرباء شيئا كهذا من قبل ،حتى أنهم
ج َّربوا كل الحلول؛ أقالم الحرب سائل ،أقالم
أبدوا استعدادهم –بعد أن تشاوروا هاتفيا
الحرب الجاف ،أقالم الحرب الهالمي «الجل»،
أقالم الرصاص ،حتى أن أحد املوظفني –جادا مع الرشكة األم -عن التنازل عن التكلفة
املادية الستشاراتهم ،مقابل أن يأخذوا عينات
ال هازال -أحرض قلم «الكوبيا» األثري الذي
ورثه من مقتنيات جدّه -لعل وعىس -لكن الحرب معهم لتحليها رشيطة أال يعيدوها إىل
ظنه كان يف تباب .وغني عن الذكر أن الوثائق يعربستان.
املطبوعة من الحاسوب هي األخرى مل تسلم
 م .ماتاساو :سيدي ،ال أستطيع أن أقول لكمام يحدث.
سوى أننا إزاء هجرة جامعية لألحبار! وصحيح
أن األحبار يف كل دول العامل تتفلت أحيانا
أغلقت الوزارة أبوابها أمام الزوار بحجة
تم قبل ثالثة أشهر! من أوراق القرارات الرسمية ،لكن املعدل
«الجرد السنوي» رغم أنه ّ
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لديكم عجيب ،وال أجد له تفسريا منطقيا.
أحباركم مت ّردت يا سيدي ،وال أعرف مل! انظر
إىل ِّ
املرشح هذا كيف صار أسود اللون ،هذا
السواد هي أحباركم التي غادرت الورق،
وصارت تسكن األثري.
 الوزير :أريد حلوال ،حلوال .ال أريد رشحا. م .ماتاساو :سنستدعي خبري التخاطبمع األحبار من رشكتنا ،لكن أمامه  48ساعة
تقريبا ليصل.

 الوزير :وهل تظن أن ذلك مل يخطر ببايل؟طلبت من سكرتريي إنجاز املراسالت يف
بيته وإحضار الربيد يل مساء لتوقيعه ،لكن
املراسالت وصلتني بيضاء من غري سوء!
جربت عبثا التوقيع عىل البياض ،فتبخر
توقيعي أيضا بعد ثوان.
 م .ماتاساو :ماذا؟! ملاذا مل تخربونا بهذامن قبل ،لقد ظننا أن األمر محصور بأروقة
الوزارة.

 الوزير :يف الحقيقة تعلم أننا ال نعتمد عىلالتقنية يف وزارتنا ،ولقد طلبت من ابنتي أن
 الوزير :ومل مل تحرضه معك من البداية؟!ٌ
حسن ،اآلن عليك أن تجد يل حال إىل أن يصل ترسل لكم الربيد اإللكرتوين الذي وصلكم،
خبريكم ،ال تقف كاألبله هكذا .علينا ترصيف ولعلها غفلت عن ذكر جميع التفاصيل التي
رسب أحد املوظفني الخرب إىل أخرب ُتها بها .أما الطلب الرسمي ،فقد جاءكم
األمور ،قبل أن ي ِّ
كام تعلم عرب مكتب صديقي وزير املحاربني
الصحافة.
القدامي ،وكان مقتضبا ومموها يك ال يعلم
أحد بحقيقة األمر.
 م .ماتاساو :أراهم مستمتعني بوقتهم ،الأظن أن أحدا منهم سينبس ببنت شفه.
 م .ماتاساو :يا سيدي ،لو كنت أعلم أن األمرليس محصورا يف املبنى ،بل أمتد لشخصوكم،
 الوزير :دعني من ظنونك ،مواطنويعربستان ثرثارون .ثم ّإن هناك تقارير يحب ملا كان فريقنا تجشم العناء وحرض .فنحن
إزاء حالة عصيان رشسة من جموع األحبار،
أن تنجز ،ومراسالت يجب أن تتم ،واألمور
متوقفة من أكرث من خمسة أيام .إذا مل يتكلم وعقدنا معكم ال يغطي هذا الجانب ،ببساطة
ألنه ال ميكن التخاطب أو التفاوض مع أحبار
املوظفون ،سيشك من هم خارج الوزارة.
قررت العصيان.
 م .ماتاساو :مل ال تنجز األعامل الرضورية من الوزير :سحقا يا صاحب العينني الضيقتني!البيت أو من أي مكان آخر؟
ماذا أفعل اآلن؟
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 م .ماتاساو :ال حل سوى أن تيمم أملكشطر الرتاسل اإللكرتوين ،لكن حذار ،فحالة
الحنق والعصيان التي تصيب الحروف
اإللكرتونية التي ستتمرد بدورها عليكم .أرجو
أال تتخذوا قرارات ال تنفذونها ،وإال ستقعون
يف املشكلة نفسها مجددا.
سأرسل لك تقرير مفصال بنتائج تحقيقنا إىل
بريد ابنتك اإللكرتوين .واآلن ،أرجو أن توقع
يل بأننا أمتمنا طرفنا من العقد.
 الوزير :بكل رسور يا عزيزي ،لكن ناولنيقلام ال يتبخر حربه بني يدي!
وظلت األحبار تهاجر هجرة جامعية عن
وزارة الرثوة اإلنسانية يف أرض يعربستان.
تنترش ،ثم نتدثر لتعانق الهواء الفسيح.
وكيف ال ،وهو خري لها من وصمة العار
الشهرية« :حرب عىل ورق»!
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هنالك
إين أنبت ،أنبت ،أنبت!

إنه يوم الجمعة ،وإرسافيل يلتقم قرنه مجددا.
نفخة واحدة ،إنها الرادفة ،ويا للهول .إين
أنبت مثل تلك البذور الصغرية التي وضعناها
يف القطن يف حصة العلوم ،فربزت منها سيقان
هزيلة ،ما لبثت أن استغلظت واستوت .إين
أنبت ،من عُ جب الذنب ،من عظمة العصعص
املنمنمة التي ادعى بعض املساكني أنها من
مخلفات اإلنسان األول الذي كان له ذيل! إين
أنبت من جديد ،دون حبل رسي أمتسك به،
ودون مشيمة تعصمني من األنواء ،أنا أنبت
كام نبتت أول مرة ،لكن بالحركة الرسيعة،
وباملؤثرات الصوتية التصويرية الكاملة ،أنا
أنبت وأنخلق من جديد أمام عني نفيس،
نفيس تشهد عىل نفيس ،روحي تراين ،وترى
جسدي يتخ ّلق ،وتلتحم معه مجددا ،تصافحه
مصافحة ثانية ،ولتصفع أولئك املنكرين.
وها أنا أدب عىل رجيل .أرى الكون وقد
تبدّل ،إنه كون ُذبح فيه املوت ،إنه كون سمع
الرب ع ّز ّ
وجل يقول «أنا امللك! أين ملوك
األرض؟» فام أجاب أحد.
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بالساهرة

ها أنا بالساهرة ،وها هم النابتون مثيل .كل
منشغل بنفسه ،ال أحد يكلف نفسه البحث
عن أحد أو االطمئنان عليه .ال ،ليست
أنانية بل هول عظيم كفيل بإفقادك ذاكرتك
العاطفية ،فال تعبأ إال مبصريك ،وال تود أن
تؤمن إال مستقبلك الخلودي.
ٌ
كل منا ُبعث عىل ما مات عليه .واملقام اليوم
ليس مقام خجل من اآلخر بقدر ما هو مقام
فزع من اليقني بأن مثة حساب محكم مربم
ناجز يحوم يف األفق ،وأول عالمات الحساب
هذا أن املرء يبعث عىل ما مات عليه ،وهذا
يستوجب ويستجلب أن مثة كتاب {ال يغادر
صغرية وال كبرية إال أحصاها} ،وهذا شعور
مفزع للميسء وللمحسن منّا عىل حد سواء،
فمن يخلو كتابه من املصائب واملعائب؟
خمسون ألف سنة ،خمسون ألفية مبقاييسكم
الدنيوية .كثري؟ أعلم .لكن ما هي مقارنة
بالخلود؟ بالالتناهي ،بالالفناء؟ ال يشء البتة.
ومبقاييسكم الدنيوية فإن قسمة أي عدد عىل
الصفر غري جائزة ،وكذلك قسمة العدد عىل
الالنهاية ،جائرة وغري جائزة.
ها هي الشمس تأيت ،ترفل بكامل ُقطرها
الوسيع وتدنو مقدار ميل فوق رؤوسنا.
هل تتحرقون شوقا لتعرفوا أي ميل هو؛
ميل املكحلة أم امليل القيايس؟ وما أهمية
ذلك وهي اقرتبت منا بكاملها دون كسف
تبث ال َو ْجف ،واعتمدت فوق رؤوسنا وفوق
أجسادنا الجرداء؟ باملناسبة ،أين أنتم يا رعاة
العري ودعاته؟ أليس الفرصة مؤاتية اآلن؟

أين كامرياتكم امليمونة؟ صوروا ،صوروا،
فالفرصة ال تعوض .حقا ،أين هم؟ ها هم
كغريهم ذاهلون كل يفكر يف مصيبته.

الغرق يف العرق!

إذا كنتم تظنون أن الغرق يف العرق الذي
تحدث عنه النبي صىل الله عليه وسلم مجرد
أمر مجازي ،فواهمون أنتم .امممم ،كيف
أرشح لكم ما يحدث اآلن؟ حسن ،تخيلوا أن
شخصا واقفا وحوله «سحابة» من العرق تصل
إىل ما شاء الله أن تصل إليه؛ «فمنهم من
يكون إىل كعبيه  ...ومنهم من يلجمه العرق
إلجاما» وهذا السحابة تحيط بالشخص إحاطة
الهالة بالجسد ،وترافقه السحابة العرقية
أينام ذهب .وحتى أقرب األمر أكرث لعقولكم
األرضية البسيطة ،تخيلوا أن اإلنسان يقبع يف
«كوب» افرتايض شفيف ميتأل بالعرق ،كل
عىل شاكلته ،كل وفق عمله.
لكن هناك فئة ذات حظوة! سبع غاممات،
لسبع فئات مخصوصة ،فئات هامة جدا
تحمل جوازات سفر دبلوماسية أخروية فال
تقف يف طابور ،وال يطالها تفتيش .ها هم
السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم ال ظل
إال ظله .ال تقولوا يا بختهم ،بل قولوا ما أكرب
عزميتهم ،وما أجل عملهم ،وما أروع وأصدق
خالقهم الذي وعد وأوىف{ ،ومن أصدق من
الله قيال}؟

األنظار واالنتظار

قد يكون معظم املوجودين عاشوا  50سنة أو
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أكرث بعقد أو عقدين 50 ،سنة ثقيلة وطويلة .ومرسبها ،وها هي ال تضل طريقها تأتيك
فكيف تكون تجربة الوقوف متعرقني لخمسني لتعطيك ُخالصة ّ
ملخص التلخيص:
ألف سنة؟ أغمضوا أعينكم ّ
وتخيلوا .ال أقول ميني = جنة.
شامل = نار.
هذا ألفزعكم ،فهل نسيتم عبارة آينشتاين
الشهرية بأن األمور نسبية؟ فالخمسني ألف
هذه شأنها شأن اإلقامة يف القرب ،متر عىل
«ووضع امليزان»
الكافر بثقل ،ومتر عىل املؤمن كصالة مكتوبة .تحسبا لنزعة بعض البرش يف الجدال واملراوغة
بلغت القلوب الحناجر ،وها نحن نبدأ
ومحاولة التحذلق يف جميع األحوال مبا يف
باالستجارة من الرمضاء ،ولو أودت هذه
ذلك يوم القيامة ،ال بد من محاسبة تتسق
االستجارة ببعضنا إىل النار ،حرفيا هذه املرة! مع أرقى معايري الشفافية واملحاسبة الصارمة،
فكام يقال ،توقع املصيبة مصيبة أكرب .وهنا وعىل أعىل مستويات التدقيق واملراجعة.
بدأنا بالبحث عن طريقة لنتسلم كشوف
صحيفتك أخربتك مبأواك ،لكن من حقك أن
أعاملنا مهام كانت مخيفة أومخ ّيبة.
تعرف مل حصلت عىل هذا املصري –يف حال
«نفيس ،نفيس» يكررها عىل مسامعنا نبي الله أنك ادعيت أنك ال تعرف! من حقك أن
آدم ونوح وإبراهيم ،وموىس ،وعيىس عليهم تعرف ،ولو كان الذي يقول لك ذلك هو رب
السالم أجمعني .وال يأيت الخالص إىل عىل يد امللكوت .من حقك أن تعرف ،من حقك.
سيد ولد آدم ،الذي يستبدل بـ»نفيس نفيس» ،فسبحان الحق العدل ،سبحانه.
قوله «أمتي أمتي» ساجدا حامدا تحت
وسبحان اللطيف .حساب الكافر عىل رؤوس
العرش.
األشهاد ،فمن أنكر وجود الله ال يؤمن بوائقه،
وال يؤمن أن يدعي أن يف الحساب تدليس،
فال بد من إشهاد املالئكة والخالئق عليه من
الصحف الطائرة
باب االحرتاز ،ومن باب التكبيل .أما املؤمنون،
حان وقت الحساب ،وها هي الصحف
فقد حارضنا ربنا محارضة ،وعاتبنا ،ومل يهتك
تتطاير .وهو سجلك اإلنجازي/اإلجرامي
رسنا ،فهنيئنا لنا ،هنيئا.
يالحقك ،ويدس نفسه يف يديك ،إما اليمني
وإما الشامل ،وال تظنن أن لك الخيار .اقطع لكن مرة أخرى ،ها هي هناك فئة هامة
جدا أخرى ،فئة مل تحاسب أصال ،وسيقت
يدك إذا شئت ،تربأ منها ،ستجدها تلحقك
وتعود مكانها لتستلم صحيفتك .ال تكابر ،ال يف موكب إىل مكان بعيد حتى مل نعد نراها.
سبعون ألفا ،دخلوا الجنة بال حساب ،سبعون
تجادل ،ال تراوغ ،فأنت يف دار الحق.
فجأة تجد صحف جميع الخالئق وقد تطايرت ألفا كانوا يتوكلون توكال باللسان ،وآخر
بالقلب ،وثالثا بالجوارح ،فحق لهم أن ينضموا
يف الهواء ،وقد علمت كل صحيفة مرشبها
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األبعاد بل كاملة األبعاد .إىن أرى ما اجرتحت
إىل موكب الخصوص.
مرة أخرى ،صوتا وصورة وأبعادا كاملة
مجسمة كأنها تحدث أمامي فعال ،بل أين يف
لقد جيء مبيزان له كفتان .أعلم أن بعض
الحدث نفسه ،إين محبوسة داخل نفيس ،أنا
البرش الذين يهوون املراء يضحك يف باطنه
داخل املشهد (دون أن أستطيع التغيري فيه).
ضحكة استهزائية يتلجلج فيها حرف الخاء؛
فام الحاجة إىل ميزان ذي كفتني ،ملاذا ال يكون أنا داخل جسدي ،أراين وأرى يدي متتد لتأخذ
سامعة الهاتف ،وأحس بأحبايل الصوتية تهتز،
ميزانا رقميا مثال؟
وبلساين يتحرك وينطق ويغتاب .أنا داخل
هل نسيتم الكفتني الذين عىل كتفي كل
نفيس اآلن ،أشهد عليها ،وأقرأ كتايب قراءة مل
منكم؟ رقيب وعتيد؟ هل نسيتم أن لكم
سجلني ،سجل الحسنى وسجل السوء؟ وهل تخطر عىل قلب برش.
{ا ْق َر ْأ َكتَا َب َك َك َفى ِب َن ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِسيباً}
نسيتم نزعة البرش يف التنميط ويف وضع
ها هي أحداث عمري توضع واحدا تلو اآلخر
األمور يف فسطاطات؟ هذا فسطاط أعامل
الخري عىل اليمني ،وهذا فسطاط أعامل الرش يف الكفة املالمئة ،ولسان حال املالئكة الشهود
عىل الشامل .فبأي يد استلمت كتابك؟ تعال يقول« :هل تج ُرئني عىل اإلنكار؟».
إذا وشاهد الكفة املقابلة لها ترجح ،وشاهد
الكفة األخرى ترتنح يف الهواء .تعال وشاهد هناك أعاجيب تراها ،كلها تؤكد أمرين« :إمنا
األعامل بالنيات» و«ال تحقرن من املعروف
بعينيك ،واجعل نفسك تشهد عىل نفسك.
شيئا» .آه لو ترون كفات املوازين تطيش
حني توضع «ال إله إال الله» يف الكفة اليمنى،
مالئكة السجالت
شاهدناها يف الدنيا بعلم اليقني ورمبا بعني
أنتظر املالئكة تحرض ومعها السجل الكبري
ليوضع محتواه يف امليزان ،و أمني النفس أن اليقني ،وها نحن نشاهدها َ
حق اليقني .تعرفنا
تسقط ورقة هنا ،وأن تصفر ورقة هناك ،وأن عىل الوزن النسبي املرتفع لـ»سبحان الله
يكون الخطا ردئيا يف صفحة .تخرصات إنسانة وبحمده ،سبحان الله العظيم» .فجأة تذكرت
مد ِّرسة الفيزياء حني أخربتنا عن الكثافة ،وأن
خائفة ،فعند الله ال يضيع مقدار حبة من
خردل ،فكيف سمحت لنفيس أن أظن هذه الحجم ليس كل يشء ،بل قد يكون اليشء
الظنون .ال أعرف ،لكن هكذا فكرت للوهالت صغري الحجم وكثيفا ثقيال .وها هام العبارتان
الخفيفتان نطقا ،تكشفان عن كثافتهام
األوىل.
امليزانية ،وهام هام تتجهان -بعد أن أدتا
عجبي كبري ،كبري جدا! محتوى السجالت
دورهام يف تثقيل املوازين -إىل الجنة لتنغرس
يعرض أمامي حيايت بالصوت والصورة
والحدث كاملة األبعاد! ال ثالثية وال رباعية كل واحدة منهام نخلة شامء لتستقبل صاحبها

42

حيــاة الياقــوت
وتنحني له فور دخوله{ ،ويدخلهم الجنة
ع ّرفها لهم}.
آه ،كم خيبتي كبرية .أصابعي ترثثر وتشهد
عيل ،و لساين ينطق ويشهد عىل نفسه ،وكأنه
هو اآلخر نبت له لسان شهيد عليه « .بعدا
لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل» .وأرجو أن
تعفوين من التفصيل يف أعضايئ التي شهدت
عيل ،وبم شهدت .فقد سرتها الله عيل ،وال
يحوز أن أفضح نفيس.

حول الحوض

طوال إقامتي عىل األرض وحلم نتائج الثانوية
العامة يراودين بني الفينة واألخرى رغم أين
أنهيتها منذ زمن طويل .رمبا ألنها املفصل
الذي ميكن للمرء من خالله أن يتنبأ ببقية
مستقبله املهني .وكذلك هو التزاحم عىل
الحوض ،يشء أشبه بانتظار نتيجة الثانوية
العامة .للبعض تجربة لذيذة ،وللبعض اآلخر
مرارة يتجرعها أثناء االنتظار وبعده.
هناك أراه ،وأخريا! كم قرأت عن شكله ،وكم
تخيلت .مل أعرف املعنى الحقيقة لدعجة
العينني إال اآلن .حينام رأيته من بعيد ،شعرت
بيشء من االهتياب ،وها أنا أقرتب زلفى وال
أشعر إال بالتحنان .وصدق القائل «من رآه
بديهة هابه ،ومن خالطه معرفة أحبه».
أعارك الصور التي دُمغ بها دماغي .حينام
كنت صغرية كنت أظن النبي صىل الله عليه
وسلم يشبه الشيخ الشعراوي! وحينام كربت
بضع سنني ،تسللت إىل مخي صورة الرجل

النحيل املجعد البرشة ذي اللحية البيضاء
الطويلة ،وذي العصا املتعرجة ،وحينام كربت
أكرث بدأت تصلني الصورة الحقيقية .لكنها
كانت مجرد كلامت ،ومجرد وصوف انطباعية
أحاول أن أضع أجزاءها معا لتكتمل مربعات
األحجية .واليوم أراه عيانا ،وال أستطع
كتامن غبطتي ألولئك الذين كان ميكن لهم
أن يجمعوا عرقه الرشيف .وال أستطع أن
أخفي شكري لله أين مل أولد يف عرصه ومل
أره! فامذا لو كنت رايته ولو أؤمن به؟ ماذا
لو رأيت بدر التامم ،وقررت أن أشيح بوجهي
وأن ُأع َ
يل ه ُبل أو تراث اآلباء.
لطاملا كنت َس ُكوتة ،لكن يف هذا املوقف
سأتجرأ ،و سأفعل مثل الغالم حني قال « ال
أوثر بنصيبي منك أحدا»! سأطلب رشبة ثانية
من يده الرشيفة ،صحيح أن الرشبة األوىل
ال ظأم بعدها ،ولكني قاسيت كثريا يف حيايت
ألحب شخصا مل أره ،وأقتدي بشخص عىل
سبيل السامع والنقل .إين أرجوه –صلوات
ريب وسالمه عليه -أن يخصني برشبة ثانية
جربا لغضاضة الحياة عيل ،وكيف ال ،وقد
قضيت فيها ما قضيت ومل أحظ برؤية وجهه
الرشيف .ال أدري إن كان أحد اآلخرين
سمعني وقرر أن يطلب مثيل ،لكن حقوق
امللكية لهذه الفكرة محفوظة يل ،يرجى عدم
التعدي! سبقكم بها «عكاشة»{ ،والسابقون
السابقون}! اعذروين ،فأنا حتى اآلن مل أتخلص
من جميع صفايت األرضية ،وال يزال يف قلبي
يشء من األنانية.
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أو بقدر طرف إبهام ال ِرجل ،كل يعرب عىل
الرصاط املستقيم
هذا ما طلبناه خمس مرات يف اليوم؛ الرصاط شاكلة عمله.
املستقيم .اآلن حان الوقت لنعرف هل كان
طلبنا جادا مبا فيه الكفاية فنكون ممن
التقاصص
ُأجيبوا ،أم ممن ُخ ّيبوا.
نحن اآلن يف طريقنا إىل املرحلة ما قبل
هذا الطريق الذي قال عنه الحبيب –صلوات األخرية ،إىل الجدار العازل ،إىل املنطقة نازعة
ريب وسالمه عليه« -أدق من الشعرة وأح ّد
الغل ،إىل القنطرة .هنا نتقاصص من بعضنا،
من السيف» ،وهذا تعبري مجازي لتقريبه إىل ونكون جاهزين لنكون {إخوانا عىل رسر
عقولكم البرشية ،وهو فعال دقيق بشكل ال متقابلني}.
ميكنني رشحه لكم بلغتكم األرضية القارصة.
ما اريد أوصله لكم هو أن التوازن عليه يف
اآلخرة ،هو انعكاس ملقدرتنا عىل التوازن
عليه يف الدنيا .الرصاط هو مرآة ألعمالنا،
ومروقنا من عليه تحصيل لصدق دعائنا،
ولصدق استقامتنا عىل ما يحقق هذا الدعاء
من تطويع لجوارحنا .وألن الجزاء من جنس
العمل ،فإن الرصاط يط ّوع نفسه للامر عليه
يف اآلخرة ،بقدر ما طوع هذا اإلنسان نفسه
لتنقاد عىل الرصاط املستقيم يف الدنيا.
هناك من يعرب قبل أن يرتد إليه طرفه،
وهناك من يحبو كالطفل الصغري .أما
الخطاطيف والكالليب فهي أشياء تشبه تلك
التي يف دنياكم نوعا ما ،لكن لألسف ال أجد
يف معاجمكم املفردات املالمئة للتعبري عن
فظاعتها ،لذا أفضل أال أتطرق لألمر أصال من
باب إيثار األمانة والسالمة!
تسحب الخطاطيف أصحابها املع َّرفني لها،
السموم
تضمهم إىل أمهم الهاوية ،حيث َّ
فلكل نور ،بقدر جبل
واليحموم .أما املؤمنون ٍ

ألوان أكرث من السبعة!
«ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر
عىل قلب برش».
حني وهبنا الله مشيئة يف الدنيا وهدانا
النجدين ،أعلمنا أن الجزاء من جنس العمل،
و{هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان}؟ وما
جزاؤنا يف اآلخرة إال املشيئة أيضا .فمن طوع
إرادته ومشيئته يف الدنيا ،فـ«كان هواه تبعا»
ملا جاء به النبي صىل الله عليه وسلم ،فإن
جزاءه مشيئة أيضا ،لكنها مشيئة من نوع
خاص ،مشيئة خارقة تحقق كل يشء وأي
يشء؛ {لهم فيها ما اشتهت أنفسهم ولهم
فيها ما يدّعون} .فسل تجب ،واطلب َ
تعط.
وال أعرف ملاذا يرص البعض عىل طرح أسئلة
عبثية من نوعية «ملاذا ليس للمرأة حور عني
يف الجنة؟» يا سيدايت ويا ساديت ،ادخلوا الجنة
وحينها اطلبوا ما تشاؤون ،فام رضب يف القرآن
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اآلخرة وال نصب ،لكني فعال أحس بالتعب
رضب من باب املثال ال الحرص ،فهل يعني
لكم اليوم الرمان والعنب شيئا وهو يشحن من محاولتي إيجاد كلامت تعرب لكم عام أرى
شحنا من أقايص العامل عىل مدار العام؟ قطعا اآلن!
ال ،ولكنه كان يعني الكثري لعرب الجاهلية .أغمضوا أعينكم وتخيلوا ،وأنا أكيدة أن البرص
سينقلب خاسئا ،وفارغا .فهذا مام مل يخطر
وهل يفرح سكان املناطق املتجمدة بالظل
عىل قلب برش.
الوارف؟ أظنهم يتمنون الجنة كلها شواطئ
مشمسة ليل نهار .يا جامعة ،ادخلوا الجنة،
هنالك ماتت الـ«ال» ،هنالك حرم حصني ال
وبعد ذلك أرهقوا أنفسكم –إذا شئتم -يف
التجادل عن صنوف النعيم التي فيها .الجنة يدخله إال ملن يتقن قول «ال» هنا.
ومن هنا إىل هنالك طريق قصرية ،ال أعرف مل
مكان ماتت فيه الـ«ال».
وبعد أن تلذذت بكبد الحوت ،وبعد أن رأيت يستطولها البعض.
عنق املوت مجزوزا وعلمت أنه خلود فال
موت ،يطيب يل أن أخربكم عن بعض ما أرى،
لن أضيع وقتي يف إخباركم بأمور ال ميكن
لعقولكم األرضية أن تعيها .لكن هل يكفيكم
أن تعلموا أن يف الجنة ألوانا مل نرها يف الدنيا؟
ال أعرف كيف أصفها لكم ،فهي ليست
مزيجا مفتعال من األلوان السبعة إياها ،بل
ألوان جديدة وأصيلة ،ألوان لن أكلف نفيس
إحصاءها ألنني أعلم أن الرقم الذي أصل إليه
مل تتوصلوا إليه بعد ،ولن تتوصلوا إليه .لكن
تخيلوا معي ،حاولوا أن تعترصوا أخيلتكم
لتتصور أن هناك ألوانا جديدة .مساكني! كنا
نفرح بال  256لونا يف شاشات الكومبيوتر،
ونظنها فتحا من الفتوحات ،أو باأللوان
املتدرجة يف اللوحات الزيتية ،أو بالطبقة
الشفافة الالمعة التي توضع فوق املطبوعات،
أوبالتذهيبات التي تضاف فوق قطع األثاث،
وال نعلم أن هذا ال يكون عرش معشار األلوان
املوجودة يف اآلخرة .ورغم أنه ال تعب يف
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إغماضة

يصيح العريب:
قش ْة .إنيِّ
قش ًةَّ ،
َّ
ْ
غريق!
يأتيه الرد:
سؤال غ ِري الل ِه ٌ
ُ
مذلة ،ولو كان «من أين
ْ
الطريق؟»!

________________________
لألمانة ،املقطع «سؤال غري الله مذلة  »...سمعته وال أتذكر ممن .فالفكرة منقولة.

46

حيــاة الياقــوت
حيـاة الياقوت
كاتبة كويتية ولدت يف  25فرباير .1981
حاصلة عىل اإلجازة الجامعية يف العلوم
السياسية ،وعىل املاجستري يف علوم املكتبات
واملعلومات بتفوق من جامعة الكويت.
رئيسة تحرير دار نارشي للنرش اإللكرتوين
 Nashiri.Netأول دار نرش ومكتبة إلكرتونية
مجانية غري ربحية يف العامل العريب.
صدر لها:
«من ذا الذي قدّد البيان؟ أخطاء وخطايا لغوية
مص ّورة»2006 ،
باإلضافة إىل مقاالت وقصص متعددة ُنرشت
ورقيا وإلكرتونيا.
الربيد اإللكرتوينhayat@nashiri.net :
املوقع الشخيصwww.hayatt.net :

www.Nashiri.Net
47

