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لدينا كل شيء وال شيء
فاطمة بزي
«هل سأخرج من باحة الدار؟
وك ـي ــف س ـت ـنــزلــونــي م ــن الـطــابــق
الثالث؟
فاملصعد ال يسع التابوت والدرج
ضيق
ربما كانت الشمس تغمر الباحة
والحمام ،فيها ،كثير
وربما كان الثلج يتساقط
واألطفال يهللون
وقد يكون املطر مدرارًا
على األسفلت املبلل
وفي باحة الدار
صناديق القمامة
كما كل يوم
وإذا م ــا ُح ـ ّـم ــل جـثـمــانــي ،حسب
العادة،
مكشوف الوجه فوق شاحنة
فقد يسقط َّ
علي شيء من الحمام
الطائر
فيكون ذلك بشارة خير».

أمتار قليلة تفصل مقبرة منظمة التحرير
الفلسطينية عن «المدافن العسكرية» في
قصقص .األمتار قليلة ولكن الفارق شاسع
بين من ّرصت أجسادهم فوق بعضها بعضًا
وآخرين ناموا في أبديتهم بـ»أناقة».

ّ
لعل أجمل ما يميز تلك المدافن
بساطتها .تلك التي يمكن أن تتلمسها
في شواهد القبور المتوازية .في الغرف
المرصوفة بعناية الفتة .في الورود النابتة
بينها .في كل شيء ،حتى في كلمات الرثاء
المخطوطة فوقها.

ّ
فكر الشاعر ناظم حكمت بجنازته
ّ
قبل أن يـمــوت .فكر بعصوبة إنــزال
ّ
تابوته من املنزل .فكر في كل شيء.
ّ
ولكن ،كمال حرب ـ مجهز املوتى ـ ال
ّ
يخشى شيئًا من كل هذا .ال يفكر ال
بدرج ضيق وال بتساقط املطر .فهذا
الرجل الــذي ورث العمل في تنظيم
الجنائز عن وال ــده ،ال يعوقه شيء.
ل ـك ـنــه ،ف ــي م ـك ــان مـ ــا ،ي ـع ـيــش حــزنــا
دفينًا .تراه يكلمك بصوت خفيض.
يتعب ه ــذا الــرجــل مــن ال ـســرد اململ
وي ـم ـيــل ف ــي أغ ـل ــب األحـ ـي ــان لـلـكــام
القليل .هو شبه ميت .تدور السبحة
في يده وفي كفه الذي يشي بحركة
متثاقلة أن كل شيء زائل.
ّ
يـ ــذكـ ــر هـ ـ ــذا ب ــأنـ ـط ــونـ ـي ــوس بـ ـل ــوك،
ال ـفــارس فــي فيلم «الـخـتــم الـســابــع»
للمخرج السويدي برغمان .فعندما
أراد أن يلعب مع «مالك املوت» لعبة
الشطرنج .خـ ّـيــر ال ـفــارس امل ــوت بني
لــونــي األحـ ـج ــار األب ـي ــض واألسـ ــود
ب ـعــد أن أخ ـفــاه ـمــا بـكـفـيــه ،فــاخـتــار
«املـ ـ ــوت» األس ـ ــود لــونــا ل ــه .ابتسما
ورأى امل ــوت أن ال ـلــون األس ــود أكثر
مـ ــا ي ـن ــاس ـب ــه .وه ـ ـنـ ــا ،ي ـل ـع ــب ح ــرب
الشطرنج مع املــوت ـ كما في الفيلم
ـ كل يــوم .وينعكس هذا اللعب على
ح ـي ــات ــه م ــع ع ــائ ـل ـت ــه ،ف ـه ــو صــامــت
مـعـظــم ال ــوق ــت ،عـلــى عـكــس زوجـتــه
لـيـلــى ال ـتــي ت ـحـ ّـدثــك ب ــروح تجتذب
الـ ـف ــرح .ت ـل ـمــس ف ــي صــوت ـهــا مــرحــا
ً
جـمـيــا .ال تغفل عــن تدليل زوجها
وإثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــات والـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــك فــي
كمعد
أحاديثها لــه .تعلم أن عمله،
ٍ
ً
للجنازات ،ليس سهال وما يمارسه
يــومـيــا ،رغ ــم ع ــدم احـتـكــاكــه املباشر
بــاملـيــت كتغسيله أو دف ـنــه ،لــه وقــع
يـنــاقــض مــا يـقــوم بــه دك ـتــور ُيـخــرج
ً
طفال إلى الحياة من رحم أمه .تذكر
ل ـي ـلــى ق ـص ــة ت ـعــارف ـه ـمــا وت ـض ـحــك.
كانا يقطنان في الحي نفسه وكان
صديق شقيقها ،فعرض عليها مرة
إي ـصــال ـهــا إلـ ــى م ــدرس ـت ـه ــا .ل ــم تكن
تلك ســوى الـبــدايــة .قــال لها يومها
إنــه في مهمة إليصال جثة فسألها
أن تــراف ـقــه .طـبـعــا ،ه ــو ل ــم يخبرها
بـ ــأن ج ـثــة ت ــرك ــن ف ــي ال ـخ ـلــف ألنـهــا
َ
لــو علمت ملــا وافـقــت أســاســا .خافت
ك ـث ـي ـرًا ع ـن ــدم ــا ص ـ ـ ـ ّـرح لـ ـه ــا ،لـكـنـهــا
اعتادت الفكرة فيما بعد.
ال ـيــوم تـ ّ
ـوسـعــت أع ـمــال ح ــرب .صــار
يـ ـشـ ـغ ــل ،ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة امل ـص ـي ـط ـب ــة،
ّ
متراصة .تصطف على
أربعة محال
ّ
ال ــرص ـي ــف ثـ ــاث س ـ ـيـ ــارات م ـجــهــزة
ل ـن ـقــل ال ـ ـج ـ ـنـ ــازات ،ف ـي ـمــا ت ــرك ــن فــي
إح ـ ــدى املـ ـح ــال سـ ـي ــارات م ــن أنـ ــواع
مختلفة كاملرسيدس والشيفروليه
وغ ـي ــره ــا م ـمــا ق ــد يـطـلـبــه ال ــزب ــائ ــن.
ُيـخــرج عــامــان تابوتًا خشبيًا بني
ً
اللون مشغوال بعناية ويتركان في
املحل توابيت قيد الصنع .يثبتونه
فــي خلفية ال ـس ـيــارة املـخـصـصــة له
حيث وضــع إلــى جانبه أكاليل ورد
أبيض.
ك ــان يـخـبــر ح ــرب زوج ـت ــه ب ـحــوادث
األم ـ ــوات ال ــذي يـتـكـفــل بتجهيزهم.
أحيانًا تطلب منه أال يكمل القصة،
فقلبها ال يتحمل قصة شــاب يافع
توفي في حادث سير ّ
مروع .تكتفي
بــالـقـصــص «ال ـبــول ـي ـس ـيــة» ،إن جــاز
ال ـت ـع ـب ـي ــر ،ك ـم ــا حـ ـ ــدث ي ــوم ــا م ـعــه،
حني قصدته زوجــة أصبحت أرملة
لتنظيم مــراســم دف ــن زوج ـهــاّ .
جهز
ال ـج ـن ــازة ب ـمــا تـتـطـلـبــه م ــن تغسيل
ّ
امليت وتصميم التابوت الخاص به
وإعـ ــداد مــوكــب ال ـس ـيــارات وال ــورود
الــائ ـقــة لـلـمـنــاسـبــة .أث ـن ــاء الـجـنــازة
لــم تـكــف عــن الـنـعــي والـحـســرة على
«رفـ ـي ــق عـ ـم ــره ــا» .ل ــم ي ـق ـت ـنــع ك ـمــال
ح ـ ـ ــرب ب ـ ــ«م ـ ـشـ ــاعـ ــر» الـ ـ ـح ـ ــزن ال ـت ــي
أبــدت ـهــا .شـعــر أن ـهــا تـخـفــي أم ـ ـرًا ما
وبعد فترة علم أن امل ــرأة قــد أوقفت
بتهمة تحريض عشيقها على قتل
زوجها.
اكتسب ذلــك الـحــدس بحكم خبرته
الـتــي تــزيــد عــن  35سـنــة فــي املهنة.

إذ ب ــدأ ال ــرج ــل الـخـمـسـيـنــي مهنته
م ـنــذ كـ ــان ف ــي ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة من
عـ ـ ـم ـ ــره .عـ ـم ــل ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األول ـ ـ ــى
كسائق يوصل التوابيت إلــى مكان
الــدفــن .وعـنــدمــا خبرها أكـثــر ،صار
والـ ــده يــوكــل إل ـيــه ب ــ»ال ـتــوص ـيــات»
البعيدة ،فكان يذهب إلــى الجنوب
والشمال وإلى سوريا في فترات لم
يـكــن الــوضــع األم ـنــي فيها مستقرًا
كالحرب األهلية.
يـتـفــق ح ــرب م ــع «أص ـح ــاب ال ـع ــزاء»
على ترتيبات الدفن في مكتبه الذي
يعلو فيه ترتيل القرآن من املسجلة،
رب ـم ــا إلض ــاف ــة ج ــو «ج ـن ــائ ــزي» من
دون إص ـغ ــائ ـه ــم ملـ ــا ي ـع ـيــد وي ــرت ــل
م ـح ـمــد املـ ـنـ ـش ــاوي أو ال ـش ـي ــخ عـبــد
ال ـب ــاس ــط ع ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد ...يـهـتـمــون
ب ــامل ـظ ــاه ــر خ ـص ــوص ــا إذا مـ ــا ك ــان
املتوفى ذو منصب رفيع كأن يكون
نــائ ـبــا أو قــاضـيــا أو رج ــل أع ـم ــال...
يتكلفون ما بني  200دوالر أميركي
و 1300دوالر ،تـبـعــا مل ــا يـطـلـبــونــه،
بــاخ ـت ـصــار «ش ـع ــب ي ـحــب امل ـظــاهــر
ويغارون من بعضهم» ،يقول حرب.
أما امليت ،فينسى بعد الدفن.
اعـ ـت ــاد حـ ــرب ع ـل ــى م ـه ـن ـتــه ال ـت ــي ال
تعرف أيام العطل أو التزام مواعيد.
ي ـم ـض ــي وقـ ـت ــه خ ـ ــارج ال ـع ـم ــل عـنــد
رف ــاق ــه أو ي ـق ـصــد ال ـب ـح ــر .يـضـحــك
مــن حــادثــة ليست بعيدة «تسلمنا
ج ـثــة امـ ـ ــرأة م ــن مـسـتـشـفــى ب ـيــروت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،ون ـ ـحـ ــن ف ـ ــي ط ــري ـق ـن ــا
إلي ـص ــال ـه ــا رن الـ ـه ــات ــف لـيـخـبــرنــا
امل ـ ـمـ ــرض أن ـ ــه ع ـل ـي ـنــا ال ـ ـعـ ــودة ألن ــه
ّ
ســلـمـنــا جـثــة امـ ــرأة أخ ـ ــرى» .يحمل
حــرب الحياة بخفتها .ربـمــا ،يأخذ
ب ـق ــول بــوكــوفـسـكــي واص ـف ــا املــوتــى
شيء تحت
واملوت «ليس اآلن سوى
ٍ
وهم خفيف الوطأة».
خفة الحياة كما خفة املوت هي سمة
مشتركة للعاملني فيه .فامليت توفي.
انتهى كــل شــيء يتعلق فيه وبــه .لن
يستيقظ فــي ال ـيــوم الـتــالــي بطبيعة
ال ـح ــال لـيـتــوجــه لـعـمـلــه أو لـيـمــارس
ح ـي ــات ــه .وكـ ــل م ـ ّـي ــت ي ـخ ـبــر دافـ ـن ــه أو
ّ
مجهزه أن الحياة وما فيها ومن فيها
ال طائل منه وال نفع« .ما يساويه ابن
آدم فــي النهاية حـفــرة ّ
ضيقة بطول
م ـت ــري ــن وع ـ ــرض م ـت ــر واح ـ ــد ،دم ــوع
غـ ــزيـ ــرة أو ش ـح ـي ـح ــة ،ل ـي ــس م ـه ـمــا،
والكثير من النسيان» ،يقول.
من جهتهّ ،
يحدثك محمد العيتاوي،
ّ
حــفــار القبور منذ أكثر مــن  25سنة،
عــن عمله وهــو جــالــس على ّ
دراجـتــه
ال ـنــاريــة املـسـتـنـفــرة دائ ـم ــا .ال يحمل
ً
م ـن ـجــا وال ي ــرت ــدي رداء أسـ ــود وال
ي ـخ ـبــئ وج ـه ــه ت ـح ــت ق ـب ـعــة طــوي ـلــة.
يـعـمــل ف ــي امل ـق ـبــرة ح ـيــث «ي ـه ـنــدس»
القبور في املساحات املتبقية منها.
يـبـحــث ع ــن م ـكــان ل ـنــزيــل جــديــد بني
امل ـ ـ ــوت ـ ـ ــى ،يـ ـنـ ـبـ ـش ــه وي ـ ـن ـ ـظـ ــف ح ــول ــه
وصوله.
ويجهزه لصاحبه وينتظر
ّ
ه ـنــا ،يـخـضــع امل ـيــت ملـشـيـئــة الـحــفــار
الذي يملك الحق وحده في التخطيط
ملصيره النهائي .أصبحت الجنازات
ومــراسـمـهــا مــن يــومـيــات الـعـيـتــاوي.
وقبل أن يكون حفارًا للقبور كوالده،
ج ـ ـ ـ ـ ّـرب الـ ـعـ ـم ــل ك ـم ـي ـك ــان ـي ـك ــي ،ل ـكــن
تكفه قوته .كميكانيكي
املصلحة لم
ِّ
ســابــق ،ك ــان يـصــلــح أع ـطــال الـسـيــارة
وي ـس ـت ـب ــدل ال ـق ـط ــع غ ـي ــر ال ـصــال ـحــة
ب ــأخ ــرى ج ــدي ــدة .وربـ ـم ــا كـ ــان يـقــوم
بسرقة القطع التي ال تــزال في حالة
جـ ـي ــدة ...ك ـمــا يـفـعــل س ــارق ــو الـجـثــث
لــاسـتـفــادة مــن أع ـضــاء امل ـيــت .كذلك
ي ـقـ ّـيــم ح ــال ــة ال ـس ـي ــارة إذا م ــا ع ــادت
تصلح للسير أو يحيلها على مقبرة
من نوع آخر :كسر السيارات.
ال ـي ــوم ،ي ـعــود ال ـع ـي ـتــاوي م ـس ـ ً
ـاء إلــى
املـ ـن ــزل ال لـيـلـعــب ال ـب ــوك ــر ،ع ـلــى حد
وصف بوكوفسكي للعاملني في هذا
املـجــال ،وال ليحتسي كــأس ويسكي،
وإنـمــا ليسامر أهــل بيته فــي أوقــات
بعيدة من مشاغل الحياة ،ألن املوت
ال ميعاد له وال نبأ.

