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حتية �إىل بريوت

�أمني

�صالح*

بريوت
I

حمامة

بي�ضـاء ترتـقي عـلى عجل �أدراج ال�سماء تليها �أُخرى ،بي�ضاء �أي�ض ًا ،تر�سم
�شك ًال غام�ض ًا ،ثم �أُخرى ،بي�ضاء ،تنقر �أطراف الريح لتعبر .حمامات
بي�ض ت�شق ف�ضاء الغيب ب�أجنحة ال ترفرف.
الدوي فتلفتت ذاهلة ،بل �أطفال
ال ،لي�ست حمائم تلك التي تتقاذفها ظهيرة �أيقظها
ّ
ُر ّ�ضع مح�شورون داخل ال ُقمط البي�ضاء ،لفظتهم مهودهم خ�شية اللهب الوح�شي فنزحوا
أياد �سماويةٍ � ،
بعيداً عن الح�ضن والثدي والحليب لتتل ّقفهم � ٍ
أياد رحيمة ،الواحد بعد الآخر.
II
لم ت�سعفها الحنجرة كي تطلق ال�صرخة الأخيرة .المر�أة الواقفة ل�صق النافذة ت�صقل
مر البارحة ولم
زجاجها ،وتغ�سل غبار يوم ّ
�شاق تلك�أ في زواياها ،وتم�سح �أثر حلم عجول ّ
وه�شم الزجاج ال�صقيل فتناثرت �شظاياه
يدخل نومها �إذ باغتها انفجار غا�ضب ه ّز البيت ّ
في الأرجاء:
�ضرجه الرعب و�أخفى مالمحه؛
�شظي ٌة �شملت بحنانها وجه امر�أة ّ
�شظي ٌة لملمت بقايا بيت حزين ما عادت �أحجاره ت�سرد الق�ص�ص؛
الغ�ضة؛
للتو يحملون المرف�أ ب�سواعدهم ّ
�شظي ٌة ّ
�شموا فيها �أنفا�س غرقى كانوا ّ
�شظي ٌة ر�أوا فيها الموت يرنو دامع العينين �صوب مدينة تنه�ش الحرائق �أطرافها
�شارع ًا �شارع ًا.

* روائي بحريني.

امللف

III
حطام �سفينة
حطام بيت
حطام م�ست�شفى
حطام فندق
حطام �سيارة
حطام �شجرة
حطام �إن�سان.
ت�شف مالمحه عن غ�ضب �أو
مغبر ال�شعر ،بقمي�ص ممزق ومت�سخ .ال ّ
ينظر �إلينا دامي الوجهّ ،
ت�شف نظراته عن ذهول وحيرة.
خوفّ ..
ال يريد يداً تغ�سل دمه ،وال يداً تنف�ض الغبار عن �شعره وثيابه ،وال �صوت ًا يحنو ويكترث.
فجر المرف�أ؟
يريد �أن يعرف فح�سب :ما الذي حدث بال�ضبط؟ َمن ّ
�أمام تحديقته الثاقبة المخترقة جلودنا ،كرمح ينوي ابتكار جرح ال يندمل؛ �أمام �صمته
يرد على الأ�سئلة،
المديد الأ�شبه ب�صمت الخليقة �إزاء غيب يجترح الخارق والمعجز من دون �أن ّ
ال نملك غير �أن ن�شيح وجوهنا ،ونطرق �إطراقة العاجز الخجول ،لعله ير�أف بنا ،ب�ضعفنا،
بوجعنا ،بي�أ�سنا ،غير �أنه ي�سرف في الفتك بنا ،ولي�س بيننا غير فراغ وعتمة وتيه ..و�أنقا�ض
مدينة.
IV
الطفلة التي كانت تدحرج �أعوامها الثالثة في طرقات ال�ضاحية ،وت�ؤرجح �ضاحكة براعم
وتر�ش المارة
ال�صباح وهي تن ّزه �أحالمها ال�شفيفة وتنثر دعاباتها بين ر�صيف ور�صيف،
ّ
المرحين ،العابرين تحت قو�س المطر ،ب�أنداء العذوبة ،ثم وحيدة تعود �إلى ح�ضن �أمها ومعها
ري�ش و�أ�صداف و�أوراق �شجر .تلك ال�صغيرة� ،صديقة النهار و�أني�سة الم�ساء ،لم تعد تدحرج
مدت �أناملها،
�أعوامها ،والأر�صفة لم تعد ت�صيخ لوقع �أقدامها ،والأ�شجار لم تعد تنحني كلما ّ
م�س اللهب ذيل ثوبها.
والأحالم ال�شفيفة ما عادت ّ
ت�شف عن لعب و�ضحك ،منذ �أن ّ
V
الذين دخلوا المرف�أ ما خرجوا
الدوي ما عادوا
والذين ذهبوا مع
ّ
الدوي وحده يجرجر �أ�سمال المدينة.
عاد
ّ
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كل م�ساء
ين�س ّل من �أطراف المرف أ�
�أ�شباح ال ظالل لهم ،ال ا�سم وال هوية،
من قم�صانهم تفوح رائحة الورد.
يتناثرون في الطرقات والأزقة
يطرقون الأبواب ويط ّلون عبر النوافذ
وفي �سالل من ق�ش يلتقطون الأحالم الطافية.
حد لجذلهم! ال و�صف لبراءتهم!
ال ّ
بعد �أن �أم�ست ال�ساحات ينابيع
والميادين مالعب.
وفي �آخر الليل ين�سحبون �صوب المرف أ�
يتعرف عليهم.
مثقلين بالحزن لأن �أحداً لم ّ
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