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أدب وفن

مريم مريزادة

مىض  أعتقد  كان،  مىت  أذكر  ال  وفايت  يوَم 
أذكُر  عقود..  ربما  السنني..  من  عدٌد 
حيبونين  مثلي  أفراٌد  فقط..  أصواَتهم 
وتصعُب عليهم مفارقيت. كانت هناك عطوٌر 
ممزتجة فوق رأيس. كان احتشاُدهم يرعُبين. 

الدمع  راحئُة  العطور،  وتلك 
البيضاء.  والورود  والعرق 
عطَر  شّوهوا  لهم!!  سحًقا 
األبيض  واملسك  القرنفل 
قال  من  يل.  يروُق  كان  الذي 
إّن  الغبي�ة  القريب�ة  لتلك 
رويح ستسرُّ إلحضارها تلك 
الباقة هنا معها. ال أدري لم، 
حساسيَة  بأّن  شعرُت  لكين 

وضعوين  اليت  اللحظة  منذ  تضاعفت  أنفي 
فيها داخل حفرٍة باردة جًدا.. ضّيقة. 

األقدام.  رحلت  ما  سرعاَن  اليوم  ذاك  يف 
لتؤِنَس  املبّللة  الرتبة  راحئُة  ارتفعت  عندها 
ودفٍء  نوٍر  من  وبعٌض  وحدها.  وحشيت 
ليشعَرين  يهّب  وينقطع.  يهبُّ  متقّطع 
وكأنما  برعب  ينقطع  ثم  االرتي�اح،  ببعض 
أن  من  ضيًقا  أكرُث  احلفرُة  درًسا.  ليلّقَنين 

بينهم  فوق  وأنا  اقرتفُته  أكوُن  قد  فيما  َق 
ّ

أدق
كي أستحّق كل هذا الظالم. أحاوُل جًدا دون 

جدوى. 

كل  تذّكرُت  اآلن،  مىض  طوياًل  وقًتا  لكن 
متواصاًل  خًطا  كانت  السلبي�ة  األشياء.. 
أمام عيين.. اإلجيابي�ة كانت على شكِل نقاٍط 

أقوُل  األسود.  اخلط  فوق  تتوّزُع  بيضاء 
ُق، كان االرتي�اُح 

ّ
إجيابي�ة ألنها حني كانت تت�دف

يالزُمها. لكن النقاط سرعاَن ما بدأت تزداُد 
وتضيُق بينها املسافات حىت استحال اخلطُّ 

أبيض. النوُر والدفُء ازدادا جلًيا. 

يمّر الوقُت يف هذا السكِن الغريب، بدأُت 
جسدي  بأّن  أشعُر  بها  بأس  ال  حقبٍة  بعد 

خفيٌف وله فروٌع أحتّسُسها يف الرتبة. ما عاد 
يابًسا. فروٌع متب�اعدة حىت. أظّن لونها  رفاًتا 
من  أياٍم  بعد  بدأُت  أخضر.  البداية  يف  كان 
الرطوبِة أنمو. شعوٌر بتصّلِب أطرايف املدّبب�ة 
كنُت  عمودّي.  بشكٍل  وبرشِدها  اجلديدة 
مأدبِة  بعد  تهضُمين  كأنها  األرض.  بطِن  يف 

االبت�الع تلك. 

خترتُق  بدأت  األطراف  تلك  أن  أعتقد 
نفيس.  حتريِك  عن  عاجٌز  أين  رغم  الرتبة، 
بّد  ال  هلل!  حمًدا  كبري.  بارتي�اٍح  أشعُر  لكين 
وإبداِعه..  صنِعه  من  هو  يل  حيصُل  ما  أّن 

سبحاَنه جّل وعال..

أفقُد  بدأُت  أدري..  ال  سنوات  أو  أياٌم 
مكاين  هنا.  للزمكاِن  الواضح  إدراكي 
تب�ّدل أو أين أنا الذي خرجت مين كل تلك 
األطراف املدّبب�ة اخلضراء. كأين ذبُت إىل مادٍة 

كي أخرَج فقط!

تلك  أطرايف  جعَل  علّي  مّر  الذي  الزمان 
تتحّوُل إىل مادٍة صلبٍة بني�ة اللون. كنُت أزداُد 
املرة..  هذه  شيًئ�ا  أشتمُّ  ال  الرتبة..  فوق  طواًل 
لرييَم  فويق  ما  يشٌء  حّلق  كلما  أستمتُع  لكين 
أجزايئ  لذيذة.  حبوًبا  الغريب�ة  أجزايئ  داخَل 
الغريب�ة كانت ملّونة. تشبه القرنفل واملسك 

ت  وا�ستقرَّ
رويح

محررة
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أدب وفن بقعة

امتألُت  حىت  وحجًما..  عدًدا  تزداُد  البذوِر  ابت�الع  بعد  وكانت  ذاك. 
منها ثم من أحجاٍم ثقيلِة الوزِن تت�دىّل من عنقي! كنُت أشعُر بالقوة. 
بالصالبة. بالثب�ات. النور والدفُء 
مستمران، ينقطع الدفُء فرتاٍت 
عين  فينقطُع  النور  أما  يعود.  ثم 
التوقيت!  نفِس  يف  ليعوَد  يومًيا 
أّن  أعتقد  راضًيا.  كنُت  لكين 
يكن  لم   أخضر..  كان  رأيس 
أشياء  أّن  حىت  جًدا..  كبرًيا  طويل 
تدغدُغ  كانت  صغرية  متحركة 
رأيس باستمرار وال تهجرين إال بعد 

اقتالع عدٍد من أجزايئ الغريب�ة. 

الكثري  مع  ين  يضخُّ أحمر..  نفٍق  داخَل  بأيّن  شعرُت  حقبة،  بعد 
من أمثايل. كنُت َرخًوا، طّيًعا أطيُح من ركٍن إىل آخر. ال أدري ماذا 
تتن�اقله  الذي  الروح،  من  اخلايل  الكيان  هذا  أو  جسدي  بآثار  حّل 
أيها  لك  أسرُدها  كيف  أو  أذكر.  كيف  أدري  ال  الغريب�ة.  األحداث 
هذه  الربهة  يف  أذكر  لكين  اللحظة.  هذه  يف  مثلي  الوحيد  القارئ 
كنُت  أين  أشعُر  يل...   

َ
أطراف ال  إذ  عاجزًة  احلجِم  صغريَة  كنُت  أين 

جنٌس  يل  يعد  لم  هنا  لكن  التأنيث،  أستخدُم  لم  أدري  ال  حمراء. 
معني! رغم أّن رويح ال زالت تطفو.. يب�دو أن الروح ال جنس لها! 

ال  فيه.  والطفرات  احلركة  لكرثة  بالتوتر  يشعرين  ما  سائٍل  يف  أسبُح 
أجوُع هنا، ال أعطش، ال أتألم. لكين أعرُف أّن أمايم مهمًة ما، أعرف 
نبٌض  واألخرى،  الفين�ة  بني  أنسجيت.  يف  املتململ  الشوِق  من  ذلك 
من  نرُج  مثلي.  احلمراء  األجسام  بمالينِي  أرتطُم  جيعُلين  صاعٌق 
الضيقة  الدهالي  يف  ضيًقا.  أشد  ومرًة  أوسع،  مرًة  دهلي.  إىل  دهلٍي 
ال  أذن  ال  يشء.  أي  أَر  ولم  هنا،  يشٍء  أّي  أسمع  لم  جًدا.  وحيدًة  كنُت 
عني ال ملس ال شم ال حواس مطلًقا. لكن شعوري هذا بكياين!! ما هو! 
شكِل  على  تزاُل  ال  ما  طاقٌة  ما.  نوًعا  أكون  ما  أدرُك  أين  هو  أعرفه  ما 

»أنا« رغم انقساِمها منذ ذاك اليوم آالف املرات.

ف النبض. جتّمدنا يف دهالينا. خترّثنا كثرًيا. ال أذكر املراحل 
ّ

فجأًة، توق
ما بني بني. سوى أين يف مكاٍن ما لم أعد حمراء. لم أعد طّيعة. ال دهالي. 

كنُت أسبُح يف كياٍن هائل. كنُت أمتلُك اآلَن ذياًل دقيًقا يتحرك خبّفة. 

وال  الرتبة،  يف  اليت  ببقّييت  شعوري  ينفصل  لم  الوقت،  ذاك  طوال 
ببقّييت اليت سَرت يف دهالَي أخرى يف مكاٍن ما آخٍذ يف االبتعاد عن كياين 
احلايل. كانت يل أجزاٌء يف أماكن مختلفة، تبعُث يل بأحاسيس تشبه 
اليوم يف كّل يشء.  تأّكدُت من ذلك. كأين انصهرُت منذ ذاك  اللمس. 

كأّن كّل ما حويل أخذ يتن�ازُعين. وال سكن حيتويين كّلي.  

الكابوس. اشتدت رغبيت يف  النوعية. طال  التوّتر والنقالت  غلَبين 
الوصول. ال أدري إىل أين. ال أدري ماذا أنتظر. لكنه لم يكن موًتا. عرفُت 
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أين لن أتالىش.. أبًدا.. أيقنُت فقط أين ضعيٌف حىت أجٍل غري مسىّم. 
كنُت أذوي يف كلِّ حنٍي ألعوَد وأتشّكَل يف قالٍب آخر، يف صيغٍة جديدة. 

والنوُر كان يروُح وييجء. 

ربما كنُت شمعًة. أحياًنا أقول. 

إلتقيُت على غفلٍة جبسٍم دائري كبري.. ونفذُت إىل داخله، وبدا يل 
دون  باللون  شعرُت  بكرثٍة،  تطفُر  ألواٌن  الداخل.  يف  صاخًبا  مهرجاًنا 
مرًة  احلالة.  تكّررت  أفهمها..  ال  كثرية  أشياء  كيف.  أفهم  ال  رؤيت�ه. 
الذي  الدائري  اجلسم  كذاك  تماًما  الشكِل  دائرّي  مين  جبزٍء  شعرُت 
املجنونة  الدقيقة  األجسام  مالينُي  تهاجُمين  املهرجان.  يف  التقيُت�ه 

حركتها!  يف 

حىت  أعياين..  الشتات  لكن  أتالَش  لم  مشّتًت�ا،  كنُت 
وخضُت  املرات،  مالينَي  بل  آالف  انقسمُت  اللحظة، 
معارَك مجهرّيًة حيوّية، وطفراٍت غامضة األسباب. كلما 

حاولُت إدراك النهاية، املصري.. 
أفكر،  أكن  لم   التفكري.  أرهقين 

كنُت أشعُر فقط. 

بعد هـــذين املهرجـــــــاَنني يف 
وأطــــــــراٍف  مختلَفنِي  مكاَننِي 
تمتدُّ بني تربٍة وحمرٍة وخضرٍة، 

اختَفيت.. كأين نمُت عميًقا. 

أيَقَظين  ملــــــّوٌن  عندليــــٌب 
َشدُوه ذاك اليوم. 

أخرى..  مرًة  أتكّون..  يب  شعرُت  عين�اهما،  التقت  يوَم 
جامحة  رغبٌة  جديد.  من  لاللتحاِم  يتوقاِن  مين  جزءاِن 

باالنصهار، وشعوٌر بأين أجنح بلمِّ أطرايف الذائب�ة.

ها.. كنُت نصَفي دمعٍة يف عنِي كلٍّ منهما.  يوَم أحّبت�ه وأحبَّ

انتهى الشتات. وصلت. رضيت.

ايَ أَيَّتَُا النَّْفُس الُْمْطَمِئنََّة * اْرِجِعي ِإلَ 
َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة

رويح ا�ستقّرت.

مريم مريزاده
كاتب�ة وفنانة تشكيلية ومرتجمة- إيران


