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 .1إسطنبول
هناك بالتأكيد دروب عدة.
هناك شخص يتقدم من خالل ضوء شمس المغيب في اتجاهها .يتحرك دون عجالة ،فيضفي
على وقوفها في مكانها معنى االنتظار .تبتسم رغما عنها .تضيق عينيها في مواجهة أشعة
الشمس إلى أن يتوقف أمامها ،فيقع ظله عليها.
إنه الشخص الذي تدين له بالشكر على األشهر الستة الماضية .باألمس تصافحا ،وها هما
اليوم بالكاد يلحظ أحدهما وجود اآلخر ،ال أثناء تواجدهما على العبارة وال في قصر" توبكابي"
وال في متحف الفن الحديث .كان جزءا من حاشية تتمحور حول وزير الخارجية األلمانى،
تحيط بها مجموعة من الحراس الشخصيين .كلهم يرتدون البولو شيرت بألوان هادئة بريئة
فوق بنطلونات بدالت داكنة وجادة.
تشعر ب َشدَ ة تعتري جسدها.
تقول "هالو" في استرخاء.
فيقول "هالو" في مرح.
ثم إذا بهما يترددان—من المفترض أن يعرف كل منهما اسم اآلخر .ال يجوز السؤال مرة
أخرى عن االسم" .أال تود الذهاب لزيارة جامع السلطان أيوب"" تقول ذلك مشيرة إلى
المجموعة التي تنبض بالحركة على العبارة ،مجموعة الفنانين والمعنيين بالثقافة األلمان
آخر اليوم ".ثم
واألتراك الذين يبلغ عددهم الثالثين" .ال ،ال أرغب في االستماع إلى شرح َ
أردف سائال إياها" :و أنت""
"أنا أيضا ال أشعر برغبة في ذلك".
"هل لديك خطط بديلة""
"سأتجول على سجيتي".
ال تجرؤ أن تقول "بمفردي ".ترفع عوضا عن ذلك نظارة الشمس عن وجهها .يتالشى الحذر
الذي شاب ابتسامته ،التي أخذت تلتف حولها بحميمية أكثر.
هل من حجة تخلص بها نفسها منه"
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يقول" :لدي اقتراح" بينما يضع يده على كتفها .تلتفت وتتفقد معه البلدة الصغيرة من حولهما:
بيوت بألوان ﭙاستيلية على المرتفع .مآذن جامع .تتابع بعينيها يده الممدودة؛ إنها خالية من خاتم
الزواج .أصبحت مؤخرا تهتم بذلك ،حتى عند الرجال الذين ال يثيرون اهتمامها.
"من أعلى القمة يتاح النظر حتى إسطنبول .ما رأيك في أن ننجز هذه المهمة سوية"" تتبادر
إلى ذهنها عند سماع عبارة "ننجز المهمة" أمور مثل إصالحات متعلقة بالمعاشات أو المراكز
األولى في دوري كرة القدم ،ولكن يصعب عليها ربطها بالتنزه.
ترتفع يده عن كتفها ،من الواضح أنه لم يلحظ ترددها ،إذ ها هو بالفعل يسير في اتجاه الهدف.
تقودهما خطاهما عبر مرج أخضر خال من البشر وموحش نوعا ما .يتبادالن ما لديهما من
معلومات عن أيوب :رابع أهم وجهة للحج في العالم اإلسالمي ،مكان مختبيء على نحو
ستغرب عند نهاية القرن الذهبي .ال تتضمن كتيبات اإلرشاد السياحي التي قرآها توصيات
م
َ
أخرى فيما عدا زيارة المسجد والمنظر من الهضبة .ها هما يسيران بتؤدة ،لم تتوقعها قطعا،
ليس بهذا االيقاع البطيء الذي يبدو كأنه يتطلب عند كل خطوة جديدة قرارا بشأنها (هذا إذن
هو ما يسميه إنجاز المهمة).
كل محاولة من جانبها لزيادة السرعة تجعلها تتقدمه بمقدار متر ،دون أن يبدي أي استعداد
للحاق بها .تضع يدها خلف عنقها ،تلتفت فجأة ،وترسم على وجهها ابتسامة ساخرة .يرفع
حاجبيه متسائال ،فتتوقف هي عن االبتسام.
صور مساء األمس :بقع الضوء الواقعة على األرضية الخشبية الملمعة في مقر
تراودها
َ
القنصلية العامة األلمانية ،قاعة االحتفاالت ،هفيف روائح العطور في الهواء الذي يلفح الوجه
تارة هنا وتارة هناك كالثلج المتناثر .أزياء محكمة على األجساد ،هيئات محددة المعالم.
تسريحات شعر مرفوعة ومصففة بمثبت الشعر .أشكال وأشكال ".هذا كله غير مناسب بالمرة،
ال يتماشى مع  ". . .هكذا شرعت تعترض متنهدة في محاولة منها إلشعال الرفض في نفوس
َمن جلسوا على يمينها ويسارها " ،هؤالء ال يفقهون شيئا عن الفن أو عنا ،هذه االحتفالية
برمتها ال عالقة لها بنا ،بل هي مجرد "—". . .التزمي الصمت يا هوله من فضلك"—". . .
شكليات ،صورة يريدون ترسيخها لدى الرأي العام".
تمت بعد ذلك دعوة الرجل الذي عليها اآلن أن تسير الهوينى معه ليلقي كلمته على الحضور:
كم تدين المؤسسة له ،لشخصه ،عضو مجلس إدارة مجموعة شركات بناء أو بنوك ،لم تعد
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تتذكر .كانت قد تسللت إلى الخارج لتتصل بجالل .كان جالل يقف عند برج "غاالتا" وقال لها
إنه يشعر بالنشوة لمجرد سماعه صوتها عبر الهاتف:
”! ( “It is big like Galata Tower, babyإنه منتصب مثل برج غاالتا يا فتاتي!)

"يبدو كالجليد" هكذا قال رجل مجموعة الشركات أو البنوك وهو يشير إلى المنحدر .ردت
قائلة" :فعال ".إنها مقابر عثمانية قديمة .تعلم أنه يعرف ذلك .ترى ماذا يبغى من صحبتها .هل
جذبت انتباهه عندما تم تقديم الفنانين وقراءة أهم محطات أعمالهم" فانتظر الفرصة أثناء رحلة
اليوم لينفرد بها .غير محتمل .ال بد أن ثمة شيء آخر جذب انتباهه ،عندما قفزت هي في
عجالة من المركب إلى البر .ال بد أنه تعجب لتصرفها ذاك ،بل لربما أزعجه.
هذا هو أهم ما يثير االهتمام بشخصها .ليست دراساتها أو معارضها أو سنة ميالدها .ولكن
انصرافها المفاجيء .لقد قال لها جالل إنه يريد أن يلتهم وحدتها:
” “I want to eat your loneliness.بعد أن عبرت له عنها بقولها:
”( “I am lonely most of the time.أنا وحيدة معظم الوقت).
يمر بمحاذاتهما فتى يحمل على كتفه زجاجة تحوي عشرين لترا من المياه ،ويتجاوزهما.
يسيران بدرجة من البطء ،وكأنهما يراعيان حال حديثهما المتثاقل ،لكي ال تتقطع أوصاله.
يشرع في حديث عن حركة المرور في برلين وهانوﭬر؛ من الواضح أنه يبحث عن مواضيع
عامة غير حساسة .تقول" :أنا أتنقل بالدراجة" ".أال يشكل ذلك مخاطرة في مدينة مثل برلين""
توميء برأسها .بودها أن تسأله عن طبيعة عمله .ولكن أي أسئلة ستطرحها ستكشف له
بالضرورة أن ال دراية لها بأناس من نوعيته ،وأنها في الوقت نفسه ال تثق بهم .ال يوجد حتى
موضوع حديث مشترك بينهما ،بل مجرد محاولة متعبة بحثا عنه.
يسيران أمام دكان يعرض أغطية الرأس اإلسالمية ،وبعدها أمام مخبز تكتظ شبابيكه من أسفلها
إلى أعالها بأرغفة الخبز المستديرة .يمران بعد ذلك بمحاذاة دكاكين تعرض قطع اإلسفنج
والصابون وشتى أنواع الشاي واألعشاب غير المعبأة .تودع نظارتها الشمسية في حقيبتها.
يسألها "هل لديك مطاعم محببة في برلين""
"هل تريد أن تدعوني للطعام""
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تبدر منه ضحكة خافتة  ،ولكنه ال يتمكن من اإلجابة .يستعرض أسماء بعض المطاعم ،وكلها
من النوعية الغالية ،لكنها تهز رأسها مرة بعد األخرى نافية ،على الرغم من أنها تعرف
بعضها.
تنس أنني فقيرة .وأن ذلك عمليا هو أساس تعارفنا ".يبتسم من جديد ،و إن تبين لها تراجع
"ال َ
ما في هذه اإلبتسامة .من الواضح أن أسلوبها المباشر ال يروق له ؛ وهي تتفهم ذلك ،وكأن
عليه االعتذار لما هو عليه  ،وبالفعل عليه أن يفعل ذلك .تتكرر المحال ،ما زاال يجوالن في
حي الصابون واإلسفنج واألعشاب .ثمة امرأة محجبة تنزل بنطال ابنها الصغير ثم تحمله
ليقضي حاجته فوق شجيرة.
تركز عينيها على المعروضات وتقترب منها—تلحظ في ارتياح أن مرافقها يتبعها—تتحسس
السطح اليابس لقالب صابون رمادي الخضرة ،ثم تتشمم رائحته" .هذا صابون مصنع من زيت
الزيتون في مدينة حلب "،هكذا تشرح بنبرة الخبير "،سآخذ منه قطعتين على الفور ".يدخالن
دكانا مكسوا بالخشب الداكن ،عابقا بروائح منسية ،روائح التبن وصمغ الراتنج ،مواسم الصيف
الجافة و الصيدليات؛ الزكائب مملوءة بالبهارات واألعشاب" .مرحبا "،تبدر عن كهل انحناءة
طفيفة لتحيتهما ،ص َفت خلفه دوارق زجاجية بداخلها براعم ورود جافة يحضر منها الشاي.
يتأمل مرافقها صندو َقا قديما مصنعا من خشب المهاجوني .فتقول" :جميل المكان هنا .أليس
كذلك""
يرد مؤكدا" :بالفعل ،بل هو رائع".
"مثل هذه الدكاكين كادت تختفي من وسط المدينة في إسطنبول .هل تعرف ذلك"" هكذا تسمع
هو َله صوتها يتحدث" :ستجد عوضا عنها الشركات العمالقة المتعددة الجنسيات التي ترمي
بشباك فروعها حول العالم كله .دوغالس ،وبودي شوب ،وستاربكس ،و ،H&Mونورد سي.
يوجد بالفعل مطعم نورد سي في شارع االستقالل .أصبحت كل أماكن العالم تتشابه وفي كل
بقعة منه تتكرر األشياء ذاتها".
ان ما تقوله ليس بجديد على أحد .تسعل و تود من خالل سعالها أن تعوقه عن االجابة .عندما
تنتهي من نوبة السعال المصطنعة و تحتسي كوب الماء الذي قدمه لها الرجل العجوز ،يسألها
هو لالطمئنان على حالها" :أحسن" " جالل أيضا يبدي إهتماما بحالها .هكذا تعرفت عليه أثناء
تجولها في األزقة أثناء المساء األول في إسطنبول ،حين توقفت عند كشك الوجبات السريعة
الذي يملكه والذي كان على وشك أن يغلقه .شعرت آنذاك بالجوع .تبين هو ذلك على الرغم
من وقوفها في سكون ،و هي تتأمل خلسة أجمل رجل تركي في العالم.

4

© 2015 Litrix.de

طهى لها السباغتي بصوص بستو منزلي الصنع مفعم بالزيت ،بعد أن أخبرته:
” ( “I’m vegetarian, you know.ليكن بعلمك أني نباتية ).جلس معها إلى المائدة
المستديرة الصغيرة .ألصقت على مربعات البالط على الجدران حولهما ورقات عليها صور
فوتوغرافية ألطباق دو َنر دجاج وهوت دوج وبيتزا ومانتي ورافيولي تركي .أخذ كل منهما
ينظر إلى اآلخر ،إذ لم تتح قدراته باللغة االنجليزية إمكانية المحادثة بينهما .أخذ يمسح في
شيء من الخجل على شعره األسود الطويل ليزيحه إلى الخلف .حين سألها عن رقم التليفون
الخاص بها ،استطاعت أن تتخلص من المأزق بذكر الحقيقة ،وهي أنها لم تكن قد اقتنت بعد
شريحة خط محمول لالستخدام المحلي .وقامت عند كتابة عنوان البريد اإللكتروني الخاص بها
بإضافة حرف خطأ عمدا.
تشعر بشيء من اإلجهاد من جراء السعال المفتعل ،تأخذ من البائع قطعتي الصابون اللتين
لفهما في ورق حريري جميل .ينحني لها الرجل من جديد" .شرقي للغاية ،أليس كذلك"" هكذا
تتهكم ،و إن لم يدرك مرافقها الذي أومأ فورا برأسه أنها ال تعني ذلك حقا بحديثها عن المشرق
والمغرب ،فأخذ يتغنى بإسطنبول كجسر بين الشرق والغرب .إنها مشتبكة منذ أشهر مع فنانين
آخرين في جدل حول إشكالية الهيام بالمشرق وكيفية التعامل معها ومعالجتها على المستوى
الفني .هل عليهم أن يراعوا هذه التصورات الجاهزة عن المدينة ليتمكنوا من تجاوزها ،أم أن
يعتمدوا كليا على نظرتهم الثاقبة غير المشوبة بغرض مسبق .هل مهمتهم أن يقدموا حلوال
وسطى أم فنا" هذا هو السؤال الجوهري الناقد للذات.
ثم هناك العالقة التي بدأتها مع جالل .كما يفعل ألماني متقاعد مع فتاة تايالندية( .في هذه
الحال ت َعد هي الرجل المتقاعد ).إنها تؤلف هذه النكات بنفسها ،لتحول دون أن يؤلفها آخرون.
وها هو مرافقها يتحدث متجاهال هذه األمور كلها ،وهذا في حد ذاته أمر إشكالي .يدَعي أن
التمازج قد نجح بدرجة تجعل المرء ال يدرى غالبا إن كان في أوروبا أو آسيا.و لعل أكبر
دليل على ذلك هو وجود "أيوب" ،المرتبط بالتراث الشعبي ،على الضفة األوروبية ،بينما تبدو
جزر األمراء التي تقع في آسيا وكأنها قطعة من إقليم "مكلنبورغ" األلماني في القرن
الماضي ،بما فيها—الجزيرة—من ﭬيلالت خشبية بيضاء جميلة وعربات حنطور تجرها
الجياد.
تتنهد قائلة" :المشرق والمغرب .ذات يوم سيتجاوز الزمن هذه المصطلحات مثلما طوى
كلمتي "زنجي" و"آنسة ".فيجيب بعد فترة قائال" :المشرق والمغرب تسميات جغرافية ،ال
يعتريها أي خطأ".
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"وكيف لهما أن يتمازجا" أجزاء األرض ال تتمازج وال تنصهر ببعضها .أنت تستخدم هذه
المصطلحات كتسميات للحضارات ،وذلك ينم في رأيي—مع رجاء المعذرة—عن تبني حق
الهيمنة الثقافية".
تتسبب كلماتها في فترة صمت أخرى .تترقب تفاعال شبيها بمباراة تنس الطاولة ،ستحرز فيها
الفوز دون جهد يذكر .ولكن ها هو يؤشر بيديه مفسحا الطريق لكي تتقدمه .تنظر إليه
مجروحة ،دون ان تنطق ببنت شفة ،فيعلِّق" :ال نريد اليوم أن نستمع ألي شرح آخر .لقد اتفقنا
على ذلك".
تشعر بارتباك ،تتفقد في حرص المكان حولها—مالءات الفراش المشدودة لتجف بتثبيتها بين
الشبابيك ،القطة التي تختفي عند الناصية—هو أيضا يسكت عن الكالم ،وإن كان ينظر إليها
من آن آلخر .ال تستعيد هدوءها إال عندما يبعد نظره عنها .ها هي تضرب األرض بقدميـها
خلفه لتصعد المرتفع الذي تقع عليه المقابر العثمانية؛ إذ يقوم اآلن بدور القائد الرجل وبسرعة
مفاجئة ،مع التفاتة وحيدة ليتأكد من موقعها .بدأت الظلمة تزحف على المكان .يسيران فوق
ألواح المقابر المكسرة ،عبر غابة من الشواهد الرخامية فاتحة اللون والطويلة بقامة رجل التي
مالت عبر قرون من الزمن لتشكل نموذجا يعبر عن التحاب والتراجع في آن واحد .ثمة
تواريخ وأسماء بالحروف العربية .حفيف أوراق عنب البري وأدغال ما في ضوء المغيب،
كأنها سوائل مسكوبة على شواهد المقابر والدروب.
يصعد درجا حجريا ضيقا متآكال ،يلتفت وينظر إليها ،ال يقول شيئا ،يستمر في السير ،ثم يقول
"ال بد من وجود درب آخر غير هذا".
"هناك بالتأكيد دروب عدة .هناك أيضا التلفريك".
فيرد قائال" :ولكنك كنت تودين التجول".
"بالفعل".
ثم يحل الصمت من جديد.
إنه صمت مختلف عن ذاك الذي ساد في البداية ،الذي نم عن البحث والتلمس .تشعر بالحرج
بسبب شرحها في دكان الصابون .تود أن تقول شيئا يبرره ،ولكن وضع جسده المعني حصريا
بمهمة الصعود ال يتيح لها فرصة الحديث عن ذلك.
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يتسلقان بعناء فوق زرع يابس متشابك .يلتفت ليمد يده إليها .جلده ناعم للغاية .يأخذ الدرجات
التالية في حماسة ،تظهر قدماه من حذاء الموكاسان األزرق الداكن ،الذي انتعله دون جوارب،
وقد لوحتهما الشمس .تترك الدرج لتتحرك في هدوء من خالل أدغال الشجر .تشعر بلزوجة
شباك العنكبوت تدغدغ وجهها .هل تريده أن يفتقدها ،ليبحث عنها" يا لها من فكرة بلهاء .تعود
إلى الدرب خلفه .يستمر هو في الصعود دون أن يلحظ شيئا .تسرع خطاها وتتحرك خلفه،
الهثة.
ينتظرها عند قمة الهضبة أمام شاهدة مدفن انقلبت على األرض ،فاستندت منهكة إلى حائط
تركت عوامل التعرية آثارها عليه .ينظر بعيدا .تغطس إسطنبول في آخر أضواء النهار .تظهر
نجوم في السماء الداكنة الزرقة .يبتسم لها ،ولكنها ابتسامة ال تدل سوى على الصبر ،كتلك
التي تبدر إزاء مسار غير مرض الجتماع مجلس رقابة أو في مواجهة شركاء مفاوضات غير
متجاوبين .
"هل أنت على ما يرام""
تجيب هي الهثة "نعم".
"أال تمارسين الرياضة""
"بلى ،وأنت""
"ال ،فيما عدا الرماية بالسالح".
يبتسم وكأنه مسرور بتعبير وجهها ،الذي ارتسمت عليه الريبة والتحفظ.
أما هي فيخطر على بالها جالل ،طقطقته ،بدون بنادق رياضية .ما الذي يجعلها تدخل في
منافسة مع هذا الشخص الغريب عنها" تتوقف المنافسة لوهلة حين يسيران جنبا إلى جانب
على مدق ضيق دامس الظالم وال يتسع لمرور اثنين ،يضيئه هو بواسطة كشاف هاتفه
المحمول .تتالمس ذراعاهما للحظة قصيرة ،ثم مرة أخرى ،وكأنها جرعة لقاح منشطة.
يسيطر اإلحساس باللمسة الدافئة على وعيها أثناء الهبوط ،الذي ال يشكل صعوبة مقارنة
بالصعود .يصالن إلى الميناء في الميعاد المحدد .يلتحق كل منهما من جديد بمجموعته ،بعد أن
يعطيها بطاقة التعريف الشخصية الخاصة به .اسمه د .كريستوف ﭬانكا.
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 .5مومباي
عشوائيات خمس نجوم
رقدت تيريزا ً
ليل ي الوو المنبث م الشق المقابة ..يتتت عينياا قب ن تغفو ،لتتأكد إ
كانت المصابيح ما زالت موا ة ،نم ن ك الجيرا قد نخذوا يجأة وجودها بينام بثي االعتبار.
يمةكوت األتلم قد اقترب ج ًدا ،بما ييه م مثجزات.
نقبت تيريزا نثنا الناار ي ما خةفته هوله م نغراض ،باتث .ع ني قطث .قماش ،لتثبتاا نمام
شباك غري .النوم لتجب الوو  .كانت هو َله قد جمثت ك متثةقاتاا الشخصي .ي ثلث .صنادي .
لم تسمح تيريزا لنفساا ي البداي .سوى ن تبت ي الطبق .الثُةيا مناا ،ثم إذا بيدها تغوص إلى
األعما  .كةاا م سقط المتاع ال نكثر؛ وإ كا م الواوح ن هو َله لم تقدر عةى يراقاا ولم
تدرك ناايتاا :ننبوب كريم طارد لةتشرات شبه يارغ ،عيدا بخور مكسرة تتولت إلى يتات،
نساتك شثر ممطوط .م كثرة االستخدام (اشتبكت بأتدها شثرة طوية .داكن ،).نقلم تبر جاف
مثووو ،.وتذاكر مواصلت ،منادي ورقي .مطبوع عةياا نسما مطاعم ،وشريط به قطع لبا
نيكوتي ُعةكت ثم نعيد لصقاا ي عةبتاا ،إلى جانب صدَ َي ،.ومرهم "تايجر" لةصداع.
قالت تيريزا ي نفساا إناا قد تجد سار ًيا نو ربما وشاتً ا قطن ًيا عري ً
وا .ولك هو َله لم تمتةك ني
ش هندي المنشأ ،كما ن مقاساا ) )36 / 34ووثاا ي مرتب .مغايرة سامي ..يبدو نناا تاتم
بجودة الخام .والتصنيع ،بثي ًدا ع المنتجات الشثبي .المتداول ..إذ تمةت ملبساا نسما مصمم
األزيا ي باريس ونيويورك .نما الملبس الداخةي .يكانت منمنم .ومصنث .م الدانتي بةو
عاج نو نسود .لم يز بثض ملبساا منشورً ا عةى تام الغسي بإهما ؛ يقامت تيريزا الت
ندهشاا ذلك بفرد األكمام المكورة داخ البةوزات الناعم .الشفاي..
نما اآلتيةيه يةم تطأه قدما تيريزا .كانت تمر نمامه ي طريقاا إلى المطبخ ،يتتوقف نتيانا لوهة.
قصيرة وكأناا نمام إنسا تديثه غير شي  ،وإ يك تجاهةه تما ًما غير ممك  ،يتوغط جبيناا
نتيا ًنا عةى لوح الزجاج المبرغ ي متاول .لةتثرف عةى ش ما خةفه.
عثرت ي صندو عةى صورة يوتوغرايي ،.يأخذت تتسا عما تراه ،وعما إذا كانت الصورة
تمث انثكا ًسا لشخص هو َله .تدقت ي هؤال األغراب ،وإ لم يكونوا غربا  ،ما دامت هو َله
قد اتتفظت بصورتام .ظنت تيريزا نناا قد توصةت م خل الصورة إلى ش ما يثيناا عةى
يام شخصي .هو َله ،ولكناا لم تتمك م تتديد ماهيته.
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ظارت ي الصورة عائة .جنوبي .الملمح ،تقف عةى مرعى جبة ؛ وقد تشابكت نذرع نيرادها
الذي نبووا بالتيوي .والنوارة ،وكأنام توقفوا لتوهم ليرتاتوا م رقص .ما .وهذه الوتك..
ارتسمت الوتك .ذاتاا عةى وجوه الجميع :األب النتيف قصير القام .ي بدل .نكبر منه بكثير،
ً
مشغوال برسوم الورد
واألم ي تنورة واسث .وطوية .تمتد إلى كاتةياا ،ارتدت مثاا صدير ًيا
ووشاح رنس ريف ربطته نسف ذقناا ،نما الفتاة الشاب .يارتدت الجينز المشقو وي ًقا لةموو،.
َ
وظارعةى وجااا مكياج اتتفال  ،بينما برز االب ي سترة رياوي .م النايةو التريري لوناا
ييروزي ،يأوفت بدورها مست .اتتفالي .عةى الصورة .بإمكا االب ن يرتدي ما بدا له بوجاه
البا وقامته الرياوي ..شكةت الثائة .وتدة ،وكأ نيرادها كانوا دو ًما ي تو الطبيث ..كا
ك منام بشك ما جز ً ا م الك  ،عةى نتو جث تيريزا تفام سبب اتتفاظ هو َله بالصورةُ .ترى
ه قامت ه بالتقاط الصورة؟ إناا عادة ال تصور نشخا ً
صا .إذ لم تظار ي الصور الت وجدتاا
تيريزا ي قثر الصندو سوى مناظر مد بدت لةوهة .األولى خالي .م البشر؛ نفس الصور
الت كانت ُتتداو عمة ًيا عبر الشبك .ع طارا وإسطنبو ونوديسا .ولك عند التمث ي
الصور اكتشفت تيريزا نشخا ً
صا ،نرباع نشخاص .نطراف نجساد ،كو ًعا ،ذرا ًعا ،رن ًسا م الخةف
بداخ سيارة تاكس منطةق.؛ نو عةى مساي .كبيرة تجثةاا تمتزج مع ما تولاا م مناظر .ثم.
هيئتا تتتركا بمتاذاة جدار عةى طرف نرض قفر مةيئ .بالقمام ..بدا ك ش يتم ًيا ،رماد ًيا،
نسودَ ويو ًيا ،تي انثكست السما ي تجمثات المياه الراكدة ،نو بدت داكن .ت ًقا ،وقد رمت
بغطائاا عةى المكا  ،وكأناا تود ن تطفى نارً ا نشبت ييه .إتساس بالقيام .وبآخر م نجوا.
شكةت هذه الصور م مومباي نقي ً
وا واوتً ا لةصورة الثائةي .عةى المرعى الجبة األخور.
ُكرست بثض الصور لةقمام ..تي لم ُتو َث القمام .يتسب ،ب تم تصويرها كثنصر خ َل .
صور مقبو .متقوقث .عةى ذاتاا .شوارع وكت سكني .مصورة وكأناا مخةوق .م القمام،.
وكأ القمام .ه الت شكةتاا؛ قمام .تتسة الجدرا ؛ تتثف ي مستنقثات المجاري.
ويثة ًيا كانت القمام .ي هذه المدين .عنصرً ا نساس ًيا ،كالتراب والاوا والما  .لم يتم التثايش
مثاا يتسب ،ب ُكثرت وبُذرت .كانت متبوب ،.تثير ي النفوس إتسا ًسا بنشوة الفوز .إناا تمث
توثي ًقا لةتقدم .يمواد التغةيف تد عةى القوة الشرائي .ومتث .االستالك.
لم يبدن اجتياح القمام .لألماك الثام .إال مع تترير السو الاندي .ي التسثينات ،تي دخةت
سةع استالكي .جديدة إلى البلد ومثاا عادات استالكي ..ك ما يستخدم يُةقى به عةى االرض.
إناا مدين .مقشرة ،تةوح وتصدر تفي ًفا ،مةيئ .ببؤر القلق وبالاامسي  ،بأكياس شرائح البطاطا
الجاهزة وعةب الكوكاكوال المنبثج ،.وعبوات السجائر ،وور التغةيف .تكو مناا نسيج،
ونشأت كتاب .ونرشيف :قمام .ي ك مراتةاا ،مترب ،.قذرة ،عفن ،.عطن ،.جديدة .ترى م
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خللاا تراكمات الزم  ،واآلخري  ،آثارهم .ك خطوة يخطوها المر تقوده إلى جماع .الذوات
األغراب ال ُكثر ،الذي يثةنو عاداتام االستالكي .م خل قمامتام .ك منام يُظار لآلخر ما
يأكةه ،وما يشربه ،مجاو َ الاوي ،.وخان ي الوقت ذاته ،لشدة قربه وخصوصيته .ديثت
الترارة الرطب .بروائح الثف والثط وشتى ننواع المخةفات إلى داخ األنف .كما ندت إلى
التثر والتناوح والتمازج عةى نتو ال يرار منه .وإذا تص هذا مرة ووعى المر ذلك،
تصت ُبه هذه المدين .تيثما ذهب؛ تتى آخر نقط .ي الثالم .لم تثُد مومباي مجرد مدين ،.ب
صارت استثارة مجازي..
يبدو ن هوله قد سايرت يجأة .إذ توت الثلج .الكاربائي .عبوات باا بقايا وئية.؛ جرع .تةيب،
يتات جب  ،ومرطبا نوتل يكاد يكو يار ًغا .ه كانت هذه هدايا لتيريزا ؟ نم كانت هو َله ،وهذا
هو نغةب الظ  ،م الناس الذي يتقاعصو ع مام .التخةص م األشيا  ،ييتركو —كمبرر
لذلك—بقايا وئية .ي الثبوات؟ ه ه م االشخاص الذي يتراجثو نمام ك ما هو ناائ ؟
ييتجنبو القرارات التاسم .؟ نم كا التراكم ي الشوارع يمتد الشثور ًيا إلى داخ ثلجتاا،
مُثبرً ا ع عدم قدرتاا عةى انتااج سةوك مخالف لما تولاا.
تخةصت تيريزا م ك شى ي برمي ي الفنا  ،لينقض عةيه جوعى الشوارع م ثم لنبش
متتوياته .ما نسا التخةص م القمام .ي هذا المكا  .انتبات إلى ذلك الخاطر ،يتكت ذراعاا،
ثم واصةت تشمماا لمتتويات المكا .
تصفتت مجموع .عشوائي .م تذاكر سفر (برلي – هانوير  -برلي ) وإيصاالت سيارات نجرة،
إلى جانب يواتير ،ومنادي ورقي ،.التظت نخيرً ا ما كتب عةى ظارها.
" تصبتي ننت المدين َ ،.بمجرد دخولك إياها .يتغير جسدك ،أل زتف هذه المدين .ال
يصبح المدين ..الخوف م يقدا
يتوقف .ال يجوز ن يتنفس المر الاوا إال بثد ن
َ
الذات ،والرغب .ي الذوبا .
يجأة تدركي  ،تدركي بطريق .مختةف .ع ذي قب  .الجسد يثرف ،تتى األتشا ،
المثري .تتسة إلى األن َفاس ؛ نقو هذه ه المثري..
السكو ي الثشوائيات هو نيوًا سكو ُ سكوت ع الكلم .تثرف ك يكرة نناا ال تريد ن
تنشغ إال بذاتاا ،تتى ال توطر إلى التفكير بالمكا  ،بلعقلنيته.
ال يدرى المر ي النااي .ما دهاه ي هذه المدين ..مرتب ًكا بي والئه لةمثايير الغربي.
الت ال يود التخة عناا ،وبي عدم ثقته باا ،لساول .التصو عةياا.
نياما اصةح؟
النجاة ي هذه المدين .مسأل .صُدي"..
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نعجباا النص .تسا لت عما إ كانت نماك مث مومباي ،تي النجاة متض صُدي ،.ال تكشف
نيوًا تدود الف  .ه كا الف ينقد المجتمع؟ نم ننه لم يثد ي ًنا ،ب رسال.؟ ه كا الف مكتف ًيا
بذاته؟ ه نصبح تاك ًما؟
تثرف تيريزا األمر م خل عمةاا ،ن كثيرً ا م األمور ال تبقى عةى ما كانت عةيه إال ي
توجه إلياا عدس .الكاميرا ،نو يتم صباا ي نعراف سرد
عزلتاا وعدم إعلناا؛ يف الةتظ .التى َ
عرو
الريبورتاج ،يتم شتناا بمثان الجماور ومثاييره ونتكامه .ييكو المر  ،وعةى نتو َ
ً
شرطا لةتفاظ
قد قوى عةى ما نراد اإلعل عنه بإعلنه عنه .نيكو التكتم عةى اكتشاف ما
عةيه ؟ إ الغياب ع الك  ،جث االكتشاف ممك ًنا وكا البد م التفاظ عةى هذا الغياب لصو
االكتشاف .يا له م تناقض! ن يريد المر اإلعل ع نمر ما ،ولكنه متكوم بأخطا الفام،ني
بثدم دق .المثايير المتداول ،.الت ُتفسد ما يود اإلعل عنه.
تذكرت لتظات عمةاا كمراسة .صتفي ،.والت لم يثرف نتد شيئا عناا قط .وو  ،عيو ،
قطار تادر خلله الريح المتمة .بترارة الشمس .كا هناك نطفا ثلث ..خمس وست وتسع
سنوات .نخوة .ي طريقام إلى متط" .بواب .الكنيس ".تي يقومو بتةميع األتذي ..لكنام ننفسام
كانوا تفاة .ريثوا وشاح تيريزا ع األرض ،تي انزل م عةى المقثد بفث اهتزازات القطار.
كا األطفا يثريو ك ش  .كانو يثريو ما ال يمكننا نب ًدا ن نثريه (وجات يجأة تديثاا
إلى هو َله) ،ولدقائ سمتوا ل بالتواجد مثام وعندهم .ريثوا الوشاح ليوثوه عةى المقثد،
وودعون  .ندركت ننام سيظةو ملزمي ل منذ تةك الةتظ ..إنام دو ًما موجودو  ،ال نمةك ن
ننساهم؛ ل يغادرون إال إذا تكيت عنام.
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