مبارزة
معن ابو طالب
تأتيني يف الركعة الثانية .يقتحم صوتها صاليت .يرفض االنتظار والتأجيل رفضاً قاطعاً .متتزج كلامتها
بكلاميت ،أنغامها بآيايت ،جنتها بجحيمي ،وتفوز هي ،دامئاً.
أذكر بوضوح أول مرة سمعتها .يف املقهى ،عىل األرض ،بجانب أرجيلة والدي وشبشبه الذي يتأرجح
عىل طرف قدمه ،جاهزا ً لالنطالق إىل وجهي .بدأ صوتها يهدر من املذياع .صمت الجميع .كان
يستمر الصمت حتى بعد أن تنتهي .خشوع تام ،ال يكرسه إال صياح طفل أو مجنون .عالقتنا كانت
بسيطة يف بادئ األمر .كنت دوماً أسعى لسامعها أينام استطعت .كانت دوماً تجربة طارئة .رضبة
حظ ،مثل طبق كنافة متقن وساخن .حفظت أغانيها دون أن تسكنني .مرت السنني وكانت دوماً
تجربة جميلة .سمعتها وسمعت غريها ،صليت ،وعملت ،وكان كل أمر يف مكانه.
بعد عدة أعوام ،وبعد أن أنهيت دراستي وسكنت وحدي وحصلت عىل راتب ضئيل ،اشرتيت
مشغل اسطوانات .كنت قادرا ً عىل رشاء اسطوانة واحدة ،واخرتت اسطوانة لها .كانت اسطوانة مل
أسمعها من قبل ،وأذكر أن أميل خاب أول مرة سمعتها .أذكر أين شعرت بالخذالن وأنني خرجت
من الدار غاضباً .أين صفقت الباب خلفي كأن هناك من يسكن معي.
مرت أيام قبل أن أجرب االسطوانة مرة أخرى .ال فائدة .مل أستمتع بها ،ولكن لسبب ما ،شعرت
بالحاجة لسامعها مرة أخرى ،وأخرى وأخرى .استمعت لها وأنا يف الحامم ،وأنا ألبس مالبيس ،أو

171

مبارزة

أغسل الصحون ،أو عند تناول وجبة العشاء .بدأت أعرف تفاصيل االسطوانة قبل أن أحبها .أعرف
متى ترتفع ومتى تدنو ،متى تشب ومتى تهدأ .دخلت األغاين صميمي .رصت أجد نفيس أمتتم مع
هذا الجزء أو ذاك .رصت أشعر بحرقة عند مقاطع معينة .مل تعجبني االسطوانة ،بل عشقتها فجأة.
تجاوزت مرحلة املتعة .أصبحت أنهض من الرسير صباحاً راكضاً ملشغل االسطوانات .أركض عائدا ً
من العمل ألستمع إليها .ألحانها ال تفارق ذهني حتى تلتقي مبسامعي .جنة وجحيم هي يف آن
واحد .حفظت كل تفصيلة صغرية وكبرية عىل االسطوانة .سمعتها آالف املرات .ثم وضعتها جانباً.
اكتشفت موسيقات جديدة .الجاز ونجاة الصغرية والكالسيكيات ومزيدا ً من أسطواناتها .ولكن
تلك االسطوانة ،تجلس هناك ،تشدين إليها .تأمرين .كان هذا منذ سنني طويلة .وأنا اآلن يا بني رجل
متقدم يف العمر ،تهمني صاليت وال أكرتث ملتع تزول قريباً .أعيش قرب أبنايئ وأحفادي .أحاول أن
أبقى خارج طريقهم ،ال أثقل عليهم .مشاويري إىل املسجد وإىل السوق( .يشري إىل األكياس بحوزته)
صحتي جيدة ،ولكن ذهني معذب.
أصل إىل املسجد ،أتلو األدعية ،أسلم عىل أصدقايئ ،أحيي الشيوخ ،ثم تبدأ املعركة .أحياناً تبدأ فورا ً،
أحياناً يف الركعة الثانية أو الثالثة .ولكنها دوماً تبدأ .يدخل صوتها مجردا ً إىل روحي .ال آالت وال
إيقاع .يدخل عذباً مزمجرا ً ال يقف يف طريقه يشء .أحاول أن أركز ،أن أبقي ذهني يف اآليات ،ولكن
ال فائدة .أسمع صوتها بكل وضوح ،كأنها االسطوانة أمامي .ال بل كأنها هي أمامي ،عىل املرسح،
تعلوين قليالً وال تراين ،تخاطب املاليني .تأرسهم لدقائق أو ساعات .أتساءل أحياناً إن خطر ببالها
أبدا ً أنها ستسكن ،بل تقتحم ،عقل شخص ما مثيل .إن أدركت قوة ما تجلبه إىل الدنيا.
تدخل اآلالت شيئاً فشيئاً وتختفي اآليات واحدة واحدة .أقاوم وأمتسك بآيايت ،أرفع صويت بالتالوة
حتى لو كانت صالة رسية ،أعيد نفس اآلية مرات ومرات مركزا ً يف كل كلمة ،ولكن صوتها جبار.
أحياناً أقاوم ثواين ،أحياناً دقائق ،بالنسبة يل هي دهور .كلام قاومت أكرث كانت هزميتي أكرث عذوبة.
كلام كانت جنتي أوضح وأبعد .أحياناً تكون الهزمية مريرة لدرجة أن عيني متلؤهام الدموع
وجسدي يرتج .أشعر بنشوة ال مكان لها يف دار عبادة .أبيك .يظن أصدقايئ أين حجزت مكاين يف
الجنة ،بينام أنا يف الجنة اآلن ،وجحيمي عىل بعد أيام قليلة.
ملعون ذاك اليوم عندما سمعتها .أستشيط غضباً عىل أيب ،أما كان عليه أن يحميني؟ أما كان عليه أن
يبقيني يف املنزل ،أعارك أخي الصغري وأكرس بعض األواين؟ أكان عليه أن يع ّرفني عىل هذا املخدر،
أن يقلب حيايت عىل رأسها ،أن يدمر عالقتي بريب؟ سوف أتغلب عليها يوماً .سوف أخرجها من رأيس
ومن عاملي إىل األبد ،وأمتنى أن يكون بقي وقت ٍ
كاف يل لصلوات أكفر بها عن ذنويب.
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كيف ألقى ريب بهذا الحال؟ كيف أرشح ملالئكة الحساب أن لقاءها أعذب من لقاء الرب ،أن كلامتها
محفورة يف صميمي أكرث من كلامته؟ ترى حينام تحني الساعة ،أمتنحني صفاء الذهن ألتشهد قبل
املوت ،أم تغزو تلك اللحظة أيضاً؟ هل تغزو حيايت اآلخرة أيضاً بصوتها؟ هل تأيت بيني وبني ريب
يف لحظة الحسم؟ إنها لفكرة تجعلني أرتعد خوفاً ،وأكرث ما يخيفني أن هناك يف داخيل ،يف أعامق
نفيس ،ما يريد ذلك .هناك يف داخيل ما يريد يل أن تكون سكرات مويت معها ،أن تغني يل مويت ،أن
ترافقني ،أن تأخذ بيدي وتسلمني للعدم ،سعيدا ً منتشياً.
(يولف سائق الباص املذياع ،يغيرّ عدة محطات ،ثم يتوقف عند أغنية .يخبط هو عىل ركبتي
بحامسة) .ها هي! ها هي! عىل املذياع .اسمع.(لحظات.تغرورق عيناه بالدموع ،يحرك رأسه مع
املوسيقى حركات بسيطة ،فيها كل وقار من هو يف عمره .يحرك رأسه بأىس ،ويتنفس الصعداء).

173

