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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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إبداعات ونقد أدبي

الرمز

)قصة قصيرة( 

عندمــا تأخــر اجلنــدي عــن نوبــة احلراســة الليليــة، وّبخــه زميلــه الــذي انتهــت فــرة 
نوبتــه منــذ ربــع ســاعة، قائــاًل: »إذا تأخــرَت مــرًة أخــرى ســأترك احلراســة وأمــي مــن 
دون تســليٍم واســتالم«. ردَّ اجلنــدي وقــد أنــار وجهــه ضــوٌء أصفــر مــن عمــود اإلنــارٍة 
ــاي  ــة الش ــت كاس ــي خّلص ــن، دوبن ــا دقيقت ــكلة؟ كله ــو املش ــارع: »ش ــرف الش يف ط

ــك.« وجيت
تأفف زميله: »خّلصت الشاي؟ خّلصني هأل، تعال ادخل واستلم.« 

دخــال غرفــة املخــر الواســعة، تتوســطها طاولــٌة حديديــٌة قديمــٌة كتلــك املوضوعــة يف 
غــرف ترشيــح اجلثــث. 

سأل اجلندي: »أستلم شو؟ وينه؟«
ــى!  ــوٍل! اختف ــري معق ــاح: »غ ــيًئا، فص ــا ش ــد عليه ــة، ومل جي ــه إىل الطاول ــت زميل التف

ــوم.« ــاح الي ــا صب ــدًدا هن ــه كان مم ــم أن أقس
رّد اجلندي: »يا أبله، انظر جيًدا، هل تراه؟ هل ترى أي يشء؟«

متتــم اآلخــر ضارًبــا مقدمــة رأســه بيديــه، اتســعت حدقتــاه يف ذهــوٍل تــام، وجالتــا يف 

طبيب سوري، يقيم ويعمل في والية متشغان بالواليات المتحدة األميركية منذ ثالثين 
عاًما ونيف. يمارس الرسم والتصوير، ويكتب القصة القصيرة، وينشر في موقع رابطة الكتاب 
السوريين. يطمح إلى كتابة رواية عن واقع السوريين الذين نزحوا إلى الواليات المتحدة بعد 

الثورة السورية.

ال 
ّ

حسام عت
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أرجــاء الغرفــة: »ال أدري أيــن هــو! مصيبــة! كارثــة!«، ثــم تقــدم خطوتــن نحــو الطاولــة، 
فأحــسَّ بلزوجــٍة حتــت قدميــه، نظــر إليهــام ليجــد نفســه وســط بركــة دٍم أمحــر داكــٍن. تتبع 
بنظــره أثــر الدمــاء ليتوقــف عنــد بــاب غرفــة املســتودع اجلانبيــة حيــث انســّل الــدم مــن 
ــه أن يرافقــه إىل  ــة. أشــار إىل زميل ــا حتــت الطاول ــه يف مســاٍر متعــرٍج، ليســتقر متجّمًع حتت
املســتودع، واقربــا بحــذٍر؛ عندمــا فتحــا بابــه عــى مهــٍل. بــّدد الضــوء العتمــة، وانتــرشت 
ــا  ــاٍم، وكأهن ــا عظ ــع بقاي ــٍط م ــٍت، وخمتل ــرشٍي مفت ــٍم ب ــة حل ــدا كوم ــٌة، فوج ــٌة نتن رائح
خمّلفــات مســلخ حيوانــاٍت. طــردا الذبــاب املجتمــع عليهــا، ليطــّن هائًجــا حوهلــام، فدفعــا 
البــاب بأيــٍد مرتعشــة ومهــا خيرجــان. حــن انحــرف مســار الضــوء الداخــل بــدت ِمــَزُق 
ثيــاٍب ختــص العاملــن يف املخــر، وبقايــا حــذاٍء مقطــٍع، فعرفــا اآلن صاحــب الدمــاء التــي 

يرشــفها كل ذلــك الذبــاب.
ــوث  ــات البح ــد تقني ــر معه ــتدعى مدي ــاٍر، اس ــٍي ح ــوم صيف ــهر، يف ي ــتة أش ــل س قب
ــة  ــى اإلداري يف الطبق ــة املبن ــع يف زاوي ــاص القاب ــه اخل ــعد إىل مكتب ــالء وأس ــة ع العلمي

ــة. ــة الوراثي ــوراه يف اهلندس ــهادة الدكت ــى ش ــالن ع ــا حاص ــة. مه الرابع
ــيٍة،  ــٍع نحاس ــٍة بقط ــبيٍة مطّعم ــٍة خش ــوٍش رشقي ــن بنق ــع املزي ــب الواس ــال املكت دخ
مــو املكتــب أن تكــون النقــوش إســالمية الطابــع،  وأخــرى مــن زجــاٍج ملــّوٍن. أراد مصمِّ
لكنهــا أضحــت خليًطــا متنافــًرا مــن الزخــارف اهلنديــة والفرعونيــة واإلغريقيــة. وقــف 
رجــٌل طويــل القامــة خلــف املكتــب. كّفــاه عــى الطاولــة، وينقــر بأصابعــه ســطح املكتب 
ــٍق  ــة عن ــع ربط ــاض. يض ــع البي ــوّي ناص ــه املك ــة، وقميص ــة راقي ــه الرمادي ــٍة. بدلت برتاب
زرقــاء معقــودًة بأناقــٍة. يبــدو بوجهــه املربــع وحليتــه القصــرية املشــذبة، وأنفــه املعقــوف، 
ــه الريعــة  ــرات عيني ــر تلقــي لكمــة مالكــٍم حمــرٍف. جتــول نظ ــك إث ــه صــار كذل وكأّن

ــة.  ــن الثالث ــه املســتقيمن- عــى احلارضي -حتــت حاجبي
عّرفــه مديــر املعهــد قائــاًل: »الســكرتري اخلــاص برئاســة اجلمهوريــة حيمــل لكــام رســالًة 
يــة«، فــرد الســكرتري: »الرســالة لكــم أنتــم الثالثــة.« أومــأ مديــر  خاصــًة، وبمنتهــى الّرّ

املعهــد، وقــال: »نعــم، طبًعــا.«
ــار إىل  ــب، وأش ــطح املكت ــى س ــر ع ــن النق ــكرتري ع ــف الس ــٍت، توق ــرة صم ــد ف بع
احلارضيــن باجللــوس. احتــل مديــر املعهــد الكــريس األوســط، بينــام جلــس عالء وأســعد 

بحــذٍر عــى حافــة الكرســَين اجلانبَيــن.
ــد  ــريس املجّل ــدوره إىل الك ــس ب ــع، جل ــوس اجلمي ــن جل ــكرتري م ــد الس ــد أن تأك بع
خلــف طاولــة مكتبــه. كــّح لتنقيــة صوتــه، ورشع يف الــكالم بصــوٍت ناعــٍم رقيــق النــرة، 
ــٍة  ــا ملهم ــادة العلي ــم القي ــد اختارتك ــية:  »لق ــه القاس ــح وجه ــه مالم ــي ب ــا توح ــس م عك

ــر املعهــد عــى خطورهتــا ورسيتهــا.« ــر مــن مدي ــد أن أشــّدد أكث عظيمــٍة، ال أري
»مهمــة عظيمــة! قيــادة عليــا!« ارتعــش جفنــا أســعد عنــد ســامعه هــذه الكلــامت وجتمد 
ــة التــي  ــه الســمراء الداكن ــه بســبب لــون برشت ــه علي ــُد القلــق الــذي انتاب ــه. مل يب يف مكان
أخفــت امتقــاع وجهــه. بــدا جســده القصــري غــري متناســٍب مــع رأســه الكــروي الكبــري. 
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كان يتمّيــز بــن زمالئــه كطفــٍل كبــرٍي مــرٍح، يتنقــل بينهــم شــاهًرا هاتفــه اخلليــوي لريهيــم 
ــاب  ــائل الواتس ــبوك أو يف رس ــة الفيس ــى صفح ــة ع ــات املضحك ــكات والفيديوه الن
غــري عابــٍئ بتذمــر بعضهــم، وال ســيام اإلنــاث، مــن ســوقيتها وبذاءهتــا. تصــدح هلجتــه 
الريفيــة بغنــٍة عندمــا يمــطُّ أواخــر الكلــامت، وينثــر لعابــه حــن يقهقــه ضاحــًكا يف وجــوه 
مســتمعيه. لذلــك، وعــى الرغــم مــن شــعبيته الواســعة، كان زمــالؤه جيتنبــون االقــراب 

منــه عندمــا يرفــع هاتفــه كســالٍح يف وجوههــم. 
ــوا، ســأهلم: هــل  ــا منهــم، وحــن مل يفعل ــه ينتظــر تصفيًق نظــر الســكرتري إليهــم وكأن

ــة التــي يمــر هبــا الوطــن؟ أنتــم مدركــون شــدة املحن
ــد،  ــامل املعه ــع ع ــال مجي ــو ح ــام ه ــر. ك ــم احلائ ــق وجومه ــرة« يف عم ــث »الدكات مك
ــٍد  ــر واح ــٍة، آخ ــامٍت خاص ــوا بمه ــن ُكلِّف ــن باحثِ ــابٍق ع ــٍت س ــمعوا يف وق ــد س ــوا ق كان
ــه شــبٌح.  ــام بمهمــٍة خاصــٍة، وكأن ــه القي كان يدعــى »ميشــيل«، اختفــى فجــأًة بعــد توّلي
ويعلــم اجلميــع أن تلــك املهــامت كلهــا بــدأت بعبــارات مــن قبيــل: »عمــق املحنــة التــي 
ــا  ــابقاهتا؟ أم أهن ــا كس ــرة أيًض ــذه امل ــا ه ــوب توليه ــة املطل ــل املهم ــن.« ه ــا الوط ــر هب يم
ــر أكثــر مــن نصــف مبانيــه،  خمتلفــة الرتباطهــا بالقصــف األخــري عــى املعهــد الــذي دّم
وقتــل الكثــري مــن العاملــن فيــه؟ كان أســعد وعــالء مــن املحظوظــن بالنجــاة ألن خمرمها 
صــان يف اهلندســة الوراثيــة وال يملــكان أي خــرة  متــواٍر يف قبــو مبنــًى جانبــٍي. مهــا متخصِّ
عســكرية ُتذكــر، فــام هــو الــدور املطلــوب منهــام؟ مــن يــدري، األمــور ال حيكمهــا املنطــق 
يف الســنوات األخــرية. احلقيقــة أنــه مل حيكمهــا أي منطــٍق يف الســابق كذلــك، إال أن عبثيتها 

اليــوم جــاوزت حــدود املعهــود. 
قطــع مديــر املعهــد الصمــت: »بالتأكيــد نــدرك ذلــك، ناقشــنا أنــا والدكتــور عــالء هــذا 

ــات املحنة.« ــاح تداعي الصب
امتقــع وجــه عــالء لذكــر اســمه يف نقــاٍش ال يتذكــر حدوثــه: »ابــن الكلــب. مــا الــذي 
َم املديــر  يدفــع املديــر للتفــوه بالكــذب؟ هــل يعتقــد أن الســكرتري رجــٌل غبــٌي؟ حــن ُســلِّ
ــن  ــرّيه؟ م ــذي غ ــا ال ــه. م ــتقامته وإخالص ــون باس ــاءل العامل ــنواٍت، تف ــذ س ــه من منصب
حســن احلــظ أنــه مل يقــل »كنّا أنــا ورشــدي…« ذلــك ألن موظفــي املعهــد القدامى ســّموه 
رشــدي تيمنـًـا برشــدي أباظــه، حلســن مالحمــه وشــاربيه الرفيعــن كأهنــام مرســومان بقلــم 
ــتحرات  ــيء بمس ــدرج امل ــك ال ــه، ذل ــاج زوجت ــن درج أدوات مكي ــتعاره م ــة  اس كحل
ــطوة  ــس لس ــس لي ــه ملي ــط بزوجت ــة. ارتب ــامن باهظ ــتوردة بأث ــية املس ــل الفرنس التجمي
ــول  ــه- وذات األص ــة -كعائلت ــال واملحافظ ــورة احل ــا ميس ــبب عائلته ــام بس ــنها، إن حس
املتجــذرة يف قلــب مدينتــه العريقــة. بعــد ختّرجــه وحصولــه عــى شــهادة الدكتــوراه مــن 
معهــد بحــوث أريزونــا الطبــي، مّخــن أن مليــس ســتفضل العيــش يف أمــريكا لكنهــا أجرتــه 
ــرًيا  ــي كث ــؤومة الت ــودة املش ــك الع ــا، تل ــرب عائلته ــش ق ــا يف العي ــودة لرغبته ــى الع ع
ــا  ــاس فيه ــل »كل الن ــريكا ال حُتَتَم ــاة يف أم ــأن احلي ــا ب ــِره ترديده ــم َك ــا. ك ــدم عليه ــا ن م
متشــاهبون، الطبيــب والبائــع يف املتجــر وعامــل التنظيــف... إلــخ، كلهــم مثــل بعضهــم،« 

ــة خضــع لرغبتهــا يف العــودة.  وتضيــف: »يشٌء مقــرٌف«. ويف النهاي



202

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

 أمعــن الســكرتري النظــر يف عــالء وكأنــه يعــرف مــا خيفيــه، وقــال: »كلنــا جنــود الوطن. 
حــن تنــاط بنــا مهمــٌة يف خدمــة بلدنــا، ليــس هنــاك مــن يتوانــى أو يتقاعس.«

ــت  ــد راَجَع ــع: »لق ــا، وتاب ــن إحكامه ــد م ــد التأك ــه يري ــه كأن ــة عنق ــدة ربط ــَس عق مَلَ
ــة.« ــة اخلاص ــذه املهم ــم هل ــذا اختارتك ــٍة وهل ــم بدق ــادة ملفاتك القي

ســالت نقطــة عــرق بــاردة مــن خلــف رقبــة عــالء. هــل يعلــم الســكرتري بــره اخلفي، 
ــة يف  ــا -الباحث ــذي أرّصت تاني ــم ال ــن؟ الوش ــده األيم ــى عض ــم األزرق ع ــك الوش ذل
علــم الوراثــة التــي تّعــرف إليهــا يف أحــد املؤمتــرات يف بولونيــا، أن يرســمه عــى عضــده- 
التقــى هبــا أول مــرٍة عندمــا قصــد إحــدى حمارضاهتــا، بعــد أن ســمع عــن تألقهــا يف جمــال 
اختصاصــه. راقــب شــفتيها مذهــواًل وهــي تتحــدث مــن وراء املنصــة بسالســة أٍم تقــرأ 
ــٍة التقطتهــا  قصــًة مشــوقًة لطفــٍل يف رسيــره. ختمــت حمارضهتــا بعــرض صــورٍة بانورامي
عــى قمــة جبــل كاملنجــارو، قائلــًة بنــرة مــن خياطــب أمنــاء رٍس: عندمــا ال تنتــج التجربــة 
نتيجتهــا املتوقعــة، جيــب أال َنْخُلــص إىل مــا َخُلــص إليــه هيغــل: هنــاك رشٌخ بــن العقــِل 

والطبيعــة. إنــام أفّضــل رؤيــة األمــر كــام وصفتــه إيمــي ديكنســون: 

“Nature” is what we see

The Hill-the Afternoon

Squirrel-Eclipse-the Bumble bee

Nay-Nature is Heaven

Nature is what we hear

The Bobolink-the Sea

Thunder-the Cricket

Nay-Nature is Harmony

Nature is what we know

Yet have no art to say

So impotent Our Wisdom is

To her Simplicity.

الطبيعة هي ما نرى
اهلضبة، بعيد الظهرية

السنجاب، خسوف القمر، النحلة الطنانة.



203

إبداعات ونقد أدبي

ال، الطبيعة هي الساموات العليا
الطبيعة هي ما نسمع
طائر الوروار، البحر

الرعد، اخلنفسة.
ال، الطبيعة هي التناسق.

الطبيعة هي ما نعرف
ولكن بال وصٍف.

حكمٌة بالغٌة نحتاجها
لكي نعي بساطتها.

ــا كأنــه منتــٍش. مل تكــن أمجــل النســاء. كان   خــرج عــالء مــن قاعــة املحــارضات مفتوًن
ــدث،  ــي تتح ــٍة وه ــٍة خفي ــت ذات جاذبي ــا كان ــب. إال أهن ــاطته فحس ــا لبس ــها أنيًق لباس
عــت الــدالالت  وكأهنــا تتحــّول إىل مغناطيــٍس وكل مــن حوهلــا شــذرات حديــد. كيــف طوَّ
العلميــة لرشحهــا خلــف تلــك املنصــة، كيــف مزجتهــا بأصــول الفلســفة، وكيــف كّومــت 
ــة  ــة كوني ــع بدهيي ــك املواضي ــابك تل ــر، وكأن وراء تش ــذاك الي ــن واألدب ب ــور الف ص
ربطتهــا بخيــوٍط خفيــٍة مل يلحظهــا أحــٌد قبلهــا. متــى ُخلقــت تلــك املــرأة التــي فاقتــه ذكاء؟ 
دفعــه ذلــك للجنــون، كانــت كل مــا يتمنــاه، كل يشء مل تكنــه زوجتــه. مل يكــّف عــن متابعــة 
ــٍل  ــم زمي ــاء تكري ــل عش ــالل حف ــا خ ــراب منه ــة االق ــه فرص ــت ل ــى حان ــا، حت أخباره
مشــرٍك. بعــد نقــاٍش دار معهــا -كان قــد اختلقــه مســبًقا ونّظــم حمــاوره يف ذهنــه، وتــدّرب 
ــا بــال تكلــٍف، ومقداًمــا بــال فظاظــٍة- دعاهــا إىل  عليــه مــراًرا أمــام املــرآة كــي يظهــر ذكًي
الــرشب يف غرفتــه، مســتمًدا شــجاعته مــن ملســات رؤوس أصابعهــا لطــرف كمــه يف أثنــاء 
حديثهــام، كأهنــا أجنحــة عصافــري صغــرية تربــت عليــه. مل تضطــرب لدعوتــه »الســافرة«. 
ختّيــَل وميــض شــعلتن يف عمــق حدقتيهــا الواســعتن. خــالل ثــواٍن، أدارت طرف ســبابتها 
ــا  ــق وجهه ــى تالص ــه حت ــت من ــم دن ــًة، ث ــامًة غامض ــمت ابتس ــها، ابتس ــة كأس ــى حاف ع
ــة عينيهــا،  ــل متســح كتفــه، واشــتّدت زرق ــٌة مــن شــعرها األشــقر الطوي بوجهــه، وخصل

مهســت يف أذنــه: لــن أكــون جتربــًة عابــرًة تنســاها بعــد حــن، ســتذكرين إىل األبــد.
هّبــت رائحــة عطرهــا -وهــي هتمــس لــه- ممزوجــة بشــذى اخلمــر يف فمهــا: أريــد أواًل 

أن أرى اســمي موشــوًما عــى جســدك كــام تغــرس النبتــة يف األرض.
ــه  ــدت ل ــٍة ب ــٍة متعرج ــة، ندب ــا الطويل ــرف رقبته ــى ط ــٍم ع ــرٍح قدي ــر ج ــارت إىل أث أش

ــافة. ــي املس ــد جت ــور عن ــري الص ــم تتغ ــرٍي. آٍه ك ــاٍن صغ كثعب
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ــذا  ــاص.«: هك ــا اخل ــذا رسن ــيكون ه ــم، س ــل أن أرى الوش ــك قب ــق رغبت ــن تتحق »ل
ــٍص  ــٍز حمم ــرة خب ــى ك ــٍق ع ــيٍس معت ــٍن فرن ــة جب ــت قطع ــل أن تفّت ــه قب ــت يف أذن مهس
ــرى  ــرًة أخ ــها م ــأل كأس ْ ــل أن مَت ــه، وقب ــة البوفي ــى طاول ــوّزع ع ــام امل ــن الطع ــا م أخذهت

ــذ.  بالنبي
ــاء  ــى االكتف ــق ع ــرًيا أن تواف ــا أخ ــه أقنعه ــل، لكن ــدة للتنص ــه العدي ــل بحجج مل تقب
ــن.  ــن اليم ــدأ م ــة تب ــة العربي ــة باللغ ــة أن الكتاب ــة بحج ــروٍف مقلوب ــمها بح ــم اس بوش
ــم  ــبب الوش ــه س ــرر لزوجت ــه، لي ــه إىل بيت ــد عودت ــرى، عن ــًة أخ ــد حج ــه اآلن أن جي علي

. AINAT ــة ــِرُ كلم ــرًرا ُيفَّ ــه، وم ــى ذراع ع
أكانــت االســتخبارات تراقبــه وهــو يف املؤمتــر؟ إهنــم يف كل مــكاٍن، هلــم عيــون وآذان 
ــدق  ــه يف فن ــة لغرفت ــا الليلي ــارات تاني ــجالٌت لزي ــم س ــل عنده ــا، ه ــالد وخارجه يف الب
ــرْصَ فــوىض الشــكوك مــن رأســه.  بريســتول يف وارســو؟ صحــا مــن رشوده وحــاول َع

ــه. ــزال ملتصقــة ب مــرت فــرٌة مربكــٌة حــن أدرك أن نظــرة الســكرتري ال ت
»نعم ندرك، بكل تأكيد«: قال بصوٍت أجّش.

ــر عتمــًة يف الغرفــة، حتــى رســا عــى صــورة  اجتــه الســكرتري ببــرصه إىل الركــن األكث
الرئيــس املعلقــة يف وســط احلائــط البعيــد، إطارهــا مــن اخلشــب املحفــور املذّهــب. كانــت 

الصــورة باألبيــض واألســود باســتثناء العينــن امللّونتــن بــاألزرق.
قــال: »أنتــم تدركــون ســبب هــذه املحنــة«. ثــم أحنــى كتفيــه ومجــع كل مــا اســتطاع 
مــن جهوريــٍة يمكــن لصوتــه الناعــم أن يصدرهــا ليكمــل: »إهنــا املكائــد التــي حتــاك ضــّد 
ــا وجــودٌي، رصاٌع بــن  ــٍة، رصاعن كيــان الوطــن. نحــن اليــوم حماطــون بمؤامــراٍت كوني
حضــارة الوطــن العريقــة عــى مــّر آالف الســنن، وبــن ثقافــاٍت دخيلــٍة، ثقافــة الرعــاع 
ــا  ــرٍي مم ــول بكث ــٍة، أط ــوٍد طويل ــا لعق ــت علين ــي ُفِرَض ــة الت ــل الغازي ــة والقبائ الصحراوي

ينبغــي.«
تــرك تلــك الكلــامت تأخــذ مكاهنــا للحظــات، تفــّوه: »أنتــم-« عندمــا قاطعــه طــرٌق 
عــى البــاب. دخــل احلاجــب حامــاًل صينيــة عليهــا ركــوة القهــوة وعــدة كــؤوس، مرتدًيــا 
ســرًة ســوداء فضفاضــة بياقــة المعــة مــن نــوع التوكســيدو، مــن تــركات أحــد املحاربــن 
ــاف يف  ــه املط ــى ب ــم انته ــٍة، ث ــٍة خريي ــة جلمعي ــة الثاني ــرب العاملي ــى يف احل ــان القدام األمل
إحــدى حمــاّل البالــة يف ســوق ســاروجة بدمشــق، إذ اشــراه احلاجــب مــن هنــاك لثمنــه 
ــارٌغ.  ــى ف ــدم اليمن ــكان الق ــٍع، وم ــكرٍي مرق ــاٍل عس ــوق بنط ــوم ف ــه الي ــص. يلبس الرخي
يف قدمــه فــردة نعــاٍل بالســتيكٍي، وحتــت إبطــه األيمــن عــكازة خشــبية. صــب القهــوة 
يف كــؤوٍس صغــريٍة خمصصــٍة للشــاي عــادًة، ووزعهــا عــى احلارضيــن، عكازتــه ختــدش 

ــا. األرض مصــدرًة أنينً
تابعــه الســكرتري بنظــرٍة فضوليــة، فبــادر مديــر املعهــد إىل القــول: »لقــد بــُرت رجلــه 
ــا.  ــرٍة حالًي ــري متواف ــة غ ــراف االصطناعي ــري، واألط ــف األخ ــبب القص ــه بس إلصابت
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ــأيت دوره.« ــل أن ي ــنوات قب ــدة س ــر ع ــد ينتظ ــٌر، ق ــون كث املصاب
رشــف الســكرتري مــن قهوتــه وقــال: »القيلــك واحــد غــريه.« وضــع الــكأس عــى 

مهــٍل عــى طاولــة املكتــب مصقولــة الســطح، وعــاد للنقــر عليــه.
ــن  ــرج م ــي نخ ــه لك ــررت أن ــذا ق ــت. ل ــد طال ــن ق ــة الوط ــادة أن حمن ــدرك القي ت
املؤامــرة التــي حيكــت ضدنــا، جيــب علينــا أن نمحــو كل أثــٍر لثقافــة التطــرف املقــرون 
ــموها  ــل، وأس ــور اجله ــرون بعص ــا املغ ــي اعتنقه ــة الت ــاط. الثقاف ــف واالنحط بالعن
ــد،  ــا اخلال ــاها قائدن ــي أرس ــدم الت ــور والتق ــد التط ــوا قواع ــدون أن هيدم ــا. يري تراًث
يســتخدمون كل وســائل اإلرهــاب لتحقيــق غايتهــم. ولكننــا ســننترص عليهــم باللــوذ 

ــرية.« ــا الن ــول حضارتن إىل أص
حــّك أســعد ذقنــه شــاعًرا بوجــود خلــٍل مــا. مــا الصلــة بــن مــا اكتســبه خــالل 
ســنوات دراســته اهلندســة الوراثيــة يف معهــد بريغــوف لألبحــاث الوراثية يف موســكو، 
ــاردٌة  ــعٌة ب ــه لس ــة؟ أيقظت ــة الصحراوي ــة الثقاف ــة بمحارب ــوم املتعلق ــة الي ــن مهم وب
ــر  ــة، وانك ــذة الكئيب ــراف الناف ــت أط ــذة. تصدع ــر الناف ــت ع ــواء دخل ــمة ه لنس
ــعد  ــمع أس ــابيع. س ــل أس ــد قب ــق باملعه ــذي حل ــف ال ــبب القص ــا بس ــض زجاجه بع
ــاق، إال  ــدم وس ــى ق ــات ع ــري اإلصالح ــاًل: »تس ــكرتري قائ ــذر للس ــد يعت ــر املعه مدي
أنــه مل تصــل النوافــذ اجلديــدة بعــد لنقــٍص حــاٍد يف امليزانيــة.« مل ُتظِهــر تعبــريات وجــه 
ــاور  ــى املج ــة املبن ــغاًل بمعاين ــد، كان منش ــر املعه ــه مدي ــام قال ــامٍم ب ــكرتري أي اهت الس
ــا  ــوي، تتخلله ــن املط ــا كالكف ــوق بعضه ــة ف ــه املهدم ــت طوابق ــذة. تراّص ــر الناف ع
أعمــدة اإلســمنت املســّلح باحلديــد، كأهنــا ثآليــل ضخمــٌة ناتئــة مــن باطــن األرض. 
ــٌة تتوســطها صــورة الرئيــس وهــو  ــٌة طويل بــن أطــول عموديــن باقيــن ُعلِّقــْت الفت
ــة يتمــدد  ــٍة. قــامش الالفت ــه بتحي ــى، باســًطا كّف ــا ذراعــه اليمن ــٌف، مبتســٌم، رافًع واق
ــاريٍس  ــا ُكتــب أســفلها بخــٍط ف ــم خيتفــي م ــاح، فيظهــر ث ــات الري وينكمــش مــع هّب

ــه أمحــر: »لــن نركــع«. لون
بخــواء قــال أســعد: »األحــرى بنــا أن نســتنجد بــوزارة الثقافــة واإلعــالم، جيــب أن 

نضــع الفتــاٍت عريضــًة يف كل مــكاٍن للتنديــد بـــثقافة اجلهل.«
رفع السكرتري كفه: »مل أهني كالمي بعد.«

اســتعان هــذه املــرة بذراعيــه ويديــه لدعــم خطابــه، مــدرًكا أن نــرة صوتــه مل تــِف 
ــٍة إىل  ــٍة ملّح ــن اآلن يف حاج ــي. الوط ــات ال تكف ــال: »الالفت ــا، فق ــرض وحده بالغ

ــا األصيلــة.« ــٍد قيمن ــا القديمــة وينــرش مــن جدي رمــٍز. رمــز حييــي أصــول حضارتن
»مــن أيــن تــأيت الرمــوز؟« تســاءل مديــر املعهــد يف نفســه، مل يســتطع تفــادي النظــر 
إىل الــرف العلــوي خلــف مكتبــه حيــث قبعــت علبــة فسيفســائية مغلقــة. خبــأ فيهــا 
علــم البندرســادلر )النــر األملــاين األســود ذو املنقــار واملخالــب احلمــر( أحــره مــن 
ــة  ــا الرشقي ــكرية يف أملاني ــوم العس ــث درس أركان العل ــغ حي ــة يف اليبزي ــة احلربي الكلي
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ــه إىل  ــد عودت ــل. بع ــان يف العم ــز إرصار األمل ــٍة، رم ــف دالل ــن وبأل ــز بلون ــذاك. رم حين
الوطــن وتقلــده إدارة املعهــد أراد أن يفــرض نظاًمــا مماثــاًل فيــه، لكنــه وجــد نفســه مكبــاًل 
بفســاٍد كالبحــر ينحــر لرهــٍة بخســة ثــم يطغــى بجــروت موجــه. أخــرًيا ضــاع أملــه 
ــم  ــن: “الزم تفه ــط األم ــرارات ضاب ــد ق ــى أح ــا ختط ــه عندم ــد منصب ــن كاد أن يفق ح
حــدودك وصالحياتــك، نحــن الذيــن نديــر العمــل هنــا«. هنــره ضابــط األمــن مــن وراء 
املكتــب نفســه حيــث جيلــس الســكرتري اآلن )ذلــك ألنــه كان يرفــض اجللــوس يف كــرايس 
ــوالء  ــة وال ــة والقومي ــن الوطني ــٍة ع ــارضٍة طويل ــط بمح ــل الضاب ــوف(. واسرس الضي
ــادة. هامجــه أرٌق مزمــٌن ثــم انحــر عــن كابــوٍس متكــرٍر، إذ يــرى نفســه يمــي يف  للقي
نفــٍق طويــٍل تتخللــه أبــواٌب حديديــٌة ثقيلــٌة متلمًســا خطواتــه يف الظــالم؛ كلــام جهــد يف 
فتــح بــاٍب ُأغِلــَق البــاب وراءه بصــوٍت صــدٍئ حــاٍد ليجــد نفســه يف ظلمــٍة أحلــك. وكلام 
حــاول إضــاءة طريقــه بعــود ثقــاٍب وجــد اجلــدران حولــه ترتــج وســط هالــٍة ضعيفــٍة مــن 
الضــوء، ملطخــة باألقــوال البيانيــة اخلطابيــة والفتــات صــور القــادة بثياهبــم العســكرية، 
ونظاراهتــم الشمســية. وكلــام تقــدم باحًثــا عــن خمــرٍج، وجــد النفــق ممتــًدا بــال هنايــٍة. يف 
كل ليلــٍة أيقظــه احللــم خمّلًفــا يف نفســه ركاًمــا مــن الشــعور بالعجــز، تــارًكا إيــاه يف حالــٍة 
مــن اليــأس. متاهــت الظلمــة أمامــه وكأنــه بــن نــوٍم ويقظــٍة، ليســمع نفســه يقــول: »رمــز 

حضارتنــا القديمــة هــو الرئيــس القائــد.«
ــو  ــٌح، ه ــذا صحي ــم، ه ــد نع ــتدرك: »أقص ــه اس ــا، لكن ــكرتري رسيًع ــاب الس »ال«! أج
ــه و)….(  ــى عاتق ــاة ع ــامت امللق ــم امله ــدرك حج ــا أن ن ــا هن ــر، علين ــن، انظ ــز. لك الرم
و).…( ومــدى تعقيدهــا. ال يمكــن للرئيــس أن يكــون رمــًزا للحــارض وعنواًنــا 
ــع،  ــه بالطب ــن ل ــد، يمك ــه، أقص ــت نفس ــًة يف الوق ــًة تارخيي ــون دالل ــتقبل، وأن يك للمس
ــمنت  ــود اإلس ــو كعم ــة، فه ــا املقارب ــي إذا أردن ــي؟ أعن ــل تفهمن ــن، ه ــري ممك ــن غ ولك
ــاًم. هلــذا  ــه املركــز. حتــى لــو هتــدم كل مــا حولــه، يبقــى، يبقــى قائ املســلح يف املبنــى: إن
)....(« مســتعينًا بذراعيــه املمددتــن عرًضــا، وخمتلًســا نظــرًة رسيعــًة عــر النافــذة( »هــو 
ال يســتطيع أن يكــون يف أرجــاء املبنــى كلهــا يف وقــٍت واحــٍد، وإال، وإال هتــّدم املبنــى عــى 

ــي؟« ــه، هــل تفهمن مــن في
ــّدق يف رشوخ  ــك« وح ــر: »أفهم ــال املدي ــذة ق ــل للناف ــريس املقاب ــه يف الك ــن موقع م
بالطــات األرض خشــية أن تقــع عينــاه عــى بقايــا املبنــى املجــاور. أضــاف أول مــا خطــر 

ــل.« ــة اجله ــار ثقاف ــو آث ــس، أن نمح ــج التدري ــري مناه ــب أن نغ ــه: »جي ل
ــًرا عــروق صدغــه بســبابته  ــدل الســكرتري يف جلســته عــى الكــريس العريــض ناق اعت
ــا  ــب وقًت ــدًة يتطل ــاًم جدي ــئ قي ــل الناش ــم اجلي ــال: »تعلي ــب، وق ــطح املكت ــر س ــدل نق ب
ــٍض،  ــٍب ناب ــٌز بقل ــٌي. رم ــٌز تارخي ــه اآلن رم ــاج إلي ــا نحت ــارٌش. م ــر آيٌن ومب ــاًل. اخلط طوي

ــايض.« ــا امل ــا جمدن ــد لن ــة تعي ــدوٌة حي ــس، ق ــق، يلم ــم، ينط ــي، يتكل يم
أراد أســعد البــوح بــام يمــأل صــدره، وقــول إن مــن قــادوا الوطــن مــدة نصف قــرٍن هم 
أنفســهم الذيــن نــرشوا القيــم املســتحكمة اآلن، لكنــه توانــى. ليــس فقــط ألنــه أذكــى مــن 
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أن خيــر الســكرتري بحــاٍل يدركهــا الســكرتري جيــًدا، بــل ألنــه ال تــزال ســطوة الشــخص 
ــاه.  ــام صب ــه أي ــت خميلت ــذ أهلب ــه، م ــة يف نفس ــوس متعمق ــق امللم ــي الناط ــي احل التارخي
ــة  ــاتن املزروع ــر البس ــده، يع ــع وال ــه م ــن قريت ــفح م ــع الس ــة كان يقط ــة اجلمع يف عطل
ــة  ــد األرض املحروث ــٍت يف أخادي ــي بصم ــده يم ــان، كان وال ــوخ والرم ــجار اخل بأش
ــويل  ــر ال ــام ق ــرداء إىل مق ــًة ج ــا تل ــى يرتقي ــرة، حت ــور املبعث ــى الصخ ــو ع ــز ه ــام يقف بين
القابــع فوقهــا. هنــاك خيلــع والــده قبعــة الكاوبــوي الســوداء وخيــرج منهــا حزمــة رشائــط 
ــن،  ــرية إىل األرجنت ــٍن صغ ــر يف س ــذي هاج ــه ال ــن أخي ــن اب ــداٌة م ــة مه ــية. والقبع قامش
ــة ذات الســاقن الطويلتــن.  ــه األرجنتيني ــة برفقــة زوجت ــم زارهــم بعــد ســنواٍت طويل ث
أصبحــت قبعــة الكاوبــوي الســوداء عالمــة والــده املســجلة واشــُتهر هبــا، بينــام أمســت 
ســرية األرجنتينيــة عــى لســان نســاء القريــة لســنواٍت. يف املقــام، يتأمــل والــده يف إغامءتــه 
ــه  ــط بيدي ــم. يرب ــار املراك ــن الغب ــوٍط م ــر بخي ــد وينح ــه يمت ــوء حول ــاكنة والض الس
املوســومتن رشائــط القــامش عــى قضبــان احلديــد املحاطــة بالقــر الــذي يتوســط غرفــة 
املقــام. رشائــط بألــف لــوٍن، بعضهــا طويــل وأخــرى قصــرية، عليهــا أدعيــٌة وصلــواٌت 
ــه  ــات، أجاب ــذه الطلب ــويل ه ــاه كيــف ســيقرأ ال ــة. وحــن ســأل أب ــراد القري ــات أف وطلب
أن الــويل ليــس ميًتــا، هــو حــٌي لكنــه يف نــوٍم طويــٍل، يســتيقظ كل يــوم مجعــة بعــد غيــاب 

الشــمس، يســمع الصلــوات وجييــب الدعــوات.
ــٍق  ــوٍم عمي ــّط يف ن ــل يغ ــويل؟ رج ــك ال ــل ذل ــود مث ــق املنش ــم الناط ــز املتكل ــل الرم ه
ــاين  ــاض مب ــا حتــت أنق ــٍح م ــر رضي ــاك أث ــل هن ــمس؟ ه ــروب الش ــد غ ــتيقظ بع ــم يس ث
املعهــد املهدمــة، أو بقايــا قــٍر بقضبــان حديديــة وأرشطــة ملونــة، أو بقايــا قبعــة كاوبــوي 

ســوداء؟
ــع الســكرتري كالمــه مشــرًيا إىل عــالء وأســعد: »اســمحا يل بطــرح ســؤاٍل عليكــام  تاب

ــة.« ــات األمريكي ــة مــن أفضــل اجلامع ــام متخصَصــن باهلندســة الوراثي كونك
أسعد: »أنا ختّرجت يف روسيا.«

ــى  ــالء حيظ ــالء، إال أن ع ــن ع ــاًطا م ــهرًة ونش ــر ش ــعد أكث ــن أن أس ــم م ــى الرغ ع
كمتخــّرٍج يف جامعــٍة أمريكيــة، باحــراٍم أكثــر يف املعهــد. وعــى الرغــم مــن شــعور عــالء 
بالفــرح لتقديــره وترّقيــه، ال يطيــب لــه أن حُيــَرم زميلــه ممــا يســتحقه، لكنــه مل حيــاول فعــل 
يشٍء لتغيــري الوضــع، ملقًيــا اللــوم كلــه عــى اإلدارة. قــال ألســعد مــرًة: »لــو أين أســتطيع 

إلغــاء هــذه البريوقراطيــة العفنــة لفعلــت، ولكــن ليــس باليــد حيلــة«.
ــا  ــد حلفائن ــن عن ــج م ــم، خري ــم، نع ــده: »نع ــا بي ــده ملّوًح ــكرتري يف مقع ــع الس تراج
ــو أن  ــؤالكام: ل ــود لس ــاين أع ــن، اآلن دع ــي. لك ــدم العلم ــم يف ذروة التق ــروس، إهن ال
لدينــا احلمــض النــووي لكائــن عــاش منــذ آالف الســنن، هــل يســتطيع العلــم احلديــث 

ــدا؟« ــا يف نيوزيلن ــامء خروًف ــخ العل ــورة؟ أمل يستنس ــه املتط ــاخه بتقنيات استنس
أسعد: »يف سكوتلندا.«
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الســكرتري: »ال هيــم أيــن. املهــم أن اخلــروف قــد استنســخ بنجــاٍح وعــاش، يمكــن إًذا 
استنســاخ كائــٍن عنــد توافــر احلمــض النــووي، صحيــح؟«

ــم  ــارك، نع ــيك ب ــي اجلوراس ــم األمريك ــل يف الفيل ــا حص ــد م ــت تقص ــعد: »إذا كن أس
ــال ذلــك مشــدًدا عــى كلمــة »األمريكــي«( ــا.« )ق يمكــن ذلــك نظرًي

السكرتري: »لكن االستنساخ تم عملًيا يف إيرلندا، أليس كذلك؟«
أسعد: »سكوتلندا.«

رضب السكرتري املكتب بقبضته: »ال هيم. أريد إجابة عن السؤال.«
ــًة عــن اجلميــع، أمــال عــالء برأســه ألســعد وملديــر  كمــن يطلــب اإلذن بالــكالم نياب

املعهــد، ضــم كّفيــه، ثــم قــال: 
هنــاك تطــوٌر كبــرٌي يف هــذا املجــال، لكــن علــم االستنســاخ مــا زال جتريبًيــا وحمــدوًدا يف 
نطــاق ضيــق جتريبــي. عوامــل كثــرية جيــب أن تؤخــذ يف احلســبان. األمــر معقــٌد.« قاطعــه 

الســكرتري وال تــزال كفــه مقبوضــًة: »معقــد… عوامــل… مثــل مــاذا؟«
ــه،  ــادة تركيب ــم إع ــووي ث ــض الن ــتخراج احلم ــة اس ــق بصعوب ــل تتعل ــالء: »عوام ع
هنــاك مئــات آالف اجلينــات يف كل رشيــٍط منــه. أي فجــوٍة أو عطــٍب يف أصغــر جــزٍء منهــا 
قــد يســبب الفشــل. أو، حتــى يف حــال النجــاح، قــد يســبب تشــوًها خطــرًيا يف الكائــن 

ــخ.« املستنس
متلمل السكرتري يف جلسته وعاد للنقر الرتيب عى سطح املكتب.

ــزوٍل  ــٍر مع ــٌة إىل خم ــاك حاج ــدٌة، فهن ــٌة عدي ــوٌر تقني ــاك أم ــه: »وهن ــالء كالم ــع ع تاب
كلًيــا عــن التلــوث، وآالٍت خمريــٍة حديثــٍة، وجمموعــة معاونــن يملكــون خــرًة عاليــًة يف 
أســاليب وتقنيــات العمــل املخــري احلديــث... إلــخ، هنــاك أيًضــا اعتبــاراٌت أخالقيــٌة.«
قاطعــه الســكرتري بحركــٍة مــن يــده وكأنــه يبعــد بعوضــًة طنــت يف أذنــه: »دعــك مــن 
االعتبــارات األخالقيــة، ســؤايل عــن اإلمكانيــة العمليــة. حتديــًدا، لــو أن هناك قطعــة عظٍم 
مــن كائــٍن عــاش منــذ أربعــة آالف ســنة وأردنــا إعادتــه إىل احليــاة، ســيمكننا اســتخالص 

محضــه النــووي مــن العظــم وتكويــن نســخٍة حيــٍة عنــه، أليــس كذلــك؟«
ســاد صمــٌت باعــٌث عــى التوتــر، قطعــه أســعد كمــن يقطــع رشيًطــا كهربائًيــا بمقــٍص 
حديــدٍي: »صعــٌب جــًدا«. وأكمــل: »أعتقــد—«. قاطعــه الســكرتري بامتعــاٍض: »تعتقــد 
ــب.  ــٍة يف الط ــهادٍة علمي ــى ش ــٌل ع ــه حاص ــس نفس ــروا أن الرئي ــم أن تتذك ــاذا؟ عليك م
وأنــه اختــص أيًضــا يف دول الغــرب مثلكــم مجيًعــا، وهــو يعــرف أيــن وصلــت تقنيــات 

العلــم… مــا هــو ممكــن… ومــا هــو غــري ممكــن.«
أسعد: »أنا خريج روسيا.«

ــعد  ــل أس ــة، جتاه ــة خفيف ــا رعش ــفته العلي ــت ش ــكرتري وارتعش ــه الس ــن وج احتق
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والتقــط الفتــة املكتــب اخلشــبية املحفــور عليهــا اســم مديــر املعهــد، تفحصهــا، ثــم رفــع 
نظــره وقــال بحــزٍم كمــن يتنفــس مــن بــن أســنانه: »املهمــة ليســت طلًبــا، إهنــا أمــر مــن 
الرئيــس نفســه، ال جمــال لألخــذ والــرد. الشــأن مصــريٌي ويتعلــق بأمــن الوطــن، شــأن 

ــاٍة أو مــوٍت.«   حي
ــب يف  ــات التنقي ــدى عملي ــرة: »يف إح ــة آم ــده بلهج ــن بع ــرٌي، أعل ــٌت قص ــّل صم ح
جــرف هنــٍر جــاٍف قــرب تــل اجلهميــة، َعَثــَر منقبــون عــى قطعــٍة عظميــٍة لكائــٍن تارخيــٍي 
لــه دوٌر أســاس يف تكويــن حضارتنــا. ونحــن نريــد منكــم، بالرعــة القصــوى، استنســاخ 

ذلــك الكائــن وإعادتــه إىل احليــاة بلحمــه ودمــه. مفهــوم؟«
ــُص األوكســجن مــن اجلــو  ــَع القنبلــة. وكــام ُيْمَت وقــع هــذا الــكالم عــى اجلميــع َوْق
ــم.  ــن رئاهت ــرَغ م ــواء ُأف ــدر وكأن اهل ــٍق يف الص ــع بضي ــعر اجلمي ــة، ش ــتعال القنبل ــر اش إث
الشــعور نفســه الــذي لفحهــم يف عقــب اهلجــوم الصاروخــي الــذي أصــاب املعهــد منــذ 
أســابيع، ال ينقصــه ســوى أصــوات االنفجــارات املدويــة، وغيمــة الــراب األصفــر التــي 

عمــت األعــن وأزكمــت األنــوف.
قــال الســكرتري ونظــرة عينيــه كالرمــح املصــوب جتــاه مديــر املعهــد: »كتيبــة احلراســة 
ــن  ــري األم ــة وتوف ــة العظمي ــالمة العين ــامن س ــد لض ــا يف املعه ــتبقى هن ــي س ــي رافقتن الت
ــر للعمــل، مــن  ــه مــن خماب ــزود املهندَســن كّل مــا حيتاجــان إلي للعاملــن. مهمتــك أن ت
أدواٍت، ومــواد، وخــراء مســاعدين، أي يشء يطلبانــه، بــال أي تقصــرٍي. ألهنــام ســيقيامن 
يف املعهــد حتــى انتهــاء املهمــة، عليــك توفــري الطعــام ومــكاٍن مريــٍح للنــوم. وحلاميــة هــذه 
املهمــة وصيانــة رسيتهــا، يمنــع عــى أٍي منكــم االتصــال خــارج نطــاق املعهــد إال بــإذٍن، 

وللــرورة القصــوى.«
ــا انتهــاء  ــًة، ووقــف معلنً ــة تســقط عــى ســطح املكتــب، مقلوب تــرك الســكرتري الالفت

ــامع.  االجت
ــن  ــذا الكائ ــو ه ــن ه ــرف م ــا أن نع ــل لن ــتكن: »ه ــوت مس ــد بص ــر املعه ــأل مدي س

ــم؟« ــة العظ ــدر عين مص
»جلجامش«: قال السكرتري.

***********

مالــت الشــمس، واصفــّر لــون الســامء للحظــات ثــم امحــّرت، وكأهنــا وشــاٌح حريــرٌي 
ملّطــٌخ بالــدم. انعكــس لــون الســامء عــى نوافــذ األبنيــة وزجــاج الســيارات لتبــدو كأهنــا 
كتــل مجــٍر صغــرية مشــتعلة بــن الرمــاد. عندمــا وصــل جلجامــش إىل ســاحة الروضــة 
عــر شــارع زهــري بــن أيب ســلمى، وقــف عــدة ثــواٍن متأمــاًل جبــل قاســيون. حلــق رسب 
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ــك  ــالزورد، تل ــون ال ــال: »ل ــامء، ق ــق الس ــظ أل ــا ليلح ــه نحوه ــع عيني ــه، فرف ــاٍم فوق مح
نبــوءة أوتنابشــيم.«

متّشــى يف شــارع أيب جعفــر املنصــور بعكــس اجتــاه الريــح. تــارًكا يف الشــوارع امللتويــة 
ــًة بصمــت عــى األشــجار، حدقــات  ــارص األمــن هامــدًة معلق ــارة وعن خلفــه جثــث امل
عيوهنــا أطيــاٌف مــن الرعــب، حتيــط هبــا العربــات املقلوبــة واألســلحة الرشاشــة املفتتــة 

وكأهنــا مصنوعــٌة مــن البســكويت. 
ــوري  ــت خ ــت كولي ــاحة كان ــن الس ــٍر ع ــي م ــُد مئت ــة تبع ــى يف زاوي ــًى يتنّح يف مقه
جتلــس مرخيــة البــدن عــى كرســيها قــرب الواجهــة الزجاجيــة التــي خيرقهــا لــون الســامء 
القرمــزي لُيــِيُء جانًبــا مــن وجههــا وهــي تتلمــس بيــٍد ياقــة معطــف الكشــمري أصفــر 
اللــون كأهنــا تداعــب قطــًة، وتلــّف بســبابة يدهــا األخــرى خصلــًة مــن شــعرها املصبــوغ 
باألســود لتضعهــا وراء أذهنــا. عــى الكــريس املقابــل جلــس زكريــا تامــر يلعــب بسلســلة 
ــا:  ــس يف معصمه ــاعة الرولك ــق س ــي ترم ــرت وه ــو. زف ــب باليوي ــن يلع ــه كم مفاتيح

»تأخــر مــرًة أخــرى!«
رد زكريا: »ال بد أنه مشغول بربط وشاحه.«

ــزاٍم  ــز، وح ــن اجلين ــٍص م ــاٍل وقمي ــا ببنط ــه عادًي ــدا لباس ــت ب ــر كولي ــًة بمظه مقارن
ــامل.  ــه الع ــذي يرتدي ــة كال ــاٍق عالي ــٍل بس ــذاٍء ثقي ــود، وح ــد األس ــن اجلل ــٍض م عري

قالت كوليت ضاحكًة: »ال قيمة للمثقف السوري من دون وشاٍح؟«
زكريا: »سيختنق هبا ذات يوٍم، أو سينتحر خنًقا إن مل ُيمنَح جائزة نوبل.«

كوليــت: أدونيــس ليــس الوحيــد الــذي يضــع وشــاًحا، وليــس الوحيــد الســاعي وراء 
نوبــل. حــل عــن ســامه. )ســمعت خشخشــة حزمــة مفاتيحــه( ســألته: مــا هــذا؟«

زكريا: »عالقة مفاتيح َصنَعُتها منذ زمن.«
كوليت: »أووه، porte-clès، شكلها غريب.«

ــوٍء  ــراق ض ــاًل اخ ــا متأم ــال زكري ــدٍي: ق ــٍص حدي ــل قف ــٌة داخ ــرٌة زجاجي ــا ك »ألهن
ــجنها. ــة يف س ــرة الزجاجي ــكان الك ــن امل ــٍف م خفي

»واملفاتيح قديمٌة، كأهنا من زمن العثامنين«: قالت كوليت. 
»هــا قــد وصــل أدونيــس«: رد زكريــا ملتفًتــا نحــو أدونيــس الداخــل مــن بــاب املقهى، 
وشــاحه األمحــر الطويــل، فوقــه ســرٌة كحليــٌة مــن قــامش الكــوردروي اإلنكليــزي. بــدا 
ــات.  ــن يف األيقون ــن رؤوس القّديس ــي تزي ــعة الت ــة املش ــل كاهلال ــي الطوي ــعره الف ش

اقــرب ببــطٍء فبــادر زكريــا بســؤاله: »يف أخبــار مــن ســتوكهومل؟«
أجــاب أدونيــس: »ســمعت أهنــم ســيمنحون جائــزة نوبــل ألحــد كّتــاب جملــة أســامة 

املغموريــن.«
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ــي  ــالم عينتن ــل أن وزارة اإلع ــمحت. ختي ــو س ــامة ل ــة أس ــر جمل ــر حتري ــا: »مدي زكري
ــي.« ــول عنق ــاًحا ح ــع وش ــن أين ال أض ــم م ــى الرغ ــًرا ع مدي

أدونيس: »ما عالقة الوشاح بإدارة جملة أطفاٍل مغمورة؟«
» تظن كوليت أهنا نموذج املثقف السوري.«

ــش  ــزاح. لي ــب امل ــا حي ــت: »زكري ــا، وتدّخل ــة معطفه ــة قب ــن مداعب ــت ع ــت كولي كف
ــرت؟« تأخ

رّد أدونيس: »أزمة البنزين، ما يف تكايس.«
كوليت: »ال جديد.«

أضاف أدونيس: »والطريق الرئيس مغلٌق، ال أدري ملاذا.«
سأل زكريا: »احلواجز األمنية؟«

أجــاب أدونيــس: »أخــرين ســائق التكــيس بوجــود أنــاٍس مذبوحــن يف أماكــن متفرقــة 
مــن املدينــة، ومعلقــن عــى األشــجار.«

رفع زكريا يديه وقال: »عى األشجار، غريٌب جًدا، يا ساتر!«
قالــت كوليــت: »ال يشء غريــٌب هــذه األيــام. املهــم أنــك وصلــت )أشــارت للنــادل(: 

! س ينا ر
عــر رينــاس هبــو املقهــى الواســع جمتــاًزا األثــاث مــن مقاعــد وأرائــك وثــرية موّزعــة 
ــى  ــه ع ــت صورت ــة. انعكس ــة احلديث ــي األمريكي ــات املقاه ــي مفروش ــٍط حياك ــق نم وف
الواجهــة الزجاجيــة الكبــرية املطلــة عــى جبــل قاســيون، فبــدا وكأنــه خيــرج مــن عمــق 
ــاٍد  ــنٍّ يف ن ــرب إىل مغ ــدا أق ــف، ب ــردود للخل ــع امل ــعره الالم ــوداء وش ــه الس ــل ببدلت اجلب

ــٍي.  لي
ــت  ــل للس ــع العس ــورات م ــس، زه ــتاذ أدوني ــادة لألس ــو س ــل إسريس ــال: »دوب وق

ــا؟« ــتاذ زكري ــادة لألس ــكر زي ــل س ــاي ثقي ــت، وش كولي
»براڤو«: قالت كوليت. 

سأهلم ريناس: »ما رأيكم بقطع كيك؟ حّر الطّباخ قالًبا تًوا«.
أجابت كوليت: »ال، شكًرا.«

فسأل ريناس جمدًدا: »أمتنى أن يكون املقهى قد قارب مستوى توقعاتكم؟«
أجابت كوليت: »اإلطاللة عى جبل قاسيون رائعة.«

»وأجواؤه حداثّية، متى افُتتِح؟«: سأل زكريا
ــذي ُقِصــف معهــد  ــوم ال ــم مهــس: » يف الي ــاس، ث ــذ مخســة أســابيع«: أجــاب رين »من
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ــرزة.« ــة ب ــوث يف منطق البح
زكريا: »البد أنه كّلف ثروًة هائلة، قصدي يف هذه املنطقة من املدينة.«

رينــاس: »صاحبــه ثــرٌي جــًدا، هــو الــذي اســتورد كل مولــدات الكهربــاء إىل ســوريا 
منــذ بــدء األزمــة.«

»أنــار بيــوت النــاس باملوّلــدات، واآلن يريــد إنــارة عقوهلــم هبــذه!«: قــال زكريــا ذلــك 
ــاٍت  ــٌة ولغ ــٌب بالعربي ــا كت ــت عليه ــد وضع ــى، وق ــرشة يف املقه ــوف املنت ــرًيا إىل الرف مش
أخــرى. وعليهــا أيًضــا منحوتــاٌت صغــريٌة، ومتاثيــل آهلــٍة قديمــٍة، موضوعــة كدعامــات 

بينهــا، وكأن الكتــب املرتبــة يف حاجــة إىل عنايــٍة إهليــة لكــي تبقــى قائمــة.
ــع  ــالت توقي ــة، حف ــارض فني ــا، مع ــن وكّتاًب ــذب فنان ــا يف ج ــك أيًض ــب املال »يرغ

ــاس. ــال رين ــل«: ق ــذا القبي ــن ه ــياء م ــب، وأش الكت
»ليش بقي فنانن أو أدباء بالبلد؟«: قالت كوليت، وتأوهت.

اغتنــم رينــاس الفرصــة، وقــال: »ســت كوليــت، باملناســبة، إذا مــا يف إزعــاج، ممكــن أن 
تقرئــي قصيــدة شــعر مــن كتابتــي، تعطينــي رأيــك فيهــا؟«

ردت كوليت: »ما يف مشكلة.«
أخــرج رينــاس ورقــة مطويــًة مــن جيــب ســرته وأعطاهــا لكوليــت. أخرجــت والعــة 
ذهبيــة اللــون، فتحــت الورقــة وبــدأت بالقــراءة، ثــم أشــعلت ســيجارة دهنيــل ومــألت 
ــري  ــرة حتض ــاس إىل حج ــب رين ــه. ذه ــم حررت ــٍة، ث ــته للحظ ــان، حبس ــا بالدخ صدره
املرشوبــات، وعــاد حيمــل »صينيــة« معدنيــة. وزع املرشوبــات ثــم وضــع منفضــة ســجائر 
زجاجيــة أمــام كوليــت، وأبطــأ مكوثــه حــول الطاولــة لعــدة ثــواٍن. قالــت لــه وهــي مــا 
تــزال تلعــب بوالعتهــا، تشــعلها ثــم تطفئهــا: »أســلوبك مقبــول ولغتــك جيــدة لكنــي ال 

أحــس بعواطفــك، ومل أحتّمــس للقــراءة.«
قال ريناس: »أنا —«

كوليت: »ومل أفهم غرضك من القصيدة، كأنك تدور يف حلقات ومربعات.« 
حك زكريا رأسه: »يدور يف مربعات؟«

اختلــس رينــاس النظــر إىل الطاولــة املجــاورة حيــث جلــس أربعــة أشــخاٍص يرتــدون 
بــدالٍت رســميًة غامقــًة، وقــال: »ســت كوليــت، أنــت أدرى بــام…«

قــرأت كوليــت عبــاراٍت مكتوبــة: »الزمــن العنيــد هيــّب ليقلــب الســفينة، ال الســفينة يف 
بحــٍر وال الزمــن لــه جســٌد«. مــا معنــى هــذه الطالســم؟

ــذه  ــري ه ــن التعب ــف يمك ــت… كي ــت كولي ــم… س ــن… أمممم ــاس: »لك ــم رين متت
ــام؟« األي

كوليت: »كيف يمكن التعبري؟ من يسأل ذلك ليس شاعًرا أصاًل.«
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قال ريناس: »شكًرا عى أي حاٍل. مشى إىل احلجرة اخللفية، مطأطأ الرأس.«
نفخت كوليت دخان سيجارهتا وقالت: »خسارة شباب هذه األيام.«

سأهلا أدونيس: »مل قسوت عليه؟«
أجابت: »ال أرغب يف خداعه.«

أدونيس: »ربام ال يمكنه التعبري الرصيح. هل تلومينه؟«
كوليت: »ولكن ليس يف شعره أي فكرة، فقط ألغاٌز ولٌف ودوران.«

أدونيس: »ليس الشعر كالنصوص الالهوتية. ال يمكن تكبيله بالفكرة أو املنطق.«
كوليت: »والشعر ليس عدمًيا وجودًيا، جيب أن تكون له ثوابت.«

ــض  ــب أن يرف ــع، جي ــت. يف الواق ــن الثاب ــص م ــرر الن ــاعر أن حي ــى الش ــس: »ع أدوني
ــا.« ــت كلًي ــد الثاب ــب اجلي األدي

أشــار زكريــا لرينــاس أن حيــر مزيــًدا مــن الســكر، قائــاًل: »أتوافــق مــع وجهــة نظــر 
كوليــت. عــى األدب أن يكــون واقعًيــا. ال قيمــة ألدٍب مل يمتــزج بصدقيــة العــرق والدم.«

»العــرق والــدم!« ســّوى أدونيــس جلســته يف كرســيه كــي يــرى جــزًءا أكــر مــن جبــل 
قاســيون. يف مــكاٍن مــا هنــاك تقبــع مغــارة الــدم حيــث قتــل قابيــل أخــاه هابيــل. قلــب 
ــأ،  ــث نش ــن حي ــة قصاب ــفحه ضيع ــد يف س ــر ترق ــٍل آخ ــو جب ــه نح ــرية قادت ــرصه بص ب
ليــس كجبــل قاســيون األجــرد، كان أخــَر مليًئــا بأشــجار الفاكهــة وكــروم العنــب. يف 
أيــام الصيــف الصافيــة وبعــد تلقيــه دروًســا يف اللغــة العربيــة والقــرآن والكتــب الدينيــة 
األخــرى مــن شــيخ الضيعــة، كان خيتــي بنفســه مســتنًدا إىل جــدار رضيــح الصــويف، ينهــل 
ــق، مــن  ــن وســوريا، مــن فلســفات اإلغري ــالد الرافدي مــن كتــب أســاطري حضــارات ب
الكتابــات الصوفيــة، ومــن علــم الــكالم. يســتنبطنها كــام يســتبطن النهــر رقائــق اجلــداول 
ــتار،  ــة عش ــرى اإلهل ــه وي ــد. يرمق ــر األزرق البعي ــرج يف البح ــم مت ــه، ث ــب في ــي تص الت
ــرأ  ــا ق ــه، تلهمــه الشــعر. عندم ــاء، تشــري إلي جوهــرة الكتــب، تضطجــع عــى ســطح امل

ــي عــرصك.« شــيخه أوىل حماوالتــه الشــعرية قــال لــه: » ســتكون ذات يــوٍم متنبِّ
ــُه يف  ــُه وألَِف ــذي َعِرَف ــاء ال ــل النق ــيٌة يف مقاب ــارٌة وحش ــي عب ــم ه ــدم!« ك ــرق وال »الع
عزلــة قريــة قصابــن. اســتيقظ مــن غفوتــه، وقــال: »حتــى يبــدع األديــب ينبغــي لــه أن 

ــه —« ــكان، أن حيول ــن امل ــص م ــرر الن ــرٍي، أن حي ــة تغي ــن كحرك ــي الزم يع
»هــراء«: قــال زكريــا، مشــرًيا إىل جمموعــة كتــب عــى رٍف جمــاوٍر: »امســك أي كتــاب، 
اقــرأه، مــاذا تــرى؟ قيمــة الكتــاب يف طرحــه الواقعــي، يف ســوية بنيتــه األدبيــة، يف رصيــح 

» . لغته
»معظــم هــذه الكتــب زبالــة، ال قيمــة لكتــاٍب خيلــو مــن اجلدليــة والتناقــض«: 
ــكر  ــي الس ــٍر ملعقت ك بتوت ــرَّ ــي حُت ــا وه ــد زكري ــة يف ي ــره امللعق ــا بنظ ــس متتبًع ــال أدوني ق
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ــت.« ــا أن ــي تكتبه ــخيفة الت ــال الس ــص األطف ــس قص ــم أردف: »عك ــن، ث اإلضافيت
زكريا: »ليتك تدري أن كتابة قصص األطفال أعقد من فلسفتك األفالطونية.«

أدونيس: »أحتدث عن الكتب اجلادة.«
زكريا: »اجلدية يف اجتناب اللغو والغموض.«

أدونيس: »هذا يصح يف قصص األطفال.«
زكريا: »لو أولينا اهتامًما كافًيا بأدب الطفل ملا كنا اآلن عى هذه احلال؟«

رجتهام كوليت: »بال ما تتخانقوا من جديد.«
احتج زكريا: »رصعنا بالثابت واملتحول تبعه، كأنه —«

ــد  ــيء الوحي ــوٌل؟ ال ــٌت ومتح ــٍر: »ثاب ــامة مك ــا ابتس ــى وجهه ــت، وع ــه كولي قاطعت
ــر.« ــٍل وآخ ــن كل رج ــال، ب ــع الرج ــايت م ــّول يف عالق ــو التح ــايت ه ــت يف حي الثاب

رد زكريا ضاحًكا: »يا حريت! راح نصري يف التسعينات ومل حين دوري بعد.«
كوليت: »لست من جيي.«

زكريا: »أي جيل؟«
كوليــت: »اجليــل الــذي شــهد االســتقالل، ثــم االنقالبــات والنكبــة والنكســة واآلن 

هــذه احلــرب.« ثــم ضغطــت عــى النصــف املتبقــي مــن ســيجارهتا يف املنفضــة.
زكريا: »نسيِت التوريث، أو الورثة لكي ينسجم السجع مع النكبة والنكسة.«

كوليت: »ال تلمني. مل يكن نمتلك خياًرا آخر.«
زكريا: رحم اهلل جدك، لو عاش هذه األيام لركض هارًبا إىل عتمة قره.«

كوليت: »كانت أيامه خمتلفة.«
زكريا: »هو وأقرانه كانوا املختلفن.«

ردد أدونيس ما قالته كوليت: »اختلف الزمن.«
»اختلف الناس«: انتفض زكريا قائاًل.

ــّورت  ــريًة، ك ــرآًة صغ ــفاٍه وم ــر ش ــت أمح ــري، أخرج ــا الرب ــت حقيبته ــت كولي فتح
ــوال  ــم بأح ــعب هنت ــس الش ــا يف جمل ــت: »كنّ ــفتيها، وقال ــرة ش ــح مح ــي تصل ــا وه فمه

ــع اآلن—« ــن الوض ــاس، لك الن
»مــاذا عــن الوضــع اآلن… أيــن الثوابــت؟ مــاذا حــّل هبــا؟«: رد زكريــا مراقًبــا املــرآة يف 

يــد كوليــت، تعكــس الضــوء عــى مســاحٍة عامتــٍة مــن ســقف املقهى. 
مــن خــالل النافــذة، عــى الرصيــف املقابــل، تبــدو أرجــل راكضــة يف اجتاهــاٍت خمتلفــة، 
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أصحاهبــا متعبــون وآخــرون يتســكعون. عــدة طالبــاٍت عــى الرصيــف املقابــل بمعاطفهن 
الزرقــاء الطويلــة وحجاباهتــن البيضــاء، يرعــن اخلطــو مراصــات كأهنــن جنديات.

قال أدونيس: »أرى أن الثابت الوحيد هو ثبات الرجعية والتخلف.«
ــص وجههــا يف املــرآة: »حاولنــا أن نصــدر  رمقــت كوليــت الطالبــات، ثــم تابعــت تفحُّ

قانوًنــا يف جملــس الشــعب يمنــع احلجــاب يف املــدارس، كــام فعلــت فرنســا—«.
مال زكريا نحوها وقال: »هل متزحن؟«

أجابت: »ال واهلل جد. قوبل برفٍض قاطٍع من وزارة األوقاف.«
»ومن أين تستمد الوزارة سلطتها؟«: سأل زكريا.

ردت كوليــت: مــن—، حــن ارتفعــت األصــوات يف الشــارع. تدافــع املــارة وبــدأت 
جمموعــة مــن النســاء املحجبــات بالركــض وكأن عريًفــا يف كتيبــة حراســٍة أمرهــن 

ــة.« باهلرول
الح مــن زاويــة الشــارع املقابــل رجــٌل عمــالٌق يــكاد يلمــس برأســه خطــوط الكهربــاء 
املمتــدة مــا بــن األعمــدة، واقــرب بخطــًى ثقيلٍة حتــى حــاذى واجهــة املقهــى الزجاجية. 

ألصــق وجهــه بالزجــاج، وحــدق النظــر يف طاولــة األدباء.
تبادل الثالثة نظراٍت مضطربٍة صامتة.

قطــع أدونيــس الصمــت قائــاًل: »ال بــد أنــه ممثــٌل يف فيلــم، هــل يصــورون فيلــاًم تارخيًيــا 
األرجاء؟« يف 

قالت كوليت: »فيلاًم تارخيًيا؟ هذا فيلم رعب. وملاذا ُيّصور يف وسط البلد؟«
مط أدونيس شفتيه: »ال أفهم. أفالم هذه األيام تافهٌة.«

قالت كوليت بقلٍق: »قل له أن يبتعد عن الزجاج.«
ــدت  ــده ب ــة ي ــاج، إال أن حرك ــن الزج ــد ع ــالق أن يبتع ــل العم ــس للرج ــار أدوني أش
ــو  ــٌة نح ــٌة ضخم ــه جراف ــل وكأن ــرك الرج ــطٍء حت ــول. بب ــوه للدخ ــه يدع ــالق وكأن للعم
البــاب. انــدّس يف بــاب املقهــى حانًيــا رأســه وتوجــه إىل األدبــاء الثالثــة. وقــف أمامهــم 
بصمــت مل يقطعــه ســوى صفــري أنفاســه، وكأنــه حمــرك ســيارة قديمــة مــن نــوع اســكانيا 

ــا. وهــي تشــق طريًقــا جبلًي
ــال:  ــه وق ــع ريق ــة. بل ــري املوفق ــارته غ ــة إش ــْل َتبِع ــن أن َيَتَحّم ــًدا م ــس ب ــد أدوني  مل جي

ــك؟« ــى نفس ــا ع ــال عّرفتن »ه
-  »جلجامش.

-  »هل هذا دورك يف الفيلم؟«
- »بذلك نبأين احلكيم أوتنابشيم.«
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-  »ماذا؟«
ــا مــن غــوٍر: »هــل هــذا  ــدا قادًم نظــر جلجامــش إىل عمــق املقهــى، وقــال بصــوٍت ب

مقــام اخللــود؟«
مهست كوليت: »املكياج واقعٌي جًدا، رهيب!«

ــي  ــان كدفت ــوه كتف ــالت، تعل ــارز العض ــاري ب ــش الع ــدر جلجام ــا ص ــص زكري تفح
مركــٍب، وعضــالت ســاعديه املفتولــة كأســالك جــٍر حديــدٍي معلــٍق، يديــه الكبريتــن 
وأصابعــه الثخينــة، أظافــره الطويلــة املعقوفــة. حتمــل رقبتــه الغليظــة رأًســا هائــل الكــر 
حييطــه شــعر ملبــد، ومــن ذقنــه متتــد حليــة ذات ضفائــر. ثقبــا عينيــه مرســومتان بالكحــل 
كأهنــام لقنــاٍع فرعــويٍن. فــوق فرجــة عينيــه الضيقتــن يمتــد حاجبــان كثيفــان يلتقيــان يف 

منتصــف جبهتــه، كأهنــام جناحــا غــراٍب.
ــت إىل  ــم تلف ــاي.« ث ــن الش ــا م ــا كأًس ــدم لضيفن ــال: »فلنق ــاس وق ــا لرين ــاح زكري ص
ــك إىل  ــل وصول ــري قب ــت الكث ــك عاني ــدو أن ــققتن: »يب ــه املش ــرًيا إىل يدي ــش مش جلجام

ــود!« ــام اخلل مق
بســط جلجامــش ســاعده مشــرًيا إىل جبــل قاســيون: »عــرت اجلبــل الغــريب وقتلــت 
ــي  ــلهم خلف ــن أرس ــه وكل م ــُت حراس ــايب، وذبح ــتار لعق ــلته عش ــذي أرس ــا ال مهباب

ــجار.« ــى األش ــم ع وعلقته
ــا أدونيــس لذكــر عشــتار. وضــع نظارتــه وحــدق باهتــامٍم وكأهنــا آلــة  اتســعت حدقت
ســتعيد الزمــن البائــد. عشــتار التــي اســتحوذت عــى لبــه يف صبــاه، هــي أم الزلــف، إنانــا، 

كوكــب الزهــرة، أم اآلهلــه، وزوجــة آنــو اإللــه األب. 
سأل جلجامش: »مل أرادت عقابك؟«

-  »ألين رفضت مضاجعتها.«
-  »ومل رفضت؟«

- »لقــد زنــت مــع ملــوك األرض العــرشة. أرســلتهم خلــوض حــروٍب طاحنــة ملجــد 
ــم  ــت عنه ــدن، حجب ــوار امل ــى أس ــن ع ــا مذبوح ــوا خصومه ــد أن عّلق أوروك. وبع

ــة.« ــم يف العتم ــامء ليقتله ــور الس ــلت ث ــم أرس ــا ث ــرش يوًم ــي ع ــدة اثن ــمس م الش
- »لكنك قتلت ثور السامء.«

- دمــوزي هــو الــذي رصعــه بخنجــره. اســتدرجه بثــالث مومســات، ثــم طعنــه بــن 
قرنيــه وهــو يضاجعهــن.«

- »أمل خترك عشتار ملًكا عى ملوك األرض كلهم؟«
ــوم يف  ــلم للن ــن. أرادت أن أستس ــا الصلب رْت ثدييه ــرَّ ــا وح ــّرت صدره ــد ع - »لق

ــباب.« ــي رس الش ــرق من ــي ت ــا ك حضنه
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- »أهلذا هربت منها وذهبت يف رحلتك مع… ما اسمه…  أنكيدو؟«
- »أنكيدو، أين هو أنكيدو، هل ما زال حبيس أفاعي العامل السفي؟«

- »اختــذ صديقــك أنكيــدو خليلــًة لــه، وأظــن أنــه جالــٌس يريــح رأســه عــى ردفيهــا 
اآلن«: قــال أدونيــس وعــى شــفتيه طيــف ابتســامٍة فيهــا يشٌء مــن اخلبــث.

ــف، وكل  ــع الضي ــض م ــس الغام ــوار أدوني ــل ح ــم تفاصي ــت يف فه ــدت كولي جه
ســؤال جــال يف رأســها أفــرز ســؤااًل آخــر. تفاصيــل تاريــخ ســورية أشــبه بدقائــق ســاعة 
ــار  ــب اإلط ــوى قال ــا س ــرى منه ــاٌة ال ُي ــا، مغّط ــكاٍن م ــع يف م ــا، تقب ــس يف يده الرولك

ــدش.  ــاوم للخ ــا املق ــب، وزجاجه املذه
مهست يف أذن أدونيس: »هل أنت جاٌد، أتتناقش معه من كل عقلك؟«

أجاب أدونيس واضًعا نظاراته عى رأسه: »نعم.«
ــد مــن الطوفــان، نزعــت  قــال جلجامــش: »قتلــُت شــاماش العظيــم، الناجــي الوحي

ــه ألنكيــدو لكــي يمنحــه الشــجاعة، وليــس ليتخــذ خليلــًة.« ــه ومنحت قلب
قالــت كوليــت بنــرة صــوٍت رقيقــة: »رجــاء هــأل، شــبعنا قتــل ورضب، اعملــو لنــا 

فيلــم عــن احلــب.«
قــال زكريــا: »جيــب أن تنتــج مديريــة الســينام فيلــاًم عــن قصتــك الرومانســية اخلياليــة 

’ليلــة واحــدة‘.« 
قالت: »القصة واقعيٌة.«

ــورية  ــاء س ــي نس ــاد أن تق ــن املعت ــه م ــك؟ كأن ــف ذل ــٌة، وكي ــٌة واقعي ــا: قص رد زكري
ــٍب.« ــًة مــع رجــٍل غري ليل

ســحبت كوليــت نفًســا عميًقــا مــن ســيكارهتا حتــى غــار خداهــا، وقالــت: »أنــت ال 
تــدري مــا حيصــل يف اخلفــاء. ثــم نفثــت الدخــان عــى دفعــات.

»وضعــت ســاًقا عــى أخــرى، وأكملــت: عــى أي حــاٍل متنــع مديريــة الســينام أي نــٍص 
فيــه خيانــة زوجيــة عــن اإلنتــاج، كأهنــا دار إفتــاء وليســت راعيــة فــن.«

رفــع جلجامــش حاجبيــه عنــد ســامع عبــارة اخليانــة الزوجيــة، وقــال: »مــررت بمــدن 
ــاهدوا  ــي يش ــأل ك ــع امل ــهٍر كان جيم ــر كل ش ــاب القم ــع غي ــوش. وم ــك ك ــا املل حيكمه

ــة أزواجهــن.« عقــاب النســاء اللــوايت أقدمــن عــى خيان
صاحت كوليت: »عقاب، ماذا؟«

- »ُتربــط أيدهيــن خلــف ظهورهــن ثــم يلقــى هبــن يف النهــر العظيــم. ذلــك ألن امللــك 
كــوش يطبــق القوانــن كــام نقشــها محــورايب عــى احلجــر.«

- »هذه مهجيٌة!«
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ــا  ــب، أم ــن الذه ــراٍط م ــل أق ــن مقاب ــرشاء حياهت ــن ب ــات منه ــك للثري ــمح املل - »يس
ــامك.« ــا لألس ــن طعاًم ــات فيصبح األخري

يف اخلــارج، مــرت جمموعــٌة أخــرى مــن املحجبــات، معاطفهــن الطويلــة كحليــة، أكثــر 
قتامــة مــن األوليــات.

قال أدونيس: »الفقراء… فقراء الوجود واملعرفة، وفقراء العقل.«
ــة  ــا أزق ــرف زواي ــًدا. ويع ــر جي ــرف الفق ــه يع ــّى. إن ــه املح ــن كوب ــا م ــف زكري رش
دمشــق القديمــة وخمابئهــا. يعــرف منافســات األوالد للحصــول عــى عمــل. يعــرف أيًضــا 
وســائل التســلية مــع صبيــان احلــي كلعبــة الكــرات الزجاجيــة عندمــا تقــل فــرص العمل. 
ــة إىل  ــة هدفــه مــن مســافاٍت بعيــدٍة وبمهــارة إعــادة الكــرات الزجاجي وهــو يتقــن إصاب
حفــرة البدايــة واحــدًة تلــو األخــرى، ثــم يدســها يف جيبــه. عندمــا اســتوىل بعــض األوالد 
ــداٍر  ــف ج ــأ خل ــم اختب ــم ث ــرب منه ــوًة، ه ــة عن ــه الزجاجي ــى كرات ــنًا ع ــه س ــر من األك
نصــف متهــدٍم. انتظــر اقراهبــم لريمــي احلجــارة عليهــم. وقبــل أن يســتعيد كراتــه منهــم، 
ألقــى بزعيمهــم عــى األرض، ركل رأســه قائــاًل: ال أحــد يســلبني كــرايت البتــة. ذاع صيتــه 
بــن الصبيــة ومل جيــرؤ أحــٌد عــى التعــدي عليــه بعــد ذلــك. يف الرابعــة عــرش مــن العمــر، 
ــل  ــي تتحم ــمك ك ــوي جس ــك أن تّق ــه: »علي ــال ل ــة، وق ــه املهن ــداٌد أن يعلم ــق ح واف
ــمنت  ــن اإلس ــا م ــط قطًع ــااًل فالتق ــا م ــك زكري ــدادة.« مل يمل ــة احل ــل يف ورش ــاء العم عن
املعلــق بقضبــان حديديــة كبقايــا بنــاٍء متهــّدم، وراح يمــّرن عضالتــه هبــا. َصُلــَب جســده 
واشــتدت بنيتــه، وعرضــت كتفــاه. بعــد مــدٍة وجيــزة قــال لــه احلــداد وهــو يراقــب كيفيــة 

تعاملــه مــع شــظايا احلديــد الالهــب: »أنــت أرسع مــن تعّلــم يف هــذه الورشــة.«
قلــده جلجامــش فأمســك كــوب الشــاي الــذي وضعــه رينــاس أمامــه. لتبــدو الــكأس 
يف يــده ككشــتباٍن يف يــد خيــاط.  التــوت عضــالت جبينــه حــن رشب، ثــم أعــاد الــكأس. 
ظــن زكريــا أنــه مل يستســغ مــذاق الشــاي، فطلــب مــن رينــاس أن يضــع مزيــًدا من الســكر 

ــيد جلجامش.  للس
ــا  ــذًرا، وعندم ــش ح ــه جلجام ــة، راقب ــة اخللفي ــاي إىل الغرف ــاس كأس الش ــل رين مح
وضــع ملعقــًة مــن الســكر األبيــض يف الكــوب وبــدأ بتحريكهــا، قَدَحــت عينــاه، وانقلــب 
تنفســه هديــًرا، وانتفخــت عــروق رقبتــه. هجــم عــى رينــاس بقفــزة واحــدٍة وكأنــه ذئــٌب 
ينقــض عــى محــٍل. تناثــر األثــاث يف طريقــه كأنــه مصنــوٌع مــن الــورق. قبــض رينــاس 

مــن عنقــه ورفعــه صارًخــا: الســم! الســم!
ــش رأس  ــل جلجام ــن فص ــيها ح ــن كرس ــَوْت ع ــي وَه ــن الوع ــت ع ــت كولي غاب
رينــاس عــن جســده كمــن يفصــل فلينــة عــن عنــق زجاجــة. مل تشــهد الــدم النافــر مــن 
الرقبــة املبتــورة، إال أن أدونيــس رآه بعينــن جاحظتــن مــن شــدة اخلــوف. رأى الــدم القاين 
نافــًرا كــام تنفــر الشــمبانيا عندمــا تفتــح يف االحتفــاالت. فتــح فمــه ليشــهق إال أن صوتــه مل 
خيــرج. حــاول الوقــوف ملســاعدة كوليــت لكنــه تعثــر بوشــاحه َفَخــرَّ فوقهــا مغشــًيا عليــه. 
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ــد يمــأل فمــه، محــل بيــده اليــرى جســد رينــاس  ــه والزب كــرش جلجامــش عــن أنياب
ــاح:  ــى، ص ــون يف املقه ــام بجن ــّوح هب ــى. ل ــده اليمن ــوع بي ــرأس املقط ــع ال ــي، ورف املرم
انظــري يــا عشــتار مــا حــّل بالعقــرب الــذي أرســلته لتســميمي. ابعثــي مــن شــئت مــن 

ــود.  ــي إىل اخلل ــي يف طريق ــن تقف ــوامل. ل ــفل الع ــن أس ــاموات أو م ــى الس أع
ســالت خطــوط الــدم عــى اجلُــُدر. تلفــت جلجامــش يمنــة ويــرة، وهو يــرب رأس 
رينــاس بصــدره، ال يــزال يصيــح: ســأعر اجلبــل وأقطــع غابــات األرز وأقتــل حارســها 

العمــالق. لــن أمــوت… لــن أمــوت، ســأبقى أنــا القائــد األوحــد، إىل األبــد.
استفحلت الفوىض. تدافع رواد املقهى متعثرين بالكرايس والطاوالت للخروج.

ــارة  ــران احل ــه زع ــذي رسق من ــي ال ــاد ذاك الصب ــه ع ــض، وكأن ــا انتف ــده زكري وح
ــه  ــة، عروق ــة وهائج ــه منتفخ ــواها. عضالت ــيًئا س ــك ش ــي مل يمتل ــة الت ــه الزجاجي كرات
بــارزة، أعصابــه مشــدودة، عينــاه مثبتتــان تشــّعان بريًقــا، قلبــه يطــرق بعنــف مــن يــرب 
الســندان بمطرقــٍة ثقيلــٍة. حمكــاًم قبضتــه عــى عالقــة مفاتيحــه، الكــرة الزجاجية املحبوســة 
يف قفصهــا متــأل راحتــه، واملفاتيــح الطويلــة ناتئــة بــن مفاصــل أصابعــه كمخالــب النــر، 
صوهبــا نحــو عــن جلجامــش اليــرى. ســحبها ملوثــًة هبــالٍم رمــادي، ثــم رماهــا نحــو 
العــن اليمنــى. ســمع عــواءه، ورآه يتخبــط والــدم املختلــط بســوائل عينيــه ينضــح عــى 
ــه ويقطــر مــن وجهــه. عندهــا دفعــه بــكل ثقــل جســده وطرحــه أرًضــا. انقــض  وجنتي

عليــه كمحــرك قطــاٍر بخــارٍي منفلــت وخــارج عــن الســكة نحــو املجهــول.
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