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إلى عبد النور

هل على أبنائهم، 
أ
ر ال

ّ
بالعادة يؤث

ولكن معك ...

ه ل حدود لنعم هللا علينا. 
ّ
مت منك أن

ّ
رت بك وتعل

ّ
تأث

نا خلقنا لنكون مختلفين. 
ّ
منك تعلمت أن

بداع فطرة   الإ
ّ

منك تعلمت أن

 الفطرة المبدعة يصطفيها الخالق بالمختلفين.
ّ

ومنك تعلمت أن

وعندما تيقنت إبداعك

بداع في داخلي. أطلقت العنان للإ
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خيــر إلــى البيــت، بعــد عمليــة اختطــاف أّدت إلــى ضيــاع 
أ
كان رجــوع براونــي ال

آخــر انتهــى لحســن الحــظ فــي مركــز حمايــة الــاب التابــع لبلديــة الحتــلل، 

خيــر لــكل مــا يمكــن أن يتوقعــه المــرء لمغامــرات كلــب. 
أ
بمثابــة الفصــل ال

مغامــرات وجــد نفســه بهــا، كمــا وجدنــا نحــن أنفســنا بهــا كعائلــة، لــم نكــن نتوقــع 

بيــة كلــب فــي هــذا البلــد ســيجلب كل هــذه المغامــرات إلينــا، كنــت   تر
ّ

 أن
ً
أبــدا

صعــب 
أ
كثــر مــن أي شــيء، كان هــذا هــو ال منشــغلة بفكــرة جلــب كلــب بيننــا أ

ــي  عــراف الت
أ
ــك المعتقــدات وال كســر كل تل ــي، كنــت أفكــر كيــف أ بالنســبة ل

 .
ً
نشــأت عليهــا فــي بيئــة تــرى الــاب نجســا

في المقابل، كان هناك إصرار أطفالي. 

مر الواقع وصار براوني بيننا. 
أ
مر وضعني ابني تحت ال

أ
وفي نهاية ال

 وجــود كلــب فــي عائلتنــا كان بمثابــة عمليــة إنقــاذ حقيقيــة، أو لنقــل 
ّ

الحقيقــة، أن

 وجــود الكلــب بيننــا امتــص كل 
ّ

بويــة شــاقة. وكأن  فــي عمليــة تر
ً
كان داعمــا

تلــك الطاقــات الثقيلــة التــي كانــت تخيــم علــى حياتنــا، وفــي المقابــل، اســتطاع 

ــه.  ــوا مشــاعرهم وطاقاتهــم مــن خلل
ّ

طفــال أن يضخ
أ
ال

طفــال، ومهمــا قلــت هنــا، 
أ
يجابــي علــى ال يقــال الكثيــر عــن الــاب وتأثيرهــم الإ

كثــر   العيــش فــي بيئــة حاضنــة ومتقبلــة للــاب جعلنــا كعائلــة أ
ّ

ــد أن
ّ
فمــن المؤك

 لمعانــي الوفــاء والحــب الخالــص والعطــاء. 
ً
 وفهمــا

ً
 وحبــا

ً
 وعطفــا

ً
تقبــل

نــه اختفــى حينهــا لعــدة أشــهر وفقدنــا 
أ
خيــر، كان كالمعجــزة، ل

أ
رجــوع براونــي ال

ــا  ه
ّ
ــر أن

ّ
ــت أفك ــابيع، وكن س

أ
ــة ل ــي المنطق ــث ف ــات بح ــد عملي  بع

ً
ــا ــل نهائّي م

أ
ال

ــت ...  ــرة... وكان خي
أ
ــتكون ال س
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ولكن بكل أسف... 

يحــا، وهنــاك بــاءت كل  ــه بعدهــا تــم خطفــه مــن ســاحة منــزل العائلــة فــي أر
ّ
ن
أ
ل

محــاولت إيجــاده بالفشــل.

نــه بــدا 
أ
 بمــا يجــول بخاطــر ذلــك الكلــب. ل

ً
ــرت كثيــرا

ّ
خيــر، فك

أ
عنــد رجوعــه ال

 التقاطــه. ومــع هــذا 
ً
وكأنــه لــم يتعلــم درســه. فحجمــه صغيــر ومــن الســهل جــدا

لــم يتــردد بتكــرار محــاولت الخــروج مــن المنــزل لوحــده. كان مــن المفتــرض أن 

خــر ل يفكــر ان يخــرج عــن حــدود نظرنــا. أّمــا براونــي فــكان 
آ
، فالكلــب ال

ّ
يتعقــد

 مــن أخطائــه. 
ً
كالطفــل المتهــور الــذي ل يتعلــم أبــدا

ــه  ــو محاولت ــري ه ــا يج ــا م ّبم ــا. ر ــش بينن ــد أن يعي ي ــا ل ير ّبم ــه ر
ّ
ــرت أن ففك

الشــخصية بالهــروب. 

مــور مــن خــلل 
أ
ــى ال ــدة وصــرت احــاول النظــر إل ــام عدي ي

أ
فأجلســته أمامــي ل

. يمكــن للمــرء الغــوص بهــا إلــى 
ً
كثــر القصــص تأثيــرا عيونــه. عيــون الــاب بهــا أ

ــه وبعــد أشــهر معــدودة حصلــت  ــكار والتخيــلت. إل ان ف
أ
ــل محــدود مــن ال ال

ــاه  ــد عين ــم تع ــة. فل ــتطع الكتاب ــم أس ــا. ول يح ــي أر ــرة ف خي
أ
ــف ال ــة الخط عملي

 مشــروع الكتابــة 
ّ

ن
أ
ســتطيع اســتنباط مــا يخالجــه مــن أفــكار خللهــا. ول

أ
أمامــي ل

 ل بــأس بــه، قــررت الســتمرار فــي هــذه القصــة ولكــن 
ً
كان قــد بــدأ وقطــع شــوطا

خــر. 
آ
هــذه المــرة مــن خــلل زوي، كلــب العائلــة ال

ــا  ــي. ولكنه ــو صعــب. مســؤولية ل تنته ــم ه ــاب، وك ــام بال ــل الهتم ــم جمي ك

كثــر بكثيــر. لــو فهمنــا فضائــل الــاب لمــا  كيــد تعطــي بقــدر مــا تأخــذ مّنــا وأ بالتأ

ــة. 
ّ
ــاك الكب ضال كان هن
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ــا  ــا كان صديقن ــن إذا م ــون محظوظي ــد نك ــة، ق ــب للغاي ــن الصع ــذا الزم ــي ه ف

ــب.  ــو كل ــاًء ه ــر وف كث
أ
ــاب، وال ــو كت ــرب ه ق

أ
ال



نيتشه في القدس  

- 10 -

 أّيهــا الكوكــب العظيــم؟ 
ٌ
كان لــك غبطــة لــو لــم يكــن لشــعاعك مــن ينيــر أ

ــول نســري  ــولي ول ــي، فل ــى كهف ــا برحــت تشــرق عل ــذ عشــر ســنوات م من

ــا  ــا كّن ــوارك وســئمت ذرع هــذا الســبيل، ولكنن ــّي، لكنــت مللــت أن وأفعوان

ــك، أصــغ  ــا إلي ــع بفيضــك ونّرســل بركتن ــاح لنتمت ــب بزوغــك كل صب
ّ
نترق

إلــي، لقــد كرهــت نفســي حكمتــي كالنحلــة أتخمهــا مــا جمعــت، فمــن لــي 

هــب وأغــدق إلــى أن يغتبــط الحكمــاء مــن 
أ
كــف تنبســط أمامــي ل

أ
بال

ــم. ــم بثروته ــراء منه ــم ويســعد الفق ــاس بجنونه الّن

عمــاق، كمــا تجنــح أنــت 
أ
منيــة التــي تهيــب بــي للجنــوح إلــى ال

أ
تلــك هــي ال

ــقة الســفلى مــن 
ّ

 إشــعاعك إلــى الش
ً
 وراء البحــار حامــل

ً
 مســاء منحــدرا

ّ
كل

العالــم، أّيهــا الكوكــب الطافــح بالكنــوز.

 
ّ

ــّي أن أرقــد علــى حــد ــوارى أســوة بــك، وجــب عل ــّي أن أت لقــد وجــب عل

ــن أهفــو إليهــم. ذي
ّ
ــاس ال ن

أ
تعبيــر ال

باركنــي — إذن — أّيهــا الكوكــب، فأنــت المقلــة المطمئّنــة التــي يســعها أن 

 مــن الّســعادة دون أن تختلــج كمقلــة الحاســدين.
ّ

تشــهد مــا ل يحــد

 
ً
ــاق وهجــا ف

آ
ــى ال ــر عل  ينث

ً
ــا  مذهب

ً
هــاق تســكب سلســبيل

ّ
ــكأس الد ــارك ال ب

مــن مســّراتك.

.
ً
يد أن يعود إنسانا يد أن تندفق ثانية، وزارا ير  هذه الكأس تر

ّ
أنظر! إن

وهكذا بدأ جنوح زارا إلى المغيب1

1. هكذا تكلم زاردشت
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(1(( 1

ــدون أن  ي ــم تر ــه، وأنت  يفوق
ً
ــيئا ــه ش ــن نفس ــد م ــات أوج ــن الكائن  م

ً ّ
إن الك

هــا، بــل أنكــم تؤثــرون التقهقــر 
ّ

 الموجــة الكبــرى فــي مد
ّ

 يصــد
ً
تكونــوا جــزرا

نســان، وهــل القــرد مــن  إلــى حالــة الحيــوان بــدل اندفاعكــم للتفــّوق علــى الإ

يته وعــاره؟  ســخر
ّ

نســان إل الإ

كبــر ول أزال أحلــم بيــوم ألقــى فيــه أّمــي، علــى الّرغــم مــن استســلمي  ــا أ هــا أن

 
ً
 ماتــت. بداخلــي مــا أصبــح إنســانّيا

ّ
نهــا بــل شــك ل بــد

أ
 لــن أجدهــا، ل

ً
بأننــي أبــدا

ــن  ــي م ــاب، ومعارف ــع ال ــا عشــته م ــر مم كث ــع البشــر أ ــد عشــت م ــا، فلق ّبم ر

البشــر يتفــّوق علــى معارفــي مــن الــاب بأعــداٍد كثيــرة. أصبحــت مــع الســنوات 

أفكــر مثلهــم وأشــعر بمشــاعرهم. حّتــى هوّيتــي أصبحــت كهوّيتهــم، بطاقــة تحمــل 

ــي  ــط، نســيت أصل ــت أو المحي ــت كأهــل هــذا البي ــي. ول أعــرف إن كن صورت

 أننــي 
ّ

، إل
ً
رتنــي بــه كلمــات أّمــي التــي لــم تفارقنــي أبــدا

ّ
ــذي طالمــا ذك

ّ
القديــم ال

كثــر مــن كونــي أّي شــيء آخــر. صــرت أشــعر أننــي مقدســيٌّ أ

ــى أّي كان. العيــش فــي  ــٍم إل ــٍن منت ــا وتكــون مجــرد كائ ل يمكــن أن تعيــش هن

القــدس تجعلــك تســعى إلــى انتمــاٍء محــدد تصبغــه بــك المدينــة. تجــد نفســك 

وكأنــك واحــد منهــم. مثلهــم.

كثــر... ابــن مدينــٍة تختلــف عــن أي مــكان كان علــى مــّر الّزمــان. مدينــة  ولكــن أ

مــة بأزمــات مــن يســكنون بهــا.
ّ

متأز

لــن أتحّمــل البقــاء هنــا. شــعوٌر قــويٌّ ل يفارقنــي، يســحبني نحــو مــكان يجــب أن 

م.
أ
تكــون فيــه أّمــي. أحتــاج الرحيــل إلــى مكانــي الخــاص. فــل وطــن غيــر قلــب ال
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م.
أ
 وجودنا وعدمه مرتبط بوجود ال

ّ
وكأن

ــذي 
ّ
 علقتــه بأّمــه تنتهــي بانقطــاع ذلــك الحبــل الّســرّي ال

ّ
مخطــئ مــن يظــّن أن

بطنــا بهــا حّتــى نخــرج لنــرى نــور الوجــود. فكمــا نكــون مجــرد عــدم ينتفــخ فــي  ير

جــوف بطنهــا، نصيــر إلــى عــدٍم بدونهــا.

ــق ســوى ذلــك  ي ــي طر ــر نحــو العــدم منــذ فقدتهــا. ل أعــرف ل ــا هكــذا أصي فأن

ــف عــن 
ّ
 بظاهــره. فلــم يتوق

ّ
ني إلــى ســّرها. ذاك الحبــل لــم ينقطــع إل

ّ
ــذي يشــد

ّ
ال

ــور. ي نحوهــا منــذ أبصــرت حياتــي الّن
ّ

شــد
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ــر أنكــم  نســان، غي ودة ومنتهاهــا الإ
ّ

ــد ــٍق مبدؤهــا ال ي ــى طر جهتــم عل
ّ
لقــد ات

ــه   لمــن يقتطــف ب
ٌ

ــل ــد فوي ســع وتمت
ّ
ــا أن الصحــراء تت ــى جــل م ــم عل أبقيت

نســان   الإ
ّ

رض، لقــد كنتــم مــن جنــس القــرود فيمــا مضــى، على أن
أ
ديــدان ال

لــم يفتــأ حّتــى اليــوم أعــرق مــن القــرود فــي قردّيتــه.

اسمي براون نيتشه .... نعم اسم إنسانيٌّ سخيف، يعني نيتشه بّنّي اللون.

كنت هدية عيد ميلد لطفل أتم سنواته العشر.

ل أذكــر الكثيــر مــن حياتــي قبــل مجيئــي لعائلتــي الجديــدة. ل أذكــر كذلــك 

 مــا أذكــره. 
ّ

ليــم. هــذا كل
أ
ــي تســكنني بذكراهــا ال . أّم

ً
ــرا عائلتــي القديمــة كثي

ــه تكهنــات مختلطــة بيــن حنينــي وحلمــي. حقيقــة مختلطــة 
ّ
والباقــي كل

ــال. بالخي

 للبيــع فــي إحــدى 
ً
ّبمــا انتشــلوني مــن حضــن أّمــي، وســرعان مــا كنــت معروضــا ر

حوانيــت الحيوانــات فــي مدينــة تدعــى رام هللا.

رام هللا هــي إحــدى مــدن فلســطين. وهــي أقــرب إلــى أن تكــون العاصمــة 

ــة  الفلســطينية، فبهــا مقاطعــة الرئيــس الفلســطينّي ووزاراتــه. وهــي البــؤرة الحيوّي

ــي الســابقة  ــره مــن حيات ــا أذك للمجتمــع الفلســطينّي مــن بشــر والكب وقطــط. م

ــن  ــن، وبي ي خر
آ
ــي ال ــا بإخوت ــن عنايته ــا بي ، م

ً
ــل ــي كان قلي ــي ل محــدود، والكم أّم

ــون  ب ــة. ير يب ــدن الغر ــذه الم ــل ه ــن عوائ تنا بي
ّ
ــا، وتشــت ــن أخــذي منه ــا م خوفه

ــارة. ــل الّتج ــن أج ــا م ــي تكاثره ــتثمرون ف ــا ويس ــي يبيعونه ــاب لك ال
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يقــة. هــي نفســها خطفــت  ــي أنحــدر مــن ســللة الكب عر
ّ
 مــا قالتــه لــي أّمــي أن

ّ
كل

لتعيــش فــي رام هللا بعــد أن كانــت مدللــة فــي إحــدى المــدن البعيــدة. أجدادهــا 

جــاءوا مــن اســكتلندا.

ــن  ــي اب
ّ
ــا أن ــر دائم

ّ
ــي بنفســي وأتذك ــأن أعتن ــي ب ــي اوصتن ــة ل ــا القليل ــي كلماته ف

ــداد هــؤلء البشــر. ــن امت ــر م كث ــد أ ــدة تمت ــٍة عتي ســللٍة راقي

جــاءت عائلــة أّمــي الولــى علــى بواخــر قدمــت مــن بلــدان اوروبــا أبــان إحــدى 

ــة  نفســهم حماي
أ
ــم البشــر وطغيانهــم. أرادوا ل  مــن جرائ

ً
ــا ب ــة هر الحــروب العالمّي

ــرور التــي ألحقتهــا الحــروب وســرعان مــا وجــدوا أنفســهم وســط حــروب 
ّ

مــن الش

يــن.  بشــر آخر
ّ

هــم أشــعلوها ضــد

ــذي رأتــه بينمــا كانــت ترتكــب الجرائــم ضــد 
ّ
لــم ال

ّ
ّبمــا لــم تتحّمــل العائلــة الظ ر

بيــن لتنجــو بنفســها  أبنــاء هــذه البــلد. ووجــدت العائلــة نفســها تهــرب مــع الهار

ــع البشــر القادميــن علــى متــن تلــك القــوارب. مــن فظائ
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مــا هــو بمثابــة نــور كوكــب يعــروه 
ّ
إن كل عمــٍل ينشــأ عــن فضيلتكــم إن

 
ٍّ

ــن حــد ــس م ــلك، ولي ف
أ
ــي ال ــرق مجــراه ف ــوره يخت ــزال ن ــا ي ــاء، فم النطف

ــي ســبيلها  ــزال أشــّعة فضيلتكــم ســائرة ف ــن ت ــه، وهكــذا ل ــي ســيره إلي ينته

 إشــعاع الفضيلــة 
ّ

ن
أ
ســيان؛ ل

ّ
يــه فــي عالــم الن حّتــى بعــد انتهــاء عملهــا وتوار

مســتمّر ل يعــروه زوال.

يمــة إلــى مصيبــة.  نســان. مــن هــروب إلــى هــروب. مــن هز هــذه هــي حكايــة الإ

يد وضيــاع  يمــة إلــى مذبحــة، فتهجيــر وتشــر يمــة. ومــن جر مــن مصيبــة إلــى جر

مســتمّر. 

ــات المدجنــة كالــاب والقطــط، نجــد أنفســنا فــي تلــك  ونحــن معشــر الحيوان

ــذي  ــن ال م
أ
ــعر ال ــكاد نش ــان. ل ن م

أ
ــتقرار وال ــدم الس ــن ع ــانّية م نس ــرة الإ الدائ

ــم. ــن أنفســنا منه ــة تأّمي ــدأ محاول ــى نب ــه، حت ــون الوصــول إلي يحاول
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يــح،   ل يمــت بنســبه إلــى أصــل صر
ٌ

 كائــن مشــوش
ّ

ليــس أوفركــم حكمــة إل

نســان ليتحــول إلــى شــبٍح  شــباح، ومــا أدعــو الإ
أ
يــٌج مــن النبــات وال فهــو مز

أو إلــى نبــات.

ينّية، طويلــة نحيفــة ســمراء. لــون شــعرها بّنــّي كلــون  أخذتنــي امــرأة شــابة، عشــر

ســفل ظهرهــا، بعدمــا ســاومت علــى شــرائي مــع صديقهــا، 
أ
شــعري متلتــل ل

ــا. ــت مــن نصيبهم  كن
ً
ــا مســاومة دامــت أّيام

ــا  ــا وكأنن ــتري بن ــع ويش ــرض يبي ــي مع ــا ف ــل، يعرضن ــب المح ــر صاح كان التاج

ــا، ســّيئ المعاملــة،  ــص مّن
ّ
 للتخل

ً
ــه كان متعطشــا

ّ
 أن

ّ
مخلوقــاٍت نــادرة الوجــود. إل

 ووســخ
ٍّ

ــي مــكان رث ــارص، وف ــارٍد ق كل، وبجــوٍّ ب ــل أ ــا ب ، يتركن
ً
شــرها

ــروف الحقيقيــة لعيشــنا فــي ذلــك “المعــرض” مــن قــذارٍة وســوء معاملــة 
ّ

بيــن الظ

لت 
ّ
بائــن، تشــك وشــحٍّ فــي الطعــام، وبيــن تحولــه لرجــٍل طّيــب يعتنــي بنــا أمــام الز

يــاء والكــذب. نســان: الّنفــاق والّر فكرتــي الولــى عــن الإ

كثــر رحمــة مــن حيــاة الــاب والقطــط   أ
ً
كانــت الحيــاة فــي معرضــه طبعــا

 الشــوارع فــي تلــك المدينــة. طلقــات الّنــار كانــت تســمع 
ّ

المشــردين علــى حــواف

نــا 
ّ

مــن مســافات غيــر بعيــدة لعملّيــات قتــل جماعّيــة لــاب لــم يكونــوا بقــدر حظ

ــا بنعيــم المعــرض وصاحبــه. رن
ّ
ــأن يذك  ب

ً
فــي هكــذا مــكان. وكان هــذا كفيــل
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 بنبــراٍت 
ّ

بــراق، ومــا تكلــم الجمــال إل رعــاء والإ  الإ
ّ

ل ينبــه الشــعور الغافــل إل

 .
ً
رواح انتباهــا

أ
 ال

ّ
 إلــى أشــد

ّ
هامســة ل تنفــذ إل

ــق  ي ــك الطر ــر تل ــت أذك ــد، ل زل ــي الجدي ــى بيت ــؤّدي إل ــارع الم
ّ

ــك الش ــي ذل ف

الوعــرة المليئــة بالمطبــات.

مامــي 
أ
ــابة مكابــح الســّيارة فجــأة، وإذ بــي ألتصــق بوجهــي بالّزجــاج ال

ّ
دعســت الش

ّبمــا.  مّنــي وعلــّي ر
ً
للســّيارة. صرخــت الفتــاة رعبــا

ــه أغمــي علــّي وفقــدت الوعــي لوهلــة. وقــد يكــون أصابنــي ارتجاج 
ّ
ــّن أن

ّ
أغلــب الظ

 مــا كان 
ّ

كرتــي، ففقــدت كل بالمــخ، وقــد يكــون حصــل مــا حصــل، فأثــر علــى ذا

تــي ذكرتهــا.
ّ
يــات أبعــد مــن تلــك ال لــي مــن ذكر
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ــن 
ّ
هــا تتمك

ّ
 متوّهمــة أن

ً
 جائعــا

ً
 قبيحــا

ً
لقــد كانــت الــّروح تتمنــى الجســد ناحــل

رض التــي يــدّب عليهــا، ومــا كانــت تلــك 
أ
بذلــك مــن النعتــاق منــه ومــن ال

 
ّ

 علــى مثــال مــا تشــتهي لجســدها ناحلــة قبيحــة جائعــة، تتوّهــم أن
ّ

الــّروح إل

مــا يكمــن فــي قســوتها وإرغامهــا.
ّ
اتهــا إن

ّ
أقصــى لذ

ــري للكثيــر مــن أّيــام طفولتــي الولــى، 
ّ
 مــا أفكــر إن كانــت مســألة عــدم تذك

ً
كثيــرا

بــة. ســببه تلــك الضر

 ما تصنعــه مخيلتي، 
ّ

فشــكل أّمــي فــي مخيلتــي يشــبه كتلــة الغيــوم، ل أرى منــه إل

ومحــاولت عقيمــة فــي رســم صورة تبقــى أمــام ناظرّي.

ــي  ــل الــاب الت ــا مــع فصائ ــا، وأقارنه ــي أنتمــي إليه ــة الــاب الت ــل فصيل أتخّي

ــراب  ــى الشراســة، يشــبهون ت ــرب إل ــة أق ــذه المدين ــا. الكب ه ــا هن ــل معه أتعام

ــذي تعيشــه وأنــت 
ّ
وجبــال وشــوارع هــذه البــلد. بشــخصّياتهم مــا يشــبه الوعــر ال

يــق. تمــّر بالســّيارة عبــر طر
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إنكــم تتقاضــون ثمــن فضيلتكــم وتطالبــون بالجــزاء، أّيهــا الفضــلء، طامحيــن 

فر 
ّ

رض، وإلــى الظ
أ
كــن فــي ال  مــن أما

ً
كــن فــي الســماء، بــدل إلــى امتــلك أما

 مــن الدهــر الّزائــل.
ً
بدّيــة بــدل

أ
بال

وصلــت إلــى بيتــي الجديــد. كانــت العائلــة مرتعبــة مــن وجــودي باســتثناء البــن 

ــع  ــة مــن حيــث العــدد، ولكــن مــن يصن غلبّي
أ
ــاء ال بن

أ
ل ال

ّ
والفتيــات. نعــم يشــك

م.
أ
العائلــة هــو ال

ــذي كانــت 
ّ
ّم تلــك، كانــت مرتعبــة مرتابــة مــن وجــودي فــي نفــس المــكان ال

أ
وال

تتواجــد بــه.

رت بارتياب.
ّ
كمل حياتي مع هؤلء يا إلهي؟ فك كيف سأ

ّم كانــت مجنونــة بــل شــك. منــذ رأتنــي وهــي تصــرخ، لــم أفهــم مــا بهــا، تصــرخ 
أ
ال

ّم القتــراب 
أ
علــّي أم علــى أبنائهــا؟ مشــاحنات كثيــرة جــرت أمامــي. لــم ترغــب ال

 مــا 
ّ

يــدان. ولخوفهــا علــى مــا بــدا لــي مــن كل
ّ

 والد
ّ

منــي لمتــلء جســدي بالبــق

يتحــّرك مــن كائنــات أمامهــا غيــر أبنائهــا.

 جســدي الصغيــر كمــن بــه جــرب. كانــت تتطايــر 
ّ

 أننــي بالحقيقّيــة كنــت أحــك
ّ

إل

مّنــي الحشــرات الصغيــرة والكبيرة.
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يبــة عــن هــذه فــل تحســبوا   عــن ذاتكــم ومــا تلــك غر
ً
لتكــن فضيلتكــم تعبيــرا

 ورداء.
ٌ

هــا جلــد
ّ
أن

ّبمــا تكبــر أخاهــا ببضــع الســنوات كانــت حنونــة  خــت الكبــرى التــي كانــت ر
أ
ال

 اســمي 
ّ

ــع أن ــت للجمي ــي وأعلن ــفتني وحضنتن
ّ

ــي وغســلتني ونش ــة. أخذتن ومحب

براونــي.

ســماء ترتبــط بأصحابهــا، واســم 
أ
 ال

ّ
لــت وقالــت بحــزم: “إن

ّ
ّم تدخ

أ
 ال

ّ
 أن

ّ
إل

بــون بــه مــن بعــض  كــم تقتر
ّ
براونــي ســيبقيه أســير لونــه وعليــه ســيكون نيتشــه. عل

ــة.” الحكم

كــون بــراون نيتشــه. بيــن صراعهــم علــى الســم 
أ
بيــن نيتشــه وبراونــي انتهيــت ل

ــذي ســيحمل لونــي أو اســم الفيلســوف، كانــت النتيجــة واضحــة.
ّ
ال

 
ً
ــا ّي  مركز

ً
 جــزءا

ّ
ــل ــور. كان يحت ه

ّ
ــه الد ــّرت عن  م

ً
ــط فيلســوفا ــم يكــن فق نيتشــه ل

ــون  ــاب ويك ــر بكت
ّ
ــاه تتعث ج

ّ
ــي كل ات ــب. ف ــة بالكت ــة المليئ ــوف المكتب ــن رف م

ه شــوارب غليظــة وشــعر كثيــف.
أ
كبــر أن تــرى صــورة لغــلف تمــل

أ
الحتمــال ال

م تنظر إلّي من بعيد وتقول: نيتشه.
أ
بناء ينادونني براوني، وال

أ
ال

خــت الكبــرى قوّيــة، صاحبــة هيبــة، وكلمتهــا مســموعة بالعائلــة. كانــت 
أ
كانــت ال

ــاول  ــارت تح ــرة فص ــا الّصغي ــي. أّم ــا رأتن ــأت عندم ــرى اختب ــت أخ ــاك أخ هن

ــي. ــي مــن ذيل مســكي وأخــذت تجّرن
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 ليــس هنالــك ل حســيب ول 
ّ

نــي أعلــم الّنــاس أن
ّ
ن
أ
كــم لتحقــدون علــّي؛ ل

ّ
إن

نــي أمتنــع عــن القــول بالثــواب، بــل أذهــب إلــى أبعــد مــن 
ّ
 أن

ّ
مثيــب، والحــق

 ليــس للفضيلــة مــا تجــزي بــه نفســها جميــل الجــزاء.
ّ

هــذا فأقــول إن

 
ً
 جــدا

ً
كنــت فــي حالــٍة صعبــة، الكثيــر مــن الّنــاس فــي هــذه العائلــة. كنــت تعبــا

خــرى، 
أ
 الجهــة ال

ً
ــي كان مراوحــا

ّ
بــة ظاهــرة علــى رأســي. ففك وكانــت آثــار الضر

بنــي.  ضر
ً
ــا  قوّي

ً
 شــيئا

ّ
 أن

ً
ــا وكان جلّي

ــف. لــم يكــن مــن الســهل تحديــد إذا مــا كانــت 
ّ
الّصــراخ فــي ذلــك البيــت ل يتوق

ــاح   صي
ّ

ــد كل ــم. بع ــجاٍر دائ ــة ش ــي حال ــوا ف ــم كان ه
ّ
ــم أم أن ــة الكمه يق ــك طر تل

مــدّوي، تســتطيع أن تنعــم بدقائــق أو لحظــات مــن الهــدوء. يحبــون بعضهــم 

ــون. ــا يتصايح ــه عندم ــذي يظهرون
ّ
ــغف ال ــس الش بنف

ــا  ــد. عندم كي ــخصّية بالتأ ــم الش ــان: منفص نس ــن الإ ــي ع ان
ّ
ــي الث ــذا درس كان ه

.
ً
ــا ــٌم دائم . منفص

ً
ــا ــون صادق ــا يك  وعندم

ً
ــا ــون كاذب يك
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ً
ّم طفلهــا، وهــل ســمعتم أن أّمــا

أ
كــم تحبــون فضيلتكــم كمــا تحــب ال

ّ
إن

مومــة فيهــا؟
أ
طلبــت مكافــأة علــى عطــف ال

 أمنيــة 
ّ

 ذاتكــم نفســها وهــي أعــّز مــا لكــم، ومــا أمنّيتكــم إل
ّ

هــل فضيلتكــم إل

 لهــا.
ً
 ليصبــح آخرهــا أّول

ّ
الحلقــة التــي ل تلتــوي وتســتدير إل

. هنــاك 
ً
 أم عاقلــة تمامــا

ً
 إذا مــا كانــت أّمــي الجديــدة مجنونــة تمامــا

ً
لــم أفهــم أبــدا

طــف وفــي غايــة الجنــون، وأنــت 
ّ
يــب بهــؤلء البشــر. تراهــم فــي غايــة الل شــيء غر

ل زلــت ل تــدرك لحظــة الّتغّيــر تلــك.

 صفــة أّمــي: الجنــون فــي البشــر قــد يكــون فنــون. 
ً
رس الثالــث حمــل دائمــا

ّ
الــد

ــال  ــى ح ــال إل ــن ح ــم م ــّول أحواله ــي تح ــداع ف ب ــن الإ ــر م ــاك الكثي ــدو هن فيب

، وفجــأة 
ً
ــا كنة لطيفــة مليئــة بالحكمــة أحيان بلحظــات متلحقــة. تكــون أّمــي ســا

 أم 
ً
تعلــو نبــرات صوتهــا إلــى حالــة جديــدة ل يمكــن فهمهــا، أهــي متفاعلــة فرحــا

.
ً
؟ لــم أفهــم أبــدا

ً
غضبــا

 نضحــك عندمــا تنتهــي 
ً
بــداع مــا يجعلنــا دائمــا  حالتهــا تلــك كانــت مــن الإ

ّ
 أن

ّ
إل

ــرت بكتــاب 
ّ
مــن نوبــات جنونهــا المتلحقــة والمتعــددة، بعــد أن تكــون قــد تعث

ئ مــن روعهــا.
ّ

لفيلســوفها العظيــم يهــد
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ه فيكــم، بعــد أن اســتحال شــرفكم ذاتــه كمــا 
ّ

لقــد آن للحتقــار أن يبلــغ أشــد

اســتحالت عقولكــم وفضائلكــم إلــى كرٍه واشــمئزاز.

ــذارة   مســكنة وق
ّ

ــو إل ــا ه ــي شــرفي، وم ــا يهمن ــوا: م ــد آن لكــم أن تقول لق

ــاة نفســها. ــّرر الحي ــى الشــرف أن يب  عل
ّ

ــن أن ــي حي ــرور، ف وغ

وجــدت نفســي فجــأة فــي عيــادة طبيــب بيطــرّي. كانــت تلــك المــرة الولــى التــي 

أخــرج مــع العائلــة فيهــا، بعــد محاولــة تنظيفــي التــي اســتمّرت لمــدة أســبوع.

هــم 
ّ
صدقائــي فــي المعــرض، مــع أن

أ
ّبمــا إلــى أّمــي، أو ل  ر

ً
ليــل حنينــا

ّ
كنــت أبكــي بال

 الشــابة اختارتنــي أنــا.
ّ

لــم يكونــوا لطفــاء، وتكالبــوا علــّي عندمــا رأوا أن

 بارتجاٍج في المخ. هذا ما قاله طبيبي الجديد.
ً
 فعل

ً
ّبما، كنت مصابا ر

نــي فــي مدينــة القــدس. وهــي كذلــك العاصمــة الفلســطينية. 
ّ
تبيــن لــي عندهــا أن

 عــن رام هللا. الّنــاس 
ً
 الحــراك فيهــا مختلــف تمامــا

ّ
 أن

ّ
أو هكــذا يقولــون. إل

ــا. ــرون هن ــون ومتغاي مختلف

 القــدس كذلــك تتخالــط بيــن من يســّمون أنفســهم إســرائيلّيين، 
ّ

 أن
ً
ســأعرف لحقــا

 المقارنــة بالمواقــع بيــن 
ّ

 يســّميها عاصمتــه.  والحقيقــة أن
ٌّ

وبيــن فلســطينّيين. وكل

ــك  ــي هــو ذل ســبة ل
ّ
ــّم بالن ه

أ
ــى ال ــا. ولكــن يبق رام هللا والقــدس شاســعة بفروقاته

نســانّي فــي الحيــاة بالقــدس بيــن فلســطينيّين وإســرائيلّيين. ل يمكنــك  الّتعقيــد الإ

ــو كنــت  ــى ول  حّت
ً
ــا ــه تمام مــر، والوعــي ل

أ
ــل الّتعامــل مــع هــذا ال ــا ب العيــش هن

 مثلــي.
ً
كلبــا
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ســماع طلقــات الّنــار هنــا لهــا معنــى آخــر. يطلقــون النــار علــى البشــر هنــا، بينمــا 

طراف. 
أ
يطلقــون النــار علــى الــاب فــي رام هللا.. الســتقواء بالســلح شــعار كل ال

طــراف: بشــر والكب.
أ
 ال

ّ
كين مــن كل والّضحايــا هــم المســا



   مذكرات كلب

- 25 -

(1(((

ــا   ولّم
ً
 العــادل يقــدح شــررا

ّ
ــوا: مــا يهمنــي عدلــي، إن لقــد آن لكــم أن تقول

اشــتعل.

 يســمر 
ً
لقــد آن لكــم أن تقولــوا: مــا تهّمنــي رحمتــي، أفليســت الرحمــة صليبــا

عليــه مــن يحــب البشــر، ورحمتــي لمــا ترفعنــي علــى الّصليــب.

ــت عائلتــك  ــّم إن كان ــل يه ــا، ف الــاب متصالحــون مــع أنفســهم وأجناســهم هن

ــة   بعائل
ً
ــا ــت محظوظ ــا كن ــب. إذا م ــو الكل ــب ه ــرائيلّية. فالكل ــطينّية أم إس فلس

، كمــا يســّمون الــاب 
ً
 بلدّيــا

ً
تحبــك فأنــت فــي أمــان. أّمــا إذا كنــت كلبــا

ــرك. ــة مصي ــن مغب ــك م ــا ويل ــة، في الكنعانّي

ــا كان  ــا م ــي علقاتن ــز ف ــم نمّي ــدة، ل ــع الكب عدي ــات م ــت صداق ــام كّون ّي
أ
ــع ال م

ــي هــذا المــكان. ــّرق البشــر ف يف

 فــي الّصــراع علــى كل مــا تملكــه هــذه المدينــة 
ً
هنــاك حــرب غيــر معلنــة طبعــا

هــا إســرائيلّية، ويحاولــون الّتباهــي 
ّ
ســرائيلّيون يســّمون الــاب البلدّيــة بأن هنــا، فالإ

بطهــا بأصولهــم البعيــدة فــي هــذه المدينــة. أّما الفلســطينّيون،  بأصلهــا الكنعانــّي ور

 مــن علــى أرض كنعــان هو 
ّ

رض الكنعانّيــة. كل
أ
فالكلــب بالنســبة لهــم هــو كلــب ال

فلســطينّي، بشــر والكب وقطــط.

ــون  ــكاد يهتّم ــر بال ــن بش ــة م ــذه المدين ــل ه ــرى. فأه ــي أخ ــام ه ــألة الهتم مس

بأنفســهم، فكيــف لهــم أن يهتّمــوا بالــاب. مــن أجــل هــذا تــرى الــاب البلدّيــة 

متصالحــة مــع حالهــا، ل تحقــد علــى أبنــاء هــذه المدينــة علــى الرغــم مــن قســوتهم 
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هــا بــل حــول ول 
ّ
ّبمــا أن نســانّية علــى الــاب. أو ر المجحفــة والقاســية وغيــر الإ

ن الــاب تختــار البتعــاد عــن البشــر هنــا، لمــا تتعــرض لــه مــن تنكيــٍل 
أ
قــوة، ل

وتعذيــب إذا مــا مســك بهــم بشــرّي ســّيء. فمــا مــر بــي علــى مــدار الســنوات كان 

خــرى، 
أ
ســيتركني كمــا الضحايــا مــن الــاب الّضالــة وغيرهــا مــن الحيوانــات ال

مــن عملّيــات شــنق وحــرق وتعذيــب تدمــي لهــا القلــوب.



   مذكرات كلب

- 27 -

(1(((

كــم، إن هــو   غروركــم ل خطايا
ّ

 مــا يرفــع عقيرتــه علــى الســماء إن هــو إل
ّ

إن

كــم.  حرصكــم حّتــى فــي خطايا
ّ

إل

ــذي 
ّ
ــون ال ــو الجن ــن ه ــم؟ أي ــم ليطهرك ــد إليك ــذي يمت

ّ
ــب ال ــو الله ــن ه أي

يجــب أن يســتولي عليكــم؟

بــون الــاب 
ّ

ذيــن يعذ
ّ
ّييــن ال بر ّيين البر هنــا بالقــدس، إذا ســلم الكلــب مــن البشــر

ــى نحــو مــا. فــي رام هللا كانــت تلــك الطلقــات الّصــادرة مــن  ــي أمــان عل فهــو ف

ــة علــى حســب تســميتهم لهــا ل 
ّ
فّوهــات البنــادق الموّجهــة لقنــص الــاب الّضال

قــل هنــا ل يطلقــون النــار علــى الــاب ول ينشــرون 
أ
تــزال تــؤرق منامــي. علــى ال

كــن أخــرى كثيــرة. الّســم بالطرقــات مــن أجــل قتلهــم كمــا جــرى فــي أما

 القليــل مــن بنــي البشــر فــي هــذه 
ّ

 الــاب ول يأبــه لهــا ال
ّ

مذابــح ترتكــب بحــق

نســان وإصــراره علــى التفــّرد بالكــون. البــلد. مؤلــم كــم وصــل انحطــاط الإ

 
ً
كثــر رفاهيــة مــن أن تكــون إنســانا  هنــا هــو أ

ً
ومــن منطلــق آخــر، أن تكــون كلبــا

كتــراث أو خــوف مــن الحواجــز التــي  . فنحــن نســتطيع أن نتحــّرك بــل ا
ً
فلســطينّيا

ــاس بيــن مــن يســمح لهــم ومــن يمنــع عنهــم المــرور. نحــن  يتــم فيهــا تصفيــة الّن

ــح  ي ــم تصر ــار ول تقدي ــلق ن ــن إط ــوف م ــل خ ــز ب ــن الحواج ــور م ــرار بالعب أح

يســمح لنــا بالمــرور.

ل الخطر علينا وعليهم هو غرور من يحمل الّسلح.
ّ
ما يشك
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نســان المتفــّوق فهــو   حبــل منصــوب بيــن الحيــوان والإ
ّ

نســان إل مــا الإ

الحبــل المشــدود فــوق الهاويــة.

 ،
ً
يــق خطــرا  فــي العبــور للجهــة المقابلــة مخاطــرة، وفــي البقــاء وســط الطر

ّ
إن

ــف خطــر فــي خطــر.
ّ
 توق

ّ
 تــرّدد وفــي كل

ّ
وفــي اللتفــات إلــى الــوراء وفــي كل

ــه كان غليــظ المنظــر 
ّ
 أن

ّ
 لشــكٍل مألــوف، إل

ً
علــى الرغــم مــن كــون الطبيــب شــبيها

ــذي أحمــل اســمه 
ّ
، حّتــى أّمــي التــي تحتفــظ بصــور شــبيهة لــه لفيلســوفها ال

ً
مهيبــا

فــي كل مــكان، خافــت منــه.

ّبمــا تختلــط أصولــه مــع أصولــي.   مّنــي. ر
ً
يبــا  هنــاك فــي نظراتــه مــا كان قر

ّ
 أن

ّ
إل

ــه  ــات شــكل لدي ــع الحيوان ــل م ــا كان الّتعام ّبم ــي. ر ــم بلغت
ّ
ــه تتكل ــت نظرات كان

قــدرة علــى الحديــث بلغتنــا.

 عــن 
ً
ــة الفرنســّية، مســتعمرة إســرائيلّية ل تبعــد كثيــرا

ّ
ذهبنــا إلــى عيادتــه فــي الّتل

بيتنــا. كّنــا وكأننــا خارجــون إلــى نزهــة. الشــوارع مختلفــة هنــاك.

يبــة فــي الشــوارع  نيــا كّمّيــة الّنفايــات الغر
ّ

مــا لحظتــه منــذ مجيئــي إلــى هــذه الد

 هنــاك حاويــات للنفايــات. كنــت بالبــدء أخجــل مــن 
ّ

كــن، مــع أن ما
أ
ومختلــف ال

 مــا أخرُجــه 
ّ

ن
أ
نــي صــرت أقــوم بمهّمتــي بفخــر ل

ّ
 أن

ّ
ــارع، إل

ّ
التبــّول فــي وســط الش

ــر علــى نظافــة المــكان، بــل ل يلحظــه أحــد.
ّ
مــن بــراز ل يؤث
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، ومــا يســتحب فيــه 
ً
ــه معبــٌر وليــس هدفــا

ّ
نســان قائمــة علــى أن  عظمــة الإ

ّ
إن

ــه ســبيل وأفــق غــروب.
ّ
هــو أن

إننــي أحــّب مــن ل غايــة لهــم فــي الحيــاة إل الــزوال، فهــم يمــّرون إلــى مــا 

وراء الحيــاة.

ل 
ّ
م أمثلــة فــي الّنظافــة. هــذا الموضوع كان يشــك

ّ
نــا معشــر الــاب نقــد

ّ
الحقيقــة أن

 مــرة يرمــي أحــد 
ّ

ّبمــا كان يؤرقهــا. فكانــت فــي كل أزمــة دائمــة لــدى أّمــي، أو ر

ــزول  ــى الن ــة عل ــف الســّيارة وترغــم مــن رمــى القمام
ّ
ــارع، توق

ّ
ــة بالش ــاء ورق بن

أ
ال

ــذي وصفنــا نحــن معشــر الــاب قدامــى 
ّ
للتقاطهــا. وكانــت تبــدأ بســرد نشــيدها ال

ــم مجموعــة 
ّ
 فــي قومــه ذات يــوم، بينمــا كان يعل

ً
الحكمــاء العــرب مــن خللــه قائــل

يديــن عــن النظافــة: مــن المر

الكلب يخشى بـوله من طبعـه ل عن دراسة

 إن بال بحكمة يعلو بها ويفوق ناسه

فتراه يرفع رجله حذر الّتـلطـخ بالّنـجاسة

كله جيف الكناسة ه ل يرعوي عن أ ـّ مع أنـ

فالكلب أشرف حالة وهو الّنهاية في الخساسة

 أثـر الّنجاسة
ً
يا

ّ
ممن يبــّول ولم يكن متوق

كم مثله تمضي الحياة به ولم يفقد نعاسه
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ــون  ــت عي ــة، رأي ــة الواثق خراجّي ــي الإ ــت بعملّيت ــا قم ــّية، عندم ــة الفرنس
ّ
ــي الّتل ف

 
ً
يمــة. كنــت طبعــا الّنــاس تحملــق بأخــي وأختــي الكبــرى، وكأنهمــا قامــا للّتــو بجر

طــوار، صاحــب 
أ
يــب ال أّدعــي البلهــة. فبالنهايــة، كمــا وصفنــي الطبيــب غر

 
ً
ــا ــذي أحمــل اســمه، كنــت مصاب

ّ
الشــنب المغطــى لوجهــه، شــبيه الفيلســوف ال

 علــى حنكــي، ومنطقــة الفــم، لــذا أصبــح وجهــي 
ً
ــا ّي مــاغ، أثــر ظاهر

ّ
باهتــزاٍز بالد

 وبــدا ذلــك علــى حركتــي. لــم أفهــم الكثيــر مــن لحظــات مــا قالــه الطبيب، 
ً
ملتوئــا

ــم أتحّســن ســيقوم  ــه إذا ل
ّ
ــة، وقــال أن دوي

أ
ولكنــه وصــف بعــض الحبــات مــن ال

بإجــراء عمليــة لــي.

، ولكّني ارتعبت.
ً
اقترب من وجهي بشنبه الغليظ وزمجر في أذني مطمئنا

http://aswar.over-blog.com/article-99909156.html  .2
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بــون وراء الكوكــب معرفــة مــا يدعــو إلــى زوالهــم أو مــا 
ّ
أحــّب مــن ل يتطل

رض، لتصبــح 
أ
 لــل

ً
ــا بان مــون ذاتهــم قر

ّ
نهــم يقد

أ
يهيــب بهــم إلــى التضحيــة؛ ل

نســان المتفــّوق.  للإ
ً
ــا ــا ميراث رض يوًم

أ
هــذه ال

طفــال وصــار الجميــع ينظــر إلــّي برفــق. عاملونــي بحــّب وعنايــة. حّتــى 
أ
حــزن ال

أّمــي المجنونــة صــارت تقتــرب مّنــي بحنــان وتضحــك أمامــي.

مــاغ. كانــت 
ّ

كتشــافهم أننــي مهــزوز الد تغّيــرت حياتــي مــع هــذه العائلــة لحظــة ا

بــة بالســّيارة هــي مــا جعلــت مخــي يرتــّج. تلــك الضر

، ولم يعودوا يصابوا بالقرف لحظة اقترابهم مّني.
ً
ّبما صرت نظيفا ولر

 بعدها.
ً
كم كرهتهم بالبداية، وكم أظهروا حّبا

ل أفهم اولئك البشر.

هــم 
ّ
ــر أن

ّ
ــة مشــاعرهم، كنــت أتذك

َ
فــي كل مــرة كنــت أشــعر باقترابهــم منــي، وحْيَون

بشــر، والمطلــوب تأقلــم حيوانــّي مــن جانبــي يتناســب مــع إنســانّيتهم.
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ــم، ومــن يتــوق إلــى المعرفــة ليحيــا الرجــل المتفــّوق 
ّ
أحــّب مــن يعيــش ليتعل

 هــذا مــا يقصــد طالــب المعرفــة مــن زوالــه.
ّ

بعــده، فــإن

نســان المتفــّوق فيهّيــئ مــا فــي   للإ
ً
أحــّب مــن يعمــل ويختــرع ليبنــي مســكنا

 هــذا مــا يقصــد طالــب المعرفــة 
ّ

رض مــن حيــوان ونبــات لســتقباله، فــإن
أ
ال

مــن زوالــه.

ــراق   وأبكــي ف
ً
ــل ــت أصحــو لي ــد. كن ــع واقعــي الجدي نســجم م

أ
ــت ل ــي وق أخذن

أصدقائــي فــي المــكان الســابق. رفاقــي الــاب بذلــك المعــرض لــم يكونــوا 

 مــا عرفــت فــي حياتــي تلــك بعــد فراقــي عــن أّمــي. 
ّ

أصدقائــي، ولكنهــم كانــوا كل

ــم. ــم ومــع وجــودي بينه تكّيفــت معه

كنت معهم وبينهم أقرب إلى فرصة اللتقاء بأّمي.

كم حلمت أن ألتقي بها، ول أزال. 

حاولــت رســم خطــة هــروب، اســتمّرت بالتغّيــر أمــام المتغّيــرات الكثيــرة التــي 

 هــؤلء البشــر ليــس لديهــم مــا 
ّ

ــر فــي شــكل الشــوارع وكأن حدثــت أمامــي. تغّي

 النشــغال فــي تغييــر الشــوارع. 
ّ

يقومــون بــه مــن أشــغال إل

وحصل تغّير كذلك، في أفكاري نحو هذه العائلة التي صارت عائلتي.

كثــر مــن نيتشــوّي الصفــات كمــا قــّررت  كــون كلبــّي3 الفلســفة أ بالمحصلــة، قــد أ

 مــن أّي شــيء آخر.
ً
كثــر كلبّيــا لــي أّمــي الجديــدة. فالعيــش بيــن البشــر يجعلــك أ

3. الكلبية أو الفلسفة التشاؤمية: مذهب فلسفي اسسه انتيستنيس وهو أحد اتباع الفيلسوف اليوناني سقراط.
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 الطمــوح إلــى الــزوال. وإن هــي 
ّ

أحــّب مــن يحــب فضيلتــه، فمــا الفضيلــة إل

إل الســهم تنشــبه أشواقه.

ــى أن  أحــّب مــن ل يحتفــظ لنفســه بشــرارة واحــدة مــن روحــه، فيّتجــه إل

ــاز الصــراط. ــه بهــذا يجعــل روحــه تجت ن
أ
ــه؛ ل  لفضيلت

ً
يكــون بكليتــه روحــا

ــف  ــر فكي ــض البش ــا لبع ــتحيل قطعه ــدس مس ــن رام هللا والق ــافة بي ــك المس تل

ــي؟ ــب مثل ــون لكل تك

ــك  ــن ذل ــي م ــى أّم ــوع إل  الّرج
ً
ــاول ــي مح ــنوات حيات ــن س ــر م ــأمضي الكثي س

ــف بحواجــز ويعبــره جــدار 
ّ
، ولكنــه يتوق

ً
ول وهلــٍة مســتقيما

أ
ــذي يبــدو ل

ّ
ــارع ال

ّ
الش

ن أعيــد الكــّرة مــن جديــد، 
أ
حــاول ال

أ
 إلــى نقطتــي الولــى، ل

ً
عالــي، أعادنــي مــرارا

مــا أتيحــت أمامــي فرصــة. 
ّ
كل

 قــد يلتــف حولــك عنــوة، علــى أهبــة 
ً
 عظيمــا

ً
يشــبه الجــدار فــي التفافاتــه افعوانــا

الســتعداد لبتلعــك عنــد ظهــور رأســه فجــأة امامــك. 

ــى  ــن إل ــر المحتاجي ــرص البش ــن ف ــرة م ــر وف كث ــت أ ــور كان ــي بالعب ــن فرص ولك

يــح للمــرور. تصار
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ــه بمثــل هــذه الفضيلــة 
ّ
ن
أ
أحــّب مــن يكــون مــن فضيلتــه ميولــه ومطمحــه؛ ل

يتــوق إلــى إطالــة حياتــه كمــا يتــوق إلــى قصرهــا.

صــاف بعديــد الفضائــل؛ إذ فــي الفضيلــة الواحــدة 
ّ
يــد الت أحــّب مــن ل ير

ــة ترتبــط  ــة الواحــدة حلق ــن، والفضيل ــي فضيلتي ــر ممــا ف كث ــل أ مــن الفضائ

فيهــا الحيــاة.

ــا  ــن أن ــم م ــم أفه ــت. ل ــن الوق ــت لبعــض م ــك البي ــي ذل ــّي الجــّو ف ــف عل اختل

أمامهــم ومــن هــم لــي. فجــأة صــار لــي عائلــة، واســم جديــد، ولكّنــي لســت مثلهــم 

.
ً
تمامــا

خــت الكبــرى كذلــك 
أ
أخــي كان المســؤول عنــي، وكان يحبنــي لدرجــة كبيــرة. ال

ــت تخــاف  ــا الوســطى فكان ــرة المســؤولة. أّم خــت الكبي
أ
ــي ال ــت وســتظل ل كان

منــي أمامهــم ول تقتــرب، وتقتنــص الفرصــة التــي يتركنــي بهــا أخــي لتقتــرب منــي 

خــت الصغيــرة، 
أ
ّيــام القادمــة. أّمــا ال

أ
، حّتــى أصبحنــا أصدقــاء فــي ال

ً
خلســة دائمــا

 لحملــي 
ً
هــا كانــت مزعجــة، تنتهــز الفرصــة دائمــا

ّ
 أن

ّ
يبــة مــن عمــري إل كانــت قر

مــر.
أ
ي مــن ذنبــي والّتلويــح بــي. كنــت أخــاف أن أبقــى معهــا فــي بــادئ ال

ّ
وشــد

 ول أفهم ما يجري.
ً
صياح كثير، يتكلمون بصوت عاٍل دائما

.
ً
هم عائلتي فعل

ّ
ة شهور مع هذه العائلة قبل أن أشعر بأن

ّ
سأمضي عد

ــذي فعلــوه بــي، فأجــد نفســي أعيــش مــع اســم هــم اختــاروه لــي. 
ّ
أتســاءل مــا ال

ــم  ــتخدم وإّياه ــرى وأس خ
أ
ــة ال ــات الرفيق ــاب والحيوان ــر ال ــع معش ــل م أتعام
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 أننــي ل أســتطيع أن أناديهــم بأســمائهم. فعائلتــي 
ّ

نســان لنــا. إل اســماء منحهــا الإ

 بالّصفــة ل الســم. فــل أفهــم عــدم 
ً
نســانّية تحتفــظ بمســّمياتها فــي ذهنــي دائمــا الإ

جرأتــي بمنــاداة أّمــي وإخوتــي بأســمائهم.

، ول أعــرف 
ً
نســانّية. ل أفهــم البشــر أبــدا تختلــط مشــاعري الحيوانّيــة مــع تلــك الإ

 
ً
 منهــم. ل أعــرف إن كان وجــودي بينهــم إنســانّيا

ً
كــون واحــدا يــد أن أ إن كنــت أر

يــد الحتفــاظ بفلســفتي الكلبيــة لحمايــة نفســي مــن مغبــة   ...أر
ً
أم حيوانّيــا

أفعالهــم المباغتــة.

ــذه  ــي ه ــي ف ــى أمن ــأحصل عل ــل س ــان. ه م
أ
ــو ال ــه ه ــر ب ــد التفكي ي ــا أر  م

ّ
كل

العائلــة؟

هل سأرى أّمي الحقيقّية وأخوتي الاب في يوٍم ما؟

يالي، ول أحد يفهمني ول أفهم حالي.
ّ
حنيني إلى أّمي يجعلني أبكي الل
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ــو  ، ول يســترد، فه
ً
ــب جــزاء ول شــكورا ــل يطل ــن يجــود بروحــه ف أحــّب م

ــه. ــى ذات ــي الســتبقاء عل ــر ف
ّ
 ول يفك

ً
ــا ــب دائم يه

 
ّ

 يــده، إن
ّ

أحــّب مــن يخجــل مــن ســقوط زهــر النــرد لحظــة فيرتــاب بغــش

أمثالــه هــم التائقــون إلــى الــزوال.

 .
ً
ن. يحبوننــي فعــل

آ
ــهور فــي منزلــي الجديــد ول أســتطيع الّتذّمــر ال

ّ
مــّرت بــي الش

هــا المحــّرك 
ّ
 أن

ّ
أّمــي وإخوانــي الجــدد. ل تــزال أّمــي مجنونــة وفاقــدة لعقلهــا، إل

هــم 
ّ
ــا كل . يكرهونه

ً
ــا ــا أخــي أحيان ــا. يكرهه ــة ومصــدر أمانه ــّي لهــذه العائل الحقيق

 مــرة تقــول ل.
ّ

كرههــا أنــا فــي كل  كثيــرة. وأ
ً
أحيانــا

ول أحد يفهم سّر “الل” الخارجة منها وتوقيتها.

ــا  ــا، نكرهه ــى “ل” م ــا عل ــة إصراره ــي لحظ ــادة، ولكــن ف ــة ع ــي ســهلة ولطيف فه

ــا. ن
ّ
كل

، فهــم يتكاســلون فــي أخــذي للمشــي وإطعامــي 
ً
بنــاء كثيــرا

أ
تدافــع عّنــي أمــام ال

والهتمــام بــي. وكانــت هــي فــي مواقــف كثيــرة مــن ترعــى أمــوري، علــى الرغــم 

هــا لــن تتدخــل بــي.
ّ
 وتكرارهــا أن

ً
ــا مــن إعلنهــا مبدئّي

 .
ً
. يكرهونــي جميعا

ً
ة والخــالت وأبناؤهــم.. عائلــة كبيــرة جــدا

ّ
 والجــد

ّ
هنــاك الجــد

كــره عندمــا يأتــي أطفالهــم للّتحــّرش بــي. وتبــدأ كل واحــدة منهــّن بالقفــز حيــن  أ

ترانــي وتمتعــض ثــم تداعبنــي عــن بعــد أمتــار “يــاي شــو لطيــف” حّتــى اقتــرب 

 قفــز عليهــا.
ً
 فــأرا

ّ
منهــا لتصــرخ وكأن
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 الوجــل والمــرض فــي عينهــم خطــأ، 
ّ

ن
أ
هــم يقتحمــون الحيــاة باحتــراس؛ ل

ّ
إن

ــر منهــم بالحجــارة وبالّنــاس.
ّ
ومــا ســلم مــن الجنــون مــن يتعث

ــي بمعشــر  ــة تعّجب ســاء، هــي قّم
ّ
حــرى الن

أ
نســان، أو بال ــران هــذه والإ ــة الفئ قّص

ســاء مــن البشــر.
ّ
الن

ــا  يجــب أن أروي هــذه القصــة عــن ذلــك اليــوم، عندمــا تفاجــأت أّمــي بفــأر كّن

ــا. نداعبــه فــي مدخــل البيــت زارا وأن

 حياتــي القادمــة 
ّ

كلمكم عنــه فيمــا بعــد. فــكل زارا هــو أخــي الكلــب الجديــد. ســأ

بهــا هــذا الــزارا.

ّيــام، وبينمــا كانــت أّمــي تهــّم بالخــروج مــن المنــزل. كّنــا زارا 
أ
فــي صبــاح أحــد ال

يــق الخطــأ إلــى مدخــل البيــت. ل عــن طر
ّ
وأنــا نســتأنس بفــأر يبــدو أنــه تســل

ــل. فتحــت أّمــي البــاب، وإذ بصراخهــا يــدّوي 
ّ

، وخفيــف الظ
ً
 شــاّبا

َ
كان فــأرا

ــا تخــرج مــن  ــرّددات صوته ــا صــار يقفــز. كانــت ت  مــا حولن
ّ

المــكان. وفجــأة كل

 مــا بالهــواء، وذلــك الفــأر كان يقفــز مــع ذبذبــات الصيــاح، 
ً
ل خطوطــا

ّ
فمهــا، وتشــك

يــن، ننظــر باســتغراب ل نفهــم مــا جــرى  كننــا، منبهر وزارا وأنــا متشــّنجين فــي أما

 .
ً
 عادّيــا

ً
لهــا. هــي مجنونــة بالعــادة ودائمــة الصيــاح، ولكــن هــذا لــم يكــن صياحــا

. صيــاح وصــراخ جنونــّي وكأنهــا رأت 
ً
 المــرأة فقــدت صوابهــا تمامــا

ّ
بــدا وكأن

ــة إلــى 
ّ
 تســّمر فــي مكانــه حّتــى الفــأر المســكين، وهرعــت هــي بخف

ّ
. الــكل

َ
يتــا عفر

يرها. غرفتهــا، واســتمّرت بالقفــز والصيــاح علــى ســر
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يرها ل تخــرج منــه   تجلــس علــى ســر
ً
بالعــادة، كانــت أّمــي كســولة الطبــاع. دائمــا

ّبمــا، أو  يقــة مضحكــة ر ير بطر  إلــى الحّمــام أو خــارج المنــزل. مرتبطــة بالســر
ّ

إل

خوتــي، فكانــوا يتبادلــون الّنــكات بشــأن أمهــّم الملتصقــة  قــل بالنســبة لإ
أ
علــى ال

ير مــع قهوتهــا وكتابهــا أو جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بهــا. بالســر

بالنســبة لــي كانــت هــذه أهــّم صفاتهــا، فكنــت أســتطيع أن أتجــّول بالبيــت علــى 

راحتــي.

ــي  ــي ف ــي تبّول ــد أّم ــا تج ــا، عندم ــارة بصياحه ــت والح ــلء البي ــل امت ــم تخّي لك

يــق المــؤّدي إلــى غرفــة الطعــام أو الّصالــة. كنــت أعــرف أن  مــكان وســط الطر

صياحهــا مؤقــت، وثمــن غضبهــا معــروف: عقابــي خــارج البيــت حّتــى المســاء. 

ــاب. ــى عق  كان أحل
ً
ــا وهــذا طبع

ن موجــة 
أ
ومــن جهــة أخــرى لــم يكــن غضبهــا يصــب فــي ثورانــه علــّي بالكامــل، ل

يــن بالهتمــام بمواعيــد تبّولــي   علــى إخوتــي المقّصر
ً
الغضــب كانــت تنتهــي دائمــا

المحتملــة.

أصيــب الفــأر بصدمــة عصبّيــة، جعلتــه يــدوخ ويخــرج مــن البيــت، واختبــأ فــي 

زاويــة مــا بالحــارة، ولــم يقــو علــى الحــراك طــوال اليــوم.

ــف الّصــراخ. لــم 
ّ
 فــي ذلــك اليــوم، أعلنــت حالــة الطــوارئ فــي البيــت، ولــم يتوق

ــف لمــدة أّيــام حّتــى تــّم القضــاء علــى ذلــك المســكين.
ّ
يتوق

 وخــرج 
ّ

بّيــة. لــم تبــق مكنســٍة ول عصــاة ول مجــرد إل تحــّول البيــت إلــى ثكنــٍة حر

مــن موقعــه ووضــع فــي حالــة تأّهــب أمــام مداخــل الغــرف المختلفــة. مبيــدات 

حشــرات وحيوانــات. فلفــل أســود انتشــر فــي أنحــاء البيــت.
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ــذي التصــق طــرف 
ّ
مصائــد صمغّيــة تتوّســطها قطــع جبــن، اســتثارت فضــول زارا ال

 وأنقــذ زارا مــن 
ً
ــذي أحضــر مقّصــا

ّ
 وجــود أخــي ال

ّ
به بهــا، وكان لحســن الحــظ شــار

مــر.
أ
عينــة قبــل كشــف أّمــي لل

ّ
المصيــدة الل

كثر بشرّي مليٌء بالصفات الحيوانّية الّسامية. ه أ
ّ
ماذا أقول عن أخي، إن
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ــر أعمــاق روحــه فــي جراحهــا فيعّرضــه أتفــه حــدٍث  ث
ّ
ــغ التأ أحــّب مــن يبل

ــرّددوا. ــرون الصــراط دون أن يت ــه يعب  أمثال
ّ

ــاء، إن للفن

 هنــاك حالــة مــن التوّحــش فــي هــؤلء البشــر. 
ّ

ــد أن
ّ
ك  بالفــأر المســكين أ

ّ
مــا حــل

ّية بجــدارة.  بشــر
ً
وأّمــي طبعــا

ة للحيــاة. فــل يعيرون 
ّ
ل يتــرّددون بالقتــل، وكأنهــم وحدهــم المخلوقــات المســتحق

لوجودنــا أّي أهمّيــة. قتــل فــأر أو صرصــور أو نملــة أو ســحلّية. ...مجــازر يومّيــة 

 المخلوقــات ول رأفــة ول أّي شــعور بالذنــب يخــرج مــن طرفهــم.
ّ

ترتكــب بحــق

 علــى 
ّ

نفســهم واســتحقاق كأن فعلهــم هــو علــّو الحــق
أ
يقتلــون بــدم بــارد وبانتصــار ل

الباطل.

ّيــة متشــّوقة إلــى الســتعلء فــوق أشــلء المخلوقــات لتجّســد إنســانّية تســمو  بر بر

بالدمــاء.
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شــياء 
أ
ــه جميــع ال

ّ
أحــّب مــن تفيــض نفســه حّتــى يســهى عــن ذاتــه؛ إذ تحتل

فيضمحــل فيهــا ويفنــى بهــا.

ــى يصبــح دماغــه بمثابــة أحشــاء  أحــّب مــن تحــّرر قلبــه وتحــّرر عقلــه حّت

 قلبــه يدفــع بــه إلــى الــّزوال.
ّ

لقلبــه، غيــر أن

يــع. كان  نمــت صداقــة فيمــا بعــد بيننــا، أنــا وزارا وفــأرة كانــت زوجــة الفــأر الّصر

ــى  ــع عل ي ــأر الّصر ــا الف ــم أشــلء زوجه ــت تلمل ــا كان ــة، بينم  للغاي
ً
ــا ــا محزن وضعه

ــرة. ــات الكبي ــة الّنفاي ــارع بجانــب حاوي
ّ

حــواف الش

كيــة أمــام مدخــل البيــت تســأل عــن اولدهــا. كان زوجهــا قــد خــرج  جــاءت با

فــي محاولــة لجلــب الطعــام هــو وأبنــاؤه الكبــار. كانــوا ثلثــة فئــران صغــار. وكان 

 
ً
 بــل شــك. فــي البدايــة أطلقنــا عليهــا نباحــا

ٍّ
بيتنــا هــو وجهتهــم. كان ســوء حــظ

بنــاء فــي البيــت.
أ
يــد الفئــران بالمنطقــة، وويلنــا لــو كان ال ، ل نر

ً
مســتعرا

لون ويدخلــون بــل 
ّ
لكــن هــؤلء الفئــران مخلوقــات عجيبــة كذلــك، مزعجــة، يتســل

 
ّ

ــل شــك. إل ــون ب ب ــام. مخر ــرص لطع ــن ف ــم م ــا أتاه ــكل م اســتئذان وينبشــون ب

نهــم مــن إخفــاء أثرهــم. فهــم يتغّوطــون 
ّ
هــم بــذاك الــذكاء لعــدم تمك

ّ
أننــي ل أعتقــد أن

ــى  ــم حّت ــي،  وتتبعه ــّية كأّم نس ــم لإ ــاء أثره ــر اقتف ــل أم ــذا يجع ــوا. وه ف
ّ
ــا توق أينم

 أننــي تعاطفــت مــع تلــك الفــأرة، فلقــد 
ّ

جهــاز الّتــام عليهــم مســألة وقــت فقــط.  إل الإ

ينــة يائســة. ــو، وتــدور المســكينة باحثــة عــن أبنائهــا حز فقــدت زوجهــا للّت

 أعرف شعورها.
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ــن  ــة م ــي تتســاقط متتالي ــة الت ــن يشــبهون القطــرات الثقيل ــع م أحــّب جمي

الغيــوم الســوداء المنتشــرة فــوق الّنــاس، فهــي التــي تنبــئ بالبــرق وتتــوارى.

ّبمــا تبحــث أّمــي عّنــي مثــل تلــك الفــأرة. وكــم تمنيــت لــو أســتطيع أن أســاعدها  ر

 أن نتصــّرف زارا وأنــا بإنســانّية- أقصــد بحيوانّيــة - 
ّ

فــي إيجــاد أطفالهــا. كان ل بــد

ــم. ولقــد وجدنــا أحــد أبنائهــا فــي المنــزل وســاعدنا 
ّ
تجاههــا. فالمســكينة كانــت تتأل

 أّمــي لــم 
ّ

 بإحــدى خزائــن المطبــخ، ولحســن حظــه أن
ً
يبــه. كان مختبئــا علــى تهر

 مــن 
ً
ــح فــي المنــزل خارجــا

ّ
كثــر ســوًء، فــكان يترن  أخيــه أ

ّ
تلمحــه. ولكــن كان حــظ

إحــدى الغــرف واذ بأّمــي تقفــز قفزاتهــا الجنونّيــة البهلوانّيــة الشــهيرة. كان الّســّم 

 زاويــة ممكــن أن يتخّيلهــا عقــل. كّنــا قــد 
ّ

قــد انتشــر فــي أرجــاء المنــزل. فــي كل

ة أّيــام فــي عمليــة إخــلء طارئــة. عندمــا عدنــا، 
ّ

 مــن المنــزل لعــد
ً
خرجنــا جميعــا

وجدنــاه ينــازع وراء إحــدى الكنبــات. 

ــا   مــا يمكنن
ّ

 كل
ً
ــد اســتهلكنا فعــل ــا ق م، وكّن

أ
ــأرة ال ــر الف  نخب

ّ
ــراري وزارا أل كان ق

مــن تقديمــه لمســاعدة تلــك الفــأرة. أّمــي ل تمــزح فــي موضــوع الفئــران، وكذلــك 

إخوتــي. ل أحــد يحبهــم. حالــة الجــزع والهلــع التــي يســّببها هــذا المخلــوق 

نســان ليــس عــدّو الفــأر الوحيــد، فالقطــط كذلــك تمقتهــم  الصغيــر مضحكــة. والإ

ــّم  ــت لحــق مه ــي وق ــة ف ــي المنطق ــم. وكان وجــود القطــة شــوبنهاور ف وتصيده

ّبمــا. ــد ... ر ب
أ
ــى ال لختفائهــم إل
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ــا  ــزرع م ــه أن ي ــد آن ل ــه، لق ــب عيني ــا نص
ً
ــع هدف ــان أن يض نس ــد آن للإ ق

رض بقّيــة مــن ذخرهــا؛ إذ ســيأتي يــوم ينفــذ 
أ
ينبــت أســمى رغباتــه مــا دام لــل

ــة دوحــة أن تنمــو فوقهــا. خــر منهــا فتجــدب ويمتنــع علــى أّي
ّ

هــذا الذ

ــا أعيــش مــع أّم  ــة. فأن بوا مــن اســم شــوبنهاور فــي هــذه العائل ــن تســتغر  ل
ً
طبعــا

 أن تتجســد 
ّ

ســماء! فــإذا مــا كان للكلبيــة صفــة إنســانّية، فلبــد
أ
تتفلســف حّتــى بال

ــذي حمــل تلــك الفلســفة. 
ّ
لمانــي ال

أ
بشــوبنهاور الفيلســوف ال

ــة  ــر عادّي ــارة غي ــش إث ــرة نعي  م
ّ

ــي كل ــه ف ن
أ
ن، ل

آ
ــران ال ــص الفئ ــع قص ــى م لنبق

ــا  ــن بيتن ــم م  لختفائه
ً
ــببا ــوبنهاور س ــود ش ــا كان وج ــه، بينم ن

أ
ــي. ل ــل أّم ــن قب م

ــا مــن  ــي منطقتن ــارع ف
ّ

ــدور شــوبنهاور ول قطــط الش ــم يكــن بمق ــدس، ل ــي الق ف

.
ً
ــدا ــي أب ــة ل تنته ــا القص ــا. وهن يح ــران أر ــن فئ ــص م الّتخل

ــران  ــم تســمح للفئ ــا ل ــن القطــط. فبينم ــة عــن جنســها م يب ــت غر شــوبنهاور كان

ــك   كذل
ً
ــا ــر مرتبط م

أ
ــد يكــون ال ــم. ق  أذيته

ً
ــدا ــم تحــاول أب ــا ل ه

ّ
 أن

ّ
ــراب، ال بالقت

ــة. ــة نباتّي ــت شــوبنهاور قط ــد كان ــة، فلق ــا الغذائّي بميوله

ّيون: أولد نــاس.  ، وكمــا يقــول البشــر
ً
مانــة فــي القــدس محترمــون جــدا

أ
الفئــران لل

بيــن كمــا  هــم متلّصصــون ومزعجــون. ولكنهــم ليســوا مجرميــن ول مخّر
ّ
صحيــح أن

يحــا. فئــران أر
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نســان فيهــا ســهام شــوقه  زمنــة التــي لــن يفــوق الإ
أ
بــت ال  لنــا! لقــد اقتر

ٌ
ويــل

ّية؛ إذ تخونــه قوســه وتتراخــى اوتارهــا. ــة فــوق البشــر
ّ
محلق

 
ّ

. عاملونــي برفــق كبيــر. إل
ً
بــا كثــر قر بــدأت الّتأقلــم، وصــارت علقتــي بإخوتــي أ

نــي كنــت أشــعر بالحنيــن إلــى أّمــي. كــم أشــتاق إليهــا، وكــم يبكينــي بعدهــا. 
ّ
أن

ــأن  ــق ب ــي الخال ــة أناج ــي كل ليل ــي داخل ــرخ ف ــة. أص ــا ثاني ــى أن أراه ــم أتمن ك

 مــا.
ً
يجمعنــي بهــا يومــا

 أثــٍر لحياتي 
ّ

يلــوا كل كرتــي، وكأنهــم أرادوا أن يز مــا يجــري كان أشــبه بعمليــة كــيٍّ لذا

 وجودهــم. هــم أهلــي وعائلتــي 
ّ

الســابقة واســتبدالها بحيــاة جديــدة ل يوجــد فيهــا إل

ــذي خلفــه الكــّي. يؤلــم 
ّ
وكل مــا أعــرف مــن وجــود. أثــر ذكــرى أّمــي كأثــر الحــرق ال

.
ً
ّبمــا، ولكــن ألــم الحــرق ل يفــارق أبــدا كــرى ر

ّ
رتــه. تحتــرق الذ

ّ
مــا تذك

ّ
دائمــا كل

كّنــا أنــا وإخوانــي الجــدد نذهــب بانتظــام إلــى الحديقــة العامــة فــي المســتعمرة 

المقابلــة. كلمــة مســتعمرة هــذه بهــا إشــكالّية كذلــك، هنــاك مــن يســّمونها 

هــا مســتعمرة. الجميــع يســتخدم اســم 
ّ
مســتوطنة، ولكــن أّمــي تصــّر علــى أن

يــد الخــوض  مســتوطنة بشــكل عــام. ولهــذا كذلــك أســباب كثيــرة، ولكّنــي ل أر

ــر. ــأتركها للبش ــة، س ــي السياس ف

نــا ذهبنــا 
ّ
لــم يكــن إخوتــي مــن رّواد الحديقــة العامــة فــي بيــت حنينــا. أذكــر أن

 علــى 
ً
هنــاك مــرة ولــم نســتطع البقــاء، فلقــد جرحــت قدمــي مــن زجــاٍج كان متناثــرا

ّبمــا! يبــون. متوحشــون ر رض. والولد هنــاك غر
أ
ال
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ــؤلء  ــن ه ــت م ــد رأي بوا فلق ــم بالمتوحشــين. ل تســتغر ــي له بون لنعت ــد تســتغر ق

بتــي  طفــال العجــب. خطــف وتعذيــب وضــرب. ســأخبركم عــن مآســي تجر
أ
ال

ــي أو  ــن مغامرات  م
ً
ــّيا  أساس

ً
ــزأ ــيصبح ج ــا س ــد، لم ــا بع ــال فيم طف

أ
ــؤلء ال ــع ه م

حــرى مأســاتي وزارا.
أ
بال
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كــب  نســان فيهــا بالكوا ــن يدفــع الإ زمنــة التــي ل
أ
بــت ال ــا! لقــد اقتر  لن

ٌ
ــل وي

نســان الحقيــر الــذي يمتنــع عليــه   لنــا؟ لقــد اقتــرب زمــان الإ
ٌ

للعالــم، ويــل

ــر نفســه. أن يحتق

بعــون خاطــرة، يســتولي النعــاس علــّي فجــأة،  ر
أ
 تهّزنــي ال

ً
كــون مســتغرقا “بينمــا أ

وهكــذا يســودني الكــرى ســيد الفضائــل دون أن أتوجــه بدعــوة إليــه.

.
ً
يشغل النعاس جفني فتغمضان، ويلمس فمي فيبقى مفتوحا

 كعمــود مــن 
ً
إنــه يدلــف إلــي كلــص محبــوب فيســرق أفــكاري وأبقــى أنــا منتصبــا

 علــى فراشــي.
ً
خشــب، ثــم ل تمــر لحظــات حّتــى أنطــرح ممــددا

قــوال يقــرع الحكيــم بهــا الســماع تملــك 
أ
وبعــد أن أصغــى زارا إلــى هــذه ال

 هــذا 
ّ

ــي أن ــراءى ل : يت
ً

ــل ــب نفســه فناجاهــا قائ ــي جوان ــور ف ضحكــه، وأشــرق ن

ــن. بعي ر
أ
ــره ال ــن كخواط ــد ج ــم ق الحكي

ن 
أ
ولكنــه جــد خبيــر بحــالت الكــرى، فمــا أســعد مــن يجــاور هــذا الحكيــم! ل

مثــل هــذا النعــاس شــديد النتقــال بالعــدوى حّتــى إلــى مــا وراء الجــدران.

ــن  ــدد م ــذا الع ــع ه ــا يجتم ــي، وم ــره العال ــن منب ــوح م ــن الســحر يف  م
ً
ــيئا إن ش

ــل. ــب الفضائ ــول خطي ــا ح
ً
ــبان عبث الش

إن قاعــدة هــذا الحكيــم إنمــا هــي: اســهروا لتنامــوا. وفــي الحقيقــة لــو لــم يكــن 

ــد  ــت أج ــا كن ــا لم ــى له ــة ل معن ــا حكم ــار له ــب أن أخت ــا ووج ــاة معناه للحي

أفضــل مــن هــذه القاعــدة.

ــوا يفتشــون  ــاس قبــل كل شــيء عندمــا كان ن مــا كان يطلــب الّن
آ
لقــد أدركــت ال
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علــى اوليــات الفضائــل، إنهــم كانــوا يطلبــون النــوم الهنــيء والفضائــل التــي يتجلى 

علــى مفرقهــا تــاج المخــدرات، ومــا كانــت الحكمــة فــي عــرف حكمــاء المنابــر، 

حــلم. إنهــم لــم يكتشــفوا 
أ
عجــاب والثنــاء، إل قاعــدة نــوم ل تقلقــه ال وقــد نالــوا الإ

معنــى أفضــل مــن هــذا المعنــى للحيــاة.”4

نــي أســتطيع تــرك الحديــث عــن التعذيــب والخطــف لحديــث لحــق. 
ّ
ظننــت أن

يرمقنــي زارا كمــا فــي كل مــرة نصــل فــي حكايتنــا إلــى هــذا المقطــع ويبــدأ بقــراءة 

كثــر. بعــون فكــرة وأ جزئــه المفّضــل مــن قصيدتــه. فتؤرقنــي بالفعــل أر

ــل  ــن قب ــف م ــات الخط ــرار عملّي ــع وتك ــن م ــان، ولك ــي جب ن
ّ
ــرون أن ــر الكثي  يعتب

ــة   همجّي
ّ

ــل ــم أق ــل تجعله ــة تعام يق ــر طر ــى تطوي ــررت عل ــال، اضط طف
أ
ــؤلء ال ه

بــون نحــوي بخطــة جهّنميــة بمحاصرتــي وخطفــي، أبــدد  معــي. فبينمــا أراهــم يقتر

ّبمــا يكــون   لهــم. فتغمرهــم إنســانّية مــا للحظــات، أو ر
ً
 يــدي مصافحــا

ّ
خططهــم بمــد

 لجبروتهــم بإعــلن استســلمي وخضوعــي الفــورّي لهــم. فأجنبهــم 
ً
فعلــي هــذا انتصــارا

وأجنــب نفســي مصاعــب ســتنالني أنــا فقــط. فلــن تنفــع مخالبــي الصغيــرة ول 

أســناني بالدفــاع عــن نفســي أمامهــم. فوزنــي وحجمــي يســاعد علــى التقاطــي بســهولة 

 المحطــة الّتاليــة. 
ً
ة. فأستســلم مــن فــوري منتظــرا

ّ
ذرع بــل مشــق

أ
وحملــي بيــن ال

ــي شــهدت تعذيــب الكب حاولــت المقاومــة وكان نصيبهــم الحــرق والتنكيــل. 
ّ
ن
أ
ول

ــا  ــى م ــم عل ــل. ل أهــل له ــب والتنكي ــون بالتعذي ــرة. يتفّنن وحــوش هــؤلء كالبراب

ــة بعيــدة عــن المبانــي الســكنّية. يمارســون 
ّ
كــن رث يبــدو، يجتمعــون فــي أما

 مــرة كنــت أنجــو بهــا، كنــت 
ّ

يــب والتعذيــب كهوايــة. وأنــا بــدوري مــع كل الّتخر

أقــول لنفســي “مليــون مــرة جبــان ول مــرة هللا يرحمــه”. مــا قيمــة الكرامــة وعــّزة 

النفــس أمــام خســارة الحيــاة؟

4. هكذا تكلمت زاردشت
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(1(((

ــر  خي
أ
ــى ســطحها الرجــل ال ــر عل ــان فيطف ــك الزم ــي ذل رض ف

أ
وســتصغر ال

 ســللة هــذا الرجــل ل تبــاد، 
ّ

 مــا يــدور بــه، إن
ّ

ــذي يحــّول إلــى حضــارة كل
ّ
ال

.
ً
خيــر أطــول البشــر عمــرا

أ
نســان ال فهــي أشــبه بالبراغيــث، والإ

ــّن  ــة تظ ول وهل
أ
ــف. ل ــكان نظي ــة بداخــل المســتعمرة، الم ــة المقابل ــي الحديق ف

يــق إلــى هنــاك.  نفســك وســط حضــارة جديــدة. هنــاك هــدوء ملحــوظ فــي الطر

ــاب  ــن ال ــر م ــادف الكثي ــت أص ــض. كن ــب وأرك ــرى ألع ــي الكب ــي أخت تتركن

ــات مــع مــرور الوقــت. ــت بعــض الصداق ــي كّون
ّ
ــى أن ــاك، حّت هن

ــا  ــات. فبينم ــدى الّنزه ــاء إح ــوم، أثن ــب ذات ي ــم ومرع ــادث ألي ــل ح حص

ــم  ــا. ل ــى بيته كنــت ألعــب مــع أحــد الــاب، اســتدرجتني امــرأة عجــوز إل

ــك   تل
ّ

ــى أن ــت إل ــا انتبه  عندم
ً
ــرا ــت متأخ ــرج، وكان الوق ــف أخ ــرف كي أع

 مضنيــة هنــاك. كانــت لئيمــة وبخيلــة. 
ً
العجــوز قــد خطفتنــي. أمضيــت أّيامــا

 
ّ

ــا. كنــت أظــّن أن ــا العجــوز وكلبه ــش مــع زوجه ــة وتعي يه ــت كر رائحــة البي

ّبمــا  ــه شــره، أو لر
ّ
الكلــب لطيــف، ولكــن، عندمــا مكثــت معهــم تبّيــن لــي أن

كــره وجــودي.

عمليــة الختطــاف هــذه تحّولــت إلــى شــأٍن إســرائيلّي وفلســطينّي. انتشــرت علــى 

 عّنــي. 
ً
صفحــات المواقــع الجتماعيــة التــي تديرهــا أّمــي وإخوانــي صــوري بحثــا

وهــب الكثيــر مــن الجيــران أصحــاب إخوانــي للبحث في المســتعمرة عنــي. كان 

طفــال. 
أ
ــات الخطــف التــي يقــوم بهــا المســتعمرون لل الجميــع يخــاف مــن عملّي

فكيــف ســيكون الوضــع إذا مــا كان المخطــوف كلــب ل حيلــة لــه مثلــي.
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ــي كلــب 
ّ
 فكــرة أن

ّ
ــة الكب لتختارنــي تلــك العجــوز الشــمطاء؟ أم أن

ّ
أهــي قل

فلســطينّي هــي مــا جعلتهــا تخطفنــي؟

بعــد عمليــة خطــف جــرت لطفــل فــي الحــّي المجــاور، كان الّرعــب يخّيــم علــى 

 المخلوقــات فــي المنطقــة. كنــت أخشــى أن يكــون مصيــري كمصيــر ذلــك 
ّ

كل

ــن أجــل هــذا كان  ــا م ّبم ّية. ر ــه الوحــوش البشــر ــذي حرق
ّ
ــل المســكين ال الطف

ــذي كان يجلــس 
ّ
 علــّي. لــم أفهــم نظــرات ذلــك الكلــب البليــد ال

ً
الخــوف مخّيمــا

يــه الرائحــة. بــل حــراك علــى فرشــة وســخة فــي مطبــخ ذلــك البيــت الصغيــر كر

ــي ابنهــا لــدى نفس 
ّ
 تلــك العجــوز أخذتنــي لتســّجلني علــى أن

ّ
 بــأن

ً
كنــت محظوظــا

ــي،  ــي عرفن ــا رآن ــي. فعندم ــي ب ــذي يعتن
ّ
ــظ ال ــارب الغلي

ّ
ــب صاحــب الش الطبي

.
ً
صــل بأّمــي فــورا

ّ
 علــى غيــر عادتــه وات

ً
 لطيفــا

ّ
وكان للحــق
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(1(((

هــم شــعروا بحاجتهــم 
ّ
ن
أ
لقــد هجــر هــؤلء البقــاع التــي تقســو عليهــا الحيــاة؛ ل

 بجــاره وقــد احتاجــوا إلــى الــدفء 
ّ

 وأحــد يحتــك
ّ

إلــى الحــرارة فأصبــح كل

.
ً
جميعــا

هــا عائلــة محبــة لــي بالفعــل. فكانــوا 
ّ
نــت أن

ّ
عندمــا جــاءت عائلتــي لتســتردني، تيق

ــي عشــت صدمــة فــي تلــك الفتــرة. 
ّ
 أن

ّ
. إل

ً
خائفيــن مرعوبيــن علــّي، وقلقيــن جــدا

كل وأن أشــرب وأن أخــرج مــن  كتئــاب حقيقــّي. صــرت أخــاف أن آ دخلــت با

ــن  ــرة م ــن فك ــل مشــاعر. ولك ــية ب ــت قاس ــوز. كان ــك العج ــي تل ــت. أرعبتن البي

ــن 
ّ
كــون بالنســبة لهــا ومــن تكــون هــي بالنســبة لعائلتــي كانــت مقلقــة لــي. فلــم أتيق أ

ــي  ــي أّم ــاة ســلبت من ــن حي ــه م ــا أفهم ــوق م ــت داخــل صــراع يف ــي كن
ّ
ــد أن بع

كثــر مــن حفنــة اولد أو يافعيــن بــل أخــلق قــرروا  ــد أ
ّ
وعائلتــي. حيــاة كذلــك تتعق

ســلية بــه أو الســتقواء عليــه. 
ّ
الرتــزاق علــى كلــب أو الت

ــلف   اخت
ّ

ــأن ــي، ب ــت ل ــي حصل ــف الت ــة الخط ــد عملي  بع
ً
ــا ــي تمام ــدأت أع ب

ــق بالّنظافــة مــن حــّي إلــى آخــر، ولــم تكــن 
ّ
كــن فــي القــدس ليــس فقــط متعل ما

أ
ال

معضلــة السياســة متفــردة فــي ذاتهــا، بــل كان هنــاك موضــوع اللغــة كذلــك. فتلــك 

الّســيدة الشــمطاء وزوجهــا، كمــا الطبيــب، كانــوا يتحدثــون بلغــة أخــرى ليســت 

باللغــة التــي تتكلــم بهــا عائلتنــا والمحيــط.

مــور تداخلــت علــّي. فــي البيــت هنــاك لغــة وأحــدة مســتخدمة 
أ
 ال

ّ
للحقيقــة، إن

ّيــة فيهــا، فعلــى ســبيل  نجليز بّيــة، ول أفهــم ســبب تداخــل الكلمــات الإ وهــي العر

sit ”يقــرروا “ســيت 
ً
يدوننــي أن أجلــس يقولــوا: “أقعــد”، وأحيانــا المثــال عندمــا ير
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بّيــة بحالتــي، وفجأة  دة بلغــة مــا وكانــت العر
ّ

كان علــّي أن أســتوعب كلمــات محــد

ــد تعــّودت  ــة. وق ّي نجليز كان هنــاك كلمــات كانــت تخــرج بلغــة أخــرى وهــي الإ

ــة فــي  ــم أجــد صعوب ســكتلندّية، ل ــى الإ ــي تعــود إل  جينات
ّ

ن
أ
ّبمــا ل ــى هــذا. ور عل

ّيــة. ولكــن عندمــا كنــت أمشــي فــي حارتنــا، أو هــذا  نجليز فهــم المصطلحــات الإ

ــذي يمثــل مــا يجــب أن تكــون عليــه الحــارة، لوجــود الكثيــر 
ّ
ــارع الكبيــر ال

ّ
الش

فهــم فيمــا 
أ
طفــال يوقفونــي ويقولــوا “شــيف”، “بــو”. ل

أ
بنيــة والّنــاس. كان ال

أ
مــن ال

هــم يقصــدون “إجلــس” و”تعــال”. عندمــا خطفتنــي تلــك المــرأة العجــوز 
ّ
بعــد أن

تــي عرفــت 
ّ
يبــة عّنــي بالمطلــق، وكانــت تكلمنــي بلغتهــا، وال كانــت تتكلــم بلغــة غر

ــة  ّي طفــال فــي شــارعنا يتكلمــون معــي العبر
أ
ــة. فكيــف كان هــؤلء ال ّي هــا العبر

ّ
أن

؟
ً
بــا هــم كانــوا عر

ّ
مــع أن

وتلــك المــرأة العجــوز، خاطفــة الــاب، كانــت تعيــش فــي حــارة شــوارعها نظيفة، 

ســخ وتفــوح منــه رائحــة الــاب! بينمــا كانــت عقــدة عائلتــي فــي 
ّ
لكــن بيتهــا مت

ــارع الوســخ، النظافــة فــي داخــل البيــت.
ّ

الش

بّيــة وعندمــا   العر
ّ

غــات ال
ّ
 الل

ّ
ر فكانــت قصــة أخــرى، يتكلمــون كل

ّ
أّمــا عائلــة ُســك

. كل مــا كان هنــاك فــي ذلــك البيــت 
ً
بّيــا  لكلــب اختــاروا اســما عر

ً
اختــاروا اســما

ر ل تحتــاج إلــى لغــة، أعتــرف 
ّ
ر التــي لــم تفهــم أي لغــة. ُســك

ّ
مســتورد، ال ُســك

بهــذا بالطبــع. 

ثكم عنها ل تقلقوا... ولكن بعد قليل.
ّ

ر؟ سأحد
ّ
تتساءلون بالطبع، من ُسك
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، والك الفقــر والغنــى يجلــب 
ً
 أو يمســي فقيــرا

ً
ــا ليــس بينهــم مــن يصبــح غنّي

ــى الحكــم أو يرضــى بالخضــوع والكهمــا  الّضنــى، ومــا منهــم مــن يطمــح إل

محــرج مرهــق.

نعــم حياتــي وســط البشــر هــؤلء عجيبــة. هــم بالفعــل مخلوقــات عجيبــة. 

ــارع المقابــل، ويتكلــم أطفالهــم لغتهــم 
ّ

ســرائيلّيين اليهــود فــي الش يكرهــون الإ

...كيــف يحصــل هــذا؟

 الّتجــاوب 
ً
صــل. فأنــا أفتخــر بلغتــي ككلــب ولــم احــاول أبــدا

أ
اللغــة مهّمــة فــي ال

حــرى للغاتــي. فتخّيلــوا لــو 
أ
معهــم فــي محاولتهــم إخضاعــي للغتهــم أو بال

ــالة  ــل رس ــب أحم ــا ككل ــب. فأن ــي ككل ــا يمّيزن ــّم م ــأفقد أه ــم؟ س ــت معه م
ّ
تكل

أبنــاء جلدتــي، ومحافظتــي علــى لغتــي هــو كمحافظتــي علــى أصلــي. فــي لحظــة 

يأتــي كلــب ويتكلــم بهــا لغــة البشــر، ســنكون أشــرفنا علــى تهالــك جنســنا كاب.

ــة  ــن صدم ــي. بي ــي حيات ــة ف ــة الّتالي ــت الصدم ــا صدم ــدث عندم ــا ح ــذا م وه

ــاب. ــنة ال ــة أنس ــن صدم ــق وبي ــب والعش الح

أخذنــي ذات يــوٍم أخــي معــه إلــى رام هللا لمقابلــة صديقــة لــه. تحمســت للذهــاب 

ــم تكــن رام  ــي. ولكــن رام هللا التــي رأيــت ل ــة مــكان أّم نــي أجــد فرصــة لمعرف
ّ
لعل

. كان 
ً
ــا  عادّي

ً
ــم يكــن منــزل هللا التــي تركــت قبــل ســنوات. منــزل صديقــة أخــي ل

 مــن يســكن بــه عشــرات 
ّ

يقــة ملفتــة، تظــن أن أقــرب إلــى القصــور. كبيــر وواســع بطر

ه بعــض الكنبــات 
أ
البشــر. غــرف كثيــرة واســعة. مســاحات شاســعة مــن الفــراغ يمــل

ــكاد  ــرب للمتحــف. ت ــزل أق ــور. كان المن ــن الّتحــف والّص ــر م والطــاولت. الكثي
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ــي وجــدت حياتــي هنــاك... أقصــد وجــدت مــا 
ّ
 أن

ّ
ــه فــارغ مــن الحيــاة. ال

ّ
تشــعر أن

ر.
ّ
.... وجــدت ُســك

ً
 ... وجــدت مــا يعطــي حياتــي طعمــا

ً
يعطــي قلبــي نبضــا

ر؟ ل يمكــن ... فهــي أجمــل مخلوقــات هــذا 
ّ
كيــف يمكــن أن أصــف ُســك

الكــون. بيضــاء ناصعــة تفــوح منهــا الّروائــح العطــرة. ل تشــبه رائحتهــا الــاب ول 

ــا. ــّرد فيه نســان. عطرهــا متف الإ

 عليــه فــروة نمــر. خفــت بــل ارتعبــت عندمــا 
ً
 فاخــرا

ً
ر تتوّســط مقعــدا

ّ
كانــت ُســك

يكــة الكبيــرة. فــي البدايــة أعجبــت  ر
أ
رأيــت الّنمــر مكســّوا بجلــده علــى تلــك ال

اســع – 
ّ

يكــة فــي فضــاء الّصالــة الش ر
أ
بجــرأة تلــك الكلبــة وســكونها الطاغــي علــى ال

 فــروة لجلــد 
ّ

 الّنمــر لــم يكــن إل
ّ

كــن أعــرف اســمها بعــد - وعندمــا تبّيــن لــي أن لــم أ

ــب حمــى الحــزن  ــت تذي ــران العشــق كان ــت. ولكــن ني ــا، حزن ــر م مســلوخ لنم

خــاذ.
أ
 أمــام حســن تلــك الكلبــة المالطّيــة ال

ً
بداخلــي تخلطهــا وتجعــل منــي رمــادا

ر مرة أخرى.
ّ
لم تتح لي الفرصة بنقاش ُسك

 نفســه؟ 
ً
مــا الحكمــة مــن وجــود جســد مســلوخ لحيــوان عــاش فــي الغابــات آمنــا

نســان ل حــدود لهــا. تبــدأ بنملــة وفــأر   وحشــية الإ
ّ

كنــت قــد بــدأت الســتيعاب أن

 وتعرضــه علــى الجــدران وتفترشــه علــى 
ً
 وأســدا

ً
وتمتــد إلــى الغابــات لتقتــل نمــرا

نــب.
ّ

رائــك فــي تبــاٍه يخلــو مــن أي شــعور بالذ
أ
ال

ما الفرق بين هؤلء البشر والفتيان الذين أمقت تصّرفاتهم في حّينا؟ 

اســتغربت مــن أخــي، كيــف يســكت عــن تلــك الفظاعــة، كيــف يتعامــل مــع بشــر 

قــون رؤوســها علــى جدرانهــم، وجلودهــا علــى أرائكهم. 
ّ
يقتلــون الحيوانــات ويعل

ّية ووحشّية! كم هي مقيتة البشر
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ّ

ن
أ
 المحّبــة العظمــى تتعامــى عــن رحمتهــا؛ ل

ّ
: إن

ً
احفظــوا هــذه الكلمــة أيضــا

ســمى وهــو خلــق مــن تحــب
أ
لهــا هدفهــا ال

ــه  ــذي ينفضــون علي ــة ال ر، نســيت الّنمــر المســلوخ وعــاج الفيل
ّ
ــك ولكــن أمــام ُس

بواقــي ســجائرهم، وعيــون الغــزال المعلقــة علــى احــدى الجــدران بــرأس مقطــوع. 

ــر.  ــان البش ــن طغي ــات م ــة الحيوان ــي حماي ــت وظيفت ــب، وليس ــا كل ــة أن بالنهاي

ــة نفســي. ــكاد أســتطيع حماي بال

ــك  ــى ذل ــة عل ــس كالملك ــر. تجل ــى التفكي ــدر عل ــد أق ــم أع ر ول
ّ
ــك ــي ُس بكتن أر

ــت  ــي وجلس ــت أنفاس ــرات خطف ــي بنظ ــاك. رمقتن ــراك ول ارتب ــل ح ــد ب المقع

ــّيده. ــام س ــد أم ب
أ
ــى ال ــي إل ــع المتفان ــب المطي ــا كالكل أمامه

 لها.
ً
كون عبدا أردت أن أ

بد.
أ
أردت أن تكون سّيدتي ومالكتي إلى ال

ــا.  ــى منه ــوق أدن ــي مخل ــي وكأن ــي ولوجــودي. رمقتن ــرث ل ــم تكت ر ل
ّ
ــك ولكــن ُس

ــذر. ــل ق ــان فاش ــي أنس ن
ّ
ــعرتني وكأن أش

 أرى فرحــة الــاب بوجــودي، أو مــروري مــن جانبهــم. 
ً
بالعــادة كنــت دائمــا

ــرت 
ّ
لطالمــا أصابنــا شــعور بالنســجام الفــوري عنــد مــرور أّي كلــب بحياتنــا. فك

ــة  ــر نفســها كلب ــم تعتب ــا ل ــا. ولكنه ــاة أمامه ــوارق الحي  ف
ّ

ــي ســتغلب كل أن كلبيت

لــة. ولــم ينلنــي مــن الكلبيــة 
ّ
عادّيــة. كادت أن تكــون إنســانة بقــدر صاحبتهــا المدل

ــا  ــاة. لطالم ــة حي يق ــن تشــاؤمي طر ــت م ــت وتحســرت وجعل  فلســفتها. فبكي
ّ

ال
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اســتغربت إطــلق هــذه الفلســفة علــى جنســنا نحــن معشــر الــاب المحبيــن 

ــاعري  ــّزت مش ــي ه ت
ّ
ــي ال ر ل

ّ
ــك ــة ُس ــي وصفع ــد مصاب ــن بع ــاة. ولك  للحي

ً
ــدا ج

ــة القديمــة.  ــة هــذه الفلســفة اليوناني ــا، فهمــت كلبي وأركدته

ر تفهــم لغــة الــاب. تســتجيب 
ّ
ــم معهــا، فلــم تكــن ُســك

ّ
لــم أســتطع حّتــى التكل

لنــداءات صاحبتهــا وتتفاعــل معهــا بلغــة مشــتركة متأّصلــة. حّتــى أخــي وقــع فــي 

بيــض 
أ
ر. وأظنهــا أحّبتــه كذلــك. فصــارت تناغــش أمامــه بهــّز ذيلهــا ال

ّ
حــب ُســك

بطــة وردّيــة علــى كل جانــب.. كان  ّينتيــن بر الّناعــم وأذنيهــا الصغيرتيــن المز

ر الجميلــة طــوق ذهبــّي مرّصــع بالحجــارة المليئــة باللــون الــوردّي 
ّ
يطــّوق رقبــة ُســك

ت نفســي بالغيــظ. 
أ
الباهــت لتضفــي إلــى جمالهــا جمــال. كرهــت أخــي وامتــل

كيــف ينافســني علــى عشــق حياتــي؟ أل تكفيــه صاحبتــه تلــك؟ مــا هــؤلء البشــر؟ 

 شــيء؟
ّ

يــدون الســتحواذ علــى كل ير

ــو أراهــا مــرة أخــرى. وقعــت  ر بعدهــا، وكــم تمنيــت ل
ّ
ــم أر ُســك ــي ل

ّ
الحقيقــة أن

ر.
ّ
ــك ــا ُس ــن، أحدهم ــى رام هللا يحمــل هدفي بعشــقها وصــار حلمــي بالّرجــوع إل

 لهــا، 
ّ

ولكّنــي، ولكــي أشــغل نفســي عــن التفكيــر بهــا وعــن حبــي العقيــم بــل شــك

ر ســعيدة 
ّ
 طردهــا مــن مخّيلتــي بالتفكيــر بحالهــا. هــل كانــت ُســك

ً
حاولــت مــرارا

نســية بــكل مــا تتمّتــع بــه مــن مقــدرة؟ بالفعــل وهــي تقــوم بــدور الإ

ــا  ــت تعرفه ــا كان ّبم ــة. ر صلّي
أ
ــا ال ــرف لغته ــي ل تع ــع نفســها وه ــش م ــف تعي كي

جلهــا 
أ
ّية. حزنــت بالفعــل ل ولكنهــا آثــرت الّســكوت لســترضاء صاحبتهــا البشــر

ــا  يائه ــا لكبر ــن مــزج م ــا. بي ــه له ــا أقول ــم م ــم تكــن تفه ــا ل نه
أ
ــاء، ل ق

ّ
ــك الل ــي ذل ف

يكــة المتنّمــرة، وبيــن عــدم فهمهــا للغــة التواصــل  ر
أ
وعنفوانهــا مــن مكانهــا علــى ال
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ــي ول  يماءات ــم لنباحــي ول لإ ــم تفه ــا. فل ــا مــن خلله ــم معه
ّ
ــت الّتكل ــي حاول الت

ــاء؟ أم  ر بله
ّ
ــك ــت ُس ــا. هــل كان ــي أرســلتها له ــلتي ول لنظــرات الحــب الت لتوّس

ــٌب؟  ل كل
ٌ

ــا إنســان ه
ّ
ّبمــا متوحــدة تعيــش بداخــل نفســها تظــن أن كانــت ر
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 مــن الّنــاس يّتجــه 
ً ّ
 قطيــٌع واحــد. إن الك

ّ
ليــس هنالــك راٍع وليــس هنالــك إل

إلــى رغبــٍة واحــدة، فالمســاواة ســائدة بيــن الجميــع، ومــن اختلــف شــعوره 

 إلــى مــأوى المجانيــن.
ً
عــن شــعور المجمــوع يســير بنفســه مختــارا

ــك عجــزت  ــا كذل ــر. فأن كب ــا أ ــي أمامه حــوال كان انشــغالي بتحطــم قلب
أ
 ال

ّ
ــكل ب

 أهبــل. مــع أن أخــي كان يســتعرض 
ً
ّبمــا ظّنتنــي غبّيــا عــن الّتعبيــر وعــن الــام. ر

ــلم  ــي للّس ــده ل ــده ي ــه وم ــي لنداءات ــر بتجاوب ــه. فيتفاخ ــام صاحبت ــي أم مقدرات

ّبمــا لــم تجــدن مــن مســتواها الجتماعــّي. لطالمــا  واســتجابتي لــه ولصاحبتــه. ر

ســكتلندّية، علــى الرغــم مــن  ــة الإ  بأصولــي النخبوّي
ًّ
مشــيت بيــن الــاب معتــدا

شــّرد فــي هــذه البــلد. مــن 
ّ
جــوء والت

ّ
ــذي اوصــل عائلتــي إلــى الل

ّ
عدمّيــة الوضــع ال

ــل فــي شــكلي. فلــم 
ّ
يتشــرد ويلجــأ إلــى هكــذا بــلد؟  ولكــن أصلــي كان دائمــا يتمث

ــي  ــر أو الّتوضيــح أمــام معشــر البشــر والــاب. فالــاب ف كــن بحاجــٍة للّتعبي أ

رونــه ويرفعــون مــن شــأنه حّتــى 
ّ

جنبــّي ويقد
أ
هــذه البــلد كمــا البشــر، يحبــون ال

 ل وطــن ول أهــل لــه.
ً
صــل مشــردا

أ
لــو كان بال

 كلب شوارع متشّرد.
ّ

ر انتهيت. وكأنني لست ال
ّ
ولكن أمام ُسك

ــابق كان  ــي الّس ــه. ف ــذي تحمل
ّ
ــوع ال ر تنحــدر مــن أصــل مالطــيٍّ كاســم الن

ّ
ــك ُس

ــل   أص
ّ

 أن
ً
ــا ــن لحق ــه تبّي

ّ
 أن

ّ
ــا، إل ــن مالط ــدر م ــللتها تنح  س

ّ
ــاد أن ــاك اعتق هن

. لــو دخلــت 
ً
الــاب المالطّيــة يعــود إلــى اواســط اوروبــا، سويســرا تحديــدا

صــول! 
أ
 اوروّبــي ال

ً
 وبــل تــرّدد: طبعــا

ً
النقــاش هــذا مــع زارا، لقاطعنــي قائــل

 
ّ

ــرق غــرب اوروبــّي. ول أشــك
ّ

الســتعمار الكولونيالــّي جعــل مــن كل خيــرات الش
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يــخ  ن القــارئ لتار
أ
 فــي الكم زارا.  ل

ً
 هنــاك منطقــا

ّ
ر أن

ّ
هنــا وفــي صــدد حالــة ُســك

 الــاب المالطّيــة كانــت 
ّ

ــرق، يعــرف أن
ّ

الــاب وبالّتحديــد الــاب القديمــة بالش

ــا  ة جماله
ّ

ــى أن أرســطو ذكرهــا. ولكــن لشــد ــّي. حّت يق غر ــخ الإ ي متواجــدة بالّتار

ــول ... أرادهــا الغــرب لنفســه. ــا إلهــي مــاذا أق تها...ي
ّ
ــاء طل وبه

صــول، وســارعت إلــى تســجيل نســبها لهــا. وكذلــك 
أ
ــة ال ــا تعتبرهــا إيطالّي فإيطالي

مــر بالنســبة إلــى 
أ
يــكا تســّجل نســبة هــذا النــوع مــن الــاب لهــا. وكذلــك ال أمر

ســود فــي النســب مــن تلــك الــاب.
أ
فرنســا التــي اســتأثرت لنفســها اللــون ال

ــكيك  ش
ّ
ــن الت ــة ول يمك ــكتلندّية متأّصل ــي الس ــا أصول ، فأن

ً
ــا ــي طبع ــت مثل ليس

ّبمــا إلــى هــذه  بــّي ر فــي نســبها. جئنــا فــي حمــلت الســتعمار الكولونيالــّي الغر

البــلد.

ــا  ــل خروجن ــي قب ــه أخ ــي ب ــذي هّيأن
ّ
ــام ال ــّم الهتم ــدري ك ر ت

ّ
ــك ــت ُس ــو كان ل

ّميــرة الهيئــة كذلــك. ل أعــرف إن بــدا 
أ
 بتلــك الفتــاة ال

ً
يــارة! أظّنــه كان مهتّمــا للّز

 أمامهــا كذلــك. ولكــن، كان بينهمــا لغــة مشــتركة اســتطاعا تبــادل 
ً
أخــي مشــّردا

ــط  . وكأن بخل
ً
ــا ــة والفرنســّية أحيان ّي نجليز ــك الإ ــا كذل له

ّ
ــة كان يتخل ــا. لغ أطرافه

 وملفــٌت 
ٌ

 أناقــة مــن أخــي.  هــو كذلــك أنيــق
ّ

كــن أقــل اللغــة تندمــج النخــب. لــم أ

ــم يكــن  ــه. ول ــام فاتنت ــن أجــل الســتعراض أم  م
ّ

ــه إل ــي مع ــم يأخذن للّنظــر. ول

لــدّي مشــكلة فــي ذلــك.

ّية.... البشر والكبهم البشر
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ــون 
ّ
هــم أخــذوا بالعبــر، فهــم يتلق

ّ
ن
أ
لقــد ســاد الحتــراس بيــن هــؤلء القــوم؛ ل

؛ 
ً
ميــن، وإذا نشــأ بينهــم خــلف بــادروا إلــى حســمه صلحــا

ّ
الحادثــات متهك

دواء.
أ
هــم يحــاذرون أن تصــاب معدهــم بالعلــل وال

ّ
ن
أ
ل

الحيــاة بيــن بنــي البشــر تشــعرك بقيمتــك الحيوانّيــة. حياتهــم مليئــة بالصراعــات 

 شــيء. يتحّولــون مــن حــاٍل إلــى حــاٍل بلمــح البصــر. ثقافتهــم 
ّ

المحتدمــة علــى كل

 المحــاولت 
ّ

 بســيط، فبيــن كل
ٌ

فقيــرة مهمــا حاولــوا إغناءهــا. وموضــوع اللغــة مثــال

التــي يبذلونهــا مــن أجــل إتقــان اللغــة التــي يتحدثــون بهــا ولغــات أخــرى. هــذا 

هــا تلّهــث نحــو الــل معلــوم، 
ّ
كضــون فــي حيــاة كل الجهــد فــي الّتعليــم والعمــل. يترا

 يتزاحــم مهــرول إلــى هنــاك. ل أحــد ســعيد أو مرتــاح، والّرضــى آخــر مــا 
ّ

والــكل

يمكــن الوصــول إليــه. وتبــدو الّســعادة مســتحيلة.

ّبمــا أردت  مــور. ر
أ
كثــر فــي هــذه ال ر جعلنــي أفكــر بعمــق أ

ّ
 لقائــي بُســك

ّ
أعتــرف أن

ــي ككلــب  ــا حيات ــر فــي مزاي ــا، التفكي  عــن شــوقي له
ً
ــدا مــن أجــل الهــروب بعي

 بأصلــه وكلبنتــه.
ّ

يعتــد

ــا ل تحتــاج  كثــر ســكينة. لغتن ــاة البشــر، تبــدو أ ــة بحي حياتــي ككلــب بالمقارن

إلــى كل هــذه الّتعقيــدات. يكفــي أن اومــئ بنباحــي لكــي يفهمنــي معشــر 

ر. هــّزة مــن ذنبــي توصلنــي إلــى 
ّ
 تلــك الكلبــة الســتثنائّية ُســك

ّ
الــاب.... إل

مــرادي مــع البشــر.

 ول زلــت أعيــش علــى 
ًّ
 بحياتــي، وهــا أنــا أبلــغ مــن العمــر عتّيــا

ً
نعــم، لســت راضيــا
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 الحــب مــن بعــد لقائــي 
ّ

شــجون لحظــة أجــد فيهــا أّمــي وإخوانــي. ولقــد جــف

 مــا شــعرت بالّســعادة والّرضى 
ً
. ولكّنــي كثيــرا

ً
ر التــي لــم يفارقنــي عشــقها أبــدا

ّ
بُســك

نســانّية البحــث عــن ذاتي،  مــت فــي حياتــي الإ
ّ
ّية الجديــدة. تعل مــع عائلتــي البشــر

ــة، عــن أصولــي. 
ّ
كثــر دق كــون أ

أ
ّبمــا ل أو لر
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هــم يراعــون 
ّ
يــل، غيــر أن

ّ
ات أخــرى لل

ّ
ات للّنهــار ولــذ

ّ
لهــؤلء الّنــاس لــذ

.
ً
اول صحتهــم 

خيــر 
أ
ــه أناســّي الّزمــن ال « ذلــك مــا يقول

ً
»لقــد اخترعنــا الســعادة اختراعــا

وهــم يغمــزون.

ــوره  ــي أم  ف
ٌ

ــع منشــغل ــا كان الجمي ــرة وحــدي بينم  وســاعات كثي
ً
ــا ــت أّيام قضي

 أعطانــي فرصــة للّتأّمــل والبحــث فــي 
ً
الخاّصــة والكثيــرة. وجــودي لوحــدي كثيــرا

ــر  ــن معش  ع
ً
ــرا ــف كثي ــاب ل نختل ــر ال ــن معش ــن. نح ــاة والّتكوي ــور الحي أم

 أقصــد 
ً
نســان مــا يقــرب مــن المئــة ألــف ســنة، طبعــا البشــر. بالّنهايــة احتــاج الإ

ّية تفصلــه عــن   بشــر
ً
ســنة إنســانّية وليــس ســنة كلبيــة، لكــي يكــّون لنفســه أصــول

ــا نحــن الــاب، فلطالمــا انتمينــا للفصيلــة الكلبيــة والتــي ظهــرت  ــة. أّم الحيوانّي

منــذ ســّتين مليــون ســنة، ول أعــرف إن كانــت هــذه الحســبة علــى حســب الســنة 

نســانّية. ولكــن، منــذ ظهــور ســللتنا والتــي كانــت بأصولهــا أقــرب  الكلبيــة أم الإ

ــدارك إنســانّيته  ــا ت نســان، عندم ــل الإ ــن قب ــا م ــّم ترويضن ــى ت ــاب، حّت ئ
ّ

ــى الذ إل

قــرب 
أ
ــا نحــن ال وانفصــل عــن الحيــوان، وصــار بحاجــٍة إلــى حمايــة نفســه، فكّن

بعــة عشــر ألــف عــام ول نــزال. فترانــا مجّســدين بتماثيــل تعــود لزمــن  لــه منــذ أر

ــا  ــة. وذكرن زمن
أ
ــي بعــض ال ــة ف ــك الفراعن ــا كذل ــد حنطن ــون، ولق ــخ أم ــوت عن ت

، وجعــل منــا أحدهــم فلســفة بذاتهــا.
ً
أرســطو كمــا أســلفت ســابقا

قــد تتســاءلون عــن ثقافتــي هــذه. والجــواب ل يكمــن فــي مقدرتــي علــى تصفــح 

ــوا كــّم الّســاعات التــي قضيتهــا فــي  ت. ولكــن، لكــم أن تتخّيل
ّ

الكتــب والمجــل

ــا  ــت تتركه ــم كان ــاة ناشــيونال جيوغرافيــك. ل أعــرف ل ــام قن  أم
ً
ــدا ــزل وحي المن

ــى عملهــا. ــوٍم إل  ي
ّ

ــي أمامــي عندمــا تذهــب كل أّم



نيتشه في القدس  

- 62 -

فبلحظــة عــودة إخوتــي مــن المــدارس كانــت هــذه المحطــة تغّيــر علــى الفــور إلــى 

محطــاٍت صاخبــة بيــن غنــاء ومسلســلت وأخبــار، عرفــت فيمــا بعــد أنهــا تركّيــة 

هــا مليئــة بالّصــراخ والّنــواح.
ّ
وإســبانّية. كل

ــة،  ــات المزعج ــك المحط ــن تل  م
ً
ــدل ــة ب ــذه المحط ــى ه ــي عل ــس إخوت ــو جل ل

كثــر حكمــة ومعرفــة منــي وأقــرب إلــى الكــون فــي أصلــه الحيوانّي  ّبمــا صــاروا أ لر

بــرّي الهمجــّي. نســانّي البر  مــن ذلــك الإ
ً
المعرفــّي، بــدل

هــا توجــع 
ّ
 أن

ّ
نــت كذلــك مــع بعــض الممارســة والمحاولــة مــن القــراءة. إل

ّ
، تمك

ً
طبعــا

 هذه الحــروف الصغيــرة المتزاحمة 
ّ

عيونــي. ل أعــرف كيــف تتمكــن أّمــي قــراءة كل

ــى القتــراب مــن   عل
ً
ــدا ــم أجــرؤ أب  ل

ً
ــم تفقــد بصرهــا بعــد.  طبعــا ــورق ول ــى ال عل

كــن المحظــورة. فلــم احــاول  ما
أ
كتــب أّمــي. هــذه المنطقــة مــن الكتــب تعتبــر ال

كلــي لــورق التواليــت ومــا تحتويــه حاويــة  . أّمــي قــد تغفــر لــي أ
ً
القتــراب منهــا أبــدا

كلــي للملبــس المفعمــة  ــي كذلــك أ ــام والمطبــخ. قــد تغفــر ل ــات بيــن الحّم الّنفاي

يمــة  ــم تقتــرف جر هــا ل
ّ
ــى أن ــة. حّت اخلّي

ّ
برائحــة إخوتــي كالجرابــات والملبــس الد

 
ً
كل زارا ذات مــرة بنطالهــا الجينــز. طبعــا كانــت بالفعــل وشــيكة الحــدوث عندمــا أ

ى علــى كل مــا طــاب لــه مــن ملبــس.  
ّ

خيــرة، فــزارا يتغــذ
أ
لــم تكــن تلــك المــرة ال

حــد القتــراب مــن كتبهــا. 
أ
 ل يمكــن أن تغفــر ل

ً
ولكــن أبــدا

ها امرأة مجنونة!
ّ
ألم أقل لكم أن

طفــال كبيــرة الحجــم التــي هجرهــا إخوتــي. 
أ
ولكّنهــا تغاضــت عــن كتــب ال

ــا  ــرة. وأن ــات فراغــي الكثي ــي اوق ــراءة ف ــم الق
ّ
ــت مــن تعل ن

ّ
ــة تمك وهكــذا للحقيق

ــم أنبــش بتلــك الكتــب ولقــد عزفــت عــن قضمهــا أو علكهــا. فكانــت  بــدوري ل

قاســية الوراق بلســتيكّية الطعــم. 
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(1(((

نــوار كمــا تغمــر القمــم تباشــير الصبــاح، 
أ
 روحــي صافيــة تغمرهــا ال

ّ
إن

 يأتيهــم بالمفجــع 
ً
ولكنهــم يحّســون بالّصقيــع فــي قلبــي ويحســبونني مهرجــا

ــكات. ــن الن م

كنت قد ذكرت القطة شوبنهاور قبل قليل لكم.

ســتمّر أّيــام كثيــرة، أحسســت فيهــا بأننــي صــرت وســط عائلــة تخّصنــي. 

ثــارة التــي تجــري حولــي، ولكّنــي كنــت   الإ
ّ

طبيعتــي هادئــة ل تحتمــل كل

ــام  ــم أّي ــارة أبيه ي ــون لز ــي يذهب ــي. كان إخوت ــب يحيطن ــعر بالح  وأش
ً
ــعيدا س

ــي  كــون علــى راحتــي وأّم
أ
ــي المجــال ل الخميــس والجمعــة ممــا كان يتــرك ل

ير تكتــب أو تقــرأ فــي   بالحقيقــة. فهــي صامتــة علــى الّســر
ً
التــي ل تفعــل شــيئا

ــا. ه
ّ
ــل كل ــان، ب حي

أ
ــب ال أغل

هذه المرأة إّما صارخة أو صامتة. 

ــي كنــت أخشــاها  ت
ّ
ــا ال ــى حالته ــك عل ــا تل ــي أفّضــل إحــدى حالتيه

ّ
ــرف أن أعت

ــت  ــا تبكــي. كان ــا أراه ــي عندم ــع قلب
ّ
قط

ُ
ــت ت ــة. كان كي ــا البا ، وهــي حالته

ً
ــا دوم

ــة  ــي مؤلم ــم ه ــا. ك ــي مثله ــى فراق ــي تبكــي عل ــت أّم ــا كان ّبم ــي. ر ــي بأّم رن
ّ
تذك

ــات. ّمه
أ
ــوع ال دم

م. مــا أســهل 
أ
رامــا هــذه ال

ّ
ّية كانــت كثيــرة البــكاء، ملكــة الد ولكــن أّمــي البشــر

بنائهــا وبحثها 
أ
ائــم بفقدانهــا ل

ّ
دموعهــا. كيــف يكــون وضعهــا لــو تعيــش ألم أّمــي الد

بنــاء للمنــزل ليوميــن فقــط.
أ
 مــا كانــت تعانيــه هــو تــرك ال

ّ
عنهــم طيلــة حياتهــا. كل
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فكــر فــي أمر عشــقي 
أ
ّبمــا أحتــاج إلــى ســكينة مــا. كنــت بحاجــٍة ل  كنــت كأّمــي ر

ــر  ــرت التفكي ــرة. وآث ــك الفت ــي تل ــب ف ــاب الح كتئ ــت با ــي أصب ــس. أظّنن البائ

 المــرء تهــون عليــه مصائبــه عندمــا يعــرف 
ّ

ّبمــا علــى القطــط. يقــال أن والّتركيــز ر

يــن. خر
آ
مصائــب ال

ثنــاء علــى قطــة صــارت صديقتــي، عرفــت منهــا فيمــا بعــد 
أ
تعّرفــت فــي تلــك ال

ــوا يدعونهــا شــوبنهاور.  ــا قبــل هروبهــا. كان هــا كانــت تقيــم فــي البيــت عندن
ّ
أن

ســماء. مــن يختــار اســم شــوبنهاور 
أ
قــد تفهمــون طبيعــة أّمــي مــن اختيارهــا لل

 شــوبنهاور تلــك كانــت قطــة ل تشــبه 
ّ

نســان؟ المهــّم، أن لقــط؟ أو حّتــى لإ

يــب أو بعيــد، فهــي متفائلــة مهمــا  لمانــّي مــن قر
أ
شــوبنهاور الفيلســوف ال

تعرضــت لصدمــات. وهــو كلبــّي الفلســفة متمــّرس غــارق فــي كلبيتــه. فمــا تركــه 

ــي نكــد  ــاة ف ــه شــوبنهاور الحي ــاد ل ــام، أع ــف ع ــه بأل ــّي قبل الفيلســوف اليونان

هــا كادت أن تجّســد 
ّ
 أن

ّ
 للفلســفة الكلبيــة وعّرابهــا. إل

ً
وتشــاؤم صــار فيهــا مثــال

هــن 
ّ
نــاث، عندمــا قــال أن ــذي أحمــل أنــا اســمه عــن معشــر الإ

ّ
فكــرة نيتشــه، ال

فــي مجملهــّن عاهــرات.

نســان قــد ســاهم   الإ
ّ

ــدة، أم أن
ّ
 إن كانــت طبيعــة القطــط معق

ً
كــدا لســت متأ

نســان فــي  ــد مــن عقــد الإ
ّ
ك  ورأيــت مــا يجعلنــي أتأ

ً
فــي تعقيدهــا. عشــت كثيــرا

ــة.  فين
ّ

ــده الد ــد لعق كي ــه تأ ــع القطــط في ــه م ــور، ولكــن تعامل م
أ
ــن ال ــر م الكثي

كبــر- قــد أخبرنــي  ثكم عنــه فيمــا بعــد بإســهاب أ
ّ

كان صديقــي ســينيكا- ســأحد

يــكا  عــن قصــٍص مثيــرة للشــمئزاز يفعلــه البشــر مــن قــاّرة أخــرى تدعــى أمر

ــى  ــام عل ّي
أ
ــع ال ــت م ــوال. تعّرف م

أ
ــي ال ــل جن ــن أج ــط م ــاب والقط ــي ال ف

ــذي يتخّصــص فيــه زارا 
ّ
وســائل التواصــل التــي انتجتهــا التكنولوجيــا وال



   مذكرات كلب

- 65 -

نســتغرام   شــيء. هنــاك عالــم فيمــا يســّمى الإ
ّ

كثــر منــي. فهــو عملــّي فــي كل أ

ــا،  ــه هن ــول في ــر للق ــاك الكثي  هن
ً
ــا ــم. طبع ــي العال ــرة ف

ّ
للقطــط والــاب المؤث

ر فــي الــاب لكــي يدخلــوا عالــم الشــهرة. 
ّ
كنــت رأيــت مــا يفعلــه عالــم ُســك

ر كانــت متخّصصــة فــي جمــع القطــط والهتمــام بهــا. 
ّ
فصديقــة لصاحبــة ُســك

هــا تحافــظ علــى القطــط وتنقذهــا مــن الشــوارع، ليتبّيــن 
ّ
فــي البدايــة فهمــت أن

ــور  ــي ص ــتثمار ف ــرّوج بالس ــي ت ــبكة الت ــك الش ــن تل ــزء م ــا ج ه
ّ
ــد أن ــا بع فيم

ــت  ــر ليس ــم آخ ــي عال ــان ف نس  الإ
ّ

ــه أن مت
ّ
ــا تعل ــن م ــا.  ولك ــط وحركاته القط

ــة كائــن ل يفهــم 
ّ
ــة التــي ل يفهمونهــا. فالقط

ّ
هــذه البــلد، تثيرهــم شــخصّية القط

 
ً
ّبمــا بالقطــط. طبعــا يــده منــه. هنــاك خاّصّيــة ملكّيــة ر نســان مــا تر بالنســبة للإ

ــرى.  نســان إل مــا ي ل يفهــم الإ

نســان فــي بــلدي هنــا، يســتهلك مــا تنتجــه المجتمعــات هنــاك. فبينمــا يحــاول  والإ

هــؤلء فهــم القطــط بعــد أن اســتهلكوها، يســتغل النــاس هنــا ذلــك الســتهلك، 

حيــان جــزء مــن الســتعراض فــي عالــم 
أ
فصــارت القطــط والــاب فــي بعــض ال

ــراء، ل 
ّ

ــع والش ــاك ســوق للبي ــي هن ــن مــن خــلل عــرض الصــور، وبالتال ي ر
ّ
المؤث

خــرى 
أ
ــات ال ــة بإخضــاع البشــر والمخلوق نســان الهمجّي ــف عــن أصــول الإ يختل

ــل  ــن أج ــا م ــترون بن ــون ويش ــة. يبيع ــن العبودّي ــف ع ــري ل يختل ــا يج ــه، فم ل

حيــان.
أ
يرة فــي الكثيــر مــن ال أهدافهــم الشــر

 جــزء مــن بنــاء الحضــارات الفخمــة التــي نســبها 
ً
القطــط كالــاب كانــت دومــا

ــذي ندركــه. عندمــا التقيــت بشــوبنهاور 
ّ
نســان لنفســه علــى مــّر الّزمــان ال الإ

ــدم  ــي ق ــة الت ــي نفــس المدين ــت شــوبنهاور ف ــو كان ــت ل ــا، تخّيل وســمعت قّصته

منهــا ســينيكا، لكانــت اليــوم تعيــش علــى كنبــات فخمــة أجمــل مــن تلــك التــي 
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نســان  ــة فــي العلقــة مــا بيــن الإ ــا قــد تكــون المعضل ر. وهن
ّ
بعــت عليهــا ُســك تر

نســان  حيــان بكســر غــرور الإ
أ
والحيــوان. فلقــد نجحــت القطــط فــي كثيــر مــن ال

والســتعلء عليــه مقابــل خدمتــه لهــا. ولكــن مــا قصــه علــّي ســينيكا مــن قصــٍص 

. كــم هــو 
ً
كنــت قــد شــاهدتها بالبرامــج الوثائقيــة ولكــن لــم أع أبعادهــا كان مؤرقــا

نســان فــي تدجينــه لهــا،  نســان. تظــن القطــط، انهــا تســتخدم الإ  هــذا الإ
ّ

مســتغل

ــر  كث ــح أ ــلد ليصب ــك الب ــي تل ــتخدمها ف ــان يس نس  الإ
ّ

ــد، إن ــم بع ــا ل تفه ولكنه

يالــي النزعــة ل يتغيــر. ل يختلــف نهجــه مــن إنســان  نســان امبر غنــى. ذلــك الإ

ــت يــده.
ّ
إلــى حيــوان. يســتنفذ المــوارد أينمــا حل
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أفّضــل أن يزورنــي القليــل مــن الّنــاس علــى أن يرتــاد مســكني عشــراء 

 
ّ

ــل ــدي لئ ــمر عن ــل الس  يطي
ّ

ــه أل ــب علي ــل يج ــدد القلي ــذا الع ــوء، وه الّس

ــادي. ــو رق ــر صف
ّ
يعك

همــال، ولكــن فــي تلــك البــلد  فــي بــلدي هــذه تظلــم الحيوانــات بالتعذيــب والإ

نســانّية المقــّززة  ضافــات الإ شــعاع الّســاطع للشــهرة والملــيء بالإ  ذاك الإ
ّ

وســط كل

ــدو  ــا يب ــاك م ــانّية، فهن نس ــرب للإ ــوان أق ــن الحي ــل م ــركات تجع ــة وح ين ــن ز م

ــة نظيفــة ولمعــة وتلفــت 
ّ
وكأنــه اســتعباد. اســتعباٌد مــن نــوٍع آخــر. اســتعباد بحل

ه 
ّ
 بالمشــاعر، ولكــن بالحقيقــة ان

ً
نظــار بحــب وتجعــل مــن القلــوب تنبــض تدفقــا

أ
ال

ــر نفســها ســّيدة تلــك البيــوت وصاحبتهــا 
ّ
اســتخدام للقطــط المســكينة التــي تفك

ياءهــا العالــي  اهــر وكبر
ّ

 تمّردهــا الظ
ّ

ــذي يســتغل
ّ
نســان ال ... علــى حســب ظــّن الإ

كبــر فــي وســائل التواصــل تلــك. فتصبــح القطــط بداخل   أ
ً
ليضيــف لنفســه رواجــا

ذيــن يصبحــون بتلــك المواقــع، 
ّ
يــن والمؤثــرات” كالنســاء والرجــال ال عالــم “المؤثر

ــن  ــر م ــا بطــرٍق تكــون بالكثي ــن بســبب عــري أجســادهم وعرضه ــن ونافذي ي مؤثر

 قططّيــة.
ً
حيــان طرقــا

أ
ال

لنعود إلى شوبنهاور وقّصتها...
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نســان المتفــّوق إنمــا  يــد أن أعلــم الّنــاس معنــى وجودهــم؛ ليدركــوا أن الإ أر

نســان. هــو البــرق الّســاطع مــن الغيــوم الســوداء: مــن الإ

 للعائلــة كبيــرة بالعمــر شــقراء طويلــة القامــة، تعيــش فــي مدينــة 
ٌ
بــة  مقّر

ٌ
لنــا صديقــة

ســرائيلّيون.  خــرون ـ الإ
آ
ــا ال ــة يعيــش به تدعــى هيرتســيليا. هيرتســيليا هــي مدين

يبــة مــن بيتنــا فــي القدس.  أشــكالهم وبيوتهــم تختلــف عــن بيــوت المســتعمرة القر

كثــر نظافــة وراحــة. هــؤلء كانــوا أ

كثــر مــن  هــا تحــب الــاب أ
ّ
. لعل

ً
كانــت الّســّيدة الشــقراء تحــب الــاب كثيــرا

حبهــا للبشــر. كان يعيــش معهــا كلــب هــرٌم يدعــى بــودي.

بــودي كان مثــل صاحبتــه. هــرم قــد مــّر عنــه العالــم ورضــي منــذ زمــن بــأن يكــون 

 معهــا، ول 
ّ

ــه الحــراك. ل يمشــي ال  إذا طلبــت من
ّ

ــّيدة. ل يتحــّرك ال كلــب الّس

كــن   مــا تداخلــت علــّي شــخصّياتهما. لــم أ
ً
يتغــّوط حّتــى ال بإشــارة منهــا. كثيــرا

ــه. كنــت أفهــم  ــم بلغت نســان بينهمــا. فهــي تتكل  مــن الكلــب ومــن الإ
ً
ــا

ّ
ــز حق أّمي

ــه مــن إشــارات بصوتهــا. كانــت العجــوز الشــقراء تعتبــر بــودي صديقهــا  مــا تقول

ورفيقهــا وابنهــا وكل مــا تملــك.

ر وصديقتهــا. اختــلف بالمطلــق فــي كل 
ّ
، بــودي ورفيقتــه لــم يكونــا مثــل ُســك

ً
طبعــا

ر كإنســان.
ّ
شــيء. بــودي كان يعيــش ككلــب. بينما عاشــت ُســك

يبــة  ــي بــودي وذهبنــا إلــى جنازتــه فــي مقبــرة الــاب القر
ّ
بعــد ســنوات قليلــة توف

 ،
ً
 مــن أجلــه، فلقــد كان هرمــا

ً
مــن منزلهــا. ل أعــرف إن كنــت قــد حزنــت كثيــرا
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ــي طالمــا قلقــت مــن 
ّ
ن
أ
ّبمــا حــان وقــت رحيلــه. أظــّن أننــي ارتحــت لموتــه، ل ور

خبــر موتــه.

يــق العــودة مــن المقبــرة فــي ذلــك  ــي وفــي طر
ّ
ن
أ
ــرت، ل

ّ
ويبــدو أننــي بالفعــل تأث

فــت الســّيارة 
ّ
م. توق

ّ
يع المتــأز يــق الســر اليــوم، شــردت بينمــا كّنــا علــى الطر

 
ً
ــل ــزال طوي ــه ل ي ــرض أن ــن المفت ــٍق كان م ي ــي طر ــت ف ــذا ظنن ــأة، أو هك فج

 
أ
ــل ــزال تم ــكان ل ت ــك الم ــي ذل ــوت ف ــة الم ــت رائح ــا كان ّبم ــزل. ر ــى المن إل

ــي  ــوع. وكان بداخل ــكان للرج ــك الم ــى ذل ــحبني إل ــا يس ــاك م ــي. وكان هن أنف

ــباك  ــن ش ــز م ــا أقف  وأن
ّ

ــي إل ــعر بنفس ــم أش ــكان. ل ــك الم ــى ذل ــي إل ــا ينادين م

الســّيارة وســط أزمــة غيــر اعتيادّيــة لمئــات الســّيارات. مشــيت ومشــيت وســط 

 
ً
ــا  مدّوي

ً
ــي. ولكــن صياحــا ــل أن تتركن ــك الرائحــة قب ــي أمســك بتل ن

ّ
الزحــام لعل

ــارع فــي المقابــل تمــّر منــه 
ّ

ــارع الكبيــر. إخوتــي يركضــون ورائــي، والش
ّ

 الش
أ
مــل

نــي أســتطيع 
ّ
الســّيارات بجنــون عجيــب. أردت ان أقفــز إلــى الجهــة المقابلــة. عل

الّرجــوع إلــى حديقــة المقبــرة. كانــت هادئــة بعيــدة عــن ضوضــاء بيتنــا وإخوتــي. 

ه الهــدوء. وهنــاك، كان هــدوء ملــيٌء 
أ
كــون فــي مــكان يمــل  أن أ

ً
كــم أردت دومــا

ّبمــا كانت  برائحــة الــاب. أرواح كثيــره تحــوم فــي ذلــك الفضــاء. شــعرت بهــا. ر

 
ً
ــرا ــت صغي ــي. كن ــبة ل  بالنس

ً
ــا ــن واضح ــم يك ــوت ل ــوم الم ــاك. مفه ــي هن عائلت

ــه أنفــي. حــادث لصطــدام عنيــف حصــل  ــا شــعر ب ــت نحــو م ي ــا. وجر حينه

كضــون ورائــي. نــزل الّنــاس مــن ســّياراتهم  أمامــي بينمــا كان إخوتــي وأّمــي يترا

ــي  ــاك ب مس ــن الإ ــة م ــرأة جميل ــت ام ــا تمكن ــي، عندم ــاك ب مس ــة للإ ــي محاول ف

. لــم يحــدث ضــرر بذلــك الصطــدام. ولكــن أغمــي علــى أّمــي وانتظرنــا 
ً
أخيــرا

ــي ويســعفها. ســعاف ليأت الإ
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ــا  ــوا دوّي صراخه ــم أن تتخّيل ــا، فلك ــي عليه ــي أغم  أّم
ّ

 أن
ً
ــا ــي طبع

ّ
ــن حظ لحس

ــق. ي ــك الطر ــى ذل ــردت إل ــا ش ــردوا بينم ــن ش ــي الذي خوت
أ
ــي ول ــا ل وتوبيخه

 فيــه. بالنهايــة كل مــا أردتــه هــو العــودة 
ٌ
ل أعــرف ... كل مــا يقــوم بــه البشــر مبالــغ

بمفــردي إلــى مــكان لــو تركونــي أعــود اليــه براحــة كنــت أســتطيع أن أصلــه بــل 

 ذلــك الخــوف والّتعقيــدات.
ّ

كل

ّبمــا أردت الذهــاب إلــى ذلــك المــكان ليــس  بعــد مــرور كل هــذا الوقــت، ر

لــه اليــوم وأنــا كلــب كبيــر. حينهــا 
ّ
مــن أجــل الرائحــة والّســكينة. فهــذا مــا أحل

ــل   ب
ٌ

ــكون ــة وس ــدوء وعناي ــكان. ه ــك الم ــي ذل ــاة ف ــة الحي ــا أردت رفاهي ّبم ر

مــان 
أ
ضوضــاء ول صيــاح. الحدائــق آمنــة ومليئــة بالــاب. الكلــب يشــعر بال

ــن خطــف أو تنكيــل. يمــّر الّنــاس مــن جانبــي ويفرحــون ل  ــوف م بــل خ

.
ً
ــا  ول قرف

ً
ــا ــزون هلع يقف

ل أعــرف لــم أصــرت شــوبنهاور تــرك تلــك المدينــة الجميلــة التــي تبــدو الحيــاة 

بــة ومنســجمة مــع نفســها، فحّتــى الــاب لهــم مقابــر عندمــا يموتــون.
ّ
فيهــا مرت
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لقــد انفتحــت عينــاي. إننــي بحاجــٍة إلــى رفــاق أحيــاء ل إلــى رفــاق أمــوات 

يــد. وجثــث أحملهــم إلــى حيــث أر

الحيــاة مــع أّمــي تقــرب الجالــس أمامهــا بالطبــع إلــى الفلســفة ... المهــم!!! 

ــا  ــا وإخوته ــت أّمه
ّ
ــد ضل ــت ق ــذ صغرهــا. كان ــة من شــوبنهاور عاشــت مــع العائل

ــيليا. ــة هيرتس ــي مدين ــرة ف ــت صغي ــا كان عندم

ــت حياتهــا وأرادت 
ّ
كثــر مــن عــام ولكّنهــا مل

أ
عاشــت شــوبنهاور فــي بيتنــا ل

كتشــاف المحيــط. المــكان هنــا ملــيٌء بالقطــط ولقــد أغواهــا مــرة قــط دنجوانــي  ا

بــة مــن المنــزل، لتكــون النتائــج وخيمــة. تعّرضــت  اســمه شــحوار، وتســللت هار

نــاث  شــوبنهاور المســكينة للغتصــاب المتكــرر والّضيــاع. مــا أصعــب حيــاة الإ

 حالنــا نحــن الــاب أفضــل، ســأروي لكم 
ّ

مــن القطــط عندمــا يبلغــن. ل أقــول أن

. تعرفــت شــوبنهاور علــى ذلــك القــط الغليــظ  شــحوار 
ً
قّصتــي المأســاوّية لحقــا

 ،
ً
ــذي جــال فيهــا القــدس بشــوارعها وأحيائهــا، وكانــت ســعيدة فــي البدايــة كثيــرا

ّ
ال

نســانّي، والملــيٌء بالقطــط مثلهــا،  كتشــافها للعالــم المحيــط خــارج ذلــك الإ ســواء با

يزتهــا القططّيــة التــي أرادت أن تكــون  كثــر، كانــت بحاجــٍة لكتشــاف غر وأ

 عندمــا صــار 
ً
ــا  درامّي

ً
مــر أخــذ منعطفــا

أ
 أن ال

ّ
مــن خللهــا قطــة بالغــة كاملــة. إل

حيــاء والشــوارع عليهــا. تبّيــن أن ذلــك القــط المدعــو 
أ
يتنــاوب القطــط مــن كافــة ال

، ولــم يحبهــا قــط. وعلــى مــا يبــدو أن القطــط أمثالــه 
ً
شــحوار، كان يعمــل قــّوادا

كمتــه لــو  يــض نفســّي يجــب أن تتــم محا يحبــون القطــط اللتــي بلغــن للتــو. مر

 أن تكــون أنثــى فــي هــذا العالــم. 
ً
كان هنــاك عــدل فــي هــذه الطبيعــة. ســيء جــدا

وها ثــم ينبذوهــا ثــم يحّملوهــا مســؤولّية فجــور العالــم
ّ
ينهكوهــا ويســتغل
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حملــت المســكينة شــوبنهاور وتــّم اجهاضهــا مــن قبــل ذلــك المتوحــش شــحوار. 

ــى البيــت. كانــت رحلتهــا  نــت بعــد مــرور أشــهر مــن الفــرار وأن ترجــع إل
ّ
وتمك

نهــا مــن العــودة. 
ّ
ة ومســتحيلة بــل أدنــى شــك، ولكّنهــا كانــت محظوظــة بتمك

ّ
شــاق

ــد  ــا. ولق ــا وعلجه ــا وتعقيمه ــة تنظيفه ــت العائل ــد حاول ــه، ولق ــى ل ــا يرث كان حاله

خــرى مــن تلــك العصابــة التــي 
أ
 أن القطــط ال

ّ
بقيــت مســتكينة لبعــض الوقــت، إل

دة باقتحــام 
ّ

كان يترأســها شــحوار عرفــوا مكانهــا، ولــم يتوانــو عــن محــاولت متعــد

البيــت لغتصابهــا. فــي أّيــام كثيــرة كانــت تهــرب إلــى غرفــة أّمــي لكيــل يتمكــن 

ل إلــى البيــت مــن أحــد الشــبابيك بعــد منتصــف 
ّ
ــذي كان يتســل

ّ
منهــا شــحوار ال

ي لــه. 
ّ

ــام هاجــم أّمــي عندمــا حاولــت الّتصــد ّي
أ
ليــل مــن خطفهــا. فــي أحــد ال

ّ
ال

 حســب مــا فهمــت. بالنهايــة 
ً
 جــدا

ً
. كان مرعبــا

ً
ولــم يتوقــف عــن محاولتــه أبــدا

ــح  ــي. تصب ــدى الليال ــي إح ــد ف ــن جدي ــه م ــت مع ب ــوبنهاور وهر ــن ش ــن م
ّ
تمك

ّبمــا علــى هكــذا معاملــة. عالــم القطــط شــرس   مدمنــة ر
ً
القطــط المســكينة أحيانــا

 فــي عالمنــا هنــاك شراســة 
ً
للغايــة. ل احــاول هنــا الدفــاع عــن عالــم الــاب. طبعــا

نــاث والذكــور فــي عالــم القطــط فيهــا مــا هــو  ، ولكــن العلقــة تلــك بيــن الإ
ً
أحيانــا

نثــى 
أ
. تــرى القطــة منهــّن تمــوء بــدلل وتجمــع حولهــا كل الجيــاع لل

ً
يــب فعــل مر

مــن القطــط، وفجــأة يتزاحمــون ويتناوبــون علــى اتيانهــا عنــوة، وتتحــّول صرخاتهــا 

ة ورغبــة إلــى صرخــات اســتنجاد وألــم مرعــب، يتبعــه انكســار 
ّ

مــن صرخــات لــذ

نفــس وتشــّوه جســدي.

ناث  يــن. نحــن نحتــرم الإ أمــا نحــن معشــر الــاب، فنحــب بعاطفــة وشــغف كبير

والذكــور مــن جنســنا عندمــا نحــب. ونلهــث وراء مــن نحــب ونتوّســل رضاه.
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ومــن الّنــاس مــن يــرى الفضيلــة فــي الكســل والرذيلــة، ومــا ينتبــه عدلهــم 

ــد  ــذ يفركــون أجفانهــم وق ــاءب حقدهــم وحســدهم، عندئ ــد مــا يتث إل عن

أثقلهــا النعــاس.

ــد  ــام. بع ّي
أ
ــع ال ــة م ــر شراس كث ــارت أ ــارع وص ــة ش ــى قط ــوبنهاور إل ــت ش تحّول

ــة  ــم تســتطع حماي ــات حمــل متكــّررة، ل ــت عــن أبنائهــا الكثــر فــي عملّي
ّ
أن تخل

وليداتهــا مــن القطــط.. تعّرضــت إحــدى عينيهــا للجــرح فــي إحدى المشــاجرات، 

 لمــن ينظــر إليهــا. فبعــدت 
ً
وفقــدت القــدرة علــى الرؤيــة بهــا. منظرهــا صــار مرعبــا

وقــّررت أن تعــزل نفســها وتعيــش فــي الجبــل المقابــل. ل تقتــرب مــن البيــت إل 

عندمــا تــرى ســّيارة أّمــي قــد ذهبــت. تعودنــا الحديــث أنــا وهــي لبعــض الوقــت 

قبــل أن تختفــي مــن جديــد.

كانــت تكــّن الكثيــر مــن مشــاعر الوفــاء لعائلتــي. علــى عكــس مــا يشــاع عــن عــدم 

 أفكــر بأنــي تأخــرت 
ً
وفــاء القطــط، كانــت شــوبنهاور قطــة شــديدة الوفــاء. أحيانــا

 صديقتنــا 
ً
ــت دائمــا

ّ
بالتعــرف عليهــا. ولكــن قصتهــا تبقــى مهّمــة فــي حياتــي. ظل

 مــن وحشــية القطــط فــي الحــارات المجــاورة، علــى الرغــم 
ً
الوفّيــة. حمتنــا دائمــا

مــن أنهــا لــم تســتطع دومــا الدفــاع عــن نفســها.

معشــر القطــط بشــكل عــام اســتثنائي الصفــات. ل أعــرف كــم مــن قطــة تحّولــت 

إلــى نمــر، أو كــم مــن نمــر تحــّول إلــى قطــة.

 فــي مخّيلتــي. كــم تقــاس شراســة 
ً
ر يصاحبنــي دومــا

ّ
يكــة ُســك ر

أ
النمــر المغلــف ل

الحيوانــات أمــام شراســة البشــر؟
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هــل كان تدجيــن القطــط كمــا تدجيــن الــاب حمايــة للبشــر أم حمايــة لنــا نحــن 

ــك  ــارات، كذل ــداد الحض ــى امت ــم عل ــّي العظي ــي الكلب يخ ــا تار ــات. كم الحيوان

، شــديدة الــذكاء والحنكــة بالمناســبة. 
ً
فــة جــدا

ّ
يــخ القطــط. شــوبنهاور قطــة مثق تار

كيــف ل واســتطاعت أن تنجــو رغــم كل مــا تعّرضــت لــه مــن إيــذاء.
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ــه مــن 
ّ
انظــروا إلــى أهــل الّصــلح والعــدل لتعلمــوا مــن هــو ألــد أعدائهــم، إن

ــو  ــك ه ــدام ذل ــو اله ــك ه ــا ســننهم، ذل ــروا عليه ــي حف ــواح الت ل
أ
يحطــم ال

المجــرم، غيــر أنــه هــو المبــدع.

خــرى، كيــف تحّولنــا نحــن 
أ
 بشــوبنهاور، وبحالهــا كقطــة هــي ال

ً
ــر كثيــرا

ّ
أفك

الحيوانــات الولــى العتيــدة إلــى حيوانــات يتــّم الســتبداد بهــا ورميهــا فــي 

الشــوارع.

مــراء. عندمــا 
أ
ــا ننتمــي لــه، كانــت تماثيلنــا تتقــدم الملــوك وال ــٍم قديــم كّن فــي عال

يــن  أدخــل إلــى ســاحة البيــت الخارجّيــة وأرى التمثاليــن الخشــبّيين الصغير

ر كل مــا كان 
ّ

للقطــة والكلــب الفرعونــّي، أشــعر بانتمائــي لهــذا البيــت، فأّمــي تقــد

ــا،  بنائه
أ
ــا ول ــرة له ــه تذك ــه وكأن ــا أنتجت ــاظ بم ــى الحتف مــن حضــارات وتصــّر عل

ــرة. ي ــى مر ــا مــن ســاحة البيــت تتحــّول الحقيقــة إل ولكــن فــي لحظــة خروجن

ــة، وكان  ــل قط ــن يقت ــب م ــن تعاق ــت القواني ــة كان ــر القديم ــارات مص ــي حض ف

صاحــب القطــة يحلــق شــعر حاجبيــه عــن وفــاة قطــه وكانــت القطــة تحّنــط كمــا 

ــه وجــد فــي أحــد 
ّ
نســان. شــاهدت مــرة فــي أحــد البرامــج الوثائقّيــة، أن يحّنــط الإ

ــغ.  ــان بلي ــون قطــة محّنطــة بإتق ــر مــن ملي كث ــى أ ــي مصــر عل ــرة ف ــر الكبي المقاب

ــي  ــا، فميوت ــا به ــط تحبب ــماء القط ــّمى بأس ــت تس ــوك كان ــك ان المل ــت كذل عرف

 كان اســم تدليــل لقطــط ونحمــس باســتت كان اســم مغّنيــة شــهيرة وبــادي 
ً
مثــل

باســتت كان اســم كبيــر مشــرفي الزوجــة اللهّيــة. ليــس كمــا اليــوم، فالمــرأة القطــة 

ليســت ال مرافقــة فــي سلســلة أفــلم الرجــل الوطــواط وتلــك النســاء القططّيــات 
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مــن فــرق غنــاء متخّصصــة بمــواء القطــط. ازعــاج وزغللــة عيــون. أحمــد هللا اننــي 

لــوان 
أ
لســت كالبشــر ول أرى فــي عينوهــم، فعيوننــا نحــن معشــر الــاب تــرى ال

 كمــا يدعــي بعــض البشــر 
ً
 تعقيــد مــن البشــر. ل نــرى طبعــا

ّ
بتقنيــات مختلفــة أقــل

ــراءة كلمــة،  ــرون بق
ّ
ــة ول يفك  المعــارف العلمّي

ّ
ــم يملكــون كل ــون أنه ــن يظّن الذي

ســود. يــا لــه مــن هــراء. ارحمونــا أّيهــا 
أ
بيــض وال

أ
 ال

ّ
 الــاب ل يــرون ال

ّ
وقــّرروا أن

هــا، ولكّننــا لســنا بحاجــة إلــى خلــط 
ّ
كــم بألــوان الطبيعــة كل ّيون فنحــن نرا البشــر

بــة. لهــذا نفهمكــم  كثــر بــل موار مــور بوضــوح أ
أ
لــوان وتعقيدهــا مثلكــم. نــرى ال

أ
ال

 مــا 
ّ

 برؤيــة أي حقيقــة ال
ً
ــرون أصــل

ّ
كــم علــى حقيقتكــم ول تفك ول تفهمونــا. نرا

يحكــم منهــا. ير
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 ومؤمنين.
ً
 وقطعانا

ً
إلي بالّرفاق، إنني أطلبهم مبدعين ول أطلبهم جثثا

نــا نفــّرق 
ّ
الحيــاة بالشــوارع قاســية هنــا للغايــة. فــي معشــرنا الحيوانــّي، أعتــرف أن

ــة  ــت الّنزع ــي إن كان ــأل نفس ــوارع. أس ــن ش ــر اب ــي وآخ ــط بيت ــب أو ق ــن كل بي

نســان  رنــا نحــن مــن نعيــش فــي أحضــان الإ
ّ
الطبقّيــة إنســانّية أم حيوانّيــة. هــل تأث

وفــي بيوتــه بطباعــه وصرنــا مثلــه؟

ــي. ل  ــى حيوانّيت ــي، إل ــى طبيعت ــي، إل ــى أصل ــع إل ، أرج
ً
ــرا ــارع كثي

ّ
ني الش

ّ
ــد يش

مــا تتحــّرك. 
ّ
أنظمــة ول قوانيــن ول صيــاح يؤرقــك كل

 مــرة 
ّ

مــر. فــي كل
أ
بــة شــوبنهاور جعلتنــي دائمــا أفكــر بقســاوة ال ولكــن تجر

خيــر 
أ
يقــي ال ــارع هــو طر

ّ
 الش

ّ
 منــي أن

ً
كنــت احــاول فيهــا الخــروج بــل عــودة ظّنــا

يقــي للعــودة بــكل  ّمــي، كانــت قســوة الحقيقــة تجعلنــي أشــّم طر
أ
نحــو إيجــادي ل

فينــة المتلهفــة نحــو العيــش. فالــاب كبنــي البشــر، هنــاك منهــم مــن 
ّ

غرائــزي الد

ــوم ل أســتطيع فيــه  ــي ي ير ومتوّحــش. خشــيت بالفعــل أن تكــون آخرت هــو شــّر

العــودة، فأصيــر وليمــة لهــؤلء الــاب.
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ــا …  ــى له ــك ل معن ــوق ذل خطــار، وهــي ف
أ
ــة بال نســان محفوف ــاة الإ  حي

ّ
إن

ــا. ــه أن يقضــي عليه  يمكن
ً
 مهرجــا

ّ
ــإن ف

ــة مــن الجيــران مــن قطــط والكب. كنــت  ــر مــن القصــص المرعب ســمعت الكثي

ياراتهــم وتجّمعاتهــم   وراء شــوبنهاور، وفيمــا بعــد، وراء زارا فــي ز
ً
أتلّصــص أحيانــا

 فــي الــوادي وراء المنــزل. تــم اســتدراجي 
ً
ــة المقابلــة، وأحيانــا

ّ
مــع الــاب فــي التل

ــع  ــي م ب ــر تجار
ّ
. ل أحــب تذك

ً
ــا ــت طوع ــد، وذهب ــا بع ــن فيم ــى المكاني  إل

ً
ــرا كثي

يــض بهــم.  نــي مر
ّ
ّبمــا، أن  أنــه يتوّجــب علــّي العتــراف ر

ّ
ــة. إل

ّ
تلــك الــاب الّضال

 .
ً
كــون كلبــا وني نحوهــم. يشــعرونني أننــي كلــب. أحتــاج أن أ

ّ
يشــد

ــة أو 
ّ
ل أعــرف مــاذا أقــول، تختلــط القصــص بوحشــّيتها ســواء كّنــا علــى تلــك التل

بعمــق ذلــك الــوادي. تبقــى القصــص التــي ســمعتها وعشــتها فــي محيطــي الكبيــر 

أهــون المصائــب. 

ــا  ــة شــديدة الســواد اجتمعن ــة ذات ليل
ّ
ــك الّتل ــى تل ــهرات عل ــي إحــدى الّس ف

ــي  ــر لك ــا القم ــي منه ــي يختف ــي الت ــار الليال ــا نخت ــاب. كّن ــن ال ــة م مجموع

 مــن عيــون البشــر هنــاك. تنبهنــا 
ً
يختفــي مدمنــي المخــدرات المختبئيــن ليــل

ــن   م
ً
ــا ــوا نهائّي ــى اختف ــي حّت ــك الليال ــي تل ــا ف ــون من ــم يخاف ه

ّ
ــت أن ــع الوق م

المنطقــة. لــم نفهــم بالبدايــة مــا الــذي كان يخيفهــم لدرجــة الهــروب. ولكّنهــا 

ت العتمــة. وبيــن تســطيلهم مــن المــواد 
ّ

مــا اشــتد
ّ
ــر كل كث ــا التــي تلمــع أ عيونن

ــي أجســادهم ــا ف ــي يغّزونه الت
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ــة، فارتعبــوا  ــا نتــراءى لهــم كمخلوقــات فضائّي بونه مــن كحــول كّن  وبيــن مــا يشــر

ــر علــى ســطح القصــر  ــوا فــي هذيانهــم إلــى رؤيــة صحــن طائ  عندمــا وصل
ً
تمامــا

ــاك.  المهجــور هن

كانــت فكــرة الّصحــن الطائــر جهّنميــة إبداعّيــة مــن أحــد الــاب الــذي أنضــم لنا 

يــق الصدفــة. قمنــا بعمــل دائــرة مــن أنفســنا حيــث   كانــت عــن طر
ً
. طبعــا

ً
حديثــا

التقــت أذيالنــا ببعــض داخــل الدائــرة ووجوهنــا إلــى الخــارج، ولــم يكــن يــرى فــي 

 عيوننــا التــي كانــت تتحــّرك فــي دوران كاســطوانة بينمــا تحّركنــا 
ّ

ليــل ال
ّ
عتمــة ال

ة مــرات. 
ّ

بشــكل دائــرّي عــد
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يــن يبلــغ آذانكــم، أّيهــا الفضــلء، وهــم يصيحون:   صــوت هــؤلء المتدهور
ّ

إن

مــا هــو الفضيلــة.
ّ
مــا هــو هللا وإن

ّ
 مــا هــو خــارج عــن كيانــي إن

ّ
 كل

ّ
إن

 
ً
بــا ــه جــاء هار

ّ
ن
أ
نــا أطلقنــا عليــه اســم الفرعونــّي، ل

ّ
 أن

ّ
ل أذكــر اســم الكلــب، ال

كيــد عــن  هــا بعيــدة بالتأ
ّ
 مثــل اســكتلندا. ال أن

ً
مــن مصــر. مصــر ل تبعــد كثيــرا

 خفيــف 
ً
ــا  لطيف

ً
ــا ــى أقدامــه. كان كلب  عل

ً
 لكلــب جــاء مشــيا

ً
القــدس خصوصــا

ــه 
ّ
 أن

ّ
ــه ال ــاة الواضحــة علي ــاة الحي ــى الرغــم مــن معان ــة. عل ــوّي البني ــل، ق

ّ
الظ

 تعبيــره، 
ّ

. رأى المــوت ملييــن المــّرات علــى حــد
ًّ
كان ل يأبــه ال لوجــوده حيــا

 
ّ
. كان يحــب البقــاء علــى الّتلــة

ً
ويكفــي بقــاءه علــى قيــد الحيــاة ليكــون ممتّنــا

ــلده  ــي ب ــه.  ف ــذي جــاء من ــكان ال ــن الم ــى رائحــة الحشــيش م ــاده عل لعتي

ــوارع فــي مصــر. 
ّ

 الش
أ
هنــاك تزاحــم للــاب بقــدر تزاحــم البشــر. والــاب تمــل

صــول. 
أ
 الكبهــم فرعونّيــة ال

ّ
 أن

ّ
يســّمونها هنــاك كمــا عندنــا بالــاب البلدّيــة، ال

ســللة متمّيــزة قويــة شرســة ووفّيــة حــاّدة البصــر. وزنهــا يتــراوح بيــن ال15 وال 

ــا  ــه كم ن
أ
ــد. ل كي ــل بالتأ ــذه التفاصي ــم به ــاذا أهت ــرام. تتســاءلون لم ــو غ 25 كيل

 لــم 
ً
أخبرنــا الفرعونــّي انــه فــي تلــك البــلد صــارت الــاب ولئــم للبشــر. طبعــا

يحتكــر هــذا الفعــل علــى الــاب فقــط ولكــن علــى الحميــر. كانــت الــاب 

كل الــاب والقطــط  ن تقاليــد البــلد ل تســمح بــأ
أ
هــا آمنــة قبــل هــذا ل

ّ
تشــعر أن

ــاس  ــرة الن ــع كث ــن م ــات، ولك ــن الحيوان ــا م ــواع بعينه د بأن
ّ

ــد ــر، وتتح والحمي

ــة والهتمــام  ــة الّرقاب
ّ
شــّرد وقل

ّ
ــوارع والت

ّ
ــة بالش ــرة الــاب الفرعونّي والجــوع وكث

كل. صــار الذبــح يرافقــه أ
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ــه ل 
ّ
ــّي أن ــرر الفرعون ــاب ق كل ال ــواز أ ــرعية5 بج ــوى ش ــدرت فت ــا ص وعندم

مــكان لــه فــي تلــك البــلد وبــدأ رحلتــه التــي دامــت شــهور طويلــة حتــى وجــد 

نفســه هنــا. 

 مــن كلب هــذا البلــد الكنعانّي. 
ً
ــا

ّ
ــه ليــس أقــل حظ

ّ
لــم يفهــم الفرعونــّي المســكين أن

جنبّي. 
أ
 الكلــب ال

ّ
فــل فــرق بيــن كلــب فرعونــّي وكلــب كنعانــي عنــد البشــر هنــا إل

ــي لســت كلــب هــذه البلد.
ّ
والحمــد هلل أن

 
ً
كل لحــوم الــاب اســتنادا ــذي تحــدث عــن إباحــة أ

ّ
5. فتــوى للشــيخ خالــد الجنــدي، أحــد دعــاة الفضائيــات، ال

يــم.  كلهــا فقــط وليــس التحر ــذي ل يعتــرف بنجاســة الــاب، ويــرى كراهــة أ
ّ
إلــى المذهــب المالكــي ال
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هــم عجــلت تحمــل 
ّ
وهنالــك آخــرون يتقدمــون مثقليــن مقرقعيــن كأن

صخــوًرا إلــى الــوادي، وهــؤلء الّنــاس ل ينئــون يتكلمــون عــن الفضيلــة، ومــا 

ــم. ــح عجلته ــارة عــن كاب ــم إل عب ــي عرفه ــة ف الفضيل

ــي  ــي المــدن الت ــا ف  مروعــة حصلــت معه
ً
ــروي قصصــا ــة ت كانــت الــاب البلدّي

ــة. كنعــان كلــب لجــيء مــع الكبــه مــن مدينــة 
ّ
قدمــت منهــا لجــوء إلــى هــذه الّتل

تدعــى غــّزة، روى لنــا كيــف كانــت تقتــل الــاب هنــاك، حيــث تدعــو البلدّيــة 

البشــر مــن أبنــاء المدينــة لقتــل الــاب مقابــل مبلــغ مــن المــال عــن كل كلــب 

 الّضــلل هــو 
ّ

ــة، ول يفهمــون أن
ّ
 ضال

ً
ــا ــل عوائــل الكب ــه. يســّمون الــاب ب يقتلون

نــا نتهّجــم علــى أطفالهــم 
ّ
اســتباحة قتــل المخلوقــات بهــذه الفظاعــة. يّتهموننــا بأن

ــل أي  ــا ب ن
ّ
ــة بحق  مــا يصــدر منهــم مــن أفعــال إجرامّي

ً
ــا انهم وينســون تمام

ّ
وســك

ــل  ــب والتنكي ــام التعذي ــا عــن نفســه أم ــب من ــع الكل ــي يداف ــرّدد. باللحظــة الت ت

 وقتلــه واجــب. ولكــم أن تتخّيلــوا كيــف صــار الّســباق علــى 
ً
 وشرســا

ً ّ
يصبــح ضــال

قتــل الــاب مــن أجــل بعــض قطــع معدنّيــة.

ــه بعــد أن تفاقــم   الّنجــاة بأطفال
ً
كنعــان، الكلــب القــادم مــن غــّزة، هــرب محــاول

 اخ جــرو لــه، 
ّ

يمــة مروعــة بحــق الوضــع لدرجــة شــهدت العائلــة المســكينة فيهــا جر

ــار بعــد أن  ــه الّن ــى منقــل فحــم وأشــعل في ــّي بســلخه ووضعــه عل ــام صب عندمــا ق

عمــل مــن جســده المقطــع المســلوخ عرضــا للّتــذّوق، فصــار ينهــش بفخــذ الجــرو 

، ل يكتــرث 
ً
.  وطبعــا

أ
 بينمــا وضــع صــدره علــى المنقــل. ونشــر فعلتــه علــى المــل

ً
نّيئــا

ّيين عــن حقوقنا  حــرى ل تؤخــذ الســتغاثات مــن المدافعيــن مــن البشــر
أ
أحــد أو بال

ــة أمــام الوحشــية المســتفحلة فــي هــؤلء البشــر. 
ّ
ّيــة. أولئــك قل

ّ
بالجد
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عــوى، 
ّ

وهنالــك المغتــّرون بــذّرةٍ مــن العــدل ترتفــع فيهــم علــى جبــل مــن الد

فتراهــم يجدفــون علــى كل شــيء إلــى أن يغرقــوا العالــم بظلمهــم، ومــا تخــرج 

ــئونها، وإذا 
ّ

هــم يتجش
ّ
 وتحســب أن

ّ
كلمــة الفضيلــة مــن أفــواه هــؤلء الّنــاس إل

ــه يقــول: انتقمــت.
ّ
قــال أحدهــم: لقــد عدلــت. فكأن

جــاء اليــوم بعــد أشــهر طويلــة، وأجــروا لــي عمليــة ... ل أعــرف مــاذا اســّميها. 

ولكــن الشــعور مؤلــم ومهيــن. كــم كرهــت تلــك العائلــة حينهــا. ول أســتطيع أن 

أســامحهم علــى فعلتهــم هــذه بــي. منــذ تلــك الحادثــة وأنــا عــازم علــى تركهــم. هــم 

، ولكــن ليــس مــن أجلــي، بــل مــن أجلهــم هــم. لــو كانــوا يحبونــي 
ً
يحبونــي فعــل

لمــا قتلونــي هكــذا. عمليــة، لــم تكــن كبيــرة بالنســبة لذلــك الطبيــب المتوحــش.

قبــل تلــك العمليــة المشــؤومة، لــم أفهــم مــاذا جــرى لــي فجــأة، ولكّني كبــرت، وصرت 

ن يداعبنــي أخوتــي. كان المشــهد يجعــل أّمــي 
أ
أشــعر برغبــة كبيــرة، وصــرت أتــوق ل

يــدون  ــي كلــب بالّنهايــة ولــي رغبــات. أليــس لديهــم رغبــات؟ ير تصــرخ وتقفــز. ولكّن

ــا موجــودون مــن أجــل  ــا. وكأنن ــون أرواحن ــون يقتل ــا يفعل ــم بم ــد نســلنا، ولكنه تحدي

نــا موجــودون قبلهــم، ونســلنا ســيبقى 
ّ
راحــة أو تســلية البشــر وأطفالهــم. أل يفهمــون أن

ــة، أو  ــي الحقيقّي ــل أّم ــة أخــرى، مث ــح كلب ــي أن تصب ــت أّم ــل خاف ــم؟ ه  عنه
ً
ــا رغم

مثلهــا، مســؤولة عــن مجموعــة مــن صغــار الــاب، ول تعــرف كيــف تأويهــم؟

ــي عنــا، وكانــت تعتنــي بنــا بحب 
ّ
أّمــي الحقيقّيــة كانــت حنونــة، ولــم ترغــب بالتخل

 قســوة مــن 
ّ

 أشــد
ً
ــاك بشــرا  هن

ّ
ــا. أعــرف أن ــا مــن حضنه ــر، قبــل أن يخطفون كبي

القطــط، ومــا يجــري بعالمهــم. فمــا جــرى بحياتــي اللحقــة كان خيــر دليــل علــى 

ــي.  ــي مــن رغبت ــي. لقــد حرمون توّحــش البشــر. ولكــن هــذا ل يشــفع خصيهــم ل

 لــم أخضــع لذلــك الكســر فــي شــهوتي.
ً
ولكّنــي أبــدا
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ن فــي 
آ
ــار قبــور، ولســوف ل أقــف بعــد ال

ّ
كــون حف ، ولــن أ

ً
كــون راعيــا لــن أ

 فقــد وّجهــت آخــر خطبــي إلــى ميــت.
ً
الجماعــات خطيبــا

وارب الكثيفة.
ّ

عملية الخصي تطلبت أن أنام في عيادة الطبيب صاحب الش

 
ً
ــي البروســتاتا. كان هرمــا  بســرطان ف

ً
ــا ــة مــع كلــب آخــر كان مصاب ليل

ّ
قضيــت ال

. وحــاول تهدئتــي وإفهامــي حكمــة خصيــي. كان اســمه ســينيكا. اولئــك 
ً
ومتعبــا

ســماء!!!
أ
البشــر واختيارهــم لل

 ،
ً
كانــت العمليــة مؤلمــة ويصعــب علــّي وصفهــا. منــذ تلــك اللحظــة صــرت وحيــدا

 .
ً
 وطبيعّيــا

ً
مــر كان ســهل

أ
 ال

ّ
وأنقطــع أي أمــل لــي بالتكاثــر. بالنســبة لســينيكا، فــإن

ــي فقــط لــن أســتطيع  ــي لــن أخســر شــهوتي بالكامــل، ولكّن
ّ
ســينيكا طمأننــي بأن

 عمليــة 
ّ

نســان مــن هــؤلء، إن  تفكيــري. بالنســبة للإ
ّ

لــم يشــل
أ
نجــاب .... كان ال

أ
ال

 مــن انتشــار الــاب الضالــة، التــي 
ّ

الخصــي هــي عمليــة رحيمــة مــن أجــل الحــد

يــواء. ولقــد فهمــت  كــن الإ ــة أما
ّ
حيــان إلــى قتلهــا، ولقل

أ
مــر فــي معظــم ال

أ
ينتهــي ال

هــا تقــي الــاب مــن العديــد مــن أنــواع 
ّ
 للخصــي فوائــد أهّمهــا أن

ّ
مــن ســينيكا أن

صابــة بالســرطان هــو نفســه.  ّبمــا تجنــب الإ  لر
ً
الســرطان. فلــو كان ســينيكا مخصّيــا

بــى فــي عائلــة بوهيمّيــة ترفــض عملّيــات الخصــي. ولكّنــه فــي المقابــل  ســينيكا تر

ــي  ــزل ف ــن المن ــرب م ــرة كان يه ــان كثي ــي أحي ــه، وف ــبب نزوات  بس
ً
ــرا ــى كثي عان

ــه  ــم يعــد يأب ــه عندمــا كبــر، ل
ّ
 ان

ّ
ــة يفــرغ فيهــا جمــاح شــهوته. ال بحــث عــن كلب

 صّحتــه تهالكــت كمــا كان 
ّ

يــات. ال ان ــم يعــد يرغــب بكلبــات أخر للجنــس ول

ــي  ــة بموضــوع الخصــي، أخبرن ب ــات متضار ّي ــع نظر ــاك بالطب ــا. هن ــه حينه وضع
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، وبــدأت شــهّيتي 
ً
عنهــا ســينيكا، قــد أفهمهــا اليــوم بعدمــا أصبحــت راشــدا

الحقيقّيــة نحــو الجنــس بالّتلشــي. وبالفعــل علــى مــا يبــدو ان هنــاك علقــة بيــن 

، فنحــن ل نلتهــث 
ً
ــا وقــوة بنيًتنــا والخصــي. وقــد يكــون هــذا طبيعيــا طــول عمرن

وراء غرائزنــا بعــد هــذه العمليــة.  ســينيكا كان يعانــي مــن تضخــم فــي البروســتاتا 

والتــي جعلتــه غيــر قــادر علــى التبــّول وتفاقــم وضعــه حّتــى صــار يختلــط الــدم في 

نــه 
أ
 للمــرض، ل

ً
ــه كان مستســلما

ّ
 هنــاك ســرطان ينهشــه. مــع ان

ّ
ــه ثــم تبيــن ان بول

ّبمــا كان   بالفعــل، لر
ً
 جــدا

ً
قــد عــاش عمــره بطولــه وعرضــه، ولكنــه لــم يكــن كبيــرا

كثــر مــن مئــة 
أ
ن. فنحــن نعيــش بالعــادة ل

آ
عمــره بعــٌض وثمانيــن ســنة كعمــري ال

نســان. فالســنة  ين ســنة. ســنوات الــاب بالطبــع تختلــف عــن ســنوات الإ وعشــر

نســانّية. الكلبيــة تــوازي ثمانــي ســنوات مــن الســنة الإ

يــن فــي حّينــا، اولئــك المتناثــرون فــي  وأعتــرف كذلــك مــن معرفتــي بــاب آخر

 ســبب عنفهــم قــد يكــون لعــدم خصيهــم. فأخبرنــي ســينيكا حينهــا، 
ّ

الشــوارع، إن

نثــى، 
أ
ــم القويــة، يســتطيع الكلــب مّنــا اشــتمام رائحــة ال

ّ
ــه وبســبب حاّســة الش

ّ
ان

رق. هــذا مــا جــرى 
أ
كثــر عصبّيــة وتصيبنــا بــال ورائحتهــا تثيــر أعصابنــا، فتجعلنــا أ

مــع شــوبنهاور عندمــا قــررت الهــرب مــع شــحوار.
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ــم  ــا، وه ــمعك تكتكته ــا فتس ــط زنبركه ب ــاعات ير ــبه بالس ــوم أش ــك ق وهنال

ليــة فضيلــة. إننــي ألهــو بمشــاهدة مثــل هــذه 
آ
يــدون أن تدعــى حركتهــم ال ير

كرهتهــا  بطــت زنبركهــا بتهكمــي وأ ننــي مــا صادفتهــا مــرة إل ر
أ
الســاعات؛ ل

يــك رقاصهــا. علــى تحر

ب الحنــون.  
أ
أ مــن روعــي. كان كال

ّ
ليلــة آنســني وهــد

ّ
وجــود ســينيكا فــي تلــك ال

ــي.  ــا يمكــن أن يحصــل ل ــه أفضــل م ــي موضــوع الخصــي وكأن ــي ف صــار يكلمن

كان بالفعــل كلــب خبيــر بالعالــم الكبيــر، ولقــد جــاب العالــم علــى طــول عمــره 

ــه. ــعت معرفت وتوّس

يــكا بينمــا  أخبرنــي قصــص كثيــرة لــاب عرفهــم. ففــي إحــدى إقاماتــه بأمر

 فــي أحــد معارضــه الفّنّيــة، تعــّرف علــى كلــب فــي الحديقــة 
ً
كان صاحبــه مقيمــا

ــة.  ــة العام ــي الحديق  ف
ً
ــا  مقيم

ً
ــا ــر كان كلب ــى بوكســر. بوكس ــة، كان يدع العام

ــق بينمــا كان  ي ــه الطر ــق علي ــام تفاجــأ بوكســر بســّيارة إســعاف تغل ّي
أ
فــي أحــد ال

ــى، والتقطــوه وأخضعــوه لعمليــة وأبقــوه بعــض الســاعات ثــم أطلقــوه. 
ّ

يتمش

ــى هاتيــن  ــاج إل ــة مــن يحت ــم. بالنهاي ــه تأقل ــة لكّن ــي البداي ــا ف  وغاضب
ً
ــا كان مكتئب

ــن  ــرعة ول ــرون بس ــك التستس ــينخفض لدي . “س
ً
ــكا ــي ضاح ــال ل ــن؟ ق الخصيتي

نــاث مضنــي. أنظــر   الجــري وراء الإ
ّ

قنــي، إن
ّ

تلهــث وراء كل كلبــة تصادفــك. صد

ــي.” ــى حال إل

متنــي الكثيــر ووّســعت مداركــي وجعلتنــي أتصالــح 
ّ
ــام مــع ســينيكا عل ّي

أ
 تلــك ال

ــن  ــق م ــّم وأعم ــاد أه ــلل أبع ــن خ ــي م يخ ــى تار ــر إل ــة وأنظ ــي الكلبي ــع نفس م



   مذكرات كلب

- 87 -

ــينيكا  ــي س ــا، أخبرن ــوز حينه ــهر تّم ــر ش ــي اواخ ــا ف ــكتلندي. كّن س
أ
ــي ال يخ تار

بطــت  ، ر
ً
ــام الســنة حــّرا شــد أّي

أ
ــة ل ــام الكلــب” وهــي تســمية رومانّي نــا فــي “أّي

ّ
إن

ــر  ــذي يعتب
ّ
ــة” وال ــور نجــم “الشــعرى اليماني ــع اشــتداد الحــرارة وظه ســمية م

ّ
الت

ــن  ــارة ع ــة عب ــذه الكوكب ــر. وه كب
أ
ــب ال ــة الكل ــي كوكب  ف

ً
ــا ــر لمعان كث

أ
النجــم ال

ــذه النجــوم تكــون  دة. ه
ّ

 محــد
ً
 أو أشــكال

ً
ل صــورا

ّ
ــن الّنجــوم تشــك ــة م مجموع

كبــر تعتبــر 
أ
 بيــن الّنجــوم. نجــوم الكلــب ال

ً
كثــر ســطوعا

أ
رض وال

أ
قــرب إلــى ال

أ
ال

ــمس والقمــر وكوكــب الّزهــراء.  عندمــا يشــرق 
ّ

رابــع ألمــع أجــرام الســماء بعــد الش

ــمس يحصــل شــروق احتراقــي، 
ّ

ــعرى اليمانّيــة فــي ســماء تّمــوز مــع الش
ّ

نجــم الش

ــب  ــرى شــكل الكل  ت
ّ

. ول يمكــن أل
ً
ــا ــن يوم بعي ــدة أر ــاطع لم ــه الّس ــى لمعان يبق

الواضــح فيهــا.

كيــد الّنجــوم علــى أبدّيــة   إجــراء العمليــة فــي هــذا التوقيــت تأ
ّ

ــد ســينيكا لــي أن
ّ
ك أ

وجــود الــاب. فلــن يطمــس وجودهــم عمليــة خصــي أخرى.

ــه 
ّ
 إلــى العيــادة. ارتعبــت عندمــا رأيــت ظل

ً
جــاء الطبيــب فــي ســاعة متأخــرة جــدا

ــل الســماء مــن فضــاء  ــد اســتمتعت بتأّم ــه. كنــت ق ــة قبل الّضخــم يدخــل الغرف

ــذي كنــا ننتظــر فيــه، وعشــت أبدّيــة وجــودي ككلــب مــع شــكل 
ّ
ســطح المــكان ال

ليلــة.
ّ
الّنجــوم التــي رســمتها مخّيلتــي فــي ســماء تلــك ال

كان يحمــل بيــده إبــرة كبيــرة، صــرت أصــرخ بــكل مــا اوتيــت مــن قــوة حّتــى 

ــه تــّم تخديــري. عندمــا اســتيقظت، وجــدت 
ّ
كــي. عرفــت فيمــا بعــد أن غــاب إدرا

 شــيء 
ّ

ــم اعــد أرى ســينيكا أو أحــد، كل كــن، ول ة أما
ّ

 مــن عــد
ً
بوطــا نفســي مر

ــة  ــاء محيط ــطوانة البيض ــك الس ــت تل ــل كان ــذي، ب ــن أه ك ــم أ ــض. ل كان أبي

 الجــرح. علمــت مــن 
ّ

ّيــة لكيــل أفــك برأســي. أخبرنــي ســينيكا أنهــا ضرور
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ــو  ــه ل ــر ممــا كنــت سأشــعر ب كث ــة أ ــت مرعب ــل كان ســينيكا مــا جــرى، بتفاصي

كنــت فــي وعيــي.

ــم الطاولــة وطّهرهــا 
ّ
كي وكان قــد عق كان مــع الطبيــب ممــّرض ســاعده علــى إمســا

، قــام الممــّرض بحلــق منطقــة كيــس الّصفــن 
ً
مــات. بينمــا كنــت نائمــا

ّ
ببعــض المعق

ــط  ب ــم ر ــي ث ــاك اســتأصل خصيت ــن هن ــا، م ــدء بقطعه ــل الب ــا، قب ــف حوله
ّ

ونظ

يــف، وبعــد ذلــك قــام بتخييــط الجلــد. الحبــل المنــوّي ليمنــع الّنز

ناشــيونال  فــي   
ً
فيلمــا أشــاهد  نــي 

ّ
وكأن الموضــوع  عــن  يتكلــم  ســينيكا  كان 

ــي كنــت  لــم ل أعــرف، ولكّن
أ
جيوغرافيــك. كنــت أبكــي مــن الحســرة أم مــن ال

ــل  لي
ّ
ــع شــرح ســينيكا ونجــوم ال ــي م ــا يرســمه خيال  م

ّ
 إل

ً
، ول أرى شــيئا

ً
را

ّ
مخــد

ــاب. ــام ال ّي
أ
ــي ل ــي مخّيلت ــها ف ــم نفس ــد رس ــابقة تعي الّس
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ــان،  يم ــن الإ ــوٌع م ــة ن ــأن الفضيل ــدون ب ــركات المعتق ــاق الح
ّ

ــك عش وهنال

 حيــن جاثيــن علــى ركبهــم وقــد قبضــت إحــدى راحتيهمــا 
ّ

فتراهــم فــي كل

.
ً
ــا شــيئا ــدرك قلبهــم منه ــة، ومــا ي  للفضيل

ً
ــدا خــرى تمجي

أ
ــى ال عل

 علّي. 
ً
خــذي، ولــم اقــو حّتــى علــى المشــي. رأيــت الجميــع يبكي ألمــا

أ
جــاءت أّمــي ل

ولكــن بعــد مــاذا؟ بعــد أن قضــوا علــى ذكورتــي؟ حجبــوا عنــي المتــداد بجنســي إلى 

 سلســلة الّنجــوم الّســاطعة لليالي تّمــوز وآب.
ّ

بــد. لــم يبــق مــن امتــدادي ال
أ
ال

ــو  ــا يحل ــس عندم ــارس الجن ــه أن أم ــا أردت  م
ّ

ــة. كل ــى هــذا حقيق ــم معن ــم أفه ل

كــن أفهــم مــا   برغباتــي تنمــو ولــم أ
ً
لــي، مــع أننــي فــي تلــك الفتــرة أحسســت فعــل

كل بتعليمــات 
أ
، ولقــد منعــوا عّنــي ال

ً
الــذي يجــري معــي بالضبــط. كنــت جائعــا

ــنب الغليــظ.
ّ

مــن الطبيــب صاحــب الش

 مــا نــدر. كنــت 
ّ

ــراب إل
ّ

 عــن الطعــام والش
ً
 كثيــرة بالبيــت، معتكفــا

ً
قضيــت أّيامــا

، وصــرت أرفــض الخــروج مــن البيــت. كنــت أشــعر بالخــزي وقــد فقــدت 
ً
ينــا حز

جــزءا مــن جســدي.

ــّول.  ــر التب ــي إث ــي خصيت ــاب ف ــا أصبــت بالته ــد عندم ــت ســينيكا مــن جدي رأي

ــي  ــا ف ني
ّ

 أمــور الد
ّ

ــي وآلمــي. كل ــرة أخــرى المرشــد الّروحــي ل وكان ســينيكا م

تفاصيلهــا المختلفــة تتحــّول إلــى قضيــة معرفّيــة لــدى ســينيكا. شــرح لــي بإســهاب 

ــي  ــول وأســتمّر ف ــذي كنــت أتب
ّ
ــا ال . أن

ً
ــا ــة دائم ــد مــن الّنظاف

ّ
ك ــي للّتأ عــن حاجت

 بــل أي التفاتــة ورائــي.
ً
مشــيي قدمــا

مــر 
أ
 المســاء تعنــي بأمــور البــول والّنظافــة. حّتــى فــي هــذا ال

ّ
كانــت جلســتنا كل

كان هنــاك مــن الحكــم مــا يعرفهــا وينقلهــا لــي.
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 أعدائهــم. 
ّ

مــوا مــن هــو ألــد
ّ
أنظــروا إلــى المؤمنيــن بجميــع المعتقــدات. تعل

ام. 
ّ

ــد ــو اله ــك ه ــننهم، ذل ــا س ــروا عليه ــي حف ــواح الت ل
أ
ــم ال ــن يحط ــه م

ّ
إن

ــه هــو المبــدع.
ّ
ذلــك هــو المجــرم، غيــر أن

ــّم  ــدوء يع ــة، كان اله ــديدة الحرق ــا ش يح ــام أر ــي أّي ــة ف ــرة صيفّي ــة مقم ــي ليل ف

ــا  ــون. كنــت حينه ي ــي مستأنســة أمــام شاشــة التلفز المــكان بينمــا جلســت أّم

ليــل 
ّ
 بالخــارج برفقــة قــوارض مختلفــة تتحــّرك بســهولة مــع هــدوء ال

ً
جالســا

ت 
ّ
 الســماء انشــق

ّ
والعتمــة. دب صــراخ أّمــي فــي المنطقــة فجــأة. شــعرت وكأن

رض. 
أ
ــى ال ــا وتفّجــرت عل ــي الســماء ســقطت مــن مكانه ــرة ف والنجــوم المتبعث

ــة؟ ســألت نفســي  ــت القيام ــه. هــل كان ــر تحــّرك مــن مكان  القم
ّ

شــعرت وكأن

ــورة. المذع

ــف. لــم يكــن بإمكانهــا الــام. عيناهــا خرجتــا مــن 
ّ
صرخــات أّمــي لــم تتوق

ــات، كان  ــيء بلحظ ــه أض
ّ
ــت كل ــا. البي ــن وجهه ــقطان م ــا ستس ــا وكأنهم مكانهم

ــن. ي ــوا مذعور ــوا ونزل ــد صح ــام ق ــي الّني أخوت

هــا أصيبــت بالفالــج. 
ّ
حــرف تخــرج مــن فــم أّمــي بتلعثــم. ظنّنــا أن

أ
ـ فــأر!!! كانــت ال

يتيــن مــن 
ّ
 عينيهــا المتدل

ّ
بــة فــي مكانهــا ل يتحــّرك مــن جســدها إل

ّ
متجمــدة متصل

 للغايــة.
ً
ق منهمــا. كان المشــهد مذعــرا

ّ
م ســيتدف

ّ
 الــد

ّ
 وكأن

ً
مكانهمــا احمــرارا

كثــر. ومــع ذلــك كان علــى  فــأر تبلــغ أّمــي بحجمهــا مقارنــة بــه آلف المــّرات وأ

شــفا لحظــة مــن قتلهــا.
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ــر  ــراخ غي ــة الّص ــد نوب ــا بع ــن روعه ئ م
ّ

ــد ــت أن يه ــن بالبي ــتطاع م ــد أن اس بع

 علــى عقــب. ولــم تبــق عصــاة بهــا مكنســة 
ً
المنقطعــة، كان البيــت قــد نبــش رأســا

يــغ   للمعركــة القادمــة. تكســير وإزاحــة وتفر
ً
ــاطة إل اســتخدمت اســتعدادا

ّ
أو قش

ــراغ  ــن. نبــش الفــراش وإف ــر وخزائ ي ــزل. فتــح جوار ــي المن  ف
ً
ــا  مــا كان ثابت

ّ
ــكل ل

 مــا يمكــن أن يكــون ذلــك الكائــن الوحــش قــد مــّر منــه لحظــة لمــح عيــون 
ّ

لــكل

أّمــي لــه.

ــة.  ــراش مرتجف ــا بالف ــة تغطــي وجهه ــة معزول ــي غرف ير ف ــى ســر ــة عل ق
ّ
ــي معل أّم

ــارض. ــن المجــرم الق  ع
ً
ــا ــزل بحث ــي أرجــاء المن ــي باق وحــرب شــاملة ف

ــذي اختفــى كمــا 
ّ
يــق العائلــة أمــام الفــأر ال انتهــى البحــث بخســارة مــن قبــل فر

 
ً
ــتعدادا ــات اس ــرت اللصق ــأس. انتش  للي

ً
ــال ــاك مج ــن هن ــم يك ــن ل ــر. ولك ظه

 مــن أن احــاول لعقهــا، أو 
ً
للجولــة الّتاليــة. ومنعــت أن أدخــل إلــى البيــت خوفــا

أن تلتصــق قدمــي بهــا. وتــّم غمــس الّســّم بقطــع جبــن كان علــى كل صحــن مــن 

ــا البيــت. الصحــون المنتشــرة فــي زواي

جلــس بالخــارج مــع 
أ
، عــدت ل

ً
بعــد أن استســلم جميــع مــن بالبيــت للنــوم أخيــرا

ــي. لمــاذا هــذه الوحشــية كنــت أفكــر. كيــف يمكــن أن تقتلنــي 
ّ
ليــل المتبق

ّ
هــدوء ال

يدونــه حولهــم؟ هــذه العائلــة إذا مــا كنــت مثــل الفــأر، كائــن ل ير
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ذيــن يطلبــون الغبطــة فــي رحمتهــم، فــإذا مــا 
ّ
كــره الّرحمــاء ال  أ

ّ
إننــي والحــق

قضــي علــّي بــأن أرحــم تمّنيــت أن تجهــل رحمتــي وأل أبذلهــا إل عــن كثــب. 

أحــّب أن أســتر وجهــي عنــد إشــفاقي وأن أســارع إلــى الهــرب دون أن 

لــوا بــي أّيهــا الصحــاب.
ّ
أعــرف، فتمث

 
ً
ــذي ســيتّم إيجــاده قتيــل

ّ
 فــي تفكيــري، وحزنــي علــى الفــأر ال

ً
بينمــا كنــت غارقــا

ــه  ــة المنتشــرة، ســمعت قهق ــم اللصق ــى أحــد صحــون الّس ــي عل ــوم التال ــي الي ف

ــذي رصدتــه أّمــي قــد هــرب إلــى 
ّ
قادمــة مــن زاويــة بعيــدة بالحديقــة. كان الفــأر ال

ــه ينتمــي إلــى عصابــة مــن الفئــران والجراديــن والعــرس التــي 
ّ
مجموعتــه. تبّيــن أن

ــى  ــق عل ــم يطل ــوت المجــاورة. كان زعيمه ــات البي ــرقة محتوي ــي س ــص ف تتخّص

كــس.  ــر نيكــوس كازانتزا ــي الكبي  بالفيلســوف اليونان
ً
ــا نفســه اســم نيكــوس تيمن

ــكار  ــات مــن أف مــه للمخلوق
ّ

كــس الفيلســوف فيمــا قد  بيــن كازانتزا
ً
وشــّتان طبعــا

وعظــات وبيــن زعيــم هــؤلء الفئــران المجــرم.

يحــا.  ــي أر ــا ف ّي ــم يدعــى زكر ــزل حكي ــي من ــي الســابق ف ــش ف نيكــوس كان يعي

ــا  ــاب. يأتونه ــة ال ــوت لحراس ــون البي ــة، يترك ــذه المدين ــي ه ــاس ف ــادة الّن وكع

 للعــرس والقــوارض فــي الصيــف. وكان نيكــوس قــد أنشــأ 
ً
بــا شــتاء ويتركونهــا مضر

ــذي كان يطلــق 
ّ
مــا يشــبه المملكــة لــه فــي بيــت ذلــك الرجــل الحكيــم وكلبــه ال

ّيــا الحكيــم مــع مجموعــة الكب ترابــط بالمنطقــة يترأســها كلــب  عليــه كذلــك زكر

ــّي يدعــى اورويــل. كنعان

ّيــا الحكيــم. ولقــد   حياتــه وإمكانّياتــه لخدمــة وتصــّرف زكر
ً
 اورويــل كان مكرســا
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ّيــا الحكيــم  كتســب اورويــل موعظــة وحكمــة بينمــا كان يســتمع إلــى صاحبــه زكر ا

ّيــا للفيلســوف اليونانــّي وغيــره   علــى ســماع قــراءات صاحبــه زكر
ً
ــذي كان دؤوبــا

ّ
ال

 طاغيــة، يختــار 
ّ

دبــاء مــن أمــم وحضــارات مختلفــة. وكعــادة كل
أ
مــن الحكمــاء وال

يــخ مــا يناســبه لبنــاء طاغوتــه اختــار نيكــوس اســمه. فأنــا  مــن حكــم فلســفة الّتار

يــخ، عندمــا  ــا التار نيتشــه- أقصــد نيتشــه الفيلســوف الحقيقــّي- كان أحــد ضحاي

جرامــّي. قــّرر هتلــر تبّنــي أفــكاره مــن أجــل تطبيــق نظامــه العنصــرّي والإ
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مــن الّنــاس مــن يطلــب المعرفــة وتقويــم مــا التــوى فيــه فيدعــو هــذه النزعــة 

 علــى عقــب فيدعــو هــذه الرغبة 
ً
فضيلــة، ومنهــم مــن يطلــب قلــب كيانــه رأســا

، وهكــذا تــرى الجميــع يعتقــدون بوجــود الفضيلــة فــي ناحيــة 
ً
فضيلــة أيضــا

مــن نواحــي كيانهــم، وتراهــم يتجهــون إلــى معرفــة مــا فيهــم مــن خيــر وشــر. 

ــذي تمركــز فــي جحــر فــي حديقــة بيــت عائلتــي 
ّ
فــي أحــد اوكار نيكــوس ال

ــذي 
ّ
حــوال المحّســنة للبيــت مــن ذلــك ال

أ
الشــتوّي، وذلــك بســبب الّتكييــف وال

ّيــا وصديقــه اورويــل. كان هنــاك بعــض اللفائــف  كان يعيــش بــه مــع الحكيــم زكر

ــرة واســتغربت  ــا ذات م ــو” رأيته يق ــر غر ي كــس “تقر ــاب كازانتزا ــن اوراق لكت م

جيــال الجديــدة تحــت حمايــة 
أ
كيــف يتــّم أخــذ الــام مــن موضعــه لنتهــاك ال

ــم يكــن نيكــوس ليســمح  . ل
ً
ــزا ــى اللفائــف كمــن يشــارك كن ــخ. أطلعنــي عل ي التار

ــك  ــمح كذل ــن يس ــم يك ــة. ول س
ّ

ــه المقد ــن لفائف ــراب م ــن بالقت ي خر
آ
ــران ال للفئ

ــم القــراءة فــي وكــر الفئــران 
ّ
ــى تعل  مــن تجــّرأ عل

ّ
ــم القــراءة. فــكل

ّ
حدهــم بتعل

أ
ل

ــا كان  ــي م ــرأ ل ــث.  ق ــيء بالجث ــوادي المل ــن ال ــره بي ــى أم ــوس انته ــع لنيك الّتاب

س:
ّ

ــد ــل الحــروف بطقــس مق
ّ
ــه يرت  وكأن

ً
ــا مكتوب

ــة  يب ــة غر ــة خرافّي ــد كان حكاي س موضوعــي المفضــل. فق
ّ

ــد ــخ المق ي “ كان التار

ــل.  ــم قت ــزح وســرقات وجرائ ــواس ق ــات وأق ــم وفيضان ــن تتكل ــا ثعابي ــدة فيه
ّ
ومعق

 دقيقتيــن 
ّ

يــد ذبــح ابنــه الوحيــد. وهللا يتدخــل مــرة كل ب ير
أ
خ يقتــل أخــاه وال

أ
ال

ويقــوم بــدوره فــي القتــل، والّنــاس يعبــرون البحــر دون أن تبتــل اقدامهــّم.”6

يكو - كازانتزاكس 6. رسالة إلى جر



   مذكرات كلب

- 95 -

اســتغربت لــَم يحتفــظ فــأر مخــادع كنيكــوس بهكــذا لفائــف، ومــا متعــة قراءتــه 

يــدون القــراءة لــي!!! حيوانــات راقيــة ووضيعــة وبشــر!!!! لــي؟ - كلهــم ير

ــل  ــى داخ له إل
ّ
ــل ــد تس ــي عن ــب أّم ــذي أرع

ّ
ــوك، ال ك ــن هابا ــاعده اليمي كان س

ــة  ــة محتمل ــن مهاجم  م
ً
ــا ــكان متأّهب ــرس الم ــه يح ــا وكأن ــف خلفن ــت، يق البي

كــس الفيلســوف  كــوك فــي قصــص كازانتزا مــن قبــل أفــراد عصابــة أخــرى. هابا

مــا هبــط الظــلم. فــي روايــات 
ّ
ل إلــى البيــوت كل

ّ
ــذي يتســل

ّ
هــو البعبــع ال

ــة مــن العهــود  ــر. شــخصّية خيالّي كــوك يختبــئ وراء البئ كــس كان هابا كازانتزا

ــال. طف
أ
ــا ال ــون به ــة يخيف القديم

يــخ الّترعيــب  ل أعــرف إن كان نيكــوس وعصابتــه علــى درايــة بارتباطهــم بتار

ــر حينهــا 
ّ
يــخ، قــد فك ســاطير للّتار

أ
نســانّي. ول أعــرف أن كان مــن كتــب تلــك ال الإ

ل مــن بيــن 
ّ
كــوك يتســل  هنــاك امــرأة مثــل أّمــي، ســترتعب مــن فــأر اســمه هابا

ّ
أن

الجحــور، ول يخــرج مــن البئــر لتيرعــب امــرأة بحجــم البــاب.
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(1(((

ســة بأرجاســهم، ومــا توّرعــوا فدعــوا أحلمهــّم القــذرة 
ّ

لقــد دنســوا الميــاه المقد

 فدّســوا ســمومهم حّتــى فــي البيــان
ً
ســرورا

خــول خلســة وســرقة كل مــا 
ّ

كــوك كانــوا متمرســين بالد أفــراد عصابــة نيكــوس وهابا

بتــي معهــم   صفــات الفئــران وفصيلتهــم بعــد تجر
ّ

 لــه أطرافهــم. أعتــرف أن
ّ

تمتــد

 مــا يطــول 
ّ

 كل
ّ

ــة ويعتبــرون أن أخــذت منحــى ســيئ. فهــم ينتهكــون الخصوصّي

 بديهــّي لهــم. يدّمــرون مــا يلمســون.
ّ

أطرافهــم حــق

ــة التــي يرتكبونهــا  جــرام البشــر والمذابــح الدموّي علــى الرغــم مــن عــدم قبولــي لإ

ــن  ــران م  للفئ
ّ

 أن
ّ

ــا، إل ّية منه ــر ــى البش ــرى، حّت خ
أ
ــات ال ــاف المخلوق ــي أصن ف

تصّرفــات مقيتــة جعلتنــي أفهــم رعــب أّمــي فــي صــوت صرخاتهــا وارتــداد صوتهــا 

فــات أجيــال مــن 
ّ
الملــيء برهــاب عجيــب. وكأنهــا تحمــل فــي هــذا الفــراغ مخل

البشــر عانــوا مــن الفئــران.

عــداء لعقولهــم المهووســة 
أ
بالنهايــة لــم يكــن الطاعــون تهّيئــات إنســانية لختــراع ال

بالحمايــة مــن عــدّو محتمــل.

ــذي 
ّ
ــي بوصــف الفيلســوف الروســي دوستويفســكي7 ال ــوك ذكرتن مجموعــة هاب

ــات يتشــارك  ــر مــن صف ــم الكثي
ّ
ــذي تعل

ّ
ــا ال ّي ــم زكر  الحكي

ً
ــه مــرارا ــي عن حدثن

ــن   ع
ً
ــرا ــة كثي ــن مختلف ــم تك ــي ل  حيات

ّ
ــة ان ــات. الحقيق ــر والحيوان ــا البش فيه

ــال واّم  طف
أ
ــة بال ــت مليئ ــي كان  حيات

ّ
ــد ان ــرق الوحي ــا. الف ّي ــم زكر ــاة الحكي حي

نسان الصرصار 7. دوستويفسكي- القبو- أو الإ
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ــي  ــدت ف ــا.  وج ّي ــع روح زكر ــش م ــابقة تعي ــا الس ــت روحه ــا كان ّبم ــة ر مجنون

 
ً
يــغ ونقــاش كّمــا هائــل ــا واورويــل مــا كنــت اســعى اليــه فــي تفر ّي الحكيــم زكر

ــي  ــة وســماع أّم فــلم الوثائقي
أ
كتســبتها مــن مشــاهدة ال مــن المعلومــات التــي ا

ــي  ــا كان إخوت ــي. فســرعان م ــا وأخوت ــا أن ــا علين ــت تفرضه ــي كان ونقاشــاتها الت

 أجعلهــا تنفجــر 
ّ

 أل
ً
بقــى أنــا محــاول

أ
حــادّي الجانــب ل

أ
ينســحبون مــن نقاشــها ال

ــي وأهــّز  ــع أذن ــر، فأرف ــا الكبي ــا ولامه ــة له ــي آذان صاغي
ّ
 كل

ّ
ــا أن يه  فأر

ً
ــا غضب

.
ً
ــا ــي امتنان ذيل

ــد يظــّن نفســه  ــر أمــام تناقضــه ق نســان الحائ  الإ
ّ

ــر أن الفيلســوف الروســي اعتب

 
ً
، وقــد يتمتــع هــذا الفــأر بــإدراك شــديد لنفســه إل أنــه يظــل فــأرا

ً
، ل رجــل

ً
فــأرا

، وبنــاء عليــه ...الــخ.. الــخ... وأســوأ 
ً
خــر رجــل

آ
مــع ذلــك، فــي حيــن يكــون ال

 دون أن يطلــب منــه أحــد أن يفعــل ذلــك، 
ً
ــه يعتبــر نفســه فــأرا

ّ
مــر أن

أ
مــا فــي ال

هانة  وتلــك نقطــة هامــة تســتحق منــا اللتفــات اليهــا. دعنــا نفترض أنــه يشــعر بالإ

يــد أن يثــأر لنفســه أيضــا.   مــا يشــعر هــذا الفــأر بأنــه مهــان-. وأنــه ير
ً
- وغالبــا

ً
أيضــا

يــه الوضيــع هــذا علــى كل مــن يهــدد  بــل قــد يكــون مّيــال إلــى صــب حقــده الكر

نســان الطبيعــي  ن الإ
أ
نســان الطبيعــي الحقيقــي. ل كثــر ممــا يفعــل الإ وجــوده أ

ــه عــدل ونقــاء وبســاطة، مدفوعــاً  إلــى ذلــك 
ّ
الحقيقــي ينظــر إلــى انتقامــه علــى أن

كاً  حــاداً  يفعــل ذلك،  صيــل، بينمــا ل نجــد الفــأر المــدرك لنفســه إدرا
أ
بحمقــه ال

ن إلــى العمــل ذاتــه، 
آ
نــه ل يؤمــن بوجــود ذرة مــن العدالــة فــي ذلــك. ولننظــر ال

أ
ل

 الفــأر 
ّ

صليــة التــي ترافقــه، فــإن
أ
ضافــة إلــى الحقــارة ال إلــى النتقــام نفســه، فبالإ

خــرى التــي تظهــر 
أ
ســيء الحــظ يفلــح فــي خلــق عــدد كبيــر مــن الحقــارات ال

كل  علــى شــكل شــكوك أو تســاؤل، ممــا يضيــف إلــى المشــكلة الواحــدة مشــا

ــك، 
ّ

يبــة والش يــج قتــال عفــن مــن الّر أخــرى كثيــرة ل حلــول لهــا. ويحيطهــا بمز
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ــاس  ــك الّن ــأر، اولئ ــذا الف ــى ه ــون عل ــاس العملّي ــه الّن ــذي يبصق
ّ
ــار ال والحتق

، ضاحكيــن 
ً
ذيــن يقفــون حولــه برصانــة ويقيمــون مــن أنفســهم حكامــا ونقــادا

ّ
ال

منــه حّتــى تؤلمهــّم جوانبهــم الصحيحــة مــن شــدة الضحــك. ولــن يكــون أمامــه 

 
ً
كتــراث، ويبتســم مبديــا إل أن يواجــه ذلــك بحركــة اســتخفاف مــن غيــر ا

ــه 
ّ
 ذل

ً
ــا ــه مخفي ــى حفرت ــم يزحــف إل ــه هــو نفســه، ث  ل يؤمــن ب

ً
 مفتعــل

ً
ــارا احتق

ــا المنســحق  ــة، يعيــش فأرن ــة العفن يه ــرة الكر ــك الحف ــي تل ــك، ف وعــاره. وهنال

 فــي صــب حقــده البــارد 
ً
ية وذلــك الحتقــار، منهمــكا تحــت وطــأة تلــك الســخر

ســاءة فــي  بعيــن ســنة علــى اســتعادة تلــك الإ بــدّي. ويســتمر طيلــة أر
أ
الــلذع ال

 إليــه مــن خيالــه تفاصيــل 
ً
ذهنــه، ويتخّيــل أتفــه تفاصيــل ذلــك الحتقــار، مضيفــا

ــل. ويخجــل  ــد المتخّي ــك الحق  نفســه بذل
ً
ــا ب

ّ
، معذ

ً
ــة وإذلل أخــرى أشــد إهان

ــر 
ّ
ــه دائمــا ويســتمر بتذك ــي خيال ــه يســتعيدها ف ــه، ولكن هــو نفســه مــن تصّورات

 نفســه أشــياء أخــرى لــم يســمع بهــا مــن قبــل، ويقتنــع 
ّ

 ضــد
ً
تفاصيلهــا مخترعــا

هــا قــد تحــدث لــه، ولكّنــه فــي هــذا وذاك ل يغفــر شــيئا ً قــط. بــل قــد يبــدأ 
ّ
بأن

ــة،  ــة تافه يق  وبطر
ً
 فشــيئا

ً
ــك شــيئا ــه يفعــل ذل ، ولكن

ً
ــام مــن نفســه أيضــا بالنتق

ــام، أو  ــي النتق ــه ف ــل دون أن يؤمــن بحق ــدون أن يواجــه نفســه صراحــة، ب وب

كثــر مــن عــذاب  ب بانتقامــه هــذا مائــة مــّرة أ
ّ

بنجــاح انتقامــه، ويعانــي ويتعــذ

يــد النتقــام منــه. ــذي ير
ّ
نســان ال الإ

ــه  ــد، تدفع ــن جدي ــه م ــك كل ــر ذل ــراش المــوت، ويتذك ــى ف ــأر عل ويضطجــع الف

ــه فيمــا  ــة كل تلــك الســنين. ولكن كمــة فــي صــدره طيل ــة المترا ــى تذكــره الرغب إل

 ليحــزن 
ً
كــه لحقيقــة أنــه يدفــن نفســه حّيــا يمــان، وفــي إدرا يشــبه اليــأس، ويشــبه الإ

ــك الخــذلن المــدرك بحــدة  ــي ذل ــن ســنة، وف بعي ــة أر ســفل طيل
أ
ــم ال ــي العال ف

والمشــكوك فــي أمــره مــع ذلــك، في جحيــم الرغبــات الجائعــة المكبوتــة والمحولة 
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ــذي يتراجــع 
ّ
بــدّي ال

أ
عمــاق فــي حمــى ذلــك التــرّدد فــي القــرار النهائــّي ال

أ
إلــى ال

عنــه فــي اللحظــة الّتاليــة.8

ــات،  ــل الحيوان ــر وتحلي ــوا التفكي ــا حاول ــر مهم  البش
ّ

ــوع، أن ــك بالموض المضح

ــي  ــأر يبق  الف
ّ

ــي أن ــوف الروس ــر الفيلس ــا اعتب ــإذا م دة. ف
ّ

ــد ــم مح ــى أفكاره تبق

 كإنســان 
ّ

ــر ال ــه ل يســتطيع التفكي
ّ
ــى أن ــل عل ــن ســنة، فهــذا دلي بعي ر

أ
ــه ل ضغينت

نــه عــاش فــي قبــو بعــض الزمــن. لــو عاصــرت ذلــك 
أ
ظــّن نفســه فهيــم بالفئــران ل

. فالفــأر عمــره فــي أحســن أحوالــه ل يتجــاوز 
ً
خبرتــه كــم كان مخطئــا

أ
الفيلســوف ل

نســان أو القطــط.  ــه الإ ــم يقتل ــه الحــظ ول ــا حالف ّية، إذا م ــة ســنوات بشــر الثلث

ــذي يترتــب علــى 
ّ
كثــر حكمــة لفكــر بحجــم الحقــد ال فلــو كان ذلــك الفيلســوف أ

نســان   ويكــرس نفســه للنتقــام. لــو فكــر الإ
ً
كائــن يعيــش ســنوات محــددة جــدا

نســان مهمــا وســع افــق  ــّي. فالإ بالطاعــون لفهــم مقــدرة الفــأر علــى النتقــام الزل

ــدد  ــام بع ــي بالنتق ــول. يكتف ط
أ
ــره ال ــوره بعم ــض ام ــاة ببع ــه الحي ــه تلهي انتقام

 حقــد الفــأر مثــل الوبــاء ينتشــر بالهــواء إذا 
ّ

 أن
ّ

ذى. ال
أ
د ممــن ســبب لــه ال

ّ
محــد

 
ً
رض دافنــا

أ
ــه وبقدرتــه المحــددة بينمــا يجــول بعمــق ال

ّ
ــن مــن ذلــك، ال أن

ّ
مــا تمك

ــن 
ّ
. فتخّيــل لــو اســتطاع الفــأر أن يطيــر.. لمــا تمك

ً
 الوبئــة فتــكا

ّ
حقــده ينقــل اشــد

نســان والقطــط بانتقــام الفئــران  إنســان ول حيــوان أن يعيــش. فالطاعــون أودى بالإ

عظــم ضــد الكــون.
أ
ال

يات مستقبلية. فما رأيته من الفئران يمكن تجسيده في نظر

8. المرجع السابق
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 عندمــا يعرضــون قلوبهــم المائعــة عليــه، والــّروح 
ً
 اللهــب يتعالــى مشــمئّزا

ّ
إن

ثمــار 
أ
وغــاد مــن النــار، وال

أ
نفســها تغلــي وتتصاعــد بخــاًرا عندمــا يقتــرب ال

نفســها يفســد طعمهــا وتتراخــى عندمــا يلمســونها بأيديهــم، وإذا مــا حدجــوا 

 علــى أعراقهــا
ّ

شــجار المثمــرة فإنهــا لتجــف
أ
بأنظارهــم ال

كوك،   علــى ذلــك الفــأر المدعــو هابا
ً
 علــى وجهــي قلقــا

ً
 هائمــا

ً
بينمــا كنــت خائفــا

ــي  ــة الّرعــب الت ــه مــن حال ية المنتصــر مــع رفاق ــر يضحــك بســخر خي
أ
كان ال

اخــل. كانــت الوضــاع قبــل لحظــات مــن ضحكاتــه كيــوم القيامــة 
ّ

ســببها بالد

ــه مــن  ــة، وهــا هــو يقــف يخطــط مــع أقران ــه المختلف ــي أرجائ ــت ف ــّز البي يهت

ــت  ــه المباغ ــي دخول ــد ف ــد وج ــد، فلق ــن جدي ــيدخلون م ــف س ــران كي الفئ

.
ً
 ثمينــا

ً
تموينــا

كتشــفت حقائــق عــن بشــاعة مــن يعيشــون بهــذا الكــون  ليلــة ا
ّ
فــي تلــك ال

يحــا.  مــن مدينــة أر
ً
ستتكشــف أمامــي تباعــا
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ســاءة إلــى  يــد فــي مســّرتنا فإننــا نفقــد معرفتنــا بالإ منــا كيــف نز
ّ
إذا نحــن تعل

لم.
آ
ســوانا وباختــراع مــا يســبب ال

كنــت قــد ذهبــت مــع أخــي، عندمــا قــرر العيش مــع والــده. ل أحــب الحديث 

ّبمــا،  ــده كان يحبنــي ر  رتيبــة وباهتــة. وال
ً
ــام فلقــد كانــت أّيامــا ّي

أ
عــن تلــك ال

يقــة ل أحبهــا. ليــس فقــط  . يداعبنــي بطر
ً
ّبمــا. لــم أفهمــه أبــدا كان يكرهنــي ر

ــي.  ــبهوا إخوت ــي. ل يش ــون عن يب ــار غر ــك الكب ــاك، وكذل ــو، كل الولد هن ه

ــت  ــي لكن ــّم خصي ــم يت ــو ل ــي. ل يبن ــي كان ير ــهم ل ــة. ولمس ــم مزعج فظاظته

، ولكــن مــاذا عســاي أن افعــل ولقــد ســلبت منــي 
ً
قــد قفــزت عليهــم جميعــا

، ولكــن لــم 
ً
ل ازعاجــا

ّ
متعتــي وإحساســي بجســدي. أصبحــت الملمســة تشــك

ننــي تعــّودت علــى العيــش فــي بيئــة مليئــة 
أ
ّبمــا ل يكــن لــي حــول ول قــّوة. ر

 عنــد أخــي، 
ً
 عّنــي. كنــت أختبــئ دائمــا

ً
يبــا نــاث، كل شــيء هنــاك كان غر بالإ

ّيــام بطولهــا لوحــدي، بــل 
أ
ولكّنــه ســرعان مــا فقــد اهتمامــه بــي. كنــت أقضــي ال

أنيــس ول جليــس ول تلفــاز، ال مــا يعــرض مــن فيديــو كليبــات مليئــة بالقفــز 

فعوانّيــة والســتلقاء القططــّي وصاخبــة تبعــث الضوضــاء 
أ
القــردّي والحــركات ال

وتؤرقنــي.

ّيــام فــي حديقــة عامــة مليئــة بالّصخــب 
أ
التقيــت مــع ســينيكا مصادفــة فــي أحــد ال

كــن جميلــة  ما
أ
بــواب. بــدت ال

أ
طفــال. كانــت احتفــالت عيــد الميــلد علــى ال

أ
وال

ــة بالنســبة  ــم تكــن مصادف  مــكان. ل
ّ

ــي كل ضــواء ف
أ
ــد وال ــة بشــجرات العي ين ومز

ــه أراد أن يوّدعنــي قبــل أن يرحــل.
ّ
ن
أ
لســينيكا بــل قــدر كمــا اوضــح لــي، ل
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يــزي” قــال لــي ســينيكا بحكمتــه  “ نحــن فــي شــهر يــوازي كل الســنة يــا عز

يــزي  المعهــودة. ســأرحل كمــا جئــت، إلــى ل شــيء. هكــذا تنتهــي حياتنــا يــا عز

ــا بنــا بنطفــة، تنتهــي علــى الرغــم مــن زوالنــا إلــى  ني
ّ

نيتشــه. ولكــن كمــا تبــدأ الد

ــم. المــوت  ــا، فكمــا ل نكــون، ل يكــون هــذا العال  مــن دونن
ً
ــم ل يســع شــيئا عال

ــام الكلــب، وســتجدني بيــن تلــك  ــى الســماء فــي أّي  إل
ً
ــود. أنظــر دائمــا هــو الخل

الّنجــوم أنظــر نحــوك.

 
ً
ســينيكا حمــل اســم فيلســوف يونانــّي، وكمــا حامــل اســمه كان ســينيكا، زاهــدا

ــا،  به ــا انتهــت مآر ــاة إذا م ــة للحي  المــوت هــو نتيجــة جميل
ّ

ــرف ان ــاة يعت بالحي

 
ً
يــد أن يــوّدع أحبتــه. وكــم كنــت ســعيدا م لهــذا. كان ير

ّ
واعتبــر نهايتــه قادمــة وســل

ننــي كنــت أحــد أحبــاب هــذا الكلــب العظيــم.
أ
ل

خيــرة لــي مــا رافقنــي لبقّيــة حياتــي. أعتــرف أننــي لــم أســتطع أن 
أ
كانــت كلماتــه ال

:
ً
رهــا كمــا اوصانــي دائمــا

ّ
أطّبــق كلماتــه ولكّننــي احتجــت أن اتذك

 الغضــب ل يمكــن تفاديــه، 
ّ

“ الغضــب يجلــب الجنــون. فــل تغضــب. أعــرف أن

ــا  ــي بدأته ــعلة الت ــت بالش ــرة ليس ــق الكبي  الحرائ
ّ

ن
أ
ــاوزه، ل ــم أن تتج

ّ
ــن تعل ولك

ــا صديقــي.”9 ــذي حطــت عليه...وداعــا ي
ّ
ولكــن بالمــكان ال

9. الفيلسوف سينيكا
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مــوا تمييزكــم عندمــا تأخــذون، ذلــك مــا 
ّ
 دون احتــراس، وحك

ً
ل تقبلــوا شــيئا

أشــير بــه علــى مــن ليــس لهــم مــا يبذلونــه للنــاس.

. أحسســت بغيــرة وغضــب، 
ً
 جديــدا

ً
فــي غيابــي عــن بيتنــا، أحضــرت أّمــي كلبــا

... 
ً
يعا ــوا عّنــي ســر

ّ
يــد الرجــوع إليهــم، فلقــد تخل لــم أعــد أر

ــي  ن
ّ
 أن

ّ
، إل

ً
ــدا ــي أب ــم تفارقن ــر ل ــة للبش ــينيكا حقيق ــي س ــن صديق ــاب ع ــا غ ّبم ر

ــي  ــا ف ــي ورميه كرت حــرى مســحها مــن ذا
أ
ــا. أو بال  التغاضــي عنه

ً
ــا ــت دائم حاول

ــا  ــه. وم ــوى نفس ــان س نس ــدى الإ ــل ل ــل مفض ــس. ف ــن الهواج ــدة ع ــن بعي ك أما

 أدوات يســخروها لمصالحهــم وأهوائهــم. نحــن لســنا ال ككلــب الطبيــب 
ّ

نحــن إل

ــر فيهــا 
ّ
ــذي ظــن نفســه ســحب كبطاقــة رابــح، لدرجــة فك

ّ
يكيف ال الروســّي شــر

ــر الــاب المجهــول إينكوغنيتــو. فوضــع احتمــال أن تكــون  ــد يكــون أّمي ــه ق
ّ
أن

ــه قــد زنــت مــع غطــاس.10 ت
ّ

جد

خــلص لديهــم شــبه معدومــة. فجــأة صــار هنــاك  كــره البشــر، فصفــة الــولء والإ أ

مــن يشــاركني كل شــيء. لــم أختــر أن أذهــب مــع أخــي إلى ذلــك البيــت الممل، 

خيــل. 
ّ

ولــم أختــر كذلــك الّرجــوع، ولــم يأخــذ أحــد رأيــي بشــأن هــذا الكلــب الد

ــذي أتــوا بــه، 
ّ
عــه أو أتمنــاه. وذلــك الكلــب ال

ّ
 شــيء يحصــل بعكــس مــا أتوق

ّ
كل

ــا فــي   مــن الملجــأ. هــذا مــا كان ينقصن
ّ

ــى جلــب كلــب رث كيــف يجــرؤون عل

!!!!
ً
تة أصــل

ّ
تلــك العائلــة المشــت

10. رواية قلب كلب- بولغوكيف
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ــه  ــر ل ــن يظه ــم يك ــد. ل ــب الجدي ــى الكل ــه عل ــم إطلق ــذي ت
ّ
ــم ال ــو الس زارا ه

أصــل أو فصــل. فلقــد كان نصــف شــيواوا ونصــف مجهــول مــن أصــول الــاب 

ــّم عــرض  ــو وأخــوه، وت ســرائيلّية ه ــاء الإ حي
أ
ــي أحــد ال  ف

ً
ــا ــة. وجــد لقيط البلدّي

. تــم إرجاعــه بعــد التبنــي مــن قبــل 
ً
أخيــه للّتبنــي، ولــم يكــن زارا محظوظــا

ــّرات. ة م
ّ

ــد ــة ع ــلت مختلف عائ

 أعطتــه الســم، فــإذا مــا كنــت نيتشــه فــزارا هــو نتيجــة هوســها 
ً
أّمــي طبعــا

ــتطع  ــم يس ــذي ل
ّ
ــّي ال ــم الحقيق ــار للس ــو اختص ــون، وزارا ه ــوف المجن بالفيلس

إخوتــي لفظــه بســهوله، فلقــد أطلقــت عليــه بدايــة اســم زرادشــت، حاولنــا نــداءه 

ــي  ــمه ف  اس
ّ

 أن
ّ

ــى زارا، ال ــاره إل ــة باختص ــت الّنتيج ــب وكان ــم الّصع ــذا الس به

ــت.  ــمّية زاردش ــة الّرس ــه الكلبي هوّيت
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 ظلمنا ل ينزل بمن تنفر منه أذواقنا، بل يسقط على من ل يعنينا أمره.
ّ

إن

ة:
ّ

 وبنبرة محتد
ً
دخل زارا فجأة إلى الغرفة لدى سماع اسمه وقال مقاطعا

حكــي قّصتي، 
أ
“مــاذا تقــول، يــا فيلســوف. كيــف تعــرف مــا جرى معــي.  أتركنــي ل

، ول تعــرف معنــى الملجــئ. تتذّمــر مــن حياتــك 
ً
 أصــل

ً
فأنــت لــم تكــن موجــودا

 فــي ملجــأ.”
ً
 لقيطــا

ً
الرهيفــة ول تــدرك معنــى أن تكــون يتيمــا

ــعر  ــة أش  لدرج
ً
ــرارا  وتك

ً
ــرارا ــمعتك م ــد س ــرف وق ــف ل أع ــه: “ كي ــراون نيتش ب

 الســتماع. 
ّ

 إل
ً
 ذلــك الملجــأ كان ملجــأي. فأنــت ل تتــرك خيــارا

ّ
 أن

ً
فيهــا أحيانــا

نــي فيلســوف. يــا لــك مــن كلــب 
ّ
ن تقــول أن

آ
أمضيــت عمــري وأنــا أســتمع لــك، وال

ملجــئ بالفعــل.”

زمجــر زارا غاضبــا وهجــم علــى بــراون نيتشــه بقــوة تجعــل مــن بــراون نيتشــه دائــم 

.
ً
 عضــل

ّ
 واشــد

ً
كبــر حجمــا الحــذر. فبالنهايــة زارا أ

.
ً
ك لم تحبني أبدا

ّ
زارا: أعرف أن

ــي  ــمح ل ــت ل تس ــي. أن ــي لنفس ــن تحّمل ــر م كث ــك أ ــد تحّملت ــه: لق ــراون نيتش ب

بالتفكيــر إن كنــت أحبــك أم ل.

زارا: أنت مغرور ومتعجرف منذ عرفتك.

براون نيتشه: تفّضل. أخبرنا كيف جئت من الملجأ إلينا؟

 .
ً
زارا: أنا لم آت إليك. عندما قدمت، لم تكن أنت موجود أصل

حــوال 
أ
ــة. بــكل ال ــا الرواي كمل أن ن ســأ

آ
ــم تتكلــم ال بــراون نيتشــه: يالــل... أن ل

ســأقدمك أحســن مــن تقديمــك لنفســك.
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لمــه، ولكــن ل 
آ
ــم فكــن ملجــأ ل

ّ
وبالرغــم مــن هــذا، إذا كان لــك صديــق يتأل

 
ّ

بــون، وإل ــذي يتوّســده المحار
ّ
 كال

ً
 خشــنا

ً
 وثيــًرا بــل فراشــا

ً
تبســط لــه فراشــا

.
ً
فمــا أنــت مجديــه نفعــا

زارا يحكي قصته

ــدرك   باســم ل ي
ً
ــرا ــف يســّمون ذك ــم كي ــم يكــن زارا. ل أفه ، اســمي ل

ً
حســنا

كي عندمــا قدمــت إلــى هنــا. كنــت ابــن  نثــى. كان اســمي تشــا
أ
الذكــر منــه ال

ــك.  ــي كذل ان
ّ
ــي الث ــم يكــن بيت ــي الول. ول ــم يكــن بيت ــة شــهور، وهــذا ل ثلث

ة بيــوت، كانــوا يأخذونــي اول 
ّ

لــت بيــن عــد
ّ
علــى الرغــم مــن صغــر عمــري تنق

ــي.  ــع أخــي روك ــى الملجــأ م ــت إل ــي. جئ ســبوع التال
أ
ــي ال أســبوع ويعيدون

مــر بنــا فــي 
أ
يــق فــي مدينــة بعيــدة وانتهــى ال التقتنــا أحدهــم مــن قارعــة الطر

ــاء  ــن والم ــو الطي ــه ه ــره في ــا أذك ــر م كث ، أ
ً
 جــدا

ً
 واســعا

ً
ــا الملجــأ. كان مكان

 مــن شــباك أقفــاص فــي طقــس 
ّ

الّضحــل فــي غرفنــا المكشــوفة والمفتوحــة إل

ّيــام الولــى وضعونــي وروكــي فــي نفــس الغرفــة، ولكــن 
أ
شــديد البــرودة. فــي ال

ة البــرد 
ّ

ســرعان مــا أخــذوا روكــي إلــى غرفــة دافئــة ومغلقــة لعــدم تحملــه شــد

 
ً
ــا

ّ
كثــر حظ

أ
ــه كان ال

ّ
 أن

ّ
ــه. إل ــة بــرد شــديدة كادت تــودي بحيات وتعّرضــه لنزل

ــن 
ّ
تــه بعــد أّيــام معــدودة. لــم أتمك

ّ
بيــن جميــع الــاب، حيــث أتــت أســرة وتبن

ــا شــعرت بالتعاســة.  ــدر م ــاذه، بق نق  لإ
ً
ــت ســعيدا ــا كن ــدر م مــن وداعــه. بق

ــي مســؤول عنــه. عندمــا 
ّ
كبــر روكــي بعــدة دقائــق، ودائمــا شــعرت بأن كنــت أ

يــق كّنــا حديثــي الــولدة، فــل نذكــر عــن أمنــا أّي  تــّم رمينــا علــى قارعــة الطر
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ــن أّم  ــدت م ــي ول ــر أنن ــة ل أفك ــا. بالحقيق  له
ً
ــا ــل ش ــكاد أتخّي ــيء. بال ش

رض أنــا وروكــي وتركنــا 
أ
كباقــي الــاب. أشــعر كأننــي هبطــت علــى هــذه ال

لنواجــه حياتنــا بالعــراء.

ــا نحــن  ــن أجــل وجــودي. ووجودن مــت أن أحــارب م
ّ
ــام الملجــأ، تعل ــي أّي ف

ّبمــا،   بنــا، بالمئــات ر
ً
يتــام مرتبــط بعائلــة تنقذنــا وتاوينــا. كان المــكان مليئــا

أ
ال

ــتاء 
ّ

ــي. والش ــام يكفين ــاك طع ــكاد هن . بال
ً
ــت شــحيحة جــدا ــات كان مكانّي والإ

 متينــة 
ً
فــي تلــك الســنة دّمــر الكثيــر مــن البنــى التحتّيــة التــي لــم تكــن أصــل

ــاء. كان  ــوا لطف ــه كان ــن علي  القائمي
ّ

 أن
ّ

. إل
ً
ــرا  وفقي

ً
ــل ــكان. كان ضح ــي الم ف

ــذي كان أقــرب 
ّ
ذيــن يأتــون لتنظيــف المــكان ال

ّ
دمّييــن ال

آ
هنــاك الكثيــر مــن ال

ة 
ّ

إلــى الحظيــرة منــه إلــى ســكن. وكان هنــاك طبيــب لطيــف للغايــة يأتــي لعــد

نــي 
أ
ّبمــا ل ســاعات كل يوميــن. كانــت إحــدى الحاضنــات لطيفــة وتحّبنــي. ر

 
ّ

 أن
ّ

كنــت أصغــر الموجوديــن، وشــعرت بوحدتــي بعــد ذهــاب روكــي. إل

 لطفــاء. كان بيننــا اوقــات متباينــة. كّنــا نفــرح عندمــا 
ً
زملئــي لــم يكونــوا دومــا

ــوع  ــدم وق ــزن لع ــا نح ــت كّن ــس الوق ــي نف ــد، وف ــت جدي ــا لبي ــب أحدن يذه

ــا. ــار علين الختي
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ــا بيــن الوحــوش؛ 
ً

لكــم مــن شــارد لجــأ إلــى الصحــراء متحّمــل الســعار عائش

كيــل يجلــس إلــى بئــر يــدور بهــا حــداة العيــس بمــا عليهــم مــن أقــذار

ــت  ــد أصب ــت ق ــل. كن م
أ
ــدت ال ــوع، فق ــاب والرج ــارب بالذه ــرار التج ــي تك وف

 
ّ

بنزلــة بردّيــة أّدت إلــى إســهالي، وســعالي بقــوة، مّمــا جعــل العائلــة الولــى تشــك

بصّحتــي، فلــم يتحملــوا كــّم الوســاخ التــي ســببتها لهــم. حزنــت عندمــا أرجعوني، 

ــرب  ــم يقت ــة. ل ــي الضعيف ــم عظأّم  ولقمــة ســاخنة ترّم
ً
ــا  دافئ

ً
ــا ــد مكان ي فكنــت أر

 أبقــى فــي 
ّ

 أل
ً
منــي أحــد وكأنــي مصــاب بجــذام. عندمــا أرجعونــي كنــت مصّممــا

 فرصــي قليلــة أمــام عروض 
ّ

الملجــأ، وكان الّســباق بيننــا محتــدم. كنــت أشــعر بــأن

ــد.  ــي مــن جدي ــد أســابيع لترجعن ــدة بع ــة جدي ــي عائل خــرى. أخذتن
أ
ــاب ال ال

، فلــم أتــرك حــذاء 
ً
نــي كنــت مشــاغبا

أ
شــكوا منــي وقــّرروا عــدم اقتنــاء الــاب ل

ســهال.   مــن ذلــك الإ
ً
كلتــه وكنــت أتغــّوط فــي كل مــكان. لــم أشــف أبــدا  وأ

ّ
إل

ــم بنفســي. 
ّ
فلــم يكــن باســتطاعتي الّتحك

ــي، وكان  ــي وأخوات ــاءت أّم ــوم. ج ــك الي ــى ذل ــا، ل أنس ــى هن ــت إل ــا جئ عندم

نــي كنــت وصلــت إلــى مرحلــة مــن 
ّ
 أن

ّ
الــاب يتســابقون علــى إبهارهــن. إل

يمــة إن لــم يقــع اختيارهــم علــّي. شــعرت  اليــأس، قــد تجعلنــي أقتــرف جر

ــى  ــّرت عل ــا. وأص ــي أمامه ــرت أبك ــا وص ــت به ــي فالتصق ــرى ل ــتمالة الّصغ باس

 
ّ

ــي أن
ّ

يفــر. كان لحســن حظ يتر أن تأخذنــي. كان الســباق بينــي وبيــن بوبــي الر

 
ً
بوبــي كبيــر الحجــم، ولــم تكــن العائلــة بحاجــٍة إلــى كلــب كبيــر. لــم أتــرك مجــال
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أمامهــّم للتفكيــر. رجوتهــم بــأن يأخذونــي. والتصقــت بالصغيــرة وأصــّرت بأننــي 

 منــي. وبــدأت بوصلــة بــكاء ونحيــب أمــام 
ً
كثــر إصــرارا ســآتي معهــم. لقــد بــدت أ

 للتفكيــر.
ً
ــم تتــرك أمامهــا فرصــة أصــل أّمهــا ل

 مــن أن يتــّم إرجاعــي 
ً
ل أســتطيع وصــف ســعادتي، ولكّنــي كنــت مرتابــا

ّبمــا عمليــة  كمــا بالمــّرات الســابقة. كنــت ل أزال أعانــي مــن نزلــة البــرد. ولر

ــن   م
ّ

ــل ــد أق ــي بع ــّم خصي ــي. فت ــف مناعت ــى ضع ــرة أّدت إل
ّ
ــي المبك خصي

 فــي غرفــة العنايــة. كان 
ً
، ولــم يبقونــي كثيــرا

ً
ين، وكان البــرد شــديدا شــهر

.
ً
ــل ي  وهز

ً
ــا ــدي تعب جس
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رض مــن مكتســٍح أشــبه بالبــرد المتســاقط مــن الّســحاب، 
أ
ولكــم جــاء ال

ول أمنيــة لــه ســوى ضــرب قدمــه فــي أشــداق الوغــاد ليســد حناجرهــم. 

والقتــل  العــداء  إلــى  الحيــاة  باحتيــاج  العتقــاد  علــّي  صعــب  مــا 

والستشــهاد. 

ــى  فء عل
ّ

ــد ــن الحــب وال ــر م ــه الكثي ــي الملجــأ ب حــوال، كان الجــّو ف
أ
ــكل ال ب

ــاك. ــرة هن ــاب الكبي ــس وبعــض ال ــن قســاوة الطق ــم م الرغ

 أرادنــي، ولكــن كان هنــاك نــوع 
ّ

 بعــض الشــيء، الــكل
ً
يبــا  فــي بيتنــا، كان الجــّو غر

 بصدمــة مــا، أو بهلــع مــن الرجــوع ثانيــة 
ً
مــن الّتحّســب. ل أعــرف أن كنــت مصابــا

إلــى الملجــأ. كنــت قــد عقــدت العــزم هــذه المــرة أن أهــرب إذا مــا تــّم إرجاعــي.

ــم ببولــي 
ّ
. فلــم يكــن بمقــدوري الّتحك

ً
 بأننــي كنــت ل أزال طفــل

ً
لــم يفهمــوا كثيــرا

ــيطر   لتس
ً
ــرا ــة كثي ــي الزوج بتن ــد ضر ، ولق

ً
ــدا ــية ج ــابقة قاس ــة الس ــت العائل وكان

 شــعور الــدفء شــعور ل يضاهيــه شــعور. بغــّض الّنظــر 
ّ

علــّي. ولكّنــي ل أنكــر أن

عــن ســوء المعاملــة. نحــن بحاجــٍة إلــى بيــوت تاوينــا وتدفئنــا، وطعــام بــل الشــعور 

بالجــوع لدرجــة القتــراب مــن المــوت.

بــات والعصــّي. ونهــّز بذيلنــا  لــم، فننحنــي للّضر
ّ
ــم نحــن معشــر الــاب التأق

ّ
نتعل

ى لنــا الفــرص. 
ّ
يــده نحــن عندمــا تتســن ، ولكّننــا نفعــل مــا نر

ً
طاعــة وخنوعــا

بالمحصلــة، مهّمــا اقترفنــا مــن أخطــاء، نحــن مجــرد الكب. فــل نفهــم ونعــي 

دونــه لنــا مــن معرفــة... هكــذا يظّنــون... ونحــن 
ّ

 مــا يحد
ّ

بالنســبة لبنــي البشــر إل
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م لهــم الــولء 
ّ

ي شــعورهم بالســيادة والســطوة، ونقــد
ّ

قــون ذلــك. نغــذ
ّ

نجعلهــم يصد

 .
ً
ــرا ــاء وتقدي والطاعــة انحن

ينــة. أن تكــون علــى قيــد الحيــاة هــو بحــد  الملجــأ ملــيٌء بالقصــص الكئيبــة والحز

نــه 
أ
ّبمــا ل ذاتــه نعمــة كبيــرة. لســت مثــل بــراون نيتشــه فــي ازدرائــه مــن حياتــه، ر

 مــا رآه مــن تجــارب 
ّ

ــارع. وفــي كل
ّ

 معنــى العيــش فــي عــراء الش
ً
لــم يعــرف أبــدا

 هنــاك مــن يبحــث عنــه ليجــده ويحضنــه مــن 
ّ

ــرة ومزعجــة، كان يعــرف أن ي مر

دمّييــن. 
آ
 لــدى ال

ً
 ومرغوبــا

ً
 مطلوبــا

ً
حــوال بــراون نيتشــه كان كلبــا

أ
جديــد. بــكل ال

ــا،  ــة استســلم نيتشــه دائم ــم يكــن صدف ــا ل ــر، كم ــا الكثي ــة اختطافن ــس صدف لي

 
ً
ــدادا  اســمي امت

ّ
ــح أن ــه. صحي ــل أترك ــى الستســلم لكي ــي إل واضطــراري بالتال

ــق  ــداع يخل ب ــداع. والإ ب ــع الإ ــة تصن ب ــّن التجر ــة ولك ــه العظيم ــخصّيات نيتش لش

الحكمــة. وعليــه أعتقــد إننــي اســتحققت لقبــي الفلســفي.
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 كالكســيح أصابــه الصمــم والعمــى والخــرس؛ كيــل 
ً

لقــد عشــت طويــل

قــلم والمســّرات.
أ
أعايــش اوغــاد الســلطة وزعانــف ال

ارتفــع فكــري درجــة فدرجــة وهــو يعانــي مــن حــذره مــا يعانــي ول عــزاء لــه 

أ علــى عصــاه
ّ
عمــى وهــو يتــوك

أ
إل بالغبطــة، وهكــذا مــّرت حيــاة ال

، زوي 
ً
خــوات قــّررت تســميتي زوي. لــم يفــرق معــي طبعــا

أ
عندمــا رأتنــي كبــرى ال

ســماء 
أ
فكر بموضوع ال

أ
م بالبدايــة. أخذنــي وقــت ل

أ
زارا أو زرادشــت كمــا أرادت ال

خــت الصغــرى 
أ
 كهــذا البيــت. ولقــد أحببــت ال

ً
نســانّية. كل مــا أردتــه كان بيتــا الإ

 إصرارهــا علــى 
ً
ــص لــي. لــن أنســى أبــدا

ّ
 بالفعــل. ســتبقى هــي دائمــا المخل

ً
كثيــرا

ــا  بــة أمــام أّمــي. كيــف اســتطاعت ذلــك؟ فأن أن أنضــم للعائلــة. كانــت كالمحار

مــا عــل صوتهــا حّتــى هــذه اللحظــة.
ّ
أرتعــب مــن أّمــي كل

يــب. ل أعــرف إن كنــت ل أزال خائفــا. هــذا  كنــت خائفــا حّتــى وقــت قر

ــّرف  ــن الّتص ــاف م ــن أخ ــي، ولك ــة تحبن ــرف أن العائل ــرك. أع ــأن أت ــوف ب الخ

ــذي ل أعــرف عواقبــه.
ّ
الخاطــئ ال

يزي. فكما ترى.... كم هي أمنا مجنونة يا عز
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ــور  ــي مــن اشــمئزازي وأعــاد الّن ــذي أنقذن
ّ
ــرى؟ ومــا ال ــا ت ــي ي مــا حــدث ل

ــذي 
ّ
إلــى عينــي؟ وكيــف تمكنــت مــن ارتقــاء المرتفعــات حيــث الينبــوع ال

ــه الوغــاد؟ ل يحيــط ب

ــا الخشــن  كل طعامن ــى أ ــة عل اخلّي
ّ

ــس الد كل الملب ــل أ ــا أفّض ــك، أن ــي وبين بين

ســنان. نعــم، هنــاك نكهــة تفتــح شــهّيتي 
أ
كثــر نعومــة علــى ال قمشــة أ

أ
المقــرف. فال

اخليــة والجــوارب. ول تقــل عّنــي مخبــول ول منحــرف. أنت تعرف 
ّ

بالملبــس الد

 أننــي ســوّي. أنــا ل أعــرف بصراحــة مــا هــو الّســوّي ومــا هــو المنحــرف. 
ً
جّيــدا

يــد. هــل  يــد منهــا المز  مــا أعرفــه أننــي أنجــذب لهــذه الروائــح وتجعلنــي أر
ّ

كل

ــرد؟ بالنهايــة كان عليهــم أن يحافظــوا 
ّ
كانــت هــذه أســباب لتوبيخــي وتهديــدي بالط

رض. كل 
أ
كل مــا أراه علــى ال علــى أغراضهــم التــي يحبونهــا. أنــا بالّنهايــة كلــب. أ

، ومــا هــو 
ً
نســان. حســنا رض بالنســبة لــي، ل يحتاجــه الإ

أ
مــا هــو مرمــي علــى ال

ير أو علــى الطاولــة. يكــة أو علــى الّســر ر
أ
علــى ال

ســرة وترتيبهــا ... فلقــد اضطــّروا علــى توضيــب 
أ
 لتنظيــم ال

ً
ــزا

ّ
كــون محف قــد أ

أغراضهــم فــي الخزانــة.

ــا الفزعــة إّياهــا. كانــت  ــى البيــت وصرخــت صرخاته ــي إل ــوم جــاءت أّم أذكــر ي

كــره البقــاء فــي  . أ
ً
ــا ، وغاضب

ً
ــد تركتنــي طــوال اليــوم فــي البيــت وكنــت جائعــا ق

.
ً
ــدا ــت وحي البي

ومــا فرغــت مــن محــاولت إثبــات وجــودي غيــر المنقطعــة حّتــى ظهــرت أنــت يــا 

ــك أميــر.
ّ
 وكأن

ً
ــل

ّ
يــزي بــراون نيتشــه. جئــت لتــؤرق أمنــي، وكنــت مدل عز
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ّ
ليــس هنــاك أصعــب مــن الشــعور بأن

دة، 
ّ

ــه فقــط فــي لحظــات معّينــة ومحــد الهتمــام مجتــزأ كمــا الحــب. أشــعر ب

يــد أن أشــعر بالحــب والحنــان،  شــخاص لــي. كنــت أر
أ
 بحاجــٍة ال

ً
مرتبطــة دائمــا

كيــف لــي هــذا وكان الجميــع يخــاف منــي. كنــت شــديد النبــاح نعــم، ولكــن 

 مــا يعرفــه 
ّ

لــم يحــاول أحــد الســؤال. كنــت جــروا عــاش فــي البــرد القــارص كل

ــم أفهــم  ــة مؤلمــة ل  لعملي
ً
ســهال وخاضعــا  بالإ

ً
ــا ــه. كنــت مصاب مــن شــهور حيات

ــي  ــم والوجــع والرم ل
أ
ــا ال ــى هــذه الدني ــت إل ــذ جئ ــه من ــا عرفت ــا. كل م ماهيته

ــذ  ــمح أن أؤخ ــن ل س ك ــم أ ــي. ل ــى مكان ــظ عل ــد أن أحاف ي ــت أر ــرد. كن بالب

ّيأّمــي هنــاك، 
أ
 لــم أشــعر بالحنيــن ل

ً
ــي أبــدا

ّ
مــن جديــد إلــى الملجــأ. الحقيقــة أن

ــي  رن
ّ
ــك المــكان يذك ــاك. ذل ــوا هن ــن كان ذي

ّ
ــن، ول للبشــر ال ي خر

آ
ول الــاب ال

ــم  ــل تفه ــن دفء. ه  ع
ً
ــا ــة بحث ــي الضائع ــي، بطفولت ــة ب ــدم الرغب بتشــّردي، بع

 كل مــا تحتاجــه بحياتــك هــو دفء يحميــك مــن مــوت 
ّ

معنــى أن تشــعر بــأن

البــرد والمطــر والجــوع؟
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ّ

ــد ــا أس ــتقبل وأن ــي والمس ــل الماض ــزت مراح ــّي فاجت ــأس عل ــتولى الي اس

ــخيف ــان الّس ــح البي ــا روائ ــّي منهم ــرت عل ــي؛ إذ انتش أنف

. ول أحــب 
ً
ــا  بلدّي

ً
ــا ــي كلب ــا فخــور بكون ــم. أن

ّ
صــول، فلنتكل

أ
ــم عــن ال ــد الّتكل ي تر

ــب  ــا كل ــي ول يشــبهني. أن ــو ل يعجبن ــي المدعــو بالشــيواوا. فه ــك الجــزء من ذل

رض. 
أ
ســكتلندي.  أنــا جئــت مــن هــذه ال

أ
يــزي ال رض يــا عز

أ
كنعانــّي ابــن هــذه ال

ــب  ــى مصــر. الكل ــان إل ــن أرض كنع ــنين م ــذ آلف الّس ــا من ــى هن ســللتي ترع

خــرون نســبة ســللتي 
آ
البلــدّي مثلــي هــو كلــب وطنــي. أل تــرى كيــف يحــاول ال

ــرف....  ــا تع ــة بشــكل ملحــوظ كم ــة ذكي ــاب الكنعاني ن ال
أ
ــم؟ ل ــن الكب له م

وخفيفــة الحركــة كمــا تــرى، وتعتمــد علــى نفســها.. مــن أجــل هــذا ترانا بالشــوارع.

عندمــا كنــت بالملجــأ، ســمعت ذات يــوم الطبيبــة المشــرفة بينمــا كانــت تتكلــم 

يــزي  مــع المتطوعيــن مــن الشــباب عــن شــيء يســمى الحصــاء. فهــل تعلــم يــا عز

ــة ولذلــك تــرى عيــادات  ــة لرفــع مســتوى الــاب البلدّي نيتشــه ان هنــاك محاول

 مــن انقراضنــا بســبب الوحشــية 
ً
ن هنــاك خوفــا

أ
منتشــرة عنــد الجانــب الخــر؟ ل

يــب ول يقــدرون  ــا يحبــون كل مــا هــو غر ــم هــؤلء البشــر هن نســانية. ومــن ث الإ

ــرادور والهشيســوا  ــز واللب ــى الكب الهبكين ــب عل ــي الملجــأ كان الطل ــي. ف صل
أ
ال

ــي. لمان
أ
والراعــي ال

 أخضــر اللــون 
ً
ّيــا ذيــن يلبســون ز

ّ
حين ال

ّ
 هــؤلء الّرجــال المســل

ّ
ولكــن لحظــت ان

كانــوا ينتظــرون الــاب الكنعانيــة بعــد فحصهــا ويضعهــا أصحــاب الملجــأ فــي 

قســٍم خــاّص بهــم. ويأخذونهــم فيمــا بعــد للخدمــة فــي جيشــهم.
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ّ

ــرف ان ــل تع ــة. ه ــا الشراس متن
ّ
ــاة عل ــن الحي ــل، ولك ص

أ
ــة بال ــن الكب لطيف نح

يــد عــن ال18000  هنــاك خطــة ســنوّية لــدى الفلســطينيين تقــوم علــى قتــل مــا يز

ــك  ــب ناهي ــى داء الكل  ضمــن برنامــج يســمى ببرنامــج القضــاء عل
ً
ــب ســنويا كل

تــي كانــت 
ّ
عــن الحمــلت العشــوائية للتخلــص منــا؟ ل تتخّيــل عــدد الــاب ال

ــى الملجــأ. ــا إل ــل وصوله ــب والضــرب قب تتعــرض للتعذي
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ــدول  ــك ج ــد فهنال ــرب الوغ ــان ش ــن أي ــّرة، ولك ــوع مس ــاة إل ينب ــا الحي م

شــداق 
أ
 مــا هــو نقــّي، ولكّننــي ل أحتمــل رؤيــة ال

ّ
مســموم أحــب كل

رجــاس، وقــد جــاءوا يســبرون أعمــاق البئــر بأنظارهــم 
أ
تتثــاءب معلنــة ظمــأ ال

ــّي يتها إل ــه ســخر ــا ابتســامتهم الشــنعاء توّج ــي قرارته فانعكســت ف

هيــرة. 
ّ

ّيــام وبينمــا كنــت ألهــو مــع بــراون نيتشــه فــي ســاعات الظ
أ
فــي يــوم مــن ال

ــال  ــميتهم أطف ــب تس ــال. وج طف
أ
ــن ال ــة م ــزل مجموع ــدار المن ــى ج ق عل

ّ
ــل تس

الشــوارع، ولكنهــم كانــوا أطفــال المدرســة المقابلــة لمنزلنــا. ل أعــرف كيــف يفــّرق 

المــرء هنــا بيــن اولد الشــوارع واولد المــدارس. فنحــن معشــر الــاب نتمّيــز بيــن 

ــة والكب الشــوارع. كلــب المنــزل مــؤّدب مهــذب. بالعــادة يكــون  الــاب البيتّي

كثــر أناقــة علــى حســب عائلتــه. ل يخــاف منــا أحــد   وهنــاك منــا مــن هــو أ
ً
نظيفــا

ــا بنــو   والعــث. أّم
ّ

صابــة بالفايروســات والتصــاق البــق عنــد التفكيــر بالعــّض والإ

ــكان  ــن م ــون م ــال المــدارس يأت  أطف
ّ

ــرض أن ــن المفت ــون. م ــم مختلف البشــر فه

ــلق  خ
أ
ــلوك وال ــن الّس ــل حس ــن أج ــة م ــى المدرس ــون إل ــم ويذهب بيته ــوم بتر يق

ــن دور  ــة وع بي ــن التر ــي ع ــا لمفهوم ّبم ــتثناء ر ــوا اس ــك كان ــن أولئ ــم، ولك
ّ
والّتعل

ــة أو  ــرى زجاجّي ــٍة وأخ ــب حديدّي ــارة وعل ــا بالحج ــم رجمن ــم يكفه ــدارس. ل الم

ق 
ّ
ســل

ّ
ــّرروا الت ــوم ق ــك الي  مــا مــّروا بعــد دوامهــم، ولكنهــم فــي ذل

ّ
بلســتيكية كل

ــا. علــى جــدار المنــزل واختطافن

ّبمــا ذهبــوا  كــن عملهــم ومدارســهم. أو ر . أّمــي والعائلــة فــي أما
ً
كان الوضــع مرعبــا

بعــة صبيــة حاصرونــا  فــي نزهــة ذلــك اليــوم مــن دوننــا. ل أذكــر. ولكــن أذكــر أر
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ــارع خــل مــن المــاّرة والّنــاس 
ّ

 الش
ّ

بعصــيًّ وحبــال. لــم يســعفنا الّنبــاح، وبــدأ وكأن

 منهــم بالضــرب بينمــا حمــل أحدهــم بــراون 
ٌ
ثنــاء. انهــال علــّي ثلثــة

أ
فــي تلــك ال

م 
ّ

 وقبــل أن يلمســوه. فمــد بيــده كالعــادة وكأنــه يقــد
ً
ــذي استســلم طوعــا

ّ
نيتشــه ال

، كان مــن الســهل حملــه وإعطاؤه 
ً
 وزن بــراون نيتشــه كان خفيفــا

ّ
ن

أ
لهــم الســلم. ول

ــذي كان ينتظــر خلــف الجــدار. ولكّنــي كعادتــي بينمــا كنــت أقــاوم لــم 
ّ
للصبــّي ال

يكــن هنــاك مفــرٌّ مــن الستســلم عندمــا رأيتهــم قــد أخذوا براون نيتشــه. فســمحت 

خــرى مــن الجــدار 
أ
لهــم بــأن يكبلونــي وتركتهــم يرفعونــي ويرمــوا بــي إلــى الجهــة ال

ــي  ــت ف ق
ّ
ــي وتعل ــول رقبت ــذي كان ح

ّ
ــل ال  الحب

ّ
ــتد ــر. اش ــي أحتض

ّ
ــعرت أن وش

الهــواء لبعــض الوقــت. كــدت اختنــق والتــوت رجلــي ولكّنــي لــم أســتطع حّتــى 

لــم، فــكان الّصبيــة يســحبونني كمــن يســحب خــروف إلــى المســلخ. 
أ
التفكيــر بال

يعة. ونيتشــه  ــر ــي مــن الّركــض مــع خطواتهــم الّس ــة تمنعن ــي الملتوي كانــت رجل

ّبمــا  ّبمــا ســاعة زمــن، أو ر يــق. بعــد مســار ر  مــن أحدهــم طــوال الطر
ً
كان محمــول

 مــن ألــم مصحــوب بالخــوف لــم أّميــز 
ّ

ــف ال
ّ
أقــل، فلقــد بــدأ الّزمــن وكأنــه متوق

كثــر. أّيهمــا كان يســيطر علــّي أ
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هــم مــاء آســن فــي المســتنقعات، فهؤلء 
ّ
وهنالــك مــن يــدّب إليهــم الفســاد كأن

ــين،  ــاء بالّناهش ــون اللتق  ويتحاش
ً
ــدا ــون أح ــم ل ينهش ه

ّ
ــون أن ــاس يعلن الّن

 لــكل أخــٍذ ورّد.
ً
فــإذا عــرض عليهــم أّي رأٍي أخــذوا بــه تفاديــا

ــارج  ــن الخ ــى م ــة الول ــدو للوهل ــكنّية تب ــارة س ــل عم ــزن داخ ــى مخ ــا إل وصلن

ــي  ــكاء ف ــح ب ــاذورات والكب أخــرى تنب  بالق
ً
ــا ــّن المخــزن كان مليئ ــة، ولك جميل

ــت  ــي كان ــاب الت  ال
ّ

ــى كل ــكان وعل ــى الم ــم عل ــب خّي ــت. الّرع ــوت خاف ص

يــر، وبقايــا طعــام آدمــّي متناثــر فــي  متواجــدة هنــاك. الكب مكبلــة بحبــال وبجناز

ــرت الملجــأ 
ّ
رجــاء. امتزجــت رائحــة المخــزن بالقــاذورات وبــول الــاب. تذك

أ
ال

 القســوة والخــوف التــي امتزجــت علــى الوجــوه لــم تكــن تشــبه مــا 
ّ

 ان
ّ

لوهلــة، ال

يــن  خر
آ
ــذي أرادوه منــا. كان الــاب ال

ّ
كّنــا نشــعر بــه فــي الملجــأ. لــم نفهــم مــا ال

ــة  ــة بلغ ــة. دخــل رجــل عمــلق فجــأة وصــاح بالصبي ــن ل يبوحــون بكلم منهكي

يبــة   وغليــظ ولكــّن اللكنــة كانــت غر
ً
غيــر مفهومــة. كان يتكلــم بصــوت عــاٍل جــدا

بــات التــي تلقّيتها  ، فمــن الضر
ً
ّبمــا أننــي لــم أعــد أســمع جّيــدا بعــض الشــيء. أو ر

ــراون  ــرب ب ــاء ق ــت البق . حاول
ً
ــا ــدأ ضبابّي ــي. كل شــيء ب ــى أذن ــا عل كان أحده

 
ً
نيتشــه بقــدر المســتطاع. حمــل الرجــل العمــلق نيتشــه وتفّحصــه وأبــدى إعجابــا

بإيمــاءة مــن رأســه. كانــت أذنــاه كبيرتيــن كأذنــي القــرد. ورأســه صغيــر ل يتناســب 

مــع حجمــه الكبيــر. تحّســس بــراون نيتشــه مــن كل التجاهــات ثــّم رمــاه علــى 

ــه الغليــظ ولــم اصــح 
ّ
ــه خبطنــي بكف

ّ
 ان

ّ
رض. اقتــرب منــي وحاولــت منعــه ال

أ
ال

ــّي بجحــور واســتغراب. لــم أعجبــه علــى مــا  ــا بيــن يديــه وعينــاه تنظــر ال  وأن
ّ

ال

ــى مــن ضلــوٍع متماســكة فــي جســدي 
ّ
 وشــعرت وكأن مــا تبق

ً
يبــدو وتركنــي رميــا
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 ومــاء، 
ً
 الحبــال عــن بــراون نيتشــه ووضعــوا أمامــه طعامــا

ّ
قــد تكّســرت.  تــّم فــك

ــك  ــّرت تل ــف م ــن. ل أعــرف كي ي خر
آ
ــاب ال ــى مجموعــات ال ــم ســحبي إل وت

ــا جــرى  ــل تكــراره، فــل أبشــع مّم ــذي عشــناه ل يمكــن تخّي
ّ
ــوس ال ــة. الكاب ليل

ّ
ال

ليلــة.
ّ
أمــام عيوننــا فــي تلــك ال

أشــعل الّصبيــة الّنــار فــي زاويــة بــدت بعيــدة مــن المخــزن. كّنــا فــي نهايــة الشــتاء 

ــرت بجــدوى 
ّ
ــتنا. فك يــدون الســتدفاء بينمــا يقومــون بحراس هــم ير

ّ
وظننــت أن

رى 
أ
ــاح. ل ــى النب ــى عل ــوون حّت ــرب ل يق ــن الض ــمين م ــاب مهش ــة ل الحراس

 مــن الضــرب ل يقــوى علــى 
ً
الحقيقــة المرعبــة أمــام عينــّي.  ســحبوا كلبــا مهشــما

 .
ً
 بحبــاٍل مــن كل التجاهــات وآثــار الخنــق علــى رقبتــه كان ظاهــرا

ً
الحــراك مقّيــدا

ــدأوا بســلخ  ــار وب ــة مــن الّن ب ــى مقر وه إل
ّ

ــه وشــد ــه ويدي قــوا الكلــب مــن قدمي
ّ
عل

حــم المســلوخ مــع رائحــة المــكان وشــعرت 
ّ
يــق والل جلــده. امتزجــت رائحــة الحر

نــي بكابــوس. ل يمكــن ان يكــون مــا جــرى أمامــي حقيقــّي. 
ّ
بخنــاق. ظننــت أن

 فــي مــكاٍن ل يــرى فيــه مــا يجــري. أنيــن الــاب 
ً
بــراون نيتشــه كان بعيــدا

ــة  ــق مــع الّرائحــة وســط ضحــكات الصبي ــا الصامــت الحــارق كان يختن وبكائه

ــت الموســيقى  ــر مفهومــة. كان ــة بكلمــات غي ــّم. صــوت موســيقى صاخب وزعيمه

هــا أصمــت آذاننــا بعــد أن اخترقــت الطبلــة وخرمتهــا. 
ّ
ــه، كأن

ّ
ببشــاعة المشــهد كل

ــار  ــتداد الّن ــع اش ــه م ــن إيقاف ــرٌّ ل يمك ــحورون. ش ــم مس ــة وكأنه ــؤلء الصبي وه

 فــي كل التجاهــات. 
ّ

ّية التــي تــدق ورائحــة حــرق الجســد والموســيقى الســتفزاز

، استســلمت 
ً
ّيــا بر  بر

ًّ
كثــر. مــا جــرى كان وحشــيا حــداث أ

أ
ل أســتطيع وصــف ال

بعدهــا لمصيــري.
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الّنــار تحــرق  فهــو  إّيــاه،  رجــاس مقاســمتنا 
أ
يســتطيع ال ذلــك عــزاء ل 

 ســعادتنا تلفــح أجســادهم 
ّ

ســين، فــإن
ّ
كن للمدن أشــداقهم، ومــا نعــد هنــا مســا

يــاح فــي مســارح  يــد أن نحيــا فوقهــم فنهــب كالر وأرواحهــم، ونحــن نر

العقبــان ومطالــع الشــموس.

ــاعات ل  ــّرد س ــت مج ــزن أم كان ــك المخ ــي ذل ــا ف ــى وجودن ــام عل ــّر أّي ــل م ه

صــوات 
أ
رجــاء حصــل فجــأة وســكتت ال

أ
 فــي ال

ً
كا  حــرا

ّ
أعــرف. كل مــا أذكــره أن

ــوا مــن المــكان فجــأة. ب ّية وهر الضاحكــة للوحــوش البشــر

ــت  ــن. كان ي ــاس كثير ن
أ
ــوات ل ــراء وأص ــاء والحم ــواء الزرق ض

أ
ــكان بال  الم

أ
ــل امت

ــب المســلوخ  ــا ولكــن بشــاعة مشــهد الكل ــراب لتجدن ــم تحــاول القت ــي بينه أّم

ــزيٍّ موحــد  ــه. دخــل بعــض الرجــال ب ــم يكــن مــن الممكــن تحمل ــار ل ــى الّن عل

ــي  ــرة. أّم ــّيارات كبي ــى س ــكان إل ــن الم ــا م ــا وإخراجن ن
ّ
ــدأوا بفك ــات وب وكمام

ــم تســمح لهــم بأخــذي مــع باقــي الــاب فــي الســّيارة  ــراون نيتشــه ول أخــذت ب

ــا الخــاص. ــدى طبيبن ــى أخــذي للفحــص ل ــي عل ــي وإخوت وأصــّرت ه

نهم أرادوا أن يبيعوه.
أ
 للتعذيب، ل

ّ
لم يتعّرض نيتشه لحسن الحظ

ضّمــد الطبيــب مــا يمكــن تضميــده مــن جروحــي ووضــع مــا يشــبه الخشــبة علــى 

ــي المكســورة. بقيــت الجــراح لبعــض الوقــت، وكان أهــل البيــت شــديدي  رجل

الحــرص علــى الهتمــام بــي.

ل أعرف ماذا جرى مع تلك العصابة من الوحوش سارقي وقاتلي الاب.

ها لم تكن العصابة الوحيدة...
ّ
 أن

ّ
إل
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رجاس فأخمد أنفاســهم بأنفاســي، 
أ
يــح الصرصــر علــى ال إننــي ســأعصف كالر

عمــاق، وهــو ينصــح 
أ
يــح عاصفــة ترهــق ال ذلــك هــو المقــدور. فمــا زارا إل ر

يــاح أعــداءه وكل متقيــئ نافــث بــأل يبصقــوا فــي وجــه الر

:
ً
نيتشه يقاطع غاضبا

يخ؟  نا وسط درس تار
ّ
ف عن تسميتي ببراون نيتشه وكأن

ّ
، هل لك أن تتوق

ً
أّول

 بما يجري معي؟
ً
كن متأثرا ني لم أ

ّ
ر بأن

ّ
كيف لك أن تفك

ولئك الوحوش؟
أ
 ل

ً
 يدي تحّببا

ّ
ي أمد

ّ
 أن

ً
ق فعل

ّ
هل تصد

ــي أم  ــم المجــال لتعذيب ــرك له ــاوم وأت ــل أق ــه؟ ه ــي عمل ــذي يمكنن
ّ
ــا ال ولكــن م

ــي؟ ــم يحملون ــلم وأتركه أستس

ــف دائمــا، ولكــن هــل لــك أن تحصــي عــدد المــّرات التــي  نعــم احــاول التكّي

ــق  ــا ضي ّبم ــل أو ر ــاءت بالفش ــي ب ــك الت ــا، وتل ــاولت اختطافن ــا مح ــت فيه تم

الوقــت لــدى الخاطفيــن؟ اولئــك وحــوش، كيــف لــي أن أقــاوم الوحــوش يــا 

ــعر لذلــك الكلب 
ّ

يــزي؟ فــي ذلــك اليــوم بينمــا كانــت رائحــة شــواء الجلــد والش عز

 مثلــك. اولئــك ل 
ً
يــرة، ارتعبــت تمامــا مطــار الغز

أ
المســكين تختلــط مــع ميــاه ال

ــت   ل. كن
ً
ــا ــي ســأتركك وأرحــل؟ طبع ــت تظــن أنن ــب. هــل كن ــم جان ــن له يؤم

أفكــر حينهــا كيــف ســأنقذك بعــد إنقــاذ نفســي.

خرى؟
أ
رك بعملية الخطف ال

ّ
يزي، هل لي أن أذك زارا: أعرف يا عز

كيف أخرجونا من المنزل في ذلك اليوم؟ هل تذكر؟
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هــذا هــو العنكــب، فــإذا كنــت ترغــب فــي مشــاهدته فالمــس نســيجه 

ليتحــرك ويســرع بالظهــور، أهــل بــك أّيهــا العنكــب، إننــي أرى علــى ظهــرك 

 مــا تضمــر مــن النقمــة 
ً
شــعاًرا أســود مثلــث الزوايــا، ومــا يخفــى عنــي أيضــا

يرتك. فــي ســر

ة التــي ل تحّبنــا، فتركونــا بســاحة 
ّ

يــارة الجــد كان يــوم جمعــة، وذهبــت العائلــة لز

 الّصبيــة يعرفونــا. 
ّ

المنــزل مــرة أخــرى. كان قــد ذاع صيتنــا فــي الحــي، وبــات كل

عــب معنــا، وبعضهــم كان يخطــط لخطفنــا مــن أجــل بيعنــا. 
ّ
بعضهــم كان يأتــي لل

. مــن جهــة لطالمــا 
ً
 حقيقّيــا

ً
ل رعبــا

ّ
موضــوع الســرقة مــن أجــل التجــارة كان يشــك

ــذي جئــت منــه، ملــيٌء بالــاب التــي تنتظــر 
ّ
تســاءلت، هنــاك ملجــئ كذلــك ال

. فلــم ســرقة كلــب يعيــش ببيــت حاضــن؟ لــم الّســرقة إذا مــا كانــت 
ً
 حاضنــا

ً
بيتــا

الّنّيــة هــي العنايــة بالكلــب وهنــاك الكثيــر منــا بالملجــئ؟

كــب.  ّبمــا علينــا فهــم طبيعــة العنا  لطبيعــة البشــر. أو ر
ً
ــب فهمــا

ّ
ولكــن هــذا يتطل

ــاء  ــة أبن ــا الســابقة بخيان ــا للبشــر وحياتن ــن خنوعن ــاب ثم ــع نحــن ال ــا ندف ّبم ر

ــن شــّرهم  ــا م  لن
ً
ــا  حامي

ً
ــدا ــم يكــن أب ــاب. فاســتئمان البشــر ل ئ

ّ
ــن الذ ــا م جلدتن

بنــا لــم أفهــم بالحقيقــة،  بنــا منهــا. لــم هر وشــّر الوحــوش مــن الحيوانــات التــي هر

وممــن ل أعــرف، ولكننــا هنــا ندفــع الثمــن. ندفــع الثمــن عندمــا نكــون بالشــوارع، 

وندفــع الثمــن عندمــا نكــون فــي البيــوت. وهنــاك قبيلتنــا الولــى فــي أصولنــا مــن 

مــا ســنحت لهــا الفرصــة.
ّ
الذئــاب ترقبنــا فــي شــماتة وتنتظــر نهشــنا كل
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 فاحمــة علــى الجلــود، ولهــا ســّمها المضلــل فــي النفــوس، 
ً
 لســعادتك بقعــا

ّ
إن

المضللــون  كــب  العنا أّيهــا  بالرمــوز،  أخاطبكــم  إننــي  العنكــب،  أّيهــا 

المبشــرون بالمســاواة، فمــا أنتــم فــي نظــري إل مســتودع لعواطــف النتقــام.

ــتغربت  ــراء. اس ــون حم ــرة بعي ــن البش ك ــف دا ــة نحي ــل القام ــل طوي ــاء رج ج

ــف.  ــى الخط ــا عل ــا تعودن ــا وكأنن . وكّن
ً
ــزا  جاه

ً
ــل ــه حب ــه. كان مع ــرار عيني احم

ــحبنا. ــا ويس ــل حولن  الحب
ّ

ــف ــاه يل تركن

 لــم نكــن نعــرف مــا هــي الفديــة. 
ً
هــذا الرجــل أراد فديــة علــى مــا توّضــح لنــا. طبعــا

ــن   م
ّ

ــي، وكأن ــع الجتماع ــد بالوض ــذا البل ــي ه ــاب ف ــاء ال ــط اقتن ــا يرتب ّبم ور

ــت  ــل. كان ــى مقاب ــه عل ــاوض مع ــه يمكــن الّتف ، وعلي
ً
ــدرا  يكــون مقت

ً
ــا ــك كلب يمل

ــر قســوة مــن  كث ــة أ ب ــل يمكــن المــرور بتجر ّبمــا، ف  مــرارة ر
ّ

ــل ــة أق ب هــذه التجر

 الوجهــة لــم تكــن نحــو الحــارة نفســها، وهــذا مــا جعلنــا 
ّ

تلــك الســابقة. عرفنــا ان

. فبيــن حــارة عليــا وحــارة دنيــا كانــت وجهتنــا مــع ذلــك النحيــل 
ً
ــا ت

ّ
نطمئــن مؤق

 عــن بيتنــا. وكان الحــّي ينقســم إلــى 
ً
ســفل. لــم يكــن المــكان بعيــدا

أ
إلــى ال

ــدو  ــذي يب
ّ
ــا ال ــاك حّين ــفلى هن ــا والس ــارة العلي ــن الح . بي

ً
ــا ــة تمام ــاء منفصل أحي

ــة مــع مــا عشــناه مــن تجــارب. فــاوض الرجــل أّمــي علــى  ــة مقارن قمــة بالطبيعّي

 
ً
مبلــغ مــن المــال. وكانــت أّمــي قاســية فــي هــذا المجــال، فــكان شــعارها دائمــا

 استســلمها لهــم مــرة 
ّ

 ان
ً
هــا لــن تفــاوض علــى مــا هــو لهــا. كانــت تــدرك جيــدا

ّ
أن

. بــدأت ســّيارات الشــرطة تجــول فــي عمليــة بحــث عّنــا. لــم تكــن 
ً
ســيتكّرر دائمــا

ــد أن  ي ــن ير ــل. فم ــوا قلي ــي تحّرك ــرار أّم ــع إص ــدو م ــن يب ــة، ولك ــة حقيقّي عملي

يطلــق الشــرطة للبحــث عــن كلبيــن فلســطينّيين؟ بالــكاد تســتجيب الشــرطة هنــا 

ــك  ــي ذل ــم ف مــت بلغته
ّ
ــا تكل ّبم ــب. ر ــي مصائ ــم ف ــد وقوعه ــداءات البشــر عن لن

 عــن الرجــل.
ً
ــا ــي هــي تهديدهــم لهــا، فذهبــوا بحث اليــوم؟ كانــت حّجــة أّم
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كشــف عــن مكانكــم وأنــا أواجهكــم بقهقهــة تســقط عليكــم مــن الــذري  سأ

ككــم الغضــب خرجتــم 
ّ
التــي أتســنمها، وهأنــذا أمــّزق نســيجكم حّتــى إذا تمل

قــت نقمتكــم بكلمــة العــدل التــي تتفّوهــون بهــا.
ّ
كاذيبكــم، وتدف مــن مغــاور أ

 فــي 
ً
ــا  لدرجــة قدومــه إلــى المنــزل ليفــاوض أّمــي، وغبّي

ً
كان ذلــك الرجــل وقحــا

نفــس الوقــت، فاســتطاعت أن تلتقــط لــه صــورة بينمــا لحقــت بــه ســّيارة الشــرطة.

ننــا كّنــا قــد نقلنــا إلــى مــكان آخــر. كان الرجــل 
أ
 الوقــت كان قــد تأخــر، ل

ّ
 أن

ّ
ال

فــي نفــس الوقــت يفــاوض علــى ســعر لنــا مــن أحــد الّتجــار اللصــوص. وكالعــادة 

 الرجــل أراد بيعنــا ســوية أو ل يبيــع.
ّ

 ان
ّ

كثــر، ال كان نيتشــه هــو المطلــوب أ

 يظهــر فــي المــكان 
ّ

، فــكان عليــه ال
ً
فــي المقابــل كان الخاطــف ل يــزال مطــاردا

لكيــل تثبــت عليــه تهمــة الخطــف أو ضلوعــه فيــه.

نقلنــا إلــى حــارة أخــرى قــرب الحــارة تلك، كان يســكن ذلــك المــكان مجموعة 

ــر  ــار والحمي بق
أ
ــض ال ــم وبع ــاب والغن  بال

ً
ــا ــكان مليئ ــدو. كان الم ــن الب م

ــها  ــر كان يحرس ــم والحمي ــع الغن ــرة م ــا بالحظي ــن. رمون ــن الدواج ــر م والكثي

ــا فقــط اوامــر  هميــة، أعطون
أ
ــا الــاب الكثيــر مــن ال ــم تعرن الكب اخــرون. ل

 لديهــم. لــم يكــن لدّيهــم أي شــغف 
ً
 الطقــس مكــّررا

ّ
بالجلــوس هادئيــن. وكأن

ــّرف أو فضــول. بالتع
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نســان مــن عاطفــة النتقــام، وهــذا الواجــب  ــّي أن أنقــذ الإ لقــد وجــب عل

ــد  ــزح بع ــوس ق ــه ق ــال ينتصــب فوق م
آ
ــى أشــرف ال ــؤدي إل ــر الم ــو المعب ه

ــحات ــف الكاس ــوب العواص هب

ــام، كنــت قــد تعــّودت علــى المــكان واستأنســت بأهلــه مــن  بعــد مــرور عــدة أّي

 مــع بغــل مــن عمــري. كنــت أظــّن 
ً
دواجــن وغنــم وبغــال والكب. استأنســت كثيــرا

 امــه لــم تكــن حمــارة. كان المســكين 
ّ

 الحميــر بالحظيــرة أهلــه، فتفاجــأت ان
ّ

ان

 .
ً
 اصيــل

ً
ــه لــم يكــن حمــارا

ّ
ن
أ
 مــن جمــوع الحميــر، يعاملونــه باحتقــار ل

ً
مضطهــدا

ــتغربت  . واس
ً
ــرا ــزال صغي ــو ل ي ــه وه ــه اّم ــف تترك ــتغربت كي ــرس. اس ــه ف فأّم

كثــر مــن كل شــيء هــو قــدر  . ولكــن مــا فاجأنــي أ
ً
كيــف تعاشــر الفــرس حمــارا

 
ً
ــا

ّ
كثــر مخلوقــات هــذا الكــون حظ البغــال فــي هــذا الكــون. ولقــد يكونــوا هــم أ

كمــا اقتــرح نيتشــه، بعــدم حاجتــه للخصــي مــن قبــل البشــر. 

ي 
ّ

ــاب هوســي بســبب تعّرضــه للخصــي. ل يســتطيع تعــد ــي مــن ارتي نيتشــه يعان

ــه.  نســل الــاب مرتبــط ب
ّ

ــك الزمــة، وكأن تل

ــّن  ــي ق ــل ف ــم، وظ ــر الحج ــي كبي ــك روم ــع دي ــه م ــد نفس ــا، وج ــه حينه  ولكّن

س 
ّ
ّيــام أخــرى كان نيتشــه ســيفق

أ
نــا لــو بقينــا هنــاك ل

ّ
. أظــّن أن

ً
جــاج مستأنســا

ّ
الد

ــات. ــع الدجاج م

ــت  ــا. رأي ــادم لتخليصن  ق
ً
ــا ــد. وكان جيش ــن بعي ــا م ــادي علين  تن

ً
ــا ــمعنا أصوات  س

أخواتــي يتبعهــن بعــض الّصبيــة. خفــت القتــراب منهــم واختبــأت فــي الحظيــرة 
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ــي  ّبمــا خطفــوا أخوات  اولئــك ر
ّ

ــاك خدعــة مــا. تخّيلــت أن خشــية أن تكــون هن

ــة  ــّي حماي ــن الّصعــب عل ــف يكــون م ــرت كي
ّ
ــن. فك ــدون المســاومة عليه ي وير

ــذي أســتطيع عملــه مــن أجــل حمايــة إخوتــي مــن هــؤلء البشــر؟ 
ّ
نيتشــه، فمــا ال

ــي إلــى غنمــٍة أن كان هنــاك داٍع لذلــك.  تحول
ّ

وصــل التكّيــف بــي إلــى حــد

ــا  ــك المــكان، كّن ــي ذل ــدو ف ــع الب ــا م ــو بقين ــن الفكــرة، ل ــا ضحكــت م  م
ً
ــرا كثي

رجــح إلــى بغــال. فلــم نكــن 
أ
قــد تدّجننــا بالفعــل إلــى دجاجــة وغنمــة أو علــى ال

 أن 
ّ

. فلــم يكــن أمامنــا إل
ً
 أصــل

ً
ــا ــا الكب ــم يعتبرون كالــاب الحارســة بالخــارج. ل

ــح دجاجــات أو غنمــات. نصب

ــم  كثــر. كانــت أصواتهــم تصــدح بأنيــن كالبــكاء. ل ــا أ اقتــرب صــوت إخوتــي من

ــم  ه
ّ
 أن

ّ
ــر. ال م

أ
ــادئ ال ــاح ب ــم بنب ــي قابلته ــة الت ــرى الّضخم خ

أ
ــاب ال ــوا لل يهتّم

خوتــي  ّبمــا ســمحوا لإ أرادوا رحيلنــا مــن هنــاك بقــدر مــا أردنــا. ومــن أجــل ذلــك ر

ــي  ــه ف ــذي رأيت ــب ال ــاعر الح ــف مش ــن وص ــرة. ل يمك ــن الحظي ــراب م بالقت

نقــاذ، ولكّنهــا  عيونهــم ذلــك اليــوم. لــم تكــن أّمــي المجنونــة معهــم فــي فيلــق الإ

ــكاء  ــخ والب ــا بالتوبي ــال علين ــارع بالســّيارة، لتنه
ّ

ــى مدخــل الش ــت تنتظــر عل كان

ــا. عندمــا رأتن
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ــل  ــة ب ــهم المحب ــب حماس ــا تله ــين، وم ــر المتحّمس ــاس مظه ــؤلء الّن إن له

ــم  ــا فيه ــا مصدرهم ــة، فم ــة ومرون ــم رصان ــك منه ــدت ل ــا ب ــام، وإذا م النتق

العقــل بــل الحســد المهيــب بهــم إلــى التفكيــر، ودليــل حســدهم هــو أنهــم 

 إلــى أبعــد مــن مراميهــم؛ فيطرحهــم العيــاء علــى وســاد الثلوج.
ً
يندفعــون دائمــا

 أّمي مجنونة...
ّ

أخبرتكم أن

 رحلــة الجنــون التــي عبــرت عنهــا أّمــي كانــت فيمــا بعــد. كانــت أجســامنا 
ً
طبعــا

حجــام. تحــّول لوننــا إلــى أســود. بــدأت 
أ
شــكال وال

أ
مليئــة بالبراغيــث مــن كافــة ال

ــات  ــع الحيوان ــراء م ــوث بالع ــن المك ــوأ م ــت أس ــي كان ــف الت ــات التنظي عملّي

ّيين. أعتــرف أننــي شــعرت بالســتئناس فــي تلــك الحظيــرة. كان المــكان  والبشــر

ّبمــا  ــي كان ر ــي. غضــب أّم ــل تفرضــه أّم ــل تكبي ــة ب ّي ــه بحّر  نتحــّرك في
ً
شاســعا

ــا.  ّبم ــار ر مت
أ
 بعــض ال

ّ
ــا إل ــم يبعــد المــكان عــن بيتن ــا. فل ــا لوحدن لعــدم رجوعن

ولكّنهــا كانــت أحيــاء فــي قلــب أحيــاء. كانــت هــذه المــرة الولــى لهــم بالقــدوم 

.
ً
إلــى ذلــك الحــي. بــدأ عليهــم الّتعّجــب مــن وجــود الحــّي أصــل

مــور بتلقائيــة ل تســتطيع هــي نفســها فهمهــا مــن المــّرة 
أ
تتوقــع أّمــي مّنــا أن نفهــم ال

نفســهم مــا ل يبــررون لغيرهــم.  
أ
هــل دائمــا يبــررون ل

أ
الولــى. هكــذا هــم ال

ــواع.  ن
أ
ــن كل ال ــم م ــئ وأدوات الّتعقي ــاء الداف ــه بالم ت

أ
ــو ومل ــي بالباني ــا أّم وضعتن

كــره أن تلمــس جســدي الميــاه. ل أفهــم لــم على  كرهتهــا وكرهــت الحّمــام. ل زلــت أ

ننــا مــن المحافظــة علــى نظافتنــا بــل 
ّ
يقــة تمك الكائنــات الســتحمام، ألــم نخلــق بطر

غراقنــا بحــوض مــن المــاء؟ كنــت أســتطيع أن ألعــق الوســاخ عــن جســدي  داع لإ

يقــة مختلفــة عنهــم. نــا خلقنــا بطر
ّ
غراقــي بالمــاء. ل يفهمــون أن بــل حاجــة لإ
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مــن الّنــاس مــن تشــدهم شــياطينهم إلــى أســفل فكلمــا تدهــوروا علــى 

بهــم.  وتزايــد شــوقهم إلــى ر
ً
الــدركات زادت أحداقهــم توهجــا

ّبمــا. نــزل مــن جســدنا الكثيــر مــن  دامــت حملــة الّتطهيــر والّتعقيــم ســاعات ر

 أفكــر بــأن 
ً
الوســاخ لدرجــة لــم نعــرف أنفســنا عندمــا انتهينــا مــن الحّمــام. أحيانــا

يــة مطلقــة، ل يأبــه لنــا  اذهــب إلــى ذلــك المــكان مــن جديــد. فهنــاك كانــت حّر

أحــد. نتشــارك فــي كل شــيء مــن طعــام وشــراب، ول ينافســنا أحــد. العيشــة بيــن 

جــاج والبغــال ليســت ســّيئة.
ّ

الغنــم والد

. بطبيعــة الحــال لــم تســمح 
ً
ير والكنبــة طبعــا  للجلــوس علــى الّســر

ً
كنــت مشــتاقا

 كان إخوتــي ل يهتّمون 
ً
لنــا أّمــي مــن القتــراب مــن العفــش لبعــض الوقــت. طبعــا

ــات  ــراش والكنب ــم الف ــا بمشــاركتنا له ــوا يســمحوا لن ــم كان ــي، وكعادته ــر أّم وام
أ
ل

 عّنــا.
ً
عندمــا تلتفــت أّيمــا التفاتــة بعيــدا

ــي ل   أنن
ّ

ــي، إل ــن إخوت ــوم بي ــن الّن ــأ م ــل ول أدف ــه ل أجم
ّ
ــراف ان ــّي العت عل

أزال حّتــى هــذه اللحظــة أشــعر بالرتقــاء فــي كل مــرة تســمح لــي أّمــي الّصعــود 

يرها. إلــى ســر

 أقــوم بهــذا بعــد ذهــاب إخوتــي إلــى المدرســة وبينمــا ل تــزال أّمــي نائمــة. 
ً
طبعــا

 وتطردنــي 
ً
تكــون طاقتهــا مستســلمة للّنــوم فــل تأبــه لوجــودي حّتــى تســتيقظ تمامــا

 أّي 
ّ

يرها يســتحق مــن أمامهــا. ولكــن ل يهــم.. فالــدفء بيــن بطانّيتهــا علــى ســر

شــتيمة قادمــة.
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ــك 
ّ
ــراه، فإن ــدل مج ــذ الع ــن أن يأخ  م

ّ
ــد ــاب، ل ب ــزال العق ــن إن  م

ّ
ــد ل ب

.
ً
تغّنيــت بعظمــة الســرائر، فلــن يذهــب إنشــادك جزافــا

يزي زارا من سرد مآسيك غير المنقطعة؟ : هل انتهيت عز
ً
نيتشه مقاطعا

ــدت عملّيــات الختطــاف دائمــا 
ّ
يــزي ولقــد تعق زارا: كيــف لــي ان أنتهــي يــا عز

بســببك وتفاقمــت.

نيتشه: ولكن هناك مّرات كثيرة تّم اختطافي لوحدي من دونك.

زارا: وهل لي أن أنسى عندما رجعت لنا باسم جديد؟

وبدأ زارا بضحك غير متوقف. ههههههه.... ماذا كان اسمك يا أبا الفلسفة؟

غوتشي أم برادا؟

ــزي.  ي ــا عز ــي ي ــوا أّم ــر ليس  البش
ّ

ــرف ان ــك. تع ــر مضح م
أ
 ال

ّ
ــن أن ــه: تظ نيتش

ــة.  ــة والموض ّي ــاركات الّتجار ــّم بالم ــن يهت ــاك م ــفة وهن ــّم بالفلس ــن يهت ــاك م فهن

ــاب. ــط ل ال ــي كان يحــب القط ــع أن صاحــب غوتش ــّموني غوتشــي ... م س

 حقيبــة مــا يمكــن 
ّ

ّبمــا ظّنــوا أن ل أعــرف لــم ســّموني بهــذا الســم الّســخيف. ر

أن تصنــع منــي!!!

أين كنت حينها بالمناسبة؟

ــك  ــّررت حضرت ــا ق رجــات عندم
ّ

ــى الد ــا هــذا الســؤال كنــت أجلــس عل زارا: م
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 تذهــب ولكّنــك لــم تســمع الــام. لــم 
ّ

الخــروج مــن الفتحــة للّتنــّزه. قلــت لــك ال

ســع لــي.
ّ
نهــا لــم تكــن تت

أ
أســتطع الخــروج مــن تلــك الفتحــة ل

كلــك  يقــة أ ، وأنــت يــزداد وزنــك مــع طر
ً
نيتشــه: نعــم... فأنــا لطالمــا كنــت رشــيقا

المقــّززة لــكل مــا تــراه أمامــك وكل مــا يثيــر شــهّية أنفــك.

ــة  ــي أحــد الّصبي ــة. اوقفن يب ــة القر ــي المنطق ــّول ف ــوم خرجــت للتب ــك الي ــي ذل ف

ذيــن كانــوا يعرفــون إخوانــي.. أّمــي كانــت تســمح لهــم باللعــب معنــا فــي الكثيــر 
ّ
ال

ــي  ــم يلعبون ــت أظّنه ــة، كن ــي بالبداي ــم اختطاف ــه ت
ّ
ــز ان ــم أّمي ــان. ل حي

أ
ــن ال م

ــا  ــا عندم ــل م ــى خل ــت إل ــي. تنّبه ــب مع ع
ّ
ــد الل ــت بع ــى البي ــيرجعونني إل وس

ــارع إلــى الجهــة المقابلــة. أصحــاب البيــت بــدوا لطفــاء. كانــوا يعرفــون 
ّ

قطعــوا الش

ــت  ــر فهم ــت آخ ــى بي ــي إل ــا نقلون ــن عندم ــر. ولك ــعر بالخط ــم أش ــي. فل عائلت

ــي  يب ــي، ولكنهــم غر ــوا شــديدي الهتمــام ب ــر طبيعــّي. كان ــاك خطــب غي  هن
ّ

أن

ــم أعــد أعــرف  ــة وقّصــوا شــعري بالكامــل، ل ــون الحلق ــي لصال طــوار. أخذون
أ
ال

ــي   قولهــا. ووضعــوا ل
ّ

ــي للبراغيــث علــى حــد م تخــاف مــن نقل
أ
نفســي. كانــت ال

ــي غوتشــي. ــة. وفجــأة صــاروا ينادون ــي دمي ــة وكأنن ين ز

يــب مــن الحاجــز المــؤّدي إلــى رام هللا. مــن أجــل ذلــك لــم أقــاوم  كان بيتهــم قر

ــه  ــزل وتوّج ــل المن ــّركات أه ــد تح ــت أرص ــس، كن ــى العك ــاك. عل ــودي هن وج

كــس لبيتنــا. وكانــت خططــي بالركــوب بالســّيارة ذات  يــق المعا الســّيارة فــي الطر

نــي أجــد أّمــي.
ّ
يــوم والهــروب إلــى رام هللا عل

ها قد تنظر الّي باستحسان أن رأتني وأنا غوتشي.
ّ
رت ان

ّ
ر. فك

ّ
ّبما أرى ُسك ور

م كانت لطيفــة وتعتني 
أ
. وكذلــك ال

ً
بنــاء، وكانــوا يذكــرون إخوتــي دائمــا

أ
أحببــت ال
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نني لســت 
أ
ّبمــا ل رنــي بوالــد إخوتــي. ل أعــرف ر

ّ
بــي، لكّنــي لــم أحــب زوجهــا. ذك

 علــى العيــش فــي عائلــة بهــا رجــل. عندمــا خطفتنــي العجــوز تلــك، لــم 
ً
معتــادا

ين. ولكــن فــي هــذه العائلــة كانــت كل  ير أحــب زوجهــا كذلــك. الكهمــا كانــا شــّر

 
ّ

ــى ان ــكان، حّت  م
ّ

ــى كل ــم إل ــي معه ــوا يأخذون ــي. كان وســائل الراحــة متاحــة ل

ــي  ة الت
ّ
ــب الســل ــى جان  إل

ً
ــي. يضــع فراشــا ــى جانب ــام إل ــم أن ين ــن كان يصّم الب

وهــا لــي وينــام.
ّ

أعد
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(1(((

ــا  ــعب وم
ّ

ــم الش ــد خدمت ــهرة ق ــون بالش ــاء المتمّتع ــا الحكم ــم أّيه جميعك

ــا كرمكــم أحــد،  ــة لم ــم الحقيق كــم خدمت
ّ
ــو أن ــات، ول ــن خراف ــه م ــن ب يؤم

ــا  نه
أ
ــق؛ ل ــي بيانكــم المنم ــل الشــعب شــكوككم ف ــذا احتم ــن أجــل ه وم

ــذي يقودكــم إليــه، وهكــذا يوجــد الســيد لنفســه 
ّ
كانــت الســبيل الملتــوي ال

ــم الصاخــب ــو بضلله  يله
ً
ــدا عبي

ت بــه. أختــي الّصغــرى بهــا 
ّ
زارا: أذكــر عندمــا التقــت أختــي بأحــد الّصبيــة وشــك

مــن جنــون أّمــي. أمســكت بالصبــّي مــن قميصــه وجّرتــه إلــى البيــت لتقــوم  أّمــي 

باســتجوابه. ولــم تكــن ال دقائــق وكّنــا قــد انتشــرنا فــي أرجــاء الحــّي مــن جديــد. 

ن العائلــة تعيــش فــي نفــس الحــّي علــى 
أ
عندمــا عرفنــا مكانــك كانــت صدمــة، ل

تنــا التــي ل تحّبنــا.
ّ

ة أمتــار مــن بيتنــا، وكان أصحابهــا أصدقــاء لجد
ّ

بعــد عــد

كم كانوا مخادعين بالفعل.

ننــي شــممت رائحتــك. 
أ
عندمــا دخلــت أّمــي إلــى بيتهــم، بــدأت بالنبــاح. ل

ــب علــى أحاسيســي. 
ّ
ــرت أننــي مخطــئ، فلقــد كان اشــتياقي لــك يتغل

ّ
ولكّنــي فك

رتنــي منــه شــوبنهاور مــن قبــل، ولــم أرد أن أســبب 
ّ

كان عندهــم قــط شــرس، حذ

 أن 
ً
ــا ــن منطقّي ــم يك ــل. فل ــور تتداخ م

أ
ــت ال  وكان

ً
ــا ــت محبط ــي. كن ّم

أ
ــكلة ل مش

يكــون هــؤلء هــم مختطفــوك.

ــوم  ــك الي ــي مســاء ذل ــه. ف يمت ــي يحــوم حــول جر  الجان
ّ

ــون، إن ولكــن كمــا يقول

هــم اشــتروا 
ّ
 الكلــب غيــر موجــود وأن

ّ
ة بهــا لتقــول لهــا أن

ّ
صلــت صديقــة الجــد

ّ
ات

ت أّمــي ولــم يتمالــك أخــي نفســه وذهــب إلــى بيتهــم.
ّ
 لحفيدهــم. هنــا شــك

ً
كلبــا

خــّوة. هــؤلء كانــوا لطفــاء 
أ
نيتشــه: نعــم جــاء أخــي وأحسســت حينهــا بمعنــى ال

ــا  ــي بيتن ــة. ف ــن كدمي ــي ولك ــي. يحبونن ــوا كإخوت ــم يكون ــم ل ــي لكنه ــل مع بالفع

ــي جــزء طبيعــّي مــن هــذا المنــزل. يحبوننــي لنفســي ل للمتعــة التــي 
ّ
أشــعر وكأن
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ينــة لشــكلهم الخارجــّي. ــي ز
ّ
يعطيهــم لهــا وجــودي. وكأن

حصلــت مفاوضــات بيــن أّمــي وصاحــب المنــزل علــى مــدار أّيــام. بالبدايــة رفض 

 باهظــا مــن المــال. أراد أخــي أن 
ً
ــه اشــتراني ودفــع بــي مبلغــا

ّ
ــل بأن

ّ
إرجاعــي وتعل

لــت ومنعتــه.
ّ

يدفــع مقابــل اســترجاعي ولكــن أّمــي تدخ

ــى  موني إل
ّ
ــي بســّيارتهم وســل ــي مــع الرجــل وبعــد مفاوضــات حملون مــت أّم

ّ
تكل

ــاب المنــزل. ــي عنــد ب أّم

مــر، يعنــي هــؤلء كانــوا نــاس 
أ
يــري زارا بشــأن البشــر فــي هــذا ال فــق معــك عز

ّ
أت

 مــن اقتنــاء واحــد 
ً
بنائهــم، لــم كان عليهــم ســرقة كلــب بــدل

أ
 ل

ً
جّيديــن. أرادوا كلبــا

يــه؟
ّ
أو تبن

يــدون الوجاهــة والّتفاخــر. هــؤلء ل يعنيهــم الكلــب بقــدر مــا   البشــر ير
ّ

ن
أ
زارا: ل

ينــة اجتماعّيــة كمــا وصفــت  يــدون الكلــب كز يعنيهــم صفــة اقتنائهــم للكلــب. ير

نفســك قبــل قليــل.

أذكــر عندمــا أخذونــا ســوّية فــي نزهــة بعــد المصالحــة بيــن العائلتيــن. لــم يهتّمــوا 

 
ً
 بلدّيــا

ً
لــي واحتقرونــي. مــا يهمهــم هــو نــوع الكلــب فقــط. بالنســبة لهــم كنــت كلبــا

غيــر مرغــوب فيــه.

.
ً
أنا لم أحبهم أبدا

هل ترى، حّتى عندما يتّم اختطافك لوحدك يعاملونك برفق واهتمام. 

ثم ّتتذمر من حياتك.

ــة  ــون والحكم ــدو أن الجن ــا يب ــى م ــة. عل ــت بحكم ــي تصّرف ولكــن للحــق... أّم

ــا. يمكــن أن يلتقي

ماذا أقول أنا؟

هل تذكر عندما تّم دهسي؟
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(1(((

ــمس، التــي 
ّ

يقــه إنمــا هــو شــهادة لقــوة الش ــر وتلّمســه لطر ي  عمــاء الّضر
ّ

إن

ق بهــا فهــل كنتــم لهــذه الحقيقــة عارفيــن؟
ّ

حــد

كّنــا عائديــن مــن مشــوار جميــل فــي هرتســليا. نزلــت مــن الســّيارة ولقــد اختلطــت 

ــارع بينمــا كانــت أّمــي ل تــزال تركــن الســّيارة. 
ّ

كــن وركضــت إلــى الش ما
أ
علــّي ال

بــة فــي فضــاء  بنــي. دّوى صــوت الضر وإذ بســّيارة مــن الجهــة المقابلــة تضر

المــكان. ظننــت أننــي مــت.

ــوم علــى 
ّ
بتنــي تكيــل الل ركضــت أّمــي إلــّي بينمــا كانــت صاحبــة الســّيارة التــي ضر

أّمــي ثــم تركتنــا وذهبــت.

كــن فــي وعيــي.  ــي لــم أ
ّ
 أن

ّ
مســاك بــي. ال كانــت أّمــي تصــرخ وتبكــي وحاولــت الإ

ــت  ــه. كن ــن وصف  ل يمك
ً
ــا ــي. كان ألم ــي أرجائ ــب ف  ه

ً
ــا يق ــت وكأن حر أحسس

بــة يضــرب فــي أنحــاء رأســي. صــراخ أّمــي عندمــا   ول يــزال صــوت الضر
ً
مرتعبــا

كثــر. مــا كادت تقتــرب  بكنــي أ م، بينمــا كنــت أحــاول فهــم مــا جــرى أر
ّ

رأت الــد

ير  ــف. كنــت كالضر
ّ
لتلمســني حّتــى هّبــت النــار بداخلــي جعلتنــي أركــض بــل توق

كــي  المتلّمــس لشــمس يشــعر بوجودهــا لكــن ل يراهــا. ركضــت بســرعة تفــوق إدرا

كــن ل أعرفهــا، وكانــت إحــدى  م ينــزف منــي مــن أما
ّ

 والــد
ً
لســرعتي. كنــت مصابــا

كــن أشــعر بشــيء مــن حجــم الوجــع  ســاقّي قــد كســرت بــل شــك، ولكّنــي لــم أ

والخــوف المهوليــن. ركضــت نحــو قّمــة الجبــل المقابــل. بقيــت أركــض وأركــض 

حّتــى خــوت قّوتــي واستســلمت. لــم تعــد رجــلي تحملنــي ولــم يعــد بمقــدوري 

كيــد.
أ
أّي مقاومــة. استســلمت للمــوت ال
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كانــت ليلــة مظلمــة وحالكــة الســواد. لــم يكــن هنــاك قمــر عنــد تلــك القّمــة مــن 

 مــا أثــار 
ً
 لــو آتــي إلــى هنــا للتنــزه. فكثيــرا

ً
الجبــل. فــي أّيتكــي العادّيــة أردت دومــا

ثتنــي 
ّ

ــذي يمــّر منــه أطفــال المدرســة كل يــوم. ولطالمــا حد
ّ
فضولــي ذلــك الجبــل ال

 قبــل مجيئــي. علــى قّمــة الجبــل هنــاك قصــر مهجــور 
ً
عــن ذهابــك إلــى هنــاك ليــل

لــم يكتمــل بنــاؤه. صــرح بهــّي الصنــع تــرك كوكــر لمدمنــي المخــدرات. مــن أجــل 

هــذا لــم يكــن مســموح لنــا أن نمــّر مــن تلــك المنطقــة.

ــاس  ــي وأن ــي وأخوات ــوات أّم ــت أص ــّي. كان ــادي عل ــدة تن  بعي
ً
ــا ــمعت أصوات س

ــاع بالعويــل  ــدأت أصــوات الّضب ــى النبــاح. ب كــن أقــو عل ــم أ ــي ل ــن. ولكّن ي آخر

ــرب  ــو تقت ــت ل ــم تمني م المنبعــث مــن جســدي. ك
ّ

ــد ــا اشــتّمت رائحــة ال عندم

ــاع  ــل الّضب ــن عوي ــي وبي ــداءات عائلت ــن ن ــر نحــوي. بي كث ــدة أ صــوات البعي
أ
ال

ــل. ــاة تق ــن الحي ــي وبي ــت المســافات بين كان

يبــة مــن المــكان بداخــل أروقــة القصــر الكبير.  فجــأة خرجــت أصــوات أخــرى قر

ــتم والّصــراخ ورمــي زجاجــات فارغــة 
ّ

رجــال أو أشــباه رجــال مترنحيــن بــدأوا بالش

بــة. أشــعلوا النــار وأخــذوا يــدورون حولهــا   المــكان ليبعــدوا الّضبــاع المقتر
أ
تمــل

ــب  ــي أطل ــل لك ــٍي كام ــن بوع ك ــم أ ــودي. ول ــوا لوج ــم يتنّبه ــل. ل لي
ّ
ــرور ال ــع م م

.
ً
يجّيــا المســاعدة. كنــت أفقــد نفســي تدر
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 يندفــع وقــد عصفــت فــي 
ً
اقــا

ّ
 خف

ً
مــواج شــراعا

أ
بــات ال أمــا رأيتــم علــى مضطر

ــراع، 
ّ

ــذا الش ــة كه ــاز العمــر خافق ــي تجت  حكمت
ّ

ــاح. إن ي ــه هوجــاء الّر ثنيات

ــاردة الّنفــور، فهــل 
ّ

تهــا عواصــف التفكيــر، تلــك هــي حكمتــي الش
أ
وقــد مل

ــم  ــعب، أنت ــون الش ــن تخدم ــا م ــم ي ــي أنت ــي اندفاع ــي ف ــم أن تجارون لك

مشــاهير الحكمــاء

 بألــوان 
ً
ــمس بالبــزوغ. ظننــت إننــي مــت. كان الّنــور ســاطعا

ّ
بــدأت خيــوط الش

لــوان. رأيــت ألــوان قــوس قــزح 
أ
 الــاب ل تــرى ال

ّ
كثيــرة. كيــف يقولــون أن

 مــن 
ً
لنــي. وكان نبعــا

ّ
مجتمعــة مــع خيــوط الشــمس المذهبــة تســقط أمامــي وتظل

كيــد. ــة بالتأ ــر فوقــي. كنــت بالجّن ــدأ بالهدي المــاء ب

ــع  ــش م ــاة العي ــد معان ــي. بع ــي نفس ــت ف ــة قل ــون بالجن ك  أن أ
ّ

ــتحق ــت اس كن

ــة نهايــة كل الــاب. بــدأت الســتمتاع بالمــوت، أشــعر   الجّن
ّ

 أن
ّ

البشــر، ل بــد

بروحــي تتجــّول فــي الســماء. فجــأة فتحــت عيونــي وإذ برجــل يكلمنــي وينادنــي 

باســمي: زارا قــم.. زارا مــا تخــاف. كان الصــوت يأتــي معــه بلــل يرطــب جوفــي 

الجــاف.

ــد  ــل أح ــذا الرج  ه
ّ

 أن
ّ

ــد ــر. ل ب ــت أفك ــزح كن ــوس ق ــن ق ــادم م ــع الق كان النب

 للملئكــة أجنحــة؟ 
ّ

ملئكــة الجّنــة. كيــف خدعونــا وقالــوا أن

ــبان 
ّ

ــي مــع مجموعــة مــن الش ــي. أقصــد خــال إخوان ــه كان خال
ّ
ــن أن  ولكــن تبّي

ــي فــي الجبــل.  للبحــث عّن
ً
كــرا خرجــوا با
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ــت الكثيــر مــن أرجائــي. 
ّ
 بجســد مكّســر ودمــاء قــد غط

ً
 عطشــا

ً
وجدونــي مســتلقيا

حملونــي بغطــاء كان معهــم وأخذونــي إلــى البيــت.

ــه  ــدا وكأن ــكاء. كل شــيء ب  التجاهــات وب
ّ

ــن كل ــّرة أخــرى يصــدر م ــاح م صي

ــا يجــري.  م
ً
ــدا ــن أدرك جي ك ــم أ ــؤ ل ــم أو تهّي ســراب. حل

ــي  ــة. أخذون ــت مغلق ــا كان ــة برعايتن ــة المختّص ّي ــادة البيطر ــوم ســبت والعي كان ي

إلــى عيــادة طبيــب عجــوز فــي الحــّي المجــاور لحّينــا.

 هــو الخــال 
ً
ــذي كان متماســكا

ّ
كانــت أّمــي تبكــي وإخوانــي ينوحــون. الوحيــد ال

 مــن قبــل لعــدم حبــه للــاب.
ً
ــذي لــم يلمســني أبــدا

ّ
ال

ضــرار التــي 
أ
وجــد نفســه يحملنــي ويســاعد الطبيــب فــي معاينتــي لمعرفــة ال

أصابتنــي.

وتار أثناء ركضي.
أ
، ولكّني دّمرت ال

ً
 الكسر ليس كبيرا

ّ
أعلن الطبيب ان

جــروح متفّرقــة أّدت إلــى دم كثيــر نتيجــة شــحط عجــلت الســّيارة لــي. ولكــن 

الجــروح كانــت غيــر عميقــة.

ــى  ــرب مــن جســدي حّت ــاه تقت ــن المي  تجعــل م
ّ

ــأل ــي ب ــن أّم ــب م ــب الطبي طل

ــس. ــي للجب ــدم حاجت ــي وع ــن ســلمة رجل ــد م
ّ
ك ــم الجــروح ويتأ تلتئ

أحببت الطبيب.

 مــن أن يكــون الكســر فــي عمــودي الفقــري. ومــن أجــل 
ً
ــا كان الطبيــب متخّوف

ــاري.  لكســور رجلــي واوت
ً
ــم يكتــرث كثيــرا هــذا ل
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ــادة أم  ــك عي ــت تل ــم أعــرف هــل كان ــه. ل ــة بحــد ذات ــب كان حكاي ــك الطبي ذل

ــه. أردت أن  ــز ذيل ــه ويه ــراوح مكان ــة ي ــي اول الغرف ــه ف ــت نيتش ــرة. لمح حظي

ــرب. ــم يقت ــه ل ــه ولكّن أطمئن

ــب  ــك الطبي ــذارة. وذل  بالق
ً
ــا ــكان. كان مليئ ــك الم ــم أحــّب ذل نيتشــه يقاطــع: ل

ــه صاحــب مســلخ ل صاحــب عيــادة. تعــرف تحّسســي مــن تلــك  ــدا لــي وكأن ب

ــن. ك ما
أ
ال

 أعــرف. فطبيبــك صاحــب عيــادة كبيــرة 
ّ

 أعــرف. كيــف لــي ال
ً
زارا: طبعــا

 .
ً
مــور كثيــرا

أ
ــّي ال ــا فــل تختلــف عل ــا أن بائنــه مثلــك مــن أعيــان الــاب. أّم وز

 طبيبــي ذاك كان أقــل ســوء مــن طبيبــك صاحــب 
ّ

ل يهــم الحقيقــة. ل أظــن ان

بان كثيفــان يمكــن اســتخدام عصفــور  ــوارب الضخمــة. الكهمــا يملــكان شــار
ّ

الش

لهمــا كعــش.
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لقــد فقــدت الّســعادة فــي العطــاء لوفــرة مــا أعطيــت، وقــد زهقــت فضيلتــي 

د بفقــد 
ّ

 مــن يســتمّر علــى بــذل الهبــات مهــد
ّ

مــن نفســها ومــن جودهــا. إن

ــب قلبــه
ّ
ــه ويتصل ــب راحت

ّ
 أن تتصل

ّ
ــد ــاء، ول ب الحي

موع
ّ

قاطع نيتشه حديث زارا، وكانت عيناه قد غمرتا بالد

:
ً
كمل مردفا ف..... “ وأ

ّ
ف يا كلب، توق

ّ
“توق

ــذي عشــناه 
ّ
ــا، فهــل نســيت الذعــر ال يقن مــان ل تختلــف طر

أ
ــي عــدم ال نحــن ف

فــي كل مــرة تــم اختطافنــا مــن قبــل عصابــات الخطــف علــى مــدار حياتنــا هنــا؟

ــا كلــب ول  ــل ونيــس؟ اســكت ي ــن ب ــة ووحيدي ــة بــل رعاي ــا العائل كــم مــرة تركتن

ــا ... ــي بمــرارة العيــش هن رن
ّ
تذك

ها قّصتي أنا..
ّ
اسكت، ان

ــا ســيد  . أنــت ي
ً
 كانــت أّيامــا

ً
. لــم يكــن يومــا

ً
فــي يــوم تركــت فــي البيــت وحيــدا

رجــح بعــد. أّمــي ســافرت ولــم يبــق إخوتــي بالبيــت 
أ
زارا لــم تكــن مولــود علــى ال

ــي وحــدي. ــي، فتركون ــض والدهــم ان يأخذن ورف

حاولــت النتحــار فــي اليــوم الّتالــي لتركــي بــل إنــس أو حيــوان ليؤنســني. خفــت 

ّم الوحيــدة التــي 
أ
 أّمــي هــذه هــي ال

ّ
نــت ان

ّ
لدرجــة اليــأس. فــي تلــك اللحظــة تيق

ــش عنهــا، وإذا مــا مــّت فــي 
ّ
يبــة مــن رائحــة أّمــي التــي أفت يمكــن أن تكــون قر

تلــك اللحظــة، أردت أن أمــوت فــي حضنهــا هــي. فذهبــت إلــى غرفتهــا وغطيــت 

 للمجهــول.
ً
مت نفســي تمامــا

ّ
يرها وســل نفســي فــي أغطيــة ســر
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ــدي، 
ّ
ــت لتفق ــى البي ــي إل ــع إخوت ــى رج ــى حّت ــت مض ــن الوق ــم م ــرف ك ل أع

ولكنهــم أصيبــوا بالهلــع بينمــا أمضــوا ســاعات يبحثــون عّنــي فــي أرجــاء المنــزل 

ــا  ــزل عندم ــارج المن ــث خ ــروا بالبح ــي وباش ــم اختطاف ــه ت
ّ
ــوا أن ــدودة. ظّن المح

 بــل صــوت 
ً
م  لتجدنــي متقوقعــا

أ
ير ال قــّررت إحــدى أخواتــي كشــف غطــاء ســر

ــراك. أو ح

ــي  ــل ان تعانقن ــا قب ــاة ســأموت فيه ــدب حي . كنــت أن
ً
 وجوعــا

ً
كنــت أبكــي ألمــا

ــذي أردتــه ان يكــون نهايتــي.
ّ
أّمــي مــن جديــد. كنــت أعتصــر مــن ألــم الوحــدة ال

 
ً
ــا ت

ّ
ــن يكــون ال مؤق ــة ل  وجــودي مــع هــذه العائل

ّ
ــدت أن

ّ
ك ــك اللحظــة تأ ــذ تل من

ــلم 
ّ

حّتــى أجــد أّمــي الحقيقّيــة. فأّمــي الحقيقّيــة لــن تتركنــي هكــذا فــي الظ

والجــوع والوحــدة.
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ــّوق،  ــوة والّتف ــي الق ــدة ف ــاوت والمجال ــى الّتف ــوم عل ــه ليق ــال نفس  الجم
ّ

إن

.
ً
ــوز إشــراقا  الّرم

ّ
ــد ــم بأش ــذا الحكي ــاه ه ــا إي ــا يعلمن ــذا م وه

ــور  ــة الّن لم
ّ

ــم الظ ــل فتهاج ــراك جل ــي ع ــذ صف ــاب والنواف ــع القب ــا تتداف هن

ــر. خ
آ
ــا ال ــازل أحدهم ــان ين ــا إله ــة كأنهم لم

ّ
ــور الظ ــم الّن ويهاج

ــى  ــن ال تبق ، ولك
ً
ــدا ــك جي ــزي، أفهم ي ــا عز ــك ي ــول ل ــاذا أق ــرف م زارا: ل أع

ــد  ــة عن ــاة المرعب ــك الحي ــارع؟ أو تل
ّ

ــي الش ــا ف ــن حياتن ــم أفضــل م ــاة معه الحي

الخاطفيــن؟

قــة 
ّ
ــرك بتلــك المتعل

ّ
ذك

أ
ليمــة؟ تعــال ل

أ
يــات ال كر

ّ
يــد أن تفتــح أبــواب الذ تر

بخطفنــا؟

نيتشــه: هــل تعتبــر نفســك اختطفــت فــي بضــع المــّرات التــي تــم اختطافنــا بهــا 

؟ لقــد اختطفــت أضعــاف مــّرات اختطافــك.
ً
معــا

ف وحشية هؤلء البشر؟
ّ
يا لهم من أشقياء، ل أعرف متى تتوق

زارا: ولكن أّمنا وإخوتنا هّبوا دائما لنجدتنا؟ هل تنكر؟

يــد أن تصّورنــي ككلــب جاحــد؟ أنــا لســت كذلــك.  نيتشــه: كيــف أنكــر، لمــاذا تر

يــد إيجــاد أّمــي. أنــا فقــط أر

 عــن محاولتــك هــذه التــي لــن توصلنــا 
ّ

يــزي نيتشــه، متــى ســتكف زارا: آه يــا عز

إلــى مــكان. تتكلــم عــن مــّرات اختطافــك المضاعفــة؟ أَو تســتغرب ذلــك؟ 
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نــك تظــن نفســك 
أ
كثــر المــّرات التــي اختطفــت بهــا كانــت بســببك، ل صــل أ

أ
بال

 الــاب. ليــس 
ّ

 مــا تشــّمه مــن أثــر بــول هــو أثــر كل
ّ

أبــا المعرفــة. متــى ســتفهم ان

ــر 
ّ
نــا نمشــي فــي نفــس الشــوارع ونفك

ّ
عــه؟ كل

ّ
ــذي تتوق

ّ
 علــى أحــد. مــا ال

ً
محصــورا

نــا نخــاف مــن الخــروج بــل عــودة فنصــّر علــى 
ّ
رجــح نفــس التفكيــر. كل

أ
علــى ال

ثــر يختلــط فــل يعــد لــه أّي أهّمّيــة. ل نســتطيع أن 
أ
 ال

ّ
ثــر. ومــا يحصــل أن

أ
تــرك ال

 
ّ

ــأ. كل ــا لعــودة أو لمخب ــا علمتن ــا فيه ــة تركن نعــرف أي شــجرة أو عجــل أو زاوي

هــا متشــابهة.
ّ
شــيء متداخــل، والشــوارع كل

لقــد   .
ً
كانــوا وحوشــا بهــا.  التــي اختطفنــا  ّيــام 

أ
ال تلــك  ــر 

ّ
أتذك ل أحــّب أن 

ــة  ــك الّصبي  أولئ
ً
ــوا وحوشــا ــّرات. كان ــي إحــدى الم ــدري ف  لق

ً
ــا استســلمت تمام

وأهلهــم. ل زلــت أعانــي مــن آلم المفاصــل بســبب الضــرب، وذاك الجــرح فــي 

. ل زلــت أشــعر بتلــك النــار الحارقــة مــن ذلــك الّســيخ 
ً
بطنــي لــم تلتئــم آثــاره أبــدا

ــة شــواء. ون لحفل
ّ

ــد ــوا يع ــم كان ه
ّ
ــى جســدي وكأن ــّرروه عل ــذي م

ّ
ــدّي ال الحدي
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ــة بالنفــس. لنكــن 
ّ
 فــي مجــال الجمــال والثق

ً
اقتــدوا بهــذا الّرمــز، أنتــم أيضــا

نحــن أيًضــا أعــداء فيمــا بيننــا أّيهــا الصحــاب.

ين. خر
آ
 قواه ليحارب ال

ّ
 منا

ّ
وليحشد كل

ق كيف نجونا.
ّ

رني بذلك اليوم. ل أستطيع أن اصد
ّ
يا إلهي يا نيتشه، ل تذك

ــرق شــعرك  ــف احت ــر كي ــدأت بالنتشــار، هــل تذك ــد ب ــت رائحــة لحمــك ق كان

ــة. ــك الحادث ــر تل
ّ
ــد تذك ي ــي ل أر ــا إله ــار تلتهمــك. ي ــد كادت الن ــا. لق حينه

ــة   لهــم طيل
ً
 مطيعــا

ً
 خادمــا

ً
ــدا ــي وأعيــش عب ــي وأخوت ــي أن أخــدم أّم يدن أول تر

ــي؟ حيات

كثــر. ل تكــذب علــى نفســك  ، كانــوا اهتّمــوا بنــا أ
ً
نيتشــه: إن كّنــا أبناءهــم فعــل

يــزي. نحــن ل نحمــل  ــم أن تفهــم معنــى اســمك وأبــدأ بالتفكيــر يــا عز
ّ
يــا زارا. تعل

أســماءنا ســدى.

أرادت “أّمــي” أن تســّميني نيتشــه، ســّمتك علــى اســم أهــّم شــخصّيات كتبــه التي 

ــة وإنســانية  ــا عميق ه
ّ
ــي أن ــذا يعن ــب نفســه. فه ــى اســم الكات ــت بالشــهرة عل تفّوق

؟ أيــن هــو الهتمــام عندمــا يتــم اختطافنــا هكــذا ومعاملتنــا كمعاملــة 
ً
وتهتــم فعــل

الكب الشــوارع؟

ك أهّم منهم؟
ّ
زارا: وما بهم الكب الشوارع. يعني حضرتك ترى أن

ــن الكب  ــف ع ــا مختل ــم أن ــده. ونع ــذي أقص
ّ
ــا ال ــرف م ــت تع ــى، أن ــه: كف نيتش
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كلــي  يــر والقطــن. أ الشــوارع. أنــا ابــن أصــل وفصــل. مكانــي بالبيــت وعلــى الحر

ــذي 
ّ
ــا ال ــرف م . ل أع

ً
ــا  خاّص

ً
ــا ــاج اهتمام ــعري يحت ــة، وش ــب مخّصص ــي بعل يأت

يــده، ولكّنــي أفهمــك. أنــت تأتــي مــن فصيلة مشــابهة كتلك المنتشــرة بالشــوارع.  تر

نــي عنصــرّي.
ّ
ــف قبــل أن تنعتنــي بأن

ّ
ــه لــك. علــّي التوق ــذي أقول

ّ
ل أعــرف مــا ال

زارا: ل لــن أقــول لــك شــيء. أنــا كلــب ابــن كلــب ضــال ل أصــل لــه ول فصــل. ل 

ّبمــا  . وأحــّب عيشــة الــاب. وأرتــاح لهتمــام إخوتــي البشــر. ر
ً
يهّمنــي هــذا كثيــرا

كــس لــو كنــت   بالجحيــم المعا
ً
رنــي دائمــا

ّ
ــاه مــن اهتمــام يذك

ّ
أنــت محــق. فمــا أتلق

علــى قارعــة الشــوارع.

ــا  ــوك به ــي اختطف ــددة الت ــام المتع ّي
أ
ــك ال ــش بتل ــت العي ــف تحّمل ل أعــرف كي

ــدار الســنوات. ــى م عل

 ،”
ً
ــيعّيا ــي “ش ــر، لعتبرون ــي البش كلة بن ــا ــى ش ــت عل ــو كن ــا؟ ل ــه: أّي منه نيتش

ّية ل تظهــر مــا فــي باطنهــا. تعيــش كمــا تســتطيع ويتــاح لهــا  أنتمــي إلــى فئــة ســّر

ــد ومــن هــي. ي ــن بمــا تر ــى العل ــى تأتيهــا فرصــة الخــروج إل حّت

ــبة  ــم المناس كنه ــذوا أما ــي أن يأخ ــن فصيلت ــاب م ــر ال ــد لمعش ي ــب أر ــا كل أن

ة فــي هــذا الوجــود. لقــد خلــق البشــر مــن أجــل أن يهتّمــوا بنــا. فنحــن 
ّ
المســتحق

يــد أن أجــد أّمــي  ون مــن خللنــا. أر
ّ
يــن لهــم حياتهــم، ويتباهــون بنــا، ويتســل نز

، ثــّم نكــون مــا خلقنــا لنكــون عليــه. أســياٌد 
ً
وأخوتــي لنســتطيع أن نلــّم شــملنا أّول

علــى حياتنــا.

ــد  اب، فلق
ّ

ــل وجــذ ــّي بشــكل جمي ــد أنعــم هللا عل ــة، ولق ــي ليســت بقوّي  بنيت
ّ

ن
أ
ل

 مــن أن أســمح لهــم 
ً
اســتطعت أن أجــذب اهتمــام هــؤلء الوحــوش. فبــدل
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 مــن أن يجّرونــي، أتركهــم يحملونــي علــى أذرعهــم. 
ً
بأذّيتــي، أعطيهــم يــدي. وبــدل

 مــرة يحاولــون أذّيتــي، أزمجــر طواعيــة مــن أجــل كبــت جمــاح غرائزهــم 
ّ

وفــي كل

المعتوهــة. لقــد تــم خصيــي ولــم يتــّم قتــل شــهوتي. وهــؤلء البشــر بهــم مــن العتــه 

 مــا يمشــي مــن بشــٍر والكب.
ّ

فــي شــهوة كل

ــدب.  ــن الّن  م
ً
ــدل ــاح ب ــتمتاع بالمت ــة، والس ــدل المقاوم ــم ب ــت الّتأقل م

ّ
ــد تعل لق

ــش  ــل وأعي
ّ
ــا أتدل ــي لتخليصــي، وبعده ــة وإخوت ــي ســتأتي بالنهاي  أّم

ّ
أعــرف أن

ــر. ــاف آخ ــة لختط ــرة القادم ــى الم ــرٍف ودلل حّت بت

ل يمكن تجّنب هذا على ما يبدو.

يهــم المؤذي والجنســي، 
ّ

أعتــرف أننــي كنــت أخــاف في البدايــة. موجــع ومؤلم تعد

يــد لطفــل عتــه أن  . فمــن ير
ً
 جســدّيا

ً
لــم ليــس ألمــا

أ
ل يمكــن وصــف الحقــارة. ال

ذّيــة 
أ
يداعــب قضيبــه مؤخرتــك؟ ولكّنهــم أطفــال بــل قواعــد ول أخــلق. يظّنــون ال

نــي أدمنــت تلــك 
ّ
ــى المقاومــة. أظــّن أن ــن تســاعدني عل ــوة.  وبنيتــي ل ــة وق رجول

العتــداءات. أحتاجهــا ومــن أجــل هــذا ل أقــاوم محــاولت الختطــاف.
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ها ستوّجه نفسي إلى عاطفة النتقام.
ّ
أجل لقد انتقمت، ويله إن

ــي،  ــي بهــذا العمــود كيــل أتحــّول عــن مبدئ ــا الصحــاب وقيدون تقدمــوا أّيه

ــة منتقمــة.  مــن أن أهــب كعاصف
ً
 جامــدا

ً
ــال ــح تمث ــي أن أصب ــر ل فخي

 معــي فــي إحــدى المــّرات. 
ً
لقــد رأيــت بــأّم عينــي مــا جــرى لكلــب كان مخطوفــا

ــوه  ــوه واغتصب  الســماء، خنق
أ
ــل ــارف. كان صراخــه يم ــا الفرصــة للّتع ــح لن ــم تت ل

ــي استســلمت  ور. ولكّن
ّ

ــد ــي بال كون الّتال ــت ســأ ــوه وشــووا جســده. كن ــم قطع ث

كثــر اثــارة  متــه أن المغتصبيــن يحبــون العنــف. فالمقاومــة تجعلهــم أ
ّ
لهــم. ومــا تعل

فعــال المؤذيــة للّضحّيــة. فلقــد فهمــت 
أ
يــدون مــن ال وتضــرب علــى أعصابهــم، فيز

ــت رغبتهــم بــي.
ّ
لــت مــن مقاومتــي، كلمــا خف

ّ
مــا قل

ّ
ــه كل

ّ
أن

لــم مشــكلة، بــل 
أ
 صفــات الخصيــان تناســبني. ولــم يعــد ال

ّ
يــد أن أعتــرف أن أر

ــص منــه.
ّ
يــد التخل  أر

ً
ي صــار رغبــة أبحــث عنهــا، ل اختطافــا

ّ
حاجــة. والّتعــد

ذي تقوله يا هذا. ل تقترب مني.
ّ
زارا: يا لك من كلب مريض. ما ال

نيتشــه: أنــا ل أرغــب بالــاب البيتّيــة منــذ زمــن طويــل. أحــب الــاب الحيوانية 

ــهوة.
ّ

ــة عندمــا يأتــي الموضــوع إلى الش
ّ
والكب الشــوارع الّضال

اتركنــي فــي ســبيلي وانعــم بحياتــك. ول تجعــل أحــد يختطفــك. مــا وصلــت إليــه 

ــك  ــي، ل يمكــن حمل حــد. وبنيتــك ليســت كبنيت
أ
ــاه ل ليــس بالطبيعــي، ول أتمن

ــة، ومقاومتــك واضحــة تثيــر تلــك النفــوس العتــه ببنــي البشــر، فــل تجعــل 
ّ
بخف

نفســك عرضــة للختطــاف.
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ــردت،   إذا مــا ب
ً
ــل ــل البــرد ول العــراء. ل يمكننــي العيــش طوي ل أســتطيع تحّم

ــر 
ّ
يــد تذك فالروماتيــزم ضــرب بعظامــي منــذ اختطفنــي اولد الحــارة الّتحتــا. ل أر

ّيــام. لمــاذا نتكلــم فــي هــذا الموضــوع يــا زارا؟
أ
أّيــا مــن تلــك ال

ــام  ّي
أ
ــي بأحاديثــك عــن الختطــاف وعــن تلــك ال ــى اعصاب بمــا أنــك تضــرب عل

ــك  ــا صدمت ــر عندم ــل تذك ــت. ه ــك أن ــن مغامرات ــا ع ــا ل تكلمن ــة، لم العصيب

ــّيارة؟ س

كــرى يــا 
ّ

زارا: ألــم تســمع مــا قلتــه قبــل قليــل؟ أنــت تتعّمــد اســتفزازي بتلــك الذ

نيتشــه. هــل تتلــذذ بســماعها مــرة أخــرى؟

يــات. ســأعيدها  يــد أذّيتــي بهــذه الذكر نعــم أذكــر، كيــف لــي أن أنســى. أنــت تر

ّبمــا.  ولكّنــي   ر
ً
 فقــط. ولــم يكــن القمــر محاقــا

ً
علــى مســامعك. لــم يكونــوا ضباعــا

خــلق، ول علــى مدمنــي 
أ
طفــال عديمــي ال

أ
ذّيــة ل تقتصــر علــى ال

أ
ســأقول لــك. ال

ذيــة مــن البشــر المختلفيــن عــن 
أ
المخــدرات المختبئيــن بيــن جحــور الجبــل. ال

ــك جعلــت مــن 
ّ
ــي وعنــك. يؤلمنــي أن أّمــي وإخوتــي، وبالــاب المختلفيــن عّن

ــم 
ّ
ــم مــن أجلنــا. أتأل

ّ
ــم مــن أجلــك. اتأل

ّ
الغتصــاب والّتعــدي متعــة ورغبــة. أنــا اتأل

ذى مــن أجــل البقــاء. 
أ
 مــن ل يســتطيع الدفــاع عــن نفســه ويوقــف ال

ّ
مــن أجــل كل

، وســأبقى أحــارب مــن أجــل هــذا.
ً
 وحبــا

ً
يــد دفئــا يــد هــذا. انــا أر انــا ل أر
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، ومــا تــزداد الحيــاة معرفــة إل بمــا 
ً
يقــا مــا العقــل حيــاة تمــّزق الحيــاة تمز

ّ
إن

تتحّمــل مــن آلم، فهــل كنتــم لهــذه الحقيقــة عارفيــن؟

مــوع وتــّوج بالتضحيــة، فهــل كنتــم لهــذه 
ّ

ل يســعد العقــل إل إذا مســح بالد

الحقيقــة عارفيــن؟

بتنــي الســّيارة أمــام البيــت ونزلــت امــرأة مجنونــة لتصيــح بأّمــي لعــدم  يــوم ضر

ــك  ــارع، وتل
ّ

 بوســط الش
ًّ
ــا ــل رحمــة. كنــت مرمي ــاس ب  الّن

ّ
نــت ان

ّ
بطــي. تيق ر

ــدة  ــة الهام
ّ
ــك الجث ــى تل ــى نفســها ل عل ــا عل  خوفه

ّ
ــة، كان جــل ــرأة الهلع الم

ــارع.
ّ

علــى الش

أّمــي كانــت تصيــح برعــب وتبكــي. أذكــر خوفهــا. أذكــر خوفــي. مــا كادت تقتــرب 

 ووجــدت نفســي أركــض بســرعة البــرق. 
ً
منــي وتلمــس جســدي حّتــى قمــت فزعــا

ــك القــوة. كانــت إحــدى ســاقّي مكســورة ورأســي  ــي تل ل أعــرف كيــف أتــت ل

ــى  ــى العل كــن ار أمامــي، ول أعــرف كيــف اســتطعت ان اقفــز إل ــم أ ــي. ل دأّم

وأصــل إلــى قمــة التلــة المقابلــة. اســتمريت بالركــض حّتــى خــرت قــواي، ولــم 

اصــح ال وانــا مغشــي تحيطنــي عيــون الّضبــاع التــي تنتظــر موتــي لتبــدأ بنهــش 

 ال مــن ضــوء القمــر الباهــت بليلــة صيــف غائمــة. 
ً
جســدي. كان الظــلم حالــكا

ــف انفاســي.
ّ
. وأصــوات تلــك الّضبــاع تنتظــر لحظــة توق

ً
لــم يكــن محاقــا

ــئ  ــاع تختب ــن الّضب ــل م ــة، جع ــد التل ــي المخــدرات عن ــن مدمن ــع عــدد م تجم

 
ً
ــا ــي مرمّي ــر مفهومــة. رأون ــون ويتكلمــون بلغــة غي ــوا يغّن ــي مغــارة مجــاورة. كان ف

بــوا منــي. أراد أحدهــم أن يقطــع ذنبــي لكــي يشــعل بــه نــار،  بــل حــراك ولــم يقتر
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أ
مــوع تمــل

ّ
ــن مــن إصــدار صــوت وكانــت الد

ّ
ــم أتمك . ل

ً
ــم يجــد ســكينا ــه ل ولكن

ــي. حاولــت اصــدار اي صــوت علهــم  وجهــي. كان الجــوع والعطــش يفتــكان ب

ــّم  ــي وركلنــي أحدهــم، ث يقــي برشــفة مــاء أو كســرة طعــام. ســخروا مّن يبللــون ر

هــرب عنــد ســماع صــوت الّضبــاع.

أرادتني الّضباع لها.

ــّي، وبيــن مجموعــة مــن المدمنيــن  ــي لتنقــّض عل ــاع تنتظــر لحظــة موت بيــن ضب

ــد.  ــوم جدي ــي ي ــلم ليأت ــع الظ ــة، انقش ليل
ّ
ــدار ال ــى م ــودي عل ــأن وج ــوا بش هلوس

ــد  ــن واح ــت، ال م ــد اختف ــاع ق ــت الضب ــوت، وكان ــلمت للم ــد استس ــت ق كن

ينتظــر ويراقــب عــن بعــد. أصبــت برعــب وهلــع، ولكّنــي لــم اتمكــن مــن الحــراك. 

ــل. كاد  لي
ّ
ــوال ال ــم اســتمّر ط ل

أ
ــن ال ــكاء م ــد ب ــة بع ــى الّرؤي ــدرة عل ــدت الق وفق

ــي. ــي. كان خال ــد تحملن ــت بي ــن أحسس ــا، حي ــي تمام ــأ ان يقتلن الظم

ننــي ل أذكــر اي شــيء حصــل فيمــا بعــد. 
أ
كيــد. ل أغمــي علــّي بتلــك اللحظــة بالتأ

مــور وكأنهــا حلــم.
أ
بــدت ال

ــة ووجهــي مصــاب  ــي ملفوف كل مــا أذكــره أننــي بعدهــا كنــت فــي البيــت ورجل

.
ً
ــرا بقــروح مــن شــدة البــكاء كانــت تحرقنــي كثي

 من جديد. 
ً
ارع في حياتي أبدا

ّ
دروس الحياة ل تأتي بسهولة، لن أقطع الش

ــض بالفعــل، هــل تســتمتع  ي ــت مر ــك، أن ــا جــرى علي ــّص م ــم مــرة ســأعيد ق ك

ــات؟  ي ــن ذكر ــي م ــا يؤلمن بتكــراري لم

ذي تعلمته؟
ّ
نيتشه: هذا هو الدرس الوحيد ال
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 عائلتــي هــي 
ّ

مــت أن
ّ
زارا: نعــم هــو درس اساســّي ولكّنــه ليــس الوحيــد. تعل

ــا. ــن أجله ــوت م ــي أم  لك
ّ

ــتعد ــي مس
ّ
ــدة، وأن ــي الوحي ــل عائلت بالفع

يزتــي الجنســية وشــّوهها، أّمــا انــت  ــر الخصــي علــى غر
ّ
نيتشــه: يــا إلهــي، لقــد أث

 عندمــا قامــوا 
ً
 جــدا

ً
نــك كنــت صغيــرا

أ
فيبــدو ان الخصــي أثــر علــى دماغــك، ل

 إلــى الدمــاغ.
ً
بخصيــك، فــكان التأثيــر مباشــرا

ارع وصدمتك السّيارة.
ّ

كثر، لما قطعت الش لو انتبهت أمنا في حينها أ

 لعرفان.
ً
را

ّ
ي قاسي ولست مقد

ّ
أعرف أنك تقول أن

ولكــن أزمتــي مــع العائلــة، انهــم ليســوا مخلصيــن لنــا بقــدر إخلصنــا لهــم. مــن 

يــد عائلتــي الحقيقّيــة. لمــاذا لــم يضــع اّي مــن إخوتنــا ولــم تصدمهم  أجــل هــذا، أر

ســّيارة ولــم يخطفهــم معتــوه ولــم يســرقهم لــص؟

لمــاذا تحصــل بنــا نحــن فقــط هــذه المصائــب؟ لمــاذا يقتنوننــا إذا لــم يســتطيعوا 

الهتمــام بنــا، ألســنا بشــر؟
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 للعــدل إنمــا هــو العــدو الكامــن 
ً
 مــا حســبه الشــعب فــي كل زمــان روحــا

ّ
إن

يــة يســتنبح عليهــا أشــد الكبــه افتراًســا، وقــد قيــل فــي  المترصــد لــروح الحر

 لمــن يطلبهــا خارًجــا عنــه.
ٌ

كل زمــان: ل حقيقــة إل فــي الشــعب، فويــل

زارا: ل لسنا بشر. نحن الكب.

كثر من البشر.. مشكلتك يا نيتشه أنك تظن أنك بشرّي أ

ــد ان أعامــل بعــدل وبمــا أســتحق  ي ــا أر كــون بشــرا. ان نيتشــه: حاشــى هلل أن أ

كثــر منــا. هــذه الدنيــا خلقــت  يــة بمــا منحــه هللا لنــا أ
ّ
كثــر أحق فقــط. هــم ليســوا أ

 للبشــر الســتقواء والّتفــّرد.
ّ

مــن أجــل كل الكائنــات. ول يحــق

زارا: ولكنك ذكرت كلمة بشر، ليس أنا. أنت ترى نفسك بشرّي.

ــا كلــب ابــن كلــب.  ــة لســان فقــط. معــاذ هللا.... أن
ّ
نيتشــه: ل ل هــذه كانــت زل

.
ً
ــا يــد أن أبقــى كلب ولــدت كلبــا وأر

يــزي نيتشــه منــذ  ــذي جــرى لــك يــا عز
ّ
 ل تغضــب. ل أعــرف مــا ال

ً
زارا: حســنا

. لقــد تغّيــرت 
ً
ــم أبــدا

ّ
خيــر. لــم تتســّن لنــا الفرصــة بالّتكل

أ
أن رجعــت مــن تيهــك ال

. فلقــد 
ً
ــرا نــي اشــتقت لــك كثي

ّ
ــد أن أقــول لــك أن ي  منــذ ذلــك الوقــت. أر

ً
ــرا كثي

كانــت غيبتــك طويلــة هــذه المــرة. حّتــى ان العائلــة يئســت مــن ايجــادك.

 يئسوا.
ً
نيتشه: طبعا

يد ان أنام. لقد تعبت. هل تذهب يا زارا أر
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 العدالــة علمتنــي: 
ّ

ن
أ
يــد أن أحســب مــن هــؤلء المناديــن بالمســاواة ل ل أر

ــس  ــاووا، ولي ــب أل يتس ــن الواج ــه م
ّ
ــاس.« وأن ــن الّن ــاواة بي »أن ل مس

نســان تصبــح ادعــاًء   محّبتــي للإ
ّ

لــي أن أقــول بغيــر هــذا المبــدأ وإل فــإن

ومينــا …

ــت.  ــى درجــات البي ــوم وجلســت عل ــك الي ــي ذل ــي ف ــد صحــوت كعادت ــت ق كن

ل مــن 
ّ
كل. قــررت أن أتســل

أ
، ونســيت أّمــي أن تضــع لنــا ال

ً
كان مزاجــي مضروبــا

 لــي أن أمــّرر جســدي مــن خــلل 
ً
تلــك الفتحــة عنــد بوابــة المنــزل. كان ســهل

ــذي اســتطاع ان يمــرر 
ّ
القضبــان، بينمــا لــم تكــن العمليــة بنفــس الســهولة لــزارا ال

جســده بهــذه التكــرارات الكثيــرة مــع الوقــت. فــي ذلــك اليــوم خرجــت قبــل ان 

 
ً
الك ــي أجــد أ ن

ّ
ــة، عل ــي نحــو الحاوي ــم برحلت ق

أ
ــي نفســي ل ــت ف يصحــو زارا، وقل

ــذي ينقــض علــى 
ّ
ســد ال

أ
أفضــل واتفــّرد فيــه لنفســي، فــزارا يهجــم علــى الطعــام كال

.
ً
الفريســة عندمــا يكــون جائعــا

 من الوساخ والفضلت.
ّ

كانت الحاوية فارغة ال

 
ً
ســمعت نبــاح أحــد الــاب وذهبــت للتكلــم معــه فــي الحــارة الّتحتــا. كان يومــا

 
ّ

، وأطفــال المــدارس فــي صفوفهــم. فــل يكــن هنــاك خطــر مرتقــب. ل بــد
ً
هادئــا

ــى  ــت احــاول الرجــوع حّت ــا لبث ــع، وم
ّ
ــن المتوق ــر م كث ــي ســهيت ومشــيت أ إنن

تهــت. مشــيت ومشــيت ولــم تعــد اثــار أســتطيع التقاطهــا للعــودة. التقطنــي صبــّي 

وأخذنــي معــه إلــى بيتــه.

تبّين لي فيما بعد أننا في البلدة القديمة.
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يــا إلهــي ل أعــرف كيــف وصلــت إلــى هنــاك. كنــت قــد ذهبــت مــّرة أو مّرتيــن 

 
أ
إلــى هنــاك بصحبــة العائلــة. ل يمكــن الّتحــرك فــي تلــك الزقــاق. فالقطــط تمــل

المــكان، والفئــران ضخمــة، أصغرهــا جــرذ مقيــت. تلــك القطــط كانــت شــبيهة 

ــي، وكان  ــارح مكان ــم أب ــا شــوبنهاور مــن شراســة القطــط. ل ــه لن بمــا كانــت تصف

ــارع.
ّ

ــام، وتركنــي بالش  منــي بعــد أّي
ّ

ــه مــل
ّ
 أن

ّ
. إل

ً
الصبــّي لطيفــا

لنــي واعتنــى بــي، ولكّنه ســرعان 
ّ
التقطنــي طفــل بنفــس الحــارة وأخذنــي معــه. ودل

يــق. مــا رمانــي. حاولــت الرجــوع إلــى المنــزل، ولــم أهتــد إلــى الطر

كنت أختبئ عند مداخل البيوت ويعطف علّي البعض.

ــي  ــام، ووجدتن ي
أ
ــي أحــد ال ــة شــرطة ف ّي ــى مــّرت دور اســتمّر الحــال هكــذا حّت

حــد أبــواب البلــدة القديمــة. 
أ
 فــي إحــدى الزوايــا علــى مدخل

ً
بينمــا كنــت مختبئــا

ــن. ي ــاك الكب آخر ــرة وكان هن ــي ســّيارة كبي ــي ف أخذون

منــي أحدهــم، كان مــن فصيلــة 
ّ
ــم يبــدو أّي اهتمــام. كل تعّرفــت عليهــم، ولكــن ل

ــن الكشــف   م
ً
ــا ــا فهمــت كان خائف ــه كم ــا، ولكّن  م

ً
ــا  نوع

ً
ــا ــدى لطيف ــدوغ. ب البول

ــذي قــد يــودي بحياتهــم. أحــد الــاب كان معصــوم الفــم كبيــر البنيــة 
ّ
القــادم ال

ــم أفهــم  . ل
ً
ــه عــّض رجــل ن

أ
ــم القبــض عليــه ل ــه ت

ّ
مــن فصيــل البيتبــول، يبــدو أن

 مــا كان يجــري فــي تلــك الســّيارة حّتــى أنزلونــا فــي مــكان شاســع. ل أعــرف 
ً
كثيــرا

. وضعونــي فــي غرفــة صغيــرة منعزلــة 
ً
ّبمــا كان ســجنا . ر

ً
ان كنــت سأســّميه ســجنا

.
ً
يــن وبمدخــٍل يجعــل منهــا قفصــا خر

آ
عــن ال

راب ونمت.
ّ

وضعوا الطعام والش
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ّيــام الســابقة، 
أ
، فلــم أســتطع الحصــول علــى طعــام كاف بال

ً
 جــدا

ً
كنــت تعبــا

 يطلقونــي 
ّ

 مــا تمنيتــه كان ال
ّ

ــى محظــوظ بــأن أخذنــي هــؤلء. كل
ّ
ففكــرت أن

ــد. ــن جدي ــارع م للش

ــي أن أســمع  كــن بمــزاج يســمح ل ــم أ . ل
ً
ــا  والمــكان نظيف

ً
 نســبّيا

ً
ــا كان الجــّو هادئ

ــرة.  لدرجــة كبي
ً
ــكا ــن. كنــت منه ي خر

آ
قصــص الــاب ال

 
ً
ــا

ّ
ــس كف ــذر وكان يلب ــي بح ــرب من ــي. اقت ــب وفحصن ــاء الطبي ــاح ج ــي الصب ف

ــى فمــه. اســتطاعوا بعــد الفحــص أن يهتــدوا لعائلتــي   ويضــع كّمامــة عل
ً
أخضــرا

ــاءت. ــي وج ــوا بأّم صل
ّ
فات
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 أمثالــه هــم 
ّ

أحــّب مــن يبــذل الوعــود وّهاجــة ثــم يتجــاوز عملــه وعــده، إن

التائقــون إلــى الــّزوال.

م 
ّ
ــه بذلــك يســل ن

أ
أحــّب مــن يبــّرر أعمــال الخلــف ويدافــع عــن الســلف ل

ــّزوال. ــى ال ــن يتوقــون إل ــه، فهــو مّم ي نفســه إلــى نقمــة معاصر

كان قــد مــّر بضعــة شــهور علــى غيابــي، وعندمــا رأيــت أّمــي لــم يســمحوا لهــا بــأن 

تأخذنــي ول أن تقتــرب منــي.

عندمــا رأيتهــا بــدأت بالبــكاء ورجوتهــا أن تأخذنــي. رأيــت دموعهــا وتوّســلها 

ــض. ــه رف ــاب ولكّن ــا الب ــح له ــأن يفت ــارس ب للح

ــدوا مــن عــدم 
ّ
ك أجــروا لــي فحوصــات كثيــرة، وأبقونــي فــي غرفــة معزولــة حّتــى يتأ

اصابتنــي بأمــراض معدية.

 بالدخــول. كان 
ً
يارتــي، ولكنهــم لــم يســمحوا لهــا أبــدا  لز

ً
ــا كانــت أّمــي تأتــي يومّي

 أن أراهــا تبكــي.
ً
مؤلمــا

ــدث  ــا كان يح ــي لم ــن فهم ــم م ــى الرغ ــي، عل ــم تأخذن ــا ل ه
ّ
ن
أ
ــا ل ــدت عليه حق

ــك  ــة عــن تل ــون الــاب بوحشــية مختلف ــت كيــف يقتل ــك المــكان. رأي ــي ذل ف

التــي عشــتها بينمــا كان يتــّم اختطافــي مــن قبــل الّصبيــة المتوحشــين. وحشــية 

ه ســّم يقضــي علــى 
أ
هــؤلء كانــت مختلفــة. هادئــة بــل صــوت. مصــل ضخــم يمــل

ــا  ــاة بينم ــذه الحي ــوّدع ه ــه لي ــرك ل ــق وحشــية تت ــدودة. دقائ ــق مع ــب بدقائ الكل

ــر  خض
أ
ــوب ال ــب الث ــل صاح ــه الرج ــر الي ــان. ينظ ــن القضب  بي

ً
ــدا ــس وحي يجل
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ــة الخضــراء ينتظــر 
ّ
والكّمامــة علــى وجهــه والمصــل الفــارغ بيــده ذات الكف

ــاة. ــه للحي ــد مــن فراق
ّ
ك التأ

لــم عليهــا. 
أ
 مــن ال

ً
خيــرة كانــت الــاب الهالكــة تبكينــا دمــا

أ
تلــك اللحظــات ال

ــا  ــن كان يرجون ــم م ــه، ومنه ــى أحبت ــر إل خي
أ
ــلم ال ــي بالّس ــن كان يوص ــم م منه

 
ً
النتقــام لــه مــن وحشــّية البشــر، ومنهــم مــن كان يمــوت باستســلم. وكّنــا جميعــا

نفــاس الكلــب الهالــك ونتســاءل مرتاعيــن، هــل ســيكون 
أ
نيــن الخيــر ل

أ
نســمع ال

ــد؟ دوري بالغ

ــي فــي ذلــك المــكان. اســمه المســلخ، وهــو اســم علــى مســّمى.  ين ل مــّر شــهر

ــدم  ــة لع ــة عالي ــي غرام ــي. دفعــت أّم ــة، وأطلقون ــي نظيف ــج فحوصات ــرت نتائ ظه

ــاه. ــي اّي ــت تعطين ــذي كان
ّ
ــم ال ــة الّتطعي صلحّي

ــؤلء  ــة، ه ــم بالبداي ــه لك ــا قلت ــرون م ــد، تذك ــّي جدي ــوع سياس  موض
ً
ــا ــاك طبع هن

. فلســطين وإســرائيل. أّمــي أخذتنــي إلــى طبيب 
ً
 ويهــودا

ً
بــا البشــر هنــا يعيشــون عر

خيــرة. هــذا كان غيــر مقبــول أو مســموح بــه مــن الجهــة 
أ
فلســطيني بالســنوات ال

نهــا كانــت جهــة اســرائيلية.
أ
ــارع وأخذتنــي إلــى المســلخ، ل

ّ
التــي وجدتنــي بالش

سرائيلّي. السرائيلّي ل يعترف بالفلسطينّي، والفلسطينّي ل يعترف بالإ

ــم   لقوانينه
ً
ــدا ــه أب ــم يأب ــر موجــودة ول  اســرائيل غي

ّ
ــد أن ــي الفلســطينّي يعتق طبيب

ــه.  ــذارة عيادت ــه وق ــن فظاظت ــى الرغــم م ــي عل وشــرعّيتهم، كان يعجبن

ــا مــن اجــل عــلج زارا؟ صــار هــذا  ــا اليه ــي ذهبن ــادة الشــعبّية الت تذكــرون العي

ــا.  ــة وطبيبن ــك الحادث ــد تل ــة بع ــق العائل ــب صدي الطبي
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نســان الوحيد  طبــاء غــلظ. ولكنــه كان طّيــب القلــب. كان هــو الإ
أ
 كل ال

ّ
 أظــن أن

ــي. ل  مســاك ب ــم يكــن يســتطيع الإ ــه. فل صاحــب ســلطة أســتطيع أن أتمــّرد علي

ــه رأى مــا يعتمــل 
ّ
ــه فــي كل مــرة. إل أن أعــرف كيــف اســتطعت الســتقواء علي

. كان يتحــدث لغتــي.
ً
 دائمــا

ً
بداخلــي، فــكان رحيمــا

المهــّم، دفعــت أّمــي ثمــن هــذا الختــلف مــا بيــن أزمــة الســرائيلي والفلســطيني 

فــي القــدس.

اقامتــي  التطعيمــات، وغرامــة لضياعــي، وثمــن  ودفعــت غرامــة مــن أجــل 

!!!
ً
فندقــا المســلخ  يســّمون هــذا  نعــم  بالفنــدق... 
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 مــا يؤلمنــي هــو أن العقــاب والثــواب قــد ُدّســا فــي غايــة كل أمــر، بــل 
ّ

إن

ــج هــذه  ــي أن تل ــا الفضــلء، ولكــن لكلمت ــي أعمــاق نفوســكم، أّيه ُحشــرا ف

ــا.  رض لتحرثه
أ
 ال

ّ
ــكة تشــق ــرن الوعــل وكالّس ــا كق ــة فيه ــوس ذاهب النف

. وكأن الّروح خرجت مني.
ً
ذهبت إلى البيت وكنت مكسورا

ذي خرج من البيت بمزحة قبل أشهر.
ّ
كن أنا نفسي ذاك ال لم أ

 سكنني الخوف والّرعب.

زارا استقبلني باشتياق البن والخ والحبيب.

إخوتي احتفلوا بقدومي.

عّم البيت فرحة طيلة أّيام.

ال إنني لم أعد أنا.

لم يعد لي مكان في هذا البيت

لم يعد لي مكان مع البشر.

ه حان الوقت لكي أجد أّمي.
ّ
 بأن

ً
عقدت العزم أخيرا

ــى  ــي، أو عل ــاء أّم ــل لق ــوت قب ــد أن ام ي ــن. ول أر ــر آم ــن البشــر غي ــر بي فالعم

ــا. يجاده ــة لإ ــي محاول ــل، ف ق
أ
ال

 نهايتــي ســتكون 
ّ

يحــا، مــرة أخــرى. كنــت أعــرف أن خيــرة فــي أر
أ
يــارة ال كانــت الز

ّيتــي مــن هــذا المــكان. حــرى ســتكون حّر
أ
فــي هــذا المــكان. أو بال



نيتشه في القدس  

- 160 -

(1(((

رون مــن 
ّ

هــم متحــد
ّ
ن
أ
يــزة إنــزال العقــاب؛ ل بــت عليهــم غر

ّ
احــذروا مــن تغل

نــواع وعلــى وجوههــم ســيماء الجلديــن.
أ
أفســد ال

ّيــا الحكيــم، حيــث تعّرفــت عليهمــا  كنــت قــد حدثتكــم عــن اورويــل رفيــق زكر

ــذي حدثتكــم 
ّ
ــأر نيكــوس ال ــزل. الف ــة المن ــران حديق مــن خــلل مجموعــة فئ

 
ً
ــب لنــا موعــدا

ّ
ّيــا، ورت  عــن اورويــل رفيــق زكر

ً
ــم كثيــرا

ّ
، كان قــد تكل

ً
عنــه ســابقا

مــر المّجانــي. 
أ
فــي إحــدى الليالــي. ترتيــب الموعــد مــن خــلل الفئــران ليــس بال

جــرام والصفقات المشــبوهة.  فأنــت تقــع فــي جحــور العالم الّســفلي الممتلــىء بالإ

 انعــزل فــي 
ً
 حاقــدا

ً
فــل يوجــد مــا هــو مّجانــي لــدى هــؤلء. كان لنيكــوس ابنــا

 
ً
ل عصابــة عاثــت فــي البيــوت فســادا

ّ
يحــا، شــك إحــدى الجحــور الكثيــرة فــي أر

ــى  ــه. عل ــي، ول أحــد يســتطيع النظــر إلي ــه الزومب ــون علي ــوا يطلق . كان
ً
ــا وانتقام

ــه كان معضلــة 
ّ
الرغــم مــن انقطــاع الزومبــي عــن عالــم الفئــران الخارجــي، إل أن

مهّمــة فــي تفــاوض عصابــات الفئــران المختلفــة، عندمــا كانــت تبــدأ هجمــات 

ــّم أن يكــون  ــن المه ــكان م ــوت. ف ــل أصحــاب البي ــن قب ــة م ــادة الجماعي ب الإ

ّية  هنــاك شــبكة مخابــرات منيعــة وممتــدة مــن أجــل تلفــي الهجمــات البشــر

ــم  ــي كل فرصــة، ولكــن نيكــوس ل ــام مــن البشــر ف ــي أراد النتق ضدهــم. زومب

ّيــا الحكيــم أي ضــرر. بالنهايــة، ذلــك المنــزل كان  يقبــل ان يصيــب منــزل زكر

ل مخــزون الطعــام لفئــران المنطقــة، وكان مــن الضــرورّي الّتحالــف مــع 
ّ
يشــك

ــاب  ــر ال كث ــه أ ، لعل
ً
ــدا  ج

ً
ــرا ــل كان كبي ــه. اوروي ــل علي ــل، أو التحاي اوروي

 كنــت أشــعر انــه 
ً
. أحيانــا

ً
 فرعونّيــا

ً
 كنعانّيــا

ً
 فــي هــذه المنطقــة. كان كلبــا

ً
تعميــرا

.
ً
يــخ بعيــد جــدا قــادم مــن تار
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ــي الحضــارة  ــس ف ــه أنوبي ل ــزي للإ ــر الّرم ــر التعبي ــى الناظ وكان شــكله يوحــي إل

ل جســد محــارب قــوّي أســود اللــون ولــه رأس 
ّ
ــذي يشــك

ّ
ــة القديمــة، وال ّي المصر

ــم الســفلي ومرشــد وحامــي  ــه رب العال ــاء يعتبرون ــون القدم ّي ــب، كان المصر كل

ــاء لحظــوا طــواف  ــون القدم ّي خــرة. المصر
آ
ــى ال ــم إل ــر رحلته ــى عب أرواح الموت

ــي  ــة الت ــات المفترس ــاب والحيوان ئ
ّ

ــا للذ ــا وطرده ــور أصحابه ــول قب ــاب ح ال

لت فــي 
ّ
تحــاول نبــش القبــور، لذلــك اســتوحوا رمــز الحمايــة مــن الكلــب، وتشــك

لهــة.
آ
ــى وال ــوان والموت ــن الحي ــة بي أذهانهــم الصل
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 يجاهــدون 
ً
 عليــا وأشــباحا

ً
يجــب أن يقيــم الّنــاس فــي أعمــاق ســرائرهم مثــل

فــي ســبيلها، فيســير الصالــح والطالــح والغنــي والفقيــر والرفيــع والوضيــع إلــى 

 لســلح 
ً
رض مــن نظــم؛ فتضطــرم الحروب ســلحا

أ
التصــادم بجميــع مــا فــي ال

 علــى ذاتهــا.
ً
 علــى الحيــاة أن تتفــوق أبــدا

ّ
ن

أ
 لرمــز، ل

ً
ورمــزا

ــا الحكيــم  ّي ــه برفقــة زكر  ويعــرف كل شــيء، فحيات
ً
 وحكيمــا

ً
كان اورويــل لطيفــا

ّيــا أعطتــه الكثيــر مــن الحكمــة والمعرفــة. ولكنــه لــم يكــن  ــذي كان جليــس زكر
ّ
ال

ــش  ــا عي ّبم ــاب. ر ــه ولمعشــر ال ــره نيكــوس ل ــا كان يضم ــل م ــرف أو يتخي يع

 
ً
ّيــا الحكيــم أنســاه مــع مــرور الزمــن قســاوة الحيــاة بعيــدا اورويــل فــي محيــط زكر

ــان  ــا. الكلب ــه فيه ــة صديق  حماي
ً
ــره محــاول ــى عم ــي أفن ــك المســاحة الت عــن تل

ــة  ــام المتبقّي ّي
أ
ــرة لتمشــي ال  كثي

ً
ــا ــي التغاضــي أحيان ــت ف

ّ
ــا، وحكمتهمــا تجل هرم

مــن حياتهمــا بأمــان وســلم لباقــي الــاب.  كذلــك ضعــف نظرهمــا جعــل الفئران 

 .
ً
بكافــة أحجامهــا وأنســالها يســتغلونهما كثيــرا
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قــوا 
ّ

رض بإخلصكــم فــل تصد
أ
خــوة بــأن تحتفظــوا لــل أتوّســل إليكــم، أّيهــا الإ

لونكــم بالمحــال فيدســون لكــم 
ّ
هــم يعل

ّ
مــن يمنونكــم بآمــال تتعالــى فوقهــا، إن

الســم، ســواء أجهلــوا أم عرفــوا مــا يعملــون اولئــك هــم المــزدرون للحيــاة، 

رض منهــم 
أ
لقــد رعــى الّســّم أحشــاءهم فهــم يحتضــرون، لقــد تعبــت ال

فليقلعــوا عنهــا.

ن لــدى اورويــل كل أخبــار الــاب 
أ
نصحنــي نيكــوس ذات مــرة بــأن التقــي بــه، ل

ــون  ــد يك ــم. وق ــا الحكي ّي ــي لزكر ــع ب ــا اقتن ــي إذا م من
ّ

ــد يقد ــكان، وق ــي كل م ف

كذلــك علــى معرفــة بمــكان أّمــي. ومــن أجــل الوصــول إلــى اورويــل، كان علينــا 

ــع أي  ــذي يحــرس البيــت لنيكــوس ويمن
ّ
ــي، ال أن نمــّر مــن خــلل فخــاخ زومب

ــد أي  ــم يع ــة ل  لدرج
ً
ــا ــكان خراب ــوا بالم ــد عاث ــراب. ولق ــن القت ــل م ــأر دخي ف

ــا الحكيــم شــبه  ّي ــا يجــرؤ علــى القــدوم إليــه. وأصبــح زكر ّي مــن افــراد عائلــة زكر

ــة زومبــي.   مــن قبــل عصاب
ً
حــرى محاصــرا

أ
معــزول مــع صديقــه اورويــل، أو بال

ــة أحــد  ــن جحــره لرؤي ــذي ل يخــرج م
ّ
ــي ال ــع زومب ــاء الول كان م ــب اللق ترتي

 مــع زومبــي مــن أجــل الّســماح لــي 
ّ

غيــر والــده نيكــوس. ذهبنــا إلــى اللقــاء المعــد

كل العظميــة لحيوانات  . فجحــره ملــيٌء بالهيــا
ً
برؤيــة اورويــل. كان المشــهد مرعبــا

كثــر مــن  مختلفــة، فئــران وأفاعــي وقطــط والكب حّتــى. شــكل زومبــي مرعــب أ

كلــة للحيوانــات. فهــو عبــارة عــن هيــكل عظمــي متحــرك.  كل المتآ مشــاهد الهيــا

 قصتــه مــن والــده وفهمــت ســبب حقــده 
ً
شــكله يقشــعر لــه البــدن. عرفــت طبعــا

ــل  ــا قب ّي ــم زكر ــت الحكي ــي بي ــد ف ــدى المصائ ــة إح ــد كان ضحي ــه. فلق وانعزال

ــا كان  ــدة بينم ــاغ المصي ــه أصم ، التقطت
ً
ــا  يافع

ً
ــأرا ــا ف ــرة، وكان حينه ســنوات كثي

ــه  ــن عائلت ــم يكــن أحــد م ــك الصحــن. ل ــى ذل ــن عل ــة جب ــاط قطع يحــاول التق
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ثنــاء لوحــده فــي محاولــة 
أ
بالمــكان فــي ذلــك اليــوم، وصــارع الحيــاة فــي تلــك ال

ــن  ــدة. م ــك المصي ــن تل ــده عــن جســده بنجــاة مأســاوّية م ــة ســلخت جل مؤلم

. جســد بــل 
ً
 مــن عالــم المــوت أمامــه. مرعــب جــدا

ً
ينظــر إلــى زومبــي يــرى وحشــا

ــى مــن جلــده المســلوخ. عينــاه جاحظتــان 
ّ
جلــد. تســتطيع أن تــرى عظامــه ومــا تبق

 
ً
بــل جفــون. ل يمكــن أن يكــون هنــاك أقبــح مــن شــكله. حقــد علــى البشــر حقــدا

مــراض والوبئــة وأن يعيــث فــي كل 
أ
ل يتنــازع معــه فيــه أحــد. فصّمــم أن ينشــر ال

 علــى ذلــك 
ً
 شــديدا

ً
. وفــرض حصــارا

ً
مــا يلمســه البشــر ومــن يتآمــر معهــم خرابــا

ــف عــن انتقامــه منــذ ذلــك اليــوم.
ّ
المنــزل، ولــم يتوق

 
ّ

ــع كل ــكلتهم م ــه، فمش ــا ومنزل ّي ــى زكر ــر عل ــم ينحص ــوس ل ــي ونيك ــد زومب حق

ــط  ــبب القط ــم بس ــي هجومه ي ف
ّ

ــد ــم الّتع ــب عليه ــن الّصع ــه م ن
أ
ــات، ول الكائن

 لهــم. وقعــت 
ً
ــا  قوّي

ً
ــا لوا مــن الــاب حليف

ّ
التــي تترّصدهــم فــي كل مــكان، شــك

ــر التــي حبكهــا لــي كل مــن نيكــوس وابنــه زومبــي فــي خضــم 
ّ

فــي مصيــدة الش

ــي. ــم عــن أّم ــي الدائ بحث

نــي لــم اســمع لــه. 
ّ
 أن

ّ
 هــؤلء، ال

ً
ــه ل يؤمــن جانــب فــأر، وخصوصــا

ّ
رنــي زارا بأن

ّ
حذ

 نشــأته بالملجــأ جعلتــه يفهــم الّنفــوس ويمّيــز 
ّ

رنــي ان
ّ

بــل اســتهزأت بــه. لطالمــا حذ

.
َ
 أشــرارا

ّ
يحــا كانــوا بــل أدنــى شــك شــرار، ونيكــوس وعصاباتــه المنتشــرة فــي أر

أ
ال

 فــي الّتلّصــص، 
ً
، فكنــت متمّرســا

ً
ــى اورويــل ســهل كان اســتدراجي للذهــاب إل

يــق لــي مــن خــلل  يــق فســح الطر وكان مــن الســهل كذلــك الوصــول اليــه عــن طر

كــون شــاركته حقــده  نيكــوس وزومبــي. حزنــت مــن أجــل زومبــي بالبدايــة، وقــد أ

ــف. كيــف يتفّننــون فــي قتــل الكائنــات! وحشــّيتهم 
ّ
علــى البشــر. فإجرامهــم ل يتوق

عــه أحــد مــن فــأر تــم ســلخ جلــده عــن 
ّ
ــذي يمكــن أن يتوق

ّ
ل حــدود لهــا. فمــا ال

جســده، غيــر الحقــد والكــره والّرغبــة بالنتقــام؟



   مذكرات كلب

- 165 -

(1(((

ــذي 
ّ
نــي أرى فيكــم الغــرور المتمرمــر والحســد المقيــم، ولعــل الحســد ال

ّ
إن

 يندلــع بجنــون النتقــام، ومــا 
ً
ن لهبــا

آ
رعــى قلــوب أســلفكم يتعالــى منكــم ال

بــاء، ولكــم أفشــى البــن ســر أبيــه!
آ
 مظهــر مــا أضمــر ال

ّ
بنــاء إل

أ
ال

كــن أعــرف أننــي دخلــت إلــى عصابــة إجرامّيــة ل تختلــف عــن البشــر فــي  لــم أ

همجّيتهــا وإجرامهــا. فبعــد حديثــي مــع اورويــل لســاعات وعلــى مــدار أّيــام، كان 

يــق لــي فيهــا بالذهــاب والرجــوع، عرفــت   مــن نيكــوس زومبــي يســّهلون الطر
ّ

كل

ــي   أّم
ّ

ــلد، وان ــن الب ــة م ــن متفّرق ك ــي أما ــي موجــودون ف  إخوت
ّ

ــل أن ــن اوروي م

كيــد،  هــاب بالتأ
ّ

بملجــأ فــي إحــدى المــدن البعيــدة عّنــا. عقــدت العــزم علــى الذ

ــى  ــي مــن أجــل الوصــول إل ــي نيكــوس بخطــة بالتعــاون مــع زومب ــا خــرج ل وهن

أّمــي بأســرع الطــرق. وهنــاك ذهبــت إلــى هاويتــي.....

ــاب  ــع ال ــلل تجوي ــن خ ــش م ــة، تعي ــران مفترس ــدة لفئ ــة جدي ــت ضحّي وكن

يحــا، وتجعــل  حّتــى المــوت لتفترســها، وترتــوي مــن دمائهــا فــي ظمــأ الحــّر فــي أر

مــن اللحــم والعظــام ولئــم انتصــار علــى مــدار الســنة.
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ــى ارتقــاء المرتفعــات، فــل غنــى لهــا عــن الدرجــات  ــاة بحاجــٍة إل  الحي
ّ

إن

والــدركات؛ ليعــارض المنخفضــون المرتفعيــن، إنهــا لفــي حاجــة إلــى التفــوق 

علــى ذاتهــا وهــي متجهــة إلــى الرتقــاء.

تــي 
ّ
ّمــي ولكــن إلــى أّمــي ال

أ
بــت هــذه المــرة مــن أجــل النجــاة بحياتــي... ل ل هر

يحــا كانــت نهايتــي... فلــم أســتطع  مــا ضعــت. أر
ّ
ــي كل ــش عّن

ّ
ّبمــا لــم تعــد تفت ر

أن أصــل إلــى مــكان، لــم أعــرف الّرجــوع وســط تلــك المســاحات الشاســعة مــن 

فضــاء أصفــر.
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ــى بيــن المشــفقين؟ بــل أي 
ّ
 ممــا تجل

ّ
رض بأشــد

أ
ــى الجنــون فــي ال

ّ
أيــن تجل

ضــرر لحــق بالّنــاس أشــد مــن الضــرر الناشــئ عــن جنــون الرحمــاء؟

ــذا الوجــود.  ــدن ه ــدم م ــن أق يحــا م ــط.. أر ــة أخــرى فق ــم تكــن مدين يحــا ل أر

 
ً
ّبمــا كان بهــا بدايــة مرحلــة زمنيــة صرنــا فيهــا نحــن معشــر الــاب جــزءا مدينــة ر

 مــن مشــروع الّتدجيــن 
ً
نســان لنفســه. صرنــا جــزءا مــن المدينــة التــي أّسســها الإ

 بــدء بــه قســوة 
ّ

ّيون مــن خللــه الحيوانــات. ولكــن كمــا كل  البشــر
ّ

ــذي اســتغل
ّ
ال

يحــا، الحيوانــات ليســت كباقــي الحيوانــات. فصلبــة الفئــران التــي  بالغــة، فــي أر

 عــن صفاتهــم الخلقّيــة الســّيئة، مرتبطــة بهــذا المــكان، كمــا 
ً
وصفتهــا، بعيــدا

القطــط والــاب. وكأن الصفــات القديمــة لمــا كّنــا عليــه مــن طبيعــة غيــر مدّجنــة 

بقيــت آثارهــا هنــا. فــل القطــط كقطــط القــدس، ول الــاب مثلهــا.

ــذا  ــع ه ــو واق ــا ه ــة قاســية لم ــه، وحقيق ــم أفتخــر ب صــل قدي
أ
ــن ل ــن حني ــا بي وأن

 
ً
صــل مــن وحشــية، شــعرت بتيــٍه ملــيٌء بالّضيــق. فــل أنــا ســعيد بكونــي كلبــا

أ
ال

ــية  ــو وحش ــاب نح ــن ال ــي م ــآل صنف ــور بم ــا فخ ــاع، ول أن ــف الطب  ألي
ً
ــا بيتّي

ــة. مرعب

كون ضحّيتها في بحثي المستمّر عن أّمي ... وحشية سأ
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هــا لمــا تصــل بــي إلــى 
ّ
لقــد آن لكــم أن تقولــوا: مــا تهمنــي فضيلتــي فإن

الســتغراق، وقــد أتعبنــي خيــري وشــّري، ومــا هما إل مســكنة وقــذارة وغرور.

يقــة قــد تكــون جارفــة. وكان فيهــا مــا ســحبني إلــى أعمــاق  يحــا بطر ارتبطــت بأر

ــرق. صــراخ الليــل بــاووووووو 
ّ

مرتبطــة بأصلــي. بأصــول الــاب القادمــة مــن الش

كــن  يــة القديمــة. لــم أ كان يســحبني إلــى اوو الكلــب القــادم مــن الحضــارة المصر

أستســغ مــن خــلل قراءاتــي المعرفّيــة بتســمية الكلــب بــاوو بتلــك الحضــارة علــى 

الرغــم مــن وجــود الــاب فــي تجســيد الحضــارة بكثــرة، إلــى أن ســمعت نباحهــم 

يحــا. فــي ليالــي أر

بالســلوقي، رشــيقة،  القديمــة المعروفــة  يحــا، تشــبه الكب مصــر  الكب أر

 
ّ

 أن
ّ

، ل بــد
ً
يعة جــدا ذيــل ســر

ّ
ذنيــن، وملتويــة ال

أ
ممشــوقة القوائــم، منتصبــة ال

اورويــل كان هكــذا فــي شــبابه. الفــرق فــي مــآل الحضــارات وانقلبهــا، هــو 

مــراء 
أ
ييــن القدمــاء كان يقتنيهــم ال أن الّســلوقية مــن الــاب فــي عصــر المصر

يحــا. يعيشــون  ــي أر ــم ف ــا ه ــى الكب شــوارع كم ــوا إل ــوم تحّول ــوك، والي والمل

 مــن أن يقفــوا بســموٍّ إلــى جانبهــم، 
ً
وســط بشــر يــرون بالــاب نجاســة، وبــدل

ــن أجــل  ــم الفرصــة. م ــا ســنحت له م
ّ
ــم كل ــم، ويقتلونه بونه

ّ
ــم ويعذ بونه يضر

ن يكــون أقــرب 
أ
يحــا وغيرهــا مــن البلــدان هنــا ل هــذا اقتــرب الكلــب فــي أر

ــات  ف
ّ
ــى مخل ــوك القدامــى. مطــارد، يعيــش عل ــن اوى مــن الكب المل ــى اب إل

ــة  ــة بائســة دائم ــي محاول ــه ف ــرب من ــن يقت ــص بم ّب ــات والبشــر، يتر الحيوان

للدفــاع عــن وجــوده.
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ى كونــه 
ّ

ــف واللتقــاء مــع أصلــي. أصلــي الكلبــّي الــذي تعــد
ّ
كان علــّي التوق

ّيــا وجــدت نفســي أو ضللتهــا.  . مــع اورويــل والحكيــم زكر
ً
اســكتلندّيا

يقــي إلــى  يــق إلــى أّمــي ل يمكــن إيجادهــا قبــل طر  الطر
ّ

، أن
ً
نــت أخيــرا

ّ
تيق

 زارا.
ً
نفســي. احتجــت أن أجــد نفســي وأفهمهــا وأعرفهــا، كمــا عرفهــا دومــا
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ــم  ــؤلء ه ــه: ه تباع
أ
ــال ل ــه، فق ــة أمام ــن الكهن ــط م ــرور ره ــل زارا م

ّ
وتمث

ــن،  ــم صامتي ــّروا أمامه ــي — أن تم ــوا أعدائ ــم — وإن كان ــة، فعليك الكهن

ــديد  ــوا ش ــن تحّمل  وم
ً
ــال ــم أبط  بينه

ّ
ــإن ــا ف ــي أغماده كنة ف ــا ــيوفكم س وس

ــن. ي خر
آ
ــوا ال ب

ّ
ــدون أن يعذ ي ــك ير ــم لذل ــذاب فه الع

عــداء خطــرون، ومــا مــن حقــد يــوازي مــا فــي اتضاعهــم مــن ضغينة، 
أ
هــم ل

ّ
إن

وقــد يتعــّرض مــن يهاجــم إلــى تلطيــخ نفســه، ولكــن بينــي وبينهــم صلــة الــدم 

 حّتــى فــي دمائهــم.
ً
يــد أن يبقــى دمــي مشــرفا وأنــا أر

ــة  ــه لحظ ــديد قاوم ــم ش ــعر بأل ــوا، فش ــّروا وانصرف ــم م ه
ّ
ــل أن ــاد زارا يتمث وع

حّتــى ســكن روعــه، فقــال: إننــي أشــفق علــى هــؤلء الكهنــة، وأنــا ل أزال 

 نفــوري منــذ صحبــت بنــي 
ً
شــفاق مرغمــا أنفــر منهــم، ولكننــي تعــودت الإ

ــجناء  ــري س ــي نظ ــم ف نه
أ
ــة؛ ل ــع الكهن ــم م

ّ
ــا أتأل ــك فأن ــع ذل ــان، وم نس الإ

صفــاد إل مــن دعــوه 
أ
ــم، ومــا كبلهــم بال يحملــون وســم المنبوذيــن فــي العال

 لهــم، ومــا أصفادهــم إل الوصايــا الكاذبــة والكلمــات الوهميــة، 
ً
مخلصــا

ــم. ــن مخلصه ــم م ــن يخلصه ــؤلء م ــت له فلي

ــم  ــارت عليه ــن ث ــى حي ــر عل ــي البح ــرة ف ي ــاس جز ــؤلء الّن ــت له ــد لح لق

ــاب. ــى العب ــم عل ــن نائ ــر تني ــى ظه ــم عل ــإذا ه ــا ف ــوا إليه ــة؛ فنزل زوبع

 علــى أبنــاء الحيــاة مــن تنيــن الوصايــا والكلمات 
ً
وهــل مــن تنيــن أشــد خطــرا

 حّتــى حــان وقــت انتبــاه الّتنيــن؟ 
ً
الوهمّيــة، وقــد كمــن فيهــا المقــدور طويــل

كنهم علــى ظهــره.  جميــع مــن بنــوا مســا
ً
وهــا هــو يهــب مفترســا

كن التــي بناهــا هــؤلء الكهنــة، وقــد اســموها كنائــس ومــا  انظــروا إلــى المســا

ــى  ــروح أن ترتفــع إل ــن منهــا، وهــل لل
ّ
ــح التعف هــي إل كهــوف تنبعــث روائ
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ــف،  ــي هــذا الجــو الكثي ــة وف ــوار الكاذب ن
أ
ــيء هــذه ال ل

آ
مســتواها تحــت ل

حيــث ل يســود إل عقيــدة تصــم الّنــاس بالخطيئــة وتأمرهــم بصعــود درجــات 

 علــى الركــب.
ً
الهيــكل زحفــا

فضــل أن أنظــر إلــى اللحظــات الفاحشــة مــن أن أرى هــذه العيــون 
أ
إننــي ل

أطبقــت أجفانهــا معلنــة خشــوعها واســتغراقها.

ــون  ــا النادم ــات يرقاه ــذه الدرج ــوف وه ــذه الكه ــرع ه ــذي اخت
ّ
ــن ذا ال م

زاحفيــن، أهــي مــن إيجــاد مــن اســتحيوا مــن صفــاء الســماء فلجئــوا إلــى 

ــتتار؟ الس

لــه إل إذا انثلــت قبابهــا، واخترقهــا  كن هــذا الإ لــج مســا
أ
لــن أعــود بقلبــي ل

نــور الســماء الصافيــة لتتكشــف عــن الشــقائق الحمــراء النابتــة علــى جدرانها 

المتهدمة.

بلوا جثثهم بالســواد  لقــد أراد هــؤلء الكهنــة أن يعيشــوا كأشــلء أمــوات؛ فســر

فــإذا هــم ألقــوا مواعظهــم انتشــرت منهــا رائحــة اللحود.

نهــار الســوداء 
أ
كن علــى ضفــة ال  مــن يجــاور هــؤلء الّنــاس فكأنــا هــو ســا

ّ
إن

يــن. حيــث ل يســمع إل نقيــق الضفــادع الحز

مــّرن نفســي علــى 
أ
 غيــر هــذا النشــيد ل

ً
ليســمعني هــؤلء الّنــاس نشــيدا

ــروا  ــد ظف ــاع هــذا المخلــص ق  أتب
ّ

ــي أن ــوح ل ــاد بمخلصهــم؛ إذ ل يل العتق

بالخــلص.

ــى  ــاس إل ــو الّن ــال أن يدع ــر الَجم ــل لغي ــراة، وه ــم ع ــى أن أراه لكــم أتمن

التوبــة، ولكنهــم عبــارة عــن فجائــع مســتترة ل يســعها أن تجتــذب إلــى 

.
ً
ــدا ــان أح يم الإ
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ّية،   مخلصــي هــؤلء الكهنة نفســهم لــم ينحدروا من ســماء الحّر
ّ

 أن
ّ

والحــق

تــه 
أ
 مل

ً
ومــا وطئــوا مســالك المعرفــة قــط، فمــا كانــت حكمتهــم إل نســيجا

الخــروق رقعــوه بمــا اوجــد جنونهــم مــن آلهــة، لقــد أغرقتهــم حكمتهــم 

شــفاق، فهــم كلمــا زفــروا فيهــا أرســلوا بجثــة عظمــى تطفــو  فــي بحيــرة الإ

علــى ســطحها.

لقــد زعــق هــؤلء الرعــاة بقطعانهــم فمضــت متدافعــة فــي فجــوة واحــدة، وقــد 

عــل صراخهــا كان التوصــل إلــى مخــارج المســتقبل ممتنــع مــن غيــر هــذه 

يــق مــن هــذه الســائمة،  الفجــوة الضيقــة. أمــا والحــق مــا هــؤلء الرعــاة إل فر

ــول إذا  ــر العق ــا تصغ ــرعان م ــهم وس ــت نفوس ــم ورحب ــت عقوله ــد ضاق وق

كبــرت النفــوس.

 معبــر اجتازتــه أرجلهــم آثــار الدمــاء؛ إذ كانــوا يســتلهمون 
ّ

لقــد تركــوا علــى كل

ــوا أن  ــد جهل ــوم شــاهدة للحــق، وق ــاء تق ــاس أن الدم ــوا الّن ــم ليعلم جنونه

ا علــى  ن الــدم يقطــر ســمًّ
أ
أفســد شــهادة تقــوم للحــق إنمــا هــي شــهادة الــدم؛ ل

أنقــى التعاليــم فيحولهــا إلــى جنــون وإلــى أحقــاد.

 مــن اقتحــام أحــد الّنــاس للهــب فــي ســبيل 
ً
 دليــل

ّ
أفتقيمــون للحــق

ــدة مــن  ــد متق ــي تتول ــدة الت ــا للعقي ــم م ــل هــذا التعلي تعاليمــه، وهــل لمث

لهبهــا نفســه؟ إذا مــا تلقــى رأٌس بــارد بقلــب مضطــرم نشــأت مــن التقائهمــا 

رض 
أ
ــى ال ــا، ولكــم وجــد عل ــاس مخلًص ــا الّن ــي يدعوه ــة الت ــك العاصف تل

ــا ممــن يدعوهــم الشــعب مخلصيــن،  مــن رجــل أعــرق منشــأ وأرفــع مقاًم

ومــا كان هــؤلء المخلصــون إل عاصفــات كاســحات تهــب متواليــة علــى 

رض.
أ
ال
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خــوة، فعليكــم أن تنقــذوا  يــة، أّيهــا الإ إذا مــا كنتــم تنشــدون ســبل الحر

، فــإن 
ً
أنفســكم حّتــى ممــن يفوقــون هــؤلء المخلصيــن عظمــة ومجــدا

رض بعــد. لقــد حدقــت بأعظــم رجــل 
أ
نســان المتفــّوق لــم يظهــر علــى ال الإ

ــل  ــابهين، ب ــي متش ــرا لعيان ــان فظه ي ــا عار ــب وهم ــن كث ــٍل ع ــر رج وبأحق

ــن. ي خر
آ
ــن ال ّية م ــر ــب البش ــي المعائ  ف

ً
ــل ــد توغ ــا أش ــت أعظمهّم رأي

هكذا تكلم زارا …
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