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نصوص روائية

سينالكو

الياس خوري
انحنى كرمي شم ّاس كي يلتقط حقيبته من صندوق سيارة املرسيدس العمومية
السوداء التي أقلته إلى مطار بيروت في طريق عودته إلى مونبلييه.
كانت الساعة تشير إلى اخلامسة والنصف صباحاً ،وفجر بيروت يتل ّون بالعتمة
والغبار.
أمطرت أمس ،جاء فصل الشتاء البيروتي محمو ًال على صوت الرعد .اختلط
ّ
املتقطع الذي كان يتج ّول في املدينة على غير هدى.
الرعد بالقصف
لم يستطع الرجل الذي دخل في األربعني أن يغفو في ليلته البيروتية األخيرة،
شرب كثيراً من الويسكي ،جلس على الكنباية في الصالون ،تثاءب وانتظر الفجر
على إيقاع الرعد واملطر.
احتفل بعيد ميالده األربعني وحيداً ،غزالة اختفت في حكايتها ،ومنى ذهبت
تبحث عن مستقبلها في كندا ،وكرمي وحيد في منزله في بيروت .اتصلت برناديت
من يومني ،وطلبت منه أن يأتي في الرابع من كانون الثاني كي يحتفل مع عائلته
الياس خوري ،كاتب وروائي من لبنان.
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بدخوله العقد اخلامس من العمر.اخبرها انه لم يجد مكان ًا على الطائرة سوى في
صباح اليوم التالي .تنحنحت زوجته الفرنسية وا ّدعت أنها صدقته ،وأقفلت اخلط.
صب كأس ًا من الويسكي ،ووضع
جلس وحيداً ،وقرر أن يعيد تأليف حكايتهّ .
احملمص املم ّلح ،ولفته العتمة .الكهرباء مقطوعة ،وضوء الشمعة
أمامه صحن ًا من اللوز ّ
يرجتف ويح ّول األشياء أشباح ًا تتراقص على احليطان ،وكرمي يشرب الويسكي من
دون ثلج ،ويشعر أن معدته حتترق.
أحس أن حياته حتولت مرآة متشظية ،كذب كثيراً وكذبوا عليه كثيراً ،لكن
عودته إلى بيروت ،واملوافقة على مشروع شقيقه ببناء املستشفى ،كان اخلطأ الذي
فضح حكايته كلها ،وفككها ،بحيث صار من الصعب مللمة شظاياها وإعادة شيء
من اللحمة إلى العمر الذي مت ّزق.
شرب الويسكي ،وجلس ينتظر .كان متيقن ًا من أنها سوف تتلفن له .لكن التلفون
بقي صامتاً ،وهي لم تتصل .حني ّ
فكر بها لم يكن متأكداً إلى من يعود الضمير.
هل ال يزال في انتظار غزالة بعد كل ما جرى؟ أم ينتظر منى بعينيها املغمضتني وهي
تغفو إلى جانبه ،ثم تروي له حكاية حبها للرجل اإليطالي .يرى هند التي تخبئ
ّ
ويتذكر حب ًا
خفرها خلف عينيها الرماديتني ،بوجهها األسمر الذي يستطيل باحلزن،
قتله اخلوف ،قبل أن يصير سراً عائلي ًا ال ميكن الكالم عنه.
ل ّفته أصوات املدينة التي بدت على حافة السقوط في وادي العتمة .هكذا
وأحس أن ّ
كل شيء
ارتسمت كلمات شقيقه أمامه ،رأى املدينة على حافة الوادي
َّ
ينزلق إلى هاوية ال قرار لها .قال نسيم إن الباخرة احترقت في عرض البحر ،وإنه فقد
كل ثروته دفعة واحدة ،وإن مشروع املستشفى انتهى ،ألنه مضطر إلى بيعها والى بيع
البيت كي يسدد بعض ديونه.
لم يكن كرمي ينتظر خبر سفينة البنزين الغارقة كي يعرف أن املشروع تهاوى ،وأن
ال معه اخليبة والفشل .عرف من غزالة أن كل شيء في
عليه أن يعود إلى فرنسا ،حام ً
بيروت هش وغير قابل لالستمرار ،وفهم من حكاية موت والده نصري أن مشروع
شقيقه لم يكن سوى وهم.
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انتظر ،لكنه لم يكن يعرف من ينتظر .حني يصير احلب انتظاراً للحب ،يفتقد
اإلنسان القدرة على معرفة مشاعره .ما معنى هذه احلكاية التي وجد نفسه متورط ًا
فيها؟ ال ،املسألة ليست ما يسمونه اخليانة الزوجية ،فكرمي لم يشعر مرة أنه يخون
زوجته.
أقام عالقات عابرة مع ممرضات ومريضات فرنسيات ومغربيات ،لكنه لم يشعر مرة
مبا يسمونه اخليانة .رمبا ألنه لم يحب زوجته البيضاء يوماً ،أو ألنه أحبها ،ال يدري،
لكنه هنا في بيروت لم يشعر سوى بسكاكني اخليانة .غزالة خانته مع عشيقها الفتى
امليليشيوي الذي كان يحمل اسم ًا غريباً ،ومنى خانته مع زوجها املهندس املعماري
الذي قرر الهجرة إلى كندا ،وهند خانته مع ذكرياته.
جلس في العتمة واسترسل في تأليف حكايته ،حني فاجأه رنني جرس التلفون.
امسك سماعة الهاتف وسمع صوت زوجته آتي ًا من مكان بعيد وعميق .جاء صوتها
ليوقظه من انتظاراته الوهمية .صرخ آلو ...آلو ،...وانقطع اخلط فجأة.
شم رائحة عفونة
شعر باجلوع ،أشعل قداحته ومشى إلى الب ّراد ،فتحه ثم أغلقهّ ،
التفاح ،كل شيء يتع ّفن في هذه املدينة التي ال تصلها التغذية الكهربائية سوى
ثالث ساعات في اليوم.
كان خالل إقامته الطويلة في فرنسا يحلم بالتفاح اللبناني ،ميزج عطر التفاح
نب ،وينتشي بطفولته.
برائحة ال ّ
الصيدلي،
لم يفهم كرمي معنى رائحة الطفولة إال في الغُربة ،كان يرى صورة والده
ّ
وهو يفتح ك ّفه ،يسكب ملعقة من النب ،يضيف إليها نصف ملعقة من السكر،
ميزجهما ،ثم يبدأ في حلس هذا املزيج الغريب بلسانه .يغمض عينيه مترنّح ًا أمام
ّ
الكف كما كان يسميها ،ثم يفتح الب ّراد ،يأخذ تفاحتني حمراوين ويعطيهما
قهوة
البنيه ،وهو يردد بيت ًا من الشعر العربي القدمي ألبي نواس ،ميتدح فيه الشاعر العباسي
رائحة تفاح لبنان التي ال يفوح اخلمر اجليد إال حني يشبهها:
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ُ
دن إذا ما املاء خالطها
«سالف ٍ

ِ
بلبنان»
ُفاح
ْ
فاحت كما َ
فاح ت ٌ

ميتزج فوح التفاح برائحة النب في يد الصيدلي ،وهو يأمر ابنيه بأكل تفاحة الساعة
اخلامسة بعد الظهر ،ألن تفاح لبنان أفضل من كل األدوية .يأكل الولدان التفاح
املمزوج برائحة النب ،وهما يريان كيف يلحس والدهما شفتيه ،قبل أن يقول إنه حان
موعد الذهاب إلى املقهى.
هناك في املدينة الفرنسية البعيدة ،شعر كرمي بعذاب الرائحة التي اختفت .قال
لبرناديت عن رائحة التفاح والنب ،لكنه عجز عن وصفها ،كيف نصف الرائحة ملن لم
يشمها أو يتذوقها .اكتشف كرمي عجزه عن الكالم ألنه ال يستطيع أن يترجم ذاكرته
وتوتر احلنني الذي يفترسه في كلمات ،لينتهي بعد ذلك إلى اكتشاف أن ممارسة
احلب ليست إال ترجمة للكالم ،وانه حني ينتهي الكالم ينتهي احلب.
العاشق كاملترجم ،ينتقل من كالم اللسان إلى كالم اجلسد ،كأنه يترجم احلكي
ويعيد تأليفه ،هذه هي حكايته مع غزالة .حني شعر بحراب الغواية تنغرس في ظهره،
انطلق لسانه ،وبدأ يحكي ،روى لها حكايات مرحلة الدراسة في فرنسا ،وكيف كان
يكرع النبيذ كأنه يشرب املاء .روى عن أنواع األجبان التي ال تنتهي ،وحني قالت له
إنها حتب اللحم األبيض ،هكذا يسمون اجلنب في قريتها ،جاوبها انه يفضل اللحم
األسمر وامسك بها من زندها لكنها مت ّلصت منه ،فلحق بها ،ق ّبلته على شفتيه،
وهربت إلى املطبخ.
أخرج من الب ّراد تفاحة تفوح برائحة العفونة ،شعر بالغثيان ،رماها في سلة
املهمالت .وقف في املطبخ ال يدري ماذا يفعل .كانت العتمة ترجتف على ضوء
القداحة الهزيل الذي أحرق أصابعه ،وكان كرمي جائعاً.
عاد إلى الصالون ،شرب من كأس الويسكي وقرر أن يتوقف عن االنتظار.
لم يكن ينتظر مكاملة من غزالة ،افتتانه بها تالشى حني شعر باخلوف من زوجها،
لكنه كان ينتظر منى وهو يعلم أنها لن تتصل.
لم يقل لغزالة مرة واحدة انه يحبها ،كان يعتقد وهو يتلوى بني يديها في فراش
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اللذة انه ميارس اجلنس ،ولم يتنبه إلى احلب الذي جعل لسانه ينطق إال في النهاية،
حني هدأ خوفه ليكتشف أنه كان مخدوعاً.
وفجأة دخلت منى إلى حياته من دون مقدمات.
التقى بها وبزوجها املهندس املعماري أحمد الدَ كيز في منزل شقيقه نسيم ،وهناك
رأى خرائط املستشفى للمرة األولى ،واستمع إلى مشاريع إعادة إعمار بيروت ،وسمع
حكاية غرائبية عن أصل العائلة الطرابلسية اإلفرجني .قال ملنى إنها سحرته ،فسمع
رنني ضحكتها وهي تقول إنها ال تريد سماع كلمات احلب ،ألن كلمات احلب
متشابهة وتثير سأمها.
لم يتوقف كرمي عن كالم احلب مع منى ،رغم أنه كان يعرف أنه سقط في عشق
غزالة ،كأنه كان يتداوى من غزالة مبنى ،ويتداوى من صمت هند بصخب غزالة.
ال يعرف كرمي أن يروي كيف انتظمت تلك العالقة الثالثية وسط غبار بيروت،
وال كيف استطاع قلبه أن يحتمل ذلك العصف العاطفي وسط عواصف احلرب
األهلية املتجددة ،لكنه يجلس اآلن وحيداً ،ال رفيق له سوى كأس الويسكي ،في
انتظار مكاملة هاتفية لن تأتي.
ملاذا عاد إلى بيروت؟
حمى العودة ضربته ،حلظة تلفن له شقيقه وحدثه عن
اآلن يستطيع أن يقول إن ّ
مشروع املستشفى .لكن كيف استطاع أن يصل ما انقطع في روحه منذ عشر سنني
في حلظة واحدة؟ برناديت أصيبت بالدهشة وهي تستمع إليه:
«هل تعتقد أنني والبنتني سوف نذهب لنعيش في اجلحيم اللبناني؟ هل فقدت
عقلك ،أم انك تريد أن تتركنا وتتزوج امرأة لبنانية تعاملها كخادمة وتنجب لك
صبياً؟ أنا  ،c’est finiال أوالد بعد اآلن ،جسدي تهدّ ل ،انظر إلى الشقوق في بطني،
وأنت ككل الرجال الشرقيني تشعر بالغيرة من أخيك ألنه أجنب ثالثة صبيان ،وتريد
ولي العهد».
لم تكن برناديت على حق ،فكرمي لم ِ
يأت إلى لبنان من أجل هدف محدد ،ذهب
ألن مرض احلنني إلى بيروت جعله عاجزاً عن التفكير ،وعن اتخاذ القرار العقالني
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الذي كانت تنتظره زوجته.
«ما معنى القرار العقالني» ،قال لها« ،ال يوجد شيء اسمه قرارات عقالنية حني
يتعلق األمر بروح اإلنسان» .قال لها إن روحه يؤمله ،وإن وجع الروح هو أشد أنواع
الوجع ،لكنها قالت إنها لم تعد تفهم عليه ،وبكت.
قال لبرناديت مرة إنه ال يستطيع حتمل الدموع ،قال لها إن دموعها ّ
تذكره بأمه
التي ماتت حني كان في اخلامسة ،قال إنه ال يذكر من أمه سوى الدموع التي كانت
تتساقط من عينيها وتنتشر على وجهها الصغير األبيض ،وعندما أخذوه مع شقيقه
من البيت ليناما عند اجليران ،وقالوا له إن أمه ماتت ،حلم في تلك الليلة بالدموع،
رأى أمه تبكي وتغرق في دموعها .صارت دموعها ماء يعلو ويعلو حتى ابتلع السرير
والغرفة ّ
وكل شيء.
لم يعد هذا الكابوس إلى مناماته إال في فرنسا ،حني ذهب مع زوجته لزيارة أهلها
في ليون ،هناك شعر بالغربة والوحدة .قال لبرناديت إن أهلها يعاملونه كأنه أجرب،
وأنهم عنصريون ،فضحكت املرأة وقالت إنهم هكذا ،وإن ما بدا له عنصرية ليس
سوى مسافة يضعها أهلها حتى مع أوالدهم ،وإن عليه أن يتخلى عن خياله الشرقي
اخلصب ،كي يتأقلم مع وطنه اجلديد وحياته اجلديدة.
في تلك الليلة ،عاد كابوس الدموع ،وشعر بالوحدة القاتلة ،اقترب من زوجته
النائمة إلى جانبه كي يحتضنها ،فابتعدت بحركة ال إرادية ،حاول أن ينهض من
الفراش ويذهب إلى املطبخ بحث ًا عن شربة ماء فلم يجد طريقه وسط العتمة ،أغمض
عينيه كي ينام فرأى عيني أمه املذهولتني بالدموع .في صباح اليوم التالي قال
لبرناديت إنه يريد العودة إلى بيته في مونبلييه.
ال معه منام الدموع ،ال يدري ملاذا استيقظت أمه فيه فجأة ،ما معنى أن
عاد حام ً
جزءا
يستيقظ األموات في األحياء؟ وما معنى أن نحمل األموات في قلوبنا ،فيصيروا ً
من حياة لم نعشها؟
لم يرو احلكاية لزوجته ،ال يدري ماذا جرى له بعد الزواج .في البداية ،أي في
املرحلة التي يطلق عليها الشعراء اسم «أ ّول احلب» ،كان لسانه ينطلق في كل
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شيء ،يترجم عبارة «على راسي» إلى الفرنسية ،ويقول لها مطيع ًا
كي يستمتع برنني الضحك الذي كان يخرج من بني شفتي برناديت ،وفجأة ّ
حل
الصمت ،ال لم يكن الصمت مفاجئاً ،زحف الصمت زحفاً ،وبدأ يحتل مساحة
عالقته باملرأة البيضاء التي عشقها منذ النظرة األولى حني التقيا في بار .Tex Mex
بدأ يشعر أن الكلمات تخونه ،وأنه عاجز عن االستراحة في اللغة الفرنسية.
فالكالم ،كما كان يقول والده ،هو مساحة يستريح فيها اإلنسان .كان الرجل ،حني
يجلس مع ابنيه إلى مائدة العشاء ،يطلب منهما الكالم« ،س ّلوني» ،كان يقول،
وكان على الشقيقني رواية حكايات املدرسة ،بينما يجلس األب مسترخي ًا على
مائدة احلكي.
لم يكن في استطاعته أن يقول لبرناديت «س ّليني» ،ولم يكن قادراً على صوغ
عباراته ضمن جمل مضبوطة تراعي أذني املرأة التي لم تكن تطيق سماع الشتائم
بالفرنسية أو بالعربية ،فبدأ ينزلق إلى الصمت ،وبدأت تهوميات اخليانة تلوح في
حياته.
لم يخطر في باله أن برناديت تستطيع أن تخونه ،ال يدري من أين جاءه هذا
اليقني الذي سرعان ما تالشى ،لكنه لم يهتم .عندما ال تغار فهذا يعني أن احلب
مات ،وهو لم يشعر بالغيرة حني روت برناديت أنها خرجت مع طبيب سويسري كان
في زيارة إلى مونبلييه ،اكتفى باالبتسام ،فجن جنونها ،قالت إنها تكذب عليه ألنها
تعرف أنه يخونها ،وتريد أن تستثير غيرته ،وأنه لم يعد يحبها ،وبكت.
كان كرمي متأكداً من أنها تكذب ،لكنه لم يحتمل الدموع ،جلس أرض ًا إلى
جانبها وقال إنه يحبها وكاد أن يخبرها حكايته مع منام الدموع ،لكنه لم يفعل.
شعر بالعجز يزحف من حوله ،وسمع صوت الصمت.
لكن مع غزالة كان يحكي ،ومع منى وحكايتها الغريبة مع صديقها اإليطالي،
كان يتغرغر بالكالم .ال يدري كيف تدفق الكالم منه في بيروت ،كأن بئر الصمت
انفتح ،وانقشعت األشياء.
منذ وصوله إلى بيروت وهو يرى .قال ملنى إنه يري األشياء ،ألن الدنيا هناك

sur ma tete
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كانت مغ ّلفة بالضباب .لكن سحر بيروت كان في نعومة جلد غزالة ،من يصدّ ق أن
خادمة آتية من قرية نائية وتعيش في كامب مار الياس ،وسط الفقر والتسول واجلنون،
تتج ّلى عن نعومة مدهشة لم ير ما يشبهها على أجساد النساء اللواتي عاجلهن من
األمراض اجللدية.
ثم اكتشف السر ،إنه احلب ،قال لها عن احلب الذي يرقق اجلسد ويص ّفي اجللد
ويأخذ الروح إلى موج السماء ،فضحكت .وعندما اكتشف اخلدعة لم يشعر بالشوك
في حلقه ،مثلما يشعر الرجال املخدوعون ،بل أحس كيف انزاح حجر اخلوف عن
صدره .اخلوف ّ
ذل ،وبعدما تراجع اخلوف ،وانتهت احلكاية إلى ما انتهت إليه ،صار
كمن يقيم على حافة البكاء.
ال يدري كرمي ملاذا ّ
فكر بكلمة «كانت» ،وهو يجلس في مقعده في طائرة البوينغ
 ،707املتجهة من مطار أورلي في باريس إلى مطار بيروت .تخ ّيل مشهد املدينة
ماض ال ميكن
التي غادرها منذ خمسة عشر عاماً ،رآها كأنها كانت .كأنها شيء من ٍ
استعادته ،لكنه عائد إليها .لم يستخدم كلمة عائد حني أخبر زوجته بقرار بيروت،
قال إنه ذاهب إلى املدينة كي يبني مستشفى .لكنه كان يعلم أنه سيرجع إلى مكان
لم يعد موجوداً .أغمض عينيه فرأى اجلملة مكتوبة أمامه« :كانت بيروت».
فتح عينيه داخل الطائرة ،ليكتشف أن زوجته تقف أمامه وته ّزه من كتفيه ،كأنها
توقظه من النوم .كانت املرأة تشبه برناديت ،بياضها ساحق ،وعيناها صغيرتان.
قالت املضيفة إن الطائرة تستعد للهبوط ،وطلبت منه جتليس مقعده ،وربط حزام
اآلمان.
حني عانقه شقيقه في املطار شم رائحة الزعتر ،وضربته ارتعاشة احلنني .استعاد
في شقيقه نسيم صورة املرآة التي الحقته طويالً ،كان يرى في شقيقه التوأم صورته
يشم فيه يوم ًا رائحة الزعتر .برناديت قالت له في
التي ال يريد أن يراها ،لكنه لم ّ
صباح اليوم التالي بعد لقائهما إنها تشم رائحة الزعتر .أجابها إنه لم يأكل زعتراً
منذ زمن طويل ،فقالت ضاحكة «أنت من لبنان ،أنت لبناني قلت لي ،هذه رائحة
اللبنانيني».
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قال لها إن رائحة لبنان هي التفاح« ،أي تفاح»؟ جاوبت «إنه زعتر  ،thymهل
تعرف معنى الكلمة؟ وأنا أحب الزعتر».
رجالن على مشارف األربعني ،يشمان رائحة الزعتر وال يبكيان .كان الرجالن
يبحثان عن الكالم ،فلم يجدا سوى كلمات جاهزة ،كالتي تُقال كي تعبئ فراغات
الصمت .صعدا في سيارة الفولفو السوداء ،أدار نسيم محرك السيارة فصدح صوت
فيروز وهي تغني «حبيتك بالصيف ،حبيتك بالشتي» ،التفت نسيم إلى شقيقه
العائد وقال له إنه اشترى كاسيت فيروز من اجله« .بعدك بتحبها»؟ سأل ،وقبل أن
يأتيه اجلواب قال نسيم انه لم يعد يحبها« ،صارت متل لبنان ،كلهم بيقولوا انهم
بيحبوه ،وملا كل الناس بتحبك يعني ما حداً بيحبك ،هيك لبنان ،كلنا منحبه بس ما
حدا بيحبه ،متل احلرب كلنا ما منحبها وكلنا منحارب .ومتل بيك اهلل يرحمه»...
قال نسيم.
«ما حتكي عن بيي هيك» ،قال كرمي.
«ليش إنت شو بيعرفك»...
«شو هو ي ّلي ما بعرفه ،ما فهمت».
«على مهلك بتفهم».
ما هذا االستقبال الغريب ،هل استدعاه شقيقه إلى لبنان كي يهينه ويص ّفي
احلساب القدمي معه .اعتقد كرمي أن املسألة س ِّويت نهائيا عندما تزوج نسيم هند.
أراد أن يقول لشقيقه على التلفون إنه انتصر في النهاية ،لكنه اختنق بكلماته.
كرمي ال يريد فتح الدفاتر القدمية ،لكن ملاذا عاد إلى بيروت إذاً؟
كيف ستفهم هند عودته« ،أخيراً جنح الكلب واشترانا معاً» ،قال لهند.
«هو لم يشتر إال ألنك بعت» جاوبته.
كانت شمس متوز حتترق على إسفلت املدينة ،أحس كرمي باالختناق ،لكنه لم
يسأل شقيقه إلى أين سيأخذه ،كان متيقن ًا من أنه ذاهب إلى بيت والده الذي غادره
نهائيا حني كان في اخلامسة والعشرين ،لكن السيارة مرت أمام الصيدلية التي تقع
في أسفل املبنى وتابعت سيرها.
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«هند ناطرتنا وحضرت لنا كاس عرق وشوية مازة».
«أنا تعبان ،خ ّليني روح على البيت وبكرا منتعشى سوا».
«حماتك عملت كبة ن ّية كرمالك ،وناطرتك عنا».
«حماتي»!
«كانت حماتك وصارت حماتي ،وين املشكلة».
بدأ الكالم في املكان اخلطأ ،كرمي لم ِ
يأت كي يفتح الدفاتر العتيقة ،وال كي يرى
متعة االنتقام على وجه شقيقه األصغر ،جاء ال يدري ،لكنه أراد صفحة جديدة
يصور ابنتيه كي يتمرن على
في حياته ،أو هكذا أوحى لنفسه .قال لزوجته وهو ّ
الكاميرا التي اشتراها ،إنه يريد أن يأكل بيروت بعينيه ،يريد أن يصورها ويعتذر لها،
ويحبها من جديد.
عيني زوجته الكالم الذي قالته له منذ األيام األولى للقائهما« ،أنت
قرأ في
ّ
رومنطيقي وعاطفي» .معنى الكالم تغ ّير اآلن .في ذلك املاضي البعيد الذي يبدو
لكرمي وكأنه ينتمي إلى زمن آخر ،كانت تقول «رومنطيقي» وتضحك الشهوة التي
ترفرف على عينيها ،أما اآلن ،فالكلمة تأتي ناشفة و ُمرة.
شربوا العرق وأكلوا الكبة وسط صمت ،لم ينقذهم منه سوى صخب األوالد
وشيطنتهم.
هند لم تتكلم ،والدتها سلمى املتشحة بالسواد بدت امرأة أخرى .عندما دخل
كرمي إلى البيت ،واحتضنته املرأة ،الحظ السواد الذي يغطي قدميها ويصعد إلى كل
أنحائها ،كانت تلبس جوارب من النايلون السميك ،فيتوشح األسود على ركبتيها،
وفخذيها ،وتبدو كاألرملة.
لم تخلع سلمى السواد منذ وفاة زوجها شاب ًا بالسكتة الدماغية ،تاركا لها ابنة
وحيدة ،وثروة صغيرة جمعها من عمله في مشروع تشجير أبو ظبي .لكن املرأة
يشع من
اجلميلة البيضاء جنحت في جعل فساتينها عالمة على بياضها الناصع الذي ّ
فخذيها ،وزنديها .بعد عام على وفاة زوجها خلعت اجلوارب السوداء ،لكنها لم
تخلع اللون األسود.
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عندما التقى بها كرمي ،للمرة األولى في صيدلية والده ،أدهشه جمالها ،ورأى
شماس في إعالن فتوحاته النسائية اجلديدة.
ابتسامة الظفر التي كانت طريقة نصري ّ
وحني التقاها بعد ذلك في منزلها ،في زيارته األولى إلى هند ،شعر دبيب ًا خفي ًا يختلج
في جسده ،وقارن بني وضوح نظراتها التي تخفي الشهوة كي تظهرها ،وبني انكسار
عيني هند الصغيرتني ،وجسدها املنمنم ،وسمارها الذي يلتمع كأنه شرب الشمس.
السكر املطحون الذي يبدو وكأنه يترقرق على فخذي سلمى اللذين ينبثقان
من سواد فستانها القصير املشقوق فوق الركبة ،سرعان ما تالشى ،ألن املرأة بددت
شكوك الفتى بأن تكلمت بنوع من االستهزاء عن أعشاب والده السحرية التي جتعل
النبات يشتعل باحلياة .كان كرمي متأكداً من أن والده يخترع حكاياته الغرامية كي
يؤنس وحدته ويقاوم الكهولة ،إلى أن فتح شقيقه نسيم الصندوق املقفل املوضوع
على العل ّية ،فرأى الصور وضربه شعور من القرف واحلزن.
ملاذا نضحك من حكايات ّ
العشاق ،بينما نقوم نحن مبا يشبهها .احلب يجب أن
ال ينكشف لآلخرين ،ألن اآلخرين ال يستطيعون تق ّبله ،إال إذا كانوا هم أبطاله .شعر
بالتقزز من والده ،لكنه شعر باألسى على نفسه ،كيف يقول وملن يقول حكايته مع
غزالة التي انتهت إلى ما هو أسوأ من الفضيحة؟ كيف يقول عن مشاعره املتناقضة
وقلبه الذي كان يتقلب به ويأخذه إلى حيث ال يدري.
تذكر ذلك البيت من الشعر القدمي وابتسم.
فجأة اشتعل البيت بضوء الكهرباء ،سمع خرير البراد ورأى نفسه جالس ًا على
ال كأس الويسكي الفارغ بيده ،واكتشف أن حالته مضحكة .مأل
الكنباية ،حام ً
كأسه من جديد وقال بصوت مرتفع:
القلب إال أنه يتق ّل ُب».
وال
«وما ُسمي اإلنسان إال لنسي ِه
ُ
إنها الكهرباء ،يكفي أن تعود الكهرباء حتى ينزاح كابوس األفكار السوداء.
قرر كرمي أن ينظر إلى حياته بوصفها مزاحاً ،ال شيء يستحق العذاب ،ألن حقيقة
األشياء ملتبسة ،أحس بحن ّو مفاجئ نحو والده ،وهو يراه ميوت مرمي ًا وسط الصالون،
وضحك من ال معنى املعاني.
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قال ملنى إن ال معنى ألحزان الفراق ،ق ّبلها على شفتيها املبلولتني ماء وضحك وهو
ينام معها للمرة األخيرة .قال إننا يجب أن جنعل املرة األخيرة أجمل من املرة األولى،
ّ
ذكرها كيف كانت خجولة وخائفة ،وكيف كانت لغة اجلسد خرساء ،قال لها يجب
أن ال تنتهي العالقة باخلرس كما بدأت ،ونام معها قبل أن جتد وقت ًا ّ
لتنشف جسمها.
أزاح املنشفة وأخذها وهو يضحك.
جاءت منى فجأة ،كانت السابعة صباحا ،فتح كرمي الباب فرأى منى تقف مترددة
بثياب الرياضة الصباحية املب ّقعة بالعرق.
«جيت ودعك ألننا مهاجرين على كندا بعد أسبوع».
دخلت إلى الصالون ،تركها كرمي وذهب إلى املطبخ ،وضع ركوة القهوة على
النار ،وسمع صوت الدوش في احلمام.
وقفت باملنشفة البيضاء التي تغطي جسدها وال تظهر سوى قدميها الرفيعني
األبيضني ،وقالت إنها حزينة.
لم يسألها عن سبب حزنها ،ضحك واقترب منها ،وقال لها إن اجلسم املبلل باملاء
هو أفضل طريقة للوداع.
أضاء جميع ملبات البيت ،وذهب إلى املطبخ ،أخذ كمشة زعتر ورشها على رغيف
خبز ناشف والتهمها.
كل املسألة أنني شربت كثيراً من دون أن آكل .خلص ،هالقصة خلصت ،وبكرا
بفرنسا ما في قصة ،ما الزم يكون في قصة.
التنمل الذي يسبق النوم ،انتفض
استرخى على الكنباية ،وبدأ يشعر بدبيب ّ
مذعوراً ،ربط املنبه على الساعة الرابعة والنصف صباحاً ،وغرق في نوم عميق.
انحنى كرمي شم ّاس كي يلتقط حقيبته من صندوق سيارة املرسيدس العمومية
السوداء التي أقلته إلى مطار بيروت في طريق عودته إلى مونبلييه .فجأة التمعت
الدوي .أحنى السائق رأسه كي يتقي قذائف مدافع الهاون التي بدأت
السماء وبدأ
ّ
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تتساقط على طريق املطار.
استدارت السيارة فجأة ،سمع كرمي أزيز الدواليب وشعر بأن كل شيء ّ
يرجت.
أغمض عينيه واستعد للموت .سمع السائق يصيح أنه عائد إلى بيروت .فتح عينيه
وطلب منه أن يكمل ويوصله إلى املطار.
توقفت السيارة فجأة ،وخرج صوت السائق من بني أزيز العجالت يقول إنه ال
يستطيع« ،إذا بتحب تك ّفي يا أستاذ د ّبر سيارة تانية ،أنا عندي أوالد وبدي ارجع
على بيتي».
رأى كرمي نفسه كأنه شخص آخر .نزل من السيارة ،انحنى على الصندوق ،أخرج
حقيبته ومشى وسط شارع عريض ملئ بالغبار والبقايا ،وفكر انه وصل إلى نهاية
العالم.
هكذا انتهت املغامرة البيروتية ،طنني في األذنني ،وشعور بأنه يتكئ على ظله.
وعندما تراءى له مبنى مطار بيروت ،بواجهته ّ
املهشمة ،التفت إلى الوراء وبكى.
فصل من رواية حتمل العنوان نفسه قيد النشر

