كمال يوسف سري الدين

الشمس لحظــــة شروقــها

رواية
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مقـــــدمة
منــذ أجيــال سحيقة متجذرة في تربــة الزمن ونحن نكتب األدب الغنائي الموغل في
ذاتيته والدائــر على محاور األنــا المعتصمة فــي صومعة فرديتها والمنطويــة على
نفسها انطـــوا ًء استبطانيا ً مضجــراً ...واآلن ومع شمــوس النهضة التي تشرق على
عالمنا العـــربي مــن خلل غيـــوم التنــافر والتبـــاين نرانا أشد مــا نكــون الـى أدب
موضوعي يحــاول سبـــر أغـــوار الشرائــح اإلجتماعيــة المتباينة مكتشفا ً األهـداف
المشتركة التــي تشدها الى بعضها كاشفــا ً مالمح الشخصية العربيـة الحضارية التي
ً
نفسية واحــد ًة وحسا ً
تعطي جميع الفئــات رغم تفاوتها االقتصادي والتعليمي بصمــ ًة
مشتركا ً يتلمسون علــى ضوئه طريقهم لبناء شخصيتهم الحضارية المميزة التي تأخذ
مكانها بيــن الحضارات األخــرى لما فيــه خيــر اإلنسانية ورقيها جمعـاء .ولما كان
األدب القصصي قــد احتــوى علــى خصائص متباينــة تجعله قــادراً علـى استيعاب
المعاناة الذاتيــة والنفاذ من خاللها الى المعاناة الجماعية واستيعاب الحوار المسرحي
وجعله وسيلة لتفاعــل أفـــ راد متباينين وشرائح اجتماعية مختلفــة ...كمــا االستعانـة
بالسرد إلستيعاب النظــريات النقديــة بطريقة غيـر مباشرة مستعينين بما توصل اليه
علمــي النفس واالجتمــاع من حقائــق وجدت أن خيــر وسيلة أعبـر فيها عن مكنون
نفسي هو اإلطــار القصصي وهللا ولي التوفيق.
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-1ترنــح النسيم الغربـي جذالً تفـوح منه رائحة صمغ الصنوبر ولهاث السنديان العتيق
وأخــذ يداعب عنـق مروان بإلفة وشعور بالطمأنينة فتار ًة يثب إلـى شحمة أذنه يلعق
زغبها الطـري وطوراً يتـأرجح بأهــداب العينيـن متنقالً بيــن أحالم ورديــة متثائبــة
زرعتها هناك أماني شباب متحضر وبين أحاسيس بألم دافئ عذب يسري في تقاطيع
الجبهة فيشففها حتــى تكاد تضيء في عتمة ذلك اليــوم الخريفي من شهر أيلــول.
مـا باله مروان قد أطفأ أنوار شرفة بيته واندس في الظالم المتعانق مع ذلك الضباب
األبيض الخرافي المنبعث مـن أعماق الوادي كأنـه عرائس هيكل يونانـي قديم تتلوى
بأجسادها البلوريـة فتتلوى معها عشرات الرغبــات الدفينـة ثم تداعب أطراف األنف
وبشرة الذراعين فيشعر مروان وكأنه بحالة وجد وهيام تجذبه غيبوبة صوفية لتذريه
خارج أطر المحسوس فتصيره أنفاسا ً إ ً
لهية تجري في عروق هذا الكون حنينا ً نابضا ً
باألشواق المتوهجة وألـق المحـار الناعس.
كانت موسيقى القوافــي الصامتة تضج في أعماقه ...صوت كحميا خمرة دير جبلي
يضوي بيــن خبايا ضلوعه ..كان يريد أن يضع يديه على حاجز الشرفة ويقف وقفة
ً
مدوية تندهش لها أشباح الظالم فتخر على وجوهها ساجد ًة
قائــد مهيب ليلقي خطبــ ًة
أمام قدميـه ..كان يحس بحاجــة ملحاحة ليحدث األشجـار وأعمدة اإلسمنت واألنوار
البعيـدة الخافقة عن سـر هذا الكون المرصود علـى المحبة وانجذاب الكائنات لمعانقة
بعضها وتوزيع القبل باألغمار...
كان مروان يحس وكأنـه إذا نطق في عتمة ذلك الليل سيجلجل صوته ليصل إلى أذن
كل كائن حــي وهو الذي يؤمـن بأنه ال يوجد في الكائنات ما هو غير حي فقط يوجد
تفــاوت في نسبة الحيــاة بين هذا الكائـن وذاك ولذا كان يمشي علـى جوانب إسفلت
الطريــق وهــ و يشعر وكأنه يجـس خاصرة صبيــة رقيقــة المشاعــر ما إن تالمسها
األصابع حتى تذوب وتطيــر شعاعا ً.
ولكـن رغم هذا الفيض فــي المشاعر لم يتخــذ مروان أيــة مبادرة إيجابيــة ،فال هـو
اقترب مــن حاجز الشرفة ليمسكه بيديه ويتأهب لوقفته الخطابية وينطلق وال هو فتح
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ذراعيه هاشا ً بوجه عرائسه الضبابية البلورية الجسد ليحتضنها احتضان صوفي فني
فــي لذتــه النرفانية ،وال هــو تعمــد أن يسكب موسيقــى قوافيــه الصامتة في قوالب
ً
جيئة
األوزان لتغدو أنسيـة الصداح .فقط كان يشبك يديه على صدره ويزرع الشرفة
وذهابا ً محملقا ً فـي الفراغ محدقا ً في المجهول .ما باله نسي أو تناسى أحداث البارحة
الصاخبة كي ال يعرج عليها ولـد بلمحة خاطفة مــن إحياء الذكرى وتقمص الماضي
القريب ...هــل نسي حفلة األمس في بيت ليلـى فــي الروشة حيث فتحت الصالونات
الثالثــة على بعضها وسالت األضــواء شالالت بنفسجيـــة مــن كريستــال الثريــات
المتأرجحة وتعلقت بلزوجة فــ وق األكتاف العارية والنهود التي كانت تناطح الحرير
والمخمل لتنفلت بعيــداً فـي مروج األنغام وبساتين اإليقاع الصاخب .أيمكن أن ينسى
ربيعة وهــي تنظــر إليه بعينين نفــرت منهما حمـى شرهة رعنـاء تستريء الشيطنة
وتلتــذ اإلفتراس كأنها سمكة قرش تلبست شكل إنسان...
ربيعــة إنــه يضحك عندمــا يتذكرها اآلن ...إنه على يقين أنها ال تكن له أية مشاعر
وديــة ،ومتأكد أكثــر بأنها ال تنجذب إليه بدافــع شهوة جامحة ولكنه يقـرأ في أعماق
عينيها وسط دخــان النيــران المتأججة والرعــود القاصفة حروفــا ً كتبت بــدم أسـود
بخس ...إنــه الحسد لليلى وشهوة تدمير أحالمها ثم الوقوف على أطالل تلك األحالم
المهشمة بفــرح شيطاني تماما ً كما وقف نيـرون على أطالل رومــا المحترقــة وقلبه
يقطــر بشهوة لم يختبرها إال مثالــه مــن البشر ولكنه يجب أن يكــون منصفا ً فعندما
راقصته ربيعـة السلـ و وانجذبت إليه وجسدها ينبض بذلك الدفء المنذعــر وعينــاها
منصبتان علــى عينيه ال يسمحان لهما باإلنفالت ،ولهاثها الدافئ المتقطع يلفح وجهه
بتحــد داعــر مملــوء بالوعود الملونــة ،شعــر بأن قامته إزدادت إرتفاعـا ً وإحساسه
بعنفـوان رجولتــه جمح إلى ما ال نهايــة ،شعــر وكأنــه عمالق يستطيع أن يفــرض
سيطرتـه على الرجــال والنساء وجميـع المخلوقـات ،بـــل يكفـي أن يوميء بإصبعـه
ليتغيـر مجــرى الزمان وتتزلزل معادلة النـواميس الكونية وهو على تمام التأكيد بأن
ليلــى عندما ألصقت ظهرها بظهره قصداً وداست علــى قدمه بعنف بـارد مريــر ثم
التفتت لتعتذر كان كـرز شفتيها يرتجف غضبا ً حتى أنها عندما همت بالنطــق خـرج
الصوت مــن حنجرتها مبحوحا ً يحشرج كأنــه صوت طفــل لـم يحفظ دروسه جيــداً
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فوقف أمـام أستاذه وقفــة خائف مذعور .بالطبـع مروان لم يكن لئيما ً إلى حــد التلـذذ
بتعذيب أحبابــه ولذلك ما أن انتهت رقصة السلــو حتى اعتــذر مـن ربيعة بحجة أنه
نسي أن يكلم صديقــا ً بالهاتف وذهب في جولة قصيرة إلى ركن التلفون النائي ليعود
بعد برهة إلــى حلبة الرقص مع فتــاة برازيلية مــن أصل لبنانـي ال تتقن من اللغات
اإلنسانية الحيـة إال لغــة البسمات والنظرات المندهشة الفرحــة ...هــدأ إنزعاج ليلى
بعض الشـيء ولكنهـا ال زالت تتحــرك بعصبية تلــوح منها بــوادر اإلضطراب .ثـم
عادت واقتربت من مروان حتى كادت تالمسه وهي تقول ..ما نفع البصر إذا عميت
ً
ً
مجلجلة
ضحكة
البصيرة ومــا نفع شـذا الخـزام لمن في أنفـه زكام ..وضحك مروان
مزجها بالكثير من اإلحساس الداعر المنطلق من سجية الرغبات الطبيعية وقـال..
عندما تغــار آنستي ويجتاحها الغضب ترتعش كنــوز الياقــوت بشهوات ساديـــة لــم
يلحظها أنسي مــن قبـل وتتأرجح تالل الياسمين التي ختم عليها بالمرجان الناضج ثم
تنذري ألــوان قـوس قـزح من قــاع بحيرات العنبــر فيقف الشاعر الغر مشدوها في
غمرة االنــوار الشعشعانية .وتجيب ليلى وهــي ترسل آهـة فرح مكبوتة ..أيها المهر
البري إن لم أروضك فال دعيت إبنــة حواء البارة ..ثم تأخذه من بيـن يدي البرازيلية
دونما استئذان أو اعتذار فتقف البرازيلية مشدوهة تنظر إلى رفيق ليلى الحائر بدوره
بينما ليلــى ومروان يكونان قد اندسا فــي قلب الجمع بعيداً وتمسك البرازيليـة براحة
الشاب الحائــر ثم تتابع الرقص وهي تبربر بما معنــاه مجانين ..مجانين...
كل هــذه الصور التي تتداعى علــى شريط المخيلة ليست باألمــر الذي يثيـر اإلنتباه
فاألصدقاء كثر من عهد آدم حتى اليوم ،وعالقة الرجل بالمرأة ما بين تجاذب وتنافر
ليست باألمــر الجديــد تحت وجــه الشمس .ولكن الذي يثيـر عجب مروان ويفكر به
الساعات الطوال هو أنه يستعيد ذكريات ما يحصل له وكأنها أفكار مجردة قرأها في
ً
جيئة وذهابا ً.
قصة منذ عــدة سنوات ،أو أحالم فاضت بها مخيلته وهو يذرع شرفته
فــي بعض األحيان تختلط األمــور فــي رأسه وال يعـود قادراً على التمييز إن كانت
بعض الحوادث قــد حصلت معه فعالً أو تخيلها تخيالً حتى أنـه لوال صوره مع ليلى
التي تمـأل جدران غرفتــه لظن ليــاله تلك مجــرد عروس شعريـة خلقها خياله البكر
ونفــخ بيــن أضلعها برعشة الحيــاة ...إنــه ال يستطيع أن يعبــر بالضبط عــن هــذه
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اإلرهاصات الفكريــة ولكنه يعاني ضغط مشاعـرها دون ريبــة وأكبر دليل أن حفلة
البارحة لم يمــر عليها سـوى عــدة ساعات ال تتجاوز ضعف أصابع اليد ورغم ذلك
فذكرى نظرات ربيعـة وغيظ ودهشة البرازيلية وديكـور الصالونات ومالمح الوجوه
كل ذلك يبدو له باهتــا ً عتيقــاً وكأنه خارج مــن سراديب مــاض بعيــد موغـــل فـي
القـدم ....إنه اآلن في عال م آخر بعيد تمام البعد عن انفعاالت المدينة ..يرنو إلى نفسه
كرجل معلق في الفضاء ال يشعر إال بذاتيته .وحتى شعوره بذاتيته يبدو له من عجين
آخــر فكـأن ذاتيتــه تتضخم فــي بعض األحيــان لتغــدو الكون بأسره ،وتتضاءل في
األحيان األخرى حتى تغــدو سديما ً رماديا ً ال بدايــة له وال نهايـة .ولكن مروان يعلم
علــم اليقيـن أنـه ال يستطيع أن يمسك حياته اإلجتماعية المرحــة المترعة باألصدقاء
األذكياء الذيــن يحلــو معهم األنس وتصفــو جلسات المحاورة عـن الجمال والسياسة
والنساء وصديقات يتدفقــن ببهجة المرح واألناقة ويسطعن كالنجوم في سماء الشباب
الوردية في يــد ،وفي اليـ د الثانية يمسك حياته الذاتية التي يحلو فيها اإلختالء بالنفس
ساعات طوال حيث تشرد الخواطر إلى عوالم أخرى لمجتمعات أخرى كأنها مدفونة
فــي أعمــاق العقــل ...حيــاة ذاتيـة ينفق مروان ساعات طويلة منها على سطح بيته
الجبلي في قلب العتمة يتكلم بلغة صامتة ولكنها تكاد تضيء لفرط عذريتها ...يحاور
أطياف أناس من نور ...يتبادل معهم النكات والضحكات وحتى القبالت ...في بعض
األحيـان ال يدري لماذا ال يهب جـل وقته لليلى تلك الفتاة الجامعية الثرية وحيدة أمها
ووارثة ماليين ...إنه يتعجب فــي بعض األحيان ما الذي جعـل ليلى تتعلق به وبدافع
أية جاذبية حصل هـذا؟ صحيح أن أمها من ضيعته وهنــاك إشاعة فـي الضيعة تقول
ً
صديقة لوالده المهاجر منذ عشرين سنة إلى كاليفورنيا ..بل إن عجوزاً في
أنها كانت
الضيعة أخبرتـه ذات يــوم أن السيدة سوسن كانت مولهــ ًة بحب والــده زيــن شبـاب
المنطقة ...كانت آنــذاك فــي التاسعة عشـرة وهو في العشرين وبيتها قبالة بيته تقف
علــى نافذتـها تعانــق قضبــان الحديــد بحنــان وتؤرجح جـدائلها ذات اليميــن وذات
اليسار ...ويقف هــو فــي الشرفة المقابلــة يرشف القهــوة فنجانا ً إثــر فنجان مرسالً
التأوهات المصحوبة ببعض القوافي الزجلية التي جادت بها قريحته في سهاد األمس
حتى إذا ما مالت الشمس إلــى المغيب خــرج شبـان وشابـات الضيعة أفواجا ً أفواجـا ً
لإلستحمام سائريــن علــى الطريــق الذي تظلله أشجــار الصنوبــر وبعض األصابع
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متشابكة وكثيــر مــن العيــون تتألــق بعواطف القلــوب البريئــة المتعطشة لقطـرات
الجمــال ...عنــدها تسيــر سوسن بقــرب يوسف واألصابـع متشابكة والقدود متمايلة
وبعض الشبــان حــول يوسف من هـذه الناحية وبعض الفتيات حـول سوسن من تلك
الناحية ويوسف يقرض قوافيه ويوزع نكاتـه وتعليقاته المشعة بالذكاء وسوسن تغض
طرفها خجــالً فــي بعض األحيــان وتظرفا ً فــي البعض اآلخر والجميع هائمون في
رياض السعادة بقلوب عامــرة باآلمال.
كــل الضيعـة كانت تحتضن قصة ذلك الحب المجنح فيوسف بالنسبــة للجميع مثــال
الشاب المتعلم .وما كـان أنـ در العلم آنذاك إنه قد حصل على شهادة الفلسفة وبعد قليل
سينتقل إلى بيروت ليـدرس الطب في الجامعـة األميركية ..وما همه ووالده المغترب
األميركي يرسل له الحوالة إثر الحوالة نافخا ً في رجولته التي يريدها أن ال تقف عند
حــد ...وسوسن كانت مثالً أعلى للجمــال الشفاف الذي يحاكي جمال المالئكة ..كان
أهالي الضيعة يشعرون بأنها لحـن صالة إنسكب في قالب جسد ولذا كانوا يعتبرونها
قديسة ربـوعهم فحيثما تطــأ أقدامها ينبت الزعتــر وحيثما تفــوح أنفاسها يعبـق شـذا
البنفسج ...كان والدهــا الرجــل الوحيد الذي يملك دكانـا ً فـي الضيعة ولذا فهو قبلـة
الشيوخ ومحط رحــال النساء اللواتي يعشن بانتظار أزواج الغربـة وال عمل لهن إال
التنعم بالمآكل اللذيذة والصبحيات الطويلة العابقة باألخبار الحقيقية والوهمية فبالنسبة
إليهن ال يوجــد أي حاجز بيـن عالم الوهم وعالم الحقيقة ...كانت الضيعة آنذاك تنظم
سهريات دوريــة تبتديء ببيب الخــوري اليــاس صاحب اللحيــة الذهبية واألحاديث
ً
ممزوجة بأحاديثه
الدنيويـة الملونــة بذكرياتـه في باريس وروما وحول بحيرة جنيف
الدينية عــن الثالــوث وصرخـات يوحنــا المدويــة فــي بريــة األردن ورحلـة بولس
العجائبية إلــى دمشق ولكن الحضــور كانــوا دائما ً كعادتهم يحاولــون اختزال أقوال
بولس للعودة إلى ربوع باريس حيث يروي لهم الخوري الياس كيف شاهد في إحدى
رحالته فــي المتــرو شابا ً يرتشف رضاب شفتـي صبية حسناء فاقترب منــه واعظا ً
يقــول إرعو يا بني وفكــر في نــار جهنم المتأججة فيجيبه الشاب يا أبانا المحترم إن
جهنم ال تتأجج نيرانها إال في رغبات قلبك المكبوتــة والتي تفوح منها رائحة العفونة
الكريهــة .فيخجل الخوري اليــاس ويلــوي عنقـه ويمشي بينما يضحك الموجــودون
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ويعلــق يوسف قائـالً :إن شخصية الخوري الياس مثال للشخصية الحضارية اللبنانية
فهي روحانية زاهدة في أحد جوانبها ومادية واقعية في الجانب اآلخر ...وتنبري فتاة
لتقول ليوسف بعد أن تنكع سوسن ....وأنت يا أستاذ يوسف هال تركت شخصية أبينا
جانبـا ً وحدثتنـا عــن شخصيتك! فيجيب يوسف ..أما أنــا فكاهن فقير في معبـد جمال
حبيبتي ..أسافر فـي وهج ابتسامتها الرضية على زورق مـن الذهب السائل ..وعندما
يتعبني السفر أعرج على واحة العيون السود أتفيأ سعف أهدابهـا..ويضحك الجمهور
عاليا ً بينما تتورد وجنتا سوسن وتغض طرفها وهي تتمتم بغنج ودالل ..أما أنا فنغمة
نــ اي مبحوحة ذابت في سكون المغيب وتالشت في صدى األجراس البعيدة وأجنحـة
السنونــ و المهاجرة ...عندها يقف الشيخ أبــوسلمان ليقــول ...هـذا العلــم الزمني قـد
أفسدكم ....تتلهــون بهذه الترهات والخزعبالت بدل أن تقـرأوا أخبار السلف الصالح
كالحالج وإبــن عربــي ورابعة العدويــة ...ويضحك سلمان إبن الشيخ -الذي أعلــن
الوصيات على أبيــه منــذ عشر سنوات ونيـف وامتنع عــن لبس الشروال والقلنسوة
البيضاء -قائــال لوالــده ...أنتم جيــل التصوف الذي خنــق روح الحياة بيــن أجنحتنا
وجعلنا نتخلف عــن اللحاق بحضارة اإلفرنج والحــذو حذوهم في نهضتهم الصناعية
والفكريــة ...ويجيب الشيخ أبــو سلمان متأففــاً ..لعــن هللا تلك الحضــارة ..أتسمــي
اإلباحيــة حضـارة واإلنفالت مدنيــة وتفشـي المخدرات رقيـــاً! وهنا يجيب الخوري
اليــاس ...الشيخ أبــو سلمان بركة الضيعة وكلنا عندما نقف أمـام سيرته نشعر بعقدة
التقصير فــي التهيئـة ألمــ ر آخرتنا وبفضل توجيهاته النابعة من إدراك عميق لوحدة
أبنــ اء هذا الجبل نسهر هذه الليلة وكل ليلة رغم عقائدنا الدينية المتباينة كعائلة واحدة
سلمان فينــا يعانق الياس وقاسم يحتضن أنطون ...ويجيب رجل أمضى نصف حياته
فــي األرجنتيـن ....نحن هنــا منــذ بــدء الكون قبـل ميالد الرسل بزمن غير منظور
وسنبقى حتى ولــو غيــر األنبيــاء رأيهم وألغـوا أديانهم لسبب أو آلخــر ويــرد أبــو
سلمان ...النبي عبــد مسيـر مثــل أي فـرد كان والتماجن في مثل هذه األمور عاقبته
وخيمة واألفضل منــه التباري فـي العتابا أو إحياء حلقة الدبكة البعلبكية التي تتشابك
فيها األيادي دليل التآخـي والتناصر وتدق األرجل بعنف وانتظام دليل العزم المتوثب
ضمن إطـار إحترام القانـ ون ....ويصفق الحضور للشيخ أبو سلمان ثم تأتي الخورية
بصدر النقـ ل الشهير والذي عمر بأصناف العنب المقساسي والتين األسود واإلجاص
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رأس البغـ ل والتفاح الزبداني الفواح مع عدة صحون من القضامي الصفراء والفستق
الحلبي.
قــال الخوري اليــاس أنها هديــة من إبنــة أخيــه التي زارتــه البارحة برفقة زوجها
األميركاني اآلتـي خصيصا إلى الشرق لزيارة القدس وقبر يوحنا في الجامع األموي
وأطالل إله الشمس فــي بعلبك...إفتتح الضيافة الشيخ أبو سلمان حيث بسمل وحمدل
فبسمل معــه البعض وصلـب البعض اآلخـر ثم امتدت يده إلى صحيفة العنب فتناول
ً
خصلة شقراء لوحتها الشمس ثم تراجع عــن الصدر وهو يردد عمر هللا الدار بأهلها
ولفها ببركة رضوانــه ...إني أستأذن يــا جماعة الخيــر ...واعترضت الخورية بأن
السهرية ال زالت فــي بدايتها ولكن الشيخ أبــا سلمان أجاب أنــه ال يليــق بنـا معشر
الشيوخ أن نكـون ظالً ثقيالً علـى الشبان فنمنعهم من أن يستخفهم الطرب ويتصرفوا
علــ ى سجيتهم وبنفس الوقت ال يليق بالشباب التمادي في عبثهم بحضرة الشيوخ.
فيضحك الجميع ويقــول يوسف " :شيخنــا أبــو سلمان عيــن والخوري الياس عيــن
أخرى ولكــن العيــون ال تـ رى إال بفضل نور الشمس والشمس أمامكم ونورها يغمر
الكائنات" ..قال ذلك وهو يغمز بعينه باتجاه سوسن حيث وقعت الطرفة موقعا ً جميالً
ً
عريضة وهـو يقول ليوسف ليس المهم
فــي نفس الشيخ أبــي سلمان فابتسم ابتسامــ ًة
الوصول إلى قمـة عالية بـل المهم الثبات عليها وعـدم اإلنتكاس واإلرتكاس ...أخاف
أن تحتج بالمستقبـل بكسوف شمسك هذه وهنا أجابت الخورية ..الشمس ال تنكسف يا
شيخنا ولكن العيــون التي في أجفانها رمــد ال تتجرأ النظر إليها فتخالها مكسوفة...
ويضحك الجميــع ويــودع أبــو سلمان قائالً غـداً السهرية عندنا يا جماعة وزالبيات
عمتكم أم سلمان بانتظار شهيتكم المستحبة...

**********
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-2تابعت العجوز أخبارها قائل َة :إن رياح الحظ لم تجر في أعنة يوسف كما كان يرغب
ويتمنى ..لقد وصلت في ذلك الشهر رسالة إلى الشيخ أبي سلمان من نيويورك تحمل
اسم والـده تكتـ م حولها أبو سلمان تكتما ً شديداَ ..بل لقد جعلته يتقمص شخصية إنسان
آخــر ..لم يعد مرحا ً كما عهدته القريـة بل زاد انطواؤه واعتــزل الناس ألسبوع فـي
خلوته في آخـ ر خراج الضيعة ..كل ما فهمه يوسف من فحوى الرسالة أنه فاجأ يوما
أبا سلمان في منزلهم يقــول ألمه ..عليك أن تتجملي بالصبــر يا بهيـة وتتقـي هللا في
نفسك ثم فــي ولدك ...عليك أن تنسي حقــوق اللحم والـدم والمشاعر المهانـة والقلب
الجريح لتقفي أمــام إحساسك بالواجب وقفــة امرأة شجاعـة ...وشجاعـة المــرأة كما
تعلمين فــي عفتها وفناء شخصها في شخص من ترعى وتخدم ...إذا خسرت زوجك
ً
شارقة بدموعها:
فلك ولــدك عوضا ً وهو زيــن الشباب ...وسمع يوسف أمـه تجيب
ولكن مـن الناحية الدينية لم يعـد يحـق لي يا عمي أبا سلمان أن أبقى ...وانتهرها أبو
سلمان صارخاً ،أنا شيخ هذه الضيعة وأنا الذي أقرر فيها ما هو الحق الديني وما هو
باطله ....بالنسبة لنا زوجك رجـل ميت إنتهى أمره ...إني أتحمل مسؤولية بقائك في
بيتك هــل تفهمين! أنت ربــة هذا البيت وإذا ما أراد ذلك الفاســق الغــائب أن يعــود
فليفتش عــن بيت آخــر ...وبكت بهيــة بكـا ًء مراً واغرورقت عينا الشيخ أبو سلمان
بدمـوع مشعة وخــرج وهــو يردد  ...ال حـول وال قـوة إال باهلل العظيم ...اللهم استر
آخرتنا ونــور عقلنا وهبنــا القــدرة علــى عمــل الخيـر ...اللهم أبعد عنا ظلمة الكفر
ووسوسة الفسق ووهن اإلرادة إنك سميع مجيب...
لم يحــاول يوسف أن يحـدث أمــه في ذلك األمر العسير كي ال تفقد معزتها أمامه...
كل ما فــي األمــر أنه أعــاد الحوالـة المالية الضخمة التـي أرسلها والده إليـه وكأنـه
يشتري بها سكوتــه ويغريــه بالوقوف إلى جانبه ...ولكــن أمـه المسكينة لم تستطــع
أن تحتمل وقع اإلهانــة وال هي قدرت على تجاهل مشاعرها أمام إحساسها بالواجب
فتركت بيتها نصف مجنونـة في ليلة شتائيـة عاصفة إلى قرية أهلها التي تبعد مسيرة
ساعتين ولكنها ترنحت تحت وطــأة أحزانها فــي منتصف الطريــق لتسقط في وهدة
حمى شديدة ظلت تنهش لحمها وعظمها بأنيابها الحمراء الذئبيـة حتــى فارقت الحياة
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بعد أسبوع كامـل ...ترنح يوسف منصعقـا ً تحت وطأة الكارثة وأخذ يدفن همومه في
خوابي النبيذ المعتـق ...كان ال يصحو من سكره إال ليعود إليه مــن جديـد ...يضحك
ضحكات شيطان يعربـد ثم يعود ليبكي بكـا ًء مـراً تنفطــر له قلــوب الحجارة وتـردد
صدى نواحــه أصقــاع السهول وأعماق الوديـان السحيقة ..تعاقبت أيام رديئة زادت
يوسف تنمـراً فكان يستفـز جميع شبان الضيعة للعراك بسبب وبـدون سبب ويحــدث
سوسن عــن تعطشه إلى سفك الدمــاء وعــن أحقــاده علــى نسل آدم أجمـع فترتجف
المسكينة وتسري فــي شرايينها رعــدة خــوف مرعب خصوصا ً وأنها عندمـا تحدق
فــي عينيه ال تــرى ذلك األنس القديم السائـل من الجفون كأنه السالف المتألليء بل
تــرى وحشـ ًة ال تنـذر إال بأسوأ العواقب ...مــر ًة جذب جدائلهـا بقسوة كادت تبكيـها
وانهال بثغــره على شفتيها يعتصرهما عصر بخيــل نهم ...صحيح أنها شعرت بلـذة
شيطانية جعلت كل ذرة فــي خاليا كيانها تصرخ إسقونـي ..إسقونـي ...ولكنها جنت
رعبــا ً عندما مــزق يوسف أزرار فستانها وانتـزع نهديها بفظاظة منحرف ثم انحنى
يرتشف حنانــا ً خبـيء بعنايــة وأحالما ً أحسن تعتيقها حتــى غدت شعاعــاً ...لم تكـن
سوسن لتصدق أن فــي حق الفضة البارد مارد لهب مرصود على شفتين قاسيتين ما
أن تالمسا قفلـه العنــابـي حتــى تمتلــيء سماء العيــون بالضبــاب الوردي وتسـري
ً
مذعنة بدك الجبال
البروق من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ثم تقصف الرعود
وبسط المهاد والنفخ في السور المشهور...
كان ذلك مرعبــاً ...كسيف مــن نار شعرت به يخترق أحشاءها ..كأن شهابا ً غاص
فــي أعماق حناياها حتــى وصل إلــى القلب فغـل في سويدائه وإلــى العين فغـل في
ً
ً
برهة وتسعد أخـرى..
لحظة وتضيء أخرى..تشقى
إنسانها...شعرت بنفسها تحتـرق
لم تــدر ما تصنع أتبكي أم تضحك ...أتغرز أظافــرها في عنقـه أم تغمره بوداعـة...
ولكن يوسف انتفـض انتفاضة رجــل طعــن فـي صدره وبرقت عيناه بوميض جنون
مسعور ثم صرخ صرخــة ألــم مدويــة إرتجت لهــا أركان الضيعة وانفلت يركـض
كالملسوع ...يسقط ثم ينهـض وهــو يخــور كثــور ذبيــح ...أريـد أن أموت أريد أن
أموت ...ثــم اختفى يوسف كإبــرة رميت فــي بيـدر قش فضاعت آثاره ...سرت في
الضيعة شائعات كثيــرة ...منهم مـن قـال أنه ذهب ليالً إلى نفس الوهدة التي سقطت
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فيها أمه وهناك أخذ يصرخ صرخات هستيرية مفجعة وبعدها مزق ثيابه ونتف شعر
رأسه ثم استــل مــن وسطه خنجـراً جزينيــاً أغمده حتـى المقبض فــي صدره باتجاه
القلب فشــرق بدمــه وأخــذ يركض على غيــر هـدىً حتى سقط في ركن ناء وعيناه
مفتحتان ككرتــي زجــاج مــن فرط الغضب ...ثــم أتت الذئاب ونهشت لحمه الغض
بشهية ساديــة ثم قضمت عظامــه بتلــذذ حتى لم تتـرك له أثـراً ...ومنهم من قال أنه
غادر إلى المدينة حيث تعرف على فتاة غنية أعجبت بزنوده المفتولة وأنفه الروماني
الشامخ وقامتــه الفارعــة التي تطاول السماء فهامت بحبــه ولكنه تكبـر وتجبـر حتى
رضخت لشروطه ووهبته نصف ثروتــها وقصرها واشترت له سيـارة بويك حمراء
أخـذ يتغندر بها كديك الحجــل من مقهى إلى مقهى في شارع الزيتونة ....ومنهم من
قال أنــه هاجــر إلى بلــد عربي ليعمل أستـاذاً إبتدائيا ً لمدة سنتين ثم يسافر بعدها إلى
الواليات المتحدة ليكمل دراستــه ....كلها إشاعات أما الحقيقــة فبقيت كالدر المكنون
فـ ي قلب الصدف الغارق في قاع األيام ...أما سوسن فعقدت على مشكلتها عقد بخيلة
على ليراتها الذهبية ....لم يعلم أحــد ماذا جــرى لها ..بــل لم يحاول أحد أن يظن أو
يخمن ...إعتبروها مجــرد عاشقة هجــرها حبيبها بفظاظة ولذا فهو ال يستحــق منها
إال اإلحتقــار واإلزدراء ...بعضهم قال أنها كانت تعلم مسبقا ً برحيله إلى بالد الخليج
للعمل وأنهما متواعدان علــى الزواج بعد سنتين ...وبعضهم قال أن يوسف يئس من
فضيلة سوسن البــاردة وهو الشاب الهائج المندفع نحو اللذات الجامحة فهجرها تأديبا
لها على عـدم اإلنصياع ...كل ذلك كان تخمينا ً ألن سوسن لم تتفــوه بكلمة واحدة..
وعندما كانت الفتيات تثيــر أمامها القضية كانت تتــأوه بأنفــاس متقطعة وتقـول :لقد
مضى األمس بما فيــه والغد غيب ال ندري ما فيه فلنا حاضرنا الذي نحـن فيه..
وتقلب الفتيات شفاههن مندهشات وهــن يقلن ..لم نكن علـى علم بمواهبك الفلسفية يا
سوسن فسبحان من يغير الناس من حال إلى حال ويظهر حكمته في أشد خلقه حماقة
ويضحكــن وتضحك سوسن مصانعــ ًة لتــداري زلــ ًة مــن لسانهــا تفضــح المـوقف
المستـور...
ظلت سوسن لمــدة أسبوعين تحس باضطراب مرهــق تحس معه برعدات متواصلة
مـن الحمى تسري بين أصداغها ثم تجتاح كامل كيانها فترتجف رعبا ً كحمامة إنقض
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عليها سرب عقبــان جارحـة....من حسن حظها أن أمها لم تحمل األمور على محمل
الجــد واعتبرت ذلك مشاعــر رومنطيقية مألوفــة عنــد العشاق فاستغلت الموضـوع
للتنـدر على ابنتها ولحبـك الفكاهات والتعليقات الساخرة ...ولكن سوسن كانت تعاني
أقصى درجات الرعب ..إنها تحس أن قلبهــا سيهبط حتـى الركبتين خصوصا ً عندما
تتخيل بطنها منتفخا ً وأهالي الضيعة يتساءلون أوال ويسخرون ثانيا ً ثم تبصق عيونهم
في وجهها األمــر الذي سيضطرها دون محالة إلى أن تأخذ بندقية الصيد مـن خزانة
والــدها وتطلق علــى قلبها الذي خــان كرامتها مع المجنون يوسف طلقــ ًة مزدوجـ ًة
فتمزقه نتفـا ً غير آسفة أو نادمة ...ولكن بعد كوابيس أسبوعين تكفي لتجعل من أعقل
الناس مجنونا ً استفاقت سوسن في إحـدى الليالي على لزاجة حارة بين ساقيها فعلمت
أنها إجتازت إمتحانها الصعب بنجــاح .وعنــدها أخذت تقهقــه بصوت رخيم كرنيـن
الذهب السرخ علــى الرخــام األبيــض ..ولم تكتف بالقهقهة فقامت ترقـص وتغني..
وعندمــا استفاقت أمها منذعــر ًة ركضت سوسن نحـوها واحتضنتها بذراعين قويتين
حتى كادت ترهق أنفاسها وهي تصرخ ..أحبك يا أمي ..أحبكم جميعا ً حتى الموت...

**********
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-3مــر شهران تحــول فيهما رعب سوسن الهستيـري إلـى ألــم يسري فــي قلبها عذبــا ً
كنسيمات الفجـــر المترنحة ..كان نوعــا ً من الحنين الدافيء اآلتي من عالم ماورائي
شفـاف األجساد فيــه هاالت نــور شعشعانية والعيــون تتألأل بنظراتها الفاترة كفيض
عاطفة إلهية تغمــر الكائنات بأنفــاس رعايتها الشذية ...كانت سوسن فــي هذة المرة
ترق وتصفـو حتى غـدت وهي تسيـر الهوينــا في نزهتها المسائية مع شبان وشابات
الضيعة كأنها طيف إلهــة خرافيـة خرجت لتوها مـن أعماق األساطير لتتجسد لعيون
الناس ...كان مــن ينظر إلــى قامتها الهيفـاء وهي تتمايـل بغنـج عفـوي وإلى أهدابها
السود وهي تـرف فــوق شعاع يتبعثر مـن إنسان العين شارداً كقبس إلهـي إنفلت من
عليائه فاخترق غالف األرض ..كان من يرنو إلى بشرتها العاجية المحترقة ونهديها
الخافقيـن باضطراب كحمامتين منذعرتيـن لمرأى صقــر جــارح ...كان مــن يــرى
خصلة الشعر النائسة فـوق جبينها كجدول عنبر يتدفق في مرج أقاح ربيعي ال بد أن
يركع أمــام أقدامها ليقــول ...إلهتي المتجسدة عشتـار فـداك عقلي وقلبي وجسدي ...
فـدتك أحالمي التي ولدت وأحالمي التي لم تولـد بعد ...فـدتك شردات خيالي الواعية
والالواعية دعيني أدخــل محراب قدس جمالك ألحل وجداً به حلول صوفي في ذات
ربـه ...دعيني أتمسح فــي أذيــال ظهرك تمسح هنــدي بماء نهــره المقدس ..دعيني
أحترق دخان بخــور هائـم أغل في ثنايا شعرك المتهدل وثوبك الحريري المنتشي...
وأتى عيد مار تقال الذي تقام فيه مهرجانات شعبية عارمة في بعض قرى الجبل التي
تحمل كنائسها إسم تلك القديسة ...ورغم كــون العيد دينيا ً صرفا ً إال أن التقاليد حولته
إلى مناسبة مــن مناسبات الفرح التي تلـون بـه الضيع حياتها الرتيبة ...في هذا العيد
يزحف أبنــاء القــرى بمختلف طوائفهم وبمظاهرهم الفلكلوريــة الزاهيــة إلــى قرية
المروج الجرديــة فــي أعالــي المتن الشمالي ليتوزعــوا على مقاهيها المبعثرة حول
ساحتها التـي تتصدرها الكنيسة وبعــدها يتحلقــون حــول موائــد الشراب يتنــادمون
ً
ناعسة من عيونهم عندها
ويتماجنــون حتى يستخفهم الطــرب وتطــل حمـرة الخمرة
تبتديء حلقات الدبكة علــى شجو المجــوز أو الرقص البلدي على صداح الكرنيتا...
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فـ ي ذلك اليوم زحفت قرية ريم إلى المروج بوفد مأل أوتوبيس مرسيدس يتسع ألكثر
من ستيـن راكبا ً وكان أفــراد الوفــد مـن شبان وشابات يعتمرون الطرابيش الورقيـة
الحمــ راء ويحملون مظالت مــن البالونـات الملونــة وألعاب للنفخ والتزميـر ووجوه
بربـارة يتصدرهم شاب ينفخ في كرنيتته نفخات راقصة تهتز لها القدود وتتأرجح لها
األرداف ...رقصت سـوسـن فــي ذلك الكرنفــال القــروي فرقصت معهــا عشــرات
ً
األعنــاق المشرئبة والعيون التي سالت نظراتها حنانا ً
ولهفة لرعشات الجمال الشارد
الشفـاف...كانت قامتها تتــلوى كأفعوان يجري فوق شاطئ رملي متوهج أما أردافها
ً
نابضة بسـر رعشـة الحيـاة األولـى التي تولد عنها إحساس والدنـا آدم
فكانت تتأرجح
بإنجذابه المستسلم ألمنــا حــواء ...كم تطايرت جدائلها في تلك األمسية فتطاير معها
الشبـان الذين نذروا حياتهم لتتبع مالمح الجمـال أينما ظهرت وحيثما تجسدت ...وكم
خفقت أهدابهــا فخفقت معها السعــادة حتــى فــي قلــوب الشيــوخ الذيـن تجمدت في
شرايينهم دمــاء الرغبات ...تبعثرت في تلك الليلة أكثر الحلقات صخبا ً ليلتقي الجميع
حـول حلقة قرية ريم خصوصا ً عندما طلب الجمهور من سوسن أن تغني لهم قصيد ًة
فير ً
وزية فصحى تتــوج فخامة هيبتها أنس ذلك اللقـاء ...فترت نظرات سوسن حتى
ً
ناعسة كأمسية صيفيـة حالمة ثم أرخت سدول أهدابها فوق تلك الخدود العاجية
غدت
المحترقـة فأوحت للجمهــور وكأنها قديسة طهرتهـا عنايــة الخالــق من جميع أدران
الحيــاة األرضية ثم إنبعث صوتهــا رخيمــاً تمازجــه عنــة كصوت غزالــة مطفلــة
تنــوح على وليدها الضائع ...وســال الشعر علويــا ً كثوب حريــر متهـدل...
كعاشق خـط سطــراً فـي الهـوى ومحـا

يبكــي ويضحــك ال حــ زنـا ً وال فرحــاً

أميركية ويرتدي ً
ً
ويصرخ رجـل أربعيني يعتمر ً
بذلة فاخر ًة تكشف عن ماركتها
قبعة
السينييــه الباريسية ...فدتــك حياتي يا حفيـدة عشتار وإبنـة أدونيس البــارة ...وتتابع
سوسن غناءها بذلك الصوت المبحوح كأنيــن القصب الجريح.
كبــرعم داعبتــه الريــح فانفتحــا

قــلب تمــرس باللــذات وهــو فتــى
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ويصرخ شاب يدل منظره على ميوله األدبية ...كوة الوحي إنفتحت في سماء اإلبداع
فاستلهموا أيهــا الشعراء قصائدكم العصماء...
قبيــل الرحيـل حوالــي منتصف الليــل ...إقتــرب ذلك الرجـل األربعيني المتأنق من
سوسن ثم انحنى متأدبــا ً وخاطبها قائــالً :آنستي الكريمة هل لي بمعرفة إسمك وإسم
عائلتك وقريتـك مع قبول كامل تقديري وإحترامي وإخالصي ...كانت مالمح الرجل
توحي بالنبــل والفضيلة فلم تستطع سوسن إال أن تجيب بوقــار خجــول ...إننـي من
قريــة ريم وأبــي يدعى فارس خير الدين ...ثم يتابع األربعيني المتأنق هل يسمح لي
والدك المحتـرم بزيارتكم ألعبـر عن جميــل تقديري لشخصكم؟
وأجابته سوسن  ..نحن معشر ال توصد أبوابنا بوجه الضيوف وال عالقة لنا بنواياهم
ثم نفـرت بعيداً والتحقت بالجمـع المتقدم نحـو أبــواب األوتوبيس...

**********
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-4تهادت فـي أوائـل تشرين سيارة بويك بيضاء في شارع قرية ريم الرئيسي ثم انحنت
إلى أحد األزقة الضيقة حيث دخلته وخلفها جمع من األطفال الفضوليين ...ترجل من
السيارة الرجــل األربعيني المتأنـق ببذلته الزرقاء السماوية وربطة عنقـه االرجوانية
ومعه سيدة فضية الشعر رومانيـة األنف تنظــر إلى الناس مــن عـل ...فتحت زوجة
فارس البــاب ورحبت بالضيوف بابتسامة عذبـة وحركات مضطربة ثم أرسلت مــن
يستدعي زوجها سريعــا ً بعد أن عزمت الضيوف إلــى الصالون الستيل الذي ال يفتح
بابـه إال فــي المناسبات ...دخــل السيد فارس مرحبــا ً بضيوفه الغربـاء ولكن الرجل
األربعيني قدم نفسه بلباقة ...إني أدعى أمين بركات من بلدة مجدلون الغرب مغترب
إلــى أستراليا منــذ عشرين عامــا ً وهذه والدتـي السيدة زينب أتينــا لزيارتكــم بقصد
التعارف مع رجــاء المعذرة إن كنت قد تغافلت عن بعض واجبات التقاليد فالمغترب
كما تعلم يقع فــي الكثير مـن الهفوات ...ويجيب فارس حاشاك هللا مــن الغفلة أهـــالً
وسهالً ...ويعــود أميــن ليقــول ...أنت كما تعلم يــا سيد فارس أن أمنيــة المغتــرب
العزيزة أن يبقى منجذبـا ً إلــى صدر بالده وأال ينفك ذلك الرباط المقدس الذي يربطه
بتقاليده وتراثه ...ولما كان هللا قد خلق اإلنسان إجتماعيا بطبعه ال ترتاح نفسه إال في
كنف العائلــة كانت أمنيـة اإلنسان المستقيم أن يرتبط بزوجــة من بني قومه تحفظ له
المــودة والكرامـة وترضع أوالدهـا لبــن تـراث العشيـرة وتقاليـد الوطــن ...وأجاب
فارس ...بــارك هللا بأمثالك مــن المغتربين يا سيد أمين أهالً وسهالً ...الحقيقة أنه ال
شيء يخيفنا أكثـر من ضياع شباننا في رمال اإلغتراب الزاحفة ومتاهاتها المضلة...
ولكننا نعتبر تجربــة اإلغتراب محكـا ً لألصالــة ..واإلنسان ال يـعرف معدنــه إال إذا
وضع على المحك فالفضة إذا امتحنت بإلقائها في النار إزدادت توهجا ً وغدت نضر ًة
ً
صافية أما النحاس فيسود ويبــان زيفه ...ويجيب أميـن ..سيد فارس لقد رأيت إبنتكم
ً
مصادفة فوقعت في نفسي موقع تقدير وإعجاب ...إني ال
المصونـة في عيد مار تقال
أجهل يا سيد فارس أنـي رجل يشارف األربعيــن وابنتكم المصونـة في ربيع شبابهـا
ولكن مــن للبراءة يحفظ عهدها خيــر مــن رزانة العقـل الناضج .ثم إنني رجل أفهم
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معنى قدسية األسرة وكــون المرأة فيها سيدة مطلقـة اليــد تستطيع أن تبنـي البيت إذا
شاءت وأن تهدمه إذا شاءت أيضا ً ألنــه بكل بساطة بيتها...
كما أن الحيـاة علمتني أن اإلحتـرام المتبادل قد يكون أساسا ً صالحا ً لبناء حياة فاضلة
معطاءة أكثــر من الحب المتبادل ...وأنا قـد أكون عاجزاً بهذه السن عن كسب محبة
فتــاة دون العشرين ولكني متأكد أن باستطاعتي كسب احتـرامها وهذا يكفيني ...بعـد
هــذا الحديث دخلت أم سوسن مع السيـدة أم أميــن إلــى غرفــة سوسن ثم عادتـا إلى
الصالون وعالمات الرضى على وجهيهما ...بعد دقائق دخلت سوسن بالقهوة وطيف
ابتسامة حزينة يرتعش فــوق شفتيها وينعكس على صفحة وجهها فيغدو كوجه مالك
وصل لتــوه من سماء األساطير العلويـة ...رحبت بالضيوف ببعض الجمــل المنمقة
ثم غادرت كما دخلت كقالب نــور مصفى ...ختم السيـد فارس حديثـه بكالم دل على
نضج عقله وحسن تدبــره وهو القروي الذي لم يدخل المدرسة أبداً ...قال أن الزواج
شرف لإلنسان األصيل ألنـه صون عن الفحشاء والمنكر ال يسعى إليه في هذه األيام
التــي أبيحت فيهـا الملذات إال صاحب مـروءة وطالب فضيلــة ثم أردف أن أصــول
الزواج تقضي بتخييـر الفتاة تخييراً حراً ال إكراه فيه وال إجبــار وأنه سيكلم إبنته في
األمــر والنصيب في النهاية هو الذي يقــرر ...وأجاب أمين بأنه سيكرر زيارته بعد
أسبوع ثم شكــر السيد فارس والسيدة عقيلته وقــال أنه ربح فــي ربوع البالد صديقا ً
سوا ًء نجح المسعى أم فشل ثم غــادر مع أمه بوجــه يفتــر بشراً وسعاد ًة.
فـي صباح اليوم الثاني لبس السيد فارس ثيابه الرسمية وودع إبنته وزوجته قائالً إنه
سيذهب إلــى بيروت إلستشارة المحامي بخصوص مشاكــل عقاريــة عالقة مع أحـد
جيرانـه وغادر المنزل ولكنه في الحقيقة ذهب إلى الغرب إلى صديق له في بشامون
ليسأل عــن السيد أميــن مــن مجدلــون ووضعه اإلجتماعــي واإلقتصادي ...قـال له
صديقه إن أمين إبــن بيت عريــق إشتهر بمقاطعة الغــرب بالكرم والفضيلة والتديـن
فجــده كان قاضيا ً غيــر رسمي لجميع سكان المنطقـة ...وفي مجاعة الحرب األولى
كان بيته مفتوحا ً لكل طارق ذي حاجــة ..ووالــده كان دكتـوراً خــدم النــاس بأمانــة
وعفـة حتى توفي وهو يرسل من مغتربه كثيراً من األموال لتوزع حسنة مخفية على
المحتاجين مـن األرامل واأليتام ...كما أنه خص بيت اليتيم في عبيه بمنحة سنوية لم
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يتخلف عن الجود بها أبداً ...كذلك يعرف عنه أنه ذو تمسك بعرى التقاليد فهو يعيش
في مغتربه عصاميا ً لم يقترن بأجنبية سواء بشكل شرعـي أو غيـر شرعي فهو يكفل
هذه الناحية وهــي بيت القصيد بالنسبة لكل والــد يريـد أن يصاهـر مغتربا ً .المهم أن
فارس عــاد إلــى ضيعته راضيا ً قريــر العين ال يحتاج إال لموافقة إبنتـه ليصبح عما ً
لصهر محتــرم إكتمل أمر دينه ودنياه ...في ذلك المساء إستدعى فارس إبنته سوسن
إلـى غرفته وخاطبها قائالً :إسمعي يا بنيتي ..لقد وهبتك المحبة والحنان طوال تسعة
عشر عاما ً وسلكت فــي الحياة مسلكا ً عصاميا ً ألورثكم النفس العزيـزة التي تقف في
الحياة موقف كبرياء وسؤدد ...إني أعلم أن لك قصة حب مع يوسف منذ سنوات ولم
أتدخـل في تصرفاتك الماضية ليقيني بأنـك لن تسيئي التصرف ولـن تغامري بشرف
أهلك  ..ولكــن علـي أن أرشدك بخبرتــي التي تفـوق خبرتك ...لقد ذهب يوسف وال
أحــ د يعلم إن كان سيعود أم ال ..وطريقة إختفائه تعتبر إهانــ ًة غير مباشرة لشرفنا...
عليك أن تفهمي ذلك حــق الفهم ..ثم إن الزواج يا بنيتــي شيء والحب شيء آخــر..
الزواج بنــاء مؤسسة إجتماعية والحب مجـرد عالقة فردية ..الزواج يجب أن تتوفر
فيه شروط إجتماعية وإقتصادية ليتم له النجــاح أما الحب فيكفيه الشــوق واإلنجـذاب
لينجح ..والمــرأة يــا بنيتي خلقت لتكــون أما ً ال لتكــون حبيبــ ًة ...إذا توفـرت جميع
الشروط فذلك أفضل ...أما إذا كان ال بـد من اإلختيار فعلى اإلنسان العاقل أن يختار
الشرف ال الشوق ...اإلنسان الكريم ال يسأل عــن السعـادة بــل عــن موقف كبريــاء
ومعـزة في هذه الحياة الدنيا ....لن أزيد على هذه الكلمات شيئا ً ..إني أعطيك أسبوعا ً
كامالً لتتدبري أمــرك برويــة وبعدها سأنفذ رغتبك بحذافيـرها ..أنا والدك يا سوسن
وشرفي في الميــزان ...ثم إنحنى وقبــل جبهتها وإنصرف...
أرقت سوسن فــي تلك الليلة وفــي الليالي التي تلت  ..كان الغضب يتفجر في أعماق
قلبها العاشق الحاقــد فيقـذف حمم بركانــه حمـر ًة في العيون وإصفراراً في الوجنتين
ً
ملتهبة حتى تجاوز الفجــر.
ثم دموعا ً تنذري
كان الحنيـن الراعف بشهوة اإلنتقام يهز كيانها بعنف بربري حتى تكاد أركانه تتشلع
وتتبعثر في الجهات األربع ..كانت سوسن ً
قلقة من حرص أمين على حجاب الشرف
الشرقي والبكاء علــى أطالله وإعتبــاره قميص عثمان ..وهنا فكرت سوسن يستحق
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هذا الشرق الذي حصن شرفــه بمجــرد غشــاء رقيـق قـد يسقط بالتآكل الذاتي إذا ما
إزدادت محنــة الكبت وإستبدت سلطـة الحرمــان وقــالت لنفسها مؤاسيـ ًة...الغـــرب
يتحصن بأساطيل البحــر وقاذفات الجـو والضمان اإلجتماعي واإلزدهار اإلقتصادي
وتأمين حريــة التعبير والمعتقد وسيادة القانــون ونحن نتحصن بغشاء أوهى من بيت
عنكبوت ال يحتوي إال علـى الصديد المقرف ...ولكن كل تلك المؤاساة لم تهد ضائعا ً
ولم تـرو ظمآنا ً فال هــي طمأنتها ولــو قليالً حتى تلملم بقايــا نفسها المبعثرة وال هي
جرفتها إلى هاوية اليأس علـها تقتل نفسها وتستريح .ولكنها أبقتها تتأرجح بين اليأس
والرجاء ..بين إنتظار معجزة مفاجئة كظهور يوسف في الفضاء على صهوة حصان
أبيض يـردفها وراءه وينطلق أو كتوقف نبضات قلبها قبــل موعد الزفاف بلحظات..
كان عقلها الواعــي عاجزاً عــن العثور على المخرج المنطقي ولكن عقلها الالواعي
ظل يفتش دون هــوادة عن حـد لهذا التمزق النفسي الذي ال يطــاق...
بعــد يوميــن وقبيــل الغروب توقفت سيــارة البويك وهــي تتثنى دالالً كفنانة شرقية
ترقـص أردافها الرجراجة ...ترجـل منها أمين ببذلته الخضراء وربطة عنقه العنابية
كطاووس يجـر ذيله زهــواً ...كان يحمل في يــده باقــة قرنفل بيضاء في قلبها بضع
قـرنفالت حمـر أما عيناه فكانتا تشعان بوميض أمل زاهر كأنه موقن أن إلهة الجمال
ستضمه إلــى موكب فرحها الصاخب فتــزرع الرغبـة فـي قلب سوسن وتجذبها إليه
جذب قوي مقتــدر...
إستقبله السيد فارس علـى البوابة مرحبا ً ونادى سوسن حيث سلـمت بصوت مرتعش
ينبعث من شفتيـن إزداد إحمرارهما حتى غدتـا كحبتي كـرز ذبيح ..أمـا طرفها فكان
فاتراً يحاكي شعاع الغــروب العليــل ...أخـذت سوسن باقــة القرنفــل شاكر ًة وإنثنت
متباعد ًة بينما دخــل فارس وأمين الصالــون وقلب أمين يطرق طرقات صاخبة حتى
يكاد يشلع قضبان قفص الصدر لينطلق بعيـداً باتجـاه ينبوع الجمال الكلي الذي يبعثر
جزئياته على هـذه األرض فيسبي بها عقـول الرواد وأفئدة األتباع المخلصين  ...بعد
ضيافـة الفاكهة قـال فارس ألمين بأنه كلـم سوسن وأعطاها مهلة أسبوع لتفكر بروية
فعليها وحــ دها أن تختار وتتحمل مسؤولية إختيارها وبـارك أمين لفارس هذه الروح
الديمقراطية فــي المعاملة والتي يفتقــر إليها الكثيــرون مــن آبــاء بنـات هذا الشرق
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العتيــق ...فأجــاب فـارس أن الـزواج برأيــه دون رضى الفتاة ظاهراً وباطنـا ً يعتبر
عملية إغتصاب واألوالد الذيــن يكونــون ثمر ًة لــه يعتبرون أوالد زنــا ...هنا إستبد
الحماس بأمين فنهض ليأخذ برأس فارس ويقبله ثم يهم بتقبيل يده ولكن فارس سحب
يده بسرعة وبخجل وهــو يردد أستغفـر هللا أستغفـر هللا...
بعدها أعـ رب أمين لفارس بأنه يرغب في محادثة سوسن على إنفراد ليكلمها عن كل
شاردة وواردة .وهنا علـق فارس بصوت جهـوري ..هذا ما كنت أريد أن أطلبه منك
كلـمها بأقصى درجات الصدق وأظهر أمامها بأقــل مــن واقعــك ماديا ً وخلقيا ً كي ال
تظن نفسها مخدوعة في المستقبل ...الزواج يا بني صراحة وصدق وإخالص وأمانة
فتكاشفوا فـي األمـور كــي تنتفــي األعــذار ثم نادى فارس سوسن التي أتت بصينية
القهوة وعندما تمت الضيافة قال لها والدها ..إجلسي يا بنيتي وتباحثي مع السيد أمين
في كل ما تفكرين بــه وتحلمين ...فيما تحبيــن وتكرهيــن ...إكشفي له خبايـاك دون
مواربــة وليكشف لك خبايـاه دون خبث فإذا وقع كل منكما فــي نفس صاحبه الموقع
الحسن فنحن نبارك وإال نطــوي ملف النصيب ونبقى أصدقاء ال يغتاب أحدنا اآلخر
ثــم إنصـرف ...جلست سوسن الويــ ًة عنقهـا مطرقـ ًة برأسها تتأرجح علــى جبهتهـا
خصلة شعــر ســوداء يسطع بيــاض الجبهة مـن خاللها كأشعة تفتر من أشجار تلقي
على لجيــن خدودها ردا ًء ذهبيا ً شفافـا ً جعلت أمين يوشك أن يركع أمامها ليقول...
إلهتي أرجــو أن تقبليني خادمـا ً مخلصا ً في هيكل قدسك إلى األبد ...إبتدأ أمين الكالم
قائــالً ..أرجو أن أقدر على تحديد مفاهيمي ولو قليالً ..وإني أعلم يا آنسة سوسن أنه
كانت لك قصة حب طاهــرة مع شـاب يحاكي الصقــور أنف ًة وكبريا ًء لكنه إختفى في
ظروف مأساويــة ...شهقت سوسن لسماع هذا الكالم وغـاض الـدم في وجنتيها حتى
غدت كاألميرات ...ولكن أمينا ً تابــع ..إني أبارك الحب وأعتبره شيئا ً قدسيا ً بل أنظر
إليه كصالة قلب طاهــر تقــدم بخشوع أمام ذات الرب وأنا في الحقيقة لست مغروراً
ألطمع بحبـك مــن اللحظة األولى بل ألكون واقعيا ً وأقول إني أرتجي حبك ولكني ال
أطمـع بــه إذا لم يأت إراديـا ً وتلقائياً ...إن أفكاري تخونني وال أملك التعبير المستقيم
فأتفـوه بجمــل مقطعة فأرجـو المعذرة ...فقط أريد أن تفهمي أفكاري جيداً إني أؤمن
بحريـة اإلنسان المطلقة وبشعوره بالواجب المطلـق ولذا أنـا ال تهمني حياتك السابقة
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وال أغـار من أحداثها بل ال يهمني أن أعلم إلى أي مدى وصلت عالقتك بيوسف وال
أعتبــر ذلك شيئا ً يقلل مــن طهارة أنوثتك بل أعتقده من حقك ...إني ال أطمع إال بأن
تعاهديني مستقبالً علــى اإلخالص وأن تهبيني أطفــاالً مــن صلبـي ترضعينهم لبــن
فضيلتك وعفتـك وإحترامك للواجب ...وأقول لك أنك إذا ما أصبحت لي زوجة وهذا
ما أرغب به حتى الجنون ستكونين مؤتمنة على نسلي وكرامتي والرجل العاقل الذي
يؤمـن إمرأة علـى نسلــه وكرامتــه الشخصية ال يحجب عنهــا مــاالً وال عقــاراً وال
أسراراً ...ستكونيـن ملكة بيتــي تفعليــن ما تشائين بسلطات مطلقة ضمن حدود عدم
التفــريط بكرامتي وسمعتي بــل إنــي مستعد مــن هـذه الساعة أن أسلمك زمام قيادة
شؤونـي الماليـة واإلجتماعيـة وأنـا متأكد أنك ستحسنين تدبير األمور وتهبينني الحياة
المطمئنة بيــن أحضـان الفضيلة والسعادة البيتية الهادئـة ...آنسة سوسن إني أعتبرك
ً
إلهة صنعتك السماء مــن نــور مصفى ال من لحم ودم وإني على إستعداد ألن أحرق
عمري بخــوراً طاهراً علـى مذبح أنوثتـك المالئكية ...وتمتمت سوسن وكأن صوتها
يأتـي مــن عالــم آخــر ...تعلم كل شيء عــن حبي ليوسف ثم ال يستفزك ذلك؟
ولماذا يستفزني فهل في الحب عمــل شيطاني ليلوث عقــول النـاس ومشاعرهم؟
ولكـن حبي يـا سيد أمين لم يكن مجــرد نــزوة عابرة بل تجذر في كياني ووهبته كل
مشاعري في يقظتي ومنامي...
إني على يقين أن يوسف لن يعود وأشفق على جمالك أن يذوي ويخبو نوره وأنت ال
تستحقين إال السعادة والطمأنينة ...ثم إني أؤمن أن اإلنسان عقل وإرادة قبل أن يكون
ً
حقيقة فإذا أردت بكامل
مشاعراً وجسداَ ...يكفي أن يريـد شيئا ً حتى يغدو ذلك الشيء
ً
ً
مخلصة لي فأنا ال أشك بأنك قادرة على ذلك وأنا في
زوجة
عقلك الحــر أن تكونــي
األساس ال أطمع بأكثـر من ذلك...
سيد أمين كم أنت شهم وشجـاع ...مــن الصعب أن يصدق اإلنسان أنه ما زال بعض
الناس يملكون فروسية حقيقية نابعــة من عقــل ناضج ...إني ومنذ هذه اللحظة أهبك
عقلــي وقلبــي وجسدي ..أهبــك وعيـي وال وعيي ..أهبك حاضري ومستقبلي ولكن
الماضي أريده أن يبقى ملكي بجميع معطياته السلبية واإليجابية...
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بعـض هـذا يكفيني ألغـدو أسعــد السعـداء ..منــذ اآلن أنت مليكة عمــري المتوجــة
بإحترامي وحبـي ..آنستي حياتي بين يديك تصرفي بها كما تشائين ..في هذه اللحظة
دخــ ل فارس وزوجته ليجدا أمين يطبع على جبهة سوسن قبلة حنان وقور ...قبل أن
ينصرف أمين أعطى سوسن شيكا ً بمئة ألف ليــرة وهــو يقــول لها ..إنــي مضطــر
للذهاب خمسة أيــام إلى الكويت لعقد صفقة تجارية ..أرجو أن تجهزي كل شيء في
غيابـي ...علينا أن نسرع فـي الزواج ليتسنى لنا أن نمضي عـدة أسابيع فــي أوروبـا
قبيــل مغادرتنا إلى سيدنـي ..وأجاب فارس بأن هذا ال يجوز فعليه أن يكون حاضراً
لشراء المصاغ والثياب فأجاب أمين ضاحكا ً ..سوسن مليكة عمــري ومالـي ورزقي
تستطيع أن تتصرف كما تشاء وساعة تشاء....

**********
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-5بعــد خمسة عشر عامـا ً مــن الحياة في سيدني سادها اإلحتــرام المتبـادل واإلخالص
المتبـادل والكثيــر مــن المودة والحنــان توفــي السيد أمين تاركا ً لسوسن ثـروة تقدر
بالماليين وإبنتين هما نجـوى وليلـى ...عادت سوسن مع طفلتيها إلـى لبنان وإشترت
عمار ًة علــى الروشة إستقرت في روفها المطل علـى البحر وأجـرت الطبقات الباقية
ثم أودعت بقيــة أموالها فــي البنوك وعاشت بطمأنينة وسالم ال تفكر إال في مستقبل
إبنتيها وفي أن تبقـى محافظــ ًة على طهـارة نفسها وجسدها إخالصا ً لذكــرى زوجها
الطيب الراحــل ...منــ ذ سنة تزوجت عايدة من رجل أعمال كبير أضاف أمواله إلى
أموالها ثم سافرا ليستقرا فــي لنـدن حيث مكتب زوجها الذي يشرف منه على تسيير
أعمالــه في نيجيريــا أمـا ليلــى فـما زالت تلميذ ًة فـي كلية بيروت للبنات قسم الفنون
الجميلة....
وتنهدت العجــوز بتصنع وقـالت لمروان واآلن تريــد أن تعــرف ماذا جـرى لوالدك
يوسف ...لقــد التحــق بأبيـه في نيويورك وأظهر له الكثير من الطاعة واإلنقياد وهو
الشاب المشاكس ...تصرف بأقصـى درجات المرونــة والكياسة ليصل إلى مبتغاه...
كان يريــد أن يجمع مبلغــا ً كبيراً مــن المــال ليعـود إلى الضيعة ليحتفل بزواجه من
سوسن ..كان علــى يقيــن بأنها ستنتظره دهراً كامالً ولكنه عندمــا عــاد بعــد ثالث
سنوات وأوصلته سيــارة مرسيدس حمـراء ...ما إن ترجل منها أمام بوابة بيته حتى
إلتـف حولــه الصبية ثم الشباب ثم النسوة وقــرأ فــي أعينهم قبــل أن يســألهم هــول
مأساتــه ...وصل السيد فارس ليسلم علـى يوسف وما إن نظر يوسف في عينيه حتى
أحس باألرض تميــل مـن تحت أقدامه ..أخذ يتكلم كمحموم يهذي ..إستسلمت إلرادة
الخنزيـر ثالث سنوات كاملة ألحصل لها علــى المال الذي يرضي عنفوان أنوثتها..
كنت منقــاداً علــى غيـر عادتــي لوالد أكرهـه حتــى الموت فقط ألحصل على المال
ألرميه تحت أقدامها الحبيبــة ...صارعت الزمــن فـي نيويـورك ألعـود ثريا ً أستحق
جمــال طلعتها البهيــة ...سوسن أيــن أنت اآلن يـا سوسن ...سيد فارس قـل لي أنها
ماتت ألحفــر قبــرها بأظافري وأرتمي على صدرها لتعانق روحي روحها في القبر
ونتزوج فــي العالم اآلخــر ...ال تقـولوا لي أنها إختفت ..ال تقــولوا لــي أنها إقترنت
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برجـل آخر ..سأمزقه بأنيابي وأستعيدها ..سأهشم رأسه وأقتلع عينيه من محجريها..
سأقتلكم جميعا ً وأحــرق هذه الضيعة الشريـرة ..وهنا حضر الشيخ أبو سلمان ..سمع
صراخ يوسف المجنـون ورأى رعب المأساة باديـا ً علــى كل وجــه وبعض العيــون
ً
ً
مدوية
صفعة
تترقرق بالدمـوع ..إقترب بخطى ثابتــة من يوسف ثم رفع يده وصفعه
وهو يقول تأدب أيها الرجل وال تضيع مروءتك ..ال يوجد في عشيرتنا رجل يتشوق
إلـى امرأة محصنة تعيش في كنف إنسان آخر...وشرق يوسف بغضبه فأبرقت عيناه
حنقــا ً ..إستــل من وسطه خنجراً ورفعــه فـي الهواء ليهوي به إلى صدر الشيخ أبي
سلمان فــي الوقت الذي وقف فيــه الشيخ بثبات دون أن يطرف له جفـن ويرتجف له
عــ رق ...كاد الخنجر يصل إلــى نحـر الشيخ وعيون الجميع تكاد تقفز من محاجرها
رعبــا ً ..ولكن يد يوسف إنثنت فجأة وكأن إراد ًة جبار ًة أمسكت بها من الخلف ولوتها
فــي ظــل صراع نفسي رهيب ..وظلت اليــد تنثني حتــى إقتـرب الخنجر من صدر
يوسف فجحظت عيــون الناس وصرخ الجميع ألنهم أيقنوا أن يوسف سيغمد الخنجر
فــي صدره ولكــن قبضة الشيخ أبــي سلمان كانت قوية بما فيه الكفاية لتجبر أصابع
يوسف على إلقـاء الخنجر أرضاً ...بعدها بلحظة سقط يوسف بين ذراعي الشيخ أبي
سلمان وهو يبكي بكاء مراً بكى له جميع من حضر ثم يخور بين الفينة والفينة كثور
أطلق عليه الرصاص ولم يمت ...بعـد هنيهات همدت حركة يوسف وإنقلب صراخه
أنينا ً  ...لقد أغمــي عليه...
حملــه بعض الشبــان إلى بيت الشيخ أبي سلمان حيث سقي ماء الزهر وغسل وجهه
فعاد إليــه وعيــه وهنـا كلــم أبو سلمان الجمهور :أرجو أن يذهب كل منكم إلـى بيته
سأعتني بــه خيــر عنايـة فاطمئنوا وعسى هللا خيراً ...تنهد يوسف بآهة حارة ثم فتح
أجفانه ليجـ د الشيخ أبو سلمان يمسح بيده الحنونة على شعره وجبينه وهو يقرأ بعض
آياتــه الدينية ويبسمل ويحمدل ...ترقرقت الدموع فـي عيني الشيخ ثم فاضت بالرغم
منه حتى بلت خديه ولحيتـه وخاطب يوسف ...إني أثق بمروءتك يا بني ثقتي بنفسي
وأعتمد على عقلك الذي عهدتـه حصيفا ً ليعينك على كبــح جماح عواطفك الشـاردة..
نحــن قــوم نؤمــن باهلل ونعتبــر العقـل إماما ً لنا ونقدس الكرامة ونحتقر اللذات ..من
األفضل بعرفنـا أن نموت ألف مــرة مــن أن ننظــر إلــى إمرأة متزوجة نظرة ريبة
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تحــدوها الشهوات ..والفتــاة كما أعلم لم تخنك أو تخلف بوعدها ..أنت الذي إختفيت
بطريقة مجنونـة ال أثـر فيها لتعقل ثب إلى رشدك وانظر إلى إبنة عمك التي تعتبرك
وانس أن هناك قلبـا ً يخفق بين ضلوعك
مثلها األعلــى ..تـزوج بها واطلب الستــرة
َ
ً
فرصة لتفكر عليك
وأنجب البنين لتسعد بـك عشيرتك وتسعد بك قريتـك ...لن أمهلك
أن تتخذ القــرار وتنفـذه فــي غضون أيـام وإال أضعت نفسك وبددت ريحك وقامرت
بمروءتك ..إسترح اآلن في عنايـة هللا وصن عرضك نقيا ً من أي دنس ...بعد عشرة
أيــام دعيت الضيعة إلــى زفــاف يوسف مــن وفاء .بالغ الجميع في الرقص والطبل
والزمــر والوالئـم ليجبروا بخاطـر يوسف كما كانــوا يقولون ..عاشت الضيعة عيداً
حقيقيا ً لمدة أسبوع كامــل إال يوسف فقــد دخــل علــى عروسه كأنــه يدخل إلى بيت
سوء ..عاشرها مرغما ً نفسه شهراً متواصالً ولكنه كان يشعر بقربها كأنه كلب شريد
إضطـر أن يبيت فــي العــراء في طقس ثلجي قارس...بعد أربعين يومـا ً مـن الزواج
ودع يوسف الضيعة وأعطـى لزوجته ماالً وفيراً ورحــل إلى العالم الجديـد من حيث
ً
ً
ً
ورسالة كلماتها منتقاة بتهذيب
مالية
حوالة
أتــى ...ولم يعد ..في كل شهر كان يرسل
أكثرها موجــه لولــده مروان ولكنه لم يعـد والجميع يعلمون بأنه لن يعود...

**********
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-6وفكـر مـروان بأبيــه ..هل يكــره ذلك األب الذي لم يــره إال من خالل صورة معلقة
على صدر الصالون تمثلـه شابا ً في الثانية والعشرين ملء عينيه الزهو والخيالء...
هـل يحقد على رجل هجر أمه منذ عشرين سنة ونيف دون أن يلتفت وراءه كأن قلبه
قــد من حجر صلد ..كانت فتـا ًة فــي الثامنة عشرة من عمـرها ..إنفتحت شهراً علـى
عالم الحب المسحور ثم أوصد الباب بوجهها إلـى األبد ...منذ خمس سنوات وقبل أن
ينتقل الشيخ أبو سلمان إلى العالم اآلخــر كلمــه تلميحا ً باألمـر ..أجابـه أبو سلمان إن
أمك نسيت أنها مـن لحم يرتعش ودم ينبض ...لقد نسيت أن فــي حيــاة المــرأة حبــا ً
ينصهر في جسدها في أتون اللذة المضطرمة وأن هناك أحالما ً و ً
ردية تحن إلى عالم
مــن الدفء المضيء ...أمـك وهبت عقلها وجسدها إلـى ربهـا حيث كافأها على هذا
الرضى والتسليم بإحساس بالطمأنينة زرعه في خاليـا كيانها وبسعادة نفسية هي برد
وسالم في القلب عوضتها عـن السعادة الجسدية وأنا بوضعي شيخ الضيعة والمؤتمن
على أسرار أبنائها الروحية أشهد منذ اآلن بشهامة تلك المرأة وإستحقاقها للرحمة في
الدينونة والتقدير في هذا العالم األرضي ...وعندما سأل مروان الشيخ عن رأيه بأبيه
ً
عرضة
هل هو مخطئ دينيا ً وإنسانيا ً ألنه بهجره الالمسؤول لزوجته يكون قد تركها
ً
عرضة للتجارب التي ال يالم عليها جسد خلق
للهواجس الشريرة تجتاحها إن لم تكن
مــن الصلصال مـن التعرض لوهج إغراءاتها ...أجابه أبو سلمان أن نظرة المتدينين
أكثــر شمولية مــن نظـرة اإلنسان العادي ألنهم يعتقدون أن حيـاة اإلنسان ال متناهية
أشبه ما تكون بالسلسلة المؤلفة من حلقات كل حلقة مرتبطة بما قبلها وما بعدها...
قلت للشيخ إنـي ال أفهم مــن كالمه حرفـا ً رغم كوني طالب طب في سنواته األخيرة
أجابني أن الجسد ليس إال ً
آلة للروح تتصرف بها كما تقضي الحاجــة والـروح قبـس
مــن األلوهة خالـدة بخلود مصدرها .ولكن العدالة اإللهية إقتضت تعريضها لمختلف
ً
مقلبة إياهـا بين غنىً وفقر ...مرض وعافية ..جاه ومذلة ..جمال
األحوال والظروف
وقبح لتمتحنها فـي جميع أدوارها والباقية في النهاية لمن فعل الحسنى وإتقى ربه في
نفسه وفي اآلخريـن ..قلت للشيخ إنـها نظرة واسعة مـن الصعب أن يستوعبها عقــل
إستمد إدراكه من عالم المحسوسات أجابني الشيخ نحن أيضا ً نخالفكم في هذه المقولة
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فاإلدراك بعرفنـا قسمـان قسم عرضي نأخذه من عالم المحسوسات بواسطــة حواسنا
الجسدية والعقلية وقسم جوهـري يشـرق علـى مرآة القلب فيضا ً من العقل الكلي دون
وسيط أو وسيلة ....ولكن دعنــ ا من ذلك البحث المعقد لنعود إلى حالة والدك ...إنني
كما رأيت ال أستطيع أن أقيـم إنسانـا ً مــن خالل حيـاة واحدة عاشها ألنـه مجموعة ال
متناهية مــن الحيوات المتكررة ..كما أنـي ال أدعي معرفتي بحيواته المتكررة ولذلك
أترك أمــر الحكم عليه لخالقه ولكن جــل ما أفعله هـو أن أحاول جهدي في مساعدته
ً
صراحة وإجابتك بالنسبة لي
للمحافظة على مروءته وعرضه ..قلت للشيخ لم تجبني
مهمة ألني قــد أبني عليها موقفي مــن أبــي ...أجابني أبو سلمان ..لقد إختارت أمك
أباك زوجــا ً لها وهي تتمتع بكامل صحتها العقلية والجسدية ..وبنا ًء عليه هي وحدها
المسؤولة عــن نتائــج ذلك الزواج ..كنا نرجــو لها السعادة أكثـر ولكني ال أعتقد أن
الحياة بخلت عليها كثيــراً فناب الحاجــة لم يعضها ليعرضها لمذلــة تكـون فيها ً
لقمة
ً
سائغة بين أسنـان اللئــام ..وهللا رزقها ولــداً نجيبــا ً عليها أن تقنع بـه ..ثم إن عرض
المرأة ملك لنفسها ال لزوجـها والمحافظة عليه ليست كرما ً تغدقــه المرأة على رجلها
ولكن واجبها تجــاه نفسها أوالً وأخيــراً فهي إن كانت زوجــ ًة لوالدك فـي هذه الحياة
ً
زوجة لمئات غيــره فــي حيوات أخــرى فأرجو أن تكـون أكثر شموالً في
فستكــون
تقييمك لألمــور وإياك أن تقع في شرك الجهالة فتحقد على أبيك بغير حق مؤكد..

**********
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-7فكــر مروان فــي عتمة ذلك الليل الضبابي الحـالم ..لماذا ال أسأل أمـي سؤاالً هربت
مــن طرحـه عليها سنوات وسنوات؟ لماذا ال أقــول لها بصراحــة وبساطــة ...أمـي
الحبيبـة ما رأيــك بهجــر والــدي لك هــذه السنيـن الطويلــة وما هي المشاعــر التي
تحتبسينها فــي صـدرك نتيجــة ذلك؟ وخطــر ببـال مروان أن هذا التصرف سيكون
وقاحــ ًة منقطعة النظيـر خصوصا ً مع أم لم تعامله إال بالحسنى ..أم كرست حياتها له
ً
زارعة فــي قلبـه أسمى المناقب ومرددة علـى مسامعـه أطيب
فربتـه بعطف وحنــان
الكلمات ...أم كانت دائمـا ً خفيفــة الظل كفوح البنفسج في بداية الربيع ال تغضب ألن
الحواالت الشهرية تأتي بإسمه ال بإسمها وال تعتـرض على مصاريفه ...لماذا أحرج
أمــا ً تملك هذه الصفات وأستدرجها لتكشف عن وجهها اآلخر وقد يكون أسود مربـداً
ً
شيطانية لجوجــ ًة أخذت تعصف بين
وليس طاهــراً كما تخيله مـروان ولكن رغبــ ًة
أجنحة مروان مجبر ًة إيــاه على منــاداة أمه وطرح أسئلة عليها مباشرة دون مواربة
أو مقدمات ...شعــر أن من واجبه أن يتخــذ موقفـا ً تجاه هذه المسألة ومن اإلنتهازية
الال أخالقية أن يبقى محايــداً ...وفجــأ ًة نــادى أمــه التي كانت تطــرز فــي الغرفــة
المجاورة بأعلى صوتــه ...أزاحت األم مـن حضنها قماشة األوبيسون وهرعت إلـى
ولدها مذعور ًة جامحا ً بها الخيـال إلى عوالم سوداء مرعبة تنذر بأسوأ العواقب ...ما
بالك يا ولدي هــل تشكو مــن ألــم؟ هـل أصنع لك شيئا ً ثـم هرعت إلى مفتـاح النـور
وضغطت عليه ليسيل الضوء مشعشعا ً فــي ثنايا الشرفـة ..أمي أريد أن أطرح عليك
بعض األسئلة المحرجة وأرجــو أال تأخذك مني ريبـ ًة شرير ًة أو ظنون سوداء.
 أي كالم عجيب تقولــه يــا مـروان! كأن شيطانا ً يوسوس لك بأبشع األوهــام أمثلييظــ ن بك الظنون السيئة وأنت النافذة التي أطل من خاللها على العالم الواسع ...سل
يا حبيبي ما تريد وسأجيبك بكل صراحة وعفوية.
 أريــد أن أسألك عن والدي يا أماه ...والدي الذي هجرك قبل أن ترى عيناي النوروأريــد أن أعلــم شيئــا ً عـن معاملته لك فــي الشهـر الذي قضيتماه معا ً......
غـــامت الذكريـــات فـــي عينــي وفـــاء ثم أخذت أهدابها ترف على غير عادة منها
وتأوهت آهات حـارة ثم أردفت تقــول:
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كان كالصقر الجارح إذا تكلم دوى صوتــه مجلجالً كأنـه صوت قائـد مظفر ..يمشي
فينبعث الشرر من ضربــة حذائــه ..إذا إفتــر ثغـره عن إبتسامة خلتها كحــد السيف
ً
ً
وقاطعة ..كنت أخشى النظـر في عينيه ..أحس بجسدي يرتعش وبقلبي يريد
متوهجة
أن يمزق صدري وينفلت بعيداً ..عندما حملني بين ذراعيه في ليلة زفافنا شعرت من
اللحظة األولى بضآلة قـدري بالنسبة إلندفــاع رجولتـه ...شعرت وأنــا أقبــله القبلــة
األولـ ى بأني أظلمه بشفتي الباردتين اللتين لم تسكب فيهما الطبيعة تلك البراكين التي
بها يرغب ...والدك يــا بني كما قلت لك من نــوع الصقــور ال تحلـو لــه الحيـاة إال
فــي الشواهــق وال تلتـذ أجنحته فــي الخفقان إال وهــي تصارع العاصفــة ...كونتـه
الطبيعة إعصاراً مــن نـار وأنا المسكينة كنت عصفور ًة صغيرة الهمة منذعرة القلب
تهاب ريــاح العواصف الهـدارة ...ال يوجد في قلبي إال قبس نور ضئيل فمن أين لي
ببراكين النــار السائلة!
ً
صراحة كما وعدت ...هــل أنت حاقدة عليه ..هل تكرهين ذلك
 ولكنك ال تجيبيننيالرجــل العاق؟
 إيــاك أن تهيــن ذكــ رى أبيك يا مروان وإال إضطررت ألن أصفعك ألول مرة فيحيــاتي ...ألمثله يقــال عــاق! هل تخلـى عنا شهراً واحداً! إننا نعيش بخيره يا ولدي
نـأكل زاده ونحتمي بحمـاه ...أنـا التي أحببته دون أن يكون لي الحق في ذلك ...كان
يجب علي أن أعرف قدر نفسي وأحب رجالً من صنوي ولكني نهدت لمقام ليس لي
فكان ال بــد أن أدفع ثمن تجرئي.
 كيف تقوليــن هذا الكالم ...إنــك مثــل النساء األعلى فـي الفضيلة والعفة ورجاحةالعقـل ...إني أنظر إليك فأراك نوراً صافيا ً ال أثر فيه لكدر الجسد ...إنك أشرف منه
ال محالة فهل هــو متحصن بعفته في مغتربه كما أنت متحصنة؟
 قلت لك إيــاك والتمادي فــي اللغــو والحماقـة ...والدك زيـن الرجال مروء ًة ولكنالمشكلة يا ولــدي أنني لم أستطع أن أقــدم له شيئــاً ....لقد فشلت وأنا وحـدي أتحمل
ً
كارهة ...فقط وقعت فــي ســوء التقديــر
مسؤولية ذلك الفشل ...ال تظنني حاقــد ًة أو
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ولذلك أنا ال أكن له إال كل مودة وإحترام ...إنه والدك وهل لرجل عادي أن يعطيني
ولداً مثلك؟
 وقصة حبه المقدسة مع سوسن ألم تحرك فيك الغيرة أو الضغينة أو ما شابه ذلك؟  ....سوسن إنها امرأة عاقلة وال غبــار على مسلكها أبداً ...صحيح أنني ال أكن لهاالمحبة ولكن صدقني ال أكن لها الكراهية واإلحتقار.
 ألم تغــاري منها عندما كان والـدي الشاب يوسف يتنزه معها تحت ظالل الصنوبروالجميع يلتفون حــ ول العاشقين واألصابع متشابكة والعيون تتوهج بسعادة األمل.
 لم أشارك فــي تلك النزهات ألرى ...ولم أك أحضر السهريات ألسمع بيـن مفاهيمبيتنا ومفاهيم بيت أبيك كان يوجــد فرق شاسع ...والــدي كان مــزارعاً يملك أفكـاراً
تراثية وجـدك كان مغتربا ً يدفع برجولة أبيـك لتنضج باكـراً ليزدهي بها...والدك كان
مــن طينــة سوسن حيث السعادة آمـال مضيئـ ًة وقبالت محمومــة ومواعيد ورسائـل
وأحــالم تجمع إلــى ما ال نهايــة أما أنــا فكنت أتعلم نســخ الخطوط الكوفيــة القديمة
والتطريز وقراءة أخبــار الصالحين من أمثال الحالج ورابعة العدوية وقصائد الشيخ
إبراهيم اليازجي والكتب ذات الورق األصفر...
 أمي هال سمحت لــي أن أسألك هــل أنت سعيدة؟ طبعا ً وهل هذا شيء يحتاج إلى برهان ...إن أسمى هدف للبشرية هو أن تصل إلىالسعادة.
ً
جملة وتفصيالً فالسعادة غاية حقيرة ال تسعى لها إال المخلوقات
 إنـي أخالفك الرأيالدنيــا الوضيعة ...أمــا اإلنسان الذي اؤتمن علــى قبس من نــور األلوهة يخفق بين
جناحيه غايته في الحيــاة الوصول إلى الشرف والنبل والفروسية.
 لــن أناقش إمـرأ ًة حديديـة الــرأي صعبة المـ راس جمعت آراءها مــن قراءة الكتبالصفــراء وسيــر المتصوفين والنسـاك ولكــن أريــد أن أطلب رأيــك فــي موضوع
شخصي بحت ...ما رأيك يا أمي بعالقتي بليلى....
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وهنــا تأوهت السيدة وفــاء ثم إستدارت وهي تقــول ...نسيت إبريق الزهورات على
النــار ...سآتيك بفنجان يفيــد رئتيك ...غابت دقائق لتعود بفنجان ببونج وضعته أمام
مروان مع صحن مــن الحلوى ...أخــذ مروان الفنجان ورشف منه عــدة رشفــات..
بعدها ناولتــه أمــه قرصا ً مـن المعمول ...كل هذا يا ولدي فأنت لم تتناول عشاءك..
أنها صناعة يــدي عجنتها بحناني ليطيب لك مذاقها.
 ولكنك تغافلت عــن سؤالــي ورغبت عن الجواب. إنـك تعلم رأيــي يا ولدي دون أن أتفوه به ...لقد قلت لك مـراراً بلغة صامتة غايـةفي الوضوح.
 مــا شأنك الليلة تتكلمين بلغــة غيــر مفهومة لطالب طب مثلي ال يفهــم إال الكــالمالمحدد.
 كالمي محـدد يــا مروان ومن له أذنــان فليسمع ومن لــه عينــان فليبصر. هــذا يعني أنــك تحقديــن سواء إعترفت بذلك أم لــم تعتــرفي. إنــك تقسو علــي كثيراً يــا ولــدي كأنك تظنني بليدة المشاعـر. عفوك أمــاه إن حملت كالمي هذا المحمل ولكني في الحقيقة أستفزك ألجبرك علىخلع قنــاع الكياسة والتكلم في هذا الموضوع الذاتي على سجيتـك.
 تريـد أن تعـ رف مشاعري الفطريـة دون أن تدخـل حكمة العقـل بوضع األمور فيمكانها الالئــق؟
 هذا مــا أريــده بالضبط.ً
مسحة من
 إسمع يــا ولدي ...إني أحترم ليلى كفتاة حسنة التثقيف خفيفة الظل تملكالجمــال المتناسق الـــذي يحسدهـا عليــه الكثيـرون ..كما ال أنكــر أن مركــز بيتهــا
اإلجتماعي مركــز مرمـوق وسيرة أمها حسنة فهم قــد أخــذوا من الحضارة الكياسة
ودماثــة األخالق وحسن المعاشرة دون أن يخسروا عفتهم وفضيلتهم التــي ورثــوها
عن سلفهم.
 لم أك أظنك يـا أمـاه تملكين مثــل هذه البصيرة النفاذة إلى أعماق األمور رغم أنيأثــق بحصافة عقلك منــ ذ زمن بعيد ولكني بالرغم من ذلك أعتقد أنك من معدن آخر
من الصعب أن ينجذب إلــى معــدن ليلــى.
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أظنـك تبالغ كثيراً وتأخذ األمور بظواهرها ...إني أعرفك يا ولدي خيراً من معرفتك
لنفسك ...أنت رجــل تحب التأمــل الهادئ والسفـر إلــى عوالم أخرى ليست مـن هذا
الواقــع ...أنت مــن النــوع الذي يتألم مـن التعاطي بالجزئيات ألنك تصبو دائما ً إلى
الكليات ...مثلك يكـون عاشقا ً بطبعه فإذا عاشر فتا ًة لطيفة األحاديث خفيفة الظل ظن
أنه يحبها وهــ و في الحقيقة ال يحب إال ذلك الحنــان المتوهج النابــع من أعماقه.
 إنك تفاجئينني يـا أمـاه! لم أك أعــلم أن ثقافتــك نضجت حتـى شارفت الكمــال. هل نسيت أنني كنت أشاركك قراءة جميع كتبــك مــن المرحلة اإلبتدائية حتى اآلنما عــدا كتب التخصص!
 كم أنا فخور بك يــا أمـاه ولكني لم أفهم ملحوظتـك تماما ً ..أتقصدين أن لطافة ليلىوبريقها اإلجتماعي هــو الذي جذبني إليها وبالتالي يمكن إعتباري معجبا ً ال عاشقا ً!
 أنا ال أقصد ًشيئا ولكنك ولـدي والولد سر أهله ...إني أفهمك جيداً ألني بكل بساطةأفهم نفسي.
 ولكن هبيني مشابها ً ألبــي وليس لك؟ والدك لم يكــن يحاور نفسه فـي العتمة ..لم يكن يؤمن بالفكر الماورائي فيغرق فيدراساته الفلسفية أكثــر مما يغرق في دراسة الطب مهنته التي يعــد نفسه لها.
 تريدين أن تقولـي أن ليلى كأمها سوسن ولكــن مـــروان ليس كأبيـه يوسف. وهــل مــن العــار أال يكــون الــولد ظالً ألبيــه. بــل العــار أن يكون اإلنسان ظالً ألي كان فاهلل خلقه عالما ً متكامالً مستقالً يتفاعلمع اآلخرين فينفعل بهم ويفعــل فيهم ولكن ال هو ظــل لهم وال هم ظالل له.
 فكرة جيدة عليك أن تدونها فــي دفتــر مذكراتــك ...الضباب يزداد إنتشاراً سآتيـكبسترتــك الجلديــة...

**********
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 -8إستيقظ مــروان باكــراً فــي الساعة الخامسة علــى غنــاء حســون أتـى ليأكل بعضا ً
من الصنوبر الذي نشرته أمه على الشرفة لتلفحه أشعة الشمس قبل تخزينه للشتاء...
أكــل مريئا ً ثم إنبــرى يزغــرد عالمــة إحساس بالشكر لتلك العنايــة السماويـة التي
أرشدته إلــى هذا الفطور اللذيذ ...كان مروان يشعر بخدر ناعس يسري في أوصاله
ويغريه باإلستسالم لدفء الغطــاء الناعم لوال وصــول رائحــة شذى الهـال إلى أنفه
ليداعبه برفــق وإغراء ...أدرك أن أمــه تعـد قهوة صباحها قبل أن تنزل إلى الجنينة
تجمع بعض عناقيـ د العنب التي شقرتها أشعة الشمس المتفاعلة مع ندى الليل ...تذكر
أن له موعــداً مع ليلى الساعة العاشرة للصعود إلــى حريصا عبــر التلفريــك ولذلك
فعليه أن يتأنق بتستر يظهر جمال رجولته بشكل عفوي كأنه جمال ينبع من الداخل..
فكــر في بنطلونه الجينـز األبرش وسترة الجلد السوداء مع البوتيـن الذي يرفعه عـن
ً
رهافة كأنه السهم المنطلق ...قفز من
األرض عـدة سنتيمترات زيادة ليجعل قده أكثر
فراشه يستخفه الطـرب وجرى مسرعا ً وهــو حافي القدمين ليفاجئ أمه الواقفة خلف
النــار تداري قهوتها بضمة من الخلف صرخت لها األم منذعر ًة ثم أردفها بعضة في
ً
ً
ثانية ثم بقبلــة على وجنتها رافقها صوت دافئ يجلجـل...
صرخة
كتفها صرخت لها
صبــاح الخيــر يــا أميرتي ...صبــاح اإلبتسامة الرضية والوجــه الذي يشبه زيتونة
السماء التــي ال هي شرقية وال غربية والتي يغمــر نورها الكائنات.
 أراك مبكراً على غيــر عادتك ..ال بــد أن وراء األكمة ما وراءهــا؟ إستفزني شذا هالك الفــ واح ...أال يروقك أن تشاركيني شرب القهوة أم أنك تريدينأن تشربيها وأنت مسترسلة في أحالمك الصباحية التي ال تفاجئك فيها عين رقيب أو
حسيب؟
 أحالمــي تجسدت بك فهدأت واستكانت.  ...أما أحالمي فلم تهدأ بعد وال أظنها ستهدأ. وبماذا حلمت هــذه الليلة يــا تــرى؟ رأيت نفسي طبيبـا ً كبيــراً تغـص عيادتــه بالمرضى ...يدخلـون تباعاً ..أجري لهمالفحوصات ثم يدفعــون كل ما في جيوبهم ويرحلون ...أجمع الدراهم أكداسا ً وأعـود
ً
راكضة لتتعلق بعنقي وتتأرجح ولكنها تنفر جانبا ً وهي
إلى بيتي ...وتالقيني زوجتي
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تقلب شفتها اشمئزازاً وتقــول ..ما هذه الرائحة الكريهة التي تأتيني بها كـل مسـاء...
كأني أشـم رائحــة الحمـى والقـيء على أصابعك وفي لهاث أنفاسك ...زفيرك بخـار
أدويــة مــرة ...أصابعك إصفرت مـن كثــرة جـس األجساد الملوثة ...ال أستطيع أن
أعايش رجالً تفــوح منه رائحــة الجثث ...علقت بأظافــره بعض لحــوم الجيف التي
شرحها ...وأقــدم لزوجتي رزمة المــال الكبيرة وأنا أالطفها ..كل هذه الدراهم تحت
تصرفك يا حبيبتي ...تأنقــي بالمصاغ والبارفان الباريسي النــادر ...تهدلـي بالحرير
الشفاف واغرقي فــي ترف ريش الطاووس..
 ولمـن أتأنـق وأنت تتركني في السابعة صباحا ً لنتقابل في التاسعة مسا ًء ينضح منكالعــرق البارد وتتصاعد من ثناياك تلك الروائح الكريهة ...أال تسأل نفسك ماذا أفعل
بكل ذلك الفراغ ...أأعد بــه نقودك؟ أأتعـرى وأمارس الحب مع نفسي أم أمـام المرآة
أأنده على إبــن الجيران الذي يمارس اللذة المحرمـة سراً في الحمام ألقول له ..تعال
أيها الطفل خــ ذ هذه اللعبة الرخامية تلهى بها بضع ساعات حتى يأتـي صاحبها الذي
يعرضها على أصدقائه فــي الحفالت البرجوازية التي ال تضم إال مومياءات البشرية
التي ناهزت الخمسين والتي يطلق عليها إسم مجتمع مخملي.
 هذا ليس حلما ً إنه كابوس ولكني ال أفهم ما هذه الدعارة المنحلة التي يفرزها عقلكالباطنــي بغفلــة عــن عقلك الواعي ..أنك ترعبني يا بني وإني ألتعجب أن تكون قـد
فقـدت طهــارة البــ راءة وبساطتها ..كأنكم ال تتصورون اإلنســان إال جســداً ينضــح
برغباته المجنونة..
 أمــاه ...إنــي أحسدك علــى شعورك بالطمأنينة ...أحسدك على إستكانتك إلى عالمفضيلتك البسيطة كما تقولين ولكن صدقيني ..الدنيــا أصبحت أكثــر تعقيداً.
 وحــده الفاسد ينتحل لنفسه األعـ ذار ...الجسد فان مع لذاته يا ولدي والروح وحدهاتسمو باإلنسان إلى عالم الملذات الخالدة...
 أي خلود يا أمـاه نحن شعوب تحشش فكــرياً...تمضغ أوهامها كما يمضغ اليمنيونقاتهم ثم يبتدئ البصاق ذات اليمين وذات اليسار.
 أي إعصار شيطاني يجتاحك! ..البارحة أخذت تحفر في ذكريات الماضي وتسألنياألسئلة الغريبة وهذا الصباح أراك تشك في كل شيء حتى أنك تكاد تشك بوجودك.
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 أما وجودي فلن أشك به ..عندي برهان يثبت حضوره ..موعد في الساعة العاشرةمع صبية حسناء..
 تضحكني يا طالب الطب ..تستمـد البرهــان على وجــودك من مصادر خارجية التــدري فــي أي األحـوال تظهر أو تختفي بدل أن تنقب عن البرهان في أعماق ذاتك
لتراه هناك شريط معارف وذكريات يمتــد ماليين السنوات بــل أكثر.
 ولكني ال أرى من ذلك الشريط إال بعض الذكريات المحددة. ذلك ألنك تفتقــر إلــى شفافية البصيرة التي تتقبــل الفيض اإللهي ..أفكـارك الدنسةأصبحت كـدراً في عينيك فغدوت تبحلق في الفراغ الالمتناهي وال ترى شيئاً.
 منذ شهرين وأنت تقرئين كتاب تاريخ الفلسفة ..لقد بلبــل ذلك الكتاب آراءك. وهل تريدني أن أقــرأ في ريما والبالي بوي كما يفعــل البعض؟ ومــن تقصديــن بهــذا البعـض؟ إنها زلـة لسان ..تفضل قهوتــك يا دكتـور المستقبل ...بالمناسبة لقد زارتنا البارحةإبنة خالك منــى وقالت أنها متشوقـة لقــراءة بعض قصص ديستويفسكي التــي تضم
مكتبتك كامل مجموعته وتمنت عليك لو تعيــرها كتاب األخــوة كارامازوف.
 بإستطاعتها أن تدخــل المكتبة وتأخــذ مــا تشاء فلماذا تتكلف كـل هذا البروتوكولالرسمي؟
 ليس هذا كل مــا تريده ..لقد قالت لــي إنها قرأت روايــة الحرب والسلم لتولستويوتود أن تناقشك ما ولدتها القصة فيها من إنطباعات وإيحاءات؟
 كم هي مثقفة تلك المنى وكم أحاسيسها مرهفــة ..تستوحي قراءتها أفكاراً ال تخطرعلى بال أنسي وال جني ...هل تصدقين يا أمي أنني أشعر في بعض األحيان بتفوقها
الفكري علي وهذا الشعور يولد في نفسي إحساسا ً بالغيرة والحسد.
 ولكنها تقــول أنك ترشدها إلى فكــر تكمن فــي تضاعيف السطور كمـون الدر فيأعماق البحار.
 منـى عقل متوهج لبس ثياب اللحم والدم إذا استمرت بهذه الشفافية الروحية ستكونفي المستقبل القريب مشروع أديبــة مبدعــة.
 ولكنك ال تبـالي بشفافيتها الروحيـة فأنت تقابل تشوقها لمحاورتك في شؤون الكتبوشجــون األفكار بالكثيــر من الفتــور واإلقتضاب.
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 ليس هــذا واقع مسلكي ولكني على عجلة مــن أمـري ...وقتي مضغوط بالحضوروالتحضير وبعض المواعيــد المهمة ..الحقيقــة أنني ال أملك متسعـا ً مــن الوقت لهذا
الترف الفكري الذي أحسد منـى على التمتــع بــه.
 بل قــل إنك إخترت الترف المادي وأشحت بوجهك عــن التــرف الفكــري. تعوديــن إلــى الغمــز واللمز وتتصورين أن إختيار اإلنسان لشيء يجعله ينصرفعــن الشيء اآلخــر ولكن اإلنسان فــي الحقيقة يحتــاج لعـدة أشياء مجتمعة ليرضي
رغباتـه المتعددة فالترف الفكري يرضي شيئا ً فيه ويغضب شيئا ً آخر والترف المادي
يرضي شيئا ً ويغضب أشيــاء والعبــرة في النهايـة للنزعـة التوفيقية ...فلماذا يمارس
أمــر وجــوده على حساب أمــر آخــر؟
 ال أفهم إالم ترمــي بهذا اللف والدوران؟ ما عليك أن تفهميه أن منى شقيقـة روحي وتوأم فكري فال تتصوريني مزوراً عنهاوأنا أكــن لها أسمى معاني اإلحترام والتقدير؟
 اإلحترام والتقديــر ..هـه ..والدك أيضا ً كان وال يزال يكن لي اإلحترام والتقدير...وقبــل أن يستطيع مــروان إستيعاب جملــة أمــه األخيــرة كان يحتضنها ليطبع على
وجنتها قبلــ ًة وينصرف مسرعا ً باتجــاه سيارتــه األلمانية لينطلق بها بأقصى سرعته
نحــو بيروت فموعده مع ليلى أزف ميعــاده وعليه أن يسابق الريح للوصول بالوقت
المحدد ...كانت سيارتــه تلف المنعطفات الجبليـة بسرعة يتطاير لها الحصى ويتناثر
كما الدراهم فــوق رأس العروس وتصـر العجالت صريــراً يوحـي بعنف اإلختراق
فتتشنف آذان مـروان طربــا ً بهذا النشاز الموسيقي ...إنــه يشعــر بشحنة كبيـرة مـن
العجــز الذي يضغط علــى صدره تخــرج متفجـرة مع صريــر العجالت وتأرجحها
وكأنها تهم بأن تقفــز إلى الـوادي ...عندما كان أصدقاؤه ينبهونه إلـى تعريض حياته
للخطر بسبب هذه الهوايــة المجنونــة كان يضحك ضحكات مجلجلة ويقــول ال تحلو
الحيـ اة إال في كنف األخطار التي تزوبع من ورائنا وأمامنا حتى تكاد تقتلعنا وترمينا
شظايا مهشمة فـي ألــق الوجــود الخالد ...ولكن منى لفتت نظره مر ًة إلى أن الخطر
العبثي ال يــدل إال على الفراغ الروحي والتفسخ األخالقي ألن اإلنسان مخلوق غائي
وجد من أجل تحقيق أهداف تسمو على واقع اللحم والدم اللذين يجذبانه باستمرار إلى
ً
مفلجة ال تدحض ...يومها
أسفل السافليــن ...هذه المنى لسانها كالسيف القاطع حجته
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سكت مـروان ألنه أدرك حقيقة ما تقوله منى فالمخاطرة من أجل السمو باإلنسان من
مرتبــة الصديد إلى مرتبــة اإلله المريـد وحدها المخاطرة التي تستحق شرف التـوق
واإلنجذاب والمسعى ..ولكن ها هــو اليـ وم يعود ليتلذذ الخطر وليس الخطر من أجل
السمو ...فرؤيــة الحصى المتبعثـر وأسـوار الهـواء المقتحمة وصوت أنين العجالت
ورائحة إحتــراق كاوتش اإلطارات كل ذلك يشحــن قلبــه بغبطــة تستفـزه حتى تكاد
تسابقه الوصول إلــى ليلى ...وسأل مروان نفسه بغبــاء ..ترى لماذا كل هذا التشوق
لليلى؟ لم هذه اللهفة التــي تعتصره بأصابع مــن لهب حتـى يغــدو جسده كقطعة فحم
تأججت في كانون شـ واء؟ لم هذا الخواء النهم الذي يتحسسه كلما كان على موعد مع
ليلى! ..هل هــ و الحنين إلى زغب شفتيها المرتعش ...هــل هــو الظمأ إلى مـاء فمها
العذب الذي يغــل في خاليـا شفتيه كلسع مذاق النبيذ المعتق ...هذه الليلى وهي تنظر
إليه يشعر أنها تحفــر بشرته تحفيراً ...يشعر بذلك الشعاع الملتهب المنبعث أرجوانيا ً
مـن عينيها ينبش األرض البور في قلبه ليحولها إلى مزارع غنـاء يتهادى فيها سعف
النخل ويتشابك العناب والرمان ...في عيني ليلى ورشة إستصالح أراض صحراوية
هذا ما فكــر به مــروان ....تقتحم النظرات البشرة وتصب زيتها المغلي فــوق رأس
ً
الفحة إياها
خاليا اللحم فتنذعر المسكينة ويبدأ صراخها المؤلم ثم تغوص إلى العظام
بتلك السخونة الرطبة المشبعة برائحة الملح ...بعدهـا تتزلزل األركان وتنفجر الحمم
فتتـلبد المــادة بالغيــوم السوداء التي سرعان ما تمطـر بغزارة وهكذا ترتوي الرمال
العطشى المتوهجة وتغــدو أرضـا ً طيبــ ًة تولــد السنابــل واألقــاح وأسراب السنونـو
والفــراش ....

**********
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 -9 ...توقفت السيارة قافـز ًة فوق إفريـز الرصيف ...تـرك مروان الباب مشرعا ً وجرى
مندفعا ً باتجـاه المصعد كأنه يسابق الزمـن ولكنه إضطر أن ينتظر عـدة دقائق بتململ
والتفاتات مضطربة لم يهديء مــن قلقها المضجر وقوف سيدة حسناء بقربـه ..كانت
تنظــر إليــه بعينيــن متلهفتيــن إلــى التعارف ومطارحة الحديث فهي المستأجرة في
الطابــق الثالث ورفيقة السيدة سوسن فـي زيارات نادي السونا والتبضع من الحمراء
وبعض رحالت رأس السنة إلى قبرص والقاهرة ..عندما يئست السيدة من لفت إنتباه
مروان بتأوهاتها حينــا ً وإبتساماتها أحيانـا ً بادرتـه بالحديث دون مقدمات.
 أظنك صديـق اآلنسة ليلى لقـد أخبرتني السيدة سوسن أنك مــن ذوي القربى؟ عفــوك سيدتي ولكــن ال يوجــد بيننــا أي تعــارف. الحقيقة أني رأيتــك عـدة مرات تدخل بيت السيدة سوسن وتعرج مباشر ًة إلى جناحاآلنسة ليلــى وذلك عندما أكون برفقة السيدة في الصالـون اليماني نبصر بالقهوة....
فــي هذه الفتــرة وصل المصعد فصعدا سوي ً
ــة والسيدة تتــابع حديثها.
 إنــي أدعى روزيت وأصدقائي ينادونني روز زوجــي مغتــرب في نيجيريا وإبنيالوحيــد يـدرس فــي سويسرا وأنــا كما تــرى كالسيدة سوسن أعيـش مــع أحالمــي
وذكرياتــي.
 شيء جميل أن يكون لإلنسان ذكريات ...أتمنى لك أحالما ً سعيد ًة يا سيدة روزيت. كنت أكثـر سعاد ًة لو ناديتني روز ...أرجو أن تزورني إذا صادف عدم وجود ليلىلسبب أو آلخر...
عندما توقف المصعد في الطابـق الثالث فتحت روز بابـه بغنج مصطنع وهي تتمايل
ً
فاسحة المجــال لردفـها أن يحتــك بمــروان ثم إستدارت برأسهــا وهـي تقـول
بدالل
أورفــوار أرجــو أن نتقابــل ثانيــ ًة ...تابع المصعد إرتفاعه وسط دهشة مروان لهذا
الفضول اإلستعراضي الممزوج باألنوثة التي تفــوح منها رائحــة األرداف البلدية...
قــرع مروان الجرس لتفتح له البــاب السيدة سوسن وهـي ترتدي قميصا ً من الحرير
الشفاف يسمح لظالل الساقيــن بأن يبعثــا أضوا ًء تشبه أضـواء القمــر المرتعشة من
خالل الغمـام األبيض ...أما النهدان فكانا يتأرجحان بحرية تامة تسمح لهما باإلطالل
المتواصل مــن األزرار المفكــوكة ..إرتبكت السيــدة سوسن قليــالً وهــي تقــول:
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 أهالً وسهالً بدكتورنا النــاشئ تفضــل ...ثم نظرت إلــى نفسها ...أرجــو المعـذرةالحقيقــة أنني كنت أتوقع مجيء صديقتي روز وأجابها مــروان بحيــاء:
 إنك فــي بيتك يا سيدتي آسف إلزعاجـي لك في مثل هذا الوقت المبكر ولكني علىموعــد مع ليلى ...سأدخل مباشر ًة إلــى جناحها.
 آه كم أنــا مغفلة الحقيقة أن ليلى أيقظتني لتقـول لي أنك ستـأتي في العاشرة قبل أنتخرج منذ ساعة تقريبا ً وأوصتني إن هي تأخرت بضع دقائق أن أعتذر منك سلفاً...
إنها علـى موعــ د في التاسعة مع الكوافير ..تفضل سأبدل مالبسي في الحـال ونجلس
سويــ ًة لتنــاول قهــوة الصباح ...لقد إستيقظت منذ دقائق معدودات ...ولكني أتعجب
لماذا نتعامــل بكل هــذه الرسميات ونحن أكثــر مـن أقربــاء!
 الحقيقة أنه منذ معرفتي بليلى التي شارفت ربيعها الثاني وأنا ال ألتقيك إال لمما ً ولمأكلمك إال بصفــة رسمية.
 ال أرغب بأن أكــون ظالً ثقيــالً فــي عيــون مــن أكــن لهم المحبـة والتقديــر. ولكنك لست ظالً ثقيالً بــل أنت أرق مــن نسيم الصبــاح المضمخ برائحــة الوزالوالزعتــر.
 كنت هكذا قبــل سبعة وعشريـن عامـاً ...وكان هناك من يقــول لي ...أكثر وأكثر. ولكنك ال زلت بشرخ شبابـك فالقوام ما زال رشيقا ً والعيون ما زالت بحيرتي سالمً
مسترسلة مستعد ًة للتأرجح بغنج ودالل.
وطمأنينة والشعر ما زالت غدائـره
 ولكن ذلك الضــوء األزرق الذي كان ينبعث مــن بيــن األضلع خبا وتالشى وسطضباب الكهـولة المترهـلة ...ال تذكــرني بالماضي يــا سيد مــروان ...عندما أستعيد
خلجات مشاعـره المتوهجة أحس بتضـاؤل واقعـي بـل أحس بأني غير موجودة على
اإلطالق ...آه أنسيتني تبديــل ثيــابي إني أعتــذر ...تفضل سأعود إليك بعد هنيهة...
ً
كحلية
ذهبت السيدة سوسن إلــى غرفــة نومها حيث فتحت الدوالب لتخرج منه بذلـ ًة
ً
محتشمة ولكنها نــزعت قميصها ووقفت لفترة غير قصيرة تحدق بجسدها في المرآة
وتتحسس نهديها ثم ردفيها ثـم تلــوح برأسها لتتناثــر الغدائــر يمنة ويسرة ...لم تكن
تــدري بماذا تشعــر وأي أحاسيس تجتاحها سوى أن الكثيــر مــن ألــق الشبـاب عاد
ليضيء بيــن أجنحتها ...أخيــراً أرغمت نفسها علــى كبت مشاعــرها ولبست بذلتها
الرسمية وخــرجت لمجالسة مــروان وعالمات الوقــار باديــ ًة على محياهـا حتى أن
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ً
مطلة شعــر بكيانـه يرتجف رهبـ ًة فحنى رأسه بحضرة الملكة
مــروان عندما رآهــا
المهابة وأخــذ يحادثها بلغة الفعــل المنطقية الموشحة بمشاعــر الـوالء والخشوع فقد
أحس بمــا يشبه مشاعــر األمومــة ألنه تصور أن عيـون أبيه البعيد ترنو إليه بقسوة
ً
الهثة تلعن شركة الكهرباء التي تقطع
راعــدة ...وصلت ليلى فـي العاشرة والنصف
ً
ضاربة براحـة الناس وكراماتهم عـرض الحائط والئمـ ًة أمها ألنها لم تجهــز
التيــار
ً
متهمة إياها باإلمساك والبخل وبأنها ال بـد
البنايــة بمولد يستعمل في مثل هذه المحن
قد شاخت روحها ألن الكـرم مـن شيمة الشباب .وإعتـرض مـروان قائـالً:
 ال أرضى أن يعرض بجمال السيــدة سوسن فــي حضـوري ألنها كعشتروت مهماطا لت بها األيام تبقى إلهة العطاء والخصب وربة الحسن واألناقة وأجابت ليلى.
 أظنــك ال تتكلم بلسانك يــا صديقي ثم غمــزت بعينهــا فتضــرجت وجنات سوسنبحمرة تشبه الغسـق علــى رقيــق السحاب وقالت بكالم مبحوح.
 تأدبي يــا بنيـة ...ربيتك بجــد ووقــار فما بــالك تتماجنيـن ...عنــدها نهضت ليلىً
مفرقعة ثم تضمها بحنــان وتقــول:
لتطبع على جبين أمها قبلــ ًة
 أحبك يا أميــرة الــذوق والجمال ...ثم بعــد ضحكة ملونــة  ...أحبــك يا أبيـض...أحبك يا أبيــض...
إزدادت حمــرة وجنتــا سوسن وغضت طــرفها بحيـاء حــالم ثم إنصرفت وكأنها ما
زالت فتـا ًة فــي الثامنة عشـرة تتعرض للمداعبة للمـرة األولى .ضحكت ليلى بمجون
وهــي تتأبط ذراع مــروان ويغادران البيت مترنحين هبــوطا ً على الـدرج الرخـامي
الذي ال ينتهي ...كانت ليلى تقفــز بنشاط وتوثب جعــل مروان يـداعبها قائـالً:
 عجيب أمــرك يــا آنستي أراك توقفت عــن شتم شركــة الكهربـاء! أم أن مشاعــراإلنطالق تخالف مشاعر العودة؟
 بل تراني اآلن أشكر للشركة تقصيرها ألنها وهبتني التلذذ بمتعة جديدة ال عهـد ليبمثلها من قبل.
 لم أك أعلم أن هبــوط األدراج يفسح المجال لقــدك الممشوق بالتلوي بطريقة تبرزفضيلـة الخصر األهيف فــوق ردفيــن متثاقليــن كشجرة ناءت بحمـل أثمــارها التـي
نضجت وحــان قطافها.
 أيها الماجن ..تخدش أسماعي بكالم ال يخطــر إال ببــال الشياطين.41

 وفاتني القـول أن قفزات جسدك إلى األسفل يفسح المجال للنهود بمزيد من الشموخإلى األعلى ولكنه شموخ منذعر يوحي بأشياء كثيرة ما عدا شموخ الكبرياء.
 ال تتحدث عــن الشموخ والكبريــاء فــي عصر ديمقراطي فــي كل شـيء إال فــيالسياسة.
 هذا صحيح بالدنــا أخذت كل شيء عــن الغـرب إال تجــاوز المرحلة اإلقطاعيــة. ولكنـه شـيء ظريف هذا الجمع بيــن آخــر صرعات بــاريس وكوبنهاغــن وبيــناإلصرار على اإليمان بالجن والمالئكة والعين الحسودة ومقامات أصحاب السعادة.
 ومــا يضيــرنــا هــذا اإلنتقـــال مــن ستريبتيزات ومسارح كوبنهاغــن إلـى تكايــاالصوفييــن ...ومــن سيجــارة الماريجوانا إلى نرجيلة السلطان عبــد الحميد ...ومن
حسناوات الكافيه دي روا إلى حريم توبكابي وخصيانه.
 كل ذلك مظاهــر كرنفالية جميلــة تزيــد مــن قيمة البلــد مــن الناحية السياحية. ولكنك نسيت كرنفاالً مــن نــوع آخــر فعندنـا مدارس تعـلم جواسيس الغـرب اللغةالعربية بمختلف لهجاتها ومجتمعات تخــرج ثواراً أو إرهابيين.
 مــن يدري في كل أنحاء العالم وفـوق أرضنا يلتقي مــن يقــول بـأن بالدنا جزيرةغربية فــي بحــر رمال عربــي ومـن يقـول بأننا شمس عربية من قلب أوقيانس من
الضباب اإلفرنجي.
 ولماذا تعجبين ...أال تشاهديـن اإلنسان األشقــر صاحب القامــة الفارعة الجرمانيةيتـأبط ذراع الفتــاة السمراء صاحبة الوجه الفرعوني يقابلهما أنـاس يشبهون بقاماتهم
المزمومة قرود الجبال اليمنية وأناس يشبهون بأكتافهم العريضة رعاة القوقاز ..نحن
شعب كرنفالي ال يصلح إال لإلستعراضات صدقينـي ...لوال بقايــا أصالـة معلقـة في
صخــور الجبل األشم هناك في شوفه ومتنه وكسروانه وهضاب أرزه لقلت هذا البلد
معـرض مفتوح لتجــار الشرق والغرب.
 للتجار بكل ما تعني كلمة تجــارة مــن معان شمولية إبتدا ًء بتجارة األرض وإنتها ًءبتجــارة العرض ومروراً بالوساطة والسمسرة التي نفاخــر بهــا حتـى نجعلها إحدى
فضائلنا ..الحقيقة أننا شعب فقــد حياءه.
 نحن في عصر السكس الجماعي يا آنستي فعلى الحياء رحمة هللا وبركاته.42

 كل األغــراب لهم حصانات فــي بالدنــا إال نحن أبنــاء البلـد األصليون ...يبيعوناألرض لشــذاذ اآلفــاق وخشب األرز لسوقيــي الســواح وشـموخ السنديــان لصناع
المفروشات.
 ثم يختــزلون الشــرق بجسد المــرأة أو بجــزء منه ويستبسلون في شحـذ سكاكينهمللدفاع عنه حتى المــوت.
 هـ ذا يدل على أننا ال زلنا نعيش سيكولوجية البداوة ...الرحم يجذبنا وليس األرض. ولكن ما بالنـا تصدينا لمختلف الموضوعات إال لموضوع ذواتنا ...دائما ً أنت هكذاتحسن التحدث في كل شيء إال في موضوع عالقتنا..
عندهــا وصال إلى السيـارة حيث فتح مروان الباب لليلى وإنحنــى قائــالً.
 تفضلي يــا آنستي البيت بيتــك. ولماذا تتماجن ..الحقيقـة أنني أشعر باألمان في هذا البيت المتحرك أكثر مما أشعربه في بيتي الثابت المتصنم.
 هـذا طبيعي فالحركة جوهــر الوجــود ...ولكن حنانيــك كــل الحركات إال حركــةاإلنتقــال مــن حبيب إلــى آخــر..
 ولكــن الحركة العاقلة تكــون فــي الغوص إلى أعماق الحبيب األوحد وقد ال يكفيعمــر بطوله للوصول إلـى مغاور الزمرد والياقوت ...هاي مهلك ...لماذا تقود بهذه
السرعة الجنونيـة ...الرجل في خامس سنة طب يفترض به أن يكون أكثر رويــ ًة.
 ال عالقــة للطب خــارج أبــواب الجامعـة ...أريــد هنــا أن أعيش جمــوح شبـابياألحمــق ...أريــد أن أختــرق غالف هذا الكــون ألنفــذ إلــى ال نهايتــه ...أريــد أن
تستفزنـي األخطــار ألتقمص مشاعر أولئك الهنود الذين يرقصون علــى الجمر...
 ولكني كثيراً مــا رأيتك ترقص على الجمـر ..هل نسيت أول البارحة رقصك علىً
ثانية سأنقض عليك إنقضاض نسر جارح وأنشب أظافري
جمر ربيعــة؟ لو عاودتها
بعنقك وأغرز كل وجودي الحاقــد في عينيك.
 ولكني أرغمت علــى ذلك إرغامــاً ...إنك تعلمين كم أكــن لها مــن اإلشمئزاز. لم أعــد أعلم شيئاً سـوى أنك كيــان زئبقــي ال يمكـن اإلمساك بــه ...ولكني أعدكأنـي لــن أيــأس أبــداً.
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 أيتها الظالمة التـي تستمريء تعذيب اآلخرين ...أال تشعرين بلهفة الشوق تسيل منعيني شالل حنان دافئ.
 أثق بلهفة حبــك اآلنــي ولكني ال أثــق بديمومته. أنتن معشر النساء ال تفهمــن الحب إال إمتالكـاً ...تــردن إلتهام الرجــل كمـا تـلتهماألفعى اإلفريقية فريستها.
 كل مـا نبغيـه هــو الخلــود للطمأنينة التي ال تتوفـر إال في كنف المؤسسة العائلية. تريدون سلب الرجــل شخصيته المستقلة ليغــدو مــرآ ًة ال ترون فيها إال ذواتكــن. الرجـل حصان متوحش يأبى أن يدخل صالون الحضارة إال مرغماً ...بطبعه يحبالتدميــر والتمزيــق واإلفتـراس ...يحب القطـع دون الزرع والهدم دون البناء ...إنه
إعصــار غضب مهــووس ورغبــة جامحــة ...ولكن المــرأة كتب عليها بسبب ذلك
الحنيــن الالواعي بيـن أضلعها إلى األمومة أن تروض هذا اإلعصار الغاضب الذي
يخترق أحشاءها كالسيف المحمى على النــار.
 ولكنكن معشر النساء ماديــات التفكيــر ال توجــد عنــدكن همــوم ميتافيزيكيــة. نحن مضطرات أن نفكــر بكل شاردة وواردة مــن األمور المادية نظراً لتقصيركمالفاضح فــي تلك األمــور وإهمالكم النابــع مــن الالمباالة.
 رأيـي أن المرأة مخلوقة جميلة توحي باألحالم الرومانسية وتولد في النفس مشاعرميتافيزيكية غامضة وإن كانت ممارساتها ومتطلباتها ماديــ ًة صرفــاً.
 كأنك تريــد أن تقــول أن التحليق فــي سماء الفكــر النظـري الخالص حاجة نفسيةللرجال دون النساء اللواتي يبقيــن ملتصقات بأرض الواقــع المادي.
 بربــك أليست الحقيقــة؟ الحقيقة هــي أنــي أرغب بعضك حتــى يمــأل صراخك األوتوستراد. ومــن قــال لك أن المداعبــة باألسنان ليست ملـذة كالمداعبة بالشفتين. دائمــا ً اللــذة دائمــا ً اللــذة كأنهــا البدايــة والنهايــة. تريديــن حقيقة مشاعري ...إني ضائع أدور في دوامة مفرغة. أهنــاك مثـــل متضادة تصارع بعضها فــي داخلك. بل أكثــر من ذلك ...أشعر بإنجذاب قوي متعاكس أتمزق له ألما ً وأكاد أصبح إثنينفي واحــد..
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 أتتــألم كل هذا األلم وأنا أظنــك هــزاراً يغنــي بال مباالة؟ هناك أطياف غامضة تعيش فــي أعماقــي كأنها ال تمت إلــى حياتـي هذه بصلة...كأنها من حيوات أخــرى ..صور ...وجـوه ...ظالل محادثات معقدة ...أطالل أحالم
مشعة ..أجواء تعشش فيها الطمأنينة الساكنة في ربــوع وهـج شعشعاني.
 ذلك يشبــه الهلوســة الصوفيــة ..ربمــا تكــون تجسيداً آخــر للحــالج. إيـاك واإلستهزاء ...إني أحـاول ترجمة بعض تصوراتي الغامضة إلى كلمات. أيها المهووس بتصوراتك وتصرفاتك ...كل هذا سببتــه لك أجـواء الضيعة التي التضبط شخصيتك فــي أطــ ر المفاهيم الحضارية وأعرافها فتنفلت أناك الذاتية لتسرح
وتمرح كما تريــد ...قلت لك ألف مــرة مذ تعارفنا أن تأتـي لتستقر فــي بيـروت..
ً
صراحة وأقول لك إنك
بصراحة أنت نسيج منفــرد في هذه الناحية ..بل ألكون أكثر
نسيج شــاذ ...طالب طب فــي الجامعة األميركية تأتيــه كل شهر حوالـة مالية دسمة
مــن أبيــه فــي أميركا يعــزف عــن السكن في بيروت وينتقل صباحا ً ومسا ًء مسافة
أربعين كيلو متراً ما بيــن ساحل وجبــل.
 أنت ال تعرفين كم تسبب لــي القيــادة الصباحية من راحة نفسية ...تتهادى السيارةبتمهل السلحفاة فأرنو بعينين مندهشتين إلى الطبيعة حولي كأني أرى مناظرها للمرة
األولى ...أحس بروحي طاهــر ًة تــرف بأجنحتها البيضاء في سماء بنفسجية الصفاء
والشفافية...
 ولكني أعرفــك تقــود بجنون أحمــق يوحي بأسوأ العواقب بيــن لحظة وأخرى. لم أقــل لك أنــك تعرفيــن مــن شخصيتي وجهــا ً وتجهلين وجــوهاً.ً
عضة
 هذا يعني أنك مشعــوذ بـل دجـال ...ثم إنثنت ليلى إلى كتف مروان وعضتهمؤلمـ ًة جعلتــه يصرخ ويقفـز فتصطدم جوانب العجالت بإفريز الكورنيش مما جعل
مروان يسرع بلف المقــود مخافــة أن تنقلب السيارة رأســا ً علــى عقب.
 سنلتقي بعـ د قليل في سلة التلفريك المعلقة بين األرض والسماء فإن لم أذيبك كقالبسكر في نهــر رجولتي فال دعيت إبــن الضيعة البــار.
 سبحان هللا تقفز كالسنجاب من تأمالتك الرومنطيقية إلى نهمك السادي حتى غدوتال أعرف بمن أرتبط أبشاعر حالم أم بطبيب يتلهى بتشريح لحــوم األحياء.
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 بـل ترتبطين برجــل إرتفع فــوق أطــر المحسوس ومفهومي الزمان والمكان حتىأحس بذاتـه تذوب في ذات الكينونة منــذ بدايتها وحتى ما ال نهايــة.
 وتشمل األحداث التــي مــرت علــى شريطــي الزمــان والمكــان. قــد ال تشمــل األحداث فـي ثيابها المحسوسة ولكـن زبــدة مفاهيمها خــارج إطــارالهيــولي والتي تشبه صورتــك في المــرآة.
 هذا يعني أن فــي ذاتك زبــدة مالييــن النساء غيــري ...بــل زبدة ماليين البوزاتالمتوقع أن تكــون عربيــدة ....أيها الفاسق فكريــا ً سأعرف كيف أحـرق كل أوهامك
وهلوساتك بأتــون جسدي الراعف عندمــا نتــزوج.
 ولمــاذا تنتظــرين حتــى ذلك الــوقت. تقــول ذلك الوقت وكأنه لن يأت إال بعــد قرون. وهــل يعقــل أن نتــزوج قبــل أن نتخــرج كالنا. ومــا شــأن هــذا بذاك فهــل تنقصنــا الــدراهم؟ أتطلبين منـي أن أتـزوج على حساب اآلخريــن؟ ألم تقــل لي بــأن والدك وعــدك أنه سيعطيك نصف ثروتــه إذا إقترنت بــي؟ ومــن قــال لك إنــي راغب بنصف ثروتــه؟ هــذا يعنــي أنــك غيــر راغب بــي؟ أي كالم هــذا فالربط بيــن الموضوعين يفتقــر إلــى المنطق. لم أعــد أدري مــن أمــرك شيئــا ً وال الطريقة التــي تفكر بها. أريــدك لهيب أنوثــة تلفحني حتــى العظــام أما الطريقة التي أفكر بها لبلوغ سدرةالمنتهى هــي أن نعمــل سويــ ًة يـداً بيــد ..نسهر الليالـي الطوال أنت تنحتين تماثيلك
الشفافــة وترسمين لوحـاتك اإلبداعية وأنا أقــرأ كل ما خطته أقـالم األطباء للوصول
إلــى إكتشاف تلك الحلقة المفقـودة التي تربط عالم النفس بعالم الجسد وطريقة تفاعل
اإلثنين معــا ً لمعرفة أسرار بعض األمــراض العجيبة كالحساسية والكآبــة واإلحباط
وما شابه ذلك.
 ونتخلــى عــن الصالونـات اإلجتماعيــة وحيــاة الليــل المترفـة فــي كنف الحفالتالصاخبة والمرابع التي تقدم أجــود ما أبدعه الفــن اإلستعراضي في العالم؟
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 فــي بالدنا ال يوجــد صالونات إجتماعيـة صدقيني ...مـن هو األديب أو الفيلسوفالذي أطلقته تلك الصالونات؟ ..ما هي المحاورات الفكرية التي تركت بصماتها على
تطور مجرى حياتنا نحــو الكمــال؟
 بكالمك هذا تحتقــر بيروت لؤلـؤة الشرق المتوهجـة ...تريــد أن تعيدنا إلى مقاهيالحــارات وطاوالت النــرد والنرجيلـة والدومينـو أم إلــى حيــاة العـوالم والدق على
الدفــوف.
 بــل أريــد أن نصــل إلــى حيــاة العطاء اإلبــداعي الذي يساهم فــي رقي المجتمعوالتخفيف مــن أحــزان أبنائــه.
 ألم تساهم صالونات بيـروت في رقـي المجتمع؟ مـن الذي سـاهم إذن! ..الحجـاب..العبـ اءة السوداء التي تبرز المرأة كالفزاعة ...المضافات التي ال يتحدث الرجال فيها
إال عن النساء الساقطات وآخر صرعات القمار.
 إنــي ال أرفض اإلنغماس في حيــاة الصالونات ألعود إلى المضافة وال علب الليلألعـود إلى القمار بل من أجل أن نعيش وقتنا مشبعا ً بالعمل المثمر مع قليل من اللهو
والترفيه.
 مــن يسمعك تتكلم اآلن يقــول ..هذا شاب يجلس فــي إحدى الـزوايا إذا ما اضطرقسراً لحضور حفلــة راقصة ...وأنت الذي تجمع حولك الحسناوات كالمصباح الـذي
يجمع الفراشات ...سيكون األجــدر بــي أن أعــزف عن الحفالت والصالونات غير ًة
عليك وليس العكس.
 ولكــن مــن العــار أن ينزلق اإلنسان علــى قشرة الحياة إنزالقا ً فواجبه يقتضي أنيغوص إلى أعماقها حيث اللب والجوهر.
 وهل يكــون الغــوص باإلنــطواء علـى النفس! مــن قال لك اإلنطواء علـى النفس ...فأنت برفقــة الكتب تعاشريــن أفاضل النـاسأصحاب العقــول المميزة والمواهب المشعة.
 إيــاك أن تغـري نفسك بتمثيل دور الماسوشي الذي يتلذذ تعذيب ذاتــه ....لــم يعــدأمامك والحالة هذه إال أن تقــول لنتــزوج ونسكــن الضيعة...
 ولكن هذا ما أحلم بــه وأصبــو إليــه بالفعــل.47

 ال تجعلني أخــرج عــن أطواري فأقذف بنفسي تحت العجــالت ...ماذا أصابــك يامروان إنك مرهــق عصبيا ً حتــى حدود المــرض ...ال بــد أن المذاكــرة المتواصلة
ستجعلك إنسانا ً آخر ...أف لهذا الطب اللعين ...هذا التخصص الذي يقتضي الجلوس
ثمانـي ساعات وراء الطاولة كل يــوم عــدا ساعات الــدوام فـي الصفوف والدروس
التطبيقية فــي المستشفى ...ال أدري ما الذي حــدا بــك لمثل هذا اإلختيار السيىء.
 ولكني أهبــك عطلة األسبوع بكاملها ضاربــا ً بدروسي عــرض الحائط. وتحرمني رؤيتك خمسة أيــام متواصلة تقضيها مع هياكلك العظمية ...مهنة الطبفــي الحقيقــة خلقت لفقــراء التالميذ ليرتقــوا عبـرها إلى الثروة أما أغنياؤهم فعليهم
ً
وجاذبية كالمحاماة واآلداب.
إختيــار مهن أكثــر بهجــ ًة
 ولكنــي لست غنيــا ً أنت وحــدك الغنيــة. ولماذا تتجاهــل ثــروة أبيــك ووعوده المسؤولة!فلننس كل هذا اللغــو
 هـذا موضوع شائـك لن أجعله يفسد نزهتنا ...آه ها قد وصلناَ
الباطــل.
 وتقــول لغواً أيها المشعوذ إنــي أعلم أنك تستفزنــي لغايــة في نفسك الخبيثة.وضحــك مــروان ثم غمــز بطرفــه وقــال مداعباً.
 وشفتك السفلى أليست خبيثــة؟ ..تــزرع فــي عيني عالمــا ً من الرغبات الملونة...تنقــل رعشتها المتفجرة إلى شفتي فأحس فمـي كفوهــة بركان ثائــر ...يا آنستي إنك
تملكين جسداً أشــد خبثــا ً مـن جميع ساسة العــرب.
 وما دخــل الساسة العــرب بهــذا الغــزل المفـرقع. أال تسمعينهم يمألون الدنيــا تصاريحا ً تنضح بالغيــرة على كرامـة القومية العربيةوالقضية الفلسطينية ..ودأبهم ليــل نهــار في تهيئة أفضل السبـل لذبح القضيتين.
 وفــي أي األوقات كان تالمــذة الطب علــى علم بخبايــا السياسة. وقــد يكــون هذا مــن نعـم هللا علينا لتبقى عقـولنا سليمة في عالم يمشي على رأسهوساقاه إلــى األعلــى.
 كأنك تتهم اآلخريــن بأنــهم ال يملكــون عقــوالً. هذا شيء طبيعي ...أنتم الفنانين مثالً من أيــن يأتيكم العقــل! لقــد ذهبت بعيــداً فإن لم تعلل إعتبــرت كالمــك إهانــة.48

 سأعلل وبطريقــة منطقية ...لنأخـذ اإلنتـاج األدبي والفنـي في بالدنا نراه دائما ً ردةالفعــ ل وليس الفعل بمعنى أن الفنانين ينتظرون الحدث ليحصل ثم يأتـي إنتاجهم ردة
فعــل له وهــذا يخالف أبسط قواعـد الفن اإلبداعي ...إقرأي مثالً األدب الروسي قبل
الثــورة الكبرى تشاهديـن روح الثــورة فــي كل سطر مما تقرأيــن ...كارامازوف..
الشيــاطين ...المراهــق لدستويوفسكي الحــرب والسلم لتولستـوي أنت تشاهديـن كل
نظريــات علــم السياسـة والنفس واإلجتمــاع التـي تبــلورت فيما بعــد مبثوثــة بيــن
الصفحات ...هــذا هــ و الفن يا آنستي أما أنتم فتنتظرون أن تصيبنا مصيبة لتستوحوا
منها ما تستوحيه الغربــان مــن الخــرائب.

**********
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-11ذهب مروان إلى شباك التذاكر فحصل على تذكرتين ثم إستقـل مع لياله إحدى سالل
التلفـريك المقفلة وإنطلقـا صعـوداً يسابقان خيـوط الشمس العسجدية فـي ظهيـرة ذلك
النهار الخـريفي الحالـم ..كان منظــر السالل المتناثــرة صعــوداً واألخـرى المبعثرة
هبوطــا ً يوحــي بسفـر اإلنسانية األبــدي في بحر الوجود األزرق الالمتناهي ومنظر
سيــدة حريصا الفاتحــة ذراعيها من أعلـى القمة بمنظر أفروديت الواقفة فــوق جبـل
المحــار المرصــود علــى اللذائـذ المجنحة والتـي تقــول ألصحاب المشاعر الراعفة
واألحاسيس الملونــة ...قالــ وا لي يا أبنائي البررة ألبارككم باسم اللهفة التي أزرعها
فــي عيــون الصبايا والرغبــة التـي أبعثها في قلــوب الشبان لترتعش جاذبية الحنان
ويتحــد الوجود فــي ألوانــه المتناسقة تحت مظلة المحبة السماوية...
نظرت ليلـى باتجاه البحــر فإذا بخليج جونيـة الغافـي علـى صدر الرمــال المتوهجة
يبعث آهات قلب العاشق غبشا ً موشحا ً بـاألرجوان ينهـد مشرئبا ً ليعانق قرميد البيوت
العتيقـة ويتعلـق بأجنحة السنونـو الطائـرة على غير هدى كشلة عشاق مجانين هاموا
علـى وجوههم في حقــول السماء البنفسجية ...كانت األشجـار الراكضـة عــن يميـن
ويسار التلفريــك كقطيع غــزالن مذعــور فاجأه صياد حانــق تقــدم أحلى لوحة عن
األلوان التي أبدعتها ريشة الطبيعة فـي توزيع ألـق األنوار وأطياف الظالل...أوراق
لوحها وهج الشمس حتى غدت حمــراء مرتعشة كشفـة كاعب نادتهــا الرغبــة فلبت
نـداءها مرتبكــة ...وأوراق صفراء شفافـة كأن أميــراً فــي ساعـة نشــوة فتــح بـاب
خزانته وأخــذ يبعثـر دنانيــ ره الذهبية في كل اتجاه ...أما خضرة الصنوبر السندسية
فكانت كقلب أفـروديت الخافـق مع زبـد األمواج ينبض دائما ً بذلك العطاء الذي يبقـي
ربيــع الحيــاة مستمراً رغــم يــأس الطبيعة ويــأس بني البشـر ...أسكر المنظر ليلى
فأرادت أن تنبــه مروان إليه ولكنها عندما التفتت إلـى رفيقها وجدته يرنو من النافذة
ً
دافئة كحلم
األخرى بعيــون متوهجة تلمح مــن خالل وهجها دموعا ً توشك أن تنهمر
ً
فواحة كنفح الخزام في وديان الجبال الجردية ...إندهشت ليلى لشرود
ليلــة صيف...
مــروان المتألـق ...كأنه لم يعــ د ذلك الشاب المادي النزعة كما تعرفه ..الذي يقضي
جــل وقته مع كتب مملة ال تتحدث إال عـن مواضيع تثير اإلشمئزاز ...لم تكن تدري
فيه هذه النزعة الجمالية الصوفية ...كأن الطبيعة إله يشتهي الرواد الحلــول بضميره
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إلى األبــد ...لم تستطع أن تقــول كلمة ...خافت إن هـي نطقت أن تتفوه بسخافات ال
ترتقي لحالة تألقــه النــوراني ...فقط إلتصقت بــه وأخذت تقبله بعنقــه قبـالت ناعمة
تنــاغي البشرة بـوالء وخشوع جعلت مروان ينحني ليقبلها في عينيها المغمضتين ثم
في شعرها المبعثر وهمس في أذنها بعنة محشرجة.
 ليلى هــل رأيت كيف يتبعثر الذهب والياقـوت فــوق أغصان الملــول والقرقش!ذهب خزائننا منطفئ كثيف وذهب الطبيعة متــوهج شفــاف ...ياقوتنـا لـه حمرة الدم
المسفوح مــن عيــ ون الفقراء وياقوت الطبيعة له بشير إطاللة الفجر وجالل أرجوان
الملوك المنتصرين ...ليلــى هــل رأيت خضرة شباب الصنوبــر كيف تــرفعت عـن
ً
شامخة تناطح عليــاء السماء.
مالمسة األرض لتنهد
 رأيت يــا حبيبي ما هــو أدعــى للعجب ...كانت عينــاك فيما مضــى بحيرتي نـارمضطرمة يلفحني لهيبها حتى اإلحتــراق أما اآلن فأراهما ينبـوعي ألـق علوي يسبح
فيها البجع األبيض الوديــع ويظللهما سعف النخـل الناعس ...كان كالمك فيما مضى
مدويا ً كفرقعة السياط فـ وق ظهور الخيول الحرنة أما اآلن فأحسه يسري في حواسي
مسرى النعاس في المفاصل.
 ليلى ما أجمــل شعرك وهو يتهدل كنوز أحالم إختبأت في ثنايا العنق ثم غلت لتنامفي مروج الياسمين.
 مروان يــا بهجة عمري الماضي ويا لهفة عمري اآلتـي...حبك زمنـي الحقيقـي...ً
محتمية بحلزونة أحالمها الهشة.
قبــل أن أعرفــك كنت كتلة لحم رخــوة تعيش
 فـي مدار عينيك كواكب ترتعش ونجوم تدور فيسيل الضوء والدفء ويتحدد معنىالزمان والمكان.
 مــن لهفــة شفتيـك يتــولد قانــون الجاذبيــة ويبـدأ المد والجزر على شاطئ أنوثتيالمرجاني.
ً
خلسة
 غلـي في بيدر صدري بأغمار السنابل التي تحلم بقمحها العصافير وتزورهارفــوف اليمام ...إقتربي من همس ضميري المرهف وإستريحي في إنسـان العين...
تركت ليلى رأسها ينام على صدر مروان تحلم بأغمار السنابل ورفوف اليمام وأحنى
مــروان رأسه لتغـل شفتيه في خيوط الحرير الفواح وغفا اإلثنان في نشوة حالمـة لم
ً
معلنة وصولها إلــى القمة ...فتحا
يستيقظا منها إال علــى سـلة التلفـريك تهتــز بعنف
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عينيهما بدهشة ال تتوقع مثـل هــذا اإلزعـاج متسائليـن مـا الخطب؟ ولكنهما إستوعبا
الحقيقة فــي ثــوان لقـد إنتهى حلم عاشقين كانـا يتأرجحان بين السماء واألرض وآن
ً
متثائبة
األوان للعــودة مــن جديـد إلى تـراب الواقع ...قالت ليلى وهي ترفع ذراعيها
بغنــج ودالل.
 آه لــو تمطر السماء نبيــذاً أللعقه بلساني وأهدابي وشفتي ...ألسقي بخوره المنعشياسمين صدري الظامي وعــاج بشرتــي المحترق ...آه لو ينسكب النبيذ شالالً لكنت
أتعــرى وأستحم في رحيــق رذاذه ثم أختبيء منذعـر ًة بسواد عيني حبيبي أتدثر ظل
ً
منتشية بحنــان النور السائل ...وضحك مروان وهو يتأبط خصرها
األهــداب وأنــام
المتثـني كما شلــوح الزنبـق ويسيران الهوينـا باتجاه مطعم التلفريـك الذي ال يبعد إال
خطوات معـدودات ..دونـك ونبيذ كسارة المعتق في خوابي الفخار والذي حجر عليه
بعيــداً عـن أعيـن الشمس الماجنة في أقبيــ ة الحجر المعقود كحريم خلفاء بني عثمان
المحجبات عن كل شيء إال عـن فجور " أمراء المؤمنين" ...جلسا إلى طاولة جانبية
كأنها بساط ريح سابح فــي الفضاء الرحب ونادى النادل بصوت ضاحك رنان.
 أجــود أنــواع النبيذ مع أجـود أنواع المكسرات ...أسقنا حتى الثمالة وبعدها قدم لناطبقيــن من شواء لحم الضان وسمك الترويت.
ضحك النــادل وقــد إستخفه طــرب العاشقين.
 سأسقيكما حتى تصبحـا عصفوري حب يغردان بأحلى أنغــام السعادة.أعجبت العبــارة ليلى حتى حـدود الدهشة وكذلك مروان رفع حاجبه منتشيا ً ومتسائالً
عن ســ ر هذا الكالم المعسول الذي يجــري على لسان نـادل وربما قرأ النادل تعابير
الدهشة المرتسمة على وجهيهما فإنحنى قائالً.
 سيخدمكما اليــوم طالب سنة رابعة فــي كليــة اآلداب.واستدرك مــروان بسرعة بديهته التــي تنـم عــن ذكاء متوقــد وذوق رفيع نضج في
أحضان أمه الحزينة.
 بــل ستكون عــراب حبنــا فلك منا أحلــى األمنيات وعسى أن نلتقيك فـي المستقبلدكتــوراً في أحد صالوناتنا األدبيــة الوفيــرة.
ترك كالم مروان تعابير إمتنان عميقة على وجه طالب اآلداب مزجت ببعض الحياء
البريء فأجاب برأس قد طأطأه التهذيب قليالً.
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 إنــي أشكـر محبتك المتواضعة يــا سيدي أرجــو أن يغمركما النبيــذ بدفء حنانــهويدثركما الحب طمأنينة الوديعـة المنبعثة من عيني صديقتك الحسناء وانسحب بأدب
كأنه ظــل شبح.
تدحرجت القناني على الطاولـة فارغة تحسد مترعة وكثرت النكات التي تعقبها دائما ً
الضحكات المجلجلة التــي تحكي قصة الشباب المستغــرق فــي شمول فرحه الدافـق
على جميع الموجودات ...الطاوالت كانت تضحك ...ووجوه الشاربين المبعثرين في
الزوايا كانت تضحك ..ميــاه البحــر البعيــدة التي كان يناغيهــا وهــج الشمس كانت
تضحك ...حتــى سيدة حريصا الوقــورة أحسها مــروان تتـلوى من كثرة الضحك...
كانت ليلــى تؤرجح رأسها فتنحني على مــروان تقبله في عنقه حينا ً أو تداعب غرته
بأناملها أحيانا ً أما مروان فكان يهب واقفا ً بين الحين واآلخر ليشرب نخب عيني ليلى
وشفتيها مقفى ثم ينحني يقبــل السالفين قبــ الت ناعمة سريعة تشبه كرات حسون في
فجــر يــوم ربيعي ...عندما قاربت الساعة الثانيــة كان كل شيء مبعثراً على طاولة
العاشقيــن ...القنــاني الفــارغة منقلبـة ..صحــون الشــواء ممـلوءة بقشر المكسرات
والفـاكهة ...الصور التي أخذت فــي المناسبة مشلوحة هنــا وهنـاك ومــروان وليلـى
يتناغيان بأصواتهما المبحوحــة من فـرط الحنان واألحاسيس الشاعرية....قالت ليلى
أنها تــرغب بالصعود إلى ساحــة السيدة والتنزه مشيا ً علـى األقدام حتى حدود الغابة
الصنوبرية على المقلب اآلخــر فوافقها مــروان هاشـاً..
نــادى النــادل الجامعي طالبــا ً منه فاتورة الحساب الذي جــاوز المئتي ليــرة دفعهــا
مغتبطا ً ثم نــاول صاحب اللسان المعسول ورقة المئة ليــرة قائــالً.
 هذه لك لتساعدك على شــراء بعض كتب الشعــر التــي تحتــاج إليها فـي دراستكوعملك على حــد ســواء ثم تأبـط خصر ليلى وسارا يتأرجحان كبندول الساعة ولكن
في غيـ ر انتظام ...عندما وصال الساحة كان اإلجهاد قد أخذ منهما كل مأخذ وابتدأت
حميـا الخمرة تتبخر من رؤوسهما تدريجيا ً ولكنهما تابعا سيرهما المتأرجح الممزوج
بالطرائف الماجنة والغزل الذي إبتدأ يأخذ طابعا ً ماديا ً بعيداً عن تلك النشوة الصوفية
الشفافة التــي شعرا نفـح روحانيتها في طريق الصعود ...كانت األجساد ترتعد تحت
وطــأة الرغبات التــي زرعتها إبنــة العنقــود في كل خليــة حيــة فالدمــاء تهدر في
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شرايينهما والقلب إبتــدأ ينبض نبضات متفجرة توشك أن تشلع قفص الصـدر لتنفلت
بعيداً في عالم اللذة الجامحة.
مــا إن وصــال إلــى تخــوم الغابــة الصنوبرية حتى انشلحا علــى األرض الممـلوءة
بشجيرات الزعتـ ر بإنهاك حالم ...تكورت ليلى بجانب جذع صنوبرة مغمضة عينيها
باعثة آهـة حـارة إحتوت لهيب محـار الشطـآن الدافئة فانحنى مروان يرتشف رحيق
شفتيها الملتهبتين بنهم جمـل صحراوي أضناه السيــر في قيظ الرمال المحروقة دون
قطـرة ماء ...كان ينهل من ينبوع أنوثة تدفق يهــدر صاخبا ً بغيض يرغي ويزيد فال
يــزداد منه إال ظمــأ وإحساسا ً باإلحتــراق والتبعثــر شعاعـا ً متوهجــا ً فــي الفضــاء
الــرحب ...بعد دقائــق زاغت فيها النظــرات وكادت الشفــاه تــذوب تحــولت رياح
العاصفة الهوجـاء نزوالً إلى الصدر الالهث باضطراب حيث إنفلت النهدان متحديان
قيود الحرير الضاغطة وشعر مروان بنفسه كحصان أصهب يعدو بجموح شارد بين
مــروج أقــاح طرزت بشقائــق النعمــان ...كان فرحــه جنونيــا ً ال يستطيـع الوعــي
إستيعابه ...لقــد شعــر بتلك القــوة الخارقـة التي تصهر العناصر ببعضها فــي أتون
القدرة لتجعلها عنصراً واحـداً جديداً ولكن مروان الشريف بغريزته ..الذي يوجد في
أعماق وعيــه وفي كل ذرة من ذرات الوعيه تلك اإلرادة التي تعــرف كيف تصون
المروءة بعيداً عن أيدي اللذة العابثة صحا فجأ ًة من غيبوبة فرحه المجنح ليمسك بدفة
القيادة ويوجه سفينة الحب إلــى شاطئ السالم واألمان..
غفت ليلى بيــن ذراعي مــروان بضع دقائــق راودتها خاللها أجمل األحالم ...رأت
نفسها فــي قصر منيف شيد على تلة من تالل الدوحة بحجارة صفراء تحاكي الذهب
الخالص وزهــور وارفة الظالل يفـ وح عبيرها وكرنفال ألوانها ...المدخل مرصوف
برخام الغرانيت األسود...ثم رأت بهــواً ينفتح علــى عــدة صالونات بعضها شرقــي
الطــ راز وبعضها غربي وبعضها ياباني وهي ترقص بثيابها البيضاء الهفهافة هائمة
كالفراشة مــن صالــون إلى صالــون ومــروان يفتح لها ذراعيه ليضمها إلى صدره
بحنــان ...فــي حلم آخــر رأت نفسها تجلس بثيـاب عــروس على أريكة صنعت من
الذهب ورصعت بالماس والياقــوت والزمرد وبيدها مروحة عاجية ومروان يقدم لها
نبيــذاً بكأس مـن الكريستال الصافي ثم يدق كأسه بكأسها قائالً ..نخب سعادة األميرة
التي يحاكي جسدها بصفائـه هذا الكريستال الشفاف ويحاكي حنانها بدفئــه هذا النبيـذ
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المعتــق ...عنــدما فتحت عينيـها كان رأسها يستريــح على صــدر مروان وأصابعه
ً
قائلة ...تصورت
تــداعب خصالت شعــرها بمــودة أليفـة جعلت ليلى ترفع ناظريها
أشيــا ًء كثيــر ًة ال أدري أكانت فــي عالــم اليقظــة أم فـي عالم المنام وبادرها مروان
بصوت رخيــم.
 عليك أن تـروي تصوراتك ألقـول لك إن كانت من غلــة بيادر اليقظة أم من منجموهــم األحالم.
 أشياء كثيــرة لم أعد أذكر منها إال جلوسي على عرش من ذهب مرصع بالجواهرنشرب نخب حبنـا الملكي وقصر تلفه الزهور فيه عشرات الصالونات المعتقة بورق
الذهب وأنا أرقص حافيــة القدميــن وأنت تفتــح لــي ذراعيــك لتضمني إلى صدرك
بحنــان.
 كلها أحــالم ملكيــة تخــرج مــن عقلك الباطني الذي ال يحلم إال بمغــاور الزمــردً
والياقــوت ومناجم الذهب والمـاس ...لم ال تحلمين أحالما ً
جميلة في بساطتها تحاكي
جمال عيــون األطفال وتغريد العصافير وهديــل الحمام؟
 وما ضيــر أحالمي الملكية طالمــا أن تحقيقها فــي حـدود اإلمكان؟ هل نسيت أنكمليونير بالقوة حتى تتزوجني فتصبح مليونيراً بالفعل ...أليست رغبة والدك على إي
حــال؟
 ولدت وفي فمــك ملعقــة مــن ذهب ...وعشت عمــرك ترفليــن بالدمقس والحريروتغرقين فــي دفء المخمل وفــرو الشمال الثميــن ...أما أنــا فرضعت دمــوع أمي
المالحة مع لبنها الحزيــن وطالما فاجأتها وأنــا صغيــر تقف أمــام صورة والدي في
الصالون تناجيها بكلمات حــرة وتبكي بتشنج مخنوق.
 بعض الناس يبكون ألنهم يستمرئون البكاء ...إنهم مجموعة من الفاشلين في الحياةالعاجزين عن تبريــر وجودهم والبرهنة عن مصداقيته إال بواسطة الدموع.
 ولكني أعتقد أن ال شيء يغسل اإلنسان من أدرانه ويجعله يقف طاهراً في محرابنفسه يناجي هللا بضمير شفاف غير الدموع ...ألم تسمعي ما قاله السيد ...طوبى لمن
ولد مرتيــن.
 ومــا شــأن هذا بــذاك.55

 عليك أن تقــرأي ما بين الحروف فالوالدة األولى مــن رحم األم والثانية مـن رحماأللــم.
 تضحكني تأويالتك التي تقف من الهلوسة قاب قوسين أو أدنى. وأنــا تضحكني أحالمــك الملتصقة بأرض المــادة ال تبــارحها. وما ضــرر المــادة إذا كانت وسيلــة ال غايــة؟ تفسرين األمــور بالبساطة التي تريــق رغباتــك ..إن عالقتي بأبي أكثر تعقيداً منقضيب الزعــرور.
 مــاذا؟ أال تحبــه! أال تتبــاهى بإنتمائــك إليــه؟ ودموع أمي فــي الظالم وآهاتهــا في يقظــة الظهيرة أتحسبينني رجالً قد من حجرصلد.
 هــي المذنبة وعليها تحمـل وزر خطيئتها...كانت تعلــم أن أباك يحب غيـرها حتىً
الجنــون فما بالها إرتمت في فمه ً
سائغة وهي على يقين أن اليأس وحده قد دفعه
لقمة
إليها.
 إنها إبنـة خاله وشرفها جــزء من شرفه ...كانت تحبه سراً بتواضع وصمت عندماكان زيــن شباب المنطقة يتبختــر معتــزاً برجولتــه كالطــاووس وكانت حبيبته قمر
عصرها الزاهــر وقبلــة أنظــار المعجبيـن ..ولما رأتـه يوشك أن يخسر مروءته في
تصرف يجــافي التقاليــد وينبـو عــن األعـ راف تطوعت إلنقاذ رجولته بنفس كريمة
معطاء ولكنــه كان عقوقـا ً بل ألقل كان وثنيا ً بحبه ال يقيم لمشيئة القدر أدنى وزن أو
حساب.
 ال أعتقــد أن المروءة جمعت يوما ً بين قلبين ولكنها الرغبات المحمومة هي وحدهاالت ي تجمع فلم كل هذه التبريرات العفوية التي ال وجود لها إال في أوهامك.
 أكنت تريدينهـا أن تبــقى محايــدة؟ بالطبع فالزواج بغير حب فجور وعربدة. وهل كنت تتصورين كيف كانت ستدور الدوائر؟ لــن يـــدور شيء. كان والدي سيسافر إلــى أستراليا ليختطف أمــك من أحضان أبيــك وإذا ما حـاولمقاومة سحقه بال شفقة ...هل كانت ستعجبك هكذا نتيجة؟
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 بـ ل كانت أمي ستصفعه بقسوة عندما يقف أمامها ألنه هجرها دون تبرير وال وعدبترك بصيص من أمــل.
 بـ ل كانت تصرفت كما يتصرف العصفور عندما يسمع صراخ الصقر الجائع..هلتظنين أن أمـك ترغب بزواجـك مني إال لتحقق رغبــة مدفونة فــي أعمـاق ضميرها
عجزت لسوء حظها عن تحقيقها فأرادت أن تحققها عبــر إبنتها.
 ولكنك لست كأبيك ...إنــي أتخيله مارداً من نـار أما أنت فصوفي تستوقفك الدموعالحالمة.
 وأنت لست كأمك ...كانت قالبــا ً مــن النــور ال تحلم إال بالتكسر بيــن ذراعي أبـيالقويتيــن أما أنت فال تفتئين تحلمين بالقصور والعطــور وإكتناز الذهب والعيش في
تيــار أضواء المدينة.
ً
غافية في
 قسوت علي كثيــراً ...ال أدري لماذا تتعمد تكديــر سعادتــي عندما أكونقلب النشوة والنشوة غافيــة في قلبي ...ال أدري لماذا تشدني في لحظة جموح خيالي
ً
تعاسة من مدينة نكبت بحرب
بلجام من جليد يجمـد الــدم فـي عروقي ويجعلني أكثر
أهليــة ...مــروان أتشعرك صحبتي بالضجـر؟ فتتعمد المشاكسة لتثأر من برودي أو
إلتهابي لست أدري ...أصبحت أدور فــي دوامــة ال أدري معها سعادتي من تعاستي
وفرحي من بؤسي ...مــروان لماذا تعذبنــي حتى حــدود اليـــأس...
ثم إرتمت علــى صدره وأخذت تبكــي بآهــات مخنوقــة ودموع غزيرة بللت قميص
مــروان فأحسها تحرق لحمه وتنغرز حتى عظامه ...ضم ليلى إلى صدره بقوة وهو
يهمس في أذنها بحشرجة مبحوحة.
 سأحبك حتى آخــر يوم في حياتي ولن أغضبك بعـد اآلن ...إرادتك ستكون إرادتيورغبتك ستكون رغبتي ...ما تتمنينه سأتمنــاه وما تعزفيــن عنــه سأعــزف عنـه...
سنكون وجهين بجوهــر واحـد ...سنكـون واحد زائد واحد يساوي واحداً وال يساوي
إثنين.
رفعت ليلــى عينيها الطافحتيــن بالدمــوع التــي أضاءتها المشـاعر المرهفـة فإنحنى
مــروان يقبــل األجفــان واألهداب وهــو يهمس.
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 كم أنت جميلة فــ ي حزنك! ألم أقل لك أن اإلنسان ال يكتسب هويته اإلنسانية المثلىحتــى يولــد مــن رحم األلم مــرة ثانية ...وضحكت ليلى وهي تقبل مروان في عنقه
وتقــول.
 آراء عاشق مجنــون ...ثم نهضا يساند الواحد منهما اآلخر وهما في طريق العودةللتعلق من جديد بين أرض الواقع وسماء األحالم المضيئة.

**********
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-11صرت العجالت بنشــاز يـوحي بكارثــة فهرعت أم مــروان إلى مدخــل بيتها لترى
سيــارة ولــدها تتوقف رغمـا ً عنها ومـروان يترجل منها طلق المحيا تفتر شفتاه عن
إبتسامة عريضة وتتألــق جبهته بشــراً وسعــاد ًة ...كان يصفـر لحنـا ً رحبانيا ً راقصا ً
ويتجــه نحــو أمــه جـــذالً حتــى إذا وصل بمحاذاتها فاجـأها بمداعبات ضاحكة فـي
خاصرتها وإبطيها ثم إحتضنها وأخـذ يــدور بها بسرعة نحلة نشيطة وهــو يثرثر.
 كم أنت جميلة يــا أمّــاه ...لــو كنت رجــالً غريبــا ً لبقيت أطـاردك مشاكسا ًصباح مساء ...إنك سكــرة ..وردة في بستــان تغمره األنــوار ...أحبك يـا أسمر...
أحبك يا أسمر.
 ال تفضحني بصراخك أيها األحمــق ...فــي بيتنــا ضيــوف. دائمــا ً كالعادة حفنــة نســاء سافــر أزواجهــن فأتيــن يتلهين ساعات طويلة بمضغأوهامهن فــي تبصيــر فناجيــن القهــوة.
 ال ..عندنـا شابــة ذكيــة جمــال عينيها السوداوين يضيء البيت برمتــه. أحبك يـا أسمر ...يـا حالوة ...وغمز مروان أمه ودخال سوية غرفة الجلوس حيثً
واقفة ترحب بمروان.
كانت تتصفح أحــد الكتب ولكنها سرعان ما هبت
 أهالً بطبيب المستقبــل القـريب ..أراك يستخفك الطــرب كأنــك آت إلينـا من حفلةكثر فيها الهرج والمرج ...تبدو جميالً كشيطان فــي يــوم عيــد...
إبتسمت السيدة وفــاء أما مــروان فانفجـر بقهقهة عربيــدة مردداً.
 كشيطان في يــوم عيــد ....لم أسمع في حياتي تشبيها ً بهذه الغرابــة المغريــة...تفكيــرك يبــدو متــزنا ً أما خيالك فمجنونا ً يا إبنة خالــي الصغيرة.
 أنا صغيرة ...إنــي فــي التاسعة عشرة ...بعــد قليل سيعتبرني البعض عانساً ...ثمأنت أتظن نفسك شيخــا ً هرمــاً!
 إنــي شيخ بخبرتي اإلجتماعية فما رأيته في سنـوات ال يــراه غيـري في أجيال.ً
إجتماعية! فالعمر أقصر
 سبحان هللا أتحسب الزوغان فــي متاهـات الفوضى خبـر ًةمــن أن نبدده بأعمال ال تساهم في ترقية عقولنا وصقل نفوسنا لمحاولة الوصول إلى
المثــل األعلــى.
 أتــراك تقضين الليــل والنهــار في صقــل نفسك وأنــا ال أدري؟59

 مهما أكــن مقصرة فأنا أكثــر إجتهاداً منك والكتب تأنس إلـي أكثر مما تأنس إليك. هذا طبيعي ...أتحسبين الكتب مخلوقــات مقفلــة ال تستطيع أن تميــز بيــن األناملالحريرية الدافئــة واألنامــل الخشنة الجامــدة.
 هــل سمعت يـا عمتي كيف يسخر مني كأني ال أستحق منه حواراً جديا ً يستمع فيهلبعض آرائــي ...أتهــزأ من أصابعي الخشنة ألنـي أساعد في أعمال المنزل وأعتني
ً
بأحواض الزهور؟ أتريدني أن أنفق وقتي الثمين أمام المرآة أمارس طقوسا ً
وثنية في
عبــادة الذات؟
 آراؤك رائعــة كتشبيهاتك ...الحقيقة أني أستفزك ألثير غضبك قليالً أنت ال تعلمينكم تبدين رائعة وأنت ترتعدين غضباً.
 تعــود إلــى السخرية ...على كل حــال لن أثقـل عليك ببقائي كثيراً فقط لو تعيرنيبعض كتب سارتر.
 لــن أسمح لك بقراءة أفكار ذلك المنحل. عجبــا ً أتخشى علــي مــن أفكــاره؟ إنــه ساحر مشعوذ ...له قــدرة عجيبة على زرع أفكاره العبثيــة فــي عقول الناسرغما ً عنهم.
 آه ...لهذا أراك تنفق أوقاتــك في أمــور عبثية ال تخــدم أهدافــك العليــا. أتعرضين بي أم تغاريــن علي؟ ...ولكني رجـل والرجل قادر على المناورة الحرةأكثــر مــن المــ رأة ...ألم تسمعي ماذا قــال المعــري عــن الفتيات...
زجاج ولكن ال يعاد له سبك...
 ولكنــه لم يقــل مــن الذي يحطم ذلك الزجاج بــدل أن ينظر في مرآته. المهم أن الزجــاج سرعــان ما يتحطم ألنــه ال يملك مناعــة المقاومــة. ولكن من قــال لك إنــي أشاطر ذلك المعــري المنحرف رأيــه؟ ...هـل تتجاهل أنالماس أشد الجواهــر شفافية وبنفس الوقت أشدها صالبــ ًة.
 مــاذا تقصديـــن؟ أقصد أن الماس أشـد شفافية مـن الزجاج والماس ينبعث نوره من قلبه والزجاج العمــل له إال أن يعكس األنــوار الوافدة إليه فلو أنصف المعري لقال ...بعض النساء
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مرايا مــن الماس ينبعث النــور مــن جوهــرهـن ثم ينعكس النــور الوافــد إليها فتتم
المعجزة ...نــور على نـــور.
 ذكيـة كعمتك في تصريف الكالم ولكن إياك أن ترثي قدرتها على اللوم والتقريع...وانحنى مروان على أمــه ليغمرها ويقبلها في جبينها قائــالً.
 فنجــان قهــوة مشبع بالهال يا ست الحبايب ولكن منى أسرعت فــي اإلجابــة. بــل أنا التي سأحضر لك القهــوة ألبرهـن لك أن خشونــة أصابعي تأتي بكثير مناألعمــال النافعة ...والناعمة أيضاً.
إستلقى مروان على الكنبة مغمضا ً عينيه في استرخاء لذيذ قارب اإلغفاء ...لم يصح
منه إال على يــد منى تمسح على يــده بحنان وهي تقــول.
 قهوتك يا حضرة الدكتــور ...جلس الثالثــة يرتشـفون القهوة بصمت لبرهة إمتدتولكن منــى عرفت كيف تجتاز مرحلة الصمت الوقــور بتعليقاتها الالذعة.
 أرى الدكتـور قــد نهض بأعمــال متعبــة هذا النهــار حتى إستسلم سريعـا ً لإلغفاءكالطفــل الوديــع.
 رب تعب يأتــي مــن زيــادة الراحــة فال شيء أقرب من األضواء إلى بعضها فيالنهاية.
 أروع مــا قرأتــه فــي هــذا المضمار ما كتب في قصة الحضارة عن الزرادشتيينالذيــن يعتقدون بأن الكــون خلقه إلهان ...إله الخيـر يزدان وإله الشر أهرمن ..إلهان
أقرب ما يكونان إلى بعضهما ...فهذا يمثـل صفاء النـور وذاك صفاء الظلمة ...إنهما
جوهر واحد في الصفاء مع تغيــر األلــوان.
 إالم ترميــن أيتها الخبيثة؟ إنك تغمزين بقناتي دون ريب ...أنت وعمتك متواطئتانً
ضاحكة.
ضدي ال أدري لماذا؟ وأجابت األم
 وهــل هنـاك أم تتواطأ ضـد إبنها ...ولكنــي أخــاف عليك مــن جمــوح عواطفــكالمجنونة ..إن دمـاء إعصار غاضب تجــري فـي عروقك يـا ولدي ...وأردفت
منى.
 هكذا خلــق هللا الحيــاة يــا عمتي ...الرجــل كان صيـاداً يطــارد وحــوش الغاباتويصارع األخطــار والمــرأة كانت تبنــي البيت وتــزرع حــوله البـذور ...لقد تغير
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الديكــور أمــا الجوهــر فال يـزال ثابتا ً على حالـه ...ونظرت األم إلى ولدها
ورددت
 هكذا كان والــدك ...أسد غاضب يمــأل زئيــره آفــاق حياتـي ...كم أحببت شـرارةالصاعقة فــي عينيــه ...كم أحببته وهـو يضمني بقسوة إلى صدره حتى تئن عظامي
مــن فــرط األلــم ...لم أعــد أذكر أكانت ضمات حقـ د أم محبة ولكني كنت وال زلت
مستعدة ألن أهب حياتي في عــدة أجيــال لقــاء ضمة من تلك الضمات.
 أكنت تحبينه إلى ذلك الحــد يا عمتــي؟ لم أكن أحبــه يا بنيتي ألن الحب يكــون بين شخصين متكافئيـن ...كان إلهـا ً بشريا ًوكنت أعبــده ...بكل مهابـة وخشــوع ...ال زلت حتى اليوم عندما أقف أمام صورته
ً
مهابة ...لعن هللا الغربة كيف تبتلع صفوة
فـي الصالون أشعر برعدة فأغمض طرفي
رجالنــا الشجعان.
 ولكنه لــو بقــي لكان معرضا ً إلرتكاب شتـى أنــواع الحماقات. ال تسيء الظــن بأبيك إلـى هذا الحد ...كان في قلبه مروءة تمنعه من تجاوز حدودالشرف فالحياة بالنسبة إليه كانت وقفــة كبرياء وعـزة ليس إال ...على كل حـال أنتم
أحــ رار أن تفكروا كما تشاؤون ...إنه زوجي وأكن له الكثير من المحبة واإلحترام.
 ولكــن قليالت هــن النساء اللواتي بمثــل هذا المصير يا أمــاه. لكل قـدره يا بني ...ولقد أعطتني الحياة أكثر مما أستحق ..أهل كرام وبيت زوجيكريــم ...وإبــن أقــرب إلــى قلبــي مــن شفافـه إليه وزوج ذكراه تنير ظلمة فراغي
وتحميني مــن الحاجة والمذلـة ...ماذا أريـد أكثر من ذلك! ..كل ما أبتغيه أن تبقى يا
ً
سوية في هذا البيت ال تغادرني إلى المدينة أو الغربة ...بعد قليل
ولدي بقربـي نعيش
ستصبح طبيبا ً وضيعتك بحاجــة إليــ ك ...كل عيون األطفال والشيوخ والمعذبين بألم
الفقــر بحاجــة إليك..
 لن أخيب رجــاءك يا أمــي وال رجــاء فقــراء ضيعتي فقري عيناً...عنــد سماع منى هذا الكالم مــن فم مروان لمعت عينـاها بوميض فرح ساطع وقالت
بإندفاع طفولي.
 صحيح أنك لــن تهجرنــا إلى حيــاة المدينة؟ ..أتستطيع مقاومة إغراءات أضوائهاوروشتها وماليينها! قــال مــروان وهــو زائغ النظرات يحدق في الفراغ.
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 إغراء األضواء والماليين ...هه ..إني أحلم بجلسات هادئة على شرفة بيتي العتيقبرفقة كتاب ...وأجابت منى بصوت مرتجف وهي تغض طرفها حياءً.
 فقط برفقة كتاب ...أال تحتاج في جلستك لفنجان نعنع ساخن؟ ضحــك مــروان ضحكــ ًة مفرقعــ ًة وغــادر الغرفــة باتجــاه مكتبته ليـدون بعـضالمذكرات.

**********
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-12 ....خرجت ليلــى مــن المصعد وضغطت على الجرس الكهربائي وهي تصفر لحنا ً
شرقيـا ً راقصا ً يتمايــل جسدها على إيقاعه وهي هائمـة النظرات رومنطيقية المالمح
وعنــدما فتحت أمهــا البــاب تعلقت بعنقـها متأرجحـ ًة وأخــذت تطبــع علـى وجنتيها
عشرات القبــالت المتالحقة.
 أحبـك يا أمي ...يا أروع إم في الدنيا ...بفضل إرشاداتك الحكيمة غدوت أسعد فتاةفي الدنيـا ...إنه طوع بناني ..إسوارة في يدي ...قارورة رجولة وحشية الشذا تسكب
فـوق جلدي ...مياه كبريتية أغسل بها أقدامي ...لقد قال لي إن أرادتي ستكون إرادته
ورغباتي ستكون رغباتــه...
وأجــابت األم وهــي شاردة وكأنها تتقمص الماضي بجميــع تفاصيلـه.
 والده لم يقــل لي مثــل هذا ولكنه أخذنــي أخذ عزيــز مقتــدر ...أحسست برجولتهكسيف من نــار إختــرق أحشائي حتى إنغــرز فــي سويداء القلب.
 ال يمكن أن يوجد رجـل يملك حسه بالمسؤولية يا أمي ..فعندما غدوت بين ذراعيهقطعة حريــر متهدلة مغشيا ً علي مـن النشوة ال أملك وعيـاً بوجودي وبواجباتي تجاه
أنوثتــي عاملنـي كمحسن يشفق علــى شريــدة....أخــذ بيـدي بـرفق دون أن يصــدم
مشاعــري وأطفــأ سورة إنفعاله بفيض حنــان هــادئ زرعه نجومــا ً في ليل شعري
وذكريات طيبــة علقت بـزغب شفاهــي وشعرت أنني أتكــيء علــى صدر يوفر لي
السالم والطمأنينة.
 عليكما أن تسرعا بالــزواج يا بنيتي قبـل أن يغير والده من موقفه ففرصة إكتسابالماليين ال تأتي محظوظا ً مرتيـن.
 ولكنه يفضل الزواج بعد التخرج قائالً أنه ال يحق لإلنسان أن يصبح رب عائلة إالإذا إنتمى إلى نقابة المنتجين ...إنه يخجل أن يشتري خاتم خطوبتي من حساب والده.
 أفكــار مثالية ال توجــد إال في أذهـان المراهقين ..قولي له أنك سترثين مبلغا ً يفوقالنصف مليــون ويستطيع أن يتصرف به كما يشاء ومنــذ اآلن.
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 عندما كلمته عــن ذلك تلميحا ً إلتهب رأسه غضبا ً وبرقت عينــاه ورعد صوته كأنهأسد كاسر في دغله أطلق عليه الرصاص مــن الخلف.
 ولكنه فــي منتصف السنة السادسة أينتظر حتى ينهـي سنته السابعة ويفتح عيادتــهويمارس العمــل؟
 وما حيلتي فــي األمــر حاولت إقناعــه بشتى السبــل ولكنــي منيت بالفشل. وبعدهــا تقوليــن أن إرادتك غــدت إرادته ورغبتك غدت رغبته وهو كالسوار فيمعصمك وكالقالدة فــي جيدك! فإما أنــك تناقضين نفسك أو أنــك ال تدركيــن مرمى
الكالم.
 ولكنــي متأكدة أنه يحبني بكــل ذرة في كيانه ...إن حبي يسري في وجوده مسرىالدم فــي العــروق.
 لماذا ال تحاوليــن معه بإسلوب الهــرب إلى األمام؟ ال أدري مــاذا تعنيــن بـالهرب إلــى األمــام. قــولي له أنــه ال يليـق بشاب نبيه مثله أن يكون مجرد طبيب عادي فذاك خمول اليرضي أصحاب المواهب المتوسطة أما هــو المتفـوق دائما ً فاألجدر به أن يكون من
ذوي اإلختصاص ...جــراح رأس أو جــراح قلب...
 ومن قال لك أني إستسلمت ورميت سالحي ...سأثنيه عن عزمه ال محالة ...أماميوقت طويل من اآلن وحتى مطلع الصيف القــادم.
 ولكني أتوجس ريبــ ًة يــا بنيتي ...أخــاف أن يتمكن حبــه منـك ثم يكون حظك منهكحظي من والــده.
 أال زلت تحبينــه؟ لقــد مازج حبــه مني اللحم والــدم فلو قطعوني إربا ً لصرخت كل خلية في جسدييوسف ولكني إحترمت والدك إحتراما ً غير موازين تفكيري ...كان نبيا ً بمثاليته ...لم
ً
رامية كل أحاسيسي
يطلب منــي سوى اإلخالص وأقسمت أمـام نفسي أن أبـر بطلبه
دبــر أذني وفعلت.
 ولكن بعد مــوت والــدي مــ ا الذي جعلك تتصنمين وال تبذلين أي مسعى للحصولعليــه.
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 أحبتــه سيدة أميركية فــي لوس أنجلوس حتى مرتبــة العبـادة في وقت أوشكت فيهتجارتــه على اإلفالس فوضعت كامل ثروتها بتصرفـه ...وعندما عاد وضعه المالي
إلــى سابق عهـ ده لم يستطع أن يرد جميل ذلك التصرف الشجاع إال بعرضه الزواج
عليها.
 ومتــى بلغك خبــر تلك الفاجعــة؟ منذ عشر سنوات وبالمصادفة ...قرع بابي مغترب أميركي أتى مع محامي األسرةليناقشني فــي بيــع قطعة األرض التي نملكها فــي منطقة عرمــون وكان محدثـا ً لبقا ً
فدعوته إلــى تنــاول العشاء على مائدتــي فسال الحديث بيننـا في مختلف اإلتجاهات
وعندما علمت أنــه كان مـن سكان لوس أنجلوس سألته إن كان علـى معرفة بيوسف
فأجابني قافــزاً من مقعده مــن اإلنفعــال.
 وهــل تعرفينه! ...إنــه جوهــرة الغـرب األميركي ...مروءتــه ترعـى جميع أبناءالجالية فهو جابــر عثـرات اللبنانيين فــي أميركا وقعت مر ًة في ضيق كاد يبدد تعب
غربتي برمتــه لوال أن تلقفني السيد يوسف بإحسانــه فأعادني إلى الحيـاة وأنا أعاني
سكرات المــوت ...وعندما سألته كيف كان ذلك أجــاب ...أنه إستـدان علـى مشروع
مصنع بالستيك قرضــا ً ألجــل مسمى ...وحــان وقت التسديد ولم ينتج المصنع بعـد
فكان ال بـد والحالة هذه أن يضع البنك يده فيحجز المصنع لوال كفالة دسمة بمئة ألف
دوالر قدمها السيد يوسف دون أن يرمش له جفــن أو يتوجس مني أي ريبة في عدم
الوفاء بالوعــد رغم أن معرفتـي به فــي ذلك الـوقت كانت سطحيــة وليــدة مناسبات
عامـة...ولكن الذي أثــار دهشتي فـي مروءة السيد يوسف أنه إستطاع أن يغرس في
قلب زوجته األميركية حب اللبنانيين لدرجــة أنــها أصبحت أكثــر إندفاعــا ً منــه في
العطف علــى أبنـاء الجالية ومحاولة المساعدة في تسهيل شؤون معاشهم وخصوصا ً
طالب اإلختصاص.
 ومنذ ذلك الحيــن أصبحت رغبتك بزيارة الضيعة تتبدد رويــداً رويــداً! لم أعــد أملك ثبات الجنـ ان الذي يخولني النظر إلى مالعب شبابي حيث لي مع كلشجرة قصة ومع كل منعطف لقــاء ...دوالــي الكروم كانت تعايش حبنــا وسنديانــة
المقبرة العتيقة كانت تسمع بعض نجـوى همساتنا ...المعاصر كانت فخورة بنا ...كنا
سوية نرفس عنبها ...نشـوي البطاطا حوالــي منتصف الليل في حجر موقدها ونأكل
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من رغــوة الدبس الناضج ونضحك ونغني ونـ رقص ...أصبحت أعصابـي تخونني..
أخـاف إن صعدت الضيعة يوما ً وهاجت بخاطري ذكريات الصبا أن أشق ثوبي أسفا ً
ً
صيحة مدويــ ًة تردد الوديان صدى أنينها ثم أموت تحت صنوبرة تشنفت في
وأصيح
الماضي آذانـها على رنيـن ضحكاتنا أو على صدر دالية أطعمتنا من حالوة عناقيدها
وأطعمناها مــن رحيــق شفاهنا.
 ومــروان ماذا تكنيــن له من مشاعــر؟ عندما أراكما معــا ً أتخيل نفسي مع يوسف ...عليك أن تعلمي يا ينيتي أن عواطفيقد ماتت في أنــاي وهــي تعيش فــي أنــاك ...أنت أنــا فــي مرحلة شبابـي ومروان
يــوسف ...أريــدكما أن تنجحــا حيث فشلنــا رغــم بعــض الفــوارق بيــن أحاسيسنا
وأحاسيسكم وهذا طبيعــي ألنــه ال يمكن تجاهل الفوارق بين مثل زمننا ومثل زمنكم
وزبـدة معاناتنا وزبـدة معاناتكم فالحركة نـاموس الوجــود وال يمكن تجاهل ذلك.
 ولكني أخالفك فــي كثيــر مــن الطبائــع ...أنت مؤمنــة حتـى أعماق ضميرك وأنامتشككة وبيــن إلتزامات إنسان مؤمن وعبثية إنسان متشكك بون شاسع أنت من جيل
يؤمــن أن روح اإلنسان هــي كنــز وجــوده والجسد خـادم طائع يقف ذليالً بين يدي
الروح ...وأنا من جيل يؤمن أن الجسد هو محور الوجود والروح هي رغباته وشبق
خاليــاه ...أنت مــن جيل عندما كان يجتمع فيه شاب بفتاة تكون المروءة ثالثهما وأنا
من جيل عندما يجتمع فيه شاب بفتاة تكون اللذة المحمومة ثالثهما.
 ال تبالغي يا بنية ...لقد أرضعتك لبن الفضيلة صافيا ً لم تكدره وساوس شيطانية والغبش رغبات منحرفة ...ووالدك كان مثالً أعلى للشهامة رحمه هللا...
 ولكن اإلنسان إبــن بيئتــه ومطعمه ومشربــه ...كنتم تشربـون من عين واحدة ما ًءصافيــا ً زالالً صفى قلوبكــم ووحــد بينها بالمحبـة ونحن اآلن نشرب الماء الممزوج
بالكلور والمملوء بالصدأ ...كنتم تأكلون خبـزاً غسلتم قمحه وجففتموه على سطوحكم
وعجنتم دقيقــه بأياديكم ثم أنضجتموه فــوق صوج مواقدكم فيخرج وفيه طهر رائحة
الصنوبــر وشذا صمغه ونحــن اآلن نأكل مواداً كيميائية مملوءة بالهرمونات التي ال
أحــد يدري ما هــي أعراضها الجانبية ...وتريديــن بعد هذا أن أكــون صور ًة طبـق
األصل عنك ...أتريدين أن تلحظي شبابك فـي مرآة شبابي ...ليت هذا يحصل ولكنها
مرآة غيــر مصقولة صدقيني يــا أماه ...صدقيني.
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 حبيبتي ...إنــي واثقــة أنك ستبلغيــن شاطـئ السعادة الالزوردي بأمان وسالم ..ثمضمتها إلــى صدرها في عناق طويــل.
-13 ......عادت منــى إلــى بيتها فرحــ ًة جذلــى تحس بدفء سعـادة غامضة يسري في
كيانها كالخمرة المعتقة فــي مفاصل النديـم وعنــدما إستقبلها والدهـا على عتبة الباب
غمرته بحنــان وهــي تــردد.
 ما أجملك يــا أبــي كأنك زوش يستقبل إبنته أفروديت.ً
مرحة على غير عادتك ...هــل فتح لك سور الصين في وجهك؟
 ما بالك يا بنيةأم صادفت فــي أسفارك الوهمية مدينة إرم ذات العماد؟
 بــل صادفت ما هــو أحلى وأبهى وأكثــر إثارة وأشد غرابــة. ومـا عساه يكون ذلك الشيء؟ لعلك عثــرت على كنــوز الملك سليمان أو تـوصلتإلى سر نظرية األعداد والحروف في الطقوس الفيثاغورية! أو فاضت عليك المعرفة
اإلشراقية وأنت في طريــق العــودة؟
 إكتشفت الليلة أن إبـن عمتي مروان يحب أمه أكثر من أبيه ...بل هو مستاء باطنيا ًً
ضمنية له وألمــه ...وإكتشفت أنــه يكــره المدينــة
ألنه يعتبــر هجــر والــده إهانــ ًة
وأضواءها وترفها البرجوازي الفاجـر ويفضل عليها حياة الضيعة الفاضلة وطبيعتها
الطاهـ رة ...أتصدق يا والدي أن مروان الذي فتحت له المدينة خزائن لذائذها وأهدته
ً
ضحية أجمــل حسناواتها يــرمي كل ذلك دبـر أذنه
مفاتيح أبوابها الذهبية وقدمت له أ
ً
جلسة هادئــ ًة على شرفة بيته برفقة كتاب وفنجان من النعنع تقدمه إليه
مفضالً عليها
صديقة مخلصة خفيفة الظل بنفسجية الشذا؟
 كل عاقــل يا بنيتي يفضل رفقــة الكتب علــى أي رفقــة أخـرى ...فمع الكتب أنتتعاشرين نخبة الناس فــي أجمــل لحظات توهجهم الفكري وفي عالم الحياة تعاشرين
أناســا ً عادييــن أكثــرهم كتــالً لحميــ ًة رخــو ًة ال تحلــم إال بالطعــام وال تنضــح إال
بالنقائص ...وحتى لو عاشرت بعض النخبة فقد يخيبون آمالك بسلبيتهم التي يعرفون
كيف يخبئونها وهم يكتبــون .هذا بالنسبة إلـى المزاج أما بالنسبة إلى المواقف فشيء
طبيعي أن يحب الرجــل الكريم أمــه أكثــر من أبيــه ألن أمه رمز كرامته إذا تلوث
شرفها فقـد مروءته وإذا فقدت عزتها فقـد كبريـاءه ...عالقة اإلنسان بأمه في مجتمع
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بني على المكرمات أشد حساسية من عالقته بأبيه فاألم تعـز واألم تذل ...األم تزرع
األمــل الملــون واألم تجلب اليــأس األسود ...أال تالحظيـن كيف أن مــروان يمشي
متبختراً كالديك ويعتــز بكبريائه إعتــزاز الطاووس بريشه ألنــه يتكيء على أم نقية
السمعة شريفة المسلك كريمة المحتــد.
 ولكنها عمتــي كذلك فمــن حقــي أيضا ً أن أزهــو بهــا وأعتــز. ولكني أربيك بمال حالل أجنيه بعرق جبيني لتكوني مثل عمتك وأكثر لؤلؤ ًة تفيضً
ومعرفة وكبرياء.
طهار ًة
 لن أخيب آمالك فبيني وبين الحياة الوضيعة ســد منيع شيـد عاليا ً على مــر السنين. سافر إخوتك إلى ما وراء البحار وال أدري أيعودون لتطمئن برؤيتهم شيخوختي أمال وبقيت وحدك يا غلــة تشرين العمــر تمسحين تجاعيد جبهتي المتعبة فلــن أتنـازل
عنــك بسهولة ...سأتشبث بك بلهفة غريق بائس إلى أن يقضي هللا أمراً كان مفعوال.
 وأنا سأتشبث بكم تشبث ياباني بإمبراطوره ...بــل إنــي سأتشبث بكل قرميدة علـىسطح بيتنـا ...بكل صنوبــرة فــي صحن دارنــا ...بكل فراشة تهيم علـى وجهها في
حديقتنا ...بكل نحلة تأتــي بإلفــة لتمتص رحيــق أزهارنا ...لن أبيـع طهارة ضيعتي
البريئة بمظاهــر أنـاس مترفين آتين من نيجيريا أو الخليج ...جيوبهم مغمورة بالمال
ولكن السفلس يلوث طهارة أجسادهم والجهل المنحل يلوث طهارة عقولهم.
 أخاف عليك طوارق الزمــان يا بنيتي وأخشى أن يكـون نصيبك كنصيب أمك التيضاع عمــرها وهي تكـدح إلى جانبي في جنائن الدراق والتفاح دون فائدة تذكر ..أو
كنصيب عمتــك التي ضاع عمرها فـي دوامة الفراغ المرهق وزمهرير الجفاء الذي
ينتقل إلى القلب ليعشش في ربوعه ال يغادره إال إلى القبـــر.
ً
جامعية سنة ثانية آداب أقف على أرض صلبة لم تكن متوفرة
 هل نسيت أنــي فتـاةلعمتي ...بعـ د سنتين سأتخرج ألغدو أستاذة ثانوية تحفر آراءها بإزميل المنطق على
ً
صراحة وأقول لك أني أحلم بأن أصبح أديبة
رخام عقول تالمذتها ...بل ألكون أكثر
كبيــرة أكتب القصص والمسرحيات وبعض الدراسات النقدية في تراثنا القديم برؤية
جديدة غفــل عنها الكثيــرون.
 هــذا حسن فمــن األفضل لإلنسان أن يحلم بمثــل إيجابية من أن يحلم بمثـل سلبية.69

 عندما يشرد الخيــال إلــى البعيد دون أن تواكبه اإلرادة في العمل المحسوس يكونذلك حلمــا ً أما عندما تناضل اإلرادة مــن أجــل اللحاق بجموح الخيال فال يكون ذلك
حلمــاً.
 بوركت يا بنيتي فــإن حققت هدفك بلغت عالـم المثل وإال فلك شرف المسعى وهذاكسب ال يستهان بــه أيضاً ...إنه يرضي الضمير على األقــل.
 سألتهم الكتب إلتهامــا ً فــي إطار خطة مبرمجة ال تجعل المعلومات تتبعثر وتذهبإدراج الريــاح ...إنــي أحسن التنظيم كما أحسن اإلطـالع.
 ولكنك ال تحسنين تحضير الطعام التراثي والحلويات الشرقية وكي المالبس وربماتحضير فنجان النعنع فحذار مــن الغرور...
مشت منى إلى غرفتها متوردة الخدين ألنها فهمت لمزة والدها المبطنة وهي تردد...
 ال أحسن تحضير فنجـان النعنع ..ال أحسن تحضير الطعام التراثي ...ال أحسن كيالمالبس ...ماذا يقصد أبــي بالطعام التراثـ ي ...الفوارغ ..الفتة ..الشيش برك ...كبة
القرع ...آه ما أشد تعاستي ...حتى التبولة ال أحسن تحضيرها ...أرقت منى في ذلك
الليل المعتم مــن تشريــن ...ال قمــر في السماء يجــر الذيـل تيها ً بين الغمام األبيض
مرسالً جداول فضته السائلة تنهمر بسخاء على أعيــن الشعراء الحالمين...وال نجوم
تطــرز بخيــ وط ذهبها ثوب السماء الالزوردي ...كانت الريــاح تهب شرقيـ ًة تذري
ً
مرسلة ذلك الزئير المخنوق الذي يزرع السكينة بأطياف األشباح
ورق الجوز والتين
اللئيمة وظــالل الوحــوش المكشرة عـن أنيابها الزرق المتعطشة لنهش اللحوم ولعق
الدمــاء ...أخذت عــن طاولتها كتــاب شعــر حديث عــل كلماته الفاقعة تدخل بعض
الطمأنينة إلــى نفسها ولكن عينيها زاغتا عن الحروف وشردت في ضباب الفراغ...
ما هــذا الذي يجثم علــى صدرها فيجعلها تتنفس بصعوبــة؟ ...هل سبب لها لقــاؤها
ً
كلمة جرحت كبرياءها؟ كل هذا لم يحصل فلقد
بمروان هذا الضيق يا تـرى؟ هل قال
خرجت مــن بيت عمتها راضيــ ًة عــن نفسها تمــام الرضــا وأكثــر إعجابا ً بمروان
ً
عاشقة دون أن تعلم أم تراها تعلم
وتعليقاته الذكية التي تشع بالجمال والطيبة ..أتكون
وتضلل نفسها كـي ال تقف أمامها في محاكمة صريحة تخــرج منها مطأطئة الرأس.
أخذت منى تدور في دوامة الحيرة المؤلمة بأحاسيس مبعثرة وأفكار مشتتة ...ال شك
أنها ترتاح لرؤيــة مروان والتحاور معه ولكن لم سوء الظن؟ فهو محدث لبق خفيف
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الظل حلــو الدعابة الذع النكته يفهم الكالم تلميحا ً فيــدري أيــن يسقط الغيث بمجـرد
لمحة إلتمــاع البــرق .وهــي الفتاة الحسنة التثقيف تحتاج حواراً ذكيا ً مشبعا ً باألفكار
المجنحة لتــروي ظمأها إلى المعرفة...لم يعـد الكالم الممضوغ يوحي لها بشيء...
وعبــارات المجامالت البروتوكولية أصبحت فــي نظـرها كالمومياءات ال تصلح إال
للسواح األجانب ...تريــد كالما ً كطمى النيــل يرسو على ضفاف النفس فيخصبها...
تريــد خياالً يقتنص بكر الصور واألفكار ويقدمها في قوالب من العبارات المزركشة
بألــوان ريش الحساسين وزهــور خط اإلستــواء ،ولكن لم ال أكــون أكثــر صراحة
وأعتــرف أن ليس حــوار مروان كل مــا يجذبني إليــه ...فحتى جلوسه أمامي على
كرسيه الهــزاز مغمض العينين صامتا ً كأهل الكهف يدخــل الطمأنينة إلى قلبي...
أنفاسه وحدها تمــأل المسافة بيننا بألف غمــوض ملـون وألف لون غامض ...ولكني
أخجل أن أحبـه كما أحبت عمتي والده ...كان ذلك خنوعا ً وعبودية لن أمارسها حتى
ً
كاهنة
لو فجـرني بركان الحب نتفـا ً تتبعثر في اآلفاق ...لن أقف في محراب رجولته
ذليلــ ًة أقدم قرابين الوالء لصنمه الوثنــي ...سأقتلع قلبــي مــن قفص الصدر وأرميه
للقطط تأكلــه قبــل أن يحصل هــذا ..لــن أسمح لبيته أن يــذل بيتنا مرتين في جيلين
متعاقبين ...آه كم أنـا خسيسة ..من قال أني أحبه ...من قال أني أستمتع بمحاورته...
بيننا وبينهم ثــأر قديــم يؤجج نار الحقد في قلبي ...والده أهان عمتي ...مرغ أنوثتها
بتــراب غطرسته..وأدهــا حيــ ًة ذلك الخنزيــر ...وأنــا كيف تسـول لي نفسي بمحبة
ولــده! ..وهــل الولد إال ســر أبيـه ...ولكن مروان يقف بجانب أمه ال بجانب أبيه...
ولكــن عمتــي لـم تشتك يومــا ً أو تتذمــر ...إنها ال زالت تحب زوجهــا حتــى هــذه
اللحظة ...والسيد يوسف رغـم غطرسته كان ملتزما ً على األقل بواجباته المالية تجاه
أسرتــه ...يا إلهي أي دوامة مؤلمة أدور فيها ...عقلـي يتمزق ....قلبي ينزف ...إني
متعبة حتى الموت ...فلتذهب كل هذه المشاعر إلى الجحيم ...إني متعبة أريد أن أنام
وأستريح ...إني متعبة أريد أن أنام وأستريح...
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**********

-14ً
مثقلة باألعمال المضنية ...كان يصحو فيها مروان مع الفجر
مرت خمسة أيـام شاقة
لينصرف ساعتين ونيـف إلــى كتبه مستغرقا ً في بحراتها ثـم يتناول فطوره ويجــري
مسرعـا ً باتجــاه الجامعة حيث يصلها فــي الثامنــة ليغــرق مــن جديــد فــي بحرات
المحاضرات ودروس التشريح حتى الثانيــة عشرة حيث يتنــاول طعــام الغــداء فـي
الكافتيريا ليركض بعــدها مسرعا ً إلـى المستشفى إلجراء تمارين تطبيقية فيقفز الهثا ً
من سريـر إلى سريـر ومن مركـز تحليل إلى مركز أشعة وذلك حتى الغروب عندها
يقفــل عائداً إلى ضيعته فيقود سيارته بتمهل ليتسنى له سماع هسيس األوراق اليابسة
والتلذذ بمداعبة أصابع الليــل الحريريــة المضمخة برائحــة الزعتــر لجبينه المتعب
وأهدابــه المثقــلة باإلرهـاق ...ولكن إستقبال أمــه على عتبة البيت وضمها له بحنان
وشمها عنقــه بلهفة سرعان ما يجـدد نشاطه ويجعله كالعنقاء يولــد منتعشا ً من رمـاد
إرهاقــه المضني...
 حضرت لك صحنــا ً مــن الفــوارغ ستلتهم معه أصابعك. بــل يسأتي يــوم ألتهم فيه أصابعك يــا صاحبة أجمــل أصابــع في الدنيا ...لم أكنأصدق أنه يوجــد في عالم الواقــع جــداول فضة سائلة إال عندما أمعنت النظــر فـي
أصابعك وبــدأت أتــ ذوق جمالها ...هل تعلمين يا أمي أنك كالذهب العتيق كلما مرت
عليه السنـون أزداد توهجــا ً وصفــاءً....
 عيــون متحيزة ال تريــد أن ترى الحقيقة الموضوعية فالواقع أن أمك أصبحت قفةعظام ال تصلح إال لهجعة القبر.
 أنظري إلى وجهك فـي المرآة وراقبي ذلك الخد األسيل الذي أحسن إزميل الطبيعةنحته وصقله وذلك األنف األخنس الذي يحاكــي أنف غـزال عاشق يرعى في مروج
الياسمين على ضـوء قمر نيساني حالم ...إنك معجزة فنية يا سيدتي ...لو كنت رجالً
غريبــا ً لعدوت نحــوك بهــوس جنــوني أحملك بين ذراعي وأطير بك إلى عالم آخر
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تميس فيه أشجار الحور وأغصان الغار وتشعله أزهار الرمان وعناقيد البلح ومروج
شقائــق النعمان.
 كالمك يلــون أيامي الصفراء ليسوق الغيـوم المثقلة بماء الحياة إلى صحراء حياتيالقاحلة حيث ينهمر المطــر فينبت الشقــيق والخــزام ...لوالك لغدت حياتـي عدماً...
بحــراً من الظلمة يلفحه زمهريـر الشمال ...إن كنت تحبني حقا ً فال تتركني وتمتطي
األمواج كأبيك ...ال تـدع المدينة تبتلعك يا بني ...ال أريد أن أكون ظالً ثقيالً وأتدخل
في مسلكك الشخصي ولكني أعاني قلقــا ً مؤلما ً يقطع أحشائي ...لم يجرفك القدر إلى
صخور شطآنــه المرجانية؟ لم يجذبك التيار إلى قلب الدوامة لست أدري.
ً
 ولكنها ليست صخــوراًمرجانية يا أمــي وال دوامة مهلكة ...إنها مثل أعلى لكمال
األنوثــة في أبهــى تجلياتها وأسمى تطلعاتها وأنبــل غاياتها ...لو أمعنت النظر إليها
الكتشفت ذلك من تلقــاء نفسك ...إنها أفروديت بجسدها األبيض المتـورد المبدع من
زبــد األمــواج الموشح بأرجــوان الغروب.
 ولكنها إبنــة السيدة سوسن التي إستبد حبهـا بعقل أبيك حتى أفقده صوابه ومروءتهفهــام على وجهه في بالد اإلغتراب.
  ....إنك تعلمين أنها أحبته بصدق وإخالص ولقــد بذلت مجهوداً خارقا ً موفقا ً حتىإستطاعت أن تحتفظ بتوازن عقلها في وقت هبت فيه أعاصير جارفة ولـدها تصرف
والــدي المجنون.
 أتحمــل والدك كامــل المسؤولية! وهــل إلنسان عاقل يملك فكراً منهجيا ً موضوعيا ً أن يفعــل غيــر ذلك. أنا ال أقــول أنها ليست سيدة محترمـة فسمعتها يشهد هللا نقية كثلج كانون وهي كمايشاع سخيـة اليــد على الفقــراء ...لم يقصدها طالب حاجة مـن الضيعة وردته خائبا ً
ولكن...ولكن....
 ولكن ماذا يــا أمــي ...عليك أن تقيمي األمــور بعقالنية مجــردة عـن أي هوىً أوإنفعــال.
 ولكنها تكرهنــي ..بــل أكثـر من ذلك أحسها تحتقرنـي ...ال أستطيع أن أرنو إليهـابعينيــن مملوءتين بالعــزة والكبريـاء ...إني أشعر بتضاؤل حجمي ...أمام ...أمام...
أما...
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 أي هــراء تتفوهين بــه يا أمــاه ..أنت المــرأة الفاضلة التي تعطــر سمعتها أجواءضيعتنا برمتها تشعريــن بتضاؤل حجمك أمامها! وهل هي أكرم حسبا ً ونسبا ً منك!
والــدها صاحب دكان حقيــر ووالدك أكبــر مالك في الضيعة ...إخوتك خمسة وهي
وحيدة كبيضة ديــك فـي سنة كبيس ...وبعد كل ذلك هل ثمرة بطنها أفضل من ثمرة
بطنــك؟
 ولكنها إستطاعت أن تتملك قلب أبيــك حيث فشلت. ولكنك حــزت على إحترامه فإن كان قلبه من نصيبها فعقله من نصيبك بل لنحاولأن نــرى األمور بوضوح دقيـق ...أني أتخيله ً
كتلة مـن المشاعر يخجل أن يقف أمام
فضيلتك الشامخة كــي ال يشعــر بضآلــة حجمه فيفضل مكــرها ً أن يضيـع نفسه في
الغربة على أن يخسر زهــو كبريائه أمام صرح شموخك العزيــز.
 تحــاول أن تدخــل العــزاء إلى قلبــي. بــل أقــول الحقيقة فالجميع ينظرون إليك بمهابــة وإجــالل بل ألكن أكثر وضوحا ًالجميع يقفــ ون أمام فضيلتك المترفعة عن مطالب الجسد وقفة خشوع كأنك لست من
عالــم الناس العاديين الذين قــال روسو إنهم مساوون لبعضهم تمام المساواة.
 أترانــي إذن أتــوهم أحاسيس ال توجــد إال في خاطــري؟ وهـل هناك شك في ذلك فعندما تسألني السيدة سوسن عنك أحسها تسأل عن قديسةترفعت منــ ذ زمن بعيد عن نقائص الناس وإنفعاالتهم الملتوية.
 ولكني خائفــة يا ولدي أن تطرف عينك بهجة المدينة فتتركني وحدي في بيت أنتنوره ودفؤه ومبرر بقائه.
 لــو تركت جميع أحالمــي وأمنياتــي فلــن أتـركك أو أتــرك ضيعتي فقــري عينـا ًوإستريحي وال تسمحي لألوهام توسوس في قلبك الحزيــن.

**********
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-15أتت عطلة األسبوع حافلة باألحداث والمنعطفات طوال ثالثين ساعة متالحقة قضاها
مــروان مؤرجحا ً بيــن غبطــة وإرتبــاك ...لــذة حتى الخروج ً
كلية من عالم الوعي
وشرود حتى الخروج من عالم اليقظة إلــى عالم الغفلة البلهاء ...كان موعــده ظهــر
السبت علــى مائــدة السيدة سوسن لتناول غـداء إدعت ليلى سلفا ً أنها مهندسته نظريا ً
وصانعة بعض أطباقه عمليــاً ...وصل البيت الساعة الحاديـة عشرة مستبقـا ً الموعـد
بساعتين وفي يمينه باقــة قرنفل بيضاء في قلبها بعض أقمار حمـر ...أخذت الخادمة
ً
قائلة باللهجة الشامية الممطوطة.
القرنفل
 تفضل سيدي الدكتــور السيدة سوسن عنــد الكوافيــر ولكنها ستحضــر فــي الوقتالمحدد فهي دقيقة المواعيد أما اآلنسة ليلى فهي في غرفتها وقــد أوصتني أن أدعوك
إليها فوراً عندما تحضر ...أما بالنسبة للزهور فسأنسقها في المزهرية وأضعها على
طاولة الطعام...
ســار مــروان وراء الخادمة فــي ممــر واسع زينت جدرانــه بعـدة لوحات عصرية
وتبعثرت في زواياه بعض تماثيل العاج ورؤوس زنوج نحتت من خشب األبنوس...
ً
تاركة إياه يتدبر أمره بنفسه...
عندما وصلت الخادمة أمام بــاب الغرفــة قفلت عائد ًة
كانت الموسيقى الصاخبة تسيل من الشقوق لتمأل أذنيه بإيقاع مفرقع ال يتناسب كثيراً
مع جـو الصباح الحالم الذي يحتاج المرء فيه إلى موسيقى متهدلة تتأرجح كمجموعة
َ
يحظ بجواب كأنه كان على
مجاذيب في حلقة ذكــر ...قــرع البــاب ثم فتحه قبـل أن
يقيـن أن هكذا موسيقى لن تفسح في المجال حتى ألذني هرة أن تسمع طرقا ً ولو كان
بكعب حــ ذاء ...كانت ليلى منشلحة على سريرها الوردي الذي شارف حجمه نصف
الغرفــة تقريبا ً وهي ترتدي قميصا ً من الدنتيل األبيض تركها نصف عاريـة ...ساقها
األيسر كان ممدوداً على السريــر بإسترخاء نـاعس واأليمــن مرفوعـا ً بانطواء ترك
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القميص المفتــوح يتساقط عــن جانبيه ...فــي إحدى يديهــا كانت تحمــل كأســا ً مـن
الويسكي وفــي األخرى سيجارة مارلبورو أما عيناها فكانتا زائغتان كأنهما مشبعتان
بخـدر األفيــون ...جلس مروان على جانب السريــر وإنحنى ليطبع على جبينها قبلة
مـودة خفيفة ولكنها سرعان ما فتحت عينيها كأنـها إستفاقت مــن غفلــة طــال عليهـا
الزمــن وتعلقت بعنقــه وأخذت تقبلــه بشراهة ناطـور جبلي يستقبل بعض المغتربين
الوافديـن...تعجب مروان مـن هذا اإلندفاع المنفعل الذي لم تصحبه مقدمات أو يسبقه
تمهيد حتى وال كلمة ترحيب أو إبتسامة تأهيــل ...كانت ترتشف شفتيــه بنهم شارف
حدود اإلفتــراس حتى أن محاوالت مــروان المتواصلة فــي التملص مــن ذراعيهــا
المطبقتين على عنقــه كملزمة الحداد لم تجـد نفعاً ...وفجأة فتحت عينيها المغمضتين
وقالت لمـروان بنبــرة مدمنة مخدرات...
 ضمني إلــى صدرك بقــوة جاموس ...إزهق أنفـاسي بقسوة رجــل همجــي ...دعالزفيــر ال يخرج من رئتي إال لهاثـا ً متقطعاً ...فجر بركان نهدي الخامد ...إسبح في
بحــر أنوثتي أفقيــا ً وعموديــاً ...إدمغني بخــاتم رجولتك كما أصحاب المــواشي في
السودان يدمغون أبقــارهم...
 ليلــى ماذا أصابك يــا حبيبتي! أكاد أشعر أنني مع إمــرأة غريبة ال أعرفهاأبـداً...
 إسكب لنفسك كأساً ...إشرب مـن القنينة مباشر ًة ...ال خير في إنسان ال ينقع جسدهبالخمرة حتى يغــ دو كاإلسفنجة تعصر ..وتعصر ..وتعصر ...إال يعجبــك جسدي...
لماذا ال تداعب ساقــي؟ أليستا كشاللي نبيــذ يصبان فــي خليــج مسحور على اللذات
المحرمــة ...مــروان لم أعــد أطيــق صبراً ...لجمت حصان أنوثتي الجامح بما فيه
الكفايــ ة ...تعتقت خمور كرمي بما فيه الكفاية ...ال تعاملني ببرود ...ترددك يقودني
إلــى الجنــون...
ضمها مــروان إلــى صدره بقوة حنان حاقد وإنهال عليها بفيض من القبالت القاسية
كغرز إبــر الوشم ...كان يريــد أن ينتقم لنهمها فيحفــر بشرتها بشفتيه ...أما النهدان
فأخذ ينهشهما نهش ذئب جائــع طال تشوقه للتمزيق ...كان جسد ليلى يتلوى مرتجفا ً
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بيــن ذراعيه كل خلية فيــه ترتعش بنبضات غيــر منتظمة واألنفاس تتقطع والصدر
يعلــو ويهبط باضطراب ...إستبـ د الغضب المهووس بمروان فأخذ يرمي ليلى بعنف
إلى السريــر ثم يجذبها بعنف أشــد من ذراعيها أو من غدائـر شعرها ويغرق شفتيها
في شفتيه وأسنانها فــي أسنانه ولثتها فــي لثته ...لم يكـن ذلك حبا ً كان هراش كالب
بدويــة فــي صقع متوحش من أصقاع العالم ...ولكــن مــروان رغم هذا السعير من
اإلنـدفاع الهمجي الذي إجتاحــه لم يقتــرب مــن شالالت النبيــذ وال جذبــه خليجــها
المسحور ...كان يفضل الشماشير الناتئــة والقمم المسننة...
بعــد دقائق همد جسد ليلى بيــن ذراعيه ككانـون جمر ملتهب رميته في بركة ماء...
ترك مـ روان الجسد ليسترخي بين ذراعيه ثم مدده على السرير ودثره بغطاء صوفي
قريب ونهـض ليستبدل تلك الموسيقى الشيطانيــة المعربــدة بأخــرى هادئــة توحــي
بالطمأنينة واستلقى علــى كنبــة مجــاورة مغمضا ً عينيه في تأمل شارد مبعثر ولكنه
سرعان ما نهض ومأل لنفسه كأسا ً مــن الويسكي شربها بجرعة واحدة أردفها بكأس
أخــرى وغادر الغرفــة باتجاه الصالــون ...بعد دقائـق معدودات أتت الخادمة تحمل
ً
صينية عليها طبــق مــن الفستق الحلبــي وآخـر من شرائح الجزر ووعاء ثلج وقنينة
جوني ووكــر مقفلة ...صفت األطباق بتناسق شديــد واإلبتسامة ال تغــادر شفتيها ثم
غادرت لتعــود بعــد لحظــ ة ومعها مزهرية توهجت فيها خـدود الورد وماست دالالً
شلــوح الزنبــق...
 عندما يريــد سيدي الدكتــور أي خدمــة فليصفق لــي بيديــه ألضع نفسي بتصرفهالسريع ولغطت كلمتي بتصرفه السريع بلهجة دمشقية متهدجة شم مروان من خاللها
رائحة عالم الحريـم في حارات الشام العتيقة التي ال تتكلم فيهـا النساء إال مـن شقوق
األبواب أو من وراء غسيل السطوح وأكشاك الحمام وأقفاص الدجاج التي ال تحصى
نوافلها على عباد هللا الصالحين ...فكر مروان وهو يرتشف كأسه قطرة إثر قطرة...
تــرى أتكــون حيــاة السيدة سوسن في بيروت عصريـة مشرعة األبواب تهب عليها
نسائم التــرف المادي مــن أي جهــة أرادت ...الويسكي لم تكــن فــي يوم مـن األيام
مشروب ضيافة فـي ضيعتنا فما بالها الخادمة تأتيني بالزجاجة بأعصاب هادئة كأنها
تعودت القيــام بهذا العمل عــدة مرات فــي األسبوع ...وليلــى بلغت بهـا الجـرأة أن
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تشرب حتى السكــر وتدعوني إلى غرفتها الخاصة! أترانــي في بيت يتنفس اإلباحية
بمــلء رئتيه أم يكون وصفي مميزاً بالنسبة لليلى أو ألمها على حد سواء؟ ...ما هذه
الوساوس لو كانت السيدة سوسن مزاجية التصرف يقـودها الهوى حيث يشاء لعرف
بمسلكها الكثيــر مــن أهالــي الضيعة المستوطنين فــي بيروت والذيــن يــزورونهــا
ً
ً
قبلية كالمجتمع اللبناني ال يمكن أن تخفى
سمة
باستمرار ...في مجتمع ال زالت سمته
ً
وضيعة تحط من قــدر النــاس ...ولكــن كأس
األسرار الحياتيــة خصوصا ً إذا كانت
الويسكي ليس ترمومتراً نقيس بواسطته درجــة الفضيلة فمن أين أتتني هذه الخاطرة
الشـاذة ...ولكنها ليست شــاذة فمنذ ثالث سنوات وإثـر عزيمة عامرة لبعض أصدقاء
الكليــة دعوت إليها بسبب نجاحــي المتفوق وزينتها بقناني الخمور قالت لي أمي بعد
أن ودعت الضيــوف بوجهها الوضاح وثغــرها الباسم.
 مــروان يــا ولدي الحبيب ال تكسر خاطـ ر أمك وتمرغ طهارتها بالوحول فالخمرةليست ضيافتنا يــا ولدي ...أولـم الوالئـم ...أقم كل أسبوع عزيمة ...إذبح الخراف...
كــن جــواداً كحاتم الطائي ...بـع الرزق ...هدم البيت إن أردت كل ذلك طوع بنانك
ولكن ال تدخل خمراً إلى البيت فذاك نقص في المروءة ...أخوالك سيغضبون والخبز
والملح ينقطع بيننا وبين المشايخ ...هناك مطاعم فخمة في المدينة أدع إليها من ال بد
مـن وجود قنينة الخمر أمامه على طاولة الطعام ...ولكن في بيت أبيك وأمك تواضع
وتوشح بعبــاءة تقاليدنا التليدة فإن لم يكن عن إيمان فعن إحترام ألمك على األقل...
ومنـ ذ ذلك اليوم لم يدخل مروان قنينة خمر إلى بيته ولم يعد يشرب إال في المناسبات
الخاصة كأسا ً أو كأسين يثيــران حماسته وال يبــددان عقلــه...
ً
مؤرجحة ردفيـها
صفق مــروان بيديــه فأتت الخادمـة تمشي الهوينا متثنية األعطاف
وهــي تتعمد النظر بطرف فاتـر أثار ضحك مروان فقهقه بصوت مجلجل فرحا ً كأن
الضباب األسود الذي كان عابقا ً بين أضلعه قد تبدد فصفا مزاجه وعادت إليه حيويته
ولكــن الخادمة إرتبكت وتضرج وجهها فأحنت رأسها وهــي تــردد.
 ل َم يضحك سيدي؟ أيهــزأ بــي وأنا طالبة بكالوريــا مــن بـاب الحريقة أخنى عليهاالزمــن فتيتمت واضطرت أن تحضر إلــى بيروت طلبا ً للقمة العيش؟
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 ولكــن طالبــة البكالــوريا عليهــا أن تظهــر ذكاءهــا بفصاحتهـا وليس بحركاتــهاالصبيانيــة ..إياك أن تتصرفي بسوقيـة أمام أحــد مـن الضيوف بعد اآلن وإال...
 ال أرجــوك يا سيدي ...أتوسل إليك ال تخبــر السيدة ...إنها وقورة لو عرفت بخفةتصرفاتي ستطردني فوراً.
 إطمئني فلن أخبــرها أبــداً ولكن لم ال تشتريــن كتبــا ً وتتـابعين دراستك في أوقاتالفــراغ عوضــا ً عن مساخــرك أليس أفضل.
 أعــدك سيدي الدكتــور أنــي سأفعــل. تعالــي خــذي كل هــذه األشياء وحضري لــي فنجان قهــوة مــرة مشبعة بالهــال. أمــرك سيدي أمــرك سيدي.ركضت الخادمــة إلــى المطبخ عائــد ًة بصينية أخذت ترفــع عليهــا األطبـاق والقدح
ً
مهابة.
والزجاجة بأصابع مرتجفة وهي ال تتجرأ النظــر إلى مــروان خوفــا ً أو
 ستكــون قهــوتك جاهــزة فــي دقيقتين لــن أتأخــر أبــداً.إبتسم مــروان وعــاد ليغرق مــن جديد فــي سابق تأمالته...
ظلت ليلـى مستلقية على فراشها عدة دقائق والخدر الناعس يجري في أوصالها لذيذاً
تحسه يحملها بيــن ذراعيه الورديتين ويطيــر بها فوق الغمام األبيض والنسيم الليلي
يلفح وجهها ويتالعب بغدائــرها ثم يغل في العنق ليستقر مطمئنا ً بين الخلجان الدافئة
المليئــة باللؤلـؤ والمحــار ...شعــرت بنفسها تتأرجح فــوق كرسي هــزاز صنع من
الياقــوت األحمــر القانــي وسط ضباب يلعــق بشرتها بلسانــه الرطب البـارد فتحس
بقشعريرة لذيــذة توحـي باإلسترخاء تحت األغطية الصوفية بسكون هنيء ولكنها لم
تستسلم لكل تلك اإلغراءات فسرعان ما إنتصبت علــى أقدامها ودخلت الحمـام لتأخذ
دوش مــاء بارد ينعش أعصابها المخدرة ويعيد إلى عينيها تلك النظرة المتألقة...
أنهت دوشها وأمسكت بالسشوار فنشفت شعــرها وصففته ثم إبتدأ مكياج معقد إستمر
ربـ ع ساعة خرجت بعده عنابية الشفتين غزالنية العينين مع خدود وجبين يغار منهما
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ورد وياسمين ..وأنف يشمخ عاليــا ً بأرنبتــه الخنساء كمنــارة تهــدي سفــن العشـاق
الضائعة إلــى مرفــأ األنـوثة اآلمـن ...عندما أطلت ً
بهية كطاووس لم يتمالك مروان
نفسه من التصفير لها نغمة إستمالح وتظرف.
 وأخيــراً توهجت شمس الضحـى لتغمــر الكينـونة بحيوية الشباب ونضارته فلتحنالرؤوس إجالالً وإحتــراماً.
 ما أنــا إال مــرآة سيئة الصقل تعكس بعض أنــوارك أيها األميــر الشاعر. هكــذا أحبــك يــا ليلــى ترفليــن ببهــاء وقــارك وشموخ طلتــك الملكيــة. تريدني أميــرة وال تريدني أنثـى ...قرأت ذلك في عينيك قبل أن تقوله تلميحاً. ال ...ال ارفضك أنثــى بــل أحلم أن تكونــي أميــرة فــي أنوثتــك. تعجبني أحالمــك المجنحة ولكنــي أحلم بمــا هــو أغــ رب ...أن تكــون همجيا ً فيإنفعاالتك مدنيــا ً فــي تفكيــرك.
 لعلنا نطــرح علــى بعضنا األحاجــي ونذهب كالنــا بعيــداً فــي أحالمنــا. هذا جيـد فلنتبن كما رجال سياستنا الحلول التوفيقية الوسطية فذلك أجدى لنا وأنفع.  .....الوسط الذهبــي ...إنــه ركيــزة الفلسفة األرسطية فمن يتبعه ال يطالعه الفشلأبــداً.
أحضرت الخادمة القهــوة محنية الرأس فــي تأدب ثم سكبت فنجانيـن وانصرفت قدم
مروان فنجانــا ً لليلى ثم رشف مــن فنجانــه بعمق وهــو يــردد.
 ما أطيب شــذا الهــال يخلق مناخــا ً نفسيا ً يوحــي بعجائب الشرق وخرافاتــه. كلما شربت قهــو ًة شعرت بالحنيــن إلى مدينــة الريــو وكرنفالها الساحــر بجمالـهاألحمق المجنـون ...آه يا مروان ليتنا نتزوج في الربيع القادم ونذهب في شهر عسل
طويــل نبـدأه بزيارة كازابالنكا مدينــة الفرانك آداب ثم نردفها بجزر الكاناري نتمتع
بدفء شموسها وغرابة تصرفات سواحـها اإلسكندنافيين ثم نلقي مرساتنا في أوروبا
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نزورها متحفــا ً متحفـا ً وقصـراً قصـراً ...نتمتع باستعراضات لياليها وآخر صرعات
مسارحها.
والدراسة هل ألقيها جانباً؟ هل أطوي ملف الدكترة وأعيش عمري ممدداً على التكايا
أو مشلوحا ً فــوق الرمال الدافئة كتنابلة السلطان عبــد الحميد؟
 وماذا لو أجلنــا دراستنا فصالً ...هــل سيتغير مجــرى الزمـان أو ستشرق الشمسمــن مغربــها.
 ولكنــي متشوق للقفــز فــوق جــدار الوقت والتخرج بعــد ساعات ال شهور فكيفتطلبين مني إلغـ اء فصل كامل وربما تمديد اإلجازة ليصبح الفصل فصلين والفصلين
أربعــة وقــد تتمدد اإلجــازة حتى تشمل العمــر بأكملــه.
 ال تذهب بعيداً في نظرتـك السوداوية فلم يكن ذلك إال حلما ً على أي حال.فتح باب المدخل الرئيسي وأطلت منه السيدة سوسن ببذلتها الكحلية وعقدها اللؤلؤي
ومشابك شعـــ رها الذهبية التي رصعتها حبيبات الماس التي كانت تشع بألوان زرقاء
ً
سائلة
وبنفسجية لتعطي طلـة السيدة أبهـة ملكات الفراعنة ...رحبت بمروان بحـرارة
ً
مفرعة
عـــن الضيعـة وجيـلها السبعيني مستفسر ًة عــن صحــة أمــه وأحوال أخواله
الحديث إلى الكالم عن مشاكل الزراعة في الجرد وبأن إقتناء األرض أصبح للتجارة
علــى أساس بيعها كمراكــز عمـــار أو للتفــاخر على أساس أن ملكية األرض رمـز
للعراقـة وكــرم المحتــد أما أن يفكـر اإلنسان باستغالل األرض في مشاريع زراعية
منتجــة فذلك وهــم باطــل فحيث ال يفلــح التراكتور وال تسقي البئر األرتوازية على
الزراعة السالم وأجاب مــروان مجاريا ً الحديث.
 ولكنك مالكــة كبيــرة تقــدر عقاراتــك بعشرات آالف األمتــار أكثــرها مغــروسبالصنوبــر فكيف تستثمرينها؟
 -عقــاراتكم ال تقــل عــن عقاراتنا فهــل تجنــون منها أيــة أربــاح؟
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 سمعت والدتي تقــول أنها دفعت عشـرة آالف دوالر فوق الغلة ليرضى سمعان أنيشذب لنــا األشجــار ويقشش األرض.
 سمعت مــرة أن عندكم أكثــر مــن ثالثــة آالف شجــرة صنوبــر. الحقيقة أن الصنوبــر ثــروة جمالية تستفيد منها عيون الناظرين أكثر مما هو ثروةإقتصادية تستفيد منها الجيــوب وأنــا تهمني الثــروة الجمالية كناظر أكثر مما تهمني
الثروة اإلقتصادية كمالك.
 ولكــن ذلك يوحــي بأسـوأ العواقب ألهالــي الجبــال. ومن أيــن نأتي بالسياسة اإلقتصادية التي تحمي زراعة الجبــل من مضاربة البقاعواإلستيراد الخــارجي ليظــل الفــالح ملتصقا ً بأرضه ال يهجــرها إلى الغربة أو إلى
المدينــة.
 السياسات ال توجــد في بالدنا إال على صفحات الجرائد التي أكثرها تموله مصادرأجنبية فلكل دولــة جريــدة تنطق بإسمها ولكل مجموعة مصالح منبــر إعالمي.
 اللبنــاني نيته طيبــة فهــو يتعامــى عــن السلبيــات ويسمـي ذلك حريــة صحافيــةوديمقراطيــة سياسيــة.
 ولكــن البــالد تغلــي واإلزدهار المتفشي إزدهار مرضي تخلقه ظروف مصطنعةليست لمصلحة البلــد فـي شيء ...الجميع مـن عرب وفلسطينيين وأجانب ينفقون في
لبنــ ان مليارات الليرات ولكن لكل شيء ثمن فهم ال يهرقون ملياراتهم لوجه هللا.
 ولكن يقال أن المعدة اللبنانية قادرة على هضم الطفيليات مع المحافظة على طابعهاالفينيقي األصيل.
 ولكــن أحفــاد الفينيقيين فــي الق رن العشرين ال يتصرفون بذكاء أسالفهم ...إبتدأتالمشكلة بدعاية سياحية تقول أن لبنان فريد في تكوينه الحضاري المؤلف من وجهين
إسالمي ومسيحي ثم صدق أصحاب الدعايــة دعايتهم وبدأت المناطحة بين الوجهين
اليــوم بالقرون وغــداً قــد تصبح بالمؤخرات.
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 لعــن هللا الطائفية ...كل بالد الدنيا اإلنتماء فيها لإلرض إال هذه البالد اإلنتماء فيهاللطائفــة والقبيلة.
 أو للمافيا ...إبتـدأنا نتفاعــل مع الحضارة األميركية ونشكل على غرارهم مافيات.ولكن ليلــى تصدت لهذا الحديث الممــل الذي يتداعــى آخـذاً بتالبيب بعضـه وقــالت
بعصبية.
 تبا ً للسياسة وللمشتغلين بها وللنقد وألهله ...ال يوجد أهون من القدح والتجريح والأسهــل من رؤيـة السلبيات ولكن من يملك البديل اإليجابي فليتفضل ...ليس المهم أن
ننتقد بــل المهم أن نفعــل فالديمقراطية واإلنتماء الوطنــي وحرية الصحافة وحصانة
الجامعات والتأهيــل الحضاري كلها ممارسات وليست شعــارات ...أكثــر الناس في
بالدنــا يتخرجون مــن أرقــى الجامعات ويملكــون عقوالً حضارية مشبعة بالمعرفة
ولكــن أحاسيسهم وإنفعاالتهم ال زالت بدويــة وسراديب نفـوسهم تحتــوي على عقــد
وتعــود إلى عهــد الغلمان فــي بغــداد وإستباحة دمشق على يـدي تيمورلنك...أجاب
مــروان.
ً
ً
خاصة
عامة والعربي
 ال شك أن اإلزدواجية فـي الشخصية مشلكة اإلنسان الشرقيولكن هذا ال يعني أنه ال يوجد في تراثنا إيجابيات يمكن أن نأخذ بها ونطورها لنصل
إلــى تطويــر ذواتنــا باتجــاه المثـل األعلى ...علينا أال نعتبر كل إقتباس عن الغرب
فضيلة حتــى ولــ و كان تعاطي مخدرات وتفكيك مؤسسة األسرة والمتاجرة الدعائيـة
باألنوثة ...وردت السيدة سوسن.
 إنــي أعتبر نفسي إمــرأ ًة تقليديــ ًة فيمــا يخــص الشــؤون المسلكية وعالقـة الرجلبالمرأة ولكني أحبـذ بعض المرونة في أزياء الملبس وإعطاء المرأة ً
ثقة تخولها تنمية
شخصيتها إيجابيــا ً لتصبح أمــا ً مثاليــ ًة ...وعلقت ليلــى.
 ولكنكم ال تستطيعــون أن تأكلــوا الطعم إال ويحتــك لسانكــم بالصنــارة فأنتم لستمأحراراً فـي أن تأخذوا من الحضارة الغربية ما تشاؤون وترفضوا ما تشاؤون ...إنها
حضارة صناعية متكاملة الجـوانب إما أن ترفضوها أو تقبلوها كلياً ...ورد مروان.
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 جـوهر الحريــة أن نرفض ما نريد ونقبل ما نريد ألم يقل سارتر أنا أرفض إذن أناً
معلنة ...الطعام جاهز تفضلوا فنهض الجميع
موجــود ...أتت الخادمة لتقطع النقـاش
بإتجــاه المائــدة ...طالت فتــرة الغــداء لتمتد مـن الواحدة وحتى الثالثة وتشعبت فيها
األحاديث وأحلــوت الطرائف وساد الظرف الممزوج بالكثيــر مــن روح الدعابـة...
لحظ مــروان أن ثقافــة السيدة سوسن أكثـر شموالً وعمقا ً من ثقافة ليلى رغم تفاوت
المستوى التعليمي بيــن اإلثنتين فهذه هجرت المدرسة مــن الشهادة اإلبتدائية العاليـة
وتلك تلميذة فــي كلية بيروت للبنات أرقــى جامعات لبنان بـل الشرق األوسط ...قال
مــروان مالطفا ً بخبث.
 أرى السيدة سوسن غزيــرة المعرفة عميقــة الرؤيــا فهــل يأتيها ذلك عــن طريـقالحدس النابــع مــن شفافية الشخصية وطهارة بصمتها الروحيـة أم من كثرة األسفار
ً
مسحة
والتردد إلــى الصالونات األدبيــة والمطالعة ...وأجابت سوسن وعلـى وجهها
من حيــاء.
 أوقات فراغــي كثيــرة كما تعلم أفضــل أن أمتصها بالمطالعة واألسفــار كمـا أنيأحرص على متابعـة نشاط الندوات والمحاضرات التي تتكاثـر وتتحسن نوعيتها هذه
األيــام.
 كثيـر من المحاضرات يفوتني سماعها فأقرأها في الصحف والمالحق ولكن عندماأتخرج وأتنفس الصعداء سأكون من الحريصين على المداومة فإني أعتقد أن مستقبل
الشـرق األوسط برمته وشخصيته الحضارية المستقبلية تحــدد مالمحها فــي بيروت
وهنــا تدخلت ليلــى قائلــ ًة.
 هناك مثــل قديم يقــول أن الرجــل إذا ما أراد أن يصل إلـى قلوب الصبايا فليتملقالعجائــ ز ويالطفهن ولكن يا سيدي الدكتور ال أمي عجوز لتضطر إلى مالطفتها وال
أنا الصبية التي أمامك تحتــاج إلــى وساطة فهــي قــد أعطتك مفتــاح قلبها منـذ عدة
أشهر ...ثــم غــرق الجميع فــي ضحك إستمر ردحا ً مــن الزمن بعدها سألت السيدة
سوسن.
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 على فكــرة أيـن أصبحت مشاريعكما المستقبلية فليلى شديــدة التكتم ال تنبس أماميبهمسة.
 الحقيقة يــا سيدة سوسن أن األمــور يمازجها بعض اإلرتبـاك وعدم وضوح الرؤيافليلى تتشوق الزواج سريعا ً حتى في هذا الربيع قبل نهاية السنة الدراسية وأنا أرغب
في التأخيــر حتى التخرج ولكن ما رأيك أنت؟
 ال تسأل أمــا ً رأيها في هكذا موضوع فأي أم ال تفضل أن تــرى إبنتها فـي عصمةمن تحب لتقــر عينــا ً وتستريح ضميراً.
 إنــي أعلم أن للشأن الضميري دوراً فعاالً في هذه الناحية فالعالقة الحرة بين شابوفتــاة خارج أطــار الزواج ال تستسيغها أحاسيسنا الباطنيـة التي ترعرعت في كنف
التقاليد وإن إستساغتها تربيتنا الحديثــة التــي ال تشكل في تكوين شخصيتنا أكثر مما
تشكله طبقة الروج فــوق شفتي المــرأة.
 إذن تفضل الزواج إطــاراًًّ صحيحا ً لعالقــة الرجــل بالمرأة. وهل يحتاج هذا إلى تساؤل؟ ولكن الشيء الذي يقض مضجعي يـا سيدة سوسن هوأني أخجــل أن أنفــق على زوجتي من حساب اآلخرين ...ال أرغب أن نبتدئ حياتنا
فضوليين على موائــد الغيــر ...صحيح أنهــا أمــوال أبــي ولكنها مسألة حساسية...
وردت ليلى ساخــرة.
 حتى األطباء يصابون بأمراض الحساسية ...إنك تضحكني يا صاح تتكلم عن أبيكوكأنه رجــل غريب ...كأن الدماء التي تجري في عروقك ليست جزءاً من دمائه.
 إنك ال تعلمين شيئا ً عـن تاريخ أسرتنا وطبائعها ولكن أمك تعلم الكثير ...كان جديرجــالً موسراً في ديــار الغــربة يغــدق المـال على والدي وفيراً ولكنه عندما أرسل
لجدتي ورقــة طالقها أعاد والدي إليه دراهمه وأشاح بوجهه عنه حتى الموت.
 -يــا إلهي أنــك تخيفني بهــذه اآلراء العنيفة السوداء ماذا تقصد ...وضحك مــروان
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 طبعا ً ال أقصد بأنــي ساشيح بوجهي عـن أبي ألنه ببساطة لم يجرح كرامتنا ال منقريب وال مــن بعيد ولكني رجــل أملك كبريائي كما كان يملك كبرياءه...

وردت السيدة سوسن:
 كان أجمــل ما في والــدك كبرياؤه ولكنه ذهب بعيــداًًّ فــي غلوه فخسرتالضيعة بغربته الدائمة منــارة فروسية كانت تشع بالمروءة والفتــوة فتحــرك حيــاة
الضيعـة الراكدة ...سامحه هللا كان من فصيلة الصقور التي ال يمكن تدجينها كان
حصانا ً بريا ً جامحا ً ال يمكن إدخاله حظيرة المألوف.
 إنها التركــة التي بهــا أعتــز ال الدراهم التــي سينعمني إيــاها عندمــا أقترن بليلىوأجابت ليلــى.
 إنــه يكن لـي عاطفـ ًة خاصة فلو إخترت واحدة غيري لكانت حصتك قيض الريح. ولكني لم أخترك من أجل هذا فأنا أتزوج لنفسي وليس لوالدي رغم إعجابي بحسنتقديــره .ولكن الذي يثيــر دهشتي أنــه غيــر نمط رسائلــه في األشهر األخيرة فمنذ
عشرين سنة وني ف عودنا أن يرسل لنا كل فصل رسالة مقرونة بحوالة دسمة توازي
العشرة آالف دوالر ولكنه منذ أربعـة أشهر وفي آخر رسالة منه قال أنه سيكتفي من
اآلن وصاعداً برسالة كل سنة تحتــوي حوالة بثالثين ألف دوالر وإنه عندما أقتــرن
بليلى علــي أن أرسل لـه وثيقــة الــزواج مصدقة من النفــوس والعدليـة والخارجيـة
لينفحني مئــة ألف دوالر نقــداً شرط أن ال أفكـر بزيارته أبداً فهو غير راغب برؤية
أي إنسان يذكره بماضيه ...وردت سوسن.
 تغيــر مفاجيء من حقــك أن تتساءل بانـدهاش. واألكثــر غرابــة يا سيدتي أنها المــرة األولــى التي يكتب فيها رسالتــه على اآللةالكاتبة ...حتى التوقيــع كان طباعــة.
 لعله كان مريضا ً أملــى الرسالة على سكرتيرتـه ...وهنــا قالت ليلى.86

 هذا كله يقـوي حجتي أن تسريع زواجنا سيؤول علينا بالخيرات والبركات وأن أيتأخير قد يحمل من المفاجآت ما تسوء عواقبه.
 الحقيقة أني حائـر ال أثبت على قرار عقلي يجذبني إلى ناحية وعواطفي إلى ناحيةوأنا ممــزق بين اإلثنين .وقالت سوسن
 كالكما مفــرط فــي غلـوه مبــالغ في إنفعاالته فالـزواج في الربيع والسنة الدراسيةعلى أعتاب النهاية خفــة وحماقــة ال يستسيغها إنسان مسؤول بنى حياته على النظام
والوقار وتأجيل الزواج حتى التخرج والعمــل حساسية مرضية ال مبــرر لها وخيـر
األمــور تحديد الموعد في منتصف الصيف المقبــل ...وأردفت ليلــى.
 ولكننا نعيش في منطقة حبلى بالمفاجآت السياسية والحماقات العسكرية ...فــي بلـديختلف عن كل بلــ دان المنطقة بجمعه لكل مشاكلها وتجسيده لكامــل عقـدها ...وعلق
مــروان.
 ولكــن األرض لــن تندك جبالها وتخـرج أثقالها قبل تموز ...علي أن أكرس كاملوقتي من اآلن وحتى حزيــران ألضمن النجاح بإمتياز في السنة السادسة ثم نتــزوج
كما إقترحت والدتــك فــي تمــوز فنسوح شهرين لنعــود قبل بداية العام الدراسي في
تشرين.
 إن لم يكــن ما تريــد فأرد ما يكــون ...أال يقــول شيوخنا أصحاب نظرية الرضىً
والتسليم أن ليس في اإلمكان أفضل مما كان ...سمعا ً
وطاعة سيدي الدكتور.
أردفت السيدة سوسن
 هــذا جيد فعالقــة إثنين مستعدين للتنــازل عــن مواقفهما المتطرفـة لصالح موقفوسطي معقــول توحــي بالخيـر والبشـر ...إنـي أتنبأ لكما بمستقبل سعيد مليء بالمن
والسلوى.
 لــن تكتمل سعادتنا إال تحت مظلة حنانــك يا إمــرأة عمي بالقـوة حتى ننفذ الزواجفتصبحين إمرأة عمي بالفعــل ...وضحك الجميع ومألت البهجة أرجاء المكان.
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وأردفت سوسن.
 عرجت علــى مكتبة الفيديـ و وأحضرت لكما عدة أفالم كوميدية أرجو أن تستمتعابمشاهدة بعضها إذا ما أردتما اإلسترخاء أمام التلفزيون.
ً
هامسة في
 فكرة جميلة يا أمـي إنك حقا ً تفكرين بكل كبيرة وصغيرة ثم إنحنت ليلىأذن مروان.
 ولكني أفضل اإلسترخاء في غرفـة النـوم ...أال تشاركني رغبتي ورد مروان علىهمسات ليلى بهمسات مماثلة.
 توقـري أيتها القطة المهووسة ...سيأتي يوم تذوبين فيه على صدري حتى ألصرخكالمجنون ليلى ...ليلى ...اين أنت يا ليلى وتكونين قد إختفيت إلى األبــد ألن مسامي
إمتصتك وغدوت جــزءاً مني ال تستطيعين العودة إلى كيانك القديم.
 آه لــو يسرع الزمــن فــي مجــراه ويحدث ذلك اآلن ...ثـم ضحك اإلثنان فنهضتالسيدة سوسن وهي تقول.
 -إنــي أستأذن أترككما لحماقات الشباب ودعاباته الغريبــة فــي سخف تصـوراتها..

**********
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-16ً
ملقية
إسترخى مــروان على الكنبة ماداً رجليه على طربيـزة أمامه أما ليلـى فتمددت
رأسها على ساقـه وكالهما يتابع حركات تنعش النفس وتوحي بالكثير من الضحك...
كانت يــد مروان تمسح على شعر ليلى برفق وحنان مرهف ينبع من أحساس صادق
باإللفة كأن اإلثنين أســرة واحدة منذ زمــن بعيـد ...وشردت خواطــر مــروان آه ما
أحلــى العيش فــي كنف األسرة ...كم يشعر اإلنسان بسمو فــي عاطفتــه وتألــق في
أحاسيسه ...يشعر أنه ال فرق بين الحب والصالة كالهما قربان شكر تؤديه الجوارح
بخشوع في هيكل األلوهــة األبويــة ...آه ما أشد سخف أولئك الشبــان الذين يحلمون
بجمع الفتيات حولهم كما يجمع سخفاء الهــواة األميركان أوراق الطوابــع ...أي لـذة
يجنيها المــرء من ذلك التوسع األفقي في عالــم األنوثــة مع فتيــات ملوثــات روحيا ً
وجسديا ً لتقبــل جراثيم التلــ وث؟ ماذا تستطيع إمــرأة ملوثة أن تقدم للرجل إال قرفـها
وشبقها البهيمــي الذي يعيدها إلى مرحلــة المشاعية الحيوانية ...لماذا تراني مصابـا ً
بالحساسية ضــد التلوث تلــوث الشارع بدخان البنزين النـيء ..تلوث شاطئنا بنفايات
المجاريــر وبقع الزيت العائمــة ولكن أدهــى أنواع التلــوث هو تلـوث أحشاء المرأة
بضريبة اإلنحالل المتلبس عــدة أثواب والمسمى بعدة أسماء ...ما أشد جهل اإلنسان
إنه يخالف النــاموس الذي خلــق علــى أساسه بسبب غبائـه ونزوعه الحيواني ...ألم
تبــذل البشرية مجهوداً خارقــا ً حتى إنتقلت مــن عبـادة األصنام واآللهة المتعددة إلى
عبــادة اإلله الواحد األحد واإلستقرار مطمئنة تحت مظلة رعايتــه ...أال يقول الطب
أن معــدة صحيحة يجب أال يدخلها كل وجبة طعام إال نوعــا ً واحداً مـن المأكوالت؟
اليست أولــى خطوات الحضارة هي اإلنتقــ ال من عهد المشاعية إلى مرحلة الزوجة
المحصنة التي تعطي الرجــل أطفاال من صلبه ...الوحدانية ناموس هذا الكون من له
عقــل فليفهم ومن له بصيــرة فليتــأمل...
تحركت ليلــى بتململ وهــي تتأوه بزفرات حــارة لفح لهيبها وجه مروان.
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 أراك شارداً كعادتــك ...باهلل عليك بماذا تفكــر؟ أبصور مجلــة البالي بــوي التـيوصلتك ســراً أم بثــدي صوفيا لورين وشفتي جينالولو؟
 ال شك أن أرداف المــرأة المكتنــزة تجذبها طوعــا ً أو كراهيــة إلى تحت فال يعودتفكيرها قادراً إال الدوران على محاور ماديــة ...ألهذا يا تـرى قيل من التراب وإلى
التراب تعودون ...نحن ال نعــود إلى التراب يا آنستي أنتــن فقط العائدات.
 وأنتــم ماذا تفعلــون؟ ننطلق مخترقيــن غالف المحسوس كشهاب نور ساطع لنصل إلى عالم المعقوالتلنعانقها في وصال لذيذ يبقى مستمراً حتى تنتهي دورة حياتنا في هذا الجسد لتبدأ من
جديد في جسد آخر بمكان آخــر بمعطيات حسية أخرى.
 ليتني أنتمي إذن إلــى عالــم المعقوالت لتعانقني ذلك العنـاق المستمرالذي ال يفصمعــراه إال المــوت ...شيء يثيــر العجب ...يقــال أن األطبــاء أكثــر الناس بعداً عن
الميتافيزيك ولهذا تعزف بعض النساء عنهم مخافــة التجمد في أطــر الحقائق الباردة
ورائحة الكلور واألسنان المهترئة ورائحة الفم المتعفنة المنتقلة بالتواتر من المرضى
ولكني أرى أمامي طبيبا ً يغــرد في غيـر سربه كغراب استراليا األبيض الذي أخزى
بني جنسه.
 ليس مستحيالً يــا سيدتـي أن تصبحي مــن عالــم المعقوالت أال يقـول علم الفيزياءالبسيط أنه يمكــن تحويــل المادة إلى طاقــة والطاقة إلــى مادة.
 ماذا تعنــي يا خبيث اللسان أفصح؟ أعني أنه ال يوجد شيء إسمه جسد وشيء إسمه روح فإذا تشفف الجسد غدا روحا ًوإذا تكثفت الروح غدت جسداً.
 لو قلت مادة عوضا ً عــن جسد وطاقة عوضا ً عــن روح لكنت أكثــر موضوعيـة. -كلها صفات إلسم واحــد صدقيني.
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 أراك بارعــا ً في الفلسفة أكثر من براعتك في الطب ...آه أغمز في قناتي كما يحلولك ...أتريدني أن أشفف جسدي ألصبح روحا ً خالصاً.
 وهــل فــي ذلك ضيــر؟ أتحسبني رابعـة العدوية يا هذا وتحسب نفسك الحالج؟ حتى رابعة العدوية أعطيتفرصتها فـي دنيــا الملذات المحسوسة فرقصت وغنت وتعتقـها السكــر وقــد تكــون
شفافيتهـا المتأخــرة ليست إال ردة فعــل لكثافتها المتقدمــة ...أال تقــول الفيزيــاء يــا
مستشهداً بالعلم أن لكل فعــل ردة فعــل تساويه في القــوة؟
 أتــى دوري اآلن ألقــول لك ماذا تقصديــن؟ أقصد أن أولئك الروحانيين يخيفــونني بسيرهم السالفــة التــي تحتــوي علــى ألفشيطان طويل اللسان واألنياب يكمن في أعماقهم كمون الليل في النهار ...إني أراهن
أنك لــو عالجتهم بجلسات التنويم المغناطيسي وكشفت عـن عقولهم الباطنية فلن تجد
هناك إال أجساداً عاريــ ًة تتلــوى وأثــدا ًء ناهــد ًة تتأرجح وكل بـوزات آخر صرعات
مسارح كوبنهاغن واستوكهولم.
 ومــا أدراك بتلك المسارح أشاهدت بعض شرائطها المصورة على الفيديــو؟ ال ....ذهبت بعيــداً في إستخفافك بفضيلتي ...إذا شرد خيالك في سوء ظن سأحطمكراسي المنــزل على نافوخك.
وضحك مروان مــلء شدقيه وقــال.
 هــل تعلمين يا ليلى لقد شاهدت علــى مدار عــدة سنوات بعض األشرطـة الجنسيةالناقصة فلم تزدنــي رؤيــة قرفها إال إصراراً علــى الحاجـة الماسة لترفع المرأة من
عالم الجنس إلــى عالم الجمــال ...المشكلة أن أكثــر الناس يتجاهلون أن هناك فرقــا ً
شاسعا ً بيــن العالمين ...الجمال يمت إلى عالم الروح وهو فيض توهج الخير األعظم
وبهذا يصبح قبسا ً مــن أنــ وار األلوهة إذا سجدنا له وعبدناه فنحن ال نشرك بوحدانية
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هللا أبداً والجنس المنحــل تلويث لوهج الروح وشذا طهارتـها بوحــول النتن المنطفئ
العابق برائحة العــرق المتعفن واللهاث المــر.
 أوافقك هذا الـرأي شرط أال تبالغ فارتشاف نور الشمس على رقيق السحاب يخففمن وهج النــور فتستطيع أعيننا البشرية إرتشاف األلــق دون اإلكتــواء بلهيبه.
 اآلن أحبــك يا أبيض ...أحبــك يا أبيض ...وإنحنى مـروان ليأخذ ليلى بين ذراعيهفي عنــاق طويــل لم يستفيقا منه إال على كحــة السيدة سوسن ثم على تقريعها.
 توقــرا أيها الولدان أمامكما مستقبــل فسيح فال تضعوا األمور في غير نصابها والتنــزلوا األعمال في غيــ ر منازلها ...سيعاقبكم عندها قانون الطبيعة الصارم وعندها
يكــ ون البكاء وصريف األسنان ...وأجاب مروان مطأطئ الرأس.
 عــذراً سيدة سوسن ولكني أحترمكم حتى آخــر قطرة في دمي ..أحب إلى قلبي أنتقطــع يميني علــى أن أسيء إلى كرامــة هذا البيت الذي أكــن له تقديــراً يصل إلى
مرحلة العبــادة فإياك أن تذهب بك الوساوس أي مذهب سوء.
 بوركت يا ولدي ...لوال معرفتي بأصالة الجوهر الذي إنبعثت منه وبطيب األرضالتي غذتك بنسخها لما تم تقـارب أو مودة ...قد ال يكون بيني وبين والدتك مودة ألن
عالم األحاسيس ال يمكن ضبطه عقليــا ً ولكن بيننا الكثيـر من اإلحترام المتبادل وهذا
ً
يكفي ليكون أرضا ً
صلبة نقف عليها مطمئنين ...وأجاب مــروان منفعالً .
 إنها تكــن لك الكثير مــن اإلحترام وتحمل والدي وزر ما حصل لك مــن الخيبــة. لعلها إرادة األقــدار التي يطيب لها أن تسخر من عواطف البشر وتتلذذ بمشاكستهمولكني إمــرأة مؤمنــة ...كان الشيخ أبــو سلمان رحمــه هللا يردد دائما ً على مسامعنا
الرضى والتسليم نهايــة العلــم والتعليــم.
 شكراً يــا سيدتي ...لو كنت مكان أبــي لكنت تعقبتــك إلــى أستراليا وإختطفتك فيغفلة مــن عيــون الزمــن وطرت بـك فوق مياه المحيط إلى جزيرة هادئة ال يسكنها
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ً
ساللة طاهــر ًة لنــوع جديــد متفوق من بني البشر ...ولكن
أنسي لنعيش هناك ونبني
صرخت ليلــى.
 هــاي ...أيها الخنزيــر البــري أنك تجرح كرامة والدي الميت ...سأذهب ألحضرسكين المطبخ وأغــرزه بقلبك دونمــا شفقة...
وضحك الجميــ ع وغمر مروان المرأتين وعيناه مغرورقتان بدموع الحنان إستدركت
السيدة سوسن المشهد الرومنطيقي المؤثــر بإستدارة لطيفــة وقالت بإبتسامة متأللئــة
وصوت تعمدت أن تطرزه بنغمــة الفرح.
 سأدعوكما هـذه الليلة إلى سهرة مسرحية لنتمتع معا ً بمشاهدة "نبيه أبو الحسن" فيجنونه الجديد فإياكما أن تتهــربا وتذهبــا إلى تلك العلب الليلية التي ال يفـوح منها إال
رائحــة الرطوبة والتعفن المناخي والمسلكي على حــد سواء ...وأجاب مروان.
 وكيف نرفض طلب أميــرة نزلت مــن علياء سمـوها لتساهر أناسا ً عاديين بذكائهموجمالهم وظرفهم وقالت ليلــى بدعابــة.
 وحــدك العادي أيها الجــردي المتخلف أما أنا فنجمــة من نجـوم المجتمع يكفي أنأحرك بناني بزاويــة منفرجــة حتى يخــر المئــات صرعى تحت قدمي ...ولكن مــا
حيلتي لكل جــواد كبــوة وكبوتــي أنني أحببت بدويــا ً مثلك ...الظاهر أن فـي عقلـي
الباطني شوقــا ً لحنيـن النــوق فــي نجــد فعلي أن أسرع بإستشارة طبيب نفسانــي ثم
غمرت مـ روان وأتكت رأسها على صدره بحنان فشدها إليه وقبلها في مفرقها بمودة
وقـــال.
 سليطة اللسان كاألفعى ألهذا يــا تــرى سموا النساء بنــات األفاعي وغرقت السيدةسوسن فــي الضحك مع مروان أما ليلى فوضعت راحتيها على خصرها عالمة تحد
مصطنع.
 األمثــال قالت أوالد األفاعــي ولم تقل بنات األفاعي ...أنتم الرجال دائما ً تحورونالحقائـق الكونية البديهية لتتناسب مع منطقكم المتسلط ...إنكم أول موجة من موجات
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اإلستعمار وها نحــن نسمعكم كالبــوم تنددون باإلستعمار قديمــه وجديــده ...إقتلعـوا
أشواك اإلستعمار مــن نفوسكم يا ســادة لنعيش في عالم األخوة والحرية والمساواة.
 رأي فطيـن ال يخطر إال ببال شيطان مشاكس في كرنفال أولمبي ولكن قولي لي...عندما إبتــدأ الخلق لماذا إخترتــن طائعات أن تكونـن من أحــد أضالعنا؟
 نحن أشـواق قلوبكم المنفعلة بعقولكم...شوقكم هو الذي صاغنا بهذا الشكل وأعطاناهذه التكاويــن والمالمح فإذا أصابنا الفساد فهذا عائــد لفساد لهفتكم األولــى وإذا مــا
انجذبنا إلـى األسفل فذلك ألن إرتعاشة قلوبكم األولى المنفعلة بنبضات أفكاركم كانت
متلهفة إلى األرض المنخفضة والبطاح الدنيا.
 أبدعت تحليالً وإستقصا ًء للحقائــق ...هذا صحيح فالرجل ال يستطيع أن يهرب إلىاألمام مــن تحمل مسؤولياتــه ...وأجــابت السيدة سوسن.
 إني أتخيل منزلة المــرأة من الرجــل بمثابة منزلة القمر مــن الشمس. أفصحي يا أمــاه وأشبعي الفكــرة تفصيالً. القمــر يعكس أنــ وار الشمس ولكنه يدور حول األرض وكذلك المرأة تعكس أنوارفضائــل الرجــل ولكنها تــدور حــول األمومة ووسيلة األمومـة اإلنجذاب إلى مادية
اللــذة ...إنه قدرنا الذي خلقنا مـن أجله ...غمرت ليلى أمها وأخذت تدور بها وتقبلها
بهــوس.
 أمــاه لم أكــن أعلم أن ثقافتك شارفت تلك القمم الشاهقــة ...آه كم أحبــك آه ..هكذابرهنــي لهـذا السـيد الهرطــوق أن المعرفــة ال تحتكــرها فقط كتب الطب والفلسفــة
فأسماها ما يــدرك بالحدس والحدس نعمة سماوية إختص هللا بها النساء دون الرجال
ورد مروان ...ما أجمل أن يعيش اإلنسان في كنف أناس متوقدي الذكاء ظرفاء ...يا
إلهي كم أنا سعيــد ...ومشى الثالثة باتجاه الشرفة المطلة علــى البحـــر...
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**********

-17كانت السهرة مع تعليقات أخــوت شانيــه وقفشاتــه الذكيــة الخفيفة الظـل التي تبعث
أسلوب النقـ د اإليجابي ممتعة للغاية تفرقعت فيها الضحكات الرنانة دون حساب حتى
أن ليلى إضطرت أن تفك مشدها الضاغط بقسوة على اللحم اللدن ليتسنى لردفيها أن
يبرزا بأسلوب أفضل مخافـة أن يغمى عليها من كثرة الضحك الذي تعترضه عوائق
تمنعه مــن التفجــر ...السيدة سوسن قهقهت بخفـة غير مألوفة من إمرأة رزينة مثلها
تعــود اإلنسان أن يراها ملكية المسلك تطل على الناس من عــل بشموخ ووقار...
كانت ليلى كلما إزداد فرحها بالطرائف البكر اإلبداعية ومنظر شوارب األخوت مـع
شرواله وكبرانه وزنــار الحريــر الشبقلي واللبادة المشهورة ترنح رأسها علـى كتف
مـروان وصدره ومــرة قبلته بعنقـه األمــر الذي أثــار حرجــه فــي صالــة متــأللئة
باألنوار ...كان كاتب المسرحية موفقا ً بارعا ً في تقمص الشخصية اللبنانية في القرن
المنصرم وتجسيد إنفعاالت وآمــال الناس آنذاك األمر الذي جعـل مروان يفكــر بأننا
دخلنا عصر النهضة فـي األدب المسرحي وإذا ما استمر التطور متصاعداً على هذه
الوتيــرة دون أن تعترضه مخابـرات سريــ ة أو كبت لحرية التعبير أو هزة عسكرية
تعيد المنطقة إلى عهــد التوقيف اإلعتباطي وأكل الفلـق في الكواليس فمعنـى ذلك أن
بيروت ستكــون إبتــدأت تقترب مــن صورة باريس فــي عهــد لويس الرابــع عشر
واإلنسان الجديـد إبتدأ يولد سليما ً معافىً من صديد رحم الشرق المليء بالعقد النفسية
واإلجتماعية ...أولها الطائفيـة وآخــرها العــداء بيــن المواطن والدولــة وكــأن دول
اإلستقالل ال زالت إستمراراً للدولة العثمانية السنية بشكل أو بآخــر.
إنتهت السهرة فــي الثانية عشرة ..خرجــوا منها مثلجي الصدور وقــد كحــل الفـرح
البريء أهدابهم ...مشوا إلــى الموقف حيث سيارتهم يتمايلون كسعف النخيـل داعبها
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رقيــق النسيم فترنحت نشوى ولكن خاطراً خطر لمروان في منتصف المسافة جعلته
يتوقف قائــالً:
 مــا رأيكم بالتعريج علــى الهورس شو نرتشف كأسا ً مــن البيــرة نهـديء ببرودتهالفائرة هياجنا النفسي ونكبح جماح مشاعرنا بالشوق إلى اإلنطالق المجنون في عالم
الفرح الهــادر وردت السيدة سوسن.
 إقتــراح وجيــه أتى في زمانه المناسب ...حقــا ً لقد إستطاع ذلك األخوت أن يجمحبمشاعرنا محببــا ً إلينا اإلنطالق في عالم الفــرح الهادر ...وعلقت ليلــى.
 ولــم تخافون مــن اإلنطالق في عالم الفـرح الهادر ...لماذا تعتبرون الفرح موضعريبــة ونافــذة يطــل منها الشيطان ليسرق مــن النــاس فضائلهم وتوازنهم؟ وهو في
الحقيقــة ال يسرق اإلنسان إال تصنمه العقلــي والعاطفي ويجعلــه ديناميكيـا ً يستخفــه
الطرب كفراشة هائمة فــي مواكب الشذا ومهرجان األلــوان ..قــال مروان:
 إلى الهورس شـو فمن أراد برودة الرغـوة الذهبية ليطفيء برحيقها تفجراً وجموحا ًفليبادرها ومــن أراد بروق الويسكي ورعودها ليزداد تفجــراً وجموحــا ً فليبادرها...
نحن في مجتمع ديمقراطي حر رغبات اإلنسان فيه مقدسة شرط أال تتناطح بالمناكب
والقرون مع رغبات اآلخرين...
وصلوا الهورس شــو ...طلب مــروان بيــرة سويدية وكذلك سوسن أما ليلى فطلبت
ويسكي بــالك اليبــل ...طابت الرشفات وزغــردت الضحكات وتبجــح الجميع فــي
التعليقات الجريئــة الممزوجــة ببعض الرغبــات المفرقعة والمجــون النــاعم ...فـي
ً
قافلة بإتجاه الروشة والجميع يرندحون ألحانا ً فيروزية
الواحـدة تماما ً إنطلقت السيارة
تخفــق بالعواطف الشفافة كالمراوح في أيدي أميرات الصين اإلمبراطورية ...عندما
توقفت السيارة أمام البنايـة الشاهقة بشموخ إلى الفضاء المخضر ترجل مروان وفتح
الباب للسيدة سوسن مع إنحنـاءة بسيطة ومـد لها يده ليساعدها على الهبوط ثم أردف
ذلك بحركة مماثلة مع اآلنسة ليلى وهــو يقــول:
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 واآلن تصبحون على خير سأنطلق فوراً إلى الجبل وأشكركما على الدعوة الكريمةفقد قضيت برفقتكما أسعد لحظات حيــاتي ...وأردفت سوسن:
 وهل يعقــل أن تصعد في مثـل هذه الساعة والسماء متلبدة بالغيوم السوداء والمطرأوشك يهطل بغــزارة ومتعرجات الطريـق ووديانه العابقة بالعتمة واألشباح تنتظرك
فـي طريــق طويــل يخاف الجــن أن يسلكه فال كهربــاء تــؤنس وال سيارات تغمــر
الطرقات بالنــور ثم هناك غرفـة للضيوف تستطيع أن تتمتع فيها بكامل حريتك دون
أن يعكــر صفــو أحالمك أحــد ...وقالت ليلــى:
 هذا يعني أن الحواجــز النفسية ال زالت قائمة بيننا وبينك وأنك لما تعتبر نفسك بعدعضواً فــي أسرتنا وهذه إهانــة غيــر مباشرة ال أقبلها أبداً ...ألم نتعاهد أمام السماء
والضمير بأننا أصبحنا أســرة بالقــوة تنتظر المراسيم القانونيــة فـي الصيف المقبــل
لتصبح أسرة بالفعــل.
 ال شك أننا غدونــا أسرة واحــدة ولكن قيــادة السيارة في العتمة حيث ال صوت إالهسيس أوراق األشجار وخريــر ميــاه الجــدول المعرج وصوت الريــح يصفر بيـن
أغصان الشربين والصفصاف وشلـوح الصنوبر ...كل ذلك يغذي روحي بالكثير من
األحاسيس...
 ومبيتك عندنا يغــذي أرواحنا بالكثيــر من مشاعر اإللفــة واإلنتماء فقـالت سوسن:ً
قاطعة كحد سيف مرهف
 ما أجمــل اإلنتماء العاطفي كم يصقــل المشاعر ويجعلهاورد مــروان.
 ما أقبــح اإلنتماء السياسي أنه يجعل من اإلنسان "كديش" ناعورة ال يرى إال أمامهفي دورة رحويــة عبثية تزيــده غرقــا ً في وحــول الفراغ العقلي والنفسي ...تعالــوا
نصوغ الءات أكثــر إيجابية من الءات الخرطوم ...ال لإلنتماء السياسي نعم لإلنتماء
العاطفــي ...ال للقمع الفكري نعـم لحريــة المسرح والصحافة ...ال للعقد النفسية نعم
لإلنفتــاح بفــرح علــى الحضارة الحديثــة ...وزاد ضحك الجميع وساروا متشابكــي
األيــدي باتجــاه المصعد.
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أرشدت السيدة سوسن مـروان إلى غرفته وقدمت له ثياب نوم كحلية كاملة مؤلفة من
بيجــاما وروب وخفيـــن ثم عرضت أن تهيـىء فنجانا ً مــن الزهورات مع قليــل من
الجبنة البلدية أو لبنــة القمبريس ولكــن مــروان إعتذر شاكراً مودعـا ً يتمنى األحالم
السعيدة للجميــع...
إستلقت ليلــى على فراشها منهكة القــوى ناعسة الطرف ولكن عبثا ً حاولت إغماض
أجفانها الوسنانـة ...كان قلبها ينبض بقــوة سريعة متالحقة تكاد تشلع الضلوع بقسوة
ساديــة ...الدم كان يهــدر فــي شرايينها ملتهبا ً يعبــق دخانه في عينيها ويمأل رئتيها
ً
محشرجة بيــن النحــر واألنف ...كان جبينها يتنصل بعــرق بــارد
فتختنق األنفــاس
مرتعش أحست معه أنهــا مشرفة علــى حمــى خبيثة ستجعلها طريحة الفــراش لمدة
أسبوع على األقــل فنهضت إلــى الحمــام لتسترخي تحت ميــاه الـدوش الدافئة علـها
تنتعش ولكن األمــر إزداد سوءاً فكل عضلة فـي جسمها ترتجف وكل شريان يصيح
ويزلــزل ...النهدان يناطحــان بعضهما بشراسة بربريــة محاوال كل منهما أن يدمي
قــرن اآلخــر ...الشفتان ترتعشان بإرتجــاف سريع تصطك له األسنــان ...العينــان
تموءان كهرتين رضيعتين غادرتهما أمهما منــذ وقت طويــل ولم تعد ...مضى على
ذلك زمن طويل حسبته ليلى دهراً حتى أنها شعرت كأنها ستلفظ أنفاسها األخيرة قبل
بزوغ الفجــر ...مدت يدهـا إلى الساعة لترى إن كانت ساعة الفرج قد إقتربت ولكن
الساعة كانت تشيـر إلى الثالثة فهناك أكثــر من ساعتين لتباشير الفجـر ...ماذا تفعل؟
أتذهب إلى غرفــة أمها لتنام على ذراعها وتبكي كطفلة حمقـاء ...ولكن خاطراً برق
فــي سماء خيالها الملبد بغيوم الكآبــة  ...لم ال أذهب وأغـل بين أضلع مروان؟ ألملم
بأهدابــي لهــاث أنفاسه ...أتــوسل دفء صدره المخملي علنــي أستمد منــه طمأنينة
وإسترخــاء فأنــام.
نهضت ليلــى بعزيمــة قاطعــة ومشت بخطــى ثابتـة إلى غرفة مروان حيث أدارت
مقبض البــ اب برفق ورفعت الغطاء لتندس تحته بخفة قطــة مترفة ...أسندت رأسهـا
علــى راحتها وراحت تتأمــل وجــه مــروان المالئكي وأنفاسه المنتظمة التي توحي
بالحياة المترفة المتنعمة ...أخذت نقبل جبينه بهدوء ثم أجفانه ثم خديه ثم عنقه وتعود
لتراقب خلجات وجهه األبيـض المشرب بالحمرة ومــروان يتـأوه بطمأنينة ناعسة...
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أحست ليلــى بالهدوء والسكينة حيث شعرت بالكابوس ينــزاح عن صدرها والنيران
تهمــد فــي شرايينها لتغـدو برداً وسالماً ...أسندت رأسها على صدر مروان وذهبت
فــ ي سبات عميق صحا مروان بعد فترة ليرى ليلى بجانبه ورأسها يغفو على صدره
ولهاثها العطــر يلفح وجهه برائحة الزعتــر والـوزال والزيزفون ...قبلها بحنـان في
أجفانها وض مها إليه وعاد ليغط في نوم هنيء ولكنه ربط منبه عقله ليدق عند الساعة
الخامسة فيوقظه ليعيد ليلى إلــى فراشها بعيــداً عــن أعيــن الخادمة الفضولية ومنعا ً
لخدش أحاسيس السيدة سوسن التي يكاد المــاء النميــر يخدش بشرتها الناعمــة...
صحت السيدة سوسن عنــد الثامنة لتجــد الجميع ال زالـوا هاجعين ...تفقدت ليلى في
غرفتها فرأتـها تغط في سبات عميق نــور السعادة يتألأل في وجهها وطيف إبتسامــة
دافئــة تتراقص على شفتيها وهــي تتـأوه وتهمس بعبارات نصف مسموعة ...خذني
بيــن ذراعيك ...حبيبــي ....أميــري ...تعال نتـزوج اآلن ...يا للعناد ...يا للبرود...
آه...آه ...حبيبــي....
ً
قافلة إلى المطبخ لتحضر فنجان قهوتها الصباحي الذي
قبلتها فــي جبينها وإنصرفت
ال تسمح ألحد بأن ينوب عنها في تحضيره ...كانت تشعر بسعادة متوثبة تغمرها في
كل جــزء مــن كيانها ...لقــد إستطاعت أن تنفــذ وصية المرحــوم بأمانـة وإخالص
فأحسنت تربيــة الفتاتيـن وتثقيفهن فها هــي األولى في لنــدن اآلن سعيد ًة بين ذراعي
زوجها تشد أزره بــل تكاد تستلم دفــة القيادة في جميع شؤون حياته وهي تغـرق في
ترف الحيــاة المخملية دون تشنجات نفسية أو هواجس فقــر ومرض وها هي الثانية
على عتبـة الزواج من شاب لوال كرامة األمومة الرتمت سوسن بين ذراعيه وأخذت
تقبله بنهم مجنــون عائــد ًة بعمرها ثالثة عقــود إلى الـوراء مجسد ًة فيـه والده يوسف
الحبيب الذي غــرس سيفه الملتهب فــي أحشائها ورحـل الحب يحرق قلبه والكبرياء
تحــرق أعصابه فأخــذ يخبط خبط عشواء حتى إستسلم فــي النهايـة وسقط في وهدة
الروتين اليائس زواج المصلحة....
نهض مروان في التاسعة فأخذ دوشه الصباحي وارتدى ثيابه الرسمية وخرج وضاح
الجبين علــى قسمات وجهه إحساس عميــق باإلرتياح ...شارك السيدة سوسن جلسـة
قهوتها الصباحية علــى األنغــام الفيروزية وشــذا الهـال الذي يعبق في جميع أرجاء
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المكان زارعــا ً سحر الشرق وغموضه الحالم في األهداب وعلى زوايا الشفاه.
إستيقظت ليلى فــي التاسعة والربــع لتنضم إلــى الجلسة بقبلــة طبعتها على خد أمها
وأخــرى على خــد مروان فتضرج وجــه سوسن قليالً وشكــر مــروان لليلى جميـل
مبــادرتها راداً إليهــا القبـلة وسـط الضحكة الحييــة التــي أطلقتهــا األم والذراعيــن
البيضاوين اللذيـن غمرت بهما إبنتها ...قالت ليلى بأن أطياف أحالم وردية دغدغتها
حتى اإلثارة في منامها ...لقد حلمت بأنها تتوسد صدر مروان وتقبله بحنان في عنقه
ثم رأتــه يحملها بيــن ذراعيه ويطير بها في الفضاء الرحب فـوق الغمام وماء البحر
إلى جزيرة نائية تزينها أشجار النخيل وجوز الهند والمانجا ...وهناك وسط مهرجان
من زغردة عصافيـر الجنـة ورفيف أجنحتها الملونة ألبسها خاتم الزواج وقبلها بعمق
في شفتيها وهو يقـــول.
 اآلن أنت مليكـة قلبــي ...بيــدك صولجان عمــري فها أنا أقف أمــام هللا وضميــرالكائنات ألقسم على والئــي المطلق وإخالصي السرمدي الذي ال تنتقص األيــام من
زخمه ...وحبــي الذي كلما زاد بنا العمر يوما ً كلما إزداد تجذراً حتى شارف العبـادة
لوال إيماننا العميــق بالتوحيــد...
عندها رأيت سربا ً من اليمام يهدل بحنان حالم فوق رأسينا وقطيع غزالن يقفز بجذل
بأعناق ممدودة وعيــ ون ناعسة ...ثم رأيت مروان يعود ليحملني بين ذراعيه ويطير
مــن جديــد وسط سماء غمرتـها ألــوان قــوس قزح تألأل ضبابها الصباحي مشعشعا ً
كشالل ماس مترقــرق وفجــأة رأيت نفسي علــى سريري أضم الوسادة إلى صدري
بــرفق وحنــان...
وضحكت السيدة سوسن بـدالل وهــي تقــول:
 يــا لها من أحالم متواضعة كان مــن األفضل أن تتخيلي نفسك كليوباتـرا ومروانأنطونيوس مع تبديــل في النهاية وقلبها مــن مأساة إلــى ملهاة ...وقــال مروان:
 حلــم اإلنسان كبصمة إبهامــه يختــص بألالء توهجــه أو بضباب كآبته دون سائرالناس .وردت سوسن:
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 الحلم وليــد رغبات غريزيــة خزنتها إرادة اإلنسان الخائبــة في أعماق الضمير...واستغربت ليلى التفسير المعقــد فتساءلت مندهشة.
 وما دخــل الخيبة يا أمــي في األحالم؟ وردت سوسن: عجيب ...أال تريــن أنه ال أحالم حيث ال خيبة فلو كانت اإلرادة قادرة على تجسيدجميع األمانــي لكان الحلم واقعا ً والنتفى الحاجــز بين العالمين ولكن هـذه القدرة هي
لخالــق الكون وحــده جــل جالله ...هــو وحده إذا أراد شيئــا ً يقـول له كن فيكون...
وأجابت ليلــى:
 دائما ً تعقديــن األمور يا أمــي ...ألم تقولي أن حلمي متــواضع وها أنا فـي الحقيقةأعترف بتواضعه حتى أن مــروان لـو أراد أن يحققه لي لكان ذلك بالنسبة إليه أسهل
مــن شرب المــاء الزالل ...أليس كذلك يا مــروان؟
 سنحققه سويــ ًة يا حبيبتي في مطلع الصيف المقبــل ...سأحملك بيـن ذراعي شوقيفــوق غمــام روحي الهائمة وبحــار حناني الزاخـرة إلى جزيرة قلبي الخافق بسعف
األماني ال ملونة ثم أغمرك بفيض قبالتي وأنا أشنف أذني بمهرجان زغردة العصافير
تصدح فـ وق شفتيك وأسراب اليمام تهدل بين أضلعك وألوان قوس قزح أراها تفيض
من إنسان عينيك وأكون أسعد مخلوق في الوجود ....وغرق الجميع في ضحك هانئ
قطعته الخادمة بالقــول:
 تفضلوا مائــدة الفطــور جاهــزة..إعتذر مــروان بعد فطــور -إسترسلت فيه الخواطر وجالت األحاديث المزركشة في
شتى الميادين المرحــة التي تلون الحياة بتلك البهجة الغارقة فـي الترف -إلضطراره
إلى المغادرة ألن فيضا ً مــن المذكرات ينتظر إنـجازاً سريعا ً قبل صباح اإلثنين ..في
الثانية عشرة كانت سيارتــه تتوقف أمــام بيتــه الريفــي الغارق بين شلـوح الصنوبر
ويترجــل منها ليخطف قبالت سريعة مــن خــدي أمه المستقبلة ثم يجري سريعا ً إلى
غرفته فاصالً نفسه عــن هذا العالم ليغــرق نفسه في بحران أبحاثـه المستفيضة ...لم
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ينتــزع مروان عينيه مـن الكتب إال في الخامسة عندما قرع الباب ثم إنفتح لتطل منه
منى تحمــل صينية فوقها إبريــق صغيــر وكأسين.
 مساء الخيــر يا ابــن عمتي العصامي الكبيــر.  ....تسمينني عصاميــا ً وال زلت أنفــق من جنــى اآلخريــن! أهالً وسهالً تفضلي. إني أعلم مدى إستغراقك في كتبك فأرجو المعذرة ولكني في المطبخ مع عمتي منذساعتين وأريــد أن أستشيرك فـي موضوع مصيري ...أعددت لك بعض الزهورات
التي تجلي الصدر والعقــل أيضاً ...أحتــاج إلى رأي حصيف.
 ألول مــرة تستشيرينني وال أستشيرك فأنت مرجــع في حصافة األخالق ثـم تناولمن يدها فنجــان الزهورات ...شكراً على مجهودك سيكون منعشا ً بال شك.
 مروان إني فـي مأزق لجب ...أحس نفسي أتمزق في تجاذب متعاكس والرؤيا أمامناظري غائمة والتعاسة تمــأل قلبــي وتضرس أسنـاني ...أكاد أقتل نفسي لوال عزتي
وكبريـائي.
 ماذا أسمع! كأنك تنطقين بلسان فتــاة أخــرى ...إنــي أعتبرك مثــالً أعلـى لرباطةالجأش فأي مشكلة تعانيــن؟
 منذ شهريــن ورجــل أعمال يعمل فــي الخليج يتردد إلى بيتنا يطلب يــدي. وأنت ترفضين رفضا ً قاطعــا ً غيــر حافلــة بــه أليس كذلك؟ أنه فــي مقتبل العمــر رغم نجاحه الباهــر ...يملك إجاز ًة في الهندسة من ميتشغانوثقافته في غايــة العمق والشمولية.
 وما هــي المشكلة إذن؟ فتجميع هكذا صفات في رجــل واحــد يكاد يكون معجزة . ولكنني حلمت منذ عـدة سنوات وال زلت أحلم بأرجوحة تحت شجرة غار تحرسهاشلوح الصنوبر ...أجالس فوقها شابا ً متألق العينين تفيض شفتاه باألحالم الملونة يقرأ
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لــي بعض فقــرات الشعر ثم يناقشني ببعض نظريــات في الفلسفة ونشـرب النعنـاع
ً
مسترسلة فــي نشوة الخــدر الناعس .
سويــ ًة وأغفــو على صدره
 ولكن حلمك متجسد أمامك فباستطاعته ذلك األميــر الطاريء أن يردفك خلفه علىصهوة جــواد نجاحه األبيض ويأخذك حيث تشائيــن وتغفيــن علــى صدره تسمعيـن
موسيقى نبضات قلبــه التي تقــدم لك قرابيــن الوالء واإلحتــرام.
 قال أنه قــرأ بعض قصائدي المنشورة فـي ملحق النهار األدبي وناقشني في بعضصورها بــذوق مرهف.
 إنــك تستحقين زوجــا ً ناجحــا ً مــرهف األحاسيس. ولكــن عينيه ليستا متألقتين واألحالم الملونة ال تنبجس من شفتيه. ال تكونــي رومنطيقية يــا منى إلى هذا الحــد المرضي. ولكن ما ذنبـ ي إذا ما هفا قلبي وانزرع ذلك الحلم في إنسان عيني ...مروان قل ليبصراحة أتحب ليلى حقــاً؟
 تيــار أنوثتها جذبني بعنف رياحــه الهوجــاء ...الغمام األبيض فـي عينيها أغرانيبالتحليق بعيـداً بهمة صقــر ...النــار الملتهبة في ريـا شفتيها زرعت في كياني شوقا ً
نهما ً إلى التفجـر شظايا كبريتية في وجه هـذا الكون ...نظراتها إخترقت شغاف قلبي
كخناجر قدامـى الحشاشين ...إنها قدري يا منــى رغم عــدم إطمئناني لذلك القدر ...
ولكنه عويــل الدم المجنــون الذي ورثته عن آبـاء مجانين ...إنه داء الرغبات العاتية
التي حاولت ترويضها منــذ سنــوات دون جــدوى ...مسكينــة أمــي هـدرت عمرها
قارورة طيب تحت أقدامي ولكــن عبثــا ً حاولت فنطفة الذئب ال تنجب طاووساً.
 ولكن والدك لم يكن ذئبــا ً وليلى ليست سمكة قــرش مفترسة وعمر عمتي لم يذهبعبثــا ً .
 -منى ...ال تحتقريني أرجوك ...أشعر بوحول العار تمتصني حتى الفناء والتالشي.
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 أحتقـرك! وأنت منــارة عمري المعتم وشمس شبابي البارد ...بل سأحبك من البعيددون أن يزعجك ظلـي ...إنــه قــدري أيضاً ...خيبـة اإلنتكاس ورثتها عـن عمتي...
بيتكم ينتج الصقــور البيضـاء التــي تحلــق بعيداً حتى تحــرق أجنحتـها بكــوة اللهب
المقدس وبيتي ينتج الحمائم التي يحلو لها أن تحمل صليبها على أكتافها وترتفع عليه
ً
طائعة.
 منى إنـك تجردينني من كل أقنعتي ألقف أمامك عاريا ً بوقاحة ال تحتمل ..صدقينييا منى إنك أقرب إلى قلبي من نبضاته وإلى عيوني من رقيق دموعها ...منذ سنوات
وإبتسامتك نــار حيـاتي المقدسة التي تحــرق بوهج طهـرها غشى ضميري وتصقـل
مــرآة أفكاري الصدئــة ...إنــك األجنحة التي بها تشرد خـواطري إلـى شطآن بعيدة
متألقة ...ولكن ذلك الصراخ الشيطاني يزلــزل أعمــاقي بحممه المعربـدة ...الحنيــن
المجهــول إلى زبــد المــوج األبيض المملوء بصدف المحار الذي يدغدغ األعصاب
ويرتعش فـي شرايين العين الدقيقة ...من حقك أال تعذريني مهما قلت ...بل من حقك
أن تصفعي وجهي ولكن ما حيلتي مع هذه الروح الملتوية التي وهبتها رغما ً عني.
 ال تقــل مثــل هذا يا مـروان ...إنك توأم روحي وستبقى كذلك حتى يوم أقبر ...بللتهفو إليك عظامي وهي رميـم ...إنــي أفهم مشاعرك جيـداً ...دائما ً ومنذ مدة طويلة
أقــول لنفسي ...ما باله مــروان ال يأخذني بيــن ذراعيه ويقبلني رغم أنـي أقرأ آيات
المحبة في ألــق عينيه ...ما باله ال يـ روي بريــا شفتيه صحاري شفاهي الظامئة إلى
الحنــان ...ولكني عرفت اآلن ســر ذلك الجمــود الذي كان يحيــرني ويجعلنـي آرق
الليالي الطوال وأبكي بدموع خرساء ملتهبة ...كنت تعلم أنك لم تخلق لي وأن خلجانا ً
أخــرى تجذب أشرعتك إليها بقدرية ال يمكــن التصدي لها ...مسكين يا مروان كنت
تتعذب ببــذل مجهود خـارق كي ال يسقط الحجاب بينــي وبينك ...كنت تحبني بعمق
وتخشى أن تؤذيني بالتصاقك بـي ...كنت تقيا ً فـي ضميرك هول الكارثة التي أحدثها
والدك في قلب عمتي وال تريــد لها ان تتكرر..
لم تعــد منـى قادرة على ضبط مشاعرها فأخذت تنشج بالبكاء ...إقترب منها مروان
وضمها بذراعيه موسداً رأسها صدره وهــو يلثم مفرقها بعاطفة ال أحــد يعلم هويتها
هــل هــي أخويــة ...هــل هي أبويــة ...هــل هي غيــر ذلك؟
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إستطاعت إرادة منى بعد نوبـة بكاء حادة أن تستعيد زمام المبادرة فانتفضت من بين
ذراعي مروان كعصفور خائف وغادرت الحجرة ركضا ً باتجاه الحديقة الخارجية...
وقفت هناك قــ رب بركة الماء الصغيرة التي ينسج رذاذ النافورة على صفحتها أزياء
غريبــ ة ...غسلت وجهها وانطلقت إلى بيتها تجر ظل خيبتها أو ظل الخيبة يجرها لم
تعــد تدري مــن أمرها شيئاً.
دخلت أم مـ روان غرفة وليدها لتجده قريح الجفن يتشنج كطفل متشرد ...أحنى رأسه
إلى حافــة الطاولة عندما رأى طيفها محاوالً خنق بحـته ولكن األم إقتربت ودون أن
تنبس بحرف واحد إحتضنت رأسه المتعب تهدهده برقة...
 أعلــم يــا ولدي الحبيب ...منذ مــدة وأنا أعلم أنــك فريسة أحاسيس مبهمــة شديدةالغمــوض ...نفسك الحساسة التي خدشت صفحتها المصقــولة قسوة أبيــك وهجرانه
تشدك إلى حيــاة التأمـل واإلستغراق في شجون الماورائيات وسلوك مسلك التصوف
المتواضع ودم الصقــور الهادر في شرايينك يشدك إلى النار واللهب يجذبك إلى لجة
العاصفة تضمها بجناحيك بلــذة متوحشة ...يــا ولــدي الحبيب خفف عــن نفسك هذا
العبء الثقيــل ...ال أدري لماذا تحاكم والــدك كل يـوم في عقلك الالواعي بعيداً عن
حصافة أفكــارك الجامعية ...إنه لم يكدر خواطرنا في شيء ..غمرنا بفيض مروءته
فحمانا من الفاقــة وتــرك لنا جميع أرزاقه نتصرف بها كما نشاء ...وأخيــراً وعـدك
بنصف ثروتــه مغتبطا ً بوعــ ده ...لماذا تصر على إدانته وأنا أنيم طيفه على وسادتي
كلما أنـام ...أقبله عشرات القبالت وأذرف عليه أحر الدموع ...ال أدري لماذا سلبني
قلبــي فمنذ ذلك الوقت الطويــل أعيش بدون قلب ...آه إنني أهــذي أرجـو المعذرة يا
ً
جيفة ال تستحق
ولدي ...أنت قلبي الذي يضخ الدماء إلى جميع كياني ...لوالك لكنت
كلس القبــور ...إسمع يا مــروان إنك تحب ليلى بشوق نهم وعاطفة جياشة فليكـن يا
ولدي فأنا سعيدة بهذا الحب ووالدك أيضا ً سعيد فلماذا ال تحقق رغباتنا وتتزوجها في
أقرب وقت ال تيأس يا ولدي إني أعلم مدى إحترامك لمنى ومعزتك لها ...ولكن منى
ً
كأختك ستعرف كيف تغفــر لك وتحافظ على مودتك وتمد لك يداً
نظيفة كلما إحتجت
إلى تلك اليــد ...إني أعرفها يكفيها أن تــراك سعيداً.
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 ولكــن هذا ما يعذبني يــا أمــاه ...إني أعلم أني أعيش في خلجات ضميرها ورؤىأحالمها ويقظــة ظهيـرتها ...منــذ مــدة وأنا أحـاول أن أكسر حدة ذلك الحب اليائس
ولكن عبثــا ً حاولت أن أحولـه إلى صداقة تقــوم على أساس اإلحترام المتبادل ولكني
كنت أشعر أن جهودي تذهب هدراً ...إني أعلم أنها ليست حاقدة وال حاسدة لليلى بل
علــى العكس تتمنى لها السعادة ومستعدة أن تفتديها بحياتها إن هــي طلبت ولكني ال
أستطيع أن أشاهــد سعادتها تتالشى فــي العتمة دون فعــل شيء.
 غــداً ستتزوج ذلك المهندس الناجح وتهبــه إخالصها وإحتــرامها وهذا يكفـي لبناءأسرة ناجحة فالحب مسألة ذاتيــة ال عالقـة لها ببنــاء المؤسسات ...وهبها لـم تتزوج
فستكرس حياتهـا لدراستها وتتخـرج ثم تصبح إستـاذة ثانوية أو ربما جامعية وتتفجر
فــي عطائها الشعري وفي ذلك عــزاءها فال تحاول تعقيد األمور وجعل منى أطالالً
جاهلية تقف عليها لتذرف دموع الذكريات وتبكيت الضمير والحنين إلى المجهول...
هيا إنهض لتأكل شيئا ً تستعيد به نشاطك فبانتظارك دروس كثيرة فإياك والضياع في
المتاهات وراء سراب الحماقـات.
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-18 ....كانت الجامعــة تغلــي في ذلك األسبوع وروائح غسيل األفكار المتضاربة تفوح
نتنـة تــزكم جميع األنــوف ...الحركة الوطنية تولـد بتالقـي جميع األحزاب اليسارية
علــى قاسم مشترك هــو التشديد على هويـة لبنان العربية وإنتمائه القومي وإحتضان
نضال الثورة الفلسطينية وتجتمع في البيبلوس وتصدر بيانها المشهور وصحف اليوم
الثــاني تــرد علـى البيــان بأقالم قــادة األحــزاب اليمينية ومنابــر إعــالم السفارات
الغربيـة ...الفلسطينيون يمدون أيادي في الخفاء إلى جميع الفرقاء وال يستقرون على
قــرار ألن هاجسهم أن يجــدوا موطئ قــدم لهم يبنون عليه دولتهم المنشودة والهرج
والمــرج يعم البلد من أقصاه إلى أدنـــاه منذراً بأسوأ العواقب كأن الناس قد ضجروا
من نعيم الديمقراطية ونفوسهم البربريــة تتــوق للعــودة إلــى شريعة الغـاب للتناطح
بالقــرون والتناهش باألنياب ...كان مـروان مرهقا ً في ذلك الجو المحموم يذهب إلى
الكفتيريا ليريح أعصابه فال يسمع إال جــدالً صاخبا ً في السياسة ...يذهب إلى مقاهي
الحمراء فيجــد الناس تحتسي القهــوة والخمــور وتتجادل فــي السياسة حتى أن لعنة
السياسة وصلت إلــى بيت السيدة سوسن فعندما زارهم مساء الخميس كان الصالـون
مزدحما ً والناس يلغطون ...سلم بسرعة وجلس فإذا به يسمع األعاجيب عن دور هذه
الدولة فــ وق التراب اللبناني ودور تلك ومخططات اليسار الخبيثة ومخططات اليمين
األشد خبثــاً ...وألح عليه الجالسون أن يبــدي برأيـه في زحمة اآلراء فقال ...إن في
علم السياسة بديهيات وتنظيرات أو بكالم آخــر هناك أمـور إستراتيجية وهناك أمور
تكتيكية أما البديهيات اإلستراتيجية فهي أن لبنــان بلــد ينتمي إلى الحضارة العربيــة
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وعــدوه المصيري إسرائيــل كذلك أن يبقى لبنــان وطن الحريـة والكرامة حراً سيداً
مستقالً ومنبـراً إعالميا ً ألصحاب األقالم الفذة والقضايا العربية العادلة وجسراً يربط
حضارة الشرق بالغــرب ...البديهيات هــي أن تكــون الكلمة األخيرة على األراضي
اللبنانية للمواطن اللبنانــي وأن الصراع بيــن األجنحة السياسية يجب أال يكـون على
حساب هذه المقوالت الثابتــة ...أما التنظيرات والتكتيكات فالناس أحرار في التعامل
معها كما يشـاؤون.
وتسارعت األحداث بقفــزات تخطف األبصار وتذهــل العقول ...الصحف كتبت عن
مرسوم شركــة بروتيين التي يقف وراءها قطب سياسي بارز ثم إنفجرت مظاهرات
صيدا التـي وصلت إلــى ذروة تصاعدها المأساوي مــع إغتيــال زعيمهــا معــروف
سعـ د ...بعدها بقليل وفي يوم كان فيه الفلسطينيون يحتفلون بعيد من أعيادهم الثورية
مرت حافلة لهم فــي عيــن الرمانـة فقتل كل من فيها ..ثم إندلع البركان ...لم يصدق
أحد في البدايــة ما يرى ويعي ما يسمع ويقـرأ ...أناس يذبحون على الهوية ...أخبار
مشاريع عــن طرد المسلمين من بيروت الشرقية ...مؤامرات على المخيمات غايتها
القصوى إبــادة الفلسطينيين وتقسيم الوطــن ...صهيونية جديـدة تولد في البلد...طرد
المسيحيين لتوطين الفلسطينيين مكانهم مؤامــرة لتحويــل البلــد إلــى وطــن إسالمي
أصولي ...تجزؤ البلد بين قوى إقليمية ...إسرائيل ومشروع إعادة الدويالت الطائفية
إلـى الشرق األوسط على غرار ما فعلته فرنسا سابقاً ...شالل من األخبار المتناقضة
واإلشاعات األشد غرابــة مــن قصص الجــن وعفاريت الملك سليمان.
كذلك ساد الهــرج والمــرج بيت السيدة سوسن بعــد أن طالت إحــدى القـذائف ركنه
اليمــاني وهدمت غرفــة الخادمة على رأسها فكانت ً
ليلة ليـالء ...الخادمة المجروحة
تصرخ مستغيثة ...وسوسن وليلى تولوالن أمام باب المدخل طالبات اإلنقاذ ولكن مع
نخــوة الجيران اليعربية األصيلة في إنقـاذ الخادمة وإيصالها إلى المستشفى وإسعاف
السيدة وإبنتها بماء الزهــر إختفــى مصاغ سوسن مــن الخزانــة وكذلك رزمة مالية
دسمة كانت في أحــد األدراج ...أحست سوسن بطعم الخيبــة مــراً تحت أسنانها هي
التــي عاشت عشر سنـوات ونيـف فــي المدينــة تظــن نفسها تعــاشر نخبــة النــاس
المتحضرين وصفوة العقــول المتطورة فإذا بها تكتشف فجــأة بأنها مخدوعة ضائعة
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في بحــر من سراب األوهام فقررت أن ال بـد مـن العودة إلى القرية حيث الوجوه ال
أقنعة تستر جمالها أو قبحهـا واإلبتسامات ليست مصنعة فــي معامل األفكـار الخبيثة
والمصـالح المبطنــة ...إكتشفت سوسن أن المدينــة ليست كما توهمتها مقــر النخبــة
والصفوة بــل هي خليط عجيب من أهــل البالد والوافدين كل تحت مظلة مختلفة...
منهم من أتــى بحجة أن لبنان هو الوطن الحر لكل رأسماليي الشرق ومالذهم األمين
إذا ما عصفت بهم رياح الدكتاتوريات العسكرية ...ومنهم من أتى ليحوك المؤامرات
السياسية واإلقتصادية علــى األقطــار المجاورة لغاية في نفسه ...ومنهم من يريد أن
يجعل لبنــان مركــزاً لمافيات شرقيــة عريقــة تتحدى مافيات الغــرب فــي اإلجـرام
واإلبتــزاز ...قررت السيدة سوسن أن ال بــد مــن العـودة إلى الضيعة جسداً وروحا ً
فأخذت تحــ زم األمتعة وتعد العدة للرحيل ...أما ليلى فخابرت أختها في لندن واتفقت
معها أنها ستغادر فــي اليوم الثــاني لتستقر عندها بضعة أسابيع حتى يهدأ اإلعصار
وتعـود بيروت كما كانت جوهرة الشرق المسترخية فوق دوالرات البترول وحشيشة
جــرود الهـرمل ...كان قــرار ليلــى إرتجاليا ً وخاطفــا ً حتى أن مروان الذي قبع في
ضيعته منتظراً هــدوء المدافع فوجــيء في مساء اليــوم الثــاني برحيـل ليلى وقرار
السيدة سوسن بالعــودة إلى جذورها .
الجامعة األميركية لم تكن بعيدة عن دوامة األحداث أيضا ً فكل ما حصل إنعكس على
مــرآة كيانها ...طالب بعض المناطق لم يعــودوا يجرؤون على التنقـل فاستقروا في
حرمها ال يبرحونه ...طالب آخــرون أرادوا إحتكار منابـرها لترويج أفكارهم األمر
الذي كان يقود إلى إشتباكات بين الحزبيين تتدخل الشرطة دائما ً لتفريقهم بعد أن تنقل
عدة جرحــ ى إلى المستشفيات ...ولكن رغم ذلك إنتهت السنة الدراسية ونجح مروان
بإمتياز كعادته دائماً...

**********
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-19أشياء مثيــرة حصلت فــي هذيــن الشهرين ما بيــن إندالع الحرب ونجاح مروان...
ً
باسطة يــد الجـود
السيدة سوسن إستقرت فــي الضيعة وفتحت بابـها للجميع مرحبــ ًة
والكــ رم تستقبل الكبير والصغير بوجه وضاح وثغر باسم ...في أوقات الصباح تكثر
الزيارات إلى معارفها القــدامى ثم تعرج إلى بيت مـروان لتجلس مع والدته يتذكران
سويــة أحداث الماضي وأخبــار يوسف دون غيـرة من إحداهن أو إمتعاض وكأنهما
أدركتا في النهايــة أن يوسف لم يعــد إال ذكرى طيبة ال يجــوز ألحد إحتكـارها...
مــروان كان في أقصى تجليات سعادته وهو يراقب أمه وسوسن منسجمتين معا ً لكل
واحدة منهن حاجة مـع األخـرى .ولكن شيئا ً آخر كان يؤرقه هو غياب ليلى في لندن
وإنقطاع شبكات الهاتف بيــن المدينة والضيعة األمــر الذي لم يسمح لليلى بمخابرتـه
أما هــو فكان كلما خابــر من بيروت أجابت الخادمـة الزنجية ...سيدتي خارج البيت
وعبثــا ً كان مــروان يحــاول إفهامها بأنها يجب أن تقــول لسيدتها أنه ينتظرها قرب
الهاتف في نهــار الغــد في مثــل تلك الساعة...
اآلنسة ليلى ولدت فــي لنـ دن والدة ثانية حتى لكأن عالم الوطن وأحداثه أصبحت من
مخلفات الماضي التي مكانها الصحيح متحف الذكريــات ...إنـدهشت عنـدما وصلت
لنــدن ورأت أختها نجمة مـن نجوم الجالية العربية هناك ...كل يوم عزيمة وكل ليلة
سهرة عارمة فــي أحــ د الفنادق الكبرى لم يحلم بترفها هارون الرشيد ...تعرفت فـي
األيام األولى لحلولها في عاصمة الضباب والصفقات إلى رجال أعمال باهرين بخفة
ظلهم ولطافـة معشرهم ...أناس يهرقون آالف الجنيهات في قاعات الروليت دون أن
يطرف لهم جفــن ويتهادون خواتــم الماس وساعات الرولكس وكأنها بضاعــة تافهة
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صنعت في تايــوان ...فــي حفلة عشاء أقامها ثـري من نينوى صديق لصهرها على
شرف قدومها راقصت ليلــى شابا ً إسمه نبيل قال أنه تاجر حديد مخازنه في الغوس
ومكاتبه في لندن يمضي أوقاته متنقالً بين البرازيل وطوكيو وميونيخ لتأمين بضاعة
لتجارته وهو ينوي التقاعد من العمل ألن ثروته أصبحت أكبر من أن يستوعبها وقته
الضيــق ...بعــد الرقصة الثانية دعــا ليلى لشرب كأس على البار فلبت الدعوة وهي
مندهشة ال تملك زمام تفكيرها لتقرر هل نبيل صياد نساء أفــاق أم مهرج أتقن دوره
يبتغي إدهاش اآلخريــن بلــون ريشه ألنــه نرجسي يعشق ذاتــه أم مقامـر تخفق بين
أجنحته شعلة نار األولمب المقدسة يفتش عن بحر بكر يمخر عبابه ويكتشف جزائره
المرجانية ...عندما أخــذ يحدثها عــن عزمــه على تــرك أعمــاله ألخيــه األصغــر
واإلنصراف إلــى الرحيل حـول العالم مع حبيبة زوجة يستطيع أن يسند إلى صدرها
رأسه عندما يشعــر بالتعب ويغــل تحت جناحيها عندما يشعر بصقيع الضجــر...
شعرت ليلــى بأن هذا الرجــل تعرفــه منذ مدة طويلــة ...بأنه كان يعيش في مؤخرة
رأسها منذ زمـن موغل في القدم ...عندما قاما لرقصتهما الثالثة كانت ليلى تحدق في
عينيه مليــا ً وتــدور كالفراشة حولــه ولكنها ال تجــرؤ على اإلقتراب كثيراً خوفا ً من
إحتــراق أجنحتها بنـ ار ليست مقدسة على اإلطالق ...فوجئت في ظهيرة اليوم الثاني
وهم متحلقون حــول طاولة الطعام بقدوم نبيـل وإنضمامه إلـى مجلس األسرة ...حيـا
بلطف ونظــر إلى ليلــى باسما ً ولكنه إستدار إلــى نجـوى قائالً :حدثيها عني يا سيدة
نجوى ففي سهرة البارحة كنت كلما قلت لها شيئا ً حدقت في بعينين مندهشتين تظنني
أفــاقا ً أو مهرجــا ً خصب الخيــال .وعندما قالت نجــوى أن نبيل هو درة تاج الجالية
اللبنانية في نينــوى ولنــدن يملك ما ال يملكه أحـ د من الثروة الطائلة مقرونة بعنفوان
الشباب والشهرة اإلجتماعية الواسعة والخبــرة التــي ال يشــق لها غبــار فــي صنـع
الكوكتاالت وتحضير المفاجـآت إزداد إنـدهاش ليلــى وإعجابها ولكنها تمالكت نفسها
وعرفت كيف تتحدث من عــل بشموخ صقــر وأبهة طاووس فقالت:
 إنما الثــ روة سالح ذو حدين قد توصل صاحبها إلى المجد والسعادة وقد تجعل منهعبــداً لها ينفق العمــر فـي الخوف عليها من الضياع أو فـي تنميتها لتوريثها ألنـاس
يبددونها بإستخفاف ...باإلجمال إنــي أرى الثــروة الفاحشة قيــوداً في يـدي صاحبها
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تمنعه من الحركة الحرة اإليجابية المتجهة نحو السعادة الجامحة صوب المطلق التي
تعزف أحلى أنغامها علــى قيثــارة األعاصير وتستلهم عنف إندفاعها مــن تفجــرات
البراكين وأجــاب نبيــل.

 مــا أجملك في عنف إندفاعك يا آنستي لكأن فيـك نفحة مـن عشتروت ...إني أراكً
ملكة تتربــع على عــرش القلوب وتمسك بيـدها صولجان
في مجــد عنفــوان أنوثتك
األحاسيس ...إنــي أشعر منذ مــدة بنفس المشاعر التــي ساورتك اآلن بأن الثروة قد
تنقلب إلى قيد في يدي صاحبها ويغدو عبداً لها في الخوف عليها أو الطمع بتنميتها..
ولهذا أرانــي أسعى إلــى التحــرر من ضغوطاتها ولكني وحيد ال أستطيع أن أتحرر
دون مساعدة ...وأنت تعرفين يا آنسة ليلى من هو الشخص الذي يستطيع أن يقدم لي
تلك المساعدة .وردت ليلى.
 ومــن أين لي أن أعلم فهل أنا عرافة معبد دلفي أو فاطمة بصارة سياسيي بيروت؟وهنا تدخلت نجــوى قائلــة:
ً
ذكية يــا أختــي إذا رأيت بروقــاً عرفت فــي أي أرض سيقع المطــر...
 عهدتكالظاهــر أن قذائف بيـروت خطفت مـن عقلك بريق ذكائه أم أن من تعاشرينهم هناك
مــن أنــاس شعبيين أطفــأوا جــذوة الحدس في قلبك وبريق اللهفة للحياة الوردية في
عينيك؟ وأجابت ليلــى باستعالء:
 لــ م يكونوا شعبيين أولئك الذين كنت أعاشرهم في بيروت بل كرام قوم ال يرضونبغيـ ر المطلق مالعب ألحالمهم وال بغير النجوم مواطيء ألقدامهم ...وردت نجوى:
 ولكنهم يصرون علــى لبس مســوح المتصوفيــن واإللتصاق بتقاليدهم كما تلتصـقالخنازير بأوساخها.
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 ولكنك تتكلمين بقسوة تجــرح كبريائي وتضطرني أن أحزم ثيابي وأعود من حيثأتيت .وهنا تدخل نبيل قائال:
 ال أعتقد أن اآلنسة ليلى تعــاشر إال مــن تجانس معها في نبـل الطموحات الجامحةوشفافية الجمال الملكي فهال ترفقت بأميرتنا الصغيرة يا سيدة نجوى؟ وردت
نجوى:
 كما الحسناء يتضاءل جمالهـا في الثياب الرثة كذلك أختي ليلى يتضاءل جمالها فيبيروت ...إنــي أخــاف علــى وهجها أن يخبــو وسط غبــار األفكار العتيقة والتقاليد
اآلسنة ...إنــي أعرفها أكثــر منكم جميعا ً فهــي أنثـى صقر خلقت لتعانق العاصفة ال
ً
دجاجة أليفــة بيــن ضيعة خاملــة ومدينــة يزحف الريـف إليها بوسخ أعرافه
لتعيش
وسوقية معتقداته ليبتلعها ...وأجابت ليلى:
 إنـ ي أعلم أن نصف ما تتفوهين به حقيقة على األقل ولكنك تستفزين كبريائي كأنيقاصرة تحتاج إلى وصية.
 إني أعلم أن كالمــي يستفــز كبرياءك ولكنــي أتعمد ذلك تعمـداً كي ال تسقطي فيشرك تأنيب الضميــر تلك اآللــة القــذرة التي إختـرعها الشرقيون ليبـرروا ترددهــم
بواسطتها ...اإلنسان يا شقيقتي عقـل يفكر وإرادة تنفذ ...عقل يهفو إلى المجد وإرادة
تحطم كل الحواجــز .أما أن يقــال هناك خيــر وشــر وهناك عدالــة وظلم فهذا كالم
فــارغ ...إنه فلسفة إختــرعها الضعفاء ليلجموا بها األقوياء ويحددوا من جموحهم...
إنها فلسفة العبيــد الذيــن ال هم قادرون علــى التحليق فــي سماء العنفــوان واللـذات
المجنحة وال يريدون لغيرهم أن يحـلق ...إسمعي نصيحتي وارمي عنك هذه األغالل
فالمجد ال يضرب لك موعــداً مرتين .وهنــا تدخــل نبيــل قائــالً:
 آه ما أجمــ ل معانقة العاصفة وما أحلى السفر على صهوة جواد اللذات المجنحة...بنفسي شوق إلرتشاف كل ما في خوابي أقبية العالم من نبيذ ...بنفسي رغبة ألرقص
فــوق الغمــام وأدور حتى ألتقــي بالشيطان في كهفه النــاري المتوهج .ولكني أخاف
ً
صديقة صنعت أحالمها من بركان فيزوف
الوحدة وتفزعني مواجهة الضجر ...أريد
ولهفتها من زهــر الرمـان وإرادتها الجامحة مــن أجنحة الصقــور ...أريــدها جواداً
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يصهل فوق رأسي فيمأل رأسي بتوهج رمال الصحراء وتعطشها إلى ماء الملذات...
ً
ً
زنجية تقرع طبولها ليل نهار لتجعل مني همجيا ً أستمريء أكل لحوم
راقصة
أريـدها
البشر .وهنا قالت ليلى باندفاع:
 أتحلم بهذا حقــا ً يــا سيد نبيــل؟ ..أتريــد أن تكــون مدني العقــل همجـي العواطفواألحاسيس.
 عافاك هللا ...هذا ما أريــد أن أقولــه ولكن الكلمات تخوننــي ...إنك تحسنين قراءةأفكاري يا ليلى ...أنا متأكد بأنني سأكون أمامك كتابـــا ً مفتوحا ً تقرأين فيه ما تشائين.
 كتابــا ً مفتوحا ً أقــرأ فيه ما أشــاء ...ولكني جبلية المعرفة بيروتيـة الثقافة ال أحسنقــراءة الكتب الغربية.
 سامحك هللا يا ليلى أتحسبيني غربيا ً وأنا أرنو إليك فأظن نفسي على معرفة بك منذعشرات السنوات حتى ألظــن أني أعرفــك مــن زمن آخــر وفي بالد أخرى وربما
بجسد آخــر.
 تعرفني مـن زمن آخر وربما بجسد آخر؟ ..غريب أنت يا سيد نبيل تكلمني بإلفة لمأسمح لرجـ ل قبلك أن يكلمني بها ...الظاهر أن كل شيء في لندن مقلوب يمشي على
رأسه ال على قدميه .وأجابت نجوى:
 هنا األمور طبيعية ال مشي إال على األقدام ولكن من طول ما مشيت هناك بطريقةمقلوبة إختلطت عليك األمور ...كل يــوم ستعيشينه هنـا ستنكشف لك حقيقة جديدة...
أنت اآلن فــي العالم األول يــا أختي ال فــي العالم الثالث.
وقامت ليلــى مغــادر ًة الطاولــة وهــي تتمتم:
 أنا اآلن في العالم األول ال في العالم الثالث ...أنا اآلن في العالم األول ال في العالمالثالث.
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-21في مساء اليــوم الثاني إلتقت ليلى بنبيـل فــي كازينو البجعة البيضاء حيث رأتــه من
البعيد منكبا ً على دوالب الروليت يضع دراهمه علــى المربعات البيضاء والحمراء..
راقبته جيــداً كيف يتصرف وفوجئت بـرزم كبيرة مــن النقــود يخسرها بدقائق دون
مباالة ...إقتربت مــن الروليت وهــي تحاول أن تضع بعض المـال على أحد األرقام
ولكن نبيــل بادرها بالتحية واإلبتسامة الوضاءة قائـالً لها :بل ستلعبين لي ثم أعطاها
رزمة مــال كبيرة لتضعها على رقمها المفضــل ...دارت كــرة العــاج فـي الدوالب
وأخذت تقفز من خانة إلى خانة حتى إستقرت على الرقم الذي إختارته ليلى ...كادت
تنفجر مــن الفرح وهي تأخذ عــدة كدس مالية ولكن نبيل بادرها بالقــول.
 ألم أقــل لك تلميحا ً منذ البارحة بأنك رقم حياتي الرابح ولن أسمح له أن يضيع منيــدي .وعندما همت ليلى باإلعتراض تابــع نبيل إسمعي يـا ليلى ..أنا رجــل يؤمــن
بالقضاء والقــدر...ربما تكون السماء صنعت حرب القذائف في بيروت فقط لترسلك
ً
ً
وأنيسة لوحشة ضجــري ...ال تعامليني بقسوة ال أستحقـها
رفيقة لرحلة عمــري
إلي
وتقفلي فــي وجهي بــاب خالصي ...لقــد أحببتك مــن أول نظرة وها أنا أقدم حياتي
بأكملها هديــة إليك لتتصرفي بها كما تشائيــن ...أختك في لندن نجمة الجالية العربية
وأنت ستكونين شمسها الوهاجة ...ليلـى أرجوك ال تصمتي فصمتك يعذبني ...أجيبي
حتى بصفعة المهم أن أحس بشيء منك يحفــر في مسام جلدي وينغرز باتجاه القلب.
أطرقت ليلى صامتـة كأهل الكهف وجهها قد إبيض من الدهشة وعيناها قد زاغتا في
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نظرات تائهة فيها بعض الغضب والكثيــر من األمنيات الملونة .ولكن نبيل أخذ يدها
بيــن راحتيه وهــو يقول لهــا:
 غداً سأريك اليخت الذي إشتريته منــذ أسبــوع فقط وكأننــي تنبــأت بمجيئك وبأنكستكونين األميــرة األولى واألخيــرة التي ترتقيــه ...هل تحبيـن التــزلج على الماء؟
سيكون ذلك في متنــاول يدك منذ الغــد ...كذلك سأريك القصر الريفي الذي إشتريته
السنة الماضية...لقد بني فــي القرن الثامن عشر ورمم منذ خمس سنوات ولكنه تحفة
فنيــة ...التماثيل التي تجسد العظمة ...أقبيــة النبيـذ التي تسقي قبيلة بكاملها ..الخـادم
بقبعته الحمــراء وقفازاته البيضاء ...ال شك أن ذلك سيعجبك ولكـن أروع ما سأريك
إياه فــي صندوق أماناتي في البنـك البريطاني هــو تلك الماسة الفريـدة التي حصلت
عليها في البرازيــل منذ عامين والتي قــدر ثمنها بمليوني جنيه وإني منذ اآلن أقدمها
لك عربونـا ً لصداقتنا التي ستصبح بأيام معدودة حبا ً عاتيا ً يجرفنا بتياره المجنون إلى
شطآن ملذات حمــ راء تحمل في أمواجها المحار وفــي محارها إكسير براكين النــار
الخالدة ...ليلى مالي أراك صامتـة؟ أجيبي ولكن ليلى إكتفت بأن أرسلت من صدرها
آهــة عميقة جعلت نبيــل يحتضن كتفيها بذراعه ويسير بها إلـى الخارج حيث سيارة
الرولس رويــز فــي اإلنتظــار.
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-21تحيـر مــروان في أمـر نفسه كيف تراه يتصرف إنه في كل يوم تقريبا ً يلتقي بالسيدة
سوسن ولكنها ال تتطـرق لسيرة ليـلى ال بالكالم الفصيح وال تلميحا ً كأنها غصـن من
شجرتها قطع وألقــي في النـار ...عندما كان مروان يسأل عن سـر عدم اإلتصال به
وعــن عــدم قدرته على اإلتصال بدوره وهــل السيدة سوسن تعـاني نفس المشكلة أم
يتيسر لها ما تعسـ ر عليه ...كانت تتنهد وتقول :الدنيا كلها مشاكل يا ولدي ووصولك
ً
أجنحة وتطيـر ...كل شيء سينجذب ثانية
إلى التخرج هــو المهم ...الدنيا لــن تركب
إلــى األرض مهما حلــق بعيــداً ...كالم كان يتجنب مــروان كشف حناياه مخافة أن
يعرف ما يسبب له إمتهـان كرامتــه الشخصية التي كان ال يقـامر بها أبداً ولذلك كان
يكتفي باألسئلة العامة ويستبطن ألما ً فــي داخلـه جعله يأرق ليالي بكاملها تحت وطأة
كوابيس اإلحساس بالخيبة واإلحبــاط.
إبتــدأ مــروان يفقــد ألــق نضارته وحيوية إندفاعه ويسيطر عليه إحساس بالميل إلى
اإلنعــزال واإلسترخاء تحت وطــأة أحاسيس مبهمة أقـل ما يقال فيها أنها ضرب من
التحشيش الفكــري ...إنقلب بمدى أسبوعين من رجــل مبادئ ومثل إلى إنسان عبثي
يضحك لغيرما سبب ويعقد حاجبيه لغيرما سبب أيضاً ...ينفعل من أحاديث ال تحتمل
اإلنفعال ويظهر برودة من أحاديث تثير من ال يثــار ...منى التي إنقطعت عن زيارة
بيت عمتها طــوال مــدة إمتحان مــروان عادت لتــأتي مــن جديــد تساعد عمتها في
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تحضير الفطائــر والحلويات وتراقب مروان من البعيد بعينين دامعتين ...لقد حدست
أن ليلى ال تتصل بــه وأن كبريــاءه تتمــزق بسكين خبيث ولكنها لم تشأ التحدث إليه
على إنفــراد أو مكاشفته فـي موضوع قد يثير حساسيته ويجعله يمارس إحتقار نفسه
لنفسه وتمزيـق بعضه بأنيــ اب بعضه ولكــن في إحدى األمسيات وبينما كان مـروان
مسترخيا ً في كرسيه الهزاز على الشرفة ويداه تخفيان وجهه حضرت منى لتقدم إليه
فنجانا ً من الشاي المحلى بالعسل فرأت الدمــوع تتسرب من ثنـايا أصابعه وهو يتنهد
بصمت مرتجفـا ً كزغلول عصفور بين يدي صقـر كاسر ...تراجعت منى إلى الوراء
وعادت إلى غرفــة الجلوس حيث المكتبة فأخذت مـن أحد رفوفها كتابا ً فتحته لتخفي
بين صفحاته وجهها وأخذت تبكي بدورها وهي تفكــر في مأساتها العجيبــة...
المهندس الخليجي يبذل العرض تلو العرض واإلغراء تلو اإلغراء وال يسمع رداً إال
صدى صوتــه كمن يغني في طاحــ ون ...لقد تعلق بألق عينيها الطاهر ورنة صوتها
الرخيم التي تشبه رنــة الذهب السرج على صافي الرخــام ...تعلق المسكين بخفقات
أهدابها الحالمة ولفتات عنقها العاجي ولم يعد قادراً على إستعادة نفسه المستلبة.
منى بــدورها متعلقة بمــروان ...بنظراته التائهة وكأنه يحــدق في غير هذا العالم...
بخفـ ة ظله حتى كأن من يداعبه بالحديث يظنه ينشد اإلباحة وهو المحافظ في جوهره
حتى حــدود التصوف ...برقيق مقطوعـاته الشعريــة وموشحاته التــي يحرص على
دفنها في دفاتــر صفراء يصفها بين كتب الصف الخلفي في المكتبة وال يكشفها ألحد
ولكن منـ ى عرفت كيف تعثر عليها وتعيش مع كل خلجة حرف من حروفها دون أن
تعلمه باألمــر أو يخمــن بنفسه .لقــد أحبت فــي مــروان حنينه الغامض إلــى السفر
الروحي فــي عالـم الماورائيات وإنجذابــه إلى صدر الطبيعة حتــى لكأنه يحس بكـل
نبضة مــن نبضات ترابها وبكل رعشة مــن رعشات صخورها ...عندما تراه يضع
راحته علــى جــذع شجـرة الصنوبر المنتصبة أمــام بوابة بيته تحسه عاشقا ً يحتضن
خصر حبيبته فتشعر بالغيــرة ...عندما تــراه يسند جبهته إلى غصن شجرة الكينا في
الحديقة تتمنى لو كان صدرها مكان ذلك الغصن ألنــه األولــى بتلك الجبهــة المتعبة
ولهــاث تلك األنفــاس األليفــة ...علــى العموم كانت منى في كثير من األحيان تظن
نفسها مريضة بالعقــدة الماسوشية فهي تستمريء تعذيب نفسها دون طائــل واإليحاء
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إلى ذاتها بأنها تعيش أحاسيس علويــة وهـي في الحقيقة ليست إال فتاة مسكينة تحتاج
إلــى طبيب نفساني ليشفيها .ولكن منى كانت ظنونها قاسية في إصدار األحكام وجلد
النفس بكرابيج من نــار الحقــد والتشفي ...كانت كالدائــرة التي تعود دائما ً إلى نقطة
بيكارها إلــى حب مـ روان ورعايته من البعيد ...لم تعلم منى كم مر عليها من الوقت
ً
مسترسلة في خواطرها...
وهي في غرفـة المكتبة تدفن وجهها بين الصفحات وتبكي
عندما قررت فجـأة أن تمسح دموعها وتكبح جمـاح أحاسيسها وتعود لتقدم الشاي إلى
مــ روان من جديد ...عندما دخلت الشرفة رأته يمشي في حركة لولبية ويدور كوثني
حــول صنمه عاقــد الحــاجبين غائــر العينيـن كأنه قــد خرج لتـوه من مستنقع حمى
خبيثة ...ما أن رآها حتــى بادرها بلهفــة قائــالًًّ :
 الحمدهلل الذي مــن علــي بمجيئك ...اآلن أريد نصيحتك المخلصة النابعة من رؤيةشفافة تستطيع سبر أغــوار األمور.
 عجبا ً أمــرك يا إبــن عمتي تريــد نصيحتي فــي موضوع ال أعلم مــن كنهه شيئاً. تعلمين أو ال تعلمين ليس هذا هو المهم ...أريد أن تقولي لي أي طريق أسلك وماذاتريني صانعا ً بنفسي؟
 أي طريــق تسلك! وهـل هناك إال طريق واحدة هي أن تتخرج وتعود إلى ضيعتكالتي تحبك وتحبها.
 وهــل هذا شيء غامض ليستحق النصيحة؟ بــل هــي حياتي الخاصة ...أحاسيسيعواطفــي ...إمتهانــي لنفسي ...عالقتــي مع أبــي ...عالقتــي مع تلك التـي زرعت
الجنــون فــي كل خليــة من كيانــي...
 ما بالك يا إبــن عمتي أال تشعر أن الحالـة األمنية تسير من سيىء إلى أسوأ وقد التستطيع الجامعة البــدء بعامها الدراسي الجديـد وإذا ما بدأته فقد ال تستطيع إنهاءه...
إني أنصحك بالسفر إلــى أميــركا أوالً لتضمن تخرجـك وثانيا ً لتجتمع بوالدك وتنهي
فتــرة مــن الغموض في حيــاتك النفسية ال بــد من إنهائها...
 ولكــن كيف أذهب إلــى أميــركا وأنــا لم....119

 لم ...لم ...إني أعــرف مــا معنــى هــذه اللم ...لــم تقتــرن بليلـى وتذهب برفقتها. ال ...ليس هـذا ما كنت أريــد قــوله ...كيف أذهب ولم أتخــذ قــراراً بشأنها بعــد؟ بربــك يا مــروان ألم تتخـذ قــراراً بشأنها بعد! هـل هذا ممكن؟ إني ال أكاد أصدقأذنــي ...أنت مــروان الذي أتصورك مارداً مــن لهت ...عقــالً عمالقـا ً يحتقر غباء
الضعفاء ونــزواتهم ...رجــل مثــل ومناقب يحتقــر اإلرتهــان للرغبات تقــول هــذا
الكالم! ...ليلى ليست عدوتــي رغم كرهــي المريــر لها ...وهي ليست منافستي ألن
طريقهـا غيــر طريقــي ..ولكنــي ال أتصورك عاجــزاً فقدت مـروءتك لتحسم أمــراً
مصيـرياً ...ألم تسمع السيد يقــول .إذا خانتـك عينك فاقلعها فخير لك أن تعيش بدون
عيــن علـى أن تخسر نفسك ...وإذا عصتك يدك فاقطعها فخير لك أن تعيش بدون يد
على أن تفقد عنفــوان رجولتك.
 إذن تريدين أن أذهب إلى أميــركا ألتخرج وأقــابل أبي وأرمي كل معاناة الحاضروالماضي دبــر أذنــي؟
 ليس كل معانــاة الحاضر والماضي بــل إرم القشــور واحتفــظ لنفسك بالجوهر...غــادر مـروان الشرفــة وهــو يتمتم ...إرم القشور واحتفــظ لنفسك بالجـوهر ...إرم
القشور واحتفظ لنفسك بالجــوهر...
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-22عندما أقلعت الطائـ رة من مطار بيروت كان مروان يسابقها بخياله المتلهف للوصول
إلــى كاليفـورنيا ..كل مشاعر الماضي العدائيــة ألبيه ..كل قـرارات تلك المحاكمات
النفسية التي أدانـه بها بتهمة التعدي على كرامة أمه وإمتهان أنوثتها ...كل ذلك سقط
بلمحة بصر ليــولد مكانه شعور باللهفة إلــى مالقــاة األب واإلنجـذاب إلــى صــدره
والتغلغل فــي مسام جلــده حتى النفـوذ إلى القلب واإللتصاق األبدي بالعظام ...أحس
مــروان بأنه لــو وطىء أرض أميركا قبــل أن تختطف قـوة سحرية غامضة روحه
المشتاقـة للتفجر سوف يركض إلى بيت أبيه يقرع الجرس بإلحاح وعندما تطــل تلك
الزوجة األميركية يحتضنها كقطعة مــن أبيــه ثم يجــري بأقصى إندفاعه باتجاه ذلك
البركان المنطفئ ليضمه ويشد ويشد حتى يسمع أنيــن العظــام ثم يقبله فــي عنقه في
شفتيه وأسنانه بــل يأخذ بعضه ليلتهمه بوحشية همجية ...كان يقــول لنفسه سأصرخ
فــي وجهه قائــالً :إنــي جــزء منك أيها الرجـل المجنون بكبريائه هيا ضمني بقسوة
وتفجـر وفجـرني معك الني ال أقــل عنك جنــونا ً وإن كان مظهري يوحــي بالرزانة
والتعقــل ...عندما وصل إلى سان فرانسيسكو وتوجـه فوراً إلى شارع رقم  35حيث
العنــوان القديم الذي كانت تمهر بــه الرسائل قبـل عشر سنوات ثم أصبحت تأتي في
المدة األخيــرة بدون عناويــن وجــد البيت فيــال أنيقة وسط مرجـة خضراء وأشجار
الحــور تلفها من كل جانب إزداد فرحــا ً ألنه تيقــن بأن ذوق أبيـه رفيع وهو ال زال
يعيش الشعر كما كان فــي عنفــوان شبــابه ...ركض بإتجاه البوابــة ليقــرع جرسها
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ويـدخل بأقصى سرعة ولكنها لم تفتح رغم إلحاحه فــي قــرع جرسها ...أخذ يهـزها
هـزاً عنيفا ً وهم باقتالعها من قواعدها لوال أن استدرك حماقته ...ماذا أفعل بنفسي...
قد يظنني الناس مهووسا ً أو لصا ً أو مجرما ً يقصد التعدي ...علي أن أسأل ...لماذا ال
أذهب إلــى الفيــال المجاورة فأهلها حتمــا ً على معرفـة بأبي وسيرشدونني إلى مكان
وجــوده..
ً
مشدوهة كأن على رأسها الطير...
عندما فتحت إمرأة الباب لمروان وقفت تنظر إليه
أخذت شفتاها ترتجفان دون أن تقــدر على الكالم ...أخــذ مروان المسكين ينظر إلى
نفسه لعــل قيافته غيــر الئقة ...لعل شيئا ً في ثيــابه غير مألوف لم يجد شيئا ً في غير
مكانه فعاد لينظر إلى السيدة مخاطبا ً إياها بإنكليزية أصيلة.
 أرجـو المعذرة سيدتي ...إني واصل لتوي من لبنان بقصد زيارة أبي السيد يوسفالذي أظنه يسكن بجــواركم ألن ذلك البيت وهــذا الشارع يحمالن نفس األرقام التـي
كانت تشكـل عنوانــه .وصرخت السيدة األميــركية ...يــوسف الصغيــر ...يــوسف
الصغير ما أروع جمالك وأبهى وجهـك ...هكذا كان والدك يوم أتى إلى هذه البالد...
حزينــا ً مثلك غاضبــا ً مثلك وجميالً مثلك ...لقــد عرفته منذ زمــن بعيد فهل تعلم عم
كان يحدثني دائماً؟ ...عن التقمص وإنتقال الروح من جسد إلى جسد ...عندما رأيتك
تذكرت كالمه وظننته عاد إلينا جسد شاب ...ورد مروان.
 وكيف يعـود وهو لم يذهب ...لم أفهم كالمك يا سيدة ولكن أرجوك أين أبي اآلن...قطعت كل تلك المسافات ألراه ..ال أستطيع صبــراً فأرجــو أن ترشديني إلــى مكان
وجوده فــوراً.
 أرشدك إلى مكان وجــوده ...إلــى مكان وجــوده. أرجــو عدم المؤاخذة لقلــة التهذيب الذي أبديتــه ولكن أعــول عليك في فهم حالتيفأنت سيدة متحضرة.
وتنهدت السيدة األميركيــة فاستأذنت مــن مــروان لتعـود إليه بعد دقيقة وبيدها ورقة
كتبت عليها بعض الكلمات.
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 إنها عنوانه إذهب إليه فــي الحــال فهو ينتظرك منذ أمــد بعيــد ثم إنفجرت بالبكاءفاستدارت ودخلت بيتها بعد أن أوصدت البـاب في وجه مروان المشدوه ...كان يقرأ
كثيــراً عــن سلوك األميركيين ومزجهم المشاعر الطفوليــة بالمسلك العملي بالـروح
النفعية باإلندفــاع الغرائــزي ولكنه لم يستطع أن يفهم أبــداً لماذا إنفجرت تلك السيدة
بنوبــة بكــاء مــر ال مبــرر لها إال بالنسبة لحشاش أو سجين أو يتيم ...قــرأ العنوان
المكتوب وجــرى إلــى الشارع ليأخــ ذ أول تاكسي توصله إلــى مربـط الفرس .نظر
سائق التاكسي بتعجب إلــى ذلك الشاب الشـرقي المالمح الذي إستقل سيارته فخاطبه
وهــو يهــز برأسه ويبتسم.
 ال شك أنها زيارتــك األولــى إلى كاليفورنيا أليس كذلك؟ نعــم إنك ال تعلم من أمرك شيئا ً فهذا العنوان يبعد مئتي ميل عن سان فرانسيسكو باتجاهحدود المكسيك والرحلة ستكلفك غاليــا ً فلماذا ال تذهب بالقطار؟
ولكن مروان أجاب بهدوء :إني أعلم أنها ستكلفني غاليا ً هيا إنطلق بأقصى سرعتك..
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-23فـوجيء مــروان بالريف األميركي كم هـو مخضوضر ومنسق وكم بيوته بسيطة...
جمـلها الحشيش األخضر الذي غطـى حدائقها والطيــور األليفة التي تقفـز من شجرة
إلى شجــرة بهدوء وطمأنينة كأنها فــي بيتها ...تذكــر لبنان وريفه في البقاع وعكار
الذي ينتمي إلــى القــرون الوسطى وعصافيره التي يطلق على كل واحـد منها مئات
الطلقات إذا ما تجــرأ وبسط جناحيه للريــح ...بعد أربع ساعات مــن التعب والتوتر
العصبي وصل إلى عنوانه المقصود ...كان بيتا ً غارقا ً وسط أشجار السنديان ال يكاد
يظهر منه إال نصف زاويــة ...ممراتــه حجرية مثلثــة ينبت وسطها الحشيش وعلى
جنباتها نوافير يعلو منها الماء ويتساقط رذاذاً مغناجاً ...هناك في نهاية الممر عجوز
مكسيكي يقطف بعض الورود ويشذب قضبانها ...إقترب منه مروان ملقيا ً عليه تحية
السالم ولكنــه ما إن رآه حتى توسعت عينــاه مــن الدهشة وألقــى ما فـي يديه وولى
هاربــاً ...إزداد عجب مــروان مــن سـلوك هذا الشعب وكيف أنــه يقــود كل سكـان
األرض بحضارته التي لم يلحظ منها شيئا ً حتى اآلن ولكنه تابع سيره باتجاه المدخـل
وقرع الجـرس منتظراً الفرج ...بعد فترة وجيزة فتح الباب وظهرت حسناء مكسيكية
في حوالي العشرين قالت بهدوء .ماذا يريد السيد فأجاب مروان :أريد أهل هذا البيت
هل السيد والسيدة في الداخــل؟ أجابت الحسناء المكسيكية:
ً
مسترخية فــي أرجوحتها هل أنت مضطر لرؤيتها.
 السيدة على الشرفة أال تشعريــن بأني قريب إشتاق ألهله ويريــد أن يــراهم بأسرع وقت؟124

 إذن تفضل إتبعنــي.مشى مروان خلف المكسيكية قاطعــا ً عــدة ممرات وصالونــا ً شرقــي الريـاش حتى
وصل إلى الشرفة عندها تركته المكسيكية وإنصرفت.
إقترب مــن أرجوحة السيدة فوجدها مغمضة العينين أخـذ يتفرس في مالمحها الشفاه
كما تخيلها تماما ً تشبه شفـاه سوسن ...ورد جوري حمرته أشعة الشمس فغدا كالكرز
الناضج ...الشعر شالل ذهب سائــل يغمره النــور ثم ينبعث منه ...الصدر ناهـد إلى
األعلى يناطح حريــر القميص رغم تقدم العمــ ر ...الساقان جدوالن من زبد الشطآن
موشحان بأرجــوان الغروب ...كان يعلم أن أبـاه ذواقة جمال مميز ينفر من المألوف
والمبتــذل فسوسن أيضا ً ال تقــل عن هذه السيدة بهـا ًء وإن قلت عنها إغراءً ...عندما
ناداهــا ...سيدتي الجميلــة هــل أنت مستيقظة ألطبـع على خدك قبلة محبة وأقدم لك
إخالصي وإحترامــي قربانــا ً لعالقــة متينــة؟ تململت السيدة فــي أرجوحتها وأخذت
شفاهها تتمتم بهمس.
 يوسف ...لماذا إبتعدت عنــي يا يوسف وقد كنت لليل عمري قمراً ولجليد ضجرينهر نــار حرق بشرتي فأنضجها وألهب شفاهي فجعلها بلون الورد ...يوسف ناديني
ً
ثانية يا يوسف كم أنــا بشوق لسماع صوتــك الدافــئ الحنــون وتابــع مروان:
 سيدتي ...أتيت مــن وراء البحار ألهرق حناني قارورة عطر تحت قدميك ...أتيتمن قلب العتمة ألنيــر أيــامي بشموس إبتسامتك ...ألقــول بصوت ناسك خاشع إنـي
سأحبك اآلن وغــداً ألن ظلمة الحقد التي كانت تغمر قلبي قد بددتها أنوار المحبة منذ
حيــن...
وتمتمت السيدة األميركية:
 يوسف ...يــا خمــر ًة إلهيــة شربت كأسها صرفــا ً فتوهجت حميـاها في قلبي وشعألالؤها فــي شراييني وأطــل على النــاس من نافذتي عينــي ...ألنــي أحبـك غدوت
عاشقة لكل مظاهـر هذه الكينونة ...غدوت أحن إلى الزهور وأداعب األشجار وأقبل
الطيـ ور وأستمريء الوقوف تحت مطر السماء ...يوسف أسقني من خمرتك المقدسة
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كأسا ً أخــرى ألسير وراءك إلى خلف األفــق ...سأفتح عيني بعد لحظة ...ال تقل لي
أنك طيف حلم ...ال تقــل إنك تداعي ذكريات ...يوسف يوسف.
وفتحت السيدة األميركية عينيها لتــرى مروان واقفا ً أمامها يبتسم عندها أخذت تدعك
أجفانها وتنظر بفــرح طفولي ...إندفع مــروان باتجاهها واحتضنها ضاما ً إياها بلهفة
صادقة إلى صدره ثم أخــذ يلثم شعرها وخديها وعنقها وهــو يتمتم:
 أمــي ..أنت أيضا ً أمــي ..ال تقــولي أنك خالة ...ال تقولي أنك زوجة أب ..سأحبكبكل ذرة مـن كياني ...سأصنع من أهدابي مروحة صينية تلوحين بها في ظهيرتك...
فقط أرجوك ال تقولي أنك خالة ...ال تقولي أنك زوجة أب ...سأجعل أحاسيسي سلما ً
تصعدين عليــه إلــى السماء ..كلما إزداد مــروان إندفاعــا ً في التعبير عــن مشاعره
البنويــة الخالصة كلما إزدادت عينــا السيدة إتساعا ً ومالمح وجهها إندهاشا ً ولكنها ال
تعرف لماذا إحتضنت مــروان بـ دورها وإنفجرت في نوبة بكاء مرير جعلت مروان
يرتبك في البداية ولكنه يحدس رؤية مفزعة تضغط على صدره فتتقطع لها أنفاسه...
كان يمسح دمــوع السيدة بمنديله ويقبــل يديها راجيا ً إيـاها التوقف عن البكاء ومناديا ً
إيــاها بين الفينة والفينــة أمي...
عندما إلتقطت السيدة ديانا أنفاسها واستكانت قليالً ناداها مــروان .
 أين أبي أيتها األم الطيبة ...بصدري شوق عشرين سنة ونيف أريد أن أهرقه تحتأقدامه ...وتنهدت السيدة ديانــا وهي تقــول لمروان بصوت متقطع.
 والدك في أعماق قلبي ...في كل خلية من خاليا جسدي  ...في نخاعي الشوكي فيإنسان عيني ...لــن تستطيع أخذه مني ...آه اآلن عرفتك ...أنت مروان ...كنت أظن
نفسي في حلم نرفاني ...ولكن لم أتيت وحيــداً؟ ....أيــن ليلى ...وأجاب مروان:
 ليلى ال تفهم معنــى الحب يــا أمــاه تظن الـزواج إقتران ثروتين ببعضهما ...تحباألضواء والتألق في الصالونات أكثر من الحياة المنزلية والتألق في عيون أطفالها...
تحلم بالليالي الحمــراء التي ينفلت فيها وحش الغريزة من عقـاله ويضرب بقرنيه في
كل اتجــاه ...ليلى مهــر أصيــل الغريزة تريــد أن تجمح ولــن أسمح لنفسي أن ألجم
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جموحها بواسطة خــاتم زواج ...لن أكون صليبها ولن أسمح لها أن تكون صليبي...
وردت ديانا.
 ولكن وصيــة والدك أن تقتــ رن بها وأنا مؤتمنة علــى تلك الوصيـة ...عندما سمعمــروان كلمة "وصيــة والدك" أظلمت الدنيا في عينيه ...أحس بضوء النهار خنجراً
ناريــا ً إنغرز في قلبه وعم الظالم جميع الكائنات سمع نفسه يصرخ في وجـه ديانا...
تكلمي أيتها المـرأة أين أبي ...ماذا فعلت به ...أين تخفينه ...هل إلتهمته أيتها األفعى
الشقراء ...سأسحقكم جميعا ً إذا لم أعثــر عليه ...لقد ضحيت بكبريــاء أمــي وشرفها
لكي أراه ولن أسمح ألي قوة في العالم أن تعترض سبيلي ...ثم أخذ مروان يهز ديانا
مـن ذراعيها هزاً عنيفا ً ويصرخ بذهول ...وصية والدي ماذا تعنين بوصية والدي...
هل والدي فــارق الحيــاة؟ إفترسته أيتها المرأة المتوحشة ...مزقته بأنيابك السامة ثم
إبتدأت أصابع مروان تتراخـى وصوتــه يحشرج حتى سقط مغشيا ً عليــه...
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**********

-24عندما إستعاد مــروان وعيه كانت عينـاه مغمضتان وهو خائف من فتح أجفانه تفاديا ً
لرؤيــة تلك المــرأة المفترسة التي إعتصرت رجــولة والــده كما طفــل نهم يعتصـر
برتقالة ولكنه عندمــا تشجع أخيراً وفتح أجفانه بفضل مجهود خارق رأى ديانا تنظر
إليــه بعينين دامعتين ووجــه أصفــر حتى غـدا بلون الورس ...مدت يدها إلى جبهته
وأخذت تمسح عليها وتداعب شعرة برقــة ...حاولت أن تكلمه ولكــن صوتـها خانـها
فارتجفت شفتاها دون جدوى ولكنها أعادت المحاولة ونجحت في المرة الثانية.
 تظنني إمــرأة شريــرة إلتهمت رجــولة والــدك وتركته هيكالً مهدما ً يواجه الظالماألبدي ...ال لم أفعــل ذلك ...هذه ليست الحقيقــة ...لقــد أحببته منذ العام األول الذي
إستوطن فيه هــ ذه البالد ...أحببته كما الشعوب البدائية أحبت الشمس بإجالل وقدسية
فسجدت لها خا ً
شعة ...كان إعصــاراً مــن الغضب الملتهب ينظــر إلـي كلما حاولت
اإلقتراب منه كأني قفــة تراب قـذر ...كنت غنية آنذاك وكان فقيراً معدما ً ولكنه كان
أميــراً بفروسيته وكنت عبــد ًة بأهوائي ...عندما أحس بوقع نظراته على جلدي أتلذذ
كما إنسان جــرب يتلذذ بحكاكه الدامــي ...أقنعت والــدي بضمه إلى فريــق موظفينا
ولكنه إزور كما يزور مهــر أصيل حاول فالح خامل أن يمسك بلجامه ...وعمل في
مكان آخــر وأخذ يرتقي رويداً رويداً ...أصبح نجما ً إجتماعيا ً وكنت طوال تلك المدة
أالحقه دون جــدوى ...فــي حفلة جمعتنا منــذ خمس عشرة سنة وأكثــر إلتصقت به
ككلب يلتصــق بصاحبـه وأنــا أغريــه بمراقصتي وعنــدما نجح مسعاي كدت أجــن
فرحــاً ...بعد الرقصة األولى دعوتــه إلى البــار لنشرب كأسا ً وهنــاك سكبت له في
خمرتــه الكثير من ملح الطعام ليثمل فأفــوز به ...عندما أخــذ يترنح قدته إلى شرفة
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منعزلة وأغرقته في قبلــة طويلة إستمرت بضع دقائـق ولكنه عندما انتزع شفتيه من
مخالبي نظــر إلي بهـ زء وهو يقول :كتلة لحم رخوة باردة نتنة ...أغربي عن وجهي
أيتها البومة أنــا ال آكل إال لحم الصقــور ...إستبد بــي الغضب المـر فثرت لكرامتي
وصفعته بأقصى قوتــي ثم هاجمته بقصد عضه لكنه ضحك ضحكة شيطــان عمالق
وإنهال علي بصفعتين ثم جذبني بشعري ودفن شفتيه في شفتي ...أحسست بلحمي لم
يعــد لحما ً وبدمي لم يعــد دماً ...إمتزج كل شيء ببعضه حتى غدا نهر نار متدفق...
أخذت عيونــي تزلزل وأجفاني تهتـز ثم إبتدأت أشعر بالضعف واإلسترخاء ولم أجد
نفسي إال مكومة فــوق قدميه أقبــله في حذائــه وأبكــي معــولة كثعلب جائع فـي ليلة
جليدية ...بعدها بدقيقة تركني وغادر الحفلة.
لقيته بعــد عــدة أشهر في صالون أحـد رجال األعمال المرموقين في كاليفورنيا دار
يومها الحديث عـن سباق التسلح بين الجبارين ومخاطر األشعة النووية والقنابل التي
قد تنفجر نتيجة أي خطأ في الكومبيوتر ...يومها ضحك يوسف وقال بازدراء:
 إنــي أخاف على أميركا من قنابـل أخرى غير القنابل النووية ...ولما التفت الجميعنحوه متسائلين تابع يقــول ...قنابل اإلباحية الجنسية والمخدرات وإنهيار األسرة هي
التي ستدمر أميركا وليس القنابل النووية ...يومها تصديت له بعنفوان قائلة:
 ولكن حريتنا الجنسية مقرونة بالرعايـة الطبية والوعي اإلجتماعي والصحي وليسكإباحية الشرق مقرونة بالجهل والمرض والكبت ...عندها أزور كحصان أصيل شد
لجامه ولكنه ضبط أعصابه وقــال:
 إن كنت تقصديــن شــرق بومبــاي وهونـغ كونـغ وبانكـوك فنحن لسنا منهم .أجبتهبحــدة.
 بـل أقصد شرق كازابالنكا والقاهرة وبيروت ...إزداد وجه يوسف إحتقانا ً وأجاب: ولكني لست مــن بيروت التي صنعتموها أنتم األميركيين على مقاس قيمكم بل منالجبــل الذي قــارع األتــراك أربعــة قــرون متتالية ليصــون كرامتــه وقبلهم قـارع
الصليبيين وأبلــى البالء الحسن وقبلهم قــارع المغــول وطردهم خارج تخــومه.
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ولكنني ضحكت وقلت.
 ولكن بيــروت عاصمة بالدك ويقــال أنها أحسن مدينة في الشرق لإلسترخاء نساءجميالت يتقــن اللغات األجنبية وحشيش باالطنــان وسماسرة يبيعونك كل شيء حتى
خشب األرز ...وأجاب مــروان بكالم مسعور:
 إنها صنيعة إستعماركم الجديــد ...إستعمــار الهيمنة اإلقتصاديــة وإستــالب ثقافتناالقوميــة بواسطة إرسالياتكم الكريهة التي ال تعلمنا إال إحتقار قيمنا األصيلة وإعتناق
قيمكم المزيفــة ...إذهبي إلــى جبــالنا يــا آنسة وتجــولي هناك فلن تجـدي إال رجاالً
كالصقور تجــري فـي عروقهم دماء الفروسية ونساء عذراوات يعشن عبيداً للواجب
ال لألهواء والغرائــز كالكثيرات من نساء هــذه البالد ...عندها وقف أحد الحاضرين
وقــال بحــدة:
 أنتم أبنــاء الشرق عبيد جهلكم وغروركم تفــاخرون بأمجاد الماضي وتسيرون فيمؤخرة األمم ...وقف يوسف قائالً وقد إبيض وجهه من الغضب.
 نحن يا سيدي على األقــل نعلم أن أبناءنا تحدروا من صلبنا وأن المرأة التي نقترنبها طاهــرة الجسد والروح وليست مستنقع قذارات يتقيــأ الملوثون في جوفها بقيحهم
األصفر الذي يثيــر الغثيان...
عندما غــادر يوسف وقف المضيف مخاطباً المدعوين بقــوله:
 أيها السادة أنتم أكبـ ر رجال أعمال في سان فرانسيسكو وعليكم تقع مسؤولية تأديبهذا الشرقي المغرور المتوحش ...يجب أن نلقنــه وباإلجماع درسا ً قاسيــا ً يعيـده إلى
بالده صفـ ر اليدين كما أتى .وبالفعل نفذ الرجال وعيدهم وأخذت تجارة يوسف تسير
من سيىء إلى أسوأ حتى إضطروه فـي النهايــة أن يعرض بيتـه للبيع بالمزاد العلني
بعــد أن أقفلت محالته بالشمع األحمــر..
كنت في عداد مــن ذهب ليشتري ولكني عندما رأيت عينيه وكيف ينقدح منهما شرر
العنفوان عاودني حنيني القديــم ...إقتربت منه تعمداً فأشاح بوجهه ولكننــي إستدرت
إلــى الجهة األخرى فرأيت الدموع تنفـر من أجفانه حاول أن يغادر القاعة فلحقت به
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وأمسكته مــن ذراعه فتابــع سيره  ...صرخت بــه :قف أيها المغـرور أريد أن أعقد
معك صفقة ولكنه أجاب بصوت يخنقه الغضب.
 أغربــي عن وجهي أيتها العاهــرة وإال صفعتك على قفاك الملوث .ولكني إندفعتنحوه وصفعته على وجهه بكل ما أملك من قوة ...بقي ساكنا ً ال يتحرك فصفعته مر ًة
ً
ثانية فبقي ساكناً ...أخذت أصرخ في وجهه:
 أنت مجرم شرير ...أنت شيطان في شكل رجل ...أال تعلم أيها المغرور أني أحبكحتى الجنـ ون ...أال تعلم أني أبيعك عمري كله لقاء قبلة حاقدة من قبالتك الملعونة...
ثم إزداد صراخي وسقطت علــى صدره مغشيا ً علــي ...بعــد زمـن ال أدري تحديده
فتحت عينــي ألجد نفسي بيـن ذراعي يوسف وهـو يغمرني بالقبل الدافئة في شعري
في عنقي فــي صدري ثم دفــن شفتيه فــي شفتي ...أيقنت أنــي دخلت قلبـه وربحت
معركتي فأخذت بيده إلى أقـرب محامي وهناك تنازلت له عن نصف ثروتي وعشت
فــي بيتــه محاولة أن أتقمص مسلك إمــرأة شرقية مــن جبل لبنان ولكني أعتقد أنني
فشلت فغادرني وفي فمه حجــر صلد.
بكى مروان بدموع خرساء عندما كانت السيدة ديانا تسرد قصتها ...كان يحدث نفسه
بصمت.
ينس عائلته ولكن هي
 إذن والدي صقر لم يألف إال جبله عشاً؟ ...لم يفقد حنانه ولم َضريبة وقفــة العــز دفع ثمنها غالياً ...لم تكن خطيئة ديانا المميتة وهي التي ال ذنب
لها إال أنها أحبته بجنــون ولم تكن خطيئته هــو الصقـر الذي ال يستطيع أن يغرد مع
الحمــام ...مات والدي وفي قلبــه سوسن وفي عقلــه أمي وفي ضميره ولـده الذي لم
تبصره عيناه...
صمتت ديانا وتابعت مسحها على جبهته وتقبيلــه فــي عينيــه الدامعتيـن لكن مروان
نهض من الفراش بسرعة كأنه على موعد مع الزمن.
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 ال تهرب مني يا مــروان ...لوالدك ديــن في عنقي ال أستطيع تجاهله ...مات وهويوصيني بك ويلح علــى زواجك من ليلى ...كانت هذه القضية قضية عمــره ...وهـا
أنت اآلن تفاجئني بأخبــار غيــر سارة وأجاب مروان:
 إذن منــذ ثالث سنوات وأنت ترسلين الدراهم إلينا ومخافــة إكتشاف األمر تطبعينرسائلك على اآللة الكاتبة؟ وأجابت ديانا.
 ولكنها أمــوال والدك يا مروان وأنا لست إال وكيلة عليها حتى تعـود إلى أصحابهاالحقيقيين.
 بل هــي أموالك ونحن نعيش على خبــز مائدتك. ال تقــل هذا الكالم الجارح ...إنك تصفعني بــه تمامــا ًكما صفعني والـدك في ذلكاللقاء المحفور في ذاكرتي ال أنساه ...هناك مبلغ نصف مليون دوالر أمانة عندي لك
تستطيع أن تستلمه غــداً صباحاً.
 إني أسير فضلك يا سيدتي الذي ال أنساه ما حييت ولكنـي لم آت إلى هنا ألخذ مـالمن أحد بــل أتيت لرؤية والدي فقط.
 ولكنك لم تتخرج بعد وتخليت عــن ليلى ..إنك تخبط خبط عشواء. أتيت إلى أميركا ألرى والدي وأتخرج ثم أعــود إلى ضيعتي ال أملك رغبات أكثرمن ذلك.
 إذن ستبقى في هذا البيت حتى تخرجــك إنه بيتك. ولكني أملك مــن المال ما يخولني تدبــر نفسي وسأزورك دائماً. بــل ستقفــل عائــداً من حيث أتيت وسترمي بمستقبلك دبــر أذنـك إني أقرأ أفكاركبوضوح ولهذا لــن أسمح لك بمغــادرة هذا البيت إال حيـن تتخرج ...بهذا أفي بعض
الدين المربوط بعنقي وأعــزي نفسي برؤية يوسف الصغير.
 ولكني أشبه أمي أكثــر مما اشبه أبي وسأخيب آمالك ال محالة.132

 فليكن إني أقبــل الرهان فهــل تظنني جبانــة ألنجــو بجلـــدي. لكن بيتــك بعيــد وال يمكــن الوصــول إلــى الجامعــة. وهل تظنني بلهاء ...سنعود غداً إلى المدينة وستجد هناك بيتا ً ال يقل عن هذا البيتأنسـا ً وجمــاالً.
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-25استيقظ مروان متأخــراً حيث كانت الساعة تنــاهز العاشرة ،ومع ذلك فهــو لم يــزل
يشعر بالنعاس واإلرهــاق الشديدين كأنه أنفــق عــدة أشهر يعمل في منجم أو معتقل
أشغــال شاقة والتعب ال يغــادر جسمه إال على دفعات ...تثاءب عــدة مرات ثم لبس
روبه وانتقــل الى غرفــة الجلوس لتقابله على الطاولة غاليـة القهوة التركية ورسالة
عليها كلمات عربية اختطفها بسرعة وقــرأ عنــوان مرسلها فإذا هــي موقعــة بـاسم
منــى ...إبتسم هــازاً رأسه بانتعاش ثم فض الرسالة وأخــذ يقــرأ..
إبــن عمتي الحبيب مــروان.
من بالد ســ ود جبينها الناصع دخان البارود وقطعت شلوح صنوبرها شظايا القذائف
أبعث اليــك بهــذه الكلمات الصادرة مــن قلب مفعــم باإلخــالص والــوالء لشخصك
الغالــي ...ماذا عساي أقــول وعم أكتب والدنيا قد انقلبت تمشي على رأسها وأقدامها
ً
شامخة فــي العــالء ...ال تســل ماذا حصــل وال تخدعنــك أقــوال الصحف
تتأرجح
فبالدنا أصبحت مكب نفايـات مزبلة الشرق األوسط كل فريق يحاول أن يتخلص من
قذارتــه برميها فــوق أرضنــا ..تنــاقضات األحالف الكبــرى والتكتــالت اإلقليميـة
والمطامع الطائفيــة العنصرية كلها تلتقي على أرضنا دفعـ ًة واحدة ...ال وعينا القبلي
المـذهبي الــذي ال زالت عالقـ ًة بــه ذكــرى الصليبيين وهم يستبيحــون بيت المقدس
واألمويين وهم يستبيحون دمــاء آل البيت والخرسانيين وهم يستبيحــون دمــاء بنــي
أميــة واألتــراك وهم يعاملون بعض المواطنين كأهل ذمة كل هذا الالوعي الذي كنا
نظن أننا غلفنــاه بوعــي حضاري منفتح على الديالكتيك المثالي والمــادي قـد انفجر
ً
دفعة واحــد ًة فضاع العقــل وضاع معه اإلحساس بالواجب وأصبحنا كحيــوانات في
غابــة نتقاتــل باألنيــاب والمخــالب والقــرون...
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ضيعتنا ساحـة تجارب لقذائف تأتينا من الغرب بحجة أن الطريق العام الذي يخترقها
يجب أن يقطع ...إذا سألتني عــن أخبــارنا فالحمدهلل لم يسقط أي قتيــل بالقصف بعد
ولكن حدثت عدة إصابات ...رأفت جـارنا أصيب المسكين وقطعت يـده ...ربيعة من
حارة الفوقـا أصابتها شظية فبتروا ساقها اليمنــى ...جنائننــا كلها إحتــرقت واحترق
معها تعب العمــر .والدي الذي كان الحقــل جــزءاً من كيانه لم يعد يهتم لشيء ..إنه
قابع في الغرفة المظلمة التي أحطنا نوافذها بأكياس الرمل يقرأ بعض الكتب الفلسفية
التي تتحدث عن هللا والهيـولي والنفوس المفارقة ...كذلك بدأ يعاقر الخمرة بعيداً عن
ً
ضحكة معربد ًة تنضح
أعين أمي وبينما هــو مستغرق في الشرب إذا به فجــأة يطلق
بالوقاحة ثم يعود ليغرق في نوبة بكاء مريرة كأنه ولد مذنب عوقب لتوه ...بصراحة
بدأت أخاف عليه من اإلنهيار العصبي إذا لم أقــل من الجنــون...
أما عمتي الغاليــة فهي وحدها في أسرتنا رمــز التعقـل والصبر والوقار ...هي التي
كانت ال تغــادر بيتها إال على مضض تراها اليوم تغـادر كل صباح إلى المستوصف
لتساعد الطبيب المناوب في إسعاف الجرحى ومواسات المرضى متمسكة بهذا العمل
بحجة الخبرة غير تار ً
كة أي مجال للفتيات ليخففن عنها التعب ...لم تعد بدورها تهتم
بحديقة الزهور وال بأصص الكاردينيا التي كانت تفاخــر بها كل أهالي الضيعة حتى
أنها لم تعــد تهتم بتعطير قهوتها بحب الهــال ...لقد أمـرني أبي بأن أبات عندها ألنه
يخاف عليها في هذه الليالي الحمراء ألنها تصر على عدم مغادرة البيت للسكن عندنا
وتردد دائما ً أن هذا البيت لم يشيد لتقفل أبوابــه بـل سيبقى مفتوحا ً يقدم الطعام للجائع
والمال للمحتاج ما بقي في عروقهــا دم ينبض ...ال تسلني ماذا أقــرأ هذه األيــام بل
سلني ماذا ال أقــرأ ألني ألتهم الكتب إلتهاماً ...قرأت األغانــي بجميع أجزائه وقرأت
لزوميات المعري وخماسة أبي تمــام والشوقيات وكتب شبلي الشميـل ومارون عبود
وحنا مينا ولكني لم أجــد ما يطفيء ظمأ روحي فــي كل ذلك .ها أنذا اآلن أقرأ كتب
الغزالي التي وجدت بعضها صدفـ ًة في صندوق رماه أبي في القبو يوم بتنا عدة ليال
هناك قبــل أن ندشم إحــدى غـرف البيت لنستقر فيها ...ال أستطيع أن أوجــع رأسك
بترهاتي أكثــر من ذلك ...لو كان عنــدي ثقــة بأنك ستهبني أذنــا ً صاغية لكتبت لك
مئــات الصفحات ولكن هيهات ...بــل أنا متــأكدة بأن وقتــك ضيق تنفقه بيـن الكتب
135

لتستطيع التخرج بعــ د عدة أشهر ...آه ما أشد غبائي كتبت الكثير ولم اسألك بعد عن
صحتك وابتسامتك ونــور جبينك الوضاء كذلك لم اسألك عــن مشاعــرك مع أهــلك
الجــدد .وهنا ال بـد أن تسأل كيف عرفت عنوانك وأنت الذي ترسل لوالدتك الرسائل
بدون عنوان ...لقد تعرفت البارحة وبالصدفة في بيروت على رجل خمسيني قال أنه
يسكن ويعرف زوجــة أبيك وأنــك تسكن فـي بيتها ولما سألته عن أبيك قال أنه ربما
يكــون مسافراً الــى المكسيك لشأن تجاري وربما الــى جنــ وب أفريقيا على العمــوم
وجدت إجابته غامضة ولكنــي سررت أنـي حصلت منه على عنوانك وها أنذا أكتب
إليــك...
أخيــراً لك إحتــ رامي وتقديري مع سالمي الحار الى زوج أبيك المصونة فهي بدون
شك سيدة فاضلة ألن زوج عمتــي ال يمكـن أن يقترب إال من النساء الفاضالت وإذا
اتصل بك والدك بلغه سالمنا جميعا ً وحــاول أن تصحبه معك فـي طريق العودة فهو
رجــل صلب العزيمة يملك إرادة قويــة طالمــا تحتاجها ضيعتنــا فــي هذه الظروف
العصيبة.
لك تحيــاتي
إبنة خالك منى
تغيرت طبائع ديانــا بطريقة عجيبة لفتت اليها أنظـار جميع األصدقاء والصديقات...
كفت عن معاقرة الخمرة وتخلت عن تلك السجائر المخيفة من الماريجوانا التي كانت
تنفث دخانها قبيــل مالزمتها الفــراش .كما تخلت عن مساجاتها وزياراتها الـى نادي
التجميل .بــل األدهى من ذلك أنها باتت تحب الدخــول الـى المطبخ وتحضير الكثير
من الطعام بيدها خصوصا ً طعام العشاء عندما يعــود مــروان الــى البيت ويجـلسان
سوية الى المائدة يأكالن ويتجا ذبان أطراف الحديث ...شعر مروان بدوره أن عاطفة
ديانا نحوه تسير باتجاه العواطف األمومية خطو ًة خطوة فهي منذ مدة تدخل في الليل
على رؤوس أصابعها الى غرفته فيتظاهر بأنه ينـام نوما ً عميقا ً فتتفقد غطاءه ثم تقبل
جبينه قبـلة شفافة كتنفس زهــرة بنفسج في أوائل الربيع وتخرج ...عندما كان يتأخر
في بعض األيــام عــن موعده فــي العــودة يــراها وهو يطل من ردهـة الحديقة قلقة
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مضطربة تــزرع الشرفة جيئــة وذهابـا ً ثم تمطره بوابل من األسئلة ...هل تعرضت
لحادث؟ هل تعطلت السيارة؟ هل شعرت بصداع؟ عشرات األسئلة التي ال تسألها إال
أم لوليدها الوحيــد .ثم أخذ سلوك ديانـا يأخذ في تطوره منحـى جديداً فها هي تستيقظ
في الصباح الباكــر تحضر القهــوة التركيــة بنفسها وتشرف على كــي ثياب مروان
بنفسها كذلك تصر علــى إنتقاء مالبسه في الصباح وربطة عنقه وحتـى حذائه ...بل
لقد قالت الخادمة لمــروان يومــا ً بأن السيدة ديانا ال تسمح لها بدخول غرفته لترتيبها
بل هي التــي تنهض بذلك العمــل .ومـروان نفسه ولسبب ال يعلنه بات يستمرئ قبلة
ديانا كل صباح في وداعــه وكل مساء في استقباله بــل غدت نزهته معها في حديقـة
المنزل والحدائق العامة متعة نفسية كبيرة بل كان يندهش أنه كلما حدثها عن أمه في
لبنــان وعاداتها وتصرفاتها يلحظ في األيــام التاليــة أن ديانــا تحـاول تقليدها خطو ًة
خطــوة ...قالت له يومــا ً وهما غارقــان في أرجوحـة الشرفة هل تعلم يا مروان بأن
المــرأة األنثى ماتت في نفسي لتحل محلها المرأة األم ...ال أدري ماذا ينتابني عندما
أرنــو الى صوري مع والدك في األلبــوم وال أرى طفالً بين ذراعـي ...أشعر بأنني
آثمــة ...أشعر بأنني كنت امــرأ ًة سوقيــة تمارس الدعارة تحت مظلة عقد الزواج...
وهـا أنت اليــوم أمامــي ألمسك ...أشمك ...أراك ...أسمع لهــاث أنفاسك ...مــروان
أرجــ وك أن تناديني من وقت آلخر أمي ...أرجوك حاول أن تجرب ...أنت ال تدري
ماذا فعلت بــي ...حولتني من كتلة نـار شيطاني راعفة بالشهوات المحرمة الى قبس
مــن نــور شفاف ساطع يدفق إحساسا ً بالخيــر وشوقــا ً الى الفضائـل ...اآلن إذا مت
سأعانق هللا وأتحد في جوهــره ...أنا متأكدة من ذلك ...أشعر بروحـه تسري في كل
مفصل مــن مفاصل عظامي ...وغمر مـروان ديانا بذراعيه شاداً عليها بقوة وعندما
قبلها برأسها أحس بقطرات دموعه تبـلل شعرها فأخذت تبكي بدورها بكا ًء لم تستطع
أن تكبت زفيــره فانطلقت اآلهات والدمعات علــى سجيتها.
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-26أثنـ اء فترة شهر العسل التي كانت قفزات جنون جامح من لندن الى الريو ومن الريو
الى أكابولكو ومــن أكابولكو الــى لــوس أنجلوس فطوكيو فهونغ كونغ فلنــدن ثانيـ ًة
أخذت ليلى تلحظ في نبيــل عادات غريبة فهو يتنـاول أقراص مهيجات جنسية بالسر
بعيداً عــن أعينها كما أنه يستغفلها بعض الوقت فيشم شيئا ً أبيــض تنسطل لـه عينــاه
ويتــ وه في عالم غير هذا العالم ...لم تكن ليلى غبية كي ال تكتشف أن ذاك المسحوق
هو مخــ در الكوكايين ولم تكن عديمة الثقافة الجنسية لتعلم أن نبيـل يقف على عتبات
سن اليــأس رغم عمره الذي ال يتخطى الثالثين إال قليــالً .كما أنها ألسبــاب كثيــرة
مبهمة ال تدري كنهها كانت تشعر بقليــل مــن الغثيــان عندما يعتصر شفتيها بشفتيـه
الباردتين المائلتين الــى اإلزرقــاق ...كانت تشعر بعــد منتصف الليـل برائحة عرق
متعفن تخــرج من جسمه فتقشعر قرفــا ً ثم تغادر الفراش لتأوي الى سريــر منفرد.
بــدأ شعور بالقلق يسري في حنــايا نفسها خفيــ ًة عن رقابــة عقلها الواعي .ثم مرت
حادثــة بعد شهرين زادت من هذا الشعور بالقلق وأخرجتــه الـى سطح نفسها بعد أن
كان راسيا ً في القــاع وذلك يــوم أتت فتاتان قالتــا للخادمة أنهما قادمتــان من نينوى
وتريدان التحدث الى السيد نبيــل فأتى نبيــل بعد ثــوان ثم أدخلهما غرفة مكتبه وأخذ
الحديث يــدور همسا ً مرة وبعبارات مخنوقة مــرة أخرى ...بعد ربــع ساعة خرجت
الفتــاة الشقراء وهي تصرخ بغضب ...لــن أتنــازل عن جنيه واحد من حصتي وإال
جررتكم جميعا ً معي الـى الهاوية ثم مرت بقرب ليلى التي كانت تقف بجانب الستارة
وتفحصتها بنظرة تعال واحتقار من أعلى رأسها الى أخمص قدميها ...غادرت وهي
تقــول ،سيدة القصر ...كليوباتــرا عصرية ...تشرفنـا ...ولكن ليلى لحقت بها خارج
المنــزل واستوقفتها بتضرع وترجــي ولما استجابت الفتــاة لتضرعها قــالت بلهجـة
طفولية ...أرجوك قدمي لي تفسيراً عن هذه النظرة الساخرة التي رمقتني بها وكذلك
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الكالم المبهم الذي تفوهت بــه ...ولكــن الفتــاة وبــأقصى درجــات البرود أجابت...
سيدتي أنت تعيشين في النــور حيث اللياقات والعبــارات المبــرمجة ...حيث يطلــي
النــاس وجوههم بمساحيق الفضيلة واألخــالق الدمثة فيغشى عليهم إذا سمعوا صوتا ً
مرتفعا ً أو كلمة نابيــة أما أنا فأعيش في علبة ليلية في الالغوس أمارس لعبة التعري
المغري كل ليلــة ثم أقدم جسدي لزنجي من موظفي الدرجــة األولـى في الدولة ومع
تقديم جسدي أقــدم بضاعة أخــرى ...مساحيق بيضاء وبعض زيـوت آتية من عندكم
من لبنــ ان مرة بحقائب دبلوماسية ومرة بطائرة خاصة ...هل تعلمين يا سيدتي كيف
يجب عليك أن تعامليني لو كنت عادلــة؟ ...عليك أن تقبلي يـدي وتشكريني ألن عقد
ماســك وساعتك البيـاجة وثوبــك الحريــري الشفاف كل ذلك مــن تعب هــذا الجسد
وأجساد أخريات غيــري...
مشدوهة لوال بقية إرادة فيها لسقطت ً
ً
جثة هامدة ولكنها عقدت النية على
وقفت ليلــى
تحمــل هــول الصدمة بأعصاب بــاردة وعزيمــة صلبــة ...بعد عـدة دقائق أمضتها
بصراع داخــلي محتدم قررت أن تمحــو التعابيــر التي انحفرت على وجهها وتدخل
المنزل بقسمات مالئكية وتعابير أطفال...
مرت الحادثـة بسالم لم يكدرها عتب أو مشاحنة األمر الذي جعل نبيل يعتقد أن ليلى
ال يهمها إال شؤونها الخاصة أو أنها ليست ذكية بالقدر الذي كان يظن .ولكن المسألة
نمت وكبرت فــي أعماق ليلى حتى أنها أخذت تــأرق فتفتح عينيها في الظالم وتأخذ
بتقليب المسألة على جميــع جوانبها ولكن برغم كل تلك اإلنفعاالت قررت أن تضبط
أعصابها وأال تفاتح نبيــل بمشاعرها أبداً.
بعــد أسبوعين مــن الحادثــة دعيت ليلــى ونبيــل الى بيت أختها نجوى بمناسبة عيد
زواجها ...كانت الحفلــة عامــرة بجميع أنــواع المشروب وبعــدة قــوالب من الكاتو
وأصنــاف فاخــرة مــن الكافيــار والمقبالت .كما أدت األوركستــرا التــي أحضرت
خصيصا ً للمناسبة دوراً جميالً فــي إنعــاش السهرة وإلهاب الحلقة برقصات صاخبة
وماجنــة في بعض األحيان...حوالــي الساعة الثانية ارفضت الحفلـة وبدأ المدعوون
يغادرون إال خمس عائــالت بقيت تحتسي الخمــر ...بعد حـوالي النصف ساعة أتت
الخادمة وقدمت سجائــر من نـوع غير مألوف ما إن بدأ دخانها يتصاعد حتى أخذت
139

تفــوح رائحــة من نــوع غريب خمنتها ليلى فوراً بأنها حشيشة فتوقفت عن التدخين
دون أن تــدع أحداً يلحظ ذلك ...بعد برهــة نهضت نجوى الى الستريو فأدارته على
موسيقى مــن النــوع الذي يرافق نمـر الستربتيز ثم أطفأت األنوار العادية وأضاءت
أنــواراً أخــرى ألوانــها برتقالية وخضـراء وبنفسجية بعدها أخذ المدعوون يصفقون
المرأة منهم بــدأت تخلع ثيابها علــى أنغـام الموسيقى ونفثات دخان الحشيشة ورنين
الكؤوس ...لم تستطع ليلى وهــي التــي كانت فــي ماضيها البيــروتي تحلم بأقصــى
درجات المجــ ون والعربدة الشيطانية إال أن تضع يدها على عينيها كي ال ترى ثديي
المــرأة يتــأرجحان بتناسق مع األنغــام ولكنها انصعقت عندمــا نهــض رجــل مــن
المدعوين هو أيضا ً مغترب نيجيري وبيــده قنينة شمبانيا أخذ يهرقها بين ثديي المرأة
ثم يلعــق رغوتها من صرتها وأعالي أردافها ولكن ورقة التوت بقيت رغم ذلك تقدم
آخـر خدماتها اإلنسانية ...بعد لحظة تقريبا ً عال التصفيق مرة أخرى وإذا بسيدة ثانية
تبدأ بخلع ثيابها وسط حركات فــي أقصى درجات العربــدة ثـم قامت ثالثة فرابعة ثم
بــدأ خلع الثياب بشكل جماعــي من الجنسين فما كان من ليلى إال أن ضربت كأسها
باتجــاه الحــائط لينكسر شظــايا ويحدث صوتــا ً نشـازاً جحظت له العيون واشرأبت
األعنــاق ولكنها وقفت بحــزم وغــادرت الصالون وهــي تبصق ذات اليميــن وذات
الشمـال ..حاولت نجوى اللحاق بأختها ولكن نبيل أوقفها قائالً :مهلك يا نجوى فأختك
ً
برية تحتاج الـى ترويض وأنا سأعرف كيف أروضها ولما سألت إحدى النسوة
نمر ًة
كيف ذلك؟ ضحك نبيــل وقــال :بالمال مـن جهة والعادة من جهة أخرى يلين القاسي
ويــرق الخشــن عنــ دها ضحك الجميــع وزاد نفث دخــان الحشيشة ورنيــن كـؤوس
الشمبانيــا.
فــي صبــاح اليــوم الثانــي أصر نبيــل بأن ترافقه ليلى الى البنك البريطاني ليعرفها
بمديره العــام .وبعد إلحــاح شديــ د استطاع أن يقنعها بارتــداء مالبسها والتوجـه الى
مركــز المدينة حيث شارع المصارف ...لشد ما كانت دهشتها عنـدما قدم لها المدير
العام دفتــر توفيـ ر باسم البنك عندما فتحته لترى مضمونه قرأت اسمها ومبلغ نصف
مليون جنيه قبالته والمدير العام يبتسم ويقول لها:
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 مبروك مدام ليلى لقد أصبحت من كبـار زبائننا ونحن على استعداد لتقديم الخدماتالمصرفية الكاملة فأذا أردت المضاربــة فــي البورصة بأسعـار العمالت نستطيع أن
نقــدم لك خدمات مفيــدة ....هــزت المفاجأة ليلى ونظرت الى نبيــل فإذا به يفتح لها
ذراعيه وسرعان ما دفنت رأسها فــي صدره وأخذت تنشج نشيجا ً مؤثراً.

عندما كانــا يهبطان فـي المصعد مسح نبيل على شعر ليلى وقال :هيا جهزي حقائبك
ال بــد مــن زيــارة بيروت لنمضي أسبوعين فــي ربــوع األهل ثم نسافر بعدها الى
نينوى.
أما المفـاجأة الثانية فكانت تنتظر ليلــى فــي بيروت وفــي مكتب كاتب بالعــدل يقــع
على كورنيش المزرعة حيث طلب من ليلى أن توقع على أوراق قدمها نبيل ثم على
أوراق قدمتها أمها سوسن وبعــد التوقيع صفق الجميع وقبلتها أمها على خـدها ونبيل
فوق شفتيها وهما يقوالن مبروك وعندما سألت ليلى مندهشة ماذا يجري؟ ال أفهم من
أفعالكم شيئا ً كأني في دنيا ألغــاز .أجابتها األم:
 أصبحت منــذ اآلن تملكين الطابقيــن الرابــع والخامس من بنايتي وريعهما سيكونالمحامي مسؤوالً عــن جبــايته لك وإضافته الــى حسابك .وهذا هو دفتر حسابك في
مصرف بيروت والبالد العربية تفضلي .عندمــا فتحت ليلــى الدفتــر وجــدت اسمها
كالعادة ومبلغا ً قدره ثالث مائة ألف دوالر قبالته .ثم قدم لها نبيل أوراقه فإذا هي سند
ملكية بنايــة علـى كورنيش المزرعة مؤلفة من سبع طبقات والمحامي نفسه مسؤول
عــن جبايــة إيراداتها وإيــداع المال في حساب ليلى فــي المصرف السابق ...كادت
المفــاجأة تجعلها تترنح ولكنها اتكــأت علــى كتف أمها مغرورقــة العينين ثم تحرك
الموكب باتجــاه البيت .في المساء وهم متحلقون حول مائدة الطعام قال نبيل لليلى:
 اسمعي يــا حبيبتي فها أنــذا أطلب منك بحضور أمـك العزيزة ...بذري النقود كماتشائيــن دون أن تمسي قرشا ً واحــداً مـن المال الذي أصبح ملكا ً شخصيا ً لك ...إقتن
مــن الجــواهر والنفــائس ما تشائيــن ...مارسي ما أردت من الهوايات فكل ذلك في
متنــاول يدك ولكن أريد منك بعض األمــور المتواضعة جـداً...
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ً
شامخة متألقة تماما ً كما تصرفت فــي لنـدن ألباهي بك جميع أصحابي
أريــدك سيد ًة
ً
مثقفة أكثر من جميع أصدقائي النساء والرجال على حد سواء
ومعـارفي .كما أريدك
ألزداد اعتــزازاً بك وأريـد منك أن ال تقتربي من أجواء عملي وال تحاولي اإلصغاء
ألي أنسان يتحدث عن ذلك العمل ...كما أريدك أن تنجبي لي ولداً لتقرعيني وأطمئن
الى امتداد وجودي فــي المستقبل ...ثم احتضن راحة يدها وأخذ يقبل أصابعها واحداً
تــلو اآلخــر .وهنا بادرت السيدة سوسن بالقول.
ً
محققة له كل
 لقد أعطاك الكثير يا بنيتي ولم يطلب منك إال القليل المتواضع وأظنكطلباته حتى دون أن يطلبها منك .وهنا ضحكت ليلى وأجابت:
 ولكنه يجب أن يعدني بأن يصفي أعمــاله بــأقصى سرعة ممكنة في نينوى لنعيشفي لبنــان بطمأنينة أبديــة ال يكدرها مكــدر .فأجاب نبيل:
 أعدك بشرفي أنه في أول شهر تنتهي فيه الحرب ويتم السالم أن أغادر أفريقيا إلىغيــر رجعة ألن عملي هنـاك يؤرقني وأنا أشد لهفة منك الى الرحيل ولكن ذلك ليس
من باب الحكمة في مثــل ظروف لبنـان الحالية.
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**********

-27لم يكن مــروان ليهتم باألربعـة أشهر المنصرمة إال بمسألة تخرجه وتوضيح صورة
أبيــه فــي مخيلته وذلك من جراء اإلنطباعات التي كانت تسردها ديانا باستمرار .ثم
الحقــا ً بعالقة األمومة التي استجدت وسببت له المزيد من الراحة واإلستقرار .ولكنه
بعد أن تلقــى تلك الرسالــة من إبنــة خــاله منى بــدأ يشعر بقلق غامض ال يدري له
تفسيراً .أهــو مسلك أمه الجديد؟ أم تصرفات خاله الذي بات بالنسبة إليه يمثل شرف
األسرة أم بقراءات منــى الصوفية ومبيتها فـي دارهم ...في بعض الليالي كان يعاني
من كوابيس مرعبـة ..أشكال بشر مخيفين وبأيديهم سيوفا ً من نار يالحقون أمه وهي
هاربــة أمامهم مشعثة الشعر ممزقة الثيــاب وصدرها يعلو ويهبط كمنفاخ الحداد ،ثم
إذا بها تسقط أرضا ً ويصل إليها أولئــك الشياطين ويوسعوها ضربا ً بسيوفهم وهي ال
تفتأ تصرخ النجدة ...النجدة ...ولدي  ..ولدي ...فيهب مروان من نومه وشعر رأسه
منتصب من الرعب.
في مــرة من المرات كان وقــع الكابوس أكثـر رعبا ً األمر الذي جعله يصرخ بأعلى
صوته فحضرت ديانا على الفور ولكن األمر انتهى بحقنة منوم ...حاول أن يكلم أمه
بالهاتف مــراراً ولكن دون جــدوى وكان كلما فشــل مــرة يقــول لنفسه ربما قطعت
القذائف خطــوط التلفــون فيهم بالكتــابة ولكنه يتقاعس معلالً ذلك لنفسه بأن مصلحة
البريــد ال بــد أن تكون متوقفة عــن العمل من المدينة الـى القرى تماما ً كما مصلحة
الهاتف ...فكــر مــراراً بأن يكلم السيدة سوسن ألن خطـ هاتفها ال بـد أن يكون حاراً
وهــي التي تسكن أرقى حي في المدينة ولكن إرادته كانت تخذله دائما ً وتبقى األفكار
مجـ رد تصورات تحتاج الى تنفيذ .بعد شهر من موعد الرسالة األولى وصلت رسالة
ثانية تحمل نفس العنوان ونفس اإلسم .فض مروان الرسالة وأخذ يقرأ:
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إبن عمتي الغالي مروان:
منذ يوميــن وأنا أقف مترددة هل أكتب إليك أو ال اكتب ألن أمر انقطاع رسائلك عن
أمك شيء يؤرق جميع أفــراد العائـلة ولكن عمتي أمرتني هذه الليلة بالكتابة وها أنذا
أنفــذ أوامــرها فأكتب .ولذلك أرجــو المعذرة إذا ما سرقت بعض لحظات مـن وقتك
الثمين فالخطيئة ليست خطيئتي ...منــذ عشرة أيــام عشنا ليلـة عصيبة تساقطت فيها
القذائف غزيـر ًة وسريعة كمطر نيسان ولكن هللا تداركها برحمة من لدنه فغمر الناس
بلطف رعايتــه ولم يتضرر إال شاب واحد جــرح بقدمه .ولقد اعتنت بــه أمك عناية
فائقة وهو اآلن معافى بين ظهراني أسرته .ولكن كثير من قرميد السطوح قد تضرر
وكذلك شجر الصنوبــر وأعشاش العصافير .بعدها خيـم الهــدوء المطلق حتــى كدنا
ننسى الحرب لوال أخبــار المدينة ومعارك أسواقها التجارية المرعبة.
ماذا أخبــرك أكثــر مــن ذلك ...عمتي اآلن بخير ولقد عادت اليها ابتسامتها الرضية
ولكنها دائمــة التحدث عنــك ال تفتــأ تقــول للنـاس ..بعد قليل سيأتي مروان ويتحمل
مسؤوليته فــي معاينة كل مرضى الضيعة واإلعتناء بالمصابين فيها ...فهي ال أدري
لماذا تقرنــ ك بهذا الدور حتى أنها ال تستطيع أن تتصورك بغيره ...أما أنا فإني أكثر
هذه األيــام من التحديق ربما لساعات فـي صورتك الملونة المعلقة على حائط غرفة
ً
محاولة أن أقرأ بعض األسرار المخبأة وراء قسمات وجهك ونظرتك الحادة
الجلوس
ً
هانئة تنظر الى كل الذيـن حولها بسخرية
التي تتــراءى لعيني في كثير من األحيــان
جارحــة ولكني أعــود ألندم على هذه الظنون وأعيد كرة النظر فأرى ألقا ً يخرج من
إنسان عينيك أحسه ينيــر المنــزل برمتـه ويشع بين أضلعي فأضع يدي على وجهي
وأركض الى الشرفــة المعتمة ألبكــي هنــاك بصوت مخنوق ال يسمع منه إال بعض
الزفــرات الحــارة ...ال أدري لماذا أخبــرك عــن كل هــذه األمــور التافــهة ...هـل
لكي أخفف عنــك من وطــأة الجــ د الوقور بهذا الهزل البلدي أم ألني أخذت أكبر في
السن وأصبحت ثرثــارة بسبب وبدون سبب لعمري لست أدري ...األسبوع الماضي
أتــى ذلك المهندس الخليجي الذي أخبرتــك عنه سابقــا ً ليأخـذ ردي األخير على أمر
طلبه ليدي ولكني اعتذرت له بحــرارة وأفهمته وكنت صادقة في قولــي بأني فتاة ال
يرتجى منها خيــراً وبالتالي ال تستطيع أن تخدع أي رجل وتقترن به ألنها تعيش في
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عالم مــن الهلوسات التي ال يتأقلم فــي مناخها إال المجانيـن وكانت الدموع تطفر من
عيني وأنــا أتكلم فكان رده أنــه لــن يسمح لليأس بأن يفت مـن عضده وطالما أني لم
أقتــرن بأحد سيبقى أعزب ينتظر فــي الظـل ...لقد أخجلني ذلك المهندس بالثقة التي
وضعها في وأنا ال أرى أنــي أستحق منها شيئــاً .كما أخجلني مــن نفسي بحيث أني
غدوت أعاني من تبكيت فــي الضمير كيف أني من الممكن ان أكون سببا ً في إخفاق
رجل محترم فاضل -ال يستحق إال السعادة والدعم -فــي معركــة الحيــاة ...ولكن ما
حيلتي وأنا ال أستطيع أن أتصور نفسي أعيش إال منفــرد ًة برفقة كتبي.
هذا مــن جهة أما من جهــة أخــرى فإن حالة والــدي غدت ميئوسا ً منها بعـد خراب
بساتينه التي هي جنــى عمره وتحويله الى رجل بدون مدخول األمر الذي سيضطره
أن يبيع بعض قطع األرض ليعيش ...صحيح أن أراضينا واسعة وأن قطعة منها لـن
تفقرنا وثمنها كفيــل بالقيــام بمؤونـة المعيشة لعدة سنوات ولكن والدي ال يستطيع أن
يبيع شبــراً واحداً من أرضه ولذلك وجدت لزاما ً علي أن أتخرج هذه السنة وأمارس
العمــل ألتحمل نصيبي مــن المسؤولية ...أخيــراً لك تحياتي كما أرجو منك أن تبلغ
جــزيل تقديــري الــى زوج أبيــك وأن تقـول لها بأننا ال نكرهها أبداً بل على العكس
نحبها كثيــراً أوالً ألننــا ال نستطيع أن نكــره أحـداً حتى ولو حاولنا ذلك ثانيا ً ألننا ال
نستطيع إال أن نحب امــ رأة كان يحبها العم يوسف ويحترمها كائنة من تكون.
ودمت المخلصة لك
منى
بعـ د يومين من موعد استالم رسالة منى الثانية وبينما كان مروان وديانا يجلسان الى
ً
قائلة:
طاولة الطعام يتناوالن العشاء إذا بديانا بادرت مروان
 ما لي أراك شارد اللب زائــغ النظرات طــوال هذين األسبوعين المنصرمين حتىأنك لم تعــد تهتم بأمـر تدليعي وتغنيجي وأنا العجوز المسكينة التي تقف على عتبات
الموت .وأجاب مروان:
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 كيف تقولين هذا الكالم وأنت تبدين كفينوس تشعين جماالً إلهيا ً وكأثينا حول رأسكهـ الة من الحكمة كما أني أهفو إليك في هذين األسبوعين بوداعة وضراعة لم أقدمها
إال ألمي في لبنــان يوم كنت فــي سن الطفولة ...وضحكت ديانا ثم أردفت تقول:
 لقــد أذنبت بحقك يــا مــروان فأرجو أن تسامحني ...ورد مروان ماذا أصابك اليـوم ...ساعة تتصورينني قاسيــا ً ال أحنــو عليك وساعـــ ًة تتصوريننفسك مذنبــة ...وأجابت ديانا:
 لقــ د قرأت رسائل قريتبك فهال غفرت لي هذا الذنب؟وضحك مــروان مــلء شدقيه...
 قرأت رسائلي وكيف يتسنى لك ذلك وأنت ال تجيدين العربية؟ هــل تصدق أنــه لسبب ال يعلمه إال الشيطان ســرقت الرسالتيــن وذهبت بهما الىمترجم قرأهما علي.
 المجد هلل فـي السموات ولدهاء النساء على األرض ..ولكن عملك ال يزعجني البتةبــل على العكس أراه يخفف عــن كاهلي...ألست أمـي الثانية؟ ...وهنا تأثرت السيدة
ديانا ومالت الى مروان تحتضنه وتقبله في رأسه.
 الحقيقة يا ولدي أنه انتابني هاجس يقول لي أنك بحاجة الى رعاية أم ولقد فعلت مافعلت بدافع هذا اإلحساس.
وضحك مــروان ثانيــة وهــو يقــول:
 أشكــر لك سمــو عواطفك ومـن اآلن وصاعداً سأقرأ لك بنفسي كل ما يصلني منرسائــل...
 ولكن بالمناسبة يا مــروان كيف تجيــز لنفسك أن ال تجيب علــى رسائل تلك الفتاةالرائعة الشفافة المثقفة التي أتصورها ً
إلهة من لحم ودم.
 إنــك تذهبين بخيالك الى البعيد فما الذي جعلك تتصورين كل ذلك؟146

ولما أطرقت ديانــا مقطبة الجبين استأنف مــروان يقول وهو يضحك ولكن خيالك لم
يكــن مخطئا ً في حدسه أبداً فهي فتــاة كملت أوصافها المعنويـة والمادية ...امرأة من
نــور وعطــر إلتقت فيها بــراءة األطفــال بحكمة الشيـوخ وحدس المتصوفين بتعقل
الفالسفة ...كلما يرتسم خيــالها أمــام عيني أشعــر بسالم وطمأنينــة يدغدغــان قلبي
وفكــري ولكني ال أستطيع أن أرتكب نفس الخطــأ الذي ارتكبــه أبي من قبــل ...ال
أستطيع ...ضميري ال يسمح لي بذلك ...أهون علي أن أتعذب حتى الموت ألف مرة
متعاقبة علــى أن أسيء في اليقظة أو في الغفلة الــى منــى ...ورفعت ديانــا حاجبها
تعجبــا ً وهــي ترهف السمع الــى كل كلمة وعالمات اإلندهاش باديـة على وجهها...
وقالت ديانــا:
 ولكني عهدتــك حساسا ً الــى أقصى درجات الرهافــة أال تـرى أنها تحبك أكثر مننفسها وأن حبهــا لك غــدا دينا ً تصلي فــي محرابه وتترهب في هيكله؟ ..أي كبرياء
باردة تحملها بين أضلعك يا مروان ...هل تريد منها أن تركع أمامك وتتمسح كالهرة
بحذائك لترضى بأن تتنازل وتحبها؟ ...وأجاب مروان وهو يتنهد بعمق:
 ال ألومــك إذا ما فهمت الموضوع من هــذه الزاوية فأنا أعلم أنها تحبنــي أكثر مننفسها ولكن هــذه يا سيدتي هي مشكلتي بالذات ...تريدني فتـاة من نور وفي أعماقي
شيطان مــن لهب أحمر ...إنها صافية كقطعة كريستال وأنا ملوث فــي دهاليــزي...
كلما حدثت نفسي بحبها وهممت باحتضانها أشعــر بيـد حديدية تصدني وبصوت من
األعلى يقول لي ..والدك يا مروان دمر حياة عمتها فال تدمر أنت حياتها ...ال يجوز
أن يخطئ بيتكم بحق بيتها مرتيــن ...ال يجوز لنفس الجريمة أن تتكرر في جيلين...
وردت ديانا:
 أيها المسكين األحمــق أال تعلم أن الشهر الواحد الذي قضته أمك فـي أحضان أبيكهــو بالنسبة لها لذة دهــر بأكمله ضغط في أيام معدودات ...ينقصك ثقافة في دراسة
فلسفة الزمــن ...بصراحة تفكيرك خامل في هذا الموضوع .ورد مروان:
 ولكن فضيلتها تسحقني وعمق ثقافتها يجعلني أشعر بمدى تفاهتي واألدهى من ذلكأن رائحة شعــرها هي نفسها رائحة شعـر أمي ...ابتسامتها ابتسامة أمي ...منذ أكثر
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من إثني عشر عامــا ً وكنت حينذاك في الثالثة عشرة وكانت هي في العاشرة أمسكت
يومــا ً بيدها وجذبتها الـى صدري ثم التهمت شفتيها بشراهة بدوي ...ثم لم أعلم لماذا
أخذت اصفعها بعد قبلتي األولى ...كنت أصفعها وكانت جامدة أمامي كصنم ...أقول
لها إبــك ألتوقف عــن ضربـك ولكنها ظلت واقفة كصنم وبعد عدة صفعات إنهارت
أعصابي وأخذت أبكي بكــا ًء مـراً ...عندها فقط أخذت تبكي عويالً حتى سمعت أمي
البكــاء فأتت لتأخذنا الــى البيت لتغسل لنــا وجوهنـا .في تلك الليلة حلمت بأمي تقف
عاريـة أمامي وأنا أقبلها بتلذذ ...استيقظت منذعراً ومن ذلك اليوم كففت عـن التفكير
بمنى كأنثى مخافـة إن هممت بتقبيلها يوما ً بتلذذ أن أحلم في الليل بتقبيل أمي بتلذذ...
يا سيدة ديانا ليتني أستطيع أن أصف لك أحاسيسي بتعمق أكثــر...
 شرقـــي عتيــق غــارق فــي هلوساتك ...كيف تجيـز لنفسك وأنت المثقف أن تبنيقــراراتك المصيرية علــى هواجس وهمية.
 ولكنها ليست وهميــة طالمــا أشعــر بهــا. وهبها حقيقية فما هــو المعيب فيها ...ما هـو العار في أن يتصور إنسان أنه يقبــلأمــه ويشعر بالتلذذ ...فرويد تكلم عــن حاالت كثيرة من هذا النوع عندما حلل عقـدة
أوديب.
 عقـدة أوديب بضاعة غربية يا سيدتي ال عالقة لنا بها نحن أبناء الشرق ألن المرأةعندنا أم وليست أنثى أو لنقل هذا ما يلمسه أوالدها على األقل.
 تحدثني بثقة مطلقة كأني ال أعرف شيئا ً عن الشرق ...كأني لم أقرأ عشرات الكتبعن عالم الحريم فــي اسطنبول السالطين وقاهـرة الخديوية ...زواج المتعة الذي هو
شواذ مغلف بغالف الفتــاوى ...أو عن الخدم التايلنديين والفليبينيين الذيــن يوطــأون
كالنساء ألنهم يدخــلون في فقــه وما ملكت أيمانكــم.
 -ولكن جبل لبنان ليس من عالم شرق الحريم والتكايا والحشيش والغلمان صدقيني.
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 إني أعــرف ذلك أكثر منــك ...إن دماء والـدك يوسف ال زالت تسري في عروقيوتنبض بكل مثل جبـل لبنان وقيمه ولهذا وجدتني أتدخل في شأن عالقتك بإبنة خالك
منى ...لو كان دمي ال زال أميركيا ً صرفا ً لما خطر ببالي أن أتدخل.
 ومــاذا تريديــن منــي أن أفعــل؟ أيها الرجــل الظالم هيــا أركض الــى المكتبة ودبج لها رسالــة ..أكاد ألتهب وجـداًبالنيابة عنك ..هيا يا مــروان إنهض أرجوك...
أمسك مروان بالقلم وأطرق شارداً وأخذ يكتب:
إبنــة الخــال منــى حفظك هللا
تحية صادقة مفعمة باإلحترام والتقدير وبعد
إلتقيت البــارحة صدفــة بالمدعو عمــر من قريــة ميم حيث أبلغني أنه قد تخـرج في
هندسة الميكانيك وهو سيغادر الواليات المتحدة بعد يومين وعرض خدماته فانتهزت
الفرصة ألكتب لك وألمي ولخالي وها أنذا أكتب بسرعة فأرجو المعذرة.
كيف سأبدأ رسالتي وبأي أسلوب سأكتب رسائلك قــد وضعت لـي منهجا ً في بالغتها
وشفــافية أحاسيسها فإذا انحدرت عــن مستوى بالغتــك كان ذلك عــاراً وإذا تكثفت
أحاسيسي كان ذلك بــالد ًة.
منــى ...هــل تذكرين منذ عشرة أعــوام ونيــف يــوم أخذنا خالي معه الى المعصرة
لنشارك في رفس عناقيد العنب وإضرام النار تحت خلقين الدبس وأكل الرغوة بدوام
البلــ وط ..يومها ضحكت كثيــراً وتشيطنت كثيـراً وكانت النهاية أن دست سهواً على
الجمر فاحترقت قدمك اليمنى وعندها أخذت تقفزين في الهواء وتولولين وخالي يلعن
ويشتم ثم يصرخ بــي قائــالً خــذ هذه القردة الــى البيت ال وقت عندنـا للعب ستهبط
الخلقين ونخسر تنكــة دبس .يـ ومها اتكأت على كتفي فبلت دموعـك عنقي ثم عجزت
كليا ً عن السير بعد عدة خطوات فحملتك بيــن ذراعي وكأنك ريشة نزعت مـن ذيــل
طاووس ..تعلقت يــداك بعنقي وبقي بكاؤك متقطعا ً عنـدها شعرت بعمق أنك تتألمين
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حتــى نخاعك الشوكي فضممتك الــى صدري بقوة وأخذت أقبل شعرك المبلل بعرق
األلم ألواسيك .عنــدما وصلنا الى البيت كنت قـد غفوت على صدري ولم تكن امرأة
خالــي فــي البيت فارتبكت كثيــراً واحترت في أمــري ماذا أفعـل! إذا وضعتك على
السريـر فقد تستيقظين ويعـود اليك ألمك الموجع فينشلع قلبي وإذا بقيت واقفا ً سأتعب
ونسقط سويــة على األرض فتستيقظين وبشكل أكثــر فظاظة ...فكرت يومها بأخذك
الــى بيتنا ولكنني فقدت الثقــة بقدرتي على حملك الــى هناك ...وأخيـراً جلست على
ً
غافية على صدري زهـاء ساعة من الزمن في هذه الساعة بكيت كثيراً
الكنبة وبقيت
حتى بللت دموعي شعــرك ووصلت الى أسفـل العنق فغدا رأسك وكأن سطل ماء قد
اندلق فوقـه ...بعدها أخذت تستيقظين ويستيقظ معك األنين الموجع عند هذه المرحلة
دخلت أمك منذعــر ًة ألنها علمت بنبــأ اإلحتــراق مــن إحـدى جاراتها ...وأنت كنت
قــد بلغت ذروة اليقظة فانطلقت باتجاه أمــك وانسحبت أنا الى بيتنا وقلبي يرتجف ال
أدري بماذا أو لماذا....
منــى ...ال أدري لماذا تتــداعى هذه الذكريــات اآلن وتسيل مــن قلمـي رغم أنه من
المفروض أن أسألك عــن أهــل الضيعة الذيــن أصيبــوا بأجسادهم أو بيوتــهم وعن
أحــادتك التي ولدت من رمادها امـرأة ثانية أو عن خالي وسقوطه في دوامة المسلك
العبثي بعــد أن تقطعت جــذوره بتقطع شجــرات بستــانه ولكني لــن أتمادى في هذا
اإلتجاه لسببين أوالً ألني كتبت رسائـل مستقــلة لكال اإلثنيــن وثانيا ً ألنــي ال أستطيع
أن أوقف سيــل التداعي خصوصا ً أننا منذ ساعتين فقط كنت والخالة ديانا نناقش أمر
رسائلك ...هــل تعلمين يــا منى أنها سرقت رسائلك مــن مكتبـي وذهبت الى مترجم
محلف قرأها عليها باإلنكليزية وأنها تحمست لك حماسة مفرطة لدرجة أنها ناصبتني
العــداء وأنشبت لسانها الحــاد فــي عنقي فأسمعتني كالما ً جارحا ً كبليد وشرقي معقد
وقالب مـن الثلج ثم هددتني بأني إذا لم أكتب لك ستضطر الى تكسير صحون المائدة
علـى رأسي .هل تصدقين ذلك ...سأخبرك اآلن شيئا ً ال أدري مدى وقعه على نفسك
منذ عشرة أيــام التقيت فــي بوسطن برجــ ل من الجنوب مغترب نيجيري قال لي أنه
تعرف بأميرة لبنانية من منطقتنا إسمها ليلى وهي زوجة المغترب الكبير نبيل حمدي
وأنه عندما تفـ رس بها رأى عالمات األسى محفورة في قاع عينيها ...ثـم حدثني عن
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زوجها الذي يعتبر أكبــر مهــرب مخدرات في غ رب أفريقيا وأنه تاجر رقيق أبيض
عنده عدة علب ليلية مملوءة بفتيات لبنانيات غرر بهن وجذبهن الى الالغوس ليؤجر
أجسادهن لكبار موظفي الحكــومة الزنــوج ويــروج بواسطتهن مخــدراته وصفقات
أعمــ ال وهمية ال يعلمها إال الشيطان ...ومما قــاله لــي أيضا ً أنه يتــوقع لتلك المرأة
األميرة مصيــراً مــن مصيرين فإما أن تهجــر زوجها بمخدراته وماليينه ...بعهـره
وأضوائه البراقة وإما أن تتأقلم بمناخه فتغدو أميرة الليل تفوح من خالياها في عتمته
رائحة الكوكايين النــ اعس واللهاث المحموم والجسد الذي ينجــذب الى األسفــل حتى
يصــل الى إستكس نهــر الجحيم الذي تحدث عنه هوميروس في إلياذته ...سأخبـرك
شيئا ً آخــر ...بعد عشرين يومــا ً سينعقد فــي ديترويت مؤتمــر الجامعة اللبنانيــة في
العالم ...سأطير الى هناك ألرى المغتربين وكيف يفكرون ويتصرفون ولربما التقيت
بأناس قادمين من نينـوى وسمعت منهم شيئا ً عن ليلى ونبيل فهذا الموضوع ال أدري
لماذا يثيــر حنقي بالرغم من أن صاحبته لم تعــد موجودة فــي حياتي إال ذكرى لفتاة
أمها من ضيعتنا بــل أمها مــن قريباتنا المحتــرمات أخيــراً سالمي الى جميع األهل
واألصدقــاء.

المخلص مروان

**********
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-28هــا هــو فنــدق هيلتــون يتـألأل وسط شارع رقــم  3كما كراز الماعـز وسط قطيعه
الخاضع المطيع ..زينــة باذخـة في الحديقة كأنها زينــة عيد الميالد ...ثالثـة أوشحة
أرجوانيــة متدلية مــن الطابــق العشرين وحتى العاشر تقريبـا ً ووشاح أبيض مطرز
بالذهبي مكتــوب عليه بحرف كوفــي المؤتمــر الحادي عشر للجامعة اللبنانيــة عبر
العـالم ...إقترب مروان من المدخل فاستقبله شاب متأنق في ملبسه بابتسامة عريضة
وعــر ف عن نفسه باسم ربيع رئيس رابطة المغتربين اللبنانيين في الواليات المتحدة
مــن بلدة زحلة تلك القطعة من صوان الجبل التي زحلت الى السهل سهواً في عصر
مــن العصور ولذلك فهي دوما ً تتلهف للعودة لإللتحام بجبلها مــن جديـد ولذلك ومنذ
اللحظة األولى رفض ربيع جملة مروان عندما قال أن زحلة عروسة البقاع وواسطة
عقده ...إقتربت صبية عر فت عن نفسها بأنها سعاد من بلدة النبطية في الجنوب وقدم
مروان نفسه بأنــه طالب آخــر سنة طب مـن الجبل اللبناني الذي يخطيء من يقسمه
الى شوف ومتن وكسروان وجبيل فهو كل ال يتجــزأ صنين رأسه الشامخ والبـاروك
وكسروان كتفــاه اللذان ال ينوءان بأثقل األحمال ...دعي مروان الى الصالون الكبير
حيث أكثر من مئتي شخص ما بين رجل وامرأة وفتى وفتاة متحلقين حول الطاوالت
يشربون ويتسامرون ...أخذ يقلـب الطرف بين المــوائد حتى عثر على واحدة يجلس
اليها رجــل ناهــز الستين وامــرأة فــي الخمسين فاتجه نحـوها ملقيا ً السالم ومستأذنا ً
بالجــلوس ..رحب الرجــل به وكذلك زوجته اللذان أخـذا يثرثران عن أحوال أفريقيا
وعــن الخــوف مــن اإلنقالبات العسكرية ومصادرة الممتلكات وكذلك عــن تهـريب
المــاس والمخدرات مــن قبــل اللبنــانيين وعنــدما ســأل مـروان الى أي المغتربات
األفريقية ينتميان أجابا الــى نينوى .وهنا استغــل مروان الصدفة الباهرة ليسأل عــن
أكثــر المغتربين اللبنانيين ثــرا ًء فــي نينوى علـه بذلك يصل الى نبيل وليلى بطريقة
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جـانبية ...أخذ الرجل الستيني يتبسط في الحديث فتكلم عن أناس من الشوف وآخرين
من الجنوب ولكنه قــال أنه في الوقت الراهن يعتبر المغترب نبيل حمدي هو األوسع
ثــرا ًء واألكثــ ر قدر ًة على التأثير لدى المراجع العليا ...ولكن الرجل تنهد وهو يقول
ولكنه شريــر فاسد ال يملك ذرة من وجــدان وأعماله مشبوهة وقـد يتأذى من مسلكه
المشبوه كل لبناني فـي نينوى إذا فضحت أعماله أو تغير العهد وفتحت الملفات ...ثم
أردف الرجل الستيني ...ولكن زوجته أميــرة عربيــة أصيلة اكتملت جمـاالً وأخالقا ً
وكرمــا ً فهي تعطي المحتاج وتساعد الفاشل وتحيي اللقاءات اإلجتماعية الرائعة التي
يتــألق فيها الجمــال ويوشحها الوقــار ثم تابــع المغترب بأن تلك الزوجـة األميرة قد
تحضر المؤتمر ألنه عندما غادر الغوس سمع من أحدهم كالما ً بهذا الخصوص.
كان األرق حليف مروان في تلك الليلة النكداء كأن الشوك قد زرع فــي أجفانه فتار ًة
ينهض مــن سريره ليخرج الى الشرفة ثم ما يفتــأ أن يتأفف فيعـود ليستلقي ثم إذا به
يصحو فجــأة بعد غفــوة قصيرة وكأن كابوسا ً يالحقه فيمنعه من اإلستغراق ثم يعود
لينــام ثانية لينهال على رأسه سيــل مــن الصور المبعثرة المشوشة ...ليلــى تضحك
ً
ضحكة ماجنــة ...منى واقفــة فــي الشرفة المعتمة تبكي بصمت ...ديانـا تصرخ في
وجهه تــزوج يا مــروان لتحقق حلم أبيــك ...تعـود ليلى لتظهر مكتئبة وعلى وجهها
ارتسمت معالم الضياع وهي تمـد اليه بيديها وتنظر بلهفة كلب شريد الى سيده يطلب
منــه المــأوى ثم منى تشده مــن صدره وتصرخ :رجــل تافــه ال تفهم إال بلغة اللحم
والـ دم ...من الصديد خرجت والى الصديد تعود ...ثم ديانا تقول له :شرقي معقد وما
يضيرك إذا كانت رائحة شعــرها كرائحة شعر أمك ...ثم إذا بنفسه يتقطع في صدره
ويصحو منزعجا ً نصف مخنــوق ...عندما حــل الصباح كان من أوائل الوافدين الى
مطعم الفندق مشعث الشعر زائـغ النظرات حيث طلب إبريقا ً من القهوة ،أخذ يرتشفه
فنجانا ً إثر فنجان .كان يضع رأسه بين راحتيه لفترة من الزمن بين كل رشفة ورشفة
ثم يعود ليحدق أمامه بنظرات زائغة توحي بالخواء .بعد فترة من الهوام النفسي ابتدأ
النظام يعــود الى نفس مروان وأفكاره تعــود الى أرض الواقع رويــداً رويـدا عندها
طلب جريدتــه المفضلة الواشنطن بوست وأخذ يقلب صفحاتها ...مقاالت عـن الحالة
في لبنــان ..مقال عن الخليج وآخـ ر عن التفتيش عن مصادر بديلة للطاقة البترولية..
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صور جثث مبعثرة ملتقطة مــن شوارع األسواق التجــارية ..بناية العازارية وثالث
جثث أمامها باديــة بوضوح ...باب سينما األمبير تلك السينما المرتبـط اسمها بأجمل
أفالم الوسترن األميركي بات كومــة اسمنت وتــراب ...األبنية خلف مركــز شرطة
البــرج نصف مهدمة ...أمام هذه الصورة تبسم مــروان وقال لنفسه ...نصف سواح
الشرق األوسط تسلقوا ساللم تلك األبنية وبعدها ذهبوا الى دور العبادة يستغفرون هللا
ويتشوقون جنتــه المزدحمة بالحــور العيـن وأنهار الخمر والعسل والغلمان الصقالبة
الذيــن ما حلم بمثلهم بـالط هارون الرشيد أو عبد الحميد ...في هذه اللحظة ومروان
مسترسل بخواطره وهو يبتسم ويحادث نفسه إذا بيد تربت على كتفه وصوت مألوف
ينــاديه ...دكتــور مــروان ...دكتــور مــروان ...إلتفت فإذا بامرأة تقف أمامه وجها ً
لوجــه ...الشعر شالل عنبــر أسود العينــان نبعــا قهــوة يلهثــان بالــدفء المنذعــر
المدهــوش ...الصدر يعلــو ويهبط بقــوة كأن صاحبته ركضت ساعـة كاملة ووقفت
لتـ وها تلتقط أنفاسها ...وصرخ مروان ليلى وما هي إال لحظة حتى تعلقت ليلى بعنقه
وأغــرقت رأسها فــي صدره وصوتهــا يحشرج ...مــروان ..مــروان ...والدمــوع
الصامتة تنسكب مدراراً فوق القميص تبلله بكرم ...إستفاق من دهشته ليكتشف نفسه
فــي موقف حـ رج ال يحسد عليه .حاول أن يمسك بزمام المبادرة فتراجع الى الوراء
وهــو يــردد:
 ليلى ماذا أصابك نحن لم نعــد أطفـاالً في الضيعة نلعب تحت الجوزة ...هل نسيتأنك اآلن سيدة أغنــى مغترب لبناني فـي نينوى ...السيد نبيل حمدي صاحب السمعة
العطــرة .وهنــا إنتفضت ليلى كأن عقربــا ً قد لدغها وهي تقــول:
 إيـ اك أن تتجاوز الحدود أرجوك .باستطاعتك أن تصفعني بقسوة ...باستطاعتك أنتبصق في وجهي ولكن إياك أن تستهزئ بي ...إياك أن تعاملني بلؤم بارد فهذا شيء
أقتــل نفسي من أجله ...واندهش مــروان من ردة فعلها العنيفــة وقــال:
 ليلى أرجوك أهــون علي أن أختفي عن وجـه األرض على أن أستهزئ بـك .كيفتقــولين هذا الكالم! كيف تتصورينني رجـالً مؤذيــا ً أحـاول إستغالل وضعك ...أنت
أجمل ذكرى عقدت عليها فــي قلبــي كــي ال يضيعها النسيان ...أنت ماضي حيـاتي
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برمتــه ...وتنهدت ليلى وعادت لتتعلق بعنـق مروان وتدفن رأسها في صدره وتبكي
وتــردد.
 هكذا إذن ...لم أعــ د إال ذكرى ..أصبحت من مخلفات الماضي! ورد مـروان وهويشــد ليلــى الى صدره بحنــان:
 ال تقوليني كالما ً ال أريــد أن أقوله .كل ما في األمر أن لك وضعا ً خاصا ً ال يخولناأن نتعامل كما فــي الماضي ...أنت اآلن زوجة رجــل آخــر ...وهنا فـي هذا الفندق
يوجــ د بعض المغتربين  ........فحذار يا سيدتي فكرامتي ال تسمح لي بالتفريــط في
سمعتــك خصوصا ً وأنك بالنسبة إليهم أميــرة هبطت مــن السماء كمــا يهبــط المــن
والسلوى.
 أميــرة هبطت من السماء كما يهبط المـن والسلوى ...يا لخيال المغتربين اللبنانيينالمساكين الذين طردهم الجــوع من أرض الوطن ولم يعثروا في ديــار الغــ ربة على
وطن فباتــوا ينتسبون الى ثرواتهم حينا ً وأوهامهم الماورائية أحياناً ...ولكن مـن قال
لك هذا الكالم؟
 مغترب ساهرته البـارحة شاربته البيرة إسمه أمين .قال أنك رفعت مستوى الجاليةهناك بجمالك الوقور الذي جذبهم جميعهم إليه وكأنه قبس من جمال اآللهة القدسي.
 هــه ...مهــازل الحيــا َة! ...عندما يكــون اإلنسان ملطخا ً بوحــول الطمــع والجشعوالوقاحة والعبادة في هيكل المــال يكون قبسا ً من جمال اآللهة وعندما يكون متوهجا ً
بعاطفــة اإلخالص متفجـراً بالحماس لمباهج الحب والعطاء والتضحية يعتبره الناس
آثمــا ً يستحق الرجم ...ولكني متعبــة أكاد أسقط أرضاً ...أرجوك خـذني الى غرفتك
بأقصى سرعة ...هيــا قلت لك خذنــي ...حملــق مــروان مندهشا ً مصعوقا ً بمفاجــأة
الطلب فقد كان يتوقع كل شيء إال هذا ولذلك بقي مسمراً مكانه يحملق مندهشا ً األمر
الذي جعــل ليلى تنهــره بتذمــر.
 ما بالك ساكن كأهل الكهف ...قلت لك إني متعبة منهارة هيا خذني الى غرفتك قبلأن أسقط أرضاً.
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أسقط في يــد مــروان أخذ بيــد ليلى يساعدها علــى النهــوض ثم على إسناد جسدها
المترنح ومشى باتجاه المصعد الذي أوصلهما الــى الطــابق العاشر الغرفة رقم مئــة
وخمسين التي فتح بابها وانحنى قائــال لليلى.
 علــى الرحب والسعة تفضلي يــا سيدتي..إرتمت ليلى علــى السرير دافنــ ًة رأسها فــي الوسادة وهــي تخاطب مروان دون أن
تنظر إليه.
 أريدك أن تحضر لــي علبة فاليـوم عشرة .أرجوك هيــا أسرع رأسي يكاد ينفجر.وأسقط في يــد مروان مرة ثانيــة فهـو في أقصى درجات اإلرتباك والتشوش الذهني
ولكنه ركـض باتجاه المصعد وانطلق الــى المدخــل حيث أوقف أول خــادم صادفــه
فوضع في يــده ورقة خمسين دوالراً طالبا ً منه علبة فاليــوم عشرة .أجابه الخادم أن
ينتظره في مكانـه بضع دقائــق فقط ليعــود أليــه بطلبه .ولكــن الخــادم كان شرقــي
المواعيد األمـر الذي اضطره أن يبـقى مسمراً في مكانه قرابة العشرين دقيقة حسبها
دهــراً عاد بعدها الى غرفته وبيـده علبة الفاليوم عندما فتح الباب بهدوء ومشى على
رؤوس أصابعه باتجاه السريــر سمع صوت النحيب المريــر الذي ال يصدر إال عـن
إنسان يقف على حافة المـ وت الجسدي أو المعنوي إغرورقت عيناه بالدموع وأوشك
أن يبكــي بصوت مرتفع لوال تداركه لنفسه ...إقتــرب وجلس على حافة السريــر ثم
أخــذ يهدهــد شعر ليلى بأصابعه .بعدها إنحنى وقبــل رأسها ثم همس في أذنها:
 حنانيــك يا صديقتي فال شيء في الدنيا يستحق كل هذه الدمــوع.استدارت نحــوه وقالت مختنقــ ًة بعبــراتها:
 بــل دعني أبكي يا صديقي لقد تلوثت حتى قـاع ضميري وغدوت أسوأ من شيطانرجيم ...لم أعــد أملك إال دموعــي سببا ً يربطني باإلنسانية.
 -بل أنت أنقى من زنبقــة ربيعية تفتحت في غابــة عــذراء.
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 دفاتر البنوك اغتصبت جسدي ...أسمار الطبقات الراقية اغتصبت عقلي ...ونفسيكانت خصبة تزرع فيها المخازي حبـة فتنبت عشرة سنابل.
 ال ترضخي لتبكيت الضمير وتتلذذي بتعذيب نفسك .إني أتتبع أخبارك إنك األجملهنــاك واألنقى واألعقــل.
 إذن أنت ال تسيء الظــن بــي؟ أبداً فأنت مثــل األنوثــة األعلى ألقــا ً وتدفقا ً وذكــاءً. ولكن زوجي تاجــر مخــدرات ورقيــق يستغــل كــرامات الرجــال وأجساد النساءومجوهراتي ليست إال فائــض تعب أولئــك األشقياء.
 ولكن باستطاعتك أن تنقذي زوجــك وتعيديــه الــى السراط المستقيم وتكفــري عنذنوبه بأن تبسطي يــدك في العطاء فقــرانا تغص بالمحتاجين.
 فكرت بأن أتبــرع بمنشآت مستوصف حديث لقريتكم وبأخرى لقريــة أبي. عليك أن تجسدي أفكارك بأسرع وقت. وأرسلت منذ أسبوع الى أمي مبلغ مئة الف دوالر لتوزعه على محتاجي الضيعة. ونــعم التصرف. كما أني أعطيت زوجــي مهلة ستــة أشهر ليصفي جميــع أعمــاله فـي نينوى وإالسأتخلى عنه وعقــد زواجي يبيح لــي الطالق ألني أصريت منذ البداية على تكريس
هذا الحــق ببنــد واضح.
 ال أعتقــد أنك ستضطرين أن تفعلي ذلك .فقط مــارسي الخيــر عطا ًء ومعرفة وأنامتأكد بأنك ستجعلين زوجك يولــد من رماده مــن جديد.
 مــروان ..هــل تعلم ..كنت في بيروت أظن حبـي لك وليد رغبة جسد شاب وكنتأضيق بتعقلك ذرعــاً ...كنت أظن رغبة أمي بتقريبي منك هــي السبب الرئيسي فـي
حبــي لك ...كنت أظن أن مستقبلك باهر بالمال والعلم ولهذا فأنت الرجل المناسب...
157

ولما كانت كل تلك األسباب تافهة فــي ميــزان الحب فرطت بــك وتزوجت في لندن
ألن األضواء كانت باهـ ر ًة أكثـر والمال كان متدفقا ً بدون حساب والمجوهرات كانت
تتـرامى تحت أقدامي كحبات األرز ولكني وبعــد فتـرة وجيزة اصطدمت بالمأساة...
زوجي مدمــن مخدرات يعيش فــي شلة أرستقراطية لياليهم بـرامج تعــري وحشيش
وطــاوالت خضراء وصفقات تهــريب ...المــرأة هناك تحفـة يتباهى بها الزوج أمام
أصدقائه ...كل شيء هناك مشاع ...ال غيرة وال مشكلة إال مع الغرباء أي الفقراء...
عندها تثور كرامة العشيرة البرجوازية ويصرخون :يا لثارات الطبقة الراقية هذا هو
واقعنا يا صديقي.
 ولكن هذا الزواج قــدرك .أنت ال تستطيعين الهرب منه بـل تستطيعين توجيهه الىمرفأ صالح.
ً
شفقة منك علي ...مروان قــل لي هــل أحببتني يوماً؟
 بــل أنت تؤاسيني بــل عليك أن تسألي نفسك ألم تحفــري اسمك فــي جلدي فأوشم بجنونك كما يوشمالبدوي بحماقته؟
 لم أقتنع يــوما ً بأني وصلت الى هـذه الذروة كانت حيرتي قاتلة ساعة أعتقد أني قدآذيتك في كياني الى األبد وأنك لن تكون قادراً مهما حاولت أن تسترد كيانك المستقل
ثم أعــود ألعتقد بأن عاطفتي كانت تنزلــق علــى قشرة قلبك الصوانيــة وتلفظ الــى
الخارج دون أن تكــون قادرة على اإلختــراق.
مــروان صدقني لو لم أكن مترددة وحائــرة لما فعلت ما فعلت .بـل دعني أصارحك
أكثر كنت متأكدة في كثير من األحيان أن لك خصوصيتك التي ال تستطيع أي امـرأة
النفــوذ اليها وأنــا بطبعي أحب السيطرة والتملك أحب النفــوذ والسلطة ومعــك كنت
أشعر بضآلـة عنفواني كان عقلك المثالي وفضيلتك الواثقة في نفسها يحطمان كبرياء
جموحي يجعالنني أحس بأني لست أكثـر من طفلة تغفــر جميع أخطـائها ألنها مدللة
وقاصرة ولهذا كان حبــي لك ممزوجــا ً بالكــراهية كنت أعبــدك من ناحيــة وأتمنى
تحطيمك ألنــي ال أستطيع السيطرة عليك من ناحية أخرى ...وحتى هنا ها أنذا أقف
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امامك حائــ رة مرتبكة أريد أن أغرقك بطوفان حبي من جهة ولكني حانقة من تعقلك
البارد مــن جهة أخــرى.
 ولكني لست عاقـالً بما فيه الكفاية وإال لما اصطحبتك الى غرفتي وانت زوجة نجممـن نجوم المجتمع الراقي وهذا النجم قد ائتمنك على كرامته الشخصية وعلى شرف
القبيلة وكبريـاء طبقة رجال المال المشمخرة التي ينتمي اليها فعليك أن تحفظي العهد
وترعــي الــود وإال فالطبقــة كلها ستشحذ سيفها لتنحــرك والقبيلــة برمتها ستجهــز
مسدساتها التي تحمل كواتم صوت الغتيــالك.
 عدت تستهزئ بي أيها الرجـل البارد إنك حاقد وتريد أن تنتقم مني لتجعلني أرتميتحت قدميك ...يــا سيدي وفـر على نفسك ذلك المجهود ألني وبكل طواعية سأرتمي
تحت قدميك ...قــل عني ما شئت ..ظــن في الظنون التي تريد ولكني سأرتمي تحت
قدميــك ...ولكن تعـال ...مروان تعال قبلني ..تعال التهم شفتي ...أغرز أظافرك في
صدري ...إقطع شريان القلب واشرب دمي ...مروان ال تقف جامداً كلوح من الجليد
هيا تعــال ...وحتى قبل أن يستوعب مروان تطور الموقف ويتخذ مبادرة كانت ليلى
قد قفزت بخفة هرة وتعلقت بعنقه ثم دفنت شفتيها في شفتيه بقبلة ملتهبة طويلة كانت
كفيلة بأن تجعل مــروان يخرج من جــلد تعقله فإذا به يحمل ليلى بين ذراعيه وكأنها
لعبة صنعت مـن الريش ويأخذ بالدوران بها في أنحاء الغرفة وكأنه يرقص الباليه ثم
ينهال عليها تقبيالً في شعرها ووجنتيها وشفتيها وجيدها وراحتيها ثم يحملها ويرميها
الى األعلى وكأنها طفلة يهدهدها ثم يحتضنها من جديد فيعتصرها اعتصاراً .أخذت
ليلى تشعر بجسمها يسترخي بفـرح عابق كأنه يريد أن يتخلى عن طبيعة اللحم والدم
ليغدو شالل دفء يتدفـق ..كانت تشعر بأن كل خلية من خاليا جسدها تتوهج بل انها
قد تحولت من مــادة الى طاقــة فذهبت كثافتها ليحــل محلها شفافية متمــاوجة باأللق
البنفسجي ...أتكت رأسها على صدر مـروان وصور جداول نور أرجواني ومساكب
من القرنفــل األبيض تتــراقص ببــراعة في مخيلتها ثم إذا بها تغفــو مستغرقـة بتلك
ً
منجذبة الى األعلى الى أعمق أعماق السماء وهي
الصور ذائبة في الدفء الناعس..
تــلوح بيدها لهذه الكــرة األرضية ولسكانها المساكين المحبوسين فــي أقفـاص اللحم
ً
ذارفة دموع الشفقة من أجــل خالصهم.
والدم
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استيقظت ليلى مساء ذلك اليــوم لتجد نفسها تتوسد صدر مــروان ووجهه قـد غل في
ثنايا شعرها المسترسل ...كانت بكامل مالبسها وكان بكامل مالبسه أخذت تتذكر كل
ما جرى لها في الساعات المنصرمة ...لقــد عرفت اآلن فقط أنها عاشت نشـوة حب
علوي تفتحت فيه نوافـذ الروح على سعادة ليست من هذا العالم ...سعادة تالشي األنا
الفردية الضيقة في بحر الغيــر حيث ال يعود أنا وأنت وال نحن وهم بل جوهر واحد
يتمظهر بالمظهر الذي يشاء ساعة يشاء .عندها أدركت ليلى ألول مرة في حياتها أن
اإلنسان فــي حقيقته هو ذلك الجوهــر الواحد الذي يتمظهر بالرجـل والمرأة فالرجل
والمرأة ليسا مثنى كما في علم النحـو والصرف بل مفــرد واحــد ال يتجزأ ..جوهــر
يتأمل ذاته فيعشقها ألن عشق الذات أكبر فضائل الحياة فهو الذي يولد الخصب الذي
يستحدث الحوادث ويقــول للشيء كــن فيكون.
كذلك أدركت ليلى ألول مــرة في حياتها أن الحب ليس ذلك الوصــال الجسدي الذي
يتتــوج بغبطة إنفعالية ترتطم موجتها بحائط الكيـان للحظة ثم تتالشى بل هو معراج
روحي كامــل تعــرج فيه الروح من منزلة الى منزلة وفي رحلة تعريجها تلك تزداد
صفــا ًء وشفافيــ ًة وتكتسب قــدر ًة على سماع صــداح األنغـام العلوية المآلفة ...أنغام
حفيف األفالك حــول عــرش الــرب وخفق أجنحة المالئكة فوق سدرة المنتهى.
وكذلك قـدرة على رؤية ألــوان لها طابــع الجــدة وإن لم تكــن جديــدة األحمــر فيها
أرجــواني مشعشع واألخضــر سندسي يتنفـس نضــارة متوثبــة واألزرق الزوردي
متمــوج واألبيـض زبــد مــاء البحــر ..فقش المــوج الذي منــه ولــدت إلهــة الحب
أفروديت ...فـي هذه اللحظة صحا مروان ولما رأى ليلى بين ذراعيه إرتاع فزعاً...
ظــن نفسه المسكين أنه قـد تمادى في خطأ آثم ال يستطيع ضميره تحمل وزره ولكنه
عندما رأى ليلى بكامل مالبسها أفــرج روعه وابتسم لها ابتسامة مودة صادقة ثم قبل
جبينها برفق وتنحى جانبــاً .نفض عنه النــوم بعــد أن غسل وجهه وصفف شعره ثم
عــاد ليقــول لليلــى ..هيــا انهضـي سآخـذك الــى بيتنا ألعرفــك بديانا زوجــة أبــي
األميــركية ...إنها تعرفك غيابيـا ً لكثــرة ما حدثها والدي عنك ...أوصاها أن تقدم لي
مبلغا ً كبيــراً مــن المــال إن أنا اقترنت بــك ...كان ذلك الـزواج أمنية عمره الخائب
ولكن ريــاح األحداث لم تجــر كما اشتهت أحالمه فالصبية إستفزها تــرف الطبقـات
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الراقية وأضواء الثــروات الخيـالية والصبــر كان متردداً حائــراً غامضا ً في أحالمه
ماورائيا ً في عواطفه فحصل ويــا لألسف ما حصل.
 ال تنكأ جراحي الراعفة أرجــوك! لو كان المــوت انتحاراً جائــزاً في عرف اآللهةلرميت نفسي اآلن مــن الشرفة واسترحت .ولكن يــا ربـي ماذا أفعل؟ لقد دمرت كل
شيء في لحظة جنـ ون جامح ...أنا عبدة النزوات أستحق أن أرفس بألف نعل وأرجم
بألف حجــر صوان.
 ال تقــولي مثــل هذا الكالم ...هكذا هــي الحيــاة دوما ً يجب أن تهرق العاطفة علىمذبــح الواجب ...أنت اآلن زوجــة ...كرامة رجــل وتقـاليد مجتمع أمانــة بين يديك
فعليك أن ترعي حــق األمانــة .وأنا بدوري لــن أسمح لنفسي بتلطيخ سمعــة أميــرة
مثلك ...يكفيني أنــي سأخبئك في أعماق ضميري ...في دهاليز نفسي الباطنية ...أما
في الظاهر ...في واقع الحيــاة فنحن مجــرد أقارب بعيدين ...أبنــاء ضيعة واحدة ال
أكثــر وال أقــل.
 هكذا إذن أبنــاء ضيعة واحدة فقط نتبادل فــي المناسبات عبارة صباح الخير مساءالخيــر كيف الصحة كيف أحـوال العائلة ...وتريدني أن أتقبل ذلك بكل قوة أعصاب
وثبات جنــان!
 سمعتك يا سيدتي بالنسبة لي أثمن ألف مرة من حبي لك ...لن أسمح لنفسي وال لكبالتفريط في تلك السمعة حتى ولو أوصلني ذلك الى معاداتك كلياً.
 تغــار علــي إذن؟ وتظن أن حبــك لي هو وحده القادر على تلويث سمعتي ...آه ماأشد براءتك يا دكتــور ...أنسيت أنــي أنتمي الــى مجتمع مغتربيــن راق غـارق في
الحشيش وتبــادل الزوجــات ووالئــم الستربتيـ ز ...أال تخــاف علـى سمعتي من تلك
األشيــاء؟
 طبعــا ً ال ...أتريديــن أن أتصورك حشاشة أو ماجنة أو زانية ...حاشاك يا أميرتيمــن ذلك فأمك أصيلة ووالــدك أصيل وقريتك أصيلة ...لــن أسمح لنفسي حتــى في
أقصى درجات ضعفي أن أتصـورك ملوثــة ...ال لــن أسمح.
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 ولكن قد يأتــي يــوم أفقد فيه صبري فألوث نفسي انتقاما ً منك ومن نفسي ومن قدراآللهة ذلك القــدر الذي يشدنا بأسبابه ويجرنا وراءه وكأننا كالب أليفة ال تملك حرية
اإلرادة واستقاللية القــرار.
 ستهدأ عاصفة العاطفة وينتصر الواجب فــي النهاية خصوصا ً بعـد أن تدخلي حرماألمومة المقدس ..أنا متأكد مـن ذلك فالزمن وحده حالل المشاكل ولكن دعك من كل
ذلك هيــ ا فموعد القطار اقترب وسنذهب لمقابلة ديانا.
ولكن قبــل أن تنهض ليلى وتتهيــأ للرحيــل رن جــرس الهــاتف وكانت ديانــا هـي
المتحدثة.
 ألــو ...مــروان كيف أنت يــا ولدي الحبيب. ما أعذب هذا الصوت وأرقــه بدأت أشم فيه رائحة األمومة األصيلة ...كيف حالكلــن تتصوري من يقف الــى جانبي اآلن ...إنها ليلى إبنـة سوسن اللتان حدثك عنهما
والدي كثيــراً.
 مــروان حبيبي إني سعيدة جداً لسعادتك ولكن دعني أقول لك كلمة فاألمر في غايةاألهمية.
 ما بالك! بدأت أشعر بالقلق هل أنت مريضة؟ مروان إسمعني جيداً لقد حضر شاب من لبنان الى بيتنا منذ ساعة ومعه رسائل لكقــال أن منــى سلمته إياهــا تسليم اليـد ...ولقد كان مكفهر الوجه متجهما ً األمر الذي
جعلني أشعر بالقلــق فما إن غــادر حتى دفعني قلقي الى فض الرسالة وقراءتها.
 مــاذا ...مــاذا أسمع. إسمع يا مــروان أتــرك التقريع لزمن آخــر إن منى كتبت تنعي إليك والدها ...لقدتوفي خالك متأثــراً بجراحه مــن جـراء قذيفة انفجرت وهو يهم بالدخول الى منزلكم
لعيـادة أمك المريضة .ولقد انقض الخبر على رأس أمك انقضاض الصاعقة فسقطت

162

فريسة حمى مالطيــة شرسة ...المهم أن منى تقــول أنــك يجب أن تكــون فـي لبنان
بغضون يومين ...عليك أن تغادر إليهم حتى ولو كنت في منتصف اإلمتحانات.
طوال المكالمة كان وجــه مروان يشحب ويزداد اصفراراً وتجهما ً وما أن أقفل الخط
حتى تهالك علــى الكنبة مهدما ً كأنه شيخ رعش ...إندهشت ليلى لهذا التغير المفاجئ
ولما سألت ما الخبر أجابها بأن سقف بيتهم قد تهدم .أصبح البيت حيطان بدون سقف
ولما ردت ليلــى بأن اإلسمنت والقرميد ال قيمة له فالقيمة فــي النهاية لإلنسان وحـده
أجابه ا مروان بأسف ...لقد توفي خالي على عتبة بيتنا ..خالي الذي هو آخر حبة في
عقــد األسرة ...لم يعــد هنــاك أحــد ال أب وال أعمام وال أخــوال ...إنهار كل شيء
ووالدتي صريعة الفــراش تعاني الحــزن حتى المــوت ومنى أصبحت يتيمـة وكذلك
الحقــول التي سقاها خالــي بدم وعه وحرثها بأسنانه ...واندهش مروان لسماعه ليلى
تبكي بحرارة فأردف قائــالً:
 عجيب أمــرك يا سيدتي أنا المصاب وأنت تبكيــن ...ماذا دهــاك؟ كنت أعلم منـ ذ البدء أن حظي العاثر لن يترك لي نافذة من أمل إال ويغلقها ستسافرإذن الى لبنان؟
 بالطبع واآلن مباشر ًة ...سأعرج على الخالة ديانا ثـم أرحــل. وأنا لمــن تتركني؟ ...للظالم والصقيع والدموع. أنت لك سقف يحميــك عليــك أن تسرعي اليــه لتطمئني وتستريحي فقـط استعينـيبالنسيان وحاولي أن تتأقلمـي.
 هكذا إذن أحاول أن أتأقلم! ...أنا أيضا ً مسافرة الى لبنان وسأذهب اآلن الى غرفتيألحــزم أمتعتي..
وخرجت ليلى وهي تشرق بدموعها بينما دفن مروان رأسه بين راحتيه ليلتقط بعض
أفكاره المبعثرة.
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**********

-29ما إن غادرت ليلى ووصلت الــى البهـو حتى بادرها خـادم الهث األنفاس بالتحية ثم
قــال لها بأنه لم يفتـأ يفتش عنها منذ عــدة دقائـق ألن في اإلستعالمات رجالً قال أنه
وصل لتــ وه من نينوى ويريد التحدث اليها بخصوص زوجها نبيـل ...عندما وصلت
الــى اإلستعالمات ركض رجــل أشيب باتجاهها كئيبا ً غار الــدم فــي قسمات وجهـه
عرفت فيــه أبــو محمد تاجــر الحديد المشهور ..إنحنى أمامها مقبالً يدها بخشوع ثم
بـادرها بصوت متهدج:
 كم أنا حزيــن يا أميرتي ألني سأنقل لك خبــراً مشؤوماً ...زوجك فــي السجـن...واكفهر وجه ليلى وترنح جسمها وكادت تسقط حتى أن مــن رآهـا تلك اللحظة إعتقد
إعتقاداً راسخا ً أن في شخصيتها انفصاما ً حاداً ...وتــابع أبــو محمد :
 أال تعلمين بأخبــار اإلنقالب العسكري؟ لم أسمع أخباراً منــذ غادرت الغوس. لقـ د وضعوا أيديهم على وثائق تهريب العمالت الى الخارج والتالعب باإلعتماداتواكتشفوا مشاريع وهمية دفع عليها الماليين ولم تنفــذ إال على الورق.
 وما دخــل زوجي في كل هذه المواضيع ...ورد أبــو محمد بحــزن واضــح: ولكنه كان صاحب تلك المشاريع يــا سيدتي وعميــد مهربــي العملة ولهذا فجـرمهبنظــر أولئــك الضباط الجــدد ال يغتفـر .ولكني استطعت أن أشتري ضابطا ً صغيراً
استطاع أن يدخل السجن ويكلمه وينقل الي الحديث.
 وماذا قال وماذا يريد؟164

ً
وكالة أودعها مكتب
 قــال أنــه كان يتوجس كارثـــ ًة كهذه الكارثــة ولذلك فقـد هيـأالمحــامي هـارولد سميث فــي شارع أكسفورد يجعلك فيها صاحبــة الحــق المطلــق
بالتصرف فــي جميع أموالــه السائلة والثابتة فـي انكلترا ولبنان كما أنه يوصيك بأن
تنتـدبي له المحــامي سميث نفسه للذهاب الــى الغــوس والدفــاع عنه كما يوصيــك
باإلتصــال ببعض الدبلـوماسيين النيجيريين ومحــاولة رشــوة الضبـاط مــن خاللهـم
إلطالق سراحه عبــر خطة معينــة كالهـرب مــن السجن أو ما أشبه ذلك .وقـال بأن
تنفقي في هــذا المسعى عشرات الماليين إذا اقتضى األمــر فالمال يعـوض المهم أن
يستطيع الخروج من السجن قبــل أن تبــدأ المحاكمات.
وأجابت ليلى مطرقـة....سأفعل ما يتطلبه الواجب ...لن أدخر جهداً ال مع سميث وال
مع غيــره ...ثم تهالكت على المقعد ألنها شعرت بأنــه يوشك أن يغمى عليها.
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-31عنـدما وصل مروان الى قاعة الوافدين في مطار بيروت الدولي كان حائراً ال يدري
ماذا يفعل ...هل يستقــل تاكسي توصله الى الضيعة مباشر ًة أم يتصل بالسيدة سوسن
ليسأل أوالً فربما اطمأن قلبـه قليالً أو ربما كانت المصيبة أدهـى مما تصور فليهيىء
نفسه إلستقبال بعضها على األقــل ...ولكنه ما أن خطـا خطوتين باتجاه كشك الهاتف
ً
غارقة فــي ثيـاب سوداء زادتها وقاراً وأبهة ...كانت عيناها
حتى رأى سوسن أمامه
دائمـ ة التنقل كأنها تفتش عن شخص أضاعته ولكنها عندما رأت مروان شهقت بلهفة
وركضت نحــوه فاتحـ ًة له ذراعيها األمــر الذي جعله يضمها الــى صـدره بطريقــة
الشعورية ويدفــن رأسه في صدرها وكأنه صدر أمــه ...عندما رفعت رأسها لتحييه
كانت عيناها مخضلتان بالدموع وصوتها متهدجـاً ...قالت لـه:
 هنــاك شيء يا مروان إذا فقده اإلنسان لن تنفعه مع فقده كنوز األرض جميعا ً وهوإيمانه بالعدالة اإللهيـة ...أياك أن تشك فال شيء يؤلم أكثر من ذلك الشك ...أن تنشر
بالمناشير أخف ألما ً مــن ذلك الشك ...ال يعــود للحيــاة معنى صدقني يا مــروان لقد
عشت هذه التجربــة مــر ة ولو لم تنقذني السماء لكنت قتلت نفسي ...وأجاب مـروان
مستغربــا ً ذلك:
 ولكن كيف أمــي اآلن وأيــن هي وكيف منـى وأيــن هي؟ منى فــي مستشفى الجامعة أصابتها شظية فــي ساقها ...بالطبـع عليك أن تـزورهاقبــل صعودك الى الضيعة.
 -وهــل إصابتها بليغة ومــؤلمة؟
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 ليس األمــر سهالً بالنسبة اليها فهي مصابة بروحها الى جانب إصابتها بجسدها...ولكن لماذا نضيع الوقت السيارة بانتظــارنا فلنذهب...
فتح مــروان باب الغرفة فرأى ساق منــى غــارق فــي الجبس ومرفوع الـى األعلى
إقتــرب منها فــرأى األهــداب مبللة رغم أن العينيـن مغمضتين ...شعــرها األســود
المسترسل كان مبعثــراً فــوق الوسادة ...شفتــاها شاحبتان جعلهما األلم يميــالن الى
اإلزرقاق: ...إنحنى يقبلها في جبينها ثم في شعرها ثم أخذ يدها بين راحتيه ووضعها
فــوق شفتيه ليسكب عليها عصارة قلبه المنسحق...
عندما استفاقت منى ورأت مــروان أمامها صرخت بقـوة ورفعت نفسها لتتعلق بعنقه
فانحنى أكثــر الى األمــام بعد أن لف كتفيها بذراعه وضمها الـى صدره وانهال يقبل
رأسها بعشرات القبــالت الممزوجة بزفراته ...بعد لحظات أعـاد رأسها الى الوسادة
وأمسك دموعه والتفت الى سوسن قائــالً:
 ولكن مــن يرعاهـا؟ أجابت سوسن وقد أحنت رأسها ...أنا . وامرأة خالــي كيف تتركها ...وأمـي أيـن هي أمي ...هل امرأة خالي تعيد أمي فيالضيعة ...أين هــي أمي؟
ولكن سوسن لم تجب .لقد أحنت رأسها وأخذت تبكي بصوت مرتفع ...صرخت منى
بصوت مجروح ثم أخــذ صدرها يعلــو ويهبــط بشدة والزبــد األبيض يغطــي فمهـا
فركضت سوسن الــى الجــرس تدقــه لتطلب إسعافـا ً سريعـاً ...إرتــاع مروان لهول
المـ وقف ...لقد استطاع أن يخمن ما حصل منذ البداية كان يتوجس كارثة ولكنه أبعد
الفكــرة عــن رأسه منشغالً بحـالة منى المفجعـة ...حضرت الممـرضة وحقنت منى
بمهـدئ استطاع أن يلجم جمــوح النـوبة العصبية بسرعة فلم تمــر ربــع ساعة حتى
عادت قسمات وجهها تهــدأ وأهدابها ترمش وأجفانها توشك أن تنفتح.
عنــدما استعادت منى وعيها كان مــروان يجلس بقربها وقد أمسك يدها بيـن راحتيه
وأتكى رأسه على صدرها ...نادتــه بصوت رخيـم راعف:
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 مــروان إبــن عمتي الحبيب ...آه كم أنــا ممتنة للسماء ألنك بقربي ...ظننت نفسيسأرحل قبل أن تقر عيني برؤيتك قبل أن أشم فيك رائحة أهلي جميعاً ...إرفع رأسك
قليــالً دعنــي أتأمــل قسمات وجهــك بفضول ولهفــة ...مــروان أكاد ال أصدق أنك
أمامي ...أظن نفسي شاردة في حلم لذيـذ ينسيني مرارة الواقع ...دعني ألمس شعرك
ألتأكد ..قــرب وجهك مني أكثر ...دعني أحس بدفء أنفاسك ...مــروان أرجوك ال
تعتبرني مجنــونة ...ضمني الـى صدرك ...دعني أتعلق بعنقك وأبكي ...دعني أبكي
كي ال أشرق بدموعي وأمــوت كما مات جميع أهلي ...قالت ذلك وهي تضم مروان
وتغرق في نوبة بكاء مريرة زفراتها تذيب الحجر الصلد فكيف بالقلب الذي هـو كتلة
إحساس ومشاعــر .اآلن أدرك مروان كل شيء بوضوح ...لقـد مات الجميع ..أمه..
خالــه ..امرأة خالـه ..الجميع إبتلعهم العــدم ...إلتفت الــى السيدة سوسن فرآها تبكي
بدورها ولكن بصمت وثبات جنــان ...أومأ اليها كـي تقترب منه ...مد يده فأخذ يدها
اليمنى ورفعها الى شفتيه مقبـالً إيـاها بخشوع وهي تحــاول أن تسحبها عبثـاً ...قبلها
عدة مرات وهو يــردد :
أنس وقفتك الى جانبنا أبداً ..ستكونين مدى
 سيدة سوسن أنت اآلن أمنا جميعاً ...لن َالعمر منارة فضيلة وأمل نهتدي بأنوارها في ساعات الضياع واليأس ولكن أخبريني
كيف فارقت أمي ،أرجـوك أخبريني بهدوء فإني متمالك لحواسي وكما قلت سابقا ً لن
أسمح لنفسي بالتشكك بالعـدالة اإللهيـة أبــداًًّ  ..هيــا أخبريني بهدوء وبالتفصيل.
قالت سوسن بأنها كانت ليلة جهنمية فتـح فيها الشيطان فمــه وأخذت ألسنة النــار
تتصاعد لتحــ رق كل معالم الحياة ...سقطت القذيفة األولى فوق سطح أم عمر
فتطاير القرميد واندلعت النيــران وعندما تراكض رجــال الضيعة محـاولين اإلنقــاذ
سقطت القذيفـة الثانية ولوال رحمة سبقت مـن هللا لكان الفناء الكامل ...خالك وعائلته
كانوا في بيتكم تلك الليلة يعيـدون أمك المريضة ...عنـدما ساد الهــرج والمــرج في
الضيعة وبدأت أصوات اإلستغاثـة تصل الــى اآلذان ركض خالك علـه يقــدم عمالً
نافعــا ً لجريح أو لخائف ولكن القذيفــة الثـالثة لم تمهله طويــالً فما أن غــادر عتبة
البيت حتى سقطت بقربه رافعة جثمانه أمتاراً في الهواء ...ركضت النسوة الى
الخارج منذعرات فدوت القذيفة الرابعة وكانت الطامة الكبرى ...امرأة خالك
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تناثرت أشالء ...المرحومة أمك أصابتها شظية فــي صدرها وهــي تهم برفــع
خالك لتحمله الـى البيت فسقطت فوقه تعانقه عنــاق األخــوة األبدي ...من نفس
البيت خرجــوا والى نفس البيت عادوا إنها حكمة هللا يا ولـدي ...منى كانت أوفر
حظا ً من الجميع ...عندما أنقذها الرجال كانت تنزف بشدة وقــد فقدت وعيها ولكنهم
استطاعوا إيصالها الــى المستشفى فــي الوقت المناسب وهكذا كما تـرى نحن جميعا ً
في حكم الموتى بعضنا واروه التراب وبعضنا ينتظر دوره .ولكن بالرغم من كل
ذلك عجلة الحياة ستبقى تدور وآخر الليل ال يمكن أن يكــون إال نهــار ...في هذه
اللحظة توقف نشيج منى المرتفــع وقالت:
 إسمع يــا مـ روان ...عندما أصيبت عمتي نظرت الي بعينين مرتاعتين وأومأت ليأن أقتــرب وهــي ال تعلم بأني مصابــة بدوري ...زحفت اليها محاولـ ًة إخفاء منظر
ساقــي المهشمة عندما المستها أخذت رأسي بيــن يديها وقبلت جبيني والعرق البارد
يتصبب منها وقالت:
 إسمعي يا منى جيــداً ...لم يبــ َق لمروان غيــرك سنـداً ...أعطيه مــن نفسك ومــنجسدك ...إغسليه بدموعك ونشفيه بأنفـاسك ...إزرعيه حنانــا ً في أحشائك واحصديه
عشرة أطفــال ...آنسيه إذا توحش ووحشيه إذا تخنث...إحرقيــه بخــوراً على مذبــح
المجتمع ...دعيــه يبلسم جراحــات النــاس ويعطيهم من علمه وماله وقلبـه ووقتـه...
علميه كيف يعود الى جذوره  ..الى بساتين خاله وصنوبر أبيه ...قالت ذلك ثم أخذت
يـداها تتراخى وسقطت بيــن ذراعي جسداً بال روح.
إقترب مــروان مــن منى التي كانت قــد أخفت وجهها براحتيها وعادت تبكــي بألــم
موجع ...عندما انحنى وقبــل أصابعها قالت له بصوت قــد خنقته الدموع:
 أرجــوك سامحني مــن أجــل هذه الحماقات التي تفــوهت بها ...فقــط ألن عمتــيأوصتني أسمعتك إياهــا وبحرفيتها المؤلمة التي تـؤذي شعــورك ولكـن اإلبــن مهما
كبــر يبقى طفالً بعيـن أمه ولذلك عليك أن تغفــر لي ولها.
 أغفــر لها ولك! ..بــل أركع خاشعا ً أمــام ذكـراها الطاهرة وأمرغ وجهي بحروفكلماتها المقدسة.
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هــل تعلمين يا منى ...منــذ أن بدأت أعــي وأنا أشعر بــك قــدراً غامضا ً مختبئا ً في
دهــاليــز نفسي ...كنت أسمـع وجيب قلبــك ينــاديني بصــوت امتــزج الضحـك بــه
بالنحيب ...عندما أطفــئ األنــوار وتلف العتمة الدافئـة سريري من كل جوانبه ألحظ
بريــق عينين عاتبتين في قلب الظالم ثم يخفق قلبي خفقـا ً شديداً فأشعر أنه يكاد يشلع
حيطــان صدري وعندها أسمع لهاثــك يتردد بيـن أضلعي ...كان جسدي يقشعر ألن
ذلك اللهاث يذكرنــي بأنفاس أمي يــوم كانت تهدهدني في حضنها وأنا طفـل ...أقول
لنفسي إنها فتــاة مــن لحمي ودمي فكيف أرنــو اليها ...ربــاه كم كنت أشعر بالفـزع
عندما أقــرب شفتيك مــن شفتي في عالم الحلم وأنهل ً
قبلة ...في بعض األحيان كنت
أصحو مرتعبا ً وأنا أصرخ بقــوة ...مــر ًة وعندما كنا نخطــو الخطــوة األولى باتجاه
النضج وبينما كنــا نلعب بجانب معصرة العنب نحــن ورهط مــن األوالد مثلنا وأتى
الدبــور ولدغك فــي ذراعك وبــدأت بالصراخ ...أتيت مسرعـا ً وكشفت عن ذراعك
وأخذت أمص مكان اللدغــة ألزيل السم ...كنت تقولين لي أبصق ما تمصه وإال مت
ولكني كنت ألعــق لعابــي بتلذذ وكأني أنهــل مــن كوثر الجنة عندها شعرت بالفزع
وأخذت تبكين تظنين أني سأؤذي نفسي ،عندمــا ازداد بكاؤك شعرت بغضب مفاجئ
فصفعتك بقسوة فازداد بكـاؤك وغــدا عويــالً عنــدها احتضنتك بذراعــي أراضيــك
ووسدت رأسك صدري ولكنــي ما أن انحنيت أللثـم شعرك حتى شممت رائحة شعر
أمي فاقشعرت بشرتي واجتاحني غضب مجنــون فانهلت أشبعك ضربــا ً ثم جـررتك
الى البيت وأنت تولوليــن مرعوبــة ولما سألني خالــي عما جرى قلت له أنك رميت
قفير النحــل بالحجارة فلدغتك النحالت بالعشرات ولهذا أنت تولولين من األلم...
أتذكـر أحداثا ً كثيرة اآلن وأضحك مـن نفسي ...أن ننسى األشياء التي كانت تشعرني
بالفــزع هي التي تؤنسني اآلن وترضي خواطــري المعذبــة .فــي هذه اللحظة دخل
الدكتــور وطلب مـن الجميع مغادرة الغرفة ألنه سيبدل ضمادات الجرح ...في البهو
الخارجي قالت سوسن أنها قــد تلقت البارحة مكالمة مــن ليلى في لندن تحمل أخباراً
سيئة ...لقــد ألقى اإلنقالبيون فــي نينوى القبض على زوجها بتهمة تهريب العمالت
ودفــع الرشاوى وقــد يتعرض لعقــوبة اإلعـدام كذلك أخبرتني أنه قد كتب لها جميع
أمــواله الثابتــة والمنقولة وطلب منها أن تفعل المستحيل إلخراجه من السجن.
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 أخبــار سيئة للغايــة ،وماذا ستفعــل ليلى؟ لقــد أرسلت اليــه محاميــا ً إنكليزيا ً بـارعاً وأطلقت يــده في دفــع الرشاوى الطائلةلتهريبه من السجن وأظنها ستنجح فــي مسعاها.
 مسكينة ليلــى أي جــرح عميــق أصاب كبرياءها. لقــد أخبرتني عن لقائكم في المؤتمــر ...لقد تصرفت تصرف فارس أصيـل كم أناممتنــة لك.
 هــل نسيت أنك أم ثانيـة لي ...لو لم تيأسي بسرعة لمات والدي وهو أسعد الرجالفــي الدنيــا.
 أنا يئست بسرعة ولم أنتظر وليلى جنت بسرعة ولم تنتظر والنتيجة كما ترى مزيدمــن الجراحات المؤلمــة.
 ولكــن ليلى بحاجــة لمساعدتك اآلن أكثــر مـن أي وقت مضى ...يجب أن ينتصرالواجب فيها علــى أي إحساس آخــر ...إنه المحك ألصالتها وال أخالها ستفعل إال ما
يزيدها سمــواً في أعيــن اآلخريـن ...إنها ابنتك يا سيدة سوسن وهل يفوح العبير إال
عبيــراً؟
 مــروان الحمدهلل أنك أتيت لقد انتهت مهمتي لتبــدأ مهمتك. عساها تشفى بسرعة لم أعـد أملك إال كتفها أتكيء عليه عندما أكون متعباً ...ولكن ولكــن ماذا؟ سيدة سوسن لماذا ال نعيش نحن الثالثـة سويــة ولو لبضعة أشهر على األقــل. نعيش سويــة؟ أقصد لماذا ال نكون عائلــة واحــدة؟ عائلــة واحــدة؟171

 أوال تشعرين بالقــربى كما نشعــر؟ أشعــر بالقـربى ...عائلة واحدة ...نعيش سوية ...أشعر بالقربى طبعا ً أشعر بذلك..طبعا ً سنعيش سويــة ...طبعا ً سنكون عائلة واحدة .......ولكن ...ولكن.
 ولكــن مــاذا؟ ماذا سيقول عنا الناس؟ ...سيعتبروننا مجانين ال ريب في ذلك ...وليلى عندما تأتيمع زوجها وتجدني عنــدكم ماذا ستفعــل؟ ستشعر بحـرج شديد ...فقد تثور غرائزها
األنانيــة فتحطم كل فضيلة بنيناها ...كل محبة خالصة سماوية شيدنا صرحها حجر ًة
حجرة.
 ليلــى ستنقذ زوجها مــن السجـن أوالً ومــن رذائــله ثانيـا ً وستعود معه الى الوطنلتمارس فضائلها عطــا ًء والتحــاما ً بالناس أنــا متأكد من ذلك ...إنها أصيلة رغم كل
شيء ...غــداً ستريــن بنفسك ومــن يعش يــ َر.
بعـد يومين سمح الطبيب المختص بمغادرة منى المستشفى الى البيت شرط أن يؤمن
لها ممرضة ترعاها وطبيب يراقب حالتها أمـا الجبس فسيبقى شهــراً كامــالً لينــزع
نهائيـاً ...حضرت سوسن الى المستشفى بسيارتها البويك السوداء ومعها حقيبة ثيابها
وخادمتها ثم ساعدت مــروان علــى نقــل منــى الــى السيارة وانطلقـوا جميعا ً باتجاه
الضيعــة...
عنـدما وصلوا بعد ساعة ونيـف وقف مروان أمام العتبة وركع في نفس المكان الذي
سقط فيــه خاله ثم أمـه .قرأ الفاتحة والدموع الصامتة تنهمر مدراراً من عينيه وقبل
أن يدخــل البيت أنطلق باتجــاه المقبرة ليسند رأسه الــى حائطها ويبكي ذكرى امرأة
أعطتـه من الحنان ما لم يعطه أحد ...امرأة لم تتمتع بأنوثتها إال شهراً واحداً ونذرت
بقيـة حياتها لألمومة فكانت نعم الكاهنة في معبدها المقدس ...لم تتذمر أبداً ..لم تعش
حـالة يأس أو قنــوط ...كانت دومــا ً مغتبطة بكــونها أمــاً ...لم تفكـر لحظة أن القدر
عضها بنــاب أزرق بــل كانت تعتقد أنه أعطاها ما لم يعطـه ألحد ..أعطاها الكرامة
والعفة والحنان والنشاط والبحبوحة فماذا يمكن لإلنسان أن يأخذ أكثر من ذلك ...إتكأ
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مـروان الى حائط المقبرة فتر ًة طويلة ثم ركع أمام بابها وعاد يقرأ الفاتحة ويكثر من
البسملة ويبكــي ...مضت على ركوعه عـدة ساعات وهو ال يشعر بنفسه وبالزمن...
كانت سوسن تقف بهــدوء وراءه منــذ أكثــر مـن نصف ساعة تعايش هذا النوع من
الحــزن المستسلم الذي يزيــد اإلنسان صفــا ًء ويجعله أقـرب الى حقيقة نفسه وحقيقة
الوجــود ولكن عنــدما ابتدأت العتمة تــزحف ومــروان ال يشعــر بذلك اقتربت منـه
ً
رابتة على كتفــه بحنــان ثم مادة يــدها له لتساعده على النهـوض والعودة الى البيت
الذي كان آنذاك قد غص بأكثــر أهــالي الضيعة الذين تجمعوا بقصد تقـديم التعــازي
والمواساة .فــوجيء مــروان وهــو يدخــل بيتــه بأهـالي الضيعة بأغلبيتهم مجتمعين
وصمت الحــزن مخيم عليهم ...وقفــوا جميعا ً لملقاته برؤوس منحنية ووجوه كئيبة..
اقترب الشيخ سلمان منــه عنــدما وصل الى منتصف الصالــون ...قبله ثم مسح بيده
على رأسه مبــاركا ً وخاطبه بصوت جهــوري وقــور.
 نحـن قــوم عاهدنا أنفسنا بأننا قــ د سلمنا أرواحنا وأجسادنا وأموالنا وأوالدنا هلل جلجاللــه ،ال نسمح لشيطان يوسوس فــي صدورنا وال لحــزن يجعلنا نسيء الظـن في
عدالته تعالى ...كانت أمك مثالً أعلى للمرأة الفاضلة الصبورة المحافظة على كرامة
ً
عفيفة بجسدها وروحها ...تحــرم
نفسها وكرامة عيــالها ...عاشت عمــرها الطويــل
نفسها مــن الطيبات وتبسط يـ دها للفقراء والمحتاجين ...تعطي الجميع من مالها ومن
محبتها ...كانت تنصف رجال الدين بتستر وتواضع مخافة غرور الجاه ...رحمة هللا
عليها ورحمة اإلخــوان ...وردد الجميع ...رحمـها هللا ..رحمها هللا ...ثم تابع الشيخ
سلمــان:
 ال يجــدر بك أن تحــزن يا دكتــور مــروان بـل أن تفخـر أوالً وتزكي عن روحهاالمؤمنة ثانيــاً ..أما بماذا تزكي فبالسير على خطاها فـي العفة والفضيلة ..في الصبر
والعطــاء ..عليك أن تجعــل بــاب بيتــك مفتـوحا ً لكل طالب حاجة كما كان في عهد
المرحومـة ..أن تبش في وجــه الفقير كما كانت تفعل ..أن تزرع علمك في اآلخرين
وتحصده تضامنا ً معهم على الحــق وتكاتفا ً على الخيــر.
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قال الشيخ ذلك ثم تراجع الى مقعده .عندها تقدم مروان منه وانحنى فقبل يده ثم وقف
الــى جانبــه حيث أخذ الرجال يأتـونه معـزين فيصافحونه ويقبلونه وعيونهم تخضل
بالدمـ وع .أما النساء فكن عندما يصافحنه يبكين بأصوات مسموعة فينتهرهن الشيخ.
بعــد فتــرة مــن الزمن جلس فيها الجميع .وصمت الحزن عاد ليبسط ظله عليهم قال
مــروان بصوت مبحــوح متحشرج:
 يــا أهالــي ضيعتي يا لحمـي ويا دمـي ..ماذا يساوي العمر بدونكم وماذا ينفع العلموالمــال لوالكم ..بكم أسعد وبكم أشقــى ..أنتم نجــاحي وأنتم فشلي أنتم ماضـي وأنتم
مستقبلي ...ماذا أستطيع أن أقدم لكم وأنا الفقير الى الحكمة والفضيلة الموجودتين في
رؤوس الكثيريـن منكم! ماذا أستطيع أن أقــدم لكم وأنا الفقيــر الى الشجاعــة والكرم
الموجودين في قلــوب الكثيــرين منكم ...ولكــن وبـرغم إمكانـاتي المتواضعة ماديـا ً
ونفسيــا ً أضــع كـل تلك اإلمكانـات بتصرفكـم ...بيتــي سأجـعله مستوصف قريتــكم
وأمــوالي سأسخرها لتلبية حاجات ذلك المستوصف.
وأجــاب الشيخ سلمــان:
 ال شك عندنا بأصالتك فالشجرة المباركة ال تحمل إال الثمار الطيبة واآلن سنترككمترتاحـون بعناية هللا ورعايته أما غداً فأرجوك أن تزورني يا دكتور في بيتكم ألضع
بين يديــ ك وصية المرحومة .ووقف الشيخ ومشى فمشى خلفه الجميع وأكثرهم يردد
عبــارة بعنايـة هللا ورعايتـه....
فــي صباح اليــوم الثاني ابتـدأ العمل دؤوبا ً في البيت لنقل األثاث الى الطابق العلوي
وتفريغ الغرف السفلى لتتحــول الــى عيـادة ومستوصف ..السيدة سوسن نـزلت الـى
المدينــة وعادت فــي المساء وخلفها سيـارتي شحن تحتــوي األولى على أثاث غرفة
عيــادة والثانيــة تغص باألسرة واألغطية وقـوارير األوكسيجين وعلب األدويـة التي
حصلت علــى الكثير منها عـن طريق الصليب األحمر ...تجمع بعض شبان الضيعة
وساعدوا في نقــل األمتعة وترتيب الغــرف وتبرعت السيدة سوسن بـدور الممرضة
وابتـدأ المستوصف ومنذ اليــو م الثالث من القدوم الى الضيعة يستقبل المرضى وكان
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أكثرهم مسنين من رجال ونساء خلفت فيهم األيام كوكتيالً من األمراض أكثرها وليد
الوساوس والهواجس ومن األطفــال المصابين باإللتهابات ما بين أمعـاء وحالقيم.

**********

-31تالطمت األحاسيس فــي نفـس السيدة سوسن التــي كانت تشبـه آنـذاك البحـر الهائـج
فمن جهــة كانت تعتبــر نفسها سعيدة تولـد من رمادها من جديد ...لم تعد تلك السيدة
األرستقراطية التي تمارس الفـراغ بأبهة وعظمة عبر زيارة النادي للتدليك والصونا
وزيارة المعارض ،وهي التي ال تفقـه من الفــن شيئا ً ،وزيارة صاالت دور النشر.
والفــراغ يجعلها مشغولـة باستمرار حتى ال تجد أي وقت لقراءة الكتب التي تشتريها
بوفــ رة وتكدسها في مكتبتها ..إنها اآلن تملك الكثير من الفراغ ألنها تعمل بانتظام...
تفتح عيــادة المستوصف أبـوابها في التاسعة صباحا ً فترتدي سوسن البرنس األبيض
وتشرف على نــزع ثياب األوالد إلجــراء الفحوصات كما تقـوم بالتفتيش عن أسماء
األدويــة وتوضيبها وترتيب األدويــة الوافـدة ،كل عائلة في مكانها المختص وتساعد
مـ روان في أخذ ضغط الدم للمسنين ...بنفس الوقت تذهب السيدة سوسن الى حوانيت
ً
البلــدة لتتبضع بنفسها لحما ً وخضاراً
وفاكهة وتعطي إرشـاداتها لخادمتها كيف يجب
أن يطهى الطعـام بــل تأتـي لتتذوقه مـراراً قبل أن ينجز ...كانت تقوم بعملية السكب
على المائـدة واإلصرار على تحضير القهــوة بنفسها كما تذهب لعيــادة المرضى في
بيــوتهم وتتفقد طريقــة تنـاول جرعات الدواء والسؤال عن حاجات الناس ومشاكلهم
وعـ ن أخبار مغتربيهم وأحوالهم اإلقتصادية والصحية .وبالرغم من كل هذه األعمال
كانت تعتني بمنـى عنـاية األم بابنتها  ...تتفقدها في الليل مراراً وهما اللتان تتقاسمان
غرفـة نــوم واحدة .بــل كثيــراً مــا كانت تستيقظ منى متقطعة األنفاس والحمى تكاد
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تشويها لتجــد سوسن الــى جانبهــا وقــد هيــأت كيس الثـلج وكوب الليمون وكبسولة
األنتيبيوتيك ثم ال تعود الى فراشها إال بعد أن تطمئن بأن حرارة منى انخفضت وهي
تغط في نــوم عميق.
فــي بعض الليـالي كانت تــأرق فتسرح خواطرها مبعثرة في كل اإلتجاهات ...تفكر
بسخريات القــدر فهي اليـوم تنـام في نفس السرير الذي كانت تنام فيه أم مروان قبل
وفاتها ومنى تنام في نفس السرير الذي نام فيه يوسف لمدة شهر كامل بعد زواجه...
باختصار إنها تنام في سرير العروس المصنوع من خشب الجوز الذي يتحدى الفناء
ومنى فــي سريــر العريس ...هذا الخاطــر كان يعبث بها باستمرار حتـى أنها كانت
تنسلخ من أرض الحاضر لتعــود فتتقمص الماضي وتستذكر كل كلمـة تحاورت فيها
مع يوسف ثم تتذكــر بلذة وحشية ذلك اللقاء األخير يوم نظر إليها يوسف بعيني ذئب
مفتــرس ...علــى قسمات وجهه حــزن وحشي غاضب ...لم يالطفهـا كعــادته ..لــم
يداعب خصالت شعــرها المسترسلة على جبينها كعادته ...لم يقف مبهوراً ينظر في
عينيها ويتـأوه كعادته ...بل أمسك بذراعها بقسوة حاقدة وانهال على شفتيها يلتهمهما
إلتهاما ً ثم جذب صدر فستانها بعنف فاجر فتدلى نهدها منذعراً يستغيث ولكن يوسف
إنهال عليه يمضغ حلمتــه برعونــة ويشد عليها بأسنانه مرات عـدة فكانت تبكي ألما ً
ولكنها ال تجـرؤ على الصراخ ..ثم انفجــر البركان ...شهاب مـن نار أحسته يخترق
أحشـاءها ..كتلة مــن لهب إستقرت فــي لحمها وعضمها فأحرقته .وازدادت نظرات
يـوسف توحشا ً وازداد شــده علــى ذراعيها وصرخ فـي وجهها بصوت يشبه قصف
الرعــد ...سأذهب اآلن ثم أعــود .إذا لم تنتظري سأقتلع عينيك بأظافـري ...سأمزق
لحمك بأسنانــي ..سأذبح الرجــل الذي يتجــرأ أن يلمسك وأعلــق رأسه في عنقك...
سأدمــر أهلك ...سأقتلكم جميعاً ...سأقتلكم جميعاً ...ثم تــوارى يوسف.
تعجبت سوسن كيـف أنهـا تشككـت فــي مصداقيــة قــرار يــوسف وهــو يقــول لهـا
إنتظــري ...وكيف كان الشك ينمــو حتــى غــدا يأسا ً مطلقا ً ومع ذلك اليـأس المطلق
تزوجت ورحلت الى أستراليا ...كانت كلما توصلت بتفكيرها الى هذه النقطة شعرت
بالتوتر العصبي وبشيء يضغط على شرايين عنقها ويجثم ثقيالً على صدرها فتغادر
فراشها باتجاه الشرفة لتجلس في العتمة ساعات وساعات كان يبزغ الفجر في مرات
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عــدة وهــي ال زالت فــي الشرفــة تتــأرجح فــوق الكرسي الهــزاز مغمضة عينيها
والدمــوع تنبجس من بيـن األهداب المبتلة .ولكنها في الصباح كانت تنفض عنها كل
خواطرها وهواجس ذكرياتها لتعــود الــى العمــل نشيطة باسمة الثغــر .تنسى نفسها
لتعــود الــى الناس ومع النــاس يزاولها الحزن فتنطلق نشيطة مرحة سعيدة بنظرات
اإلمتنـ ان التي يواجهها بها الجميع من رجــال ونساء ..أطفـال وعجائز ..الغريب في
أمــر السيدة سوسن أنه مضى علــى وجودها في الضيعة أكثر من أسبوعين وهي لم
تحاول حتى مــرة واحــدة أن تعرج علــى بيتها الذي يعتبــر القصر الذي تتباهى بـه
الضيعة دون غيــره مــن البيــوت والذي يحوي حديقة أنبت فيها البستاني ما ال عين
رأت وال أنف تنشق من األزاهير الملونة التي يفوح شذاها خارج األسوار ليصل الى
الطريق العــام.
كان البيت مفتــوحا ً حتى فــي غيابها فالبستاني وزوجته المقيمان في طابقه األرضي
يفتحان أبوابــه ونوافـذه كل يــوم فتكنس المرأة وتمسح وتنفض الغبـار وتلمع التحف
وتصقل الثريات والرجــل يسقي الزهــور ويقلــم األشجـار ويتفقد الممتلكات ويدعـو
الماريـن لشرب القهوة من خيــر السيدة سوسن وبعض األحيــان لتناول الطعام.
أتــى البستاني وزوجته اليها فــي اليــوم الثــاني لوصولها فقــدما والءهمـا وشكرهما
لعطاياها ثم قدما كشفا ً شفهيا ً مفصالً عن أحوال المنزل والممتلكات وأن البيت مفتوح
بعــز صاحبته ينتظر قدومها اليــه حتى يشرق بالسعادة ولكـن سوسن لم تكن تصغي
الى الشروحات وقالت للبستاني بأنها ستبقى حيث هي حتى تتماثـل منى للشفاء ...إنه
واجبها ولــن تفرط أبداً فانحنى الرجل أمامها بعد أن فتحت حقيبة يدها وأعطته مبلغا ً
مــن المال وانحنت المرأة فقبلت يدها يــد الخيــر والبركة كما كانت تقــول.
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-32مــا أن وصلت ليلى الــى لنـدن في ظهيرة اليــوم الثاني حتى اتصلت بمكتب هارولد
سميث ثم عقدت معه خلــو ًة تباحثـا فيها بإسهاب وقلبا المسألة من مختلف جوانبها...
إقترحت ليلى على سميث أن يتصل بوزراء نينوى السابقين المقيمين في لندن فال بـد
أن يكون لهم جماعتهم فـي الغيــم وال بـد أن تكـون هناك صفقات بين اإلثنين وحتى
مــن الممكن أن يكــون بعض اإلنقالبييـن الجــدد ممولين من بعض أولئك السياسيين
القدامى األثريـاء ...بدون أي تأخير أخذ سميث يتصل بأمراء الجالية ويأخذ المواعيد
للزيارات .في المساء زارا وزيـراً سابقا ً للتجـارة الخارجية حنــكته األيـام والصفقات
فغدا صياداً بارعا ً يجني الثروات من حل قضايا اآلخرين ...أبدت ليلى تجاهه تحفظا ً
كي ال يبتــزها في كامل ثروتها ولكن بعد مناقشات إستمرت عـدة ساعات عرفت أن
المستر دينغو تربطه معرفــة عميقة بأحد الضباط الجدد وله عليه خدمة يوم كان ذلك
الضابط تلميـذاً فــي انكلتـرا فلقد نفحـه ببعض النقود وناداه الضابط والدي وكاد يقبل
يــده ...أبرمت الصفقة بنصف مليــون جنيـه تعطى عمـولة للوزير السابق وبمبلغ لم
يحدده دينغـو للضابط بانتظــار أن يجــري فــي الغــد مكالمــة معه ...في مساء الغـد
حضرت ليلـى برفقة سميث الى دارة دينغو وكان اإلتفاق جاهزاً بانتظارها ...يوضع
حساب علــى أرقـام معينة في جنيف بمقدار مليون جنيه ويسلم نبيل في مطار هيثرو
فــي صندوق على أساس أنه يحــوي جلود تماسيح ...ولقد وفـى دينغو بتعهداته فبعد
أسبـوع من المقابلـة الثانية إتصل بليلى في فندقهـا وطلب منهـا أن تحــول المـال الى
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سويسرا وأعطـاها الرقــم السري للحساب ثم طلب منها إشعـار تلكسي من المصرف
يقــر باإلستالم حتى يسلمها نبيل الساعة الخامسة في بيته.
ركضت ليلى الــ ى البنك البريطاني وطلبت من مديره أن يحول لها المبلغ الى جنيف
بواسطة التلكس ثم يعطيها إشعاراً باإلستالم .جرى كل ذلك بأقل من ساعة إنصرفت
بعــده ليلــى الى دارة دينغو لتعطيه التلكس ...قــال دينغو أن سيسلمها صنـدوقا ً مــن
الخشب الساعة الخامسة وفــي هــذا الصالون بالذات وأن نبيــل سيخرج منـه بشحمه
ولحمــه صحيحا ً معافـى كما يخـرج العفريت من الفانوس السحري ...ثم نادى الخدم
وطلب منهم أن يهيئوا غرفــ ة استراحة للسيدة ليلى ويسهروا على رفاهيتها ثم انحنى
أمامها واستأذن باإلنصراف .فــي السادسة تمامــا ً أدخــل الخدم صندوقـا ً من الخشب
األحمــر الــى الصالون وكان يتقدمهم دينغو الذي أخــذ يصرخ ...سيدة ليلــى..سيـدة
ليلـى ...وعندما هرعت ليلى الى الصالون كان دينغو ينتزع ألواح الخشب واحداً إثر
اآلخــر وليلى ترتجف بقربــه مــن الرعب حت بان وجه نبيل وكامل جسمه فإذا هو
مغمض العينين مصفر الجبين وكأنه تمثال من الشمع ...صرخت ليلى وسقطت على
األريكة وهي تخفي وجهها بيديها وتجهش بالبكاء وتصرخ:
 محتــالون ..مخـــادعون ...تأتـــونني بزوجــي ميتـــا ً وتظنون أنكم قمتم بعمل جيدتستحقون عليه الشكر..
وضحك دينغو بسخرية وهــو يقــول:
 حنانيك يا سيدتي لقـ د جعلك الحزن تفكرين كطفلة ال خبرة لها بشؤون الحياة ...لقدحقنــا زوجك بمنوم قوي فاعليته تستمر يوما ً كامالً ...هل تريدين منا أن نضع رجالً
صاحيــا ً فــي صندوق فــي عنبــر الشحن وال يفقــد عقلــه أو ال تنهار أعصابه ويبدأ
بالصراخ ومحاولة الخروج مــن الصندوق...
لقــد خدرناه في السجن ثم نقلناه الــى الطائـرة ومنها الى هنا ...سيصحو في السابعة
تماما ً وعندهــا ستجدين أي زوج جميــل يجلس الى جانبــك .غـادر الجميع الصالون
تاركين ليلــى ألحزانهــا وشهقاتها الممزوجة بالخــوف والدمــوع ولكنها ما أن رأت
الغرفــة فارغـة وهي وحيدة تقف وجها ً لوجه أمام ذلك الصندوق الذي يحوي جثمان
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زوجــها حتــى أخــذت تصرخ بشدة ثم انتابتها نوبــة عصبيــة سقطت إثــرها مغشيا ً
عليها ...عنـدما استعادت وعيها كانت الساعة تقارب السابعة فلم َ
يبق إال بضع دقائق
معدودات ...نفضت عنها إرهاقهـا ووقفت بوجه جامد بيــضه الخوف حتى غدا بلون
الكلس منتظرة اللحظــة الحـاسمة ...لحظــة نهــوض نبيــل مــن األموات كما نهض
أليعازر ...إقتربت مــن وجهه تالمسه وتمسح على شعــره والدموع الغزيرة تنسكب
فــوق خديها منحدر ًة باتجاه العنق ...في هذه اللحظة تململ نبيل في الصندوق ثم فتح
عينيه فصرخت ليلــى صرختها الثانيــة وخــرت مــن جديــد مغشيا ً عليها ...عنــدما
استفاقت كانت فــي أحضان نبيل وهو يضمها ويقبل يديها وشعرها وركبتيها بخشوع
وابتهــال ...نظرت اليه طويــالً ثم دفعت رأسها الــى صدره وغرقت في موجة بكاء
حــادة ولكــن نبيــل حملها بيــن ذراعيه الــى سيــارة المرسيدس السوداء التي كانت
تنتظرهما فــي الخارج وانطلقا باتجــاه الفندق.
ألول مــرة منــذ زواجهما إستحما سويـ ًة ...دعكت ظهره جيداً وكذلك صدره وساقيه
وكانا بيــن المرحــلة والمرحــلة يغــرقان في نشوة قبلة طويلــة والمياه تتصبب فوق
رأسيهما كأنهما مراهقــان يكتشفان للتو لذة القبلة ..فكر نبيل بعمق سائالً نفسه ...هل
غفرت ليلى له كل ذنوبــه لتقبلــه وللمــرة األولــى في حياتهما الزوجيــة بهذه اللهفة
المشتاقة والرغبة الملتهبة ...حملها الــى السرير وهنـاك انهــال عليها تقبيالً وضماً..
أخــذ يعتصرها اعتصار بخيــل جشع وهــي تبادله عنف اإلعتصار بمثله كأنها ملت
جسدها وتريــد أن تذيبه فتتالشى دفعــ ًة واحــد ًة.
بعــد أن انحسرت العاصفة الغريزية عــاد نبيل ليقبــل أيــادي ليلى ويردد:
 لم أكــن أتصورك كريمــة غفــورة كما بدوت .كانت الكوابيس الســوداء تجتـاحنيفــي السجن فتقطع أنفــاسي ...كنت أظنــك ستتخلين عنــي وأنا الذي لم أقــدم لك إال
الشــذوذ والسمعة السيئة ولكنك كنت كريمــة غفــورة وسامحتني ...ليلــى إسمعينــي
جيداً ...إني أشكر هللا ألف مرة ألنه أودعني السجن .ففي ظلمة تلك الزنزانة المتعفنة
فكــرت كثيــراً وتوهجت أحاسيسي أكثــر مــن مــرة ...عــرفت ال بمنطق العقل بل
بإحساس الغريزة ما معنى الخيــر وما معنى العدالــة وما معنى الفضيلـة ...شعــرت
بــوزر أخطائي أنا الذي تاجــ رت بأجساد النساء ورميت بعشرات الشباب الى هاوية
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المخدرات فقط ألجنـي المــال ...عرفت آنذاك كم كنت وحشيا ً في قسوتي ...كم كنت
متواطئا ً مع الشيطان...
ً
زوجة فاضلة
أما اآلن فأنا أعرف أشياء أخرى وأؤمن بأشياء أخرى ..أوالً أؤمن بك
عرضتها أكثــ ر من مرة لإلنغماس فـي مستنقع الرذائل ولم تنغمس وأنا أشكرك اآلن
على ذلك رغم أنــي باألمس كنت أحقــد عليك من أجـل ذلك ...لوال فضيلتك الرائعة
لكنت اآلن مدمنة كوكايين مثلــي ...ملوثــة بروحك وجسدك مثلي ...ولكني سأنهض
من كبوتــي أعدك بذلك ...سأنهض.
وضمت ليلى نبيـل بقوة وأخذت تقبله فــي صدره وتبكي ..بعد برهة قالت هل تذكر
يا نبيــل قــول السيد المسيح ...إذا ملكت ذر ًة مــن اإليمــان وقلت لذلك الجبــل إنتقل
فينتقل ...أنت اآلن تملك أكثــر مـن ذرة وتستطيع أن تفعل المعجزات ولكن عليك أن
تنهج الــى ذلك نهجا ً علميا ً واضحا ً ال أن يبــقى أيمانك مجرد أحاسيس....
ورد نبيــل:
 وكيف يكــون النهج العلمي؟ يوجــد في سويسرا مصحات رائعــة يشرف عليها إختصاصيون عالميون لمعالجةمدمنـي الكوكاييـن وإشفائهم ...القصة ليست معجــزة إنهــا تحتــاج الــى شهرين من
العالج أو ثالثــة.
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-33أخــذ رجــال الضيعة ونساؤها يترددون الــى بيت مــروان مرتيــن كل أسبوع حيث
تزدحم الصالونات الثالثـة المنفتحة على بعضها فتكون الجلسة أشبه بمجالس الوعاظ
أو حفالت الخطوبة.
فــي أغلب األحيـان كان الشيخ أبو سلمان يتصدر المجلس مفتتحا ً الكالم بالدعوة الى
األلفــة والمحبــة والتذكيــر بأن الفضيلة لها وجهــان وجــه ذاتــي يكون بقمع المـرء
لشهوات جسده الشريـرة وتربية نفسه على اإلعتدال ،ووجه إجتماعي عماده أن يتقي
اإلنسان هللا فــي اآلخريــن فيعطيهم من ماله إذا كان صاحب مال ومن علمه إذا كان
صاحب علــم ويذود عـن كراماتهم بشجاعته إذا كان صاحب مروءة .فتعقب منى أن
تقــوى هللا فــي اآلخريـن أهم من تقوى هللا في الذات ألن اإلنسان حـر بذاته يفعل ما
يشاء ولكنه ملتــزم بالمحافظة علــى كرامــة اآلخريــن ومحاولــة دفـع حياتهم باتجاه
السعادة التي هي الغاية القصوى للحياة .ويعترض مروان بأن اإلنسان ال يستطيع أن
يدفع حياة اآلخريــن الى السعادة طالما أنه يدفع حياته الى الشقاء خصوصا ً إذا فسرنا
السعادة بأنها المعرفــة المتنــاغمة مع قوانيــن الطبيعــة والشقـاء جهل ومخالفـ ًة لتلك
القوانين .ويتدخل شاب طريف فيقول:
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ً
معرفة أو جهالً بل عينا ً حوراء
 أما السعادة بالنسبة لــي فلم تكن في يــوم من األيامترمي بسهامها فتصيب مني مقتالً .أو قداً أهيف يتثنى فتتثنى معه أحالمي في اليقظة
والمنام على حـــد سواء.
ويضحك الشيخ فيردف مداعبــاً:
 يبقــى الجمــال الجسدي سلمــا ً علينــا أن نرتقــي درجــاته للوصــول الــى الجمالالروحاني ..أليس مــن الجزئيات المادية تجــرد الكليات الروحانية.
وتقــول منــى بحماس:
 بلــى وحق هللا فالمعرفة تبدأ جزئيات مادية مع الحواس الخمس وتظل ترتقي حتىتصبح كليات روحانية مع العقــل بالفعــل.
وتــرد شابة مــن الحضور:
 وهــل هناك عقــل بالفعل وعقـل بدون فعل؟ فهل العقل الذي يملك حسابا ً في البنكيكون بالفعل والذي ال حساب لديــه يكون بدون فعــل؟
ويضحك رجــل ويقــول:
 صدقوني يـا ناس العقل شيء زائد عن اللزوم .ألن المرأة تعيش بإحساس غريزتهاوالرجل بكونــه ثـوراً مشدوداً الى عجلة العمل أو كلبا ً يعرف كيف يشم رائحة المال
من البعيد ويجــري وراءه.
وهنــا تقف السيدة سوسن لتقــول:
 بــ ل سأجعل عقولكم هذه الليلة تجري وراء قرون الزالبية التي غطستها بالدبس البالقطر بتوجيهات من الدكتــور مروان.
وقال الشيخ مداعبــا ً الجميع:
 هاتونــا بالزالبية على األقل نمأل بطوننا بشيء مفيد طالما عجزتم عن ملء عقولناإال بالسخافات والمهازل..
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ويبدأ األكل علــى قــدم وساق فمن زالبية الــى جــوز وزبيب الى فاكهة الى كؤوس
عصير يرتشفها بتمهل مــن تعــود أن يرتشف دم إبنة العنقــود والمكان ال يسمح لــه
بــذلك ...ومـع الطعــام والشراب كان يجــري سيل مــن األحــاديث السياسية يمكــن
إقتطــاع نتف منها:
رجــل مسن :أولئـك الفلسطينيون ما شأنهم ولبنان! بأي حق يجعلون مخيماتهم ثكنات
عسكريــة مدججــة بالسالح لها أمنهــا الذاتــي وال تخضع ال من قريب وال من بعيد
للقوانين اللبنانية؟
رجــل آخـر :إذا كانت الدولة اللبنانية ال تستطيع أن تؤمن الحماية للمخيمات فاألولى
بسكانها أن يؤمنــوا تلك الحماية ألنفسهم.
شــاب :القصة معروفــة والجـدل بات عميقاً ..عندما تأتي فرق كوماندوس إسرائيلية
وتتنزه فـي شوارع بيروت وتدهم بعض الشقق التي يسكنها قادة فلسطينيون وتغتالهم
في أسرتهم وال شرطة تمنع وال جيش يحاسب ماذا تريدون أن تكون النتيجة؟
شاب آخــر :الفلسطينيون سيف المعارضة ودرع اليسار ولوال وجــودهم بهذا الحجم
السياسي والعسكري لكان اليمين قــد جعــل من لبنــان إسرائيل ثانية.
رجـــل :إذا كان اليميــن يستطيع أن يصنع مــن لبنــان المنتمي الى العالم الثالث بلداً
كإسرائيل ينتمي الــى العالــم األول بتطــوره التكنولوجي ومستوى دخــل الفــرد فيه
وعالقة الرجــل بالمــرأة فطوبى لذلك اليمين كم هــو رائــع.
ً
دولة تحافظ على كراماتنا
إمــرأة :مــا هذا التحذلــق السمج؟ نحن قــوم بسطاء نريـد
ورغيف خبــزنا ومدرسة أطفالنــا فلماذا نقحم أنفسنا فــي المشكلة الفلسطينية أو ذلك
الذي تسمونه يمينا ً أو يساراً أو ال أعرف ماذا؟
الشيخ أبو سلمان :يــا جماعــة يتوجب علــي أن أذكركم دائمــا ً بمعنــى الفضيلــة في
تقاليدنا ...إنها الوسط بيــن رذيلتيــن ...إنهــا اإلعتــدال ...الفلسطينيون عـرب ونحن
عرب ولكنهم غربــاء قياسا ً الــى أبنــاء وطننــا يمينييـن كانـوا أم يساريين فال يجوز
مماألتهم علــى حساب شركائنا فــي األرض والتقاليــد ولكــن إذا كان بعــض أبنــاء
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الوطن يعتبرون أنفسهم غرباء عن الحضارة العربية وهم امتداد للحضارة األوروبية
الغربية فهم مخطئون ويجب أن ننبههم الى خطئهم .
رجـــل :ولكن إسمح لــي بسؤال أيها الشيخ الجليــل على سبيـل اإلستفهام واإلستفادة
وليس على سبيل اإلحــراج ال سمح هللا.
ألسنا بدورنا إمتداداً للفكر الغربــي اليونانـي في مسيرة تطــ وره من فيثاغورس حتى
أفلوطين ...أال نعتبــر القانــون السببي األرستطاليسي قانون تفكيرنا؟ أال نعتبر فلسفة
األعــداد الفيثاغورية جـزءاً من فلسفتنا؟ أليست نظرية الفيض األفالطونية هي نفسها
رأينا في مبدأ فيض العقل األول عن هللا وذلك في سلسلة من الفيوضات آخرها فيض
العالم عن الهيولي األولى؟ ألست بفمك الذي رددت هذا الكالم على مسامعنا عشرات
المرات!
الشيخ :وأردده اآلن بالفـم المآلن ...نحن إمتـداد للعقل أينما وجد وبأي مظهر تمظهر
فإذا تمظهر بصورة فيثاغورس إنجذبنا اليـه وإذا تمظهر بصورة إخناتون هللنا له أو
بصورة لقمان لقمنا المعرفة على يــده فأي خطأ فــي هذا!
الرجــل :ال أدري من األمر شيئا ً ولكني أعتقد أنه ال يحق لنا أن ندين اآلخرين بعمل
نحن قــد أبتلينــا به من قبــل.
الشيـخ :أي هرطقة فكريــة هــي هــذه الهرطقــة نحــن لسنا إمتداداً لنمط سلوكي فيه
طقوس غيبية ال واعيـة ...العقل يا بني ليس له هوية قومية أو عرقية .العقل هو نور
هللا الشعشعاني الذي لوال انعكاسه علــى مرايــا عقولنا الجزئية لكان الحيوان األعجم
أفضل منا ألف مــرة.
سوسن :كنتم فــي السياسة فمــا الذي جنح بكم الــى الفلسفـة ...يا جماعة هناك مسألة
طالما فكــرت بهــا وسأقولها لكم عــل أحــداً يلقي عليهــا بعض األضواء ..لقد بدأت
الحرب فــي المدينة واستمرت منحصر ًة فيها أشهراً عــدة فما الذي جعلها تصعد الى
الجبــل لنــرى أنفسنا جــزءاً منها بل لنغدو وقوداً لها؟ الناس الذين كانوا يحلون علي
ضيوفا ً فــي بيــروت والحــرب فيها دائــرة يأكلون علـى مائدتي ...ينامون في غرفة
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ضيــوفي أراهم اآلن وقـ د غادروا منازلهم في الضيعة وأصبحوا مغروزين في خانة
األعــداء ...لماذا؟
شــاب :إذا لــم نكــن واقعييــن فقــد يصيبنا مــا أصاب أهل القسطنطينية الذين كانوا
يتجادلــون فــي جنس المالئكــة والعثمانيـ ون يدكون أسوارهم من لم يفهم فليفهم نحن
المستهدفون في هذه الحــرب والكالم للجارة لتسمع الكنة.
شاب آخر :إنــه اليميــن يريــد أن يقتلعنــا من جبــل لبنان ليبني فيه دولته العنصرية
والجنــوب سيقدم هديــة للعــراب اإلسرائيلي.
مروان :ما هذا الهــراء تقسمون جسد الوطـن بالطريقة التي يقسم فيها البقال قالبا ً من
الجبــن ...للوطن كيانيته وألبناء الوطن معموديتهم ...إن نفس الدماء التي تجري في
عروقنا تجري في عروقهم وكذلك نفس التقاليد والعادات والمثــل العليا.
شـاب :كيف تقــول ذلك يا دكتــور مــن يسمعك يظنك إنعــزالي ..نحن عرب أقحاح
منطقنا يشهد لنا وكذلك نسبنا المتسلسل.
مروان :إنــي أعرف ذلك فأنا لست فطــراً في تربــة هذا الوطــن ...نحن ننتمي الـى
القبائــل التنــوخية اللخمية التي نزحت الــى هذه الربــوع فـي العصر العباسي األول
بأوامر مـن المنصور لحماية الثغور وبسط األمن .ولكنهم بدورهم ينتمون الى عرب
الغساسنة أوالد عمومتنا إعترفــوا بذلك أم لم يعترفوا فهذا ال يغير من الحقيقة شيئاً.
هذا إذا اعتبــرنا النسب الدموي شيئا ً مهماً .ولكن الموضوع إذا عــاد لي لقلت :يكفي
ألناس مــن أي أصل عرقــي كانــوا أن يسكنوا أرضا ً واحــد ًة ويتفاعلوا معها لمئات
السنين حتى يتحولوا الى أقارب بــل أصحاب رحم واحــد.
سوسن :إذن لماذا نتقاتــل وينهش بعضنا لحم البعض اآلخــر؟
الشيخ :الذيــن نقلــوا الحرب مــن المدينة الى الجبل لم يأخذوا رأينا بالطبع وال الذين
أمطروا ضيعتنا بوابــل قذائفهم وال الذيــن جعلــوا مــن ضيعتنا ممراً الى الجبهة وال
الذيــن ساهموا في تهجيـر بعض أبنـائها ..نحن لم نستشر وال هم أيضا ً إستشيروا فال
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الذنب ذنبنا وال الذنب ذنبـهم ولكننا مع ذلك تحملنــا وإيــاهم وزر النتــائج لقــد بدأت
الخسارة وال أحــد يعلم أيــن ستنتهي وال كيف ستنتهي.
رجــل :وبماذا تنصحنا يــا شيخ؟
الشيخ :أنصحكم بأال تعتــدوا ال علــى البشر وال علــى الحجـر ...المعتدي ظالم وهللا
عــادل ال يحب الظالميــن ...المعتــدي عنصري فئــوي يتـلذذ بتعذيب اآلخريـن وهللا
رحمــن رحيم وهـاب كريم ...ال تعتدوا وال تتعصبوا آلرائكم السياسية وتسفهوا آراء
اآلخريــن حتى يقضي هللا بيننا وبينهم فالدنيا ليست سائبة.
شـاب :هكذا بكــل بساطة يا شيخ دون أن نعيــر أي التفات للصراع القائم بين اليمين
واليسار ،بين الرجعية والتقدمية ،بيــن األمبريالية واإلشتراكية.
الشيخ :قلت ال تتعصبوا آلرائكم بــل تعصبوا للحق ...حق الجوار أللف سنة أنضيعه
بأيام من أجل كالم قد يقوله بعضكم هذا الشهر ويتنازل عنه في الشهر القادم ...إتقوا
هللا يا جماعة إتقــوا هللا...
في إحدى السهرات إحتدم النقاش أكثر وكادت الغرائز تنفلت من عقالها والمتناقشون
يتضاربون باأليــدي وبغيــرها لوال تلطف من هللا وحنكة من العقالء ...كانت الجبهة
حامية الوطيس ولقد أحضر جريح من شبان الضيعة إسمه فراس كان يعاني سكرات
الموت ولكــن الدكتور مروان عرف كيف يقوم له بجراحة معقدة استطاع في نهايتها
أن يستأصل الرصاصة التي استقرت في ظهــره قـرب العمود الفقري ويعالج مشكلة
النزيف الحــاد ..هاجت عواطف الشبــاب واستعــر فــي صدورهم نــار الغضب...
غـ ادروا الضيعة الى جبهة القتال متواعدين أن يقوموا بعملية تسلل الى خطوط العدو
فيقتلوا مــا يقتــلوا ويأسروا ما يأسروا وأعدوا لألمــر عدته ...الساعة العاشرة مسا ًء
إبتــدأ القصف فوضع أهالــي الضيعة أياديهـم على قلوبهـم ألنهم كانــوا يعرفــون أن
التسلل سيبدأ عما قريب ...فــي الحاديــة عشـرة إبتـدأت تسمع رشقات أسلحة فرديـة
ثم توقف القصف فجــأة وال زالت تسمع رشقات األسلحة الفرديــة ثم رصدت سيـارة
إسعاف بأنــوارها الكشافة تنطلق مغــادر ًة الجبهة باتجــاه الضيعــة ...أخذت السيارة
تقترب وقلــوب النـاس ترتجف ...ركض البعض الى بيت الدكتور مروان لعلمهم أن
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السيارة ستصل الــى هناك .وما هي إال نصف ساعة حتى توقفت السيارة وفتح بابها
بسرعة وحمــل رجــالن نقالــة إستلقــى عليها شـاب مــن الضيعة إسمه حسام ..كان
مروان متهيئا ً وراء طاولــة العمليات الميدانيــة وبقربه سوسن ومنى ...عندما استقر
حسام فــوق الطــاولة كان ينزف من ساقه التـي رآها مروان تتأرجح كخرقة يالعبها
الريح ...وضع الجريح كـان واضحاً ...يجب أن تبتــر ساقــه فــوراً وإال قضى عليه
النــزيف ...كان علــى مروان أن يقــرر في لحظات فاألمر ال يحتمل تردداً .في هذه
اللحظة دخل رفيق للجريح يصرخ:
 دكتــور إيـاك أن تقطع ساقه ...سأقتلك إن فعلت ذلك ...بسببي كانت اإلصابة ...الأستطيع أن أراه يقفــز أمامي كالجندب على ساق واحدة ...ال أستطيع ...ال أستطيع..
واستل الشاب مسدسه وأخـ ذ يطلق النار على جدران الغرفة ولكن مروان اقترب منه
بكل هدوء وصفعه على وجهه صفعة مدوية وهــو يصرخ بــه:
 أخــرج أيها المتخلف وإال صفعتــك على قفــاك ورميت بـك فـي الشارع ثم صرخسوسن،آمراً إياها بإحضار بعض المعدات وبدأ عملية البتر ...لم يكن هناك بنج كاف
فقد نفـ ذ البارحة إثر عملية فراس ...كان حسام يصرخ من األلم صرخات جمعت كل
أهــالي الضيعة حتى الشيـوخ واألطفال ولكن مروان كان مستغرقا ً في عمله ال يرى
أحداً وال يسمع أحــداً ...أمــر بعض الشبــان بشد حسام بالحبل الى الطاولة والبعض
اآلخــر بالمساعدة بعد أن أغمي على سوسن وانهـارت منى وقـد اجتاحتها نوبة بكاء
عصبية ....إستغرقت عملية البتــر وتقطيب الجــرح أربــع ساعات متواصلة تخللـها
سحب ليتــري دم مـن شرايين بعض الشبان إلسعاف حسام بها ...بعد خمس ساعات
إطمأن مروان بأن النزيف قــ د توقف والتضميد بحالة جيدة فانهار على أقرب كرسي
بجانبه رأسه يــدور فيــرى حسام معلقــا ً فـي سقف الغرفة والمصابيح تشع من القاع
بعدها أخــذ يحس بجسده يرتعـد وبأسنانه تصطك ثم بدأ يغيب عن الوعي تدريجياً.
عنـ دما استفاق بعد ظهر اليوم الثاني رأى نفسه في فراشه يرتدي البيجاما ومنى الــى
جانبه وقــد أخذت يــده براحتيها وهـي تلثم أصابعها وتسقيها دموعا ً ساخنة ..أغمض
عينيه بسرعة وتنــاوم ثم بدأ باألنين فارتبكت منى وأخذت تخبط خبط عشواء فتراها
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تداعب غــرة شعــره بأناملها ثم تمسح علــى جبينه مبسملة محمدلة ثم تنحنـي فتقبــل
جبينه وإذا بدموعها تنهمــر علــى وجهه فتبلله وسمعها مروان تتمتم:
 يــا إلهــي ماذا أصابــه ...ال شك أن رائحـة الدمــاء جعلته يشعر بغثيان الرعب...عهدي بــه قــوي اإلرادة لقــد اشمأزت نفسه مــن بشاعة هــذه الحرب أنا متأكدة من
ذلك ...مــروان حبيبي قـم بنــا نترك هــذه البــالد ونرحــل...ال...ال ...هناك جرحى
ينتظرون عنايتــك ...ال تستطيع أن تتقاعس أبداً ...مروان إصح يا حبيبي ال يستطيع
اإلنسان أن يمرض ساعــة يشاء ...مروان حبيبي ...ثم تعود لتلثم جبينه وتبلل وجهه
بدموعها .وفجــأ ًة إذا بها تشعر بذراعي مروان يضغطان على ردفيها بقوة وهو يفتح
عينيه ويقـول ضاحكاً:
 أخيــراً أمسكت بـك أيتها الغــزالة البريــة الشاردة ...سأعــرف كيف أؤدبــك بعـدةصفعات على قفاك اآلخذ في الهزال كأنك تعيشين في سفر برلك .وارتبكت المسكينة
منى وكادت تنفجــر بالبكــاء كطفلة فاجأتها أمها تختلس بعض النقـود من حقيبة يدها
ولكن مــروان جذبها الــى صدره ودفــن شفتيه فــي شفتيها مستغـرقا ً في قبلة ملتهبة
قاسية ...كانت منــى تحــاول عبثـا ً أن تتخلص من بين ذراعيه وتبذل مجهوداً خارقا ً
لتخليص شفتيها من شفتيه فتلوح بذراعيها وترفس بقدميها وتشخر وتنخر ولكن دون
جدوى .لقد أمسك مــروان بكتفيها وأطبق علــى رأسها وكأن كفيـه ملزمة حداد فظل
ينهــل من رحيــق ثغرها الممزوج بالكثير من الدموع المالحة حتى تراخت بين يديه
فانكفأ قليالً ليجعــل رأسها ينشلح علــى صدره وهــو يعابث شعرها ويتنهد بعمـق:
منــى :مالي أسمعك تتنهد بكل هذا الحــزن ...لماذا عاملتني بهذه القسوة البربريــة؟
مروان :منى عليك أن تخرجي من جلدك ولو لمرة واحدة أشم فيك رائحة األقارب...
دعيني ولو لمرة واحدة أشم فيك رائحة األنثى ...لماذا لم تلتهمي شفتـي كما تفعل أي
امرأة بأي رجـ ل؟ لماذا لم تجرحي صدري بأظافرك ...لم تغرزي أسنانك في كتفي..
ً
مرتعبة مما تسمع ومما ترى؟
لم تصرخي بصوت داعــر حتى تركض سوسن
منــى :عندها أكون قــ د خرجت على شهادة حسن سلوك وأصبحت جديـر ًة بأن أكون
ً
زوجة لك!
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مــروان :ال أريــدك زوجــ ًة أمــا ً فقط؟
منــى :أتريــد أم أوالدك امرأ ًة مهووسة؟
مــروان :لماذا ال تفكرين إال باألمومة واألطفــال! فكري باألنوثة والحب.
منــى :وهــل تظنني قادرة على إعطاء طفــل لرجــل ال أحبه؟
مــروان :أتحبينني إذن؟
منــى :وهل عندك شك فــي ذلك؟
مـروان :إذن قبليني بأقصى ما تملكين من عنف.
منــى :مــروان إنك ترعبني بأفكارك هـذه ...ال أستطيع أن أقبلك طالما أننا لم نقترن
بعــد وحتى لو اقتــرنا ال أستطيع أن أكون صاحبــة المبــادرة ..أال تعتبــر ذلك أمراً
مخجالً؟
مــروان :ولــو قلت لك هيــا إخلعــي قميصك أريــد أن أتلذذ بمرأى نهديك العاريتين
يتأرجحان فــي الهواء...
وجفلت منــى مرتـد ًة الى الوراء وهي تشهق من الفزع وتبكي وقد أرعبها الخوف ثم
هربت باتجــاه غرفتها ...عنــ دما رأت السيدة سوسن مستلقية على سريرها تراجعت
الــى الخــارج حيث تمالكت نفسها فكفكفت دموعهــا ثم دخلت الحمام فغسلت وجهها
وأصلحت هندامها وعادت هادئـة األعصاب باسمة الثغر ولكن األلم كان واضحا ً في
تقاطيع وجهها ونظرات عينيها رغم الجهــود الخارقــة المبذولــة ...إبتدرتهـا سوسن
قائلــ ًة:
 عهدتك فــي غرفــة مروان تعيدينه فما بال هذه النظرات الحزينة وكأنك عائدة منمأتــم.
 بــل عرجت قليالً على فراس وحسام .إن ألمهما ال يطاق ..األفضل لو نقلناهما الىالجامعة األميركية ...وضحكت سوسن
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 هذا ما قلتــه لهما منـذ قليــل ولكنهما رفضا فثقتهما بمـروان ال حدود لها. رغم أنه قسى كثيــراً على حسام ...المسكين كم كان رجــالً في صبره علـى األلم. ومروان لم يكن يقــل عنــه رجولــ ًة ...ألم تلحظي وجهـه كيف تحول الى قالب منالفوالذ البــارد.
 ربما هي قسوة األطباء جميعاً ...فهم يتعاملون مع الناس كما يتعامل الجزارون معاألغنــام واألبقــار.
 منــى ...كيف تقــولين هذا الكالم الحاقــد! هل منظــر الــدم ليومين متتالييـن أفقدكصوابــك؟
ولكن منــى أمسكت بأعصابها الثائرة وتهالكت على مقعد بقربها ثم دفنت وجهها بين
كفيها وأجهشت فــي البكاء ...هرعت سوسن اليها واحتضنتها كأم تحتضن طفلتها.
 مــاذا أصابــك يــا بنيتي؟ لــم أنت ترتجفيـن كأنك محمومــة؟ ....منــى مــاذا كنتتنتظريــن مــن عودتــك الى ضيعة علــى طريق الجبهة إال الدموع والدماء ...يكفينا
شرفــا ً أننا نخفف بعض آالم هــؤالء المساكين األشقياء ...هل نستطيع أن نقوم بعمل
أفضل ...إذا كان ذلك ممكنــا ً فقوليه لنــا لنفعله ...تأكدي أننــا لــن نتقاعس أبداً...
 لم أعــد أعلم مــن أمــري شيئا ً بعد أن تحطمت فـي رأسي صورة المثل األعلى...أصبح وجــودي وعدم وجــودي متساويين.
 اآلن فهمت ...لقــد فضحك لسانك يا شقيــة ...كيف تخاصمت مع مــروان ولماذا؟ ال ...ال دخــل لمــروان بحالتــي هذه ...لم ألــق منه إال كل خيــر... ولكني متأكدة بأنكما تخاصمتما على شأن ما ...إذا لم تبوحي باألمر سأسأله بنفسيوسيخبرني حتماً.
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 ال ...ال تسأليــه عـن شيء ...أريد أن أعتبر ما حصل لي قبل دقائق مجرد كابوسمزعج رأيتــه في عالم األحالم ...إنها الوسيلة الوحيدة لتستمر حياتنا في عالم اليقظة
علــى نفس عنــوانها السابق.
 لقــد مزقنــي القلــق ...بــل عليــك أن تتكلمــي فأنــا لكليكما بمنزلة األم أم أنكما التعتبرانني كذلك؟
 معــاذ هللا بــل أنت األم واألب معــاً. إذن تكلمــي وبسرعة وإال استعملت سلطتي كأم وصفعتك علــى وجهك. كنت أمسح علــ ى جبينه وهو يئن أثناء نومه ،وأخذت أداعب غرته وأناجيه ببعضالعبارات وأبكي بصمت ...كانت دموعي تتساقط بغفلة مني على وجهه فتبلله ...وإذا
به يمسك بي مـن ردفي ويجذبني بقسوة هائلة ثم ينثني على شفتي يلتهمهما إلتهاماً...
رفسته ضربته ...لوحت برأسي ولكن دون جدوى ...كان يمسك بي كما يمسك قاطع
طــرق بضحيته...
 ثــم ماذا بعـد ذلك؟ أخذت أبكي ثم همد رأسي فوق صدره ...قال لي أنه يرغم نفسه على ذلك ليجعلنيأخــرج مــن جلــ دي ..ليجعل شعور األنثى في ينتصر على شعور األم...ثم استفزني
بأقصى درجات التــوحش والبربريــة ...قــال أنــه يحلــو له أن يـرى صدري عاريا ً
ونهـدي يتأرجحان في الهواء بجموح ...لقد أرعبني مجونه ..لم أكن يوما ً أتصور أن
مــروان ينطق بهكذا أباطيــل.
 وال تصورت نفسك يــوما ً عارية بين ذراعي رجــل؟ وهــل يمكن أن أتصور ذلك؟ وهــل هذا كل شيء؟ وهــل تتصورين شيئا ً أشد هوالً من ذلك؟192

 إذن قبلك بقسوة وجعلته يرتشف دموعك مع مــاء شفتيك وهذا كل شيء. ولكــن أال تهتمين بما قــال؟ لم ألحظ فيما رددت مــن كالمه أي كلمة تلفت النظر. كيف لــم تلحظي؟ طلب مني أن أغرز أظافري في صدره وأنهش كتفــه بأسناني. لو كنت مكانك وكان يوسف مكانه لفعلت ...لمزقتــه ثم تمــزقت فوقــه. خالتي سوسن كيف تقوليــن هذا الكالم ...هل أنتم جميعا ً متآمرون ضدي! يا منــى قولــي لي ...ألم تكن تخبرك عمتك شيئا ً من هذا القبيـل عن يوسف؟  ...كانت رمــز العقــل رحمها هللا إال عندما تبــدأ بالحديث عــن العم يوسف فتأخذبالهذيان ...قالت لـي مرة أن مستقبلها حددته قبلة يوسف األولى لها ...كان ذلك ثاني
يــوم الدخلة ...حملها بيــن ذراعيه فصرخت غــرز أصابعه فـي لحم ردفيها فأنت...
إنهــال يلتهم شفتيها فأخذت تبكــي ...مــزق قميصها بقسوة وأخذ نهدها بيده يعتصره
فغــدا بكاؤها عويــالً ...رماها ساعتئذ على الكنبة وبصق على األرض وخرج وهـو
يشتم نفسه ويشتم الشيخ واألنبيــاء ويتوعــدك أنت وزوجــك المرحــوم بأنـه سيذهب
خصيصا ً الــى أستراليا ليذبحــه ويعلـق رأسه في عنقك ثم يسلخ جلدك ويشويك على
الفحم ويلتهمــك.
 أهــي كانت تقــول ذلك؟ أما قلت لك أنها كانت تهــذي؟ آخ ...يا لــي من شقيــة ...يوسف يوسف تعال خذني يا يوسف ...وانهارت سوسنوقد بــدأ الزبــد يعلــو شفتيها ثم انقلبت عينــاها فغــاب السواد في البياض.
أتــى مـروان مروعا ً بصوت الصراخ وركضت منى باتجاه قنينة ماء الزهر وأخذت
تصب علــى وجــه سوسن بال وعــي ...أخذت سوسن باألنيــن وبــدأ وجهها يــزداد
إصفراراً ونفسها يتقطــع ...حــاول مــروان أن يفــك سحاب فستـانها المشدود علــى
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صدرها بقــوة ولكنه ارتبــك فشـق الفستان بيديــه ثم فتح قفــل الصدريــة وأخذ يدلك
ظهــرها بحركات التنفس اإلصطناعي ثم أمسك برأسها وقال لمنــى:
 تعالــ ي أنفخي في فمها بأنفاس عميقة ..هيا ...وامتثلت منى لألوامر وهي مشدوهةمما حصــ ل ...في هذه الفترة ذهب مروان وأتى بوعاء مملوء بالماء الساخن وضعه
أمــام سوسن ثم أخــ ذ بأقدامها وراح يغسلها ويدلك ما بين األصابع بشيء من القسوة
بعد أقـ ل من عشر دقائق إستفاقت سوسن وأنذعرت عندما رأت مروان يغسل أقدامها
فسحبتهما بسرعة مــن الوعــاء وهي تــ ردد متلعثمة:
 المغفــرة يــا ولدي كيف يمكن أن أسبب لك كل هــذا اإلزعاج. بل نحن الذين جررناك الى كل هذا اإلزعاج فاألجدر بنا أن نستغفرك ثم إني سعيدبأن أنحني أمامــك وأغسل لك أقدامك ليس بصفتي كطبيب بل بصفتي كإنسان.
 ال تجعلني أذوب خجــالً وأختفي فأنا كنبتة الصبير بضع قطرات من الماء تكفيني. بــل أنت أجمــل زهــرة أنبتتها هذه الجبــال التي نحــن جــزء منها.وهنــا أخذت منــى تتمتم:
 مسكينة هذه الجبــال كلما تدثرت شجـراً أتــى من يقطع ذلك الشجـر وكلما تدرجتبساتين أتـى من يحرق تلك البساتين وكلما أنجبت زنوداً تتحدى الفقر وتلوح في وجه
التخلف أتــى من يلــوي تلك الزنــود ...ورد مــروان:
 ومع ذلك ستبقى شلــوح الصنوبـر تخفق ومنحدرات الجبال تتدرج والزنود تتحدىوتلــوح ...إنها قضيتنا كلما سقطت حملناها وحاولنــا الصعود بها مــرة ثانية..
 كيف تقــول قضيتنا والبعض منــا يفتــ رس البعض اآلخر ...هل نسيت حسام الذيشددته بالحبال وبتــرت له ساقــه وهو يصرخ كثور ذبيح ...وفراس الذي كنت تنقب
فــي لحمــه عــن الرصاصة كما تنقب الدجاجــة فــي أرض الدار .وأبي الذي رفعته
القذيفــة ثم رمتــه أرضا ً بعــد أن شطرتــه الى نصفين ...وأمي التي انسحقت بطرفة
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عيــن ...وعمتي التي تمزق صدرها وم ع ذلك نادتني لتبوح لي بوصيتها ...وبعد كل
ذلك تقــول قضيتنا؟
 وماذا تريديــن مني أن أقــول قضيتنا نحن وقضيتهم هم؟ وأجابت سوسن: لو لم يكن على مسرح األحداث إال نحن وهم النحلت المشكلة ببضع جلسات حوارولكن الفرقــاء كثــر .كل واحد منهم سيقاتـل حتى آخر رجل منا ليحقق أهدافه  .ورد
مــروان:
 إنه الغباء المتجلبب بجلباب التبـاهي والخيالء ظننا الفوضى حرية والعنف الدمويفروسية وانظري النتيجة ..قلبي يحدثني أننا في بداية طريق اآلالم ...أنت اآلن بخير
يا خالتي سوسن أليس كذلك؟
 نعم بألف خيــر إنما هي أعصابنا تخــوننا لسبب ولغيــر سبب. ال ...أنهــا تجربتنا األولــى مع الدم الحقيقي ...دم األقارب الذي ينزف في أكفنا...سأنزل ألتفقد الشباب تركتهم مــدة طويلـة ضاربا ً بواجباتي عرض الحائط.
 نسيت أن أقـ ول لك ..لقد حضر اليوتنان حسن منذ ساعة برفقة سيارة إسعاف ونقلالجريحين الــى مستشفى الجامعة األميركيــة.
 ولمــاذا لم تنبهينـي؟ كنت نائما ً واليوتنان ألح على عدم إزعاجك وقال أنه سيأتي مسا ًء إذا لم يعقه عائقليشكرك جزيــل الشكــر.
 والشباب هــل كانوا بخيــر؟ لقــد ألح حسام علـى البقاء ...قال أنه كان يحس بعاطفتك الجياشة وأنت تقطع ساقهبمنتهى الحـ زم ولكن اليوتنان أقنعه بالذهاب مخافة نزيف مفاجيء أو غرغرينا أو ما
شابــه ذلك فـذهب.
 ال بــأس سنزورهما فــي الجامعة غــداً وسأتصل بالخالة ديانا.195

 وأنا سأكلم ليلى وأرى ماذا حل بذلك القرد الفاسق زوجها ...هل يتعالج في المصحأم أنــه عــاد الــى سابــق سيرتــه.
 وأنا سأشتري بعض الكتب ولوازم الرسم الضرورية لقد قررت العودة الى هوايتيالقديمة فالعمل في العيــادة أرهقني نفسيا ً وجسدياً.

**********
-34فــي مصح لوزان كثــرت الفحوصات وصــور االشعة ثم أعقبـها برنامج معقــد من
التماريــن الرياضية وحمامات الميــاه المعدنيــة والتدليك بالوحــول ثم سحب كميات
صغيــرة مــن الدم الملــوث واستبداله بــدم نظيف مع نظـام غذائي نباتي حرمت فيه
اللحوم والمقبالت والمازات والخمور تحريما ً حنبلياً.
أمسيات المصح كانت ملونــة تتخللها الحفـالت الموسيقية الراقصة وعـرض األفـالم
الجنسية المثيــرة ...عندما استفسرت ليلـى من البروفسور كالرك عن الغاية من ذلك
قال لها بأن مدمــن المخدرات تفتــر عاطفته وتخمد النـار الغريزية في جسمه ونفسه
ولذلك من المطلوب أن يرافــق العالج عالقات حميمة بين الرجل المصاب وصديقته
أو زوجتــه وأن يتخلل ذلك إثــارة له بمختلف الوسائــل واألساليب ومحاولــة إيقــاظ
اإلحساس الجمالي الرومنطيقي الذي ضعف حتى كاد يتالشى.
أمــام هذه النصائح كانت ليلى تبــذل مجهوداً صادقا ً لألخذ بيد نبيل في العالج فعندما
يحين موعــد النــوم تطفيء األنــوار العاديـة لتضيء أنواراً برتقالية ناعسة ثم تجعل
الموسيقــى الحالمــة تسيل حتــى تدخــل اآلذان وتغــل الــى أعماق النفس ودهاليزها
المتشعبة ثم تبــ دأ بخلع مالبسها بحركات راقصة فيها الكثير مــن الدالل واإلثـارة...
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عندها تستبدل الموسيقى الحالمة بأخــرى عنيفة وتبــدأ برقصة جيــرك ملتهبة داعية
نبيــل لخلع ثيابــه ومشاركتها الرقص العنيف فيلبي الدعــوة بحماس ويحتدم الرقص
صاخبـا ً مغريا ً يرسم على جدران الغرفة آالف اللوحات الكاريكاتورية لنهود تتأرجح
وأرداف تتثنى وأشيــاء وأشيـاء لم تحلم بها مخيلة شيطان أحمـر النابين .ولكن ما أن
تهدأ الموسيقى وتتعلق ليلى بعنــق نبيل وتبدأ بالتهام شفتيه ومداعبته بأقصى درجات
الفجــور وهي تجــره الى الفراش حتى يبــدو المسكين محبطا ً متخــاذالً تبـدأ البرودة
تسري مــن شفته السفلى باتجاه صدره فذراعيه فأنامله حتى تشعر ليلـى وهو يداعب
ثدييها برائحة صقيع عطن خارج لتــوه من قبــو عتيق مقفـل تتجاهل الوقائع وتصبر
فتنشلح علــى الفــراش لتتركه يتصرف كما يحلــو له ودائما ً يأتــي التصرف شاذاً ال
تستطيع ليلــى أن تتأقلم معه األمــر الذي يجعــل نبيــل يشعــر باإلرتباك والتضـاؤل
واإلنسحاق .دائمـا ً يأتــي التصرف مبتــوراً مشوها ً كمخلوق مسخ األمـر الذي يجعل
ليلــى تتساءل مــا الذي أصاب زوجها بالسجن أي معانــاة كانت معاناتــه أي تجربـة
غريبــة األحداث عاشها صحيح أن نبيل لم يكن في يوم من األيام فارس أحالمها وال
رجــالً تستمريء معه الحب ولكنه كان لبقــاً على األقــل كان يراعي مشاعرها قـدر
اإلمكان ...ولكن بعد تجربـة السجن ماذا أصابه؟ أي إحباط يعيشه ...حاولت ليلى أن
تستدرجه بكل الوسائل ليخبرها تفاصيل ما حدث ولكنه وفي كل المرات كان ينكفيء
علــى نفسه وينسحب وهــو يتمتم ..أرجوكــم أتركونــي وشأنــي ...دعونــي أمــوت
بكبرياء رجـل مغامر ...أرجوك يا ليلى أنت إبنة امرأة فاضلة وسيدة شفافة حضارية
ال تذلينــي بتعريتي حتــى العظم ...ال أستطيع مواجهة ذاتـي ...ال أملك الجـرأة على
ذلك...
وعادت ليلــى لتتصل بالوزيــر دينغــو وتغريه بمبلغ دسم إن هو أخبرها بصدق بكل
تفاصيل الوقائــع التــي عاشها نبيــل فــي سجنــه ...وأمـام هذا اإلغراء إتصل دينغو
بصديقه الضــابط مــرة أخــرى وكانت اإلجابات غريبـة عجيبة ...لقد عذب نبيل في
استجوابه بوسائــل وحشية البعض قالــوا أنــه أجبــر أن يشرب بولــه ويـأكل غائطه
والبعض قــال أنــه تعــرض لصدمات كهربائيــة قاسية فـي رأسه وصدره وأعضائه
التناسلية والبعض قــال أن مجموعــة عساكر حــاولوا إغتصابــه جسديا ً لينتقموا من
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غطرسة الرجــل األبيض الذي يقولــون أنــه مستعمــر ينهب بــالدهم ويمتص جميع
خيراتها وال يتــرك ألهلها إال الفضالت القذرة ...وبما أنهم ال يستطيعون اإلنتقام من
األبيض األميـركي أو األوروبي فكبش الفداء دائما ً األبيض اللبناني ...كل هذا مجرد
أقاويــل ال أحــد يستطيع أن يجـزم بصحتها ولكن الثابت أن نبيل دفع مبالغ طائلة في
السجن ليحصل علــى كميات كبيرة من الكوكايين كان يتنشقها عــدة مرات في اليـوم
وكأنه كان يتعمد أن يبقــى فــي حالة غيبوبـة وهذيان دائمين هربا ً من كوابيس كانت
تنتابه ويظهر أثــرها الرهيب على قسمات وجهه .مسكين نبيل صحيح أنه كان جشعا ً
ظالما ً لعمالــه مستغــالً ألصدقائــه يعبــد إله المــال والجــاه ولكــن إصالحـه لم يكن
مستحيالً ...وهنــا بكت ليلــى بمــرارة ...لــن أتخلــى عنــه مهما حصـل ...سأحاول
المستحيل إلشفائه وإعادته الى ربوع الوطن رجالً كريما ً ناضل وكافح وجنى الثروة
التي يستحق أن يكافــأ مــن أجلها .قد أفكــر بهجــره بعـد شفائه التام ألنه من الناحية
العاطفية ال يعني لــي شيئا ً ولكن وحتى ذلك الوقت سأعطف عليه كثيراً وأرعاه بكل
مــا يمليه علــي واجبي كزوجة فاضلة ...سأحافظ علــى أمواله وأرزاقه ،لكل إنسان
قــ دره سأحمل صليب قدري بإرادة صلبة هذا أقل ما يمكن أن أفعله من أجل الكرامة
التــي طالما عبثت بقوانينها وحطمت سلم قيمها درجــة بعد درجــة ...ولكنـي مرهقة
سأترك نبيــل أيامـا ً معدودات أزور فيها األهل والوطن ثم أعود ألقف بجانب زوجي
بشجاعة وحــزم حتى أني أعتقد أن نبيل يرغب في مزاولة العالج منفرداً بنفسه عدة
أيام ليأخــذ فرصته فــي تنظيم أفكاره وأحاسيسه وإنقــاذ ما يمكــن إنقاذه من رجولته
الخائبــة وإرادتــه المنهارة ويأسه القاتــل.
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**********

-35إرتدى مــروان بذلته الخضراء السندسية وربطة العنـق الحمراء على القميص الفاقع
الذي لونــه بلــون زهــر الرمــ ان .وألول مرة منذ عدة أسابيع وضع الكريمات على
شعره وصففه بخفة صبيانية ...كان كل شيء فيه يتوهج ويهم باإلنطالق حتى أنه بدأ
يغني ويرندح ويتحـرك كالصبيان وهو يفتح باب سيارته ويجهزها لإلنطالق .سوسن
بـدورها كانت نشيطة متوثبــة فالنــزول الــى بيــروت يوقـظ فيها اإلحساس بالحيــاة
المترفــة وشوقها بالعــودة الى مجتمعها الراقي وربما كانت بال وعيها تنتظر مفاجأة
غامضة كأن تصادف يوسف فجــأة علــى الرصيف المقابــل أو كأن تفتـح باب بيتها
لتــرى مفاجأة سارة بانتظارها ...وضعت الحقــائب فـي الصندوق وأخرجت السيارة
من الكاراج وأوشكت الرحلة تبدأ عندما سأل مروان عن منى ما الذي يؤخرها داخل
المنــزل فكان جــواب سوسن أنها رأتهــا منــذ ساعة وقــد ارتدت كامل مالبسها في
الحديقة تقطف باقــ ًة من الورد وتتجه خارج المنـزل ولكن مروان تأفف لتلك اإلجابة
قائالً:
 كيف لم تسأليها الــى أيـن تذهب ومتى تعـود ونحن سنغادر الى بيروت باكراً هربا ًمن زحمة السيارات.
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 كانت ترتدي ثيــابا ً عاديــة ولم تظفــر شعرها فال أظنـها ستـذهب الى بيروت دونبعض التبرج.
 أظنها تريــد أن تتسوق بعض الكتب والمجــالت كما أنها لمحت لــي منـذ أيام أنهاستعاود الرسم هــوايتها القديمــة منذ عهــد الطفــولة فربما أرادت القمــاش والزجاج
والمعجــون.
 بــل أراها فـي حالة نفسية كئيبة تريد أن تنتهز فرصة غيابنا في المدينة لتخلد قليالًالى نفسها تحاورها في بعض الشؤون والشجون.
 ولكن ال بــد من معرفة مكان تواجدها فلعلها ترغب في الذهاب ...على أي حال النستطيع أن نغادر دون أن نكلمها...
عنــدما انطلقت السيارة مــن البيت وانحرف بها مـروان باتجاه مقبرة الضيعة رفعت
سوسن حاجبيها معبــر ًة عن الدهشة ولكنها لم تتفوه بكلمة توقفت السيارة بالقرب من
بوابة السور فترجــل مــروان والتف حــول السور قاصداً باب المدفن ...هناك كانت
ً
راكعة تنشج وقد تبعثرت باقة الورد أمام ركبتيها ...إقترب مروان وركع بقربها
منى
فقــرأ الفاتحة همسا ً ثم وقف ورفــع منى مـن أكتافها وضمها الى صدره ...حاول أن
يعتذر بأسف عــن تصرفات األمس التي بدت له في هذه اللحظة مخزيــة ولكنه وجد
لسانه جافـا ً وطعم فمـه مــراً فآثــر الصمت ...حاولت منــى بدورها أن تكبح نشيجها
وتهــدأ وكادت تنجح ولكنها سرعان ما عادت لتبكي دموعـا ً سخية رافقتها حشرجات
صوت حاولت صاحبته أن تخنقه دون جـدوى .وبدل من أن يضعف مروان أمام هذا
الموقف المؤثر إذا به ينهر منى قائالً:
 الخالـة سوسن تنتظرنا في السيارة وال يجوز لنا أن ندعها تنتظر أمام بوابة المقبرةفتــرة طويلــة ...لقــد حملناها كل أثقــالنا وعصبنا برأسها كل مشاكلنا ونحن ال زلنـا
نتمــادى...
ثم أخــ ذ المنديل من جيبه وأخذ يمسح دموع منى حتى اطمأن الى انحباسها ثم سوى
لها خصالت شعرها المبعثرة وطبع ً
قبلة على جبينها وهــو يقــول:
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 واآلن إبتسمي وإال عضضتك فــي كتفــك حتــى تمألي الدنيــا صراخا ً فأنا رجـــلصعب المراس ولقــد علمتني الحيـاة أن ال شيء ينفع مع المرأة إال العصا سأضربك
علـى قدميك ضربــا ً مبرحــا ً ولكن لن أسمح للكدمات الزرقــاء أن تشـوه مروج الفل
والياسمين فحذار غضبي يا آنسة ...ثم لف ذراعه حول خصرها واتجها الى السيارة
حيث قفلوا عائدين الى البيت لترتدي ثيابها وينطلقوا.
علــى الطريق كان مــروان جذالً أو يحاول أن يلعب دور الجذل فأخذ يصفر كما في
سنــوات الجــامعة األولــى ثم انطلــق يغني مقطوعات مـن قصائد بعضها موشحات
وبعضها وجدانيــات ثم انعطف الــى الطــرائف يــروي منها الكثيــر على غير عادة
ويتعمد أن يكون في بعضها شيء مـن المجون ...عندها يغمز بعينه سوسن ويأخذان
بالضحك كالهما محاوليــن جـر منى الى الضحك والهــزل .شعرت منى بأن مروان
يبـذل مجهــوداً قاسيا ً ليلبس الموقف أثـواب الدعابة والمرح فشفقت عليه من الخذالن
ولذلك أخذت تضحك وتشارك فــي األحــاديث بحيــوية وسوسن تساعـد اإلثنين كلما
أوشك أي منهما أن يعــود الى صمته الحزين.
عندما وصلت السيارة الــى الروشة وتوقفت أمام بناية السيدة سوسن قال مروان بأنه
سيذهب الــى الجــامعة ليتفقد الشباب ويحادث الدكتور حمـادة في شأن ساق حسام ثم
يعــود على جنــاح السرعة  .أجابت سوسن أنه ال بأس عليه فإذا تأخر ذهبت مع منى
الــى الحمرا للتسوق ويجتمع الشمل علــى طاولة الغداء .ما أن ترجلت سوسن ومنى
وأقلعت السيارة بمروان حتى أسرع ناطور البناية األفريقي فرحــا ً متلعثما ً بكلماته.
 سيدتــي الكبيرة ..سيدتــي الكبيــرة لقد وصلت السيدة الصغيـرة ليلى البارحة وهياآلن في المنــزل ولقد تلفنت لي منــ ذ ربع ساعة ألحضر لها بعض أنواع المأكوالت
والمشروبات ...ثم حمل الحقيبة الصغيرة وسبق السيدتين الى المصعد.
عندمــا فتحت السيدة سوسن الباب بمفتاحها الخاص ونادت ،ليلــى إبنتي الصغيرة لم
تجــ د إال وابنتها تعلقت بعنقها وانهالت عليها بعشرات القبــل ثم ارتمت على صدرها
وراحت تبكي كطفلة عادت لتــوها مــن مدرسة داخليـة ...سالت الدموع بدورها من
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عينــي السيدة سوسن ولكن بوقــار ورصانـة ولكنها لم تستسلم لعواطفها فسرعان ما
أخذت تضحك وتتكلم بمــرح.
 أراك إزددت فتنــ ًة أيتها الشيطانة الصغيرة ...أهــي ساحرة الى هذه الدرجـة مدينةلنــدن حتى ينتقــل سحرها الى كل من يطأ ثراها ،عادت ليلى الى هدوئها فرأت منى
تقف الــى جانب أمها وعلــى ثغــرها إبتسامة عذبــة مملــوءة بالكثيــر مــن الدهشـة
واإلعجاب ...بادرتها منــى مهللة أهــالً وسهالً بعودتك الى صدر أمك ووطنك سيدة
ليلــى ...نحــن جميعا ً نحبــك وأنت بالنسبة لكل أهــل الضيعة مثالً أعلـى في الجمال
والرقي واألناقة ...عندما كانت منى تتكلم كانت ليلى تتفحصها محاولة سبر أغوارها
ولكنها عادت بانطباع حسن فلم تقـرأ في قسمات وجهها إال الطيبة والعاطفة الصادقة
وكأنها تحب كل شيء أحبــه مروان من قبــل حتى الشوارع التي داعبتها أقدامــه...
كانت ليلــى تتوقــع أن تكــون النظــرة األولــى بينها وبيــن منى نظرة تحد وازدراء
وكراهية ولكنها فوجئت بمنــى تقابــل الطيبة بطيبة مثلها فهي عاجزة بالواقع عن أن
تنظر الى منى نظر ًة فيها ولــو أدنى أثــر من آثار الكراهية.
عندما عاد مـروان قرابـة الواحدة كان الباب مشرعا ً على مصراعيه وسوسن تنتظره
بابتسامة عريضة ...كانت منــى وليلــى على الشرفــة منـذ أكثر من ساعتين تتكلمان
دونما انقطاع عــن خليط مـن المواضيع ال يوجد بينها لحمة تضحكان حتى تغرورق
عيونهما بدموع الفــرح...
أقبــل مــروان مسلما ً فشهقت ليلــى من المفاجأة وقفزت لتتعلق بعنقه وتقبله عشرات
القبالت ومنى تضحك حتــى تكاد تنقلب عــن كرسيها ..شعـر مروان بعاطفة حقيقية
وهــو يبــادل ليلى القبالت فهي المـرة األولى التي يحس فيها أنها قريبته وقبلها على
هذا األساس ولكن رغم ذلك ظـل متوجسا ً يخشى أن تجمح ليلى فتضعه في موقف ال
يحسد عليه ...ولكنه سرعان ما انخرط فــي الحديث ،لنــدن ومناخها وآخر صرعات
الهيبييـن مــن الشعور الملونـة الى الوشم على الجلد الى طرائف أثرياء الخليج وآخر
طرفة غبــاء قامــوا بها.

202

كانت األحاسيس قــد هدأت قليــالً على الغــداء فبـادر مروان ليسأل ليلى عن زوجها
وأعماله وصحته وتطلعاته فأجابت بأن نبيــل رجــل طيب كريــم يحب المساهمة في
األعمــال الخيــرية والمساعــدة للتخفيف مــن آالم البــؤساء ولكن هللا ابتــاله ببعض
اإلنحراف الذي تأمــل أن يستطيع التغلب عليــه إذا أسعفه الحظ ولما استفسرت منى
مندهشة مـن تلك المالحظة أجابت ليلى بهدوء أن نبيل إبتلي باإلدمان على الكوكايين
مثله مثل أكثــر رجــال األعمال فــي أفريقيا وكان يمكن لألمـر أال يتفاقم لو استدرك
نبيــل نفسه قبــل مدة وبـدأ عالجا ً علميا ً ولكن السيف لم يسبق العذل فها هو اآلن في
سويسرا يخضع لعالج علــى مراحــل ...إعتذرت منــى لسؤالها بأسف ودعت لنبيـل
بالشفاء العاجــل أما مروان فأطرق برأسه وهــو يقــول:
 المصحات الحديثة وفـ رت كل أسباب الشفاء شرط أن يتحلى المريض بقوة اإلرادةوالتصميم علـ ى الشفاء فمحبة الحياة والتعلق برغباتها شرط أساسي للشفاء ...أجـابت
ليلى ببساطة ومــرح ...أعتقد أن نبيل سيبذل جهداً صادقا ً ألنه ناجح في حياته ويريد
أن يستمتع بوهــج نجــاحه وهــو يرغب في إنجاب طفل يرث جنى عمره واألهم أنه
يريد أن يرضيني مهما كانت التضحية شاقة بالنسبة إليــه.
قالت منى متنهدة ...إصطحبيه معك يا سيدة ليلى لنعيش كلنا كأسرة واحدة ونعتني به
جماعيا ً فربما وجــد فينـا األم واألخ واألخت فأعانه ذلك على مصيبته ،وأجابت ليلى
أنها ال تشك في صدق عواطفهم واستعدادهم للمؤازرة والتضحية وقد تحتاج الى ذلك
فــي المستقبل.
إنفض الغــداء وذهبت ليلى الـى غرفتها للقيلولة ولحقت بها سوسن أما مروان ومنى
فبقيــا في الصالون يحتسيان المزيــد من القهـوة ...كان مروان غارقا ً في كآبة عميقة
عندما وقفت منــى وراء مقعده وأرخت بذراعيها علــى كتفيه ثم ضمت رأسه وقبلته
ً
فـي شعره ً
دافئة سقطت على أثرها بضع قطرات بللت له مفرقه ...تفاجأ مروان
قبلة
فاستدار الــى منى وجذبها ليجلسها على ركبتيه فعادت لتغمر رأسه من جديد وتسنده
الى صدرها ثم تقبله في جبهته وتبكي بصمت وهي تهمس في أذنــه:
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 مــروان أحبك بعاطفــة تستطيع أن تنبت الخضـرة فــي قلب الحجــر ...أرجوك التتخلى عني فأنا ال أحتمل ذلك ورد مــروان بأسى:
 ما هذا الهــراء فأنا هائم بك كما تهيم الفراشة بزهور نيسان أال تشعرين بذلك؟ أريدك أن تحبني بعقلك فأنـا ال أطمئن كثيــراً الــى العاطفة رغم رغبتي بحنانها...جذب مــروان منــى ليجعلها تستقـر في أحضانه وغرق في قبلة عميقة كانت األولى
التي مارست فيها منــى دورها كأنثى ناضجة فها هي تذوب حنانا ً بين ذراعي رجلها
وتعتصر وهج العاطفة مــن كل خلية في كيانها لتحرقه بخـوراً على شفتي حبيبها...
بعدها نهضت بخجــل وركضت الى غرفتها.
ألقى مروان رأسه على حافة المقعد وأغمض عينيه وراح يفكر ...لقد انتقل اليوم من
مرحلة الى مرحلة فحتى البارحة كانت عالقته بمنى عالقة إحساس بالواجب وبعض
المشاعر الوديــة الغامضة أما اليــوم فها هو يعرف بالقرائن أن منى وإن كانت سيدة
وقــورة بطبعها تربت تربيــة كالسيكية مائلــة الـى الزهد والتقوى ثم تثقفت بقراءات
فلسفية وأدبيــة مستفيضة جعلت عقلــها ينمــو علــى حساب عاطفتها فيمـارس دوره
بغطرسة غيــر سامح ألحالم ملونــة أو لرغبات مجنحة بالتسلل الــى حرم نفسها...
اليــوم اكتشف مــروان أن منــى وإن تكــن كذلك إال أنهــا تستبطــن عاطفــ ًة ملتهبـة
ً
باستطاعتها أن تنفجــر بركانــا ً يختــزن نــاراً
عظيمة هــي نفسها النار التي اعتبرها
الفيلسوف اليونــاني هيروقليطس أصل األشياء ،منها إنبثقت الكائنات وإليها تعود.
ولكن مروان لحظ عبارة منى األخيرة أريدك أن تحبني بعقلك ال بعاطفتك ماذا تقصد
يا ترى؟ هل تظــن أن مالعب عاطفتــه ودهاليــزها كانت وال زالت مسكونـة بطيف
ليلــى؟ أم أنها تريد عالقة ثابتة ال إنقالبات مروعة فيها هذا شأن منى أما ليلى فكيف
راودت فكــر مــروان في هذه اللحظة لقد رآها اليـوم وألول مرة مجردة من عنفوان
أنوثتها وكأنها قــد سلمت بخسارة المعركة فباتت تسعى إلنقـاذ ما يمكن إنقاذه...كيف
أحبت منى وضاحكتها وكان يتوقع أن تذيبها بنظراتها المتحدية ...كيف قبلته كأخت
صغيرة إشتاقت لقيــا أخيها األكبر بعد طول غياب...كيف تحدثت عن زوجها وكأنها
تبــذل كل جهودها لتنقـ ذه من ورطته وتنضوي تحت جناحه ...ليلى إعصار الغضب
الراعف أيمكن أن تستكين هكذا بكل بساطــة لمنطــق الواقــع وتقبــل بمقولــة حتمية
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حدوث ما يحدث أم انها كالنمــرة المجروحــة تتمهل متظاهرة بالبرود قبل أن تنقض
على فريستها وتمزقها إربــاً ...ولكن عينيها ،هــا هــو اآلن يراهما بوضوح ويحـدق
فيهما بعمــق ،سوداوان ينبجس منهما نــور أزرق ...نــور دافئ تلفه بسمة حزينة...
بسمة المحارب المتعب الذي لم يعــد يبــالي بنتيجة المعركة بقدر ما أصبح يتوق الى
الراحة واإلسترخاء والعــودة الى عادات األطفــال.

**********

-36عنـدما انفردت سوسن بابنتها سألتها بدقــة عن حالة نبيـل وهل تدعو حالته الى القلق
فأجابت ليلى بلهجة مريــرة ...غرنــي بريــق الذهب ولم أعلــم أن وراء األكمــة مـا
وراءها حتى سقطت فــي وهــدة السراب .ماذا أقـول لك يا أمي عن حياة تلك الفئات
المغتربة الثريــة في أفريقيا ...أكثرهم كالقبور المكلسة ظاهرها براق وباطنها نتن...
أنت ال تعرفين اللبناني الذي يتزوج ليأخذ زوجته لتعمل بغيا ً في بار أسود وبعد أربع
أو خمس سنوات تكــون قــد درت فيها مئـة أو مئتي ألف دوالر يعود بها الى الوطن
حيث ينفصالن باحترام متبادل ليمارس كل منهما بحصته من المال جاهه الخاص به
فالمـ رأة بحصتها تتزوج ثانية وتبني أسرة في أكثر األحيان محافظة والرجل يشرئب
عنقــه ليقتــ رن لينافس على زعامة القبيلة وجاه العشيرة وأجابت سوسن بتأفف ...ما
هذا الكالم يــا ليلى أنت تبصقين في وجوهنا جميعا ً عندما تعرين بعض مواطنينا من
جميع فضائلهم.
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 بل إني أقول لك نصف الحقيقة فقط ...فهناك من تعمل زوجته في بيتها ال في الباروبرقـي وتطــور أكثــر تقيم حفــالت كوكتيــل مع رقصات وشمــات متالحقــة مــن
الكوكاييـن ...تصوري المشهد جيداً سيدات ذوات بشرات بيضاء صافية من كثرة ما
تخبأت تحت عبــاءة التقاليــد فــي بالدنا تتلوى على نغمات الموسيقى الزنجية وسادة
العبيـد المنقلبـي الشفــاه المحمري العيــون يحيطــون بقطعة الكافيار والـزوج يسكب
الويسكي ويــوزع الكوكايين واألصدقاء يرحبـون بالرجولة الحديثة التي تحررت من
قيــود الشرق الشرقي القديم الذي يــراق على جوانبــه الدم.
 عليك أن تكفــي عن التفــوه بهذه القـذارات لن أسمح لك أبداً أن تتجاوزي حدك فيالكالم أمــامي.
 تخافيــن أن تلوثــك الكلمات ...وهــل تظنيــن صهرك نبيـل جمع ثروته من تجارةالحديـد وابنتــك الثانية في لندن ماذا تظنينها فاعلة بنفسها غير التبرج وشم الكوكايين
والجلوس علــى الطاولة الخضراء...
والتهبت سوسن غضبــا ً فرفعت يـدها ألول مـرة في حياتها وصفعت ليلى بقوة وهي
تقول:
 حقيــرة ...ولدت فــي بيــوت األفاضل ونفسك نفس سافلـة ...أال يكفي أنك أضعتنفسك لدنــاءة شهواتك وحبك السوقــي للمال حتى أتيت تلوثيــن سمعة أختــك...
وأخذت ليلــى تبكــي بمـرارة وهــي تئن وتقول ...يا أمي أنا لم أسقط حتى اآلن وهللا
يشهد على ذلك ...حاولــ وا جري الى المستنقع ولكني تمنعت عليهم ...أختي ضاعت
صدقيني ولقــد بذلت مجهوداً خارقا ً إلنقاذها دون جدوى ...وزوجي حاولت معه وال
زلت أحــاول فأنا أعرف أن من واجبي إنقاذه رغم أنه جرحني في كبريائي جرحا ً ال
يلتئـم أبــداً ...بعــدها غرقت فــي نوبــة بكــاء حـادة سمع مروان صوت نشيجها الى
الصالــون.
خرجت منــى مـن غرفتها منذعرة ...إقتربت من مروان فوجدته قد اصفر وجهه من
الحـ زن والغضب وأمسك بيده كوب الماء الفارغ كأنه يريد أن يسحقه بين أصابعه...
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قالت أنــه يجب أن يفعــل شيئا ً لليلى فهـي صاحبة شموخ وكبرياء ولو لم تكن آالمها
مبرحــة لما انفجرت بدموعها بهذه الطريقـة المأساوية بعد قليل خرجت سوسن وهي
ترتجف وقــد غارت الدماء في وجهها وكأنها ميت يحركونه بوسائــل إصطناعية...
تهدمت علــى الكنبة ثم التفتت الــى مروان وهمست:
 إفعـل شيئا ً يا بني ينقذ ما يمكن إنقاذه...ألول مرة في حياتي أرفع يدي وأصفعها...كنت أظــن نفسي أقف على أرض صلبــة ...أشعـر بالثقــة والطمأنينة واآلن ها أنـذا
أكتشف أن كل ما بنيتــه كان برجــا ً من كرتــون إنهــار عنــد أول تجربــة ...أجابها
مــروان:
 ال داع لكــل هــذا الكالم الكئيب فأنــا أعــرف ليلى حق المعرفة وهي مهما حصللــن تسيء التصــرف ولــن تقــدم على عمل يحنـي رأس أمها أو يسيء الى كرامتها
الشخصية.
 أراكم تعبثــون بي أنتم جميعاً ...لم أعــد أدري مـن شؤون نفسي شيئاً ...ليتني متمنذ مــدة طويلة ..ليتني لم أتــزوج ولم أنجب ...آخ يا لــي من شقية.
 إنــك تتعمدين جــرح كرامتنــا جميعــا ً بهــذا الكالم يــا خالــة سوسن هــل تشكيـنباستقامتنا ...هــل تشكين بقوانــا العقلية وبأننا ال نستطيع أن نميــز بين ما هو واجب
وما هو أهـواء ...قلت لك أنه مهما حصل فليلى ال تتصرف تصرفا ً يسيء الى جمال
فضيلتها صدقيني لقد أخطأت ولكنها ليست جبانة كي ال تتحمل مسؤولية أخطائـها...
ونحــن ال نعبث بك بــل نعتبــرك أمــا ً لنــا جميعا ً وأنت جديـرة بهذه األمومة فقط ال
تستسلمي لكآبتـك وتتلذذي بتعذيب نفسك دون طائل ...ثم نهض مـروان قاصداً غرفة
ليلــى...
وقف فــي وسط الغرفــة منــذهالً ...ليلـى تبكي بمرارة حتى يكاد بكاؤها يغدو عويل
طفلة موجــوعة ...كان رأسها بيــن راحتيها وشعرها األسود مسترسالً بين أصابعها
وقــد بللته الدمــوع ...أخــذ يهدهد سوالفها بأنـامله ويقبلها فــي رأسها بحنــان شفاف
ويكلمها بلهجة تكاد تكــون همساً.
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 ماذا أصاب أميرتنا المغناج ...هل تبكي لتنثر الطـل على ورد الخدود فيزداد الوردنضـــارة! أم لتسقـــي مساكب اليــاسمين فــي ترائبها فيــزداد اليــاسميــن تفــويحا ً أم
تستعمل دموعها خناجر تطعن بها قلوب األهل واألقارب ...ليلى أنا أعلم أنك تتألمين
بعمــق ...أنك جرحت بكبريائك جرحا ً بليغاً ..أن أنوثتك قد أهينت بقسوة ولكني أعلم
أيضا ً أنك تملكيــن أخــ الق األسياد ال أخالق العبيد ...تملكين الشجاعة الكافية لشرب
كأس السم كما فعــل سقــراط وال تحنين رأسك لمهــانة ...أعرفك مـذ كنت طفلة من
جنس الصقــور تفهمين الحيــاة موقف شموخ واعتزاز وترفع عن صغائر األمور...
يا ليلى يــا أميــرتنا الجميلة أنت رائعة عندما تكونين جالسة علـى عرش عنفوانك...
وصولجان العــز فــي يــدك تنظرين الى الحياة مـن عـل وتبتسمين لألحداث إبتسامة
استهــزاء متعاليــة ...هكذا تعودنا أن نـراك ونعايشك ...ال نستطيع معايشتك متهدمة
كقفة تــراب ...ال نستطيع التعــامل معــك محبطة منهــزمة من الداخل بعضها يهـدم
البعض اآلخــر ....ليلــى عليك أن تفهمي ذلك ...نحن نستمد القوة منك ...نحن أسرة
واحدة وأنت رمــ ز عنفــوانها وعــزة نفسها وفروسيتها ...غــداً عنـدما ستذهبين الى
الضيعة سيركض الجميع اليك ليدفنـ وا ضعفهم تحت أجنحتك القوية ويعقدوا مشاكلهم
برأسك ...أنت ال تستطيعين أن تخذليهم فـي مثلهم األعلى وتقدمي نفسك لهم ضائعـة
مهدمة محبطــة .دورك في ضيعتنا أن تكوني أمير ًة تعطي من قلبها ومن يدها...تقدم
للناس الـرأي الحسن واإلبتسامة الجميلة واليد المعطاء فتجبر عشرات الكرام وتنتشل
مــن أغرقته األيام في الوحول ...ليلى أرجوك إفهمي ذلك وامسكي أحاسيسك ...إنها
أخالق األسيــاد التي تربينا عليها جميعــاً ...قـدرنا أال تفارق اإلبتسامة شفاهنا ونحن
نمــوت ألماً ...قــدرنا كقــدر ذلك الجبــل البركانـي الذي يجثم الثلج على قمته والنار
تتأجج فــي أعمــاقه.
توقفت ليلـى عن النشيج فأخذها مروان بين ذراعيه وضمها الى صدره وهو يقول...
هيا إنهضي واغسلي وجهك جيــداً وليفتر ثغــرك عن إبتسامة لقد أصبت أمك بجرح
عميق وإذا لم تتداركي األمــر ستتهدم المسكينة فـي القريب العاجل ...أنا أعرف تلك
السيدة تحتمل كل شيء إال المذلــة واإلحساس بالعار ...جرديها من كل شيء إال من
إعتزازها بنفسها وبــأهلها ...غسلت ليلــى وجهها جيـداً وغادرت غرفتها متكئة على
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ذراع مـروان باتجاه الصالون ...عندما وصلت الى الكنبة حيث تجلس السيدة سوسن
متهدمة ركعت أمــام أمها وأحنت رأسها وبنبــرة واضحة ال تخنقها الدمــوع قالت...
أيتها األم الفاضلة إنــي أطلب السماح والغفران وأرجو أن تباركيني كما في الماضي
فلــن أكـ ون إال إبنتك ولن أتصرف إال بما يليق بإبنة سيدة نبيلة مثلك ...وإني بدوري
أطلب السماح مــن الجميع لقد كنت قاسية بتصرفاتي فأزعجتكم بوقاحتي السوقية ...
أرجوكم سامحوني جميعـا ً ...أصاب الذهــول الجميع سوسن ركعت الى جانب إبنتها
تقبــل وجهها ويديها ومنـى ركعت بدورها تقبل ليلى وتخلط بكاءها بالضحك فصرخ
مــروان ...هيــا إنهضوا جميعاً ...سأتصــل يجميع األقـارب واألصدقاء أدعوهم الى
العشاء بمناسبة قــدوم ليلــى ...سنجعلها سهــرة فــرح رغم الظروف الصعبة ...ولم
ينتظر مروان األجوبــة فسرعان ما وثب الــى الهــاتف ليبدأ باتصاالته التي إختتمها
بمطعم اليلدزالر ليطلب عشا ًء فاخراً لعشرين شخصا ً في تمام الساعة التاسعة مساءً.

**********
-37إبتــدأ الضيوف يتوافــدون منــذ السابعة والسيــدة سوسن تستقبلهم بجبينـها الوضــاح
وثغــرها الباسم أما ليلى فكانت تحدث معهم ضجة كبيرة كلما ابتدأ السالم والتقبيل ثم
تقـدم منـى للضيوف ...إبنــة خالـي الشاعرة واألديبة منى األمر الذي جعل المسكينة
ترتبــك وال تــدري ماذا تفعــل بنفسها ...مــروان كان هادئــا ً كعادته يجاذب البعض
أحاديث روتينية تتعلق بإنقطاع المــاء والكهربــاء وسرقة السيارات.
علــى طـاولة العشاء إحتــدم الجدال بعد أن حمـى النبيذ رؤوس الرجال وأطلق ألسنة
النساء ...السيد نجيب وقف يرثــي البلـد كأنه مات وشبع موتـا ً قال أن أسطورة لبنان
كبلد تلتقي فيه الثقافات والحضارات والمهارات واألمـوال قد دفنت في وادي األحالم
ولــن تنبعث من جديد كما عودنا طائـر الفينيق على اإلنبعاث .وأجابه السيد جوزيف
بأن المــؤامرة كبيرة وال أحــد يــدرك مــدى أبعــادها فالحــرب ابتدأت بيــن اليميـن
والفلسطينيين لتصبح بين اليمين واليسار وهــا هي اآلن تأخذ المنحى الطائفي لتصبح
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فــي بعض المسيحيين والمسلمين ...قامت ليلى وقالت أنا ال أفهم من كالمكم شيئا ً لقد
أبعدتني الغــربة عن شفافية اإلدراك ولكني أطلب مـن الدكتور مروان أن يدلي برأيه
فيما يسمع .تكلم مروان بهدوء وحزم:
 أنا ال أعتقــد بأن الحـ روب استطاعت أن تحل أية مشكلة يتخبط فيها بلد من البلدانولكني أقــول وبثقــة مطلقة أنــه إذا كان ال بـد من الحرب "وهذا اإلفتراض خاطيء
أصالً فلتكن بين يمين ويسار ال بيــن طــائفة وطــائفة ...ال يوجد في تاريخ الشعوب
أقبح وأقسى من الصراع الطــائفي ...نتيجته الوحيدة تنازل اإلنسان عن قوانين العقل
والمنطق وعودتــه الــى مرحلة العصور الوسطى ..أنا أفهم كيف يمكـن أن يتصارع
يمين مع يسار علــى مفــاهيم الديمقراطية والعدالة اإلجتماعية وتوزيع الدخل القومي
وطبيعة اإلعالم ولكني ال أفهم كيف يتخلى المواطــن عن مقولة الوطن كمتحد قومي
تحكمه دورة إقتصادية واحــدة وعــادات وتقــاليد ومصالح حيــوية وتـاريخ وتصور
مستقبلي ليعود الى حظيرة الكفر واإليمان والتحليل والتحريم والجنة والنار يكفينا في
هذا المجــال دراسة تاريخ أوروبا فــي العصور الوسطى ثم كيف انتقلت الـى عصر
النهضة والتطور واإلرتقــاء.
قالت سيدة إسمها ربيعة ...نريــد أفكاراً لونتها األحاسيس موقعة علـى أوتار العاطفة
ولنترك التنظير ألهله الذيـن ينامون على أن الرأسماليين إخوان الشياطين ويصحون
على أن الرأسمال جنة الحيــاة الدنيــا .لو أسمعتنا اآلنسة منى التي قدمت لنا كشاعرة
وأديبــة بعض الكلمات المجنحة ...قالت منى أنا إمرأة والمرأة خلقت لتكون أما ً واألم
تحب أوالدهـا األشقر منهم واألسمر ،الناجح منهم والفاشل ،الصـادق منهم والكاذب،
الشجــاع منهـم والجبــان ..هكذا بكل بساطة أنا أحب بلــدي ...أحب بنفسجــه وأحب
أشواكــه ...أحب غاباتــه وأحب جرده أحب لغته الفصحى وأحب لغته العامية ...إنه
بلــدي بخيـره وبشره وإن قطعــة منـه تنعكس على مرآة ذاتي بكل خصائصه السلبية
واإليجابية على حـد سواء ...ولهذا أقول لكم وأنا في قلب الحقيقة والحقيقة في قلبي..
أنا ال أخاف علــى البلــد إال مــن الدخــالء عليــه ومــن الذين يملكــون أخالق العبيد
والسماسرة والذين يزنون األمور بميزان الربح والخسارة.
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كل إنسان أصيل في هذا البلد ال يخيفني يمينيا ً كان أم يساريا ً متدينا ً أم ملحداً األصيل
هــو سيد والسيد يعــ رف واجباتــه فهــو مهما فعــل لــن يساوم علـى كرامة اإلنسان
وحريته ...دعــوا األسياد يختلفون ..ال تخافــوا فالكل يقف تحت مظلة التاريخ والقيم
والمصالح الحيويــة .فقط عليكم أن تخافوا من الطفيليات واللقطاء الذين ال جذور لهم
في تربة هذا البلد ..فوجئت منى بالجميع يصفقون فتضرجت وجنتاها بحمرة الخجل
وأطرقت برأسها ...عاد السيد نجيب ليتكلم ...سيدة ليلى عندي لك سؤال ...كيف هي
صورتنا في الخارج ...كيف يقيـمنا السادة هناك في لندن؟
 الواقــع مــر يا سيد نجيب والكالم الذي يقــال هناك مهيــن ...كلمة لبناني أصبحتمرادفة لكلمة إرهابــي أو تاجـر مخدرات ...البعض يقول أيضا ً أن اللبنانيين ال يحق
لهم أن يقتــلوا الفلسطينيين ألنهم قبضوا ثمن توطينهم وإعطـاء البعض جنسيات...
سمعت لورداً إنكليزيــا ً يقـ ول اللبناني باع أرضه للغرباء وباع تذاكر هوية لمن يملك
القدرة على الدفع وها هــو اليــوم يبكي ويتباكى على وطنه خائفا ً عليه من الضياع.
صرخت إمــرأة ...باهلل عليكم ال تتحدثوا بالسياسة رأسي يكاد ينفجر غضبا ً وإحساسا ً
بالمهــانة ...يكفينا ما يفعله اآلخــرون بنا ..إذا كان ال بـد من اإلنهيار والفنـاء فلنمت
على األقــل ونحن شرفــاء ...لنفعــل ما كان يفعلــه الوراقيون القدماء نموت بصمت
وهــدوء والوقــار يجللنا أو فلنصنع المعجــزة ونعـود شعبا ً ينتمي الى أرض وتاريخ
ومصالح حيوية وشخصية حضارية ..لنصنع وطنا ً يليق بإنسان حر عاقل جميل .في
هذه اللحظة وقفت ليلى هاتفة...
 لنشرب كأس وطــن علمــاني يحتــرم قوانيــن العقــل والطبيعة يليق بإنسان يعشقالحريــة والمغامرة ويحب الرقص والغنـاء والمسرح وقـول الشعر ..لقد تحاورنا بما
فيه الكفــاية فما رأيكم لــو انتقلنا الى الرقص والغنـاء أليس ذلك أكثــر حضارية...
وسالت الموسيقى دافئــ ًة ...صوت أم كلثــوم يصدح وليلــى وسط الصالــون تتــلوى
كأفعــوان وتتعمد ترقيص شعــرها وفلش تنـورتها مروحة صينية .أخذت بيد مروان
الذي ال يحب الرقص البلدي أبـداً ولكــن وفــي تلك اللحظة كان بارعـا ً يمسك بأنامل
ليلــى ويجعلها تــدور حوله كفراشة ويمايـل رأسه يمنة ويسرة ويهز ردفيه ...عادت
ليلى لتأخذ بيــد منـى التي ارتبكت المسكينة فهي تتلذذ بمشاهدة الرقص ال بالمشاركة
211

فيــه .ولكن ال أحــد يدري لماذا هبت منى غيــر مترددة وأخذت تبذل مجهوداً خارقا ً
لتقدم نفسها لآلخريــن بطريقــة مقبــولة ...دارت مرتيـن وثالثة لتفاجأ بليلى تنسحب
وتبقى وحيــدة في الساحة مع مروان الذي استمر يتمايــل منتشيا ً ثم أمسكت منى بيـد
ربيعة فلبت األخيـرة متوثبة كأن بركانا ً كان يضطرم فــي أحشائها وانفجــر ...صفر
السيد نجيب وشــرب كأسه مقفــى وصــرخ جــوزيف ،فــي بطــن كل امـرأة لبنانية
راقصة ..المجــد لآلب فــي السماء وألرداف النساء علـى األرض ..وضحك الجميع
وتسارعت خطـوات الزمن ولم يشعر القـوم إال والوقت يقارب منتصف الليل وأنه ال
بــد مــن اإلنصراف فأخــذوا يودعــون بالرضى والشكــر ويغــادرون وهم يقدمـون
الدعــوات بالصبحيات واألمــاسي وسوسن تشكرهم وتقـول أنها ستغادر الى الضيعة
غـداً أو بعد غد والجميع يتعجبون ويسألون أن كيف ألناس ميسورين يتركون بيوتهم
الرائعة في بيروت للخدم واألتباع ليغادروا الى ضيعة مشلوحة على خط النار تعيش
رعب القذائف وشائعات التسلل ورائحـة دم الجـرحى والقتلى المسحوبين مـن خنادق
الجبهــة.

**********
-38كان بيت السيدة سوسن ،الرابض علــى رأس تلــة تزنــره أشجـار الصنوبر وتتقدمه
عـرائش العنب وصفين طويلين من أزهار األورطنسيا ،متأللئا ً باألنوار وسط ضيعة
غــرقت شوارعها بالعتمة ال تلمح فيها إال بعض األضواء الخافتــة تطــل بخجل مـن
بعض النوافــذ .عندما وصلت السيارة ،وكان خبــر وصولها قـد سبقها كان رهط من
الشبــان ينتظرون الجمــاعة لإلستقبال والمساعدة فالكل عاطــل عــن العمـل ومن لم
يسافــر ينتظــر ويتهيــا ً ،أو يشارك فــي المعـارك أو يعيش طفيليا ً على األموال التي
تحــول مــن الخارج .أنزلت أطبــاق الحلـوى وصناديق الفاكهة وساد األنس لحظات
المصافحة وتبـادل القبالت فالكل في الضيعة أهل والكل من أصحاب البيت ثم إنتشر
بعض الشبان يبلغــون من لم يتبلغ بعــد ،لقد حضرت السيدة الصغيرة والسهرة الليلة
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حــافلة وخصوصا ً بعــد أن تبلغ الشباب أن هناك هدايــا للجميع وسيكـون هناك كاس
وطاس ودف ومزمار وهــرج ومــرج.
إجتمع األقــارب فــي الصالونات األربعــة المفتــوحة علــى بعضها وكأنها صالــون
واحـد ...الرجال الكبار إنتحوا في ركن والشباب والشابات في ركن آخر والنساء في
ركــن ثالث واألوالد يسعون جيئـ ًة وذهابا ً في جميع اإلتجاهات .كان آخر الحاضرين
الشيخ أبــو سلمان الذي أتــى متثاقل الخطوات يتكئ على عصاه الغليظة وهو يعاتب
الشبان الذيــن لم يفطنوا الــى إحضـاره بالسيارة ليوفروا عليه عناء المشي الذي بات
يتعب ركبتيه المتداعيتين .وقف الجميع للشيخ وتسابقــوا الى تقبيــل يــده وأخذ بركته
ركضت ليلى باتجاه الشيخ وانحنت أمامه وكأنها تريد أن تركع وأخذت تقبل يده وهو
يسحبها بحيــاء ويردد أستغفــر هللا يـا بنيتي أستغفــر هللا والنساء يصرخــن ...تسمح
للصبايا بمالمسة يــدك يــا شيخ ،وال تسمح للنساء أنت تخالف أنت تخـالف والرجال
يضحكون ويقولــ ون ...ليلى ليست إمرأة ...إنها رجــل بإرادتها وقوة شخصيتها .أما
الشيخ فوقف يقـول ...ليس الدين طقوسا ً تعتمد األمر والنهي والتحريم والتحليل الدين
محبــة وعطاء وتواضع واتصال دائم باهلل عبر سفيره العقل .ومن ال يملك عقالً عبر
العادات الحسنة الموروثــة .ضحك الجميع ودارت فنــاجين القهــوة وأطبـاق الحلوى
والفاكهة ...األوالد شربوا المرطبات والشبان أخذوا يلوون شفاههم ويتأففون ...وقف
عباس ورحب بليلى بلسان الجميع وأثنــى علــى السيدة سوسن وطلب مــن الشيخ أن
يحلم على الموجوديــن ...وقف الشيخ وقال :يا أهل ضيعتي يا لحمي ويا دمي أحبكم
ولكن على الحــق وأحترمكم ولكن على فعــل الخيـر وأفاخر بكم ولكن على المروءة
والشهــامة ..عنــدما أراكم تتواضعون للضيف وتنحنــون أمـام الكبير وتنظرون الى
الصبايا بعيــون األخــوة والجميع يغــار على كرامة الجميع فالكل يعطي والكل يأخذ
وفضل مــن يعطي كفضل من يأخذ ،عندها أفرح وأقول لنفسي خلق صالح من سلف
صالح ،ذرية بعضها من بعض أبوهم العقــل وأمهم العاطفة .وصرخ أحــد الشبان...
أوصينا يــا شيخ أوصينا ...فقــال الشيخ إتقــوا هللا فــي أنفسكم وفــي اآلخرين .فيمن
تحسبونهم أعــداء قبــل األصدقاء فسيأتي يــوم تقولــون فيه كم كنا سخفاء في حكمنا
علــى األمــور ...بنينا صداقاتنا وعداواتنا علــى أوهــام يا أوالدي إعتصموا بالعـدل
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واإلعتدال تنجحوا ...وصرخت صبية ولكن شبان اليوم مغرورون يا شيخ ووقحون.
وضحك الشيخ وقــال ،فلتهذب الفتيــات الشبــان بذوقــهن الرفيــع وجمالهــن الوقور
وحريتهن المسؤولة ...وصاحت صبية ثانيــة ...والدبكة والمجــوز أال يهذبان ...هنا
قــال الشيخ ،الفــرح الجماعي يهذب إفرحـوا كجماعة ال كأفراد ...أحبكم وأتمنى لكم
السعـادة وأنـا مضطر ألن أغـادركم اآلن كــي ال أحرجكـم بحضـوري فأفسد عليكــم
سهرتكم إدبكــوا وقصدوا القصائــد وغنــوا المواويــل ولتكن قلوبكم بيضاء وأياديكـم
بيضاء ...ثم إستقـل الشيخ سيارة أحد الشبان ورحل ...بدأت الكرنيتا تصدح وحلقات
الرقص تنتشر هنا وهناك أمــام مدخـل البيت ،دبكة دلعونة على أنغام المجوز وعلى
الشرفة حلقة رقص بلدي وفي الصالون حلقة جيرك .وكؤوس الخمر بدأت تظهر في
أيـادي الشبان وبعض الجعة في أيـادي الشابات والكل فرحون مرحيون .لحظت ليلى
أنه ال يوجــد شاب واحد يحــاول أن يسيء األدب ويتجاوز حده وال صبية تحاول أن
تتصرف بخبث فتقع تحت الشبهة .الكل يضحكــون وتتشابك أيديهم بمحبــة واحتـرام
وفي بعض األحيــ ان تتالصق الصدور وتنفلش الجدائل على الوجوه والزنود تالمس
الخصور .ولمحت ليلـى بعض القبالت الخفيفة علـى الخدود أو على أطراف الجدائل
ولكنها تعجبت كيف أن األمــور كانت دائما ً تقف عند هذه الحدود ال تتجاوزها أبداً.
هــي نفسها فعلت ذلك عندما راقصت مـروان فلقد قبلها عدة مرات في جبينها وقبلته
عــدة مرات فــي عنقه وكذلك مروان عندما راقص منـى لقد رفعها بين ذراعيه عدة
مرات واحتضنها وضمها الى صدره ولم يشعر أحد بأنه أساء التصرف بالعكس كان
الجميع يعتبرونه مثلهم األعلــى فــي الكياسة والذوق الرفيع ومعرفة األصول.
وفجــأة أبرقت السماء وأرعدت ...أحست ليلــى باألرض تميــل تحت أقدامهـا وقلبها
ينخلع ليرتطم بعنف بحيطــان صدرها ..صرخ شــاب إنفجــرت القذيفــة فــي ساحة
الضيعة ...الجميــع هنــا الساحة حتما ً خالية ال داعي للخوف ...ثم أبرقت ثانية وكان
الــرعد زلــزاالً ،الجميع شمــوا رائحـة البـارود ...صرخ حارس البيت ،الى الطابق
األرضي يــا شباب الغــرف كلها مدشمة والمكان آمــن ..أطلت سيارة مسرعـة مــن
الحــارة الفوقــا ،وقفت أمــام المدخــل وأضواؤها تغمر المكان ..صرخ شاب أطفـئ
األضواء أطفئ األضــواء ...صــاح السائق دكتـور مروان دكتــور مروان الخالة أم
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حسيب أصيبت في ساقها وهي تنزف إنها اآلن فـي عيادتك ...ركض مروان ولحقت
بــه سوسن ..إنشلحت ليلــى علــى الكنبة متهدمة ..جلست أمامها منى وأخذت تهدهد
يدها وتفرك بين األصابع ..هذا واقعنا يا سيدتي ..نحن في دوامة حرب لعينة الجميع
يراهنون على بنــاء دولة نموذجية كل على هواه وحسب تصوره والنتيجة كما ترين
سقوط مريع في وهــدة العبث ...مزيــد مــن اإلثارة للغرائــز ونبــذ أحكام العقل.
تجمع الكل فــي الطابق األرضي وأخـذوا يتحدثون ويتضاحكون وكأن ما جـرى أمر
تافه ال يستحق الصمت .صبية ظريفة إقتربت من ليلى وهي تقول نحن هنا يا سيدتي
نحلم بالعرسان والقــذائف تنفجر فـوق رؤوسنا ننتظر شابا ً يأتي من الخليج أو أفريقيا
على صهوة جــ واد أبيض ليردفنا خلفه وينطلق ...أقدامنا تغوص في الوحول وأعيننا
تحــدق في النجــوم ...أجابت صبية أخــرى ...نحــن نذهب الـى المدرسة كل يوم يا
سيدتي ال القذائف تثنينا وال صوت نعــي الشهداء يردعنــا ...هــل تتصورين تالميذاً
يتدربون على السالح فــي الليل ويدرسون الفارابي وابن سينا في النهار ...قال شاب
يا سيدة ليلى إنها خطــة مدروسة لتدمير البنية التحتية لجبــل لبنان ...إحراق الجنائن
وغابات الصنوبر وتفجير المصانع والمؤسسات وتحــويلنا الى مجرد مستهلكين على
إستعداد لبيع كل شيء فــي سوق المزاد ،لقاء اإلستمتاع بقيادة سيارة وشرب زجاجة
ويسكي والحصول علــى سيكــارة حشيشة وأجابت ليلــى ...والمثقفــون ،ماذا يفعــل
المثقفــون وأصحاب اإلختصاص ،ماذا يفعــل أصحاب اإلختصاص؟ ورد الشـاب...
التخصص نفسه أصبــح صناعة إستهالكيـة ...ال أحد يقرأ ...ال أحد يكتب ...الجميع
مــدوا أعناقهم ومشــوا وراء الغيبيات الدينيــة والترويج ليــوم القيامة وإغراء الناس
بالثــ واب وترهيبهم من العقاب .وردت ليلى ...ولكن التهيؤ إلستقبال القيامة يجب أن
يكــون باألعمال الحسنة ال باألعمــال الرديئة.
 كل يفهم األعمال الحسنة علــى هــواه فالتعصب وكــره اآلخرين بات من األعمالالحسنة وكذلك إحتقــار أحكام العقــل واحترام الخوارق والمعجزات والغيبيات إذا لم
نقــل الهلوسات.
 ومــا العمــل برأيـــك ؟215

 فــي هذه البالد ليس ثمة حلـول .بقي أجدادنا مئات السنوات يجللون الجبال ويبنونلها الحيطان ويحملون لها التــراب بأطراف عباءاتهم ليزرعوها تينـا ً وعنبـا ً وزيتونـا ً
وصنوبر وتــوت ،وها نحن اليــوم نرى تعب مئات السنوات يذهب أدراج الريـاح...
هــل تصدقين يــا سيدة ليلى أن هذه الضيعة المنكــودة التــي يتبجح أهلهــا بسياراتهم
وتلفزيوناتهم كانت باألمس القــريب تشغل ستة مصانع حرير وثماني عشرة معصرة
عنب وأربعة مناجم فحم ويوجد في خراجها أكثر من مئة مغارة وبئر ...بعضنا اآلن
يلبس ثيــاب سينييـه ويدخــن سيجــاراً .ولكن أيــن هــو اإلنتاج ...نصدر أوالدنا الى
الخــارج وننتظر حواالتهم كل آخــر شهر ...ماذا يفعلــون فــي الخـارج ...ماذا بقي
منهم ..ال أحــد يهتم ..وردت ليلى..
 سأبني لكم مصنعا ً علــى أرضنا الخاصة تتــوزع أرباحــه على عماله وسأبني لكممهنية تحولكم الـى عمال مهرة ...أعدكم بذلك ...وصرخ الجميع ...أنت فرس أصيلة
إبنة أمك والتفوا جميعهم حولها والبعض قبلها في رأسها وصرخت الصبايا ...ونحن
ماذا نفعــل ...الشبان ألهتهم الحـرب وسرقهم السفر ولقد كبرنا .هل سنتعنس ونموت
فــي زوايــا النسيان ...وردت ليلــى لماذا ال يكــون هنــاك معمــل صوف تعملن فيه
فتتذوقــن حالوة اإلنتــاج ...وهتفت الصبايــا معمــل صوف ...هل تقدمين لنا معمـل
صوف! نعم سأفعـل ...سأعود قريبا ً الى سويسرا ألعمال طارئة ولكني سأضع المال
في يــ د أمي ومروان ليبدأ العمل ...إذا كانت هذه اإلنجازات تحل لكم بعض مشاكلكم
فاعتبروها محلولــة.
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**********

-39إستطاع نبيل في األسبوعين المنصرمين أن يلتقط أنفاسه ويمسك بزمام إنفعاالته .لقد
فكــر كثيراً بمسلكية زوجتـه وسأل عشرات المرات ما هـو السبب الذي يجعلها تقف
الى جانبي! وعلى إستعداد للتضحية بدون حدود طالما أنها ال تحبني ولم تنجب طفالً
ليكون قاسما ً مشتركا ً بيني وبينها ...ما الذي يجعلها تستميت لتعيدني الى نفسي وإليها
وأنا لم أقـ دم لها إال السمعة السيئة والمسلك المشين ...هل هو المال ،وهي لم تكن في
بيت أبيها فقيرة ...أهو الجــاه ،وهي لم تكن أقل جاها ً قبل أن نتعارف ...وحتى المال
فأكثــره بإسمها شخصيا ً وهي تستطيع إمتالكه والتصرف بـه دون العودة الي ...فكر
نبيــل كثيراً في هذه المسألة وكان جوابــه النهائــي لنفسه ...إنــه اإلحساس بالواجب
واإليمان العميـق بالمشيئة اإللهيــة ...ال شك أن ليلــى تؤمــن بأن هللا يمتحنها في أنا
إمتحانها ومحنتها والذهب األصيــل عندما يمتحن بالنــار يزداد تـوهجاً ...هكذا ليلـى
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إزدادت توهجــا ً فــي هــذه المحنة القاسية ...قال لنفسه علي أال أخذلها ...تلك المرأة
المميزة ال يحـق لي أن ألوثها بجشعي وخستي وأطماعي ونزواتي المنحرفة ...يجب
أن أناضل بكل ما بقــي لدي مــن طاقة وإرادة ألغــدو جميــالً في عينيها وفي أعين
اآلخــرين ...سأحـاول سأحاول...
عنــدما وصلت ليلــى الى لــوزان عائـد ًة من ضيعتها كان نبيـل قد إتخذ قراره ...لقد
استلم الفاكس المبشر بعـودتها بعد ظهر الغــد ،فاستيقظ فرحــا ً نشيطا ً مارس تمارينه
الريـاضية المفروضة واستحم وتعطــر ثم ارتــدى بذلتــه الخضراء وربطــة العنــق
األرجوانية وانطلق نشيطا ً جذالً الى المطار .كان اللقاء حاراً مضيئا ً عينا نبيل تشعان
عــزما ً ونشاطا ً وتفيضان حنانــا ً دافئــا ً شعرت بــه ليلى يختـرق مسامها ويسري في
عروقها .إحتضنها بحماس وهـو يشد على أضالعها حتى تأوهت ألماً ...إلتقت الشفاه
عطشى الى مـاء الحياة ...كان نبيل يعتصر شفتي ليلى إعتصار البدوي لضرع ناقته
والصحراء لنقطة المــاء المختزنة فــي أعماقها ...لم تشعر ليلـى بالبرودة تسري في
شفتها السفلى كما في السابق هل بعث نبيل من رماده؟ ...إبتسمت له بحنان ..نظرت
إليه بعينين محمومتين ...تأبطت ذراعه وانطلقــا.
السهرة كانت صاخبة فــي المصح ...فــي إحدى القاعات كان البعض يلعبون البولنغ
وفي صالة ثانية كانت موسيقى تانغو حالمة ...إختارا قاعة الهارد روك ..شاركا في
رقص مجنــ ون تخلعت فيه مفاصلهما ووهنت عظامهما ...الساعــة الواحــدة صباحا ً
قفــال عائديــن الى غرفــة النــوم فاستلقيا علــى السريـر وغطـا في نوم عميق بكامل
مالبسهما حتــ ى أتت الموظفة في الساعة الثامنة توقظ نبيل ليؤدي واجباته الصباحية
من تمارين ولتنــاول األدوية المطلوبة...
بعيــد الغــداء وعندما كانــا يتنـزهان تحت ظــالل األشجــار التـي تخترقها الممرات
الحجرية والمفتوحــة دائما ً على فسحات واسعة مــن العشب األخضـر وجنائن الورد
قـال نبيل ...ليلى إسمعيني جيداً لقد اتخذت قراري وسأنفذه بمشيئة هللا ومؤازرتك لي
أوال أعـدك أني سأشفى من مرضي بالقريب العاجل وأن أبذل مجهوداً جسديا ً ونفسيا ً
يساعدني علــى ذلك ...ثانيــا ً لقد مــات نبيـل الشرير الجشع المستغل ودفن في وادي
الطمع ولــن يبعث ثانيــة ،وولد نبيـل الهادئ المحب المستعد لإلنسجام مع تقاليد أهله
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وعادات مجتمعه ...ثالثــا ً لقـد أعلنت تقاعدي عن العمـل منذ اآلن ويعود لك شخصيا ً
أن تتصرفي بجميع ممتلكاتي وأمـوالي بالطريقة التي ترينها مناسبة ودون العودة لي
في إتخاذ أي قرار حتى دون أخذ مشورتي .وفي هذا الخصوص سأنجز كل األوراق
القانونية التي تخولك ذلك فأنا رجل أثق بحصافة عقلك وحسن تدبيرك وغيرتك على
كرامتك التي هــي كرامتي فافعلي ما طاب لك وحتى لو بددت كل ثرواتي لن تجدي
مني أيــة ردة فعل غاضبة فالمال مالك واألسرة أسرتـك فافعلي بها ما طاب لك.
ً
قائلة ...عسى هللا
إغرورقت عينــا ليلى بالدموع واحتضنت نبيل وهي تقبله في عنقه
أن يوفقنا جميعـا ً لما فيه كرامتنا ومصلحتنا ...لقد وعدت أهــل الضيعة بأن نبني لهم
مصنعا ً ومـدرسة مهنيـة وسننفذ ذلك قريبا ً إن شاء هللا ...وصرخ نبيــل ...هـذا شيء
عظيم ..هــذا شيء رائــع ..صدقيني أنــي لــو لم أكن قـد اتخذت قراراً بالتقاعد كنت
سأقتــرح مشاريع مشابهــة ...آن األوان لنكفــر عــن أخطــائنا ونطهر أنفسنا بالعمل
الصالح للخيــر العـام وإسعاد أكبر كمية من الناس الذين نحبهم .ردت ليلى ..هذا ما
قلتــه لنفسي العطاء طهــارة وصالة ..هللا مستغن عـن صالتنا باألفواه فلتكن صالتنا
عطا ًء على أرض المجتمع ...العلم والعمل حق طبيعي لكل إنسان ...كيف نطلب من
اإلنسان أن يكــون صالحا ً إذا كان عاطـالً عـن العمل بـل غير مؤهل في هذا العصر
المعقد للعمل المنتــج ...قال نبيـل ...مساكين شباب الجبـل ،السياسة الزراعية بورت
لهم أرضهم ألن زراعة الجــل باتت غيــ ر منتجة وسياسة تحويل المجتمع الى قطاع
خدمات ضربت لهم صناعاتهم الصغيـرة فألغت آالف فـرص العمل الكريم ...وردت
ليلى ...لم يبــق إال تصنيع اإلنسان وتصديره الـى المغتربات فإذا صادف ثروة وعاد
هلل له الجميع واستقبــل بذبح الخـراف ومهرجانات الرقص البلدي ،وإذا خانه الحظ
فليبق حيث هو غيــر مأسوف عليه وإذا أصر على العودة إزور عنه الناس وتحاشوه
كوبــاء ...هــذه هــي األخالق التــي يغرزها إقتصاد الخدمات.
قــال نبيــل ...هل تعلمين سنبني بيتــا ً كبيـراً في ضيعتكم تزنره جنائن التفاح وكروم
العنب وأحراج الصنوبـر ..لو تشترين عقــاراً كبيــراً وتباشرين فــي وضع تصاميـم
البنــاء وتجليــ ل األرض وتهيئتها للتشجير فالحرب ال تخيفني فالبالد بالدنا واألرض
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أرضنا فليتقاتلوا ما طاب لهم إبــن األرض سيعــود الـى أرضه مهما أفرزت الحرب
مــن نتــائج.
قــالت ليلــى ...هذا مــا فكرت بــه أيضا ً وسيكـون قرب البيت ملعب فروسية وكذلك
ملعب كرة طائــرة وكــرة سلة وتينيس ...وسنحــول الطابـق األرضي في البيت الى
مكتبة كبيــرة مجهــزة تجهيزاً حضاريا ً وسندعو في مناسبات متفرقة بعض الشعراء
ورجال الفكـر إلحياء ندوات وأمسيات ثقافية بإختصار سنستبدل الملذات المادية التي
مارسناها سابقــاً كجسر عبــور الى السعادة بملذات فكريـة ونفسية ..هذا مستقبلنا لقد
فكرت كثيــراً فــي هذا الموضوع فــي األسبوعين المنصرميــن .وهنــا قــال نبيل...
وسنحــاول أن نكــون نحــن ومـروان ومنــى وأمــك عائلة واحدة نفرح معا ً ونحزن
معاً ،بالمناسبة كنت أريـد أن أسألك هل يوجد نيـة زواج بين مروان ومنـى ...وردت
ليلـى متنهد ة ..قبل أن تموت أمه أوصت بذلك وهما يصلحان لبعضهما ...لقد درست
وضعهما بدقــة فــي األيــام المنصرمة ،منــى تحب مــروان حتى الجنون وإن كانت
تربيتها الهادئـ ة الرصينة تمنعها من إظهار جموح عواطفها ولكن مروان متردد ليس
ألنه ال يحب منـى وال يحتــرمها بــل ألنه تعــود أن يعاملها كأخت ال كحبيبة ...قـال
ً
زوجة له ...إنها فنانة حقيقية وأديبة
نبيل ...أنا أعرف منى ...الغبي وحده ال يشتهيها
حقيقية مؤهالتها نــادرة لوال فضيلتها الكالسيكية التي لم يعد أحـد يرغب بها اآلن...
الرجال هذه األيام يريدون الشيء وضده معا ً الفضيلة والفجور تحت سقف واحد وكم
هــذا المطلب ظــالم..
فــي ذلك الليــ ل كان نبيل وليلى يمارسان أقصى درجات الفجور تحت سقف الفضيلة
الزوجيـة ..كانا يتهارشان ككلبين مسعورين ويتناهشان باألسنان واألنياب ...كان كل
واحد منهما يريــد أن يحفــر إسمه بالنــار على جلــد اآلخــر..ولقد نجحا وناما وهما
يحلمان كل بمفــرده أن تثمــر هذه الليلـة طفالً يجمع ما تفرق وتمتد العائلة من خالله
باتجــاه المستقبــل.
في مساء اليوم الثاني لم تحاول ليلى الرقص ...لقد حدست وهي تنظر في عيني نبيل
أنــه متعب حتــى اإلنهــاك وأن كان يتظاهــر بالعكس ...كان يحــرضها باستمــرار
ليرقصوا جيــرك وبنفس حيويـة البارحة ولكن ليلى كانت تعتذر بابتسامة عذبة وقبلة
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على العنــق وتقول بأن مفاصل جسدها مخلعة رغم أنها في ذروة تفجرها البركاني.
إنتحيا زاويــ ًة فــي الحديقة بقـرب تمثال يزنره العشب األخضر يمثل أفروديت وهي
منبطحة بعريها الخصب وأثدائهـا النــاهدة بتحــد وكبريــاء وفخذاها المفتوحتان على
مرمر أبيض توشحه بعض عــروق خضراء وكأنها ترمز الى األنوثة الدائمة التفجر
التــي تنبت قمحا ً ولــوزاً وأطفـاالً .إستلقى نبيل على المقعد الخشبي وأسند رأسه الى
ركبة ليلى التي أخذت تتالعب بخصالت شعره وترندح له بعض قصائد نسختها عن
دفتــر منــى المختبيء في خزانة مالبسها بغفلة عن أعيــن الجميع.
شفتـاك يا لحن الوتـر
شــالل خمــر ينهمـر
هــل تعلمـــن بأنهـــا
خطر يعود الى خطر
وكان نبيــل أشبه بطفــل ينام هنيئا ً على ركبة أمه ويبتسم ببراءة ألطياف ال توجد إال
في مخيلته .عندما عــادا الى غرفتهما ألح نبيـل وبعناد أن يمارس الحب وكانت ليلى
تقدم الرجاء إثــ ر الرجاء بأن يعذرها تلك الليلة النها منهكة حتــى العظام .كانت تعلم
علم اليقيــن أنه ضعيف ال يحتمل وأنه إذا أمسك بقسوة تداعى كقفة تراب .وضحكت
ً
ضحكة صامتــة وهــي تتأمــل صورة نبيـل المصر على الظهور بفحولة تليق
ليلــى
برجــ ل شرقي عاشق ...إنه يحبها بجنون ال شك في ذلك وهي وإن كانت ال تستطيع
أن تدخله الــى قلبها ولكنها أقسمت أمــام نفسها وأمــام هللا أنها ستحــاول المستحيــل
إلسعاده وإستعادته وإنجاب طفل له وتثمير أمواله ومد يد العون لآلخرين بإسمه ..لن
تجعله ينتهي كحشرة تحت حــذاء ...سترغم نفسها أن تحنــو عليــه وأن تجعله شديـد
اإلعتــزاز بنفسه وبعائلته.
ومرت عــدة أيــام بإيقاع روتيني...في الصباح تمارين رياضية ثم نزهة في ممرات
الحدائق بين خمائل الورد والتوليب أو تحت ظالل أشجار البلوط والكستناء البرية ثم
الفطــور الذي يعقبه جلسة عالجية لمدة ساعة ثـم قيلولة يستسلم فيها نبيل لنوم عميق
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حتى موعــد الغــداء حيث يجلسون فـي المطعم في زاوية مطلة على البركة يتأملون
نوافيــر الميــاه وتطاير الرذاذ هنا وهناك .إستطاعت ليلى أن تقنع المسؤولين بإدخال
صوت فيروز الــى برامج موسيقاهم فكانت تتلذذ بتلك الرندحات الشجيــة.
يبكــي ويضحك ال حزنــا ً وال فرحا
كعاشق خط سطراً في الهوى ومحـا
نبيــل كان يثرثــر كعادته عــن عجائب وغــرائب صادفها فـي رحالته الى البرازيل
وماليزيا وتايلندا وروسيا ...يتحدث عـن تلك الفتاة الفارعة العريضة المنكبين الناهدة
الثديين المفتولة الفخذيـن التــي صادفها على شاطئ الريـو ...شفتاها كانت تحفة فنية
كحبتي كرز ذبيح ...عندما كانت تمــرر عليهما أصبع الــروج ويتثنيان تحت ملمسه
كانا يحركان أحاسيس الحجــر ناهيــك عــن الرجــل ...ولكنــه وبعد عناء طويل في
التعارف ،يضرب المواعيــد واإلغــراءات المالية التي قدمت لتسهيل العمـل إكتشف
خائبا ً أنها شاب تنازل عن رجولته طوعا ً وإختياراً ...وعندما سألت ليلى ولماذا يفعل
ذلك هــل ألنــه مخنث ورجولتـه ناقصة؟ أجاب نبيــل ليس ضروريا ً فالبعض بكامل
رجولتهم ويتنازلون عنها ألنهم ال يملكــون المروءة لكي يأكلوا خبزهم بعرق فكرهم
وزنودهم فاألسهل لهم أن يأكلــوا بأثدائهم ...وكان نبيل يبصق عندما يصل الى هكذا
نقطة ثم ترتسم على مالمح وجهه خياالت قلــق وإضطراب فتفهم ليلــى وتقــول:
ولكن ما الذي يجبـرك على تذكر هذه األباطيل مع علمك المسبق بأني ال أحب سماع
األشياء غيــر المألوفــة فهي تفقدني ثقتــي بالحيــاة وبالحضارة الحديثــة رغــم كــل
اإليجابيات الجميلة  .ثم تهــز ليلــى رأسها وتقــول وكأنها تحادث نفسها ...إيجابيـات
جميلة إنها غيــر موجودة فــي دول العــالم الثالث هذا العالم المستغل من قبـل الكبار
بمواده الخـام وبشره ...فغاباته العذراء تقطع وأجواءه ومياهه تلوث وشطآنــه مكبات
مجاريــر ونفـايات وصحاريه مقابـر مواد كيمائية ومخلفات صناعات ممنوعة وأهله
يتكدسون في مـدن كبيرة خالية من البنية التحتية ..هنا يقول نبيل ...هذا عجيب كيف
لم أفطن لذلك مــن قبــل هل تذكريـن بومباي يوم زرناها  ...فندق خمسة نجوم رائع
علــى الطراز الحديث جـداً يحتوي على كازينو وبار ومسرح لإلستعراضات وسبعة
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مطاعم مختلفة الجنسيات كما ال زلت أتذكـر وفي قفاه مباشر ًة على بعد عشرين متراً
تخــاشيب مرعبــة يسكنهــا المتسكعــون المـرضى والذيــن يأكلهم الذباب والبعوض
والقمــل .وذلك الرصيف الذي يتمــدد عليه الناس بالعشرات أكثرهم شبـه عــار ليس
بدافع اإلغــواء واإلغــراء بــل ألن بقايــا الثيــاب الرثــة ال تستر شيئــاً...
وذلك الطفــل الذي اندفع أمـام السيارة ولما تجنبناه ومشينا أخذ يركض خلفنا ثم سقط
أرضا ً وبــدأ يتقيأ دما ً ثم إنهار على إسفلت الشارع جثة هامدة ...يومها كان قلبي من
صــوان ال تستوقفــه هذه اآلالم البشريـة ...اليــوم أنــا أتخيـل المشهد وأرتجف رعبا ً
ً
وشفقة ...يا إلهي ما هذا البــؤس القاتــل حتى فــي الالغيم هــل تذكريـن في الصيف
الماضي يــوم كنا علـى الشاطئ مع رهط من األصدقاء نشرب ونأكل ونرقص كيف
أتــى شبــان وشابات وابتدأوا يلتقطون عظــام الدجاج المشوي المشلوح على الرمال
ويأكلونه ...وقـالت ليلى ...يومها أخذت أصرخ مـن البشاعة وطلبت منك أن تعطيهم
فراريـج كاملــة ليأكلوها بإنسانية وأقسمت أنــي لن أعيش في الالغيم أبداً ولن أخرج
معكم الـى أي مكان .ثم انتفض نبيل وكأنه قد نسي شيئا ً كان متشوقا ً الى قوله ...ليلى
ما رأيك بمزرعة في البرازيل ...مزرعة كبيرة مئتـي كيلومتــر مربع مع ألف رأس
بقــر وخيــ ول أصيلة وبيت خشبي أمامه حديقة ورد وأشجار مانجا وباربكيو ...حياة
كاوبـوي كاملــة ومجموعــة رجــال ونساء مجنديــن لخدمتنا ...أجابت ليلــى باسمـة
بسخريــة ...دول العــالم الثــالث ال تغرينــي ...ال يسعدني أن أرى رجاالً إذالء فــي
خدمتــي ينفـ ذون كل األوامر حتى تنازلهم عن أوالدهم وزوجاتهم ...هذا الشيء يثير
غضبي بـ ل يجعلني حزينة أفكر بأنني كان من الممكن أن أكون في نفس الوضعية...
ما يسعدني هــو أن أعيش في مجتمع عـادل جميع أهله ال فقراء وال أغنياء ..الجميع
فيــه يعملــون ويتلذذون بممـارسة أعمــالهم وكأنهم يمــارسون لعبــة الخلـق راضين
بمواقعهم ألنهم عـارفون بمؤهالتهم معرفـ ًة دقيقة ...شعارهم في الحياة سعادتنا جزء
مــن سعادة اآلخريــن ولذلك تــراهم يمارسون الفــرح الجمـاعي ويفكرون بأصوات
مرتفعة فال شيء يخجلــون من إخفائه عن أعيــن اآلخرين ...يزرعون الورد بسخاء
حــول بيوتهم وعلى أرصفة قراهم ومدنهم ويقرأون كثيراً ويكتبون كثيراً ويتناقشون
باستمرار ...ورد نبيــل ...ولكن هذا المجتمع ال وجـود له إال في جمهورية أفالطون
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علــى الــورق وليس فــي عالم اللحم والدم وأجابت ليلــى ...وما همني لو كان علـى
الــورق وهو أكثــر مصداقية مما هو في ثيـاب اللحم والدم ...اإلنسان هو جوهر هذا
الوجود ألنه المخلوق الوحيد الذي يعقل نفسه ويعقل ربه ويعقل هذا الكون ...وسعادة
العقـل هـي الحكمـة والمعـرفة والعدالــة ...لقــد آن األوان أن نبلـغ سن الرشد وننتقل
من حيــز ملــذات الجــنس والمــأكل والمشرب والملبس والتبــاهي بإقتنــاء الريــاش
والمجوهرات الــى مـلذات المــروءة والشهامة والكــرم والشجاعة والصدق واألمانة
وفــوق كل شيء الحكمة والمعرفــة ...ضم نبيــل ليلى بذراعيه وأخذ يقبل وجهها ثم
رمــى برأسه الــى صدرها وكانت دموعه تبلل قميصها وتغــل فــي مسام جلــدها.

**********

-41سرت إشاعــة فــي الضيعة أن هنــاك مجموعات كبيــرة مــن المقاتليـن ستصل مـن
العاصمة مدعومــة ببطاريات مدفعيــة ثقيلـة وراجمات صواريخ ألن الجبهة ستقتحم
من عــدة محـاور والحرب لن تتوقف إال بالوصول الى البحر ...كان الكبار يعيشون
حالة قلــق وإرتبــاك وعدم إقتناع ،بل شعوراً مريراً بأن كل ما يحصل عبثا ً ال طائل
وراءه إال تخريب نمط حيــاتي دفع ثمنه اآلبــاء واألجــداد عـرقا ً كثيراً ودموعا ً أكثر
حتى كرسوه نمطا ً شبه مقبــول ...كان الكبــار يقولون ...لقد دمرت الحرب كل تعب
الماضي ...الجنائـن التي بنينا حيطانها بخيوط قلوبنا ...الصنوبر الذي هدهدناه ليكبر
كما هدهدنا أطفالنا ...سطوح القرميد التي كنا نعتز بها ونفاخر اآلخرين .أين أصبح
كل هذا؟ ...لم يعـد هناك إال أمــوال المغتربين وأموال األحزاب التي يقول الشيخ أبو
سلمان أن أكلها حــ رام ألن مصادرها مشبوهة والغايات التي تدفع من أجلها مشبوهة
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أيضاً ...الشباب كانــ وا متحمسين يستغويهم إطالق الصاروخ وإنفجار القذيفة ولعلعة
البنــادق األوتوماتيكية ...وصدقت اإلشاعات ففـي صباح يوم اإلثنين بدأت السيارات
العسكرية تتجه الــى الجبهة محملة بالرجال والعتـاد ...بعيد الظهر إنفجرت المعركة
عنيفــة ...إرتجت األرض باإلنفجارات وأضاءت السماء باللهب ...إختفى الكبـار في
الغرف المدشمة وتراكض الشباب الـى الشرفات ليروا مكان سقوط القذائف ويحددوا
مصادرها .بعد عــدة ساعات علم الجميع أن قتـلى وجرحــى قــد سقطــوا وأن آفــاق
المعركة مسدودة فالتقــدم الحقيقــي ممنـوع والقصة قصة إستنزاف بغيض ...إستقبل
مستوصف مــ روان جريحين أوصلتهما سيارة مرسيدس ،األول وكان إسمه قاسم من
الضيعة المجاورة لفظ أنفـاسه األخيرة قبل أن يتمكن مروان من إيقاف نزيفه الحاد...
ً
بادية للعيان .الثاني كان مجهول اإلسم عرف مروان منذ
كان بطنه ممزقــا ً وأحشاءه
اللحظة األولــى أنه من الطرف اآلخــر فربما سقط أسيراً بعد أن جرح ...إصابته لم
تكــن بليغة ...شظية فــي الساق وأوشك أن ينتزع شظية الذراع عندما دخــل العيادة
مقاتالن ،األول كان الضابط حسن والثــاني رجــل غريب الوجه واألطوار ...صرخ
الغريب إبتعدوا سأطلق النــار على هذا الحقيــر ،وصرخ حسن بـل سنبادل به أسيراً
مـ ن أسرانا لقد سقط لنا أسرى ...ولكن الغريب صاح ...دمه بديل دم أخي ...إبتعدوا
عنـي ..واستــل مسدسه فهاجمه حسن ودفع يـده فانطلقت الرصاصات الى السقف...
ً
رصاصة إستقرت في صدره
قفــز مروان ليساعد حسن على اإلمساك بالرجل ولكن
وأخــرى فــي ذراع حسن الذي قفــز بسرعة نمر متوثب وضرب الرجل على رأسه
فترنح ثــم لوى يـده الى وراء ظهره وربطها بحزامه الجلدي ...في هذه اللحظة دخل
مجموعة شبان مــن الضيعة ليجـدوا مـروان منبطحا ً أرضا ً ينزف وحسن ينفجر الدم
مــن ذراعــه ...أحضروا السيارة بسرعــة وانطلقــوا يسابقــون الريــح الـى الجامعة
األميركية فــي بيروت ،ناسين الرجــل المربوط مطروح أرضا ً ...ولكن عندما خرج
ً
رصاصة في رأس الجريح
الجميع إستطاع أن ينـزع رباطه وأن يأخذ مسدسه ليضع
األسير ويهــ رب ...عندما دخلت سوسن ومنى الى العيادة كان الرجل يتخبط بدمه...
ً
صرخة هستيرية وسقطت مغشيا ً عليها وأخذت سوسن تصيح وتولول
صرخت منـى
ثم سقطت بدورها مغشيا ً عليها.
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عندمــا استفاقت منــى أخذت تتلفت حولها مذهولـة ...لم تر سوسن التي كانت تمسح
جبينها المحرور بالسبيربو ...لم تـر الشيخ أبو سلمان الذي كانت شفتاه تتمتمان وهـو
يمسك بيدها مغمضا ً عينيه ...كل ما رأتــه في تلك اللحظة كان دمــاً ...السقف يقطر
دما ً األرض بحيــرة دم ...النــاس الحيطان ،وأخذت تصــرخ مــروان مــروان ...ال
تتركني وحدي أرجــوك ...ال ترحــل وحيــداً ..خذنـي معك ...خذنـي معك ...خالتي
خالتــي ال تدعيه يذهب ...ثم عادت الــى إغمائها مرة ثانية ...قال الشيخ بعد الحوقلة
والبسملة إنهــا تهــذي مــن إرتفــاع الحــرارة يجب نقلهــا بسرعـة الى المستشفى...
واستفاقت سوسن المنذهلــة بدورها ...عليها أن تتحــرك بسرعة أمامها اآلن مهمات
كثيرة نقــ ل منى والوقوف بقرب مروان ...وضع الشيخ يده على كتفها ...تماسكي يا
بنيتي وتصرفــي الحمدهلل مروان علــى قيد الحياة ومنى ستعود الى نفسها قريباً ...ال
داعي للخــوف فليرحمنا هللا ويستر علــى جميع عيالــه ...أنــاس كثيـرون سيتألمون
فلنصل كــي ال تستباح الحرمات والكرامـات واألرزاق ...لقد فقــد الجميع عقولهم لم
يعــد عنــدي أدنــى شك فــي هذا الموضوع ...هيا يا بنيتي جهزي سيارتك وتحركي
بسرعة قبل فوات األوان...
**********
-41إستدعت السيدة سوسن صديــق العائلة الطبيب أنطوان الى الطوارئ وطلبت منه أن
يكلف أحد أصدقائه ليحجز غرفـ ًة في المستشفى على جناح السرعة ...وصل الطبيب
فــوراً وكانت الفحوصات المبدئيــة قــد أجريت ...سحب دم ،صــور أشعـة ...طمأن
أنطــوان بأن حالــة منى هي صدمة نفسية عنيفة إنعكست إرتفاعــا ً حاداً في الحرارة
ستزول تدريجيــا ً إذا استرخت األعصاب وإستفــاقت لتــ رى مــروان أمامهـا بشحمه
ولحمــه.
إصابـة حسن لم تكن بليغة فالرصاصة انتزعت مـن ذراعه في الطوارئ وفي صباح
اليــوم الثـاني كان فــي تمــام العافيــة يقف الــى جــانب مـروان في غرفته ...عملية
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مروان بدورها كانت موفقة وسهلة فالرصاصة إبتعـدت لحسن الحظ عــن القـلب وال
داع للقلــق ...القصة فقط قصة وقت وعــدة أيــام في المستشفى.
فـي اليوم الثاني كان الجميع في غرفة رقم  219مروان في سريره وحسن الى جانبه
ً
ً
وساعة يجلس ،منــى في السريــر المقابــل تغط فــي نوم عميق وبجانبها
ساعة يقف
سوسن تراقب دقات قلبها علــى شاشة التلفزيون ...إلتفتت الــى مروان تقول :ال داع
للقلــق قــال الطبيب أنها فــي غضون ثالث ساعات ينتهي مفعــول المخــدر وعندها
تستيقظ فتــ راك أمامها وتهدأ .في هذه اللحظة حضر شابان من الضيعة وأخبرا حسن
بـأن األسير الجريــح قد مــات مقتــوالً برصاص ذلك الغريب الذي إستطاع أن يفـك
ربـاطه وينفذ جريمته ويرحل ...إربد وجه حسن واكفهر ...غارت الدماء من وجنتيه
حتى غــدا كالموتى ...وضع يده على جبينه ...يا إلهي أي خزي وأي عار لقد تحول
المقاتلـون ،المفروض فيهم أن يكونــوا عقائديين ومبدئيين ،الـى كالب مسعورة ...لم
يعـد للحرب معاييـر ...هذا ما كنت أخاف منه ...هذا ما كنت أنبـه المسؤولين عنه...
كنت أقــول لهم ال بــد مــن تثقيف المقاتــل وإفهامه أننا نقاتـل مفاهيم منحرفة يحملها
رجـال أعزة علينا وال نقاتل الرجال أنفسهم .فإذا تخلوا عن مفاهيمهم عادوا أخوة لنا.
ولكن الواقــع أصبح عكس ذلك تمامـا ً لم يعــد للمبادئ قيمة ولم يعــد المقاتــل يحمـل
السالح مــن أجــل المبادئ بــل أصبحنا نـدور فــي طاحــون الجاهلية ،صراع قبائل
وطوائف ومنــاطق ...أي مستنقع سقطنا فيـه ...سأطلب من القيادة إلقاء القبض على
ذلك المجــرم ومحاكمته وإذا رفضت تحت أيــة حجة سأرمي سالحي وأسافـر ...لن
أبــقى في هذه البــالد يومــا ً واحـداً إذا لم تبرهـن القيادة بأنها عقالنية علمانية تقدمية
عادلــة ...وضحكت سوسن ضحكة أشبــه بالبكــاء ...هيــا إذن إحـزم حقيبتك وهيئ
جــواز سفــرك ...أعــرف صديقــا ً لزوجــي فـي الخليج رجل أعمال كبير وكريم...
سنطلب منــه فيــزا وعمال كريمــا ً يليــق بـك وأنا متاكدة بأنه لن يخذلني أبداً ...ورد
حسن ...هكذا إذن نحــن مقتنــعون ضمنا ً بأننــا سقطنــا فــي المستنقع والخالص هو
السفر ،قال مروان ...إعتبرها إستراحة المحارب هذا حق لك ونحن أيضا ً سنغادر...
وقالت سوسن ...ليس قبل أن نكتب كتابك على منى ونزفها إليك في حفل صغير هنا
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فـي المدينة يضم بعض األقارب وحدهم ...ورد مروان ...ال ...ال أستطيع أن أحتمل
حفالت مهما كانت صغيرة سنكتب الكتاب ونذهب الــى المطــار مبـاشر ًة.

**********

-42كان السكون شامالً فــي تلك الساعة المتأخــرة في مصح لــ وزان ...النسيم يندفع من
النافــذة المفتوحة رقراقـا ً مضمخا ً برائحـة الورد والتوليب وشجر البلوط األخضر...
نبيــل يغــط في نــوم عميق وصوت شخيــره يمأل الغرفة ويفيض الى الممر ...ليلى
تتململ في سريرها تتقلب ذات اليمين وذات اليسار ،رغم أنها تغـط في النـوم ،وكأن
كابوسا ً يأخــذ بتالبيبها .فجــأ ًة رفعت رأسهـا دون وعــي منهــا وصــرخت صرخــة
رعب ...قفــز نبيــل مــن سريــره كالمجنــون ...ليلــى ليلى ...ماذا حصل ..ليلى...
واستفاقت ليلى وعينـاها جاحظتان وصدرها يعلو ويهبط بعنف ...نبيل أعطني بعض
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المــاء أكاد أختنق ...وركض نبيــل الـى البراد محضراً قنينة الماء وهو يردد ...ماذا
أصابك ...هل كان حلما ً مزعجاً ،هل كان كابوساً؟ ...نعم إنه كابوس مرعب يا إلهي
ال زلت الى اآلن أرتجف .ولكن ال بــد أن أتصل بأمــي ألسمع صوتــها ...ورد نبيل
ولكن أخبريني ماذا حصل؟ ...كانت القذائف تتساقط بالعشرات على الضيعة وتنفجر
في كل مكان ...أكثــر من عشرة قذائف أصابت بيت مــ روان دفعــ ًة واحـدة ثم إندفع
رجــال ملثمــون الــى الداخــل وأخذوا يطلقون النــار في كل اتجاه رأيت الرصاص
يخترق صدر مـروان وهو يسقط أرضا ً والدم ينفجر من صدره ...يا إلهي إني أشعر
بالرعب من جديـ د ...هيا قم الى التلفون وأطلب بيتنا في بيروت فربما أجاب أحدهم.
وأسرع نبيل الى التلفون يطلب الرقم وينتظر ...الجرس يدق رنة ...إثنتان ...ثالثة..
السماعة ترتفع ...ألــو ...ألـ و إمرأة عمي ..أنا نبيل ...نبيل إبني هل أنت بخير ..هل
ليلى بخير ...نعم سيدتي نحن بألف خير ولكن ليلى حلمت حلما ً مزعجا ً وحدست أنك
ستكونين فـي بيروت ها هي كلميها ...وصرخت ليلى عبر سماعة الهاتف ..ألو ماما
حياتي وأجهشت بالبكاء ...ليلــى ...ليلــى ...ما هذه الحركات الصبيانية ...آن األوان
لتكبري ...لم يعــد هذا يليــق بسنك ومركــزك ...ماما هل أنتــم بخيـر ...هل مروان
بخيــر ...رأيتكم في المنـام تتألم ون ...رأيت الرصاص يخترق صدر مروان والدماء
تنــزف ...هل حصل عندكم شيء؟ أخبـريني أنا اآلن هادئــة وأملك زمام نفسي جيداً
وردت سوسن ...ما رأيتيه فــي الحلم كان صادقا ً بعض الشيء ...الحقيقة أن مـروان
أصيب بشظية فــي صدره إصابــة طفيفة ولقــد انتزعت الشظية والجرح بسيط وهو
اآلن فــي الجامعة األميركيـة في غرفــة رقــم  219فباستطاعتك أن تكلميــه بنفسك.
بالمناسبة سأخبـرك نبـأ ً جميالً ...سنكتب كتاب مروان على منى بعد عدة أيام ونزفها
إليه ثم يسافر الى أميركا وأنــا أذهب إليك فانتظري مني تلفـون بعد أسبوع على أبعد
تقدير.
نظر نبيــ ل الى ليلى نظرة تعجب وحنان ...إذن لقد صدق حلمك وأصيب مروان في
صدره ...هل بلــ غ حبك له هذا المستوى من التعاطف والتواصل كأن حقـالً كهربائيا ً
ممغنطا ً بينك وبينــه ...أنا سعيد بذلك ،إيــاك أن تظني أني أغــار ...أنا أعرفك جيـداً
وأعــرف مــروان وأعـرف أن حبك له ليس على حساب كرامتي وهو ال يسيء أبداً
229

الــى سمعتي .أنا أعــرف ذلك وأعــرف أنه لو سمحت لنفسك ال قــدر هللا بالتصرف
الخطـأ سيردعك مــروان عن ذلك ويذكرك بواجباتك تجاه نفسك وتجاه زوجك ...أنا
أعــرف ذلك ،هيــا أطلبــي المستشفى وكلميــه ...أنــا أيضا ً أشتاقــه وأريـد أن أهنئه
بالسالمــة.
نظرت ليلى الــى نبيــل بحاجب مرتفــع ...كانت تعلم أن نبيــل على علم بقصة حبها
القديمة مع مـروان ،وكانت تعلم أن هذه القصة ال تجعله يغار أبداً ولكنها لم تكن تعلم
أن نبيــل يستطيع أن يفهم بعمق معنــى الحب الذي يشرف إمرأة متزوجة وال يهينهـا
فــي كرامتها ...إقتربت من نبيل وعانقته بحنان ..همس نبيل في أذنها ...هـل إقتنعت
اآلن بأنني لم أعــد ذلك الرأسمالي الجشع المستغــل الذي يعبث بكــرامات اآلخريــن
ويظــن كل النــاس سلعا ً تباع وتشترى بالمال .إسمعي يا ليلى أنا ال أغار من مروان
بل بالعكس أعتبره مالكك الحارس وأنا فخور بحبك له وفخور بأنكم جميعا ً تتعاملون
كعائلــة واحــدة إني أحبهم جميعا ً ،أمك ومــروان ومنــى وسأطلب منهم بإلحــاح بـل
بتضرع أن نعيش سويــة كعائلــة واحدة وأن يتربـى أوالدنا في المستقبل تحت سقف
واحد ....أولئك الناس النبــالء هم ضمانتي وضمانتك هذا رأيي في الموضوع أرجو
أن تفهميه بعمق وتتصرفي علــى هذا األساس ...أجابت ليلى ...هــل سمعت ما قالته
أمي ...ستزف منــى علــى مـروان في غضون أيام ويسافران الى أميركا وتأتي هي
إلينا ...أجاب نبيــل ...أطلبي رقـم الجامعة األميركية وكلمي مروان وهنئيه بالسالمة
وقدمــي له عزيمة حارة ليحـل ضيفا ً علينا في شهر عسله ...أنا أيضا ً سأكلمه وسألح
عليه فــي المجـ يء ...أريد أن أعمق معرفتي بجميع أفراد األسرة ...أشعر أن تعميق
هذه المعرفــة سيدر الخيــر علينا جميعــاً ...أدارت ليلى قرص الهـاتف وكان المتكلم
علــى الجانب اآلخــر مــروان شخصياً ...ألــو ...مــروان ...كيف أنت ...أسمعنــي
صوتك ...قــل أنــك بخيــر ...صوتــك مبحوح هل تتألم كثيراً؟ هل اإلصابة بليغة...
مروان قـل لــي لقد بشرتني أمي بخبـر الزفاف ،كم أنا سعيدة ...كم أحبكم جميعا ً أنتم
أهلــي وأحبــائي وإخــوتي ...أنتـم كل شيء بالنسبة لــي ...واغرورقت عينــا ليلــى
بالدمـ وع ...مروان نبيل على الخط اآلخر يريد أن يكلمك ...ألو مروان الحمدهلل على
سالمتك نحــن جميعا ً نفكــر بــك ونتمنى لك الشفــاء العاجــل ...هــل تعلم بأن ليلـى
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إستيقظت من نومها وهـي ت صرخ ...يا إلهي يا إلهي أصيب مروان في صدره...دمه
ينزف وكادت تفقــد عقلها ...إنها تحبكم جميعــا ً أنتم أهم جــزء من حياتها وأنا أيضـا ً
أحبكم وأعتبــركم أسرتــي وأنــا سعيد بهذا الشعــور .لقد قالت لـي ليلى بأنك ستكتب
كتــابك هذا األسبوع وتتــأهل بــدون إحتفاالت ...مروان إنـي أدعوكم لتحلوا ضيوفا ً
علينا وأرجــو أن ال تخيب رجائـي ...إني ألح عليكم في المجيء بل أتضرع إليكم...
إنــي بحاجة لكم ولك أنت بالذات ..هنــاك قضية مصيريــة سأبحثها معك بالعمـق...
أرجــو أن تقبلني منــذ اآلن كأخ كبير ،رغم أني ال أليق بأن أكون أخا ً لك ،ولكن كن
كريما ً معي كما أنت مع كل النــاس ،وإقبلني أخا ً وإقبــل دعوتي ...سأحجز لكم شقـة
في فندق هيلتون ستكون إقامتكم مريحة ...الــى اللقــاء.
لم يتـ رك نبيل أي مجال لمروان حتى ليفكر ...لقد أخذه على حين غرة ...كان حديثه
كوميض بــرق إنتهى قبل أن يتسنى لمروان أن يفتح فمه ولكن مروان إبتسم إبتسامة
دافئــة وهو يقــول على خيــرة هللا ...الظاهـر أن نيران األلم تطهرنا جميعا ً مما علق
بقلوبنا من نزوات وشهوات وإنفعاالت تافهــة.

**********
-43كانت مراسيم كتب الكتــاب عاديــة ،الشاهــدان فيهــا سوسن وحسن ...طلب الشيــخ
اإلنفــراد بمنــى وسألها هــل ترضيــن بمــروان زوجـا ً لك غير مكرهة وال مجبرة،
وبصحة مــن عقلك وإرادتك؟ فأجابت نعم ،قــال لها عليك أن تقولي نعم ثالث مرات
وبصوت جهوري وأن تقولي أنك اتخذت قرارك بإرادة حرة وأنك تتحملين مسؤولية
إختيارك الحــر وتتعهدين بحب زوجــك وإحتــرامه والمحـافظة عليه ماديا ً ومعنوياً،
وأجابت منــى نعم ثالث مــرات ثم تكــرر الشيء نفسه مع مــروان ...بعــدها قرئت
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الفاتحة وتليت بعض اآليـ ات وبدأت صياغة العقد حيث سئلت منى" :كم تطلبين مقدم
ومؤخر" ،فأجابت متفق عليه ،فبارك الشيخ العروسين ووزعت الحلوى وتبادل القبل
وانصرف المـوكب الصغيــر ...ولشد ما كانت دهشة حسن عنــدما علم أن المــوكب
سينطلق مباشرة الـى المطار ،فالوقت ال يتسع حتى للتعريج على مطعم لتناول الغداء
واألنخاب ...على المطار ودع حسن الجميع وألول مرة في حياته صافح منى وقبلها
كأخت وكذلك صافح سوسن وقبلها ثم هــم بتقبيل يـدها فسحبت يدها بسرعة ثم عانق
مروان عناقا ً طويالً وعيناه مغرورقتان بالدموع ...جملته األخيرة كانت ...ال تنسيني
يا سيدة سوسن ،إنــي بحاجة ماسة الى المساعدة ...أنت تعرفيــن أنه يجب أن أغادر
هذا النفــق المسدود ...أجابت سوسن ...ال بــأس عليك يا ولـدي ...فقط أعطني مهلة
صغيرة ألتدبـ ر األمور بالمناسبة عليك أن تعرج على بنك بيروت والبالد العربية لقد
تركت لك مبلغــا ً متواضعــا ً يكفيك لتشتري تذكــرة سفــر وبعض الحاجيات كما أني
تركت لك رقــم هاتف ليلى تستطيع أن تتصل وعسى خيــراً ...أطــرق حسن برأسه
حيا ًء وتمتم بضع كلمات غيــر مفهومة وانصرف.
فــ ي مطار جنيف كانت المراسيم مريحة لم تستغرق إال دقائق معدودات خرج بعدها
الوافدون الــى بهــو واسع في نهايتــه حاجـز ،وقف خلفه أناس يحملون لوحات كتب
عليها بعض األسماء ...فوجيء مروان بإسمه مكتوبا ً علــى إحدى اللوحات ...إقترب
من الرجــل فإذا بــه موفــد من قبــل نبيل إلستقبالهم ونقلهم في سيارة الليموزين الى
لوزان ...في الطريق الى المدينة ضحكت منى والسيارة تنطلق وهي تتأمل الشوارع
من الشباك المفتوح ...كم هو الشبه واضح بين طريق مطارنا وطريق مطارهم ،بين
مدخل مدينتنا ومدخل مدينتهم .ونحن نلقب سويسرا الشرق ...أنظر كيف أن صفوف
األشجار متناسقة وهذه الدوارات المزركشة بأحلى أنواع الزهور وذلك اإلنسجام بين
األبنيــة باألحجــام واأللــوان ...عنــدما وصلوا الفندق قادهم الدليل الى اإلستعالمات
فطلب مفاتيح الغرفتيــن المحجوزتين بإسم الدكتور مروان ،ثم ودع حانيا ً رأسه قائالً
أنــه سيوافيهما غداً صباحا ً في تمـام العاشرة ألن القطار سينطلق الى لوزان في تمام
الحادية عشرة.
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صعد الجميع الـ ى غرفهم فاستحموا وارتدوا مالبس السهرة ونزلوا الى مطعم الفندق
حيث التهموا الطعــام التهاما ً مــن شدة جوعهم ،ثم شربوا الشاي علـى التراس الكبير
المشرف علــى البحيرة المشهورة ،وفــي تمام الساعة الثانية عشرة قفلوا عائدين الى
غرفهم .كانت قنينة شمبانيا تنتظر مروان في غرفته مع باقة ورد وبطاقة كتب عليها
أحــر األمنيــات للعروسين بالسعادة والتوفيق .نبيل وليلى ...شربـا كأسين على أنغام
موسيقى خافتــة ثم أخــذ مــروان بيــد منى الى رقصة سلو هادئة ...أخذ يقبلها وهما
يدوران ،فــي عنقها ثم في خــدها ثم التقــط شفتها السفلى وأخذ يعتصرها فابتدأ جسد
منى يتراخى بيــن ذراعيــه ،همست منى في أذنـه ...أرجوك أطفئ األنوار وأغمض
عينيك ال أستطيع أن أخلع ثيــابي وأنت تنظر إلي .وامتثل مروان لرجائها حتى قالت
لــه اآلن باستطاعتك أن تفتح عينيك ...عنــدما فتح عينيــه كانت منــى مختبئـة تحت
الغطاء ال يظهر منها إال كتفاها وخداها محمران كرأسي شمندر ،وهي ال تجرؤ على
النظــر في وجهــه...خلع ثيابــه بدوره واندس تحت الغطاء وهو يهم بعضها وتقبيلها
وهــي تصرخ صرخات خافتـة وتضحك وتوشك أيضا ً أن تبكي .لم يكن مروان يعلم
أن ثديــي منــى مستديران ومنتصبان بشموخ هكذا ،ولم يكـن أيضا ً يعلم بشدة بياض
ثدييها وإحمــرار حلمتيهما وكأنهما حبتا رمان ناضج ...كذلك لم يكن يخطر بباله أن
فخذيها ملتفان بطريقة دائريــة منتظمة وأنهما أبيضان مشربـان بقليل من الحمرة...
هذه المنى تملك جسداً رائعا ً وهو ال يعلم رغم أنه األقرب لها ...الملعونة كانت تلبس
الثياب التقليدية التي ال تكشف عن محاسنها ،واآلن أمسكت بك في الجرم المشهود...
هكذا قــال مــروان رائعــة الحسن فريدة الجمال وتخبئين كل كنوزك للتمويه ...أيتها
الغشاشة اآلن سأريــك عاقبــة كذبــك وتمويهك...وأخذ يقبلها بشراهـة ويدعك ثدييها
وفخذيها وهــي تتــأوه وتكاد تصرخ ،ثم إحتضنها بقسوة فأحست منى كأن سكينا ً من
النــار الملتهبة يختـرق أحشاءها ،فبكت ثم ضحكت ثم بكت ثم خمدت حركتها فكأنها
تحت تأثيــر مخــدر أو كأنها تنــام فــي عالم آخــر ال يمت الى هذا الواقـع بصلة.
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**********

-44إنطلقت السيارة باتجـاه لــ وزان تتهادى كأوزة سمينة تركض باتجاه البحيرة .المناظر
كانت ممتعة ...مــروج خضراء تمـوج بأزهار التوليب والذرة ودوار الشمس ...بين
ً
غابة شبه عــذراء أشجارها متعــانقة وملتفة وباسقــة .قـال
كل مسافة ومسافة تبــرز
مروان أنه يتخيلها تأرب كما يأرب المهر ،وقالت سوسن بأن إخضرار الغابة الداكن
يجسد مجد أفروديت التي تتذفق خصبا ً وعطـاءً ...قالت منى أال تلحظون هذا السخاء
234

الحاتمي فــي الطبيعة ،مــروج خضــراء تمتــد كيلومترات ،فغابـة معتزة بخصوبتها
وشموخها ،فنهــر يتدفق غزيراً والحقــول ترنو إليه بسخرية وكأنها قد استغنت بمياه
السماء عن مياهــه فال هــو قــادر أن يمارس سيادته عليها وال هــو قادر أن يستكين
ويتواضع .قــال مروان هل تلحظون أنه ال يوجد أراض بـور فكل األرض مزروعة
ومخضوضرة ...أال تستمتعون بالسير علــى أوتـوستراد تظللــه األشجار كأننا نقتحم
غابــة ،واألكثــر دهشة نوعية األشجار فهي مثمــرة ينتفع بثمرها كل عابر سبيل فال
شيء يذهب هدراً ...وقالت سوسن ونحن نسمي وطننا سويسرا الشرق وعدد أشجار
الصنوبر كان عندنا أيام األتراك المتخلفين أكثر مما هو اآلن في زمن الدولة الحديثة
التــي تعتبــر نفسها جسر عبــور حضاري مــن الغــرب الــى الشرق ،وردت منى،
والغابات أيـن أصبحت بعد أن سالت شهيـة المناشير الحديثة وابتدأت تنهشها نهشاً...
وقالت سوسن البقــاع الشرقي عندنــا يتجــه الى التصحر ونسبة الملــوحة تزداد فـي
التــربة وكذلك التلــ وث في مياه األنهر ...قال مروان الخلل برأيي ليس بقلة المعرفة
بقــدر ما هــو بقلة اإلنتماء ...الى حـد اآلن المسيحي في بالدنا يعتبر نفسه قطعة من
الغرب الكاثوليكي وجــد خطــأ في بالد شرقية والمسلم يعتبر نفسه جزءاً من الخالفة
اإلسالمية وجـد خطــأ فـي وطن حـر مستقل إسمه لبنان ...هذه هي الحقيقة ،اإلنتماء
هــو لألسرة والقبيلة والطائفــة وأخيــراً للثــروة وفي كل األحوال ليس للوطن .لماذا
اللبناني عمالق خارج بالده متخلف داخلها ...المشكلة كلها مشكلة إنتماء صدقوني...
وهذا اإلنتمــاء برأيــي لــن يصبح حقيقة علــى أرض الواقــع إال أذا قللنا مـن فاعلية
المؤسسات الدينية واحترمنا الفلسفة الدينيــة أكثــر ...وصاحت منـى وكيف ذلك وما
معنى أن نقلل مــن فاعلية المؤسسات الدينية ونزيد من قيمة الدين؟ فأجاب مروان...
المؤسسات الدينيـة تديــر أوقافــا ً وأعمــاالً بمالييـن الدوالرات وهمــها األول حســن
تثميــر رأسمالها ...إنها شركات إستثمــار جشعة ،دون أن تدفع ضرائب وهي تؤجج
المشاعر الطائفيــة لتجنــي إمتيــازاتها التي هــي إقتصاديــة بالدرجة األولى .جردوا
الطوائف مــن إمكاناتها اإلقتصادية تلغــى الطائفيـة مــن لبنان هذا رأيي بتواضع...
وقالت منى ،وقوانين األحوال الشخصية ماذا تفعل بها فالمواطن اللبناني يتلقفه رجال
الديــن مــن ساعة مــولده حتى ساعة وفاتــه .ماذا يبقى من حريته ونحن نتبجح بأننا
وطــن الحرية ...بل لنسأل أنفسنا هذا السؤال إذا أراد مواطن لبناني أن ال ينتمي الى
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أي طائفــة وال يتــزوج ويموت علــى أيــة مراسيم دينية هــل يستطيع؟ هـل تعترف
الدولة بوجــوده؟ صاحت سوسن دعــونا من هذه الترهات ها قد اقتربنا من إستراحة
جميلة فلنتوقف لنشرب الشاي ونأكـل بعض الحلويات ونتحدث عن كل شيء إال عن
مشاكل الوطــن وشؤونـه وشجونـه.
إبتدأت السيارة تختــرق شوارع لــوزان إبتــدا ًء مــن الخامسة مسا ًء متجهة الى فندق
هيلتــون ...عنــدما توقفوا أمــام مدخــل الفندق كان نبيـل وليلى بانتظارهم وعالمات
السعادة باديــة علــى وجوههم ...كانا يضحكان وعيونهما تشع بالفــرح والبهجــة...
ركضت ليلــى وعانقت أمها ثم عانقت مــروان وهــي تضحك وتــردد أيهـا العريس
الجميل أنت رائــ ع بقرب عروسك ثم عانقت منى وهمست في أذنها ...إني سعيدة لك
مــن كل قلبي هذا الرجـل الرائع أنت تستحقينه ...ضحكت منى وأتى دور نبيل الذي
كان يضحك ويمــ زح ويزرع الطرائف والقبالت .بعدها قال نبيل ...اآلن ستصعدون
الــى غرفكم لترتاحوا بضع ساعات ...سيصادف العريسان في غرفتهما ثياب زفاف
رسمية سترتديانها لنلتقي الساعة التاسعة فــي قـاعة اإلحتفاالت ألننا سنزفكما رسميا ً
وبحضور شخصيات مرموقـة مــن اللبنانيين والعرب واألصدقاء األجانب ثم نرقص
ونلهــو ونشرب ونحطم الكؤوس حتــى بـزوغ الفجــر...
أطل العروسان على قاعة اإلحتفاالت بوجوه وضاءة ...منى كانت تمشي كالطاووس
المزدهي بذيلــه الملــون الطويــل وسوسن تتــأبط ذراعها األيسر ومــروان ذراعهـا
األيمــن ...مشــوا بيــن صفيــن مــن المدعــويــن كانــوا يـرشــون علــى رؤوسهــم
الزهــ ور ،وسيدة إرتفع صوتها بالزغاريد وكأنهما في القرية ...وصل العروسان الى
قالب الحلوى المنتصب بطبقاته العشر وبقربـه سيف يعربي ملوي الحد قطعوا القالب
بجميع طبقاتــه ثم فتح مروان زجاجة الشمبانيا وسكب كأسا ً لمنى وآخر لنفسه شبكــا
أذرعهما وشربــا الشمبانيا وسط عاصفة مـن التصفيق ثم أخــذ مروان يسكب لجميع
المدعوين فشرب المحتفون نخب سعادة العروسين وأخذت الموسيقى تصدح ...كانت
الرقصة االولى سلــو هــادئ للعروسين ،منـى بوجهها األبيض المشرب بالحمرة من
شدة الخجــل ،ومــروان بابتسامته الورديــة التــي تشع بالبهجة والثقة بالنفس ،صفق
الجميع عندما توقفت الموسيقى فانسحب العروسان الى المقعدين اللذين خصصا لهما
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تحت قــوس من الورود وابتدأ الرقص الصاخب ...بعد قليل أتى نبيل ودعا منى الى
الرقص وهــو يقــول هذا الدكتــور البليد ال يعرف كيف يرقــص عــروستنا الحلــوة
فتفضلي ألريــك كيف يكون الرقص ،ثم أخذ يدور بصخب وحيوية فائقة وهو يمسك
كل دورة بأصابع منــى ويجعلها تدور حوله ...توقف الجميع وأخذوا يصفقون ونبيل
يزداد حيوية ومنى تدور كالفراشة وبالكاد تمنع نفسها من السقوط أرضا ً عنــدما كان
نبيل يلــوي خصرها على ذراعه فيتـدلى رأسها ثم يعود ليرتفع بخفة وبراعة ...ليلى
كانت تـ دور في ذروة سعادتها تثرثر وتضحك وتقول لمروان ...عروسك تخبيء من
الجمــال أضعاف ما تبــدي وهــذه صفات السيـدة النبيلــة ،أنت تستحــق هـذا الجمال
الوقــور ...بعد قليــل إنقلبت الموسيقى الــى ألحان عربيـة راقصة وبدأ هز األرداف
واألكتاف وتمايــل الخصور أمسكت ليلــى بيــد مــروان وجرته الى الحلبـة والجميع
يصفرون ويصفقون وبدأت تتمايل كحية الكوبرا أمام ساحرها الهندي .كانت تؤرجح
رأسها حتى يالمس شعــرها األرض ثم ترتفـع وتفلش شعرها فوق وجهها فال يظهر
إال بريــق عينيها وعناب شفتيها ...تعــود لتــدور وتفلش تنــورتها الطويلة الواسعــة
فتحسبها غجريــة وصلت لتـوها من إسبانيا ...مروان لم يكن أقل مهارة ...لقد حاول
أن يعطي أفضل ما عنــده ونجــح في ذلك .أفرغت فــي تلك الليلة عشرات زجاجات
الويسكي والشمبانيا وكسر الكثيــر مــن الكــؤوس والصحون .وقرابـة الساعة الثانية
أعلن نبيل إختتام السهرة والدعاء للعروسين بالتوفيق والسعادة وأخذ الجميع يودعون
وينصرفــون .عندما تفرق الشمل قال نبيل سنودع ونرحل على أن نلتقي غداً الساعة
الواحدة في مطعم المصح ،الى اللقاء.
كانت الليلة محمــومة كسابقتها ،حمــ ل مروان منى بعد أن توقف المصعد الى غرفته
وهو ينتزع ثيابها وهي تصرخ ،فإذا بالثياب تنشلح في الهواء واألصوات تتصاعد ثم
تختفي في قبلــة طويلــة ذابت فيها الشفـاه واعتصر رضابها حتى آخر قطرة ...أيتها
الملعونة الصغيرة لم أكن أعلــم أنك تملكين خصراً طيعــا ً وهــو يتلـوى كقضيب من
الخيزران ،وأردافك لــم أكن أعلم أنهما مكتنزان ومكوران على أجمل ما يستطيع أن
يرسمه فنــان ،وثدياكي أراهما اليــوم إزدادا نبضا ً وجموحا ً وكأنهما يريدان أن ينفلتا
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من عقالهما لينطلقا الى عنـ ان السماء .وضحكت منى والتحم الجسدان يشكالن بركانا ً
هائجا ً يقذف بحممه في كل اإلتجاهات.
تلك الليلة بدورها كانت ليلــة زفاف بالنسبة لنبيــل وليلــى ...كان هائجا ً كثور ،لطيفا ً
كعطــر بنفسج ...كل نوافــذ روحه وجسمه وعقله كانت مشرعة على رياض الحب.
وليلــى بـدورها كانت سعيدة ألنها استطاعت أن تتجــاوز أنانيتها وتتمنى الخير لمنى
من كل قلبها ،وكانت تشعر وكأنها قد تطهرت من غريزة التملك .كأنها تكفر عن كل
أخطائها الماضية وبخبطة واحــدة تصبح قديسة ،أرادت في تلك الليلة أن تعطي نبيل
كل ما تملك مــن عواطف وأحاسيس ...أن تفــ رغ نفسها فيــه هو الذي يتطهر بحبها
بــدوره ...لقــد راقبته كيف كان طــوال السهرة ينظـر الى مروان ومنى بحنان األخ
الكبيــر ...هل يمكن أن يكون نبيل قد انقلب من وحش كاسر جشع أناني غيور سيئ
الظــن الى إنسان لطيف مهذب مترفع عـن األحاسيس الدنيئة والظنون السوداء ...ال
شك إنــه عصر العجــائب...
كانت ليلــى تخاطب نفسها بهذه الكلمات عندمــا سمعت نبيـل يقول بصوت مرتفع...
ليلى نحــن في عصر العجــائب ..أنا نفسي مندهش من هذا التحول الكبير الذي طرأ
على أحاسيسي ..هــل تعلمين ،وأنت حــرة أن تصدقي أم ال ،أني أحب مروان ومنى
كأنهما إخوتي من لحمي ودمي ...ال أشعر بأي غيرة أو شعور قد يسيء لي ولهم....
إني سعيد بمشاعري هــ ذه ،إنها أجمل لحظات حياتي ...لم يعد ينقصني إال طفل لكي
أمــوت بسالم ...وضمته ليلــى بحنان الـى صدرها وهي تنتهره ..ما لنا وللموت إني
أشعر بقشعريرة عنــد سماع هــذه الكلمة البشعة .ولكن نبيــل عاد ليقـول ...ليلى هل
تعرفين بأني أحببت منــى كثيــراً وحدست بأنها مثقفــة جــداً ...في رأسي الكثير من
األسئلة الفلسفية عــن قــدرة اإلنسان علــى تحقيق إنسانيتــه وعـن عال قة ذلك بالخير
والعدالة والفضيلة وما هــو ثابت وما هــو متبــدل فــي هــذه األمـور...سأطلب منها
مناقشتي في هــذه المواضيع إنــي بحاجة الى رؤية تقف على أرض الحقائق وليست
معلقــة فــي فضــاء األوهــام..
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**********

-45كان أسبـوعا ً متــرعا ً بالسعادة حافـالً بالنشاطات الغريبة التي يظنها الغريب المتفرج
نشاطات مستشفى مجانيـن ...كل صباح في تمام الساعة العاشرة يجتمع شمل األسرة
إمــا في مطعم المصح وإمــا في مطعم الفندق يأكلون ويتضاحكون ويرتشفون القهوة
مع عشرات النكات والطرائف ،ثم يستأذن نبيل ماسكا ً بيد منى وجاراً إياها الى ركن
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قصي حيث يبدأ النقاش والحوار في مسائل عجيبة وغريبة لو سمعها أحد المارة لقال
هؤالء الشرقيون يوجــد لوثــة فــي عقــولهم .الديـن في واد وهم في واد آخر ،الناس
مشغولون بمشاكل التلــ وث واألسلحة الجرثومية والكيميائية والثورة المعلوماتية وهم
يتحدثون فــي خلــود النفس أو فنائها وفي عالقــة الفضيلة بالحقيقة وعالقــة الجمـال
بالعقــل.
أما مــروان وليلـى وسوسن فكانــوا يعرجون على المجنونين اللذين ال يفتآن يتكلمان
قائلين لهم تحدثــوا ما طاب لهما فال ضرائب علـى الثرثرة ،أما نحن فسنذهب للتزلج
فــوق مــاء البحيرة ونعــود لنلتقي على طاولة الغــداء.
ليلــى كانت تتصرف كطفلة فــي العاشرة مــن عمــرها ،تركب خلف مــروان تغمر
خصره بكلتا ذراعيها وينطلــق الموتوسيكل البحـري بأقصى سرعته والرذاذ يتطاير
فوقهما والموتو يقفــز قفــزات صغيرة فــي الهواء ثم يعود الى الماء فتحس ليلى بأن
قلبها إنخلع مــن بين أضلعها وقفـز الى الخارج فتصرخ بأعلى صوتها ومروان يزيد
السرعة حتى أقصاها وهــو نفسه لم يكــن يعلم لماذا يتصرف بهذا الهـوس الصبياني
هل ليثبت رجولتــه وهذا أمــر ال يحتــاج الى إثبــات أصالً ،هـــل ليفرغ تلك الطاقة
المكبــوتة في أعماقه والتي زادتها أحداث لبنـان كبتاً ،هل ألن جيناته تختزن جموحا ً
مجنونا ً ورثــه عن أبيــه رغم كل التعقــل والوقــار الذي ورثــه عن أمــه؟
فــي مــرة مـن المرات غضبت السيدة سوسن وأخذت تتكلم بصوت مرتفع ...ال شك
أنكما مجنونــان لـن أسمح لكما بعــد اليــوم بممارسة هـذه الرياضة الشيطانية ،طالما
أنكما تأخــذان كالمي بعيـن اإلعتبــار أو تقــوالن لــي أنني عجوز خرفة ألعود الى
ضيعتي وأعيش تحت القصف فهذا أقــل رعبــا ً مما أعيشه اآلن.
وأخذاها كالهما بيــن ذراعيه ،أنت أمنــا ورأس أسرتنــا وكالمك أوامـر ولكن دعينا
نعيش ملذاتنا البريئــة التي ال تسيء الــى أحد والتي تثأر لنا من القدر الغاشم .وقالت
سوسن وكأنها تــرى دمعتين فـي أعماق عيني ليلى يا أوالدي األعزاء أخاف عليكما
مــن أحاسيسكما الجامحــة أرجوكما إذا كنتما تحبانني وتحترمانني أن تترفقـا بي فأنا
أشعر بالخــوف ،أشعر وكأن حدثــا ً غامضا ً رهيبا ً سيقع ...وتعود سوسن الى مقعدها
240

ويعــود مروان وليلى الـى نوبة جنون جديدة يسابقان الريح وسط الضحك والصراخ
الهستيري .نبيل ومنى ال يتعبان من الكالم ...كانت سوسن تترك مروان وليلى أحيانا ً
لتنضم الى حلقة الحــوار ...مــرة وبينما كانــوا يتحدثــون وهم يتنزهون بين ممرات
الزهور قــال نبيــل :سيدة منــى أريـد أن تصدقيني القول عن رأيك بالموت،شعورك
وهــو يقف أمامك وجهــا ً لوجه ،تجربتك معه من الناحية العقلية ومن الناحية النفسية
وأنت إختبرت ذلك عنــد وفــاة أهلك أخبرينــي .أجابت منــى ،مهما قــدم العقــل من
تفسيرات والمنطق من براهين بأن الموت هو الوجه اآلخر للحياة ،ستبقى األحاسيس
عاجزة عــن اإلقتناع وستبقى تتعامل مع هذا القديم الجديد وكأنه حـدث يحصل ألول
مــرة فــي تاريخ البشر.
قــال نبيــل :هل صحيح أن النفس خالدة وتنتقـل بعد المــوت من جسد الى جسد؟
 ال شك فــي ذلك والبرهان واضح ..كل شيء مـركب ال بـد أن يتحلل الى العناصرالتي ركب منها وهــذا التحلل نسميه المــ وت .ولهذا األجساد ستواجــه مصير الموت
حتمــا ً ألنها كيانات مركبة مــن عناصر ال بــد أن تتحلل في لحظة من اللحظات .أما
النفس فهي جوهــر روحانــي بسيط ...إنها قبس مــن نـور هللا الشعشعاني ولهذا هي
خالــدة غيــر قابلة للفنــاء.
 ولكن كيف يقولــ ون أن في اإلنسان ثالثة أنفس واحدة نباتية وأخرى حيوانية وثالثةعاقلــة ...هذا يعني أن النفس مركبة وليست بسيطة.
 هذا كالم أطفــال فالنفس واحـدة وهي فقط النفس العاقلة التي هي قبس من نور هللاأما مــا يسمى بالنفس النباتية والحيوانية فهي قــوى تدفع باتجاه النمو والتكاثر وعمل
الحــواس الخمس وهــي مرتبطة بالدورة الدمويــة وتنهــدم بانهــدام الجسد .ولــذا ال
نستطيع أن نقــول أن الحيوان يملك نفساً ...وحـده اإلنسان يختص بالنفس ألنه وحده
يختص بالوعي والحريــة وهذه وحدها النفس التي تنتقــل من جسد الى آخــر.
 وهل يمكن للنفس العاقلة أن تعيش فــي األثير بعد الموت كما يقول كل من يكتبونفي هذا الموضوع ضمن جسد أثيري ثم تعــود الى جسد اللحم والدم.
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 هذا برأيي هــراء ألنه ال يوجــد أصالً جسد أثيري وألن النفس العاقلــة ال تستطيعأن تمارس علمها وعملها إال من خـالل حـواس الجسد فهي من الجسد بمنزلة المعنى
مــن الحرف ،وحــدة وصراع أضداد ال يمكن أن تنفــك عــراها أبــداً.
 وهــل صحيح أن العدالــة اإللهية تجعــل نفس اإلنسان تمـارس حياتها الجديدة بنا ًءعلى حصيلة أعمالها فــي الحيوات السابقة أي أن أعمالها تــرد إليها؟
 هذا هو جوهر العدل اإللهي بل هذا هو معنى القدر ،اإلنسان يصنع قدره بيديه فهوإذا أعطي فــي هذه الحياة مثــالً المـال وأحسن التصرف به أو أعطي العقـل وأحسن
التصرف بــه أو أعطي القــوة وأحسن التصرف بها ...سيكافأ علـى ذلك في حيواته
الالحقة والعكس إذا أساء إستعمال ما أعطي له سيعاقب على ذلك في حيواته الالحقة
فأعماله تــرد إليه إيجــابا ً أو سلبــا ً وهذا ما تسميه عامـة الناس قـدر اإلنسان أو حظه
ونصيبه.
 سيدة منى أريد أن أبوح لك بمكنون قلبي ...أنا رجل أسأت التصرف كثيراً فظلمتالنــاس واستغليتهم وعبثت بكراماتهم وبنيت أمجــادي بتخريب بيوتــهم وجـرهم الى
المستنقعات اآلسنة وهــ ذا الشيء يؤرقني ويقض مضجعي ...حتى زوجتــي حـاولت
جــرها الى الرذائل والممنوعات ولوال حسن تربيتها لكانت اآلن عاهرة برجوازية.
أنت تفهميني يــا منــى أنــا ال أستحق حب ليلـى وهي إذ تقف اآلن الى جانبي فألنها
إمــرأة قد تربت علــ ى الفضيلة وتعلم ما معنى الواجب ...حتــى أنتم تقفون اليوم الى
جانبي وفــي قــرارة نفوسكم تعلمــون أني رجـل ال يستحق ذلك ...أرجوك قدمي لي
آرا ًء صادقة فــي هذا الموضوع أريــد أن أعــرف الحقيقة.
 الحقيقة يا سيد نبيــل أن اإلنسان قــادر أن يضع نقطة علـى السطر .ويبدأ من جديدوهنا عظمة الرحمة اإللهيـة ...وهنا معنى الحرية ...اإلنسان قادر أن يخلق نفسه كل
لحظة خلقـا ً جديداً إرادة اإلنسان هي التجسد الحقيقي للحرية ...ال يوجد قانون جبري
يستعبد اإلنسان ...اإلنسان حـر وليس عبــداً ...والحريــة هــي القـدرة على اإلختيار
وتحمل مسؤولية هذا اإلختيــار وهذه القـدرة هي في حوزتنا إذا لم نتنازل عنها ...أنا
أؤمــن بذلك وال أجاملك أو أتملقك أو أشجعك صدقني فقط أقـول الحقيقة .هيا يا نبيل
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ضع نقطة علــى السطر وابدأ من جديد ...هــل تعلم مروان قــال لي منذ يوميـن ...
منــى أرجــوك ساعدي نبيــل ليبــدأ بخلق نفسه مـن جديد ...قدمي له األساس العقلي
الصحيح لينطلق منــه لبناء حيـاة جديدة ...هذا هو محك ثقافتك الحقيقي ...العلم الذي
ال يساعد اإلنسان على تحقيق إنسانيته ليس علما ً على اإلطالق ...إجعليه يفـهم أنه ال
يوجــد ألــذ من طعم الحقيقــة وال أطيب من ممارسة العمــل الخيـر ...دعيه يفهم أن
الحرية والعقل وجهان لحقيقة واحدة .وتنهد نبيل ...هذا ما قاله مروان ...لم أكن أعلم
أنكم تحبونني كل هذه المحبة ..بل لم أكن أعلم أنكم تحبون ليلى كل هذه المحبة ...أنا
في الحقيقة من أسعد الناس ألني أعتبركم أهلــي ...كم هو ممتع أن يشعر اإلنسان أن
بجانبه أقــارب يحبونه ويغارون على كرامتــه ويقولون له الحقيقة دون تملق ...منى
إني أعدكم بأني سأحاول خلــق نفسي مــن جديـد لقد أعطيتموني معنى جديداً لحياتي
ولكني أريــد منك شيئاً ...أريد أن تكلمي ليلى في شأن الطفل ...أريد منها طفالً ...ال
أستطيع أن أتصور أنــي سأموت قبــل أن أالعب طفلــي ...أريـد أن أصارحك أيضا ً
بحقيقة ولكــن ال تخبري بها أحداً ...إني أشعر أن الموت يقترب مني بـل يالحقني...
أشعر بأنفاسه تلفح وجهي ...أشعــر فــي بعض األحيان بأني أتنفس موتا ً فأشفق على
ليلى وأديــر لها ظهــري ...المسكينة تظــن أنــي مللتها والحقيقة أني أشفق عليها بل
أخاف عليها وأقـول لنفسي ليس من العدل أن يتقاسم األحياء واألموات نفس الفراش.
نظرت منــى الى نبيــل وهــي تهــز برأسها وتقـول ...هل تعلم أنني أعيش مشاعـر
مشابهة ...عندمــا يأخذني مــروان بين ذراعيه ويقبلني بعنف أشعر بأن حالي شبيهة
بحال مـن توقف قلبه ويسعف بالصدمات الكهربائية ...وفي الليل ومروان الى جانبي
يغط في نــوم عميق أصحو قلقــة مرتبكة ...أحس رائحة الجمـود والتصنم بل رائحة
التعفــن واإلستنقاع تفــوح مــن مسام جلدي وتسري فــي الفراش فأكاد أصرخ رعبا ً
وإشفاقا ً علـ ى هذا الرجل الحي المنطلق الذي ينام بقربي ...ولكني أعود ألقول لنفسي
كل هذه األحاسيس هــراء وهلوسة ...إنها جبــانة النفس وخوفها من مواجهة الحقيقة
العارية للحيــاة ...هذا يجعلني أقول العبيد يخافون الحرية ويتلذذون بصوت صلصلة
القيود في أياديهم وأرجلهم وأعناقهم ...األسياد الشجعان وحدهم يعرفون طعم الحرية
ويطلقون أجنحتهم للــريح.
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**********

-46رن جــرس الهاتف في غرفــة مروان لعدة مرات وال من يرفع السماعة .مروان في
الحمـ ام ومنى قد غادرت الى التراس ،ولما لم يتوقف الرنين خرج مروان والصابون
يرغي فــوق رأسه وكتفيه ليرفع السماعة ...ألــو ...مـن ...الخالة ديانا ...يا للصباح
الجميل صوتك أجمل من الصبحيات الفيروزية يا خالة ...ماذا لقد وصلت الى جنيف
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وأنت فــي طريقك إلينا ...يا للمفاجأة السارة ،نحن ننتظرك على أحــر مـن الجمر...
ماذا ستصلين الينا بعــد ساعة ...مــا أجمل ذلك ...الــى اللقاء ..الى اللقــاء..
ً
أسرع مروان ليقف تحت الدوش قليالً ثم يمضي بأقصى سرعته ويرتدي ثيابا ً
زاهية
وربطة عنــق مفرقعـة ويركض باتجاه الهــاتف يخابــر نبيل وليلــى ثم يجري باتجاه
غرفة سوسن يفاجئها بالخبر ثم يركض باتجاه التراس لينادي على منى ثم يطلب باقة
ورد مــن اإلستعالمات..
الجميع كانوا في الحديقة التي تطل على مدخل الفندق ...منى متوترة ومتشوقة لترى
المرأة التي استحقت يوسف أكثــر من عمتها .سوسن تحــاول جاهد ًة إخفــاء ارتباكها
وهي ال تفلح بنــزع بريــق القلق من عينيها رغم اإلبتسامة العريضة فـوق الشفتين..
نبيل وبعد أن عرف كامــل القصة متشوق أكثــر من الجميع ليـرى ماذا تحمل المرأة
من صفات أنثوية بوأتها هذه المرتبة ...ليلى تريد بدورها أن تتعرف الى السيدة التي
استحقت يوسف أكثــر مــن أمها..
توقفت سيارة المرسيدس الســوداء وترجلت منها السيدة ديانـا ،مشت باتجاه الجماعة
بخطى واثقــة ...إنها إبنة أميركا سيدة هذا الكــون وزوجة رجـل عاش صقراً زعيقه
يمأل الفضاء ومات صقـراً تمزق لحمه فوق سكاكين الواقع ...وقفت تتأمل الجميع ثم
فتحت ذراعيها فإذا بمروان يركض باتجاهها مفتــوح الذراعين يغمرها ويدور بها ثم
يرفعها في الهواء وهو يصرخ الخالة ديانا كم أنت رائعة وبهية ...كم لحضورك وقع
جميــل على قلوبنا ...ثم أوقفها أرضا ً وابتعــد لتتقدم منـى فتنظر ديانا مليا ً في عينيها
وهي تقــول ...أنت العروس المباركة ..لم أكــن أتوقع أنك تتمتعين بكــل هذا الجمال
أتيت خصيصا ً ألباركك وأهنئك ..هــل تسمحين لي بتقديم هديتــي ...ثم فتحت حقيبة
يدهــا وأخرجت عقــداً طوقت به جيــد منى ،كانت حبــاته الماسية تتألأل تحت وهـج
الشمس بألف لــون ولــون .ثم استدارت باتجــاه السيدة سوسن هاشة باشة أنت سيـدة
نساء جبـل لبنان ...رأيتك عدة مرات في عيني يوسف كان يخبئك بغضب في أعماق
أعماقه ...عــ دة مرات وفي بهيم الليل البارد كان يضمني الى صدره بقسوة حاقدة ثم
يلتهم شفتي ويمــزق أثدائــي وتختــرق ناره أحشائي وهــو يغمغم سوسن سوسن ثــم
ينتفض فجـأ ًة وكأنه استفاق من كابوس ويحاول أن يعتذر ...وأضحك وأقول له أنا ال
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أغــار من تلك السيدة ...ال شك أنها مميزة حتى إخترقتك في كل خلية من خالياك...
يـا سيدة سوسن أنا سعيدة وفخورة بالتعرف إليك وكما قلت سابقا ً أقول اليوم أنا أحبك
وأحترمك فأرجـو أن تقبلي هذه المبادرة وتردي عليها بمثلها ...وتقدمت إليها سوسن
وأجفانها مخضلة بالدمــوع ...وتفاجــأ الجميع بسوسن وديانـا تفتح كل واحــدة منهن
ذراعيها وتتعانقان كأختين جمعتهما األيــام بعــد طــول فـراق .إستدارت ديانا باتجاه
ليلــى ...أنت أميـ رة عربية حقيقية ...العينان السوداوان ...الرموش السود الطويلة...
الشعر الفــاحم المسترسل ...الشفتان القرمزيتان الناضجتان ...األثــداء النــاهدة بتحد
وكبـ رياء ...الخصر الرقيق حتى يكاد ينقطع ..لمعة الذكاء في النظرات والبسمات...
يا إلهي أنت جميلــة ...كان يوسف يتحدث عنـك باستمرار رغم عدم معرفته بك كان
يتشوق لرؤيتك ...ليباركك ...ليقبلك ...ليحملك كالطفل على كتفيه هكذا كان يهذي...
ً
قائلة...
تعالي إقتربي ألقبــل عينيك ووجنتيك .وأخيــراً كان دور نبيل ...بادرته ديانا
زوج األميرة حتمــاً ،أنا أعرف رجــال األعمال الناجحين ...عاشرت الكثير منهم...
أنت رجــل أعمال ناجح وكل رجـل أعمال قلبه من فوالذ بارد باستثناء الذين يحبهم،
وأنت تحب ليلى وتحب أقربـاءها ...أنا أعرف ذلك ،وأنت فخـور بها وبأقربائها وهم
أيضا ً يحبونك يا سيد نبيــل أنا لست غبية وباستطاعتي أن أكتشف ذلك ...علمت أنك
متــوعك أتمنى لك الشفاء العاجــل ...واقترب نبيل من ديانا وصافحها بحرارة ولكن
ديانا صرخت به إقترب ألقبلك أنت اآلن فــرد مـن العائلة.
كالعادة أعــد نبيــل سهرة عامرة علــى شرف السيدة ديانا حضرها أكثر من عشرين
سيداً وسيدة من وجـ وه اللبنانيين المتواجدين في لوزان ...إفتتحتها السيدة ديانا بالكلمة
التالية:
دعوني أنــا الضيفة أرحب بكم أنتم أهــل البيت والوطن وذلك لعـدة أسباب ،أولها أن
دماء صقــر مـن صقــور جبــل لبنــان تجــري فــي عروقـي وينبض بها قلبي بفخر
واعتــ زاز ...إنها دماء يوسف والد الدكتور مروان ذلك الرجـل الشهم الذي إخترقني
كما شهب تختــرق ظالم ليــل دامس ..وثانيها أن يوسف هــو الذي لبننني ولست أنـا
التــي أمركتــه حتى أنــه جعلني أعــرف وأتـذوق وأعيش تقاليــد وعادات وهواجس
وجنــون اللبنانيين أكثــر منكم جميعــاً .وثالثها أن مــروان هــو إبنــي وسأتشبث بــه
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تشبث هــرة بجــروها ،وإنــي ألتـوقع معارك حامية بيني وبين زوجته وأقاربه حتما
ستكــون معارك إيجابية فأنا أحب الذيــن يحبهم مــروان وأعايش الذين يعـايشهم .إذا
عقلوا أعقـ ل معهم وإذا جنوا أجن معهم وإذا رقصوا الدبكة أرقص معهم وإذا تجادلوا
في السياسة أتجـادل معهم .لن يستطيعوا الهرب مني وأنا ال أرغب بالهرب منهم .ثم
سالت الموسيقى رقراقـة تحمل معها الخـدر الناعس فتماشى معها الجميـع في رقصة
سلو حالمة تهادت فيها ديانا ،وهي إمرأة تشارف الستين ،كفراشة بين يدي مروان...
شرب الجميع دون تحفظ وهرجــوا بأصوات كصهيل الخيول ورقصوا حتى إرتجت
األرض تحت وقــع أقدامهم وبعضهم تجالسوا يتحدثـون ويتجادلون وترتفع أصواتهم
وإعترافاتهم .على طاولة نبيــل جرى الحديث التالي ،قــال جوزيف:
 ال تسمعوني كلمة الفكـر التقدمي والفكر اليساري فهذا كالم ظاهره عدالة إجتماعيةوحقــوق إنسان وباطنــه حقــد وحسد وغرائــز عدوانية ونــزعات تدميريــة  .ويرد
أنطــوان:
 ولكن المجتمعات السليمة والجميلة هــي المجتمعات التــي تشكلها شرائـح وطبقاتوطوائف متناسقة متوازنــة بأوضاعها اإلقتصاديــة والثقــافية وبفـرص العمل والعلم
المفتــوحة ألفرادها ويقــول أحمد:
 إن مبــ دأ التناسق والتوازن مبدأ خيالي يفتقر الى الواقعية فالتوازن الحقيقي هو بينالنخب وليس بيــن الجماهيــ ر ألن الجماهير تعيش بغرائزها وتفهم بأحاسيسها وتفكر
بعقلها الجمعي وليس بعقلها الفــردي الشخصاني وتصوغ قيمها القيـادات الدينية التي
تشرف على قولبتها وتعليبها فتغدو كالببغاوات عقلها فــي أذنيـها .ويــرد جوزيف:
 عنــدما تصبح القــرارات السياسية تصاغ فــي ساحــات الجماهيــر والمهرجانـاتالخطابية ،فعلــى العقــل السالم وذلك ألن فــن الخطابة غايته دغدغة الغرائز وإثارة
المشاعــر وليس إقنــاع العقــول وهنــا قال نبيــل:
 الحقيقة أن لبنـان تنــازل طــوعا ً وإختياراً عـن حريته وإستقالله وسيادته يوم وقـعإتفاق القــاهرة ...لقد تعامــل اللبنانيــون مع واقعهم بمسلكية التجــار وليس بمسلكيــة
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الفرسان وفرحــوا بربح المزيــد مــن الدوالرات واآلن أتى الحساب فال شيء يعطى
مجانــاً .ورد أنطــوان:
 تسابق رؤساء اليمين علـى توقيع اإلتفاق لينالوا قصب السبق على رؤساء اليسار..الجميع كانــ وا خارج دائرة المسؤولية واإلنتماء الحقيقي للوطن ..لوطن فخر الدين آه
يا فخر الدين.
هؤالء اللبنانيون مــن كثــرة تمرسهم بأساليب التملــق والتزلف والمداهنة والسمسرة
خسروا سيادتهم وإستقاللهم وحريتهم وهــم يظنــون التذاكي ذكا ًء والتفيهق فصاحة.
واآلن دور تصريف األسنــان.
وقــام رجــل إسمه هاجوبيان فقــال :سامحوني إذا ما قلت لكم أن زعماءكم ال زالـوا
يتصرفون كمقاطعجيين عنـد الوالي العثماني ...ال يوجد في لبنان مواطنون وزعماء
بل يوجــد مقاطعجيين ورعايــا سلطان ..وهناك طرابيش فــوق رؤوس الجميع هــي
طرابيش المراجــع الدينية ...أعذروني إذا ما قلت ذلك فنحن األرمــن ذبحنـا وشردنا
عندما حاولنــا أن نرفض واقــع المقاطعجيين ورعايــا السلطان .ورد جوزيـف:
 برأيي المتواضع يمكــن تبسيط القصة بعــدة كلمات عندما يعـود اإلنسان في بالدناإنسانا ً قبــل أن يكــون مسيحيا ً أو مسلما ً ،ذكـراً أو أنثى ،تحل جميع المشكالت .وقال
أنطــوان:
 عندما نمتلك العقل المنطقي والعقل النقدي وال نفكر بغرائزنا ومشاعرنا تحل جميعالمشكالت ...ويــرد أحمــد:
 عندما يتعلم الفــرد اللبناني كيف ينتمي الــى إنسانيته والــى مجتمعه والــى وطنــهويــدرك إلتــزامات اإلنتمــاء تحــل جميع المشكالت.
أمــا الطاولة التي تحلق حــولها النساء فكان الحــوار التالــي:
قالت ليلى :عجيب أمــر هــذا اإلنسان اللبناني فهو إيجابي خارج بالده مفرط السلبية
في ربــوع الوطن ،علماني عقالني ديموقراطي منفتح خــارج حدود وطنــه ،طائفـي
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ديكتاتوري غيبــ ي عنصري داخل حدود الوطن ...كريم متعاون مساعد ألبناء جلدته
في الخارج ،بخيــل عدواني حسود حقــود في ربوع الوطن .إنه خير مثال لصحة ما
يقــولون أصحاب الديالكتيك أن الشيء يولد مـن ضده ...ثم قالت منى :اللبناني داخل
وطنه فريسة ثالثة أمراض مزمنة هي اإلقطاع السياسي المتجسد باألمراء والبكوات
والمشايخ ومــن تشبه بهم ،واإلقطــاع الديني المتجسد باألوقـاف التي تمسك بزمامها
هيئــات منظمة مختصة باإلستثمار واإلستغالل بإسم الطوائف والدفـاع عن معتقداتها
ومصالحها ،واإلقطاع المالــي المستجد والذي يستثمر فـي احتكار الوكاالت التجارية
وشراء األراضي مــن الفالحين بعد تيئيسهم مـن أن اإلنتاج الزراعي ال يسد الرمق،
وإذا أضفنا الــى هــذه العاهات عــدم المساواة بيــن الرجـل والمرأة إال في الشكليات
السخيفة وعــدم إشراك المــرأة في النشاط السياسي والنقابي واإلقتصادي الذي يقرر
مصير البلد عندها يكتمل النقــل بالزعرور فأي دولــة علمانيــة ديموقراطية تريدون
وبأي مستقبــل حضاري تحلمــون.
وقالت ديانـا :في زمن الحروب يتالشى دور المرأة ويصبح المجتمع مجتمعا ً ذكوريا ً
وتصبح قيمه قيم ذكوريــة ...والمجتمع الذكــوري ال ينتج إال ثالثــة بضائـع ،العنـف
والقسوة التي تصل فــي أعلــى مراحلها الــى الديكتاتوريــة التــي تصــادر الحريات
والعقول ،واإلباحية الجنسية التــي تحول المرأة الى عاهرة ،ثم اإلدمان على الكحول
والمخدرات والسير بخطى واسعة باتجــاه الشذوذ.

**********
-47عقــد حسن مع أعضاء فصيله العسكــري إجتمــاعا ً أراده نهائيــا ً قبــل أن يغادر الى
الخليج .كانت الجبهة قــد هدأت إال مــن بعض طلقات متفرقة ،حتى يقول كل طرف
لآلخر نحن هنــا ..قــ ال حسن ألعضاء فصيله أنــه سيغــادر ،ولمــا استهجنوا الخبر
وأنكــروه وتكاثــرت أسئلتهم وإعتراضاتهم قــال :عهـدي بكم أذكياء ولستم باألغبياء
عنــدما بدأنــا هجــومنا األسبوع المنصرم وابتــدأ تقدمنا وانهارت كل خطوط الدفاع
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أمامنا وغدا طريقنا الى البحر سالكا ً وأصبح حلمنا بالنصر قاب قوسين أو أدنى وغدا
مشروعنــا لبنــاء دولــة علمانيــة ديموقراطية ،إقتصادها إقتصــاد اإلنتــاج والعــدل
ودستورهــا دستــور الوعــي والحرية وإنتماءها إنتماء العروبة الحضارية المنفتحة،
أمام أعيننا حتى كدنــا نلمسه ...أتت اإلشارة مــن المراجع المحسوبة حليفة لنا تمنعنا
مــن التقدم بــل تهددنا بقصف مؤخــرتنا وتخريب خطــوط إمـدادنا إن نحن لم نمتثل
لألوامــر.
فــي هذه اللحظة أدركت بعقلــي وحواسي وكل ذرة فــي كيــاني أن مشروعنا غيــر
مسموح له بالنجــاح ،وأن الملعب المسموح لنــا باللعب فيــه هـو ملعب راوح مكانك
حتى يتسنى الوقت لألصدقاء واألعــداء على حـد سواء بزرع بذور الفتنة والكراهية
والتفــرقة والعدوانية بيــن األحــزاب والطــوائف ...في هذه اللحظة أدركت أننا لسنا
أسياد موقفنا ومــا نحن بيسارنا ويميننا إال أدوات تستعمــل لتمزيــق نسيـج المجتمــع
اللبنــاني وتحويــل رجاالته من أناس يملكون أخالق الفرسان في الشجاعة والشهامة
والكرم وحب الوطن الــى أنــاس يملكون أخــالق العبيـد في اإلنقياد األعمى والسعي
وراء األضغان واألحقــاد والثــارات والشهوات والمكاسب الفردية.
أيهــا الرفــاق إنــي أقــول لكــم الحقيقــة وال شيء إال الحقيقــة صدقونــي واسمعــوا
نصائحــي ...إن لبنــان الحريــة والديموقراطية والحداثـة ،قد زرع الرعب في قلوب
جميع الكيانات ،عدوة وصديقة ،ولقـد اختلفوا على كل شيء ولكنهم اتفقوا على شيء
واحد وهــو أن مسيرة لبنــان باتجــاه الديموقراطية وتبـادل السلطة وفصل الدين عن
الدولـة والسماح بالزواج المدني وإلغــاء قانــون األحــوال الشخصية كل ذلك يشكــل
زلزاالً في المنطقة يهدد أنظمة اإلستبداد والطغيان سواء كان يساريا ً أو يمينياً ،مؤمنا ً
أو ملحـداً .ولهذا أقــول لكم سافروا وأنتجــوا وأرسلوا ألهلكم المــال الــذي يحصــن
كراماتـهم ..ال تكونــوا وقــوداً لحــرب لعينة كل يــوم ستتكشف بشاعتهــا وعبثيتهــا
أكثــر من اليـ وم السابق .وإني أوصيكم إذا ما بقيتم مقاتلين أن تصونوا قريتكم بجميع
طوائفها وعائالتها وأحزابها فال تفرقوا بين من معنا ومن ضدنا ومن هو يميني ومن
هو يساري .هذه أشراكّ قــد نصبت لنا لنقــع فيها ونحطم سويـة ،نحـن وهم،
تجربتنا الحياتيــة الحضارية التي بنــاها آباؤنــا وأجــدادنا ...ال تكونــوا أغبيــاء ال
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تسمحــوا للشعارات الشارعية أن تأخـذ بعقولكم ...إياكم أن تهرق نقطة دم في
قريتكم تحت أي ذريعة أو سبب ألني متأكد أنه لو حصل ذلك ال سمح هللا ستندمون
طيلة حياتكم ...منذ اآلن ستبدأ مرحلة جديدة في الحرب اللبنانية هي مرحلة
اإلستنزاف وتدمير البنى التحتية وجــر المجتمع الــى الفقــر مــن جهة ،والــى
البلطجة على يــد مقاتلي جميع األحزاب والتنظيمات من جهة أخـرى ...ستغريكم
الظروف بالبلطجة ومد اليد باتجاه األمــوال واألعراض ،إنتبهوا إنـي أنبهكم  .وأنا
عندما أسافر وأستقر سأسعى لتسفير الكثير منكم أعدكم بذلك ...أخيراً أقول لكم إذا
كان ال بد من إرتكاب الشر ،ألن عمل الخيــر في ظل هكذا مؤامرة قذرة مستحيل،
فليكن شركم شراً نظيفا ً على األقل إياكم والدم هذه وصيتي لكم إياكم والبلطجة
الممزوجة بالــدم.

**********

-48كان أسبوعـا ً صاخبـا ً مجنحـا ً باألحاسيس الجامحـة والمشاعـر المجنحة ،فـي الصباح
نزهات على شاطــ ئ البحيرة يتخللها سباحة وتزلج وهرج ومرج ،وفي المساء والئم
وسهرات يزغرد فيها الكاس والطاس ويجــن الــدف والمزمــار وتجن معه األرداف
والنهــود وتضيع العقـول واأللبـاب ...قبيل منتصف الليل تبدأ أرجل الكهول تصطك
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وعظامهم تئــن مــن اإلرهــاق ،وال يبقى في الميدان إال الخيول األصيلة الشابة ليلى
ومــروان ومنــى والبقيــة ال تكاد تلتقط أنفاسها...
فــي صباح اليــوم الثــامن ،وعندمــا كان الجميع يرتشفون قهوتهم في حديقة الفندق،
وقفت ديانا لتقــول .لقــد كرمتموني بما فيــه الكفاية ولقــد هرجتــم ومرجتم بمــا فيه
الكفــاية ...وكما كان يقول لي يوسف بالعربية اليوم خمر وغداً أمر ...لقد حان وقت
العــودة الــى كاليفورنيا ليلتحق مــروان بجامعته ويتخرج وكذلك منـى ال بـد لها من
اإللتحــاق بالجامعة ...وأنت يــا سيدة سوسن ستكونين صديقتي وضيفتي وأختــي...
القــاسم المشترك الذي يجمعنــا يستغــرق وجــودنا بأكملــه فكيف نستطيـع أن نعيش
مفترقتيــن عــن بعضنا ...أما أنت يا سيد نبيل فستتابع عالجك وليلى الى جانبك تشد
أزرك وتسهر على رغباتك وستشفى قريبا ً بإذن هللا وعندها سيجتمع شملنا جميعا ً في
كاليفورنيا ونعيش جميعا كأسرة واحــدة ...بدأت أحلم بذلك منــذ اآلن وتململت ليلـى
وهــي تــردد :ولكني سأحتاج الى أمــي تقف الى جانبي ونبيـل سيحتاج اليها ...نحن
أضعف من أن نواجه مشاكلنا منفرديــن وردت ديانــا ...ولكن حاجتي للسيدة سوسن
أكبــر بكثير من حاجتك اليها سنحيي ذكرياتنا سويـة وننغمس فيها حتى أذنينا ...وأنا
أعرفـ ك يا ليلى من جنس الصقور وليس من جنس الحمائم وتوحدك مع نبيل في هذه
المرحلة من مراحـل عالجه وسعيكما معا ً إلنجاب طفل سيكون سعيا ً مباركاً ...كذلك
مــروان ومنــى سأحرضهما بــل سأجبرهما على السعي إلنجاب طفل ...إنني بأمس
الشوق لرؤيــة يوسف الصغير ،وإنــي متأكــدة أنــه سيحمل صفات جــده الجسمانية
والنفسانيـة ،وهـذا سيكــون حدثــا ً فريــداً بالنسبة لــي وأنــا متــأكدة أن أمــك سوسن
ستشاركني نفس األحاسيس وبالتــالي هيــا الــى واجباتكم جميعــا ً فأنا وأمك متهيئتان
لنضع كل عقولنــا وعواطفنا في خدمة سرب جديــد من صقور جبــل لبنــان.
بعــد شهر مــن الزمن كان مــروان يــداوم في كلية الطب من السابعة صباحا ً وحتى
الثامنة مسا ًء ،ومنى فــي كلية اآلداب من التاسعة صباحا ً وحتى الثالثة ثم تعرج على
المكتبة لقــراءة ما تيسر مــن المراجع وال تعـود الى البيت إال في السابعة .أما ديانــا
وسوسن فكانتا كفراشتين ال تهــدأ حركتهما ...فــي الصبـاح سباحة في بيسين البيت،
بعدها إستراحة تنــاول الشاي مع الحليب ثم المغــادرة الى الحدائق العامة أو الذهاب
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الى الداون تــاون أو زيــارة بعض األصدقاء وهـم كثر ...كانتا دائما ً تتحدثان ودائما ً
تتنهدان ،وفــرح السعادة يطــل مــن األعين ممزوجا ً بالتأوهات وببعض الدمـوع في
بعـض األحيان .كانت األسرة تجتمع في التاسعة مسا ًء على طاولة العشاء وكل واحد
يعطي أفضل ما عنده مــن األخبــار والنكات والطـرائف والتعليقات الذكية والفـــرح
الصاخب..ثم يشرب الجميع القهــوة على وقــع أنغام فيروزية حالمة ويحمــل مروان
منــى بين ذراعيه ويغــادر الى غرفتــه وهـو يعضها في كتفها أو يشدها من أردافها
وهــي تصرخ وتصيح مستغيثة وسوسن وديانــا تضحكان وتتمتمــان ...األطفــال ما
أجمــل حيــاة األطفــال.
بعــد أسبوعين إبتدأت منــى تتوعــك وتبــدي تثــاقالً فــي الذهــاب الــى الجامعـة...
إستدرجتها سوسن بالحديث فعرفت أن ميعــادها الشهري إنقطع وأنها تشعــر وكــأن
شيئا ً يتحــرك بأحشائــها ...ضحكت سوسن كثيــراً وهــي تنـادي ديانا بأعلى صوتها
يوسف الصغير يستعد للمجــيء ...يوسف الصغير يستعد للمجــيء.
أخبــار ليلى ونبيــل كانت متواصلة فكل يــوم فـي العاشرة مسا ًء يرن جرس الهاتف
وتستفيض ليلــى فـ ي التحدث مع الجميع نبيل بخير وهو يتسلق سلم العافية بخفة قرد
أفريقــي إنه يسبح كل يــوم ساعة ويمشي فــي ممرات المصح ساعتين ويأكل بشهية
وفــي المساء موسيقى ورقص وأصدقــاء وصديقات وثرثــرة ال تنتهي أبــداً ...إنهما
يعيشان شهر عسل حقيقــي ألنهما إتخذا قـراراً بأن يكونا سعيدين ومتناغمين ...وفي
آخــر مكالمة قالت ليلى ألمها أنها حامــل وهــي فــي أقصى درجات السعــادة ألنـها
فــي أشد حـاالت الشــوق لتعيش حيــاة األمومــة.
**********
-49وصل حسن مطــار دبي الساعة الرابعة بعـد ظهر اإلثنين من شهر نيسان ...1976
كان هناك شخص ينادي بإسمه في قاعة الوصول ..ساعده على إتمام معامالته وأقله
سيــارة الكاديالك باتجــاه المدينــة .فتــح حسن الشباك ففــوجئ بالهـواء الحار يلسعه
وببعض حبيبـات الرمــل تلفــح وجهــه ...ضحك السائــق المصري وهو يقول :أهالً
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وسهالً بك فــي فــرن الحطب ...هنــا ستقدم لك وجبات فاخرة من الغبار الذي يشقق
الجلــد ،وريح السموم التي تشوي الوجــه ...ورد حسن ولكنـها بالد ستقدم لي السالم
والطمأنينة وتفتح لي نافـذة على المستقبل.
وصلت السيارة الــى شارع الجميرا ،وتوقفت أمام مبنى لم يكتمل بعد ،ترجل السائق
وحمــل حقيبة حسن وهــو يقـول :تفضل السيد ريمون ينتظرك في مكتبه على يمينك
وأنا سآخــذ الحقيبة الى الطابق العلــوي حيث غرفة النــوم التـي ستتقاسمها مع شاب
سوري إسمه أرتيــن.
دخل حسن مكتب السيد ريمون فوجد أمامه رجالً في السبعينات أبيض الشعر مرهق
العينين ،التعب بــاد علــى محيــاه ..كان اإلستقبال دافئــا ً وأبويـا ً الى حد بعيد ...سأل
ريمــون عـن السيدة سوسن وهل استقرت نهائيا ً في بيروت أو هل تنوي اإلنتقال الى
لندن لتعيش مع إبنتها نجــوى ،وأخبــره حسن بكل ما لديــه مــن معلومات عن حيـاة
السيدة سوسن وكريمتيها وكان ريمــون يهــز برأسه ويقـول هذه السيدة الكريمة لوال
عطفها وعطف المرحوم زوجها علــي فــي سيدني وكفالتهما لي في البنك وتعهدهما
بأن يدفعا كل ديوني في حال هروبي من أستراليا لما كان من الممكن أن أعود وأقف
علــى أقدامــي وأنتصر فــي معركتــي مع الحيــاة .لقــد سميت زوجها جابر عثرات
الكــرام...
والحرب فــي الجبــل والجبهـة والقصف وتخــريب البيــوت والشبان المجانين الذين
يقتلــون ويموتون بالنيابــة عــن غيرهم أخبرنــي عن كل ذلك ...أجاب حسن أن كل
شيء يمشي على رأسه وال يمشي على قدميه ،الحرب أصبحت حربا ً عبثية بل حربا ً
مدمرة غايتها تدميــر نسيج المجتمع اللبنانــي بالدرجـة األولـى ثم تدمير اإلقتصاد ثم
إعادة البلد الــى أحضان العهد العثماني إذا لم يفطن العقــالء ويتصدوا للمؤامرة.
وقــال ريمــون وأنتم الشباب كيف تفكرون وكيف تتصرفون؟
الواقــع يا سيد ريمـون شبابنا يفكـر بغرائزه وال يفكر بعقله ...والبعض من العاطلين
عن العمــل تحلــو لهم األجـواء ،فهناك البنات الرفيقات وهناك السكائر والمشروبات
الروحية ،وفي بعض األحيــان الحشيش ولقــد ابتــدأ البعض بإفتعــال حواجز طيارة
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القصد منها ليس خطف الغربــاء والمقاتلين بــل تشليح النــاس أموالهم والتعدي على
أعراضهم في بعض األحيــان ...وأظــن الجرأة على القيـام بمثل هذه األمور ستزداد
مـع إستمرار األحــداث والصياديــن فــي المــاء القــذر سيزدادون ،وباختصار نحـن
سائــرون الى الهاويــة.
قــال ريمــون ...والقيادات العاقلة ماذا تفعل ...لقد سمعت مؤخراً أن إتصاالت سرية
جرت بيــن البيك والشيخ لتدبيــر لقاءات الغاية منها تدارك األخطاء المميتة واإلتفاق
على قواسم مشتركة تنقـ ذ البالد وتقدم للناس ديموقراطية صحيحة ورؤية ناضجة في
تقاسم السلطة ووضع البلــ د على سكة العدالة والنهضة .أجاب حسن بأن البيك يعيش
مرارة وخيبة منــذ صعود الحرب الــى الجبل ...كان دائما ً يقول لنا حربنا مع اليمين
يجب أن تبقى محصورة فـي المدينة وهي حرب على مبادئ وليست حربا ً ضد أفراد
وطوائف وأن وحـدة حيــاة أبناء الجبــل هي الضمانة لبقـاء الهوية مصانة ...وعندما
صعد الغربـاء الى أعالي صنين ،األمر الذي جر الحرب الى الجبل إستاء البيك وهو
ال يفتــ أ بين الحين واآلخر يجول في قرى الجبل على عائالت كل الطوائف ويوصي
النــاس بالمحـافظة على بعضهم مهما إختلفت اآلراء واإلنتماءات ...ولكنــي يــا سيد
ريمون وبعــد آخــر معركة على الجبهة إقتنعت أن االمور خرجت من يد البيك ومن
يـد الشيخ ومن أيدينا جميعا ً وأصبح الجميع بيادق شطرنج يحركها الالعبون األشباح
كما يشاؤون خصوصا ً وأن مخابرات القـوى اإلقليمية إبتدأت تخترق جميع األحزاب
والتنظيمات وابتــدأ القتـال يصبح هواية أناس عدوانيين بالفطرة حاقدين في الالوعي
يستلذون بشم رائحــة الـدم ويستمرئون تخريب بيــوت النــاس ،ال لهدف سياسي بـل
إلرضاء مشاعــر عبثية جامحة وعقــد نفسية بدويــة .أنا شخصيا ً وصلت الـى ذروة
اليأس في هذا الموضوع وإني ألعتقد أن هناك خطراً حقيقيا ً على حياة البيك فالساحة
اللبنانية لم تعــد تحتمل وجــود أنــاس مثاليين يحلمون بالحريـة والعدالـة اإلجتماعيـة
وديموقراطية تبادل السلطة وتحرير الرجل من عقدة الذكورية والمرأة من عقدة بيت
الحريـم ...وهــز ريمون برأسه ،أنا مثلك أخـاف أن يتم إغتيال البيك والشيخ والعميد
وتصبح األشباح سيدة القرارات بغض النظــر عــن األشخاص الدمى الذين يظهرون
على المسرح وتظهر صورهم على الشاشات وصفحات الجرائد .ولكن المهم اآلن يا
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حسن أنك فــي الخليج ولست فـي لبنان .وأنا شخصيا ً ومن أجــل صداقتي المخلصـة
للسيدة سوسن والمرحوم زوجها أقــول بأني سأوفر لك كل ظروف النجاح وأساعدك
على اكتساب الخبــرة العميقة وجنــي المال وقــد أحولك فـي المستقبل الى شريك إذا
وجدتــك تمــارس اليقظة والتركيز والمثابـرة والدخــول السريع الــى أسرار العمــل
وخبايــاه وتقنياته ...لقد قالت لــي السيدة سوسن وأنا أعتبر كالمها حجـة بأنك خلوق
وشهم ومترفع عــن صغائــر األمــور وصاحب مروءة ،ولذلك أقـول لك مارس هذه
الصفات في شركتي وستكون مــن المميزين وقد تصبح قائـد الفريق بأكمله كما كنت
فــي ضيعتك قائــد الفصيل.
بعد شهر مــن العمل الجــاد ،إستطاع حسن أن يلــم بأدق أسرار العمل وتقنياته وغدا
صديقا ً لمجموعة كبيرة من المهندسين واإلستشاريين حتى أن السيد ريمون أوكل إليه
شؤون محاسبة العمــال ومراجعة البنـ وك والدوائر الرسمية والتبضع للشركة ولسكن
العمــال.
فـ ي مساء يوم جمعة على طاولة الطعام قال حسن للسيد ريمون ..في رأسي حلم ليته
يتحقق ألكــون مــن أسعد الناس وأكثرهم طمأنينة واستقراراً ...وعندما سأل ريمـون
عــن ذلك الحلم الوردي أجــاب حسن أتمنى لــو نستطيع إستدعاء كل شبـان الضيعة
الذين يقفون على جبهات متخاصمة ،الى العمل هنا أوالً لكي ننتشلهم من الوهدة التي
أوقعهم اآلخرون بهــا .وثانيا ً لكي نعطيهم فرصة تحقيـق ذواتهم عبر العمل واإلنتاج
واكتساب الخبــرات وحتى المــال الحالل ،وليس عبــر البلطجة ومــد اليـد الى الغير
واإلنحدار الى الفوضى والعبث .ثانيــا ً أن نبني هنا فـي هذه الشركة النموذج اللبناني
فــي وحدة الثقافة والعادات والتجربــة الحياتيـة اليومية والعيش المشترك وأن نبرهن
لجميع المتشككين أن لبنــان وطـن وليس مزرعة طوائف وقبائل وإقطاعيات سياسية
ودينية وبهذا نكــون مثالً أعلــى لغيرنا من الضيع عل المجانين يعقلون والمهووسين
يهدأون وأصحاب العقــد النفسية يشفون مــن عقدهم.
وقف ريمون متحمسا ً تهـزه حميـا المروءة وقال ...إني أوقع لك شك على بياض هيا
إتصــل بالجميع فعندنــا ورشتــان جديدتــان تستوعبانهم جميعــا ً وكــن أنت قائـــدهم
والمشرف عليهم فــي جميــع شؤونـهم وأنــا متأكد بأنكـم ستقدمون لي أعماالً ناجحة
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ومصداقية بيـــن اإلستشاريين وأربــاب العمــل والمراجـع الرسميــة ،فتكبـر الشركة
وتكبرون معها.

**********

-51مضت ستة أشهر تخلص فيها نبيــل من جميع عوارض إدمانه وعاد نظيفا ً بكل خلية
من خاليــا جسده ،كما أنــه تخلص من جميع عاداتــه السيئة فــي المجــون واإلباحة
واإلستكبار .هــا هو اليــوم سيد مهذب يقرأ قصص تولستوي وغوركي ويغوص في
دواوين المتنبي والمعري وشوقـي ،وأخيراً إشترى محاورات أفـالطون وهــو يصـر
على قراءتها ويعد نفسه بمساعدة منى له عندما يجتمع الشمل في كاليفورنيا .أما ليلى
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فقد اكتسبت فـي هذه الشهور الستة الكثير الكثير ،لقد اشتركت في دورة رسم وكانت
بارعة بــل لقــد أوشكت أن تصبح رسامــة أصيلة ،كما اشتركت فــي دورة موسيقى
وهي تتقــن اآلن العزف على األورك وتمني نفسها بإتقـان العزف على البيانو ،وهي
ً
فساعة
تشارك نبيــل فــي قــراءة األدب الروسي وتتقلب بـآرائها في نقـد ذلك األدب
تصرخ ديستويفسكي رجــل مجنون ملــوث يجب اإلبتعاد عنـه ،وساعة تصرخ هكذا
يكــون الخلــق واإلبداع هكذا تكـون العبقرية ،هذا رجل إختزل كل آلهة األولمب في
شخصــه.
منـى تخرجت وحازت على إجازة في األدب اإلنكليزي وقد سجلت فــي قسم الفلسفة
بعد أن وعدوها أنهم سيحتسبون شهادتها في اآلداب بمعدل خمسين كريدت ،ومروان
سيتخرج بعد شهــر مــن اآلن وقـد ابتدأ يشارك منى في قراءة المراجع الفلسفية .أما
سوسن وديانا فهما كعصافير الحب المنقــار علـى المنقار والثرثرة ال تهدأ ليل نهار،
وكلها عن يوسف وحركاته وتصرفاته ومزاجه وتطلعاته .ولقد أصبحت سوسن فنانة
فــي السباحة ،وهــا هــي اآلن تتمرن للتزلج على الميــاه ولقد ابتدأت منذ اآلن تحيك
الثياب الصوفية الصغيرة للوافدين الجديدين.
إتفق نبيــل وليلى على مغادرة سويسرا في الشهر القادم ليحضرا حفل تخرج مروان
من جهــة ،ولكي تتم الوالدة فــي كاليفورنيا للحصول علــى جنسية للطفــل من جهـة
ثانيــة ،وليجتمع شمل األسرة خصوصا ً وأن ليلى خائفـة من عملية اإلنجاب وهي في
هذه األيـام يراودها حلم يطرقها في أكثر الليالي بأنها طفلة تنام في حضن أمها واألم
ترندح لها وتغني لتنـام وليلى تصرخ أمي أنقذيني أمي أنقذيني من هذا الشبح األسود
اآلتي ليخنقني إنه يخنقني النجدة النجدة ...ودائما ً تصحو ليلى وهي تصرخ وتتصبب
عرقــا ً بارداً ويصحو نبيــل مرتجفا ً خائفا ً وهو يردد ال حول وال قوة إال باهلل ...اللهم
أغفر لنــا اللهم هــون علينــا اللهم إهدنــا الى سراطك المستقيم .ويحتضن ليلى وهي
ترتجف رعبا ً لتعود وتنــام بين ذراعيه.
مروان بدوره كان يحلم أحالما ً مزعجة مرة يرى أمه وقد مزقت القذيفة وجهها والدم
ينزف من عينيها وهــي تصرخ وتستغيث .ومــرة يرى جسد خالــه يتناثر أشال ًء في
الهــواء ...ومرة يــرى قرميــد بيتــه يتطايــر والقذائف تنصب على بيته الواحدة إثر
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األخرى .ثم يعــود ليرى ليلى مصفرة الوجـه جاحظة العينين وهي تصرخ وتستغيث
وهـو مربوط الى عامود في ساحة الضيعة ال يستطيع أن يتحرك ليغيث ليلى التي ما
تفتــأ تصرخ فيشعر بضيق شديـد ويصحو مقطع األنفاس ومنى الى جانبه تضمه الى
صدرها وتهدهده كطفـل وكأنها هي نفسها ترى الصور التي يراها مروان فتغرورق
عينــاها بالدموع وأحيانا ً تأتي ديانا وتحتضن اإلثنين معا ً وينام الثالثة متعانقين.
فــ ي لوزان أعد نبيل العدة لكل كبيرة وصغيرة ،لقد قابل الملحق التجاري األميركي،
الذي كان يقضي إجـازته هناك ،عدة مرات وعرف منه أن قانونا ً صدر في الواليات
المتحدة توهب بموجبه الجنسية لكل أجنبــي يستثمر مليــون دوالر فــي سوق العمـل
األميركي ،وكذلك عرف منه أن أحسن مكان لإلستثمار هو المنطقة الصحراوية التي
تحيط بمدينـة فيغاس .ولقد أطلعه الملحق على خرائط ورسومات تدل أن أوتوستراداً
سيشق في تلك المنطقة تمهيداً لتوسيع المدينة مستقبالً ومحاولة لتحويـل تلك المناطق
الى مزارع نخيــل لتغطية حاجـات السوق األميركية وتجميــل المنطقــة الصحراوية
كمنطقة سياحية تحيط بأشهر مدينة لهو في العالم .إطمأن نبيل لمعلومات الملحق فهو
متشوق المتــالك جميع أفــراد األسرة الجنسية األميركية كضمانة لعصر لم يعـد فيه
ضمانة ألحد علــى أرض الوطن.
عندما وصل نبيــل وليلى الــى مطــار لوس أنجيلوس والجميع بانتظارهما في ردهة
اإلستقبال كان المنظر مضحكا ً الـى حـد بعيد ،ليلى ببطنها المنتفخ الذي يمشي أمامها
ومنــى ببطنها المنتفخ الذي يمشي أمامها ...العنــاق األول كان بين نبيــل ومنى...
ضمها نبيـل الى صدره وهو يضحك ...إشتقت لك كثيراً ،لقد تحاورت مع خيالك في
لــوزان بعشرات المواضيع والمسائـل المعقدة ...عندي لك مئات األسئلة التي تحتاج
الى نقاشات طويلة ...ليلــى إرتمت بيــن ذراعي أمهــا وهي تتنهنه وتضحك وأحيانا ً
تبكي ،ثم عانقت مــروان بحـرارة وهي تقبله فــي رأسه وجبينه وخــده وشفتيه وهي
تمسح علــى بطنها وتقــول هنــا يرقد مروان الصغير أريده رجل أعمال ناجح كأبيه
وصاحب فروسية ومــروءة وأخــالق أسياد مثلك ،وأريده مؤمنــا ً مثل أمي وذا أبعاد
فكرية مثــل منى .وضحك الجميع وديانا تلعلع بصوتها ،ولكـن يوسف الصغير الذي
يرقــد مطمئنا ً في أحشاء منـى هو مثل جده وال شيء إال مثل جده ،وبالطبع سأعطيه
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أنا مــن أحاسيسي ومشاعري ولكني ال أريده مثلكم جميعا ً سيكون أفضل منكم جميعا ً
ألني أنــا وحدي من سيشرف على تربيته وإعداده ليكون الرجل المثــل األعلى.
كان أول أعمال نبيــل فــي لوس أنجلوس أن زار مكتب المحامي رونالد الذي تواعد
معه على الزيــارة مــن لوزان بنـا ًء على نصيحة الملحق التجاري ...تباحث معه في
قانــون الجنسية وأعلمه أنــه يملك الجنسية البريطانية وزوجته وأمها تملكان الجنسية
األوسترالية ،وأقــاربه الجنسية اللبنانية .ثم تباحث معــه في كيفية شراء قطعة أرض
كبيرة على تخـ وم مدينة فيغاس ...بعد يومين توجه نبيل الى فيغاس حيث تواصل مع
مكتب عقـاري أمن له قطعة أرض بمساحة مئتي ألف متر مربع ،بمبلغ ثالثة ماليين
دوالر تقسم علــى ستة أشخاص بالتساوي وهم نبيــل وليلـى وسوسن ومروان ومنى
وديانا كشركة مساهمة متضامنة ثم إصطحب معه المحامي الـى لوس أنجلوس ليوقع
الجميع علـى األوراق الرسمية وتصبح الشركة موجودة بالفعل على أرض الواقع لها
إسم في الغرفة التجارية ولها مسؤول أمام دوائر الوالية.
بعــد ثالثة أشهر أشرقت شمس السعادة وامتألت الدنيـا أمالً ورجا ًء وإيجابيات بقدوم
مــروان الصغير بوجهه األبيض وعينيــه السوداويــن واإلبتسامة المالئكيــة التـي ال
تفــارق ثغـره .كاد نبيل يطير فرحا ً فهو طوال النهار يغني ويرقص ويضحك ويغمر
الجميع ويغرقهم بفيض مــن القبالت ،إنه يعيش مشاعــر األبـوة ويحس بأن قامته قد
إزدادت طــوالً وأقدامــه قــد ازدادت رسوخــاً ،هــا هــو اآلن يفكــر بالمشاريع التي
سينجزها قريبــا ً سيبني عــدة عمــارات على أرضه فــي الرملة البيضاء في بيروت
وسيشتري أراضي واسعة في البقــاع ليحولها الـى كروم زيتون وأعناب ،إنه يخطط
لمشاريع ال تنتهي فــي ضواحي فيغاس كل ذلك يختلط في رأسه من شدة الفرح حتى
أن ديانا إنتهرته عدة مرات وأخيراً منعته من حمل الطفل خوفا ً عليه من حماس نبيل
وجموحه .ليلــى عاشت بـدورها أجمــل أحاسيس األمومــة الرحيمة مع هدهدة طفلها
على أنغام فيروزية إنها تحس نفسها شفافة طاهرة كقطعة كريستال ،تحس أنها تسبح
في الفضاء وال تمشي علــى األرض.
بعــد أسبوعين أطــل يوسف الصغيــر بشعره األشقــر وعينيـه الخضراوين ،عميــق
النظرات عاقــد الحاجبين يوحي بالشموخ والوقـار منذ يومه األول ،كان صوت ديانا
يلعلع فــي المستشفى وكأنه زمجرة الرعد ...ألم أقل لكم إنه صورة طبق األصل عن
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جده أنظروا الى شموخ جده فيه أنظروا الى وقار جده فيه ...إنه صقر من جبل لبنان
قــد عاد الينا ...دعــوه يبيت حيث تبيت الصقور هنــا على صدر حبيبته ديانا ...فـي
شغاف قلبها ،بيــن أجفـان عينيها ...هنــاك تبيت الصقور الصغيرة وهنــاك تترعرع
لتغــدو كأسرة تمــزق الفضاء بأجنحتها الغاضبة.
كان الجميع يعيشون شهــر عسل بامتيــاز ،الطفالن فــي عهـدة سوسن وديانا تشرف
عليهما مربية مختصة ،منــى وليلــى تستمتعان بأمومتهما بهـدوء وطمأنينة ،نبيل في
هيــاج دائــم يخبط خبط عشواء ،يغني يرقص يسبح فـي البيسين يقرأ الشعر بصوت
مرتفع يناقش منــى في معنــى السعادة وما هــو الفرق بين السعادة واللذة وفي معنى
الحب وما الفــرق بيــن اإلعجاب والحب ،وهــل الحب تواصل روحي قبل أن يكون
تواصالً جسدياً ،أم هــو اإلثنين معــا ً أم هــو من خصائص الـروح وحدها وال عالقة
للجسد باألمــر .مــروان في المستشفى والجامعة مـن الصباح حتى المساء .لقد سجل
إختصاصه فــي طب األطفال ...إنه يحلم بأن يكون أبـا ً لخمسة أطفال ،إنه يؤمن بأن
األسرة السعيدة المثالية يجب أن تتألف مــن سبعة أعضاء ،هذا الرقــم سبعة لقد آمـن
بأنه رمــز الكمــال .هكذا كان الشيخ أبــو سلمان يقــول له ويسند قولــه الى نظريــة
فيثاغورس في األعداد ،ولقــد آمــن مروان بذلك وها هو يحلم بتحقيق هذا الحلم.

**********

-51ً
مؤذنة بوالدة أحداث كبيرة ،فها هم زعمــاء اليمين يطلبون
تسارعت أخبـار الوطــن
تدخل جيوش إقليمية .وها هو زعيم اليسار ينصح بأن تبقى األزمة بين اللبنانيين وإال
تأخـذ إمتدادات خارجية .ولكــن السيف سبــق العــذل فدخلت القــوات اإلقليمية تلهب
جبل صنيــن بقــذائف طائــراتها وهديــر مزنجراتها إلزالة الفلسطينيين عن مواقعهم
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علــى القــمم ،وهــا هــي الميليشيـات اليمينيــة تقتحــم القــرى الجبليــة ممعنــة فــي
سكـانها ،المحسوبين علــى اليسار ،قتــالً وتشويهــا ً وإغتصابــا ً معتمد ًة على مؤازرة
ً
متبعة خطة
الجيــوش الدخيلة .ولكن سرعان ما قلبت الجيوش اإلقليمية ظهـر المجن
فــرق تسد ،فأخذت القــوات توهم اليمين أنها معه ضد اليسار وتوهم اليسار أنها معه
ضد اليمين ،وهـي في الحقيقة ضد اإلثنين معاً ،ومع نشر النعرات الطائفية والحزبية
والعائليـة وتفشي المنــافع والمصالح الشخصية ،كانت مصلحة تلك القــوات تقتضـي
باختــراق جميع األحــزاب والعائالت ومراكــز القــوى لمعرفة أسرارها من الداخل
والتحكم بتحركاتها والظهور بمظهر أن تلك القرارات واألفعــال هــي مــن عنديـات
األحـزاب والقوى المحلية وليس من عنديــات القوى التي سمت نفسها قوات ردع.
فــي هذه المرحلة حصل الكثير مــن الجرائم والمذابح علـى الحواجز الطيارة ال أحد
يدري من أيــن أتت وال من نسقها ونفذها ولكن نتائجها كانت دائمــا ً ضخ المزيد من
التفرقــة والكراهية والحقــ د بين جميع األطراف .الزعيم اليساري الحكيم كان واعيـا ً
لهذا الوضع المأساوي وكذلك زعيم اليميـن الصاعــد .وكان اإلثنــان يحـاوالن بنــاء
قواسم مشتركة لرسم مالمح وطن سيد حـر مستقل ديموقراطي علماني لجميع أبنائه.
ولكن بحــر القــدر كان في مرحــلة جــزر وليس في مرحلة مــد ،فقد إغتيـل الزعيم
اليساري الحكيم واتهم اليمين بقتلــه وهيجت غرائـز جماهير اليسار في الجبل فكانت
مذبحــة ســوداء لبعض مدنيي العائــالت ،المحسوبــة علــى اليميــن ،فتحققت أمنيــة
الصائديــن فــي المــاء العكــر فها هو الجبــل رمــز شموخ لبنــان وعـزه وعنفوانه،
رمــز الوحدة الحياتيــة واإلجتماعية ووحدة الرؤيــة والهدف والمصير ،ها هو يهتز
ويتصدع ويكـاد ينقسم .مأساة القــرن التاسع عشر أطلت بـرأسها مــع نهايــة القــرن
العشرين وبعدها يدعــي اللبنانيــون بأنهم أذكيــاء وعقــالء! يظنــون التذاكــي ذكــا ًء
والشطارة في السمسرة وكسب المــال عقـالً ،يظنون أنهم يستغلون اآلخرين لمنافعهم
وأتت النتيجة بأنهم أصبحوا أحجــار شطرنج فـي أيدي اآلخرين ،أصبحوا أزالما ً بل
أكثر من ذلك أصبحوا غلمانا ً وجــواري.
ومع ذلك ال زالــوا يتذاكون وال زالــوا يظنـون التذاكي ذكا ًء والتشاطر عقالً ،فالغير
يتقاتلون بهم وهم يظنون العكس ،ولبنان الذي كان مالذاً للحرية واألحرار وللمعذبين
بالديكتــاتورية والمضطهديــن بالعنصريــة إذا بــه يصبح هيكــالً لسماسرة السياســة
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واألرض والعــرض ،مغـارة أزالم وتجار ممنوعات وبائعي أراض ...فخر الدين...
فخر الدين ...كل الفئات تنتظرك يا فخر الدين.

**********

-52كان وقــع اغتيال زعيم الجبــل وما تبعــه من مـآس زلزاالً صدع أركان مروان ،بل
جعله يتفتت ويتشظى .ظــل أياما ً يبكي بعيــون جامدة وآهــات خرساء ،أخــذ يشرب
الكثير مــن الكحول على غير عادته ويمشي وحيداً في الحديقة ثم يشرد في الشوارع
ً
جرعة من المخدرات .بعد
متسكعا ً حتى يعــود بعـد منتصف الليـل وكأنه قــد تنــاول
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ثالثة أيــام أخذ يتردد علــى غورو هنــدي يعلم اليـوغا والتأمل وأسرار الغوص الى
أعمــاق النـفس واكتشـاف خبايــاها كمــا يدعــي .أهمــل مــروان الجــامعة وكــذلك
المستشفى ...لم يعــد يقترب مــن يــوسف وال مــن منــى وينظـر الى الجميع بعينين
ً
صدفة .كف نبيل عن الغناء والصراخ
فارغتين وكأنــه ال يعرفهم أو كأنــه التقى بهم
والرقص متأثــراً بحــالة مــروان ثم أخـ ذ يرافقه الى مقر الغورو الهندي ولكنه إزداد
مالطفــة للجميع وتحببــا ً للجميع فها هــو يقبــل سوسن ويحتضن منــى وينحني أمام
ديانــا ويالعب الطفلين ويقبــل مــروان الزائــغ النظرات فـي رأسه .كان كمن يتوقع
حصول حدث سيبعد الجميع عنــه ولذلك هــو يودعهم بشغف قبل حلول ذلك الحدث.
النساء كن يجتمعن كل مساء للتداول بما آلت اليه األمور ،إنهن يتعجبن من تصرفات
الرجــال غيــر المعقــولة فــي مثــل هكذا ظروف .فبدل أن يكون الرجل هو المتزن
عصبيــا ً وعاطفيا ً إذا بــه يذهب في شطحات غيبية وكأنه ليس من هذا العالم .لم تكن
منى تعلم أن مــروان يحب زعيم الجبــل الى هذه الحــدود الرومنسية ،ولم تكــن قــد
اكتشفت أصالً هذا البعد العاطفي في نفسية مروان .عندما سألته بعد أسبوع من تعلقه
باليوغا وإسترساله فــي التأمـل التجاوزي ،عن سبب هذا اإلنقالب المفاجئ والذهول
المخيـف الــذي أغــرق نفســه بــه أجــاب بهــدوء ...أال تعلميــن أننا قــد خسرنا كل
شيء ،خسرنا المعلم الفيلسوف وخسرنا أكثر من ذلك وحدة الحياة في الجبل ،خسرنا
تعب مئة عـام ،فنحن منذ مئة عام ونيف نبني باإلرادة الواعية والرؤية العاقلة حياتنا
المشتركة فـي الجبــل ،نتــرفع عــن صغائــر األمــور ،نشيــح بوجوهنــا عــن كــل
السلبيات ،نــراهن على اإليجابيات ،نعيش فــي وهــج حلــم مضيء أن جبــل لبنــان
مالذ األحـــرار والفــرسان والشعــراء والمتصوفيــن ،جبــل عــزة النفس والمـروءة
والشهامة ،جبـل العقـل واإلنفتاح وإحتـرام حقــوق اإلنسان ومساواة المرأة بالرجل.
هكذا بكــل بساطة نبيــع لبناننـا للشيطان؟ نجعـل من أنفسنا سماسرة وننادي عليه في
أسواق النخاسة لنبيعه بأبخس األثمـان ،هكذا بكل بساطة نستدعي اآلخرين لينصرونا
علــى بعضنا البعض ،ثم نصبح غلمانـاً لهم وخصيان ،هكذا بكل بساطة نخرس حتى
ال يجــرؤ الواحــد منــا أن يفكـر بصوت مرتفع .كيف سنعود الى جبلنا؟ كيف سنعيد
غـرس ما احتــرق وبنــاء ما تهدم  ..والنفـاق الذي عشش في قلوبنا والكذب والدجل
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والتــزلف واإلستزالم للغيــر أهذه هــي شيمنا؟ أيمكـن أن يحصل ذلك؟ أليس الموت
أشرف لنــا وأستـر؟ بعــد أن كنــا صقــوراً إذا بنــا نصبح كالب مـزابل...
أحصل كل ذلك مــن أجــل حفنــة إصالحات ديموقراطيـة علمانيـة طـالب بهـا زعيم
اليسار فــي مؤتمــر البيبلوس قبيـل األحداث بقليل؟ أهكذا هم حكام الشرق تعودوا أن
يصادروا عقــول النـاس وحرياتهم ويقسموهم الى أسياد وعبيد .وإذا اعترض مصلح
أو حكيم وطالب بمواطن الوعي والحرية ومجتمع الكفاية والعدل تفتعل أحداث يسيل
فيها نهر من الدم ويستعان بالغرباء لكسر شوكة ذلك اإلصالحي الحكيــم .ثــم نقــول
بعد ذلك نحــن منفتحــون علــى الحضــارة الغربيــة بعقالنيتهـا وعلمانيتها ومنهجـها
الديموقراطي فــي تـداول السلطة وإحتــرام حقــوق اإلنسان.
لماذا ال نملك الجــرأة علـى النقد الذاتــي ،لماذا ال نملك العقل المنطقي ونزن األمور
بميزان الحـق والخير والجمال؟ لماذا ال نفهم أن العدالة هي في توازن قوى المجتمع
ً
مجتمعة علــى محور الخير العام .لبسنا قشرة الحضارة وجوهرنا
وتناسقها ودورانها
ال زال متخلفا ً ال يؤمــن بالحــوار والقواسم المشتركة .إنه جوهــر األوامر والنواهي
المسقطة من األعلى ،ومن يخالف يعتبر مارقا ً أو مهرطقا ً أو خائنا ً .تعالوا ننظر الـى
ً
أين أخـذ الجهابذة مأساتنا ...لقـد رمــوا البالد ً
سائغة في أفواه العثمانيين الجدد..
لقمة
إنهم العثمانيون الجدد فأيــن أنت يا فخــر الدين ...أين أنت يا فخــر الدين.
لم يكــد مـروان ينهي عبارته األخيرة حتى علت الضجة والصخب والضحك من كل
جانب ،لقد تجمعت األسرة بكاملها حــول مروان وها هو نبيل يخاطب الجميع :اليوم
أمــر وغـداً خمــر ...لــن نأكل السلبيات ونشرب الحسرات ونعود الى عادة الوقوف
علــى أطالل المآسي والفواجع ...إنــه الشرق األوسط اللعين دلوني على فترة واحدة
منذ خمسة آالف سنة وحتى اليــوم ال يوجــد فــي هذا الشرق ظلم وإستبداد وإستباحة
لكرامــة اإلنسان وحكام يعتبــرون أنفسهم نوابــا ً عـن هللا بوكاالت شرعية ،أوامرهم
ونواهيهم مقدسات ومن يخالف يستباح دمه وماله وعرضه وحتى جثته .ال تنسوا أننا
فـي أميركا ولسنا فـي لبنـان ،فلنعش حياتنا بالطـول والعرض ،لنقتنص فرص الفرح
بعد أن علمنا شرقنــا الجاهل المتجلبب بجلباب الحكمة ،علمنا أن الدنيــا سميت دنيــا
ألنها دنية ،وهــي ليست إال معبــراً الى اآلخــرة وعلينـا أال نتوقع منها إال المصائب
والويالت وأن لحظات الفــرح كلمعات البــرق نادرة وسريعة كلمعات الصوفيين في
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شطحاتهم الغيبية .غــداً سنذهب الــى البحــر لنعانــق الشمس والريــح ،نتــزلج على
المــاء ،نغوص الى األعماق ونكحل عيوننـا بجمال ودالل الحسناوات ،وستكون أنت
يا مــروان قائد القافلة ،كي ال أقـ ول حمارها ،ضحك الجميع ورد مروان بأن صديقه
الغورو الهندي سيسافر غـداً عائـداً الى صومعته في الهماليا وقد وعده بأنه سيودعه
على المطار وال بــد مــن إنجــاز الوعــد ،أما ديانا فقالت أنها ستبقى ترعى األطفال
وتتحادث مع خيــال حبيبها يوسف فتـاريخ الغـد يذكرها بأحداث غالية على قلبها وال
تستطيع أن تبــوح بأسرارها ألحد ،رد نبيـ ل أن ما لطف فإلى عالم اللطف يرقى وما
كثف فإلـى عــالم الكثافة ينحدر وينسفــل ،فالسعادة ال يستحقها إال أهلـها  ...إجتــروا
أحزانكم واصرفوا أسنانكم أما أنا فأؤمن إيمانا ً قاطعا ً أن آخر الليل نهار ...آخر الليل
نهــار.
بالهرج والمرج إنطلقت سيارة نبيل في رحلتها الى عالم الفرح والبهجة والتحرر من
كل القيـود إال قيد الكياسة والتهذيب .كان الجميع يغنون جايين يا أرز الجبـل جايين..
لبنــان الكرامــي والشعب العنيــد ...ثم غنـت منــى منفــرد ًة أغنية فيروزية من شعر
األخطــل:
يبكــي ويضحك ال حزنــا ً وال فرحــا
كعاشق خطـ سطراً في الهوى ومحـا
قلـب تمـــرس باللــذات وهـــو فتـــى
كبــرعم داعبتـــه الريـــح فانفتحــــــا
على الشاطئ تفـاجأ الجميع بمرح منى وإنطالقها وميلها الى التصرفات الطائشة فلقد
شربت أربــع زجاجات بيــرة ورقصت مع نبيل رقصات مجنونة ،وعندما تعب نبيل
كانت ترقص منفــردة وتضحك ضحكات هستيرية وكأنه قد أصابها مس مـن جنون.
سوسن السيدة الوقورة خلعت بدورها خمار وقارها ورقصت وغنت وعبثت بالرمال
ً
رافعة ذراعيها
تبنيها بيــوتا ً وتهدمها كاألطفــال الصغار .ليلى لوحة عجيبة تمثل فتا ًة
ً
ائصة فــي الوحــول
باتجــاه الشمس وعيناها متعلقتان بوهج النــور ،ولكن أرجلهـا غ
السوداء حتــى الركبتين ،وهنــاك أفعى ملتفة حول خصرها ...الذراعان يشدانها الى
األعلــى حيث الشمس ووهج النــور ،واألفعى تشدها الــى األسفل حتى كاد خصرها
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ينشطر الى شطريــن ...نبيــل كان يغني ويرقص ويغوص في الماء ويهذي بكالم ال
أحــد يفهم ما هــو وال ماذا يعني فــي قامـوس كل لغــات العــالم.

**********

-53تفاجأ مروان لدى وصوله الى الفندق أن الغورو الهندي يقف على باب المدخل وبيده
حقيبة طالب المـدارس اإلبتدائيـة .حيـاه علــى الطريقة التأملية وقــال ...أهذا هو كل
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متاعك أيها المعلم؟ وضحك المعلم وأجاب وهـل تتوقع من المتصوف أن يتملك أكثر
من هــذا ...ثوبان إثنان يكفيان ،واحد نلبسه وآخر نغسله وانتهى األمر .وقال مروان
والطعام بت أعــرفه نصف الرغيف مع زيت الزيتــون وتفاحــة في الصباح ونصفه
اآلخــر مع برتقالــة فــي المساء.
فــي طريق المطار قــال مــروان مداعبــاً :إذا زرتك فــي صومعتك في الهماليا هل
سيكون زادي كما زادك الخبـز والزيت والبرتقالة اليتيمة؟ ورد المعلم الغذاء الحقيقي
للجسد هــو الطمأنينة وهــذا ال يحصل إال إذا طهـرنا النفس مــن جميع أسباب القلـق
ورسوباتــه .وأنت تعــرف أيهــا التلميذ النجيب أن الملكيــة والمحــافظة عليها وحب
تنميتها هي أهم مصدر من مصادر القلق ،ولذلك يجب أن تتخلص وبأسرع وقت من
الحمـولة الزائدة لتسير رشيقـا ً على طريق الرب متشوقا ً الوصول واإلتحاد .عليك أن
تتحــول من كتلة لحم ودم كثيف الــى قالب من نــور شفاف ،قالب ال وزن له لتجذبه
األرض الــى محسوساتها الترابيــة ،فما أصبح مــن النــور فإلى منبــع النــور يرقى
وينجذب.
ورد مـروان :أيها المعلم ليس التعامل مع الجسد هو األساس ولكنه التعامل مع النفس
التي تقبــل النــور كما تقبــل الظلمة ،تقبـل العدالة كما تقبل اإلستبداد ،تقبل الحق كما
تقبــل الباطــ ل .أن نستنهض ضميرنا وهو أعلى مرجعية فينا ونستنهض إرادتنا التي
هـي القــوة التنفيذية لقــوة الوعي لنــؤازر النـور ونسانده في معركته مع الظلمة هذه
برأيي هي المسألة .وقــال المعلم:
ولكن ال تنسى أن النفس ال تستطيع أن تمارس علمها وعملها وإرادتها الحـرة إال من
خالل جوارح الجسد وآالتــه .فإذا كان الجسد عبــداً لشهواته يتخبط في وحول ملذاته
المناقضة فكيف ستمارس النفس إرادتها الخيريــة مــن خالل جوارحه وتؤازر النور
فــي معركتــه ضـد الظلمة .إذا لم نحصل علــى جسد متــوازن بجــوارحه ،متنــاغم
بأعضائه منضبط تحت لــ واء قوانين العقل ،فنحن نخوض مع الظلمة معركة خاسرة
صدقني إذا قلت لك ذلك .وإذا مــا صدق وأتيت الــى الهماليا وانخرطت في منهجية
حياتنــا العمالنيـة والتأملية عندها ستعرف كيف أن التــوازن الجسدي يساعــد علــى
التــوازن النفسي ،ومـن ثم يستطيع اإلنسان أن يحقق الغاية التي وجد من أجلها وهي
السعادة .وعنــدها أيضا ً يستطيع أن يعرف أن السعادة التي تحقق له إنسانيتـه هي في
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اإلنجذاب الــى هللا النــور المحض والسعــادة الكاملة التــي تطلب لذاتهــا وال تطـلب
لغيــرها .أجــاب مـروان أن كل المذاهب الصوفية والتأملية تفهم فكرة الخالص فهما ً
ً
فرديــا ً
متجاهلة أن اإلنسان كائـن إجتماعي بالفطرة يفعل باآلخرين وينفعل بهم ،وأن
توازنــه الفردي ال يتحقق ال جسداً وال نفسا ً إال بيـن ظهراني مجتمع متوازن ومقولة
الخالص الفردي ال تصح إال كفــرع من أصل هــو الخالص الجماعي.
أيها المعلم أنت تعلم األفراد كيف يتوازنون جسداً ونفسا ً وتنسى المجتمع الذي تحكمه
مراكز القــوى ،فهنا ديكتاتورية تصادر عقـول الناس وحرياتهم ،وهناك بيروقراطية
تسد طــرق التطور واإلرتقاء في وجوه األجيال الصاعدة ،وهنالك أنظمة دينية تفرز
مسؤلين يعتبرون أنفسهم ظــل هللا علــى األرض وكالمهم وحــي يوحى من السماء،
وهنــاك مرجعيات تمنع اآلخريــن من التشكك بصحة كالمها ألن روح القدس ينطق
بلسانها ويسعى بيــدها ويمشي بأرجلها.
أنتم تتجاهلـون كل ذلك وكأن اإلنسان الفـرد إنسان معلــق فــي الهــواء خارج نظام
جاذبية المجتمع ،وتنسون أن الفرد يتربى في جماعة تحـاول أن تطبعه بطابــع عقلها
الجمعـي حتى إذا انفـرد بــرأي أو بخاطـر إعتبــرته مــن أصحاب البــدع ،أو إنسانا ً
مسحوراً لبسته األرواح الشريـرة وفي هذه الحالة ال يتطهر إال بالنار ألن آخر الدواء
هو الكــي.
أجاب المعلم :نحن نحاول أن نبني أفراداً مستنيرين إذا اجتمعوا ووحدوا جهودهم في
إطــار رؤية واحدة ،إستطاعوا أن ينقذوا البشريـة جمعاء مــن جشعها القاتل وتكالبها
المميت علــى الشهــوات وسعيها المحموم للوصول الــى السلطــة والثروة وممارسة
أقصى درجــات اإلستبداد مــن أجــل ذلك .مشكلة المشاكل هي السلطة والثروة كيف
يوضع منـاهج وقوانين ومسالك وفلسفات لجعل السلطة تتوازن فتعدل بعد أن تعتدل.
وكيف يوضع مناهج وقوانين لتوزيع الثــروة توزيعا ً عــادالً ويغــدو اإلنتاج من أجل
حاجات النــاس وليس اإلنتــاج مــن أجــل الربح .كل هذا ال يمكن تحقيقــه إال بأفراد
متوازنين جسديــا ً ونفسيا ً يستطيعون الوصول الــى دفة القيــادة وهذا ما نحـن بصدد
السعي اليه صدقني.
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-54لحظة الغروب تحــرك موكب األسرة على طريــق العـودة ،كان الجميع ال زالوا في
حالة فــرح صاخب إن لم نقــل في حالة هيجان .منى تغني أبيـاتا ً من العتابا الملونــة
باأللــ وان الماجنة ،نبيــل يــردد وراءها مشدداً علــى الكلمات التــي تنضح بالدعابـة
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والمجون ،سوسن تشارك حينا ً في الغناء وتزغرد حينا ً آخر،أما ليلى فكانت في حالة
إندهاش ما الذي جعــل منى تخــرج من جلدها القديم وتلبس جلداً جديداً ...مــا الـذي
جعل نبيل يميل الى منى بهذا الشكل المجون ...ما الذي جعل سوسن تتصرف كطفلة
على عتبــة المراهقــة ...كل ذلك كان لغــزاً حيـر عقـل ليلى .منى كانت تصرخ هو
عمـ رنا لن نعيشه إال مرة واحدة فلنمارس الفرح حتى الجنون فماذا ينفع العقل إذا كنا
سنموت ونتحول الى حفنة مــن تراب .نبيــل كان يقول كيف يتقاتل الناس على توافه
األمور وهناك عدو للجميع هــو الموت؟ فلماذا ال تتوحد الجهود للتصدي لذلك العـدو
القهـار البغيض ،سوسن أخذت تــ ردد وهي تبكي لقـد هجرت إبنتي نجــوى من أجـل
مسلكها السيء ...من يحدد ما هـ و المسلك الجيد وما هو المسلك السيء؟ أي مرجعية
ديكتاتورية تصب القوالب الجامدة ...أي مرجعية لها الحق في فرز الناس الى أشرار
وخيـرين ومحقيــن وخاطئيــن؟ ..نجـوى إبنتي البكر إني أشتاق إليك ...سأطيـر إليك
على جنــاح السرعة ...لــن أتأخــر أبــداً ...أعدك بذلك.
كانت السيارة منطلقة بأقصى سرعتها عنــدما أحنى نبيل رأسه ماداً يده ليتناول علبة
البيــرة مــن أرض السيارة ...تمايلت السيارة يمنــة ويسرة لبضعة أمتــار ثم جنحت
جانبــاً ...صرخ الجميع صرخة رعب ولكـن السيارة كانت قد اصطدمت بشجرة الى
جانب الطريـق وهــي جامحة فانشطرت الى نصفيـن ...توقفت وراءها عدة سيارات
وجــرت إتصــاالت كثيــرة فحضــرت سيــارتا إسعــاف وبــوليس بغضــون دقائــق
معدودات ،إنتشل المسعفـون األجســاد الداميـــة وانطلقــوا بأقصى سرعتهــم باتجــاه
المستشفى وبقي رجــال الشرطة يتفحصون ويصورون ويدونون محضراً بالحادث.
ودع مـروان الغورو بحرارة تدخـل في باب لزوم ما ال يلزم فكانت ردة فعل الغورو
أن نظر مليــا ً في عيني مروان وهو يقــول ...أنا متأكد أنك ستزورني عن قريب في
صومعتي ..منذ وصولي سأهيئ لك مكانــا ً يتناسب مع وضعك ،سأضع لك برنامــج
تدريب خاص بك .إبتسم مروان وهــو يقـ ول ولكني أخطط لزيارة بلدي المسكين هذا
الصيف  .إشتقت للشجر والحجر رغم خيبتي المريرة مما فعله البشر .ضحك الغورو
وهـز رأسه وهـو يقول ...ستزورني عن قريب أنا متأكد من ذلك ،كل ما أوصيك بـه
أنه اذا زعزعك الدهر تماسك فعار على الرجل أن يتفتت كما قالب السكر إذا المسته
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أصابع المـ اء ..تماسك يا مروان وتعال إلي إني في إنتظارك ...إسمع ما أقول أنا في
انتظـارك.
غــادر الغورو باتجاه صالون اإلنتظار ووقف مـروان جامداً منذهالً من األلغاز التي
رماها الغورو في وجهه ...تعـال أنا في انتظارك ...يا له من واثق بنفسه حتى حدود
الغــرور ،كأنه يقــرر بالنيــابة عــن اآلخريــن ،وفكــر مــروان أليس هذا نـوعا ً من
الديكتاتورية أيضاً ،وبينما هــو فــي شرود تفكيــره رن جرس هاتفه الخليوي ،ما أن
ضغط علــى المفتـاح حتى بــادره صوت ديانـا يصرخ صرخات مجنونــة ،مــروان
مــروان أسرع ،أسرع حــاالً الــى المستشفى لقــد وقــع حادث رهيب ،الجميـع فــي
الطوارئ هناك فاجعــة رهيبــة ،لقد حجزوني في غرفـة جانبية ومنعوني من معرفة
التفاصيل لكثرة صراخي وعويلي ..أسرع ..أسرع...
كما اإلعصار دخــل مروان المستشفى يركض باتجاه الطوارئ كان الطبيب المناوب
زميــالً لــه إسمــه جــاك ،صرخ بــه مــروان جــاك صديقــي أخبرنــي ماذا حصل
ألهلــي ،طفرت الدموع من عيني جاك وقـال بصوت متحشرج هناك صبية أدخلناها
غرفــة العمليات إليقاف نزيف حاد فــي رأسها .والثالثة الباقــون ...جاك أين الثالثة
الباقون ...وأطــرق جاك برأسه وقــال بصوت خنقتــه الدمــوع فليكن هللا بعونـك يـا
صديقي إنــي أقاسمك مأساتـك ...جاك قــل لــي أيــن البقيــة ...ورد جــاك بصــوت
متشنج ،إنهم فــي بــ راد الجثث .ركض مروان الى غرفة البراد ومعه جاك وهناك يا
هــول ما رأى ...رأس نبيل ممعوس كطبق من عجين وجرح عميق في صدره يفور
منــه الدم ،رأس منى تدلى علــى صدرها يكاد ينقطع فالعنق مكسور وكذلك الساقـان
واليـدان ولكن الوجــه سليم يكشف مدى الرعب الذي عانــاه صاحبه ،سوسن إنفصل
ساقها األيمــن عن بقية الجسد وتهشم الوجه كليـاً .بكى مروان بغزارة أخذه جاك الى
الطــوارئ حيث أنعشه باألوكسيجين ثم حقنــه بمسكــن قــوي ،أتــى مدير المستشفى
مواسيا ً مــروان وطالبــا ً منه التماسك كما هــو جدير باألطباء قائالً له أن قريبتك في
غرفــة العمليات وقــد تم إيقاف النزيف في رأسها ،هناك كسر في ساقها وآخــر فـي
ذراعها وهذا شيء بسيط قياسا ً الــى إصابة الــرأس.
قــال المدير أيضا ً أنها فاقدة الوعي ويخشى من إرتجاج في الدماغ ولكن القلب يعمل
بطريقة مرضية ،بعــد قليــل ستدخل غرفة العنايــة الفائقـة ،مهمتنا معها انتهت اليوم
272

وغــداً سنجري فحوصات دقيقــة للدمـاغ ،ال تستطيع رؤيتها هذه الليلة فما عليـك إال
المغــادرة لتستريح .غــداً فــي العاشرة تعـال الى مكتبي ألريك عملية إيقاف النزيف
على شاشة التلفزيون ونــرى ماذا يمكــن فعلــه بخصوص الدماغ .صعد مروان الى
حيـث تحتجــز ديانــا فوجــدها فــي هيـــاج واضطــراب ال زالــت تصــ رخ وتشتــم
وتولـ ول ،عندما أبصرته رمت نفسها على صدره وغرقت في نوبة بكاء مرة ،أخذت
تهدأ رويـداً رويـدا ،ضمها مــروان إليه وانطلقا باتجــاه البيت.
كانت ليلــة سهــاد مؤلم لكل من مروان وديانا فما أن إندسا في فراشهما حتى إنتفضا
بعــد دقائــق وهبـا سريعا ً الى غرفــة الجلــوس .أخيــراً قررا البقاء صاحيين مروان
يشرب الويسكي وديانــا تشرب المارجاريتا ،بعد فتـــ رة سكون ملتهب قال مروان...
غريب حدث المــوت كم هــو حدث مفاجيء ...نرى الناس يموتون كل يوم ونحضر
مآتمهم كل يــوم ،ورغم ذلك نتفاجـأ بالموت وكأنه حدث يحصل ألول مرة في تاريخ
البشرية ،إنــه ظاهرة ال يمكن تقبلها مهما أوجدنا لها من ذرائع وبراهين منطقية.
هــذا اإلنسان الــذي يمــأل الفضــاء أحالمــاً وأماني ،يبنــي عـوالم فــي خياله ويهدم
عــوالم ،يطلب المستحيــل ويبــذل مجهــوداً ال محــدود للوصــول إليــه ،يعطي لكل
الظواهــر معاني وقيـما ً ،يخضع كل شيء لقوانيــن وأنظمـة ،ثم يموت فجأة وكأنه لم
يكــن ،فــي أقصى درجــات العبثيـة واإلستخفـاف وكأنــه شيء تافـه أوجدته الصدفة
وأخذتــه الصدفــة.
وقالت ديانا :مرة كنت أنــا ويوسف نتحدث بشؤون الحياة وشجونها قال لي :ال يوجد
في الحياة صدفة هناك عقل كلي ينظم هذا الكون بنا ًء على قوانين كل سبب فيها يتبع
سببه ،وأن الموت هو ظاهرة وهمية فالجسد يسقط ويتحلل وتتابع النفس مسيرتها في
ً
حاملة معها علمها وعملها وخصائصها اإلدارية ،قال لي أيضا ً أن
جسد آخر ولد لتوه
الوجود ال ينجب عدما ً فنحن أبناء الحياة ولسنا أبناء الموت ،أبناء الوجود ولسنا أبناء
العــدم .يومها لم أفهم كالمه جيـداً ولكني اآلن أحس نفسي أفهم .اإلنسان هــو إبن هللا
وسره ومجـاله وسيــد هذا الوجــود ،ال يمكن أن ينتهي هكذا بكل بساطة وتفـاهة .قام
مــروان واحتضن ديانـا وغـرق في نوبة بكاء طويلة ثم نام على صدرها وكأنه طفل
رضيع ينام على صدر أمه.
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**********

-55بعــد ثالثة أيـام أمضتها ليلى في غرفة العناية الفائقة ولم يسمح ألحد برؤيتها .إنتقلت
فــي اليــوم الرابــع الــى غرفتها الخاصـة وهــي ال زالت فاقــدة الوعي رغم أن كل
مؤشرات عمــل الدمــاغ والقلب والكبــد مؤشرات طبيعيــة ال تنبيء بأي خطر .قال
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مجمع أطباء الدماغ بعد طول دراسة وتشاور أن سبب فقدان الوعي هو حالة الرعب
التــي قاستها لحظــة وقــوع الحادث ،وأن وعيهــا يمكــن أن يعود إليها في أي وقت
ولكنهم عاجزون عن تحديد ذلك الوقت.
كان مـ روان يأتي في الصباح وال يغادر إال في المساء ،يجلس بجانب سريرها يمسح
علــى شعرها وجبينها ،ويأخذ بيدها يداعب األصابع يقبلها ويحس بأنها تنبض بحنان
بيــن راحتيه .كان يحادثها وكأنها صاحيــة تسمع وتـرى وتعـي وتنفعـل ،غريب أمر
مروان كيف أخذت األحاسيس التي كان يختزنها في أعماقه ويمنعها من الظهور إبا ًء
وشموخا ً وإحساسا ً بالواجب ،أخذت تتداعــى وتسيل عبــارات يناجي بها ليلى وكأنها
تسمع كالمــه .كان يبتــدع مقـوالت فكرية وقصائد شعـر منثور ونظريات في علمي
النفس واإلجتماع كلها مختلطة بشكل عشوائــي وتنهال بشكل كلمات وحروف بشكل
عشوائــي أيضاً.
قــال لهــا مــرة هــل تعلميــن أن اإلنسان ال يستطيع أن يحقــق إنسانيتــه إال بـالحب
الجــامح ،صحيح أن اإلنسان فــي جوهــره مفطــور علــى الوعــي واإلرادة الحــرة
المسؤولة ،ولكن اإلنسان يعي حقائق الوجود بعقله .بينما يحب بعقله وحواسه الباطنة
والظاهرة وجميع جوارح جسده ،بــل بكل ذرة من ذرات كيانه الروحي والجسدي.
الحب أكثــر شموليــة مــن الوعــي ولهذا عالقتنــا مــع هللا هـي عالقة حب يمهد لها
الوعــي .فيغــدو الحب شوقــا ً وإنجذابــا ً وإتحــاداً غيــر قابــل لإلنفصام.
أال تعلمين يـا ليلى أني أحببتك بكل ذرة من كياني الروحي والجسدي ،لقد خالط حبك
مني اللحم والعظم والنخاع الشوكي ،لقد جرى في عروقي مجرى الدم ...كيف غرك
المال والجاه وصخب الحياة في لندن وتخليت عني؟ حتى اليوم أظن ذلك وهما ً وليس
حقيقــة ،أضع يــدي على رأسي عندما أفكر بذلك فأقول لنفسي ،حتما ً أنا محموم وما
أتصوره ليس إال هذيان وكوابيس ،ال يمكن لليلى أن تتخلى عني ،خيطان قلبها وقلبي
نسجت على نـول واحــد ،إذا حاولت اإلنفصال تقطعت جميــع الخيطان ولم يعـد ثمة
نسيج ،عنــدما أتصور أن أحــداً نهــل مــن رضــاب شفتيــك أفقــد توازنـي الجسدي
والنفسي ...هــل تعلمين يا ليلى أنه مـن كثرة حبي لك كنت أتظاهر بالالمباالة كي ال
أفسد عليك حياتـك ،كي ال أكدر صفاء سعادتك ،كنت أخاف أن أتصرف أي تصرف
يؤذيــك ويعرضـك لعــذاب الضميــر .مسكينــة منــى أحبت رجــالً هــو جسد بدون
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روح ،كانت المسكينة تحس بذلك فتظهر السعادة وتبكي في السر .منى أحببتها بعقلي
وفكـري المنطقـي ،أحببتها بالقيم التـي أؤمن بها ،المسكينة إكتفت بذلك وكانت تنتظر
اليــوم الذي تستطيع فيه أن تدخــل الى أعمــاق روحي.
كل يـ وم كان مروان يجلس بجانب سرير ليلى من الصباح الى المساء يقبلها عشرات
القبــالت فــي جبينها وشعــرها وخديهــا ويديهــا وأصابعهـا ،وكل يوم كانت تتداعى
الخواطــر الراسبة فــي الوعيـه فيتكلم ويتكلم وكأنه منوم مغناطيسيا ً في عيادة طبيب
نفسانــي ،مــر ًة يغضب ،مــر ًة يعــاتب ،مــر ًة يبكــي ومـرات يناجي ليلى كما راهب
هندوسي يناجــي إلهــه كريشنــا .سمعته مــرة ديانــا التــي دخــلت متلصصــة الــى
الغــرفة ،دون أن يفطن لدخـولها ،يقــول :إيه يا حبيبتي ،في حنايا روحي وفي أسنى
خيالها ،أرى قلبي يزهــ و ويتوهج ،فمن أين له هذا الضوء ،هل هو إقتباس جذوة من
جوهرك النـ وراني؟ أم هو العشق الدائم في إشراقه؟ حبيبتي ...من آالئك التي أنعمت
بها علــي أنك كلما فتحت لي بابا ً للسعادة ،زادت جهنم شوقي إشتعاالً فأحترق بلهيب
فرحي ،ثم أولد مــن رمــادي مـرة ثانية وثالثة ورابعة .ليلى ...أال تعلمين أن المحب
يغدو مرآة محبوبه؟ ألم تشعري أن نار رجولتي قد غابت في وهج أنوثتك ...ليلى أال
تسمعين نداء روحي في عتمة سهادها وهي تناديك مستغيثة؟ ليلى أال تبصرين رجالً
متهدما ً أمامك ينتظر من يحفــر له قبراً ليواريه تراب العبثية فيريح ويستريح؟ ...هل
عميت عيــن بصيرتــك ،هــل فــي آذانك وقــر ،يا إلهي إني أكاد أجـن كل ذلك ليس
حقيقــة ...كل ذلك هـ و كابوس شيطاني لعين .أنا ال أكره نبيل ...إني أحبه بل أعتبره
أخــا ً لي ،رجل شهم ترفع عن الغيرة واألنانية والشكوك ،إمتأل قلبه حبا ً وثقة حتى لم
يعــد فيه مكانا ً للسلبيات ،هذا الرجل سأفتقده كثيراً .منى هذه المرأة التي أحبتني حتى
العبــادة ،دائمــا ً كانت تعتبــر نفسها مسؤولــ ًة عـن رعايتي ،دائما ً كانت العقل الحكيم
المدبــر الذي ينقذني من جموحي في ساعات الجنون ،منى التي رعتني كأم وأحبتني
كمتصوفة ماذا قدمت لهــا؟ ال شـيء إال إزدواجيتــي وعقــدي النفسيــة ،صحيح أني
أحببتها بشغف وأنــا أقــدم لهــا رعشة رجولتـي التي تحولت الى طفل ،ولكني بعدها
كبــوت وارتددت كما يرتــد مهرطــق عــن عقيدتــه القويــة ،يا إلهـي كيف سأعيش
وضميري مثقــل بكل هــذه اآلثــام ...بكل هذه اآلثــام....
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مرة أخرى لحقت به ديانـا الى غرفة ليلى على غير دراية منه وسمعته يخاطب ليلى
بكالم ال يقـوله إال ماسوشي يستلذ تعذيب نفسه .ليلى لقـد فكرت أيام وأيام في هجرك
لي وإقترانك بنبيل في لندن ،حاولت أن أفهم الدوافع والحوافز واألسباب ،إتجهت في
تفكيري بادئ األمــر الــى أن الحيـاة الصاخبة في لندن وإنفالت الشهوات من عقالها
ورنين الذهب وبريـق المجوهرات هو الدافع األول واألخير .ولكني عدت وتراجعت
عــن هذا التفكير وقلت لنفسي ،ليلــى ليست صاحبة عيـن فارغة وقلب جشع ،إنها قد
تربت تربيــة متزنـة على يـ د أم متزنة وعاشت حياتها غير محرومة بكامل عنفوانها
وعــزة نفسها ،ال بــد من أسباب أخرى غير تلك هي التي دفعت بذلك اإلتجاه ،أعود
وأتذكــر كل لقاءاتنــا وكل الكلمات التــي تفــوهنا بها وكل األعمــال التـي مارسناها
وأكتشــف أننــي مــارست الكثيـــر مــن الغــرور واإلستعــالء الفــارغ واإلستنقــاع
العاطفـي ،إكتشفت أننــي كنت رجالً ال يحب إال نفسه وال تشغله إال أوهامه وأحالمه
الرومانسية ،أكتشفت أننـي كنت شبيها ً برجلين مندمجين في رجل واحد ،رجل أهوج
مندفع غرائــزي يعبــد شهواتـه ،وآخر حالم رومانسي يعيش في عالم ماورائي تملؤه
أطياف أزمنــة أخــ رى وأناس آخرين .كنت أدين نفسي وأعتبرها المسؤولة المباشرة
عــن قـرارك الخاطيء ،كنت أقــول لنفسي أنني ال أستحقك لست جديــراً بك فغراب
مثلــي ال يحــق لــه أن يبيت فــي عـش صقــر مثــلك .ليلـى سامحيني لم أقدرك حق
قــدرك ،ظننتك فــي بعض المــرات فتا ًة سطحيــة تعيش لنزواتها وملذاتها ومظاهـر
أنوثتها الفاتنــة ،وهــا هــي األيــام قـد برهنت كم كنت مخطئا ً في ظنوني ،وكم كنت
سخيفــا ً وكم كنت ال أستحقــك .ليلى أنا لست حاقداً عليك ولست بالئم لك ،أنا وحدي
المسؤول عــن كل هذه المآسي ،أنا الذي أطلب السماح منــك ،أرجـوك سامحيني .ثم
إنحنى مروان وأخذ يقبــل يــدي ليلى ووجهها وجبينها وشعــرها والدمـوع تتألأل في
عينيه وهــو يتمتم ...إذا التقينا فـي حياة أخرى في أمكنة أخرى وأزمنة أخرى أعدك
أنــي لن أرتكب مثــ ل هذه الحماقات ،أعدك ألني متأكد أننا سنلتقي ونحقق ما عجزنا
عن تحقيقه في هذه الحياة الحاضرة.
بعــد مضي شهر كامل وبينما كان مــروان كعادتـه يمسح على شعر ليلى ويقبلها في
جبينها وخديها وديانا تقف وراءه كظله ،إذا بليلى ترمش بأهدابها ثم تفتح عينيها على
أقصى إتساع لهما وتصرخ ...مـروان ...مـروان ...حبيبي ...سندي ...حياتي ...هل
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أنت حقيقة أو وهم مــن أوهامي ،قل لي ،كلمني ...مروان ...مروان ...وغرقت ليلى
في نوبــة بكاء حــادة ...كان مــروان يحتضنها بقـدر ما يسمح به الجبس الذي يحيط
بذراعها وساقها وتنهمر مــن عيــونه دموع الفرح ،بعد دقائق تجمعت كل ممرضات
الطابــق وحضرت مجموعة من األطباء ،كلهم كانوا سعداء يضحكون وتهزهم نشوة
إنتصار الحيـاة على المـ وت ،تقدم مدير المستشفى من مروان وضمه إليه وهو يربت
علــى كتفيــه ...هــذا يــوم فــرح وسعادة بالنسبة لنا جميعاً ،ها هي قريبتك قد عادت
إليك ،أتمنى أن تعــود أنت إليها بعقلك وليس بعـواطفك فقط ،اآلن سنزيل الجبس عن
ساقها وذراعها فصور األمس دلت أننـا قادرون على ذلك ،باستطاعتكم المغادرة بعد
إنجــاز عملنــا والقيــام بفحوصات بسيطة نحــن مضطرون الــى إجرائـها ،مبــروك
مبــروك.
كان مــروان يقــود السيارة وهــو يغنـي بأعلى صوته ،وديانا التي جلست قرب ليلى
علــى المقعــد الخلفي تقــول متماجنة قــد جيـداً أيها السائق األحمق فنحن ال نريد أن
نعــود ثانية الى المستشفى.
توقفت السيارة أمــام درج البيت فترجــل مروان وفتح الباب الخلفي ثم أخذ ليلى بين
ذراعيه وكأنها طفـل وهو ما فتيء يغني ويصفر لحنا ً رحبانيا ً دافئاً ،أجلس ليلى على
كنبـة في الصالون ووقف أمامها يتأملها ،كان النور ينبجس مــن جبينها واأللق يسيل
من عينيها ،الغريب أن وجهها إزداد بياضا ً في المستشفى فأصبح أبيض مشربا ً بقليل
مــن السمرة ،الشفتان كانتا كحبتي كـرز ناضج ،أيتها العفريتة التي تتعمد بتصرفاتها
تخويفنا حتــى الهلع ،إني أراهـن أنك تعمدت هذه الغيبوبة التي استمرت شهراً كامالً
فقط لتدخلي الرعب الــى قلوبنا ،إنك من نسل الشياطين ،وضحكت ليلى كثيراً وقالت
لمــروان ،طــوال هــذه المــدة كنـت أحلــم أننــي أسمــع صوتــك تعــاتبني ،تعــاتب
نفسك ،تناجينـي توبخنـي ،كنت دائما ً أسمع صوتــك،وكنت أشعر بلهاث أنفاسك على
وجهــي ،أشعــر بلمسات شفتيــك وأصابعك على شعري على خـدي على جبيني ،كم
كانت هــذه األحــالم جميلــة ،كـم إستكـنت لهــا ،ليتنــي أعيشها فــي يقظتــي أحبــك
أحبــك ،أشعر به حبـا ً من نوع آخر ،حبا ً صافيا ً كمياه ينبوع جبلي ،حبا ً متوهجا ً كألق
الشمس لحظــة شروقها ،مـروان أرجوك ،أتوسل إليك ،إصغ لــي إفهمني ،دعنا نبدأ
مــن هذا اإلحساس الصافي المتوهج ،دعنا ال نلتفت الى الماضي لقد مضى أمس بما
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فيه ،دعنــا ال ننظــر الــى المستقبل فالمستقبل غيب ال أحد يدري ما فيه ،دعنا نعيش
الحاضر ،نعيش هذا اإلحساس النــوراني ،إني أحس نفسي أقرب الى هللا ،أقرب الى
الحــق والخيــر والجمــال والعدالة ،ألول مرة في حياتي أحس بأني أنا نفسي ولست
إنسانا ً آخــر ،ثم غرقت ليلى فــي نوبــة بكــاء جديدة ...إحتضنها مروان وهو يشدها
بعنـف الــى صــدره ثــم أخــذ يمسـح علــى شعــرها ويقبــلها فــي جبينهــا وخديهــا
ويديهــا ،نظــرت إليه وعيناها ممتلئتان بالدموع وهي تقول :من وجوهكم عرفت كل
شــيء ،عرفت هــول المــأساة التــي إبتــالنا هللا بها ،عرفت أنني فقدت أمي وأختي
وزوجــي ،عرفت أنني كتب علــي أن أشرب كأس الحزن حتى الثمالة ،عرفت أنني
سأبكي األيام والسنوات وأغتسل بماء دموعي علني أتطهر من آثامي الكثيرة .ولكني
وأنا فــي غيبوبتي كنت أعيش ذلك اإلحساس الصافــي المتــوهج ،كنت في غيبوبتي
ً
مطمئنة إليه ،زال عني
سعيــدة ،صوتك كان يمــأل كياني ،يتماوج بين أضلعي ،كنت
القلــق ألول مــرة في حياتي.
إقتربت ديانــا من ليلى وضمتها بين ذراعيها وهي تقبلها وتقول ستبقين دائما ً مطمئنة
بمعونــة هللا ،نحــن أهلك وأصدقـاؤك ،سنحبك بوعينــا وبال وعينـا ،بعقلنا وعواطفنا
وغرائزنـا ،وكلنا معــا ً سنحب األطفال ونرعاهم رعاية صالحة ،مروان سيكون لهما
أبا ً مثاليــا ً بعقـله وقـلبه ويـ ده ولسانه ،إطمئني طالما سهرت معه وهو مؤرق دون أن
يـــدري وطــالما سمعته يناجيــك بعبــارات لــم يقلهــا سليمــان لبـلقيس وال روميــو
لجـولييت ،إنــك السلم الذي يرتقــي عليه للوصول الــى ذاته ثم الى هللا ،حبك طهار ًة
لعقله وروحــه ،ال تحكمي علـى األمور من خالل ظواهرها فمروان صقر جرح في
كبريائــه ،إنه إبن أبيه وإني أعرف عنفوان أبيه وشموخه وعزته ،كان إذا نبض قلبه
نبضة حب على حساب كرامتــه هـم بتمزيــق صدره وإقتــالع قلبه ورميه فـي قــاع
مستنقع آس ،إطمئني فأنت بخيــر واألسرة متماسكة ولــن تتصدع أبـداً بوجودي ،لن
أسمح لها بــأن تتصدع وبعد أن أمــوت إفعلـوا بأنفسكم ما تشاؤون .وبكت ليلى قليالً
وكانت متعبة فاستسلمت لنــوم عميــق على صدر ديانــا.
-56إستيقظت ليلــى متأخــرة مــن نــومها العميــق فوجـدت ديانـا قد أنهت حمام األطفال
وأحضرتهم الــى سريرها ،كانت لحظات فرح وسعادة ،األطفال يهمهمون كعصافير
279

تزقــزق ،الوجــوه مشرقــة والثغــور ضاحكة والحركــة متواصلة .إنها تجلي النعمة
اإللهية فــي هــذا الكائــن الحــي العاقــل الــذي إستــأنس بالتواصل مع ربه موجوداً
منــزهاً ،وإستأنس بوعيه لجمــال الموجـودات وإنتظامها في نسق واحد هو ثمرة إله
واحـ د .قالت ديانا لليلى واآلن يا إبنتي الحبيبة قد أتى دورك في الحمام ،لن أسمح لك
أن تستحمي منفــرد ًة ،أخــاف عليــك مــن اإلنــزالق أو العـودة الى الغيبوبة ال سمح
هللا ،سأشرف علــى حمــامك تمامــا ً كما فعلت مــع األطفال ،هيا إني على عجلة من
أمــري.
خرجت ليلى من حمامها ترتدي روبها األبيض المطرز بخيوط ذهبية وكأنها الشمس
لحظــة شروقهــا ،كل ما فيها كان يسيــل حنـانا ً وأنسـاً ،دخلت غرفـة الجلوس العبقة
بألحـان الرحابنة وصوت فيـروز المخملي يتهدل فيغل بين األضلع الى أعمق أعماق
الوعــي وصـوالً الى أعمــق أعمــاق الالوعـي .الوطــن بصورته ورائحته وأحالمه
وأوهامه وأمنياته ،جسده الرحابنة لحنا ً وغنته فيروز أنغاما ً وآهات .أتت ديانا بالقهوة
وهــ ي تمازح ليلى ...أال تعلمين أني أشهر بصارة في الغرب األميركي بالقوة ،وإني
سأبصر لك فنجانك اليــوم ألصبح أشهر بصارة بالفعــل .هيا إرتشفي فنجانك وهيئيه
للتبصير فأنــا دائما ً على عجلــة من أمــري.
تعــالي أنظري هــذه اإلشارة ...إنها تدل أنك ستكونين ربة أسرة لثالثة أطفال ،واحد
كبير وإثنــان صغــار ،ستقدمين لهم رعاية مميزة حكمة العقل ودفء العاطفة وسمو
األحاسيس .أنظــري الــى تلك اإلشــارة تظهريــن فيـها عاشقــة متيمة ومعشوقة بال
حــدود ،اإلشارة تظهرك جامحــة في حبــك حتى حافــة الجنون ،ولكن اإلشارة التي
بجوارها تدل أنك معشوقة أيضا ً بجموح مجنون .حبيبك تظهره اإلشارة كجبل شاهق
مكلل بالثلــوج وفي قلبه حمم بركان يتأجج ويوشك أن ينفجر فيمأل الدنيا ناراً
ملتهبة.
هناك في تلك اإلشارة تظهرين نائمة في سرير مغمضة العينين والى جوارك شخص
يخاطبك بلغة عاشق مفتــون ،إنه يناجيك كما ينــاجي الرهبـان آلهتهم ،إسمك يتماوج
كصالة فــوق شفتيه ،عندما يناديــك يسيل نهــر من الحنان الدافئ من عينيه ،كل هذا
يـدل أن ما سمعته وأنت غائبـة عن الوعي كان حقيقة ال خيال وال أوهام ،كانت أذنك
الروحية مستيقظة رغم غيــاب الوعــي وتسمع كل شيء وتسجل كل شيء .هنيئا ً لك
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بهــذا الحب وهنيئــا ً لك بهــذا الحبيب ،ستعيشان معــا ً حيــاة سعيــدة ولكنهــا هادئــة
ومتزنة ،حياة تحكمها قوانين العقل وخير األسرة العام ،ستكون أسرتكم أسرة التناغم
بين العقــل والعاطفــة والغريزة ،فنجانك رائع يا ليلى ،إنه مشرق باآلمال كما وجهك
هــذا الصبــاح.
فـي هذه اللحظة دخل مروان غرفة الجلوس راميا ً التحية ،وقفت ليلى واثبة إلستقباله
فما كان منــه إال أن إحتضنها وأخذ يـدور بها في أنحاء الغرفة وهو يقبلها في خديها
وشعرها وعنقها وهــو يردد إشتقت إليك بكل حاسة من حواس روحي وجسدي ،كما
الصحراء تشتـاق مـاء السماء إشتقت إليك ،كما الزهور تشتاق أجنحة الفراش إشتقت
إليك ،فــي ذاك الشهر المنصرم عــرفت ما هــو الفرق بين الوجــود الغائي والوجود
العبثي ،عرفت أن اإلنسان بدون غايــة يعيش مـن أجلها حياته أثقل ظالً من
الموت.
ليلــى سأقــول لك شيئا ً أرجــو أن تعيــه جيداً وتتفهميه ،سأغادركم الى الهماليا ،الى
صومعة صديقي الغورو الهندي ،إنه ينتظرني ليحقق غايته بي وأحقق غايتي به .هو
يريــد أن يبرهــن لنفسه أنــه قــادر على إعـادة إنسان من هاوية الجحيم الى فردوس
الجنــة ،وأنا أريــد أن أبدد هذا اإلضطراب والتنافر الذي يعصف بين أضلعي ،وهذا
الصراع بين عقلــي وعاطفتي ،بيــن النــور والظالم داخل نفسي .إني بحاجة الى أن
أعيــد التوازن الى ذاتــي ،أعيـد التناغم بين القوى المختلفة ألجعل منها لحنا ً منسجما ً
جميالً هــو أناي .أنــا ال أستطيع أن أقــدم لكم ذاتــي بحــراً تعصف به أمواج العبث
والشك واإلحبــاط واإلضطراب أنتــم تستحقــون أكثــر مـن ذلك بكثير ،سأذهب الى
صومعة معلمي علـه يساعدني علــى جمع ما تفــرق وتوحيـد ما تنافــر .بعدها أعود
إليكم رجـالً يستحقكم ويكون جديراً بكم .ليلى أنا أعلم أنك ستكونين أما ً مثالية لطفلين
جميلين ،ستقدمين لهما رعاية الروح والجسد ،وأنا أعدك أني سأعود لك قريباً ،بدون
نــور عينيك أنــا أعمــى البصــر والبصيــرة ،بــدون حنــان قلبــك قلبــي بحيرة ثلج
متجلــد ،ليلــى أرجــو أن تفهميني جيــداً ،إنــي أتنفس حبكم جميعا ً أنتم غاية وجودي
والوسيلة الى تلك الغايــة ،ولكني أريد أن أحقق إنسانيتي وجوهر اإلنسان هو الوعي
والحريـة ،أريـد أن أعي الحقـائق المنقوشة على جوهر ذاتي ،وأريد أن أمتلك القدرة
على أخــذ القــ رارات الحرة المسؤولة ،إني أشعر بالكثير من التلوث في عقلي وقلبي
281

وغريزتي ...ليلى حبــك هــو طهــارتي ...حبك هو طهارتي ...دعوني اآلن أودعكم
طائــرتي ستقلع الــى دلهي الخامسة مساءً.
وعــ اد مروان يحتضن ليلى ويدور بها في أنحاء الغرفة ويقبلها في كل أنحاء وجهها
ثم تنغـرز شفتـاه في شفتيها في قبلـة طويلة إنتهت بالتأوهات ،تركها وكأنها مسحورة
ال تعــي مـا يحصل .قبــل األطفال عشرات القبـل ،إحتضن ديانا وقبلها ودار بها في
أنحــاء الغـرفة ثم صعد الى غرفة نومه فحمل حقيبته التي كان قد أعدها سلفا ً وغادر
وهـو يقول سأعود إليكم قريبا ً شخصا ً متزنا ً يليق بكم وديانا تصرخ سأتبعك الى آخر
الدنيــا وأأدبك كطفل مشاكس بعصاي هل تظن أنك تستطيع أن تتخلص مني بسهولة
ومــروان يردد سأعــود إليكم قريبا ً شخصا ً متزنا ً يليق بكم أعدكم بذلك الى اللقاء.
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آه مــا أجمــل معانقـة العاصفة وما أحلى السفر على صهوة جواد الرغبات المجنحة.
بنفسي شــوق إلرتشاف كل ما في خوابي أقبية العالم من نبيذ ،بنفسي رغبـة ألرقص
ً
صديقة
فــوق الغمام وأدور حتى ألتقــي بالمستحيل في كهفه النــاري المتوهج ،أريـد
صنعت أحالمها مـــن أجنحة الصقور ،أريدها جواداً يصهل فوق رأسي فيمأل رأسي
بتوهج رمــال الصحراء وتعطشها الى مــاء الحيـــاة.
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