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اإلهداء
�إىل اخلائنة اجلميلة:
ما كنتُ لأكتب لوال جرحك..
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ا�ستيقظتُ من النوم يف متام الواحدة ظه ًرا ،ت ًبا للإجازة ..ما
�أروعها! �أنام بعد الفجر و�أ�ستيقظ متى �أ�شاء� ،أزحتُ ال�ستارة عن
ٌ
مده�ش هذا امل�شهد! �أن تنظر للبحر من
النافذة ،نظرتُ للبحر ،كم هو
نافذة غرفة فندقٍ تقع يف الطابق الثاين والع�شرين.

�أعددت كو ًبا من الن�سكافية� ،أخذته وعدت �إىل النافذة ،جلت
بب�صري على الأبراج املحيطة بالبحر ،بارك اهلل الأيدي التي �ش ّيدت
هذه التحف ،عبثت بهاتفي ً
قليل ،الوات�ساب ،ثم الفي�سبوك كالعادة،
رددت على بع�ض الر�سائل ،و�سجلت �إعجابني.
قفزت فوق ال�سرير� ،أخذت جهاز التحكم ،تن ّقلت بني الكثري من
املحطات ،مل �أكن �أبحث عن �شيءٍ حمدد ومل �أعرث على �شيءٍ يثري
اهتمامي ،تناولت كتاب ماركيز (ع�شتُ لأروي) وذبت بني �صفحاته،


توقفت عن القراءة بعد �أن طلبت معدتي الطعام ،كنت قد ملأتها قبل
�أن �أنام؛ لأنني �أعلم �أن الفطور يف الفندق �سيفوتني.
حماما داف ًئا ،ارتديت ثيابي ،حملت �أ�شيائي املهمة :املحفظة،
�أخذت ً
الهاتف ،بطاقة باب الغرفة ،ورقة خدمة ركن ال�س ّيارة ،وكتاب ماركيز.
ركنت ال�سيارة يف مر�أب املول ،ق�صدت ردهة املطاعم ،خياراتٌ
عديدة ،ومتى ح�ضرت اخليارات رافقتها احلرية ،ل�ست من هواة
جتريب الأطعمة؛ طلبت طب ًقا من املعكرونة باخل�ضراوات والدجاج
وك� ًأ�سا من ع�صري الربتقال.
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�أكلت بطريقة �أوتوماتيكية ،نه�ضت و�صعدت للطابق الثالث ،حيث
ٌ
ال�سينما� ،أنا من ّ
�شغوف مبتابعة �أحدث
ع�شاق ال�سينما� ،أحبها جدً ا،
�إ�صداراتها ،و�أخبار النجوم ..قر�أت �أ�سماء الأفالم املعرو�ضة ،ونبذ ًة
أحب �أفالم الدراما ،غري مغرم �ألبتة
ق�صري ًة عنها ،ن�سيت �شي ًئا� ،أنا � ُّ
ب�أفالم الآك�شن والرعب ،انتقيت واحدً ا ،رومان�س ًيا درام ًيا مو�سيق ًيا
وكوميد ًيا ،هذه النبذة املكتوبة عن الفيلم.

ع

ا�شرتيت تذكر ًة للعر�ض القادم والذي �سيبد�أ بعد ن�صف �ساعة،
خم�ص�ص لالنتظار ،اختل�ست النظر �إىل املحيطني،
مكان
جل�ست يف ٍ
ٍ
ري من الن�ساء ،بالت�أكيد فالفيلم من بطولة الو�سيم (رايان غو�سلينج)
كث ٌ
�إ�ضافة �إىل �أنه رومان�سي.

راح عقلي يبدع يف ت�أليف ق�صة خيالية ،مبا �أنني وحيد� ،ست�أتي فتا ٌة
�شديدة اجلمال ،ترى ذلك ال�شيء املم ّيز ّيف ،فت�س�ألني �أن ن�شاهد الفيلم
تفح�صت العديد من
م ًعا ،طاملا قام بذلك ،وها هو يعبث بي جمددًاّ ،
يدي ،العظيم ماركيز،
الفتيات ،مل يكرتثن لوجودي ،حتى لو كان بني ّ
ٌ
منهمك بقراءته!
والذي �أتظاهر ب�أنني


طلبت من عقلي ّ
الكف عن ذلك� ،أمرته �أن يدعني �أر ّكز يف القراءة،
كتاب كبري احلجم ،فقراته طويلة،
رجعت ل�سرية حياة ماركيزٌ ،
الكلمات مكتوبة ٍّ
بخط �صغري� ،إنه من النوعية التي ُترهق ،لو وقع هذا
الكتاب يف يدي قبل ثالث �سنوات مل �أكن لأقر�أه قط ،ولكن بعد ثالث
�سنوات من القراءة� ،صارت قراءة مثل هذا الكتاب �أم ًرا عاد ًّيا جدً ا.
ٍ
�أ�أنت وحدك؟
ك�أنني �سمعت �صوتًا ناع ًما داف ًئا يخاطبني ،هيئ �إ َّ
يل �أن عقلي عاد
يلهو بي ،غري �أنه مل يكن كذلك ،نظرت لوجه ح�سناء ،رمبا �أنها ظنتني
�شخ�صا تعرفه.
ً
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�س�ألتها يف حال ٍة ممزوجة من اخلجل واللهفة.
نعم� ،أق�صدك �أنت ،هل معك �أحد؟
ال.

ما هو الفيلم الذي �ست�شاهده؟
ال ال الند.
ممتاز �إنه نف�س الفيلم الذي �س�أ�شاهده.
اعرتتني احلرية ،خ�شيت �أن �أكون �ضحية كامريا خفية ،فحافظت
على جديتي.
أنك خمطئة.
عف ًوا ،يبدو � ِ


خمطئ ٌة يف ماذا؟
هل تعرفينني؟
ال!
هل هذا برنامج كامريا خفية؟
علي �ساخرة:
ْ
�ضحكت ،ور ّد ْت ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ال ،هذا لي�س برنامج كامريا خفية ،و�س�أ�س�ألك �شي ًئا جمنو ًنا.
ما هو؟
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�أت�سمح يل مب�شاهدة الفيلم معك؟!

x
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دوما ،ك�سرت الكثري من القيود ،تعر�ضت
املتم ّردة ،هكذا كنت ً
للعقاب ال�شديد مرات ومرات �إال �أنني مل �أر�ضخ ،ولن �أر�ضخ؛ لذا قررت
هذا اليوم القيام ب�شيء جمنون� ..آخر.
ا�ستيقظت متام الواحدة ظه ًرا� ،أنا يف �إجازة� ،أنام و�أ�صحو كيفما
�أ�شاء ،فتحت هاتفي ،الوات�ساب ،ثم الفي�سبوك ،رددت على بع�ض
الر�سائل ،رميته فوق ال�سرير ،دلفت �إىل املطبخ� ،أعددت �سندوي�شة
تونة ،ثم ح�سوت كو ًبا من الن�سكافية ،ا�ستحممت ،ارتديت ثيابي،
وخرجت.
أحب ال�سينما جدً ا� ،أنا �شغوفة
ركبت �سيارتي ،وق�صدت ال�سينماُّ � ،
وخ�صو�صا الأفالم الرومان�سية ،ق ّلبت ّ
حمطات الإذاعة،
بالأفالم،
ً
ح�سني اجل�سمي ،و�أحب ح�سني اجل�سمي � ً
أي�ضا ،و�أكره �إقرانه بالنح�س،
نح�سا؟!
�أميكن ل�صاحب مثل هذا ال�صوت �أن يكون ً


�إنها �أغنيته اجلديدة الرائعة:
رحلت وامتلى �صدري غياب وما قدرت �ألقاك
ويحرقني حنني االنتظار وغيبة ظاللك
(قهوة وداع) هذا هو ا�سم الأغنية ،ال �أعلم ملاذا �أع�شق الأغنيات
احلزينة� ،أعي�شها وك�أنها مكتوب ٌة يل ،ها قد دمعت عيناي ،ال ب�أ�س
من ذرف بع�ض الدموع� ،إنها مثلما قر�أت مر ًة على الفي�سبوك ،ترياق
احلياة.
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نظرت للبحر ،كم هو رائع! يبدو وك�أ َّنه رائق املزاج اليوم� ،أر�سلت
�إليه القبلة اليومية ،ال يعرف ما الذي يعنيه البحر �إال املحرومون منه.
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ركنت ال�سيارة يف املر�أب ،دلفت �إىل �ستاربك�س ،كوب الكابت�شينو
مفتاح يومي يف املول ،حملت الكوب و�صعدت �إىل الطابق الثالث ،حيث
ال�سينما ،حجزت تذكرة لفيلم (ال ال الند) ،قر�أت عنه كث ًريا يف الأم�س،
فيلم رومان�سي درامي مو�سيقي ،والأهم �أنه من بطولة النجم الو�سيم
رايان غو�سلينج ،ويل معه ذكريات جميلة.
باقي على بداية الفيلم ن�صف �ساعة ،جل�ست يف قاعة االنتظار،
�أخرجت رواية خالد احل�سيني (�ألف �شم�س م�شرقة) و�شرعت
بالقراءة� ،إنها من نوع الروايات التي ال ت�ستطيع رفع ر�أ�سك منها،
ت�شدك �إليها رغ ًما عنك.

�شعرت ببع�ض الأمل يف عنقي ،حركته ً
قليل ،خ ّيل �إيل �أنني �أحلم،
عربي �أراه يقر�أ يف هذا املول!
�أحدهم يقر�أ! �إنها معجزة ،هذا �أول ٍ
وجه ّ
ع ّنت يل فو ًرا تلك الفكرة املجنونة ،ومل ال؟


�إنه وحده وال يوجد يف يده قيد الزواج ،ويبدو �أبله ،فرا�ستي ال
تخطئ ،تلك �إ�شارات جيدة ..ح�س ًنا ،لنفعلها يا �صديقتي ،هيا بنا.
�أ�أنت وحدك؟
ما بك تتلفت �أيها الغبي؟ نعم �أحدثك �أنت.
�أتق�صدينني؟
�أخ ًريا نطقت يا روح �أمك.
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نعم� ،أق�صدك �أنت ،هل معك �أحد؟
ال.
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ما هو الفيلم الذي �ست�شاهده؟
ال ال الند.

ممتاز �إنه نف�س الفيلم الذي �س�أ�شاهده.

ت ًبا لك ،ما بالك؟ �أهذه �أول مرة حتدث فيها فتاة؟!
عف ًوا ،يبدو �أنك خمطئة.
خمطئ ٌة يف ماذا؟
هل تعرفينني؟
ال!
هل هذا برنامج كامريا خفية؟



لك �أ َّنه �أبله؟ كامريا خفية ،ال لي�ست كامريا خفية يا مغفل.
�أمل �أقل ِ
ال ،هذا لي�س برنامج كامريا خفية ،و�س�أ�س�ألك �شي ًئا جمنو ًنا.
ما هو؟
�أت�سمح يل مب�شاهدة الفيلم معك؟
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يوما �أن �شي ًئا كهذا ممكن
�أنا يف حال ٍة من الذهول ،مل �أتخ ّيل ً
احلدوث� ،إنه يحدث� ،أعلم ذلك ،ولكن �أن يحدث معي ،فذلك ما مل
يخطر يل على بال..
�أنا خجو ٌل جدً ا ،لي�س بو�سعي �صرف فتا ٍة طلبت مني م�شاهدة فيلم
معي ،ولكنني ل�ست فاج ًرا ،يل مبادئي وقيمي التي متنعني من ممار�سة
فالح �إال يف الكالم والتخ ّيل ،لي�س الكالم املنطوق،
الرذيلة� ..أنا غري ٍ
بل املكتوب.
�إنها مغامر ٌة حمفوفة باملخاطر ،فلي�س من املمكن �أن ت�أتي فتاة
رومان�سي معه ،ولكنها مغامر ٌة
عاقلة وتطلب من �شاب م�شاهدة فيلم
ّ
جميلة ،فلرمبا �أخرج منها ب�شيء.
ترددتُ كث ًريا قبل �أن �أومئ بر�أ�سي مواف ًقا ،كان وجهها ً
خليطا من
غ�ضب وخجل ،نظرتُ �إىل يدها ،كانت حتمل كتا ًبا ،رواية (�ألف �شم�س
ٍ
م�شرقة) ،يا لها من بداية!


كم �أحببتُ هذه الرواية� ،إنها حتف ٌة فن ّية نفي�سة ،ح�س ًنا ها قد وجدتُ
مو�ضوعا نتحدث فيه� ..أنا قليل الكالم� ،صموت ،ال �أحب اخلو�ض يف
ً
متكبا ،ال ب�أ�س،
الكالم ،و�أجتنب اجلدال ،معاريف اجلدد ،يظنونني ّ ً
�أنا ل�ست من املر�ضى بداء الع�صر؛ النا�س تقول كذا وكذا� ،آخر همي
هو كالم الآخرين ،يف احلقيقة عانيت كث ًريا حتى و�صلت لهذه املرحلة
من الالمباالة.
�أنا يف حري ٍة من �أمري� ،أ�أدعوها للجلو�س؟ رمبا ال تريد ذلك ،لع ّلها
غبي �أحيا ًنا!
ال ترغب يف �أن يراها �أح ٌد ما مع �شخ�ص غريب ،كم �أنا ٌّ
فتا ٌة ت�أتي بكامل �إرادتها وتطلب مني م�شاهدة فيلم معي ،وتخ�شى
الآخرين! �إنه خيايل املري�ض م ّر ًة �أخرى.
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احلمد هلل� ،أراحتني من عناء التفكري.

توزيع

دعوتك ،ولكن املفاج�أة �أذهلتني.
علي
ِ
�أنا �آ�سف ،كان ّ
�أية مفاج�أة؟!
�صمت ،مل �أ�ش�أ �أن ت�أخذ عني ت�صو ًرا خاط ًئا.
ُّ
ماذا تقر�أ؟
�سرية حياة ماركيز.
تبدو �شغو ًفا بالقراءة.
بالت�أكيد.


�أنا �أقر�أ �ألف �شم�س م�شرقة.
رواية رائعة.
�أقر�أتها؟!
بالت�أكيد.
هل هي فتاة مثقفة؟ �أم �أنها تت�صنع ذلك؟
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عربي �أراه يقر�أ يف هذا املول؟
�أتعلم ب�أنك �أول �شاب ّ
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�شعرتُ بالزهو ،عنّ يل �أنها اختارتني لأنها ر�أتني �أقر�أ� ،إذن فهي
تتو�سم ّيف خ ًريا ،رمبا ال تكون كتلك ال�صورة التي ر�سمتها لها.
أنت �أول فتاة عربية �أراها تقر�أ.
و� ِ

ابت�سمت ،ابتهج قلبي ب�صور ٍة عجيبة ،اجتاحني ا�ضطراب جميل،
ْ
مل �أد ِر ماذا �أفعل ،بالرغم من كل الروايات التي قر�أتها والأفالم التي
�شاهدتها ،ما زلت م�صا ًبا بالق�صور يف التفاعل االجتماعي ،هذا الداء
اللعني الذي عجزت عن ال�شفاء منه.
قر�أت احلب يف زمن الكولريا ومائة عام من العزلة ملاركيز،
كاتب غرائبي ،قلمه فذ ،ذو ب�صم ٍة خا�صة ،وهذا ما م ّيزه عن
نظرائه ،يجب على الكاتب �أن ميتلك ب�صمته اخلا�صة �إن �أراد
النجاح.
حلم بديع يف بداياته.
ما �أحلى حديثها� ،إنها تبدو مثل ٍ


قر�أت عداء الطائرة الورقية ورددت اجلبال ال�صدى و�ألف
�شم�س م�شرقة خلالد احل�سيني ،وهو � ً
أوافقك
أي�ضا قل ٌم مبدعِ � ،
الر�أي ،على الكاتب �أن ميتلك �أ�سلوبه اخلا�ص �إن �أراد النجاح.
قلت �أ�سلوبه ومل تقل ب�صمته؟
ملاذا َ
لأن الأ�سلوب ي�سبق الكتابة� ،أما الب�صمة فت�أتي بعدها.
يوما �أن �أحتدث مع فتاة بهذه ال�سال�سة ،كان ق�صوري يف
مل �أتخيل ً
التوا�صل مع الفتيات يفوقه مع الذكور �أ�ضعا ًفا م�ضاعفة ،طاملا ت�ص ّورتُ
املر�أة مثل جوهر ٍة ثمينة ،و�أنا �شحيح املال ،ال �أملك �إال النظر �إليها
من بعيد ،الأمر يختلف حني يتع ّلق الأمر بالكتابة ،يتحول ق�صوري �إىل
تدفق من حكم ُ
وطرف ،توا�صلتُ مع العديد من الفتيات عن طريق
الفي�سبوك� ،إال �أنه توا�ص ٌل م�ضبوط بقواعد �أخالقية ،كنتُ كلما هممتُ
بك�سرها� ،أرى �إ�شارة تردعني� ..أما احلديث املبا�شر ،فذلك نادر
احلدوث.
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حان وقت العر�ضّ ،
هل ندخل؟
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يخ ّيل �إ ّ
�شاب يقر�أ ،قليل
يل �أنه احلالة اخلا�صة التي بحثت عنهاٌ ،
الكالم ،خجول ،تردد كث ًريا قبل �أن يوافق على طلبي.

بني يديه �سرية حياة ماركيز� ،سمعت كث ًريا عن هذا الكتاب ،وهو
على ر�أ�س قائمة الكتب التي �س�أقر�أها بعد �أن �أنهي هذه الرواية� ،إنه
منكم�ش مثل ع�صفو ٍر خائف ،ترى مباذا يف ّكر؟ ال �شك يف �أن الظنون
تلعب بر�أ�سه ،يتخيلني باغية ،ولكن يف احلقيقة �أنا ل�ست كذلك.
لقد تركني واقفة مل يدعني �إىل اجللو�س ،ح�س ًنا ،ال ب�أ�س..
�أب�إمكاين اجللو�س؟
مباذا تف ّكر؟ هل �أنت قليل الذوق لهذي الدرجة؟ �ألن ت�سمح يل
مبجال�ستك؟ �إياك �أن تفعل� ،إياك..
دعوتك ،ولكن املفاج�أة �أذهلتني.
علي
ِ
�أنا �آ�سف ،كان ّ


�أية مفاج�أة؟!
�شباب مثلك؟ �أم تراك تتظاهر بذلك؟
أبقي يف الدنيا ٌ
� َ
ماذا تقر�أ؟
�سرية حياة ماركيز.
تبدو �شغو ًفا بالقراءة.
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بالت�أكيد.

�أنا �أقر�أ �ألف �شم�س م�شرقة.
رواية رائعة.
�أقر�أتها؟!
بالت�أكيد.
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يحب القراءة؟ �أم تراه يت�ص ّنع ذلك ليحظى بالإعجاب؟
�أح ًقا �أنه ّ
عربي �أراه يقر�أ يف هذا املول؟
�أتعلم ب�أنك �أول �شاب ّ

ها قد بد�أنا� ،أرى ذيلك يتمدد �أيها الطاوو�س ،رمبا �أنني كنت
خمطئ ًة ب�ش�أنك.
أنت �أول فتاة عربية �أراها تقر�أ.
و� ِ
علي �أال �أن�سى� ،أنا يف مهمة
ياه! لقد ب ّدد ظنوين بب�ساطة ر ّده ،يجب ّ
�شاب فري ٌد من نوعه ،لقد
حمددة ،ال ينبغي التفكري يف غريها ،ولكنه ٌ
ري منهم يف هذه
�أتاح يل عملي االختالط بالكثري من ال�شباب ،وكث ٌ
الأيام ،وللأ�سف ،م�سو ٌخ من ال�شباب.


أمر ل�ست متهيئ ًة له ،على ٍّ
كل،
ال �أعرف ،يبدو �أنني ورطت نف�سي يف � ٍ
�سينتهي قري ًبا ،ال �ضري ببع�ض ال�ساعات من اجلنون.
ما باله؟ ال يبادر يف فتح احلديث� ،أيريد �أن يريني ب�أنه ثقيل؟ �أم
�أنه ح ًقا �صموت؟ ال ب�أ�س..
قر�أت احلب يف زمن الكولريا ومائة عام من العزلة ملاركيز،
كاتب غرائبي ،قلمه فذ ،ذو ب�صم ٍة خا�صة ،وهذا ما م ّيزه عن
نظرائه ،يجب على الكاتب �أن ميتلك ب�صمته اخلا�صة �إن �أراد
النجاح.
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�إنه يطهو الكالم جيدً ا قبل �أن يق ّدمه.

قر�أت عداء الطائرة الورقية ورددت اجلبال ال�صدى و�ألف
�شم�س م�شرقة خلالد احل�سيني ،وهو � ً
أوافقك
أي�ضا قل ٌم مبدعِ � ،
الر�أي ،على الكاتب �أن ميتلك �أ�سلوبه اخلا�ص �إن �أراد النجاح.
ملاذا قلت �أ�سلوبه ومل تقل ب�صمته؟

لأن الأ�سلوب ي�سبق الكتابة� ،أما الب�صمة فت�أتي بعدها.
مر زمنٌ طويل على مثل هذا احلديث اجلميل ،النا�س ال ت�أبه
بالقراءة� ،إنه زمن املادة اخلالية من الروح ،زمن املال الذي ي�شرتي
� ّأي �شيء ،حتى الأج�ساد..
علي ،و�أنا
لقد نك�أ هذا ال�شاب جرحي ،عجز اجلميع عن ال�سيطرة ّ
بدوري عجزت عن ال�سيطرة على قلبي ،ها هو يخفق ذلك اخلفقان
تن�س ،لقد �أعفيتك من عملك
الذي �أعرفه جيدً ا ،ولكن يا عزيزي ال َ
منذ �سنوات.


�آن �أوان �إنهاء هذا احلديث اجلميل..
حان وقت العر�ضّ ،
هل ندخل؟
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ح�ضر ال�شيطان بالربيد امل�ستعجل ،راح يو�سو�س يل ب�أن هذه هي
الفر�صة املثالية ،بيد �أنني �أردعه بال�صرب والرت ّقب طم ًعا يف رواي ٍة
جديدة!
ت�شجعتُ و�س�ألتها �إن
ذهبتُ ل�شراء ك�أ�س كابت�شينو وزجاجة ماءّ ،
كانت تريد �شي ًئا..
كابت�شينو وزجاجة ماء ،من ف�ضلك.

�إذن فهي حتب الكابت�شينو مثلي ،جلبت امل�شروبات ودلفنا �إىل قاعة
العر�ض ،م�شيت بجوارها يف املمر� ،س�ألتني:
ملاذا اخرتتَ هذا الفيلم حتديدً ا؟
لأنني من ع�شاق الدراما واملو�سيقى.


والرومان�سية؟!
والرومان�سية.
يبدو �أنه �سيكون لنا حديث مطول.
غمرتني ال�سعادة� ،أخ ًريا عرثت على فتا ٍة جريئة ،ناهيك عن �أنها
مثقفة وجميلة � ً
أي�ضا.
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يف مثل هذه الأوقات ،تكون قاعات العر�ض �شبه فارغة ،جل�سنا
يلح
يف ال�صفوف اخللفية� ،أُ�ضيئت ال�شا�شة ،بد�أت فرتة الدعاياتّ ،
علي �س�ؤال �أود �أن �أطرحه عليها ،ولكنني خائف وخجول ،عببتُ ع ّدة
ّ
التفت �إليها ،و�س�ألتها:
�أنفا�س ،كررت ال�س�ؤال يف نف�سي كث ًريا ،و�أخ ًريا ُّ
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أنت معتاد ٌة على فعل هذا؟
هل � ِ

زمن طويل ،ر ّدت بهدوء:
وك�أنها كانت ترتقب ال�س�ؤال منذ ٍ
�إىل حدٍّ ما.

ع

كيف ذلك؟
ال تخف� ،أنا ل�ست كما يو�سو�س �إليك �شيطانك ،و�أرجو �أن تكبحه
و�أال ت�سمح له ب�إنهاء هذا اليوم بطريق ٍة �سيئة.
كان تهديدً ا ّ
مبط ًنا كاف ًيا لزجري عن التفكري يف �شيءٍ م�شني،
الوقوع يف م�شكلة مع امر�أة ،كارثة ال حتمد عقباها ،رددت عليها
ب�صوت متهدج:
ٍ
�أنا ال �أفكر فيك ب�صور ٍة �سيئة.


ال ب�أ�س ،ال تفهم الأمر ب�أنه تهديد� ،إنه جمرد حتذير.
�صمت ونظرت �إىل ال�شا�شة ،حان وقت العر�ض ..بد�أ امل�شهد الأول
ُّ
بغاية الروعة� ،شارع مزدحم بال�سيارات ،تخرج فتاة من �إحداها وت�شرع
بالغناء ،فيخرج اجلميع من �سياراتهم وي�شاركونها يف الغناء والرق�ص.
اختل�ستُ نظر ًة بطرف عيني ،فر�أيتُ ابت�سام ًة عري�ضة فوق حمياها،
ترى ما هو ا�سمها؟ كم �أنا مغ ّفل ،ملاذا مل �أ�س�ألها؟!

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ت ًبا للتعليم الذي ال ين ّمي مهاراتنا االجتماعية ،ال ب�أ�س ،حني ينتهي
الفيلم �س�أدعوها لتناول فنجان قهوة ،كيف �س�أر ّكز يف الفيلم وهي
بجانبي؟!
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رمبا �أنها عزباء وتبحث عن عري�س� ،إنه زمن عجيب ،ولكن ما
رجل ينا�سبها؟ لو �سمع �أهلي
ال�ضري يف ذلك؟ مل ال تبحث الفتاة عن ٍ
ما �أقول خلالوين جننت� ،أو تخ ّليت عن �شريف ،احلقيقة �أن الكتب
غريتني كث ًريا ،وب ّدلت نظرتي اجلامدة للأ�شياء� ،صرت �أكرث مرونة ،ال
�أتبنى �آراء ثابتة ،كل م�س َّلم ٍة قابلة للتغيري ،با�ستثناء وجود اهلل وبع�ض
العقائد.
رمبا تكون فتا ًة من الالتي يبحثن عن الت�سلية لي�س �إال ،جم ّرد
حديث عابر ،وبعدها ينتهي الأمر ،كم �أنا حمظوظ! يبدو �أنني �س�أحظى
ٍ
علي �أال �أف ّوتها مهما ك ّلف الأمر.
ّ
بق�ص ٍة رائعة ،يجب ّ
�أعتذر منك يا (�إميا) لقد �شغلتني التي بجانبي عنك�( ،إميا
�ستون) املمثلة خفيفة الظل والدم ،ح�س ًنا ال ب�أ�س� ،س�أعود مل�شاهدة هذا
الفيلم مر ًة �أخرى.


وجود املو�سيقى يف الفيلم �أثار �شجوين ،رحت �أر�سم �سيناريوهات
ملا �سيحدث بيننا الح ًقا� ،أتخيلنا يف ق�صة ع�شق جمنونة� ،أنا �أعاين
تتك�سر بع�ض احلواجز ،تنطلق
من الق�صور االجتماعي ،لكن حني ّ
�شخ�صيتي الذك ّية املرحة من قيودها� ،إال �أنني �أخ�شى �أال تتمهل حتى
ت�أتي تلك اللحظة.
ها هو خيايل يعبث بي جمددًا ،ما الذي �سيغريها بالبقاء؟ ما دامت
�شخ�ص �آخر و�آخر حتى جتد ما ينا�سبها،
بهذه اجلر�أة ف�ستبحث عن
ٍ
ملاذا مل �أخربها ب�أنني كاتب؟ رمبا �أن الفر�صة املنا�سبة مل حتن بعد،
�ستكون تلك املفاج�أة مبثابة الورقة الرابحة بيدي� ،س�أجل�أ لها عند
ال�ضرورة ،ال ميكن للفتاة �أن تقاوم فكرة االرتباط بكاتب ،ذلك ما
عرفته من خربتي.
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ومبا �أنها حتب القراءة ،ف�ستذهل عندما تعرف� ،ست�صاب باجلنون،
و�ستطلب مني قراءة �أعمايل ،وحينما ترى مهارتي يف الكتابة ،لن
تف ّرط بي مهما حدث.
ثمة �شيء غام�ض يخربين ب�أن وراء هذه الفتاة ق�ص ًة عجيبة ،وب�أننا
�سنكون ثنائ ًيا خمتل ًفا� ،إنه حد�سي الذي مل ي�صدق مر ًة واحدة!

�إنها جم ّرد فتا ٍة راغبة يف اللهو لي�س �إال ،رمبا ت�ص ّنعت الع ّفة لرتى
ردة فعلي� ،أهناك فتا ٌة عفيفة تطلب من �شاب الدخول معها مل�شاهدة
فيلم رومان�سي؟ �إنني جم ّرد �أبله ،ولو كان �شخ�ص �آخر يف مكاين...
أتيت �أيتها الفتاة؟ وهل �ستق�ضني م�ضجعي جمددًا؟ ما زال
من �أين � ِ
أرجوك دعيه يرقد ب�سالم ،ال تفتقيه.
جرحي ند ًّيا ،ف� ِ
ها قد انتهى الفيلم ،لرن ما الذي �سي�أتي بعده..


فيل ٌم جميل.
قالت .خ�شيتُ �أن تفتح معي حوا ًرا يف مو�ضوع الفيلم ،فحينها
�س�أبدو �أحمق ال ي�شقّ له غبار.
مل يخب �أملي.
علي �أن �أغادر الآن ،مع ال�سالمة.
ح�س ًنا ت�شرفت مبعرفتكّ ،

عصري الكتبx
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نقي ب�صور ٍة
حالة هذا ال�شاب تختلف عن كل الذين �سبقوه� ،إنه ٌّ
مريبة ،مل يبق على وجه الأر�ض من ميلك مثل هذه ال�سمات.
قبل الدخول �إىل قاعة العر�ض ،ذهب ليجيء ب�شيء ي�سليه� ،إنه قليل
متوج�سا خيف ًة مني ،ال ب�أ�س ،ب�صراحة ،معه ح ٌق
الذوق� ،أو رمبا يكون
ً
بذلك ،التفت �إ ّ
يل قبل �أن ي�صل املحا�سب..
تريدين �شي ًئا؟
ها قد فطن لوجودي ،رمبا ظنني فتا ًة رخي�صة ،كم �أنت خمطئ..
كابت�شينو وزجاجة ماء ،من ف�ضلك.

نظرتُ �إىل وجهه ،يبدو متع ًبا كث ًريا� ،إنه مثلي وال ريبٍ � ،آت من بالد
غريب وال �شك ،مل ي�س�ألني عن ا�سمي �أو بلدي ،يكتفي بالرد
بعيدة ،هو ٌ
على الأ�سئلة ،الأكيد �أنه �أبله ،ها �أنا �أناف�س د�ستويف�سكي!


�أخذتُ زجاجة املاء وكوب الكابت�شينو ،ماذا؟! جلب كوب كابت�شينو
وزجاجة ماء! ا�صمت �أيها القلب� ،أنا �آمرك بذلك ،ا�صمت فو ًرا.
خمطئ من ظن �أنه ي�ستطيع معرفة �إن�سان ،الإن�سان هو ال�شيفرة
م�ستحيلة احلل� ،أنا �أعرف ذلك ج ّيدً ا ،طاملا ُخدعت ،تلقيت العديد
من ال�صفعات ،من حت�سبه مو�سى يكون فرعون ،والعك�س يحدث كث ًريا
� ً
أي�ضا.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

م�شينا �إىل قاعة العر�ض ،لي�س ثمة الكثري من امل�شاهدين يف مثل
هذا الوقت ،لذا رمبا نكون وحدنا �أو رفقة رهط ،خطر يل �س�ؤاله عن
�سبب انتقائه هذا الفيلم ،ولأنني متهورة وال �أ�سمح لنف�سي بالتفكري
كث ًريا..
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ملاذا اخرتتَ هذا الفيلم حتديدً ا؟

لأنني من ع�شاق الدراما واملو�سيقى.
والرومان�سية؟!
والرومان�سية.
يبدو �أنه �سيكون لنا حديث مطول.

ابت�سمُ ،خ ِّيل �إليه �أنني �س�أعي�ش معه ق�صة حب ،ال يعرف ب�أنه
�سيكون �أحد �شخ�صيات ق�ص�صي ،و�أن جفاف خميلتي دفعني �إىل فعل
ذلك ،ف�أنا يف الآونة الأخرية مل �أعد �أجد احلكايات يف ر�أ�سي ،فرحتُ
�أ�صطنعها.


جل�سنا يف ال�صفوف اخللفية ،وم�ضت ال�شا�شة ،بد�أ وقت الدعايات،
كم �أع�شق هذه ال�شا�شة ،كنت �أمتنى �أن �أ�صري ممثلة ،لكن ال �أحد ي�صري
زمن بعيد� ،آخر
ما يحلم به يف �أوطاننا ،تخليت عن ذلك احللم منذ ٍ
علي ذلك.
م ّر ٍة م ّثلت بها كانت يف ال�صف التا�سع ،وبعدها ح ّرم ّ
أنت معتاد ٌة على فعل هذا؟
هل � ِ
�أخرجني �صوته على غري املعتاد من جلة �أفكاري ،ال �ضري �س�أتالعب
بخيالك� ،إن كنت متلك ً
خيال طب ًعا.
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�إىل حدٍّ ما.
كيف ذلك؟
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ال تخف� ،أنا ل�ست كما يو�سو�س �إليك �شيطانك ،و�أرجو �أن تكبحه
و� ّأل ت�سمح له ب�إنهاء هذا اليوم بطريق ٍة �سيئة.

نحن غريبان ،والدولة التي نحن على �أر�ضها ال تقبل بافتعال
ترحل املت�سبب بها �إىل بالده يف التو واللحظة ،وذاك ما
امل�شاكلّ ،
يعطيني الأمان التام فيما �أفعله� ،أية حماولة خلرق احلدود� ،ستكون
نتائجها وخيمة ،رددت عليه بتهديد ناعم لئال ت�س ّول له نف�سه التمادي،
فمهما كانت �أخالقه ،فهو يف النهاية رجل!
فيك ب�صور ٍة �سيئة.
�أنا ال �أفكر ِ
ال ب�أ�س ،ال تفهم الأمر ب�أنه تهديد� ،إنه جمرد حتذير.
مب�شهد رائع ،فتا ٌة جمنونة
�صمتنا وحدقنا يف ال�شا�شة ،بد�أ الفيلم
ٍ
تخرج من �سيارتها و�سط �شارع مزدحم وتبد�أ بالغناء ،يخرج اجلميع


وي�شاركونها يف الغناء والرق�ص� ،أنا عا�شق ٌة للجنون ..وللمو�سيقى
� ً
أي�ضا ،توطدت عالقتنا منذ زمن� ،أنا قادر ٌة على معرفة ا�سم العازف
فور �سماعي ملعزوفته ،طب ًعا �إن كان من امل�شاهري.
ا�سرتقت النظر �إىل الأبله اجلال�س بجانبي� ،إنه �شارد ،امل�سكني
ال بد �أنه يف ّكر فيما �سيحدث بعد �أن نخرج من هنا ،ال ب�أ�س ،دعني
�أ�ستمتع بالفيلم �إذن.
الثنائي املف�ضل عندي (�إميا �ستون ورايان غو�سلينج) �إنهما
مندجمان �إىل �أبعد حد ،ترى َمل ال يتزوجان؟ �آه ن�سيت...
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انتهى الفيلم املده�ش ،من �أجمل الأفالم التي �شاهدتها يف هذه
ال�سنة ،لع ّلي �أعود مل�شاهدته تار ًة �أخرى ،ولكن وحدي.
يجب �أن �أوقظه� ،إنه غار ٌق ب�أفكاره..
فيل ٌم جميل.

ف ّكر ً
قليل ،ثم قال:
مل يخب ظني.
ها قد حان وقت الوداع:

علي �أن �أغادر الآن ،مع ال�سالمة.
ح�س ًنا ت�شرفت مبعرفتكّ ،

x
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ع

�صعقتني املفاج�أة ،هكذا ق ّررت �أن تغادر دون �أن ترتك �أي �أثر،
ظللتُ يف مقعدي ،مل �أق َو على احلركة ،ر�أيتها تن�س ُّل من جانبي وتغيب
أ�صح �إال بعد دقائق ،نه�ضتُ و�سرت �إىل خارج القاعة،
مثل �شبح ،مل � ُ
تل ّفت باح ًثا عنها بال فائدة ،ال �أعرف ماذا �أفعل ،وقفت ً
قليل عند
باب ال�سينما ،ثم جل�ست يف قاعة االنتظار ،هيئ �إ ّ
يل �أن ح�شدً ا كب ًريا
أ�ضعت مثل هذه الفتاة؟ كم �أنا �أحمق.
يراقبني �ساخ ًرا ،كيف � َ

تظاهرت ب�أنني �أقر�أ ،وملا ت�أكدت �أن ال �أحد ينظر يل ،خببت �إىل
ثقل ً
�أقرب خمرج� ،شعرت �أن ً
هائل يجثم على �صدري ،مينعني
عيني،
التنف�س ،هربتُ  ،وقفتُ بجانب البحر ،ت�س ّربت ملوحته �إىل ّ
دهمتني رغب ٌة عارم ٌة بالبكاء ،اقتعدتُ مقعدً ا قري ًبا ،طفرت بع�ض
عيني� ،س�ألت نف�سي ،ترى َمل �أنا حزين؟ �أ�أبكي بالهتي �أم
الدموع من ّ
�أنني �أبكي تلك الغريبة؟!


بد�أت ال�شم�س بالهبوط �إىل ح�ضن البحر الذي راح يتل ّون ح ًّبا
و�شو ًقا ،مال لونه �إىل الأ�صفر� ،إنني بح ٌر وحيد ،ال �شم�س يل �أحت�ضنها،
غريب نبت على طرف احلياة ،وملا ظنّ �أنها �أخ ًريا اعرتفت
�إنني جم ّرد ٍ
بوجوده ،دفعته �إىل اجلانب جم ّددًا.
�شم�س �آفلة ،و�ضعها داخل كتاب
�أخرج ورق ًة ،كتب يف ر�أ�سها،
ٌ
ماركيز ،عاد �إىل املول ،دار به يبحث عنها ،اعرتاه التعب والي�أ�س،
هبط �إىل موقف ال�س ّيارات ،ركب �س ّيارته وعاد �إىل غرفته يف الفندق.
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�صعد �إىل الطابق الثاين والع�شرين ،وقف بجانب النافذة ،جال
بعينيه على املدينة ،حتى لو كانت عيناه تل�سكو ًبا فلن يعرث عليها ،عرف
ذلك فانتابه القنوط ،جل�س �إىل املكتب وبد�أ يكتب..

�شم�سل�نآفلة
ٌ
ش
ر
والتوز عي

x
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ع

عدوتُ هاربة ،خ�شيت �أن يلحق بي مثلما حدث يف ال�سابق ،بيد
جال�سا يف مكانه ،حتى �إ َّنه مل يقل �شي ًئا حني هممت
�أنه مل يفعل ،بقي ً
باملغادرة ،ارت�سمت على وجهه نظرة حائرة �أقعدته .خفق قلبي ،رجاين
�أن نعود ،مل �أطعه ،طاملا حذرته من اخلروج عن القواعد ،ملاذا مل يلتزم
هذه امل ّرة؟ عليه �أن يتح ّمل تبعات ذلك ،ال �ش�أن يل ،فليحزن ،فليتمزق،
لن �آبه بك ،لن � ِأعرك �أدنى اهتمام حتى لو �شققت �صدري.
عيني� ،أ�أنت مرتا ٌح الآن؟ ت ًبا لك ت ًبا ت ًبا
ها هي الدموع تنهمر من ّ
ت ًبا.
ح ّدق بع�ضهم �إليها ،فطنت لوجودهم ،فهرولت �إىل �أقرب خمرج،
رك�ضت �إىل �أن و�صلت حافة البحر.
اتك�أت بيديها على احلاجز احلديدي ،مل تق َو على حمل ر�أ�سها
املتخم باحلزن ،مال �إىل الأمام ،هطلت دموعها غزيرة ،كادت تقفل


راجع ًة �إىل املول ،غري �أنها �أقلعت يف �آخر حلظة� ،سارت منك�سر ًة �إىل
مقعد قريب ،جل�ست ،نظرت �إىل البحر وال�شم�س املثقلة ،والتي �أخذت
ٍ
ت�ست�سلم وحتط يف ح�ضن بحرها احلنون.
�شم�س وحيدة ،ال بحر يل� ،أنا غريب ٌة نبتت على طرف احلياة،
�أنا ٌ
خارجا بكلتا يديها و�أقفلت
وكلما حاولت الدخول يف ح�ضنها ،دفعتها ً
فوالذي.
مبزالج
الباب
ّ
ٍ
�أخرجت ورق ًة كتبت يف ر�أ�سها ،بح ٌر مفقود� ،سهمت ً
قليل قبل �أن
ت�ضع الورقة يف كتاب �ألف �شم�س م�شرقة ،غ�صبت قدميها على امل�شي،
رجعت �إىل املول وك�أنها جمر ٌم ي�سترت عن �أعني النا�س ،ركبت �س ّيارتها
وغادرت ب�سرعة.
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دخلت البيت� ،ألقت بج�سدها فوق ال�سرير ،بكت كث ًريا� ،شعرت �أنه
ذلك احلزن اجلميل الذي يبعث فيها روح الإبداع ،نه�ضت ،جل�ست
خلف مكتبها ،و�شرعت تكتب..

بح ٌر مفقود

x
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شمس آفلة
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ُ
جدا� ،أحببتها
التقيت اليوم فتا ًة هاربة من لوح ٍة �رسيالية ،جميلة ً
من �أول نظرة ،ال �أعرف �إن كنتم ت�ؤمنون باحلب من �أول نظرة� ،إال �أنني
�أفعل� ،أنا �أ�ؤمن باحلب يف جميع حاالته ،و�أعرف �أنه ٌ
جميل كيفما كان،
مير بها ،وعمق اجلرح يتنا�سب
و�أعلم ج ّي ًدا �أن للحب مراحل ال ّبد �أن ّ
طرد ًّيا مع املرحلة التي يقف عندها.

ع

أمر نادر،
لكن �أن تعي�ش جميع مراحل احلب يف يو ٍم واحد ،فذلك � ٌ
مرة هيئ �إليك �أنه ن�صفك
وهذا ما حدث يل ..هل ر�أيت �إن�سانًا ذات ّ
�صوت ً
أحدا فهم�س بداخلك ٌ
َ
قائل:
الآخر �أو مر�آتك احل ّقة؟ هل
التقيت � ً
�إنني �أحبه �أو �س�أكمل حياتي معه �أو يا �إلهي �أين ر�أيته؟
ع�شت معها ً
�أنا حدث يل ذلكُ ،
عرثت على فتا ٍة ُ
طويل ،ال �أعرف �أين،
أكد �أن ذلك ح�صل ،ولذا ف�أنا �أعرف عنها ّ
كل �شيء.
لكنني مت� ٌ


بيت م�أزوم ،الأب ٌ
يعد نف�سه �إله
رجل
�رشقي ً
جداُّ ،
ول َِد ْت يف ٍ
ٌّ
ديكتاتورا �صار ًما� ،أوامره يجب �أن تطاع دون نقا�ش ،تن ّفذ
البيت ،كان
ً
عقاب وخيم ،الأم مهي�ضة اجلناح ،لي�س
بال تفكري ،و� ّأي خلل يقود �إىل ٍ
لها من الأمر �شيء ،خادمة مب�سمى زوجة و�أم.
كان لها ثالثة �أخوة و�أختان ،ول�سوء حظها �أنها خرجت �إىل احلياة
بعد جميء الذكور ،مما �ضاعف من مقدار القمع.
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بيت ممتازة ،علموها منذ
قاموا برتبيتها و�إعدادها كي تكون ر ّبة ٍ
نعومة �أظفارها كيف ُت�سك ج ّي ًدا باملكن�سة ،والطرق املثلى لغ�سل
املجربة يف حت ّمل ال�رضب وكتمان
الأطباق والثياب ،والأهم ،الو�سائل ّ
الأنني.
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كل �شيء ،حتى لو اقرتفت ٌ
كانت تنال العقاب على ّ
فتاة يف �آخر
هي ،حتى تتوب عن مثل تلك الأفعال امل�شينة
الدنيا ذن ًبا ،تُ�رضب َ
قبل �أن ترتكبها ،وملا بلغت ال�ساد�سة من عمرها �أخذوها �إىل املدر�سة
وهم يوقنون �أنها غب ّي ٌة لن تُفلح.
أمي على تدري�سها ،وكلما
وملا عادت بعد �أ ّول يوم� ،أ� ّرص �أبوها ال ّ
�شعر ب�أنها �أخط�أت عاجلها ب�صفعة� ،سال الدم من �أنفها فوق در�سها
الأول ،ارتعبت ،نادت على �أمهاّ ،
فحذرها من القدوم ،فلم ت�أتِ  ،ر�أت
حتدق يف
وح�ش مرعب ،خافت من النظر �إىل وجهه ،ظ ّلت ّ
�أباها ب�صورة ٍ


ال�صورة املوجودة يف الكتاب ،والتي كانت لطفل ٍة جتل�س فوق �أرجوحة
خلفها �أبوها بابت�سامته العري�ضة.
اجتهدت لتحفظ الدر�س طم ًعا يف اخلال�ص من براثن الوح�ش،
بقفل �صلب ،ظلت تتلقى ال�صفعات،
غري �أن خوفها �أغلق �أبواب عقلها ٍ
ووا�صل الزعيق حفر �أخدو ٍد يف نف�سها ،تعب الوح�ش ،خبت ق ّوته،
ال ،بل ارتوى عط�شه� ،رشب دماء رعبها ،ثمل ،فن ّف�س غ�ضبه ،دعا ابنه
خلف خلري �سلف.
الأكرب لي�أخذ مكانه ،خري ٍ
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كان يراقب ما يفعله �أبوه ،و ّد لو ا�ستطاع منعه من �رضب �أخته
امل�سكينة� ،أجلمه خوفه من هذا الوح�ش ّ
املتنكر يف هيئة �إن�سان� ،إال
حل ً
بدل منه ،حتى راح ُ
�أنه ما � ْإن ّ
�صفعات تكاد تفوق ق ّوتها
يكيل لها
ٍ
ذنب
ق ّوة �صفعات الأب ،وهي تنظر �إليهما ب�أع ٍ
ني مرعوبة ،ت�س�أل ب� ّأي ٍ
تتو�سل �أخاها �أال يكون مثل �أبيهما� ،أال يكون ج�ش ًعا� ،أن
تُقتل طفولتهاّ ،
ير�ضى بالقليلّ � ،أل ي�سيل املزيد من دمها ،و�أال يع ّمق الأخدود �أكرث.

x
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مثل بح ٍر �ساكن ،تخاله خاو ًيا من احلياة� ،إال �أن احلياة ك ّلها يف
ظن �أنه ي�ستطيع خداعي� ،أنني �س�أعجز عن �سرب غوره،
باطنهّ ..
الُ ،
نفذت �إىل داخله فر� ُ
أيت كث ًريا مما يخفي ،و�إليه �س�أكتب وعنه
�س�أحكي.

ُول َِد يف عائل ٍة �ضخمة العدد ،تز ّوج �أبوه من ثالث ن�ساءّ ،بدد ثروته
عليهن ،باع ّ
كل ما ميلك ،وملا �أفل�سُ ،ركنَ يف الزاوية ،مثل قطع ِة ّ
فخا ٍر
ّ
مه�شمة ،ويف ّ
ّ
كل مر ٍة ُيعاد ترتيب �أثاث البيتُ ،ينقل �إىل مكا ٍن جديد،
لقي يف القمامة.
وعندما مل يبق له ح ّيز� ،أُ َ
ن�سوه ،مل يعد بالن�سبة لهم �أ ًبا ،بل حمل ثقيل ،ال ر�أي له ،ال
فورا.
ُي�ست�شار يف �أيِّ �أم ٍر ،و�إن �أخط�أ و�أدىل بدلوهُ ،طرد ً


بيت بال م�س�ؤول �أو را ٍعٌ ،
كل يفعل ما يحلو له،
تربى حمزة يف ٍ
أخوات
كان االبن الأ�صغر للزوجة الثالثة ،له � ٌأخ �شقيق
و�سبع � ٍ
ُ
�شقيقات ،وخم�سة �إخوان غري �أ�شقاء ،وع�رش �أخوات غري �شقيقات.
وهكذا تُرك لل�صدفة كي تع ّلمه ،البيت الذي ن�ش�أ فيه مك ّو ٌن
من غرفتني ،متلأه الفو�ضى� ،شقيقاته دائمات ال�شجار ،ي�شتمن بع�ضهن
بع�ضا ب�أقذع ال�صفات� ،شقيقه ّ
كل الوقت خارج البيت� ،أمه �إما ت�رصخ
ً
على �أخواته �أو على اجلارات.
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وهكذا وجد نف�سه و�سط معركة ،ال يعرف ملاذا �أقحم يف رحاها.

ع

ظن �أنها الطريقة الوحيدة
�أول
كلمات نطق بها كانت �شتائمّ ،
ٍ
للتعبري عن الرغبات وامل�شاعر ،كانت اجلارات مينعن �أطفالهن من اللعب
ً
�ساخطا
معه ،وهو ال يعرف �سبب ذلك ،نبت بداخله ال�سخط ،كان
على ّ
ويعب عن هذا ال�سخط ب�أ�ساليب �شتى� ،أبرزها تدمري
كل �شيءٍّ ،
ما تطاله يداه ،وبعد قليل ،بال�رسقة ،كنوه بالل�ص ،حتى �أمه و�إخوته
�صاروا ينادونه بهذا اللقب.

مرفو�ضا من اجلميع ،ال �أحد يرغب به ،متا ًما مثل �أبيه ،والذي
كان
ً
أح�س ب�أنهما مت�شابهان ،ال �أحد
ك ّون نحوه م�شاعر تت�سم بال�شفقةّ � ،
يرغب بهما.


يجر الآخرين �إىل دروب ال�سوء،
منا حقده مع مرور الأيام ،بد�أ ّ
جدا �أن تكون ً
حتمل
قا�س ً
�شعور ٍ
منبوذا من اجلميع ،الإن�سان ي�ستطيع ّ
ٌ
ّ
كل �شيء �إال الرف�ض من الآخرين� ..أخذ يغري الأطفال ب�رسقة ثمار
الأ�شجار املختلفة ،ثم بال�سطو على نقود �آبائهم.
كان حينما يت�شاجر مع �أطفال احلارة ،يعريونه ب�سرية �أخواته
ال�سيئة ،فبد�أ يطلق ال�شائعات عن بنات اجلريان ،ل ّوث �سمعة العديد
منهن ،فكلمة ال�سوء تلت�صق بالفتاة مثلما يلت�صق اال�سم ب�صاحبه..
قديرا.
بات على �أهبة اال�ستعداد ليكون جمر ًما ً
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تو ّقف ،اجتاحه حز ٌن مم�ض ،بكى ،نه�ض ووقف بجانب النافذة،
دهمته رغب ٌة جارفة للخروج والبحث عنها ..حتدث معه الكثري من
الق�ص�ص الغريبة ،ت�ستحوذ على تفكريه� ،إال �أنه ين�ساها مع مرور
الوقت ،خ ّلف بع�ضها ندو ًبا يف نف�سه ،لكنه تعاي�ش معها� ،صارت جز ًءا
ال يتجز�أ منه.

أح�س ب�شيء خمتلف ،كان يف منطقة و�سطى بني الفرح
هذه املرة � ّ
واحلزن ،يتق ّلب بينهما ،ثمة �صوتٌ غام�ض ال يفت�أ يالحقه مذ ر�آها،
ي�ؤمله ب�أن احلكاية لن تقف عند هذا احلد� ..سمع هذا ال�صوت يف
املا�ضي كث ًريا ،غري �أنه كان يف هذه املرة �أنقى ،ا�ست�شعر فيه نربة �صدقٍ
تامة ال ت�شوبها �شائبة.
�أخذ مفتاح ال�س ّيارة وخرج ،عاد �إىل املول ،لع ّله يلقاها� ،سار
بني الأبراج حائ ًرا حزي ًنا ،رنا �إىل البحر ،كان وحيدً ا مثله ،غادرته
ال�شم�س ،لكنها �ستعود يف الغد� ،سيلتقيان تار ًة �أخرى� ،أما هو ،فلرمبا
�أَ ِفلت �شم�سه �إىل الأبد.


ركن ال�سيارة يف ذات املكان الذي ركنها فيه �ساب ًقا ،ا�ضطرب
قلبه� ،س�أل نف�سه ،هل للقاء ق�صري مع فتا ٍة جمنونة �أن يفعل بي هذه
الأفاعيل؟! لرمبا �أنه التوقيت الذي حدث فيه ذلك ،نعم هو كذلك،
يوم املزيد من الفراغ ،املزيد من
�س ّد ح�ضورها فجو ًة كانت تبتلع ك ّل ٍ
الوحدة ،املزيد من ال�ضجر ،املزيد من احلزن ..ح�ضورها ك�أنه القطعة
زمن �سابق وها هو يعرث عليها.
املماثلة للفجوة ،اجتزّت منه يف ٍ
�صعد �إىل ردهة املطاعم ،طلب وجب ًة خفيفة ،جال بعينيه على
احلا�ضرين ،فتح كتاب ماركيز ،وك�أنه يقر�أ تعويذة ،ظن �أنه فور �إكمالها
حك ورقات الكتاب مثلما ّ
�ستظهر �أمامهّ ،
ال�سحري ،مل
يحك الفانو�س
ّ
يخرج املارد ،تناول وجبته ً
مثقل ،نه�ض و�سار يف ممر ال�سينما ،التقت
عيناه ب�إعالن الفيلم ،مال نحو املحا�سب ،قطع تذكرتني مل�شاهدة
العر�ض التايل ،جل�س يف قاعة االنتظار حتى يجيء املوعد.
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كان احل�ضور يف هذه املرة �أكرث عددًا ،جلب كو ًبا من الكابت�شينو
وزجاجة ماء ،دخل ،نظر �إىل املقعدين اللذين جل�سا عليهما ،كان
�شاب وفتا ٌة �آخرين ،ابت�سم ،جل�س ،و�ضع يده على املقعد املجاور،
فيهما ٌ
تخ ّيلها حذاءه ،م ّد يده والم�س يدهاَ ،خ ِج ْلت ،ابتهج قلبه.
تعايل ن�صنع �شي ًئا جمنو ًنا ،قال لها� ،أم�سك بيدها� ،صعدا ب�ضع
دوي
درجات ،وقفا �أمام �شا�شة العر�ض ،ال�صالة �أمامهما معتمة� ،سمعا ّ
ت�صفيق حار� ،س�ألته ع ّما يفعل ،طلب �إليها م�شاركته بطولة هذا الفيلم،
ٍ
�أخرج ورق ًة �أعطاها �إياها.
�ستمثلني دور فدوى ،نعم لقد �أ�سميتك فدوى� ،أرجو �أن يعجبك
أنت م�ستع ّدة؟ ه ّمت باملغادرة ،ف�أم�سك يدها كما ُي�سك
اال�سم� ،أ� ِ
بغ�صن جناته.
الغريق
ِ


أرجوك ال تذهبي.
� ِ
ملأ �صوت البيانو الفراغ الذي انبثق على حني غ ّرة ،دفع ال�صمت
الكئيب� ،أخرجه برفق من الثقوب.
انتظرتك ً
طويل.
لقد
ِ
....
�أ�ستذهبني وترتكيني؟
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كنت �سرتحلني؟
ملاذا
ح�ضرت �إن ِ
ِ
....

ع

ح�س ًنا ،مبا �أنك حتبني القراءة ،دعيني �أخربك ب�سر� ،أنا كاتب،
أيكفيك ذلك لتبقي؟
� ِ
....

نعم ،ال تتعجبي� ،إنني ملي ٌء بالأ�سرار ،ال تظنيني �أبله كما يوحي
لك �إنني خمتلف ،حني تعرفينني
�شكلي وت�صرفاتي ،ال� ،أق�سم ِ
جيدً ا �ستغريين ر�أيك.
....
لك غريه؟
ح�س ًنا ،رمبا مل ُيعجبك هذا الدور� ،أحتبني �أن �أكتب ِ
....
هزه �أحدهم يف كتفه ،عاد �إىل عامل اليقظة� ،س�أله �أن يخف�ض �صوت
غمغمته ً
قليل ،اعتذر ،غا�ص يف مقعده واجتهد كي ير ّكز يف الفيلم.


جال�سا خلف البيانو ،يعزف حل ًنا بدي ًعا ،ومع
كان (�سبا�ستيان) ً
ذلك ال يعريه �أح ٌد �أدنى انتباه� ،سمعته (ميا) فدخلت �إىل القاعة ،كان
ال�ضوء م�س ّل ًطا على العازف ،حملقت فيه� ،أده�شها عزفه� ،أدخلها يف
حال ٍة من ن�شوة لذيذة� ،أن�ستها ف�شلها يف اقتنا�ص دور يف فيلم قامت
بت�أدية جترب ٍة لتناله.
عاد وغط�س يف ال وعيه وخياله ،ر�آها تدلف من باب القاعة ،بحثت
عنه بعينني ذاويتني مرهقتني من فرط البكاء� ،أوم�أ لها ،ر�أى يف وجهها
غ�ض ًبا� ،سارت بني الكرا�سي ،وملا و�صلته دفعته يف ظهره.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
ت ًبا لك ،ملاذا مل تنتظرين؟
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�أر�أيت؟ قلت لك �ساب ًقا �إن ذاكرتك بحاجة �إىل �صيانة.

ابت�سم ،حاول التذ ّكر� ،ضرب جبينه بباطن كفه.

ح ًقا لقد �أخربتني ،ما بايل ن�سيت؟ ثمة �شيء غري طبيعي
يحدث يل.
تك ّورت على نف�سها حزينة ،ز ّمت �شفتيها داللة على حزنها ،حاول
�أن مي�سك يدها ف�أبت ،كانت يف قرارة نف�سها تتوق �إىل مل�س يده ،بيد
�أنه ال بد �أن يعلم مغ ّبة ن�سيان موعده معها ،حتايل عليها ً
طويل� ،أق�سم
لها �أنه �شرب زجاجة زيت ال�سمك حتى �آخر قطرة ،وكتب وقت املوعد
فوق ك ّل �شيءٍ �ستقع عليه عيناه ،لكنه ن�سي.
�أنا كاتب ،عليك �أن تعذريني.
�إىل متى �ستظل تتعلل بهذه احلجة؟


�إىل �أن تبت�سمي.
دارت ب�سمتها ،تعرف �أنه ط ّيب جدً ا ،وال يق�صد ن�سيان موعده
معها ،ولكنها �أنثى ،يغتال الإهمال كربياءها.
عاد ذات ال�شخ�ص وهزّه بق ّو ٍة �أكرب هذه امل ّرة.
بعد �إذنك.
اعتذر ً
ن�سي نف�سه جمددًا ،نه�ض وخرج من القاعة،
خجل ،لقد َ
�أيقن �أنه لن يقدر على م�شاهدة الفيلم مهما حاول.
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حت التعب
جت ّول يف طوابق املول ،بد�أت املتاجر تقفل �أبوابهاّ ،
خال ،زفر تنهيد ًة مل�ؤها احلزن ،هذا �آخر
قدميه ،جل�س فوق مقعد ٍ
يوم له يف �أبوظبي ،عليه �أن يعود غدً ا �إىل بيته يف املنطقة الغربية والتي
ٍ
تبعد مئتي كيلومرتًا عن املدينة ،لن ي�سعفه الوقت يف الرجوع �إال يف
الإجازة القادمة ،عقب �شهرين.

ع

حللم ّ
جف
هو الوداع �إذن ،الوداع ّ
لق�ص ٍة كادت تكون ،الوداع ٍ
ن�سي
�سري ًعا ،عانى مثل هذا �ساب ًقا ،طم�أن قلبه ب�أنه �سين�ساها كما َ
�أ�سماء� ،سيتعاي�ش مع ندب ٍة جديدة جميلة� ،سيكتبها لينفث حزنه ح ًربا،
رابحا ،تد ّفق �سائل الفرح ال�شحيح يف �أوردته ،ز ّوده
�سيكتبها ليخرج ً
بطاق ٍة كافي ٍة ..لريحل.

x
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انبثق �أمامها بكامل حزنه� ،أ�شفقت عليه ،احت�ضنته ،ر ّبتت على
ر�أ�سه ليهد�أ ،كم هو م�سكني ،عانى الأم ّرين يف طفولته ،ال تبتئ�س يا
�صغري ،ها �أنت �أخ ًريا �ستجد من ُيذهب عنك حزنكَ ،
تعال ومن يف
وخبين كيف ا�ستطعت النجاة من
ح�ضني ،ه ّيا ِ
احك يل ع ّما ح ّل بكّ ،
علي وجعك
بحر التيه ،من الذي �ألقى �إليك طوق النجاة؟ هيا ّ
ق�ص ّ
كله ،ال تذر منه �شي ًئا� ،أفرغه يف قلبي ،قلبي فدا ٌء لقلبك.
�أجه�شت بالبكاء ،عنّ لها اخلروج والبحث عنه� ،ستجده ،تعلم �أنها
يلح
�ستجده� ،صفعت نف�سها لت�ستفيق مما هي فيه ،ولكن ثمة �شي ًئا ّ
يتو�سلها ،يق�سم �أنه القطعة الناق�صة من �أحجية حياتها ،حجر
عليهاّ ،
ال�سحري� ،ش ّقها الآخر.
�سعادتها
ّ
وقفت بجانب نافذتها ،م�سحت دمعها الكثيف ،ابت�سمت ،تذ ّوقت
حالوة هذا احلزن فابت�سمت ،ك ّل �شيءٍ يف احلب جميل حتى حزنه.
احلب؟!


�س�ألت نف�سها م�صعوقة ،ال بد �أنني جننت� ،إنه جم ّرد حال ٍة من
الإلهام �أجل�أ �إليها كي ينقدح حجر الإبداع وتتدفق الكلمات ،حب! ال ال،
ندم على ما �صنعته
�أبدً ا ،م�ستحي ٌل �أن يكون ما �أ�شعر به ح ًّبا ،هو جم ّرد ٍ
بذلك امل�سكني.
حب؟!
عادي،
�أ�أحب ذلك الأبله؟ وعلى ماذا �س�أحبه؟ �إنه جم ّرد � ٍ
إن�سان ّ
�شخ�ص على وجه هذه املعمورة ،ما
عادي ،ولو �أنه �آخر
ال ،بل �أق ّل من ّ
ٍ
كنتُ لأحبه.
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أل�ست من قالت :حني نبحث عن �سيئات �شخ�ص ما كي نكرهه..
� ِ
ف�إننا يف احلقيقة نكون قد وقعنا يف ح ّبه.

ع

ال ،م�ستحيل� ،أنا ل�ست �ساذجة لأقع يف هذا الفخ بهذه ال�سهولة،
يوم يف الإجازة،
�إنني م�ش ّو�شةّ ،
علي الت�أهب للعمل ،اليوم هو �آخر ٍ
�س�أخلد للنوم ،حتى �إنني لن �أكمل الق�صة التي �أكتبها عنه ،يكفي.
جل�ست فوق �سريرها ،فتحت �صفحتها على الفي�سبوك ،والتي
با�سم م�ستعار ،يتيح لها حر ّي ًة �أكرب يف التعبري ،كتبت :هل
ت�ستخدمها ٍ
ت�ؤمنون باحلب من �أ ّول نظرة؟
ت�سابق معجبوها الكرث يف الإجابة ،قر�أت التعليقات ،الن�سبة الأغلب
إن�سان خيل
يوما ب� ٍ
ي�ؤمنون بذلك ،عادت وكتبت �س� ًؤال �آخر :هل التقيت ً
�إليك �أنه �أنت؟
� ً
أي�ضا الن�سبة الأكرب ر ّدت بالإيجاب.


ح�س ًنا �إنها جم ّرد �آراء ال يعت ّد بها ،هذا الأمر بحاجة �إىل بحث
علمي ،خطر لها البحث يف املو�ضوع� ،أغلقت الفي�سبوك ،تناولت كتاب
ماركيز (ع�شتُ لأروي) من املكتبة ،نزعت الغالف ال�شفاف عنه،
مت�سد على وجه حمزة ،ترى ملاذا
م�سدت عليه بيدها� ،شعرت �أنها ّ
ّ
�سميته حمزة؟ ملاذا هذا اال�سم بالذات؟ ال �أعلم ولكنه مطاب ٌق له
متاما ،ا�سمه ي�شبهه.
ً
�شرعت تقر�أ يف الكتاب ،ولكنّ تركيزها خانها ،تن ّهدت ،ارتدت
ثيابها وخرجت لتتم�شى ً
قليل ،ع ّلها تن ّف�س ً
بع�ضا من �ضيقها.
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لو كانت اجتماعية لتحدثت مع �صديقاتها و�أخربتهن مبا حدث،
غري �أنها تعاين ً
خلل ال تعرف من�ش�أه ،ال حتب العالقات االجتماعية،
ينتابها التوتر عند مقابلة الآخرين ،ولوال حاجتها و�شغفها بالكتابة ،ما
كانت لتقدر على احلديث مع غرباء ،ولكن كما قيل� :صاحب احلاجة
�أرعن.
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نعم� ،إنها رعناء ،تع ّر�ضت للكثري من امل�شاكل ب�سبب قيامها بتلك
املغامرات املجنونة ،بيد �أنها ما كانت لتكتب �شي ًئا لو مل تفعل ذلك.
تعب �شديد� ،إال �أنها وا�صلت ال�سري ،كانت تنظر مر ًة �إىل
اعرتاها ٌ
ال�سماء ومر ًة �إىل البحر ،بدت لها ال�سماء كئيبة� ،أما البحر فهزيل،
م�صاب بداء الفقد ،ها قد عدنا ،خرجتُ كي
خيل �إليها �أنه مري�ض،
ٌ
�أهرب من التفكري فيه.
و�ضعت ال�س ّماعات يف �أذنيها ،فتحت ملف املو�سيقى� ،شوبان� ،إنه
وقتك املثايل ،تغلغل �صوت البيانو يف قلبها ،كم �أنا حمقاء! �صوت
غيت �شوبان �إىل بيتهوفن.
البيانو �أكرب مثري ي�ستدرج �صورتهّ ،


ت�أكدت �أنها لن تن�ساه ب�سهولة� ،سيظل ً
ماثل �أمامها بكامل �أ�سراره
�أمدً ا غري ق�صري ،قفلت عائد ًة �إىل البيت ،جل�ست خلف مكتبها ،قر�أت
ما كتبت ،ه ّمت مب�سحه ،ولكنها عدلت عن ذلك ،ورغ ًما عنها راحت
ُتكمل.

x
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االعتياد على ال�رضب �أورثها العناد ،والعناد �ضاعف عذابها� ،إال
�أنها كانت ت� ّرس وهي حتجم عن تنفيذ رغبات �إخوتها ،وهي ت�شهر
يف وجوههم التحدي ،ترفع راية الرف�ض غري �آبه ٍة بالعقاب الوخيم
الذي تلقاه.

تقاوم وهي يقظة ،لكنها حني تنام ،تطفو م�شاعرها وخماوفها
املكبوتة ،ال ترى �سوى الكوابي�س ،ناهيك عن تب ّولها الال�إرادي الذي
الزمها ً
طويل ،منح هذا الداء �أهلها ً
�سوطا ً
فتاكا يجلدونها به ب�سبب
وبال...
بلقب م�شني ،راحوا ينادونها به ،كانت تخاف ت�رسبه �إىل
نعتوها ٍ
بنات احلارة ،فبيتها يقع يف بقع ٍة مزدحمة ال تهب ل�ساكنيها �أدنى
خ�صو�صية ،ما يحدث يف �أول بيت ،يعلمه من يقطن يف �آخر بيت.
وح�شا جمنونًا ،يعاقب اجلميع ً
الأب كان ً
دفعة واحدة ،ال ي�ستثني
أحدا ،من �أذنب ومن مل يقرتف ذن ًبا ،كانت تتمنّى �أن يخرج وال يعود،
� ً


ٌ
مغلوبة على �أمرها ،لع ّلها جنّت
جدا ،تكاد تقتلها ،الأم
ف�رضباته قو ّي ٌة ً
تعر�ضها لل�رضب املربح.
هي الأخرى من كرث ّ
كانت ت�شفق عليها حني ترى الدماء تغطي وجهها ،تلعن �أباها
يف � ّرسها ،تتمنى �أن ميوت ً
عاجل غري �آجل ،وكلما ا�ستفحل جنونه
طردهم من البيت ،ك ّلهم ً
دفعة واحدة ،يخرجون مثل امل�رشدين،
بيت ي�أويهم.
يبحثون عن ٍ
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تلج�أ الأم لأخوتها ،الذين ال حول لهم وال ق ّوة ،يخافون زوجها،
يرونها مهانة ممزّ قة ويطلبون منها �أن ت�صرب على الذل من �أجل �أطفالها.
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فدوى كانت حتب بيت �أبيها وتكرهه ،ال ترتاح يف بيت �أخوالها،
حمل ٌ
ت�سمع كال ًما قا�س ًيا من بناتهم ،ي�صارحنها ب�أنهم ٌ
ثقيل عليهم،
جمرد �أطفال،
تُخرب �أمها ،فتبكي ،يعتذر �أخوها منها ،يقول لها �إنهم ّ
ولكنها �سمعت ذات الكالم من زوجته� ،إال �أنها كتمته ،ال ترغب يف �أن
تكون �سب ًبا حلدوث امل�شاكل بينهما.

ع

يظلون على هذه احلالة حتى ّ
يتدخل �أهل اخلري ،فيقنعون الأب
ب�إعادة �أبنائه ،ويو�صونه بال�صرب على زوجته التي ابتلي بها ،وهكذا
دواليك.
اكت�سبت فدوى �شخ�ص ّي ًة قو ّي ًة يف املدر�سة ،مل تكن ت�أبه بكالم
قيا�سا مبا تالقيه يف البيت ال ي�ساوي �شيئًا� ،صادقت فتيات
املعلمات فهو ً
أخالق �سيئة ،ي�صل اخلرب �إىل �إخوتها الذكور ،يتناوبون على
ذوات � ٍ


�رضبها ،تلعنهم ،تب�صق عليهم ،يرتكونها بعد �أن يح ّولوا وجهها �إىل
لوح ٍة م�أ�ساو ّية.
ي�سخر اجلميع منها يف املدر�سة ،وجهها خليط من بق ٍع زرقاء
وخ�رضاء ،ي�س�ألونها ما الذي ّ
حل بها ،فتقول ب�أنها �سقطت على وجهها،
تخربهم بذلك وهي تبت�سم!
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جديدا �أكرث
مل يعد ال�رضب عد ّوها الأول ،حيث اكت�شفت عد ًّوا
ً
ً
وب�شاعة� ،إنه الفقر ،الفقر الذي يحرمها من �رشاء الب�سكويت
ق�سو ًة
والع�صري يف املدر�سة مثل �صديقاتها ،الفقر الذي يرتكها تغدو وتروح
ومريول مر ّقع ،الفقر الذي ي�رسق الغداء من بيتهم،
بحذاءٍ مثقوب
ٍ
الفقر الذي مينعها الت�سجيل يف الرحلة املدر�س ّية.
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وكلما ازداد وعيها ..ت�ضاعف �أملها.

كانت حياتها ت�سري يف منحد ٍر حاد ،حتى عرثت على �سه ٍم ي�شري
مغايرا ،هذا ال�سهم كان مع ّلمتها يف ال�صف
�إليها ب�أن ت�أخذ اجتاهً ا ً
الثامن..
ال�سيدة �أمينة.

x
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مرفو�ضا من اجلميع ،مدعا ًة
التحق باملدر�سة ،ويف املدر�سة كان
ً
لل�سخرية ،كان ي�أمل يف العثور على حيا ٍة خمتلفة ،غري �أنه مل يجدها.

ع

ّ
جيدا ،ولأنه منحدر من عائلة موبوءة فهو
الكل يعرفون �أ�رسته ً
وال �شك موبوء ،ولذا ال بد من نفيه ،وعزله عن الآخرين لئال ينقل
يت�ضخم على ّ
ّ
كل �شيء ،راح يعبث ب�أثاث
لهم العدوى ،كان حقده
املدر�سة ،يفتعل امل�شاجرات مع اجلميع ،حتى املع ّلمات.
�أجمعوا على وجوب طرده من املدر�سة ،هو وال �شك بحاجة �إىل
�إ�صالحية تعيد تربيته ،وهكذا �صار ُيطرد من املدر�سة ،ويف الأيام
النادرة التي ال ُيطرد فيها ،يهرب ..ال يوجد متعلمون يف �أ�رسته،
ً
حرية تامة
يهتم به ،نال
التعليم �آخر همهم ،مل يجد من ي�س�أل عنه �أو ّ
يف الت� ّرصف بح�سب �أهوائه ورغباته.


اقتن�صه بع�ض الأ�رشار من كبار ال�سن ،بد�أ ين ّفذ بع�ض الأعمال التي
يوكلونها �إليه� :إي�صال ر�سائل الع�شق �إىل الفتيات ،مراقبة الطرقات
حتى ين ّفذوا بع�ض �أعمال ال�رسقة ..كانوا يكافئونه بال�سجائر ،التي
بات مول ًعا بتدخينها.
تع ّلم فنون الكذب� ،صار من ال�صعب متييز �صدقه من كذبه،
تب ّلد �إح�سا�سه ،مل تعد الكلمات القا�سية ت�ؤثر فيه ،بات ً
�شغوفا بتع ّلم
�أ�ساليب الإجرام ممن يكربونه �سنًّا ،والذين مل يبخلوا عليه بذلك،
جمربة ،وابتدعوا له ً
طرقا تنا�سب عمره
فتحوا عينيه على طرق ّ
ال�صغري ،ومنها الت�س ّول.
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ً
�أقنعوه ب�أنه ميلك ل�سانًا ً
وهيئة تليق بهذا العمل ،و�سيحظى
�سليطا
مبال وفري جراء ذلك ،لكن عليه �أال ميار�سه يف بلدته ال�صغرية ،بل يجب
ٍ
عليه الذهاب �إىل املدينة ،فهناك ال �أحد يعرف �أ�صله وف�صله ،و�سيعرث
على �أثرياء يعطونه بال ح�ساب.

وهكذا وجد نف�سه يرحل �إىل املدينة ،ي�س�أل النا�س ،ومع الأيام،
ت�شكلت لديه ٌ
ّ
قناعة را�سخة �أنه ولد ليقوم بهذا العمل ..كان موهو ًبا
جدا يف التحايل على النا�س و�إقناعهم ،ومع ّ
كل يو ٍم مي�ضي ،تزداد
ً
ح�صيلة الأموال التي يجمعها.
ً
بات ً
مكانة مل يحلم بها� ،شعر
معيل لأ�رسته ،والتي فج�أة �أولته
تبدلت احلال يف البيت الفقري ،فثمة طعامٌ
ب�أهميته ،ب�شخ�صيتهّ ..


ُيطهى ،يتحلقون حوله مثل �أ�رسة� ،أخذ اجلميع يتودد �إليه طم ًعا
ح�صة من الأموال التي يك�سبها� ،أبوه� ،أمه� ،أخوه،
يف احل�صول على ّ
و�أخواته.
جديد
�شعور
ٌ
كان مينحهم الن�صيب الأكرب مما يجمع ،منا يف نف�سه ٌ
أح�س بقيمته ،ب�أنه مقبول ،ويوجد من يكرتث ب�أمره،
مل يخربه �ساب ًقاّ � ،
ً
مكانة
راح ي�أمر وينهي والكل يطيع ،عرف قيمة املال الذي منحه
مرموقة� ،أيقن �أنه �إن جمع ً
مال وف ًريا �سيحكم العامل مثلما يحكم
�أ�رسته.
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جدا ،ال
عبدا م�ؤمنًا ً
املال هو الإله الذي ي�ستحق العبادة ،وكان ً
�شيء ي�ستحق االهتمام �سوى املال ،وال فرق يف الطرق التي يح�صل
عليه بها.
مل يتو ّقف الأمر على �أ�رسته ،بل تخطاه �إىل كثري من الأطفال
وال�شباب ،والذين الت�صقوا به طم ًعا يف �رشائه لهم احللويات وال�سجائر،
كث ٌري ممن كانوا ي�أنفون احلديث معه� ،أظهروا له و ًّدا ما حلم به يو ًما،
توقفوا عن �شتمه وهمزه ِب�سمات �أخواته املهينة ،العديد منهم خالفوا
تعاليم �آبائهم و�صادقوه � ًّرسا ،غمرته ال�سعادة ،وجزا ًء لذلك ينفق
يقرب منه من ي�شاء ويبعد من ي�شاء� ،أ�صحاب احلظوة
عليهم ببذخّ ،
لديه ي�صيبون خ ًريا وف ًريا.


ط ّور �أ�ساليبه يف الت�س ّول ،يرحتل �إىل �أماكن جديدة حني ي�ستحيل
ً
بحر�ص �شديدُ ،ي�سمع َّ
كل
معروفا يف املنطقة ،ينتقي زبائنه
وجهه
ٍ
واح ٍد ما ينا�سبه من عبارات اال�ستجداء ،يندر �أن يعود خائ ًبا ،نبت يف
املرة كان جتاه الأغنياء.
داخله ٌ
حقد جديد ،هذه ّ
ارات فارهة،
يرى الآباء يداعبون �أطفالهم ،يحملونهم معهم يف �س ّي ٍ
ثياب و�ألعاب ،يطعمونهم ما ّلذ وطاب من
يبتاعون لهم ما يريدون من ٍ
طعام� ،س�أل نف�سه عن ال�سبب الذي منحهم احلقّ يف احل�صول على هذه
الأموال الكثرية ،ملاذا مل يولد لواحدة من هذه الأ�رس؟ ما هو ذنبه ليلقى
يف �أ�رس ٍة معدمة ال متلك قوت يومها؟ ما هي خطيئته ليخرج يف عامل ٍ قذر
مفعم بالرذيلة والف�سوق؟
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مرت الأيام ..ت�ضاعف حقده� ،أ�ضمر � ًأمل يف �أن ي�صري يو ًما ما
وكلما ّ
مثلهم� ،أو يد ّمرهم� ،سينغ�ص عليهم حياتهم؛ لي�شعروا بالذين مثله،
�سيخطف �أبناءهم ويبيعهم� ،سيغت�صب بناتهم� ،سي�سجنهم يف �أقبية
تتخذ منها الأفاعي بيوتًا لها.

رهط من الأطفال ،اتّبعوه ،اتخذوا منه قدو ًة لهم،
�سيطر على ٍ
زعيما عليهمّ ،
حلقات من القتال بينهم ،مينح الفائز
نظم
ٍ
ن�صبوه ً
ّ
جائز ًة ق ّيمة� ،أما هو ،فكانوا يخافونه ،ال يجر�ؤون على منازلته ،ر�أوه
وهو ي�رصع خ�صومه ،يف داخله ٌ
طاقة من ال� ّرش ال قبل لأح ٍد بهاٌ ،
قادرة
على هزمية �أعتى ال�شجعان.


ظلت حياته تتدحرج نحو الهاوية ب�رسع ٍة بطيئة� ..إىل �أن دخل
الإ�صالح ّية.
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مللم حاجاته ،غادر الفندق متج ًها �إىل بيته� ،سيقطع م�ساف ًة طويل ًة
حتى ي�صل� ،سريافقه البحر حتى باب املدينة ،ثم يودعه يد ال�صحراء،
�ستحمله بني كثبانها� ،ستُفرج له عن م�شاهد ما كان لرياها طوال حياته،
ه َو القادم من مدين ٍة بعيد ٍة تل ّفها الأ�شجار املتن ّوعة ،غاباتٌ ممتدة من
�شجر البلوط ،وب�ساتني من التني والرمان ،وكروم من الزيتون ،ومزارع
من الت ّفاح والعنب واخلوخ ..هو الفالح امل�شتاق لظالل �شجرته الأثرية،
�شجرة التني الكربى.

الغريب ال ينال الراحة مهما حاول ،ال ب ّد �أن ُتثار �شجونه يف كل
وم�ضة لتحيا ذكرياته ،لتنب�سط �أمام ناظريه ،تغويه بعناقٍ عابر،
تن�سكب الدموع على وجنتيه فال يجد من مي�سحها؛ ولذلك هو غريب؛
لأنه ال يجد من يطبطب عليه حني يحزن ،من يفتح ذراعيه ليحت�ضنه
عندما يفرح ،من يداوي جراحه كلما غلبته ونزفت.


تذ ّكر ،مل يكن يريد ذلك ،رغ ًما عنه تذ ّكر ،كان �أق�سم �أال يفعل ،غلبه
ال�شوق فتذ ّكر ..ا�ستعاد الأيام القدمية التي عجزت �أيامه احلديثة عن
طم�سها ..الطريق طويل وهو وحيد ،خلف مقوده ،و�صوت بيانو �شوبان
يعزف على �أع�صابه ،يتق ّلب بني وجه تلك الفتاة التي ما انفك يعيد
كلماتها يف عقله ،وي�ستح�ضر �صورتها التي �صارت تتماهى مع اخليال،
وبني وجه حبيبته الأوىل والأخرية التي ال يعلم َمل خ ّلته ،ملاذا تركته بعد
بحر مائج.
زجته و�سط ٍ
�أن ّ
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تداخلت ال�صورتان ،هيئ �إليه �أنهما مت�شابهتان ،انهمرت دموعه،
تذ ّكر عنوان ق�صيد ٍة لدروي�ش (�أنا العا�شق ال�سيئ احلظ) ،ت�ساءل �إن
كان ح ًقا �سيئ احلظ� ،أم �أنه جبان �أحمق ،ر�أى حبيبته ت�ضيع دون �أن
يح ّرك �ساك ًنا.
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هي من باعتني
ما الذي بيدي لأفعله؟ كنتُ قليل احليلة ،ثم �إنها َ
علي ،ولكنك �آثرت �أحالمك عليها يف
يف غم�ضة عني ،لقد �آثرت املال ّ
البداية ،ذلك غري �صحيح� ،صرخ يف وجه ال�صوت الذي ي�سمعه وبرغم
ك ّل ما فعلته به ،ما زال ُينافح عنها� ،إنه �صوت القلب.
ذكريات �سعيدة ،جمنونة ،ابت�سم حينما
زفر تنهيد ًة جميلة ،حتمل
ٍ
عادت �صورته الطفول ّية وهو يتحايل على قلبها ليظفر به ،كيف ا�ستحال
ً
طفل �شق ًّيا يالحقها طم ًعا يف نيل ابت�سام ٍة من �شفتيها ،والأهم ،تلك
�شخ�ص خجول ،اجلن�س الآخر بالن�سبة
الق ّوة العجيبة التي ح ّولته من
ٍ
إن�سان طائ�ش،
�إليه عا ٌمل جمهول خطري ال ينبغي االقرتاب منه� ،إىل � ٍ
قفز دفع ًة واحد ًة �إىل ذلك العامل ،والذي ما �إن ّ
حطت قدماه فيه ،حتى
وجده �ساح ًرا ال ي�شبه تلك الأفكار التي اختزلها عنه.


نقي ،بريء،
ر�أى تلك العينني ،ما �أحالهما ،عينان ع�سل ّيتان يف ٍ
وجه ّ
رحبت به ،ل�سعت قلبه وخز ٌة خفيفة� ،أح َيت فيه
التقت عيناه بعينيهاّ ،
تيا ًرا جديدً ا ،ه َو الذي طاملا �سخر من احلب واملح ّبني ،الذي كان ينظر
�إىل تلك الكلمة (حب) بو�صفها كذبة ،كذب ٌة ابتدعها �إن�سا ٌن فارغ.
هذه لي�ست �أول فتا ٍة �أعجب بها ،ولكن ثمة �شيء خمتلف حدث ،ال
�أ�ستطيع حتديد ماه ّيته ،ال ُيرى بالعني املج ّردة ،بل بعني القلب ،احلب
مثلما قال بريتراند را�سل« :احلب حكيم والكراهية حمقاء» ،نعم احلب
حكيم يعرف �أين ّ
�سريحب به.
يحط رحاله ،ينتقي قل ًبا كر ًميا ،يعلم �أنه ّ
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يف البداية ظننتُه �إعجا ًبا عاب ًرا� ،سريحل بعد �أيام� ،أو لرمبا �ستكون
مثل بع�ض الالتي �أُعجبت بهنّ وكنّ مرتبطات ،ن�ضحت ذاكرته مب�شهد
�أ�صدقائه وهم ي�سخرون منه.
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نعم كان لديه الكثري من الأ�صدقاء الذين يحبونه� ،إال �أن عجزه يف
�إي�صال م�شاعره عن طريق الكالم حرمه كث ًريا منهم ،اعتاد الوحدة،
وجد فيها �ضالته ،وخا�ص ًة بعد ظهور و�سائل التوا�صل االجتماعي.

فجر ح�ضورها موهبته يف الكتابة ،عقب لقائه بها يف �أول يوم� ،صار
ّ
يكتب على الفي�سبوك خواطر جذبت متابعني ع ّدة ،بحث عن �صفحتها،
معلومات عنها ،كانت حمتاطة
وملّا عرث عليها ا�ستخفه الفرح ،مل يجد
ٍ
من املتط ّفلني �أمثاله ،تر ّدد بني �إر�سال طلب �صداق ٍة �أو ت�أجيل ذلك �إىل
موعد الحق ،ق ّرر الرت ّيث ،فلرمبا يزعجها ذلك.
ٍ
جال�س وحده ،ح�ضر العقل� ،أخربه ب�أنه لن يقدر على
وبينما هو
ٌ
بحادث
الإكمال ،هذا الطريق �صعب ،مليء باملنحدرات� ،ست�صاب
ٍ
تن�س
ب�شع ،ورمبا يودي بحياتك� ،أقلع� ،إنه لي�س الوقت املنا�سب لهذا ،ال َ


نف�سك� ،إنك جم ّرد ّ
موظف ال ميلك �شروى نقري ،بل �أنت ُمثق ٌل بالديون،
أيت ثيابها وهاتفها وطريقة كالمها،
و�أنت تعرف �أنها لي�ست فقرية ،ر� َ
�إنك خا�سر يا �صديقي ،قف.
�إنها الإ�شارة التي رافقته دائ ًما ،قف� ،أنت فقري ،ال حتلم ،ال تنظر
�إىل �أعلى( ،على قد حلافك مد رجليك)� ،أنت فقري ،والفقراء مل
يخلقوا للتمتع بالدنيا ،خلقوا للعمل وخدمة �أ�سيادهم ،والفقراء يجب
�أن يتزوجوا بنات الفقراء ،وينجبوا � ً
أطفال فقراء ،ال تظن ب�أنك �ستكون
ا�ستثناء ،حذار من الوهم� ،إنه ف ٌخ للإيقاع ب�أمثالك� ،إياك والأمل فهو
م�صيد ٌة للقب�ض على اخليال وحتويله �إىل جنون� ،ستجنّ يا �صديقي،
�ستفقد عقلك ،عقلك الذي تراهن عليه� ،ستخ�سره لتغدو م�سرحي ًة
هزل ّي ًة ،ي�شاهدها النا�س في�ضحكون ،ال تكن �أ�ضحوكة يا �صديقي ..ال
حتلم ف�أنت فقري.
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�إنه بني خيارين �أحالهما م ّر ،علقم لن ي�ست�سيغه مهما حاول� ،إما
�أن يعي�ش حياته دون حب� ،أو يتح ّول �إىل وح�ش يفرت�س قلوب الفتيات
دون رحمة ،مثل كث ٍري ممن يعرفهم.

رمبا مل يبق �أمامه ح ٌل �آخر ،لقد ق�ض م�ضجعه هذا ال�ضمري اللعني،
حرمه �إغواء الفتيات ،حتى بعد �أن بات قاد ًرا على ذلك� ،إال �أنه يق ّيده،
�إنها املبادئ التي ورثها من بيئته املحافظة ،عجز عن اخلال�ص منها،
زاده كالم النا�س ومدحهم لأخالقه ت�ش ّب ًثا بها.
لديه قناع ٌة را�سخة� ،إما احلب من �أجل الزواج و�إال فال.
وبني خفقان قلبه ال�سعيد ،و�أفكار عقله العنيد ،عا�ش ليل ًة من �أ�سو�أ
الليايل و�أجملها يف ذات الوقت..


و�صل �إىل بيته يف املنطقة الغربية ،ركن ال�س ّيارة ،دخل �ش ّقته ،وهي
واحدة من �ست ،يقطن اخلم�س الأخرى جريان من جن�س ّيات متعددة،
قليل ،ثم ّ
رمى ج�سده فوق ال�سرير ،عبث بهاتفه ً
غط يف النوم.

x
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ق�ص�صا حزينة تبكيها� ،إال �أنها
كانت تكره الكتّاب الذين يكتبون
ً
كتب جديدة ،تنتقي �أكرثها حز ًنا ،اكت�شفت يف
حني تذهب ل�شراء ٍ
احلزن جوهر ًة نفي�س ًة ،كر ًة �سحر ّي ًة تك�شف لها �أ�سرا ًرا غام�ضة عن
احلياة.
�صارت واحد ًة من الكاتبات القالئل الالئي يبدعن يف كتابة
ال�شخ�صي مع
الق�ص�ص احلزينة ،احرتفت ذلك ،ت�شابك حزنها
ّ
حزن �أخذت
حزن ال�شخ�ص ّيات يف ق�ص�صها ،فت�ش ّكل يف نف�سها طوفان ٍ
ت�سكبه فوق الورق.
ق�ص ًة مفرحة ،بيد
حني التقت به ،ظ ّنت �أنها يف هذه امل ّرة �ستكتب ّ
أح�ست بهالة احلزن حتيط به ،لذا
�أن احلزن غلبها ،ال تعلم ،ولكنها � ّ
قررت كتابة حزنه ،فلرمبا ا�ستطاعت تخلي�صه منه ،تخال احلزن
�سيختفي حني نكتبه.


�سطر
�أرادت الهروب من وجهه ،فلم تقدر ،ظل يرتاءى لها مع ك ّل ٍ
تكتبه عنه ،اختلط وجهه بوجه حبيبها الأول والأخري� ،أق�ضا م�ضجع
ذكريات مت ّنت � َّأل حت�ضر ،فكلما زارتها ت�شتتت ،وتاهت �أفكارها.
ٍ
(�أنا �أحبك)
حي
جفلت ،جالت بعينيها يف غرفتها� ،ساورها �شك ب�أن ال�صوت ٌّ
ً
خمتلطا ببخار ال�شتاء ،نظرت �إىل املر�آة،
طازجا،
ُيرزق� ،سمعته
ً
علي �أن
بدمع يتكاثف يف عينيها ..ما كان ّ
�شاهدت ب�سمتها املمزوجة ٍ
�أح ّبه ،لكنه �أق�سم� ،أق�سم على �أال يرتكني مهما حدث ،كان القدر �أقوى
منه ،هم�س �صوتُ قلبها مداف ًعا عنه.
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(�أت�سمحني يل بدعوتك على �شيء؟)

تذ ّكرته واخلجل يعلو حمياه ،تلعثمه بالكلمات ،خوفه وتردده،
نظرت �إىل عينيه ،كانتا ترجوانها �أال ترف�ض ،تعك�سان �صدق روحه،
ال� ،إنه لي�س عاب ًثا بالقلوب ،فهو يعرف جيدً ا �أية لعنة ت�صيب العابثني
بقلوب الآخرين ،ال يرجو ت�سلي ًة �آنية ،بل ي�صبو �إىل ق�ص ٍة خالدة
طفل �صغري ،ف�شل يف
يكتبانها م ًعا ..ق ِبلت الدعوة� ،ص ّفق بيديه مثل ٍ
كبت فرحته ،ابت�سمت رغ ًما عنها ،خفق قلبها بن�شو ٍة �أن�ستها الدنيا
من حولهما ،ر�أينها �صديقاتها مت�شي معه ،يعلمن ج ّيدً ا �أنها لي�ست
من اللواتي ي�ضيعن وقتهن ،ال بد �أن وراء هذا ال�شاب حكاية عظيمة،
تر ّقبنها حتى ودعته ،هجمن عليها� ،أمطرنها بالأ�سئلة ،كانت يف عا ٍمل
�آخر ،كوكب الع�شق.


كان ذلك يف �سنتها الدرا�س ّية الأخرية ،ثالث �سنوات ون�صف
وعالقتها بزمالئها مل تتع ّد حدود القاعات التدري�سية ،لديها قناعاتها
اخلا�صة ،تختلف عن قناعات كثري من زميالتها ،ال توجد �صداقة بني
الذكر والأنثى ،وعالقة الزمالة يجب �أن تكون حمكومة ب�ضوابط ،كنّ
ي�سخرن منها� ،إال �أنهنّ ف�شلن يف تغيري تلك املعتقدات.
حاول بع�ضهم التودد �إليها ،مل ت�شعر جتاههم ب�شيء ،كانت تبحث
إن�سان مم ّيز ،ي�ستحق �أن تغامر من �أجله وحتب� ،أن تدخل يف تلك
عن � ٍ
الد ّوامة التي �سمعت وقر�أت عنها كث ًريا ،لكنّ كل الذين طلبوا و ّدها
كانوا عاديني ،مل يثريوا حتى ف�ضولها لتتعرف عليهم ،ومع مرور الوقت
تر�سخت لديها قناعة �أنها لن تعرث على ذلك الإن�سان و�سرت�ضى بالأمر
ّ
الواقع.
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كانت تراه وحيدً ا يجل�س بني الأ�شجار ،يقر�أ و�أحيا ًنا يكتب ،حد�ست
�أن فيه �شي ًئا مم ّي ًزا ،الغمو�ض الذي يل ّفه ،ورا�ؤه �س ٌر عظيم ،و�صدق
حد�سها كالعادة.
اقرتبت من البقعة التي يجل�س فيها ،اختل�ست نظر ًة �إىل الكتاب
�شم�س م�شرقة ،ظ ّنت �أن حد�سها خدعها،
الذي بني يديه ،رواية �ألف ٍ
أنا�سا فارغني ،يت�سلون ب�أ�شياء ال قيمة
كانت حت�سب من يقر�أ الروايات � ً
متاما كاملدخنني ،يوهمون �أنف�سهم ب�أنهم يفعلون �شي ًئا رائ ًعا ،ال
لهاً ،
يعلمون �أنهم ال يت�أذون فقط ،بل ي�ؤذون من حولهم ،تلك هي نظرتها
العدائية التي ت�ش ّكلت من �أفكار �صديقاتها اللواتي يقر�أن الروايات،
بخيال بعيد عن الواقع الذي
�أقوالهنّ تخلو من احلكمة� ،أفكارهنّ تعبق ٍ
أبطال خارقني.
يع�شنه ،يحلمن ب� ٍ


عادت من حيث �أتت ،وال تعرف كيف وهي يف طريقها �إىل البيت،
تو ّقفت بجانب مكتبة ،وا�شرتت رواية �ألف �شم�س م�شرقة!

x
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كانت ً
جدا� ،إال �أنها ّ
توظف ذكاءها يف مناكفة �أهلها ..تُهمل
فطنة ً
درو�سها ،تت�صنّع الغباء لتغيظ �أعداءها ،ظ ّلت على تلك احلالة حتى
ال�صف الثامن.

ع

كبت يف العمر زادت القيود ،ت�ضاعفت الرقابة ً
خوفا من
كلما ُ
�إيقاع �أحد الفتية بها ،فقد �صارت �أنثى ،مل تعد طفلةّ ،
كل حرك ٍة
ً
حم�سوبة بد ّقة ،ان�شغل �أبوها مب�شاجراته مع �أبنائه
منها يجب �أن تكون
الذكور ،والذين �صاروا يتمردون على قراراته ،وال مانع لديهم من
اال�شتباك معه بالأيدي �إن لزم الأمر ،ا�ستوىل الأبناء على ال�سلطة بعد
�أن انقلبوا على الأب.
ف�شلوا ثالثتهم يف �إكمال تعليمهم ،تفرغوا للم�شاجرات و�أعمال
ال�رسقة والنهب ،والتي كانت �صغرية يف البداية ،ثم ما لبثت �أن


تو�سعت ،ازدادت ق�سوتهم عليها ،لكرثة الق�ص�ص التي ي�سمعونها من
ّ
يواعدونهن ،خافوا �أن تكون فدوى
�أ�صدقائهم عن الفتيات الالتي
ّ
واحد ًة من تلك الفتيات ،فذلك �إن ح�صل� ،سيك�رس �شوكتهم ،ولن
ي�ستطيعوا رفع ر�ؤو�سهم يف البلدة مر ًة �أخرى.
�شديدا ،انتبهوا �إىل �أن �أختهم جميلة ،وقد
ح�صارا
فر�ضوا عليها
ً
ً
بد�أت معامل الأنوثة تظهر عليها ،ويف جل�س ٍة كانوا يجتمعون بها ،قرروا
منعها من الذهاب �إىل املدر�سة ،عليها اجللو�س يف البيت حتى ي�أتي
ن�صيبها ،ولوال تدخل ال�سيدة �أمينة ملا تراجعوا عن قرارهم � ًأبدا.
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ال�سيدة �أمينة مع ّلمة لغة عربية جديدة ،جاءت من بلد ٍة جماورة ،مل
جدا،
تهتم ب�أ�صل الفتيات
ّ
وف�صلهن ،كانت �شديدة الطيبة� ،أحببنها ً
غري �أنها عجزت عن ك�سب و ّد فدوى ،فكلما دخلت ال�صف ،انتبهت
الفتيات� ،أما فدوى فتتظاهر بالنوم.
م�ضي
تركتها ،مل ت�صطدم معها ،ظلت حتاول التودد �إليها ،وبعد ّ
�شهرين نادتها ،ظنّت فدوى �أنها �ست�أخذها �إىل املديرة �أو املر�شدة
االجتماعية والتي كما ت�صفها فدوى؛ بحاجة �إىل مر�شدة! �إال �أنها
مل تفعل ،بل �أخذتها �إىل ال�ساحة ،م�شت بجوارها دون �أن تقول �شيئًا،
توج�ست فدوى خيفة� ،شعرت برهب ٍة عجيبة جتتاحها ،برغب ٍة دفعتها
�إىل حماولة قول �شيء ما ،وملا ف�شلت يف ذلك ،بكت.


م�سدت على
�أم�سكت ال�سيدة �أمينة بيدها ،وارتها عن الأنظارّ ،
ر�أ�سها� ،أق�سمت ب�أنها ال تريد �أذيتها� ،إن هي �إال ٌ
راغبة يف احلديث معها،
ففرا�ستها �أخربتها حني ر�أتها ب�أن لها معدنًا ط ّي ًبا يختلف عن ذلك الذي
تتق�صد �إظهاره.
ّ
كانت خمنوقة ،من ي�صدق �أن هذه الفتاة يف الرابعة ع�رشة من
عمرها؟! تبدو وك�أنها عجوزٌ �أنهكتها احلياة ،اغتالت طفولتها ً
غيلة
ذنب اقرتفته ،حكت لها كث ًريا من الأ�رسار التي مل تتخ ّيل يو ًما
بغري ٍ
�أنها �ستف�شيها لأيٍّ كان� ،أ�صغت �إليها ال�سيدة �أمينة بحب ،ن ّف�ست
فدوى كث ًريا من كبتها ،ومنذ ذلك احلني باتت ال�سيدة �أمينة يف مقام
�أ ّمها.
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�أولتها ال�سيدة �أمينة ً
�شديدا،
عناية خا�صة ،وجدت فيها ذكا ًء
ً
ً
بع�ضا مما خب�أته يف
وخا�صة يف التعبري والكتابة ،حيث كانت تفرغ ً
�أخدودها على الورق ،تعلم �أن ال �أحد �سيقر�أ ما تكتب �سوى ال�سيدة
�أمينة� ،صارت تثق فيها ً
ثقة عمياء.

وملا �أزمع �إخوتها �أمرهم وقرروا �إلقاءها يف غيابة البيت ،هرعت �إىل
ال�سيدة �أمينة ،رجتها �أن ت�ساعدها ،و�أال ت�سمح لهم ب�سجنها ،فقد بات
بعيدا من
لها حلم كبري نبت حدي ًثا؛ اخلال�ص من قيد �أ�رستها ،الهرب ً
هذا اجلحيم� ،شق الطريق نحو حيا ٍة مغايرة ،مل تبخل ال�سيدة �أمينة
مد يد العون لها ،بل على العك�س متا ًما ،ا�ستدعت والدة فدوى،
يف ّ
وحينما مل جتئ كعادتها ،ذهبت بنف�سها �إىل بيتهم.


ٌ
متوا�ضع ب�سيط ،ت�سكنه الهموم والأحزان ،جل�ست مع الأم
بيت
ٌ
والتي بدت ك�أنها تعي�ش يف عامل ٍ �آخر ،م�سكينة ،ال تتحدث ،اكتفت
بالإجابة عن بع�ض الأ�سئلة ،عرفت ال�سيدة �أمينة �أن ال �شيء بيد هذي
امل�سكينة ،فقررت مقابلة �إخوة فدوى و�أبيهم.
�أح�رضت زوجها معها ورجعت لزيارتهم يف امل�ساء ،حاورت الأب،
ً
جملة واحدة،
يتم
بيد �أن �أبناءه كانوا يقطعون كالمه ،مل يدعوه ّ
ً
ر�سالة مفادها� ،أنهم هم والة �أمرها وال �أحد غريهم ميكنه
�أو�صلوا �إليها
ً
خ�شية على
التحكم مب�صري فدوى ،فهمت �أنهم �سيجل�سونها يف البيت
تعجبت هذا الكالم ،ظنّت �أن هناك �سب ًبا خف ًّيا ال يرغبون
�سمعتهمّ ،
أحد ّ
يفكر بهذه الطريقة؟!
�إطالعها عليه� ،أما زال يف الدنيا � ٌ
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اكت�شفت الح ًقا �أن لي�ست فدوى وحدها من ُيفعل بها ذلك ،بل
حدثت �إخوتها عن �أخالق
ثمة كث ٌري من الفتيات يلقني نف�س امل�صريّ ..
فدوى اجلميلة وح�شمتها ،بد�أوا يلينون لكالمها� ،أق�سمت لهم ب�أنها
ً
مراقبة حثيثة ،و�إن ر�أت منها ما ي�شني ف�ست�أتي بنف�سها
�سرتاقبها
وتخربهم ،ويف النهاية وافقوا.
تبدلت فدوى� ،ضاعفت جهدها� ،صارت ت�ستخدم ذكاءها يف
ّ
ك�سب قلوب �إخوتها ،تلبي طلباتهم ب�رسعة ،مل تتخل�ص من ال�رضب،
غري �أنه ّ
خف ..انهمكت يف الدرا�سة ،ع ّو�ضت الدرو�س التي فاتتها
�ساب ًقا ،تخ ّلت عن كث ٍري من �صديقاتها ذوات ال�سلوكيات ال�سيئة،


دعمتها ال�سيدة �أمينة بكل ما �أوتيت من ق ّوة ،وذات يوم يف الطابور
ال�صباحي ،كاد يغمى عليها حني �سمعت املديرة تنادي عليها يف
مكب ال�صوت ،خرجت يك�سوها احلياء ،طلبت املديرة من الطالبات
ّ
الت�صفيق لها ،ترقرقت الدموع يف عينيها ،قالت �إن فدوى فازت يف
م�سابقة للكتابة على م�ستوى حمافظة عجلون كاملةُ ،ده�شت حني
�سمعت ذلك� ،أعطتها املديرة مغ ّل ًفا ،نظرت فدوى �إىل ال�سيدة �أمينة
والتي كانت ت�صفق بحرارة ،رك�ضت ب�رسعة ،احت�ضنتها وهي
تبكي وتن�شج.
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قدم �أهل البلدة
كان يف الرابعة ع�رشة من عمره حني ُقب�ض عليهّ ،
�شكوى �إىل ال�رشطة ،بعد �أن ُخلعت �أقفال العديد من املتاجر ،عرفت
عددا من �أ�صحاب ال�سوابق ،ن�صبوا
ال�رشطة الفاعلني بعد ا�ستجوابهم ً
كمينًا ليل ًّيا وقب�ضوا على ال�سارقني متل ّب�سني� ،إال �أنه مل يكن معهم،
فب�صفته زعيمهم ،فهو ّ
يخطط فقط ،وعليهم التنفيذ.
ّ
يتحكم بع�صابة كاملة،
ي�صدق ال�رشطة ما �سمعوه ،فتى
مل ّ
يحركهم من وراء �ستار ،غري �أن جميع املجرمني الكبار يعملون من
ّ
بجبل �شاهق،
وراء �ستار ..عرف �أنهم �سيبوحون با�سمه ،احتاط والذ
ٍ
اتّخذ من �إحدى مغاراته �سكنًا له ،كان يذهب �إىل البلدة يجلب
جبل خا ٍو� ،س ّميت
الطعام يف ال�صباح ويعود ،يق�ضي الليل
ً
وحيدا يف ٍ
املغارة با�سمه ،مغارة حمزة.


ذرعا بهذه احلياة بعد �أ�سبوعني ،ذهب �إىل مركز ال�رشطة
�ضاق ً
و�س ّلمهم نف�سه ،اعرتف ب�أنه كان يخطط فقط ،لكنه مل ي�رسق،
نحب �شخ�صيات القادة ونتمنى �أن
�أعجبوا ب�شخ�صيته كث ًريا ،كلنا ّ
ً
معاملة خا�صة ،كان �سليط الل�سان ،فكاه ًّيا ،مل
نكون مثلهم ..منحوه
يظهر ً
خوفا منهم� ،أعطوه �سجائر وجلبوا له ك� ًأ�سا من ال�شاي� ،أغلقوا
املح�رض ،ثم نقلوه �إىل مركز الأحداث اجلانحني.
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كان املركز (الإ�صالحية) مبثابة مدر�سته اجلديدة ،التقى
ق�ص�صا عجيبة عن جمرمني
مبجرمني �أفذاذ ،تع ّلم منهم الكثري ،و�سمع ً
كبار ،اكت�سب خرب ًة جديدة يف عامل الإجرام ،ما كان ليتع ّلم ّ
كل
ذلك لو بقي يف بلدته ال�صغرية.

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

�ضحك على نف�سه كث ًريا حني �سمع ق�ص�ص بع�ضهم ،والذين
قب�ض عليهم بعد �رسقتهم ملتاجر الذهب ،ورف�ضوا الك�شف عن
مكانها ،قالوا �إنهم �سيق�ضون ب�ضع �سنني ثم يخرجون ليتنعموا باملال،
جمددا �إىل
وهو ُي�سجن ل�رسقته دنانري معدودة ،وبعد خروجه �سيعود ً
الفقر.
لقد ُ
علي الآن التخطيط ل�شيء �ضخم يكفل يل حيا ًة
كنت مغ ّف ًلّ ،
بجد واجتهاد ،د�أب يف
مغايرة� ..أ�ضمر ذلك يف نف�سه و�أخذ يخطط له ّ
طريق يو�صله �إىل ذلك ،ال �شيء مهم �إال املال ،حتى �أهله مل
البحث عن
ٍ
يزوروه يف ال�سجن ،لو كان غن ًّيا لأتوه زح ًفا ..ال ب�أ�س ،يو ًما ما �س�أ�صبح
ثر ًّيا ،وحينئذ �س�أعود ذلك املحبوب ،الزعيم الذي ي�أمر فيطاع.


حاول بع�ض الفتية اختباره ،ت�شاجروا معه ف�رصعهم ،بعدها �صار
تقرب منه كث ًريا،
�صدي ًقا للجميع ،ومن بينهم اختار �صدي ًقا ً
واحدا ّ
ح�سان �أو كما يل ّقب (املفتاح) ،حاز هذا اللقب للتّدليل على قدرته
ّ
ّ
الفذة يف فتح الأقفال ،مل يكن هذا ما جذب حمزة �إليه ،بل كانت
ح�سان املده�شة.
ق�صة ابن عم ّ
أحد مرفو�ض ،ك ّلهم �سوا�سية ،جميعهم
يف الإ�صالحية ال يوجد � ٌ
م�شرتكون يف الهم والعناء ،اكت�شف حقيقة �أن ّ
كل النزالء فقراء،
غني واحد بينهم� ،ضاعف ذلك حقده على
�شحيحو احلال ،ال يوجد ٌّ
حد �سواء.
الأغنياء والفقر على ٍّ
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مر �شهران على وجوده يف الإ�صالحيةّ ،اطلع على بع�ض القوانني
ّ
و�آلية تطبيقها وتعطيلها ،كيف تتح ّول من مدان �إىل بريء ،كيف
تخلى م�س�ؤوليتك و�أنت جمرم ،وغري ذلك الكثري� ..شعر بال�سعادة،
�شكر ال�صدفة التي جلبته �إىل هنا.
ح�سان على اللقاء خارج الإ�صالحية التي �سيغادرها
اتّفق مع ّ
يف الغد� ،أخذ منه عنوان بيته ،وبيت ابن ع ّمه ،كان يطمح �إىل معرفة
الطريقة التي ّ
متكنه من االلتحاق ّ
باملنظمة التي عمل بها و�أورثته املال
ح�سان.
الوفري الذي ّ
حدثه عنه ّ

x
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ا�ستيقظ �صبيحة اليوم التايل� ،صلى الفجر ،كتب بع�ض الأ�سطر،
ثم تهي�أ للذهاب �إىل عمله� ،صادف زميله يف العمل وجاره يف العمارة
(هاردي) الأمريكي� ،س�أله عن حاله ،وكيف كانت الإجازة� ،أخربه �أنه
�سافر �إىل الهند ،وق�ضى وقتًا ممت ًعا.
يف بداية عمله يف املدر�سة ذات النظام الأمريكي ،وموظفوها ٌ
خليط
من اجلن�سيات املتعددة� ،أده�شته حياة الأمريكان والأوروبيني ،كان
حت�سر على حاله وحال
يعرف ب�أنهم من�ضبطون ،لكنه حني ر�أى ذلكّ ،
�أقرانه يف دول العامل الثالث ..ي�ستيقظ معظمهم قبل الفجر ،ميار�سون
الريا�ضة ،ثم يعودون لي�ستعدوا للعمل ،ال تلتقي عينك بعني �أحدهم �إال
وابت�سم ،تذ ّكر بع�ض امل�شاجرات التي كانت حتدث يف اجلامعة ب�سبب
التقاء عيون �شخ�صني ،في�س�أل �أحدهما الآخر :ملاذا تنظر؟ وكلم ٌة من
هنا و�أخرى من هناك ،فتندلع م�شاجرة تتح ّول �أحيا ًنا �إىل جماع ّية.


�إنهم يع�شقون احلياة ،يعي�شونها بتفا�صيلها ،ال يحبون التعقيد،
إن�سان يكره
يتقبلون ذواتهم ويحبونها ،لذا يحبون الآخرين ،فكيف ل ٍ
نف�سه �أن يحب غريه؟ يف احلقيقة �إن كث ًريا م ّنا ال يقبلون �أنف�سهم،
دائمو النظر �إىل غريهم ب�صفتهم �أف�ضل ً
حال� ،إنه � ٌ
إرث نرثه من
توجيهات �آبائنا اخلاطئة ،فهم ي�صرون على مقارنتنا بغرينا عند ك ّل
منا�سبة ،حتى نظن �أن بنا ً
نق�صا ال نراه.
خلل ماً ،
ركب �سيارته وق�صد املدر�سة ،منظر ال�شروق يف ال�صحراء به �س ٌر
عجيب ،جما ٌل �آ�سر ،تطلع ال�شم�س فرتاها من بني النخيل ،ينعك�س
�شعاعها من على رمال ال�صحراء الناعمة ،وك�أنها �أحجا ٌر كرمية ت�س ُّر
الناظرين.
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ا�سرتجع تلك الأيام ،حني كان جم ًربا على امل�شي يف ك ّل يوم ما
يقارب الع�شرين كيلو مرتًا ،لأنه ال ميلك �أجرة النقل� ،صارت ذكرى،
يراها �أحيا ًنا جميلة ،فلوال �أيام ال�ضنك تلك ،ما كان لي�ست�شعر قيمة
النعمة التي حظي بها.
ولكن الفقر موجع ،يخ ّلف جراحه يف النف�س ،ف�أنت �أحيا ًنا تنك�سر،
ال جتد ما يقيم �أودك ،فت�س�أل �صدي ًقا �أن يقر�ضك مبل ًغا من املال،
وحني يرف�ض �أو يعتذر ت�شعر مبدي ٍة حادة جتت ّز قطع ًة من قلبك.
(هناك من يريد خطبة �أ�سماء)
جفل ،التفت �إىل املقعد اخللفي ،تخ ّيل �أن �أحدهم يخاطبه� ،إال �أن
ال�صوت � ٍآت من الداخل.
جنّ جنونه حني �أخربته �سم ّية بذلك� ،إنها على معرف ٍة مبا بينهما،
احلب يف قلبه� ،سيقاتل
فجرت ينابيع ّ
ال ،لن ي�سمح بذلك ،لن يخ�سر من ّ


من �أجلها جيو�ش الدنيا� ،سيقاوم حتى �آخر رمق ،كيف �سيقوى على
العي�ش بعدها ،لقد باتت ت�ساوي احلياة مبا فيها� ،إن خ�سرها فال خري
يف حياته عقبها� ،إنه م�ستع ٌد �أن ي�ضحي بروحه من �أجلها ..ال ،لي�س
جم ّرد كالم� ،أق�سم �أنني �أتنازل لها عن روحي �إن طلبت ،يظنون ب�أنني
�أبله جبان� ،سريون ما فعله بي ح ّبك ،كيف نفخ ّيف ال�شجاعة والعزمية،
جعلني حبك �إن�سا ًنا �آخر� ،س�أكون خائ ًنا �إن تخ ّليتُ عنك.
تعجبك)
(كتبتُ هذه الق�صة �أرجو �أن
ِ
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عاملته بطيبة �شديدة ،كان زميلها يف نف�س العمل ،الوحيدة التي
ا�ستطاعت حتطيم قيود قلبه و�إطالق �سراحه ،ظل مرتددًا بني الإقدام
احلب قلبه ،طرد منه الرتدد واجلنب وزرع
والإحجام ،ولكن حني غمر ّ
فيه اجلنون.
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أطفال
هو معلم اللغة العربية اجلديد الذي تعاقدوا معه للعمل مع � ٍ
حتب
ذوي
ٍ
حاجات خا�صة ،وهي �أخ�صائية العالج الطبيعي ،كانت ّ
الأطفال وتعاملهم بلطف ،ر�أى فيها حنان الدنيا ،احل�ضن الذي
�سيع ّو�ضه الق�سوة التي عاناها مذ ُولد.

�صار ي�ستغل املواقف التي يكونان فيها وحيدين ،يالطفها ،ي�س�ألها
عن الأطفال ،قر�أ يف عينيها ً
�شجعه على املزاح معها ،حني �ضحكت
قبول ّ
�أول م ّرة �شعر �أنه يف اجلنة� ،أ�صيب بدوا ٍر لذيذ كاد ي�صرعه ،التمعت
عيناه ،خ�شي �أن يبكي �أمامها فتخاله جمنو ًنا ،تر ّقبها حتى غادرت،
هرع �إىل احلمام� ،أقفل على نف�سه ..وبكى.
ال يكتمل الفرح �إال بالدموع..


املالئكي ،ال يعرف من �أين انبثق وجه فدوى ،تلك
الح له وجهها
ّ
الفتاة املجنونة ،و�صل �إىل املدر�سة� ،ألقى التحية على احل ّرا�س ومن
وجدهم يف طريقه ،دخل مكتبه� ،ش ّغل احلا�سوب ،ما زال بع�ض الوقت
حتى يبد�أ اليوم الدرا�سي ،فتح روايته اجلديدة و�أكمل.

x
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أحب الروايات؟ كنتُ �أظ ّنها م�ضيع ًة للوقت ،وكم
(�أتعرف �أنني ّ
بت � ّ
مرج وا�سع
مفتاح ٍ
كنتُ خمطئة� ،إنها عا ٌمل �آخرُ ،
باب �س ّري ،يك�شف عن ٍ
من زهور مل �أكن لأراها)

طافت ب�سمته الرقيقة يف خيالها ،كتّاب الروايات ميلكون ذاكرة
حديد ّية ،وهي �إحدى الأ�س�س التي يقوم عليها عملهم ،ولذا فهم ال
ين�سون ب�سهولة ،وتلك واحد ٌة من م�آ�سيهم ،تظ ّل الذكريات يف ر�ؤو�سهم
�أبدً ا ،ال ي�ستطيعون اخلال�ص منها ،ورمبا يكونون من بني ندرة يقوون
على العودة �إىل املا�ضي والعي�ش فيه ،ا�ستح�ضاره بكامل تفا�صيله التي
حدثت ،دون �ضياع قيد �أمنل ٍة منها.
لو عرفتُ �أن هذا الأبله �سيفتق جروحي ،ما كنتُ اقرتبت منه� ،إنه
مثل النور الذي ي�صطاد الفرا�شة ،ظننته نو ًرا �سيقودين �إىل حكاي ٍة
م�ش ّوقة ،و�إذا به نار �أحرقت راحة بايل وطم�أنينتي ،ح�س ًنا� ،س�أتهي�أ
للذهاب �إىل عملي ،االنهماك يف العمل ُين�سي..


ولكن لي�س اجلميع ،هم�س و�سوا�سها� ،إنها تدرك هذه احلقيقة ،بيد
�أنها حتاول االحتيال على نف�سها ،تتمنى اخلال�ص من تلك الذكريات
وغريها� ،إن الذكريات مثل طوقٍ من خرز ،حني ينفرط ،تت�ساقط
تباعا.
ً
قوي ،د ّوى �صوته
�سقطت خرز ٌة �أخرى من الطوق� ،صدر عنها رنني ّ
يف �أذنيها� ،ص ّكتها بيديها� ،صور �أيامها تتق ّلب �أمامها ،جتتهد يف �أال
تلح
تراها ،غري �أنها كلما حاولت �إبعادها ،عاندتها والت�صقت بوجههاّ ،
عليها ب�أن تطالعها ج ّيدً ا.
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قادما من عمله ،عبو�س الوجه ،التزموا ال�صمت
ظهر والدها ،كان ً
حني دخل ،الذت بالقبو ،مت ّنت �أن ين�ساها ،ال ي�س�أل عنها هذه امل ّرة،
جاء �صوته حادًّا قو ًّيا �أج�ش:
(فدوى)

وترجع �صوته يف ر�أ�سها ،تك ّورت على �أملها
كلما الح لها وجههّ ،
وحزنها ،جتتهد يف حماية نف�سها من �ضرباته القو ّية.
�صعدت من القبو م�سرع ًة ،ر�أت احلزام بيده ،انهمرت الدموع من
تو�سل ورجاء.
عينيها ،كانت دموع ّ
(ماذا تفعلني؟)
تلعثمت وهي تلملم باحلروف لتقولها ،تل ّقت �أ ّول جلدة.
(ب..ل..ع..ب)


خرجت احلروف من فمها تر�شح رع ًبا� ،أما يف داخلها ،فكانت
تلعنه ،تقول بلغ ٍة �أخرى :نعم كنتُ �ألعب� ،أال ترى ب�أنني ما زلت طفل ًة
�أيها الظامل؟
تل ّقت اجللدة الثانية ،مل حتتملها� ،سقطت � ً
أر�ضا ،مت ّنت �أن يحميها
�أحدهم من هذا الوح�ش ،وملا ر�أت �أمها و�إخوتها مك ّومني يف الزاوية،
عرفت �أن ذات امل�صري ينتظرها.
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رجت ر�أ�سها طارد ًة هذه الذكريات الأليمة� ،شعرت �أن ج�سدها
ّ
حماما داف ًئا ،يهدئ من روعها.
ي�ؤملها ،دخلت لت�أخذ ً
لقد تخ ّل�صتُ من تلك الأيام ،تغ ّلبت عليها� ،إال �أن ذكرياتها ،ت�أبى
بت فيها،
مفارقتي ،تالزمني ،ال �أعرف َمل ،رمبا لأ�ست�شعر النعمة التي ّ
النف�سي ،فقد يفلح يف اقتالع تلك اجلذور
علي زيارة الطبيب
ّ
رمبا ّ
ال�سامة من عقلي.
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خرجت من احل ّمام ،مل تنم �سوى �ساعتني ،انهمكت يف الذكريات
والكتابة ،كحالها يف ك ّل مر ٍة ،ارتدت ثيابها ،و�ضعت �أغرا�ضها امله ّمة
يف حقيبتها ال�شخ�ص ّية ،ركبت يف �سيارتها ،وم�شت نحو عملها.
أيام لنا يف اجلامعة)
(هذي �آخر � ٍ
عاد �صوته يدغدغ ذاكرتها احلنونة التي ت�أبى طرد طارقي �أبوابها،
ُتدخلهم ،وتدعهم يجل�سون �أينما �شا�ؤوا.
(نعم ،مل يحدث جديد معك؟)
(�إن الوظائف يف البلد �شحيحة ،لكن ال تخايف �س�أ�سافر �إىل دول
مطلوب هناك بكرثة)
اخلليج ،فتخ�ص�صنا
ٌ


(يعني �س�أنتظر مزيدً ا من الوقت)
(جم ّرد �سنة �أو �أقل)
تلتق به ،لقد قلب حياتها
انتابها �شعو ٌر باخلوف ،مت ّنت لو �أنها مل ِ
ر� ًأ�سا على عقب ،ظ ّنته خمتل ًفا� ،سيقاوم الظروف ،تلك الكلمة التي
ف ّرقت بني كث ٍري من القلوب العا�شقة.
البحر يبت�سم لها� ،ش ّغلت �أغنية ح�سني اجل�سمي (قهوة وداع)،
�أعادتها منذ الأم�س مئات امل ّرات� ،أدمنت �سماعها ،فيها عزّة ،وحتكي
ق�ص ًة نعي�شها ك ّل يوم؛ �أنتظرك ً
طويل فال ت�أتي ،وحني تقرر �أن جتيء،
�أكون مللتك وقررتُ �أنا االبتعاد.
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زفرت تنهيدة عميقة .رجع ذلك اليوم وطرق باب الذاكرة ،ر�أته
وهو يدلف �إىل قاعة مناق�شة الكتاب اجلديد ،كانت جتل�س ر�صينة حتى
دخل ،ففقدت توازنها� ،إال �أنها متا�سكت.

كانت قد جلبتها �صديقتها ،قالت لها �إن جمموع ًة من ال�شباب
املثقفني �أ�س�سوا ناد ًيا للقراءة ،ويف كل �شهر يناق�شون كتا ًبا جديدً ا،
ذهبت ،ال تعرف �أكان ذلك من ح�سن ّ
حظها �أم من �سوئه ،كان �شديد
احلما�س ،يتك ّلم بطالقة وف�صاحة� ،أذهلتها �شخ�ص ّيته ،كانت تظ ّنه من
املثقفني املف�صومني� ،أعداء احلياة ،تلك الفئة التي تعي�ش يف عاملها
اخلا�ص ،وتعتقد ب�أنه العامل الأف�ضل ،وتنظر �إىل الآخرين بدون ّية ،غري
�أنه ف ّند معتقداتها اخلاطئة.
�أبهرها ،كان ذلك الإن�سان املم ّيز الذي بحثت عنه ،حدث بينهما
جتاذب ،حني التقت �أعينهما ،ل�سعه تيا ٌر لذيذ زاد ارتباكها ،ابت�سم
يرحب بها ،ا�ستحت ،مت ّنت �أن ترك�ض خارج ًة من الغرفة.
لها ،وك�أنه ّ


معجزات كي تتحقق ،لكنها
نحن نعتقد �أن بع�ض الأ�شياء حتتاج �إىل
ٍ
يف الواقع ال تتطلب �أكرث من �أمنية و�آمني عميقة.
وهذا ما حدث معها ،بعد انتهاء جل�سة املناق�شة ،فوجئت به �أمامها
يقول:
(�أت�سمحني يل بدعوتك على �شيء؟)

عصري الكت x
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توزيع
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شمس آفلة
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دينارا،
ا�شرتت بالنقود التي وجدتها يف املغ ّلف ،وكانت خم�سني ً
دفرتًا للكتابة وجمموعة �أقالم ،وجلبا ًبا لأمها ،وحذا ًء لأبيها ،بكى حني
�أخرجت احلذاء من �صندوقهّ ،
تذكر ق�سوته عليها و�رضبه لها ،ر ّبتت
على ر�أ�سه ،ه ّونت عليه ،قالت له �إنها ت�ساحمه من ّ
كل قلبها ،متنى لو
بنات ً
بدل من الذكور الذين �أمعنوا يف �إهانته.
�أن اهلل �أعطاه ٍ

�ساعدتها ال�سيدة �أمينة يف تطوير مهاراتها الكتاب ّية ،عملت على
معاجلة نقاط �ضعفها ،عرفت فدوى �أن ال�سيدة �أمينة قامت بتنقيح
ق�صتها التي �شاركت فيها بامل�سابقة ،ولوالها ما كانت لتفوز � ًأبدا.
ّ
حظيت بطم�أنينة �إثر �سجن �إخوتهاُ ،قب�ض على ثالثتهم وهم
يحاولون ال�سطو على م�رصف� ،سيقبعون يف ال�سجن ب�ضع �سنني،
�شعرت فدوى بالأ�سى عليهم ،غري �أنها ا�ستغلت غيابهم على خري
عم ال�سالم البيت ،الأب يداوم على ال�صالة ،الأم� ،آ ٍه منها الأم..
وجهّ ،


يعي لهم حمام ًّيا يدافع
تلح على �أبي ب�أن ّ
�أمي حزينة على �أبنائهاّ ،
لب�سا ،كيف لأبنائي �أن ي�رسقوا،
لب�س� ،أكيد �أن يف الأمر ً
عنهم ،ثمة ٌ
�إنهم �أف�ضل �أوالد يف هذه الأر�ض ..لو كان �أبي على حاله كما
ي�صبها،
ال�سابق ،ل�رضبها و�شتمها واتهمها ب�سوء الرتبية� ،إال �أنه �أخذ ّ
ويطلب منها �أن تدعو لهمّ ،
لعل اهلل يهديهم.
فمر ًة جتعلهم جمرمني
كتبت فدوى ق�ص�ص �إخوتها ،كانت حمتار ًةّ ،
ال ينبغي التعاطف معهم ،و�أخرى تلتم�س لهم العذر ،فهم �ضحايا
بيئة مري�ضة ،عر�ضت الق�ص�ص على ال�سيدة �أمينة ،طارت فرحة بها،
يعب عن معاناة الب�رش ،والكاتب
قالت لها �إن الأدب احلق هو الأدب الذي ّ
اجليد هو الذي يعي هذه املعاناة ّ
ويخطها طم ًعا يف تغيريها� ،إنه �صاحب
ر�سال ٍة �سامية �إن مل يحافظ عليها �سيفقدها.
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د ّونت ن�صائح ال�سيدة �أمينة يف �آخر �صفحات الدفرت ،كلما �سمعت
جديدا كتبته ،املع ّلمات اتّخذنها ً
مثال على قدرة الإن�سان يف
�شيئًا
ً
تعجنب ،من
ّ
التبدل والتح ّول �إىل الأف�ضل� ،أذهلتهن بذكائها احلادّ ،
�أين لها كل هذا؟ و َمل كانت تخفيه؟ �س�ألن ال�سيدة �أمينة عن الو�صفة
ال�سحر ّية التي ا�ستخدمتها معها ،رغنب يف جتريبها مع بقية الفتيات،
قالت لهن ً
كلمة واحدة :احلب.
احلب تلك الكلمة ال�سحر ّية التي تُخرج �أف�ضل ما يف الإن�سان..
تعني وردة نف�سه على دح�ض ال�شوك ..تفتح لها ً
طاقة ت�سمح ل�شعاع


احلياة ب�سقيها لتنمو ..ت�أخذ بيد املالك يف داخله ..متده بالق ّوة ليهزم
الظالم ..فيطلع نوره ..تراه فتح�سبه �إن�سانًا �آخر.
نفذ نور احلب �إىل قلب فدوى� ،شعرت �أنها حتب احلياة ،تلك احلياة
طبقات من غي ٍم ناعم ،تتقافز فوقها ،تدفعها لأعلى،
القامتة ا�ستحالت
ٍ
ّ
تطلع على ما يف قلوب الآخرين من �أوجاع ،لو كانت الأوجاع تُرى
بع�ضا ومل يتقاتلوا مطل ًقا.
الحت�ضن الب�رش بع�ضهم ً
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كل القلوب موجوعة� ،أوجاعها على قدر احتمالها؛ القلب الكبري
خال من الوجع!
وجعه كبري ،الأ�صغر وجعه �أقل ،ومن ال ميلك قل ًباٍ ..
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كانت جتل�س ذات �صباح م�رشق يف زاوية املدر�سة ،تكتب خاطر ًة
عنّت لها يف ال�صباح ،مل ت�شعر بال�سيدة �أمينة ،ر�أتها �أمامها ،نه�ضت
ب�رسعة ،اعتذرت منها لأنها مل ترها� ،أخربتها �أن ال ب�أ�س ،ال�سيدة �أمينة
ك�أنها تخفي �شيئًا وراء ظهرها ،طلبت من فدوى امل�شي معها ،ملحت يف
يد ال�سيدة �أمينة كتا ًبا ،غمرتها ال�سعادة ،فقد وعدتها ب�أن جتلب لها
كتا ًبا �ش ّي ًقا ،فالكاتب اجل ّيد يجب �أن يكون قار ًئا ج ّي ًدا ،هذا ما قالته
لها.
 كم عمرك يا فدوى؟
ا�ستغربت ال�س�ؤال ،فال�سيدة �أمينة بالت�أكيد تعرف كم عمرها.
 خم�س ع�رشة �سنة.


ٌ
قادرة على حتقيق �أ�شياء
تتغي ،و�أنتِ
 حياتك منذ الآن �سوف ّ
عجز عنها كثريون ،نادرون من ن�رشوا � ً
أعمال يف مثل عمرك،
ٌ
فر�صة �إن �أح�سنتِ ا�ستغاللها ف�سي�صبح لكِ �ش� ٌأن عظيم،
�أمامك
تعلمني �أنني مل �أُجنب ،ولو �أنني �أجنبت ما ُ
كنت لأحب ابنتي
ُ
عجزت عن حتقيقه ،وها �أنا
مثلما �أحبك� ،أنتِ حلمي الذي
�أ�ضعك على بداية الطريق لتح ّققيه.
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مل تفهم فدوى الكثري من كالم ال�سيدة �أمينة ،التي كانت
عيناها مبت ّلة بالدموع� .أخرجت ال�سيدة �أمينة الكتاب ،ناولتها �إياه،
جتن حني ر�أت ا�سمها على الغالف الأمامي ،فدوى جابر ،وا�سم
كادت ّ
املجموعة الق�ص�ص ّية ،حكايات من حتت خط الفقر.
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دار
�أخربتها ال�سيدة �أمينة ب�أنها توا�صلت مع �صديق لديه ٌ
للن�رش ،عر�ضت عليه املجموعة الق�ص�ص ّية فلم يرتدد بقبول ن�رشها،
احت�ضنتها ال�سيدة �أمينة ،طلبت منها املوا�صلة يف هذا الدرب ،فكل من
ً
وخا�صة حني يعلمون �أنها لفتا ٍة مل تتجاوز اخلام�سة
قر�أ جمموعتها ُذهل،
ع�رشة من عمرها.
لقلب مزّ قته الأحزان!
ما �أجمل احلياة حني تعيد ال�سعادة ٍ
لكن!

x


ٌ
حبر مفقود

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

بح�سان الذي �أفرج عنه قبله ب�أ�سبوع ،خرج من الإ�صالحية
حلق ّ
� ً
ح�سان ،الذي كان يقطنُ ح ًّيا كثيف
أ�ستاذا يف اجلرمية ..بحث عن بيت ّ
ّ
ال�سكان يف مدينة الزرقاء ،وهو من الأحياء التي ي�رضب فيها املثل على
م�ستوى الأردن ً
قاطبة يف الإجرام.

ح�سان.
ّ
يتحرق للقاء �صفوان ،ابن ّ
ح�سان ،كان حمزة ّ
عم ّ
رحب به ّ
�شباب ُكرث ،مبثابة وكر يلج�أ �إليه
ح�سان �إىل ٍ
بيت ي�ؤمه ٌ
يف امل�ساء �أخذه ّ
�أ�صحاب ال�سوابق� ،رشبوا اخلمر ،دخنوا احل�شي�ش واجلوكر ،تخ ّلى
هو �أ�صغرهم
حمزة عن �صمته بعد �أن فعلت امل�رشوبات فيه �أفاعيلهاَ ،
ق�ص
�سنًّا ،بيد �أنه ا�ستثنائي ،ميلك �سمات القائد التي يفتقرون �إليهاّ ،
حكايات م�ضحكة من ت�أليف خياله� ،أعجبوا به ،حان وقت
عليهم
ٍ
ح�سان� ،رصعه
�إخ�ضاعه �إىل اختبارات القبول ،طلبوا منه م�صارعة ّ
�شخ�صا �ضخم اجل ّثةّ ،
متكن من التغ ّلب عليه،
يف ملح الب�رص ،انتقوا له
ً


وهدده ،يرومون ر�ؤية ردة فعلهّ ،
ّ
ظل �صامتًا
م�سد ً�سا ّ
ا�ستل �أحدهم ّ
�ساكنًا ،مل يظهر عليه اخلوف ،مع �أنه يرجف من الداخل� ،إال �أن عقله
املخدر و�أع�صابه امل�سرتخية �ساعداه يف احلفاظ على هدوئه.
ّ
ً
وهيبة
�شاب مفتول الع�ضالت ،ميلك كاريزما قو ّية
دخل من الباب ٌ
فريدة ،فر�ض ح�ضوره ال�صمت واالحرتام على اجلال�سني ،كانوا ثالثة
ع�رش �شا ًبا ،حد�س حمزة �أن الداخل هو �صفوان ،متا ًما كما و�صفه
ح�سان� ،أُعجِ ب به على الفور ،ك ّون �صور ًة �إيجاب ّي ًة عنه وها هو
ّ
ير�سخها يف نف�سه.
ّ
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ب�صوت واثق �أن يتوقفوا عن العبث ،تناول زجاجة برية،
طلب �إليهم
ٍ
أنفا�سا عميقة ،ظل ً
حمافظا
عب منها � ً
�رشبها� ،أ�شعل �سيجارة ح�شي�شّ ،
على �رصامة مالحمه ،يف عينيه ٌ
بريق عجيب ي�شي ب�أن قلبه م ّيت ،فطن
ح�سان عمن يكون هذا ال�شاب.
لوجود حمزة� ،س�أل ّ

ع

راغب يف التعرف عليك)
(حمزة� ،صديقي يف الإ�صالحية ،وهو ٌ
رازه بعينيه ،ثم �أ�شاح عنه� ،شعر حمزة بالإهانة ،نه�ض� ،رضب
ح�سان من �صفوان ،حلق بحمزة
زجاجة برية بقدمه وخرج ،اعتذر ّ
الذي كان يف �أوج غ�ضبه.
م�ستعد �أن يقتلك دون �أن ّ
يرف له جفن)
(جمنون �أنت؟ �إنه
ٌ
(و�أنا ال �أخافه وال �أخاف املوت)


(�أرجوك ،اخف�ض �صوتك ،ال تدعه ي�سمعك)
رفع �صوته �أكرث وقال:
جمرد هيكل فارغ)
(فلي�سمع �أنا ال �أكرتث له� ،إنه ّ
خرج �صفوان من الغرفة ،اقرتب من حمزة ،لكمه بق ّوة يف �أ�سفل
ذقنه ،كانت تلك �أول مرة يلكم �أحدهم بتلك الق ّوة وال ي�سقط ،ر ّد
ح�سان يعرف �أن
حمزة بلكم ٍة قو ّية يف معدته ،تالحما ،ت�صارعاّ ،
قوي لكن �أن ي�صمد �أمام �صفوان! كانت مفاج�أة مل يتوقعها.
حمزة ّ
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راقب من يف الغرفة املعركة ،متنوا �أن ُيهزم �صفوان ،كي تُك�رس
عراك طويلّ ،
تعثت قدم حمزة ،ف�سقط� ،سقط �صفوان
�شوكته ،وبعد ٍ
فوقه ،رفع يده �إىل �أعلى ،وقبل �أن ت�صل وجه حمزة ،تو ّقف.
مد �إليه يده ،رفعه عن الأر�ض ،طلب منه مرافقته
نه�ض من فوقهّ ،
�إىل مقهى قريب� ،س�أله يف الطريق عن حياته ،و�سبب دخوله
ح�سان التعرف
الإ�صالحية� ،أجابه ،ا�ستف�رس منه عن �سبب طلبه من ّ
عليه.
(�أريد العمل معك)
(العمل يف ماذا؟)
و�صال املقهى ،اقتعدا ركنًا ق�ص ًّيا ،كرر �س�ؤاله:


(العمل يف ماذا؟)
ُ
ح�سان �أنك ح�صلت على مبالغ طائلة من املال ،و�أنا
(علمت من ّ
م�ستعد لعمل � ّأي �شيء للح�صول على املال)
ٌ
(تعجبني �رصاحتك ،ولكنك ما زلت �صغ ًريا على مثل هذا العمل)
ُ
َ
التحقت به)
(عرفت �أنك كنت �أ�صغر مني حني
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ابت�سم �صفوان ،ر�أى يف حمزة بركانًا يغليً ،
قنبلة موقوتة مت�أهبة
لالنفجار يف �أي وقت.
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(ولكن العمل لي�س ً
�سهل كما تظن� ،إنك حتمل روحك على ك ّفك،
من املحتمل �أن تخ�رسها يف �أي حلظة)

ع

(مل تكن حلياتي قيمة بال مال ولن تكون ،لئن �أموت خ ًريا يل من �أن
�أعي�ش و�أنا فقري)
أ�سبوعا وبعدها تعال لأعطيك اخلرب اليقني)
(ح�سنًا� ،أمهلني � ً

x
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انتهى اليوم
الدرا�سي احلافل ،العمل يف التدري�س مرهق ،كان يظنّ
ّ
�أنه العمل الأ�صعب يف احلياة ،حتى بد�أ يزاول الكتابة� ،أيقن حينها �أن
ال عمل �أ�صعب من الكتابة ،وخا�ص ًة يف وقتنا احلا�ضر ،مع وجود هذا
ال�سيل املتد ّفق من الكتّاب ،والكم ّيات املهولة من امل�ؤلفات� ،أزف ف�ساد
ذوق القراء.

كان ُيده�شه انت�شار بع�ض امل�ؤلفات وكتّابها ،يقر�أها فيجدها ال
ّاب مغمورين ،فيعجب بها
ت�ستحق ك ّل ذلك ،ويقر�أ م� ٍ
ؤلفات مغمورة لكت ٍ
� َّأيا �إعجاب ،مل يكن ً
�سهل �ألبتة الدخول �إىل هذا امليدان ،وحينما
دخله ،و�صار �صع ًبا اخلروج منه� ،أ�صيب بحالة �إدمان� ،صارت الكتابة
عامله الذي يفزع �إليه ،يفرغ فيه م�شاعره قبل �أفكاره ،ميزج ق�ص�ص
حكايات جميلة.
النا�س بخياله اجلامح ،فينتج عن ذلك
ٍ


يوما
جلب بيتزا من (بيتزاهت) ،الحت له �أيام اجلوع ،كان يق�ضي ً
ً
كامل ال يتناول فيه �سوى وجبة واحدة ،و�أحيا ًنا ال يجدها ،ترى ماذا
فعلنا لك يا بالدي لتق�سي علينا هكذا؟ �أول�سنا من يدافع عن ترابك؟
�أال ي�ضحي �أبنا�ؤنا و�إخواننا بدمائهم حلمايتك؟ �أمل نحتمل يف �سبيل
رفعتك ك ّل هم؟ ملاذا �إذن ال تك�شفني عن وجهك اجلميل �إال لل�صو�ص؟
تبدين لهم مفاتنك وال نرى منك �سوى الوجه العبو�س ،وجه الفقر
واحلاجة ،وجه الإهانة والذل� ،أال تقولني ب�أننا �أبنا�ؤك؟ فكيف تق�سو
�أ ٌم على �أطفالها.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ّ
ما�ض وذهب،
رج ر�أ�سه� ،إنه جم ّرد ٍ
ق�ضت الأ�سئلة م�ضجع راحتهّ ،
مل تكن بالده الوحيدة التي تق�سو على �أبنائها ،وجد هنا العديد من
البلدان تفعل ذلك ،وبدرج ٍة �أ�شد ،الكثري من العاملني القادمني من
دول �شرق �آ�سيا و�أفريقيا ،وجوههم خرائط للعوز والفاقة ،يعملون دون
�شكوى ،ي�أخذون جزاء �أعمالهم نقودًا قليلة� ،إال �أنها بالن�سبة لهم ثروة
طائلة ،ي َّد ِخرون منها ،وير�سلون جز ًءا �إىل �أ�سرهم الرا�ضخة حتت نري
الفقر واجلهل واال�ستعباد.
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ع

يوما ملثل تلك ال�شعوب؟ و َمل ال؟ �إن ا�ستم ّرت الأو�ضاع
هل نتح ّول ً
بالرت ّدي فال منا�ص من ذلك ،قدح بباله حديث ابن بلده ،كان ً
مري�ضا
ب�صور ٍة وا�ضحة� ،س�أله ملاذا مل ت�أخذ �إجازة؟ ر ّد ب�أنه يخاف �أن يتخلوا
م�صاب بفوبيا ا�سمها :العودة �إىل الوطن!
عنه �إن غاب� ،إنه
ٌ
هنا جنة اهلل على الأر�ض بالن�سبة للوافدين ،الإمارات دولة حديثة،
ك ّل �شيء فيها جميل ،نظامها مرن �إىل �أبعد احلدود ،معامالتها
الر�سم ّية �سل�سة ،البنية التحت ّية من �أف�ضل ما يكون ،ناهيك عن
معا�شاتها ال�ضخمة ،والتي تفوق معا�شات الأردن بثالثة �أ�ضعاف وتزيد.


(توجد فر�صة عمل)
مل ي�ص ّدق �أذنيه حني �سمع ذلك ،طاملا حلم بال�سفر� ،إنه حلم
املظلومني واملقهورين ،مل يجد يف وطنه من يق ّدر تعبه �أو موهبته،
اجتهد كث ًريا حتى حظي بدرجة الدكتوراه يف اللغة العربية ،ومع ذلك مل
متاما� ،صار الظلم �أ�ش ّد وط�أة ،فهو يعمل
تتح�سن حالته ،بل على العك�س ً
ّ
ؤهالت �أدنى من م�ؤهله ،كان ي�شعر ب�أ ٍمل
حتت �إمرة مدراء يحملون م� ٍ
حاد يف كبده وهم ّ
ينظرون �إليه ،ي�صمت ،ال يقاطعهم ،يتج ّرع مزيدً ا
ٍ
ومزيدً ا من القهر وي�صمت ،وحني ينفرد بنف�سه ،يبكي ،ال �شيء بيده
مكان ي�ستح ّقه،
�سوى البكاء ،مل يعرث على (وا�سطة) ت�س ّهل و�صوله �إىل ٍ
املكان الذي حلم به من �صغره ،التدري�س يف اجلامعة ،ولكن هيهات.
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الف�ساد امل�ست�شري يف م�ؤ�س�سات الدولة حرمه ذلك مثلما حرمه
كث ًريا من حقوقه ،وملا �سمع �صوتَ �صديقه يقول:
(توجد فر�صة عمل)

مل يرتدد حلظ ًة واحد ًة يف القبول� ،سيح�صل على املال وبعدها ال
�سيحب ،نعم
�شيء مهم� ،سيجمع مبل ًغا يكفيه لي�شرتي بيتًا ويتز ّوج،
ّ
قوي ،لن يخ�شى �ضياع حبيبته مثلما حدث
بقلب ّ
�سيحب هذه امل ّرة ٍ
�ساب ًقا.
(�إنك كاتب فذ)
كاد يغمى عليه من الفرحة ،ابت�سم ،تلك الب�سمة البلهاء التي تقول
ال �أعرف كيف �أرد.
(هل تطمح �أن ت�صبح كات ًبا؟)


�أوم�أ بر�أ�سه �أن نعم ،ر�أى بريق الإعجاب ي�ش ّع من عينيها ،ابتهج
فرحا� ،أخ ًريا عرث على فتا ٍة حت ّبه ،حد�س ب�أن احلب
قلبه ،كان يرق�ص ً
القوي الذي �سيمكنه من االنت�صار يف حال خا�ض معرك ًة مع
�سالحه ّ
الفقر.
(�ألديك ق�ص�ص �أخرى؟)
ه ّز ر�أ�سه بالإيجاب� ،إنه لي�س �أحمق ،يعرف �أن الفتيات يح ّبذن
االرتباط بالكتّاب ،وهذه نقط ٌة �أخرى يف �صاحله ،يحلم بال�شهرة
واملال ،ظنّ الكتابة فر�ص ًة �ستنجيه من براثن الفقر واخلوف� ،سيك�سب
ً
مال وف ًريا ،فلقد �سمع ب�أن بع�ض الكتّاب ال عمل لهم �سوى الكتابة� ،إذن
فهم يح�صلون على مبالغ جيدة نظري الكتابة.
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يف امل�ساء ،فتح �صفحته على الفي�سبوكُ ،ذهل حني ر�أى طلب �صداق ٍة
منها� ،أ�ضافها ب�سرعة ،ومنذ تلك اللحظة بات الفي�سبوك عامله الذي
يق�ضي فيه ج ّل وقته ،وخا�ص ًة بعد فتح باب الر�سائل اخلا�صة بينهما.

x
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دخ َل ْت امل�ست�شفى الذي تعمل فيه( ،م�ست�شفى برجيل) ،وهو واحد
من �أكرب امل�ست�شفيات يف �أبوظبي ،ح�صولها على هذه الوظيفة كانت
مبثابة طوق جناة.
(ماذا؟! ت�سافرين للعمل يف دول ٍة غريبة!)

ً
وتف�صيل ،وملا �أخربتهم �أنها
رف�ض �أبوها و�إخوتها ذلك جمل ًة
يوما ،النوا ً
مبعا�ش خيا ّ
قليل ،وحينما �أطلقت
�ستحظى
ٍ
يل مل يحلموا به ً
�سحر فرعو ّ
ين ،فرحوا 2500 ،دينار �أردين� ،إنه
الرقم يف وجوههم مثل ٍ
�شهر
يعادل تقري ًبا معا�ش وزير يف الأردن ،قالت �إنها �ستح ّول �إليهم ك ّل ٍ
 1500دينار كاملة ،انتع�ش قلب الأب ،وافق فو ًرا ،وما دام وافق فال
�أحد يجر�ؤ على معار�ضته.
رافقوها �إىل املطار� ،أبوها و�أمها و�إخوتها الثالثة ،تن ّف�ست ال�صعداء
حينما دخلت املنطقة املمنوعة لغري امل�سافرين ،تخ ّل�صت منهم دفع ًة


واحدة ،مل ت�صدق نف�سها وهي تركب يف الطائرة ،ظلت خائف ًة من
وجود خلل مينعها ال�سفر ،وما �إن ح ّلقت الطائرة حتى ان�سكبت دموع
الفرح من عينيها.
بد�أت حيا ًة جديدةً ،
ف�صل �سعيدً ا واحدً ا يف كتاب حياتها التعي�س،
امتلكت نا�صية �أمرها ،تفعل ما يحلو لها� ،ضمن �ضوابط ومبادئ مل
ُتفلح ق�سوة احلياة يف تغيريها� ،أ�سكنوها �شق ًة مك ّون ًة من غرف ٍة ومطبخ
هي
وحمام و�صالة �صغرية ،كانت يف عينيها �أجمل من ق�صر منيفَ ،
التي طاملا حلمت بغرف ٍة خا�صة لها وحدها ،غرف ٌة ال ُتنتهك حرمتها
من �أحد ،وبعد �سبع وع�شرين �سنة حتقق ذلك احللم ،ثم تواىل حتقيق
اليومي ،يف �أول مرة جل�ست فيها على �شاطئ
الأحالم ،لقاء البحر
ّ
أح�ست ب�شيء يفوق ال�سعادة� ،شعو ٌر باخل ّفة وهبها جناحني
�أبوظبيّ � ،
وقتئذ ناجت اهلل �أال يحرمها هذه
طارت بهما �إىل �أر�ض اخليالٍ ،
النعمة� ،ستفعل كل ما ير�ضيه ليحميها من الرجوع �إىل الوطن! ثم
ح�صلت على رخ�صة قيادة ،هذا الأمر كان �أقرب �إىل امل�ستحيل ،لو
�سمح لها �أهلها باحل�صول على رخ�صة قيادة ،فمن �أين �ستجمع املال
لت�شرتي �س ّيارة؟ �إال �أنها هنا ويف غ�ضون �ستة �أ�شهر ابتاعت �سيار ًة
جميلة وحديثة (تويوتا كامري .)2014
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دلفت �إىل الق�سم الذي تعمل فيه ،ق�سم الطب النف�سي ،كانت
�شغوفة بهذا املجال ،حتب االطالع على النف�س الب�شرية� ،صحي ٌح �أن
عملها كممر�ضة ال يتيح لها فر�صة معرفة الكثري ،بيد �أنها ت�سمع نت ًفا
حديث بني الأطباء واملر�ضى �أحيا ًنا� ،إنه ق�سم �شديد ال�س ّر ّية،
من
ٍ
ال ي�سمح لأحد بنقل �أية معلومة مهما كانت تافهة ع ّما يحدث داخل
حدوده ،ويف حال حدث ذلك ،يطرد الفاعل فو ًرا ويح ّول �إىل التحقيق،
وقد ُي�سجن ب�سبب فعلته.


ولذا حني قررت �أن تكتب ،ا�ستخدمت ا�س ًما م�ستعا ًرا العتبارات
كثرية� ،أحدها الهروب من امل�س�ؤولية ،لأنها نوت �أن تكتب بع�ض
الق�ص�ص عن املر�ضى النف�سيني.
زي املمر�ضات ،وبا�شرت عملها ،تقي�س حرارة املري�ض
ارتدت ّ
أمرا�ض �سارية،
و�ضغطه ،وزنه وطوله ،ت�س�أله �إن كان ي�شكو من � ٍ
ت�سجل �أجوبته على ورقةُ ،تدخلها �إىل الطبيب.
ح�سا�س ّية لأدوية معينةّ ،
ازدحاما ،ما زال النا�س يف ال�شرق
الق�سم من �أقل الأق�سام
ً
يعتقدون �أن من يعود طبي ًبا نف�س ًّيا ،ال ب ّد �أن يكون جمنو ًنا ،وخو ًفا من
ري ممن يحتاجون �إىل عالج عن الذهاب �إىل
كالم النا�س ،يحجم كث ٌ
املخت�صني ،ويف �أحايني كثرية تتفاقم م�شكالتهم ،وتنتهي بكوارث.
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جاءت زميلتها (كيت) وهي من الفلبني ،فتاة رقيقة ،طيبة ،مثل
ن�سمة هادئة ،حتبها فدوى كث ًريا ،تفرح حني تعرف �أنها معها يف
نف�س وقت العمل ،كيت فتاة تعول �أ�سر ًة حمتاجة� ،ضمن لها عملها يف
الإمارات توفري حيا ٍة كرمية لهم ،حتدثتا يف �أمو ٍر �شتى ،كيت فطنة،
ملحت حت ّو ًل يف فدوى� ،س�ألتها �إن كانت بخري ،ر ّدت �أن �أجل.

علي ت�أث ًرا بعد لقائه؟ �آه منها
ملاذا �س�ألتني هذا ال�س�ؤال؟ �أيكون بدا ّ
احلياة! ال ب�أ�س ،لن يكون بق ّوة الذي �سبقه (عالء).
( �أحتبني الروايات؟)
(كنتُ ال �أطيقها)
تغيين ر�أيك؟)
(وما الذي جعلك ّ
اعرتاها احلياء ،مل جتبه ،ومن غريك ،قالت يف نف�سها.


كانا منا�سبني لبع�ضهما ً
بع�ضا ،اجلميع �أخربهما بذلك ،ن�ش�أ
أو�ضاع متقاربة ،كل �شيء بينهما م�شرتك؛
بينهما ٌ
حب جامح ،كانا يف � ٍ
أحالما كبرية ،متميزان
من ذات الطبقة االجتماعية ،فقراء ،ميلكان � ً
يف درا�ستهما ،يح ّبان القراءة ،يف �شخ�صيتهما �شيء من الغمو�ض.
وعدها ب�أنه �سيخطبها فور عمله ،ووعدته �أال ترتبط بغريه،
�ستنتظره وتقف �إىل جانبه ،متن ّيا �أن يعمال م ًعا يف م�ست�شفى واحد ،لن
تقدر على فراقه� ،ستموت �إن ابتعدت عنه.
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كان فرحتها الكربى� ،أخ ًريا �ستتز ّوج �إن�سا ًنا يح ّبها وحت ّبه� ،سي�أخذ
بيت
بيدها وينت�شلها من بئر الأحزان التي تغرق فيها� ،سي�صبح لها ٌ
تدير �ش�ؤونه ،لن ُيتح ّكم بها بعد اليوم� ،ستعتق رقبتها من الرق الذي
ُولدت فيه.
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�ستخل�ص من غلظة �أبيها وق�سوة �إخوتها ،ما زالوا يظنونها طفل ًة
�صغرية ،ميطرونها بال�شتائم و�أحيا ًنا ي�ضربونها ،ال ب�أ�س �سينتهي ذلك
قري ًبا� ،أبوها متل ّه ٌف لتخ ّرجها وح�صولها على عمل ،يرت ّقب ذلك اليوم
�ضخم من البنك �ست�سدده من
قر�ض
بفارغ ال�صرب ،يخطط لأخذ ٍ
ٍ
معا�شها� ،ستعطيه النقود مقابل ال�سماح لها بالزواج� ،ستقاتل من �أجل
ذلك� ،ستقاتل مثلما قاتلت لتدخل اجلامعة.
(جامعة! ومن �أين يل مب�صاريف اجلامعة؟)

مل ي�شفع لها جمموعها املرتفع يف احل�صول على منحة ،والدرا�سة
حتتاج ثروة ،بكت وانتحبت بال فائدة ،هددتهم بالهرب،
يف اجلامعة
ُ
�ضربوها ق ّيدوها� ،أبوها مزارع ال معا�ش له ،و�إخوتها جنود يف اجلي�ش،
�أخذوا ً
قرو�ضا ليبني ك ٌل منهم غرفتني يتز ّوج ويعي�ش فيهما ،مل تعلم


�أن �أمها ،تلك املر�أة امل�سكينة ،هي التي �ستنقذها ،غافلتهم ذات يوم
مال من املح�سنني ،رجته �أن يتك ّفل بابنتها� ،أ�شفق
وذهبت �إىل ٍ
رجل ذي ٍ
وتو�سلها ،وافق.
لدموعها ّ
أنت بخري؟)
(هل � ِ
�أخرجها �س�ؤال كيت من وحل �أفكارها ،دعتها ل�شرب القهوة بعد
انتهاء ورديتهما ،حاجتها �إىل الف�ضف�ضة والرتويح عن نف�سها ،دفعتها
�إىل املوافقة.
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يقولون �إننا يف �أوج احل�ضارة والثقافة والعلم ،ذلك حم�ض هراء ..ال
�أعلم ما هي املعايري التي يعتمدون عليها حني يبوحون بهذا الكالم.

ع

كيف نكون يف القمة وما زالت الفتيات يف كث ٍري من الدول يحرمن
يحركن ذات ال�شمال
من التعليم ،يجربن على الزواج ب�أعمار الورودّ ،
وذات اليمني دون �أية معار�ضة ،انظروا �إىل وجه الأزواج حني يعلمون �أن
زوجاتهم يحملن يف �أرحامهن بنات.
�أخربتها ال�سيدة �أمينة ب�أن بع�ض ال�صحفيني يرغبون ب�إجراء حوار
�صحفي معها� ،ستذهبان �إىل البيت وتطلب من �أبيها ال�سماح لها ب�أخذها
ّ
لتحدثهم عن جتربتها
�إىل مدينة �إربد� ،سي�ست�ضيفها برنامج �إذاعي ّ
باعتبارها �أ�صغر كاتبة يف الأردن ،ثم �ستلتقي بع�ض ال�صحفيني ،عجز
حلما ً
عابرا.
عقلها عن �إدراك �أن هذا حقيقة ،لي�س ً
جميل ً


�شعرت �أمها بالفخر حني �أرتها الكتاب� ،أما الأب فكان ينتظر مغ ّل ًفا
ً
مظروفا
�آخر ،فالعمل يظل بال قيمة دون نقود� ،أخرجت ال�سيدة �أمينة
فيه مائة دينار انتزعت بها املوافقة على ذهابها ..ركبت يف �سيارة
عظيما ،وك�أن
ال�سيدة �أمينة ،متنّت لو كانت �أمها ،لفازت �إذن فوزً ا ً
ال�سيدة �أمينة قر�أت ما يدور يف نف�سها ،فقالت بل�سا ٍن حمب:
(يا ابنتي يا فدوى� ،إن اهلل ي�ضع ً
كل منا يف ظروف تنا�سبه ،تلك
حكمته �سبحانه وتعاىلً ،
فمثل لو كنتِ ابنتي ،هل كنتِ �ستكتبني
تلك الق�ص�ص الرائعة؟)
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فكرت بهذا الكالم ،نعم �إنها حم ّقة ،ال ب�أ�س على ٍّ
ّ
كل ،احلمد هلل،
قالت يف نف�سها.

زهور يف
�أخذتها �إىل �شارع جامعة الريموك ،ر�أت الطلبة وك�أنهم ٌ
حقل وا�سع ،ارتع�ش قلبها ،حلمت �أن تكون هنا ذات يوم ،خاطبتها
ٍ
ال�سيدة �أمينة ب�صوت الأم:
جد واجتهاد وبعد ثالث
(لي�س من ال�صعب الو�صول �إىل هناٌ ،
دعما
�سنوات �ستكونني واحد ًة منهم ،وهنا الفر�صة كبرية� ،ستجدين ً
ً
ومكتبة فخمة ت�صقل موهبتك �أكرث و�أكرث ،وبعد زمن �ست�ضحني من
�أكرب الكاتبات يف الوطن العربي)


تز ّو َدت بطاق ٍة كبرية� ،ستبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل الو�صول
�إىل اجلامعة ..جل�ستا يف ا�سرتاح ٍة جميلة يف �شار ٍع مكتظ بال�سيارات
والنا�س ،طلبت ال�سيدة �أمينة ك�أ�سي ع�صري برتقال و�سندوي�شتني
(زجنر) ،كانت هذه �أول مرة تخرج فيها فدوى من القرية ،بدت
مدينة �إربد مثل تلك املناطق التي ت�شاهدها على التلفاز� ،أنِ�ست
بوجود النا�س.
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(يف مثل هذه الأماكن ت�ستطيعني �شحذ خيالك ،تعرثين على
العديد من الق�ص�ص كلما زاد االزدحام)
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عرابتها الكثري من الن�صائح ،ظلت طول الوقت �صامتة،
�أ�سدت لها ّ
جتيب �إن �س�ألتها فقط� ،أخذتها �إىل مقر �إذاعة (�إربد �إف �إم) ،طلبت منها
�أن تتحلى باجلر�أة� ،أن تتحدث بال خوف ،حتكي بطبيعتها الب�سيطة،
فالب�ساطة تدخل قلوب النا�س ب�سهولة.

ع

فعلت ،ثم �س�ألها عن كتابها
طلب منها املذيع التعريف بنف�سهاْ ،
حتدثت بلهجتها الب�سيطة ،كانت
و�آلية ن�رشه والق�ص�ص املكتوبةّ ،
ت�شجعها بابت�سامة ر�ضا عري�ضة ،انتهى احلوار و�سط
ال�سيدة �أمينة ّ
ً
باهرا ،ح ّثها على
�إعجاب املذيع بهذه الفتاة ،توقع لها
م�ستقبل ً
االحتفاظ بب�ساطتها ولهجتها و�أال حت ّورها� ،إن فعلت ذلك ف�سي�ضمن لها
طري ًقا مع ّب ًدا بالزهور �إىل قلوب النا�س.
(كم �أنا فخورة بكِ يا ابنتي)


قالت لها ال�سيدة �أمينة ،احت�ضنتها ،مل تعرف كيف ت�شكرها،
نظرت يف عينيها� ،إنها نبيهة �ستفهم ما تقوله العيون� ،أجرت بعد
حوارا مع �صحفي� ،س�ألها بع�ض الأ�سئلة ،جاوبتها ،ا�ستف�رس منها
ذلك ً
عن اال�سم الذي ترجع �إليه الف�ضل يف ن�رش كتابها الأول ،مل ترتدد يف
القول:
(�أمي �أمينة)
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هطلت الدموع من عيني ال�سيدة �أمينة ،ما كانت تتمنى �أكرث
من ذلك ،لقد وهبت نف�سها للتعليم وم�ساعدة الفتيات� ،إنها لي�ست
بحاجة �إىل املال ،ولكنها بحاجة �إىل العمل ،ت�أمل يف ترك ب�صمة يف
كر�ست نف�سها لذلك� ،شعرت بعظمة العطاء ،نعمة �أن
حياة طالباتهاَّ ،
تكون �إن�سانًا يعني الآخرين.
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�أخذتها �إىل مطعم فاخر ،قالت �إنها �ستحتفل ب�أول جناحاتها ،تخال
ي�صدق �أن تلك الفتاة التي كانت
فدوى �أن معجز ًة حدثت لها ،من ّ
مدعاة ل�سخرية الآخرين ،لعقاب املع ّلمات ،باتت يف مكا ٍن تتمناه
كثريات.
�إرادة الإن�سان معجزة..
بعد ذلك ذهبتا يف جول ِة ت�س ّوق ،ابتاعت لها ثيا ًبا جديدة جميلة،
قالت لها فدوى �إن املالب�س التي جلبتها لها �ساب ًقا تكفيها �سنتني،


�سعيدا،
ر ّدت ب�أن زيادة اخلري خريان ،ظنّت فدوى �أن امل�ستقبل �سيكون ً
�سنوات وتدخل اجلامعة ،بعدها �ستعمل وتعيل نف�سها� ،ستكتب
ق�ص�صا مل تخطر على قلب ب�رش.
ً
�أعادتها ال�سيدة �أمينة مع الغروب �إىل البيت ،دخلت حتفها ال�سعادة،
وجدت عندهم ع ّمتها �صيتة وابنها خلدون الذي دخل اجلي�ش قبل
�شهرين.
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رجع حمزة �إىل الزرقاء ملقابلة �صفوان� ،س�أل عنه يف بيته فلم
يتحرق ً
�شوقا ،يتل ّهف
ح�سان ،انتظراه يف املقهى ،كان ّ
يجده ،ذهب �إىل ّ
ل�سماع موافقته على االن�ضمام �إليهم ،ومع حلول الغروب جاء �صفوان،
كان منت�ش ًيا� ،س ّلم وجل�س ،نظر �إىل حمزة ،ثم قال:
جدا يف هذا العمل)
(تبدو راغ ًبا ً

(بالت�أكيد ،ب�صورة ال تقبل النقا�ش)
(ح�سنًا ،مربوك)
ٌ
�صفحة جديدة تُفتح يف كتاب حياته،
غمره الفرح ،ها هي
�سيكون عنوانها (املال الوفري)� ،سيجمع ً
مال كث ًريا� ،سيفعل ما يحلو له،
حرا �إىل
�سيغدو قو ًّيا ،ي�أمر فيطاع ،لن يقوى � ٌ
أحد على �سجنه� ،سيظل ًّ
ً
الأبد� ،سي�ؤ�س�س ً
ف�صاعدا� ،سيو ّدع ال�ضعف.
خا�صة به ،منذ الآن
دولة
ً


علي حتذيرك)
(ولكن ّ
آذان م�صغية)
(ك ّلي � ٌ
نف�سا عمي ًقا ،زفره وك�أنه ُيخرج طنًا من الذكريات
عب �صفوان ً
ّ
املكبوتة يف �صدره ،ثم قال بل�سا ٍن يقطر ند ًما:
�سيتبدل ،ولن ي�ستطيع العودة كما كان
(من يدخل هذا املجال
ّ
مهما حاول� ،س ُيم�سخ ،لن يهن�أ براحة البال كلما نام وا�ستيقظ،
وحيدا �ستغزوه الأ�شباح ،حتاول نه�شه ،وال يقدر على
وحينما يكون
ً
الفرار منها ،عندما تقرر دخول هذه اللعبة القذرة �ستكره نف�سك)
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ع

�أطرق حمزة ّ
اختبارا �أخ ًريا يفح�ص
يفكر يف كالم �صفوان ،ظنّه
ً
فيه رغبته احلقيقية يف احل�صول على هذا العمل ،لن تخدعني ،لن
علي هذه احلِيل ،قال يف نف�سه ،ثم ر ّد عليه:
تنطلي ّ
(ال عليك� ،أنا � ً
ال�سن تلك حقيقة ،غري �أنني
أ�صل مم�سوخ� ،أنا �صغ ٌري يف ّ
اكت�سبت خرب ًة ع ّلمتني �إياها احلياة مل َ
يحظ بها كثريون ،الفقر هو
املاكينة الأقوى التي مت�سخ ّ
كل �شيء� ،أتخال الفقراء ب� ًرشا؟ ال� ،إنهم
تتحرك دون �أن ي�شعر بها �أحد ،باملقابل انظر �إىل
ظالل� ،أ�شياء خف ّية ّ
ٌ
ل�صا،
الغني،
تبجيل وتقدير ،حتى لو كان ًّ
النا�س كيف يعاملون ّ
�أت�شاهد الأخبار؟)
�أوم�أ �صفوان بر�أ�سه �أن نعم.


(تعرف �إذن كم �سارق وفا�سد نهب خريات هذي البلد ،ما الذي
ح�صل لهم؟ �أهناك من يجر�ؤ على �إدانتهم �أو االقرتاب منهم؟ �أر�أيت؟
�إنني على حق ،كن غن ًّيا وال �شيء مهم بعدها ،فاملال يجلب معه ّ
كل
�شيء �آخر)
(�إذن �أنت تدرك حجم املخاطرة املقبل عليها)
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أعرفك على املو ِّرد)
(ذنبك على جنبك ،ا�ستعد يف الغد ل ّ
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�س�أله من يكون املو ّرد ،قال �إنه امل�س�ؤول عن ت�أمني م�ستلزمات �سفر
اجلنود اجلدد ،ذهبوا �إىل الوكر لإكمال �سهرتهم وتوديع حمزة ،فلرمبا
لن يلتقوا به تار ًة �أخرى ،ق�ضوا ً
ليلة جاحمة� ،رشبوا ودخنوا احل�شي�ش
وقت مت�أخر ،وبعدها انكف�ؤوا على وجوههم ،ناموا
واجلوكر حتى ٍ
مثل القتلى.
ح�سان ،ثم �أخذه �صفوان
ا�ستيقظوا يف الثانية ً
ظهرا ،و ّدع حمزة ّ
ملقابلة املو ّرد� ،أدخله �أز ّق ًة عجيبة ،وك�أنه يف متاهة ،وبعد قرابة الربع
�ساعة من امل�شي� ،أخرج �صفوان غطا ًء طلب من حمزة ارتداءه فوق
ر�أ�سه ،ا�ستغرب� ،س�أله و َمل ذلك.
(املو ّرد ٌ
رجل مهم ،الإيقاع به ،يعني الإيقاع بعن� ٍرص مهم ّ
باملنظمة)


(وهل ّ
ت�شك ّيف؟)
حر�ص من �صاحبك وال تخ ّونه)
(بالطبع ال ،ولكن مثلما قال املثلّ :
عدة دورات ،ثم �سار
لب�س حمزة الغطاء� ،أم�سك �صفوان بيده� ،أداره ّ
زقاق �آخر ،بعد قرابة اخلم�س دقائق ،فتح باب وك ٍر ال يلجه
به يف ٍ
ال�ضوء ،رفع الغطاء عن ر�أ�س حمزة الذي انقب�ضت مالحمه ،نظر �إىل
الرجل اجلال�س خلف مكتبهٌ ،
رجل ح�سن الهندام� ،أقرب �إىل مدير
�رشكة.
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قال املو ّرد خماط ًبا �صفوان ،الذي �أوم�أ بالإيجاب ،ثم قال:

جائع وعط�ش)
(�أف�ضل كث ًريا مما يبدو عليه� ،إنه ٌ
(�أعان اهلل من �سيقعون يف يده)

ع

قال املو ّرد ذلك وغرق يف ال�ضحك مع �صفوان ،حمزة بينهما ال
يفهم �شيئًا ،خاطبه املو ّرد بلهج ٍة جافة:
(كم عمرك يا ولد؟)
مل ُيجب� ،أغ�ضبه هذا االزدراء ،هم�س له �صفوان:
(من الأف�ضل �أن جتيب �إن كنت راغ ًبا يف احل�صول على العمل)


(�ست ع�رشة �سنة)
(�أمثالك ما يزالون ير�ضعون)
�ساخرا ،ر ّد عليه حمزة:
قال املو ّرد
ً
(ولكنني ُ
جرب)
ل�ست كغريي ،و�إن �أحببت ّ
هزّ املو ّرد ر�أ�سه معج ًبا بهذا الفتى ال�شجاع ،طلب منهما اجللو�س،
وبد�أ بتح�ضري الأوراق.
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ع

ولأنك لن تق ّدر ظروف الآخرين �إال حني تدور احلياة دورتها وتغدو
مكانهم؛ التم�س الأعذار لل�شباب الذين يق�ضون ن�صف يومهم خلف
�شا�شات هواتفهم وحوا�سيبهم..
ملاما.
مل يعد يرفع ر�أ�سه من ال�شا�شة �إال ً
(�أ�شكرك على �إ�ضافتي)

الآن �أتت الفر�صة� ،سيبهرها بحديثه وخ ّفة دمه ،التي ما كانت
لتظهر وهو يخاطبها وج ًها لوجه.
كاتب م�شهور� ،إال �أنني متوا�ضع)
(�صحي ٌح �أنني ٌ
املالئكي� ،إنه يحلم بها ،ولكن
تخ ّيل ب�سمتها تطوف على وجهها
ّ
يف نف�سه خو ًفا ال يعرف م�صدرهٌ ،
خوف يقول �أن ثمة بينهما م�سافة
�شا�سعة ،لن يقوى على قطعها ..هذه امل ّرة لن �أ�ست�سلم خلويف الذي


ك ّبلني ً
طويل� ،س�أ�سري يف درب احلب �إىل �آخره ،ومهما كانت النهاية،
لن �أندم �أبدً ا.
(�شك ًرا لتوا�ضعك �أ�ستاذنا الكبري)
وهي � ً
أي�ضا خفيفة دم� ،إنها ال�صورة املثالية التي حلم بها لفتاة
�أحالمه ،لن يرفع الراية البي�ضاء مهما غال الثمن ،خاف �أن يفاحتها
بحبه ،خ�شي العجلة ،تر ّقب حتى تعرفه ج ّيدً ا� ،إنه مت�أك ٌد �أنها �ستح ّبه
حينما تقرتب منه.
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(قر�أتُ ً
بع�ضا من خواطرك� ،إنها جميلة)
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(�أنا ال �أن�شر هنا �إال �أ�شياء خفيفة� ،أما الثقال ف�إين �أخبئها للن�شر)
(هل ن�شرتَ �شي ًئا من كتاباتك؟)

لدي خمطوطات لبع�ض الق�ص�ص،
(لي�س بعد ،قري ًبا �إن �شاء اهللّ ،
أعطيك �إياها تقر�أينها وتعطيني ر�أيك)
�إن � ِ
أحببت � ِ
(ح�س ًنا ،ابعثها يل)
لك غدً ا مطبوعة)
(�س�أجلبها ِ
(ح�س ًنا� ،إىل اللقاء �إذن)
انتهت �أول حمادث ٍة بينهما ،بحث عن �صورة مارك زوكربريج ،ق ّبله
على جبينه ،لوال هذا االخرتاع لظ ّل حبي�س خوفه �إىل الأبد ،عاد ون�شر
خاطر ًة ،كتبها لها وحدها «احلب احلقيقي ال تهزمه نائبات الدهر
مهما تكالبت عليه»


حاول �أن ي�شحذ بكلماته املقاومة يف قلبها� ،سيحتاج �إليها ذات يوم،
�سيو�ضع يف ميزان العقل ،و�سيكون خفي ًفا ،ال قيمة له� ،إال �إن ّ
تدخل
القلب ،لقد �سمع كث ًريا من الق�ص�ص عن وقوف الفتيات يف ّ
�صف من
�أحببنهم حتى ظفروا ببع�ضهم ً
بع�ضا.
ا�ستيقظ من نومه قبيل املغرب بقليل ،ما �أجمل �أن تعي�ش وحيدً ا،
عانى الأم ّرين يف �أثناء درا�سته ،ا�ضط ّر لل�سكن يف عمان؛ لبعد امل�سافة
ول�شح احلال
بني اجلامعة وبني بلدته الواقعة يف �أق�صى �شمال الأردنّ ،
ا�ضط ّر للعي�ش مع طلب ٍة �آخرين ،اكرتوا بيتًا مك ّو ًنا من غرفتني يف
�صويلح ،مقابل مائة وثمانني دينا ًرا يف ال�شهر ،كانوا خم�سة ،ثالثة يف
الغرفة الأو�سع واثنان يف الأ�صغر.
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اختار الغرفة الأ�صغر ،طم ًعا يف خ�صو�صي ٍة �أكرب ..حت ّول البيت �إىل
مقهى م�ص ّغر ،لعب الورق� ،أراجيل� ،صخب ،ا�ستاء من الو�ضع الذي
وجد نف�سه فيه� ،أعلم �أباه مبا يحدث ،طلب منه �أن يزيد له م�صروفه
ً
قليل لي�سكن يف غرف ٍة وحده ،وهنا بد�أت و�صلة ردح طويلة.

احمد اهلل �أننا �أدخلناك اجلامعة ،تظنني راقد على بنك� ،إنك
ت�أخذ �أكرث من ن�صف معا�شي� ،أتعتقد �أنني كنتُ وزي ًرا ،ال يا ولدي ،لقد
تقاعدتُ مع ّل ًما درجة ثانية ،معا�شي ال يبلغ اخلم�سمائة دينار� ،أنا و�أمك
و�إخوتك الثالثة ن�أخذ الن�صف ،نحرم �أنف�سنا من �أ�شياء كثرية لأجل
بني �أرجوك� ،أعلم �أنك ترى يف عمان الكثري من
تعليمك ،ا�شعر معي يا ّ
الأثرياء ،لهم دينهم ولنا دين يا ولدي� ،إنهم يف عا ٍمل غري عاملنا� ،أرجو
�أن تق ّدر ظروفنا ،ف�أنت تعلم احلال ج ّيدً ا.
ندم على طلبه ،قرر الت�أقلم مع احلياة اجلديدة� ،صار يق�ضي �أغلب
وقته يف اجلامعة ،وك�أنه عرث على كنز حني �أخربه �صديقه ب�أن مكتبة


اجلامعة تظل مفتوحة حتى ال�ساعة العا�شرة و�أحيا ًنا احلادية ع�شرة
م�سا ًء.
وجد يف املكتبة حيا ًة جميلة ،وجوهً ا فيها بري ٌق مده�ش ،رائح ًة
ت�سيل لعاب العقل اجلائع ،وهدو ًءا منحه الفر�صة لتطوير خياله.
ارتدى ثيابه ،حمل حا�سوبه ،خرج قا�صدً ا �ستاربك�س ،ليكمل كتابة
�شم�س �آفلة.
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ذهبت مع كيت �إىل �ستاربك�س ،هذه هي املرة الثالثة التي تخرجان
وقطعتي جاتو ،راقبت النا�س
أ�سي كابت�شينو
ّ
فيها م ًعا ،جلبتا ك� ّ
املنت�شرين يف جنبات املول ،تخ ّيلته يدور بني املتاجر� ،أو رمبا يجل�س يف
قاعة االنتظار يقر�أ �إىل حني جميء وقت عر�ض الفيلم التايل.
بك؟)
(فدوى ،ما ِ
مك�سرة.
�س�ألتها كيت بلهج ٍة عرب ّي ٍة ّ
(ال �شيء)
(هل تكتبني �شي ًئا جديدً ا؟)
كانت �أباحت لـِكيت عن �س ّرها ،قالت لها �أنها تكتب ،ولكنها تن�شر
با�سم م�ستعار ،فوجئت كيت بذلك� ،س�ألتها عن ال�سبب� ،أخربتها �أن
ٍ
ثمة جملة من الأ�سباب ولي�س �سب ًبا واحدً ا.


(يف احلقيقة� ،أجل)
(خ ّمنتُ ذلك ،فحالة ال�شرود تلك ال بد �أن يكون خلفها الكتابة)
تن ّهدت فدوى ،كانت بحاجة �إىل التخفف من بع�ض الثقل الذي
يرزح فوق كتفيها.
(كيت ،هل قابلت �إن�سا ًنا قلب حياتك ر� ًأ�سا على عقب؟)
اكت�سى وجه كيت الأبي�ض باحلمرة ،تق ّل�صت مالحمها لتختفي
عيناها ال�ضيقتان �إال ً
قليل.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

(وهل يف الأر�ض من مل يحدث له ذلك؟)

يوما مولع ًة بتفا�صيل حياة الأ�شخا�ص ،جتد يف نف�سها
مل تكن ً
حرجا من طرح �أ�سئل ٍة �شخ�ص ّي ٍة على معارفها ،غري �أنها يف هذه امل ّرة
ً
ك�سرت القاعدة� ،أرادت �أن ت�ست ّل من فم كيت حكايتها ،لتبوح لها
ببع�ض ذكرياتها� ،ستخون الورق هذه امل ّرة ،و ُتفرغ ً
ف�صل من حياتها
يف �أذن �إن�سان.
(�أخربيني �إذن)

ق�صة ح ّبها ،فحينما دخلت جامعة
ح ّدثتها كيت عن مقتطفات من ّ
(زفري) لتدر�س التمري�ض ،التقت بفار�س �أحالمها..
(نحن نلتقي بكث ٍري من الفر�سان ولكن واحدً ا منهم فقط يكون
�صاحب الفر�س البي�ضاء)
ال�صفات التي حلمت بها� ،أح ّبته جدً ا ،بيد �أن ذلك
ٌ
�شاب فيه جميع ّ
حمكوما بالإعدام قبل �أن يولد.
احلب كان
ً


( َمل؟)
واد
�س�ألتها فدوى� ،أجابت ب�أن بينهما فر ًقا واحدً ا ،ولكنه مثل ٍ
منحدر يف�صل بني جبلني ،كان م�سل ًما� ،أما هي فم�سيح ّية ،واحلرب
التي ظ ّلت نا�شب ًة يف اجلنوب بني امل�سلمني وبني احلكومة ،زادت من
ات�ساع الردهة الفا�صلة بينهما.
كادا ُيقتالن كالهما ،وك ٌل على يد فئته ،الزواج من امل�سلم �سيجلب
العار للم�سيحيني مثلما �سيجلبه للم�سلمني ،ويف النهاية ا�ست�سلما ،مل
يقويا على جمابهة تلك التحد ّيات ،ابتعدا ب�صمت ،مل تن�سه ولن تن�ساه،
�سيبقى يف ذاكرتها �أبدً ا ،ولن ي�أخذ �أح ٌد مكانه يف قلبها.
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لقد ب ّدل حياتها� ،إنهم مثلنا يعي�شون حياة الفقر والعوز� ،أبوها
كان �ص ّيادًا �شحيح احلال ،ما يظفر به من البحر ،ال يكفي احتياجات
الياب�سة ،ناهيك عن القرا�صنة الذين يهاجمونهم بني الفينة والأخرى،
ي�سطون على ما ميلكونه ،وكث ًريا ما القى الرجال حتفهم على �أيديهم.
بعمل يف اخلارج تعادل فرحة العثور على كنز)
(فر�صة الفوز ٍ

ع

قالت كيت ب�صوتها املته ّدج� ،إنها ح�سا�س ٌة جدً ا ،كث ًريا ما وجدتها
فدوى تبكي ب�سبب �صراخ �أحد املراجعني عليها.
(الأوطان التي ال تكفل حيا ًة كرمي ًة لأبنائها� ..أوطا ٌن م ّيتة)
�أردفت وقد اغرورقت عيناها بالدموع ،يف بداية عالقتهما ،ظلت
فدوى متوج�س ًة منها ،ولكن حني عرفتها ج ّيدً ا ،اكت�شفت داخلها �إن�سان ًة
حتمل الكثري من القيم ،مما حدا بها لتتخذها �صديق ًة مق ّرب ًة ،مف�ضل ًة
�إياها على كث ٍري من الفتيات العرب ّيات.


ز ّوج �أهل (عبد الوهاب) ،ابنهم من فتا ٍة م�سلمة� ،أما �أنا ففر�ضت
علي رقابة لعينة ،ا�ستم ّرت حتى �سفري للعمل هنا.
ّ
لك)
(فدوى ،ت ًبا ِ
كانت قد تع ّلمت تلك ال�شتيمة منها ،فهي على ك ّل حال بالعرب ّية
�ألطف منها بالإجنليزية ..ابت�سمت فدوى� ،س�ألتها ملاذا �شتمتها..
(خرجنا لنت�سلى ولي�س لنحزن)
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غرقت فدوى يف �شرودها جمددًا� ،أخذت كيت هاتفها وراحت تلهو
به..

أح�س�ست �أن فيه كث ًريا
�شخ�صا بعد عبد الوهاب �
قابلت
ِ
(كيت ،هل ِ
ً
نوعا ما؟)
منك؟ ُي�شبهك ً
(فدوى ،ملاذا ال تريحني نف�سك وتتحدثني مبا�شرة؟)
ر ّدت عليها كيت ،غامز ًة بعينها.

(ح�س ًنا ،ال �أعرف ،ولكنني فعلتُ يف الأم�س �شي ًئا جمنو ًنا ،ذهبتُ
�شاب وطلبتُ منه �أن ن�شاهد فيل ًما م ًعا ،كان فريدً ا من نوعه،
�إىل ٍ
�أق�صد ال�شاب ،غريب الأطوار ،بقي �صامتًا طوال لقائنا ،مرتب ًكا
ً
خجول ،وك�أنه مل يحادث فتا ًة من قبل ،كان يف بايل مو�ضو ٌع يتخ ّمر،
احتجتُ �إىل دفع ٍة قليلة ليتد ّفق)
�سكتت� ،شعرت بوخز ٍة حاد ٍة يف قلبها ،اخ�ض ّلت عيناها ،ه ّونت كيت
عليها ،طلبت منها �أن تهد�أ.


(فعل بك �شي ًئا؟)
�س�ألتها كيت ،هيئ �إليها �أن فدوى وقعت يف اخلطيئة� ،أ�شارت فدوى
تعب عن امتعا�ضها من تفكري كيت املحدود.
بيدها �إ�شار ًة ّ
(ح�س ًنا� ،أعتذر� ،أخربيني ما الذي حدث؟)
(ال �أعرف يا كيت ..ثمة �إن�سا ٌن يذكرنا بخ�ساراتنا ك ّلها حني نراه..
قطرات
وجهه مثل �ألبوم �صور ،كلما رنوت �إليه ،اخ�ض ّر جر ٌح قدمي ون ّز
ٍ
حكايات موجعة)
من
ٍ
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(فدوى� ،صحي ٌح �أنني مل �أفهم ما قلتيه ت ًّوا �إال �أنه جميل ،وك�أنه �شعر
حزين)
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حتاملت فدوى على �أحزانها� ،أم�سكت بيد كيت ،وقالت:
ب�شكل ج ّيد)
(ولكنك تتحدثني العرب ّية ٍ

ع

(�صحيح ،ولكن �أعتقد �أحيا ًنا �أن �أجمل الكالم هو الكالم الذي ال
نحتاج �إىل �أن نفهمه ،بل �أن ن�شعر به)
(�أما �أنا ف�أعتقد �أن �أجمل الكالم هو الكالم الذي ال نحتاج �إىل �أن
نقوله)
(تق�صدين مثل احلديث بني احلبيبني)
خرج عالء من خيالها ،وقف �أمامها ،هم�س ب�صوته اجلميل:
قدرتك على فهم �صمتي)
فيك؛
ِ
(من �أكرث الأ�شياء التي تعجبني ِ
أي�ضا ،ف�أنت � ً
(ت�ص ّدق ،كنتُ �أف ّكر بذلك � ً
أي�ضا تفهمني ب�سهولة)


أفهمك جيدً ا ،قررتُ اليوم دعوتك �إىل م�شاهدة فيلم يف
(ولأنني � ِ
ري يف �أمور ال�سينما ،و�أنا �أثق يف
ال�سينما� ،أخربين عنه �صديقي� ،إنه خب ٌ
ذوقه ،ا�سم الفيلم رائع :ذا نوت بوك)

x
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ٌ
ن�سمة �شديدة الربودة حني ر�أت ع ّمتها وابنها خلدون،
لفحتها
نادتها �أمها� ،أخذتها �إىل الغرفة الداخل ّية ،طلبت منها تبديل ثيابها،
انتقت لها ف�ستانًا ً
جميل من التي �أح�رضتها لها ال�سيدة �أمينة ،كانت
فدوى خب�أته للمنا�سبات� ،س�ألت �أمها �أن ترتكها ترتاح ً
قليل ،مل ت�سمع
عمتها وابن
لها� ،أ ّحلت عليها كي تلب�س ب�رسعة وتخرج لت�س ّلم على ّ
خ�صي�صا لزيارتها.
عمتها ،فلقد جاءا
ً
ّ

ع

تعد قهوة الرتحيب بهما� ،رسحت ً
قليل،
ذهبت �إىل املطبخ كي ّ
�رسقوا فرحتها ،ا�ستعادت ما حدث معها قبل هنيهة ،املقابلة الإذاع ّية،
يد �ضخمة تقب�ض على قلبها وتع�رصه ،مل تفرح،
اللقاء ال�صحفي ،ثمة ٌ
أنا�سا منذورين للحزن ،كانت قر�أت تلك اجلملة يف
تعلم �أن يف الدنيا � ً
�إحدى الكتب.


بعيني
حملت ال�صين ّية ودخلت خجلى حزينة متعبة� ،شعرت
ّ
ع ّمتها تتفح�صانها ج ّي ًدا ،ع ّمتها �صيتة ،الع ّمة الأقوى يف العائلة،
أحد على
�صاحبة الل�سان ال�سليط الذي ال يرحم ،التي ال يجر�ؤ � ٌ
مقهورا ب�سببها ،كانت فدوى
طلب لها ،التي مات زوجها
رف�ض ٍ
ً
ني قريب.
حت�سدها على �شخ�ص ّيتها تلك ،وق ّلدتها حتى ح ٍ
خلدون املجنون ،هكذا ينادونه يف احلارة ،كان ُيظهر ت� ّرصفات
�ضخما� ،إال
ج�سدا
غريبة ،من يراه يظنّه من الأ�شاو�س المتالكه
ً
ً
�أنه يخاف ّ
كل �شيء ،الفتيان يتخذونه ت�سليتهم ،يحركونه
ي�صدق كل ما ُيقال له ،كرب وما زال على حاله،
كيفما ي�شا�ؤونّ ،
ظن �أن الع�سكر ّية �ست�صقل
دخل اجلي�ش بوا�سطة عقيد �أ�شفق حلالهّ ،
�شخ�ص ّيته مثلما حدث لكثريين� ..سمعت فدوى كث ًريا من النوادر
عنه ح�صلت معه يف اجلي�ش� ،إحداها �أنه يقوم بت�أدية الوظائف عن
زمالئه اجلنود مقابل �سندوي�شة.
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(كربتِ يا ابنة �أخي ما �شاء اهلل)
عمتها:
ابت�سم �أبوها وك�أنه يراها لأول مرة� ،أردفت ّ
(خلدون ابن عمتك بنى غرفتني فوق بيتنا ولديه معا�ش حمرتم)
(ع ّمتك يا ابنتي خطبتك البنها خلدون و�أنا وافقت)


ً
�رضبة قو ّية على م�ؤخرة ر�أ�سها ،مادت بها الأر�ض،
وك�أنها تل ّقت
ر�أت �أحالمها تتهاوى� ،سيزوجونها خلدون� ،ستنتهي حياتها عند هذا
احلد ..ال ،لن �أقبل ،نه�ضت وهربت �إىل الغرفة.
(ا�ستحت ،ما �شاء اهلل عليها)
قالت ع ّمتها ،اتّفقت مع �أخيها على موعد كتب الكتاب ،دخلت
�إىل الغرفة قبل �أن تغادر ،ق ّبلت فدوى� ،أخربتها �أنها �ستكون �سعيدة
جدا مع خلدون ،مل جتب ،كانت تتلوى من القهر ،ودموعها تهطل
ً
غزير ًة على وجهها ،كيف لها هي ال�صغرية �أن تقف يف وجه العادات
والتقاليد ،لقد وافق �أبوها دون �أن ي�س�ألها ،ولكن �أهي جمنونة حتى ال
ُي�سمح لها يف �أن تبدي ر�أيها؟ ما دام �أبوها قبل ،فقد انتهى الأمر.
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�أتت �أمها عقب رحيل ع ّمتها ،ر�أتها تبكي ،حاولت التهوين عليها،
�أخربتها �أن البنت عليها الر�ضا بن�صيبها ،ف�آخِ رتها يف بيت زوجها،
وكلما كان ذلك �أبكر كان �أف�ضل� .أف�ضت �إليها ب�أنها ال ّ
تفكر يف
ٌ
تو�سلت �أمها
الزواج حال ًّيا ،فما زالت �صغري ًة و�أمامها
م�ستقبل م�رشقّ ،
�أن تخف�ض �صوتها لئال ي�سمعها �أبوها.
(فلي�سمع �أنا ال �أريد �أن �أتز ّوج)
رفعت �صوتها عال ًيا ،جاء �أبوها يرغي ويزبد ،طلب منها �أن تعيد ما
تو�سلت �إليه �أال ي�سلمها
قالته ،نظرت �إليه من بني دموعها الكثيفةّ ،
للموت.


(�أرجوك يا �أبي)
(يبدو �أنك بحاجة �إىل الرتبية من جديد ،مر زمن طويل على
�آخر مرة ُ�ضبتِ بها ،وها �أنتِ قد متاديتِ  ،تريدين تك�سري كالمي
وت�صغريي بني النا�س� ،أال يكفيني �أبناء احلرام �إخوتك� ،أينق�صنا كالم
النا�س ،ماذا �سيقولون حني يعلمون �أن ابنتي جاءها عري�س َقبِله �أبوها
ورف�ضته؟ تعرفني كيف �سيلوكون �رشفكِ يف �أفواههم ،ا�ستعدي
خلطبتك اخلمي�س القادم)
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�شب على �شيء
ظنّته �صار �إن�سانًا ،ولكن هيهات� ،أمل يقولوا من ّ
�شب على احليونة ،مات قلبه منذ القدم ،ومل تكن تلك
�شاب عليه؟ لقد ّ
املعاملة اللطيفة �إال ً
مقابل للمال الذي طمع به ،غري �أن زواجها �سرييحه
منها� ،سيلقي عن كاهليه حملها الثقيل ،فخطيئة الذكور تغتفر �أما
خطيئة الأنثى فال� ،إنها مثل و�ش ٍم على ظاهر اجلبني.
�ستطلب م�ساعدة ال�سيدة �أمينة ،ال بد �أن تتدخل لنجدتها ،لن
تدعها تغرق� ،ستنقذها من هذا الطوفان� ،ستحملها يف �سفينة النجاة
وتر�سو بها فوق جبل الأمان� ،ستهرب معها �إن لزم الأمر� ،ستعي�ش يف
بيتها ..لي�س لديها �أطفال� ،س�أكون ابنتها� ،أو خادمتها ال فرق ،املهم �أال
تدع هذا يحدث.
تق ّلبت على اجلمر حتى طلعت ال�شم�س ،جت ّهزت وه ّمت بالذهاب،
وجدت �أباها يف طريقها.


(�إىل �أين؟)
ب�صوت غا�ضب.
�س�ألها
ٍ
(�إىل املدر�سة)
(ال مدر�سة بعد اليوم)

x
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انتهى املو ِّرد ،نظر حمزة �إىل الأوراق� ،شهادة ميالد جديدة با�س ٍم
مز ّيف ،ع ّواد ،هو اال�سم اجلديد ،جواز �سف ٍر مز ّور ،بطاقة �شخ�صية
مز ّورة ،و�ضع الأوراق يف ّ
ملف ،طلب املو ِّرد من �صفوان �أخذه �إىل نقطة
التجمع.
ّ
غطى ر�أ�سه وخرج ،وملا بات املكان �آمنًا ،نزع الغطاء عن ر�أ�سه،
انطلق به �صفوان يف �سيارته الفارهة� ،إىل الأزرق ،وقبيل الو�صول
بقليل انعطف �إىل داخل ال�صحراء� ،أوقف ال�س ّيارة و�سارا جهة خيم ٍة
وحيدة يف اخلالء� ،أخربه �صفوان �أن هذا هو الدليل امل�س�ؤول عن �إدخال
رجالهم �إىل الدول املجاورة.
(�أية دول ٍة �س�أق�صدها؟)
(هذا يعتمد على املو ِّرد ،هو من يتوا�صل مع من يف اخلارج)


(يف �أية دولة كانت بدايتك؟)
ٌ
حاجة ،كانت املنطقة تنعم
(مكان بعيد ،مل تكن لأح ٍد قريب بنا
ٌ
بال�سالم ،لذا كنّا ننقل �إىل مناطق بعيدة)
رحب بهما الرجل ،طلب منهما اجللو�س� ،سقاهما قهوة و�أطعمهما
ّ
مترا� ،س�أل �صفوان عن حاله بعد التقاعد ،وعن موعد جميء املو ِّرد.
ً
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ٌ
�سيارة بالقرب من اخليمة ،هبط منها �أربعة فتية ،ترتاوح
تهادت
�أعمارهم بني اخلام�سة ع�رشة وال�سابعة ع�رشة ،كان برفقتهم ٌ
رجل
ابت�سم ملا ر�أى �صفوان ،اقرتب منه واحت�ضنه.
(� ً
أهل بالغ�ضنفر)
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قال الرجل خماط ًبا �صفوان بلهج ٍة مل�ؤها االحرتام والتوقري ،عرف
ّ
ا�ست�شف ذلك من تعامل الآخرين
حمزة �أن �صفوان كان مم ّيزً ا يف عمله،
معه� ،أ�ضمر نية التف ّوق عليه� ،إنه ميلك كل املم ّيزات ليفعل ذلك.
(� ً
أهل �أبا جهنّم)
والتعرف على
ا�سرتجعا بع�ض الذكريات ،دعاه �صفوان لل�سالم
ّ
حمزة ،قال له:
�شاب �سيكون له �ش� ٌأن عظيم يف هذا العمل)
(هذا ٌ
رازه (�أبو جهنّم) ،ثم هزّ ر�أ�سه ،وخاطب �صفوان:


(جائع؟)
ر ّد عليه �صفوان:
(وقلبه م ّيت)
(�إنهما ال�صفتان املثال ّيتان لهذا العمل)
(ما ا�سمك يا غالم؟)
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انزعج حمزة من نربة حديث �أبي جهنّم ال�ساخرة فلم يجب.
(يبدو �صل ًبا)
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ع ّلق (�أبو جهنّم)� ،أوم�أ �صفوان مواف ًقا.

ملحوا �س ّيارة قادمة ،توقفت حذاءهم ،هبطت امر�أة من خلف املقود،
زي امر�أة .ح ّياهم
وملا �أزاحت منديلها� ،ضحكوا ،كان املو ِّرد متخ ّف ًيا يف ّ
حتدث معه على انفراد ،رجع املو ِّرد
ثم نادى (خميرب) �صاحب اخليمةّ ،
وحده.
(�ستنتظرون �أنتم اخلم�سة حتى املغرب ثم تتحركون،
�سي�أخذكم خميرب �إىل �أماكن عملكم� ،أما نحن فعلينا العودة)
(�إىل �أين �سنذهب؟)
�س�أله حمزة.


ب�شدة،
(يف احلقيقة كانت عليكم مناف�سة �شديدة� ،أنتم مطلوبون ّ
إن�سان عزيز على قلبي� ،سي�ستلمكم رجاله
ولكن الذي ربحكم � ٌ
على الطرف الآخر ،وحينها �ستكونون يف �أي ٍد �أمينة)
جاء خميرب ،كان يقود بكب (تويوتا)� ،سيق ّلهم به �إىل احلدود مع
الدولة التي يق�صدونها ،نظر �صفوان �إىل حمزة ،مو ّد ًعا� ،أخربه �أنهما
جمددا ،من يعمل يف هذا املجال يحمل روحه على كفه،
رمبا لن يلتقيا ً
وقد يخ�رسها يف �أية حلظة ،غادر املو ِّرد و(�أبو جهنّم) و�صفوان ،جل�سوا
خم�ستهم مع خميرب� ،س�ألهم عن �أ�سمائهم ومن �أي املناطق �أتوا ،كان
يتق�صد تعريفهم بع�ضهم على بع�ض� ،سيكونون مب�سي�س احلاجة �إىل
ّ
�صديق ي�ستندون عليه و�سط بحر الدماء الذي �سيلجونه.
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رجل كان يخ ّيم يف
الفتية الأربعة �أ�صدقاء� ،سطوا على ما�شية ٍ
�أحد جبال عجلون النائية� ،رسقوا خروفني ،حملوهما يف �سيارة من
عمرا ،ق�صدوا �سوق اجلالبني يف
خطط لهذه العمل ّية ،وهو �أكربهم ً
التجار منهم؛ مل تكن لديهم خربة يف �أمور املا�شية،
عني البا�شا ،توج�س ّ
لذا عزفوا عن ال�رشاء منهم ،فا�ضطروا �إىل تخفي�ض ال�سعر ،مما �ضاعف
االرتياب منهم ،ك ّلم �أحدهم ال�رشطة ،والذين جا�ؤوا ب�رسعة وقب�ضوا
عليهم ،وبعد بع�ض ال�ضغط اعرتفوا.

نقلوا ال�سائق �إىل �سجن قفقفا� ،أما هم فحملوهم �إىل �إ�صالحية �إربد
عمل يو ّفر لهم ً
مال
للأحداث ،وهناك تعرفوا على فتى ّ
حدثهم عن ٍ


�شخ�ص يدعى (�أبوجهنّم) ،التقوه� ،أخذهم �إىل
وف ًريا� ،أعطاهم عنوان
ٍ
املو ِّرد ،ثم جلبوهم �إىل هنا.
ق�صته ،كان مت�ش ّو ًقا للعمل ،غري قادر
اخت�رص حمزة كث ًريا من ّ
على التفكري ب�شيء غري املال الذي �سيجمعه ،وما الذي �سيفعله به.
غربت ال�شم�س� ،ش ّغل خميرب البكب ،ركبوا ،انطلق بهم �إىل
املجهول� ..إىل الالعودة.
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مثل ك ّل �شيءٍ يعدو الدهر فوقه فيغدو ذكرى� ،صارت فدوى تت�سرب
من ذاكرته ،ا�ستيقظ يف ال�صباح ،حاول مللمة مالحمها وجتميعها
يف �صور ٍة واحدةّ ،
تبخرت ،بقي منها جنونها ورنني �صوتها� ،أما هي
فتماهت مع الظالل.

نف�سا عمي ًقا ،زفره مع تنهيدة طويلة ،ودمعة� ،إنها الوحدة التي
ّ
عب ً
تثري ال�شجون ،املر�آة العاك�سة للأوجاع ،الوحدة �سال ٌح ذو ح ّدين ،ومر�آة
ذات وجهنيٌ ،
ن�صف جميل و�آخر ب�شع ،كان ينظر �إىل الوجه القميء،
جرحا عمي ًقا كاد يودي به ،طعن ٌة بيد حبيب ،وطعنة احلبيب
فريى فيه ً
جرحا ال يلتئم ..مع ك ّل ن�سمة �شرود؛ التهب ون ّز
�إن مل تقتل ..فتحت ً
جمددًا.
ندي �أبد الدهر.
جرح احلبيب ّ
(�أ�سماء)


حلن بديع ،يثمل مبج ّرد نطقه،
ُ
يخرج ا�سمها من بني �شفتيه مثل ٍ
يهم
وحني تر ّد عليه بـِ(نعم) يطرب قلبه ،يقرع بق ّوة ،ي�شعر به وك�أنه ّ
مبغادرة �ضلوعه ،ي�ضطرب ،ال يعرف ماذا يفعل ،يبت�سم مرة ،ويت�ص ّنع
اجلد �أخرى ،يحاول ا�ستح�ضار نكتة من خمزون النكت الهائل لديه،
ليخربها بها ،ليظفر منها بابت�سام ٍة تدخله يف ن�شو ٍة تدوم ً
طويل ،ال
يجد ،تطري الكلمات من عقله ،يت�أتئُ ،يهمهمّ ،ثم يلج�أ حليلته الأخرية،
مي ّد يده بورق ٍة بها ق�ص ٌة جديدة.
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ت�س�أله عن م�ضمونها ،فيتن ّف�س ال�صعداء ،الإجابة عن الأ�سئلة
�أ�سهل كث ًريا من فتحه للحديث.
(عن احلب)

يتعجب كيف قوي على نطق تلك الكلمة يف
يقول ذلك ،وهو ّ
ح�ضرتها ،لقد تد ّرب كث ًريا على ذلك ،ق�ضى ن�صف ليله �أمام املر�آة،
مي ّرن مالمح وجهه على االت�ساق مع وقع الكلمة ،ك�ساها احلياء ملا
�سمعته� ،أخذت الورقة وغادرت.
(�س�أعطيك ر�أيي فيها حني �أقر�ؤها)
�س�أنتظره على �أح ّر من اجلمر ،هم�س يف نف�سه ،ت�س ّمر �أمام
ذكي ،ذلك �أم ٌر
حا�سوبه الذي ابتاعه بالأق�ساط ،تر ّقب خ ًربا منها� ،إنه ّ
ق�ص ًة يخربها بوا�سطتها �أنه يح ّبها ،متنى ر�ؤية
ال �شك فيه ،لقد كتب ّ
ولو �إ�شار ًة منها تعطيه ال�ضوء الأخ�ضر ليتقدم نحوها� ،سيق�سم لها �أنه
يوما كذلك ،م�شاعر الفتاة بالن�سبة �إليه �شي ٌء
جا ٌد ال يلهو ،مل يكن ً


مق ّد�س ..جرحها ي�ستوجب لعن ًة �أبد ّية ،وهو يف غ ًنى عن الإ�صابة بلعن ٍة
�أخرى ،تكفيه لعنة الفقر ،وكفى بها لعنة.
«الق�صة جميلة»
كاد ي�ش ّل حني قر�أ ر�سالتها ،قفز عال ًيا ،ارتطم ر�أ�سه بنجمة الأمل.
أعجبتك؟»
«�
ِ
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«كث ًريا� ،أهي ق�ص ٌة حقيقية؟»
«�أمتنى �أن ت�صبح حقيقية»
«كيف؟»

«�أنا �أحبك»
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مل جتبه ،خاف من �أن يكون قد �أغ�ضبها� ،أكل التفكري كبده ،مل يعد
قاد ًرا على التح ّمل ،ذهب �إىل �شريكه يف الغرفة� ،أخربه مبا جرى ،طلب
منه الرت ّيث حتى ال�صباح ،و�سريى ر ّدة فعلها على �أر�ض الواقع.
(�إما �أن تل ّمح �إليك ب�شيء� ،أو تهوي بحذائها على ر�أ�سك)

احلب القد�سية؛ لكرثة حديثهم مع
معظم ال�شباب فقدوا م�شاعر ّ
حب �إىل �آخر ب�سرعة ال�ضوء� ،صار الأمر له ًوا
الفتيات وتن ّقلهم من ٍّ
�أكرث من � ّأي �شيءٍ �آخر ،ت�سلي ًة ي�س ّرون بها فراغهم الوا�سع ،والعجيب يف
الأمر �أن الفتيات ي�سايرنهم و�أحيا ًنا تنعك�س الآية ،فيكون الفتى �ضحية
جنون وطي�ش فتاة.


احلب �شعو ًرا �سام ًيا مقامهُ ،خب�أ م�شاعره ،كما تخب�أ
�أما هو فيع ُّد ّ
الكنوز ،ولن مينحه �إال ملن ت�ستحقه� ،سي�ضع بيدها املفتاح ،ويقول لها
اغريف� ،إنني �أملك الكثري.
كانت ليلته عجيبة ،فاقت �أخواتها ،مذ التقى �أ�سماء تز ّود بطاق ٍة
عجيبة� ،صار ال ينام �إال ً
قليل ،دائم الن�شاط واحليوية وال�سرور ،العمل
ج ّنته التي ال يتمنى اخلروج منها ،يدهمه احلزن فور مغادرته باب
حلظات ..مال ًكا
ك�سر �أجنحته فيعود ب�شر ًّيا بعد �أن كان منذ
ٍ
املركزُ ،ت ّ
يح ّوم يف �سماء الع�شق.
ُك ِّو َر النهار على الليل وهو حمد ٌق ب�شا�شة حا�سوبه ،غري �أنها تركته
احلب ،الآن ومبا �أنك �أعلنت لها ح ّبك باتت قو ّية ،رمبا
يتق ّلب فوق جمر ّ
�أنها �سعت �إىل �سماعها منك حتى تطمئن و ُتقلق راحتك ،لن ترحمك،
�ستد ّوخك ،لن تنال منها اخلرب اليقني حتى تفتك ب�أع�صابك ،ولكن،
افرح ،فتلك هي �أجمل مراحل احلب.
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ارتدى �أجمل ثيابه ،نظر �إىل عينيه املنتفختني ،عرف �أنه �س ُيف�ضح،
ولكن ال ب�أ�س� ،أنعم بها ف�ضيحة ،دعها ترى �آثار �سهادك وقلقك� ،إنك
مبال ب�شيء.
عا�ش ٌق �صادق ،لو كنت كاذ ًبا َ
لنمت ملء جفنيك غري ٍ
كان �أول الوا�صلني �إىل العمل� ،أع ّد كو ًبا من الن�سكافيه ،جل�س على
ٌ
خليط غري مفهوم؛
خ�شبي بجانب الباب الرئي�سي ،م�شاعره
مقعد
ٍ
ّ
�سعادة وحزن ،طم�أنينة وخوف ،بد�أ العاملون بالتوافد ،ملح احلافلة
التي ت�أتي بها تدلف من البابّ ،ول هار ًبا ومل يع ّقب.
دخل بع�ض زمالئه وزميالته غرفة املع ّلمني� ،س ّلموا عليه ثم راحوا
يرثثرون� ،أ ّما هو فكان متوار ًيا يف الزاوية ،وك�أنه حمموم ،ج�سده


يرجف ،ان�سحب من الغرفة وخرج �إىل ال�ساحة ،بد�أت احلافالت التي
جتلب الطلبة بالو�صول ،الأطفال ملج�أه احل�صني ،معهم يكون يف �أعلى
درجات احلر ّية.
(�صباح اخلري)
ألعاب
ل�سعه تيا ٍر بارد ،تغلغل �صوتها يف �أق�صى نف�سه وفرقع مثل � ٍ
نار ّية ،جل�س يتف ّرج على هذا املنظر املده�ش� ،ألهاه عنها ً
قليل ،ثم
ا�ستجمع قواه العقل ّية واجل�سد ّية والتفت �إليها ،وجهها يربق ب�سعادة،
�إذن فهي لي�ست غا�ضبة ،عرث على �صوته اخلائن ،الذي غار كعادته يف
ح�ضرتها ،يف �أحد الدهاليز ،ج ّره �إىل عمله ج ًّرا.
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(�صباح الورد)
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ع

ابت�سمت وهربت ،رق�ص مع الأطفال الذين �شاركوه فرحه وجنونه،
ها هو يفتح ً
ف�صل جديدً ا يف كتاب حياته ا�سمه ،احلب.
�أخرجه رنني اجلر�س من رحلته الطويلة �إىل �أر�ض املا�ضي ،فتح
الباب..
(� ً
أهل �أميهان ،ادخلي)
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خ ّففت ً
قليل من حملها بالبوح ،حكت لـِكيت ما حدث معها،
متاما مثل الأفالم ..نعم ،كانت
�أخربتها كيت ب�أن ذلك ي�شبه اخليالً ،
فيلم عجيب ،مذ �أولعت بالأفالم ،وهي تتخ ّيل
ت�شعر �أحيا ًنا �أنها يف ٍ
ح�شد كب ٍري من املمثلني ،بع�ضهم
نف�سها خلف �شا�ش ٍة كبرية ،برفقة ٍ
ٌ
وطرف ثالثٌ بني بني.
الأبطال وبع�ضهم كمبار�س
عقب انتهاء الفيلم ،باتت عا�شق ًة للأفالم ،يكفينا �أحيا ًنا م�شاركة
�أ�شياء �صغرية مع من �أحببناهم لت�ستحيل ذكرى عظيمة حما ٌل
ن�سيانها ..ت�صري تلك الأ�شياء ثمينة ،تكفي لن�شر ب�سم ٍة وا�سع ٍة على
حميانا ك ّلما تعرثنا بها� ..أعجبها فيلم (ذا نوت بوك) كث ًريا� ،أعادت
م�شاهدته م ّر ٍات وم ّرات ،حت ّول رايان غو�سلينج ورايت�شل مك�أدمز �إىل
مق ّربني ،ت�شعر بالفرح كلما ر�أت �أحدهما ،تتبعت �أعمالهما مذ�آك،
وحينما ترى رايان غو�سلينج تتذ ّكر عالء فو ًرا.


(�أ�أعجبك الفيلم؟)
(�إنه رائع ،مل �أمتالك دموعي)
أيت؟ �أخربتك� ،ساع ٌة كاملة و�أنا �أحاول �إقناعك)
(�أر� ِ
(�أنت تعلم ما الذي من املمكن �أن يحدث �إن ر�آين �أح ٌد معك يف
مكان كهذا ،هل �سمعت عن الذي قتل �شقيقته يف الأم�س لأنه ر�آها مع
�أحدهم؟)
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(عجل اهلل فرجنا ،عندي غدً ا مقابل ٌة يف م�ست�شفى كبري ،ادعي يل
ّ
بالتوفيق)
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بت مذعورة من فكرة فقدانك)
(�إين �أدعو لك �صبح م�ساء ،لقد ّ

(�أموت وال �أفعلها)

(ال تقل ذلك ،جعل اهلل يومي قبل يومك)

ع

كان يقول لها ب�أنه ال ي�ستطيع النوم �إال بعدما تنام� ،س�ألته كيف
يعرف �أنها نامت ،قال �إن ذلك من �ش�ؤون القلب ،فاملحب يدرك بقلبه
العال بعقله ..حديثه جميلُ ،يدخل البهجة �إىل قلبها ،ال
ما ال يدركه ِ
تريد من الدنيا �سواه� ،سيغنيها عن ِّ
كل �شيء ،و�سيكون عو�ضها عن �أيام
ال�شقاء والهم� ،إن ح�صل على العمل غدً ا فذلك يعني اقرتاب الأمل من
احلقيقة� ،سيمتزجان م ًعا وي�صبحان �سعاد ًة دائمة.
نزعها �صوت املن ّبه من �أحالمها التي ال تفارقها ،حان موعد
ال�صحيان ،ا�ستيقظي وا�ستعدي لتذهبي �إىل عملك ،فذلك �أجدى
أق�سمت �أن
أحالم تهيم بك يف عوامل الزيف ،كم م ّر ًة � ِ
و�أف�ضل من � ٍ


تن�سيه و�أال تعودي للتفكري فيه؟ ملاذا حتنثني بيمينك وال تف ّكرين �إال
قلب جديد،
فيه؟ دعيه يرحل ب�سالم ،عي�شي حياتك ،ابحثي عن ٍ
ولكن هذه امل ّرة بعقلك ،ح ّكميه ،فتنحيته يف ال�سابق كان غبا ًء منقطع
النظري ،القلب وحده لي�س كف ًئا لالنتقاء ،ي�صيب �أحيا ًنا ويخطئ كث ًريا،
ال ب ّد من اللجوء للعقل ،فهو الأقدر على كبح العواطف املجنونة وجلمها،
امل�شاعر اجلاحمة جميلة ،غري �أنها تورث تع ًبا �أبد ًّيا ،هيا انه�ضي فما
زال يف حياتك الكثري.
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نظرت عرب النافذة �إىل البحر ،نحن يف الأردن منلك بحرين
بعيدين ،واحد يف الأغوار وهو �أخف�ض بقعة يف العامل (البحر امل ّيت)،
والآخر يف العقبة ،بعيدان عن املدن الرئي�سية ،لذا فالعي�ش بجانب
ب�صوت
البحر غنيمة� ،إنها تع�شقه ،تخاله ي�سمع حديثها وير ّد عليها
ِ
ال�شجي ،مل يفرت بعد تع ّلقها به ،على عك�س ُكرث من ال�ساكنني
موجه
ّ
حوله ،والذين ال ي�أبهون به �أحيا ًنا ،كيف يكون بجانبهم بح ٌر وال
ي�ست�شعرون هذه النعمة؟
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ركبت يف �س ّيارتها وق�صدت امل�ست�شفى ،يف املا�ضي كان ك ّل �شيءٍ
متو ّف ًرا �إال املال� ،أما الآن فك ّل �شيءٍ متو ّفر �إال احلب ،ال بد من وجود
نق�ص يف حياة الإن�سان حتى يقوى على موا�صلة العي�ش ..ف�إن اكتملت
ٍ
باتت ال ُتطاق� ،ست�صري عب ًئا ً
ثقيل ،جلطة جتثم على القلب فال يعود
ي�شعر ب�سعادة �أو حزن ،يتب ّلد ،يفقد �إح�سا�سه مبا ومن حوله ،وال يكون
كذلك �إال ..امل ّيت.
دلفت �إىل ق�سم الطب النف�سي� ،ألقت التح ّية على زميالتها الالئي
يتهي�أن للمغادرة ،ب ّدلت ثيابها ،وبا�شرت عملها ،الأطباء ي�ضعون
حواجز بينهم وبني الذين يعملون معهم ،ال يتحدثون خارج �إطار


خ�صو�صا �أنهم �أجانب؛ �أمريك ّيان وبريطاين ،يق ّد�سون عملهم،
العمل،
ً
وين�صبون حوله هال ًة حتفظ �س ّريته ،حني يغلقون الباب على مر�ضاهم،
ي�صبح الدخول حم ّر ًما ،ي�ساوي يف حال ال�شكوى ،الطرد.
جاءتها الكثري من الأفكار املجنونة ،ف�أن تكون كات ًبا يعني �أن تكون
جمنو ًنا ،قررت ذات يوم �أن تعي�ش ق�صة حب مع �أحد املر�ضى ،غري �أنها
ف ّكرت كث ًريا ثم �أقلعت يف النهاية ،حاولت الو�صول �إىل مل ّفات املر�ضى،
مل تقدر؛ حمفوظة يف �أماكن �سرية.
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من امل�ستحيل ت�صديق �أن مراجعي ق�سم الطب النف�سي مر�ضى ،ال
تلوح عليهم �أ�شراط املر�ض� ،إنهم طبيعيون �أكرث من النا�س الطبيعيني
�أنف�سهم ،تتحدث معهم فريدون عليها بلباقة ،وحني تبا�شر فح�صهم
يبت�سمون لها ،وك�أنهم يقولون نحن متعبون ً
قليل لي�س �إال.
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ع

لقد �ش ّوهت و�سائل الإعالم حقيقة ه�ؤالء ،فحاالتهم تتدرج من
م�شاكل تكاد ال تذكر �إىل �أن ت�صل �إىل املراحل اخلطرة ،وبني هاتني
املرحلتني مدى وا�سع لأمرا�ض وا�ضطرابات عديدة� ،إال �أن �إطالق
بلون واحد ..ثمة حاالت حرجة
و�صمة املر�ض النف�سي ،ت�صبغ اجلميع ٍ
و�شديدة اخلطر ذلك �صحيح ،ولكن �أعرا�ض املر�ض الوا�ضحة عليهم
تتيح التعامل معهم ب�سرعة.

الكثري من احلاالت الب�سيطة تزداد �سو ًءا ،وخا�ص ًة يف الدول
النامية� ،سواء �أخ�ضع للعالج �أم مل يخ�ضع؛ ففي حال عزف عن
الذهاب �إىل الطبيب النف�سي خو ًفا من املجتمع �ستتفاقم م�شكلته مع
معي ،بل تتح ّول لت�صبح ا�ضطرا ًبا
مرور الأيام ولن تقف عند حدٍّ ّ
جديدً ا �أكرث ق ّوة من �سالفه� ،أما �إن قرر الذهاب �إىل الطبيب النف�سي،
ف�سي�ضع نف�سه يف دائرة ال�ضوء ،و�أي حركة ت�صدر عنه �ست�أ ّول على


�أن �سببها مر�ضه ،وكرثة ال�ضغوطات االجتماعية التي �ستفر�ض عليه،
�ستدفعه �إىل تطوير و�سائل دفاع قد ت�أخذه �إىل منحد ٍر وعر.
جناحا باه ًرا ،ا�ضط ّرت
يف روايتها (خفايا النف�س) ،والتي القت ً
فدوى �إىل قراءة الكثري من كتب علم النف�س حتى تتمكن من و�صف
بع�ض اال�ضطرابات بطريقة �سليمة� ،إال �أنها ما زالت حتلم برواية ت�صل
لب النف�س ،القعر� ،أ�سفل الالوعي بكثري ،تريد ابتداع طريقة
فيها �إىل ّ
جديدة يف تعرية النفو�س وعر�ضها على �أ�صحابها ،غايتها يف ذلك
بدرجات متفاوتة.
الت�أكيد على �أن اجلميع مر�ضى نف�سيون
ٍ
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دعتها كيت �إىل اخلروج ً
ليل� ،ستذهب �إىل ال�سينما ،تريد �أن ت�شاهد
فيلم (�أمري خان) اجلديد (داجنل) ،قر�أت عنه تقييمات ممتازة،
ُت�شيد بهذا الفيلم على غرار �أفالم �أمري خان الرائعة ،وافقت ،فهي
على ك ّل حال م�ضطرة للخروج ،اليوم موعد ا�ستالم املعا�ش ،وبالتايل
�آن وقت احلوالة.
حت�سنت ظروف �أهلها كث ًريا ،كلما حت ّدثت مع �أمها يف الهاتف
ّ
�أمطرتها بالدعاء ،تقول لها �إنهم �صاروا ي�أكلون ويلب�سون مثل النا�س،
�س ّددوا ديونهم ومل يعودوا ي�س�ألون �أحدً ا �شي ًئا� ..أمها الوحيدة التي
تربطها بذلك العامل ،هي التي دفعتها م ّر ٍات عديدة �إىل الرتاجع عن
تن�س وقفتها معها� ،ساندتها حتى �أكملت تعليمها
قطع �صلتها بهم ،مل َ
يف اجلامعة ،كانت تخبئ لها املال الذي ت�أخذه من فاعل اخلري وت�ضعه
بني يديها غري منقو�ص ،ال تريدها �أن ت�صري ن�سخ ًة مكرور ًة منها� ،إنها
خري من تعرف قيمة التعليم ،فلو كانت متع ّلمة ..لكانت جنت من نريان
زوجها ،ت�س�ألها فدوى عن ن�صيبها من احلوالة ،فتقول :وما حاجتي


للمال ،تعلم �أن �أباها نا ٌر ال ت�شبع ،لذا تبعث لأمها هدايا عينية ال
ي�ستطيع غريها اال�ستفادة منها.
لك �شي ًئا)
(�أمي �أريد �أن �أقول ِ
(قويل يا ابنتي)
�شاب يريد �أن يتق ّدم خلطبتي)
(هناك ٌ
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غني؟)
(هل هو ّ

كان ذلك �أول �س� ٍؤال �أطلقته الأم يف وجه ابنتها ،ال يهم �أخالقه
وتعليمه ،املهم كم ميلك� ،إنها لغة الع�صر التي يجيدها اجلميع،
تلعثمت ،ال لي�س غن ًّيا� ،إنه جم ّرد �شاب يف بداية طريقه� ،أرادت �أمها �أن
حتميها من م�صريها ،الفقر �أ�سود ،ر ّددت تلك العبارة على م�سمعها
مرا ًرا وتكرا ًرا ،الفقر �أ�سود ،ظلمة حالكة ت�سلب الأ�شياء بريقها
وجمالها ،يقتل احلب ،وي�سرق الفرحة ،يزرع الأمل بني جدران البيت،
فيغدو كئي ًبا ال ي�صلح للعي�ش ،بل مرتع للخالفات والنكد ،وثقب يف
�سفينة الزواج� ،سيغرقها مع مرور الوقت.
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ري مثلنا� ،إنه ممر�ض مثلي و�سنعمل م ًعا ونعي�ش
(ولكنه لي�س فق ٌ
بكرامة)
عري�سا غن ًّيا يحميك ويدللك
(ال �أعلم يا ابنتي ،كنتُ �أمتنى ِ
لك ً
ويع ّو�ضك عن املا�ضي املليء باحلرمان)
(ال ب�أ�س يا �أمي ،امل�ستقبل �أمامنا ،رمبا ن�سافر �إىل دول اخلليج،
نعمل هناك وجنمع ً
مال يكفينا ويزيد)


(ح�س ًنا ،متى �سيجيء؟)
(قري ًبا جدً ا)
تعجلت ،كان عليها
مل يفرح كث ًريا حينما �أخربته ،قال لها �إنها ّ
التغي ،ا�ستلم عمله اجلديد يف امل�ست�شفى،
الرت ّيث ،الحت عليه �أعرا�ض ّ
�صار يتقا�ضى ً
حمرتما ،ي�ؤهله �إىل التق ّدم خلطبتها ،ومع ذلك
معا�شا
ً
انزعج من ت�ص ّرفها.
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(ال ب�أ�س ،مل �أخرب �سوى �أمي� ،س�أقول لها �إن املوعد ت�أجل ،ولكن
�إىل متى؟)
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جال�سا،
التزم ال�صمت ،اعرتاها اخلوف ،غادرته م�ستاءة ،ظل ً
مل يلحق بها كعادته ،تركها ترحل غا�ضبة حزينة ..ت�ساءلت والدموع
تنهمر من عينيها:
(ترى ما ب ِه؟!)

x
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تو�سلها ،تهديدها له بالهرب� ،أ�صيبت
مل ينجها �رصاخها وبكا�ؤهاّ ،
ب�صدم ٍة قا�سية ،ارتطمت ب�صخور الواقع ،ف�أردتها مقعدة ،هي التي
كانت قبيل قليل تطري يف ف�ضاءٍ رحب ،يفتح لها �آفا ًقا وا�سعة مزرك�شة
ّ
و�صاعدا لن حت ّلق� ،سيق�صون جناحيها
بكل ما هو جميل ،ال ،من اليوم
ً
ي�صح ذلك،
ويحب�سونها يف قف�ص متني ،لن تقوى على اخلروج منه ،ال ّ
�ستكون كافر ًة �إن فعلت� ،ستكفر بالعادات والتقاليد ،ب�أوامر �أبيها..
حلم الفتاة باحلياة مثل حلم البحر مبعانقة ال�شم�س � ًأبدا ،ذلك حمال ،ال
يجب �أن حتلمي ،ما عليك فعله هو الدعاء ،الدعاء ب�أن يرزقك اهلل ً
رجل
خنجرا ً
طويل،
ي�سرتك ،حذا ِر من الأوهام� ،إنها قاتلة� ،ستزرع يف قلبك
ً
ا�سمه الأمل ،وحني تفقدينه� ،سينزف قلبك حتى املوت.

ع

(يا ابنتي ما لنا والتعليم ،ابن ع ّمتك ٌ
رجل �سيحميك من عرثات
الزمان)


�أنتِ من تقولني ذلك يا �أماه� ،أمل تعاين من ويالت اجلهل؟ ها �أنتِ
تز ّوجتِ  ،وماذا بعد؟ �أجنبتِ ثالثة جمرمني وفتاة تريدين لها �أن تكون
مثلك.
(يا بنيتي �أنتِ تعلمني �أننا خمتلفون ،من �سيتز ّوج فتا ًة بظروفك،
�إخوتها يف ال�سجن� ،إنني �أخاف عليك العنو�سة)
علي �أم على
�آ ٍه من اخلوف ما الذي ي�صنعه بالإن�سان ،تخافني ّ
علي ،لو كنتم تكرتثون لأمري
نف�سك� ،إنكم خائفون عليكم ال ّ
لرتكتموين �أعي�ش حياتي كيفما �أريد ،ال� ،إنكم كاذبون ،حتى �أنتِ
يا �أمي تكذبني� ،إنك ال حتبينني ،لو �أحببتني ح ًّقا ما كنتِ جلبتني
لهذي احلياة.
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(يا فدوى �إنك ال تدركني ،ال تعرفني �أين هي م�صلحتك ،لذا ف�أنا
قو ٌمي عليكِ )

�أنت يا �أبي ،ال �أعرف ما الذي فعلته كي �أحظى ب� ٍأب مثلك� ،آ ٍه منها
الأقدار ،لو �أنني ُ
ولدت يف عائل ٍة �أخرى ،يقدرون موهبتي وذكائي،
يهيئون يل الظروف ،ويذللون ال�صعاب كي �أ�صري ما �أ�صبو �إليه.
ٌ
م�ستحيل �أن تتخلى عني� ،ست�أتي
ال ب�أ�س� ،س�أنتظر ال�سيدة �أمينة،
لتنقذين من براثنكم �أيها املتوح�شون� ،س�أرجوها كي ت�أخذين لأعي�ش
معها� ،س�أن�ساكم ،لن �أزوركم �إال حينما �أجنح� ،س�أعود لأثبت لكم �أنكم
ال ت�ستحقون فتا ًة مثلي.


ً
ر�سالة بعثتها مع �صديقتها ربى التي اعتادت الذهاب
كتبت لها
معها �إىل املدر�سة ،قالت لها ب�أنها مري�ضة ،لن ت�ستطيع الذهاب،
�أرجوكِ �أعطِ ي هذه �إىل ال�سيدة �أمينة ،ال بد �أنها قر�أتها� ،ست�أتي بعد
أح�ض حقيبة ثيابي � ًّرسا ،لن �أبقى هنا بعد
انتهاء اليوم الدرا�سي� ،س� ّ
ً
دقيقة واحدة� ،س�أترك هذا البيت غري �آ�سف ٍة عليه ،مل �أنل منه
الآن
ُ
ل�رصت مثل
�سوى الهم والكدر ،لوال ظهور ال�سيدة �أمينة يف حياتي
�إخوتي ،جمرمة.
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هد�أت ثائرتها وجل�ست ترت ّقب ،ظنّت �أمها �أنها ا�ست�سلمت� ،أما �أبوها
فرحا لأنه �سيتخ ّل�ص من عبئها ،لن يعود م�س� ًؤول عن جنونها،
فكان ً
�سيئدها َ ْلد الزواج وينتهي الأمر� ،سيقر�أ الفاحتة على قربها ،ثم
ينف�ض الغبار عن يديه ،ويذهب� ،سيطمئن �أخ ًريا ،لن تنه�ض� ،سريتطم
ي�شجه� ،ستمكث فيه للأبد� ،سيغلبها الأمل
ر�أ�سها برخامة �صلبة ّ
فتي�أ�س� ،ستوقن �أن ال منا�ص� ،إنك ٌ
باقية �إىل �أن ي�شاء اهلل.

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

�سمعت �صوت ال�سيدة �أمينة فانهمرت دموعها ،رك�ضت
واحت�ضنتها� ،سيقتلونني ،يريدون تزويجي� ،أخربيهم �أن يف انتظاري
ً
م�ستقبل م�رش ًقا ،قويل لهم �أنني مم ّيزة� ،أرجوكِ ال تدعيهم يفعلون� ،أنتِ
التي �أنقذتني من �سال�سل الف�شل والالمباالة ،ال ت�سلميني �إليهم،
حرة،
�أعطيهم الفدية وحرريني ،اعتقي رقبتي� ،أريد �أن �أكون ّ
عيني على العامل اجلميل ،لوالكِ
�أرهقتني العبود ّية� ،أنتِ من فتّح ّ


لظللت على حايل ،وما ُ
ُ
كنت لأحزن ،بل �س�أفرح لأنني �س�أتخ ّل�ص
منهم و�أتز ّوج� ،أما الآن فال ،لن �أهرب من قي ٍد �إىل قي ٍد �أقوى ،املوت �أهون
عندي من ذلك.
ال عليكِ يا ابنتي ،اطمئني� ،أنا هنا� ،س�أدافع عنك ،لن �أخليك� ،إنهم
ٌ
أي�ضا� ،سبحان
يقدرون نعمة �أن تكون لديك ابنة،
وموهوبة � ً
جمانني ،ال ّ
اهلل� ،أنا ال �أجنب ،ومن ال ي�ستحقون الأبناء ،يحظون بهم� ..آ ٍه لو ي�شعرون
م�ستعدا خل�سارة ّ
كل ما متلك مقابل كلمة (ماما)،
ب�أمل احلرمان� ،أن تكون
ًّ
ً
م�ستحيل ..وحني
هذا هو الإن�سان ،ال يعرف قدر ال�شيء �إال حني يكون
ميلكه ،ي�صري بال قيمة.
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(لو �سمحتِ يا �أ�ستاذة ،ال تتدخلي يف حياتنا اخلا�صة)

هي ،لي�س لأح ٍد
�إنها لي�ست حياتكم �أيها املجرمون� ،إنها حياتها َ
احلق يف �سلبها �إياها� ،أال تعلمون �أيها اجلهلة �أن �أكرب حقٍّ للإن�سان يف
جميع الأديان هو حق احلياة؟ ملاذا تظنون �أنكم متلكون حياة �أطفالكم
ملجرد �إجنابهم؟ وك�أنكم من خلقهم� ،أيها املر�ضى النف�سيون تداووا،
ّ
واعلموا �أن احلياة ملك �صاحبها فقط ،وهو الوحيد الذي ميلك حرية
عي�شها كيفما �أراد� ،أفيقوا من �سكرتكم ،واعلموا �أن �آخر �شيء يريده
�أبنا�ؤكم هو ال�سري على خطاكم ومالقاة م�صريكم� ،إنهم لي�سوا
�أحالمكم التي عجزمت عن حتقيقها ،دعوهم يختارون طريقهم لع ّلهم
يخل�صوننا مما �أورثتمونا �إياه من ظالم ،امنحوهم الفر�صة ليحفروا


ك ّو ًة يف هذا ال�رسداب الذي �أنزلتمونا فيه ،لرمبا يجدون النور ،ال
جتربوهم على البقاء خفافي�ش تعي�ش يف املغارات ،ال تنقلوا �إليهم عدوى
كراهية النور.
تعديتِ حدودك يا �أ�ستاذة)
(لقد ّ
حدودي �أيها الفاجر� ،أنت من يجب �أن يقام عليه احلد ،حد القتل،
نف�س زك ّي ٍة بغري ذنب وتنجو بفعلتك ،ال ،لن �أ�سمح لك،
تريد قتل ٍ
القاتل ُيقتل ،تلك هي القاعدة� ،ستموت �إن ذبحتها.
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(�أنتِ جمنونة)
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ع

�أنا املجنونة �أيها املاجن� ،أنتم املجانني ،تظنون الفتاة ً
عاهة يجب
مداراتها عن الأعني ،من قال �إن زمن اجلاهل ّية انتهى؟ ال� ،سيظل � ًأبدا،
اجلاهل ّية يف العقول ،لن تفنى ما دام الإن�سان ح ًّيا ،ما هو ذنبها لتحكم
عليها باملوت؟ من �أنت لت�أخذ منها م�ستقبلها؟
(�أنا �أبوها وو ّيل �أمرها)
كيف تكون و ّيل �أمرها؟ �إنك بحاج ٍة ملن ّ
يتول �أمرك� ،س�أعطيك
�ألفي دينار ودعها ت�أتي معي.
(ح�سنًا� ،إنها ابنتي حبيبتي ،زيدي املبلغ ً
قليل)


اطلب ما تريد ودعها تعي�ش� ،س�أفتديها مبا �أملك ،لكن اتركها،
�صغرية على املوت ،ما زالت �أمامها ٌ
ٌ
حياة طويلة� ،ستتع ّلم ،وتكتب،
�إنها
يقدرها ،زوج ال يعدها قطعة من ملكيته له
زوج ّ
وبعدها �ستعرث على ٍ
حق الت� ّرصف فيها كيفما �أحب ،و�ستنجب � ً
أطفال ال جمرمني جدد ،هذا
العامل اكتفى من املجرمني� ،آن الأوان لإجناب الأطفال الأبرياء ،الأطفال
الذين مل تل ّوثهم جنا�ساتنا ،مل يرتبوا على الكره واحلقد ،نحن ننجب
ً
ٌ
وحو�ش �ضارية ،القتيلة ال تلِد
م�سوخا ،نِ�صفهم ب� ٌرش والن�صف الآخر
� ً
رغما عنها من �إن�سان ال تطيقه،
أطفال ،كيف لها �أن تفعل� ،إنها حتملهم ً
هي لن تكرههم،
يبقى بينها وبينهم حاجزٌ كبري ا�سمه؛ كره �أبيهمَ ،
�إال �أنها لن حت ّبهم ح ًّبا ً
كامل ،لذا �ستهملهم� ،ستخرجهم لل�شارع كي
يربيهم ،وحينها �سيتعلمون كيف ي�صريون ً
قتلة ،قتلة يذبحون ّ
كل
�شيءٍ جميل ،لقد ترعرعوا على ال�سوء ،اجلمال يثري يف �أنف�سهم ًّ
غل
دفينًا ،يدفعهم لإبادته.
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(خم�سة �آالف دينار وخذيها معك الآن� ،إنها كنزٌ ال يع ّو�ض ،ولوال
�أنني �أعرف �أنك �ستعتنني بها ج ّي ًدا ما ُ
كنت خ ّليتها � ًأبدا)
�أقفل املزاد ،ربحتها ال�سيدة �أمينة مقابل خم�سة �آالف دينار ،مل
جرت حقيبتها وخرجت دون �أن تلتفت� ،أ ّمها
ت�شعر فدوى باحلزنّ ،
امل�سكينة ت�ضاربت م�شاعرها ،ال تعرف حتزن �أم تفرح ..ركبت يف


�س ّيارة ال�سيدة �أمينة ،رجتها �أن تنطلق ب�رسعة ،تهرب بها من وكر
الذئاب هذا ،تُخرجها من امل�ستنقع املليء ّ
بكل �شيءٍ مفرت�س.
(ال تخايف يا ابنتي ،لقد بد�أت حياتك الآن)

x
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طرق وعرة ،مل يروا حولهم �سوى الظالم
�أَ ْر َو َد بكب خميرب يف ٍ
رجل �آخر يف الطرف املقابل،
الدام�س ،قال لهم �أنه �سي�س ّلمهم �إىل ٍ
والذي �سيو�صلهم بدوره �إىل رئي�س املنظمة يف تلك املنطقة ..حمزة
كان متل ّه ًفا للبدء� ،سيمار�س ً
نقودا وفرية،
عمل يح ّبه ويجني ب�سببه ً
�سي�صري �أ�سطورة� ،سيمحي �صفوان من ّ
�سجلت البطولة� ،سي�ؤ َّر ُخ
با�سمه عهد جديد.
حتدث ً
طويل مع خميرب� ،س�أله عن االعتزال� ،أجابه �إن الأمر ي�سري� ،إن
ا�ستطاع الهرب ح ًّيا فلن يطارده �أحد ،هو الآن غري موجود ،لقد تال�شى
حل ً
من احلياةّ ،
إن�سان جديد ،ا�سمه ع ّواد ،كثريون اعتزلوا
بدل منه � ٌ
ورجعوا �إىل حياتهم الطبيعية.
(حتى �صفوان؟)


�س�أله حمزة ،فر ّد خميرب:
(�صفوان كان قاب قو�سني �أو �أدنى من الظفر مبن�صب مرموق يف
ّ
ف�ضل االعتزال� ،أ�صيب بلوث ٍة يف عقله ،لقد ق�ضى
املنظمة غري �أنه ّ
وقتًا ً
مرة ،كان �صغ ًريا
طويل يف هذا العمل� ،أذكره حينما جاء �أول ّ
تبدل كث ًريا ،انطف�أت يف عينيه جذوة احلياة،
ومتح ّم ً�سا مثلك ،وملا عادّ ،
مات الكثري منه يف البالد العديدة التي عمل بها)
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نقودا
عمل كهذا ُمهلك ،ج ّمع ً
بني ،الطمع يف ٍ
(كن ً
حذرا يا ّ
أقدم الن�صائح ،ولكنك
تكفيك واهرب ،ال ت�ستمر ،لي�س من عادتي �أن � ّ
ذكرتني ب�شبابي)
(هل َ
عملت معهم؟)

ع

عملت ً
(وما الذي �أو�صلني �إىل هذه احلالة �إذن؟ ُ
�سنة كاملة ،وبعدها
ان�سلخ جلدي القدمي ،ونبت �شي ٌء جديد ال �أعرف ماهيته ،نحن ال
املخدرة والكحول ،نثمل حتى نن�سى تلك
بني �إال باحلبوب ّ
ننام يا ّ
الوجوه التي تالحقنا مبالحمها املرعوبة ،ن�سكر لئال نحلم ب�شيء،
لن�صحو ب�رسعة قبل �أن ي�سحبوننا �إىل اجلحيم)
(وما الذي يجربك على العي�ش يف هذا املكان املقفر؟ �أمل حت�صل على
نقود؟)


(نقود ،اللعنة على النقود ،لقد �صارت ترتاءى يل ك�أنها ثعابني،
ُ
وعدت جم ًربا على العمل مع املو ِّرد ،ولكن
ا�ضطررت للتخ ّل�ص منها،
جمرد �سائق)
كما ترىّ ،
�إنك جبان ،تلك هي احلقيقة التي ال تدركها� ،أو رمبا حتاول �إخفاءها،
منعك جبنك من التمتع باحلياة ،وتظن اجلميع مثلك ،يا لك من م�سكني،
ال� ،س�أبرهن لك �أنك خمطئ� ،س�ألتقيك بعد �سنني و�سرتى ب�أنني �أعي�ش
احلياة ً
وعر�ضا وال �آبه ب�شيء .قال حمزة يف نف�سه.
طول
ً
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�ستغي ر�أيك)
(�أين �رسحت؟ ال تقل يل ب�أنك ّ

وكنت � ّ
ُ
أفكر فيه)
أغي ر�أيي ،ولكن كالمك �أ ّثر يف نف�سي
(ال ،لن � ّ

اخللفي ،كانوا منهكني
متلمل ال�شباب الأربعة النائمون يف املقعد
ّ
لطول الطريق التي قطعوها� ،س�ألوا خميرب كم بقي حتى ي�صلوا.
(خم�س دقائق)

�أجابهم� ،صمتوا ،الحت يف وجوههم تعابري اخلوف من املجهول،
د ّوت تلك ال�رصخة يف ر�ؤو�سهم ،ال�رصخة التي ن�سمعها قبيل اقرتاف
�صوت �أثيم يحاول
جمرد
ٍ
اخلطيئة ونتظاهر ب�أننا مل ن�سمع� ،إن هو �إال ّ
ثنينا عن حتقيق النجاح ،نكتمه ،يختنق ،في�صري �أ�ضعف مع ّ
كل
خطيئة جديدة ،ويف النهاية يطلق �رصخته الأخرية قبل �أن يختفي
�إىل الأبد.


�أوقف خميرب البكب خلف ت ّلة �صغرية ،طلب منهم املكوث وعدم
اخلروج حتى يعود ،حت�س�س طريقه يف الظالم باح ًثا عن تلك الأمتار
ب�شكل ج ّيد ،نب�ش الرتاب ،عرث على احلبل
من احلدود غري املحرو�سة
ٍ
جمددا،
املدفون واملو�صول باجلهة الأخرى ،هزّ ه وانتظر ،اهتزّ احلبل ً
فعرف �أن الرجل بانتظار الوافدين اجلدد.
رجع �إىل البكب ،طلب منهم النزول واتباعه بحذر� ،أي غلط ٍة هنا
ت�ؤدي �إىل املوت ،م�شوا خلفه� ،أم�سك بطرف احلبل ،طلب منهم ال�سري
وهم يتح�س�سونه.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
(عليكم ال�سري يف ٍّ
خط م�ستقيم)

ل
ن
ش
ر
وال

توزيع

ارتعب ٌ
ثالثة من الفتية الذين جلبهم (�أبو جهنم) ،قرروا الرتاجع،
لن يعربوا احلدود �إىل مكان ال يعلمون �أهو للإن�س �أم للجن� ،سحب خميرب
م�سد�سا من خ�رصه ،وجهه نحوهم فارتعدوا.
ً
(ال ميكن الرتاجع الآن ،لقد ك�شفتم مواقع �رس ّية ،ف�إما �أن مت�ضوا �أو
تدفنوا هنا)
�أنب�أ الو�ضع بخط ٍر ماحق� ،إذن فهم لي�سوا يف لعب ٍة ب�إمكانهم
مغادرتها حني ي�شا�ؤون ،ال ،لقد تخطوا حاجز املعرفة والآن بات لزا ًما
عليهم املوا�صلة ،راقب حمزة امل�شهد �صامتًا� ،أما �صديقهم الرابع
أطفال �صغار
ال�شد من �أزرهم ،غري �أنه مل ينجح ،بكوا مثل � ٍ
فحاول ّ


تائهني ،رجوا خميرب �أن يعيدهم �إىل ال�شارع و�سيتدبرون �أمرهم،
�أق�سموا له ب�أنهم لن يفتحوا �أفواههم ب�شيء� ،سي�شطبون هذا اليوم من
ً
ر�صا�صة من م�سد�سه املز ّود بكامتٍ لل�صوت حتت
ذاكرتهم� ،أطلق خميرب
�أقدامهم ،انترث الرتاب.
(�أنا ال �أمزح معكم� ،إما الذهاب �أو املوت ،هذان هما اخلياران الوحيدان)
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�أم�سك حمزة باحلبل ،نظر �إىل خميرب وقال:
علي �أن �أفعل غري امل�شي؟)
(ماذا ّ
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(ال �شيء ،رجلنا على الطرف الآخر �سيتك ّفل بالباقي)

ابتلع الظالم حمزة ،حاول ّ
بث ال�شجاعة يف �أنف�س الفتية ،قطع
م�سافة مئتي مرت� ،سمع �صوتًا يدعوه �إىل املوا�صلة ،فلم يعد بينه وبني
بلوغه �سوى ب�ضع خطوات.

x
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غادر بيته ،ترك �أميهان ّ
تنظفه براحتها� ،أميهان امر�أة فلبينية
�أخرى من �ضمن عدد مهول منهن يعملن هنا ،فتا ٌة من تلك الدول
التي ال يحيا بها �إال ال�سادة� ،أما ال�شعوب فلتمت بغيظها� ،إنها امل�س�ؤولة
عن ت�أمني حياتها� ،أما الأ�سياد فيولدون �أ�سيادًا ،ذلك قدرهم� ،أن
يجدوا �أنف�سهم على العرو�ش جال�سني ،ي�أمرون فيطاعون ،والويل ملن
يخالفهم.

ع

�أميهان تعيل �أ�سرتها يف الفلبنيّ ،
ر�شحتها له عامل ُة نظافة يف
ر�سمي،
ق�صتها احلزينة� ،إنها مقيم ٌة بال عمل
املدر�سة� ،شرحت له ّ
ّ
تعتمد على تنظيف البيوت ملن يطلب ذلك� ..أنت تعرف يا �سيدي �أن ك ّل
بيت هنا فيه خادمتان وثالث ،حاو َلت العثور على واحد يكفل لها الإقامة
ٍ
والعمل فلم جتد� ،إنها يا �سيدي م�سكينة تز ّوجت ً
رجل فق ًريا� ،أجنبا
ابن ًة كالقمر ،عر�ض عليها �أحد �أ�صحاب املكاتب امل�س�ؤولة عن ت�أمني
مادي ممتاز،
اخلادمات للدول املحتاجة ال�سفر لتعمل مقابل عائد ّ
ت�شاورت مع زوجها فوافق ،ال ح ّل �آخر لديهما ،دفعا ل�صاحب املكتب
مبل ًغا من املال جمعاه من النا�س على �أمل �سداده قري ًبا ،وملا و�صلت


تبي �أنه حمتال ،امل�سكينة ،تع ّرفتُ عليها يا �سيدي �صدف ًة،
�إىل هنا ّ
كنتُ ذاهب ًة �إىل �أبوظبي فوجدتها على قارعة الطريق ،تعرف �أنه ال
ي�شعر بك �إال من يحمل �أملًا مثل �أملك� ،أ�شفقتُ لها ،ظننتها مري�ضة،
بق�صتها وهي تبكي مقهورة ،حملتها معي يا
�س�ألتها ما بها� ،أف�ضت يل ّ
�سيدي وجئتُ بها �إىل (مدينة زايد) ،توجد كثرياتٌ مثلها هنا ،نكفل
بع�ضنا ً
بع�ضا ،ون�سمح ملن ال يجدن م�أوى العي�ش معنا ،تعرف �أن العمل
مينحنا بيوتًا نعي�ش فيها� ،صحي ٌح �أنها �صغرية ،ولكنها تفي بالغر�ض،
ي�صل عددنا يف بع�ض الغرف �إىل خم�س فتيات ،ال ب�أ�س ،فنحن ن�شعر
بال�سعادة مع ذلك ،احلياة بني النا�س الب�سطاء حتيي القلوب ،رمبا
مل جت ّرب ذلك يا �سيدي ،عليك جتريبه� ،إنه �أم ٌر يف غاية الروعة،
إن�سان
يوما �إىل وجه � ٍ
الب�سطاء يع�شقون احلياة يا �سيدي ،هل نظرتَ ً
ب�سيط ومل ي�ضحك؟ �آ�سفة يا �سيدي لقد حتدّثتُ كث ًريا ،املهم يا �سيدي،
�إنها تعمل يف تنظيف البيوت ،ال ت�أخذ مبل ًغا كب ًريا ،مهما �أعطيتها لن
وقت ت�شاء وجتيء
ُتعار�ض يا �سيدي ،هذا رقم هاتفها ،ك ّلمها يف �أي ٍ
فو ًرا.
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�إنه خ ُري من يعلم معنى احلاجة ،لقد اتخذ من الفقراء ع�شريته،
ك ّلمها واتفق معها ،ت�أتي م ّر ًة يف الأ�سبوع ،مقابل خم�سمائة درهم،
ت�شكره كث ًريا والدموع متلأ عينيها ،تعرف �أنه مبل ٌغ كبري� ،أما هو
في�شعر ب�ض�آلته ،لن حت ّل هذه النقود ال�شحيحة م�شكلتها� ..أرته مر ًة
�صورة ابنتها ،قالت �أنها ت�شتاق لها كث ًريا ،ال ت�ستطيع النوم قبل �أن
ت�سمع �صوتها ،ي�سجلونه لها على الوات�ساب ويبعثونه �إليها ..تعلم يا
�سيدي �أن تكاليف املكاملات الهاتفية باهظ ٌة جدً ا� ،س�أعمل من �أجلها
ً
ليل ونها ًرا� ،إنني �أمتنى يا �سيدي �أن تعي�ش حيا ًة جميلة ،لقد م ّرت �سنة
كبت يف هذه ال�سنة وازدادت ً
جمال� ،أترى وجهها؟ �إنه
على فراقناَ ُ ،


مثل وجه خي�سا زاراغوزا� ،أنت ال تعرفها يا �سيدي� ،إنها ممثل ٌة م�شهورة
عندنا يف الفلبني� ،أمتنى �أن حتظى بحياة مثل حياة خي�سا ،الفقر
الرب من الفقر� ،أترى
موجع يا �سيدي� ،أنت ال تعرف ذلك ،حماك ّ
يا �سيدي ها �أنا �أبكي جمددًا؟ �أعتذر منك� ،أوجعتُ ر� َ
أ�سك بحديثي،
قريب م ّنا نحن الفقراء ،فيك �شي ٌء
أح�س �أنك ٌ
ولكن ال �أعلم يا �سيديّ � ،
الرب من الفقر يا �سيدي،
ي�شبهنا ،ولكن بالت�أكيد �أنني خمطئة ،حماك ّ
�إنه �أ�ش ّد الأوجاع �أملًا� ،أنا ال �أقول ذلك يا �سيدي لأ�ستعطفك ،ال� ،إنك
قلب كبري
متنحني مبل ًغا كب ًريا ،ولكن يا �سيدي رمبا لأنك �صاحب ٍ
ت�صغي �إ ّ
يل ،لقد �أخربتُ جني ابنتي عنك ،طلبتُ منها �أن تدعو لك يف
�صالتها� ،إنها ت�ص ّلي الآن� ،صار عمرها خم�س �سنوات ،و�أوليفر زوجي
� ً
أي�ضا يدعو لك� ،إنني �أبحث له عن عمل ،رمبا �أمت ّكن من العثور له على
واحد ج ّيد ،و�إذا وجدتُ � ،س�أطري فور و�صوله �إىل الفلبني� ،س�أحت�ضن
جني ً
طويل ،و�أدعها تنام يف ح�ضني ،هل �أنت متز ّو ٌج يا �سيدي؟ ال،
قلب ط ّيب ،ولكن احذر
�أمتنى �أن جتد فتا ًة ت�ستح ّقك� ،إنك �صاحب ٍ
يا �سيدي ،ف�أ�صحاب القلوب الطيبة ُيجرحون ب�سهولة ،وجروحهم ال
ت�شفى� ،إنني �أعرف ذلك ج ّيدً ا يا �سيدي� ،أعتذر منك يا �سيدي لقد
ّ
هي
عطلتك عن عملك ،باركك الرب ووقاك �شرور الب�شر ،فك ّل �شيء ّ
�أمام �ش ّر الإن�سان.
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ع

يظنونني غن ًّيا� ،آ ٍه لو يعلمون احلقيقة ،لن ي�صدقوين �إن �أخربتهم،
خم�سا يف غرف ٍة واحدة ،و�أنا �أحيا ًنا كنتُ �أنام رفقة �ستة
تقول �إنهن ينمن ً
�أ�شخا�ص يف غرف ٍة تنخرها الرطوبة ،لقد ا�ضطررتُ �إىل ذلك ،ارتفعت
�إيجارات البيوت يف ع ّمان ب�صورة جنونية ويف فرتة زمن ّية ق�صرية جدً ا،
زاد �صاحب البيت الإيجار �أ�سو ًة ب�أ�صحاب البيوت الآخرين� ،أجربنا
على م�ضاعفة عددنا ،ويف ك ّل م ّرة يرتفع نزداد عددًا ..تخ ّيل نف�سك


�شخ�صا باثني ع�شر
�شخ�صا يف غرفتني ،اثنا ع�شر
تنام مع اثني ع�شر
ً
ً
ً
عقل واثني ع�شر نف ًْ�سا� ،صار البيت �آنذاك مرت ًعا للخالفات ،حت ّول
�إىل مكرهة �صحية ،ي�أكلون وي�شربون خم ّلفني البقايا على حالها يف
ك ّل مكان ،بات البيت جحيمه الذي عليه الت�أقلم معه� ،س ُي�شوى �سنتني
�ستتح�سن الأمور،
�أخريني �إىل �أن يتخ ّرج ،وحني يح�صل على وظيفة
ّ
راح يق�ضي يومه خارج البيت ،ي�صحو قبل الفجر ،يرتدي ثيابه ي�ص ّلي
ويخرج ،يذهب م�ش ًيا �إىل اجلامعةُ ،يكمل حما�ضراته ّثم يلج�أ �إىل
املكتبة ،املكتبة مز ّودة بالتكييف �صي ًفا و�شتا ًء ،يجل�س م�سرو ًرا ،يقر�أ
ويكتب ،ي�سرتق حدي ًثا مع �أحد ر ّواد املكتبة ،وال يعود للبيت �إال حني ُتغلق
يحب العودة �إىل بيته يف القرية ك ّل �أ�سبوع ،ميكث يف
املكتبة �أبوابها ..ال ّ
ع ّمان التي �أح ّبها ،ع ّمان الفاتنة التي متلك قلب ك ّل من ّ
حطت قدماه
فوق ترابها ،يخرج ،مي�شي �إىل حدائق احل�سني بجانب املدينة الط ّبية،
يجل�س هناك ،يراقب النا�س وهم ي�سرحون وميرحون ،ثم �أخذ ُيح�ضر
مالب�س الريا�ضة ويلعب كرة القدم مع الغرباء ،يعود ً
ليل ،يكون البيت
خال ،لي�س فيه �إال من مل يجد �أجرة الذهاب �إىل بيته.
�شبه ٍ
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احلياة يف ع ّمان مع الفقر قا�سية ،الفوارق بني �ساكني ع ّمان مهولة،
ن�صفهم يف الأعلى والن�صف الآخر يف الأ�سفل ،ور�ؤية الفقري لبذخ
الغني يق ّلب مواجعه ،يذ ّكره بحالته ،فيثور يف نف�سه احلزن وال�سخط،
ّ
ٌ
ٌ
�إنه حزينٌ على حاله� ،ساخط على الأغنياء� ،ساخط على قدرتهم يف
احل�صول على ما ي�شا�ؤون دون عناء.
(هناك من يريد خطبة �أ�سماء)
د ّوى ال�صوت يف ر�أ�سه مثل �صوت مطرقة �ضربت جمجمته ..ال،
لن تتخلى ع ّني ،لقد راهنتُ على ح ّبها يل منذ البداية ،فعلتُ ك ّل ما


بو�سعي لتح ّبني ،لقد عرفتني على حقيقتي ،لن جتد �إن�سا ًنا مثلي ،لقد
قالت يل ذلك� ،أق�س َمت على الوقوف بجانبي ،حما ٌل �أن حتنث بق�سمها،
�إنها �أ�سماء� ،صاحبة القلب الط ّيب ،تعرف جيدً ا ما الذي �سيفعله بي
جرحها ،لذا لن تفعلها ،لن تطعنني يف مقتل� ،إنك كاذب ٌة يا �سم ّية ،لقد
ح ّدثتها يف الأم�س ومل تقل يل �شي ًئا ،بل �أ�س ّرت �إ ّ
يل �أن موعد فرحتنا
لك �أنك خمطئة ،اليوم
أنت ِ
قريب جدً اِ � ،
ل�ست �سوى عذولة� ،س�أثبت ِ
ٌ
�س�أذهب �إىل بيتهم و�أخطبها� ،إنها تتمنى هذه اللحظة ،ترت ّقبها ب�شوق،
يوم يف حياتها ،ال ،لن
قالت يل كث ًريا �أن ذلك اليوم �سيكون �أ�سعد ٍ
أحببت تعايل
تفعلها� ،إنك واهمة يا �سم ّية ،واليوم �سنبدد �أوهامك� ،إن � ِ
وا�شهدي فرحنا ،ال ب�أ�س� ،أعرف �أنك تغارين م ّنا يا �سم ّية� ،أعذرك،
جمنون مثلي ،ولكن
حبيب
ف�أنت مل تري
ْ
ٍ
عا�شقي مثلنا ،ترغبني يف ٍ
برباط مق ّد�س �إىل الأبد،
هيهات �أن جتدي ،اليوم يا �سم ّية �سنقرتن
ٍ
ولن ت�ستطيع �أي ق ّوة التفريق بيننا.
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ت�ساقطت ذكراه معها �أمام ناظريه..

ملاذا �أملك هذه الذاكرة احلديدية اللعينة؟

ع

ظ ّل يتحا�شاها حتى باتا وحيدين ،نظر �إىل وجهها الطفويل،
ابت�سمت ،ف�ضربه الزلزال الذي يجتاحه يف ك ّل مر ٍة تفعل ذلك ،تر ّقب
بوحها� ،إنه جاه ٌل ب�أمور الن�ساء ،ظنّ �أنها �ستخربه بحبها له بال �أية
مق ّدمات ،ولكن الواقع لي�س كالروايات التي يقر�ؤها ،حيث من املمكن
�أن تكون البطلة جمنونة وتدعو �شا ًبا غري ًبا مل�شاهدة فيلم! �أو ت�صرخ
مكان مزدحم ب�أعلى �صوتها� :أحبك �أيها الأحمق ،لن يحدث � ٌّأي من
يف ٍ
ذلك ،ران ال�صمت بينهما غري ق�صري ،ويف النهاية حت ّدثت.
(هل كتبت �شي ًئا جديدً ا)


ارتبك كعادته ،ثم جاوبها ً
قائل:
لك)
(نعم ،غدً ا �أح�ضرها ِ
يوما كما هو الآن ،لقد تبعرث� ،صار
كان كاذ ًبا ،مل يكن م�شتتًا ً
�أجزاء ،وكل جزء منه يفعل ما يحلو له.
(ح�س ًنا ،مع ال�سالمة)
�ضربه كالمها مثل �صاعقة ،مل يكن ينتظر ذلك ،تب ّدل امل�شهد،
بدا له �سالمها باردًا خال ًيا من امل�شاعر� ،إنه جاهل ال يعرف �أنها الآن
مع�شوقة تتدلل على حبيبها ،تخترب مدى حبه لها ،ما الذي من املمكن
�أن يفعله يف �سبيل الظفر بقلبها؟ �إنه جاهل واجلاهل كما قالوا عد ّو
نف�سه.
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تعجل هذه امل ّرة انتهاء العمل ،هرع �إىل حا�سوبه ،رجعت �شخ�صيته
ّ
منك»،
ال�شجاعة ،بعث �إليها ر�سال ًة م�ستعجلة« ،مل �أتو ّقع هذا الر ّد ِ
مل جتبه ،تركته يتق ّلى فوق اجلمر� ،إنها �أنثى يا �أحمق ،لعبت بر�أ�سه
الظنون ،جنّ �إال ً
قليل ،قرر الذهاب �إىل بيتها� ،سيح ّدث والدها وينتهي
الأمر ،احلب الأول جنو ٌن ك ّله ..تذ ّكر �أنه ال يعرف �أين بيتها فارت ّد على
�أعقابه حزي ًنا ،و�صلته ر�سال ٌة منها «هذه الأمور ال ت�سري هكذا» ،فقد
أنت
�صوابه ،ما الذي تق�صده؟ هل هي موافقة �أم ال« ،مل �أفهم ،هل � ِ
موافقة؟»�« ،أخربتك ،هذه الأمور ال ت�سري هكذا� ،أنا ال �أعرفك ج ّيدً ا»،
�أوجعته كلماتها ،اعتقد املجنون �أنها هائم ٌة به ،و�ستفتح قلبها فو ًرا
قائل ًةّ :
تق�ضل ههنا بيتك ،خاب �أمله« ،ما الذي تريدين معرفته عني؟»،
م�ستعد
«ح�س ًنا ،ت�أتي �إىل بيتنا ونتح ّدث» ،ال ،لي�س الآن� ،إنني غري
ٍ


عليك �أن متنحيني فر�ص ًة كي �أُ ّ
نظم �ش�ؤوين وبعدها �آتيك �سع ًيا،
لذلكِ ،
«�أعطني بع�ض الوقت»« ،لك ذلك».
ما �أق�ساها ،ما �أقواها ،كيف مت ّكنت من قلبي وخ ّلته وحيدً ا؟ ظننتُ
�أنني �س� ُ
علي �أن �أبوح لها بحبي ،لقد
ق�صة ٍّ
أعي�ش ّ
حب جمنونة ،ما كان ّ
تعجلت ،ح�س ًنا ،ماذا �أفعل الآن؟ كيف �أتعامل معها؟ رمبا من الأف�ضل
ّ
�أن �أظهر لها حزين ،لتعرف ما الذي �أحدثه كالمها يف نف�سي ،لو كنتُ
� ُ
أملك املال لذهبتُ فو ًرا �إىل بيتها وخطبتها من �أبيها ،يجب �أن �أخربها
�شاب مكافح� ،ستقف �إىل
باحلقيقة� ،إنها ط ّيبة و�ستق ّدر ظرويف� ،إنني ٌ
جانبي وت�ساندين.
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لقد كان فيل ًما رائ ًعا.
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قالت لها كيت ،وافقتها الر�أي ،ح ًقا �إنه فيل ٌم مده�ش ،ي�شبه حكايات
الفتيات يف جميع بلدان العامل الثالث ،حيث يرب ّد وجه الأب حني يعلم
�أن بنتًا �ستجيء �إىل احلياة لتُثقل كاهله� ،إنها جمتمعات الذكورة
اخلال�صة ،والفتاة فيها مثل ذوي احلاجات اخلا�صة ،جتد يف طريقها
قات ج ّمة متنعها من العبور والذهاب بعيدً ا.
مع ّو ٍ
كان من �ضمن اجلمهور ن�سب ٌة ال ب�أ�س بها من الهنود ،ويف �إحدى
اللقطات يف الفيلمُ ،يعزف الن�شيد الوطني الهندي ،فيقفون جمي ًعا،
�أ�صابها منظرهم بالق�شعريرة ،ت�ساءلت هل كنتُ لأقف لو ُعزف
الن�شيد امللكي؟! ال �أعرف ،على الأرجح ال� ،أنا ال �أكره بلدي ،غري �أنني
يحب الهنود وطنهم وهم مثلنا مظلومون
�أكره ظلمها وقهرها ،ولكن َمل ّ
وم�ش ّردون يف بقاع الأر�ض ،ناهيك عن مللهم وثقافاتهم املتعددة؟


ملاذا وكيف نزعوا م ّنا انتماءنا لأوطاننا؟
عنك من �أجل اجلن�س ّية الكند ّية)
تخلى ِ
(لقد ّ
مل ت�ش�أ �أن تتذكر ذلك ،هربت منه ً
طويل ،غري �أننا ال نتذ ّكر �إال
الأ�شياء التي جنتهد يف ن�سيانها ..اغرورقت عيناها ،تلك هي احلقيقة
امل ّرة ،مل ت�ص ّدق بادئ الأمر ،ظ ّنت �صديقتها ليلى متازحها كعادتها،
حتى حني ت�أكدت ،ك ّذبت نف�سها� ،آخر ما ميكن �أن ن�ص ّدقه هو خيانة
احلبيب ،يرف�ض عقلنا ذلك ،ي�ستخدم ميكانزمات دفاع ّية للحيلولة
ي�صاب
دون �أخذ الأمر على حممل اجلد ،ولذا حني يثوب �إليه ر�شده،
ُ
أ�شخا�صا �آخرين ..يتب ّدلون،
ب�صدمات نف�س ّية يخرجون منها �
كثريون
ٍ
ً
�أحيا ًنا للأف�ضل ،وكث ًريا للأ�سو�أ ..مثلما حدث لها.
طلبت من كيت اجللو�س يف املقهى ً
قليل� ،س�ألتها �إن كانت بخري،
�أجابت �أن نعم ،ذهبت كيت �إىل احل ّمام ،خ ّلتها وحيدة تتلوى من الأمل
الذي عاد و�أطبق عليها ،القهر ،يا له من �أ ٍمل مم�ض ،لي�س يف و�سع
جميع الأج�ساد احتماله.
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تركني من �أجل اجلن�س ّية ،ع ّلقني به ثم هكذا بب�ساطة قال يل
�صباحا وم�سا ًء ،لن
�ساحميني ،كيف �أ�ساحمك؟ �إنني �أدعو عليك
ً
ق�ص ًة
�أ�ساحمك �أبدً ا� ،أنت ال تعرف ما الذي فعلته بي ،لقد جعلتني ّ
يت�س ّلى بها كل من عرف ب�أمرنا� ،صرنا م�ضرب املثل يف احلياة ،عالء
وفدوى ،الفتيات يقلن ملن يطلب و ّدهن ال تفعل بي مثلما فعل عالء،
�صنعت م ّني �أ�ضحوكة� ،أنا التي كانوا ي�ضربون املثل يف �أخالقها،
َ
حت ّولت �إىل خرق ٍة قذرة لكرثة ما ُم�سحت بها الأل�سن.
حني قالت لها ليلى �أنه خطب �صديقتهن جنى من �أهلها� ،ضح َكت،


�إنها طرف ٌة فريدة ،عالء وجنى ،م�ستحي ٌل حدوث ذلك؛ � ًأول لأن عالء
يح ّبني �أنا؛ وثان ًيا لأن جنى تعرف ما بيني وبينه ،وملا ر�أت اجل ّد يف
مالمح ليلى ،ات�صلت بجنى ،مل ُتبها ،اكتفت بر�سال ٍة ق�صرية «�أنا
ال �ش�أن يل� ،أبي هو من �أعطاه كلمته» ،كاد يغمى عليها ،خيل �إليها
�أنها يف م�سرح ّية وبعد قليل ي�سدل ال�ستار ،في�ص ّفق اجلمهور وتعود
ال�شخ�ص ّيات �إىل حقيقتها ،طلبت عالء� ،ضغط على زر امل�شغول ،بعث
�إليها كلمتني «�س�أك ّلمك الح ًقا»
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لو علمت �أنهما م ًعا يف تلك اللحظة لرمبا ُق�ضي عليها ،ملاذا ال نقع
قلب يق ّدر ح ّبنا �إال بعد فوات
�إال يف حب املخادعني؟ ملاذا ال نعرث على ٍ
الأوان؟ ما هو الدر�س الذي علينا تع ّلمه من ذلك ،هل نقفل على قلوبنا
أحد من دخولها؟ وهل الأمر ب�أيدينا حتى نقرر ذلك؟
ومننع � ّأي � ٍ
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حب
فدوى التي قاومت ك ّل من توددوا �إليها و�ص ّدتهم ،تقع يف ّ
هي التي �سعت �إليه بقدميها ،ج ّرها قلبها رغ ًما عنها
� ٍ
إن�سان غام�ض َ
و�ألقاها يف حجره ،قالت له هيت لك ،خذين بك ّلي� ،إن قلبي ما زال
� َ
يحب قبلك ،رف�ض جميع القلوب ،ومل ينجذب �إال لقلبك ،ما
أبي�ض مل ّ
الذي يختلف فيك حتى يح ّبك قلبي؟ عالم عرث حتى ي�ست�سلم ويفتح
مرح ًبا بك؟ ها قد �أتيتك �أنا وقلبي فال تر ّدنا
�أبوابه على م�صراعيها ّ
مك�سورين جريحني.

هربت �إىل البيت ،جل�أت �إىل �أمها ،كانت مهزومة ،خائفة ،بحثت
عن الأمان يف ح�ضن �أمها ،لع ّل �أمها ُتفلح يف طرد �شبح الفراق واخليانة،
كيف تكون �أ ًّما �إن مل تفعل؟ بكت ،بللت دموعها �صدر �أمها املكلوم،
عرفت �أن ثمة خط ًبا بينها وبني ال�شاب الذي ح ّدثتها عنه ،كيف تكون
�أ ًّما �إن مل تعرف؟ مل يرحت قلبها لهذه العالقة من البداية ،حد�ست �أنها


لن تنتهي على خري ،بل �ستجلب على ابنتها الويل والعذاب ،قلب الأم
جها ٌز فائق الد ّقة ،ب�إمكانه ت�سجيل اخلطر قبل وقوعه ،وي�ستطيع � ً
أي�ضا
حتديد �شدة الأمل التي �ستنجم عن اخلطر حني يقع.
�سيفتك الوجع بقلب ابنتها� ،سيفرت�سه بال رحمة ،ولن تعود ل�سابق
�شبحا نزعت اخليانة هيكل الإن�سان عنه،
عهدها بعد ذلك� ،ست�صري ً
�إنها ابنتها التي تعرفها ج ّيدً ا ،حاولت تخفيف �أثر ال�صدمة ،قالت
لها لرمبا يكون الأمر خ ًريا لها ،ولكن هيهات �أن ت�ص ّدق هذا الكالم،
نرب على قبول
كيف يكون خ ًريا ذلك الذي يحرمها حبيبها ..نحن مل َّ
اخل�سارة ،بل ع ّلمنا �أن اخل�سارة فع ٌل م�شني ال يناله �إال ال�ضعفاء،
حب الفوز والك�سب والأخذ ،نظنّ اخل�سارة تعني النهاية،
ترعرعنا على ّ
ال نعرف �أن اخل�سارة كث ًريا ما تكون البداية.
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فدوى تخ�شى اخل�سارة ،غري م�ستعد ٍة لها� ،ستخ�سر �أحالمها التي
كبت� ،ستجت ّثها احلقيقة الب�شعة من جذورها،
زرعتها وعنيت بها حتى ُ
�ستتع ّرى بدون تلك الأحالم ،وت�صري ّ
ه�ش ًة �ضعيفة تهزمها �أية عقب ٍة
تواجهها ،خ�سارتها �ستكون م�ضاعفة لأن من انت�صر عليها هي جنى
عالم اختارها يا ترى؟ طاملا �سخر من �شكلها ،كان يقول
�صديقتهاَ ،
�إنها تفتقد للأنوثة ،فما الذي ب ّدل ر�أيه فيها؟ كيف ّ
علي؟ ملاذا
يف�ضلها ّ
كان يخربين �أنني فتاة �أحالمه التي مل ي�ص ّدق �أنه عرث عليها؟
رنّ هاتفها ،كان هو املت�صل ،م�سحت دموعها ،ها هو يك ّلمها ليف ّند
ظنونها� ..إنه يكره الغرية� ،سيجنّ �إن عرف �أنني �أخ�شى عليه من جنى،
نه�ضت من ح�ضن �أمها ،انزوت يف غرفتها.
(قلقتُ عليك ،كيف حالك يا حبيبي؟)


علمت بالأمر؟)
(هل ِ
هالو�سا تعبث بها ،يف �أذنيها خل ٌل يب ّدل الأ�صوات،
هيئ �إليها �أن
ً
علمت
إليك ولكن �أُذنها الآثمة ح ّولت ذلك �إىل هل ِ
لقد قال ا�شتقتُ � ِ
بالأمر.
(لقد خطبتُ جنى� ،ساحميني)
رجعت كيت من احلمام ،ظ ّنت �أن فدوى غفت ،نادتها برفق ،مل
جتب ،هزّتها ،مل تتحرك ،رفعت ر�أ�سها عن الطاولة ..فعرفت �أنها
فقدت وعيها.
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ملاذا مل �أولد يف هذا البيت من البداية؟ �س�ألت فدوى نف�سها ،باتت
بيت وا�سع فيه � ٌ
الآن يف �أمان� ،إنها يف منزل ال�سيدة �أمينةٌ ،
أثاث جميل،
ً
�أعطتها ً
كاملة لها وحدها ،قالت لها ال�سيدة �أمينة �أنها الغرفة
غرفة
التي خ�ص�صتها البنتها ولكنها مل ت�أتِ  ..لقد ع ّو�ضني اهلل خ ًريا حني
بعثكِ �إ ّيل� ،ست�صبحني منذ اليوم ابنتي ،و�س�أبذل ّ
كل ما يف و�سعي
مزهرا،
لأع ّو�ضك ع ّما قا�سيته ،و�سنخطط م ًعا ليكون م�ستقبلكِ
ً
وحينها �س�أفتخر بكِ �أمام العامل �أجمع.

ع

جاء زوج ال�سيدة �أمينة ،والذي يد ّر�س الريا�ضيات يف جامعة
قدمتها ال�سيدة �أمينة �إليه� ،أخربته �أنها فدوى تلك الفتاة
الريموكّ ،
حدثته عنها� ،أوم�أ بر�أ�سه ،كان يلوح على وجهه عالئم اال�ستياء،
التي ّ
ليبدل ثيابه ،تبعته ال�سيدة
رحب بفدوى بكلمات جا ّفة وذهب ّ
ّ
�أمينة.


(هل �ستعي�ش معنا؟)
(وماذا يف ذلك يا �أحمد؟)
(كان عليكِ �أن ت�ست�شرييني � ًأول)
(�أنا �آ�سفة� ،إنها ٌ
فتاة م�سكينة ،تخ ّيل لقد باعني �إياها �أبوها وك�أنها
عبدة ،تخ ّلى عنها مقابل خم�سة �آالف دينار)
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(ماذا؟! دفعتِ له خم�سة �آالف دينار ،هل جننتِ ؟)
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(وماذا كنت تتوقع؟ �أن �أبقى مكتوفة اليدين وهي ت�ضيع ،لقد
تع ّل ُ
دائما ،الرجل الطيب،
قت بها يا �أحمد� ،أرجوك كن مثلما عرفتك ً
حمب اخلري للنا�س)
ّ

أحب ك�رس خاطرك ،ال �أعرف،
(تعلمني ج ّي َدا يا �أمينة �أنني ال � ّ
�إنني خائف من عاقبة هذا الأمر)
(ال عليك� ،ستعتاد عليها� ،ستح ّبها واهلل �ستح ّبها� ،إنها مثل الن�سمة
لن ت�ضايقك ب�شيء ،و�إن فعلت فحا�سبني �أنا)
لكن
�إنه ُي�شفق عليها ،يح ّبها كث ًريا ،مل يكن هكذا يف البدايةّ ،
طول الع�رشة بينهما ك�شف له معدنها الأ�صيل ،وقفت �إىل جانبه منذ
�أن كان مد ّر ً�سا ُمعد ًما يف وزارة الرتبية والتعليم ،دفعته �إىل �إكمال
درا�سته� ،أقنعته ،كانت تعطيه ّ
هي التي
كل معا�شها ،وك�أنها َ


ح�صلت على ال�شهادة ،كانت يف غاية ال�رسور حني �أنهى مناق�شة
حفلة ما زالت ً
أعدت له ً
عالقة يف باله ..مل يحدث �أن �أوحت
�أطروحتهّ � ،
�إليه بالكالم �أو التلميح بعقمه ،طبطبت على رجولته ،قالت له �أنه
ّ
حظها ورزقها من الدنيا ،ويغنيها ع ّما �سواه ،عا�شا حيا ًة �شبه طبيعية،
دارت رغبتها اجلاحمة يف احل�صول على طفل ،غري �أنه يعلم ذلك ،يقر�أه
يف عينيها وهي تنظر �إىل الأطفال يف ال�شوارع ،وهي تلم�س وجوههم
فرحا حينما ت�سمع
وتق ّبلهم حني يقرتبون منها ،وهي تكاد تطري ً
ً
ً
خارجة من قلوبهم الطاهرة ،و ّفر لها عملها فر�صة االقرتاب
�ضحكة
من الأطفال �أكرث ،كانت بالن�سبة لهم �أ ًّما ولي�ست مع ّلمة ،تطلق العنان
مل�شاعرها املكبوتة ،ت�أخذ اجلميع يف �صدرها الذي يتّ�سع لأطفال العامل
ك ّلهمُ ،ت�رض الهدايا للمتفوقني ،والثياب للمحتاجني ،تعطي املعوزين
ً
م�رصوفا ليبتاعوا ما يريدون من مق�صف املدر�سة ..تر ّبت وحيد ًة
لأبويها ،مل ينجبا غريها� ،أ�صيبت �أمها ب�رسطان الرحم بعد والدتها،
عا�شت مد ّل ًلة� ،إال �أنها ُحرمت من الإخوة والأخوات وذ ّر ّيتهم.
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طفل يتيم ،غري �أنها مل
اقرتح عليها زوجها من زم ٍن طويل تربية ٍ
ظل لديها � ٌ
ت�ست�سغ تلك الفكرة ،يف احلقيقة ّ
أمل ال تريد اغتياله،
ولكنها يئ�ست بعد مرور الأيام وبطنها على حاله ،مل يكرب� ،إنه حظ
مالئما الآن.
فدوى �أن ي�صري الوقت ً
مل ت�سمع فدوى ما دار بني ال�سيد �أحمد وال�سيدة �أمينة ،لقد دخلت
مملكتها ال�صغرية ،رتّبت كتبها ودفاترها فوق املكتب اجلميل ،فردت


أمنيات
جناحيها وح ّلقت يف عامل الأحالم ،ر�أت نف�سها يف ج ّن ٍة مليئ ٍة ب� ٍ
حمققةّ ،
حمر ًما،
كل �شيءٍ ي�س ٌري هنا ،ولك احلق ب�أن حتلم ،احللم مل يعد ّ
حر ب�إمكانه الطريان.
خرج من �سجنه� ،إنه ٌ
يرحب بها بطريق ٍة
نادتها ال�سيدة �أمينة ،رجت ال�سيد �أحمد �أن ّ
ٌ
جدا ،و� ّ
أقل كلم ٍة ت�ؤذيها.
�أف�ضل ،قالت له �إنها
ح�سا�سة ً
ٌ
كاتبة ّ
فذ ٌة يا �أحمد ،لقد قر� َأت ق�ص�صها و�أعجبتك ،والكتّاب
(�إنها
ُ
كاتب كبري،
�سمعت ذلك من
يا �أحمد �أكرث النا�س ح�سا�س ّية ،لقد
ٍ
ملجرد كلم ٍة �سيئة ،ال يفعلون
� ّ
أت�صدق �أنهم �أحيانًا ال ينامون ليلهم ّ
�شيئًا �سوى اجللو�س والتفكري بتلك الكلمة ،ياه تخ ّيل� ،أرجوك يا
رجل ر�أيته يف حياتي� ،أرجوك عاملها
أطيب ٍ
زوجي احلبيب� ،إنك � ُ
برفق)
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جاءت فدوى حتفها ال�سعادة� ،س ّلم عليها ال�سيد �أحمد بدفء هذه
املرة� ،س�ألها عن حياتها ..ملاذا تنك�أ جروحي؟ دعني �أن�سى تلك احلياة،
ّ
ُ
لقد ُ
�شبعت منها� ،أمل
هربت منها وال �أريد �أن تطاردين ،ال حاجة يل بها،
ت�شبع هي من �أملي؟ ما الذي تريد معرفته؟ �أبي باعني بثم ٍن بخ�س،
�أمي �ألِفت حياة الذل� ،إخوتي مقيمون يف ال�سجون ،هل ارحتت الآن حني
ُ
أحتدث عن تلك
ّاطلعت على حياتي؟ �أما �أنا ف�آملني
احلديث كث ًريا ،لن � ّ
امل�آ�سي� ،س�أ�صمت� ،س�أترك اجلروح على حالها ،لن �أ�سمح لها بالتع ّمق
جدا ،وال �أرغب
موجع ً
�أكرث يف قلبي� ،إنني �آمل يف �أن ت�شفى فوخزها ٌ


أق�ص عليك
بتهييجها ،كفاين ما القيت ،ال ،لن � ّ
أحتدث عن تلك احلياة ،رمبا � ّ
حلمت �أن �أكونها ،هل ُ
ُ
متلك الوقت لت�سمع؟ �إنها
حكاية فتا ٍة �أخرى
ٌ
حكاية طويلة ،ح�سنًا ،لع ّلي �أكتبها ذات يوم ،ليقر�أها اجلميع ،ليعرفوا
كنت �س�أ�صريها لو ُ
�أية فتا ٍة ُ
ظروف �أف�ضل ،ال ب�أ�س ،منحتني
ولدت يف
ٍ
ً
فر�صة �أخرى ،حيا ًة �أخرى ،و�س�أختارها ّ
بكل ما �أوتيت من ق ّوة،
احلياة
�س�أخلع تلك احلياة من عقلي لأعي�ش حياتي اجلديدة ،لذا �أرجوك يا
رغما
�سيد �أحمد ،ال ت�س�ألني ً
جمددا عن تلك الكارثة التي حييتها ً
عنّي ،حياتي ابتد�أت منذ اليوم وال �شيء يذكر فيها.
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غرقت فدوى يف ال�صمت ،مل جتب عن �س�ؤال ال�سيد �أحمد� ،أنقذتها
ال�سيدة �أمينة.

ع

(�أحمد ،ما ر�أيك �أن نخرج لنتناول طعام الع�شاء يف اخلارج الليلة؟)
(ال ب�أ�س ،يبدو �أن فدوى ال حتب احلديث)
(�إنها كاتبة� ،أر� َ
يحب الرثثرة؟)
أيت كات ًبا ّ

قالت ال�سيدة �أمينة ،طلبت من فدوى �أن تكون على راحتها متا ًما و�أن
تفعل ما يحلو لها ،ا�ست�أذنت ونه�ضت قا�صد ًة غرفتها� ،أرادت االختالء
بنف�سها ،مبملكتها الوا�سعة ،متددت فوق ال�رسير ،خيل �إليها �أنها يف حل ٍم
جميل ،خ�شيت �أن ت�صحو لتجد نف�سها يف ذلك البيت ،ذلك ال�سجن


املرير الذي �ألقي بها فيه� ،أغم�ضت عينيها وفتحتهما� ،إنها احلقيقة،
حلما ما �أنا فيه ،تركت ب�سمتها على �شفتيها ونامت كما مل تنم
لي�س ً
يو ًما.

x
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عرب حمزة �إىل الطرف الآخر ،التقاه عند نهاية احلبل ٌ
رجل يتد ّثر
بثياب �سوداء ،مل يره ً
بداية ،حتى نادى عليه ،وملا اقرتب منه� ،س�أله عن
ٍ
الباقني� ،أخربه حمزة ب�أنهم قادمون ،وبعد قليل و�صل حمدان� ،أحد
الفتية الأربعة ،كان خائ ًفا ،اطمئن ً
قليل حني ر�أى حمزة� ،س�أله الرجل
عن �أ�صحابه ،قال حمدان �إنهم لن ي�أتوا ،لقد �أرداهم خميرب قتلى بعد
رف�ضهم �إكمال الطريق.

ع

(لو جا�ؤوا لكان خ ًريا لهم ،فلرمبا جنوا �أو ماتوا �شهداء ،هكذا ذهبوا
باملجان)
ّ
قال الرجل.
متهدج:
ر ّد حمدان
ٍ
ب�صوت ّ
جدا ،فمن املمكن
(مل مينحهم خميرب فر�صة ،قال لهم �إن الوقت ثم ٌني ً
�أن تر�صدهم �إحدى �أجهزة حر�س احلدود فيقب�ض عليهم جمي ًعا ،وملا
واحدا تلو
يتحركوا �ص ّوب م�سد�سه �إىل �صدورهم ً
�أ ّمت جملته دون �أن ّ


أي�ضا ولكنني مل �أمنحه فر�صةُ ،
درت وم�شيت،
الآخر ،وكاد يقتلني � ً
ُ
اعتقدت �أنه يهدد فقط)..
ظنوا �أنه لن يفعلها ،و�أنا كذلك
بكى حمدان� ،أفاق من �صدمته وذهوله بعد حديثه �إليهما ،قتل
خميرب �أ�صدقاءه �أمام عينيه بد ٍم بارد ،قال �إن من يختار ال�سري يف هذا
ُ
اخرتت الثاين ،كان ي�ضحك
الدرب لي�س �أمامه �إال املوت �أو اجلنون� ،أنا
أر�ضا( ،لقد ذكروين باملا�ضي) ،قال خميرب لـِحمدان وهو
وهم ي�سقطون � ً
ي�ضحك� ،أو�شك �أن يرديه ه ّو الآخر ولكنه قب�ض على احلبل وم�شى،
َ
انتقيت اخليار الثاين) ،ظل حمدان يرتعد ،خيل �إليه �أن
(�إنك مثلي،
ً
ت�ستقر يف ظهره ،وملا بات �آمنًا ،تن ّف�س ،وبكى
ر�صا�صة
خميرب �سري�سل
ّ
بحرقة.
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عرفهم الرجل بنف�سه.
ه ّون الرجل وحمزة عليهّ ،

امل�ستجدين،
(�أنا عدنان� ،أبو منرية ،امل�س�ؤول عن ا�ستقبال وتدريب
ّ
خم ّيمنا يبعد من هنا ربع �ساعة� ،إننا ن�سيطر على م�ساح ٍة �شا�سعة من
احلدود ،خ�ضنا معارك �رش�سة لأجل ذلك ،واحلمد هلل الذي ن�رصنا،
علينا ال�سري الآن ،و�ستعرفون الكثري الح ًقا)

ر�أى حمزة بع�ض مالمح وجه عدنان ،كانت له ٌ
حلية كثيفة،
حروب يف
ر�أ�سه مع�صوب بقما�ش ٍة �سوداء ،كان قد �سمع عن ن�شوب
ٍ
الدول املجاورة للأردن ،وظهور ع�صابات وجمرمني ال تنفك الأخبار
تتحدث عنهم ،مل يت�ص ّور �أنه �سين�ضم �إليهم.
ّ
ح�سان يف الإ�صالح ّية� ،أخربه �أن ابن ع ّمه
ا�سرتجع حديثه مع ّ
يتيما ،مات والداه يف حادث �سري وخلياه
ويدعى �صفوان ،ترعرع ً


وحيدا ،تربى يف ال�شارع ،تع ّلم �رضب املو�سى وال�شفرات� ،ش ّوه وجوه
ً
حاقدا على احلياة التي �سلبت منه والديه وجعلت
كثريين ،كان ً
منه م� ّرش ًدا ،ان�ضم �إىل ع�صابة منذ نعومة �أظفاره ،وكانت حتدث
معارك عديدة بني هذه الع�صابات لإثبات ال�سطوة على ال�شوارع
تعرف عليه �أحدهم يف م�شاجرة ا�شرتك فيها ّ
كل �أ�صحاب
واحلاراتّ ،
ال�سوابق ،ر�أى الرجل ق ّوة �صفوان ،تط ّق�س عن �أحواله ،وحينما علم
بفقره وحاجته �إىل املال ،عر�ض عليه االلتحاق بع�صاب ٍة �أخرى ت�سمى
(املرتزقة)� ،أقوى و�أكرث ً
وقت ق�صري .املو ّردون
مال� ،ستجعله ثر ًّيا يف ٍ
يح�صلون على عمولة عن ّ
كل عن�رص جديد يج ّي�شونه ،وافق
رجل �آخر ،ا�ست�صدر له �شهادات وجواز �سفر
�صفوان ،ف�أخذه �إىل ٍ
مز ّور ،و�سافر �إىل �أفريقياّ ،
ومذاك انقطعت �أخباره ،حتى عاد بعد ع�رش
�سنني بحال ٍة �أخرى ،رجع غن ًّيا ،ا�شرتى بيتًا وتز ّوج� ،إال �أن ً
خلل �أ�صابه،
رويدا
املخدرة والقمار،
ورويدا ً
ً
�صار مدمنًا على الكحول واحلبوب ّ
خ�رس كث ًريا من الرثوة التي جلبها.
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الحت لهم قرية �صغرية م�ضاءة بالفواني�س.
(ها قد و�صلنا ،هذا هو املخ ّيم الذي نقيم فيه حال ًيا)
نظر حمزة وحمدان الذي ما زال يف غياهب ال�صدمة �إىل القرية
يدوي
ال�صغرية ،قرابة اخلم�سني بيتًا ،اقرتبوا �أكرث� ،أوم�ض عدنان ب�ضوءٍ ّ
وم�ضات ثالث ،ر ّد عليه ٌ
رجل ب�ضوءٍ �آخر� ،ساروا ،وملا ب�رصوا القرية،


ذهلوا ،الرجال فيها مثل خل ّية النحل ،بني بيوتها دبابتان وبكبات
من�صوب فوقها ر�شا�شات ،رحبوا بهم ،دهم الرعب حمدان حتى كاد
ٌ
أي�ضا �إال �أنه �سيطر عليه.
يبول على نف�سه ،انتاب حمزة اخلوف � ً
(�س�آخذكم �إىل امل�ضافة)
مبت�سما لنجاح مه ّمته يف �إي�صالهم ب�أمان ،دلفوا �إىل
قال لهم عدنان
ً
حماط بعدد كب ٍري من احلر�س� ،س ّلموا على عدنان وهن�أوه بال�سالمة،
بيت ٍ
ٍ
جمل�سا ً
طويل� ،ألقى عدنان التحية عليهم� ،س�ألهم
دخلوا البيت ،ر�أوا ً
عن الزعيم ،قالوا �إنه �سي�أتي بعد قليل� ،أخذ حمزة وحمدان ليعر�ض
عليهما بع�ض ّ
امللذات كي يخفف من خوفهما ،طلب منهما اللحاق
ٌ
�صنوف عديدة من الطعام،
به ،وجدا نف�سيهما يف غرف ٍة وا�سعة ،بها
وفتاتان يف غاية اجلمال.
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(افعال ما يحلو لكما� ،س�أرجع بعد �ساعة لآخذكما �إىل الزعيم،
جمرد البداية فقط)
هذه ّ

x
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كم يكره هذا امل�شهد ،حني ي�أتي جي�ش اخلادمات يف نهاية اليوم
التعليمي ال�صطحاب الطلبة �إىل بيوتهم ،جترحه م�شاهد الوجوه
البائ�سة ،فتيات بعمر الزهور� ،أج�سادهنّ نحيلة� ،أعينهنّ مليئة
بالأ�سى ،ال يرفعن نظرهن عن الأر�ض وهنّ ي�سرن ،يحملن حقائب
الطلبة على ظهورهنّ ال�ضعيفة ..الكثري من الطلبة يعاملون اخلادمات
وك�أنهن �شي ٌء ميلكونه ،لهم حق الت�صرف فيه كيفما �أحبوا� ..أما
الطلبة ال�صغار ،فال ي�شعرون بالأمان �إال مع خادماتهم ،يف بداية العام
ري منهم وي�صرخون منادين على خادماتهم ،ولكن
الدرا�سي ،يبكي كث ٌ
حني يكربون يتغريون.

يراهنّ قبيل ال�سماح لهن بالدخول �إىل مبنى التعليم ،يقتعدن
الأر�ض زم ًرا زم ًرا ،ي�سرتق النظر �إليهن ،تنازعه نف�سه على الذهاب
واجللو�س معهن ،اال�ستماع �إىل ق�ص�صهن امل�ؤملة ،والغو�ص يف �أعينهن
املليئة باحلكايات التي ال ُتقال بالكلمات.


�صادف يف طريقه �إىل املكتب املع ّلم �شارلز ،وهو الآخر جاره يف
بحر�ص �شديد ،يجتهد
نف�س العمارة ،ويع ُّده حكي ًما ،ي�ستمع �إىل كلماته
ٍ
يف فهم ك ّل كلم ٍة يقولها ..يف بداية عمله واجه كث ًريا من ال�صعوبات،
�أغلب التوا�صل باللغة الإجنليزية ،كان يتظاهر ب�أنه يفهم ما ُيقال ،يه ّز
ر�أ�سه ،وحني ي�شعر �أن حم ّدثه ي�س�أله �شي ًئا ،يجيب بـ (� ،)Yesأو (،)No
دفعه ذلك �إىل الإ�صرار على تع ّلم اللغة الإجنليزية ،مل يكن الأمر ً
�سهل
�ألبتّة ،غري �أنه مت ّكن من تطوير قدراته� ..س�أله �شارلز عن حاله� ،شارلز
من �أمريكا ،يع ّلم منذ �سنتني يف املدر�سة ،متز ّوج ،وزوجته تعمل يف
كندا ،يلتقيان يف الإجازة ال�صيفية ،ما زالت واحد ٌة من عبارات �شارلز
حمفور ًة يف خلده «�أنا بحاج ٍة �إىل ال�سفر والتع ّرف على النا�س الآخرين
لأق ّيم نف�سي ،لأعرف �إن كنتُ على قيد احلياة �أم ال»� .شارلز م�س�ؤول
عن تدري�س ال�صف الثاين ،يبذل مع الطلبة جمهودات ج ّبارة ،ومع
ذلك ال ي�شتكي ،على عك�س املعلمني العرب ،الذين ال يعجبهم العجب
وال ال�صيام يف رجب ،دائمو التذ ّمر ،ك ٌل منهم عينه على الآخر ،تقوم
ح�ص ًة واحدة ..عرف
الدنيا وال تقعد �إن زاد ن�صاب �أحدهم عن الآخر ّ
�شارلز بال�صدفة �أنه كاتب ،زاره مر ًة يف بيته فر�أى الكتب منثور ًة هنا
اخللفي ،دُه�ش ،ت�ضاعف
وهناك ،تناول كتا ًبا فر�أى �صورته على الغالف
ّ
احرتامه له ،وك�أنه عرث على جوهر ٍة نفي�سة� ،أخربه �أنه ي�شعر بالفخر
لأنه ي�سكن بجانب كاتب ،اقرتح عليه ترجمة �أعماله ،ر ّد ب�أنه ما زال
يف بداية م�شواره والرتجمة طريقها طويل ،رجاه �شارلز �أن يخربه �إن
كتاب باللغة العرب ّية مو ّقع منه،
ترجم �أعماله ذات يوم ،و�أ�ص ّر على �أخذ ٍ
تعجب حلال
�سيخرب �أهله يف والية جورجيا �أنه كان يعي�ش بجانب كاتبّ ،
�شارلز� ،ألهذه الدرجة حترتمون الكتّاب؟ �آ ٍه لو تعرف ما الذي يفعلونه
العربي ،وكيف يعاملوننا ،زال عجبه من بع�ض الأخبار
بنا يف الوطن
ّ
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علني
التي قر�أها عن بيع خمطوط من خمطوطات هاري بوتر يف ٍ
مزاد ّ
مببلغ � 250ألف دوالر ،تذ ّكر رحلته امل�ضنية مع دور الن�شر يف الأردن،
وكيف عاملوه باحتقار ،ولوال تزكية �أحد الكتّاب الكبار لكتابه الأول،
لبقيت �أعماله حبي�سة الأدراج ..ا�ستعلم منه �شارلز �إن كان يكتب �شي ًئا
جديدً ا� ،أجابه �أن نعم ،ا�ستف�سر منه عن م�ضمون ما يكتب ،ر ّد ب�أنه
يكتب املجتمع ولكن بعد مزجه ببع�ض الفانتازيا ،كان �إعجاب �شارلز
بكالمه يثري يف نف�سه الزهو ،ي�شعر بقيمة �أن تكون كات ًبا.
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هو الذي كان القلم ُمنجيه و ُمهلكه ،هو الذي كانت الكلمة �سالحه
واخلنجر املطعون يف ظهره ،هي �صنارته وم�صيدته التي وقع بها..
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(هي مل حت ّبك ،بل �أح ّبت �أن تكون بطل ًة يف ق�ص�صك)
(�أيعقل ذلك؟ �أهي جمنونة لتفعل ذلك؟)
(ما ر�أيك �أن �أثبت لك؟)
(تثبتني يل ماذا؟)

ع

(�أنها مل حت ّبك ،ولو �أنها �أح ّبتك ما كانت لرت�ضى مبقابلة غريك)
(وكيف ذلك يا �سم ّية؟)
(�أنا من �أح�ضرتُ لها العري�س ،مل �أكن �أعلم مبا بينكما ،ولو عرفت
ما كنتُ فعلت)
احلب
وا ٍه يا �سم ّية� ،أعلم َمل تفعلني ذلك؟ تريدين �إقناع نف�سك �أن ّ
خرافة ،اخليانة هي الواقع ،الفراق هو احلقيقة ،لقد تركك حبيبك،
ّ
ف�ضل عليك غريك ،ولكن ما ذنبي لتنتقمني مني؟


(ح�س ًنا يا �سم ّية ،كيف �ستثبتني يل؟)
(�إن وافقت على زيارته لهم يف البيت)....
بدم بارد ،ال لن تفعل
تكون حينها قد قتلتني يا �سم ّية ،قتلتني ٍ
ذلك ،لقد ك ّلمتها يف الأم�س ،قلت لها �إنني � ٍآت لزيارتهم يف الغد ،بيد
�أنها اعتذرت ،يف بيتهم ما ي�شغلهم ،وحني ت�ستتب الأمور �ستدعوين
لزيارتهم.
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(اذهبي يا �سم ّية ،اذهبي لتعلمي �أن لي�س اجلميع خونة)

وجل�س خائ ًفا يرت ّقب ،يكاد قلبه يطفر من �صدره ،ومل يطل غياب
�سم ّية ،جاءت م�سرورة ،تت�ص ّنع احلزن ،نظرت �إىل عينيه ،ابتدرها
ً
قائل:
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أيت يا �سم ّية؟ مل تنايل �إال اخليبة)
(�أر� ِ

�أخرجت ورق ًة �صغري ًة من جيب جلبابها.

أهل ً
(�أعطتني هذه الورقة ،رقم هاتف �أمها ،قالت يلً � :
و�سهل يف
� ّأي وقت)

x
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ع

متاما� ،أول
�ساعدتها كيت على الإفاقة من غيبوبتها ،كانت منهار ًة ً
م ّر ٍة تراها كيت بهذه احلالة ،هطلت دموعها غزيرة ،احت�ضنتها كيت،
�س�ألتها ما بها ،وهل هناك ما ي�ؤملها ،هزّت ر�أ�سها �أن ال ،ال توجد كلمات
ميكنها التعبري ع ّما ت�شعر به� ،إن قلبها يحت�ضر كلما تذ ّكرت ما حدث،
ي�صارع املوت ً
طويل ،ثم يخ ّلفها �صريع ًة ،ال يقوى ج�سدها على احتمال
ذلك املوج العاتي من احلزن ،يحملها بعيدً ا ،ويطرحها على �شاطئ
الإغماء ،ولوال ذلك الرحيل امل�ؤقت الذي يهبها بع�ض الراحة ،لكانت
فارقت احلياة للأبد.
خيال جامح ،ب�إمكانه ت�صوير ما يفعالنه عالء وجنى،
�إنها �صاحبة ٍ
غزل ال ت�صمد � ّأي �أنثى �أمامها ،مل�سة يده
كيف يهم�س يف �أذنها بكلمات ٍ
وهو مي�سك بيدها ويخربها عن جمال احلياة ،ب�سمته حني تخجل من
غزله� ،ضحكته املو�سيقية عندما ت�ضطرب وتعجز عن م�سايرة حواره.


أنت تعلمني �أن احلياة قا�سية ،ولقد تعبت،
«�ساحميني يا فدوىِ � ،
منك ،ومل
�أنهكتني هذه احلياة ،مللتُ هذي البلد ،جنى لي�ست �أف�ضل ِ
أنت حبيبتي
يوما ،ك ّل كلم ٍة خرجت من فمي كانت �صادقةِ � ،
�أكن خائ ًنا ً
الأوىل ،غري �أن احلياة قا�سية ،ال ت�أبه بالقلوب ،بل باجليوب� .أوجعني
أنت �إحداها ،جنى �ستكون
الفقر ،وحرمني �أ�شياء كثرية مت ّنيتها ،و� ِ
تذكرة عبوري �إىل ال�ضفة الأخرى ،جن�س ّيتها الكند ّية �ستنقذين من هذا
امل�ستنقع الذي وجدتُ نف�سي فيه ،ال تظ ّني الأمر ً
�سهل بالن�سبة يل ،ال،
منك ،و�ستبقني فيه �أبدً ا ،ال
�أنا بذلك �أطعنُ قلبي قبل قلبك� ،أحرمه ِ
رجل
�أعلم ،ولكن احلياة �ست�سري ،و�ستن�سيني يف النهاية� ،ستعرثين على ٍ
أرجوك»
ي�ستح ّقك ،ويع ّو�ضك� ،ساحميني يا فدوى� ..ساحميني � ِ
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كانت هذه الر�سالة ر�صا�صة الرحمة التي �أطلقها على حبهما..
ملاذا ال ترحل ب�صمت؟ ما الذي تريده بعد؟ �أنا التي ت�ستحق ذلك
و�أكرث ،لقد تركتُ عواطفي تتح ّكم يف عقلي ،وها هي النتيجة ،بب�ساطة
�سيتز ّوج �صديقتي من �أجل جن�س ّيتها.

كادت جتنّ  ،جافى النوم عينيها ،رف�ضت نف�سها الطعام ،الزمت
فر�شتها حتى جل�أت �إىل اهلل ،وجدته بانتظارها ،طاملا كان كذلك ،لقد
ن�سيته يف معمعة اجلنون الذي عا�شته ،غري �أنه دائ ًما هنا ،قرب القلوب
املنك�سرة� ،شكت �إليه ه ّمها ،بكت بني يديه ،ناجته� ،س�ألته �أن يرحمها
وينقذها من هذه العا�صفة العاتية� ،إنها تف ّكر يف االنتحار ،ذلك �أهون
من الأمل الذي تقا�سيه ،لقد �صارت حكاي ًة يف فم �صديقاتها ،يزدن
عليها ما يجود به خيالهنّ � ،أفرغت بع�ض حزنها املم�ض ،ومكث بع�ضه
ثمن يتنا�سب مع قيمته،
باملجان ،ال بد من دفع ٍ
الآخر ،الدرو�س لي�ست ّ
و�إال �سنخرج من احلياة دون �أن نتع ّلم �شي ًئا.


ثمن الدر�س كان ً
باهظا� ،إال �أنه ا�ستحقّ ذلك ،فقد ك�شف لها عن
موهبتها يف الكتابة ،ال ب�أ�س بهذا اجلرح لأجل ذلكّ ،
�ستقطبه الكلمات
املخطوطة فوق الورق� ،سينفتق بني احلني والآخر ،ليذ ّكرها مبا قا�سته
هي عليه ،وليوحي لها باملزيد من الق�ص�ص� ،سي�صاب
حتى ت�صري ما َ
جز ٌء من عقلها بالتلف ،وحجر ٌة من قلبها �ستهدم� ،سريافقها الوجع
�أبدً ا ،و�ست�صري �إن�سان ًة �أخرى� ،أكرث ق ّوة ،لن ت�سمح لقلبها بعد اليوم
�سيوجهها
بدغدغتها� ،ستغلقه ،و�ستدع العقل ي�ستلم الد ّفة ،هو من
ّ
حيث الأمان ،ال جروح بعد اليوم.
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ا�ستغرق ذلك وقتًا ً
طويل ،مات الأم ُل يف نف�سها فنجت ..ذلك
الأمل الذي ظل يو�سو�س �إليها �أنه �سريجع ،لن يقدر على فراقها،
�سيعود �صاغ ًرا ،لن ت�ساحمه �أو لرمبا تفعل ،ال تعرف� ،ستتخذ القرار
حني عودته ،خفت الأمل تدريج ًّيا ،ثم تال�شى ،مات لتحيا ،متاهت مع
غيابه� ،أيقنت �أنه رحل �إىل الأبد� ،أجربت نف�سها على مقاطعة التل�ص�ص
على �صفحته يف الفي�سبوك ،وملا �شرعت بالكتابة ،تب ّدل عاملها.
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غرقت يف كتابة �أول رواية ،كانت تعلم �أنها موهوب ٌة يف الكتابة ،غري
�أنها مل تكن تعرف ماذا تكتب ،وملا طالعت بع�ض الروايات و�أح ّبتها،
فجرت خيانته لها �س ّد احلرب
هم�س �صوتٌ يف داخلهاِ � :
أنت روائيةّ .
ف�سال غزي ًرا� ،أنهت الرواية يف �شهرّ ،
خطتها بدمعها ،عر�ضتها على
كاتب ٍة ذات خربة ك ّونت معها �صداقة عن طريق الفي�سبوك ،التقتها بعد
ذلك ع ّدة مرات ،تر ّقبت ر�أيها على �أح ّر من اجلمر ،طارت من الفرحة
حني �أخربتها �أنها رواية جيدة ،ز ّودتها ببع�ض التعديالت ،وقالت لها
�أنها �ست�ساعدها يف ن�شرها ،فهي على �صلة بالعديد من دور الن�شر يف
الأردن.


كانت تلك هي املنحة التي حظيت بها فدوى من تلك املحنة..
اخل�سارة يف جوهرها جميلة ..فهي متنحنا الفر�صة الكت�شاف جوانب
خف ّية يف �أنف�سنا.
اختارت فدوى ا�س ًما م�ستعا ًرا ،فذلك �سيمنحها حر ّي ًة �أكرب ،لن
تتق ّيد باحلدود املفرو�ضة من املجتمع ،كما �أنها يف غ ًنى عن الدخول
يف معرك ٍة هي اخلا�سرة فيها مع �أ�سرتها .وملا ن�شرت روايتها ،مت ّنت لو
�أنه موجود لي�شاركها فرحتها .تعاي�ش عقلها مع خ�سارته� ..أما قلبها
الذي �أحبه وما انفك يحبه� ،سيحتفظ به للأبد ،لن يخرجه مهما
حاولت ،ظ ّنت �أنه دُفن هناك ،لكن ذلك ال�شاب امللعون الذي قابلته،
ه ّيج م�شاعرها� ،أنع�ش ج�سده امل�سجى يف قلبها ،فعاد يتبخرت �أمامها،
فيل ًما تراجيد ًّيا جعلها بطلته.
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�أو�صلتها كيت �إىل منزلها ،طلبت منها �أن ترتاح ،غادرت كيت،
تركتها وحيد ًة ت�صارع املا�ضي ،الذي هزمها يف النهاية ،و�أجربها على
فتح �صفحة عالء ،ومطالعة �صوره مع جنى وابنتهما ..فدوى.

x
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مرة
هزّ تها ال�سيدة �أمينة برفق ،ا�ستيقظت من �أحالمها لأول ّ
م�سدت ال�سيدة �أمينة على �شعرها الطويل الناعم،
على واق ٍع �أجملّ ،
اعتذرت لأنها �أزعجتها ،ولكن حان موعد خروجهم� ،سي�أخذانها �إىل
بع�ضا
مطع ٍم فخم ،كي حتتفل بان�ضمامها �إىل عائلتهما ،ولرت ّوح عنها ً
من ال�ضيق الذي يجثم على �صدرها .خرجت ال�سيدة �أمينة ،نه�ضت
فدوى من ال�رسير ،على غري املعتاد مل ت�سمع ً
�رصاخا ،ال �شتائم ،ال روائح
كريهة ،ال خزانة ّ
حمطمة ،ال باب خملوع ونافذة مك�سورة ،ارتدت ثيا ًبا
تتفجر
جميلة ،وقفت �أمام املر�آة ،الحظت �أنها باتت كبرية ،الأنوثة ّ
أح�ست بجمالها ،طاملا �شتمها
يف ج�سدها ،تلقي بظاللها على نف�سهاّ � ،
�أبوها و�إخوتها حتى كرهت نف�سها ،مل يرتكوا و�ص ًفا �سيئًا �إال نعتوها
به ،كانت تخاف النظر يف املر�آة فرتى ج�سدها وقد ُم�سخ �إىل حيوا ٍن
ب�شع ..ال� ،إنني جميلة ،مل يكن اخللل ّيف يو ًما ،بل فيهم� ،إنهم بحاج ٍة


ع

�إىل التداوي من جنونهم ،هل ُيعقل �أن ينعت � ٌ
ب�سمات
إخوة �أختهم
ٍ
بذيئة؟ �أهناك يف الدنيا � ٌأب ي�شتم ابنته يف عر�ضها؟ لقد ُ
ولدت يف
البيت اخلط�أ ،لو ُ
كنت بنتًا لغريهم حلمدوا اهلل على ما رزقهم ،ال ب�أ�س ،ال
ب�أ�س يا فدوى ،ها قد ع ّو�ض اهلل �صربي خ ًريا.
أجعد؟
� ّرسحت �شعرهاُ ،ده�شت� ..إنه ناعم ،ملاذا كان قبل
�ساعات � َ
ٍ
�أتراين ُ�س ُ
حرت دون �أن �أعلم؟ �أم �أن هذه الواقفة �أمام املر�آة هي الن�سخة
احلقيقية؟ نعم ،لقد ُ
ع�شت حيا ًة زائفة� ،إن كانت ما ع�شتها ت�ستحق
�أن تدعى حياة ..كفكفت �شعرهاّ ،
�شكلته على هيئة كعكة ،لب�ست
نقي ،زفرت تنهيد ًة عميقة ،رتّبت
منديلها ،نظرت �إىل وجهها ،كم هو ّ
�رسيرها ،وخرجت.
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ال�سيد �أحمد وال�سيدة �أمينة يجل�سان يف ال�صالة ،يبدوان
كعا�شقني ،من قال �إن احلياة غري ممكنة بدون �أطفال؟ �سمعا �صوت
خطواتها فالتفتا �إليها ،ابت�سما ،وك�أنها كربت �أثناء نومها ،ذابت تلك
البنت ال�صغرية امل�سكينة ،وبرزت فتاة جميلة ..اعرتاها اخلجل حني
�أغدقا عليها باملديح.

أحد بزيارتهما ،وهما غري
تعجبا ،مل يخطرهما � ٌ
قرع اجلر�سّ ،
معتادين على ا�ستقبال ال�ضيوف بدون مواعيد ،نه�ض ال�سيد �أحمد،
نظر من العني ال�سحر ّية للباب ،انتابه القلق ،ر�أى ً
رجل وامر�أة ،فتح
الباب ،كاد يغمى على فدوى ملا ر�أت �أباها وع ّمتها �صيتة.


حر�ضته على
�سمعت الع ّمة �صيتة مبا حدثّ ،
فجن جنونهاّ ،
ا�ستعادة ابنته ،قال لها ب�أنه قب�ض خم�سة �آالف دينار نظري تخ ّليه
أحد �شهد ذلك� ،أجابها �أن ال ،عادت و�س�ألته:
عنها� ،س�ألته �إن كان � ٌ
(هل يوجد ما يثبت ذلك؟)
(ال)
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�أقنعته ال �أحد ي�ستطيع حرمانه من ابنته ،والنقود ٌ
حالل عليه،
أر�ض ورثتها عن زوجها� ،سال لعابه،
و�ستتنازل له عن ن�صف دومن من � ٍ
ُ
فر�صة العمر� ،سيبيع ن�صف الدومن ويح�صل على املزيد من املال،
�إنها
�سيعود �إىل عربدته القدمية ،طلب منها �أن ترافقه �إىل بيت ال�سيدة
�أمينة ،والذي يعرفه ج ّي ًدا ،فقد كان ي�أتي ّ
كل نهاية �شهر لي�أخذ
املائة دينار التي متنحه �إياها ال�سيدة �أمينة ليعتني ج ّي ًدا بـِفدوى.

ع

(تف�ضال)
ّ
قال ال�سيد �أحمد.
(�أنا والد فدوىُ ،
جئت لآخذها �إىل البيت)
ت�صدت
جمدداّ ،
ذابت تلك الفتاة اجلميلة ،وظهرت البنت املك�سورة ً
�إليه ال�سيدة �أمينة.


(�أمل نتّفق؟ لقد �أعطيتك ما طلبته)
(ماذا؟ ما هذا الذي تقولينه؟ �أعطيتني! ما الذي �أعطيتني �إياه؟)
(خم�سة �آالف دينار� ،أمل �أعطك �إياها كما طلبت؟)
(ال �أعرف ع ّما تتحدثني يا �سيدة �أمينة� ،أرجوك ال نريد ف�ضائح،
دعيني �آخذ ابنتي ،ال جتربيني على اللجوء �إىل ال�رشطة)
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(تريدون �رسقة فتاة من �أهلها� ،إنه �آخر زمن)
قالت الع ّمة �صيتة.
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دعاهما ال�سيد �أحمد �إىل الدخول كي يتفاهموا ،رف�ضا ذلك،
فطلب منه �إح�ضار النقود التي �أخذها و�سيعطيه ابنته.
(وهذا �آخر كالم)

قال ال�سيد �أحمد غا�ض ًبا.

الت�صقت فدوى بال�سيدة �أمينة ،وك�أنها تريد الدخول يف
أحد
ج�سدها ،يف رحمها ،لع ّلها تلدها من جديد ،فحينها لن يقوى � ٌ
على �أخذها منها.
خيارا �آخر)
(ح�سنًا يا �سيدي� ،إنك ال تدع يل ً
ً
عا�صفة خلفهما� ،أرغى ال�سيد �أحمد و�أزبد،
خرجا بعد �أن خ ّلفا
�أفلت غ�ضبه� ،رصخ يف ال�سيدة �أمينة ،قال لها �أنها �أوقعتهما يف م�أزق


حني تعاملت مع ه�ؤالء احلثالة عدميي ال�رشف ،لي�س هناك دليل على
�أخذه املال منها ،ورمبا يتهمها بخطف ابنته ،مل متلك ال�سيدة �أمينة �سوى
دموعها التي ت�شابكت مع دموع فدوى.
(�أرجوكِ  ..ال ....تتخلي ...عني)
ب�صوت حزين ،خ ّلف رنينه �أ ًملا يف �آذانهما ..ال يوجد
قالت فدوى
ٍ
يف الدنيا قانون يقف �إىل جانبهما ،البنت من حقّ �أبيها ،يعلمان ذلك
ج ّي ًدا.
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(رمبا طمع يف املزيد من املال)
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�أخربت ال�سيدة �أمينة زوجها ،و�أردفت:

ع

املرة
(�أرجوك يا �أحمد ،اعر�ض عليه املزيد ،ولكن� ،أجربه هذه ّ
على توقيع ورقة تنازل عن فدوى)

رجع الأب والع ّمة رفقة �س ّيارة �رشطة ،قرعوا اجلر�س ،فتح ال�سيد
�أحمد الباب ،وبعد الت�أكد من �صحة كالم الأب ،انتزعوا فدوى،
و�أعادوها �إىل اجلحيم.

x


ٌ
حبر مفقود
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مرة يختلي فيها حمزة مع فتاة ،هو الذي مل يحلم
كانت هذه �أول ّ
يو ًما بذلك ،ر ْف�ض اجلميع ،هي�أ له ا�ستحالة �أن تنظر �إليه امر�أة� ،أكل
�ستتغي حياته� ،ستنقلب
ثم تك ّفلت الفتاة بالباقي ،انت�شى،
و�رشبّ ،
ّ
ر� ًأ�سا على عقب ،وهذه ب�شائرها.
مرغما بعد �إحلاح عدنان يف مناداته وحمدان،
خرج من خمدع الفتاة ً
حت�س حمدان على �أ�صدقائه ،قال يف
خرجا يجرجران ج�سديهماّ ،
نف�سه� :أمِن هذا فررمت؟ �أخذهما عدنان� ،أخربهما �أن الزعيم ح�رض،
ويجب عليهما مقابلته ،دلفا �إىل املجل�س الذي عرباه حني قدما.
أمارات تد ّلهما على الزعيم
وقفا على الباب يبحثان بعيونهما عن � ٍ
من بني الرجال اجلال�سني ،ا�ستغربا حينما �أ�شار �إليهما ٌ
رجل يرتدي
ً
بدلة �أنيقة ليقرتبا ،هم�س لهما عدنان:


(اذهبا �إىل الزعيم)
�صحيح �أن له
مغايرا لل�صورة التي ر�سماها يف خيالهما له،
ٌ
كان ً
ج�سما ريا�ض ًّيا ً
مفتول ،غري �أنه يبدو ملن يراه ل ّينًا ال يليق بالزعامة،
ً
معتادا
تفح�صهما بعينيه ،التقت عيناه
بعيني حمزة ،والذي مل يكن ً
ّ
ّ
على خف�ض ب�رصه لأحد ،تبادال النظرات ،ر�أى الزعيم يف عيني حمزة
لهي ًبا ً
حارقا ،و�أخ ًريا ابت�سم.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
(ما ا�سمك �أيها الفتى؟)
(حمزة)

(كم عمرك؟)

(�ست ع�رشة �سنة)

(كيف � َ
أبليت مع جهينة؟)
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ع

مل يفهم حمزة ال�س�ؤال ،فف�رسه له:
(الفتاة التي ا�ستقبلتك ،تبدو �صغ ًريا على هذه الأمور)
قهقه الرجال املتح ّلقون حول الزعيم ،ا�ستعرت نريان الغ�ضب يف
ً
عجيبة جلمته عن ذلك،
هم مبهاجمة الزعيم� ،إال �أن ق ّو ًة
نف�س حمزةّ ،
�شي ٌء قال له �إن مغ ّبة ذلك املوت ،ومل ت�أتِ �إىل هنا لتموت ،بل لتعي�ش
ً
طويل ،لقد َ
�شبعت من املوت.


(ما ا�سمك �أنت؟)
(حمدان يا �سيدي)
(هل جتيدان ا�ستعمال ال�سالح)
(نعم� ،أنا بارع يف ا�ستعمال املو�سى)
�أجاب حمدان.
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غدا مبو�سك ً
ر�شا�شا ،ما
(ح�سنًا� ،سن�ضعك ر�أ�س حربة� ،ستواجه ً
هذا؟ ملاذا مل يعد ح�سني ير�سل �إ ّيل �إال احلمقى؟)
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عيني حمزة ،اللتني ا�شتعل لهيبهما
قال الزعيم ذلك وهو ينظر يف ّ
�إىل �آخره.
امل�ستجدين)
(عدنان خذهما من هنا ،ولتبد�أ تدريباتهما مع
ّ

تال�شت ّلذة لقاء الفتاتني والطعام وال�رشاب الذي تناواله �إال
ً
قليل� ،أخذهما عدنان �إىل مبنى ،قال �إنه عبارة عن ثكنات ينام فيها
املتدربون ،وحني ينهون تدريبهم يلتحقون بالوحدات املقاتلة ،وجلوا
أر�ضي ،ومع ّ
كل
املبنى املك ّون من ثالثة طوابق� ،سينامان يف الطابق ال ّ
دور ٍة يتمانها ي�صعدان طاب ًقا ،حتى ينهيا جميع الدورات.
الطابق عبارة عن �صالة وا�سعة ،بعد هدم اجلدران الفا�صلة بني
ٌ
خم�سة منها م�شغولة ،واخلم�سة الأخرى
الغرف ،فيها ع�رشة �أ� ّرسة،
فارغة.


(كنا ننتظر خم�ستكم ،ولكن ال ب�أ�س)
وجوه ال ت�شبه وجوهً ا ر�آها
جال حمزة على الوجوه بعينيه،
ٌ
م�سب ًقا� ،إنها وال �شك ٌ
قادمة من بعيد.
(و�صل ه�ؤالء قبلكم ب�ساعات ،رحلتهم كانت �أطول من رحلتكم،
جا�ؤوا من �أفريقيا ،هيا ارتاحا ،ففي الغد �أمامكم يومٌ حافل)
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غادرهم عدنان ،نظر الأفارقة �إىل حمزة وحمدان ،كانت عيونهم
حمراء ،جائعة ،حاول حمدان حمادثتهم� ،إال �أنهم مل يفهموا ما يقول،
رد ّوا عليه بلهج ٍة غريبة ،نظر �إىل حمزة ،طلب �إليه تركهم و�ش�أنهم،
بعيدا عن اجلميع� ،أخذ حمدان ال�رسير املجاور ،كانوا
�رسيرا ً
اختار ً
جميعهم منهكني ،رحلوا �إىل عامل النوم ب�رسعة.
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رجع �إىل البيت ،تركته �أميهان يلمعّ ،
نظفته ج ّيدً ا� ،إنها تر ّد له
املعروف ب�أح�سن منه ،حتى �إنها تطهو له يف الأيام التي ت�أتي ّ
لتنظف
فيها ..لي�س �إن�سا ًنا من ال يق ّدر من ي�سدي �إليه معرو ًفا ،كيف ننكر ف�ضل
من مي ّد يده �إلينا؟ رفع غطاء الطنجرة� ،إذن لقد �أع ّدت (مندي)،
تعرف مدى ع�شقه لهذه الأكلة ،خلع ثيابه ،ثم رجع �إىل املطبخ ،ملأ
�صح ًنا بالأرز ،و�ضع فوقه قطعة حلم حمراء� ،سحب من الثالجة
زجاجة (باربيكان) ودلف �إىل ال�صالة ،و�ضع الوجبة فوق طاولة
ال�سفرة ،و�شرع يتناول غداءه.
علي حت ّمل كل
ملاذا مل تكن احلياة منذ البداية هكذا؟ ملاذا كان ّ
ذلك الأ�سى؟ حينما �أنهى البكالوريو�س ،ظنّ �أن زمن ال�شقاء ّول،
ُ
يحمل �شهاد ًة يفخرون بها ،غنوا
عاد �إىل �أهله يف القرية البعيدة
ورق�صوا ،احتفوا به ً
طويل ،ترك ع ّمان التي مل ترتكه ،ظ ّلت ت�سكنه
وته ّيج حنينه ليزورها ،مكث يف القرية التي ولد بها ،غري �أنه �شعر


بالغربة هنا ،ال�سنوات الأربع التي عا�شاها يف ع ّمان جعلته غري ًبا عن
تغيت الكثري من الأ�شياء يف غيبته� ،صحي ٌح �أنه كان يذهب �إىل
النا�سّ ،
القرية يف الإجازات ،ولكنه ال يفارق البيت ،يعتكف فيه ،حتى �أهله ال
ملاما ،ثمة فجوة َ َنت بينهم� ،أخواه الذكران يتوددان �إليه،
يراهم �إال ً
ال يعريهما �أدنى اهتمام ،يطلب منهما تركه و�ش�أنه� ،أخته ك�أنها غريب ٌة
عنه� ..أنا ال �أنتمي لهذا املكان ،وجدتُ نف�سي فيه رغ ًما عني ،ولو �أتيحت
جدران
يل الفر�صة ،مل �أكن لأختاره قط� ،أنا جمبو ٌر على الإقامة بني
ٍ
علي التخطيط كي �أعود �إىل ع ّمان،
مع �أُ ٍ
نا�س ال �أفهمهم وال يفهموننيّ ،
هناك وجدتُ نف�سي ،ال �أحد ي�أبه ب�أ�صلي وف�صلي� ،إنها مدينة ين�شغل
�أبنا�ؤها ب�أنف�سهم ،على عك�س هذه القرية التي ي�ص ّدع �ساكنوها ر�أ�سك
لكرثة �أ�سئلتهم ،يريدون معرفة ك ّل �شيءٍ تفعله ،ولو ا�ستطاعوا لر ّكبوا
كامريا تنقل لهم حياتك �أ ّو ًل ب�أ ّول.
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ع

لزاما عليه االنخراط جم ّددًا
ولكن عقب تخ ّرجه يف اجلامعة� ،صار ً
يف حياة القرية� ،سي�شارك يف الأفراح والأتراح� ،سيجربه �أبوه على ذلك،
�سيج ّره رغم �أنفه �إىل اجتماعات العائلة ،والزيارات يف املنا�سبات التي
�سنوات من عمره
ي�صاب بالف�صام ،ه َو الذي ق�ضى �أربع
ال تنتهي ،كاد
ٍ
ُ
ح ًّرا طلي ًقاُ ،يقب�ض عليه ويودع �سجن العادات تار ًة �أخرى.

ومع مرور الأيام وت�أخر الوظيفة ،بد�أ التذ ّمر من الأب ..لقد
ك ّلفتني درا�ستك الكثري من املال ،وها �أنت جتل�س بال عمل� ،أومل يكن
لكنت
من الأف�ضل �أن تلتحق باجلي�ش منذ البداية؟ لو
�سمعت كالمي َ
َ
الآن ُ
متلك بيتًا ومتز ّو ًجا ولديك �أطفال� ،صار ي�شعر ب�أنه ثقي ٌل هنا ،غري
بغ�صة ،وك�أنه ي�أكل عند غرباء
ّ
مرح ٍب به ،حينما يتناول الطعام ي�شعر ّ
ّ
معدمني ،انعزل عن اجلميع ،نظف القبو ال�صغري �أ�سفل البيت ،واتّخذ
منه ً
مالذا يحميه من نظرات ال�شفقة والإدانة� ،أنهكه ال�سهر وكرثة


التفكري ..رمبا كان �أبي على حق� ،أ�صدقائي الذين مل يكملوا تعليمهم
منفي
والتحقوا باجلي�ش� ،أجنزوا الكثري ،بينما �أنا �أراوح مكاين ،ها �أنا ٌّ
لي�س يف جيبي ٌ
قر�ش واحد ،حتى �أهلي يتثاقلون م ّني ،ب�صراحة معهم
حق ،ولكن لي�س بيدي حيلة ،لقد قدّمتُ �أوراقي لديوان اخلدمة املدن ّية،
قالوا يل �إن ترتيبي هو الثالث� ،أمامي اثنان ،حينما يح�صالن على
وظيفة ،يجيء دوري ،م ّرت ثالثة �أ�شهر ،يقولون �إن هناك دفعة جديدة
من التعيينات يف بداية ال�سنة اجلديدة ،ال ح ّل يل �سوى ال�صرب.
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وذات يوم ،وبعد مرور �سنة على تخ ّرجه� ،سمعوا طر ًقا قو ًّيا على
ب�صبي يحمل ورق ًة مق�صو�ص ًة من جريدة.
الباب ،فتح �أبوه الباب ،و�إذا
ٍّ
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تعي يف الرتبية)
(مربوك ابنك ّ

ب�صوت الهث� ،أر�سله معل ٌم من �أقاربهم ،كان يطالع
قال الغالم
ٍ
ح�صة فراغه ،فقر�أ اخلرب� ،أر�سل الطالب ّ
ليب�شرهم
جريدة الر�أي يف ّ
ال�صبي ن�صف دينار،
وليت ّموا الإجراءات الر�سم ّية� ،أعطى الأب
ّ
ا�ستخفه الفرح ،نزل �إىل قبو ابنه الذي قاطعه منذ زمن ،كان يف حال ٍة
ي�ضج بالفو�ضى ،م ّد يده �إىل
يرثى لها� ،شعره مهمل ،حليته كثيفة ،القبو ّ
جيبه و�أعطاه ع�شرة دنانري ،طلب منه الذهاب �إىل ّ
احللق ،ا�ستغرب..
ما الذي يجري؟ يبدو �أن �أبي فقد عقله ،ع�شرة دنانري ،لقد ف�ضحني
لأنني جتر�أتُ و�أخذتُ من جيبه دينا ًرا ،وملا عرف ال�سبب بطل العجب.
عاد الأمل يدغدغه� ،إنه يحلم منذ �صغره يف احل�صول على درجة
الدكتوراه يف اللغة العرب ّية ،احت�ضر احللم� ،إال �أنه مل ميت ،ها هو
معا�ش ج ّيد نظري التحاقه يف املدر�سة
ي�ستعيد عافيته� ،سيح�صل على ٍ
لتعليم الطالب� ،سي ّدخر ويلتحق باجلامعة ليكمل تعليمه ،ولكن حني
قب�ض �أول معا�ش دبت اخلالفات بينه وبني �أبيه الذي يريد احل�صول


كامل ،هيئ �إليه �أن ابنه ما زال ً
عليه ً
مبلغ
طفل �صغ ًريا� ،سري�ضى ب�أي ٍ
يعطيه �إياه� ،إال �أن ال�صغري كرب وباتت له متط ّلباتٌ كثرية� ،إنه بحاج ٍة
لبا�س ج ّيد ،وثمة م�ساهمات �شهر ّية عليه �أن يدفعها يف املدر�سة،
�إىل ٍ
وبعد ذلك يريد �أن ي ّدخر ليحقق حلمه.
وقف اجلميع �ض ّده ،اتهموه بالعقوق ،ن�صف املعا�ش الذي يعطيه
لأبيه ال يكفي ،عليه �أن مينحه النقود كاملة غري منقو�ص ٍة ملي ًما واحدً ا،
�أدرك ا�ستحالة احلياة يف هذا البيت� ،إن �أباه يح ّمله م�س�ؤولية ف�شله..
هم �أ�سر ٍة مل �أُجنبها؟ ال� ،أنا ل�ستُ عا ًّقا ،بيد �أنهم
ما ذنبي لأحمل ّ
يريدونني عبدً ا يعمل بال�سخرة ،مل يقبل بن�صف املعا�ش ،وال �أ�ستطيع
التخ ّلي له عن معا�شي ً
كامل ،ومل تفلح الو�ساطات التي حاولت ح ّل
الإ�شكال بيننا ..مل يعد �أمامي �سوى..
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لن تبقى كما �أنت حني ُتنزع قطع ٌة منك ،ال� ،سيخ ّلف ذلك ً
فراغا
ال تعلم ما الذي �سيملأه ..وك ّلما اتّ�سع حجم الفراغ ..زاد اخلطر..
قابل للتعوي�ض� ،أعرف يف قرارة نف�سي
بالن�سبة يل كان عالء �شي ًئا غري ٍ
�أنني لن �أجد ً
رجل مثله ،كان ميلك جميع ال�صفات التي حتلم بها
كل فتاة ،لقد كان خيال ًّيا �أكرث من الالزم ،وتلك هي امل�صيبة ،فلو �أنه
طبيعي مثل غريه من الرجال لكان �أملي �أق ّل �ش ّدة ،م�أ�ساتي هي �أنني
ّ
�أحببتُ ً
رجل ا�ستثنائ ًّيا.

�أ�ص ّر على تعذيبي حتى بعد رحيله� ،أبى تركي وجرحي نعي�ش
ب�سالم ،كان يع ّمقه كلما اقرتب من االلتئام� ..سمى ابنته فدوى ،ما
هي الر�سالة التي يبغي �إي�صالها من ذلك؟ �أيريد �إيهامي ب�أنه ما زال
يحبني؟ وهل يطلب مني ت�صديق ذلك؟ �أو لع ّله يق ّدم بذلك اعتذا ًرا
يريح �ضمريه ،يظنّ �أنني �س�أ�ساحمه ،ال ،مل َ
ي�شف اجلرح بعد� ،إنه م�ؤ ٌمل


�أكرث مما تت�ص ّور ،وكلما هممتُ مب�ساحمتك وخزين� ،أوجعني لئال
�أفعل.
ابنتك جميلة ،ت�شبه �أ ّمها� ،أحاول �أال �أح ّبها فال �أقدر� ،أتخ ّيلها
ابنتنا ،ابنتي التي �أجنبتها من غريي ،تلك هي احلقيقة� ،أ�شعر ك�أنها
ابنتي املخطوفة ،يهي�أ �إ ّ
يوما،
يل �أنها �سرتجع �إىل �أمها احلقيق ّية ً
�ست�صلحان غلطتكما وتر ّدانها �إىل ح�ضني.
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تهافت العر�سان على بيتهم فور �سماعهم نب�أ ح�صولها على وظيفة،
رف�ضتهم ك ّلهم دون تفكري ،وقف �أبوها �إىل جانبها ،مل ي�ش�أ تزويجها
يف الوقت الراهن ،فذلك يحرمه من معا�شها ،كانت تلك نقط ًة
يف �صاحلها ،ولوال ذلك لألقوها يف ح�ضن �أ ّول من ّ
دق بابهم .عقب
زواج عالء وجنى حظيت بفر�صة العمل يف �أبوظبي ،مل تف ّكر كث ًريا،
وافقت على الفور� ،ستهرب من ذكرياتها معه ،هنا ك ّل �شيءٍ يجلدها
ب ِه :الأماكن والوجوه ،رائحة اجل ّو ،و�صوت االزدحام ..لن �أبقى حبي�سة
ذلك ،مل يعد يل �شي ٌء هنا �سوى الذكرى ،عالء تز ّوج و�سافر �إىل كندا
مثلما ّ
خطط ،خ ّلفني وحيدة �أت�صارع مع �شبحه الذي ي�أبى الرحيل،
ذلك ال�شبح اللعني ،ال�ساكن مطرح القطعة التي اجتزّها م ّني غيابه.
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�إنها اخل�سارة الفادحة ،خ�سارة من حتب ل�صالح �صديقة.
(تعلمني �أنه يح ّبني يا جنى)
كان �آخر ما تتمناه هو �أن ت�ضعف لتلك الدرجة التي تتو�سل معها
�صديقتها ،كي ترف�ض هذا الزواج� ،إال �أن رجاء فدوى زاد من ت�ش ّبث
جنى بـِعالء ،عرفت �أنه مم ّيز ولوال ذلك ما كانت فدوى القو ّية لتتخلى
عن كرامتها ،فدوى التي طاملا ح�سدنها على برودة �أع�صابها وال


مباالتها ،هكذا هم الالمبالون ،حني يع�شقون ..يع�شقون حتى املوت،
ت�ستحيل ال مباالتهم ول ًها ال فكاك منه� ،إما �أن يحظوا مبن �أحبوهم
و�إال ج ّنوا.
جافاها النوم ،نه�ضت من �سريرها ،وقفت بجانب النافذة،
نظرت �إىل البحر ،خيل �إليها �أنه ي�شعر بحزنها ،فتح �أذنيه هات ًفا:
هيا� ،أخربيني ،قويل� ،أفرغي حزنك ،ففي باطني الكثري من دموع
العا�شقني ،و�أ�سرا ٌر خف ّية ،باح بها �أ�صحابها ذات وجع ووحدة� ،ألقوها
على جوانبي� ،أمللمها و�أخفيها يف قعري ،وقعري بعيد ،ال ي�ستطيع �أح ٌد
مكثت
هات ما عندك يا �صديقتي ،لقد بتنا �أ�صدقاءِ ،
و�صوله؛ لذا ِ
بجواري حتى �صرتُ �أفهمك ،ال تخايف� ،س ّرك يف �أمان ،و�إن مل حتبي
بكالم منطوق ،اكتبي� ،أمل ت�سمعي عن ر�سائل البحر؟ لي�س عليك
البوح ٍ
�سوى كتابة ما ت�شائني على ورقة ،ثم تخفينها يف زجاجة ،وبعدها
ت�س ّلمينها �إ ّ
يل ،و�أعدك �أنني �س�أو�صلها ل�صاحب العنوان ،ال تظ ّني
وعودي هبا ًء كوعود الب�شر ،ال ،ا�س�أيل العا�شقني قبلك� ،أ�أكتمك حدي ًثا؟
و�إن كنتُ �أعلم �أن الب�شر ال يحفظون �س ًّرا ،لكن ال ب�أ�س� ،أت�ص ّدقني �أنني
مل �أبتلع وال م ّر ًة حم ًّبا؟ ال �أحت ّمل دموع ولعنات حمبيهم� ،أنا مت�أك ٌد �أن
من يف ّرق بني عا�شقني ُ
ينال لعن ًة ال �سبيل للخال�ص منها.
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�ستكتب ر�سال ًة تخفيها يف زجاجة ،ثم تلقيها
�أعجبتها تلك الفكرة،
ُ
يف البحر ،ولكن ملن �ستكتب؟ �أ�أكتب �إىل عالء �أم �إىل ذلك ال�شاب؟ رمبا
علي �أن �أجد طر ًفا �آخر �أكتب �إليه ،طبي ًبا ينجح يف مداواة جراحي،
ّ
الق ّراء مل يفلحوا بذلك� ،إنهم ال يعلمون من يكتب تلك الق�ص�ص التي
قناع يداري عنهم وجهي احلقيقي ،ال �أنال
تعجبهم� ،أنا خمتبئ ٌة حتت ٍ
من الكتابة �سوى التعب والإرهاق ،حتى ال�شهرة التي حلمتُ بها ذهبت
لفتا ٍة غري حقيق ّية ،هل �آن الأوان للك�شف عن الفتاة احلقيق ّية؟ َمل ال؟


ما الذي مينعني من ذلك؟ اكتفيتُ من االختباء ،ولكن رمبا تكون
با�سم
تلك خامتتي ككاتبة ،لقد ك ّونتُ جمهو ًرا من الق ّراء لأنني �أكتب ٍ
كوكب
م�ستعار ،النا�س يح ّبون الف�ضول ،يظنون �أنني �أكتب �إليهم من ٍ
علي املوا�صلة با�سمي امل�ستعار� ،سيكت�شفون عقب موتي ا�سمي
بعيد .الّ ،
احلقيقي.
وقت
فتحت �صفحتها يف الفي�سبوك ،لي�س من عادتها �أن تكتب يف ٍ
مت�أخر ،لكن ال ب�أ�س� ،إنها بحاج ٍة للموا�ساة حتى لو كانت من وراء
�ساذجا ينا�سب ح�شود العا�شقني
ال�شا�شات ،طرحت على املتابعني �س� ًؤال ً
ال�سهارى «�أهناك دوا ٌء للفقدان؟» ..ت�سابقوا يف طرح حكمهم� ،أغلب
الإجابات �أ ّكدت �أن الزمن هو الكفيل بذلك� ،إذن ما بالها ال تن�سى؟ هل
جافاها الزمن هو الآخر؟

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

�أغلقت �صفحتها ،ا�ستاءت لكرثة الر�سائل التي و�صلتها ،مل جتب
كعادتها ،ر�سائل عديدة �أغلبها من ذكور ،يتوددون �إليها ،كانت
حري�صة ،مل يعد بريق الكالم يخدعها ،هي التي �أغرقتها الكلمات
يف بحر العذاب ،ال يزال كالم عالء املع�سول يرتدد يف �أذنيها ،كانت
رجل �سالحه
قر�أت م ّر ًة عبار ًة جميلة تقول« :لن ت�صمد املر�أة �أمام ٍ
كلمة وزهرة» ،ذلك �صحيح ،وقائل هذه العبارة حكي ٌم وال �شك� ،صمدت
ً
طويل �أمام �إغراءات الو�سامة واملال ،غري �أنها �سقطت بال�ضربة
القا�ضية �أمام مبتدع الكلمة و�صاحب الزهرة ،وملا ارتطم ر�أ�سها
ب�صخر احلقيقة� ،أ�صيبت ب�صدمة� ،صارت الكلمات اجلميلة تخيفها،
ً
�سقوطا مد ّو ًيا،
تعرف ج ّيدً ا �أن بعد الطريان يف �سماء تلك الكلمات،
غري �أنها ح ّلقت هذه امل ّرة يف �سماء الغرابة ..من �أين �أتى ذلك ال�شاب؟
هي حكايته؟
ما َ


ا�ستمعت �إىل ق�صيدة غادة ال�سمان ،ر�سالة �إىل الرجل امل�ستحيل،
�أعادت املقطع الذي تع�شقه مرا ًرا وتكرا ًرا:

ابق نائ ًيا
ح ًبا م�ستحي ً
ال يت�ضوع عط ًرا �سر ًيا
كي �أظل متعط�شة للرحيل بحريف
يف مدارات الكواكب املجهولة للم�شاعر
حيث مقالع �أبجدية الده�شة
والفجر ال�شاحب للأ�سرار..
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عزا�ؤها �أن خ�سارتها كانت الع�صا ال�سحر ّية النبثاق الكاتبة من
داخلها ،فلو ظفرت بـِعالء لبقيت كلماتها حبي�س َة خمبئها� ،أحيا ًنا
حتب تلك اخل�سارة التي منحتها جوهر ًة نفي�سة ،و�أخرى تلعنها؛
ّ
وزوج و�أطفال ..من �أنت �أيها الغريب؟ يا
لأنها حرمتها حلمها ٍ
ببيت ٍ
من �أيقظت جروحي النائمة ،ظننتك فري�س ًة و�إذا بك �صائ ٌد ماك ٌر
�شبكته ال�صمت والغمو�ض� ،أعرتف �أيها الغريب �أنك �أوقعتني �إال ً
قليل،
و�أعرتف �أنني �أبحث عنك يف ك ّل الوجوه والأ�صوات ،ويف لون البحر
وال�سماء ،و�أجنحة النوار�س ،كلما دخلتُ مكان لقائنا خفق قلبي موه ًما
�إياي بقربك� ،أتل ّفت فال �أجدك ،من � ّأي البالد �أنت؟ �آ ٍه �أيها الغريب،
ظننتك لعبتي� ،شخ�ص ّية �أح ّركها بني ال�سطور ،وها �أنت تتم ّرد ،تخرج
من بني الفوا�صلُ ،تبعد النقاط من موا�ضعها ،تب ّدل الأفكار ،تت�أرجح
فوق الكلمات ،وتن�س ّل من بني احلروف ،ت�صعد �إىل عقلي ،تقب�ض على
�أع�صابي ،وتعزف فوقها حلن ال�شوق ،و�أمنية لقاءٍ م�ستحيل.


ال تعرف كيف ا�ست ّلت ورق ًة بي�ضاء ،اعتادت الكتابة بوا�سطة
الكمبيوتر� ،أخرجت قل ًما من �صندوقٍ مقفل منذ زمن الفراق� ،سحبت
قل ًما قال لها �صاحبه �أنه ّ
حب لها ب ِه ،رفعت الغطاء
خط �أ ّول ر�سالة ٍّ
عنه ،و�ضعته على ر�أ�س ال�صفحة ،وكتبت :ر�سالة �إىل غريب.
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انتزعوها من ح�ضن ال�سيدة �أمينة� ،رصخت على زوجها لينجدها
ت�شد بيديها على عنق
منهم ،طلب منها تركها ،القانون معهم ،فدوى ّ
كابو�س لعني،
ال�سيدة �أمينة حتى كادت تخنقها ،تخال �أنها يف
ٍ
�ست�صحو منه ع ّما قريب ،لقد باعها �أبوها وقب�ض الثمن ،ما الذي
جاء به �إىل حلمها؟ �أتراه يريد ً
مال لئال يقتحم �أحالمها؟ ليدعها
تنعم بالأحالم ،كم هو ملعون؛ قال �أنه �سيتخ ّلى عنها للأبد ،وها
هو يقتحم نومها ،ي�رضب بع�صاه ال�سحر ّية فيحيلها �إىل كوابي�س
كابو�سا
مفزعة� ..أرجوك يا �أمي �أمينة� ،أيقظيني من نومي� ،إنني �أرى
ً
مرع ًبا ،الوح�ش فيه ّ
ميد يده لي�رسقني ،قفي
يتنكر بهيئة �أبي ،ها هو ّ
له باملر�صاد� ،س�أموت �إن جنح ،و�صلتني يده ،لقد �أطبق على فمي،
يخ�شى �رصاخي ،فلرمبا �سمعته و�أتيتِ � ،إنه يخنقني ،ال �أ�ستطيع
التن ّف�س� ،أرجوكِ �أبعدي يده الآثمة عنّي ،ها �أنا �أعجز عن مقاومته،
أع�ضه ليفلتني.
�س�أحاول �أن � ّ


(�ساعديني)
تقو على حمايتها،
ّ
رجت �رصختها قلب ال�سيدة �أمينة ،التي مل َ
ً
جمروحة عاجز ًة تبكي
ا�ستطاع الوح�ش �رسقتها من ح�ضنها ،تركها
طفلتها التي مل تُنجبها ،احت�ضنها ال�سيد �أحمد ،حاول التهوين عليها،
�أخربها �أنها فعلت ما بو�سعها ،ولن تكون �أرحم بها من �أهلها ،لن ي�ؤذوها
فهم مهما كان �أهلها ،خارت قواها بعد انتهاء املعركة ،قهروها ،عر�ضت
مزيدا من املال ،فرف�ض ،قطعة الأر�ض التي �سيح�صل عليها
على الأب ً
مهرا لـِفدوى �ستباع مببل ٍغ كبري ،كانت ال�صفقة مع ال�سيدة �أمينة غري
ً
مربحة ،ظهر م�شرتٍ �آخر لـِفدوى� ،سيدفع مبل ًغا �أكرب بكثري .هزموها،
�رسقوا طفلتها ،هددوها بالقانون� ،سيتهمونها باخلطف� ،سي�أخذونها �إىل
خمفر ال�رشطة ،و�سي�سجنونها مع املجرمني ،رف�ض ال�سيد �أحمد ذلك،
�شد زوجته� ،أجربها على �إفالت فدوى� ،رضبته،
هو من فعلها ،هو الذي ّ
لكمته يف �صدره ،قالت �أنه مثلهم ال ميلك م�شاعر ،لو كان ميلكها لدافع
عن تلك امل�سكينة ،ظل �صامتًا ،تركها تُفرغ غ�ضبها يف ج�سده ،خاف
عليها من ال�صدمة� ،رصخت وبكت ويف النهاية ..ا�ست�سلمت ،لن تقوى
على ردعهم� ،إنهم يحتمون بقانو ٍن جمحف ،ال ي�أبه بالقلوب ،ال ته ّمه
�إال � ٌ
ف�صخور �ص ّماء.
أوراق خمتومة ،كانوا ميلكون الأوراق� ،أما قلوبهم..
ٌ
�أغلق ال�سيد �أحمد الباب خلفهم ،رحلوا� ،أق�سم لها �أنهما �سيزورانها
ويطمئنان عليها ،كانت تروم �أكرث من ذلك ،تريد ً
ابنة متلأ حياتها
هنا ًء و�سعادة ،وحينما منحها اهلل البنت التي حلمت بها ،خطفتها
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الوحو�ش� ،سي�أكلون ج�سدها ،ولن يخ ّلفوا منها �إال �أ�شالء ،وهي ُ
مثل
� ّأي �أمٍّ تريد طفلتها كاملة ،خالية من العيوب.
ب�صوت � ّ
أج�ش
�رشطي
�أغلق الباب ففقدت فدوى الأمل ،زجرها
ٍ
ّ
�أرعبها� ،رصخ فيها لتذهب مع �أهلها ،نعتها باجلنون� ..أ�أنا املجنونة يا
هذا؟ �إذن فما قولك فيمن يبيع ابنته؟ فيمن يريد قذفها من ف ّوهة
بركان لي�صهر ج�سدها؟ �أ�أنا املجنونة �أم هذه احلياة التي حينما
تظنّها ت�ضحك تكون يف �أعتى نوبات غ�ضبها؟ �أنت ال تعلم عالم ينوون،
لو يقتلونني �أرحم يل مما ينوونه ،ح�سنًا� ،س�أذهب معهم� ،ست�أتي
مر ًة �أخرى وتنقذين منهم ،لن ت�سمح لهم بذبحي،
ال�سيدة �أمينة ّ
�ستدفع لهم ما يريدون ليخلوا �سبيلي� ،إنها �أمي ،وهل تتخلى الأم
عمتي
عن ابنتها؟ �أمتنى �أن ت�أتي ب�رسعة� ،سينتهي �أمري �إن مل تفعلّ ،
�ستعجل بزواجي من خلدون ،ملاذا �أنا من اختارتها دون فتيات
خبيثةّ ،
الدنيا ك ّلها؟ �أهو قدري؟ �أتكون تلك نقطة نهاية حياتي؟ �س�أتز ّوج
ً
ن�سخة مكرور ًة من الن�ساء� ،آ ٍه �أيتها احلياة املجنونة ،كيف
و�أ�صبح
حلظات جميلة؟ ما الذي ي�ضريك
انقلبتِ بهذه ال�رسعة� ،أمل تكوين قبل
ٍ
لو �أنك تركتني �أنعم بال�سعادة ً
علي الفرح؟ �أال
قليل؟ �أ�ستكرثتِ ّ
ٌ
�ضعيفة
ال�رشطي ،ف�أنا
كم احلزن يف قلبي؟ �س�أ�سري معهم �أيها
تعلمني ّ
ّ
بيدي �أ�صنعه.
ال �شيء ّ
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ا�ستقبلتها �أمها ،احت�ضنتها ،مل ت�شعر بالأمان مثلما �شعرت وهي يف
ح�ضن ال�سيدة �أمينة ،تعرف ج ّي ًدا �أن �أ ّمها �ضعيفة ،تر�ضخ ب�سهولة،


ولن تدافع عنها ،بل �ستحاول �إقناعها كما فعلت �أ ّول مرة� ،ستخربها
ً
قريبة
�شاب ط ّيب ،و�ستبقى
�أن �آخرة الفتاة يف بيت زوجها ،وخلدون ٌ
منهاّ ،
ت�صدقه فدوى.
وكل هذا هراء ال ّ
كان ّ
كل �شيءٍ جاهزً ا ،فور و�صولهم جا�ؤوا بامل�أذون ،عقد قران
فدوى وخلدون ،الدخلة �ستكون يوم اجلمعة القادم ،بعد يومني،
رق�صت فتيات العائلة حولها� ،صدح ُ
�صوت �أ ّمها بالزغاريد ،وهي ال
ت�صدق ذلك ،ال تقبل ت�صديقه� ،ست�أتي منقذتها وتخ ّل�صها.
ّ
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جاءت ال�سيدة �أمينة يف امل�ساء ،انتهت حفلة اخلطوبة ،كانت عيناها
منتفختني ،واحلزن يك�سو وجهها املرهق ،وجهها الذي فقد بريقه
ف�أعتم ،قلبها يكاد يتمزّ ق ،ما �إن و�صلت باب البيت حتى عادت دموعها
تهطل غزير ًة ،رجاها ال�سيد �أحمد �أن تهد�أ� ،إن ر�أتها فدوى بهذه
احلالة� ،سيزداد �أملها ،م�سحتها ،حاولت التما�سك ،طرقت الباب فانخلع
قلب فدوى� ،إنها تعرف �صاحبة هذه الطرقات ،هي مو�سيقاها التي
تثملها ،رك�ضت لتفتح لها ،انت�صب الوح�ش �أمامها� ،أمرها �أن ترجع
�إىل خمبئها ،مل تعد �صغري ًة لتفتح الباب� ،إنها عرو�سّ ،
وكل ت� ّرص ٍف مهما
حم�سوب عليها.
كان �صغ ًريا،
ٌ

ع

ت�أ ّملت ال�سيدة �أمينة �أن ت�أتي فدوى وتفتح لها ،تريد �أن تُطالع
مزعجا،
�رصيرا
م�صدرا
مالحمها ال�سعيدة حني تراها ،ان�شق الباب
ً
ً
ً
ظهر والد فدوى ،نظر �إليهما ،ثم عاد و�أغلق الباب ،خاطبهما من ورائه


�أن ارجعا ،ال ت�أتيا لزيارتنا تار ًة �أخرى ،دعانا و�ش�أننا ،لقد �أف�سدمتا
غ�صت ال�سيدة �أمينة بدموعها ،و�ضع
حياتنا ،ل ّوثتما �رشفنا ،ان�رصفاّ .
ال�سيد �أحمد يده على كتفها و�أخذها �إىل ال�سيارة ،جاء �صوت فدوى
ي�شقّ اجلدران ..ال يا �أمي ،ال تذهبي �أرجوكِ  ،لقد �أجربوين على خطبة
خلدون ،مل ي�س�ألوين ر�أيي ،وافق وكيلي ً
نيابة عنّي ،وبعد يومني
ً
قا�سية
قف�صا� ،سيحب�سونني �إىل الأبد ،ال ،مل �أعهدك
�سيدخلونني ً
لت�سمحي لهم بذلك� ،أنتِ التي علمتني معنى احللم ،و�أطلعتني
على الوجه اجلميل للحياة ،وها �أنتِ ّ
بكل ب�ساط ٍة ترحلني ،ليتني..
ليتني ..ليتني ما عرفتك .اخرتق �أزيز �صوتها قلب ال�سيدة �أمينة،
�أفلتت من ال�سيد �أحمد ورك�ضت جهة الباب ،طرقته بق ّوة ،ركلته،
تهاوت بجانبه ..نعم يا بن ّية �أنا ال�سبب فيما جرى لكِ  ،معكِ حق ،لو
تركتك يف معاقل اجلهل ملا ل�سعتكِ �سياط العلم ،نوره فتح عينيك على
احلقيقة ،حقيقة �أن بو�سعكِ �أن حتلمي� ،أرجوك يا �أبا فدوى ،خذ ما ت�شاء
و�أعطنيها ،ك ّلمه يا �أحمد ،قل له �أنك �ستدفع �إليه كث ًريا من النقود.
�سيقدم ،فلرمبا حظي
كان الأب بجانب الباب ي�ستمع للعر�ض الذي ّ
ولكن ال�سيد
برثو ٍة تفوق تلك التي �سي�أخذها مقابل قطعة الأر�ض؛ ّ
واحدا� ،سيطالبه باملزيد �أو يتهمه بخطف
فل�سا ً
�أحمد لن مينحه ً
ابنتهّ ،
حذره عقله من مغ ّبة ال�سري وراء قلب ال�سيدة �أمينة الط ّيب،
والذي �سيوردهما موارد الندامة ،فلتت�أمل ً
قليل ،ال ب�أ�س� ،ستن�ساها مع
جمرد فتا ٍة غريبة ،ال ذنب يل يف حمل وزرها ،رف�ض الأب
الوقت� ،إنها ّ
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عر�ضا يغريه بذلك ،ح ّمر
االن�صياع لرجاء ال�سيدة �أمينة ،مل ي�سمع ً
لها عينيهّ ،
لعل ال�سيد �أحمد ير�أف بها� ،س�ألها �أن ترحل ،فقد ت�سببت
لهم بف�ضيح ٍة يف احلارة� ،أق�سم على �أن يطلب ال�رشطة �إن مل تفعل ،جاء
ال�سيد �أحمد ،حملها بني يديه ،كانت خفيفة ،وك�أنها خ�رست ن�صف
غنى عنها.
وزنها ،و�ضعها يف ال�سيارة ،وقادها ً
بعيدا عن م�شاكل هما يف ً
�شعر الأب بالهزمية ،هرع �إىل فدوى التي ارتفع �رصاخها م�ستنجد ًة
جام غ�ضبه ،انهال عليها بال�رضب حتى
و�صب عليها ّ
ب�آخر � ٍ
أمل لهاّ ،
تعب ،تركها ت�سبح يف دمها ووجعها� ،صمتت ،م�ضمر ًة ن ّي َة ال�سكوت
�إىل الأبد.
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باكرا ،حلقوا به �إىل �ساحة التدريب ،اكتملوا،
�أيقظهم عدنان ً
ٌ
وجوه
خليط عجيب،
كانوا ع�رشين عن� ًرصا ،ا�صطفوا يف طابورين،
ٌ
أهداف
جاءت من بال ٍد �شتى ،التقوا يف هذه البقعة ،ي�سعون خلف � ٍ
عديدة :املال ،ال�سلطة ،الرغبة يف القتل ،حب املغامرة.
خاطبهم عدنان بل�سا ٍن يختلف عن الذي قابلهم به� ،أخربهم �أنهم
منذ الآن جنود ،وجتب عليهم طاعة التعليمات ،ال نقا�ش فيها ،تن ّفذ وال
تناق�ش ،يقول كالمه بالعرب ّية ثم يعيده ٌ
رجل �آخر بالإجنليزية� ،إنهم
املجموعة اجلديدة التي �سي�رشف على تدريبها ،ميلك خرب ًة كبري ًة يف
عر�ضا ال
هذا املجال ،فقد د ّرب
�سنوات طويلة يف اجلي�ش حتى تلقى ً
ٍ
فورا ،امل�س�ؤولون
ُيقاوم؛ �ألف دوال ٍر يف اليوم وال �ش�أن لك بالقتال ،وافق ً
بحر�ص �شديد ،يدر�سون
عن جتنيد العنا�رص امله ّمة يختارونهم
ٍ
�أو�ضاعهم ،ويبحثون عن � ّ
أدق تفا�صيل حياتهم ثم يفاحتونهم بالأمر.


وحيدا ،مات �أبواه بعد �أن هرما ،وتز ّوج �إخوته و�أخواته،
عدنان كان
ً
وبقي هو ،عا�ش معد ًما وهو يف اجلي�ش ،لي�س له �إال ٌ
معا�ش قليل يقب�ضه
ّ
منقو�صا؛ لكرثة املخالفات التي
كل �آخر �شهر ،وكث ًريا ما يجده
ً
حدثه �صديقه �إبراهيم بالأمر،
يرتكبها ،وذات يوم ويف ق ّمة غ�ضبه ّ
ظنّها ً
دعابة من دعابات �صديقه الظريف املعروف بخبله يف الكتيبة،
غي ر�أيه ،دفعته احلاجة
�أعطاه عنوانًا و�س�أله الذهاب �إليه يف حال ّ
والف�ضول للذهاب ،وملا و�صل التقى ً
رجل و�رشح له ماه ّية العمل
وعرفه على �أحد العنا�رص الإدار ّية
واملقابل ،وافق ،فحمله من فوره ّ
يف التنظيم ،فرح به � ّأيا فرح� ،إنه مبثابة �صي ٍد ثمني ،جندوه يف احلال،
و�أحلقوه بواحدة من الب�ؤر التي ي�سيطرون عليها.
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ً
ا�سرتاحة
ا�ستمر التدريب �ساعتني متوا�صلتني ،منحهم عدنان
ّ
ثم العودة �إىل امليدان� ،أنهكهم متا ًما؛ داروا حول
لتناول الفطور ومن ّ
دورات جر ًيا ،بعدها قاموا بتمارين �إطالة ،جاء
امليدان الوا�سع ع�رش
ٍ
بعدها الدور على متارين الزحف ،و�أخ ًريا متارين ال�ضغط واملعدة .كاد
يغمى على حمدان� ،أما حمزة فتحامل على تعبه� ،أبى �أن يرتك لديهم
انطباعا يعك�س �ضعفه ..الأفارقة كانوا الأكرث قدر ًة على االحتمال،
ً
�أما ذوو الوجوه الناعمة ،مع �أنهم يخ�ضعون للتدريب قبلهم ،ف�إن
التعب نال منهم ب�رسعة.
دلفوا �إىل �صالة وا�سعة ،فيها منا�ضد ومقاعد بال�ستيكية ،اقتحمت
�أنوفهم رائحة الطعام� ،أ�شار �إليهم الطاهي ،جلب ٌ
كل منهم فطوره


ورجع ،حاول بع�ضهم حمادثتهما ،غري �أنهما مل يفهما ما يقولونه،
واحد منهم بعرب ّي ٍة ركيكة� ،س�ألهما من �أين جاءا ،قاال �أنهما
حدثهم ٌ
ّ
من الأردن� ،أما هو فمن �أوغندا� ،أتى برفقة �أربعة من هناك� ،أ�شار �إليهم،
واثنان من �أفريقيا الو�سطى ،وخم�سة من الكونغو ،وثالثة من ليبرييا،
واثنان من �إجنلرتا ،وواحد من �أمريكا والأخري من ال�سويد.
مل يعرف حمزة من الدول �سوى �أمريكا و�إجنلرتا� ،سمع هذين
ً
جمهولة ،ان�شغلوا بتناول الطعام،
اال�سمني كث ًريا� ،أما بقية الدول فكانت
خم�س منها يف التعارف ،وقف عدنان
لي�س �أمامهم �إال ع�رش دقائق� ،ضاع ٌ
ب�صوت �أج�ش:
على باب ال�صالة� ،رصخ
ٍ
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املرة على ا�ستعمال الأ�سلحة
خرجوا �إىل امليدان ً
جمددا ،تد ّربوا هذه ّ
النار ّية ،اجلدد على امل�سد�سات اخلفيفة� ،أما الأقدم فعلى �أ�سلحة
�أوتوماتيك ّية �أكرث تط ّو ًرا ..حمزة املتل ّهف للتع ّلم ب�رسعة؛ �أبدى ً
تفوقا
ً
مده�شا� ،أعلم عدنان الزعيم بذلك يف امل�ساء� ،أخربه �أن هذا الفتى
�سي�صبح ذا �ش�أ ٍن عظيم.
ٌ
�سعادة غام�ضة �سكنت قلب
غربت �شم�س اليوم الأول ،ثمة
حمزة� ،شعر �أنه �أخ ًريا عرث على نف�سه ،لقد ُخلق للقتال ال ل�شيءٍ
زعيما ،ذلك قدري� ،إنني �أملك ّ
كل ما ي�ؤهلني لذلك،
�آخر� ..س�أ�صري ً
أحد بعد الآن؛
�س�أحتمل يف �سبيل ذلك التعب
والكد ،لن يرف�ضني � ٌ
ّ


ال�سلطة والق ّوة �سيعطيانني ما �أ�صبو �إليه ،لقد ُ
ولدت اليوم ،حياتي
علي
املا�ضية مل تكن �أكرث من ّ
جمرد هباء ،لكن ال ب�أ�س� ،س�أع ّو�ض ذلكّ ،
�أن �أخلد للراحة الآن كي �أ�صحو ً
ُ
�سمعت �أنهم يختارون قاد ًة
ن�شيطا،
ٌ
فر�صة مواتية ،الأفارقة
للمجموعات من املميزين يف التدريب� ،إنها
�أقوياء ذلك �صحيح ،بيد �أنهم ال ميلكون دهائي ومكري� ،أنا الأجدر
بالقيادة و�س�أبرهن لهم على ذلك.
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يف اليوم التايل ح�رض الزعيم �إىل امليدان ،راقب التدريبات عن قرب،
بكي�س �أ�سود،
رجل مك ّبل بالقيود ،ور�أ�سه مغطى
ٍ
غادر ثم عاد برفقة ٍ
جر الرجل املك ّبل �إىل
نادى عدنان ،هم�س �إليه ب�شيء ،هزّ ر�أ�سهّ ،
و�سط امليدان.
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م�ستعد
(هذا �أحد اخلونة وقد حكم عليه الزعيم باملوت ،من منكم
ٌ
لقتله؟)

اختبار
تراجعوا جمي ًعا للخلف ،با�ستثناء حمزة ،حد�س �أنه
ٌ
تقدم و�أ�شار بيده.
مبا� ٌرش من الزعيمّ ،
(�أ�أنت مت�أكد؟)
م�سد ً�سا� ،أمره
�س�أله عدنان ،ف�أجاب �أن نعم ،اقرتب منه ،و�ضع بيده ّ
بالإطالق على ر�أ�سه مبا�رش ًة ،اقرتب منه حمزة� ،سمع ح�رشجة �صدر
ً
خوف جتي�ش فيه ،زرع امل�سد�س يف ر�أ�سه،
ال�ضح ّية ،وك� ّأن
عا�صفة من ٍ


�شهق الرجل ،بدا �أنه مكمم الفم� ،أطبق ال�صمت على املكان ،ال �شيء
�سوى �صوت �صدر ال�ضح ّية وهو يعلو ويهبط ،نظر حمزة �إىل الزعيم
نظر ًة مل�ؤها التحدي ،و�ضغط على الزناد بال تردد ،د ّوى �صوت
الر�صا�صة العنًا املكان بغ�ضب ،تناثر ر�أ�س ال�ضح ّية ،ابت�سم الزعيم،
�أما حمزة ،فاجتاحته ٌ
رعدة مل يعلم ما هو م�صدرها.

عصري الكت x
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ما هو ال�سبب يف مت ّرد هذا اجليل؟ هذا اجليل الذي �أربك ح�سابات
العامل ،هو واح ٌد من جمانني هذا الع�صر ،خرج عن قوانني البيت،
مثلما خرج نظرا�ؤه عن قواعد �صيغت لهم ،ك�سروها ،كان ال ب ّد من
ذلك� ،إنها قواعد جمحفة مل ت�أخذ باحل�سبان جنون الإن�سان ،ذلك
اجلنون الذي يظهر وقت الأزمات وال�ش ّدة ،وهو � ً
أي�ضا جنّ  ،رف�ض
االن�صياع لأوامر ال ُتطاق.
حاجات تختلف
يتغي ،و�أن لكل زمان
ٍ
مل ُيدرك والده �أن الزمن ّ
عن الذي �سبقه� ،أراد �أن يبقيه ً
طفل �صغ ًريا ،هو القائم على �ش�ؤونه،
الرا�سم لتفا�صيل يومه ،وا�ضع اخلطوط التي يجب ال�سري عليها ،و�إال
�صرتَ عا ًّقا ..ال� ،أنا يل حياتي املختلفة ،ال �أحد ي�ستطيع �إجباري على
تكرار حياته ،مل �أخلق لأعي�ش يف املا�ضي ،بل لأحيا احلا�ضر و�أبني
امل�ستقبل.


حمل درب طريقه وعاد �إىل ع ّمان ،حيث ُولد ح ًّقا ،هذه امل ّرة لن
ينتظر ح�سنة �أبيه ،ال ،بات الآن ّ
موظ ًفا له معا�شه اخلا�ص ،يقب�ض �آخر
حمرتما ،لي�س
ال�شهر مبل ًغا يقيه كلمات التذ ّمر ونظرات امل ّنة .وجد بيتًا
ً
كذلك الذي كان جم ًربا على الإقامة فيه ،القابع يف الدرك الأ�سفل من
القذارة ،اخلايل من �أدنى �أ�س�س العي�ش الكرمي ،هذه امل ّرة �سيقطن بيتًا
مع ثالثة �آخرين ،ثالثة فقط ولي�س ع�شرة� ،سيحظى مب�ساح ٍة �أو�سع
وخ�صو�ص ّي ٍة �أكرب� ،سيجد ح ّي ًزا ينام فيه حني يرجع متع ًبا ،لن ُي�ضط ّر
للنوم بجانب �أحدهم مرغ ًما ،لن يتنازل عن �أ�شياء �ضرور ّية كما حدث
دائ ًما� ،سي�أكل وجبتني على الأقل ،و�سي�شرتي �شامبو ليغ�سل �شعره،
ومعجون �أ�سنان ّ
لينظف �أ�سنانه� ،سيعتني بنف�سه ج ّيدً ا� ،إنه ٌ
معا�ش قليل؛
ولكنه �سيحميه من ك�سرة النف�س التي قا�ساها حينما كان ي�س�أل �أحد
�أ�صدقائه �أو �صاحب املتجر املجاور لبيته �شي ًئا وير ّده خائ ًبا ،كم كانت
�سحت دموعه املقهورة على وجنتيه ،الآن ميلك ً
عمل
� ً
أياما قا�سية ،وكم ّ
مينحه ح ًّقا �شرع ًّيا ليحلم.
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ا�شرتى �سري ًرا وغطا ًء جديدين ،ومكت ًبا �صغ ًريا ،وهات ًفا جديدً ا
مز ّودًا بكامريا ،كانت تلوح �أمامه وجوه �إخوته و�أمه كلما �أنفق دينا ًرا..
ولكن ما هو ذنبي؟ من قال لهم �أ ّال يخططوا حلياتهم؟ ملاذا مل ّ
ينظموا
ن�سلهم؟ �إنهم معدمون ،و�أكرث من ينجب هم املعدمون� ،أية معادل ٍة
هذه؟ الفقراء هم �أوىل النا�س بتنظيم ن�سلهم� ،إال �أنهم ال يفعلون ،بل
على النقي�ض من ذلك ،يدعون ال�سيل يتد ّفق بال ح�سابّ ،ثم ينتظرون
الفرج ،ل�ستُ �أنا من و�ضعكم يف هذا امل�أزق ،وحاولتُ �إعانتكم مبا
�أ�ستطيع ،غري �أن �أباكم يريد الق�ضاء على م�ستقبلي ،يبغي م�سخي على
مقا�س �أحالمه ،ال ،لن �أر�ضى بذلك� ،أنا �آ�سف ،ولكنّ هذا مل�صلحتي


يوما �س�أ�صري غن ًّيا وحينها �س�أم ّد �إليكم يد العون� ،أما الآن
وم�صلحتكمً ،
فال� ،أنا م�ضط ٌر لاللتفات لنف�سي.
ظ ّلت ت�ؤ ّرقه م�شكلة التن ّقل من ع ّمان �إىل مركز عمله البعيد ،مي�ضي
من وقته �ساع ًة ون�صف حتى ي�صل املدر�سة القابعة يف قري ٍة نائية يف
�شمال الأردن ،قري ٌة تدعى (ال�سفينة) وهي �إحدى قرى عجلون
املن�س ّية ،قرية وادعة� ،س ّكانها طيبون جدً ا ،من القالئل الذين ما زالوا
يحافظون على حياتهم الب�سيطة اجلميلة ،ير ّبون املا�شية ويعتنون
بيوت ب�سيطة� ،أغلب �شباب القرية
بالأ�شجار � ّأيا عناية ،يعي�شون يف ٍ
يلتحقون باجلي�ش� ،أما الفتيات ،فيجل�سن يف البيت بانتظار ن�صيبهن،
أحب ب�ساطة هذه البلدة ،ذ ّكرته بقريته قبل ع�شرين �سنة ،ال يعلم ملاذا
� ّ
عدد كبري من املتع ّلمني فيها،
َمنت قريتهم بتلك ال�سرعة؟ رمبا لوجود ٍ
لع ّلهم كانوا ال�سبب يف نقل املدن ّية �إىل قريته ،ولكن َمل؟ ما الذي حدا
بالنا�س ليتخ ّلوا عن طبيعتهم؟ �أكان عب ًثا �أن ُخلقوا مزارعني؟ ملاذا
ً
والد ْين؟
نزعوا رداءهم ولب�سوا ثو ًبا
ف�ضفا�ضا جلب لهم الفقر َ
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�ساعات يق�ضيها
�ساعة ون�صف ذها ًبا و�ساعة ون�صف �إيا ًبا ،ثالث
ٍ
يف احلافلة ،يف البداية كان ي�صاب بالإعياء وال�صداع ،ثم قرر
ا�ستغالل هذه ال�ساعات بعد �أن اعتاد الطريق واعتادته� ،صار يقر�أ
طوال الرحلة� ،آب �إىل عامل املطالعة بعد �أن كادت تغتالها ي ُد الفقر
الطائلة ،افتقد املكتبة كث ًريا ،هجرها مرغ ًما بعد تخ ّرجه يف اجلامعة،
املكتبة التي احتوت �أحالمه وخجله وخوفه ،الوحيدة التي فهمته ح ًّقا،
عرفت حاجته وق�ضتها ،املكتبة التي �صقلت �شخ�ص ّيته و�أم ّدته ب�أفكا ٍر
احتفظ بها �إىل �أجل ،ها هو يعود م�شتا ًقا و ِل ًها ،خ�ص�ص جز ًءا من
معا�شه للكتب ،طاملا حلم بت�أ�سي�س مكتب ٍة �ضخمة ،الكتب اجل ّيدة التي
كان يعيدها �إىل مكتبة اجلامعة بعد قراءتها ،تخ ّلف يف نف�سه حز ًنا


�شديدً ا ،يتمنى لو ي�ستطيع االحتفاظ بها ،ي�شعر ك�أنه يفارق عزي ًزا
حينما يركنها يف ّ
الرف املخ�ص�ص ،يلم�سه ،وك�أنه ي�صافحه م�صافحة
الوداع.
�أحالمه ال�صغرية تتح ّقق ،بقي احللم الأكرب ،االلتحاق باجلامعة
جم ّددًا ليكمل درا�سة املاج�ستري والدكتوراه ،تلزمه �سن ٌة كاملة ليفعل
ذلك� ،سيجمع الق�سط الأول ،الدرا�سة مكلفة جدًّا يف الأردن ..ال ب�أ�س،
فحلمي ي�ستحق ذلك� ،س�أرجع �إىل القرية دكتو ًرا و�س�أح�صل على وظيفة
مبعا�ش �ضخم ،لن �أرجع �إىل الفقر مهما
مرموقة يف �إحدى اجلامعات
ٍ
ح�صل� ،س�أطرده من حياتي� ،إنه �صدي ٌق �سيئ؛ يحرمك الراحة ،يزرع
ق�صي؛ لئال
يف نف�سك عقد َة اخلوف ،ويرتك منك جبا ًنا ينزوي يف ركن ّ
ي�شري �إليه �أحد ً
قائل :ذلك فقري م�سكني.
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�أ�صبح الفقر عا ًرا يف زمننا احلا�ضر� ،أمل يقل ال�شاعر:

والنا�س تغلق دونه �أبوابها

ً
مبغو�ضا ولي�س مبذنب
وتراه
ويرى العداوة ال يرى �أ�سبابها
حتى الكالب �إذا ر�أت ذا ثروة
خ�ضعت لديه وحركت �أذنابها
ريا عاب ًرا
و�إذا ر�أت يو ًما فق ً
نبحت عليه وك�شرت �أنيابها


يقال �إن هذه الأبيات لل�شافعي� ،أو رمبا للعبا�س بن الأحنف،
زمن بعيد� ،أية ق�صيد ٍة كانا �سينظمانها لو عا�صرا
وكالهما عا�ش يف ٍ
ما نحنُ فيه؟!
حلم يفعل ك ّل ما يف و�سعه لتحقيقه ،حني
لن يتخلى اهلل عن �صاحب ٍ
فرجا يقول :ال تخف ،لقد فعلت ما
ت�س ّد يف وجهه الدروب ،يبعث �إليه ً
يف و�سعك ،والآن ت�ستحق هذه الهد ّية ،كم من الهدايا ح�صلنا عليها يف
�أحلك �ساعات الظالم؟
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ُمنح هد ّي ًة مم ّيزة ،قر�أ خ ًربا على الفي�سبوك ،يعلن عن حاجة
واحدة من اجلمع ّيات التي تعنى بذوي احلاجات اخلا�صة� ،إىل منتدبني
من وزارة الرتبية والتعليم ،الهد ّية كانت �أن اجلمع ّية تقع يف العا�صمة
ع ّمان� ،ستنتهي م�شكلة املوا�صالت ،و�سيو ّفر الأجرة التي يدفعها،
�إ�ضافة �إىل منحها من يلتحق بها مائة دينار فوق املعا�ش.
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تي�سرت الأمور� ،أخذ موافق ًة من الوزارة ،ويف ليل ٍة و�ضحاها ُف ِرجت،
ّ
مل يدر بخلده �أن بانتظاره هد ّية حياته� ..أ�سماء.

x
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ر�سالة �إىل غريب:
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�سال ٌم على قلبك �أيها الغريب ..يا من زعزعت كياين ،يا من هربتُ
منك وال يلبث طيفك يالحقني مثل مر�آ ٍة ال فكاك من النظر �إليها،
ملاذا ت�ص ّر على تكرار امل�شاهد الأ�ش ّد �أملًا؟ �إليك ع ّني ف�أنا مرهقة،
�أ�ضناين الع�شق ،اغتال قلبي اله�ش بال رحمة� ،أنا جمروح ٌة �أيها
الغريب ،وجرحي مل يزل طر ًّيا ،ي�أبى ال�شفاء ،تركني من �أحببته �أيها
الغريب ،تركني ملتاعة ورحل ،مل ي�أبه ب�أنني قلبي امل�شنوق ..مل ي�أبه.
 ...كنتُ قد ن�سيته� ،أوهمتُ نف�سي �أنني ن�سيته ،فما الذي جاء بك
إنك كاذبة؟! مل ولن تن�سي ،وهل ين�سى املقتول قاتله؟ نعم،
لتقول � ِ
أن�س ،ولكنني ع�شتُ بعد موتي ،ر�ضيتُ مب�صريي ،دخلتُ الأر�ض
مل � َ
التفت ً
طويل �إىل الوراء ،مل �أره ،قررتُ
اجلديدة و�سرتُ مع ال�سائرينُّ ،
�أن �أم�ضي مع جحافل التائهني� ،ض ّمدتُ جراح قلبي واعتدت ،ر�أيتُ


أوجاعا تفوق �أوجاعي وال ت�شتكي ،م ّلت ال�شكوى ،ال �أحد
قلو ًبا حتمل � ً
ي�سمع ..ال �أحد �أيها الغريب.
�إنني جمنونة �أيها الغريب� ،أعرف �أنك مت�أك ٌد من ذلك� ،أيوجد
يف احلياة من �أ�صابه الع�شق وظ ّل ً
عاقل؟ حينها ال يكون عا�ش ًقا ،ال
ي�صح �أن يكون ،فقدتُ عقلي على �آخر درج ٍة من درجات احلب؛ درجة
ّ
الفراق ،هويتُ من فوقها متقهقر ًة �إىل الأ�سفل فارتطم ر�أ�سي ب�أر�ض
ً
�سقوطا مد ّو ًيا �أيها الغريب� ،سلبتني ق ّوته عقلي ،جننت..
النوى ،كان
جننتُ �أيها الغريب.
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 ...قادين جنوين م ّر ًة �أخرى �إىل م�صيدة الذاكرة ،كنتُ �سددتُ
جب احلياة العميق� ،سلوته هناك وم�ضيت ،ركبتُ
بابها و�ألقيت ُه يف ّ
قارب النجاة ،قارب احلياة وقررتُ �أن �أعي�ش ،جمروح ٌة ال ب�أ�س،
احلب ي�سريون يف ِ�شعب
مغدورة ال ب�أ�س ،مقتولة ال ب�أ�س ،ر�أيتُ موتى ّ
احلياة ،وجوههم متب ّلدة ،ال يفرحون ،ال يت�أملون ،فقط يعي�شون،
فع�شت ..ع�شتُ �أيها الغريب.
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وم�ضت الأيام على هذه احلال ،بد�أ الفرح يت�س ّلل �إ ّ
يل رويدً ا رويدً ا،
�شفتي ابت�سام ٌة
وذات م ّرة كدتُ �أن �أ�ضحك� ،أت�ص ّدق؟ ارت�سمت على ّ
عذبة ،خيل �إ ّ
يل �أنني �أحلم ،عدوتُ ب�سرع ٍة �إىل املر�آة ،وملا ر�أيتُ بريق
وقتئذ راودين الأمل ،فلرمبا
عينيّ ،امت االبت�سامةٍ ،
احلزن املم�ض يف ّ
أيامك القادمة فرح،
كانت تلك ر�سالة مفادها �أن ا�ستع ّدي ،فثمة يف � ِ
ت�أملتُ � ..أتدري ما الذي يعنيه الأمل للقلوب املجروحة �أيها الغريب؟
غريق ال يجد ما ُي�سك به �إال خيط
 ...الأمل �أيها الغريب مثل ٍ
م�صي�ص ،ي�ش ّد فتتق ّرح يداه ،يت�أمل جدً ا ،بيد �أنه ال ي�ستطيع �إفالته،
يقولون �إن الأمل جمي ٌل �أيها الغريب ،ولكن �أولو كانت حياتنا جميلة،


�سنحتاج �إىل الأمل؟ ذوو احلياة اجلميلة ال وقت لديهم للأمل،
�أك ّنا
ُ
�إنهم يعي�شون فقط� ،أما نحن �أيها الغريب ،فلأننا ال منار�س العي�ش،
يدي �أيها الغريب.
من�سك بخيط امل�صي�ص ..انظر ،انظر ..لقد �أدمى ّ
� ّأي ق ّو ٍة ت�سكنك �أيها الغريب؟ ما الذي يدفعني للتفكري فيك؟ يهي�أ
�إ ّ
إح�سا�س
زمن �سابق� ،أحدث هذا؟ ال �أعلم ،ثمة �
يل �أننا التقينا يف ٍ
ٌ
غام�ض كغمو�ضك ي�ش ّدين �إليك ،يعيدين لتلك الدقائق القليلة،
والكلمات ال�شحيحة ،والنظرات التائهة ،واخلفقات امل�ضطربة ،كانت
حلم جميل� ،صحونا منه ،كان حل ًما �سحر ًّيا،
جم ّرد رحل ٍة �سريعة ،مثل ٍ
�أ�صابتني لعنة �سحره ،انقلبت حياتي �إىل حلم ال فكاك منه� ..أتراين ما
زلتُ �أحلم� ..أخربين �أيها الغريب؟
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� ...أخ�شى اجلرح �أيها الغريب؛ لذلك �أهرب ،هذه امل ّرة ال �شفاء
يرجى ،جرحان يف القلب يقتالن ،ولن تكون ميت ًة كالأوىل ،ال مكان يل
يف �أر�ض �أموات الع�شق ،وال �أعلم �إىل �أين� ،أتراك تعلم �أيها الغريب؟
خبين باهلل� ،إىل �أين �سيودي اجلرحان بالقلب؟ اجلرح الأول م�سخني
ّ
وقتًا غري ق�صري ،فقدتُ نف�سي� ،ضاعت مني ،مل �أعد �أناُ ،م�سخت،
�سكنتني الكراهية ،كرهتُ ك ّل �شيء ،كرهتُ نف�سي القدمية ،ونف�سي
اجلديدةُ ،تهت ،بحثتُ ع ّني ً
طويل� ،أين �أنا؟ من هذه التي تقطنني؟
و�إىل الآن �أيها الغريب ،يراودين ذات ال�س�ؤال ..من هذه الغريبة التي
احت ّلتني؟ �أجبني ..باهلل �أجبني �أيها الغريب �إذا عرفت.
حاولوا م�ساعدتي �أيها الغريب ،مل يفلحوا ،عجزوا عن ترحيلها،
ت�ش ّبثت بي بق ّوة� ،أق�سمت على � ّأل تفارقني ،و�أب ّرت� ..ضربوها بال�سياط،
قر�أوا عليها التعاويذ� ،سكبوا عليها ما ًء مرق ًّيا� ،سقوها �س ًّما ،ما برحت
علي املقاومة ،ال يجب
مكانها� ،أعجزتهم ق ّوتهاِ � ،أ�سفوا حلايل ،قالوا �أن ّ


�أن �أ�سمح لها بهزميتي� ،أنا وحدي اخلا�سرة �إن فع َلت ،كنتُ �ضعيف ًة �أيها
الغريب ،يكون الإن�سان يف �أ�ش ّد حاالت الوهن حني يفارقه احلب ..و�أنا
مهب الريح ،تط ّوحني كيفما ت�شاء�ُ ،سرقت م ّني ق ّوتي،
مثل ري�ش ٍة يف ّ
انهال �سقف حلمي فوق ر�أ�سي ،وحتت الأنقا�ض مكثت ،خرجتُ جريح ًة
حلم انفجر على حني غ ّرة� ،أوتدري �أي دما ٍر
بعد �إ�صابتي ب�شظايا ٍ
يخ ّلفه انفجار الأحالم؟ تركوين وحيد ًة �أيها الغريب ..فلماذا فعلت؟
علي وعليك� ،شهوتي
� ...أحتاجك و�أخ�شاك �أيها الغريب� ،أخاف ّ
لالنتقام قد تكون �أنت �ضح ّيتها ،وتوقي للحب اجلارف قد تكون �أنت
الفائز فيه ،ال �أعلم ما هو ن�صيبك ،و�أية فتا ٍة تلك التي �ستت�صدى لك،
من �ستخرج م ّني :املُح ّبة �أم احلاقدة ..ثم �أحتاجك ،تلك هي احلقيقة،
�أنا مب�سي�س احلاجة �إليك ،يقول قلبي �أنك �سرتممهُ ،يق�سم بذلك،
ن�صفي يك ّذبه ،ون�صفي الآخر يريد �أن ي�ص ّدقه ب�ش ّدة� ..أترى كم �أنا
ممزّقة؟ �أيقوى ح ّبك على لزقي لأعود قطع ًة واحدة؟ ال �أظن ذلك،
التدمري �سه ٌل جدً ا� ..أما البناء فكم هو �صعب ،تعرف ذلك �أيها الغريب،
ّيف �شيء يق�سم �أنك �ضح ّي ٌة مثلي ،مم ّز ٌق �آخر يبحث ع ّمن يلزقه ،ر�أيتُ
هي التي جذبتني
هالة ّ
احلب التي حتيط ب�أج�ساد موتاه تط ّوقك ،لع ّلها َ
ق�صتك �أيها الغريب� ..أعرف ملاذا ت�أبى ،يرعبك عدم
علي ّ
�إليكّ ،
ق�ص ّ
االكرتاث ،تلك الب�سمة الهازئ ُة بك ،قولهم يا لك من �أحمق� ،أظ ّل يف
هذه الدنيا ّ
ع�شاق ،لقد فنوا ،مل يعد الآن �إال عالقات عابرة ،تولد
ومتوت �صغرية ،ال تع ّمر ،عالقات �سريعة مثل هذا الع�صر ..يا لك من
غبي ،النا�س ج ّمدت قلوبها ،ال مكان للقلوب و�أهوائها ،دعك من هذا،
ّ
فانتق
أحب كل من ت�ستطيع ،احلب كثريِ ،
أحب م ّر ًة واثنتني وع�ش ًراَّ � ،
� َّ
بحب
أنا�س مل يي�أ�سوا بعد ،يحلمون ٍّ
منه ما ت�شاء ..ال �أيها الغريب ،ثمة � ٌ
حب ينجو من
حب متم ّردٍّ ،
جمنون جامح ،ال يخ�ضع لقانون �أو �سلطةٍّ ،
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ع

املكائد الكثرية يف طريقه ،يتخطاها ً
وا�صل ب ّر الأمان ،ب ّر الأمان الذي
يوما؟ � ّ
أحطت قدماك فوق �شاطئه؟
مل �أعرفه �أيها الغريب ،هل و�صلتَه ً
كيف يبدو؟ باهلل د ّلني عليه ،خذين �إليه ..ف�أنا متعبة �أيها الغريب..
متعبة.
هيا� ،أنا هنا بحاجتك ،و�أنت هناك بحاجتي ،اقرتب ،تعال نط ّبب
جروحنا� ،أو نزيدها عم ًقا وينتهي الأمر ،ها �أنا بكامل �إرادتي �أقرر� :أنا
م�ستعد ٌة لدخول جترب ٍة جاحم ٍة �أخرى..
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غريب التقيته �صدف ًة يف �سينما نوفو.
ٍ

x
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ز ّفوها �إىل خلدون ،ذلك الأبله �صار زوجها ،قتلوها بد ٍم بارد،
قتلوها ورق�صوا يف جنازتها� ،أدخلوها �سجنها اجلديد ،جاء خلدون
املتع ّلق بذراع �أ ّمه ،هم�ست يف �أذنه ثم �أغلقت عليهما الباب ..هيا
هلم ،خذ ح ّقك من
فلت�رشب من دمي ،ه�أنذي ج ّث ٌة ترتدي الأبي�ضّ ،
ج�سدي ،لقد َ
دفعت ثمن هذا اجل�سد فاجتزّ منه ما ت�شاء ،لن �أ�شكو،
اق�ض ما تراه
ذلك قدري� ،أنت الآن احلاكم الناهي اجلديد يف �أمريِ ،
ن�سيت �أنك ٌ
ُ
خمبول ال ت�صلح للق�ضاء� ،إذن ،ن ّفذ ما ع ّلموك
منا�س ًبا� ،آه
َ
ادن من ج ّثتي،
�إياه ،هل
حفظت ما ل ّقنوك� ،أم تراك ن�سيت؟ اقرتبُ ،
لن �أدافع عن نف�سي� ،أهناك ج ّث ٌة تفعل؟ ق ّلبها كيفما حتب ،ارفعها،
اخف�ضها ،ا�صفعها� ،إنها منذ اليوم ملكك ،ما بك ترتعد؟ �أهددوك؟ �إن مل
تنجح �ستف�ضحنا� ،أهذا ما قالوه لك؟ �أنا ما ُ
عدت �أكرتث� ،أنا يف انتظار
ح�ص ٍة من ج�سدي ،ما بك تبكي
�سكينك ،ا�شحذه ج ّي ًدا لتنال �أكرب ّ


ع

ً
ُ
�صامتة
اخرتت البقاء
كالأطفال؛ تخ�شى �أن �أف�شي � ّرسك ،ال ،لن �أفعل،
�إىل الأبد ،لن �أفتح فمي� ،إنني بكماء.
حاول خلدون ا�ستذكار ما ع ّلمته �إياه �أ ّمه ،اقرتب من فدوى ،وبعد
ب�ضع حماوالت ف�شل ،مل يد ِر ما يفعل ،خرج من الغرفة ،ذهب �إىل �أ ّمه،
قا�س� ..أنت �أحمق ،هل �أنت فتاة و�أنا ال
�أخربها مبا جرى ،عنّفته بكال ٍم ٍ
�أعلم؟ الرجال ميوتون لأجل هذه الليلة� ،إنها زوجتك ،ولك احلق فيها،
لي�س فيما �ستفعله حرج ،ا�سمع� ،س�أعيد ما قلته لك �ساب ًقا ،احفظه
ج ّي ًدا� ،إياك �أن تن�ساه.
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�أنهت كالمها معه ،جاء دور فدوى� ،أمرتها بالتزام الأدب والتو ّقف
�رس
عن تخويف ابنها� ،س�ألتها ملاذا متنعه من االقرتاب منها� ،أهناك ٌّ
تخ�شى �أن ّ
يطلع عليه؟ لع ّلكِ �أخط�أتِ مع �أحدهم ،طوال عمرك و�أنتِ
تلعبني مع الفتيان ،رمبا �صنعوا بكِ �شيئًا� ،أخربيني �إن كان حدث،
�س�أ�سرتك ولن �أبوح ب�أمرك لأحد ،مهما كان �أنتِ ابنة �أخي وزوجة
ابني ،ظلت فدوى �صامتة ،كتمت �أملها ،ازدردته بحوافه احلا ّدة� ،شخب
الدم يف داخلها ،خنقها ،كان يدافع ليخرج من فيها ،لي�صفع وجه
هذه العجوز الآثمة ،هذه العجوز التي �رسقت حياة طفل ٍة وم�ستقبلها،
�أجربته على املكوث يف جوفها ،ومل ُتب.
ع ّمتها �صيتة لي�ست �سهلة� ،إنها حادة الذكاء ،كانت تدفعها
بخبث لتثبت �أنها عذراء ،مل مي�س�سها �أحد من قبل ،فذلك �سي�س ّهل


مه ّمة خلدون ،غري �أن فدوى مل ت�أبه لكالمها ،بل و ّدت لو �أنها ت�ؤكد
ً
و�ساو�سها� ..أجل ،لقد ُ
زوجة البنك
منت مع كثريين� ،إنني ال �أ�صلح
حريتي ،يعيد �إ ّيل �أحالمي ،مينحني
الطاهر ،دعيه يط ّلقني ،يعطيني ّ
الفر�صة لأكمل طريقي� ،إنني فاجرة ال ت�صلح للزواج ،وهناك
ٌ
ُ
فل�ست �أكرث من
منهن من ت�شائني� ،أما �أنا،
كثريات �أ�رشف منّي ،انتقي ّ
ً
زوجة البنك ال�رشيف؟
جمرد باغية� ،أتقبلني بباغية
ّ
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ولكن مغ ّبة مثل هذا احلديث وخيمة ،نهايته املوت املحتوم،
ملجرد كذبة� ،سيط ّهرون �رشفهم الذي
�سيث�أرون ل�رشفهم ،حتى ولو ّ
دنّ�سته بال�سكاكني� ،سيغ�سلون عارهم بدمها ،دمها الوحيد الذي
وهي تخ�شى املوت ،ما زالت �صغري ًة عليه ،تريد
ميلك الق ّوة لتطهريهَ ،
فرج قريب� ،أو بعيد ال �ضري ،املهم �أن يجيء
�أن تعي�ش ،يراودها الأمل يف ٍ
الفرج.
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�أق�سمت � ّأل تتك ّلم ،ولن حتنث بق�سمها ،مل ي�سعفها احلديث ،ال �أحد
يهتم بكلماتها ال�ضعيفة ،خذلتها الكلمات ،مل تُنجها من كيدهم� ،إذن
فلتجرب ال�صمت ،فلرمبا جنح فيما ف�شل فيه الكالم� ،أغ�ضب �صمتها
ّ
أتظن نف�سها خ ًريا منهم؟ عالم تتكربين؟
ع ّمتها� ،س�ألتها َمل هي �صامتة؟ � ّ
زوجا ي�سرتك� ،ساعديه يف الأمر و�إال � ُ
أخربت
احمدي ر ّبك �أن وجدتِ ً
�أباك بالأمر ،تعلمني ما الذي �سيحدث �إن و�صله نب�أ فجور ابنته،
أي�ضا �سماع �إخوتك حني يخرجون من �سجنهم بذلك ،يا
تخيلي � ً
�إلهيّ ،
�سيقطعونك �إر ًبا� ،أنتِ خري من يعرف معنى غ�ضبهم.


عمتها وجاءت بـِخلدون ،دفعته دف ًعا �إىل ال�رسير� ..أمامكما
ذهبت ّ
�ساعة ،وبعدها �سيحدث ما ال ُيحمد عقباه.
جمددا،
اجتهد خلدون لإجناح الأمر ،حاول وحاول �إال �أنه ف�شل ً
لكن اجل�سد
�ضحكت فدوى ،من يرى هذا اجل�سد يظنّه قو ًّيا جاحمًاّ ،
ّ
�سيظل �ضعي ًفا دون عقل ،خلدون معروف بالبالهة،
مهما بلغت ق ّوته
كانوا ُيذهلون ،كيف ميلك مثل هذه اجل ّثة ويخاف من �أ�شياء �صغرية
طفل �صغري ،طريقته غري املفهومة يف احلديث ،م�شيته
ال تثري الذعر يف ٍ
جبل �أ�شم� ،ضحكه املفرط على �أ�شياء ال
التي تهيئ للرائي �أنه �أمام ٍ
اجلدّ ،
حتكم الأطفال الأ�صغر منه �سنًّا به
تُ�ضحك ويف مواقف تتط ّلب ّ
أفعال ال ي�أتيها
وحتريكه ذات اليمني وذات ال�شمال ،توجيهه للإتيان ب� ٍ
عاقل ،من �أمامها هو نف�سه ذلك الطفل ،ما زال على حاله مل يكرب ،ال
تغي فيه ،ف�شِ لت الع�سكر ّية يف حت�سني �شخ�ص ّيته ،هو ذلك
�شيء ّ
الأبله الذي ال ي�ستطيع فعل �شيء دون توجيه �أ ّمه.
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رمبا تكون �أ ّمه هي التي �أو�صلته لهذاّ ،
حتكمها الزائد ،تقريعه �أمام
الآخرين� ،إجباره على تنظيف البيت واجللي والغ�سيل و�سط �ضحك
متح�ض ير�ضى للذكر مثل هذه الأعمال ،بل
اجلميع ،ل�سنا يف جمتم ٍع
ّ ٍ
ً
نقي�صة توجب ال�سخرية ،ولكرثة ما �سخروا منه دون وجود
يعدها
ّ
من يذود عنه و ُيفهمه �أن اخللل يف املجتمع ال فيه؛ بزغت يف داخله
ُ
م�ضطربة الهو ّية ،حائرة ،مرت ّددة ،خائفة ،غري قادرة على
�شخ�ص ّي ٌة


تقرير م�صريها من �أ�صغر الأمور �إىل �أكربها ،ويريدونه فج�أ ًة �أن ي�صري
ً
رجل ،يقوى على...
خرج غ�ضبان ،حتى غ�ضبه ُم�ضحك ،زجمر بكال ٍم غري مفهوم،
يهم
مذ اختلى بـِفدوى مل يك ّلمها ،يتحا�شى النظر يف عينيها ،وحني ّ
قرعته ،عنّفته ،قذفته
بتقبيلها ُيغم�ض عينيه� .رضبت �أ ّمه ك ًّفا بكفّ ،
ب�أقذع ال�صفات ،اتهمته ب�أنه لي�س ً
رجل ،جلبت �إليه ك� ًأ�سا �أخرى من
الزجنبيل ..لقد �أطعمتك جوزً ا ولوزً ا يكفيان ع�رشة رجال ،و�سقيتك
ً
برميل من الزعفران و�آخر من الزجنبيل ،ال حترق قلبي ،ال تدعني
�أغ�ضب عليك ،ال تف�ضحني و�سط النا�س� ،إذا مل حتمل زوجتك خالل
�شهر� ،سن�صبح ً
علكة يف فم النا�س ،لن يرحمونا� ،إياك �أن ت�شمتهم بي،
ا�رشب ا�رشب ،كيف ت�شعر الآن؟ قال �أنه بخري.
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دائما ال يفلح يف �شيء ما مل تكن
لن ينجح دون م�ساعدتها ،هو هكذا ً
بجانبه ،اقتادته �إىل الغرفةّ ،
�صكت الباب ،وظ ّلت يف الداخل� ..س�أ�شهد
دخلتكما� ،إنه ولدي و�أنتِ ابنة �أخي يعني ابنتي ،لي�س عي ًبا �أو حرا ًما،
خلدون خائف ً
جدا ،وال يقدر على فعل
قليل ،تعلمني �أنه متع ّل ٌق بي ً
�شيء دون م�ساعدتي ،لن �أزعجكما �س�أجل�س هنا فقط.
ينق�ض على فري�سته ،زاد خوفه،
�أ�شارت بر�أ�سها �إىل خلدون �أن ّ
املرة �سيجلب له الويل� ،سي�سمع كال ًما موج ًعا ،ورمبا
ف�شله هذه ّ
ت�رضبه �أمام فدوى فت�سخر منه ،احتار ماذا يفعل ،تر ّدد ،وبعد لأي


مد يده �إىل الغطاء الذي ت�سرت فدوى به ج�سدها ،مل تقاوم� ،أرادت �أن
ّ
تثبت لع ّمتها �أن اخللل يف ابنها الأبله ال بها .نظر خلدون �إىل �أمه وك�أنه
ي�ستنجد بها لرت�شده �إىل اخلطوة التالية ،ثارت ثائرتها ،لن تنتظر
حتى يوم الدين� ،ضاق �صدرها ،نه�ضت� ،أم�سكت ج�سد فدوى ،ثم
�رصخت عليه كي ينهي الأمر ب�رسعة.

عصري الكتبx
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ٌ
حبر مفقود

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ينبت ً
بدل منها ُ
حني تريق �أول د ٍم تذوب ن�صف �إن�سانيتكُ ،
ن�صف
�رصاع دائمّ ،
وح�ش ،وحينها لن تنال الراحة� ،سين�شب بينكما ٌ
كل
ي�شد الآخر �إىل جانبه ،تظهر �آثار هذا القتال ال�رش�س يف النف�س،
ٍ
طرف ّ
ّ
بكدمات لي�ست
نف�س بح�سب طاقتها ،الأكرث ق ّوة حتتمل ،تُ�صاب
ٍ
وكل ٍ
ب�سيطة ،تخ ّلف الإن�سان بني عاملني� ،أحيانًا يف هذا العامل ،و�أخرى يف عامل ٍ
خمتلف ،لي�س فيه �إال الأمل واحلرقة والندم� ..أما الأنف�س الأ�ضعف ،فتنهار،
جتن متا ًما ،تفقد عقلها �إىل الأبد.
ّ

ع

حمزة كان من النوع الأولُ ،
خدرتها الذنوب
نف�سا قو ّيةّ ،
ميلك ً
ٌ
موجة
املخدر ،يربز الأمل ال�شديد،
وال�شهوة ،ويف فرتات فتور مفعول ّ
ٌ
خوف ورعبُ ،
دوي قنبل ٍة انفجرت
�صوت الر�صا�صة ك�أنه ّ
عاتية من ٍ
يف ر�أ�سه ،م�شهد الر�أ�س املتناثر ،مثل طوفا ٍن من د ٍم يقرتب ويقرتب


ني يالزم �أذنيه،
ليبتلعه ،ح�رشجة اخلوف يف �صدر ال�ضح ّية ،كطن ٍ
�سقوط اجل ّثة فوق الرمال ،وك�أنه ٌ
�سقف يهوي من �أعلى على ر�أ�سه.
حني �ضغط على الزناد� ،شعر بجزءٍ منه يت� ّرسب من ف ّوهة
امل�سد�س ،طار مع الر�صا�صة ،اختلط بالدماء ،ثم بالرتابُ ،دفِن هناك،
ّ
بعيدا ب�رسعة ،خارت قواه عقب
مد يده لإخراجه ،فات الأوان ،غار ً
ّ
�سقوط ال�ضح ّية ،اجتاحته ٌ
رعدة قو ّية ،خ�شي من ال�سقوط� ،سيذهب
ما فعله هبا ًء �إن �سقط ،غ�صب نف�سه ومتا�سك ،تركه الزعيم يف تلك
وجها لوجه مع �ضح ّيته ،هذا اجل�سد الذي �رسق حياته
املعركةً ،
أح�س ب�أنه مل يعد
ب�ضغط ٍة واحدة� ،أراد �أن مييت قلبه ب�رسعة ،وحينما � ّ
يطيق ذلك ،ناداه.
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جفل حمزة� ،أرعبه ال�صوت الذي دعاه وك�أنه طلقة مدفع يف
�شبحا غادر اجلثة ولب�سه ،هزّ ج�سده
غرف ٍة معزولة ،هيئ �إليه �أن ً
خب نحو الزعيم ،فبالت�أكيد �سيطرد ال�شبح عنه� ،إنه
ليبعده عنهّ ،
وبال �شك يعرف ج ّي ًدا كيف يعيد ن�صفه الذي رحل مع الر�صا�صة،
كان يرجتف مثل ع�صفو ٍر مبتل� ،أخذ الزعيم امل�سد�س من يده ،طلب
لي�ستحم ،ثم يرجع �إليه ب�رسعة ..لن �أ�ستطيع� ،إن
منه الذهاب
ّ
وحيدا� ،أال تراه؟ ها هو
ال�شبح ُيثقل كاهلي� ،سيقتلني حني �أ�صري
ً
فوق ج�سدي يرت ّب�ص حتى يختلي بي� ،إنني ٌ
جدا ،هذه �أول
خائف ً
مر ٍة �أكون فيها خائ ًفا �إىل هذا احلد ،و ّد �أن يقول له ذلك ،بيد �أنه كتمه
ّ


يف نف�سه ،خ�شي على حلمه من ال�ضياع� ،أيعقل �أن يخ�رس بعد ّ
كل ما
فعله؟ ال� ،س�أكابر و�أذهب ،و�إن بدر من ال�شبح ما ي�شي برغبته بقتلي،
�س�أحلقه ب�صاحبه.
كانت خطواته ثقيلة ،وك�أنه ي�سري فوق طني ،تغو�ص فيه قدماه،
املحدقة يف ظهره منعته من
مرة� ،إال �أن العيون ّ
كاد يقع �أكرث من ّ
زعيما وال �شيء �آخر ..لن
ذلك� ،سيثبت لهم �أنه خمتلفُ ،ولد ليكون ً
�أ�سقط مهما حدث ،قدماي تعبتان ،ال ب�أ�س ،ال�شبح يدفعني ليدفنني
يف الطني ،لن ينجح� ،إنني �أتخ ّيل فقط ،ال �أعرف ما الذي ح�صل يل،
ظننت �أن الأمر �سيكون ً
ُ
القوي ،ال
�سهل ممت ًعا ،ماذا حدث؟ �أنت الفتى ّ
تن�س ذلكّ ،
تذكر كم املخاطر التي جابهتها ،ت�ص ّور حجم املكاف�آت
َ
التي �ستحظى بها حني ت�صري الزعيم ،حتامل على وجعك و�أكمل� ،أيام
ويتال�شى ال�شبح� ،ستعتاد الأمر مثلما اعتدت غريه ،ها قد بد�أت ب�أخذ
ح ّقك ممن رف�ضوك ،افرح ،يجب �أن تفرح ،لقد اقرتب حلمك بالث�أر
واملال� ،ست�شرتي الكثري من الرجال وجتنّدهم ل�صاحلك� ،سي�صنعون
لك ما حتب ،فقط ،ا�صرب ً
قليل.
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خلع ثيابه ،خيل �إليه �أن ن�صف ج�سده حت ّول �إىل �شيءٍ غريب،
و�شعر كثيفّ ،
التف ونظر يف املر�آة ،ارتعب
برزت له خمالب طويلةٌ ،
ً
رج ر�أ�سه ليطرد
مم�سوخا �إىل
حينما ر�أى ن�صف ر�أ�سه
وح�ش خميفّ ،
ٍ
حت�س َ�س ر�أ�سه ،ووجهه� ،أو�شك �أن يبكي� ،صفع
هذه التهي�ؤات اللعينةَّ ،


نف�سه ليفيق مما هو فيه ..الُ ،
ل�ست �أنا الذي يبكيه قتل �إن�سان ،وال
�سيحرك �شعر ًة يف ج�سدي ،لقد قتلوين �ألف
حتى قتل النا�س جمي ًعا
ّ
مر ًة واحد ًة
مرة� ،أنا �س�أكون �أكرث رحمة منهم ،لن �أقتلهم �إال ّ
�ألف ّ
فقط ،مر ًة �أبد ّية.
ً
ً
ّ
غريبة تفوح منه ،مثل رائحة د ٍم
رائحة
ا�شتم
ر�ش ج�سده باملاءّ ،
حار ،نظر �إىل احلو�ض فر�آه �أحمر� ،أغم�ض عينيه وهرب ،ارتدى ثيابه،
وت�شدانه �إىل
ورك�ض �إىل امليدان� ،شعر بيدين قو ّيتني مت�سكان بقمي�صه ّ
الوراء ،قاوم وقاوم قبل �أن ي�سمع �صوتًا يطلب منه الهدوء ،كاد قلبه
خر
ّ
يتفجر ،التفت �إىل م�صدر ال�صوت ،فر�أى الزعيم ،وحينها انهارّ ،
على ركبتيه وبكى.
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خمدر،
رفعه الزعيم عن الأر�ض� ،أجل�سه فوق
كر�سي� ،أعطاه ح ّبة ّ
ّ
قال له �أنها �ست�أخذه �إىل عامل ٍ جميل� ..إنهم يطلقون عليها فتاة ال�سعادة،
�ستن�سيك ما �أنت فيه ،ال تظن الأمر ً
املرة الأوىل التي تنزع فيها
�سهلّ ،
روح �إن�سان هي الأ�صعب والأق�سى ،و�ستعاين حتى ت�سلب �ضح ّي ًة
جديد ًة حياتها ،وبعدها �سيتحول القتل �إىل متعة ،لعبة متار�سها بال
م�شاعر ،وحتى ذلك الوقت �س�أعتني بك ،ال�رصاحة �أنني �أعجبت
بك كث ًريا ،و�س�أ�صطفيك� ،إنك متلك اجلاذبية الالزمة للزعامة ،اجتهد
و�أكمل التدريبات وبعدها �سرنى ماذا نحن فاعلون.


خفف كالم الزعيم من خوفه ،ابتلع احل ّبة ،نه�ض الزعيم و�أ�شار
�إليه ليتبعه ،خرجا �إىل امليدان ،بد�أ ت�أثري احل ّبة ي�رسي يف ج�سد حمزة،
هد�أت �أع�صابه ،اعرتاه الفرح ،نزل ال�شبح عن كتفيه ،طارده يف امليدان
و�سط �ضحك املد ّرب عدنان والزعيم واملتد ّربني ،وملا ت�أكد من هروبه
بعيدا ،رجع �إىل الزعيم� ،سار فتبعه �إىل جناح ال�ضيافة.
ً
(�ألك ٌ
طاقة بفتاة يا فتى؟)
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(بل باثنتني)

ر ّد حمزة فقهقه الزعيم.

(مع �أن من يراك يخالك فتاة)
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�ضحك حمزة ،تال�شى اخلوف والندم متا ًما ،دهمته ٌ
دفقة من جنون
ً
فر�صة �أخرى ليقتل من جديد الآن ،يف
جامح ،و ّد لو مينحه الزعيم
هذه اللحظة بالذات� ،إنه على �أه ّبة اال�ستعداد لفعل ذلك ،اجتاحته
ٌ
رغبة عارمة يف ر�ؤية منظر الدماء.
(زعيم)
(ماذا هناك يا فتى؟)
(�أريد �أن �أقتل)


(لي�س الآن ،يجب �أن جتف دماء �أول �ضح ّية ،هذا مبد�أ من مبادئ
العمل ،يجب �أن تنال �أول �ضحية قد�سية خا�صة؛ فهي الباب الذي
نقلك �إىل العامل اجلديد ،اليوم �سنكتفي بال�سهر واملتعة ،القتل كثري يف
ّ
�ستمل منه� ،أعدك بذلك)
الأيام القادمة،
دفعه �إىل جناح ال�ضيافة ،كانت بانتظاره فتاتان جميلتان.
واحدا من زعماء املرتزقة
ويف هذا اليوم د�شّ ن حمزة ا�سمه
ً
املرتقبني.
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�شهر يل
كيف حالك يا �سيدي؟ �أر�أيت �سي�ستغنون ع ّني؟ هذا �آخر ٍ
علي تدبري �ش�ؤوين؛ �إما �أن �أعرث على
يف املدر�سة� ،أمهلوين حتى نهايتهّ ،
عمل� ،أو �أعود �إىل وطني ،وال �شيء يل يف ذلك الوطن يا �سيدي ،ما
الذي �س�أفعله هناك؟ لقد ّ
جناين اهلل من اجلحيم مبعجزة� ،أنت ال
تعلم ما الذي يحدث لنا هناك يا �سيدي� ،إننا فقراء معدمون ،و�أنا
ثلثي معا�شي� ،أنت تعلم يا �سيدي
التي تعيل �أ�سرتها� ،أبعث لهم ك ّل ٍ
�شهر ّ
�أن معا�شي قليل ،ومع ذلك فهو �أف�ضل من ال �شيء� ،أحمد اهلل الذي
منحني هذه الفر�صة� ،أنا �سعيد ٌة هنا و�أمتنى البقاء ،ولكن ما باليد
حيل ٌة يا �س ّيدي� ،أتانا الأمر يف الأم�س� ،أنا وع�ش ٌر من �صديقاتي ،لقد
بكني كث ًريا يا �سيدي ،ال�شيء الوحيد الذي ميلكه الفقراء بكرثة هو
عمل يف البيوت� ،أنا ال �أطيق ذلك ولكن
الدموع يا �سيدي� ،سنبحث عن ٍ
بالء �أهون من بالء� ،ألي�س كذلك يا �سيدي؟ �صديقاتي الالئي يعملن
ق�ص�صا حزينة ،يقلن يا �سيدي� ،أرجوك ال تخرب
يف البيوت يروين لنا
ً


�أحدً ا بذلك ،يقلن �إنهن يعاملن كالعبيد يف بع�ض البيوت ،لي�س اجلميع
�سوا�سية بالت�أكيد ،فبع�ضهم الآخر ميدحن �أ�سيادهنّ  ،يخربنني كم هم
طيبون ،ولكنني �أخاف ّ
حظي يا �سيدي ،حظي مل يكن دائ ًما �سعيدً ا ،لذا
ف�أنا خائفة� ،إال �أن العمل يف اجلحيم �أف�ضل من العودة �إىل �إثيوبيا يا
�سيدي� ،أعتذر عن قول ذلك ،ولكنها احلقيقة ،نحن الفقريات ن�ستغ ّل
كث ًريا هناك� ،أت�ص ّدق يا �سيدي ،لقد كانوا على و�شك دفعي للعمل يف
�أحد البيوت ال�سيئة ،هل تفهم ما �أق�صد يا �سيدي؟ �أعني تلك البيوت
التي ميار�س فيها �أفعا ٌل قذرة ،يا �إلهي املوت �أف�ضل من ذلك� ،أعتذر
يا �سيدي لقد �أزعجتك ،ولكنني �أحببتُ �أن �أو ّدعك� ،أنت رج ٌل طيب
يا �سيدي ،ترانا وت�س ّلم علينا ،كثريون يعربون بجانبنا وال يعريوننا
�أدنى �أهم ّية ،يخ ّيل �إلينا �أنهم ال يروننا ،وك�أننا ح�شراتٌ �ضئيلة ،كم
هو �شعو ٌر م�ؤمل ذلك الذي يعرتينا حينما يفعلون ،ح�س ًنا لقد �أخذتُ
الكثري من وقتك� ،س�أو ّدعك الآن� ،أرجو �أن تدعو يل يا �سيدي� ،إن اهلل
يجيب دعاء القلوب الط ّيبة ب�سرعة ،اد ُع يل ،رمبا لن �أراك بعد اليوم،
�س�أذهب �إىل املبنى الآخر حتى نهاية ال�شهر ،وبعدها� ،آه ال �أدري ماذا
�سيحدث بعدها ،املهم ،مع ال�سالمة يا �سيدي� ،أرجوك ابق ط ّي ًبا كما
�أنت� ،أَ�شعرنا دائ ًما ب�أنك ترانا ج ّيدً ا ،فليحفظك اهلل يا �سيدي ،مع
ال�سالمة ..مع ال�سالمة.
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�إنها كاثرين اجلميلة ،و ّدعته ورحلت ب�سرعة ،ا�ستحت من دموعها،
وخ�شيت �أن يظن ب�أنها ت�ستجدي منه ً
مال ،كل الذي �أرادته هو �شكره،
وقد فعلت.
�أ�شفق لها ول�صديقاتها ،اتّخذت املدر�سة �إجراءات ّ
تق�شف ،ومنها
طرد الكثري من العاملنيُ ،يقال �إن احلرب ك ّلفت احلكومة الكثري من
املال ،لعن اهلل احلروب التي ت�ستنزف الدماء والنقود .كاثرين تعمل يف


الأمن اخلا�ص ،تراقب الأبواب ،ال ت�سمح للطلبة باخلروج �إال بت�صريح،
وكذلك متنع الغرباء والأهايل من الدخول �إىل ال�صفوف ،متلك
كاثرين �شخ�ص ّي ًة ج ّذابة ،اجتماع ّية جدً ا ،تتح ّدث مع اجلميع ،ويح ّبها
اجلميع كذلك.
طاملا �أحب الب�سطاء ،ال ي�شعر بال�ضغوط وهو بينهم ،على عك�س
الأجواء امل�صطنعة ،التي ُت�شعرك ب�أن ك ّل حرك ٍة و�سكن ٍة منك مراقبة..
�أتاحت له الكتابة فر�صة االطالع على عامل الكتّاب والنا�شرين ،تع ّرف
على بع�ضهم ،كان �أغلبهم مز ّيفني ،غري حقيقيني ،يت�ص ّنعون يف ك ّل
�شيء ،حتى م�شيتهم ووقفتهم وب�سمتهم ،يخلقون مواقف ليكتبوا عنها،
عا ٌمل مق ّنع ب�ألف قناع� ،أزعجه ذلك� ،صار يته ّرب من اللقاءات ،ويعتذر
عن ح�ضور كث ٍري من الفعال ّيات ،متنى �أن يجد يف عامل الكتّاب ما يعينه
االجتماعي� ،إال �أنه فاقم تلك امل�شكلة.
على اخلال�ص من ق�صوره
ّ
ففي هذا العامل املز ّيف عليك �أن تكون ً
ممثل ممتا ًزا ،ومناف ًقا
ف ًّذا ،وكاذ ًبا ال ي�شقّ له غبار ،و�أن ترتدي العظمة ،وتتظاهر باملعرفة،
وتخو�ض يف ك ّل �شيء .مل يق َو على ذلك ،كان طوال عمره حقيق ًّيا ،هرب
من هذا العامل امل�صبوغ باملكياج ،مل يقدر على حت ّمل �صديقه الذي
ابتاع كل ًبا ليكتب ملتابعيه على الفي�سبوك عنه ،والآخر الذي كان يتح ّدث
عن القراءة وعزوف النا�س عنها وهو ال يقر�أ ،وغريهم وغريهم ،عاد
لوحدته ،اكتفى بطيف �أ�سماء يح ّدثها وحت ّدثه.
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فعلت ذلك؟ قتلتني فعلتك)
(ملاذا ِ
(مل يكن بيدي خيا ٌر �آخر ،انتظرتك ً
طويل فلم ت� ِأت)


ع

أحتاج بع�ض
(قلتُ ِ
لك ،مل �أكذب عليك� ،أخربتك �أنني معد ٌمُ � ،
الوقت جلمع بع�ض املال وترتيب �أموري)
(وما الذي يكفل يل جناحك يف ذلك ،لقد تعبتُ من االنتظار،
والعمر مي�ضي� ،إنني على �أعتاب الثالثني� ،أتعرف ما الذي يعنيه
ذلك؟)
أنك حتبينني و�ستقفني �إىل جانبي)
(ولكنك ِ
قلت ب� ِ
ِ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

(نعم ،وال �أعرف �إن كان بو�سعي ن�سيانك ،ولكنّ اجلميع دفعني
لقبوله ورف�ضك ،قالوا �إنني جمنونة �إن رف�ضته)
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بيت
(عرفت ،نعم عرفتُ �أنه يعمل يف الإمارات وميلك املال ،وله ٌ
ميلكه ،ولكن هل يح ّبك مثلي؟ حتى �إنك ال تعرفينه ج ّيدً ا� ،سم ّية هي
عنك� ،أمل تقويل �أنك لن تتزوجي زواج �صالونات ،لن
التي �أخربته ِ
بك �إال من يح ّبك� ،أنا الذي
متنحي قلبك
ٍ
لغريب ال تعرفينه ،لن يفوز ِ
�أحببتك و�أنا من خ�سر)
عقدت �أ�سماء قرانها على ذلك الغريب ،كان فر�ص ًة ال تع ّو�ض،
ا�ستقالت من املركز� ،سيتزوجان وي�سافران ،مل يكن ل ُي�شمت به
ق�صتهم ،تظاهر ب�أنه من ان�سحب ،يتما�سك يف
العاملني ،كانوا يعرفون ّ
العمل ،وحني يعود �إىل البيت ،يدفن نف�سه حتت الغطاء ويبكي ب�صمت،
فقدت الدنيا معناها ،خ َلت من جمالها� ،صارت مقرب ًة كبري ًة ال حياة
فيها.

ت�ساءل كيف �سيوا�صل حياته بدونها ،كيف �سيذهب �إىل العمل دون
�أن يجدها ،انقلب العمل من ج ّنة �إىل جحيم� ،صار � ً
أطالل حلبيب ٍة
فارقته ورحلت ،يرى وجهها الربيء يف ك ّل �شيء :اجلدران والأبواب


ووجوه الأطفال ،حتى الأطفال كانوا يعلمون بح ّبهما ،وك�أنهم يغي�ضونه،
ي�س�ألونه عنها� ،أين ذهبت؟ تدمع عيناه ،يخربهم �أنها تز ّوجت
و�سافرت ،يلقون يف وجهه �س� ًؤال ّ
مفخ ًخا؛ ملاذا مل تتز ّوجها �أنت؟ ينفجر
ال�س�ؤال يف قلبهُ ،تنبعث �أمامه ،تطمئن عليه ،وتطلب منه م�ساحمتها،
و� ّأل ين�ساها ،و�أن يبعث �إليها ق�ص�صه اجلديدة.
ذهب
كانت �ضربتها ،مثل �ضربة ٍ
معول يف �صخر ٍة انق�سمت فظهر ٌ
كثري ،قرر �أن يقتحم عامل الكتابة احلقيقي ،لن يكتفي مبعجبيه على
عظيم �أمل ،ذلك ما اكت�شفه وهو ّ
يخط �أول رواية،
الفي�سبوك ..خلف ك ّل ٍ
�صعب جدً ا،
مل يخطر له ً
يوما �أنه �سيقدر على كتابة رواية� ،إنها عم ٌل ٌ
بحاجة �إىل املوهبة والذاكرة احلديدية وجرح رائع ُيلهمك .وهو ميلكها
جرح جميل طازج ،عليه �أن
الآن ،اكتمل مث ّلث الإبداع ،ح�صل على ٍ
ي�ستغ ّله ب�سرعة قبل اندماله.
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ع

�شفته الكتابة والزمن ،برد اجلرح� ،صارت ذكرى جميلة ،وملا �أنهى
�أول رواية� ،ساحمها ،وملا �س�أله النا�شر �أن يبعث �إليه الإهداء ،مل يرت ّدد
يف كتابة:

�إىل اخلائنة اجلميلة:
ما كنتُ لأكتب لوال جرحك..

x
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نظرت �إىل البحر يف ال�صباح ،كانت ت�س�أله �إن و�صل بري ٌد من ذاك
الغريب ،ركبت �س ّيارتها وغادرت �إىل العمل ،دعاها البحر لل�سالم عليه،
ركنت ال�س ّيارة يف موقف ال�شاطئ ،خلعت حذاءها ،و�ضعت قدماها يف
املاء ،م�شت فوق الرمل الناعم ،داعبت املياه الدافئة رجليها ،رفعت
نور�سا،
ر�أ�سها ،ال�سماء �صافية ،فردت يديها بعيدً ا ،مت ّنت لو ت�ستحي ُل ً
جالت بعينيها على املكان ،ما زال الوقت باك ًرا ،ال �أحد غريها ،جل�ست
فوق الرتاب� ،ض ّمت �ساقيها �إىل �صدرها ،لفحتها ن�سم ٌة من �سعادة ،ثمة
بهج ٌة يف �صدرها ،ال ،رمبا حز ٌن جميل� ،ضحكت ،هبطت من عينيها
دموع ،مل تخجل من البحر ،مل مت�سحها ،تركتها على وجهها ،دهمتها
مطعم �صغري ،ورق�صت ،وك�أن البحر
رغب ٌة يف الرق�ص ،احتجبت خلف ٍ
هم مب�شاركتها� ،إال �أنها �أوقفته بيدها� ،ص ّدته..
ا�ضطرب لتمايلهاّ ،
رق�صت معي
 ...ال يا �صديقي ،فلنبق �أ�صدقاء ذلك �أف�ضل� ،إن
َ
�س�أح ّبك وحت ّبني ،وبعدها �سنفرتق� ،سي�صري من املحال �أن نلتقي،


ابق بعيدً ا ،راقبني ،ال ب�أ�س ،و�إن �أحببت ارق�ص و�أنا �س�أ�شاهدك� ،أما
الرق�ص م ًعا ،فاعذرين ،لن �أ�ستطيع ،ال حتزن �أرجوك ،ما ر�أيك لو
حتت�ضنني ً
قليل ،لن �أمانع يف ذلك ،ال تذهب ،انتظرين ها �أنا قادمة.
ت�صح �إال
وك�أنها يف حال ٍة من التنومي املغناطي�سي� ،أو ال�سرمنة ،مل ُ
بعدما �صفع املاء وجهها� ،شهقت ..ما الذي جاء بي �إىل هنا؟ خرجت
مبلولة الثياب ،ا�ستذكرت ما جرى ،عرفت �أنها انف�صلت عن الواقع،
ابت�سمت ،فهي الوحيدة التي تعرف كيف يحدث الأمر ..هل ارتوى
َ
جنونك؟ �س�ألت �ضاحكة ،اقتعدت الرمال ال�ساخنة ،ج ّفت مالب�سها
ً
قليل ،ذهبت �إىل ال�س ّيارة� ،ش ّغلت مقطوعات �شوبان ..البيانو والبحر
م ًعا ،و�أريد �أن �أن�سى ،يبدو �أنني كاذبة� ،أخ�شى �أن �أموت �إن ن�سيت،
�سينتهي دوري عند هذا احلد �إن فعلت� ،س�أتذ ّكر لأعي�ش� ،س�أت� ّأل
لأوا�صل احلكاية ،لن �أخرج منها قبل النهاية.
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د ّبت احلياة يف �أبوظبي اجلميلة ،املوظفون يق�صدون �أعمالهم،
ٌ
أر�ض واحدة ،ملاذا ال نعي�ش يف
خليط من غرباء ومواطنني يعي�شون فوق � ٍ
عاملنا ب�سالم؟ ما الذي يدفعنا لنقتتل ونذبح بع�ضنا ً
بع�ضا؟ �إننا نعرف
ج ّيدً ا �أن احلروب لن حتقق م�آرب من ُي�شعلها ،بل �إن نريانها �ستحرقه
مثلما حرقت �ضحاياه ،الظلم والقهر واجلهل والظالمَ ،و َلدت �إن�سا ًنا
م�ش ّوهً ا ،دفعت كثريين �إىل دروب الإجرام والإرهاب ،متى ننجح يف
بال�سالم.
االختبار الذي ُخلقنا لأجله؟ الإعمار الذي لن يكون �إال ّ
ذابت يف بيانو �شوبان ،حملها �إىل دنيا احلب ،وجهان يتناوبان على
املرور �أمام عينيهاُ ،تغم�ضهما حني تلمح طيف عالء� ،أما حينما يظهر
ذلك الغريب ،فتجتهد لتم�سك به ،لت�س ّمره �أمامها ،تريد االحتفاظ مبا


بقي من مالحمه ،ثمة �أم ٌل جمنون يراودها ،يقول �إن ر�سالتها �ست�صله،
وت�ص ّدقه ب�ش ّدة.
ركنت ال�س ّيارة يف مر�أب امل�ست�شفى ،جذبت ثيابها املبللة الأنظار،
�صعدت �إىل ق�سم الطب النف�سي� ،ألقت التح ّية على زميلتيها ودلفت
�إىل خزانتها� ،صادفتها كيت التي �ضحكت حينما دققت يف مالب�سها،
�س�ألتها عن ال�سبب يف ذلك� ،أخربتها ،قالت �إنها �شعرت بطاق ٍة عجيب ٍة
جتذبها لعناق البحر� ،صارحتها كيت ب�ضرورة ا�ست�شارة طبيب يف
حالتها ،ال يجب �أن ت�سكت على ذلك ،ز ّمت فدوى �شفتيها �ساخر ًة من
زي التمري�ض ،ن�شرت ثيابها املبت ّلة
كالم كيت ،فتحت اخلزانة� ،سحبت ّ
على حواف اخلزانة وجانب النافذة ،وخرجت �إىل �صالة اال�ستقبال
ملبا�شرة عملها.
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يوجد عدد قليل من املر�ضى كالعادة ،دعتهم لإجراء الفحو�صات
الروتينية ،زعق جر�س الطبيب (جف) الربيطاين ،طلبت منها كيت
الذهاب ور�ؤية ما يريده ،د ّقت الباب ودخلت ،مل يكن الطبيب جف ،بل
طبيب �آخر مل تره من قبل.
ٌ
(�أنا الدكتور ها�شم ،الطبيب اجلديد)

x
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�أ�صيبت �أم خلدون بخيبة �أمل ،مل ير ِو وحيدها عط�شها لدماء
فدوى ،ف�شلت تعليماتها وتوجيهاتها وح�ضورها يف �إنقاذه� ،أمرت
طبيعي يحدث لكثريين ،رمبا
أمر
فدوى بالتكتّم على الأمر ،قالت �إنه � ٌ
ّ
�أن �أحدهم عمل ً
عمل البنها كي ال ينجب.

ع

�أخذته ودارت به على ال�شيوخّ � ،أكدوا ظنونها ،ثمة من �صنع
�سحرا البنها ،ولكنهم اختلفوا يف مكان دفنه ،بع�ضهم قال يف البحر
ً
جبل كثيف الأ�شجار،
امل ّيت ،و�آخرون قالوا �أ�سفل �شجر ٍة هرمة يف ٍ
وغريهم �أ�شاروا �إىل حفر ٍة عميقة يف باطن الأر�ض� ،صنعوا لها ا ُحلجب،
وقر�ؤوا على خلدون ،و�سقوه ما ًء مرق ًّياّ ..
وكل ذلك لوجه اهلل تعاىل،
مل يطلبوا �شيئًا ،غري �أن الزبائن يدفعون ما جتود به �أنف�سهم ،ويف �أغلب
الأحيان جتود بالكثري ل�ضمان فاعل ّية ال�سحر.


ظلت العقدة على حالها ،توا�صل عجز خلدون عن �إراقة دماء
فدوى� ،ص ّبت �أ ّمه جام غ�ضبها على فدوى ،اتهمتها ب�أنها ال�سبب فيما
حدث ،لقد ت�سببت يف �إحداث �صدم ٍة لدى وحيدها ،لكن ال ب�أ�س
ً
خادمة لهم.
�ستز ّوجه غريها ،و�ستجعل منها
التزمت فدوى ال�صمت ،مل تناق�ش �أو جتادل ،اكتفت باال�ستماع
�سالح متلكه� ،سالح الالمباالة ،تقول
وال�ضحك ،كانت تغيظها ب�أقوى ٍ
لها افعلي ما ت�شائني� ،أنا مل �أعد �أكرث من ج ّثة� ،أيتها احلمقاء ،كيف
ثم تريدين منه �أن ميلأ البيت � ً
أطفال ،يا غب ّية� ،أنا
ز ّوجتِ ابنك جل ّثة؟ ّ
غري �صاحل ٍة لذلك ،هل �سمعتِ يو ًما بج ّث ٍة تُنجب؟ وهل ر�أيتِ يو ًما د ًما
ي�سيل من ج ّثة؟
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�أمرت خلدون ب�رضبها ،ظنّت �أن �رضبه لها �سيك�رس عقدة اخلوف يف
نف�سه� ،سيعيد �إليه رجولته املهزومة �أمام جربوت هذه الفتاة الباغية؛
ّ
حطم �أ�سنانها� ،أدمى عينيها ،ك�رس يدها اليمنى التي كانت حتمي بها
ر�أ�سها ،تقي�أت ..تقي�أت طفولتها ،و�أحالمها ..تقي�أت ب�ضعة �أيا ٍم �سعيد ٍة
عا�شتها� ،أغمي عليها� ،س�أل �أ ّمه �إن كان هذا يكفي ،ف�أوم�أت �أن نعم.
مل يهتموا �إن كانت ماتت� ،سريتاحون منها �إن حدث ذلك� ،سيدفن
عارهم مع ج�سدها يف قربٍ واحد ،جاءت �أمها لزيارتها ،ر�أت �آثار ال�رضب
املربح فوق ج�سدها ،بكت بحرقة ،ثم ن�صحتها بال�صرب مثلها ،لقد
�صربت على �رضب �أبيها �أربعني ً
�سنة ،الفتاة لي�س لها �إال بيت زوجها ،لن


أحد �سواه ،ال منا�ص من ال�صرب ،بقيت فدوى وف ّي ًة ل�صمتها،
يتح ّملها � ٌ
حتدث نف�سها ،ورحلت �إىل ح�ضن ال�سيدة �أمينة،
مل ُتب �أ ّمها ،تركتها ّ
هناك حيث وجدت الأمان� ،ألقت بحزنها بني ذراعيها ،وبكتا م ًعا ..ملاذا مل
ُ
حظيت
تزرين؟ مل ت�أتِ لتهنئتي بزواجي ،عليها �أن جتيء لرتى �أية نعم ٍة
عجلي فقد
بهاّ � ،أي عزٍّ �أعي�ش فيه ،تعايل لتنقذي ما تبقى من روحيّ ،
�أو�شكت �أن �أفقد عقلي.
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ا�ستجابت ال�سيدة �أمينة لندائها ،هرعت لنجدتها ،جاءت مع
زوجها تزورها وتطمئن عليها ،انخلع قلبها ملا ا�صطدمت عيناها بوجهها
ّ
املزرق واملتو ّرم عن �آخره ،رك�ضت فدوى وت�ش ّبثت بها ،احت�ضنتها
ال�سيدة �أمينة ودموعها تل�سع وجهها ب�سوط العجز ،وك�أنها احت�ضنت
كر ًة من نار ..ماذا فعلوا بكِ يا �صغريتي؟ اللعنة عليهم ،اللعنة على
حدثيني ع ّما فعلوه بكِ � ،س�آخذك �إىل ال�رشطة،
عليّ ،
�أبيك ،اللعنة ّ
�سن�شكو عليهم و�أ�سرت ّدكِ � ،أنتِ منذ البداية يل ،هذا ٌ
دليل دامغ على
�أنهم ال ي�ستحقونك.
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بحثت فدوى عن �صوتها فلم جتده� ،أمرته �أن يقول ما يعتمل يف
جمرد متثيلية
نف�سها ،مل يطعها� ،أخربته �أن اللعبة انتهت ،لقد كانت ّ
�أ ّدت فيها دور البكماء� ،أ�سدلت ال�ستارة� ،إنها بحاج ٍة للبوح ،خذلها،
متتمات مبهمة عجزت ال�سيدة �أمينة عن فهمها.
ما خرج من فيها �إال
ٍ


ً
ورغبة منها
قالت �أم خلدون �أنها �أ�صيبت بالبكم قبل الزواج،
تكتف بذلك ،بل �أردفت �أن
يف �سرتها وافقت على زواج ابنها بها ،مل
ِ
اجلنون �سكنها ،فقدت عقلها� ،صفعها جن ٌّي يتخذها خليلة على ر�أ�سها
فجنّت ،تت� ّرصف متا ًما كاملجانني ،ت�رضب نف�سها وتخم�ش وجهها،
يحاولون منعها غري �أنها ت�أبى.
ت�صدقيها ،فهي كاذبة،
�أ�شارت فدوى بر�أ�سها �إىل ال�سيدة �أمينة ال ّ
أجن �إن ُ
ُ
بقيت يف هذا البيت� ،أرجوكِ ال
ل�ست جمنونة ،غري �أنني �س� ّ
تدعيهم يفقدونني عقلي� ،أوقفيهم ،قويل لهم �إن ما يفعلونه ّيف حرامٌ
ال �أحد ير�ضاه.
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فهمت ال�سيدة �أمينة الر�سالة� ،أ� ّرست يف �أذنها� ..س�أذهب �إىل حماية
املرة� ،أق�سم �أال
الأ�رسة و�أ�شكو عليهم ،و�س�أرجع لآخذك ،وهذه ّ
�أتركك مهما ك ّلفني ذلك.
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يتعر�ض الإن�سان �إىل �صدم ٍة حادة ف�إما �أن تق�ضي عليه �أو
حينما ّ
توقظه ..اخلرباء يعرفون ذلك ج ّي ًدا ،ويوظفونه بح�سب امل�صلحة،
م�صلحة الزعيم كانت يف الق�ضاء على �إن�سانية حمزة نهائ ًيا ،فذلك
�سيعود عليه باخلري الوفري ،لقد ح�صل على ثرو ٍة طائلة من وراء حمزة
ومن هم على �شاكلته ،و�سلطة يتمناها كثريونُ ،يدفع له نظري
خدماتِ عنا�رصه ً
احل�صة الأكرب
املقرب ّ
مال وف ًريا ،ي�أخذ هو وطاقمه ّ
طرف ُيقاتل ،فهو منحازٌ ملن يدفع �أكرث� ،شارك
منه ،ال يهمه �إىل �أي ٍ
دول �شتى ،يطلب الزعماء و ّده ،يتوا�صل معهم
يف
حروب عديدة ،ويف ٍ
ٍ
يدخرونه
ب�شكل مبا�رش ،يزورهم في�ستقبلونه �أف�ضل ا�ستقبالّ ،
ٍ
ال�شدة ،ال يعلمون متى يحتاجونه ،يز ّودونه مبا يحتاجه
ل�ساعاتِ
ّ
جي�شه من عتاد و�أموال وت�سهيالت.

ع

خ�رس كث ًريا من جنده يف الآونة الأخرية ،لذا ك ّثف ن�شاطه يف
البحث عن جدد و�ض ّمهم ،مينح من يعينه على ذلك مكاف� ٍآت جزلة،
احلروب التي اندلعت يف املنطقة ك ّلفته غال ًيا ،مثلما غنم ب�سببها غنائم


�سيعد حمزة لقيادة املجموعة امل�س�ؤولة عن العمل ّية
أي�ضا،
نفي�سة � ً
ّ
القادمة يف الأردن ،حمزة ابن ذلك البلد ويعرفه ج ّي ًدا ،وهو الأقدر
على تنفيذها بنجاح.
عا�ش حمزة ً
ليلة �رسيالية ،ك�أم ٍري يف ع�صو ٍر غابرة ،رق�صت له
ٌ
فتيات جميلة� ،أكل طعا ًما �شه ًّيا ،و�رشب حتى فقد عقله عن �آخره،
نائما حتى
منحه الزعيم �إجاز ًة من التدريب يف اليوم التايل ،تركه ً
الظهرية ،ا�ستعاد وعيه ،ظل ي�شعر ب�صدا ٍع يف ر�أ�سه� ،أخذ ح ّبة
كبتاجون ،هرب التعب ،انتابه املرح ،خرج من جناح ال�ضيافة� ،أخذه
رحب به ،وطلب �إليه اللحاق به.
�أحد اجلنود �إىل الزعيمّ ،
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املرة عليه ممار�سة �أعمال املرتزقة ،لن يكتفي بقتل �ضح ّيته،
هذه ّ
بل عليه التمثيل بها ،نزع عينيها ،بقر بطنها ،تقطيع �أطرافها ،وعلى
امل�ستجدين ر�ؤية ذلك ملعرفة ما الذي ينتظرهم ،ال �سبيل للرتاجع،
ّ
املتحركة ،ال منا�ص من الغو�ص فيها �إىل �أ�سفل،
لقد وطئوا الرمال
ّ
ي�ستعدوا لذلك ج ّي ًدا.
�سي�أتي دورهم قري ًبا ،عليهم �أن
ّ

يف امليدان ثمة ٌ
رجل ٌ
موثق من �أطرافه ب�أوتا ٍد قو ّية ،مكمم الفم،
منفذا �إىل ق ّلب ّ
تو�سالتهم ،التي جتد ً
جلدها
�أخطر ما يف ال�ضحايا ّ
�أحيانًا� ،أو بالأحرى �إىل ما تب ّقى من ذلك القلب ،ولكي يو ّفروا على
القتلة ال�صغار عناء ذلكُ ،ي�صمتون ال�ضح ّية ،اخلطر الآخر يتم ّثل يف
أي�ضا در ًءا لل�شفقة.
الرعب وا�ستجداء العينني ،وتغطى � ً


(هذا ما �ستفعله به)
�أراه الزعيم �صور ًة جل ّث ٍة م�ش ّوهة ،دقق فيها حمزة ،دهمته ٌ
ن�شوة
مبذاق حل ٍو يف فمه ،ابت�سم
�سيجرب �شيئًا
عجيبة،
ً
جديدا� ،شعر ٍ
ّ
للزعيم� ،أخذ ال�ساطور من يده ،ل ّوح به ،اقرتب من ال�ضح ّية ،نظر �إىل
زمالئه املتد ّربني الحت على وجوههم عالئم الرعب ،املد ّرب عدنان
يبد عليه اكرتاث ،الزعيم ّ
يدخن �سيجارته ويبت�سم.
وجهه جامد مل ُ
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مدعو �إىل حفلة زواج من تلك احلفالت التي �شهدها يف
وك�أن حمزة ٌّ
قريته ،ل ّوح بال�ساطور ودبك بقدميه ،ثم هوى به على ر�أ�س ال�ضح ّية،
�صدر عن االرتطام �صوت كالرعد� ،شخب الدم من الر�أ�س ،ر�شق وجه
�شد يديه ور�أ�سه وهزّ هما منت�ش ًّيا ،م�سح الدم عن وجهه،
حمزة الذي ّ
أنياب �ضخمة تربز يف فمه ،وغريز ٍة جديدة تنمو يف نف�سه دعته
�شعر ب� ٍ
�إىل الإجهاز على �ضحيته ،ف�صل الر�أ�س عن اجل�سد ب�رضب ٍة قا�صمة ،ثم
برت اليدين من الكتف ،والقدمني من �أعلى الفخذين ،بعدها بقر البطن،
انكب على �أ�شالء ال�ضحية ّ
ب�رضبات
يقطعها �إر ًبا �إر ًبا
ٍ
مل يتمالك نف�سهّ ،
�رسيع ٍة متالحقة ،وا�صل التقطيع حتى �أ�صيب بالإنهاك التام ،حمل
الر�أ�س امل�ش ّوه ،و�أطلق �رصخة مرعبة� ،شقّ الوح�ش ج�سده وخرج
منه.
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حاجة الإن�سان �إىل االنتماء ملجموعة ت�شبه �أحجية ،ملاذا يبحث
وين�ضم �إليهم؟ �أيكون لإ�شعاره بالأمان �أو بالق ّوة؟
الإن�سان ع ّمن مياثلونه
ّ
كان ي�س�أل نف�سه هذه الأ�سئلة كلما ر�أى جت ّم ًعا مث ًريا� ،أحيا ًنا يكون
للهنديني ،و�أخرى للبنغال ،على اعتبار �أنهم �أكرث الأيدي العاملة
املوجودة يف املدينة التي يعمل فيها .يقرتب منهم بخبث الكتّاب
ً
ق�ص�ص ت�ص ُلح للكتابة ،بيد �أن حاجز اللغة يقف عائ ًقا
حماول جتميع
ٍ
مان ًعا �أمام ذلك؛ غالبية التج ّمعات يتحدثون بلغة الأوردو ،يرطنون بها
ب�سرع ٍة مهولة ،تبدو كلماتها ك�أنها مت�شابك ٌة بع�ضها مع بع�ض.
زرافات زرافات،
يوم اجلمعة يكونون مقتعدين النجيل الأخ�ضر
ٍ
يعرب بينهم طم ًعا يف الظفر ب�شيء ،بع�ضهم يلعبون لعب ًة ت�شبه لعبة
ال�س ّلم والثعبان� ،آخرون يتح ّلقون يف دائرة حول �صحن حم�ص و�صحن
فول وزجاجة م�شروب غازي .وجو ٌه مرهقة ،يرتدون �أزياء موحدة،
قمي�ص طويل ي�صل �إىل الركبة وبنطال من نف�س اللون و�صندل �أو خف.


يخرج من ال�صالة ،يذهب �إىل ّ
ليق�ص �شعره� ،صالو ٌن وا�سع
احللق ّ
حلقني ،يعامله ّ
فيه خم�سة ّ
احللق الذي �صار زبو ًنا لديه بخ�صو�ص ّية،
يق�ضي وقتًا ً
ق�ص �شعره وت�شذيب حليته؛ ليعطيه املبلغ الذي
طويل يف ّ
يطلبه دون نقا�ش ،يدفع قرابة الع�شرة دنانري ،وهو مبل ٌغ كبري �إذا ما
قورن مبا كان يدفعه ّ
حللقه يف الأردن ،والذي ال يتجاوز يف �أح�سن
الكر�سي يدور حديثٌ بني
جال�س على
الأحوال الأربعة دنانري .وهو
ٌ
ّ
ّ
احللقني بالأوردو ،ال يتحدثون �إال بلهجتهم ،مع �أن عددًا ال ب�أ�س به
منهم يتح ّدث الإجنليزية بطالقة ،ولكنهم يخ�شون �أن يفهم ما يقولونه،
يجتهد يف تخمني مو�ضوع احلوار ،يتمنى � ّأل يكون هو امل�ستهدف.
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يخرج من ال�صالون ،يع ّرج على اجلمع ّية ،وهي �سو ٌق �ضخم فيه ك ّل
ما يحتاجونه ،يبتاع منها م�ؤونة الأ�سبوع ،ي�ضع يف ال�س ّلة كل ما ت�شتهيه
يهم كم �سيدفع يف النهاية ،مل يعد ذلك املُعدم
نف�سه� ،إنه ميلك املال ،ال ّ
الذي يح�سب م�صروفه بالورقة والقلم ،ي�ضبطه بد ّقة ،وال قر�ش زيادة،
وحني يجيء �آخر ال�شهر وينفد معا�شه دون �أن يقب�ض اجلديد ،يدور
مثل امل�ضروب على ر�أ�سه ،ال يدري ما يفعل ،وكيف ي�ص ّرف �ش�ؤونه حتى
يه ّل املعا�ش.

ع

كان مي�شي يف ال�شوارع �أحيا ًنا؛ � ً
نقود �ضائعة هنا
أمل يف العثور على ٍ
�أو هناك ،يحلم على طريقة الأفالم ال�سينمائية بحقيب ٍة مرتع ٍة باملال،
�صقر جائع �إىل جنبات الطرق ،ويف ك ّل م ّرة يرجع خائ ًبا،
بعيني ٍ
ينظر ّ
ال ح ّل �أمامه �سوى اال�ستدانة ،اتّفق مع �صاحب متجر قريب على �أخذ
ما يحتاجه على �أن ي�سدد الح ًقا..
 ...وبعد ذلك �ألوم �أ�سماء لأنها اختارت �صاحب املال ،لقد فعلت
احلب مهما
عني ال�صواب ،من �أين كنتُ �س�أتز ّوجها و�أنفق عليهاّ ،


كان عظي ًما فهو ال ي�صمد �أمام معول الفقر� ،سينهار على ر�أ�س بانيه،
اجليوب اخلاوية تقتل الأحالم الغن ّية ،تلك هي احلقيقة التي ال ّ
�شك
فيها� ،إنني �أمتنى لها اخلري دائ ًما ،لوال جرحها ما كنتُ لأ�صل �إىل ما
�أنا فيه الآن.
�إبان زواجها التحق باجلامعة ّ
ليح�ضر املاج�ستري يف اللغة العرب ّية،
انهمك يف الدرا�سة التي �أن�سته ،ه ّون عليه الإجناز خيبته ،وك�أنه دخل
حت ّد ًيا خف ًّيا مع �أ�سماء� ..س�أريها ما الذي خ�س َرته� ،ستندم� ،س�أجعلها
تندم على فعلتها ،مثلي ال يوجد يف احليا ِة م ّرتني.
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�أ�ص ّر على بلوغ الق ّمة ،وحينما نزف اجلرح ح ًربا ،انفرجت �أ�ساريره
عن �آخرها ،وملا ّ
توقيع مل يحلم به؛ �شهده
د�شن �أول رواية وعقب حفل ٍ
عد ٌد مهول ،عاد �إىل البيت �إن�سا ًنا جديدً ا ،كان ذلك يف �آخر �سن ٍة له يف
برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية.
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�أيقن �أنها �ستفرج ،و�أن احلال �سيتب ّدل ،وحني �سمع م�شرفه على
�أطروحة الدكتوراه يقول« :ق ّررت جلنة املناق�شة منح الطالب حمزة
حممد �سعيد ح�سن درجة الدكتوراه يف اللغة العربية» .ح ّلق بجناحني
وقتئذ �صاحله �أبوه و�ساحمه على
قو ّيني ،ارتفع عال ًيا يف ف�ضاء احللمٍ ،
قطيعته لهم ،ال يهم ،فقد ح�صل على �شهاد ٍة �ستمنحه احلق يف التفاخر
بابنه الدكتور �أمام النا�س.
والآن مع ك ّل حوال ٍة مال ّي ٍة ير�سلها �إىل �أهله ،يوقن �أن اهلل اختار
له الأف�ضل ،وحمده يف �س ّره؛ لأنه مل ي�ستجب لدعائه العري�ض باجلمع
بينه وبني �أ�سماء ،الآن توجد العديد من الفتيات يتو ّددن �إليه ،بع�ضهن
عرفهن يف عمله القدمي ،و�أخريات يف اجلامعة ،هو بالن�سبة لهن �صي ٌد
ثمني؛ دكتور وكاتب ،الفتيات يع�شقن الكتّابَ ،مل ذلك يا ترى؟ ما الذي


إن�سان �سيق�ضي �أغلب وقته منطو ًيا وحيدً ا ،ال يكرتث
يغريها يف حيا ٍة مع � ٍ
ب�ش�ؤونها ،لن يعي�ش معها تفا�صيل كثرية ،و�أحيا ًنا �سين�ساها ،رغ ًما عنه
�سيفعل ،من تتز ّوج كات ًبا ،عليها �أن تدرك �أن لها �ض ّر ًة يع�شقها ،ولن
تفلح يف �إزاحتها من عقله وقلبه ..رمبا رغبة الفتاة يف اخللود هي التي
تدفعها �إىل الر�ضا بن�صف حيا ٍة مع ن�صف زوج.
يعجبه �أحيا ًنا دور كازنوفا الذي مينحنه �إياه ،يخال نف�سه ذلك
جمع من فتيات ،حتى
الرجل الو�سيم ،النجم الذي ما �إن يعرب بني ٍ
يغمى على بع�ضهن وي�صرخ بع�ضهن ويهجم عليه ثالثَ ،من ِمن الرجال
ال يحب ذلك؟ �إال �أنه ال واحدة منهن �أثارت يف نف�سه عاطفة احلب..
وا�ستطاعت تلك الغريبة يف بع�ض يوم ما مل ت�ستطعه غريها يف �سنوات،
غمو�ض ّ
�سحر ي�سكنه؟ �أيعقل ما
ما هو ال�س ّر فيها؟ � ّأي
ٍ
يلف احلب؟ � ّأي ٍ
حدث يل؟ هل �سنتقابل م ّر ًة �أخرى؟ وما الذي �س�أفعله �إن حدث ذلك؟
لقد ا�ستغرق م ّني بوحي بح ّبي لأ�سماء �سن ًة ون ّيف ،ولوال �أنني �أخربتها
بذلك من وراء جدار ما كنتُ فعلتُ مطل ًقا ،يا َ
جبان بائ�س� ،أمنح
يل من ٍ
�أبطال رواياتي ال�شجاعة ليفعلوا ما �أعجز عنه� ،أ�سما ٌء على ورق �أكرث
�شجاع ًة م ّني ،يا لب�ؤ�سي ،ال� ،إن ح�صل و�صادفتها من جديد لن �أ�سمح
احلب معد ٌن نفي�س
لها بالرحيل ،ولو �أ ّدى ذلك �إىل قتلي ،لقد تع ّلمتُ �أن ّ
لي�س من ال�سهل العثور عليه ،ولو ظللتُ �أعزب طوال عمري ،لن �أتز ّوج
جاحما جمنو ًنا.
�إال فتا ًة �أح ّبها ح ًّبا ً
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�أعطى املحا�سب البنغايل بطاقة الفيزا ،خ�صم منها  654دره ًما،
ج ّر العربة املرتعة باملواد التموينية ،و�ضعها يف �صندوق ال�سيارة ،ركن
زميله يف العمل وابن بلده الذي ال يح ّبه وال يعرف ملاذا يو�سف �سيارته
بجانبه� ،س ّلم عليه.


تبق يل �شي ًئا �أ�شرتيه)
(ما �شاء اهلل ،رمبا مل ِ
مل يد ِر مباذا يجيب ،وال كيف يتخ ّل�ص من هذا املوقف.
(�سنلعب كرة قدم يوم الإثنني القادم ،ما ر�أيك �أن ت�شاركنا؟)
(�إن �شاء اهلل ،ي�سعدين ذلك)
�أجاب باقت�ضاب.
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(ح�س ًنا� ،أراك الح ًقا ،مع ال�سالمة)

ال ي�شعر بالراحة يف التعامل مع كث ٍري من العرب ،على عك�س
الأجانب� ،إنهم يعرفون حدودهم ج ّيدً ا ،ال ّ
يتدخلون فيما ال يعنيهم،
يحرتمونك ب�صرف النظر عن � ّأي
اختالف بينك وبينهم ،وهي �صفاتٌ
ٍ
ال يجدها يف كث ٍري من زمالئه العرب.
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�إنها احلقيقة املزعجة التي ال ب ّد من االعرتاف بها ،يهي�أ �إليه �أنه
غربي لكان تخ ّل�ص من م�شاكله االجتماعية ،التي
لو عا�ش يف
جمتمع ّ
ٍ
متنى �أن ي�شفى منها يف �أثناء حت�ضريه للماج�ستري والدكتوراه ،غري �أنه
ف�شل ،ظن �أن االرتفاع يف ال�شهادة العلم ّية يزيد من �صفاء النف�س ،بيد
متاما؛ زمال�ؤه يف الدرا�سة بدوا له مثل الأطفال يف
�أنه وجد عك�س ذلك ً
املدر�سة ،يتناف�سون ب�ضراوة ،يعملون من وراء بع�ضهم البع�ض ،وال ب�أ�س
املحا�ضر� ،أ�صيب
يف احلديث ب�سوءٍ عن �أحدهم يف غيابه ،و�أحيا ًنا �أمام
ِ
أمل كبرية ،فر�ضت عليه مزيدً ا من العزلةّ ،
ف�ضل االعتكاف يف
بخيبة � ٍ
املكتبة ،وملء فراغه باملطالعة والكتابة.
يف طريقه �إىل البيت �صادف زميله يف العمل وابن بلده م�ؤ ّيدً ا،
والذي يرتاح له وال يعرف ال�سبب يف ذلك� ،أ�شار له ،تو ّقف.


(مرحبا يا حمزة ،كيف حالك؟)
(� ً
أهل م�ؤيد ،احلمد هلل)
(�سنذهب يف رحل ٍة �إىل املرف�أ �آخر ال�شهر ،ما ر�أيك �أن ترافقنا؟)
ما�سة للقاء البحر.
وافق على الفور� ،إنه بحاج ٍة ّ

x
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الكاتب يعرف ج ّيدً ا �أن احلياة تفوق �أية رواية� ،إنها ُتدرك ذلك ،ما
ح�صل معها جعلها تتق ّبل الأحداث غري املتوقعة ب�صد ٍر رحب ،ال �شيء
م�ستحيل ،وال �شيء خيا ّ
يل ،ما دمنا على قيد احلياة فك ّل �شيءٍ ممكن،
باتت ت�ص ّدق الق�ص�ص العجيبة التي ت�سمعها ،حتى لو قال لها �أحدهم
�أنه يعي�ش مع خملوقٍ ف�ضائي لن تك ّذبه؛ فاحلياة �أكرث غرابة من ذلك.
ال �شك يف �أن حياة الإن�سان ت�سري وفق �سنن ،ولكن �أال حتدث �أحيا ًنا
معجزات تخرتق هذه ال�سنن؟ لو ند ّقق يف حياتنا� ،سنعرث على تلك
املعجزات ،غري �أننا للأ�سف فقدنا ده�شتنا ،جتتاحنا معجز ٌة تقلب
حياتنا ر� ًأ�سا على عقب ونكاد ال ن�شعر بها ،تبدو لنا الأ�شياء مت�شابهة،
ال فرق بينها ،نتعامل معها ب�آل ّية مقيتة ،دون التدقيق يف جوهرها ،ولذا
فقد ك ّل ثم ٍني قيمته ،بات يت�ساوى مع التوافه ،ال �أحد يحفل به وبتف ّرده،
امل�أ�ساة احل ّقة يف هذا الزمن هي �أن الإن�سان مات يف داخله الإن�سان..
فقد االت�صال مبن حوله ،يتقوقع على نف�سه ،ي�سعى لإ�شباع رغباته


الآن ّية ب�سرعة ،ال يهم كيف ،املهم �أن تل ّبى حاجات تلك الغرائزّ ،متت
ري من امل ّيزات
عملية برجمة الإن�سان احلديث
بنجاح باهرُ ،قتلت كث ٌ
ٍ
وج ِّمد قلبه ،لذا ال عجب من
والطاقات التي ولد بهاُ ،ع ّطل عقلهُ ،
الفظائع التي يرتكبها؛ فلو كان �إن�سا ًنا ملا فعل ذلك.
روحا جديدة ،و�أنع�شت فيها قدرات ُمت�ضرة،
منحت الكتابة فدوى ً
ا�ستعادت ده�شتها ،وح ّررت عقلها ،و�أحيت قلبها ،ت�ستوقفها �أدنى
التفا�صيل ،تد ّقق يف �أ�صغر الأحداث ..تف ّكر ،وحت ّلل ،وتنقد ،وت�ستخرج
احلكم والدرو�س ،ال �شيء يحدث عب ًثا يف هذا الكون ،ثمة �سبب ،ال بد
ِ
من وجوده �سواء �أدركنا ذلك �أم ال.
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بد�أ الطبيب الأرد ّ
ين اجلديد (�إبراهيم) يتو ّدد �إىل فدوى� ،شغلته
بعام واحد فقط ،مل ي�ص ّرح لها
الدرا�سة فلم يتز ّوج حتى الآن ،يكربها ٍ
بذلك� ،إال �أن هذه الأمور ال حتتاج �إىل ت�صريح �أو تلميح ،ال تتط ّلب �أكرث
من ال�شعور بها ،ال يوجد فتاة تعجز عن �إدراك حقيقة م�شاعر حم ّدثها،
فهي متتلك غريز ًة ُتعلمها بذلك ،تبوح لها مبا يعتمل يف نف�سه ،وملا تلتقي
كالم مكتومّ ،
تفك �شيفرته
الأعني ،يت�أكد حد�سها؛ ترى يف عينيه بريق ٍ
ب�سهولة ،فتخجل ،يطفو خجلها على وجنتيها ،فيخفق قلب الرجل يف
طبل �ضخم ،يعلم حينها �أن ر�سالته ُقرئت و ُفهمت ،يرتبك،
�صدره مثل ٍ
موعد منا�سب ،ت�شاهد
هل ُيف�صح عن م�شاعره �أم ي�ؤجل ذلك �إىل ٍ
الفتاة ارتباكه فتهرب من حالوة وحرارة امل�شهد ،ال ميكنها املقاومة
�أكرث ،تفزع �إىل مر�آتها ،تنظر فيها ،ت�أمل �أال يكون وجهها ف�ضحها،
ولكن هيهات ،تبدو مالحمها ك�أنها تب ّدلت ،جتتهد يف مللمتها ،ت�ستجمع
ق ّوتها وتعود ملمار�سة �أنوثتها ،تتد ّلل وتبتعد ،تتح ّرق �شو ًقا ملطاردته لها،
بكالم �صريح
وحني ت�شعر بتعبهُ ،ت�شفق عليه ،تقف ليلحق بها ،ويبوح ٍ
زمن طويل.
مليح ،تتوق ل�سماعه منذ ٍ


ع

ا�ضطربت فدوى ،مل ترغب يف التفكري بالأمر ،بيد �أنه غلبها؛ مل
حب �آخر ،لن �أخدعه،
تف ّكر �إال فيه ..ل�ستُ م�ستع ّد ًة لهذا� ،أنا على ذ ّم ِة ٍّ
�س�أخربه �صراح ًة بذلك .بد�أ املونولوج القا�سي:
غريب التقيته ،وقد ال تتاح لك
أنت ال تعرفينه ،ذلك جم ّرد
(� ِ
ٍ
الفر�صة للقائه جم ّددًا)
(نعم� ،أنا ال �أعرفه ،ولكنني �أ�ص ّدق قلبي)
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يخدعك من قبل؟)
(ت�ص ّدقني قلبك؟! �أمل
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(ال ،مل يفعل ،يف تلك امل ّرة ،خانتنا الظروف)

(تكذبني ،ال توجد ظروف تقدر على قتل احلب ال�صادق)

(حتى لو� ،س�أ�ص ّدقه ،لقد �أنع�شه ذلك الغريب ،ومن ح ّقه نيل ال�شكر
مقابل ذلك)

أنت واهمة ،تظ ّنني �أن ب�إمكانك التح ّكم باحلياة مثلما تفعلني
(� ِ
بو�سعك ت�سيري �شخ�ص ّياتها مثلما ت�شائني،
يف ق�ص�صك ،تتخ ّيلني �أن
ِ
ل�ست �إله)
أنت ِ
ق�صة ،و� ِ
احلياة لي�ست ّ
(�أ�ستغفر اهلل ،ومن قال ذلك؟ بالت�أكيد ل�ستُ �إله ،ولكنني �أ�ؤمن
باهلل ،ولذا ف�أنا �أ�ؤمن مبعجزاته� ،أعرف �أن ثمة خوارق حتدث يف حياة
النا�س)
(وتخالني نف�سك من �أولئك الأ�شخا�ص ،مثلما يظنّ ك ّل النا�س،
يوما ما �شي ٌء خار ٌق يقلب حياته)
اجلميع يعتقد �أنه مم ّيز ،و�سيحدث له ً


(�أنا مت�أكد ٌة من ذلك ،اجلميع يحدث لهم ذلك ال�شيء اخلارق� ،إال
�أن من ي�شعرون به ق ّلة ،لذلك يدركون حقيقته ،يرون جوهره ،يعرفون
�أنه خارق)
(هذا الطبيب فر�ص ٌة ال تع ّو�ض)
ثك ب�شيء لتف ّكري فيه ك ّل هذا التفكري؟)
(كم � ِ
أنت حمقاء! وهل ح ّد ِ
أنت الآن تت�ص ّنعني دور الغب ّية)
(� ِ
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(ح�س ًنا� ،إنني متعبة ،لن �أوا�صل هذا النقا�ش� ،سنكمله الح ًقا،
ارحتت؟!)
يفاحتك بالأمر،
�سنكمله حني
ِ
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تزايد اهتمامه بها ،الحظت كيت ذلك ،همزت وملزت ،تظاهرت
فدوى بعدم الفهم� ،أ�صيبت بحال ٍة من الت�ش ّو�ش مل تتو ّقعها ،وخا�صة يف
هذا الوقت بالذات� ،سيجربها هذا الت�ش ّو�ش على التو ّقف عن �إكمال
روايتها (بح ٌر مفقود)� ..إنه �أم ٌر خطري� ،إن تو ّقفت عن الكتابة الآن،
فلن �أ ّمتها� ،سينقطع الإلهام ،و�ستهرب ال�شخ�ص ّيات بعيدً ا ،و�ست�ضيع
الأحداث� ،س�أف�شل يف جتميعها� ،سيذهب جهدي هبا ًء� ،إنني �أع ّول
عليها كث ًريا؛ فهي �أقوى ما كتبتُ حتى الآن.

ع

انبثق يف نف�سها �شعو ٌر جميل ،اجتهدت يف كبته ،مل تفلح ،لي�س
ً
يوم وال تت�أثر ،لن تكون �إن�سا ًنا �إذن.
�سهل �أن ترى �أحدً ا يح ّبك ك ّل ٍ
�شاب و�سيم ،دمث الأخالق� ،شديد الطيبة،
الطبيب �إبراهيمٌ ،
يتعامل مع املر�ضى بقلبه ،يخرجون من عيادته م�سرورين ،ويخف�ض
جناحه لع ّمال النظافة ،يلقي عليهم التحايا ّ
ويب�ش يف وجوههم ،ت�س ّلل
�إىل قلبها بخ ّفة.


كانت يف مكتب اال�ستقبال حني فوجئت به ،ارتبكت ،ه ّمت بالهرب،
بيد �أنه قطع عليها الطريق.
(هل متانعني يف احت�ساء القهوة معي بعد انتهاء العمل؟)
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متنى لو ُ
يعي�ش مغامر ًة جمنونة مع واحد ٍة من فتيات هذه املدينة
ال�صغرية التي يعمل فيها ،املدينة احل�صينة ،املحجوبة عن �ضيوفها
ب�أ�سوا ٍر من عزلة يفر�ضها �ساكنوها على �أنف�سهم ،وال ي�سمحون ملن
هم من خارجها يف اخرتاقها ،هذه املدينة التي �أح ّبها كث ًريا ،غري �أنها
ظ ّلت ع�ص ّي ًة متم ّرد ًة ،عجز عن تروي�ضها ،كانت �أبوابها �صلبة ،مل يق َو
على ك�سرها ،وبقيت الكثري من الأ�سرار خلفها ،رمبا حرمه ق�صوره
االجتماعي من االطالع على خفايا كانت لتُك�شف له لو كان �أكرث جر�أة.
ّ
من كان يت�ص ّور �أن يكتب جم ّددًا عن فتا ٍة من بلده؟ �إن الأمر بر ّمته
�أقرب �إىل اجلنونٌ ،
موقف �صغري ُيحدث يف حياته كل هذا االنقالب،
ولكن كيف �ستكون النهاية؟ هل �سيعي�ش حياته ً
حامل ندب ًة جديدة؟ �أم
�أن للحكاية نهاية خمتلفة؟


تهي�أ للذهاب �إىل املرف�أ ع�صر يوم اخلمي�س ،عقب انتهاء العمل،
مل تتح له الفر�صة ملوا�صلة الكتابة� ،س ُيكمل حني يرجع من املرف�أ،
املدينة املنتجع ،هكذا �أ�سماها بعد �أن زارها �أ ّول م ّرة ،قري ٌة �صغرية
مفتوحا ال نهاية له ،يلتقي يف الأفق مع ال�سماء ،يتّحدان
ُتاور بح ًرا
ً
يف لوح ٍة مذهلة �أ�صابته بالثمالة حينما ر�آها ،تبعد عن مدينة زايد
ثالثني دقيقة.
و�ضع حاجاته يف �صندوق ال�س ّيارة ،ذهب �إىل بيت م�ؤيد ،وجدهم
ب�شكل متتابع ،الطريق
هناك ،ع�شرة زمالء ،ك ّلهم �أردنيون ،انطلقوا ٍ
�إىل املرف�أ مليئة بال�شاحنات ،فهي طري ٌق خارجية تو�صل �إىل ال�سعودية،
وت�سمى (طريق الغويفات الدويل) ،ال�سرعة على هذا الطريق ال يجب
�أن تقل عن 120كم�/س.
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قاد ال�س ّيارة ،كان وحيدً ا ،ي�شرد يف ذلك املا�ضي الذي عا�شه� ،س�أل
نف�سه ،ملاذا نحب�س �أنف�سنا يف حيا ٍة ان�صرمت؟ �إننا بذلك نحرم �أنف�سنا
علي �أن �أن�سى� ،أنا الآن �إن�سا ٌن جديد،
من حيا ٍة حقيقية �أجمل بكثريّ ،
ويل احلق يف البحث عن ال�سعادة ،لقد جتاوزت اخلام�سة والثالثني
قبل �شهر ،يجب �أن �أ�سعى �إىل ت�أ�سي�س �أ�سرة ،يكفي ،لقد ج ّننتني
الوحدة والتفكري� ،س�أ�ضع حدً ا لك ّل هذا.
� ...إنني مثل هذه ال�صحراء ال�شا�سعة ،م�ساح ٌة فارغة ،ال يعمرها
ال�سن ،و�أ�شباح تطري
نخالت
�سوى اخليال ،وذكريات مثل
ٍ
ٍ
طاعنات يف ّ
يف داخلي ،يقتاتون على حزين وفرحي ،ي�أكلون تفكريي ،يتالعبون
ب�أع�صابي ،ال يرتكونني �إال حني �أنام ،ال �أعلم �أين يذهبون ،وذات م ّرة
فزعا ،بحثتُ عنهم فلم �أجدهم� ،أ�صبتُ بحمى الفقد ،ومل
�صحوتُ ً
� َ
أ�شف �إال بعدما عادوا� ،أنا بدونهم ال �شيء ،ولكن �آن الأوان لنملأ هذا


أنا�س حقيقيني ،عامل اخليال جميل� ،إال �أنه مرعب ،يجعلك
الفراغ ب� ٍ
خمتل ًفا يف نظر القريب والبعيد ،والأهم يف نظر نف�سك� ،أنت تعلم
ل�ست كغريك ،وتتوق �أحيا ًنا لتعي�ش حيا ًة طبيعية ،تتمنى
ج ّيدً ا �أنك َ
معرفة مباذا ي�شعر الآخرون ،وما هي اال�ستجابة الطبيعية للمواقف
باملجان ،فما
املختلفة� ،إنها ال�ضريبة التي ال ب ّد من دفعها ،ال �شيء ّ
بالك ب�شيءٍ بقيمة الكتابة.
ركنوا ال�س ّيارات بجانب البحر ،حملوا حاجاتهم وهبطوا �إىل
ال�شاطئ ،فر�شوا ال ُب�سط ،ن�صبوا مواقد ال�شواء ،ج ّهزوا الأراجيل..
ع�شرة زمالء ق�ضيتُ معهم �سنتني ،وها �أنا مثل الغريب بينهم� ،أحاول
االندماج معهم فال �أفلح ،ال �أعرف ما هو احلل لذلك؟ �إنهم يعتقدون
متكبا ،ولكنني ال �أجد الكثري لأقوله لكم ،وال
متكب ،ال� ،أنا ل�ستُ ّ ً
�أنني ّ
�آبه برتهاتكم� ،أجتهد يف جماراتكم ،ف�أف�شل ،عليكم تق ّبلي مثلما �أنا،
�أعرف �أن وجودي يث ُقل عليكم ،ولوال وجود م�ؤ ّيد ما كنتُ لأرافقكم،
�أنا بحاج ٍة �إىل الفرار مما يعتمل يف نف�سي ،وذلك داف ٌع �آخر ملجيئي
معكم� ،أما ال�سبب الأكرب فهو �شوقي لهذا الأزرق ،كان من املمكن �أن
�آتي وحدي� ،إال �أنني �أحببتُ م�شاهدة تعامل النا�س مع البحر ،وللأ�سف
ح�صل ما تو ّقعت ،مل يعريونه �أدنى اهتمام ،ال فرق عندهم �إن كان ما
ٌ
حمبط حزين.
�أمامهم بح ًرا �أم �صحراء ،كم �أنا
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ان�س ّل من بينهم ،ع ّنفوا م�ؤ ّيدً ا لأنه �أح�ضره.
(�إنه ط ّيب وتلك طبيعته)
ر ّد عليهم م�ؤ ّيد.


ع

خلع حذاءه ،و�ضع قدميه يف املاء ،تناهى �إىل م�سمعه �صوت
مو�سيقى ،بيانو ،خ ّيل �إليه �أنها �آتي ٌة من داخل البحر ..ال ينق�صني �سوى
كائنات يف باطن هذا الأزرق ب�إمكانها
هذا ،ولكن ما املانع من وجود
ٍ
العزف؟!
ارتفع ال�صوت �أكرث و�أكرث ،تل ّفت حوله ،يبدو �أن ال �أحد غريه
ي�سمعه ،ر�أى �شي ًئا �صغ ًريا يحمله املوج �إىل ال�شاطئ ،وكلما اقرتب �أكرث
�صار �صوتُ املو�سيقى �أعلى.
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�سرت يف ج�سده رعدة ،اق�شع ّر بدنه� ،أما قلبه فكاد يخلع �ضلوع
�صدره ،وقف وراح مي�شي نحوه ،بات قري ًبا جدًّا� ،سمع �صوت مو�سيقى
يعرفها� ،إنها املقطوعة التي عزفها (رايان غو�سلينج) يف فيلم (ال ال
الند) ،ولكن �أيعقل �أن ت�صدر من هذه الزجاجة؟!
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النهاية
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ما هو ال�س ّر يف ع�شقنا للنهايات؟ ملاذا نتوق للو�صول ب�سرعة؟ باتت
حياتنا �سبا ًقا نحو النهاية القادمة ،فقدنا اال�ستمتاع بالرحلة ،ال يهمنا
�إال بلوغ ّ
حمطة النهاية اجلديدة ،يفوتنا الكثري من اجلمال يف �أثناء
حمطة �إىل ّ
التن ّقل من ّ
حمطة ،مل نعد نح�سب �أعمارنا بال�سنوات ،بل
ّ
املحطات التي قطعناها ،لي�ست النهاية هي ما ُخلق الإن�سان
بعدد
لأجله ،ولكن ما الذي فعله يف الطريق �إليها ،والنهاية لي�س بال�ضرورة
تعب عن حقيقة الرحلة ،بع�ض النهايات تكون حزينة مفجعة ،غري
�أن ّ
�أن رحلتها كانت يف غاية ال�سرور وال�سعادة ،وثمة نهاياتٌ �أخرى جميلة
كانت ُطرقها مر�صوف ًة بالأمل.
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لن �أ�ضع نهاي ًة لهم� ،س�أمنحهم الفر�صة ليفعلوا ب�أنف�سهم ،لرمبا
جنحوا فيما �س�أف�شل فيه.

x



البداية
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خرجنا من �سينما نوفو �أنا وزوجتي بعدما �شاهدنا فيلم (ال ال
إح�سا�س غريب دفعني �إىل اجللو�س ً
قليل يف �صالة
الند) ،انتابني �
ٌ
ق�صته
االنتظار� ،صفعتني كم ّية الإبداع املوجودة يف هذا الفيلم ،كانت ّ
ب�سيطة� ،إال �أن املو�سيقى املرافقة وامل�شاهد والألوان ،تغلغلت يف نف�سي،
ظ ّنت زوجتي �أنني �أ�صبتُ ب�صداع ،ذهبت لتجلب زجاجة ماء ،كنتُ
ق�صي ،فر�أيتُ �شا ًّبا يقر�أ كتاب ماركيز (ع�شتُ لأروي)،
جال�سا يف ٍ
ً
ركن ّ
�شم�س م�شرقة) ،وكانت
ي�سرتق النظر �إىل فتا ٍة تطالع رواية (�ألف ٍ
تختل�س النظر �إليه � ً
أي�ضا.
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مل ُيغادر م�شهدهما خيايل ،ويف �أثناء عودتنا �إىل البيت ،ركبا معنا
أ�شهر ،وذات �صباح ،ا�ستيقظتُ فلم
يف ال�س ّيارة ،وعا�شا معنا �أربعة � ٍ
�أجدهما ،رحال ،و�إىل الآن مل �أ�سمع عنهما خ ًربا.

ّتمت


محطة
ّ
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كنتُ م�ساف ًرا �إىل الأردن لق�ضاء �إجازة ال�صيف ،ركبتُ يف الطائرة،
برزخ بني النوم وال�صحو� ،أخذتُ �أطالع الأخبار على هاتفي،
دخلتُ يف ٍ
قر�أتُ خ ًربا ،ال �أدري �إن كان ذلك حقيقة �أم ً
خيال ،يقول( :انتحار فتاة
جمنونة يف الع�شرين من عمرها ُتدعى فدوى!) ،اعرتاين حز ٌن مم�ض،
رمبا تكون فدوى التي �أخربتكم عنها ،ورمبا تكون �أخرى ،ل�ستُ مت�أ ّكدً ا
من ذلك.
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نظرتُ من نافذة الطائرة �إىل الأر�ض البعيدة ،تخ ّيلتني �أجل�س فوق
ب�ساط
�سحري� ،أخرجني �صوتُ
واحد ٍة من هذه الغيوم ،تكون يل مبثابة ٍ
ّ
كابنت الطائرة من ّ
ب�صوت حزين:
جلة �أفكاري املجنونة ،قال
ٍ
(ال�سادة الر ّكاب هنا الكابنت يرجى العلم �أننا �سن�ضط ّر �إىل
الهبوط يف مطار الريا�ض ،حدثت م�شكلة يف مطار امللكة علياء ن�أمل
ح ّلها قري ًبا)


همهمات تفيد بقيام جمموعة من املرتزقة بعمل �إرهابي
�سمعتُ
ٍ
يل �أنني نائم ،رمبا ،ما �أدراين �إن كنتُ ً
ا�ستهدف املطار ،خ ّيل �إ ّ
يقظا
عقل �أحدهم يلهو بي حتى جتيء
�أم نائ ًما؟ لع ّلي �أنا الآخر من ابتداع ِ
النهاية.
ال ،لن �أنتظر النهاية ،وال يه ّمني متى �ست�أتيُ � ،
أدرك ج ّيدً ا �أن يل
�إراد ًة ح ّرة تتيح يل فر�صة عمل ما �أريد عند ال�ضرورة.
�ش ّغلتُ فيلم (با�سنجر) ،جمموعة من الأ�شخا�ص يذهبون يف رحل ٍة
خا�صة ،و�سي�ستيقظون بعد
كوكب بعيدّ ،مت تنوميهم يف
ٍ
�إىل ٍ
حجرات ّ
مئات ال�سنني� ..إنها جم ّددًا رحلة البحث عن نهاي ٍة جديدة غريبة.
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تناهى �إىل م�سمعي �صوتُ املقطوعة التي ُعزفت يف فيلم (ال ال
التفت ،ملحتُ وج ًها� ،أظنني �أعرفه،
الند) تخرج من هاتف �أحدهمّ ،
املمر�ضة فدوى! ،لي�ست وحيدة ،كانت حتمل ً
طفل�،إذن فلقد تز ّوجت،
ولكن من منهما ،بحثتُ عن زوجها ،مل يكن معها.
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