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إمتداد قيايس ملعجزة


يدخُل الغرفة ،يجلس أرضاً ،ويقول  :أنتظروا لحظةً ،ال تقولوا شيئاًُ ،رويدَكم ،دعوين
ُ
ككتاب مفتوح ،أنتم
أقول قويل ،إذ ّإن أعلم مبا تفكّرون ،أستطيع قراء َة وجوهكم
ٍ
تنظرون إيل وتعتقدون ّأن كاذب ،ت ُفكّرون «بالتأكيد ،هذا الشخص ال ميكن أن يكو َن
حق ،أنا أعرتف ،أنني استخدمت هذا اإلسم
«آنديش روي ِتريسفارد» نعم ،أنتم عىل ّ
فقط للوصول إىل هنا ،استعرتُ اإلسم «آنديش» من مدريب السابق يف كرة السلة ،و
ِ
العب كرة يد ،لديه ثالث ُة
«رويتسفارد» إس ُم زبونٍ اعتاد أن
يجلب بذالته إلينا ،هو ُ
َ
قريب متسلِّق جبا ٍل مات عىل ِقمة إيفرييست ،أما القريب ،الذي هو
أطفالٍ ،كام أنّه ُ
الزبون ،فبص َح ٍة جيدة ،م ّر علينا األسبوع املايض ليأخُذ مالبسه املغسولة من املصبغة،
سرتاته ذات األزرار عىل األكامم ،وقمصانه ذات العالمات املطرزة ٍ
بخيط ذهبي كانت
بحاجة إىل الغسل ،ورسواله الجينز من ماركة عاملية وجب تنظيفه بدون ماء ،فعلنا ما
ت َو ّجب وهو بدوره شكرنا ودفع ثم رتّب ثيابه عىل املقعد الخلفي يف سيارته الفض ّية
بت كتاب َة اإلسم «آنديش
الالمعة من طراز آودي آي فــور وحاملا غاد َر ج ّر ُ
ِ
رويتسفارد» يف استامريت وعندها حدث يشء ما ،واحد زائد واحد أصبحا ثالثة ،حيث
ِ
أحدهام كان تجربتي واآلخر كان «آنديش رويتسفارد» وثالثهام أننا جالسون هنا
اليوم ،أظن أنكم كنتم لتشكلون انطباعاً آخرا ً عني لو ّأن كتبت اسمي الحقيقي ،لرمبا
شخص غري موثوق ،أنني قد أحاول أن أرسق الفن عوضاً عن
جال يف بالكم أنّني ٌ
حراسته ،أو أن أبدأ شجار ٍ
ات مع الزوار بدالً من أن أهت ّم بهم ،لك ّن هذا أبعد ما يكون
عن الحقيقة ،ميكنكم االطمئنان مئة باملئة ،سأكون حارس معرض مثايل ،إنني فَطن و
أتح ّمل املسؤولية كام أنني خدوم و ذو كفائ ٍة إجتامعية عالية ،الكثريون يستسلمون
حاملا يواجهون باباً مقفالً بينام أنا أتناول ملقط الشعر عىل الفور وأصنع منه فتاحة
يغلق الطريق العام ،وبينام يتجادل الناس ما إذا كانت الكأس
أقفال ،أج ُد ممرا ً عندما ُ
ُ
نصف مليئة أقف أنا عىل أهبة االستعداد وبيدي زجاجة ماء ،أصب
نصف فارغ ٍة أو ُ
وأصب حتى تفيض الكأس ،لن يغادر أح ٌد الغرفَ َة عطشاً وأنا موجود ،وهنا أعني املا َء
عنادياللمنتهي ،لكنني مل أكن دوماً
ّ
بشكل مجازي ،ماءا ً ترمز إىل إبداعي الفائض و
خرجت
كنت قد
ُ
بهذا النجاح الذي ترونه أمامكم اآلن ،كنت نكر ًة قبل ثالثة سننيُ ،
لت ّوي من املشفى ،زوجتي قد تركتني ،و أخذت بناتنا و انتقلت لتسكن يف منزل
عريب

١

والديها يف سرتينغنيس ،بدأتُ مساعدة خايل يف املصبغة ،كنت أُخطّط للعودة إىل
الجامعة يف ٍ
كنت أنىس أحياناً
كنت أعاين قليالً من قرص يف ذاكريتُ ،
وقت الحق ،لكني ُ
كنت أذهب إىل وسط املدينة ثم أحتا ُر يف السبب
أسام َء األشخاص ،ويف أحيانٍ أخرى ُ
الذي قادين إىل هناك ،فأنىس من سأقابل ،قال األطباء أنها حالة اعتيادية بالتأكيد،
من املمكن أن تستغرق هذه الحالة ح ّد السنتني قبل أن يستقر كل يشء وتشفى
خرجت لتوي من
الندبة أيضاً ،إن الندبة اآلن تبدو أقل بكثري مام كانت عليه عندما
ُ
كنت أالح ُظ ردود فعلٍ من ِ
أستقل عرب َة القطار ،كان
ُّ
الناس عندما
املشفى حيثُ ُ
الناس يحاولون جاهدين تفادي النظر إيل ،فإ ّما يسرتقون النظر ورسعان ما ينظروا
بعيدا ً ،أو ينظرون إ ّيل عرب انعكاس الش ّباك عندما يعتقدون أين ال ٍأراهم ،أ ّما األطفال
فكانوا هم الوحيدين الصادقني إذ كانوا ينظرون إ ّيل ويشريو َن نحوي ثم يسئلون
ابتسمت
أغضب أبدا ً،
عم قد حل بوجهي ومل أغضب منهم حيال ذلك ،أنا ال
ُ
أهلَ ُهم ّ
ُ
ً
جئت إىل املصبغة أخذتُ أساعد مبا هو
وعندما
العربة
يف
ا
بعيد
وجلست
أكرث
لهم ال
ُ
ُ
الشمعات و أخرج لتوصيلِ البضائع ،أتحدث إىل الزبائن و أعلّق
مطلوب ،كنت أرقّم ّ
الرساويل ،مل أعتقد حينها أن شيئاً قد اختلف لكن خايل أخربين ّأن كنت أتكلم دون
توقف ،قال البد أ ّن شيئاً ما قد حصل يل يف املشفى ،كان ينبهني أنه ال داعي ألن
أسأل كل زبون عن خططه األسبوعية ،لقد أنذرين بأنه سوف يطردين إن مل أنهى عن
حاولت وضع ح ٍّد لكفائتي االجتامعية لكن إعجاب الزبائن بها كان
الرثثرة ،وأنا
ُ
توسعنا بعد عدة أشهر إىل صالة مجاورة وبدأ خايل
واضحاًَ ،ع َملُنا كان بازدياد ،و ّ
كل
أقرب إىل مركز املدينة يف ذاك الخريف ،كان ّ
الحقاً يتحدث عن افتتاح فر ٍع آخر َ
يش ٍء يسري عىل ما يرام ،خايل كان سعيدا ً ،وكان من املفرتض أن أكون كذلك ،لكني
ٍ
شعرت بفراغ يف نفيس ،كان هناك يش ٌء ما ينقصني ،أىت زبو ٌن يوماً
مبعطف قد تغري
لونه ،قد أحرقت الشمس اللون األسود عىل األكتاف وقال خايل أنه ال يستطيع أن
يفعل شيئاً حيال هذا املعطف ،سوى أن يعيد صباغته إذا ما أراد الزبون فطلب
الزبون من خايل فعل ذلك وبدوره طلب خايل مني أن أصبغه فذهبت إىل املتجر
واشرتيت صباغاً يدعى «العودة لألسود» ،الذي هو صباغ يستعمل حقيق ًة يف
ورميت
الغسالة لكن خايل قال يل أ ّن دلوا ً يكفي بالغرض لذلك مألتُ دلوا ً مبا ٍء فاتر
ُ
ّ
املعطف فيه حتى ينتق َع لبضع ساعات ،أصبح املا ُء أسود كالنفط لكن مل يتغري لون
عريب
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يدي اللتقاط املعطف ،لكن حاملا
الدلو نهائياً ،بالتايل
ُ
ظننت أنه بإمكاين استخدام ّ
يديِ ،
والصباغ الذي مل يعلق عىل البالستيك،
فعلت ذلك
ُ
الحظت شعورا ً بالوخزة يف ّ
الشمعة
يدي و عندما انتهيت من صبغ املعطف وعلقته عىل ّ
كان قد علق فورا ً عىل ّ
وقفت أنا هناك بيدين وأظافر سوداء ،ومل استطع إزالة
وبعد أن بدا وكأنه جديد
ُ
اللون مهام فركت بقوة ،تن َّهد خايل وه ّز رأسه ونعتني باألحمق ،إذ أنه كان يعلم أن
العامل يف مصبغة ال يكسب احرتام الزبائن وهو يدور بينهم بأصابع متسخة وأظافر
سوداء ،أرسلني إىل املقهى ألُحرض بعض الطعام وبينام كنت أنتظر دوري دخلت
فتاتان من الشارع ،بحقائبهام ذات القامش املمزق وترسيحات شعرهام الغريبة و
رساويل الكابري املتطابقة واملرقطة كجلد الفهد ،بدى عليهام أنهام طالبتان يف
مدرس ِة الفنون الواقعة عىل الطرف املقابل من الحديقة ،عندما أنهيتا طلبهام نظرتا
كيدي
يدي ،اللّتان بدتا ّ
إ ّيل وسألتا إن كنت طالباً يف مدرسة الفنون أيضاً ،نظرتُ إىل ّ
فأدركت أنهام ظ ّنتا بأنني شخص أنا مل أكنه يف الحقيقة ،رمبا
عامل ميكانيك س ّيارات،
ُ
يبدو هذا غريباً لكن فجأ ًة كان كل ما جعلني نفيس ،كالجينز والكنزة ذات القلنسوة
كنت
ويدي ،قد أصبحوا جزئاً من يش ٍء آخر ،كام لو
والندبة
أصبحت شيئاً أكرث مام ُ
ُ
ّ
ِ
كتبت أسم «آنديش رويتسفارد»
عليه ،وذلك بنفس الطريقة التي شعرت بها عندما ُ
يف استامريت ،أَ ْومأتُ برأيس وقلت ّأن قد التحقت لت ّوي مبدرستهم ،انتقدْنا بعض
األساتذة واتفقنا عىل أن الوقت ض ّيق ألن نرسل ع ّينات أعاملنا إىل مدرسة كونستفاك
كل يف طريقه سألتني إحداهام إذا ما كنت ذاهباً «إىل االفتتاحية
وقبل أن نفرتق ٌ
«أي افتتاحية» وأخذتا ترشحان يل عن االفتتاحية ثم حصلت عىل ما
الليلة» فسألتها ّ
طلبت من الطعام وكان الشاب وراء صندوق املحاسبة ذو الوحمة عىل جبينه ينظر
إيل ويبتسم رافعاً كِال حاجبيه قاصدا ً أنّه لن يفضحني ،ذهبت إىل االفتتاحية بعد
سبب للتوتر ،يف النهاية مل
انتهايئ من العمل ،مل أكن متوترا ً بالتحديد ،مل يكن هنالك ٌ
يكن الُمت َو ّجه إىل هناك أنا ،بل كان ذاك الشخص الذي اعتقدتا بأنه أنا ،وأنا مل أفكر
أبدا ً أن أتق ّرب من إحدى الفتاتني ،لقد كنت مخلصاً لزوجتي ،فهي مل تنجح بإقناعي
بعد بأن عالقتنا قد انتهت ،مل تكن مقنع ًة عندما أخربتني أنها قد مضت قدماً ،عدى
عن ذلك كانت الفتاتان قبيحتان بامتياز ،إحداهام كانت سمين ًة كالخنزير وشعرها
كان مجدوالً بطرا ٍز إفريقي مع أنّها كانت بيضا َء البرشة ،وكان لدى األخرى ثقباً يف
عريب
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لكن ،مل يتم اختياري ،اختارت الفنانة اقرتاحاً فنياً آخر من ٍ
شخص مل يكن حتى من
سكان الحي ،قاموا سوي ًة بصنع إسقاطات ضوئية القتباسات ترفع املعنويات مثل
«اغتنم يومك» أو «فكر ٌة واحدة تستطيع عىل التغيري أكرث من ألف سالح» وراحوا
يعرضونها عىل املبنى خلف الساحة و مع ذلك شعرت باإلعجاب تجاه ذلك العمل
الفني ،ظننت أنه من اللطيف أن أحدا ً ما فكّر بأننا نستحق تلك املقوالت الجميلة،
لك ّن الكثريين يف املنطقة أُصيبوا بالغضب وقالوا أن هذه االقتباسات كانت كالسخرية
وقال قريبي أنه لو صدّق االقتباس واغتنم يومه لكان البوليس هناك بعد ساعتني،
وألجربوه أن يرتك عينة بوله للتحليل ثم اسرتدّوا منه يومه ،بعد عدة أيام متّت رسقة
الكاشف الضويئ الذي كانت تعرض منه االقتباسات وبعد مرور بضعة أسابيع ُوض َع
كاشف ضويئ مر ًة أخرى لكن هذه املرة يف خزنة واقية ضد الرسقة مع قفل كبري آمن
يجعل من املستحيل عىل أحد رسقته ،الحقاً بعد يومني تسلّق أحدهم ورسق الكبينة
كل ما تبقى كان بضعة أسالك مقطوعة متايلت مع الريح وكنت أنا ال أزال
مبا فيهاّ ،
أعمل يف املصبغة ،ج ّربت أن ألتحق بدورة مسائية يف الجامعة ولكن كان تفكريي ال
يزال مشوشاً ،مل يعلق يف ذهني يشء وحني رأيت اإلعالن هنا أرفقت استامريت عىل
الرغم من أنه قد كُتب يف اإلعالن أنكم تبحثون عن أشخاص حاصلني عىل شهادة يف
بأن ذاك الشخص املثايل الذي تبحثون عنه ،لن تندموا عىل تعييني أبدا ً،
الفن ،أنا أعلم ّ
وإذا أصبحت صالتكم يوماً ما خالي ًة من األعامل الفن ّية فبإمكانكم أن تضعوا أعاميل
أنا ،لستم بحاجة حتى ألن تدفعوا يل أجرا ً ،أعاميل ستكون مناسب ًة جدا ً هنا ،ألنها
تتامىش مع كل مشاكل الحياة الكبرية ،بإمكانكم أن تضعوا يف موقف السيارات عميل
الف ّني املدعو الحـيــــاة الســــريّة ،وهو عبارة عن دمية روس ّية هائلة الحجم ،وعندما
أقول هائلة الحجم أعني متاماً ما أقول ،أي بحجم عرشة أمتار تقريباً ،تحتاج هذه
القطعة أن ت ْحتل ما ال يقل عن أربع مواقف سيارات لتقف بثبات ،ومن املهم جدا ً أن
تكون متقنة الصنع وأن تبدو كتلك الدمى الروسية التي بحجم لعبة ،بفم أحمر عابس
و شعر أسود مفروق ،وشال أحمر و نقاط حمراء عىل الخدين ،داخل الدمية الكبرية
يوجد دمية أصغر تطابقها ،وداخلها دمي ٌة أقل حجامً وهكذا تتابع الدمى إىل أن تصل
إىل أعمق نقطة حيث هناك ,يوجد دمية ال يتعدى حجمها هذا الحجم ،أريد من
أنبوب يصل مبارش ًة
رس بداخلها ،ميكن أن يكون هناك
ٌ
الزوار أن يتمكنوا من همس ٍّ
عريب
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إىل داخل تلك الدمية ليتمكن الزوار من أن يجلسوا القرفصاء ثم يبوحوا بيشء مل
يسبق أن قالوه ألحد من قبل ،مثل أن يقولوا أن لديهم نزواة اغتصاب أو أنهم
يستمتعون بشم رائحة رضاطهم ،أو أنهم قد اتخذوا قرار ٍ
ات معيّنة يف الحياة سوف
يندمون عليها لألبد ،يف الصالة الرئيسية ميكنكم أن تعرضوا الحـيــــاة املـــــــاضـية
التي تتكون من الكثري من الدخان ،عندما يدخل الزوار ال يستطيعون أن يروا أيديهم
أمام أوجههم ،رائحة املكان تشبه رائحة البخار املنترشة داخل صالة الرقص يف مراكز
الرتفيه الشبابية التي كنا نرتادها صغارا ً ،يصدر صوتٌ من تحت أقدام الزوار كام لو
أنهم ميشون عىل عظام عصافري ،لكنها مجرد رقائق بطاطس وصودا دبقة مسكوبة
عىل األرض ،يتج ّول الحضور يف الغرفة وهم يشعرون باالرتباك ،ال يعلمون ما هذا
املكان الذي هم فيه ،يالحظ بعضهم فقط أ ّن بإمكانهم يف أقىص الغرفة نحو
الداخل ،حيث الدخان يشت ّد كثافة ،أ ْن يعلّقوا أغراضاً ترمز ألشيا ٍء قد فقدوها ،قد
يوجد هنالك رس ٌم لبيت قد أُهمل بعد أن هجره سكّانه ،أو صور جامعية لطالب
مدرسة ت ّم فيها شطب وجه كل شخص قد توىف إثر تعاطي املخدرات أو دهسته
سيّارة أو اضطُر للخروج من البالد للبحث عن عمل ،قد يوجد هناك صورة البنتني
يف مقعد خلفي ،حيث انحرشت األكرب سناً يف الكريس املخصص لألطفال ،ولفت
ذراعيها حول األصغر سناً ،كالهام تبتسامن بينام تعرب سيارة بيضاء غريبة املظهر يف
خلفية الصورة ،و…..ال أعلم إن كنت اآلن أيسء فهم إشاراتكم يل ،لكن يبدو أنكم
بدأتم تفقدون صربكم ،أنا متأكد أن لديكم الكثري من التساؤالت كام أن وقتنا
عم سيحدث يف الغرفة
محدود ولذلك أود أن أختتم كالمي بأن أروي لكم رؤيتي ّ
األكرث عمقاً يف الداخل ،حيث يدخل الحضور ويصابون بالدوار بسبب السقف العايل،
صدى خطواتهم يعلو بينام يقرتبون من الشجرة ،يرتجف الزوار من شدة واقعيتها،
جذعها أغلظ من أن تستطيع كلتا اليدين احتضانها وعندما يقرتب الزوار منها
يدركون أنها ليست شجرة اصطناعية ،إنها ليست مصنوعة من الطني أو من ورق
معجن ،هذه شجر ٌة حقيقي ُة لعينة ،لقد منت من األرضية االسمنتية ،قد شَ قّت
الصالة ،بطريقة ما انتهى األمر بهذه السنديانة هنا وعىل
الجذور طريقها عرب أساس ّ
كريس مألوف حارس
جذعها توجد الفتة ُ
تحمل اسمني ،هناك بعيدا ً ،يجلس عىل ٍّ
معرض ،ال يتفوه بيشء ،يراقب ج ّواله فقط ،ينتظر وقتاً معيّناً ،ويتجول الزوار يف
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وجنتها ويف أذنها أحد تلك األقراط التي تجعل شحمة األذن كبرية كصحن  ،لك ّني
ذهبت َ
كل تجرب ٍة كام لو أنها
شخص ال يُغلق األبواب ،أرى َّ
هناك عىل ِّ
كل حال فأنا ٌ
يوسع اإلنسان شبكة
شهادة سواقة مختلفة يف سباق الحياة ،ليس من الخطأ أبدا ً أن ّ
التفت يسارا ً متجهاً نحو
عالقاته ،جال يف فكري عندما خرجت من محطة املرتو و
ّ
صالة عرض الفنون ،أنني قد زرتُ هذا املكا َن من قبل ،مر ًة ألخترب قياد َة سيارة
تــويوتا بيـريـس ذات لونٍ
رمادي غامق قد كنت أفكّر يف رشائها إىل أن اكتشفت أن
ّ
عجل َة السواقة فيها تصدر صوت رصير ،ومر ًة أخرى حني أع ّد بعض أصدقايئ حفل
شواء يف الهواء الطلق ،قد بدأنا الشواء متاماً قبل أن هطلت أ ّول قطرات املطر ،وكان
آخر تلك املرات ح َني أردنا اختطاف أحد أصدقائنا إىل حفلة عزوبيته ،لقد كان
يتناول العشا َء حينها عند منزل أهل حبيبته ،اقرتضنا وقتها أقنعة تزلّج ومضارب
بيسبول من قريبي ،أصيب صديقنا بذع ٍر شديد حني رآنا نقفز فوق درابزين الرشفة
«الفساد» طوال تلك الليلة ،كانت تلك ذكريات جميلة،
فاتصل بالرشطة ،لقّبنا ُه ب
ّ
ذكريات من املايض ،وعىل الرغّم من ّأن قد زرت هذا املكان من قبل لكن مل أعلم
أدركت ملاذا مل يبدو أح ٌد
أبدا ً أن هناك صالة عرض للفنون هنا ،وحاملا دخلت املبنى
ُ
هناك كام هم سكّان ذاك املربع السكني و صمتت جميع املحادثات عندما دخلْت،
تجولت يف املكان وشاهدت الفن املعروض هناك وما
لك ْن مل أدع نظراتهم تأث ّر يب،
ُ
لبثَ الناس بره ًة حتى عاودوا الكالم ،متاماً كالسابق ،إمنا أكرث هدوءا ً ،لك ّني مل أكرتث،
لقد اعتدت ذلك ،فكرت ّأن مثلهم أملك كامل الحق يف التواجد هنا وإذا ما شع ْرتُ
يدي وذكّرت نفيس أنّني أنتمي إىل هنا ،أنّني واحد
بعدم ال ّراحة نظرت أسفالً نحو ّ
منهم ،مل تكن الفتاتان هنا لذا أخذت أتج ّول لوحدي ،شاهدت الفن ،الذي بدى
أحياناً كالفن ،لكن يف كثريٍ من األحيان بدى كيشء آخر متاماًُ ،عرض عىل أحد
الجدران فيلم وثائقي عن رشكة أجنبية ،ويف إحدى الزوايا ُعلّقت مناذج مطبوعة
لخطوط منحنية تشبه بيانات عن أسعار البورصة ،يف الغرفة األعمق نحو الداخل
والتي كانت كبرية كصالة كنيسة ذات جدران بارتفاع عدة أمتار كان هناك آلة نقديّة
سمعت شاباً
مفصل لكل عمل ف ّني ،درتُ يف األرجاء،
ُ
قدمية وصدئة ،كان يوجد دليل ّ
يقول أن الف ّن كان يفيض باإلشارات إىل «طبق البـاد تـاي ومفهوم االسفلت
شخص آخر «العمليّة مقابل اإلبداعات :واحد ِل اليشء» وأجابت
خاصته» ،قال ٌ
عريب
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إحداه ّن أنها أُعجبت بالف ّن الذي تجرأ بشدة عىل أن يكون «فائقاً نظرياً» فأومأت
لها برأيس ،لقد وافقتها الرأي ،كان فعالً من الرائع أن تجد فناً يتج ّرأ عىل أن يكون
أمضيت
مختلفاً و معربا ً عن يشء خارج الحياة ،لكن يف طريقي إىل املنزل ،وبعد أن
ُ
أي من فتيات املقهى ،شعرت أنني أريد باألحرى
ثالثة أرباع الساعة دون أن تظهر ّ
وعم يوجد هنا يف الوقت الراهن ،بدأتُ الحقاً يف تلك األمسية
فناً يعرب عن الحياة ّ
ُ
تيح لهؤالء
بوضع مسودات لقطع فنية وبالبحث عن مدارس ،جال يف بايل أنّه إذا أ َ
الفنانني أن يصنعوا فناً من هذا القبيل فالبد إذا ً من مكان لصنع أنوا ٍع أخرى من
ٍ
مسودات
ورفعت عىل اإلنرتنت
ّمت إىل بعض مدارس الفن ،كتبت رسائل
ُ
الفن ،تقد ُ
لقطع فن ّية أردتُ صنعها ،ثم انتظرت الرد ،مىض الوقت ،استمريت العمل يف
ّيت رسالة من محامي زوجتي ،كانت الرسالة مليئة باألكاذيب بحيث مل
املصبغة ،تلق ُ
أستطع حتى الرد عليها ،فكّرتُ يف نفيس أنهم سوف يرون قريباً الدليل عىل ّأن لست
لت وجه زوجتي حني تفتح الظرف وفيه دعوة ألول معرض منفرد
من يظنون ،تخ ّي ُ
يل ،لك ّن املدارس مل تكن مستعدة ب ْعد لف ّني ،لقد اعتقدوا أ ّن ف ّني كان مبتكرا ً زيادة
يل أن أعود إىل الجامعة ،مل يبقى
عن اللزوم ،مل يطلبوا حتى مقابلتي ،يف الواقع كان ع ّ
يل سوى فصل واحد هناك ،لكن مل أعد حينها مهتامً بعلم االقتصاد ،يش ٌء آخر قد برز
يف حيايت وحني دعى السياسيون يف ح ّينا فنان ًة لتزيّن الساحة العامة ق ّررت الفنانة أن
تَدَع املواطنني يقومون بعملها ،قالت أنها اختارت ذلك لتصبح العمل ّية الف ّنية «أكرث
وأيقنت أن هذه كانت
دميقراطية» لك ّني خ ّمنت أنها نفذت من األفكار ليس إال
ُ
يل أن أجد طريقاً آخر ،حيث أين
فرصتي الكبرية ،إن مل ترغب يب أيّة مدرسة فكان ع ّ
كل أنا أقف مستعدا ً
لست شخصاً يشاهد «عصافري الفرصة» وهي تبحر بعيدا ًّ ،
طلق النار عىل تلك العصافري ببندقية صيد ،أُشعل قاذف َة اللّهب وآكل
وبيدي شبكة ،أُ ُ
رشائح لحم العصافري يف الصباح وعند الظهر ويف املساء ،ذلك إذا ما قدَّمت الفرصة
نفسها ،عندما يقول الناس أن عصفورا ً يف اليد أفضل من عرشة عىل الشجرة أقول أنا
الثلجة فحينها يكون اإلنسان مستعدا ً
أن األفضل من ذلك كله عرش ُة عصافري يف ّ
ٍ
مخططات الثنني وأربعني عمالً فنياً
جلست يف مكتب املصبغة ووضعت
للمستقبل،
ُ
يف أقل من إسبوعني ،أرسلتهم تحت اسمي الشخيص كام استخدمت أسامء مستعارة
سأحصل عىل املهمة ،كنت ُمتيقناً مئة باملئة أنه سوف يتم اختياري
ُ
ظننت ّأن
أيضاً،
ُ
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الغرفة معتقدين أن الشجرة فن ،لكن الحقاً ويف كل يوم ،عند الساعة الثانية وإثني
عرش دقيقة بعد الظهر ،يقف الحارس ويفتح فمه ،يت َن ْح َنح ،يبدأ بالكالم سواء كان
قصته ،يقول أن اآلن بالضبط عند الساعة الثانية
هناك أح ٌد يف الغرفة أم ال ،يروي ّ
وإثني عرش دقيقةُ ،ولدَت ابنته ،ويف كل نهار عند متام الثانية وإثني وعرش دقيقة
ليصف والد َة ابنته وكيف قابل أ َّمها التي امتلكت وجهاً
أُفكّر فيها ،ويواصل
الحارس َ
ُ
َ
كوجه دمي ٍة روسيّة والخيارات التي أدّت إىل إنجابهم أطفاالً ،كانت زوجته متكث يف
املنزل مع األطفال ،وكان هو وحده مسؤوالً عن دخل العائلة ،وألنه كان طالباً َ
ضاق
الحال بهام قليالً ،تو َّجب رشاء الكثري يف البداية وكانت زوجته ماهر ًة جدا ً يف رصف
املال لكنهام عاشا حيا ًة جيدة ،مل يشعر قَ ْط أن حالتهام املادية كانت مشكلة ،لك ّنه بدأ
يشعر بأ ّن زوجته مل تكن سعيدة ،كانت تعود إىل املنزل وتتحدث عن الهدايا التي
حصلت عليها أختها من حبيبها ،كانت ت َصف رحالت صديقاتها التي غُطيت نفقاتها
تأكل الجبنة إذا ما عفنت ،حتى لو اقتطع هو الجزء العفن وتأكّد من
بالكامل ،مل تكن ُ
أ ّن طعمها مقبول ،ذات مرة وعندما كان عائدا ً إىل البيت سمعها وهي تتتحدث عىل
الهاتف مع أحد صديقاتها وتسخر من عدم مقدرته عىل إعالة أرسته ،تذ ّمرت من هذه
الشقّة الضيّقة ،من الحي ،من الجريان ،قالت أ ّن ج ّوالها قد توقف عن العمل تلقائياً
وأنّها قد «تعبت أبدا ً من معيش ٍة كهذه» ويقول حارس املعرض أنّه لن يفهم إطالقاً ما
َع َنته كلمة «كهذه» ألنه كان يعتقد أنهام عاشا معيش ًة جيدة ،مل يتصورا ً أبدا ً أن
حياتهام كانت بائسة ،لكن بع َد بضعة أسابيع سأله قريبه إذا ما أراد أن يكسب قليالً
من النقود ،كانت مهم ًة سهلة ،أرا َد قريبه أن يُبقي بضعة صناديقٍ يف شقّته ال أكرث ،مل
يخربه قريبه أبدا ً عن محتوى الصناديق وحارس املعرض مل يسأل قط ،أخذ النقود التي
أعطاها إيّاه قري ُبه فقط ثم خ َّبأ الصناديق يف خزانته ،تألّقت الزوجة وهي تقف أمام
املرآة ُمرتدي ًة ثوبها الجديد ،أفرغت بفخر محتويات أكياس البقالة من املوز العضوي
إىل اللحم املذبوح برفقِ ،
ضحكَت بفرحة عندما أىت إىل املنزل حامالً لها ج ّواالً مغلف
برشيطة حمراء كتلك الضحكة التي أطلقتها حني طلب يدها للزواج ،كانت هذه أوقاتاً
قصته حاالً
سعيدة ،يقول حارس املعرض ثم يأخد اسرتاحة قصرية ،سوف يتابع رسد ّ
ألنها مل تنتهي بعد ،هو يريد فقط أن يريح ذاكرته من ذلك الزمن ،ثم يتابع الكالم
مجددا ً ويقول أنه عندما راح قريبه يحرض املزيد من الصناديق بدأت زوجته بالقلق،
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قالت أ ّن عليه أن يفتح تلك الصناديق ويتف ّحص محتواها ،قالت أن الب ّد له من أن
يتصل بالرشطة إذا ماوج َد شيئاً مريباً يف الصناديق ،لك ّن الحارس رفض ألنه أعطى
عهدا ً ،هو ليس ذلك اإلنسان الذي يخدع أحدا ً قد منحه الثقة ،عندما امتألت الخزانة
أخذ زمالء قريبه يف العمل يضعون الصناديق يف العلّية ،دفع له قريبه مبلغاً جيدا ً،
مبلغاً جيدا ً جدا ً ،استمرت زوجته باستالم املبلغ ويف نفس الوقت كانت تشتيك من
املخاطر التي قد تصيبهم ،قالت أ ّن قريبه شخص غري موثوق ،وأن عليه أن يفكر يف
بناته وهو كان يعتقد أ ّن ما كان يفعله هو هذا بالضبط ،ثم ساف َر قريبُه خارج البلد
وبعد ثالثة أسابيع زارهم بضعة أشخاص وادّعوا أ ّن الصناديق هي صناديقهم ،دخلوا
الشقّة ُعنوةً ،وأمروا الزوجة أن ترتك ج ّوالها وأن تتجه مع بناتها إىل املرحاض ،أما هو
فقد ثبّتوه برشيط فيض الصق عىل األرض ،تناولوا معدّاتهم ،رفعوا صوتَ التلفاز،
وعندما َ
أفاق وجد نفسه يف املشفى ،سامحه قريبه فكان غريباً للغاية أ َّن زوجته مل
تسامحه أيضاً ،بحلول خروجه من املشفى كانت زوجته قد انتقلت من املنزل وهي
وكل ما أريده منكم اآلن ،يقول حارس
تسعى اآلن للحصول عىل حضانة بناتهم ّ
املعرض ،هو أن تتابعوا رواية هذه القصة ،وإذا قابلتم بنايت يوماً ما ،فبإمكانكم أن
تخربوهن أن ما قد سمعوه عن أبيه ّن ليس حقيقة ،أبوه ّن مل يكن مه ّرب بضائع،
أبوه ّن كان مج ّرد ِس ّن عجلة صغري يف آلة ضخمة ،هو مل يخونهم ليجني ماالً ،كان
يفعل قصارى جهده يك ال يصبح مصدر خجل له ّن ،ثم يعود حارس املعرض ليجلس
عىل الكريس و يصمت ،ال يز ُال الزوار واقفني هناك ،ينظرون إىل الشجرة ،إىل األسامء
عىل الجذّع ،وإىل أوراق الشجرة الحفيفة ،ث ّم يغادرون املعرض ويتابعون طريقهم،
يقول هو ذلك ،وميكث يف مكانه.
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