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تذهــب دار خطــوط للنــر والتوزيــع إىل أمــداء طَموحــ ٍة عــر االنتصــار للنصــوص
اإلبداعيــة املتجــاوزة ،وإيــاء الفعــل الجــا ّيل اهتام ًمــا كبـ ًرا بكونــه فَ ًّخــا برص ًّيــا ،ولَـذَّة
الكتــاب الــذي ســيوقع القــار َئ يف لَــذَّة الصــور ِة و متثُّالتهــا املعرفيــة
كا ِمنــ ًة ل ِ ِصفــات
ِ
املتحركــة.
ٍ
ثقافــات مختلفــ ٍة مــن خــال الرتجمــة ،مؤمنــن بــأن االختــاف عافيــة
نقــارب بــن
للقــارئ واملبــدع معــا.
خطوط حرب يفيض يف كل الحقول .....
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()1
 منذ متى ِوأمك ترقص؟
 منذ ساعة. وميس ؟ نامت قبل قليل.كان وجه لبنى حزيناً ويؤملني كثريا ً أنه اكتىس بأ ٍمل مبكر.
()2
موســيقى الغرفــة الصاخبــة تش ـتّت انتباههــا عــى مــا حولهــا
كــا يف كل يــوم  .ذلــك الصخــب الــذي ينــر معــه رائحــة نــور
يف الصالــة يجعلهــا قلقــة  .ال يســتقر رأســها عــى فكــرة واحــدة
 ،لــذا تقضــم بأظافرهــا مــن دون أن تشــعر ،غــر أ ّن وجــودي
يف البيــت يضفــي عليهــا الكثــر مــن الهــدوء والطأمنينــة فتــرك
عــادة قضــم األظافــر وتســتكني وتهــدأ.
ـت فيهــا بــدت عــى عينيهــا آثار ســهر
يف لحظــة الرقــص التــي كنـ ُ
وبقايــا بــكاء جـ ّـف يف مقلتيهــا  ،ومثــة خــوف يتحــرك يف عينيهــا
بقيــت  -مثــل أم
الســوداوين ال ميكــن يل أن أتجاهلــه .لكنهــا
ْ
صغــرة  -تــداري اختالجاتهــا واضطراباتهــا بأيــة طريقــة ممكنــة.
أمومــة مبكــرة ألنثــى صغــرة وزعــت اهتامماتهــا بــن طفلتنــا
ميــس ودراســتها الشــاقة وأمهــا املضطربــة بســلوكها الجنــي
غــر املنضبــط ولعنــة الشــظية املتحركــة فيهــا.
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تحسســت يف جســدها ارتجافــة ناعمــة مل تســتطع إخفاءهــا
ُ
عنــي وأنــا أضمهــا وأدخــل معهــا اىل غرفتهــا الصغــرة املعبّــأة
بالبوســرات التعليميــة الكثــرة.
()3
أتوســم فيهــا
لبنــى طاقــة علميــة واعــدة وشــطارة ذكيــة ّ
مســتقبالً لهــا ؛ لكنهــا دخلــت معنــا يف هــذه القســوة الشــخصية
بالرغــم منهــا ُ ،مدركــة حجــم الخطــر بيننــا ،فذلــك تحــاول أن
تجمــع أشــاء البيــت بطريقــة طفوليــة .أو هكــذا كانــت تتصــور
وعــت املشــكلة
وتســعى ألن تكــون حياتنــا طبيعيــة  .لهــذا
ْ
الحقيقيــة وأدركــت الشــذوذ املخيــف الــذي يعــري نــور ،وكان
البــد لهــا أن تتكيــف بــكل مــا فيهــا مــن قــدرة عــى التك ّيــف
وتتح ّمــل النتائــج املفاجئــة التــي مل أكــن أدري أنهــا ســتصل اىل
هــذا املنعطــف املت ِعــب.
كنــت أحــاول امتصــاص قلقهــا يف لحظــة املوســيقى الصاخبــة
 ،بينــا بقيــت متامســكة لتبــدو طبيعيــة أمامــي .أمل ّهــا بــن
ـي وكأننــي اقــول لهــا بصـ ٍ
ـوت ال يخــرج مــن حنجــريت :ال
ذراعـ ّ
ـاج ودواء .دعــي أمــك ترقــص حتــى تخــرج
تقلقــي فالرقــص عـ ٌ
منهــا تلــك اللعنــة.
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()4
أنــا ولبنــى نتبــادل االنفعــاالت والتطمينــات والرقابــة أيضــاً ،
ونخــى عــى الصغــرة النامئــة ميــس مــن أن تســتدرك بفطرتهــا
حجــم األمل املســترشي بيننــا الــذي تســببت بــه شــظية ترقــد بــن
فخــذي نــور منــذ ســتة أشــهر.
()5
الصــوت الســعيد لـــ عبدالحليــم حافــظ مــن أحــد أفالمــه
الرومانســية يصــل اىل الصالــة ويتكــرر معــه صــوت الشــجن
القديــم  .يــد ّور املــايض بطريقــة تطريبيــة .لعـ ّـي اآلن يف ُســكرة
القيلولــة ممــددا ً عــى أريكــة لبنــى أرى فســتان ســعاد حســني
يطــر يف الهــواء فتتلقفــه فراشــات النهــار وأصابــع الكومبــارس ؛
ورمبــا أكاد أســمع لهــاث « نــور» وهــي تــدور يف غرفتهــا راقصـ ًة
متــأ املــكان برائحــة جســدها املتبخــر يف هــذه اللحظــة ،وأن
أتخيلهــا اآلن عاريــة يتفــ ّرق جســدها ويلتــم مــع موســيقى
ـاب خفيفــة تلوي بجســدها يف كل
فارقتُهــا عرشيــن ســنة  ،أو بثيـ ٍ
اتجــاه وتفتــح ســاقيها كاملجنونــة مثــل «نجــوى فــؤاد» بجســدها
الناعــم والعــرق يتصبــب مــن جســدها املجــروح ،وعيناهــا
تبكيــان وروحهــا تتبلّــد بــاألمل عندمــا تأخــذ نفس ـاً قص ـرا ً.
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()6
تغــر الطــرب الراقــص اىل أم كلثــوم يف « بعيــد عنــك حيــايت
ّ
عــذاب» املوجعــة وهــي تقيــس املســافات املطلوبــة لحركــة
قدميهــا وســاقيها ثــم تتطافــر مــع وركيهــا املمتلئــن فيتطايــر
شــعرها عــى ظهرهــا  ،ثــم تســتكني قليـاً مــع املوســيقى التــي
تهــدأ  ،لرتتعــش مؤخرتهــا كرفيــف متواتــر ألجنحــة طيــور
أفريقيــة صغــرة وهــي تقــف أمــام وردة متفتحــة لتمتــص
رحيقهــا.
()7
ـت نفــي عــى األريكــة بصــداع يحــرث رأيس منــذ أيــام مل
تركـ ُ
أســتطع الســيطرة عليــه كثـرا ً .وبقيــت أنصــت لهــذه املوســيقى
التــي أعادتنــي اىل الــوراء سـ ٍ
ـنوات بعيــدة .أســتدعي فيهــا صــورا ً
ٍ
اقصــات عربيــات بأجســاده ّن البضّ ــة الفاتنــة  ،عندمــا كــ ّن
لر
يله ـ َن مخيلــة أجيــال كاملــة عــر شاشــات التلفزيــون آنــذاك .
وكأمنــا «نــور» مكلّفــة بــدور أن تكــون راقصــة لبعــض الوقــت
مــن دون أن يراهــا أحــد ..تلهبنــي فقــط .وتدمــرين معهــا أيضـاً
يف رقصــة الشــظية التــي اســتباحت جــزءا ً مــن جســدها  ،فقضت
عــى روحهــا الطيبــة التــي اكتــوت بنـران كثــرة تجمعــت عــى
شــكل شــظية بحجــم رأس الدبــوس ،لتُبقيهــا عــى قيــد املعانــاة
يف منطقــة مخفيــة فيهــا.
نــور تعيــد الحيــاة اىل زمــن الرقــص الســعيد يف غرفتهــا وقتــاً
8

طويـاً لــي تتخلــص مــن األمل والشــبق واملعانــاة الغريبــة التــي
مل تحــدث المــرأة غريهــا.
()8
فرح الجسد أم أمل ُ ُه ؟
الرقص ُ
ـت أتســاءل وأنــا أصغــي لتبـ ّدل املوســيقى واألغنيــات القدمية
كنـ ُ
ألم كلثــوم وعبدالحليــم حافــظ وســعاد حســني  ،كــا لــو أن
نــور تبـ ّدل جســدها مــع هــذه األطيــاف بإيقاعاتهــا املختلفــة يف
أغنيــات زمــن مــى  ،وقــد تح ّولــت اىل نســيج راقــص وإيقاعات
طبــل صاخــب ُّ
يــدق يف خرصهــا ونقــ ٌر بــن
متناوبــة يفرتعهــا ٌ
فخذيهــا وأصابــع تضغــط عــى روحــي ملــا أتخيّلهــا ترقــص يف
غرفتهــا وحيــدة لتنتــزع حــرة الحديــد الناعمــة الهثــة  ،دائخــة
الــرأس  ،متكــرة الــروح  ،وهــي تصــارع الشــظية املتحركــة يف
الحســاس لعلهــا تنزلــق فجــأ ًة وينتهــي األمل الغريــب
مكانهــا ّ
الــذي اجتاحهــا منــذ ســتة أشــهر.
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ُ
يرتعش النور»
يرتج ح َني
ُّ
«كل يش ٍء ُّ
(غاستون باشالر)
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{ كان جســدها اجتامعيــاً ومقدســاً ألنــه جســد رسي،واملــرأة
أكــر مــن الرجــل تحافــظ عــى هــذا الــر ،لكنــه تبعــر يف
االنفجــار وانســلخ عنــه الحيــاء قـرا ً يف الفحوصــات واملعالجــات
واإلســعافات واألدويــة والخياطــة والرتميــم والرتقيــع ،فأزالــوا
عنــه الحشــمة كثـرا ً أو قليـاً  ،ففقــد اســتقالليته ليمــوت مؤقتـاً،
لهــذا تناضــل املــدام ليبقــى جســدها حيـاً مهــا كان الثمــن ألنها
امــرأة تعــي حالتهــا بطريقتهــا االجتامعيــة لكنهــا ال تعــي فداحة
األرضار التــي تَســ ّبب بهــا جســدها املشــاع وهــذه نصــف
املشــكلة يــا أخــي}..
« من الرواية»
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الفصل األول
عاريان كتمثالين

()1
ـت مــن
ـس عندمــا خرجـ ْ
ـارس الجنـ َ
فاجأتنــي نــور برغبتهــا أ ْن منـ َ
ـت أتطلّ ـ ُع
الحـ ّـام ملفوفــة الجســد مبنشــف ٍة زرقــاء ،بينــا كنـ ُ
ـاح الكلــب يف الحديقــة الخلفيــة مــن
مــن النافــذة ألسـ َ
ـكت نبـ َ
البيــت بعــود ِة الكهربــاء مــن جديــد بع ـ َد انقطاعهــا منــذ أكــر
مــن ثـ ِ
ـاث ســاعات.
تفــوح بشــامبو التفــاح
الحــام فيهــا
وقفــت أمامــي ورائحــ ُة
ْ
ّ
ُ
والياســمني وصوابــن زيتيــة ذات عطــور متداخلــة ومهيّجــة رمبــا
مل أش ـ ّمها مــن قبــل.
قالــت شــيئاً أشــبه بالهمــس منــه اىل الــكالم ؛ بلمعــة عينــن
منفتحتــن عــى أضــواء بارقــة مختضــة كثــرا ً مل آلفهــا منــذ
زمــن طويــل  -كأنهــا عينــا ديــك -بربيقهــا الســاطع ،وبقيــت
شــفتاها ترتعشــان قليــا كورقتــي وردة ناضجتــن تــرددان
باشــتهاء «سـسسكـــس»!
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عقــدت الدهشـ ُة لســاين حينــا اختلطــت املفــرد ُة الغريبــة عــى
مســامعي ،خارجــة مــن شــفت ِني ليّنتــن طريتــن بعــد الحـ ّـام
 ،متطّهــا مطّــاً بطريقــة بطيئــة ومغريــة ،حاملــة معهــا دعــوة
ـت
شــبقية مثــرة كــا مل تحــدث ســابقاً ،يف الوقــت الــذي بقيـ ُ
فيــه مســتغرقاً بدهشــة معقــودة بفــرح اســتثنايئ مل أســتطع
إخفــاءه كث ـرا ً أشــعرين بعــودة نــور اىل الحيــاة ألنهــا تجــاوزت
محنــة الشــظايا التــي كادتْ تقتلهــا وعــادتْ اىل الحيــاة بطريقـ ٍة
رائعــة.
مل أك ْن مهيأً ملامرسة الحب.
ـت تائه ـاً يف عينيهــا الوامضتــن وشــفتيها الرقيقتــن وقامتهــا
بقيـ ُ
الفارعــة ؛ ويدلّنــي عــى نقــريت إبطيهــا شــميم طحــن الخزامــى
وصوابــن الليمــون والتفــاح والياســمني املنتــرة يف جســدها،
وجــال حضورهــا املغــري بعــد خروجهــا مــن الحـ ّـام كحوريـ ٌة
مولــود ٌة يف زمــنٍ جديــد ال أتوقعــه  .وكانــت أنفاســها قريبــة مــن
أنفــايس  ،مأخــوذا ً مبفاجــأة مل تخطــر عــى بــايل وأنــا أنظــر اىل
عينــي الديــك الالمعتــن يف وجههــا ؛ تختلــط فيهــا ألــوان غريبــة
تتقاســم ذلــك اللمعــان املثــر بطريقــة مل أعهدهــا مــن قبــل.
هــا عينــا أنثــى ال تخفــي رغبتهــا وشــغفها الجديديــن الخارجــن
ي حضورهــا الفائــق بشــكلٍ مبــارش،
اىل الحيــاة تــوا ً .فاســتوىل عـ ّ
وبــات مــن الواضــح مــن أنهــا تخطّــت عقبــات جســدها تقريبـاً
ودعتنــي إليــه بحــب ،لكننــا حتــى اللحظــة التــي فتحتهــا نــور
لدخــول جســدها مل نكــن قــد اتفقنــا بعــد عــى إشــارات رسيــة
رسيعــة كنــا نلجــأ إليهــا ســابقاً ؛ قبــل مو ِقعــة الشــظايا ؛ بعيــدا ً
عــن انتبــاه لبنــى التــي كــرت عــى طفولتهــا وهــي تواصــل
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دراســتها الجامعيــة بشــطارة ،كــا كان يحــدث قبــل الشــظايا
والحــروق التــي ش ـ ّوهت جســد نــور مــن األســفل قلي ـاً.
لكــن هــذا مــا حــدث بعــد خروجها مــن الحـ ّـام ملفوفة الجســد
مبنشــفة زرقــاء بقامتهــا الطويلــة كفراش ـ ٍة زرقــاء خرجــت مــن
الغــرق قبــل قليــل بعينــي ديــك تســتغرقهام شــهو ٌة ال حــدود
لهــا.
()2
نظــرتُ إليهــا مأخــوذا ً بهــذه الشــهوة املؤجلــة منــذ إصابتهــا قبــل
ســتة أشــهر تقريبـاً  ،وظلــت عيناهــا البارقتــان ترمقاننــي برغبــة
محمومــة ال ميكــن أن ِ
أخطئهــا وقــد أســعدتني كثـرا ً تلــك النظرة
روح
الجديــدة التــي توســعت يف ذلــك الربيــق ،وأعــادت يب َ
ـت يف قلبهــا ،فنــور متاثلــت اىل الشــفاء
الجــال الــذي كاد يخفـ ُ
وعــادت روحهــا النقيــة متــأ البيــت فرحـاً وفتنـ ًة  ،بجســد يلتحم
مــن جديــد ويتامســك ،بالرغــم مــن بقـعِ الحــروق وآثا ِر الشــظايا
الباقيــة عليــه والتــي ال يراهــا أحــد غــري ،ســوى مــا بقــي يف
خديهــا وعنقهــا مــن جــروح صغــرة ولطخــات خفيفــة لحــروق
ميكــن أن تخفيهــا باملاكيــاج وتحتــال عليهــا بســهولة.
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()3
ـت عائــدا ً مــن الســوق قبــل قليــل ومل يخطــر عــى بــايل أن
كنـ ُ
نــور قــد توقــدت فيهــا مــن جديــد جــذوة الجســد وتولــدت
لديهــا رغبــة جنســية يف هــذا الوقــت ،بعــد معاناتهــا الطويلــة
ــر الزجــاج ورشائــح
مــع الجــروح التــي تركتهــا الشــظايا وكِ َ
الحــى الناعــم عندمــا رشخــت جســدها البــض وبقيــت الندوب
الصغــرة والحــروق غــر العميقــة مخفيــة تحــت ثيابهــا .لكنهــا
اآلن تعــود أجمــل نــور وأبهــى زوجــة وأرق حبيبــة تفيــض
بالعطــر والجــال واألنوثــة كــا كنــت أعرفهــا قبــل عرشيــن
عام ـاً.
ومل أكــن ألخفــي ســعاديت ألنهــا تتعــاىف اآلن وتتجــاوز محنــة
امتثلــت فيهــا اىل مراجعــات
األشــهر الســتة الثقيلــة التــي
ْ
جراحيــة طبيــة كثــرة يف املستشــفيات العامــة والخاصــة  ،بينــا
كنــت أقــي معهــا كل ذلــك الوقــت حزين ـاً ومنك ـرا ً وخائف ـاً
مــن نتائــج اإلصابــة التــي أحدثتهــا ســيارة مفخخــة قبــل ســتة
أشــهر ،عندمــا كانــت تتبضــع مــن ســوق املدينــة القريــب،
اقتصــت مــن
ورمبــا كانــت تلــك آخــر ســيارة مفخخــة يف بغــداد ّ
زوجتــي وبعدهــا مل نســمع أخبــارا ً عــن انفجــار مفخخــة الســيام
بعــد األمــن الــذي اســتتب يف العاصمــة عــى نح ـ ٍو واضــح.
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()4
توجهنــا اىل غرفــة النــوم وكانــت منفرجــة الســاقني قليــاً ؛
كأنهــا حامــل؛ وهــو أم ـ ٌر كنــت أنتبــه إليــه منــذ خروجهــا مــن
ـت
املستشــفى وانتهائهــا مــن املراجعــات الطبيــة ،بعدمــا متكنـ ْ
مــن أن تثــق بجســدها  .تنهــض  ،ومتــي  ،وتســتحم  ،ومتــارس
الحيــاة الطبيعيــة يف البيــت .غــر أ ّن انفـراج ســاقيها هــو مــا ظــل
يلفــت نظــري بعــد زوال املحنــة كــا لــو أنهــا تخفــي شــيئاً بــن
ـت أعــرف ذلــك املخفــي الطائــش الدقيــق الــذي
فخذيهــا .وكنـ ُ
حـ ّول نــور اىل امــرأة ثانيــة كــا لــو أنهــا تحمــل الحــرب كلهــا يف
لحمــة غــر مرئيــة بحجــم رأس اإلصبــع الصغــر.
()5
ـي كمــن تريــد إخبــاري بــيء مــا ،متطلعــة
جلسـ ْ
ـت عــى ركبتـ ّ
اىل وجهــي بعينــن صاعقتــن تعكســان أطيــاف رغبــة جامحــة
ال ميكــن إغفالهــا ،ويداهــا تطوقــان عنقــي وعطـ ُر حـ ّـام بــاذخ
وغريــب يتمــوج بينــي وبينهــا مل يســبق يل أن شــممته مــن
قبــل ،هــو عطـ ٌر معتــق لســتة أشــهر يف أنثــى كانــت غائبــة عــن
جســدها كل تلــك الفــرة الحرجــة كــا أعتقــد.
قالــت لتكشــف يل ف ـراغ اللحظــة التــي تحمــل معهــا حميميــة
رصيحــة بيننــا:
 ميس نامت مع لبنى.17

مل يكــن الوقــت متأخــرا ً بعــد وكانــت املروحــة تبــدد الضــوء
بريشــاتها الــد ّوارة وتنــره خفيفــاً بيننــا ،فتتخاطــف ظاللهــا
عــى وجههــا املتــورد فتتحــرك عيناهــا الجميلتــان مفتوحتــن بــن
رمـ ٍ
ـوش طويلــة بالرغبــة ذاتهــا.
كانت آثار شظايا صغرية
وحروق طفيفة عىل خديها وعنقها
ما تزال واضحة.
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الحكة
ّ

()1
نــور عــادت اىل جاملهــا أخـرا ً لتفتــح قلبــي كثـرا ً وتــزرع األمــل
يف روح البيــت الــذي كان مصابـاً بكآبــة غيابهــا الطويــل.
أتطل ـ ُع إليهــا كأننــي أراهــا للمــرة األوىل منبثقــة مــن عاصفــة
ســوداء باتــت قدميــة.
بــدأتُ أملســها مــرددا ً فتمــر أصابعــي مرتعشــة عــى لحمهــا
األبيــض متعــرة ومتوجســة.
أنظر اىل شفتيها وأسألها:
ِ
وضعك اآلن ؟
 كيف متام .كانــت شــفتاها برعمــن يشــقان طريقهــا بقــوة اىل جــا ٍل
ســاح ٍر جديــد:
 بقيت شظية واحدة صغرية ؟ تدغدغني يف املكان ..و .. بقية جروحك شفيت !19

 شــفيت إن شــاء اللــه  ..إال الشــظية الصغــرة التــي بقيــتتحكّنــي.
 ال بأس  ..ستزول مع الوقت.ضممتها بحب وأنا أقول :
 اآلن ِعدت نور كام أنت قبل االنفجار.
ـت بوجههــا
ـممت يف رقبتهــا رائحـ ًة مثــر ًة وغريبــة حينــا دنـ ْ
شـ ُ
منــي وشــفتاها تلتويــان كموجتــن يحركهــا نســي ٌم ناضــج،
وينسـ ُّـل طــرف لســانها األحمــر كلســان صــل صغــر ثــم تبتلعــه
بــن شــفتيها ببــطء .فيــا كان طحــن الخزامــى تحــت إبطهــا
ينتــر بيننــا مث ـرا ً شــهويت اىل حــد كبــر.
ـت مــن جديــد أثــر شــظية عــى رقبتهــا البيضــاء وكانــت
ملسـ ُ
خطـاً ورديــا ال يُــرى كثـرا ً ومــرت أصابعــي عــى حــروق طائشــة
 ،فكانــت بضّ ــة كجســدها الناعــم ســوى أنهــا بلــون القهــوة
املحرتقــة.
شــفتي قبلــة صغــرة وتبعتهــا بأخــرى ِ
ملصقــة
طبعــت عــى
ْ
ّ
جســدها املعطــر بجســدي ضاغطــة عليــه بطريقــة شــهوانية مل
أتوقعهــا ؛ وهــي رغبــة منــاورِة فيهــا جــرأة وظرافــة مل أعتدهــا
مــن قبــل.
تــرددتُ قليـاً خشــية أن تنفتــح جروحهــا الصغــرة املنتــرة يف
جســدها وتنقــذف شــظايا مخفيــة مل تلتقطهــا تصاويــر األشــعة
وال أجهــزة الســونار بعــد.
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()2
« خائفة»
ـت وكانــت ترتعــش ومل أفهــم مــاذا تعنيــه كلمتهــا الضعيفــة
متتمـ ْ
كــا لــو تغــرت الرغبــة التــي فاجأتنــي بهــا قبــل قليــل.
بقيــت أنظــر اىل وجههــا الجميــل الــذي تناوبــت عليــه آثــار
ُ
الرعــب املــايض وهــي تخــرج مــن الــركام والعصــف املفاجــئ
حاولــت أن ال
والــراب والدخــان واألشــاء والبــارود  .لكننــي
ُ
أعيــد تلــك اللحظــة املؤملــة لنــا التــي طوتهــا ســتة أشــهر صعبــة
وحرجــة  ،فواصلــت التحديــق يف عينيهــا منتظـرا ً فاصلــة الشــوق
املدفونــة فيهــا بشــوقٍ أكــر لجســدها املع ّبــأ بالحــب وعطــر
الحـ ّـام الــذي يســتعيد نعومتــه الفــذة.
ـت أحــاول ترتيــب فكــرة اللقــاء الحميمــي غــر املتوقــع يف
كنـ ُ
ذهنــي بطريقــة تعــرف فيهــا أننــي ال أريــد إيقــاظ جروحهــا
املخ ّيطَــة يف جســدها وحروقهــا الشــاحبة هنــا وهنــاك ،لكنهــا
بــادرت وض ّمــت وجهــي اىل صدرهــا بحــب  ،كــا لــو متنعنــي
ـت يف لحمهــا األبيــض  ،مغمــورا ً برائحــة
مــن االع ـراض  ،فغُصـ ُ
متداخلــة  ،هــي مزيــج مــن العطــور الربيــة الرطبــة وبقايــا
الضــادات الطبيــة وانصهــار الصوابــن العطريــة والبــودرا
الطحينيــة الفاغمــة يف ذلــك الشــق الســحري الــذي أحبــه كثـرا ً،
وأذوب حــن أتنفســه فامتلكهــا يف لحظــات قــد تقــر أو تطــول
يف ســعادة زوجيــة تعرفهــا نــور.
اب وبــارو ٍد
استنشــقت يف صدرهــا العريــض غابــة مــن مطـ ٍر وتـر ٍ
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وطـ ٍن وزهـ ٍر خريفــي متســاقط.
كانــت من ـ ّداة ومبللــة ورائحــة الحـ ّـام فيهــا تشــر اىل عريهــا
املفتــوح  ،يف الوقــت الــذي أخــذ جســدها امله ّيــأ يضــخ الكثــر
مــن العبــر املعتّــق الــذي افتقدتــه طويــاً .روائــح مختلطــة
ومتداخلــة ومتناقضــة شــكّلت رائحــة جســد ثــري بالجــال
والشــهوة .هــو جســد نــور العائــدة مــن الضــادات وروائــح
الديتــول واملراهــم الصفــراء.
 َأريدك.
كانــت خفيفــة بجســدها وهــي تخطــو اىل بــاب الغرفــة بطولهــا
الفــارع املغطــى باملنشــفة الزرقــاء حينــا أدارت املفتــاح يف ثقب
البــاب بهــدوء ،فانزلقــت املنشــفة مــن عــى كتفيهــا لتكشــف
النعومــة البيضــاء عــى ظهرهــا املكتنــز وشــعرها املسرتســل
أقــل مــن عمرهــا
الــذي يشــ ّع تحــت إنــارة الغرفــة وبــدت ّ
األربعينــي ؛ كزهــرة صيفيــة تريــد أن تتفتــح وترتــوي مــن جديــد
بأنوثــة طافحــة عــى جســدها العائــد مــن الغيــاب ،بعــد أقــى
ـت فيهــا بــن املستشــفيات الحكوميــة واألهليــة
ســتة أشــهر تنقلـ ْ
والعيــادات الخاصــة للجراحــن يف محــاوالت مضنيــة لرتميــم
جســدها.
()3
تركــت املنشــفة تنزلــق كليــا عــن جســدها قبــل أن متــس الــزر
اىل جانــب نقطــة الرسيــر الكهربائيــة  ،فحلّــت عتمــة عميقــة
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معطــرة بـــ نــور الحبيبــة التــي عــادت اىل حياتنــا املشــركة
بطريقــة بارعــة بالرغــم مــن تلــك املعانــاة القاســية.
 خذين.ـت طريقــي بالشــم العميــق كــا لــو أريــد أن أســتخرج
تلمسـ ُ
رائحــة قرويــة قدميــة مدفونــة يف جســدها عاشــت معــي عرشين
عامـاً .فأملســها بحــذر لــي ال تســتيقظ الجــروح وأواصــل شــغفي
بالقبــات املتالحقــة يف كل مــكان وكأننــي أتــذوق جوريّــة فتيــة
نبتــت عــى الرسيــر بتلــك الرائحــة العذبــة وإن خالطتْهــا روائــح
أخرى.
كانــت نــور تــن أنين ـاً خفيف ـاً متواص ـاً مل ينقطــع عــى مــدار
الظــام والرسيــر الغاطــس بنــا ؛ كأنّ ــا تلــك الجوريــة تريــد
أن تســتفيق بعطرهــا املحبــوس وتنعتــق مــن أســاك شــائكة
احتدمــت معــي بطريقــة
ط ّوقتهــا زمنــاً غــر قصــر ،لذلــك
ْ
شــوق عنيفــة أشــعرتني برغبــة محمومــة  ،كانــت مخفيــة يف
جســدي املتن ّمــل وهــو يتحــرر اآلن مــن الكبــت الطويــل ،حتــى
ـفتي واجتاحنــي صدرهــا املنتصــب بحلمتيــه
ذابــت شــفتاها بشـ ّ
الفذتــن الح ّيتــن كإصبعــن رقيقــن لجنــن يولــد اآلن.
()4
ـت حــذرا ً وخائف ـاً مــن جســدها املجــروح .لكنهــا اســتولت
كنـ ُ
عــي بطريقــة ســاحرة وانســفحت أنوثتهــا تحــت عتمــة الغرفــة
املطبقــة علينــا بأنــن يتقطــع ولهــاث يتصــادى ويندغــم مــع
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شــوقها الــذي مل تخفـ ِه  ،فيظهــر صــوت شــهواين فظيع مل أســتطع
إال أن آخــذ نــور بأقــى درجــات الحــب كأنهــا عــروس ليلتــي
األوىل ،راوي ـاً عطــي الطويــل وأنــا أغــرق يف نبعهــا مــن جديــد
بحــب واشــتهاء زوجــي افتقدتــه فعـاً .متهيئـاً لغــرق جديــد يف
نهــر نــور الــذي بــدأ يجــري يف عروقــي برائحــة قريــة قدميــة.
أفــق بعــد مــن هــذا الشــوق املتناســل يف اللهــاث واألنــن
مل ْ
والشــبق العــارم  ،فغــادرت الحــذر والخــوف والــردد وهــي
تتلــوى عــى جســدي بطريقــة تختلــف عــن حميمياتنــا الســابقة
ٍ
بصــوت غريــب فيــه لوعــة الغيــاب
؛ قبــل موقعــة الشــظايا؛
وانتصــار الجســد عــى الشــظايا  ،فانفجــرتُ فيها بطريقة ســاحرة
ومذهلــة ومجنونــة ،كــا انفجــرتْ هــي بطريقــة غــر معهــودة
يف لقــاءات حميمــة ســابقة كهــذه ؛ ب ـراخ مكبــوت مل يخــرج
مــن الغرفــة املظلمــة كثـرا ً؛ متعرقــة تفــوح منهــا رائحــة أنثــى مل
أعهدهــا فيهــا ؛ مزيــج مــن شــهوة جبــارة وعصــارة نباتــات بريــة
ورغــوة شــامبو التفــاح وفتيــت بــودرا جــوز الهنــد والجــوري
والدريــم آنــدر والرتواماتــش وضــادات معفــرة باليــود ورائحــة
التفــاح ونثــار صوابــن زيتيــة خاصــة مل أســتطع متييزهــا بشــكل
دقيــق  ،حينــا نســيت جروحهــا املغلقــة وحروقهــا الخفيفــة يف
جســدها األبيــض الــذي يثــر شــهيتي اآلن كث ـرا ً.
()5
ّــت أول األمــر ٍ
أنــات خفيفــة كأنهــا متضايقــة وحاولــت أن
أن ْ
تدفعنــي حينــا انحــرتُ بــن فخذيهــا ،لكننــي كنــت منهمــكاً
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بهــا دافعـاً روحــي فيهــا باشــتياق ولهفــة حتــى تحــول أنينهــا اىل
رصاخ قصــر تفاقــم قليـاً وألكــر مــن مــرة ؛ كأ ّن شــيئاً انبثــق من
بــن فخذيهــا ؛ كأ ّن الشــظية الوحيــدة املتبقيــة قــد تحركــت مــن
موضعهــا أو طفــرت أثنــاء الرغبــة املســتعرة بيننــا ،لكنهــا بــرت
رصخاتهــا املتتاليــة ب َن َفـ ٍ
ـس عميــق وتنهيــدة أعمــق  ،أشــعرتني
أنهــا تطفــو عــى نشــوة اســتثنائية وخــدر لذيــذ اجتــاح أيض ـاً
جســدي ومفاصــي وجعلنــي أغفــو قليــا ،ممــددا ً عــى فـرايش،
عاريـاً كطفــل ،وهــواء خفيــف ميــر بيننــا حتــى انتظمــت أنفايس
الالهثــة وهــدأتُ كلي ـاً وذابــت أنّاتهــا ورصخاتهــا املكبوتــة كأ ّن
ـت عــى جســدينا ونامــت يف حلــم جديــد.
اللحظــة غفـ ْ
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خيط دم باهت

()1
ضغطــت الــزر اآلخــر الــذي كان تحــت رأس رسيــري فانفتــح
ُ
الضــوء الفــي ســاطعاً وبارق ـاً كالنهــار املشــمس ،ألتفقــد نــور
التــي عــادت مــن الغيــاب وقســوة الشــظايا وحــررتْ رغبــات
جســدها أخــرا ً وخرجــت مــن عزلتــه الطويلــة.
بقيــت اىل جانبــي ممــددة  ،عاريــة كامنيكانــة حلــوة معروضــة
بطريقــة نامئــة ،ومــا تــزال رائحــة إبطهــا املتعــرق منتــرة يف
غرفــة النــوم وصدرهــا األبيــض منتفــخ قليـاً  ،وحلمتاهــا بلــون
القهــوة املحم ـ ّرة منتصبتــان ،وعيناهــا نامئتــان بعمــق تنطبــق
عليهــا رمــوش ســوداء طويلــة وبطنهــا املســتوية مــع جســدها
تتنفــس بهــدوء .وكانــت آثــار الشــظايا الكثــرة والحــروق قــد
تحولــت اىل جــروح مضمومــة عابــرة يف جســدها تاركــة فيهــا
بقع ـاً ورديــة متفرقــة أو بلــون القهــوة املح ّمصــة كث ـرا ً.
ٍ
بنشــاط خفيــف بقصــد
أفقــت
كان وجههــا ســعيدا ً حينــا
ُ
الذهــاب اىل الحـ ّـام  ،وطيــف ابتســامة رقيقــة مــا ي ـزال عــى
شــفتيها املمتلئتــن ملحــت فيهــا مــا يشــبه األثــر غــر أننــي
ملحــت تحــت الضــوء الســاطع خيــط دم رفيعـاً ،كان قــد تســلل
مــن بــن فخذيهــا والتصــق بالفــراش تــاركاً أثــرا ً باهتــاً كأ ّن
الفــراش امتــص لونــه.
انتبهــت إليــه وأنــا أتأمــل عريهــا الناضــج  ،متحفظــاً مــن أن
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تـراين ابنتــي لبنــى بهــذه الطريقــة العاريــة لــو كانــت مســتيقظة
تذاكــر دروســها .لذلــك ارتديــت الجــزء األســفل مــن البيجامــة
عــى عجالــة شــاعرا ً بســعادة صغــرة مــن أن نــور عــادت
لطبيعتهــا الســابقة وتجــاوزتْ إربــاكات أشــهر الشــظايا وجراحها
الصغــرة وحروقهــا املتوزعــة عــى جســدها.
()2
قبل أن أفتح باب الغرفة همست:
 ال ترتكني.اعتقــدت أ ّن اللــذة مــا تـزال تــري فيهــا بطيـ ِ
ـف يقظــة جنــي
مــا يـزال يدغــدغ منامهــا وتنغمــر فيــه.
وقبل أن أدير املفتاح يف ثقب الباب نادت بخفوت :
 ال تخرج .غفــوة لذيــذة ترتنــق بــن أجفانهــا تجعلهــا بــن الصحــو
والغيبوبــة الخفيفــة جعلتنــي أتطلــع إليهــا بحــب ؛ اىل املــاك
العــاري الــذي كانــت فيــه يف تلــك اللحظــة.
زلت خائفة ..الشظية تثريين.
 ما ُـت رموشــها وفتحــت عينــي الديــك الالمعتــن وتوســعت
تحركـ ْ
ابتســامة جديــدة يف وجههــا وأشــارت بيدهــا اىل أن أعــود ،
فجلســت اىل جانبهــا ســاحباً الرششــف عــى جســدها أغطــي
ُ
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عريهــا األبيــض الناعــم  ،وأخفــي شــظايا القهــوة املحمصــة التــي
توشــم جســدها ،مثلــا أخفــي خيــط الــدم الرفيــع الــذي بــدا يل
كخيــط بــكارة انفجــرت قبــل قليــل وذابــت عــى الوســادة.
 أريد..ـت وأنــا أمــرر أصابعــي يف شــعرها املبعــر وأمســح عــرق
ضحكـ ُ
وجههــا.
 َتعال  ..أحبك.
ـب ينبــح يف الحديقــة الخلفيــة كأنــه يطــارد قطــة يف
عــاد الكلـ ُ
الحديقــة وكنــت أســمع حركتــه املتســارعة حتــى وقــف أخ ـرا ً
خلــف النافــذة املغطــاة بســتارة زرقــاء ثقيلــة يتلصــص علينــا.
وأغمضــت عينيهــا فوجــدتُ رموشــها
ســحبتني مــن يــدي
ْ
املتوازيــة كســعفتني صغريتــن منطبقتــن عــى بعضهــا ،وحينــا
انحنيــت ألق ّبلهــا انغمــرتُ برائحــة جســدها الغريــب الــذي مل
ـفتي عىل شــفتيها ســحبتني
أشـ ّمه مــن قبــل وعندمــا وضعـ ُ
ـت شـ ّ
برفــق وأركنــت جســدي عــى جســدها حينــا فتحــت ســاقيها
ألتكــور بينهــا ،وتفننــت بتقبيــي والتهــام شــفتي ولســاين
بطريقــة نــادرة يف عالقتنــا الشــخصية  ،ولهــاث يخالطــه أنــن
ضعيــف يدعــوين اىل جســدها مــن جديــد ومــا يــزال الضــوء
الثلجــي يكشــفنا.
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()3
فاجأتني تلك الرغبة الحميمية الثانية.
مل أتوقــع أن تكــون بهــذه الجــرأة وبهــذا الوقــت القصــر وبرغبــة
تــكاد تــوازي الرغبــة األوىل يف الســخونة واللهفــة؛ فخطــف يب
شــعور رسيــع مــن أنهــا ال تعــي حالتهــا اآلن كأنهــا يف غفــو ٍة
يَ ِقظــة ومسرتســلة مــع الحميميــة التــي كانــت فيهــا معــي قبــل
وقــت قصــر بعــد إن افتقدتْهــا فصــوالً متتاليــة.
اختلطــت يف فمهــا الحــروف وهــي تدعــوين بنعـ ٍ
ـاس بــدأ يتفتــح
قلي ـاً مثــل مصبــاح تدخلــه الطاقــة بالتدريــج حتــى يتوهــج،
وكنــت يف حال ـ ٍة مرتبكــة .غــر قــادر عــى أن أكــون غريهــا يف
ٍ
ِ
وقــت مضــاف مياثلــه يف أقــل
وقــت قصــر أحتــاج معــه اىل
تقديــر ،إذ يصعــب انتصــايب وتهيئــة عقــي وجســدي معـاً ألكــون
يف لحظ ـ ٍة حميميــة مشــركة ثانيــة.
مل تدعنــي نــور رهــن لحظتــي املرتبكــة غــر املهيــأة للمامرســة
 ،فالنســاء يدركــن هــذا باملعــارشة الطويلــة ويتداركـ َن يف وقــت
الشــهوة املل ّحــة إحباطــات الرجــل املتوقعــة؛ فانقلبــت عــي
بليونــة وجســدها البــض يتعــرق ويســحقني ويــزداد رائحــة
ورضاوة أيض ـاً؛ بشــفتني نهمتــن ولســان رطــب تصلّــب قلي ـاً
وهــو يدخــل بــن شــفتي وصــدر ينبعــج كإســفنجة مبللــة
أثقلتهــا امليــاه  ،ثــم يســتوي بنتو َءيــه الواقفــن املحم ّريــن؛
أحدهــا يســتقر يف فمــي ويح ّولنــي اىل رضيــع عطشــان ،واآلخــر
ينحــر بــن إبهامــي وس ـ ّبابتي فتخــرج منهــا أكــر مــن آه ـ ٍة
معطــرة بالهيــل والبــارود معــاً  ،ويتعــاىل أنــن شــهواين فريــد
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جعلهــا تســحب بيجامتــي اىل منتصفهــا متلهفــة  ،ثــم تنســحب
فخــذي بشــكل غريــب
زاحفــة كاألفعــى وتدفــن رأســها بــن
ّ
مل متارســه مــن قبـ ُـل معــي؛ وبلـ ُـل لســانها وشــفتيها يجتاحنــي
مــن أســفل حتــى صعــد اىل رأيس ضبــاب ثقيــل عنيــد امتثلــت
لــه بخفــة واستســام  ،شــاعرا ً بخــدر كحــويل تــرب مــن بــن
ـذي اىل رأيس ثــم انتــر يف جســدي املختــض تحــت لســانها
فخـ ّ
وشــفتيها اللتــن تحولتــا اىل ســوطني مــن نــار ،وكنــت أنزلــق
تحتهــا بســهولة ،فاســتعادين االنتصــاب النســبي اىل ذاكــريت
الجنســية القدميــة اىل حــد جيــد وأنــا منهمــك يف لحظــة الشــوق
الثانيــة اىل حــد نســيت فيــه كل يشء  ،منزاحــاً مــن شــفتيها
ومنقلبــاً عــى جســدها الــذي متــدد بطولــه الفــارع  ،وكان
انتصــايب ناعــاً ومبلــاً بلُعابهــا عندمــا أولجتــه عــى مهــلٍ يف
فامتصنــي بســهولة  ،وكانــت نــور التــي
شـقّها الفائــض بالشــهوة
ّ
تــن بــا انقطــاع ورائحــة الهيــل والبــارود تطفــح بــن شــفتيها؛
مهيــأة للـراخ أو البــكاء عندمــا ضمتنــي بقــوة ورفعــت ســاقيها
كاملقــص املفتــوح مــرددة بخفــوت :
 خذين أكرث ..اقتل الشظية.أخذتهــا أكــر مدفوعــاً برغبــة ناريــة مــع رصختهــا الطويلــة
التــي هزتنــا معـاً يف عصـ ٍ
ـت فيــه كثـرا ً
ـف شــبقي خيــايل ارتعشـ ْ
ـت كثـرا ً وطــارت كلهــا تحتــي بشــكل عجائبــي وتفتــت
وهمهمـ ْ
جســدها البــض يف جســدي حتى هــدأتْ مــع نهايات ارتعاشــاتها
الكثــرة  ،كأ ّن شــيئاً انطفــأ بــن فخذيهــا ال يف جســدها كلــه.
كنــت ألهــث متعرقــاً وأشــعر بأننــي أُ
فرغــت مــن داخــي يف
ُ
ُ
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هــذه الســاعة العجيبــة التــي عــاد فيهــا جســد نــور اىل الفـراش
بشــهوة نــادرة مل تحــدث طــوال عرشيــن ســنة زوجيــة.
()4
ـت جســدي الدبــق عــن
عدنــا اىل االســرخاء ثانيــة بعدمــا فككـ ُ
جســدها املصهــور بالعــرق والــذي بقــي يســيل برائحــة أنثــى
محمومــة ومعتّقــة  ،وكان الضــوء ملــا يــزل يكشــف عرينــا
ـت وبقــي رأســانا خاليــن
املستســلم لخفــوت القبــس حتــى خفـ َ
إال مــن طنــن بســيط  ،عاريــن كتمثالــن ،ورائحــة عــرق زوجتــي
املنتــرة يف الغرفــة أكــر مــا يجــب كرائحــة ديتــول ،وكان
خيــط دم يتســلل مــن بــن فخذيهــا لزج ـاً وكانــت لــه رائحــة
تفــاح قديــم.
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زوجتي شظي ٌة جارحة

()1
أغف متاماً كام يبدو.
مل ُ
بقيــت بــن الصحــو والحلــم واليقظــة القلقــة أعيــد تفاصيــل
ُ
الليــل الحميمــة.
ـت
ـلمت نــور لنــوم عميــق بشــخري خفيــف متقطــع وبقيـ ْ
استسـ ْ
رائحــة أنثــى مش ـ ّبعة بالشــامبو والديتــول والعــرق تطــوف يف
الغرفــة بــن يقظتــي ونعــايس ،مســتعيدا ً وقائــع الليــل بحــذر
ومــن دون تأويــات خارجــة عــن نطــاق أنهــا زوجتــي التــي
تعافــت وتركــت عــى الفــراش رائحــة تفــاح قديــم  ،امتــزج
باليــود والديتــول واملعطّــرات الطبيــة ؛ فأراهــا مــن جديــد
وقــد عــادت جميلــة بعــد تلــك امل ْو ِقعــة التــي حفــرت جســدها
ـر الحــى املتطايــر واألخشــاب ورشائــح الزجــاج
بالشــظايا وكِـ َ
 ،يف واقعــة آخــر مفخخــة انفجــرت يف بغــداد قبــل أشــهر غــر
بعيــدة  ،وطــال بهــا العــاج لرتميــم جســدها مــن الحــروق
و ُح َفــر الشــظايا.
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()2
عنــد أول الصبــاح صحــوتُ عــى حفيــف اســتيقاظها أو تنهداتهــا
أو صوتهــا الحــامل.
أغــف عــى مــا أظــن،
مل أكــن نامئــاً كليــاً عــى مــا يبــدو ومل ُ
مضيــت يف لــذة الليــل أســتعيدها بنشــوة وهــي تتمــوج
بــل
ُ
بإرش ٍ
اقــات جديــدة ســيكتنفها الغمــوض كثــرا ً وأنــا مســتغرق
بلــذة مزدوجــة يف جســدها املنســوج بالبيــاض والشــهوة
وبصــات الخيــوط الطبيــة وشــطحات القهــوة املح ّمصــة عليــه.
إستغرقني جاملها الخارج من الجروح.
فاحــت رائحــة الهيــل مــن جديــد خفيفــة كأنهــا نعــاس يرافــق
نــور يف اســتلقائها العــذب ،جالبـ ًة معهــا الغيــاب الطويــل بزينــة
ثانيــة ،فج ـ ّدد روحــي ،وإن كان جســدها جريح ـاً لكنــه أضفــى
عليهــا ســحنة أخــرى وجدتهــا أكــر روعــة وانســجاماً .فبقيــت
ممــددا ً عــى ف ـرايش تتناوبنــي رؤى جديــدة وســعادة ليســت
افرتاضيــة يف األحــوال كلهــا ،متأمـاً كل يشء  ،متذكـرا ً عــى نحـ ٍو
مــا املــايض القريــب وقــرف الشــهور الطويلــة التــي غابــت فيهــا
نــور موزعــة جســدها عــى الجراحــن واملضمديــن الفضوليــن.
()3
يف الحقيقــة أيقظتنــي آهاتهــا املتالحقــة ومــا يشــبه الــراخ
الخفيــف املســتنجِد يب وقــد ذكــرتْ اســمي مرتــن بهمــس؛
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ـوم عميــق ،أو داهمهــا
فخلتهــا تحلــم بصــوت مســموع بعــد نـ ٍ
ـت اغتيالهــا ذات نهــار ،وكان
حلــم الســيارة املفخخــة التــي حاولـ ْ
الضــوء الفــي قــد نســيناه مفتوحـاً منــذ الليــل ونحــن يف اللقــاء
الســاخن الثــاين فبقــي كل يشء واضح ـاً تحــت الضــوء الثلجــي
الســاطع.
كانــت جميلــة وهــي نامئــة وشــفتاها تتحــركان قليــاً كمــن
تحــاور شــيئاً افتقدتْــ ُه طويــاً.
نظرتُ إليها وأنا أنهض عارياً.
ألقيت نظر ًة عىل بعرثتنا املشرتكة.
ُ
مثــة ســحر جديــد يف عافيــة الغزالــة التــي تخلصــت مــن صيــد
الشــظايا الحارقــة.
حملــة ثدييهــا مرميــة خــارج الرسيــر كصــدر مقلــوب
كانــت ّ
ولباســها الداخــي الكحــي عــى مقربــة منــه منبســطاً مثــل
مقــص مفتــوح الطرفــن ،وكان خيــط الــدم الباهــت مفتتــاً
كبقعــة بُــن عــى الفــراش.
()4
ـت بيجامتــي ودخلــت الحـ ّـام وتركــت الضــوء ينــر الغرفــة
لبسـ ُ
وينــر عريهــا األبيــض وأخــذت دوشــاً بــاردا ً ألســتعيد شــيئاَ
مــن نشــاطي وخرجــت أتفقــد البنتــن اللتــن كانتــا نامئتــن يف
غرفتهــا.
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لبنــى تضــع الكتــاب عــى وجههــا ويبــدو أنهــا استســلمت للنــوم
وهــي تقــرأ .وميــس الصغــرة منقلبــة عــى بطنهــا مــن دون
ـت عــى جســدها
غطــاء بســبب الغرفــة الســاخنة نســبياً .فأرجعـ ُ
الصغــر رششــفاً كانــت قــد أزاحتــه عنهــا.
ميــس طفلــة الســنة الواحــدة التــي جــاءت يف غــر أوانهــا بعــد
لبنــى الجامعيــة فمألتنــا ســعادة وحب ـاً للحيــاة  ،لكنهــا فارقــت
نــور ســتة أشــهر عصيبــة فتشــبثت بأختهــا واعتادتهــا كقطــة
صغــرة ال تفارقهــا كث ـرا ً.
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يشرق الفجر في وجهها

عندمــا عــدت اىل الغرفــة بحيويــة كانــت نــور مفتوحــة العينــن
وعــى وجههــا ابتســامة الفجــر املرشقــة كأنثــى يــرق الفجــر يف
وجههــا قبــل أن يــرق يف الســاء  ،مســتغرقة بتأمــل الحيــاة يف
بزوغهــا األول ،فأشــاعت يب روح ـاً كبــرة مــن الحــب والتفــاؤل
واألمــل.
قالت بصوت ناعس  :ال ترتكني.
جلســت اىل جوارهــا أفـ ّرق شــعرها املفــروش بأصابعــي وأدعوها
للنهــوض املبكــر .بينــا كانــت إحــدى يديهــا بــن فخذيهــا
املطبقتــن عليهــا.
 أخاف أن ال تكون معي.يدها األخرى متسك يدي وتفرك أصابعي.
 ِمعك كل الوقت.
وضعت بعض أصابعي عىل شفتيها.
ْ
 مننا جيدا ً.ِ
أتأملك.
كنت
 مل أن ْم ُ ..ـت بعضهــا بــن شــفتيها وأخــذت متــرر
ـت أصابعــي ووضعـ ْ
ق ّبلـ ْ
لســانها عليهــا بشــغف .فترسبــت لــذة دبقــة خفيفــة يف
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جســدي ،وحينــا حاولــت ســحب أصابعــي برفــق تشــبثت بهــا
وعينــا الديــك فيهــا ترفّــان رفيف ـاً بطيئ ـاً بتلــك اللمعــة املغريــة
الجذابــة كمــن تشــعر بلــذة بــاردة تحــت لســانها.
 أريدك.شــعرها األســود مفــروش تحتهــا نفــرت منــه خصــات غــر
منتظمــة.
 تعال.كنــت ألـ ُّـف عــى جســدي منشــفة ورديــة عريضــة غــر أنهــا
ح ّررتهــا بأصابــع يدهــا وكشــفتني أمامهــا عاريــاً وســحبتني
نحوهــا ..تعــال  ..أريــدك ..خائفــة.
ـحبت يدهــا الثانيــة مــن بــن فخذيهــا وطوقتنــي بذراعيهــا
سـ ْ
ورائحــة أنوثــة مختمــرة تغــر الهيــل فيهــا اىل عبــق الطلْــع
الناضــج املشــتبك بجســدها الخاثــر ،وهــي تقــدم يل صدرهــا
األبيــض الناعــم الــذي أشــم فيــه ذلــك التحــول العطــري املثــر
مثــل العجينــة الرخــوة  ،منتصبــاً بحلمتــن ورديتــن واقفتــن
كنهايــات إصبعــي جنــن صغريتــن مل تصلهــا الشــظايا القدميــة.
غــر أ ّن ثديهــا األيــر كان مصابــاً بشــظية خفيفــة مــع أثــر
صغــر تــرك بــرة حم ـراء صغــرة.
ـت ثدييهــا وفركتهــا بلــن ورفــق فقــد كنــت أخــى تطافــر
ق ّبلـ ُ
وداعبــت حلمتيهــا بلســاين كطفــل فانتفختــا
الشــظايا منهــا.
ُ
قليــاً وتوردتــا وانفتحــت شــفتاها عــن أنــن خافــت فيــا
أغمضــت عينيهــا وانســدلت رموشــها عليهــا بشــهوة واضحــة.
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فضغطــت بصدرهــا عــى
قبّلتهــا مــن شــفتيها قبلــة ناعمــة
ْ
صــدري.
شفتي عنها وكانت مسرتخية:
رفعت
ّ
 نؤجل هذا اىل املساء. ال ..تركــت يديهــا ممدودتــن اىل الخلــف فبــا َن بيــاض إبطيهــا
ْ
الناعمــن.
 خذين . ما بك ! أشتهيك.قلت مبا يشبه الخوف:
 أرجو أن تكون الشظية قد انحرست اآلن. تبزين ..تهيّجني.كنــت عاري ـاً فوقهــا كــا لــو أن الصبــح املبكــر ض ـ ّخ يب روح ـاً
ورديــة مفاجئــة  ،وكانــت عاريــة تحتــي متلمســاً صدرهــا
بشــغف ،أقبــض برفــق عــى حلمـ ٍة واحــدة وأقبــض عــى الثانيــة
وأفركهــا فأشــعر بهــا كــا لــو تتفتــت مثــل النشــارة فتزيــدين
شــهوة.
تتــأوه تحتــي وتتلــوى ومتــوء وتــن فتنفتــح يف جســدها رائحــة
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فيهــا عذوبــة اىل حــد كبــر.
يــدي وتضغطهــا بــن فخذيهــا  ..خــذين ..
تأخــذ واحــدة مــن ّ
فتغــرق أصابعــي يف بلــل ودبــق ورطوبــة ســائلة هنــاك  ..آه ..
انفتــح األنــن الخفيــف  ،ثــم كــررتْ رصاخ الليلــة املاضيــة كأنهــا
تتــأمل مــن يشء يوخــز داخلهــا.
مثــة يشء كبــذرة صلبــة تتحــرك يف لحمــة ناتئــة ال تســتقر حــن
متــر أصابعــي عليهــا تزيــد مــن تشــنجها وتوهجهــا وأملها وشــبقها
 ،فتســحبني إليهــا كــا لــو تريــدين أن أقــي عليهــا.
...
كنت أرى نور شظية جارحة.
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الفصل الثاني
فضيحة الشظية

()1
خرجت اىل دائرة عميل وفكرة واحدة تدور يف رأيس.
ُ
كانــت مزيجـاً مــن اإلحســاس بالنشــوة املفاجئــة ،اختلطــت فيها
دهشــة شــخصية مصدرهــا شــهوة نــور التــي مل تخ ِفهــا عنــي بــل
أشــاعتها بطريقــة شــهوانية ممتعــة  ،فأحسســت بــأن جســدها
مــا يـزال متامســكاً وبضّ ـاً كــا أعرفــه وإ ْن كنــت مــرددا ً وحــذرا ً
منــه أول األمــر ،لكــن تدرجــت الرغبــة حينــا فتحــت نــور كل
قلبهــا وجســدها بشــكل جميــل ،فأزاحــت عنــي الخــوف والــردد
واســتقرت يف صميــم الحميميــة املفتقــدة بانفتــاح الرغبــة
الجنســية املتكــررة.
كنــت أشــعر بســعادة أوىل واثقــاً بشــكل مــا مــن أ ّن نــور
تجــاوزت أزمــة الشــظية الصغــرة التــي مل يســتطع الج ّراحــون
اســتخراجها مــن املــكان لحساســيته املفرطــة وطلبــوا تأجيــل
النظــر فيهــا اىل وقــت آخــر.
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()2
شــظايا كثــرة أُســتُ ْخرجت مــن جســدها بأحجــام متوســطة
وصغــرة  ،ســوى الدقيقــة منهــا والناعمــة التــي تشــبه النشــارة ،
ـر املعدنيــة تُركــت وترسبــت مــع
وأخــرى كالفتيــت ونثــار ال ِكـ َ
جســدها  ،إال شــظية صغــرة واحــدة أكتُشــفت عــر األشــعة
ـت عــى حالهــا مــن دون أن يكــون
امللونــة فائقــة الدقــة بقيـ ْ
مثــة ق ـرار الســتئصالها.
« إخـراج هــذه الشــظية قــد يســبب بعــض املشــاكل لحساســية
املــكان لكنهــا ســتزول مــع الوقــت أو تســتقر يف مكانهــا وتصبــح
ضمــن عنــارص املــكان وال تؤثــر عــى عمــل العضــو».
هكــذا طأمننــي بــه آخــر ج ـ ّراح أرشف عــى جســدها ،عندمــا
كان يفحــص يف رقاقــة شــعاعية حساســة أخــرة بعينيــه الثاقبتــن
ليتوقــف عنــد نقطــة أســفل الرشيحــة الشــعاعية تــكاد ال تُــرى،
مــؤرشا ً عليهــا بإصبعــه.
« مثــل هــذه األجســام الغريبــة ال تؤثــر كث ـرا ً وســتكون ضمــن
نســيج الجســد مبــرور الوقــت».
وقتهــا كانــت نــور تعــرض جســدها عــى األطبــاء يف ســابقة
عــري غــر معهــودة أو مقبولــة  ،حتــى كنــت أفكــر بــأن هــذه
الزوجــة الخجولــة  -حتــى منــي -كيــف اســتوعبت كل فضيحــة
العــري مــع عيــون األطبــاء والج ّراحــن  ،حينــا اســتخرجوا
شــظايا كثــرة مــن جســدها وفتيــت حــى وألــواح زجــاج صغرية
رستهــا
ورؤوس معــادن وأخشــاب متنافــرة؛ حتــى مــن ثديهــا و ّ
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ومؤخرتهــا .إال هــذه الشــظية الصغــرة الناعمــة التــي نبتــت يف
مكانهــا الحســاس وبقــي الجراحــون حائريــن يف تصفيتهــا مــع
جملــة الشــظايا التــي اســتخرجوها!
لكن نور تعافت أخريا ً.
أشــكر الــرب الــذي منحهــا الحيــاة ثانيــة وبقيــت تلــك اللحظــة
العاصفــة غــر املتوقعــة ذكــرى ســوداء كادت أن متــوت فيهــا
مــع َمــن ماتــوا أو تتشــوه بشــكل مفــزع  ،كــا تشــوهت نســاء
ورجــال وأطفــال واحرتقــت وجوههــم يف العصــف النــاري الــذي
انفتــح مــن آخــر مفخخــة لعينــة يف بغــداد.
()3
ال ميكــن لنــور ويل أيضــاً أن ننــى يــوم الفــزع الكبــر الــذي
أحــرق الســوق والنــاس وأحــال حياتنــا اىل جحيــم مبهــم وعـ ّرض
جســد زوجتــي الخجــول يف املستشــفيات والعيــادات الطبيــة
الخاصــة اىل العيــون التــي رأتــه  ،وتنقلــت عليــه وفحصتــه
وملســته يف أكــر املناطــق رسيــة وعفــ ًة.
ـت معهــا ليلــة
مل أ َر خجلهــا الفطــري الــذي أعرفــه حــن مارسـ ُ
أمــس .بــل كانــت تدعــوين اىل ذلــك بشــكل رصيــح ،وحتــى
همهامتهــا التــي تتعــر بــن شــفتيها أفصحــت عــن رغبــة عميقــة
مل تعــد قــادرة عــى إخفائهــا فطفحــت بطريقة جميلــة ومبارشة،
لكنهــا كانــت تتــأمل بســبب الشــظية الصغــرة املســتقرة يف بظرها
املضمــوم وتســبب لهــا خيــط دم رفيــع أو نقطــة صغــرة باهتــة
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تتفتــت عــى الوســادة.
كنــت أقــول لنفــي رمبــا الحــرب أظهــرت عريهــا أمــام النــاس
ورأوه وملســوه يف غفلــة الجــروح الكثــرة التــي انتــرت يف
جســدها  ،وبالتــايل فصلــت عنهــا روح الخجــل الفطــري الــذي
كانــت تحافــظ عليــه.
لعل هذا ما حدث.
فالحرب عارية ال رشف لها يف األحوال كلها.
جعلتنــا عـراة عــى املــأ  ،ونــور ضمــن هــذا العــري مــع القطيــع
الجامعــي الــذي غــادره الحيــاء تحــت قســوة الجــروح ووســاخة
الحــرب كلهــا.
كنــت أحــب حياءهــا القــروي وأزداد عشــقاً لجــال فطرتهــا
وقــوة املعــارشة معهــا.
مل تدعني يوماً أرى جسدها كله.
حيــاء مبالَــغ فيــه وال معنــى لــه يف اللحظــات الحميمــة التــي
كانــت تجمعنــا دامئ ـاً.
 نور ..أنا زوجك. -ولو ..

44

()4
بعــد الشــظايا تغــرت كأنهــا خرجــت مــن قــر اىل حيــاة ثانيــة
بأعجوبــة ال تريــد تصديقهــا  ،لتــارس عريهــا بحريــة مفتوحــة
كأمنــا الشــظية الصغــرة املتبقيــة تــرر ُعريهــا معــي وتزيــل
خجلهــا الفطــري فتزيــد مــن أنوثتهــا وشــهوانيتها والتصاقهــا
الحميــم يب.
 لو تعرف كم أشتهيك.كانــت عاريــة تعــرض جســدها بطريقــة غريبــة ،فلــم يحــدث
هــذا طيلــة عالقتنــا الزوجيــة ،بــل كانــت بعــض اإلشــارات
الخف ّيــة بيننــا حينــا نرغــب كالنــا بلقــاء حميــم بعيــدا ً عــن
ابنتــي  ،الســيام لبنــى البنــت الناضجــة التــي تتلمــس
عيــون
ّ
طريقهــا يف الحيــاة الجامعيــة .غــر أن مــا حــدث ليلــة أمــس
ـت
جعلنــي أشــعر بغرابــة مــا حصــل وأطيــل التأمــل فيــه وإن كنـ ُ
متناغ ـاً مــع اللــذة املســكونة يف جســدي وروحــي حتــى اآلن.
()5
نحــن تقليديــان يف اإلثــارة والتهيــؤ للمعــارشة الزوجيــة ككل
األزواج  ،فالجنــس وعــى مــدار عرشيــن ســنة تقريبـاً ال يتعــدى
اللقــاء الجســدي الحميــم وشــهوة الفعــل املشــرك الــذي يجتذبه
الحــب الكبــر بيننــا .لكــن مــا حــدث ليلــة أمــس وفجــر اليــوم
كان أكــر مــن حميميتنــا القدميــة  ،واشــتهاءات زوجتــي رمبــا
ـت معهــا بشــهية
كانــت فــوق طاقتــي ،لكننــي برصاحــة مارسـ ُ
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ولّدتهــا هــي بداخــي بحركاتهــا املثــرة ورائحــة جســدها
املدهشــة  ،كأننــي وجــدتُ جســدا ً مل أفهمــه طــوال عرشين ســنة
مــن الــزواج والحــب ،وعــرتُ عــى رائحــة نســيتها عــر تك ـرار
الوســادة والليــل والشــهوة الطبيعيــة التــي تجمعنــا ســابقاً .لكــن
ي أن أنتبــه اىل أن هنــاك شــظية مــا تـزال مســتقرة يف لحمتهــا
عـ ّ
الناعمــة تســبب لهــا شــيئاً مــن األذى أو الحكّــة أو الــراخ
املفاجــئ ..أو رمبــا الشــهوة املفرطــة.
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الموظفة الثالثينية

ـت أن أنــى ليــايل ونهــارات الرسيــر واشــتهاءات
يف العمــل حاولـ ُ
نــور ورغباتهــا التــي تكــررت بطريقــة مفاجئــة غــر متوقعــة
بالنســبة يل ،وتقصــدت أن أقــي معظــم وقــت الــدوام يف
األقســام مــع األصدقــاء وســيدات الدائــرة ،متنق ـاً مــن مــكان
اىل آخــر ومــن غرفــة اىل ثانيــة بشــعور لذيــذ توطّــن يب وامتثــل
عــى وجهــي وخ ّفــة جســدي وروحــي الف ّياضــة باملحبــة  ،لكننــي
ـت أن أبــدو طبيعيـاً وأطــرد أشــكال زوجتــي املتبدلــة عــى
حاولـ ُ
الف ـراش ورائحتهــا املثــرة الغريبــة  ،ورصاخهــا املكبــوت حينــا
أدخلهــا بشــهوة جارحــة.
ـت أتفقــد أصدقــاء وصديقــات العمل كعــاديت  .أرشب الشــاي
كنـ ُ
هنــا والقهــوة هنــاك .يف الذاتيــة والحســابات واإلعــام واإلدارة
واالســتعالمات حتــى يتبــدد الوقــت املضنــي يف صيــف الــدوام
الطويــل.
ســألتني ســاجدة  -املوظفــة الثالثينيــة يف قســم التدقيــق وهــي
يف طريقهــا اىل املصعــد:
 كيف حال نور ؟ الحمد لله  ..تحسنت صحتها كثريا ً.ـاب ُسـ ّـاقي فــرزت منــه عيناهــا
كانــت وجههــا محصــورا ً بحجـ ٍ
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الصغريتــان.
 وهل أُخرِجت منها الشظايا ؟ تقريباً.شــف قميصهــا األبيــض عــن حاملــة صدرهــا الســوداء وكان
ّ
ســاعداها عاريــن.
تساءلت وصوتها منخفض:
 هل أنت سعيد ؟كان وميض عينيها مخذوالً اىل حد ما.
 الحمد لله.بقيــت واقفــة أمامــي وعيناهــا الصغريتــان تحدقــان بوجهــي ومل
أســتطع متييــز مــا فيهــا مثــل كل مــرة.
 سالمي اىل نور ومتنيايت لها بالصحة والعافية.لــوت رقبتهــا وانســحبت اىل املصعــد الــذي انفتــح بابــه الرصايص
عــن ضــوء كشــف جســدها املرصــوص تحــت بنطــال كاوبــوي
صحـراوي ضيــق.
ـت وقت ـاً قص ـرا ً أنظــر اىل املصعــد املغلــق .أترقــب إشــارته
بقيـ ُ
الرقميــة الحمــراء التــي توقفــت يف الطابــق الثــاين  ،حيــث
كافترييــا املوظفــن التــي تبــدد وقت ـاً جيــدا ً يف الرثثــرة الطويلــة
التــي ليــس لهــا حــدود  ،وكنــت مــردد النــزول اىل الكافترييــا كام
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لــو أن عطــر ســاجدة الــذي بقــي معــي أمــام املصعــد يح ّفــزين
اىل هنــاك ،وأعتقــد قــد خالطنــي شــك صغــر بأنهــا تنتظــرين
لكــن مــن دون ســبب حقيقــي  ،ســوى أنــه شــك أو هاجــس
غــر معــروف املصــدر جعلنــي أفكــر هكــذا للحظــة قصــرة لــوال
رنــن الن ّقــال املفاجــئ  ،إذ اســتقر اســم نــور بحروفــه الثالثــة
عــى الشاشــة :
 تأخرت !.. ههههــه أمامــي ســاعتان  ..وأخــرى أتجــاوز بهــا االزدحــام..يعنــي ثــاث ســاعات ..طمنينــي عنــك وعــن البنــات.
 لبنى يف الجامعة وميس تلعب  ..لكنني مشتاقة كثيييريا ً.يف صوتهــا شــبق ودلــع وخ ّفــة مراهقــة أعــاد يل ليــايل الجنــس
الحميميــة والصباحــات الســاخنة التــي ال تقــل حميميــة عنهــا.
غابــت لحظــة الثالثينيــة ســاجدة فــورا ً عــن ذاكــريت وتركــت
املصعــد بهــدوء  ،متجــوالً يف أروقــة الدائــرة بــرو ٍح أكــر نشــاطاً
وحيويــة  ،ويف رأيس نــور بكامــل وهجهــا الجميــل  ،وأنــا أتخيلهــا
بثيــاب شــفافة تكشــف الكثــر مــن جســدها املبقّــع
اآلن
ٍ
بأيــدي الجراحــن  ،كمــن تســتعيد غيبوباتهــا الطويلــة وتجمــع
جســدها مــن جديــد مبكابــرة شــخصية  ،فنــور مــا بعــد الشــظايا
هــي ليســت مــا قبلهــا يف هــذا الجانــب الشــخيص الحميــم
بيننــا  ،ومــع أننــي ال أجــزم كث ـرا ً وأقــرر هــذا التحــول املثــر
يف شــخصيتها الرسيــة إال أنــه مــن الواضــح أنهــا أنثــى أخــرى
خرجــت مــن مأتــم الشــظايا كــا هــي لكنهــا ليســت كــا هــي
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ـر ومراقبــة
يف الوقــت نفســه  ،وهــذا أمــر يحتــاج منــي اىل تبـ ّ
واســتعداد آخــر ألكــون يف متــام الحالــة املتغــرة .غــر أننــي
يف الحــاالت كلهــا أشــعر بســعادة عندمــا اســتعادت زوجتــي
نشــاطها وروحهــا وأنوثتهــا بعــد أكــر مــن عمليــة جراحيــة
صغــرة ومتوســطة حفــرت جســدها مــن كل مــكان  ،مــع أنهــا
رستهــا ،إال الشــظية
أزالــت بعــض الشــامات مــن بطنهــا وتحــت ّ
الصغــرة األخــرة التــي بقيــت مدسوســة يف لحمتهــا الصغــرة
والتــي اكتشــفتها األشــعة األخــرة  ،واســتبقاها الجـ ّراح كأي يشء
مهمــل يبقــى يف الجســد ويتعاضــد فيــه مــع الوقــت.
نــور مل تفعــل هــذا ومل تطلبــه منــي طيلــة أكــر عرشيــن ســنة
 ،بالرغــم مــن الحــب املشــرك الــذي يجمعنــا والــذي جعلنــي
ـي الجميلتــن.
أبــدو ســعيدا ً عــى مــدار حيــايت البســيطة مــع ابنتـ ّ
لذلــك طلبــت مــن رئيــس القســم أن أخــرج قبــل ســاعة مــن
انتهــاء الــدوام معلـاً وجــوب حضــوري يف البيــت ألشــغا ٍل بيتيــة
طارئــة قبــل أن تزدحــم الشــوارع وتكتــظ مــع نهايــة الــدوام
الرســمي للــوزارات والدوائــر.
فقــدت الرتكيــز النســبي عــى أوراقــي وحاســبتي واألرقــام
والحــروف وكتــب الصــادرة والــواردة وتشــتت ذهنــي يف مــكانٍ
آخــر ،فعرجــت عــى رئيــس القســم الرجــل القديــم الطيــب
واســتأذنته بســاعة زمنيــة.
شــابني بعــض االرتبــاك وأنــا ألتمــس منــه الســاعة األخــرة  ،فــا
أعــرف ملــاذا مل أستســغ االنتظــار فيــا تبقــى مــن وقــت الــدوام
ـح يف رأيس وصورهــا الجديــدة تحتــل خيــايل
 ،ونــداءات نــور تلـ ّ
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كأنهــا امــرأة ِ
قدمــت مــن عالَــم آخــر.
كنــت خفيــف الــروح وأنــا أخــرج قبــل ســاعة حينــا صادفتنــي
ســاجدة  -موظفــة قســم التدقيــق وهــي تتهيــأ للخــروج مثــي
قبــل ســاعة فأقلّنــا املصعــد الــذي امتــأ بعطــر أنثــى خفيــف.
كانــت عيناهــا الصغريتــان جميلتــن لكنهــا غــر ســعيدتني
كــا أعتقــد  ،وســاعداها العاريــان أبيضــان وحجابهــا السـ ّـاقي
يحــر وجههــا الصغــر.
 أرجو أن تكون سعيدا ً.نزل املصعد بنا بشكل رسيع.
ومل تنظر يف وجهي.
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ُّ
أرق من قشرة البصل

لعلــه أمـ ٌر استحســنته زوجتــي بفــرح حينــا ضمتنــي وعانقتنــي
وهــي تقــودين اىل املطبــخ  ،مبا ِعــدة ســاقيها قليــاً وأنــا أروي
لهــا ارتبــايك حينــا طلبــت الســاعة الزمنيــة األخــرة مــن رئيــس
ـت عليــه كــوين موظفـاً تقليديـاً
القســم ،إذ مل يســبق يل أن كذبـ ُ
ومحافظـاً عــى وجــودي الوظيفــي وال أجــد مســوغاً لــرك الدوام
مــن دون ســبب.
 هذا وقت قيلولة ميس ..ولبنى تتأخر يف الجامعة.كانــت ترتــدي فســتاناً أحمــر قصــرا ً مل ألحظــه ســابقا عليهــا
وقــد شـ ّـف عــن جســدها كامـاً ،وكانــت شــفتاها دمويتــن فيــا
زينــت ســاعديها ببعــض األســاور الذهبيــة فبــدت كغجريــة
جميلــة تنتظــر دورهــا يف الرقــص أمــام حلقــة ناريــة مســتعرة.
تخطــو يف املطبــخ وتتفقــد بعــض االحتياجــات التــي نســيتها
وهــي تهيــئ الغــداء ..كأس مــاء ..كأس لــن  ..صحــن زيتــون
..خــروات  ..أوووه نســيت كل هــذا !
نبههــا الكلــب املاكــث يف الحديقــة بنباحــه بعدمــا ش ـ ّم رائحــة
الطعــام  ،فمــ ّدت رأســها مــن النافــذة  ،وأرســلت لــه قُبلــة
بأصابعهــا ،ثــم هيــأتْ لــه صحن ـاً بالســتيكياً مــن الطعــام حتــى
كـ ّـف عــن النبــاح.
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ـت بالتهــام الطعــام بشــهية متحاشــياً النظــر إليهــا مــن دون
رشعـ ُ
ســبب ،لكنهــا ظلــت تحدثنــي بــن لحظــة وأخــرى ألرى مالمحهــا
مــر ًة بعــد مــرة بشــكل خاطــف ثــم برتكيــز.
تسحرين بالتواء شفتيها وهي متضغ الطعام.
وميــض عينــي الديــك املغــري يــي بنــور أخــرى أكــر جاذبيــة
ورقــة ودلعـاً وشــباباً .فــا تـزال رموشــها الطويلــة تظلــل عينيهــا
 ،وعنقهــا الطويــل ببياضــه املصــاب بشــظايا صغــرة  ،ومفــرق
صدرهــا املــيء بالعطــر واملربقــش أيض ـاً بآثــار خياطــة طبيــة.
ـت أنظــر
متلكنــي شــعور مــن أنهــا أفتــى منــي وأقــل عمـرا ً ،وكنـ ُ
اىل نفــي يف عينيهــا الغارقتــن بالضــوء واالشــتهاءات التــي تطفر
منهــا بشــكل أكاد أقــول أنــه جديــد يف عالقتنــا ،ألراين جمي ـاً
وأكــر وســامة حينــا تنعكــس يف ذلــك العمــق الزوجــي روح نور
الجميلــة مناغيــة حــوايس الرسيــة الجســدية  ،كلــا رأت ذلــك
متاح ـاً يف أيــام تتقــارب أو تتباعــد حســب اإلشــارات البســيطة
بيننــا كــا يفعــل األزواج عــادةً .لكنهــا خرقــت القاعــدة وبــدت
أكــر شــهوانية وجــاالً أيضـاً مــن دون تــردد ،بعدمــا اســتباحت
الشــظايا جســدها املــرف ومـ ّرت عليهــا أصابــع وعيــون األطبــاء
والطبيبــات واملمرضــن واملمرضــات.
أنهيــت الغــداء ويف رأيس مشــاعر مختلفــة متنازعــة شــغلتني
طيلــة الوقــت لتحوالتهــا واشــتهاءاتها التــي تأكــد يل أنهــا ماثلــة
اليــوم أيض ـاً يف هيأتهــا املغريــة التــي تدعــوين رصاحــة ملامرســة
جنســية يف هــذه الظهــرة.
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 قبل أن تصحو البنت !... ماذا ..؟  ..قبل أن تأيت لبنى !..ـت رسيعـاً مــن دون عنايــة كافيــة؛ بــرأس مشــتت تقريبـاً
تحممـ ُ
يــرى رغبــات زوجيــة جديــدة اســتولدها الغيــاب القــري،
فتخــر تحــت الجــروح والشــظية الصغــرة املتبقيــة يف لحمتهــا
الناعمــة .وهــذا مــا كنــت أقنــع نفــي بــه وأبــرره بحــب.
أطــرد أفــكارا ً معينــة كانــت تظهــر يف مخيلتــي ثــم أقمعهــا
وأخفيهــا وأعلــل األمــر اىل شــهوة أربعينيــة طافحــة؛ رمبــا تســبب
بهــا احتــكاك قــري لشــظية ماكثــة يف بظرهــا  ،فتجعلهــا ال متلك
أمــر هيجانهــا الجنــي والنفــي وتتشــبث يب أثنــاء الحميميــة
املشــركة عــى الرسيــر حتــى تهــدأ بلــذة كبــرة مل أتحسســها
مــن قبـ ُـل أيض ـاً.
مل ِ
أرتد شيئاً تحت املنشفة.
تركــت عريــي تحتهــا بــاردا ً ومبلــاً  ،فيــا نــور ســبقتني اىل
ُ
غرفتنــا املعطّــرة واملرتبــة وكان الرسيــر أبيــض ب ّراقــاً بفرشــة
أظنهــا جديــدة أو مل نســتعملها ســابقاً.
كانــت ممــددة وعــى جســدها غطــاء خفيــف وعيناهــا ترتقبــان
عــوديت مــن الحــام.
 َأحبك.
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ـدي بأحمــر الشــفاه عامــدة وهــي تضحــك
عانقتنــي ولطخــت خـ ّ
ـفتي بقــوة وأنفاســها تحــرق وجهــي.
ثــم امتصــت شـ ّ
 ادخلني ..أنا خائفة.انتبهــت اىل هــذا «الخــوف» املتكــرر يف حديثهــا معــي ومل أشــأ
أن أســألها  ،فقــد كنــت أشــعر بلــذّة أوىل وهــي تن ّمــي خــدر
جســدي  ،ونبــض قلبــي يــدق رسيعـاً برائحــة األنوثــة يف إبطهــا
ومفــرق ثدييهــا وعطــر التفــاح ينبثــق منــه ،ومل تكــن القبلــة
العميقــة هــي التــي أدخلتنــي يف غيبوبــة مؤقتــة ،لكــن مداعبتها
يل مــن أســفل وبرفــق كانــت كافيــة ملزيـ ٍـد مــن توتــري ألدخــل
يف ذلــك البلــل املثــر ،فيــا شــغلتني آهاتهــا املتتاليــة املتعاليــة
التــي اختلطــت بنبــاح الكلــب يف الحديقــة ؛ وهــي تتحــول اىل
كائــن مذبــوح يريــد أن يزفــر زفرتــه األخــرة تحتــي وهــو يرفــس
بــكل جســده.
اختــض الرسيــر ودارت املروحــة أكــر مــا يجــب ،وانتفضــت
نــور أكــر مــن مــرة لكنهــا مل تــرخ كــا توقعــت  ،ومل تكــر
مــن أنينهــا الشــهواين ســوى أنهــا كانــت ترفــس بـراوة ،لتخنــق
صوتهــا الداخــي حتــى هــدأت تحــت َع ـ َرق متصبــب اجتاحنــا
ـت جســدي اىل جانبهــا الهث ـاً ورائحتهــا الغريبــة
كالنــا ،فطرحـ ُ
تتضــوع يف الغرفــة ومتــأ كل يشء يب .بينــا غطّــت بنــوم لذيــذ
ـت مــن
كــا أحســب وتعــاىل قلي ـاً شــخريها الخفيــف وخرجـ ْ
صدرهــا أكــر مــن آهــة وتنهيــدة ،كــا لــو تقــذف مــن جوفهــا
وبقيــت أنظــر بشــكل
شــظايا صغــرة تعكّــر روحهــا الطيبــة.
ُ
خاطــف اىل منطقتهــا املبللــة خفيفــة الشــعر وأعتقــد بأننــي
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ملحــت أيض ـاً خيط ـاً رفيع ـاً مــن الــدم يشــق طريقــه يف عشــبها
الخفيــف ببــطء.
نهضــت بحــذر عاريـاً دافعـاً جســدي اىل الحـ ّـام بشــعور اللــذة
الخفيفــة التــي اســتوطنتني وخيــط الــدم يطــارد رأيس وبــري.
وأخــذتُ أعيــد املشــهد الحميمــي حتــى الخيــط األحمــر الباهت
الــذي ملحتــه بشــكلٍ خاطــف.
هنــاك خيــط دم رفيــع جــدا ً انســاب بــن شَ ــعر عانتهــا الخفيــف
وتأكــدت مــن هــذا كــدم بــكارة عــروس صغــرة ال تعــرف إن
كانــت تخفيــه أو تعلنــه يف ليلتهــا األوىل.
الحمم كانت ميس الصغرية تبيك،
وحينام خرجت من ّ
وكان الكلب ينبح،
وكانت نور تفز وتلتحق بالغرفة األخرى شبه عارية؛
اســتلقيت يف الصالــة متابعـاً مــا تبثــه القنــوات عن معــارك البالد
األخــرة واســتفتاء كردســتان الــذي جعــل النــاس ترتقــب نتائجــه
عــى مضــض  ،لكننــي مل أكــن قــادرا ً عــى االســتمرار بســاع كل
يشء وعــدم ســاعه يعطــي النتيجــة ذاتهــا ،فقــد كنــت منشــغالً
مبوضــع آخــر ال عالقــة لــه بأخبــار الوطــن املتوتــر وال العالَــم
الــذي نــدور يف حلقاتــه العســكرية والسياســية املتضخمــة .بــل
كانــت شــظية صغــرة جــدا ً ال تقتــل حتــى عصفــورا ً هــي مــا
يشــغلني اآلن وقــد غطّــت عــى أحــداث العالَــم بشــكل رصيــح.
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مل تخــرج زوجتــي مــن الغرفــة الثانيــة كأنهــا نامــت مــع الصغــرة
ميس .
نهضــت متحامـاً عــى نفــي متوخيـاً الهــدوء التــام مطـاً مــن
بــاب الغرفــة حتــى ال تســتيقظ ميــس أو نور،غــر أننــي وجدتهــا
تطبطــب عــى كتــف الصغــرة بقــوة  ،وبــدا أن ميــس شــبعت
نومـاً مــن خــال حركاتهــا املشــاغبة وانتفاضاتهــا املســتمرة التــي
تعـ ّـر عــن ضيــق مل يتوقــف طيلــة الوقــت.
دخلــت محتضنــاً الطفلــة التــي شــبّت عــي فالتقفتهــا مــن
حضــن زوجتــي وضممتهــا بحــب وأخذتهــا اىل الصالــة وبعــرتُ
لهــا الكثــر مــن األلعــاب  ،مســتمتعاً معهــا وهــي تكلمنــي
بلســان تختلــط الحــروف فيــه وأجيبهــا بلغتهــا واضحــك لهــذه
املشــاركة الطفوليــة التــي ألتجــئ إليهــا يف كثــر مــن األحيــان،
متتصهــا هــذه الطفلــة التــي أخــذت
تخفيفـاً عــن متاعــب يوميــة ّ
مــن أمهــا شــكلها الجميــل.
دخلــت نــور اىل الصالــة وقــد غطــت ثــوب البصــل بعبــاءة
كحليــة خفيفــة ووجههــا ال يُفصــح عــن يشء ،وكنــت منشــغالً
مــع الصغــرة ميــس بلعبــة كــرة مطاطيــة أقذفهــا عليهــا فرتدهــا
وتشــتتها بعبثيــة.
غــرت القنــاة التــي تركتُهــا تذيــع أخبــار ومتابعــات اســتفتاء
ّ
كردســتان  ،فخرجــت مطربــة عربيــة نصفهــا جســد والنصــف
صــدى غــر
اآلخــر قــاش شــفاف وصوتهــا يحــر الصالــة يف
ً
محبــب.
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 لبنى تأخرت !.. محارضاتها طويلة هذه األيام.غـ ّـرت القنــاة فاختفــى عــري الفنانــة العربيــة وظلــت شاشــة
البالزمــا تتقلــب غــر ثابتــة وتجلــب الكثري مــن القنــوات الغنائية
والفيلميــة والكرويــة والقرآنيــة للحظــات متــر خاطفــة  ،ترتاقــص
فيهــا حبيبــات الضــوء الفضيــة وتوشــوش وتئــز حتــى عــادت
واســتقرت عــى قنــاة محليــة تعيــد حــوارا ً مــع نائبــة برملانيــة
معروفــة شــعبياً بلســانها الوســخ.
 أنا خائفة.فتغيت
متتمــت وهــي تضغــط عــى الرميونــد كونــرول بعصبيــة ّ
صــورة القنــاة واســتقرت عــى قنــاة َع َرضيــة تعيــد بــث فيلــم
عــن الحــرب العامليــة الثانيــة.
كانــت لقطــة رسيعــة عابــرة  ،لكنهــا اكتظــت بالحرائــق وأصوات
االنفجــارات العاليــة جعــل نــور تقفــز مــن مكانهــا وهــي ترصخ
برعــب وتحمــي رأســها بيديهــا وتفــر اىل غرفتهــا ،حتــى خلــت أن
البيــت قــد امتــأ بالشــظايا والبــارود والدخان.
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الساعة الجنسية

كلمتنــي أكــر مــن مــرة هــذا النهــار فوعدتهــا بالعــودة يف
الســاعة األخــرة قبــل نهايــة الــدوام.
كان صوتهــا يحمــل نــرة إغ ـراء فظيعــة .وبقيــت أتصورهــا اآلن
مائعــة الشــفتني بصــد ٍر متامســك نصــف عــارٍ ،وبعط ـ ٍر غامــض
ورائحــة أنوثــة مختلطــة برائحــة يــود وعصــر تفــاح قديــم.
بقيت ساعة.
 ْ احتاجك  ..تعال.تــرددتُ قبــل أن أســتأذ َن مــن رئيــس القســم للخــروج مــن
الدائــرة قبــل املوظفــن  ،لكــن رســائلها الهاتفيــة أربكتنــي،
فالوقــت يجــري يف زحمــة الســر وانغــاق الطرقــات إن مل
تصــادف حــوادث تفجــر متوقعــة يف كل مــكان لتزيــد مــن
الوقــت تأخــرا ً وإزعاجــاً وقلقــاً.
رئيــس القســم رجــل طيــب ومهــذب وموظــف قديــم ســألني
بصــدق:
 لــك كل يــوم الســاعة األخــرة لكــن أخــرين مــا قصــة هــذهالســاعة األخــرة؟
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 زوجتي مريضة.ال أعــرف لِ ـ َم قلــت هــذا كــا لــو أننــي اســتعجلت يف التربيــر
فخالجنــي شــعور مــن أننــي كذبــت عليــه مــع أنــه اســتدرك
التبــاس املعنــى  ،فالرجــل يعــرف قصــة زوجتــي وإصاباتهــا
الكثــرة .
 إن شاء الله سالمات.مل أقل شيئاً.
املبالغات الصغرية مربكة ومكشوفة كأنها دالّة مفضوحة.
كنــت أفكــر بخجــل طفيــف مرتبــكاً قلي ـاً ملبالغــة ليســت يف
محلهــا.
 زوجتي مريضة فعالً أستاذ ..الشظايا املتبقية تؤملها. لــك الســاعة األخــرة كل يــوم حتــى تشــفى زوجتــك بــإذناللــه.
منحنــي الســاعة األخــرة فعـاً تفاديـاً لزحــام الشــوارع يف نهايات
الــدوام الرســمي ،فخرجــت اىل الشــارع باحثـاً عــن تاكــي بــدالً
مــن انتظــار ســيارات النقــل العــام .أحــث نفــي عــى الوصــول
اىل البيــت ورســائل الهواتــف تــرن بــن فــرة وأخــرى.
كانت الرسالة األخرية فيها كلمة (خائفة) فقط.
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مل ميهلنــي ســائق التاكــي الشــاب الكثــر مــن اســتدراج األفــكار
ومعاينــة الحالــة اليوميــة التــي أمــر بهــا ،بســبب صوت املســجل
املرتفــع أكــر مــا يجــب ،باث ّــاً تســجيالت ُحســينية معروفــة
وهــو يديــم النظــر كاملشــدوه اىل فتيــات الشــارع املتخاطفــات
بــن زحــام الســيارات  ،كــا هــو دائــم النظــر يف املرآة املســتطيلة
التــي أمامــه اىل تشــكيلة شــعره الســباييك املثخــن بالدهــون
ميســده بشــكل خفيــف ليتأكــد مــن
ّ
اللمعــة .وبــن حــن وحــن ّ
ثباتــه .وال ينــى أن يزيــد مــن صــوت األناشــيد الحســينية ليمــأ
فضــاء الســيارة بأصـ ٍ
ـوات عاليــة من ّفــرة وهــو يســتعني بالصــوت
الصاخــب لخطــف أنظــار الفتيــات.
مل أجــرؤ أن أطلــب منــه تخفيــف فــوىض الصــوت غــر املناســب
حتــى ال أتجــاذب معــه أي حديــث ملتبــس ،قــد يوتّــر أعصــايب
غنــى عنهــا ،لكنــه بقــي
ويُدخلنــي يف متاهــات جــدل أنــا يف ً
يزيــد مــن لحظتــه املســكونة املتناقضــة بــن شَ ــعره الواقــف
ككتلــة شــوكية ســوداء وانهامكــه مبطــاردة الفتيــات والنســاء
املارقــات عــى األرصفــة  ،وانشــداده بــن األناشــيد واللطميــات
املتفرقعــة عاليــة الصــوت.
أشــعرين بالقــرف ووجــدتُ نفــي عالقــاً يف فــوىض رسيعــة ،
ـت أن أنشــغل بأفــكار كثــرة
ـت عــى نفــي وحاولـ ُ
لكننــي تحاملـ ُ
تخــص زوجتــي ونزوعهــا الجنــي الغريــب بســبب شــظية تزيــد
مــن رغباتهــا بشــكل غــر طبيعــي ؛ ومل أكــن قــد ســمعت عــن
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هــذا ذات مــرة ال يف الحــروب وال يف غريهــا.
مل يرتكنــي شــاب التاكــي أن أعيــد صــور األيــام املاضيــة وأنفــرد
لنفــي مــن دون عوائــق جانبيــة يســببها الصــوت النافــر حتــى
أصــل اىل البيــت ،فهــذا املراهــق شــغلني بأصــوات التســجيل
الصاخبــة الناشــزة وجعــل لحظــايت مســكونة بالضجــر حتــى
طالــت املســافة أكــر مــا يجــب.
توزع رأيس يف أكرث من اتجاه.
تفتــت يف صخــب الــكالم املكــرر وال ـراخ املفتعــل وبكائيــات
املنابــر التــي ال حــدود لهــا .لكن صورة ســاجدة موظفــة التدقيق
خطفــت بعينيهــا الصغريتــن الجميلتــن واســتقرت قليـاً يف رأيس
 ،قبــل أن يعلــو صــوت املســجل مــن جديــد وتتغــر البكائيــات
مــن طــو ٍر اىل طــور وتختفــي عينــا ســاجدة الصغريتــان.
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اســتقبلتني نــور بقبلــة خفيفــة عــى خــدي ثــم مســحت مــا
علــق مــن أحمــر الشــفاه وقادتنــي اىل املطبــخ.
رشيقة وطويلة وممدودة القامة كصفصافة.
شفتاها حمراوان برائحة الفراولة هذا النهار.
معطــرة كلهــا تحــت فســتانٍ قصــر كشــف فخذيهــا البيضاويــن
الناعمتــن اللتــن ال تخلــوان مــن آثــار شــظايا تركــت آثارهــا عــى
بياضهــا الناصــع.
كان ســاعدها األميــن يخرخــش بأربعــة أســاور ذهبيــة .ووجههــا
الحــام قبــل
املحفــوف يــي بأنهــا أخــذت وقتــاً طويــاً يف
ّ
مجيئــي وتهيــأت كعادتهــا هــذه األيــام.
 من شنو أنت خائفة ..؟فتحت عينيها ورفرفت رموشها قليالً :
 تكتبني يل بأنك خائفة !..أمسكت يدي ورددت بخفوت :
 خائفة من كل يشء. ال يشء يدعو اىل الخوف .63

قالت بإرصار :
 كل يشء يدعو اىل الخوف.أحطتها بذراعي وتساءلت بحب:
 هل أنت مريضة ..؟يل أكرث :
مالت ع ّ
 تشعرين بيشء غري طبيعي يف حياتنا ؟ ال.ترددت قبل أن أقول شيئاً مت ّخض عن توترات قصرية بيننا:
 وما سبب هذه الرغبة القوية عندك ؟رأسها عىل صدري:
ْ
تركت َ
 َأحبك وأحتاجك ..أنا خائفة.
قلت بعناد:
 ولك ْن مل يحدث هذا من قبل!من عىل صدري قالت:
 ليحدث اآلن ..أنت زوجي وحبيبي.قلت بطريقة إرشادية:
 من أجلك أقول هذا.64

وافقتني وهي تهز رأسها عىل صدري:
 أريدك دامئاً. هل نراجع طبيبة ؟ ال.رفعت رأسها فواجهتني عينا الديك بلمعة متحركة:
 أحب أنفاسك.غمرتني بعطر أنفاسها لكنني أوضحت بطريقة مبارشة :
 ولكن هذا متعب لنا.كانت ترتعش قليال وقالت بشهوة واضحة وشفتاها تلتويان:
 امممممأوضحت مرة ثانية :
ُ
 نحن الرجال ...لسنا مثلك ّن...تشبثت يب .
كان جســدها يهتــز وكانــت عيناهــا عميقتــن بالبيــاض الــذي
غرقــت فيــه.
مت:
بتوسل هم َه ْ
 قُ ْم .65

ومســت أذين بلســانها الرطــب  ،ثــم قادتنــي
باســتني مــن خــدي ّ
اىل الغرفــة متعـرا ً قليـاً كأمنــا الصــوت الجنائــزي الــذي رافقنــي
يف التاكــي مــا يـزال يالحقنــي  ،فيضفــي يب كآبــة حقيقيــة.
 ما بك ؟ ال يشء.كنت قريباً من وجهها :
 أنت ِلست طبيعية.
 ال تقلق ..الشظية تهيجني.ودفنــت وجهــي يف شَ ــقه ذي الرائحــة
ضمتنــي اىل صدرهــا
ْ
امل ُســكرة التــي برعــت يف تعطــره بالبــودرا الناعمــة ومســحوق
أعشــاب غامضــة الرائحــة.
 أنت دامئاً حلوة ومثريةِ ..لكنك ِ
لست عىل ما يرام .
رفعت وجهي من صدرها البض:
ُ
 ما الذي يحدث ؟ الخوف. من شنو ..؟ من كل يشء. أنا معك دامئاً ..أكرث من عرشين سنة مل تكوين هكذا.66

وضعــت شــفتيها عــى شــفتي  ،فاجتاحتنــي رائحــة الفراولــة
املعتّقــة عميقــة ومثــرة  ،بينــا كانــت يدهــا تحركنــي مــن
األســفل برفــق وتقبــض عليــه بنعومــة أصابعهــا الطويلــة وهــي
تزيــد مــن التصاقهــا يب.
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طلبني رئيس القسم بالهاتف الداخيل.
مل تكــن يف ذهنــي أيــة فكــرة محتملــة قــد نتجــاذب فيهــا
الحديــث ،حتــى أ ّن الســاعة املمنوحــة قبــل انتهــاء الــدوام يل
مل ِ
يحــن وقتهــا بعــد .تلــك الســاعة التــي بــدأتُ أمتلمــل منهــا
وكان يف عزمــي أن أطلــب منــه إلغاءهــا وأكمــل الــدوام الرســمي
كبقيــة املوظفــن.
قلقــت مــن أن يكــون قــد بــدر منــي بعــض اإلهــال يف الوظيفــة
كنــت عــى يقــن مــن أن
خــال األيــام التــي مضــت ،لكننــي ُ
الرجــل مهــذب وال يأبــه لســاعة رسيعــة ينقــي معهــا الــدوام
أصبحــت قيــدا ً
غــر أننــي قــد ال أحتاجهــا بعــد اآلن  ،فقــد
ْ
جنســياً أخــذتُ أشــعر بامللــل منــه .ففــي اليــوم ســاعات كثــرة ال
أســتطيع الهــرب منهــا دامئـاً  ،وهــذه الســاعة اإلضافيــة النهاريــة
بــدأت تقلقنــي وتتعبنــي وال أرى مســوغاً رضوري ـاً لهــا.
كان رأيس مثقــاً بصــور زوجتــي الغارقــة بالشــهوة الفظيعــة،
ـت أشــعر بوترييــة الفعــل املشــرك وتكـراره املمــل وكنت
حتــى بـ ُّ
أفكــر؛ رصاحــ ًة ؛ كيــف أتالفــاه وأتحاشــاه معهــا مــع فرحــي
االســتثنايئ بعــودة جســدها مــن أيــدي الجراحــن الذيــن درأوا
التشــويه املتوقــع وقتهــا؛ لكنهــم مل ينتبهــوا اىل وجــود كائــن
حديــدي دخيــل ،رمبــا هــو أملــس ،ترطّــب مــع األشــهر الســتة
والتبــس بــه املــكان الــري ومل يظهــر ،لــوال أشــعة ملونــة فائقــة
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الوضــوح كشــفته بحجمــه الصغــر جــدا ً بقــي متحــركاً يف بظرهــا
اللـ ّـن كأنــه حيمــن متصلّــب وضــال.
 ط ّمني ..كيف أحوال املدام ؟ الحمد لله بخري أستاذ. اجلس يا رجل ..أراك مهموماً.ميتصهــا
كان مكتبــه الصغــر مكتظــاً بدخــان ســيجارته التــي ّ
بعصبيــة وبشــكلٍ متتــا ٍل وانعقــدت حلقــات بيضــاء تتابعــت
بطيئــة واشــتبكت وتفرقــت وهــو ينظــر إليهــا.
وكنــت أشــعر بارتيــاح
كان وديــاً ولطيفــاً ونبيــاً كــا نعرفــه
ُ
العمــل معــه ،فهــو موظــف ســبعيني قديــم أو قريــب مــن
هــذا العمــر وســرته الوظيفيــة واإلنســانية رائعــة ،فض ـاً عــن
االهتــام بأناقتــه الكالســيكية التــي تشــيد بهــا موظفــات الدائرة
رسا ً وعلنــاً.
 كنت قلقاً عليك يف األيام املاضية. أزمة طفيفة أستاذ.نفث حزمة كبرية من دخان سيجارته :
لست عىل ما يرام.
 لكنك َقلت بجدية ومن دون شكوى:
 تعرف أستاذ أن أي مرض يل ُّم بالزوجة يتعطل البيت كله.69

وافقني وه ّز رأسه وسأل:
 أما تزال الشظايا يف جسمها ؟نظرت إليه بارتياب كأنه يكلمني ويراها عارية اآلن:
 بقي القليل منها ..ستزول مع الوقت. يف أي مكان بقيت!..نبض قلبي بقوة وشعرت باإلحراج لكنه استدرك :
 املهم ليس قريباً من قلبها. الال الحمد لله.مل أقــل كالم ـاً كث ـرا ً ولكــن شــعورا ً مــا جعلنــي غــر مســتأنس
يف هــذا اللقــاء حينــا بالغــت بوصــف زوجتــي باملريضــة مــرة
أخــرى.
 إن كنت تحتاج اىل إجازة لبضعة أيام ال يهم. الال..ـت حينــا خرجــت الـــ ال مزدوجــة كاملعــرض عــى هــذه
ارتبكـ ُ
الهبــة الوظيفيــة التــي يتحايــل املوظفــون بالحصــول عليهــا.
 اقصد هذه الساعة التي منحتني إياها تكفي.وليك أطمنئ األستاذ :
 رمبا سأتجاوزها أيضاً..األمور ستصبح جيدة.70

دخلــت ســاجدة ببنطلــون جينــز أزرق يعــر فخذيهــا ووركهــا،
حاملــة إضبــارة صفـراء قدمتهــا اىل رئيــس القســم وهــي تبعــث
يل ابتســامة لطيفــة وخرجــت :
 إن شــاء اللــه تتعــدى هــذه األزمــة فأنــت موظــف ملتــزموســلوكك محــرم.
 ريب يبارك بيك أستاذ . أي يشء تحتاجه أخربين.أشــعل ســيجارة أخــرى وركّــب نظــارة بيضــاء عــى أنفــه متطلعـاً
اىل أوراق اإلضبــارة الصفـراء ثــم رفــع رأســه وقال كمن يســتكمل
حديثــاً توقف:
 مشاكل الزوجات كثرية يا أخي.قلت مدافعاً عن يشء غري موجود:
 الحمد لله ال مشاكل بيننا.قال مستعرضاً خربة الحياة فيه وهو السبعيني املخرضم :
 أعني  ..حتى املرض هو مشكلة. إي صح.أكمل برغب ًة أن يقول شيئاً :
 زوجتي مثالً ليست مريضة لكنها عنيدة.71

بقيت أنتظر أن يقول شيئاً :
مل أفهم لكنني ُ
 الستينيات له ّن مزاج آخر غري األربعينيات. متام. مــا أن تصــل املــرأة اىل هــذا العمــر حتــى تشــعر بالشــيخوخة..حالــة نفســية مرضيــة ..لهــذا تبتعــد عــن زوجها كأنهــا أصبحت
يف القــر ههههههــه
 ههههههههضحكت من دون أن أفهم ما يقصد.
كنــت أنتظــر مجاملتــه بعيــدا ً عــن الســاعة الجنســية التــي
ُ
منحنــي إياهــا بــود :
 لهذا ترانا نعاين من  ..من أشياء كثرية. متام.قال كمن يؤكد حقيقة البد منها:
 الزوجة الستينية ليست عجوزا ً. ال أبدا ً.ابتلع الكثري من الدخان:
 املرأة هي املرأة ويف أي عمر.قلت بشكل سهل من دون أن أعي ما أقول:
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 نعم  .الزوجة تبقى زوجة مهام كانت ظروفها.أخــرج الكثــر مــن الدخــان اىل أعــى وبقــي يراقــب حلقاتــه
املنعقــدة بيننــا:
 لذلــك علينــا أن نتحمــل أي وضــع نكــون فيــه الســيام لدينــاأوالد وبنــات وأحفــاد كــروا معنــا.
 هذه هي الحقيقة أستاذ.أطفأ سيجارته وتطلع اىل الساعة يف الحائط أمامه:
 ال أريد تأخريك ..ميكنك أن تخرج حتى قبل ساعتني. لو أحتاج أخربك أستاذ. سالمة املدام من كل مرض.أصبحت كلمة املرض تخيفني كثريا ً.
زوجتي ليست مريضة.
إنهــا رائعــة ومخلصــة وأحبهــا ،لك ـ ّن تحوالتهــا الجنســية املثــرة
ال أفهمهــا كث ـرا ً ،كــا لــو خرجــت مــن داخلهــا صبيّــة جديــدة
بكامــل طاقتهــا الشــبقية.
إنه أمر يحريين بجدية.
وتحريين الشظية التي بقيت يف املكان الحساس.
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جنس في الظهيرة

()1
 ال تتأخر.تأخرتُ .
تقصــدت أن أبـ ّدد الوقــت متنقـاً بــن ســيارات النقــل العــام يف
ظهــرة اكتســحتها حـرارة مرتفعــة  ،بالرغــم مــن أ ّن ســاعة الدوام
األخــرة تــكاد تنتهــي يف زحــام الشــوارع  ،لكننــي بقيــت متمهـاً
ومنزعجـاً بِحــر ٍة متفاقمــة مــع األيــام الجنســية املتواليــة.
ق ّيــدين عنــاد طفــويل وأرغمنــي عــى أن ال أصــل اىل البيــت يف
الوقــت الــذي تريــده نــور ،مطيــاً تنقــي يف ســيارات النقــل
الشــعبية عــى قــدر مــا أســتطيع  ،حتــى ال أنتهــي اىل الرسيــر
مــرة أو مرتــن بطريقــة عبثيــة ومجنونــة.
كنــت أمتنــى أن أجــد لبنــى عائــدة مــن الجامعــة أو أجــد
الصغــرة ميــس مســتيقظة ألهــرب مــن واجــب الف ـراش ومــن
خيــط الــدم لشــظية متحركــة ال تثبــت يف مــكان.
أعيد تشكيل صورة زوجتي برأيس أكرث من مرة.
نــور التــي اســتوىل الشــبق عليهــا بطريقــة فريــدة وغريبــة غــر
مألوفــة يف العالقــات الزوجيــة الحميمــة.
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إنهــا رائعــة وجميلــة وروحهــا شــفافة وقلبهــا طيــب  ،واألكــر
مــن هــذا تحبنــي بفطــرة القرويــات اللــوايت ال يجــدن يف الحيــاة
غــر أزواجهـ َن  .وكل الســنوات العرشيــن التــي جمعتنــا مل أجــد
فيهــا مــا يقلقنــي أو يجعلنــي طائشــاً بعالقــات عابــرة ،ومــن
أجلهــا تركــت الكثــر مــن متــع الحيــاة بــل هجــرت العديــد مــن
األصدقــاء ونســيت منافــذ املتعــة اليوميــة ألكــون معهــا وقريبـاً
منها.فأنــا رجــل بســيط .موظــف مســليك .وزوج تقليــدي جــدا ً
ـي اىل حــد الشــغف.
أهتــم بزوجتــي وابنتـ ّ
نور الجميلة زوجتي.
هادئة ومرنة وحبابة وأم بيت شاطرة.
أحبهــا كثـرا ً وتزوجتهــا بظــروف ليــس فيهــا صعوبــة بعــد قصــة
حــب رسيعــة ال تفاصيــل مهمــة فيهــا ،ومــن أجــل ذلــك الحــب
ـت دراســتها وفضّ لــت الــزواج منــي ،فقــد كانــت مهووســة
تركـ ْ
يب ،وظلــت كل العقديــن املاضيــن عــى ســجيتها وطيبتهــا حتــى
قلبــت الشــظية الصغــرة املســتقرة بــن فخذيهــا مزاجهــا ولغتهــا
وأوضاعهــا النفســية كلهــا.
كنت احتاجها وما زلت.
حتــى إصابتهــا بعــدد كبــر مــن الشــظايا مل يغــر مزاجــي عليهــا،
بــل كنــت أبــي وأجهــش وأدعــو لهــا كل الوقــت بالشــفاء مــن
أجــل البنتــن الجميلتــن ومــن أجــل بيتــي الصغــر ،ومــن أجــل
كلبنــا النبــاح الــذي افتقدهــا طيلــة مكوثهــا يف املستشــفى
النت ـزاع الشــظايا مــن جســدها األبيــض الناعــم.
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ـت أتحــاىش الحيــاة املحمومــة التــي تســببت بهــا
ـت ومــا زلـ ُ
كنـ ُ
وبقيت
أوضــاع البــاد املخربطــة وداعــش والطائفيــة السياســية ،
ُ
ـي وزوجتــي الحبيبــة التــي تركــت دراســتها
أنتمــي لبيتــي وابنتـ ّ
بقناعــة  ،بعــد قصــة حــب مناســبة معــي  ،والتجــأت يل كزوجــة
تفهــم حياتنــا بشــكل رائــع.
()2
حيــايت طبيعيــة وليــس فيهــا مــا يســتحق التعقيــد .فأنا مــن عا ّمة
النــاس املجهولــن يف بــا ٍد كبــرة وواســعة .ونــور امــرأة طبيعيــة
كل الســنوات التــي مـ ّرت حتــى أنجبــت طفلتــن  ،كــرت منهــا
لبنــى الجامعيــة وجــاءت الثانيــة متأخــرة كثـرا ً فمألتنــا ســعاد ًة
وحبـاً وتحولنــا معهــا اىل طفلــن صغرييــن ال نعــرف مــن الخــارج
شــيئاً وال نســمع ســوى أخبــار الحيــاة البائســة عــر لصوصهــا
السياســيني  ،ودوي االنفجــارات بــن فــرة وأخــرى  ،ونأســف
أن ميــوت النــاس بهــذه الطريقــة الســهلة واملجانيــة  ،وتضيــع
بغــداد بالطريقــة املخزيــة التــي ظلــت تؤملنــا كلنــا.
نحن هكذا باختصار.
ال يوجــد مــا يع ّكــر صفونــا ســوى الحيــاة العامة التي ال نســتطيع
تجنبهــا بأيــة حــا ٍل مــن األحــوال .حيــاة السياســة الطائفيــة التــي
غــرت فينــا املـزاج وجعلتنــا ننتظــر مــا هــو أســوأ مــن الطائفيــة.
لكــن املصــاب الشــخيص يختــر تلــك القامئــة الوطنيــة مــن
الرعــب والعــذاب ويصبــح كأنــه اســتهدفك أنــت ال غــرك  ،مــع
76

أن املأتــم واســع ويتســع كل يــوم يف حياتنــا الصغــرة والجميــع
مصابــون بالشــظايا يف كل مــكان الســيام يف أرواحهــم.
فانشــغلت
نســيت أننــي جــز ٌء مــن املأتــم العراقــي األســود ،
ُ
ُ
ســعيدا ً بعــض الــيء بزوجتــي بعــد خروجهــا مــن املستشــفى
بجــروح وحــروق التأمــت تقريبـاً لكنهــا بآثــار ليســت خافيــة يف
جســدها.
أقــول مريضــة وال أعلــم إ ْن كانــت مريضــة أم ال حتــى اآلن ،
مــع يقينــي أنهــا شــفيت وبقــي جســدها يحمــل آثــار الشــظايا
واختفــت أو ضمــرت بعــض شــاماتها مــن عــى جســدها  ،تلــك
أمســدها أو أقبّلهــا أو أم ـ ّرر أصابعــي عليهــا قبــل
التــي كنــت ّ
انفجــار املفخخــة.
أحيانـاً ال تظهــر األمـراض عــى نحـ ٍو يدعونــا ألن نراهــا  ،فنعتقــد
أن املريــض هــو َمــن يبقــى عــى الرسيــر يــن ونشــري لــه
األدويــة الكثــرة ونــرف عليــه الرواتــب الشــبحية ثــم نقــرض
مــن اآلخريــن ونقــع يف ورطــة الديــون الثقيلــة.
كنــت أقــول أ ّن أم ـراض النســاء شــخصية يف الغالــب وأم ـراض
ـت متأكــدا ً
الرجــال مرئيــة وعامــة .وهــذه قناعــة بســيطة لسـ ُ
منهــا عــى أيــة حــال.
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()3
وصلتني رسالة عىل هاتفي ومل أقرأها.
تجنبــت االســتعطاف والرغبــات املل ّحــة التــي ال تنتهــي ،لكننــي
ـت قلق ـاً مــن دون أن أشــعر باالرتيــاح حتــى مــرت ســاعة
بقيـ ُ
الجنــس بزحــام الشــوارع واكتظاظهــا بالســيارات ،وانطــوت
نصــف الســاعة التــي يتوجــب أن تكــون بعــد انتهــاء الــدوام
حتــى وصلــت اىل البيــت جائع ـاً ومتعرق ـاً أشــعر بالرنفــزة مــن
الجــو الحــار والوقــت الطويــل الــذي قضيتــه يف ســيارات النقــل
العــام.
مل أصــل يف الوقــت الــذي أتوقــع فيــه أن تكــون ميــس الصغــرة
نامئــة  ،لك ـ ْن وجــدتُ لبنــى قــد ســبقتي يف الوصــول اىل البيــت
ـت كثـرا ً.
فارتحـ ُ
 ماما تنتظرك.ٍ
بجســد مت َعــب ٍ
ورأس مفــكك وروح ذوبتهــا
الحــام
دخلــت
ّ
الشــمس كثــرا ً.
كنــت أســمع صــدى موســيقى وفتيــت أنغــام تتصــادى يف غرفــة
ـت أنهــا كانــت ترقــص كل هــذا الوقــت الــذي ب ّددتــه
نــور فأيقنـ ُ
بتأخــر وصــويل اىل البيــت.
يف املطبــخ كانــت نــور تبتســم وقــد أعــ ّدت الغــداء بشــكل
مرتّــب وشــهي.
عاتبتني ألنني مل أرد عىل رسالتها.
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قالــت أنهــا خائفــة عــي مــن احتــاالت الشــوارع واملفخخــات
واالنتحاريــن والشــظايا.
قلــت لهــا أن آخــر مفخخــة يف بغــداد قــد أصابتــك شــظاياها
لتكــوين ِ
آخــر الضحايــا.
كانــت جميلــة بلمعتــي عينيهــا ورموشــها املنســدلة وفســتانها
حملتــه القطنيــة.
الطويــل وصدرهــا األبيــض البــارز بــا ّ
 تأخرتَ كثريا ً. الزحام ال يُطاق. عندك ساعة قبل نهاية الدوام كام أخربت َني. خــاص .موظفــون غيــورون ســببوا إحراجــاً لرئيــس القســمفتنازلــت عنهــا.
ُ
ابتكــرت العــذر أللغــي الســاعة الجنســية املهلكــة بيننــا ،وأتحــرر
مــن ثقــل الجنــس املتواصــل الــذي أقـ ِـد ُم عليــه بــا رغبــة يف
اآلونــة األخــرة.
ثم غريتُ الحديث:
 ميس تنام كثريا ً ! رقصت كل الوقت معي حتى جاءت لبنى.تــأكل ببــطء وأصابعهــا املمــدودة يف صحــن الطعــام تتأخــر
حتــى ترفعهــا.
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أظن أنها كانت تنصت لنباح الكلب يف الحديقة.
 أشعر بالتعب  ..الجو حار جدا ً.ـت أهيــئ نفــي للنــوم يف غرفــة أخــرى فناديــت عــى لبنــى
كنـ ُ
أن تهيــئ يل فراشــاً رسيعــاً وتشــغّل املــردة يف الغرفــة العليــا
التــي تركتُهــا منــذ زمــن طويــل.
وكان هــذا التحــول إيذانــاً بأننــي بــدأت أمتلمــل مــن جنــس
الظهــرة.
رمبا مل أعد أطيقه بعد.
أنت تؤذيني بغيابك
َ
خجــل حتــى مــع نفــي حينــا أجــد أننــي هربــت
ٌ
ينتابنــي
يومــن أو ثالثــة اىل غرفــة أخــرى بذريعــة التعب والحــر وانقطاع
الكهربــاء وآالم مفاصــي وســوء الحيــاة العامــة كل يــوم.
ـت يف اختبــار جنــي قــد أفشــل فيــه بســبب شــظية
لقــد كنـ ُ
كشــفتها أشــعة دقيقــة يف آخــر املطــاف ،غــر أننــي ال أفشــل بأي
اختبــار يف حــب نــور العظيمــة التــي تغــر مزاجهــا وتحولــت اىل
زوجــة جنســية يقرصهــا بظرهــا بوجــود شــظية ناعمــة فيســبب
لهــا احتــكاكاً يف مكانهــا الحســاس.
أحبهــا وأحــب الجنــس والحيــاة معهــا مبــزاج الــزوج البســيط
الطيــب الــذي يــرى فيهــا اكتــال روح البيــت ببنتيــه الجميلتــن،
وس ُه أيض ـاً.
سة البيــت ِ ّ
والشــك أن نــور هــي ُ ّ
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كانــت تــرخ يف الليــل ال ـراخ املقطــوع الــذي أعرفــه منــذ
ـت أترقــب
خروجهــا مــن املستشــفى ؛ لكننــي مل أكـ ْن معهــا فبقيـ ُ
عذابهــا الجنــي باحتــكاك الشــظية الصغــرة يف املــكان ومــا
تســببه مــن هيجــان عــى مــدار الوقــت.
أتــأمل وأشــعر باالنقبــاض وأفكــر كثــرا ً يف كيفيــة تــايف هــذه
األزمــة غــر املتوقعــة بيننــا .أريث لنــور يف رسيــريت وهــي تــذوب
مــن األمل الجديــد وتتوحــش كثــرا ً بســبب الحكّــة امله ّيجــة
التــي تدفــع جســدها يل مضطــرة وهــي تفقــد الكثــر مــن
شــخصيتها الراســخة الطيبــة وتتحــول اىل امــرأة مريضــة بالجنــس
االضط ـراري ،وهــذا مــا كان يبعــث الخــوف يف داخــي ويشـ ُّـل
تفكــري فتطــوف يف رأيس خيــاالت كثــرة تشــعرين بالــذل
والضعــف.
وكنــت
اعتــذرتُ منهــا وق ّبلتهــا مــن كل مــكان وكانــت تبــي
ُ
أشــعر بالذنــب:
 هل كرهتني..؟مل أفارقهــا طــوال ســنوات زواجنــا  ،حريصـاً عــى أن نكــون معـاً
وبيننــا أشــياؤنا املتواضعــة يف البيــت التــي نحــرص عــى أن تكون
فيهــا يوميــات ســعيدة مــع لبنــى وميــس الصغــرة ..الســتائر
الناعمــة والكــرايس االبنوســية واملناضــد واألفرشــة واللوحــات
التجاريــة املعلقــة عــى حيطــان البيــت والثيــاب الكثــرة
والخزفيــات واملطبــخ بروائحــه اليوميــة وألعــاب ميــس املتكاثــرة
 ،والغــرف التــي تســتذكر أنفاســنا والــرد واملطــر والصيــف
والكهربــاء والكلــب البوليــي ودفاتــر لبنــى  ،والحديقــة التــي
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نبتــت فيهــا أزهــار مختلفــة والهواتــف النقالــة والســجاجيد
امللفوفــة ،ودفء البيــت وحنانهــا األنثــوي الــذي يشــابه حنــان
األم.
كل يشء جميل يف بيتنا وأوله نور.
كان وجههــا يخلــو مــن مالمحهــا املعتــادة بالرغــم مــن زينتهــا
املثــرة وعطرهــا البــاذخ وأســاورها الر ّجاجــة ورائحتهــا الفريــدة
الغريبــة.
ضممتها وكانت تجهش قليالً :
أنت تؤذيني بغيابك.
 َأغب عنك.
 مل ْداعبتني من ظهري :
 جسدي يؤملني ..الشظية تتحرك يف ..ـحبت وجههــا مــن عــى كتفــي ورفّــت عيناهــا الدامعتــان يف
سـ ْ
وجهــي :
 كيف تقيض عىل شظيتي ؟!كانت متوردة لكنها غري مستقرة وكان سؤالها مخيفاً:
 ما الذي يخيفك ؟ الشظية .وكل يشء حويل.82

 أنا حولك ولبنى وميس. أخاف عليكم كلكم من الشظايا.قرصتها من خدها :
 أنــت ســعاديت ..لبنــى كــرت وصــارت أنثــى حلــوة .وميــستحبــو وســتكرب هــي أيض ـاً.
جلست عىل الرسير وهي تسحبني معها:
 نحن نكرب مع الخوف من هذه الحياة. الحياة ليست كام نريد وال ميكن ضبطها كثريا ً.تغب عن جسدي ..أرتعش أكرث بغيابك.
 ال ْقلت وأنا أضحك :
 هل تخافني من جسدك ؟ امممم الشظية تتحرك فتؤملني.طوقتني بذراعيها.
ض ّخــت يف روحــي رائحــة هيــل بقبلــة ناعمــة وطويلــة ،لكننــي
بقيــت غــر ف ّعــال ســوى مــن حــركات مطلوبــة لتمريــر القُبلــة
دون ســواها.
مل أفقد صلتي الروحية بنور وال أفقدها يوماً ما.
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لكننــي يف طريقــي ألن أفقــد الصلــة الجنســية التــي تضخمــت
بهــا بوجــود حــرة حديديــة ناعمــة تتمــوج يف تلــك اللحمــة
املنتصبــة عــى مــدار اليــوم.
كنــت أفقــد الكثــر مــن شــخصيتي أمامهــا  ،فيعتــورين الخجــل
حينــا أجــد نفــي غــر قــادر عــى االنتصــاب مــع هــذا اإللحــاح
املميــت ،وكنــت أتضــاءل حينــا أجــد نــور تلجــأ اىل مامرســة
اإلثــارة الذاتيــة وتــرخ حينــا تجــدين غــر منتصــب مبــا يكفــي
ـت بأنهــا ليســت زوجتــي الهادئة
إلروائهــا يف الفـراش ،حتــى ظننـ ُ
والخجولــة مــن هــذه التفاصيــل الجســدية الرسيــة التــي قضيت
معهــا سـ ٍ
ـنوات طويلــة عــى رسيــر واحــد.
مل أتصــور وال مــرة واحــدة أنهــا متــارس العــادة الرسيــة وأســفلها
مبلــل دامئ ـاً بشــكل بــدت فيــه هــذه اللزوجــة مقرفــة اىل حــد
أوجعــت فيــه روحــي.
أقول لها بوضوح وقسوة:
 أنت مريضة. الشظية.تــرخ بهســترييا وتنــادي أشــباحاً يف غرفــة النــوم وهــي تــرخ
مبـرارة آملتنــي فعـاً.
 أخرِجوا الشظية.فقــدتُ جــزءا ً غــر قليــل من عواطفــي الجنســية معهــا .وحاولت
أن ال أســتجيب لغريزتهــا الجديــدة املتفتحــة بشــكلٍ مهــول يف
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محاولــة إليقــاف الكثــر مــن هــذا الشــغف غــر املعقــول ،
ـت أجاهــد ألن أحميهــا مــن أي طــارئ يطــرأ عليهــا فيحيــل
وكنـ ُ
حياتنــا اىل مــرض ال نعــرف أســبابه وبالتــايل ال نعــرف تشــخيصه.
أشعر بالحزن من أجلها.
حــررت اىل حــد مــا نفــي مــن هــذه الواجبــات الجنســية
ـت نــور حزينــة وكئيبــة .تــزداد تشــبثاً بخـ ٍ
ـوف
الثقيلــة لكــن بقيـ ْ
مجهــول يعصــف بهــا ومبنطقتهــا الرطبــة الســاخنة التــي تــدور
فيهــا حــرة حديديــة صغــرة  ،تجعلهــا تقبــض عــى وســطها
وتفركــه وقت ـاً أطــول حتــى أشــعر أنهــا تســلخ املــكان الرقيــق
وتنتقــم منــه.
تـراودين وتســتميلني وتدخــل يف جســدي كطفلــة تخــى أشــباح
الظــام التــي تنمــو يف رأســها ومخيلتهــا.
 ِأنت مريضة  .علينا أن نراجع طبيبة.
بربود تقول :
 ال يشء يب  ..سوى أنني أريدك أكرث.رص بقليل من العصبية :
أ ُّ
 ال وقت لالنتظار قبل أن يستفحل وضعك.ترد بربود أكرث:
 هل أقول للطبيبة أنني أعشق زوجي وأريده دامئاً ؟85

ِ
فيــك أشــياء
 اي ..قــويل لهــا هــذا بالتفصيــل ..لقــد تغــرتْمهمــة.
 الجنــس ليــس مرضــاً لكــن الشــظية هــي املــرض ..تحكّنــيوتقرصنــي.
متتمت :
ثم
ْ
 الشظية ..أنا خائفة.صحت بعصبية ومل أستطع السيطرة عىل ضبط لساين :
 الخــوف  ..الخــوف الوهمــي الــذي تكررينــه ..مــا الــذييخيفــك ؟
عقدت حاجبيها وتغريت سحنتها :
 كل يشء يخيفنــي ..جســدي ُم َخ ـ ّدر ..هنــاك يشء يب ميارســنيباإلك ـراه.
هدأتُ قليالً :
سنحل هذه املشكلة مع طبيبة مختصة.
ّ
التفتت يل وفكّت عقدة حاجبيها:
 وملاذا يضايقك جسدي ؟رصخت برصاحة :
ـت
 لســت قــادرا ً عــى تلبيــة رغبتــك عــى مــدار اليــوم  ..لسـ ُ86

آلــة ..وجســدك أيضـاً ســيمرض بهــذه الطريقــة امل ُل ّحــة ..ســنعالج
أمــر الشــظية مــن جديــد ولــو أنهــا يف مــكان حســاس جراحيـاً.
 تعذبنــي  ..وتزيــدين شــهوة ..تتحــرك يف املــكان كأنهــا جــزءـت !..
منــك أنـ َ
كنــت أنــا الخائــف وكانــت نــور جميلــة مــع طيــف الخــوف
ُ
الشــهواين الــذي يالزمهــا.
وتحيهــا شــظيتها املتحركــة وتزيــد مــن وهجهــا
ظلّــت تحـ ّـرين ّ
الجنــي رصاحــة  ،كلغــم موقــوت يعمــل يف الوقــت الــذي يشــاء
تحــت برمجــة ســاعة مخفيــة ال أراهــا أنــا وال تراهــا هــي.
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الكالب أرواح

ينبــح الكلــب عــر نافــذة الصالــة مــن الجهــة الخلفيــة للحديقــة
بشــكل دائــم.
طردتــه وأغلقــت النافــذة بامتعــاض عــى غــر عــاديت ،بشــعور
مــن أنــه ال معنــى لوجــوده يف حديقــة البيــت الخلفيــة بعــد
اســتتاب األمــن يف العاصمــة اىل حــد كبــر.
ال أعرف لِ َم تعاملت معه بهذه الطريقة.
رمبا الحظت لبنى شيئاً من توتري وأنا أقسو عىل الكلب.
لبنــى شــابة حلــوة وأليفــة وجميلــة  ،تهتــم بدراســتها بشــكل
مبالــغ فيــه.
 ماما زعالنة ؟تساءلت.
ْ
 الأمسد شعرها األسود الفاحم :
احتضنتها وأنا ّ
 قد تكون مزعوجة من يشء. معتكفة يف الغرفة منذ ساعات طويلة.صفنت قليالً :
ُ
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 ال ِعليك  ..سأراها .
كانــت الظهــرة ســاخنة والتيــار الكهربــايئ يتقطــع فيزيــد البيــت
ســخونة وأزداد قرفـاً وحــرة.
تكومــت ميــس بحضنــي متعرقــة ،تتمطــى وتتثــاءب فحملتُهــا
اىل غرفــة النــوم.
مل تكــن نــور نامئــة كــا ظننــت .لكنهــا كانــت عاريــة مــن
أســفلها ويدهــا بــن فخذيهــا واألخــرى تضغــط عــى ثديهــا
األيــر املصــاب أيضـاً وهــي تتقلــب عــى الرسيــر ومل أســمع مــا
كانــت تهمــس بــه.
ـت لوجــودي وكانــت تزفــر متعرقــة متامـاً ومــا تـزال يدهــا
انتبهـ ْ
بــن فخذيهــا ورائحــة جســدها متــأ الغرفــة  .رمبــا رائحــة
مختلطــة مــن املنــي والعــرق والحــر والدخــان والبــارود والتفــاح
البائــت وأزهــار ذابلــة مدعوكــة عــى الف ـراش.
رفعــت يدهــا مــن بــن فخذيهــا والتفتــت ببــطء ول ّوحــت
وخرجــت بقلــب
للصغــرة أن تــأيت إليهــا فأركنتهــا اىل جانبهــا
ُ
مضطــرب ونبــي يــدق.
ملحتنــي لبنــى مخطــوف الوجــه  ،لكنهــا مل تلمــح جســدي
املرتعــش تحــت بيجامتــي وال قلبــي املصطفــق بعنــف وال
خلجــايت الداخليــة وهــي تهــز روحــي كثــرا ً.
 أمي مريضة؟تساءلت بقلق.
ْ
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 أظن ذلك  ..اجليس.جلست وعىل وجهها ارتباك مل تقدر عىل إخفائه :
 أمك مريضة لكن ال أعرف مرضها ..أنت كبرية وتفهمني.قالت برباءة:
 أنا منتبهة منذ كم يوم أنها منزعجة.فركت أصابعي وطقطقتها بعصبية بالغة :
ُ
ِ
الحظت عليها ؟
 ماذا البقاء يف غرفة النوم طويالً حتى لو كان الجو حارا ً. وغري هذا؟انتبهت كام لو أنني أحقق معها فارتبكت قليالً:
 عندمــا تصحــو تذهــب اىل الحـ ّـام وتبقــى وقتـاً غــر قليــل ثــمتعــود اىل الفـراش.
 أال تتفقد ميس ؟ تتفقدهــا وترقــص معهــا قليــا لكنهــا تضجــر رسيعـاً ...أحيانـاًتبــي..
 وماذا بعد..؟صفنــت بعــض الــيء  .رمبــا تســتذكر أو تحــاول أن تصــوغ
ْ
عبــارة مــا لتكــون واضحــة:
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 أحيانــاً تذهــب اىل الحديقــة وتراقــص الكلــب  ..و  ..تالعبــهفــرة طويلــة ..حتــى ..
سكتت وكمشت أصابعها بقوة :
الحمم!..
 حتى أ ّن مرتني أدخلته معها اىل ّوسارعت للتوضيح :
ْ
 قالــت إنهــا تح ّممــه ..الجــو ال يطــاق  ..وقالــت إ ّن الــكالبأرواح.
ألقيت نظري عىل النافذة التي يراقبنا الكلب منها :
 هل هذا كل يشء؟تساءلت البنت بخوف:
 هل هذه أعراض مرضية ؟رددت ألطمئنها:
 الال ..أعتقد أنها تعاين من ضيق نفيس بسبب إصابتها.ضممــت لبنــى وطأمنتهــا أنهــا أعـراض نفســية بســبب الشــظايا
الســابقة.
 خذي ميس وابقيها معك.ذهبت لبنى قلقة تفرك بكفيها.
بدت يل صغرية جدا ً ال تتحمل أية صدمة أخرى.
حدقت بنافذة الكلب وقلبي ميور ومرارة تصعد من جويف.
ُ
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عطر التفاح أو الديتول

()1
كنت يف عيادة طب نفسية بعد انتهاء الدوام.
اتصلــت بنــور وأخربتهــا أننــي حجــزتُ لهــا رق ـاً عنــد طبيبــة
نفســية معروفــة يف بغــداد.
الدكتــورة متــارا ،أســتاذة الطــب النفــي يف الجامعة املســتنرصية،
طبيبتهــا يف ح ْمــل البنتــن والشــك أن لزوجتــي أرشــيفاً صحيـاً أو
ســجالً أو إضبــارة يف أدراج العيــادة.
كنــت أتقصــد أن أضعهــا أمــام األمــر الواقــع لتلــن وتنظــر اىل
مشــكلتها بحــرص أكــر ،بــدالً مــن االستســام لهــذه الحالــة
املرضيــة الغريبــة الطافحــة فيهــا ؛ فاألمــر خــرج عــن لياقتــه
قضيــب
كثــرا ً كــا أحســب وتحولــت حياتنــا الشــخصية اىل
ٍ
وفــرج ولهــاث وعــرق وتعــب وظــام وملــل وتكــرار وشــظية
وخيــط دم باهــت.
مل أنتبــه اىل العــاج النفــي املطلــوب لــوال أن أشــار يل األســتاذ
رئيــس القســم أن أعالــج زوجتــي نفســياً قبــل العــاج الجراحــي.
فوجــدت هــذا ممكنـاً ومطلوبـاً يف حالــة نــور وتحوالتهــا الرهيبة
لنخــرج مــن أزمــة الجنــس وشــظية األزمــة التــي تتطــور يوم ـاً
بعــد آخــر.
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 اتريك ميس مع لبنى وأنا أنتظر يف العيادة.قالت كاملعاتِبة:
 ال أشكو من يشء يا رجل.كمن أطمئنها أو أنني كنت مرتبكاً:
 أنا أشكو ..ال تتأخري ..أمامك ساعة.قالت بتوسل:
 أ ّجل املوعد رجا ًء. ال. أرجوك. ال تنــي أن تجلبــي معــك آخــر تقريــر جراحــي وآخــر نســخةشــعاعية.
ويف العيــادة املكتظــة بالنســاء كنــت الرجــل الوحيــد مــع شــاب
ـت قريبـاً منــه.
جلسـ ُ
كانــت عينــاه تتخاطفــان بــن نســا ٍء مريضــات ومرافقــات
وصبايــا وأطفــال يســعلون وروائــح طبيــة مختلطــة وحوامــل
ببطــون منتفخــة وعبــاءات إســامية ســوداء تغطــي أجســاده ّن
؛ قــد أســبغت عــى صالــة العيــادة لونـاً كريهـاً كأنهـ ّن جالســات
يف رسادق ع ـزاء أشــعرين بالضيــق والنفــور.
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قلــت رمبــا يتشــابه َن يف املــرض مــا ُدم َن يتشــابهن يف عـزاء الحياة
املو ّحــد .فقــد ي ُك ـ ّن مصابـ ٍ
ـات بأشــاء مفخخــات وخرجــن مــن
عصــف انفجــارات ســاملات بطريقــة أو بأخــرى كــا زوجتــي،
لكــن بقيــت ذكــرى الشــظايا عالقــات فيه ـ ّن بشــكلٍ قــري .
تحفــر بــن أفخاذهــن نشــوة املــوت املؤجــل وتوتّــر أعصابه ـ ّن
ـج
عــى مــدار اليــوم  ،كنــور التــي نجــت مــن املــوت لكنهــا مل تنـ ُ
مــن الطريقــة املريــرة التــي هــي فيهــا اآلن.
ـت
نســاء العيــادة يبــدون طبيعيــات بــا ُع َقــد مرئيــة ،حتــى خلـ ُ
بعضهـ ّن -كزوجتــي -شــبقيات ومســعورات بالجنــس والخــوف،
يتلــذذن مــع الــكالب واملخــدات الناعمــة وأصابــع الباميــاء كلــا
أتيحــت لهـ ّن فرصــة االنفـراد وخلــو البيــوت مــن األزواج.
لعلهــ ّن مريضــات لهــذا الســبب أو ذاك ،أو بســبب كائنــات
صغــرة دخلــت يف أماكنه ـ ّن الحساســة ومل تخــرج حتــى اآلن ،
فتغــرت ســلوكياته ّن وافتقــدن الحشــمة مــع أزواجهـ ّن وعصــف
الشــذوذ بهـ ّن اىل أبعــد مــا ميكــن أن يصــل الخيــال الشــاذ إليــه.
ـت منــه عــى الفــور ،متحاشــياً
يشء مــن هــذا مـ ّر بخاطــري فأفقـ ُ
خيــايل الجامــح بــأن أرى النســاء كزوجتــي املســكونة بشــظيتها
الصغــرة الوحيــدة.
ـت عــى أننــي أفكــر هكــذا وأنــا أملــح الوجــوه الســاكنة التي
ندمـ ُ
تنتظــر أدوارهــا للدخــول اىل الطبيبــة العجــوز متــارا  ،طبيبــة
األرسار النفســية التــي متــر بهــا أغلــب النســوة الحوامــل منه ـ ّن
والباك ـرات واألرامــل واملطلقــات وحتــى العاشــقات والخائنــات
والعاه ـرات.
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كل يشء يف العيــادة ســاك ٌن يف ظاهــره كــا يبــدو ،لكننــي ال
أفــرض مثــل هــذا كــا أراه ؛ فــكل امــرأة تنطــوي عــى أرسارهــا
الشــخصية ِ
املعذبــة  ،وكل عبــاءة ســوداء تخفــي وراءهــا مأمت ـاً
وقصــة حزينــة وظاهــرة مــا ؛ رمبــا هــي غريبــة كظاهــرة زوجتــي
التــي ال يعرفهــا أحــد ســوى رئيــس القســم الســبعيني املحــرم.
()2
امــرأة متشــحة بالســواد كانــت توبّــخ بهــدوء فتــاة ال تفــارق
الضحكــة وجههــا .فتكشــف عــن أســنان بيــض ناصعــة وشــفتني
حمراويــن جــدا ً؛ غــر أن املــرأة كانــت هــي أيض ـاً تضحــك بــن
لحظــة وأخــرى لكــن بخفــوت  ،فتســحب طرف ـاً مــن عباءتهــا
عــى فمهــا وال تريــد إظهــار بعــض أســنانها املقلوعــة.
()3
شــاب يحتضــن صبيــة ســمراء بالغــة يلتــف عــى رأســها حجــاب
أســود ويضــع ذراعــه عــى كتفهــا كأنــه مينعهــا مــن الهــرب،
وكانــت عيناهــا غــر مســتقرتني عــى حشــد النســوة الجالســات
 .كثــرة النظــر اىل النافــذة املطلــة عــى الشــارع العــام كأنهــا
تتوقــع أن تدخــل اىل غرفــة الطبيبــة مــن هنــاك.
كان هــذا إحساس ـاً غــر أكيــد منــي أشــبه بــأن أســتطلع مــا يف
دواخــل النســاء املرتاصفــات عــى مصاطــب العيــادة منتظــرا ً
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نــور التــي ســتأيت مــن دون قناعــة أكيــدة ،لكنهــا ســتأيت حاملــة
يف داخلهــا عذابــاً ال يُحتمــل وشــيئاً صغــرا ً ســيقيض عليهــا أو
يدفعهــا اىل الجنــون ويدفعنــي معهــا أيض ـاً.
ـت عــى الشــاب يف محاولــة لتبديــد الوقــت ومعرفــة مشــكلة
ملـ ُ
الصبية الســمراء:
 سالمتها. الله يسلمك عمو.كنــت أشــر اىل الصبيــة الســمراء مســتفرسا ً عــن مشــكلتها
الصحيــة بطريقــة بســيطة.
اعتدل الشاب وأمال جسده قليالً ليكون مبوازايت.
 سالمتها ! ما بيها يش !..ـمت قلي ـاً وأنــا أرى الشــاب يغلــق عــي منافــذ الحديــث
ابتسـ ُ
مــن دون أن يقصــده كــا حدســت  ،لكنــه اعتــدل أكــر حريصـاً
عــى أن تبقــى ذراعــه ممــدودة عــى كتــف البنــت:
 أختي مصابة بحالة خوف دامئة.كنت أنظر إليها بشفقة:
 -شنو أسباب الخوف ؟
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 عندهــا فوبيــا الحــرب كــا قالــت الدكتــورة متــارا يف املــرةالســابقة.
أكمل الشاب:
 خائفة عىل مدار يومها وتتصور أنهم سيأخذونها ويقتلونها. َمن هم ..؟نظر الشاب يل بعينني منكرستني :
 هم ..الحرب.تأفــف الشــاب مــن طــول االنتظــار وبــدا أنــه ضــاق ذرعــاً
بالجلــوس لكنــه أبقــى ذراعــه ممــدودة عــى ظهــر الصبيــة
الســمراء.
قالــت لــه شــيئاً مل أتبينــه وبقيــت تنظــر اىل النافــذة التي يُســمع
منهــا أصــوات الشــارع وباعتــه وتزمــر الســيارات ولغــط املا ّرة.
التفت يل بعد لحظة وقال برجاء :
 لــو ســمحت  ..ممكــن أدخــل قبلــك ..أختــي ترنفــزت وال تطيقاالنتظار.
 ال بأس ..لكنني أراها هادئة.قال الشاب للتوضيح :
أنــت ..أختــي
 هــذا الهــدوء وراءه خــوف رهيــب ال تــراه َوأعرفهــا.
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مل تكن زوجتي قد جاءت بعد.
وافقــت عــى طلــب الشــاب بــا تــردد واســتبدلت األرقــام أنــا
وهــو وأبلغنــا الســكرترية لتثبيــت األســاء يف ســجلها ،فشــعرت
أننــي أســديت خدمــة بســيطة للصبيــة الســمراء الخائفــة مــن
الحــرب مــن دون ســبب أفهمــه.
شكرين الشاب ثم عاد وسألني بعد فرتة صمت :
 وأنت ما بك أستاذ !.. أنتظر زوجتي ..حجزت لها وهي يف الطريق.وكعــادة الذيــن يُســألون يف مواقــف كهــذه يَســألون أيضـاً فضوالً
أو تبديــدا ً للوقــت أو بقصــد توخــي تعــارف بســيط :
 عفوا ً أستاذ  ..هل زوجتك تخاف من الحرب مثل أختي ؟ تقريباً ..لكنه ٌخوف آخر.
بقي الشاب ينظر يل ويف عينيه استفهام واضح :
 خوف بطريقة أخرى ليس مثل أختك الله يحفظها.بدا فضوله يتجىل فأوضحت له :
 زوجتي خرجت من انفجار مفخخة بطريقة مختلفة.توسعت عينا الشاب قليالً منتظرا ً مني بعض التوضيح:
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 زوجتــي مصابــة بشــظية يف مــكان مــا ..لذلــك فهــي ســعيدةنســبياً!..
 أمل تقل أنها خائفة ؟ صــارت عندهــا مناعــة قويــة ضــد املــوت  ..فصــارت ســعيدةتقريب ـاً !
ال أعــرف ملــاذا تحدثــت مــع الشــاب بهــذه الطريقــة امللغــزة
التــي ال تخلــو مــن ســخرية.
غمــرين شــعور بأننــي أتالعــب مبشــاعره أو أزيــد عليــه مــن
غمــوض الحالــة التــي ال يعــرف شــيئاً عنهــا .وأظن كنــت بطريق ٍة
مــا أســخر مــن نفــي .ومل أكــن مرتاح ـاً كث ـرا ً وحــويل مظــات
بائســة مــن العبــاءات الســود بالوجــوه الكئيبــة التــي زادتنــي
كآبــة.
كان الشــاب يتســاءل بدهشــة واســتغراب وصعــب عليــه أن
يجمــع «الســعادة» مــع «الخــوف» يف حالــة مل يكــن يتوقعهــا
مــا زادت الكثــر مــن فضولــه.
 وأين أصيبت زوجتك أستاذ ؟مل أســتكمل معــه الحديــث حينــا دخلــت نــور وبيدهــا ظـ ٌ
ـرف
أصفــر كبــر ألشــعة املــكان الحســاس وقــد ســبقها عطــر التفــاح
أو اليــود أو الديتــول.
وج َدتني بسهولة بني كومة النساء الكئيبات.
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أفســحت لهــا املجــال وهــي تخطــو مرتبكــة بعــض الــيء وغــر
مهيــأة للفحــص كــا يبــدو مــن هيأتهــا ،لكنهــا لفتــت أنظــار
النســاء املنتظــرات وأخــذن يتطلعــ َن إليهــا بفضــول وبقــي
الشــاب يتفحصهــا صاعــدا ً ونــازالً بعينيــه ،وكانــت أختــه الصبيــة
قــد ســحبت نظرهــا مــن النافــذة واســتقرت عــى جســد نــور
املســتقر اىل جانبــي.
تلــف رأســها بحجــاب قرمــزي ال تستســيغه كــا أعــرف مزاجهــا
يف حــاالت كهــذه.
ترتــدي قميصــاً بلــون بيجــي بك ّمــن طويلــن وتنســدل عــى
ـب
جســدها تنــورة كحليــة طويلــة تنتهــي بحــذاء أحمــر بكعـ ٍ
قصــر .وعندمــا جلســت باعــدتْ مــا بــن ســاقيها قليـاً وكانــت
متعرقــة وضجــرة جــدا ً .تفــوح مــن جســدها رائحــة أعرفهــا.
بــدا أنهــا غــر مرتاحــة ووجههــا يعكــس صيــف الشــارع وحـرارة
الجــو يف الخــارج  ،وكان الشــاب يطيــل النظــر اىل وجههــا ،وأظنــه
كان يتفحــص الســعادة املفرتضــة التــي قلتهــا بشــكل مــا مــن
دون أن أدرك مــاذا سيرتســخ يف ذاكــرة هــذا الشــاب الحائــر
بأختــه الصبيــة الســمراء .فرمبــا كان يبحــث عــن الشــظية أيضـاً
يف كل مــكان مــن جســد نــور محــاوالً إيجادهــا بحدســه ،لكننــي
واثــق بأنــه لــن يصــل اىل تلــك املنطقــة الرسيــة بخيالــه الصغــر
مهــا حــاول.
انقطــع خيالــه املرتبــك حينــا نــادت الســكرترية باســم أختــه
الصبيــة الســمراء فقادهــا متع ـرا ً ويــده عــى كتفهــا كــا لــو
أنهــا ســتهرب بعــد قليــل.
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نساء العيادة

()1
مل تكن نور مقتنعة باملجيء اىل العيادة.
ظهــر عــى وجههــا االمتعــاض غــر أنهــا جــاءت ملفوفــة الــرأس
بحجــاب قرمــزي لــي أخرجهــا مــن البيــت وتتنفــس الشــارع
الــذي فارقتْــه طويــاً بعيــدا ً عــن يومياتهــا املكــررة وغريــزة
الشــظية فيهــا تلــك التــي حولتهــا اىل كائــن آخــر ،هكــذا أبــرر
لنفــي مشــدود األعصــاب حتــى موعــد دخولنــا اىل الدكتــورة
متــارا األخصائيــة العجــوز املتميــزة بقــراءة أرسار النســاء
ونفوســه ّن املخفيــة خلــف الثيــاب والوجــوه الجميلــة.
()5
مــأت مــكان الشــاب وأختــه الســمراء املــرأة وفتاتهــا الضاحكــة
متحررتــن مــن مكانهــا الضيــق يف زاويــة الصالــة .فرأيــت وجــه
الفتــاة عــن قــرب وهــو يعكــس حالــة مريبــة مــن املمكــن أن
تكــون مموهــة للمــرة األوىل لكــن مــع الوقــت ميكــن اســتدراكها
بســهولة.
رائحــة املــرأة ريفيــة بعطـ ٍر مألــوف ووجــه الفتــاة يــي بغموض
وهــي تديــم الضحــك لينكشــف عــن ميوعــة ماكــرة غــر محببة.
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نهرتهــا املــرأة الريفيــة مرتــن ثــم تأففــت وســمعتها تقــول :
الحمــد والشــكر للــه عــى حــال.
لت عىل املرأة من باب الفضول:
ِم ُ
 شبيها املحروسة ؟قالت املرأة :
 الحمد لله رب العاملني  ..هذا حظها املسكينة. إن شاء الله خري. زوجة ابني. الله يسرت عليها. تضحك بال سبب ! ....؟ النــاس تــرخ حينــا يحــدث انفجــار  ..لكنهــا تضحــك ..تتهســر  ..متــوت مــن الضحــك!
ـمت مــن دون إرادة لكنــي تداركــت األمــر بعــد أن رأيــت
ابتسـ ُ
وجــه املــرأة وقــد تل ّبــد بالحــزن .وكنــت أنظــر اىل الفتــاة التــي
تحــدق يف وجهــي وتبتســم وأســنانها بيضــاء جميلــة.
 ســببت لنــا مشــاكل ..النــاس يتصورونهــا غــر شــكل ..مــايعرفــون مصيبتهــا.
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 سالمتها.تتوســع االبتســامة عــى وجــه الفتــاة ثــم تضحــك بخفــوت
وهــي تنظــر يل وتضــم رأســها عــى كتــف املــرأة التــي احتضنتهــا
كصبيــة خجولــة.
وسكت ال أعرف ماذا أقول.
رثيت لها فعالً
ُّ
قالــت املــرأة وهــي تنظــر اىل زوجتــي املشــغولة بالفايــر تحادث
لبنــى عــى مــا يبدو:
 وأنت ابني  ..هذي زوجتك ؟ اي . شبيها الله يحفظها..؟ شظية صغرية باقية يف .... وين ؟  ...يف راسها .. اسم الله عليها.طــال االنتظــار قليــاً وبقيــت زوجتــي معتكفــة عــى الفايــر
مــع لبنــى ،وحينــا خــرج الشــاب بصحبــة أختــه بقيــت ذراعــه
ممــدودة عــى كتفهــا  ،وحــرص يف اللقطــة األخــرة قبــل مغادرته
العيــادة أن يطيــل النظــر اىل زوجتــي القرمزيــة ليلتقــط طيف ـاً
عابـرا ً مــن الســعادة التــي أخربتــه عنهــا قبــل قليــل.
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دورة شبقية

ســلمتني الســكرترية إضبــارة قدميــة أخرجتْهــا مــن ملــف أضابــر
خلفهــا يــوم كانــت زوجتــي تراجــع بح ْمــل البنتــن عــى التــوايل.
قدمتُهــا اىل الدكتــورة متــارا مشــفوعة بظــرف األشــعة األصفــر
العريــض وبعــض التقاريــر مــن أكــر مــن مستشــفى وعيــادة
طبيــة بشــأن اإلصابــة .لكنهــا مل تفتحهــا أو تقــرأ فيهــا غــر أنهــا
ـت إلينــا مــن تحــت نظارتهــا الطبيــة ،وابتســامة عجــوز
تطلعـ ْ
تشــف يف وجههــا الســبعيني وأناقتهــا الواضحــة التــي
لطيفــة
ُّ
أعرفهــا عنهــا يــوم كنــت مــع نــور نراجعهــا يف َح ْمــي البنتــن
ولــو عــى ســنوات متباعــدة.
تطلعــت اىل االســتامرة املمتلئــة باملراجعــات القدميــة وتركــت
الظــرف العريــض والتقريــر األخــر املث ّبــت مــع األشــعة مركونــن
عــى طاولتهــا ثــم رفعــت النظــارة عــن عينيهــا وتطلعــت اىل
زوجتــي.
 تفضيل مدام.سكتت زوجتي ونظرت يل بإحراج وإزعاج مل تكن تخفيهام.
تدخلت بشكل أويل يف محاولة توضيح رسيعة :
 عفوا ً دكتورة  .زوجتي تشكو من متاعب كثرية.104

سكت وهربت مني الكلامت وضاع التعبري.
ُّ
تساءلت :
ْ
حمل جديد ؟
 هل هناك ٌ ال ال ..ولكن..كان ارتبــايك واضحــاً وزوجتــي مطأطئــة الــرأس كأنهــا أمــام
كاهنــة اعــراف:
 لك ْن هناك أعراض غري سوية يف سلوكها.كنــت أشــعر بالغبــاء فعــاً وإحســاس رسيــع يجتاحنــي مــن
أننــي أهــن زوجتــي بالتعبــر غــر املوفــق أو أقلــل مــن شــأنها
مــن غــر قصــد.
 مثال شنو ..؟التفــت اىل زوجتــي أحثهــا عــى الــكالم لكــن الدكتــورة متــارا
ُّ
تدخلــت بسالســة :
 أنت احكييل أوالً.ـت ريقــي بشــعور مبالغتــي يف تصــوري عــن الحالــة التــي
بلعـ ُ
متــر بهــا زوجتــي لكننــي تشــجعت:
 تعاين زوجتي من حالة جنسية غري مسبوقة !سكت قليال وأنا أمللم الكلامت من جديد :
ُّ
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 يعنــي هــي اآلن يف دورة شــبقية غــر معهــودة يف ســلوكهاالجنــي معــي.
كنت أنظر اىل عيني الدكتورة متارا وأنا أكمل :
 تحــب أن أمــارس معهــا الجنــس بطريقــة يوميــة وألكــر مــنمــرة.
ثم أضفت بصعوبة كأين سأختنق:
 يعني عندها استعداد أمارس معها عرش مرات كل يوم.ظلــت عيناهــا تنظــران يل وابتســامة شــبحية عــى وجههــا
توســعت قليــا وهــي تســألني بظرافــة :
 أال تفرح أن لك زوجة بهذه الشهوة ؟ ههههههقل ما أدبرها ..هههههههه
 بس ْتلطــف الجــو وضحكنــا ثالثتنــا وتبــدد الضيــق يف داخــي نســبياً
وعــادت الدكتــورة تطالــع اإلضبــارة القدميــة وتقلّــب صفحاتهــا،
وبــدا أنهــا اكتفــت باملعلومــة املبــارشة التــي قلتهــا بشــكل مــا
لهــذا التفتــت يل وقالــت بلطافــة :
 -أطلب منك أن تخرج سيدي وتبقى زوجتك معي.
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أنظر الى الجميع وال أرى شيئ ًا

ـت اىل خــارج العيــادة مثقـاً بأعبــاء ال أســتطيع تحديدهــا
أرسعـ ُ
ســوى أ ّن شــعورا ً منــا يب مــن أننــي متحــدث يسء لقضيــة زوجتي
وال أجيــد ديبلوماســية الــكالم يف طــرح هذه اإلشــكالية الجنســية
املقلقة.
وقفــت عــى الرصيــف بشــعور مح ِبــط وبإحســاس التجــاوز غــر
املقصــود عــى نــور .حاولــت أن أعيــد حــواري الرسيــع مــع
ـت زوجتــي
الدكتــورة متــارا ،ممنيـاً نفــي أن ال أكــون قــد خدشـ ُ
بأيــة مالحظــة أو تعبــر ليــس يف محلــه.
كان الشــارع صاخبــاً بالســيارات ومكتظــاً بالزحــام  ،ومثــة
ســيارات إســعاف تتواصــل ورشطــة تنتــر مبســميات مختلفــة يف
هــذا القاطــع الطبــي يف مركــز العاصمــة الــذي شــهد انفجــارات
ســابقة غــر قليلــة.
كنت أنظر اىل الجميع فال أرى شيئاً محددا ً.
تشـتّتت عينــاي يف كل اتجــاه بجـ ٍو ســاخن ؛ بــر كثــرون يف هذا
املســاء يتخاطفــون مــن دون حــذر ،وســيارات مزدحمــة وشــارع
ضيــق يكتــظ بهــا وعيــادات طبيــة مرتاصفــة يف عــارات قدميــة
تتــدىل شــواهدها املرتبــة كأنهــا ســتقع.
رصيــف يشــغله باعــة الثيــاب القدميــة والحلويــات املكشــوفة
والفواكــه املل ّمعــة  ،وآخــرون يتجولــون بــن الســيارات يعرضــون
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قنــاين امليــاه املعدنيــة البــاردة أو رشائــح الهواتــف النقالــة.
اتصــل يب رئيــس القســم مســتفرسا ً فأخربتــه أننــا يف العيــادة
والدكتــورة متــارا تســتفرس مــن كلينــا عــى انفــراد.
« ال ِ
تخف شيئاً عنها فهذه الحالة غريبة جدا ً»
« أكيد أستاذ»..
« قل لها بوضوح كل يشء وال تخجل وترتدد»
« اعرف شطارة الدكتورة متارا يف أمور كهذه»
« كن بخري وتحيايت اىل املدام ومتنيايت لها بالسالمة»
« الله يحفظك أستاذ»
عــدت اىل العيــادة و َج ّوهــا امللبّــد بالعبــاءات الســود ويب كآبــة
أفهمهــا جيــدا ً.
كانــت امــرأة أربعينيــة قــد دخلــت عــى مــا يبــدو وهــي تحمــل
طف ـاً بــن ذراعيهــا وكانــت تحــاول أن ال ينــام .فظلــت تهــزه
وتكلمــه وتتوســله أن يبقــى يقظــاً .وســمعتها تــرح للنســاء
مــن حولهــا مــن أن طفلهــا الصغــر كثــر الشــخري كأنــه عجــوز
بســبب انفجــار صــاروخ أمريــي قريــب مــن البيــت وتســبب بـــ
(فـ ّزة) لصغريهــا كاد فيهــا يختنــق مــن الرعــب وتحولــت حالتــه
مــع األيــام اىل شــخري رجــل ُمســن
بــدا عــى وجههــا العبــوس والخــوف كثـرا ً وهــي تحمــي الطفــل
وتكلمــه وتدعــوه أن ال ينــام ،يف حــن التمــت حولهــا العبــاءات
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الســود يواســينها بطريقــة تقليديــة أو مفتعلــة أو فضوليــة وهـ ّن
ينظــرن للطفــل بأســف .وقتهــا وأنــا أتأمــل هــذه التجمهــر
الصغــر أخربتنــي الســكرترية التــي كانــت خارجــة مــن غرفــة
الفحــص بــأن الدكتــورة متــارا تطلبنــي.
كانــت زوجتــي قــد خرجــت للتــو وبيدهــا وصفــة طبيــة ووجهها
جامــد ال يعـ ّـر عــن يشء.
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أسئلة الجنس المعقدة

كان وج ُه الدكتورة متارا يقرأ يف االستامرة القدمية لزوجتي.
خلعت نظارتها ورفعت نظرها وقال بطريقة مبارشة:
 زوجتــك لديهــا مشــاكل جراحيــة حساســة انعكســت عــىنفســيتها كثــرا ً.
أصغيت بانتباه:
ُ
 لكــن بــودي أســألك بعــض األســئلة وأرجــو أن تكــون واضح ـاًمعــي.
كانت تد ّور القلم ببني يديها وعيناها ثابتتان عيل:
 هل تزوجتام عن حب ؟مل أتوقع مثل هذا السؤال لكنني أجبت ببساطة:
 كانــت عالقــة حــب بســيطة ..إعجــاب متبــادل قادنــا اىلالــزواج.
 واآلن هل تحبها ؟ أكيد  ..وأكرث من السابق. ملاذا أكرث من السابق ؟110

 ألنها زوجتي. وهل تحبك هي ؟ هذا أكيد. وهل َتحبك هي أكرث من السابق؟
 تحبني أكيد. هل هنالك مشاكل بينكام حتى لو كانت بسيطة ؟ ال أبدا ً ..ال أتذكر حدث مثل هذا.أطفــأت شــمعة فلورســن بطــول اإلصبــع كانــت ضئيلــة اإلنــارة
عــى مكتبهــا:
 أســألك بعــض األســئلة عــن عالقتكــا الســابقة قبــل هــذهالحالــة التــي تعــاين منهــا.
 نعم. هل تستمتع معها بالجنس ؟اىل حــد مــا أســتطيع القــول أننــي كنــت طبيعي ـاً مــع الدكتــورة
متــارا وكنــت أصغــي اىل أســئلتها برتكيــز:
 نعم أستمتع. وهي ..؟ تستمتع فعالً.111

 هــل هنــاك أوضــاع معينــة متارســانها يف الجنــس؟ قصــدي هــلوضعكــا الجنــي ثابــت أم متغــر؟
 اعتقد  ..ثابت . يعني الوضع التقليدي؟ بالضبط.كانت ترسم شيئاً ما يف الهواء وهي تح ّرك يديها :
 أمل تحاول أن تغري وتج ّرب أوضاعاً أخرى ؟ مل أفهم .عادت ترسم يف الهواء شيئاً ما :
 أن تغري من وضعية مامرسة الجنس بينكام ؟ برصاحة ال. ملاذا ؟ اعتدنا عىل هذا. هل تقبل عليها بشهوة  ..أم تراه واجباً زوجياً ال أكرث ؟ أحب زوجتي كثريا ً. هل كانت تدعوك ملامرسة الجنس أم أنت تدعوها ؟ عىل األكرث أنا.112

 وهي ؟ ال أعتقد  ..تخجل كثريا ً. هــل حــدث إن مانعــت أو تحججــت حينــا كنــت تدعوهــاللجنــس ؟
عدت أجول بذاكريت بشكل رسيع :
 عدا أيام الدورة الشهرية. وماذا كنت تفعل أثناء الدورة الشهرية ؟ ال أفعل شيئاً. هل تتجنبها ؟ قليالً هل تشتهيها أثناء الدورة ؟ أحياناً. هل متارس الجنس مع غريها..؟ ال  ..أبدا ً. هل ترى أن زوجتك جميلة ؟ جميلة جدا ً. أال تغار عليها؟113

 أحبها كثريا ً. هل تشك فيها ؟ هل راودتك أفكار من هذه سابقاً ؟ ال أبدا ً. واآلن ..؟ ال..قالت بحزم :
 هذه الـ ال ناقصة كام أتصورِ ..احك كل يشء يجول بخاطرك.
سكت قليال لكنني قلت كمن أشكو :
ُّ
 تغــرت يف الفــرة األخــرة وصــارت امــرأة جنســية تخيفنــيبرصاحــة.
كانــت الدكتــورة متــارا تــد ّون كل يشء كصحفيــة متمرســة مــع
أنهــا كانــت تنظــر يف وجهــي أكــر الوقــت.
بقي القلم يتحرك بني يديها وبدأت تسأل من جديد:
 طيــب ..ننتقــل اىل جانــب آخــر ..هــل زوجتــك لديهــا مشــاكلمــع أهلهــا؟
 ال هل هي مستاءة من أنها ال تعمل يف وظيفة ؟ ال114

 هل هي يف اكتفاء مايل؟ راتبي لها وهي التي تترصف به. هل هي سعيدة مع البنتني ؟ سعيدة جدا ً.أزاحت النظارة من عىل عينيها وعادت تسأل:
 ومــا هــو ســبب عــدم إنجابهــا إال بهــذا الفــارق العمــريالطويــل بــن البنتــن ؟
أجبــت حينــا ت ـراءت يل صــورة األمــس وكأنهــا حدثــت قبــل
قليــل:
ـقطت مرتــن وتشــاءمت كث ـرا ً وكانــت تقــول أنهــا قســمة
 أسـ ْونصيــب وخافــت أن تحبــل مــن جديــد .لكــن البنــت الثانيــة
جــاءت مصادفــة مل نتوقعهــا.
 هل كانت تحلم أن تنجب ولدا ً بدالً من البنت ؟ ال أعتقد ..مل تذكر يل هذا. وأنت كنت تريد ولدا ً ؟ مل أهتم لألمر كثريا ً. هل زوجتك قنوعة ؟ نعم115

 أمل تطلب منك ما ال تتوقعه ؟صفنــت قليــا اســتحث ذاكــريت رسيعــاً لكــن مل يحــدث يشء
وبقــي رأيس مغلقــاً :
 ال أبدا ً  ..طلباتها بسيطة وبقيت مهتمة بالبنت الجامعية. هل ترويها بالجنس كلياً أم تكتفي بنفسك ؟ اعتقد أننا متفاهامن يف هذا املوضوع. طيب  ..اآلن ننتقل اىل الفقرة التالية.تركت القلم ووقفت كأنها تعبت من الجلوس:
 هل تشعر أن زوجتك مريضة يف الفرتة األخرية؟ أكيد. وما سبب هذا الشعور ؟هيأت نفيس لتوضيح األمر للدكتورة متارا :
 بعــد اإلصابــة بــدأت لديهــا نزعــة جنســية شــبقية غــرطبيعيــة ..ســابقاً كنــا نكتفــي مبامرســة الجنــس مــرة واحــدة كل
يومــن أو ثالثــة وبشــكل طبيعــي جــدا ً.
كنت شديد الرتكيز :
 الــذي حصــل وعــى نح ـ ٍو مفاجــئ أنهــا ظلــت تطلــب منــيمامرســة الجنــس مرتــن وثــاث مـرات يف نفــس اليــوم ..مل أفهــم
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أول األمــر ســوى أنهــا كانــت تشــتهيني كــا تقــول وكانــت
تغرينــي أكــر.
وكنت تستجيب.
 َ اســتجبت يف أول األيــام  .لكنــي وجــدت األمــر غــر عــاديومتعــب جــدا ً ..حتــى أننــي تحولــت مــن زوج اىل مــارِس
جنــس ال أكــر.
خطت خطوات قليلة حتى صارت أمامي:
 وما هو السبب برأيك ؟قلت عىل الفور كأنني أتهم أحدا ً ما :
 الشظية. ما بها ..؟ بقيــت شــظية صغــرة ناعمــة يف  ..يف بظرهــا ..يقــر الجراحــونبصعوبــة إخراجهــا ألنهــا يف مــكان حســاس ..وأيــة عمليــة
جراحيــة لهــا تش ـ ّوه املــكان وتقــي عــى أنوثتهــا.
نظرت يل باستعطاف أو هكذا ُخ ّيل يل:
 وماذا تعمل الشظية الباقية  ..برأيك؟  ..تحكّهــا  ..تهيجهــا  ..تقــول أنهــا تتحــرك فتســبب احتــكاكاًيثــر شــهوتها الجنســية كل الوقــت.
 قصدك عليك أن متارس معها كل الوقت ؟117

 متام.سألتني وهي تسحب نظرها من االستامرة :
 هــل تغــرت وضعيــة املعــارشة بينكــا ؟ هــل طــرأ يشء جديــدمل تعهــده فيهــا ؟
 نعم  ..أكيد. ِاحك يل.
جلست عىل كريس أمامي فرأيت وجهها العجوز الصايف :
 برصاحــة  ..مل أعتــد طيلــة ســنوات زواجنــا أن  ..برصاحــة ملأعتــد أن  ..أن تضــع قضيبــي يف فمهــا !..
 .........بلعت ريقي وبدوت أكرث جدية لتصوير مثل تلك الوقائع:
ُ
 كانــت تحــاول أن أنتصــب ..وكنــت أخجــل وال أطيــق هــذهاملامرســة ..كــا كانــت تســحب يــدي اىل فرجهــا لتُدخــل أصابعي
بهــا ..وأكــر مــن مــرة طلبــت  ..طلبــت أن ..
عيناها واسعتان وصافيتان مل ترمشا كثريا ً :
 وماذا حصل بعد هذا ؟كنت ألهث وأنا أحيك :
 تكررت القصة أكرث من مرة .118

 وما هي مالحظاتك بعد هذه التحوالت يف املامرسة ؟ الحظــت أنهــا ترتطــب رسيعــاً ..بــل حتــى قبــل أن أملســها..كأنهــا تتبــول تحتهــا.
بقيت تنظر برتابة اىل وجهي املحتقن:
 وغري هذا ..؟متنيــت أن تتوقــف عــن األســئلة فقــد كنــت أشــعر باإلجهــاد
فع ـاً :
 قصــدي أمــور صغــرة تحــدث بــن الزوجــن  ..رمبــا مل اعتــدعليهــا وال أتوقعهــا.
كانت تهز رأسها ومتط شفتيها :
 هل حصل أن ضاجعتها كام تريد هي؟ حصــل أكــر مــن مــرة لكننــي تعبــت  ..ال أقــدر  ..أنــت تفهمنيهــذا دكتــورة ..أحيانـاً أشــغل نفــي مــع الطفلــة الصغــرة حتــى
ال تنفــرد يب يف الف ـراش وأحيان ـاً أهجرهــا ليومــن أو ثالثــة ثــم
أقلــق وأعــود إليهــا.
 وهل تجدها بنفس الرغبة ؟ أكرث. وهل بنتكم الجامعية ترى مثل هذه التحوالت عىل أمها؟ أعتقد.119

 أكمل.وتحمست:
هرشت رأيس
ُ
ُ
 وجدتها مرة متارس العادة الرسية !.. ..... مــرة أباحــت يل ابنتــي الجامعيــة أنهــا أخــذت معهــا كلبنــا اىلالحــام مرتــن  ..وح ّممتــه !
 وماذا تتصور أنت ..؟ ال أدري !.. أما زلت تحبها أم تشفق عليها؟ أحبها كثريا ً. هل تعتقد أن مرضها خطري ؟ِ
حرضتك تقررينه.
 هذا هــل تعتقــد أنهــا ستشــفى مــن هــذا الشــبق الــذي تــراهَم َرضيــاً؟
 أعتقد. هل تعتقد أن الشظية هي السبب ؟ اعتقد ...أكيد.120

كتبت شيئاً بشكل مائل كام أرى ووضعت تحته خطاً:
 بقيت الفقرة األخرية سيدي. نعم أثنــاء مامرســتكام الجنســية هــل هــي متفاعلــة  ..ســابقاًوحاليــاً ؟
 ســابقاً طبيعيــة جــدا ً  ..يعنــي متفاعلــة ..أمــا اآلن فهــي تــرخوتهــذي وتتكلــم أيضــاً ..تقــول أن الشــظية تؤملهــا ..تحتــك
باملــكان فتزيــد مــن شــهوتها.
 ماذا تقول ..مباذا تهذي  ..أعطني مثاال ؟ تقــول أنهــا خائفــة  ..لكنهــا ال تعــرف ممــن هــي خائفــة..تكــرر بــأن الشــظية هــي الســبب.
دونــت الدكتــورة متــارا الكثــر مــا كنــت أقولــه عــى اســتامرة
جديــدة وأرفقتهــا باإلضبــارة القدميــة وكنــت أشــعر بأننــي
ســخنت أكــر مــا يجــب.
عادت تسأل :
 هل تخيفها الحرب؟ الشظية املتبقية هي الحرب بالنسبة لها.أكملت الكتابة بشكل رسيع ثم قالت يل:
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 ال تقلــق كث ـرا ً  .زوجتــك متــر بأزمــة نفســية محــددة اإلطــار.ســأتحقق منهــا بعــد التحليــات التــي طلبتهــا منهــا.
 هل ستشفى ؟كان سؤايل بليدا ً بعض اليشء عىل ما يبدو :
 عليك أن تكون معها خالل هذه الفرتة وال ترتكها كثريا ً.  ..وهذا املوضوع ..؟ كــن رجلهــا  ..ال يوجــد فيهــا مــرض بايولوجــي حتــى اآلنلكــن التحليــات ستكشــف هــذا وتطمئننــا بعيــدا ً عــن وجــود
الشــظية فهــذا أمــر جراحــي آخــر.
ولست ماكينة !
 برصاحة ال أستطيع ..أنا إنسانُ
 مــا زلــت شــاباً وزوجتــك خائفــة وتفرز الكثــر مــن الهورموناتالجنسية.
 هذا يتعبني  ..أال يوجد حل ؟ توجــد حلــول كثــرة  ..لننتظــر تحليــل الهرمونــات ..ولكــنأريــد أن أرى زوجتــك مــن جديــد.
خرجت أتنفس بصعوبة كأنني خارج من محاكمة قاسية.
ُ
ودخلت نور غري مرتاحة كثريا ً كام ييش وجهها.
ْ
ويف وقــت غــر متوقــع اتصــل يب األســتاذ رئيــس القســم وســألني
عــن صحــة املــدام  ،فأخربتــه أننــا يف العيــادة وننتظــر إجـراءات
122

الطبيبــة .
أخــرين بــود مــن أنــه تــرع بيــوم الغــد كإجــازة منــه ألبقــى يف
البيــت  ،فــزدتُ مــن شــكري لنبلــه وأخالقــه الحميــدة.
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فتاة ال تنام

()1
ـت مــن العيــادة معبــأ باألســئلة الثقيلــة والخفيفــة  ،مجهدا ً
خرجـ ُ
كــا لــو كنــت يف اختبــار صعــب مل أكــن بارعـاً فيــه كــا أعتقــد
،مــع أننــي مل أخـ ِ
ـف شــيئاً عــن الطبيبــة العجــوز وتحدثــت معهــا
مــن دون حــذر.
الفتــاة الضاحكــة متــأ غرفــة االنتظــار بالضحــك الهســتريي حتــى
تعاونــت ثــاث نســاء عــى كبحهــا بالقــوة  ،بينــا كانــت تنــط
وتضحــك وأســنانها البيضــاء تلمــع وســط كومــة العباءات الســود
فأشــاعت الكثــر مــن الفــوىض والضحــك أيضـاً.
بقيــت أنظــر مرتبــكاً وأنــا أرى األشــياء هنــا تجــري بعكســها
متام ـاً  ،فالحــرب تصنــع مســاحة كبــرة للضحــك وبــا حــدود،
كــا الجنــس بــا حــدود ،مثلــا األطفــال يشــخرون كالعجائــز
بــا حــدود  ،وتلــك هــي املفارقــة التــي تدهشــني مثلــا
تخيفنــي وتفتــح األســئلة الصعبــة التــي ال أجيــد إجاباتها  ،ســوى
أننــي أعــاين مــع زوجتــي مــن شــظية ناعمــة تســبب الهيجــان
والفــورات الجنســية التــي ال تنتهــي .حتــى بــدت يل العيــادة
كأنهــا إفــرازات الحــرب املختلفــة تلــك التــي ال نراهــا بــارزة
وال نتلمــس وضوحهــا كــا اآلن  ،فأيقنــت بشــكل مبــدأي أن
الحقائــق هــي يف عيــادات األطبــاء وليســت يف قاعــات املحاكــم.
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()2
جلســت متهالــكاً بانتظــار خــروج زوجتــي التــي بــا شــك
بقيــت تخضــع ألســئلة مامثلــة أو أكــر عمقـاً مــن األســئلة التــي
واجهتنــي ،فالنســاء متصالحــات فيــا بينه ـ ّن وال يخجلــن مــن
الوضــوح واملبــارشة يف ترتيــب حياتهــ ّن الرسيــة.
تجلــس أمامــي شــابّة مل أتبــن وجههــا الــذي تديــره وتتحــدث
مــع امــرأة ملفوفــة بعبــاءة ســوداء حفــرت التجاعيــد يف وجههــا
كثـرا ً .وكان الطفــل يف حضــن أمــه يشــخر بطريقــة الكبــار وأمــه
تحــاول أن توقظــه غــر أنــه بقــي غاطـاً بنومــه وشــخريه  ،وكانت
تشــعر بالقلــق ورمــا الخجــل واإلحـراج أمــام العيــون املحدقــة
بهــا ،حتــى خرجــت مــن الصالــة وهــي تلفــه بعباءتهــا.
()3
أجلــس عــى مضــض شــاعرا ً بالتعــب واإلرهــاق ويف داخــي متــور
الكثــر مــن الــرؤى واحتــاالت اليــأس والخــوف ،فنــور جوهــرة
البيــت ونــوره الســاطع وإضاءاتــه التــي ال تنتهــي  ،وكنــت
أحــرص عــى أن تخــرج مــن هــذه األزمــة وتعــود كــا كانــت
امــرأة معتدلــة ونظيفــة وأم بيــت ســاحرة بطيبتهــا الفطريــة
وتهذيبهــا العــايل وجــال روحهــا.
كلمتني لبنى عرب الفايرب وكنت أطمئنها:
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 مامــا بخــر  ..لــن نتأخــر  ..أقــل مــن ســاعة ونعــود  ..خــذيبالــك مــن ميــس.
التفتت يل املرأة مج ّعدة الوجه وسألتني بعفوية :
 إن شاء الله خري ابني.التفتــت الشــابة أيض ـاً وكانــت عيناهــا صغريتــن ووجههــا غــر
طفــويل كــا ظننــت:
 إن شاء الله  ..أمور بسيطة خالتي العزيزة. شفتك طلعت وحدك ودخلت ُح ُرمتك ..خري ؟كانت الشابة ذات العينني الصغريتني تعتدل يف جلستها:
 اي  ..الدكتــورة تســأل أســئلة طويلــة حتــى تعــرف كيــفتعالــج املــرض.
ٍ
حاالت كهذه:
سألت املرأة بفضول معتاد يف
 وشبيها ال ُحرمة الله يكفيها الرش.أطالت الشابة التحديق يب :
 ما بيها يش  ..شظية بـ  ..براسها ..ردت املرأة بأسف:
 الله اليسرت ..إن شاء الله عندها العافية. الحمد لله عىل كل حال.126

بــدا يل أن يف عينــي الشــابة حمــرة خفيفــة أو هكــذا ت ـراءى يل
تحــت ضــوء الصالــة التــي تــكاد تفــرغ مــن املريضــات:
 سالمتها..؟دفعنــي الفضــول للســؤال وتيقنــت أن الشــابة ذات العينــن
الصغريتــن هــي املريضــة وليســت املــرأة مج ّعــدة الوجــه.
قالت املرأة عىل الفور :
 ما خلينا طبيبة يا ابني ..حالتها شوي غريبة.تطلعت بفضول أكرث واستطردت املرأة :
 صار ما اعرف كم سنة والبنت ما تقدر تنام !..تطلعت اىل البنت ومن ثم املرأة مستفرسا ً
بعيني :
ّ
 ما تنام !أعــدتُ تأمــل الفتــاة مندهشــا وقلــت لهــا مبــارشة بطريقــة
االستفســار :
 ما فهمت !..تدخلت الفتاة وقالت موضحة :
 ما يجيني نوم من  14سنة !ثم ببساطة :
 ما اقدر أنام  ..ليل ونهار ما يجيني النوم !127

بــدا وجههــا حزينـاً وبــدت عيناهــا أصغــر مــا رأيتهــا أول لحظــة
:
 يعني ما تنامي  ..ما تحلمي ؟؟تساءلت رمبا بغباء .
ُ
ردت املرأة املج ّعدة:
 اي  14سنة بال نوم.تساءلت باهتامم :
ُ
 شنو السبب ؟وكنت أنقّل عيني بني املرأة وفتاتها.
ُ
 ِمن دخلوا األمريكان لبغداد لليوم وهي خايفة .ردت املرأة بثقة فقلت متسائالً من جديد :
 وشنو عالقة األمريكان بنومها ؟قالت املرأة :
 خايفة ..األمريكان طلعوا وهي بقت خايفة.أكملت :
ثم
ْ
 كان عمرهــا صغـرا ً بوقتهــا وكانــت الغــارات الجويــة والقصــفيخ ّوفهــا وملــا كــرت بقــى الخــوف بيهــا ومــا تقــدر تنــام.
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كنت أنظر للفتاة غري النامئة بشفقة ورعب أيضاً.
ُ
خرجت نور من غرفة الدكتورة متارا ،فنهضت مرتبكاً.
كان شــخري الطفــل مســموعاً خــارج الصالــة وأمــه تلــوذ بــه مــن
مــكان اىل آخــر.
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تحليل هورموني جديد

نهضت متذمرا ً مع أول الرشوق بسبب انقطاع الكهرباء.
كانــت نــور مســتيقظة تســتبدل فســتان نومهــا املبلــل بالعــرق
بعــد أن اســتح ّمت ،وكانــت تعــد مائــدة الفطــور يف هــذا الوقــت
املبكــر.
الحــام مبلــاً وشــعري
خرجــت مــن
عابســة قليــاً حينــا
ُ
ّ
مبعــرا ً.
جلست عىل املائدة وكان الكلب ينبح عرب النافذة.
كنت خجلة ومرتبكة يوم أمس.
 تخلق مني مريضةُ .. ط ّويل بالك ..الدكتورة متارا امرأة مثلك.إنزعجت برصاحة ..تربر ضعفك باختالق مريض!
ُ
صدمتنــي قلي ـاً لكننــي طأمنتهــا أن كل يشء عــى مــا ي ـرام وال
داعــي للقلــق.
 أنت مت ّرضني بطريقتك. من أجلك أفعل كل يشء. الشظية ..سأموت من الخوف.130

عندما رجعنا من العيادة ليلة أمس مل تكلمني.
كانــت ضجــرة ويائســة وفضّ لــت االعتــكاف يف غرفتهــا مــن دون
أن تكلــم لبنــى أو تهتــم بالصغــرة ميــس وبقيــت هكــذا حتــى
هــذا الفجــر.
ـت بعــد إن نامــت البنتــان ليلــة أمــس أن أكلمهــا لكنهــا
حاولـ ُ
بقيــت عــى عبوســها وزعلهــا واحتقانهــا النفــي ،غــر أنّهــا يف
هــذا الفجــر عــادت لســلوكها الطبيعــي معــي ،ووجــدتْ يف
خلــويت مــع الدكتــورة مســاء أمــس متــارا مجــاالً ألســئلة كثــرة يف
هــذا الصبــاح:
ماذا َ
سألتك  ..؟
مباذا أجبت ..؟
ما هو تصورها عني ؟
هل تعتقد أنني مريضة ؟
هل هناك أمل بالشفاء من الشظية ؟
أنا ال أثق بعلم النفس فهو طب ساذج.
أعتقد أن املشكلة أكرب منه.
ما عالقة شظية بعلم النفس ؟
هذه حرب وانفجارات وموت.
وأنت ماذا تقول ؟
131

أطباء النفس مجموعة تضحك عىل الناس.
ما هو استنتاجك للقاء أمس ؟
ثــم تســتدرجني اىل الفــراش متلهفــة كــا لــو أن شــيئاً مــن
داخلهــا يدعوهــا للجنــس .ويدهــا اليمنــى بــن فخذيهــا كمــن
متنــع شــيئاً مــن أن يخــرج وال تريــدين أن أراه  ،حتــى مــن دون
أن تســمع رأيــي بأســئلتها املل ّحــة .لكنهــا بعــد لحظــات قصــرة
غـ ّـرت عنــف األســئلة اىل رقّــة أنثــى تعــرف مــاذا تريــد يف هــذا
الصبــاح املبكــر ،ومــا تــزال يدهــا تتحــرك عــى فســتانها بــن
فخذيهــا.
ـي َعـرات كثــرة ترتقــرق وال
أنظــر إليهــا بعطــف وكانــت يف عينـ ّ
تســقط .فنــور تحولــت اىل منــرة لكنهــا ضعيفــة ال تعــي مــاذا
تفعــل  ،وفقــدت الكثــر مــن روحهــا الجميلــة ذات الحيــاء
الفطــري والقرويــة املحببــة.
املحصنــة
أعتقــد متامــاً أن جســد نــور خــرج مــن قرويتــه
ّ
واملقدســة اىل املــأ ،حينــا تناوبــت عليــه أيــدي وعيــون
الجراحــن واملضمديــن يف أكــر املناطــق رسيــة وعفــة وخج ـاً
وانتهكــت أخالقــه الرسيــة  ،ألننــي ببســاطة أعــرف أن الجســد
هــو األخــاق  ،وهــذه نشــأة طبيعيــة ال أفلســفها بقــدر مــا
أنتمــي إليهــا بغريــزة اجتامعيــة ال ميكــن أن أتجاوزهــا ،ولعــل
نــور كامــرأة أكــر منــي تحفظ ـاً وتشــبثاً بهــذه القيمــة وهــذه
الهويــة الشــخصية .لكــن تبــدد كل يشء اآلن وانســفح الجســد
كامليــاه الفائضــة.
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 أحتاجك.مــا ي ـزال وســطها األســفل كثــر الرطوبــة واللزوجــة والرفيــف،
مثلــا هــي لهفتهــا تتصاعــد يف ل ـذّة عنيفــة تهــز الغرفــة كلهــا
وتصطخــب أضــاع الرسيــر بنــا حتــى تنطفــئ وتهــدأ وتغفــو
قليــاً وتتحــدث عــن خــوف غــر موجــود معنــا .ثــم تعــاود
ـت أشــعر
الرغبــة بطريقــة أكــر لهفـ ًة وشــبقاً وحميميــة حتــى بـ ُّ
باحتــكاك الشــظية يب عندمــا أدخلهــا مكرهـاً؛ ورمبــا كنت أســمع
صــوت االحتــكاك أيض ـاً!

133

عينان صغيرتان تتحدثان

أهــرب اىل دائــرة عمــي عاطــاً عــن التفكــر ســوى إدامــة
الوقــت خــارج البيــت.
ـت الســاعة الجنســية وأخــذت أطيــل مــن تأخــري بالرغــم
ألغيـ ُ
مــن ســخونة الجــو حتــى ال أعــود للبيــت يف وقــت تتوقعنــي
نــور فيــه.
تتكــرر ســاجدة موظفــة قســم التدقيــق عــى غرفتــي ألســباب
مختلفــة وتالحــظ رشودي ورمبــا عــدم اهتاممــي وهــي تش ـكّل
أنــواع القمصــان الضيقــة والبناطيــل املحســورة عــى جســدها.
تكلمنــي حــول بعــض إج ـراءات العمــل .وكنــت أراهــا بعينيهــا
الصغريتــن امــرأة مثــل غريهــا .ال يفصلهــا عــن غريهــا ســوى
البناطيــل الضيقــة والقمصــان املتغــرة  ،ولعــي كنــت أشــعر
بــأن عطرهــا يتبــدل كل يــوم وكانــت حريصــة عــى أن أشـ ّمه ،
لكننــي كنــت أرى أن الجســد نفســه والتفاصيــل ذاتهــا لكــن بــا
شــظايا وال ح ّكــة تقــرص مكانهــا الحســاس.
ـض ســاحر ،فــأرى
تنظــر يل بعينيهــا الصغريتــن فيــرق فيهــا وميـ ٌ
ـت
كيــان أنثــى مكتملــة ال ينقصهــا يشء ســوى حبيــب ،لكــن لسـ ُ
أنــا بعــد فجيعــة الشــظايا التــي أملّــت بنــور .فالجســد آلــة يف
كثــر مــن األحيــان وليــس إحساســاً يف بعــض األحيــان .ورمبــا
كانــت ســاجدة تبحــث عــن اإلحســاس أو اآللــة  .ال أدري .ومل
أعــد قــادرا ً عــى فــرز الحالــة بشــكل صحيــح.
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كنــت يف فـرات ســابقة أســتلطف وجودهــا يف حيــايت الوظيفيــة،
وأعتقــد كنــت أبحــث عنهــا حينــا تغيــب بشــعو ٍر مــا ال
أســتطيع تشــخيصه ،لكنــه ليــس شــعورا ً خارقـاً متامـاً ســوى أنــه
يقــع ضمــن عالقاتنــا الوظيفيــة اليوميــة ،ومــع يقينــي الشــخيص
أن عينيهــا الصغريتــن تتحدثــان معــي دامئـاً  ..لكنهــا تتحدثــان
حســب.
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أحكام العمر الستيني

اليوم قال رئيس القسم مبا يشبه العتاب:
أنت تخ ّبئ شيئاً عني !..
 َكان صــدري مخنوقـاً وأشــعر بالتعــب الجــدي .وكنــت يف وقــت
ســابق قــد رشحــت لرئيــس القســم جوهــر املعانــاة املشــركة
مــع زوجتــي عندمــا وجــدين شــارد الذهــن كثــرا ً .أمتتــم مــع
نفــي وأكلّــم أشــباحاً ميــرون بغرفتــي الصغــرة.
أعتقد أنه الحظ توتري الخفي ألكرث من مرة.
هــذا الرجــل يف قلبــه طيبــة مفرطــة ال أســتطيع تجاوزهــا بأيــة
حــال مــن األحــوال.
 رمبــا أنــا مثلــك لــدي مشــكلة مــع زوجتــي  ..األمــور عاديــة ..الســنوات لهــا حوبــة يــا أخــي.
مل أفهم ماذا يقصد ومل يستطع رأيس أن يفرس ما قاله.
أشــعر بالح ّمــى ومثــة ضغــط يســتويل عــي مــن الجهــات كلهــا
أحســه بليــدا ً دومنــا تحليــل أو تفكــر كطبــل
الســيام رأيس الــذي ّ
فــارغ.
 أعــاين مثلــك  ..لكــن ال أعــرف إن ك ّنــا بنفــس املســتوى مــناملشــكلة أم ال.
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قال كأنه يستكمل حكاية بيننا انقطعت منذ أيام :
 تعــرف أ ّن العمــر الســتيني لــه أحــكام .يف هــذا العمــر يبــدو أناملــرأة ال تستســيغ الرجــل كثـرا ً  .يعنــي تصبــح محبطــة وتخــاف
كث ـرا ً مــن أيامها.
 تخاف ..؟ املــرأة تحســب لليــوم الواحــد ألــف حســاب ويعنيهــا أن تكــونبهــذا العمــر أو ذاك .لكــن الرجــل يتجــاوز عمــره و ال يأبــه لــه.
 صح .صفن بوجهي وقال:
 زوجتــي مث ـاً يائســة ومحبطــة وخائفــة .تعتقــد أنهــا كــرتوصــارت غــر مرغوبــة منــي يف الوقــت الــذي أتــودد كثـرا ً إليهــا
وأحــاول معهــا أن  ..لكنهــا متتنــع  ..تخجــل مــن عريهــا اآلن
أمامــي ..هههههههــه
كنت أتأمل الرجل وأتساءل:
 هل هذه حالة َم َرضية أستاذ؟ ال  ..حالة نفسية تصيب املرأة التي تصل اىل سن اليأس.بقيــت صامتــاً أنظــر لألســتاذ الــذي اكتــى وجهــه بغاممــة
ُ
حزينــة صغــرة كــا أعتقــد :
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 وأنــت  ..مــا املشــكلة بالضبــط غــر مــا قلتــه يل ســابقاًبطريقــة غامضــة؟
وجــدتُ نفــي أمــام األســتاذ مخنوقــاً ؛ فالرجــل أوصــل يل
مشــكلته بطريقــة سلســة وأزال الحواجــز بيننــا باحــرام
ووضــوح .وكان األســتاذ يدخــن برشاهــة وغرفتــه مليئــة بالدخــان
ومل تســعفها املروحــة وال جهــاز التربيــد أن تخفــف مــن رائحــة
الدخــان فيهــا.
 مل أخـ ِـف عنــك شــيئاً أســتاذ ومشــكلتي عكســك بالضبــط كــا
تعــرف ..صــارت مبالغــة وأكــر مــن مشــكلة..
تأملني وهو ميتص نَفَساً من سيجارته:
 بســبب الشــظية الباقيــة يف جســدها تغــرت أحوالهــا الجنســيةكلها .
وأكملت بصعوبة :
 ترغب بالجنس كثريا ً يف اليوم الواحد.أوضحت :
ثم
ُ
 الشظية تسبب لها حكّة وهيجاناً يف !.. امممم مفهوم.رمبا أدرك حجم املشكلة اآلن بشكلها األخري:
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 املوضــوع ليــس جنس ـاً بذاتــه أو مــن أجلــه إمنــا ســلوكها بــدأيخيفنــي  ..أخــى أن تتمــرد.
تدخل األستاذ بلطف :
 ال تفكــر هكــذا  ..الشــك يعقّــد املشــكلة ويجعلــك إنســاناًأناني ـاً ..زوجتــك إنســانة رافقتــك عرشيــن ســنة بحلــو الحيــاة
و ُم ّرهــا.
قلت ببالدة :
 كانت امرأة اعتيادية طيلة أكرث من عرشين سنة.قال بأب ّوة حريصة :
 ومــا ت ـزال وســتبقى الزوجــة الطبيعيــة مــا إن تتع ـ ّدى هــذهاملشــكلة وهــي ليســت كبــرة وال ضخمــة تصعــب معالجتهــا.
قلت باستسالم :
 حتــى الســبب النفــي د ّوخنــي  ..نحــن أرسة مســتقرة وعنــديبنتــان ومســتورون والحمــد لله.
قال األستاذ بحكمة :
تغي نفسيته كلها.
 اإلنسان ضعيف ..مجرد أزمة عابرة ّثم قال :
 يف الوقــت الــذي تجــد أن زوجتــك تحتــاج اىل بقائــك معهــااتصــل يب فقــط .
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وقبل أن أغلق الباب ألخرج قال يل األستاذ :
 اســمع  ..الحــرب هــي الســبب يف كل مــا يحصــل لنــا وليســتالشــظية هــي التــي تــؤمل زوجتــك.
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بوس الواوا

()1
يف الطريــق اىل البيــت كنــت أفكــر أكــر مــا يجــب وتأخــذين
الوســاوس اىل متاهــات ال حــر لهــا.
صــو ٌر عجيبــة تتشــكل وترتاكــم يف رأيس ليســت معقولــة يف
األحــوال كلهــا  ،تفرتعهــا نــور بهيأتهــا املشــعثة ورائحــة إبطهــا
املختمــرة وانتفــاخ بعــض جروحهــا وخيــط الــدم الضعيــف
النــازل مــن املــكان بعــد كل لقــاء قــري ،حتــى شــعرت
باإلحبــاط واليــأس وداخ رأيس كثــرا ً.
انغلقــت الحلــول أمامــي ســوى الحلــول الطبيــة فقــد تســعفنا
يف الوقــت الضائــع وتقلّــص حجــم املشــكلة املتناميــة مــع عــدم
قناعتــي بالحلــول النفســية مثــل نــور متامـاً ،فاملشــكلة جراحيــة
؛ لكننــي التجــأت إليهــا لعــل يف العــاج فائــدة مــن جانــب آخــر
ال أراه وال أســتوعبه بشــكل صحيــح  ،وقــد ال تتفهمــه نــور أيضـاً
 ،الســيام والدكتــورة متــارا طبيبتهــا القدميــة التــي راقبــت حمليهــا
يف الســنوات املاضيــة.
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()2
تعقــدت يومياتنــا بالتدريــج وصــار التفاهــم حرجــاً يف هــذا
ـت نــور موجوعــة جســدياً..تبيك عــى مــدار اليوم
املوضــوع وبقيـ ْ
وتتــأمل وتســتبيحها أشــباح ورؤى وخيــاالت ال حــدود لهــا.
تغــر مزاجهــا ومــا تــزال تشــحب وتتبــدد طاقتهــا ويــذوب
جســدها وتتــرف بطريقــة مثــرة غــر واعيــة  ،لتــزرع بعــض
الشــكوك يف داخــي وتــرف نظــري عن البيــت والبنتني وشــؤون
العمــل يف الدائــرة ،حتــى تهــاوت أوراقهــا تباعـاً وانكشــف عريها
بأوســع مــا يكــون االنكشــاف ،وبقيــت مــع رائحتهــا الســفىل
التــي تســيل دبقــة وحــا ّرة ،أعــ ّزي كل ترصفاتهــا اىل حالتهــا
املرضيــة غــر املســيطَر عليهــا.
تعبــت مــن الجنــس القــري وفقــدت الشــعور بــه  ،فالتجــأت
اىل بعــض املنشّ ــطات الجنســية مــن صيدليــة فيهــا شــاب ظريف
دلّنــي أكــر مــن مــرة عــى منشــطات غــر الفياغـرا التــي ترفــع
الضغــط وتســبب خفقانــاً يف القلــب .كالخرتيــت وأبــو النمــر
وأبــو الكنغــر والب ّخــاخ وســائل العــذراء والعســل امللــي ..حتــى
أشــعرتني تلــك األســاء واملســميات الســوقية بهامشــيتي
وســخفي وضعفــي اإلنســاين.
()3
كنــت أقــول أن الشــك يبــدد العالقــات الزوجيــة  ،ورئيس القســم
أشــار يل بهــذا مــن طــرف واضــح  ،ونــور ال ميكــن أن أضعهــا يف
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موضــع كهــذا فهــي نقيــة وبيضــاء وطيبــة جــدا ،لكننــي إنســان
بســيط وضعيــف أمــام هــذه املشــكلة املعقــدة الســيام عندمــا
تقــع يف موضــوع الحيــاء والــرف ومــا اىل ذلــك.
()4
كلــا تأخــذين الظنــون بعيــدا ً خــارج مــدارك ســيطريت النفســية
أفــزع .
أرتجف
وأخاف
وأتهالك.
تصطك مفاصيل
ويرتعش قلبي
ويأخذين الخيال اىل أبعد مدى من األمل القايس.
()5
َــت خيــايل كثــرا ً ومل أســتطع كبحــه وأنــا يف دوامــة القلــق
فَل َ
والتحســب.
ّ
مل يكــن رأيس منضبط ـاً حينــا خطــر يل أن الكلــب يتســلقها يف
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الحــام ولســانه األحمــر الطويــل يتــدىل بــن فخذيهــا بأمــل أن
تتحــرك الشــظية وتخــرج مــع ســوائل مهبلهــا.
هــذا خيــال اســتنتجته حينــا وجدتهــا متــارس العــادة الرسيــة
عــى رسيرنــا وتحــث الشــظية عــى الخــروج مــن لحمتهــا
املنتصبــة وهــي تــن أو تبــي أو تلهــث.
()6
مــرة ســمعتها تدعــو جارنــا اىل البيــت بغيــايب ..تعـ َ
ـال  ..زوجــي
ع ّنــن وال ينتصــب.
ـت مــن البيــت منــذ أكــر مــن ســاعة ومل ت ُعـ ْد ..تهاتفنــي
خرجـ ْ
لبنــى.
لبنــى قلقــة لغيــاب أمهــا ..تقــول يل أمــي تغــرت كثـرا ً وأخــى
أن تصــاب بالجنــون.
ـت اىل الســوبر ماركــت القريــب مــن البيــت ومل تخــرج إال
دخلـ ْ
بصحبــة شــاب وســيم.
أمي ترقص حتى تفقد االحساس بكل يشء وميس خائفة.
أمي مجنونة..
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()7
يقشــعر جلــدي ويخفــق يف حنجــريت صــوت معـذِّب  .يتحــرج
ـي وقلبــي وروحــي
ويتخربــط فأســتغفر اللــه كث ـرا ً وأفتــح عينـ ّ
لهــا محــاوالً تخفيــف الضغــط عليهــا وقتــل األشــباح التــي
تراودهــا يف أوقــات دامئــة.
أعــود اىل طبيعتــي وســجيتي يف أن أتقبــل األمــر وأعالجــه
بحكمــة ودرايــة وعقــل متقب ـاً واقــع الحــال ،أبع ـ ُد وســاويس
التــي تخنقنــي بطريقــة غــر مهذبــة  ،وصــورة نــور تكــر أمامــي
بهــذا الشــذوذ ألعــود مراقبـاً عقــي العاطــل عــن التفكــر إال مــن
تفكــر الشــك املتنامــي كث ـرا ً يف داخــي.
()8
أدخــل اىل البيــت فتقــول لبنــى أمــي معهــا الجــ ّزار يف غرفــة
النــوم منــذ ســاعتني.
تســتأذنني نــور لدخــول قريبهــا الــذي مل أره وتقــول أنهــا دعتــه
ـت زوج فاشــل ال تنتصــب ..اتــرك غــرك يزيــل
ملضاجعتهــا ..أنـ َ
خــويف  ..أكرهــك ..الشــظية تعذّبنــي.
يطــرق عــي أحدهــم البــاب  :مــن فضلــك أريــد أن أنــام مــع
زوجتــك ومســتعد أن أشــبعها شــهرين كاملــن حتــى تخــرج
الشــظية مــن املــكان..
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يــأيت ميليشــاوي مســلح يدفــع البــاب بعنــف ويحتضنهــا
فتــذوب بــن ذراعيــه ثــم يحملهــا اىل غرفــة النــوم وال يخــرج
حتــى املســاء.
لبنى أمك مريضة.
أمي عاهرة.
استغفر الله.
مريضة وأخىش عليها من الجنون.
ضابط السيطرة املتاخمة ملنطقتنا يقيض قيلولته معها.
()9
أهــرش رأيس وتطفــر أكــر مــن دمعــة مــن عينــي يف شــمس
الظهــرة التــي تــرب رأيس ووجهــي فتشــعرين بــأمل ودوخــة
وغثيــان.
 سالمتك أخي.ينبهنــي ســائق التاكــي؛ فأنتبــه اىل كابــوس الظهــرة الــذي
يقــودين اىل الشــك وتأويــل الحالــة اىل مــا ال نهايــة.
ألتفت إليه وأعتذر دامع العينني.
 تبدو مهموماً.146

 الال  ..الجو حار.كنت ترصخ .
 َ أنا ؟؟لست متوهامً.
 أكيد ُ ..لست سعيدا ً يا أخي.
 ُ لديك مشكلة ؟ الال الحمد لله .يل حكمة بايخة نسمعها كل يوم :
وكمن يلقي ع ّ
 الدنيا ما تسوى يا أخي ِع ْش يومك.()10
يف البيــت يعلــو صــوت أغنيــة بــوس الــواوا مــن التلفــاز وزوجتي
ترقــص بثيــاب ناعمــة قصــرة بجســدها الفــارع  ،بينــا ميــس
الصغــرة تحــاول أن تقلدهــا لكنهــا تتعــر بــن قدميهــا وتنهــض
وتعــود للرقــص الطفــويل.
لبنــى تراقــب املشــهد مبتســمة وكتابهــا يف حضنهــا ،ويبــدو أنهــا
ال تســتطيع أن تقــرأ يف هــذا الصخــب البيتــي بالفــرح الصغــر
ـت منتظـرا ً انتهــاء األغنيــة والرقــص
يف واوا الصغــرة ميــس فبقيـ ُ
الطفــويل الصاخــب.
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كانــت متعرقــة كثـرا ً والهثــة بأنفــاس تعلــو وتهبــط حتــى رمــت
نفســها عــى القنفــة حينــا ســكت الصــوت الراقــص وباســت
الــواوا بشــورتها القصــر ،فســارعت لبنــى لكتــم الصــوت كلي ـاً
وذهبــت اىل غرفتهــا ،بينــا الصغــرة تتشــبث زاحفــة وطالبــة
منهــا أن ترقــص مــن جديــد.
رفعــت ميــس وضممتهــا وكانــت تلثــغ بكلــات طفوليــة
وجســدها يهتــز كــا لــو تواصــل الرقــص بــن ذراعــي.
نــور أم جميلــة يف لحظتهــا الراقصــة العذبــة التــي ح ّولــت البيت
اىل فــرح رسيع.
جلســت اىل جانبهــا فاملــت عــي وقبلتنــي ومــا تــزال تلهــث
حــام بخــاري.
ورائحــة جســمها تفــوح كالخارجــة مــن ّ
تعبت وال تريد أن تنام.
 من ساعة وأنا أرقص لهاْ .. ال ميكن للراقصة أن تشعر بالنعاس  ..متام ؟احتضنتني وكانت ساقها العارية تطوق ساقي.
رقصت كثريا ً ..كنت آملة أن تزوغ الشظية أو تخرج!..
ُ
 هل كانت تتحرك ؟ توجعني وتثريين  ..تتحرك كثريا ً.كنــت جائعــاً ولبنــى هربــت لدراســتها والصغــرة كــا يبــدو
بــدأت تشــعر بالتعــب حــن استســلمت بحضنــي بعــد وقــت
قصــر ،فرفعتهــا اىل غرفــة لبنــى وعــدتُ أســتبدل مالبــي.
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 أشعر بضيق بعد الرقص ..تعال اىل الحامم.يف الحــام كان مــاء الــدوش غزي ـرا ً لكنــه ليــس بــاردا ً فشــمس
الخــارج ســاخنة.
ـفت نــور جســدها الرخامــي الطويــل ورأيــت بوضــوح آثــار
كشـ ْ
الحرائــق الصغــرة والشــظايا املتفتقــة باحمــرار ناعــم عــى
رستهــا.
رقبتهــا وثديهــا األيــر وحــروق بطنهــا وأســفل ّ
اختفــت معظــم الشــامات بــن آثــار الخياطــة الجلديــة  ،وكانــت
مشــاعر نفســية مختلطــة تع ّقــد روحــي ،ومل تغــادرين كوابيــس
التاكــي هــذا اليــوم كليـاً غــر أن رقصــة الــواوا أزالــت شــيئاً مــن
تلــك التصــورات املريضــة يف رأيس.
كانــت عيناهــا ترمشــان وهــي تقــرب منــي أكــر حتــى المســت
صــدري وســحبت يــدي اىل صدرهــا األبيــض الناعــم ففركــت
حلمتهــا حتــى ذابــت بــن أصابــع يــدي؛ ومــاء الــدوش يتدفــق
بغ ـزارة عــى رأســينا.
بقينا ملتصقني فامً بفم وقتاً أحسبه طويالً بعض اليشء.
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يا عيني على بغداد

()1
ـت أحــاول اســتثامر املتــاح مــن الوقــت إلخ ـراج نــور مــن
بقيـ ُ
ســجنها الخــاص وتبديــد أوقاتهــا بالنزهــات ،بالرغــم مــن حـرارة
ـرى ال أســتطيع
الجــو وســخونة العالقــة بيننــا وهــي تأخــذ مجـ ً
الســيطرة عليــه كلي ـاً  ،لكننــي أحــاول أن أعيــد نــور اىل ســابق
وضعهــا ،فهــي نــور البيــت كلــه.
خرجنا عرصا ً يف نزهة اىل نهر دجلة.
كنــت أجتهــد المتصــاص تلــك الرغبــات القاتلــة التــي تداهمهــا
دامئـاً وتغـ ّـر مــن ســلوكنا نحــن االثنــن ،الســيام نور التي شــحبت
وفقــدت بعــض وزنهــا وبــدت حزينــة جــدا ً حتــى ال تســتطيع أن
تتــرف بجســدها بحكمــة.
أعذرهــا برسيــريت وأشــفق عليها كثـرا ً ،مراقبـاً تحوالتهــا الرسيعة
مــن أنثــى عاقلــة وطيبــة ومتامســكة اىل أنثــى فقــدت غريــزة
التــوازن املطلوبــة أمــام دخيــل صغــر يف جســدها تســبب بــه
آخــر انفجــار مفخخــة يف بغــداد.
مل تكــن مســتعدة كليـاً حــن أخربتهــا بــرورة تغيــر جــو البيــت
را ً عــى
ونتعــى يف مطعــم عــى نهــر دجلــة .لكننــي كنــت مـ ّ
أن نغــر األجــواء بالرغــم مــن أ ّن الجــو ال يشــجع كثــرا ً عــى
النزهــة.
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وجدتْ ذريعة صغرية فقالت :
 يبدو أنك نسيت موعد نتيجة التحليل الهورموين اليوم ؟ تجاوزته اىل الغد ..لن يؤثر بيشء.قالت بعناد:
 أنت مقتنع بداخلك من أنني لست مريضة.ـت لبنــى أن تبقــى متفرغــة لدراســتها لكننــي أقنعتهــا أن
حاولـ ْ
تكــون معنــا  ،فميــس الصغــرة متعلقــة بهــا كثـرا ً وأمهــا ليســت
همســت لهــا بــرورة أن تكــون مامــا
عــى مــا يُــرام  ،كــا
ُ
خــارج البيــت لتنــى شــيئاً مــن آالم الشــظية وتتنفــس الحيــاة
عــى نهــر دجلــة.
مل يكــن بنطــال زوجتــي الكحــي ضيق ـاً ،لكنهــا بالغــت بكحــل
عينيهــا الســوداوين فانبجــس البيــاض فيهــا مــع رموشــها
الطويلــة  ،ومل تضــع الحجــاب عــى رأســها فاكتفــت بتجميعــه
كالقبعــة الصغــرة ،مرتديــة قميصــاً أبيــض فضفاضــاً وحــذاء
بكعــب قصــر فبــدت بقامــة مرصوصــة الفتــة .لكنهــا
أبيــض
ٍ
زوجتــي التــي أعشــقها عــى أيــة حــال وهــي جميلــة بهــذا الــزي
أو بغــره .طويلــة وفاتنــة كــا عهدتهــا منــذ عرشيــن ســنة.
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()2
أشــعر بالنــدم لوســاوس تداهمنــي بــن فــرة وأخــرى حينــا
أهــرب اىل ميــس الصغــرة  ،تجنبــاً ملامرســة الجنــس وحكّــة
الشــظية يف مكانهــا الحســاس التــي اســتغرقتني ببشــاعتها غــر
املنصفــة ؛ لكننــي اآلن أرى نــور جميلــة وهادئــة كــا أعرفهــا
؛ حتــى مضاجعــة الظهــرة يف الحـ ّـام كانــت لذيــذة وممتعــة
وطويلــة بعدمــا أيقنــت أن رقصــة الــواوا التي مارسـتْها لســاعتني
ح ّركــت فيهــا شــظية الحــرب يف ذلــك املــكان  ،ومــع أنهــا كانــت
تنتظــر مضاجعــة مزدوجــة تحــت املــاء لــوال أننــي أظهــرتُ لهــا
قلقــي بشــأن لبنــى فقــد تــأيت ألي غــرض ومل تعت ـ ْد أن تجدنــا
مع ـاً يف الحـ ّـام .
كنت أهرب من املضاجعة الثانية:
 إنهــا شــابة ومراهقــة وغــر صحيــح أن تجدنــا هنــا ..يف الليــلنخلــو لوحدنــا.
()3
ـاحل دجلــة مــن اليمــن واليســار وتتفقــد البنايات
تتلفــت اىل سـ َ
واألشــجار والهــواء القديــم  ،وكان الــزورق الصغــر الــذي تج ّم ْعنا
فيــه يشــق طريقــه يف منتصــف النهــر تحــت مــوج يتلــوى
كاألســاك الصغــرة وينحــر تحــت القــارب كلــا تقــدم أكــر
وزاد مــن رسعتــه.
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 البنايات واألشجار ذاتها ..مل يتغري يشء يف بغداد.كانــت نــور قــد فارقــت بغــداد ســتة أشــهر يف املصحــات
الجراحيــة املختلفــة  ،وبقيــت شــائطة مــن حــروق بطنهــا
وصدرهــا والشــظايا التــي انغــرزت فيهــا ِ
والخياطــات الصغــرة
التــي عالجــت مــا ميكــن عالجــه فيهــا لتبقــى الشــظية الوحيــدة
هنــاك.
قالت وهي تتأمل جهتي بغداد من الساحلني :
 الرصافة والكرخ كام هام. اقتسام االنفجارات واملوت بالتساوي.قالت بحزن كأنها ترى بغداد ألول مرة :
 يا عيني عىل بغداد.ترقرقــت دموعهــا وهــي تضغــط عــى يــدي وتلتصــق يب ،
وبشــعور ال إرادي ترفــع يدهــا اليمنــى أمــام وجههــا كأمنــا هنــاك
َمــن يريــد أن يصفعهــا .وكانــت تباعــد ســاقيها قلي ـاً كــا لــو
تريــد أن تســمح إلصب ـعٍ صغــر مدســوس بــن فخذيهــا ليخــرج
مــع انســدال الظــام الخفيــف .وكنــت أخــى احتــكاك لحمهــا
بذلــك اإلصبــع القــايس الصغــر.
انبجســت أضــواء كثــرة عــى الســاحل األميــن منعكســة مــن
كازينوهــات ومطاعــم ؛ وظــل رذاذ املــاء يتطافــر وميــس
ملتصقــة بلبنــى ،فهــي يف أول تجربتهــا النهريــة عــى نهـ ٍر صــار
ملونـأً باألضــواء الكثــرة املتقافــزة يف النهــر بعــد حلــول الظــام .
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()4
يف املطعــم املطــل عــى النهــر مبــارشة مل تكــن منســجمة كث ـرا ً
بعــد إن غفــت ميــس الصغــرة يف حضــن أختهــا .لكنهــا بقيــت
ي بجســدها اىل حــد مــا كــا لــو
ممســكة بيــدي ومتيــل عــ ّ
تــرع أن تكلمنــي يف أيــة لحظــة.
كان املطعــم النهــري مكتظـاً بالنســاء واألطفــال والرجــال  ،ومثــة
أراجيــح وألعــاب صغــرة يتبــارى فيهــا الصغــار محدثــن لغط ـاً
وأصواتـاً كثــرة ،بينــا كانــت متســولة شــابة تــدور بــن املوائــد
مــا ّدة يدهــا املغطــاة بكــف قطنــي أســود.
نقدتهــا زوجتــي وهــي تنظــر اىل وجههــا الطفــويل الــذي كســاه
اســتعطاف واضــح  ،لكنهــا اســتاءت وشــعرت بعــدم االرتيــاح
حينــا هــرع إليهــا عامــل املطعــم وســحبها مــن يدهــا بقســوة
وألقاهــا خــارج املطعــم .فتمســكت بيــدي كأمنــا عامــل املطعــم
سيســحبها مــن يدهــا هــي أيض ـاً ويلقيهــا خــارج املطعــم.
 مسكينة. بلد النفط أصبح فقريا ً يعيش عىل الصدقات.قالت زوجتي:
 صغرية وحلوة  ..أال يخافون عليها وهي تتسول يف الليل ؟قلت بجدية :
 أسمع كثريا ً عن مافيات للتسول نهارا ً وليالً.154

 كيف يعني ؟ مثــا  ..هــذه الصبيــة وهنــاك صبايــا أخريــات يقودهــ َنمســتثمرون مجهولــون ويوفــرون لهــ ّن الحاميــة مقابــل أجــر
يومــي متفــق عليــه.
 امممممم يف النهــار تريــن نســاء يحملـ َن أطفــاالً تحت الشــمس الســاخنةويتجول ـ َن يف تقاطعــات الشــوارع  ..وهــؤالء األطفــال مؤجــرون
مــن ذويهــم مقابــل نســبة يوميــة.
 ألهذا الحد ..؟ بــل ســمعت أن معظــم األطفــال مختطفــون مــن محافظــاتأخــرى.
 واوضغطــت عــى يــدي فأحسســت بارتعاشــة يدهــا ،ونظــرتْ اىل
ميــس النامئــة يف حضــن أختهــا ثــم أخــذت تتابــع أثــر املتســولة
امل ُبعــدة.
()5
كلمتني عن انفجار قريب من هذا املكان حدث ذات يوم.
قالــت أنهــا تابعــت األخبــار عنــه قبــل إصابتهــا ورأت يف نـرات
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األخبــار جثــث النســاء واألطفــال والرجــال وأخافهــا منظــر
الدمــاء الجاريــة عــى الشــارع.
مل تشــأ أن تكمــل املناظــر الدمويــة التــي ارتســمت بذاكرتهــا
فانشــغلت بالنظــر اىل النهــر امللــون بأضــواء الكازينوهــات
واملطاعــم  ،وتابعــت ســفينة مز ّوقــة بالنيونــات واملصابيــح
التــي اختلطــت فيهــا األلــوان واألضــواء  ،تصطخــب منهــا أغنيــة
محليــة يبثهــا مايكرفــون مركــون يف أعالهــا وهــي تفــرع النهــر
مــن منتصفــه ،وعــى ســطحها مجموعــة شــباب يرقصــون بــا
نظــام ،مشــيعني الفــوىض والصخــب يف النهــر ،وتكــرت األضــواء
عــى الســاحل القريــب بفعــل املوجــات املتتاليــة التــي ت ُحدثهــا
الســفينة املرتنحــة حتــى ابتعــدت بصخبهــا وفوضاهــا كــا لــو
ابتلعهــا النهــر ،فعــادت شــظايا أضــواء املصابيــح املتكــرة تلتــم
وتنتظــم مــن جديــد.
ـب نســات رطبــة مح ّملــة برائحــة مــاء
مــن دجلــة كانــت تهـ ّ
وأشــجار ونباتــات ودخــان غــر مــريئ.
()6
أنهينــا وجبــة املشــاوي واحتســينا شــاي الليــل املعمــول عــى
الفحــم  ،وكانــت عينــا نــور مفضضتــن ت ـراءى فيهــا رشارات
األضــواء املتصاغــرة كلوحــة صغــرة ال تســتقر عــى حــال ،
وعــادت يدهــا متســك يــدي ملتفتــة فجــأة اىل أكــر مــن مــكان
 ،كــا لــو هنــاك مــن لفــت االنتبــاه إليهــا أو ناداهــا بصــوت
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تتامســا.
ضعيــف ،بينــا بقيــت ســاقاها منفرجتــن محاذرتــن أن ّ
متســكت يب وهــي تنهــض بقامتهــا الطويلــة وألقــت نظــرة حــب
عــى ميــس الصغــرة الغافيــة بــن ذراعــي أختهــا.
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شذوذ الجسم الغريب

حاولــت االستفســار مــن فتــاة املختــر عــن النتيجــة بطريقــة
بســيطة  ،لكنهــا قالــت بوجــه محايــد وهــي تســلمني ورقــة
التحليــل أن الطبيبــة املختصــة هــي التــي ســترشح لــك  ،مــا
زادين قلقــاً وأنــا أخطــو اىل العيــادة بقلــب مضطــرب ،متمليــاً
الورقــة التــي احتشــدت فيهــا فقـرات مطبوعــة ورمــوز انكليزيــة
ال أفهمهــا ،لكننــي كنــت أردد أن هــذه الرمــوز هــي التــي
ســتحدد مصرينــا مــع أننــي ال أثــق فيهــا بشــعور اليــأس الــذي
زرعتــه يب نــور.
ســلمتني فتــاة العيــادة اســتامرة زوجتــي القدميــة وأرفقتهــا
بالتحليــل الطبــي حينــا دخلــت بشــعور عــدم االرتيــاح كاملتعــر
يف بــاب غرفــة الطبيبــة.
ـت واقفـاً والدكتــورة متــارا تقــرأ يف الورقــة ثــم عــادت تتطلــع
بقيـ ُ
اىل اســتامرة زوجتــي القدمية.
أشارت يل بالجلوس.
رفعت عن عينيها نظّارة القراءة :
 هنــاك كالم علمــي قــد يكــون صعبـاً أن تفهمــه وآخــر توجيهــيبالدرجــة األساســية وســأخلط لــك الحالتــن لتكــون عــى ب ّينــة
مــن املوضــوع.
طقطقت أصابعي كأنني أمام امتحان عسري:
ُ
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 التحليــل يشــر اىل أن املــدام قــد تضخمــت عندهــا الهرمونــاتالجنســية لهــذا تشــعر بحاجتهــا اىل الجنــس .يعنــي متامـاً مثلكــم
أنتــم الرجــال حــن تنتصبــون!
قالت ببطء كمن تريدين أن استوعب:
 املــدام لديهــا احتقــان بظــري يف أغلــب أوقاتهــا فتفرز الســوائلمــن مهبلهــا بطريقــة غــر منتظمــة ،وســببه وجــود جســم غريب
يف املــكان ال تســتطيع أن تتآلــف معــه .يتحــرك دامئ ـاً ويعمــل
عمــل القضيــب أو اإلصبــع أو أي يشء مدبــب.
حاولت أن أعيد عليها بشكل اعرتايض:
ُ
 ولكن هذه حالة جديدة  ..مل تكن سابقاً هكذا!..املبســط حينــا تعــرف أوالً أن
 نعــم  ..ســآيت لــك بالــرح ّهنــاك خلـاً يف إفـراز الهورمونــات يــؤدي اىل احتقــان يف الغــدة
الكظريــة فــا تســتطيع الســيطرة عــى نفســها  ،لهــذا تطلــب
املامرســة الدامئــة وإن مل تتحقــق فأنهــا تلجــأ اىل العــادة الرسيــة
أو اىل إدخــال األشــياء املدببــة .وبعــض النســاء الشــبقات جــدا ً
ميارســن الجنــس الخارجــي حتــى مــع الحيوانــات لتفريــغ
الشــهوة !..
قفــزت صــورة كلبنــا اىل رأيس وإشــارة لبنــى اىل أن نــور أدخلتــه
مرتــن اىل الحـ ّـام بدعــوى تنظيفــه.
 -وملاذا يحدث كل هذا..؟
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 أســباب كثــرة ..منهــا نفســية وعصبيــة تؤثــر يف الغــدةالنخاميــة وهــذه تحــث الغــدد الصـ ّـاء ذات اإلف ـراز الداخــي
عــى اإلفـراط يف عملهــا ،فتمــأ الــدم بهرمــون املبيــض فيحــدث
هيجــان عنــد املــرأة بســبب احتقــان البظــر .كــا يحــدث لهــا
رع مــن هيجانهــا
حساســية مفرطــة يف حلــات الثــدي تــ ّ
الجنــي.
وجدت نفيس يف متاهة علمية مشتبكة:
 ال أفهــم مــن هــذا شــيئاً برصاحــة  ..لكــن ممكــن أعــرفاألســباب ؟
كانت تد ّور القلم بيديها :
 أول ســبب هــو وجــود الجســم الغريــب الــذي مل تعــد تحتمله.وبرصاحــة ال تريــده أن يحـ ّـل محلّــك أنــت ..فهمتني ؟!
هززت رأيس وعيناي تنفتحان بينام واصلت الدكتورة متارا:
 أمــا األســباب النفســية فهــي القلــق املســتمر ..الكآبــة ..الخوفمــن مجهــول  ..فوبيــا الحــرب ..الشــعور بالذنب بســبب الجســم
الغريــب الــذي حـ ّـل محلّــك بقســوة .وهــذا الجســم أزاح عنهــا
فطــرة الخجــل وقدســية الجســد وهــو أمــر يعذّبهــا كثـرا ً لهــذا
تتشــبث بــك.
بقيت تجيل بنظرها بيني وبني املكتب:
ْ
هنــاك أســباب شــخصية تتداخــل مــع األســباب العامــة فتتأثــرالغــدد يف املــرأة ويكــون إفرازهــا غــر صحيــح ،مــا يســبب لهــا
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هيجانـاً دامئـاً ينعكــس عــى صحتهــا وتعاملهــا اليومــي يف البيــت
معــك ومــع بنتيهــا ومــع محيطهــا بشــكل عــام .
قلت مستسلامً :
 ال أعــرف  ..حياتنــا هادئــة ومســتقرة وزوجتــي رائعــة ..لكنهــااختلفــت يف الفــرة األخــرة.
 مفهــوم ..ولكــن عليــك أن تفهــم بعــض األســباب لتســهيلالعــاج النفــي قبــل أن يكــون طبيــاً.
عــادت تعيــد قـراءة االســتامرة القدميــة وملحقهــا املرفــق معهــا
ورصفــت بعــض الدقائــق يف القـراءة واملطالعــة.
استثمرت اللحظات التي متر يف القراءة فقلت لها :
 لكنها  ..الشظية !..رفعت رأسها :
 الشــظية التــي تســببت بالهيــاج حالــة جراحيــة لكننــي أبحــثعـ ّـا وراء الشــظية ..مخلفــات الشــظية نفســياً ..ويف هــذه الحالة
هنــاك أكــر مــن عــاج ..أرجــو أن تطـ ّول بالــك معــي لتعــرف أن
الجنــس الشــاذ كحالــة املــدام نــور ليــس مرض ـاً صعب ـاً وال يقــع
يف بــاب املــرض الرسيــري إمنــا هــو حالــة نفســية تــزول بــزوال
أســبابها.
 -نعم.
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 وعلينــا جميعــاً يف مثــل هــذه الحالــة أن ال نتهــم املريــضالنفــي أو نعاقبــه أو نضجــر منــه.
أوضحت بعدما وجدتني شديد الرتكيز:
 يعنــي أن ال تكــون هــذه الحالــة مســببة لشــكوك ورصــدوتأويــات غــر صحيحــة.
 نعم.كأنها برئ من األسئلة عادت تنظر يل :
 أعتقــد أن املــدام نــور تكــون غــر محتشــمة معــك يف الفــرةاألخــرة ؟
 بالضبط. سابقاً كانت تخجل ! خجولة ومحتشمة جدا ً. واآلن تطلــب منــك أشــياء  ..أنــت تخجــل منهــا مث ـاً  ..أو ملتتعــود عليهــا  ..أو ال ترضاهــا.
 صحيحتأففت وقالت يل مبا يشبه الحكمة:
 هــذه هــي الحــرب ..تع ّرينــا حينــا ال نكــون مســتعدينللعــري وتنــزع الخجــل م ّنــا لتكشــف عــن بعــض مــا ال يجــب أن
ينكشــف فينــا فتجعلنــا نــرى يف الجــال قبح ـاً كث ـرا ً.
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وأضافت كاملتأسفة:
 يف الحــرب تنكشــف اضطراريــاً الكثــر مــن عــورات النــاسويفتضــح أمــر املجتمــع ويبــدو وكأنــه ليــس هــو لكــرة
القباحــات التــي تظهــر عــى ســطحه.
أىس كثريا ً يف وجهها :
وجدتُ ً
َ
وأعــدك بــأ ّن كل يشء
 لكــن ال تهتــم  ..إنهــا حالــة مؤقتــةســيعود اىل حالتــه الطبيعيــة.
كتبــت شــيئاً يف الســجل القديــم الــذي ينفــرش أمامهــا ثــم
ْ
دفعــت يل ظــرف األشــعة والتقريــر األخــر:
 عليــك أن تكــون طبيعيــاً جــدا ً وتحــرم شــذوذها وتعتــرهســلوكاً مؤقتــاً.
تساءلت بأمل كام لو أريد أن أصل اىل نتيجة أخرية:
ُ
 واملامرسة الجنسية..؟شبكت يديها ونظرت يل باهتامم :
 ســأقول لــك برصاحــة ووضــوح بــأ ّن اللــذة ليســت خطــأ واليعــر عنهــا أهــل الفلســفة فأنهــا
خطيئــة وال جرميــة وكــا ّ
تعطــي للجســد قداســة شــخصية فالجســد بــا لــذة ميــوت،
وعليــك أن تعــرف أن الجســد كائــن حــي يعيــش وينمــو كلــا
أشــبعته مــن اللــذة.
تأملتني أكرث كأنها تريد أن تعرف وقْع كلامتها عيل :
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 اشــبع زوجتــك عــى قــدر مــا تســتطيع فــإن عجــزت وأعــرفأنــك ســتعجز وهــذه حالــة طبيعيــة  ،لكــن عليــك أن تأخــذ
بنظــر االعتبــار أن املــدام ال تشــتهي الجنــس لذاتــه ،إمنــا هــي
متورطــة بعامــل غريــب دخــل يف مــكان حســاس وأخــذ يعمــل
عمــل العضــو الذكــري لذلــك تجدهــا عــى غــر طبيعتهــا
الجنســية عــى مــدار الوقــت.
كنت أملس يف صوتها نربة غضب أو هكذا تراءى يل:
 الجــأ اىل تفاهــات بســيطة بينكــا  .جســد املــدام كائــن حــيولكنــه اآلن مريــض باللــذة اإلجباريــة .عالجــه بهــدوء .عالــج
هــذه الشــبق االســتثنايئ املتفاقــم  .مبعنــى ِ
اقــض حاجتهــا
كيفــا اتفــق ..فاملــدام ليســت فيهــا شــهوة جنســية مســتمرة
وال ترغــب فيهــا أساس ـاً ،لكــن هورموناتهــا زائــدة عــن اللــزوم
بســبب الجســم الغريــب وحركتــه يف املــكان الحســاس لهــذا
عليــك أن تكــون معهــا طيلــة الوقــت فهــذا شــذوذ اســتثنايئ.
تبادلنا النظرات بغرابة.
أحسســت بــأن الدكتــورة متــارا تخفــي عنــي أشــياء ،أو رمبــا بقــي
لديهــا مــا تريــد أن تقولــه.
كنــت أنظــر إليهــا وكأننــي تائــه ،تزدحــم يف رأيس الكثــر مــن
الخيــاالت اآلنيــة  ،وأعتقــد أنهــا رصــدت قلقــي لذلــك نهضــت
ووضعــت يديهــا عــى طاولتهــا وبــدت كأنهــا أســتاذة جامعيــة
تلقــي محــارضة:
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 عليــك أن تفهــم يــا أخــي أن اإلنســان بكليّتــه هــو جســد،فأنــا ال أنظــر اىل عقلــك حينــا أراك إمنــا اىل جســدك  ..وجهــك
..عينيــك ..انفعاالتــك ..مالمحك..يعنــي الجســد هــو العالمــة
األوىل التــي تطـ ّـل عــي أنــت أو غــرك ..هــذه قصــرة  ..هــذا
طويــل ..هــذا اســمر ..تلــك شــقراء..أنت نحيــل  ..اآلخــر متــن..
وهكــذا هــي العالمــات األوىل التــي يطــل بهــا اآلخــرون علينــا.
اكتســب وجههــا ج ّديــة األســتاذة الجامعيــة وأنــا أنصــت إليهــا
متام ـاً:
 الحيــاة البرشيــة هــي مجموعــات أجســاد أوالً ودعــك مــن كليشء  ،فأنــا ال أراك إال مــن خــال جســدك.
ما تزال واقفة وهي تتحدث بجد:
 كان جســد زوجتــك معــزوال عــن الحيــاة فــرة غــر قصــرةمــع األدويــة والضــادات والجــروح والــدم والحــروق والخــوف
واليــأس  .مبعنــى فقــد وجــوده االجتامعــي ولنقــل الشــعبي
وبالتــايل فقــدت نكهــة الحيــاة اليوميــة أشــهرا ً غــر قليلــة ،
وحتــى يســتعيد عافيتــه النفســية واالجتامعيــة علينــا أن نعيــد
الثقــة لــه ونعيــده اىل الواقــع بالتدريــج  ،وهــذا واجبــك أنــت
كــزوج بالدرجــة األوىل  ،وســتالحظ أن املــدام تســعى اىل هــذا
قبلــك لكنهــا ال تســتطيع بســبب مؤثــر خارجــي حـ ّد مــن قدرتها
بالتغلــب عليــه.
كنــت جامــدا ً وأنــا أنظــر اىل عينيهــا ووجههــا الــذي أفصــح عــن
امــرأة أكــر جديــة مــن كونهــا طبيبــة نفســية مــع أننــي ال
اســتوعب الكثــر مــا تقولــه:
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 كان جســدها اجتامعيــاً ومقدســاً ألنــه جســد رسي ،واملــرأةأكــر مــن الرجــل تحافــظ عــى هــذا الــر ،لكنــه تبعــر يف
االنفجــار وانســلخ عنــه الحيــاء قـرا ً يف الفحوصــات واملعالجــات
واإلســعافات واألدويــة والخياطــة والرتميــم والرتقيــع ،فأزالــوا
عنــه الحشــمة كثـرا ً أو قليـاً  ،ففقــد اســتقالليته ليمــوت مؤقتـاً،
لهــذا تناضــل املــدام ليبقــى جســدها حيـاً مهــا كان الثمــن ألنها
امــرأة تعــي حالتهــا بطريقتهــا االجتامعيــة لكنهــا ال تعــي فداحة
األرضار التــي تَســ ّبب بهــا جســدها املشــاع وهــذه نصــف
املشــكلة يــا أخــي..
دارت حــول الطاولــة ويب شــعور أكيــد أنهــا تريــد أن توصــل
الكثــر مــا أجهلــه:
 النصــف اآلخــر مــن املشــكلة هــو الشــظية .وعليــك أن تفهــممتتصــه شــظية صغــرة وتريــد
أن جســد زوجتــك اآلن غائــبّ .
محــوه بالكامــل كفعــل حــريب يــرك أثــره بــك وبهــا وبــاألرسة
كلهــا ،ويبــدو أن املــدام ال تريــد أن تستســلم كليـاً لهــذا تجدهــا
متشــبثة بــك مــن دون أن تعــرف أنــك ال تعــي حجــم املشــكلة
كــا أرويهــا لــك اآلن.
انتابنــي إحســاس بالعجــز وحتــى امللــل حينــا وضعتنــي
الدكتــورة متــارا يف دوائــر غامضــة:
 أنت تعتقد أن مشكلتها جنسية..متام ؟هززت رأيس ..فأكملت:
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 األمــر ليــس كذلــك  ..ألنــك تنظــر اىل الشــظية يف املــكانالحســاس كــا لــو أنهــا املشــكلة  ..غــر أن األمــر أبعــد مــن هــذا
.إنهــا مشــكلة وجــود إنســاين شــخيص .فجســدها الغائــب يريــد
أن يعــود اىل اجتامعيتــه وقدســيته ورسيتــه لكــن تعرتضــه حالــة
شــاذة وهــي شــظية صغــرة.
عــادت اىل كرســيها املتحــرك ود ّونــت جملــة رسيعــة ثــم نظــرت
يل :
 أخــرك بــأن الجســد كائــن حــي مثــي ومثلــك وكل كائــن حــييحتــاج اىل خيــال ألســباب مختلفــة  .يريــد أن يحـ ٌّـل يف فضــاء
حاســة طبيعيــة تشــرك بهــا كل
آخــر غــر فضــاء الواقــع وهــذه ّ
البرشيــة وكل األجســاد  ،لكــن الشــظية قطعــت حبــل الخيــال
عنــد زوجتــك كليــاً وحلّــت محلــة بشــكل آيل مخيــف لذلــك
تراهــا ؛وأنــت تــرى أيضـاً؛ أن جســدها صــار ســهالً  .بــا قدســية.
بــا احــرام .غــاب عــن حقيقتــه .مفضــوح .بــا أرسار  .صــار
جنســياً أكــر مــن طاقتهــا .لذلــك علينــا أن نعيــده الخيــال لــه
مــن جديــد وال ننظــر إليــه كجســد مدنّــس بالشــظية أو باألشــياء
التــي عرفتهــا منــك ومــن املــدام  ،وال ننظــر إليــه عــى أنــه
آلــة ميكــن متريــر كل الشــحنات مــن خاللهــا  ،ألن هــذا ســلوك
ســيكون مرضي ـاً ومســتهلِكاً لطاقتهــا اإلنســانية مــع الوقــت.
مل أتنفــس عــى مــا يبــدو بــل تحنطــت مصغيـاً بــكل جوارحــي
مــن دون أن أقــول شــيئاً:
 عليــك أن تعــرف أن جســد املــدام هــو هويتهــا اإلنســانيةوالثقافيــة واالجتامعيــة وهــو رشيكهــا أينــا تذهــب ..هــل
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تســتطيع أن تأتينــي أنــت بــا جســدك ؟!
ي مــا ًء بــاردا ً بشــكل مبــارش
فــززت كــا لــو أن أحــدا ً ســكب عـ ّ
لكننــي بقيــت مصغيـاً حتــى مــن دون أن أهـ ّز رأيس:
 جســد زوجتــك اآلن ذليــل ومســكني مثــل طفــلٍ مشـ ّوه .فقـ َدالكثــر مــن خصوبتــه وخيالــه وشــخصيته وهويتــه الشــعبية
 ،والشــظية عــارض ال ميكــث اىل األبــد .الجراحــة املتقدمــة
تســتأصلها مهــا كانــت صغــرة وناعمــة  .لكــن النفــس البرشيــة
ال تعيدهــا الجراحــة مهــا بلغــت مــن التطــور والتقــدم والدقــة.
تبادلنا النظرات الغريبة وأنا عىل جمودي:
 جســد نــور هــو نــور ..لكنهــا اآلن بــا جســد  ..بــا نــور..ليســت هــي  ..وليــس هــو.
كان الجهل يطغي عيل والبالدة تلجمني :
ـت اآلن أنــه ليســت هنــاك أزمــة جســد كــا تفهمــه
 هــل الحظـ َأنــت ..بــل أزمــة وجــود وكيــان بــري اســمه نــور تســببت بــه
شــظية صغــرة !
دمعــت عينــاي قلي ـاً وأنــا أنصــت ألصــوات تأتينــي مــن وراء
الشــظية.
كنــت متضايقــاً وأظــن أن الوقــت طــال لكــن الدكتــورة متــارا
قالــت وكان صوتهــا أكــر هــدوءا ً :
 بعض عالجها النفيس أن تفهم مشكلتها أنت!168

ثم قالت بأمومة :
 نســاؤنا يف عــذاب يومــي بشــظية أو بــا شــظية .هــذا قانــونالحــرب الفظيــع  .أرجــو أن نســتوعب جميعنــا مــا آلــت الحــال
إليــه  ،فداعــش وماعــش هــم وســائل حــرب عنيــدة ومخيفــة
تريــد اســتالب اإلنســانية مــن أرواحنــا بــكل طريقــة مؤذيــة  ،ومل
ينتبــه أحــد اىل الوســائل النفســية واإلعالميــة التــي متارســها هذه
الجامعــات الشــاذة لتحنيــط املجتمــع وإدخالــه يف متاهــات ال
أول لهــا وال ِ
آخــر.
قالت بأمل :
 يريــدون محونــا ..محــو أجســادنا وأرواحنــا وهوياتنــا وثقافتنــاواجتامعيتنــا وانســانيتنا.
توجهــت صــويب وعيناهــا حا ّدتــان تنظ ـران يل بطريقــة غامضــة
جــدا ً وقالــت بشــكل اســتفزين كث ـرا ً:
َ
الكلب من البيت أوالً!..
أنصحك أ ْن تُخرج
َ
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آخر مفخخة في بغداد

()1
خرجت من العيادة مثقالً بالتفاصيل التي ال أعرفها.
ُ
برصاحــة مل أفهــم الكثــر مــا قالتــه الدكتــورة متــارا لكننــي
فهمــت أ ّن عــبء العــاج ســيقع عــي وأ ّن أطــرد الكلــب أو
ُ
أبيعــه أو أقتلــه ..هــل األمــر هكــذا فعــاً !
هل وجود الكلب هو ملخص ما قالته الدكتورة متارا ؟
أم أننــي أفهــم الحالــة بغريــزة الشــك التــي تالزمنــي بــن فــرة
وأخــرى؟
أم أن الدكتــورة العجــوز شــيطانة اســتثنائية وهــي تحلــل
ـت مســتعدا ً كثـرا ً عــى أن أفهمهــا
املشــكلة بطريقــة عســرة لسـ ُ
كــا تريــد ؟
وجدتُ يف هاتفي الصامت ثالث رسائل من زوجتي.
« وين انت «
« أقلقتني»
«أنا خائفة»
مل أذهــب للبيــت مبــارشة بــل جلســت يف مقهــى تطــل عــى
شــارع واســع ودكاكــن وســيارات أســتعيد كل يشء بــأمل ،
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تكتنفنــي الحــرة وتزيــدين الشــكوك قرفـاً فتمــأ قلبــي بالرفيــف
املتســارع.
قفــزت صــورة الكلــب ونباحــه املســتمر يف النهــار والليــل
فانتابتنــي معضلــة الشــك وخفــق نبــي كثــرا ً.
أعــدت حديــث الدكتــورة بالتفصيــل وكنــت أندهــش لتدفقهــا
وهــي تحلــل قيمــة الجســد لــدى زوجتــي وتـراه مبنظــار دقيــق
غــر مــا أراه أنــا وال تـراه نــور .والجســد كــا يبــدو عالَــم كبــر
ال نفهــم منــه ســوى جاملــه وغريزتــه .لذلــك بــدأت أرى إىل حــد
مشــوش فــوىض زوجتــي واحتباســاتها الجنســية وبللهــا الدائــم
وخوفهــا املزمــن مــن مجهــول غــر ظاهــر يل ســوى مــا حــدث.
زوجتــي تعــاين مــن شــخصية موازيــة لهــا وهــو جســدها..
أهكــذا األمــر يــا دكتــورة متــارا ؟
جســدها يف مشــكلة فصــارت هــي يف مشــكلة ..هــل أفهــم هــذا
مثــا ؟
رئيــس القســم الســبعيني الــذي ينظــر اىل قضيتــي باهتــام
أبوي.لكنــه ال يفهــم حجــم القضيــة كــا تفهمهــا الطبيبــة وهــي
تفلســف املوضــوع بعلميــة.
موظفــات الدائــرة العوانــس اللــوايت يتهامســن وال أعــرف إ ْن كـ ّن
قــد عرفـ َن ورطــة زوجتــي ومتنـ َن جــزءا ً مــن رغباتهــا الشــاقة.
ســاجدة التــي تــأيت إىل ذاكــريت بــن فــرة وأخــرى بعينيهــا
الصغريتــن وجســدها املرصــوص يف بناطيــل متعــددة .ال أعــرف
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مــاذا تريــد ســوى أننــي مغلــق أمامهــا وال أدري ملــاذا.
مــرة تجاذبنــا أطــراف حديــث يف كافترييــا الدائــرة وكانــت يف
عينيهــا ملعــة غريبــة:
 كأنك غريب يف داخلك. مل أفهم. تعيش وحدك وكأنك يف عامل آخر. ما عندي هدف يف الحياة وهذه حقيقة. لكن اآلخرين لديهم أهداف يف الحياة. ليسعوا اىل أهدافهم. أشعر كام لو أنك وحيد. لكنني سعيد. ال أعتقد. فرضية ممكنة من وجهة نظرك. متأكدة. هل لديك أنت هدف يف الحياة ؟اشــتعلت تلــك اللمعــة الغريبــة التــي ال أنســاها حينــا نهضــت
ومل تقــل شــيئاً.
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وجــدتُ نفــي ضعيف ـاً أكــر مــا يجــب  ،فاختلجــت الدمــوع
ـي  ،ورؤيــا نــور تطــاردين أكــر مــن قبــل .تُ اثلهــا صــورة
بعينـ ّ
الكلــب الــذي ح ّم َمتــه مرتــن كــا قالــت لبنــى .ورمبــا مل تقــل
يل عــن م ـ ّرات أخريــات خوف ـاً مــن أن أفكــر بشــكل ســلبي وال
تريــد أن تجعلنــي أتوجــس أكــر مــا يجــب  ،لكنهــا مــن املؤكــد
كانــت تراقــب بصمــت متغــرات حــال أمهــا التــي تفزعهــا
وتتــأمل بصمــت ،فتحمــي ميــس الصغــرة مــن ارتــدادات نفســية
معاكســة لنــور التــي خرجــت عــن جســدها كث ـرا ً فتحطمــت
روحهــا النظيفــة بهــذه اللوثــة.
()2
موضوعة الكلب وحدها أشعرتني بالقرف واالشمئزاز.
ي أن أربــط اهتاممهــا بــه ســأبدو أحمــق وغــر حليــم؛
إ ْن كان عـ ّ
فاقــدا ً الرتكيــز عــى حياتنــا املشــركة  ،فهــذا كلبنــا الظريــف
الــذي اشــريناه صغـرا ً يــوم شــاعت الرسقــات يف فــوىض بغــداد
بعــد االحتــال ،فربّتــه نــور وتعبــت معــه كطفــل كان يحتــاج
اىل الرضاعــة والتحميــم والعنايــة والتلقيــح .لكننــي اآلن أشــعر
بالقــرف منــه ووشــاية لبنــى تكفــي ألن أنتبــه لســلوك زوجتــي
غــر الســوي ،ومشــورة الدكتــورة متــارا بإبعــاد الكلــب عــن
البيــت لــه داللتــه التــي ال ميكــن أن أتغــاىض عنهــا فهــي تعــرف
بــا شــك خطوط ـاً رسيــة قــد تلجــأ إليهــا نــور يف غيابنــا عــن
البيــت ألي ســبب.
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ـيت شــاياً ثقيـاً مرتــن وأعــدتُ رشيــط تحــوالت زوجتــي
احتسـ ُ
الغريــب واملفاجــئ .فلــم أجــد مــا يعيننــي عــى تشــكيل عالقــة
ســببية بضوئهــا أرســم خطــة صغــرة للقضــاء عــى الخــوف
الــذي يطاردهــا ،أو الوســواس الــذي يفتــح املجاهيــل يف روحهــا
وجســدها ســوى الشــظية القاهــرة.
أكل هذا يحدث بسبب شظية صغرية ؟
ُّ
ماذا لو استقرت فيها قذيفة كاملة ؟ ماذا يحدث؟
هههــه أضحــك فعـاً وأتخيــل أننــي أضاجــع قذيفــة مضطـرا ً قــد
ي يف أيــة لحظــة.
تنفجــر عـ ّ
لكــن ..أهــذه هــي الحــرب؟ تلخصهــا شــظية بحجــم دبّــوس
صغــر؟
أقــول لنفــي هــل اإلنســان ضعيــف ومتخــاذل وحقــر اىل هــذه
الدرجــة ؟
أين الجامل الذي نسمع ونقرأ عنه ؟
وكيــف ميكــن ملعــدن صغــر ال يســاوي فلس ـاً واحــدا ً أن يغــر
كل هــذا الجــال ويقــي عــى روح بيضــاء ويحولهــا اىل مــروع
حيــواين مخيــف؟
تنتابنــي أحاســيس كثــرة مــن أن أشــياء مــا ســتقع يف بيتــي،
وهــي أحاســيس طبيعيــة لرجــل مثــي وجــد زوجتــه تتحــول
مــن أنثــى جميلــة هادئــة اىل منــرة غــر محتشــمة تــذرع البيــت
عاريــة مــن دون تحفــظ  .ترقــص وتغنــي ومتــأ البيــت ضجيجـاً
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 ،ورمبــا يضاجعهــا الكلــب بــا حيــاء أو متــارس العــادة الرسيــة
بشــكل منفــر .فاحتلّنــي هاجــس مــن أننــي أشــعر بانقطاعــي
عــن اآلخريــن وروحــي تبلــدت وتغــرت كثـرا ً ورصت ال أفكــر إال
بالشــظية وتداعياتهــا عــى أرسيت الصغــرة املســاملة فبقيــت كثــر
الخــوف عــى نــور ولبنــى وميــس الصغــرة.
كنــت أف ّكــر مبتنفــس آخــر أفتحــه ألجــدد الهــواء الــذي فســد يف
البيــت ،بعدمــا ضاقــت حــويل الحلــول وآخرهــا حلــول الدكتــورة
متــارا التــي مل تقنعنــي كث ـرا ً ألنهــا تــرب يف الخفــاء الــذي ال
أعــرف رسياتــه كثـرا ً ،أو ألين غــر قــادر عــى أن أفهــم مــا قالتــه
بشــكل جيــد ســوى أننــي الحــل الوحيــد ملصيبــة نــور.
()3
وصلتني رسالة من لبنى  :أمي خرجت اىل السوبر ماركت.
لبنــى متــارس دور الرقيــب بخــوف مــن دون أن تــدرك حجــم
هــذه الرقابــة التــي تــزرع يب الشــكوك وتفتــت أعصــايب التــي
ح ّولتنــي اىل كائــن بليــد أو شــبه بليــد.
يف التاكيس اتصلت عليها :
 نور  ..وين أنت ؟ يف السوبر ماركت أشرتي بعض األغراض.كانــت قــد عــادت اىل البيــت قبــي بدقائــق ورائحــة الغــروب
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الســاخن يف وجههــا وكان جســدها ملفوف ـاً بعبــاءة إســامية ال
تطيقهــا  ،لكنهــا ترتديهــا لــو خرجــت هنــا أو هنــاك يف مشــاوير
صغــرة للســوبر ماركــت عــى األغلــب .كــا خرجــت ذات يــوم
قبــل ســتة أشــهر وانفجــرت آخــر ســيارة مفخخــة يف بغــداد
وســببت لنــا هــذه املشــكلة التــي تبــدو بحجــم شــظية صغــرة
لكنهــا بحجــم البــاد وحجــم الحــرب وحجــم أمل عريــض يتنامــى
وال ينتهــي.
وجــدت الكلــب يهرهــر يف البــاب الداخــي فطردتــه فجــأة بــدالً
مــن محاباتــه كــا اعتــادين  ،فلــوى ذيلــه وانسـ َـل اىل الحديقــة
الخلفيــة ووقــف أمــام النافــذة متأهبــاً بعينــن تنظــران يل
بشــكل ذليــل.
انفتحــت العبــاءة عــن جســدها امللفــوف ببيجامــة زهريــة
اللــون.
كانــت متعرقــة ووجههــا مرضجــاً بحمــرة خفيفــة ،وشــفّت
جراحهــا الصغــرة عــى عنقهــا املحمــر.
 كنت قلقة وأخاف عليك من املفخخات. الوضع اآلن أكرث هدوءا ً وأمناً. فجأة ينفجر ..وهذا ما يجعلني خائفة. الحرب يف نهاياتها وستعود الحياة كام كانت.كانــت زوجتــي جميلــة وأشــعر أننــي أحبهــا كثـرا ً .غــر أن نبــاح
الكلــب الــذي م ـ ّد بــوزه مــن النافــذة أربــك لحظتــي البيتيــة
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البســيطة ،فشــعرت بالقــرف.
كان البد من إبعاد هذا الرشيك غري املتوقع .
البد من إبعاد الكلب من البيت.
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زوجتي وزوجتك

مل يرســل بطلبــي األســتاذ رئيــس القســم  ،لكننــي ذهبــت إليــه
مــرددا ً ورغبــة اللقــاء بــه دفعتنــي اىل مكتبــه مــن دون أن تكون
يل خطــة ســوى أن أقــي بعــض الوقــت يف غرفتــه الدخانيــة.
أعتقــد كانــت يب حاجــة ألن أتحــدث معــه فهــو الوحيــد الــذي
اطّلــع عــى حجــم مشــكلتنا.
مل يكــن مشــغوالً كــا توقعــت بــل قــال أنــه كان يــود أن يطلبني
بعــد قليل.
 ط ّمني كيف حال املدام  ..ماذا كانت النتيجة؟ترك اإلضبارة التي كان يقرأ بها.
 الحمــد للــه  ..ال توجــد أع ـراض مرضيــة ..ســوى أن الشــغلةحالــة نفســية متوســعة أكــر مــن اللــزوم.
 وما عرفت األسباب ؟كان يد ّخن ويتلوى الدخان حول وجهه كأشباح صغرية:
 حكــت يل الطبيبــة كثـرا ً عــن مشــاكل يف هرموناتهــا الجنســيةالفائضــة وقالــت أن ســببها خــوف مجهــول وقلــق واكتئــاب
ي أن أكــون معهــا دامئ ـاً.
وقالــت الحالــة طبيعيــة وع ـ ّ
كانت عينا األستاذ تدمعان لكثافة الدخان العابر عليهام:
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َ
حدثتك عنه ؟
 وموضوع الجنس  ..ما أكيــد  ..طلبــت منــي أن أكــون معهــا وأعطتنــي توجيهــاتبســيطة.
وأضفت عىل مضض :
 أوصت يل باملنشطات الجنسية كحل مؤقت.كنت أشعر بتعب جدي :
 وأهــم مــا قالتــه غــر التعامــل املبــارش جنســياً هــو أن أبعــدالكلــب عــن البيــت!..
نظر يل بعينني مستفهمتني فلم يسمع هذا مني من قبل.
أوضحت باختصار:
ُ
 لدينا كلب بولييس ربّته زوجتي وهو صغري حتى كرب !..بقي األستاذ ساكتاً ينتظرين:
 تقــول الدكتــورة متــارا مــا معنــاه أنــه يف حــاالت الشــذوذالقصــوى لــدى املــرأة فأنهــا قــد تلجــأ اىل الحيوانــات لتمريــر
شــهوتها!..
وأضفت مقلالً من أهمية ذلك :
 -كنوع احرتازي ال أكرث وال أقل أن نبعد الكلب من البيت.
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حاولــت أن أغــر الحديــث وأبعــد هــذه الفقــرة املقرفــة  ،فأنــا
أثــق بفهــم األســتاذ لــكل مــا أقولــه وأعــرف مل ّاحيتــه الشــخصية
يف اقتنــاص مــا وراء اإلشــارات فتســاءلت بشــكل طبيعــي مــا
دمنــا قــد تصارحنــا بــود:
 وأنت أستاذ  ..هل هناك مستَ َجد يف قضيتك ؟ابتسم وهو يطفئ سيجارته:
الحمم.
 ال  ..نفس الطاس ونفس ّقلت من باب أن نكون عىل املستوى نفسه من القلق:
ُ
 أنا وأنت متعاكسان يف املشكلة.بقــي صافنـاً ينظــر يل وعينــاه تدمعــان مــن كــرة الدخــان الــذي
يحيــط بهــا لكنــه قــال فجــأة :
 أخرج الكلب من البيت يا أخي.فهمت أم مل أفهم.
لكــن القـرار جاهــز مــع أننــي كنــت أشــعر باإلحـراج مــن قصــة
الكلــب الــذي داهــم شــكويك الصغــرة واحتلهــا بطريقــة غريبــة.
سألته سؤاالً مفاجئاً وال أعرف ملاذا:
 أال تشتاق للجنس أستاذ ..؟كانت عىل وجهه ابتسامة عريضة :
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 أشــتاق طبع ـاً  ..لكننــي برصاحــة أتعامــل مــع زوجتــي بحــبوكــا تريــد.
مل أفهم .
رمبا كنت أظن أن الجنس هو الحب وأ ّن الجسد هو الحب.
 امــرأة الســتني هــي غريهــا امــرأة الثالثــن واألربعــن ..هــذاالعمــر حســاس جــدا ً ..ســتون ســنة للمــرأة يعنــي أنهــا عــى
أعتــاب الفنــاء واملــوت والخــاص فــا يشــغلها الجنــس بــل
تشــغلها الحيــاة التــي هــي فيهــا.
مل أفهم أيضاً وكنت أود أن ال يحدثني األستاذ باأللغاز.
استدركت:
قد يكون ذهني مشتتاً كثريا ً لكنني
ُ
 الجنس عالمة من عالمات استمرارية الحياة  ..متام أستاذ؟ متام ..وصح جدا ً.تساءلت أيضاً :
ُ
 أال تستوعب زوجتك هذه املعادلة ؟ابتلع نَف ََساً طويالً من سيجارته :
 أنا وأنت يف نقطتني متعاكستني من هذه الفقرة الحياتية.تهيّأ ألن يرشح يل:
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 أنــت يف وضــع جنــي مفتــوح وأنــا عكســك متامـاً مــع أننــا يفزمــن واحــد وهــو زمــن الحــرب ومــا تفــرزه مــن تبعــات نفســية
ثقيلــة عــى الحيــاة كلهــا.
كنت أنصت لألستاذ وهو يربر بحامسة:
 املــرأة العراقيــة تحملــت الكثــر مــن األورام الوطنيــة جســدتهاالحــروب مــن أربعــة عقــود تقريبـاً وبالتــايل وقعــت عليهــا أدوار
متعــددة أكــر مــن طاقتهــا النفســية والروحيــة والجســانية ،
لكنهــا واصلــت الحيــاة بالرغــم مــن كل الرعــب والقتــل واملــوت
الــذي خلفتــه الحــروب والطائفيــة السياســية.
كنــت أبحــث عــن نقطــة معينــة يف حديــث الرجــل الــذي
يواصــل بجديــة :
 زوجتــك ضحيــة الحــرب وزوجتــي مثلهــا  .زوجتــك أصابتهــاشــظايا بانفجــار مفخخــة وزوجتــي مل يصبهــا يشء حتــى اللحظــة
 .لكــن حينــا تقــرأ الجــو النفــي للزوجتــن ســتجده واحــدا ً يف
القهــر واالســتالب واملظلوميــة واألعبــاء املرتاكمــة.
كنت أنظر لألستاذ وأنا أهدأ وأركز معه :
 جــو الحــرب ليــس عــادالً كــا تعــرف  .وبلــدان الحــروب تكــرفيهــا العاهــات واألورام املجتمعيــة املتعــددة وحــاالت الخــوف
والجــزع واليــأس والوســاوس القهريــة  ،لذلــك فزوجتــي مثــاً
انعكســت فيهــا كل تلــك األورام الخبيثــة مــن دون أن تشــعر،
وبالتــايل تبــدل ســلوكها منــذ وقــت طويــل وظلــت تنظــر اىل
الجنــس عــى أنــه ليــس اســتمرارية عــى الحيــاة بــل اقتنــاص
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فرصــة رسيعــة يف الحيــاة ثــم ينطفــئ بعــده كل يشء وتعــود
تلــك األورام لتجتاحهــا مــن جديــد.
أ ّرث سيجارة ثانية من رأس السيجارة األوىل :
 أمــا زوجتــك يــا صديقــي فقــد انعكســت الحالــة فيهــا ..فبســبب شــظية صغــرة ال قيمــة لهــا تحولــت حياتهــا اىل مــرض
جنــي ومـزاج مل تكــن فيــه ســابقاً وحيــاة بــدأت تضيــق عليهــا
تســببت بــه تلــك الشــظية وبقيــت تفعــل فعـاً مضــادا ً لرغبتهــا،
وهــذا الفعــل اإلجبــاري ظــل يقــرر رغبتهــا ويســتفز مكانهــا
الحســاس كل لحظــة فأنشــأ عالقتــه الضديــة معهــا بالرغــم منهــا
لهــذا افرتقــت عــن زوجتــي كث ـرا ً.
كان األستاذ معقوالً ورصيحاً وواضحاً هذه املرة :
 واحــدة تهــرب مــن الجنــس ألنــه اقتنــاص فرصــة ســخيفة كــاتــرى وواحــدة تركــض وراء الجنــس مــن دون رغبتهــا ألن شــظية
ال تســاوي فلسـاً توطّنــت يف منطقــة حساســة وأخذت تســتفزها
حتــى بــدأت تكــره الجنــس كزوجتــي  ..وأنــا متأكــد مــن ذلــك.
ـب الكثري
بقيــت صامتـاً أنظــر اىل وجهــه املنفعــل قليـاً وهــو يعـ ُّ
مــن الدخان :
 زوجتي مريضة مثل زوجتك.كان ينظر يل بأمل أو إشفاق ..ال أدري بالضبط:
 زوجتــي بــا شــظية وزوجتــك بشــظية صغــرة ..هــذا هــوالفــرق يــا صديقــي.
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أنا الكلب

()1
ـت كيفــا اتفــق وأهــرب مــن مســاحة ضيقــة ال أريــد
أبـ ّد ُد الوقـ َ
أن أكــون فيهــا كالعضــو العاطــل ،فقــد تشــتت مزاجــي وتعكرت
ـت اىل
روحــي وعينــاي ال تفارقانهــا رسا ً وعالنيــة حتــى لــو هربـ ُ
مــا بعــد نــور ،فــا مــن وطــنٍ صغــر يجمــع أشــايئ غريهــا ومــا
مــن امــرأة تحفــر الكثــر مــن جاملهــا يف أركاين كلهــا وتج ّملنــي
معهــا ســواها.
اكســب الوقــت مــع ميــس الصغــرة وقتـاً طويـاً منأل فيــه الصالة
لعبـاً وفــوىض ومرحـاً وابتــكارات صوتيــة طفوليــة ،أنســاها مــع
الوقــت حتــى تتعــب وتنعــس وتنــام يف حضنــي .ويف العــادة
ينقطــع التيــار الكهربــايئ فتخــرج لبنــى وتحمــل ميــس بحــب
كــا لــو هــي ابنتهــا.
يحــدث هــذا دامئـاً كلــا أجــد نفــي هاربـاً مــن ســطوة الجســد
ورائحتــه املتخاذلــة فألجــأ اىل كل مــا يبعــدين عــن وســواس
الجســد وشــظيته القاتلة.كأننــي أرى آخــ َر يســر مــع نــور
ويلتصــق بهــا وال تســتطيع إبعــاده عنهــا.
نــور بــن املطبــخ والصالــة ورائحــة شــواء ســمك تثــر الشــهية يف
ظهــرة الجمعــة التــي تجمعنــا عــادة مــن دون تأخـرات الــدوام
واملواصــات  ،وكان نبــاح الكلــب يف الحديقــة الخلفيــة يقرفنــي
ويثــر يب الغــرة اىل حــد أضحــك فيــه عــى نفــي أحيان ـاً ،غــر
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أننــي كنــت عازمــاً عــى طــرده  ،فلــم يعــد وجــوده مجديــاً
بضــوء الشــكوك التــي تحتــل مســاحة واســعة مــن تفكــري.
كنــت حائـرا ً يف كيفيــة إخبارهــا وإقناعهــا بــرورة إبعــاد الكلــب
عــن البيــت الســيام وهــي التــي رافقتــه وأطعمتــه صغـرا ً حتــى
كرب .
قلت لنور بهدوء:
 برأيك هل نبعد الكلب عن البيت ؟ اي  .أفضل.أجابــت برسعــة وكأنهــا كانــت تنتظــر هــذا أو كانــت تفكــر يف
كيفيــة إبعــاد الكلــب لســبب مــا أظنــه يتعلــق بوجــوده قريب ـاً
منهــا،أو لســبب غامــض غــر قــادر عــى فهمــه يف اللحظــة ذاتها.
مســتعيدا ً مــا قالتــه لبنــى ذات يــوم مــن أنهــا ح ّم َمتــه مرتــن ومل
تقــل غــر هــذا مــرة أخــرى ،وال أعــرف كــم مــرة ح ّممتــه بغيــايب
وغيــاب البنــت يف الجامعــة وهــذه بــذرة شــك ال أســتطيع
التخلــص منهــا كلــا حاولــت نســيان الكلــب.
كانــت يف عينيهــا التامعــات وومضــات أعتقــد كنــت قــادرا ً عــى
فهمهــا مــن خــال إجابتهــا املبتــرة .لكــن ذلــك آملنــي بعــض
الــيء ووطّــن يب قرف ـاً وشــكوكاً قــد ال تكــون يف محلهــا.
كنت أشعر بالذنب حينام أرى نور يف محنتها العجيبة.
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يف املطبــخ تهيــئ الســمكة املشــوية وتــوزع عــى جوانبهــا
الخضــار والســلطة والخبــز الحــار والشــطة والبصــل.
عم قالته قبل قليل :
تساءلت بيشء متناقض ّ
 وماذا فعل هذا املسكني حتى نتخلص منه ؟كنت أوضح لها بال قناعة :
 قرفت منه  ..وسخ ..ينبح كثريا ً ..أزعج الجريان.مل تلتفــت يل وكانــت تتنقــل يف فضــاء املطبــخ تعــد املائــدة
الســمكية بهــدوء وتــوزع الصحــون الصغــرة عليهــا.
 كام تريد. يعني أنت موافقة ؟كان سؤايل بليدا ً جدا ً.
هزت رأسها من دون اهتامم وأكملت نصب املائدة.
ظلــت عينــاي حائرتــن بينهــا وبــن الكلــب الــذي مـ ّد بــوزه مــن
النافــذة الخلفيــة وبرقــت عينــاه بلمعــة غريبــة .ليشــعرين بأننــا
أحيان ـاً نرتكــب حامقــات صغــرة بســبب شــكوك ال معنــى لهــا
أو خيــاالت جامحــة تطــوف قلقــة ال تســتقر عــى حــا ٍل واحــدة
 ،وتلــك هــي املســافة القلقــة التــي أصابتنــي بالعمــى وجعلتنــي
أتخبــط قلي ـاً أو كث ـرا ً؛ لكــن مــا حــدث كان يجــب أن يحــدث
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بشــأن الكلــب الــذي أبعدتــه أو أهديتــه يف اليــوم ذاتــه اىل بيــت
أحــد األقــارب بذرائــع مختلفــة غــر أننــي مل أشــعر براحــة ضمــر
طيلــة األيــام التــي أعقبــت إبعــاد الكلــب .مستشــعرا ً بارتــكاب
حامقــة ال داعــي لهــا ؛ لك ـ ْن تذرعــت بوصيــة الدكتــورة متــارا
فهــي األدرى بالحالــة الباطنيــة التــي فيهــا زوجتــي ومــا يشــكله
الكلــب مــن رضر ال أعرفــه بالضبــط ،لكــن أدركــه بحساســية
الشــك الزوجــي حينــا يــرح عقيل ويستشــيط وهو يســتحدث
صــورا ً كلبيــة ُمخلّــة رمبــا ال رصيــد لهــا يف الواقــع.
الفــراغ الــذي تركــه يف الحديقــة الخلفيــة واضــح  ،ولعلنــي
افتقــدتُ نباحــه ووقْــع خطواتــه التــي تــذرع الحديقــة الخلفيــة
بــا ملــل .ورمبــا غمــزين شــعور بأننــي أصبحــت عنيف ـاً عندمــا
أعيــد ســرة الكلــب كــا لــو أعيــد ســرة طفــل فقدنــاه ،وأراه
مــن جديــد يــوم كان كائنـاً بيننــا منــذ صغــره  .أرضعتــه زوجتــي
ـب وصــار حارس ـاً ال نســتغني
الحليــب كطفــل مدلــل حتــى شـ ّ
عنــه يف ظــروف كثــرة مــرت يف منطقتنــا مــن الرسقــات الصغــرة
والكبــرة واالختطافــات وتهديــد األرس املســاملة مــن عصابــات
مراهقــن ومحــريف جرميــة ؛ يومهــا شــاع رشاء الــكالب البوليســية
بأســعا ٍر ليســت رخيصــة حينــا انفلــت املجتمــع وخــرج قا ُع ـ ُه
الوســخ ،فباتــت أيامنــا البغداديــة يف قلــق؛ خائفــن عــى مــدار
األيــام وغــر مهيأيــن ألي احتــال يعصــف بنــا ؛ لكننــي اآلن
أســتغني عنــه ببســاطة وأبعــده وأجــد األســباب كــا لــو كان
رسة األرسة وجاملهــا وال نحتــاج
رشيــكاً ينافســني ،فزوجتــي هــي ّ
كلبــاً يبــدد ســكون حياتنــا يف نــزوات غــر واعيــة وشــكوك مل
أع ـ ْد أحتملهــا.
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يف الليــل أتحســس جســدها املرتعــش املبلــل مــن األســفل
فيخرتقنــي نبــاح الكلــب امل ُب َعــد .وحينــا أدفــن رأيس يف صدرهــا
يــدق نبضهــا املتواصــل يف رأيس .نبــض ســاخن ال يهــدأ بــل
يــزداد ويتســارع حتــى كأنــه كـرات ناريــة ســتخرج مــن أضالعهــا
وتحرقنــا.
تتــأوه وتقــول أشــياء غريبــة ال أســتطيع االنتبــاه لهــا ســوى
شــعوري بأنهــا خائفــة مــن يشء أخاله مـر ٍ
ات كام لو أنه ســيخرج
مــن فرجهــا أو صدرهــا أو شــفتيها ،فرتبــك لحظتــي التــي أســتعد
لهــا قبــل أن يخذلنــي عضــوي ،ولــوال شــاب الصيدليــة الــذي
لكنــت يف مواقــف
أراجعــه يف فــرات متباعــدة ثــم متقاربــة
ُ
صعبــة ومخجلــة كثــرة.
أتعــرق وأتــأمل وأحــاول مــن جديــد منصهـرا ً مــع جســدها الــذي
تحــول اىل كتلــة ناريــة تنفــث رائحــة بريــة متكــررة يف مثــل هذه
اللحظــات الحميمــة وتغرقنــي فيهــا بالقــوة ؛ وهــي رائحــة ال
أســتطيع تحديدهــا حتــى عــى وجــه التقريــب ســوى أنهــا رائحة
رج بالعــرق والشــبق والديتــول والبــارود القديــم؛
جســدها املـ ّ
فأبقــى محمومـاً ال أقــوى عــى يشء ســوى أن أتحســس فخذيهــا
الصلبتــن املحرتقتــن وأقــرص لحمهــا  ،ثــم تتــدرج أصابعــي اىل
بللهــا يف تلــك املغــارة الناعمــة الفائضــة بالزبــد وينغــرز إصبعــي
الوســطي هنــاك ؛حتــى ترفــس وتتقلــب عــارصة بــن فخذيهــا
اصبعــي وهــي تزفــر زفــرة اللــذة األخــرة حتــى خالجنــي شــعور
ـت أنــا الكلــب.
رسيــع وخاطــف مــن أننــي أصبحـ ُ
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ازدادت األمور سوءا ً.
تحولت اىل كائن ال معنى له وال أقوى عىل فعل يشء.
ُ
ضعيــف وبائــس ويائــس ومســكني وحزيــن ورأيس مف ـ ّرغ مــن
ـت ال أســتطيع التفكــر بحــل أخــر ينقــذ
كل طاقــة  ،حتــى بـ ُّ
بيتــي مــن هــذه الورطــة الغريبــة التــي صــارت تفــوح منهــا
رائحــة العــرق واملنــي والحـ ّـام والعطــور الدخيلــة والحبــوب
الجنســية متعــددة األلــوان والحجــوم والعيــارات.
ال ميكــن أن أفهــم الجســد إال لكونــه غريــزة وال أســتطيع أن
أفهــم بشــكل جــدي مــا قالتــه طبيبتهــا العجــوز وهــي تــزرع يف
رأيس كائن ـاً آخــر يصاحــب زوجتــي ويربطهــا بــه ،الســيام وأنهــا
بقيــت يف حالــة نفســية ال تُحســد عليهــا ؛ تتعقــد يوم ـاً بعــد
ـت اىل كائــن شــهواين فظيــع ال تســتطيع أن تصمــد
يــوم ؛ وتحولـ ْ
بجســدها غــر ســاعات قليلــة ثــم تعــوي وتبــي وتنــادي أشــباحاً
خلــت أن
اىل غرفــة النــوم وتفتــح ســاقيها كالعاهــرات .حتــى
ُ
هنــاك مــن يعــوي يف داخلهــا وليســت هــي؛ وهنــاك مــن يريــد
مضاجعتهــا لكنهــا تهــرب يل ،وهنــاك مــن يعاقبهــا فتــرخ
مســتنجدة يب.
أستني لبنى وهي تنشج :
َّ
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 أمي أصبحت غريبة األطوار ..ال تترصف بعقل !أضم البنت اىل صدري وأنشج معها وأقول لها :
 ستشفى ..الشظية تؤملها كثريا ً..ال تقلقي.تجلــس نــور أو تنــام مفتوحــة الســاقني مبللــ ٌة مــن أســفلها
برائحــة أخــذتُ أبتعــد عنهــا ،فلقــد عرفــت روائحهــا اليوميــة
ومل يعــد وجــودي العاطــل ينفعهــا  ،حتــى أصابعــي ذبلــت
وأصبحــت ال تســتقيم يف فرجهــا املســلوخ وهــي تنــوء كاله ـ ّرة
أو تعــوي كالكلبــة وتصــدر أصوات ـاً غريبــة كــا لــو تخــرج مــن
فرجهــا الســائل .وأن عــن الديــك فيهــا قــد ذبلــت متامــاً.
بقيــت تصــارع رغبــة قرديــة مل تع ـ ْد تخفيهــا مثلــا أرى قــرف
روحهــا مــن هــذا الهــوس الجنــي الــذي أتعبهــا وأحالهــا اىل
كائــن ضامــر ال يقــوى عــى ص ـ ّده وردعــه.
كانــت تنادينــي وقلبهــا منقبــض وجســدها منهــار ووجههــا
ضعيــف وشــاحب.
 أخرج الشظية فأنها تقتلني  ..جسدي يؤملني ..سأموت.تبــي مب ـرارة وتتشــبث يب كطفلــة تهــرب مــن أشــباح تطاردهــا
وأبــي معهــا ،ولبنــى تنتحــب صامتــة يف غرفتهــا ومهتمــة مبيــس
الصغــرة بشــكل طــارئ حتــى تركــت دراســتها أيامـاً كثــرة.
أضمهــا بحنــان وحــب وأجهــش معهــا  ،فأشــعر بكيــاين الضعيــف
املســتلَب جــدا ً الــذي ال يعــرف مــاذا يفعــل وزوجتــه تنهــار
بســبب جســم غريــب التحــم يف مــكان حســاس وتعاشــق فيــه
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وصــار جــزءا ً منــه كــيء ســام ال ميكــن التخلــص منــه.
تتع ّرى يف الصالة وتدعوين اىل الفراش بال تحفظ من لبنى.
 خذين  ..خذ الشظية واطلق رساحي .بدأتُ أكره نفيس. اهديئ  ..ط ّويل بالك نور.بدأت تكره نفسها حقاً.
افتقــدت الحيــاء كثــرا ً وكان ســلوكها مخيفــاً ولبنــى مــا تــزال
طفلــة ال تقــوى عــى يشء ،بــل تبــي كثــرا ً وت ُبعــد ميــس
الصغــرة عنهــا وتنتظــر أي يشء يخلصنــا مــن هــذه الكارثــة
التــي داهمــت بيتنــا بطريقــة عجيبــة ال ميكــن ألحــد أن يتوقعهــا
أو يتصورهــا حتــى يف الخيــال.
 بابا ..عالج أمي.ابيك مع لبنى بأمل.
أشــعر أن هيبتــي األبويــة تبــددت كثـرا ً يف هــذا الضعــف الــذي
الزمني.
يف لحظات الهدوء القليلة أضم نور وأشمها كثريا ً:
 حالتــك مــو طبيعيــة  ..نراجــع اخصائي ـاً جراحي ـاً لعلــه يفعــلشــيئاً.
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()2
عاتبتني مرة واحدة بسبب إبعادي الكلب عن البيت.
قالــت أنهــا تحـ ُّن إليــه وأنــه كلــب مدلــل افتقدتــه وأنــه ال يـزال
يعــوي يف رأســها.
كانت لبنى تبيك بدالً من أن تدرس وتلتجئ يل :
 ماذا بها أمي ؟بينــا الصغــرة ميــس تبــي عــى مــدار الوقــت واملخــاط ميــأ
أنفهــا وثيابهــا.
رأيتهــا أكــر مــن مــرة تنظــر ألمهــا بعينــن صغريتــن مليئتــن
بالدهشــة والســؤال ،فتحملهــا نــور وتبــي بــروح يائســة حتــى
تف ـ ّر الصغــرة منهــا مذعــورة اىل ذرا َعــي لبنــى.
 علم النفس يفشل يف عالجك ..الجراحة هي الحل. كل يشء يف الوطن فاشل ..ال ترهق نفسك.تقول ذلك بأمل وتكمل بوجه ذابل جدا ً :
 الحرب  ..ليوقفوا الحرب وستختفي األمراض والشظايا.تهمس بعينني مخذولتني غارقتني بالدموع :
وأنت تعبت معي ولبنى وميس.
 تعبتَ ..أرد بحامسة :
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 أنت نور البيت كله  .ال تفكري هكذا ..املهم عالجك. أنا كئيبة ويائسة ..هناك يشء يب يجعلني ال أشفى. علينا أن نلجأ اىل الجراحة بدالً من علم النفس. الحــرب ..إنهــا املــرض الكبــر فينــا .ال تنفــع الجراحــة وال علــمالنفــس.
ٍ
صــاف كأنهــا تعــي حالتهــا وتراجــع
تتحــدث أحيانــاً بذهــنٍ
نفســها وتفكــر بشــكل ســليم ،ويف كثــر مــن األحيــان ينحــر
رأســها بــن ســاقيها  ،فــا تــرى ســوى ذلــك العــبء الســفيل الذي
يفــرز الســوائل والروائــح والرغبــات والهســترييا الجنســية غــر
املنضبطــة  ،فتديــم ذاك الحــك املضنــي بشــكل ســافر يف البيــت
أو خارجــه  ،بــدالً مــن أن تضــم ســاقيها وتقبــض عــى عضوهــا
يف الرسيــر وتفركــه لرتتــاح شــظيتها املدفونــة يف لحمتهــا  ،حتــى
ـت نفســها واســتولت
ـت جســدها وشــحبت كث ـرا ً وأهملـ ْ
أنهكـ ْ
عليهــا الكآبــة بشــكل فظيــع  ،أخافنــي وأثــار يب الرعــب مــن أن
نــور قــد تفعــل أي يشء يُســكت أملهــا الســفيل.
()3
بقيــت لبنــى يف نفــر يومــي تراقــب أمهــا وتســعى اىل تهدئتهــا
ومعاونتهــا؛ لصيقــ ًة بهــا؛ ويبــدو أنهــا عرفــت الحكايــة كلهــا.
ـت أرى الرعــب عــى وجههــا وأقــرأه يف عينيها وأتلمســه
لهــذا كنـ ُ
يف روحهــا الربيئــة  ،متيقن ـاً مــن أنهــا ك ّونــت فكــرة أخــرة عــن
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رغبــات أمهــا التــي ض ّخمتهــا الشــظية الشــيطانية املتبقيــة.
وبــدأت تفهــم معانــاة الجســد ككائــن حــي لــه افرازاتــه
ومشــاكله وحميمياتــه وشــيطنته أيضــاً.
بقيــت تهلــوس مــع أشــباح يأتــون اىل مخدعها ليالً أو نهــارا ً حتى
بوجــودي الهامــي  ،حينــا فقــدتُ االنتصــاب وكرهــت الجســد
وبــدأت رائحــة كل امــرأة تذلنــي ،مراقب ـاً نــور بخيالهــا الفائــق
وهــي تولــج أصابعهــا يف املــكان وتحــي مــع أزوا ٍج وعشــاقٍ
وهميــن ،حتــى يكــف جســدها عــن االرتعــاش ويخفــت لهيــب
الشــظية التــي مكثــت يف ذلــك املــكان الســحري الحســاس.
مل تهــدأ بعــد يف مناوبــة يوميــة مريــرة أكلــت يف روحهــا النظيفــة
حتــى تحولــت اىل هيــكل امــرأة تبــي يف كث ـرٍ مــن األوقــات؛
فأبــي معهــا متصاغـرا ً وكارهـاً لنفــي أمــام ضعفــي كلــا كانــت
يف وضــع حــرج.
تعبــت مــن مالحقتهــا وعرضــت عليهــا أن نذهــب اىل ج ّراحــن
آخريــن لعلهــم قــادرون عــى إيجــاد حــل لهــذه الشــظية
امللعونــة.
مل تحفــل بنــداءايت وكانــت ســاهمة وأصبحــت امــرأة أخــرى
ونســيت كل حياتهــا الســابقة عــى مــا يبــدو ،فــازدادت كآبتهــا
ـت مــن الجنــس والعــادة الرسيــة وإدخــال األشــياء املدببــة
وتعبـ ْ
يف املــكان وبقيــت الشــظية يف موضعهــا تزيدها شــهو ًة مضاعفة.
كانت نور أنثى ثانية  ..وكنت أشعر بالخطر.
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قد تنتحر نور

()1
تحاشيت الكثريين من زمالء وزميالت العمل.
ُ
ال أشعر بصل ٍة بأحد.
ظل وجودي صورياً يف يوميات الوظيفة.
تسيين اىل هدف آخر.
ال رأس يفكر يل وال عاطفة ّ
موظفــة التدقيــق ســاجدة حاولــت أكــر مــن مــرة أن تقــرب
لكنهــا وجدتنــي مغلقـاً كحائــط وكنــت أشــعر بــاألىس والخجــل
منهــا.
مــا تـزال عيناهــا صغريتــن وبنطالهــا ضيقـاً  .نفــس الجســد الذي
يغوينــا يف انحباســاته وخطوطــه املثــرة ،لكــ ّن شــظية بحجــم
رأس الدبــوس تحيلــه اىل كتلــة حيوانيــة رشهــة مقرفــة.
أشــعر بالحــزن ملوظفــة التدقيــق ســاجدة التــي تالحقنــي منــذ
زمــن طويــل مــن دون أســباب تقنعنــي.
هــذه املــرة وجدتنــي ألكــر مــن مــرة بأننــي لســت عــى مــا
يــرام وكان وجهــي بليــدا ً  ،مقفــاً كصنــدوق العجائــز.
شــاحب مــن القلــق والســهر والتفكــر الــذي الزمنــي منــذ فــرة
غــر قصــرة وأحالنــي اىل كتلــة برشيــة متــي عــى قدمــن ،
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بــرأس تائــه ونظ ـرات عميــاء وروح منقبضــة .أســتنجد بحبّــات
الفياغـرا املتفرقــة والســياليس والحبّــة املباركــة واألزرق واألصفــر
ألصبــح منتصبـاً بــا شــهوة مــن أجــل متريــر شــهوة زوجتــي نــور
التــي ال أفـ ّرط بهــا.
ح ّولنــي الصــداع النصفــي اىل نصــف آلــة متــر بالجســد والنصــف
اآلخــر غائــب يف مــكان ال أعرفــه .وبــدأت أعــاين مــن ارتفــاع
الضغــط وضبــاب يف العينــن وتعــب يف املفاصــل وخفقــان يف
القلــب ال يهــدأ كث ـرا ً ؛ فكرهــت الجســد وكرهــت هــذا الــدور
الــذي أمارســه وكنــت أشــفق عــى نــور وأخــاف عليهــا كث ـرا ً
وهــي تتضــاءل كأنثــى وتتضــاءل شــهيتها اىل الحيــاة .وبــدت
ســاجدة موظفــة التدقيــق كامنيكانــة عــذراء ال روح فيهــا ســوى
جســد يتخاطــر أمامــي ببنطــال كاوبــوي يضيــق يف كل مــرة.
()2
يطلبنــي رئيــس القســم كأنــه يــوايس حالتــه املعكوســة مــع
زوجتــه التــي تشــعر أنهــا كــرت وال تحتــاج اىل الرجــل .فبقــي
األســتاذ الســبعيني مــن دون حــل وال أعــرف مــاذا يفعــل ومل
تظهــر إشــاعة يف الدائــرة عــن عالقــات لــه بهــذه أو تلــك مــن
املوظفــات األرامــل أو العوانــس يف الدائــرة ،فهــو إنســان منضبط
اىل آخــر درجــة وال أعتقــد أنــه يف يــوم ميكــن أن يخطــو خطــوة
تشــر بعــدم الحشــمة إليــه.
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كنــت أرى حلولــه يل ضعيفــة وأغلبهــا نظريــة فالواقــع غــر ذلــك
متام ـاً وكان اليــأس يجتاحنــي حتــى آخــر نقطــة يف كل احتــال
ســليم أضعــه ليفشــل يف النهايــة .
حــا َر األســتاذ معــي  ،لكنــه مل يُظهــر قلقــه كثـرا ً وأنــا أرســم لــه
مالمــح الحالــة بشــكلها الــذي وصلنــا اليــه.
 أخىش أن تنتحر  ..مل تع ْد تحتمل أملها الجنيس!..كأي رجــل عاقــل ومتفائــل وطيــب يبعــد عنــي مثــل هــذه
التصــورات املجنونــة ومينــح وجــودي الكثــر مــن األمــل حتــى
لــو كان ذلــك نظريـاً .فأشــعر معــه بأنــه ميكــن أن يكــون هنــاك
حــل  ..ولكــن كيــف؟
ي أن ال أقلــق وأن ال
يقــول أ ّن هنــاك وقت ـاً جيــدا ً للعــاج وع ـ ّ
بقيــت أعتقــد أ ّن
أض ّخــم الحالــة أكــر مــا هــي فيهــا ،لكــن
ُ
كل وقــت ميــر هــو ترســيخ ملرضهــا وحالتهــا اململــة الغريبــة
التــي ال يشــجع الجراحــون عــى اســتئصال الشــظية لحساســية
املــكان واحتامليــة تشــويهه وتأثرياتــه املضاعفــة عــى أنوثــة نــور
وإنجابهــا الالحــق.
يتصــل األســتاذ بأكــر مــن صديــق لــه ويــد ّون أســاء ج ّراحــن
يف مختلــف مناطــق بغــداد  ،وكان الرجــل مهت ـاً لألمــر كث ـرا ً
حتــى نتفــق أنــا وهــو عــى جـ ّراح مشــهور ونتصــل بســكرتريته
ونحجــز موعــدا ً بعــد عرشيــن يوم ـاً.
ال أســتطيع أن أبــوح ألحــد بهــذه املصيبــة وتوســيع تداولهــا
بــن املوظفــن واملوظفــات بالرغــم مــن الــرود الــذي يالحقنــي
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يف العمــل وتكــرار اإلجــازات املتتاليــة وبعــض الغيابــات
االضطراريــة ،وهــو مــا أثــار انتبــاه الكثرييــن والكث ـرات الســيام
فكنــت
موظفــة التدقيــق ســاجدة التــي تراقبنــي كــا يبــدو.
ُ
أشــعر بالخــوف والخجــل ورمبــا العــار لهــذه الحالــة الشــاذة
والغريبــة التــي ال تحــدث كثــرا ً.
اتصلت يب لبنى وقالت أنها مل تذهب اىل الجامعة :
 أمي تبيك كثريا ً.يف األيــام املاضيــة كنــت منتبه ـاً اىل أنهــا صــارت ضعيفــة وغــر
جميلــة ،وبــرزت وجنتاهــا كثـرا ً والح اصفـرار يف وجههــا ونحــول
عــام يف جســدها األبيــض ،حتــى بــرزت بعــض الجــروح بشــكل
نتــوءات صغــرة.
رجعــت اىل البيــت محمومـاً وكانــت نــور ذابلــة بعينــن خفقــت
الدمــوع فيهــا وتحجرتــا وبــدا أنهــا خائفــة وال تســتطيع أن
تفعــل شــيئاً.
كانــت نحيفــة وذابلــة وقــد فقــدت الكثــر مــن حيويتهــا ونضارة
وجههــا وكانــت تبا ِعــد ســاقيها كأنهــا تنتظــر والدة جنــن ولــو
بحجــم الشــظية لرتتــاح مــن عبئــه املثــر.
ضممتهــا وبســتها عــى رأســها ،وكانــت لبنــى تجهش وهــي تبعد
الصغــرة ميــس عــن حلقتنــا املوتــورة ،وبقيــت دامــع العينــن
متشــبثاً بنــور بــكل الحــب الــذي أمتلكــه وبــكل العطــف الــذي
تولّــد مــن هــذه املحنــة الغريبــة التــي داهمــت بيتــي الصغــر.
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في ردهة الطوارئ

()1
حمــل الصبــاح املبكــر صــوت انفجــار ليــس بعيــدا ً وأنــا ذاهــب
اىل عمــي بعــد إجــازة قرسيــة ليومــن.
جفلــت وتخيلــت حجــم الشــظايا املتطايــرة يف املــكان والدخــان
الســاخن الــذي ســيحارص النــاس  ،مثلــا تخيلــت األماكــن التــي
ستســتقر فيهــا بــن أجســاد النســاء  ،ولَ َكــم آملنــي هــذا الخيــال
الحســاس الــذي ســيفضح عــري الزوجــات والصبايــا واملوظفــات
املبك ـرات اىل أعامله ـ ّن.
تعكّــر الصبــاح بأصــوات ســيارات اإلســعاف والزحــام املتوقــع
والفــوىض املروريــة التــي تزيــد مــن عــبء الشــوارع وتفتــح
جــروح اآلخريــن يف يــوم ســيكتنفه الغمــوض واألمل ،ففضلــت
املــي الطويــل بــدالً مــن املــي يف فــوىض الشــوارع أذر ُع األزقــة
الداخليــة ؛ متحاشــياً الزحــام واكتظــاظ الشــوارع بالســيارات،
ٌ
خــوف غريــزي ترســخ فينــا عــر الســنوات املاضيــة
فثمــة
مــن هــذه التجمعــات القرسيــة التــي يُحتمــل أن تكــون فخ ـاً
لســيارات مفخخــة أخــرى أو النتحاريــن يندســون بــن النــاس
ليوســعوا مــن حجــم الفجيعــة وهــذا مــا حصــل أكــر مــن مــرة.
ّ
أخــذين رأيس يف األزقــة بعيــدا ً يف مراجعــة مشــكلة بحجــم ضحية
برشيــة أو بحجــم شــظية ال تســاوي فلسـاً واحــدا ً أوصلــت تلــك
الضحيــة اىل مــا وصلــت إليــه.
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()2
مــا حصــل لنــور ذات صبــاح يف موقــف مثــل هــذا الــذي
ـت للتســوق قبــل ســتة أشــهر ومل
حــدث قبــل قليــل يــوم ذهبـ ْ
تعــد ،حتــى وجدتهــا مصادفــة بــن جرحــى مشــوهني بالحــروق
والجــروح ومــوىت مقطّعــي األوصــال.
وقتهــا مل أعــرف أن نــور ســلبتها عاصفــة االنفجــار وتناثــرت يف
جســدها األبيــض شــظايا ومســامري وفتيــت حــى ورشائــح زجاج
صغــرة ولــ ّوث البــارود روحهــا البيضــاء  ،حتــى عــرت عليهــا
يف أحــد املستشــفيات وكنــت مختنــق األنفــاس ،أبــي ضائعــاً
يف حقيقــة واحــدة ورهيبــة ،هــي أن هــذا البلــد كلــه مســكون
بالرعــب واملــوت وضحيــة إرهــاب وطائفيــة بــن انفجــا ٍر وآخــر
ومــوت وآخــر.
ـت أقبــل بــكل احتــال إال أن تكــون نــور قــد فارقــت الحيــاة
كنـ ُ
وأن موتهــا مش ـ ّوه جــدا ً ،وكان هــذا يســتفزين ويفــكك روحــي
ويشــل تفكــري وأنــا أبحــث يف ثالجات املوىت مرتعشـاً ومســكوناً
باملــوت مثلهــا ؛عــن جســد أبيــض مــيء بالعطــر والجــال
ـت مــا مل أره كل حيــايت
والفطــرة والطفولــة والقرويــة  ،حتــى رأيـ ُ
مــن مــوت رسيــع ومجــاين يف أجســاد قســمتها الشــظايا اىل
أنصــاف وأربــاع وأحالتهــا الحــروق اىل أكــوام مــن اللحــم األســود
بطريقــة بشــعة ال نظــر لهــا ؛ كنــت فيهــا أبــي متوقعـاً أن أجــد
جســدها قــد تف ّحــم هــو أيضـاً وأكلتــه نــار املفخخــة العميــاء ؛
غــر أننــي وجــدتُ نــور بعــد نهــا ٍر صيفــي طويــل مــن البحــث
والبــكاء والخــوف.
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دلّنــي عليهــا صبــي كان يبحــث يف ثالجــات املــوىت عــن أختــه
الصغــرة التــي كانــت ضحيــة االنفجــار ذاتــه.
قــادين اىل ردهــة طويلــة اكتظــت فيهــا رائحــة األدويــة
والضــادات والدمــاء والحــروق والــراخ واألنــن.
قال يل  :امرأة طويلة بيضاء تبحث عنك.
وماذا قالت ؟
قالت أنها تريدك أن تحرض.
وأين هي اآلن؟
يف ردهة الطوارئ.
يعني أنها مل متت ؟
مل متت يا عم حتى اآلن.
اسمها نور..؟
قالت أ ّن اسمها نور.
هرعــت اىل نــور وكان الصبــي دليــي العابــر يف تلــك املحرقــة
الجبــارة  ،متعــرا ً بــن الجثــث امليتــة والحيــة واألجســاد
املتصارعــة بــن املــوت والحيــاة والحــروق التــي انطفــأت فيهــا
النــار حتــى وجدتهــا مرميــة عــى رسيــر وســخ.
كانت حلوة بالرغم من جراحها الكثرية يف ردهة الطوارئ.
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كانــت حيّــة ومل متــت .لكنهــا مع ّفــرة بالبــارود والـراب والدخــان
ولطخــات دم تحيــط بهــا مــن كل جانــب.
ثيابهــا ممزقــة تحــت بطانيــة ممزقــة وعريهــا مفتــوح ومفضــوح
بــا شــك كأمنــا أنثــى غريهــا تقمصــت شــكلها ولونهــا.
مل تكن فاقدة وعيها ألنها بقيت حيّة تنتظرين.
نــور ال متــوت بهــذه الطريقــة البشــعة وال ميكــن أن يندحــر
الجــال مبثــل هــذه الوحشــية التــي رضبتهــا  ،بــل رأيتهــا تديــر
وجههــا بــن لحظــة وأخــرى كــا لــو أنهــا تبحــث عنــي أو عــن
لبنــى أو ميــس وعيناهــا تــدوران يف املــكان.
كانــت تبحــث عنــي مــن دون غــري فهــي تعــرف أننــي أحبهــا
حــد العبــادة وال ميكــن أن ال أكــون معهــا يف محنــة املــوت
املباغــت  ،فنــور تعــرف أننــي بــا وجودهــا أصبــح كائنــاً ال
معنــى لــه يف الحيــاة.
الحــب وحــده يجعلنــا هكــذا نتبــادل أدوار الحيــاة فيــا بيننــا
مهــا كانــت وتحــت أي ظــرف يسء.
نور..
ـت
كان لقــا ًء بــن الحيــاة واملــوت نســيت فيــه كل يشء وأصبحـ ُ
وحــدي إال منهــا.
ارمتيــت عليهــا أبــي كأننــي أريــد أن أســتبدل مكانهــا وأكــون أنــا
الجريــح ممــزق الجســد واملع ّفــر بالـراب والبارود.
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وددت لــو أكــون تاريخهــا منــذ هــذه اللحظــة الجريحــة وأخــرج
منــي إليهــا وأكونهــا متعفـرا ً مثلهــا وجريحـاً مثلهــا.
نور..
كنت أنادي وأبيك وأرصخ وأشتم الحرب وألعنها.
كانت نور ح ّية لكنها تتأمل.
اســتباحتها الحــرب يف كل مــكان مــن جســدها العفيــف حتــى
اكتشــفوا أنهــا لوثتهــا يف منطقتهــا الحـرام ولوثــت عفّتهــا الحقـاً.
كان يومــاً داميــاً قضيتــه أحتضنهــا وأرتعــش وأبــي وأســاعد
املمرضــات واملمرضــن بنــزع الشــظايا البــارزة يف بطنهــا وصدرها
كــا لــو أنــزع أضالعهــا الرقيقــة ،وكانــت نــور تبــي وهــي عارية
بجســدها األبيــض العظيــم.
()3
نبهتني دراجة بخارية زاعقة.
خطفتنــي وأنــا مثقــل بالهواجــس أســ َر ذهــنٍ مشــتت ورأس
صــار بحجــم جبــل مخــذوالً ويف رأيس كل نــور بــكل تحوالتهــا
الفجائعيــة.
يحــدث أن أرصخ وأنــا أمــي ســاهامً  ،ثــم أعيــد ترتيــب نفــي
حينــا أنتبــه اىل وجــودي يف أي مــكان أكــون فيــه  ،كــا نبهتنــي
الدراجــة البخاريــة التــي خطفتنــي قبــل قليــل وانتشــلتني مــن
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رائحــة النــار والدخــان ونــور الجريحــة ذات يــوم يف ردهــة
الطــوارئ.
دائــرة عمــي تغــر اتجاههــا أكــر مــن مــرة ؛ فاألزقــة قادتنــي
اىل أزقــة أخــرى وهــذه رمــت يب اىل تقاطعــات وشــوارع ضيقــة
نهاياتهــا محجــوزة بكتــل كونكريتيــة ،وأصــوات ســيارات
اإلســعاف تتابعنــي.
بعــض الشــباب العائديــن مــن االنفجــار الصباحــي يبــرون
األهــايل بــأن االنفجــار ســببه قنبلــة صوتيــة كانــت موضوعــة يف
حاويــة نفايــات ومل يســقط جرحــى أو قتــى.
أشــعر بطيــف صغــر مــن الفــرح مــن أ ّن أحــدا ً مل ميــت يف هــذا
الصبــاح وأن الحيــاة تســر عــى صفيحــة بغداديــة ســاخنة.
أقــول لنفــي بــأن املفخخــة التــي نالــت مــن روح نور وجســدها
هــي آخــر مفخخــة يف بغــداد لتجعلنــي تعيسـاً قبــل أن تنتهــي
الحــرب اىل األبــد .ولتكــن نــور آخــر عالمــة جريحــة يف هــذه
املدينــة التــي متــوت ببــطء وتحيــا ببــطء.
()4
ـت نفــي قلي ـاً منتبه ـاً اىل أننــي وصلــت دائــريت بتأخــر
أيقظـ ُ
ســاعة تقريب ـاً.
مل يطلبنــي األســتاذ رئيــس القســم بــل ذهبــت إليــه ويف رأيس
تــدور أفــكا ٌر كثــرة  ،فوضعــي النفــي مرتبــك هــذا الصبــاح
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وصــورة نــور املجهــدة والخائفــة تطالعنــي أينــا حللــت.
أعــرف أن الخــوف مــن املجهــول ظــل يوطّــن القلــق يب ويبــدد
أمنيتــي بــأن تتعــاىف زوجتــي وتعــود ســيدة البيــت وطفلتــه
الوديعــة.
طأمنني رئيس القسم :
 الدكتــور أمنــار ج ـراح اختصــاص معــروف يف الع ـراق حصلــتعــى رقــم هاتــف عيادتــه وحجــزت لــك موعــدا ً.
قلت له مستسلامً :
 ال بأس  ..تعقدت املشكلة أستاذ. ط ّول بالك ..ال مشكلة بال حل.كنت كطفل حائر :
 خائــف مــن التبعــات  ..نــور تتــآكل وتنحــف ..ضعفــت وقـ ّـلوزنهــا وصــارت تبــي كثـرا ً.
نقـ َر أرقــام هاتــف مســجلة عــى دفــر مالحظــات أمامــه وتكلــم
مــع ســكرترية الطبيــب الج ـ ّراح طالب ـاً تقديــم املوعــد الســابق
ملريضــة حالتهــا غــر طبيعيــة كــا أخــر الســكرترية.
ه ـ ّز رأســه وأنصــت وبقــي ينقــر عــى الورقــة التــي أمامــه ثــم
التفــت يل مســتفرسا ً عــن اســم زوجتــي الكامــل ،بعدهــا شــكر
الطــرف اآلخــر وقــال يل:
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 أقــرب موعــد هــو األســبوع املقبــل يف مثــل هــذا اليــوم ..هــذاأقــى مــا ميكنهــا أن تســاعدنا بــه.
ـدي كأننــي أســتخرج منــه شــظايا
انحنيـ ُ
ـت عــى رأيس أعــره بيـ ّ
منسية .
ودس يف جيبــي
ربــت األســتاذ عــى كتفــي مبواســاة حقيقيــة ّ
رزمــة نقديــة حمــراء ســميكة وهــو يتمتــم:
 قــد تحتاجهــا ..ثــق ســتكون العمليــة الجراحيــة ناجحــة إنشــاء اللــه وتتخلــص مــن كل الوســاوس وتعــود زوجتــك اىل
وضعهــا الطبيعــي ..أســبوع واحــد فقــط.
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قالت نور وهي تحاول أن تتذكر:
 منذ سنوات عديدة مل أز ْر حديقة الزوراء. كل البغداديني لهم ذكريات يف هذا املكان.كانــت لبنــى تحمــل ميــس الصغــرة وهــي تقطــف لهــا بعــض
األزهــار وتعمــل لهــا باقــة ملونــة ومتــي أمامنــا.
يــد نــور بيــدي بــاردة كحاممــة هادئــة .وكان الجــو ســاخناً عــى
غــر العــادة.
امتصنــا الفضــاء األخــر يف األشــجار العاليــة التــي شــكّلت
ّ
ظاللهــا حواجــز مشــتبكة وبقينــا نلــوذ تحتــه تفاديــاً لحــرارة
الجــو بالرغــم مــن الغــروب الــذي سينســدل بعــد قليــل.
مــا تـزال األشــجار ذاتهــا التــي رأيتهــا قبــل عقديــن تقريبـاً وقــد
هرمــت كثــرا ً وال أتذكــر آخــر مــرة كنــت هنــا  ،فقــد يكــون
ذلــك أيــام الدراســة الجامعيــة قبــل أكــر مــن عرشيــن ســنة.
ومثــي نــور عــى مــا أعتقــد إذ ال أتذكــر مــرة أنهــا تحدثــت
عنهــا منــذ ســنوات طويلــة.
كانــت تبــدو هادئــة وهــي تخطــو متطلعــة اىل كل يشء كأمنــا
تــرى حديقــة العاصمــة ألول مــرة  ،ومل يلحــظ أحــد انفــراج
ســاقيها قلي ـاً إال أنــا.
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أخربتها بطريقة مبارشة:
 يف مثــل هــذا اليــوم مــن األســبوع املقبــل ســنكون يف عيــادةالدكتــور أمنــار أحــد الج ّراحــن االختصاصيــن.
التفتــت يل وكانــت عيناهــا ذابلتــن نســبياً ومل تضــع مســاحيق
تجميــل عــى وجههــا ف ـزاد ذلــك مــن شــحوبها.
كانت حزينة بطريقة ما.
 هذا طبيب ج ّراح معروف يف بغداد. ال فائدة.قالت بيأس وبدت تعيسة جدا ً.
 سيقيض عىل شظيتك امللعونة.ر عــى أن أبعــث األمــل فيهــا بالرغــم مــن أننــي وجــدت يف
مـ ٌّ
وجههــا اشــمئزازا ً.
صمتت ومل تقل شيئاً غري أنني واصلت:
 رمبا ستكون األمور عىل ما يرام.بقيت صامتة وطيف كآبة يَ ِس ُم وجهها.
أعدتُ عليها ما أقوله لها دامئاً:
 مــا علينــا إال أن نراجــع الجراحــن األخصائيــن وأن ال نــركشــظية صغــرة تحطّــم حياتنــا.
208

ضغطت عىل يدي بقوة :
 البــد مــن حــل  ..املســألة لــن تكــون صعبــة إن شــاء اللــه ..التقلقــي.
جلســنا عــى مصطبــة قريبــة مــن أقفــاص القــرود التــي يتجمهــر
حولهــا كثــ ٌر مــن األطفــال والشــباب والنســاء ،وكانــت ميــس
الصغــرة تكمــش ورودا ً صفــراء وهــي ســعيدة  ،فيــا بــدت
لبنــى متذمــرة قليـاً  ،فهــي فتــاة يعـ ُّز عليهــا أن تــرك مذاكرتهــا
لدروســها يف معظــم األوقــات وتعـ ّد مثــل هــذه النزهــات نوعـاً
مــن تضييــع الوقــت عليهــا.
الحظــت نــور متوتــرة بعــض الــيء وهــي تنظــر اىل القــرود
املشاكســة بــا انجــذاب أو دهشــة صغــرة.
قالت كام لو تريد أن تبعد شبح الجراحة عن ذاكرتها:
 أعتقد كانت الزوراء معسكرا ً للجيش سابقاً. صح وكانوا يسمونه معكرس الوشاش يف العهد املليك.متتمت هازئة :
 -حتى حدائقنا فيها رائحة العسكر ؟؟
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طــال انقطــاع الكهربــاء وبقــي الجــو كئيبــاً وســاخناً بحــرارة
مرتفعــة .فيــا كانــت نــور منشــغلة يف الظــام الــذي تنــره
بعــض مصابيــح الشــحن بلميــس الصغــرة التــي بقيــت تبــي
عــى مــدار الوقــت ومل تفلــح جهودهــا بتهدئتهــا حتــى أدخلتهــا
معهــا اىل الحـ ّـام وهــي تتمتــم :
 البنت ال تتحمل الحر.خفــق قلبــي وراودتنــي ظنــون طارئــة فناديــت عــى لبنــى أن
تحمــم البنــت بــدالً مــن أمهــا  ،غــر أن نــور كانــت عاريــة يف
الحـ ّـام هــي ومليــس الصغــرة  ،فعــادت لبنــى تتأفــف وجلســت
يف زاويــة ليــس فيهــا ضــوء كثــر وكانــت مثــل شــبح ينتظــر شــيئاً
مــا.
 هل من جديد ؟كانت لبنى متعكرة املزاج منذ بضعة أيام :
 نفس الحالة. وماذا تفعل يف معظم وقتها ؟ يف الفرتة األخرية تبيك كثريا ً.أحسست أنها مختنقة فجلست اىل جوارها وضممتها:
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 ال تقلقي  ..سينتهي كل يشء قريباً. ملاذا حدث كل هذا..؟غيت حياتنا.
 هذا قدرنا ..شظية صغرية ّتساءلت :
ْ
 أهذه هي الحرب؟اختنقت بكلاميت :
 رمبا شظية صغرية هي كل الحرب.ضممت لبنى أكرث.
ُ
كان جســدها يرتعــش وأخــذتْ تنشــج بصمــت ومل أملــك القــوة
الكافيــة ألن أضبــط أعصــايب فنشــجت معهــا.
ـت ضعيفـاً أكــر مــا يجــب ،مكتــظ الــرأس بكوابيس
لقــد أصبحـ ُ
مخيفــة واحتــاالت تثــر أعصــايب بطريقــة مبــارشة وأنــا أرى نــور
تــذوب كشــمعة ولحمتهــا منتصبــة طــوال الوقــت تــرر لهــا
الشــهوة الحارقــة.
أرى أنني نحيل بعض اليشء.
قل وزين أكيد .وصداع يرشخ رأيس يف األيام األخرية.
ّ
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لعبنا أنا ونور مع ميس أكرث من ساعة.
كانــت نــور طفلــة هــي أيض ـاً حينــا تنغمــر يف هــذه الطفولــة
التــي جاءتنــا متأخــرة  ،وحينــا تصحــو مــن مشــكلتها املؤرقــة
بعــض الوقــت تجــد نفســها الطفلــة القدميــة التــي كانتهــا يومـاً
مــا.
أنظ ـ ُر اىل وجههــا الشــاحب محتدم ـاً بالخــوف واألىس وتالزمنــي
رهبــة بأننــي ســأفقد نــور بســبب تلــك الشــظية التــي اختــارت
املــكان الخطــأ يف الوقــت الخطــأ والزمــن الخطــأ  ،لكننــي بقيــت
يخــب فيهــا نــور
أرى فيهــا تلــك الزوجــة الجميلــة التــي مل
ُ
الحيــاة والجــال  ،بالرغــم مــا هــي فيــه مــن أىس رضب مكانهــا
الحســاس وأحالهــا اىل كتلــة شــبق اضطراريــة يف حكّــة ته ّيــج
فيهــا كل يشء .بــل رضب روحهــا الصغــرة وح ّولهــا اىل كائــن
حواســه وترصفاتــه ومزاجــه.
ليــس بإمكانــه أن يضبــط ّ
أمس رصدتها تبيك بصمت.
لبنى أطلعتني عىل أنها تبيك دامئاً السيام بغيايب.
تقــول أنهــا كثــرة الدخــول للحــام  ..بســبب الحــر؛ فالبنــت
البــد وأنهــا أدركــت حجــم الرعــب الــذي يســكن أمهــا  ،لكنهــا
ال تريــد أن تصــدق أنهــا تعــرف فتغــض النظــر وتشــغل نفســها
باملذاكــرة أو تقــي الوقــت مــع ميــس الصغــرة ،وكنــت أدرك
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متامـاً أنهــا ال تســتوعب مــا تذاكــره مــن دروس يف األيــام األخــرة.
ميــس التــي جــاءت بوقــت متأخــر كانــت عالجـاً ظريفـاً لحياتنــا
األربعينيــة ،وكان ميكــن أن تكــون أكــر ظرافــ ًة وجــاالً ،لــوال
مصيبــة الشــظية التــي كشــفتها التصاويــر الشــعاعية فائقــة
الدقــة التــي طالــت جســد نــور.
نــور طفلــة جميلــة أمــوت حبــاً بهــا  ،لكننــي بــدأت أخــاف
عليهــا وأشــفق عــى حالتهــا التــي تــزداد ســوءا ً مــع رغباتهــا
القرسيــة التــي تعبــت مــن معالجتهــا بالنــكاح اليومــي ،فرتكتهــا
متــارس العــادة الرسيــة برصاحــة ،أو تعمــل مــا تشــاء لتســكت
تلــك الرصخــات املكبوتــة التــي تعذبهــا وتحيلهــا اىل كائــن آخــر
ال قــدرة لهــا عــى ضبــط النفــس أمــام الهيجــان الــذي يــرب
روحهــا وجســدها  ،حتــى نحفــت كثريا ً وشــحب وجههــا وازدادت
عتمـ ًة بقــع الشــظايا املنزوعــة مــن بطنهــا ورمبــا ســوادا ً  ،حتــى
رأيــت مــرة ضمــور عضــات بطنهــا واختفــاء شــاماتها بشــكل
جعلنــي أتأســف لضمــور هــذا الجــال الــذي أعشــقه برغبــة
اســتمرت عرشيــن عام ـاً.
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كمحاولــة أخــرة ملعالجــة مــا ميكــن معالجتــه مــن خــراب،
ولــو بعــد فــوات األوان  ،أرشــدين الصيــديل الشــاب الــذي صــار
يعــرف حاجتــي اىل حبــوب الـ»ســاماگرا» بعدمــا وطّــدتُ عالقتي
بــه خــال املــدة األخــرة وهيــأت نفــي ألكــون قضيب ـاً عــى
مــدار اليــوم حتــى موعدنــا مــع الجـ ّراح  ،متحاشــياً أن يســألني
مــن بــاب الفضــول أو حتــى التوجيــه .وكنــت أقــرأ يف مالمــح
وجهــه رغبــة تشــتد دامئـاً حينــا أدخــل صيدليتــه ،طالبـاً بخجــل
حبــوب الفياغــرا الهنديــة ألنهــا األرخــص ســعرا ً أو الســياليس
املرصيــة أو األعشــاب الصينيــة غــر املتوفــرة دامئ ـاً أو الب ّخــاخ
املوضعــي الــذي يســبب حرقــة يف املــكان أو حبــوب النمــر
واألســد والكنغــر والخرتيــت واألخــر ،غــر أنــه يف هــذه املــرة
وبطريقــة مهذبــة و ّجهنــي اىل الـــ ســاماگرا وقــال أنهــا صناعــة
عراقيــة جيــدة وليــس فيهــا تبعــات جانبيــة وال تســبب ارتفــاع
الضغــط  ،والحبــة الواحــدة تطيــل االنتصــاب لســاعات كثــرة.
كنــت أتوقــع أن يســألني الصيــديل عندمــا وجــدين أســعى بــن
الحــن واآلخــر لطلــب أنــواع الحبــوب واملنشــطات الجنســية
التــي تســاعد عــى االنتصــاب مــن دون مضاعفــات جانبيــة ،
لكنــه اكتفــى كدليــل اىل هــذا النــوع العراقــي الجديــد مؤكــدا ً
ســهولته وفعاليتــه ورخــص مثنــه .فلــم أقــل شــيئاً وأنــا أقــرأ
التعليــات الرسيعــة عــى حافــة العلبــة وأعيــد قراءتهــا أكــر
مــن مــرة.
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 ال أود أن أســألك عــن خصوصياتــك أســتاذ  ..لكنــك مــا ت ـزالشــاباً  ,,عفــوا ً عــى الســؤال.
مل أقل شيئاً .
ـمت
ـت شــاحباً كــا ينعكــس وجهــي يف عينيــه فابتسـ ُ
أعتقــد كنـ ُ
يف وجهــه متمتـاً :
 إنها الحرب أيها الشاب.وخرجــت مــن دون أن أفكــر
أخــذت العلبــة رخيصــة الثمــن
ُ
بــيء.
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تتلــوى عــى الف ـراش وتنشــج بقهــر ويدهــا اليمنــى مضغوطــة
بــن فخذيهــا كأنهــا تحبســها ق ـرا ً ،ورائحــة جســدها متعرقــة
حــرين وأثــار يب األمل وجعــل نبــي
ودبقــة ووجههــا البــايك ّ
يتســارع وروحــي عكــرة جــدا ً.
نظــرت يل بعينــن منكرستــن متوســلتني ووجههــا ذابــل يــن كأمنا
تعــاين مــن عــر والدة مزمنــة .وكنــت يف ســباق مــع دبيــب
ح ّبــة الســاماگرا العراقيــة املضلّعــة الزرقــاء.
 ال أريد سكس  ..كرهته وكرهت نفيس. ط ّويل بالك حبيبتي.ـت..
 تقرصنــي الشــظية  ..تدخلنــي متــى تريــد كأنهــا ليســت أنـ َســأموت من األمل.
اقرتبــت منهــا وطوقتهــا بجسـ ٍـد تن ّمــل قلي ـاً بالحبــة العراقيــة
املضلّعــة كــا لــو احتســيت كأس ـاً مضاعف ـاً مــن الخمــر.
عانقتني كطفلة وهي تجهش  :خذين ..اقتلني..
أخذتهــا وأنــا ألهــث خــال لحظــات حتــى أحسســت باحتــكاك
الشــظية وأنــا أدخلهــا؛ كأن فــاً ال حجــم لــه يبتلــع الشــهوة.
حتــى هــدأت كمطحنــة كانــت تــدور عــى ف ـراغ واستســلمت
لغفــوة مفاجئــة وجســدها يــزداد تعرقـاً ورائحـ ًة قهــوة مح ّمصــة
تجتاحنــي.
داهمني صداع شديد ،
وشعرت أن مفاصيل تؤملني أكرث من كل مرة.
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يولينــي األســتاذ رئيــس القســم عنايــة شــخصية بقضيتــي وأعتقد
أنــه يراهــا مثــل قضيتــه املعكوســة لكــن مــن دون شــظية
حساســة تربــك حياتــه.
اعرتفــت لــه بــأن املنشــطات الجنســية ســببت صداعـاً وصعــودا ً
يف الضغــط وخفقان ـاً يف القلــب وأن مفاصــي ليســت عــى مــا
ي ـرام وعيــوين تعبــت.
قلت له برصاحة :
كرهت جسد املرأة.
 كرهت الجنس ..ُ
كان الرجل مهذباً :
 هذه زوجتك وعليك بالتضحية حتى آخر لحظة. مســتعد لهــذا حتــى آخــر لحظــة ..لكــن كرهــت الجنــسلدرجــة أننــي أخــذت أكــره بهــا حتــى النســاء !
يربت عىل كتفي بأب ّوة:
 رد فعــل طبيعــي  ..مل يبــق إال وقــت قصــر وتنتهــي املشــكلةبــإذن اللــه تعــاىل.
كان رجـاً مهذبـاً وكنــت ألتجــئ إليــه كلــا يحــارصين األمل وتقــل
حيلتــي وتنغلــق أبــواب النجــاة أمامــي.
دخلت موظفة التدقيق ساجدة اىل غرفتي فلم أرها.
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ـت أكــر قلقـاً مــن نــور وأنــا أحمــل
يف عيــادة الجـ ّراح أمنــار كنـ ُ
عنهــا نســخ األشــعة الكثــرة والتحليــات املختلفــة ووصفــات
األدويــة القدميــة .مثلــا أحمــل حالتهــا الشــخصية املريضــة يف
قلبــي وعــى أكتــايف املتعبــة.
مل يكــن الطبيــب كبــر الســن كــا تصورتــه بســبب شــهرته
الفائقــة كجــ ّراح ،بــل كان ذا أناقــة واضحــة بشــعر مصفــوف
ووج ـ ٍه أبيــض محمــر قلي ـاً وخديــن ورديتــن وعينــن هادئتــن
وأظــن أن عمــره يف الخمســينيات.
نــر رقاقــات األشــعة أمامــه وتف ّحصهــا مليـاً وكنــت أرى النقطــة
الســوداء تتحــرك وتغــر مكانهــا يف املوضــع ذاتــه بــن نســخة
شــعاعية وأخــرى.
قــرأ التحليــات األخــرة واطّلــع عــى الوصفــات الطبيــة بانتبــاه
 ،بينــا ظلــت نــور هادئــة وصامتــة تبا ِعــد ســاقيها قليــاً
وتطقطــق بأصابــع يديهــا بــا انتبــاه  ،وال شــك أنهــا كانــت قلقــة
ومحرجــة كث ـرا ً.
ه ّز الدكتور أمنار رأسه وسألني :
 هذه الحالة تفاقمت بعد اإلصابة كام يبدو ؟ نعم.218

ثم حاولت أن أرشح له :
 أول األمــر كانــت األمــور طبيعيــة وانتزعــوا شــظايا كثــرة مــنجســدها.
توقفــت عــن الــكالم عندمــا كان الطبيــب يعيــد نــر إحــدى
رقاقــات األشــعة فبقيــت أنظــر معــه اىل نقطــة ســوداء وحيــدة
بــن بيــاض حليبــي ســاطع.
 نعم.أكملت :
ُ
 بعــد شــهرين مــن اإلصابــة بــدأت الحالــة تنتابهــا  ..بــدأتبح ّكــة بســيطة ثــم بح ّكــة أقــوى ثــم هيــاج كبــر.
سأل زوجتي الجامدة يف مكانها:
 أما تزال الحكّة قوية ..؟ه ـ ّزت رأســها مــن دون أن تنطــق وكان وجههــا الذابــل يــزداد
خج ـاً.
سحبت نَفساً بعد إن كنت مختنقاً :
ُ
 لكن..عدت أختنق من جديد وعيناي ثابتتان عىل فم الطبيب :
 الشظية يف مكان حساس جدا ً كام ترى.219

ـت النقطــة الســوداء
نــر رشيحــة األشــعة مــن جديــد فالتقطـ ُ
البــارزة يف محيطهــا الحليبــي :
 سيديت هل أنت مستعدة لتوضيح األمر يل بشكل طبيعي؟و ّجــه ســؤاله اىل نــور التــي أخــذت تنظــر يل وعيناهــا تحثاننــي
عــى أن أجيــب بــدالً عنهــا لذلــك تدخلــت عــى الفــور :
 دكتــور  ..الــذي نعرفــه أن شــظية صغــرة بقيــت يف مكانهــاالحســاس وعندمــا اســتقرت هنــاك بــدأت..
سكت لحظة أرتب أفكاري :
ُّ
  ..بــدأت تحكهــا ..وكنــا نعتقــد أن األمــر بســيط  ..لكــن األمــرتطــور اىل وخــز أحيانــا يكــون جارحـاً بخيــط دم رفيــع أو نقطــة
دم تتفتــت عــى الفـراش.
كان الدكتور أمنار منتبهاً ملا أقوله :
 لكــن األمــر اســتقر منــذ بضعــة أشــهر اىل أن هــذه الشــظيةأخــذت تعمــل كــا لــو أنهــا عضــو ذكــري  ..يعنــي تزيــد مــن
شــهوة زوجتــي فتطلــب منــي ..
كانــت نــور تحنــي رأســها كاملخذولــة كــا لــو تتلقــى إهانــات
اضطراريــة منــي :
  ..كام ترى األمر متعب ومستحيل لكلينا.كان الدكتور أمنار صامتاً ينتظر ما عندي من معلومات :
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 الشظية تؤمل منطقتها الحساسة وتهيّجها كل لحظة.توقفــت عــن الــكالم ومل أعــد أعــرف مــاذا أقــول فتدخــل الدكتور
أمنار:
 فهمــت األمــر عــى أن الشــظية املتبقيــة يف البظــر هــيَمــن تســبب الحكــة الجنســية وتتحــرك وتعمــل عــى التهييــج
واإلثــارة!..
 نعم صح.ال أعــرف مبــاذا همهمــت نــور ،لكنهــا كــا يبــدو شــعرت
باالختنــاق مــن أجــواء األســئلة فنهضــت مســتأذنة بطريقــة رمبــا
اســتدركت :
تبــدو غــر الئقــة لكننــي
ُ
 إنها متعبة ومريضة دكتور ..وخجولة أيضاً. ال بأس  ..واضح أنها فقدت شيئاً من وزنها. دكتور  ..كيف ترى األمر إذن ؟قال بعد إن استوعب الحالة الكلية كام يبدو :
 أنــت تعــرف أن البظــر هــو مركــز الشــهوة عنــد املــرأة متام ـاًمثــل قضيــب الرجــل.
ركزت كثريا ً عىل كالمه وجسدي يرتعش قليالً:
 البظــر عضلــة أســفنجية رخــوة لكنهــا تنتصــب باملؤثــراتالخارجيــة كاللمــس واللعــق ،والشــظية الصغــرة اســتقرت
221

يف هــذا املــكان الحســاس يبــدو ال تثبــت فيــه أيض ـاً فتســبب
انتصــاب البظــر بشــكل مســتمر لذلــك تغـ ّـر الشــظية موضعهــا
نســبياً وتتحــرك مهيّ َجــة البظــر فتزيــد مــن حركتــه وتعمــل عــى
اإلثــارة الدامئــة.
أكمل للتوضيح :
 مــع هــذا عــى الســيدة زوجتــك أن تأخــذ أشــعة جديــدةلنتبــن حركــة الشــظية التــي تســبب كل هــذا الهيــاج االســتثنايئ.
بقيت منتبهاً :
 هــذا املــكان حســاس جــدا ً ..وجراحي ـاً ســيكون مــن العســرترشيحــه وإخ ـراج الشــظية ألنــه قــد يتشــوه.
إزددت انتباهاً :
 حجمــه صغــر جــدا وأي ترشيــح لــه ســيعمل عــى تقليصــهأيضــا إضافــة اىل تشــويهه واحتــال أنــه ســيؤثر عــى فعاليتــه
مســتقبالً.
بقيــت صامت ـاً أهــز رأيس وأنــا أتخيــل مــا يقولــه الدكتــور أمنــار
كأمنــا شاشــة بيضــاء يعرضهــا أمامــي وأرى فيهــا كل يشء:
 بعــد تثبيــت الشــظية يف آخــر مراحــل زحفهــا يف املــكان البــدمــن عمليــة صغــرى.
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هززت رأيس :
 رمبــا تكــون العمليــة أشــبه بالختــان  ..قــل هــو ختــاناضطــراري!..
جفلت قليالً ولكنني ما زلت مستمعاً جيدا ً:
 الجراحــة تقتــي قــص البظــر بعمليــة ختــان بســيطة حتــىنتخلــص مــن الشــظية لتجنــب تداعيــات مســتقبلية أنتــم يف
ـى عنهــا.
غنـ ً
كان يلمح قلقي واضطرايب لذلك سارع :
 ســأكتب للســيدة طلبــاً بتصويــر شــعاعي جديــد وبضوئــهنحــدد الحالــة املرضيــة األخــرة.
انكب عىل ورقة يكتب وبقيت صامتاً بذهول.
ّ
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امتثلت نور للتصوير الشعاعي بعد يومني وعىل مضض.
ْ
رشحــت يل فيــا بعــد بضجــ ٍر كبــر مــن أ ّن حالتهــا أصبحــت
تشــبه حالــة املــرأة املنفلتــة.
مل أخربهــا عــن تصــورات الطبيــب الجــراح .إذ ســيكون مــن
الحــل هــو الختــان للقضــاء عــى
ّ
املرعــب لهــا أن تعــرف أ ّن
الشــظية امله ّيجــة ومــن املــؤمل أنهــا ســتفقد أنوثتهــا يف أربعينيــة
حياتهــا.
كنت حزيناً ومريضاً ألجلها.
ضغطــي ال يســتقر ومفاصــي تؤملنــي ونبــي عنيــف ورعشــة يف
جســدي أحــاول أن أســيطر عليهــا ونــور أكــر مرضـاً منــي وأكــر
يأسـاً مــا هــي فيــه اآلن.
ـت حبتــي
ـت ليلتــي أضاجعهــا مثــل الكلــب بعــد إ ْن التهمـ ُ
بقيـ ُ
ســاماكرا مــن عيــار  50ملغــم  ،وهــي تــرخ وتبــي وتــن ،ثــم
تخفــت كمدفــأة انقطعــت عنهــا النــار ،لكنهــا تعــاود الرغبــة
بعــد أقــل مــن ســاعة ويدهــا تعــر املــكان بقــوة كــا لــو أنهــا
تريــد أن انت ـزاع أحشــائها مــن تحتهــا.
ضاجعتهــا هــذه الليلــة أكــر مــن مــرة كأننــي أودع جســدها
للمــرات األخــرة وكان خفقــان قلبــي قويــاً ورسيعــاً وصــداع
رأيس ليــس عــى طبيعتــه.
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تل ّوت نور وهي تبيك.
ســالت دموعهــا غزيــرة فضممتهــا وأنــا أبــي معهــا وقلبــي
يخفــق عــى غــر عادتــه.

225

ما بعد اليوم السابع  -اليوم الثاني

عــرض الدكتــور أمنــار الرشيحــة الشــعاعية الرقيقــة أمامــه
فبانــت النقطــة الســوداء مثــل حيمــن صغــر يتحــرك يف فضائــه
الحليبــي ،وأمكننــي رؤيــة تغيــر مكانــه عــن األشــعة الســابقة
تحــت الســطوع الــذي يكشــف رقاقــة الرشيحــة.
 واضــح أن الشــظية غــر مســتقرة يف املــكان فتســبب الح ّكــةوالتهييــج.
التفت يل الدكتور أمنار :
 الختــان هــو الحــل األخــر ملثــل هكــذا حــاالت ..واألمــر طبيعيبعمليــة صغرى بســيطة.
بقيت أنظر إليه مشدوهاً ومل أقل شيئاً.
كانت عيناي تنظران إليه وبقي لساين معقودا ً :
 املــكان حســاس كالقــرة ال يحتمــل عمليــة فتحــه وخياطتــهألنــه سيتشــوه ويفقــد فاعليتــه الجنســية وســينكمش أكــر ورمبا
سيســبب مضاعفــات نفســية وجراحيــة.
وأضاف :
 بظــر املــرأة حســاس مثــل عضــو الرجــل وأيــة جراحــة صغــرةتــؤدي اىل احتامليــة شـلّه.
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مل أتــح للوقــت أن يأخــذ مــن خيــايل كثـرا ً وال بــد مــن التضحيــة
بعضــو نــور بــدالً مــن هــذا املــوت البطــيء الــذي اســتلب
حياتنــا الصغــرة وداهمهــا بطريقــة عشــوائية.
 بهدوء ناقش األمر مع السيدة زوجتك.قال الدكتور أمنار ثم أكمل ليطمئنني :
 -عملية بسيطة  ..أقل من ربع ساعة!
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بوتــرة متصاعــدة كانــت زوجتــي تفقــد الكثــر مــن هدوئهــا
وازدادت عصبيتهــا بشــكل الفــت حتــى أ ّن لبنى ظلت تتحاشــاها
فتهــرب مــع الصغــرة ميــس اىل غرفتهــا.
 أمتنى أن أموت.كانــت تجهــش وقــد تغــرت ســحنتها كثــرا ً وبــدت مســكينة
اســتد ّرت عطفــي وأثــارت يب الكثــر مــن املواجــع.
 وصلنا اىل املرحلة األخرية  ..افهميني فقط.ضغطت عىل يدي بعصبية بالغة :
 عملية صغرى  ..وينتهي كل يشء.كانت عيناها محم ّرتني وذابلتني :
 طأمننــي الدكتــور أمنــار بــأن العمليــة ســهلة ورسيعــة وغــرمكلفــة.
كانــت آالمهــا واضحــة ومعاناتهــا تشــتد وال يبــدو أنهــا منتبهــة
اىل كالمــي وتركيــزي عــى رضورة إج ـراء العمليــة.
أخربتهــا وأنــا أمســك وجههــا بــن يديــن عصبيتــن بــأن العمليــة
الجراحيــة سـتُجرى بعــد يومــن.
قلت لها بأمل وأنا أغالب دمعاً :
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 العملية ستعني ختانك  ..ويف الختان تنتهي اآلالم .كانت عينا الديك فيها خافتتني وتفيضان بالدمع.
ضممتهــا اىل صــدري بحــب وأنــا أهمــس بصــوت كان عليهــا أن
تســمعه بوضــوح:
ـص فينــا أعــز مــا منلــك
 هــذه هــي الحــرب حبيبتــي نــور ..تقـ ُّ ..فاســتعدي لختانــك.
25 - 9 - 2017
بغداد
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خريطة انفجار آخر سيارة مفخخة يف بغداد
( الفصل األول)
 - 1عاريان كتمثالني
 - 2الحكّة
 - 3خيط دم باهت
 - 4زوجتي شظية جارحة
 - 5يرشق الفجر يف وجهها
( الفصل الثاين)
 - 1فضيحة الشظية
 - 2املوظفة الثالثينية
 - 3أرق من قرشة البصل
 - 4الساعة الجنسية
 - 5ساجدة
 - 6أنا خائفة
 - 7زوجة ستينية
 - 8جنس الظهرية
أنت تؤذيني بغيابك
َ -9
 - 10الكالب أرواح
 - 11عطر التفاح أو الديتول
 - 12دورة شبقية
- 13أنظر اىل الجميع وال أرى شيئاً
 - 14أسئلة الجنس املعقدة
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 - 15فتاة ال تنام
 - 16تحليل هورموين جديد
 - 17عينان صغريتان تتحدثان
 - 18أحكام العمر الستيني
 - 19بوس الواوا
 - 20يا عيني عىل بغداد
 - 21شذوذ الجسم الغريب
 - 22آخر مفخخة يف بغداد
 - 23زوجتي وزوجتك
 - 24أنا الكلب
 - 25أشباح مع نور
 - 26قد تنتحر نور
 - 27يف ردهة الطوارئ
 - 28اليوم األول
 - 29اليوم الثاين
 - 30اليوم الثالث
 - 31اليوم الرابع
 - 32اليوم الخامس
 - 33اليوم السادس
 - 34اليوم السابع
 - 35ما بعد اليوم السابع  -اليوم األول
 - 36ما بعد اليوم السابع  -اليوم الثاين
 - 37ما بعد اليوم السابع  -اليوم الثالث
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صدر للمؤلف :

الروايات:
«- 1امرأة بنقطة واحدة»  -دار نينوى  -دمشق 2018 -
«- 2جمهورية مريم»  -منشورات املتوسط  -ايطاليا 2018 -
« - 3الحلوة»  -دار نينوى  -دمشق 2017 -
دار سطور  -بغداد 2017 -
« - 4عذراء سنجار»  -دار ضفاف  -بريوت – 2016
دار شنكال – دهوك –طبعة ثانية – 2016
مؤسسة ثائر العصامي – طبعة ثالثة -2018
« - 5تجميــع األســد» – الــدار العربيــة للعلــوم  -نــارشون –
ثقافــة -بــروت – 2014
مؤسسة ثائر العصامي – طبعة ثانية – 2018
« - 6عجائــب بغــداد» –الــدار العربيــة للعلــوم  -نــارشون-
ثقافــة  -بــروت – 2012
مؤسسة ثائر العصامي – طبعة ثانية 2018 -
« - 7شــبيه الخنزيــر» -الحضــارة العربيــة  -القاهــرة 2004- -
الطبعــة األوىل
فضاءات  -عامن 2009- -الطبعة الثانية
سطور  -بغداد  - 2015 -الطبعة الثالثة
« - 8مولــد غــراب» – الحضــارة العربيــة – القاهــرة – 2004-
الطبعــة األوىل
ط 2ط 3بغداد
سطور  -بغداد –  2017-الطبعة الرابعة
« - 9طيور الغاق» دار الشؤون الثقافية – بغداد – 2000
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