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هشام نّفاع*

لوز ُمّر

أسكن 
يف حيفا. يف ذلك اليوم، فتحت عينّي وكان يفترض بالساعة أن تعمل كمنّبه، لكن 

زّرها املنّبه ظل مكتومًا، حتى العاشرة والنصف صباحًا. كبست الزر يف أعلى الراديو 

األسود املقيم بجانب سريري كالقَدر، فجاء صوت الشارة التي تبّشر بموجز األنباء.

ال شيء جديد. جمرد امللل اليومي إّياه.

فصل جديد للحرب، وهناك قتلى طبعًا.

حوادث الطرق، وهناك قتلى طبعًا.

تصريح أعقبه رد فعل، وهناك قتلى طبعًا.

رفع سعر الوقود ثم حالة الطقس التي لن تتغّير بالتأكيد من موجز إىل آخر، اليوم.

وهناك قتلى طبعًا.

فجأة.. دّقة على الباب!

ن يأتيني يف هذه الساعة. مل أتفق مع أحد أن يزورين.
َ
م

نهضت بهدوء وحذر، نظرت من عين الباب الزجاجية، ثم فتحت الباب.

أهاًل، مرحبًا.

مل تدفع فاتورة الكهرباء، وأنا مضطر لقطعها إذا مل تدفع اآلن. ـ 

بواسطة شيك، ممكن؟ ـ 

نعم. ـ 

الكهرباء ليدخل. أعطيته  أدعو مبعوث  أن  الباب، من دون  الشيك على  كتبت املبلغ واضعًا قسيمة 

باهت،  بلون وردي  دفتر  انتزع نسخة عنها من  ثم  أمامه  استمارة جاهزة  فكتب شيئًا يف  الشيك 

كما لو أنه لون واقعّي يدرك ببهتانه االصفرار القادم عليه حين سيمتد به العمر. قّدمها يل بأدب 

مصطنع وبشبه ابتسامة وانصرف.

* روائي وكاتب، ُولد يف قرية بيت جن يف اجلليل األعلى يف سنة 1970. صدرت أوىل روياته "انهيارات رقيقة" يف سنة 2012.



96جملة الدراسات الفلسطينية خريف 2022013

إجناز.  من  له  يا  الكهرباء.  من  آخرين  اآلن سأعيش شهرين  السعادة:  من  بنوع خفيف  شعرت 

شهران من الطاقة أمامي اآلن. مستقبلي املرئي مضيء.

ضحكُت بتثاؤب باهت.

أشرب  "هل  بسيطة:  حيرة  تملكتني  حين  فتراجعت  عيناي  ُأعشَيت  النور  لفرط  النافذة.  فتحت 

القهوة اآلن، أم أضع شيئًا يف معدتي."

مل يكن سؤايل عن الطعام وال الشراب، بل عّما يفوقهما. أعتقد أنني كنت أتساءل يف قرارة نفسي 

بشكل موارب عن املوت. فاأليام تمّر، واخلوف من أمراض املعدة وسائر األحشاء التي ال يمكن للمرء 

أن يراها، إن مل يكن طبيبًا طبعًا، هو خوف متصاعد دومًا. خوف واقعي صارخ صامت معًا. بل 

يصبح واقعيًا أكثر يومًا بعد يوم. يقيٌن مقيت يتأكد مع مراكمة السنين.

أهذا ما يحدث مَلن يبدأ باجتياز الثالثين؟

بالستيكي  كيس  اللون.  أخضر  غسيل  بملقط  أقفلته  ملّون  بالستيكي  كيس  الثالجة  ظهر  على 

بأفعالنا  املتآكل  املسكين  الكوكب  هذا  على  امُلعطى  زمننا  من  شيء  تدمير  يف  بجدارة  سيساهم 

من  قطع  خمس  فيه  كيس  عمرنا.  تقصف  هي  فيما  حياتنا  سبل  بتسيير  الواهمة  االصطناعية 

البسكويت سيحل املشكلة. أكلت بسكويتة، وُأخرى حتى نصفها ووضعت ما تبّقى  البسكويت. هذا 

منها على الطاولة املكّدس فوقها صحف وثالثة أو أربعة كتب أحدها مفتوح ومطبوب على بطنه 

بحروفه املتراصة، وواّلعة ومنفضة نصف نظيفة وكأس فارغة وملقط غسيل أصفر باهت ال أدري 

تفسيراً لوجوده هنا وليس على احلبل البالستيكي احملشّو بخيوط معدنية، َبَقرت السلك بصدأ بّني 

متأكسد.

على  اخلائفة  الوالدة  جتاه  مسؤوليته  من  شيئًا  وتّمم  اليومي  فطوره  واجب  أجنز  ن 
َ
كم شعرُت 

صحته دائمًا. بسكوتة ونصف ألجلك يا أمي، ألوفر عليك أكاذيبي الصغيرة: طبعًا أفطر قبل القهوة 

والدخان، طبعا يّما.

"وأعشق عمري ألين إذا مّت أخجل من دمع أمي." ما أحالك يا درويش.

رغم ذلك، أشعلت السيجارة األوىل.

صباح عادي تمامًا. بدون برامج. سيمّر نهار آخر كيفما اتفق. فمنذ أن فشلُت يف مشروع مكتب 

اإلعالن والتسويق، انقلبْت حياتي. كنت مليئًا باألمل يف سعة أحضان السوق، ورحابة صدر حّرية 

التنافس. لكني اكتشفت على حين غفلة أن وزين املادي ال يجاري أبطال احللبة املسّمنين بكل ما 

ورثوه وما خدعوه وما حتاقروه. لوين غير مناسب ولكنتي ال تالئم املطلوب.

كنت أحلم طيلة سنوات الدراسة املتفائلة بلقاءات تلّفها ربطات العنق املعّطرة مع وكالء واثقين 

وزبائن موثوقين وفتيات ممشوقات قويات الشخصية مرهفات القلب متحررات امللبس، وبجلسات 

عمل يف مطاعم ومقاٍه فاخرة بعيدة عن صخب وقرف العّمال. لكن حلمي تبّدد حين مل يعد لدّي ما 

يكفي لدفع إيجار املكتب الذي استأجرته يف عمارة The Lords. فعدت اىل الدار املستأجرة وأقفلت 

هاتفي خوفًا من مطالبات العاملين والزبائن وسائر الدائنين واملستحقين.

بأحد  ألتقي  أعد  مل  أسهلها.  باألحرى،  اخليارات.  أفضل  اليأس  أن  قررت  أترابي،  من  ككثيرين 

تقريبًا. حتى "هي" غادرتني بوداعة متوترة كطيران عصفور قلق. سافرْت اىل ماضيها ومن هناك 
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تابعت نحو املستقبل تاركة إّياي مع تموز احلار. يومها بقيُت جالسًا يف مكاين ورجالي مرفوعتان 

على الكرسي البالستيكي فوق كومة مالحق صحيفة نهاية األسبوع، ورحت أراقب ما أوصله تشّقق 

الدهان سقَف الشرفة من جروح. أبيض غير ناصع يتساقط كثلج غير رقيق.

* *
مضت أشهر. عدت من السوق احلرة اىل البيت فإىل إحدى مؤسسات اليسار. عملت يف الرّد على 

إمام وكلمات  الشيخ  العمل كانت تتناثر حويل موسيقى وصوت  الليلية. يف إحدى ليايل  الهواتف 

أحمد فؤاد جنم:

أنا اتوب عن حبك أنا؟ 

أنا يل ف ُبعدك هنا؟ 

دنا بترجاك 

الله يجازيك

يا شاغلني معاك 

وشاغلني عليك 

وان غبت سنه 

أنا برضه أنا 

ال اقدر أنساك 

وال يل غنا 

وال اتوب 

عن حبك أنا 

..........

وان كان أمل العشاق القرب 

أنا أملي يف حبك 

هو احلب 

واِن غبت سنه 

أنا برضه أنا 

ال اقدر أنساك 

وال يل غنا 

وال اتوب 

عن حبك أنا

أوراق  أنها  واحد  بفارق  الضيقة،  الغرفة  بياضًا يف  األغنية  مقاطع  تتساقط  الناعم  الثلج  كأوراق 
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دافئة، على عكس اجلو يف اخلارج ويف الداخل. يف داخلي. أحّب جنم والشيخ، ليس سياسيًا فقط. 

حتى  األديان  يف  احلاجة  عن  التساؤل  يبعث  بما  الصويف  اإلبداع  على  قادران  الشيوعيان  هذان 

تبرهن صالبة  أحمق حتى  السماء بشكل تظاهري  أي نوع، وباحلاجة يف شتم  تكون صوفيًا من 

أيديولوجيتك احلمراء.

من جهة ُأخرى، تصيب هذه األغنية كلما سمعتها أكثر من مقتل يّف. أشعر أحيانًا أنها التلخيص 

للسماء  أصلي  أكاد  أين  مع  أنسى.  أن  وأستصعب  الذاكرة  سوى  لدّي  ليس  اليوم.  أعيشه  ملا  األدق 

)أعاله!( ألنسى.

ن ظّل يتجّرع دواء 
َ
درسُت موضوعًا إداريًا؛ مرتبًا؛ مرموقًا. مضمونًا. ولكن عن غير حب. كنت كم

مر املذاق على مدى سنوات، وكأنه يريد إشفاء مرض خطير فيه. لكني مل أكن أعاين من شيء يستحق 

مداواته بمعاناة دراسة كهذه: أتناول اجلرعات األكاديمية حتت إكراه شيء عمالق خفّي كأنه يقف 

فوق رأسي كظّل عال أركع حتته، عند قدميه. وحتى حين كنت أحاول أن أمشي صرت أتقدم يف حالة 

ركوع ثقلت علّي ورحت أنوء حتتها حتى نزلت قامتي إىل األرض. ذلك الظل ال وجه حمدداً له. أحيانًا 

يحمل مالمح والدي الذي أجبرين على ترك "سخافات الفن التشكيلي" و"البدء بالتصّرف كالرجال". 

ألن الرسم هواية يا ولْد يمكنك ممارستها يف وقت الفراغ، بعد أن تتخّرج وتتوّظف، حين تعود كل 

يوم من مكتبك أو شركتك؛ إىل بيتك وزوجتك وأوالدك.

وأنا  يستهجن،  كان  كالرسم.."  سخافة  يتعلم  وهو  السنين  يحرق  أن  عمرك  يف  لشاب  "كيف 

أستهجنه، لكن بصمت جبان.

مل أعلن يومها أية ثورة. مل أناقش، مل أتكلم، بل مل أحاول حتى أن أحتايل على الرغبة املعّششة يف 

الوالدّية التملكّية القاسية، لكن الطبيعية، لديه. ذهبت ألتعلم ما أحبَّه أبي يل. ولألسف جنحت. أجبرت 

نفسي على النجاح. خمس سنوات كنت أقف خاللها يف معركة تتألف من ميدانين متعاكسين: واحد 

الهزيمة، هزيمتي  مواصلة  وآخر لضمان  التعليم،  مواد وحصص  على  االنتصار  مواصلة  لضمان 

اخلاصة، أمام إرادة والدي. كنت يف اللحظة نفسها أقاتل كي أنتصر ألظل خاسراً بالتزامن. معركة 

كي  نفسي  ضد  القتال  واصلت  لذلك،  مفتوحة.  تبقى  انحسمت  مهما  للحسم.  قابلة  غير  مستحيلة، 

أرضي سواي، كي أنال تقديراً؛ اعترافًا؛ بل جمرد تلميح إىل اإلقرار بقيمتي املضافة.

ال  التي  اجلاهزة  األحكام  سجن  عن  بعيداً  األغالل،  خارج  تشّدين  التي  نفسي  أقاوم  ن 
َ
كم كنت 

ن ينصاع للسائد. كنت أحارب كي أمنع احلرّية عن نفسي. كسجين يبحث عن شتى 
َ
إاّل بم تعترف 

الطرق كي ال يخرج من خلف القضبان. كعبد يسعى لنيل إيماءة اعتراف من سيده على ُحسن أداء 

عمل الّسخرة، فيظّل ال يجرؤ على اخلروج من األغالل.

ن 
َ
حققت انتصاراتي دون أن أشعر بطعمها. أتعب وأكّد وأعرق لكن من غير أن أفرح بالغّلة، بل كم

يرسل القمح والثمر من فوره إىل اإلقطاعي الذي قد يرّشه بشيء من حّبات الرضى عنه. هكذا فقدت 

قدرتي على ملس قدراتي. صارت قيمتي خارج نفسي.

بمرور السنين كدت أفقد الشعور بالفرح بأي شيء. مل يعد الكثير مما يمكن له حتريك فضويل أو 

اهتمامي.

عندما تسّلمت شهادتي كادت يدي تتجّمد بمجرد ملسها. خشنة يابسة ككتلة من حطب ُقطعت 



205 نصوص ولوحات لوز ُمّر

ت خشونتها يف 
َ
ليل وال شتاء. سر منذ سنوات وظلت متروكة حتت قيظ شمس متواصل ال يقطعه 

جسدي وكأنها املرض املعدي. مألتني اخلشونة. قلبي صار كحجر صلد تملؤه األتربة. يومها حّل 

يّف خوف مل يسبق يل أن عرفته. فقررت الهرب.

تتحققان من  تعودا  عيناي مل  بالنهايات.  نهائي، وحمكوم  عابر،  مؤقت،  كل  إىل  أهرب  صرت 

وجود أي معنى ُيذكر على األرض وال بعد السماء. أردت فقط أن أتلّهى باملؤقت، هذا اخلفيف الرقيق 

املنساب. صديق النسيان ونقيض عبء الذاكرة التي تالحقني وتكاد تسحقني.

* *
بعد سنين، بعد فوات األوان، ورغم فوات األوان، سأكتشف جهلي. كيف كان بوسعي أن أصبح 

طاوّيًا. أن أحاول التعلّم من احلكيم الو تسو أو تلميذه جوانغ تسو عن الطاو: 

ُيحكى أنه:

كان يا ما كان رجل يخاف من ظّله ويشمئز من آثار أقدامه. وبغية التخلص منهما، كان يظل 

سرعة  من  زاد  ومهما  أكثر.  وصراخًا  وضوحًا  تزداد  قدميه  آثار  كانت  أكثر  هرول  وكلما  يركض. 

ركضه ظلَّ ظّله يرافقه. قال يف نفسه: لعّل سرعتي غير كافية.. فراح يركض بسرعة هائلة أكثر فأكثر 

حتى خارت قواه، وسقط ميتًا.

مّر عليه حكيمان فقال أحدهما لصاحبه: يا له من أحمق، كيف مل يعرف أنه لو جلس يف الظل 

فقط، لكان ظله قد اختفى.

ورّد الثاين: ولو توقف يف مكانه فلن تعود قدماه تتركان أي أثر. يا للغباء!

وقهقها حتى الدمع.

فاتني أن الطاوّية هي البساطة الصعبة املنال. "الطاو" الصينية بلغات الشرق هي الدرب. إىل 

الهدف، وتؤدي إىل نفسها.  الدرب هي  أهداف.  الدرب نفسها. ال توجد  إليها نفسها، إىل  أين؟ ربما 

كاحلياة تمامًا، لن تؤدي سوى إىل نفسها، إىل احلياة. احلياة هي الدرب والهدف معًا. ال يوجد ما 

النهاية. هي كل شيء. ولهذا السبب نفسه، ألنه ال يوجد ما  البداية وهي  بعدها وال ما قبلها. هي 

ن به، هي كلها هكذا بالتمام والكمال، لذلك فهي ال شيء. هذه هي املأساة برّمتها: إّما احلياة 
َ
ُتقار

حتى النهاية وإّما املوت حتى النهاية. وهما سّيان: هذه تؤدي إىل تلك، وتلك إىل هذه، ضمن تكامل 

كامل حتى العدم. لكن احلياة حين تكون هي الدرب والهدف معًا ستكون الكمال. وبما أنها الكمال 

والعدم معًا، فهي تفوق التعبير.

يف اللغة العربية ُيقال عن تعلُّم الشيء باملراس: أن تتدرب عليه، أي أن تتقن دربه، كما يبدو. 

معرفة الدرب، الطاو، هي املعرفة عينها. كيف استوعبت العربية بصيغة الفعل ما هو جوهر عتيق 

يف احدى أعرق فلسفات الصين. متى تم اللقاء بينهما؟

يف العربية املدّربة اليوم على دروب تقنيات النسخ، صار فعل التدّرب ُملقى على قارعة الدروب. 

لكن الكلمة ستظل حتمل أصولها، وستظل تطلب من ناطقها العلم بها وبأصلها )"ُاطلب العلم ولو يف 

الصين"، يقول العرب أيضًا(. لكني مل أصل إىل هناك.
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مل أكن قد اكتشفت جهلي بعد، حين امتألت بيقين قاتل بأنني ذلك امُلحاط بل احملاصر بذكريات 

التاريخ الساخن، والعاجز عن سلوك دروب اخلّفة. ياه كم كنت أحتاج ذلك جملابهة آخر آثار التاريخ 

حتى حين أنزل درج العمارة املفّخخ وأخترق الشارع املزروع باأللغام.

يف الزاوية كانت تختبئ السياسة، تلك األفعى اللعينة.

كانت تلّفني حتى لو التففت عليها بشارع التفايّف. تفاجئني عند كل منعطف وترتديني كمعطف 

خانق يف الشتاء البارد. أهرب من البرد فأختنق، أرمي معطفي فأرجتف. أحاول أحيانًا التوّحد مع 

ذاتي البعيدة لكن الصراعات تدخل فضائي حتى لو كان ذلك يف سريري. حتى سريري يسّيسني.

حتى  ضمنًا  مفهوم  دائم  موعد  على  كنا  باحلب.  اشتعلنا  ثم  يهودية،  شابة  مع  مرة  تصادقت 

فالكالم  خفّية.  إشارات  على  يعتمد  كان  األمر  أيضًا.  أنا  وال  يل،  تصّرح  ال  تهاتفني.  أن  دون  من 

حركات  إشارات، دالالت،  هناك  مقيتًا.  أنفاسهما جيداً، يصبح  وتيرة  يعرفان  اثنين  بين  الصريح 

وربما شيفرات. أين أنت، يقول أحدنا. يف البيت. بعدها السؤال: ماذا تفعل هذا املساء. إذا كان اجلواب 

ال شيء فاألمر يعني كل شيء. وقت مسروق. نسرقه كلٌّ من روتينه. سرقة مزدوجة ال نشعر فيها 

بالذنب، وال باخلطيئة. وال بااللتزام. نسرق الروتين كي ننتقم من مصادرة الفرح احملدود يف احلياة 

ونعبئ جيوبنا بساعاته النادرة كآللئ من بحر بعيد.

يف املرة األوىل التي التقيت فيها أصدقاءها كان بينهم طّيار حربّي وضابط صغير يف اخملابرات. 

دّب يّف الذعر بصمت.

ن أسهر هنا؟!"، تساءلُت.
َ
"مع م

أن  أقسى  ما  بعضًا.  بعضها  تبتلع  التي  املتوحشة  كالورود  الواقع.  مع  يتصارع  احلب  صار 

.The Wall يتوّحش شيء بنعومة الورد. تذكرت بشكل خاطف الورود املتعطشة للقتل يف فيلم

من دون أن نشعر، كاألفعى امللساء، تسللت السياسة داخل سرير حبنا، فأقامت جداراً فاصاًل 

عاليًا بيننا.

األحالم البعيدة اخلفيفة الطائرة كثيراً ما تقتلها أول خشونة ملموسة تقع حتت األنوف مباشرة.

يومها دعتني إىل حفلة يف دارها املستأجرة املدهونة باألخضر الفاحت، وجدت كثيراً من الوجوه 

التي أعرفها من مسافات خمتلفة. تبادلت التحيات واالبتسامات واألحاديث اخلاطفة هنا وهناك. 

لكن إحدى احملادثات طالت. كان هذا الشخص ملّمًا بما أسماه علم الشرق. واعتبر أن إدوارد سعيد 

هو عدّو للسالم، ألنه يهاجم معسكر السالم.

"معسكر وسالم؟!"، سألته فتوّجم.

وتفّرع النقاش حتى ضاعت خارطة طريقه.

"ماذا ستفعل بعد اللقب األول؟" سألته.

"يف وظيفة حساسة".

"خمابرات؟" جتّرأت بفعل الكحول وسألته..

ُتشهر يف  البنادق  أن  تخّيلت  وبرحابة صدر  بادية  بلطافة  رّد  عزيزي"،  القبيل،  هذا  "شيء من 

رحابها.

عزيزي وخمابرات؟!



207 نصوص ولوحات لوز ُمّر

عندما حّدثتها قبل الفجر بعد احُلّب عن استيائي من صديقها، نظرْت إيّل بوجه يعلن أنه ال يفهم 

هذا التطرف لدّي. يف السابق حتادثنا كثيراً يف السياسة ومل نتفق يف كل شيء. ولكن هذه املّرة كان 

اخلالف ذا نكهة نّفاذة. حميمية. تعّشش يف الرئة. شعرت بأين ال أطيق أصدقاءها، وأشعرتني بأنها 

ال تقبل بذلك.

ن 
َ
ذوت عالقتنا ببطء. مل تعد حتّب كثيراً االختالط يف أجوائي، وأنا رحت أبتعد عن حميطها كم

الفصل  أّما  أحدنا اآلخر.   
َ
َيّتم أحدنا اآلخر من جّنته.  انسحابًا تكتيكيًا من ساحة حرب. طرد  ينّفذ 

األخير فقد جاء عندما كنا معًا يف داري.

دا فجأة. كأن 
َ
الراديو يغني بالعبرية. انقطعت األغنية فجأة: عملية تفجيرية. جسدانا العاريان بر

االنفجار وقع يف املساحة الرقيقة بين ذبذبات تالمسنا احلار.

صمٌت ثقيل. 

"حيوانات"، قالْت.

"وماذا بشأن حيواناتك؟" قلت.

ازداد ثقل الصمت.

لقاءين  من  الالحقة مل تصمد ألكثر  وخرجْت. حماوالت اجملاملة  ارتدت مالبسها  أثقل  بهدوء 

ن يهرب إىل 
َ
لّفهما جفاف كريح السموم املعبأة بغبار أصفر. مل أستطع تفادي املفارقة: شعرت كم

صحراء عروبته القديمة البعيدة مع أين بقيت يف بالدي التي تعّرضت لعمليات تبديل عجيبة فال عاد 

بها حتى ماعز تركض على جبل وال حكيم أبيض اللحية يحلبها.

ويف ليلة ليالء جاءنا السّيد أوسلو. حمل حمائم بيضاء رشيقة. أمسكها حمظوظو املرحلة من 

خواصرها ثم أطلقوها حين تّم اإلعالن عن حلظة السالم.

ن ال يعاقر اخلمر قضى 
َ
عاد الناس إىل بيوتهم مسرورين، وفتحوا زجاجات النبيذ واحتفلوا. وم

ليلته مع أكواب شاي حماّلة بجوار النراجيل العامرة. كانت الصدور املنفعلة تهزأ من العقول التي 

ظّلت متشائمة مّما يدور. الفرح الذي مأل على حين غّرة، خالف الصدور املثقلة بالتاريخ.

دون أن ينتبه أحد ظّلت األّيام تدور، وتدور، وتلتّف وتتقّلص وتقترب وتدوس على الظل واحلواشي 

وأطراف الثياب إىل أن مأل الدنيا شعور باالختناق. راح اجلميع يف شطحة من انتظار ثقيل. وظلوا 

على حالهم متوّجسين.

شتم الولد والده. أّنب األب ابنه. قال الصغير: لقد خدعونا ثانية، فرّد الكبير: إن املكابرة استقدمت 

وقع  ثم  انتظار  يسابق  وانتظار  وأرق  وقلق  ومناوشات  ونقاشات  شجارات  املصائب.  كل  علينا 

اإلنفجار. فعادت األشياء اىل البدايات، وغاب السراب حتى ظهرت احلراب.

يا لقسوة البدايات الكبيرة، كالثقوب السوداء تسحب إليها كل شيء، حتى الروايات. حتى هذه 

الرواية الهزيلة. 


