ُﻛﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﰲ إﻃﺎر ﻣﴩوع أﻗﺎﻣﺘﻪ  98Weeksﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين  ٢٠١٢ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧني
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴني واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ،ﺣﻴﺚ ُﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﲆ ﻛﺘﺎب إﻣﻴﻞ ﺣﺒﻴﺒﻲ،
"اﳌﺘﺸﺎﺋﻞ" ،ﺛﻢ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﺴﻜﺎﻳﺐ ،ﻓﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ/اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ "أﺑﻮ اﻟﻨﺤﺲ" ،اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴّﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب.

املتفائم
شذا رشف الدين

إليك ،يا أبا النحس ،من الناقورة ،تلك البلد ِة الصغرية التي تبع ُد كيلومرت ٍ
أكتب َ
ات
ُ
مسقط رأيس ،صورِ ،
ِ
كنت قد زُرتُها للمر ِة األوىل يف ،82
قليلة عن
ورأسك ،عكّا .وأنا ُ
كنت َ
آنذاك يف الثامنة عرش َة وكان ذلك قُ َب ْي َل مجزر ِة
يل للبالدُ .
غَدا َة االحتالل اإلرسائي ّ
عملت فيها َ
خالل االجتياح
املؤسس ِة األمريك ّي ِة التي
صربا وشاتيال.
ُ
ُ
ذهبت إليها بسيار ِة ّ
َ
السمك ورشبنا َ
العرق
من دونِ إجاز ِة قيادة وبرفق ِة أبنا ِء أعاممي الثالث ْة .هناك أكلنا
وضحكنا كثريا ً .كنا نتكلّم عام سنفعلُ ُه ح َني تهدأُ
ُ
نفتح سوياً مسمك ًة يف
األحوال وق ّررنا أن َ
َ
وبذلك نكو ُن قد رضبنا عصفورين بحج ٍر واحد،
الناقورة نس ّميها «مسمكة النبي موىس»،
والعصفوران هام اإلرسائيل ّيون والوطن ّيون .فاأل َّولو َن سيظنو َن بأنَّنا نك ّر ُم نب َّيهم واألخريون
سيظنون بأنّنا كتبنا االسم بالسني ال بالشني ،كام يل ُفظُه العد ُو ،نكاي ًة به.
ُ
رص قام ًة يف
األحوال حتى تف ّرقنا وذهب ٌّ
لك ْن ما إن هدأَ ِت
كل َّ يف طريقه .فاب ُن ع ّمي األق َ
فتح صال َة سينام وجنى من
العائلة ،هاج َر إىل أمريكا وتز ّو َج ِمن شبيهة مارلني مونرو كام َ
رشب العرق
املال الكث َري ومل نع ْد نسم ُع عنه شيئاً .واب ُن ع ّمي ،األكرب سناً بيننا ،توقّف عن ِ
وصار يلطُم صدره بيده ،التي من املفرتض أن ميدها ملصافحتي أو معانقتي .أي أنه أصبح
يغضون أبصا َرهم عماّ قد يفقأُ منظر ُه أع ُي َن ُهم .ومنظري كان مام يفقأُ
من أولئك الذين ّ
العني ،برأيِه.
َ
أما اب ُن ع ّمتي الذي يف سني متاماً
الرحيل إىل
َ
فحاول أن يص َري شاعرا ً لك َّنه ملْ يُوفَّق فق ّر َر
ِ
كتب يل ذات يوم ... :يف الواقع ال أدري ما الذي أىت يب إىل
النجف ليص َري عاملاً .ومن هناك َ
هنا ،فأنا ضجرا ٌن ج ّدا ً
ٌ
ومشتاق كثريا ً إىل جلساتِنا األنيسة...
ِبت الستعاملِه كلمة «أنيسة» التي بدت يل فصيح ًة مبا ال يالئ ُم جلساتِنا يف العادة،
وعج ُ
ونفتح
بت أك َرث حني قرأتُ ما تال العبارة ،أي حني سألَني رأيي يف أن نتز ّو َج
لكنني تع ّج ُ
َ
وننجب أوالدا ً
مسمك َة «النبي موىس» يف الناقورة سوياً
ونعيش هناك إىل األبد.
َ
َ
فكتبت له أن زوا َجنا يُعت ُرب
اضطرب أكرث.
املضطرب أصالً،
تأكّدتُ يو َمها أن اب َن ع ّمتي،
ُ
َ
َ
لت عن فكر ِة املسمكة
فاح قُرىب ،وهو نوع من ال ِنكاح غريِ املح ّبذ علم ّياً ،ث ّم إنني َع َد ُ
ُس َ
						
وق ّررتُ الهجر َة إىل حيثُ يعطونَني فيزا.

علمت أن اب َن ع ّمتي الشي َخ  -الشاع َر -املُحب َط صار بني أهلِنا يف
بعد هذه الرسال ِة بفرت ٍة،
ُ
دي ِر الصليبُ .
وأقول «أهلَنا» ألن الكثري من أقا ِربِنا يقضو َن فرت ًة ال بأس بها هناك ،قبل أن
يناديهم الباري إليه.
ولعل من ِ
املفيد أن أُخ َرب َك عن أصلِ عائلتي ،التي تُشب ُه عائلتَ َك إىل ح ّد ما .فهي لُقِّبت
ّ
رش جيالً .واملُتفائم تَطغى عليه صف ُة املتشائم
بـ»املُتفائم» وذلك منذ أكرثِ من خمس َة ع َ
ِ
بعكس املتشائل الذي تطغى عليه صف ُة التفاؤل بها .فأفرا ُد عائل ِت َك
يخص املصائ َر،
يف ما ُّ
ص رُ ِة عاب ِر سبيلٍ » ،وهذا لف ِ
َرط تفاؤلِهِم
يبحثو َن «تحت أقدامهم عن ما ٍل سق َط سهوا ً من َّ
بالحيا ِة الدنيا .أما عائلتي ،ولف ِ
َرط تشاؤ ِمها بأحوا ِل الدنيا وتفاؤلِها مبا ت َ ِع ُد به السامء ،فإن
انخفض عن أُف ُِق نَظَ ِر ِهم ،بل غالباً ما يرفَعونَ ُه نح َو السام ِء علّهم
أفرا َدها ال ينظرو َن إىل ما
َ
يلمحونَه أخريا ًّْ ،
أي الرحم ْن ،مشريا ً إليهم بإص َب ِع ِه يكْ يتبعوه إىل حيثُ هو .وإمنا شا ِع ُركم
قلب جمل ٍة أثري ٍة منسوب ٍة ِ
يعمل شاعرا ً يف
ألحد أجدادي الذي كان ُ
الجليل مل ْ
ُ
يفعل سوى ِ
ليس عىل هذه األرض ما يستحق الحياة.
فلسطني ويُ َرد ِّ ُدها دون كللٍ  ،وهيَ :
ُّ
اح ينظ ُر ذاتَ ليل ٍة إىل السام ِء وهو يصليّ ملد ِة شه ٍر بأك َملِه
أب َج ّدي أليب ر َ
ويُقال بأن َ
بقي عىل حالِه إىل أن تلونَت عينا ُه بلونِ زرق ِة السام ِء
فيام كانت يدا ُه مفتوحتني .وقد َ
َّ
شكل الغيوم.
وصارتْ كفا ُه بيضاوينِ واتخذَتا َ
بحجم حب ِة الرملِ ومل يعد يشع ُر به
يوم يصغر أكرث فأكرث إىل أن صا َر
ِ
اح يوماً بع َد ٍ
ثم ر َ
يوم ،وكان َ
أيام عىل وفاتِها ،تحو ُم
ذلك بعد سبع ِة ٍ
أح ُد ما عدا زوجتَه التي شو ِه َدت ذات ٍ
حول مناز ِل بناتِها وتويص كلاّ ً منه ّن أال تنىس الصال َة أيّا َم ِ
أي أبيهم،
العيد عىل ح ّب ِة الرملِ ْ ،
ِ
بالطات املطبخ.
التي وضعتها قبل مامتِها يف ُصندوقٍ تحت إحدى
ِ
وبعكس عائل ِت َك التي كانت تج ُد من ح ٍني إىل آخر أمواالً ضائعة ،فالتي أنحد ُر منها مل
تج ْد شيئاً حتى اليو َم يف زرق ِة السام ِء أو ِ
وثق يا صديقي بأن ما من عجو ٍز يف
بياضهاْ .
منفصل عن األعىل ،وتقويس َة ظهر ِه تشبه الـ  ٧إال
ٌ
األسفل
َ
البلدة تراه مييش وكأن جس َمه
أكتب لك هذه الرسالة ،تراين أنظُ ُر إىل سقف
وتج َم ُع ُه صل ُة قرىب بنا .حتى اآلن ،وفيام أنا ُ
الغرفة َ
			
بدل النظ ِر إىل الورقة أمامي .لذلك أنت ترى خطي

					
ينحدر
شيئاً
فشيئاً...
إنها عاد ٌة
				
				
							

ٍ
كمرض ورا ٍّيث
ال مف َّر منه...

خص مص َري أخيك الذي اقتلعتْ ُه
وهناك تشاب ٌه آخر بني عائلتي وعائل ِتك ،وذلك يف ما َّ
العاصفة هو «و ِونشُ ه» ،لتجدوه مم ّددا ً من دون رأس عىل شاطئ حيفا .فاب ُن ع ّمي
الشيوعي وجدناه أيضاً ذات يوم مم رّ ّددا ً من دون يديَن عىل شاطئ صور ،بعد أن انفجرت
يحضها الغتيال ِ
أحد عمالء العدو.
فيه العبوة الناسفة التي كان
ُ
مثل
رصتِها (ونحن أيضاً َ
ومن أرسا ِر العائلة أ َّن ما من امرأة فيها إال لديها شام ٌة تحت ّ
املاسون ،ال ميكن أن نفيش أرسا َرنا العائل ّية ،لكننا نقو ُم أحياناً باستثناءات) .ويقال إن الج ّدة
األوىل التي ُولدت مع هذه الشامة كانت كلّام كبست بإصبعها عليها ،ت َخ ُر ُج ح ّب َة ح ّم ٍص
الزوجي حني يضغ ُط ر ُجلُها عىل
رُمن فمها .وبإمكانك أن تتخيّل يا ُّمحرتم ،مشه َد الرسير
ّ
صتِها بهدف اإلنجاب .فكان كل طفلٍ يول ُد يف العائلة ورزقُه من الحمص م َع ُه .ليس هذا
َّ
فقط ،بل يُقال أيضاً إن عائلتَنا نجت هكذا من املجاعة خالل الحرب العامل ّية األوىل.
لكن بعكس أبيك ،كان ج ّديِ ،
يقول لنا أالّ َّ
رح َم ُه اللهُ ،
بكل بني آدم
نثق ّ
نشك بأحد وأن َ
يخطئ ،فهو ليس بإله!
ألحق بنا أذى .فربأي َج ّدي ،اإلنسان
حتى لو َ
ُ
ما رأيُ َك بهذه الحكمة؟ أعرف أنها بديه ّي ٌة لدرجة أن ال حكم َة فيها ،لكن بالنسبة لنا ،نحن
املتفامئني ،فجمل ٌة كتلك تث ُري فينا كماّ ً هائالً من املشاعر العميقة ،فن َ
رش ُع نستذك ُر َحشرْ ُ
ومقتل ال ُحس ِني غدرا ً ،ونروح نُ ِ
نش ُد
َ
خلف الباب واستشها َد أيب الفضل العبّاس
فاطم َة َ
جاهشني بالبكاء:
نفس ِمن ِ
بعد ال ُحس ِني ُهونيِ      وبـع َد ُه  ال ك ِ
ُـنت أ ْن ت َكون
يا ُ
َهـذا ُحـس ٌني وا ِر ُد الـ َمنونِ       وت َـشـ َرب َني بـا ِر َد الـ َمع ِني
تالل ِه مـا َهـذا ِف ُ
ـعال ِديـ ِني      
ِ ُ
ِ قِ
وال  فـ َعال َصـاد الـ َيقينِ ِ

إىل أن نغفو.

بكل الناس« .فأي ُه ُّم نح ُن متشامئو َن أم متفائلون؟».
ونثق ِّ
نحن هكذا ،ال نراهن عىل أحد ُ
											
رجعت إليها بعد ثالث َني عاماً ألج َد عىل مدخلها «آرم ًة» كُتب عليها
لن ُعد إىل الناقورة التي
ُ
«موىس ترافيل» ( .)travelتذكّرتُ أبناء ع ّمي ودرتُ أبحث عن املسمكة إياها .وجدتُ
واحد ًة أسامها صاح ُبها« :يش سامي» ،ر ّمبا ل ُيفهم اليونيفيل بأنه يتكلّم الفرنس ّية وأنه،
بالتايل ،يق ّدم الكحول .أظ ّنها هي .مل أدخلْها ،لكنها بقيت عىل حالِها منذ ذلك الحني.
												
إنه ترشين الثاين  ،2012ناقور ُة البائسة ،عىل مييني البح ُر الذي ابتل َع «باقية» و»والء»،
رض وصفر .من أمامي عكّا ومن
وعىل يساري املرتفعاتُ الخرضاء التي ابتلعتْها أعال ٌم خ ٌ
ورايئ صور التي «ت ْدعي عليها» ع ّمتي فتقول :الله ياخدها هي وأهلْها! وحني أسألُها
إىل أين ياخدها ،تقول :والله يا ع ّمتي «هناك أسوأَ منهم» بكثري .من «هم» يا ع ّمتي؟
اليهود! أوالد الكلب ،فليأتوا وينظفوا لنا الطرقات .شويف بالدهم ما أنضفها .بس شاطرين
ينضفوا بالدهم ويك ّبوا علينا صواريخ .الله يه ّدك يا إرسائيل ،ه ّدتنا وع ّمرت فلسطني.
الله يه ّدك يا فلسطني ،جبتييل مرض السكّري...
كام ترى ،ع ّمتي تهذي أحياناً .أمل أقل لك بأنّنا مثلَكم ،ننتهي يف املص ّحات العقل ّية؟
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