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أي تشابه بني أحداث الرواية والواقع
هي حقيقة فادحة ال أستطيع إنكارها.
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«امسها حسيبة»
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()1
قبــل مائــة عــا ٍم مــن اآلن ،داخــل الضواحــي الشــعبية ملدينــة ((دبلــن))
عاصمــة ((أيرلنــدا)) ،كتــب العــم ((جــورج برنــارد شــو)) مقولتــه الشــهرية
(( :احلقيقــة هــي أن الــكل ســيؤذيك بطريقــة مــا ،عليــك فقــط أن جتــد مــن
يســتحق أن تعــاين مــن أجلــه)).
وصلتنــي مقولتــه ،قرأهتــا وكنــت صغــرة ،مل أكــن قــد جتــاوزت وقتهــا
العــر ســنوات ،لكنهــا َثبـُــتت يف عقــي كنقــش فرعــوين فريــد مــن الصعــب أن
ـت هبــا أحيا ًنــا أخــرى ،لكنــي
ـرا  ..أنكرهتــا أحيا ًنــا وآمنـ ُ
ُيـــمحى ،تذكرهتــا كثـ ً
لســنوات طــوال حرصــت يف البحــث عــن إجابــات ُمقنعــة ،إن كان ((برنــارد
شــو)) مـ ِ
ُــح ًّقا فيــا قالــه ،واجلميــع ســوف يؤذينــي بطريقــة مــا ،أو أنــ ُه كان
ـندا
عــى خطــأ!!  ..وإن كان اجلميــع ســوف يصي ُبنــي بــأذى ،فمــن ســيكون سـ ً
ومتك ًئــا يف أيــام الشــدائد والصعــاب؟!.
ٍ
لســنوات عديــدة مل أكُــن أدرك أن اإلجابــة عــن تســاؤاليت تركهــا العــم

ولــدت فيــه ،تركهــا مــع الراعــي
((باولــو كويلــو)) يف نفــس العــام الــذي
ُ
رواق الكنيســة القديمــة يف
((ســانتياغو)) عنــد شــجرة اجلميــز ،داخــل َ
((غرناطــة))  ..املؤســف يف األمــر ،أن اإلجابــة وصلتنــي ُمتأخــرة عــرون
عامــا ،لكــن  ..يبقــى ِ
دائ ًــا الوعــي ا ُمل ّ
خــر مــن احلامقــة املســتدامة.
ً
تأخــر ٌ

***
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مل ت ُكــن البدايــة قبــل مائــة عــام مــن اآلن ،عنــد العــم ((جــورج)) ،كانــت أبعـ ُـد
مــن ذلــك قليـ ًـا  ..حتديـ ًـدا يف هنايــات القــرن اخلامــس عــر امليــادي ،فعندمــا
كانــت األندلــس تزدهــر وتنــر مــا حوهلــا بالعلــم والتقــدم ،كانــت أوروبــا بأكملها
ت ُعــج وتغــوص يف وحــل اجلهــل والظــام وســفك الدمــاء ،عندهــا احتــدت مملكــة
ليــون ومملكــة قشــتالة ،مــع مملكــة أراجــون  ،واســتطاع امللــك ((فرينانديــو))
بمرافقــة امللكــة ((إيزابيــا)) غــزو وإســقاط ((غرناطــة)) ،آخــر ُمــدن املســلمني يف
األندلــس ،و كان ذلــك يف العــام 1492م.

وقتهــا  ..لثــاث ليــال مل تنــم ((غرناطــة)) وال ((حــارة البيازيــن)) ،كانــت

ليــايل حزينــة ،شــعر النــاس فيهــا بالوحــدة والضجــر بعــد أن ُنــزع عنهــم ثــوب
األمــان  ..اجتمــع الرجــال األشــداء برفقــة كبــار الســن مــن ذو احلكمــة يف
وأيضــا الشــوارع  ..حتدثــوا مجي ًعــا بــا انقطــاع عــن
املســاجد وبيــوت العلــم ً
اهلزيمــة ورضورة اهلجــرة  ..قالــوا :

 فلنحمــل مــا نقــدر عليــه مــن متــاع ونرحــل ،فبــاد اهلل واســعة ،أو نبقــىُمسـ ّلمني أمرنــا هلل واألســياد اجلــدد ونعيــش طو ًعــا هلــم.
عــى عكــس مــا حتدثــوا وفكــروا ،كان العجــوز ((أبــو جعفــر))

صانــع أغلفــة الكُتــب ،يفكــر يف يشء آخــر ،حيــث انشــغل عقلــه بالكتــب

واملخطوطــات والكثــر مــن علــوم الفلــك والطــب والكيميــاء االســامية،
كان يعلــم ّ
أن القشــتاليني حتـ ًـا ســوف يبحثــون عنهــا ليحرقوهــا كــا فعلــوا يف
املــدن التــي دخلوهــا قبلهــم ،فهــا مــا دخلــوا مدينــة ّإل وأحرقــوا تراثهــا ..لــذا
مــا أن أالحــت لـ ُه الفرصــة إســتغلها  ..ألســابيع عمــل بكـ ٍـد عــى مجــع الكتــب
حلكــاء وا ُملعلمــن
واملخطوطــات الثمينــة مــن املســاجد واملكتبــات وبيــوت ا ُ
مــن ال ُفقهــاء ،كان بحكــم عملــه كصانــع لألغلفــة يعرفهــم جيـ ًـدا فقــد تعامــل
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ـرارا ،بعــد اجلمــع أخفاهــا جيـ ًـدا يف بيتــه الثــاين املنــزوي بجبــل ((عــن
معهــم مـ ً
الدمــع)) ،بعيـ ًـدا عــن األعــن.
بعــد أســابيع مــن ســقوط ((غرناطــة)) حــدث مــا حســبه ((أبــو جعفــر))،
اقتحــم القشــتاليني املســاجد وبيــوت احلكــاء والعلــاء ،مل يرتكــوا مكا ًنــا َّإل و
بحثــوا ِ
فيــه عــن الكتــب واملخطوطــات ،و يف كل مــرة ارتــدوا خائبــن  ..مل
جيــدوا َّإل أشــياء قليلــة للغايــة ،ليســت ذات أمهيــة ،فبعضهــا إن مل يكــن مجيعهــا
ُمــرد ُنســخ ليســت أصليــة ،أ ّمــا األصــول فقــد اختفــت متا ًمــا  ..مجعــوا الكتــب
واملخطوطــات يف ســاحة املدينــة ،وأمــام أعــن املســلمني قامــوا بحرقهــا ،كانــوا
موقنــن أشــد اليقــن مــن أن هــذه ليســت مجيــع الكُتــب ،موقنــن أن أحـ ًـدا مــا
قــد ســبقهم بخطــوة و أخفــى النســخ األصليــة منهــا ،وفعــل ذلــك عــن عمــد،
لــذا ضمــروا يف أنفســهم الــر ملــن جيدوهــا عنــده.

مل حيتمــل ((أبــو جعفــر)) مــا شــاهده يف ســاحة املدينــة مــن حــرق الكتــب،
فالكتــب كانــت أحــب ِ
اليــه مــن نفســه ،ظــن أن اهلل قــد ختــى عنهــم مجي ًعــا،
أحــدا منهــم  ..ليلتهــا  ..عــاد للبيــت ،أســتلقى
و أن القشــتاليني لــن يرمحــوا ً
ِ
نفســه أنــه ســوف يغــادر احليــاة ،كان قــد وصــل هنايــة
يف فراشــه ،شــعر يف
الســبعينيات مــن عمــره ،وحـ ّـل عليـ ِـه الوهــن والضعــف ومتكــن من ـ ُه املــرض،
وكانــت حمرقــة الكتــب القشــة التــي قســمت ظهــر البعــر ،فقــد ُقتلــت روحــه
التــي كانــت حت ّيــا يف الكتــب ،فــا فائــدة أن حي ّيــا اإلنســان بــا روح  ..لــذا قــرر
ليلتهــا أن ي ِ
قســم أمالكـ ُه ،فــأورث بيتــه الثــاين القائــم يف جبــل ((عــن الدمــع))
ُ
إىل ابنــه ((حســن)) والكتــب واملخطوطــات إىل ابنتــه ((ســليمة)) ،عــى أن
يبقــى بيتــه األول يف حــارة ((البيازيــن)) لزوجتــه ((أم حســن)) ،رشيطــة أن
يعيشــوا مجي ًعــا فيـ ِـه ،ويظــل بيــت ((عــن الدمــع)) مغل ًقــا  ..و كان ذلــك بدافــع
حرصــه عــى الكتــب.
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كان ((أبــو جعفــر)) رجــل حكيــم للغايــة ،يعــرف جيـ ًـدا مــن الذي يســتطيع
محايــة الكتــب ويتــوىل احلفــاظ عليهــا ويصوهنــا كأمانــة كبــرة ،كان يعلــم بـ ّ
ـأن
((ســليمة)) ِمثلــه متا ًمــا ،تعــرف قيمــة الــورق ومــا حيويــه مــن علــوم وأرسار
وتقــدر أمهيتـ ُه ،لــذا أورثهــا الكُتــب ،وأوصاهــا بحاميتهــا مهـ ًـا كلفهــا األمــر.
ظ ّلــت ((ســليمة)) لشــهور طــوال بعــد وفــاة والدهــاُ ،متفظــة بالكُتــب
ٍ
ألحــد غــر ((حســن))
واملخطوطــات يف مكاهنــا ،دون اإلفصــاح عنهــا
الــذي كان يعلــم بأمرهــا ُمســب ًقا مــن والــده ،و كانــت بــن حـ ٍ
ـن وآخــر تتســلل
ـرص شـ ٍ
بحـ ٍ
ـديد إىل بيــت ((عــن الدمــع)) ،جتلــس بــن الكتــب واملخطوطــات
عــى ضــوء شــمعة صغــرة تــدرس مــا تدرســه ،وتأخــذ مــا تبحـ ُ
ـث عنــه مــن
معلومــات يف الطــب والكيميــاء ثــم تعــود مــرة أخــرى يف وســط الليــل إىل
منــزل حــارة ((البيازيــن)).

بعــد وقــت ليــس بكثــر  ..أصــدر القشــتاليني مرســو ًما وزع عــى العامــة،
ينــص عــى رضورة تســليم كافــة الكتــب العربيــة لفحصهــا ومــن يتخلــف عــن
ــد ًدا يف تفتيــش البيــوت واملكتبــات بح ًثــا
التســليم ُيعاقــب بشــدة ،وبــدأوا ُم َّ
عــن الكتــب واملخطوطــات ،كانــت ((ســليمة)) ُتــدرك َّ
أن ((حســن)) ســيدفع ُه
خوفــه عليهــم إىل تســليم الكتــب لفحصهــا ،وكانــت ُتــدرك جيـ ًـدا أن فحــص
الكتــب يعنــي مصادرهتــا ،ولــن تســتطيع فعــل يشء ملنعهــم ،لــذا  ..جلــأت إىل
زوجتــه ((مريمــة)) صديقــة روحهــا املقربــة  ..طلبــت منها املشــورة واملســاعدة
 ..فأقنعتهــا األخــرة بــرورة نقــل الكتــب مــن بيــت ((عــن الدمــع)) املغلــق
إىل بيتهــا الــذي يعيشــون فيــه يف حــارة ((البيازيــن)) ،قالــت هلــا :
 إنــه املــكان الوحيــد اآلمــن الــذي لــن يشــك ((حســن)) أن الكتــبُنقلــت إليــه ،فمــن غــر املعقــول أننــا ســنخفيها عنــه حتــت أقدامــه ،خاصــة إذا
مــا أغلقنــا عليهــا صندو ًقــا ووضعنــا ُه يف غرفــة نومــه.
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عنــد ُمنتصــف الليــل ،وســط ســكون الشــتاء البــاردة ،و حتــت ضوء ُّ
الشـ ْعل
اخلافــت ،خرجتــا مــن املنــزل ُمتســللتني إىل شــوارع ((غرناطــة)) احلزينــة وقــد
حرصتــا عــى ّأل تالحظهــم (( ُأم حســن)) و التــي كانــت تغــط يف نــو ٍم عميق ..
كانــت الفرصــة قــد الحــت هلــم عنــد غيــاب ((حســن)) الــذي خــرج للتجــارة
وســوف يتغيــب لعــدة ليــايل ،بعــد أن توشــحتا مالبـ ٍ
ـس ســوداء ثقيلــة تقيهــم
ـي ِحصــان
شــدة الــرد ً
وأيضــا تســاعدهم عــى التخفــي وســط الظــام أمتطـ ّ
((حســن)) وتســللتا ِ
بــه إىل بيــت ((عــن الدمــع))  ..داخــل البيــت قامتــا
ص الكُتــب داخــل صنـ ٍ
خصيصــا
ـدوق كانــت ((مريمــة)) حصلــت عليـ ِـه
ً
بـ َـر َّ
حلفــظ الكتــب واملخطوطــات فيــه ،كان مصنو ًعــا مــن خشــب الزيتــون ،لونــه
زيتــوين مجيــل ،حيمــل نقــش غصــون وزهــور وعصافــر ،كل عصفوريــن
ّ
متقابــان متالمســان ،تشــعر أن بينهــم ُألفــة ،صنــدوق يليــق بالكتــب.
محلتــا الصنــدوق فيــا بينهــم بحـ ٍ
ـرص وعنايــة شــديدين ثــم خرجتــا مــن

املنــزل بإجتــاه الباحــة األماميــة للمنــزل حيــث كان احلصــان مربــوط يف شــجرة
اجلميــز العمالقــة ،وضعــوا الصنــدوق فــوق ظهــر احلصــان وقامتــا بتغطيتــه
جيـ ًـدا ببعــض األغطيــة الســوداء ،ثــم عادتــا بـ ِـه ُمتســللتني مــرة أخــرى إىل بيــت
((حــارة البيازيــن)) ،وبنفــس الطريقــة ،محلتــا الصنــدوق بحـ ٍ
ـرص وعنايــة ثــم
تســللتا بــه إىل داخــل البيــت ،ويف غرفــة نــوم ((حســن)) وضعــوا الصنــدوق
أســفل رسيــره ،وظ ّلــت الكُتــب آمنــة يف مكاهنــا لوقـ ٍ
ـت ليــس بقليــل.

***

رسا ،عملــت عــى مــداواة النــاس بــا تعلمتــه،
مارســت ((ســليمة)) الطــب ً
أيضــا يف بعــض الصناعــات بغــرض مســاعدة املســلمني
أســتخدمت الكيميــاء ً
يف غرناطــة ،إىل أن َ
وشــى هبــا أحــد كارهــي املســلمني يف ((غرناطــة)) إىل
احلاكــم اجلديــد ،أبلــغ القشــتاليني بأمرهــا ،فتوجهــت رسيــة صغــرة مكونــة
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مــن عــدة جنــود وضــع عــى رأســهم مســؤل عنيــد غليــظ املعاملــة حــاد الطبــاع،
ـوت أجــش يرعــب العامــةُ ،عــرف عنــه كرهــه املفــرط للمســلمني ،إذ أنـ ُه
لــه صـ ٌ
أشــتهر بقتلهــم ألتفــه األســباب أو بدوهنــا  ..إقتحمــوا املنــزل  ..نــروا الرعب
يف أرجــاءه وهــم يفتشــون ُه مــرة بعــد مــرة ويف كل مــرة حيصــدون اخليبــة ،كادت
العجــوز ((أم حســن)) أن متــوت مــن شــدة اخلــوف والقلــق عــى أفــراد عائلتهــا
 ..كانــت ((مريمــة)) قبــل أيــا ٍم مــن هــذه احلادثــة قــد إستشــعرت بــي ًء مــن
القلــق فأخرجــت الصنــدوق ودفنتــه أســفل شــجرة اجلميــز املوجــودة يف
الباحــة اخللفيــة للمنــزل دون أن ختــر ((ســليمة)) بذلــك.
ليلتهــا  ..رفضــوا أن يرتــدوا خائبــن  ..فبعــد أن فشــلوا يف إجيــاد أ ًّيــا مــن
الكتــب واملخطوطــات ألقــوا القبــض عــى ((ســليمة)) بطريقــة ُمهينــة للغايــة،
فقــد تطــاول عليهــا قائــد الرسيــة بالســب والــرب أمــام والدهتــا العجــوز ((أم
حســن)) ،كان حيــاول أشــاعة الرعــب أكثــر يف قلوهبــم عــى أمــل ان يضعــف
أحدهــم فتخــرج منــه كلمــة واحــدة تــدل عــى وجــود الكتــب َّ ..إل أن أحـ ًـدا
ٍ
بحــرف واحــد  ..كانــوا يضاعفــون اإلهانــات يقينًــا منهــم أهنــا
مــا مل يتفــوه
متتلــك الكتــب الالزمــة لتتعلــم هــذه األشــياء ،وكــرروا عليهــا الســؤال :
 -كيف وأين تعلمتي كل هذا ؟! أين الكتب؟!.

واحدا تلــو اآلخر
مل يكتفــوا بالقبــض عليهــا  ..أمــروا بتفتيــش بيــوت أهلهــا
ً
يف حماولــة بائســة منهــم أن حيصلــوا عــى الكتــب  ..عندهــا تــرب ُمـ َّـدد ًا إىل
قلــب ((مريمــة)) شــي ًئا مــن القلــق واخلــوف عــي ((ســليمة)) ،والتــي أدركــت
جيـ ًـدا أن األمــور تتجــه إىل األســوء عندمــا ســمعت أن القشــتاليني وجهــوا هلــا
ُتمــة ممارســة الســحر ،وقــرروا حرقهــا ح ّيــة ،إن مل ختربهــم بمــكان الكتــب ..
خشــت أن تعــرف حتــت وطــأة التعذيــب والتهديــد باحلــرق أن الكتــب لدهيــا
 ..لكــن يش ًء مــن هــذا مل حيــدث.
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حتملــت ((ســليمة)) ويــات التعذيــب ألســابيع ُمتتاليــة ،وأمــام عنادهــا
وقــوة حتملهــا يــأس القشــتاليني مــن احلصــول عــى أعــراف منهــا بمــكان
الكتــب واملخطوطــات فإختــذوا فيهــا قــرارا  ..أطلقــوا منـ ٍ
ـاد يصيــح يف النــاس
ُ
ً
بــأن جيتمعــوا يف ســاحة املدينــة ،ثــم بــدون شــفقة أو إنســانية وبجــروت ليــس
لــه مثيــل ،قامــوا بحرقهــا ح ّيــة أمــام أعــن النــاس ،كجــزا ًء هلــا ألهنــا مل تـ ِ
ـش
بمــكان الكُتــب ولتكــون عــرة ملــن لدهيــم كتــب وخمطوطــات ..
ظـ ّـل الصنــدوق مُ تف ًيــا لعقــود بلغــت فيهــم ((مريمــة)) مــن العمــر أرزل ـ ُه،
وهنــت وازداد ضعفهــا هــي األخــرى ثــم شــعرت بأقــراب هنايتهــا ،كان هلــا
ِ
ـي)) تتوســم فيــه اخلــر وبخــرة
مــن أبنتهــا ((عائشــة)) شــا ًبا ُمقاتـ ًـا ُيدعــى ((عـ ّ
الســنوات الطــوال التــي عاشــتها ،كانــت تعــرف أنـ ُه شــهمُ ،يعتمــد عليـ ِـه ،لذلــك
طلبــت أن جتتمــع ِ
بــه ،أخربتــه بقصــة صنــدوق الكتــب واملخطوطــات مــن
البدايــة إىل النهايــة ،ومــا كان يف املــايض بســببهام وكيــف أفنــت جدت ُه ((ســليمة))
حياهتــا مــن أجــل احلفــاظ عــى وصيــة جــده األكــر ((أبــو جعفــر)) وكل ذلك يف
ســبيل احلفــاظ عــى الكتــب واملخطوطــات ،بعــد ذلك أوصتــه عليه وأســتحلفته
بــاهلل و بــاألرض أن يصــون الوص َّيــة  ..كان ياف ًعــا مــن املحاربــن األقويــاء ،عرف
عنــه شــجاعته وبســالته يف قتــال القشــتاليني ،وكان يــدرك جيـ ًـدا معنــى أن ختتــاره
اجلــدة دون أ ًّيــا مــن أخوتــه ،يف هنايــة األمــر أخربتــه وصيتهــا وهــي تعطيــه بعــض
أكيــاس النقــود ،قالــت لــه أن لديــه مهمـ ٌة ثقيلـ ٌة للغايــة ،عليــه أن ي ُكــف عــن قتال
((القشــتاليني)) فقــد إنتهــت األندلــس ولــن تقــوم لغرناطــة قومــة أخــرى ،لــذا
عليـ ِـه أن جياهــد بطريقــة خمتلفــة ،هــذه الطريقــة تكمــن يف إســتخدامه للنقــود التي
اعطتهــا إليـ ِـه يف الســفر بالصنــدوق للمــكان األكثــر أمنًــا عــى األطــاق ،مســجد
األزهــر الرشيــف يف القاهــرة ((مــر)).

***
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رحلــت ((مريمــة)) إىل الســاء ،تركــت الصنــدوق أمانــة ُمعلقــة يف رقبــة
ـض الوقــت حيــث
حفيدهــا ،الــذي ظــل حماف ًظــا عليــه داخــل ((غرناطــة)) لبعـ ُ
كان يقــوم بتجهيــز حالــه واإلعــداد للرحلــة الطويلــة  ..مــا إن أتــم إعداداتــه
خــرج مــن ((غرناطــة)) ،وعــر اجلبــال احلــادة واملنحــدرات الصعبــة تســلل
ً
حامــا صنــدوق جدتــه ،لكــن قطي ًعــا مــن القشــتاليني التقــوا بــه ،وشــكوا
يف أمــره فهامجــوه ،أثنــاء هروبــه منهــم فقــد أموالــه كاملــة ،لكنــه يف النهايــة
منتظــرا اقــراب
نجــا منهــم بالصنــدوق ووصــل إىل الشــاطيء  ..ثــم وقــف
ً
الســفينة ،وأمامــه الصنــدوق ،مغلــق عــى الكتــب واملخطوطــات ويشء مــن
رائحــة غرناطــة والبيازيــن وعــن الدمــع ،وقــف حيــدق يف مــوج البحــر ،يعلــو
ثــم هيبــط ،ويدنــو ليالمــس األرض يف رفــق حلظــة اللقــاء ،تــرد عينــاه يف
أخــرا ُ
ســأحقق وص ّيــة اجلــدة ((مريمــة)) وأنقــل
املــدى ،يقــول يف نفســه،
ً
الكتــب.

***

((عــي)) الــذي أتــكأ بكلتنــا يديــه عــى
حتركــت الســفينة مــن فوقهــا
ّ
الصنــدوق حيتضنــه وحيتضــن رائحــة آخــر مــا تبقــى لــه مــن أحبابــه ،كان
ينظــر إىل الشــاطيء وهــو يبتعــد بعينــن المعتــن بالدمــوع ،مود ًعــا غرناطــة
والبيازيــن وعــن الدمــع ،يتذكــر كل درب وشــارع وحانــوت ،تــاركًا خلفــه
قــر جــده ((أبــو جعفــر)) وجدتــه ((ســليمة و مريمــة)) ،وكــذا أصدقائــه مــن
املجاهديــن يف جبــال األندلــس ،كانــت الســفينة تبتعــد عــن الشــاطيء وهــو
يتمتــم يف نفســه ((:اليــوم  ..ال وحشــة يف قــر مريمــة)).

***

نــزل يف املدينــة اجلديــدة ،كانــوا قــد أطلقــوا عليهــا ((شفشــاون)) ،وكانــت
قــد تأسســت ســنة 1471م ،عــى يــد ((عــي بــن راشــد)) ،يقــال عنــه واحــد
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مــن األوليــاء الصاحلــن ،أســس املدينــة بغــرض ايــواء مســلمي ((األندلــس))،
بعــد طردهــم مــن طــرف القشــتاليني.
كان يف احتيــاج شــديد للعمــل بعــض الوقــت ،بغ َّيــة مجــع أمــوال بديلــة للتي
فقدهــا ،كــي يســتطيع أن ُيكمــل رحلتــه الطويلــة إىل ((مــر)) ،أثنــاء بحثـ ِـه عن
العمــل عــرض عليــه أحــد مــن تعــرف عليهــم فــوق ظهــر الســفينة فرصــة عمـ ٍ
ـل
يف الشــال مــن ((شفشــاون)) ،وافــق عــى الفــور وذهــب برفقتـ ِـه  ..ظــل هنــاك
لشــهور طــوال ،عمــل حــدا ًدا يف ورشــة لتصنيــع الســيوف واخلناجــر كانــت
تصــدر أســلحتها للمجاهديــن يف األندلــس ،أثنــاء هــذه الشــهور مل ينســى
جدتــه ووصيتهــا ُمطل ًقــا إىل أن ّ
حــل عليــه احلــب ،فقــد وقــع ُمغر ًمــا يف أبنــ ُة
صاحــب الورشــةُ ،أعجــب وتعلــق هبــا دون أن يشــعر ،كان صاحــب الورشــة
مــن قبيلــة هــي األكــر يف املدينــة ،قبيلــة ((بنــي حســان)) ،وهــي واحــدة مــن
أكــر وأعــرق القبائــل العربيــة ،التــي تســكن شــال ((شفشــاون)) ،حيــث
يعــود أصلهــم و نســبهم ايل اجلعافــرة ،نســبة إيل ((جعفــر بــن أيب طالــب))
ريض اهلل عنــه.
بعــد شــهور كان قــد صــارح والــد الفتــاة بــا محلــه يف قلبـ ِـه جتــاه أبنتــه ،كان
الرجــل مريــض يعــاين مــن اآلم مفرطــة ويشــعر أن هنايتــه وشــيكة ،ومل يكــن
لديــه مــن األبنــاء ســوى الفتــاة نفســها ،وكان قلقــه عليهــا ق بلــغ منــه مبلغــه،
ـي)) الشــهامة والقــوة التــي جتعلــه يأمتنــه عليهــا ،زوجهــا لــه..
و َّملــا رأى يف ((عـ ّ
ـي)) محـ ًـا
ـرا ،مــات
ُ
وتركهــا م ًعــا ،فورثــاه وورث ((عـ ّ
ومل يعــش بعدهــا كثـ ً
ثقيـ ًـا يكمــن يف إكــال مســرة صهــره بتصنيعــه لألســلحة وتوريدهــا للمقاتلني
يف الضفــة األخــرى ،وأمــام مــا وجــد نفســه فيــه أخذتــه الســنني  ..شــغلته عــن
مهمت ـ ُه مهمــة ُأخــرى ،لكــن مــا هــون عليــه األمــر هــو أعانــه أبنــاء القبيلــة لــه
عــى العمــل ،أعتــروه واحـ ًـدا منهــم ،ممــا جعلــه يــرى فيهــم األصالــة والعراقة،
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كان ُيعــزي نفســه بالقــول أن الصنــدوق بــا حيويــه مــن الكُتــب واملخطوطــات
عندهــم يف أمــان ،لذلــك مل يكمــل رحلتــه .ظـ َّـل بينهــم لســنوات طــوال ،رزق
فيهــم بثالثــة مــن البنــات ،وأصبحــت لــه عائلــة ومكانــة كبــر بــن أهــل زوجتــه
يف القبيلــة.

ـي)) يف شــال ((شفشــاون)) ،وبقــي الصنــدوق
بعــد ســنوات  ..مــات ((عـ ّ
بــا حيويــه مــن الكتــب واملخطوطــات لــدى زوجتــه التــي أوصاهــا قبيــل موتــه
با ُملحافظــة عليــه وحماولــة إكــال مهمتــه وإرســاله إىل ((مــر)) بعــد أن قــص
عليهــا القصــة كاملــة كــا حكتهــا لــه جدتــه ((مريمــة)).
أيضــا ..فلــم حتافــظ عــى الكتــب
كانــت الزوجــة أصيلــة وزكيــة للغايــة ً
واملخطوطــات داخــل الصنــدوق فقــط ،إنـ َّـا أخرجتهــم وجعلــت بناهتــا الثالثــة
تقرأهــم ،وحتفظهــم عــن ظهــر قلــب ،ثــم يف هنايــة حياهتــا أورثتهــم الصنــدوق
بــا حيويــه ،وأوصتهــم أن يفعلــوا بالصنــدوق والكتــب مــا فعتلــه معهــم ،ومــن
وقتهــا أصبحــت ُمهمــة لــدى النســاء يف قبيلــة ((بنــي حســان)) ،أن يتوارثــوا
الصنــدوق ومــا حيويــه مــن كتــب وخمطوطــات بجانــب أن جيعلــوا أبنائهــم
يدرســوهنا  ..وظـ ّـل الصنــدوق طــوال مخســة قــرون كاملــة متوار ًثــا بــن نســاء
القبيلــة إىل أن وصــل إليهــا  ..إىل اجلــدة ..عجــوز الــدار.

***

الــرف
ُ
اســمها ((حســيبة)) ،معنــاه باملغربيــة الغاليــة الك ََريمــة ذات َّ َ
الثابِــت و األصــل العريــق  ..قصــرة القامــةُ ،متلئــة ً
قليــا ،بيضــاء برشهتــا
ـي كاللبــن ،هلــا عينــان زرقــاوان تشــبهان زرقــة البحــر ،كانــت
كالثلــج ،قلبهــا نقـ ٌ
شــديدة العافيــة رغــم أهنــا قــد وصلــت منتصــف الســتينيات مــن عمرهــا.
ــح  ..دقــت الســاعة معلنــة متــام الثامنــة  ..عندهــا أرسعــت
الص ْب ُ
َتنَ ُّفــس ُّ
ٍ
ـاي فــوق
باخلــروج مــن املنــزل وقــد محلتنــي برفـ ٍـق ولطــف بــن يدهيــا واضعـ ًة إ َّيـ َ
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قلبهــا مبــارش ًة ،وقــد اعرتهتــا حالــة مــن البهجــة والســعادة الواضحــة متا ًمــا عــى
توج َهــت برفقــة والــدي الســيد ((مجــال الديــن)) صــوب مكتــب
وجههــاَ ،
توثيــق املواليــد اخلــاص باملدينــة ،وكان يبعــد مســافة قليلــة ُتق َطــع مش ـ ًيا عــى
األقــدام يف دقائــق معــدودة.
ســارت يف الشــارع تــوزع الصدقات واإلبتســامات عــى الفقــراء واألغنياء،
حتــى وصلــت مكتــب التوثيــق  ..يف الداخــل  ..بيــد موظــف مرتعشــة وصــل
هنايــة اخلمســينيات مــن عمــره ،بــدت يف مالحمــه آثــار املشــيب قبــل أواهنــا
بــأوانُ ،د ِّون يف شــهادة ميــادي أين ُأحــرت دون رغبــة منــي هلــذا العــامل
يف اليــوم األول ِمــن إبريــل للعــام 1988م ،وقــد كانــت ليلــة شــتوية قارصــة
الــرودة متا ًمــا كهــذه الليلــة.

أيضــا يف ذاكــريت بعشـ َّية مثيلتهــا مــن الليــايل للعــام 2000م،أننــي قــد
ُد ِّون ً
أمتمــت اثنــى عــر ربي ًعــا مــن العمــر وقــد كانــت ليلـ ٌة حافلـ ًة للغاية ،تقاســمت
فيهــا شــي ًئا مــن الســعادة مــع ((مجيلــة)) شــقيقتي التــي ســبقتني للحيــاة بثــاث
ــر الوقــت رسي ًعــا َ
ا ُم َع َ
ــم ال َّظــ َ
ــى املنــزل أوى كل
وخ َّي َ
ســنوات ،وبينــا َم َّ
شــخص منــا إىل غرفــة نومــه ،ومــا إن ســاد الســكون وبــدا يل أن اجلميــع دخلــوا
يف نــو ٍم عميـ ٍـق اطمــأن قلبــي أن أحـ ًـدا مــا لــن يمنعنــي عـ َّـا ُأريــد فع َلـ ُه ،فنهضــت
عــن الرسيــر أتســلل ببـ ٍ
ٍ
وحذرخشــية أن تالحظنــي ((مجيلــة)) النائمــة عــى
ـطء
رسيـ ٍـر آخــر يف نفــس الغرفــة.
ٍ
خرجــت مــن بــاب الغرفــة إىل ٍ
صغــر يفصــل بــن غــرف املنــزل،
ممــر

أكملــت تســليل بحــرص يف اجتــاه الســطح املطــل عــى البحــر مبــارش ًة ،حيــث
كانــت عجــوز الــدار ذات األيــدي املجعــدة والعينــن الزرقاويــن التــي تبــدو يل
دائـ ًـا كامســات بلوريــة مشــعة ،جتلــس كعادهتــا وحيــدة ،تبــدو خائبـ ٍـة كخيــال
ظـ ٍ
ـل ُمنْـ َـز ٍو يف أرض بــور ال يدخلهــا بــر أو طيــور ،كعــادة لياليهــا تضــع إىل
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جوارهــا بعــض الكتــب والروايــات القديمــة التــي خترجهــم مــن الصنــدوق،
تقــرأ فيهــم تــارة وترتقــب حتــركات النجــوم يف الســاء تــارة أخــرى ،تســللت
نحوهــا ببــطء ثــم آويــت إىل ُحضنهــا ،التفتــت إ َّيل مبتســمة وكانــت تعلم ُمســب ًقا
ور َّب َتــت عــى
بحضــوري إن مل تكــن تنتظــره كعــادة كل ليلــة ،وبينــا مــدت يدهــا َ
شــعري بلطـ ٍ
ـف ســألتها هامس ـ ًة يف بــراءة:
 ِأراك خاللتي النجوم يا جديت ،فام السبب؟!.
وردت قائلة :
َف َت َب َّس َمت
ْ

ســمعت أحدهــم ُيــر ِّد ُد أن مــن يمــوت تتحــول
 كنــت صغــر ًة عندمــاُ
روحــه إىل نجمــة تســكن ســاء اهلل إىل يــوم احلســاب ،وقــد عاهــدت جــدك منــذ
ُ
زمـ ٍ
ـن طويـ ٍ
ـل أن أظــل قربــه حيــا ًة وفنــا ًء ،لــذا منــذ رحيلــه عكفــت كل ليلــة أن
ـهم ال ُيـــنسى.
آيت هنــا ألكــون معـ ُه ،رحــم اهلل جــدك كان شـ ً
ـت إليهــا بشـ ٍ
ـغف عندمــا تنهــدت وهــي تنظـ ُـر نحــو الســاء قبــل
كنــت أنصـ ُ
أن تتابــع حديثهــا بعينــن ترقــرق فيهــا الدمــع وقالــت:
 منــذ رحــل جــدك عنــي هبــت لــون احليــاة يف عينــي ،فشــعرت بأننــيِ
بدونــه،
عــي
غريبــة يف هــذه احليــاة ،واألرض!! األرض أصبحــت ضيقــ ًة َّ
رحيلــه كان أشــبه بجلمــود صخـ ٍـر ح َّطـ ُه السـ ُ
ـيل عــى صــدري فأهلكــه وج ًعــا
ٍ
وحــدة موحشــة.
وحز ًنــا وتركــه يف
لثـ ٍ
ـوان قليلـ ٍـة..رشدت بعينيهــا الزرقــاء الالمعــة بالدمــوع ،تنظــر إىل البحــر
تــارة وإىل الســاء تــارة ُأخــرى ،بــدت يل وكأهنــا تبحــث عنــه بــن أمــواج البحــر
أو وســط النجــوم يف الســاء ،تبحــث عنــه لعلهــا تــراه.
ُ
تتحــدث إ َّيل
جمــد ًدا
رشدت لدقيقــة كانــت فيهــا صامتــ ًة ثــم عــادت َّ
مــرة ُأخــرى ،يف هــذا املــرة مل يكــن احلديــث عــن جــدي أو إحــدى قصصهــا
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إنــا عــن ذكــرى ليلــة ميــادي ،بــدت يل كأهنــا هتــرب
القديمــة املحببــة إ َّيلَّ ،
مــن ذكرياهتــا املوجعــة نحــو ذكرياهتــا املبهجــة ،بــدأت تــرد عــن ليلــة األول
من»إبريل»للعــام 1988م ،تكلمــت متنهــد ًة تســرجع رشيــط الذكريــات يف
ِ
ٍ
ــب ُمضاعفــة وهــي
رأســها بصــوت مــأه الشــجن وبــدت فيــه جرعــات ُح ٍّ
تقــول :
 كان يو ًمــا غري ًبــا ..غري ًبــا للغايــة ..كنُـــا يف بدايــة إبريــل وقــد حـ َّـل الربيــعورحلــت شــتاء كانــت األقســى مــن ضمــن سـ ٍ
ـنوات ســبقتها ،أ َّمــا عــن هنــاره
ٌ
ـف قائــظ مــن شــهر يوليــو ،لكــن
ـارا تزينــه الشــمس كأنــه يــوم صيـ ً
فقــد كان حـ ً
رسعــان مــا َح َّ
ــل لي ُلــه وتبــدل الطقــس فرتاكمــت الغيــوم الداكنــة املحملــة
باألمطــار وســط الســاء ،ثــم بــدأت األجــواء تتغــر رويـ ًـدا رويـ ًـدا.
توقفــت قليـ ًـا عــن التحــدث  ..رفعــت رأســها ببـ ٍ
ـطء تنظــر جتــاه الســاء
ْ
الصافيــة تتأملهــا قبــل أن تغمــض عينيهــا للحظــات بــدا فيهــا أهنــا تســرجع
رشيــط الذكريــات ..ثــم تنهــدت وهــي تقــول:
 ه َّبــت ريــاح رصرص عاتيــة ،اهنالــت معهــا أمطــار غزيــرة مصحوبــةٍ
رعــد جتــزع لــه األبــدان ،ثــم ازدادت بــرودة اهلــواء ورطوبــة اجلــو ..
هبزيــم
أجــواء جعلــت أهــل املدينــة مجي ًعــا يفزعــون داخــل منازهلــم ،هزيــم الرعــد
كان مدو ًيــا يشــق الســاء ..كان خمي ًفــا  ..خمي ًفــا للغايــة ..يتزايــد ويــردد كل
بضــع ثـ ٍ
ـوان ،وامتــزاج الــرق بالرعــد مــع أصــوات اضطــراب األمــواج عــى
الشــاطيء كان جديـ ًـرا بخلــع القلــوب ،ممــا جعــل اجلميــع حيبســون أنفاســهم
خو ًفــا ،مــا نامــت الســا ُء ليلتهــا َم َطــر ًا َأو َب ْر ًقــا ،ومــا زاد األمــر صعوبــة علينــا
أنــه ويف وســط تلــك األجــواء املربكــة كانــت والدتـ ِ
ـك تعــاين مــن آالم الــوالدة
ـرا للغايــة
حيــث اللحظــات األخــرة قبــل ميــادك ،وبرمحــة اهلل كان األمــر يسـ ً
ـك ُأمـ ِ
ِ
ـب أو معـ ٍ
فــا احتجنــا لطبيـ ٍ
ـك ((فطــوم)) عنــد
ـن غــره ُســبحانه ،فوضعتـ ُّ
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ٍ
ِ
بــكاء
رصخــة
الفجرآمنــ ًة يف ســام ،جئتِــي وجــاء معــك اهلــدوء ،فمــع أول
منـ ِ
ـك يف الدنيــا توقــف الرعــد وغابــت الريــاح ملســتقر هلــا ،تضائلــت األمطــار
رويـ ًـدا رويـ ًـدا إىل أن تالشــت متا ًمــا فشــعرنا برمحــة اهلل و َمنَّ ـ ُه علينــا فأســميتك
((منــة اهلل)) ولقبتــك بـــابنة الســاء ،فــواهلل بــدا يل ليلتهــا كأن الســاء هــي التــي
تعــاين آالم املخــاض وليســت ((فطــوم)).

رحــم اهلل اجلــدة عجــوز الــدار ((حســيبة)) ..كانــت رفيقــة للكتــب ُمتيمــة
ـب مـ ٍ
بالقــراءة ،وكانــت صداقتهــا للكتــب قــد جعلتهــا تتجمــل بقلـ ٍ
ـيء باملحبــة
والســام ،وروحٍ مليئـ ٍـة بالبهجــة ..كانــت ختــرين دائـ ًـا :
 أنـ ِـت َشـ َّفا َفة كجنــاح فراشــة ،أليفــة كقطتــك ،فــا جتعــي قلبــك الصغــر

حيــرق قبــل األوان.
ٍ
برباءة غري مبالية ..
فابتسم

ٍ
بحزن ممزوجٍ باألسف :
فتعود وتقول

 مــع امتــداد ســنوات العمــر ،ســيتحول االنســجام إىل تنافــر ،وســيحلاألســى حمــل الفــرح ،وستمســن وحيد ًة..ستمســن وحيــد ًة حتــى إن ذرات
ِ
حلــا إال الورق.
الرمــل منــك تســخر وتقــول إ َّيل تعوديــن ،ولــن جتــدي رفي ًقــا صا ً
كنت أسأهلا :
 َأ َج ِّي ٌد ذلك أم يس ٌء يا جدة !!.فرتد :

 -ربك وحده أعلم يا ابنتي  ..ربك وحده أعلم.

خــرا ،كانــت موقنــ ًة
مل أفهــم ً
أبــدا ســبب نبؤهتــا ..كانــت تظــن َّيف ً
دائــا ً
طــوال ســنوات عاشــتها معنــا أننــي بريئــ ٌة ال أصلــح هلــذه احليــاة ،كأننــي
ٍ
ـج ،وعــى عكــس مــا كانــت تــراه َّيف
قديســة وســط مدينــة بربريــة ممتلئــة باهل َ َمـ ْ
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كانــت تشــعر باخلــوف والقلــق دو ًمــا مــن ((نــزار)) ابــن العــم األصغــر ((زيــن
الديــن)) والــذي قــد ســبقني بمجيئــه للحيــاة بعــدة أشــهر ..مل يكــن يشــبه لنــا يف
يشء بخاصــة املالمــح ،فقــد اشــتهرت عائلتنــا بأهنــم أصحــاب البــرة البيضــاء
الثلجيــة والعيــون الزرقــاء ،فنحــن منحــدرون مــن أصــول إســبانية ،نحــن أبنــاء
أيضــا ،ربــا يميــل يف
غرناطــة األندلســية ،بينــا كانــت لــه بــرة ســوداء وعيونــه ً
الشــكل إىل والدتــه وعائلتهــا ،كانــت اجلــدة دائـ ًـا مــا تقـ ُ
ـول عن ـ ُه :
ٍ
وبالء عىل ((منة اهلل)).
 -إنه نزير ُشئم

ومــا كـــنا ُنلقــي هلــا بـ ً
ـال ،فنتلقــى حديثهــا إمــا ضاحكــن أو ســاخرين مــن
((نــزار)) ظنًــا ِمنَّــا أنــه ظِــل ((منــة اهلل)) ودرعهــا الــذي حيميهــا يف احليــاة
متناســن أن بعــض الظــن إثــم إن مل يكــن أغلــب الظــن إثــم يف هــذا الزمــان.

***

دائــا مــا يســلب ِمنــا
وألن احلــزن كائــن ال مــادي ،تــراه ً
تافهــا وجبا ًنــاً ،
وجوهــا حمدقــة عاجــزة عــن
روعتنــا وهبائنــا ،حيتجزنــا و يكبلنــا ،يصنــع منــا
ً
ٍ
ٍ
خبيــث ،أعجزهــا
بمــرض
التــرف ،فقــد هامجنــا عندمــا ُأصيبــت اجلــدة
ـحبت
عــن التحــرك لفــرة ليســت بقليلــة ،قبــل أن يتــادى وهيلكهــا متا ًمــا ،فشـ ُ
عيناهــا الزرقــاء وانطفــأ لوهنــا ،ثــم انخفــض وزهنــا أكثــر مــن الثلــث ،كان
املــرض يأخــذ هبــا يو ًمــا بعــد يــوم نحــو الفنــاء ،بينــا اكتفينــا مجي ًعــا بمشــاهدة
مــا حيــدث يف عجـ ٍـز تــا ٍم عــن فعــل يشء ،كانــت أوقا ًتــا عصيبـ ًة للغايــة فــا يشء
ـت
يفــوق أملــه أمل أن تــرى حمبو ًبــا لقلبــك يصــارع املــرض وحــده بينــا تكتفــي أنـ َ
بــدور املشــاهد العاجــز.
ظنَّــت اجلــدة ((حســيبة)) يف أواخــر أيامهــا أن حيــاة الطيبــن انتهــت،
والعــامل حتــول لغابـ ٍـة كبـ ٍ
ـرة يتالشــى فيهــا األمــان رويـ ًـدا رويـ ًـدا ،بينــا آمنــت
ـرا ،وكيــف ال أؤمــن باخلــر وقــد ولــدت يف
ـرا وفـ ً
بالعكــس ،بــأن هنــاك خـ ً
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مدينــة مغربيــة عظيمــة كاملدينــة الزرقــاء ،مدينــة الســاء ((شفشــاون))أرض
األبطــال ،بتارخيهــا وروعــة مظهرهــا ،تلــك املدينــة الســاحرة مــن أقصاهــا
يف الشــال إىل أقصاهــا يف اجلنــوب ،والتــي تتزيــن شــوارعها ،ومتاجرهــا،
ومدارســها ومســاجدها باللــون األزرق املبهــج ومــا كان األزرق يف يشء إال
زانــه ،غــر أهنــا ُمطل ـ ٌة عــى البحــر املتوســط بسـ ٍ
ـاحل طولــه يفــوق 120كــم
ٍ
ـب إىل
ـرا بقطعــة مــن الســاء الصافية..ثــم أننــي انتسـ ُ
ممــا جعلهــا تـــتشابه كثـ ً
قبيلــة ((بنــي حســان)) وأصــل عائلتــي بــن ((غرناطــة األندلســية)) أرض
التاريــخ والعراقــة ،و ((شفشــاون)) أرض األبطــال ذات التضاريــس الصعبــة
واالنحــدارات املفاجئــة واألوديــة املنخفضــة واالنكســارات احلــادة التــي
فخــرا أن
تصنــع منــا نحــن أهلهــا أشــدا ًءأقوياء ال هنــاب يشء ،ويكفينــا
ً
((شفشــاون)) تارخي ًيــا َر َحبــت باإلســام واملســلمني دون حـ ٍ
ـرب معهــم ،فقــد
فتحــت أبــواب حصوهنــا املنيعــة منــذ مئــات الســنني للفاحتــن العــرب كالقائــد
ـجدا لــه بقبيلــة
اإلســامي العظيــم ((موســى بــن ُنصــر)) و الــذي بنــى مسـ ً
((بنــي حســان)) شــال غــرب ((شفشــاون))  ،وكــذا القائــد البطــل ((طــارق
ـجدا حيمــل اســمه بقريــة الرشفــات حتــى
بــن زيــاد)) الــذي ال يــزال هنــاك مسـ ً
اليــوم.
غــر أننــي كنــت أحيــا يف هنـ ٍ
ـاء وأمـ ٍ
ـان ،ورغــم صغــر الســن إال أننــي كنــت
وريثــة صنــدوق اجلــدة وشــبيهتها يف حمبــة الكتــب ،كنــت متيمــة بالقــراءة،
أرافــق الكتــب والروايــات القديمــة ،أتعلــم مــن األدب العاملــي واملحــي وال
ـغف
أكتفــي مــن قــراءة الكتــب واملخطوطــات يف الصنــدوق ،مل يكــن لــدي شـ ٌ
ـات واالصدقـ ِ
بالعالقـ ِ
ـاء أو األلعــاب كباقــي األطفــال ،كنــت أرى أصدقائــي
احلقيقيــن هــم الكتــب وقطتــي الصغــرة ((منكوشــة)).
كل هــذه األصالــة يف العائلــة وهــذا اجلــال يف املــكان ومرافقــة الكتــب،

26

كانــوا داف ًعــا قو ًّيــا ِلَ ْن أعشــق احليــاة وأتفــاءل بــأن هنــاك الكثــر مــن امللــذات
والطيــب كفيلــن بــأن نعيــش يف ســعادة وهنــاء ،لكــن كل هــذه املزايــا وكل هــذا
التاريــخ مل يكــن ليقــف أمــام القــدر ،خطــة اهلل املرســومة لنــا ،فنحــن شــئنا أم
أبينــا ســوف نواجــه الكَبــد ،هــذا وعــد اهلل ،ســوف نواجــه الصعوبــات وبعــض
مــن األشــياء املقــدرة التــي لــن نفهــم أســباهبا يف وقتهــا ،ربــا نتفهمهــا الح ًقــا
وربــا ال نتفهمهــا أبـ ًـدا ،لكــن تبقــى اخلــر ُة دائـ ًـا فيــا يقــدره اهلل لنــا .

***

صعبة ،قبــل أن يأتــى أمــر اهللٍ ،
ٍ
ٍ
ليلــة بمثابــ ٌة البدايــة
شــهور
مضــت ثالثــة
ُ
كنــت و ((مجيلــة)) بمرافقــة الوالــدة ((فطــوم)) واجلــدة
لتدابــر القــدر،
ُ
((حســيبة)) قــد اجتمــع أربعتنــا يف رواق املنــزل نشــاهد برنامــج املســاء ،نتبــادل
أطــراف احلديــث كعــادة كل ليلــة وخاص ـ ًة الليــايل األخــرة ،كنــا قــد اعتدنــا
جمــاورة اجلــدة نحــاول تســليتها وختفيــف حــدة املــرض عنهــا فقــد أحــر هلــا
والــدي ً
هنــارا
فراشــا إضاف ًيــا ً
خاصــا هبــا ،وضعنــاه يف رواق املنــزل لتكــون ً
بالقــرب ِمنَّــا دائـ ًـا ثــم يف الليــل نقــوم بنقلهــا إىل غرفــة نومهــا ونتبــادل املبيــت
معهــا ملراعاهتــا ،كانــت اجلــدة قــد طلبــت مــن والــدي أن حيــر حطــب التدفئــة
ثــم َي ُر ُّصــ ُه متســاو ًيا أســفل فراشــها يف الــرواق ويضــع بجــواره صنــدوق
الكتــب واملخطوطــات ،تقــول :هــو مــراث ((منــة اهلل)) فــا يقــرب منــه أحــد
ســواها ،وتوصينــا مهـ ًـا حــدث َّأل نتخــى عــن الصنــدوق واملنــزل.
مل نكــن نفهــم مغــزى قوهلــا ،كنــا نظنهــا هتــزي ،كنــت حلظتهــا قــد انزويــت
ٍ
ركــن مــن الــرواق حمتضنــ ًة قطتــي ((منكوشــة)) ،وإذا بالوالــد ((مجــال
يف
الديــن)) يدخــل علينــا ،وجهـه مته ِّلـ ٌـل كأ َّنـه بـ ِّـر بزيـ ٍ
ـارة ل َلجنَّــة ،كان قــد عــاد
َ ُ ُ
ُُ َ
لِ َتـ ِّـو ِه مــن أقــى جنــوب املدينــة حيــث مقــر عملــه ،و قبــل أن نتســاءل عــن رس
مالحمــه املمتلئــة بالبهجــة الشــديدة ،بــدأ يــزف لنــا خ ِ
ـم بــه قــد َأســعد ُه،
ربا َعلـ َ
ً
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لقــد اختارتــه الرشكــة التــي يعمــل هبــا للســفر إىل ((مــر)) ،أرض اهلل كــا
كان يقــول عنهــا دائـ ًـا ،حيــث تــم تعيينــه مراف ًقــا للبعثــة االستكشــافية يف منطقــة
األهــرام األثريــة ،وأمــام شــغفه وحمبتــه لعملــه كجــزء مــن فريــق يبحــث عــن
ـتعدا لذلــك ،هتلــل
األثــار القديمــة ويكشــف أرسار التاريــخ بــدا مواف ًقــا مسـ ً
فرحــا لفرحتــه لكــن لألســف ((ليــس كل مــا يتمنــاه املــرء
وجــه اجلميــع ً
ِ
كثــرا باألمــر،
يدركــه)) مل تفــرح ((فطــوم)) معنــا ،ومل تعطــه فرصــ ًة ليفــرح ً
رأي آخـ ٌـر ،وبــدا ذلــك يف الوجــوم الــذي حـ َّـل عليهــا بعدمــا
حيــث كان هلــا ٌ
ـحبت مــن الغرفــة متوجه ـ ًة نحــو
ســمعت اخلــر ،وتأكــد بوضــوح عندمــا انسـ ْ
غرفتهــا اخلاصــة وهــي تطلــب منـه برفـ ٍـق و ابتسـ ٍ
ـامة لطيفـ ٍـة قــد بــدت مصطنَ َعـ ًة
ُ
للغايــة أن يلحــق هبــا لتبديــل مالبســه ،بــدوره مل يتأخــر عــن تلبيــة طلبهــا،
ســعى خلفهــا إىل غرفتهــا ،علمــت بعــد ذلــك أهنــا أبلغتــه برفضهــا وأهنــا
أردفــت تســأله :إن رحلنــا فــاذا عــن والدتــك املريضــة ملــن ســنرتكها؟! وإن
اصطحبناهــا فكيــف هلــا أن تتحمــل مشــقات الســفر!! وابنتينــا!! وتعليمهــا!!
وأخـ َ
ـاك الــذي ُيعــاين مــع زوجتــه بعــد أن تعرضــت حلــادث أدى الحتجازها يف
املستشــفى منــذ أكثــر مــن شــهر!!.
كان األمـ ُـر مسـ ً
ـتحيل ،وقــد أدرك والــدي ((مجــال الديــن)) ذلــك جيـ ًـدا بعد
املناقشــة مــع زوجتــه ،فارتــد خائ ًبــا بعدمــا ســمعه منهــا ،بــدا الضيــق متمكنًــا
منــه لكونــه ال يســتطيع التخــي عــن كل هــذه األشــياء يف ســبيل حمبتــه لعملــه،
أو مغامرتــه بالذهــاب إىل حلمــه ،لكــن علينــا مجي ًعــا أن نتفهــم أن للقــدر طر ًقــا
شــتى يتخذهــا ليتمــم مشــيئة اهلل ،فلــم متــي أســابيع قليلــة وأشــتد مــرض
اجلــدة ،ولكــرم اهلل مل يســتمر األمــر طويـ ًـا ،فغــادرت اجلــدة ((حســيبة)) عاملنــا
بســام ،رحلــت ألهنــا كــا قالــت :
 -األرض أصبحت ضيق ًة عليها ،والسامء وطن الطيبني.
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فارقــت احليــاة تاركــة خلفهــا جــرح كبــر يف صــدر اجلميــع ،كل مــن شــعر
بغيبتهــا تأمل،غــادرت ومل تــرك لنــا مجيعــا اختيــارا غــر الـــم ِ
ض مــع أقدارنــا،
ً
ً
ُ ِّ
يتبــق يل ســوى صنــدوق املخطوطــات
أصبحــت بعدهــا وحيــد ًة متا ًمــا ،مل َ
ُ
ومكتبــة الكُتــب الكبــرة ،والقطــة الصغــرة ((منكوشــة)) ،التــي أصطحبهــا
كل ليلــة إىل الســطح ،حيــث كانــت جتلــس اجلــدة ،أجلــس بمرافقتهــا أقــرأ
الكُتــب تــارة و ُأراقــب النجــوم تــار ًة ُأخــرى ،بينــا يف احلالتــن تتقاطــر دمــوع
ـي حز ًنــا عــى رحيــل اجلــدة.
الفــراق عــى وجنتـ َّ
بعــد عــدة شــهورتأخرت احلالــة الصحيــة لزوجــة العــم ((زيــن الديــن))،
لكــن األمــر مل يطــل ،فقــد نفــذ أمــر اهلل رسي ًعــا وفقدناهــا ،فتضاعفــت األحــزان
التــي اجتاحــت عائلتنــا الصغــرة.
بعــد أيــام ُ ..أتيحــت فرصــة ســفر الســيد ((مجــال الديــن)) مــن جديــد،
وأمــام هــذه األحــزان املتتاليــة ،مل تكــن هنــاك صعوبــة يف اختــاذ القــرار باملوافقــة
عــى الرحيــل إىل ((مــر)) ،لكــن هــذه املــرة األمــر أصبــح خمتل ًفــا ،فلــن نرحــل
مســافرين برفقــة الوالــد لعــدة شــهور ،أو ســنوات مــن العمــل ،إنــا ســنرحل
ـرارا
مهاجريــن إىل أن يشــاء اهللً ،
أيضــا لــن نكــون بمفردنــا فقــد اختــذ والــدي قـ ً
باصطحــاب عمنــا ((زيــن الديــن)) وولــده ((نــزار)) معنــا ،لنصبــح بذلــك
عائلــة صغــرة مهاجــرة نحــو أرض اهلل.

***
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()2
أبــدا ،كتــاب وحيــوان أليــف ،فــاألول
شــيئان ترافقهــا دون أن تنــدم ً
يعلمــك الصــر ويعطيــك حيــا ًة ُأخــرى فــوق حياتـــك ،ويعلمــك أال ختــون،
َ
واآلخـ ُـر ال خيــون أبـ ًـدا فاحليوانــات األليفــة
فمــن يقــرأ ال وقــت لديــه ليغــدر،
أوفيــاء تصــون اليــد التــي ُت ِ
طع ُمهــا.

مهســت يف نفــي هبــذه الكلــات ،وأنــا عــى متــن طائــرة اخلطــوط اجلويــة
املغربيــة ،بعــد رحلــة شــاقة بــدأت بقطــع مســافة  150كــم مــن مدينــة الســاء
((شفشــاون)) إىل مطار((ابــن بطوطــة  /بوخالــف الــدويل)) يف ((طنجــة))،
قبــل أن نســتقل الطائــرة املتوجهــة إىل ((مــر)) ،التــي قضينــا فيهــا مــا يقــرب
مــن أربــع ســاعات كاملــة قبــل دخــول األجــواء املرصيــة ،كانــت رحلــة ُمرهقــة
ـي الصغــرة ((منكوشــة)) ،التــي اح َت َضن ُتهــا طــوال رحلتــي،
للغايــة ،هونتهــا عـ َّ
متشــاركني يف مشــاهدة الغيــوم مــن نافــذة الطائــرة ،إال أهنــا فجــأة أثنــاء الرحلــة
ـت إليهــا ،وجدهتــا منزعج ًة
ـي ،التفـ ُّ
بــدأت يف املــواء وهرولــت بغرابــة بــن ذراعـ َّ
ٍ
كتــاب حتتضنــه ((مجيلــة)) اجلالســة باجلــوار ســاكنة كاألمــوات ،كانــت
مــن
ً
منقوشــا عليـ ِـه
ختــوض يف نــوم عميــق ،وكان الكتــاب عــن ((مــر)) القديمــة،
صــورة متثــال المـ ٍ
ـرأة بــرأس ِقـ ٍّ
ـط مدبــو ٍغ باللــون األســود ،كانــت قــد اشــرته
مــن مطــار ((بــو خالــف الــدويل)) قبــل أن نصعــد إىل الطائــرة.
ٍ
اســتعرت الكتــاب مــن بــن يدهيــا دون أن تشــعر،
برفــق
مــددت يــدي
ُ
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أتصفح ـ ُه ألجــد فيـ ِـه بعــض املعلومــات املثــرة عــن القطــط،
َفتح ُت ـ ُه وبــدأت
ُ
حيــث ذكــر الكاتــب أن أعــار القطــط قــد متتــد حتــى ثامنيــة عــر عا ًمــا ،و أن
قدمــاء املرصيــن هــم أول مــن اســتئنثوا القطــط يف العــام  3500ق.م تقري ًبــا،
ومعلومــات ُأخــرى كثــرة عنهــا ورغــم أن هــذه املعلومــات قــد تبــدو مثــرة
إال أننــي مل أهتــم هلــا بقــدر اهتاممــي بمقولــة َد َّوهنــا أحدهــم يف بدايــة الكتــاب
يقــول :
بلد يف عني ِ
 ((كُل ٍأهله مرص)).
يف بدايــة األمــر مل أفهــم املعنــى ،أو يف احلقيقــة مل أفهــم املغــزى يف أن يــرى
الغربــاء يف ((مــر)) بلدهــم األخــرى ،ملــاذا ليســت وطنــي ((املغــرب))
ً
مثــا؟!.

***

أثنــاء اخلــروج مــن املطــار ،كنــت أدفــع حاملــة الشــنط مــع ((مجيلــة))،
عندمــا ســقطت عينــي عــى الفتــة كبــرة زرقــاء اللــونُ ،معلقــة عــى جانــب
ِ
ـب فيهــا (( :ا ْد ُخ ُلــوا مــر إِن َشــا َء
املمــر املــؤدي لصالــة الوصــول الرئيســة ،كُتـ َ
ـن)) .ســورة يوســف آيــة ( .)99كانــت هــذه اآليــة بمثابــة جــزء أول
ا َُّ
لل ِآمنِـ َ
مــن اإلجابــة عــى تســاؤيل الســابق..وقتها شــعرت بــيء مــن األمــان يــري
يف عروقــي ،فــأي كال ٍم بعــد كالم اهلل ُي ُ
أخــذ؟!.
خــارج املطــار ..اســتقبلنا منــدوب الرشكــة التــي يعمــل هلــا والــدي إلهنــاء
اإلجــراءات الالزمــة ،ومرافقتنــا لبعــض الوقــت للتعريــف باألماكــن التــي
ســنزورها ،أو نســتقر فيهــا وكيفيــة الوصــول إليهــا  ..كان شــاب يف بدايــة
العقــد الثالــث مــن عمــره ،لــه مالمــح مألوفــة ،ذا بــرة ســمراء وبنيــة قويــة،
بــدا يل كأنــه حــارس خــاص أكثــر مــن جمــرد موظــف اســتقبال.
بيـ ٍ
ـر تــا ٍّم ،أهنــى مجيــع اإلجــراءات ،بعدهــا انتقلنــا برفقتــه إىل مقــر الســكن
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الــذي قــد و َّفرتــه لنــا الرشكــة ،كانــا شــقتني متواجهتــن يف ِعـ َـا َرة كبــرة تتوســط
((شــارع العريــش)) ذلــك املوجــود يف ((حــي اهلــرم)) والــذي يصــل بــن
شــارع اهلــرم الرئيــي وشــارع امللــك فيصــل ،يف اعتقــادي أنــه قــد تــم اختيــار
املــكان بعنايــة فائقــة كــي يكــون بالقــرب مــن منطقــة األهــرام األثريــة ،حيــث
ســتتواجد البعثــة االستكشــافية ،فقــد كان هــذا املــكان يبعــد تقري ًبــا عــن منطقــة
العمــل مســافة  20دقيقــة أو أقــل.

مــرت أيــام قليلــة عكفــت فيهــا عــى مراقبــة األماكــن القريبــة ،املحــات
واألشــخاص يف الشــوارع ،وكــذا البحــث عــن املكتبــات وخاصــة مكتبــة
ـرا عــن تنــوع الكتــب فيهــا ،وهنــا
((مــر العامــة)) ،كنــت قــد ســمعت كثـ ً
اكتشــفت اجلــزء الثــاين مــن اإلجابــة ومعنــى ((كل بلــد يف عــن أهلــه مــر)).
لقدوجــدت أن أهلهــا ُمتلئــن بالطيبــة احلقيقيــة ،كل قلــب أبيــض تكســوه
البســاطة ،كل وجــه أســمر تكســوه البشاشــة هــو وطــن حيتضنــك بابتســامة
ٍ
صافيــة ،ال تشــعر ُمطل ًقــا أنــك غريــب وســط أهلهــا ،وبينــا يقــال إن يف كل
وطــن طيبــن وأرشار ،جتــد أن األمــر خمتلــف يف ((مــر)) أرض اهلل ،اجلميــع
ــد بينهــم أرشار فكــن عــى علــم بأهنــم مل
هنــا طيبــون بطريقــة مــا ،وإن ُو ِج َ
ُيلقــوا هكــذا ،إنــا ُدفِعــوا بشــدة لذلــك ومــا دفعهــم إال الفقــر واجلهــل وقلــة
احليلــة ،وإن بحثــت يف أعامقهــم ســوف جتــد الكثــر مــن الطيبــة والرأفــة
خمتفيــة بالداخــل تبحــث عمــن يزيــح عنهــا أتربــة اجلهــل والســواد ،واألمجــل
أنــه ال مــكان للطائفيــة هنــا حتــى إنــك ال تســتطيع أبـ ًـدا التفرقــة بــن مســلم
ومســيحي فاجلميــع جتمعهــم الســاحة وطيبــة القلــوب والرضــا ،الكــرم
صفــة تشــعر كأهنــا ولــدت معهــم ،و ((شــارع العريــش)) ذاك املزدحــم ليـ ًـا
ـارا ال هيــدأ أبـ ًـدا ،يشــعرك بالكثــر مــن األمــان ،فالنــاس هنــا ال ينامــون ،يف
وهنـ ً
الصبــاح الباكــر يرتفــع صــوت القــرآن يف املحــات ،و مــا أن تــرق الشــمس
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جتــد الــ ُـم ِسنَّني ((عــم رؤوف)) وزوجتــه (( ُأم بربــارة)) يفتحــا متجرمهــا لبيــع
احللــوى ،فيــرع العــم يف تشــغيل أغنيــات الســيدة ((أم كلثــوم)) طــوال
النهــار باســتثناء أوقــات الصــاة احرتا ًمــا جلريانــه و أصدقائــه مــن املســلمني،
كنــت أخــرج عنــد كل صبــاح لرشفتــي أترقــب النــاس وهــم يســتمتعون

بصوهتــا ،وكأهنــم ُســكارى يف حبهــا ،أ َّمــا زوجتــه فكانــت تبــدأ برسعــة يف
صناعــة حلوهتــا اللذيــذة وبخاصــة ((الشــباكية)) كــا يطلــق عليهــا باملغــرب
((الزالبِ َي ـ ٌة)) وهــي عجــن عــى شــكل
أو كــا يطلــق عليهــا عنــد املرصيــن َ
حلقــات متصلــة ،يقــى يف الزيــت ويعقــد باملربــى أو بالســكر أو بالعســل
وهــي باملناســبة حلــويت املفضلــة منــذ كنــت يف ((شفشــاون)) ،وقــد ســعدت
ـرا عندمــا وجدهتــا عنــد اخلالــة (( ُأم بربــارة)).
كثـ ً
بعــد ثالثــة أســابيع مــن الوصــول ُزرنــا مدينــة ((القاهــرة)) ،عاصمــة مرص،
وصــدق مــن أســاها القاهــرة الكــرى ،فأنــا مل َأر مدينــة بحجمهــا ُمطل ًقــا،
وتكــرارا يف األفــام ،وقبــل األفــام َألِ ْفــت االســم
مــرارا
كنــت قــد رأيتهــا
ً
ً

وبعــض صفاتــه مــن اجلــدة ((حســيبة)) ،كانــت تقــول ســمعت كــذا و كــذا مــن
إذاعــة القاهــرة ،وتغنــي ألُم كلثــوم و عبــد احلليــم ،كــا حيكــي والــدي ((مجــال
الديــن)) دائـ ًـا أهنــم قــد اكتشــفوا كــذا وكــذا يف ((اجليــزة)) أو ((األقــر)) ثــم
يذكــر القاهــرة ،وكنــت فرحــة للغايــة برؤيتهــا يف احلقيقــة.

وألن األوقــات اهلادئــة املطعمــة باألمــان والســعادة ويشء مــن املحبــة
غال ًبــا مــا تنفــرط مــن بــن أيدينــا كاملــاء ،فتمــر برسعــة دون أن نشــعر هبــا..
ـت فيهــم فتــاة الســابعة عــر ،مضــت الســنوات
مــرت أربــع ســنوات ..أصبحـ ُ

كارتــداد طــرف عــن ملوضعــه ،أو كالتفاتــة أحدهــم هار ًبــا مــن الشــمس إىل
الظــل رغــم كثــرة األحــداث فيهــم.
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خــال هــذه الســنوات التحقــت و ((مجيلــة)) بمراحــل التعليــم يف
((مــر)) ،بــل وتفوقنــا فيــه ،امتزجنــا باملرصيــن وتطبعنــا بطباعهــم ،أتقنَّــا
هلجتهــم باحلديــث ،اســتطعمنا مأكوالهتــم  ..ببســاطة أصبحنــا كقطعــة منهــم
حتــى إننــي تعــودت عنــد كل صبــاح النــزول إىل (( ُأم بربــارة)) أشــري منهــا
ســتة قطــع مــن الزالبيــة بعــدد عائلتنــا الصغــرة املكونــة مــن ((عمــي زيــن
الديــن ،وابنــة نــزار ،وأنــا ومجيلــة ،ووالدينــا)) ،كان ذلــك لفــرة ســنتني
متتاليتــن حتــى تــوىف العــم ((زيــن الديــن)) فجــأ ًة يف هنايــة الســنة الثانيــة
ـرا اهلل أعلــم
مــن جميئنــا اىل مــر ،رحــل تــاركًا يف صــدر والــدي ً
جرحــا كبـ ً
بحجــم وجعــه.

مســارا غــر مناســب لنــا ،تصاحــب
بعــد وفــاة العــم ..اختــذ ((نــزار))
ً
عــى الكثــر مــن الســيئني وتطبــع بطباعهــم ،خــر كل مــا تركــه لــه والــده،
تســبب لنــا يف كثــر مــن املشــاكل ،حتــى إن والــدي هــو مــن تكفــل بتعليمــه
الــذي تركــه الح ًقــا بحجــة أنــه ســوف يبحــث عــن عمـ ٍ
ـل مــا بعــد أن كان قــد
قــرر بيــع حصتــه يف منــزل ((شفشــاون)) ،الــذي اشــراه منــه والــدي ،فأعطــاه
ثمنــه الــذي بــدده بالكامــل عــى أفعالــه الطائشــة ومراهقتــه التــي ال تنتهــي،
رغــم ذلــك اســتمريت يف رشاء الســت قطــع مــن الزالبيــة ،فقــد حــل العــم
تقربــت
((رؤوف)) وزوجتــه (( ُأم بربــارة)) ،حمــل العــم وابنــه ،كنــت قــد
ُ
ـرا ،فوجدهتــم ممتلئــن باملــودة والرمحــة ،كانــت تلــك الســنوات التــي
منهــم كثـ ً
قضيناهــا يف ((مــر)) تبــدو كبضـ ِع بقـ ٍ
ـرات سـ ٍ
ـان ،أو كســنبالت خــر تــر
أعــن الناظريــن وتطمئــن بطــون اجلائعــن ،أربعــة سـ ٍ
ـختص يف كلمتــن
ـنوات ُتــ
َُ
مهــا أرض اهلل و أي أمــان وحمبــة تشــبه مــا نعيشــه يف أرض حيميهــا اهلل.
ـرف،
ـم مـ ٌ
يف ظــل هــذا األمــان متكــن مــن قلبــي يقــن بــأن احليــاة هنــا نعيـ ٌ
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مل يكــن باحلســبان أبـ ًـدا أن تــأيت البقــرات العجــاف وتصنــع ِمنـِّــي ســنبلة يابســة
أو تــأيت عــى كل يشء مجيــل بحيــايت فتنهيـ ِـه ،مل يكــن هنــاك مــن يشــر بــأن مــا
أحيــاه ليــس ســوى أضغــاث أحــام ،أو مــن خيــرين أنــه وإن ســاءت األمــور
لــن يــأيت مــن حيمــل شــي ًئا مــن مــروءة ((يوســف)) عليــه الســام ليكــون منقـ ًـذا
ـرا وجينــب قلبــي رش الســنوات العجــاف.
وأمـ ً

يف النهايــة هــي حيــاة ُ ..دنيــا  ..األوقــات الســعيدة فيهــا ال تــدوم ،وهــذا
مــا بــدأت أدركــه بعــد إمتامــي املرحلــة الثالثــة مــن التعليــم أو كــا يطلقــون
ـي أن اختــار الكليــة التــي
عليهــا يف ((مــر)) ،الثانويــة العامــة ،فقــد بــات عـ ّ
َأو ُّد االلتحــاق هبــا ،وقــد كنــت عاشــقة للرســم ولطاملــا مارســته كهوايــة حمببة يف
((شفشــاون)) عندمــا كنــت صغــرة وحتــى هنــا يف أرض اهلل بعدمــا أتينــا إليهــا
فاخــرت االلتحــاق بكليــة الفنــون اجلميلــة ،لكــن لألســف مل يشــأ يل القــدر
رافضــا متا ًمــا للفكــرة ،بــل إنــه مل يتــح إ َّيل فرصــة
ذلــك ،حيــث تدخــل والــدي ً
اختيــار واحــدة ُأخــرى ،إنــا قــرر يل أن أنضــم لكليــة احلقــوق.
ـرا يف إقناعـ ِـه بأننــي مغرمــة بالرســم ،إنــه موهبتــي التــي حبــاين
جاهــدت كثـ ً
هبــا اهلل ،إال أنــه أرص عــى رأيـ ِـه بعنـ ٍ
ـاد شــديد ،معلـ ً
ا دائـ ًـا بأنــه يعلــم مصلحتــي
الشــخصية أكثــر منــيَّ ،
وأن داريس القانــون أشــخاص هلــم قيمتهــم يف املجتمع.
مل يشــفع يل توســي إليـ ِـه ،وإخبــاره بــأن ٌ
كل ميــر ملــا خلــق لــه ،أهنــى األمــر
متا ًمــا بخذالنــه يل وإحلاقــي بدراســة يشء ال ُأحبــه ،تناســى أن هنــاك عظــاء
أمثــال ((ليونــاردو دافنــي)) الــذي َخ َّلـ َـد اســم ُه برســمتيه ((املوناليــزا ولوحــة
ســيدة الصخــور)) وكــذا كُــ ٌّـل من((مايــكل أنجلــو ،رفائيلــو ســانزيو ،مونيــه
كلــود اوســكا ،فينســنت فــان جــوخ ،بابلــو بيكاســو)) ،هــؤالء األشــخاص
الذيــن حفــروا أســاءهم بحــروف مــن نــور يف صفحــات التاريــخ ،لقــد
وصلــوا ملــا وصلــوا اليـ ِـه فقــط ألهنــم فعلــوا مــا ُخلقــوا مــن أجلـ ِـه ،ومــا وهبهــم
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اهلل املقــدرة عــى فعلــه ،لقــد كان قــرار والــدي حمز ًنــا للغايــة وغــر ُمــرر ،كان
ِ
عقليتــه يرتكــب ً
ً
صاد ًمــا كيــف َّ
فعــا كهــذا؟! يف أعــاق
رجــا يف مثــل
أن
روحــي شــعرت بــ ٍ
ـحنق شــديد ،اعتقــدت أنــه خذلنــي ،ســلبني حق مــن حقوق
حيــايت وحريتــي ،جعلنــي أخــاف ممــا هــو قــادم ،ومــن أن يســلبني شــي ًئا آخــر.

***
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()3
بــدأت الدراســة قبــل أيــام قليلــة ،مل أخـ ُ
ـط فيهم خطــو ًة واحد ًة جتــاه اجلامعة،
تعمــدت أن أمتــارض ،أســتكفي باالســرخاء عــى فــرايش تــارة والوقــوف يف
رشفــة غرفتــي تــارة ُاخــرى ،مصابــة بحالــة مــن الكآبــة واالختنــاق ،يتملكنــي
ـت مضطــرة لدراســة يشء ال ُأحب ـ ُه ،إن
شــعور باحلنــق الشــديد كــوين أصبحـ ُ
أبشــع مشــكلة تواجههــا يف احليــاة تكمــن باعتيــادك عــى يشء ال تتقبلــه ،األمــر
أشــبه بــأن جيــرك أحدهــم عــى تنــاول طعــا ٍم تكرهــه بشــدة ،فتشــعر وكأنــه مــن
رضيــع أو شــجرة الزقــوم َطعــام ْالَثِيــ ِمَ ،ل يس ِ
ــم ُن َو َل ُي ْغنِــي ِمــ ْن ُجــو ٍع ،
ُْ
َ ُ
تأكلــه عــى مضــض.
 -هناك من يود مقابلتك.

***

ُجلــة ُمقتضبــة أطلقتهــا ((مجيلــة)) التــي فتحــت بــاب الغرفــة وأطلــت منـ ُه
برأســها فقــط لتقوهلــا وترتاجــع قبــل أن تظهــر اخلالــة ((أم بربــارة)) وهــي تعــر
مــن البــاب ً
كنــت جالســة أمــام شاشــة احلاســوب ،أتنقــل بــن
بــدل عنهــا،
ُ
مواقــع التواصــل االجتامعــي املختلفــةُ ،أتابــع بعــض األخبــار يف حماولــة منــي
للتخفيــف مــن حــدة التوتــر واحلنــق الــذي متلكنــي مؤخـ ًـرا.
كانــت اخلالــة قــد الحظــت انقطاعــي عــن النــزول للجامعــة منــذ بــدأ
الدراســة ،فســألت واســتفرست وعرفــت بــا كان ،لــذا جــاءت تتحــدث إ ّيل
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يف حماولــة منهــا أن تقنعنــى بــرورة النــزول إىل اجلامعــة وتكملــة الدراســة أ ًّيــا
كان مــا ســوف أدرســه.
ً
قليــا عــن أشــيا ًء عاديــة ثــم اســتدرجتني
يف بــاديء األمــر ،حتدثنــا
للحديــث عــن أســباب انقطاعــي عــن الدراســة ،فضفضــت إليهــا ،وبكيــت
رج ً
ــا عــى قــدر كبــر مــن
أثنــاء الفضفضــة ،قلــت هلــا ال أعــرف كيــف أن ُ
التعليــم ،حاصــل عــى عــدة شــهادات مثــل الســيد ((مجــال الديــن)) ويفكــر
هبــذه الطريقــة.
علقت قائلة :

 يــا أبنتــي  ..فـ ٌـرق كبــر بــن التعليــم والثقافــة ،والوعــي يف التعامــل ..
فالتعليــم حفــظ للمناهــج التــي تفيــد يف جمــال مــا مــن العمــل  ..أ َّمــا الثقافــة
فهــي حفــظ للكثــر مــن املعلومــات العامــة  ..بينــا الوعــي يش ٌء عظيــم ،وال
يــأيت َّإل مــن خــال املــرور بالتجــارب التــي تــؤدي بنــا إىل النُضــج ،الــذي
وحســن التعامــل يف األمــور احلياتيــة.
يقودنــا إىل التقــوى ُ
لــذا قــد جتــدي رشط ًيــا قبيــح اللســان يــروع النــاس رغــم مســؤليته عــن
ـرا مــع العامــة ،وطبي ًبــا بقلـ ٍ
ـب أســود.
محايتهــم ،وموظ ًفــا ُمهمــل ال يملــك ضمـ ً
بمناســبة الطبيــب ..ســوف أ ُقــص عليـ ِ
ـك شــي ًئا حــدث يف املــايض القريــب ال
تتخيلــن حدوثــه.

كانــت لــدى جــاريت القديمــة ابنــة شــديدة اجلــال ..هلــا جســد ضئيــل يــكاد
ـف صغــرة وعينــان خــراوان،
وزهنــا يصــل  50كجــم ،برشهتــا بيضــاء ،هلــا أنـ ٌ
كانــت تــدرس يف الصــف األول مــن كليــة الطــب عندمــا ُأعجــب هبــا دكتورهــا
يف اجلامعــة ،كان مــن أشــهر االطبــاء يف كليــة طــب القــر العينــي ،لــه عيــادات
يف أماكــن مُ تلفــة ،ومكانتــه كبــرة وســط األطبــاء .ورغــم فــارق الســن الكبــر
بينهــم إال أنـ ُه مل يرتكهــا ّإل وعلــق قلبهــا بــه ،ثــم تزوجهــا.
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كان قــد وصــل أواخــر االربعينيــات بينــا البنــت مل تــزل يف بدايــة
العرشينيــات مــن العمــر ،وعــى عكــس جســدها الضئيــل ووزهنــا القليــل ،كان
الــزوج ضخــم البنيــة ،طويــل القامــة ،وزنــه يتجــاوز املائــة كجــم.
اســتمر الــزواج بينهــم ثــاث ســنوات كاملــة ،مل حتمــل فيهــم البنــت ،جلــأ
للوســائل املختلفــة يف حماولــة منــه أن يــرزق منهــا باألطفــال ،إىل أن أراد اهلل
وحصــل عــى مــا متنــاه ومحلــت البنــت.

لكــن !! جســدها الضئيــل مل يتحمــل احلمــل ،خاصــة أهنــا كانــت حتمــل
يف تــؤم  ..يف الشــهر الســادس أخربتــه الطبيبــة التــي تتابــع حالــة الزوجــةّ ،
أن
وضعهــا خطــر للغايــة ،جيــب التخلــص مــن احلمــل وإال ســوف يفقــد األُم،
وأكــدت عليــه رضورة فعــل ذلــك بــأرسع مــا يمكــن.

علمــت اجلــارة وزوجهــا بوضــع ابنتهــا  ..قــررا التخلــص مــن احلمــل
ألنقاهــا  ..قالــوا  :الطريــق طويــل والفتــاة مــا تــزال صغــرة ،يمكنهــا أن
حتمــل يف أي وقـ ٍ
ـت آخــر  ..لكــن الــزوج كان متمس ـكًا بــأال خيــر توأمــه مــن
األطفــال ..وقــف أمامهــم بوجــه زينــه باخلــوف والقلــق ا ُملصطنــع عــى ابنتهــا،
أخربمهــا بأنــه ســوف يتــوىل األمــر خو ًفــا عــى صحتهــا وســامتها ،أقنعهــم
بأمهيــة الزوجــة لديــة  ..ثــم أخذهــا دون علمهــم ونقلهــا إىل مستشــفى خاصــة،
قــام باســتخدام ســلطته ومكانتــه بإجبــار أصحــاب املستشــفى عــى رعايــة
مهــا كلفهــم
الزوجــة ،أو باألصــح رعايــة الطفلــن داخــل رحــم الزوجــة ً
األمــر حتــى لــو كان حيــاة زوجتــه.
شــهر ونصــف كانــت فيهــم الزوجــة حبيســة ،طرحيــة الفــراش داخــل
املستشــفى ،حالتهــا تســوء يو ًمــا بعــد يــوم ،دون أن يعلــم األهــل عنهــا شــي ًئا،
والــزوج يف ثبــات ال هيتــم لــيء ّإل أن خيــرج أطفالــه للحيــاة حتــى لــو فقــدت
الزوجــة حياهتــا.
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يف النهايــة تســببت األنانيــة املفرطــة مــن الــزوج ،مــع قلــة الوعي واإلنســانية
يف أن أصيبــت الزوجــة بنزيــف شــديد كاد يــودي بحياهتــا ،عندمــا اتصلــوا بــه
أخــروه بــرورة التخلــص مــن الطفلــن قبــل وفــاة األم رصخ فيهــم ،أخربهم
أنــه ســوف يتســبب يف منعهــم عــن مذاولــة مهنــة الطــب متا ًمــا إذا فعلــوا ذلــك.
تــرك منزلــه يف وقــت متأخــر مــن الليــل وتوجــه إىل املستشــفى ليبقــى بجانــب
زوجتــه التــي متــوت دون اكــراث هلــا ،فقــط هيتــم باألطفــال.

حلســن حــظ البنــت ،كانــت هنــاك ممرضــة تــرف عــى حالتهــا ،وتعــرف
وضعهــا جيـ ًـدا ،هــي مــن أشــفقت عليهــا ،فأخــذت منهــا أرقــام هاتــف والدهتــا
ووالدهــا واتصلــت هبــا يف الــر ،دون أن يعلــم أحــد ،أخربهتــا باألمــر
ومــكان ابنتهــا ،فأتــوا إليهــا وأنقذوهــا  ..لــوال هــذه املمرضــة ملاتــت املســكينة
يف ســبيل أنانيــة وجهــل زوجهــا .هــل نقــول كيــف ملثــل هــذا الطبيــب أن يفعــل
ذلــك ؟! ال يــا بنتــي  ..إنــا نفهــم أن التعليــم يشء والوعــي يشء آخــر ،وعليــك
أيضــا عليـ ِ
ـك أن تتحــي ببعــض مــن
أن ختاطبــي العقــول عــى قــدر وعيهــمً .
ٌ
جــدا ،أال ختتــزل كامــل مشــاعرك أو
األنانيــة،
فقليــل مــن األنانيــة صحــي ًّ
حياتــك يف شــخص ،هــو يشء صحــي جـ ًّـدا ،التــوازن مطلــوب بــن التضحيــة
ألجــل اآلخريــن واحلفــاظ عــى النفــس ،واعلمــي أن أشــد أنــواع الظلــم
لنفســك ،أن حتــرف مســاعدة وإرضــاء اجلميــع بينــا ختفق يف مســاعدة نفســك،
لــذا عليـ ِ
ـك أن تســتمري يف حياتــك ،ال جتعليهــا تتوقــف عنــد سـ ٍ
ـبب مــا ســواء
رشا ،فنحــن ال نعلــم اخلــرة يف اخلــر أم يف الــر.
ـرا أو ً
كان خـ ً

***

اقتنعــت بــا قالتــه اخلالــة ،قــررت أن أحتــى ببعــض األنانيــة ،حتســنت حالتي
املزاجيــة ً
قليــا بعــد زيارهتــا ،و ألَ ِّن مؤمنــ ٌة بــأن القــراءة رئــ ٌة ثانيــ ٌة للحيــاة
ـرب مــن الضيــق قضيــت أوقا ًتــا أكثــر هــذه الفــرة برفقــة الكتــب والقهــوة
ومهـ ٌ
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وصباحــا ،فأجــدين أحيــا بينهــم طــوال الوقــت و
ويشء مــن املوســيقى مســا ًء
ً
ـات متأخـ ٍ
حتــى أوقـ ٍ
ـرة مــن الليــل ،ال تغمــض يل عــن إال وقــد تشــبعت منهــم،
ـرأت ذات صبــاحٍ مقـ ً
ـال قديـ ًـا
لــذا غال ًبــا مــا يمــر نصــف هنــاري نائمــة ،إىل أن قـ ُ
يف جريــدة قــد صــدرت قبــل عامــن ،حتد ًيــدا يف العــام 2003م ،كانــت ُتشــيد
بقيــام ((ويليــام جرانــارا)) أســتاذ اللغــة العربيــة بجامعــة ((هارفــارد)) برتمجــة
روايــة ُتدعــى ((ثالثيــة غرناطــة)) للكاتبــة املرصيــة ((رضــوى عاشــور)) إىل
اللغــة اإلنجليزيــة ،وقــد قامــت بنرشهــا دار نــر جامعــة ســراكوز بنيويــورك،
جذبنــي املقــال ومــا كُتــب ِ
فيــه عــن مدينــة ((غرناطــة)) أرض األجــداد،
فســعيت الســتعارهتا خاصـ ًة أننــي كنــت قــد انتهيــت مــن قــراءة مجيــع الكتــب
التــي ســبق واســتعرهتا ،وقــد حــان موعــد إعادهتــا واســتبداهلا بكتــب ُأخــرى
جديــدة.
يف الصبــاح توجهــت إىل مكتبــة اجلامعــة ،بغ َّيــة احلصــول عــى الروايــة ،مل
ـخصا مــا ُيدعــى ((زيــن)) قــد حصــل عليهــا للمــرة
أجدهــا ،وجــدت أن شـ ً
الرابعــة آخرهــا كان يف األمــس ،تســاءلت يف نفــي :
ـخصا مــا يســتعريها أربــع
 مــا الــيء املثــر يف الروايــة لدرجــة جتعــل شـ ًمـ ٍ
ـرات ليقرأهــا !!.

كان الفضــول ليقتلنــي لــو مل أحصــل عــى إجابــة ،لــذا توجهــت نحــو أمــن
املكتبــة ،وكان موظ ًفــا ذا وجــه بشــوش ومالمــح مرحيــة ،أظنــه يف منتصــف
األربعينيــات مــن عمــره ،ســألته عــن الروايــة ،فأخــرين ُمــد ًدا أنــه قــد أخــرين
منــذ دقائــق قليلــة أهنــا بحــوزة شـ ٍ
ـخص مــا يدعــى ((زيــن)) بحســب مــا أفــادت
ســجالت املكتبــة  ..ســألته :
 إ ًذا  ..ومن هو زين ؟!.بتسم وقد نظر يف الفراغ وكأن طيفه قد حرض يف خميلته :
رد ُم ً
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 زيــن!!  ..إنــه أفضــل قــاريء لدينــا ،وأفضــل شــخص تقرأيــن بعــدهكتــاب ،فــكل كتـ ٍ
ـاب أو روايـ ٍـة يقرأهــا يــرك يف هنايتــه (( -Reviewمراجعــة))
ُمفصلــة عنــه ،كيــف هــي مميزاتــه ،عيوبــه ،ومــاذا اســتفاد منــه.
كنــت منبهــرة بــا أســمعه ،وددت لــو أســأله عــن أشــياء ُأخــرى بخصــوص

ـورا عــن طــرح
مــا يقولــه لكنــي استشــعرت احلــرج ورأيـ ُ
ـي التوقــف فـ ً
ـت أن عـ َّ
األســئلة.
حتركــت بضــع خطــوات داخــل أرجــاء املكتبــة ،كنــت أنــوي اقتنــاء روايــة
بديلــة ُأرافقهــا حتــى ُيعيــد ((زيــن)) روايــة غرناطــة ..وبالتنقــل بــن الكتــب
والروايــات ،الحظــت أن معظــم األعــال التــي راقتنــي كان فعل ًيــا قــد اقتناهــا
مســب ًقا ،بــدأت أبحــث عــن املراجعــة التــي كتبهــا لــكل عمــل ،وكان رأيــه
يبهــرين جـ ًـدا ،جيعلنــي أتســاءل كيــف يبــدو هــذا الشــخص الــذي قــر َأ كل هــذه
الروايــات.
بعــد أيــام مــن اإلحلــاح املســتمر يف الســؤال ألمــن املكتبــة عــا إذا كانــت
ـدت أو ال ،فاجــأين يف أحــد املــرات بالقــول :
الروايــة قــد ُأعيـ ْ
 منة اهلل  ..لقد ُأعيدت إلينا الرواية التي تبحثني عنها منذ فرتة.فرحا لسامع اخلرب ،ثم سألته يف خجل:
توردت مالحمي ً

شخص ما ،رواية ألربع مرات متتالية ؟!..
 ملاذا يقتنيٌ

 يف احلقيقــة هــو ال يقتنيهــا لنفســه ،ألنــه فعل ًّيــا صاحــب هــذه الروايــةوهــو مــن أهداهــا إىل املكتبــة ،كان ذلــك بعــد أن حصــل عــى ُنسـ ٍ
ـخة حديثـ ٍـة
منقحـ ٍـة متا ًمــا و بغــاف حديــث ،إنــا يأخذهــا كاقــراح منــه لبعــض أصدقائـ ِـه
مــن حمبــي القــراءة ،لقــد تســاءلت قبلــك عــن نفــس الــيء ،وكانــت إجابتــه أنــه
ـار َك ُه مــع أحبابــه مجي ًعــا.
إذا أحــب شــي ًئا مــا َو َّد لــو َتشـ َ
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جدا هذا اليشء.
ُ -مذهل ً

ـي عنــد هــذه اللحظــة التوقــف عــن طــرح األســئلة مــرة أخــرى،
توجــب عـ َّ
أهنيــت إجــراءات حصــويل عــي الروايــة ،وكان أول مــا فعلتــه هــو البحــث يف
آخــر صفحاهتــا عــن مراجعتـ ُه هلــا ،رأيــه الشــخيص الــذي كتبـ ُه فيهــا.

وجــدت ورقــة صغــرة كُتــب يف بدايتهــا بخــط اليــد  :يف غرناطــة  ..مــن ذا
ـت أســمع صــوت ضحكــة
الــذي ال حيــب َســليمة و البيازيــن و ســعد؟! الزلـ ُ
مريمــة.

ثــم أكمــل أســفل هــذه الســطور مراجعــة الروايــة مــن حيــث الشــخصيات
واللغــة واألحــداث وقــد انبهــرت متا ًمــا بــا كتبــه وشــعرت بــيء مــن النشــوة
والســعادة كــوين حصلــت عــى هــذه الروايــة مــن بعــده.
ـرارا أبحــث عــن صدفـ ٍـة جتمعنــي بقــاريء
لعــدة أيــام عــدت إىل املكتبــة مـ ً
الكتــب ..كنــت أبحــث عنـ ُه عــى اســتحياء ،فــا أجــرأ أن أســأل أحدهــم عنــه،
أدقــق النظــر يف وجــوه رواد املكتبــة وأتســاءل أي شــخص منهــم يكــون زيــن؟!
لكــن بــا جــدوى.

***

بعــد أســابيع  ..وقــت الظهرية..كنــت قــد اســتفقت مــن نومــي متأخــر ًة
كعــادة أيامــي األخــرة ،احتضنــت ((منكوشــة)) وخرجــت هبــا إىل الرشفــة
ـدت يوم ًيــا ثــم أقــوم
املطلــة عــى الشــارع  ..بــدأت كالعــادة أتفقــد املــارة كــا اعتـ ُّ
بإنــزال الســلة للخالــة (( ُأم بربــارة)) فيهــا ثمــن الســتة قطـ ٍع مــن احللــوى فتضع

يل أربعــة وحتصــل هــي وزوجهــا عم((رؤوف))عــى االثنتــن املتبقيتــن ،كــا

تعــودت منــي فقــد أمســيت كابنتهــا ((بربــارة)) التــي مل أرهــا حتــى اآلن رغــم
مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات عــى جميئنــا ُهنــا ،كنــت أحصــل عــى احللــوى
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وأرشع أتأمــل املــكان فأجــده كــا هــو ،املرصيــون كــا ُهــم ال يتغــرون،

أبــدا،
يصنعــون الضجيــج والزحــام ،ومايزال((شــارع العريــش)) ال هيــدأ ً
ـارا أو ليـ ًـا ،أتابــع املــارة يف الشــارع بشــغف ،أتصفــح وجوههــم متســائل ًة
هنـ ً
يف نفــي عــن العجــب يف أمرهــم ،اجلميــع مبتســمون رغــم أن كاهلهــم قــد
أبــدا ،يف نفــس اللحظــات كان يشــجيني صــوت
تمــل ً
ُأثقــل بأوجــا ٍع ال ُت َ
الســيدة ((أم كلثــوم)) القــادم مــن حمــل العــم ((رؤوف)) ،وبينــا أســندت
ويســارا مــع صــوت
كتفــي إىل حائــط الرشفــة ،كانــت رأيس تتاميــل يمينًــا
ً
األغــاينُ ،منتشــية وأنــا أتبســم وأتلــذذ بــا أســمع ُه ،ســقطت عينــي فجــأ ًة عــى
((مجيلــة)) ،كانــت قــد نزلــت مــن احلافلــة عنــد أول َّن ِ
اص َي ـ ُة الشــارع ،وكانــت
عــى غــر عــادة مشــيتها البطيئــة ،متــي مهرولـ ًة بخطــي رسيعــة ،وقــد بــدت يف
مالحمهــا وحركتهــا أهنــا ليســت عــى مــا يــرام ،انتبهــت هلــا ،دققــت فيهــا النظــر
أتفحصهــا وهــي تقــرب فبــدا يل أهنــا تبكــي ،وكانــت حلظتهــا قــد وصلــت إىل
مدخــل العــارة التــي نســكن فيهــا ،هرولــت مرسع ـ ًة أســتقبلها أعــى الســلم
عنــد بــاب الشــقة ألجدهــا بالفعــل ختــرج مــن املصعــد وهــي تبكــي ،دموعهــا
ترتقــرق عــى خدهيــا ،معلنــة أن خط ًبــا مــا قــد حــدث  ..ســألتها بلهفــة :
 ماذا حل ِبك يا مجيلة ؟!
 -ال يشء.

 -كيف ال يشء وعيناك مليئة بالدموع ؟!

 -ال يشء يا منة اهلل  ..ال يشء.

ازداد بكاؤها قلي ً
ال قبل أن هترب مهرول ًة نحو غرفتنا..

***

يف الغرفــة ..تســيد الصمــت للموقــف دقيقــة أو ربــا أكثــر قليـ ًـا ،مــرت
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ـب وانفعـ ٍ
ـي كأهنــا ســاعات ،كانــت ((مجيلــة)) تتنفــس بغضـ ٍ
ـال شــديدين،
عـ َّ
صــوت أنفاســها يبــدو مقل ًقــا ،انتظرهتــا حتــى هــدأت ثــم كــررت الســؤال
جمــد ًدا وأنــا ُأربــت عــى كتفهــا :

 ماذا حدث ؟! ما الذي يبكيـك ؟!ِل َ كل هذا الغضب واالنفعال ؟!.
ـي عــن شــاب متعجــرف مغــرور تقابلــت
نظــرت إ َّيل ..ثــم بــدأت ت ُقــص عـ َّ
مغرورا
معــه يف احلافلــة ،بعــد أن اســتقلتها عائــدة مــن اجلامعــة ،مل يعجبها كونــه
ً
بوســامته وشــهرته ،فألقــت إحــدى الدعابــات لصديقاهتــا عنــه ،ولســوء حظهــا
أنــه ســمعها ،فالتفــت إليهــا ووبخهــا ممــا جعلهــا حمرجــة متا ًمــا أمامهــم ،وألهنــا
رقيقــة كاملــاء العــذب بكــت.
أخربتــا أهنــا مُ طئــة ،وأنــه ليــس شــا ًبا متعجر ًفــا وإن كان فهــي مــن أخطأت
ُ
ِ
حقــه بتدخلهــا الغــر مســبب فيــا ال يعنيهــا ،يف احلقيقــة ال أعــرف كيــف
يف
دافعــت عنــه منــذ اللحظــة األوىل دون حتــى معرفتــه ،كأن روحــي هــي التــي
تدافــع عنــه مــن تلقــاء نفســها ،وقــد تســبب ذلــك يف رصاخ ((مجيلــة)) يف غيـ ٍ
ـظ
شـ ٍ
واضحــا يف مالحمهــا وهــي تقــول بحــدة :
ـديد ،وبــدا الضيــق
ً
 -ال  ..إنام هو حيوان ،مغرور ،متكرب،

بل إنه ال يعرف يشء عن الرتبية.

هبدوء مفتعل  ..سألتها ..
 -هل تعرفينه؟!

 نعم  ..إنه ذلك الغبي زين.مصعوق ًة ..كررت السؤال :
 -زين!! و من هو زين؟!.
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 زين زين زين ..اجلميع ُهنا يعرفه.ـع االســم يف نفــي كان غري ًبــا ،مشــاعر متناقضــة
اهتــز قلبــي وانتفــضَ ،و ْقـ ُ
بــن الفــرح والقلــق ،اخلــوف واملحبــة ،وددت لــو أســأهلا عنــه ،كيــف هــو؟
ســنه ،وزنــه ،طولــه ،أو ال داعــي لــكل ذلــك ،هــل هــو قــاريء الكتــب صديــق
املكتبــة ؟!  ..لكنــي خشــيت مــن ردة فعلهــا ،بــدأت أفكــر كيــف أســتفرس منهــا
عنــه لكنهــا مل تعطنــي الفرصــة وفاجأتنــي بطلبهــا :
 -استعدي لنخرج سو ًيا.

 -إىل أين ؟!

 -إىل منزله  ..لنشتكيه عىل ما فعله معي.

نظــرت إليهــا للحظــات دون إبــداء أي ردة فعــل ،وددت لــو ُأخربهــا أؤكــد
أهنــا هــي بالفعــل مــن أخطــأت وليــس هــو ،لكــن يف حقيقــة األمــر أشــيا ًء
وأيضــا أردت
كثــرة منعتنــي مــن التحــدث إليهــا ،خشـ ُ
ـيت أن ُأغضبهــا أكثــرً ،
أن أكــون متضامنـ ًة معهــا ،فـــهي شــقيقتي األكــر كــا أننــي أردت أن أرى مــن
هــو زيــن هــذا ،كيــف يبــدو وكيــف يعرفــه اجلميــع.

***

مل يكــن املنــزل ببعيــد ،كان يف نفــس احلــي ،يقــع يف شــارع ُمتفــرع مــن شــارع
آخــر مـ ٍ
ـواز لشــارع العريش.
عنــد وصولنــا إيل البيــت شــعرت بـ ٍ
ـيء مــن الرهبــة ،بــدا يل أن كل يشء

يتحــرك بصــورة بطيئــة ،كأن هنــاك موســيقى تصويريــة محاســية تــدق يف ُأذين،
ال يمكــن ألحــد أن يتخيــل أن منـ ً
ـزل كهــذا متواجــد بــن شــارعي ((اهلــرم و
فيصــل)) الــذي يضــج كل منهــا بزحــام وحيــاة روتينيــة رسيعــة ال تتوقــف
أبـ ًـدا ،وعــارات وأبــراج ســكنية تبــدوا كالوحــوش التــي قضــت عــى األخــر
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مــن األشــجار وأحتلــت مكاهنــا ،كان املنــزل حما ًطــا بسـ ٍ
ـور قصـ ٍ
ـر مــن البنــاء،
تعلــوه بعــض األســياخ احلديديــة ،تظهــر مــن أعالهــا أغصــان أشــجار ((
جلهنميــة )) ذات األلــوان الزاهيــة املختلفــة ،داخــل الباحــة األماميــة توجــد
ا ُ
أشــجار متنوعــة مــن الربتقــال والليمــون والزيتــون وبعــض النخيــل.
ســألنا املــرأة اجلالســة عنــد البــاب عــن إمكانيــة التحــدث مــع ســيدة املنــزل،
فتحدثــت عــر أداة التواصــل املوجــودة بجانــب البــاب إىل الســيدة التــي نادهتــا
مــدام ((فريــدة)) والتــي عرفنــا فيــا بعــد أهنــا والــدة ((زيــن)) ،أخربهتــا بوجودنــا
عنــد البــاب وبـ َّ
ـمحت هلــا بإدخالنــا عــى الفــور.
ـأن لنــا رغبــة يف ُمالقاهتــا ،فسـ ْ
داخــل األســوار ..مشــينا يف ممــر ضيــقُ ،ر َّصــت عــى جانبيــه أســفل
األشــجار الكبــرة التــي ظهــرت لنــا مــن خــارج الســور شــجريات الــورود
الصغــرة ،رصــت بعنايــة فائقــة ،كانــت ألواهنــا خمتلفــة ،أ َّمــا أزهــار ال ُفــل
ٍ
مــكان ُمزهــرة ،ممــا جعــل رائحــة
والياســمني األبيــض فكانتــا تقري ًبــا يف كل
املــكان تبــدو كجــزء ُي ّي ُ
ــل لنــا كاجلنــة ،تثــر شــي ًئا مــن البهجــة والطمأنينــة
داخــل النفــس.

بعــد خطــوات قليلــة ،ظهــر لنــا املبنــى املكــون مــن ثــاث طوابــق مــن بــن
األشــجار ،كان أمامنــا مبــارش ًة ،كانــت األبــواب والشــبابيك مــن اخلــارج
مصبوغـ ًة باللــون األزرق ،بــدا املــكان أني ًقــا َكـــ ((شفشــاون)) ،ممــا أثــار بداخيل
موجــات مــن احلنــن.
عنــد البــاب الداخــي  ..أســتقبلتنا الســيدة ((فريــدة)) ،التــي علمنــا بعــد
ذلــك أهنــا دكتــورة األدب اإلنجليــزي يف اجلامعــة األمريكيــة ،والتــي ُاختــرت
مؤخـ ًـرا كواحــدة مــن أكثــر النســاء املثقفــات فاعليــة يف املجتمــع ،ورغــم أهنــا يف
ـابة صغـ ٍ
أواخــر األربعينــات مــن عمرهــا إال أهنــا بــدت يل كشـ ٍ
ـرة كأهنــا يف بدايــة
العقــد الثالــث مــن العمــر ،كانت متلــك مالحمًــا بيضاء ،شــعرها مصبــوغ باللون
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األمحــر تظهــر فيـ ِـه بعــض الشــعريات البيضــاء ،عيناهــا زرقــاء تشــبه املاســات
والبحــر األزرق العميــق كلــون عينــي واجلــدة حســيبة ،مل أعهــد هلــا شــبيهة بــن
ـت أخــاذ ،ظنن ُتهــا لوهلــة ذات أصـ ٍ
ـول أوروبيــةّ ،إل
املرصيــن ،كان مجاهلــا ُملفـ ٌ
أننــي علمــت فيــا بعــد أهنــا مــن مدينــة املنصــورة الكائنــة بمحافظــة الدقهليــة،
وقــد ُعــرف أهــل املنصــورة باجلــال واألصالــة.
ٍ
اســتقبلتنا برتحــاب شـ ٍ
ومالمــح باشــة ال تفارقهــا االبتســامة ،رافقتنــا
ـديد

للداخــل ،وبينــا أبــدت ((مجيلــة)) الغاضبــة جديتهــا بإظهارهــا شــي ًئا مــن
ٍ
كبرية
الضيــق ،كنــت مشــغول ًة بتأمــل املــكان وكنــا حلظتهــا قــد وصلنــا إىل ردهـ ٍـة
ممتلئـ ٍـة عــن آخرهــا باللوحــات اجلميلــة ذات األلــوان الزاهيــة التي تتامشــى متا ًما
مــع ديكــورات وألــوان احلوائــط ،كانــت اإلضــاءة واحلوائــط الزرقــاء مبهــرة،
ممــا أثــار يف داخــي احلنــن لـــ ((شفشــاون)) أكثــر و أكثــر مــن أي وقـ ٍ
ـت مــى،
كانــت املزهريــات موزعــة بشــكل منمــق ،ويف املنتصــف توجــد مكتبــة ضخمــة
مكونــة مــن ســبع طوابــق عرضيــة ،حتتــوي الكثــر جـ ًـدا مــن الكتــب ،كان كل
يشء يف الردهــة مثــر للغايــة ،لكــن أكثــر مــا أثــار دهشــتي كان وجــود كتــايب
متجــاورا مــع
املفضــل ((ثالثيــة غرناطــة)) موضو ًعــا يف أعــى رف باملكتبــة
ً
روايــة ((مــويب ديــك  ))Moby Dick-للكاتــب العظيــم ((هريمــان ملفيــل))،
والتــي يعــود تاريــخ إصدارهــا للعــام 1851م أي قبــل قــرن ونصــف مــن
الزمــان ،كــا كانــت ترافقهــا روايــة ((العمــى)) ،للعــم ((جوزيه ســاراماغو))،
كانــت املكتبــة مــن أكثــر األشــياء التــي أهبجتنــي ،والتــي زادت قيمــة املــكان
قيمــة أخــرى بوجودهــاَ ،ذكَرتنــي بمكتبــة اجلــدة ((حســيبة)) يف ((شفشــاون))
وصنــدوق الكتــب واملخطوطــات القديمــة.
وددت للحظــات لو أقاطعهام ..أســأل الســيدة ((فريــدة)) إن كان باإلمكان
بعضــا من هــذه الكتب؟! .لكنــي خشــيت انفجار((مجيلة)) ّيف.
اســتعارة ً
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ـرا ،لدرجــة أننــي مهســت يف نفــي ُمتمنيـ ًة لــو أن
كل يشء يف منزلــه كان ُمثـ ً
هــذه املكتبــة ملــك يل ،أو لــو أننــي الســيدة الصغــرة هلــذا املنــزل.
ـي انبهــاري باملــكان حــن بــدأت بتوجيــه احلديــث
َقطعـ ْ
ـت ((مجيلــة)) عـ َّ
للســيدة ((فريــدة)) تشــتكيه بحــدة وحنــق ،بينــا أنصتــت هلــا هبـ ٍ
ـدوء شــديد

وصـ ٍ
ـدر رحــب ،وقــد ارتســمت عــى شــفتيها ابتســامة أم حقيقيــة ،مل تفارقهــا
االبتســامة طــوال فــرة بقائنــا معهــا ،وبينــا تزايــد انفعــال ((مجيلــة)) وارتفــع
صوهتــا أكثــر ُمتناســية أهنــا تتحــدث إىل دكتــورة جامعيــة كــا أهنــا ســيدة يف ُعمــر
والدتنــا ،وأننــا داخــل منزهلــا ،ظهــر فجــأ ًة خارجــا مــن ممــر جانبــي مـ ٍ
ـؤد إىل
ً
الردهــة التــي نقــف فيهــا ،كان شــا ًبا طويــل القامــة عريــض املنكبــن ،مرتد ًيــا
أيضــا ،لكنــه
بنطــال مــن اجلينــز األبيــض يعلــوه قميــص ضيــق بنفــس اللــون ً
بــا أكــام حيــث ظهربكتفيــه عاريتــن متامــا ،بينــا رأســه مغطــاة بفوطـ ٍـة بيضـ ٍ
ـاء
ً
ً
كامــا أســفلها وقــد بــدت رأســه مبللــ ًة باملــاء الــذي
كانــت ختفــي وجهــه
يتقاطــر عــى عنقــه وكتفيــه.
ٍ
ــد َ
بصــوت حــاد بــدا فيــه الضيــق ويشء مــن
ث
ِمــن أســفل الفوطــة َت َّ

الغضــب ،وقــد بــدأ بإزاحــة املنشــفة عــن وجهــه وكان ال يــزال خيطــو مقرت ًبــا :
 ُفليخ ِر ُس أحد ما ذلك الصوت الـ ...
كان قــد وصــل أمامــي مبــارش ًة عندمــا أزاح الفوطــة عــن وجهـ ِـه ..تالقــت
أعيننــا للمــرة األوىل ..تســمر يف مكانـ ِـه للحظـ ٍ
ـات ،وكأن األَ ْر ُض قــد َمــا َد ْت بِـ ِـه،
ُ
َّ َ
وقــف كالنــا مندهشــن حمدقــن يف بعضنــا البعــض غــر مصدقــن مــا نــراه ،أ َّمــا
عنــه فقــد بــدت الدهشــة متلــؤ عينيــه وهــو يتأملنــي ..كنــت صغــر ًة ،قصــرة،
ُ
يميــل لــون شــعري نحــو األمحــر،
ضئيلــة اجلســد ،بيضــا ٌء بــريت كالثلــج،
عينــاي زرقــاء هلــا لــون البحــر واجلــدة حســيبة ،تتزيــن عنقــي بقـ ٍ
ـادة ذهبيـ ٍـة َتـ َـد َّل
ِ
فيهاهـ ٌ
ـال أزرق تتوســطه نجمــة صغــرة خــراء فاقــع لوهنــا تــر الناظريــن.
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كنــت صغــرة لكننــي أبــدو بكامــل أنوثتــي ،و كأننــي منحوتـ ٍـة بعنايـ ٍـة إهليـ ٍـة
ومل يكــن ذلــك بالــيء الغريــب فقــد كنــت كمعظــم فتيــات ((شفشــاون))،
ننضــج قبــل األوان بــأوان ،مل ينتـ ِـه األمــر عنــد هــذا احلــد مــن نظراتـ ِـه ،فقــد تبســم
وتــوردت مالحمــه وهــو يقــول مــرددا بصـ ٍ
ٍ
هامس يــكاد يكــون مســمو ًعا لنا :
ـوت
ً
« -سبحان اهلل ،سبحان اهلل»،

قاهلا ثم صمت متا ًما ،وكأن اهلل قد أخذ صوته ..
ٍ
بحالــة مــن الدهشــة ،إنــه آخــر األشــبا ُه
بــت
وقفــت أمامــه تائهــ ًةُ ،أ ِص ُ
األربعــن هلــا ،إ َنـ ُه أنــا بطريقـ ٍـة مــا ،إ َنـ ُه هــي ،ابنهــاِ ،قطعـ ٍـة منهــاَ ،توأ ُمهــا َتَا ًمــا،
ٍ
أيضــا ،مالحمــة تبــدو حــاد ًة
َعينــا ُه زرقــا ًء واســعة ،شــعره
مائــل إىل احلمــرة ً
ٍ
بطريقــة مــا نســخ ٌة مصغــر ٌة مــن اجلــدة
كالرجــال يف ((شفشــاون)) ،إ َنــ ُه
((حســيبة)).
بينــا كنــت مندهش ـ ًة متا ًمــا بــدت ((مجيلــة)) مصابـ ٍـة بحالـ ٍـة مــن الغضــب
الشــديد ،بينــا كانــت عينــا ُه ماتــزال ُم َع َّلقــ ًة عــي عينــي ممــا جعلنــي أخجــل
بشــدة ،لكنــه أزاح هــذا اخلجــل حــن أكمــل حديثــه بلطـ ٍ
ـف وقــد اختــذ صوتــه
ِ
وأيضــا قــد بــدل مــا كان ينــوي قولــه
حلديــثً ،
ـارا آخــر غــر الــذي بــدأ بِــه ا َ
مسـ ً
حينــا أعــاد مــن جديــد صياغــة كالم ـ ُه ،لكــن هــذه املــرة قــال مداع ًبــا:
 فليخرس أحد ما ذلك الصوت الـ ..الرائع؟!

الساحر؟!

املدهش؟!

الـ  ..الـ  ..؟!

عينــي
كمــل حديثــه ..اكتفــى فقــط بالنظــر يف
َّ
عــاد لصمتــه جمــد ًدا..مل ُي ِّ
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ِ
يــر عينــن مــن قبــل ..بينــا بــدا االســتغراب والدهشــة يف
ُمنده ًشــا وكأنــ ُه مل َ
أوجــه اجلميــع أيقنــت وقتهــا أ َن ـ ُه كان ينتــوي تعنيــف ((مجيلــة)) ،لكنــه بـ َّـدل
الكلــات بعدمــا شــاهدين أمامــه ،حتــى مســار صوتــه الــذي تغــر مــن ِ
الــدة
للــن ،كان دليـ ًـا َّ
أن شــي ًئا مــا قــد حــدث ،ربــا كنــت صغــرة وقتهــا لكننــي
كنــت مدركـــة جيـ ًـدا ملــا حيــدث ،فقــد كان يتحــدث وكأنــه يســألني ويغازلني يف
ـت والدتــه ُتعر َفـ ُه بِنــا ..
نفــس الوقــت ،وبينــا خضــع اجلميــع للصمــت َت َدخلـ ْ
فقالــت وهــي ُتشــر باجتاهنــا :
 -مجيلة و منة اهلل ..

أبناء األستاذ مجال الدين ،جارنا يف الشارع املقابل.

نظر إ َّيل مبارشة وقال :
ِ -هـ َبـ ـ ُة اهلل.

يف هــذه اللحظــة ،تصاعــد صــوت أقــدام أحدهــم وهــو ينــزل عــى الســامل،
ـم بــأن صديقتــي
كانــت شــقيقته ((مومــو)) ،تفاجـ ُ
ـأت هبــا ،مل يكــن لــدي علـ ٌ
املقربــة يف الدراســة جــزء مــن هــذا املنــزل  ..كنــت أعــرف مســب ًقا أن هلــا شــقي ًقا
أكــر منهــا لكنــه فضــل اهلجــرة إىل خــارج مــر بعــد أن تــزوج مــن فتــاة
ـمت
كنديــة كان قــد تعــرف عليهــا أثنــاء دراســته يف جامعــة أكســفورد  .اب َت َسـ ْ
ـرا،
تلقائ ًيــا عنــد رؤيتنــا ،تبادلنــا الســام واألحضــان احلــارة ،ورحبـ ْ
ـت بنــا كثـ ً
ـت األم وابنتهــا األجــواء قليـ ًـا قبــل أن يقــوم ((زيــن)) هــو اآلخــر
ثــم ل َّطفـ ْ
بالتأســف واألعتــذار عــا بــدر منــه جتــاه ((مجيلــة)).
أومئــت الدكتــورة ((فريــدة)) ألبنتهــا أيامئــة ذات مغــزى مل أفهــم معناهــا،
انســحبت ((مومــو)) مــن اجللســة بعدهــا ،تغيبــت لبضــع دقائــق ثــم عــادت
وقــد محلــت الكثــر مــن احللويــات ،كانــت يف أطبــاق بلور َّيــة ،قالــب حلــوى
وبعضــا مــن احللويــات
بالقشــدة والبنــدق ،ويف الوســط كاســرد بالشــوكوالتة
ً
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األُخــرى .أحســنوا ضيافتنــا للغايــة ومل يرتكونــا نغادرهــم َّإل بعــد أن أيقنــوا أن
احلنــق قــد زال مــن قلــب ((مجيلــة)).

***

جلســت واضعــة ((منكوشــة)) عــى صــدري أحتضنهــا
عــى فــرايش
ُ
بلطـ ٍ
ـف وحمبــة ،بــدت مالحمــي مليئ ـ ٌة بالســعادة ،بينــا كانــت ((مجيلــة)) متعــن
النظــر َّيف وكأهنــا ألول مــرة تــراين ،كلــا نظــرت إليهــا وجدهتــا تدقــق النظــر
يف وجهــي ،أراهــا تريــد أن تتأكــد مــن يشء مــا ،إىل أن فاجأتنــي بســؤاهلا الــذي
حيمــل يف طياتــه الكثــر والكثــر جـ ًـدا مــن األســئلة املخفيــة :
 كيف هو زين؟!.أجبتها :

 هل رأيتي املكتبة؟!فأعادت السؤال :

كيف هو زين؟!.
و أجبتها ُمد ًدا :

 -أرأيتي املنزل !!

بدا يل كمنازل شفشاون.
ٍ
ٍ
غاضبة ،وهي تضغط عىل أسناهنا :
صوت
قالت بنربة

 -كيف ..هو  ..زين ؟!

 هاااا ..زين!!  ..زين زين .... -نعم ،زين زين زين.

حلوا عىل لساين وأجبتها ُمبتسم ًة :
متنطقت بشفت َّيا كأن شي ًئا ً

ـخصا
 -يــا مجيلــة  ..ال تأخــذى األمــر عــى حممــل العدائيــة ،فقــد بــدا شـ ً
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ِ
مميــزا للغايــة ،ثــم أ َّنــه ويف حقيقــة األمــر ِ
أخطــأت ىف حقــه مــن
أنــت مــن
ً
ُ
البدايــة ،ثــم انظــري إىل اســتقبال والدتــه لنــا ،ثــم شــقيقته مــن بعدهــا ،وكيــف
عاملونــا برفــق وحمبــة!! كــوين إجيابيــة واتركــي الســلبية والعدوانيــة جان ًبــا فهــي
ال تليــق بــك ،ولتفهمــي أنــه ال يشء يمكــن أن ُيبطــك مثــل التعــايل ،أو ينخــر
يف قلبــك مثــل احلســد ،أو ُيــيء إليــك مثــل ســوء الظــن ،فــكل مــا نفعلــه نحــن
مــن نجنيــه يف النّهايــة وليــس غرينــا.
ُصعــت ..كلــايت أوجعتهــا بشــدة ،لكنهــا أيقنــت مــن داخلهــا أننــي أقــول
ـرا مــن نفســها أمامــي ،فتداركــت
احلقيقــة ،وأهنــا إن خالفــت فســوف تقلــل كثـ ً
األمــر برسعــة وبابتســامة مفتعلــة قالــت:
ِ
عينيك!!
 -مل يكن هذا ما أسأل عنه ،بل سأل ُت ِك عن زين الذي رأته

رشدت بفكــرى للحظــات ،تذكــرت فيهــم أول مــرة قــرأت اســمه داخــل
ٍ
املكتبــة  ..ثــم تذكــرت نظرتــه األوىل يف منزلــه ،ثم تنهــدت تنهيدة إعجـ ٍ
وانبهار
ـاب
ـدوء وبـ ٍ
بــه ،وأغمضــت عينــي هبـ ٍ
ٍ
وبصوت منخفـ ٍ
ـض ورفـ ٍـق أجبتها :
ـطء شــديدين
ُ
 -رأيته شا ًبا رائ ًعا بكل ما تعنيه الكلامت.

بدا يل كأنه ُحلم وليس حقيقة ..بل بدا يل أنه .. ..

قاطعتنــى برصخــة مألهــا الغضــب املمــزوج بالغيــظ الشــديد ثــم رضبتنــي
بإحــدى الوســائد القريبــة منهــا وهــي تتهمنــي بالغبــاء ،و أننــي طفلـ ٌة صغــر ٌة ال
تعــي شــي ًئا وال تفهــم احليــاة ..
ليلتهــا  ..دار بيننــا نقـ ٌ
ـت فيــه بشــتى الطــرق أن
ـاش حــا ٌد وطويـ ٌـل ،حاولـ ْ
ـت عــن يقــن
تقنعنــي بأنــه ليــس إال شــا ًبا مراو ًغــا ليــس لــه قيمــة ،بينــا اقتنعـ ُ
ـح.
ـخص صالـ ٌ
بأنــه شـ ٌ

***
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()4
احلــب هــو فضيلــة الفضائــل ..يفقدنــا الوعــي بــا هــو ِ
أرض ويملؤنــا
ُ ّ

ـب هــو
حلـ ُّ
بــا هــو ســاوي ،خيلصنــا مــن كل شــعور بالذنــب ،يمألنــا بالرضا..ا ُ
تلــك املشــاعر التــي يضعهــا اإللــه يف قلــب أحدهــم جتــاه شـ ٍ
ـخص آخــر فتأخــذه
حليـ ٍ
ـاة ُأخــرى يرتقــب فيهــا أيامــه القادمــة بشــغف ويتصالــح مــع كل حلظاهتــا
احلــب ..هــو
روحــا ُأخــرى،
ّ
برضــا ويشــعر كأنــه يتنفــس الســعادة وأن لــه ً
ذلــك الشــعور الســحري الــذي حيـ ّـول حيــاة شــخص بائــس ،برســالة واحــدة
فقــط ،بكلمــة واحــدة فقــط ،مــن العــدم إىل الوجــود  .يعيــد لــه رئتيــه ،مالحمــه،
ضحكتــه ،وشــعوره بالرغبــة يف احليــاة أكثــر.
ـت األيــام ،كان يوم ًيــا يظهــر أمامــي يف كل مــكان ،اجلامعــة ،الشــوارع،
َم َضـ ْ
املواصــات ،املحــات ،املكتبــة ،لقــد بــدا أنــه أشــهر َمــن يف احلــي ،إن مل
يكــن باملدينــة بأكملهــا ،بعــد ذلــك التقيــت بابنــة عمـ ِـه ((شــاهندة)) صديقــة

((مجيلــة)) املقربــة التــي ال تنفـ ُّ
ـك تزورنــا لينفــردا ببعضهام البعض ..يتهامســتان
طويـ ًـا ،يتبــادالن أطــراف احلديــث وكأهنــا لصــوص وليســتا صديقتــن.
رسدت لنــا أهنــا علمــت بشــأن مــا حــدث يف منــزل ابــن عمهــا ،مل أكــن عــى

علــم مســبق بصلــة القرابــة بينهــا ،لكن((مجيلــة)) كانــت تعــرف ذلــك جيـ ًـدا ..
ـت ((مجيلــة))
حتــى ((شــاهندة)) اتضــح أهنــا جــزء ِمنـ ُه و مــن حياتــه ،لقــد ُو ِّف َقـ ْ
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بالقــول أن اجلميــع هنــا يعرفــه ،لقــد بــدا يل كأنــه ظـ ّـي ،يف كل مـ ٍ
ـكان أجــده،
وكأنــه حــاريس اخلــاص أو ظــي الــذي ال يغيــب.

***

دائـ ًـا مــا يكــون يــوم اخلميــس هــو األثقــل يف أيــام الدراســة ،فهــو هنايــة

أيضــا ال ُعــال خاصــة هــؤالء
األســبوع ويكــون الطلبــة مجي ًعــا ُمنهكــن ،وكــذا ً
القادمــن مــن األقاليــم املختلفــة ،فتجــد الشــوارع مزدمحــة أكثــر مــن املعتــاد.
شــعرت بأنــه أطــول مــن أي يــو ٍم مــى ،فــا إن انتهــى وقــت
ذلــك اليــوم
ُ
هرولــت ُمرسعــ ًة نحــو بــاب اجلامعــة ،ومنــه باجتــاه الشــارع
الدراســة حتــى
ُ
 ..كانــت احلافــات تصــل واحــدة تلــو األخــرى ،ونتيجــة تزاحــم الــركاب
املنتظريــن وتدافعهــم نحوهــا كنــت أفشــل يف الوصــول إليهــا.

ـت مــا يقــرب مــن الســاعة ونصــف ،أنتظـ ُـر انخفــاض عــدد الــركاب،
وقفـ ُ
لكــي أســتطيع احلصــول عــى مــكان ،يف إحــدى احلافــات دون أن أتعــرض
للزحــام والتدافــع وســط احلشــود ،لكــن العــدد يومهــا مل ينخفــض ،كانــت
احلــرارة شــديدة ومل أكــن أبـ ًـدا بتلــك اجلــرأة التــي قــد تدفعنــي ملحاولــة اخــراق
الزحــام وســط شـ ٍّـد وجـ ٍ
ـذب مــع شــخص آخــر كــي أحصــل عــى مــكان أركــب
ِ
بــت بالصــداع،
فيــه ،شــعرت باإلرهــاق ،أثــرت الشــمس عــى رأيس و ُأ ِص ُ
دب اليــأس يف قلبــي وبــدأت الدمــوع تلمــع
وددت لــو بكيــت ..يف احلقيقــة َّ
يف عينــي ،عندهــا متنيــت لــو أنــه يظهــر ويســاعدين ،ومــا هــي إال ثـ ٍ
ـوان قليلــة

ووجدتــه يظهــر أمــام عينــي وكأن اهلل قــد حقــق مــا متنيــت.

بتســا ثــم يرحــل،
دائــا مــا يظهــر أمامــي  ..يتطلــع َّيف للحظــات ُم ً
كان ً
وكأنــه يظهــر ليأخــذ جرعـ ًة مــن التأمــل يف مالحمــي ثــم يغــادر ،لكــن هــذه املــرة
ـديدا عــن كل يــوم وال تتوافــر حافــات لنقــل
مل يرحــل ،فقــد كان الزحــام شـ ً
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الــركاب ،بعــد أقــل مــن دقيقتــن وصلــت حافلــة جديــدة وقبــل أن يتدافــع
إليهــا مجــوع الــركاب اندفــع وســبقهم إليهــا.

وقــف عنــد الباب..منعهــم مــن التزاحــم والتقــدم نحــو الداخــل ،ثــم
صــاح بصـ ٍ
ـوت مرتفـ ٍع يــردد وهــو يرفــع كلتــا يديــه ويشــر بإصبــع الســبابة يف
ٍ
واحــدة منهــا:
كل
 النساء وكبار السن ًأول.
ٍ
يلحنُها :
ثم رددها
ً
مؤكدا عىل اجلميع بصوت وكأنه ِّ
 الـ نِسا ُء ً ..أول.
قاهلــا بجديــة كمــن يقوهلــا كأمــر وليــس كرجــاء ،وقــد كانــت مالحمــه متهللة
ـت
بشوشــة ،كانــت ابتســامته ُمبب ـ ًة لــدى اجلميــع رغــم أهنــم غربــاء عنــه .التفـ َ
إ َّيل مبــارشة ثــم أشــاريطالبني بالتقــدم لصعــود احلافلــة ،فعلهــا وهــو ينظــر
مبــارش ًة يف عيــوين ،كان يفعــل كل يشء بابتســامة صافيــة وبــكل ود وطيــب،
ممــا جيعــل تقبــل النــاس ألفعالــه شــي ًئا ال مفــر منــه.
ـت نحــو ُه مبتســم ًة وكأننــي ِجن َّيــة ليســت مــن بــن البــر ،بينــا تتبعتني
تقدمـ ُ
بعــض الفتيــات مــن طلبــة اجلامعــة والنســاء مــن املوظفــات الــايت خرجــن
أيضــا معــي يف نفــس التوقيــت ،انتابتنــي حالــة مــن الفرحــة الشــديدة فقــد
هــن ً
جعلنــي أتبســم خجـ ًـا تــارة وســعادة شــديدة بفعلتــه تــارة ُأخــرى ،إن الفتيــات
مهــا متلكهــم اخلجــل ،أو ُأ ِ
حسـن َْت تربيتهــن وارتفــع مســتوى أخالقهــن تبقــن
ً
ُمدمنــات اهتــامُ ،
وتبِبــن مــن يميزهــن عــن غريهــن.
يف احلافلــة جلســت قــرب النافــذة ،وألول مــرة وجدتــه يــأيت وجيلــس إىل
جــواري متا ًمــا ،كتفــه يالمــس كتفــي ،رائحتــه جعلــت قلبــي يرجتــف ،شــعرت
أن قلبــي دقاتــه تتســارع ،شــعور خمتلــط مــا بــن الســعادة والبهجــة ويشء مــن
ـت نحــو النافــذة أنظــر بعيـ ًـدا عنه،أهتــرب مــن النظــر إليــه.
القلــق ،التفـ ُ
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انتابتنــي رغبــة يف التحــدث ِ
ٍ
ثــوان
إليــه ولكننــي كنــت مــردد ًة ..بعــد
قليلــة  ..تشــجعت ثــم تنفســت الصعــداء ،مللمــت شــتات أمــري ثــم قــررت
ـأت بــه ينظــر إ َّيل مبــارشة
ـت إليـ ِـه ..تفاجـ ُ
أن أفعلهــا مهــا كلفنــي األمــر ،التفـ ُ
..وقعــت عينــي يف عينيــه مــرة ُأخــرى  ..فتصنعــت اجلديــة والغضــب وبنــرة
حــادة ســألته :
 ملاذا تالحقني يف كل مكان؟!ٍ
رد عيل ٍ
كبرية قال :
بثقة
َّ
 من حيب شي ًئا عليه أن يالحقه.!!..أنت جمنون؟!
 نعم !! ..حيبَ
ِ
وأحبك.
 نعم  ..جمنونٍ
ٍ
مفتعلة :
بحدة
قاطعته
 -ال جمـنون فقط.

شعر قال ِ
ِ
بيت ٍ
فيه :
ابتسم وهو يوميء
برأسه ثم أضاف ُ
ِ
ِ
 أنااا  ..أنا من أحبك دون ٍٍ
باستئذان
أرأيت ح ًبا جاء
مسبق ..
إذن
فأنت يل  ..و إذا افرتقنا د ِ
إن يكتب اهلل الوصال ِ
مت يف رشياين.
ُ
((أمل الشيخ)).

ـت أنظــر مــن نافــذة
ابتســمت  ..مل أملــك فعــل يشء إال ذلــك ..بعدهــا التفـ ُّ
احلافلــة نحــو اخلــارج ،هربــت مــن النظــر ِ
إليــه وأنــا مبتســمة ،كنــت أكمــل
تصنعــي وافتعــايل للقــوة ،ثــم رشدت للحظــة وحتدثــت إىل نفــي قائل ـ ًة:
ـخصا آخــر بعــد مــرور شـ ٍ
ٍ
ـهر واحـ ٍـد
 ال يمكــن لشــخص مــا أن حيــب شـ ً

مــن معرفتــه.

عيل وكأنه قد سمع ما قلته يف نفيس :
ر َّد ّ
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ٍ
شــهر
رأيــت فيهــا عينيــك وليــس بعــد
 بــل منــذ اللحظــة األوىل التــيُ
ٍ
واحــد مــن رؤيتهــا.
التفت ِ
إليه مذهولة:
ُّ

ِ
رأسك يا منة اهلل؟!.
 -كيف عرف ما دار يف

قال بلهفة :

 -هبة اهلل هبة اهلل ..

اسمك  ..هبة اهلل يل.

توقفت احلافلة  ..وصلنا حمطة نزوله ..
هنض ً
قليل ثم انحنى مقرت ًبا مني ومهس :
نبضا يرافقني حد الفناء..
 دمت يل ًحد الفناء حد الفناء يا هبة اهلل ..

ابتســمت ُمــد ًدا مرغمــة ،مل أكــن أملــك فعــل شــىء غــر ذلــك ،صغــرة
كنــت لكــن الكلــات اجلميلــة تســعد املــرأة أ ًّيــا كانــت كبــرة أو صغــرة ،ثــم إنــه
بالفعــل ينــر الفرحــة أينــا حــل بصوتــه وأفعالــه  ..و أعــرف أننــى أحببــت
لقــب هبــة اهلل ،وددت لــو أنــه بالفعــل اســمي احلقيقــي.

***
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()5
تــواىل مــرور األيــام علينــا و نحــن م ًعــا ،فلــم نعــد صديقــن ،جاريــن،
تعــد ْت عالقتنــا كل هــذه ا ُملســميات ،فقــد قضــت ظــروف إقامتنــا
حبيبــنَّ ،
يف نفــس احلــي وقراءتنــا نفــس الكتــب والروايــات اىل حــدوث تقــارب
ومببــة فيــا بيننــا ،بجانــب أن ذهابنــا نفــس اجلامعــة مــع
كبــر وألفــة شــديدة ُ
اختــاف مواعيــد ((مجيلــة)) عــن مواعيــدي تســبب يف أن نتقابــل يوم ًيــا يف
احلافلــة املتجهــة إىل اجلامعــة ذها ًبــا وأيا ًبــا ،و للحــق مل يكــن ذلــك مصادفـ ًة إنــا
ٍ
ٍ
مســبق بيننــا.
باتفــاق

تبادلنــا الكتــب ،تناقشــنا فيهــا ،أحببنــا األغــاين القديمــة فقــد وجدنــا فيهــا
مــا نــود قولــه لبعضنــا البعــض لكــن اخلجــل قــد منعنــا عــن قولــه ،هتاتفنــا ليـ ًـا
ـارا ،تبادلنــا الرســائل حتــى ونحــن إىل جــوار بعضنــا البعــض ،كنــت قــد
وهنـ ً
اعتــدت عنــد بدايــة كل صبــاح إنــزال الســلة للخالــة (( ُأم بربــارة)) ،أحصـ ُـل
فيـ ِـه عــى ثــاث قطــع مــن ((الشــباكية)) املغربيــة ((الزالبيــة)) ألوزعهــم عــى
ـرول بمالمــحٍ باشــة وقلـ ٍ
ـدي و ((مجيلــة)) ،بعــد ذلــك أهـ ُ
ـب منــرحٍ أتوجــه
والـ َّ
إىل اجلامعــة ،أمــر عــى اخلالــة (( ُأم بربــارة)) ،أدفــع هلــا ثمــن ثامنيــة قط ـ ٍع مــن
احللــوى وأحصــل عــى ثالثــة فقــط ،تداعبنــي اخلالــة فتقــول وهــي تبتســم :
ِ
لوالديك ومجيلة ..
 ثالثةاثنتني يل وعمك رؤوف ..
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وواحد ًة ِ
لك ،فلمن القطعتني املتبقيتني؟!.
فيتــرج وجهــي بحمــرة اخلجــل ،ثــم ُأغمــض عينــاي وأضغــط بأســناين
ـارا بينــا تتــورد
بعضهــم عــى بعــض وأنــا أومــيء بــرأيس ُأهزهــا يمينًــا ويسـ ً
فرحــا قبــل أن أرد قائل ـ ًة :
مالمــح وجهــي ً
للحب يا خالة.
 ُف ُتعلق سائل ًة :
كثريا؟!
ُ -تبينَ ُه ً

وصف لألشياء العاديه
 ال ال  ..الكثري هذاٌ
أنا ُأ ِح َب ُه بعد اهلل ُمبارشة ُ ..مبارشة واهلل يا خالة.

ألحلــق باحلافلــة قبــل أن أتأخــر
ثــم أهــرب مــن أمامهــا بخطــى رسيعــ ًة
ُ
عليــه ..و يف احلافلــة أتشــارك معــه أكل احللــوى ،لــه قطعتــن ويل قطعــة
واحــدة ،كنــت قــد َمـ َّيـــزت ُه ليــس فقــط عــى األهــل و (( ُأم بربــارة)) إنــا عــى
العاملــن مجي ًعــا  ..كان خيــرين مداع ًبــا :
ِ
جتعلك فتا ًة سمين ًة،
 احللوى سوفوسأنقص من مبلغ مهرك عرشين ال ًفا.
فأرد ِ
عليه أداعب ُه :
َ
عليك باألساس أهيا املجنون،
 هذا إن وافقتَ
أعطيك اثنتني،
ثم إين آكل واحد ًة فقط ،بينام

سيصبح سمينًا.
أنت من
َ
ُ
 -وماذا بعد !!

َ -س .. ..

 -هاه ؟!
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َ -س .. ..

  -هاااه ؟!بك عىل ِ
 سأقبل َأية حال ..

لكن عىل سبيل الصدقة ليس إال ..

فإن اهلل حيب املتصدقني.
ـاش وكتابــة و جنــون و حتــاور ،قصـ ٍ
مل ختـ ُـل املواصلــة مــن نقـ ٍ
ـص مثــرة عــن
((شفشــاون)) ،قصــص عــن الفراعنــة وخفــة ظــل املرصيــن الغــر منتهيــة،
ـف كل ِمنَّــا حكايــات
تبادلنــا اقتباســات الكُتــب ومقــوالت األدبــاء ،ببســاطة َألِـ َ
اآلخــر كأنــا هــي حكاياتــه الشــخصية ،أصبحنــا ال نفــرق ،فيقــول أهــل احلــي
عنــي ((فتــاة زيــن)) وتقــول (( ُأم بربــارة)) ،تــوأم العيــون الــزرق ،وحتســدين
ـي.
فتيــات اجلامعــة عليــه وحيســده الشــباب عـ َّ
ٍ
كامــل،
كان يكــرين بعــدة شــهور يف العمــر و يف الدراســة يســبقني بعــا ٍم
يــدرس االعــام بينــا كــا اختــار والــدي أدرس احلقــوق ،كنــا متشــاهبني
متا ًمــا حتــى إن الكثرييــن اعتقــدوا أننــا أشــقاء ،كان بحكــم موضــع عائلتــه
االجتامعــي وثرائهــم يرتــدي أفخــم املالبــس وكان قــد اعتــاد عــى الضيــق
منهــا كعــادة موضــة الســنوات األخــرة بينــا اعتــدت و ((مجيلــة)) عــى ارتــداء
املالبــس الفضفاضــة بعدمــا كنــا نلبــس الضيــق منهــا ،كانت((فطوم))هــي مــن
اقرتحــت ارتــداء الفضفــاض مــن املالبــس بعــد علمهــا بقصــة ((مجيلــة)) مــع
((زيــن)) ،مل جتربنــا عــى إرتــداء تلــك املالبــس إنــا اقنعتنــا و ارتضيناهــا عــن
طيــب خاطــر.
كان ذلــك لســببني األول منهــا أن األديــان الســاوية مجيعهــا قــد دعــت
للحشــمة واحليــاء واخلجــل ،أ َّمــا الســبب الثــاين فقــد كنــت أنــا و ((مجيلــة))
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نمتلــك أجســا ًدا ناهضــ ًة كمعظــم فتيــات ((شفشــاون)) ،أجســادنا تضــج
باألنوثــة فاألثــداء ناهضــة واخلــر نحيــل واألرادف ممتلئــة ،ومــن املؤســف أن
الشــوارع قــد امتــأت بكائنــات شــهوانية مثلهــا كمثــل الكلــب إن يــرى كلب ـ ًة
ســ َّيل لعابــه عليهــا يف الشــارع دون أن يأبــه للــارة ،كائنــات تشــبه البــر يف
األجســاد لكنهــا بعقــل أدنــى مــن أن ُأ َشــبِه ُه بعقــل اخلنزيــر ،مــن أجــل ذلــك
ارتدينــا الفضفــاض الــذي جعلنــا يف أعــن األســوياء مــن األشــخاص أكثــر
اقتنعــت دو ًمــا بأنــه مــا كانــت قيمــة املــرء بزينتــه مــن
قيمــ ًة وخل ًقــا ،وقــد
ُ
املالبــس إنــا بزينتــه مــن اخلُلــق واألفعــال.

***

يف اجلامعة..فاجــأين بطلبــه أن نتنــاول الغــداء خــارج األســوار ،ذكــر عــدة
أســاء ملطاعــم شــهرية منتــرة يف أنحــاء العاصمــة ،لكنــي رفضــت بشــدة
االبتعــاد عــن حميــط اجلامعــة ،فنحــن ســو ًيا ذها ًبــا وإيا ًبــا يف املواصــات
وكذلــك داخــل اجلامعــة أ َّمــا عــن التواجــد يف مــكان مــا خــارج اجلامعــة
فأعتقــده مــن اخلطــأ  ..مل أكــن ارتضيهــا أبـ ًـدا لكــن دعــوين أعــرف أن احلــب
يغــر املعتقــدات والعاطفــة تنتــر عــى العــادات ،فبعــد نقــاش طويــل اتفقنــا
ومــا كنــا لنختلــف باألســاس.
توجهنــا حلديقــة احليــوان كوهنــا أقــرب مـ ٍ
ٍ
ـرا
ـ
كث
ـينا
ـ
مش
ـة،
ـ
للجامع
م
ـا
ـ
ع
ـكان
ً
ـب هـ ٍ
قبــل أن نتوقــف بالقــرب مــن إحــدى األشــجار الضخمــة يف جانـ ٍ
ـادئ
متا ًمــا ،أجلســني عــى العشــب يف ظــل الشــجرة وبــكل جنــون اســتلقى عــى
األرض وصنــع مــن رديف وســادة لرأســه ،كنــت خجلــة للغايــة لكنــه كان
ـعورا رائ ًعــا حــن وجدتــه كالطفــل بأحضــان أمــه ،نظــرت يف عينيــه وكانــت
شـ ً
محــراء بشــدة.
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تبادنــا أطــراف احلديــث لربهــة مــن الوقــت إىل أن ظهــر بعــض األطفــال
عــى مرمــى البــر يقفــون خــارج أســوار احلديقــة ،بــدا عليهــم الشــغف وهــم
يشــاهدون احلديقــة مــن اخلــارج ،كانــوا يف حالــة ســيئة يرثــى هلــا ،تبســم وهــو
ـر
يرتقبهــم يف صمــت قبــل أن ينتفــض مرس ًعــا إليهــم ،دار بينهــم حـ ٌ
ـوار قصـ ٌ
للغايــة ثــم وهبهــم بعــض املــال ،فأرسعــوا مهرولــن باجتــاه بــاب الدخــول
ـأدركت مــا فعلــه معهــم ،كنــت فخــور ًة بـ ِـه جـ ًـدا فاحلــب تقــوى،
للحديقــة فــ
ُ
ومــن التقــوى أن هتــب الســعادة ملــن اســتطعت دون مقابــل ،أن تتقــي اهلل يف كل
شــىء كان ،يعنــي أنــك حتبــه ،و حتــى أبســط األشــياء قــد تظهــر مــدى إنســانية
الفــرد.
رغــم أنــه كان صاحــب عرشيــن ربي ًعــا فقــط إال أنــه كان رصينًــا للغايــة،
ـورا ،ح ًقــا رأيتــه إنســا ًنا تق ًيــا ،ورأيــت فيــه اإلنســانية تتجــى.
جــا ًدا ،متز ًنــا ،وقـ ً
عــاد إ َّيل وقــد كنــت أترقبــه بعينــن المعتــن فخــورة بــه ،و بنفــس اجلنــون
اســتلقى عــى رديف مــن جديــد صان ًعــا منــه وســادة ،أغمــض عينيــه ومل يتحدث،
اكتفيــت بالتأمــل ىف مالحمــه وهــو مغمــض العينــن التــى لطاملــا عشــقتها والتــى
حفــرت ىف ذاكرتــى كنقــش خالــد ال يفنــى.

بعــد بضــع دقائــق أدركــت أنــه قــد نــام مــن شــدة اإلرهــاق واهلــذالن الــذى
ظهــرا،
كان باد ًيــا بشــدة ىف مالحمــه ،كانــت الســاعة قــد جتــاوزت الواحــدة
ً
ـارا قائ ًظــا تتزايــد حرارتــه شــي ًئا فشــي ًئا كلــا مــر الوقــت ،كنــا متواريــن
وكان هنـ ً
يف ظــال الشــجرة ،إىل أن خرجــت الشــمس مــن فــوق الشــجرة فلــم يعــد
الظــل يأوينــا.
تعامــدت أشــعة الشــمس علينــا فــوق رأســينا متا ًمــا ،فــا كان منــي إال
اســتخدام حقيبــة يــدي وأوراقــي ألظلــل عليــه وأمحيــه مــن شــدة وقســوة
الشــمس وحرارهتــا ،ظــل هــذا الوضــع ألكثــر مــن سـ ٍ
ـاعة كاملـ ٍـة ،تأملــت فيهــا

63

بشــدة ،فقــدت القــدرة عــى التحمــل فبكيــت ،ترقــرق الدمــع عــى اخلديــن
بعضــا منــه عــى وجهـ ِـه فاســتفاق مــن نومــه ليجــدين باكيـ ًة ،بديــت
حتــى ســقط ً
لــه شــاحب ًة بحالـ ٍـة سـ ٍ
ـيئة للغايــة ،قــد أعيتني شــدة احلــرارة  ..فتســاءل ُمســتغر ًبا:
 -دموع!! ما الذى يبكيك؟!

 ال يشء  ..ال يشء. -هبة!!

سألت ما الذي يبكيك؟!

وملا الدموع ؟!

 -ال يشء يا زين ..ال يشء.

 أال تعلمــي أن اهلل مل خيلــق شــي ًئا عب ًثــا ،وعينيــك خلقــت ل ُتســعدين ،وهــيال تســعدين وهبــا دمــوع ،فهيــا كفكفيهــا واكســبي أجــري ،ولتعلمــى أنــه ال حيــق
لــك أن تــؤذي عينيــك بالبــكاء وهــن جنتــي.
ـي اإلعيــاء الشــديد ..قلــت لــه مؤكــدة أنــه
ابتســمت يف وجهــه وقــد بــدا عـ َّ
ٍ
برفــق أزاح الدمــوع عــن خــدي ..
ال يشء يبكينــي وهــو معــي ،مــد أناملــه
تفاجــئ بشــدة حــرارة وجهــي الــذى يــكاد حيــرق مــن شــدة احلــرارة و قســوة
أشــعة الشــمس عليــه ،فــأدرك يف نفســه أين تركتــه ينــام يف ســام وحتملــت
ارتفــاع احلــرارة وشــدة أشــعة الشــمس كــي ال أقلقــه مــن راحتــه التــي وجدهــا
ىف نومتــه بقــريب لبعــض الوقــت.
تغــرت مالحمــه ،بــدت عليــه عــدة مالمــح وردود أفعــال خمتلفــة ،يشء
مــن احلــب وبعــض مــن الضيــق واالســتياء مــن فعلتــي ألجلــه ،لكــن بــكل
األحــوال مل أكــن نادمــ ًة بــل كنــت ســعيد ًة ملــا أقدمــت عليــه ..
سأل :
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 -ملا فعلتي ذلك؟!

 -ألجلك يا زين ..

 أى جنون هذا  ..لقد تأذيتى بشدة. ال هيم ،فأنت قد ارحتت ولو ًقليل.
 ِأأنت جمنونة !!

 بالطبــع  ..جمنونــة بــك  ..يف احلــب ال جيــب أن تكــون ًعاقل وإين ألخشــى
عليــك أكثــر مــن نفــي فـــأنت نفــي وأغــى ،ولتوقــن بـــأن عمــري فــداك ولــو
ملكــت عمـ ًـرا آخـ ًـرا لوهبتــك إيــاه .

***
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()6
يف زاويـ ٍـة بعيـ ٍ
ـدة عــن بــاب الغرفــة جلســتا بالقــرب مــن احلاســوب الصــادرة
ـت عليهــا
منــه أصــوات األغــاين الشــبابية التــي اعتــادا ســاعها ســو ًيا ،دخلـ ُ
وكان اإلرهــاق باد ًيــا متا ًمــا يف مالحمــي فقــد ارتفعــت حــرارة جســدي للغايــة،
وانعدمــت قــدريت عــى التحمــل فألقيــت حقيبتــي عــى
أصبحــت حممومــ ًة
ْ
املكتــب الصغــر بمدخــل الغرفــة وأنــا ألقــي عليهــم التحيــة باإلشــارة دون أن
أنطــق حر ًفــا مســمو ًعا ،ثــم ارمتيــت يف الفــراش منهكــة القــوى أشــعر بــأين قــد
شــارفت عــى فقــدان الوعــي ،رغــم أننــي كنــت يف أشــد حــاالت الســعادة،
فرحــا ،رغــم هــذه الســعادة َّإل أن الصــداع واحلــرارة كانــا يفتــكان
قلبــي ينبــض ً
بــرأيس وقــد اســتمر وعيــي ملــا يــدور حــويل لدقائــق معــدودة ســمعت فيهــم
((مجيلــة)) و ((شــاهندة)) كل منهــا تــرد لألخــرى عــن حبيبهــا.
كانــت ((مجيلــة)) قــد تع َّلقــت بــِ ((رشــيد)) وقــد كنــت باملناســبة أراه
شــخصا يسء للغايــة ،أكــره نظراتــه الشــهوانية حــن ينهشــني بعينيــه كلــا
ً
ـوح منــه
القيتــه مصادفــة معهــا ،كــا أنــه ُيدخــن برشاهــة ورائحــة املخــدرات تفـ ُ
حيثــا ُو ِجــد ،لــه ســمعة ســيئة بــن اجلميــع يف اجلامعــة والشــارع ،كان طويــل
القامــة ،عريــض املنكبــن ،لــه مالمــح حــادة ،برشتــه قمحيــة كأغلــب املرصيــن
 ..بينــا ((شــاهندة)) وهــي يف املالمــح عــى عكــس ((زيــن)) ابــن عمهــا متا ًمــا،
برشهتــا ســمراء ،هلــا عينــان ســوداوان بشــدة تشــبه حبــات الزيتــون األســود أو
الليــل احلالــك ،جســدها ضئيــل للغايــة ،إال مــن هنديــن ممتلئــن  ..كانــت تــرد
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عــن ((عبيــد اهلل)) صديقهــا مــن خــارج اجلامعــة والــذي يعمــل مــع والــده يف
قصــت عــن زياراهتا
متجــره لصناعــة تراكيــب العطــور وبعــض اإلكسســواراتَّ ،
املتكــرره لــه يف املتجــر ،وتبادهلــا اإلعجــاب والغــزل ،وكيــف أنــه هيتــم بتجربتهــا
لــكل تركيبــة عطــر جديــد يقــوم بصناعتهــا ،وألن أوقــات الســعادة شــحيحة
ـي الوجــع ،ارتفعــت حــراريت بشــدة واســتغرقت يف
عمرهــا قصــر فقــد اشــتد عـ َّ
هذيــان احلمــى الــذي كان كلــه عــن ((زيــن)) ..حممومــة بــه قــد أدمنتــه.

***

استفقت ألجدين بني يدي ((مجيلة)) ،كانت غاضبة تقول بحدة ..
ِ
 ًاسمك ((منة اهلل)) وليس ((هبة اهلل)) ..
أول ..

ثان ًيا  ..هو لن ينفعك بيشء إذا ما أصابك مكروه.

!!... -

 تلــك الربائــة ال يناســبها أن تلــوث عــى يــد شــاب مثــل ((زيــن)) ،أنـ ِـت
تلقــن بنفســك إىل التهلكــة ،إنــك تدخلــن طري ًقــا ال يناســب طيبتــك ،عــودي
إىل رشــدك قبــل فــوات األوان.
!! ... -

 -ال تستفزيني بصمتك البارد هذا ..

 مجيلــة ..ال ترهقينــي أكثــر ممــا أشــعر بــه ،ولتعلمــي أن مــا بالقلــب اليتحكــم فيــه عقــل ،ومــرة أخــرى هــي أرواح تتالقــى وال دخــل لنــا فيــا ختتــاره،
إننــا فقــط نــرىض بــا كتبــه اهلل لنــا.
 -نعم !!  ..أرواح !!

 نعم يا ((مجيلة))..أرواح تتالقى ،ولتعلمي بأنني ال أعىص اهلل،لذلك فإن قلبي حيبه اهلل ،و كيف لـقلب حيبه اهلل أن يؤذى !!
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 وكأنه قد سحر ِلك  ..قد سحر لك ..
أنت تتكلمني بلسانه هو وليس ِ
أنت  ...أنت ...

(( -مجيلة))  ..أرهقتينى ..بربك ماذا تريدين ؟!

 -ال يشء يا ((منة اهلل)) ..ال يشء  ..فقط استخريي اهلل فيه.

رشا ؟!
 نعم!! وماذا أصنع بعد ذلك لو كان ًفورا وبال تردد.
 -تقطعى عالقتك به ً

 ال ..بل إين آمنت بالقدر خريه ورشه وإنه ألمجل أقداري. ًِ
درسا قاس ًيا.
يلقنك
سوف
هذا
وغرورك
..
جمنونة
ا
ق
ح
أنت
ً

درسا قاس ًيا فإين ُانثى ..
 -حتى لو لقنت ً

عيل ..
حواء أمي ومريم مرآيت ،فال خوف َّ
فقد خلقت األنثى للصعاب.

ـرا مــا شــككت ((مجيلــة)) يف نزاهــة
نقاشــات حــادة كثــرة دارت بينننــا ،كثـ ً
((زيــن)) اهتمتــه بالســوء والتالعــب بقلبــي ،لكــن  ..انتامئــي إليـ ِـه وثقتــي فيــه
غلبــت كل الظنــون ،مل تكــن هنــاك قــوة عــى وجــه األرض تســتطيع أن تنتــزع
خلــوده القابــع َّيف ،مل يكــن هنــاك يشء جيعلنــي اضطــر لنســيان احليــاة معــه ،إال
هــو ،كنــت أشــعر أين مســئولة عــن كل مــا قــد حيــل بــه ،أي أن اهلل قــد أمننــي عىل
قلبــه وعينيــه ،و أؤمــن بأنــه ســبحانه سيســألني غـ ًـدا عــن كل مــا قــد يرضمهــا ،مل
أكــن أخشــى عليــه منــي ألننــي ببســاطة متدينــة بـــحبه ،إننــي أحببتــه كـــ طفلــة،
شــقية ،أمــرة ،غبيــة ،زكيــة ،فآتنــة ،رآقيــة ،جمنونــة ،مشآكســة ،فوضويــة،
كســولة و لكننــي مل أكــن رشيــرة ذات يــوم ومل أعتقــد فيــه الــر حلظــة ،مل أظــن
فيــه الســوء أبـ ًـدا ،وكان ذلــك جرمــي وخطيئتــي ،إننــي أحببتــه بقلــب أصيــل
ـرا ،أحببتــه بحضــارة
جـ ًـدا ،بعــادات وتقاليــد هبــا مــن الوفــاء مــا يشــبع قلبــه كثـ ً
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شــاخمة؛ لكــن لألســف كنــا نحيــا يف جمتمــع ال يعــرف باحلضــارة و الرقــي ،لــذا
بــدأ البعــض يتهامســون فيــا بينهــم عــن ((فتــاة زيــن)).

البعــض وحديــث البعــض ،انفصــام املجتمــع  ..الـــ (())Schizophrenia
التــي ال تنتهــي ،إنــه رش هــذا املجتمــع ،لعنــة الــرق ،األحاديــث التــي ال
تنتهــي ،اهتــام اجلميــع بشــئون غريهــم وتناســيهم شــئوهنم اخلاصــة ،إهنــا بــاد
الــرق التــي ال تأخــذ مــن أهلهــا ســوى األحاديــث الفارغــة وال جتــد معهــم
أفعـ ً
ـال ،وبــدأت االهتامــات ،بالســذاجة تــارة واملراهقــة واجلنــون تــارة أخــرى
مــن ((مجيلــة)) وبعــض املقربــات عــى حبــي ،فـــفي نظرهــم ونظــر املجتمــع
املريــض ال يوجــد حــب رغــم أهنــم مجي ًعــا يامرســون مــا ينكرونــه علنًــا يف الــر،
بــل إن جمتمعنــا يف حقيقــة األمــر يمقــت احلــب ويــراه شــي ًئا مــن العــار ،يــرون يف
الشــوق ذل ويف البــكاء ضعــف ،بــا قســم إهنــم ال يعرتفــون باملشــاعر احلســنة
فهــم يعرفــون فقــط الكــره ويتوارثونــه جيـ ًـا بعــد جيــل  ..لكنــي ورغــم ســوء
ـرا عــي ((زيــن)) وعــى
هــذا املجتمــع املريــض بالكــره واحلقــد شــكرت اهلل كثـ ً
شــعوري بالســعادة معــه وجتاهــه ،شــكرت اهلل عــى صوتــه ووجــوده بالقــرب
منــي يف خضــم حــزين ويــأيس مــن هــذا املجتمــع ،فـــ أنــا ال أهتــم ســوى إلرضاء
اهلل فـــهو ســبحانه مــن يعلــم حجــم حبــي لــه وخــويف الكبــر عليــه ،اهلل هــو
الــذي جلبــه لقلبــي وخبــأه بــه ،إ ًذا اهلل قــادر عــى أن جيمــع بيننــا ويفــرح هــذا
القلــب الــريء الــذي يعــاين مــن جمتمــع فاســد ال يعــرف بالنقــاء والــراءة.
رغــم تلــك الصعوبــات كانــت عالقتنــا تشــتد بقــوة ،ويو ًمــا بعــد يــوم أدرك
شــي ًئا واحـ ًـدا وهــو أن ((زيــن)) مــن أهــل قلبــي منــذ اللحظــة األوىل ..كنــت
مؤمنــة بأنــه إن ابتغيــت حــب النســاء فـــلتتقن ثالثة((االهتــام ،االحتــواء،
ً
كامــا ال تريــدك هلــا حمطــة
واالنتــاء)) ،فاملــرأة وقتــا حتــب تريــد اهتاممــك
عبــور أو جمــرد مشــوار يف قطــار ينقلهــا مــن مرحلــة عمريــة ألخــرى .تريــد
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احتــواءك الدائــم ال تريــدك وجهــة مؤقتــة إنــا تريــدك مينــاء لألمــان والســام،
تريــد انتامئــك ،أن تكــون وطنــك حيــث إهنــا مــذ تولــد يف هــذه البــاد ال تعــرف
شــي ًئا ســوى املنفــى .وقــد كان ((زيــن)) منــذ عرفتــه شــعلة مــن االهتــام الــذي
ال ينطفــيء ،احتــواؤه مــيء بالرمحــة والتقــوى ،وانتــاؤه إيل جعلنــي أنتمــي
إليــه كآخــر األوطــان اآلمنــة يف عــامل أوشــك عــى اخلــراب ،كان يف كل مــرة
ألتقيــه جيعلنــي أؤمــن متا ًمــا أنــه رزق مــن اهلل لقلبــي ،فحــن وجدتــه وجــدت
فيــه كل أســفاري التــي مل أتكبــد فيهــا عنــاء املســافة ،كل قصائــدي املتلعثمــة
التــي يلقيهــا قلبــي عــى قلبــه دونــا أيــة حماولــة للرتمجــة ..إنــه يتفهمنــي حتــى
وقــت الصمــت ،ومــا أعظمــه مــن حــب إذا أحطنــاه بالتفاهــم .وعــى العكــس
متا ًمــا كانــت ((مجيلــة)) تعــاين بشــدة مــع ((رشــيد)) الــذي كان هيملهــا متا ًمــا،
ال يتذكرهــا إال أوقــات فراغــه ،هــي مــن تتصــل بــه ،تبحــث عــن لقائــه ،تبحــث
لــه عــن املســاعدات الدراســية يف حــن أنــه ال يبحــث ســوى عــن املخــدرات
بعيــدا عنهــا ،يف ذات الوقــت كانــت شــاهندة حتيــا مــع
والعالقــات املحرمــة
ً
((عبيــد اهلل)) أوقا ًتــا رائعــ ًة ،يغرقهــا باهلدايــا املختلفــة ويصطحبهــا معــه يف
كل مــكان أينــا ذهــب ،كانــت مزهــرة معــه متا ًمــا لكننــي مل أشــعر جتاهــه أبـ ًـدا
ً
ســهل
باألمــان ،كنــت أرى يف نظراتــه خبــث ال ينتهــي وكأنــه ذئــب ليــس
ـرا مــا متنيــت لــو أننــي خمطئــة يف نظــريت إليــه.
وكثـ ً

***

ً
قليــا يف
يف الصبــاح  ..ركبنــا احلافلــة  ..توجهنــا للجامعــة  ..جلســنا
الداخــل ثــم بعــد ذلــك اتفقنــا عــى اخلــروج للتنــزه يف مــكان مــا ،توجهنــا إىل
حديقــة يف وســط القاهــرة ،صعدنــا إىل أعــى نقطــة فيهــا ،ثــم بــدأ يف ممارســة
كثــرا ،وبينــا اكتفيــت بمشــاهدة
جنونــه الرائــع الــذي طاملــا كان يدهشــني
ً
معــامل القاهــرة مــن األعــى يف صمــت بمالمــح متلؤهــا دهشــة مجــال املــآذن إذا به
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حيتضننــي مــن اخللــف غــر مبــايل بجميــع زوار املــكان ،قتلنــي خجـ ًـا بفعلتــه،
لكنــي ح ًقــا أحببــت قربــه ،دىفء صــدره وهــو يالمــس جســدي ،أحببــت دفــئ
أيضــا  ..ثــم دار بيننــا حديــث ُحلــو زادت مــن حالوتــه لــذة صوتــه..
أنفاســه ً
وبينــا شــعرت بلــذة األمــان وأنــا بــن يديــه إذا بــه يشــر عــى املــآذن املنتــرة ىف
أرجــاء }القاهــرة{ ثــم قــال وهــو يوجهنــي نحــو مــا يشــر إليــه :
أيضــا ..مائــة ألــف مأذنــة أو تزيــد
 انظــري هنــاك  ..وهنــاك  ..وهنــاك ًيزينــون شــوارع «القاهــرة»  ..وبــرج شــامخ ال ينحنــى لظــامل  ..جيعلوهنــا
جنــة اهلل بــاألرض.
 صدقــت يــا ((زيــن)) ..وأضــف عــى ذلــك اثنــن وعرشيــن مليــوننســمة مــن الطيبــن ،أزهــر وحســن ،خــان خليــي وهنــر خالــد هيــب احليــاة
والصفــاء للقلــوب  ..حمظــوظ املرصيــون بوطنهــم الــذي أمســى واهلل يل وطــن.
أنت ،وال شي ًئا ِ
 إ ًذا زيدي عىل ذلك ِ ..كأنت يف عيني ..
أنتِ ..
وال شىء يقرتب من غالوة تلك املدينة إال ِ
أنت فقط.
كانــت ســنوات عمــري الســبعة عرش املنقضية تشــبه ب َقرات يوســف ِ
السـ َـان
َ َ
ُتشــبه ســنبالته اخلــر ومخــر العزيــز ومجالــه ،سـ ٍ
ـنوات زاهيـ ٍـة ممتلئـ ًة باخلــرات،
كانــت بدايــة عالقتــي و((زيــن)) مذهلــةُ ،ح ًبــا ومــودة أكــر و أروع مــن أن
حيكــى عنهــا ،رغــم أننــي كنــت أمقــت كل مــا يــأيت برسعــة ،ومل يكــن بالبــال
يو ًمــا أن أخــوض جتربــة حــب رسيعــة هبــذا الشــكل ،بــل كنــت أشــمئز مــن
احلديــث عــا يســمونه حــب مــن أول نظــرة ،لكــن هــذا مــا حــدث ..أحببتــه
مــن أول حلظــة و نســيت مقولــة جــديت ذات يــوم ((مل تكــن أبـ ًـدا املشــكلة يف
البدايــات ،لطاملــا حدثــت املشــكلة يف النهايــات)).
«ليت احلياة كلها بدايات».

***
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()7
انقضــت ســنة كاملــة  ..كُنــا فيهــا كالغيــم والظــل واملطــر ،كاملــاء والقمــح
والطــر والشــجر ال نفــرق يو ًمــا ،ارتبــط وجــود كل منــا بوجــود اآلخــر ،إال أن
رحيــل البدايــات يــأيت بعــده مرحلــة الوســط املميــت ،ظهــور االضطرابــات،
والتوتــر ويشء مــن القلــق ،وإن أســوأ شــعور مـ ٍ
ـؤذ قــد تتســبب بــه لألشــخاص
الذيــن أحبــوك هــو أن جتعلهــم يف ٍ
ٍ
مســتمر عليــكَّ ،
إن مقيــاس احلــب
قلــق
الــذي تشــعر بــه لشـ ٍ
ـخص مــا ال يكــون بحجــم ســعادتك حــن تكــون برفقتــه،
بــل بمــدى األمل والف ْقــد الــذي تشــعر هبــا حينــا يغيــب.
دقــت الســاعة ُمعلنـ ًة حلــول الثالثــة فجـ ًـرا ،كان اجلــو بــار ًدا بشــدة عــى غــر
العــادة ،رغــم ذلــك كنــت مــا أزال واقفـ ًة يف إحــدى زوايــا الرشفــة املطلــة عــى
الشــارع ،يتملــك مــن قلبــي كثــر مــن القلــق مــع احلــرة ،وأشــعر بحالـ ٍـة مــن
الضيــق.

بعــد دقائــق قليلــة  ..شــعرت أننــي غــر قــادرة عــى حتمــل الــرودة أكثــر
مــن ذلــك ،دخلــت للغرفــة وأغلقــت بــاب الرشفــة مــن خلفــي ،صعــدت عــى
ر ،أشــعر بقلــق ال ينتهــي،
الرسيــر وجلســت منزوي ـ ًة أنتظــر أن يــأيت منــه خ ـ ٌ
لقــد مضــت ثــاين وأربعــون ســاعة بــدون مكاملــات هاتفيــة أو رســائل قصــرة،
أو أي خــر يطمئــن قلبــي عــى غيابــه ،يشء مؤســف أن يغيــب عنــك مــن تــرى
ـرارا طــوال الســاعات
يف قربــه الظــل و بصوتــه االطمئنــان ،حاولــت مهاتفتــه مـ ً
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ـرا عــى أمــل أن يــرد بقليــل مــن احلــروف يطمئــن قلبــي
الفائتــة ،راســلته كثـ ً
عــن غيابــه وكل ذلــك كان بــا جــدوى.
فجأة..أضــاءت شاشــة اهلاتــف ُمعلنـ ًة ورود رســالة جديــدة ،بلهفــة فتحتها
 ..ظهــر يل اســم ا ُملرســل ((عزيــز صــدري)) ..رســالة ُمقتضبــة للغايــة ،فقــط
مــن كلمتــن :

 -أنا بخري.

ـت عليــه دون تــردد ،أجابنــي بصــوت مل آلفــه مــن قبــل ،كان فيــه مــن
اتصلـ ُ
ـي :
اخلشــونة واجلديــة مــا يــري عــى غــري مــن البــر وليــس عـ َّ
 -صباح اخلري.

 ال خري يف ٍوقت يمر دونك يا زين.
ِ
دائم!!
 -كل األوقات طيبة بمع َّي ُة اهلل ،أليس هذا حدي ُثك ً

 -اهلل هو الذي وضعك بقلبي يا زين ،معي ُت َك هي إرادة اهلل.

 احلمد هلل الذي أتى بك لقلبي. إ ًذا!! مــاذا بعــد!! أيــن كُنــت ؟! كيــف تركتنــي هكــذا ؟! َأل تفهــم مــامعنــى أن أقــي يو ًمــا كامـ ً
ا بدونــك؟! يملــؤين القلــق يف تر ّقــب رســالة منــك،
ـعرت لدقيقــة أنــك لســت معــي.
مشوش ـ ًة ،فقــط ألننــي شـ ُ
أن أكــون ضائع ـ ًةّ ،
قــال :أن الســيدة ((فريــدة)) مرضــت فجــأة ،دخلــت يف غيبوبــة ،الطبيــب
أخربهــم أهنــا ُمصابــة بمــرض الســكر (( ،))Diabetes mellitusممــا تســبب
هلــم يف صدمــة وقلــق شــديد فانشــغل عنــي ليلتــن كاملتــن ..كانــت الســيدة
((فريــدة)) وزوجهــا حاهلــم كحــال الســيد ((مجــال الديــن)) و ((فطــوم)) ،فقد
تأخــر رزقهــم مــن اهلل باألطفــال لســنوات طــوال ،إىل أن ُرزقــوا بـــ ((زيــن)) و
((مومــو)) يف الكــر.
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كان حديثنــا جا ًفــا عــى غــر العــادة ،يتكلــم ً
قليــا ،ال يضحــك ،وهــذا
شــىء يس ٌء للغايــة َففــي احلــب أســوء إجابــة ،اإلجابــة التــي تــأيت عــى قــدر
الســؤال ،لكنــي تفهمــت األمــر ،فقــد عايشــت ُه ُمســب ًقا عندمــا مرضــت اجلــدة
حســيبة عجــوز الــدارـ رمحهــا اهلل ـ  ،ثــم إنــه ملــن الصعــب أن يكــون املــرء عــى
طبيعتــه حينــا تكــون مــن ُيكرمــه اهلل ألجلهــا عــى شــفا حفــرة مــن املــرض.
مل يطِ
ـرا
ـ
كث
ـوم
ـ
للن
ـوق
ـ
يت
ـه
ـ
أن
ـرين
ـ
أخ
ـا
ـ
بعدم
ـة
ـ
املكامل
ـى
ـ
وأهن
ـا
ـ
بينن
ـث
ـ
احلدي
ـل
ـ
ُ
ً
نتيجــة إهناكــه ليلتــن متتاليتــن ،وألن الوقــت بغيابــه يمــر ببــطء هربــت أنــا
األخــرى يف النــوم.

***

ـتيقظت عــى صــوت خــاف بــن ((مجيلــة)) و ((فطــوم))،
صباحــا  ..اسـ
ُ
ً
كان شــديد اللهجــة  ..عرفــت الح ًقــا أنــه كان بســبب إخبــار ((مجيلــة))
لوالدتنــا أن ((رشــيد)) يريــد التقــدم خلطبتهــا ،وقــد قوبــل األمــر بالرفــض
التــام مــن قبــل والدتنــا بــدون حتــى أن ختــر عنــه والدنــا ..وقــد بــدا االنزعــاج
واضحــا يف صــوت ((فطــوم)) وهــي تقــول :
ً
بعيــدا عــن اهلل فهــو مرفــوض متا ًمــا مــن
 عندمــا تكــون ســرته ســيئة،ً
دخــول حياتــك والتــي هــي بدورهــا حيــايت وحيــاة والــدك وشــقيقتك.
 -لكنه وليس بمثل هذا السوء.

رصخت فيها ((فطوم)) :

 مجيييلة ..ُقلت سريته سيئة والكثريين يتحدثون عنه ..

إ ًذا  ..مرفوض.
ِج ٌ
ــدال أعقبــ ُه جــدال ،نقــاش طويــل دار بينهــا ،مل أتدخــل  ..اكتفيــت
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ً
منشــغل مــع ((زيــن)) ووالدتــة تــارة وتــارة أخــرى
باملشــاهدة ،كان عقــي
أتســاءل مــن أي مــكان ظهــرت تلــك املشــاكل فجــأة  ..أيــن اهلــدوء الــذى كنــا
نحيــا فيـ ِـه دائـ ًـا؟.

توالــت أيــام  ..أبــرز ســاهتا التوتــر ،القلــق ،وكثــر مــن املشــاكل ،تبدلــت
ً
قليــا بعــد رفــض والــديت طلــب ((مجيلــة)) بــأن يتقــدم
بعــض األمــور
((رشــيد)) خلطبتهــا ،ازدادت زيــارات ((شــاهندة)) هلــا وجلوســهام وحيدتــن
يف الغرفــة ،كان األمــر ُينــذر بــأن هنــاك شــي ًئا مــا ُيد َّبــر مــن ِق َب ِ
لهــا  ..وال ُيد ِّبـ ُـر
األمــر َّإل اهلل.

***

انزوينــا ســو ًيا حتــت ظــال شــجرة عمالقــة توســطت احلديقــة العامــة،
جلســنا متقاربــن متا ًمــا كشــخص حيتضنــه ظلــه ،أســتمتع بدقــات قلبــه ُمغمضــة
العينــن ،بينــا انشــغل بــروده يف أشـ ٍ
ـياء ُأخــرى كعــادة أيامــه األخــرة ،فتحــت
عينــي وكان شــار ًدا ينقــش شــي ًئا مــا يف جــزع الشــجرة ،فاســتغربته متا ًمــا،
وســألته ..
 َلِاذا؟!.... .. -

 شارد  ..و تؤذي الشجرة!! تؤذيني احلياة.عقبت ُمستغرب ًة :
ُ

َ
إنــك آخــر شــخص يســتغيث مــن احليــاة ،احليــاة بأكملهــا تأتيــك
طواعيــة ،وكأن اهلل أراد لــك أن تعيــش يف أمــان ،ثــم دعــك مــن كل ذلــك
وارشح يل «ملــاذا جتــرح الشــجرة؟! جرحتهــا يــا ((زيــن))!!.
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كنــت أحتــدث معــه عــن الشــجرة أحــاول إخراجــه ممــا يــدور يف رأســه ،و
قــد بــدا يل أنــه ال يريــد مشــاركتي شــي ًئا عنــه ،لكنــه فاجــأين بــردود بــدت فيهــا
العصبيــة ويشء مــن احلــدة ،قــال ُمســتهز ًء بتعليقــي عــى أيذائــه الشــجرة :
ِ
براءتك جتعلك تبدين ســاذجة ،و الســاذج هذه األيام يتأســى يف كل يشء،
-

لــذا كــوين أقســى مــن ذلك كــي تســتطيعي النجــاة .وال تتوقعــي مــن اآلخرين أن
يكونــوا لطفــاء مــا دمـ ِ
ـت مهذبــة معهم  ،احليــاة ذاهتــا ال تراعــي املهذبني.
صعقتنــي اإلجابــة ،ال أفهــم كيــف لألشــخاص أن يتحولــوا مــن ا ّللــن إىل
القســوة هبــذه البســاطة ،كيــف للعــامل أن ين ُبــذ طيبــة القلــوب ويدعــو للقســوة
دون أن يأبــه ملشــاعر اآلخريــن ،ملــاذا يتناســى العــامل أن اإلنســان الــذي يتعامــل
مــع األشــياء بحنانــه تثقل ـ ُه القصيــدة ،ويؤمل ـ ُه إن مــات بطـ ُـل الروايــة ،ومتنع ـ ُه
أغنيـ ٌة مــا عــن النــوم؟!.
أغمضــت عينــي قليـ ًـا شــارد ًة بعقيل..بينــا اســتغل الفرصــة وبــدأ بتأمــل

مالحمــي عــن قــرب وأنــا مغمضــة العينــن قبــل أن يقــرب منــي للغايــة لدرجــة
أن شــعرت بأنفاســة الدافئــة تالمــس وجهــي ،فتحــت عينــي ببــطء ألجــد
وجهــه أمــام وجهــي ،ينظــر بعينيــه يف عينــي مبــارشة ،أصابتنــي حالــة مــن عــدم
املقــدرة عــى اختــاذ ردة فعــل ،مل أســتطع احلركــة ،مــد يــده كشــف ُجــز ًء مــن
شــعر رأيس ،ثــم وضــع شـ ِ
ـفتيه عــى شــفتي دون ســابق إنــذار ،ارتــوى منهــا
تائهــا يف صحــراء املغــرب الكــرى دون مــاء حتــى جفــت أطرافــه
كمــن كان ً
واآلن يريــد أن يرتــوي.
تدفــق اإلدرينالــن يف جســدي بشــدة ،شــعرت بلــذة ريقــه املمتــزج بريــق
شــفتي ،والرعــب يف نفــي ،دق ناقــوس اخلطــر بعقــي وبــدا اخلــوف جـ ًـدا يف
مالحمــيُ ،تــرى مــاذا يتبقــى؟! وإىل أي فعــل نحــن ذاهبــون؟!
اســتفقت ممــا نفعلــه متوتــرة للغايــة ،حاولــت اهلــرب ممــا حــدث فســألته عن
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حــال والدتــه  ..فأخــرين أهنــا مريضــة تتعــاىف ببــطء و تعــود مــن جديــد ُمتعبــة،
وأهنــم حياولــون التعايــش مــع املــرض ،و هــذا أحــد أســباب لقائنــا اليــوم.
قبــل أن ُأبــدي اســتغرايب مــن أن لقاءنــا أحــد أســبابه مــرض والدتــه وضــح

ً
والــدي ألن أتــزوج ،طلبــا منــي اختيــار زوجــة ،حيــث إن
قائــا  ..خططــا
َّ
البيــت أصبــح يف أشــد االحتيــاج لوجــود مــن ُتعيلــه خاصــة يف ظــل ضعــف
والــديت وتوافــد طالبــي الــزواج مــن مومــو التــي قــد تتــزوج يف أي وقــت
وترحــل عــن البيــت.
شــعرت حلظتهــا بتضـ ٍ
ـارب يف املشــاعر ،للحظــة مــا أنــا ســعيدة أن ((زيــن))
ســيتزوج ،بالتأكيــد ســوف يطلبنــي للــزواج ،و للحظــة أخــرى حزينــة
لشــعوري أهنــم حيتاجــون خادمــة و ليســت زوجــة ،ال أفهــم املغــزى يف نظــرة
الرشقيــن للمــرأة عــى أهنــا خادمــة فقــط ،تتــزوج لتهتــم بمأكلهــم ،مرشهبــم،
ونظافــة مالبســهم ،إنــه أمــر ُمــزري للغايــة أن ُتعامــل كخادمــة حتــى وإن
ـت الظــروف عليهــا هــذه االشــياء فمــن الــروري َّأل جيعلوهــا تشــعر
َف َرضـ ْ
بأهنــا مفروضــة عليهــا كخادمــة ،وقبــل أن أمتــادى يف التفكــر قاطعنــي بســؤاله :
ِ
والدتك ال ُتيد الطهي؟!
دائم أم أن
 هل تقدمون العشاء للزوار ً نعم !!ال جتيد الطهي ؟!
أنت جمنون أليس كذلك!!.
 جمنون !!ٍ
ِ
موعــد
والــدك أنــه ثمــة شــخص جمنــون يريــد منــه حتديــد
إ ًذا فلتخــري
لزيارتــه ،رغبــة منــه يف طلــب يــد ابنتــه املجنونــة ،مــن أجــل أن يصنــع منهــا
ـارا.
أشـ ً
ـباها صغـ ً

***
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ليل ُتهــا  ..مل تغمــض يل عــن ،انتظــرت جمــيء الصبــاح مرتقبــ ًة ردة فعــل
والــدي عــى والــديت بعــد أن ختــره باألمــر ،جــاء الصبــاح وجتهــز الســيد
((مجــال الديــن)) للذهــاب إىل عملــه بينــا كنــت أترقبــه بشــغف إىل أن خــرج
مــن بــاب املنــزل فـــأرسعت مهرولــة إىل غرفــة والــديت ،اقتحمــت الغرفــة دون
اســتئذان مــن شــدة اللهفــة ،مل أدق البــاب بــل دفعتــه ودخلــت لتجــدين أمامهــا
مبــارشة أتطلــع يف عينيهــا مبتســمة يف خجــل وهلفــة ،أنتظــر منهــا أن تقــول شــي َئا
يــرح صــدري  ..نظــرت يف عينــي وهــي تبتســم ابتســامتها املعتــادة قبــل أن
تقــول :
 ستبقني طفل ًة حتى آخر العمر.قاطعتها بلهفة سائل ًة :
 -ماذا قال؟!

 مل يقــل شــي ًئا ،فقــط أخربتــه أن هنــاك مــن يرغــب يف مالقاتــه كــي يطلــباعرتاضــا ،فقــط
منــه أن يكــون هنــاك زواج بينــه وبــن إحــدى ابنتيــه  ..و مل يبـ ِـد
ً
ســأل مــن هــو؟.
 -ثم !!

 -ثم ال يشء ،أخربته أنه زين ،و بالطبع والدك يعرف من هو زين.

 -هل أخربك شي ًئا بخصوص مجيلة؟!

 -مجيلة!! أي يشء خيربين به عنها!.

 أهنا األكرب!!أو األجدر بالزواج ًأول!!.

أو أي يشء من هذا القبيل؟!.
طمأنتني ..

آت إليـ ِ
 ال ..يف احلقيقــة مل أخــره أن زيــن ٍـك أو إليهــا ،فقــط أخربتــه أن
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هنــاك مــن يرغبــون ىف لقائــه ،وال أظــن بــأن هنــاك فار ًقــا فهــو نصيــب يــأيت ملــن
يشــاء هلــا اهلل ً
أول  ..فاطمئنــي.
 إ ًذا  ..بامذا أخرب زين؟!.موعدا هو وأهله معنا ليلة اجلمعة ،بعد غد.
 أخربيه بأن لهً

ليلتهــا  ..طــال الليــل ونحــن نتحــدث عــر اهلاتــف ،احلديــث بيننــا ال ُيعرف
لــه أول أو آخــر ،نتكلــم يف كل يشء ،نتبــادل األخبــار ،وجهــات النظــر ،نتكلــم
حلــب التــي يطلقهــا
عــن الكتــب ،وبالطبــع تتخلــل املحادثــة ً
بعضــا مــن كلــات ا ُ
((زيــن)) يف وســط احلديــث فيخرســني خجـ ًـا ،لكــن ذلــك مل يمنــع اخلــوف
أن يتــرب داخــل قلبــي فأخربتــه أين خائفــة بشــدة ،و أن عليــه العلــم بــأن
احليــاة قــد متيــل بظروفهــا وأقدارهــا ،لكــن مــا يف قلبــي إليــه ثابــت ال يتزحــزح
مهــا عصفــت بــه األيــام ،وطلبــت منــه لــو صــار يشء مــا َّأل يبتعــدَّ ،
وأل يتخــى
عنــي مهــا حــدثَّ ،
وأل خيذلنــي أبـ ًـدا ،أمــوت لــو فعــل.

***
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()8
وقفــت يف زاويــة الرشفــة املطلــة عــى الشــارع ،لكــن هــذه املــرة لســت
ِ
عليــه ،إنــا وقفــت أترقــب قدومــه برفقــة
قلقــ ًة أنتظــر منــه رســالة يطمأننــي
عائلتــه نحــو البيــت ،كنــت مرتديـ ًة عبــاء ًة ســوداء مصنوعـ ًة مــن احلريــرُ ،تظهــر
أطــراف شــعري ا ُملختفــي أســفل احلجــاب مصبوغ ـ ًة باللــون األمحــر ِ
واحلنَّــاء
قــد رســمت أطــراف أصابعــي ،أشــعر ببهجــة كأننــي أنتظــر قــدوم رســول مــن
اجلنــة ٍ
آت إىل بيتنــا.
بعــد قليــل كانــوا بالفعــل قــد وصلــوا عنــد مدخــل العــارة ،حلظ ُتهــا كانــت
((مجيلــة)) جمتمعـ ًة بوالدنــا يف غرفتـ ِـه الشــخصية ،اعتقــدت حينهــا أهنــا تتحدث
إليــه يف أمرهــا مــع ((رشــيد)) ،كان ((زيــن)) وعمــه الكبــر وأحــد األقــارب
مــن كبــار الســن واملقــام مــع صديقــن للعائلــة قــد دخــا مــن بــاب الشــقة بعــد
أن فتحتــه هلــم والــديت ((فطــوم)).

حلســن حظــي
اجتمعــوا بغرفــة الضيــوف املواجــه باهبــا بــاب غرفــة نومــيُ ،
جلســوا مجي ًعــا داخــل الغرفــة بينــا جلــس ((زيــن)) بمواجهــة البــاب ،مــا إن
ـت البــاب وجدتــه أمامــي مبــارشة ،للحظــات اختلســنا النظــر بوجـ ٍ
ـوه قــد
فتحـ ُ
أضاءهتــا الســعادة ،إىل أن حتــدث عمــه ((محــزة)) وبــدأ رسد كال ٍم ُمنتقــى بعنايـ ٍـة
ٍ
فائقــة ،شــكر فينــا ،و يف ســرتنا ،قبــل أن ُينهــي حديثــه بأنــه يريــد أن تكــون
((منــة اهلل)) ُجــز ًء مــن العائلــة.
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فرحــا ،ووجهــي متــرج بحمــرة اخلجــل املمزوجــة
كان جســدي ينتفــض ً
بالســعادة ،ثــم خــرج صــوت والــدي يثنــي عــى كلــات العــم ((محــزة))
ـتفهم إن كان يقصــد باالســم
ويشــكره عــى ُحســن حديثــه قبــل أن يســأله ُمسـ ً
ـررا َّ
أن ((منــة اهلل)) مــا تــزال صغــرة
((منــة اهلل)) أو أنــه يقصــد ((مجيلــة)) مـ ً
للغايــة عــى االرتبــاط.
ُغــرس ســهم يف خــارصيت ،شــبت يف صــدري حمرقــة ،تباطــأت دقــات
قلبــى ،متلكنــى الرعــب ،أيعقــل أن يكــون مــا خشــيته؟! وبينــا احتبســت
موضحــا بأنــه ال يوجــد
أنفــايس للحظــات حتــدث ((زيــن)) بصــوت هــاديء
ً
خطــأ ،وأهنــم بالفعــل يقصدوننــي وليــس ((مجيلــة)).
ٍ
ٍ
ـي وكأهنا
مل يعلــق والــدي  ..حـ َّـل الصمــت ُمـ َّـد ًدا لربهــة قصــرة ،مضــت عـ َّ
ألــف شــهرِ ،كــدت أختنــق ،ووددت لــو أن أخــرج إليهــم صارخــ ًة بأعــى
صــويت يف والــدي أطالبــه بـــأن يتكلــم ويع ِّلــق بــأي ٍ
يشء قبــل أن يتوقــف نبــي
عذبنــا دون أدنــى شـ ٍ
ـفقة.
خو ًفــا مــن االنتظــار  ..مؤمل ـ ٌة حلظــات االنتظــارُ ،ت ِّ ُ
أن ((منــة اهلل)) صغــر ًة ،كــا َّ
حتـ َّـدث الســيد ((مجــال الديــن)) ،أخربهــم َّ
أن
هلــا شــقيقة أكــر منهــا مل تتــزوج بعــد ،غــر أهنــا مــا تــزال تــدرسَّ ..
ـم
تدخــل العـ ُّ
ِ
عليــه كيــف أن بنــات عائلتهــم وعائــات أخــرى تتزوجــن
قــص
((محــزة)) َّ
صغــرات ،وكيــف أن لــه ابنتــن قــد تزوجتــا يف نفــس ســن ((منــة اهلل)) .
األمر مل ُي ِ
الق ً
قبول عند السيد ((مجال الدين)) الذي قال ُمع ِّق ًبا :
أيضــا أ َّن ـ ُه ال جيــوز أن تتــزوج
ـس ً
 أحــرم رأيــك ،وإن كان صائ ًبــا فــا تنـ َاألخــت الصغــرى قبــل شــقيقتها الكــرى.
تهكم و ُمند ًدا :
قاطع ((زين)) احلديث ُم ً
 هــذه جمــرد عـ ٍـادات وتقاليــد قــد بليــت وانتهــت ،فكيــف يتســنى لنــا أن
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ـن مُ تلـ ٍ
ٍ
ـاس عاشــوا قبلنــا يف زمـ ٍ
ـف
نكــون ُســجنا ُء عــادات وتقاليــد وضعهــا ُأنـ ٌ
ـروف خمتلفـ ٍـة ونجعــل منهــا قوانــن تتحكــم يف مسـ ِ
وظـ ٍ
ـارات حياتنــا.

مالمــح الســيد ((مجــال الديــن)) ،بــدا ُمســتا ًء ،ألن حديــث
تبدلــت
َّ
ُ
((زيــن))مل يلـ َـق قبـ ً
ـول عنــدهَ ،ت َّ
دخــل العــم ((محــزة)) ًمرس ًعــا يف حماولـ ٍـة منــه
لتلطيــف األجــواء ،واقــرح حـ ًـا وســطا ،ينُــص عــى قــراءة الفاحتــة باالتفــاق
عــى املوافقــة رشيطــة أن ننتظـ َـر عا ًمــا كامـ ًـا ،فإن كان لـــ ((مجيلــة)) نصيب كان
ونتمــم االتفــاق.
ـرا وإن مل يشــأ اهلل فلنتنــازل عــن العــادات والتقاليــد الباليــة ِّ
خـ ً
ِ
انتظــار أن يــر َّد
ســاد الصمــت ومــرت اللحظــات ثقيلــة ،اجلميــع يف
والــدي ،طالــت حلظــات الصمــت وال يشء يصعــب تفســره كــا يصعــب
والســخط ،الالمبــاالة
تفســر الصمــت ،فهــو االحــرام واإلهانــة ،الرضــا ُ
واملبــاالة كلهــا.

عينــي بينــا ((زيــن)) ثابــت يف
قطــرات مــن الدمــوع ترتقــرق يف
بــدت
ٌ
َّ
موجهــا
مكانــه ال يتحــرك ،وجــاء حديــث والــدي أوجــع مــن الصمــت ،فقــال
ً
احلديــث للســيد «محــزة».
 َّـر
إن احليــاة بأكملهــا يف ليلــة وضحاهــا قــد تتبــدل فــا بالــك بـــاثنى عـ َ
شــهرا؟! كــا أ َّنـ ـه ال جيــب أن نعطــي هلــم حــق االرتبــاط بأشـ ٍ
ـياء قــد تســؤهم
ُ
ً
يشء عــى ســجيته إىل أن يشــا َء اهلل.
الح ًقــا ،لــذا أرى مــن األفضــل أن نــرك كل ٍ
ـخ ِ
أحسســت بالــ َ
ـرب ِمــن فقــدان
در يــري يف جســدي ،بــدا يل أننــي أقـ ُ
ـي حتــى ســمعت ر َّد العــم ((محــزة)) قائـ ًـا
الوعــي ومــادت األرض حتــت قدمـ َّ
:
 -كام تريد يا سيد ((مجال الدين)) ..وهى فرص ًة جيد ًة أن التقينا.
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ِ
يكتف والدي بالرفض ،بل زاد من إيذائه َّيف ً
قائل :
مل
ً
َ
اســتضفتك بمنــزيل
جزيــا ســيد ((محــزة))ُ ،فرصــ ٌة ســعيد ٌة أن
شــكرا
ً
املتواضــع ،لكــن يل عنــدك رجــا ًء ..أ ِّكــد عــى ((زيــن)) بعــدم االقــراب ُمطل ًقــا
مــن ابنتــى ،فأنــت تعلــم طبيعــة جمتمعنــا جيـ ًـدا ،و أتأســف بشــدة لــو أن شــي ًئا
مــا أزعجــك أثنــاء حديثنــا.
واضحا يف صوت العم ((محزة)) وهو يرد ً
قائل :
بدا االستياء
ً

 ال داعــي لألســف ،وأظنــك تعــرف جيـ ًـدا َّأن ابننــا لــن يتعــدى حــدود
األخــاق ُمطل ًقــا ولــن يتســبب يو ًمــا مــا يف إيــذاء أحـ ٍـد أ ًيــا كان ،فــا بالــك بـــ
 ....بابنتــك  ..دمتــم بخــر.

***

كنــت أعــرف أننــي ســأضطر ملواجهــة أشــياء أرفضهــا ،كنــت أعــرف
أن احليــاة ســتفعل يب ذلــك ،ترتكنــي مــع قــويت وحــدي وأمامــي معــارك
واحتــاالت للغلبــة أو اخلســارات ،لكــن أن يكــون بينــي وبــن مــن أحببتــه
شــارع ،ويقــف بينــي وبينــه العــادات والتقاليــد وأيب وامــي وعائلتــي وكأنــه ال
ـب يف قتــي ورميــي يف قــاع اجلحيــم  ..هــذه مزحــة
يريــد الــزواج يب إنــا يرغـ ُ
ســيئة ،ياللتعاســة !!
كنــت صغــر ًة ،ال علــم يل َّ
أن الــزواج املبكــر ُيعـ ُّـد إحــدى املصائــب الكربى،
ـت بشـ ٍ
زوجــا ورشيـكًا لبقيــة عمــري،
كل مــا أعرفــه أننــي تع َّلقـ ُ
ـاب و ُأريــده يل ً
مل أتســاءل وقتهــا ،إن كنــت ح ًقــا قــادرة أن أكــون زوجــة؟! أن ُأديــر وأتدبــر
أمــر منـ ٍ
ٍ
ً
ـي االهتــام
ـ
ع
ـه
ـ
أن
أم
ـه؟!
ـ
عن
ة
ـئول
ـ
مس
ـون
ـ
أك
ـل
ـ
رج
ـع
ـ
م
ـه
ـ
في
ـش
ـ
وأعي
ـزل
ّ
وحتمل
بالتعليــم وتقويــة نفــي ونجاحــي ،واســتعدادي التــام ملجاهبــة املجتمــع ُّ
مســئولية أن أكــون زوجـ ًة ناجحـ ًة يف وقـ ٍ
ـت ســاد فيــه الفشــل األرسي.
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لبضعــة أيــام اهنمــرت دمــوع العــن بــا توقــف ،تواســياين ((فطــوم)) و
ـرارا التواصــل مــع ((زيــن)) دون نتيجة،
((مجيلــة)) بــدون جــدوى ،حاولــت مـ ً
فانتابنــي الغضــب واشــتعل داخــي حتــى أحسســت بــأن أورديت تتضخــم،
ويــكاد الغضــب ينفــد منهــا ،يأججهــا بطريقــة أقــرب إىل املــوت ،كــم متنيــت
لــو أن اآلالم ال تتعــرف علينــا ،أو لعلهــا تنســانا أو تقــرر عــدم املجيــئ لنــا ،أو
تصبــح ذات ضمـ ٍ
ـر وختجـ ُـل مــن كل هــذا الوجــع الــذي تقذفــه بنــا فرتحــل
دون عــودة.
أهــرب مــن آالمــي يف النــوم ،فأســتفيق مفزوعــ ًة ،تأتينــي ((فطــوم))
وتطمأننــي بــأن كل يشء ســيميض ،وأن األَمــر مل ينتـ ِـه بعــد ..فأنــام جمــد ًدا  ..ثــم
ـرا ،يدخــا مــن
يــأيت ((زيــن)) برفقــة شــقيقته ((مومــو)) حاملـ ًة صندو ًقــا صغـ ً
بــاب غرفتــي ُمبتســمني ،تقــول ((مومــو)) بثقــة :
 كنت موقن ًة ِأنك ستصبحني زوجة أخي ذات يوم.
ثــم ُت ِ
ــر ُج مــن الصنــدوق خامتًــا مــن ذهــب ،وسلســلة تتوســطها ورد ًة
ذهبي ـ ًة شــديدة اجلــال ،ثــم تقــول مــر ًة أخــرى وهــي متــد يدهــا تعطيهــم ّيل :
أبدا.
 -ما كان ((زين)) ليتخىل عن حبه ً

مــرورا ،فينفتــح بــاب الغرفــة
فرحــا ويرقــص قلبــي
فيتهلــل وجهــي ً
ً
بــيء مــن القــوة ليدخــل والــدي ويقطــع احللــم  ..حتــى األحــام يتــم

حرمــاين منهــا  ..جيلــس بجانبــي ،و خيــرين بــا مقدمــات أن الدمــوع صفــة مــن
صفــات الضعفــاء ،وأ َّنــه ال أحــد يعــرف مصلحــة االبنــة أكثــر مــن والدهــا ،ثــم
يطالبنــي بنســيان ((زيــن)) متا ًمــا ،وإقناعــي بأننــي ســأكون زوجـ ًة لـــ ((نــزار))
تائهــا حيتــاج ملــن تشــارك ُه حيات ـ ُه ثــم يضيــف أن
ابــن العــم ،فهــو حييــا وحيـ ًـدا ً
ـل للنقـ ِ
األمـ َـر غــر قابـ ٍ
ـاش.
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جل ْر ُح جمد ًدا و عدت إىل بكائي.
أهني حديثه وخرج من الباب ،فنزف ا ُ

أعلــم أن البــكاء ال جيــدي و أكــره أن أكــون هبــذا الوهــن ،هبــذا احلــزن
والتــايش ،إنــه ملــ ْن املؤســف أن تكــون فتــا ٌة مثــي بــاردة مطموســة املالمــح
كالضبــاب كمنفض ـ ُة ســجائر احتــوت عــى أحــا ٍم ُمطفــأة  ..ال يشء ُيذكــر!!
عــي الشــقاء
أتســاءل هــل البــؤس قــدر اجلميــات ؟! أم أن اهلل قــد كتــب َّ
الســخرية والشــفقة أن نتجــاوز أحزاننــا القديمــة
بــا ســبب ،كــم هــو مثــر لـــ ُ
بأحــزان جديــدة يصنعهــا لنــا املقربــون.

أتســاءل كيــف تفكــر العائلــة ؟! إهنــا تكرسنــا أكثــر ممــا تفعــل احلكومــة
والســجون وزوار الليــل واملتحرشــن ،والنــاس أمجعــن ،إهنــم ال يدركــون أن
الــزواج الــذي ينشـ ُـأ دون حــب كعبــادة بــدون إيــان ،يشء قبيــح ويسء ..
هــش للغايــة ،لدرجــة أنــه يســقط مــن نســمة هـ ٍ
ـواء بـ ٍ
ـاردة رقيقـ ٍـة للغايــة ،ومــع
ـرون عــى مــا يطلقــون عليــه «نعــرف طريــق مصلحتــك أكثــر منــك».
ذلــك يـ ُّ
ُيعطــون أنفســهم احلــق يف اختيــار أشــخاص ســوف نلتحــف أحضاهنــم كل
ليلــة ،إنــه أمـ ٌـر بائــس أكثــر ممــا يتخيلــه إنســان أن خيتــار لــك أحدهــم الشــخص
الــذي ســوف تنــام يف أحضانــه.

ـي،
ـر َب داخــي شـ ٌ
ـعور بأننــي األطــال وال أحــد يبكــي عـ َّ
كلــا هزمــوين تـ َّ
ٍ
امــرأة جتيــد القــراءة
ولكــن مثــل هــذا الشــعور ال يمكــن أن يســتحوذ عــى
وت ِســن مرافقـ ِـة الكتـ ِ
ُ
ـب ،لــذا مل يطــل هــذا الشــعور فقــد عــدت ُأذ ِّكــر نفــي
بــأين ال أعــرف طعــم االستســا ِم.
حتمــل ((ســليمة))
وتعرفــت عــى قــوة ُّ
َمــن قــرأت ((ثالثيــة غرناطــة)) َّ
ودهــاء وأصالــة ((مريمــة)) ال يمكــن أن ُتكــر بســهولةَ ،مــن علمــت بمعانــاة
((العــذراء مريــم)) ،وصــر ((يوكابــد)) أم موســى عليـ ِـه الســام ال تنكــر.
مــن قــرأت (( ))Moby Dickلـــ ((هريمان ملفيل)) ورأت كيف لإلنســان أن
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ُيــارب الضيــاع يف حميـ ٍ
ـط جمهـ ٍ
ـول ليــس لــه هنايــة ،ثــم يتحـ َّـى بالصـ ِ
ـر والعزيمـ ِـة
ـر مــن اإليـ ِ
وكثـ ٍ
ـان حتــى ينجــو ال يمكــن ان تستســلم وهتــزم بســهولة.
بحثت عنه جمددا ،أرسلت ِ
إليه عىل هاتفه أقول :
لذلك ..
ُ
ً
َ
لســت بجلــد مريــم أو
لســت أقــوى مــن كل يشء،
أينــك منــي؟! أنــا
ُ
ُ
يســوع أو حتــى زيــوس ،ربــا قــرأت عنهــم وتعلمــت
بصــر أيــوب ،ولسـ ُ
ـت ّ
ـم أشــياء قــادرة عــى هزيمتــي أبرزهــا غيابــك ،مــا أعرفــه أننــي
منهــم لكــنَ ..ثـ ّ
معــك أســتطيع جتنــب كل يشء يسء  ..فأينـ َ
ـك منــي.
أرســلتها واســتلقيت بالفــراش جمــد ًدا ،نائمــة عــى هيئــة احلــرف (د)،
يرتقــرق الدمــع مــن عينــي بــا توقــف ،جســدي أمســى بــار ًدا للغايــة ،روحــي
قــد انكمشــت وانســحبت مــن مجيــع أطرافــه ،وأنــزوت وحيــد ًة تبكــي يف أبعــد
جـ ٍ
ـزء منــه عــن قلبــي ،أتر َّقــب اهلاتــف ،وأمتنــى لــو أن الشاشــة ُتضــاء برســالة
ُ
لينبــض قلبــي مــن جديــد ،وألن اهلل أكــرم مــن أن يرتكنــي هكــذا فقــد جــاء ر ُّد
((زيــن)) رس ًيعــا برســالة ُمقتضبــة كتــب فيهــا « ...غـ ًـدا ف اجلامعــة».

***

صباحــا ..اعتقــدت أننــا ســنلتقي يف احلافلــة كعــادة أيامنــا ســو ًيا ،لكنــه مل
ً
حيــر ليصطحبنــي ،مل أجــده ،فضــاق صــدري ،خشــيت َّأل يــأيت ،لكنِّــي أعرفه
جيـ ًـدا ال خيلــف وعـ ًـدا ،طمئنــت نفــي حتــى وصلــت اجلامعــة و ألتقيتــه.
رغــم زحــام الطــاب َّإل أننــا و عــى غــر العــادة جلســنا متجاوريــن

للغايــة ،يتوســطنا الصمــت املخيــف ،كل منــا ينتظــر مــن اآلخــر أن يفتــح با ًبــا
للحديــث إىل أن ســألته بخــوف :
 -قل شي ًئا!!

فأجاب ٍ
بنربة حزينة :
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 -اطمئني ،شأين يف حبك كشأن املؤمن كله خري،

فإن أصابته رساء شكر ،وإن أصابته رضاء صرب،
ثم إين واهلل يف ِ
حبك ملن الصابرين.

فتنهد ُت وأسندت رأيس عىل كتفه وبكيت.
أهنى مجلته
ّ

يف يقينــي مل تكــن املشــكلة أبـ ًـدا يف احلــب ،كانــت املشــكلة الدائمــة بيننا نحن
ـارا،
أبنــا ُء هــذا اجليــل ومــن ســبقونا خاصــة مــن األهــل أهنــم ظنَّــوا بأننــا صغـ ً
مل يواكبــوا التطــور ،مل يســتوعبوا أن القــرن احلــادى العرشيــن والتطــور الــذي
انفتاحــا وأصبــح صغــار
بدلــوا املفاهيــم ،فأصبــح العــامل أكثــر
حـ َّـل َم َع ـ ُه قــد َّ
ً
الســن أكثــر وع ًيــا عــن ســنهم ،وأكثــر إدراكًا يف املجــاالت ا ُلختلفــة ،فتجــد
مــن هــم فــوق الثالثــن واألربعــن يتعلمــون ويتعرفــون عــى التكنولوجيــا ِمــن
تبدلــت األحــوال واألفــكار ،و هــذا ال يمنــع
ِخــال َمــن ُهــم حتــت العرشيــنَّ ،
أننــا ُن ِكــن هلــم كل االحــرام ونعلــم أهنــم أكثــر ِمنَّــا خــرة يف املشــاكل احلياتيــة،
لكــن ذلــك ال يعطيهــم احلــق يف التح ُّكــم بنــا ،فــا قيمــة احليــاة إذا كنــا سنعيشــها
وفــق اختيــارات األخريــن؟!؟.

***

بعــد أيــا ٍم ..عــادت االبتســامة جمــد ًدا ،اعتـ َّـدت أنــا و ((زيــن)) عــى التالقــي
َّ
تفهمــي أن خمالفــة أوامــر الســيد ((مجــال
كــا كنــا
وكأن شــي ًئا مل يكــن ،ورغــم ُّ
الديــن)) شــي ًئا خاط ًئــا َّإل أننــي كنــت ُأبـ ّـر ُر فعلتــي بأننــا ال نفعــل شــي ًئا ُمر ًمــا،
نحــن فقــط نتبــادل الكتــب ،ونتناقــش يف كل دروب احليــاة مــن حيــث العلــم
والتقــدم ومشــاهدة األفــام ،كنــا نختطــف شــي ًئا مــن اللحظــات اجلميلــة،
نمــي ســو ًيا يف انتظــار أن تــزول ال ُغ َّمــة بإقنــاع ((فطــوم)) لزوجهــا بأننــي ال
ـرا.
أصلــح زوج ـ ًة لغــر ((زيــن)) .كُنــا نأمــل خـ ً
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بعــد إســبوعني  ..انتهــى اليــوم الــدرايس ،وكــا أعتدنــا فعلــه خرجنــا
ســو ًيا مــن اجلامعــة متجهــن نحــو احلافلــة لتق َّلنــا إىل املنــزل ،ضممــت كُتبــي
إىل صــدري و يف داخلـ ِـه أحتضــن حبــي لـــ ((زيــن)) ،وارتســمت عــى شــفاهنا
ابتســامة البدايــات.

صعدنــا إىل احلافلــة املزدمحــة بجمــوع الــركاب ،وقفنــا يف املنتصــف ،من شــدة
الزحــام نبــدو وكأننــا نحتضــن بعضنــا البعــض ،مهــس ((زيــن)) إ َّيل بــا أضحكنا
ســويا يف بـ ٍ
ـراءة وعذوبـ ٍـة ،كانــت مجــوع الــركاب يف احلافلــة تراقــب حالتنــا بوجوه
ً
ـرا للغاية.
باشــةً ،
بعضــا منهــم يظــن بأننــا تــوأم فتشــابه مالحمنــا يبــدو مثـ ً
شــخص واحــد فقــط كان جيلــس يف مؤخــرة احلافلــة ،التقــت عينــاي بعينيــه
ٍ
كــركان يوشــك أن يثــور ،كان غاض ًبــا بشــدة حيدقنــي
وكان يتأجــج غض ًبــا
بنظــرات توعـ ٍـد خميفـ ٍـة ،كاد قلبــي أن يتوقــف خو ًفــا عنــد رؤيتــه.
الحــظ ((زيــن)) تبـ ُّـدل حالتــي مــن الطمأنينــة والفــرح إىل خـ ٍ
ـوف وحـ ٍ
ـزن يف
ُ
ـوان معـ ٍ
ثـ ٍ
ـدودة ،نظــر إ ّيل وقــد بــدا ُمســتغر ًبا ملــا يــراه يف وجهــي ،فانتابتــه حالــة من
القلــق والتفــت ينظــر حيــث أنظــر ،فتالقــت األعــن ،وتبــادل ثالثتنــا النظــرات
املختلفــة مــا بــن خـ ٍ
ـوف وقلـ ٍـق ووعيـ ٍـد ،قبــل أن يعــود ٌ
كل منَّــا وينظــر لآلخــر
وقــد اعرتتنــا حالــة مــن اهلــم والقلــق واضحــة عــى وجوهنــا مــع احلــرة.
وصلنــا حمطــة نــزول ((زيــن)) الــذي آبــى أن ينــزل ويرتكنــي وحيــد ًة يف هذا
املوقــف مــع كل هــذا اخلــوف والقلــق الــذي أشــعر هبــا ،فأكملنــا م ًعــا حتــى
ا َمل َح َّطـ ِـة التاليــة ((شــارع العريــش)).
توقفــت احلافلــة أمــام الشــارع ،فخــرج مــن البــاب اخللفــي ماش ـ ًيا وكأنــه
ترجلنــا خلفــه نتبــادل نظــرات الوجــوم ،كنــت خائفــ ًة بشــدة
مل يرنــا ،بينــا َّ
بينــا بــدا ((زيــن)) ثاب ًتــا يف حماولـ ٍـة من ـ ُه لطمأنتــي ،ومل يكــن شــي ًئا ليطمئننــي
فقــد كنــت أفكــر فيــا ســيحدث ..كنــا نبــدو كســكارى تائهــن وســط زحــام
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((شــارع العريــش)) ،فنصطــدم باألشــخاص أو متعلقاهتــم لكننــا ال نأبــه ليشء
حتــى وصلنــا أمــام بــاب العــارة ،فتوقفــت أقدامنــا رغـ ًـا عنــا ،طلــب ((زيــن))
مرافقتــي والصعــود معــي إىل الشــقة ،إال أننــي رفضــت ،أخربتــه بوجــوب أن
أواجــه ذلــك وحــدي ،فقــط عليــه أن يرحــل وينتظــر منِّــي مكاملــ ًة ألطمئنــه
فيهــا عـ َّـا ســيحدث.

***

دخلــت مــن بــاب الشــقة بعــد أن فتحتــه ((مجيلــة)) مــن الداخــل وكانــت
عــى طبيعتهــا متا ًمــا ،وكأن شــي ًئا مل حيــدث ،مل يكــن الســيد ((مجــال الديــن))
ٍ
ٍ
لت
بكلمــة
عــت ،وبــدون أن أنبــث
واحــدة تســ َّل ُ
يف الصالــة ينتظــرين كــا تو َّق ُ
ٍ
ٍ
ٍ
مرجتــف نحــو غرفتــي مبــارش ًة ،انتظــرت جميئــه فــور
وقلــب
ثقيلــة
بخطــى
معرفتــه بعــوديت مــن اخلــارج ،أو أي ر َّدة فعـ ٍ
ـل ُأخــرى ،لك ـ َّن شــي ًئا مــن هــذا
مل حيــدث ،وكان هــذا مقل ًقــا أكثــر فمــع كل دقيقــة متــر كان اخلــوف يتملكنــي.
ٍ
ساعة انفتح باب الغرفةَّ ،
أطل برأسه و قال :
بعدما يقرب من
ِ
أخربيه أن يأيت ُمد ًدا عشية اجلمعة القادمة برفقة أهله.
مصدقـ ٍـة ملــا
أغلــق البــاب وراءه وتركنــي وســط حالــة مــن الدهشــة غــر ِّ
ـرا لكــن يبــدو وكأنــه قــد ريض باألمــر الواقــع
حيــدث ،كنــت أنتظــر عقا ًبــا كبـ ً
ووافــق عــى ((زيــن)).
اعتقــدت أهنــا تدابــر اهلل ،فســبحانه عندمــا يريــد أن جيمــع شــتات قلبــن
يد ِّبـ ُـر األمــر فيمحــي ظلــم اجلغرافيــا ويقلــص املســافات حتــى يصــر نبضهــا
واحـ ًـدا ،كنــت موقنــة بــأن األشــياء قــد تبــدأ رائعــة وتنتهــي عــى غــر املتوقــع،
وقــد تبــدأ خميفــة وتنتهــي كذلــك عــى غــر املتوقــع ،فــكل بدايــة ال متنحنــا
احلقيقــة ،النهايــة وحدهــا تفعــل.

***
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()9
(( -التقدم يف العمر يتطلب شجاعة كبرية)).

دت اجلــدة ((حســيبة)) ،قبــل ســنوات يف ((شفشــاون)) ،كنــت
هكــذا ر َّد ْ
جيــدا كيــف أن التقــدم يف
مــت
ً
تفه ُ
تفهمتــهَّ ،
صغــر ًة مل ُأدرك معناهــا ،اآلن َّ
اجلــدة نفســها نحــو
العمــر يعنــي مواجهــة اخلســارات املتتاليــة ،كمغــادرة
َّ
الســاء ،أو رحيلنــا عــن ((شفشــاون)) وافتقــادي للصديقــات هنــاك ،أو
َّ
خســاريت لكليــة الفنــون اجلميلــة ،كل هــذه خســارات كانــت تتطلــب شــجاعة
لتحملهــا ،لكــن  ..مــاذا لــو أن هنــاك خســارات أكــر؟! ثــم مــاذا لــو
كبــرة
ُّ
أن ((برنــارد شــو)) كان ُم ًقــا ؟! يف احلقيقــة ال أعــرف إجابــة عــن ســؤايل ..
لكــن!! مــا أعرفــه أننــي كنــت قــد قــرأت ذات مــرة ّ :
((أن االنكســار يســتحرض
يف املــرأة نو ًعــا مــا مــن أنــواع القــوة)) ،وأنــا لربــا أكــون كل يشء ماعــدا أننــي
امــرأة مهزومــة ،ســأموت ألجــل أن ال حيــدث هــذا.

***

صباحــا ..كانــت ((مجيلــة)) يف املطبــخ تقــوم بتجهيــز األفطــار،
اجلمعــة
ً
الراديــو قــد ارتفــع فيــه صــوت الشــيخ
عندمــا كنــت يف غرفتنــا ُأر ِّت ُبهــا ،وكان َّ
((حممــود صديــق املنشــاوي)) وهــو يتلــو آيــات مــن ســورة ((الكهــف)) كعادة
صبــاح كل مجعــة ،رغــم ذلــك كنــت شــارد ًة تــدور يف رأيس بعــض األحــداث
التــي عشــناها مؤخـ ًـرا.
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ـورا ،حيــدث جلبــة عــى الســامل
((نــزار)) يعــود كل ليلــة عنــد الفجــر خممـ ً
حتــى يصــل شــقته ،يفتــح باهبــا فتخــرج منهــا رائحــة اخلمــور والدخــان النتنــه،
رغــم أننــا نقــوم بتنظيفهــا لــه بــن حــن وآخــر  ..أ َّمــا الســيد ((مجــال الديــن))
فــكان ينشــغل يوم ًيــا يف عملــه ،والعزيــزة ((فطــوم)) هتتــم بشــئون املنــزل ،بينــا
((مجيلــة)) ٍ ..
ـرا ،مل تعــد فتــاة ((شفشــاون))
ـ
كث
ت
ـر
ـ
تغ
ـة))،
ـ
((مجيل
ـا
ـ
منه
أه
َّ
ً
بدهلــا ((رشــيد)) ،فباتــت هتــرب مــن حمــارضات اجلامعــة لتلتقيــه كــا
الصاحلــةَّ ،
تفعــل ((شــاهندة)) التــي هتــرب هــي األُخــرى لتــزور ((عبيــد اهلل)) يف َ ِمـ ِّـل
عملــه ،والتــي باتــت عالقتهــم َمـ َـل شـ ٍ
ـك وجـ ٍ
ـدال.
كنــت أشــاهد مــا تفعالنــه دون أن َّ
أتدخــل ،إ َّنــ ُه زمــن التناقضــات فــإن
نصحتهــم اختلقــوا فيــك عيو ًبــا أنــت نفســك ال تعــرف عنهــا شــي ًئا ،مــن أجــل
مســهم مــن الســوء ،و إن وشــيت هبــم ألحــد ُبغيــة أن ينقذمهــا
أن يمسســك مــا َّ
َ
عــدوا وكادوا لــك املكائــد حتــى أوقعــوك يف َش ٍك ال تعــرف لــه
اختــذوك
ً
هنايــة ..مســتائة مــن صمتــي عليهــم لكــن مــا باليــد حيلــةُ ،أعـ ِّـزي نفــي بــأن
كل ِمنَّــا لــه معركتــه اخلاصــة مــع احليــاة ،وعليــه أن جيتازهــا بنفســه ،فــا حـ ّ
ـك
جلــدك مثــل ظفــرك.

***

مســا ًء ..جلســت يف غرفتــي تعرتينــي حالــة مــن القلــق ،رغــم أنــه مــن
املفــرض أن أكــون مطمئن ـ ًة ســعيد ًة ،لكــن شــي ًئا مــا كان يقلقنــي ،بينــا كانــت
((مجيلــة)) جالســة أمــام شاشــة احلاســوب تســتمع إىل املوســيقى وتتحـ َّـدث إىل
((شــاهندة)) عــر الدردشــة ،ال تبــايل بـ ٍ
ـيء.
مكــرات الصــوت اخلاصــة باملســجد القريــب
بــدأ قــرآن املغــرب عــر
ِّ
للَّ َف َ
ــا َت ْســ َت ْع ِج ُلو ُه)) ،انــرح قلبــي
ــى َأ ْم ُــر ا ِ
بمفتتــح ســورة «النحــل»َ (( :أ َت ٰ
عنــد ســاعها ،لطاملــا كنــت مؤمنــة باإلشــارات وأعتربهتــا إشــارة مــن اهلل ،يف
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ـف من ـ ُه ســبحانه كــي
تفكــري كل مــا حــدث مــا هــو َّإل ترتيبــات إهليــة ،لطـ ٌ
يــر َّدين إىل ((زيــن)).

كانــت الســعادة باديــة يف مالمــح وجهــي تفضحنــي ،وشــىء مــن الطمئنينــة
واألمــان يرسيــان يف أورديت ،و ازداد بحلــول عطــر ُه يســبق ُه قبــل أن َّ
يــدق
جــرس البــاب معلنًــا حضــوره ،ومثلــا حــدث يف املـ ِ
ـرة الســابقة ،جلــس مجيعهم
ُ
بالغرفــة مــن الداخــل بينــا جلــس بمواجهــة بــاب غرفتــي ُمــد ًدا يسـ ُّ
ـرق النظــر
مرت ِّق ًبــا ظهــوري ومــا كنــت َّ
ألتأخــر عنــه فقــد فتحــت البــاب بحــرص لنبــدأ
متاحــا لنــا أن ننظــر
يف تبــادل النظــرات خلســة للمــرة األخــرة قبــل أن يصبــح ً
لبعضنــا البعــض كيفــا نشــاء دون خجـ ٍ
ـل أو جتريــم.
تبادلنــا النظــر لثـ ٍ
ـوان معــدودات بينــا كانــت ((مجيلــة)) والســيدة ((فطوم))
متواريتــان عــن األنظــار ،ظننتهــا تعــدان مــروب الضيافــة ،وبينــا تــري يف
عروقــي دمــا ٌء دافئـ ٌة بفعــل حلظــات الســعادة التــي أعيشــها وإذا بِالســيد ((مجال
الديــن)) يبــدأ حديثــه و قــد كان لــه رأي مفاجــئ.

ٍ
ٍ
موج ًهــا اهتامــه نحــو ((زيــن)) ،بقلــة الرتبيــة
بــدأ كالمــه بلهجــة حــادة ِّ
وتشــجيعي عــى معصيــة أوامــره واخلــروج معــي والتس ـكُّع وســط الشــوارع،
ـررا رفضــه التــام والنهائي هلــم ،وأنه
كانــت هلجتــه حــادة للغايــة وهــو يعلــن مكـ ً
يطالبهــم بحســن تربيــة ابنهــم ً
أول وحتذيــره مــن التدخــل يف حيــايت ،واســتطرد
متهكــا  :كيــف أن عائلــة كبــرة اجتامع ًيــا وماد ًيــا ال يســتطيعون التحكــم يف
ً
ترصفــات ابنهــم؟ فيتســببون باإلســاءة لغريهــم وكيــف أن .. ...
و ينــا اســتمر يف توجيــه اإلهانــة لـــ ((زيــن)) وأهلــه الذوا بالصمــت
وع َقــدت الصدمــة ألســنتهم.
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ـدرا يف
نظــر ((زيــن)) إ َّيل مصعو ًقــا وكأنــه قــد ُصفــع عــى وجهــه أو ُطعــن غـ ً
ظهــره ،أردت أن أشــر إليــه ألخــره بأننــي مل أكــن عــى علــم مســبق بــا يضمــره
الســيد ((مجــال الديــن)) ومــا حيــدث ،وددت الــراخ لكــن خانتنــي قــويت،
ـي.
هربــت روحــي فســقطت عــى األرض مغشـ َّية عـ ّ

***

مــرت ٍ
ليــال ثــاث  ..كنــت فيهــم بــن املــوت واملــوت ،فاقــد ًة للوعــي،
كلــا أســتعدت وعيــي تذكــرت مــا كان فأدخــل نوبــة بـ ٍ
ـكاء هسـ ٍ
ـتريية أفقــد عــى
َّ
ـي ُمــد ًدا.
إثرهــا وعيـ َّ

تواســيني ((فطــوم)) وتبكــي عــى مــا أمل َّ يب وضعفهــا أمــام عجزهــا حتــى
يف الدفــاع عنِّــي ،حتــاول بعــض الصديقــات طمئنتــي دون جــدوى ،بينــا كانــت
((مجيلــة)) مكتفيــة باملشــاهدة كاجلــاد وكأن شــي ًئا ال يعنيهــا ،نظراهتــا تــي بــأن
مــا حــدث مل يكــن ســوى يشء متوقــع.

كان األمــر يبــدو هلــم ســهالً ،أن أختطــى غيابــه وأخــرج اىل العــامل متلــذذ ًة
باحليــاة ،لكــن عــى عكســهم متا ًمــا ،أدركــت جيــد ًا أن عــدم وجــوده يعنــي أننــي
يف مــأزق أبــدي ،يطالبــاين بالصــر والقــوة ،وكــم هــو مؤســف أن يطالبــك
الــكل يف أشــد حلظــات ضعفــك بــأن تقــاوم ،دون أن يعرفــوا مــدى صعوبــة
شــعور أنــك حتــاول وال تســتطيع.
مــرارا تصنُّــع القــوة ولــو ً
قليــا ،لكــن مــن الســهل أن تكــون
حاولــت
ً
صامـ ًـدا قو ًيــا أمــام الشــدائد كــا لــو كنــت نبــي ،لكنّــك عنــد الســكون تبكــي
مقهــورا ،وهــذا مــا أمســى عليــه حــايل ،كلــا
مدحــورا
واهنًــا كــا لــو كنــت
ً
ً
ــداع أقــوى مــن
الص َ
اختليــت بنفــي اهنــرت باكيــة فباتــت عالقتــي مــع ُّ
ـرا ،ال خــروج
عالقتــي بالنــاس ،بعــد أيــام اكتفيــت بجعــل غرفتــي ســجنًا صغـ ً
وال حمادثــات إال مــع قطتــي ((منكوشــة))،ألتمــس النســيان فــا يــأيت وليــت
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األمــر بتلــك الســهولة ،أن نغمــض أعيننــا وننســى ،جمــرد التفكــر هبــذا العــامل،
ٍ
ِ
ـاس
وأننــا علقنــا هنــا طــوال تلــك املــدة دون أن نتم َّكــن مــن فهــم يشء ،إحسـ ٌ
ـزع ح ًقــا.
مفـ ٌ
مــرارا حاولــت الوصــول لـــ ((زيــن)) لكــن هاتفــه كان ُمغل ًقــا ،حتــى
ً
((مومــو)) هــي األُخــرى ال جتيــب عــى اهلاتــف ،ال أســتطيع التوقــف عــن
ال ُبــكاء بينــا كانــت ((فطــوم)) وبعــض الصديقــات ال يتوقفــن عــن حماولــة
ـي ومواســايت ،أ َّمــا ((مجيلــة)) فكانــت عــى طبيعتهــا متــارس
هتويــن األمــر عـ َّ
حياهتــا املعتــادة.
ُأســبوع بأكملــه أترقــب اهلاتــف ،أمتنــى أن يــأيت اتصــال مــن ((زيــن))
أن الــدواء ألرواحنــا بــات يكمــن يف اتصـ ٍ
ليطمئ ـ َّن قلبــي ،ومــن يصـ ِّـدق َّ
ـال

هاتفــي.

كنــت يف وضــع صعــب ،أشــعر عــى أثــره وكأننــي حمشــورة يف َشـ ّـق ،لذلــك
نمــت يف تلــك الليلــة نومــا متق َّطعــا ،واســتيقظت بســبب نوبـ ِ
ـات صــداع قاتــل
ً
ً
أمل َّ يب وكاد يصــل مرحلــة الشــقيقة ،بحثــت يف األدراج ،غــر أننــي مل أســتطع
أي مســكِّنات ،فرحــت أمســد صدغ َّيــا وأضغــط عــى عينــي
احلصــول عــى ّ
ـرف ،وهــو مــا كان يفيــدين دو ًمــا يف حــاالت الصــداع،
اليمنــى التــي كانــت تـ ّ
ثــم زحفــت بعــد ذلــك إىل رسيــري وتكـ َّـورت عــى نفــي ،ومل أتوقــع أن أنــام،
َّإل أ َّننــي قبــل أن ُأدرك ذلــك ،استســلمت للنــوم مــن شــدة األعيــاء.

***

بعــد أســبوع  ..كان مايــزال لــدي إيــان بأنــه لــن يتخـ َّـى عنِّــي ،وأنــه ســوف
ي َّتصــل ليطمئــن قلبــي ،فلــم نكــن جمــرد مراه َقــن حتــت العرشيــن فقــد قــرأ ٌ
كل
ِمنَّــا الكثــر مــن الكتــب والروايــات فأصبحــت أعــار عقولنــا أضعــاف عمرنــا،
فاألعــار ُتقــاس بقــراءة الكتــب ،بالنضــج والتجــارب ال بالســنني ،ومل ُي ِّيــب
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ـفت لــه عــا َبـ َـد َر مــن
فتأسـ ُ
ظنــي وا َّتصــل ،بــدت هلجتــه حــا َّدة مليئــة باحلــزنَّ ،
الســيد ((مجــال الديــن)) ،لكنــه قاطعنــي بحــدة قائـ ًـا :
 ال يفيــد األســف يــا هبــة اهلل ،األمــور أصبحــت ُمع َّقــدة لدينــا ،بــات علينــاأن نكــون أكثــر جديــة وواقعيــة َّ
وإل فقدنــا كل يشء ..بــات علينــا أن نتعـ َّـدي

أننــا حبيبــن ونصبــح حماربــن ،أن ننظــر لألمــر عــى أنــه معركــة ســوف تنتهــي
برابــحٍ أو خـ ٍ
ـارس وال نتيجــة غــر ذلــك.
 -لكن يا زين ....

ٍ
حديث بيننا.
جيدا ،فلعلهآ خر
 -ال تقاطعيني من فضلك واستمعي ً

 -ماذا تقول؟!

 أقول احلقيقة  ..وواقع ما نحن فيه. -هل تتخ َّلـى عنِّي؟!

هل تضع قلبي حتت حد السيف؟!
ِ
 ال َّعنــك ولــو أعطــوين ُملــك ســليامن  ..لكنَّنــي أمســيت أكثــر
أختــى
واقعيــة فاألمــور اآلن ُمع َّقــدة ومــا حــدث لــن يمــر مــرور الكــرام عنــد عائلتــي،
لقــد وضعنــي مــا فعلتمــوه حتــت ضغــط ال تتخيلينــه ،اجلميــع هنــا يطالبوننــي
بالــزواج خــال أيــا ٍم كــر ٍّد عــى إهانــة عائلتــك برفضهــا لنــا مرتــن وهبــذه
الطريقــة املهينــة خاصــة يف املــرة األخــرة .
بصوت متقطع قلت له :

زوجوك من غريي !!
 ماذا تقول ؟!ُ ..ي ُّأي َش ٍع أن يكرسوا قلبينا ؟!
يف ِّ

 -يف رشع العادات والتقاليد البالية التي حكم هبا والدك علينا .

وأنت تدرك ذلك.
 -لكن..ال ذنب يل فيام فعله والديَ ،
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أيضــا ليــس يل ذنــب فيــا تفعلــه عائلتــي ..وأنـ ِ
أيضــا تدركــن
ـت ً
 وأنــا ًذلــك .
 -أنا أدرك وأنت تدرك وهم ال يدركون فام ذنب قلبينا ؟!

 اســمعي جيـ ًـدا يــا هبــة اهلل  ..فلتذهــب العائــات إىل اجلحيــم بعاداهتــموتقاليدهــم وجهلهــم الســاكن يف عقوهلــم  ..ليــس هلــم فينــا َّإل اإلحســان،
أ َّمــا ال َّطاعــة ال َعميــاء فهــي ضيــاع مبــن ،لــذا ..فليذهــب العــامل أمجــع للجحيــم
ولنبـ َـق ســو ًيا حــد الفنــاء .
 -كيف ذلك يا زين؟!

 -فلنتزوج ،ونضعهم أمام األمر الواقع.

 والعائلة!!.. قلت ِلك فليذهبوا إىل اجلحيم .

 إن والدي قد يفقد حياته يف هذا ،وأنا ال أرتىض ذلك . إذن ِأنت ترتضني لنا املوت ونحن أحياء !!
 -ال ..لكن بالتأكيد هناك حلول أخرى غري هذا .

 ال يــا هبــة اهلل  ..ال توجــد حلــول أخــرى ،لقــد وضعتنــا عاداهتــموتقاليدهــم أمــام خياريــن ال ثالــث هلــم ..إمــا نحارهبــم لنحيــا ســو ًّيا أو
نستســلم ونفــرق .
لك ِ
 أعوذ باهلل من يو ٍم ال أكون َفيه زوجة لك يا زين.
ِ
قرارك  ..واآلن يا هبة اهلل  ..اآلن.
 إذن ا َّتـخذي -ال يا زين ،ال ..مستحيل ما تقوله ،بالتأكيد هناك حلول ُأخرى.

 هبــة اهلل  ..مل تعــد لــدي طاقــة للنقــاش واجلــدال ،ثــم إن األمــور ال ُتــدارهكــذا ،كــوين أكثــر تع ُّقـ ًـا وف ِّكــري يف األمــر بمنطقيـ ٍـة  ..و..
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قاطعته ..

ٍ
وأي منطقيـ ٍـة
أي منطقيــة هــذه التــي جتعــل فتــا ًة تتســبب يف إيــذاء أهلهــاُّ ،
 ُّجتعلنــا نأخــذ ســعادتنا بالقــوة؟! وهــل ترتضيهــا ألختــك مومــو ؟!
 منطقيــة حماربــة املجتمــع املريــض الــذي ال يعــرف الشــفقة مطلقـ ًا ..ثــمَّ
إن مومــو لــن تلجــأ ملثــل ذلــك ألننــا كعائلــة أكثــر وع ًيــا مــن أن نســلبها أبســط
ٍ
بشــخص ختتــاره ونتــورط يف
حقوقهــا بالوقــوف ضــد رغبتهــا يف االرتبــاط
ذلــك.
ربر يا زين ؟!
 أ ُت ِّ -ال ُأ ِّبرر شي ًئا..

 لكــن فلتعلمــي أن لــكل أجــل كتــاب ولتعلمــي شــي ًئا مهـ ًـا للغايــة والتنســينه أبـ ًـدا.
... -

ـدك وســوف تلحـ ُـق بـ ِـه والدتـ ِ
 عاجـ ًـا أم آجـ ًـا ســوف يمــوت والـ ِـك أو
العكــس ،ولتعلمــي َّ
أن شــقيق ُت ِك ســوف تتــزوج وتــركك وتصبــح يف منــزل
زوجهــا فتنــام يف أحضانــه عنــد كل ليلــة فتنشــغل بـ ِـه عنــك ،وســوف ُتنســيها
أيضا لــو كان ِ
لك ٌّ
أخ ســيتزوج،
أساســاً ،
مشــاغل احليــاة الزوجيــة أن هلــا شــقيقة ً
وتصبــح زوجتــه هــي حياتــه وينشــغل هبــا عنــك ويفضلهــا عليــك  ..هــذه هــي
احليــاة اآلن  ..ســيئة  ..ســيئة للغايــة  ..للغايــة يــا هبــة اهلل.
.... -

مقدســة كــا كانــت ،إنــا أصبحــت جمــرد عبـ ٍ
ـئ عــى
 مل تعــد صلــة األرحــام َّالنــاس ،فالنــاس قــد خت َّلــوا عــن التزاماهتــم الدينيــة واألخالقيــة وأبقــوا فقــط
الس ـ َف ِه والتفاهــات.
عــى َ
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أنــت ُمــق  ..لكــن (( :عــى املــرء أن هيــزم رغباتــه ،فمــن هيــزم
 ربــا َرغباتــه أكثــر أعتــره شــجا ًعا أكثــر؛ ألن النــر احلقيقــي هــو أن هيــزم اإلنســان
نفســه))،هذا مــا قالــه ((أرســطو)).
وأيضــا ((عنــد الغــرق تســتوي األعــاق)) ،هــذا مــا قالــه ((حمفــوظ))،
 ًونحــن نغــرق ،نغــرق وإن مل نقــاوم ضــاع كل يشء ،ثــم عــى املــرء َّأل يكــون
ـرة واحـ ٍ
الـــمضحي دائــا ،عليــه أن يتمــرد ولــو ملـ ٍ
ـدة ليســتعيد فيهــا كل األشــياء
ُ ّ
ّ
ً
التــي ُســلبت ِمن ـ ُه عندمــا كان مثال ًيــا.
 إن مــا تقولــه خميــف ،ومــا تدعــوين لفعلــه ُييفنــي أكثــر ،و ال أســتطيعيض ُق ُد ًمــا فيــه.
الــ ُـم َّ
متســكت بحبالنــا حتــى
 إ ًذا  ..ودا ًعــا يــا ((منــة اهلل)) ..و ليشــهد اهلل أين ُّجرحــت يــداي فــا لــوم وال تثريــب.

أهنــى املكاملــة ..أهناهــا مبــارش ًة دون انتظــار احلصــول عــى ر ٍّد آخــر أو ودا ٍع
الئـ ٍـق ،مل أعــرف وقتهــا هــل أغضــب منــه عــا فعلــه أم ألتمــس لــه األعــذار؟ ،كل
مــا أعرفــه ّأن بكيــت ،بكيــت حتــى أبتلــت مالبــي مــن الدمــوع ،ثــم دخلــت
((فطــوم)) ،وبــدا يل أهنــا اســتمعت مــا حــدث فضمتنــي إىل صدرهــا وهــي تقول:
 يــا ابنتــي  ..مــن تذهبــي منــه حزينــة وتعــودي لــه حزينــة هــو شــخص اليســتحق منـ ِ
ـك حتــى ذنــب أو دمــوع ،فكفــي عــن البــكاء والعنيــة والعنــي ُقربــه
وغبائــك الــذي مجعــك بــه .

انتفضــت خارجــة مــن بــن ذراعيهــا وأنــا ألتفــت إليهــا أشــعر بشــىء
مــن املقــت واحلنــق والكثــر مــن العصبيــة التــي مل أعتادهــا يف نفــي ،أردت
الــراخ يف وجههــا بأهنــا تؤذينــي ،وبــأن زوجهــا يؤذينــي ،وأن احليــاة أمســت
ضيقــة ،ضيقــ ًة للغايــة وال أســتطيع التنفــس.

***
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( )10
منــزل الر ِ
ِ
ِ
ِ
حطــب،
يــف إىل
وافتقــار
أطــراف ج َبــل،
ـجرية منســ ّية عــى
ْ
ّ
كشـ َ
ِ
كلـ ّـذة احل َبـ ْـق أواسـ َ
كفزاعــة حقــل تتوســط الصحــراء تفتقــد ونــس
ـط الشــتاءَّ ،
الطيــورّ ،إن أفتقــدين ،أشــعر باأليــام متوقفــة رغــم ُمضيهــا ،أتصنــع القــوة وأال
يشء يفــرق معــي ،وأنــا يف حقيقــة األمــر كصبــار حزيــن ال يبكــي ،ألنــه ُيــدرك
منزويــة مــع نفــي ،يف الشــارع،
أنــه لــو بكــى مائــة عــام لــن َيتضنــه أحــد ،أبقــى َّ
اجلامعــة وحتــى يف غرفتــي ،أكتفــي باحتضــان ((منكوشــة)) والبــكاء ،حتــى
القــراءة والكتابــة توقفــت عنهــا  ..رغــم أن االنقطــاع عــن القــراءة الكتابــة ذلــك
يشــبه إىل حــد كبــر أن تفقــد أحــد حواســك ،أن تشــعر حينهــا كــا لــو أن أحدهم
ُيرغمــك عــى أن تلقــي بنفســك داخــل مــاء عميــق وأنــت الجتيــد العــوم ،فقــط
ـص بالكثــر مــن رصاخ النجــدة ولكــن الغلبــة للغــرق.
ختتنــق أكثــر ،تغـ ُ

ـي احلنــن وأشــفقت عــى نفــي ،واســيتها بقــول ((ســارتر)):
كلــا اشــتد عـ َّ
بــت هادئــ ًا)) ،ثــم
أرص عــى يشء ،فقــد ّ
((بعــد عمــر مــن ا ُملعانــاة مل أعــد ّ
أومــيء بــرأيس بعالمــة التأكيــد واالقتنــاع ،بعدهــا أردد قــول ((بافيــزي)) :
((إن الــيء الوحيــد الــذي ينمــو مــع الســنني هــو قدرتــك عــى االنفصــال ال
عــى املقاومــة)) ،وأومــيء بــرأيس مؤكــد ًة حقيقــة الــكالم مــرة أخــري ..ثــم
الصمــت هــو
أختــم تفكــري دائـ ًـا بقــول العــم ((نجيــب حمفــوظ)) (( :إن ّ
ِ
إلخبارهــم بـ ّ
يفهمــوه ِحينــا كنّــا نتكلــم))،
املحاولــة األخـ ْـرة
َ
ـكل شــىء مل ُ
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فأصمــت وأبكــي  ..أبكــي و أبكــي والتــزم الصمــت مكتفي ـ ًة بــدور املشــاهد
ملــا حيــدث يل.

***

كان الســيد ((مجــال الديــن)) مايــزال ملتز ًمــا بعملــه اليومــي وكأن شــي ًئا
مل يكــن ،والســيدة ((فطــوم)) ملتزمــة بالروتــن اليومــي حليــاة ربــة املنزل،أ َّمــا
عــن ((مجيلــة)) فكانــت ماتــزال ترافــق ((رشــيد)) و((شــاهندة)) كل يــوم يف
اجلامعــة حتــى لــو مل تكــن لدهيــا حمــارضات ،بينــا ((نــزار)) قــد انقطــع عــن
دراســته والتحــق بالعمــل يف ملهــى ليــي يملكــه أحــد أصدقائــه ،تفــرغ فقــط
للعمــل والعالقــات والكثــر مــن املخــدرات يف حــن َّ
أن ((زيــن)) اختفــى
متا ًمــا ،ال يذهــب إىل اجلامعــة وال يظهــر يف الشــارع ،هاتفــه مغلــق طــوال
الوقــت ،وباالتصــال عــى مومــو عرفــت بأنــه قــد جعــل مــن نفســه ســجينًا
يف غرفتــه ،يرفــض اخلــروج ،يكتفــي بمرافقــة الكتــب والقهــوة ويشء مــن
املوســيقى ،مؤملــة حلظــات الوحــدة التــي تضعنــا فيهــا العائلــة ،كان عليهــم
تفهــم أن العالقــات العائليــة تنجــح إذا مــا التــزم كل منــا بمشــاركة األخريــن
ُّ
رأيــه وأعطــاه مســاحته الشــخصية التــي تســمح لــه بحريــة االختيــار ،تنجــح إذا
نصبــوا أنفســهم ُقضــاة يتحكمــون
مــا ســاعدونا يف تيســر احليــاة ،وتفشــل إذا َّ
فينــا ويف مســتقبلنا وصنعــوا لنــا القيــود واملصاعــب.

***

أوشــكت اختبــارات هنايــة العــام أن تقــام ،ومازالــت و ((زيــن)) منقطعــن
عــن اجلامعــة ،كنــت قلقــة عليــه ،أخشــى أن يؤثــر غيابــه عــى مســار دراســته،
ـرا فأنــا عــى كل حــال أدرس مــا ال
أ َّمــا عنــي فلــم يكــن يفــرق األمــر معــي كثـ ً
ُأحبـ ُه ،وكنــت أخــاف أكثــر مــن أن يتــزوج امــرأة غــري ،فــا تشــعر بــه أو جتيــد
قــراءة عينيــه ،ال تلمــس وجعـ ُه مــن حزنـ ِـه و تعبــه مــن صمتـ ِـه ،ال تفهمــه مثــي،
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ال حتبــه جيـ ًـدا ،ال حتتويــه جيـ ًـدا و ال هتتــم بــه ،كنــت أخــاف عليــه جـ ًـدا مــن
امــرأة ال ختــاف اهلل يف قلبــه وال تعــرف كيــف يــؤكل حزنــه ،أخــاف عليــه مــن
امــرأة يقــول هلــا أنــا حزيــن ،فــا تقــول لــه ،ال حتــزن إن اهلل وأنــا و قلبــي معــك.

***

كان قــد عــاد مــن العمــل لتــوه ،ومل يمنعــ ُه إرهــاق يومــه مــن الدخــول
مبــارش ًة إىل غرفتــي ليســألني عــن موعــد االختبــارات ،وإىل متــى ســوف يــدوم
انقطاعــي عــن الدراســة ،وقفــت أمامــه صامتــة لثـ ٍ
ـوان قليلــة ،وقبــل أن أنبــث
بكلمــة مــد يــده اختطــف اهلاتــف مــن بــن يديــا بقســوة ،رشع يف تصفــح ســجل
املكاملــات ليجــد بــن املكاملــات الصــادرة لقــب «عزيــز صــدري».
بال تردد قام برضب اهلاتف يف احلائط بقوة وهو يقول :
 إذا مل ِينته العام الدرايس بنجاحك فسوف تتزوجني من ((نزار)) .

ـف شـ ٍ
خــرج وأغلــق البــاب مــن خلفــه بعنـ ٍ
ـديد ،وقبــل أن أســتوعب مــا
حــدث انفتــح البــاب مــرة ُأخــرى ،هــذه املــرة دخلــت ((مجيلــة)) ترافقهــا
((شــاهندة)) ،كانــت الدمــوع قــد بــدأت ترتقــرق مــن عينــي بينــا وقفــت ثابتـ ًة
كاجلــاد ال يتحــرك منــي يشء ســوى الدمــوع ،فاحتضنتنــي ((مجيلة))وســألت:
 -ماذا حدث؟!.

يف حــن أن ((شــاهندة)) جلســت عــى األرض حتــاول مجــع أجــزاء اهلاتــف
املتناثــرة عليهــا.

***

جلســتا تواســياين ،دون أن أكــرث ملــا تقوالنــه ،كنــت أرغــب مــن
((شــاهندة)) أن تتكلــم عــن ((زيــن)) ،فقــط لــو تطمئننــي ،ومل يكــن هنــاك
مــا يطمئــن ،فقــد قالــت :
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 يــأكل قليـ ًـا  ،مســتمر يف صمتــه ال يتحــدث إىل أحــد ،صديقــة والدتــهـحرا مــا قــد أصابــه
املقربــة قــد أومــأت إليهــا بأنــه قــد يكــون حمســو ًدا أو أن سـ ً
وعليهــا التقــي حــول األمــر حتــى ال ُيصيبــه مكــروه وتتأخــر حالتــه ،و أن
والدتــه قــد صدقــت األمــر وأعطتهــا شــي َئا مــن أثــره دون علمــه يف حماولـ ًة منهــا
حلــل مشــكلة الصمــت واحلــزن الــذي يعيــش فيهــا .

ـرا ،كنــت أعلــم بأنــه ال يؤمــن بفكــرة احلســد والســحر
اســتغربت األمــر كثـ ً
بــل يعتربهــم مــن اخلذعبــات والتفاهــات رغــم أهنــم قــد ذكــروا يف كتــاب اهلل،
دائــا ال ُتســد روح طاهــرة وال يــؤذي ســحر قلــب عامــر
لكنــه كان يقــول ً
بــروح اهلل ،لكــن شــاهندة عــادت لتؤكــد أن األمــر قــد تــم بــدون معرفتــه.

***

ما نخشاه يكون قاعدة تكاد تكون حقيقية من كثرة حدوثها..

انتهــى العــام الــدرايس وجــاءت النتيجــة ســلبية ،فشــلت يف معظــم املــواد
الدراســية ،بينــا اســتطاعت مجيلةوشــاهندة الصعــود للمرحلــة التاليــة ومعهــم
بعــض مــن املــواد تضــاف للســنة اجلديــدة ،أ َّمــا ((زيــن)) فــا أعلــم عنــه شــي ًئا
رغــم حمــاواليت املســتمرة للوصــول إليــه ،كنــت عــى غــر العــادة قلقــة للغايــة
أشــعر أن هنــاك شــي ًئا مــا يسء حيــدث ،مل يكــن قلبــي مطمئــن ،ال أنكــر كنــت
أخشــى هتديــدات والــدي بتزوجيــي ِمــن ابــن العــم ((نــزار)) ،كنــت أريـ ُـد كلمــة
ـان واحـ ٍ
اطمئنـ ٍ
ـدة تقــف يف وجــه اخلــوف الــذي يــأكل قلبــي ،وأمــام هــذا الكــم
اهلائــل مــن القلــق واخلــوف املســيطران عــى قلبــي ذهبــت للصــاة ،ودعــوت
اهلل  ..اللهــم أشــكو إليــك األرق ووحشــة الصمــت والقلــب الــ ُـمثقل واحلــزن
ـارب
والكمــد و زحــام الوحــدة ،ال ّلهــم صـ ّـر كل ذلــك بــر ًدا عــى قلبــي ال ّلهــم يـ ّ
أنــت وحــدك رجائــي.

***
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()11
ـاز ُة الصيـ ِ
ـف الدراســية ،ومــازال غيابــه
إجـ َ َّ ْ
انقــى مــا يقــرب مــن منتصــف َ
ـزف ِمثــل النَبــع ،كانــت الســاعة تــدق الســابعة
ـؤادي ينـ ُ
جيعلنــي مهمومــة ،فـ ّ

مســا ًء عندمــا ســمعت بــاب الشــقة ينفتــح  ..عــادت ((مجيلــة)) مــن اخلــارج،
توجهــت مبــارشة نحــو ((فطــوم)) ،التــي كانــت يف املطبــخ تعــد وجبــة العشــاء.
خرجــت مــن الغرفــة متوجهــة نحومهــا بغيــة مســاعدهتام فيــا ســوف
ُ
تفعالنــه ،مــا إن اقرتبــت ســمع ُتها ُترب((فطــوم)) بــيء مــا وقــد جعلــت
ــد ْ
الُ ُفــوت ،عنــد ســاعها هتمــس انقبــض قلبــي بشــدة،
صوهتــا خاف ًتــا َأ َش َّ
را ُمفج ًعــا ســوف ُيقــال ،كنــت موقنــة أن ثمــة تعاســة بالغــة
شــعرت بــأن خ ـ ً
األذى يف أن ُتــدرك األمــور العنيفــة فــور حدوثهــا وقــد تعمــدت مــرات كثــرة
َّأل أســمع األخبــار املؤملــة وقــت حدوثهــا هر ًبــا ِمــن التعـ ُّـرض لــأذى ،لكــن
هــذه املــرة ال مفــر وال مهــرب فبــدون قصــد ِمنِّــي تســمرت أقدامــي عــى مقربــة

مــن بــاب املطبــخ بينــا رصحــت ((مجيلــة)) بــا لدهيــا دون أن تعلــم بوجــودي

قــرب البــاب أســمعها ..قالــت :
 -األصوات باخلارج ..

صوت االحتفاالت الصاخبة يف الشارع املجاور ..

إنه زفاف زين..زين يتزوج اليوم.
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ٍ
بــيء مــن احلــزن واألســف ،وبدأتــا يف تبــادل
تلقــت ((فطــوم)) اخلــر
ٍ
بصــوت منخفــض وحــرص خشــية أن أســمعهام ،بينــا
أطــراف احلديــث
وقفــت يف اخلــارج ابتســمت ،نعــم ابتســمت شــفتاي وعينــاي بينــا حيــرق
قلبــي فكــا َّ
أيضــا أعــى مرحلــة يف
أن أعــى مرحلــة يف احلــب هــي الكُــره ً
الصدمــة والوجــع ليســت ال ُبــكاء إنــا االبتســامة ،ابتســامة الرفــض لتصديــق
مــا حيــدث ومــا يقــال.

تصنعــت القــوة ،اتــكأت عــى احلائــط بكلتــا يديــا وتســللت عائــدة مــرة
ُأخــرى إىل غرفتــي ،جلســت عنــد حافــة الفــراش ثــم رفعــت ســاعة اهلاتــف
املنــزيل واتصلــت عــى شــاهندة التــي كانــت مــا تــزال يف غرفتهــا تتجهــز للنزول
إىل حفــل الزفــاف ،وألهنــا بالقــرب مــن اهلاتــف أجابــت مــن االتصــال االول،
ٍ
ســألتها بصـ ٍ
ـاديء متا ًمــا بــدا فيــه بعــض مــن الــردد :
ـوت هـ
 -أين زين؟!

.. .. -

ِ
تعــط أي رد ،انتظــرت ردهــا للحظــات ،مــن شــدة الصمــت ختيلتهــا
مل
وضعــت الســاعة لكــن صــوت أنفاســها كان مايــزال مســمو ًعا لــدي ،فكــررت
الســؤال جمــد ًدا لكــن يف جديــة أكثــر :
 -شاهندة  ..أين زين؟!

.. .. -

الو َجــع،
مــرة أخــرى كان جواهبــا الصمــت ،فتســلل إىل قلبــي شــىء مــن َ
شــعرت بصــويت يقاومنــي يرفــض اخلــروجَ ،ن َش ـ َب ْت يف صــدري حمرقــة ،وكأن
طــرا أبابيــل قــد قــذف قلبــي بِ ِحجـ ٍ ِ ِ
ـج ٍ
يل  ،فاختنــق صــويت ووضــح
ـارة مـ ْن سـ ِّ
َ َ
ً
فيـ ِـه صــوت ال ُبــكاء وأنــا أسـ ُ
ـألا للمــرة االخــرة.
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 -شاهندة ..

أين زين؟!
هاااا ؟!

أين  ..أين زين؟!

ازدادت رضبــات قلبــي بشــدة ،كاد يتوقــف ،توقفــت أنفــايس عــن اخلــروج
والدخــول ،بــدأت أختنــق ،فوضعــت ســاعة اهلاتــف عــى الفــراش ثــم هنضــت
أمــي بضــع خطــوات باجتــاه النافــذة املطلــة عــى الشــارع كان املطــر ينــزل
قليـ ًـا ،نظــرت أتأمــل القطــرات التــي ختبــط النافــذة املظلمــة وســقطت دمعــة
دافئــة مــن عينــي ،قلــت لنفــي ال هيــم إهنــا دمعــة واحــدة ال غــر ،أنــا حتــى ال
أشــعر أهنــا دمعتــي.

يــدي عــى قلبــي الــذي شــعرت بــه
عنــد النافــذة وقفــت واضعــة كلتــا
َّ
ســوف ينفجــر ،نظــرت للخــارج ومل َأر شــي ًئا ســوى الظــام احلالــك ،ســواد
شــديد ،ال توجــد أصــوات ،تســاءلت يف دهشــة إن كنــت ُأصبــت بالعمــى
والصمــم أو أن ((شــارع العريــش)) قــد مــات ،فقــد اختفــت إضاءتــه متا ًمــا،
وأيضــا النــاس اختفــوا وكأهنــم هجــروه ،وكل هــذا مل يفــرق معــي ،فقــد كان
ً
كل مــا أهتــم لــه هــذه اللحظــات هــو أن ثمــة أملٍ شـ ٍ
ـديد أكــر مــن أن تصفــه
ـروف أو كلـ ٍ
حـ ٍ
ـات قــد نشــب يف جســدي بأكملــه ،أبتســمت مــن شــدة األمل
وكــم هــو مــؤمل أن تبتســم ويف صــدرك ألــف ندبــة ،أن خيونــك الكربيــاء
فيــرب نتــوءات صوتــك ،أن يصبــح لــك قلــب ُمع َتــل ،وذاكــرة ســوداء ،أن
تأخــذ حياتــك جمــرى الريــاح ،وتصبــح انفعاالتــك جمهولــة بالنســبة ملــن تعيــش
ــض فجــأة حيطــم حواجــزك ،واليشء يردعــه.
معهــم ،وحزنــك الــذي ين َق ّ
تتقاطــر الدمــوع مــن عينــي أ ًملــا  ..املســألة كانــت أكــر مــن غيابــه أكــر
مــن حقيقــة أننــا اثنــن تــركا بعضهــا يف منتصــف احلــب ،املســألة أين فقــدت
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ـي  ..املســألة هــذا
معــه ثبــات روحــي و رقــة قلبــي و األنثــى التــي أحب ـ ُه فينـ ّ
ـويف
ـي ،خـ ّ
اخلــوف الــذي صــار يعرفنــي و يــأكل قلبــي ،خــويف عليــه ،خــويف عـ ّ
مــن النــاس و وحــديت و خــويف مــن قلبــي قبــل كل يشء  ..املســألة أن ثقتــي
اهتــزت ،ال لقــد ُدمــرت متا ًمــا حتــى مــا عــدت أعــرف شــي ًئا ،أصــل املســألة أن
قلبــي كــر يف حلظــة ثقــة و حــب مبال ـ ٍغ فيهــا  ..املســألة أين خــرت دون أن
أدرك ،خــرت يف حلظــة مل أتوقعهــا ،حلظــة مل أحســب حســاهبا ،فهــل تدركــون
مــرارة أن ختــر إمــرأة يف احلــب ألهنــا فقــط حتــب.

***

تراجعــت خطــوات مبتعــدة عــن النافــذة ،جلســت عــى كــريس صغــر
ٍ
ٍ
صغــرة أرى فيهــا مــا كان
عــرض
أمــام مــرآيت وقــد بــدت يل املــرآة كشاشــة
بيننــا ِمــن ذكريــات.

قبــل ســنتني قــرأت فتــاة عــن مقالــة تتحــدث عــن روايــة غرناطــة  ..ذهبــت
ُ
تبحــث عنهــا ..وجدهتــا عنــد شــاب يدعــى ((زيــن)) كان قــد اســتعارها
ألربعــة مــرات متتاليــة مــن املكتبــة ..بــدأت تبحـ ُ
ـث عــن روايــات أخــرى تروق
هلــا ..وجــدت نفــس الشــخص قــد اقتناهــا مجي ًعــا  ..دفعهــا الفضــول للبحــث
عنـ ُه لكــن دون جــدوى  ..بعــد فــرة شــاء القــدر أن يوقعهــا يف طريقــه  ..عنــد
رؤيتـ ِـه بــدا هلــا وكأنـ ُه توأمهــا وتــوأم جدهتــا ..تقاربــا ..وألــف اهلل بــن قلبيهــا،
كالهــا وجــد نفســه يف األخــر ،مالحمــه ،حكاياتــه ،هواياتــه ..لقبهــا هببــة اهلل،
و ُلقبــت مــن قبــل النــاس بفتاتــه  ..اتفقــا ســو ًّيا عــى بنــاء أحــا ٍم وأمـ ٍ
ـال ليــس
هلــا أخــر  ..عاشــا ســو ًيا كالغيــم والظــل واملــاء والشــجر  ..تبــادال الكتــب،
فنــدا اقتباســاهتا ،وجــدا تشــا ًهبا كبــرا بــن أذواقهــا يف املوســيقى واالفــام،
واتفقــا عــى أن يبقيــا ســو ًيا حــد الفنــاء  ..ثــم!!  ..ثــم جــاء طوفــان مــن حيــث
ال حيتســبا وأزاح كل يشء وفــرق بينهــا.
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كانــت ((إيزابيــل اللينــدي)) تقــول يف كتاباهتــا (( :إننــا نمــوت عندمــا
ـرارا (( :إن مفارقــة مــن
ينســانا اآلخــرون)) ،بينــا اجلــدة ((حســيبة)) رددت مـ ً
أحببناهــم مــوت صغــر)) ،وكنــت يف هــذه اللحظــة حتديـ ًـدا أشــعر باملــوت فقــد
بــدأ ضيــق التن ّفــس ينهــك قــواي وهدوئــي املصطنــع نفــد.
دققــت النظــر يف املــرآة أتأملنــي  ..تلــك العيــون ا ُملميــزة بزرقــة البحــر والتي

تشــبه عينيــه ،وتلــك البــرة البيضــاء مــع الشــعر املائــل للحمــرة ،هــذا الصــدر
الناهــض واجلســد املتأجــج باألنوثــة رغــم صغــر الســن ،كل هــذا ســوف يكــون
لرجــل آخــر ،وهــو اآلن ،هــو األن أصبــح المــرأة ُأخــرى بعــد أن تزوجهــا.
ٍ
ـوت متقطـ ٍع مُ تنــق بالدموع قبــل أن أرصخ رصخـ ٍ
ضحكــت بصـ ٍ
متتالية
ـات
وبعضــا ِمــن املــارة يف الشــارع ،وباســتخدام
فــزع هلــا ســكان العــارة بالكامــل
ً

أظافــري قمــت بتشــويه مالمــح وجهــي ،ثــم مزقــت املالبــس مــن فــوق
ٍ
ـدوش عــدة يف النهديــن كــا فعلــت يف وجهــي.
صــدري وقمــت بأحــداث خـ
عندهــا اقتحمــت مجيلــة ِمــن خلفهــا فطــوم ،والســيد مجــال الديــن الغرفــة،
كنــت ُأشـ َّـد يف شــعري لدرجــة َّ
أن بضــع خصــات قــد ان ُت ِزعــت ِمن ـ ُه انتزا ًعــا
وأصبحــت يف كلتــا يــدي ،فظهــرت هلــم يف حالـ ٍـة سـ ٍ
ـيئة كمــن ســقطت فريســة

شــوه وجههــا وهتــك هندهيــا وجعــل مــن فــروة رأســها منب ًعــا
لــدب قطبــي َّ
للدمــاء ،وبينــا فزعهــم املشــهد ووقفــوا متســمرين يف أماكنهــم للحظــات غــر
مصدقــن ملــا تــراه أعينهــم ،ابتســمت إليهــم كاملجنونــة ،كنــت أتنفــس بصعوبـ ٍـة
شـ ٍ
ـديدة والدمــوع ترتقــرق بغــزارة عــى وجهــي فتختلــط بالدمــاء وتكوينــي،
ثــم وبعــد ثـ ٍ
ـوان قليلـ ٍـة عــدت للــراخ جمــد ًدا وإعــادة مــا كنــت أفعلــه قبــل أن
ـي.
أســقط عــى األرض مغشــية عـ َّ

***
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ُ (( -مصابة باهنيار عصبي)).

هذا ما قاله الطبيب قبل أن يضيف :

ـوط حـ ٍ
 مــن املمكــن أن يرتتــب عليــه ذبحـ ٍـة صدريـ ٍـة أو هبـ ٍـاد يف الــدورة
ـتمر هــذا الــراخ اهلســتريي ،لــذا
الدمويــة يؤديــان اىل املــوت ،خاصــة إذا اسـ َّ
ســوف أحقنهــا بجرعـ ٍـة مهدئـ ٍـة ُمضاعفـ ٍـة جتعلهــا تنــام لبعــض الوقــت.
كانــت ((مجيلــة وفطــوم)) تبكيــان بحرقــة ،بينــا اكتفــى الســيد ((مجــال
ـرا فداحــة
الديــن)) باملشــاهدة واجللــوس صام ًتــا ،أظنــه يف وقتهــا قــد أدرك أخـ ً
مــا َف َع َّل ـ ُه.

***

وقفــت أمــام منزلــه تنتظــر انتهــاء طقــوس الزفــاف يف قاعــة األفــراح
ـح َث ْت بــن اجلميــع بعنايــة
املوجــودة عنــد أول الشــارع والعــودة مــع زوجتــهَ .بــ َ
شــديدة عــن ((مومــو)) ،كانــت تعلــم ُمســب ًقا بأهنــا الوحيــدة التــي ســتتفهم
األمــر وتؤازرهــا فيــه ،عنــد لقائهــا قصــت عليهــا مــا حــدث ،وأخربهتــا أهنــا
تريــد مقابلتــه فســهلت هلــا مومــو األمــر.
ْ
أخرب ْتــ ُه بــا حــدث ،ذكــرت يل ((فطــوم)) فيــا بعــد أنــه بداهلــا ُم ً
ندهشــا
وكأنــه ال يتوقــع حــدوث كل ذلــك أو أنــه يف األســاس ال يفهــم مــا حيــدث،
لكنــه يف هنايــة األمــر وافــق عــى مــا َط َل َبتــ ُه ،ورافقهــا إىل منزلنــا.
ٍ
ٍ
كمقــرة
صامتــة
ممــد َد ًة عــى الفــراش،
دخــل ِمــن بــاب الغرفــة وكنــت َّ
ٍ
مســكونة خيشــى النــاس زيارهتــا ،ال ُأحــرك ســاكنًا عــن موضعــه ،ترتقــرق
ٍ
بعضــا مــن بقايــا الدمــاء تص ُبــغ وجهــي
دموعــي ببــطء عــى اخلديــن ،إىل جانــب ً
ومالبــي.
ـرت إليـ ِـه
ـح ْت لــه ((فطــوم)) مكا ًنــا بالقــرب منــي ،وأجلســته فيـ ِـه ،نظـ ُ
أفسـ َ
َ
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وكانــت عينــاه مليئــة بــيء مــن الشــفقة وكثــر مــن االســتغراب ،فلــم يكــن
ـخصا آخــر ..
هــو ((زيــن)) الــذي عهدت ـ ُه ..كان شـ ً
لدي شىء أقول ُه سوى مجل ًة واحد ًة :
مل يكن َّ
 -ملاذا خت َّليت عني؟!.

وأبدا هو :
دائم ً
ويبقى السؤال الذي ال أجابة له ً

 -كل ده كان ليه؟!

ـرت إليـ ِـه بمزيــج مــن احلــرة واحلــزن
وبالطبــع مل ت ُكــن لديــه إجابــات ،نظـ ُ
وكثـ ٍ
ـر ِمــن الــ ُ
ـخ ْذالن ،قبــل أن أعــود للــراخ ُمـــجد ًدا وأفعـ ُـل بـ ِـه مــا َف َعلتــه يف
نفــي ،بينــا أرسعــت ((فطــوم ومجيلــة)) بمحاولــة منعــي عــا أفعلــه وهتــدأيت
لكنهــا مل ُتفلحــا يف ذلــك فقــد كنــت بالفعــل قــد عرضــت وجهــه
مــرة ُأخــرىُ ،
ٍ
ٍ
ِ
بالغــة ،ســالت عــى إثرهــا دمــاؤ ُه ،والغريــب يف
إلصابــات
وصــدره
وعنقــه
األمــر أ َّن ـه مل حيــرك ســاكنًا ،مل يدافــع عــن نفســه ،كان فقــط ينظــر إيل بنظـ ٍ
ـرات
ُ
َّ
بــدا فيهــا شــىء ِمــن االســتغراب والدهشــة ،وكأنــه تائــه أو أصابــه َخلـ ٌـل ال
أفهم ـ ُه.

***
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()12
كانــت ثالثــة شـ ٍ
ـت عندمــا جلســت مــع نفــي للمــرة
ـهور كاملـ ٍـة قــد انقضـ ْ
األوىل ُأعاتبهــا و ُأصارحهــا ،أق َّيــم حالتــي التــي وصلــت إليهــا ،وقتهــا كنــت قــد
تعافيــت مــن جــروح اجلســد أ َّمــا عــن جــروح الــروح فامزالــت ُملتهبــة ،كانــت
عالقتــي مــع الصــداع ماتــزال أقــوى مــن عالقتــي بالنــاس ،ال أغــادر غرفتــي
ٍ
بحالــة ِمــن االكتئــاب
إال للــرورة القصــوىُ ،منعزلــ ًة عــن العــاملُ ،مصابــ ًة
الرسيــري،أحلــم باهلــدوء فقــط ،أريــد وملــرة واحــدة أن أذهــب للرسيــر وأنــام
دون أن أســمع يف رأيس آالف األصــوات املتداخلــة يف ٍ
آن واحـ ٍـد ،متــر الليــايل
طويل ـ ًة للغايــة ،ربــا أهنــا كانــت أشــد ليــايل حيــايت عتم ـ ًة عــى اإلطــاق ،كل
يشء فيهــا كان صام ًتــا ،صم ًتــا ُمرع ًبــا ،كــا لــو أن العــامل أغمــض عينيــه ،وغــرق
يف سـ ٍ
ـبات يســتمر إىل األبــد.
ُ

***

أي يش ًء عــن ((زيــن)) ،ال أقــرأ وال أك ُتــب ،كنــت فقــط
مل أكــن أعــرف َّ
أنــام وأبكــي ،أشــعر باالستســام ،ليســت لــدي رغبــة يف احليــاة ،نقــص وزين
ـرا ،صــدري الناهــض كاد خيتفــي ،خــري املســتدير مل يعــد موجــو ًدا ،بينــا
كثـ ً
كانــت ((مجيلــة)) ماتــزال ختطــط مــع ((رشــيد)) عــى ارتباطهــا ،فقــد كانــوا
حتــى حلظتهــا يقضــون معظــم أوقاهتــم ســو ًيا يف اجلامعــة ،وكان جســدها يف
ازديــاد ،ازداد حجــم النهديــن ونضــج جســدها بشــكل ملحــوظ ،وكأهنــا
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امــرأ ًة يف منتصــف الثالثينــات ،ورغــم ارتيــاب ((فطــوم)) يف األمــر َّإل أهنــا
كانــت ماتــزال وزوجهــا الســيد ((مجــال الديــن)) يرفضــا ارتباطهــا الرســمي،
ِ
ٍ
فتنهيــه ،بينــا
خطــوات حتســمه
كانــوا يرفضــون األمــر لكنهــا ال يأخــذان
((شــاهندة)) قــد استســلمت أمــام ســحر كلــات ووعــود ((عبيــد اهلل))،
فأصبحــت ُتطيعــه دون تفكــر ،ومتــي خلفــه كأنــه قــد ســحر هلــا ،وكــم ِمــن
املؤســف أن ننحــي العقــل ونمــي خلــف عواطفنــا!! ،فالعواطــف ُتعمينــا عــن
حقائــق األمــور ،وهــذا مــا حــدث هلــا فقــد ســقطت يف بئــر املحرمــات برفقتــه
واضحــا يف تضاريــس جســدها فقــد زاد
إىل أن فقــدت عذريتهــا ،وبــدا ذلــك
ً
حجــم هندهيــا عــن آخرهــم ،وكــذا ازداد حجــم أردافهــا ِ
وخرصهــا ،أصبحــت
يف هيئــة امـ ٍ
ـرأة ناضجـ ٍـة تضــج باألنوثــة هــي األخرى،ولـَـ َّـا شــعرت أن األمــر
واضحــا ألهلهــا وبــدأ النــاس يتالمــزون عنهــا قــررت ُمطالبتــه بالتقــدم
قــد بــدا
ً
خلطبتهــا ووافقهــا.
ـررا أنـ ُه مــن مدينـ ٍـة خمتلفـ ٍـة تبعــد
املفاجــأة أن والدهــا رفــض األمــر هنائ ًيــا ،مـ ً
ـرا ،وال يعرفــون عنــه شــي ًئا ،غــر أنــه أقــل ِمنهــا يف املســتوى التعليمــي
عنهــم كثـ ً
فهــو جمــرد بائــع ملســتحرضات التجميــل حتــى وإن كان مالـكًا للمــكان ،فهــو
ٍ
شــاب يكــون مســاو ًيا هلــا يف
يرغــب يف أن تتــزوج ابنتــه بالقــرب ِمنــ ُه ومــن
مســتواها التعليمــي واالجتامعــي ،مل يكــن يعلــم أن أمــر زواجهــا قــد بــات
حتم ًيــا وال جمــال للرفــض.

***

أمــام عنـ ٍ
ـاد دام لعــدة شــهور ومقابــات ((شــاهندة و عبيــداهلل)) املتكــررة
محلــت منــه ،أصبــح هنــاك طفـ ٌـل ينمــو داخل أحشــائها ،وملــا اســتحال التخلص
منــه تزوجــا دون اللجــوء لألهــل.
مــن املؤســف أهنــم يدفعوننــا نحــو اخلطــأ دون وعــي منهــم ظنًّــا منهــم أهنــم
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يفعلــون الصالــح ،دون أن حيرتمــوا رغبتنــا يف أن نحيــا حيــا ًة حســب اختياراتنــا
الشــخصية ووفــق رؤيتنــا ال رؤيتهــم ،فهــم يعتقــدون أننــا مالئكــة نطيــع دون
تفكــر ،يظنــون أننــا ال نضعــف ولــن نخالــف أمرهــم ،يف النهايــة ُيصدمــون.

***

تلقــت عائلتهــا األمــر يف صدمـ ٍـة عنيفـ ٍـةُ ،أصيــب والدهــا عــى إثرهــا َ
بذ ْبحـ ٍـة
َص ْد ِر َّيـ ٍـة أدت لوفاتــه بعــد ســاعات قليلــة مــن ذهاهبــم بــه إىل املستشــفى ،قيــل
إنــه يف اللحظــات األخــرة قبــل وفاتــه قــال  :عــى االبــاء ّال يمنعــوا أبناءهــم

عــن الســر يف الطــرق اخلاطئــة بالقــوة ،ألهنــم ســيدخلون معهــم يف صــدام
مــيء بالعنــاد ،وقــد ال حتمــد عقبــاه ،بــل أن يرافقوهــم بلطـ ٍ
ـف وود ،حماولــن
إظهــار احلقائــق هلــم دون الوقــوع يف فــخ العــداء والعنــاد.

رغــم مــا قالــه والدهــا قبــل موتــهّ ،إل أهنــا أصبحــت منبــوذة مــن جانــب
عائلتهــا ،حتــى إهنــا محلــت يف قلبهــا وعقلهــا فكــرة أهنــا قتلتــه ،أ َّمــا ((عبيــد
ـهم لــكان
ـهم ويــدرك فداحــة مــا تســبب فيــه ،فلــو كان شـ ً
اهلل)) فلــم يكــن شـ ً
منــذ البدايــة وحافــظ عــى عرضهــا ،حتــى لــو كانــت ســاذجة ووافقتــه بدافــع
احلــب فعليــه َّأل يارهيــا وحيافــظ عليهــا بدافــع الشــهامة ،فإتاح ـ ُة األشـ ِ
ـياء ال
ُ
ـهل يذهــب سـ ً
يعطينــا حــق ســلبها ،لكنــه مل يفعــل وبمبــدأ ((مــا جــاء سـ ً
ـهل))،
تركهــا بعــد أيــا ٍم قليلـ ٍـة مــن الــزواج ،أمهلهــا متامــا ،ولـــا مل يكــن هلــا أيــة حقـ ٍ
ـوق
َّ
ً
ُتذكــر ط َّلقهــا.
عــادت مكســورة اخلاطــر حمطمــة الفــؤاد إىل منــزل أبيهــا الــذي فقــد حياتـ ُه
جــراء فعلتهــا ،وبعــد أيــا ٍم بــدأ النــاس يامرســون هوايتهــم يف نقــل الــكالم مــع

بعــض اإلضافــات إليــه ،وقالــوا مــا ال يقــال يف حقهــا ،حتــى وصــل احلديــث
عنهــا لــزوج شــقيقتها الكــرى وعائلتـ ُه ،فنشــبت بينهــم خالفــات حــادة انتهت
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بانفصــال ُأختهــا هــي األخــرى بســببها ،لتعــود إيل بيــت عائلتهــا بذنـ ٍ
ـب مل يكــن
هلــا فيــه يــد.
بعــد أيــام قليلــة ،وأمــام كل مــا حــدث ووســط أجـ ٍ
ـواء غ َّيــم عليهــا احلــزن
والبــؤس و ِجـ َـدت شــاهندة جثــة هامــدة ،فقــدت حياهتــا أثنــاء حـ ٍ
ـادث كهربائـ ٍ
ـي
ُ
وقــع هلــا يف محــام منزهلــم عندمــا كانــت تقــوم بتنظيــف املالبــس.

***

مل تعــد احليــاة تطــاق ،يبــدو أن العــم ((برنــارد شــو)) كان حم ًقــا ،يبــدو أن
األذى ســوف يطــال املــرء مــن اجلميــع ،وكأننــا مــا ُخلقنــا َّإل لنتــأذى ،لكــن إىل
متــى؟!  ..ال أعــرف.
كانــت احليــاة وســط هــذا الكــم ِمــن الرصاعــات واملشــاكل تبــدو متوقفــة،
فمــن الصعــب عــى املــرء أن حييــا بــا ونيـ ٍ
ـس للــروح ونحــن ال نجيــد صناعــة
الونــس مــع أبنائنــا وإخوتنــا وحتــى أصدقائنــا ،نحــن نتميــز فقــط يف صناعــة
َ
العــداوات واملشــاكل بكثــرة.

ـس ((زيــن)) ،كان دائـ ًـا الغائــب احلــارض يف
وســط كل تلــك املصائــب مل أنـ َ
الرساء
قلبــي وكنــت أتســاءل يف نفــي(( :نحـ ُن الذيــن لطاملــا جرينــا لبعضنــا يف ّ
ـراء ،مــن أي ـ َن تع ّلمنــا القطيعــة)) ،كــم وددت لــو أصبــح مثلــه ،أحتمــل
والـ ّ
الغيــاب والبعــاد وانقطــاع األخبــار ،لكنــي دائـ ًـا مــا فشــلت ،ثــم علمــت بوفــاة
والــده وكان ســب ًبا أن أتواصــل معــه لتعزيتــه لكنــي فشــلت ،فلجــأت لإلتصــال
بشــقيقته ،قمــت بتعزيتهــا واطمأنيــت عليهــا وعليـ ِـه ،ثــم اعتــدت مــن حـ ٍ
ـن
ألخـ ٍـر أن أحتـ ُ
ـدث إليهــا هاتف ًيــا أســأهلا عــن أحوالــه ،وكانــت ختــرين يف كل مــرة
ـرا وال
بأنــه مل يعــد ((زين))الــذي نعرفــه ،أصبــح شـ ً
ـخصا آخـ ًـرا ،يصمــت كثـ ً
يبــايل للحيــاة ،بــار ًدا ،منطفــيء املالمــح ،وكنــت أتــأمل ملــا أســمعه عنــه ،كنــت
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دائــا بــأن يو ًمــا مــا ســوف يرزقــه اهلل طفلــة يســميها هبــة اهلل،
أعــزي نفــي ً
ســوف يتذكــر أن هنــاك فتــا ًة صنــع يو ًمــا مــا معهــا قصــة حــب ،تشــاركا القــراءة
واملوســيقى وتبــادال االقتباســات ووجهــات النظــر ،كانــت لــه رشيكــة يف كثـ ٍ
ـر
مــن أمــور حياتــه.
ورزق بفتــاة ،ســمعت أهنــا آيـ ٌة يف اجلامل،يشــبهوهنا باملالئكــة،
مـ َّـرت األيــام ُ
وقــد اختــارت زوجتــه هلــا االســم حســب ذوقهــا اخلــاص ،آملنــي أنــه مل يتذكــر
ـع هــذا األمــر أشــد قســو ًة وأذى يف نفــي ممــا كان قبــل ذلــك،
هبــة اهلل ،وكان َو ْقـ ُ
فــا ٍ
يشء أشــد قســو ًة عــى فتــاة مــن اعتقادهــا أن هلــا مكا ًنــا ولــو صغــر بقلــب
إنســان حتبــه ثــم تــدرك أهنــا ال تعنــي لــه شــي ًئا ،ال يشء مطل ًقــا.
مل أســتطع حتمــل األمــر ،ازداد كرهــي لــكل يشء ،كل يشء يف عينــي َم َّس ـ ُه
احلــزن ،ح ّتــي بــدت يل الشــوارع كأهنــا حزينــة ،ســوداوية للغايــة ،ي ِ
مكنُنــي
ُ
الشــعور هبــا وهــي تشــتكي حاجتهــا لألمــان ،األمــر م ِ
رهـ ٌـق للغايــة ،والليـ ُـل
ُ
قــد طــال ،ومل يعــد هــذا املــكان َّإل مقــرة ُدفنــت فيهــا ،هجــرت الطعــام أكثــر،
واكتفيــت بالنــوم.

***

ٍ
مؤخــرا ،إهنــا
بكثــرة
جــاءت (( ُأم بربــارة)) لزيــاريت ،كانــت تــزورين
ً
الوحيــدة التــي أســتطيع أن أشــعر معهــا باألمــان ،مــؤمل للغايــة أن يصبــح أقــرب
النــاس إليــك حمط ـ َة خـ ٍ
ـوف ،والغربــاء هــم مينــاء األمــان.
ـرا يف حماولـ ٍـة منهــا أن خترجنــي ممــا
كنــت يف أســوء حــااليت وحتدثـ ْ
ـت إ َّيل كثـ ً
أنــا فيــه ،ويف حماولــة منِّــي لتبــادل أطــراف احلديــث معهــا ســألتها عــن ابنتهــا
((بربــارة)) :
ِ
أبدا ،فأين هي؟!.
 اجلميعينادونك (( ُأم بربارة)) ،رغم أننا مل نرها ً
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 بربارة!! ..بربارة ماتت ..ٍ
بطعنة يف الصدر.
ماتت قبل سنوات
 طعنة يف الصدر؟ طعنة سكني!! -ال يا ابنتي ..طعنة خذالن.

قالــت إهنــا كانــت ابنتهــا الوحيــدة ،ويف بدايــة مرحلــة اجلامعــة تعرفــت عــى
شـ ٍ
ـاب يعيــش يف مســتوى مــادي واجتامعــي أعــى منهــم بكثــر ،تبــادال احلــب
لثــاث ســنوات رســمت فيهــم بربــارة أحال ًمــا ووضعــت عليـ ِـه آمـ ً
ـال كثــرة،
ويف النهايــة بعــد أن أصبحــت مريضــ ًة بحبــه ،فاجأهــا بزواجــه مــن غريهــا
دون أيــة مقدمـ ٍ
ـات ،مل تتحمــل الصدمــة ،حاولــت االنتحــار وفشــلت ،بعدهــا
عانــدت املــوت وحتملــت القهــر واألمل النفــي عــدة شــهور ،لكنهــا يف النهايــة
ـج مــن املــوت.
استســلمت لضعفهــا وانتحــرت ُمــد ًدا ،وهــذه املــرة مل تنـ ُ
 إن فــراق مــن نحبهــم يــا ابنتــي ُيطفــي ُء أرواحنــا ،وإن انطفــأت أرواحنــاواستســلمنا عشــنا كاألمــوات ،زاهديــن يف كل يشء ،وقتهــا يــأيت املــوت ،لــذا
عليـ ِ
ـك باخلــروج ممــا أنــت فيـ ِـه ،ال تستســلمي ،وافهمــي أن أفضــل عقـ ٍ
ـاب ملــن
خذلـ ِ
ـوك هــو أن تنجحــن بدوهنــم فتصبحــن أقــوى.

***

مل أشــهد أيــام كهــذه أبـ ًـدا ،وجــه يعلــوه الذبــول ،هــوان تام يف كامل جســدي
كمــن يتــوكأ عــى عصــا قــد أكلتهــا األرضــة،ليــس بوســعي النــوم ،وليــس
بوســعي االســتيقاظ ،يالزمنــي األرق دو ًمــا ،أذكــر نفــي دائـ ًـا بتخليــه عنــي،
وزواجــه مــن غــري ،رزق بفتـ ٍ
ـاة ومل يعطهــا اســمي ،أمهلنــي ،مل يســأل عنــي
ُ
ليطمئــن ،مل يطمئننــي عنــه حتــى بعــد أن ارتضيــت كونــه تــزوج مــن غــري،
مل تعــد بيننــا رســائل ،مل تعــد بيننــا مكاملــات ،ســاعة هاتفــي ُجتوع ـ ُه والكثــر
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مــن الكلــات تتزاحــم يف حنجــريت خشــية أن تصــاب بالكبــت ،وجــدران
غرفتــي تشــعر بالضجــر ألهنــا مل تســرق الســمع لنــا منــذ مــدة ،حرمنــي ممــا
كان يل ألوقـ ٍ
ـات طويلـ ٍـة ،وليــس هنــاك أشـ ُّـد إيــذا ًء مــن الذيــن يتوقفــون فجــأ ًة
عــن منحــك مــا وعــدوك بـ ِـه أو عــودوك عليــه ،ومــن الذيــن يصبحــون بــا
مـ ٍ
ـخاصا مل تعرفهــم مــن قبــل ،مــؤمل أن الكتــف التــي طاملــا متنيــت أن
ـرر أشـ ً
تضــع عليهــا رأســك ليطمئــن قلبــك ،هــي ذاهتــا الكتــف التــي كــرت عنقــك
ٍ
ـخص يعــادل
وقلبــك ،مــؤمل أن تشــعر بعــد كل ذلــك احلــب بثقلــك عــى شـ
الدنيــا بأكملهــا يف عــن قلبك،إ َّنـ ُه ملــن املبكــي جــد ًا أن تصبــح طريقــة ســرك إىل
أحدهــم مــرددة بعــد أن كنــت تذهــب إليــه كأنــك تذهــب إىل نفســك.

عــم الظــام ،انطفئــت األباريــق ،مل تعــد يف الشــوارع مصابيــح ،والقمــر
َّ
طــور املحــاق ،والنجــوم حجبتهــا دمــوع العــن التــي ال جتــف ،وبلــغ اكتئــايب
ذروتــه ،فق َّلــت رغبتــي يف احليــاة ،فاصطحبتنــي ((فطــوم)) ألحــد األطبــاء
كمهدئــات ،كــا أوىص أن أهتــم
النفســيني ،والــذي أوىص يل ببعــض األدويــة ُ
ـت
ـذرا ِمــن أن حالتــي ُمتأخــرة جـ ًـدا ،حرصـ ْ
بتناوهلــم يف املواعيــد ا ُملحــددة ،حمـ ً
((فطــوم)) عــى التأكــد مــن حصــويل عــى الــدواء يف الوقــت املناســب.

***

تكــررت زيــارايت للطبيــب النفــي مــرات متتاليــة ،وتكــرر الــدواء يف كل
مــرة ،وال نتائــج إجيابيــة ،حتــى أننــي أدمنــت املهدئــات رغــم أنــه كان قــد بــدأ
يمنعنــي عنهــا وحيــذر مــن إســتخدامها ،فقــد أصبحــت نتائجهــا ســلبية ،هــذا
مــا يفعلــه احلــب بنــا ،يف جمتمــع ال يؤمــن باحلــب ،جيعلنــا مــرىض نفســيني.

اليــوم كانــت اخــر جلســة لــدى الطبيــب النفــي الــذي ســاعدين أن أفرتض
مهــا ،يف آخــر لقائنــا اليــوم ودعنــي عــى البــاب و ســألني :
بأنــه كان و ً
 -ماذا ستفعلني اآلن ؟
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فأجبته :

 ال أعرف ،أهيا الطبيب ،ال أعرف ..ـي أن أذهــب إليـ ِـه و أخــر ُه أنـ ُه وهــم ،فأنــا ُمعتــادة أن أخــره بــكل
لكــن عـ ّ
يشء.
خرجــت مــن العيــادة أمتتــم يف نفــي أردد قــول ((ميشــيل دي مونتــن)):
((ال يشء يرســخ األشــياء يف الذاكــرة كالرغبــة يف نســياهنا)) ،ثــم أبتســم
كاملجنونــة وأنــا أقــول :
 الطبيــب النفــي ال يعــرف أن الســيد ((ميشــيل)) ُمــق متا ًمــا ،فنحــننتذكــر جيـ ًـدا مــا نــود نســيانه.
مشــيت وحــدي يف الشــوارع ترتقــرق الدمــوع مــن عينــي ورشيــط
جيــدا بِــد ًء مــن اللحظــة األوىل
الذكريــات ُيعــاد يف رأيس ،أتذكــر كل يشء
ً
ومــرورا بمطــار ((بوخالــف الــدويل)) وانتهــا ًء
عنــد مغــادرة ((شفشــاون))
ً
برفــض الطبيــب رصف املهدئــات ،ونصحــه يل بــرورة نســيانه ،شــعرت
أننــي ضعيفــة ،ال حــول يل وال قــوة ،أريــد نســيانه ومــا نيــل النســيان بالتمنــي،
ثــم فقــدت الوعــي يف منتصــف الشــارع.

***

يف املنــزل ..اشــتد اخلــاف بــن ((فطــوم)) وزوجهــا ،مل ت ُعــد َت َت ِمــل رؤيــة
ابنتهــا تذ ُبــل أمــام عينيهــا أكثــر مــن ذلــك ،فهــي ال تــأكل وال تــرب َّإل حتــت
ضغـ ٍ
ـط منهــا ،ال تتكلــم ،وال ختــرج ،مستســلمة الكتئاهبــا ،كانــت ُت ِّملـ ُه نتيجــة
ابنتهــا إليـ ِـه.
مــا وصلــت ُ
كنــت أســتمع لشــجارمها طيلــة الوقــت ،ويف كل مــرة أكتفــي بالبــكاء يف
صمــت ،لكــن هــذه املــرة وأمــام هــذا الكــم اهلائــل مــن األمل ،كان ال ُبــد مــن
التدخــل وفــض الشــجار ،وكان البــد يل االنســحاب ممــا أنــا فيـ ِـه لِقلــة حيلــة
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ووضــوح اخلســارة املب ّينــة هنايــة املطــاف،
القلــب واســتنفاد مجيــع اخليــاراتُ ،
نفســا إال وســعها.
وألن اهلل ال ُي ِّمــل ً
فتحــت بــاب الغرفــة وخرجــت اليهــم ،صمتــا متا ًمــا ،توقفــا عــن قــول أي
ٍ
يشء ووقفــا ينظــران إ َّيل وكأهنــا يعرفــان أن هنــاك شــي ًئا مــا ســوف أقولــه.

تبــادل ثالثتنــا النظــر لبعضنــا البعــض للحظــات ،بــدت يل يف عيوهنــم
ٍ
أســف يــأيت متأخــرا ،إنــه ُال ي ِ
صلــح
نظــرات األســف لكــن ال فائــدة مــن
ُ
ً
شــي ًئا ،تصنعــت القــوة ،ثــم أخربهتــا أن كل مــا كان هــو أمــر اهلل وال داعــي
لالعــراض عليـ ِـه ،وإننــي يف هــذه اللحظــة حتديـ ًـدا قــد تقبلــت األمــر ،لكــن
يل رجــا ًء واحـ ًـدا ،إن األماكــن هنــا ،مجيعهــا ((الغــرف ،الشــوارع ،واملحــات،
وحتــى اجلامعــة)) مجي ُعهــا حتمــل رائحــة ذكريــات ال أقــوى عــى حتملهــا ،فح ًبــا
ـي آخــر أســتطيع فيــه أن أتنفــس
بــاهلل دعونــا نغــادر هــذا احلــي و نذهــب إىل حـ ٍّ
هــواء ال حيمــل ذكريـ ٍ
ـت بوجهي
ـات تؤملنــي ،ودون أن أنتظــر منهــم إجابــة ،التفـ ُّ
ً
وحتركــت عائــد ًة إىل غرفتــي قبــل أن هتزمنــي الدمــوع جمــد ًدا.

***

َّ
ألــت ((فطــوم)) عــى زوجهــا بشــدة تطالبــه بتنفيــذ رغبتــي ،كانــت
هــي األخــرى قــد كرهــت املــكان وترغــب يف مغادرتــه ،وأمــام هــذا االحلــاح
ا ُملســتمر ،تفاجئنــا بعــد ُمــي أيــا ٍم قليلـ ٍـة بالســيد ((مجــال الديــن)) وقــد حصــل
بالفعــل عــى مـ ٍ
ـكان جديـ ٍـد نســتطيع أن ننتقــل إليــه خــال أيــام معــدودة ،عندما
علمــت باخلــر مل أشــعر بــيء ،فــا أنــا ســعيدة باالنتقــال بعيـ ًـدا عــن املــكان،
وال أنــا حزينــة لفراقــه ،يف احلقيقــة  ..األمــوات األحيــاء ال يشــعرون بــأي
يشء ،لكــن كان يل رجــا ٌء أخــر ،وهــو أن يســمحوا َّيل بالتحــدث إىل ((زيــن))
ورؤيتــه قبــل مغــادرة احلــي.

***
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ِ
عليــه ..تلقــى املكاملــة فأصابنــي اخلــرس لبعــض الوقــت،
اتصلــت
ُ
ضحكــت بانكســار أمــام عجــزي عــن احلصــول عــى لقـ ٍ
ـب أناديــه بـ ِـه ،كنــت
أناديــة حبيبــي ،عزيــز صــدري ،وألقــاب ُأخــرى كلهــا تعــر عــن احلــب ،أ َّمــا
وقتهــا فلــم أجــد صفــة أناديــه هبــا بعدمــا كان ،فبكيــت ،وهــون عــي األمــر أنــه
رد ً
قائــا :
ِ
حالك يا هبة اهلل.
 كيفمتذكرا أنني هبة اهلل.
جيد أنك ماتزال
 هبة اهلل !! ًٌ
 -و إىل األبد تظلني هبة اهلل.

 -األفعال أبلغ من األقوال.

 والظروف أقوى من االثنني.ر َّد ْد ُت كالم ُه ُمتهكم ًة :

 -الظروف !! آآآه ..

أنت ُمق.
دائم َ
َ
أنت حمقً ..

تبقــى الظــروف دو ًمــا ُحجــة مــن ال حجــة لــه ،عــذر أقبــح مــن ذنــب ،رغــم
ذلــك حتملــت ُحجتــه الواهيــة ،ثــم أخربتــه بــأن يل رجــا ًء يتمثــل يف أن يــأيت
لتوديعــي قبــل أن نغــادر احلــي يف صبــاح بعــد غــد ،عــى األقــل أحظــى بــودا ٍع
أخــر.

***

ســهرت الليــل بأكملــه أمجــع أغــرايض وأقــوم بتجهيزهــا للرحيــل ،ثــم أتــى
الصبــاح حزينًــا ســوداو ًيا يف عينــي مثــل األيــام األخــرة ،انتظــرت أن تــأيت
العــارشة فيحــر ((زيــن)) وأراه للمــرة األخــرة قبــل مغــادرة احلــي ،ولكنــه
مل يـ ِ
ـأت.
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كثــرا ،مل
انتظرتــه و انتظرتــه وانتظرتــه ،ولكــن دون جــدوى ،لقــد تغــر
ً
يعــد كــا يف البدايــة عندمــا كان يظهــر يف كل مــكان مــن أجــي ،مل يـ ِ
ـأت ،ولــ َّـا
دقــت العــارشة وأيقنــت متا ًمــا بأنــه لــن يــأيت اتصلــت عــى ((مومو))..طلبتهــا
أن تأتينــي عــى الفــور ،أرغــب يف رؤيتهــا قبــل ُمغــادرة احلــي ،وألن النســاء
غال ًبــا أكثــر حتمـ ًـا للمســؤلية ووفــا ًء بالوعــود وجدهتــا حــارض ًة بعــد دقائــق،
ـالة أخـ ٍ
كنــت قــد اســتغليت هــذه الدقائــق يف كتابــة رسـ ٍ
ـرة إليـ ِـه ،كتبــت فيهــا :
 -بال مقدمات  ..عزيزي ((زين))..

إنــه ملــن املضحــك للمــرة الثانيــة أن أعجــز بــاذا أناديــك ،فأنــا بــكل ضعـ ٍ
ـف
ويـ ٍ
ـأس أكتــب لــك اآلن دون أن أصفــك بــيء ،إننــي ضعيفــة جـ ًـدا أمامــك
وضعيفــة أمــام نســيانك ،لكــن خذالنــك املتكــرر جعلنــي يف حالـ ٍـة بائسـ ٍـة هتــن
كرامتــي ،واملــرء يــا ((زيــن)) ال يســتطيع أن يفقــد كرامتــه ِمــن أجــل حــب
ٍ
ـخص ال يفعــل لــه املمكــن ،وعليــك أن تعلــم
يفعــل فيــه املســتحيل مقابــل شـ

أننــا ال نمــوت مــن الوحــدة ،إنــا نمــوت مــن الذيــن أرخصونــا وكنــا نشــعر
بأهنــم احليــاة.
ســأرحل  ..وأنــا أعلــم يقينًــا بأنــك ســوف تبكــي فقــدي يو ًمــا مــا ،نعــم ..

لــن تتخطــاين ،كالنــا يعــي ذلــك جيـ ًـدا ،ورغــم أن الفراغــات بــن أصابعــك
مـ ِـأت بـــأصابع امـ ٍ
ـرأة ُأخــرى إال أنــك حتبنــي ،وســتظل حتبنــي بالكــم ذاتــه،
ُ
ِ
عليــه اآلن ،ضعيــف،
أنــت
واحلجــم ذاتــه ،أنــا ال أعــرف كيــف تبدلــت ملــا َ

مســلوب اإلرادة ،تبــدو ً
رجـ ًـا ،فأنــت
تائهــا ،تبــدو يل رش بــاء  ..لســت ُ
هشــا ً
ال يمكنـ َ
ـادرا عــى َثقــب روح امــرأة ،أنت
ـك أن تكــون رجـ ًـا عاد ًيــا مــا دمــت قـ ً
حتـ ًـا  :رش بــاء .لكننــي موقنــة أنــك يو ًمــا ستســتعيد وعيــك ُمــد ًدا وتعــود،
وســوف أغفــر لــك ،لــذا عــد إىل رشــدك وابحــث عنــي ســوف جتــدين قريبــة
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ٍ
ٍ
آلخــر ســوف أطمئــن عليــك ،وســوف
وقــت
أيضــا أننــي مــن
منــك ،وثــق ً
جتــدين أحيطــك بدعــوايت مــن كل جانـ ٍ
ـب ويف كل صــاة.

***

ـدة ملقـ ٍ
ٍ
ٍ
ـاة خلــف ظهــري كذيــل حصــان،
كان شــعري مضفـ ًـرا ضفــرة واحـ ُ
تصــل حتــى أســفل ظهــري ،رفعتــه ثــم أســقطته لألمــام عــى صــدري ،لطاملــا
كان أكثــر مــا حيبــه هــو شــعري املنســدل املائــل للحمــرة بطولــه املثــر ،نظــرت
إليــه أتفقــده ُمبتســم ًة إبتســام ًة باهتــة ،بائســة تعلوهــا عيو ًنــا ملئتهــا الدمــوع،
قمــت بعدهــا بقــص ضفــرة شــعري بأكملهــا مــن عنــد فــروة الرأس،وضعتهــا
بعنايــة بجانــب الرســالة يف صنــدوق بعــد أن كتبــت عــى الظــرف الــذي حيــوي
الرســالة ((أعــدك َّأل أكــون امــرأ ًة لغــرك)).
انفتــح بــاب الغرفــة ،دخلــت ((مجيلــة)) تلحــق هبــا ((مومــو))ُ ،صعقــت
((مجيلــة)) لِــا رأتــه ،لكننــي مل أعطهــا فرص ـ ًة للتعليــق ،طلبــت منهــا أن تغــادر
الغرفــة وترتكنــي برفقــة ((مومــو)) وحدنــا لدقائــق  ..كانــت مذهولــة ..
خضعــت لرغبتــي.
خرجــت مبــارشة دون أي تعليــق،
ْ
كانــت عيــوين محــراء بشــدة ممتلئـ ًة بالدمــوع ،احتضنتنــي ((مومــو )) وهــي

أمســكت بالصنــدوق ووضعتــه بــن
ُتربــت عــى كتفــي للحظــات ،بعدهــا
ُ
يدهيــا وأنــا أخربهــا بــأن تضعــه بــن يــدي ((زيــن)) بنفــس الطريقــة ،و ختــره أن
يبحــث عــن نفســه ،عــن الشــخص الــذي كُنــا نألفــه ،الــذي كان ينــر الفــرح
ـخصا نجهلــه.
والبهجــة أينــا حـ َّـل ،والــذي أصبــح اآلن شـ ً

***

ـت إليـ ِـه بعــد أن ســلمته الصنــدوق ،ورغــم أهنــا كانــت أصغــر منه سـنًا
حتدثـ ْ
إال أن هــذا مل يمنعهــا أن تكــون حــاد ًة وهــي حتدثــه عــا كان ،أخربتــه بأنــه ليــس
ذلــك الشــخص الــذي عرفنــاه طــوال العمــر ،وأنــه أصبــح ضعي ًفــا ،صام ًتــا،
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ٍ
ألحــد وال حتــى لنفســه ،خيالــف اجلميــع ويطيــع زوجتــه،
ال يفعــل شــي ًئا
ٍ
لوقــت
قالــت لــه إهنــا تفتقــده ،ووالدتــه تفتقــده ،وأن هنــاك فتــا ًة َأ َحبهــا
طويـ ٍ
ـل ،اشــتهرت بوجــوده معهــا ،أحبهــا وأحبتــه وبنــوا ســو ًيا آمـ ً
ـال وأحال ًمــا
عريض ـ ًة ،كانــا ســو ًيا طيلــة الوقــت ال يفرتقــان ،هــذه الفتــاة اآلن تفتقــده ،وال
تتوقــف دموعهــا بســببه ،قــد ُكــر قلبهــا ورحلــت عــن احلــي بأكملــه ،وحتــى
الــوداع الــذي رغبــت فيـ ِـه مل يكــرث لــه ونــام.
((زين)) عليه أن يبحث عن نفسه اآلن.

***

122

()13
يقــول العــم ((برنــارد شــو))  (( :إن الطريقــة الوحيــدة لتجنــب التعاســة
ـعيدا
تكمــن يف َّأل يكــون لديــك وقــت فــرا ٍغ تســأل فيــه نفســك فيــا إذا كنــت سـ ً
أم ال)) ،وتقــول اجلــدة ((حســيبة))  (( :اليمكــن أن تشــعر بلــذة احليــاة دون
أن يكــون لــك أهــداف واهتاممــات تشــغلك وتدفعــك للركــض خلفهــا يف كل
حــن )) .أي أن الفــراغ أول أســباب التعاســة.
يبــدو أن العــم ((جــورج)) واجلــدة ((حســيبة)) دائـ ًـا مــا كانــوا عــى حــق
يف أقواهلــم ،حتــى أنــا كان لــدي يقــن بأنــه عنــد ختطــى املــرء ملرحلـ ٍـة صعبـ ٍـة مــن
حياتــه جيــب عليــه إكــال مــا تبقــى منهــا كنــاجٍ وليــس كضحيــة ،فــا جيــب علينا
أن نستســلم للهزيمــة أو نتقبــل أوضــاع ُفرضــت علينــا دون إبــداء أي مقاومــة،
ال جيــب علينــا أن نبقــى ك َف َّزا َعـ ُة ال ُّط ُيـ ِ
ـور املصنوعــة مــن القــش ،ختتفــي أســفل
مالبــس متهالكــة ،تقــف يف ُث ٍ
بــات بــا حــول هلــا وال قــوة تنتظــر أن خيافهــا
اجلميــع دون أن تبــدي هلــم شــي ًئا مــن القــوة ،فمــع الوقــت تألــف الطيــور
ضعفهــا ،وتعتــاد عــى ثباهتــا فــا تأبــه هلــا ،إنــا جيــب علينــا التمــرد والتفهــم
أن الــذي يريــد جتــاوز أحـــزانه عليــه َّأل يعتكــف ،أن يواجــه ال أن هيــرب ،فــإن
الربيــع وإن ّ
تأخــرَّ ،إل أنــه ســيأيت ،وأن الفــاح الكســول لــن جيــدي مــع املطــر
نف ًعــا.
دفعنــي إيــاين بتلــك الكلــات للبحــث عــن شــىء أنشــغل ِ
بــه ،فبــدأت
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بالبحــث عــن عمــل ،خاصـ ًة بعــد أن رســبت يف الدراســة ومل تعــد لــدي رغبـ ٌة
ِمــن األســاس يف إمتامهــا.
يف بدايــة األمــر رفــض الســيد ((مجــال الديــن)) ،لكــن أمــام تأخــر حالتــي

النفســية وتأثريهــا الســلبي عــى حالتــي الصحيــة مــع ُمســاندة تلقيتهــا مــن
جانــب األم ((فطــوم)) ..وافــق.

التحقــت بالعمــل بعــد إســبوعني يف أحــد منافــذ بيــع املالبــس الرياضيــة
لتوكيــل رشكــة عامليــة بداخــل أحــد املــوالت التجاريــة الشــهرية يف حــي اهلــرم.
هــذه األثنــاء قمــت بتبديــل رشحيــة هاتفــي بأخــرى جديــدة ،يف حماولــة
منــي للهــروب مــن أي تواصــل قــد يثــر حنــن قلبــي ،واحتفظــت بالرشحيــة
القديمــة يف حافظــة نقــودي لعــي أحتاجهــا يو ًمــا ،انشــغلت بالعمــل والقــراءة
طــوال األيــام ،وكنــت ُك َّلــا تذكرتــه وحــن القلــب إليـ ِـه أتذكــر مــا كان منــه،
رصاع بــن حبـ ِـه وكربيائــي ،بــن حبــه وعــزة نفــي ،فأعــود إىل
فيشــب يف قلبــي
ٌ
وعيــي وأمــي قد ًمــا يف عمــي.

ـرا ملــن يبتغــون
ـرا للمضايقــات مــن الشــباب ،تعرضــت كثـ ً
تعرضــت كثـ ً
ٍ
ٍ
ٍ
كثــر
معهــم،
للحديــث
جمــال
لفتــح
واحــدة
فرصــة
التقــرب ،يبحثــون عــن
ٌ
منهــم مــن يرغــب يف عالقــة عابــرة ،وقليـ ٌـل يرغــب يف زيـ ٍ
ـارة عائليـ ٍـة ملنزلنــا بغيــة
االرتبــاط الرســمي ،كنــت أرفــض األمــر متا ًمــا ،فقــد كنــت مــا أزال عــى قيــد
حبــه ،فكــا يقــول الســيد ((ميــان كونديــرا)) (( :إن املــرأة وحدهــا تســتطيع
بأمــل ال يــرره يشء)) ،و أنــا كُنــت معميــة ِ
ٍ
بــه ولــدي
أن حتتفــظ يف داخلهــا
ّ

أمــل.
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***

أصبحــت أضحــك كثــرا،أحــاول بجهـ ٍـد كبـ ٍ
ـر أال يتفاقــم اكتئــايبَّ ،
وأل
ً
يتحــول إىل نوبـ ٍـة حـ ٍ
ـادة ،فاكتئــايب اآلن مــن النــوع اللطيــف ،الســاذج ،الــذي
بإمــكاين أن أضحــك فيــه ،وأكــون طبيعيــة بعــض الــيء.

فرحــا فاملــرأة عمو ًمــا عندمــا تتعــرض لضغــوط شــديدة،
الضحــك ليــس ً
تضحــك ،مهــا كانــت املشــقات جتدهــا ضاحكــة وكأن ال بــؤس يف أعامقهــا،
حزهنــا عميــقَ ،مزاجهــا ُمتقلــبَ ،عنيــدة ُتــب أن تفعــل كل شــىء برغبتهــا،
ُ
متفــرد ًة ومثــر ًة للحيــاة،تفاصيلهــا مهلكــة ،جنونيــة يف احلــب ِ
والغــرة ،طفلــة
ُ
ُ
ُ
ُ
لكنهــا َت ُلــك عقــل أنثــى َناضجــةَ ،تتقلــب يف كل األشــياء إال اهلَــوي فهــي
ـرا حتــى وإن َتاهلــت ،تبــدو لــك
ثابتــة وال ختــون ،فاملــرأة الناضجــة  ُتبــايل كثـ ً
حلــزن فتنــة،
بســيطة للغايــة َ
وحاملــةُ ،تعطــي رغــم مــا َتفقــد ،ابتســامتها رغــم ا ُ
مجيلــة ألهنــا هــي هــي، َبارعـ ًة يف أن ُتفــي و ُتظهــر عكــس مــا بداخلهــاَ ،بارعــة
أيضــا يف أن َتعلــك َتراهــا َثابتـ ًة حتــى وهــي َتسـ ُقطَ ،بارعـ ًة يف أن َتســند وهــي
ً
للســند ،ورغــم مــا َتفقــد فإهنــا أكثــر مــن ُيعطــي ،ال َتشــتكي
األشــد َحاجــة َ
نطــق شــوق ًا ألن تعيــش ،ال ُتثقــل عــى أحــد وهــي األشــد
رغــم أن عينيهــا َت ُ
ـرا
َحاجــة لالحتــواء والــكالم،عتاهبــا ُحــب و صمتهــا َوجــع ،إن َتدثــت كثـ ً
فإهنــا ُمطمئنــة لكنهــا حساســة للغايــة فتتوقــع ر ًّدا ويف الغالــب ال يــأيت ،قلبهــا
ملــئ باخلَيبــات ،ورغــم مــا انطفــئ هبــا و َفقــدت ،ورغــم وحدهتــا و َتعبهــا إال
صمــد رغــم مــا َتُــر بــه،
أهنــا َصامــد ًة و ُتقــاوم ،جتعلــك َتنبهــر كيــف هلــا أن َت ُ
كربياؤهــا قاتـ ٌـل ومجيــل.

***

عــدت مــن العمــل إىل املنــزل ،ألقيــت بنفــي يف الفــراش ،أســتجدي
النــوم لكنــه ال يــأيت ،كان احلنــن إليـ ِ
ـارضا يــدق أبــواب قلبــي ،فقــد كانــت
ـ
ح
ـه
ً
ليلــة الذكــرى الســنوية مليــاده ،وشــعرت أننــي ســوف ُأصــاب باجلنــون لــو مل
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أحتــدث إليــه ،هنضــت عــن الفــراش ،وجلســت أمــام احلاســوب يف حماولــة منــي
إلشــغال نفــي بـ ٍ
ـيء مــا يلهينــي عنــه ،لكننــي فشــلت ،وجدتنــي دون إرادة
منــي أفتــح حقيبــة يــدي اخلاصــة ،أخرجــت منهــا رشحيــة اهلاتــف القديمــة ثــم
أعــدت تشــغيلها ..و أجريــت اتصـ ً
ـال.
ٍ
بحفــاوة
أجابتنــي مــن الرنــة األوىل ،كانــت فرحــ ًة للغايــة ،حتدثــت إيل
وصـ ٍ
ـوت بــدت فيـ ِـه الســعاد ُة الشــديد ُة باالتصــال ،تبادلنــا الســام واطمئــن كل
منــا عــى اآلخــر ،ثــم وبشـ ٍ
ـغف ســألتها عنــه ،كيــف حالــه؟ ابنتــه؟ صحتــه؟ قبــل
ٍ
ـت بادئـ ًة حديثهــا بِــــ :
ـي بــيء بكيــت ،ومل أهــدأ َّإل عندمــا حتدثـ ْ
أن ُتيــب عـ َّ
 هــو بخــر مــا دمتــي بخــر ،لقــد بحــث عنـ ِـرا كاملجنــون بعــد أن
ـ
كث
ـك
ً
اكتشــف احلقيقــة وزال الســحر ،حــزن عليـ ِ
ـك ليـ ٍ
ـال طــوال ،حتــى إنـ ُه ذهــب إىل
ابــن عمــك ((نــزار)) يف شــقته وطلــب منــه بــإرصار أن يد َّلـ ُه إىل أي مــكان قــد
رحلتــم ،لكنــه رفــض متامــا أن يعطيــه أيــة معلومـ ٍ
ـات عنــك ،حتــى إهنــا اختلفــا
ً
ســويا ،ولــوال حبـ ِـه لـ ِ
ـك ألصبــح األمــر ســي ًئا.
ً
 سـِحر !! أي ِسـحر ؟ -نعم سـحر  ..إهنا قص ًة طويل ًة و .. ..

 انتظري  ..أريد أن أفهم !! أي سحر؟!ـذت منـ ِ
ـت إليــه ،دار بيننــا حديــث حــاد
ـك الصنــدوق ،ذهبـ ُ
 بعــد أن أخـ ُللغايــة ،أخربتــه برســالتك وبأنــه ليــس الشــخص الــذي نعرفــه ،واتضــح يل أنــه
شــخص ًيا يســتغرب ألفعالــه وضعفــه أمــام زوجتــه ،رغــم قــوة شــخصيته أمــام
اجلميــع ،وتســاءل مــا الــذي يدفــع فتـ ٍ
ـاة لقــص شــعرها هبــذه الطريقــة َّإل إذا
أيضــا عــا فعلتيــه بنفســك ليلــة
ـر بين ـ ُه وبينهــا ،تســاءل ً
كان هنــاك شــىء كبـ ٌ
زفافــه.
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 -ماذا بعد ؟!

 ال يشء ،جلــس مــع زوجتــه ،وبرصامــة اســتفرس منهــا ،ملــاذا يبــدومســلوب اإلرادة أمامهــا؟ ،ومــا الــر وراء نســيانه أشــياء نتذكرهــا نحــن،
ٍ
إجابــات
كقصتــك معــه وال يتذكرهــا هــو؟ وهددهــا بالطــاق لــو مل تعطيــه
ٍ
واضحــة.
 -و كان تعليقها ؟!

 كان تعليقهــا أهنــا ســوف تقــص عليــه كل يشء بصــدق رشيطــة أنيعطيهــا عهــد أمــام اهلل أن يتفهــم األمــر وال يطلقهــا ،فوافقهــا ،فقصــت عليــه
أن والدهتــا عندمــا أقنعــت والدتـ ُه يف خضــم األزمــة بــن عائلتــك وعائلتنــا بأنــه
مصــاب بالســحر واحلســد ،وحصلــت عــى يشء مــن مالبســه ،قــد اســتغلت
األمــر وقامــت بصنــع ســحر أســود لــه بالوقــوع يف حبهــا وفقــدان اإلرادة
أمامهــا.

***

رغــم تأخــر الوقــت كان لــدي يقــن بأنــه مايــزال ُمســتيق ًظا مل ينــم بعــد،
فاتصلــت عليـ ِـه  ..عنــد فتــح االتصــال مل يتحــدث ومل أحتــدث ،ال أعــرف هــل
شــخصا إن قلــت إننــا تعانقنــا عــر أســاك اهلاتــف أم ســيقولون
ســيصدق
ً
جمنونــة ،شــممت رائحتــه ،شــعرت دفء أنفاســه ،أخــذين احلنــن إليــه بــكل
مــا تعنيــه الكلمــة ،ثــم بكينــا ،بكينــا وظــل صــوت البــكاء يعلــو لدقائــق ..يف
النهايــة حتدثــت إليــه وأخربتــه بأســفي عــن كل األوقــات احلزينــة التــي حاولت
ـدرا أو كت ًفــا ،أو حتــى نســمة بــاردة ،ومل تســعفني
فيهــا جاهــد ًة أن أكــون لــه صـ ً
املســافات ،وظــل احلديــث بيننــا متواصـ ًـا لوقـ ٍ
ـت طويــل.

أخــرين أنــه كاد ينفصــل عنهــا لــوال أن عائلتــه توســطت وضغطــوا عليــه
يمنعــوه ،خاصــة أهنــا كانــت قــد محلــت يف طفلــة ُأخــرى ،قــال إنــه بحــث عنــي
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ـرا ومــازال يؤملــه الغيــاب ،ثــم بادلتــه أخبــاري العائليــة وعــن
ـرا ،وتــأمل كثـ ً
كثـ ً
عمــي ومكانــه.
عنــد الفجــر انتهــت املكاملــة ،بعــد وعـ ٍـد متفـ ٍـق عليــه أننــا ســوف نتحــدث

مــن جديــد ،وبينــا احتضنــت اهلاتــف واســتلقيت يف الفــراش متــوردة املالمــح
ٍ
ٍ
ألوقــات
ويشء مــن الســعادة التــي فارقتنــي
تــري يف رشايينــي لــذة حــب
طويلـ ٍـة ،حتدثــت ((مجيلــة)) التــي كانــت نائمــة بالقــرب منــي عــى رسيرهــا،
ويبــدو أهنــا ســمعت كل يشء ،قالــت متهكمــة مــن حتــت الغطــاء دون أن
تكشــف عــن وجههــا :
 زين زين زين ِ ..أنت جمنونة.

***

إن امليــاه و إن عــادت إىل جمارهيــا ،فإهنــا لــن تكــون بنقــاء أول مــرة ،لكــن
يف احلــب نحــن دائـ ًـا مــا نكــون معميــن عــن مســاويء مــن نحبهــم ،نغفــر هلــم
الـ َّ
ـذلت وننســى األخطــاء ،نظــل نغفــر هلــم مــرة تلــو األخــرى حتــى نصــل
إىل نقطــة الغليــان وعــدم املقــدرة عــى التحمــل فننفجــر ويتمــزق احلــب إىل
أشــاء ،وأنــا مل أكــن قــد وصلــت هلــذه النقطــة مــع ((زيــن)) بعــد ،بــل إننــي
كنــت أراه يعــاين مــن الظلــم متا ًمــا مثــي ،لذلــك أعدنــا إحيــاء مــا كان بيننــا مــن
حــب ،فعــادت بيننــا املكاملــات كــا كانــت ،وعــادت لقاءاتنــا وبدأنــا جمــد ًدا
نصنــع شــي ًئا مــن الذكريــات ونعيــد التخطيــط والرتتيــب لألحــام.

***

يف إبريــل للعــام  2009م ،أمتمــت الواحــدة والعرشيــن مــن العمــر ،كانــت
ـارا لـــ ((رشــيد)) ،وكانــت ((فطــوم))
((مجيلــة)) ماتــزال ترفــض الــزواج انتظـ ً
ـوادرا مــن القبــول
تعــرف ذلــك جيـ ًـدا ،وملــا ُفتــح األمــر واستشـ ُ
ـعرت أن هنــاك بـ ً
أيضــا يف أمــر
عند((فطــوم)) وزوجهــا ،اســتغليت الفرصــة وفاحتتهــا أنــا ً
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((زيــن)) ،أخربهتــا مــا كان بالتفصيــل ،كشــفت هلــا عــن رغبتــي يف أن ُأصبــح
فحب ـ ُه مايــزال قاب ًعــا يف صــدري،
لــه زوج ـ ًة ثاني ـ ًة أو ثالث ـ ًة أو حتــى عــارشةُ ،
ـت ُمتمســك ًة بحبــه
وطلبــت منهــا أن تتحــدث إىل زوجهــا ،ختــر ُه بأننــي مازلـ ُ
ورغبتــي يف أن أكــون الســيدة الصغــرة ملنزهلــم.
انتظرتنــي حتــى انتهيــت مــن احلديــث ،ثــم فاجأتنــي بأهنــا تعــرف كل يشء،
كانــت ((مجيلــة)) تنقــل اليهــم كل مــا تســمعه ،كيــف نتحــدث ،وأيــن نلتقــي،
وألي ٍ
يشء نخطــط ،حتــى إن الســيد ((مجــال الديــن)) لديــه علــم بــا حيــدث،
رغــم ذلــك مل يتدخــل.
تلقيــت حديثهــا بدهشـ ٍـة ،وكــا قلــت ُمســب ًقا (( :أحيا ًنــا يكــون البــؤس يف
معرفــة احلقائــق فــور حدوثهــا)) ،أتســاءل ملــاذا تفعــل ((مجيلــة)) كل ذلــك؟
أليــس مــن املفــرض أن تكــون هــي كامتــة أرساري ال أن تفضــح امــري؟!
سأل ُتها :

 ماذا بعد؟!ِ
ِ
لديــه
والــدك ليســت لديــه الن َّيــة هــذه املــرة عــى االعــراض ،لكــن
رشو ًطــا كــي تصبحــي زوج ـ ًة ثاني ـ ًة ،أوهلــا أن حيـ ُـر لطلبــك بكامــل عائلتــه
ـك وحـ ِ
أيضــا أن يوفــر ســكنًا خاصــا لـ ِ
ـدك بالقــرب
وليــس وحــده ،كــا عليــه ً
ً
ِمنَّــا ،ال أن تذهبــي وتعيــي معهــم يف نفــس املنــزل.
ال ردود ،ال تعليــق ،اكتفيــت بالصمــت والكثــر مــن الــرود ،تســاءلت
هــل نحــن يف وضــع يســمح لنــا بوضــع الــروط؟ ،وإن كُـــنا يف هــذا الوضــع،
هــل عــى ((زيــن)) التخــي عــن احليــاة يف منزهلــم الكبــر ،الــذي يتمنــى أي
ٍ
مــكان ٍ
شــخص ٍ
ٍ
آخــر بالتأكيــد
آخــر أن يعيــش بداخلــه كــي يعيــش معــي يف
كثــرا؟! هــل عــى عائلتــه بعدمــا حــدث يف الســابق أن
ســوف يكــون أقــل
ً
ـجد ًدا لطلبــي البنهــم ومواجهــة نفــس األشــخاص الذيــن رفضوهم
يعــودوا ُمــ َّ
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ٍ
ٍ
مهينــة ِمــن قبــل!! هــل عليهــم الذهــاب لطلــب عــروس البنهــم
بطريقــة
املتــزوج دون االكــراث للزوجــة املوجــودة بالفعــل بينهــم منــذ ســنوات وهلــا
أطفــال منهــم؟!؟
كان األمــر صع ًبــا للغايــة ،حتــى عندمــا ذهبــت للحديــث مــع ((زيــن))
ٌ
نقــاش أعتقــده كان حــا ًدا ،حيــث بــدأ حديثــ ُه
وأخربتــه بــا قيــل ،دار بيننــا
نــد ًدا بأفعــال العائلــة :
ُم ِّ

 تســتمر العائلــة يف محلنــا عــى مــا نكــره حتــى نســقط يف فــخ العنــاد معهــم،فنقــف هلــم وكأهنــم أعــداء ،يدفعوننــا بقــوة نحــو اخلطــأ ثــم يعاقبوننــا إذا
إن والـ ِ
أخطأنــا ،متناســن أن لنــا احلــق يف تقريــر مصائرنــاَّ ،
ـدك مايــزال يرضــخ
ـت قبــل عــرات أو ربــا مئــات الســنني ،ليتــه قــد
للعــادات والتقاليــد التــي َفنَـ ْ
قــرأ قــول العــم ((كافــكا)) (( :إنــه ملــا يــؤمل غايــة األمل أن ُيكــم املــر ُء بنــا ًء عــى
قوانــن ال يعرفهــا ،وضعهــا أشــخاص قــد رحلــوا عــن احليــاة قبــل عــرات
ـرا.
وربــا املئــات مــن الســنني)) ،أخربيــه أن األمــور تبدلــت كثـ ً
ـررا الســتخدام
 حتــى لــو اتفقنــا عــى مــا تقولــه يــا ((زيــن)) ،هــذا ليس مـ ًالقــوة ،فعــى املــرء أن يكــون حتــت أمــر ضمـ ِ
ـره و ليــس قوتـ ِـه ،أن يكــون حتــت
أمــر إيامنـ ِـه وليــس تكـ ّـر ِه ،حينهــا فقــط يســتطيع جماهبــة الظــام ،لــو جاهبناهــم
بالعنــاد والقــوة قــد نكرسهــم ويف كرسهتــم كــر لنــا ،ثــم إين وكــا أخربتــك
ـت مــا قــد حـ َّـل يف
ـت قــد رأيـ َ
مســب ًقا أضعــف ِمــن أن أكــر قلــب والــدي وأنـ َ
ِقصــة ((شــاهندة)) ،ومــا آلــت إليــه األمــور بعــد ذلــك.

 عــن ((شــاهندة)) ،أنــا ال أتعاطــف مــع أهلهــا ،هــم فعلــوا ذلــكبأنفســهم ،أ َّمــا عــن ضعفــك فيقــول ((تولســتوي)) (( :ال يوجــد إنســان
ـت جتهلــن مــا عليـ ِ
ضعيــف ،بــل يوجــد إنســان جيهــل موطــن قوتــه)) ،وأنـ ِ
ـك
ِ
فعلــه ،وهــذه املــرة قــد تضيــع قصتنــا لألبــد.
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أيضــا (( :أقــوى املحاربــن مهــا الوقــت
 ويقــول ((تولســتوي)) ًوالصــر)) ،فدعنــا نصــر قليـ ًـا يــا ((زيــن)) ،أال أســتحق منــك الصــر ؟!.
 ليــس كل الصــر جيــدي ،صربنــا ســاب ًقا فتزوجــت مــن غــرك ،ورحلتــيِ
ٍ
ٍ
عنــك شــي ًئا ،إىل متــى
طــوال دون أن أعــرف
لشــهور
عــن احلــي ،وافرتقنــا
تريديــن أن نصــر جمــد ًدا؟!.

 اســمعني يــا ((زيــن)) ،واســتمع إىل صــوت العقــل ،يقــول ((ليــزيلكارون)) (( :لكــي حتصــل عــى ســعادة عظيمــة عليــك أن تصــارع أ ًملــا عظيـ ًـا
ألنــك لــن تشــعر بالســعادة يو ًمــا إن مل ختتــر األمل)) ،كــا يقــول العــم ((جوزيــه
ســاراماغو)) (( :إن مل نســتطع أن نحيــا كالبــر ،علينــا أن نحــاول َّأل نحيــا
كاحليوانــات)) ،أليــس هــذا مــا تعلمنــاه ســو ًيا مــن قــراءة األدب والكتــب؟!،
أليــس هــذا مــا اتفقنــا عليــه مــرات عديــدة يف النقاشــات بيننــا ؟!
ــم اســتفدنا مــن األدب والكتــب؟! بــل مــاذا يعنــي األدب إن كنــا
 و بِ َنحيــا وســط جمتمــع عقيــم حتكمــه العــادات والتقاليــد؟! مــاذا يعنــي يف جمتمــع
ُمتعصــب تســيطر عليــه األنانيــة وقوانــن الغابــة؟! يــا ((هبــة اهلل)) إن األشــياء
ـرا وال جيــب أن نتأخــر
إن أتــت ُمتأخــرة فقــدت قيمتهــا ،ونحــن تأخــر مج ُعنــا كثـ ً
أكثــر مــن ذلــك ،للمــرة األخــرة فكــري بالعقــل واملنطــق ال بالعاطفــة.

***

أليــا ٍمُ ..عدنــا ُمـــجد ًدا ملامرســة الصمــت ويشء مــن الصــر ،لكــن الصمــت
مــع غيــاب مــن تعــودت وجــوده بالقــرب يصبــح ممي ًتــا ،أشــعر بالغربــة حــن
أفتقــد أحاديثنــا الليليــة ،وحــن أســمع خــرا ســارا وال أجــده ألنقلــه ِ
إليــه،
ُ
ُ
ً
ً
وحــن يرهقنــي العــامل وال أجــد ُه ألخــر ُه أن ـ ُه ملجئــي الوحيــد.
الصــر مـ ٍ
ـؤذ ،والفضفضــة ال ختفــف مــن األمل ،قهــر كبــر يف أن تصبــح مثــل
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مجيــع مــن حولــك ،صام ًتــا مرتد ًيــا قنــاع الســعادة املزيــف ،فجميعهــم يرتــدون
أقنعــة الســعادة رغــم أهنــم خيفــون أوجا ًعــا عظيم ـ ًة ،يرتدونــه كل صبــاح قبــل
أن يغــادروا غرفهــم اخلاصــة كجــزء مــن مالبســهم ،ثــم خيــرج ملقابلــة العامــة
بوجـ ٍـه بشـ ٍ
ـوش رغــم مــا يسـكُنهم ِمــن أمل.
ـت ُأشــبه إنســا ًنا آل ًيــا
أعتقــد أننــي بــدأت أفقــد إنســانيتي تدرجي ًيــا ،أصبحـ ُ
يعيــش بمشــاعر مزيفــة يو ًمــا بعــد يــوم دون تغيــر ،لســت أدري هــل هــي قلــة
حيلــة منــي واستســام للضعــف واألمــر الواقــع؟! أم أهنــا أعــراض موجــة
ـي ،أتذكــر كلــات الطبيــب يف الفــرة املاضيــة ((لسـ ِ
ـاب وانتحـ ٍ
اكتئـ ٍ
ـار داخـ ٍ
ـت
مريضــة أنـ ِ
ـت فقــط ترفضــن احليــاة)).
عــي موافقــة ((زيــن)) والوقــوف ضــد رغبــة
أتســاءل يف نفــي إن كان َّ
العائلــة؟! وحماربــة العــادات والتقاليــد والثــورة عليهــم للنجــاة بنفــي مــن
ـي أن أحتــى بالصــر الــ ُـم ّر ،لكــن إىل متــى سيســتمر هــذا
أجــل احلــب؟! أم عـ َّ
الصــر ؟! و ُتــرى مــا الــذي عــي فقـ ِ
ـده هــذه املــرة جــزا ًء للصــر.
َّ

***

ختلــل هــذه األيــام شـ ٌ
ـلل تــا ٌم لعالقتنــا ،لكــن هــذه املــرة بــا أســباب ،فقــط
ـت بيننــا ،ثــم بــدأت األيــام تتحــول ألســابيع ثــم شــهور  ..أهنــى
حـ َّـل الصمـ ُ
ِ
خاصــا يف العمــل بجانــب إدارتــه
((زيــن)) دراســته وشــق لنفســه طري ًقــا ً
ألعــال والــده ،بينــا كنــت يف العــام األخــر للدراســة التــي أكرههــا ،كنــت
أتصنــع القــوة ،أمثــل أننــي ال أفتقــده وأنـ ُه ُمـــجرد قصــة حتتــر وقري ًبــا ســوف
ُتنســى كــا فعلــت الذاكــرة بأشــياء كثــرة كنــا نظنهــا خملــدة فينــا ،لكــن يبــدو
ً
وبــدل ِمــن
مهــا َففــي كل يــو ٍم أنــزل إىل الشــارع
أن مــا ظننتــه مل يكــن إال و ً
أن أســلك الطريــق املســتقيم نحــو اجلامعــة أركــب حمطتــن عكــس الطريــق،
أذهــب لزيــارة (( ُأم بربــارة)) أتبــادل معهــا بعــض الكلــات القليلــة قبــل أن
أشــري منهــا «الشــباكية» كا ُملعتــاد ثــم أرحــل.
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كنــت أمــي يف الشــارع أترقــب األماكــن التــي كان يفاجئنــي بالظهــور
ـرب مــن هــذه األماكــن كان قلبــي خيفــق برسعــة ،تــري يف
فيهــا ،عندمــا أقـ ُ
عروقــي نشــوة الســعادة آملــ ًة يف ظهــوره املفاجــيء كالعــادة ،كنــت آمــل أن
ُتكحــل عينــي برؤيتــه كاأليــام اخلــوايل ،لكننــي كنــت أصــل دون أن أجــده
فيخيــب أمــي وتغيــب االبتســامة وحيــل األســى حمــل الفــرح.

لعامــن متتاليــن أركــب احلافلــة وأحجز لــه مكا ًنــا باملقعد املالصــق يل ،ويف
ـرة واحـ ٍ
كل يــوم أقطــع لــه تذكــرة الركــوب حتسـبا أن يظهــر ولــو مـ ٍ
ـدة كــا كان
ُ ً
يفعــل ويــأيت كــا أول مــرة وكــا اعتدنــا ألوقـ ٍ
ـات طويلـ ٍـة أن نفعلهــا فيجلــس
بجــواري ويطيــب خاطــر هــذا القلــب اجلريــح ،لكنــه أبـ ًـدا مــا أتــى.

لقــد كانــت خيبــة أمــل ،وخيبــة أمــل مرهقــة ،فقــد عــا َد إ َّيل شــعور أننــي يف
ترتيــب حيــايت مــن جديــد ،فاألحــداث
فــوىض عارمــة ،وأحتــاج ألن ُأعيــد
ُ
ترتاكــم وجتــر معهــا الكثــر مــن الوقــت ،لقــد فاتنــي أن أفهــم أننــي أنزلــق نحــو
اهلاويــة وال جمــال للتوقــف ،لــذا ال بــد مــن وقفـ ٍـة مــع الــذات.

حينهــا بــدأت نظــريت لألمــور تتبــدل ،وبــدا يل أن القــوة هــي التــي جتلــب
احلــب وكالمهــا يكمــن يف حمبــة الــذات ً
أول ،ويف النجــاح الشــخيص ،فنجاحك
الشــخيص هــو مــا جيــر اجلميــع عــى الســعي وراءك وحماولــة التقــرب منــك،
ـت إن خــرت نفســك لــن تربــح شــي ًئا أبـ ًـدا ،وأمــام اقتناعــي هبــذه االفــكار
فأنـ َ
ـع للعمــل يف جمــال املحامــاة
قمـ ُ
ـت بالرتكيــز يف الدراســة حتــى خترجــت ،مل أسـ َ
والقانــون ،إنــا أكملــت عمــي يف نفــس املــكان الــذي ســبق يل والتحقــت بــه،
ـأت بأنــه قــد انقضــت
ض ْب اهلل َعـ َـى ُأ َذ ِن فتفاجـ ُ
وكقصــة أصحــاب الكهــف َ َ
ثــاث ســنوات دون أن أدري كيــف حــدث ذلــك؟! ،أومــاذا حــدث؟،
ثــاث ســنوات مل حيــدث بينــي وبــن ((زيــن)) أكثــر مــن بضــع مكاملــات ُتعــد
عــى إصبــع اليــد ،وبعــض املناســبات ختللتهــا بعــض الرســائل التــي بــدت ىل
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وأنــا أعيــد قراءهتــا يف وقـ ٍ
ـت الحـ ٍـق كأهنــا مــن بــاب املجاملــة بــن غربــاء كانــوا
فض ُّلــوا الســبيل لبعضهــم ،ولكــن يبقــى
يو ًمــا مقربــن ثــم عصفــت هبــم احليــاة َ
املؤســف دائـ ًـا يف أمــري أن مــا يف قلبــي ال يتبــدل يف ال ُبعــد أو اجلفــاء ،وأننــي
ـت يف الوفــاء إليـ ِـه ،ثــم إهنــم يــرددون ِ
دائـ ًـا ((إذا أردت
إذا أحببــت أحـ ًـدا أفرطـ ُ
شــي ًئا بشــدة فأطلــق رساحــه إن عــاد إليـ َ
ـك فهــو ملــكك وإن مل يعــد فهــو مل يكــن
لـ َ
ـت إن أردت شــي ًئا
ـك ِمــن البدايــة)) ،كذبــوا ،واهلل وبــاهلل وتــاهلل كذبــوا ،فأنـ َ
ـك أن تتمســك بــه ،وتســعى إليـ ِـه بقـ ٍ
ـوة دون كلـ ٍ
بشــدة وجــب عليـ َ
ـل ،وحتــارب
ألجلــه ،فاألشــيا ُء اجليــدة ال تــأيت ُمصادفــة والســاء ال متطــر ذه ًبــا.

***

ـت يف بدايــة الرابعــة والعرشيــن مــن العمر
ـت ،أصبحـ ُ
ثــاث ســنوات انقضـ ْ
ومازلــت متوقفــة يف مــكاين ويكأننــي فتــاة الســابعة عــر كــا كنــت ،ال يشء
تغــر ،كنــت يف وضــ ٍع ٍ
ممــل للغايــة ،حيــا ٌة فارغــ ٌة ِمــن كل يشء إال العمــل،
صباحــا و حتــى مــا بعــد اخلامســة مســا ًء ثــم
أقــي فيـ ِـه أوقــايت مــن التاســعة
ً
أعــود للنــوم ،نســيت الكتــب وابتعــدت عنهــا ،حتــى ((منكوشــة)) أمهل ُتهــا
رغــم أهنــا أصبحــت قطـ ًة كبــر ًة وأخشــى أهنا هــي األخــرى ربــا تودعنــي قري ًبا
وترحــل ،فأبقــى وحيــدة كــا قالــت اجلــدة ((حســيبة)) ،كانــت ((مجيلــة)) قــد
ـت أواخــر السادســة والعرشيــن مــن عمرهــا وماتــزال رافضــة أن تتــزوج
وصلـ ْ
بغــر ((رشــيد)) ،بينــا ((زيــن)) قــد انتهــى ِمــن واجبــه العســكري جتــاه بــاده
ومــي يف حياتــه بعيـ ًـدا  ..بعيـ ًـدا بــدوين.
يف حياتنــا أشــيا ٌء قليل ـ ٌة قــد تغــرت ،فثــاث ســنوات تنقــي مــن عمــر
ـرا يف حياهتــم ،لكــن يف
شــباب يف مرحلــة العرشينــات قــد ال تشــكل فر ًقــا كبـ ً
أعــار مــن وصلــوا هنايــة اخلمســينيات ُيصبحــوا حد ًثــا جلـ ًـا ،فقــد بــدا املشــيب
ـت صحتــه ،ومتكنــت منــه
واضحــا يف مالمــح الســيد ((مجــال الديــن))َ ،و ِهنَـ ْ
ً
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أوجــاع الســنني ،ثــم حلــت عليـ ِـه لعنــة املــرض ،وأمــام تدهــور صحتــه وانعــدام
مقدرتــه عــى مزاولــة العمــل ُأ ِحيـ َـل لل َّتقا ُعـ ِـد مــن قبــل الرشكــة التــي يعمــل هبــا،
أيضــا احلــق يف حصولــه عــى
منحــوه مبل ًغــا ُمز ًيــا عــن فــرة ِخدمتــه ،ومنحــو ُه ً
العــاج كأي مواطــن مــري عــى نفقــة الدولــة.

رغــم كل ذلــك كان الســيد ((مجــال الديــن)) يأبــى أن يــرك األمــور تســر
كــا هــي ،فقــد أشــار إىل ((مجيلــة)) بأنــه وافــق عــى زواجهــا مــن ((رشــيد))
وطالبهــا بــأن ختــره بأهنــم ينتظرونــه برفقــة عائلتــه يف أي وقــت ،ثــم أتــى إ َّيل
وقــال بلكنــة قــد بــدا فيهــا التوســل أكثــر مــن األمــر إ َّمــا ان يــأيت ((زيــن))
مواف ًقــا عــى مــا اشــرطناه أو تتزوجــي مــن ((نــزار)) ابــن عمــك عــى أن يتــم
زفافــك مــع زفــاف ((مجيلــة)) و ((رشــيد)).

تلقيــت احلديــث صامتــة ،بشــىء مــن الال ُمبــاالة .فســوا ًء تزوجــت مــن
((نــزار)) أو ((زيــن)) أو أعيــش بــا زواج مل يعــد يشــكل األمــر فار ًقــا عنــدى،
بعــد أن يعــاين املــرء مــن اآلالم املتكــررة خاصــة التــي تــأيت مــن املقربــن يفقــد
شــغفه جتــاه كل يشء ،ثــم إن شــعوري بــأن ((زيــن)) قــد أمهلنــي وال ُيــدث
معــه غيــايب فار ًقــا جعلنــي يف حالــة مــن الــرود التــام .رغــم ذلــك تواصلــت
معــه  ..أخربتــه بأنــه لطاملــا كان ســبب قــويت و ضعفــي م ًعــا  ..تــارة جيعلنــي
أضحــك وأخــرى أحــزن ومــا بــن الشــعورين وحــدي كنــت أترنــح .لقــد
كانــت رحلتنــا طويلــة للغايــة رغــم قــر املســافات ،لكــن اآلن مل يعــد هنــاك
مفــر مــن اختــاذ قــرار ينهــي مــا بدأنــاه ..وكان رده باه ًتــا كعــادة مــا أ َل ُّفتــه منــه
يف الفــرات االأخــرة ..أخــرين أن كل شــىء قــد تبــدل ..أنــه غــر قــادر عــى
االرتبــاط يب هــذه األيــام ،خاصـ ًة أن والدتــه متــر بأزمــة صحيــة شــديدة للغايــة
تــكاد تكــون بــن يــدي اهلل.

***
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()14
ـرا ،ووهنــت قــواه ،شــعر أن
كان املــرض قــد متكــن منــه ،فأنقــص وزنــه كثـ ً
هنايتــة وشــيكة ،لــذا قــام بأحضــار مبلــغ مكافــأة هنايتــة خدمتــه يف العمــل ثــم
أضــاف إليهــم مبل ًغــا ليــس بقليــل كان قــد مجعــه مــن ســنوات عملــه الطويلــة
ثــم قســمهم إىل نصفــن ،وذهــب لوضعهــم كوديعــة يف البنــك باســمينا أنــا و
((مجيلــة)) ،عــاد يومهــا مــن البنــك ومجــع ثالثتنــا ((األم وابنتيهــا)) .أجلســنا
حولــه ،صمــت ً
قليــا ،كأنــه يفكــر فيــا ســيقوله ،ثــم وبعينــن مغرورقتــن
كثــرا عــى كل شــىء كان ومــا مل يكــن ،قــال
بالدمــوع (تأســف)  ..تأســف
ً
إنــه فقــط كان يريــد دائـ ًـا لنــا اخلــر لكنــه اختــار دو ًمــا مــا رأى فيـ ِـه اخلــر مــن
أيضــا إنــه عاتــب عــى نفســه كونــه مل يأخــذ األمــر
وجهــة نظــره الشــخصية ،قــال ً
مشــورة بيننــا ولكــن األمــر مل يكــن ديكتاتور ًيــا إنــا هــو نفســه قــد تربــى عــى
ذلــك وكان يأمــل لــو اســتطاع أال يديــر أمــور احليــاة معنــا كــا أديــرت معــه مــن
قبــل عائلتــه مــن قبــل .لكــن هــذا مــا كان .أخربنــا يومهــا لــو أردتــم العــودة إىل
((شفشــاون)) فمنزلكــم كــا هــو بانتظاركــم كــا أن أبنــاء عائلتكــم والوطــن
جيعلونكــم يف أمــان ،وإن أردتــم أن تكمــا هنــا فلتتزوجــا ،تزوجــا ليطمئــن
قلبــي عليكــا .ثــم أهنــى جلســتنا بسـ ً
ـيل مــن الدمــوع.

***
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ليلتهــا  /العــارشة مســا ًء :جلســت منزويــة يف غرفتــي أحتــدث إىل نفــي
بينــا جلســت ((مجيلــة)) تتحــدث هاتف ًيــا مــع رشــيد لتخــره بــا كان ،كنــت
تائهـ ًة شــاردة ،أشــعر بالضجــر وبشــىء مــن املهانــة بســبب مــا أراه مــن تفكــر
والــدي وصمــت زوجتــه ومــن املجتمــع بأكملــه ،بينــا كانــت ((مجيلــة)) تبــوح
بــاألرسار مــع رشــيد فتخــره أن الوالــد قــد وضــع هلــا وديعــة كبــرة يف البنــك
ســندا إذا مــا فــارق احليــاة ،كنــت أفكــر كيــف للعائلــة
باســمها لتكــون هلــا
ً
واملجتمــع أن يبثــوا يف الفتــاة أهنــا مــا خلقــت إال لتصبــح ((زوجــة)) تابعــة
لذكــر ،بــدالً مــن أن تربيتهــا لتكــون امــرأة واعيــة ،مثقفــة ،مســتقلة بحياهتــا،
ال ختضــع لســلطة أحــد .بينــا كانــت ((مجيلــة)) تتحــدث مــع ((رشــيد)) عــن
زواجهــم وأهنــا قــد تســاعده باملــال فيــا بعــد ويســتغلونه يف بنــاء مــروع مــا
يعيشــون منــه يف نعيــم واســتقرار .كنــت أشــعر بالضجــر مــن اجلميــع ألهنــم
اختذلــوا حيــاة املــرأة وفــرص نجاهتــا يف عقــد زواج وقــد كان مــن األفضــل أن
أول ِ
يعلموهــا كيــف تعتمــد عــى نفســها ً
ودائـ ًـا ،كيــف تواجــه احليــاة بمفردهــا،
أن يبثــوا فيهــا اإلرادة لتحقيــق أهدافهــا وطموحهــا وأن تعــرف كيــف تكــون
مســتقلة بحياهتــا ثــم يف النهايــة تــأيت فكرة أن تتــزوج .فالــزواج خطــوة اختيارية
بـ ِـه تكتمــل احليــاة أو بدونــه وليــس خطــوة إجباريــة رضوريــة يتوقــف الكــون
مــن أجلــه .إن املــرأة تســقط يف فــخ اهلزيمــة والضيــاع والوهــن إذا مــا اعتمــدت
عــى الرجــل فقــط ،فالرجــل ليــس اجلنــي يف مصبــاح عــاء الديــن بــل حتــى
وإن كان فهــذا اجلنــي لــه عــدد معــن مــن األمنيــات ثــم بعــد ذلــك يرحــل.
ٍ
ـخص آخــر أصبحــت األمنيــات لذلــك اآلخــر
وإن ُف ِقــد املصبــاح لصالــح شـ
وليســت لــك ،إن اجلنــي احلقيقــي يكمــن فيــك أنــت ،يف نجاحــك الشــخيص،
ثقافتــك ووعيــك وتعليمــك ،يف متكنــك مــن احلصــول عــى عمــل واســتقرار
مــادي يعينــك عــى مشــقات احليــاة.
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كنــت شــاردة ،غاضبــة ،أفكــر فيام حيــدث ،بينام كانــت ((مجيلة)) مســتمرة يف
التحــدث مــع ((رشــيد)) عــر اهلاتــف .كنت أبغضــه مــن الوهلــة األوىل ،وكأن
اهلل قــد أمــر مــن فــوق ســبع ســاوات أن أكرهــه فكرهتــه ،كان يملــك صو ًتــا
رتا ،عينــاه محــراء كالشــياطني ُيقال
ـراُ ،مســته ً
مرتفــع دائـ ًـا ،يضحــك ويمــزح كثـ ً
مــن فعــل اخلمــور واملخــدرات التــي لطاملــا أنكــر أنــه يتناوهلــا ويقــول ((كذ ًبــا))
صباحــا ،كانــت نظراتــه مريبــة،
إهنــا مــن فعــل الســهر يف العمــل ليـ ًـا والدراســة
ً
شــهوانية تؤذينــي كلــا قابلتــه ،لكنهــا كانــت حتبــه ،تتعلــق بــه وكأنــه آخــر البــر
عــى األرض ،عندمــا علــم منهــا بشــأن مــا كان مــن الوالــد متســك بفرصتــه ..
كنــت موقنــة منــذ البدايــة أنــه معهــا فقــط ألهنــا مجيلــة ومجيلــة للغايــة ،لقــد كان
فقــط يبحــث عــن فتــاة ُميــزة و ُمدهشــة يتســكع معهــا داخــل اجلامعــة وبعدهــا مل
يكــن ليخــر شــي ًئا فأكمــل يف العالقــة ،جمــرد فتــاة معلقــة يف رقبتــه يف أي وقـ ٍ
ـت
شــاء ســوف يقطــع عالقتــه هبــا ،ثــم إنــه بالتأكيــد كان يف عالقــات أخــرى كثــرة
حيصــل مــن كل عالقــة عــى مــا يســتطيع احلصــول عليــه .لكنــه يف النهايــة مل
يتــزوج إال مــن فتــاة حيصــل منهــا عــى منفعــة مــا ،وقــد توافــرت لــه الفرصــة
اآلن بعدمــا علــم بشــأن الوديعــة.

***

كانــت األيــام متــر بطيئــة ،شــعور اخليبــة يرافقنــي فيهــا ،أتســاءل ِ
دائـ ًـا :مــاذا
فعلــت ليصــادف ربيــع عمــري كل هــذه اخليبــات؟ ،وقــد كنــا وقتهــا بعيديــن،
بعيديــن حــد الشــعور بـــ اآلســى كلــا تذكــرت كــم كنــا قريبــن ،كلــا تذكــرت
أن اهلواتــف كانــت ال تنطفــيء أضــواء شاشــاهتا مــن كثــرة ورود االتصــال
ـاب رائــع تنتهــي
حلكَايــا ،كنــا قريبــن كضفتــي غــاف كتـ ً
وتبــادل الرســائل وا َ
مــن قراءتــه وتشــعر أنــك فتحتــه تـ ًـوا ولكــن مــن فــرط لــذة مــا قرأتــه انتهيــت
منــه رسي ًعــا .و ألننــي ال أغــادر مــن حيــاة أحـ ٍـد مــا أال وقــد قاتلــت بــا فيــه

138

ـي التواصــل معــه ولــو مــرة أخــرة .وملــا مل يكــن
الكفايــة لكــي أبقــى وجــب عـ َّ
الوقــت يتحمــل االنتظــار اتصلــت بــه ،تواصلــت معــه هاتف ًيــا ودون مقدمــات
دخلــت يف األمــر مبــارشة ،أخربتــه بــا حــل بنــا بدايــة مــن مــرض الســيد مجــال
ـرورا بتخوفــه مــن
الديــن وإحالتــه خــارج العمــل نتيجــة ظروفــه الصحيــة ،مـ ً
املــوت ،وانتهــا ًء ِب مطالبتــه يل و ((مجيلــة)) بالــزواج كــي يطمئــن قلبــه.

كنــت أتوقــع منــه ردة فعــل تطمئــن قلبــي ،كنــت أود منــه خمالفــة وكــر
قاعــدة العــم ((جــورج برنــارد شــو)) يف القــول (( :أن الــكل ســوف يؤذيــك
.))..كنــت أنتظــر منــه اســتغالل الفرصــة والوقــوف إىل جــواري .و انتظــرت
أن هيتــدي و خيتــارين ملــرة أنــا الــذي اختارتــه بــإرصار يف كل مــرة و وســتختاره
دائـ ًـا وتنتظــرة حــد الفنــاء لــو أنــه فقــط قــال انتظرينــي  ،لكنــه مل يفعــل  ..مل أجــد
ـرا من
منــه ســوى مواســاة بــاردةً ،
بعضــا مــن األســف عــى مــا آل لــه احلــال وكثـ ً
الصمــت الغــر جمــدي والــذي ال يعنــي يل ســوى أنــه ختــى عنــي ،ثــم أخــرين أن
والدتــه بحالــة صحيــة متأخــرة للغايــة ،مــن الصعــب جـ ًـدا عليــه اآلن اختــاذ أي
خطــوة يف قصتنــا ،للحظــة بــدا يل أن القــدر يرفــض بــأن نفــرق وال يقبــل أيضـ ًا
بــأن نكــون قريبــن مــن بعضنــا ،شــىء مــا باملنتصــف هــو مــا كتــب لنــا بــأن
نعلــق بــه إىل األبــد .لكنــه قطــع هــذا الشــعور عندمــا قــال امـ ِ
ـض يف حياتــك،
ـض فيــا فيــه خــر لـ ِ
امـ ِ
ـعرت كــا لــو أن شــي ًئا مــا انتــزع منــي
ـك ..للحظــة  :شـ ُ
بالقــوة ،كــا لــو أنــه غــرز كلتــا يديــه اجلائــرة يف جســدي لينتشــل قلبــي مــن
صــدري .فقــط للحظــات ظننــت العــامل ســيتوقف والطيورســتموت والشــمس
لــن تــرق مــن جديــد ،لقــد ظننــت بــأن كل يشء ســينتهي فــور أن نبتعــد .لكــن
ـي حتمــل بــرود
كل يشء الزال كــا كان نحــن فقــط توقفنــا .وملــا اســتحال عـ َّ
املحادثــة وشــعرت أننــي أفــرض نفــي عليـ ِـه أخربتــه :
 -زين  ..كن بخري  ..بخري فقط.. .
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وأهنيت االتصال.

***

كنــت واقفــة بالقــرب مــن النافــذة املطلــة عــى الشــارع ،أنزلــت يــدي
املمســكة باهلاتــف ،ارخيتهــا متا ًمــا باستســام ثــم تراجعــت خطــوات ابتعــدت
عــن النافــذة ،جلســت عنــد حافــة الرسيــر صامتــة متا ًمــا ،أومــأت بــرأيس يائســة
أال أمــل وال نجــاة ،هــل تعرفــون هــذا الشــعور بــاألمل الــذي يبــدأ مــن القلــب

 ..ينتقــل للرئــة  ..ثــم لبقيــة اجلهــاز التنفــي واهلضمــي  ..ثــم لألطــراف ..
ـت هشـ ًة كـــ القـ ِ
ـش.
هــذا مــا حــدث معــي حلظتهــا .لقــد َخـ َـر َت قــواي وأصبحـ ُ
أصابنــي يــأس ،انطفــأ يف داخــي يشء مــا ،أدى إلنطفــاء كل يشء .أصابنــي
يــأس اقتلــع مــن صــدري العاطفــة وكل حقيقــة ،وكل شــعور ،جعلنــي أجتاهــل
مشــاعر القلــب وصــرين رمــا ًدا خفي ًفــا تــذروه الريــح.

ببــطء انفتــح بــاب الغرفــة ..دخلــت ((فطــوم)) ..أغلقتــه مــن خلفهــا..
جلســت إىل جــواري متا ًمــا ..ربتــت برفـ ٍـق فــوق كتفــي األيــر ثــم ســألت وهي
تنظــر يف عينــي مبــارشة باســتحياء  :مــاذا بعــد؟! والــدك ينتظــر منــك إجابــة!!
دون تــردد أجبتهــا كــا أجــاب نبــي اهلل ((اســاعيل)) عليــه الســام أبــاه.
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الصابِ ِريــ َن)) .الصافــات.102:
َّ
بعــد ســاعها مــا قلــت  ..ربتــت عــى كتفــي مــرة أخــرى قبــل أن تقــوم
وختــرج مــن الغرفــة ،توجهــت إىل الســيد ((مجــال الديــن)) أخربتــه بــا دار
بيننــا  ..بعــد دقائــق قليلــة عــادت إ َّيل  ..كنــت مــا أزال جالسـ ًة حيثــا تركتنــي..

جلســت بالقــرب منــي مالصقــة يل متا ًمــا ،ومهســت :

 -اجلمعــة القــادم يــأيت رشــيد بصحبــة عائلتــه خلطبــة ((مجيلــة)) وبنفــس
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اليــوم ُتقــرء فاحتتــك عــى ((نــزار)) عــى أن يكــون خــال شــهر مــن بعدهــا
حفــل زفافكــم.

ســمعت كلامهتــا ومل أعلــق ،مل أحــرك ســاكنًا ،اكتفيــت بابتســامة بــاردة
مصطنعــه ،مل أكــن أعــي حلظتهــا بأننــي ترسعــت ،بأننــي القيــت بنفــي يف بحــر
ـورا
ـي تفهــم أن الغضــب جيعــل املــرء أحيا ًنــا يقــرف أمـ ً
مــن الظلــات .كان عـ َّ
ـورا ال ُيــدرك عقباهــا
ال ُيمــد عقباهــا ،وأحيا ًنــا جيعــل اخلــوف املــرء يقــرف أمـ ً
 ..الغضــب واخلــوف ُيرجــان املــرء عــن املألــوف منــه .لــذا جيــب توخــي احلذر
ـرا حتــت واحــد مــن هذه املشــاعر،
والرتيــث يف اختــاذ القــرارات عنــد الوقــوع أثـ ً
ومــرت الليلــة  ..مــرت بــاردة متا ًمــا ،فقــد تصنعــت القــوة ومتســكت هبــا ،مل
أطلــب ليلتهــا يـ ًـدا متســح دمــوع الفــزع ،ومل ُأوقــظ أحـ ًـدا ليعانقنــي كــي أهــدأ،
عــام جيــب أن أكــون ممنو ًنــة؟ لقــد عشــت أســوء اللحظــات الســابقة بمفــردي
ـي التحمــل.
واآلن عـ َّ

***

اجلمعــة مســا ًء  :هنايــة الليلــة جلســت ((مجيلــة)) تتحــدث إىل رشــيد عــر
ـرا كللــت قصــة
اهلاتــف ،كانــت عيناهــا ممتلئــة بالســعادة مالحمهــا متــوردة ،أخـ ً
حبهــا ل رشــيد بارتبــاط رســمي ترعــاه العائلــة(( ..مجيلــة)) التــي أحبــت
نــدل ،ســكري ،أخالقــه مزيفــة ونظراتــه تشــبه نظــرات اخلنزيــر مليئــة بالشــهوة
ومل يتخــذ خطــوة واحــدة يف ســبيلها إال بعــد علمــه أهنــا حصلــت عــى وديعــة
بنكيــة فطمــع فيهــا ،أصبحــت اآلن معــه يف عالقــة رســمية برعايــة األهــل.
أ َّمــا هبــة اهلل التــي أحبــت زيــن زيــن زيــن ،رفيــق الكتــب ،الشــهم ،أشــهر مــن
يف احلــي ،والــذي ســعى إليهــا مــرة تلــو األخــرى هــو وعائلتــه فقــد افرتقــا..
افرتقــا واآلن أصبحــت يف طريقهــا للــزواج مــن ابــن عمهــا حســب العــادات
والتقاليــد ورغبــة الســيد ((مجــال الديــن)) .ســتتزوج ابــن عمهــا املخمــور
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ـارا رفيــق الســيئني .األمــر أشــبه بمزحــة ســيئة للغايــة تلقاهــا أحدهــم
ليـ ًـا وهنـ ً
فبكــي ومل يضحــك.

مل أكــن و ((نــزار)) جيمعنــا حديــث ،حتــى إننــي مل أكــن أملــك رقــم
هاتفــه ،ولــو كنــت أملكــه فبــا ســوف أحتــدث إليــه وأنــا قلبــي و عقــي وكيل مــع
((زيــن))!! األمــر بشــع للغايــة  ..اســتلقيت يف الرسيــر لبعــض الوقــت يف حماولــة
منــي الســتجداء النــوم أن يــأيت لكــن دون جــدوى ،فنهضــت عــن الرسيــر..
جلســت عنــد حافتــه ..ســحبت هاتفــي مــن فــوق املِن َْضـ َـد ُة بعــد أن ابعــدت عنــه
أســاك الشــاحن ..فتحــت شاشــته ثــم توجهــت بداخلــه نحــو نافــذة دردشــة
أحــد مواقــع التواصــل االجتامعــي .بحثــت عــن نافــذة دردشــة باســم ((زيــن)).
ثــم بــدأت أرسد لــه رســالة طويلــة أصــف لــه فيهــا مــا أشــعر بــه ..
مرحـ ـ ًبا ((زيــن))  ..أ َّمــا قبــل  ..مــرة أخــرى ال أعــرف بــا أناديــك ..كل
يشء قــد تغــر  ..أ َّمــا بعــد أريــدك أن تعــرف مل يكــن غيابــك مفاج ًئــا  ..لكنــه
كان  ..ومــا زال  ..وســيظل  :موج ًعــا .عرفتــك قبــل ســنوات حتديـ ًـدا يف نيســان
 ..عشــنا ســو ًّيا أوقــات طويلــة كانــت كلهــا مجيلــة برفقتــك ..كنــت فتــا ًة صغرية
ـي
تبــدو كالربيــع ،و دائـ ًـا برفقتــك كنــت مزهــرة ،واآلن هــا هــو نيـــسان حيــل عـ َّ
مــن جديــد ،لكــن هــذه املــرة أنــا وحيــدة متا ًمــا ،مشــوهة ال أعرفنــي ،ال أعلــم
ـرا كفتــا ًة أخــرى غطاهــا خريــف مصفــر كأرض أجدهبــا
مــن أنــا ،أجهلنــي كثـ ً
اجلفــاف كســحابة كادت أن هتطــل وانقشــعت قبــل ذلــك ،ككل األشــياء
الالمكتملــة ،امــرأة متقلبــة املــزاج يف الدقيقــة ألــف فــرح وبــكاء وال أعــرف
الفــرار مــن حتفــي ،كمدينــة حــرب هــرب ســكاهنا مهاجريــن مــع أرساب
احلــام ،كلوحــة قديمــة عــى حائــط يبكــي بــرودة أركان ،كنافــذة دون عصفــور
صبــاح وقهــوة موعــد بــاردة عــى منضــدة انتظــار ،حتى كـــلاميت خذلتنــي ،وذايت
طعنتنــي ،كنــت برفقتــك زاهيــة مقدســة يشــع منــي الضــوء واخلــر والفضيلــة
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كـــ ((طليطلــة األندلســية)) ،أ َّمــا اآلن أمســيت أشــبه ((يوليــش األملانيــة)) يف
العــام 1945م .مل ي َتبـ َـق منــي غــر احلطــام ورائحــة املــوت والبــارود وســكون
املقابــر ،بعــد رحيلــك غــاب االطمئنــان وال بــؤس أشــد عــى املــرأة مــن فقداهنــا
لألمــان ،إننــي اآلن يــا ((زيــن)) بــا قلــب ،بــا أى يشء وخاليــة مــن كل يشء،
كـــكل األشــياء حــويل فارغــة متا ًمــا حتــي مــن نفــي  ..لــذا قــررت أن أكتــب
لــك ،أروي لــك مــا حــدث يل بعــد قــرار غيابــك أرشح لــك كيــف أن قلبــي
أهلكنــي بــك وألعلمــك أن اختيــارك للرحيــل مــرة ثانيــة كان هــو خطيئتــك
الوحيــدة التــي ســتبقي حاجـ ًـزا بينــي وبينــك لألبــد والتــى لــن تغتفــر أبـ ًـدا .

كثــرا مــن
لكــن !!  ..قبــل أن أروي لــك مــا كان عليــك أن تعلــم أن
ً
الفــوىض تــدق يف رأيس ،وأن أجــراس اخليبــات تــدق يف مســاحات عقــي
املتخمــة باخلــوف و اجلــزع مــن هــول مــا رأيــت ،يف حقيقــة األمــر أنــا متعبــة
ح ًّقــا ،لــذا  !..فلتتحمــل كلــايت مهــا كانــت مثقلــة بــاألمل واحلــزن وكثــر مــن
أيضــا قبــل أن أروي لــك شــي ًئا،
االهتامــات التــي يؤســفني أهنــا حقيقــة .ولتعلــم ً
أين لســت حزينــة مــن رحيلــك بقــدر مــا أنــا خائبــة مــن نفــي حــن صدقــت
حكايــات البقــاء التــي كنــت تروهيــا يل وحكايــات رجولتــك الذائفــة ،حزينــة
ألنــى سأشــيب و أنــا أجتــرع مــرارة فقــدك ،وأنــا أشــكو حرقــة الغيــاب املــؤمل
وأشــكو جفــاف الطرقــات مــن خطــوة أقدامــك نحــوي ،واألســوء مــن ذلــك
شــعوري بالفــوىض العارمــة يف صــدري ،حزينــة يرافقنــي كــر كبــر يف قلبــي،
أحــن ،أتوجــع  ،أضحــك ،أبكــي وأمحــل صوتــك يف مســامعي ثــم أنــام  ..ح ًّقــا
أنــا حزينــة لرحيلــك و بفعــل خذآلنــك.
عليــك أن تعلــم أنــه بعــد رحيلــك مــرت األيــام بطيئــة ،أبطــأ ممــا ينبغــي،
وعــى أى شــىء مــرت!! مــرت عــى وجــع ،مــن أمل إىل أمل ،مــن خــذالن إىل
خــذالن ،فــكل يشء حــويل آذاين بشــدة أكثــر ممــا تتخيلــل ،لدرجــة أين كنــت
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دائـ ًـا مــا أتســاءل أي ذنــب اقرتفتــه كــي أعاقــب عليــه بــكل هــذا الوجــع واألمل
واخلــذالن ،وحتــى اآلن مل أجــد اإلجابــة وهــذا يســحق روحــي بشــدة .ولتعلــم
أنــه يف الوقــت الــذي تعتقــد فيــه أنــك رحلــت أنــت يف احلقيقــة توهــم نفســك
بذلــك ،نعــم هــذا وهــم فـــأنت حتيــا بداخــي دو ًمــا ،قــد تكــون رحلــت يف أعــن
اجلميــع ،قــد يعتقــدون حتــى إنــك رحلــت إىل الفنــاء ،لكــن يف احلقيقــة وحتــى
لــو أنــك رحلــت إىل الفناء فـــأنت حتيــا بداخيل كل يــوم وكل ســاعة وكل دقيقة،
أيضــا أنــه يف الوقــت الــذى اعتقــدت أنــت فيــه
تعيــش بداخــي دو ًمــا  ..ولتعلــم ً
أن األيــام متــر وكل يشء يتغــر وأن هنــاك أشــياء أمســت جمــرد ذكريــات ،أرى
أنــا نفــي الزلــت متوقفــة هنــاك عنــد أول حلظــة تالقــت فيهــا عينــي بعينيــك
قبــل ســنوات ،تلــك اللحظــة اخلالــدة يف ذاكــريت والتــي ال تفــارق خميلتــي أبـ ًـدا،
الزلــت هنــاك أتذكــر كل يشء ،نظرتــك العميقــة  ،صوتــك ،رائحتــك املميــزة،
أتذكــر كيــف كنــت حلـ ًـا رائ ًعــا حتــول إىل كابــوس أســود شـ َّـوه كل شــىء حــويل
ٍ ..
وآه لــو أنــك تــدرك مــدى اســتيائي مــن األوقــات التــي ال حتمــل شــي ًئا منــك،
ملكثــت بالقــرب منــي ومل تبتعــد أبـ ًـدا ومل ختــذل قلــب أحبــك بصفــاء مل تدركــه
بحياتــك مــرة أخــرى ،لــو أنــك كنــت أكثــر وفــاء وأقــل زي ًفــا ،لــو أنــك كنــت
أكثــر إنســانية ومل متــزق قلــب فتــاة كل ذنبهــا وثقــت بــك ،لــو أنــك مل تغــرس
أصابــع خذالنــك بقــوة ىف صــدر فتــاة أحبتــك بطهــر العاملــن ٍ ..آه ٍآه و ٍآه وليــت
اآلهــات تفيــد بــيء.

***
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()1
ٍ
شــهور
انقضــت فــرة اخلُطوبــة التــي ســبقت الــزواج الرســمي ،أربعــة
كاملـ ٍـة ،كانــت ثقيلــة أيامهــا عــى قلبــي ،أثقــل مــن أن ُتكــى أو ُتـ َّـدون عــى
ـرا لزيارتنــا ،ربــا كل يــوم ،مل يكــن يكتفــي
الــورق ،كان ((رشــيد)) حيــر كثـ ً
باالتصــال اهلاتفــي طــوال الوقــت مــع ((مجيلــة)) ،بينــا مل يكــن ((نــزار)) يســأل
عنــي ُمطل ًقــا ،كأن خطبتنــا مل تتــم مــن األســاس ،كنــت بائســة ،ال ُيمكننــي أن
ِ
أصــف مــدى شــعوري بِال َّت َقـ ُّـز ِز جتــاه مجيــع األشــياء يف هــذه الشــهور وبخاصــة
اآلونــة األخــرة.
مائــة وعرشيــن يو ًمــا كاملــة و أنــا أحيــا يف عزلــة ،معتقــدة بــأن يف العزلــة
راحــة للــروح املنهكــة وشــفاء للقلــب ،لكــن رسعــان مــا اكتشــفت أن العزلــة
هــي أكــر كذبــة يف حماولــة الشــفاء  ..العزلــة حالــة امتــاء باألشــياء التــي هنــرب
منهــا ،فأنــا الزلــت ممتلئــة بــه والقصــة وإن انتهــت يف الظاهــر َّإل أهنــا بداخــى
مل تــزل ممتــدة.

لكنــي أؤمــن بــأن اجلفــاء يقتــل احلــب ،واحلــب ال يكفــي للمغفــرة ،و أنــا
تعبــت مــن اختــاذ دور الشــجرة يف هــذه القصــة ،لقــد ســئمت كل هــذا الوقــوف
الغــر جمــدي و أنــا أدعــي بــأين الزلــت أثمــر بينــا جــذوري تتــآكل قهـ ًـرا ،و
ـرا  ..هــا أنــا أرفــع رايــات قلبــي أمــام كل هــذه التعــب هــا أنــا بــكيل وقلبــي
أخـ ً
أســقط ،لقــد صــرت أكثــر ممــا بإمــكان امــرأة أن تصــر فهــا أنــا أستســلم بعــد
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كل شــعوري ،لقــد يئســت انتظــار أشــياء كان جيــب أن تــأيت بتلقائيــة وحــب

مــن ذات نفســها ،يئســت أن أكــون الطــرف الــذي يعطــي و حيــب أكثــر و ينتظــر
دائـ ًـا ،تعبــت أن أكــون َمــن تريــد مرضــاة العائلــة واحلبيــب واألصدقــاء رغــم
كل يشء وبــكل يشء ،تعبــت مــن اختبــارات العائلــة ،احلــب والصــر وحــدي
ـكان باهـ ٍ
و تعبــت حــريص و متســكي بمـ ٍ
ـت يف قلوهبــم مجي ًعــا ..
يف حقيقــة األمــر  ..إننــا نحتــاج وطنًــا اليتعــب مــن إحتضاننــا ،أن نقــول
هــذا الشــخص هــو عائلتنــا ،نتكــي ُء عليـ ِـه فيكــون مــا ًذا آمنًــا عنــد التعــب..
ويكمــل نقصنــا ،يــرى يف وجودنــا حقيق ـ ًة
مجيعنــا يف أحتــاج أن يــأيت أحدهــم
ّ
عظيمـ ًةُ ،يــرج منّــا شــي ًئا مجيـ ًـا مل نتوقــع أنــه موجــو ٌد فينــا ،يكــون مرآتنــا التــي
تكــذب علينــاُ ،نشــاركه أحاديثنــا الســخيفة وأحالمنــا التافهــة دون أن
ال
َ
تافهــا يؤملنــا،
يســتخف بنــا ،نتصــل بــه عنــد الثالثــة فجـ ًـرا فقــط لنخــره أن شــي ًئا ً
يســاعدنا يف أي مــأزق ونحــن موقنــن أ َّنــه لــن يرتكنــا وحدنــا .لكــن العائلــة ..
العائلــة ال تفهــم ذلــك.
مــرارا أين فتــاة طيبــة ،هشــة للغايــة ختــاف أن تعيــش وحيــدة،
أخربهتــم
ً
ختــاف أن تنــدم ،فاختــاروا مجي ًعــا لألســف أن يرتكــوين خائفــة وحيــدة مــع

ندمــي يف عــامل مرعــب .واآلن  ..كان عــى العائلــة وكل عائلــة أن ُيق ِّيمــوا
شــخصية صغريهــم ،مــا يصلــح لــه ومــا ال يصلــح والطريقــة الصحيحــة
ً
بديــا عــن ذلــك اختــاروا جتاهــل رغبــايت ،اختــاروا
للتعامــل معــه .لكنهــم
حتطيمــي لدرجــة مل أعــد أدري شــي ًئا عــن ماهيتــي ،ال أعــرف كيــف أصــف مــا
أنــا فيــه ،يكفــي أن أرى يف مــرآيت ذلــك التيــه الــذي متــادى ّيف وانتثــر يف ظِـ ّـي
وخطــوط يــدي وصــويت ..حتــى صــارين .أشــعر بتوقــف حيــايت وربــا تباطــوء
نبــض قلبــي ذاتــه .مــا يمـــر هــو الوقــت ،أمــا أنــا فأقــف بخطـ ٍ
ـوة هزيلــة طاهلــا مــا
ُ ّ
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يكفــي مــن الـــتعب واألسـ ّية ..أنــا التــي أشــعر دائـ ًـا أن احليــاة ماراثــون طويــل،
أو درب ال ِ
آخــر لــه .ملــاذا؟ ألننــا يف احلقيقــةال نســريح؛ إننــا يف ركـ ٍ
ـض دائــم
ٌ

خلــف األشــياء .خلــف كل مــا نريــده ومــا نحلــم بــه ومــاال نصــل إليــه ،نبحــث
عــن دهشـ ٍـة أليامنــا ،عــن ســعادة ِ
واحــدة حقيق ّيــة تنســاب إىل ي َبــاس اللحظــة
حتديــدا عــى أطــراف
والثــواين وت ّتســع يف أيامنــا بالنــدى والضوء.أقــف
ً
الــكالم ،الكثــر ممّــا ال أقولــه وخيطــو بِوقعــه ا ُملـ ّـر عــى صــدري ال أنجــو منــه
وحيــال ســكينة األزرق ّيف إىل قــ ٍ
ـلق وفــزع.
إننــي يف هــذه اللحظــة حتديـ ًـدا أقــف يف املنتصــف ،وجهــي ُمل ّطــخ باجلمــود

صــويت حشــو ٌد تعــزف كل أغــاين الصــر والقــوة ،إننــي متعبــة ألننــي
ويف ّ
أحـ ّـد جهاتــه
واقفــة بــن عجــزي عــن املواربــة وبــن الصمــت الــذي ينفينــي إىل َ
وأكثرهــا وحشــة ،حيــث ال قــوة تكفــي للتامهــي مــع املزيــد مــن الصمــت وال
جمـــاز بِوســعه أن ُيصـ ّـور فظاعــة األمر..أنــا ُينهكنــي العـــوز ،وفكــرة أين ال أميل
اىل اســتجداء يـ ٍـد متســح مــا تب ّقــى مــن املِلــح عىل عينــي قبــل أن ِ
ينهمــر اىل العدم،
أو كتـ ٍ
ـف واحــدة تســر معــي لتكــون مظ ّلتــي يف وجــه اجلفــاف واخلــوف .أنــا
البطلــة وأنــا كل اجلامهــر يف مــرح العــامل ِ
املو ْ
حــش ،يف كل مشــاهد احليــاة
ـتد ّيف بالوحشــة وتــرق مــن روحــي الزهــو واألمــل ،ال يشء
الرديئــة التــي متــ ّ
معــي يف رهبــة املوقــف ،واليشء ســوى أن يف قلبــي ِمقبــض بــاب وأن الوحــدة

هــي كل مــا انتهــي إليــه خلــف عتبــة بابــه.

عــي التعــب و ُأقاصيــه ،ال نجمــة ُتــيء
أقــف يف املنتصــف ،يتهــادى ّ
عتمــة روحــي ،وال طمأنــة تنتشــل وجهــي الغــارق يف اخلــوف ،ال يشء ســوى
موســيقى مأخــوذة بالشــجن كموســيقى حزينــة ل ّلحظــة ،وتنهيــدة طويلــة عــى
مقــاس العمــر الــذي جــرى خلــف الضيــاع ،وليـــل ُيبالــغ يف عتمتــه حتــى ُتشــبه
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تلــك العتمــة الكثيفــة يف صــدري ،.أقــف يف املنتصــف أتسـ ُ
ـاءل يف نفــي ملــاذا

عــى النســاء أن يتظاهــرن بأهنــن يشء لســن عليــه؟! ملــاذا علينــا أن نتظاهــر
بالغبــاء يف حــن أننــا لســنا غبيــات؟! ملــاذا علينــا أن نتظاهــر بأننــا عاجــزات يف
حــن أننــا لســنا كذلــك؟! ملــاذا علينــا أن نتظاهــر باألســف يف حــن أنــه مــا مــن
يشء لنأســف عليــه.

إننــي أهتــاوى يف هــذه اللحظــة ،أ ُظننــي فقــدت إيــاين ،فقــدت اليقــن
بــأن هنــاك شــي ًئا مــن الســام الروحــي قــد يــأيت ،وليــس هنــاك مــا هــو أســوأ
مــن فقــدان اإليــان وعــدم اليقــن .لقــد صنعــوا منــي أرض بـ َّـو َر غــر صاحلــة
للزراعــة مــن قبــل اآلخريــن ،وكأننــي كنــت شــجرة ال تنبــت َّإل مــرة واحــدة

اســتهلكوها متا ًمــا يف هــذه املــرة ثــم تركــوين ال فائــدة منــيُ ،مســتهلكة فاقــدة
اإليــان بــذايت ،أشــعر بأننــي مل أعــد صاحلــة ألي يشء يف احليــاة ،مل يعــد لــدي
مــا أفعلــه ســوى االستســام.

***

الزمتنــي هــذه املشــاعر الســوداوية أيا ًمــا ،كان شــعور التيــة يتســع داخــل
صــدري ،كانــت ليــايل شــهر «متــوز» مرتفعــة احلــرارة ،عندمــا كنــت جالســة
عنــد حافــة الرسيــر أتصبــب عر ًقــا وكأننــي فــوق صفيــح ســاخن ،أتذكــر أن

غـ ًـدا حفــل زفــايف عــى ((نــزار)) ،لقــد انتهــت قصــة زيــن زيــن زيــن ،ومل أعــد
فتاتــه بعــد اليــوم.
يف رأيس كانــت تلــك الواقعــة شــديدة البــؤس ،فاللحظــة التــي تعــي فيهــا
أنــك غــر قــادر أن تصبــح الشــخص الــذي حتلــم بــه وأنــك خــرت معركتــك
األهــم يف اختيــار رشيــك تكمــل معــه باقــي حمطــات حياتــك هــي اللحظــة
بؤســا يف مشــوار العمــر.
األشــد ً
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دائــا ،ألــوم عليهــا ،خاصــة عندمــا
وكنــت وقتهــا غاضبــة مــن نفــي ً

تذكــرت قــول ((غراهــام غريــن))  :اليــأس والبــؤس مهــا الثمــن الــذي يدفعــه
املــرء لســعيه وراء هــدف يســتحيل حتقيقــه .لكــن مــن قــال إن التحاقــي بكليــة
الفنــون اجلميلــة كان هد ًفــا يســتحيل حتقيقــه ؟ من قــال إن االرتباط بـــ ((زين))
الــذي يشــبهني متا ًمــا يف الــروح ،الصفــات ،وحتــى الشــكل هد ًفــا يســتحيل

حتقيقــه؟ ال أعــرف .أشــعر أننــي محقــاء يف هــذه اللحظــة .أعتقــد أننــي كنــت
يائســة وعنــد اليــأس يصبــح املــرء ُمشــت ًتا وال يســتطيع اختــاذ قــرار مناســب.

مســاء اليــوم التــايل ،نفــس التوقيــت تقري ًبــا ،كنــت جالســة عنــد حافــة

الرسيــر ،لكــن هــذه املــرة قــد تبدلــت بعــض األشــياء ،فالرسيــر ليــس يل ،ليــس
يف غرفتــي التــي شــاركتها مــع ((مجيلــة)) إنــا رسيــر غرفــة نــوم ((نــزار)) .
داخــل شــقته القديمــة يف ((شــارع العريــش))  ،تلــك التــي تواجــه شــقتنا
القديمــة التــي تركناهــا ســاب ًقا بعــد واقعــة زواج ((زيــن)) ومــا تالهــا مــن
أحــداث .لقــد ُعــدت جمــد ًدا للقــرب منــه ،الستنشــاق رائحتــه عندمــا يمــر مــن
الشــارع ،لكننــي عــدت مرتديــة فســتا ًنا أبيــض ،امــرأة لرجــل آخــر.
كان قــد توجــه نحــو احلــام بينــا كنــت يف هــذه اللحظــة حتديـ ًـدا ال أشــبه

ســوى أســفنجة حمتقنــة بالكثــر مــن الوجــع كفيلــة بعــرة واحــدة لتنهــال
باكيــة .كنــت حزينــة ،خائبــة بشـ ٍ
ـكل موحــش وينقصنــي البــكاء  ..و هــذا مــا
حــدث بالفعــل عندمــا انفتــح بــاب الغرفــة وظهــر أمامــي وكان شــبه عار ًيــا،
نظــر إيل ُمبتسـ ًـا ،نظــر داخــل عينــي مبــارش ًة وقــد بــدا كمــن يتهيــئ للحصــول
عــى جائــزة مل يكــن يتخيــل حصولــه عليهــا أو مــن يتهيــئ لالنقضــاض عــى
فريســة شــهية مل يتــذوق طعمهــا أبـ ًـدا.

هــذه اللحظــة حتديـ ًـدا شــعرت باخلــوف يــري بداخــل أورديت ال الدمــاء،
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شــعرت بأننــي كطاولــة قديمــة كهلــة األرجــل ،مهشــمة املقاومــة ،قــررت أن

تســقط ،أن تتحــرر مــن مهمــة تراكــم الفــوىض عــى ســطحها.
ِ
شــعرت حلظتـــها َّ
ـب بِـ ُبـــطء شديـــد مــن مجيــع أجــزاء
أن روحـــي انسـحــ ْ
برسعة شـ ٍ
ٍ
ـديدة،
جســدي ثــم تكــورت بحجــم كــرة املــرب ثــم هربــت فزعـ ًة،
كمــن يطاردهــا املــوت إىل أقــى مــكان مظلــم داخــل اجلســد لتختبــيء فيــه،

شــعرت أن روحــي ســجينة ،مرهقــة ،تبــدو يل آثمــةُ ،معذبــة ،بطريقــة مأســاوية.
فبكيــت بحرقــة للحظــات قبــل أن تســقط الطاولــة مغش ـ ًيا عليهــا.

***
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()2
((ما من يشء تدرك قسوته َّإل وجيعلك رهني ِ
أمله،
وما من ٍ
يشء تدرك لين ُه إال وجيعلك عار ًفا بأمانه)).
ِ
ِ
وال َر َكــة عندمــا فتحــت عينــي ببــطء
كنــت ُمــدد ًة يف الفــراش َفاقــد ًة احلـ َّ
ـس ْ َ
ألجــدين يف مـ ٍ
ـكان مل آلفــه ،تفقــدت ســقف الغرفــة للحظــات قبــل أن ألتفــت
لليســار فتســقط عينــي عــى ((نــزار)) ُمــد ًدا هــو اآلخــر بالقــرب ِمنــي عــى
نفــس الفــراش.
ـت فزعـ ًة ِمــن مــكاين وأنــا أتفقــد املالبــس عىل جســدي أطمئــن إن كنت
َّفزيـ ُ
بخــر ،كنــت ال أزال مرتدي ـ ًة فســتان الزفــاف ،وحتــى احلــذاء مايــزال يطــوق
أقدامــي ،بينــا كان ممــد ًدا شــبه عـ ٍ
ـار وبالقــرب منــه عــى املِن َْضـ َـد ُة زجاج ـ ٌة مــن
اخلمــر ومطفــأ ٌة قــد امتــأت عــن آخرهــا ببقايــا الســجائر امللفوفــة ،أدركــت
ـورا ،وأننــي مازلــت عــذراء فتنفســت الصعــداء لثــاث
حلظتهــا أنــه نــام خممـ ً
مــرات ُمتتاليــة كانــت الثالثــة فيهــم هــي األطــول ،وكأننــي قــد نجــوت للتــو
مــن الغــرق ،لكــن هــذا ال يمحــو قســوة إدراكــي بــا فعلــه األهــل يب ومــا فعلتــه
بنفــي.
لقــد تركنــي أســتلقي فاقــد ًة للوعــي ،مل هيتــم بــأن يعيــدين إىل وعيــي ،مل
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يفكــر إن كنــت قــد ُمــت أو أننــي يف خطــر ،وأنــا  ..أنــا  ..يف احلقيقــة أنــا املخطئــة
ـي أن أتســاءل ملــاذا جعلــوا منــي ضحيــة الســتغالهلم؟ ليــس هــذا هــو
وليــس عـ َّ
ـي أن أســأله لنفــي ،إن الســؤال احلقيقــي والــذي أرفــض
الســؤال الــذي عـ َّ
مواجهتــه هــو  :ملــاذا جعلــت نفــي فريســة هلــم؟؟.
تلــك اللحظــة استشــعرت بأننــي يف احتيــاجٍ شـ ٍ
ـديد لزيــارة احلــام ،ورغــم

ـرارا والتــي تشــبه
معرفتــي اجليــدة لــكل غرفــة يف الشــقة التــي ســبق وزرهتــا مـ ً
متا ًمــا شــقتنا القديمــة املواجهــة هلــا إال أننــي كنــت تائهـ ًة ،ضائعـ ًة ،خائفـ ًة ،وال
ـي أن أســلكه أو أضــع فيــه أقدامــي ،رغــم ذلك اســتجمعت
أعــرف أي اجتــاه عـ َّ
قــويت ،حتركــت صــوب البــاب ،وضعــت يــدي بحـ ٍ
ـرص عــى املقبــض  ..فجــأ ًة
 ..ارتفــع صــوت مــا ،ففزعــت منــه ،فتحــت البــاب برسعــة وخرجــت مهرولـ ًة
نحــو الصالــة التــي تتوســط الشــقة ،اكتشــفت بعدهــا أنــه مل يكــن ســوى صــوت
صباحــا.
تنبيــه ســاعة احلائــط ،يــدق معلنًــا متــام التاســعة
ً
ـدي عــى احلائــط يف حماولــة منــي اللتقــاط
توقفــت مــكاين واتـ ُ
ـكأت بكلتــا يـ َّ
بعــض األنفــاس ،حيــث كانــت أنفــايس متســارعة كمــن جتــري منــذ يــوم
والدهتــا ومل تصــل بعــد إىل أي وجهــة ،حلظتهــا شــعرت باخلــوف يتزايــد أكثــر،
فوضعــت وجهــي بــن كفــي وبكيــت.

***

قضيــت بداخــل احلــام مــا يقــرب مــن  45دقيقــة واقفــة أســفل املــاء ،كانــت
امليــاة البــاردة قــد ســاعدت عــى هتدئتــي قليـ ًـا ،إال أننــي كنــت مــا أزال قلقــة
بشــأن ((نــزار)) ،مــاذا بعــد أن يســتفيق ،مــاذا ســوف حيــدث.

بعــد دقائــق  ..كنــت قــد انتهيــت مــن احلــام وبــدأت يف ارتــداء مالبــي بعد
أن جففــت جســدي مــن امليــاه جيـ ًـدا ،عندهــا دق جــرس البــاب ،ففزعــت مــرة
أخــرى ،روحــي انكمشــت خو ًفــا بداخــل اجلســد.
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أرسعــت يف االنتهــاء مــن ارتــداء مالبــي ،ثــم هرولــت نحــو بــاب الشــقة،

نظــرت مــن العــن الســحرية ألرى مــن بالبــاب ،اكتشــفت أهنا((فطــوم))
يرافقهــا الســيد ((مجــال الديــن)) ،ومــن خلفهــم تقــف اجلــدة(( ُأم بربــارة)).
ٍ
ٍ
موســيقي حزيــن للغايــة،
مؤثــر
عنــد رؤيتهــم دقــت يف أذنــاي أصــوات
شــعرت بسـ ٍ
ـكون أحــاط يب يبــدو كســكون املقابــر .فتحــت البــاب  ..كانــت
عينــي ال تــزال فيهــا آثــار الدمــوع ..كان القلــق والشــحوب باد ًيــا متا ًمــا يف
مالمــح وجهــي ،كــا أن بــريت بــدت مــن اخلــوف زرقــاء قامتــة وكأن لــون
عينــي قــد رسى فيهــا ،كانــت حلظــات اتســمت باجلمــود.
مل يدخــا مــن البــاب حلظــة فتحــه هلــم ،مل يبتســا يف وجهــي ومل نحتضــن
بعضنــا البعــض ،إنــا وقــف ثالثتنــا نتبــادل النظــرات يف ذهــول ،كانــت حلظــات
مؤملــة بــدا فيهــا العتــاب املــيء باحلــرة مــن ناحيتــي بينــا رشعــت ((فطــوم))
ٍ
ضعــف واستســا ٍم لألمــر الواقــع ويشء مــن قلــة
تنظــر نحــو األرض يف
احليلــة ،أ َّمــا الســيد ((مجــال الديــن)) فقــد كانــت عينــاه ممتلئــة بنظــرات األمل
واالستســام ،كان املــرض قــد اســتهلكه متا ًمــا.
بعــد حلظـ ٍ
ـات مــن الصمــت حتركــت الســيدة ((فطــوم)) بــا حتملــه يف يدهــا

مــن هدايــا ،مــرت عــن يســاري وحلــق هبــا الســيد ((مجــال الديــن)) عــن يمينــي
دون أن ينطقــا كلمــ ًة واحــد ًة ودون أن أحــرك أي ســاكنًا منــي ،بينــا أنزلــت
ـرا كانــت حتملــه يف يدهــا ال ُيــرى وحقيبــة
اجلــدة (( ُأم بربــارة)) صندو ًقــا صغـ ً
متوســطة احلجــم كانــت يف يدهــا اليمنــى ثــم احتضنتنــي بلطـ ٍ
ـف وقبلــت رأيس.
ُ

***

ـع كلــات ،ربــا فقــط بعــض
انقضــت ســاع ًة كامل ـ ًة ،مل أحتــدث فيهــا بضـ ُ
اإلجابــات املقتضبــة عــى والــديت ،بينــا كانــوا يتحدثــون مــع (( ُأم بربــارة))
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عــن احلنــن للشــقة القديمــة يف ((شــارع العريــش)) واأليــام التــي قضوهــا
فيـ ِـه ،كنــت صامتـ ًة ،مكتفيـ ًة فقــط بنظــرات العتــاب إىل الســيد ((مجــال الديــن))

بينــا كان يتهــرب منــي.

رشدت حلظــات ،أختيــل كيــف كانــت هــذه املقابلــة لــو أننــي يف منــزل
((زيــن))؟! اختنقــت ،هزمتنــي الدمــوع وقــد اعرتتنــي حالــ ًة مــن احلــزن

الواضــح يف مالحمــي ،وبينــا ملعــت عينــي بالدمــوع وقبــل أن تتســاقط عــى
فانتبهــت لــه
خــدي خــرج صــوت املــواء مــن شــنطة اجلــدة (( ُأم بربــارة))
ُ
ونظــرت إليهــا مندهش ـ ًة غــر مصدقـ ٍـة ملــا أســمع ،ثــم قلــت بفرحـ ٍـة كبـ ٍ
ـرة :
ُ
 -منــــــكووووووشة !!

قلتهــا ُمتفاجئــ ًة وقــد تبدلــت مالمــح وجهــي مــن العبــوس واحلــزن إىل
الفــرح والــرور ،بينــا فتحــت (( ُأم بربــارة)) الصنــدوق الصغــر الــذي
كان مايــزال بجوارهــا كنــت قــد نزلــت عــن املقعــد وجلســت عــى االرض
أســتقبلها باألحضــان.
ـت لـ ِ
 علمــت أنـ ِـك هبــا ،وببعـ ٍ
ـض مــن الكتــب التــي
ـك ســتفتقدينها فأتيـ ُ

حتبــن أن تكــون بقربــك.
ـة))،التفت إليهــا
هــذا مــا قالتــه (( ُأم بربــارة)) بينــا كنــت ُأق ِّبــل ُ((منكوشـ
ُ
ومــددت يــدي األخــرى أفتــح حقيبــة الكتــب ،ورشعــت أتفقــد عناوينهــا وأنــا
أحتســس األغلفــة كمــن َو َجــدت جــزء منهــا كانــت قــد افتقدتــه.

كان لوقــع املشــهد عــى الســيد ((مجــال الديــن)) وزوجتــه ((فطــوم)) أثــر
ـرا َّ
أن ابنتهــم مــا تــزال حتيــا بــروحٍ نقيـ ٍـة وقــد حكمــوا
كبــر ،لقــد شــعروا أخـ ً
عليهــا بالنفــي ،فنظــرا نحــو بعضهــا البعــض نظـ ٍ
ـرات ذات مغــزى تعنــي أهنــم
بالفعــل نادمــن ،وأهنــم قــد أخطــأوا يف حقــي ،فلمعــت عينامهــا بالدمــوع.

155

حاولــت ((فطــوم)) فتــح موضــوع يشــغلنا عــن التفكــر يف االشــياء
الســيئة ،فبــدأت كجميــع األمهــات تتحــدث عــن األثــاث اجلديــد يف الشــقة
ولــون الســتائر اجلميلــة التــي حرصــت عــى أختيارهــا بنفســها عنــد فــرش
الشــقة .لكــن خطتهــا مل تفلــح ،فوجهــي مل تتغــر مالحمــه املليئــة بالعبــوث.
عندهــا قالــت ((أم بربــارة))
ـرا مني ًفــا أو ً
كوخــا متواض ًعــا ،ال هنــاء أو راحــة َّإل
 ســواء كان البيــت قـ ًحيــث يتواجــد التفاهــم والتناغــم بــن مــن يســكنونه ،التفاهــم وحــده يصنــع
ـورا مهـ ًـا كانت متناهيــة الصغر والبســاطة.
الســعادة التــي جتعــل مــن البيوت قصـ ً

إبتســمت ملــا قالتــه اخلالــة ،كانــت حمقــة متا ًمــا ،لكــن كالمهــا أوجــع والد َّيا..
عندهــا خشــيت أن أمحلهــم فــوق طاقتهــم ،ألهنــم يف هنايــة األمــر ورغــم كل
ـديُ ،هــم ِمنــي وأنــا منهــم .هنضــت عــن األرض ،قمــت بتقبيــل رأس
يشء والـ َّ
الســيدة (( ُأم بربــارة)) قبــل أن ألتفــت إليهــم مواريــ ًة حــزين ،ثــم داعبتهــم
بابتسـ ٍ
ـامة ُمصطنعـ ٍـة وأنــا أســأهلم :
 ملاذا مل تزوجوين إىل ُأم بربارة؟!.عىل األقل هي تفهم ما الذي أحبه وما الذي يسعد قلبي.

تبدلــت مالحمهــم مــن اجلمــود إىل ابتســامة لكنهــا بــدت بــاردة ،حتجــرت
الدمــوع يف األعــن مجيعهــا ،وقبــل أن يعلقــوا بكلمــة ،انفتــح بــاب غرفــة النــوم،
خــرج ((نــزار)) ،وكان مايــزال شــبه عار ًيــا ،ممسـكًا يف يــراه مــا يدخنــه ،تفــوح
منـ ُه رائحــة املخــدرات ،ويف يمنــاه مــا تبقــى مــن زجاجــة اخلمــر التــي كانــت إىل
جــواره وهــو نائــم.
مل ُي ِ
قــادرا عــى رفــع صوتــه ،اكتفــى فقــط
لــق التحيــة ،أعتقــده مل يكــن
ً
باإلشــارة بيــده إلينــا بينــا اســتند بيــده األخــرى عــى اجلــدار وأكمــل يف وجهتـ ِـه

نحــو احلــام.
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حلظتهــا شــعرت بالقــرف منــه ومــن نفــي ومــن الدنيــا بأكملهــا ،كــدت
أبكــي كــا حــدث يف اللحظــات األوىل إلدراكــي أمــر أننــي تزوجتــه وأصبحــت
ـقة واحـ ٍ
معــه بداخــل شـ ٍ
ـدة.

ولدي رغبة شديدة يف سؤاله:
نظرت إىل والدي،
ّ
 هل هذا من رأيت األمان واالطمئنان يف أن أكون مع ُه؟!،هل هذا من ارتضيت أن تزوجه هبة اهلل؟!.
ثــم بدلــت زاويــة النظــر ،وجهــة وجهــي إىل الســيدة ((فطــوم)) التــي
هتربــت مــن مواجهتــي بالنظــر جتــاه األرض ،شــعرت وقتهــا برغبـ ٍـة يف البــكاء..
ال ُبــكاء الــذي ال جيــدي.

***

مــرت ليلتنــا األوىل بســا ٍم دون أن يمسســني ،بينــا يف الثانيــة اصطنعــت
حلجــج يف الثالثــة
حجــ ًة واهيــ ًة فمــرت ً
أيضــا بســام ،وحلقــت هبــا بعــض ا ُ
والرابعــة ،ســاعدين يف ذلــك خروجــه املتكــرر كل يــو ٍم عنــد اســتفاقت ُه مــن
خممــورا آخــر الليــل.
النــوم منتصــف النهــار ثــم عودتــه
ً

***

صباحــا  :اســتفاق مــن نومــه وكان كالثــور
اليــوم اخلامــس  -احلاديــة عــر
ً
اهلائــج ،يريــدين يف الفــراش ،لكننــي رفضتــه بــكل قــويت ،ومنعتــه عنــي ،دخلــت
موجــة بـ ٍ
ـكاء هسـ ٍ
ـتريية وأخربتــه لــو ملســني ســوف أقتــل نفــي فابتعــد عنــي
وكان غاض ًبــا.
بعــد سـ ٍ
ـاعة  ..خــرج مــن الشــقة كعــادة كل يــوم ،لكــن هــذه املــرة توجــه
ً
ـص عليهــا األمــر بأكملــه ثــم رحــل إىل
أول نحــو شــقة الســيدة ((فطــوم)) ،قـ َّ
حيــث يذهــب.

***
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بعــد مــا يقــرب مــن الســاعة  ..أتــت الســيدة ((فطــوم)) ،جلســت إىل
جــواري ،أخربتنــي بــأن األمــر كاملــوت وقــد نفــذ أمــر اهلل ،قالــت إهنــا تعلــم
اآلن جيـ ًـدا أهنــم أخطــأوا وأننــي مل أكــن أســتحق مــا أمل َّ يب ،لكــن غـ ًـدا يصلــح
ِ
زوجــكَّ ،
وأن مــا أفعلــه اآلن حــرام عنــد اهلل ألنــه زوجــي وهــذه
اهلل حــال
حقوقــه.
ضحكــت ســاخر ًة مــن حديثهــا  ..مل يكــن اســتهزا ًء هبــا إنــا اســتهزا ًء
ُ
بالثقافــة واحلجــج الواهيــة ،ال أعــرف يف احلقيقــة مــن الــذي جعلهــم يصدقــون
ِ
ٍ ٍ
زواجــا مــن األســاس ؟! ،أو أن
أن الــزواج دون رغبــة تامــة مــن طرفيــه يكــون ً
الــزواج دون حــب يصلــح ،أقســم بــأن يف األمــر مفســد ًة عظيم ـ ًة.

***

تشــاجرت مــع زوجهــا الســيد ((مجــال الديــن))
بعــد عودهتــا لشــقتها،
ْ
وأخربتــه أن البنــت متــوت ،وجههــا ُم ْك َف ِه ّــر بشــدة ،قاتــم الســواد مائــل إىل
الزرقــة مــن شــدة البــكاء والفــزع ،وبكــت ((فطــوم)) ،بكــت كــا مل تبـ ِ
ـك مــن
ُ
قبــل حتــى دخلــت يف غيبوبــة ســكر مفاجــأة.

ـي الســيد ((مجــال الديــن)) ،أخــرين بــا حــدث وأنــه طلــب هلــا
اتصــل عـ َّ
طبيبــة ويستحســن أن أحــر اآلن ألكــون بالقــرب منهــا فتطمئــن.

أغلقــت معــه االتصــال ثــم اتصلت بـــ ((نــزار)) أطلب منــه اإلذن بالذهاب
إىل منــزل عمــه ألطمئــن عــى والــديت ،لكنــه مل جيــب ،فأعــدت االتصــال مــرة
تلــو األخــرى ويف كل مــرة كان يرفــض االتصــال.
انتظــرت مــا يقــرب مــن نصــف ســاعة ربــا أنــه مشـ ٌ
ـغول وســوف ينتهــي ممــا
يفعلــه ويتصــل يب ،لكــن شــي ًئا مــن هــذا مل حيــدث.

***
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قضيــت برفقتهــا بضــع سـ ٍ
ـاعات حتــى اســتعادت وعيهــا ،كانــت ((مجيلــة))
هــي األُخــرى قــد حــرت برفقــة ((رشــيد)) الــذي قــام بإيصاهلــا ومل ي ُطــل
بحجــة تركنــا
بقــاؤ ُه معنــا أكثــر مــن دقائــق معــدودة قبــل أن يســتئذن الرحيــل ُ
عــى حريتنــا وأن لديـ ِـه عمــل ،مل يأخــذ يف احلســبان أننــا يف بــاديء األمــر وآخــره

رجــل ،خاصــة أن الســيد ((مجــال الديــن)) قــد وهــن بفعــل املــرض
بــا ُ
اخلبيــث الــذي أصابــه ،لكــن عــى أيــة حـ ٍ
ـال مــن مل يكــن أصيـ ًـا يف البدايــة لــن
يتغــر ليصبــح فجــأة أصيـ ًـا يف النهايــة.

***

يف املســاء  ..كنــت جالســة عنــد حافــة الرسيــر بالقــرب مــن الســيدة
((فطوم))التــي اســتفاقت مــن غيبوبتهــا واســتعادت وعيهــا بســام بعــد أن
أعــاد هلــا الطبيــب ببعــض األدويــة منســوب الســكر يف الــدم ملعدالتــه الطبيعيــة،
وبينــا كانــت ((مجيلــة)) تقــف أمــام املــرآة تقــوم بتعديــل زينتهــا ووضــع املزيــد

مــن أدوات التجميــل اســتعدا ًدا لعــودة ((رشــيد)) كــي يصطحبهــا نحــو
جالســا عــى كــريس متحــرك بالقــرب
منزهلــم ،وكان الســيد ((مجــال الديــن))
ً
مــن بــاب الغرفــة يكتفــي بالصمــت وتأمــل املــكان ومــا يــدور فيــه ،شــعرت
وقتهــا بـ َّ
ـي االنســحاب ومغــادرة املــكان جتــاه املنفــى.
ـأن عـ َّ
التفتــت أنظــر نحــو ســاعة احلائــط املعلقــة عــى اجلــدار بالقــرب مــن النافــذة
املطلــة عــى الشــارع وكانــت عقارهبــا قــد توقفــت عنــد العــارشة متا ًمــا ،و حتــى
هــذه الســاعة كان ((نــزار)) ال جييــب عــى االتصــاالت املوجهــة إليــه ،حتــى
الرســائل القصــرة بقيــت دون رد رغــم ظهــور إشــعار بأنــه قــد تــم التســليم،

عندهــا اصطنعــت ضحكــة بــدا فيهــا الزيــف أكثــر مــن احلقيقــة ثــم قلــت :
تأخرت عىل ((نزار)) ..
 ُاف ..ُ
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ســأرحل وســوف أطمئــن عليكــم باالتصــال وإن اســتطعت املجــيء غـ ًـدا
لــن أتأخــر.
هنضــت عــن الفــراش  ..قمــت بوضــع قبلــة عــى جبــن الســيدة ((فطــوم))
قبــل أن أخطــوا خطوتــن باجتــاه الســيد ((مجــال الديــن)) ألمســك بيــده وأضــع
قبلتــن متتاليتــن عــى ظهرهــا وأنــا أخــره :
دائم.
 -أرجوك  ..كن بخري ً

ثم وأنا أفتح باب الغرفة قلت لـجميلة :

 -مجيلة ..أرجوكي كوين بخري.

***

أغلقــت بــاب الشــقة مــن خلفــي ثــم بــدا يل وكأنــه كان إذ ًنــا لدموعــي
باالهنــار ،ففــي حلظـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة ملعــت عينــي بالدمــوع التــي حــرت يف طرفــة
عـ ٍ
ـن وكأهنــا كانــت تنتظــر فقــط إغــاق البــاب ،وقفــت متســمر ًة أمــام البــاب
ـوان معـ ٍ
لثـ ٍ
ـدودة متالكــت فيهــا نفــي ثــم مســحت دموعــي التــي وصلــت حتــى
ـل ،بعدهــا حتركــت خطـ ٍ
أطــراف شــفايت فشــعرت بأهنــا أمــر ِ
حلنْ َظـ ِ
ـوات
ا
ن
ـ
م
َ
َ
َ ُّ
ٍ
الس ـ َّلم وكأننــي أرغــب يف التأخــر أو
قليلــة ،مل تكــن باجتــاه املصعــد إنــا نحــو ُ
التمســك بــكل حلظــة أقضيهــا بعيـ ًـدا عـ َّـا ينتظــرين يف شــقة العريــش ،خطــوت
ٍ
ببــطء عــى الســامل ،كان احلنــن يتملكنــي بشــدة فــكل درجــة هنــا يل معهــا
ذكريــات ال يمكــن نســياهنا ،يف اللحظــة ذاهتــا كان يتخلــل الشــعور باحلنــن
شــعورباحلنق الشــديد مــن ((نــزار)) كونــه مل هيتــم باتصــااليت ،فحتــى لــو كان
ـاف مــا فأنــا مازلــت ابنــة عمـ ِـه قبــل أن أكــون زوجتـه ،ثــم أنــه لـ ٍ
ـيء
بيننــا خـ ٌ
ُ
ٍ
ٍ
بشــخص عديــم
كارثــي يشــبه الكابــوس األســود اكتشــاف أنــك ارتبطــت
املســئولية ال يعــرف القانــون األول يف االحتــواء وهــو «ليــس مهـ ًـا أن تطيــل
البقــاء بقــدر أمهيــة أن ُتـــجيد احلضــور».
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الســ ّلم واملــؤدي مبــارشة إىل الشــارع انقبــض
عنــد املنحــدر األخــر مــن ُ
قلبــي ،شــعرت بدقاتــه تتبــاطء ،وكانــت املفاجــأة ،صوبــت نظــري لألســفل
فوجدتـ ُه أمامــي مبــارشة ،كان حامـ ًـا يف يــده حقيبــة صغــرة بــدا يل مــن النظــرة
األوىل أهنــا حتتــوي عــى بعــض األدويــة ،كان ينظــر أمــام أقدامــه مبــارشة ،عــادة
مــا يفعــل ذلــك عندمــا يســمع صــوت خطــوات أقــدام شـ ٍ
ـخص مــا تقــرب منــه
و يميــز بأهنــا خطـ ٍ
ـوات المــرأة.
وقعــت عينــي عليــه ً
متوجهــا نحــو بــاب املصعــد ،تســمرت
أول وقــد كان
ً
مــكاين ،انتفــض قلبــي وتســارعت دقاتــه ،اجتاحــت رشايينــي موجــات مــن
اإلدرينالــن ،حلظتهــا رفــع عينيــه هــو اآلخــر ببــطء ،عــى اســتحياء ،لــراين
أمامــه.
ِ
لثــوان معــدودة وقفنــا نتأمــل بعضنــا ،البعــض بعدهــا َت َشــ َّب َثت بحقيبــة
ـى بطيئـ ٍـة نــزول الدرجــات
يــدي جيـ ًـدا وكأننــي أتقــوى هبــا ثــم أكملــت بخطـ ً
السـ ّلم ،خطــوت بأقدامــي جتاهــه حتــى أصبحــت أمامــه مبــارشة
األخــرة مــن ُ
تفصلنــا بضــع ســنتيمرتات مــن املســافة وآالف األميــال مــن الوجــع واخليبــة.
نظــرت يف عينيــه الزرقــاء مبــارش ًة وقــد كانــت تبــدو شــاحب ًة هــي األخــرى
ٍ
ٍ
شــديدة
بقــوة
كعينــي متا ًمــا ،شــعرت بالشــتات أمــام عينيــه ،أردت صفعــه
أيضــا احتضانــه بقـ ٍ
ـوة أكــر ،أردت احلفــاظ عــى العــادات والتقاليــد
ورغبـ ُ
ـت ً
ِ
أحضانــه باستنشــاق رائحتــه ،وددت
والقيــم ،ورغبــت اســتعادة نفــي يف
الــراخ والــراخ حتــى ينخلــع قلبــي ،لكــن صمتــه أصابنــي باجلمــود
فصمتــت مثلــه متا ًمــا ،تصنعــت القــوة وافتعلــت الصمــود أمامــه  ..فقــال
ُمرتبــكًا :
 الســيدة ((فطــوم)) مريضــة للغايــة ،كانــوا قــد جلبــوا هلــا الطبيــبُ ((،أمبربــارة)) قالــت هــذا.
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... -

 -هل هي بخري اآلن؟؟

.... -

 -هبة اهلل ،ملاذا ال جتيبيني؟

.... -

الســكر املســتوردة
 عــى أيــة حــال لقــد أحــرت هلــا ًبعضــا مــن أدويــة ُ
ٍ
ٍ
حديــث لقيــاس نســبته يف الــدم ،أردت فقــط أن أوصلهــم إليهــا
وجهــاز
وأطمئــن أهنــا بخــر ،وال حتتــاج لــيء.
فشــلت يف تصنــع القــوة أكثــر مــن ذلــك ،مل يعــد صمــودي جيــدي شــي ًئا
ٍ
لثــوان يف حماولــة بائســة لتهدئــة نفــي واستنشــاق
أمامــه ،فأغمضــت عينــي
بعضــا مــن األُكســجني ،ثــم فتحــت عينــي جمــد ًدا فســالت منهــا الدمــوع وأنــا
ً
إليــه يف ٍ
أنظــر ِ
ود وحــب كالنظــرة األوىل التــي نظرهــا «يعقــوب ليوســف»
عليهــا الســام حلظــة عودتــه إليــه.
ٍ
واحدة،
مــد يــده ،مســح الدمــوع عــن جانبــي وجهــي دون أن ينطــق بكلمـ ٍـة

حلظتهــا كانــت هنــاك أصــوات ألقــدام شــخص مــا يقــرب ،وكان الوقــت
متأخـ ًـرا وال جيــب أن يرانــا أحــد يف وضــع كهــذا ،فاســتجمعت قــويت ونطقــت :
نبضا يرافقني حد الفناء ،حد الفناء يا ((زين)).
 -دمت يل ً

***

الثانيــة عــر ليـ ًـا  :ملــدة قلــت عــن الـــ  10دقائــق وقفــت حتــت املــاء ،فعلت
ـي فعلــه برسعـ ٍـة ،كنــت خائفــة وقلقــة ِمــن أن يعــود وأنــا بداخــل
مــا توجــب عـ َّ
احلــام ،مــن شــدة القلــق كنــت قــد أخــذت معــي مالبــي كاملــة.
خرجــت مــن احلــام ،توقفــت يف الصالــة بمنتصــف الشــقة ،مل أكــن أعــرف
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ألي مـ ٍ
ـكان أتوجــه ،وأيــن ســيكون املبيــت هــذه الليلــة؟ ،أتذكــر مــا حــدث يف
الصبــاح وأخشــى مــا قــد يرتتــب عليـ ِـه عنــد عودتــه ،أخشــى أنــه قــد حيــاول
احلصــول عــى ُمبتغــاه بالقــوة واإلجبــار.

يف النهايــة مل أجــد مكا ًنــا أذهــب إليــه ســوى غرفــة النــوم ،فتوجهــت إليهــا،
اســتلقيت يف الفــراش متوجســة اخلــوف أنتظــر عودتــه حتــى ننهــي أمــر منعــه
عــن ملــي وأنــا يف وعيــي ،انتظرتــه ســاعة تلــو األخــرى حتــى حانــت صــاة
الفجــر ومل يكــن قــد أتــى ،فأيقنــت حلظتهــا بأنــه ســيبيت هــذه الليلــة يف اخلــارج
ولــن يعــود ،وقــد تســبب هــذا الشــعور ببــث شــىء مــن األمــان والســكينة
داخــل روحــي ،فمــددت جســدي وأخــذت شــي ًئا مــن الراحــة يف االســتلقاء
بالفــراش ثــم رشدت أختيــل ((زيــن)) حتــى غفــوت دون شــعور منــي.

***
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()3
اليــوم الســادس  -منتصــف النهــار  ..كانــت َن َغ َمــه اهلاتــف ا ُلخصصــة لـــ
((مجيلــة)) ُتعــاد رنتهــا للمــرة الثالثــة عــى التــوايل ،عندهــا فتحــت بــاب احلــام
وخرجــت ِمنــ ُه ُمهرولــ ًة بأجتــاه اهلاتــف املوجــود عــى املنضــدة يف الصالــة
بمنتصــف الشــقة ،كنــت واضع ـ ًة فوطــة فــوق رأيس ُأ ِ
ـف هبــا امليــاه املبلــل
جفـ ُ
ـرات ِمــن املــاء الــدايفء تتــدىل عــى جســدي العــاري َّإل
هبــا شــعري ،بينــا قطـ ٌ
ِمــن قطعـ ٍـة صغـ ٍ
ـرة مصنوعـ ٍـة ِمــن القطــن األبيــض كانــت تتــوق أســفل خرصي
وقــد كانــت ُمنخفضــ ًة عــن موضعهــا ،كنــت مــا أزال ُأكمــل يف ارتدائهــا،
أمســكت اهلاتــف باليــد اليــرى بينــا اليمنــى كانــت ُمســكة بطــرف القطعــة
ـتقبلت االتصــال،
القطنيــة ترفعهــا ألعــى يف حماولـ ٍـة منــي ألكــال ارتداءهــا ،اسـ ُ
وقبــل أن أنطــق بكلمـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة إذا ببــاب الشــقة ينفتــح و يدخــل ِمنـ ُه ((نــزار)).
صعقــتُ ،شــ َّل ْت يــدي ،وجتمــدت الدمــاء يف داخــل رشايينــي ،أغلقــت
االتصــال يف وجــه ((مجيلــة)) وقــد ارتعشــت يــدي بشـ ٍ
ـدة لدرجــة َّ
أن اهلاتــف قد
ســقط منــي عــى األرض ،للحظــة فكــرت يف اهلــروب رسي ًعــا باجتــاه أي غرفــة
ُأخــرى ،لكــن قدمــاي خذلتنــي ،تســمرتا يف مكاهنــا ،وتذكــرت نظريــة الكلــب
« :ال هتــرب مــن الكلــب ألنــه ســيطاردك ،ثباتــك أمامــه قــد جيعلــه يـ َ
ـركك يف
ســام» ،لكــن شــي ًئا ِمــن هــذا مل حيــدث ،كنــت أرى انعــكاس نفــي يف املــرآة،
فتــاة بيضــاء كاللبــن ،جعلــت امليــاة الســاخنة جســدها مصبو ًغــا باللــون األمحــر،
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ناهضــا متا ًمــا يشــتهيه كل رجــل مــن فــرط مجالــه حتــى لــو كان
ـدرا ً
متتلــك صـ ً
ال يمتلــك شــهوة ،جسـ ًـدا ُمقســمة تضاريس ـ ُه لدرجـ ٍـة تســلب العقــل ،كنــت
أتأملنــي يف املــرآه فيــزداد قلقــي.

خطــا باجتاهــي وهــو يدقــق النظــر يف قطعــة املالبــس القطنيــة الصغــرة
أســفل خــري ويتفقــد جســدي املبلــل باملــاء ،كنــت أتنفــس بصعوبــة ،أشــعر
ٍ
خطــوة خيطوهــا ُمقرت ًبــا ِمنــي ،إىل أن وصــل إ َّيل،
أن قلبــي ســيتوقف مــع كل
ٍ
ويضعهــا عــى رقبتــي ،كانــت عينــا ُه
ـع كلتــا يديـ ِـه
ُ
ابتســم يف خبــث وهــو يرفـ ُ
ُمتلئ ـ ًة بنظــرات االشــتهاء وهــو يقــوم بدفعــي برفـ ٍـق إىل اخللــف ،رضخــت لــه
خو ًفــا ِمنـ ُه وتراجعــت أمامـ ُه كــا شــاء حتــى التصقــت مؤخــرة ظهــري العاريــة
باحلائــط.
اقــرب بوجهــه ِمــن رقبتــي ،بــدأ يستنشــق رائحــة جســدي وشــعري وهــو
يمســد بيــده اليــرى عــى شــعري ،حــرك أطــراف أصابــع ُيمنــاه يمســح هبــا
بعضــا مــن قطــرات املــاء املتبقيــة أعــى كتفــي األيمــن ثــم وضــع شـ ِ
ـفتيه عــى
ً
بعضــا ِمــن ريــق شـ ِ
كتفــي األيــرَ ،قبلـه بِشـ ٍ
ـفتيه عليــه ،ثــم فجــأ ًة
ـهوة ،ثــم تــرك ً
َ ُ
ِ
ـدي ِمــن املعصــم
وبشــىء مــن اخلشــونة أنــزل يديــه االثنــن أمســك بكلتــا يـ َّ
حتســ ًبا للمقاومــة ،حاولــت املقاومــة
وثبتهــا عــى احلائــط ،كبلنــي بالقــوة ُ
لكــن مــن دون جــدوى ،عندهــا هتــور فيــا يفعلــهُ ،
فخ َّيــل لــه حلظتهــا أننــي
ِ
فلـــا وجــدين ُمستســلم ًة
استســلمت ،وهــذا بالفعــل مــا جعلتــه يشــعر بــهَّ ،
متا ًمــا نظــر داخــل عينــي للحظـ ٍـة وقــرر احلصــول عــى مــا يبتغيــه ،فرصخــت،
ـت ملــك املــوت يتجســد
رصخــت بفــز ٍع وبكيــت بفــز ٍع أكــر كــا لــو أننــي رأيـ ُ
أمامــي وقــد جــاء ليقبــض روحــي ،حلظتهــا تزايــدت ارتعاشــة جســدي
وأطــرايف ِمــن شــدة اخلــوف ،تســبب ذلــك بأننــي فقــدت اتــزاين وقــدريت عــى
أرضــا وقــد
الوقــوف ،فرتكــت جســدي يتهــاوى نحــو األرض ،تركنــي أســقط ً
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اعرتتــه نظــرة اســتغراب مــع القــرف ،تراجــع خطوتــن للخلــف وهــو ينظــر
ٍ
بغضــب وكأننــي قــد صفعتــ ُه عــى وجهــه ،وبــدت يف مالحمــه عالمــات
إ َّيل
الغضــب الشــديد مــع احلــرة.
أشــاح َعنْــي وجه ـه دون أن يتحــرك ِمــن مكانــه لبضــع ثـ ٍ
ـوان قليلـ ٍـة قبــل
َ ْ َ ُ
َ
أن يلتفــت إ َّيل ُمـ َّـد ًدا وقــد بــدت يف عينيــه نظــر ًة ذات مغــزى مل أفهــم معناهــا،
بعدهــا انــرف باجتــاه غرفــة النــوم وتركنــي عــى األرض مهزومــة أبكــي.

***

مل يطــل بقــاؤه داخــل الغرفــة ســوى دقائـ ٍـق معـ ٍ
ـدودة ،خــرج بعدهــا وقد بدل
مالبســه ،وكنــت مــا أزال جالس ـ ًة عــى األرض أحتضــن نفــيُ ،مستســلمة،
ٍ
ٍ
متقطعــة ،بــكاء
بأنفــاس
أرجتــف وغــر قــادرة عــى النهــوض ،كنــت أبكــي
ٍ
ضعـ ٍ
ويشء مــن العجــز.
ـف وخيبـ ٍـة
كان اهلاتــف عــى األرض مايــزال ترتفــع منــه نغمــة الرنــن ا ُملخصصــة لـــ
((مجيلــة)) ،توجــه نحــو اهلاتــف ،ثــم وقــف ينظــر إ َّيل باســتهجان ،بعدهــا
أزاحــه جتاهــي بقدمــه وهــو ينظــر إ َّيل ُمـ َّـد ًدا لكــن هــذه املــرة كانــت نظرتــه مليئــة
بالغضــب وقــد بــدا يف عينيــه شــي ًئا مــن العــزم عــى االنتقــام ،كان يبــدو ُمســتا ًء
زوجــا يل حتــى هذه
للغايــة ممــا فعلتــه ،ولكــن ال يشء يف يــدي ،فـــ أنــا ال أعتــره ً

اللحظــة وغــر قــادرة عــى تقبلــه ،ال أكرهــه لكننــا لســنا ُمنســجمني ومعظــم
العالقــات بــن النــاس تفســد ليــس بســبب الكراهيــة إنـ َّـا بســبب االفتقــار إىل

االنســجام.

ـوة شـ ٍ
خــرج مــن بــاب الشــقة وأغلقــه خلفــه بقـ ٍ
ـديدة ،عندهــا فقــط تنفســت
الصعــداء ،مــددت يــدي وأمســكت باهلاتــف ،كانــت ((مجيلــة)) تتصــل ربــا
تقريبــا للمــرة العــارشة فأجبتهــا برقـ ٍـة مفتعلــة ،وتصنعــت شــي ًئا مــن اإلرهــاق.
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ســألتني عــن ســبب تأخــري يف الــرد عليهــا وأخربهتــا بأننــي كنــت يف احلــام
ومل أســمعها ،فعــادت تســألني إن كنــت ســأقابلها ونذهــب ســو ًيا إىل الســيدة
((فطــوم)) ،وأجبتهــا بكلـ ٍ
ـات مقتضبـ ٍـة مفادهــا أننــي مل أنــم جيـ ًـدا ومازلــت
مرهقــة للغايــة ،لــذا عليهــا أن تذهــب وحدهــا وأنــا ربــا احلـ ُـق هبــا عنــد املســاء.
مل أ ُكــن أكــذب عليهــا عنــد إخبارهــا بإننــي ُمرهقــة ،فأنــا مل أكــن قــد نمــت
جيـ ًـدا منــذ مخســة أيــا ٍم مضــت بســبب اخلــوف والقلــق والتوتــر ،كــا أين بكيــت
كثــرا ،باإلضافــة إىل اإلرهــاق النفــي الــذي ُأعانيــه وهــو أشــد بكثــر مــن
ً
اإلرهــاق اجلســدي ،لذلــك أغلقــت االتصــال معهــا وتوجهــت إىل احلــام،
أكملــت ارتــداء مالبــي الداخليــة ثــم توجهــت نحــو غرفــة النــوم مبــارشة.

أيضــا ،وكنــت أعلــم بــأن ((نــزار)) لــن
كانــت احلــرارة مرتفعــة والرطوبــة ً
يعــود حتــى منتصــف الليــل كعــادة كل يــوم ،وأنــا لــن أنــام كل هــذه الســاعات،
لــذا اكتفيــت بارتــداء ٍ
يشء خفيـ ٍ
ـف وقصــر فــوق جســدي حتــى ال ُأعــاين مــن
شــدة احلــرارة ،ثــم ألقيــت بنفــي يف الفــراش ألفقــد وعيــي يف ثـ ٍ
ـوان قليلــة.

***
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()4
اليــوم الســادس  -بعــد منتصــف الليــل ..كانــت َر ِائ َحــة عطــره املميــزة قــد
ـر ْت ،ســبقته إىل غرفــة نومــي ،مل أكــن أدري إن كان باخلــارج أمــام بــاب
ا ْن َتـ َ َ
الشــقة أم أنــه قــد جتــاوز البــاب وأصبــح بالداخــل فقــد كانــت رائحــة عطــره
ـرا فــا إن فتحــت عينــي ورفعــت
قويــة للغايــة ،لكــن التســاؤل مل ْ
يس ـ َت َم َّر كثـ ً
رأيس قليـ ًـا عــن الوســادة ألتأكــد إذا ببــاب غرفــة النــوم ينفتــح ويدخــل منــه
((زيــن)) مبــارشة قبــل أن يغلقــه مــن خلفــه.
كنــت ممــدد ًة شــبه عاريــة ،خيتفــي جــزء مــن جســدي أســفل قميــص نــو ٍم
أسـ ٍ
ـود رقيـ ٍـق وقصــر للغايــة ،أدنــاه قطعــة مالبــس مثــرة تظهــر أكثــر ممــا ختفيــه
ـر.
أســفل اخلَـ ْ

تالقــت أعيننــا بشــغف ،ابتســمنا ســو ًيا ابتســامة كانــت قــد غابــت عنــا
لوقــت طويــل ،خطــا مقرت ًبــا وهــو مايــزال يبتســم يف رقــة وعذوبــة ،جلــس عنــد
حافــة الرسيــر ،مل ينطــق أي ِمنَّــا بكلمــة واحــدة ،اكتفينــا فقــط بالنظــر يف عينــي
بعضنــا البعــض للحظــات ،بعــد ثـ ٍ
ـوان مــن الثبــات والصمــت كان األدرينالــن
قــد تدفــق بغــزارة يف كال اجلســدين ،وبــدأت الرغبــة تتأجــج ،كان جســدي
ســاخن للغايــة وكأنــه حممــوم ،شــبه ُمبتــل مــن العــرق ،وكانــت شــفايت قــد
طاهلــا البلــل مــن الريــق ،فهبــط بشــفتيه نحــو شــفتاي وانقــض عليهــا بشــغف
وبــدأ كل منــا يســارع يف االرتــواء مــن َر ْيــق اآلخــر ،وبينــا تعلقــت بكلتــا يديــا
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يف عنقــه زحفــت كلتــا يديــه عــى جســدي فواحــدة تتجــول بلطـ ٍ
ـف عــى كلتــا
هنــدي واألُخــرى تتحــرك ببـ ٍ
ـطء حركـ ٍـة دائريـ ٍـة عــى خــري ،وكانــت أنفاســنا
تعلــو وتعلــو مــع اشــتعال الرغبــة يف جســدينا ،وبينــا يرتفــع صــوت أنفــايس
املدموجــة باآلهــات كانــت أنفاســه ترتفــع هــي األخــرى ،وكان العــرق قــد بــدأ
يتصبــب ِمــن كالنــا فيختلــط بعضــه ببعــض ،متنيــت للحظــة لــو جيــن جنونــه
أكثــر ويزيــد فيــا يفعلــه وهــو مــا كان ،زاد مــن حركــة شــفاه ُه عــى شــفاهي،
ف قميــص النــوم لألعــى ُمعر ًيــا بذلــك جســدي ،جعلــه فــوق
وســحب َّطـ َـر ُ
خــري متامــا ثــم أبعــد شـ ِ
ـفتيه عــن شــفايت ونظــر يف عينــي مبــارشة ،شــعرت
ً
بأعصــايب قــد ارختــت متا ًمــا فأغمضــت عينــي وتأوهــت بغنــج ..ثــم ..
تبدلــت رائحــة عطــره املميــزة لرائحــة َع ِّفنٌــة ،نتنــة للغايــة ،بــدا فيهــا أثــر
ٍ
ٍ
قاســية متســك
بقبضــة
اخلمــرة واملخــدرات لدرجــة ال ُتتمــل ،ثــم شــعرت
بض ِ
ـرة شــعري مــن اخللــف ،آملتنــي املســكة للغايــة ،فأســتفقت ،فتحــت عينــي
ـ
ف
َ َ
ألكتشــف أننــي كنــت نائمــة أحلــم بـــ ((زيــن)) بينــا اآلن أنــا واعيــة متا ًمــا وقــد
ـت يف يــد ((نــزار)) الــذي عــاد لتـ ِّـوه مــن اخلــارج.
وقعـ ُ
ٍ
بقــوة
كانــت جديــات شــعري بداخــل قبضــة يــده اليــرى ُمســكًا هبــا
شـ ٍ
ـديدة بينــا يــده اليمنــى تنتهــك أنوثتــي ،تتجــول بــكل قســوة بــن صــدري
وخــري الــذي قــام بتعريتهــم بالقــوة ،كانــت عينــاه محــراء تبــدو كعينــي
شــيطان.
رصخــت خو ًفــا ،فلطمنــي بقــوة عــى وجهــي ونــزل بشــفاته كاملجنــون
ٍ
جــزء يقابلــه مــن جســدي ،فبكيــت وارجتفــت ،ثــم بــدأت يف
يقبــل كل
مقاومتــه ،فلطمنــي بقــوة عــى وجهــي مــرة ُأخــرى فــازداد بكائــي مــن شــدة
اللطمــة وازدادت مــع البــكاء مقاومتــي ،فمــد يــده وانتــزع مالبــي بالقــوة،
كانــت املالبــس مبللــة بالعــرق وتفــوح منهــا رائحــة الشــهوة ،قــام بوضعهــا بــن
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ِ
ـدي خلــف
أســناين بداخــل فمــي ليمنــع هبــا رصاخــي ،ثــم قــام بتكبيــل كلتــا يـ َّ
رأيس بيــد واحــدة مســتخد ًما فــارق القــوة لديــه ثــم مــد يــده األُخــرى وجعــل
إصبعيــه يغوصــا يف البلــل املحــرم عليــه مــرة تلــو األُخــرى حتــى استســلمت لـ ُه
متا ًمــا وحتــول البــكاء إىل آهــات مــا بــن لــذة حلظيـ ٍـة وأملٍ وحــرة طــوال الوقــت،
ـرة بعــد مــرة حتــى وقـ ٍ
قــام باغتصــايب مـ ٍ
ـت متأخـ ٍـر مــن الليــل ،وكل ذلــك بــدون
أدنــى مقاومــة منــيَّ ،إل مــن بعــض الدمــوع التــي كنــت أذرفهــا كلــا تذكــرت
مــا وصلــت إليــه حيــايت التعيســة.

***

يف الربــع األخــر مــن ال َّليــل غفــا ،وبقيــت وحــدي متيقظــة بجــواره حتــى
نائــا
أرشقــت الشــمس فســمعت صــوت الزحــام ينتــر يف الشــارع ،كان ً
بالقــرب منــي وقــد بــدا يل كجثــة متعفنــة ،نتنــة تفــوح منهــا رائحــة ال ُتطــاق
بعــد أن امتزجــت رائحــة اخلمــر والدخــان برائحــة الشــهوة والعــرق ،بينــا
كنــت أستشــعر أ ًملــا ال حيتمــل ،كان هنــاك نزي ًفــا مــن الدمــاء عــى غــر عــادة
ـك شـ ٍ
مــا حيــدث ،يبــدو أننــي تعرضــت لتهتـ ٍ
ـديد نتيجــة مــا فعلــه ،كنــت أحتــاج
لزيــارة الطبيبــة ألطمئــن عــى مــا أشــعر بــه.
فاقــدا للوعــي متا ًمــا،
مــرارا لكــن بــا جــدوى ،كان
حاولــت إفاقتــه
ً
ً
فاتصلــت عــى ((مجيلــة)) ،أخربهتــا أننــي أنــزف ،وطلبــت منهــا أن تأتينــي
عــى الفــور بــدون أن ختــر أحـ ًـدا ســوى زوجهــا إن أرادت ،ومل أزودهــا بــأي
معلومــات أخــرى عــن ســبب النزيــف.

***

كانــت الطبيبــة صغــرة الســن بــدت يل يف هنايــة العرشينيــات مــن عمرهــا،
ـت يف نافــذة
يبــدو أهنــا قــد خترجــت حدي ًثــا قبــل عــام أو اثنــن عــى األكثــر ،وقفـ ْ
الغرفــة بردائهــا األبيــض الزاهــي وعينيهــا العســليتني الواســعة وهــي تطلــع هبام

170

إىل الســاء ،بــدت وكأهنــا ال حتتمــل طلبنــا هلــا بــأال تتصــل بالرشطــة ختربهــم
باحلالــة التــي وجدتنــي عليهــا ،كانــت تزفــر غض ًبــا عندمــا التفتــت وســألت يف
ضيــق وهــي ال تصــدق مــا أخربناهــا بــه :
 هل ح ًقا هو ابن عمك ؟! -نعم !!

 كيــف المـ ٍـرأة هبــذا القــدر مــن اجلــال والثقافــة الباديــة يف تعاملــك أن
ُتصبــح زوجـ ًة لشـ ٍ
ـخص مــيء بالدنــاء وحــب الشــهوة كاحليوانــات لدرجــة أن
يصيبــك هبــذه التهتــكات.
تدخلت ((مجيلة)) قائلة :

 -إنه النصيب ،هل نعرتض عىل النصيب ؟!

علقت الطبيبة متهكمة :
 -الن َِّصيب الن َِّصيب الن َِّصيب..

كل خطأ نورط أنفسنا فيه نلقي ِبه عىل النصيب.

 أال تؤمنني بالنصيب أيتها الطبيبة ؟! بــى ..أؤمــن بــأن كل ٍيشء يف هــذه احليــاة مقـ ّـدر ،وكل خطـ ٍ
ـوة نخطوهــا
ُ
ٍ
مكتوبــة يف اللــوح املحفــوظ ،لكنهــا كتبــت مــن بــاب أن اهلل عــام الغيــوب

«يعلــم مــا توســوس بــه نفســك» ،وليــس مــن بــاب الفــرض عــى املــرء،
إن البــر خمــرون يــا عزيــزيت يف أكثريــة األفعــال التــي يأتــون هبــاَّ ،
وإل فلــا
سيحاســبنا اهلل إن كان قــد حــدد لنــا ُمســب ًقا مــا نفعلــه اآلن.
أيضــا يف ســورة احلــج َ (( :أ َف َلـ ِ
ـروا ِف ْالَ ْر ِ
ض
ومل قــال ُ -ســبحانهً -
ْ
ـم َيسـ ُ
َف َت ُكـ َ
ان َي ْسـ َـم ُع َ
ـون ِ َبــا َأ ْو آ َذ ٌ
ـوب َي ْع ِق ُلـ َ
ـار
ـم ُق ُلـ ٌ
ون ِ َبــا َفإِ َّنَــا َل َت ْع َمــى ْالَ ْب َصـ ُ
ـون َلُـ ْ
ِ
ِ
الصـ ُـد ِ
ور)).
ـوب ا َّلتــي ِف ُّ
َو َلكــن َت ْع َمــى ا ْل ُق ُلـ ُ
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ٍ
ٍ
خافت ُمتضامنة وأؤكد كالم الطبيبة :
بصوت
تدخلت
 ((ا ْق َر ْأ َك َتا َب َك َك َفى بِنَ ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِسي ًبا)).هكذا يقول  -سبحانه -يف سورة اإلرساء.

يف هــذه األثنــاء هزمتنــي بعــض الدمــوع التــي ترقرقــت أســفل عينــي،
شــعرت أننــي قــد ورطــت نفــي يف ٍ
يشء ال أطيــق حتملــه ،فــإن كان هــذا حــايل
يف اإلســبوع األول بعــد الــزواج فكيــف ســيكون بقيــة العمــر!!.
تدخلت ((مجيلة)) قائلة :

 عــى أيــة حــال لقــد أصبحــا زوجــن اآلن ،ومــع ِالعــرة ســوف يــأيت
احلــب.
هتكمت الطبيبة جمد ًدا قائلة :

شــخصا ال حتبــه لكــن مــن املســتحيل أن حتــب
 مــن املمكــن أن حتــرمً
ِ
ـخصا تعامــل معهــا هبــذه
ـخصا ال حترتمــه ،وال يمكــن لشــقيقتك أن حتــرم شـ ً
شـ ً
ٍ
لشــخص قــد غصبهــا عــى
الطريقــة احليوانيــة ،إن املــرأة ال تنســى أو تغفــر
يشء.
قلت مستهزءة بكالم ((مجيلة)) :
 -حب !! أي حب !!.

وعلقت الطبيبة جمد ًدا :

 أعــرف متا ًمــا هــذه احلالــة ..يقــول ((جوســتاف النتييــه)) (( :إن املــرأة الهتــزأ مــن احلــب وال تســخر مــن الوفــاء إال بعــد أن خييــب رجــل مــا آماهلــا)).

***

بعــد مــرور أســبوعني كاملــن ،كانــت ((مجيلــة)) قــد حافظــت عــى األمــر
أكــدت عليهــا َّأل ختــر والدينــا خشــية أن أرهقهــا بأمــري،
رسا بيننــا ،فقــد
ُ
ً
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يكفيهــم مــا حـ َّـل عليهــم ومــا مهــا فيـ ِـه ،كنــت قــد تعافيــت قليـ ًـا مــن التهتــكات
ومل يكــن ((نــزار)) يقــرب منــي احرتا ًمــا حلالتــي الصحيــة املتأخــرة بســببه.
خممــورا أكثــر ِمــن كل مــرة ،كان ينــام يف غرفــة
مســاء هــذه الليلــة عــاد
ً
منفصلــة منــذ مــا حــدث ،وكنــت نائمــة يف غرفتــي شــبه عاريــة َّإل مــن قطــع
ـح
مالبــس صغــرة يعلوهــا قميــص قصــر ،عندمــا دخــل ورآين مل يســتطع َك َبـ ُ
جــاح شــهوته ،فأعــاد فعلتــه واغتصبنــي بشــدة ،اســتعمل كل الطــرق الســادية
َِ
إلخضاعــي لــه وإشــباع غريزتــه ،ثــم يف األيــام التاليــة أصبــح األمــر عــادة كل
يــوم ،أنــا أرفضــه وهــو يســتعمل فــارق القــوة ويغتصبنــي.

ال أعــرف ملــاذا حتملــت كل هــذا ؟! ،ال أعــرف هــل أحببــت األمــر
وأصبحــت أســتلذ باغتصابــه يل ولكننــي أكــذب عــى نفــي وأتصنــع
ُ
الرفــض؟! أم أن املــرأة احلقيقيــة ال يمكنهــا أن تتقبــل ملســة مــن رجــل ال حتبــه؟!
كل مــا أعرفــه وموقنــة منــه أنــه ال يشء يمحــو شــخصيتك أكثــر مــن الزمــن،
وأننــي يف احلقيقــة مل أعــد كــا كنــت.

***

بعــد ثالثــة شــهور  ..كانــت ((مجيلــة)) برفقــة والدينــا قــد أتــوا مجي ًعــا
لزيــاريت ،مل أكــن بخــر وقتهــا فقــد تعرضــت لبعــض اآلالم يف القــدم ممــا
جعلنــي ال أســتطيع املــي بطريقــة صحيحــة ،كنــت أمتايــل كلــا حتركــت ،وقــد
الحظــت ((مجيلــة)) األمــر فظنــت أن ((نــزار)) قــد أعــاد األمــر واغتصبنــي
جمـ َّـد ًدا وهــذه اإلصابــة ناجتــة عــن نفــس األمــر.
كان الســيد ((مجــال الديــن)) يتط َّلــع إ َّيل طــوال اجللســة ويدقــق النظــر َّيف،
وكأن لســان حالــه يتســاءل  :أيــن ((منــة اهلل)) ؟! ،ال الوجــه نفــس الوجــه
وال اهليئــة نفــس اهليئــة ،وال طريقــة الــكالم نفســها ،العيــون شــاحبة ،اجلســد
ـي ،استنشــقت األرق ،أصبحــت مــن
نحيــل ،وقــد اســتظل الســواد حتــت عينـ َّ
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ذوات املالمــح الباهتــة ،واالبتســامة البــاردة ،صــدري ضيــق ،وروحــي ُتلــع
شــي ًئا فشــي ًئا مــع كل تنهيــدة.
يتســاءل  ..أيــن تلــك املرنــة ،الضاحكــة ،صاحبــة االبتســامة التــي ال
تنطفــيء ،مل يكــن ُمــدركًا أن املــرأة تنطفــيء ،يمــوت شــغفها ،وتفــارق
ابتســامتها احليــاة مــا إن حتيــا يف ظــل رجــل ال يشــبهها ،ال يعــرف كيــف يســلب
حزهنــا ،املــرأة تنطفــيء مــن رجــل ال جييــد احلضــور ،خينقهــا كل ليلــة برائحــة
اخلمــر والدخــان ،يعيــش دور اآلمــر الناهــي ،إن املــرأة قــد تعيــش إن تزوجــت
مــن رجــل ال حتبــه لكنــه حيرتمهــا ويفهــم احتياجاهتــا ،لكنهــا متــوت يف اللحظــة
ألــف مــرة إن عاشــت مــع رجــل حتبــه لكنــه ال يفهمهــا فــا بالــك أن تعيــش مــع
رجــل تكرهــه وال يفهمهــا.

***

توجهــت إىل املطبــخ ُأعــد هلــم شــي ًئا يرشبونــه ،فأتــت مــن خلفــي ((مجيلــة))
ووقفــت إىل جــواري قبــل أن هتمــس قائلــة :
 -والديك يتساءالن ..يقوالن أنك مريضة !!

 -نعم.

 -مريضة بامذا !؟

 بمزاج ُمتقلب ال أحد قادر أن حيتويه أو يفهمه. -مل تكوين هكذا من قبل.

 مــن قــال؟! لطاملــا كنــت ،فاملــرأة بطبعهــا ُمتقلبــة املــزاج ،لكنهــا بســيطةبحضــن مهــا بلغــت عصبيتهــاَّ ..
إن النســاء ُتـحـتـَــوي يف صمــت
للغايــة ،هتــدأ ُ
زوجــا ال جييــد ال الــكالم وال الصمــت ،جييــد فقــط املكــوث خــارج
ولد َّيــا ً
الشــقة طــوال اليــوم ثــم إشــباع رغباتــه عندمــا يعــود آخــر الليــل.
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ف منــك  ..تعوديــن لفلســفة الكتــب والروايــات مــرة ُأخــرى ،وليســت
 َأ َّيل طاقــة هبــذا اهلــراء ،أخربينــي فقــط مــاذا أقــول لوالديـ ِ
ـك.
ُ

حلــزن ،وليــس يب طاقــة ألختطــي
 أخربهيــم بأننــي أسـكُن مدينــة ال ُعزلــة وا ُـر الســور حــويل ،قــويل هلــم أن
أســوارها وال أحــد هيتــم بــأن َي ُمــد َيــده و َيكـ ُ
ضيــق عــي أكثــر ،وأين ماطــة بــكل ٍ
يشء حزيــن ،وأحــاول
دائــرة الوحــدة َت ُ
ُ
َّ
دائــا ،أهــرب مــن ال ُقــرب
ال َثبــات لكننــي َهشــة ال أبــوح ،أحــاول اهلــروب ً
ومــن البــر وحتــى مــن نفــي ،مل أجــد الراحــة وكأن كل شــىء ضــدي،
تلــئ باخلــوف مــن أن يســتمر احلــال هكــذا.
وقلبــي  ..قلبــي ُم ٌ
خرجــت مــن املطبــخ ُمســكة بكــوب زجاجــي كبــر كانــت قــد مألتــه عــن
آخــره ببعـ ٍ
ـض مــن العصــر ،كانــت تــرب العصــر بنهــم غــر مكرتثــة ملــا دار
بيننــا ،يف احلقيقيــة أعتقدهــا مل تفهــم شــي ًئا ممــا قلتــه ،إهنــا مل تفهمنــي أبـ ًـدا فيــا
مــى عندمــا كنــا متجاورتــن يف غرفـ ٍـة واحـ ٍ
ً
ـارا فهــل تفهمنــي اآلن
ـ
وهن
ا
ـ
لي
ـدة
ً
ـت كل ِمنَّــا يف حيــاة وعــامل منفصــل ؟! ال يمكــن.
وقــد أصبحـ ْ

***

بعدمــا غــادروا ،مل تســتطع ((مجيلــة)) االحتفــاظ بالــر الــذي بيننــا أكثــر
مــن ذلــك ،فــاض منهــا الــكالم عــى والدينــا ،فقصــت عليهــا أننــي كنــت
قــد متنعــت عــن ((نــزار)) بعــد الــزواج لعــدة أيــا ٍم وتصنعــت املــرض ،لكنــه
ـك وإصابـ ٍ
اكتشــف حقيقــة األمــر فقــام باغتصــايب عنــوة ممــا تســبب يل يف هتتـ ٍ
ـات
خطــرة.
أخربهتــا أن األمــر مل يتوقــف عنــد ذلــك بــل أنــه أعــاد فعلتــه مــرة بعــد مــرة
وأننــا حتــى اليــوم وبعــد مــي مــا يقــرب مــن ثالثــة شــهور عــى الــزواج َّإل َّ
أن
األمــر ال يــزال كــا هــو ،خالفــات ومتنــع واغتصــاب ،وأننــي قــد أردت إبقــاء
رسا و ارتضيــت لنفــي هــذه احليــاة خو ًفــا عــى احلالــة الصحيــة هلــا.
األمــر ً
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مل يعلــق الســيد ((مجــال الديــن)) عــى مــا ســمعه ،اكتفــى بالــرود ورشع
يتخ َّيــل مالحمــي ،أو ربــا رشد يتذكــر ((فتــاة شفشــاون)) الصغــرة ،والتــي
كانــت تشــبه زهــرة الفــل البيضــاء ،املتفتحــة يفــوح عطرهــا واآلن انطفــأت،
بينــا اكتفــت الســيدة ((فطــوم)) بالنظــر إليــه نظــرة حزينــة ،نظــرة عتــاب وقــد
ســكنت عينيهــا دمعــة متحجــرة فــا هــي تنــزل لرتيــح عينيهــا وال هــي جتــف
فتجعلهــا تــرى.

ليومــن كاملــن امتنــع الســيد ((مجــال الديــن)) عــن الــكالم ،وأرضب عــن
الطعــام ،اكتفــى باالســتلقاء وحــده يف غرفــة نومنــا أنــا و ((مجيلــة)) وخاصــة يف
الفــراش الــذي مــا يــزال حيمــل شــي ًئا مــن رائحتــي.

يف صبــاح اليــوم الثالــث ..كانــت ((فطــوم)) قــد اســتفاقت مــن نومهــا
مبكــرة وقــد مألهــا العــزم عــى فعــل شــىء مــا حيـ َ
ـال زوجهــا كانــت قــد انتوتــه
ليـ ًـا ،فهــي يعــز عليهــا أن تــرك زوجهــا رشيــك مشــوار العمــر هكــذا.
توجهــت نحــو احلــام ،حصلــت عــى بعــض اهلــدوء والســكينة عــر
مكوثهــا أســفل املــاء الــدايفء ملــدة بضــع دقائــق ،بعدهــا خرجــت متوجهــة
نحــو غرفــة نومهــا ،ارتــدت قميــص نــو ٍم أزرق خفيــف قصــر ال يصــل حتــى
ركبتيهــا ،كانــت مــا تــزال تضــج باألنوثــة حمتفظــة بجامهلــا وجســدها ا َمل ْمشــوق،
ثــم جلســت أمــام املــرآة ،اعتنــت بشــعرها األبيــض فبدلــت لونــه لألســود عــر
بعضــا مــن طــاء االظافــر ذات األلــوان
صبغــه ،ووضعــت يف كلتــا يدهيــا ً
الزاهيــة اخلــاص بنــا ،كنــا قــد تركنــاه يف شــقتنا قبــل الــزواج.

((رفيــس  -الرفيســة العميــة)) ،وهــو
توجهــت إىل املطبــخ ،أعــدت لــه َ
ليــط ال َّطامطِــ ِم وال َب َص ِ
النــوع املحبــب لــه مــن الطعــام املغــريب ،حيــث َخ ُ
ــل
والزيـ ِ
واحل ْل َبـ ِـة وال َّتوابِـ ِ
ـت واخلُ ْبـ ِـز الــذي حيبــه منــذ زمــن طويــل ،أعدهتــا لــه
ـل َّ ْ
وكلهــا إرصار بأهنــا لــن ترتكــه ّإل وقــد أكل حتــى الشــبع.
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محلــت الطعــام يف صينيــة بــن يدهيــا وتوجهــت ِ
بــه إىل غرفــة النــوم،

توقفــت أمــام بــاب الغرفــة وقــد اســتحرضت يف نفســها روح الطفلــة التــي حتيــا
بداخــل كل امـ ٍ
ـرأة مهــا قطعــت مــن مشــوار العمــر ،فألقــت بشــعرها املنســدل
لألمــام عــى كتفهــا األيــر ،ثــم تغنجــت يف حركتهــا وابتســمت وهــي تدفــع
بــاب الغرفــة برفــق وتدخــل منــه.

وقفــت بالقــرب مــن الرسيــر وقــد ارتســمت عــى شــفتيها ابتســامة خجــل،
كانــت تنتظــر منــه أن يســتفيق عنــد دخوهلــا مــن بــاب الغرفــة فيلتفــت لرياهــا
ـورا عــى هيئــة احلــرف (د)،
كــا أحبــت أن يــرى ،لكنــه كان مــا يــزال نائـ ًـا ،متكـ ً

وكأنــه طفــل صغــر قــد أغضبــه أحدهــم فهــرب نحــو الفــراش باك ًيــا ثــم نــام
عــى وضعيتــه ،كان ُمغمــض العينــن ال يستشــعر احلركــة مــن حولــة ،حتركــت
ببــطء نحــو املِن َْضـ َـد ُة ،وأنزلــت الطعــام مــن بــن يدهيــا ،ثــم دنــت مقرتبـ ًة منــه،
جلســت عنــد حافــة الرسيــر وقــد تعمــدت مالمســة كتفــه بنهدهيــا الشــبه
عاريــن ،عــى أمــل أن يستشــعر ملســتها فيســتفيق ،لكــن خــاب أملهــا ،كان
جســد ُه بــار ًدا متا ًمــا ،ســاكنًا كقطعــة مــن اخلشــب املبتلــة باملــاء املجمــد ،انخلــع

قلبهــا  ..لقــد رحــل الســيد ((مجــال الديــن)) ،فارقتــه الــروح ،كانــت عينــا ُه
ـرا حتــى إن الوســادة أســفل رأســه
ُمغرورق ـ ٌة بالدمــوع ،يبــدو أن ـ ُه قــد بــكا كثـ ً
كانــت ُمبتلــة هــي األخــرى بالدمــوع.
وســط حالــة مــن الذهــول وعــدم التصديــق مــن جانبنــا أودعنــاه يف مقـ ٍ
ـرة
تابعـ ٍـة للجاليــة املغربيــة يف ((مــر)) بعــد أن وجدنــا يف وصيتــه مــا ينــص عــى
رغبتــه بالدفــن يف أرض اهلل كــا قــال.

حــر اجلنــازة كثــر مــن النــاس ،مــا بــن أصدقــاء العمــل ،وغربــاء ال
بعضــا مــن املســيحيني يتقدمهــم العــم ((رؤوف)) زوج
وأيضــا ً
نعرفهــمً ،
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الســيدة (( ُأم بربــارة)) ،وفــرض ((زيــن)) نفســه يف مقدمــة اجلنــازة وأحيا ًنــا
وبعضــا مــن
كثــر ًة أســفل النعــش يتبــادل محلــه مــع ((رشــيد)) و ((نــزار))
ً
احلضــور ،وليومــن متتالــن حــر ((زيــن)) للعــزاء جن ًبــا إىل جنــب مــع
((رشــيد)) و ((نــزار)) ،ويف اليــوم الثالــث اختفــى ،.علمــت بعــد ذلــك أن
والدتــه الســيدة ((فريــدة)) قــد توفاهــا اهلل هــي األخــرى.

***
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()5
إنــا مفتونــه بزرقــة الســاء والبحــر ،رقــة
مل أكــن ً
أبــدا ســوداوي ٌة كئيبــةَّ ،
حللــوة و كــوب الشــاي بالنعنــاع ،الشــعر
الــورد و ضحكــة األطفــال ،العيــون ا ُ
و الكتــب ،األغــاين والعــود و صــوت فــروز و عبــادي  ..مفتون ـ ٌة بالفســاتني
الورديــة و األشــياء القديمــة ،ســحر األمحــر و الشــعر القصــر ،شــجن طــال
وبحــة حليــم و خشــوع الســيدة أم كلثــوم ،تفاصيــل الصــور و رقــة اخللخــال
 ..مفتونــ ٌه بــدفء العائلــة و عذوبــة الرقــص الرشقــي و وميــض الفــاش و
نعومــة رغــوة القهــوة وإحســاس البلــل حتــت املطــر و ســحر الغــازة  ..مل أخلــق
ســوداوية كئيبــة ،إنـ َّـا أنانيتهــم ا ُملفرطــة صنعــت منــي مــا ترونــه اآلن.
أنانيتهــم املفرطــة جعلتنــي َفاقــدة لــكل شــىء جيعلنــي بخــرَ ،فاقــدة
الســندَ ،فاقــدة لنفــي ولكنــي
لألمــان واهلــدوء ،للفــرح والســعادةَ ،
للونــس و َ
رغــم َفقــدي الشــديد ُأعطــيُ ،أعطيــت رغــم ال َفقــد ومازالــت ُأعطــيُ ،خذلــت
و ُسق منــي كل يشء حتــى أصبحــت َباهتــة ،لكنــي ورغــم كل شــىء و كَثــرة
كالســكن ،أســند و ُأطمئــن و
ال َفقــد و اخلُــذالن فإننــي أبــدو للجميــع كالبيــتَ ،
أح ـ ّن وال أعــرف القســوة ،لســت ســيئة بــل مجيلــة ،واجلميــات دائـ ًـا َحظهــم
َقبيــح للغايــة.
لســت ســوداوية إنــا فقــط هتــزين الذكــرى  ..و كــا قيــل يف قصيــدة الدمــع
العــي :
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هتزنـــي الذكـــري أليـــا ٍم خلت  ..مثل الرشاع هتزه األنـــواء ،ذكـــري الـــذي
رمــي الفــؤاد بســهمه فأصابنــي وأذيعــت األنبـــاء ،وأصابـــه سهمـــي وبرحنـــا
اهلـــوي بدمائنــا فكأننا الشهـــداء ،اجلـــرح فـــي القلبيـــن جــرح واحـ ُـد ،ووصالنا
لــو تعلمـــون دواء ،إن القلــوب إذا أصيبــت باهلــوي فــا يرجتــي مــن ذا املصــاب
شــفاء ،فــإذا اجلــراح تصاعــدت أهاهتــا وعــى الرمــال جتاوبــت أصـــداء ،فأعلـــم
ـم قاتــ ٌـل ،ودواء أهــات القلــوب لقـــا ُء ،فيــا أرض األحبـــة طـــال
بـــأن ال ُبعـــد هــ ٌ
عهــد فراقنــا ،والبعــد عنكــي مذلــة وشقـــاء.

***

انقضــت تســعة أشــهر بعــد وفــاة الســيد ((مجــال الديــن)) ..ظننــت فيهــم
ـي بعــد أن
أن ابــن العــم قــد يلــن قلبــه ،متنيــت يف نفــي لــو حينــن اهلل قلبــه عـ َّ
أمســيت مثلــه يتيمــة ،أملــت لــو يتفهــم أنــه قــد أصبــح اآلن رجــل العائلــة
األول ويتحمــل مســئولية األمــر ،لكــن شــي ًئا مــن هــذا مل حيــدث ،فهــو مل يعــرف
ـئول عــن ٍ
أبـ ًـدا معنــى أن يكــون مسـ ً
يشء آخـ ٍـر أو حتــى عــن نفســه ،املســؤلية ال
تــأيت ُمصادفــة إنــا تنشــأ مــع املــرء أثنــاء مراحــل حياتــه واحتكاكــه باألشــخاص

الذيــن يتفهمــون أهنــا جــزء مــن رجولتهــم كالشــهامة متا ًمــا ،بســبب ذلــك
ــد ٍة و ُعن ٍ
ِ
عشــت يف جحيــم ال يتوقــفِ ُ ،
وتكــرارا بــا
مــرارا
ْــف
ضبــت بِش َّ َ
ً
ً
أســبابُ ،لعنــت بأفظــع الشــتائم تلــك التــي خيجــل حتــى الشــيطان عنــد
ســاعها بــل وهيــرب مــن املــكان خشــية أن يصــب اهلل لعناتــه عليـ ِـه وعــى مــن
ـت بطريقـ ٍـة حيوانيـ ٍـة ليلــة بعــد ليلــة ،مل يفكــر ولــو ملــر ًة واحــد ًة بــأن
فيـ ِـه ،اغ ُت ِصبـ ُ
مــا ال يــأيت بالعنــف يــأيت طواعيــة مــع اللطــف واحلن َّيــة.

عــي األمــر ُمرافقتــي للســيدة ((فطــوم)) يوم ًيــا خلدمتهــا ،فقــد
َّ
هــون َّ
اعتــدت و ((مجيلــة)) تنــاوب زيارهتــا يوم ًيــا ،كنــت حريصــة بشــدة َّأل أغيــب
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عنهــا بينــا ((مجيلــة)) كانــت أحيا ًنــا قــد تتغيــب عنهــا أليــام أو تزورهــا
ٍ
ٍ
قليلــة ثــم تغــادر.
لســاعات
كنــت يف كل مــرة يرضبنــي ((نــزار)) ألعــن ((زيــن)) وألعــن ختليـ ِـه عنــي،

ـرا أن
وأدعــو لوالــدي أن يغفــر اهلل لــه مــا ارتكبــه يف حقــي ،كان بإمــكاين كثـ ً
أشــتكية للرشطــة ،أو أن ُأطالــب بخلعــه ،لكــن يف كل مــرة كانــت الســيدة
((فطــوم)) تتوســل إ َّيل بـ َّ
ـأل أفعــل وأن أنتظــر ،ختــرين بأنــه غـ ًـدا عندمــا يــرزق
ـرا ،لكــن شــي ًئا مــن ذلــك مل حيــدث حتــى اآلن،
بطفــل ســوف يتغــر وهيــدأ كثـ ً
ٍ
عنــف ألتفــه
فهــو مل يتغــر ُمطل ًقــا ،وقــد تبدلــت الشــتائم بــا أســباب إىل
ٍ
عنــف بــا أســباب ،ربــا
األســباب ،ثــم حتــول العنــف ألتفــه األســباب إىل
ملجــرد التســلية.

ـرارا ،أخــرت نفــي بأننــي ربــا قــد أكــون ســيئة!! ،ربــا
حتملــت األهانــة مـ ً
إذا تبدلــت معــه ونســيت مــا يقــال عــن حقــوق املــرأة وأمســيت اخلادمــة املطيعة
قــد يتغــر يو ًمــا مــا كــا تقــول ((فطــوم)) ،لــذا صــرت عليــه ،صــرت وصربت
لكنــه مل يتغــر ،فتفهمــت جيـ ًـدا أن ثقافــة الرجــل الرشقــي جتعلــه يتفهــم الصــر
عــى أنــه ضعــف واستســام وربــا اعــراف منــي باخلطــأ وشــهادة لــه بأنــه عــى
أحــد يتغــر ألجــل ٍ
حــق ،كان عــي االقتنــاع بأنــه ال ٍ
أحــد آخــر ،لكننــي مــا
َّ
اقتنعــت فدفعــت الثمــن.
أشعر باليأس فتعود ((فطوم)) وختربين ُم َّد ًدا :

غدا سوف ترزقني باألطفال ويتغري ألجلهم.
ً -

فأتساءل يف نفيس :

 مــاذا لــو مل يتغــر؟ وقتهــا ســيصبح أطفــايل مــرىض نفســيني نتيجــة مــا قــديرونــه مــن عنــف جتــاه والدهتــم  ..ثــم؟! ثــم يكرهوننــي ألننــي جعلتهــم يــرون
أقــرب النــاس إليهــم ُتــرب وتتعــرض للعنــف ،ألهنــم سيشــعرون بالضعــف
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ٍ
ٍ
وضعــف مــع عــدم مقدرهتــم أن
صمــت
أمــام تلقــي والدهتــم اإلهانــة يف
يدافعــوا عنهــا.

***

تســعة أشــهر أحــاول أن أنســى ،والنســيان ال يــأيت  ..النســيان ليــس شــي ًئا
نرغــب فيــه فيأتينــا طواعيــة ،لــذا أصبحــت أجلــأ للهــروب مــن الذكريــات،
فافتعــل الكثــر مــن الفــرح التافــه ،وأتصنــع القــوة ،أوايس ((فطــوم)) يف وفــاة
ـرا ،ومــا أصعــب أن تــوايس أحدهــم بــكال ٍم أنــت يف
زوجهــا بالتحــدث إليهــا كثـ ً
أشــد االحتيــاج لســاعه ،لكنهــا كانــت يف حالــة مــن الذهــول التــام ،ترفــض خت ُّيل
فقــدان زوجهــا بعــد رحلــة حيــاة زوجيــة مليئــة باملــودة والرحــم دامــت ملــا يقرب
مــن أربعــن عــا ٍم كاملــة ،بعــد وفاتــه ،اعتــادت أن تنــام يف رسيــره بشــكل أفقــي،
كانــت هــذه طريقتهــا يف التعبــر عــن أهنــا افتقــدت شــي ًئا عزيـ ًـزا إىل األبــد ،كنــت
كلــا حاولــت مواســاهتا وإخبارهــا أن املــوت ُســنة احليــاة واحلقيقــة الوحيــدة
املؤكــدة يف هــذا العــامل تلمــع عيناهــا بالدمــوع ..ثــم تبكــي وتقــول :
مرا بأكمله ،فكيف أنساه!!.
 -كان يتقي اهلل َّيف ُع ً

كنــت يف يومــي ابتســم وأضحــك ،أظهــر مالحمًــا بشوشــة يف وجــه اجلميــع،
ـرا طيلــة النهــار ،وعنــد منتصــف الليــل أحتــول ملســار ومطرقــة،
أحتــرك كثـ ً
أنقــر احلائــط ،تارك ـ ًة رســالة ختــر العــامل اخلارجــي القابــع خلفــه بأنــه ال يشء
عــى مــا يــرام.

كل ليلــة أمتــدد عــى فــرايش كاحلطب املبلــول ،ترفضنــي النــار ،وال ترتاقص
معــي ريــاح املقاومــة ،وقبــل بــزوغ الفجــر أبكــي عــى الشــجرة التــي نزعــوين
منهــا  ..ثــم مــاذا؟ ثــم إن شــعري بــدأ بالتســاقط نتيجــة األشــياء املحشــوة،
املتكدســة داخــل رأيس.

***
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ليلتهــا ..عنــد ِ
العشــاء ،وقفــت بالقــرب مــن النافــذة املطلــة عــى شــارع
العريــش ،رأيتــه يدخــل الشــارع مشــ ًيا عــى األقــدام برفقــة رشــيد ،وكانــا
يتحدثــان إىل بعضهــم البعــض بـ ٍ
ـيء مــن اجلديــة ،بــدا يل أن هنــاك أمـ ًـرا مــا
بينهــا ،وقــد اســتغربت أمــر تقارهبــا املريــب يف الفــرة األخــرة ،فــا الــذي
وأيضــا اســتغربت أمــر عودتــه مبكـ ًـرا للمنــزل عــى
جيمــع الشــامي باملغــريب؟!ً ،
غــر العــادة.

توقفــا عنــد مدخــل العــارة الرئيــس لدقائــق ،تواريــت فيهــا خلــف الســتائر
أترقــب بحــذر مــا يــدور بينهــا يف حماولــة حثيثــة منــي لتفهــم أي يشء لكــن دون
جــدوى ،كنــت أشــعر بالقلــق فأنــا مل أتقبــل رشــيد يو ًمــا ومل أكــن ُمطمئنــة هلــذا
التقــارب املفاجــيء بينهــا.

بعــد قليــل تصافحــا ثــم غــادر رشــيد عائـ ًـدا مــن حيــث أتيــا ،بينــا توغــل
((نــزار)) داخــل شــارع العريــش مبتعـ ًـدا عــن مدخــل العــارة حتــى تــوارى
عــن عينــي.

***

بعدمــا يقــرب مــن الســاعة ونصــف ،عــاد إىل الشــقة ،فتــح البــاب بصعوبــة
ٍ
ً
أكيــاس خمتلفــة األحجــام
حامــا بــن يديــه بضــع
لكــي يدخــل ،فقــد كان
واأللــوان ،كانــت أول مــرة منــذ أن تزوجنــا يعــود فيهــا وقــت ِ
العشــاء ،وكان
هــذا باكـ ًـرا للغايــة.

وقفــت يف منتصــف الصالــة بمواجهــة بــاب الشــقة ،تعلــو جســدي عبــاء ًة
فضفاضـ ًة تعمــدت ارتداءهــا قبــل عودتــه ،عندمــا نظــر إ َّيل ابتســمت له ابتســامة
ُمصطنعــة ،ثــم افتعلــت أننــي مندهشــة ،أبديــت لــه شــي ًئا مــن االســتغراب،
وأوحيــت إليــه بأننــي متفاجــأة لعودتــه الباكــرة ،فقابــل ردت فعــي بابتسـ ٍ
ـامة
لطيفـ ٍـة وهــو خيــرين :
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 -أمل تساعديني يف محل بعض من هذه األشياء؟!

كنــت مرتبكــة للغايــة ،حتركــت باجتاهــه دون تفكــر ،فعلــت ذلــك دون أن
أنبــث بكلمـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة ،كانــت خطــوايت بطيئــة مثقلــة ،مــرددة يشــوهبا شــىء من
القلــق ،بينــا حافــظ عــى هدوئــة التــام ونظراتــه املمتلئــة باللطــف ،كان مقي ًتــا
أنــه ورغــم مــرور سـ ٍ
ـنة كاملـ ٍـة عــى الــزواج بيننــا َّإل أننــي مازلــت أخافــه ،وال
أشــعر باألمــان يف وجــوده.
محلــت عنــه مــا اســتطعت وتوجهــت بـ ِـه نحــو املطبــخ ،وقــد تبعنــي بــا تبقــى
معــه ،كنــت متوتــرة للغايــة فتعثــرت قدمــي اليمنــى بحامــل املزهريــة التــي
ســقطت عــى األرض وحتطمــت ،ثــم ســقطت فــوق قطعهــا املتناثــرة ،مل يطــل
بقائــي عــى األرض للحظــات ،فقــد هنضــت مهرولــة بضــع خطـ ٍ
ـوات لألمــام
وأنــا أشــعر بالفــزع ،و كنــت مــا أزال ممســكة باألكيــاس يف يــدي مل ُأســقطها،
ـوف أنظــر إليــه خشــية أن يرضبنــي بـ ٍ
ـت بخـ ٍ
ـيء ممــا حيملــه ،لكنــه مل يفعــل،
التفـ ُ
بــل هــرول يف اجتاهــي حمـ ً
ـي وهــو يســأل :
ـاول ُمســاعديت واالطمئنــان عـ َّ
 هل ِأنت بخري ؟!

أومــأت إليـ ِـه بــرأيس أننــي بخــر  ..فابتســم بلطـ ٍ
ـف وهــو يشــر إ َّيل يطالبنــي
باســتكامل خطــوايت يف اجتــاه املطبــخ.

***

ص األكيــاس
عــى قطعــة مــن الرخــام يف زاويــة مــن املطبــخ بــدأت يف َر ّ
متجــاورة وأنــا أترقــب دخولــة مــن خلفــي ،كان قــد تأخــر قليـ ًـا ،فقــد توقــف
ليجمــع القطــع املتناثــرة عــى األرض مــن بقايــا املزهريــة ،ثــم حلــق يب ،عنــد
دخولــه املطبــخ توقــف جــواري متا ًمــا ،تعمــد أن يلصــق جســده بمؤخــرة
بعضــا
جســدي مــن األســفل وهــو يبتســم إ َّيل يف ود ،شــعرت بأنــه يريــد بــث ً
مــن شــعور الطمأنينــة يف قلبــي مــع االشــتهاء ،بعــد ذلــك بدأنــا يف أفــراغ
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األكيــاس ســو ًيا ،كان بعضهــا حيتــوي عــى أنــواع مــن الفاكهــة املختلفــة،
ومرشوبــات غازيــة ،وبعــض أكيــاس احللــوى وقطــع مــن اخلبــز ال َّط ِ
ــر ُّي
واحــدا حيتــوي
املحشــو بالشــيكوالتة الســائلة ،وكان مــن بــن االكيــاس
ً
عــى ُّصنْـ ُـدوق صغــر تــم لفــه بعنايــة ببعــض مــن األرشطــة الزاهيــة بألواهنــا
الفســفورية.
فجــأ ًة استشــعرت أ ًملــا ال يطــاق وشــي ًئا مــا يســيل بغــزارة عــى ســاقي نـ ً
ـزول
إىل القــدم حتــى توغــل بــن أصابعهــا ،بــدا يل أن قدمــي قــد أصيبــت عــى أثــر
الســقطة مــع املزهريــة ،حاولــت جاهــد ًة أن أحتمــل َّ
وأل ُأبــدي لــه شــعوري
ـت بخــر؟!
بــاألمل ،لكنــه الحــظ تبــدل مالمــح وجهــي فســألني باهتــام إن كنـ ُ
وكانــت اإلجابــة أننــي تنفســت بضــع أنفـ ٍ
ـاس متقطعـ ٍـة ثــم بكيــت ،أمســكت
بمعصــم يــده بيــدي اليــرى أســتند عليـ ِـه ثــم انحنيــت بجســدي أميــل نـ ً
ـزول
بيــدي اليمنــى نحــو الســاق املتأملــة ،حتسســت مــكان األمل للحظـ ٍ
ـات قليلـ ٍـة قبــل
أن أرفــع يــدي ألتفاجــأ هبــا مبللــة متا ًمــا بالدمــاء.

***

محلنــي بــن ذراعيــه بقـ ٍ
ـوة وحـ ٍ
ـرص شــديدين وهــو يتوجــه نحــو غرفــة النوم،
كدميـ ٍـة صغـ ٍ
ـرة حيبهــا بشــدة ،أو كطفلتــه ا ُلدللــة ،وألول
كان حيتضننــي بــن يديــة ُ
مــرة شــعرت معــه بشـ ٍ
ـعور لطيــف ،وأنــه يعاملنــي بمثــل هــذه احلميمة.
وضعنــي برفـ ٍـق يف الرسيــر ،مــدد قدمــي املبللــة بالدمــاء عــى أخرهــا ثــم قــام
بتعريتهــا حتــى أعــى مــا فــوق الركبــة بقليــل ،ثــم مــد يــده مــرة أخــرى أمســك
ـادة صغـ ٍ
بوسـ ٍ
ـرة ووضعهــا أســفل القــدم لتحملهــا قبــل أن خيــرج مــن الغرفــة،
تغيــب ملــا يقــرب مــن دقيقتــن قبــل أن يعــود حامـ ًـا يف يـ ِ
ـرا ُمتيلء
ـ
صغ
ء
ـا
ـ
وع
ـده
ً
ً
ـس صغـ ٍ
الشــاش وكيـ ٍ
باملــاء الــدايفء ومعــه لفافــة مــن َّ
ـر مــن القطــن األبيــض و
زجاجــة مــن املطهــر.
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أخــذ بيــده فوطـ ًة صغــر ًة كانــت موجــودة بالقــرب منــه عــى املِن َْضـ َـد ُة ،بلــل
ـم برفـ ٍـق يمســح ويزيــل الدمــاء عن الســاق والرســغ
طرفهــا باملــاء الــدايفء ثــم هـ َّ
ومــا بــن األصابــع ،بعدهــا أمســك بقطعــة قطنيــة أخــرى ،بللهــا باملطهــر قبــل
أن يقــوم برفـ ٍـق شــديد بإزالــة مــا تبقــى مــن الدمــاء بداخــل فتحــة اجلــرح ،كنــت
كلــا تأوهــت وج ًعــا ينظــر إ َّيل ُمبتسـ ًـا يف رفـ ٍـق وود ويضــع قبضــة يــدي بداخــل
قبضــة يــده ويضــم عليهــا يف حماولــة منــه لتهــدأيت.
بعــد انتهائـ ُه مــن تطهــر اجلــرح وضــع عليـ ِـه قطعــة أخــرى مــن القطــن املبلل
باملطهــر ثــم قــام بلــف َّ
الشــاش فوقهــا ومــن حــول الســاق ليثبتهــا جيـ ًـدا ،بعدهــا
نظــر يف عينــي مبــارشة وهــو يبتســم فبادلتــه بابتســامة رضــا وامتنــان عــا فعلــه،
غمــز إ َّيل بعينيــه يغازلنــي قبــل أن يقــذف نحــوي ُقبلــة يف اهلــواء وهــو هيمــس :
 َأ ْح َب ِك.بعدهــا ســاد الصمــت متامــا بيننــا ،فلــم ينبــث أحدنــا بكلمـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة ،وبعــد
ً
مــا يقــرب مــن دقيقــة صمــت وتبــادل للنظــرات فيــا يشــبه عنــاق باألعــن
مــال بجسـ ِ
ـده ببــطء نحــو قدمــي املصابــة ،اقــرب بشــفتيه مــن أصابعهــا ثــم
قــام بتقبيلهــم بشــفتيه واحـ ًـدا بعــد اآلخــر وهــو يــرك شــي ًئا مــن ريقــه فــوق كل
واحـ ٍـد منهــم.

***

يف العــارشة مســا ًء كان مايــزال ُمتغي ًبــا ملــا يزيــد عــن نصــف ســاعة ،ظننــت
لوهلــة أنــه قــد غــادر الشــقة وتركنــي وحيــدة ،لكــن ارتفــاع صــوت اخلَ ـاَّط
املفاجــيء يف املطبــخ أفزعنــي للحظــات قبــل أن أســتوعب وأدرك أنــه مــا يــزال
موجــو ًدا يف الشــقة.

كان قــد حصــل عــى محــام دايفء ثــم توجــه نحــو املطبــخ ورشع يف إعــداد
بعــض العصــر ألجــي.
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دخــل مــن البــاب وقــد تبدلــت مالبســه ،كان قــد ارتــدى بنطـ ً
ـال مــن القطن
يعلــوه َق ِ
ـض َل ـه ُكــا ِن َق ِ
َ
ـران حامـ ًـا بــن يديــه َد ْورق مــن عصــر
ـ
ص
ـ
ي
ب
أ
ـص
ـ
ي
م
ُ
ُ
َ
ْ
ٌ
َّ
َ
املانجــو ،وضــع الــدورق بحـ ٍ
ـرص عــى املِن َْضـ َـد ُة ،ثــم جلــس عنــد حافــة الرسيــر
اليمنــى
بجــوار رأيس متا ًمــا ،وضــع قدمــه ال ُيــرى عــى األرض بينــا رفــع ُ
ومددهــا عــى الرسيــر ،رفــع رأيس برفــق عــن الوســادة ،ثــم ســحب جســدي
برفــق باجتاهــه وهــو يســاعدين عــى ختطــي قدمــه املمــددة ليصبــح جســدي
ـدرا لألعــى يســتند
ممــد ًدا بــن قدميــه ،بعدهــا رفــع جســدي قليـ ًـا وجعلــه منحـ ً
عــى جســده حتــى َّ
إن رأيس أصبحــت فــوق صــدره متا ًمــا.
بعضــا منــه يف كأس زجاجــي ثــم بــدأ
أمســك بــدورق العصــر ،ســكب ً
بتقريبــه مــن شــفتي يســقيني منــه ،كنــت كــا أنــا ُمـ َّـدد ًة بــن قدميــة ،جســدي
امللتهــب ســخون ًة والضاجــج باألنوثــة يالمــس فخذيــه ،يستشــعر ســخونة
جســده ،بينــا كان صــدري الناهــض يظهــر نصفــه مــن فتحــة العبــاءة حتــى إن
ـدي كانــا بارزيــن متا ًمــا مــن الفتحــة.
هنـ َّ
كانــت حلظــات هادئــة ،تبــدو وكأهنــا حلظــات جــس نبـ ٍ
ـض أو متهيــد لــيء
مــا ســوف حيــدث .وبينــا رشدنــا ً
بعضــا مــن العصــر عــى
قليــا انســكب ً
ـرورا برقبتــي حتــى توســط بــن النهديــن
صــدري ،ســال رسي ًعــا أســفل شــفتيا مـ ً
فبللهــا متا ًمــا.

يف صمــت نظــر كل منــا جتــاه اآلخــر بخجــل وكأننــا لســنا زوجــن ،ابتســمنا
بعضــا مــن نظــرات الرضــا املمزوجــة بالشــوق واحلميمــة ،مــد
فجــأ ًة ثــم تبادلنــا ً
يــده اليــرى عــى اســتحياء أدخلهــا مــن فتحــة العبــاءة ،ومل أمنعــه ،بــدا يل أنــه
حيــاول مســح قطــرات العصــر املتدليــة بــن النهديــن ،لكنــه حتسســهام بـ ً
ـدل
مــن ذلــك ،ثــم وبرفـ ٍـق أمســك بأحــد النهديــن الناضجــن وبــدأ يتحسســه أكثــر
وأكثــر وحيــرك أصابعــه عليــه حرك ـ ًة دائري ـ ًة جعلــت حــرارة جســدي ترتفــع،
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كانــت أول مــرة أستشــعر منــه ملســة محيميــة دون خــوف ،شــعرت باخلــدر

دت لــو
يــري يف جســدي بأكملــة وشــي ًئا مــن اللــذة مــع كل ملســة منــه ،و َّد ُ
يزيــد ممــا يفعلــه لكنــه عــى غــر عادتـ ُة وعــادة جرأتــه الشــديدة ،تراجــع ،وبــدأ
يف ســحب يــده يبعدهــا عــن صــدري وخيرجهــا مــن داخــل العبــاءة ،فمــددت
يــدي بلهفـ ٍـة أمســكتها وأعدهتــا حيثــا كانــت ،نظــر يف عينــي نظــرة ذات مغــزى

تعنــي استفســاره إن كنــت أريــده أن يكمــل أو ال ،فأومــأت إليــه بــرأيس أطالبــه

بــأن يكمــل مــا يفعلــه.

ـرأة أكثــر وشـ ٍ
أعــاد الكــره لكــن هــذه املــرة بجـ ٍ
ـغف أكثــر وأكثــر حتــى أنــه
َّ

زج بيــده األخــرى داخــل فتحــة العبــاءة وبــدأت كلتــا يديــه تفــرك يف النهديــن
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
جنســية
كلــات
بخشــونة أحببتهــا ،انحنــى مقرت ًبــا مــن أذين ومهــس ببضــع
جريئـ ٍـة للغايــة جعلــت نــار الرغبــة ُ
تشــب يف جســدي بأكملــه ،فتأوهــت لــه
وتأوهــت يف نفــي ُمبدي ـ ًة رغبتــي الشــديدة فيــه.
مــد يــده أمســك بكــوب العصــر ،أخــذ منــه رشــفة طويلــة ومل يبتلعــه ،إنــا
ـفتي وبــدأ يســقيني العصــر مــن فمــه قبــل أن
انحنــى بشــفتيه وضعهــم يف شـ َّ
ينفــد ويبــدأ كل منــا يف االرتــواء مــن ريــق اآلخــر.
اســتمرينا يف فعلهــا ملــا يقــرب مــن مخســة دقائــق كاملــة ،قبــل أن يتوقــف
فجــأة ًويبــدأ يف اســرداد أنفاســه املتقطعــة كمــن كان جيــري يف سـ ٍ
ـباق طويــل،

بعدهــا َق َبــل رأيس برفـ ٍـق واحتضننــي ،ثــم أخــرين وهــو هيــم بالنهــوض عــن
حافــة الرسيــر :
ِ
حتســب ًا أن حتتاجــي شــي ًئا مــا أثنــاء
 ســوف أنــام بجانبــك عــى األرضُ ،الليــل.
 -نعم!! ومل ال تنم يف الرسير!!
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ِ
عليك ..أخشى أن يتأمل اجلرح.
 أخشىحريصا.
 ال عليك .يمكنك أن تكونً

متلعثم ..
قال
ً
ِ
أن مالمستي ِ
أشتاقك وربام أريدك.
لك جتعلني..
 أخشى َّ ُالست زوجتك.
 وما املانع!!ُ

 -سوف تتأملني من احلركة.

قلت له يف غنجٍ وأنا أجذبه من معصم ِ
يده أقربه مني.
ٍ
 يمكنك فعلها برفقٍ ،شديد للغاية فأنا ..أحب ذلك.
برفق

***

يف الصبــاح كنــت مســتلقي ًة عــى ظهــري يف الرسيــر شــبه عاريــ ًة ي ْغشــاين
بعضــا مــن النعــاس ،وكانــت آثــار ليلــة األمــس مــا تــزال تفــرض نفســها عــى
ً
مالحمــي ،غــر َّ
أن أرجــاء الغرفــة كانــت تضــج برائحــة اجلنــس والعــرق.
دخــل مــن بــاب الغرفــة عائـ ًـدا مــن احلــام وقــد لــف رأسـ ِـه بفوطـ ًة جيفــف

هبــا مــا تبقــى مــن املــاء ،وقــف أمامــي مبــارشة وهــو يبتســم ،ثــم وبصيغــة األمــر
ـذرا أنــه ال هنــوض مــن الفــراش حتــى
املمــزوج بشــىء مــن اللــن أخــرين حمـ ً
يشــفي اجلــرح متا ًمــا ،فأخربتــه مبتســمة وقــد اعرتتنــي حالــة مــن اخلجــل كانــت
بعضــا مــن
ـي التوجــه إىل احلــام للحصــول عــى ً
باديــة متا ًمــا عــى وجهــي أن عـ َّ
املــاء الــدايفء بعــد ليلــة أمــس املجرمــة،أ طلــق العنــان البتسـ ٍ
ـامة واثقـ ٍـة وهــو
يغمــزين بعينــه ويومــيء يل باملوافقــة.
يف احلــام  :مل يطــل وجــودي حتــت املــاء ســوى عرشيــن دقيقــة تقري ًبــا،
حرصــت فيهــم أن أبعــد قدمــي املصابــة عــن املــاء ،خرجــت بعدهــا ألجــده
وقــد أعــد اإلفطــار والعصــر بنفســه ووضعــه ُمهـ ًـزا فــوق الرسيــر ،ال أعــرف
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ٍ
عاكــس قــد تبــدل  180درجــة أم أننــي يف ُحلــ ٍم وقــد
إن كنــت يف واقــ ٍع ُم
أســتفيق منــه عــى كابــوس.
جلســت أمامــه مبــارش ًة يتوســطنا الطعــام وكان جســدي مــا يــزال ُمبلـ ًـا
ببعــض املــاء الــدايفء ُيفيـ ِـه بشــكري قمــت بلفــه عليــه قبــل اخلــروج مــن احلــام،
ٍ
بلطــف مل أعهــده مــن قبــل،
بــدأ يف إطعامــي بنفســه وقــد كان يتعامــل معــي

رغــم ذلــك كانــت الريبــة تــدق يف عقــي ،أتســاءل عــن الــر وراء كل هــذه
التغــرات املفاجــأة ،فــا يمكــن أن هيتــدي املــرؤ هكــذا مــا بــن ليلـ ٍـة وضحاهــا.

***
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()7
عــادا مــن البنــك حاملــن معهــم الوديعــة بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات
ـعادة غامـ ٍ
ســحبها ،كانــت تشــعر بسـ ٍ
ـرة فقــد فعلــت لزوجهــا مــا طلبــه ،وهــو
اآلخــر يشــعر بالســعادة الغامــرة فقــد حصــل عــى مبتغــاه وســوف يبــدأ قري ًبــا
يف اخلطــوات الفعليــة للبــدأ يف إنشــاء عملهــم اخلــاص كــا أخربهــا.
مل تكــن قــد أخــرت أحـ ًـدا بــا أقدمــت عليـ ِـه ،كعادهتــا منــذ الصغــر تفعــل

مــا حيلــو هلــا دون اللجــوء الستشــارة أي شــخص مــا مهـ ًـا كان حجــم مــا ُتقــدم
عليــه ،ظنًــا منهــا أهنــا بارعـ ًة يف كل يشء ،وتســتطيع تدبــر أمرهــا ،كانــت تعتقــد
أن يف املشــورة مــا يقلــل مــن شــأهنا ،وهــذا مــا اعتربتــه أنــا دائـ ًـا فــخ ،فــإن أكــر
فــخ يقــع فيــه املــرء هــو ظنــه الدائــم بأنــه يمتلــك العقــل الرزيــن ،واخلــرة
كبــرا يســتطيع االعتــاد عــى نفســه يف كل قــرارات
الوافــرة ،وأنــه أصبــح
ً
احليــاة.
يف احلقيقــة ال يوجــد أحــد لديــه اخلــرة واحلكمــة ملواجهــة مســاويء وغــدر
النــاس ،ثــم إن النبــي ((حمّـَــمد ـ صــى اهلل عليــه وســلم ـ)) قــال :
 (( َم ْن َأ َرا َد َأ ْم ًرا َف َش َاو َر فِ ِيهَ ،و َق َض لَُِِّ ،ه ِد َي ِلَ ْر َش ِد ْالُ ُم ِور)).

كــا أن األديــان مجيعهــا أوصــت باملشــورة ،والقــرآن الكريــم فيــه ســور ًة
كاملــ ًة باســم ((الشــورى)) وقــد قــال فيهــا اهلل ســبحانه :
ورى َب ْين َُه ْم)) اآلية .38
 َ((و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
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لكــن ولألســف يميــل البــر دائـ ًـا للمغامــرة واملــرور بالتجربــة ثــم ىف
النهايــة يندمــون.

كان ((رشــيد)) قــد متلكهــا متا ًمــا ،كــا يقــول املرصيــن ((أكل بعقلهــا
لــوى)) ،صنــع منهــا امــرأة مهوووســة باجلنــس ،فأصبحــت تعيــش معــه
َح َ
جمــرد خادمــة لنزواتــه وســاديته ،مل يكــن يفعــل ذلــك ح ًبــا فيهــا كزوجتــه إنــا
ســل ًبا لعقلهــا وتعلي ًقــا هلــا بــه ،متهيـ ًـدا ملــا ينتويـ ِـه معهــا.
كان يعــزم منــذ البــدأ عــى أخــذ وديعتهــا بحجــة إنشــاء عمــل خــاص هبــا
ِ
وأعتقــد أنــه نجــح متا ًمــا فيام
يكــرا ماد ًيــا مــن خاللــه وتصبــح هلــا حيــا ًة مرفهـ ًة،
ـرا عــى وديعتهــا ،وواهلل لــو أنــه فعــل ذلــك عــن حـ ٍ
ـب
فعلــه فقــد حصــل أخـ ً
وصـ ٍ
ـت فيــه مــن عيــب ،فــا عيــب يف أن تكــون املــرأة معينـ ًة لرشيــك
ـدق ملــا رأيـ ُ
حلــا يســعى بجهـ ٍـد لرفــع املســتوى املعيــي هلــم ،لكنــه أبـ ًـدا مل
حياهتــا مــا دام صا ً
واضحــا يف أفعالــه
حلــا ومل يكــن ينتــوي الصــاح ،وكان يظهــر ذلــك
ً
يكــن صا ً
وخياناتــه املتكــررة هلــا وكانــت يف كل مــرة تغفــر لــه نزواتــه.

***

ممــدد ًة أقدامــي
يف املســاء  ..كنــت مرتديــ ًة قميــص نــو ٍم قصــر للغايــةِّ ،
بطــول الرسيــر ،عندمــا دخــل مــن البــاب وجلــس إىل جــواري ،أمســك بشــنطة
األدويــة ،فتحهــا وأخــرج حمتوياهتــا ثــم قــام بالتغيــر عــى اجلــرح ،نظفــه ُمـ َّـد ًدا
ثــم وضــع عليــه َّ
الشــاش والقطــن وقــام بلف ـ ُه جيـ ًـدا كــا يف املــرة الســابقة ،يف
تلــك األثنــاء بــدأ يف الــكالم وهــو يكمــل مــا يفعلــه دون أن ينظــر يف عينــي،
أخــرين بأسـ ِ
ـفه عــى كل يــو ٍم مــى وبيننــا شــجار ،قال إنــه اهتــدى إىل الصواب
وعــرف قيمــة أن يكــون لديــه زوج ـ ًة مجيلــة ،وخاص ـ ًة إن كانــت ابنــة عمـ ِـه.
ـرا ســي ًئا للغايــة بعــد أن أمهــل
أبلغنــي بــأن شـ ً
ـخصا مــا يعرفــه قــد القــي مصـ ً
يف نفسـ ِـه وعملــه وأهــل بيتــه وزوجتــه فخــر كل يشء حتــى مــات منتحـ ًـرا،
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وأنــه بعــد تفكـ ٍ
ـر عميــق قــرر َّأل يكــون هــو نفســه ذلــك الفاشــل الــيء الــذي
يكرهــه النــاس ويكــره نفســه.

كــا أنــه فكــر جيـ ًـدا وتفهــم أن الرجــل احلقيقــي هــو مــن ال يــؤذي زوجتــه،
ـندا ،ويعوضهــا غيــاب األب واألم والصديقــات ،وأن
بــل مــن يكــون هلــا سـ ً
عليــه أن يكــون ودو ًدا معهــا ال عدائ ًيــا.

ـرا يف العمــل بجديــة لكنــه مل جيــد فرصــة العمــل
بعدهــا قــال بأنــه فكــر كثـ ً
املثاليــة أو عــى األقــل التــي تناســبه ،ففكــر لــو أنــه أخــذ منــي مبلــغ الوديعــة التــي
وضعهــا الســيد ((مجــال الديــن)) باســمي يف البنــك وأنشــأ هبــا مرشو ًعــا مــا فــإن
ـرا يف اســتقرار احليــاة والعالقــة بيننــا.
ذلــك ســوف يكــون أفضــل ويســاهم كثـ ً

حلظتهــا شــعرت بالفــزع ،تذكــرت القــول (( :الذئــب ال يتــودد لألغنــام
حمبـ ًة إنــا متهيـ ًـدا الفرتاســهم)) ،شــعرت بالقــرف مــن نفــي ،خجلــت بشــدة،
وشــعرت بالغثيــان وباملغــص الشــديد يقطــع أحشــائي ،كان يغتصبنــي يوم ًيــا
بالقــوة لكنــي كنــت أعــزي نفــي أن ذلــك حيــدث دون رغبــة منــي ،لكننــي
ســلمت لــه نفــي ،وجعلتــه يتجــرع كئــوس أنوثتــي بــأراديت ظنًــا أنــه يســتحق
فرصــة أخــرى ،وأننــي ُمقــرة يف حقــه ،و نســيت ((زيــن)) واحلــب وهبــة اهلل
نفســها ،يف النهايــة وعنــد هــذه اللحظــة حتديـ ًـدا ،بــدا يل أنــه ليــس َّإل كومــة مــن
احلقــارة والدنــاءة ومــا فعلــه مل يكــن َّإل حماولــة منــه إلقناعــي بــا يريــده الح ًقــا.
يف قلــق وتوتــر مــددت يــدي ببــطء أمســكت طــرف الغطــاء املوجــود
بالقــرب منــي ،ســحبته نحــو األعــى غطيــت بــه جســدي وقــد بــدت يف مالحمــي
الريبــة وشــي ًئا مــن اخلــوف بينــا كان مايــزال يكمــل حديثــة ،فقــال إنــه قــد اتفــق
ـل كبـ ٍ
مع((رشــيد)) عــى إنشــاء عمـ ٍ
ـر وأن ((رشــيد)) هــو صاحــب الفكــرة

كــا َّ
أن ((مجيلــة)) ســوف تســاعدهم.
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ســألته باهتــام إن كانــوا قــد عرضواعــى ((مجيلة))األمــر؟! ومــاذا قالــت؟!
فأخــرين أهنــا ورشــيد متفقــان متا ًمــا عــى كل يشء بــل إهنــا قــد ذهبــا إىل البنــك
أثنــاء النهــار وســحبا الوديعــة ومهــا اآلن ينتظــران أن نفعــل مثلهــا.
ـدي ونظــرت بخيبــة أمــل نحــو األرض ،فعلــت ذلــك
وضعــت رأيس بــن يـ َّ
دون أن أنبــس بكلمـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة ،فنظــر إ َّيل وكان يرتقــب ردة فعــل منــي لكنــي
ورشدت مــع نفــي ،تذكــرت
صمــت متا ًمــا ،مل أحــرك ســاكنًا ،كنــت أفكــر
ُ
ُمــد ًدا قــول العــم ((برنــارد شــو)) (( :اجلميــع ســوف يؤذيــك بطريقــة مــا ))،
لقــد كان حم ًقــا متا ًمــا فحتــى اآلن اجلميــع يتلــذذ بأذيتــي وأنــا أكتفــي بلعــب دور
املتفرجــة فقــط.
حاولــت احلصــول عــى بعــض مــن اهلــدوء الداخــي ،كنــت أحتــاج حلظـ ٍ
ـات
ٍ
قليلــة فقــط ُأعيــد فيهــا ترتيــب أوراقــي ،فتصنعــت االحتيــاج إىل احلــام
وهنضــت عــن الرسيــر يف عجلـ ٍـة مــن أمــري مهرولـ ٍـة إىل خــارج الغرفــة.
عــي مــن الداخــل وأســندت ظهــري إليــه،
يف احلــام أغلقــت البــاب َّ
حصلــت عــى ثـ ٍ
ـوان قليلــة أفكــر فيهــا  ..اســتجمعت شــتات أمــري ورددت يف
نفــي بــأن مــا حــدث مل يكــن ســوى خطــأ صغــر ،أحســنت الظــن فيـ ِـه ،ظننتــه
ـي اآلن فقــط
يتغــر ،كانــت ســهوة منــي وخطــأ صغــر أســتطيع إصالحــه ،عـ َّ
اســتعادة هبــة اهلل وعقلهــا.

جالســا عنــد
بعدمــا يقــرب مــن  5دقائــق ُعــدت إىل الغرفــة ،كان مايــزال
ً
جيــدا وأرتأيــت بأنــه ليــس عــى املــرء
حافــة الرسيــر  ..و كنــت قــد فكــرت
ً
أن يتحمــل رضورة غــره ،فيــا عليــه حتمــل كل هــذه الــرورات يف حياتــه،
ولكــي يواصــل العيــش هبــذه الطريقــة فســتكون رضورات غــره عبــئ ال
ـرأة كبـ ٍ
يطــاق فــوق عاتقــه .لــذا جلســت أمامــه ،ثــم نظــرت بجـ ٍ
ـرة يف عينيــه
وأخربتــه :
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 الرجــل احلقيقــي هــو مــن ُيع ّيــل زوجتــه ال مــن يكــون عال ـ ًة عليهــا ،ثــمَّ
إن ســند املــرأة احلقيقــي يكمــن يف اســتقرارها املــادي التــي حتصــل عليـ ِـه مــن
تعليمهــا وشــهادهتا ،اســتقرارها يف عملهــا الثابــت وإثبــات نفســها يف املجتمــع
كــي يصنعــوا هلــا قــوة تســتند عليهــا إذا مــا مــال هبــا الزمان،وبــا أننــي مل أحصــل
عــى التعليــم والشــهادة املناســبني بســبب خطــأ ارتكبتــه مســب ًقا يف حــق نفــي،
يتبــق يل ســوى تلــك
عــي أن أقــول ال ،فلــم َ
عندمــا قلــت نعــم وكان ينبغــي َّ
الوديعــة التــي تركهــا يل عمــك ،أنــا و((مجيلــة)) حتسـ ًبا للظــروف ،فكيــف يل أن
أفــرط فيهــا ؟! ثــم يف احلقيقــة أنــا ال أثــق فيــك ،فقــد ســبق وأضعــت مرياثــك
مــن والــدك.
 -أسفة ..أرفض ما تطلبه.

***
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() 8
ـك أننــا مجيعــا أوغــاد بدرجـ ٍ
ال شـ ّ
ـات متفاوتــة ،مجيعنــا خيطــئ بطريقــة مــا،
ً
لكــن هنــاك مــن خيطــئ يف حــق نفســه ،وهنــاك مــن خيطــئ يف حــق اجلميــع،

وأنــا لألســف طــوال هــذه الســنوات املاضيــة وحتــى اآلن مل أؤذي أحـ ًـدا غــر
ـي أن أســتمر يف فعــل هــذا لألبــد.
نفــي ،لكــن يســتحيل عـ َّ
مــا هــو إال أســبوع أو أقــل وحــاول ((نــزار)) جمــد ًدا التــودد إ َّيل وإقناعــي
بالتخــي عــن الوديعــة ،لكــن دون جــدوى ،فأنــا اآلن أتعامــل معــه بمبــدأ مــا
((ســعدة)) (( :ال تنخــدع بــكالم العــدو احللــو ،قــد يكــون ُسـ ًّـا
قالــه الروائــي ُ
ٍ
جحــر
داخــل العســل)) ،كــا أين ال أنســى القــول (( :ال يلــدغ املؤمــن مــن
مرتــن)) ،ثــم إن املشــاعر التــي تغــرت بســبب اإلدراك ال تعــود ،ال تســعى
لكســب إنســان مــن جديــد بعــد إدراكــه ملــن تكــون ،ا ُملــدرك ليــس كالغاضــب
وال كالغيــور ،ا ُملــدرك ال يعــود  ..رغــم ذلــك كان مــا يــزال يتعامــل معــي برفـ ٍـق

شــديد وينصــاع لرفــي لــه يف الفــراش جمــد ًدا دون أن يتضجــر أو يغتصبنــي
كــا اعتــاد ســاب ًقا.
كنــت قــد حتدثــت إىل ((مجيلــة)) أحــاول أقناعهــا أن مــا َف َع َل َتــ ُه خاطــئ
متا ًمــا ،حاولــت ردهــا عــن فعلهــا واحلصــول عــى مــا تســتطيعه مــن ((رشــيد))
لكــن دون جــدوى ،مل نتفــق كالعــادة ،هــي تــرى فيـ ِـه مــاكًا فــوق األرض ،تــراه
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مــرارا (( :أنــه ال يوجــد أحــد مــن
الصــادق الــذي ال يكــذب وأنــا أخربهــا
ً

العــرة املبرشيــن باجلنــة يعيــش اآلن فــوق األرض)) وهــي ال تســمع.

***

عــاد ((نــزار)) للخــروج جمَّــد ًدا وقــت اســتفاقته مــن النــوم لكنــه يرجــع
يف توقيتــات خمتلفــة وليــس يف آخــر كل ليلــة كــا كان ســاب ًقا ،وعــدت أنــا مــرة
أخــرى للفــراغ الــذي ال يملئــه ســوى زيــارة الســيدة ((فطــوم)) والتــي كانــت
مريضــة بشــدة مؤخـ ًـرا.

ً
قليــا برفقــة
يف ذلــك اليــوم أتــت ((مجيلــة)) بعــد الظهــرة وجلســنا
((فطــوم)) ،كنــت أشــعر بــأين لســت عــى مــا يــرام ،يشء مــن الصــداع قــد
متكــن مــن رأيس مــع كثـ ٍ
ـر مــن التفكــر ،رائحــة ((زيــن)) وذكريــات مــا بيننــا
تــدور يف رأيس تأبــى أن تتوقــف ،فأســتأذنتهم أن أغــادر ،وأبلغــت ((مجيلــة))،
بـ َّ
ـأل ترتك((فطــوم)) َّإل وقــد اطمأنــت متا ًمــا عليهــا وقضــت مجيــع حوائجهــا.
يف الشــارع أثنــاء العــودة لشــقتي كنــت أشــعر أن ((زيــن)) يف كل مــكان،
أشــم رائحــة عطــره ،كان هنــاك يشء مــن احلنــن حييــط يب مــن كل اجتــاه ،كنــت
ويســاراَ ،فــكُل هــذه األماكــن كان لنــا فيهــا ذكريــات
أمــي ألتفــت يمينًــا
ً
صنعناهــا منــذ وقــت ليــس ببعيــد.

عــدت للشــقة ،دخلــت غرفــة النــوم ،ألقيــت بنفــي يف الرسيــر كجثــة

هامــدة تبــدو مرهقــة منهكــة متا ًمــا وكأهنــا عــى مشــارف مفارقــة احليــاة .بــدون
رغبــة منــي وكأننــي مســلوبة اإلرادة أمســكت باهلاتــف ،فتحــت نافــذة إرســال

رســالة جديــدة ،كتبــت رقمــه الــذي أحفظــه متا ًمــا عــن ظهــر قلــب وكتبــت:
ُ -هناك نقص يف ((اإلندورفني –  ))Endrophinفامذا أفعل؟!.
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باســتِ ْثناء بعــض
كانــت الرســالة مقتضبــه ،ربــا ال يفهمهــا الكثــرون ْ

األطبــاء ،لكــن األكيــد يف األمــر أن ((زيــن)) ســيتفهمها جيـ ًـدا جـ ًـدا ،فنحــن
مل نقــرأ ســو ًيا كل هــذه الكتــب واآلالف مــن املقــاالت العلميــة لنجهــل أن
هرمــون ((اإلندورفــن)) هــو مــا يســبب زوال القلــق والشــعور باألمــان.
وضعــت رأيس عــى الوســادة ،أغمضــت عينــي للحظــات ،رشدت يف

ذكريــات مجيلــة كانــت يو ًمــا بيننــا ،شــعرت باالشــتياق إليــه ،تذكــرت عينيــه
ِ
شــفتيه الورديتــن ،طريقــة نطقــه للحــروف وابتســامته الصافيــة
الزرقــاء،
التــي مل تكــن تفــارق شــفتيه فابتســمت رغـ ًـا عنــي ،كنــت أعــرف أنــه ســيتقبل

رســالتي وكأننــا عــى وفــاق ،كــا كنَّــا دائــا ،مهــا اختلفنــا نحــن عــى وفــاق،
كنــت أفكــر ومــا تــزال االبتســامة تعلــو شــفتيا حــن قطعتهــا صــوت وصــول
رســالة منــه كُتــب فيهــا:
 ((رســال ُت ِك حمملــة بجرعــة زائــدة مــن ((الدوبامــن – ،))Dopamineجعلــت قلبــي يبتســم وانضبطــت دقاتــه متا ًمــا.

كان يعنــي حرف ًيــا أن رســالتي جعلــت جســده يفــرز هرمــون الســعادة
بكثــرة ،قرأهتــا فابتســمت مــن القلــب ثــم كتبــت إليــه:

 إ ًذا  ..فلنكمــل األمــر ونطلــق العنــان هلرمــون ((الســروتونني – ))Serotoninولــو لدقائــق ،أحتــاج ذلــك بشــدة  ..فــا رأيــك؟!
كنــت أقصــد مــن الرســالة أن نلتقــي ،أن يــأيت وأراه كــا كنَّــا نفعــل قديـ ًـا
فتفــرز أجســادنا هرمــون الســروتونني املســئول عــن الشــعور بالراحة النفســية.

***

 -الكثري من ((السريوتونني –  ))Serotoninينتظرك أسفل النافذة.
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كانــت هــذه رســالته النصيــة القصــرة التــي وصلتنــي بعــد مــي مــا يقــرب
مــن الســاعة ،قرأهتــا فابتســم قلبــي ،وضــج وجهــي بحمــرة اخلجــل وهتللــت
فرحــا ،شــعرت يف داخــل روحــي الكثري من الســام النفــي ،هرولت
مالحمــي ً
وارتديــت
مرسعــة باجتــاه غرفــة النــوم ،خلعــت عــن جســدي عبــاءة املنــزل
ُ
بلــوزة فاقــع محارهــا وبنطلــون مــن اجلينــز الضيــق ثــم هرولــت باجتــاه الرشفــة.
كنــت عازمــة عــى تصنــع اجلديــة وأن أفتعــل شــي ًئا مــن الغضــب والضيــق ،أن
أصــب عليــه وابــل مــن نظــرات العتــاب وأحرمــه مــن رؤيــة ابتســامتي ولــو
قليـ ًـا ،فلــم يكــن مــن املعقــول بعــد كل مــا حــدث أن أقابلــه بمالمــح باشــة
وأبتســم يف وجهــه هكــذا بــكل بســاطة.

جالســا عــى كــريس
كثــرا فقــد كان
خرجــت للرشفــة ومل أبحــث عنــه
ً
ً
أعــى الرصيــف يف مقدمــة املقهــى املواجــه للعــارة ،رشفــة غرفتــي ُتطــل عليـ ِـه
مبــارشة يفصــل بيننــا عــرض الشــارع فقــط ،اســتندت بكلتــا يــدي عــى ســور
الرشفــة ووقفــت أتأملــه بعينــن المعتــن مــن األعــى ،وقــد تصنعــت اجلديــة
وافتعلــت أننــي لســت عــى مــا يــرام.

اقــرب منــه شــخص مــن عــال املقهــى وقــد محــل بــن يديــه صينيــة صغــرة
ٍ
كــوب مــن املــاء وفنجــان مــن القهــوة ووضعهــا أمامــه عــى
حتتــوي عــى
الطاولــه وهــو يبتســم إليـ ِـه يف ٍ
ود قبــل أن يلتــف ويذهــب باجتــاه طاولــة أخــرى
يعمــل عــى خدمــة رواد املقهــى.
ٍ
لثــوان قليلــة ،شــعرت
بمالمــح مألهتــا اجلديــة وقفــت يف األعــى أتأملــه

يف داخــي وكأنــه مل يتغــر ،كأن كل مــا كان مل يكــن وكأننــا يف يــوم خالفــه مــع
((مجيلــة)) أول مــرة رأيتــه ،مــا يــزال اجلميــع هنــا يعــرف مــن هــو زيــن زيــن زين،
بهجــا ينــر شــي ًئا مــن الراحــة والســعادة أينــا حــل ،كان
فهــو مايــزال حمبو ًبــاُ ،م ً
ـرا مــن املــارة يتبادلــون معــه التحيــة املصحوبــة باالبتســامات الــودودة.
كثـ ً
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ـرا يف عينــي ،ومــا يــزال هــو أقــرب
كنــت أتأملــه بــكل حــب ،مــا يــزال كبـ ً
النــاس لقلبــي ،ليــس ســه ً
ـخصا أعطاهــا األمــان يو ًمــا
ال عــى املــرأة أن تكــره شـ ً
مــا ،وهبهــا حلظــات مــن الســعادة عــن طيــب خاطــر ،احرتمهــا وأحــرم ارادهتــا
ً
بنطــال مــن اجلينــز الضيــق يعلــوه
وعقلهــا ،وحتــى رغباهتــا ،كان يرتــدي
قميــص قطنــي أســود اللــون ،مل يكــن ينظــر باجتاهــي رغــم يقينــه أ ّنــى خرجــت
للرشفــة ،اكتفــى بتبــادل التحيــة مــع املــارة وبعــض اجلالســن قربــه مــع تناولــه
بعــض رشــفات مــن القهــوة.

بعــد دقائــق قليلــة كانــت صــاة العــر قــد انتهــت ،خــرج املصلــون مــن
املســجد فقــام عامــل املقهــى بإعــادة تشــغيل قنــاة ((روتانــا زمــان)) كــا يفعــل
طيلــة الوقــت ،وكانــت أغنيــة ((أم كلثــوم  -دارت األيــام)) هــي التــي ُتــذاع يف
هــذه اللحظــات ،ومــا الذهــا مــن صدفــة ،فمجــرد ســاعي للموســيقى انــرح
قلبــي أكثــر ،وكــم وددت لــو أنــه يتوقــف عــن جتاهــي أو حماوالتــه عــدم لفــت
انتبــاه أحدهــم لوقــويف باألعــى ،وأن يرفــع عينيــه ألعــى كــي جيعلنــي أراهــم
بوضــوح ،لكنــه مل يفعــل ،إىل أن قالــت «أم كلثــوم» :
 -ومهس يل قايل احلق عليه

نسيت ساعتها بعدنا ليه

فني دموع عيني إليل ما نامت ليايل
بابتسامة من عيونه نسهايل

حلظتهــا فقــط رفــع عينيــه ببــطء ،نظــر باجتاهــي مبــارشة وابتســم ،ابتســم
بلطـ ٍ
ـف وأومــأ برأســه وهــو ينطــق بشــفاته كلمــة أعرفهــا متا ًمــا ،ولطاملــا كان
رس ســعاديت يكمــن يف ســاعها منــه ،رغــم ذلــك مل أســمعها ل ُبعــد املســافة بيننــا
مهســا ،لكنــي قرأهتــا عــى شــفتيه وصوتــه دق يف أعمــق جــزء مــن
وألنــه يقوهلــا ً
روحــي.
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تالشــت اجلديــة املصطنعــه وابتســمت لــه ابتســام ًة عريضـ ًة ،افتعلــت أننــي
أحتــدث يف اهلاتــف ومهســت مــن داخــل أعــاق قلبــي وروحــي بنفــس الكلمــة
وكررهتــا مــرة بعــد مــرة بعــد مــرة وأنــا أنظــر إليــه مبــارش ًة.

تعلقــت أعيننــا ببعضهــم لبعــض الوقــت ،كان يرتشــف شــي ًئا مــن القهــوة
ثــم يعــود للنظــر إ َّيل مــرة أخــرى ،أمــا أنــا فكانــت عيــوين معلقــة عليــه ال تتحرك
يمينًــا أو يســارا ،وال ترمــش ولــو لثانيـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة ،مــع ذلــك وكــا العــادة يف كل
ً
مــرة أحصــل فيهــا عــى قسـ ٍ
ـط مــن الســعادة البــد وأن ينتهــي األمــر بمأســاة
ـأت بــه يقــف بيننــا
وشــىء مــن األســى ،فقــد ظهــر ((نــزار)) مــن العــدم ،تفاجـ ُ
ٍ
بحنــق شــديد ثــم يلتفــت بعينيــه
يف منتصــف الشــارع ،ينظــر نحو((زيــن))
ـي وابــل مــن نظراتــه الغاضبــة.
ينظــر إ َّيل يف األعــى ويصــب عـ َّ

انتفضــت مفزوعــة عنــد رؤيتــه ،تراجعــت خطوتــن للخلــف فاصطدمــت
مؤخــرة ظهــري باحلائــط ،كاد اهلاتــف يســقط مــن بــن يــدي لكنــي أنقذتــه
بدســه داخــل جيــب البنطلــون
بالتقافــة برسعــة قبــل ســقوطه ً
أرضــا ،قمــت ّ
بعنايــة قبــل أن ألتفــت وأدخــل مهرولــة مــن بــاب الرشفــة نحــو الداخــل،
وقفــت أنتظــره يف منتصــف الصالــة بمواجهــة بــاب الشــقة ،وكل جــزء يف
جســدي يرتعــد خو ًفــا.
بعــد ثـ ٍ
ـوان قليلــة  ..انفتــح البــاب ودخــل منــه ُمندف ًعــا ،مل يســألني عــن يشء،
مــد يــده مبــارشة أمســكني مــن احلجــاب فــوق رأيس ،شــدين بقســوة شــديدة
ـي بالــرب املــرح ،حتــى ســقطت عــى األرض حتــت
باجتاهــه ثــم اهنــال عـ َّ
قدميــه ،كنــت أتوســل إليــه أن يتوقــف لكنــه أبـ ًـدا مل يفعــل.
تشــبثت بقدميــه وأنــا أتوســل إليــه أن يتوقــف مــن شــدة األمل ،توقــف
ُ
للحظــات نظــر إيل فيهــم بغيـ ٍ
ـظ شــديد قبــل أن يشــدين مــرة أخــرى مــن شــعري
َّ
بعــد أن أســقط َط ْر َحــة رأيس عــى األرض ،جعلنــي أقــف عــى قدمــي ثــم
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ـي بالــرب املــرح أمــام
اقتــادين باجتــاه الرشفــة ،أخرجنــي فيهــا ثــم اهنــال عـ َّ
((زيــن)) واملــارة يف الشــارع.
جالســا
وقــف املــارة يف الشــارع يشــاهدون مــا حيــدث بينــا ظــل ((زيــن))
ً
يف مكانــه دون أن حيــرك ســاكنًا ،كان يزفــر غض ًبــا لكــن بــا حــول لــه وال قــوة
منــه ،فهــو ال يســتطيع التدخــل.
هربــت مــن بــن يديــه بصعوبــة ،هرولــت للداخــل مــرة أخــرى لكنــه حلــق
يب جمــد ًدا ،أمســكني ثــم ســحبني بالقــرب مــن النافــذة املطلــة عــى الشــارع،
أوقفنــي وقــد لــف شــعر رأيس بقســوة شــديدة عــى قبضــة يــده ال ُيــرى
فاستســلمت لــه متا ًمــا ،وقــف يتنــاوب الصفعــات َع َ
َــف يــده
ــى اخلَ ِّديــن بِك ِّ
ال ُيمنــى مــرة بعــد مــرة بــكل قــوة حتــى ســالت الدمــاء مــن بــن شــفتي ومــن
األنــف ،شــعرت هــذه اللحظــة بموســيقى حزينــة تــدق يف أذين ،أي مذلــة هــذه
التــي جتعلنــي أتــزوج مــن شــخص ال أحبــه ،ثــم يمــوت والــدي ويرتكنــي
بــن يديــه ،ثــم يعاملنــي كخادمــة واآلن يرضبنــي بــكل قســوة أمــام الغربــاء
والشــخص الوحيــد الــذي أحببتــه يف حيــايت.

كانــت دقــات قلبــي تتباطــأ رويـ ًـدا رويـ ًـدا ،التنفــس أصبــح صع ًبــا ،األنفاس
كانــت متــر بصعوبــة داخــل رئتــي ،شــعرت أننــي عــى مشــارف فقــدان الوعــي،
وكان مــا يــزال يصفعنــي بقــوة ُمسـ ً
ـتلذا بــريب أمــام أعــن ((زيــن)) ،مــددت
يــدي ببــطء مــع شــعور باملذلــة مســحت الــدم عــن شــفتي واألنــف فصفعنــي
بقــوة كبــرة اختــل عــى أثرهــا تــوازن جســدي لدرجــة اســتندت بكلتــا يــدي
عــى زجــاج النافــذة فطبعــت الدمــاء عليــه.
ناهضــا عــن الكــريس وقــد متكــن منــه الغضــب
حلظتهــا انتفــض ((زيــن)) ً
ٍ
ـكأس صغــرة كانــت ممتلئــة عــن آخرهــا
ووصــل ذروتــه ،مــد يــده أمســك بـ
َّ
بالشــاي املغــي ،وكان ينظــر نحــو األرض يــكاد الغضــب جيعــل رأســه تنفجــر،
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مــن شــدة الغضــب ضغــط عــى الــكأس بقبضتــه فتحطمــت متا ًمــا بداخلهــا،
ُج ِر َحــت يــده وســالت منهــا الدمــاء ،مل يكــن هــذا كاف ًيــا ليشــفي غليلــه فمــد
ٍ
ـكأس آخـ ٍـر ،كان أكــر يف احلجــم قليـ ًـا مــن
يــده املجروحــة ذاهتــا وأمســك بـ
ســابقه ،وكان ُمتــيء عــن آخــره باملــاء ،ثــم وبــكل قوتــه قذفــه باجتــاه النافــذة
التــي نقــف مــن خلفهــا.
ـي يف هــذه اللحظــة تنظــر نحــوه مبــارشة ،رأيــت الــكأس وهــي
كانــت عينـ ّ
ختــرج مــن قبضــة يــده تلتــف يف اهلــواء برسعــة كبــرة كأهنــا رصاصــة قــد
خرجــت مــن قناصــة جنــدي ينتقــم لــرف بــاده الــذي هيــان مــن مغتصــب.

اصطدمــت الــكأس بمنتصــف النافــذة فحطمتهــا متا ًمــا حتــى إن الزجــاج
تطايــر يف وجــه كلينــا ثــم اصطدمــت الــكأس بــرأس ((نــزار)) مبــارشة.
ـديد قبــل أن يلتفــت بغيـ ٍ
ـظ شـ ٍ
استشــاط غضبــا وهــو ينظــر إيل يف غيـ ٍ
ـظ أشــد
ً
َّ
وينظــر لألســفل باجتــاه ((زيــن)) وقــد شــعر بشــىء مــن املهانــة لتدخلــه ،دفعني
للخلــف بقــوة شــديدة للغايــة فســقطت عــى األرض ،ثــم هــرول باجتــاه بــاب
متوجهــا إىل الشــارع.
الشــقة
ً
عــى األرض كنــت ممــدد ًة أرتعــد خو ًفــا ،اآلن يتواجــه زوجــي مــع
الشــخص الوحيــد الــذي أحببتــه طيلــة عمــري ،مــا الــذي فعلتــه بنفــي؟!،
مــا الــذي فعلتــه بنــا اآلن العــادات والعنــاد يــا ســيد ((مجــال الديــن))؟! ،ومــا
الــذي ينتظرنــا يف الدقائــق القليلــة القادمــة؟!.

كان عــي النهــوض رسي ًعــا ألتابــع مــا حيــدث ،اتــكأت بكلتــا يديــا عــى
األرض املمتلئــة عــن آخرهــا بقطــع الزجــاج الصغــرة املنثــورة يف كل مــكان
أحــاول الوقــوف فاخرتقــت قط ًعــا منــه كفــي يديــا االثنــنَ ،ج َرحتهــا فنزفــت
هــي األخــرى ،مــع ذلــك حتملــت وهنضــت مرسعــة باجتــاه النافــذة أترقــب مــا
ســوف حيــدث.
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كان ((زيــن)) قــد عــاد للجلــوس عــى كرســيه مــرة أخــرى وقــد وقــف
بالقــرب منــه شــخص يســاعده باملــاء عــى تنظيــف جــرح يــده ،بينــا بــدأ
خارجــا مــن رواق
النــاس يلتفتــون نحــو أشــغاهلم عندهــا ظهــر ((نــزار))
ً
متوجهــا نحــو ((زيــن)) متا ًمــا ،ومــا أن
العــارة باجتــاه الشــارع ثــم َق َط َعــ ُه
ً
اقــرب منــه حتــى رصخ فيــه يوبخــه عــى تدخلــه فيــا ال يعنيــه ،فاجتمــع
النــاس جمــد ًدا ،التفــوا حوهلــم وتوتــرت األجــواء ،ارتفعــت األصــوات مــن
وبعضــا مــن النــاس الذيــن حياولــون هتدئتــه َّإل أن ((زيــن))
جانــب ((نــزار))
ً
مل حيــرك ســاكنًا ،كان جيلــس يف هــدوء ينظــر إىل األرض أســفل عينيــه مبــارشة
وهــو يكمــل تنظيــف اجلــرح يف يــده ،كان هــدوء أعرفــه متا ًمــا إنــه ذلــك الــذي
يســبق العاصفــة.
فهــم ((نــزار)) أن مــا يفعلــه ((زيــن)) هــو اســتفزاز لـ ُه ،بــرود منه ،فمــد يده
داخــل طيــات مالبســه مــن اخللــف وأخــرج ِســكينًا ثــم وعــى حــن غـ َّـرة مــن
الس ـكِّني يف معصــم يــد ((زيــن)) املمــدة عــى الطاولــة
اجلميــع غــرس َّن ْصـ ُـل ِّ
وســط مشــاهدة مجيــع الواقفــن يف دهشــة.

رصخــت بأعــى صــويت حتــى أن مجيــع املــارة يف الشــارع
رصخــت ..
ْ
ْ
والواقفــن يف نوافــذ األبنيــة املجــاورة توجهــت أعينهــم نحــو مصــدر
الرصخــة ،حلظتهــا حــاول ((نــزار)) التعــدي عــى ((زيــن)) وبــدأ النــاس يف

حماولــة تفريقهــم لكنهــم مل يفلحــوا يف ذلــك.

كان ((نــزار)) حيــاول توجيــه الرضبــات إىل ((زيــن)) الــذي اكتفــى فقــط
بالدفــاع عــن نفســه وتــايش رضباتــه ،كان((زيــن)) قــوي البنيــة طويــل القامــة
يف اســتطاعته رضب ((نــزار)) وتلقينــه علقــة ســاخنة لــن ينســاها يف حــن أن
ـرا ،أهلكتــه املخــدرات والتدخــن.
((نــزار)) كان ضعيــف البنيــة ،قصـ ً
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كنــت أشــاهد مــا حيــدث يف هلــع ،مشــاعر خمتلطــة بــن القلــق واخلــوف

والفــزع ..ولــ َّـا اشــتدت األمــور بينهــم مل أســتطع حتمــل مشــاهدة مــا حيــدث
أكثــر مــن ذلــك ،غــادرت املــكان ُمرسعــة بعــد أن أخــذت َط ْر َحــة الــرأس
بيــدي مــن األرض ،نزلــت إىل الشــارع وكان مــا يــزال االشــتباك بينهــا قائـ ًـا،
ال أحــد يســتطيع منعهــا.

اقرتبــت مــن ((نــزار)) ،تعلقــت يف معصــم يــده املمســكة بالســكني
وتوســلت إليــه أن يتوقــف عــا يفعلــه ،كان ((زيــن)) ُمكتف ًيــا بمشــاهدة مــا
حيــدث ،توقــف متا ًمــا عــن االشــتباك معــه ،لكــن ((نــزار)) مل يتوقــف ،كان مــا

ـرا عــى مــا يفعلــه فقــام بدفعــي بــكل قوتــه عــى األرض ،ســقطت
يــزال مـ ًّ
عــى األَ ْســ َف ْلت بقــوة شــديدة فرصخــت بشــدة مــن األمل ومــن اخلجــل.
انتفــض ((زيــن)) مهـ ً
ـرول باجتاهــي ،ســاعدين عــى النهــوض عــن األرض
ِ
بقدمه
وتغطيــة جســدي ،بينــا اســتغل ((نــزار)) الفرصــة ووجــه لــه دفعـ ًة قويـ ًة
فأســقط ُه عــى األرض ثــم قــام بتوجيــه صفعــة قويــة إ َّيل ُمــد ًدا أســقطتني عــى
األرض مــرة أخــرى.
كنــت عــى األرض بالقــرب مــن ((زيــن)) ،وكانــت دمائــي تســيل مــن

أيضــا ،كــا أن عينــي مغرورقــة متا ًمــا
الشــفتني واألنــف وكلتــا كفــي
يــدي ً
َّ

بالدمــوع والوجــه شــاحب أزرق مــن كثــرة البــكاء.

ـي وبــدت يف
انتفــض ((زيــن)) واق ًفــا وقــد ملعــت عينــاه بالدمــوع ُحز ًنــا عـ َّ

مالحمــه عالمــات الغضــب الشــديد مــع اليــأس مــن أن يتوقــف ((نــزار)) عــا
يفعلــه ،فتوجــه مندف ًعــا صوبــه وقــام بتوجيــه وابــل مــن الرضبــات الشــديدة

أرضــا وســالت
إليــه ،كان يلكمــه باليديــن والقدمــن دون رمحــة حتــى أســقطه ً
الدمــاء مــن رأســه ووجــه.
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هنضــت عــن األرض رسي ًعــا ،اقرتبــت مــن ((زيــن)) ،أمســكته مــن معصــم

يــده وكان ممسـكًا ((نــزار)) بيــده األخــرى ،أخربتــه بصيغــة األمــر أن يتوقــف،
ـورا.
توقــف اآلن وفـ ً
ٍ
ـورا
نظــر إ َّيل للحظــة ثــم قــام بصفــع ((نــزار)) عــى وجهــه بقــوة ،فقمــت فـ ً
بــرد الصفعــه لـ ُه عــى وجهــه بــكل قــويت ،ولــ َّـا كان كــف يــدي غار ًقــا بالدمــاء
نتيجــة اجلــرح ُمتسـ ً
أرضــا فقــط تركــت األصابــع
ـخا بالــراب نتيجــة الســقوط ً
اخلمــس عالمــات مرســومة بالدمــاء املخلوطــة بالطــن عــى وجهــه.

ً
مندهشــا ،ال يصــدق مــا فعلتــه ،عقلــه يرفــض تصديــق مــا حــدث،
وقــف
بينــا وقفــت أرتعــد ترتعــش أوصــايلُ ،مســك ًة يــدي التــي رضبتــه هبــا بيــدي
ً
زلــزال بقــوة 10
األخــرى وكان جســدي بالكامــل مايــزال ينتفــض وكأن
رخيــر قــد رضبنــي ،ليــس خو ًفــا منــه وإنــا عجـ ًـزا عــن اســتيعاب مــا فعلتــه.
كان ينظــر إ ّيل وكأن صاعقــة مــن الســاء قــد رضبــة رأســه ،مل ينبــث بكلمــة
واحــدة ،مل حيــرك ســاكنًا ،اكتفــى بنظــرة عتــاب حلقهــا بأغــاض عينيــه واإليــاء
برأســه وكأنــه حيــاول هتدئــة نفســه واســتيعاب مــا حــدث ،عندهــا اهنــرت باكيـ ًة
وأخربتــه بصــوت متقطــع يــكاد خيــرج مــن بــن شــفتي.
 -ابن عمي يا زين..ابن عمي.

ٍ
ٍ
ٍ
مهزومــة أقــرب مــن ((نــزار)) الــذي كان مــا
ووهــن
بضعــف
خطــوت
جالســا عــى األرض ،مــددت يــدي إليــه أســاعده عــى النهــوض ،أوقفتــه
يــزال ً
ـم البلــوزة التــي أرتدهيــا،
ثــم قمــت بمســح الدمــاء عــن شــفتيه باســتخدام ُكـ ُّ
ٍ
ٍ
واحــدة بعدمــا أوقفتــه ،اكتفــى بالنظــر إ َّيل غاض ًبــا فقمــت
بكلمــة
مل ينبــث
بدفعــه برفـ ٍـق أمامــي ُأحســه عــى التحــرك لنعــر الشــارع ونصعــد إىل شــقتنا،
ومل يعــرض.
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كانــت طرحــة رأيس قــد ســقطت عــى كتفــي أثنــاء املشــاجرة لكنهــا بقيــت
ملتفــة حــول رقبتــي ،أثنــاء مــروري بجــوار ((زيــن)) وقفــت ،نظــرت يف عينيــه
مبــارشة وكانــت عينــي مــا تــزال ممتلئــة عــن آخرهــا بالدمــوع ،وأمــام نظرتــه
املمتلئــة بالعتــاب اهنــرت ،فتحــول البــكاء الصامــت إىل بـ ٍ
ـكاء بشــهقات ،كانــت
واضحــا للغايــة ،لكنــي مل
نظــريت إليــه نظــرة بــدا فيهــا الألســف واالعتــذار
ً
أكتـ ِ
ـف هبــا ،لــذا قمــت ب َفـ ُّ
ـك الطرحــة عــن رقبتــي ومــددت هبــا يــدي إليـ ِـه لكــي
يســتخدمها يف إزالــة الدمــاء عــن وجهــه ،ثــم أكملــت اللحــاق بابــن عمــي.

***
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( )9
ِ
أيضــا،
ـ ربــا تزوجــت يب مــن دون
رضــاك ،ربــا ال تترصفــن كزوجتــي ً
لكــن عندمــا تفعلــن شــي ًئا مــن شــأنه املســاس بالــرف والكرامــة ..أقتلـ ِ
ـك..
ـك ،أمجعــي أغراضـ ِ
اآلن  ..ال أريــد رؤيتـ ِ
ـك وأرحــي باجتــاه والدتــك.

كانــت كلــات مقتضبــة أطلقهــا يف وجهــي عنــد دخــويل مــن بــاب الشــقة،
قاهلــا بحــزم وجديــة ،كانــت نــرة صوتــه تشــر إىل أ َّنـ ُه شــخص وجــد نفســه،
عــى نحــو غــر متو َّقــع ،يف موقــع قــوة وســلطة ،فقــرر أن يسـ ّ
ـتغل ذلــك إىل
وأيضــا مل أتوقعهــا ،صعقتنــي كلامتــه،
أبعــد احلــدود ،قاهلــا بنــرة مل أعهدهــا ً
َفعــى الرغــم مــن أننــي ال أحبــه ومل أرغــب يو ًمــا يف اقتســام احليــاة معــه إال أن
هــذا مل يكــن وق ًتــا مناس ـ ًبا أبـ ًـدا أعــود فيــه منــزل والــديت ،كانــت ((فطــوم))
مريضــة للغايــة ،ال حتتمــل أن أدخــل عليهــا منبــوذة ،مرفوضــة مــن قبــل
زوجــي رغــم معرفتهــا بــكل تفاصيــل حياتنــا املؤملــة .كــا أهنــا لــن حتتمــل
رؤيــة اإلصابــات واجلــراح املنتــرة يف أنحــاء جســدي الــذي أصبــح ضعي ًفــا
كجســد عاهــرة أهلكــت نفســها يف تنــاول املخــدرات ،أو عفيفــة اغتصبهــا
قطيــع مــن ذئــاب البــر.
كانــت عيناهــا الســوداو َّيتان تتقــدان وهــو ينظــر إ َّيل ،يرمقنــي بنظــرة
ـمئز ممــا
ـم عــن احتقــار واضــح وازدراء ظاهــر ،الواضــح أن ـ ُه اشـ َّ
ُمتفحصــة تنـ ّ
واشــمئز أكثــر ألننــي نزلــت اليهــم.
فعلــت،
َّ
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ترقرقت الدموع من عيني وانا أقول :

 -أرجوك ،ال ينبغي أن تترصف حتت وطأة الغضب . . .

 -إخريس متا ًما ،و أرحيل  ..ال أريد رؤيتك هنا.

ـب
امتقــع وجهــي امــام نظراتــه ،كــم يســهل عــى املــرء أن يتحـ َّـول مــن احلـ ِّ
إىل الكراهيــة! إن قلــب َّ
الذكــر يف بــاد الــرق أشــب ُه بالكــره يف هنايــة رقــاص
الســاعة ،يتأرجــح مــن طــرف أقــى إىل آخــر والرجــال يعشــقون عشـ ًقا مبال ًغــا
فيــه ،ويثــورون ثــورة مبال ًغــا فيهــا ،ويكرهــون كراهيــة أك َّثــر ممــا جيــب هلــا،

فيتذبذبــون بــن أداء العاشــق املتيــم وبــن دور املــرف يف االحتقــار ،معلقــن
فــوق احلطــام العاطفــي الــذي كان يف يــوم مــى شــغ ًفا وح ًبــا.

أمــام أرصاره وقفــت عاجــزة متا ًمــا ،مل تكــن لــدي خطــة عــن كيفيــة
عــي بالــرب جمــد ًدا كــا يفعــل
التــرف ،لــو بقيــت أمامــه ربــا اهنــال ّ
دائـ ًـا ،وإن أطعتــه ربــا ماتــت فيهــا ((فطــوم)) مــن القهــر واحلــرة عــى مــا
ٍ
أرض ســاخنة بقدمــن
حيــدث البنتهــا .األمــر كان أشــبه بــأن تقــف عــى قطعــة
عاريتــن ،مل ُيفــدك الركــض وال الوقــوف عــى ســاق واحــدة ،أنــت ال جتــد حـ ًـا
إال أن جتعــل قدميــك تنصهــر يف صمــت.
وكعــادة كل مــرة ،اخــرت أن أنصهــر يف صمــت ،ال يشء جديــد فلطاملــا
ـرح يف جــويف ،ولكــم هــو مــؤمل
داويـ ُ
ـت جراحــي بنفــي ،لكــن هــذه املــرة اجلـ ُ
ّال تصــل يــد املــرء إىل جرحــه .كنــت أشــعر بــا يشــعر بــه كهــل حيمــل دواء
زوجتــه التــي ُتنــازع املــوت ،كهـ ٌـل يركــض بخطـ ٍ
ـوات ثقيلــة إلنقــاذ آخــر مــا

يمـ ّـد لــه يــد العــون ليعــر الشــارع.
تبقــى لــه دون أن جيــد مــن ُ
منشــغلة بســامة اجلميــع ،أخشــى عــى ((فطــوم)) أن تتــأذى ألجــي،
أخشــى عــى ((زيــن)) أن يصيبــه مكــروه بســببي ،أخشــى عــى ((نــزار)) أين
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تســببت لــه يف األذى و أمحــل يف رأيس املزيــد مــن القلــق عــى ((مجيلــة)) مــن

نســيت نفــي متا ًمــا.
((رشــيد))  ..كُل هــذا ونســيتني.
ُ
***

ال َتفــت إ َّيل وكنــت مــا أزال واقفــة يف مــكاين كمــن تســمرت قدميهــا يف
األرض ،رصخ ّيف بأعــى صوتــه ،فزعنــي ،فبكيــت ُمــد ًدا .اقــرب منــي،
أمســكني مــن شــعري ،اقتــادين بعنــف إىل خــارج بــاب الشــقة ثــم دخــل
وأغلقــه مــن خلفــه.
عنــد البــاب وقفــت لدقائــق بــدت يل وكأهنــا ســنوات ..وقفــت فاقــدة
بوصلــة االجتــاه ،يســيل الدمــع مــن عينــي بــا توقــف ،فجــأة انفتــح بــاب
الشــقة املواجــه لبــاب شــقتي ،ففزعــت  ..التفــت بلهفــة يف قلــق الجدهــا
«ســم ّية» صاحبــة الشــقة املجــاورة .كنــت يف حالــة ســيئة يرثــى هلــا ،مالبــي
ُ
شــبه ممزقــة ،شــعري عـ ٍ
ـار وجهــي أزرق مــيء بالدمــاء والكدمــات ،ال يوجــد
ِشــر يف جســدي إال وفيــه آثــار كدمــة أو جــرح .ازداد ُبكائــي حلظــة رؤيتهــا،
كانــت حالــة اإلعيــاء واضحــة متا ًمــا يف مالحمــي ،نظــرت إىل األرض يف بــؤس
شــديد فاحتضنتنــي وســحبتني إىل الداخــل دون أن تنبــث بكلمــة واحــدة ،ومــا
بعضــا
أروع أن تكــون املواســاة يف بعــض املواقــف عــى هيئــة صمــت .أعطتنــي ً
مــن مالبســها ،جعلتنــي أحصــل عــى محــام مـ ٍ
ـاء ســاخن لدهيــا ثــم عرضــت
عــي املســاعدة ،وقبــل أن أعلــق عــى عرضهــا ارتفــع صــوت نغمــة اهلاتــف
ّ
املخصصــة لـــ ((مجيلــة)).

***

التقينــا عنــد مدخــل العــارة حســب اتفاقنــا ،صعدنــا إىل شــقتها وكانــت مــا
تــزال تكــرر طل ًبــا واحـ ًـدا فقــط .أن أ ُقــص عليهــا مــا حــدث وأســبابه ،مل تكــن
ٍ
بحــرف واحــد ،كانــت لــدي رغبــة يف النــوم أو املــوت،
لــدي طاقــة للنطــق
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لكنهــا مل تصمــت وعــادت تكــرر الســؤال ،أعرفهــا جيـ ًـدا لــن تتوقــف حتــى
تعــرف كافــة التفاصيــل ،وأمــام عنادهــا وافقــت أن أقــص عليهــا لكــن رشيطــة
أال تعطينــي نصائــح أو تضغــط عــي بــأي كلمــة مزعجــة قــد جتعلنــي أقتــل
نفــي بعدهــا.

مــا إن انتهيــت مــن رسد األحــداث أخربهتــا أننــي ســأقيم لدهيــا بضــع أيــام،
تشــفى فيهــم بعــض اإلصابــات وتتحســن حالتــي ثــم أتوجــه برفقتهــا إىل شــقة
ٍ
بــيء فهــي لــن
والدتنــا ((فطــوم)) .وقــد أكــدت عليهــا أال ختــر والدتنــا
إحساســا بالذنــب جتاهــي يرافقهــا يف كل
حتتمــل ّيف ســوء ،كنــت عــى علــم بــأن
ً
يــوم ،يعكــر مزاجهــاُ ،يزيــد مــن حــدة املــرض واالكتئــاب عليهــا .أكــدت عــى
((مجيلــة)) أن تكتفــي فقــط بذكــر أننــي منشــغلة مــع ((نــزار)) قليـ ًـا وســوف
أزور ((فطــوم)) الح ًقــا.
كانــت ((مجيلــة)) يف الشــهر الثالــث مــن احلمــل ،وقــد جهــزت لطفلهــا
املرتقــب قدومــه غرفــة كاملــة  ..يؤســفني أننــي ســبقته واقتحمتهــا وســأبيت
فيهــا لعــدة أيــام .بينــا دخلــت لتجهيــز الغرفــة اتصلــت هــي عــى رشــيد،
طلبــت منــه احلضــور عــى الفــور .عنــد حضــوره أخربتــه مــا حــدث حر ًفــا

حر ًفــا وكنــت قــد أكــدت عليهــا أال تفعــل ،لكنهــا فعلــت ممــا جعلنــي أغضــب،
لكــن مــا باليــد حيلــة  ..عــى املــرء عندمــا يوضــع بــن أمريــن كالمهــا ُمــر أن
خيتــار أقلهــا مــرارة.

***

انتصــف الليــل  ..مــع ذلــك ورغــم األمل الضاجــج بــه جســدي مل أســتطع

النــوم ،كنــت يف الفــراش أتقلــب كمــن تســتلقي عــى حجــارة مــن ســجيل،
كل األوضــاع مؤملــة ،كل جــزء مــن جســدي فيـ ِـه ُجــرح أو كدمــة .مل يكــن هــذا
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وحــده مــا جعــل النــوم يطــر مــن عينــي ،إنــا القلــق ،التســاؤل الــذي يــدور يف
رأيس وال يتوقــف :كيــف حالــه ومــا الــذي حــدث!!

كان القلــق يــأكل رأيس ،ينهــش يف عقــي ،ممــا دفعنــي لالتصــال بــه  ..قوبــل
االتصــال بالرفــض ..جــاء الــرد الح ًقــا بعــد ثـ ٍ
ـوان قليلــة بِواحــدة مــن رســائل
اهلاتــف اجلاهــزة .كانــت تقــول :إننــي مشــغول اآلن .ســوف أتصــل بــك الح ًقــا.
لثـ ٍ
ـوان قليلــة قبــل النــوم رشدت ،خ ّيــل يل أن احليــاة مــع ((نــزار)) أوشــكت
ـرت أهنــا فرصــة مناســبة للتمســك باالنفصــال وإهنــاء هــذه
عــى االنتهــاء ،فكـ ُ
القصــة .ثــم أنــا و((زين))مــا نــزال عــى وفــاق ،ومــا يــزال بيننــا تفاهــم .ال
أنــا التــي تغــرت وال هــو الــذي تبــدل .مــن أجــل ذلــك رأيــت أن أهنــي لعبــة
القــط والفــأر ،ال داعــي لوجــود قفــل برقــم رسي للهاتــف وال داعــي حلــذف
الســجالت ً
أول بــأول أو جعــل رقمــه جمــرد رقــم جمهــول يف اهلاتــف أو ُيــذف
ثــم تتــم كتابتــه يف كل مــرة أرغــب يف أن أتصــل عليــه ،لــذا قمــت بحفــظ رقمــه
باســمه القديــم كــا كان(( .عزيــز صــدري)) .بعدهــا وضعــت اهلاتــف عــى
الوســادة بالقــرب مــن رأيس خشــية أن أنــام .حتــى إذا مــا اتصــل اســتفقت
رسي ًعــا عــى صــوت الرنــن.

***

صباحــا :جلســت عنــد حلفــة الرسيــر ،مــدت أصابــع يدهــا حتركهــا ببــطء
ً
جتعلهــا تتجــول بــن خصــات شــعري املتناثــرة عــى الوســادة برفـ ٍـق وهــدوء.
فتحــت عينــي  ..ابتســمت إليهــا  ..بادلتنــي االبتســامة يف ود ،كانــت ترتــدي
كثــرا مــن جســدها الضاجــج باألنوثــة ،مــع برشهتــا
رو ًبــا أســود يكشــف
ً
البيضــاء بــدت يل وكأهنــا آيــة يف اجلــال ،أن يبــدأ النهــار برؤيــة وجــه حســن
كثــرا .أخربتنــي
يبتســم يف وجهــك هلــي نعمــة مــن اهلل .يشء يريــح النفــس ً
وهــي تشــر إىل صينيــة اإلفطــار املوضوعــة عــى املِن َْضـ َـد ُة.
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 أعددت ِلك األفطار الذي حتبينه.

كانــت الصينيــة حتتــوي عــى طبقــن أحدمهــا ممتــيء بقطــ ٍع مــن ِ
الكيــك
الز ْبـ ُـد الفالحــي الطــازج كــا التــي تصنعــه (( ُأم بربــارة)) متا ًمــا،
املصنــوع مــن ُّ
أمــا اآلخــر فــكان قــد امتــيء هــو اآلخــر بالقشــدة املخلوطــة بعســل النحــل
ا ُملصفــى  ..خلطــة شــهية للغايــة تبــدو يل ِ
دائــا لذيــذة ال ّطعــم.

شــعرت بالبهجــة ،رسى يف دمــي شــي ًئا مــن االمتنــان جتــاه مــا فعلتــه.
هنضــت عــن الرسيــر ..اعتدلــت ..جلســت بصعوبــة ،كان جســدي مــا يــزال
يؤملنــي بشــدة مــن آثــار ليلــة األمــس ومــا كان فيهــا ،مــددت يــدي أمســكت
قطعــة مــن الكيــك ،قمــت بوضــع ً
قليــا مــن القشــدة املمزوجــة بالعســل
عليهــا ثــم بــدأت يف تناوهلــا ،بينــا مــدت ((مجيلــة)) يدهــا أخــذت اهلاتــف مــن
عــى الوســادة وبــدأت تتجــول فيــه وهــي تتحــدث إ ّيل متازحنــي برقــة شــديدة
ختــرين أن لدهيــا ســمة حنــن يف قلبهــا أليــام كنــا فيهــا ننــام متجاورتــن يف غرفــة
واحــدة .تبتســم يف عذوبــة وهــي حتكــي كيــف كنــا ننــام حتــت األغطيــة ومــع
ذلــك نظــل نتحــدث إىل بعضنــا البعــض وق ًتــا طويـ ًـا مــن أســفل الغطــاء إىل أن
يغلــب أحدنــا النعــاس ويذهــب يف النــوم.
فجــأة تبدلــت نــرة صوهتــا َ ..ز َفــرت يف غضــب وهــي تومــيء برأســها
تســتنكر مــا تقــرأه ..نظــرت إليهــا مدققــة النظــر فيهــا أنتظــر منهــا أن تنطــق
بشــىء يوضــح ســبب الغضــب الــذي بــدا يل فجــأة يف صوهتــا .كانــت مالمــح
وجههــا قــد تبدلــت ،تالشــت االبتســامة وحــل حملهــا كثــر مــن الضيــق ،بــدت
يف مالحهــا عالمــات االنزعــاج مــع الغضــب .وهــي تقــول ..
ِ
ـخصا
 قلــت لــك ســاب ًقا  ..احــذري  ..أنــت تلعبــن بالنــار ،زيــن ليــس شـ ًمناسـ ًبا  ..و مل تســتمعي إ ّيل .اختذتينــي عــدوة ..اآلن فقــط أصبحتــي رخيصــة،
ينظــر إليـ ِ
ـك وكأنــك عاهــرة.
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كنــت أمضــغ قطعــة شــهية مــن الكيــك املغمــس بالعســل والقشــدة ،مــا إن
اختتمــت مجلتهــا بكلمــة ((عاهــرة)) حتــى استشــعرت وكأن مــا أمضغه ُمســمم،
أو ُمغمــس مــن وعــاء مــيء بالقــاذورات .توقفــت اللقمــة يف َحلقــي .اعرتتنــي
حالــة مــن الدهشــة الشــديدة مــع االســتغراب ممــا تقولــه وقــد اعرتتنــي حالــة مــن
القلــق .أفكــر رسي ًعــا مــا الــذي رأتــه يف اهلاتــف جعلهــا تقــول تلــك الكلــات.
يف تردد سألتها ..

 -ما الذي جعلك تقولني ذلك يا مجيلة؟!

مل تــرد عــى الســؤال ،اكتفــت بتوجيــه نظــرة مليئــة باخليبــة والقــرف إ ّيل قبــل
أن متســك اهلاتــف بــن أصبعيهــا اإلهبــام والســبابة وتضــع الشاشــة أمــام عينــي
مبــارشة .كانــت الشاشــة مفتوحــة عــى نافــذة الرســائل الــواردة مــن «عزيــز
صــدري» .وقــد كتــب فيهــا رســالة نصيــة تقــول :أتيــت باألمــس فقــط ألثبــت
لنفــي ِ
أنــك تغــريت .أصبحتــي رخيصــة ،جمــرد خائنــة لزوجهــا ،واآلن ال
أريــدك يف حيــايت ،أفهمــي أن لــدي زوجــة وأطفـ ً
ـال ،مــن فضلــك أريــد حليــايت
االســتقرار وأن تبقــى نظيفــة كــا هــي بدونــك.
كانــت الرســالة واضحــة متا ًمــا ،اســم املرســل ((عزيــز صــدري)) كــا دونتــه
باألمــس ،اعرتتنــي حالــة مــن الذهــول مــع احلــرة ،مســتحيل ،أقــول لنفيس:
 -ال يمكن أن يكون هذا هو الشخص الذي عرفته لسنوات.

وأرد عليها:
 و َمن ِمنَّا بقي عىل حاله.مل تعطنــي ((مجيلــة)) فرصــة يف التفكــر ،رصخــت يف وجهــي تطالبنــي أن
أعــود إىل رشــدي ،أن اســتخدم عقــي ،بكــت ورصخــت ،وقفــت تنظــر إ ّيل يف
غضــب واهتمتنــي أن الســيد ((مجــال الديــن)) قــد مــات قلبــه ُمتل ًئــا باحلــزن

214

بســببي ،نظــرت داخــل عينــي مبــارشة ثــم قالــت :إن ((زيــن)) حمـ ٌّـق يف أن يــراين
رخيصــة .عندمــا تقــوم امــرأة متزوجــة باالتصــال عــى شــخص مــا كانــت
تربطهــا بــه عالقــة غراميــة تطلــب منــه أن يــأيت إليهــا عنــد منــزل زوجهــا ،فلــه
كل احلــق أن يراهــا جمــرد مومــس وعاهــرة.

اكتفيــت بالصمــت ،مل أســتطع الــرد ،كنــت كمــن وضعــوا قلبهــا يف الزيــت
املغــي فتوقــف وماتــت يف حلظتهــا مل تســتطع إخــراج ولــو رصخــة اســتغاثة
واحــدة ،أو كمــن متكنــت منهــا الكهربــاء ،أحــرق مــن الداخــل وال أســتطيع
النطــق .فقــط تســيل الدمــوع مــن عينــي بــا توقــف .حلظتهــا قامــت بفتــح
غطــاء الظهــر للهاتــف ومهــت بإخــراج رشحيــة االتصــال مــن داخلــه وأتالفهــا،
ثــم رضبتــه بــكل قوهتــا يف احلائــط لينــزل عــى األرض حمطـ ًـا مــن قــوة الرضبــة
وقــد أصبــح قط ًعــا صغــرة ال تصلــح لــيء.
مل يكــن اهلاتــف هــو الــذي حتطــم ،بــل قلبــي ،أحالمــي ،آخــر أمــل يف أن
أكــون جــز ًء مــن حياتــه ،مؤســف أن حتــارب وجتاهــد يف ســبيل شــىء مــا تظــن
أنــه حقــك لكنــه رغــم كل مــا تفعلــه خيذلــك .فتحبــط وتستســلمُ ،ثــم تشــعر
بأنــك ٌمتعــب مــن كل ِشء ومــن الــا يشء ،تــود لــو أنــه بإمكانــك أن ٌتغمــض
عينيــك فقــط ،تغــادرك الــروح وينتهــي كُل هــذا.

***

عــى مــدار أســبوع اســتلقيت يف الرسيــر تقتلنــي الوحشــة ،نائمــة عــى
هيئــة احلــرف (د) .أرتــدي عبــاءة ســوداء وكأننــي يف عــزاء عــى روحــي ،مل
جتــف الدمــوع مــن عينــي دقيقــة ،حــريت مثــل حــرة ال ُغــراب الــذي قالــوا
ـيء ،وتناســوا بــأن جثثهــم ســتكون ُملقــا ًة عــى
بأنــه جيلــب الشــؤم واحلــظ الـ ّ
ِ
ـص وســارق ُمرتف ،وينســون
الســطح لــوال نبشــه ،إهنــم يذكــرون ج ّيـ ًـدا بأنــه لـ ّ
بــأن األرض حتـ ًـا ســتتع ّفن بأجســادهم امل ّيتــة لــواله .
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رغــم تلــك احلالــة  ..مل تتوقــف أو متــل ((مجيلــة)) مــن حمــاوالت إقناعــي

بالعــودة إىل ((نــزار)) ،أخربتنــي أنــه ال مفــر مــن العــودة ،إننــي مــن أخطــأت
وأن أي رجــل رشقــي يف مكانــه كان ليقتنــي عــى مــا فعلتــه ،وألجــل مــن؟
ألجــل شــخص اهتمنــي بأننــي عاهــرة.
ويبقــى تكــرار الــكالم أشــد مــن الســحر فأمــام إرصارهــا وجــدت نفــي

أتراجــع عــن العنــاد وأوافقهــا ،مــا ســاعد يف ذلــك أن رســالته كانــت عالقــة يف
خميلتــي ليســت فقــط كرســالة نصيــة مقــروءة بــل كانــت تــردد يف رأيس بنــرة
وجهــا لوجــه .كــا أننــي مل أرغــب يف
صوتــه وكأنــه قــد ألقاهــا عــى مســامعي ً
وعــي إن
الذهــاب إىل ((فطــوم)) ،كنــت أخشــى عليهــا أن يصيبهــا ســوء،
ّ
فقدهتــا هــي األخــرى وشــعرت للحظــة أننــي الســبب يف ذلــك.
مســا ًء  ..عــاد ((رشــيد)) مــن اخلــارج مصطح ًبــا ((نــزار)) يف يــده ،كان
ً
صغــرا ،هديــة وصفهــا بأهنــا بســيطة لزوجتــه وابنــة عمــه
حامــا صندو ًقــا
ً

اجلميلــة ((منــة اهلل)) .فتحتهــا وكانــت عبــارة عــن هاتــف جديــد حيــوي عــى
رشحيــة اتصــال جديــدة ً
بــدل مــن التــي حطمتهــم ((مجيلــة)) ،يبــدو أهنــا مل
جيــدا.
تــرك شــي ًئا للصدفــة ،رتبــت لــكل يشء ً
جلــس أمامــي ،توســل إ ّيل أن أســاحمه وأعــود برفقتــه إىل شــقتنا ،أخــرين أنــه

يشــتاقني ،ال يســتطيع أن يتخــى عنــي ،وأكــد عــى كالمــه كل مــن ((رشــيد)) و
ـت.
((مجيلــة)) .أمــام ثالثتهــم والضيــق املتملــك قلبــي مــن ((زيــن))  ..صمـ ّ
ِ
أعــط ر ًدا باملوافقــة أو الرفــض .ممــا جعلهــم يعتقــدون كــا الســائد أن
مل
((الس ـكُوت عالمــة رضــا)).
ُّ

ِ ِ
ـاع َع ِن الـ َك َ
ال ِم
ال أعــرف كــم الغبــاء واحلامقــة لــدى مــن قــال ذلــك  ..اال ْمتنَـ ُ
مل يكــن أبـ ًـدا عالمــة رضــا ،إنــا هــو جــواب لقلــة احليلــة ،للتعــب مــن التربيــر
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السـكُوت قــد يكــون دليـ ًـا عــن
والعتــاب ،إنــا هــو دليـ ٌـل عــى االستســام ،إن ُّ

تعرضــا
كل املشــاعر الســيئة املكبوتــة إال الرضــا .و ُيقــال إن أكثــر األشــخاص ً
للمــرض النفــي يف حياهتــم هــم هــؤالء الذيــن يكتمــون أوجاعهــم ،مــن
يكتفــون دائـ ًـا بــأن يكــون عتاهبــم عــى هيئــة ســكوت.

***
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()9
ـرا مــا يفــرض الواقــع عــى املــرء أن يقــف أمــام عــدة اختيــارات مجيعهــا
كثـ ً
شــديدة األمل ،وال يشء أشــد أملــه أ ًملــا مــن اختيــار املــرء أن يبــر بعضــه لينقــذ
وحتطيــا للنفــس،
بؤســا
ً
بعضــه اآلخــر ،ألن هــذا أشــد أنــواع االختيــارات ً
ويبقــى العــزاء الوحيــد أن مــن يفعــل ذلــك دائـ ًـا مــا يكــون مضطـ ًـرا.

ـي عنــد كل صبــاح ،تشــتكي وحدهتــا يف غيــايب
كانــت ((فطــوم)) تتصــل عـ ّ
ـي .كنــت أطمئنهــا عــى حــايل وأحتجج هلــا يف كل مرة
واشــتياقها لالطمئنــان عـ َّ
ـدي اختيــار ســوى العــودة معــه ،خشــيت إن رفضت
بكذبــة جديــدة ،مل يكــن لـ ّ
قهــرا ،لذلــك عــدت معــه ،ألســبوعني كاملــن
وذهبــت إليهــا أن متــوت ً
كنــت كأي امــرأة غبيــة التــزال متشــبثة بأمــل أن يعــود مــن هجرهــا ،يعتــذر
فأســاحمه ..كنــت أظنــه ســوف يتصــل ،ظننتــه كان مندف ًعــا عنــد إرســاله تلــك
الرســلة القاســية وســوف يعــود لينقــذين مــن احليــاة مــع شــخص ال أفهمــه،
ال أحبــه ،ال أشــعر معــه باألمــان ..لكنــه أبـ ًـدا مل يســأل وهــذا جعــل روحــي
تنطفــأ أكثــر وأكثــر ومكانتــه يف قلبــي تتضــاءل .وأمــام إيــاين بأنــه ال جــدوى
مــن البقــاء وال أمهيــة لالســتمرار يف عالقــة إن مل تشـ ُعر بأنــك عــى قيــد احليــاة
فيهــا .استســلمت .ارتضيــت باألمــر الواقــع .مــن أجــل ذلــك تراجعــت عــن
اســتخدام حبــوب منــع احلمــل وكنــت قــد واظبــت عــى اســتخدامها حفا ًظــا
عــى أال أمحِــل طفـ ًـا مــن ((نــزار))  ،قــررت تنفيــذ نصائــح ((فطــوم)) ،ربــا
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أنــه حقيقــي ،وإن اهلل ســوف يصلــح مــن شــأنه عندمــا نــرزق بطفـ ٍ
ـل يــراه أمــام
عينيــه.
مــع مــرور األيــام عــدت إىل حالــة الصمــت القديــم ،فقــدت القــدرة
عــى الــكالم واملجاهــدة يف ســبيل النجــاة ،قــررت أن أصبــح زوجــة مطيعــة
وصاحلــة ،جمــرد خادمــة ،رغــم ذلــك مل أجــد شــي ًئا قــد تغــر لألفضــل ،إنــا
وجدتــه لشــهور طــوال ينــرف عنــي وكأننــي زهريــة يف املنــزل ليــس هلــا إال
بضــع حوائــط حتميهــا مــن النــاس ،بــدأ يــارس حياتــه االعتياديــة ،يقــي يومــه
ـب فيــه ثــم ينــام
خــارج املنــزل ثــم يعــود مره ًقــا ،يأخــذ مــن جســدي مــا يرغـ ُ
حتــى منتصــف النهــار ليبــدأ مــن جديــد يف إعــادة مــا يفعلــه كل يــوم.

مل تكــن جمــرد بضــع شــهور عاديــة انقضــت يف ســام ..فـــفي أوهلــا غــادر
العــم «رؤوف» احليــاة وتــرك الســيدة (( ُأم بربــارة)) وحدهــا بدونــه بعــد زواج
كان قــد دام  60عا ًمــا كاملــة ،حــرت جنازتــه يف الكنيســة بجوارهــا ،مل أكــن
أبــدا ،كانــت تعتــز يب منــذ الوهلــة
التركهــا وحدهــا وهــي التــي مل ترتكنــي ً
األوىل التــي عرفتنــي فيهــا ،واســتمرت يف معاملتــي وكأننــي ابنتهــا طــوال تلــك
ٍ
وقــت
الســنوات الفائتــة ،كــا أهنــا واظبــت أثنــاء زواجــي عــى زيــاريت مــن
آلخــر وإحضــار الكتــب والروايــات اجلديــدة ،أو مــا أطلبــه منهــا ،كــا أننــي
ـي احليــاة أهــرب إليهــا ،أجلــس برفقتهــا مــا اســتطعت
كنــت كلــا ضاقــت عـ ّ
رسقتــه مــن الوقــت ،أفضفــض هلــا بــا جيــول يف قلبــي مــن أمل وحتــرص هــي أن
بعضــا مــن خربهتــا يف احلياة .كنــت أئتمنهــا عــى كل يشء .يف احلقيقة مل
تعطينــي ً
يكــن هنــاك أحــد أقــرب إ ّيل منهــا ومــن القطــة ((منكوشــة)) التــي هرمــت هــي
األخــرى وأخشــى أن ترتكنــي وحيــدة .يف نفــس الشــهور رزقــت ((مجيلــة))
بصبــي مجيــل يشــبهها متا ًمــا ،أطلقــت عليــه ((مجــال الديــن)) تيمنًــا باســم
والدنــا رمحــة اهلل عليــه ،أ َّمــا يف آخــر تلــك الشــهور حدثــت املصيبــة ،ماتــت
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((فطــوم)) ،دخلــت يف نوبــة ســكر قضــت عليهــا ،غــادرت احليــاة وتركتنــي
وحيــدة متا ًمــا ألصبــح يتيمــة األب واألم مــع رجــل غــر مســئول ومــا أســوأها
حيــاة التــي حتياهــا مــع شــخص عديــم املســئولية.

***

بعــد أســابيع مــن وفاهتــا  ..كنــت يف املطبــخ عندمــا ارتفــع صــوت جــرس
جلـ َـرس .فتحــت البــاب ..
البــاب ،خرجــت باجتاهــه الستكشــاف مــن يــدق ا َ
وجدهتــا تقــف أمــام عينــي مبــارشة ،مــا تــزال كــا هــي مجيلــة املالمــح بوجــه
بــاش للغايــة ،ضئيلــة اجلســد ،مل يغريهــا الــزواج واحلصــول عــى طفلــن.
كانــت ترتــدي االســود ،فهمــت أهنــا قــد أتــت لزيــاريت بغــرض تأديــة واجــب
العــزاء.

عانقتنــي يف رثــاء وكان قلبــي يــدق دقــات غــر منتظمــة وأنــا أدخلهــا
مــن بــاب الشــقة ،جلســنا متقابلتــن ،كلــا نظــرت إليهــا أرجتــف ،إن املــرء
قــد حيــب شــارع بطولــه ،عائلــة بأكملهــا ،أو حتــى مدينــة ألجــل شــخص مــا
نحبــه ويعيــش فيهــا ،فــا بالكــم بــأن جتلــس أمامــي شــقيقته التــي تشــبهه متا ًمــا،
تبادلنــا أطــرف احلديــث ،رسدت قصــة األيــام التــي ابتعدنــا فيهــا عــن بعضنــا
يف دقائــق ..عــن زواجهــا مــن ابــن خالتهــا وأطفاهلــا ،عــن فقداهنــا والدهتــا
الســيدة فريــدة ومــا مــروا بــه ،اعتــذرت عــن تقصريهــا يف حقــي ولــو بالســؤال
واعتــذرت هلــا لنفــس الســبب .رغــم معرفتــي املســبقة بــأن ال داعــي لالعتــذار
فاحليــاة ســوف ترسقنــا مــن أصدقائنــا وعائالتنــا ســواء شــئنا أو رفضنــا ،فــكل
فــرة ومرحلــة عمريــة وهلــا أشــخاص مناســبون هلــا.
لســاعتني كاملتــن حتدثنــا يف كل يشء إال أننــي تعمــدت أال أقــرب مــن
ـارضا يف رأيس وخاطــري طــوال الســاعتني ،كانــت
ســرته ،رغــم أنــه كان حـ ً
حتمــل شــي ًئا مــن رائحتــه ،مالحمــه ،ضحكتــه تبــدو واضحــه كلــا ضحكــت..
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ـع آخــر وأنــا اكتفيــت أوجــاع جتــرأت وســألتها عــى
وألن إخفــاء االشــتياق وجـ ٌ
اســتحياء بصـ ٍ
ـوت بــدا فيــه الكثــر مــن األســى :
 كيف حاله؟! أمازال يتذكرين بخري؟!شخصا أحبه بصدق.
 مث ُل ِك ال ُتنسى ،ومثله ال َينسىً

ترقرقت الدموع من عيني عىل اخلدين وأنا ُ
أسألا :

 -أمتنى لو أعرف ملاذا ختىل عني مرتني!!

مــا الذنــب الــذي اقرتفتــه يف حقــه ليفعــل ّيف مــا فعلــه .كنــت أظنــه اإلنســان
ســندا ومتك ًئــا يف كل وقــت ،حتــى لــو مل نكــن
الوحيــد الــذي ســيبقى يل
ً
ِ
مثلــك ،شــقيقته.
زوجــن ،كان يكفينــي أن نبقــى صديقــن ،أو يعتــرين

بــدت يف مالحمهــا ر َّدة فعــل ُمــرة ،بــدت يل ُمســتغربة ملا تســمعهُ ،مندهشــة،
نظراهتــا تــي أن هنــاك شــي ًئا ال تصدقه .ســألت باســتغراب :
 َمن ختىل عن َمن!!كانــت تعــرف قصتنــا بالكامــل منــذ بدايتهــا قبــل ســنوات ،كــا أهنــا بالطبــع
تعــرف شــقيقها عــن ظهــر قلــب ،فقالــت بجديــة وقــد بــدا يل أهنــا ختــرين :
 -زين ال يكذب.

 لكن هذا ما حدث يا مومو. -ما الذي حدث؟!

 -أرسل إ َّيل رسالة سيئة للغاية.

قال فيها إنني أخرب عليه حياته وإنه يراين ...

... -

 -يراين ...

 -كيف يراك  ..تكلمي؟!
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 -قال إنه يراين عاهرة.

 ُمستحيــــــــــــــل (( ..زيــن)) ال ُيطــيء يف حــق امــرأة حتــى الغريبــة،فــا بالــك لــو كانــت هــذه املــرأة ((هبــة اهلل)) .إنــه يعتــرك بعــد اهلل يف األرض.
ِ
َ
قســم يل ذات مــرة بأنــك كبــده وأغــى
أ
ـه
ـ
أن
ـة
ـ
املقدس
اهلل
ـاء
ـ
أس
ـع
ـ
بجمي
ـم
ـ
أقس
َ
عنــده مــن الدنيــا ومــا فيهــا.
 صدقيني إن ....قاطعتني بلهفة :

 انتظــري انتظــري  ..كانــت هــذه املشــكلة قبــل ســنة؟! أليــس كذلــك!!ومــا حــدث كان العكــس ،أنــت أرســلتي إليــه رســالة قلتــي فيهــا إنــه خيـ ّـرب
ِ
ــم َعة زوجــك وعائلتــك ،إنــه لــو كان
عليــك حياتــك .يتســبب يف تشــويه َّس ْ
رجـ ًـا مــا أيت أســفل بيتــك وهــو يعــرف أن زوجــك يكرهــه.

 هــذا مل حيــدث ،مل حيــدث ولــن حيــدث ،أمــوت قبــل أن أوجــه لــه رســالةتؤذيــه.

تناقشــنا لعــدة دقائــق حــول ما حــدث يف حماولــة منــا للوصــول إىل احلقيقة..
فجــأة قــررت مومــو أن تقطــع الشــك باليقــن ،أخرجــت هاتفهــا مــن حقيبــة
اليــد خاصتهــا ،فتحــت نافــذة دردشــة وكتبــت إليــه تطلــب منــه دون نقــاش
أو جــدال أن يأخــذ صــورة كاملــة للرســالة األخــرة التــي وصلتــه مــن هاتــف
((منــة اهلل)) قبــل ســنة ،التــي ختــره فيهــا أنــه خيــرب حياهتــا ثــم يرســلها إليهــا
يف الدردشــة.
قالــت وهــي تنتظــر تعليقــه أنــه مــازال حمتف ًظــا بالرســالة يرفــض حذفهــا
لتذكــره دائــا باخليبــة يف حبــه ِ
ٍ
ثــوان قليلــة وصلــت الصــورة.
لــك  ..بعــد
ً
مــدت يدهــا باجتاهــي تعطينــي اهلاتــف ..أخذتــه منهــا وكلتــا يــدي ترتعشــان،

222

وكأننــي عــى وشــك اإلصابــة بالشــلل ..تفقــدت الرســالة ..كانــت حقيقيــة
متا ًمــا ،املرســل ((هبــة اهلل)) ،رقــم اهلاتــف حتــت اســم املرســل هــو نفســه رقمــي
اخلــاص يف هــذا الوقــت والتــي قامــت ((مجيلــة)) باتالفــه يومهــا.
اســتأذنتها يف إرســال نســخة مــن الرســالة املصــورة إىل نفــي ثــم فعلــت ..
ـي أن مــا مــن أحـ ٍـد أحــب امــرأة مثلــا أحــب زيــن املغربيــة هبــة
بعدهــا أكــدت عـ ّ
اهلل .قالــت عــى لســانه:
أحد بالطريقة نفسها.
 -لقد أحببتها بطريقة وددت لو حيبني ٌ

بعــد دقائــق اســتأذنت املغــادرة إىل منزهلــا خشــية أن تتأخــر عــى زوجهــا
وطفليهــا ،أوصلتهــا حتــى بــاب املصعــد ثــم عــدت للشــقة  ..جلســت صامتــة
لدقائــق بينــا عقــي يــرخ ،بداخلــه حالــة مــن احلــرة الشــديدة .أتســاءل مــاذا
حــدث؟! أشــعر برائحــة غــدر وخيانــة يف األمــر.

***

تفقــدت الرســالة لعــدة مــرات ،نفــس األخطــاء الكتابيــة ،اهلــاء املربوطــة
بديلــة التــاء ،الـ َّـزاي بديلــة الــذال ونقطــة هنايــة اجلملــة بــن اجلمــل وليســت
الفاصلــة ،فتحــت موقــع التواصــل االجتامعــي ،تفقــدت منشــوراهتا اخلاصــة،
ثــم فتحــت نافــذة الدردشــة بيننــا وتفقدهتــا هــي األخــرى ،فوجــدت نفــس
األخطــاء الكتابيــة.

شــعرت أن دمائــي حتــرق ..لقــد غــدرت يب دون أن تكــرث ملــا ســوف
حيــدث لقلبــي نتيجــة مــا تفعلــه ،ارتديــت مالبــي ثــم غــادرت الشــقة
متوجهــة إليهــا.

عنــد بــاب شــقتها وقفــت أدق جــرس البــاب بعصبيــة مل أعهدهــا يف نفــي
مــن قبــل ،كان الغــل قــد مــأ نفــي منهــا وكنــت أزفــر غض ًبــاَ ،ف َتحــت البــاب،
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دفعتهــا بشــىء مــن اخلشــونة للخلــف أبعدهتــا عنــه ثــم دخلــت منــه مبــارشة
خلفهــا وأغلقتــه مــن خلفــي بقــوةَ ،و َق َفــت مســتغربة تنظــر ا ّيل يف دهشــة .مل
أعطهــا فرصــة أن تســأل  ..أمســكت معصــم يدهــا وســحبتها خلفــي حتــى
غرفــة ابنهــا ،أجلســتها متا ًمــا حيثــا كنــت أجلــس ليلتهــا  ..فتحــت اهلاتــف عــى
نافــذة الرســائل ،فتحــت هلــا الرســالة املصــورة ثــم أمســكت اهلاتــف بــن أصبعي
اإلهبــام والســبابة ووجهــت الشاشــة إىل وجههــا متا ًمــا كــا فعلــت معــي ليلتهــا.
أخربهتــا :نفــس الرســالة التــي وصلتنــي مــن ((زيــن)) تقــول إننــي عاهرة أفســد
حياتــه كانــت قــد وصلتــه يف نفــس الليلــة مــن هاتفــي ذاتــه  ..تقــول إنــه خائــن،
فاســد ،يفســد حيــايت  ..أقســم بجميــع أســاء اهلل املقدســة ،وبرمحــة الســيد((مجال
الديــن)) واألُم ((فطــوم)) و ((زيــن)) ،لــو مل ختربينــي حقيقــة مــا حــدث تلــك
الليلــة ألعتربتــك يف تعــداد األمــوات وقاطعتــك مــا تبقــى مــن عمــري.

نظــرت إ ّيل مفزوعــة للحظــات ثــم بكــت ،فأعــدت القســم جمــد ًدا ،أكــدت
ـي احلقيقــة ســأخرج مــن شــقتها وقــد أعتربهتــا ماتــت،
عليهــا لــو مل تقــص عـ ّ
قلــت هلــا  :ليلتهــا حاولــت التواصــل معــه لكنــه كان مشـ ً
ـغول ،أرســلت إليــه
رســالتني وأنتظــرت الــرد ،عندمــا تأخــر الــرد وضعــت اهلاتــف عــى الوســادة
جهــة اليمــن مــن رأيس بينــي وبــن احلائــط ثــم نمــت ،لكــن عندمــا دخلتــي
أنــت باإلفطــار وجعلتينــي أســتفيق مــن النــوم كان اهلاتــف عــى يســار رأيس
بــن جســدي واملِن َْضـ َـد ُة.
اآلن أخربيني تفاصيل ما حدث ليلتها.

صمتت للحظات قبل أن تقول:

 كل شــىء فعلتــه كان ملصلحتــك  ..كان بدافــع احلــب واخلــوف عليـ ِـك.
مــا حــدث يومهــا هــو أن ((رشــيد)) غــادر الشــقة باجتــاه العمــل يف الصبــاح
الباكــر ،بعــد نزولــه دخلــت عليــك الغرفــة فوجدتــك نائمــة كاألمــوت ،كنــت
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عــى يقــن مــن إنــك ســوف حتاولــن التواصــل معــه وكنــت أود أن أهنــي هــذا
األمــر هنائ ًيــا لكــي تنتبهــي حلياتــك وزوجــك.
أخــذت اهلاتــف مــن جانــب رأســك دون أن تشــعري ،فتحــت الرســائل،
وجــدت مــا كتبتيــه لــه ومــا رد بــه عليــك ،كتبــت لــه الرســالة عــى أهنــا منــك،
ـارا لرجولتــه وشــهامته وأنــه قــد رســب يف
أخربتــه أن كل مــا حــدث كان اختبـ ً
االختبــار ،وأنــه اآلن يدمــر ســرتك وحياتــك أمــام النــاس وطلبــت منــه أن
يبتعــد عنــك.
كنت أود فقط أن أبعده ِ
عنك فهو متزوج وأنت متزوجة.

ـوع،
ـر ا َْل ْو ُضـ َ
بعدهــا كان مــن الــروري أن أكمــل مــا فعلتــه َحاو َلــت َأ ْن ُأ ْقـ ُ َ
ـجلت رقـ ًـا
لــذا قمــت بحــذف الرســائل وحــذف رقمــه مــن اهلاتــف ،ثــم سـ ُ
آخــر أمتلكــه أنــت ال تعرفــن عنــه شــي ًئا بنفــس اللقــب الــذي أعطيتيــه أنـ ِ
ـت لــه
((عزيــز صــدري)).
قمــت بكتابــة الرســالة عــى هاتفــي مــن الرقــم اآلخــر وأرســلتها إليـ ِ
ـك،
فظهــرت ِ
لــك عــى اهلاتــف أهنــا واردة مــن ((عزيــز صــدري)) ،أخــذت

اهلاتــف معــي إىل املطبــخ خشــية أن تســتفيقي مــن النــوم ومتســكي بــه فتكتشــفي
األمــر ،أعــددت لــك اإلفطــار ثــم ُعــدت ،وضعــت اهلاتــف عــى يســار رأســك
لكــي يكــون قريبــا مــن يــدي عندمــا أحــاول احلصــول عليــه كنــت أعــرف أنـ ِ
ـك
ً
ســتنهضنني مــن النــوم مرهقــة فلــن تالحظــي تبــدل مكانــه ،ثــم قمــت بإفاقتــك
مــن النــوم.
ِ
أجعلــك مشــغولة ثــم أمســكت باهلاتــف
افتعلــت قصــة اإلفطــار كــي
وافتعلــت أننــي اكتشــفت األمــر مصادفــة ،أمســكت اهلاتــف بــن أصبعــي
وفتحــت لــك الرســالة كــي ترينهــا مــن بعيــد وال تفتــي يف الرســائل ،بعــد
أن تأكــدت مــن رؤيتــك للرســالة جيـ ًـدا قمــت بإخــراج الرشحيــة وإتالفهــا ثــم
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رضبــت اهلاتــف يف احلائــط ،حتــى ال تكتشــفي حقيقــة مــا حــدث وحتــى ال
تكــن هنــاك وســيلة اتصــال بينــك وبينــه قــد تتســبب يف كشــف مــا حــدث.

نظــرت إليهــا يف حــرة والدمــوع ترتقــرق بغزارة عــى اخلديــن دون توقف،
مل أكــن أخت ّيــل أهنــا قــد تفعــل ذلــك ،لقــد ح َط َمــت آخــر أمــل كان بينــي وبينــه،
تســببت أن أعيــش شــهور طــوال يف بــؤس وقهــر .رصخــت فيهــا أســأهلا:
 -ملاذا؟

كانــت اإلجابــة مرعبــة أكثــر عندمــا نظــرت إ ّيل بحقــد مل أعهــده فيهــا
وقالــت:
 ألنــه منــذ البدايــة كان جيــب أن حيبنــي أنــا وليــس ِأنــت ،أن يتعلــق بـــ

((مجيلــة))  ،وليــس ((منــة اهلل)) ،عندمــا افتعلــت حادثــة احلافلــة كنــت فقــط
أحــاول لفــت انتباهــه إ َّيل ،وعندمــا ذهبــت إىل الســيدة ((فريــدة)) كنــت أود
عوضــا عــن ذلــك مل يـ َـر
أيضــا لفــت انتباهــه وانتباههــا هــي األخــرى ،لكنــه ً
ً
غــرك ،أنـ ِ
ـت رسقتــي انتباهــه وقلبــه ألنــه ســاذج ،وغبــي.
.. .. .. -

لذلــك ..عندمــا علمــت بمجيئــه خلطبتــك ،وعلمــت أن ((فطــوم)) مل
ختــر والدنــا ألي منــا قــد أتــى ،تســللت خلســة إىل جــوار والــدك بينــا كنتــم
تتحدثــون م ًعــا يف الغرفــة أنــت و ((فطــوم)) ،واعرتفــت لــه أننــي أعيــش قصــة
يت خلطبتــي ،وتوســلت إليــه أن يوافــق ألننــي أحبــه
حــب مــع ((زيــن)) وأنــه آ ً
جـ ًـدا ،حتــى إذا مــا أتــى ((زيــن)) وطلبــك أنـ ِ
ـت ،وقــف والدنــا عاجـ ًـزا عــا
يفعلــه ،هــل يوافــق أن يــزوج حبيــب ((مجيلــة))إىل شــقيقتها ((منــة اهلل))،
ويكــر قلبهــا ببقائــه أمامهــا طيلــة الوقــت؟ بالطبــع ال ،لذلــك قــام والدنــا
بالتحجــج أنـ ِ
ـك ماتزالــن صغــرة ورفضــه هنائ ًيــا يف املــرة الثانيــة.

***
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()10
وقفــت باكيــ ًة أمــام القــر ،أشــتكي إليهــم مــا فعلتــه ابنتهــم معــي،
ُ
ـاس عــارم بالغضــب مــن أختــي ((مجيلــة)) التــي تســببت
يتملكنــي أحسـ ٌ
أنان َّي ُتهــا وعــدم ثقتهــا بنفســها هبــذه احلالــة التعســة التــي وصلــت اليهــا،
أي جهــد للتفاهــم
ويتملكنــي الغضــب مــن والد َّيــا اللذيــن مل حيــاوال بــذل ّ
معــي ،ألرضــاءي ،للحيلولــة دون حــدوث هــذه اإلســاءة ،غاضبــة مــن
التقاليــد املوغلــة يف ِ
القـ َـدم والتــي تنــص أن أهل َّيــة املــرأة يف طاعتهــا العميــاء
ملــن حوهلــا.
موج ًهــا إىل نفــي ،إ ْذ كان يف مقــدوري أن
لكــن الغضــب األكــر كان َّ
أقــول ((ال)) أن أفعــل شــي ًئا مــا ملســاعدة نفــي ،لكنــي مل أفعــل شــي ًئا .كانت
األمــور تنحــو دو ًمــا عــى هــذا النحــو .ففــي حلظــات القلــق الشــديد ،و يف
ـرارا وأفعــل شــي ًئا مــا مــن شــئنه أن
اللحظــة التــي أوشــك فيهــا أن أختــذ قـ ً
ينقــذين مــن الغــرق ،أجــد نفــي وقــد انكمشــت عــى نفــي ال أقــوى عــى
أي يشءَّ ،
كأن يـ ًـدا خف َّيــة متنعنــي مــن ذلــك ،ومــا كانــت هــذه اليــد َّإل
عمــل ّ
ســلبيتي املفرطــة ،ومــن هنــا ،هــذا املــكان الــذي وضعــت نفــي فيـ ِـه ،كنــت
أراقــب العــامل مــن حــويل وهــو يتحــول إىل غاممــة قامتــة الســواد ،ويســتبد
الوجــوم هبــا َّ
كأن مصابيــح كهربا َّئــة ُأطفئــت ،واحـ ًـدا يف إثــر اآلخــر.
وبــا حــول يل وال قــوة يل ،وقفــت أتســاءل مــا الــذي فعلتــه يف حيــايت
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ليصــادف ربيــع عمــري كل هــذا اخلــراب واألســى ،اللعنــه عــي ((برنــارد
شــو)) يــوم قــال ((اجلميــع ســوف يؤذيــك بطريقــة مــا)) .وكأهنــا لعنــة
أطلقهــا فطالــت اجلميــع.
بعــد أن قــرأت هلــم الفاحتــة وبعــض آيــات القــرآن الكريــم دعــوت هلــم،
بعدهــا ســلكت طريــق العــودة إىل شــقتي بشــعور مــيء باخليبــة .أثنــاء الطريــق
َو َرد إ ّيل اتصــال مــن ((نــزار)) ،مل أجبــه ،كــرر اتصالــه عــدة مــرات وكــررت
الرفــض يف كل واحــدة منهــم ،كنــت يف حالــة ســيئة ال تســمح يل بالتحــدث
مــع أحــد ،ثــم إين ال أعــرف مــا الــذي جعلــه يتذكــر أن لــه زوجــة ،كنــت أعتقــد
واهلل أنــه ال يملــك رقــم هاتفــي مــن األســاس ،الرجــال اآلن يتحدثــون عــر
الشــات أو اهلاتــف مــع كل أهــل األرض إال زوجاهتــم .مبــدأ مــا متلكــه أمهلــه
متفـ ٍ
ـش فيهــم.

عودتــه املبكــرة للمنــزل تعنــي نزيــر شــؤم ،فهــو ال يعــود قبــل منتصــف
الليــل أمــا أن يعــود قبــل الغــروب فهــو أمــر مل أعتــده ويف كل مــرة َف َعــل كانــت
هنــاك مصيبــة عــى وشــك احلــدوث .دخلــت مــن بــاب الشــقة ،وجدتــه
جالســا يف الصالــة يزفــر غضبــا .رصخ يف وجهــي فــور رؤيتــي« :أيــن كنـ ِ
ـت».
ً
ً
تســمرت يف مــكاين ،نظــرت إليــه يف حــزن ،دقــت يف رأيس موســيقى حزينــة
فأشــفقت نفــي عــى نفــي ،ترقرقــت الدمــوع مــن عينــي عــى اخلديــن ببــطء
شــديد قبــل أن أقــول لــه بصــوت منخفــض للغايــة ترافقــة ابتســامة بائســة:
«كنــت يف املقابــر».
مل يعلــق  ..تركتــه يف الصالــة ،دخلــت إىل غرفــة النــوم ،حصلــت عــى
بعــض مــن املالبــس ثــم توجهــت إىل احلــام ،حصلــت عــى دقائــق أســفل املــاء
الــدايفء ،يف حماولــة منــي لتهدئــة روحــي ولــو قليـ ًـا.

***
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خرجــت مــن احلــام  ..كنــت يف حالــة مــن الشــجن قــد متلكتنــي متا ًمــا،
عــرت الصالــة ،منهــا إىل غرفــة النــوم دون مالحظــة أن مكانــه خال ًيــا ،كنــت
جالســا يف مكانــه.
أعتقــده مــا يــزال
ً

دخلــت غرفــة النــوم مرتديــة بعــض قطــع مــن املالبــس الداخليــة اخلفيفــة
وقــد وضعــت فوطــة قطنيــة فــوق شــعري أجففــه ،أشــعلت ملبــات اإلضائــة،
جالســا عنــد حافــة الرسيــر شــبه عـ ٍ
ـار إال مــن قطعــة مالبــس وحيــدة،
فوجدتــه
ً
قــال بصــوت جــاف.
 -اطفئي األنوار.

دون أن أنبــث بكلمــة فعلــت لــه مــا أراد ثــم حتركــت صــوب خزانــة
املالبــس بغيــة إكــال ارتدائــي بــا يتناســب مــع انخفــاض درجــة احلــرارة.
فخــرج صوتــه جمــد ًدا.
 -أريدك كام أنت.

نظرت إليه بشىء من القرف ،أردت سؤاله.

عيل!!.
 -حتى و أنا يف هذه احلالة ال تشفق ّ

حســا
لكننــي ارتأيــت أن ســؤاله لــن يفيــد بــيء ،فاملــرء الــذي ال يملــك ًّ
إنســان ًّيا ال يشء يثنيــه عــن فعـ ٍ
ـل دينء يرغــب فيـ ِـه .ثــم إنــه ســوف حيصــل عــى
مــا يبتغيــه ســواء وافقتــه أو رغـ ًـا عنــي .كنــت أشــعر بالقــرف فأنــا ال أشــمئز إال
مــن أولئــك الذيــن يعبــدون شــهوهتم حتــى يــكاد أحدهــم يتخـ ّـى عــن كرامتــه
ألجــل لــذة ال تزيــد عــن القليــل مــن الدقائق .ولألســف يف أي عالقــة كل يشء
يمكــن إصالحــه إال الشــعور بالقــرف ال يمكــن التخلــص منــه إال بالتخلــص
مــن الشــخص نفســه.
بنفــس مكســورة ذليلــة توجهــت إىل الرسيــر .صعــدت فوقــه ووضعــت
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لــه جســدي يف الوضــع الــذي حيبــه دون أن أنبــث بكلمــة واحــدة .اعتــدل يف
الوضــع املالئــم ثــم فعــل مــا يرغــب فيــه ،اســتمر لبضــع دقائــق كنــت فيهــم
أشــعر بالغثيــان وشــىء مــن القــرف املضاعــف ،كانــت الدمــوع تســيل مــن
عينــي وشــعور احلــرة عــى روحــي يتملكنــي.

فــور انتهائــه ممــا يفعلــه تراجــع خطــوات للــوراء ،اقــرب مــن خزانــه
املالبــس أخــذ منهــا مــا يرغــب فيــه ثــم غــادر الغرفــة باجتــاه احلــام .بعــد
دقائــق قليلــة ســمعت صــوت بــاب الشــقة وقــد انفتــح ثــم أغلقــه بقــوة بعــد
أن خــرج منــه.

***

ـدي،
جلســت يف الصالــة وحيــدة متا ًمــا إال مــن ((منكوشــة)) اجلالســة بــن يـ َّ
ال توجــد لــدي كتــب جديــدة ،ال توجــد قهــوة ،ال يوجــد أي يشء أشــعر معــه
بالونــس .رحلــت ((فطــوم)) ،كرهــت غــدر ((مجيلــة)) ،زوجــي ال يفهمنــي،
لــدي مــكان أذهــب إليــه ،حتــى قلبــي مزدحــم ال يوجــد فيــه مــكان
مل يعــد
ّ
أزره ،فقــد مألتــه باألوغــاد واخليبــات وخلفــت فيــه املــرارة.

ـدي إىل األرض هرولــت باجتــاه البــاب،
قفــزت ((منكوشــة)) مــن بــن يـ َّ
وقفــت خلفــه متا ًمــا وأخــذت تنظــر إ ّيل وإىل البــاب وقــد ارتفــع صــوت موائهــا،
بــدت يل ســعيدة ،نظــرت إليهــا مســتغرب ًة مل أفهــم ســبب مــا تفعلــه ،إىل أن
دق جــرس البــاب ،فتحركــت باجتاهــه وقــد اعرتتنــي حالــ ًة مــن الدهشــة،
ـرا
فتحــت البــاب ألجدهــا واقفــة أمامــي وقــد محلــت بــن يدهيــا صندو ًقــا صغـ ً
مصنو ًعــا مــن الــورق املقــوى ،ال تــزال مبتســمة بمالمــح باشــة رغــم مــا فعلتــه
هبــا الســنني ،ابتهجــت عنــد رؤيتهــا مل أكــن قــد رأيتهــا منــذ شــهرين كاملــن،
دائــا تــأيت يف أشــد األوقــات ســوا ًدا فتبدهلــا وجتعــل الدمــاء تــري يف
إهنــا ً
أورديت.
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ً
ثقيــا ،ال
صغــرا إال أنــ ُه كان
محلــت عنهــا الصنــدوق ،رغــم أنــه كان
ً
أعــرف كيــف لعجــوز مثلهــا أن حتمــل كل هــذا الثقــل وتصعــد بــه الســامل.
يف الصالــة جلســنا متجاورتــن ملــا يقــرب مــن الســاعة وبضــع دقائــق،
ـرا ،صنعــت هلــا َّ
بعضــا مــن قطــع الكيــك
الشــاي ،وقدمــت هلــا ً
احتفيــت هبــا كثـ ً
كان ((نــزار)) قــد أحرضهــا قبــل يومــن وبقــت يف ال َّثالَّجــة كــا هــي ،أخربتنــي
بصــوت ملئــه الشــجن أهنــا مل تعــد قــادرة عــى املعيشــة وحدهــا بعــد رحيــل
العــم ((رؤوف)) ،وأهنــا قــررت أن تعــود إىل مدينــة مولدهــا ((بنــي مــزار)) يف
حمافظــة ((املنيــا)) حيــث أســاس نشــأهتا وعائلتهــا.
كثريا بنفيس ،قالت :
أوصتني ً

 يــا بنتــي ال أحــد يــدري مــا أصابــك ،ال أحــد يــدري كيــف هــي معركتــكاخلاصــة مــع احليــاة ،ال أحــد يــدري مــا انتهــك أمانــك ،براءتــك ،عفتــك،
برشيتــك ،ال أحــد يــدري مــن أنــت وبــأي اآلالم العظيمــة قــد مــرريت .أعلــم
أنــك تعيشــن مرغمــة مــع ابــن عمــك ،أنـ ِ
ـك مل حتبينــه يو ًمــا وأن قلبــك مــا يــزال
معل ًقــا بـ((زيــن)) ،لكنــه اآلن متــزوج ولــه حيــاة كاملــة ،فــإن كان هنــاك ســبيل
للتافهــم مــع ابــن عمــك فاســلكيه ،وإن مل يكــن فاســلكي سـ ً
ـبيل للنجــاة وال
تســتمعي توجيهــات أحــد يبــث يف قلبــك اخلــوف ،يمكنــك النجــاة اآلن
وأنــت مــا تزالــن صغــرة ومل ترزقــي باألطفــال.
يــا بنتــي لقــد عشــت مــع زوجــي هنــا ألكثــر مــن ثالثــن عا ًمــا بســبب خطــأ
واحــد فعلنــاه ألننــا تزوجنــا رغـ ًـا عــن العائلــة ،مل نقــف لنواجههــم بــل هربنــا،
واهلــروب مل يكــن يف يــوم مــا حـ ًـا ملشــكلة ،واملشــكلة مل تكــن أننــا أخطأنــا،
املشــكلة واملعضلــة احلقيقيــة أننــا عندمــا عرفنــا أيــن الصــواب خشــينا مــرىض
املجتمــع ،والقيــل والقــال فوقفنــا عاجزيــن ،بقينــا عالقــن يف املنتصــف إىل أن
يقــي اهلل أمـ ًـرا كان مفعـ ً
ـول.
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كانت وكأهنا تتحدث بلسان اجلدة ((حسيبة)) عندما قالت..

 إن العــامل يــا بنتــي آل لغابــة كبــرة ،لــن ينفعــك أحــد إن مل تنفعــي نفســك،إن املــرء يضيــع ويتحطــم كلــا ضحــى بشــىء مــن راحتــه يف ســبيل راحــة مــن
ال يكرتثــون إليـ ِـه.
ثــم أخربتنــي أن هنــاك مكتبــة لبيــع الكتــب قــد ُأف ُتتِحــت يف ((شــارع

العريــش)) عــى بعــد مائتــن مــر مــن الســكن القديــم ،وأهنــا قــد اشــرت يل
بضــع روايــات منهــا وقامــت بفتــح الصنــدوق وبــدأت يف إخراجهــم منــه،
كنــت ســعيدة للغايــة وأنــا أقلــب يف الروايــات ،كانــت تعــرف ذوقــي مســب ًقا،
لكــن الســعادة كانــت ناقصــة ألننــي ســأقرأ هــذه الكتــب دون وجــود مــن كنــت
أناقشــه فيهــم ،ثــم أهنــا هــي األخــرى ســوف ترحــل مبتعــدة إىل ((بنــي مــزار)).
لكــن عــى أيــة حـ ٍ
ـال ،هــذه الكتــب ســوف تنقــذين ،فالقــراءة تنقــذ اإلنســان مــن
كل يشء ،حتــى مــن نفســه.
ِ
عليك شي ًئا ؟!
هيون
 وزوجك !! َّأل ِّ -ليس يل زوج.

 -أتكرهينه ؟!

 -ال أكره أحد  ..لكن ال رغبة يل يف املعيشة معه.

 بسبب ال ُعنف !!اليس كذلك ؟! العنف ليس أسوأ ٍيشء يف العامل.
 -ماذا إذن ؟!

شخص ال ُيبايل.
 الال ُمباالة  ..فليس أسوء من ُمشاركة أيامك معٌ
حق.
 -إ ًذا  ..عامليه باملثل  ..ا ُملعاملة باملثل ليست عقاب ،بل هي ّ

 -الوجع جيعلني أكتفي بالصمت  ..الصمت أحيا ًنا خيفف وطأة األمل.

232

 الوجــع ال يمــر بالصمــت بــل يتغــذى عليــه ،األمل ال يــزول بالكبــتبــل يكــر ،األنــن ال ينقــي باهلــرب بــل يتفاقــم .لــذا عليـ ِ
ـك املواجهــة .احلــل
يكمــن يف املواجهــة ح ًقــا  ..فاملــرء يتعــرض لــأذى بقــدر مــا يســمح هــو بذلك،
وال أحــد وال يشء قــادر عــى أذ ّيتــك أكثــر مــن نفســك.
ألول مــرة اســتمع إليهــا غــر ُمباليــة  ..ال يشء يف يــدي أفعلــه  ..فأنــا اشــعر
بالعجــز التــام ..يف هنايــة جلســتنا و عندمــا قــررت ا ُملغــادرة قالــت مــا أســمته
((وصيتــي األخــرة)) :

 يــا أبنتــي  ..ليســت املشــكلة دائـ ًـا يف أن نخــر ،معظــم األحيــان تكــوناملشــكلة يف أننــا نحافــظ عــى األشــياء التــي تؤذينــا ظنًــا منّــا أن خســارته ال
ُتعــوض ،ال يوجــد شــىء ال يعــوض إال نفســك ،وإن املــرء ليــدرك يف حلظــة مــا
أن مــا مــن يشء ســيجعله أفضــل إال مــا يفعلــه لنفســه ،ال حــب اآلخريــن وال
وقتهــم وال عطاياهــم.
قلت بصوت ملئه اليأس وكثري من احلزن:

 فــات األوان  ..لقــد انتهيــت ،خذلــوين مجي ًعــا  ..مل أجــد أحالمــي وهــذاســبب ٍ
أيضــا وهــذا ســبب إضــايف ألن
كاف ألن أحــزن ،مل جتــدين أحالمــي ً
أحــزن ،مل يقــف معــي أحــد يف مواجهــة ســوء هــذا العــامل.
 مُ طــأة متا ًمــا ً ..أول  :يقــول الــرب {اللّٰ لنــا ملجــأ و قوه عونـ ًا يف الضيقات
ـت األَر ُض ،و َلـ ِـو ا ْن َق َلبـ ِ
ـك الَ ن َْخ َشــى و َلــو َت َزح َزحـ ِ
ـت ِْ
ال َبـ ُ
و جــد َشــديد ًا ،لِذلِـ َ
ـال
َ
َ
َ ْ ْ َ
ْ
ـب ا ْلبِ َحـ ِ
إِ َل َق ْلـ ِ
ـار }« .مزمــور  ١:٤٦لــذا ال تيــأيس أبـ ًـدا ،وأحســني مع َّيــة اهلل.
ثانيــا  :عليـ ِ
ـك أن تؤمنــي أن كل إنسـ ٍ
ـان وحيــد يف مواجهــة قــدره ،ثــم بعــد ذلــك
ً
يمــوت ،وألننــا ســنصل للمــوت ال حمالــة علينــا أال نخــاف أن نغامــر ،نقــاوم يف
ســبيل النجــاة بأنفســنا ،وأن نتقبــل حقيقــة أن هــذه هــي احليــاة.
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أهنــت حديثهــا وكانــت تنظــر يف عينــي كعــادة كل مــرة نتحــدث ،تتأمل وقع
ـي .وملــا وجدتنــي ُمتقبلـ ًة مقتنعــة بــا تقــول ،مــدت يدهــا أمســكت
الكلــات عـ ّ
ـدي وقالــت ..
روايــة ثــم وضعتهــا بــن يـ َّ
 -ال بد أن تقرئي هذه اآلن ،هذا هو الوقت املناسب.

 O Alquimista -ل «بأولو كويلو» .من إصدار العام 1988

 نعــم  ..اخليميائــي  ..اقرئيهــا لتكتشــفي الكنــز .لكــن احــريص أكثــر عــىقــراءة مــا بــن الســطور .لطاملــا كان مــا بــن الســطور دائـ ًـا هــو األهــم.

***

234

()11
ليلتهــا  ..مل تغمــض يل عــن حتــى تنفــس الصبــح ،غيــاب ((نــزار)) أتــاح
إ ّيل فرصــة التأمــل فيــا دار بينــي وبــن جــديت العجــوز (( ُأم بربــارة)) ،كانــت
ـي كأي حديــث عابــر ،كانــت تســتحق أن أتأملهــا
وصاياهــا تســتحق أال متــر عـ ّ
بعنايــة ،وأن أتفكــر فيهــا وأعيدهــا عــى نفــي مــرة بعــد مــرة.
بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ســاعتني متواصلتــن مــن التفكــر املســتمر
شــعرت بالرتابــة وامللــل مــع قلــة احليلــة ويشء مــن العجــز ،كنــت يف حــرة
شــديدة مــن أمــري ،كلــا أعــدت وصاياهــا عــى نفــي أتســاءل مــا الــذي
عــي فعلــه للنجــاة.
ينبغــي ّ
أأطلب الطالق من ((نزار))؟!

وإن حدث ماذا أفعل بعدها وأنا وحيدة متا ًما.

أأستمر معه؟!

أي حيــاة هــذه التــي تقتســمها امــرأة مــع شــخص ال يؤمــن حتــى بأبســط
حقوقهــا اإلنســانية.
أتصالح مع ((مجيلة))؟!

وكيف أغفر هلا خداعها ..

كل يشء كان بــا جــدوى ،أشــعر بالعجــز ،أعــرف أن مــا أحيــاه بالكامــل
ـي أن أســلكه للنجــاة ،هــذا مــا
خطــأ يف خطــأ ..لكــن مــاذا أفعــل؟ أي طريــق عـ ّ
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مل أجــد لــه إجابــة ،مــا يــزال هنــاك شــىء ناقــص ليؤكــد يل أيــن أضــع قدمــي
ـي أن أســلكه اآلن.
وأي اجتــاه عـ ّ

ـي
مــع ازديــاد احلــرة شــعرت ببعــض الصــداع ،ولكــي أصبــح بخــر كان عـ ّ
أن أتوقــف عــن التفكــر ولــو قليـ ًـا ،وأن أختلــص مــن الطاقــة الســلبية التــي
ســيطرت عــى مشــاعري.
هنضــت مــن مــكاين ،توجهــت مبــارش ًة إىل املطبــخ ،أعــددت لنفــي فنجـ ً
ـال
مــن القهــوة ثــم عــدت إىل لصالــة مــرة أخــرى ،أحتضنت((منكوشــة)) التــي
أصبحــت قطــة عجــوز هــي األخــرى ثــم أمســكت بروايــة ((اخليميائــي O /
 ))Alquimistaورشعــت يف قراءهتــا.

كنــت أقــرأ فيهــا بنهــم شــديد ،أشــعر بلــذة شــديدة ،كمــن تســتمتع بســاع
مقطوعــة موســيقية لـــ ((بيتهوفــن)) يف أجــواء بــاردة حتــت قطــرات املطــر،
بــدت يل أعجوبــة فلســفية رغــم صغــر حجمهــا وقلــة عــدد صفحاهتــا ،كوهنــا
تتحــدث عــن قصــة الراعــي األندلــي الــذي جيــوب البــاد بح ًثــا عــن الكنــز
فيــزور ((املغــرب)) والصحــراء الكــرى ثــم يذهــب إىل أهرامــات ((مــر))
جعلهــا شــيقة أكثــر يف عينــي .غــر أن قصتهــا كانــت وكأهنــا موجهــة إ ّيل ســواء
مــن العــم العزيــز ((بأولــو كويلــو)) أو مــن الســيدة العجــوز (( ُأم بربــارة)).
مل أتركهــا حتــى انتهيــت مــن قراءهتــا ،ثــم قــررت أن أفعــل مــا كان يفعلــة
((زيــن)).
أحــرت ورقــة بيضــاء من أجــل أن أكتــب فيها رأيــي الشــخيص يف الرواية
ومــا الــذي اســتفدته منهــا .أمســكت بالقلــم وبــدأت اكتــب ىف منتصــف الورقــة
مــن األعــى (( :مراجعــة  .))review /ثــم كتبت أســفله..
 -رواية :اخليميائي – O Alquimista
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قصــة العمــل :حتكــي الروايــة قصــة الراعــي ((ســانتياغو )) الــذي اســتفاق
مــن نومــه أســفل شــجرة اجلميــز املوجــودة يف رواق كنيســة قديمــة يف الريــف
األندلــي ولديــه رغبــة كبــرة يف الســعي خلــف حلمــه املتمثــل يف رؤيــة
ـرا أثنــاء النــوم ،مــى يف البحــث عــن حلمــه الــذي فرستــه إليــه
تكــررت لــه كثـ ً
إحــدى العرافــات أنــه كنــز مدفــون قــرب أهرامــات ((مــر)) .بــدأ رحلتــه من
((إســبانيا)) عندمــا التقــى امللــك ((ملكــي صــادق)) الــذي أخــره هــو اآلخــر
عــن الكنــز .فتخــى عــن أغنامــه يف مقابــل احلصــول عــى األمــوال الالزمــه
ـارا باملغــرب ،حتــى بلــغ ((مــر))
لرحلتــه ثــم عــر مضيــق جبــل طــارق ،مـ ً
وكانــت تواجهــه طــوال الرحلــة إشــارات غيبيــة.

يف طريقــه للعثــور عــى كنــزه ،تقــع لــه أحــداث كل حــدث منهــا اســتحال
عقبــة تــكاد متنعــه مــن متابعــة رحلتــه ،إىل أن جيــد الوســيلة التــي تســاعده عــى
ً
رجــا
جتــاوز هــذه العقبــة .يســلب مرتــن ،يعمــل يف متجــر للبلــور ،يرافــق
إنجليز ًّيــا ((يريــد أن يصبــح خيميائ ًيــا)) ،يبحــث عــن أســطورته الشــخصية،
يشــهد حرو ًبــا تــدور رحاهــا بــن القبائــل ،إىل أن يلتقــي ((اخليميائــي)) عــارف
األرسار العظيمــة الــذي حيثــه عــى املــي نحــو كنــزه .يف الوقــت نفســه يلتقــي
((فاطمــة)) حبــه الكبــر ،فيعتمــل يف داخلــه رصاع بــن البقــاء إىل جانــب
حبيبتــه ،ومتابعــة البحــث عــن كنــزه .تنصحــه ((فاطمــة)) باملــي وراء حلمــه
وتعــده بانتظــاره يف الصحــراء.
خــال هــذه األحــداث يفــرق عــن رفيقــه اإلنجليــزي الــذي يرغــب يف أن
ـرا إىل األهرامات
يكــون خيميائ ًيــا ليتابــع بعدهــا طريقــه وحيـ ًـدا حتى يصــل أخـ ً
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ليكتشــف أن مــا ينتظــره هــو عالمــة أخــرى تدلــه أن الكنــز احلقيقــي كان يف
املــكان الــذي اســتفاق فيــه مــن نومــه بعــد الرؤيــة .عنــد شــجرة اجلميــز يف
الكنيســة القديمــة .فيعــود مــرة أخــرى إىل الكنيســة ،حيفــر أســفل الشــجرة
كنــزا يف صنــدوق .لقــد كان الكنــز أســفل أقدامــه منــذ البدايــة ،لكنــه
وجيــد ً
كنــز فـ ٍ
ـان .الكنــز احلقيقــي كان يف الرحلــة ،فيــا تعلمــه منهــا ،الكنــز احلقيقــي
يف املعرفــة ،يف الــذات.
 -وجدهتا ..

***

قلتهــا يف نفــي بعــد االنتهــاء مــن كتابــة املراجعــة لروايــة ((اخليميائــي))،
نعــم وجدهتــا ،اإلجابــة عــى ســؤايل والتــي أبحــث عنهــا منــذ ســنوات ،منــذ
قــرأت مــا قالــه العــم ((جــورج برنــارد شــو)) (( :اجلميــع ســوف يؤذيــك
بطريقــة مــا عليــك فقــط أن جتــد مــن يســتحق أن تعــاين ألجلــه)) ،نعــم ،لقــد
كان حم ًقــا واجلميــع طالنــي منهــم نصيــب مــن األذى ،بقــي فقــط أن أجــد مــن
يســتحق أن أحتمــل األذى ألجلــه ،ومل أعــرف مــن هــو ذلــك الشــخص.
اآلن وجدهتــا ..عرفتــه  ..لقــد تــرك يل العــم ((باولــو كويلــو)) اإلجابــة
عــى ســؤايل يف نفــس العــام الــذي ولــدت فيــه بداخــل روايــة ((اخليميائــي))،
الشــخص الوحيــد الــذي يســتحق أن تتــأذى ألجلــه هــو أنــت ،أنــت فقــط
وبؤســا ،يف الشــدة واملــرض ،يف األمل
مــن يرافقــك يف أشــد األوقــات ســوا ًدا ً
واحلــزن .حتــى يف القــر أنــت فقــط مــن ســرافقك.
***

صباحــا عندمــا اتصلــت عليــه .أخربتــه
كانــت الســاعة قــد دقــت العــارشة
ً
دون مقدمــات عــن رغبتــي يف التحــدث إليــه لألمهيــة القصــوى .قــال إنــه
ـي.
مشــغول ملــدة ســاعة مــن اآلن ،بعدهــا ســوف يعــاود االتصــال عـ ّ
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قبــل أن أنــزل باهلاتــف عــن أذين كان بــاب الشــقة قــد انفتــح ،دخــل منــه
((نــزار)) وأغلقــه مــن خلفــه بقــوة .نظــر إ ّيل بحــدة وكأننــي أنــا مــن كانــت
تتس ـك ََّع خــارج البيــت طــوال الليــل ،واآلن عــدت خممــورة برائحــة نتنــة.
أكــر َ
ث لعودتــه ،توجهــت إىل غرفــة النــوم،
تركتــه يف الصالــة دون أن َ َ
فــأيت مــن خلفــي .كنــت واقفــة بالقــرب مــن خزانــة املالبــس عندمــا اقــرب
وأمســك بمعصــم يــدي وســحبني خلفــه دون أن ينبــث بكلمــة .تركــت لــه
نفــي فســحبني وأجلســني عنــد حافــة الرسيــر ثــم جلــس أمامــي.

عــاد إىل نفــس احلديــث مــرة أخــرى .تكلــم بجديــة عــى عكــس كل مــرة
كان يتحــدث يف رجــاء حيــاول اقناعــي .قــال إنــه قــد َّ
مــل مــن العمــل عنــد
أصدقائــه ويرغــب يف امتــاك عملــه اخلــاص بــه وأنــه اتفــق مــع ((رشــيد))
عــى أن يقيــا مرشو ًعــا جيـ ًـدا ،وقامــوا بعمــل دراســة جــدوى تأكــد هلــم أنــه
مربــح متا ًمــا .طلــب منــي أن أســحب لــه مــن البنــك الوديعــة التــي تركهــا
الســيد ((مجــال الديــن)) .أو عــى األقــل نتخــى عــن شــقة شــارع العريــش
والتــي كانــت معنــا بموجــب قانــون اإلجيــار القديــم ونحصــل عــى مقابــل
جيــد جــراء ختلينــا عنهــا.
قاطعتــه  ..مل أعطــه فرصــة أن يكمــل مــا يقولــه  ..نظــرت إليــه نظــرة جافــة
أبديــت لــه فيهــا الكثــر مــن اجلديــة والضيــق ثــم ســألته منفعلـ ًة ..

 ومــا دخــي بــا حتكــي عنــه!! أعتقــد أنــك الرجــل وأنــك وضعتنــييف املنــزل جمــرد خادمــة عليهــا أن تعيــش ســجينة بــن ِحيطــان الشــقة .تــأكل
وتــرب يف صمــت يف مقابــل أن تعمــل عــى نظافــة املــكان وتقبــل بوجــودك
خــارج املنــزل معظــم ســاعات اليــوم ثــم تعــود يف آخــره فاقـ ًـدا للوعــي برائحــة
اخلمــور واملخــدرات النتنــه .حتصــل عــى رغبتــك فيهــا دون حتــى االكــراث
لرغبتهــا أو احــرام أنوثتهــا ثــم تعطيهــا ظهــرك وتنــام.
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تأجــج غض ًبــا فصفعنــي بقــوة شــديدة التفــت فيهــا رأيس لالجتــاه اآلخــر
َّ
ـفتي عــى الفــور .ثــم
مــن فــرط قوهتــا وســالت عــى إثرهــا الدمــاء مــن بــن شـ َّ
ـي بأقــذر الشــتائم يف األم واألب ووصفنــي بــا ال يليــق عــى اإلطــاق
اهنــال عـ ّ
حتــى شــعرت أن فمــه ال ختــرج منــه كلــات إنــا روث هبائــم وفضــات مــن
الزبالــة.

شــفتي ،نظــرت يف عينيــه مبــارشة
التفــت إليــه وأنــا أمســح الدمــاء عــن
َّ
وأخربتــه بشـ ٍ
ـكل واضــح بأنــه وعــاء مــن القــذارة ،مريــض بالدنــاءة ،مشــوه
الــروح ،فاســد الرسيــرة ،خبيــث ال رجــاء منــه ،ومــيء بالفحــش والفجــور،
وأننــي ســوف أنفصــل عنــه ســواء وافــق عــى ذلــك أو رغـ ًـا عنــه.
حلظتهــا ارتفــع صــوت رنــن اهلاتــف ،كانــت الســاعة قــد مضــت ،مــد يــده
صوت((زين))واضحــا وهــو يقــول :
وأمســك بــه ثــم فتــح املكاملــة .جــاء
ً
 ِمعك يا هبة اهلل.

رفــض االتصــال ،ألقــى اهلاتــف عــى الرسير وهو ينظــر إ ّيل يف ضيــق وكأنه
صفــع عــى وجهــه ،ثــم مــد يــده أمســك شــعر رأيس جذبنــي منــه بــكل قوتــه
ـي رض ًبــا بقدميــه وكلتــا يديــه ،وجــه إ ّيل الصفعــات
نحــو األرض ،اهنــال عـ ّ
واللكــات والــركالت لدقائــق دون توقــف  ..ســالت الدمــاء مــن بــن شــفايت
واألنــف ،تعبــت وأنــا أحــاول صــد الــركالت ،حاولــت النهــوض واهلــرب
جر ًيــا مــن أمامــه فرضبنــي بقدمــه يف ظهــري رضبــة قويــة أفقدتنــي تــوازين
وأنــا أجــري فاندفعــت بشــدة نحــو األمــام ثــم ســقطت وارتطمــت رأيس يف
زاويــة احلائــط.

***

((ســم ّية)) وزوجهــا قــد وقفــا يف اخلــارج مــا بــن بــاب شــقتهم
كانــت ُ
وشــقتنا يســتمعون صــوت رصاخــي الواصــل إليهــم بوضــوح  ..مرتدديــن..
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يفكــرون يف اقتحــام الشــقة والدخــول إلنقــاذي أو الرتيــث قليـ ًـا ربــا أتصالــح
مــع ((نــزار)) ،عندهــا فتــح ((نــزار)) البــاب وكانــت كلتــا يديــه ملطخــة
بالدمــاء مــن إثــر حماولتــه كتــم الدمــاء املنبثقــة مــن رأيس بغــزارة وعندمــا فشــل،
هــرب مــن الشــقة.

اندفعــا مرسعــن إىل الداخــل ،كنــت ممــددة عــى األرض أصــارع املــوت،
تعرضــت لكــر مضاعــف يف اجلمجمــة والكثــر مــن الكدمــات يف وجهــي
وأنحــاء متفرقــة مــن اجلســد .حاولــوا مســاعديت ،أرشت إليهــم باجتــاه اهلاتــف
الــذي كان مــا يــزال يرتفــع صــوت رنينــه حيــث كان((زين))مــا يــزال يكــرر
اتصالــه.

((ســم ّية)) باجتــاه اهلاتــف ،احرضتــه ووضعتــه يف يــدي ،بينــا
هرولــت ُ
كان زوجهــا يطلــب ســيارة اإلســعاف مــن هاتفــه الشــخيص .بعــد أن وضعــت
اهلاتــف يف يــدي قبلــت االتصــال ثــم وبصــوت متعــب للغايــة ختنقــه الدمــوع
واألمل قلــت لــه مســتغيث ًة..
 -أنقذين.

***

يف املستشــفى  ..أخربوهــم أننــي يف احتيــاج شــديد وبرسعــة لعمليــة ترميــم
ـرا جيــب إيداعــه يف خزينــة املستشــفى ،كــا
مججمــة ســوف تتكلــف مبل ًغــا كبـ ً
أهنــم يف احتيــاج ملتــرع بالدمــاء عــى أن تكــون فصيلــة دمائــه (( - -Oأو
الســالبة)) املامثلــة لفصيلــة دمائــي حيــث إهنــا ال تقبــل التوافــق اال مــع مثيلتهــا.
((ســم ّية)) برفقــة زوجهــا وآخريــن مــن ســكان العــارة ُملتفــن
وقفــت ُ
حــول الطبيــب ،عاجزيــن ،ال يعرفــون كيفيــة التــرف يف املوقــف ،كان املبلــغ
كبــرا عليهــم غــر أن فصيلــة الــدم املطلوبــة نــادرة،
الــذي أخربهــم عنــه
ً
((ســم ّية)) هاتفــي الــذي احتفظــت بــه معهــا وأعطتــه إىل زوجهــا
أخرجــت ُ
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وهــي ختــره ان يبحــث ِ
فيــه عــن رقــم ((مجيلــة)) ،بغيــة التواصــل معهــا
وإخبارهــا بــا حــدث لعلهــا تــأيت ف ُت َحــل املشــكلة.

قبــل أن يصلــوا إىل رقــم ((مجيلــة)) يف اهلاتــف إذا بــه يظهــر ويدخــل بينهــم
دون اســتئذان ،فــرق مجعهــم بكلتــا يديــه ووقــف أمــام الطبيــب مبــارش ًة ،أخــره
أن ضعــف املبلــغ املطلــوب ســوف يوضــع يف خزانــة املستشــفى نقـ ًـدا خــال
دقائــق قليلــة .وأن دمــاءه بالكامــل هــو يف احلقيقــة جــزء مــن دمائهــا.
أخربه الطبيب:

 حتــى لــو حــدث ذلــك نحتــاج ملتــرع آخــر بالــدم ،فســوف حتتــاج إىلكيســن مــن الدمــاء وبــا أن فصيلــة دمائهــا نــادرة فاألمــر لــن يكــون سـ ً
ـهل.
رد ِ
عليه وهو ينظر يف عينيه مبارشة:
 -سوف أتربع هلا بالدماء مرتني.

رشع الطبيــب يف إخبــاره باســتحالة مــا يطلبــه و  ...لكنــه قاطعــه بجديــة
أخــره أنــه ســوف يتــرع مرتــن متتاليتــن وســوف يتحمــل أي مســئولية تنتــج
ـرارا عــى نفســه بذلــك.
لــه عــن ذلــك ،فأخــره الطبيــب أنــه ســوف يكتــب إقـ ً

***

كانــت ((مجيلــة)) نائمـ ًة عــى كــريس بالقــرب منــي عندمــا اســتعدت وعيي،
ـرا وأخربتنــي أهنــا كانــت قلقــة بشــدة عــى مــدار ثالثــة أيــام وهــي
َف ِر َحــت كثـ ً
ـي مؤكــد ًة أال أحتــدث
تنتظــر أن أســتفيق مــن الغيبوبــة ..شــددت املمرضــة عـ ّ
هنائ ًيــا ثــم هرولــت نحــو اخلــارج تســتدعي الطبيــب ا ُملتابــع حلالتــي.
أخــرين الطبيــب أننــي يف حالــة جيــدة للغايــة ،وأن اخلطــر قــد زال متا ًمــا،
ثــم أرجــع الفضــل لشــقيقي الــذي حــر يف الوقــت املناســب وأهنــى مجيــع
اإلجــراءات املطلوبــة ووفــر املصاريــف الكاملــة إلجــراء العمليــة واإلقامــة
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واألدويــة .ليــس ذلــك فقــط بــل خاطــر بحياتــه مــن أجــل إنقــاذك عندمــا تــرع
ـك بالدمــاء مرتــن غــر مكـ ٍ
لـ ِ
ـرث بــا قــد يتعــرض لــه مــن أذى جــراء ذلــك.
التفت أنظر إىل مجيلة:
سألته باستغراب وأنا
ُ

 -شقيقي!!

نظرت إ ّيل يف قلة حيلة وهي تزفر يف يأس قائلة :

 -زين زين زين.

***

ســمح الطبيــب بمغــادرة ا ُملس َتشــفى ،كان بإمــكاين الذهــاب إىل شــقة
عــي الذهــاب
((فطــوم)) رمحهــا اهلل ،وكانــت املــكان الوحيــد الــذي جيــب ّ
إليــه ،كنــت أود لــو أننــي قــد غفــرت ل ((مجيلــة)) فأذهــب إليهــا ،لكــن بعــض
األخطــاء ال ُتغتفــر أوهلــا الغــدر ،لذلــك قــررت فعــل عكــس مــا هــو متوقــع
متا ًمــا ،ذهبــت باجتــاه شــقة ((نــزار)) يف شــارع العريــش.
كانــت الشــقة يف حالــة ســيئة للغايــة كــا تركتهــا ،بــدا يل أنــه مل يعــد إليهــا
منــذ مــا حــدث  ..اتصلــت عليــه عــدة مــرات حتــى قــام بفتــح االتصــال ..
أخربتــه أننــي بخــر وال جيــب عليــه أن يبقــى خائ ًفــا أو قل ًقــا  ..فأنــا ال أرىض
فيـ ِـه مكــروه ،ثــم طلبــت منــه العــودة ،أخربتــه أننــي أريــد أن أجلــس معــه.

أخــرين أنــه يف مــكان قريــب وســوف حيــر يف وقــت أقصــاه أقــل مــن
ســاعة ،لكنــه تأخــر ملــا يقــرب مــن الســاعتني ونصــف ،قمــت فيهــم رغــم
جيــدا ،ثــم
الوهــن الــذي أشــعر بــه يف جســدي بتنظيــف الشــقة وترتيبهــا
ً
أعــددت لــه شــي ًئا يأكلــه  ..عنــد حضــوره كنــت يف املطبــخ مــا أزال أعــد لــه
طعا ًمــا .نظــر إ ّيل وقــد بــدا ُمرتا ًبــا بشــدة قــد أوجــس يف نفسـ ِـه خيفــة منــي ..
ســلمت عليــه وطمأنتــه بالقــول ..
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 إننــي بخــر متا ًمــا ،مل أشــتكيك للرشطــة وال يوجــد أحــد مــن عائلتــيليدافــع عنــي  ..يف حقيقــة األمــر أنــت كل عائلتــي ُهنــا .وأنــت فقــط مــن جيــب
ـندا وظهـ ًـرا حيمينــي.
عليـ ِـه أن يكــون سـ ً
... -

مل ينبــث بكلمــة  ..جلــس أمامــي ُمكتف ًيــا بالصمــت وقــد بــدت يف مالحمــه
عالمــات اخلجــل مــن نفســه ..اســتغليت فرصــة شــعورة باخلجــل وأخربتــه
برفــق ولطــف أننــا مل نخلــق لنكــون أعــدا ًء  ..ربــا كل مــا حــدث بيننــا كان
ـدرا ،ربــا قلــة اخلــرة لدينــا كانــت ســب ًبا أننــا مل نتفاهــم .لكــن يف هنايــة األمــر
ُمقـ ً
نحــن أبنــاء ُع ُمو َم ـ ُة وكــا يقــول املرصيــن (( ُعمــر الــدم مــا يبقــى ميــاه)).
بم ْظـ ُـروف كنــت قــد جهزتــه ووضعتــه عــى أريكــة
مــددت يــدي أمســكت َ
بالقــرب منــي قبــل جميئــة  ..أعطيتــه لــه وأخربتــه.

بقــي يل
 كنــت تريــد احلصــول عــى وديعــة البنــك ،والتــي هــي كل مــا ّمــن عمــك ((مجــال الديــن)) عــى االقــل يف ((مــر))  ..تعتقــد أننــي منعتهــا
عنــك ُبخـ ًـا أو نذالــة يف حــق زوجــي!! ال يــا ((نــزار))  ..منعتهــا عنــك ألنــك
أضعــت مــن قبــل إرثــك عــن والــدك.
... -

 اآلن بيــدك م ْظـ ُـروف فيـ ِـه حتويــل للوديعــة بالكامــل إليــك ،فيـ ِـه وثيقــةبيــع هنائيــة لشــقة عمــك وزوجتــة ((فطــوم))ِ ،
أيضــا تربئتــك مــن كل
فيــه ً
حقوقــي الزوجيــة كامل ـ ًة ،وال أريــد منــك شــي ًئا ســوى أن تطلقنــي بعــد ذلــك
تكــون بخــر ،طلقنــي يــا ((نــزار)) ثــم كــن بخــر فقــط ..وإن كنــت ال تؤمــن
بحقوقــي اإلنســانية فهــب يل حقوقــي كمؤمنــة بديــن حممــد ،أو حقوقــي يف
صلــة الــدم بيننــا وارمحنــي وطلقنــي.
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نظر إ ّيل مستغر ًبا وهو يردد :

 -كن  ..بخري  ..فقط.

هل ح ًقا يفرق معك إن كنت بخري أو غري ذلك!!

 -بالطبــع  ..بالطبــع يفــرق معــي جـ ًـدا  ..يــا نــزار أنــت لســت رجـ ًـا غري ًبــا

تزوجنــي واآلن ننفصــل  ..أنــت يف املقــام األول ابــن عمــي ..شــقيق الطفولــة
وعــرة الســنني  ..إن آذاك شــىء طالنــي أذاه.
... -

 يــا نــزار  ..يــا نــزار  ..مل أقبــل أن يرفــع الشــخص الوحيــد الــذي أحببتــهيف األرض يــده عليــك  ..صفعــك فأعــدت لــه الصفعــه يف حلظتهــا رغــم أن
اهلل يف الســاء يعــرف أننــي مــا أحببــت يف حيــايت أحـ ًـدا مثلــا أحببتــه ،إنــك ابــن
عمــي ،ابــن عمــي يــا نــزار.
((ابــن عمــي يــا نــزار)) ،نطقتهــا ثــم ترقرقــت الدمــوع مــن عينــي عــى
ٍ
لثــوان قليلــة قبــل أن يرفــع وجهــه ينظــر إ ّيل
اخلديــن  ..فنظــر إىل األرض
مــرة أخــرى وقــد مــأت عينيــه الدمــوع وســالت بغــزارة عــى خديـ ِـه ثــم قــام
وف بــا حيتويــه مــن أوراق دون أن يفتحــه  ..بعدهــا  ..مــد يــده
بتقطيــع ا َمل ْظـ ُـر ُ

أدخلهــا يف جيــب بنطلونــه أخــرج منـ ُه ورقــة ُمطبقــة بحجــم الكــف ومــد يــده
هبــا إ ّيل وهــو يقــول.
 ال أريد ِمنك شي ًئا ..
لقد انفصلنا رسميا قبل أن آيت ِ
إليك اآلن.
ً
وال أريد ِ
منك سوى أن تغفري يل كل ما كان.

***
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أليــام طويلــة جلســت وحيــدة ُ ..مشــبع ٌة بالوحشــة كشــجرة عاريــة يف
صحــراء قاحلــة بعيــدة يقــف عــى أحــد أغصاهنــا غــراب جائــع  ..الغــراب
تشــبيه جيــد ..نعــم كنــت غــراب يف عــن نفــي  ..أشــعر ِ
دائـ ًـا أننــي ســيئة،
منبــوذة ،ضعيفــة ،مكروه ـ ًة مــن اجلميــع متا ًمــا مثلــه  ..لكــن يف حقيقــة األمــر
الغــراب ال حيــق لــه أن يشــعر باحلــزن أو الضعــف  ..عــى العكــس هــو الطائــر
الوحيــد الــذي حيــق لــه الســعادة فــا أحــد يســعى ملطاردتــه وحبســه يف منــزل
 ..قــد يكــون ســوءك ســب ًبا حلريتــك أحيا ًنــا .وقــد نعتقــد أحيا ًنــا أن الرابــح
خــارس لكــن األيــام قــد تثبــت العكــس.

ـي أن أكــون كذلــك  ..إننــي
لقــد أدركــت أننــي لسـ ُ
ـت ضعيفــة وال جيــب عـ ّ
ـرا مــن
قبــل هــذه اللحظــات كنــت أشــعر بــيء مــا يشــبه االمتــاء باليــأس ،كثـ ً
املشــاعر الســلبية  ..إننــي خليــط مــن أشــياء عشــوائية كثــرة ،مصعــد مزدحــم،
حماولــة فاشــلة ،أرض قاحلــة ،شــجرة مقطوعــة ،لوحــة إرشــادية يف طريــق
مهجــور ،أصبــع قــدم ارتطــم بطــرف بــاب ،هــدف تســلل ،شــتيمة عابــرة،
ســاعة معطلــة ،نكتــه قيلــت يف مراســم عــزاء ،تلوحيــة وداع ،بقايــا حــرب ،غابــة
حتــرق ،منــزل مهجــور ،رســالة غــر مقــروءة ،روايــة غــر مكتملــة ،خــر يسء
للغايــة ،اســتفهام أمــام إجابــة ،قــرط يف أذن فتــاة ميتــه ،إشــارة مــرور معطلــة،
مدينــة ألعــاب فارغــة ،بيــت مكســور يف قصيــدة ،صفعــة خيبــة مفاجــأة ،قنبلــة
ســوف تنفجــر بعــد مخســة دقائــق ..لكــن اآلن ويف هــذه اللحظــة مؤمنــة وبيقــن
تــام أننــي كل يشء عــدا هــذه األشــياء التــي ذكرهتــا.

***
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( )12
الشــقاء احلقيقــي يكمــن يف اكتشــاف األمــور املعقــدة ،والوقــوف بعجــز
أمامهــا أو انتظــار أن يصلحهــا لنــا شــخص آخــر فقــد علمتنــي احليــاة أن
ثمــة فرصــة
اإلنســان ال يمكنــه االعتــاد إال عــى نفســه فقــط  ..لذلــك إذا كان ّ
العتــذار واحـ ٍـد وأخــر ،فســيكون هــذا األســف بغزارتــه ُمقد ًمــا لــذايت التــي
أرقتهــا يف كل ٍ
يشء مأهــول بالتيــه والوحــدة.
ّ
إن اخلســارة الوحيــدة التــي خرسهتــا كانــت خســاريت لنفــي يف ّ
ظــل

التامهــي مــع األشــياء .لكــن دائـ ًـا مــا يــزال هنــاك املزيــد مــن الوقــت .وعــى
املــرء أن يصحــح خطــأه حتــى ولــو مل يتبـ َـق لــه مــن العمــر إال ســاعة واحــدة.

***

كان الليــل قــد انتصــف عندمــا اتصلــت عليــه ..أبلغتــه جزيــل الشــكر
عــى مــا فعلــه ألجــي يف املستشــفى ثــم أخربتــه بــا حــدث مــع ((مجيلــة)) و
((نــزار))  ،بعدهــا ســألته إن كان بالفعــل قــد أحبنــي يو ًمــا مــا؟ فكانــت إجابتــه
أنــه مل حيــب أحـ ًـدا أبـ ًـدا أبـ ًـدا مثلــا أحبنــي.
أخربتــه بأننــي أمحلــه كل مــا حــدث يل طــوال تلــك الســنوات الصعبــة ،إنــه
املســئول األول عــن كل يشء ،إننــي مســئولة منــه ،كان جيــب أن أكــون زوجتــه
يف محايتــه  ..وإننــي حتــى هــذه اللحظــة أطالبــه بتنفيــذ وعــده الــذي قطعــه يل
عــى نفســه قبــل ســنوات بعــدم التخــي عنــي مهــا حــدث.
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قــال إنــه مــا يــزال يــراين مثــل أول مــرة ،ومــا يــزال حيبنــي بنفــس املقــدار مــن
احلــب الــذي محلــه يف قلبــه يل قبــل ســنوات  ..فســألته :
 -تتزوجني ؟!

 -نعم.

مهرا ؟!
 -ستدفع يل ً

 -ما تطلبينه ..

 أريــد فقــط أجــرة احلافلــة التــي دفعتهــا لــك عــى مــدار وقـ ٍـت طويـ ٍ
ـل
عندمــا كنــت أحجــز لــك مقعـ ًـدا بالقــرب منــي يف انتظــار أن تظهــر ..لكنــك
تــأت  ..ويف كل مــرة مل ِ
مل ِ
تعويضــا عــن كل
تــأت فيهــا بكيــت ..أريــد منــك
ً
مــرة اشــريت لــك فيهــا ((الشــباكية)) مــن اخلالــة (( ُأم بربــارة)) ولكنــك مل تأيت
تعويضــا عــن كل مــرة تأذيــت فيهــا ومل أجــدك لتدافــع عنــي،
لتحصــل عليهــا..
ً
عــن كل مــرة شــممت فيهــا رائحــة عطــرك ومل تظهــر ..فبكيــت.
يشء وأي ٍ
أخــرين بجديــة عــن جاهزيتــه لفعــل كل ٍ
يشء لتعويــي متا ًمــا عام
كان ..لكننــي مل أكــن أرغــب يف ٍ
يشء عــى اإلطــاق ،فقــد أدركــت مؤخـ ًـرا أن
األيــام قــد عصفــت بنــا حتــى وجدنــا الــذي كنــا نتلهــف حلدوثــه ال أمهيــة لــه،
أو أنــه مل يعــد يصلــح ،كنــت أرغــب فقــط يف ســاع كلمـ ٍـة واحـ ٍ
ـدة ،أرغــب يف
االطمئنــان بأننــي كنــت دائـ ًـا يف قلبــه ال يشء أكثــر مــن ذلــك ،لذلــك أخربتــه:
ـت بدايتــي وآخــريت واهلل يعــرف مــا يف قلبــي ،اهلل
 حيــايت َم ْع ُقــود ٌة بــك ،فأنـ َحريصــا عــى نفســك وكــن بخــر ،وإن احتجــت إ َّيل
يعرفـ ُه ،لــذا أرجــوك كــن
ً
يو ًمــا ،فأنــا ذاهبــة ألفعــل كــا فعــل الراعــي ((ســنتياغو)).
عندها ..بدون وداع أهنيت املكاملة ،ثم قمت باتالف رشحية اهلاتف.

***
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مل يكــن هنــاك شــىء آخــر يســعى أن يســلبه منهــا ،مل يتبــق هلــا شــىء ســوى

أنوثتهــا وبطبيعــة احلــال كان قــد اســتهلكها متا ًمــا ،شــبع منهــا مــرة بعــد مــرة،
وكأي حقــر مــيء بالدنــاءة بــدأ يف الســعي خلــف عالقــات مــع غريهــا.
كانــت عنيــدة ،مل تكــن تتقبــل أن تشــاركها امــرأة أخــرى يف زوجهــا ،عندمــا
شــعرت باألمــر بــدأت ترتقبــه وتتجســس عليــه ،كانــت مرتابــة يف خروجــة

كثــرا ،يف كل مــرة تســأله خيربهــا أنــه يقــوم بالتجهيــز
وتغيبــه عــن املنــزل
ً
للمــروع الــذي اتفقــا عليــه ،مل تـ َـر مرشو ًعــا ،مل تســمع منــه منــذ أكثــر مــن ســنة
ونصــف إال الــكالم والوعــود.
ثــم اكتشــفت مصادفــة يف واحــدة املــرات الــذي نــي فيهــا هاتفــه بالقــرب
منهــا أنــه يتحــدث مــع امــرأة أخــرى منفصلــة عــن زوجهــا منــذ فــرة وأنــه يف
ذلــك اليــوم قــد خطــط لزيارهتــا وأهلهــا لكــي يتقــدم للــزواج منهــا رســم ًيا.

دققــت يف البحــث داخــل املحادثــة حتــى توصلــت لعنــوان الفتــاة ثــم
توجهــت إليهــا حاملــة عــى كتفهــا الصغــر ((مجــال الديــن)) .كانــت تتوقــع
بذهاهبــا خلفــه ســوف ُتغضــب أهــل العــروس فتمنعــه عــن الــزواج مل تكــن
تــدرك مــا ينتظرهــا وأن مــا بنــي عــى باطــل فهــو باطــل.

اســتقبلوها مجي ًعــا أســوأ اســتقبال ..قامــوا بصــب الشــتائم عليهــا ثــم قــام
بصفعهــا أمامهــم أكثــر مــن مــرة قبــل أن يلقــي عليهــا يمــن الطــاق ليفهمــوا
أنــه قــد فعــل ذلــك مــن أجــل ابنتهــم .ظــن ((رشــيد)) أنــه قــد ربــح معركــة
جديــدة واآلن ســيكافأ باحلصــول عــى فريســة جديــدة .لكنــه نــي أن املكــر
ـن ِم ـ ْن َأ ْن َصـ ٍ
ـار)).
((و َمــا لِل َّظالِـ َ
الــيء ال حييــق إال بأهلــه وأن اهلل قــد قــال َ :

***
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انرصفــت خائبــة ،بعــد أن خــرت كل يشء .مل يكــن لدهيــا مــكان تذهــب
إليــه بعــد أن طردهــا مــن الشــقة ومنعهــا مــن احلصــول عــى أي يشء مــن
مســتحقاهتا حتــى مالبســها اخلاصــة ،مل يكــن لدهيــا مكا ًنــا تذهــب إليــه أو
أمـ ً
ـوال تلجــأ هبــا إىل حمــا ٍم يرفــع عليــه دعــوة تطالــب فيهــا بحقوقهــا وحقــوق
ابنهــا وحتــى إن امتلكــت ،هيهــات أن حتصــل عــى يشء .لذلــك جلــأت إىل
((نــزار)) الــذي اســتقبلها بــكل ود وتــرك هلــا الشــقة أليــام.
لشــهور عــدة تكفــل هبــا وابنهــا ،جعلهــا تعيــش يف شــقته بينــا يعيــش برفقــة
أحــد أصدقائــه مــن الذيــن يعمــل معهــم ،يف هنايــة األمــر عــرض عليهــا الــزواج
وأمــام الوهــن والقهــر التــي تتعــرض لــه مطلقــة يف جمتمــع ال يعــرف بالشــفقة
وأبســط احلقــوق اإلنســانية مل يكــن أمامهــا ســوى أن توافــق فلــم يكــن لدهيــا
خطــط أخــرى عــى أيــة حــال.

كانــت ثــاث ســنوات ونصــف قــد انقضــت عــى مــرور تلــك األيام الســيئة
ـرا رزقــت بفتــاة تشــبهني
عندمــا اتصلــت ((مجيلــة)) هاتف ًيــا ختــرين أهنــا أخـ ً
متا ًمــا ،توســلت إليهــا لــو تســميها ((فطــوم)) لكنهــا قالــت إهنــا و ((نــزار)) قــد
اتفقــا فيــا بينهــا عــى هبــة اهلل ،ثــم أخربتنــي تقــول:
ِ
ِ
ـرا اآلن أصبــح
 نــزار ال ينفــك يتحــدث عنــك بــكل خــر ،يدعــو لــك كثـ ًهــو اآلخــر مثقفـ ًا مثلـ ِ
ـك حتــى إنــه ال يعــود للمنــزل أو خيــرج منــه باجتــاه العمــل
جــدا يف املــروع الــذي
إال وقــد محــل بــن يديــه روايــة أو كتا ًبــا ،وفقــه اهلل ً
افتتحــه بالنقــود التــي أرســلتيها إلينــا ،أصبــح لدينــا ســيارة ورصيــد يف البنــك،
ـرا لكنــه مناســب.
ربــا ليــس كثـ ً
 -وأنت ؟ أال تقرئني !!

 أنــا  ..أنــا أود فقــط أن أنســى ،وأن يغفــر اهلل يل مــا فعلتــه معــك ،أشــعرـرا كلــا تذكــرت أننــي ســب ًبا يف ختريــب حياتــك ،وكلــا
بالذنــب دائـ ًـا ،أبكــي كثـ ً
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جــاء إىل هنــا يســأل عنـ ِ
ـك أخربنــاه ((ال نعــرف يشء عنهــا)).

 قلنــا أن ننســى مــا حــدث ،لقــد كان ذن ًبــا تــرك يف املــايض وانقــى ،علينــاأن ننســى.
 ال يوجــد يشء اســمه ذنــب قــد تــرك يف املــايض ،ذنوبنــا ال ترتكنــا ،لــنـف إلينــا بعــد .لكننــي موقنــة أنــه
يبقــى شــي ًئا فاملــايض  ..أعــرف أن قلبــك مل يصـ َ
مــيء ببيــاض الثلــج ويو ًمــا مــا ســوف تغفريــن مــا فعلنــاه بــك.
 -هل تقرئني !!

مؤخــرا  ..بــن يــدي اآلن روايــة اجلريمــة والعقــاب ِل
 نعــم ..ً
د و ستو يفســكي .
 أوه ..العم دوستويفسكي رائع ِدائ ًم ..
لكــن حتـ ًـا حتاولــن االنتحــار إذا قــرأت ((اجلريمــة والعقــاب)) وأنــت يف
وســط الشــعور بالذنــب ،ال تقــرأي أشــياء ســوداوية وأنــت يف حالــة ســيئة،
اقــرأي أشــياء مليئــة باألمــل.
 -مثل ماذا !!

ِ
عليــك أن تقــرأي ل ((أميــل زوال)) ..وليكــن مثــا روايــة
 ربــا((جرمينــال)).
قالت ممازحة ..
 -زوال !!

هل هو شخص يبيع األمل.

 هههههــه ال أحــد يبيــع األمــل يــا ((مجيلــة)) ،نحــن مــن جيــب علينــا أننصنــع األمــل النفســنا .لكنهــا روايــة مبهجــة ..يقــول فيهــا (( :هكــذا رأى
نفســا عميق ـ ًا عندمــا رأى شــمس نيســان تــديفء
الســاء واهلــواء الطلــق وأخــذ ً
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األرض وتتدفــق احليــاة مــن الوديــان ،الرباعــم اخلــراء الزاهيــة لوهنــا تتفتــح
واملحاصيــل تنمــو ،احليــاة يشء جيــد ،الكــرة األرضيــة املســنة تريــد قضــاء
ربيــع آخــر)) أعتقــد يف هــذا شــي ًئا مــن األمــل.

تناوبنــا احلديــث والضحــك فيــا بيننــا لوقــت طويــل ،أذكــر أننــا مل نكــن
متفامهتــن هكــذا مــن قبــل ،ربــا حيــدث الكثــر مــن التفاهــم عندمــا تنفصــل
ً
قليــا ،القــرب الدائــم ال يعنــي التفاهــم ،األشــياء
األشــياء وتتباعــد ولــو
املألوفــة يف كل يــوم ألعيننــا وأرواحنــا تصــاب بالبهتــان ،أم األشــياء البعيــدة
دائـ ًـا هلــا شــوق وولــع يف قلوبنــا.
أثنــاء املكاملــة عــاد ((نــزار)) مــن اخلــارج ،عنــد معرفتــه إننــي عــى اخلــط مــع
((مجيلــة)) طلــب منهــا عــى الفــور أن يتحــدث ا ّيل ..حصــل منهــا عــى اهلاتــف
وبعــد تبــادل الرتحــاب بيننــا قــال ..
 -زارين جمد ًدا  ..ال يزال يبحث عنكي..

ال يمر أسبوع إال وعاد يسأل عن خرب.

 -رغم انقضاء هذه السنوات؟

 -مثلك ال تنسى ،أعتقد أنني أكثر الناس شهادة بذلك.

 -هههههه أعلم أعلم ،ليحفظك اهلل يا نزار.

 مل تعطنــي إجابــة ،بــاذا أخــره؟ يريــد خــر ..يرفــض تصديــق أنــكقــد فارقتــي احليــاة ،حتــى إنــه دقــق يف األمــر وحــاول التواصــل مــع الســفارة
ليعــرف إن كنتــي بالفعــل قــد توفيتــي أم إننــا نكــذب ،لكنهــم مل يعطــوا لــه
إجابــات واضحــة.
 جيــب عليــه نســياين يــا نــزار ،جيــب عليــه نســياين ،لديــه اآلن حيــاة متمثلــةيف زوجــة وأطفــال ،ال أســتطيع أن أخــرب عليــه حياتــه.
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 لــن ينســاك .يف كل مــرة يــأيت يســأل عنـ ِـك وعــن مــن هــو ((ســنتياغو)).
أرى عينيــه المعــة بدمــوع صادقــة ،مــن حيــب بصــدق ال ينســى وأنــت أكثــر
العارفــن بذلــك.
 إ ًذا ..سأخربك بشىء تفعله معه.... -

اصة هل ما تزال حتتفظ هبا؟
 -رواية اخليميائي –  ،O Alquimistaاخلَ َّ

 -بالطبع  ..كام هي منذ تركتيها.

 خــذ الروايــة ،اذهــب إليــه ،أعطهــا إليــه يف يــده دون أن تنبــث بكلمــةِ
ـك سـ ً
واحــدة ،فــإن عــاد إليـ َ
ـي اللَُّ َأ ْمـ ًـرا
ـائل!! أعطــه إجابــات حقيقيــة ِ ..ل َي ْقـ َ
َان َم ْف ُع ً
ــول.
ك َ

***

253

()14
ـرا مــن املوســيقى،
مل يكــن مــا بيننــا عيـ ٌـش وملــح ،إنــا كتــب وقهــوة وكثـ ً
وصـ ٌ
ـال عقل ًّيــا ،وقلب ًّيــا ،وروح ًّيــا ،كان مــا بيننــا وعــي وتفاهــم ،لذلــك
كان بيننــا َ
كنــت واثقــة مــن مقدرتــه عــى فهــم مــا قصدتــه عنــد إرســال الروايــة إليــه ،لقــد
كان يبحــث عــن الراعــي ((ســنتياغو)) ألربعــة سـ ٍ
ـنوات كاملـ ٍـة ،دون أن يعرفــه
أو يفهــم كيــف يصــل إليــه ،اآلن وبعــد أن حصــل عــى الروايــة ســوف يتعــرف
عليــه وعــى مــا فعلــه فيفهــم الرســالة.
ٍ
قليلــة جلســت فــوق الســطح أنتظــر جميئــه ،كنــت مدركــ ًة أنــه مــا
أليــا ٍم
يــزال عــى قيــد حــب هبــة اهلل ،لذلــك ســوف يــأيت ،كل يــوم أفتــح صنــدوق
((مريمــة)) ،آخــذ من ـ ُه كتاب ـ ًا أو خمطوطــة ،أؤنــس وحــدي هبــم ،ولــ َّـا كانــت
أيــا ٍم شـ ٍ
ـتوية األجــواء فيهــا بــارد ًة ،كنــت أخــذ جــز ًء مــن احلطــب الــذي تركتــه
اجلــدة ((حســيبة)) قبــل ســنوات وقالــت إنــه إرث ((منــة اهلل)) ،فأقوم بإشــعال
النــران فيــه وأجلــس بقربـ ِـه أتدفــأ عليــه يف انتظــار حضــوره.

***

كان الطفــل ذو األربــع ســنوات قــد نــزل عــى الســامل الزرقــاء كعــادة كل
ِ
ً
خلفــه
مهــرول باجتــاه املمــر الضيــق املــؤدي نحــو الشــاطيء ،مــن
صبــاح،
جتــري ((ماريانــا)) صديقتــي األنجوليــة الشــابة ذات الثالثــن عا ًمــا واملعنيــة
برعايتــه ،اصطــدم الصغــر يف شــاب غريــب عنــد آخــر املمــر ،تفاجــأ بنفســه
بــن قدميــه فوقــف ُمد ًقــا فيـ ِـه.

254

كان الشــاب يشــبهه متا ًمــا ،لكنــه طويــل ،عريــض املنكبــن ،لــه نفــس عينــا
الطفــل ،تبــادال االبتســامات قبــل أن ينحنــى الشــاب جيلــس عــى ركبتيــه وهــو
يدقــق النظــر فيــه ويســأله :
 -ما اسمك؟!

 -زين ..زين زين زين.

تبدلــت مالمــح الشــاب وكأنــه قــد ُصفــع فجــأ ًة عــى وجهــه ،عندهــا
ظهــرت ((ماريانا))جتــري باجتــاه الطفــل ،ودون أن تنظــر إىل الشــاب تأســفت
لــه عــا إن كان الصبــي قــد أزعجــه ،أخــذت بيــد الصغــر تضمــه بــن ذراعيهــا،
قبــل أن تلتفــت إىل الشــاب وتدقــق فيــه النظــر هــي األخــرى بطريقــة ُملفتــة.
سأهلا ُمستغر ًبا :

 هل من مشكلة؟!ٍ
ٍ
واحدة عىل هيئة سؤال :
بكلمة
ردت

 -زين ؟!

مل يكــن جمهـ ً
ـول لدهيــا ،فلــم يكــن باســتطاعتي أن أكتــم كل هــذا احلــب يف
ٍ
ـي ،وكنــت مــذ تعرفــت عليهــا
قلبــي وحــدي دون مشــاركته مــع أحــد هيــون عـ َّ
يف مكتبــة ((تطــوان)) أعتــز هبــا كصديقــة و ُأخــت ،كانــت املســئولة عــن إدارة
املكتبــة وملســت فيهــا مــدى وعيهــا وثقافتهــا ،وعندمــا اكتشــفت ختليهــم عنهــا
يف املكتبــة أصابنــي ســوء ،بحثــت عنهــا فيــا بعــد حتى توصلــت إليهــا ووجدهتا
دون عمــل ،فطلبتهــا للعمــل معــي عــى رعايــة ((زيــن)) الصغــر ،ثــم ومــن
حـ ٍ
ـن آلخــر كنــت أقــص عليهــا بعــض األشــياء التــي تؤرقنــي ،أخربهتــا عنــه
ـرارا ،وأنــه يف يــو ٍم مــن األيــام ســوف يــأيت ويســأل عنــي.
مـ ً

***
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مل تســألني إن كان عليهــا أن تســمح لــه بالدخــول ،أتــت ِ
بــه إ َّيل ُمبــارش ًة،
كانــت تعــرف أنــه مــن أهــل قلبــي ِمــن كثــرة مــا قصصــت عليهــا عــن شــهامته
معنــا يف ((مــر)) ،كنــت قــد أخربهتــا يف الصبــاح الباكــر هلــذا اليــوم بأنــه
ســيكون خمتل ًفــا متا ًمــا عــن كل أيــام العمــر ،كنــت أستشــعر قربــه ،فرائحتــه دائــا
مــا تســبقه إىل قلبــي.

جلــس أمامــي مبــارشة ،تعانقــت أعيننــا الالمعــة بدمــوع الفــرح كــا مل
تتعانــق منــذ ســنوات ،تبادلنــا االبتســامات لثـ ٍ
ـوان قليلــة قبــل أن هتزمنــا الدمــوع
ـدي كل منــا ..ثــم ســألني الســؤال األبــدي الــذي يبقــى بــا
وترتقــرق عــى خـ ّ
إجابــة دائـ ًـا :
 -ملاذا ؟!

 ألنــك ُخنــت عهــدي ،ختليــت عنــي  ..لذلــك كان عليــك أن تشــعربالوحــدة يف غيــايب واجلــوع إ ّيل والتــرد دون صــويت ،كان عليــك أن
تعيــش يف املنفــى وتتقطــع بــك األســباب فاخليانــة ذنــب ال تغســله التوبــة
وال يغفــره النــدم ..
ِ
عهدك يو ًما؟!
 من قال إنني خنت الدنيا كلها خانتني. -من الطفل ؟ زين !!

 -زين!! إنه أهم األسباب التي جعلتني أختىل عنك.

.... -
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***

بعــد أن طلقنــي ((نــزار)) بفــرة قليلــة انقطعــت العــادة الشــهرية ،كان مــن
املفــرض أن تــأيت كعــادة موعدهــا ،لكــن ذلــك مل حيــدث ،وبالتدقيــق يف األمــر
ولـــا كان الغضــب واحلقــد يملئــان قلبــي جتاهكــم
اكتشــفت أننــي حامــلَّ ،
ـي الكتــان ،أخفيتــه لشــهرين كاملــن،
مجي ًعــا وهــو أولكــم ،جعلــت األمــر يف طـ ّ
ثــم جــاء غــدر ((رشــيد)) بـــ ((مجيلــة)) ،وطلقهــا بعــد أن رسق أمواهلا وســلبها
جموهراهتــا اخلاصــة ،بعدهــا طردهــا مــن الشــقة.

فكــرت فيمــن أجلــأ إليــه ،قــادين ُحســن التوفيــق إىل الســيد ((نــارص
ٍ
زمــن
عتــويش)) أحــد أصدقــاء والــدي ال ُقدامــي وزميلــه يف العمــل منــذ
طويــل ،والــذي ُأن ُت ِ
ٍ
ً
بديــا لــه بعــد تقاعــده.
ــد َب

ذهبــت إليــه ،أخربتــه بــا كان ،فأخــذين وجلأنــا ســو ًيا إىل الرشطــة ،أخربونــا
بــا أهنــا قــد أعطتــه كل ٍ
يشء بكامــل إرادهتــا فــا لــوم عليــه ،فالقانــون ال حيمــي
ٍ
ٍ
منفصلــة فعليهــا أن تلجــأ لإلجــراءات
كزوجــة
املغفلــن ،أ َّمــا عــن حقوقهــا
القانونيــة بتوكيــل حمــا ٍم ورفــع قضيــة عليــه لــدى حمكمــة األرسة.
مل يكــن مــا قالــوه لنــا ُمد ًيــا ،لــذا اصطحبنــي العــم ((نــارص عتــويش))
وتوجهنــا بعدهــا إىل صديــق لــه يدعــى ((أنــس احلــداد)) ،كان يعمــل يف
الســفارة املغربيــة ،القائــم بأعــال املواطنــن املغربيــن يف ((مــر)) ،حتدثنــا
إليـ ِـه وبعــد أن فرغنــا مــن رسد مــا حــدث معنــا قــام بإرســال اثنــن مــن القــوات
اخلاصــة املعنيــة بحاميــة الســفارة يف مهمــة رسيــة ،علمنــا بعــد ذلــك أهنــا كانــت
متمثلــة يف الوصــول إىل ((رشــيد)) واختطافــه مــن منزلــه عــى أن يأتيــا بــه إىل
مبنــى قديــم تابــع للســفارة ،وهنــاك أجــروه عــى رد حقــوق ((مجيلــة)) كاملـ ًة
إ ّيل عــى أن أقــوم بعــد ذلــك بإيصاهلــا إليهــا.
بعــد حصــويل عــى مســتحقاهتا كاملــ ًة مل أعــد هبــا إليهــا أو أخربهــا،
فالغضــب كان مايــزال ُيعمينــي غــر َّ
ـي ،فــازداد
أن احلمــل قــد بــدأ يظهــر عـ َّ
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ٍ
ٍ
فاضحــة لألمــر ،لذلــك غــادرت ((القاهــرة)) باجتــاه
لدرجــة
حجــم بطنــي
أحــدا.
((شفشــاون)) دون أن أخــر
ً

***

ـي لقــب ((عــذراء شفشــاون)) بعــد أن ُعــدت إليهــم أمحــل طفـ ًـا
أطلقــوا عـ َّ
ورفضــت إخبــار أحــد منهــم بــأي ٍ
يشء عنــه ،لدرجــة ظــن بعضهــم ّيف الســوء،
فأخربهتــم أننــي لســت مريــم لكننــي أخــت هــارون ،فكــا ًلقبــت الســيدة
ِ
ـم))ب ُأخــت هــارون ،أي شــبيهت ُه يف الصــاح والعبــادة ،أنــا
((العــذراء مريـ
ٍ
ـي.
ً
أيضــا مل أكــن امــرأة ســوء ومل أكــن أبـ ًـدا بغـ َّ

***

أيضــا أن ِ
أطمئــن
بعــد شــهور حـ َّن قلبــي واشــتقت إىل ((مجيلــة)) ،اشــتقت ً
عــى أحــوال نــزار ،نــزار  ..ابــن عمــي يــا ((زيــن)) ،عرفــت أن ((مجيلــة))
تعيــش يف منزلــه ،وأن ـ ُه قــد تكفــل هبــا ،فتحدثــت إليــه ،أخربتــه أن يكمــل يف
رجولتــه وشــهامته ويصــون حلمــه فيتــزوج ِمــن ابنــة عمــه ،عندمــا أخــرين بأنــه
ال يســتطيع التكفــل بحيــاة زوجيــة كاملــة ،أخربتــه أننــي سأرســل إليـ ِـه مبل ًغــا
يســتطيعا مــن خاللــه إمتــام الــزواج ،وبعــد أن يتزوجــا أرســل إليهــا مبل ًغــا
ـرا يبــدءا بــه حياهتــا.
كبـ ً
بعــد أيــا ٍم كانــا قــد تزوجــا بالفعــل ،أرســلت إليهــا مــا يســاوي وديعــة
((مجيلــة)) وذهبهــا بــدون أن أخربمهــا عــن ماهيتــه ،أخربهتــا أهنــا أمــوال
وديعتــي الشــخصية وقــد أرســلتها إليهــا عــى ســبيل القــرض ،مــن أجــل أن
يفتتحــا مرشو ًعــا مناســ ًبا يرزقــا منــه.
أمــا عــن ((زيــن)) الصغــر فقــد ســجلته يف ســجالت مواليــد ((شفشــان))
باســم والــده ((نــزار)) ،مل يكلفنــي األمــر ســوى مبلــغ صغــر للغايــة اعتــروه
مكافــأ ًة هلــم مــن أجــل مباركــة املولــود ،لكننــي حرصــت حتــى اآلن عــى إخفاء
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وجــوده عــن ((نــزار)) ،كعقــاب لــه عــى كل مــا أذاقنــي مــن ويـ ٍ
ـات ومذلــة،
لكــن أظــن أن وقــت كشــف كثــر مــن احلقائــق قــد اقــرب.

***

تصافينــا  ..وقــص كل منــا مــا لديــه عــى اآلخــر ،أخــرين بأنــه نزيــل أحــد
الفنــادق القريبــة وأن رحلتــه قصــرة مدهتــا مخســة أيــا ٍم فقــط ،طلبــت منــه أن
يمكــث بيننــا لكنــه رفــض ،قــال إن ذلــك غــر الئــق وقــد كان حم ًقــا ،فعرضــت
عليــه أن يظــل معنــا مــا تبقــى مــن النهــار ثــم نتنــاول العشــاء ســو ًيا بعــد ذلــك
يغــادر كيفــا شــاء.
بعــد ال َعشــاء صعدنــا مــرة ُأخــرى إىل ســطح املنــزل ،أخرجــت لــه صنــدوق
اجلــدة ((حســيبة)) جعلتــه يلمــس الكتــب القديمــة التــي يعــود عمرهــا ألكثــر
مــن مخســائة عــا ٍم كاملــة ،ثــم قصصــت عليــه قصــة الصنــدوق بــدء مــن ســقوط
غرناطــة عــى يــد القشــتاليني ،وجتميــع ((أبــو جعفــر)) للكتــب واملخطوطــات
مــن املســاجد واملكتبــات وأخفائهــا يف بيــت جبــل ((عــن الدمــع)) ،توريثهــا
ل ((ســليمة)) ،وكيــف أهنــم اهتموهــا بالســحر والشــعوزة وأحرقوهــا حيــة،
ومــا فعلتــه ((مريمــة)) ،كيــف اســتطاعت املحافظــة عــى الصنــدوق ،إىل أن
((عــي)) حفيدهــا مــن ابنتهــا عائشــة ،وطلبــت نقلــه إىل
وضعتــه بــن يــدي
ّ
ـي) يف شفشــاون
اجلامــع األزهــر يف القاهــرة ،وكيــف انتهــت األمــور ب ((عـ ّ
كــزوج لفتـ ٍ
ـاة مــن قبيلــة ((بنــي حســان)).

انتهينــا مــن احلديــث عــن صنــدوق ((مريمــة)) بعدهــا أرشت إليــه عــى
ســفن الصيــد الزرقــاء التــي تتوســط املــاء يف البحــر ،كان مكتــوب عليهــا
اســم ((زيــن)) ،كان هــذا عمــي اخلــاص الــذي جلــأت إليــه بعــد العــودة مــن
((مــر)) ،حيــث جلســت مــع أحــد األقــارب وتشــاورت معــه يف كيفيــة
اســتغالل مــا أملكــه مــن نقــود ،فأشــار إ َّيل بــأن نلجــأ إىل ســفن الصيــد احلديثــة،
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ـرا لصناعــة ُمعلبــات األســاك،
قــال إن رشكــة صينيــة قــد افتتحــت مصن ًعــا كبـ ً
وأصبــح الصيــد مهنــة مربحــة أكثــر مــن الســابق ،وبعــد تفكــر وافقته واشــرينا
ســفينة صيـ ٍـد متطـ ٍ
ـورة للغايــة ،واآلن أصبــح لدينــا أربعــة.
ٍ
شــوق ليــس لــه أخــر ،وكأنــه
كثــرا بينــا كان ينظــر إيل يف
كنــت أحتــدث ً
ـرا ،يف هنايــة اليــوم أخــرين :
حيــاول أن يتشــبع مــن مالحمــي التــي غابــت عنــه كثـ ً
 ال أطيق العيش بدونك.أيضــا يــا (( زيــن))  ..لقــد مــررت بالكثــر مــن املحــن واألوقــات
 وأنــا ًـرا أن تكــون معــي وتربــت عــى قلبــي كنــت
الصعبــة ورغــم كل يشء متنيــت كثـ ً
ـت وطنــي دائـ ًـا.
بحاجــة لوطــن وأنـ َ
 إ ًذا  ..فلنعد سو ًيا.تاحــا  ..ال أســتطيع  ..مــن
 آســفة يــا ((زيــن))  ..آســفة  ..مل يعــد األمــر ُم ًالتعقــل أن يــدرك املــرء أن ثمــة أشــياء يتعلــق هبــا ،حيبهــا ،ويتمناهــا لنفســه،
لكنــه أبـ ًـدا ال حيصــل عليهــا  ..فلــو حصــل عليهــا ألذاهــا أو أذتــه  ..إهنــا ســنة
احليــاة ،فــا أحــد يســتطيع أخــذ كل يشء.
 لقــد قطعــت ألجلـ ِـك قــارة بأكملهــا ..عــرت فــوق ثــاث دول كــرى
ـك وأخـ ِ
كــي آيت إليـ ِ
ـرك بأننــي ال أســتطيع النجــاة يف هــذه احليــاة بدونــك.
عيل األمر.
 -أرجوك  ..ال تصعب َّ

رغــم أنــه كان جــا ًدا قو ًيــا لكنــه بكــى ،ترقرقــت دمــوع عينيــه أمــام رفــي،
فســألته :
 أين ال َط ْر َحة ؟!حجاب الرأس؟!

تلك التي أعطيتها لك يوم عراكك مع نزار.
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.. -

 أضعتها يا زين؟! أضع ُتها !! إن أتيت ِلك هبا ..

تعودين معي إىل القاهرة ؟!
... -

 -تعودين !!

 ال  ..لكنها قد جتعلني أفكر يف األمر.نظــر إيل لثـ ٍ
ـوان قليلــة وقــد كانــت عينــاه مــا تــزال تلمــع بالدمــوع ،ثــم أدخل

يــده بــن طيــات مالبســه وأخرجهــا ..كانــت مايــزال حمتف ًظــا هبــا يف صيغتهــا
األوىل ،كــا هــي ملطخ ـ ًة بالدمــاء ورائحــة العــرق ،وكان ذلــك أكثــر ٍ
يشء قــد
أهبجنــي منــذ سـ ٍ
ـنوات طــوال.

***

يف اليــوم األول ،حــر إ ّيل يف الصبــاح  ..جلســنا متجاوريــن كــا أيــام
جيــدا مــا كان يشــعر ِ
بــه،
اجلامعــة ،كانــت مالحمــه مليئــة بالقلــق ،أعــرف
ً
حاولــت ختفيــف القلــق والتوتــر عنــه ،لكــن شــي ًئا مل يكــن ليفلــح يف ذلــك ،هــو
يريــد فقــط أن نعــود ســو ًّيا.
يف هناية اليوم األول قال يل :

 عندمــا قــررت أن أعــرف لـ ِـك باحلــب ..جلســت ثــاث ليــال أبحــث
ِ
ـعرا ِل ((أمــل
عــن طريقــة أخــرك هبــا كيــف أحبــك  ..إىل أن قــرأت ُ بيــت شـ ً
الشــيخ)) يقــول فيـ ِـه :
ِ
ِ
 أنااا  ..أنا من أحبك دون ٍٍ
باستئذان،
أرأيت ح ًبا جاء
مسبق ..
إذن
فأنت يل  ..و إذا افرتقنا د ِ
إن يكتب اهلل الوصال ِ
مت يف رشياين.
ُ
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يف اليــوم الثــاين جلســنا م ًعــا لســاعات  ..قــى نصفهــا صام ًتــا يتأمــل

مالحمــي ،وقضيــت أغلبهــا يرتقــرق الدمــع مــن عينــي  ..و يف هنايــة اليــوم
قــال يل :
ـي طيلــة حيــايت ..كان يــوم تقابلنــا
 أتعرفــن  ..إن أصعــب موقــف مــر عـ ّعــى والـ ِ
ـدك يف احلافلــة ..انخلــع قلبــي  ..كنــت أمتنــى املــوت عــى أن يصيبــك

مكــروه بســببي.

يف اليــوم الثالــث  ..تذكرنــا عندمــا مرضــت األم ((فطــوم)) ،وعــرف
باألمــر مــن أم ((بربــارة)) فخــرج باح ًثــا عــن الــدواء النــادر ومل يعــد إال
وأحــره معــه .يومهــا تقابلنــا عنــد خمــرج العــارة ،وحتدثنــا م ًعــا ،كان احلــب
بيننــا مــا يــزال يف أوجــه رغــم الفــراق.

أمــا يف اليــوم الرابــع ،فتحدثنــا عــن ليلــة عراكــه مــع ((نــزار)) قــال إن أمجل
مــا حــدث يف ذلــك اليــوم ،أننــي صفعتــه عــى وجهــه مــن أجــل ابــن العــم ..
قــال ((مــن ال خــر لــه يف أهلــه ال خــر لــه يف أحـ ٍـد آخــر)) ،بعدهــا تطرقنــا إىل
يــوم املستشــفى ..وكيــف أنــه عــرض نفســه للخطــر مــن أجــي ،وتــرع بالــدم
مرتــن يف يــو ٍم واحــد ..

يف اليــوم اخلامــس  ..مل يكــن عقــي يتوقــف عــن التفكــر ..يف النهايــة
توصلــت إىل أن القــوة احلقيقيــة ال تكمــن دائـ ًـا يف التمســك باألشــياء إنــا مــن
املمكــن أن تكــون يف التخــي عنهــا  ..لكــن مــاذا إن كانــت هــذه االشــياء غــر

قابلــة لالســتبدال؟! ومــاذا إن كانــت ال تعــوض؟! إن كانــت هــذه األشــياء قــد
متســكت بنــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة.
منتصــف اليــوم اخلامــس ..خــرج مــن الفنــدق قبــل سـ ٍ
ـاعات مــن موعــد
إقــاع طائرتــه وأيت إ َّيل حامـ ًـا شــنطته يف كتفــه وقلبــه يف يــده ،انتظرتــه عنــد
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بــاب املنــزل وقــد أعــددت لــه صندو ًقــا صغــرا قمــت بلفــه بعنايـ ٍـة شـ ٍ
ـديدة،
ً

كان ينتظــر منــي أخــذ قــرار هنائــي بشــأننا ،ومل يكــن لــدي قــرار غــر الفــراق،
وأن يمــي كل منــا إىل ســبيله يف حياتــه الشــخصية وننســى.

أعطيتــه الصنــدوق وأخربتــه بــأن ال يفتحــه إال عنــد وصولــه مطــار
بوخالــف الــدويل ،وأخربتــه أن الطريــق طويــل ومــا يف الصنــدوق ســوف
يســاعده يف هتوينــه عليــه ،كنــت أبكــي بحرقــة ،والكلــات ختــرج من بني شــفتي
متقطع ـ ًة وأنــا أقــول لــه بأننــي لــن أنســاه مــا حييــت ،وأننــي ســأظل ((عــذراء
ـرا
شفشــاون)) حتــى الفنــاء ،ليــس ألننــي قــد عــدت إليهــم أمحــل طفـ ًـا صغـ ً
ال يعرفــون عنــه شــي ًئا ،إنــا ألن املــرأة تظــل عــذراء وإن تزوجــت ألــف مــرة مــن
رجــل غــر الــذي حتبــه.
ٍ
بجمــود تــا ٍم وكأن روحــه قــد فارقتــه
مل يعلــق بكلمــة ،نظــر يف عينــي
قبــل أن يلتفــت وينــزل عــى الســامل الزرقــاء حتــى ثلثيهــا ،بعدهــا التفــت
ينظــر إ َّيل ُمـ َّـد ًدا وقــد كانــت عينــاه غارقتــن متا ًمــا بالدمــوع ،مل أســتطع حتمــل
رؤيتــه يبكــي ومل يكــن لــدي ٍ
يشء أفعلــه ،لــذا دخلــت مــن البــاب وأغلقتــه
بيننــا إىل األبــد.

***

خلــف البــاب اهنــرت باكيــ ًة ،شــعرت كــا لــو أن قلبــي حيــرق جمــد ًدا،
ٍ
بــارد ،ففقــدت الوعــي وســقطت عــى األرض
وكأننــي قتلتــه بيــدي بــد ٍم
ـي ،بعــد دقائــق كانــت ((ماريانــا)) قــد قامــت بإفاقتــي ُمــد ًدا ،ثــم
مغش ـ ًيا عـ َّ
ٍ
بكلــات كثــرة ال أتذكــر منهــا َّإل قــول :
جلســت أمامــي تتحــدث إ َّيل

ـي ألكثــر مــن مــرة واحدة
 ال يمكــن للمــرء أن حيصــل عــى حـ ٍّـب حقيقـ ٍّ
يف احليــاة ،لذلــك جيــب علينــا عنــد احلصــول عــى هــذه املــرة أن نتمســك
هبــا بــكل قوتنــا ،كــا علينــا َّأل ننســى قــول الســيد ((أوســكار وايلــد)) :
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((عندمــا حيــب الرجــل فإنــه يمنــح شــي ًئا مــن حياتــه ملــن حيــب ،ولكــن عندمــا
رجـ ٍ
ـل فعــل
حتــب املــرأة فإهنــا متنــح كل حياهتــا ملــن حتــب)) .لــذا ال تتخــي عــن ُ
ألجلـ ِ
ـك مــا فعلــه ((زيــن)).

***

كانــت صالــة املســافرين يف مطــار (ابــن بطوطــة الــدويل)) ُمتلئـ ًة عــن آخرها
عندمــا جلــس عــى كرسـ ِ
ـيه بــن اجلمــوع وقــام بفتــح الصنــدوق ،أخــرج منــه
الكتــاب ،بــدأ يف إزالــة األرشطــة التــي ُلــف هبــا بعنايــة ،كان كتا ًبــا لونــه أزرق،
ـت هــارون)) ،وأشــر
كُتــب عــى غالفــه مــن اخلــارج ((عــذراء شفشــاون ُ -أخـ َ
أســفل العنــوان بأهنــا ((روايــة)).
كنــت قــد دونــت فيــه بحـ ٍ
ـرص شــديد كل القصــة مــن البدايــة إىل النهايــة،

مــا إن قــرء العنــوان ترقرقــت الدمــوع مــن عينيــه جمــد ًدا ،أخفــض رأســه ُمنحن ًيــا
ـل كبــرة لئــا يالحــظ أحــد دموعــه ،بعــد ثـ ٍ
ينظــر نحــو األرض بخيبــة أمـ ٍ
ـوان
ـل صغـ ٍ
قليلــة  ..توقفــت أقــدام شــخصني أمامــه مبــارشة ،كانــت قدمــي طفـ ٍ
ـر
ٍ
ٍ
ثالثينيــة ناضجــة ُصبغــت أظافرهــا باللــون األمحــر
امــرأة
جتاورهــا قدمــي
ـخص مــن عــال
الالمــع ثــم وقبــل أن يرفــع عينيــه ينظــر إليهــم ،حلــق هبــم شـ ٌ
املطــار كان يدفــع أمامــه إحــدى حامــات احلقائــبُ ،وضــع عليهــا صندو ًقــا
ـوين مجيــل،
قديـ ًـا يبــدو أثر ًيــا ،كان مصنو ًعــا مــن خشــب الزيتــون ،لونــه زيتـ ّ
حيمــل نقــش غصــون وزهــور وعصافــر ،كل عصفوريــن متقابلــن متالمســن.
رفع عينيه ٍ
ببطء شديد ،وقد ُملئت بالدموع عن آخرها ..
ٍ
بصوت خينقه ال ُبكاء :
عند رؤيته لنا مل يصدق نفس ُه ،باغته بالسؤال
 هل تؤمن باحلب؟!ٍ
بصوت ُمنخفض ختنقه الدموع :
رد
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 -يقول ((هاروكي موراكامي)) :

((قد حيدث أن يستطيع احلب إعادة بناء العامل)).
ُمشكك ًة يف كالمه :

 -لكن العم ((ساراماغو)) يقول :

((الزمن الذي يمكن أن يكون احلب فيه أساس كل بناء مل حين بعد)).
رد ُم َّد ًدا وقد ملعت عينيه اكثر بالدموع :

 -العم ((جورج أورويل)) يقول :

((ربام مل يرغب املرء يف احلب بقدر رغبته يف أن يفهمه أحدهم))،

دائم ما فهمنا بعضنا البعض يا هبة اهلل.
وأظننا ً
ابتســمت إليـ ِـه يف صمــت وقــد هبطــت أنامــل يــدي أســفل عينيــه متســح
دمعــة هزمتــه ونزلــت منــه  ..مل أجــد مــا أقولــه ،أو ربــا مل أود البحــث عــا ٌأقولــه
فتحــدث إ َّيل ُمـ َّـد ًدا قــال :
 يقول (باولو سورنتينو)) :حلــب هــو اســتحالة أن يكــون حلبيبـ َ
ـك بديـ ًـا )) ،كــا تقــول ((فريــدا
((ا ُ
ـخصا ينظــر إليكــم بطريقــه وكأنكــم معجــزة)) ،وأنــا
كاهلــو)) (( :اختــاروا شـ ً
واهلل مــا رأيتـ ِ
ـك يو ًمــا إال ُمعجــزة.
ٍ
وبمالمح قد بدا فيها اخلجل الشديد قلت :
ابتسمت يف براءة وعذوبة
 إ ًذا ..أتسمح يل بمرافقتك كي أقرء لك الرواية؟!ٌ
جيــد امــرأة
 ال يوجــدرجــل أكثــر ســعاد ًة وح ًظــا مــن ذلــك الــذي ُ

تقــرأ لــه ،أو ُتشــاركه مــا يقــرؤ ُه ،ثــم إننــي لطاملــا أحببــت صوتــك وأنــت
تقرئــن ..فأقرئــي.
 -أتعــرف  ..ســأعود معــك لســببٍني  ..األول  :ألنــك لـ ّـن ،وأنــا مل أحــب يف
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إنســان صفــة أكثــر مــن اللــن ،وكــا قــال أحــد الصاحلــن  :ســا ٌم عــى كُل ابــن
آدم لـ ّـن إذا صــادق ،هــن إذا خاصــم ،رفيــق يف الشــدة ،رقيــق يف النصيحــة ،ال
يشــقى يف ُصحبتــه أحــد  .والثــاين ألن اجلــدة ((حســيبة)) قالــت ذات مــرة  :إن
ـت
رجــل ال يعــوض ،وأنــا أتيـ ُ
الرجــل الــذي يســتطيع جــر خاطــر امــرأة ،هــو ُ
ُ
إليـ َ
ـك اآلن ،ألنــك هــذا الرجــل  ..ألنــك مل تكــر بخاطــري يو ًمــا مــا.
(حيـ ُـدث أن ُتظــن أهنــا النهايــة  ..و ّ
أن كُل شــي ًئا قــد انتهــى ..لكــن يف حقيقــة
األمــر تكــون هــذه هــي البدايــة )..

َّ
متت
***
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املعلومــات يف ال ُجــزء األول مــن بدايــة العمــل ،الــذي يتحــدث عــن غرناطــة
اســتعنت بهــا مــن روايــة ((ثالثيــة غرناطــة)) للكاتبــة العظيمــة ((رضــوى
عاشــور)) .لكــن!! تــم تعديلهــا مبــا يتــاىش مــع ســر أحــداث روايــة ((عــذراء
شفشــاون))  ...لــذا وجــب التنويــه .وأيضً ــا الشُ ــكر لــروح الكاتبــة العظيمــة:
ـرت
((رضــوى عاشــور)) .فلــوال ((ثالثيــة غرناطــة)) مــا أحببــت القـراءة ،ومــا فكـ ُ
يف الكتابــة.
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احلساب الشخيص للكاتب يف فيس بوك:
أمحد جربيل Ahmed F. Jibril /

www.facebook.com/writer.Jibriil

احلساب الرسمي لدار ((ن للنرش والتوزيع)) يف فيس بوك :
www.facebook.com/Dar.Noon.Publishing
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noon_publishing@yahoo.com
0235860372- 01127772007

