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مهد يف مهب الرثثرة
عبده حقي



ض� � ��اق ال� � ��درب على الرؤي� � ��ة ...حتى الدرب ش� � ��اخ
وغ� � ��ارت جتاعيده عل� � ��ى احليط� � ��ان ...الزمن طعن
في� � ��ه ...وه� � ��م طعنوا في الس� � ��ن أو طع� � ��ن فيهم...
فال أحد منهما يدري من طعن في اآلخر ...بش� � ��ر
رأيتهم يس� � ��حبون خطواتهم متثاقلني ...مستسلمني
ملنحدرات احلي� � ��اة ...منعطفاتهم املألوفة في غباء
عادات شيقة ...املنعطفات التي أتعبت بشراً قبلهم،
تنهكه� � ��م اآلن كأمن� � ��ا تقتص مما تبق� � ��ى من نزقهم
الق� � ��دمي ،أو كأن بالدرب معركة حي� � ��اة لم تبدأ ،أو
كأنها بدأت في صمت ولم تنته بعد...
الش� � ��مس لم تنتظره ...ودعته خلف س� � ��طوح احلي
اخللفي الذي تش� � ��به بيوته قطار تكس� � ��اس الرابض
منذ القرن التاسع عشر ...ودعته من دون أن تعده
بغ� � ��د ليس ككل األي� � ��ام .أما هو فلم يكن مس� � ��تعدا
ليبس� � ��ط لها مدونات س� � ��نينه التي تراقصت شموع
لياليها على أنني اآلالم املسائية ...وهو في املنحدر
لم يتذكر إثرئذ ما شكل الساعة القدمية في مخياله
 قاص من مصر.
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والت� � ��ي لم يج� � ��رؤ أي بطل صغير عل� � ��ى افتضاض
حدوده� � ��ا حلد اآلن ...لم يصدق أيضا أنها ضاقت
برؤياه ،فهل اتسع اخلطو أم ضاق الدرب!؟
املغيب ل� � ��م يتزحزح ع� � ��ن أفقه ...أمس� � ��ت غاللته
اخلزامية ضاربة على أبواب البيوت الواطئة ،بلونها
البنفس� � ��جي امللغز ...س� � ��ار الرجل إلى رأس الدرب
وس� � ��رعان ما أح� � ��س بانهيار جواني ح� �ي��ن اختفى
البيت أمامه ...لم يجد هناك بيته القدمي ...أجل،
م� � ��ا عاد البيت هناك ...وس� � ��رعان م� � ��ا افتقد نزوة
ركضه القدمي على صهوة القصب ملش� � ��اغبة مزالج
األبواب ...للبحث عن صداق� � ��ة حيطان جديدة...
ملذاق فاكهة الس� � ��فرجلة في الفناء وحصرم عناقيد
الدالية املتدلية على حاجبي نافذتني تترقبان عودة
الرتاج من غابة بعيدة...
لم يجد هناك غير يافطة إعالنات وحانوت لبضاعة
ال� � ��كالم .وفي حلظة ما توقف فج� � ��أة أو كأمنا كان
مجبراً عل� � ��ى التوقف ،وفاضت عيناه بالدمع فجأة،
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ثم فجأة بدتا قرمزيت� �ي��ن مثل حبتي رمان ...فجأة
كل األعض� � ��اء فيه ،كل اخلاليا في� � ��ه كانت تبكي...
كل ماضيه كان يهتف ...كيف إذاً يستخرص العالم
ليسمعه حكاية مهد صار حانوتاً لبضاعة الكالم؟!
كان احلانوت خالياً من عبارات االعتذار واملواعيد
املخذولة في املنعطفات اخللفية ...املعتمة ...خالياً
من رنني احلوصالت املعدنية ...لم يكن غير صدى
لبقايا كالم ...وكأنه أحس بأقدامهم متش� � ��ي على
صدره ...كأن بضاعتهم كانت تفس� � ��د وس� � ��نة طفل
ش� � ��اخ ف� � ��ي قرارته وتنتزع� � ��ه من أرجوح� � ��ة تهويدة
لذيذة.
حني جلس على الكنبة ش� � ��عر ب� � ��زالزل في األعماق
ح� �ي��ن أتلفوا أيقون� � ��ة الكف املش� � ��نوقة على خصلة
اجلبني.
ه� � ��و اآلن بني رحم مهد ورحم� � ��ة بضاعة الكالم...
يعود به الزمن ليلف ساقاً بساق ويهمس في نفسه:
«من ضغط على زر الزلزال؟! كيف مبهد يتحول إلى
حانوت لبضاعة الكالم وثرثرة عن مواعيد ال تنضج
وأوجاع من زمن ينساق حتت سياط التلفاز؟!».
هنا كان مصباحه األحمر الصغير سهرانا وحارساً
ألحالمه ...هنا كان قلبها يحصي نوبات الس� � ��عال
الديكي ف� � ��ي صدره العليل ...ت� � ��ردد وتردد قبل أن
يبوح للرجل احملتل بس� � ��ره األلي� � ��م ...مخاضها هنا
ف� � ��ي هذا الركن ...ووج� � ��ع الليالي هناك ...ثم دوي
الصرخة على عتبة نكبة احلياة.
حتدثا عن بش� � ��ر ماتوا وبشر س� � ��وف ميوتون وبشر
ولدوا وبش� � ��ر س� � ��وف يولدون .وفجأة استغرقا في
القهقهات والضح� � ��ك على ذقن الكوكب الذي يدور
يعض ذيله .ثم اس� � ��ترجع الرجل احملتل
ويدور كقط ّ
أنفاس� � ��ه وقال« :إذاً هنا مجدت النس� � ��اء سقطتك

من السماء بالزغرودة النش� � ��وانة» ...ولم يشعر إ َّال
والذكرى تنزل ثانية من سماواتها كالنيزك احلارق
إلى احلدقت� �ي��ن اللتني اغرورقتا مرة أخرى بالدمع،
عن لهم أن يفتلوا احلبل
وتس� � ��اءل في س� � ��ره« :كيف َّ
الس� � ��ري بحبل معدني ال تس� � ��ري في عروقه سوى
ذبذب� � ��ات عن مواعي� � ��د ال تنضج وأوج� � ��اع من زمن
ينساق حتت س� � ��ياط التلفاز؟!» .لو أدركت فجيعته
اآلن ...ل� � ��و ...لكانت قبل ه� � ��ذا الزمن وضعته في
صحراء بعيدة ...حتت جذع نخلة ...بعيدا عن زمن
حرب يسقط فيها الكالم صريعا كل حلظة ...لو أن
مخاضها يعود ...لو أن البيت الذي كان دافئا كفرن
في اس� � ��ترخاء ..لو أن اجلن� � ��ة املفقودة لم تصطفق
بوابته� � ��ا في وجه� � ��ه ...لو صار جس� � ��ده ج َّرافة في
غاب� � ��ة ال� � ��كالم ...وتذ َّكر أنها كثيراً م� � ��ا حدثته عن
نوبات الس� � ��عال الديكي الليلية ،وعينيهما ساهرتني
ترش� � ��قان بوم األرق الرابض على تعريشة الدالية.
قالت فجأة“ :خمد جس� � ��دك الضامر على صدري
ذات ليلة ماكرة ،فرأيناك تلملم جس� � ��دك ،متاعك،
مهدك ،وكراسة لم تخط عليها اسمك بعد ...حتى
معزوفة السعال الديكي األنيسة خبأتها في حقيبة
صدرك ورحلت ..رحل ..رح ..ر..
ال ش� � ��ك أنهم بكوا عليك قليال ...بكوا حني مددوا
جس� � ��دك على ل� � ��وح العجني الني� � ��ئ ،وطهروك مباء
داف� � ��ئ ممهور بعبق الورد ...ث� � ��م فجأة ومن دون أن
تدري ومن دون أن يدروا ومن أن يدري العالم حتى
قفلت هابطا من اجلنة ...حني ذاك أيقنوا ،بل أيقن
العالم أنك جدير مبهد س� � ��وف يكبر ليمسي حانوتا
لبضاعة الكالم عن مواعي� � ��د ال تنضج وأوجاع من
زمن ينساق حتت سياط التلفاز»...
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