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تتحمل أي مسـ ولية جتـا اتتـو  ،إ
دار بسمة للنشر اإللكرتون تُقدم مجيع خدمات النشر ،وال ّ
أبي صورة نشر أو عادة طبع أي جـءء مـن
الكاتب وحد هو املس ول عن نتاج فكر  ..كما ال جيوز ّ
أبي طرةق ـة ســواء
َهـ َاا الكتــاب أو اخت ـءا مادتــب بطرةقــة االســرتجاع ،أو نقلــب عَلـَا أي أــو َك ـا َ  ،أو ّ
َكانَت لكرتونية أو ابلتصوةر أو خالف إلك ،الّ مبوافقة خطية من الناشر© .
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ةضم هاا اإلصدار قصص:
 1ـ جمموعة :البحث عن ابتسامة.
ا ـ الطبعة األوىل صدرت ضمن مطبوعات اندي الطائف األديب عام 1396هـ.
ب ـ الطبعة الثانية صدرت عن الدار السعودةة للنشر والتوزةع عام 1405هـ 1985 /م .
 2ـ جمموعة :حكاةة حب ساإجة.
أ ـ الطبعة األوىل صدرت ضمن مطبوعات اندي الطائف األديب عام 1399هـ.
ب ـ الطبعة الثانية صدرت عن الدار السعودةة للنشر والتوزةع عام 1405هـ 1985 /م.
 3ـ جمموعة :مساء ةوم يف آإار .صدرت ضمن مطبوعات هتامة عام 1401هـ 1981 /م.
 4ـ جمموعة :انتظار الرحلة امللغاة .صدرت ضمن مطبوعات اندي القصة السعودي عام 1403هـ 1983 /م.
 5ـ جمموعة ( الءهور الصفراء ) مطبوعات اندي الطائف األديب عام 1404هـ 1984 /م
6ـ جمموعة ( قالت أهنا قادمة ) التنفيا الطباعي الدار السعودةة للنشر والتوزةع عام 1407هـ 1987 /م
7ـ جمموعة ( الغرةب ) منشورات دار جملة الثقافة بدمشق عام 1408هـ 1988 /م
❁❁❁

6

7

وتلفت حويل ،أحبث فيهم عن شيء غري الصورة اليت شدت بصري ،من أول خطوة خطوهتــا داخــل املعســكر،
وتناثرت أسئليت علا األرصفة املغربة تسأل املارة عن حقيقــة مــا أشــاهد  .كــا ةطــل مــن عيــو اعميــع اعــوع واللهفــة
 ..اخلشية ومسامري الرتقب متأل األحداق دما ..
أخات أحبث عنهم ،كا كل مهي أ ألتقي أبكرب جمموعة من الصبيا أسأهلم هل حيبــو ابــرب ،ومــاإا ةتمـ
كل واحد منهم .سيفا أم بندقية .أم داببة .أم وردة وقلما وقرطاسا..؟
أخا أحدهم ةبكي وهو ةستمع كلمايت ..سألتب العجوز الواقفة ..
ـ ملاإا  ..؟
ـ أال تعلمني ؟

الطائرات كانت هنا  ..ومل ةبق من أسرتب أحد..

ـ الطائرات كانت هنا  ..؟
ـ أجــل أنــت لســت صــحيفة  ..كيــف أــن ســكا اخليــام اتتــاجني لقطعــة رغيــف ،نعلــم ،وأنــت ال تــدرةن ،رغــم
وجود الرادةو معك وابستطاعتك اقتناء الصحف واجملالت ..
ـ آسفة اي سيديت..
ـ وماإا ةفيد األسف ،أنت آسفة ألنك ال هتتمــني ابرخـرةن لكــن مــاإا جيــري مــع ارخــرةن أولئــك الــاةن ال هــم
هلم سو ابدتنا أن ،هربت وحيدة ،طوحين اهلواء ،أخا ةدفعين هنا وهناك حىت وصلت ىل اعســر  ..كنــت أتلفــت
حــويل أحبــث عــن رفيــق أو م ـ ن

للطرةــق ألن أخشــا غــدر شــي وخيت ،كــا اعميــع هنــاك  ..ةنتظــرو  ..ضــغو

اللب ــا  ..وةتع ــارفو رغ ــم أ فوه ــات البن ــادق مص ــوبة ىل صـ ـدورهم ،وببس ــمة األطف ــال املتعلق ــني أبكت ــاف آابئه ــم
وأمهــاهتم ،حاولــت أ أبكــي ،ولكــن دمــوعي الــيت شــاركتين الطرةــق استعصــت علـ ّـي هــا املــرة ال أدري ملــاإا ..لكــن
عرفــت أخـريا أهنــا الكــربايء  ..كنــت أىــد تلــك البنــادق والفوهــات املصــوبة  .تلــك األحاةــة القــارة الــيت تــتحكم يف
مصري هاا الكوم مــن البشــر الفــارةن مــن دايرهــم  .كلنــا نبحــث عــن خيمــة  .وســعيد ابــا مــن كــا أحــد أفـراد أسـرتب
ةعمل يف الكوةت أو السعودةة أو ليبيا أو حىت يف الربازةل .
وانسحبت العجوز قبل أ أعرف شيئا عن الطفــل البــاكي ،وأخــات أتمــل قصــتها .مصــريها أهنــا وحيــدة وهــاا
الطفل وحيد .وختلصت من املتكومني حويل ،وأخات أسري علا غري هد أىدث مــع نفســي  .نســيت آلــة التصــوةر
والقلم واألوراق  ..أصبح رأسي مسجال ةسجل كــل شــيء حــىت صـرا األطفــال  ..حــدةث الســيدات علــا األرصــفة
ومن النوافا املتهرئة ،والرجال املتكومو أمام األبواب حول رادةو صغري  .الرةح القاسية  .الربد القارس ..
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كنت أحاول شيئا مل أستطع حىت ها اللحظة معرفتب وفجأة قفءت الصورة أمام انظري .كانت العجوز تــتكلم
مع الصيب أمام صنبور املاء وهي تغسل وجهب وتقبــل جبينــب م تشــد مــن ةــد وتواصــل طرةقهــا جاإبــة اعمــع املتكــوم
حول صنبور املاء  ..كا اخلرةر الناع

ةفرض هيبتب علا املوقف ..

ـ هنا منحوسة ..
ـ من  ..؟
ـ هــا العجــوز.

أســها ســوف ةالحــق الصــيب  .كــل اجملموعــة الــيت حضــرت معهــا مــاتوا وبقيــت هــي .وإلــك

الصيب جيب انتءاعب منها قبل أ تيت الطائرات..
ال أدري أي شــيء هــاا ولكن ــين وجــدت ه ــا القصاصــة أم ــامي فــاغرة فاهــا مت ـد يل ةــدها النتءاعه ــا مــن عل ــا
الطرةق ..هنا صورة من الصور املفروضة علا أمتنا واليت ةرةد العامل تكرارها ،وجيد العامل فيها شيئا ما إلزجاء الوقــت.
أنتم اي شباب العامل فكاهة ()...؟ كانوا ةتسكعو علا األرصفة  ..وىت ظالل املســجد األقصــا ..وكــل مــا علــيكم
هو شراء تاكرة سفر ىل القدس ىل أورشليم ..ملشاهدة بعلبك ،ومدائن صاحل..
فحضــارة الغــرب تتســكع هنــا  ..واملنــارات ال زالــت قائمــة لشــوقة يف عنــا الســماء ..بصــقت العجــوز مب ـرارة
وهي جترجر الصغري وراءها ..
ـ ن تعب اي جديت ؟ ..
قال إلك وهو ةرفع عينني خطف الرعب برةقهمــا .وهـم أ ةقــول شــيئا مــا ،لكنهــا صــدمتب بصــمتها ،فلــم ةقــل
شيئا وأخا جيرجر خطا وراءها.
كانت الغيوم تتلبد يف الســماء بينمــا هبــت نســمة ىمــل رائحــة األرض الطيبــة  .كانــت خطواهتمــا واضــحة علــا
األرض وابتعدا روةدا روةدا ،وسرعا ما ابتلعهم املعسكر ..
❁❁❁
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يف عصــر ةــوم مــن أايم الشــتاء القــارس  .وقفــت فتــاة صــغرية أمــام واجهــة املكتبــة الصــغرية ،وراحــت تــتفحص
بعينيهــا الكبريتــني تلــك الــدفاتر وامل لفــات ابهتمــام زائــد ..كانــت تبحــث ع ـن شــيء أو تفــت

عــن غــرض  ..وفجــأة

انتصــبت بقامتهــا الصــغرية واعتــدلت وقــد ارتســمت علــا حمياهــا أمــارات الفــر واببــور ،م وعــت ىل داخــل املكتبــة
تسأل عن شيء ..
ـ عم ـي هــل ابســتطاعيت رةةــة هــا القصــة املعلقــة هنــاك ؟ ومــد حممــد ةــد وتنــاول قصــة األخــوات الــثالث ..
قدمها للفتاة اليت صاحت:
ـ ما أمجلها ،هل هي للبيع اي عمي  ..؟
ـ أجل  ..هل أرسلك أحد لشراء ها القصة  ..؟
ـ كال منا أشرتةها ألهدةها ألخيت الكبرية اليت مل تعد تستطيع الاهاب معي ىل املدرسة..
ـ ابرك هللا فيك ..
وحلّت الفتاة عقدة مندةلها وأفرغت علا املنضدة بضعة قروش م قالت :
ـ لقد حرمت نفسي من التفسح لثالثة أايم مع بنات جرياننا ..
وألقا عليها (حممد) نظرة حاملة متأملة م أخا القصة مــن بــني ةــدي الفتــاة وقــد أدرك أهنــا ال تعلــم ــن القصــة..
وكيف ةصارحها اببقيقة وةعلمها أب قروشها كلهــا ال تكفــي وأ عليهــا أ تنتظــر أةضــا تســعة أايم أخــر حــىت جتمــع
ن القصة ..ولكن نظرة الفتاة اهلادئة الوادعة أةقظت كامن أشجانب وإكرايتب ،وحركت يف صدر صورا تنبض اببيــاة
 ..وسأهلا :
ـ ما امسك اي صغرييت ؟
ـ نورة ..
ـ خ ــاي ه ــدةتك واحرص ــي أ ال تفق ــدةها يف الطرة ــق ..وانطلق ــت الفت ــاة خارج ــة م ــن املكتب ــة بع ــد أ ودع ــت
ص ــاحبها اببتس ــامة حل ــوة تش ــع فرح ـا ،وأتبعه ــا بنظرات ــب ح ــىت اجت ــازت الش ــارع الع ــام بينم ــا عص ــفت يف نفس ــب أح ـءا
فهيجت كربب ،اي هلا من فتاة حركت يف قلبب جرحا مل ةستطع الءمن وأد ..
ولكــن مــا أ أخــات الفتــاة تعــدو قاطعــة الطرةــق العــام ،منحرفــة يف شــارع جــانيب ة ـ دي ىل دار أســرهتا حــىت
دامهتها سيارة "قالب" مسرعة ..
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منا إلك اليوم ةتاكر وةستعيد تلك ابادثة اليت أودت بوحيد تب حصة ..وما كا الــءابئن القليلــو الــداخلو
حملب ةشغلونب عن نفسب وللحظات رغم ما كا ةبدو عليب من لطف وكياسة و شراف ،فال ةرتك عملــب يف املســاء حــىت
تصدمب ابياة بفراغها ومرارهتا.
وتقدم الليل وخف قبال الءابئن أو هو قد انعدم فتنف

الصعداء وأخا ةعد نفسب إلغالق املكتبة ..

لكــن إا أبحــدهم ةنتصــب أمامــب ..شــاب يف ميعــة الصــبا  ..فنظــر ليــب مســتفهما وخيــل ليــب أنــب قــد ألــف هــاا
الوجب أو رآ من قبل ..وقبل أ ةتفو بكلمة مد ةد بقصة األخوات الثالث ..
ـ هل ها القصة قصتك  ..ألي كالك ؟
ـ أجل ..
ـ إ أنت تاكر ملن بعتها هاا املساء ..؟
ـ بعتها لفتاة صغرية ! ..
ـ أمل تسرقها منك  ..؟
ـ ال ...
ـ وكم دفعت  ..؟
ـ ....
ـ أن مل مننحها شيئا من النقود ،فكيف حصلت علا ها  ..؟
ـ ولكنها دفعت كل ما متلك..
وأمام نظرة الشاب ابائرة املتسائلة شعر بشيء من الوجل واخلوف فأمسك بتالبيب الشاب وصر فيب ..
ـ ماإا حدث ؟
ـ لقــد دمهتهــا ســيارة هــاا املســاء ..وهــي ىمــل هــا القصــة الشــرطة ،ةهــتم هبــا رجــال الشــرطة ،ولكــن والــديت
تساءلت عندما رأهتا يف ةدي عن سر وجودها فأسرعت ليك ..
❁❁❁
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ـ أجل أنب ولد ..هكاا تدل كل الظواهر ..
هبا اعملة أهنت فاطمــة كالمهــا وهــي تتجــادل مــع "أبــو حممــد" الــاي أصــر علــا البقــاء والت لــف عــن العمــل
حىت ةطمئن عليها  .بينما انءوت البنات يف ركن قصي من الدار ةلعنب يف هدوء وصمت خشــية قــالق راحــة والــدهتم
املتمددة يف الغرفة الداخلية بعد أ اهنارت فجأة..
ـ إا الوقت حا  ..؟
ـ ال أدري  ..ولكن أشعر أبمل شدةد ءق أحشائي ..
ـ ما رأةك لو إهبنا ىل املستشفا  ..؟
ـ ال  .أرجوك .
ـ إ أضر الطبيب ىل هنا  ..؟
ـ ال مانع ولكن مل حين الوقت بعد ..
وخ ــرج "أب ــو حمم ــد" م ــن الغرف ــة م ــا م ــنح "فاطم ــة" فرص ــة التأم ــل فرفع ــت رأس ــها ىل س ــطح الغرف ــة ال ــواطئ
ومههم ـت ..نــب ولــد  ..لقــد كــا الــوحم غرةبــا وكــالك ابركــات الــيت تصــدر مــن اعنــني ..أجــل حــىت جارتنــا الش ـابة
أكدت إلك عندما وضــعت امللــح علــا رأســي علــا حــني غــرة ..حقــا غضــبت بظتهــا لكــن ..كانــت الفرحــة أكــرب لــا
أتصــور  ..وهــي ت ةــد أحالمــي  ..آ  ..ومــرت ســحابة مــن األمل علــا وجههــا ولكنهـا مل ىــاول وأد كلمتهــا األخــرية ..
نــب ولــد  ..أمــا "أبــو حممــد" فقــد خــرج ال ةلــوي علــا شــيء حمــاوال حصــر تفكــري يف املشــكلة الــيت تطبــق عليــب بكــل
ثقلها ..ها هي "فاطمة" تتأمل .وها هو "مسري" ةســاومب علــا ابنتــب الكـرب " ــا "  ..وهــا هــو املــدةر الطيــب ةنقــل مــن
املكتب أشياء كبرية أخات تنهال عليب بقسوة وقوة فوق رأس "أبو حممد" ..ولكنــب ةهمهــم أخـريا  ..نــب "حممــد" لقــد
أصــبح لــدي ولــد أخ ـريا وبعــد ســبع بنــات ..أجــل نــب "حممــد" وليــاهب "مســري" مــع الشــيطا وليطربــق املــدةر اعدةــد
املكتب حبثا عن موظفب املهمل الاي ةتغيب ومل ر علا اســتالمب العمـل ســو ةــومني  ..وعــاد "أبــو حممــد" ىل الــدار
 ..وقبل أ ةلج الغرفة إات السقف الواطئ صدمتب صرخة "فاطمة" املكتومة فوقف قليال ةفكر..
ـ أيب .أيب .. .هنا ترةدك ..
ـ من؟ والدتك  ..؟
ـ أجل أرجوك بسرعة ..
ودخل الغرفة املظلمة وأخا طرةقب ىل فراش زوجتب اليت تكومت من شدة األمل يف ركن الغرفة..
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ـ أبقين ..
ودخلت جارة الغرفة مسرعة  ..ومل تالحا "أبو حممد" املنتصب يف وسط الغرفة واحتضــنت املرةضــة يف هــدوء
..
ـ أرو أجيب طبيب  ..؟
ـ آسفة مساء اخلري.املعارة .. .العتب علا النظر ..
ـ أهال وسهال  ..أجيب الطبيب ..
ـ انتظر  ..ما رأةك اي فاطمة نرو املستشفا ..؟
ـ ال  ..ال ..
ـ نب أفضل من هاا املكا  ..وهناك تلقني من العناةة الشيء الكثري..
ومل تــرد فاطمــة وهبتــت اعــارة مــن صـرار املرةضــة وتلفتــت حوهلــا ترةــد قــول كلمــة "أليب حممـد" الــاي اختفــا..
وهء رأسب وأخرج من حقيبتب بعض املعدات وابقن..
ودخل الدكتور مطأطئ الرأس وعاةن فاطمة ّ
ـ وما رأةك تروحي املستشفا ..؟
ومرت موجة من األمل مل تفهم معها ما قالب الدكتور الاي ســارع ىل حقنهــا بــرة مهدئــة وعــاد اهلــدوء ىل الوجــب
املتقلص ..وشعر الدكتور ابرتيا ساعد علا معاةنة املرةضة وخرج من الغرفة وهو ةقول ..
ـ بعد مل حين موعد الوضع ..
ـ ما العمل ..؟
ـ بعد ست ساعات تعال ألخاي من العيادة..
وغــادر الطبيــب الــدار بعــد أ نقــد "أبــو حممــد" أتعابــب مضــاعفة ..وحــل اهلــدوء بعــض الشــيء علــا الــدار ..
ومرت بظات وجد فيها فرصة ليعــود ىل أفكــار  ..متــأمال حــال زوجتــب واألمل الــاي تعيشــب ..هنــا ليســت املــرة األوىل
اليت تعي

فيها مثل ها املتاعب ..ففي كل حالة وضع تقاســي  ..لكــن هنــا فــرق  ..لقــد انتهــت التســعة أشــهر وهــا

هــو الشــهر العاشــر ةنتهــي واألمل ةءةــد والــدالئل تقــول نــب ..وانطلقــت صــرخة م ـن الغرفــة الداخليــة فلــم ةكم ـل بقيــة
خواطر  ..وهرول مسرعا ..
ـ اعنني ..ال ةتحرك ..
ـ و  ..ماإا  ..؟
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وخرج مهروال ةبحث عن الطبيب  ..ووجد لكنب اعتار عن ابضور مدعيا أ الوقــت مل حيــن وأ لدةــب بعــض
األعمــال ..وأمــام ص ـرار الطبيــب أخــا "أب ـو حممــد" ةبحــث يف العمــارة الــيت ةســكنها األطبــاء عــن آخــر مت صــص يف
الوالدة  ..ووجد طبيبة املستشفا العام فقرع ابب عيادهتا ..
ـ أرجوك أسعفينا! ..
ـ أمرك ! ..
ـ

زوجيت علا وشك الوضع ! ..

وأخــاها ىل الــدار رغــم أهنــا كانــت تتأهــب للــاهاب ىل املستشــفا حيــث حانــت نوبتهــا يف العمــل ..وعاةنــت
املرةضة وخرجت من الغرفة صامتة ..
ـ هل يف اإلمكا نقلها ىل املستشفا  ..؟
ـ هنا ال ترغب ..وتصر علا إلك ..
وخرجـت مــن الــدار وأبــو حممــد وراءهــا ،وأخــا ســيارة أجــرة ىل املستشــفا ،وهنــاك أخــات بعــض ارالت الــيت
تساعدها علا جراء عملية سرةعة للوالدة ..وطلبت من املمرضة املناوبة يف املستشفا أةضا مرافقتها ..
وقف "أبو حممد" والبنات أمام الباب اخلارجي مع أحد اعريا بينما دخلت الطبيبة واملمرضــة ىل الــدار ،ومــر
وقت استطاع فيب قن اع جــار أب مــا إهــب ليــب خطــأ رغــم انشــغال ابلــب مبــا ةــدور يف الــداخل ..وأطلــت ابنتــب الكبــرية
من فتحة الباب ..
ـ أيب  ..أحضر سيارة  ..الدكتورة تبغي ترو  ..ومل ةقل شيئا وســارعت حــد البنــات الصــغريات ىل املوقــف
إلحضار سيارة أجرة ،ووقفت الطبيبة ومساعدهتا ابلباب ..ةتأهنب للرحيل  ..وتقدم منهن ..
ـ مربوك ابمد هلل علا السالمة ..
ـ ولكين مل أمسع صرخة الوليد  ..؟
ـ البقية يف حياتك لقد نءل الولد ميتا..
ـ ولد ؟  ..و  ..ميت ؟!
وأس ــرع ىل ال ــداخل ،ولك ــن الص ــمت ص ــدمب فع ــاد أدراج ــب ،ووج ــد الطبيب ــة واملمرض ــة داخ ــل س ــيارة األج ــرة
ابنتظار .
❁❁❁

14

ظلت برهة مرتددة وهي تسمع صوت والدهتا من الــداخل ىــادث جــدهتا العجــوز املتمــددة علــا سـرةرها والـيت
أطلقت عدة صرخات للوءة ابلشــتائم علــا غــنم اعـريا الــيت مــا أ تــت البــاب اخلــارجي مفتوحــا حــىت تراكضــت يف
جلبة لرتتع يف الــدار ولتبحــث عــن شــيء ة كــل  ..م وضــعت ةــدها علــا رأســها وخطــت خطــوات حــارة وعيناهــا شــبب
مغمضتني ..
ـ أمي .أمي .. .رأس ةوجعين ما أقدر أرو املدرسة اليوم..
طفلــة مل تتع ـد ربيعهــا ابــادي عشــر إات وجــب مالئكــي أبــيض مســتدةر ..أحــد أســنا فكهــا العلــوي ابرز ةثــري
خجلها  ..عندما هتــم ابالبت ســام تغطــي فمهــا بيــدها لــا جعــل أفـراد األســرة ةنكتــو عليهــا وقــد أخــاوا مــن لثغتهــا أداة
للمء  ! ..وهم حيرجوهنا يف شيء من الطيبة :
ـ الدفرت هاا ملني  ..؟
ـ حج (حق) حنا ..
ـ أبوك فني ..؟
ـ يف الدشا (الدكا )..
لكن والدهتا مل تستمع لقوهلا  ..إ صرخت فيها ..
ـ أنت لسب هنا  ..؟ وأخواتك  ..؟
ـ راحوا .
ـ اي هللا ابقيهم..
ـ لكن ..
ـ اليوم السبت وأول األسبوع ..
وتعــدو لتلحــق أبخواهتــا الالئــي شــكلن جمموعــة كبــرية مــع بنــات اعـريا  ،وهــي تفكــر يف مــاإا ســوف تالقــي مــن
"األبلب" اليت طا لبتها أب تغري كرارةسها واملرةول البــين رخــر أزرق  .لكــن مل تبلـ والــدهتا بــالك بعــد أ مسعــت هتدةــد
مل الطلبات أب
والدها الاي ّ

نعهن من الاهاب ىل املدرسة هي وشقيقاهتا الثالث  ..وبقت برفيقاهتا وهــي تنســا

كــل شــيء ..لتحــدث بنــت اع ـريا "فوزةــة" عمــا أحضــرت لفــرتة الفســحة الكبــرية مــن أكــل ،وأخــات تقلــب أوراق
حقيبتها؛ لقد نسيت أ ىضر وصلة التميي

(اخلبء) معها بينما أحضرت "فوزةة" بعض قطع اعنب البلــدي وحــالوة
15

الطحينية املتبقية من عشاء الضيوف ..وأخرجت "نــورة" القــروش األربعـة الــيت تتــءود هبــا كــل صــبا مــن والــدها وعنــد
رأس الشارع الاي تنتصب املدرسة يف هناةتب كا دخا فر "التميي " ةعانق السماء ..
مدت ةدها ألخا أحد األقراص املرتبة بعناةة يف زاوةة الفر بسرعة حىت ال تســتقبل أوالد  :عنــد ااملــدارس.لق
فيكو مصريها بعض الشوطات ابخليءرانة اليت تربع بتا البــواب العجــوز (حســب مــا تظــن !!) بينمــا هــو اشـرتاها البنــب
الصغري حىت ةقال نب اتبع الطرةقة ابدةثة يف تربية أوالد  :تربية املدارس ..؟
دخلــت الفصــل خلســة كأهنــا ىــاإر أ

ســك هبــا أحــد بينمــا املدرســة منهمكــة عنــد ابب الفصــل ىــادث زميلـة

وهي لسكة ابلدفاتر املصححة بطرةقة جتعل البنات حيرتمنهــا وةقلــدهنا يف نفـ

الوقــت ..واقتنعــت أخـريا  ..ودخلــت

الفصل وانطلقت مهسة خمنوقة :
ـ احرتام! ..
ووقفــت طالب ــات الص ــف يف حرك ــة منظمــة وم ــر ال ــدرس يف ه ــدوء ال ةعكــر س ــو إل ــك األمل ال ــداخلي ال ــاي
بدأت مطارقب تسلب "نــورة" نصــاهتا مــن جــراء تفكريهــا لســماع كلمــات "األبلــة" وشــرحها بينمــا القــدر حييــك خطــو
النهاةــة  ..والبــاب الكبــري مــوارب والســيارات تعــج ابلطالبــات الربةئــات وقــد انطلقــن عائــدات ىل املنــازل ..يف اعهــة
اعنوبيــة مــن املدرســة كــا منحـ تنــءل منــب الســيارات ىل الشــارع العــام الــاي ةشــق املدةنــة إ أ الســيارات تيت مــن
الناحية الغربية للمدرسة فرارا من الءمحة لتعــرب املنحـ

ىل الناحيــة الشــرقية حيــث الشــارع العــام أو االأـراف قلــيال م

تسري عرب طرةق فرعي علا جانبب فيال صغرية كانت فيما سبق مستوصفا صحيا .
وقفــت "نــورة" عنــد ركــن الفــيال مــع حــد أخواهتــا ةــرقنب الباقي ـات وهنــا انطلقــت س ـيارة جمنونــة لتطــوي ىــت
عجالهتا حد بنات املدرسة وعال صرا الرباعم الفءعات واأنت واحدة تبكي ..
ـ نورة  ..نورة ..
وأخا النف

الااوي ةهء الصدر الصغري يف رعشات وجلــة وزادهــا خفقــا منبــب ســيارة اإلسـعاف الــيت تخــرت

بعض الوقت بمل املسكينة ..اليت ما أ أغلق الباب عليها حىت لفظت أنفاسها..
❁❁❁
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 4شعبا
وجدت اليوم دافعا قواي أل أســتعيد الــاكر الــيت نســيتها وأان أطــالع الــدموع يف مقلــيت جارتنــا اهلندةــة املتجهــة
ىل الغرب جتر خلفها أطفاهلا الثالثة بعد أ قام زوجها بضرهبا ..
ال أدري الســبب ،لكــن عنــدما قالــت شــقيقايت الصــغريات جارتنــا املســكينة تبكــي يف الشــارع واألوالد ةلتفــو
حوهلا  ..سألت نفسي :ملاإا ؟
ولكــن قبــل النهاةــة أخــات أفكــر  :كيــف ترحــل ؟ ومــن أةــن جتــد قــو ألطفاهلــا ،بــل أةــن توي والشــتاء ةطــرق
األبواب يف با ؟ كا إلك يف عام 1379هجرةـة ابلتقرةــب  ..وكنــت ال أقــيم مــا حــويل لــوال حكــاايت جــديت الــيت
أفتقدها اليوم..
 25مجاد 79هـ
طرق ــت اببن ــا هندة ــة طوةل ــة القام ــة ىم ــل عل ــا رأس ــها ص ــندوقا مليئ ــا بءجاج ــات العط ــور تبح ــث ع ــن مش ــرت..
واستقبلتها جديت إلك الصبا بنف

مفتوحــة وتطمـئن اهلندةــة وتخــا يف ســرد حكاةتهــا  ..لقــد وصــلت الطــائف مــع

بعض أقرابئها بعد رحيل من اهلند دام أكثر من سنة تضاءل أثناء حجم اعماعة ىل أقل من النصف ..
وكا إلك بقصــد ابــج وزايرة املدةنــة ،ولكــن كــل شــيء تغــري بعــد الوصــول ..ماتــت والــدهتا ووجــدت يف أســرة
تشتغل عندها ما حيثها علا البقاء  ..وتفرقت اعماعة ومل تبق غري أســرة صــغرية مكونــة مــن عجــوز وابنهــا الــاي أخــا
جيمــع األخشــاب لصــنع الصــنادةق والطــاوالت الصــغرية وبيعهــا مببــال زهيــدة ..ولكــن حــدث شــيء مل نكــن تتوقعــب ..
وطردهتا األسرة اليت تعمل عندها لتعود ىل العجوز اليت تعرفها منا كانت هناك مرتقبة شيئا عجيبــا ؟ مكتفيــة ابلتقــا
قطع القماش القد ة من الشوارع وما جيود بب اعريا علا العجــوز وعليهــا مــن ثيــاب ابليــة لءقــة لتصــنع منهــا أكياســا
صغرية تبيعها ىل أصحاب الدكاكني..
 8شوال
صدرت املوافقة املرتقبة لنرحل ىل الرايض ،لقد انتقــل عمــل والــدي ىل هنــاك ،بعــد أ رفــع ىل درجــة مفـت ،
ليعمل ابلوزارة ،وهناك اندجمنا مبجتمعنا اعدةد خملفني وراءان جديت الــيت رفضــت مشــاركتنا الســفر راغبــة يف البقــاء مـع
ابنتها – عميت – اليت كانت علا وشك الوضع ..
أول حمرم
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األخبار تقول  :هناك أمطار ،جديت تبعث لنا بتحياهتا ،الطفل وت بعد أ تعرض هلــواء شــدةد ،وةــاكرن هــاا
بشــيء وه ــو أن عنــدما أك ــو بق ــرب انفــاة س ــيارتنا املنطلق ــة أبقصــا س ــرعتها أش ــعر أن حباجــة ىل م ــن ةس ــعفين وأ
االختناق ةشل جسمي ..
 8ربيع اثن 86
والــدة أيب تنتقــل ىل رمحــة هللا وهــا أــن نشــد الرحــال ىل الطــائف ..كــل شــيء ةســري حســب ترتيبــب وخــيط مــن
ال ــاكرايت ــر ــاطري ع ــن ص ــاحبايت ..ع ــن جريانن ــا  ..ع ــن املن ــازل الص ــغرية  ..وج ــديت ال مت ــل التح ــدث ،ت ــروي يل
وإلخويت إكرايت شباهبا يف ال قرةة هناك فوق اعبل مع األغنام والسماء ابانية اليت متد ةــدها الحتضــا أبنــاء رفيقتهــا
األزلية – األرض – يف مسرية دائبة ال تعرف امللل وال ختشا النهاةة املرتقبة ..
 25ربيع الثان
أخ ــا االض ــطراب ةلفن ــا  ..علين ــا أ نع ــود بع ــد أ انته ــت ف ــرتة اب ــء والعـ ـءاء ىل ال ــرايض ..وعل ــي أ أج ــد
وأخوايت ألعوض ما فاتنا من دروس  ..والديت تبكي وال أدري ملاإا ! لقد عاودهتا إكرايت سحيقة مرت هبــا يف بداةــة
حياهتا الءوجية ،وجديت تلفها اببنا والعناةة النادرةن واللاةن فقدهتما منا الطفولة حيث توفيت والدهتا وهــي بعــد مل
تكمل األربعني..
 25رمضا 88
وصل والدي ىل التقاعد منا أايم ومراجعاتب مل تفد رغم استسالم والديت وحماولتها يف قنــاع والــدي أب مهمتــب
انتهت وعليب أ ةفسح اجملال أمام ارخرةن ،وإوي اخلربة اعدةـدة حــىت ال ةكــو هنــاك تخــري يف املســرية الكــرب ىل
األفضل ،وةرضا وتقرر العودة ىل الطائف وها أن نعود ما عدا أخــي الــاي ةــدرس يف اعامعــة ،والــاي قــرر مشــاركة
بعــض زمالئــب للقيــام برحلــة ىل املنطقــة الشــرقية وبعــض مــارات اخللــيج الع ـريب للتــءود ابملعرفــة والرتفيـب ،نشــاهد أاثث
داران ةبتعد عن انظران يف رحلة نصل أن قبل هناةتها لنستقبلب ولنعيد توزةعب يف غرف منءلنا القدمي ..
 7حمرم 89
الصيف ةقرع األبواب واألحادةث تدور حول املصطافني ،وأشياء أخر  ،وأان أستعيد أشياء كثرية مــن إكــراييت
و نسيت الكثري ،لكن هناك وهنا أقابل وجوها مألوفة ال أدري عن أصحاهبا شيئا ،منــا أجــد يف نفســي دافعــا ةقــول
أن كنت أعرف أصحاب ها املالمح ،وأن قد عشت بظات أتفرس هبا وتتفرس يب وتضحك ! ..

18

 5صفر
وجدهتا من بني الوجو اليت حويل  ..طوةلة أيلة ،ىمل صندوق العطور فوق رأسها ال صدر هلا متشي معتدلــة
القامة  ..ولكن وراءها ثالثة أطفال ..هنا اهلندةة – صاحبة جديت – ومل تعرفين ولكنهــا تعــرف عمــيت حيــث أ منءهلــا
ال ةبعد كثريا عن حينا ،تدور ابحثة عن مشرت..
 30ربيع األول
عرفت حكاةة غرةبة اليــوم ،ولكــن ال أدري مــا صــحتها ؟ هنــاك جــار منءلـب ةقابــل منءلنــا ،ومنــا أ وجــدت وأان
أعــرف أنــب ال شــغل عنــد وال عمــل ســو البحــث عــن مقـاول تعهــد ببنــاء منــءل لــب ،ولكــن عنــدما أهنــوا بعــض مراحــل
اهلدم اختلفوا وهنا فر املقاول ..ومنــا إلــك العهــد الــاي أجهلــب وهــو ةبحــث حــىت آخــر الليــل ةقــف يف الــءوااي وعنــد
األبواب ةنتصب ..أتت الشرطة ألخا بعد أ حاول ابتءاز جار لب بكشف سرية زوجتب السيئة..
أول رجب
اهلندةــة ت ــاكرن  ..تش ـدن ىل املاض ــي ألحبــث يف أحادة ــث م ــن حــويل ع ــن شــيء عنه ــا ،ولكــن ال ش ــيء ،لق ــد
تءوجت ابن العجوز ..ولكن ابنتها الكبرية جمهولة األب رغــم معرفــة اعميــع أب زوجهــا ةــدعي بنوهتــا ،ولكنهــا ال هتــتم
بشيء سو التطلع والتفرس يف وجهي لعلها تبحث عن ماضيها العتيد وإكرايت شباهبا..
 15رجب
حضــر أخــي الكبــري مــن الــرايض  ..ليبقــا عنــدان أايمــا م ةعــود ،ووالــديت ىــاول قناعــب ابلــءواج ؛ ألهنــا ختشــا
عليب ،وهو وحيــد مــن قــرانء الســوء  ..ولكــن هنــاك شــيئا ضــعيفا وجدتــب يف حركاتــب عنــدما ةشـاهد اهلندةـة وحبثـت عــن
الســبب لكــن إاكــريت مل تســعفين بشــيء ،ووجدتــب إات مســاء ةتطلــع يف شــيء مــن اخلــوف ىل اهلندةــة ال ـيت انتصــبت
أمامب ويف ةــدها ابنتهــا الكــرب  ،ومل أمســع ســو أن ال أعرفــك ،وال أعرفــك  ..ولكنهــا تصــر وجتــادل بصــمت م تتفــو
هنا ابنتك ،أنت السبب يف وجودها ،وعندما اقرتبت وجدها فرصة ليهرب  ..لريحل يف مساء إلك اليوم ..
 17رجب
وضحت ابقيقة  ..عرفــت اليــوم مــن حــدةث دار خلســة بــني عمــيت واهلندةــة أب أخــي هــو الــاي أغواهــا وهــي
بعد فتاة تعمــل لــد أحــد معــارف األســرة ..كانــت يف املطــبب تعــد بعــض متطلبــات الوليمــة ،وفجــأة انتصــب أمامهــا..
وبعدها لقيتب كثريا حىت أنب أخا ةءورها يف غفلة من اعميع.
 2شعبا
االثنــني ..بنــات اهلندةــة الــثالث حيضــر كــل مســاء للتفــرج علــا التلفءةــو عنــدان ،وأتفــرس يف البنــت الكبــرية..
أســأهلا عــن امسهــا وعــن أمهــا وأبيهــا ،وأان أحبــث يف تقاســيم وجههــا عــن شــيء ةشــبب أخــي ،ولكــين ال أخــرج بنتيجــة..
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فهنـاك عوامــل تتصــارع يف داخلــي وترســم صــورا قامتــة ،ال أدري مــا لوهنــا عــن ابيــاة والفقــر ،وإلــك الســر الــاي ةقــف
أمــام اعميــع وتــتحطم عليــب القــيم اإلنســانية ،واملثــل الــيت ال توجــد هلــا صــورة حقيقيــة عنــد الكثـريةن مــن إوي املبــاد
امل تلفة ..وأشياء كثرية نرمسها وجنهل ىل أةن تصل بنا ..ولكن كيف تور أخي معها ؟ هاا ما ال أعرفب ..
 3شعبا
وصلت ىل شــيء مــن ابقيقــة بعــد أ ضــج رأســي ابألفكــار والتناقضــات  ..كانــت ىمــل كــل مســاء الطعــام ..
للعجوز وابنها الشاب ..
كانــت تنــام بعــض الليــايل أثنــاء معــاودة املــرض هلــا  ..ومــن هنــا كانــت البداةــة  ..لكنــب تغــري عليه ـا إات مســاء
عندما مل ترضب لطلباتب أب تبحث عن ما هو أ ن من الطعام لد أســيادها ووجــدت يف أخــي طفولــة وســااجة ىتــاج
لشــيء ،وكانــت ترةــد منــب أ ةقــدم هلــا نــا ملــا تقدمــب ولــو كــا مســروقا ..ال تشــعر ابلــانب ،وال جتــد يف إلــك العنــاء
الكثــري أو اخلــوف الــاي قــد ةفضـحها إات مســاء ..ولتقنــع صــدةقها ابلــءواج بعــد أ أخــات معــامل اعر ـة تتكــو يف
أحشائها..
❁❁❁
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()1
وأنصــت  ..نعــم اليــوم اقــرتب واعمــوع تعــد العــدة ،فالــدعوة مفتوحــة للجميــع ،كــل شــيء لهــد ،وخــط طوةــل
ةسيطر علا اعميع ..املناكب تلتقي ،واملقل شارقة ابلدموع ،ابألمل ،ابلنهاةة السعيدة  ..كل إلك منا عام ..
وها هو ر بنا عام ..
واعوع ةنه

صدري  ..ءق أحشائي بعد أ أعيان االنتظار ،بعد ا وجدت داران تبتعــد  ..تســبق الشــم

الغارب ــة  ..ةبتلعه ــا م ــد البح ــر الع ــايت  ..فـ ـ إا يب أع ــود ىل خيم ــيت ،وق ــد لف ــت انتب ــاهي جمموع ـة م ــن ص ــبيا امل ــيم
ةتهامســو  ،م ةنطلــق كــل يف طرةــق وتبــتلعهم الــءوااي ..ومتــر الــدقائق ،و إا حبركــة غرةبــة وجمموعــة مــن الرجــال ةقرتبــو
حيملو شيئا ..كا ابن جارتنا العمياء ،وقد فارقتب ابياة ،وبسمة لوهنا األمل فوق فمب الصغري..
خط طوةل ةسيطر علا اعميع ،خط من الدم ةقبل الثر  ،ةشــري ىل داران القد ــة ،ىل قرةتنــا اخلربــة يف أرضــنا
املسلوبة..
()2
مــاإا ةعــين كــل هــاا ؟ الطبــل تقــرع ،تصــم ارإا  ،تكــو شــالال مــن الضــجيج ،وأان مــا زلــت واقفــة أمــام ابب
خيمتنا ،أستجدي املارة  ..أخي الصغري (ضاع) ،كــا هنــا يف الصــبا ةلعـب بدميتــب القد ـة ،ةصــر يف ابئــع الربتقــال
الفيت ..
ـ ملاإا ال تنضم ىل الفدائيني ؟
ملاإا  ..ال ترتك عربتك املتداعية ها جانبا ..؟ وها هو ةطالعين  ..ابئع الربتقال..
ـ أخي  ..هل رأةت أخي ؟ ..
وألقا الفراغ يف عينيب  ..مل ألــق غــري الصــمت الرهيــب  ..لقــد عـاد آخـر الليــل طفــال حممــوال أخــا الرجــال ىل
البعيد  ..ىل سفح اعبل ،الاي حيجب عنا الراي  ،ةنتظم يف سلك الشهداء من رجال الفداء ..
كــا صــبحي قــد ختطــا األســالك الشــائكة ف ـ إا بقميصــب ةعرقــل خطــا وختــرتق صــدر رصاصــة الغــدر واخلســة
والناالة .واإلجرام.. .
()3
نب اليوم األلف بل املليو  ..وأان أشعر بساقي ال تطيقــا محلــي ..أمــي الربــو ةكــتم أنفاســها ..أيب كــاجملنو يف
ركن خيمتنـ ا ،ةهمهــم بكلمــات ال تفهــم( ..مســا ) تبتســم للجميــع ،هنــا طفلــة ال تفهــم ..وبطاقــة املـ الصــفراء كــل
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أطرافها القدم  ..وهم ةعصرن أ يف أحشائي جنينا  ..تر  ..؟ أةشاهد أاب  ..؟ ماإا أقول لب عندما ةكــرب ؟ عنــدما
ةقول أةن أيب ..
هل أقول استشهد عن طرةق العودة ؟ أم أقول لب إهب ومل ةعد ،ولكن هناك س اال قد ةواجهين بب ؟
أهــو إهــب لوحــد  ،أهــء رأســي بــال جيــاب ،أةصــدق أ أاب إهــب لوحــد ليمهــد طرةــق العــودة ..ليصــر يف
اليهــود هــا أرض ـي ..اخرجــوا منهــا ،أترثــونين ؟ أتخــاو حق ـا ابــين ..؟ غرةبــة ك ـل شــيء أم ت ـرا ســوف جيــف حلقــب
وةكتم أنفاسب انتظاري الطوةل يف طابور دقيق السوس ..؟
()4
جارتنا (سلو ) مل تعد مساء أمـ مــن صــنبور امليــا  ،أمهــا تبكــي حبرقــة ،وكــادت تءةــد آالمنــا إ مهّـت حـراق
اخليمة ،ولكن بقـت هبــا وأمســكت بيــدها املرتعشــة ،واغتصــبت علبــة الثقــاب مــن بــني أنينهــا ،ال حــق يل يف اســتعمال
قويت وشبايب علا امرأة شرب الدهر من دموعها ،أكل جسمها حىت بدت الغصو ترسم ظلم القدر ..
مر ةــوم وســلو مــا تـءال مفقــودة وأان أشــعر بوحــدة ..أيب أخــا هااينــب ةــءداد ،بــل فقــد حساســب فكــا ةنــام ..
ومسا تتوسد صدر ..
ماإا بقي يل غري أ الغثيا ةدفعين ىل القيء وأحشائي تسبقين يف كل انحية..
الليل ساعاتب طوةلة ..آ ما هاا األمل ..؟
()5
عــدت ىل رشــدي  ..طــالعتين مقلــيت أيب الــدامعتني ،وبســمة واهيــة تــرف علــا حاجبيــب ..أشــعر بشــيء غرةــب
حويل  ..و إا ابلصرا ةصدمين ،لقـد وضــعت البارحــة  ..ولكــن هــاا الظــل الطوةــل الــاي ةنتصــب علــا ابب خيمتنــا
أن أعرفب ..الفرحة تخا مبجامعي  ..الدموع تسبقين  ..وتقدم أوي عاقدا زندةب علــا صــدر حيمــل لفافــة بيضــاء ..
كا زوجي (منصور) وبرةق الفر ةطل من مقلتيب  ..وتالقت العيو يف عناق طوةل  ..قرب طفلي مين ..
ـ قبليب ..
نــب عــودة  ..نعــم ســوف ةكمــل طرةــق العــودة ..

استشــهدت اعتــين بــب ،أعدةــب لليــوم املرتقــب ..ازرعــي يف

صدر خنجرا ةصرع األعداء القادمني من وراء البحار النتنة.
()6
الي ــوم معرك ــة م ــن الص ــبا  ،ابش ــود عل ــا اب ــدود ،الطـ ـائرات تلق ــي مبنش ــورات ت ــدعو امل ــواطنني ىل اهل ــدوء،
والتمســك ابلســكينة ،لكــن مــا هــي الســكينة ؟ وأي شــيء بقــي لنــا بعــد أ فقــدان بياراتنــا  ..داران املعلــق فــوق اعبــل
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األشم ؟ طفلي (عود ) أخا ةبتسم يل ،ةبحث بني الوجو عين  ..لقد غابت عينــاي وبــرزت نواجــاي  ..ال خــرب عــن
منصور  ..الطلقات ىملها الراي من وراء اعبل  ..غارة.غارة .. .السماء سوداء ..الطائرات تلقي اببمم.
رمحاك اي رب نين ابئسة  .هلي ال شيء بيدي ..وأمسك بيد مسا  ..أمحل عودة  ..أجري وراء أيب األعمــا،
لقد سلب البكاء من عينيب النظر ..الصرا ةرتفع هلي أةن أيب؟ ..
ونعــود نبحــث بــني الرمــاد عــن البقــااي ..وةنطلـق املــاايع اجملنــو  ..لقـد قــام اعــي

الباســل حبملــة تدةبيــة علــا

أوك ــار امل ــربني ول الق ــبض عل ــا جمموع ــة ةرأس ــها امل ــدعو حمم ــود الش ــيب ع ــرب  ..اي للمج ــرمني  ..ن ــب أيب األعم ــا
املتداعي  ..نب جد (عودة) .
()7
اعــوع ةنهشــين  ..مل ةبــق يف مقلــيت دمعــة وأان أودع – عــودة – عن ـد ابب ملجــأ األةتــام ،ســوف تنســيين األايم
واهلمــوم واملتاع ـب التفكــري فيــب ..غــدا ترحــل اجملموعــة األوىل مــن النســاء ىل الشــمال ىل خمــيم جدةــد نصــبتب األمــم
م خرا ابلتعاو مع الصليب األمحر  ..وابكومة رشفت آخر جرعــة مــن مــاء النبــع الــاي ةـوازي خميمنــا اتـرتق  ..ن
أشاهد ظال كبريا ةقرتب  ..الظالل تلف اعميع  ..املطر ةنهمــر ،هلــي مــا كــل هــاا ؟ أطلقــت صــفارة اإلنــاار  ..أظــن
خطأ  ..ما مسعنا لي

سو لغم أرضي أعد الفدائيو  ..نب بقااي لغم من عام  ،47ال من ألغام  67اعــادة اباقــدة

اليت تءرع املوت يف كل زاوةة ..ارجتت لب الداير الفلسطينية  ..مسع صدا املغرب العــريب ،اثرت ألجلــب أمــواج اخللــيج
العريب ..
وشعرت ابعوع  ..وأان أتلفح بثويب البايل ألســري وحيــدة يف الطرةــق الطوةــل وقطـرات مــن الــدم تــدلين طرةقــي..
هنا الءهرات اليت خلفتها قطرات دم أخي إات مساء ..
()8
ابقد ..ابقد ةءرع صدري شوكا  ..ةدفعين ىل التقلب كل مساء يف فراشي البايل ،لقد كانت رحلتنا طوةلــة..
وكــا ح ظــي أ تضــمين خيمــة عجــوز وابنهــا املــرةض الــاي جيهـ كــل بظــة ابلبكــاء لفقــد املقــدرة علــا املشــاركة يف
اعهاد املقدس يف سبيل الوطن..
كــا ةبكــي وأان أنصــت لبكائــب املـ ّـر ،م أواســيب وأان أزرع األمــل يف صــدر  ،لكــن ةــد تبــدو كأهنـا وح ـ

أســود

معروفــة متصــلبة األصــابع ..أتهــا كــل دقيقــة يف منــامي ،وأختيــل منصــور وهــو ةبكــي حالــب ..ويف بظــة غفــوت ســرقين
شــعوري ،شــعرت ابختنــاق ،شــعرت أبنــين أقــرتب مــن هاوةــة ،واهلاوةــة تبتلعــين علــا الــرغم مــن مقــاوميت ،وأصــر ..
وأصر  ..و إا بيد حنونة هتءن..
ـ ماإا جر اي بنيت ..؟
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ومتلكين تفكري عميق :ماإا ةعين هاا ..لعلب خــري  ..وكــا البصــيص األخــري  ..كــا البيــا الســابع عشــر ةرثــي
منصــور ..وةصــف املوقــف البطــويل الــاي عاشــب أبــو عــودة وهــو حيمــي ظهــر رفاقــب املنســحبني وةــد علــا زاند رشاشــب
حيصد العدو ،لكن طائرات اهلليكوبرت مل متهلب  ..ألقت حبممها فوقــب فانكفــأ علــا وجهــب ةقبــل الثــر اببيــب ،ةســقي
عرق الربتقال  ..بدم عريب جدةد استشهد ..
()9
ابقد ةلف خطاي  ..ةستأثر بلحظايت ،والدموع تضيع معــامل طرةقــي ،مل ةبــق يل أحــد ،العجــوز تــدعون اببنتهـا،
تسألين ملاإا ختليت عن عودة  ..تسألين عن طرةقب حىت ىضر ىل خيمتنا  ..وأان أبكي رمست هلا الطرةق ..
ـ أترتكني ابنك من أجل ابين  ..؟
وتغلق فمي بيدها بينما تشري بيدها الثانية علا ابنها  ..وفهمت مرادها وأان أقبل رأسها أدعو هلا ابلســالمة ..
مــرت بظــات رهيبــة وأان أق ـف علــا ابب اخليمــة أســأل الســماء عــن ســبب الوج ـوم الــاي ةس ـربلين ،ةرســم ابــرية يف
حركــايت وتطلعــي بلهفــة لنهاةــة كــل صــرخة تصــدر مــن امل ــيم ..فهــا أم تبكــي ابنهــا الــاي مــات فجــأة ،وهــا اثكلــة
تندب زوجها  ..بينما ماايع شاإ حياول أ ةسيطر علا اعو ابـءةن أبغنيــة راقصــة  ..تقطــر ابلضـياع وابـب واهليــام
املاجن  ..كي تكمــل بقيـة نشـرات األخبــار فتـ بن الفــدائيني اجملنــدةن فــوق الــراب املكشــوفة  ..و إا يب أبكــي وأجــد أ
مهومي تنقشع وأان أمسع تنهيدة مكلومة تصدر من صدر مرةض  ..وهو حياول النهوض  ..لكنــب ةعــود للبكــاء وتلتقــي
دموعنا ..
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أنت قوي  ..أنت هكاا كل ةوم حىت يف األايم الــيت مل أكــن أعرفــك فيهــا ..كنــت أمســع أنــك قــوي تتحمــل كــل
شــيء ..تتحــد الكلمــات ،وختــرج لنفســك مــا ترةــد ولــو ابلعــبط واالدعــاء  ..وأطرقــت رأســها قلــيال ،م مــدت ةــدها
لفنجــا الشــاي ،الــاي مل ةبــق فيــب ســو قطـرات رشــفتها ،وأعادتـب ىل مكانــب ،ومــدت ةــدها ىل برةـق الشــاي وهءتــب
ف إا هو فــارغ مل ةعــد بــب شــيء  ..ورمقــت حممــد بنظــرة فاحصــة ،م مجعــت الفنــاجني املتنــاثرة يف الصــحن وهنضــت مــن
مكاهنا ..
ـ فني الشاي  ..؟
ـ خلص ..
ـ ملاإا  ..؟
ـ شربت الرباد كلب ؟  ..ما كفاك أصلح غري ..
مل ةــرد فوقفــت قلــيال تتأملــب ،م دخلــت تغســل األطب ـاق ،منــا كتــب هللا عليهــا ســك هــا الــدار القرةبــة مــن
مسكن األهل بعد أ كاد اخلصام ة دي ىل ما ال ىمد عقبا إلصرارها علا عدم السك مع والدتــب و خوانــب ،وهــم
علا هاا ابال من عدم املباالة واإلمهال ،ثالث سنوات مل ةتغــري يف املوضـوع شــيء عـدا تلــك الرحلــة الــيت قضــا هبــا
أربعة أشهر يف الرايض للدراســة رجعــت يف أثنائهــا ىل دار أهلهــا ،ومـن م االلتحــاق مبدرســة حمــو األميــة الــيت افتتحــت
حدةثا يف الطائف لألمهات .
كــا ةســر كث ـريا رغــم ادعائــب أهنــا كثــرية الســرحا  ،فمنــا أايم بعــد غيبوبــة طوةلــة هنــض فجــأة وارتــد ثيــاب
اخلــروج دو أ ةنــب

بشــيء ،واجتــب ىل التلفءةـو وأغلقــب انســيا ارخـرةن ،انتهــت ســلو مــن غســل األطبــاق وكــن

املطبب وعادت ىل مقعدها قبالة حممــد ..
ـ أةن البنت ..؟
ـ عند أمي ..
ـ كنت أظنها انئمة ..
ـ معلوم هلفت الرباد  ..وأنت منت داري كيف تدري عن بنتك اليت ال تســأل عنهــا ،واللــي مــا نـدري ار عــن
مصريها..
ـ ما هي عند أمك  ..؟
ـ أجل كاا  ..لكن البنات إا قفلت فرتة املغرب جييبوها..
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ـ عارف .عارف.. .
انتهــا ابــوار ،وعــاد ىل األوراق الــيت بــني ةدةــب ليقرأهــا وأخــات ســلو تتــابع التلفءةــو  ،و كانــت ختــتل
النظرات بني الفينة واألخر ملتابعــة مــا ةقـرأ زوجهــا الــاي منــا عــادت مــن املدرسـة مــع املغــرب وهــو جــال

ال ةرفــع

عينيــب عــن مــا بــني ةدةــب مــن أورق  ..وشــعرت ابلضــيق والقلــق وأحســت أهنــا بعيــدة عنــب كث ـريا ،فنهضــت مــن مقعــدها
وأخــات تبحــث لنفســها عــن شــغلب تنتشــلها مــن أفكارهــا ..وأطلــت مــن البــاب اخلــارجي ،م أخــات تــدور يف البيــت،
ومرت من أمامب مرة أخر  ،وخفضت من صوت التلفءةو وأحضرت جملة وعادت ىل مقعدها تقلبها..
ـ ملاإا أغلقت التلفءةو ..
ـ حىت ال ةضاةقك صوتب ..
ـ ولكن  ..هل حضرت البنت  ..؟
ـ بعد ..
ـ ما ها  ..؟
ـ جملة قد ة أشغل هبا نفسي ما دام أنت مشغول..
ـ ملاإا فتحت الباب  ..؟
ـ شعرت بشيء من القلق فطليت ،عسا البنت جاءت.
ـب

..

ورمقتب بنظرة اثقبة ارتعشت عندما ارتفــع صــوت ســيارة اإلســعاف جملجــال ..نــب قرةــب وأخــا ةقــرتب وارتفعــت
أصــوات أخــر وامــتأل الشــارع ابملتفــرجني ،وبســيارات اإلســعاف واإلطفــاء والش ـرطة ،ومل ةتحــرك حممــد مــن مقعــد ،
وصرخت سلو  :ما هاا؟ ومل ىركب الصرخة  ..وقرع الباب بشكل عنيف ،ووقفت وجلة والقرع ةشتد فــنهض حممــد
من مكانب متأففا لفتح الباب ،وأطلت الصغرية منال ضاحكة ومعها البنات واجفات..
ـ أنبوبة الغاز انفجرت  ..هنا حرةقب ..
ـ فني ..
وخـرج ىل الشــارع وانــدس بــني املتفــرجني ةتلفــت هنــا وهنــاك حمــاوال معرفــة األمــر ،وىركــت ســيارات اإلســعاف
واإلطف ــاء وأ خ ــا رج ــال الش ــرطة ةفس ــحو الطرة ــق هل ــا ،وأخ ــا االزدح ــام و ــف فق ــرر الع ــودة ىل البي ــت ولك ــن ش ــد
أحدهم:
ـ ماإا  ..؟
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ـ وصلنا البيت ..
أوصل البنات البيت وعاد ىل الدار ليجد أ ابنتب قد أوت ىل الفراش بينما سلو واقفة تنتظر عودتب ..
ـ أوصلتهم  ..؟
ـ أجل ..
عاد حممد ىل مقعد ولكن كل شيء كا ةفكر فيب قد انتها حىت األوراق اليت كانت بني ةدةب مل تعــد بــب رغبــة
يف العودة هلا ،فنهض من مكانب..
❁❁❁
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أنت نءق  ..أنت ال هتتم ابألمر سيا عندك وقفت أمــام البــاب أم قفــءت مــن انفــاة يف الــدور الســابع ،ىــاول
أ تكو ال شيء ،ومع إلك تغلي من داخلك..
أنــت حقــود  ..ويف الوقــت نفســب جبــا  ..كــل مهــك أ تكــو وحيــدا أمــام نفســك وأمــام النــاس ،تســتمع يف
صمت لكل ما ةقال ،م ترسم ابتسامتك الباهتة ..أو خنجرك املسلط..
وتلفــت غالبـا ةبحــث عــن املــتكلم ..مل ةكـن هنـاك أحــد ســو الكتــاب الــاي بــني ةدةــب ،والرادةــو الــاي غلــب
عليب التشوة

فيب علا األغنية املااعة فلم ةهتم بتعــدةل امل شــر ..وجــدرا الغرفــة األربعــة ،وبعــض الكتــب املرتاكمــة

فوق الطاولة الصغرية ،وبعض األاثث املتناثر هنا وهناك..
وعاد للكتاب وقلب الصفحة ..
أنــت ســاإج هكــاا  ..هنــا ابقيقــة ،وىــاول أ ختلــق مــن نفســك شــيئا جدةــدا واندرا ،صــلب ال ةنكســر ،وال
ةت ــأثر بعوام ــل اع ــو ،مل ــاإا تك ــر الص ــفرة يف ال ــرز ،وال هت ــتم أبخ ــا الس ــلطة إات الطع ــم امل ــء  ..مل ــاإا تك ــر الليم ــو
والشطة ..؟
ـ أأان أكر الليمو والشطة ؟
وصمت منتظرا اعواب ،لكن مل ةكن هناك من ةهتم بــالك فــأغلق الكتــاب الــاي بــني ةدةــب ومــد ةــد بتكاســل
ىل الرادة ــو ،وأخ ــا ةعب ــث ابمل ش ــر وةتطل ــع يف س ــاعتب  ..لق ــد كان ــت التاس ــعة وأغل ــب إاع ــات الع ــامل تق ــدم نش ـرات
األخبار ،وأخا ةبحث يف جنو وســرعة عــن إاعــة ،ولكــن كــا كــل شــيء موســيقا وتشوةشــا ومـ ثرات خارجيــة تءةـد
من وجع الرأس ويف نرفءة أغلق الرادةو ،م متدد يف الفراش  ..ضاةقب الضوء ،فمد رجلب ىل زر الكهــرابء وســرعا مــا
سبحت الغرفة يف الظالم  ..وةتحس

اللحاف بعد أ دب اخلوف يف أوصالب وغطا وجهب وقدميب وكل أطرافب..

حاول أ ةنام وعاد ىل أحالمب ..نب وحيد منا تركتب نور مع هواجسب وأحالمب ،لقد قــررت عــدم العــودة بعــد
أ ش ــتم أص ــلها وفص ــلها يف حال ــة غض ــب وتس ــف عل ــا زواج ــب منه ــا رغ ــم أن ــب ويف خ ــالل أرب ــع س ــنوات كان ــت ك ــل
املبــادرات جتــيء منــب هــو ..مل ةــن

يف ةــوم أ ةقــول هلــا كلمــة شــكر يف هــدوء ورقــة ..ولكــن مــاإا أغضــبها  ..املرتــب

الصغري  ..ال أظن ،فكل زوجة ترضا مبا ةقدمب هلا زوجها ولو كا خبـءا ومــاء ..هــل هــو شــتمب ألســرهتا  ..قــد ةكــو
إلك جمرد حدث طار ال بد أ يف األمر شيئا ما  ..؟
هنــا املائتــا ألــف رايل ،ولكــن لــب أكثــر مــن عش ـرات الســنني وهــو يف كــل ليلــة ةرجــو هللا أ

نحــب هــاا املبلـ

ليعمل كل شيء  ..ليشرتي سيارة وةقتين بيتــا وةرفــب عــن نفســب وعــن زوجتــب  ..لكــن مل ةتحقــق شــيء مــن إلــك  ..نــب
موظف منسي وجممد ،ال ةتغري وال تتغري مرتبتب منا توظف ..منا مليو عام وكل شيء كما هو..
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والراتـب ال ةبقـا منــب عنـد توزةــع حصــص البقــال و جيــار الشــقة واألكــل ســو

ـانني رايال.ز ةــدبرها حــىت حيــل

مرتب الشهر اعدةد ومل ةتغري ابال ..
هل هاا هو سبب غضب نور  ..؟ نب مبار ،هكاا قالت ،وما زالت تقول هنــا ىلــم مثلــب ولكــن لــي

مبــائيت

ألف رايل ..هنا ىلم بدار هلا ولبناهتــا ،دار ولــو مــن غرفــة واحــدة ..جتعــل االطمئنــا ةســري يف عروقهــا ،ةشــعرها أبهنــا
ربة البيت وأهنا كل شيء..
وةرتفــع صــوت جلبــة وضوضــاء ،ةقفــء علــا أثرهــا غالــب مــن الف ـراش ،وةضــيء النــور ،و خــا يف التجــول بــني
الغرف ملعرفة مصدر اعلبة ،وةقرر قفال املطبب وابمام ابلقفل ،وكالك الغرف األخــر حـىت البــاب اخلــارجي أقفلــب
ابملفتا  ..وعاد ىل الفراش ودفن رزمة املفاتيح ىت امل دة اليت ةضع رأسب عليها ..
احتضن الرادةو  ..وأخا ةبحث عن أغنية تشاركب وحدتب يف ها الساعات املتأخرة من الليل..
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ن أموت  ..كلهم ال ةدرو ما يب ،وما أعان ،أمل ةهرت جسمي ،واألفكار امللعونة تســحق هــاميت ،تشــنق كــل
حماولة للهدوء تطرق يب ،السأم ةكبلين  ..الضجيج مءروع حويل ،والوقوف أمام النافاة أو اعلوس علا عتبة الــدار،
والرد علا ىيات املارة ال ةفيد شيئا ..
علي أ أعود ألمتدد يف فراشي ،أو اعلوس أمام درج أشرطة املسجل للبحث عن شرةط قــد ال أجـد  ،ولكــن
مــاإا يف األمــر ؟ وجــدت هــا اعملــة فــوق اعــدرا أمــامي تلفــت انتبــاهي ،كم شــر ســيارة صــغرية ىــاول االأ ـراف،
وأخــات أفــت

جيــويب ،كانــت هنــاك قصاصــة تقــول :األ أمحــد ،فكــرة القصــة لطيفــة وإات مغــء  ..فقــط ىتــاج ىل

بعض الرتكيء ،عاود قراءهتا لتعرف إلك ..
أةــن الرتكيــء الواجــب تســجيلب  ..أــن نعــي

التــدهور  ..لق ـد فغــرت اهلاوةــة فمهــا منــا مليــو عــام ،وال زالــت

تستقبل املءةد ،ن أقرتب ،اخلطر حيدق يب مــن كــل مكــا وعلــي أ أســجل شــيئا قبــل أ تتلقفــين اهلاوةــة ،وأســتقر يف
القــاع ،ومــاإا أسـجل ؟ مــاإا يف األمــر؟ وتطــل مجيلــة بوجههــا املعــروف ،وةــدها النحيلــة وشــعرها األســود رغــم الســنني،
وقد افرت ثغرها عن ابتسامة لتضع أمامي دلب القهوة مع فنجا واحد..
ـ ن إاهبة ..
ـ أال تشربني معي  ..فنجاان  ..؟
ـ ال أستطيع ،الوقت متأخر ..
ـ ولكن ىل أةن  ..؟
ـ ةعين  ..؟
ومل تقــل شــيئا  ..هـ ّـءت رأســها وأخــات تبحــث عــن عباءهتــا ..وأجتــرع القهــوة أســارع يف شــرب الفنــاجني حم ـاوال

التغلب علا الصداع الاي ةهد رأسي وفشلت ،فالصمت الاي فرضتب حويل بعد خروج مجيلــة مل ةــدم ســو دقــائق،
إ اخ ــرتق أزة ــء دراج ــة اب ــن اع ـريا ص ــومعيت وبك ــاء أطف ــال الواف ــدات ل ــءايرة جارتن ــا ش ــل م ــا تبق ــا يف أعم ــاقي م ــن
حماوالت..
ـ جيب أ تغريي رأةك وتبقي معي فهناك موعــد هــام جيــب نفــاإ وبعــد إلــك أمســح لــك  ..أمامــك وقــت كــاف
كي تلغي الفكرة ..أرجوك اخرجي عن صمتك وأجييب علا رجائي ..هل ستغريةن رأةك أم أنك ســتبقي علــا عنــادك
؟.
ـ ............
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ـ جيب أ تغريي رأةك ..
وتلفت حويل مل ةكن ابلقرب مين سو دلب القهــوة الفارغــة وفنجــا يف قعــر بقـااي ومجيلــة تقـول – كــالك هــي
العائلــة فــرع مــن قبيلــة كبــرية كانــت تســكن ابجــاز ،وةوجــد حضــر ةنتمــو ىل تلــك القبيلــة ،وقــد ورد إلــك يف كتــاب
رةب جند ومعجم قبائل العرب القد ة وابدةثة ..
كانت املسألة بسيطة للغاةة  ..مسألة ةقال هنا تتعلق بطبيعة اإلنسا وغرائء  ،وأشــياء كثــرية شـعرت ار أهنــا
فهة رغم أ العم أبو صاحل أكد ارتباطنا ابألسرة املوجودة يف القصيم ،وأ السبل الــيت ىمــل اســم العائلــة املوجــودة
بتلك الناحية لنا ابق يف سهم من أسهمها ،وكل ما علينا هو مطالعة شجرة العائلة ..
ـ أمحد  ..أمحد اهنض  -هل أحد ةنام الوقت هاا ..؟
وتطلعت حويل ..كانت الساعة السابعة والنصف مساء  ..حاولت أ أقول شيئا فلم أستطع  ..املهــم عــادت
مجيلة لتوقظين من النــوم..

الرفــاق مل حيضــروا للســمر كعـادهتم ،وعلــي أ أشــاهد مــا تبقــا مــن بـرامج يف التلفءةــو ،

لقد برزت ثالثة أشياء أمام أفكاري السابقة ،ختلق يف إات الوقت مرحلــة جدةــدة علــي أ أفكــر هبــا يف جوهرهــا قبــل
أ

خان الوقت وةرتفع الص ب من جدةد ..
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ـ حامد ..هنم ةراقبوننا ..
وتلفــت حولــب ةبحــث عــن امل ـراقبني ،وتــاكر فجــأة أنــب وحيــد والغرفــة مقفلــة حــىت النوافــا مقفلــة ،ولــي

هنــاك

سوا  ،وصوت املكيف أل الغرفة أنينا ..
وهنض من علا مقعد وهو حيرك النظارة حماوال تثبيتها علا أرنبة أنفب واقرتب من البــاب ،وأخــا ةســتمع ..قــد
ةكو هناك حركة يف اخلارج  ..أجل  ..هناك أحدهم  ..واأ ةتأمل من خالل ثقــب البــاب واصــطدم نظــر ابعــدار
املقابل ..ولكن هناك أحاةة كثرية تتجول  ..وتمل الساعة ،لقد كانت ابادةة عشرة ظهرا..
كي ــف ةس ــتطيع هـ ـ الء التج ــول يف مثـ ــل ه ــا السـ ــاعة ،واب ــر ةسـ ــلب األجس ــام ؟ ال بـ ــد أ يف األم ــر شـ ــيئ
مفكرا.خا ةتجول يف الغرفة مفكرا...
لق ــد تس ــرب القل ــق ىل أعماق ــب  ..ن ــب الي ــوم الراب ــع ال ــاي ةعيش ــب يف ه ــا الدوام ــة ،لق ــد رح ــل اعمي ــع وغ ــدا
وحيــدا ..ال مل ةرحــل اعمي ــع ،لقــد ق ــرر هــو الرحيــل ه ــا املــرة ،وك ــا عــن ســابق ص ـرار ..كــا ةع ــرف مع ـ الف ـراغ
والصمت والوقت القاتل الاي ر رتيبا يف سأم وشك  ..ومل ةصل ىل شيء ..
عــاد ىل مقعــد ةقلــب األوراق الــيت أمامــب علــا املكتــب ..وجـدها مرتاكمــة هنــا  ..لقــد أحضــرها الفـ ّـراش مرتبــة

من املكاتب األخــر وعليــب أ ةوقــع ..وتــاكر إ كــل هـ الء املـراجعني ةنتظــرو أوراقهــم ،ولــب أربعــة أايم وهــو ةوقــع
ولكن مل خترج ورقة من املكتب ،أجل نب ةتاكر مل ةفتح ملفا واحدا من امللفــات املرتاكمـة علــا املكتــب ،و منـا كــل مــا
وقعب هي تلك األوراق اليت دخل هبا أش اص ،أخاوا ةسألونب عن الصحة وةهنئونب بسالمة الوصــول ،داعــني لشــرب
القهوة ،لكن كيف تعرف هبم ،هنا ال ةدري ،أجل فهم أغراب ال ةعرف أمساءهم ،و منــا ةعــرف وجــوههم  ..أظــن حــىت
يف الءح ــام ويف الس ــوق س ــوف ةاكرون ــب ابل ــدعوة

ته ــم ،وةقل ــب املل ــف األول ،و خ ــا املعامل ــة األوىل م ةب ــدأ يف

القراءة ..
ـ حامد تاكر  ..هنم ةراقبوننا ..
وتراخــت ةــد وقــد َسـ َرت قشــعرةرة يف جســمب  ..أجـل هنـم ةراقبونــب ،ولكــن ارخـرةن بعيــدو "أمــل" و"حممــد"

و"عءة"  ..؟

كله ــم بعي ــدو  ،لق ــد أمض ــا ه ــا األايم األربع ــة ةفك ــر ف ــيهم ،كله ــم بعي ــدو  ..مل ةلمحه ــم ب ــني الوج ــو ال ــيت
استقبلتب أو اليت دخلت عليب املكتب..
ومد ةد للهاتف  ..ورفع السماعة  ..ةقرع الباب ،م ةدخل مراجع فيعيد الســماعة
لكن كيف حاهلم ار ّ ..

ىل مكاهنــا  ..و خــا القـادم ابألحضــا وةســألب عــن الصــحة واألحــوال ،وةفــل الرجــل أوراقــا بــني ةدةــب ،م وــرج قلمــب
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امل اهب من جيبب وةقدمب بامد الاي أخا ةوقع األوراق والكلمات الرتيبة متــر عــن الصــحة وعــن طلــب ىدةــد وقــت
مناســب للتش ـرةف وش ـرب فنجــا مــن القه ـوة ..وامــتأل املكتــب ابمل ـراجعني ،ويف عفوةــة أغلـق امللــف املفتــو بعــد أ
أعاد ليب املعاملة اليت كانت بني ةدةب ،وأخا ةضحك مع اعالسني ..
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سرحت تتأمل تلك األحداث اليت مرت هبا خالل حقبة من الــءمن ،هــي حبــد إاهتــا ال شــيء ابلنســبة لآلخـرةن،
لكنهــا يف حقيقتهــا هــي متثــل أجيــاال مــن األســر ،أخــات "حصــة" جتمــع شــتات اخلــواطر رغــم الفوضــا الــيت ةعيشــها
الفصل ،وصرا الطالبات ،ومههمة املقاعد املتضجرة مــن اضــطراابت حمتليهــا ،ويف حماولــة ايئســة رفعــت ةــدها لتهــد
الطالبات 0لطرد تلك الااببة اللعينة اليت أخات من أرنبــة أنفهــا منـربا  ..أم لطــرد تلــك الغمامــة الــيت أخــات تعــرتض
طرةقهــا  ..؟ أم هــي حماولــة ايئســة إلســكات إلــك الفــم الــاي اهنــال ةقرعه ـا علــا فكرهت ـا اعدةــدة الــيت اختمــرت يف
إهنها ،وقررت تنفياها رغم كل شيء ..را الصمت علا اعميع ،وتلفتت حوهلــا تبحــث عــن الضــجيج والضوضــاء،
وفوجئت ابهلدوء ويم علا الغرفة ،ومش

الربيع تتسلل يف هدوء عرب ستائر نوافــا الفصــل ،وأنــني خافــت هــو صــد

تلــك ابركــات املكتومــة الصــادرة مــن الغــرف األخــر عــرب شــقوق األبــواب ،ومــن وراء وقــع نعــال وأحاةــة املدرســات
وعامالت النظافة خالل جتواهلم يف أروقة املدرسة الكبرية  ..زرع كل هاا فوق اعدرا عالمات اســتفهام كبــرية ملونــة
سرقت وسائل اإلةضا  ،ورسوم اعدرا ألواهنا بقسوة وعناد ،ومتددت فوق املقاعد عالمة اســتفهام كبــرية ال لــو هلــا
 .وصرخت يف الطالبات ..
ـ ولكن هاا فم من  ..؟
واحت ــارت الطالب ــات  ..دب ال ــاعر واخل ــوف يف أوص ــاهلن ،وهـ ـي ال ــيت ع ــودهتن عل ــا قس ــوهتا  ..وعناده ــا يف
الوص ــول ىل ج ــواب مهم ــا كان ــت األح ــوال ،واس ــتنجدت ص ــاحبة املقع ــد األول جبارهت ــا ،وع ــادت ابرك ــة ىل الفص ــل
النتءاع "حصة" من هواجسها ،وتصر يف واحدة...
ـ جناة واصلي القراءة ..؟
وأخات جناة تقرأ (اي هبجة القلب ،اي منبع ابب والعطف ،اي أمي ..خففت آالمــي ،أســعدت أايمــي اببــب اي
أمي ،ابلرو أفدةك )..
وة ــر اع ــرس معلن ــا انته ــاء ال ــدرس ،وجلس ــت يف الفص ــل وحي ــدة تن ــاجي املقاع ــد شـ ـاردة رغ ــم أهن ــا أخ ــات
لتصححها ،ال أهنا مل تقم بتصحيح واحدة منها..

الكرارة

ـ أنت عاقة ..
وتلفتت حوهلا ،ولكن مــن أنـت  ..أان لســت عاقـة ،وهنضــت مــن فــوق كرســيها واقرتبــت مــن النافــاة ،وأخــات
تتأمــل الطرةــق املوحــل حيــث ةقبــع املنعطــف ..ورفعــت ةــدها وأشــارت يف ختــاإل م أخرجــت م ـن فمهــا مجلــة كفح ـيح
األفعا ..
ـ نب هو العاق ..
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وكــررت  ..نعــم هــو املفــرتق العــاق  ..لســت أان  ..؟ هنــاك أمــي  ..وهنــاك أيب ،وكلهــم ةشــدن ليــب ف ـ ىل مــن
أإهــب  ..؟ تكلــم اي مــن تتهمــين ابلعقـوق  ..وقبــل أ تســمع اعــواب فُـتح ابب الفصــل ودخلــت الطالبــات يف جلبــة

وض ــجيج غ ــري مبالي ــات "ابألبل ــب" املص ــلوبة عل ــا انف ــاة الفص ــل ،ودارت ح ــول نفس ــها ورمق ــت الطالب ــات بقس ــوة
وصرخت فيهن..
ـ أان ..هنا ! ..
فـرا الصــمت علــا الفصــل ،وأخــات طرةقهــا ىل مكاهنــا أمــام الســبورة ،وأخــات قطعــة مــن الطباشــري ورفعــت
ةدها ،ويف منتصف الطرةق توقفت ،ورمقت الطالبات يف ارتياب..
ـ هو الدرس ةب  ..؟
وجاءها اعواب من أكثر من فم ،فلم تفهم شيئا ،فاكتفت مبــا مسعــت وأعــادت الطبشــورة ىل مكاهنــا ،وعــادت
ىل كرسيها ىاول تصــحيح الكـرارة

الــيت أمامهــا ،بينمــا ســرت مههمــة مكتومــة مــن الطالبــات ،حاولــت – العرةفــة –

برتها بوقوفها وأخات جتيل بصرها يف اعميع ،توقفت أمام واحدة ..
ـ أنت ..
ـ نعم  ..اي "أبلب" ..
ـ والدك فني ..؟
ـ مسافر..
وتوالت األسئلة علا الطالبات ،فوجدهتن مجيعا هلن آابء وأمهات ،الفها حيث ال أب هلا وال أم ..كانــت يف
مثل ســنهن ،ال تعــرف شــيئا ،ولكنهــا ار فهمــت ابقيقــة حبــاافريها ..أب مــءواج كــل سـنة  ..كـل شــهر لــب زوجــة وأم
ابئسة رمت اببنتها لرتضي أسرهتا ..كانت تســر وهــي تــر الــدار يف هــرج ومــرج  ..وكانــت مســرورة أةضــا وهــي ىظــا
بلحظة عطف عند زايرهتا لوالدهتا اليت اكتفت بتجربة واحدة يف الءواج ،لتكو عالة علا أسرهتا..
هكــاا وجــدت "حصــة" أمهــا ..وهكــاا وجــدت أابهــا  ..كانــت أمهــا ام ـرأة فلــم تــنجح مــن ألســنة الســوء ،أمــا
أبوهــا فمــاإا تعــرف عنــب ..؟ ال شــيء ســو هــاا اعحفــل اع ـرار مــن األبنــاء والبنــات ،وكــربت وخترجــت مــن معهــد
املعلمات ،أصبحت مدرسة ،حاولت أ تتجاوز كل شيء..
ولكــن كلمــة – عالــة – أخــات تتض ـ م أمامهــا ،تعرقــل خطاهــا ،متــأل مــا حوهلــا عتمــة ،وقــررت شــيئا مل ىــاول
البو بب ،لكن أحدهم اكتشف إلك ،فأخا ةالحقها صارخا فيها..
ـ أنت .عاقة.. .
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وهنضــت مـن مقعــدها ،واجتهــت ىل النافــاة ،وأزاحــت الســتائر  ..ورمقــت الشــارع املوحــل ،ورفعــت ةــدها هــا
املرة بقوة مشرية ىل املفرتق  ..والتفتت ىل الطالبات م صرخت فيهن ..
ـ نب هو العاق ..؟
وأجابت الطالبات يف صوت واحد ..
ـ نعم اي "أبلب"  ..نعم اي "أبلب" ..
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استقر رأةب أخريا علا أ ةتءوج ..وقــرر البحــث عــن الفتــاة املناســبة ،فأخــا ةســأل هنــا وهنــاك  ..ووجــد ولكــن
يف أعماقب شيئا ةدعو ىل عدم اإلقدام ،إ أنب ةر كل فتاة وجــدها "فاطمــة" تلــك الــيت لعبــت بعقــول الشــباب وفــاز
كل واحد منهم منها مبوعد كاإب  ..حىت هو أخا من مواعيدها الكثري ،لكن عنــدما ةصــل كــا جيــد الشــارع فارغــا،
وابب الدار مقفال ابلقفل األصفر املعتاد ..رغم أ هناك ابلداخل صو وحركة.
وقرر بعد جهد أ كل بنات املدةنة غري مناســبات ،وأفضــل حــل لــب أ ةتــءوج مــن قرةتــب رغــم عــدم معرفتــب هلــا،
فش ــد الرح ـال مص ـطحبا خال ــب واب ــن خال ــب ،أخ ــات الطرة ــق أم ــام الثالث ــة تقص ــر واب ـدةث بي ــنهم م ــا زال يف بداةت ــب،
والسيارة بني بظة وأخر ةرتفع أنينها لوعورة الطرةق اعبلي .
وصل الثالثة ،وتلفت "صــاحل" حولــب ةبحــث يف البيــوت الطينيــة املتنــاثرة واملـءارع املمتــدة علــا مــد البصــر فــوق
اعبال وبني األودةة عن جد ألمب اليت ماتــت وهــو يف الثانيــة ،ومحلــب أاب ىل املدةنــة حيــث لقــي هــو أةضــا ربــب فكفلــب
خالب واهتم أبمر .
ومل جيد من ةساعد علا رسم صــورهتا أو إكــر شــيء عنهــا فكلهــم نســيها ،ومل ةعــودوا ةــاكرو "حليمــة" ،فكــم
مــن حليمــة ماتــت يف هــا الســنني الــيت مــرت وأصـبح عمـر فيهــا ثالثــني ســنة ،كــل مــا اســتطاع أ جيمعــب هــو عشــرو
ألف رايل منها مخسة آالف دةن .
استقبلب اعميع ،ودارت الــدعوات ،كــل ةــوم يف دار وكــل وليمــة يف دار ومــا زال ابــدةث كمــا هــو يف بداةتــب ..
وطالت مــدة املكــوث بــدو نتيجــة  ..مــا الشــرو هــو ةرةــدها مل تتــوفر ،أو لشــرو أهــل الفتــاة مل ةوافــق هــو عليهــا..
وتسرب امللل ليب و ىل خالب ،فكلهم ةرةد أ ةتءوج مثلب ،وكلهم ةبحث عــن فتــاة ،وهــو ةرةــد فتــاة كاملــة ،وابــن خالــب
ةرةد امرأة مجيلة ،أما خالب ابن اخلمسني فريةد امرأة ولودا بعد أ مسحت لب زوجتب العقيم أب ةتءوج ،نــب ةبحــث عــن
امرأة اثلثة .
ووجد اعميع طلبهم ،وكا ابفل رائعــا ،وعــادوا والبســمة تــرف علــا األهــداب ،تــءوج األب وابنــب أختــني ،أمـا
"صاحل" فقد تءوج ابنة عم زوجة خالب العقيم .
ومــرت األايم رزق فيهــا الثالثــة ثالثــة مواليــد يف فـرتات متقاربــة ،وهـ

األقــارب ..هتللــت األســر الــثالث بفــر

وحبور ،ومل ةلحظوا يف فرحهم هاا ما ةدور يف قلب زوجة اخلال العقيم اليت شــاركت اعميــع فــرحتهم ومشلهــم بعطفهــا
و رشاداهتا إ كانت يف مقام األم لكل واحدة من البنات الثالث.
وانفجر املوق ف  ..قرر اخلال تطليق زوجتب اعدةدة بعد أ وجد يف سلوكها مــا ةعيــب ،وطلــب مــن ابنــب تطليـق
أختها مدعيا أبنب ال بد أ زوجتب أثرت عليها وأ ابنب مل ةالحا إلك.
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وتسرب الشك ىل قلب "صاحل"  ..فأخا ةراقب زوجتب وقرر غالق الباب عليها ابلقفل عندما ةغادر الدار.
ومل ةتوقف شكب عند حد فأخا ةنهار جسمانيا ونفســيا فشـ ص بصــر وأخــا ال ةكــف عــن ابــدةث يف مشــيب
أو وقوفب  ..وشعر زمالة مبا هو فيب لكنهم كانوا جيهلو السبب ،فلم ةستطيعوا الت فيف عنب أو حل مشكلتب.
وطلب جازة من العمل ملدة ثالثة أشهر ،فأخا زوجتب وسافر هبــا ىل القرةــة واسـتقبلب أهلــب ابلرتحيــب ،وطلــب
منهم عندما قرر السفر بقاءها عندهم حىت ةعود ألخاها مدعيا أنب انتدب للعمل يف أماكن بعيدة عن البالد.
وعاد ىل عملب ،ومل متــر أايم حــىت ىقــق مــا ادعــا فانتــدب ىل ابــدود اعنوبيــة مــن الــبالد م ىل الشـمال م ىل
خارج البالد ،وكأنب توقف قليال أثناء مشاغل العمل عن التفكري يف زوجتب وابنب  ..وحط الرحال أخـريا وقــد عــاد لـب
بعض هدوئب ،فقرر السفر ىل القرةة ألخا زوجتب وابنب ،أخا ةفكــر يف ةــوم الســفر ودخــل عليــب أحــد زمالئــب يف غرفتــب
مبقر العمل حيمل بني ةدةب رسالة وصلت مع ساعي الربةد الاي ال زال داخل اإلدارة ةوزع ما يف حقيبتــب مــن رســائل،
فهجم علا زميلب عندما تمل ختم الربةد وفض الرسالة وما أ وصل ىل هناةتها حىت هتاو علا مقعد ..
(لقد أرسلنا لك أكثر من رسالة ومل ةصلنا الرد عسا املانع خريا ..وقد إكران لك يف رسالة أرســلناها لــك منــا
شهر أب زوجتك انتقلــت ىل رمحـة هللا يف حـادث م ســف ..إ ســقطت يف حــد ارابر وهــي ىــاول جلــب املــاء ىل
البيت ..أما ابنك "عبد هللا" فهو بصحة جيدة وال مانع لدةنا

حضرت ألخا . )..

ووضــع رأســب بــني ةدةــب ةتأمــل الرســالة الــيت متــددت علــا املكتــب أمامــب ،م رفــع رأســب وأخــا ةتأمــل وجــب زميلــب
الاي ما زال واقفا ةنتظر منب كلمة شكر ،م طو الرسالة يف هدوء ودسها يف جيبب وخرج من مقر العمل..
❁❁❁

38

 1ـ الساعة الرابعة والنصف مساء :
ةبــدو مــع إلــك أنــين أمهلــت واجبــايت  ..انقضــا أكثــر مــن مائــة عــام قبــل أ أصــل ىل هــا النتيجــة ..ال شــيء
تبقا سو أن الثالثة ..السماء ملبدة ابلغيوم ،وكراسي املقهــا املنتشــرة هنــا وهنــاك شــبب لتلئــة ابملـر دةن واعرســو
غري الرأس ! ..
ةعدو هنا وهناك وبني بظة وأخر ةنادي بصوت مرتفع  :أربعة أسود !  .عيب حجر ! أو ّ
وأان أحاول أ أنصت أكثر من الالزم حىت أســتمع ىل ابــدةث الــدائر بــني رفيقــي صــاحل ومحــد..
اهلام

حــدةثهما

رغم أنب ال شيء ةثرين ..وصر أحدهم :
ـ مطر  ..مطر !
وتســاقط املطــر ،وأخــا الــءابئن ةفــرو  ،أمــا أــن الثالثــة مــع بـرادان وتعمريتنــا فقــد صــمدان ،وأخــاان نضــحك مــن

الفــارةن مــن مطــر الصــيف  ..هنــا ســحابة وتنقشــع ،وكــدان نيــأس  ..كــاد صــمودان ةــتحطم أمــام زخــة مــن املطــر  ..كــا
الرها كبريا  ..وتوقف املطر !!
وعدان بدةثنا الاي انقطع مع تساقط أول قطرة ماء ..عاد صاحل ومحد هلمسهما ..
رفيقي ومهست ..
وتملت السماء  ..يف شيء من الضيق  ..وتملت ّ
ـ صاحل  ..هل تاكر أابك  ..؟

س ال غرةب ..كنت أشعر بغرابتب وعدم استساغتب ومع إلك صممت علا لقائب ،صمت قليال ..وقال :
ـ أجل أإكر  ..وأعرفب ،كا رجال مغــامرة كثــري الــرحالت ..جـرا فاشــال  ..هاجســب ظهــر بعــري  ..رحـل إات
ةوم ومل ةعد  ..كانت سفراتب طوةلــة فلــم نكــن نقلــق  ..وجــاءان خطــاب بعــد مضــي ســنة علــا آخــر ســفرة لــب ةقـول نــب
مات ..أجل مات يف أرض الغربة  ..وال شيء أكثر من إلك ..
وصمت  ..كنت أظن أنين أعرف الكثري عن والد "صاحل" ،ورددت أنين أجد عطفــا خفيــا علــا الفــىت ومل أجــد
مــدعاة أل ألومــب لرغبتــب يف اإلجيــاز ..وكنــت علــا اســتعداد لتشــجيعب ومعاونتــب علــا االسرتســال  ..ونظــر يل "محــد"
لري أثر ابدةث فلم أمهلب إ فاجأتب ..
ـ حسنا وأنت اي محد ..هل تاكر أابك  ..؟
تملين مشدوها  ..فهو ةعــرف أنــين أةضــا أعــرف أاب  ..وأنــين كثـريا مــا جلســت معــب أســتمع ىل حدةثـب الشــيق
وشكوا من الءمن أبسلوبب الفكب املمتلئ فلســفة ومنطقــا  ..إ كــا حيلــل كــل شـيء وال ةــدع جمــاال للشــك  ..أســلوبب
مقنع وحوار هاد ..
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ـ أيب تعرفب  ..وأعرفب ،كا رمحب هللا حيرص علا أ تكو من الصابني قدر املستطاع ،وتوقف عــن ابــدةث..
كــا ةرةــد أ ةقــول ( كنــين أ أقــول لــك جيــاز أنــين كمــا اكتشــف امل لــوق األول قدرتــب علــا ملـ

خنصــر هبامــب

أستطيع أ أبني لك النتائج اليت تضمنتها ها الرتبة علا قدر ما وصين يف هاا املقام فقط).
 2ـ الساعة السادسة مساء :
دب امللــل والســأم يف أعماقنــا مــن مكوثنــا يف املقهــا بعــد أ فرغنــا مــن ابــدةث وســئمنا مــن مــرور القهــوجي
أمامنا بني بظة وأخر وصراخب ..
فركبنــا الســيارة وقــرران التجــول ب ـني الص ـ ور واألشــجار اتيطــة ابملكــا  ..ومــا أ فتحــت ابب الس ـيارة حــىت
واجهين س ايل..
ـ وأنت هل تعرف أابك  ..؟
تلفت حويل فوجدت "صابا" مشغوال دارة جهاز الرادةو و"محد" ةتلفت حولب وجييــل نظــر ليســتمتع ابلنظــر
ما أمكنب من األشجار.
ـ أيب ..مات وأان يف الثانية من عمري  ..لي

مبغامر أو جر  ..رغم أنــب كــا كــل شــيء ..اشـتغل يف التهرةــب

والتجارة وعاد في حنني  ..حاربب أهلــب فهــاجر ىل اعنــوب مــع ابكومــة وهنــاك وجــد عمــال  ..اشــتغل جبــد ونشــا
 ..ولكنب تويف خملفا الكثري من األمالك  ..ومع إلك ها أان ابن الثانية ال أملك شيئا وقد جاوزت الثالثني..
موظف عادي ..مرتيب حمدود  ..وتاكرت أ صابا ومحدا أةضا مثلي ال شيء ..كالمها موظــف عــادي ومرتبــب
حمدود  ..لكنهما ةبتءان بشيء جوهري ،هنما ةعرفا أابمها أما أان فكل معرفيت هي حكاايت معاصرةب ال غري ..
وعدان أدراجنا ىل املدةنة رغم أ الوقت ما زال مبكرا..
ـ ىل أةن  ..؟
ـ ىل البيت ..
ـ ملاإا ال نرجع ىل املقها  ..؟
وعدان ىل املقها بعد أ وافق االثنا ..
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ا ســتحال كــل شــيء ىل ضــباب وتالشــت الطرةــق  ..مل ةعــد هنــاك أمــل يف الوصــول ىل الــرب يف ســالم ..بــدأت
األحــداث تطفــو معلنــة عــن نفســها بطرةقــة صــارمة  ..زرعــت الــدموع يف عــني "فاطمــة" الــيت مــا برحــت تتأمــل ابنتهــا
اعاثيــة علــا أقــدام خاهلــا املـرةض ،فرتاقصــت الصــور أمامهــا تلعــن كــل شــيء يف هــا ابيــاة املوبــوءة الــيت أعلنــت عــن
وجهها ارخر فجأة.
كا كل شيء ةسري يف طرةقب بر بة ووضو  ،متأل النف

ثقة وابياة طعما لاةاا..

ـ ما رأةك اي فاطمة  ..؟
ـ يف  ..ماإا  ..؟
ـ يف أ تبقا هنا مع أبنائك أو ناهب ىل الطائف علا شر أ تسكين يف داران.
ـ لكن من ةعي

معنا أثناء غيابك  ..؟

األمر مستحيل هنا ،ويف مقدوران أ نطلب نقل ملف األبناء ..

ـ أجل يف استطاعتنا  ..ولكن كما قلت ..
ـ ةعين أسكن يف داران ..ألي كالك  ..؟
ـ أجل ..
ـ وهل أبقا وحيدة هناك ،وأنت تعلم أ للبيت طلبات وحاجات..
ـ أعلم ..
ـ أم ترغب يف استئجار خادما للعناةة أبمران ..؟
ـ يف مكاننا إلك  ..إا تعار بقاء أحد أشقائك معك..
ـ ولكن مل ال توفر نقود اخلادم ،وتدعين أقيم مع أسريت حىت تعود ..؟
ـ هاا مستحيل ..
وأصر "سامل" علا كل كلمة قاهلا ،ووجدت "فاطمــة" نفســها وحيــدة مــع شــقيقها املـرةض ،ترتقــب زايرة أحــدهم
ّ

حىت خا ىل املستشفا أو ةبل والدها لإلسـراع ىل جنــدهتا ،وتراكمــت الســاعات وكــل شــيء ةءةـد يف رهبــة اللحظــة
اليت تعيشها ومل ةسعفها تفكريها بشيء فتداعت يف غرفتها تبكــي  ..بينمــا أنــني أخيهــا املـرةض وبكــاء أبنائهــا اتيطــني
بب ةتسلل عرب الباب  ..كا املرض املفاجئ لب وقعب يف الدار الصغري يف هاا الوقت املتأخر من النهار..
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وأخــات عباءهتــا مــن املشــجب وخرجــت ال تلـوي

علا شيء ىل الطرةق ..وفوجئت ابلظالم امل يم وترددت وهي تنقل خطواهتا السرةعة ىل أي انحيــة ،وبعــد خطــوات
تت سيارة أجرة وقبل أ تفتح فمها منادةة توقف أمامها ..
ـ أن يف اخلدمة ..
ـ أبغا املستشفا ..
ـ السيارة  ..وصاحب السيارة خدامك  ..تفضلي ! ..
ومل تتحرك السيارة فقد أصر السائق علا أ تركب ،ومهت ابالنسحاب ،لكنب استغل خلو الشــارع فلحــق هبــا
وأمسك بيدها بقوة وتصميم..
ـ أمرك  ..لكن جيب سعاف املرةض ..
ـ من عيون  ..ب

 ..؟

ـ ن أعدك وأقسم لك فقط ساعدن ..
وأخــات امل ـرةض ىل املستشــفا واثبــت ىل رشــدها ،فأخــات تفك ـر يف وعــدها  ..كــا عليهــا أ تبحــث عــن
خمــرج وطلبــت مــن الســائق أ ةوصــلها ىل منــءل أســرهتا وتــردد ،لكــن طمأنتــب أبهنــا عنــد وعــدها لــب ،واســتقبلها والــدها
وبقيــت األســرة مســتغربة زايرهتــا املفاجئــة وأطلــت الــدموع مــن مقلــيت والــدهتا وهــي تــر امل ـرةض والقلــق الــاي تعيشــب
ابنتها..
عــاد االطمئن ـا ىل فاطمــة وهــي تــر اعميــع حوهلــا ،فأخــات تعــود ىل حالتهــا الطبيعيــة وتتعجــب مــن ابنتهــا
البكــر الــيت أصــرت علــا البقــاء طــوال الوقــت جاثيــة عنــد أقــدام امل ـرةض تشــجعب علــا تنــاول الــدواء وتســاعد علــا
األكل..
وكــا ب ـني اعمي ـع قرةــب أصــر علــا اإلش ـراف علــا عــالج امل ـرةض ،أخــات تتأملــب مت ـاكرة أنــب تقــدم ةومــا مــا
لطلب ةدها ..وتوقفت أمام والدها تتأملب وهو ةتحدث  ..ةوزع أوامر  ،م د ةد ليدثر أو ةربت علا املرةض .
ـ نك انتهازي ..
خرجت ها اعملة رغم أنفها وتبتعد بنظرها عن أبيها خشية أ ةسمعها أحــد وعــادت متســللة تتأمــل أابهــا..
كا كل شيء ةسري كما كا منا بظات ،ولكن ملَ تفوهت هبا الكلمة ؟ .
"ســاملا" رجــل غــين وإا مركــء مرمــوق أمــا هــاا القرةــب فهــو جمــرد موظــف صــغري ،وصــاحب ســيارة األجــرة..
ماإا ةكو أةضا  ..أترا انتهازي أةضا وانتصبت صورة زوجها أمامها فصرخت.وأنت.ت  ..ماإا تكو  ..؟
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وأاثرت انتبا اعميع مبا قالت..
ـ فاطمة ..ما بك ..؟
ـ ال شيء..
ـ لكن ماإا قلت  ..؟
وتدخلت والدهتا ..
ـ هنا متعبة  ..اهنضي لتنامي قليال ..
وتــرددت ولكــن نظ ـرات أبيهــا ورجــاء أمهــا دفعاهــا ىل مغــادرة الغرفــة مستســلمة  ..ووقفــت يف انفــاة غرفتهــا
القد ة ترمق األفق يف س وتبحث عن جواب ..
❁❁❁

43

لتنهار كل املباد وليعم الدمار العامل ،لرتحل الكلمات الطيبة يف قــارب صــغري جيرفــب التيــار ىل أعمــاق البحــر،
وجتتا األعاصري واألمواج املد وتتالشا صرخات اهللعني ..يف الضباب األسود الــاي أمتـ أ أغطــي بــب كــل شــيء
حويل حىت نفسي ..أان حاقدة ألن منبــوإة ،كلهــم رأوا يف شــبح اعر ــة وحقــد البشـرةة مجعــاء رغــم أنــين مل أقــرتف إنبـا
ةاكر  ..ماتت أمي وهي تصر علا أ أكو بعيدة يف مدرسيت الداخلية اليت قرر أيب حبسي فيها  ,وأةــد قـرار مجيــع
أفراد األسرة  ..كنت أملح برةق االنتصار ةطل من العيو حويل فأعيد بصري حســرة أحبــث عنــد أقــدامي عــن ابقيقــة
الضائعة يف زحام من حويل ..مل ةنتشلين رفــاقي لــا أان بــب ومل وفــف مــن مضــاعفات مــا أعــان رحيلــي الــدائب وحرصــي
علا البحث عن الغرابء ..كنت أفر من اعميع ألحرص علا اكتساب صدةق..
كنــت أخشــا مشــاهدة إلــك الربةــق الــاي تت ـب يف عــني أم ـي وهــي جثــة هامــدة مســجاة علــا فراشــها ..كــا
عهدي هبا بظة االنتصار عندما وافــق أيب علــا دخــايل املدرســة الداخليــة  ..الربةــق الــاي شــع مــن عيــو اعميــع نــب
ار ةطــل بقــوة مــن عيــين والــديت امليتــة والــيت أصــررت علــا مشــاهدهتا قبــل مواراهتــا الـرتاب ..ومبعــث صـراري ىــدي
اعميــع ..وأيب املنهــار الــاي اهنــار لتلــك اهلمســات املســمومة الــيت تــدور حــويل ..كنــت أرةــد مــنهم أ ةصــمتوا ولكــن
إلــك زاد مــن ثرثــرهتم ،وتقــدم مــين طبيــب األســرة ةســألين كنــت أرةــد مســاعدة ويف بــطء أزحتــب بيــدي واجتهــت ىل
الكرسي الاي اعتادت أمي اعلوس عليب يف غرفتها ..وأخات أبكي ..
كا بكائي صــميت وتلفــيت حــويل  ..وكــا الفـراغ حيــيط بــب  ..مل تكــن هنــاك جــدرا وال ســتائر نوافــا  ..أبــدا مل
ةكن أمامي سو فضاء رحب  ..ال أعلم كم من الوقت مر  ..كل شيء هــاد  ،الـراي ســكنت ،وأغصــا ابدةقـة
لءمت الصمت  ..وأخا املوكب املهيب جيتــاز ابحــة الــدار  ..اعميــع مطــأطئ الـرأس كلهــم الصــمت وتقـرأ أفكــارهم
بشيء حاولت معرفتب من تلفت بعضهم وهم ةتبادلو أمــاكنهم ىــت الــنع  ،وألصــقت وجهــي بءجــاج النافــاة أتمــل
الطرةق واملوكب ةغرب ..ةبتعد  ..وشعرت يف تلك اللحظة ابلدموع تنســكب علــا خــدي ومسعــت ورائــي خطــوات ..
كا أيب املنهوك وتلقفين باراعيب ،كنا نبكي ،ودخلــت عمــيت ،ودخــل بقيــة أفـراد األســرة ..لقــد انتهــت مراســم الــدفن
 ..طمر القرب يف ثوا  ،فقط شعرت فيها أب أيب مل ةكن يل شــيا مــن ابــب وأ هنــاك نقطــة نســتطيع االلتقـاء عنــدها،
ووقفنا مطأطئي الــرةوس نتقبــل العـءاء  ..كانــت كلمــتهم واحــدة ،كلهــم ةقولــو كلمـة واحــدة حــىت إلــك الصــيب الــاي
التصق بساق أمب مع أنب مل حيرك شفتيب ال أن مسعتب ةقول الكلمة نفسها ..وىركت مبتعــدة أخــات أســري وأان ســامهة
مل أابل بنظرات من حويل وال ابستعطاف أيب وهو ةرجون الوقوف ىل جانبب لشــد أزر  ،وانتهــت فــرتة العـءاء ،عــاد أيب
ىل مصــنعب وأخ ـا اعميــع ةعــودو ىل مــرحهم ..كثــر عــدد ســكا الــدار هــا املــرة ،هكــاا تصــورت رغــم أننــا فقــدان
أمي ..لقد كا الضجيج أل الغرف واالجتماعات الثنائية الصامتة ىطم أعصايب ..
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نظرة النفور تقــابلين مــن اعميــع الــاي ةتجنبــو االنفـراد يب ،جمنونــة  ..زرع أحــدهم هــا الكلمــة يف نفــوس مــن
حويل فصدقو  ،وتض مت اهلمسات ،مسعت اخلادمة تكلم أحد عمايت..
ـ مل ال تعود سلو ملدرستها  ..؟
وعرفت مدرسيت أهنا تلك الكلية البعيدة للشواإ واملشاغبني وإوي ابساسية اخلاصة.
ـ حممود ..ملاإا ال تعود سلو ملدرستها  ..؟
كا أيب ةتلقا هاا الس ال يف كل مكا  ..حــىت عنـدما أخلــو بــب وجنعــل مــن الصــمت رســول تفــاهم كنــت أحل
علا الس ال املرسوم علا اعدرا يف كل مكا وصرخت يف أيب..
ـ وأنت هل ترةد مين الاهاب ىل املدرسة  ..؟
وإهبــت ىل املدرســة وبعــد أايم إا أبيب ــوت ..تــدهورت ســيارتب  ..ومل ةعــأ أحــد بطلــيب وغرقــت يف دمــوعي
بشكل رهيب حىت وجدت املشرفة علا القسم الاي أان فيب أنب جيب مساعديت (كا إلــك يف ليلــة مشــئومة ابلنســبة
يل صرخت الفرحة يف جنيات داران )..وأغلقت املشرفة فمي بيدها وهي تقول :
ـ ن أعرف كل شيء ..
ـ ولكن هل أان جمنونة  ..؟
وطأطأت رأسها  ..وحاولت أ أنسحب من أمامها ولكنها أمسكت يب..
ـ سلو  ..أنت لست جمنونة ،لكن هناك من ةهمهم لصاق ها الصفة بك ..
علي ..
ـ كلهم ةتجنبو أ ةعطفوا ّ

ـ نب عطف من نوع خاص  ..عطف من نوع آخر  ..أحدهم فرضــب علــا اعميــع  ..ومــع مــرور الــءمن صــدقو

حىت أبيك صدقب ،وكالك أمك رغم أهنا تقف ىل جانبك كانت ختشاك وتنعتك يف فرتات جمنونة..
ـ ن أتاكر أول مرة نعت هبا  ..عندما خرجت من غرفتهــا عنــوة حيــث كنــت أحــاول وأان يف العاشــرة كمــا أظــن
فك اببل امللعو امللتف حول رقبة أخي الصغري..
ـ لقد اهتمك اعميع أبنك خنقت أخاك بسبب غريتك منب أل اعميع ةهتمو بب.
ـ ولكن اي سيديت ..
ـ أعلــم  ..لقــد دخلــت الغرفــة فوجــدت اببــل ةطــوق عنــق أخيــك ،وعنــدما مل ةتجــاوب مــع حركاتــك أخــات
تفكني اببل حماولة ةقاظب ف إا بوالدتك تدخل فجأة وةلحق هبا ارخرو ..
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ـ أجل ..
ـ وبعدها أخا اعميع ةنعتونك ابجملنونة ..
ـ أجل .
ـ وار ىققت مآرهبم ،ومبا أن أعرف أنك لست جمنونة لالك جيب علي مساعدتك ..
ـ إا ملاإا أبقيتين هنا كل ها املدة ..؟
ـ خوفا علا حياتك ..
وخرج ــت م ــن ابب ص ــغري ج ــانيب م ــن املدرس ــة وأخ ــات أجت ــول يف الش ــوارع ح ــىت وص ــلت ال ــدار ال ــيت وج ــدهتا
مهجورة ،وأخات أحبث عن منفا أدخــل منــب ليهــا ،ودخلــت ..أخــات أجتـول يف ردهــات الــدار وأشــعل األنــوار حــىت
أصبح البيت قطعة من نور ..وةقرع الباب اخلارجي ،كا ابارس الليلي الــاي اعتــاد املرابطــة أمــام الــدار أثنــاء نوبتــب،
وجتلجل من اخلوف عندما شاهدن ،لكين قابلتب اببتسامة رقيقة ،ودسست يف ةد قطعة من النقود وأان أقول..
ـ ال تدع أحدا ةدخل الدار حىت ختربن..
كانت الصور جتري أمــامي وأخــات أالحقهــا أحبــث يف الغــرف املشــعة ابألنــوار عــن شــيء بينمــا أصــوات فرامــل
السيارات املسرعة اليت تقف أمام الباب تصك أإن ،تدفعين ىل اعري ،كنت أحبــث عــن شــيء ال أعرفــب ..وتصــلبت
أمام غرفة استعصت علي ال أإكر ملن كانــت ،ولكـن البــاب فــتح ..كانــت اعــدرا ملط ــة ابلصــور وابملنــاظر اعميلــة
وقد عالها الرتاب . .أخات أجول أتفحص اللعب املتناثرة ..لقد كانت غرفة أخي الصغري الاي كنت ســبب موتــب..
وشــاهدت السـرةر املتحــرك املشــدود ابببــل (أل والـديت كانـت هتــء بواســطتب أثنـاء انشــغال اخلادمــة) وأخـات اببــل
بيدي هازة السرةر حماولة تاكر صورة أخي ،لقد بدت تلك الصور املوضوعة يف براوةــء حــول السـرةر غرةبــة ومل أعرهــا
انتباهي..
وتاكرت شيئا وأان أتمل صورة عمي أمحد أصغر أشقاء أيب فأطلقت اببــل مــن ةــدي ..وأخــاهتا بــني ةــدي وأان
أس ــتغرب وجوده ــا يف إل ــك املك ــا  ..ور ج ــرس س ــيارة الش ــرطة ف أس ــرعت والص ــورة ب ــني ة ــدي خارج ــة م ــن الغرف ــة
وهبطت الدرج م شرعت الباب علا مصراعيب داعية اعميع ىل الدخول وأخات أتمل اعميع املاهولني وشــاهدهتا
مبتسمة ،وتقدمت وهي متد ةدها ملقية ىية املساء وأجبتها ابأناءة من رأسي ،م دعت اعميع ىل الدخول .
كـا أعمــامي الثالثـة وعمــايت وكــل املســتفيدةن مــن وفــاة أيب ابإلضــافة ىل رجــال الشــرطة ومــدةرة املدرســة الــيت
هربــت منهــا ،وأخــاتين املشــرفة جانبــا ،وأخربهتــا مبــا قمــت بــب ،م قــدمت هلــا الصــورة فتأملتهــا وأخــات جتيــل نظرهــا يف
اعالسني ..وعندما وصلت ليب دفعتها بكتفي فتوقفت أمامب واقرتبت من ضابط الشرطة.
ـ ماإا هناك اي سيدي ..؟
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ادعا أ هناك لصوصا بدار املرحوم حممود..
ـ ال أدري لقد اتصل يب أحدهمّ .
ـ إ ملاإا جلست  ..؟
وهنض الضابط مرتبكــا ،فأخاتــب جانبــا وىــدثت معــب قلــيال ،وعنــدما انتهيـت ،اختــا طرةقــب ىل البــاب اخلــارجي،
وهو ةشري ملرافقيب ،وهنض العم أمحد..
ـ سيدي ..؟
ـ وماإا ترةد  ..لقد أثران املشاكل لسيدة الدار..
ـ ولكن  ..؟
ـ أعلم ما ترةد قولب ،لكن ما دامت املشرفة واليت تعرف كل شيء شرحت األمر فال داعي للبقاء..
وخ ــرج الض ــابط ومرافق ــو  ،ودب ــت ابرك ــة يف ال ــدار املهج ــورة ،أم ــا أان فق ــد أخـ ـاتين املش ــرفة وامل ـدةرة جانب ــا،
وسألتين املدةرة عن سبب هــرويب ،واحــرتت يف اإلجابــة ،لكــن املشــرفة شــرحت املوقــف ،وىــول غضــب املــدةرة ليهــا،
ووعدت مبجازاهتا وهي خارجة والتف أعمامي حويل بينما اختفت النسوة ورا الصمت علينا .
ـ سلو تعبة جيب أ تر

..

ختلصــنا مــنهم وأخ ـاتين ىل غــرفيت ،وأخــاان نتحــدث ،كانــت تعــرف كــل شــيء عــن الــدار  ..دخلنــا غرفــة أخــي
لنبحــث يف الــءوااي واألدراج عــن شــيء  ..وانتقلنــا ىل غرفــة أمــي نبحــث ابألدراج واخلـءائن ووجــدان "دوســيب" احتــوت
وصــفات طبيــة ،كتبهــا طبيــب األســرة ،كمــا عثــران علـا دفــرت بــب بعــض املالحظــات ..وخرجنــا مــن الغرفــة لنفاجــأ ابلعــم
أمحــد ةتلصــص ،حيــث تصــلب يف مكانــب ،ومـرران بــب يف هــدوء – جمرمــة – هكــاا كنــت لكــين يف نظــر أقرابئــي جمنونــة،
وهلــاا مل حيــدثين أحــد عنــد الصــبا  ،ومل ةشــاركين مائــدة اإلفطــار ســو املشــرفة ومـدةرة املدرســة الــيت وصــلت مبكــرة،
وأخات أجتول مع االثنتني يف حدةقــة الـدار ،وملـا عــدان كــا اعميــع يف غرفــة اعلــوس ،وطلبــت املشــرفة الشــرطة الــيت
حضرت وقدمنا للضابط امللف الاي وجدان يف غرفة والديت م طالبتب بفك ابجء علا الدار واملصنع ،وتســليم كــل
شيء يل ،واحتج ابضور ،وأخات الكلمات تعلو بينما أخا ةقلب امللف ..
ـ هنا جمنونة وقاتلة ..
ورفع رأسب ابحثا عن صاحب الصوت  ..ولكن را الصمت علا اعميع وهنض ىل التلفو وطلــب الــدكتور،
وهو ةتأمل اعميع ..وحضر الطبيب ،فأخا جانبا وأطلعب علا األوراق ..
ـ وكيف مات الصغري  ..؟
ـ كما أظن طبيعيا..
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ـ ولكن أةن الشهادة ..
ـ ها ..
وتمل الشرطي الشهادة ،م اطلع الدكتور علا مجلة وضع ىتها خطا (لقــد قتلــت أخاهــا ،هنــا جمنونــة ..ولــوال
مساعدة الطبيب لكانت فضيحة).
ـ ما رأةك يف ها الكلمات  ..؟
ـ ال أدري  ..ولوال أن أحتفا بسجل لألسرة لكنت صدقت هاا.
ـ هل كا الطفل مرةضا  ..مرض املوت  ..؟
ـ تقرةبا..
ـ ومن كا ةشرف علا عالجب ..؟
ـ أمحد كما أإكر  .أل املرحوم كا مشغوال يف سفرايتب ومشروعب اعدةد .
ـ املصنع ..؟
ـ أجل .
ـ وسلو هل تاكر عنها شيئا ..؟
ـ أبدا ..
ـ أال تعرف دوافع دخاهلا مدرسة داخلية  ..م عدم مشاركتها يف دفن والدها؟
ـ قيل هنا اعتارت ..
وتلفت حويل أحبث عن شيء أهني بب ابدةث واقرتبت..
ـ أمل ةقولوا لك ن جمنونة ..؟
ـ كنت أمسع شيئا من هاا لكنين ال أهتم..
ـ ملاإا  ..؟
ـ ألهنا بعيدة ..
وأخرج الضابط صورة عمي أمحد القد ة من ىت امللف..
ـ هل تعرف صاحب ها الصورة  ..؟
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ـ أجل ..
ـ شكرا ..
واقرتب العم أمحد وجل

علا املقعــد الــاي غــادر الطبيــب ،ســيد أمحــد ابنــة أخيــك "ســلو " تطالــب بتســليم

خملفات والدها ،ولكن هناك اعرتاضا منك ..وتدعي أهنا جمنونة ولا هو ملمــوس نــر أ إلــك كــاب ،وهنــاك دوافــع
لالك فما هو سبب معارضتك ..؟
ـ ال شيء ..ولكن حرصا علا املصلحة العامة .
ـ إ ال اعرتاض  ..؟
ـ أان ال أعرتض ..ولكن لــو قابلــت ارخـرةن لوجــدهتم ة ةــدو فكــريت وأ مــا قلــت حقيقــة وال مصــلحة يل فيمــا
إهبت ليب ..
ـ وما هي عالقتك بوالدة سلو ابقيقية  ..؟
وجحظت عينا العم أمحد عند مساعب هلاا الس ال ،وأخا ةرتع

عندما لو الشرطي بــدفرت مــاكرات والــديت..

وطال ابدةث وحضر آخرو وتالشا فيب صرارهم وادعاةهم أن جمنونــة  ..وتســلمت كــل شــيء وخرجــت الصــحف
ىمل نبأ دخويل اجملتمع وتلقفتين األضواء ،وأخات أحبث عن نفسي بعد كل هاا ،ولكــن وجــدت أن منبــوإة  ..لقــد
طغت تلك املرحلة املرتسبة يف أعماقي أخريا وشعرت أب علــي أ أنــءوي ..لقــد وجــدت أخــريا الربةــق ،ولكــن بصــورة
جدةدة ..كا برةق ابقد الاي ةطلق من مقل من حول حىت مــن املشــرفة الــيت وجــدت أ دورهــا انتهــا ابنتصــاري..
ونسيت يف بظة انبهاري فضلها فتالشيت يف الءحام ..
❁❁❁
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الس ــاعة السادس ــة مس ــاء وق ــد ه ــدأ ك ــل ش ــيء ،ومل ةب ــق أم ــام اخلن ـدق وأك ــوام ال ـرتاب س ــو األطف ــال ةلعب ــو
وةتسابقو علا صع ود الرتاب واللف حول (الدركتور) و لقاء ابجــارة الصــغرية يف اخلنــدق النــدي الــاي احــتقن املــاء
يف بعض جوانبب  ..وفجأة عال صرا الصبية ..
ـ عنءة سقطت يف اخلندق! ..
ـ أةن  ..؟
وأشار صيب ىل املاء اتتقن يف اخلندق حيث كانت بعض الدوائر والفقاعــات تطفــو علــا الســطح ،ومل ةشــاهد
اجملتمعو شيئا ة كد صدق الصيب الاي را ةــردد أ عنــءة صــغرية ســقطت يف املــاء ،فعــادوا للتفــرق واعــري  ..بينمــا
بقي الصيب الاي شاهد العنءة ةتأمل سطح املاء  ..ومــر الوقــت وهــو واقــف ،وحــل الظــالم فغــادر مكانـب ،بــءغ القمــر
إ كانت ها الليلــة مــن ليــايل منتصــف الشــهر وال شــيء يف الشــارع ســو اخلنــدق العميــق املمتــد علــا طــول الطرةــق
وأك ــوام الـ ـرتاب املءروع ــة عل ــا اع ــانبني (وال ــدركتور) عل ــا رأس اخلن ــدق يف ص ــمت وق ــوة كقائ ــد فرق ــة ص ــمم عل ــا
االستمرار واملضي قدما ،وخرج "حممد" من الدار حيث مسع صو يف الشارع ،ولكن ال أحد هنــاك ،وأطلــت "بدرةــة"
برأسها من انفاة غرفتها ،م اختفت بسرعة فقفل عائدا ىل مقعد أمام التلفءةو ..
ـ من هناك  ..؟
ـ ال أحد ..
ـ ولكن ملاإا هنضت من مكانك  ..؟
ـ لقد مسعت جلبة يف الشارع ..
مل ةستمر ابدةث طوةال وهنضت "م " من مكاهنــا ودخلــت املطــبب إلعــداد فنجــا مــن القهــوة  ..متلملــت يف
عداد حيث حاولت دفعب علا مساعدهتا يف استاكار دروسها خاصة وأ االختبار مل ةبق عليب سو ةومني فقط..
عاد الضجيج ىل الشارع جمددا ،فقد أخا عمال ابفر ةعملو هبمة ونشا  ،وأخا (الدركتور) ةكمل مسـريتب
أ ــو كم ــال ش ــق الش ــارع ،بينم ــا البن ــات واألوالد وه ــم يف ط ـرةقهم ىل مدارس ــهم ةتوقف ــو قل ــيال لتأم ــل م ــا ة ــدور م
ةواصلو سريهم  ..ةوم جدةد من العمل عليب أفاق حممد علا غري العادة وخرج ألخــا الفطــور  ..كـل شــيء عــادي،
هن ـا ابرك ــة ال ــيت ب ــدأت من ــا الش ــهر  :العم ــال أنفس ــهم ،والعم ــل ال ــدائب نفس ــب (وال ــدركتور) ال ــاي جي ــر األرض،
واألطفــال الواقفــو علــا أبــواب املنــازل ملتابعــة العمــل ،والفكــرة الــيت أخــات ترتســب يف األعمــاق عــن القــوة  ..قــوة
األقءام الاةن ةقفو حول (الدركتور) كل ةوم متأملني ما تقوم بب ها ارلة من عمل جبار غري مباليــة مبــا حوهلـا والــيت
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مل تصل ىل شيء رغم اتاوالت اليت أقلقت راحتب حىت نب أخا ةقفل الباب ابملفتا خشية أ ةصيب طفلتــب مكــرو
عند إهابب ىل العمل يف الصبا .
وجلـ

ع ــاد املتفرج ــو للتك ـ ّـوم ومتابع ــة (ال ــدركتور) يف غ ــدو و ايب ــب إا أغلق ــت امل ــدارس وال ــدوائر ابكومي ــة أبواهب ــا

أصــحاب املنــازل املطلــة علــا املشــروع ةقفــو يف نوافــا منــازهلم وعلــا األبــواب بعــد أ نــءعهم الضــجيج مــن

الفراش وبظة القيلولة  ..وارتفع صوت الصيب ..
ـ ها العنءة ..ها العنءة..
وأس ـرع اعميــع ليــب  ..لقــد كــا صــيب البارحــة ال ـاي شــاهد ســقو العنــءة يف اخلنــدق وأخــاوا ةتــأملو ال ـرأس
الصغري الاي طفا فوق سطح املاء..
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(جرحنا صار أومسة) ،وفجأة ةغرز اخلنجر املتسلل من الشباك يف ظهر األم البائسة الــيت ســحبها القــدر بطرةقــة
عفوةة لتنام يف فراش زوجها املهدد ابملوت..
وأنسا كل شيء وةد صدةقي هتء كتفي..
ـ شوف كيف اجملرم قتل أم شليب ..
وأان عندك بني عينيك اليت أجهل ار لوهنا ،وجسمك األصفر الناحل وغرتك الشقية تثري هواجســي ،مل أكــن
أعرف شيئا بعد ،أعــي

علــا كتــاب املدرســة ..أتغــا وأفطــر بــب وطــرف املســطرة ةنســلت يف قســوة علـا قفــا ةــدي،

ألن مل أح ــل ابس ــاب ومل أحف ــا ج ــدول الض ــرب ،ألن س ــهرت ب ــني عيني ــك وة ــدك الص ــغرية حركاهت ــا جت ــابين وأن ــت
تتحدةن علا الكريم محاتك انةلة ..
أان ار قد جاوزت العشرةن ،شاريب ةقف عليب الصقر ،وإقين شائكة ،أما صــويت فمــا زال هــو  ..هـو مل ةتغــري
 ..غري أن زدت ىوال ومل أعد إلك الولد الاي ةرتدي األمســال فــال ةـ ثر فيــب منظــرك املغـري ،وأنــت تتنــاولني فطــورك
املتأخر يف غرفتك وقد تبعثر شعرك وضاعت اخلصــلة الشــقية  ..أو وأنــت متــءحني مــع ؟!  ..وتصــارعني شــقيقاتب ،كــل
هاا عاد ىل خميليت الليلة ،كنا ثالثة أنت  ..وفاتن ..وأان ،نسري يف الطرةـق املظلــم الــاي ةوصــل ىل دار أخيــك ،وقــد
أزحت – ابجاب – عن وجهك وتعلقت بكتفي كعجوز أكلت ظهرها السنني ،وفاتن تقهقب وهي تتلفت حــارة مــن
أ ةلحــق بنــا أحــد ،وأنــت متمادةــة يف متثيلــك ،الهيــة عــن كــل شــيء حــىت عــن إاتــك ،تفكـرةن يف إلــك العهــد البعيـد
الاي مل ىفظي عهدك معب  ..ورغم دموعك لبست ثوب الءفاف األبيض واعميع ةضنوهنا دموع الفر ..
نب هنا وصل اليوم ىل الطــائف يف مهمــة رمسيــة ،والليلــة حفــل عشــاء ةقيمــب أخــوك علــا شــرفب ،وأنــت مرتبكــة،
تخرت حىت ال ةشعر أحد ابرتباكك ،فأثرت حــرييت وخــوف فــاتن مــن أ ةطــل أخوهــا فيثــري منظــران املرةــب ،ومل تتبـق
غري خطوات حىت عــدت للحقيقــة لكــن كــا فيــك شــيء جدةـد ،أنــت مصــفرة ،وقــد فضــح إلــك عــامود النــور ،بينمــا
فاتن منشــغلة يف عــادة حجاهبــا  ..وتصــلبت نظـرايت عليــك تســأل هــل أنــت حممومــة ؟ وهــءك اكتشــايف إلــك ،ومل أقــل
شيئا ،وعدان لواقعنا ،كا صــوت العــود الــاي ةــداعب أو ر أخــوك ةصــل ىل الشــارع كتواشــيح مالئكــة ،وتوقفنــا كــي
نغرتف من اللحن اهلاد يف وحــدتنا وانطالقنــا وأةــدةنا متشــابكة أــن الثالثــة مكــونني حلقــة عجيبــة ومسعنــا وقــع أقــدام
تقرتب من الباب فرتكنا الباب ةقرع وابتلعنا املسكن أنتم ىل الغرف الداخلية وأان ىل اجملل

اخلاص ابلرجال ..

وفجأة ةنغرز اخلنجر وتنطلق سيارة شحن مسرعة تــدفعين ىل أ التصــق جبــاري مــن اخلــوف وأصــواتكم تصــلنا،
لقــد كانــت بيــنكم واحــدة خائفــة مــن الســيارة املســرعة لســت وحيــدا فأخــات أضــحك مــن حــويل ،مــن طفــوليت الــيت
أخات أودعها ،وةدي يف حضن الشقية اليت كل صبا تضرب شقيقيت عندما نلتقي هبا علـا طرةــق املدرســة – تلــك
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الالجئــة الشــقراء – الــيت ةطــري فســتاهنا القصــري اهلــواء فيظهــر قفاهــا وســرواهلا الصــغري كانــت تعــض كتفــي يف عفرتــب
وطفولتب ..
كنــت أنســاها عنــدما أراك منتصــبة أمــامي ويف ةــدةك اببــوب العش ـرةن ولوحــة اخلشــب املركونــة علــا اعــدار
تنتظران ،ونتحد فاتن والالجئة لكن األخرية تقرصين يف ف اي بقســوة كلمــا يت دوري يف اللعــب ،وأقــاوم وأان أر
حبري ةتالطم والءوابع تثري صفو  ،هتم أب تبتلع زورقي الصغري ،لكن نفوز لي كالعادة بتفوق منــا بعــد حماولــة ايئســة
وةدي ترتع  ،وأان أتطلع ىل الالجئة بعني إاوةة ف إا هبا تغلي وقطرات الدم يف عينيها ختضب ةدي ابللو القــان ..
وبكــاء مــر ونشــيج ةقطــع صــدري ةلــو وجــب أخــيت الصــغرية وهـي ترجــو والــديت أب ال تــدعها تــاهب ىل املدرســة مــرة
اثنيــة  ..نــب أنــت وقــد إهبــت فــاتن مــع زوجهــا بعــد أ ةئســت مــن أخــي  ..وأــن غــريان داران القد ــة مبنــءل بعي ــد،
والالجئة أصبحت ترتدي العبـاءة وهـي تســري لوحــدها يف طرةقنــا القــدمي ،وزوجــك ابع منءلــب ،وأخــوك ســافر ىل جــدة
بعد أ جنح يف دنيا الغناء فغدا مرموقا ..وأوالد حينــا أصــبحوا رجــاال ةالحقــو بنــات املــدارس  ..متـرةن ار يب وبــني
ضجيج صالة السينما والدخا الاي ةدفعين ىل السعال – يف منامتك ابمراء – والسيارة ما زالــت منطلقــة والبطــل
ةطرد من البولي

وأم شليب خترج مــن املستشــفا ،تتقــدمني أــوي يف ةــدك خنجــر ،وأفغــر فمــي يف بالهــة وةــدك ترتفــع

وعيناك تقدحا شرر اعر ة ،وغيمة محراء متر يب فال أشاهد شــيئا ،لكــن برةقــا ةلفــت انتبــاهي عنــد قــدمي نــب اخلنجــر
وةــدك مــا زالـت مرتفعــة وعينــاك متحجــر وقــد فقــد لوهنمــا وجسـمك الصــغري تبتلعــب األرض  ..وعينــا مــن دم ..
أم ــا مي فت ــاة ش ــقراء ش ــعثاء الش ــعر  ..وفس ــتا قص ــري ةلع ــب ب ــب اهل ــواء  ..ووج ــب ص ــامت ن أعرف ــب لك ــن ال تس ــعفين
الااكرة ،فقد متلكين الوهم واخلوف.
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ابطــام ــأل املكــا  ،أخشــاب مبعث ـرة وبراوةــء صــور حمطمــة ،وعلــب صــفيح فارغــة أو حمشــوة أبوراق الصــحف
واجملالت  ..كل شيء ةدل علا أ ها ابالة هلــا رةــب طوةــل ال ةســتطيع املتعمــق مــن الءائـرةن ىدةــد أو االقـرتاب
منــب  ..حــىت ســليما إاتــب ال ةــاكر مــىت اشــرت هــا الـدار اخلربــة أو مــىت قــرر الســك فيهــا و كـا حيــتفا أبوراق
ةصاالت الكهرابء و ناارات البلدةة بشأ البالوعة وشيء آخر من أوراق اشرتاك التلفو اعدةد.
كــا ســليما ةقــدم الدوســيب الــيت ىتــوي كــل هــاا لكــل ســائل عــن رةــب شـرائب الــدار ،وإات ةــوم وعلــا غــري
العادة وقفت سيارة نقـل صــغرية أمــام ابب الــدار ومحلهــا جمموعــة مــن العمــال اببطــام الــاي ــأل املكــا ومل ةكــف رد
واحــد بــل اث واثلــث ورابــع حــىت ظهــر بــال الغــرف وتـراب ابــوش ،ومل ةبــق ســو الفـراش الــاي ةنــام عليــب وجهــاز
التليفو ودوسيب اإلةصاالت .
ركب ابلقرب من السائق ويف ابراج ل تكومي اعميع وبــيعهم وعــاد ةصـفق بيدةـب ةتلفــت حولــب و كـا الغبـار
ةلفب ،ويف هــدوء دخــل الــدار ووقــف أمــام املــرآة القد ـة املءروعــة فــوق املغســلة ابلقــرب مــن ابب ابمــام وتمــل نفســب
هء رأسب غري مقتنــع ودخــل
قليال م فتح الصنبور وأخا يف غسل وجهب وقدميب ورأسب ،وحدق مرة أخر يف املرآة م ّ
ابمام م خرج منب ووضع غرتتب علا كتفب وخرج من الدار ال ةلوي علا شيء .
لقد قرر أ ةستحم يف ابمام العمومي ،ومر علــا الســوق وأخــا مالبـ

جدةــدة ..خــرج مــن ابمــام ش صــية

جدةدة فشعر ابالرتيا ومههم وهو ةتلفت ..
ـ لقد أزف الوقت ..
ويف اجتا سري خلف الدار وراء وأسرع يف خطا  ..كا يف كــل بظــة ةتأمــل معصــمب رغــم أنــب ال ةقتــين ســاعة،
ومل ةفكر يف إلك ةوما حىت بعد أ أصبح وحيدا ..بعد أ نء ىل املدةنة خملفا رفاقب يف العمل بقرةتهم الــيت مجعــتهم
الصدف هبا من أول ةوم هلم يف أعمال الوظيفة مل ةبال برجائهم ومل ةهتم لضحكهم عليب ،كا كل شيء ةسري حســب
خمطط رمســب يف رأســب ،وأخــا ةرحـب بكــل عمــل ةوكــل ليــب يف أوقــات الفـراغ حــىت اشــرت الــدار ،واحتلــت كــل تفكــري
فلــم ةع ــد لدة ــب متســع م ــن الوق ــت ةقضــيب خارجه ــا وأخ ــا يت بك ــل شــيء ةع ــرتض طرةق ــب  ..كــا كث ــري التلف ــت عل ــب
ةصادف شيئا ةستفاد منب واحتلت اخلردة كل زوااي الدار اليت أصبحت نظيفة ار ..
أخــا ةتأم ـل صــورتب يف واجهــات اتــالت التجارةــة ودلــف ىل شــارع فرعــي وأخــا ةعــد األبــواب :واحــد.اثنا .
.ثالثــة ،وعــاد مــن جدةــد ةعــد ،لقــد نســي رقــم البيــت املطلــوب ،فلــم جيــد بــدا مــن الوقــوف يف وســط الشــارع واملنــاداة
وخرج أحدهم..
ـ مساء اخلري ..العم حممد فيب ..
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ـ أي حممد  ..؟
ـ حممد أبو شوادي ..
ـ آسف ما فيب أحد يف الءقاق هباا االسم..
ـ ولكن هاا هو الوصف ..
ـ لقد تاكرت كا عندان واحد هباا االسم لكن رحل..
ـ من قرةب ؟ .
ـ منا سنة .
وأغلق الرجل الباب ،بينما وقــف ســليما مطرقــا وأخــا جيرجــر خطــا بعــد أ ألقــا نظــرة سـرةعة علــا األبــواب
(ولكــن كيـف لقــد اجتمعنــا وعقــدان االتفــاق وانتهــا كــل شــيء أتــءوج ابنتـب ونســكن معــا يف الــدار ..مهــر رمــءي) وعــاد
أدراجب ىل الشارع وقرع الباب األول والثان والثالث ولكن ال أحد ةرد..
لقد اهنار كل شيء  .وملح ش صــا ةســري أمامــب قفــء لـب قلبــب ( نــب هــو) فمــد خطــا  ..كــا الرجـل ةســري بســرعة
وبشكل غرةب وانقطعت أنفاســب ،ويف الــنف

األخــري أمســك ابلرجــل مــن اخللــف وتشــبث بــب حــىت ال ةقــع ..والتفــت

الرجل وفوجئ سليما  ،لقد كا الوجب غرةبا وصارما فاابت قبضتب ..
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األنوار متأل الشارع واعدرا والنوافا املشرعة تغص ابألطفــال والنســاء ةتفــرجن علــا العرضــة  ..الكــل ةــرقص
والطبول تصــم ارإا  ،والســيارات متــأل الســاحة ،و ــر الليــل سـرةعا وةــءف عبــد هللا يف كوشــة لفتــت االنتبــا بوجاهتهــا
وغناها  ..كا االرتباك علا حميا والقلق ةدب يف أوصالب ،وال شــيء ةعمــل يف داخلــب  ..لقــد شــلب مـا ةــدور حولــب ..
جل

علا كرسي املنصة وأخات الراقصات ةتبارةن يف اإلبداع ،كل فتاة ىــاول أ تقضــي أطــول وقــت لكــن للتثــين

أمام العرة .
ورغم إلك ال أإكــر تلــك الوجــو ار  ،أجــل لقــد أخــات بيــد عروســي وخرجنــا والءغارةــد تالحقنــا يف الســيارة
اليت نقلتنا ىل منــءل الءوجيــة ،كانــت تءغــرد هـي والســيارات الــيت تالحقنــا ،ورا اهلــدوء ،شــعرت ابالطمئنــا فأخــات
مرمي بني ةدي أتملها ،لقد كانت رفيقة طفوليت ومرحلة صباي ،وانتقلنــا ىل العاصــمة ،أمــا هــي فقــد بقيــت مــع أســرهتا
يف الطائف  ..أجل كل شــيء فيهــا كــا كمــا أإكــر  ..ار تكـدت رغــم أن التقيــت هبــا كثـريا أايم اخلطوبــة الــيت قــرران
فيها كل شيء.
حــدث عبــد هللا أصــدقاء عــن زواجــب وزوجتــب وأســرهتا وكيــف ســارت األمــور وكيــف قضــا الليلــة األوىل ..كــا
حدةثب ةثري االنتبا رغم أ مقصد ةظهر مقدار غ والد الاي تكفل بكل شيء يف الءواج هدةة منــب البنـب اتبــوب
الــاي ال ةرةــد منــب ســو أ ةكــو مســاعد يف دارة الشــركة بــدال مــن التجــوال يف أزقــة وشــوارع املدةنــة مــع أصــدقاء
السوء وقضاء الوقت يف أشياء ال تفيد .
مل ويب رجاء أبيب و كــا وــتل

بعــض الوقــت لــءايرة أصــدقائب مــدعيا ةصــال زوجتــب ىل املدرســة حيــث هنــا

قررت مواصلة الدراسة..
ـ اةنك اي شيب لك زما ما شفناك.ك زما ما شفناك ..؟
ـ أبدا األهل تعبانني ..
ـ خري ..
ـ الوالدة يف املستشفا وزوجــيت ل جهاضــها  ..لقــد فوجئنــا حبملهــا ورغبتنــا يف أ نعــي

يف ســعادة قبــل دوشــة

األوالد وحىت تكمل دراستها قرران اإلجهاض ..
ـ....
ـ املوضــوع ..ســعادتنا وهروبنــا مــن املشــاكل الــيت قــد ترتبــت علــا إلــك ،ومل ةقـل شــيئا جدةــدا ..مــرت الســنو
تغري فيها كثريا ،أصبح حرةصــا علــا العمــل وأ ةقــوم مبــا هــو مطلــوب منــب ،دفــن نفســب يف أعمــال الشــركة هنــا وهنــاك
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بعد أ آلت ليب و ىل شقيقب ،نب ةرةــد ولــدا ترســبت هــا الفكـرة يف أعماقـب حــىت اهلــوس ،أمــا زوجتــب فلــم ةعــد لــدةها
شيء تعطيب رغم كل التحاليل اليت تفيد أبهنما قابال لإلجناب ..
وقرر املغامرة ابلءواج مرة اثنية الاي أغضب مرمي فعادت ىل دار والدها منتظرة ما ةطرأ ،وفشــل كــل شــيء ،مل
تنجب الءوجة الثانية والثالثة والرابعة ..
فعاد عبد هللا ىل أصدقائب ةبحث معهم عن ما ةدلب ىل الطرةق ابقيقــي والتقــا هبـا يف حــد الشــركات مجيلــة
كا نت تقف أمام ابب أحد املطاعم اليت وعها مع بعــض رفاقــب مــع شــلة مــن زمالئهــا وزميالهتــا طيعــة ولينــة ســرعا مــا
غدت صدةقة تواسيب يف مصابب وتنمي أحالمب ..
وطلب ةدها ولكن ردتب مدعية أهنا متءوجة وزوجها ةعمل يف املكتب الرئيسي للشركة ..
ـ عبد هللا  ..نين حامل ..
ـ ماإا ..
ابحت ابلسر اخلطري وهي هتم مبغادرة السيارة بعد جولة طوةلة استغرقت كل ما لدةهم من حدةث.
ـ سوف أطلب جازة ..حىت أعود ىل البالد وأضع ..
ـ وأان ..
ـ مــاإا هنــاك ال ش ـيء  ..لقــد كانــت بظــات ســعيدة هــي الــيت قضــيتها معــك ،وغابــت عـن أنظــار مــدة عــادت
بعدها ىل العمل يف شركتها وأمهلت االتصال بب وأخات تتجاهل استفسار عنها.
ـ أةن والدك ..؟
ـ لقد أجهضت  ..ومع إلك ..
ـ مع إلك  ..ماإا ..
ـ وصل األمر ىل زوجي فطلقين ..
وشدها بقوة  ..أخا ةتأمل عينها بشيء من اخلوف واألمل كا يف داخلب أكثر من س ال..
ـ هل تتءوجيين..
وأطرقت قليال م تملتب برهة ..
ـ دعين أفكر ..
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تــءوج عبــد هللا فاطمــة؛ مل ةكــن ةــدري أهنــا ختدعــب ..وطــال انتظــار للولــد وشــعر ابلســأم الــاي بــدا أثــر واضــحا
علا حميا وعلا تصرفاتب فقرر أخا جازة طوةلة من أعمال الشركة والرحيل ىل خارج الــبالد لعلـب جيــد مــا ةنقــا مــن
مهومب  ..وأخاها معب .
ـ لقد كانت ملعونة  ..كانت تسرقين ..
ـ وكيف ..
ـ لقد خدعتين ،كانت كاإبة مل تكن متءوجة  ..ومل ىمل مين أبدا  ..لقد اكتشفت هــاا عنــدما قــرران العــودة ..
كانت تطالبين ابلبقاء خارج البالد ومل أجد بدا من تطليقها ..ولكن أخات مين تعوةضا ض ما أمن هلــا حياهتــا ..ويف
الطائرة وأان أفت

حقيبة األوراق وجدت رسالة منها أخربتين فيها بكل شيء وأهنا عملت كل هاا لصابي..

ـ وار ..
ـ قررت االستسالم للواقع والعودة ىل ..مرمي ..
وخــرج مــن دار صــدةقب متــأخرا كالعــادة بعــد أ أف ـرغ مــا يف جعبتــب مــن أق ـوال وانطلــق بســيارتب ةســابق ال ـرةح
متجهــا ىل الصــحراء ..كان ــت الســماء صــافية والنج ــوم تــتألأل رغ ــم أهنــا ليلــة ش ــتاء قــارس بينمــا الرادة ــو ةنقــل أغني ــة
جدةدة.
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الطرةق طوةل  ..اكتشف حممد هاا اليوم ،وهو ةقطع شـارع امللــك املســفلت وهــو يف طرةقــب ىل مقــر عملــب يف
الساعة الثامنة صباحا ..كل شيء حولب ساكن رغم حرارة مش

الصيف اليت تلسع ظهر أبشعتها ..

منــا ســبع ســنوات وهــو ةقطــع هــاا الطرةــق علــا قدميــب مل حيــاول أ وتــار غــري أو حييــد عنــب ،وكالعــادة كانــت
أفكار تدور فيما حولب متأمال الســماء واألرض ..الفـراغ الــاي حيــيط بــب وأشــبا املــارة والســيارات الــيت متــر بــب أشــياء
كثرية ال ةدري مىت بدأ ةفكر هبا لكنها كانت حقيقية يف أحاسيسب وأمنياتب ..كانت أعمــق منــب جــاورا وأصــلب منبتــا،
أما هو إاتب فكا ال ةدري شيئا و إا أعيتب ابيل هء كتفيب م تلفت حولــب وقطــع أفكــار مبــد خطــا وحماولتـب مســابقة
من حولب من بشر وسيارات وتملب صرار للنوافا واألبواب اليت حولب.
ةــوم شــبيب ابألايم األخــر وصــل فيــب ىل مكتبــب ،ووقــع يف دفــرت ابضــور م جل ـ

خلــف مكتبــب اخلــاوي م ـن

األوراق ةتأمــل فنجــا الشــاي الــاي وضــعب الفـراش أمامــب بشــيء مــن اهلـدوء والتأمــل ،حمــاوال أ ةفلســف وجــود هــاا
الفنجــا أمامــب ،وأعيتــب الكلمــات فمــد ةــد ليــب وارتشــف رشــفة صــغرية وصــل صــداها ىل أعمــاق أعماقــب  ..أعــاد
الفنجــا ىل مكانــب وأخــا ةبحــث يف أدراج مكتبــب عــن علبــة داببــي
سرقة علبة داببي

 ..لقــد تــاكر ار أ أحــد أصــدقائب طلــب منــب

من املكتب باجتب ليها.

َس َرت ابتسـامة صــغرية علــا حميــا حممــد وهــو ةتــاكر علبــة الــداببي  ..قطــع عليــب ابتســامتب الفـراش الــاي مــا أ

ملــح فنجــا الشــاي فارغــا علــا املكتــب حــىت انتصــب فجــأة بكــل قســوة وأخــا ةســكب الشــاي مــن اإلبرةــق دو أ
ةنسب بكلمة.
ـ نب ةرةد علبة الداببي

 ..أجل ةرةد علبة لكن من أةن ؟ وال ةوجد يف املكتب كلب سو نصف علبة ..

توقف عنــد هــا الكلمــة وأخــا ةنصــت للحــدةث الــدائر بــني زميلــب يف املكتــب واملـراجعني رغــم أنــب ال ةســتطيع
شــيئا وجيــب األخــا والعطــاء معهــم وتوثيــق عــر الصــداقة  ..كانــت الصــداقة هــي كــل شــيء ةفتقــد هــاا املوظــف ..
وصل ىل ها النتيجة وقرر أ ةقول شيئا ،لكن ابدةث انتها وعاد الصمت فرا علا املكتب من جدةد..
ـ حممد ..العب ..
ـ ولكن  ..ملاإا مل تنءل أنت ورقتك ..
ـ ما فيب مانع ..
ـ بل حىت أعرف هل دقيت اببكم أم  ..ال  ..؟
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وسر مع لعبة البلوت  ..أجل كل ةوم ةلعب لكن أم كا ةوما جهنميا ،كل شــيء فيـب مثــري حــىت الالعبــو
كانوا جهنميني ،ال شيء أمامهم غري التحدي والفوز وليكن ما ةكو ..
فهد د ةد يف كل مرة أو الورق للعبث بب ومجع أالكك والعشـرات كــا التوزةــع عنــد أو عنــد غـري غــري
مبال مبا يف إلك من أثر سيء  ..لقد كا حممد ةغلي معها فلم ةعرف كيف ةلعب وانقلب مرة أخر .
ـ أيب ..أمي تبغاك ..
ـ مان فاضي  ..رو خا العشا ..
ـ لقد شبت النار ..
ـ إ رو وأان أبق بك ..
كا هاا رد فهد األخري علا الطفل الاي مسع الكــالم وخــرج مــن اجمللـ

وتمـل اعالســني فهــد الــاي انتهــا

دور وأخا ةتفرج علا اللعب..
ـ أيب ..أمي تب ..
عاد الطفل من جدةد ةرجــو أاب أ حيضــر وطــرد فهــد غــري مبــال برجــاء اعالســني أ ةــاهب لتحــري األمــر م
ةعود ..علل إلك أبشياء فهة مل جيد من حولب معها سو الصمت وترك األمور تسري علا عواهنها.
هدأ التحدي وارتسمت االبتسامة علا حميا حممد الـاي أخــا ةلعــب يف هــدوء للتســلية كمــا كــا ةقــول اعميــع
عند زايرهتــم لــب وقضــاء الوقــت يف لعــب الــورق يف منءلــب ال شــيء جيــدو مــن وراء إلــك غــري الرتفيــب عــن الــنف

ومــلء

الفراغ الاي ةعيشب بعــد أ ســئم التجــوال يف الشــوارع واعلـوس يف املقــاهي  ..وطلــق القـراءة الــيت أخــا ةشــعر بثقلهــا
وزهقـب منهــا بســبب اقتناعــب أبنــب ال ةوجــد يف املكتبــة مــا ةقـرأ  ..وصــل ىل أمســاع الالعبــني صــوت موســيقا ،نــب موعــد
أخبار الساعة التاسعة والنصف اليت اعتاد التلفءةــو تقــد ها فأخــاوا يف التملمــل وقــد أوشــكت اعولــة علــا النهاةــة،
وما أ بدأ املاةع ةقدم األخبار حىت هنض أول الالعبني مستأإان وبق بب ارخرو ..
ـ ولكن اي مجاعة اللعبة األخرية ..
ـ خالص را الوقت..
وخرج اعميع من املنءل ووقفوا أمام الباب ءحو مت اةن من نتيجة اللعب تعليقا فكها علا املغلوبني..
ومن خالل العتمة أقبل الطفل الصغري فأخا ةتأمل الوجو حىت عرف أاب وأمسك بب..
ـ أيب.أيب .. .أمي ماتت ..
ـ ماإا  ..؟
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صر اعميع  ..وأسرع فهد ىل دار بينما تبعب ارخرو أبنظارهم دهشني ،ومل ةلحــق الطفــل أببيــب الــاي أخــا
ةعدو وغاب بظات م عاد الهثا ..
ـ لقد عاد هلا النءةف  ..وأغمي عليها ..
وأســرع ىل الطرةــق العــام ةبحــث عــن ســيارة أج ـرة وع ـاد ةــركض والســيارة تســري اهلوةنــا خلفــب وخــرج مــن الــدار
حيمل بني إراعيب امرأة متكونة ..
ـ جمنو ..
ـ أجل جمنو لعب  ! ..وأن زودان جنانب ! ..
وتفــرق اعميــع بينمــا بقــي حممــد لوحــد أمــام ابب الــدار ةتأم ـل الســماء وق ـد را الصــمت حولــب ال مــن عــواء
بعض الكالب القادمة من بعيد ،أخا ةقرع أإنب ..كانت بظة تمــل  ..وجــد معهــا يف الصــبا أ الطرةــق الــاي أخــا
جيتاز منا سبع سنوات طوةل ومرهق.
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م ـا أ ارتطمــت العربــة الصــغرية ابب ـاجء املســلح يف ملــف النقبــة ابم ـراء يف طرةــق الطــائف مكــة ابهل ـد حــىت
كانت عربة النجدة تطلق نفريها املعروف  ..واستكانت العربة الصغرية يف حضن اعبل حيــث كــا اللطــف  ..وخــرج
مــن داخلهــا شــااب يف مقتبــل العمــر مــا أ شــاهدا عربــة النجــدة حــىت أطلقــا ســاقيهما للـرةح !! لكــن صــابة عــادل مل
متكنب من االستمرار يف اعري إ توقف وأمسك بب رجال الشرطة ..وبعد معاةنة العربة اليت وجدت فيها بعــض املـواد
امل درة انطلقت عربة النجدة ىل املدةنة..
مل ةتفو عادل بشيء ،إ كا ةعرف اعــرم الــاي وقــع منــب وأنــب ال بـ ّـد مــالق جـءاء رغــم معرفتــب مــا لوالــد مــن

سلطات ومكانة لد املسئولني استطاع بواسطتها أ ورج من أكثر مــن مشــكلة ..لكــن األمــر ار أصــبح أكــرب مــن
كــل شــيء ،فقــد عثــرت الش ـرطة علــا أشــياء لنوعــة ،ابإلضــافة ىل أ العربــة مســروقة !! هــء رأســب حمــاوال طــرد هــا
األفكــار ،وتلفــت حولــب حمــاوال االســتنجاد برجــال شــرطة النجــدة ،لكـن وجــوههم املتبلــدة وســحنهم الصــارمة وحــرص
سائق العربة طالق نفري املءعج حماوال اكتسا العرابت أمامب أعادتب ىل حالة االنغــالق النفســي واهلــواج  ..حــاول
أ ةضحك ..وحــاول أ ةقــول شــيئا ،لكــن جــدارا جليــداي ةفصــل بينــب وبــني مطوقيــب رغــم أنــب مل ةــبح هلــم ابمســب وابســم
أصر علا الصمت !! وها هو ةتأسف علــا إلــك ،هنــم ةتجاهلونــب  ..حيــاولو قــدر املســتطاع ىطــيم مــا
والد  ..فقد ّ
بقي يف داخلب من مقاومة.

دخلت العربة املدةنة واجتهت ىل دارة املرور حيــث ســلمت املــتهم وطلبــت اإلسـراع بــب ىل املستشــفا للتأكــد
من تناولب املادة امل درة ..الوجو تسألب يف صمت وهــو ةســري مــع اثنــني مــن رجــال الشــرطة عــرب الصــاالت واملمـرات
وصوت حااء اعند ةصك أإنيب عند توقفهم أمام أحد املسئولني من إوي الرتب العالية ..
وتتم دانتب ها املرة !! ..
اب ابمسب كامال (عادل صاحل الشيب براهيم) فحاول أحدهم االتصال بوالد لكن مل جيد  ،حيـث كــا خــارج
املدةنــة يف مهمــة رمسيــة منــا ةــومني ..نــب ةعــرف أ مصــري ال ةهــم أحــدا بشــيء رغــم أنـب أكــرب خوتــب ،فهــو منبــوإ مـن
اعمي ـع أل والدتــب أةضــا منبــوإة ..ومنــا كــا يف الثالثــة مــن عمــر وهــي مطلقــة ..مســع الكثــري عــن أســباب الطــالق،
ولكن يف أعماقب رواةة واحدة حرص علا أ تكو هي ابقيقة لكثرة ما مسعها لن حولب عنها..
فقــد تءوجــت عنــوة بوالــد الــاي ةكربهـا كثـريا  ..قروةــة ســاإجة ،كانــت منــا الصــغر خمطوبـة البــن عمهــا الــاي
ترىب معها يف بيت والدها ألنب ةتيم الوالدةن  ..تويف والد يف حد املعارك اليت كانت تنشب بــني بظــة وأخــر بــني
رجال القر حول امليا واملءارع ،أمــا والدتــب فقــد أصــاهبا مــرض عضــال وهــو يف الســابعة مــن عمــر انتقلــت علــا ثــر
ىل رمحة هللا ،لكن بعد أ جعلتب أمانة يف عنق عمب وأ ةءوجب من فاطمة ..
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لفض املنازعات وطــال مكوثــب يف القرةـة..
لكن األايم مع دورهتا أدخلت صاحل يف الدائرة  ..رجل شرطة ،وقد ّ

لفتت فيها فاطمة نظر جبماهلا ف طبها من والدها ودخل أوالد ابالل رغم معرفتهم أهنا خمطوبــة البــن عمهــا املســافر
للتحصيل العلمي .
ومل ةدم الءواج كثريا حيث ترىب الشك يف أعماق صاحل علا أثر ما ةالقيب من قسوة فاطمة عليــب وعــدم جتاوهبــا
مع رغباتب ومتطلبات أسرتب ،وأخريا قدوم ابن عمها من السفر وتغري حاهلا حيث أصبحت انعمة رقيقة امللم

..

كا االنقالب املفاجئ يف حياهتا لب أثر الفعال يف عالقتها بءوجها الاي عاد ىل زوجتــب القد ــة وهجرهــا غــري
مبال أبثر إلك علــا وجودهــا يف الــدار الكبــرية ..شــعرت ابإلمهــال ومــع هــاا حرصــت علـا أ تعــي

مــن أجــل ابنهــا

عــادل ..وتوقــف كــل شــيء م طلّـق فاطمــة وأخــا ابنهــا عــادل منهــا ،وعــادت ىل دار والــدها حيــث اســتقبلها اعميــع

بصمت وحء  . .كانت العيو تطوقها من كل انحية ملعرفة سبب الطــالق !! وتءوجــت ابــن عمهــا الــاي مل ةيــأس رغــم
غدرها بب وزواجها أثناء غربتب مع معرفتها حببب هلا ،لكنب ةعلــم أ زواجهــا كــا ابلــرغم عنهــا  ..توقــف عــادل هنــا فهــو
ةاكر كل شيء حىت ها الفرتة عن والدتب ،أما الباقي فال ةاكر منب شيئا..
كا ةدرس وحياول قدر املستطاع أ حيصل علا أكرب رصيد من الــدرجات وأمــام انظــر صــورة والدتــب الــيت ال
ةتاكر منها سو املالمح اليت غــدت ابهتــة مــع مــرور الــءمن ..مل حيــاول مطالبــة والــد بــءايرة والدتــب لشــعور أب إلــك
ســوف ةنكــأ جرحــا التــأم مــع األايم وم ـرور الــءمن  ..فصــمت علــا مض ـض حمــاوال أ تكــو البــادرة مــن ارخ ـرةن ..
وأطلت املفاجأة ،انل الشهادة الثانوةة وها هو ةنهي أوراق ابتعاثب ىل اخلارج للدراسة :
ـ ما رأةك اي عادل أب تودع والدتك ؟
ـ ماإا اي أيب  ..؟!!
ـ حيث أنك موشك علا السفر ىل اخلارج..
فر كثريا وأعد نفسب للمقابلــة وأخــا ةســرتجع مــا يف أعماقــب مــن إكــرايت رامســا صــورة ومهيــة ألشــقائب الــاةن مل
ةشاهدهم حىت ار  ..تسرب شــيء مــن اخلــوف ىل أعماقــب  ..هتيبــا مــن موقـف اللقــاء الــاي ال ةــدري كيــف ةكــو ..
أهو حار مليء ابلدموع أم ابرد وغري مبال ..أخات العربة تقطع املسافة الباقية من الطرةق الءراعي املتجب ىل القرةــة
حيث تسكن والدتب :
ـ منني جاي اي ولدي ؟
ـ من الطائف .
ـ انتب من أهل القرةة ؟
ـ ال ولكن أرةد زايرة أقارب يل ..
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ـ زمالةك يف املدرسة وال العمل ؟
ـ أبدا  ..أرةد زايرة والديت ..
ـ أةب  ..ومن هي ؟
ـ .....
ـ سبحا هللا أ نت جاي تبغا تءور والدتك ،واملسكينة ماتت يف املستشــفا  ..تبغــا تشــوف ولــدها لكــن مل حيقــق
هلا أحد رجاها ..
ـ من  ...؟!!
ـ واحدة من قرةتنا هلا أسبوعا يف املستشفا تعسرت والدهتا فأسلمت الرو ..
ـ أي مستشفا ؟
ـ مستشفا الطائف  ..هو يف عندان يف القرةة مستشفا !!
ـ بنت مني  ..؟
ـ بنت الشفاضل.ل ..
ـ ماإا ..؟
ـ ليب اي ولدي ..؟؟
ـ فاطمة ..زوجة عبد الرحيم  ..؟!!
ـ أجل اي ولدي ..
ـ ......
ـ من أنت ؟  ..أنت ولدها ..؟!!
واهنارت كــل أحالمــب  ..وتب ــرت وأخـا ةبكــي ..أصــابتب نوبــة البكــاء فلــم ةســتطع مقاومتهــا رغــم امــتالء العربـة
ابلركاب الاةن أخاوا ةواسونب بينما كا ةردد :نــين ملعــو  ..نــين ملعــو  ..وطلــب مــن الســائق التوقــف وترجــل مــن
العربة  ..واختفا عن األعني  ..مل ةبال بتلك األشياء الــيت اقتناهــا كهــدااي لوالدتــب و خوتــب  ..أخــا جيــري مبتعــدا ةرةــد
االختفاء عن العيو وغاب مدة تخر فيها عن موعد سفر ىل اخلارج ..فتم شــطب امســب مــن كشــف الطلبــة املبتعثــني
 ..ومل حيــاول العــودة ىل والــد  ..شــعر بشــيء مــن ابرمــا يف داخلــب ةــدعو ىل أ وطــئ انتقامــا مــن اجملتمــع الــاي
64

حرمب من كل شيء !! وغــدت كــل مظـاهر البــا والرفاهيــة الــيت تتواجــد يف دار والــد نياشــني حرمــا تالحقـب يف كــل
مكا  ..كا ةتاكر وةلقي برأسب بني ةدةب حماوال وأد الاكرايت خلف الباب الاي تلج منب فلم ةستطع.
أغلــق اعنــدي عليــب ابب غرفــة ابجــء وه ـو متأكــد أنــب لــن وــرج هــا املــرة ىل دار والــد  ،بــل ىل الســجن..
دب النعـاس ىل جفنيــب وهــو جــال
ليمضي مدة العقوبــة الــيت ســوف ةقررهــا القاضــي ّ ..

فــوق مقعــد اخلشــب الطوةــل

حيث ال ةوجد سوا يف الغرفة ومتدد واضعا رأسب فوق ةد ومغطيا عينيب ابليد األخر ..
ـ اهنض ..
ـ ماإا ..
ـ لقد أفرج عنك ..
ـ عين !! ..
ـ لقد عثران علا رفيقك يف العربة وقد اعرتف أنب هو الاي سرق العربة وكا ةقودها أثناء ابادث..
ـ وأان ..أنت .أنت ..
وصر يف وجهب املالزم الاي كا ةقف خلفب اعندي:
ـ أنت أن آسفني لتوقيفنا ايك ولكنها جراءات وروتني التحقيق ..
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نب مسافر  ..لقد ترك البالد يف رحلة تستغرق شهرا ..قال للــبعض هنــا أجــازة عادةــة  ..وللـبعض ارخــر رحلــة
عالج ولعدد ال ةتجاوز أصابع اليد ..لتحقيق رسالة والتأكد من صحة خمطو عثــر عليــب مطمــورا بــني كتــب قد ــة يف
شنطة حدةد أنءهلا أحدهم ضمن بعض األشياء اتطمة ىل ابراج فاقتنا ..
ـ أرجو أ تكو عينا انظرة علا أسريت  ..؟
مل ةشعر عادل بثقل الكلمــة حــىت رأ دمــوع زةنــب ..كــا كــل شــيء فيهــا ةقــول هنــا حمرومــة ولــي

هلــا يف هــا

الدنيا أحد سو ابنها بعد أ تركها زوجها وحيدة ..مع معرفتب التامة بكر أهلب هلا وعدم اهتمامهم مبصريها ..
ـ هل أنت حباجة لشيء  ..؟
هءت رأسها أبنب ال ىتاج لشيء رغم دموعها ..منا كا عليها أ تصرب وأ تنتظر حىت ةعود..
وقف فراش مكتب مدةر اإلدارة أمــام عــادل الــاي كــا ةقلــب بــني ةدةــب بعــض األوراق حــىت ةقنــع مراجعيــب مبــا
إهب ليب ..
ـ التلفو ةبغاك ..
ترك كل شيء  ..وأخا ةسري وراء الفراش  ..ورفع مساعة التلفو ..
ـ نعم ..
ـ .....
ـ حقا  ..ماإا ؟ نين مشغول ..
ـ .....
ـ ال أعرف  ..ال أظن إلك ..
وألق ــا ابلس ــماعة ىل مكاهن ــا  ..وع ــاد أدراج ــب ىل غرفت ــب ،مل ةع ــد يف ص ــندوق املكتـ ـب ش ــيء م ــن الفل ــوس ..
والراتب سوف ةتأخر صرفب ..ال أدري من أةن جاء الفرق املوجود يف الصندوق ؟
كانـت العربــة منطلقــة يف طرةــق رملــي  ..وكــا الغبــار ةتصـاعد يف ســحب وراءان  ..كنــا اثنــني فقــط  ..أمحــق ..
ترو وهدوء غري مبال مبا ةلحق العربة من عطب ..أما ارخر فكا ةروي حكاةة مءةفة لواقــع
وثراثر ،األمحق ةسري يف ّ
جمهول جعل من نفسب بطال..
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كا الثراثر  ..زوج زةنب اليت تضع ار يف املستشــفا مولودهـا الثــان كمــا روت لــب زوجتــب إلــك عــرب أســالك
التلفو حيث نقلتها بعربة أجرة ىل املستشفا وأحاهلا الطبيب ىل القسم الداخلي ..
فــك أزرة ثوبــب مت ــيال أنــب ةعــي

حالــة انعــدام وجــود اهلــواء ،نــب ةطفــو  ..والظــالم وــيم علــا املكــا  ..مل ةعــد

ةر شيئا سو مههمات جمهولة املصدر اختاها دليال ليصل ىل النور..
جل

عادل علا كرسيب وراء مكتبب  ..وعاد ىل تقليب األوراق املتناثرة عليب ..

م رمق اعالسني بنظرة أودعها شيئا من الدعة..
ـ وأنت ..؟
ـ لقد طالبين صاحب الشقة خالئها ..
ـ وما دخلي يف األمر..
ـ أرجو سرعة هناء جراءات سفري ..
ـ وهل بدأت جازتك  ..؟
ـ بعد ..
ـ وهل استلمت حقوقك حىت هناةة العقد  ..؟
ـ بعد ..
ـ ومىت تبدأ اإلجازة  ..؟
ـ بعد مخسة عشر ةوما ..
ـ لــو أهنيــت معاملتــك اليــوم هــل تســافر ..؟ نــك تعطلــين عــن أداء واجــيب  ..نــب ال داعــي أل تتوســط ..لقــد
كلمين حممد عنك هاا الصبا  ..عءةءي قبل بــدء جازتــك مســة أايم راجعــين ،ويف خــالل ســاعات أهنــي جراءاتــك
..
وخرج من مكتبــب وخلفــب املراجعــو  ..كلهــم ةرةــدو هنــاء معــامالهتم غــري مبــالني مبــا ةلقــا مــن عــدم مبــاالة مــن
بقية املوظفني حيث متر أوراقهم ،إ أنب البداةة والنهاةة وال شيء سو إلك ..واستقل عربتب وأخا طرةــق املستشــفا
حيث صعد ىل القسم الداخلي ووجد زوجتب أمام ابب غرفة الوالدة ..حيث علم أب زةنب ابلــداخل تعــان مــن آالم
امل اض ،وأهنا علا وشك الوضع..
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عــاد أدراجــب  ..أخــا ةعــد درجــات الســلم  ..لقــد أصــبح يف وضــع ال ُحيســد عليــب ،فاملشــاكل تطوقــب مــن كــل

انحيــة ،ومــن حماســن الصــدف أ عــدد درجــات الســلم تســاوي عــدد درجــات ســلم املكتــب ،نــب الــدور الثالــث حيــث
ةعي

مع مشاكل املراجعني ..وهاهو ةعي

مع مشاكل زةنب ..

وقف أمام ابب املستشفا قليال  ..كانت الســاعة قــد قاربــت الثانيــة عشــرة ظهـرا فلمحهــا ..مل ةكــن يف داخلــب
شيء  ..تقدمت منب وقدمت لب كيسا صغريا عبارة عن حقيبة ةد ..
ـ سأبق بك بعد قليل ..
مل ةكن ةعرفها  ..كانت مفاجأة أكرب لا ةتحمل ..وأخا ةصــر مــن أنــت ؟ حمــاوال اللحــاق هبــا ،لكنهــا اختفــت
يف دهــاليء املستشــفا ..فعــاد القهقــر حيــث التقــا بثالثــة مــن الشــباب ــدو اخلطــا متلفتــني حــوهلم ..عــرف مــن
مهسهم وارتباكهم أهنم ةالحقوهنا  ..وعاد ىل مكانب حيث وقــف قلــيال  ..م اجتــب ىل العربــة وهنــاك تهــا تقــف خلــف
أحد عواميد املوقف ..وبدو أي شعور مد ةد ىل الباب ارخر وفتحب لتلج العربــة ..وةنطلــق بسـرعة  ..أخــا ةســري
دو هوادة يف شوارع املدةنة  ..كا منهوك القو من فر اإلجهاد ،فلم حياول فتح ابب ابدةث.
ـ أرجوك توقف..
وأوقف العربة  ..لترتجل منها وتها تتــألق صــحة وشــبااب ،مجيلــة اتيــا  ..علــا شــفتيها تــرف ابتسـامة صــغرية ..
أخات تكرب وهي تقفل ابب العربة ..
ـ ال أدري كيف أشكرك  ..لقد أرسلتك السماء إلنقاإي من موقف كنت أكرهب..
هم أ ةقول شيئا ،لكنها ابتعدت دو أ تنظر ليب ..ووعت ابب عمارة كبرية وتها وهو ةهم ابلســري تصــعد
ّ
السلم..
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ترجل حامد من العربــة وتلفــت حولــب وهــو ةغلــق البــاب ابملفتــا  ..اهلــدوء خمــيم علــا الشــارع الــاي اعتــاد علــا
صرا األطفال وكرة الشراب وعوةل أبواق العرابت ..
قرع حامد الباب اخلشيب املصبوغ ابللو األخضر يف ارتباك وهو حيفر إاكرتب حمــاوال اســت راج مــا اختءنتــب مــن
إكرايت الطفولة والصبا ،حيث كا صدةقا ابرا للشارع رغم انعءاليتــب وانطوائــب وحرصــب علــا االبتعــاد عــن الضوضــاء
والضجيج.
كرر الطرق علــا البــاب ومســع صــوت وقــع حــااء ةقــرتب ،وصــو واهنــا ةســأل مــن الطــارق ..عــرف أهنــا جدتــب
الــيت جتــاوزت الســتني ودب الــوهن واملــرض يف جســمها ح ـىت مل ةب ـق ســو العظــم شــاهدا علــا ظلــم األايم وتص ـرةف
الءمـا  ..كانــت فرحتهــا أكــرب مــن أ توصــف بقدومــب ،وأخــات تقبــل وجنتيــب املــرة تلـو املــرة ،وتتحسـ

وجهــب بيــدها

حىت تطمئن أكثر علا صحتب .
ـ أةن أمي واإلخوا ..
ـ راحوا ألخا عمرة..
ـ وأنت لوحدك..
ـ جارتنا  ..جابت يل الفطــور  ..وقبــل شــوةة أرســلت بنتهــا الغــدا  ..و  ..ومل تكمـل العجــوز حــدةثها حــىت كــا
البــاب اخلــارجي ةفــتح ودخلــت ام ـرأة بســرعة غــري منتبهــة لوجــود  ..ألقــت الســالم م وقفــت مشــدوهة عنــدما بظتــب
جالسا ابلقرب من العجوز ..
ـ ابن عائشة فهد ..
ـ ....
تصلبت نظراهتا ومل تستطع عادة ابجاب علا وجهها ،وتقدمت م مدت ةدها مرحبة يف خجل ..
ـ ترةدةن شيئا اي خالب ..
وخرجــت قبــل أ تســمع اعــواب ..أخــا حامــد ةفكــر يف امل ـرأة ،نــب ةتــاكر أنــب شــاهدها قبــل هــا املــرة ،لكــن
أةن ..؟ ومل تسعفب إاكرتب بشيء ..
وخرج من الــدار لــءايرة األصــدقاء والتجــول يف شـوارع الطــائف الــيت غادرهــا منــا ثــالث ســنوات حءةنــا بعــد أ
فشــل يف دراســتب وتكــرر عــدم جناحــب يف املرحلــة الثانوة ـة وهــاجرت فائقــة فتــاة البلكونــة اخلض ـراء املطلــة علــا مس ـيال
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وادي وج املدةنة مع عائلتها ىل الــرايض خملفــة أكثــر مــن جـرةح  ..أكثــر مــن رســالة ،وأكثــر مــن حكاةــة منهــا ابقيقــي
ومنها املبتكر ..
يف أحد األايم ترك املدرســة كالعــادة غـري مبــال أبثــر إلــك ،ركــب دراجتــب العادةــة واجتــب ىل هنــاك حيــث وجــدها
تقــف مــع ابــن أخته ـا يف البــاب ،كانــت الســاعة العاشــرة صــباحا ..أخــا ةبادهلــا ابــدةث ..وتكــرر اللقــاء  ..وأعطتــب
صورهتا ،لكن مل ىاول مراسلتب كبقية ارخرةن ،واكتفا ابلصورة لعلمب أنب مل متنح أحدا مثلهــا  ..واختفــت  ..واختفــا
هــو أةضــا ،رحــل مــع ال ـراحلني  ..ك ـا الســفر أفضــل مــن بقائــب ال عمــل لــب وال دراســة ..جيــب أ ةكــو رجــال مثــل
الرجال ،عليب أ ةعمل ..أ ةقوم ابلواجب ،أما أ ةبقا عالة علــا والدتــب وزوجهــا فهــاا شــيء غـري مســتحب ..لقــد
غرب مع وفاة أخيــب فرةــد ورحيــل صــاحل ىل اعنــوب
ىطمت أحالمب وغدت الصورة ابهتة ،فالطمو املقرر أ ةكو ّ

ابحثــا عــن املــال ،وقــرر الرحيــل ..زاد قصاصــة مــن صــحيفة ةوميــة هبــا عــال حكــومي عــن وظــائف شــاغرة ،وتفكــري
عادي يف أنب سوف ةبتعد عن مدةنتب اعميلة ورفاق الطفولــة وأصــدقاء الدراســة خملفــا وراء الشــوارع الــيت شـربت مــن
هنر عمر انية عشر ربيعا يف صراع بني سااجة الطفولــة وطمــو الشــباب وأحــالم الفتـوة مــع صـ ب ابيــاة وقســوة
األايم ،وها هو ةعود بعد ثالث سنوات  ..لتلئ العود ،موظف عادي ةستطيع مرتبب أ ةقــوم أود  ..ومشــروع زواج
ةــداعب خميلتــب رغــم عــدم اســتعداد ماليــا ومل ةتهيــأ نفســيا لــالك ،عــاد يف ســاعة متــأخرة مــن الليــل ىل املنــءل ووجــد
اعميع يف انتظار مبا فيهم اعارة اليت ما أ تتــب ةلــج الــدار حــىت اســتأإنت وأخــات ترمقــب بنظــرة جانبيــة حاولــت هبــا
أ تقول شيئا ،ومرت ابلقرب منب ،كا حساسب هبــا قــواي رغــم الضــجيج الــاي حولــب وصـرا خوتــب الصــغار وهتــاف
والدتب مرحبة  ..أراد أ ةقول شيئا فلم ةستطع ..
ـ من هي..
ـ هنا خطيبتك ..
وتاكر كل شيء  ..سارة الطفلة الشــقية الــيت كثـريا مــا كانــت تلجــأ ليــب يف نصــافها مــن أخيهــا  ..وأخــا ةتــاكر
والدها الرجل الطيب ،ووالدهتا  ..الصور أخات تتوارد الواحدة تلو األخر ..
ـ وكيف  ..؟
ـ أمل ةصلك خطابنا ؟
وهء رأسب ،لقد كا حضور بسبب إلك اخلطاب الاي ةدعو للحضور ومشاركتب يف التقدم لطلــب ةــد ســارة
من والدها.
اســتقر حامــد يف الطــائف بعــد أ قــدم اســتقالتب مــن العمــل ،حيــث ع ـاد شــقيقب صــاحل مــن رحلتــب مــن اعنــوب
شاعرا بثقل الغربة ووطأة األايم عنــدما ةصــبح اإلنســا وحيــدا يف معركتــب معهــا ،وقــرر فــتح مكتــب جتــاري للعقــارات..
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كانــت العــودة أ مجــل مــا يف إلــك  .ول الــءواج  ..كانــت ســارة تــاكر كــل ليلــة وهــم أمــام التلفءةــو أبشــياء غابــت عــن
إاكرتــب مــن أحادةــث الطفولــة وشــقاوهتا ..كــا ةرةــد أ ةقــول شــيئا ..لكــن األايم كانــت أكــرب مــن كــل شــيء  ..وق ـد
ابتسمت ابتسامتها الكرب  ..لتجعل الطرةف مفروشا ابلءهور ..
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ا بء أل املكا  ..هناك ظالل سوداء ترفرف علا املكا رغم كل البوادر واملالحظات والنقا  ..فــالثرايت
تءرع الشوارع نورا والءغارةد املطلة من النوافا  ..ورائحة الــدخا الــيت متــأل املكـا ورائحــة الطــبب وعبــق رائحـة اهليــل
والعود وصرا األطفال ..
ـ أربع ميب ..
صر حممد ،لقد كانــت مفاجــأة مل ةكــن ةتوقــع وهــو ةشــرتي علــا الورقــة املكشــوفة مــن أ تيت (االكـب) الرابعــة
ضمن آخر ورقتني يف التوزةع  ..كانت الصرخة فجوة فر سرعا ما وئــدت  ..حيــث غلــط زميلــب يف اللعــب عــادل،
واســتغل ارخــرو الفرصــة (وكوشــا) اللعبــة الــيت كانــت بداةــة للفــر وهناةــة لــب انفعــل قلــيال م واصــل اللعــب ،ولكــن
بنف

غارقة يف دوامة الظالل السوداء .
ـ عبد العءةء  ..تعال العب ..
ـ هل انتهت اللعبة  ..؟
واقرتب عبد العءةء الاي كا ةتحرك هنا وهناك مشاركا اعميع فرحهم..
ـ رو اي شيب ساعدهم ..
ـ نب ال ةعمل هلل ..
ـ وصر عبد العءةء :
ـ ماإا ؟ ..
ـ لقد شاهدت العيو املتلصصة من فتحات سرتة السطح  ..ومن النوافا املواربة  ..هنن كثـريات  ..تــر هــل

لفت نظر واحدة منهن..
ـ أان ..؟
وضـ ــحك اعميـ ــع  ..بينمـ ــا كانـ ــت نظ ـ ـراهتم تتجـ ــب ىل الفتحـ ــات املليئ ـ ـة بوجـ ــو بعـ ــض الفتيـ ــات الصـ ــغريات
واألطفال..
هنض حممد من مكانب ليفســح لآلخـرةن وغــادر املكــا  ..كانــت األفكــار متــأل رأســب  ..وبــوادر الصــداع تشـعر
ابلضيق ..
الساعة ابادةة عشرة ونصف ..
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ال زال حفل الءفاف يف بداةتب  ..لقد انتها الرجال من األكل ،أمــا النســاء فســوف ةقــدم هلـن العشــاء الســاعة
الواحــدة والنصــف  ..هنــا عــادة مســتهجنة  ..وهــء رأســب وهــو ةــدخل املفتــا يف فتحــة ابب الشــقة ..كانــت سوســن
وخالتها وعمتها الصغري

واملسجل أل املكا ضجيجا ..

فسوســن ىــاول رغــم س ـنينها األربــع أ ىكــي لعمتهــا وخالتهــا حكاةــة وهــن ةطالبنهــا ابهلــدوء والنــوم  ..هربــت
اال ثنتا عند دخولب  ..كانت فرصة للاهاب ىل الءواج حيث سبقتهن أم سوسن وبقية األســرة  ..تلفــت حممــد حولــب
وأخا النوم ةداعب مقليت سوسن ،وتناول من فوق دوالب املالب

دةوا شعر قدمي أخا ةقلــب صــفحاتب ابحثــا عــن

قصيدة مناسبة ةقرأها يف وحدتب..
كل شيء حولب هاد  ..األصوات تطل يف خجل مــن بعيــد معلنــة عــن نفســها ..هنــم ةفضــلو االنتحــار علــا
أ جيتــازوا الثقــب املرتــوق يف ثــوب الليــل ..لقــد أصــبح الثــوب خلقــا ،مل ةعــد ةكتفــي الليــل حبــداء املســافرةن وحــء
العشاق ،فقد امتأل بصرا أبواق العرابت وفحيح الثعابني وأشياء كثرية كانت جمهولة والتفكري فيها مستغرب ..
وصل حممد ىل هناةــة القصــيدة األوىل  ..كانــت املســافة طوةلــة ختللتهــا بعــض املواقــف اعانبيــة كقـراءة ابواشــي
ومعرفة ما ةرةد الشاعر الاي تويف منا مليو عام ..ىت صـ رة مــا يف انحيــة مهجــورة مــن الــوطن ..بعــد أ تءوجــت
ليلــا وقــررت الــت لص مــن إلــك ابــب العــاري الــاي شـهر هبــا وغــدت حكاةــة علــا كــل لســا وشــفة ..ال ختلــو مــن
الف ــر واللمــء مــن قناهتــا رغــم معرفــة اعميــع أهنــا ابنــة شــيب ابــي وال ةســتطيع أحــدهم أ ةرفــع عينيــب ىل عينيهــا مــن
اهليبة واخلوف من العاقبة.
أطبــق حمم ــد الكت ــاب  ..ومح ــل سوس ــن ىل فراش ــها يف الغرف ــة الثاني ــة  ..ودثره ــا ابللح ــاف  ..وع ــاد ىل مكان ــب
ملواصلة القراءة  ..وتمل الساعة املءروعة ابلقرب من مرآة التسرحية ،أهنا الواحدة والنصف..
نصف ساعة لألكل  ..إ عليب يف الساعة الثانية أ ةــاهب ىل مكــا الــءواج إلحضــار أسـرتب ..فالليــل رغــم
قرب املسافة خميف وخاصة ليل الصيف الاي ال ولو من معتو فاقد الشعور..
وضع الغرتة فوق رأسب  ..بعد أ ألقا ابلكتاب الاي بني ةدةب جانبا وتمل املرآة يف هدوء..
عينيــب حمم ـر مــن الســهر والقلــق  ..إ مل ةعتــد علــا البقــاء حــىت هــا الســاعة وحيــدا منــا أ تــءوج قبــل
عشر سنوات حيث هجر القراءة الطوةلة املدمنة والاهاب ىل السينما حىت آخر الليل .
خرج من الدار وأقفل البــاب يف هــدوء حــىت ال ةشــعر الصــغرية النائمــة بــالك ..واختــار أقصــر طرةــق علــا أمــل
أ جيدهن يف الطرةق واقرتب من الثرايت ..اهلدوء خميم علا املكا  ..والتعب ةطــل بقســوة مــن عيــو املتنــاثرةن هنــا
وهناك من أهل العروسني واملساعدةن ..واقرتب  ..واقرتب  ..لكن األضواء كانت بعيــدة  ..وشــعر ابالختنــاق ..
اعفاف ةشق شفتيب وارخرو ةنظرو ليــب بســااجة وعــدم مبــاالة  ..مل ةعـد يف اســتطاعتب أ ةقــول شــيئا  ..فاملســافة
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رغم أنب أخا د خطا ما زالت كما هي واألنوار املتأللئة واألش اص املتناثرةن هنا وهنــاك فقــد أهنكهــم التعـب علــا
مرأ البصر ..لكن مىت ةصل ؟ .
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ةنء ابملاء  ..وها الءغب والطحالب املفروشة علا الرمل علا مــد البصــر ت كــد إلــك  ..لكــن
الينبوع ما زال ّ

الطرةق مهجور  ..حيث جرفب السيل وغدت السيارات الصغرية ال تستطيع مواصلة السري .
ـ آ  ..لو معنا سيارة جيب..

كانت التنهيدة من منصور  ..وكالك التمين الاي أخا ةعكر صفو اجملر اهلاد بقدميب ..بعد أ خلع نعلـب
وأخــا جي ـري بكــل قوتــب يف الــوادي املهجــور خملفــا وراء العربــة الصــغرية الــيت انغرســت عجالهتــا يف الرمــل ،وصــدةقب
رفاعة الاي أخا ةفكر يف طرةقة إلخراج السيارة والعودة من حيث أتيا ..
الساعة ار ابادةة عشرة صباحا  ..لقد استأإ رفاعة من رئيســب يف العمــل مــدعيا أنــب مسـافر ىل الــرايض..
لقد خطــط :ســوف ةســافر مهمــا كــا األمــر ..ىل الــرايض  ..نــب حيــب هــا املدةنــة حبــا كبـريا وكــالك حيقــد عليهــا ..
لقد لفظتب منا عشرة أعوام . .عندما قدم ليها وأصر علا البقاء  ..كانت اعــدرا غرةبــة وقاســية  ..وكــالك الوجــو
رغم وجود األصدقاء واتبني..
كا وحيدا عندما رفضب صاحل  ..راغبا الءواج من جواهر  ..كا ةعرف أهنا قرةبتب وأهنا غدت خطيبــة لـب منــا
مليو عام وها هم ةتنكرو لالك.
ـ نب مبار  ..مل جيمع شيئا من مرتبب  ..ةشرتي كل ةــوم جرائــد وجمــالت وكتــب ..ال ةركــب يف ابافلــة  ..أصــغر
مشوار خا عربة أجرة طلب  ..دائما ةاهب مع أصدقائب ىل املطعم  ..مبع أصح راتبب يف جيبــب  ..وال متــر عشــرة
أايم حــىت ةكــو علــا ابدةــدة  ..وقــرر االنتحــار  ..ةــئ

مــن كــل شــيء  ..أخــو يف جــدة  ..والدتــب يف الطــائف ..

ومرتع الطفولة  ..غدت صورة ابهتة كل الصور ال لو هلا ..
ـ نسا جائع  ..؟
اعوع يف أعماقب  ..أجل  ..نب جائع لشيء ما  ..لكن مــا هــو هــاا الشــيء ..هــا هــو ةلــتهم مــا ةقــع ىــت ةــد
 ..وةلتهم ارخرةن بعينيب  ..وحيلم  ..وحيلم ..
ـ منصور .منصور.. .
صــر رفاعــة  ..مبتهجــا  ..لقــد أخــرج العربــة مــن الرمــل وهــا هــي تقــف شــاخمة علــا جانــب الطرةــق ..وقــد ل
توجيب مقدمتها ىل اعهة األخر من الطرةــق ..الســاعة الواحــدة بعـد الظهــر  ..وصــل االثنــا ىل الــردف حيــث ةبــدأ
اإلســفلت  ..كــا حــدةثهم عــن املهرجــا املقــام يف املدةنــة  ..وهــل ســوف تســنح الفرصــة هلــم مبشــاهدتب  ..ال شــيء
أمــامهم غــري إلــك ..م التوجــب ىل الــرايض  ..مــرت بظــات  ..را فيهــا الصــمت عل ـا االثنــني ،كــا الطرةــق فيهــا
ةقرتب من هناةتب بسرعة خميفة..
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ـ أنت ادخل البيت وأان سوف أشارك جرياننا جنازهتم.
دخــل منصــور البيــت ورســم رفاعــة علــا وجهــب ابــء  ..وهــو ةقــرتب مــن ابب جــار الــاي تــويف يف الصــبا ..
حيث ةقف ثلة من الرجال يف انتظار خروج اعنازة من الدار ..بملها ىل العربة واالجتا ىل املسجد..
ـ البقية يف حياتك  ..؟
قاهلا هلم مجيعــا  ..وهــو ةعــانقهم  ..واحــدا واحـدا ..فكلهــم أقــرابء امليــت حــىت هــو كــا مــن أقــرابء امليــت ومــن
أصــدقائب اخلصوصــيني  ..لكــن يف ارونــة األخــرية انقطــع عنــب مل ةهــتم بءايرتــب يف البي ـت أو املستشــفا ،ومل ةهــتم حــىت
ابلس ـ ال عنــب رغــم التصــاقب بــب  ..كانــت الغصــة يف أعماقــب تكــرب دائرهتــا وتكــرب  ..وهــو ةــردد مــا قالتــب لــب والدتــب يف
الصبا وهي تنقل خرب الوفاة لب..
ـ لقد كا ةسأل عنك..
خرجــت اعنــازة وركــب اعميــع عــرابت الونيــت املتكومــة يف الشــارع  ..كــا عــددهم عشــرة  ..ومل ةركــب معهــم
حيث عاد القهقر  ..فءعا من شيء  ..نب دائما خائف ..
الساعة العاشرة مساء ..
قطعت العربة أكثر من ثال ائة كيلو من طرةق الرايض ،هنم ار ثالثــة  :منصــور  ..علــي .رفاعــة .. .حــدةثهم
طوةل ةت للب بعض املواقف الضاحكة ..والبحث عن شرةط لوضعب يف املسجل ..
ـ اي عمال غدةر البنات ..
ـ أةن وصلتم  ..؟
ـ عدةنا اخلءا ودخلنا ينا حىت أوشكنا نصل الطلعة..
ـ مل تشوفوا شيئا  ..اعمال وراء الطلعة ..
وضحك الثالثة علا ها النكتة  ..كــا علــي ةتحــدث صـرار م كــدا مــا إهــب ليــب  ..وتوقــف رفاعــة للتــءود
ابلوقود ومواصلة السري  ..مل ةبق سو القليل  ..ومع انبالج الصبا كا الثالثة يف الرايض تسرب الســأم ىل صــدر
رفاعــة ..كــا ةتلفــت حولــب ةبحــث عــن منطلــق..

القفــص ةطوقــب  ..شــعر ابالختنــاق عنــدما مل جيــد أحــدا  ..كــا

اعميع خميمني يف الرب  ..و  ..غري موجود  ..ال أحد هناك جتول قليال  ..زار كل املعامل اليت ةعرفها..
الساعة العاشرة من صبا اليوم التايل  ..علي ورفاعــة  ..وحيــدا يف العربــة ..الــيت أخــات تنحــدر مــن دةـراب
 ..لقد قررا العودة  ..فال شيء ةدعومها ىل االنتظار وارتباطهما ابلعمل حيتم عليهما العودة.
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ابعــد  ..اقلــع ةــدك عــين  ..وتلفــت حولــب  ..كانــت غــرزت خنجــر جدةــدة متــءق أعماقــب ..لكــن كيــف ةفســر
الصورة  ..وهو ةعلم أهنا ال تعين شيئا من إلك ..هنا جمرد كلمات ارتسمت علا لساهنا وأطلقت هلا العنا ..
لكن كثرة توجساهتا ها األايم ،وانفعاهلا  ..؟
ارتسم هاا الس ال أمام صاحل ،وهو ةطل من انفاة غرفتب ىل الفراغ ..ال شيء أمامب ســو صــورة ابهتــة ملعــامل
وإكرايت هي أةضا ابهتة ،كل شيء فيب ابهت ..هكاا أخــرج أخـريا ابتســامتب الــيت ســئم منهـا ومتـ أ تشــنقها األايم
.
وعــاد ىل الفـراش  ..ارمتــا دو وعــي وجعــل مــن جــدار الغرفــة مــرآة ةتأمــل فيــب وجه ـب ،ملــاإا قالــت اقلــع ةــدك
عين..؟ هل هو السأم الاي ةشعر بب أم أنب شعور غرةب  ..وعدم استساغة ملءحب ولسانب  ..؟
ـ هنا زوجيت  ..؟
س ـ ال آخــر ارتســم عل ـا اع ـدار  ..كانــت كلمــة زوجــيت أكــرب كلمــات اعملــة حروفــا وبــروزا وأخــا ةتحس ـ
اعدار أبانملب حماوال معرفة سبب هاا الربوز والكرب ..وهتدلت ةد واستسلم صاحل لغفوتب املعتادة بعد الغداء .
الشارع ما زال ةضج ،الص ب ةرتفــع وال شــيء ســو عــواء الكــالب ومنبهــات العــرابت وصـرا األوالد وهــم
ةلعبو الكرة  ..والرةح هاا اليوم شدةدة ومرتبة  ..اجتاز الشارع وأخا ةسري علا الرصيف ةعد خطواتب ..نب ةصــل
حىت الثالثني م ةعود للعد من جدةد ..وامتألت ةد ابلثالثينات كل صبع مــن أصــابع ةــد عــن ثالثــني ومــع إلــك مــا
زال الطرةق طوةال .
ـ صاحل  ..صاحل  ..؟
وتلفت حولب ةبحث عن صاحب الصوت ..
ـ تفضل نوصلك ..؟
وركب معهم ،أش اص ةعرفهم معرفة أكيدة ،ولقد لعب معهم البلــوت  ..ولكــن مــا أمســاةهم ؟ ايســني  ..علــي
 ..موسا .اخل.. .
ـ هنا  ..شكرا  ..؟
وتوقفت العربة  ..ونءل صاحل من العربــة وهــو ةفكــر يف األمســاء  ..وةتـاكر أ أصــابع ةــد مــا زالــت مضــمومة،
فأخــا ةواصــل العــد ،ولكــن املســافة الــيت قطعتهــا العربــة ليســت ابهلينــة أتـرا ومــن كــم خطــوة هــي ..وتوقــف ةفكــر يف
املوضوع ..
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ـ عما  ..قليل األدب ..؟
صفعتب اعملة  ..وانتءعتب من أحالمب  ..لكنب أخا ةتأمل صــاحبة الصــوت الــيت أخــات تبتعــد ..عبــاءة ســوداء
وظهر منحن ووجب ضاعت معاملب وراء غطاء خفيف أخا ةتلفت بني ابني وارخر ..وتاكر زوجتب م  ..تــاكر ملــاإا
خرج من البيت  ..وملاإا هنض فجأة مــن الفـراش ورفــض شــرب الشــاي فأخــات خطــا متتــد  ..اعميــع يف انتظــار ..
الساعة السابعة وال شــيء غـري هــا الســاعة الــيت ــر هبـا علــا الرفــاق لقضــاء ســاعتني يف مثــل هــاا الوقــت مــع الــورق
واب ــدةث يف أم ــور ال ــدنيا  ..ك ــا ةلع ــب وه ــو ص ــامت ةس ــتمع ىل ه ــاا و ىل إاك غ ــري مب ــال مب ــا ة ــدور حول ــب م ــن
أحادةث..
ـ نسا غري مبال  ..؟
مجلة عابرة قاهلا أحدهم  ..بعد مضي ربع ساعة علا جلوسب حىت قفء واعتار للجميع وخــرج  ..تلتــف حولــب
م ركــب عربــة أجــرة وطلــب مــن الســائق اإلسـراع ،ووصــل البيــت كــا كــل شــيء هــاد والظــالم خميمــا  ..فــتح البـاب
ابملفتا الاي معب  ..واستقبلب صوت التلفءةو .
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واحد  ..اثنني  ..ثالثة  ..أربعــة  ..مخســة  ..هنــا تتحــرك أصــابع ةــد  ..أجــل تتحــرك وقفــء مــن الفـراش ،أخــا
يف  ..لكن أةــن أان  ..؟ تلفــت حولــب  ..الظــالم خمــيم
ةتلفت حولب  ..أان حي  ..ما زالت عروقي تنبض والدماء جتري ّ
 ..ومل ةصــل ىل نتيجــة ..املكــا يف أعماقــب جمهــول وكــل شــيء حولــب غرةــب  ..وعــاد ىل ةــد ةعــد أصــابعب  ..واحــد
اثنا ثالثة أربعة مخسة  ..وكرر العد  ..كرر  ..كل شيء كا فيب متبلدا ..
لقد مات  ..نعم ..كــا املوقــف مــن أصــعب املواقــف ابلنسـبة عنــدي  ..جيتــاز الغابــة وحيــدا مــع بندقيــة بــدو
رصــاص  ..اهلجــوم كاســح  ..مل تســتطع الفرقــة املتقدمــة مقاومت ـب ،فمــات مجيــع أفرادهــا مــا عــدا  ..كانــت األشــجار
ملعونة إ أخات تشي بب ،كا حفيفها وهو ر هبا ةثــري القشــعرةرة يف جســمب  ..مــر مــرور الــربق بكــل ابــواجء حــىت
النهر املكهرب  ..حافة النهر حماصرة أبسالك شائكة مكهربة ..
وتلفع ببالتب بعد أ رما ابلبندقية جانبا وقفــء يف اهلــواء حمــاوال اجتيــاز األســالك  ..واهنمــر عليــب الرصــاص مــن
كل جانب  ..اهنمر كل شيء واهنار فوق األسالك جثة هامدة ملط ة ابلدماء ..
واحد اثنا ثالثة  ..أجل حي  ..أان حي وىرك قليال أخا ةتقلب يف الفراش ..
ـ سامل  ..ماإا بك  ..؟
صوت ةعرفب  ..أجل صوت معروف ةنادةب  ..وتلفت ةبحث عن املصدر ..
ـ سامل هل هناك ما ةقلقك  ..؟
ـ أبدا  ..أبدا ..
كا ةود أ ةقول  ..نب ةرةد معرفة املكا الاي هو فيب ار  ،وملاإا هــاا الظــالم ابالــك الــاي ةلــف املكــا
؟ وما مع الس ال عن حالب وماإا ةقلقب  ..وقد مات ؟ أجل مات ..
وأخــا ةعــد  ..واحــد اثنــا ثالثــة أربعــة مخســة  ..منــا كيــف ةعــد  ..أصــابعب تتحــرك وأطرافــب تتحــرك ،وال ةشــعر
أبي أمل يف جسمب  ..وهاا الصوت صوهتا  ..أجل صوهتا  ..هنا مرمي ..
ـ سامل هل ىدث نفسك  ..؟
ـ ال منا النوم  ..هجرن فجأة ..
ـ ملاإا ال تشعل النور ..
ـ أي نور ..
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ـ

الظالم ويم علا الغرفة ..

ـ وهل أسروك  ..أةضا  ..؟
ومل ةسمع ردا علا س الب الــاي متـ أنــب مل ةلقــب  ..تــر كيــف وصــلوا هلــا  ..نــب ةــاكر أهنــا كانــت يف البيــت ..
لقد ودعتب هي وطفلتب الوحيدة بدموع غءةرة  ..وطمأهنا أنب عائد  ..سوف تنتهــي ابــرب ولــن ةكــو هنــاك مــا ةســوء
..
ولكن املكرو حل ار  ..هنا هنا معب  ..ويف مكا جمهول  ..اي هلل مــا هــا الــدنيا الــيت ىتــاج ىل ميكروفــو
حىت تعلن عن نواايها تضعب يف هاا املوقف ..
ـ أةن فاطمة ..
ـ لقد  ..انمت  ..هادئة ..
ـ ماإا  ..؟ ماتت هادئة  ..؟ كيف  ..؟
وقفء من الفراش  ..واجفا  ..وهنا تكد أهنــا مــا زال حيــا ولــي

فيــب شــيء ة ملــب  ..فعــاد ىل مكانــب  ..ةــتلم

الفراش والتقت ةد بيد زوجتب مرمي اليت احتضنتب وألقت برأسها علا صدر ..
ـ ماإا بك اي حبييب ..
ـ ملاإا هاا الظالم  ..؟
ـ هل أشعل الضوء ..
ـ أرجوك ..
وهنضت من مكاهنا  ..و كانت أانملب تتحس

جسمها مرتقبا صرخة أمل  ..لكن كل شيء مر هبدوء ..

ـ الكهرابء مقطوعة ..
ـ ماإا  ..؟
واخرتق نظر النافاة  ..هناك أنوار يف الشارع  ..املدةنة ىرتق  ..أجل املدةنة ىرتق.
ـ هنا ىرتق ..
ـ من ..
ـ املدةنة ..
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ـ وعادت مرمي ىل الفراش  ..وأخات وجهب بني ةدةها  ..أخات تتأملــب بعـد أ اعتــاد االثنــا علــا الظــالم ..
كانت أانملها تتحس

جبينب وعينيب ووجنتيب ..

ـ ماإا  ..هناك اي حبييب ..
ـ ملاإا مل ةشتعل الضوء ؟
ـ لعل اللمبة حمرتقة ..
اللمبــة حمرتقــة  ..وىس ـ

أط ـراف الف ـراش  ..وارتفــع صــرا فاطمــة كالعــادة تطلــب مــاء  ..هنــا يف مثــل هــاا

الساعة من كل ليلة تنهض من فراشها  ..وتصعد ىل السرةر حيث ترقــد والــدهتا لتمســك بشــعرها وتعــود ىل مواصــلة
النوم ،وأخات الصور تتضح وأخات ةد تتقلص ..
واحــد  ..اثنــا  ..ثالثــة  ..أربعــة  ..مخســة  ..وهنــض مــن الفـراش وبقــت بــب مــرمي  ..واجتــب االثن ـا ىل ف ـراش
الصغرية اليت أخات ترتع

من اخلوف ..

وخرج سامل من الغرفة وهو حيتضن ابنتب  ..ف إا ابلضوء ةصدمب  ..كا البيت ةعج يف النــور  ..وتمــل الســاعة
املعلق ــة عل ــا ابب املطـ ـبب  ..كان ــت اخلامس ــة ص ــباحا  ..وارتف ــع ص ــوت مـ ـ إ ة ــدعو الن ــاس ىل الص ــالة  ..خمرتق ــا
الصمت  ..كا األإا واضحا ،كما أ صورة فاطمـة الــيت عــادت مــن جدةــد للنــوم واضــحة  ..والتفــت وراء حيــث
مرمي واقفة تتابعب بنظراهتا ..
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الفصل األخري:
توقفت العربة أمام ابب دار والــد زوجــيت وترةثــت قلــيال قبــل أ أحــرك عـربيت ،كانــت الســاعة الرابعــة مســاء ..
حيث قررت أان وزوجيت أ نقوم جبولة خارج املدةنة ..
ـ أظنب صاحل ابن عميت ..
ـ أجل هو ولكن من هي املرأة اليت معب  ..؟
ـ ال أدري ..
وترجلت املـرأة وكانــت ىمــل بــني ةــدةها لفافــة بيضــاء  ..كمــا ترجــل صــاحل وأخــا ةرمقنــا بينمــا هــو ةســاعد بناتــب
الصغريات علا النءول من السيارة  ..وصرخت زوجيت ..
ـ هنا زوجتب ..
ـ ما رأةك هل تنءلني وبالش من الرحلة هاا املساء ؟
وترددت زوجيت قليال م مههمت :
ـ مسكني لقد جاء لب ولد بعد أ ةئ

وها هو يت بءوجتب لءايرة والدي رغم أ ابق هلم .

الفصل األول:
كا كل شيء هاد حــويل حــىت وأان أمســع تفــف مــن حــويل مــن حيــايت غــري املباليــة ،كــا كــل شــيء بيــدي ،بــل
الدةن املـرتاكم علــي رغــم أنــين ال أعــرف أةــن أهــدرت مـرتيب الــاي ال ةشــاركين أحــد فيــب  ..ثـالث سـنوات يف الوظيفــة
يف بني بظة وأخر :
وشقيقيت تصر ّ
ـ صاحل فاتن ىبك وترةدك زوجا هلا ،وأنت تعرف إلك والفرصة بني ةدةك فلماإا كل هاا  ..؟
أغري من منط حيايت شيئا رغم حساسي أبنين سوف أصدم ابلنهاةة .
مل ىءنين أحادةثها ومل ّ
وكــا كــل شــيء  ..تقــدم أحــدهم طالبــا ةـد فـاتن ومل ةعــارض والــدها أو أحــد خوهتــا رغــم معرفــة اعميــع بـرغبيت
وحــيب هلــا  ..وشــعرت ابلضــيق ،أحسســت ابألمل ،لكــن مــا ةفيــد إلــك وال شــيء معــي وحاولــت أ أحــتج  ..وقــررت
أخريا أ ألتءم الصمت  ..قررت االبتعاد ،وضعت يف زحام املدةنة بني قلق مــن حــويل مل أفكــر يف شــقيقيت أو والـديت،
فكــل م ـا أعرفــب أنــين أصــبحت ضــائعا ال مــأو لــب  ..ووجــدت مــن صــدةق يف العمــل ةســكن مبفــرد العــو  ..حيــث
قررت السك معب واالبتعاد عن منءل شقيقيت حىت ال ألتقي بفاتن أو أحد أقارهبا .
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وشعرت والديت مبا ةعتمل يف داخلي  ..ال أدري كيف وصلها اخلرب ،و إ هبا تقف أمام مقر عملي إات صــبا
 ..كانت تبكي ،لقد قدمت من القرةة مع شــقيقيت الصــغرية ،ركــة املءرعــة وأغنامهــا لتقــف جبــان ،وجتاســرت فأشــعرهتا
يف رغــم رنــة ابــء واألمل العميــق الــاي ةهــء أعمــاقي  ..وعــادت ىل القرةــة بعــد أ
أبنــين قــوي وأ الصــدمة لــن ت ـ ثر ّ

أقنعتها أبنين سوف أعود للسك مع شقيقيت ،وشــعر والــد فــاتن بكــل شــيء فــرفض مــن تقــدم البنتــب ال أدري ملــاإا ؟

هل هو كراما لوالديت أم لعدم مناسبة املتقدم واختالفهم يف مقدار املهر وتفاصيل الءواج ..
الفصل الثان:
مر كل شيء هبدوء  ..وسر الشك هنا وهناك ،كلهم استغربوا هــدوئي ومشــاركيت اعميــع يف
تءوجت فاتن ّ ..

حفلهم  ..العيو تتابع خطاي وابرس حول فاتن كل خطوة ختطوها  ..جتد وراءها والدهتا أو أحد أشقائها .

الشك لدةهم خلق حولنا رواةة وأننا خنطط  ..نعمل لشيء من خالل عدم مباالتنا وأ وراء األكمة ما وراءهــا
 ..ومرت األايم لتهدأ ابالة وليشد أشقاء فاتن علا ةدي بقــوة معلنــني رزرهــم معــي وأهنــم آســفو ملــا حــدث حمــاولني
معرفــة مــا أنــوي ،فأخرجــت مــن جيــيب خطــااب وصــل مـ خرا مــن والــديت تــدعو يل فيــب بطــول العمــر وتطــالبين ابلنقــل ىل
القرةة حيث أكو جبوارها وأهنا وجدت ابنــة ابــالل املناســبة ،ابرك يل اعميــع ،ول النقــل وتءوجـت مــن صــابة هادئــة
ومجيلة ،كل شيء فيها ةشد االنتبا  ،ورزقت ابملولود األول ،كانت علياء  ..وحلت سارة ومها وغادة .
ـ أنت ال تعرف طرةق األوالد ..
ـ كلهم خري والبنات ار أفضل من األوالد ..
ـ لكن الولد حيمل اسم أبيب ..
كلهم ةرةدو أ ةكو يل ولد  ..حىت والديت ترةد إلــك ،واجهــت اعميــع هبــدوء وصــمت  ..فــأان أةضــا أمتـ
ولد  ..ولكن ها مشيئة هللا ..
ـ صاحل ..
ـ من ؟ فاطمة ..
ـ زوجتك حامل  ..و شاء هللا تولد ابلسالمة ..
ـ ابن ..
ـ تدري أان أمت لك بنتني توم ..
وانفعل صاحل ،ماإا دها زوجة ابن عمتب  ..أتضــحك منــب ؟ أال تــدري مــاإا ةتفاعــل يف أعماقــب مــن أمل وحســرة
 ..كل من حولب ةرةد أ ةكو لب ولد  ..هنا تالحقب يف كل مكا  ،لقد قررت شيئا ما ..
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ـ صابة أتدرةن ملاإا ةاهب صاحل ىل بيت خالب  ..؟
ـ أبدا ..
ـ ةرةد خطبة حد البنات ..
ـ وملاإا ؟
ـ نب ةرةد ولدا ..
مــاإا ةقــول أمــام األمـر الواقــع  ..فــاجملتمع ةرةــد إلــك وكــل مــن حولــب ةبحـث عــن الولــد الصــاحل  ..فهــل ةكــو
شــاإا  ..أخــات األفكــار تتفاعــل يف صــدر لــا أثــر علــا نفســب فــانطو  ،أخــا ةبتعــد عمـن حولــب  ..ارتضــا االنفـراد
بنفسب فاجتب ىل اعبال حيدثها مبا ةتعامل يف داخلب مفكرا يف ابدةث الاي ةدور  ..وتغريت نظراتــب ىل ابيــاة ومل ةعــد
ةتقبل دعوات والدتب ومداراة أشقائب لب ..
ـ هنا حامل ..
وهء رأسب  ..أجــل حامــل ،ولكنهــا بنــت خامســة وقــد ةكــو تــوم كمــا تــدعي فاطمــة ،مـرت األايم سـرةعة ،وقــد
خبا أملب الاي كا ةرجو صامتا  ..وقرب موعد الوضع  ..فطلـب جــازة مــن العمــل اختفــا فيهــا عــن القرةــة ،ســافر
بعيدا مع أملب ركا زوجتب ووالدتب أمام األمر الواقع ..
الفصل الثالث:
الطرةــق طوةــل وكــل شــيء ةســري يف هــدوء  ..رغــم االبتســامة العرةضــة املرســومة عل ـا وجــب صــاحل  ..فــاعميع
ةبحثو عنب  ..لقد وصلتب برقية عن طرةق زوج شقيقتب يف املدةنة حيــث اختفــا ،تفيــد بوضــع زوجتــب بســالم  ..وأنــب
رزق بولد  ..فاقت سيارة جدةدة بدال من تلك القد ة ومل حياول البحث عن رفيق ة نسب الطرةــق أو ةســاعد عنــدما
ةتعرض بادث  ..واختا طرةق القرةة ..
❁❁❁

84

فـراغ كبــري ــأل األعمــاق  ..وحبـات مــن الفصــفص واللــوز وكــوب شــاي مل ةتبــق منــب ســو أقــل مــن النصــف ..
األصــوات تيت مــن البعيــد متداخلــة  ..ص ـرةب مطربــة صــادر مــن مســجل بعيــد وــرتق اعــدرا  ،وأنــني (مــاطور) خلــط
االمسنت حيث تقام عمارة جدةدة يف زاوةة مــن زوااي الشــارع ،تســلل بقــوة ،مفجـرا الصــمت الــاي أراد عمــاد عنــدما
هرب من مكتبب يف الساعة العاشرة والنصف ىل املقها م ىل الشوارع حيث دار بدو هوادة ابحثا عن امـرأة تشــبع
جوعب وىطم سياج الفراغ .
ولكن كا الفشل  ..وكانت العودة ىل املكتب وعــدم استســاغة اعلــوس وحيــدا مــع األوراق  ..وابــدةث مــع
الفـراش وامل ـراجعني  ..السـأم ةالحقــب يف كــل مكــا  ..والف ـراغ امل يــف ةــءرع حــول أحاسيســب وأحالمــب ســياجا جبــارا
أقو من اإلصرار الاي حياول أ ةكونب ..
وأدار عماد حمرك السيارة وأخا طرةقــب املعتــاد متجهــا ىل الــدار  ..وهــا هــو ةقبــع يف غرفــة اعلــوس واألصــوات
امل تلطة تصلب من بعيد  ..مصرة علا مالحقتــب رغــم قفالــب للبــاب والنوافــا ،لريتشــف يف هــدوء كــوب الشــاي الــاي
أحضرتب زوجتب وحبات الفصفص واللوز اليت أخاها عنوة من جيب ابنب إي السنوات اخلم

(محدي).

ابرب قائمة وقمم اعبال ترتفع خمرتقة السحاب حيث كل صنوف ابياة متالشية رغم وجود الرةح واملــاء ،إ
من وقت رخر ةهطل املطر مكوان ترعا وحبريات راكدة تدب فيها ابياة فجأة م تتالشا مع مرور األايم ..
ـ كنت أفكر يف هاا طول الليل ..
تاكر عمــاد بعــض مقتطفــات ابــوار الــاي دار يف مكــا مــا مــن أعماقــب عنـدما التقــا برئيســب يف العمــل وبعــض
زمالئب ملناقشة ما جيب اختاإ خالل الشهور الثالثة املقبلة حيث ةرتاكم العمل وةضج املكتــب ابملـراجعني الـراغبني يف
السفر و هناء جراءات أوراقهم الستالم آخر مستحقاهتم لبدء عمل املوسم التايل ..
كــا اعمي ــع يف واد وهــو يف واد  ..م ــع حــوار حقيق ــي ليعــي

بك ــل بســاطة أحداث ــب مــن خ ــالل صــورة نقله ــا

صــدةق عــابر ال ةعــرف عنــب شـيء حضــر للسـ ال عنــب يف املكتــب ،وعنــدما مل جيــد خــرج دو أ ةــاكر امســب ،كــل مــا
استطاع من شاهد إكر  ،نب يف مثل شبابب وةرتدي بالة عسكرةة .
يل عجــاب وشــهوة  ..ومــن لســان الــاي ةتلعــثم  ..عنــد كــل نقــاش
ـ كنت خائفة  ..من نفسي كلهم ةنظــرو ّ
ةدور حويل  ..فكلمات اإلطـراء ورجـاء االســتجابة عالمــات اســتفهام تــءرع االمحـرار يف خــدودي فآخــا يف فــرك ةــدي
وتشــبيك أصــابعي مفكــرة ملــاإا أان وحيــدة  ..رغــم أ حــويل ثــالث أخــوات ومــا ةربــو علــا العش ـرةن صــدةقة ،ولكــن
حظي أكرب من أ أحتمل نظرهتم ،فدوائر ابقد قد تخان ةوما ىل اجملهول حيث ال أستطيع العودة .
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وسارت األمور  ..كا كل ةوم  ..هو صورة طبق األصل لسابقب  ..املكتب  ..النادي  ..املقها  ..البيــت ..
التجول يف الشوارع بدو هد القتحام اجملهول وصفع أبواب الرةح بقوة .
لي

بعجيب أ أظل دائما مبتسما ولكن العجيب هــو أ ال أكــو مثــل ارخـرةن ولــو برعــب  ..حــىت أعــي

اجملهول  ..وأقفء حاجء الفراغ اعبار ولو ملرة واحدة أشعر فيها أنين استطعت أ أنفا ىل إلك املمنــوع حيــث تكثــر
لوح ــات  ..اح ــار  ..لن ــوع االق ـرتاب  ..حمظ ــور لق ــط الص ــور  ..جي ــب أ تق ــدم بطاق ــة اإلإ ابل ــدخول للح ــارس ..
كلمات كثرية تقف مثل قمم اعبال  ..أو أشجار األدليب إات الطول الشاهق  ..لتءرع يف داخلــي ابســرة  ..حــىت
تكو هاا الفراغ اهلائل  ..الاي جيثم علا صدري مثل كابوس ..
ـ هل فرايل هنا  ..؟
ـ تفضلي  ..سوف تيت بعد قليل ..
ـ أةنها  ..؟
ـ إهبت ىل اخلياطة إلحضار بعض الفساتني ..
ـ ومىت تعود  ..؟
ـ تفضلي هنا يف الطرةق ..
وتلفت حولب  ..نب ةعرفها  ..سعد الفتاة السمراء اليت حلــم هبــا بعــض األحيــا  ..والتقــا هبــا أكثــر مــن مــرة
 ..فلم ةكن موجودا رغم رغباتب  ..ار الشارع مهجور  ..وال أحد يف البيت  ..وها تقف علا الباب تسأل .
وأجـراس االنتهازةــة تقــرع يف داخلــب ،ترةــد أ تعلــن الفرصــة وىــرك عمــاد ىل الــداخل خطــوتني  ..مركـءا نظراتــب
علا املرأة الواقفة أمامب وهي ال تعي ما جيول يف خاطر ..
ـ آسفة  ..أرجو خبارها مبقدمي ..
توقــف يف مكانــب مشــدوها ،هــل ةصــر فيهــا أنــب ةرةـدها وهــل تعــي إلـك أم ةعــود ىل استســالمب وعــدم مباالتــب
فالفرصة مواتية والسياج ار شبب قصري ةستطيع أ ةقفء من فوقب وةطلق الفراغ ىل غري رجعة ..
ـ يف مـ  ..ـكانك انتظارها ابلداخل  ..نين  ..؟
وابتسمت الرتباكب ،هكاا صور معـ االبتســامة الصــغرية الــيت رفــت علــا حمياهـا فمــد ةــد واقــرتب مــن البــاب
ووضعها علا ةدها املتكئة هبا علا الباب  ..وأمســك هبــا م شــدها ىل الــداخل  ..كانــت القفــءة أقــو مــن أ حيتمــل
فــاهتء جاعــب واصــطدم رأســب بصــدرها وهــو يف طرةقــب ىل األرض  ..حيــث مضــت ثــوا وهــو حمــين ال ـرأس ةســتجمع
خواطر حماوال خلق عار ملا حدث ..
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ويف وســط هــاا الفـراغ  ..نــب ال ةســتطيع أ ةســتمر ،هنــا تــءوغ منــب  ..تبتعــد كــارخرةن  ..مــن خــالل ضــحكة
انعمة شعر بوخءها يف كل أأاء جسمب فأخا حيــرك ةدةــب ةتحسـ

مواقــع األمل  ..نــب ةرجتــف واألصــوات القادمــة مــن

هنــا وهنــاك تشــنق صــمتب  ..تقدمــب ىل العــامل فــوق طبــق مــن البلــور مغطــا بــورق الســولفا الءهــري  ..هنــم ةنتحــرو
ار  ،لقد خفت األصوات قليال ومل ةبق غري أصوات منبهات العرابت املارة .
مد عماد ةد ىل كوب الشاي وجترع ما تبقا يف قعر فشعر بربودتب ولءاجتــب فــوق لســانب وداخــل حلقــب وحــىت
املعدة ..
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أنت  ..وتلفت ةبحث عن صاحب الصوت  ..رغم أ الكلمة كانت صادرة من أعماقــب  ..السـاعة تشــري ىل
الثامنة مساء جيل

وحيدا علا مقعد شرةط مبقها الرايضة املطل علا ملعــب كــرة القــدم والكراســي حولــب خاليــة مــن

املر دةن  ..وبني ةدةب (يل الشيشة) وعلا الطاولة أمامب تقعي زجاجة ليمو  ..وزجاجة ماء مثلج .
أنت . .
كــا حفيــف أغصــا الشــجرة الــيت تالصــق مقع ـد هــاد هــدوء تلــك اللحظــات الــيت ةعــي

فيهــا مــع أفكــار

عندما حيلو لب اعلوس وحيدا بعيدا عن العيو ةتأمل ما حولب  ..حماوال بناء قصور يف اهلواء ..
أنت  ..؟
وابتسم  ..ال شيء بني ةدةب  ..وكف عن التلفت حولب  ..أخا ةرقب السماء ابحثا عن النجــوم الــيت حجبتهــا
السحب الداكنة متسائال عــن ســبب تخــر طلــوع القمــر رغــم أ الليلــة ســبعة عشــر مــن الشــهر ،وتناســا الســحب ..
كما تناسا أ الوقت ال زال مبكرا علا طلوع القمر ..
أنت  ..؟
هء رأسب كمن ةقول نعم  ..وفغر فا حماوال االسرتسال يف ابدةث  ..ماإا ترةد ؟
أان ّ ..
كــا السـ ال س ـرةعا فــأطبق فمــب وأخــا ةقــد زاند فكــر  ..مــاإا أرةــد ؟ آ  ..تــاكرت ،أرةــد كــل شــيء ،منــا
مليو عام وأان أقول هاا  ..أجل أرةد كل شيء ،أمل تصل ىل إلك  ..؟ بعد مل أصل ،أان ما زلت عنــد تردةــد أمنيــايت
ومــا أان فيــب مـن ســأم وتمل ،نــين أحــارب علـا مجيــع اعبهــات ،فــأان أترقــب اليــوم الــاي أهنــار فيــب وحيملــين اعميــع ىل
مثواي األخري بني كلمات الرتحم ودموع األمل .
دموع األمل  ..؟
أجــل تلــك الــدموع العاصــية الــيت أمشئــء ملرآهــا وأهتــرب مــن مواجهتهــا حــىت أنــين مل أجــرب هــا الــدموع ةومــا مــا
رغم أنين عندما أفكر أقوم بتقليم أظافري أبسنان وأحاول نتف القطع الناتئة من اللحم الــيت حــول أظــافري أو أنتــف
شعريات إقين وشاريب كلما سنحت يل الفرصة ،ويف كل ها العمليات أمر مبراحــل األمل ،ولكــن مــع إلــك أعتــرب هــاا
األمل من صنعي ،أي انبعا من إايت ،فهو إا ال شــيء أبــدا  ..وهنـض مــن مقعــد مت ــاا طرةقــب ىل الــدار خــايل الــاهن
ال ةفكر ال يف السري عرب الشوارع اعانبية واملظلمة كاملعتاد  ..ووقف أمام ابب الــدار الــاي مــا أ فتحــب حــىت قابلــب
الصمت ،ال أحد هنا كا ةقول  ..وصر  ..أمي  ..أمي  ..فرتدد صوتب عرب الغرف والنوافا ورجع حاسـرا ال ةقــول
شيئا ،فضــحك مــن إاتــب فــرتدد أةضــا صــد قهقهتــب عــرب الغــرف والنوافــا ،نــب ةعلــم أ والدتــب عنــد ابنتهــا منــا ثالثــة
أايم ،لقد وضعت فاطمة طفلة صغرية اثلثة استقبلها اعميع بصمت ،كــانوا ةتمنــو لــو كانــت ولــدا ،حــىت هــو متـ لــو
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كانت ولدا رغم أنب ال ةدري الدافع هلـا الرغبــة  ..واجتــب ىل غرفتــب فــأخرج كتــااب أخــا ةطالعــب ومــد ةــد ىل املســجل
فــدبت ابيــاة يف الــدار ومــرت بظــات ر بعــدها التلفــو فرفــع الســماعة وانتظــر أ ةــتكلم أحــدهم بينمــا كــا ةتــابع
القراءة ووصل ىل السطر األخري فوضع السماعة علا الطاولة بقرب املسجل وقلب الصفحة وترةث بظــات عفوةــة
م مد ةد ىل السماعة ورفعها ىل أإنب ف إا ابإلشــارة تعلــن أ الــاي طلــب الــرقم أقفــل اخلــط  ..فأعــاد الســماعة ىل
موضعها فوق اعهاز و بع القراءة.
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غرةبـ ــة أنـ ــت اي دنيـ ــا  ..ال موقـ ــف حاسـ ــم لـ ــك  ..رغـ ــم أ األايم تقـ ــول حكمتهـ ــا وتتحـ ــدث بلسـ ــا الـ ــدقائق
والساعات بكلمات املصارحة  ..وابقيقة اليت تفلت من أةدةنا رغم دراكنا أننا سوف نصــل ىل اهلاوةــة رغــم حرصــنا
علا التحدث عن إاتنا وآمالنا ..
املكا ةعج ابملر دةن  ..كلهم من ســائقي عــرابت الشــحن األجــرة  ..عــرابت محــل  ..قهقهــاهتم ةــرتدد صــداها
بني اعدرا غري مبالية  ..كلهم قارو  ،صرعتهم ابيــاة بواقعهــا فكــأ االستســالم السـاإج كــا ةفكــر يف إاتــب  ..يف
جلوسب وحيدا مــع زجاجــة الليمــو وصــد صـرا صــبيا املقهــا  ..الســاعة تشــري ىل ابادةــة عشــرة صــباحا  ..بعــد
أ أمضا ساعتني من الدرس يف معهد التدرةب ..
لقد رفض الدراسة يف معهد الرايض شهور الثالثة وارتضا أ ةنتقل مع دراستب ىل جدة حىت ةكو قرةبــا مــن
الطائف ،حيدو أمل أب متر األايم سراعا ،حماوال اخرتاق جدار العي

وحيدا يف مدةنــة جمنونــة نبــات كــل شــيء ،كــا

واف أ ةعانقها وحيدا  ..وةرتدد كثريا عندما جيد صدةقا ةقرر مالمستها ..
البحر هو كل شيء ابلنسبة لب ،لكن ماإا ةثري البحر يف أعماقب من إكرايت الطفولة.
لقد كانت الصورة اليت ةتومهها عنب ابهتة ،تراكم الرتاب عليها ،فكانــت مفاجــأة كبــرية لــب وهــو ةــر هناةتــب الــيت
ال تر و صرار علا صفع الشاطئ رغم الكرب  ..ونعومة  ..كا هلا أثرها الفعال يف الص ور ..
وانتبب من تمالتب  ..لرياقب اعالسني علا املقاعد  ..قد جيد فيهم من ةشاركب ابدةث ..
وةنتشل السأم املرتسب يف أعماقب ..
الساعة ابادةة عشرة والنصف ..
جل

يف املقعد املقابل ملقعد ثالثة أش اص أخاوا ةتحدثو هبم

 ..وأخرج أحدهم من جيبب كيســا صــغريا

من الورق  ..وهو ةتلفت حولب وأخرج منب جمموعة من اببوب الرمادةة اللو وطلب من خــادم املكــا كــوب مــاء ..
ويف ها األثنــاء اقــرتب شـ ص مــن الثالثــة جبــوار صــاحب اببـوب ويف هــدوء تنــاول كميــة اببــوب منــب م وضــعها يف
جيبب وهنض .
الساعة الثانية عشرة هنض من مقعد واجتب ىل العربة وأخــا ةفكــر أةــن ةقضــي بقيــة الســاعات ،فهنــاك سـاعتا
دراسة تبدأ من الساعة اخلامسة  ..وملح حمال لتصليح مفاتيح العرابت واألبواب ..
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أشعل امل شر اعانيب وأوقف العربة أمــام اتــل وطلــب صــال مفــاىني احتيــاطي للعربــة وأخــرج مــن جيبــب ورقــة
عملة من اخلمســني رايال  ..تناوهلــا صــاحب اتــل وأخــا ةفــت

عــن بقيــة هلــا يف درج النقــود ومل جيــد رايالت إ أ

ــن

املفتاحني أربعة عشر رايال.
أخـرج صــاحل مــن جيبــب أربعــة رايالت وشــكر صــاحب اتــل ،م خــرج ليعــود ىل العربــة بعــد أ جــرب صــالحية
املفتاحني اعدةدةن ونسي أ

خا بقية اخلمسني رايال..

الســاعة الثالثــة  ..أوقــف العربــة أمــام عمــارة كبــرية ةســكن حــد شــققها قرةبـب  ..حــىت ةســتطيع أ ةنــام لدةــب
ســاعة وةنهــار الصــداع الــاي بــدأت بــوادر تــدق مســامريها يف رأســب معلن ـة أ ســاعة القيلولــة أزفــت  ..صــعد الســلم
هبدوء ..
ـ من !! ..
ـ أان  ..صاحل  ..عبد هللا فيب  ..؟
ـ ال ..
وقف قليال أمام الباب م عاد القهقر ويف منتصف الدرج كا عبد هللا ةصعد الدرج ..
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ك ا الدافع ىل اإلقدام علا االنتحار  ..مساعــب أ أحــدهم تقــدم لطلــب ةــد جنــو وأ هنــاك شــبب موافقــة مــن
أشقائها لثقتهم يف الرجل الاي توسط هلا الءجية ..
شعر خالد  ..أ أعماقب تنفجر وأ الدم أخا ةسيل من فمب وأخا ةلطب إقنب اتلوق وثوبــب األبــيض الناصــع
 ..فأخا ةتقلب يف فراشب ..
األصــوات ثقيلــة غــري عابئــة مبــا هــو فيــب  ..فــاعميع ةرةــدو الوصــول ىل نتيجــة  ..فاملتقــدم لل طبــة رجـل أمــن
كبــري يف مقتبــل العمــر وصــل للتــو مــن بعثــة دراســية يف اخلــارج وعــني مــدةرا لقســم شــرطة البلــد  ..وطلب ـب الوحيــد أ
ةشاهد العروس ولو لثوا حىت ةكو علا بينة ..
والــدةن أاب هــا النظــرة  ..وإلــك لصــاحل الــءوج وكــالك يف صــاحل الءوجــة  ..مل ةفــاتح أحــد جنــو يف إلــك،
فاألشقاء الثالثة إوي خلفيات متباةنة األول غري مبال ،والثان شبب انتهازي ،والثالــث ال رأي لــب مســلما أمــر ملشــيئة
األ الثان ..
دارت معركة خفية بني األخوة  ..وجنو اليت أسلمت أمرها لب كانت نظرهتــا وحــدةثها ةدعوانــب ىل عمــل شــيء
 ..مل ةفهــم مــا ترةــد وركــب قــارب غضــبب  ..وأخــا جيـدف ىل الــرب الثــان ركــا األمــور تســري يف أعنتهــا  ..هجــر البيــت
وخلف وراء ألف س ال .
وتغيب عن العمل  ..أخا اعميع ةبحثو عنب هنا  ..وهنــاك  ..مــرت ثالثــة أايم وهــو قــابع يف شــقة صــدةق لــب
ال ةعرفب أحد  ..ويف مساء اليوم الرابع اشرت من البقالة اليت يف الشارع علبــة أســربو ودخــل ابمــام فاغتســل وصــلا
ركعتني  ..م كتب رسالة ابسم أخيب ووضعها ىت امل دة اليت ةنام عليها  ..بلــع مجيــع حمتــوايت علبــة األســربو وعلــا
فرتات م أسبل الغطاء علا جسمب رغم حرارة اعو واستسلم للنوم ..
حضــر صــاحب الشــقة  ..فلــم ةهــتم مبــا حولــب ف لــع مالبســب وأخــا ةتصــفح بعــض اعرائــد وةــد تعبــث مب شــر
الرادةو ..
سار كل شيء طبيعيا ابلنسبة خلالد  ..أما جنو فقد أخا هلا أحد أشقائها بعض الصور يف أوضاع خمتلفــة ومــع
بقية األسرة حىت ةطلع عليها اخلطيب ..
وةكو الرأي األخري وعمل الرتتيبات الســعيدة  ..رغــم الــدموع ..تقلــب خالــد يف الفـراش  ..وأخــا حيــرك ةدةــب
ورجليب م أزا الغطاء عن رأسب وأخـا ةتلفــت ينــا وةســارا  ..كــل شــيء كمــا تركــب البارحــة  ..هنــا إات الغرفــة وإات
اعدرا ..
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حــىت الصــور املعلقــة هنــا وهنــاك بــدو عناةــة مل تتغــري  ..هنــض مــن فراشــب  ..كــا الوقــت متــأخرا  ..أســرع ىل
ابمام حيث رما بعلبة األسربو الفارغة فلم جيد هلا أثرا  ..نب حي مل ت  ..أتـرا حلــم  ..وارتــد مالبســب  ..واجتــب
ىل مقر عملب ..
أخ ــا اعمي ــع ةتأملون ــب  ..هن ــم ةتح ــدثو عن ــب هبم ـ

لق ــد حس ــم علي ــب امل ــدةر م ــدة غياب ــب كم ــا اقتط ــع مكاف ــأة

للموظف الاي قام بعملب أثناء غيابب األربعة أايم من مرتبــب  ..واثر غاضــبا  ..قــرر املناقشــة  ..لكــن الكلمــات الطيبــة
املعسولة ونظرات العطف هدأت اثئرتب.
ومل ةتم الءفاف  ..ال ةدري ما سبب اخلالف  ..منا عاد للبيت ولكن يف داخلب شيئا مشروخا ..
ـ اي ولد هاي ما تبغاك لو أهنا صحيح ىبك ما كانت انتقدت تصرفاتك بشكل ةدل علا عدم اهتمامها ..
ـ تصدق أ أخي البارحة أراد أ ةوقع يب ؟ لقــد كنــا ثالثتنــا يف القهــوة اثلثنــا أخــو صــاحبيت حنــا اللــي قطعــت
عالقيت هبا منا هاجران من مدةنتنا يف الشمال ىل الرايض  .لريوةها حكاةة من حكاايت قضاء الوقت لــوال شــاريت لــب
..
ـ ةب رأةك أتوسط لك عند اعماعة ؟ أنت ابن عم جنو وأنت أفضل من غريك هبا ..
كانت أحادةث من هنا وهناك من أصدقاء وأقارب للجميع مل ةقابلها أبكثر من االبتسام وعدم االهتمام .
وحضر واسطة اخلري مرة أخر وتءوجت جنو ها املرة مل ةعكر املناقشة شيء ..
وكا ةتابع كل شيء عن قرب ..
مل ةركب قارب الغضـب ومل جيــدف ىل الشــاطئ الثـان كمــا حــدث يف املــرة الســابقة وابرك للــءوجني بــني نظـرات
عدم التصدةق واالندهاش ..
وخرج لريقص مع الراقصني  ..كا غامضــا يف فرحــب حــىت أ بعــض أقاربــب أخــاوا ةراقبــو حركاتــب  ..لقــد كــا
رغم غموض فرحب عاداي هاد مل ةتغري فيب شيء  ..لعــب البلــوت والكنكــا  ..قــام بصــب القهــوة والشــاي للحضــور
..
وكا واقفا حىت آخر واحد من املدعوةن ومن املشاركني يف العمل  ..لقــد احــرتق شــيء يف داخلــب هكــاا شــعر
وهو ةضع رأسب علا امل دة يف فراشب  ..لكن ما هو هاا الشيء ال ةدري ؟؟ وهء رأسب لعلب ةطرد هــاا السـ ال مــن
خاطر ووضع امل دة علا عينيب وطوقها باراعيب وانم ..
كــا إلــك منــا عشــرة أعــوام  ..ترســبت الصــورة يف أعمــاق خالــد ال ـاي تغــري كــل شــيء فيــب  ..مل ةعــد إلــك
الشــبح الناحــل ومل ةعــد اإلنســا اهلــاد غــري املبــايل ،منــا بقــي مــع تلــك الصــورة الــيت ســرقها لنجــو مــن بــني جمموعــة
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صور وجدها ملقاة علا طاولة صــغرية يف غرفــة اعلــوس الداخليــة  ..ةتأملهــا كــل مســاء وهــو ةعــود مــن املقهــا أو دار
السينما م ةنام  ..وهي جبانبب يف غرفتب ..
كــا شــعور اببــب مبهمــا  ..أمــا جنــو فقــد أحســت مبقــدار فقــداهنا لــب ،ولكــن مــاإا تعمــل فعوضــت شــعورها
اببرما ابالعتناء أببنائها الاةن رزقت هبــم  ..وغــدت ربــة بيــت بكــل معـ الكلمــة إ ترهــل جسـمها وغــدا االنفعــال
والعصبية دةدهنا ألقل األسباب ..
وتفصل املسافة بني االثنني كما فصلت األايم سابقا وةغادر خالد املدةنة يف رحلة تدرةبية ..
ما أ حطت رجلب يف أرض الغربة حىت وجد جنو أخر تءوجها وأخا مظهر ةتغري شيئا فشيئا حىت نســي أ
هناك ةوما سوف ةعود فيب ىل أرض الوطن.
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ش ـعور غرةــب خاعــب وهــو ةــدخل املفتــا يف فتحــة البــاب اخلــارجي لــيلج الــدار ،ألول مــرة حي ـ

أ هنــاك مــن

ةكتم أنفاسب وحيسب عليب خطا ..
نــب ةتــاكر تلــك اللحظــة الــيت دامهتــب فيهــا اهلــواج

فتعثــرت خطــا وكــاد أ ةقــع علــا وجهــب لــوال شــيء مــن

االنتبا املفاجئ ..
خرج مسرعا من الدار ال ةلوي علا شيء ،كل تفكري أب ةلحق هبم يف دار سليما للعب الــورق أو االتفــاق
علا مكا لتمضية السهرة فيب ،وتها  ..عجوز أخ الدهر عليها وشرب  ..متسك بيــد طفــل يف الثامنــة مــن عمــر ،
ىــاول أ تقــول لــب شــيئا  ..ورغــم صـرار علــا االســتماع مل ةفهــم لــا تقــول كلمــة ،فــاكتفا مبتابعتهـا حــىت وقفــت أمــام
ابئع اخلبء ..
كانت يف وقفتها تاكر أبشياء كثرية ،لكن الصورة مضمحلة املعامل ،ال ةدري مىت كا إلك وأةن ..
ووصل الدار وأخا ةشارك ابضور مسرهم ..
وهــا هــو وــرج مهءومــا ليســرع ىل البيــت ،وملــح امل بــء مغلقــا وتــاكرها ،وهامجتــب اهلــواج

ى ـاول النــب

مــن

إاكرتــب عــن صــورة واضــحة للموقــف ،فلــم ةنتبــب للطرةــق وتعثــرت خطــا  ..فــتح البــاب هبــدوء ،ال شــيء يف الــداخل،
فاعميع ويم عليهم الصمت  ..دخل يف هدوء  ..الصالة فارغة سو صوت التلفءةو وجرائد مبعثرة هنا وهناك..
ووجدها ابلداخل مساعة التلفو يف أإهنا  ..ما أ شاهدتب حىت ارتعشت وأعادت السماعة ىل مكاهنا بعــد أ
أشعرت الطرف ارخر بقدومب ..
ـ من كا  ..؟
ـ ابنة عمي تكلمين  ..كالعادة  ..؟
مل ةصدق ما قالت منا حاول أ ةقتنع ،وتت علا حميا ابرية وابء ..
ـ ماإا بك  ..؟
ـ لقد شاهدت عجوزا يف هاا الربد مع ابنها تشرتي خبءا ..
ـ لعلها أم عبد هللا ..
وتاكرها  ..كا إلك منا عشر سنوات  ..رائعــة ابســن رغــم أهنــا جتــاوزت الثالثــني ،تعــي

ســعيدة مــع زوجهــا

أصر علا بقائها معب وعدم تطليقها رغم أهنا مل تنجب ومل ةرزقب هللا منها ابلولد الصاحل حىت حيمل امسب ..
الاي ّ
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ةتحدث عنها الناس هنا وهناك أبهنا سحرتب وأهنا دائما تءور الكهنة من أجل اتافظة علا حياهتا الءوجية ..
وتطل أايم الفر  ،امللط ــة ابلــدم  ..كــا عبــد هللا  ..ولكــن الشــك أنــب

خمالبــب يف زوجهــا فلــم ةعــد ةســتقر يف

البيت وطلقها ..
كانت فرحتها بعبد هللا أكرب مــن أ توصــف  ..مل تبـك لطالقهــا ،ومل ىــاول أ تلتحــق أبســرهتا الــيت كانــت منــا
أعوام خلت تطاردها كالشبح لطلب الطالق حىت تتءوج رخر وتكو  ..اخللف ..
وقــررت البقــاء مــن أجــل ابنهــا كشــجرة زةتــو متشــت جــاورها يف أعمــاق األرض لتثبــت مــن وجودهــا وتق ـاوم
األعاصري ..
لكن الدهر كا أكرب من كل شيء ..
شعر بشيء من االرتيا عندما وصل ىل ها النتيجة فمد رجليب مهال  ..األمــر الــاي ضــاةق زوجتــب فدفعتــب
وأصر علا أ
بقسوة غري مبالية بغضببّ ،

د رجليب ..

أشارت الســاعة ىل ابادةــة والنصــف ،معلنــة انتهــاء بـرامج التلفءةـو  ،لكــن مل تكــن لدةــب رغبــة يف النــوم ،فأخــا
ةقلب بعض اعرائد حماوال قتل الوقت ..
وتلفت حولب  ..كا وحيدا يف الصالة  ..شعر ابخلوف ةدب يف أوصالب فأسرع ابلنهوض من مكانــب ،واجتــب ىل
ابمام وأغلق اببب ،وأطل من البــاب اخلــارجي علــا الشـارع فصــفعب اهلــدوء ،وأغلــق البــاب وعـاد ىل الــداخل ،لينـدس
يف فراشب قلقا ةفكر يف أشياء بعيدة كل البعد عن موقفب .
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ألهنــا تعــرف القـراءة والكتابــة  ..لــالك فقــد كانــت ىــاول أ تقــول شــيئا مــن خــالل نقــدها ملــا حيــاول أ ةقـرأ
خالل أوقات فراغب أو مشاركتب يف بداء آايت اإلعجاب بقصــيدة أو كلمــة اعرتافــا مــن خــالل قـراءهتم هلــا ،هنـا انبعــة
من الصميم الاي هم أنفسهم ةبحثو عنب يف مع وجودهم ..
كا ةغضب ومع إلك مل ةرتفع صوتب علا أحد ،كلهم ةعرف أنب سرةع الغضــب واالنفعــال ،ومــع إلــك حيــاول
أ ةنسحب ألنب ةعرف أ غضبب هاا انبع علا إاتب ،علا انطالقتب غري امل تية بشــيء ،فكــل مــا حولــب هــو فيـب جمــرد
متفرج ،رغم أ الواقع ةفرتض فيب أ ةكو ضمن األحداث .
أما هي فقد كانت تغضب منب وتتجاوز بكلماهتا وحدةثها الاي ةتســم مــن خاللــب أهنــا تشــعر أبنــب مل ةعــد شــيئا
ما دام ارخرو مسيطرو عليب ها السيطرة ،وكلمتب غري مسموعة وحقوقب مهضومة .
وأمام كل هاا كا الضحية طفلهم "مسري" الاي مل ةتجــاوز الرابعــة مــن عمــر واملمتلــئ بكـل مــا يف هــا األرض
من شقاوة وعناد ،فمنا سنوات خلت كا براهيم ال ةسرتعي انتبا أحــد مــن النــاس ابســتثناء أفـراد عائلتــب ،أمــا ار
فهو حمط األنظار يف جمتمعب ومقر عملب ،لقد لفت مظهر الكثري من االنتبا بتناقضاتب وعــدم مباالتــب يف أ جيعــل مــن
كلماتب إات موقف مع ارخرةن ،أما مع نفسب فاعميع ةعلم أنب ةعد أ ةكو كل شيء .
ورغــم فســاد اعــو العــام اتــيط ابألســرة امللــيء ابلشــائعات واألقاوةــل الــيت جتعــل أكث ـر بظــات االلتقــاء داخــل
الدار الصغرية مشحوان ابلكهرابء ،فقد تقبل االثنا إلك ،وعرفت "سناء" أهنا لــن تســتطيع تغيــري مــا بــداخل زوجهــا،
فل ــالك ق ــررت االحتف ــا اببنه ــا "مس ــري"  ..وأخ ــات ى ــرم علي ــب ال ــاهاب ىل أس ــرة وال ــد قاض ــيا معظ ــم الوق ــت م ــع
أشــقائها وعنــد أســرهتا  ..كانــت فرصــة أل ةنــام مر حــا وأ ةســمع للرادةـو وأ ةقـرأ وةتفــرغ ألصــدقائب ،لكــن والدتــب
شعرت بكل إلك فأخات تقاسيب من خالل دموعها  ..منا ماإا ةعمل ؟ .
وهنا ةبدأ وجهب األبيض ةتحول ىل أمحر ،بعد أ بدأت الدماء تغلي يف عروقب ،وقال وهو حياول كتم غيظب:
ـ أما  .نين مر

..

لكن ها الصرخة مل تفد ،تلونت األايم بداء جدةد ةدعا الرتجيف ..
ـ سناء  ..لن ىمل مرة اثنية  ..و براهيم ةفكر يف الءواج من جدةد  ..ألنب ةرةد أوالدا لئو عليب البيت ..
ـ وما السبب  ..؟
ـ حبوب منع ابمل ..
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مل تكن حبوب منــع ابمــل هــي الســبب ،لكــن تفــاهم االثنــني علــا إلــك هــو السـبب ،وقــررت "ســناء" التوقــف
عن بلع اببوب واالستماع ىل نصح اعارات يف زايرة أم حممد وغريها من العجائء اخلرافيات والالئــي ةقــال هلــن أهنــن
ةتعــاطني الســحر مــن أجــل اخللــف  ..ألقــت "ســناء" بكــل ثقافتهــا ووعيهــا وراء ظهرهــا  ..ومــن دار ىل دار ىل أخــر
رغــم علمهــا أب إلــك ةغضــب بـراهيم أخــات تنتقــل مــرة مــع والــدهتا وأخــر مــع والــدة بـراهيم وشـعرت رالم كانــت
أقو من كل شيء ،وأخاها ىل املستشفا حيث فوجئ الطبيب حبالتها واستمع ىل شرحها ..
كانت منهارة ،وكانت نتيجة الفحوص أ تلك اخلءعبالت جعلتها تفقد األمل يف ابمل مرة أخر .
وجحظت عيناها وخرت مغشيا عليها ،كانت الصدمة أكرب من كل شيء ..
حدث إلك منا ثالث سنوات كرب فيهــا "مســري" ودخــل املدرســة وأحاطــب والــد اببنــا والعطــف ،كــا كــل مــا
يف الدار من أاثث و نسا ونسمات .
وعاودهتا آالم الصدر  ..اليت أثبتت التحاليل يف السابق أهنا محوضة من البهارات وابمضيات .
ـ أان عندي حل ،قبل ما ةتضاعف األمل ناهب ىل املستشفا .
ـ أان موافق لكن الشغل ؟ .
وهرب من الشغل إات صبا وأخاها ىل املستشفا ودخلــت علــا الطبيــب امل ــتص ،وخرجــت وهــي جترجــر
خطاها  ..مل تقل شيئا حىت ركبت السيارة ،عندما سأهلا عن العالج .
ـ أان حامل ..
أح

أ الــدنيا تــدور بــب ،غـارت ابتســامتب الصــغرية ،كـا ةبحــث عــن كلمــات ةقوهلــا يف إلــك الوقــت ،غــري أ

كل الكلمات أةضا غارت ،وأوصلها ىل الدار وخرج عائدا ىل عملب  ..لكن الطرةق طال  ..أجــل طــال  ..مل ةعــرف
الطرةق الاي ة دي ىل املكتب ألول يف حياتب ..
وأشـرقت الشــم

مــن جدةــد ،أخــات تـءرع أشـعتها فــوق األرض ،منـا كــا هنـاك شــعور داخلــي كئيــب ةغلــف

حركات براهيم وهو ةستعد للاهاب ىل العمل ..
نين أشعر رالم شدةدة .
ـ ما رأةك أإهب ملناداة والدتك ..
وأصــرت "ســناء" علــا الــاهاب ىل دار أهلهــا ،واطمــأ بعــض الشــيء ،كــا حيــدث نفســب وهــو يف طرةقــب ىل
العمل عن نوع املولود ،وهل سوف ةكو مجيال مثل "مسري" أو سوف ةكو إا منظر كرةب ..
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مــر الوقــت سـرةعا رغــم مــا هــو فيــب مــن قلــق ومل جيــد أحــدا يف الــدار ،هنــم يف املستشــفا ،لكــن أي مستشــفا ؟
أخا ةسأل أشقاء "سناء" ..
وقبل أ ورج من الدار ،إ ابلباب ةقرع وكا أول املســرعني ىل فتحــب وصــفعة ابـء البــادي علــا وجــب والــد
سناء فماإا هناك ؟ .
ـ هنا ري ..
وانطلق ىل املستشفا ووجدها ما زالت ىــت تثــري امل ــدر ،وتلفــت حولــب ةبحــث عــن املولــود ،ومل ةعثــر عليــب،
وملح والدة "سناء" تراقب تلفتب وحبثب ..
ـ امحد هللا علا سالمتها ..
لقد كا مولودا ميتا ،تويف بعد دقائق من رةةتب للنور .
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أ خ ــا خال ــد ةس ــتعرض ش ــرةط حيات ــب وه ــو ةس ــتمع ىل اب ــدةث ال ــدائر يف اجمللـ ـ

ع ــن فض ــائل النس ــاء وكـ ـرام

الرجال ،والتضحية اليت ةقوم هبا البعض من أجل الوقوف مع كلمة قاهلا وموقف عاشب .
هء رأسب  ..كانت ابكاةة املروةة أشبب حبكاةتب  ..هنمــا رجــال يف خرةــف العمــر لــدةهما أبنــاء مــن اعنســني يف
عمر الورود  ..توسط األول عند الثان من أجل قرةب شاب ملح حداهن وأرادها أ تكــو لــب زوجــة  ..لكــن الثــان
قال – يف شيء من اإلهانة واالستهجا – عندما عرف أ الشاب فقري:
ـ هل تءوجب  ..أنت حد بناتك ؟
ـ أجل  ..وبدو مهر ..
كا املوقف كبريا رغم أنب كا علا حساب الشــاب والفتـاة  ..منــا الشــاب وجــدها م اســاة حــىت ةلتــئم جرحــب
 ..هنا حكاةتب ..
أجــل هنــا حكاةتــب و تغــريت الطرةقــة  ..عــاش علــا حلــم  ..كــا (خالــد) مــن نصــيب (فــاتن) هكــاا قــررت
األسرة ،وتويف والد (فاتن) وانطلق (خالد) مع ابياة ةبحث لنفسب عن بظة مر غري عابئ مبا ختبئب األقــدار ،وجعــل
من أشقاء (فاتن) مساعدةب يف هوسب وانطالقب ..
ضحكتهم وقهقهاهتم تردد صداها املقاهي وصاالت األندةة الرايضية والوداي حيث ال ــر أســبوع دو رحلــة
وقضاء وقت لتع بني الطبيعة وتسلق اعبال .
وتها إات ةوم ،كانت (فاتن) خطيبتب اليت ال ةعــرف عنهــا ســو بظــات شــاردة تهــا يف حالــة تمــل واســتقرار
..
ـ نين أرةد  ..أ أتءوج ..
ضــحك منــب األصــدقاء ،لكنــب أصـ ّـر علــا كلمتــب وخــرج مــن الــدار الــيت اســتأجرهتا الشــلة لقضــاء الوقــت ولعــب

الورق دو أ ةودع أحدا  ..وغاب عن العيو شهرا مل ةعرف أحد مقر .

حىت يف الدائرة اليت ةعمل هبا ،ال ةعرف أحد عنب شيئا سو أنب أخا جازة عادةة ملدة شهر .
وعاد ليحقق ما إهب ليب  ..طلب من والد أ ةتقدم لطلب ةد (فاتن) ،واســتعا والــد جبــار وخــط الشــيب
رأسب ،ةت ا منب سكا الشارع مرشدا وحاال ملنازعاهتم ،لصالحب وعدم تدخلب يف ش و ارخرةن قبــل أ ةســتعني بــب
أحد ،وإهب الثالثة ىل دار أسرة (فاتن).
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ـ ننا نرةد (فاتن) ( ..خلالد)  ..وتكو زوجة  ..كلمات خمتصرة قاهلا العجوز  ..لعلمب بقصــة اخلطوبــة والقرابــة
اليت تربط األسرتني ..
ـ نفكر يف األمر ..
وصر خالد  :ماإا  ..؟
وهنا هدأ الرجل بكلمات لطيفة وطلب ىدةد موعد لسماع اعواب ،وخرج الثالثة ،كا القلق أكــرب مــن كــل
شيء ،مرت أايم املهلة .
ـ نعتار عن إلك .
ـ ولكن أبوكم أعطا كلمة ..
ـ لكن أن نعرف خالدا ..
طأطــأ خالــد رأســب  ..أخــا ةفكــر  ..مــاإا ةعرفــو ؟ أتــر هنــاك نقــا ســوداء يف حياتــب جتعــل صــدةقيب وقرةبيــب
العءةءةن ةرفضا زواجب من أختهما ،وهم أب ةقول شيئا ..
ـ ننا نعرف كل خري عن خالد ..
ـ أنتم ال تعرفو شيئا أن معب أربعا وعشرةن ساعة ..
ـ ماإا تعرفو عين  ..؟
ـ األمر الاي ةدفعنا ىل املعارضة يف أ تكو زوجا ألختنا  ..وهنض من مكانب ،وقد امحرت مقلتا ..
ـ إا خدعتمون ..
وهم ابخلروج وبق بب والد والرجل العجوز  ..وقهقهات ارخرةن تالحقب .
وأمام الباب اخلارجي:
ـ أارك اي عم منب نب ال ةصلح زوجا ألي بنت ..
ـ ولكن سوف أزوجب  ..أجل سوف أزوجب ..
وأوىف الرجــل العجــوز بكلمتــب  ..أخــا ةبحــث عــن الفتــاة املناســبة ،وتــءوج خالــد ،مل ةــدفع شــيئا مــن جيبــب ،كــا
والد العــروس صــابا مــن أقــارب الرجــل ،وتبــدلت ابيــاة ،أخــا ةبتعــد عــن األضــواء  ..ةفضــل قضــاء معظــم الوقــت يف
الدار ،وشا األصدقاء ،حياول قدر املستطاع أ ةكو وحيدا مع أفكار ةستعرض مراحل عمر ..
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هنا ابياة اليت نعيشها تبحث عن الدمعة يف العيو  ،تقول للجميع هناك موقف جيب أ أســتدر دمــوعكم فيــب
 ..كــا ةســتعيد صــورة (فــاتن) حيــدثها بكــل مــا ــر بــب مــن خــواطر وأحــداث حــىت خصــامب مــع زوجتــب الـيت تســعا أل
تقدم لب كل شيء فوق طبق من الءهور ةقولب  ..هنا تنتظر الــءوج القــادم مــن وراء الــتالل  ..حــىت ار و أصــبحت
معلمة تقضي معظم وقتها يف املدرسة ..
ـ تفضلوا  ..حياكم هللا ..
هنض اعميع ما عدا خالد الاي مل ةسمع الكلمة ومل ةشاهد اعالسني وهم ةنهضو متجهني ىل غرفــة الســفرة
 ..واقرتب منب صاحب الدعوة :
ـ خالد  ..ماإا يف األمر ؟
ـ ال شيء  ..ال شيء ..
وهنض من مقعد وبق ابرخرةن حيث حشر نفسب بني اثنني ابلقوة ،ومد ةد ىل األكل ويف عفوةة رفــع نظــر
متأمال اعالسني قبالتب ،و إا بب أحد شقيقي (فاتن) .
من أ

فأرخا رأسب  ..وأخــا ةقطــع اللحــم املكتـ ّـوم فــوق صــحن الــرز للجميــع ومــنهم صــدةقب القــدمي الــاي مل جيــد بــدا
كل تلك الوصل املقدمة لب علا مضض .
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الطرةق طوةل! ةبدو أنب كالك ،عنــدما خــرج علــي مــن النــادي واجتــب ىل ســيارتب ال ةــدري أةــن ةــاهب ،الســاعة
تشري ىل السابعة والنصف مساء ،كل شيء حولب هــاد هــدوء الظــالل الــيت ترســب يف أعماقــب منــا ثالثــة أايم حيــث
دب ابء كالعادة ىل داخلب يف قسوة وجربوت ليحطم كل ما بنا  ،هنم ةبحثو عن مكا إلحراقب فيب .
مهّهم الوحيد أ ةقول (نعم) ،لكن كيــف ةنطــق هــا الكلمــة الــيت مل ةعــرف غريهــا يف حياتــب ،ار

املطلــوب

منب أكرب من كل توقعاتب وصور اليت رسم هلا .

نــب ار يف الثامنــة والثالثــني مــن عمــر  ،لقــد بــدأ كشــف ابســاب مــاإا قــدم؟ ال شــيء ةســتحق خــالل هــا
األعوام الثالثني ،أو ماإا قدم خالل األعوام اليت أدرك فيها وأخا ةشعر مبا ةدور حولب ..
ـ ليــب اي علــي  ..مــا جتـي حــىت أرسـل لــك ،أان والــدتك ومــن الواجــب أ تســأل عــين وتطمــئن علــي وال ــر ةــوم
دو أ متر علي ..
ـ لكن الشغل ماإا أعمل فيب  ..وأصدقائي ..
ـ عارفب ها أعاارك دائما ..
واهنمــرت دموعهــا  ..كــا إلــك منــا ثالثــة أايم  ..هنــا ترةــد منــب الكثــري ،لك ـن كيــف ةقــاوم وةقــول نعــم ،وه ـو
ةشعر أ إلك فوق طاقتب واحتمالب رغم مظهر اخلارجي ،وأحوالب املادةة رغم أهنا حمــدودة ف هنــا جتعلــب ةعــي

يف رفـا

وهناء مع زوجتب ووحيد تب مسا ..
لكـ ّـن هنــاك شــيئا ةهابــب ووافــب ،ةدفعــب ىل االعتــاار وأ ةقضــي معظــم وقتــب يف املكتــب م النــادي م البيــت،

حي ــث ةن ــام فق ــط وةش ـاهد التلفءة ــو و م ــر ابنت ــب وزوجت ــب ابهل ــدوء ح ــىت ةس ــتطيع متابع ــة ب ــرامج التلفءة ــو أو ق ـراءة
الصحف ..
ثالثة أايم ..
هنــم ةطلبــو منــب يف العمــل أ ةقــوم بكــل شــيء ،ويف البيــت زوجتــب ومســا  ،هنــاك والدتــب و خوانــب والعمــارة
وأقسا بنك التسليف والنادي ،أشياء كثرية متأل ساعات ةومب ،منا هاا ابء ما معنا ..
اخلوف الاي يف داخلب  ..ما مصدر ؟ .
وقف علي أمام السيارة وتاكر بعد أ فتح الباب أنب حباجة ىل دفرت كتابة ،فأعاد قفــل البــاب ابملفتــا ودخــل
النادي وخرج ابلدفرت بني ةدةب ةقلب صــفحاتب  ..هنــاك شــيء يف داخلـب ةطلــب منــب أ ةكتــب شــيئا ال ةعـرف مــا هــو
..
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انطلقــت الســيارة  ..وموســيقا هادئــة مــن الســرتةو ل هــا حماولــة نءعــب مــن عاملــب الــاي خلــق يف داخلــب خيمــة
مليئة ابلضالل وعالمات االستفهام  ..هنم لئو داخلب دوامة انفجار ودمامل أمل ..
ـ أهلني حممد  ..كيف ابال ..
ـ ري  ..ماإا جاء بك ىل هنا ..
صـدةق تع ـرف بــب مــن خــالل العمــل ،وهــا هــو رغــم أنــب هــارب مــن كــل النـاس ىل هــاا املقهــا املنــءوي لشــرب
الشاي وتعمري جراك واالنطالق مع حبل أفكار ىل عامل غري مرئي حيل معــب مشــاكلب وخوفــب و صـرار علــا أ ةقــول
لكل من حولب نب واف من السفر ،رغم أ داخلب ةقول خالف إلك فمرة هــو يف القــاهرة  ..وأخــر يف الــرايض ..
واثلثة يف الشام والكوةت  ..أحالم تءقءق يف داخلب أشبب بءقءقة العصافري اليت ىاول أ ترشد الصياد ىل خمبئها ..
وهــرب  ..مــرة أخــر بعــد أ اعتــار صــاحب املقهــا عــن تلبيــة الطلبــات حيــث أ موعــد أإا صــالة العشــاء
حا وال ةستطيع تقدمي شيء يف ها الدقائق أل منادي الصالة سوف ر وةو ب ألنب خالف التعليمات ..
عــاد ىل الســيارة وانطلــق مــن جدةــد،

رغبتــب قليلــة يف العــودة ىل املنــءل يف هــا الســاعة  ..وأقفــل املســجل

وأخا ةداعب رادةو السيارة  ..أخا ةبحث عن أغنية ةدند معها حىت ةصل ىل املقها الــاي اعتــاد اعلــوس فيــب ..
هنــم كلهــم هنــاك وجــو معروفــة ةعــرفهم منــا ثــالث ســنوات وهــو ةــر د هــاا املقهــا بعــد أ اعتــاد شــرب الشيشــة ..
كانت مكاان هاد مر دوها قليلو لبعدها عن األضواء وص ب املدةنــة ،لكــن االعتيــاد وتكــاثر اهلــاربني حــىت غــدت
املقها أشبب ما تكو بسوق صغري ألف كل مر د ارخر حىت غدت الوجو معروفة .
اقرتب  ..كا ةتوقع أ جيد أحدهم  ..ولكن هناك شبب هدوء  ..مرت الــدقائق بــبطء  ..أخــات أفكــار الــيت
اعتاد أ ةناقشها مــع نفســب وأحالمــب متــأل الفضــاء الــاي أخــا حيــدق فيــب حمــاوال ســرب غــور الظــالم اهلــابط مــن الســماء
علا اعبال املمتدة يف شرةط داكن ىل ما ال هناةة .
وقبل أ ةلج الشارع الاي ةسكن أحد دور تب  ..وجب مألوف جيل

يف الظالم علا دكب حمــل خياطــة مغلــق

وقــد تــدىل رأســب فــوق صــدر يف شــبب غفــاءة طوةلــة غــري مباليــة ابألضــواء وضــجيج الســيارات  ..كــا املشــهد أشــبب
ببصــيص هــدوء أزيل وارتيــا جمهــول حيــاول أ ة ـءرع الض ـوء يف داخلــب ومــع إلــك أخــا ةفكــر فيــب حبــء  ..وقــد ختي ـل
صورا عدةدة للرجل الغايف  ..حاول أ ةكو أحد أبطاهلا غــري أنــب مل ةســتطع  ..فهـ ّـء رأســب وأدخــل املفتــا يف فتحتــب
بباب الدار حيث استقبلب صرا وحيدتب مسا لتنشلب لا هو فيب .
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أخـا ةفكــر يف البداةــة ليــدخل يف املوضــوع حــىت ةصــل ىل حــل  ..لقــد غــدا يف نظــر أ كــل شــيء أصــبح قامتــا
ولون ــب أس ــود  ..بس ــمتب الص ــغرية ال ــيت الزمت ــب من ــا األزل أخ ــات يف النض ــوب بش ــعور ابألمل ل ــا ة ــدور حول ــب  ..هن ــم
ةبحثو عن حفرة لردمب فيها  ..كلهم ةنقب وراء مكتبب وعرب األبواب املغلقة عن طرةق إلزاحتب من الطرةق ..
اجتاز خالد امتحـاانت الــدورة الــيت طلــب االلتحــاق هبــا هــراب لــا حيــاك حولــب بنجــا وعــاد ىل مكتبــب القــدمي ..
ليستقبلب املراجعو ابلرتحاب سائلني عن سبب الغياب وأشياء كثرية شعر من خالهلا ابلءهو واالرتيا ..
لكن كانت تلك الرحلة وقتية فــأاثر تكــدس العمــل ابملكتــب يف غيابــب عاصــفة احتجــاج بقــب شــيء مــن رإاإهــا
فانصب اللوم عليب وعلا زمالئب ..
ـ خالد طرةقتك  ..تعاملك مع املراجعني والعمل ال ةعجب ! .
ـ ملاإا سيدي املدةر  ..؟
ـ أوال مجيع املوظفني يف املكتب كثري والتغيب ..
ـ بسبب العمل ومراجعة اإلدارات األخر كما تعلم ..
ومل ةفد قناعب للمدةر  ..إ أصر مدةر شعبة املوظفني ومساعد علا دمج املكتب الاي ةرأسب خالــد مبكتــب
آخر ةقوم رئي

املكتب ارخر ابإلشراف علا عمل خالد وزمالئب  ..وأصر علا االنفـراد  ..قــرر شــيئا يف داخلــب ..

كــا ترتيبــب لســري العمــل جيــد مــن ةقــف حــائال أمــام التنفيــا ،وأصــر علــا املواصــلة رغــم حءنــب وشــعور أ موقفــب أخــا
ةتدهور.
ـ مدةر دارة  ..ةصر علا أ ال تبقا يف العمل .
ـ ملاإا  ..؟
ـ ةدعي أ كل األوراق اليت ترسل هلم غري كاملة .
ـ ماإا  ..؟
ـ وةدعي أنك غري متعاو مع موظفيب ..
ـ وكيف ةكو التعاو  ..؟
ـ .....
ـ هل ةكو أب أقوم ابلاهاب ىل تلك اإلدارة و كمال اإلجراء الاي جيب أ ةقوم بب موظفو  ..؟
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ـ ولكن العمل علينا ..
ـ أان أعرف هاا  ..لكن من ةتحمل املس ولية ؟ .
أةضــا ص ـرار آخــر وادعــاء جدةــد ةدفعــب ىل التفــان يف العمــل وقض ـاء معظــم ةومــب وســاعات م ـن املســاء وراء
مكتبب حىت صفا مجيع املعامالت وتفرغ لقراءة الصحف واجملالت غــري عــابئ مبــا ةــدور حولــب مــن مهســات حــول ضــم
املكت ــب ىل املكت ــب ارخ ــر وتخ ــري مع ــامالت بع ــض امل ـراجعني  ..كان ــت املرحل ــة حامس ــة وقوة ــة فف ــي خ ــالل مخس ــة
وعشرةن ةومــا مــن العمــل املتواصــل انتهـا كــل شــيء وعــاد الســالم ىل املكتـب رغــم أ الســحب تنــار بطمـ

معاملــب

ودجمب مع ارخرةن ليفقد ش صيتب املميءة .
كا االحرتاق أكرب من كل شيء حىت أكرب من الضوء األخضر الاي أخا ةرفرف علا الدائرة ،وانغلق خالــد
مع نفسب  ..أخا ةتحدث مع إاتب عــن مصــري جمهوداتــب وطيبتــب وعـدم مباالتــب الـيت كــا جينــدها خلدمــة ارخـرةن مهمــا
كانت الظروف .
وشعر حبء عميق ،ترقرقت يف مقلتب علــا أثــر دمعــة كبــرية حاولــت غســل مــا يف نفســب مــن أدرا ولكــن شــعور
االنســحاق كــا أكــرب مــن أ ةفــرت مــن أي حــل  ..فأخــات ابتســامتب الصــغرية تغــور وحــاول أ ةتجــاوز مــن حولــب يف
قسوة  ..مرت سبعة أايم قاسية مليئة ابلل م والت اإل ..
وهو جال

وراء مكتبب ة شر علا األوراق الــيت متــر بــني ةدةــب وةــرد علــا التلفــو أبســلوب مغــاةر ملــا يف داخلــب

 ..م ةعود ملواصلة قراءة اعرائد ..
وحــول مجيــع األعمــال ىل زمالئــب يف املكتــب الــاي كــا ةــدةر وحيــدا رئيســا ومرةوس ـا م ـع اثن ـني مــن املعقبــني
وفراش عجوز بلحية بيضاء  ..كا حياول أ ةفـرض علــا نفســب معـ أ دور انتهــا وأ عليــب أ ةتوقــف عنــد هــا
النقطة ليواصل العمل يف جهة أخر .
ـ أرةد جازة ثالثة أشهر ..
ـ كثرية ..
ـ أعرف إلك لكن مضت ستة أعوام مل أمتتع فيها جازة وأان  ..؟
وحصل علا اإلجازة  ..شعر أنب مل ةعـد شــيئا  ..عنــدما قـرأ قرارهــا وأخـا صــورة منــب واجتــب ىل قســم ابســاابت
لصرف مستحقاتب عن أشهر اإلجازة .
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كا إلك منا ألف عام أو أكثر ،عندما أقبل والفرحة تطل من عينيب  ..وف اد ةرقص اببياة وابــب  ..كــا
طفـال يف تصــرفاتب رغــم أنــب يف الثالثـني مــن عمــر  ،مل ةعــرف السـعادة يف ســنب مــن حياتــب ســو ســعادة الطفولــة الالهيــة
اليت ال تعي ما ةدور حوهلا من أحداث ..
حــىت حصــولب علــا شــهادة الكفــاءة ودخولــب معــرتك ابيــاة العملــي  ..م تعيينــب يف قرةــة تبعــد عــن مدةنــة صــبا
وأسرتب فتقبل إلك بشيء من اهلدوء ملعرفتب أنب يف استطاعتب التنقل ةوميا  ..ووجــد صــدةقني مــن نفـ

ابــي ةعمــال

جل وقتب ابإلضافة ىل تعرفب أبصدقاء جدد من جنسيات خمتلفة ةعملو معب يف الدائرة نفسها .
معب فأخاا ّ
مرت األايم سـرةعا وتــءوج ..كانــت ســلما وردة جدةــدة تــدخل حياتــب ،هكــاا وصــفها  ..لكـن الــوردة اعدةــدة
سرعا ما سر اعفاف يف عودها بسبب الغرية والشك ،فابلت مع األايم  ..كانت تقــاوم الصـرا  ..ولكــن عنــدما
استبد هبا اخلوف من املوت هربت ىل دار والدها ومل تعد ..
وعــاد فيصــل ىل رحلتــب مــع ابيــاة وحيــدا يف دار والــد وشــبح الفقــر واإلحســاس أبنــب نســا خمتلــف عــن هـا
البيئة ةقض مضجعب ،ةدفعب ىل اهلروب ،لكن كل من حولب ةعرف أسرتب قبل أ ةعرفب .
ةعرف أ أاب فقري ،وةعمل مبرتب ضئيل ،لدةب زوجتا ودستة من األبناء كلهم د ةد طالبا نصــيبب يف الغــااء
والكساء ،نب وافهم فهم كما ابتلعوا أاب سوف ةبتلعونب ..
ةكو وحيدا حرا طليقا ةعي

أمب و خوتب شيء بغيض ابلنسبة لـب  ..فهـو ةتمـ أ

يف ها الدنيا عرضا وطوال بني األصدقاء والرحالت .

بدو وخء ..
كانت ها حــال فيصــل الــاي شــعر ار أب أمانيــب كلهــا تتحقــق ،وأنــب وصــل ىل بــر األمــا  ..فمركبــب الــاي
جرفتــب األمــواج والــراي ىل وســط البحــر بعــد أ فقــد البوصــلة الــيت هتدةــب الطرةــق  ..ةقــرتب هــا هــو الشــاطئ أمــام
عينيب..
ـ فيصل  ..لقد وجدهتا ..
ـ من اي عم عبود ..
ـ الءوجة الطيبة  ..ومتعلمة ..
ـ صحيح ..
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كتم كل شيء حىت عن والدتب  ..وطلب من العم عبود أ ةنهي كــل شــيء ولكــن بسـرةة مــة  ..وشــاهدها يف
مثــل ســنب ،قضــت معظــم حياهتــا خــارج الــبالد وهــا ه ـي تعــود بعــد أ تــويف والــدها لتقــيم هــي ووالــدهتا وشــقيقاهتا مــع
شقيقها الاي ةعمل يف حد الدوائر ابكومية مبكة حيث أسرة والدها ووالدهتا .
وتءوج  ..وتعينت هي يف وظيفــة كتابيــة حــد املــدارس اخلاصــة ،وانتقـل ىل مكـة بعيـدا عــن أسـرتب  ..ليعــي
سعادتب بعد أ كا ةعي

سعادة ارخرةن ..

طوقتب بكل شيء يف سياج من اتبة واألما  ..لكن آاثر وخء املاضي مــا زالــت طرةــة  ..مل تشــف  ..فجراحــب
وشــعور أب هنــاك أانســا طيبــني ســعداء ةعيشــو ابيــاة بــدو قيــود أو عقــد ةشــعر أبنــب ةســري معصــوب العينــني ودب
شجار وآخر  ..كا بني كل شجار وآخر ةتم بناء جدار جدةد بينب وبني أسرتب ،بينب وبني ابياة البســيطة بــدو آالم
..
شعر والد أبنب ةبتعد  ..فلم ةقل شيئا  ..أخا ةراقب واألمل ةعتصر ..
ـ أان  ..عبد الرمحن ..
ـ عبد الرمحن  ..مني ..
ـ أرةد حممدا ..
كا حممد قرةب فيصل حضر ىل مكة يف مهمة عمل ملدة ثالثة أشهر ورغم ما قيــل عــن ســعاد مــن كــالم أبهنــا
نســانة تكــر أ ســرة زوجهــا وال ترغــب يف مشــاهدة أي فــرد مــنهم فقــد أصــر علــا أ ةقــيم عنــد فيصــل  ..رغــم أنــب ال
ةلتقي ابالثنني فبعد أ كانت سعاد تستقبلب وترحب بب علا أســاس أهنـم أســرة واحــدة  ..أخــات تتحجــب وتبــال يف
ابتعادها ومع إلك تقبل األمر ملعرفتب أبفكار فيصل  ..لكن  ..أ ال تسمح لعبــد الــرمحن ابلــدخول وتغلــق البــاب يف
وجهب مع علمها أب حممدا يف الداخل انئم يف غرفة االستقبال شيء آخر.
كانــت القصــة أكــرب مــن أ تتصــور  ..عنــدما خــرج يف الس ـاعة الرابعــة مســاء ووجــد عبــد الــرمحن واقفــا أمــام
سيارتب  ..ةتميء غيظا ..
مرت األزمة هبدوء و فكر يف مفاىة فيصل بالك خرج يف النهاةة وهو عائد من املقهــا يف الســاعة الواحــدة
بعد منتصف الليل بعد أ قرر نسيا كل شيء .
وأدخل املفتا اخلاص ابلباب اخلارجي يف فتحتب بعد أ ضغط علا زر جــرس البــاب بظــات  ..ولكــن البــاب
مل ةف ـتح  ..لق ـد ل قفلــب ابملــءالج مــن الــداخل  ..كــرر ىرةــك املفتــا وهــء البــاب يف عنــاد  ..وابءت حماولتــب ابلفشــل
فضغط علا زر اعرس مرة وأخر .
وأخا ةتلفت حولب  ..يف ضيق وقلق لقد وقع يف املصيدة أةن ةاهب يف مثل ها الساعة املتأخرة ؟
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وقف بظات ةتأمل حالب  ..فعاد ىل سيارتب وانطلق هاراب  ..كأ شبحا ةالحقب ..
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ها أنــت موجــود ،وعنــدما تكــو كــالك ال بــد مــن وجــود خلفيــات ودوائــر وعالمــات اســتفهام  ..عنــدما تكــو
هــا األشــياء تكــو الظــالل املرتســبة يف أعمــاق ال ـاات اإلنســانية خليقــة أب تتكــو هلــا ب ـ رة إات متوجــات رســاهلا
ةرتبط يف القوة والرداءة بقوة عدسة تلك الب رة ..
وعندما حيل التجدةف والسااجة مكــا كــل شــيء  ..ةكــو هنــاك شــيء مــن اضــطراب الــاات الــاي ةهيــل يف
شيء من الكربايء كل حماسن البشر علا إلك الكائن املدعو حمبواب.
املعادلة شبب فقاعة  ..أخا اهلواء ةتالعب بب مفسحا هلا اجملال ترتفع م تتالشا.
وقف صاحل حائرا ،هنا تدعو أل ةقول شيئا  ..وال ةدري ماإا ةرةد أ ةقول  ..مل ةكن متوقعــا أ ةــتم اللقــاء
هبا البساطة لقد خطط كثريا .
ورســم خططــا أكثــر وقــار بــني نســب النجــا رامسـا خارطــة حصــائية حــىت ةكــو علـا بصــرية  ..وغرفتــب الغــري
مرتبة تشهد علا قلقب وعدم نومب الليلة املاضية  ..كا ةالحقها كل مســاء وهــي يف طرةقهــا ىل املدرســة حيــث تخــا
دروسا خصوصية  ..وكا ةقف كل صبا قبل موعد حافلة الشركة اليت ةعمل هبا بساعة حىت ةقف ىل جوارهـا علــا
رصيف الشارع ةتأملها دو أ ةتفو بكلمة ..
مرت ستة أشهر وهو علا ها ابالــة  ..بعــد أ تهــا صــدفة إات ةــوم هــرب فيــب مــن العمــل بعــار املــرض ..
خمططا ملغامرة مع صدةق لك عربة تقف أمامب .
وابتسم وابتسمت  ..مل ةعرف أهنا من ابي حىت تها تلــج دارا يف إات الشـارع الــاي ةسـكن فيــب وتهــا كثـريا
لكن كل شيء توقف عند ها النظرات .
رغم ختطيطب و صرار علا أ ةقول هلا شيئا أي شيء املهم ةعرف أنب جتاوز عقدة اخلوف واخلجل .
ـ صاحل  ..لقد انتظرت كثريا ها الفرصة  ..نين أحبك ..
ـ وأان  ..نين  ..ما أدري ماإا أقول ..
وجتلجل املوقف  ..كا ةتلفت حولب  ..واخلوف ةنشب يف كلماتب ويف كل أطرافب مسامري ..
الدم جيري علا الرصيف ،وأخــات عيــو اعــدرا تتضــاعف والــدم ةرتفــع منســوبب يف الشــارع ،ورغــم إلــك
ال صوت هنا أو هناك  ..كا ةتوقع أ ةرتفع صرا األطفال وجتلجل يف قسوة صفارة الشرطة وعرابت اإلسعاف..
لكن ال شيء من هاا ..
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أخ ـا الــدم ةغطــي ك ـل شــيء حــىت املقــل الــيت تــدور حــدقاهتا يف اعــدرا ..أخــا بعضــها وتفــي وارخــر ةتجــاوز
اعدرا  ..وتتعلق يف اهلواء م هتوي يف هنر الدم ..
وملــح عينيهــا  ..كــا فيهــا شــيء مــن ابيــاة  ..خــالف تلــك املقــل األخــر  ..هنــا تتحــدث عــن ابــب وابيــاة
تقول أشياء كثرية عن املدرسة واملستقبل ..
وأهنــا وحيــدة  ..ومل وفــق قلبهــا ألحــد مــن قبلــب رغــم وجــود الكثــري مــن الشــباب الــاةن الحقهــا يف الشــوارع أو
اتصل هبا بواسطة التلفو ..
لكن ملعرفتها أبنب نسا طيب وجدت نفسها جماوبة ليب بشيء ةشبب قوة جاإبية األرض .
مل ةقل شيئا ..
وهنض من نومب وأخا ةعرك عينيب وتمل الساعة املعلقة فوق اعــدار  ..هنــا الســابعة والربــع ،لقــد مــرت حافلــة
الشركة وعليب أ

خا سيارة أجرة حىت ةصل يف أسرع وقت وارتد مالبسب وخرج من غرفتب ووقــف علــا الرصــيف

يف الشارع  ..الشارع ةعج ابملارة والعرابت متر بسرعة  ..واألحادةث تصل من هنا وهناك تقول كل شيء ..
هنــم ةنتح ــرو يف مجيــع أرك ــا الــدنيا األرب ــع  ..الــدمار حي ــيط ابألرض مــن مجي ــع اعهــات  ..األعاص ــري تقتل ــع
األشجار والفيضاانت تبتلع املنازل والناس وابيوا ال تفرةق بني اعميع .
وتــاكر حلمــب  ..فأخــا ةـتفحص اعــدرا والشــارع  ..لقــد كــا هــاا الشــارع البارحــة هنــر دم  ..وهــا اعــدرا
عيو فارغة من ابياة .
ـ صاحل تفضل نوصلك ..
قفء من مكانب  ..هناك من ةدعو ليوصلب  ..وتها داخل العربة يف املقعد األخري.
شلتب املفاجأة نب ال ةعرف صاحب العربة رغم ألفتب لتقاسيم الوجب والضحكة الصغرية املرسومة علــا الشــفا ،
فلـم ةقــل ش ـيئا و كانــت دهشــتب أةضــا أفقدتــب كــل شــيء فلــم تفقــد الــبالدة الــيت دفعتــب ىل التمتمــة بكلمــات غــري
مفهومة ،وهو ةرتاجع لريتطم ابعدار الاي وراء م ةنطلق هاراب  ..لقــد أخــا ةعــدو وبكــل قوتــب ومــا لدةــب مــن عنفــوا
متجاوزا صد ضحكة عالية انطلقت وراء وضجيج كفرات العربة .
كــا الطرةــق طــوةال ومــع إلــك وصــل ووجــد زمــالء وراء مكــاتبهم ة ـ دو أعمــاهلم فلــم ةســلّم ومل ةقــل ســبب

تخري ومل حياول البحث عن دفرت الدوام .

ـ صاحل لقد شعرت بتأخريك فوقعت عنك .
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كانــت قصاصــة صــغرية مدبســة بعناةــة فــوق املكتــب أخــاها بــني ةدة ـب والعــرق ةتصــبب مــن جبينــب  ..م أخ ـا
ةتلفت ابحثا عــن صــاحبها ليشــكر  ،لكــن كانــت كــل الوجــو ترمقــب يف تلصــص تبحــث ســر تخــر الــاي حيــدث ألول
مرة ،فكلهم هلم سوابق عدا  ،لقد كا م داب ةسري يف هــدوء منحــين الـرأس ةنجــد كــل مــن ةطلــب منــب املســاعدة حــىت
مسي يف اإلدارة ابسم امللقوف  ..وها هو يت متأخرا ةتصبب عرقا ..
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أخا قلبب وفــق اببــب ،فشــعر أ بياتــب معـ وأ الطرةــق الــاي ةقطعــب كــل ةــوم إهــااب و اياب ىل دائرتــب شــيء
من حياتب؛ كانت مصادفة غرةبة تلك املقابلة رغم أهنا كانت يف مكا عام ةعج ابلناس .
ولكــن مــن حســن الصــدف أ تلــك اللحظــات مل تثــر انتبــا أي فــرد ســوا  ،هــي لوحــة صــغرية معلقــة علــا ابب
عمارة مكونة من ثالثة أدوار تقول :براهيم مصبا رسام وخطا الدور الثالث شقة مخسة ..كثريا ما كــا ةتأملهــا يف
غدو وإهابب م ةتجاوزها بعدم مباالة ..
حىت كانت املناسبة ورفع رأســب قلــيال ،أخــا ةتأمــل نوافـا العمــارة وتهــا تطـل يف هــدوء ورقــة  ..افــرتّ ثغرهــا عــن

ابتسامة صغرية عندما أحست صرار علا تملها ،حىت أنب توقف يف رأس الشارع غري مبال بتأخر عن العمل .
طال وقوفب ..
وطال بقاةها يف النافاة ..
ولكن شعر حبراجة موقفب ،فغادر مكانب مواصال طرةقب ىل العمل  ..شعر اببب.

أجل أخا حيدث نفسب عن ابب ،وهل هو من أول نظرة ،وأخا تفكري ةتشتت ،وأصــبح ةتملمــل يف اعلــوس
علا مقعد يف املكتب ،وكثر خروجب ،حماوال أ جيدها فلم ةفلح ..
وهــدا التفكــري ىل أ ةصــعد ابحثــا عنهــا ،كانــت لوحــة الرســام واخلط ـا

ب ـراهيم مصــبا منفــاا ل ـب  ..صــعد

الس ــلم لك ــن م ــن أي دور كان ــت تط ــل وأي ش ــقة ،وق ــف ح ــائرا ب ــني الش ــقتني املوج ــودتني يف ال ــدور األول ،م ع ــاد
القهقر  ،كا اخلوف ةلف أطرافب وشعور ابلرهبة ةدفعب ىل عدم اإلقدام  ..ووقف أمــام البــاب اخلــارجي ةفكــر فيمــا
ةعمل ومل ةشعر ابلشاب الاي خرج من العمارة حىت جتاوز  ،مادا يف خطا  ،وانتقــل تفكــري ىل إلــك الــاي ال ةشــاهد
منب سو ظهر  ،من ةكو ؟ أترا من سكا العمارة ويف أي دور؟
هل ةقرب لتلك ابسناء ..
شــعر ابلغثيــا مــن كثــرة األفكــار ف ــرج عــن طــوق اهلــدوء واالستســالم وانطلــق هــاراب م ـن أفكــار ىل الس ـوق،
حيث أخا ةتجول علا غري هوادة متأمال الوجو .
وملا شعر ابلتعب وجل املقها الكبري  ..م عاد ىل عملب مرة أخر  ..يف صــبا اليــوم التــايل ،ويف املوعــد الــاي
شاهدها تطل من النافاة كا ةرتقي السلم  ..لقد أصر علا أ ةشاهدها  ..قرع الباب األول فلم جياوبب أحد ..
وقرع الباب الثان  ..وأط ّل من فرجة الباب وجب امرأة ولكن مل تكن فتاتب ..
وأ صوت من الداخل ..
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ـ من علا الباب  ..؟
ـ ال أدري اي سعاد  ..؟
شعر أ سعاد هي املطلوبة ،فأخا ةكثر من األسئلة يف ارتباك وخجل حىت افرتّ وجب املرأة عن ابتسـامة صــغرية

 ..م ودعتب وهي ترشد ىل شقة الرسام علا أمل أ ةرةها الصورة اليت سوف ةطلب من الرسام رمسها لب .
مل ةعرف امسها ..

وهنــاك أخــر ةعــرف امسهــا ،لكــن ال ةعــرف صــورهتا  ..وعنــدما وصــل ىل هناةــة الســلم ووقــف أمــام ابب شــقة
الرسام مسع لغطا ىت  ..حدةث ةصلب ولكن ال ةعرف معنا  ..المرأتني ورجل فسارع ابلنءول  ..لكــن البـاب الــاي
كا ةقف أمامب ةقفل فأخا ةتلصص ،وأح
طــال انتظــار بــدو فائــدة فــأح

أنب يف موقف مرةب فغادر العمــارة ووقــف علــا رأس الشــارع مرتقبــا ..

ابخلجــل  ..كانــت هنــاك نقــا تدفعــب ىل أ ةســأل مــا معـ هــاا االنتظـار  ..وهـل

هناك جدو من الوقوف علا قارعة الطرةق أمام أنظار املارة .
وع ــاد ىل العم ــارة وص ــعد ىل ال ــدور الث ــان حي ــث ةس ــكن الرس ــام وق ــرع الب ــاب يف ه ــدوء وترة ــث ومس ــع وق ــع
خطوات تقرتب م املءالج ةتحرك  ..لكن مل ةفتح الباب  ..وعاود القرع جمددا وتكررت نف

ابركة .

ووجــدها فرصــة ليعــود ىل الســيدة الــيت ىــدث ليهــا ســابقا وق ـرع البــاب  ..وعنــدما مســع أصــوات ابلــداخل مل
ةعرف بنفسب حىت ل فتح الباب وكانت هي:
ـ سعاد  ..؟
ـ من أنت  ..؟
كانت فرحتب أكرب من أ ترسم ابلكلمات أو تلو ابخلطو فأغمض عينيب وهو ةردد:
ـ نين  ..نين ..
كا ةبدو علا وجهها الغضب واالنفعال  ..فلم تقل شيئا ،وقفت تنتظر مربرا لقرعــب البــاب ومناداهتــا ابمسهــا،
تسمرت قدما يف األرض ..
شعر بشيء يف داخلب ةدعو ىل التقدم منها ،لكن ساقيب مل تساعد إ ّ
ـ نين أحبث عن الرسام  ..وأدعا عارف ..
ـ نب يف الدور الثان ..
ـ أجــل أعــرف لقــد أفــادتين الســيدة األخــر ب ـالك وعــدت ار ألنــين قرعــت البــاب أكثــر مــن مــرة ومل أحــا
جبواب رغم أنين مسعت ابلشقة حركات أاثرت انتباهي ..
ـ أظنها ابنة الرسام ..
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ـ ابنتب  ..؟
ـ أجل نب أرمل ولدةب طفلة يف الرابعة من عمرها  ..ورج يف الصبا ىل عملــب وهــو انئمــة فيقفــل عليهــا البــاب
..
ـ اي هلا من مسكينة  ..؟
ـ هنا تعرف  ..لقد حاولنا  ..مساعدتب ،لكنب رفض وأرشدان ىل وضعها يف الروضة لكنب أيب ..
ـ أمل ت ثري أنت عليب  ..؟
ـ أان ..
ـ جبمالك  ..نب عمل نسان ..
وشعر أنب فاز بشــيء كــا ةبحــث عنــب  ..املـرأة ىــب اإلطـراء فهــل هــا كــالك ؟ واسرتســل يف ابــدةث حمــاوال
شعارها أبنب تها منا أايم تطل مــن النافــاة فــأثرت نظراهتــا علــا قلبـب حــىت أنــب مل حيضــر ىل الرســام ال ليتعـ ّـرف عليهــا

 ..النــت قســماهتا قلــيال  ..لكــن الصــالبة املرســومة يف كلماهتــا زرعــت اخلــوف يف أعماقــب  ..لــا دعــا ىل تودةعهــا ..
وهو ةشعرها أبنب سوف ةعود يف الساعة اخلامسة مساء لءايرة الرسام  ..وكأنب ةقــول نــين أمتـ أ ألتقــي بــك يف هـا
الساعة .
ـ عارف هنا مجيلة  ..ألي كالك  ..؟
كانــت صــورة ســعاد مــع صــدةق  ..أخــا ةعرضــها علــا بقيــة الشــلة وهــو ةتحــدث عــن غرامــب هبــا وأ املقــادةر
جعلتهــا ىبــب بشــكل جنــون ووشــا أ تكــو عواقــب إل ـك وخيمــة عليــب ملعرفتــب أبنــب غــري مس ـتعد للــءواج منهــا ..
حســب تقاليــد مجاعتــب ومعرفتــب أبنــب لــن حيصــل علــا املوافقــة مــن اعهــات امل تصــة بساســية عملــب ولكوهنــا ىمــل
جنسية أخر ..
ـ وكيف تعرفت هبا  ..؟
ـ هنا ابنة مدرسة تعمل يف حد املدارس ،وكالك أختها الكرب  ..ووالدها ضارب آلــة يف حــد الشــركات
وعــرف أشــياء كثـرية عــن أســرهتا ،لكــن هــي مــاإا عنهــا ،مل ةكــن هنــاك ســو الصــورة وحبهــا األعمــا ،وشــقيقتها إات
االبتسامة اعافة لكــل مــن ةتحــدث معهــا  ..حــىت لــو كــا ابــدةث ال شــيء  ..هنــم حيرقــو الب ــور لتعبــق الرائحــة يف
الفضاء لتمأل اعو بــروائح عبقــة ،لكــن الب ــور حيــرتق وتصــبح الرائحــة جمــرد دخــا

ــأل املكــا عتمــة وةــدفع اإلنســا

كمم أنفب وهنض من مكانب غري عابئ أبنب مل ةستأإ من صاحب الدار ..
ىل أ ةكمم أنفب حىت ال وتنق  ..و ّ
ـ عارف هنا  ..متوت ..
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ـ من  ..؟
ـ زوجيت ..
كــا ضــارب ارلــة دموعــب تســيل علــا خــد  ،لقــد أصــيبت بتســمم يف الــدم ،وال ةوجــد جهــاز لنقــل الــدم هنــا
وجيب أ ترحل ..
وتور عارف  ..أخا ةركض هنا وهناك  ..وسافرت سعاد مع والدها ووالدهتا وشقيقتها ..
ومرت األايم  ..توفيت األم علا أثر املرض  ..وتخر ضارب ارلــة عــن العــودة ىل عملــب مــدة اقتضـت فصــلب
من العمل  ..لكن هناك مضاعفات جيب هناةها أوال  ..ومعرفة عدم اختاإ اإلجراءات عند السما لب ابلسفر ..
شعر عارف أنب واقع يف الفب ..
ـ لقد عدت من أجلك اي عارف  ..لقد ساعدتين ..
ـ شكرا ..
وتوقــف كــل شــيء  ..عــاد ضــارب ارلــة ىل عملــب بعــد أ شــر ظروفــب ،أمــا ســعاد فلــم تعــد  ..لقــد بقيــت يف
بالدها  ..وضحك عارف كثريا ..
كا سرور فوق ما ةتصور  ..وهو جيد يف صورتب الــيت لــد الرســام مل تكتمــل  ..ومشــروع حبــب  ..ةتهــاو ..
لقد فقد كل شيء ..
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اســتلقا علــا ظهــر وأخــا ةتأمــل ســقف الغرفــة بعــد أ أعيــا التعــب وأتلــف أعصــابب التفكــري  ..منــا الصــبا
وهو قلق غري ميال للجلوس مع أصدقائب أو االستمرار يف حدةث ما  ..وشعر ابلتعب فأخــا جيرجــر قدميــب ىل الــدار
وكانــت خاوةــة  ..كلهــم غــري موجــودةن ،والدتــب وزوجتــب وأشــقاة  ..فاســتلقا علــا فراشــب حمــاوال الرتكيــء وأخــا ةتأمــل
سقف الغرفة  ..مضت بظات أخا اهلدوء ةدب يف جســمب ،أخـا تفكـري ةتجمــع مركـءا هواجســب وآمالــب ومــا بــب مــن
قلق وسأم يف بوتقة واحدة ..
كانت اخلطو املرسومة يف ســقف الغرفــة  ..رحلــة جدةــدة يف تفكــري املتشــتت أخــا ةعلــل وجودهــا رغــم علمــب
أهنا بسبب ميا األمطار اليت ترتاكم فوق سطح الدار وال جتد منفاا ..
ور التلفو  ..ومتلمل قليال  ..م رفع السماعة ..
ـ هاا بيت عبد هللا سلطا ..
فلم ةرد وكرر الصوت  ..هاا بيت عبد هللا بن سلطا  ،فلم ةرد  ..ترةــث بظــات بينمــا الصــوت ةكــرر االســم
وأعاد السماعة ىل موضعها  ..وافرتّ ثغر عن ابتسامة صغرية.
وسحب جهاز التلفو ىل الفراش وأدار قرص التلفو ..
ـ مساء اخلري .
ـ مني !! .
ـ صدةق ..
ـ من أنت !!
ـ عاشق ..
ـ كل ( ) ....
كــا الصــوت نســائيا وشــعر ابلضــيق ،فــأدار أكثــر مــن رقــم  ..كــل مــن ةعرفــب مــن أصــدقائب موجــودة لدةــب هــا
األرقام وجيدو من تتحدث معهم أما هو فلم حيا سو ابلشتيمة ..
وقفء من الفراش ،أعاد التلفو ىل مكانب فوق الطاولة وأخا ةبحــث بــني الكتــب عــن كتــاب ةقـرأ  ..فلــم جيــد
وتصلبت أانملب علا غالف كتاب أخا ةتأملب وسحبب من بــني الكتــب ،ولكــن الغــالف كــا فارغــا وبعثــر الكتــب حبثــا
عن الكتاب الــاي جلدتـب بــني ةدةــب  ..وشـعر برغبــة يف قراءتــب ،لكــن مل ةصــل ىل نتيجــة ،فـألقا ابلغــالف بـني الكتــب
وارتد ثوبب وأصلح من هندامب وخرج من الدار ،قادتــب خطــا ىل املقهــا الــاي اعتــاد اعلــوس فيــب مــع أصــحابب كــل
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مســاء واختــار كرســيا منفــردا حيجبــب عــن األنظــار وطلــب مــن القهــوجي تعمــري – شيشــة – كــا وجه ـب قبالــة الشــرق
والســاعة الســابعة مسـاء كــل شــيء هــاد غـري أصــوات العــرابت ومنبهاهتــا القادمــة مــن بعيــد ،وتمـل الســماء  ..كــا
القمر كبريا ونصفب وتبئ وراء عمارة شاهقة وبءغ القمر  ..أصبح كامال لكــن صــادقتب ســحابة أخــات تلــتهم النصــف
العلوي منب ،م التهمتب أبكملب واختفا القمر  ..وأخا ةتابعب  ..كا هناك بصيص بني بظة وأخر ةشع مــن خـالل
السحابة القامتة وشع اللو األصفر ابهتا لكن أخا ةقو وةقو وبءغ القمر مرة أخر ..
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ت وقــف عــن التفكــري عنــدما دخــل الــدار  .كــل مشــاعر وغضــبب الــاي كــا ةعتمــل بداخلــب مهـد  ..عنــدما وجــد
الفـ ـراغ والص ــمت  ..وعق ــب أ ق ــام بغس ــل وجه ــب  ..هن ــا املـ ـرة الثالث ــة ال ــيت ةق ــوم فيهـ ـا بغس ــل وجه ــب خ ــالل س ــت
ساعات ..وحبث عن املنشفة لتنشيفب من املاء ..
ـ ناهب ثالثتنا ىل السينما ..
كانت آخر ما قالب لرفاقب يف املقهــا بعــد جلوســب نصــف ســاعة ونقــاش يف أشــياء صـغرية ختللهــا قرقــرة الشيشــة
وأبواق العرابت املارة أمام املقها ..
هاد مبتسما  ..ال شيء يف هاا الوجود ةهم بقدر ما ةتم أ ةكو سعيدا ..
وأقبلت العربة الثانية ىمل بقية األصدقاء  ..وزاد الضجيج م ساد الصمت واهلدوء ..
ـ أان ال أرةد الاهاب ىل السينما  ..؟
ختاإل أحد الثالثة  ..فشعر بوخءة يف أعماقب  ..ماإا ةعين هاا  ..هنا بداةة انفعالب  ..فصر ..
ـ وملاإا  ..؟
مل جيــب املت ــاإل  ..ضــحك هنــا مشــكلتب أجــل لقــد كــا هــو آخــر املقتنعــني ابلــاهاب ىل الســينما  ..بعــد أ
أعيتب ابيل يف قناع رفيقيب ابعلوس يف البيت ومشاهدة التلفءةو ولعب الورق ماإا حدث ار  ..؟
وهنض الراغبو يف الاهاب ىل السينما  ..واحد  ..اثنا  ..ثالثة  ..أربعة ..
ـ وأنت ..
ـ أان ال أرةد الاهاب ىل السينما ..
ـ إا ملاإا هنضت  ..؟
ـ أل عندي موعد  ..وعلي أ أإهب ىل أخيت ..
ـ وأنت  ..؟
ـ سوف أوصل اعماعة ىل السينما ..
مخسة  ..ستة  ..ومل ةتبق غري  ..وإلك املرتدد  ..هدأ غضبب بعض الشيء  ..وىمل الوخءة وصمت ..
ـ أةن نلتقي ؟ .
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قــال ســائق العربــة الثانيــة  ..وتطلــع يف االثنــني  ..حممــد وصــمتب وعلــي وحرصــب علــا أ ةطلــب تعمــري حــىت
ةشي

وةصرع رغبتب يف اعراك ..
ـ هنا  ..ننتظرك  ..م ناهب ىل البيت ..
احرتق كل شيء يف داخلب ،مل ةعد ةدري ماإا ةقول ..

(العااب فوق اعبــا منشــور) يف إلــك الفـراغ الــاي

ــأل جوفــب ،وبــدا عليــب كأنــب علــا أهبــة الغمــء بعينيــب ،ولكــن شــحب وجهــب وأح ـ كــأ قشــعرةرة ابردة انتابتــب وأخــا
ةتمتم وقد كظم غيظب ..
ـ أجل ننتظرك هنا م ناهب ىل البيت ..
وطلب االثنا تعمريتني وأخا علي ةعلل سبب تردد يف الاهاب ىل السينما مســتغراب نعتــب أبنــب ال مبــدأ عنــد
ألســباب صــغرية وأشــياء مهمــا تقلــب رأةــب أو تــردد ال تـ ثر مهمــا كانــت  ..انتهــا ابــدةث  ..مل ةعــد لــد االثنــني م ـا
ةقوالنب ،وأقبل صاحل وىرك الثالثة ىل الدار ..
حممـد ةفكــر يف قضــاء وقـت مجيــل هــاد يف الــدار ،وعلــي ةعلــل نفســب بلحظــات مــع ورق البلــوت ،ومــن ار
ةفكــر يف رابــع ،أمــا صــاحل فكــل مهــب أ متضــي هــا الســاعات الــثالث منتظـرا الســاعة الواحــدة حــىت ةــاهب ىل دار
السينما  ..حيث أخوةب وبعــض األصــدقاء الــاةن أوصــلهم منــا بظــات  ..كــا أول الواصــلني حممــد  ..دخــل الــدار
ووجــد الصــمت والف ـراغ ،م غســل وجهــب وأخــا ةنتظــر البــاقني الــاةن مــا

فكــر يف أهنــم تخــروا حــىت قرعــوا البــاب

ودخلوا  ..كانوا أكثر من اثنني ثالثة أربعة مخسة ستة ،والتف أربعة ةلعبو وطلـب علــي الشــاهي م هنــض ىل املطــبب
وأشعل موقد الغاز وبق بب حممد :أةن وجدل فهد ..
ـ يف الدار ..
ـ وملاإا أنت غاضب  ..؟
ـ لقد ضرب زوجتب  ..عندما مل جيدان عندك ..
ـ كيف !! ..
ـ حضر ىل هنا أثناء وجودان يف املقها وعاد ىل املنءل غاضبا ،فصب إلك علا زوجتب املسكينة ..
وغادر االثنا املطبب ،وأخا علي ةصب الشاي ،أما حممد فقد أخا ةتأمل فهــد ،كانـت الســاعة الثانيــة عشــرة
لــيال واعــو لطيــف واهلــدوء الغــامض املنــار ابلعاصــفة ةســيطر علــا املكــا  ..ور جــرس التلفــو فأســرع حممــد ،لكــن
اعرس توقف قبل أ ةرفع السماعة  ..فعاد ىل مكانب ةتأمل الالعبني ..
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كانت تلك ابجرة إات أبواب ثالثة ،ولكنها كانت شبب ضــيقة وهلــا شــباك واحــد ،هبــا تلفءةــو صــغري عــادي،
وفرشة نسي أصحاهبا التارةب الاي ل شراةها فيب ..
وعنــدما قــرع أحــدهم جــرس البــاب اخلــارجي ،دخــل فهــد مــن البــاب امل ـ دي ىل داخــل املنــءل ورمقــين بنظــرة
فاحصة كأنب ةتأكد أنين مل أهنض من مكان الاي غادرن فيب حىت حيضر ما ة كد صحة ما إهب ليب من حكاةتب .
كانت الساعة العاشرة صباحا من إات ةوم غادر فيــب االثنــا املكتــب دو إ مــن رئيســهم ةبحثــو فيــب عــن
شيء غري مبا لقضاء وقت متت سرقتب من الءمن يف عفوةة متناهية وسااجة ..
قلت :ما اخلرب  ..؟
كا فهد ةقف أمامي ،وكالعادة ةرمقين بنظرتب اليت ةرةد من ورائها معرفة ما يف داخلي ،كا القلق هــو القاســم
املشرتك بيننا رغم أنين اندرا ما أجنرف يف حلقة رعب ابحثا مــن خــالل التقــائي بــب عــن هـدف فقـد إات ةــوم وأان مــع
جمموعة من األقءام يف طرةقي ليب أخات أجتول يف الشوارع اخللفية ابحثا عنب .
ـ ال أدري  ..؟
كانــت بــني ةــدي أشــياء غرةبــة أخفيتهــا خلــف املســند (امل ــدة) الــيت ورائــي وتراخيــت عليهــا بشــكل طبيعــي،
وشربت دفعة واحدة كأس الشاي الاي قمت بصبب بنفسي ركا يف قاعب بقااي ..
قلت :ألي

من األفضل أ نعود ىل العمل ؟

رمقين بنظرتب الفاحصة وقال :
ـ ماإا ل بشأ صدةقك املسجو ؟
هءزت رأسي يف عدم مباالة ..
كانــت صــدةقتب علــا حــق عنــدما قالــت يل إات ةــوم أنــب أانن ال حيــرتم العواطــف اإلنســانية  ..نــب مثــل ه ـ الء
الناس ال ةرو الدنيا ال من انفاة مصابهم وأهنم ال أمل هلم  ..ال أدري كيف ل القبض عليب اختات الســيارة طرةــق
مطار ابوةة كا متوجها ىل هناك الستقباهلا بعد هــاتف أخربتــب فيــب أبهنــا ســوف تصــل مــع أســرهتا ىل الطــائف لقضــاء
الصيف ..
وفجــأة إا بص ـرا ســيارة النجــدة  ..ومكــرب الصــوت ةــدعو ىل الوق ـوف فلــم ةبــال ،كــا ةظــن أهنــم ةالحقــو
سيارة أخر لعلمب أنب مل ةرتكب جرما ةوجب مثل ها املالحقة ..
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ـ ال أعرف بقية ابكاةة ،فأخو أخفا عين األمر وكالك بقية أفراد األسرة ،حىت فاجأن أحدهم ابلسـ ال عنــب
وقد استغرب عدم علمي اببادث ..
قلت  :وار هل تنهض ؟
ـ أبدا نين يف انتظار  ..؟
كنت أعرف كل شيء  ..وطفقت الاكر تــدور يف خميلــيت حــىت اعرتضــها حادثــة مشــاهدة صــدةقي بـراهيم يف
ســيارة فارهــة تربــو قيمتهــا علــا مئــة ألــف رايل رغــم علمــي أنــب نســا مســتور ابــال ةبحــث عــن لقمــة العــي

يف كــل

مكا ..
كــا الصــمت قــواي  ..والــوخءة أقــو وأدمــا  ..أخــا الــدم ةنبعــث مــن أط ـراف فمــي ملط ــا صــدري وثــويب
وأخات أركض  ..كا هلاثي أشبب بفحيح أفعا أخات تقرتب من فرةستها الغافلة عن اخلطر ..
كل ما حويل شل فجأة  ..األرض تلف يب ،وأان أحبث عن جدار أستند ليب أو عمود نور أتلحفب ..
قال  :مب كنت تفكر  ..؟
قلت  :هنا أشياء لنوعة  ..؟
صمت  ..من جدةد  ..م متتم وكأنب حيدث نفسب ..
ـ لقد تخر كثريا  ..سوف أنتقم  ..؟
خرجنــا مــن الــدار واجتهنــا ىل املكتــب حيــث كــا ةنتظــران اعميــع أبســئلتهم املعتــادة أةــن كنــتم ؟  ..لقــد ســأل
املدةر عنكم  ..لقد أشعران بوجوب مقابلتكم لب إا عدل ..
أشياء كثرية اعتدت عليها من خالل لارسيت للوظيفة حيــث ســجنت نفســي إات ةــوم داخــل أحــد غــرف داران
القد ة وأضربت عن الدراسة ..
ألبــدأ مرحلــة الوظيفــة والعيــو إات األنــف املتلصــص الباحــث عــن كلمــات خاليــة مــن ابقيقــة املســتدةرة يف
مرحلة ..
ـ نين يف حرية من أمري  .كيف أواجب هاا املدةر اعدةد وقد وجد البطانة الطيبة اليت ال هم هلا ســو البحــث
عن اخلطل  ..املدةر السابق  ..مل ةثبــت  ..ولكنــب شــدةد االحتمــال جــدا  ..ولــو أ كــل واحــد مل ةبلـ تصــور مكــا
حــدوث هــاا التغــري حبــق الســماء ..نــب التــارةب  ..كــا هوالكــو ةتقــدم حمطمــا كــل شـيء أمامــب وفجــأة أبلغتــب وكــاالت
األنبــاء أ قائــد ســال البحرة ـة قــام ابنقــالب ضــد  ..وأ التجــول لنــوع واملارش ـات العس ـكرةة تص ـد يف املقــاهي
ودور السينما  ..واملالهي ..
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ـ نعم  ..نعم  ..مل أثبت بعد ..
ـ وكيف ةقال نك استلمت العمل  ..؟
ضحكت كثريا  ..كا إلك منا ألف سنة عندما قام املرحوم ببنــاء هــا الــدار  ..كــا أخــي األكــرب عصــبيا ..
ةبحث يف عيـو بنــات اعـريا عــن حلــوة ترضــا بــب عرةســا  ..وأان كنــت أحبــث يف الكتــب الــيت أســرقها مــن املكتبــات
العامة وأستعريها من األصدقاء عن بطل أستطيع تقمص ش صيتب حىت كنت هاا االنسحاق أجل ..
وتـاكرت تلــك ابجــرة الصــغرية مــن دار املرحــوم الــيت كنــت أختبــئ فيهــا عــن عيــو اع ـريا وتلصــص الفتيــات
الاليت ةءر شقيقيت ..
لق ـد انتصــبت نــور يف حــد الرفــوف ال أدري كيــف دخلــت الغرفــة  ..أخــات تضــحك كث ـريا مــن خــويف ..
كانت تقول الكثري تطمئنين  ..وأخوها شــاعر  ..وأمهــا منــا حصــلت علــا الــءوج الثالــث وهــي ال هتــتم ابلــدار  ..أمــا
والــدهم فلــم ةثــب ىل رشــد حــىت ار رغــم مـرور عشــر ســنوات علــا اكتشــافب خليانــة زوجتــب لــب مــع صــاحب البقالــة
املالصقة للدار ..
وشعرت ابليأس من خلق الثقة يف داخلي  ..فأخات ترقص علــا أنغــام املوســيقا الصــادرة مــن الــداخل حيــث
ةتحدث اعميع  ..كا رقصها آةة يف اإلبداع والفن  ..واختفــت ومعهــا وجــدت أنــين نســا مســحوق  ..كـا ابلــم
أكرب مين ،كانت تلك البداةة  ..ومن ةومها  ..وأان أقول  :نعم .
كانت نشأيت األوىل يف أقصــا اعنــوب  ..حيــث ةعــي

اإلنســا االنســحاق بكــل معانيــب  ..إ ال توجــد هنــاك

قيم أو مباد  ..كانت العفوةة هي كل شيء يف تلك النواحي  ..وكنت اخلليط الاي ةشــك يف انتمائــب فــأان لتــد مــن
أقصا اعنوب ىل أقصا الشمال حيث ةقال أ يل هناك بقااي خلقتها األايم دو هوادة ..
ـ هل أهنيت معامليت  ..؟
ـ أي معاملة ..
ـ اليت استلمتها منا أسبوع من موظف الوارد ..
ـ أان ..
ـ أجل أنت  ..ألست السيد فاضل ؟
ـ بلا ..
ـ إا أفدن ابإلجراء الاي ل اختاإ ..
ـ أرجو املعارة إكرن مبضمو املعاملة ..
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وتاكرت كــل شــيء ،كــا ةبحــث يف ملــف النظــام إلــك اليــوم وقــرر اختــاإ اإلجـراء وتــدخل أحــدهم  ..واعــرتض
الرئي

 ..ومع إلك انتها كل شيء  ..وكلف الفراش بتوقيعها من مــدةر اإلدارة  ..وأنــب طلــب منــب أ ةصــدرها مــن

مكتب الوارد العام حىت ةكو اعميع أمام األمر الواقع ..
ومل أقل للمراجع شيئا  ..وهءزت رأسي مستأإان لبضع دقائق  ..وأان أغــادر مقعــدي ألخــرج مــن الــدائرة هائمــا
علا وجهي ..
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نب التوقف  ..ال أدري مىت بدأ حساسي أبنين غدوت أقل من الصفر  ..هنــم ةقولــو

الصــفر عنـدما حيتـل

اخلانــة اليم ـ لــرقم مــا جيعــل مــن الــرقم ض ـ ما ،وكلمــا تعــددت األصــفار ارتفــع مســتو هــاا الــرقم وتض ـ م تض ـ م
العمارات الــيت متــأل شــوارع مــدةنتنا وتلفــا ابيــاة وابــب  ..جتعــل الطفــل لصــا وقــاتال  ..ةشــهر مسدســب إا الطلقــات
القاتلة يف الوجو دو متييء ..
كــا إلــك ةــوم أربعــاء ،أم ـا رقمــب ابلنســبة للشــهر  ..أو العــام  ..فــالك مــا مل أســتطع متيــء  ..كنــت هــاراب مــن
الصــمت امل ــيم علــا مكتــيب يف اإلدارة الــيت ســرت ليهــا عــدو الصــمت واعــدب  ..ف ـيم الســكو الــاي ةســبق
العاصفة  ..كا الصمت أقو من حساسي اببياة ومن دفرت املعامالت وأوراق املراجعني اليت بني ةدي ..
لقد جتمدت السحن  ..وجر اعفاف يف العروق  ..النهاةة توشك أ تطل معلنة عن نفســها بقســوة ال صــفة
هلا .
ووجدتك تقفني أمام الباب  ..وارتسمت ابتسامتك الصغرية فوق شفتيك كانت املرة األوىل اليت مل هتــريب فيهــا
مين ..
من صوت سياريت ..
وعرفــت الســبب ،وال ـدك تخــر علــا غــري املعتــاد لقــد إهــب يف مهمــة مــع أحــدهم وهــاهي الســاعة تشــري ىل
العاشرة ليال  ..ومل ةطل ..
أخوتك قلقو  ..والدتك مرتبكة  ..وأنت مل جتدي ملجأ سو الباب اخلارجي ..
ـ نين ال أعرف أةن إهب  ..؟
ـ نب مع صدةقك ..
ـ صدةقي ..
ـ نب واحد من األش اص الاةن ةسهرو معك لقد ..
وأخــات تصــفيتب يل  ..أكثــر  ..وأكثــر  ..حــىت طرةقــة مشــيب وشــعرت اببــء وأان  ..مــاإا أكــو  ..؟ شــنقتين
بسمتك الصغرية ،وزرع قلقك يف أعماقي وردة بيضاء ..
لكن دمعة ابء ترقرقت يف كلمايت  ..وأان أعدك أب أحبث عنب ووجدتب ..
ـ ما رأةك يف صاحل  ..؟
ـ نب رجل طيب .
ـ أةن ةشتغل  ..؟
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وقلت الكثري عن صاحل  ..كلب حق  ..وكلب واقع  ..كا والدك ةسأل وأان أجيب حىت وصلنا ..
مل أحاول االستفسار ..
وطلب مين والداك أ أدخل معب لشرب فنجــا مــن القهــوة  ..واعتــارت رغــم صــرار  ،وادعائــب أ حـدثينا مل
ةنتب ..
كنت تقفني وراء الباب وصرا أخوتك الصغار ةصلنا معلنا أنين فءت برضاهم وحبهم ..
ولوال خوفكم من أبيكم ألشرعتم الباب وشددل علا ةدي أنت ووالدتك وكل من يف الدار ..
ـ لقد طلب ةد حصة ..
وابتعدت رغم ةد املمدودة لتودةعي  ..أخات أجري بعيدا  ..كل الشوارع املعتمـة تســتقبلين تشــاركين حــءن،
و حساسي أبنين عدم  ..كنت أقف أمام الباب وأتك من خالل النافاة ..
أتك يف إهابك ىل السوق  ..أو اعريا  ..وأملح ابتسامتك الصغرية وأنــت متـرةن يب  ..لقــد كنــت تقــولني مــا
مل أستطع قولب رغم أنين غارق يف ومهي حىت رأسي  ..واشتعلت األضواء يف داركم  ..لقد وافق والــدك علــا اقرتانــك
بصاحل ورحلت  ..لتعودي  ..غاضبة  ..ملتاعة  ..تصرخني يف وجب كل مــن ةســألك أنــك مل ىبيــب ةومــا  ..وأ والــدك
أرغمك علا الءواج منب ..
وضحكت كيف ؟  ..وأان أعرف بوالدك من اعميع ..
لقد تءوجت طواعية ..
لقد عرفت من وصفك لب أنك تعشقينب ..
فهل أان خمطئ  ..؟
وكشـ ــفت األايم خطئـ ــي  ..ةقولـ ــو :

االسـ ــتمرار يف انتظـ ــار اللحظـ ــة املناسـ ــبة دو التقـ ــدم خطـ ــوات ةبعـ ــد

املناسبة ..
وأان كنت أنتظر اللحظة املناسبة ..
وأان أقف أمام اببنا ..
وأان أحاول االستماع ىل صوتك عرب التلفو  ..و إا بكل شيء ةتهشم ..
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بعيو مألها السهر تعبا "ألقيت بس ايل هل بقي شــيء ؟"  ..كانــت الســاعة الثامنــة صــباحا  ..الشــوارع خاليــة
وصرا الكالب ومنبهات السيارات تعلن هنا وهناك أنب توجد حياة ..
وجدتين وحيدا أســري يف الطرةــق الطوةـل املـ دي ىل املنــءل حيــث ةنتظــرن الفـراغ والوحشــة  ..كلهــم رحــل  ..مل
ةبق سواي يف الدار بسبب ارتباطي ابلوظيفة  ..إ مل أمتكن من ابصول علا جازة من بداةة األسبوع ..
حاائي ةضرب اإلسفلت يف ارتباك وهدوء  ..أهنم ار ةرقصو  ..اي يل من نسا حمروم عــاش حياتــب لــيحلم
أ ولق شيئا ! ف إا بب ةقعي علا قارعة الطرةق أشبب بكلب أجرب  ..أخا الصبية ةالحقونب يف قسوة وعناد ..
ـ سامل ..
ـ نعم ..
ـ أمل تنم بعد  ..؟
ـ وهل هاا ةضاةقك ..
ـ أبدا ..
وأعــاد مساعـة التلفــو ىل مكاهنــا  ..رغــم أنــب مل ةعــرف صــاحب الصــوت أو صــاحبة الصــوت  ..حيــث مل ةتبــني
النربة  ..هل هي رجايل أم نسائي ..
كا جرس التلفو ةر عندما أدخل املفتا يف الباب وأسرع  ..وبكل برود كانت املكاملة اجملهولة ..
ومتدد يف الفراش ةبحث عن النوم  ..هنم حياربونب  ..أةن اإلرهــاق وشــعور  ..أبنــب حباجــة ىل النــوم ؟ كــل هــا
األشياء غادرتب عندما متدد ..
ـ سامل مل ىدثين عن نفسك  ..؟
وميء الصوت كانت امرأة  ..لكن من أةن قادم ؟ صر يف مساعة التلفو ..
ـ هل تعرفني من أان  ..؟
ـ وجدت امسك يف الدليل وأحب أ أتعرف بك ..
ـ....
ـ ملاإا مل ترد  ..؟ أرجو أنين مل أزعجك ..
ـ أبدا لي

هنا زعاج ..
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ـ إا عرفين عليك ..
وتوقف ماإا ةقول ؟ أخا ةفكر ووجدها فرصة مناسبة إلبعاد اهلواج

واألفكار من رأســب فأخــا ةعرفهــا بااتــب

ابحثــا عــن كلمــات منتقــاة ليقــول نــب نســا ةبحــث عــن حــدةث ومصــري ،منــا هنــاك أنيــاب جتــرت كــل شــيء ترســم بكــل
قسوة يف الفضاء زوابع غرةبة األلوا .
ـ هل الكتاابت املنشورة يف بعض الصحف أنت كاتبها  ..؟
ـ أجل ..
ـ عندي لك فكرة قصة ..
كــا اهلــاتف كبـريا  ..وارتفعــت يف الفضــاء عالمــة النــار  ..البــاب اخلــارجي ةقــرع  ..لعلــب خــري  ..ودو شــعور
أعــاد الســماعة ىل مكاهنــا وأســرع ىل البــاب  ..ومل جيــد أحــدا ،كــا الشــارع فارغــا واهلــدوء مســيطرا بينمــا عســكري
ابراسة الليلية ةتجول بعيدا كالعادة ال شيء ةوقفب عن التجوال  ..حىت ال ةغلبب الكر ..
وعاد ىل فراشب ومد ةد ىل مساعة التلفو يف عفوةة  ..ورفعها ىل أإنب وهو ةقول:
ـ آسف  ..لقد كا الباب اخلارجي ةقرع ..
و إا بص ــفري ح ــاد ةعل ــن أ املكامل ـة قطع ــت  ..وت ــاكر أن ــب عن ــدما هن ـض وض ــع الس ــماعة ف ــوق اعه ــاز بطرة ــق
اخلطأ..
وشــعر أبمل عميــق !! لقــد وجــد صــو ةســألب مــن ةكــو ؟ فلمــاإا مل ةواصــل القــول ؟ ودفــن رأســب ىــت امل ــدة
مفكرا يف حء من تكو !!
لقد كا الصوت عميقا  ..ولكن هل اي تر ةعي

ار وحيدا  ..ويف أي مدةنة ؟
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الوقوف يف وجب الرةح أمر صعب  ..وحدةث الناس الاي ال ةرتك شاردة وال واردة أمر أصعب ..
ووقوف عادل هاا املوقف الالمبايل كا أصعب من كل املواقــف ابلنســبة لااتــب الــيت اعتــادت املــرور علــا كــل
األشياء ابستهانة وعدم اهتمام وابلنسبة لآلخـرةن الــاةن اعتـادوا وبصــعوبة كــل مشـاكلب املرتتبــة علــا فوضــوةتب يف كــل
شيء ..
يف االستماع ىل الرادةو  ..يف مداعبة أبنائب ومشاهدة التلفءةو ولعب الورق مع أصدقائب ..
ســرعا مــا ةتغــري تفكــري وةشــعر ابلســأم لــا هــو بــني ةدةــب وةتــربم ملــا ةســمع فيقطــب حاجبيــب هبــدوء وةــدعي أ
الصداع النصفي عاود ..
ـ ما رأةك اي أمي  ..هندم البيت ونبين عمارة ..
ـ فكرة رائعة ..
ـ تكو من شقتني واحدة لك ولألوالد واألخر يل ..
ـ ال بل من ثالث شقق ..
وخــرج مــن عنــدها وقــد أقنعهــا أب األمــور ســوف تســري ىل األحســن حيــث ســري
جدةدة عند هناةة كل عام  ..وهي تر

هــو مــن البحــث عــن شــقة

من اعريا وتندةة املطر وارتعاش السقف أثناء العواصف ..

أخا ةرقص طراب وهو خا طرةقب ىل مالعب كــرة القــدم يف الركبــا رامسـا أشــياء كثــرية ،كــا ةعلــم حبقيقتهــا يف
طفولتب  ..تتحدث كل مساء علــا شــفا شــقيقب الوحيــد الــاي غــري مســار تعليمــب بنــاء علــا مكانتــب الوظيفيــة دو أ
خــا يف عــني االعتبــار مطاحمــب وآمالــب  ..وبــدأت مرحلــة التــأخر  ..واهلــروب مــن املدرســة والرســوب أوال واثنيــا واثلثــا
وحىت ابصول علا وظيفة صغرية ابملرتبة الثانية .
شعر ابالستقالل عن شقيقب الوحيد وعن والدتب وزوجها وأبنائها  ..أخا حيدث نفسب أبحالمب القد ة ..
وها هو بعد عشر ســنوات مـن ابيــاة الوظيفيــة والكفــا قــد أصــبح أاب لطفلــني حيــاول ىقيــق أول أحالمــب ببنــاء
دار لب علا أنقاض دار خربة كانت هي البقية الباقية من إكرايت والد الــاي تــويف وهــو يف الثانيـة مــن عمــر ال ةعــي
شيئا ..
وصــل عــادل ىل ســاحة املالعــب وجلـ

وحيــدا ةتأمــل الكــرة وهــي تنتقــل مــن ابب رخـر رغــم أقــدام الالعبــني

وقد خيم اهلدوء علا اعميع .
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مــر الوقــت بســرعة  ..وكــرت األايم  ..ومل ةصــلب رد والدتــب بشــأ العمــارة فأمهــل املوضــوع القتناعــب أ كــل مــا
إهب ليب يف أحالمب جمرد خءعبالت جرفها التيار إات مساء واعميع نيام  ..فلم ةهتم ابألمر أحد ..
كا الصمت من قبلــب حكمــة و كــا إلــك علــا حســابب ملعرفتــب أنــب لــن جيــد االســتقرار مــا دامــت الــدنيا قــد
استعارت أربعة طارات كبرية لتكو لفتها أكرب وأعرض من املعتاد .
وقتل وقتب ابلسهر مع األصدقاء وأمام التلفءةو ويف املقاهي كا ةبحث عن شيء  ..ال ةعرفب ..
شاهد إات مساء فقرر أ ةلتقي بب مرة أخر ..
ـ عادل  ..ما رأةك نبين البيت ؟
بعد ســنتني مــن رأةــب الــاي قدمــب  ..مهســت والدتــب بــالك يف أإنيـب إات مسـاء وهــو ةتــابع أغنيــة جدةــدة تــااع
ألول مرة من خالل التلفءةو .
هء رأسب موافقا وخرج مل ةقل شيئا  ..توقف تفكري فجأة ..
ّ
وأخات تستنجد ابألق رابء وأبناء أختها يف تكملة جراءات البناء واالقرتاض من بنك التسليف العقاري ..
وحض ــر للتوقي ــع واس ــتالم أول دفع ــة م ــن القس ــط  ..وأخ ــا ة ــركض ح ــىت وص ــل دار وأخف ــا املبل ـ الكب ــري يف
دوالب املالب ـ

 ..رغ ــم ص ـرار والدت ــب عل ــا أ ى ـتفا ابملبل ـ يف حجرهت ــا  ..وقب ــع يف البي ــت م ــع ك ـل أوراق البن ــاء

منتظرا أ ةطرق الباب من جدةد  ..وةقال لب عثران علا مقاول لبناء العمارة ..
مل ةطل انتظار  ..حضر املقاول الثري الاي وافق علا كل شيء  ..معتمدا علا ما جاء يف خارطة البناء ..
تنف

عادل الصعداء  ..وأخا حيدث طفليب وزوجتب عن العمارة واالســتقرار  ..أشــياء كثــرية أخــات تعتمــل يف

نفسب ..
ومرت ستة أشهر ومل ةتم تشييد جدار واحد يف البيت الــاي هجــر ســاكنو واســتلمب املقـاول للبــدء يف التنفيــا
..
شــعر ابالختنــاق  ..أخــات الصــور تفقــد معاملهــا  ..أخــا ابــء ةطوقــب  ..آخــاا عليــب كــل شــيء ح ـىت بظــة
جلوسب مع أبنائب وزوجتب أمام التلفءةو  ،كا ورج بعيدا مفكرا يف الالشيء ..
وكــا ةــوم اشــتد فيــب املطــر أخــات الشــوارع متتلــئ ابملــاء والــثلج املتســاقط مــن السـماء  ..أخــا ةتأمــل الشــارع
الاي امتأل بفرحة األطفال وعيو اعريا املبتسمة  ..وهي تتابع زخات املطر عرب أزةء الراي وقصف الرعد ..
ووجد يف داخلب رغبة أب ةرفع ثوبب و شي حايف القدمني يف برك املاء وأ
تكو تالال من الثلج أمام األبواب وفوق األرصفة .
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كل من حبــات الــربد الــيت أخــات

تلفت حولب وبــني صـرا اعـريا وضــحكاهتم أخــا ةقطــع الشــارع إهــااب و اياب  ..وشــيء يف داخلــب ةشــع وأخــا
ةتجلا  ..عادت االبتسامة الصغرية ىل شفتيب ..
أح ـ

أنــب ةنتصــر علــا املشــاكل الــيت تقــف أمامــب ووجل الــدار مث ـريا القلــق بصــوتب اعــاف وأخــا ةــردد ح ـد

األغنيات املعروفة ووصلت ىل أنفب رائحة القهوة فأسرع ىل املطبب حيث وجد زوجتب تقــوم عــدادها بعــد أ مــألت
صحنا صغريا ابملكسرات فاقرتب منها هبدوء ..
األمــر الــاي أاثر فءعهــا لتــدلق القهــوة فــوق النــار  ..وأمــام االســتغراب املطــل مــن عينهــا وكلمــات االحتجــاج
اتبوسة علا شفتيها أخا ةعد القهوة من جدةد ..
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ىرتق يف داخل املراجل  ..وتاةب ابوادث أحريف املرسومة بعناء ومعاانة فــوق رصــيف ابيــاة لتقــول شــيئا مــن
إايت امل تنقة يف شرانق العدم ..
الصــورة مــا زالــت عالقــة  ..كنــءة رمادةــة ونظــارة ســوداء ختتب ـئ خلفهــا ابتســامة صــغرية جمهولــة اهلوةــة  ..كانــت
الساعة الواحدة بعد الظهر  ..مــن ةــوم نســي الءمــا رصــد التحــدي ــأل الوقــت  ..والشـعور ابالنتصــار بظــة وقــويف
أمامك وقد هجر اعميع الشارع  ..وأنت هتءةن رأسك ابملوافقة علا أ آخا لك صورة ..
لقد حرمتين من رسائلك مع أهنم كلهم لدةهم أكثــر مــن رســالة ،أمــا أان فكــا ابرمــا نصــييب وبظــات جمهولــة
أجدك فيها تتحدثني عن كل شيء ما عداي ..
ـ ايسر  ..هل رأةتها  ..؟
ـ من  ..؟
ـ فتاة الوادي ..
ـ ال ..
كنت سارحا  ..منا أسبوع مل أشاهدها  ..وهناك من ةقول هنا رحلت ىل الرايض لإلقامة مــع شــقيقها بعــد أ
وجدت أسرهتا إات ليلة شااب غرةبا يف غرفتها  ..ال ةدرو من أةن دخل ،حىت هي أنكرت معرفتها بــب  ..مدعيــة أنــب
أحد أصدقاء أخيها األصغر  ..لكن مل ةستمع أحد ىل هاا االدعاء ..
وغابت عن األنظار ومع إلك أصرت الشلة علا االستمرار يف السهر كاملعتــاد  ..ليليـا يف جمــر وادي وج ..
ةتس ــامرو و كان ــت نظ ـراهتم ب ــني آون ــة وأخ ــر تتلص ــص ابحث ــة ع ــن ظ ــل يف البلكون ــة الءرق ــاء املطل ــة عل ــا مك ــا
وجودهم ..
حيث كانت كل ليلة تقف تشاركهم سهرهم  ..تبحث فيهم عمن تكتب لب رسالة جدةدة ..
ـ أنت مسافر  ..؟
ـ أجل ..
ـ أتعرف عنواهنا  ..؟
ـ .... ....
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مل أرد علا الس ال  ..واكتفيت ابالبتسام ،هنم حيسدونين عليها منــا وقفـت أمــامهم ،فكلهــم ةعتربونــين غرةبــا،
ن من حي بعيد كل البعد لي طف منهم فتاهتم اليت زرعت ابب يف حيهم ،وخلقت شيئا مــن الشــعور ابلــاات لــد
كــل واحــد بعــد أ كــا الضــياع مــوقفهم الــاي ةقفــو علــا حافتــب منــا وجــودهم ،حيــث كــا مشــوارهم اليــومي منــا
األزل النهوض يف الصبا بعد ليلة طوةلــة انم فيهــا اعميــع مــلء أجفــاهنم م الــاهاب ىل املدرســة والعــودة بعــد الظهــر
واخلروج يف املساء ىل حيث ةلعب ارخرو كرة القدم  ..ومتابعــة الكــرة املتنقلــة يف س بــني األقـدام لــتلج بعــد عنــاء
أحد األبواب معلنة عن هدف استجلب صرا املتفرجني وتصفيقهم..
والعودة ىل الدار  ..والنوم قبل أ ةنهي التلفءةو براجمب  ..أما ار فكل شيء تغــري ،كــل واحــد فــيهم حيــاول
أ ةكو شيئا ..
وهاهم بعد كل هاا ةسألونين عن موعد السفر  ..وعنواهنا هناك حيث ال ةعرف أحد مصريها..
كا إلك منا عشر سنوات أجل..
وكــا رحيلــي يف مثــل هــاا اليــوم أحبــث فيــب عــن إايت الــيت انته ـت مرحلــة مــن مراحلهــا هنــا  ..يف هــا املدةنــة
الصـغرية الــيت تشــنق املطــامح ،وتــءرع الــدموع يف املقــل عنــد هناةــة كــل صــيف حيــث متــوت األزهــار انتظــارا ألدخــل يف
املرحلة الثالثة .
كانـ ــت املرحلـ ــة األوىل يف قرةـ ــة صـ ــغرية  ..اجت ـ ـازت مرحلـ ــة االحتضـ ــار فجـ ــأة عنـ ــدما أشـ ــاع النـ ــاس أ وزارة
املواصــالت قــررت يف مشـروعها الكبــري الــاي متهــد فيــب الطــرق العامــة أ تكــو املرحلــة األوىل مــن خــط أســفلت ىل
أقصا اعنوب ..
وما زالت تنتظر وكل ةوم ةشيد فيها معلم جدةد ..
كــا االنتظــام يف الدراســة اعامعيــة شــيئا جدةــدا ولاةــاا يف نفـ

الوقــت هنــاك أكثــر مــن وجــب جدةــد ،وهنــاك

ابتسامة تبحث عن أخر خللق حياة جدةدة ..
أخــات األايم متــر س ـراعا  ..ال تلــوي علــا شــيء والصــورة مــا ت ـءال يف جيــيب تبحــث معــي عــن صــاحبتها الــيت
اختفــت يف الءحــام  ..كــا الــوهم كب ـريا جــدا مل أســتطع جتــاوز ورســائل أصــدقائي  ..وأســريت تصــلين تباعــا معلنــة عــن
انفعــاالهتم وأحاسيســهم املشــبعة ابألمــان العتيقــة إات األلــوا النرجســية لتقــف معــي يف طرةقــي الطوةــل أــو اهلــدف
الاي أصبو ليب منا أ كنت صبيا سك أخو الكبري إنب معاتبا علا خطأ ارتكبب .
ـ أيب وت ..
ـ نب أيب أةضا ..
لكن سوف آخا معي  ..غدا مل ةبق غري القليل ..
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وأخــات والــدي معـي ىل أوراب حيـث أدرس منــا عـامني يف ابرةـ

للدراســة العليــا لفحصــب ومعرفــة ســبب هــاا

النحول املفاجئ الاي أصيب بب منا ثالثة أشهر ومل ةستطع كل من كشف عليب معرفة العلة اليت ىاول أخا منا ..
ـ ابين لقد انتهيت ..
ـ ....
ـ لقد تعبت من ها الفحوصات ..
وأخــات أتملــب  ..كــا ةــاكرن بشــيء ال أدري مـا هــو ..

نظرتــب واستســالمب وحدةثــب املـرتع

أشــياء قد ــة

ىــاول الطف ــو ملشــاركيت حي ــايت ،أشــياء ال أدري كي ــف جتاوزهت ــا  ..رغــم حم ـاواليت يف أ أســجل ك ــل شــيء من ــا ب ــدأت
مرحليت الثالثة ..
مقلدا يف إلك بعــض زمالئــي يف اعامعــة ،وبعــد أ شــعرت أنــين ســوف أجل ابيــاة مــن ابهبــا الواســع ،مشــاركا يف
الرأي ،خالقا أفكاري وآاثر أصابعي فوق ردائها إي األلوا الصارخة ..
ومع إلك خرجت من غرفتب اليت ةقيم فيها أبحـد املستشـفيات اخلاصــة انســيا اعرتاضــاتب وحنينــب ىل الــوطن ..
و صرار علا العودة حيث ةرةد أ

وت هناك بني أهلب وعشريتب ..

ـ لقد جر تعيني مسئول جدةد يف السفارة عن املنح الدراسية ..
ـ أتعرفب  ..؟
ـ ال ولكنب من مدةنتك ..
ـ من الطائف ..
ـ أجل ..
وأخ ـات أس ـتعرض الص ــور حم ــاوال معرف ــة إل ــك املوظ ــف اعدة ــد ،كن ــت أح ــاول بس ــااجة رس ــم تقاس ــيم وجه ــب
ونربات صوتب وتكوةنب اعسمان  ..وأان يف طرةقي ىل السفارة بعد أ ودعت والدي يف املطار حيث جنــح يف قنــاعي
مـ خرا أبنــب بصــحة جيــدة وزرعــت الفحوصــات التفــاةل يف أعمــاقي والنضــارة تعــود ىل حميــا معلنــة أنــب بــدأ ابيــاة مــن
جدةد ..
ـ أنت ..
كــا املوظــف اعدة ـد فيصــل الطفــل الصــغري الــاي كــا حيمــل رســائل األصــدقاء ىل شــقيقتب الــيت تقبــع وراء
البــاب كــل مســاء يف الســاعة الثامنــة  ..كانــت ســنب يف تلــك الفــرتة العاشــرة ةــدرس يف املرحلــة االبتدائيــة وحيــاول أ
ةشاركهم سهرهم رغم صغر سنب و كا ةصر علا فهم قضائهم جل وقتهم أمام الدار علا امتداد النظر ..
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ـ مربوك  ..وابمد هلل علا السالمة .
ـ أهال  ..منا مىت وأنت هنا  ..؟
ـ منا عامني ..
إ لن أتركك سوف تكو مرشدي يف ها املدةنــة ابمـراء ( هنــم ةبحثــو عــن معــامل جدةــدة ،كــل مـن ةلقـاهم
ةعرف أهنم ةبحثو عن املعرفة).
كــل شــيء يف أعمــاقي مرتس ـب أخــا ةطفــو ..والصــورة الــيت هجــرت جيــيب منــا ســنتني تقرةبــا واكتفــت ابلبقــاء
ضمن ألبوم الصور ترتســم يف طرةقــي كـل مســاء تشــاركين خطــوايت ،وفيصــل ةتحــدث عــن كــل شــيء مــا عــدا  ..أنــب ال
ةت ــاكرها  ..لق ــد وأد ك ــل ش ــيء ع ــن ال ــوادي  ..واألص ــدقاء  ..وعنه ــا  ..واجت ــاز إل ــك ىل مرحل ــة وص ــولب ىل هـ ـاا
املنصب الاي حيلم بب الكثريو ..
ـ لقد أخات تنءف  ..حىت ماتت .
ـ فاتن ؟
ـ أجل  ..لقد أصيبت إات مساء بنءةف مفاجئ ومل تفد كل اإلسعافات يف نقاإها.
ـ مىت كا إلك ..؟
ـ منا أايم ..
لقد كانت ابلــم الــاي أعيشــب  ..والطمــو الــاي رمســت مــن خاللــب خطــوطي ،كانــت ابتســامتها الصــغرية مثــار
حءن ،وكانت صورهتا سلواي يف وحديت ،كنت أعرف أنك ىمل رسائلهم كل مساء ..وكنت أنتظر ةوما تقــول يل فيــب
ها رسالة لك..
ـ لقد أعطتين الرسالة .
ـ ماإا  ..؟
ـ كانــت رســالة طوةلــة جــدا  ..شــعرت بثقلهــا فلــم أتعــب نفســي يف البحــث عنــك فســلمتها ألحــدهم ..وفضــها
أمامي وأخا ةقرأها حىت آخرها فأخات أبكي ،لقد كانت ختدعين ..
ـ إا أنت سبب كل املشاكل اليت اعرتضت حياهتا أخريا ..
ـ أجل ..
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وعرفت أ النءةف كا من أثر ضرب أخيها األكرب هلــا ..حيــث ادعــا أهنـا أدخلــت أحــدهم غرفتهــا إات ةــوم
 ..وحيث أ هلا سوابق فقد اهنال عليها ضراب بكل مــا أويت مــن قــوة وفقــدت أعصــايب  ..شــعرت أ الــدنيا تــدور يب،
وأ ساقي تت اإال ىيت فلم أشـعر ال وأان أمســك بــب ..وأهنــال عليــب ضــراب  ..ال أدري مــن أةــن حصــلت علــا هــا
القوة.
وعــدت ىل مــدةنيت ،لقــد ق ـررت أ أقطــع دراســيت بعــد أ رفضــت اعامعــة نقلــي ىل دولــة أخــر بعيــدا عــن
فيصل ..ألعود ىل عملي السابق مضحيا بطموحي وآمايل ..من أجل إكر ..
❁❁❁
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م ن أةن أنت  ..؟ وكيف أتيت  ..؟ وماإا ترةد منا  ..؟ وملاإا هــاا االمحـرار يف عينيــك  ..؟ وكيــف عرفــت أ
أمساءان براهيم وحممد وهيفاء وغادة ودعد ورعد  ..و  ..و ..؟ .
ال زالت تلك األسئلة الكثرية اليت أخــا اعميــع ةكتبوهنــا علـا اعــدرا

ــط عـرةض حــىت أقرأهــا ..ومــن وقــويف

الطوةل أمام كل س ال أخات أميء خط كل واحد من اعماعة ..وطرةقة تفكري وماإا وفــي يف أعماقــب ..ومــاإا ةرةــد
..
وخرجت أبسئلة كثرية أخات أرمسهــا ــط صــغري ىــت تلــك األســئلة ،وكنــت أحــاول أ أرســم كــل سـ ال علــا
النهج املوجب ليب ،حىت تصلين اإلجابة اتدودة ،ومعرفة إكاء اعميع ،وأخات األصوات ترتفع ،وأخــات أتلفــت يف
اعميع كلهم ةتحدث كلهم ةرةد قول جواب علا كل س ال  ..بينما هيفاء صــامتة ..وانســحبت حــىت وقفــت قبالتهــا
فارتسمت علا شفتيها ابتسامة صغرية وأخات بيدي ىل ركن قصي من الساحة..
ـ أةن تقفني منهم  ..؟
ـ يف الوسط ..
ـ ولكنك هنا ..
كانــت هــي مــا أهــدف ليــب  ..فأخــات ىــدثين عــن أحاسيســها هبمــة واألشــياء ال ـيت ت مله ـا كث ـريا وهــي ت ـراهم
ةتجادلو دو هدف أو مصري  ..ولكن تعود البسمة عندما جند اعميع يف النهاةــة ةودعــو بعضــهم يف هــدوء كــأ مل
ةكن هناك شيء..
ـ ملاإا مل جتييب علا ها األسئلة  ..؟
ـ ال ةعنيــين مــنهم ســو سـ ال واحــد ،وقــد حفظتــب وكانــت جــابيت عليــب هــي وقــويف معــك يف هــاا الــركن البعيــد
عنهم حىت نشعر ابهلدوء قليال ،ولكن نكو أمام أنظارهم حيث ةراقبو كــل حركــة تقــوم هبــا  ..وةستفســرو عــن كــل
كلمة تنب

هبا شفاهنا أال تر أ النظــام بــدأ ةعــود لــيهم ،وأ ابــدةث بــدأ وفــت واألصــوات ىــاول وأد الكلمــات

 ..ورا ص ــمت كب ــري عل ــا الس ــاحة فأخـ ــاتين م ــن ة ــدي واقرتبـ ـت م ــن اعميـ ــع ال أدري م ــاإا ترة ــد أ تق ــول ،منـ ــا
استسلمت هلا..
ـ نب ةبحث عن زوجة  ..؟
ـ زوجة..
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صر اعميع  ..وكالك أان  ..فأان مل أكن أحبث عن زوجة  ..ومروري كا بطرةق الصــدقة  ..وتــت حــداهن
تقف يف انفاة دارها  ..ترسل قبالهتا يف اهلواء ىل نسا مل أستطع العثور عليب  ..وأخات أتلفت ابحثا عنــب يف عنــاء
وملـا تتــين أغلقــت النافــاة يف غضــب ،وفوجئــت اليــوم هبــم ةقفــو يف طرةقــي ولكــن مل تكــن بيــنهم  ..وكانــت األســئلة
كثرية ..
ـ مل أقل شيئا شاإا ..
ـ نين أعي ما تقولني  ..لكن
ومل متنحين الفرصة املطلوبة ألستمر يف البو واالعتــاار ،وخلــق ألــف عالمــة مــن الكلمــات املتنــاثرة هنــا وهنــاك
..
ـ هنا ترقبك  ..لقد تخران ..
وأخا اعميع ةدفعونين أمــامهم حــىت وعنــا دار بيضــاء اللــو إات أاثث فــاخر  ..وطلــب اعميــع مــين اعلــوس
علا املقعد الكبري يف الصدر حيث كانت هناك ابقة ورد وسبقين أحدهم ومحل ابقة الــورد وألقاهــا هبــدوء علــا املقعــد
اجملاور ملقعدي ..
ـ نين موافقة ..
ال أدري كيف كانت األحداث ،كل ما أتاكر ابقة الورد امللقــاة علــا املقعــد ،والغرفــة شــبب خاليــة مــن النــاس..
هنــم حــويل ال أســتطيع حصــرهم وفتــاة مجيلــة اتيــا  ..جتلـ

ىل جــانيب حيــث كانــت ابقــة الــورد ،ورجــل ةرتــدي ثيــاب

شيب سك بيدي وبيــدها ،لقــد كانــت مجلــة نــين موافقــة مرحلــة صــحو جدةــد ،وحاولــت أ أقــف علــا قــدمي ،لكــن
كل شيء حويل اثبت حىت األحداق اليت كانت ترمقين مبتسمة كانــت فارغــة مــن ابيــاة  ..وصــوت صــفري :قطــار ــر
ابلقرب من املدةنة معلنا الرحيل.
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بـدأت الصــورة تتضــح معاملهــا بعــد مــرور عــامني مــن اخلصــام والتــداعي ،األمــر الــاي جعــل صــابا ةت ــا طرةقــا
شــاإا خملفــا وراء كــل املاضــي والــاكرايت ،انزعـا مــن أعماقــب تلــك اللحظــات اببيبــة الــيت انــدفنت يف إاكرتــب بعــد أ
توقفت عن العطاء ،منا أ خترج يف اعامعة حــامال يف أعماقــب كــل معــان اتبــة وهــو ةعــود ملدةنتــب الــيت اســتقبلتب طفــال
ورعرعتب صبيا ولفظتب يف حب ىل داير الغربة  ..ليعود يف ةوم قادم مشاركا يف البناء ..
كانت بداةة التوقف  ..عندما وقف حائرا أمام مكتب أحد املوظفني يف الدائرة الـيت وجـب للعمــل هبــا  ..حيــث
أشعر أ عليب املباشرة يف حد القر النائية ،إ ال ةوجد مكا ةناسب م هلب داخل املدةنة .
الصدمة كانت فوق كل احتماالتب ،وهو القادم ومعب كل احتماالت اخلري والعطاء من أجل نتاج أفضــل ،وقــد
عاىن كما عاىن ارخرو من زمالئب وجريانب من املشاكل اليت أوجد الكثري من ابلول هلا .
وأصر  ..علا البقاء ،ومع جناحب يف ابصول علا مكا مناسب داخل املدةنة توقفت إاكرتب عن العطاء .
أخا ةتجاوز كل عقبة  ..وةءرع كل خطوة يف هدوء مع اإلصرار علا النسيا مهما كا األمر .
حــىت ال ةكــو هنــاك مأخــا ،أو حــىت ال تك ـو هن ـاك بظــة مجيلــة ةشــعر أبســا علــا فقــداهنا ،وأمهــل تســجيل
األحداث املهمة يف مفكرتب السنوةة اليت اعتاد شراءها مع بداةة كل عام ..
وإات ليلة صر صاحل فــيمن حولــب  ..ســوف أتــءوج  ..كانـت صــرختب مفاجئــة للجميــع ،هنــم ةعرفــو أنــب غــري
مستعد لالك  ..وال توجد لدةب الرغبة الكاملة يف قامة دار ةكو مسئوال عنها مس ولية كاملة ،ختلق مــن إاتــب بداةــة
جدةدة لشجرة قد تكو جدابء  ..أو وارفة الظالل ..
كا للتصـرةح صــدا  ..يف نفــوس ابضــور ..فرتكــوا أوراق اللعــب جانبــا وأخـا كــل واحــد ةــديل برأةــب ،ومل ةقــل
أي واحد منهم – رغم الصداقة الوثيقــة الــيت تــربط اعميـع – أ العــروس لدةــب ،رغــم أ ثالثــة مــنهم لدةــب أخــوات يف
س ــن ال ــءواج  ..وخ ــرج ال ةل ــوي عل ــا ش ــيء  ..ك ــا تفك ــري منص ــبا يف ال ــءواج وتناس ــي الش ــلة  ..وأوراق اللع ــب ..
وابكاايت املبتالة..
لبدء مرحلة جدةدة ..
كانت كال األسر طيبة وكا شقيقب األكرب ةسري معب ابحثا عن الءوجــة املناســبة واألحادةــث تتضـ م ،والبداةــة
املفاجئــة لفك ــرة ا لــءواج وال ــيت كانــت ولي ــدة حســاس منف ــرد متــأل الك ــو بض ـ امتها  ..ترس ــم فــوق الش ــبابيك وأم ــام
األبواب هالة من املواقف اعميلة ،هنم ةرحبــو بــب يف كــل مكــا  ،ووجــدها  :أطلــت نــورة ابمســة الوجــب ضــاحكة ،متــأل
كل ما حوهلا هبجة وحبا ..
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وغدا مفتوان هبا ..
هن ــا ص ــورة طب ــق األص ــل لتل ــك الفت ــاة ال ــيت ح ــاول أ ةرمسه ــا إات ة ــوم وانته ــا ح ــائرا أم ــام بع ــض اللمس ــات
األخرية ..فرتك اللوحة انقصة وأمهلها لتضيع مع زوائد العف

امل ءو أو املركو يف الءوااي البعيدة عن الــدار وأخــا

ةتاكر..
لعلب جيدها  ..منا بعد دقائق جتاوز التاكر ،وأخا ةعد لنفسب فنجاان من القهوة وهي تقف ىل جوار ..
كــا حساســب وهــي ت ــداعب ايقتــب حماولــة متابعــة حركات ــب يف عــداد القهــوة لاةــا من ــا هنــاك وخ ـءات مفاجئ ـة
أخات تشل اللاة اليت ةعيشها ،وأطل شقيقب الصــغري إو الســنتني مــن العمــر ،ةبحــث عـن شـيء ،وأطلــت مــن مقلــيت
نورة بظات أمل  ..وثورة ..
وبدأ كل شيء ةنهار ،أهنم ةكرهونين..
زرعــت يف البداة ــة  ..ه ــا الفك ــرة يف أعماق ــب  ..م أخ ــات بعــد أ علم ــت أهن ــا اس ـتطاعت االس ــتحواإ علي ــب
تش ــعر أبهن ــم ةكرهون ــب أةض ــا ..وال ــد ص ــاحب ال ــدكا املتواض ــع  ..وزوج ــة ش ــقيقب  ..وش ــقيقب املوظ ــف الصـ ـغري ..
وأشعرتب أ كل أفراد األسرة ةنظرو ليهما بعني ابسد والغرية ..من مجاهلا  ..ومن شهاداتب العالية ..
وأخــا ةطــر فكــرة انتقالــب ىل دار مســتقلة  ..فلــم ةعــارض أحــد يف إلــك  ..ولكــن املش ـاكل أخــات تالحقــب
هناك ،وقرر مقاطعة أسرتب وكل من هلم صلة بب ،وأخا ةكو صداقات جدةدة..
كانت مباركة نورة املبدئية هي الضوء األخضر الستمرارها ،وشعر ابلغصة من كل إلك ..
وطفالمها حصة  ..وعبد الرمحن بعيــدةن عــن والــد ووالدتــب وبقيـة األســرة ،هنمــا ةعيشــا ابرمــا  ،أةــن ابنــا
الاي كا ةعيشب ؟ فهما ةشعرا ابلنقص .
وقــد الحــا إلــك مــن تشــبثهما بوالدتــب ،عنــدما خــامها مصــادفة لءايرهتــا يف ةــوم عــارض مــن أايم األســبوع،
ومرض عبد الرمحن فجأة وقرر الطبيب املش ص دخالب املستشفا.
وأصرت نور علا البقاء ىل جوار  ،ولكن من ةقوم بش و الدار وحصة شعرت اببنق أمام إلك .
وأخا ةفكــر  ..يف األمــر فلــم ةصــل ىل نتيجـة  ..واسـتقبلتب والدتــب مــع ابنتــب أقــام معهــم ،وطالــت قامتـب حيــث
تطور مرض الصغري وغدا خطريا ،وكا لالك األثر السيئ علا نور .
والحظــت والدتــب اإلرهــاق البــادي علــا اعميــع ،وأصــرت علــا البقــاء ىل جــوار الصــغري ،وأ تعــود نــور ىل
زوجهــا وطفلتهــا  ..كــا التفــاف اعميــع حــول امل ـرةض لــب أثــر الفعلــي يف التحــام األســرة الــيت انفــر عقــدها ،وكــا
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التفاف أسرة نورة السليب والاي حدث بغري قصد أثر الفعلي ،يف عــودة نــور ىل التفكــري فيمــا ةــدور حوهلــا وأخــات
تعيد التفكري يف كل مواقفها ..
****
كا صاحل ةقابل كل األمور هبدوء حماوال من خالل إلك سرب غور كــل مــن حولــب و صــدار قـرار لتحدةــد هوةــة
كل من حولب ،لكن هاا القرار ال ورج عن دائرة أعماقب.
ومن خالل القرارات اليت قرر صدارها العودة ىل الواقع وخلق مرحلة جدةدة يف حياتب ..
وأخــا جيهــء نفســب للمرحلــة االنتقاليــة هــا  ،لكــن توق ـف عــن التنفيــا عنــدما وجــد أ عليــب أ ةعــود ملمارســة
أشياء نسي كيف ةتعامل معها..
****
صرخت نور فيب هي تر السيارة تتجب أو الرجل الواقف يف عرض الطرةق غــري مبــال ابخلطــر الــاي ةتهــدد ،
واأرف عن الطرةق وأوقف السيارة.
كانت تبكي حبرقة ..
هنم يف طرةقهم ىل دارهم وحصة وعبــد الــرمحن يف املقعــد اخللفــي وقــد ســلبهم النــوم واقعهــم ،فلــم ةالحظــوا مــا
حدث ..والتفت االثنا أومها..
وزرع هاا املوقف الفجائي البسمة علا الشفا  ،وأخا صاحل ةستعيد شيئا من حياتب من الصور القد ة ..
تاكر كل شيء ..
كــا الوق ـوف الفجــائي  ..وخــءة نبهــت كــل حواســب ومــد ةــد ىل اليــدةن البيضــاوةني املكــومتني يف ابجــر مــن
شدة اخلوف وأخا ةداعبهما ،وقد أطلت من خلف حجب الظالم اتيطة ابملدةنة هالة من النور.
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من فجر التارةب منا اليوم األول الاي افتقد فيب آدم حواء ،وأخا ةبحث عنهـا بــني الصـ ور والشــعاب علــا
أمــل أ

ســك هبــا متلبســة ابعــرم املشــهود حيــث كانــت فكــرة ملعونــة تلــح عليــب متــنح ســاقيب القــوة ملواصــلة الســري

والتجوال ويف ينب عصا  ،كا كل شيء عاداي ابلنسبة لصال حــىت حــل العيــد أنــب الــرقم واحــد ابلنســبة لــب وألخيــب،
حىت الرفاق كانوا هم هم واألوراق مل تتغري ،واللعبة ما زالت يف أقصا بظاهتــا فــاعميع متقــاربو يف األرقــام والرباعــة،
وفجأة قرع الباب وانتصب صال  ،كا أمحد أتا لقضاء جازة العيــد معهــم ورحــب الرفــاق ابلضــيف وانتهــت اللعبــة
وأخــات الكلمــات العادةــة تقــرع األمســاع بســااجتها والتلفءةــو ةصــر عل ـا لف ـت االنتبــا وأكــواب الشــاي الفارغــة
تبحث عن اليد اليت تلتقطها حىت تبتعد عن مواطئ األقدام .
ـ صال ما رأةك نءور اعماعة ..
كانت فكرة ال أبس هبا أدىل هبا أمحد ،وخرج االثنا مســتأإنني اعماعــة ،ويف ثــوا كانــت ســيارة األجــرة تقــف
هبــم أم ــام ابب اب ــن خ ــالتهم واس ــتقبلتهم اخلال ـة يف ح ـرارة وش ــوق وم ــر الوق ــت رتيبــا ب ــني الكلم ــات املعت ــادة وعب ــارات
اإلطراء والنكات اليت تشد ىل الضحك ولو من ابب اجملاملة وغرق أمحد يف تمالتب كالعادة ..
ـ أنت كثري السرحا الزم تتءوج ..
وتلفــت أمحــد ةبحــث عــن صــاحب الصــوت ،ووجــدها ابنــة خالتــب ســعاد الــيت أخـات ترمقــب بقســوة وعنــاد ،ومل
ةســتطع االســتمرار يف البحلقــة فيهــا فطأطــأ رأســب لتقهقــب وكــأ شــيئا مل حيــدث ،ووقفــت أمامــب منتصــبة وبيــدها برةــق
الشاي تطلب منب أ ةتجرع ما تبقا يف كأسب من قطرات لــتمأل مــرة اثنيــة ،ومــد الكــأس دو أ ةرفــع رأســب مكتفيــا
بتأمل اليد اليت المست ةد بتحرش مكشوف وهي ىتضن الكأس .
كل هاا كا منا أايم قالئــل ويف العيــد الصــغري وهــو مــا دفــع أمحــد ىل مصــارحة أخيــب برغبتــب يف الــءواج فأخــا
ةعــد العــدة وتقــدم لطلــب ةــد ابنــة خالتــب الوحيــدة وأقــيم الفــر يف جــو عــائلي حبــت ،وتلفــت صــال حولــب ابحثــا عــن
عروس ـب بــني الفتيــات اعالســات يف ابحــة الــدار ،تمــل الوجــو مــن خــالل وهــج النــار املشــتعلة ىــت القــدور ولكــن مل
ةستطع مجع شتات فكر ف رج ليستنشق اهلواء ،وعلا عتبة الدار اصطدم هبا ،كانت تركض يف الظالم وأخــاها بــني
ةدةب وعلا النور الباهت ملح وجهها ،ولكن انفلتت منب وضاعت يف منعطفات الــدار ،وغــرق يف تمالتـب مــع النجــوم،
عاد وكــأ شــيئا مل ةكــن ملشــاركة اعميــع حركــاهتم ورقصــهم غــري أ فشــلب يف االنســجام دفعــب ىل االكتفــاء أب ةراقــب
القدور وحركات الطبا ..
وتاكرها ولكن مل جيدها بني الوجو اليت مرت بب فلم ةلق لالك ابال وانتها ابفل وأخــا أمحــد زوجتــب ىل مقــر
عملب ،ومــرت األايم سـرةعة و إا بوالــد ســعاد وأمحــد ةــدخال عليـب الــدار فجــأة وأقنعــا ابلــءواج ،وتنهــار كــل خمططاتــب
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وحقائقــب ،وانتهــا كــل شــيء س ـرةعا ويف دوامــة ال ةــاكر منهــا ال تلــك اللحظــة الــيت طلــب منــب اعميــع الــدخول علــا
زوجتــب ،أخ ــات مت ــال علي ــب فراغ ــب ووحدت ــب ،لك ــن األايم كانــت ل ــب ابملرص ــاد ،اكتش ــف مق ــدار غلطت ــب ،كان ــت ال تع ــي
املس ـ ولية ،جــل مههــا أ ةقــدم طلباهتــا علــا طبــق مــن الشــيكوالتب ،وفشــلت كــل حماوالتــب تعليمهــا الطــبب واســتقبال
الءوار والت فيف من سلطا النوم الاي ةكــب

عليهــا يف عــء الظهــر وىمــل كــل شــيء للــروابط الــيت تربطهــا بــب فهــي

من أقاربب قبل أ تكـو زوجتــب ومشــاكلها مشــاكلب ،وإات مســاء يف حفــل زفــاف أحــد األصــدقاء كــا واقفــا يف ركــن
بعيد عن األنظار مر ابلقرب منب اثنا من املدعوةن ةتهامسا .
ـ هنا هنا..
ـ وما أدراك ..
ـ لقد شاهدهتا تطل من سطح الدار..
وتلفــت صــال حولــب ابحثــا عــن ســطح الــدار وأخــا ةرمـق الفتحــات فتحــة فتحــة ومل جيـد هلــا أثـرا فغــادر مكانــب
وأخا ةفكر يف تلــك الكلمــات ،ومل ةصــل ىل نتيجــة وعــاد ىل الــدار مرهقــا واســتلقا يف الفـراش وأخــا ةتأمــل الســقف
..
ـ نوال ..
ـ نعم ..
ـ ملاإا ال تتني للنوم  ..؟
ـ أو ألقيــت جبس ــمي علــا أح ــد كراس ــي غرفــة اعل ــوس فنم ــت  ..وألقــت جبس ــمها عل ــا الف ـراش بقرب ــب فأخ ــا
ةتأملها حماوال الدخول ىل أعماقها ،وقطع عليب تملب تقلبها وأصبح وجهها يف وجــب مســبلة العينــني تتــنف

يف هــدوء،

متــأل وجهــب الصــغري بســمة خفيفــة ،فأخــا ــر بيــد علــا خصــالت شــعرها وجبينهــا وتوقفــت ةــد وهــي تــداعب اخلــد
املتورد .
ـ هنا هي نعم تلك الفتاة اهللعة يف تلك الليلة كيف مل أعرفها هنا نوال ؟
وقفــء مــن الف ـراش كمــن لدغتــب أفعــا وارتــد ثيابــب وخــرج مــن الــدار ،لكــن قبــل أ ةغلــق البــاب توقــف قلــيال
مطرق الرأس ،وعاد ىل الغرفة ومتدد بثيابب وأخا النوم.
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الضــباب ةلــف املدةنــة  ..وموج ـة الــربد املفاجئــة خلق ـت شــيئا مــن اهللــع يف القلــوب فهجــرت األقــدام الشــوارع
وانــءو كــل واحــد يف دار أمــام املــدفأة ةتــابع يف ســأم وملــل ب ـرامج التلفءةــو منفســا عــن مــا يف أعماقــب مــن غضــب
ابلصرا يف وجب أطفالــب  ..وجمالســيب كــأ ال شــيء ةعنيــب مــن كــل مــا حولــب ســو اهلـدوء  ..الســاعة تشــري ىل ابادةــة
عشرة مساء وأنني ماكينة خلط اإلمسنت املءروعة يف الشــارع ةصــم ارإا حيــث مــدد العمــال املكلفــني بتجدةــد ســور
املقربة املتهدم هناء املهمة املنوطة هبم ها الليلة بعد أ طال العمل وجتاوز الوقت اتدد لب .
وقف براهيم أمام الباب اخلارجي ةتأمل مــا حولــب حمــاوال ىدةــد شــيء مـن خــالل أفكــار املشــتتة ليقـوم بتنفيــا
 ..هنم ةسرقو من عينيــب النــوم  ..هنــم قتلــة مرتءقــة  ..هنــاك جهــات مــأجورة تقــدم هلــم كــل شــيء  ..لقــد فــوجئ أب
لدةهم معدات وأشياء فوق كل تصور وخيال  ..وهو خال الوفاض ..
ـ لقد صرفت الشيك ..
ـ وملاإا مل تقل عندما صرفتب  ..؟
ـ قرةبا صرفتب ..
وتاكر كل األحداث  ..كا الشرةط ر يف هدوء معلنا عن نفسب  ..مل ةكن حيتاج ىل عنوا ..
كا إلك منا مليو عام عندما دعا مدةر يف الدائرة وصر فيب:
ملاإا  ..ساعدت حممودا .
ـ ألنب نسا ةستحق إلك ..
ـ وهل أخات الضماانت  ..؟
كانت مفاجأة لب  ..لقد عرض كل شيء  ..ومرت األزمة بسالم حيث أخا ةضــحك مــن ســااجة ارخـرةن ..
من ال هم هلم سو اللهو  ..وتعقب أعمال ارخرةن ابلنقد والام ..
وحــدثت حادثــة أخــر كــا منطلقهــا وفــاة موظــف صــغري إي عائلــة كبــرية  ..لقــي يف طيبــة مــن حولــب فرصـة ..
شعر فيها أنب سيد املوقف .
أخ ـا ب ـراهيم ةتأمــل  ..والعمــال الصــوماليو ةقومــو بعملهــم يف ر بــة وصــمت ــالف بقيــة العمــال ارخ ـرةن
الاةن ال ةنشطو يف تدةة أعماهلم ال من خالل الغناء والصرا علا بعض للحث علا اإلسراع ..
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هنم صورة لالك املسكني الاي وقع فوقــب إات صــبا دوالاب مـن دواليــب الكتــب وارتطـم رأســب ابإلســفلت
 ..وعندما محل رفاقب عنب الدواليب هنض مغمضا عينيــب ســك برأســب وهــو صــامت مل ةتفــو بكلمــة  ..ومل ةقــم بســب
زمالئب يف العمل حيث أمهلوا أصول السالمة وكاد ةاهب ضحية املوقف .
شعر بـراهيم أنــب يف حاجــة ىل أ ةستنشــق اهلـواء بعيــدا عــن نــواحي املكينــة امللعونــة  ..فاجتــب ىل ســيارتب بعيــدا
ل حء غرةب كا ةردد بني بظة وأخر ..
ـ أعوإ ابهلل من الشيطا الرجيم  ..ال حول وال قوة ال ابهلل ..
وســرعا مــا وجــد ب ـراهيم شــيئا مــن إاتــب املمءقــة  ..حيــث عجــء منــا زمــن بعيــد عــن ســرب غورهــا وأخ ـا ةرس ـم
األسئلة اليت ةبحث هلا عن جواب ..
وملــح مقهــا صــغريا علــا جانــب الطرةــق  ..فأخــا ةهــد مــن ســرعة الســيارة واقــرتب مــن ابب املقهــا حيــث
أوقف السيارة علا بعد خطــوات منــب ووجل املقهــا الــاي مل ةكــن بــب أحــد وأخــا ةتلفــت حولــب حمــاوال بعــث الــدفء يف
أطرافب املثلجة ..
ـ أمرك اي عمي ..
وقفــء مــن مكان ــب كمــن لدغت ــب عقــرب وأخــا ةبح ـث عــن مص ــدر الصــوت ووجــد  ،ك ــا خمتبئــا ب ــني كومــة م ــن
البطانيات واألغطية ..
ـ أرةد براد شاي  ..وتعمري .
مر الوقت ثقيال وهو حياول اخلروج من األسئلة اليت أخات تتوارد يف خاطر بنتيجة..
ـ هنم ةقتلو العصافري  ..كل ةوم ..
ـ أةن  ..؟
ـ يف الناحية الشمالية من الوادي ..
ـ املسئولو  ..؟
ـ نب مكا بعيد عن األنظار ال ةعرفب غري أهل الدةرة ..
ـ ما فيب عقال فيكم  ..؟
ـ فيب ..
ـ وماإا ةعملو  ..؟
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ـ ةشاركو يف القتل بكل لاة  ..هنم تدحو بم العصافري املشوةة  ..علــا انر تلــتهم أغصــا األشــجار الــيت
جيب أ أافا عليها..
وضحك  ..لقد عرف كل شيء عن ما ةقلقب ودفعب ىل اخلروج يف ها الساعة املتأخرة مــن الليــل مــن دار ..
ليبحث لقلقب عن سبب حىت ةهدأ ..
مد ةد ابألجــرة لصــاحب املقهــا شــاكرا اي علــا مــا قدمــب لــب مــن خدمــة  ..وانطلــق عائــدا ىل املدةنــة  ..الـيت
اســتقبلتب أنواره ــا كع ــروس ت ــءف ىل عرةس ــها  ..لك ــن عــادت اهل ــواج

واألحاس ــي

ال ــيت كبتت ــب  ..ن ــب إو ش ص ــية

منفصــمة ال ةعــرف كنههــا تقبــع يف أعماقــب ووــاف أ ةتعــرف عليهــا  ..عنــدما تعــود ىل الطفــو ..مــن جدةــد  ..ومــع
إلك استمر يف الدخول  ..وتقصر املسافة بينب وبني الدار ..
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فـتح حممــد البــاب علــا أثــر مساعــب للجــرس ةــر  ،كانــت دليلــة يف مواجهتــب متامــا تقــف يف وجــب البــاب ..ابتســم
ابتسامة صغرية ..
أهال  ..ابلضوء ..
وكــا ةفكــر يف فــر هبــا املفاجــأة ،حيــث نســي كــل حماوالتــب يف جــاب انتباههــا و قناعهـا أبنــب كمـن فقــد شــيئا
عندما رفضت مشاعر  ،وحاولت يف فلســفة وحــء أبهنــا ال تســتطيع أ تكــو مــن نصــيبب ،أو تلــك الفتــاة الــيت مــل،
فقد أغلقت قلبها بعد أ عاشت مأساة فقدت فيها حناهنا وأحالمها ومطاحمها لتكو هنا ..
تبحث  ..عن مسافر لعلها تلحق ابلقطار الاي ىــرك مــن اتطــة منــا آالف الســنني ،العتءامهــا اللحــاق بـب يف
حــد اتطــات الــيت ةتوقــف فيهــا حــىت لــو مل ةتبــق مــن طرةــق األلــف كيل ـو ســو ثالثــني أو عش ـرةن أو حــىت عشــرة
كيلوات !! .
ـ والدتك فيب  ..؟
هـ ّـء رأســب انفيــا  ..كــا صــوت أصــدقائب  ..ةصــلب لقــد طــال انتظــارهم لــب ولعبــة البلــوت متوقفــة فهــو ال ـرابح

واألوراق بني ةدةب مل ةرتكها يف مكا حىت نح أحدهم فرصة اللعب بدال منب  ..وأطل أحدهم من النافاة وتها ..
ـ لقد أخاتك عن أصدقائك ..

أخرتين أنت الاي أخاتين ىل هاا املوقف  ..لقد طال انتظاري فقدت كل حساسي اببياة ..شعوري توقــف
عند إلك اليوم الاي حاولت أ أفرض فيب نفسي عليك ورفضتين..
لقد توقفت عربيت يف الطرةق العام فجأة  ..دو سبب وأعيتين ابيلة يف دفعهــا للســري مــن جدةــد ،كــا موقفــا
حرجا جعل العرق ةتصبب من أطرايف وةلفح وجهي بقطراتب املابة..
ـ ماإا تفعلني ار  ..؟
ابتسمت  ..م وضعت كفها فوق شعرها كأهنا تداري كلمة حاولت أ خترج ،اتسعت ابتسامتها شيئا فشيئا..
ـ أان وقيت من إهب.
ـ وأان هل  ..وقيت من هباب ..
لكم تغريت علي ،لقــد نســيت كــل شــيء  ..غرةــب  ..هــل أان غرةــب ،لقــد أنكـرتين وأحـ

أ بداخلــب نســا

آخر  ..ةتلو أملا بينما تعمل يف داخلب سكاكني متءق أحشاء تنغرز بقسوة يف صدر ويف كل جءء من جسمب ..
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األمل شدةد وجدةد يف نف

الوقت وأح

أ ةد اليت ســك هبــا البــاب املفتــو ليســت ةــد  ،هنــا شــيء آخــر

وأخا ةتأملها منتظرا أصابعها تتحرك.
ـ أبدا منا ها هم زمالةك ةنادونك..
نعــم أــن نقضــي الوقــت يف لعــب الــورق ،مــاإا بقــي ح ـىت اإلنســا ةســعا ،لقــد غــدا وجــودان جم ـرد بظــة هــي
الرق ــاد ..ولقم ــة الع ــي

بع ــد أ ل نف ــي ك ــل املش ــاعر ىل جءة ــرة مهج ــورة يف وس ــط البح ــر ول تطوةقه ــا ابل ــدةناميت

واألشعة لقتل كل من حياول التسلل.
ـ هــاا أعرف ــب  ..هن ــم فق ــط ةرة ــدو ه ــا األوراق  ..الش ــارع ةعــج ابلس ــيارات وامل ــارة م ــن اعنس ــني وم ــن كاف ــة
األجناس ،لكنب ةعرف أ األما مفقود والعمر حمدود.
ويف حركة حمنقة رفع املءالج الاي ةغلق الباب من الداخل ومال جباعــب ىل األمــام  ..ال ملــاإا الكــاب ســيقول
هلا بصراحة أ ها الكلمات اليت تفو هبا واليت سوف ةتفو هبــا مســتقبال منــا هــي كلمــات جوفـاء ةقوهلـا لكــل عــابرة
سبيل أو قد تدفعها األقدار ىل الوقوف لس الب عن وجهتها..
التلعثم الاي ةسر بل كلماتب منا هو خنادق حفرهــا بعــض الرعــاع إات ليلــة غــاب فيهــا القمــر وســرق فيهــا
النع ــاس ح ــارس ح ــيهم وحج ــارة كب ــرية كان ــت تق ــف يف وج ــب النه ــر مكون ــة م ــع الرم ــل ..وابج ــارة الص ــغار ..ش ــاطئا
مهجورا..
ـ وأنت  ..أنين أخشا مثل هاا املوقف .
لق ـد أف ــادن  ..إ في ــب أح ــاول أ أثب ــت م ــوقفي م ــن جدة ــد لعل ــي أج ــد قلب ــا كقلب ــك ةتس ــع لس ــرب أغ ــواري ..
ةكشف خفااي نفسي  ..كنت يف املاضي ملء النف

واخلاطر فغدوت اليوم إكر أكاإةب األمل .

إا كا املفهوم أ ابقيقة اليت هي عفو دائم يف حياتنا سوف تعتمد حق االعـرتاض الــاي منحــب هلــا موقفــك،
ومع ها الفرصة اليت أقف فيها معك أمام الباب منا نصف ساعة .
وق ــد توقف ــت عق ــارب الس ــاعة ابلنس ــبة يل  ..وال أج ــد مع ــي س ــو كلمات ــك ال ــيت أح ــاول أ أس ــرب خباايه ــا
وابتسامتك اليت تصغر  ..وتكرب حسب الكلمات اليت نتبادهلا ونقوهلا وقد تشتت فكري  ..فأان ار أمام اعميع .
هناك من ةرقبنا من بعيد  ..وأصدقائي ةرتفع صوهتم املستنكر وإلك القادم ..
ـ افسحي الطرةق  ..افسحي الطرةق ..
دخل صدةق جدةد ،سلمب حممد ورق اللعب الاي حيتفا بب .
ـ يف أما هللا .
ىل اللقاء .
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هءت رأسها نفيا
وحاولت أ تعود  ..وحاول أ ةقول شيئا  ..أخا ةتابعها بنظراتب وعند املنعطف رمقتب بنظــرة أخــرية م رفعــت
كفيهــا ىل صــدرها كانــت ترةــد أ تقــول شــيئا وتوقــف  ..كــل الرجــال مــن طــني  .لقــد انشــطر قلــيب ،نــب اخلطــأ عــودة
اإلنسا ىل عاملب املبين علا اللهو وقضاء الوقت يف أشياء فهة .
ةكو فيب أحدهم عرضب للنقد ..
ويف هدوء أغلق الباب وتاكر وهو ةعود ىل أصدقائب أنب نسي أ ةطلب منها أ تكلمب ..
ومد ةد ىل السماعة ورفعها ىل أإنب ليطمئن علا أ اعهاز ةعمل بصورة جيدة وأعادهــا يف هــدوء كالعــادة..
ّ
وأنب حي مع ارخرةن يف ضجيجهم حماوال مواصلة اللعب حيث نسي كل شيء ..
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عنــدما ىــدث اعميــع عــن مقتــل عنــرت  ..تضــاربت األقــوال يف األســباب امل دةــة ىل القتــل ،مــنهم مــن قــال
سيارة مازدا مسرعة اجتاحت جسمب إات ليلة وهو ةقطع الطرةق متجها ىل ابي الاي تقيم فيب عبلة فصرعتب ..
وم ــنهم م ــن ق ـال ص ــعقب التي ــار الكهرابئ ــي ،حي ــث التص ــق أبح ــد أعم ــدة الن ــور ابلص ــدفة أثن ــاء ع ــدو يف أح ــد
الشــوارع اعانبي ــة بينم ــا كان ــت س ــيارة ش ــحن كب ــرية تق ــوم بقطــع أس ــالك تلف ــو وكه ــرابء متش ــابكة حي ــث مل ة ـراع فيه ــا
املس ــئولو االرتف ــاع املناس ــب وس ــر التي ـار الكهرابئ ــي يف جس ــمب ف ــتفحم ،وآخ ــرو أن ـب اش ــتبك يف ع ـراك م ــع أح ــد
األشقياء فضربب رلة حادة ..
كانت األقوال كثرية عن عنــرت  ..لكــن مل ة كــد أحــد أ تلــك اعنــازة الــيت خرجــت مــن الــدار الــيت ةســكن فيهــا
مع والدتب العجوز و خوتب أهنا جثتب  ..وقد أعمت الفاجعة أسرتب وهدت من كيا خوتب ..
أما هي فقد كانت تعرف كل شـيء عــن اختفــاء صــاحل الــاي تعــارف اعميــع علــا تســميتب بعنــرت وإلــك لســواد
لونــب وض ـ امة جثتــب وأنفــب إي األرنبــة اخلاصــة ونتــوءات وجنتيــب الــيت جعلــت علــا حميــا مســة مــن اعمــال الضــعيف
املستجدي إي النظرات الشاردة واالبتسامة الصغرية املرتددة .
أجل تعرف كل شيء ومع إلك مل تبح مبا ةعــتلج يف داخلهــا ،ولكــن ت كــد أ اعثــة تلــك ليســت لــب وأ امليــت
الــاي دفــن منــا أايم يف املقــربة العامــة ش صــية جمهولــة دفعتهــا الصــدف لتكــو صــاحل الــاي اختفــا مــن املدةنــة وهــو
ةلمحها تقف أمام أحد املتاجر يف الشارع العام الاي ال ةبعد عن املنءل كثريا ..
هن ــا تعرف ــب من ـا عش ـرةن عام ــا  ..ب ــل أكث ــر  ..حي ــث وجدت ــب ةعم ــل يف من ــءل أس ــرة زوجه ــا خادم ــا ةق ــوم بك ــل
الواجبات وال تدري ماإا شدها ليب الف البقية اليت كانت تصر يف وجهب ال تعرف لب امســا ســو أةهــا الكلــب ..
؟ أو الولد ..
كا اعميع ةعاملونب معاملة حسنة  ..شاب ايفع دائب ابركة يف الثامنة عشرة أو أقل من عمر ..
وأطل طفلها األول  ..و إا بب صورة طبق األصل من صــاحل لــوال اخــتالف البشــرة ،وشــعرت أب العيــو حوهلــا
تســأهلا ســر إلــك  ..ورغــم معرفتهــا أ شــكوكهم يف غــري حملهــا مل تســتطع اجملاهبــة  ..وملــح صــاحل إلــك كلــب  ..عــرف
مقدار تملها وهي الوحيدة اليت عطفت عليب واعتربتب كــأ هلــا ولــي ك ــادم رغــم أ لــب عالقــات ابرخـرةن ال ةعــرف
عنها أحد شيئا ..
أما هي فقد كانت فوق اعميــع معاملــة وســرية  ..ومــع تمل أخــا ةفكــر يف جيــاد طرةقــة ةســتطيع معهــا أ تنســا
آالمهــا  ..فــاختفا مــن املدةنــة فجــأة  ..كــا شــعور الــانب أبنــب ســبب تعاســتها ةقلقــب وة ـ رق عليــب وحدتــب وتناســا
اعميع صابا .
أمــا هــي فقــد رزقــت مبولــود آخــر  ..وانتقــل عمــل زوجهــا مــن املدةنــة الســابقة ىل مدةنــة أخــر  ،كانــت األمــور
تسري فيب هادئة ورتيبة .
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عاشت السعادة كاملة  ..رغم ابتعادها عن أسرهتا وأهلها وقد غلفت ابنني واملاضي أبكثر من ســرابل لتكــو
ألبنائها وأسرهتا اعدةدة  ..كانت يف حماولة البحث عن إاهتــا يف غمــرة مــا انكشــفت مــن أسـرار بعــد اختفــاء صــاحل ..
حيث ارتسمت أكثر من عالمة استفهام ..
ـ مرمي هل تصدقني أ صابا كا ةشتغل عندان خدام منا عشرةن سنة ،مات منا أايم بسبب حادث ..
ـ كيف  ..؟
ـ لقد كانت صدفة وأان يف املسجد إا جبنازة وقمنا ابلصالة عليها ،ومن اهلم

الاي دار حــول امليــت عرفــت

أنب صاحل فقمت بءايرة والدتب و خوتب وواجب عليك زايرهتم .
كا إلك بعد أايم من وصــوهلم ىل الطــائف حيــث ل تعيــني زوجهــا مــدةرا إلحــد اإلدارات العامـة ،ويف اليـوم
الثان ابلتمام ملشاهدهتا لب وهي تتأمل "فرتةنة" أحد املعارض يف الشارع العام القرةب من الدار اليت تسكن فيهــا تتــب
واقفا أمامها ةتأملها وقد صعق  ..كا ةود أ ةقول هلا شــيئا  ..ورغــم مــرور األايم مل ختتلــف صــورتب مــن إهنهــا  ..نــب
بداةة اإلدراك يف حياهتا حيث ال ةنفع اإلنسا غري إاتب وقلبب الطيب الف كل امل ثرات اخلارجية .
حاول أ ةتقدم منها فلم تطاوعب قدما  ..استعصت عليب اخلطوات واقرتبت منب وهي تردد ..
ـ صاحل  ..صاحل ..
وتت دمعتني تنءال من مقلتيب  ..كانت هي كل شيء إ اختفا عن انظرةهــا  ..أخـا ةعــدو مبتعــدا كـأ شــيئا
خمفيا ةطارد وعادت إلك اليوم ىل الدار حءةنة ..
وها هو وت  ..كلهم ةقولو نب مات  ..أما هي ففي أعماقها شيء ة كد خالف إلك .
حيث عرفت من والدتب أنب كثري التنقل  ..ةقرر السفر فجأة  ..لقد كانوا يف الــرايض ويف مكــة ويف املدةنــة ويف
الدمام ويف مد كثرية ولكنب فجأة ةقرر السفر رغم ارتباطاتب وأعمالب  ..وتاكرت أ كل ها املد مــرت هبــا  ..وأ
ســف ر املفــاجئ ةتفــق مــع مــرور أســبوع أو أســبوعني علــا اســتقرارها مــع زوجهــا ابملدةنــة اعدةــدة  ..لقــد كــا ةواصــل
اهلروب .
حــىت ةكــو بعيــدا عنهــا  ..نــب حســاس يف أعماق ـب اعت ـرب نفســب مصــدر أمل وب ـ س هلــا ،األمــر الــاي دفعــب ىل
اهلــروب واجتيــاز املســافات ،لكــن كيــف كــا ةعــرف ؟ هــل كــا مــن الصــحف ؟ أو أنــب ةلمحهــا أو ةلمــح أحــد أف ـراد
األسرة يف الشارع فتثور اثئرتب وةقرر قرار .
كانت تود أ تقول لب كل شيء  ..عن حبها األخوي  ..وحنق ارخرةن هلاا ابب  ..وشبب ابنها البكر لب .
أش ـياء كثــرية  ..ولك ـن هــا هــو  ..عنــرت ــوت وتــت عبلــة كانــت ســيدة مس ـراء اللــو يف منتصــف العمــر أرملــة
تعي

مع والدها شــبب خمطوبــة لــب  ..تبكــي بقلــب حمــروق عليــب  ..ولكــن مــا هــو العمــل لعودتــب ،وقــد أهنــا كــل ارتبــا

أبسرتب من أجل أال ةرهقها ابلرحيل معب من جدةد  ..وشــعرت بتفكريهــا أهنــا تنتهــك حرمــة املوقــف ابـءةن فاســتأإنت
 ..لتجد زوجها ةقف بسيارتب أمام الباب وقد تكوم أوالدها الثالثة يف املقعد اخللفي ..
151

وانطلقت السيارة ىل خارج املدةنة وقد را الصمت علا اعميع بينما كا زوجها ةرمقهــا بنظــرة غرةبــة للــوءة
أبكثر من عالمة استفهام حماوال الولوج ىل أعماقها ملعرفة ما تفكر بب ..
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ح ســن شــاب مل ةتجــاوز الثالثــني مــن ســين عمــر  ..ألقتــب األقــدار يف طرةــق البحــث عــن اهلــدف فاشــتعل رأســب
شــيبا وغــءت األفكــار اهلدامــة أحاسيســب فلــم ةعــد ة ـ من ابملبــاد اإلنســانية  ..رغــم أخالقــب وحرصــب عل ـا أ ةكــو
وبوازع داخلي نساان طيبا .
احرتف كل مهنة آخرها صيب يف مقها مهجور علا طرةــق صــحراوي طوةــل ،وجــد يف الــءابئن املــر دةن ســلو
وبظة انبسا افتقدها يف قرةتب ويف املدةنة اليت أغرتب أبهوائها املءةفة ،فأصر علــا أ ةقــدم ليهــا رغــم حـرص والدتــب
علــا أ ةبق ـا لــألرض الــيت ورثهــا عــن والــد  ..والــيت مل تتنكــر يف ةــوم مــن األايم هلــم  ..حيــث البئــر الــيت ال ةنضــب
ماةها والرتبة الصابة لءراعة كل شيء من الفواكب أو البقول ..
ال ةــدري مــىت ترســبت الفكــرة يف أعماقــب فكــل مــا ةعــرف أ هنــاك شــعورا غرةبــا كــرب مــع األايم حــىت ضــجت
أعماقــب بوساوســب وأحالمــب ،والتحــق ابلشــرطة جنــداي بســيطا غرســت فيــب الشــدة وعــدم املبــاالة راكنــا اخلـوف يف ركــن
مهجــور ،ومبــا أنــب حاصــل علــا الشــهادة االبتدائيــة فقــد رشــحب قائــد اجملموعــة الــيت ةنتمــي ليهــا أمينــا للمســتودع –
الف املعتاد – األمر الاي خلق لب أعداء يف صفوف زمالئب يف اعندةة ومن هم أكرب منب يف السن واملرتبة ..
خلقت فيب قرةتب الطيبة الطمو فمأل مكانب بشيء من ابرص واإلحساس ابملس ولية .
مرت األايم للوءة ابملفاجآت اعميلة ،وإات مساء بينما كا ةتجادل مع أحــد زمالئــب يف الشــارع العــام تهــا،
وحيدة يف مقعد سيارة فارهة تقلب صفحات جملة ،غري عابئة مبا ةــدور حوهلــا ،أحـ

بــوخء شــدةدة يف صــدر وصــر

من األمل األمر الاي أاثر انتباهها فأخات ترمقب يف هدوء بينما أخا زميلب ةسألب عن سبب صرختب ..
كا املوقف كبريا وكا األمل شــدةدا مل وفــف منــب احتضــا صــدةقب لــب أو تــدليك صــدر  ،حيــث شــنقت ابالــة
كلمات حاول أ ةقوهلا فوق شفتيب ..
وىركت الســيارة يف هــدوء وانســياب رغــم مالحقتــب هلــا بنظراتــب ومتنيــب أب ترتةــث  ..وأســرع صــدةقب ىل حــد
البقاالت القرةبة وأتا بكأس من املاء ارتشفب يف عصبية واهنار علا كتف صــدةقب  ..الــاي أوقــف ســيارة أجــرة ومحلـب
ىل حيث ةسكن مع رفاقب يف دائرة الشرطة ومتدد علا فراشب يف شرود وحرية !!
الطرةق طوةل  ..وأنوار املقها الضعيفة تــءرع الظــالل الطوةلــة يف مجيــع االجتاهــات ألفـراد ال ةتجــاوزو أصــابع
اليد الواحدة بينما تراكمت يف زاوةة بعيدة بعــض الفــرش املعــدة ملــن ةرغــب النــوم  ..وأكــوام مــن علــب اعـراك واعبنــة
والقشطة والتونة الفارغة مع بصيص مجرات يف املوقد ىت الرماد .
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تاكر حسن تلك الليلة حيث ىطم حلمب علا أعتاهبا ،لقد كانت فتاة العربة عائشة ابنة عمب واليت قــام أبوهــا
برتبيتب ،لقد اهنــارت كــل أحالمــب فجــأة ومل ةفكــر أ ابنــة عمــب لــن تركــب مثــل هــا العربـة الفارهــة ومل تكــن يف ةــوم مـن
األايم ىلم ابلقراءة وخاصة مطالعة الصحف واجملالت ..
منا كانت بظة  ..ل فيها سرقة مفتا املستودع منب واختفت بعــض املعــدات التافهــة ولكــن علــا ثــر إلــك ل
طرد من العمل ..
كا ةتم أ ةعود ةوما ىل القرةة البسا ثواب جدةدا انصـع البيــاض ةتـدىل علــا جانبــب حـءام املســدس لــري يف
عينه ــا إل ــك ا لربة ــق ال ــاي ت ــب إات مس ــاء وه ــي تتطل ــع يف أح ــد أبن ـاء القرة ــة الق ــادمني م ــن الش ــمال حي ــث التح ــق
ابلعسكرةة لكن كل شيء ىطم ..
واختفا  ..وارىل إات مساء غري مبال علا مــا ةرتتــب مــن عواقــب متناســيا كــل شــيء  ..املهــم أ ةبتعـد وأ
ةصبح يف الءحام ..
ـ قهوجي ..
ـ أهال ..
وملح اثنني من أبناء قرةتب فعرفهما  ..لكنهما مل ةعرفا  ..أخا ةتفرس فيهما بقسوة مستشفا عبري قرةتــب وأرةــج
أزهارها..
ـ من أةن األخوا ؟
فلم ةردا عليب  ..لقد أخاوا بدورمها ةتأمالنب ولكن نفري السيارة اليت ةستقالهنا ارتفع فكفا عن كل شيء..
هنما علي وحممد ابنا صاحل املطوع  ..لقد غادرمها ومها طفال لكن ىل أةن مها إاهبا  ..؟
جل

مكاهنما وأخا ةتأمل السيارة املغادرة ..هناك شيء يف داخلب عجــء متامــا عــن دراكــب أو تصــور ولكــن مل

جيد مفرا من افرتاض وجود  ،وحلق بعيدا وقرر مغادرة املكا  ..صمم علا أ ةرحـل مــن جدةـد فاســتأإ مـن رفاقــب
يف املقها وربط فراشب وأخا حيصي ما توفر لدةب مــن نقــود  ..وأخــرج مــن حقيبــة مالبســب دفــرت التــوفري الــاي اســتلمب
من البنك الاي أودع فيب نقود قبل أ ةصل ىل هاا املقها ..
وقف علا الطرةــق وأخــا ة شــر ألصــحاب الســيارات ومــر وقــت طوةــل مل ةشـعر فيــب أبي أمل أو ضــيق وتوقفــت
سيارة صغرية مل ةكن فيها سو الســائق وراكــب آخــر يف املقعــد األمــامي  ..وســأال عــن وجهتــب فلمــا اتفقــت طـرةقهم
مسح لب السائق ابلركوب .
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وانطلقت السيارة تسابق الرةح ويف بظة ال ةدري ماإا كا  ،إا بكل شيء ةتغري وةصـر الســائق فءعــا حيــث
اعرتض الطرةق مجل هائل  ..كانت ها كل ما تاكر عندما عاد ىل وعيب  ..وتلفت حولــب نــب مــا زال يف مكانــب علــا
املقعد األخري والسيارة خالية ال ةوجد هبا أحــد  ..وحــاول النهــوض لكــن هنــاك أكثــر مــن أمل يف جســمب والبــاب الــاي
مــن انحيتــب ال ةســاعد علــا اخلـروج وتـاكر كــل شــيء فالســيارة مهشــمة ورفيقــا لـدا علــا جانبيهــا وخـرج مــن فتحــة
الءجاج اخللفية املهشمة وأخا الفءع ةقيد خطا ةفكر فيما حصل  ..السائق ةنءف دما ورفيقب ارخــر كــالك ،حــاول
االقرتاب لكنب شعر برهبة وخوف  ..لكن ال أحد هناك ..
وعــاد ىل الســيارة حيــث أخــا ةتفقـد حقيبتــب الصــغرية  ..فوجــد كــل شــيء يف مكانــب  ..فوضــعها جانبــا  ..وهــو
حــائر يف أمــر وعــاد واقــرتب مــن الســائق مــرة أخ ـر واجتــاز العربــة ىل اعهــة الثانيــة حيــث ةتمــدد ارخــر  ..فوجــد
ابلقــرب منــب رزمــة نقــود مــن فئــة املائــة رايل امتــدت أوهــا ةــد وأخرجهــا بعــد شــيء مــن العنــاء واجتــب نظــر ىل الســيارة
فأسرع ليها وعند املقود وجد حقيبة ةد صغرية شبب مفتوحــة مــد ةــد أوهــا وأخرجهــا بعــد شــيء مــن العنــاء ووجــد هبــا
رزمــة أخــر مشــاهبة لتلــك  ..وأســرع ىل حقيبتــب ودفــن النقــود بــني طيــات ثيابــب م حشــا ابقيبــة الصــغرية بشــيء مــن
مالبسب ووقف علا الطرةق ..
عاد ىل رفاقــب يف املقهــا وأخــربهم مبــا حــدث وأعــاد حقيبتــب ىل مكاهنــا يف خمــء املقهــا وأســرع ىل املستوصــف
الصحي وأبل املسئولني مبا جر ..
غــادر حســن املقهــا مــن جدةــد يف ســيارة أخــر ووصــل هــا املــرة ابلســالمة فأخــا ةتجــول علــا غــري هــد يف
املدةنة حىت وصل ىل مقر البنك الاي ةضع نقود فيب فقام بسحب رصيد الاي كا فوق ما ةتصور ..
وقام بشراء سيارة جيب جدةدة استأجر هلا سائقا  ..لقد قرر العودة ىل قرةتب بعد غيبة عشر ســنوات وارتــد
ثواب انصع البياض  ..لكن ال ةوجد معب مسدس  ..فأخا ةســأل الرجــل الــاي اســتأجر عــن مكــا بيعهــا  ..فلــم ةفــء
بطائل إ أ بيع األسلحة النارةة لنوع منعا اب  ،ولكن هناك مــن ةبيعهــا  ..فلــم ةفــء بطائــل رغــم أ هنــاك مــن ةبيعهــا
يف اخلفاء  ..فقرر شراء املسدس من قرةتب ..
مل ةتغري شيء يف غيبتب  ..غري أ والدتب هجرت املءرعة ىل حيث ةسكن بعض أقارهبا بعــد أ ســر الــوهن يف
جسمها وغءا الشيب رأسها واستوىل عمب عليها  ..وأخا ةبحث عنها بني مستقبليب  ..ومــرت ســبعة أايم مل ةشــاهدها
 ..مل ةاكر أحد امسها  ..نب ةرةدها ..
ـ أةنها اي أمي  ..؟
ـ من  ..اي ولدي  ..؟
ـ عائشة  ..ابنة عمي ..
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ـ لقد تءوجت ..
ـ كيف  ..؟
ـ أحد أبناء البندر  ..لكن أصلب من قرةتنا عند رزق كثري  ..وهللا لو رأةتها ملا عرفتها ..
ـ وهل شاهدهتا ! ..
ـ أبدا  ..منا عمك ةقول وكل من إهب ىل البندر ورآها  ..تسكن يف مقر كلب ألوا  ..وعنــدها خــدم وحشــم
وسيارات كثرية ..
ـ وهي ..
ـ خالص  ..ما تعرف أحد جاءت يف الصبا وقبل صالة الظهر ورجعت ..
بعد إلــك ابـوار  ..أخــا ةراقــب مــا ةــدور حولــب  ..يف جنــو وغضــب وأخــا حيـدث نفســب أبشــياء كثــرية زرعهــا
خيالب يف طرةقب ..
ويف ةوم من األايم أخا طرةقب بني املءارع متجها ىل اعبــال  ..ملــح ثــالث فتيــات ةســر وهــن ةتحــدثن بصــوت
عال  ..ما أ اقرتبن من سور آخر املءرعة حىت صرخت حداهن ..
ـ عائشة  ..عائشة ..
فتوقف يف مكانب  ..وأطلت فتاة من فوق السور الشوكي  ..وفغر فا  ..لقد كانــت عائشــة الــيت ةبحــث عنهــا
وقفءت ىل رفيقاهتا فشاهدتب وهو ةتأملهن  ..فلم ةبالني بب  ..منا أخا ةواصلن طرةقهن ..
وتوقفــت الكلمــات علــا لســانب  ..وهــو حيــاول االق ـرتاب مــنهن  ..لكــن كان ـت املســافة تكــرب وخي ـال الفتيــات
األربع ةضمحل يف الطرةق الطوةل بينما انتصب اعبل املءروع أبشجار اللوز والكينا أمامب يف مشو وكربايء !! .
❁❁❁
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الدوار حيطم كل حماولة يل يف أ أمجع شتات فكري  ..منا أم

بدأ عملي بعــد جــازة اســرتخاء طوةلــة قــررت

التمتع هبا بعيدا عن معاانة العمــل ومكائــد الــءمالء الــاةن مل ةرضــهم أســلويب االنفعــايل يف أداء واجبــايت الوظيفيــة ،الــيت
حصــلت مــن خالهلــا أ أكســر الــروتني بكــل مــا يف العــامل مــن مطــارق أللقــا كلمــة طـراء مــن مراجــع أو لــو كانــت مــن
خالل بسمة صفراء  ..وما أكثر البسمات الصفراء يف حياتنا اليت غدت تعلن عـن فشــلنا !  ..األوراق متنــاثرة حــويل
 ..وأان متمدد علا األرض يف غرفيت الداخلية مع كتيب املتناثرة هنــا وهنــاك  ..وصــوت مروحــة كهرابئيــة هلــا مــن العمــر
تســع س ــنوات ةــاكرن أب اع ــو ح ــار  ..وأ هنــاك حم ــاوالت يف مكــا م ــا م ــن عاملنــا الكب ـري تــدعو لتحس ــني وس ــائل
تلطيف اعو أما املاايع  ..فقد كا ةقول يف "مشوار السعادة حلم تد يف ليــل ابنــني ةــءرع األحشــاء ابلفــر ةنطلــق
من الداخل ىل الداخل أنت ما زلت حلم العمر  ..خل" وترتاكم الكلمات  ..فابنــا والــدفء  ..وأمســية ســعيدة..
أشــياء كثــرية  ..قــد اضــطر ةومـا ىــت ضـغط اباجــة ىل كلمــة حنــا أ أهجــر كــل مــا حــويل يف رحلــة انتحــار ىل عــامل
غرةــب يف انتظــار بظــة موعـودة ابألمــل أبسـرار الغابــة العــاراء  ..والنهــر البكــر امللــيء أبعــاب األبــا وهــو ةنســاب
متغلغال يف جربوت ىل أعماق البعيد ،حيث ةقف كل شيء أمام رحلة جدةدة لشيء آخر..
تكدســت األوراق يف املكتــب معلنــة أنــب مل ةــتم شــيء مــن جــراءات كمــال تشــييد املشــروع اعبــار الــاي صــمم
املسامهو علا جناز يف أقرب فرصة  ..شعر اببء العميق وهو ةقلب األوراق ابحثا عن خمرج ةصل منــب ىل نتيجــة
 ..جيــد معهــا ابــل  ..وأ ةتقبــل العــاملو معــب إلــك مض ـحني ب ـراحتهم أســبوعا علــا أكثــر مــن معــدل ليعــود مســار
امل طط ىل جمرا الطبيعي ..
ـ لقد ل لغاء عقدي  ..؟
ـ ملاإا  ..؟
ـ ألنين رفضت االنصياع لألوامر  ..فلم أخرت جهة أخر حيث ل ختريي وزمالئي ..
ـ وملاإا  ..؟
ـ ألنين قضيت هناك عشر سنوات  ..قدمت فيها كل شيء وار أرفض أ أستمع..
ـ وهل وعيت مع رفضك  ..هل عرفت ملاإا ل النقل  ..؟
ـ أجل ..
ـ إا هل هناك خطأ  ..؟
ـ ال أدري ..
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ـ بل تدري  ..اخلطأ هو رفضــك  ..ابإلضــافة ىل أنــب مــن اخلطــأ اســتمرارك هنــا علــا حســاب أبنــاء هــا املدةنــة
اليت قدمت وقدمت يف نف

الوقت ..

فلســطيين مــن أبنــاء غـءة  ..حيمــل وثيقــة ســفر صــادرة مــن مصــر  ..كانــت الغربــة كبــرية وشــعور عميــق ة كــد أنــب
ارتكب خطأ  ..أةن ةاهب ار  ..؟
فكــرت كث ـريا فــأان أعــرف قصــة خروجــب بعــد هء ــة عــام 1967م ىل مصــر ،وزوجتــب وأوالد نءحــوا ىل حــد
خميمــات الضــفة الغربيــة وعــانوا كث ـريا  ..أخب ـارهم تصــل عــن طرة ـق اهلــالل األمحــر  ..والغاصــب الصــهيون حيــرم عليــب
دخول وطنب دو أ ةتنازل عن هوةتب ،بل وحىت عن حساسب أبنب عريب ..
عاىن كثريا لكن كانت فرصة  ..واصل دراستب اعامعيــة وحصــل علــا الشــهادة وتعاقــد علــا العمــل يف الطــائف
 ..خرج من القاهرة ليواصل وحدتب وغربتب ووصلتب صور لءوجتــب وأوالد أهنــم مشــتاقو لكــن كيــف الســبيل ىل مجــع
الشمل  .؟ طرق كــل األبــواب  ..وكــا امللجــأ األخــري نيقوســيا حيــث اســتطاع ضــافة زوجتــب وأطفالــب ىل جــواز ســفر
واستطاع ابصول علا تشرية هلم لدخول البالد ،لكن ار كيف ةعود ؟  ..ىل أةن ةتجب ..
ـ األمور تتعقد ..
ـ نين أعرف ..
ـ ما هو ابل  ..؟
ـ أ ترضا ابلواقع  ..فأنت يف حال أفضل من ارخرةن ..
ـ ن أعرف ..
ـ ما دمت تعرف فاحبث عن ابل ..
ـ لقد وجدتب ..
وحصــل بطرةقــة غرةبــة علــا تشــرية خــروج وعــودة (ســفر) لءوجتــب وأوالد حــىت ةعــودوا ىل القــاهرة حيــث تقــيم
أغلب أفراد أسرتب وأسرة زوجتب  ..ألسبوع واحد ألنب إا مل حيصــلوا علــا تشــرية عــودة فلــن ةســمح هلــم ابلــدخول ..
أم ا هو فقد قرر أ ةطرق ابب السفارات لعلب حيصل علا عقد عمل جدةد ..
كا ابل جيدا ..
وكانت الفكرة  ..خماطرة  ..ها ابادثة اليت مضا عليها أكثر من ســنة وأان أقلــب أوراقــي فأجــد صــورتب فيهــا
 ..صورة كا قد أهدان ايها فلــم أهــتم هبــا كثـريا  ..هنــا تقــف أمــامي ار شــاهدا علــا شــيء يف داخلــي ال أدري مــا
هو ..شيء ةقول يل نين حاولت ةوما مساعدتب..
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لقد كنت أرغب يف الءواج من ابنتب البكر اليت مل ةتجاوز عمرها اخلامسة عشر حينااك..
ـ سامل  ..لقد ل االستغناء عنك ؟ ..
ـ أان ..؟
ـ أجل أنت لقد تعاقدت امل سسة مع موظف جدةد ةقوم ابلعمل ..؟
ـ و عاريت  ..من دائريت اليت حصلت عليها مبشقة األنف  ،ما هــو مصــريها أمل ةعــدن جملـ

اإلدارة أبنــب ســوف

ةتم جتدةد العقد معي ومتدةد مدة اإلعارة سنتني أخرةني.
ـ أجل  ..لكن طرأت ظروف جدةدة .
وعــدت ىل العمــل يف دائــريت القد ــة  ..وأخــات أحبــث عــن عملــي الســابق فـ إا أبحــدهم قــد احتلــب وعلــي أ
أستلم أي عمل ةوجب يل  ..شعرت ابملرارة والسأم منا رض ت يف هناةة األمر  ..وبشيء من التغيري ..
واختلط كل شيء  ..أصوات عالية  ..وأغا  ..وموسيقا صــاخبة وهــدةر طــائرة  ..ــر ابألجـواء  ..ومــن بــني
الءحام ظهر يل كل شيء  ..لقد كا تخر القطار عــن موعــد مرحلــة جدةــدة تعــرتض طرةقــي لتنقلــين ىل واقــع جدةــد
..
حيث كنت من ةبحث عــن زوجــة  ..ىمــل عنــب األعبــاء املنءليــة وختطــط ليقــوم هــو ابلتنفيــا دو عنــاء  ..أبعــاد
خطرية تقلق كل رجل تعد العقد الرابع ومل ةتءوج ..
عج ب ــت كي ــف أن ــين مل أت ــءوج  ..؟! وش ــعرت أبن ــين أتوق ــف فأخ ــات أمج ــع األوراق املتن ــاثرة بي ــد  ..وأم ــد الي ــد
األخــر يف تــردد ىل املــاايع إلغالقــب علــا صــوت ةقــول قصــيدة جدةــدة مــن خــالل موســيقا غــري متجانســة وأمــام
ص ـرا أعمــاقي املتواصــل  ..هنض ـت مــن مكــان إلطفــاء الضــوء البــاهر  ..لت تفــي ألــوا الغرفــة يف س ـرادةب الظــالم
املطبق ..
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املكا :
شارع من شوارع ها املدةنة الناعســة إات اعفــن الفــاتر املتمدنــة مــع الءمــا منــا أكثــر مــن ألــف ســنة ،حيــث
كل الشواهد تدل علا أنب ما زالت هناك قرائن لكل الشــعراء  ..وحمــيب الكلمــة الوردةـة ،تــرد ليهــا  ..الشــارع طوةــل
ال هناةة لب ،وــرتق حيــني مــن أقــدم األحيــاء وأعتقهــا إكـرا و روــا ،ويف منطقــة تشــبب عنــق الءجاجــة مــن الشــارع تتكــو
أشــياء كثــرية ،منهــا ســوق لبيــع اللحــم وبــيض الــدجاج وكــل أنــواع اخلضــار ،ومتــاجر تنــاف

دكــاكني الســوق املركءةــة يف

أسعارها ولبيع اعملة  ..وكالك مقربة مهجورة وكشك لعمال النظافة ..
الءما :
كانــت الوفــاة غــري طبيعيــة ،فــأان تتهــا إلــك الصــبا تقــف أمــام ابب املنــءل مرتدةــة ثيــاب العمــل ..يف انتظــار
حافلــة املستشــفا ،حيــث تعمــل لرضــة منــا ثالثــة أش ـهر بعــد أ حصــلت علــا تقــدةر امتيــاز بــني زميالهتــا يف معهــد
التمرةض  ..كانت الساعة الواحدة بعد الظهر من إ ات اليوم الاي قيل فيها هنــا ماتــت بســبب ابتالعهــا كميــة كبــرية
من حبوب األسربةن ..أودت حبياهتا ال أحد ةعرف شيئا عن األسباب اليت دعت ىل إلك ..
وقد قابل والدها األمر هبدوء وكالك والدهتا ،كأهنم متوقعو منها إلك  ..ومنا مدة ..
ابكاةة:
انتقلت سوسن إات الربيع الثان والعشرةن ىل رمحة هللا علا أثر ابتالعها كمية كبرية من حبوب األسربةن ثــر
مشادة عاصفة جرت بينها وبني والدهتا وشقيقتها املتءوجة اليت حضرت مع زوجها لقضاء الصيف مع أسرهتا.
علــا ث ــر ركضــت ىل غرفته ــا حي ــث أخــات علب ـة األســربةن وأس ـرعت ىل ابم ــام وابتلعــت العلب ــة بكامله ــا،
وأغلقــت البــاب علــا نفســها ،مل ةالحــا أي نســا علبــة األس ـربةن ،ولكــن ص ـرا األطفــال أمــام ابب ابمــام لفــت
األنظــار وتكــوم اعميــع ةرجوهنــا فــتح البــاب فلــم تـرد علـيهم ،وملــا طــال انتظــارهم حــاولوا فتحــب عنــوة فلــم ةتمكنــوا ..
وسارعت حداهن ىل التلفو حيث طلبت من والدها ابضور بسرعة .
وحض ــر وك ــا ك ــل ش ــيء ق ــد انته ــا  ..حي ــث فعل ــت كمي ــة األس ـربةن فعله ــا يف اعس ــم الغ ــض ،ووق ــف أطب ــاء
املستشفا العام أمامها حائرةن ،ومل جيدوا بدا من كتابة شـهادة الوفــاة  ..والعتبــارات ش صــية جــر الكتابــة يف خانــة
الوفاة  ..أهنا بسبب إحبة صدرةة مفاجئة .
كانت سوسن ىب الص ب يف كــل شــيء يف حياهتــا  ..حركاهتــا داخــل البيــت ،يف املطــبب ،مــع أشــقائها ،حــىت
والــدهتا مل تســلم مــن تصــرفاهتا  ..املءروعــة فرحــا وأمــان  ..منــا كــا هنــاك شــيء يف أعماقهــا ةشــعرها أهنــا مانبــة أمــام
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اعميع وإلك من النظـرات الالإعــة الــيت ةلســعها هبــا والــدهتا ووالــدها ..وابــدةث اعــار الــاي كانــت تفاجــأ بــب عنــد
كل حركة تقوم هبا  ..مهما كانت دوافعها ،وكا اليوم األخري ..
شــعرت أهنــم كلهــم ضــدها ،مل ةفــرحهم خترجهــا لرضــة وبتق ـدةر لتــاز حصــلت علــا ضــوئب علــا شــهادة تقــدةر
ومكافأة رمءةة من ارخرةن ،أما أسرهتا فكا األمر ال ةعنيهم بشيء ،املهــم أهنــا وصــلت ملــا ترجــو دو أي زعــاج ..
وقد وفف خترجها من وجودها املستمر يف الدار ..
كا هاا تفكري من حوهلا يف املنءل ..
أمــا هــي فقــد أحســت أب النــور أخــا ةغمرهــا وهــي ترتــدي كــل ةــوم ثياهبــا البيض ـاء وهــي تقــف أمــام البــاب يف
انتظار حافلة املستشفا لنقلها ىل مقر عملها ..
توقف الضجيج الاي يف داخلها مع ها ابالة  ..فأخات تفكر يف أايمها وحياهتا السابقة ..
وفجأة ىطم كل شــيء  ..كــا الصـرا

ــأل البيــت  ..وكــل شــيء علــا غـري العــادة  ..لقــد ضــرب أحــدهم ابــن

أختها الصـغرية فشــج رأســب ،وأســرعت ليــب ملعاعتــب مبــا هــو بـني ةــدةها مــن عالجــات ســعاف أوليــة  ..وأوقفــت نءةــف
الدم وشعر الطفل ابالطمئنا فنام يف أحضاهنا..
وحاول ــت والدت ــب أخ ــا لكنه ــا امتنع ــت ع ــن عطائه ــا اي حي ــث أحس ــت ب ــب ةطوقه ــا بيدة ــب الص ــغريتني حم ـاوال
االس ــتنجاد هب ــا واالحتم ــاء م ــن غض ـب والدت ــب  ..فحملت ــب ىل غرفته ــا وأانمت ـب يف سـ ـرةرها  ..وغطت ــب أبح ــد أغطيته ــا
وقامت بتغيري مالبسها وخرجت من غرفتها لتفاجأ ابألمر ..
ـ مىت تقولني هلا عن أصلها  ..؟
ـ حرام اي ابنيت ها أختك ..
ـ أبدا  ..أان أعرف كل شيء عنها ..
ـ استغفر هللا ..
ـ أهنا ترةد سرقة أبنائي مين  ..وجعلهم ال ةسمعو نصائحي  ..و ..
ومل تكمل كلماهتا حيــث تــت شــقيقتها تقــف أمامهــا ودار نقــاش حــام بــني اعميــع كانــت تصــر فيــب علــا معرفــة
صلتها هبم  ..ووالدهتا ىاول هتدئتها ،كانت األشياء اليت يف أعماقها تطفو  ..وتطفو والربكا اخلامــد ةنــار ابالنفجــار
 ..وانســحب اعميــع مــن أمامهــا  ..مل ةبــق غــري الص ـغار الــاةن التفــوا حوهلــا ،األمــر الــاي زاد مــن غضــبها وانفعاهلــا
فأخات تشتم اعميع ،وأمام انبهار اعميع ابنفعاهلا وتشنجها ركضت أو غرفتها.
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النهاةة:
وقــف الشــيب ســامل مبهــورا أمــام الصــورة الــيت وقعــت مــن الكتــاب الــاي ســحبب مــن أحــد رفــوف مكتبتــب حيــث
ةر

للجلوس ساعات طوةلة وحيدا بني الكتب ما ةقرأ أو مفكرا أبايمب وإكرايتب ومشاكل ابياة..
تناول الصــورة والــيت كانــت لسوســن وجمموعــة مــن زميالهتــا يف معهــد التمـرةض ،أخــا ةتأملهــا ،وانســكبت دمعــة

فوق خد  ،كانت الدمعة الوحيدة اليت استطاعت البو مبا ةعــتلج يف داخلــب منــا وفاهتــا  ..هنــا ابنتــب كانــت ــن بظــة
انفعال حمرم ..
كــا إلــك منــا زمــن طوةــل أصــيب مبــرض أقعــد الف ـراش ،وقامــت أس ـرتب ابســتئجار خادمــة يف مقتبــل العمــر
لالعتناء بب ،وكانت ليلة ال ةدري كيف سارت فيها األمور  ،منا شعر بكرب جرمب فتءوجها ،منا كانت أقو منب بكــل
مــا متلــك مــن مقومــات اختفــت بعــد أ ســلمتب ايهــا يف اليــوم األول  ..واحتضــنها  ..مل ةقــل ابكاةــة هــا ألحــد ..
ولكــن زوجتــب أم أبنائــب عرفــت كــل شــيء منــب عنــدما طالبتــب تســليم الصــغرية ىل الشــرطة  ..وهددتــب أبنــب

قــرر شــيئا

ســوف هتجـر  ،ولكــن رأفــة ابلصــغرية ســوف تصــمت  ..منــا عليـب أ ةرةهــا أوراق طالقــب لتلـك الءوجـة مــع تنــازل عــن
أكرب عمارة يف لتلكاتب هلا ..
ونفا كل شيء ..
وها هي تت لص أخريا من آخر عقبة تقف أمامها وأمام أبنائها حىت ةتم الت لص منب هنائيا ..
اخلامتة:
جــر نقــل الشــيب ســامل ىل املستشــفا العــام يف حالــة إهــول مفــاجئ لي ــرج بعــد أســابيع وقــد أخرســتب مفاجــأة
أخر مل ةستطع البو هبا  ..جعلت اعميع ةطلبو لب الرمحة  ..أمــا أسـرتب فلــم ةتغــري مــن منــط حياهتــا شــيء  ..فكــل
شيء هاد  ..حىت تلك اللحظات اجملهولة اليت ةتم فيها اختفاةهم عن األنظار مل تعد تلفت النظر ..
❁❁❁

162

أخا ةتحدث بصوت خافت حماوال قدر املستطاع شر ما ةقاسي من آالم جسمانية ونفسية ..
فمنا أربعة أسابيع وهو ةقاسي آالما داخلية ال ةدري هلــا ســببا زار مــن أجلهــا أكثــر مــن طبيــب واحتــار اعميــع
يف ىدةد مصدر  ،منا اتفق معظمهم علا عطائب بعض األدوةة املهدئة لعل األمل ةءول .
وصر يف وجهي :كيف ةءول األمل وأان أعي

آالما أخر يف منءيل حيث ابين الوحيــد ؟ ةقــرر العصــيا بتــدبري

م ــن والدت ــب ،وأم ــوري املالي ــة رغ ــم أهن ــا جي ــدة آخ ــاة يف الت ــدهور بس ــبب ع ــدم املب ــاالة م ــن ح ــويل وانش ــغايل رالمـ ـي
اعسمانية والنفسية .
كثــر ابــدةث عــن ســفر حممــد خملفــا والدتــب ووالــد وأشــقاء الصــغار ىل اجملهــول حيــث مل ةســتطع أحــد ىدةــد
وجهة سفر رغم أ والدتــب أصــرت علــا أنــب ســافر مــع قرةــب هلــا تلــك ســيارة شــحن كبــرية لنقــل البضــائع مــن املينــاء
البحري جبدة ىل أغلب املد الداخلية .
وقد سافر حممد معب ليكو مساعدا لب يف عملب الشاق ،أو ةبحث لب عن عمل مناسب مع قدراتب ..
وانقطعت أخبار  ..واختفا القرةب  ..حيث مل ةعد ةشاهد بعد سفر حممد معب ،أما سليم الرجل الــاي هدتــب
األمراض اعسمانية فأخا ةتحدث لكل من ةقابلب عن آالمب اعسمانية اليت أخات تسحق روحب ومتتص برةــق ابيــاة
من حميا فقد أخا ةبحث لنفسب عن شاغل ةتناسا بب غربة ابنب وانتظار كل مساء لب  ..ليجل

أمامب كالعــادة علــا

طاولة العشاء وأمام التلفءةو .
فابتعد عن الدار وأخا ةرهق نفسب ابألعمال خالقا لنفسب كياان جدةدا ،ووجد يف شقيقب أحــد العــاملني معــب يف
متجــر زوجــة طيبــة لينســا معهــا مهومــب وآالم ـب  ..فتناســا زوجتــب الســابقة وأطفالــب ارخ ـرةن رك ـا األمــور تســري مــن
السيئ ىل األسوأ ابلنسبة هلم غري مبال مبا قد ةرتتب علا ابتعاد من آاثر .
شعرت أم حممد بغلطتها الكرب أو ابنها الاي شــجعتب علــا عصــيا والــد م ملــة مــن وراء إلــك أ (ســليم)
ســوف ةكــف عــن تقتــري وةغــري مـن نظرتـب اهلمجيــة أــو ابيــاة ،وآخــاة األمــور بعــدم االهتمــام أو مبــاالة ،حــىت أصــبح
منظر مءراي ،وحياة الدار ال تطــاق لــوال شــيء مــن الصــرب مــا زال مرتســبا يف األعمــاق أوجدتــب ابيــاة إات ةــوم ليكــو
رافــدا مــن روافــد األايم القادمــة ،إات الصــور الباهتــة ،وابكــاايت اجملدةــة الغارق ـة يف الســوداوةة الباعثــة علــا ابــء
واألمل حيث تعي

مع أبنائها ابرما بكل صور ..

لكن كيف نعيد كل شيء ىل ما كــا عليــب ؟ وهــا هــي كــل األبــواب مقفلــة ،أخبــار حممــد منقطعــة ،وســليم اتفــق
مــع بعــض اع ـريا علــا عــادة امليــا ىل جمارةهــا معهــا ،فقــد قــام بتقــدمي هدةــة كــرد العتبارهـا ،وتعهــد أب ةنفــق عليهــا
وعلا أبنائها كاملعتاد ،وأ ةسافر ىل أقارب الرجل الاي سافر حممد معب ملعرفة مصري ابنهم الغائب ..
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عاد كل شيء ىل طبيعتب و كانت هناك صورة حءةنة معلقــة يف صــدر الــدار تفــرض ظالهلـا علــا اعميــع حــىت
و حاولوا تناسي ما هم فيب من مهوم ..
هنم ةغتالو األطفال يف املدةنة ،ومبا أ (حممد) ما زال طفال فقد توهم اعميع أنــب مــا أ غــادر عتبــة الــدار يف
رحلتب تلك حىت اغتالب أحدهم ،هنم وحوش يف حبثهم عن الاات ..
قصــة حــب جمهولــة املصــري مــع

وإلــك الصــغري كــل زاد مشــاكل والدة ـب و حساســب أب شــقيقتب الكــرب تعــي

أحــدهم  ..تقـدم خلطبتهــا أكثــر مــن مـرة عــارض فيهــا والــد ووافقــت والدتــب ،ولكــن جــر التحــدي بــني االثنــني حــىت
جعال املسكينة يف دوامة من أمرها .
هاا هو زاد يف رحلتب اعدةدة ،نب ةهرب من كل شيء من أجل أ ةنسا كل شيء.
وبدأ حياتب اعدةدة  ..بعيدا عن قرةبب الاي شعر أنب غدا عبئا عليب وأصر علا االستمرار وحيــدا ،رغــم أنــب ال
لك من املقومات ما ةدفع ارخرةن ىل تقبلب منا أصر علا أ ةعي

حياتب ،واختفا يف املدةنة .

رجع سليم من عند أقارب أم حممد حءةنا ،وهو ةعلم اختفاء ابنب وأ الرجــل الــاي أخــا معــب ىل املدةنــة تــويف
يف حادث منا ثالثة أشهر ،أشرقت مقلتــا ابلــدموع مــن ابــء وتفكــري يف مصــري ابنــب الــاي أصــر اعميــع علــا أنــب مل
ت يف ابادث ولكن علا أثر مشادة مع قرةبب اختفا وقرر أ ةبدأ حياتب منفردا .
وقد استغرب اعميع عدم اتصالب أبسرتب حيث أهنم توقعوا منا اختفائب أنب عاد ،وحــاول أ ةقـول شــيئا ،لكــن
عرباتب فضحتب ،وجثم كابوس ابء فوق الرةوس وأعلن اعميع ابداد ..
مل ةتوقف عن حدةثــب ،عــن آالمــب كلهــا ،ولكــن تناســا هــا املــدة وهــو جيلـ

أمــامي يف املكتــب أ ةقــول شــيئا

عن آالمب اعســمانية  ..متحـداث عــن الشــجار الــاي دب بــني زوجتيــب وكــا هــو الضــحية ،مل ةقــل أم حممــد ..منــا أخــا
ةهم

يف أإن ..لقــد عــادت مـ

ىل عادهتــا القد ــة يف خلــق الشــجار حماولــة فــرض آرائهــا علــا بدرةــة زوجــيت الثانيــة

ليتفقا ضدي ..وجعلي الطرف اخلاسر يف كل قضية تعيشها .
وكالك مل ةتطرق البنب حممد أنب بعيــدا كــل البعــد ،ومــع إلــك زرعــت األايم يف قلــوب اعميــع وبعــد أ تءوجــت
فاطمة حببيبها ابن اعريا وجر عال خطوبة شــقيقتها ســارة ألحــدهم ،أ هنــاك أمــال ةقــول حممــد ســوف ةعــود وقــد
جعلت منب األايم رجال جدةدا ..
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وقف كثريا أمام الباب اخلارجي منتظرا شيئا ةطفو من أعماقب ةدعو للعودة ىل الداخل والتمدد مــن جدةــد يف
الفراش الاي تناثرت علا جوانبب الكتب ،كا ةقلب الصفحات ابحثا عن كلمــات تشــاركب الوحــدة،

القلــق اليــوم

أكرب والشعور ابالنسحاق أعمق.
الساعة تشري ىل السادسة مساء ،الدار فارغة فراغ أعماقب ،هاربة ألواهنا كل ما فيها ةثري يف داخلب السأم .
كانت يف مثل ها الساعة تيت  ..منا ثالث سنوات مل تن

ةوما واحدا موعدها .

الساعة السادسة من مســاء ةــوم األحــد وتخــا يف ابــدةث معــب تقــول حكاةتهــا منــا أ تءوجــت حــىت عــاد مــن
جدةد ىل الطائف ،وها هي تعود ليب من جدةد .
كا الشارع قبل عشرةن عاما رمليا ،تلئ ببيوت الطني وعلب الصلصة وخملفات املنازل ،حيــث كــا ةبحــث
معهــا عــن أغطيــة البيبســي كــوال ومكــر اخلياطــة اخلشــبية الفارغــة ،لصــناعة عجــالت لســيارتب الــيت صــنعها مــن اخلشــب
وجالو زةت فارغ.
الض ــحكات مت ـأل الش ــارع  ..وفاطم ــة التكروني ــة ى ــاول ش ــد نظ ــر وه ــي تق ــوم بغس ــل املالب ـ  ،مب ــا ةظه ــر م ــن
جسمها أو مطاردتب يف السطح وهي تنشر الغسيل ،حيث كا وتفــي يف ركــن قصــي ةصــنع لعبــة جدةــدة وســاهرة بــني
ةدةب تساعد  ،تسرق لب قطعة قماش من والدهتا ،أو وصلة من املطا ملساعدتب يف صناعة كفرات سيارتب .
أشياء كثــرية أخــات تتــوارد علــا إهنــب ،وهــو واقــف أمــام البــاب ،أنــب رجــل متــءوج ولدةــب ســيارة حقيقــة وتلفــو
وعمارة ،كثري من أحالمب وطموحاتب ىقق .
أما اعوع ارخر الاي ةشعر بب أو ارخرةن ،وأو تلك األحاسي

الطيبة فما زال معب.

نب آخر من ةقوم من فوق سفرة الطعام ،ومن ةتحدث يف األمور اعنسية رغم حءنــب العميــق أبنــب مل تكــن لــب يف
طفولتب وشبابب مغامرات كارخرةن ةتحدث عنها يف اجملال

اخلاصة .

والتلفو رغم وجود أرقام كثرية يف دفــرت اخلــاص ألانس ةعــرف لــدةهم االســتعداد للرتحيــب بــب وشــا االقـرتاب
منب.
ـ ستعرف هاا من نفسك حني تعرض لك التجارب اليت طاملا عرضت يل ..
ها اعملة ترسبت يف أعماقب كثريا علا الرغم أهنا حدةثة العهد ابلنسبة ملواقفب اليت حياول فيها أ ةكــو كــل
شيء ،ولكن عندما خا يف ىليل إلك جيد أهنا ما زال مواصال اهلرب من شيء ال ةدري ما هو ..
165

تــاكر ســاهرة  ..قــد تكــو ار يف الطرةــق ،إ ال بــد أهنــا هتــم بقــرع البــاب ،ال شــيء ة خرهــا ،لقــد أشــعرتب أهنــا
تر

عندما جتد وحيدا .
فكل شيء بينهما منا األزل ،حىت تلك اللحظــات الــيت ةطوقهــا فيهــا بيدةــب أهنــا إلــك اليــوم املــدفو يف إاكــرة

التارةب ،حيث الرمال والبيــوت الطينيــة  ..والســنو العشــر ،وحماولــة دخــال راب املطــا يف أغطيــة البيبســي املثقوبــة
 ..والبحث عن مسامري بني الرتاب لتثبيت العجالت يف القاعدة اخلشبية .
الطرةق طوةل  ..كانت بداةتب بظة انبثاق وشعور أبنب كل شيء يف هاا الوجود ..
نب الاكي الوحيد يف األسرة الاي ةفكر ،وولق اإلبداع ،أما ارخرو فكلهم أصفار ،األمر الاي لفت أنظــار
والــد فأخــا ةســتعني بــب يف كــل شــيء ،كــا ةغيــب عــن املدرســة مــن أجــل البقــاء يف املتجــر أو محــل رســائل برةدةــة ىل
دائرة الربةد ،أو استقبال الضيوف األمر الاي أثر علا مستوا الدراسي ،وتدخل أخو األكرب حيث كانت لــب بعـض
الصالحيات ،عندما وجد بني ةدةب كتااب ةتكو من ورةقــات ،ىمــل أغــان فرةــد األطــرش ،ةتــاكرها حمــاوال أ حيفظهــا،
فقرر دخالب مدرسة خاصة داخلية هتتم ابملتأخرةن يف دروسهم ..
واختفت ابارة  ..رغم أهنا يف هناةة كل أسبوع ةعي

فيها مع أصدقائب وأسرتب ..

ـ براهيم  ..نك تبتعد ..
ـ أجل  ..ولكن ..
ـ نين أعرف أهنم ةرةدو لك اخلري ..
ـ كيف  ..؟
ـ لقد مسعت والديت  ..ىدث أيب بالك .
ـ مىت  ..؟
ـ لقد فكرت يف باق أخي حممد ابملدرسة اليت تدرس هبا.
ـ ماإا  ..؟
ـ لقد بدأ ةتأخر يف دروسب ..؟
ـ وأنت ..
ـ لقد خرجت من املدرسة ..
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كــا ح ــدةث س ــاهرة أك ــرب م ــن مدارك ــب ،ه ــا الكلم ــات أكتبهــا الي ــوم بع ـد م ــرور تل ــك الس ــنني العش ـرةن ،ل ــو
طاوعت نفسي ألطلقت العنا لقلمي .
نــين أكتـب هــا الكلمــات مــن وراء مكتــيب الــاي شــدتين ليــب األحــداث فهجــرت عــادة اهلــروب مــن املكتــب
واالنطالق وراء األصدقاء ،والبحث مع أسريت يف أموري..
كا التلفو ةر  ،وجاء صوت ساهرة ةطلب مين االبتعاد عنها ،رغم أنــين مل أحــاول ةومــا أ أطلــب منهــا أمـرا
.
كــا حــدةثها غرةبــا كــل الغرابــة ،وأان كعــاديت واعــوع كــل أط ـرايف ،ةــءرع يف أعمــاقي اهلــوس ،والت ــاإل املبــين
علا الصور اجملهولة املرتسبة يف أعماق إايت  ..أىدث الهثا حماوال معرفة السر ،أحــاول أ أقــول شــيئا ،وهــا هــو ةــوم
األحــد ةطــل  ..وهــا هــي زةنــب وجهــاد  ..قابعتــا ابلــداخل علــا غــري العــادة تتابعــا ب ـرامج التلفءةــو ،

يف األمــر

شيئا.
وخرجــت م ــن ال ــدار ،و إا بس ــاهرة تس ــري وحي ــدة يف الش ــارع متجــاوزة ال ــدار وق ــد س ـبقها جمموع ــة م ــن النس ــاء
تتلفت حوهلا.
ـ مساء اخلري..
ـ أنت .
ـ امسحي يل أ أوصلك ..
ـ ال داعي  ..شكرا .
وجتاوزتين خملفة ألف عالمة استفهام ،فعدت ىل الداخل ووجدت زةنب ترتدي عباءهتا..
ابين جهاد ةصر متعلقا هبا  ..طالبا منها محلب .
ـ رجعت  ..خري  ..؟
ـ ....... .......
ـ خا شيل ابنك..
كانت الصورة الكبرية اليت رمسها أحدهم إات ةوم جملر ماء يف أحد األودةة مكسوة ابخلضــرة ،ولفتــت نظــري
فقمت بشرائها من السوق ..أصبحت داكنة ار  ،هنا ابهتــة األلــوا واجملــر نضــب مــن املــاء ،وانتشــرت الصــفرة يف
األشجار الصغرية ،وأخات األحجار الصغرية يف الربوز ملط ة ابعدب ،هنا مرحلة اليأس .
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وأخــات أانمــل زةنــب ،وقــد بــدت يف أحســن صــورة مرتدةــة أمجــل فســاتينها مــا أ غــادرت الــدار حــىت مهــت
مبغادرهتا علا غري العادة ..
حيث كانت خترج مع أإا العصر ،وقد ر التلفو من قبل أسرهتا ،أو حد صدةقاهتا ملوعد ..
تركت جهاد ةصر فحملتب علا مضض ..
وغادرتين يف مكان أحبث عن شيء فقدتب ال أدري مــا هــو ،وبقــت هبــا ،كانــت أمــامي تسـري ،وجهــاد ةســري ىل
جانبها ،ال أحد يف الشارع سواان ..
وخيل يل يف ها اللحظــة أ (جهــاد) أصــبح رجــال كبـريا وأنــين أضــمحل ،أتالشــا حــىت اختفيــت عــن األنظــار،
كانت الفكرة أكرب من كل ما حويل حىت أنين مل أالحا السيارة املقبلة من طرف الشارع وهي تقرتب من االثنني .
حــىت مسعــت فحــيح عجالهتــا مبتعــدة ،وزةنــب وجهــاد ملتصــقا أبحــد اعــدرا وقــد طــارت عباءهتــا وتكشــف
وجهها ،تبكي من اخلوف واللحظة امللعونة ،وأان أركض مبتعدا ..أحاول اللحاق ابلسيارة ..
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أصدرت ابكم علا نفسي ابالنقطاع عن ابياة االجتماعية ،ومراجعة مواقفي مع زوجيت اليت أخـات تشــعرن
ابلضــجر ،وهــا أان ومنــا ثالثــة أايم أفكــر يف كيفيــة تطبيــق ابكــم الــاي قــررت تنفيــا بعــد ســبعة أايم ،إ عــاش اليــوم
األول يف دوامــة حيــاول رغــم اببــوب املهدئــة الــيت حصــل عليهــا مــن قبــل صــدةق ،فأخــا ةهــرب بعيــدا بســيارتب حمــاوال
العــودة ىل مشــاهدة األفــالم الســينمائية ومالحقــة الصــحف ومتابع ـة آخــر الكتــب والتجــول دو هــدف وعلــا غــري
هوادة حــىت ســاعة متــأخرة مــن الليــل ،وعنــدما عــاد وجــدها لــدة يف فراشــها تــئن مــن األمل واألطفــال ةتــابعو التلفءةــو
بعد أ جتاوزوا وقت نومهم وكل شيء هاد .
أمــا اليــوم الثــان فقــد حــاول أ ةعــي

مغــامرة جمنونــة مــع ام ـرأة وج ـدها يف الشــارع أخــا ةتابعهــا بســيارتب وهــي

تتنقل من رصيف رخر ومن متجر رخر ،و إا هبا فجأة ختتفــي لينطلــق يف غضــب وانفعـال ىل خـارج املدةنــة لــيجل
ســاعات يف مقهــا املهجــور حيــث كــا الــرواد ال ةتعــدو عــدد أصــابع اليــد الواحــدة  ..وأخرجــت مــن الســيارة كتــااب
أخــات أقلــب صــفحاتب  ..بينمــا صــاحب املقهــا ةقــدم يل الشيشــة ،وةســألين هــل أرغــب يف شــاي أو ابرد وأخــات
أفكر ..شاي أو ابرد  ..ماإا ةعين الشاي ابلنسبة لب وهو ةتناولب يف مكتبب والدار ويف كــل منحــا جيلـ

فيــب ؟ ومــاإا

ةعين البارد ؟ هل هي تلك امليا الغازةة املفرغة من كل شيء ؟ وأفكار ماإا ةكـو مصـريها وهــو حيـدد شــيئا وةفرضــب
علينــا ؟ م ةصــل يف النهاةــة ىل أ كوامنــب ورغائبــب أخــات تتفجــر غيظــا  ..لتلــك ابيــاة الرتيبــة الــيت ةعيشــها ،وتناســا
(الشيشة) وأخات الســطور تـرتاقص أمــام عيــين وختيلتهــا  ..فتــاة مجيلــة تتماةــل أمامـب هتـ ّـء أردافهــا علــا وقــع موســيقا
صــاخبة وهــو وحيــد ةهــء رجليــب طــراب ونشــوة ،هنــا تتقــدم منــب ىــاول أ تثــري فيــب كوامنــب ،واســتجالب نظــر عجــااب

وتشجيعا ،وتنقطع حبال أفكار وهو ــد ةــد ىل (يل الشيشــة) األمــر الــاي جعــل الكتــاب املفتــو بــني ةدةــب ةنطبــق،
وصــوت صــاحب املقهــا ةـر يف مسعــب وهــو ةلــيب بصــوت عـال دعــوة زابئــن جــدد ،ومــا أ مــر مــن أمامــب حــىت قــال يف
صوت غري مسموع ..
ـ حبة ليمو ! ..
هي حيلتب الوحيدة ،نب ةتاكر أ الليمو ةهد األعصاب ،ولكن هل أعصابب اثئرة ىل هاا ابد ؟ .
ويف اليوم الثالث التقا بصدةق قدمي ،مل ةكن ةبحث عنب ولكن عرف أنب حباجة ليب ار للتــاكر ومعرفــة مــا ل
يف األايم اعدة ــدة ال ــيت مل ةلتقي ــا فيه ــا وك ــا السـ ـ ال ال ــروتيين  ..كي ــف الص ــحة ؟

ش ــاء هللا توظف ــت وجنح ــت يف

دراستك  ..عسا الوالدة ري ..
شعر معب ابلسأم ومت أنب مل ةلتق هباا الصدةق ،وفــر هــاراب عائــدا ىل الــدار و إا هبــا فارغــة  ..الصــمت مرســوم
فــوق كــل انحيــة منهــا ،هنــم أشــبا ةهمهمــو  ..ومطــارق ىطــم الفـراغ الــاي ــأل أعماقــب أتــر أ تكــو كــل النتــائج
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هكاا أم أ ابالة الــيت ةعيشـها هــا األايم هــي ســبب كــل حاجــة ؟ أم هــي حقيقــة واقعــة أ كـل ابيــواانت يف الربيــع
هتاجر ،وهل هو حيوا جيب عليب أ ةهاجر و ىل أةن وهل تعين ابيوانية أنب ال ةفكر أو أ جمــال حساســب مبـا حولــب
جتاوز مرحلة الرضا ؟ .
فلينطلق إا  ..وةبحث عن زوجة جدةدة  ..أو ليكتف ابلبقاء عازاب من أجل صغريةب االثنــني  ..ةرتكهمــا علــا
ســجيتهما مــع أمهمــا أو معــب ،حســب رغبتهمــا ،وبنــاء علــا مــا ةقولــب أهــل اخلــري ،ولكــن مــاإا ســوف ةقــول عنــدما ةــتم
مساءلتب عن سبب الطالق ؟ هل ةكتفي هباا السأم الاي ةعيشب ؟ أم خا يف اختالق حكــاايت األايم .وهــو ةعــرف
أ أغلبها كا هو الباد يف خلقها واألخر كانت الظروف هي املتسببة يف كل ما هو فيب من زعاج ها األايم..
كا ىدةد األايم السبعة للوصول ىل حل تلقائيا ولي

عن سابق صرار إ أنــب ةتوقــع فيهــا أ ختــرج عواطــف

ىل بيت أهلها مع أطفاهلا وتقرر أال تعود ..
أو أ أح ــد امل ـ ـربةن السـ ـرةني ةط ــرق الب ــاب م خ ــا معص ــوب العين ــني ىل حي ــث ال ة ــدري  ..أو تنه ــار ب ــب
السيارة يف حد جوالتب اليت ةسر فيها كثريا من فوق أحد األرصفة فيموت وةنتهي كل شيء ،ولكن ها هــي ثالثــة
أايم متر  ..وها هو الرابع ةوشك علا الدخول وال شيء حدث لا كا ةتوقع.
عواطف أخات هتد من صغريةها  ..وأحست أ هناك خطــأ مشــرتكا ،وشــعر هــو يف إات الوقــت أنــب نســا
غري مرتب ،ال ةهتم بقضااي األسرة ،حياول اهلرب ىل اجملهول بعيدا عن عيــو ارخــرةن ليعــي

أحالمــب وأوهامـب بعيــدا

عن كــل شــيء حــىت يف جلوســب ابملقهــا ةفضــل أ ةكــو منفــردا يف مقعــد جــانيب ةتأمـل مـا حولــب  ..وأخــا ةنفجــر هــل
ةعود كل شيء كما كا منا ألف عام ؟ نب ةرغب يف التغري ال بد إا من زوجة اثنية ..
ولك ــن ه ــل التغ ــري يف الءوج ــة الثاني ــة ؟ أم ه ــو يف الس ــفر  ..واالط ــالع  .وخل ــق ص ــداقات جدة ــدة ،لك ــن أة ــن
األصــدقاء والصــدةقات ؟ هنــم ال ةــرو اعدةــد هــم أةضــا ،فكــل شـيء متسلســل هبـدوء  ..مــن الســاعة الثانيــة عشــرة
مس ــاء ن ــوم  ..ح ــىت الس ــاعة الس ــابعة والنص ــف م املكت ــب ح ــىت الثاني ــة وم ــن الثالث ــة ح ــىت اخلامس ــة والنص ــف ن ـوم م
الــاهاب ىل الشــلة حــىت الســاعة التاســعة ،ومــن التاســعة حــىت الثانيــة عشــرة مــع التلفءةــو وص ـرا األســرة وال شــيء
أكثر ،أما احتياجات الدار فيتم حضارها ابلصدفة ويف أوقات متنــاثرة غــري معلومــة ،ولكــن تربــك كــل شــيء يف سـريتب
ف إا أبنفاسب تنقطع وأفكار القلقة تقتحم صومعتب ليعود لالنفعال من جدةد ..
ـ عادل  ..عادل ..
كا صوت عواطف خامال  ..وفيب شيء من االنكسار وابء  ،بل والغرةب أ املرات اليت تنادةـب فيهــا ابمســب
اجملرد قليلة ،إ كانت يف كل أحادةثها معب تدخل رأسا يف املوضوع دو مقدمات ،ولكن ها هــي وفــوق مائــدة الغــداء
ونور وفهد هاد
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علا غري العادة فلم أرد واكتفيت ابلنظر ليها منتظرا أ تقول شيئا  ..م عدت وأحنيت رأسي.

ـ أان حامل ..
يف ،فلم أقل شيء ،وعندما أخاان نتهيأ للنوم ..
وكا اهلدوء املطبق حولنا أثر ّ
ـ ماإا  ..منا مىت  ..؟
فطــال حــدةثنا  ..كــا توقعهــا للحمــل مــن خــالل التـوتر الــاي أخــاان نعيشــب هــا األايم واإلهنـاك البــادي علــا
جســمها ،تــاكرت كــل هــا األشــياء وأان أجلـ

خلــف مكتــيب يف اإلدارة الــيت أعمــل فيهــا وصــدةقي علــي ةشــكو مــن

املعاانة اليت وجدها يف املستشفا العام وهو ةبحث عن سرةر شاغر لتضع زوجتب عليــب مولودهــا األول ،كانــت تتلــو
مــن األمل والســاعة تشــري ىل الثانيــة ص ـباحا والطبيــب املنــاوب ةعتــار عــن عــدم وجــود كرســي ،ولكــن لدةــب االســتعداد
الكام ــل لتحوة ــل املرةض ــة ىل ح ــد املستش ــفيات ابكومي ــة األخ ــر  ،كان ــت عواط ــف  ..س ــاإجة  ..وكان ــت ه ــا
السااجة يف البداةة مقبولــة  ..أمــا أخـريا فقــد أخــات أشــعر ابلســأم منهــا ،ولــاا علــي أ أتــءوج ..وعنــدما وصــلت ىل
هــا اعملــة إا بكــل مــن حــويل ةضــحك ..وتلفــت أســأهلم عــن ســر ضــحكتهم ف ـ إا هبــا نكتــة قاهلــا رب الــدار ال ـاي
حضران نبارك عال زفاف ابنب ،فأخاتين األوهام بعيــدا ألعــي

أحالمــي  ..وةــدي يف جيــيب تعبــث رخــر حبــة مهدئــة

بقيت معي ..
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اعتار خالد عن مواصلة العمل  ..قدم استقالتب بعد غياب دام مخسة عشــر ةومــا  ..وضــع زمــالء يف املكتــب
أثن ــاء إل ــك يف ح ــرج فهن ــاك بع ــض األوراق الض ــائعة ورس ــوم لـ ـبعض اإلجـ ـراءات ال ــيت اس ــتلمها ومل ةق ــم ةراده ــا ىل
الصــندوق ،وكــا املــأزق أكــرب مــن كــل مــن يف اإلدارة حــىت أخــا اعميــع ةقلصــو الــدائرة لتحدةـد املســئول عــن إلــك
وىدةد العقوبة

ترتب شيء منها حسب النظام ،بينما كا صـاحل ةقــف حــائرا ةقلــب أوراقــب متمنــا مــن كــل قلبــب أ

ةصل ىل نتيجة  ..كانت جمرد حماولة  ..لكنب مل ةصل ىل شيء .
كثرت يف اخلمسة عشر ةوما مراجعة أصحاب الرسوم مطالبني أبوراقهم ،فلي

مــن املعقــول أ تبقــا كــل هــا

املدة دو نتيجة ،بل دعا األمر أحدهم ىل أ ةطالب ببعض األوراق اليت سلمها ىل خالــد ،وال ةــدري صــاحل ورفاقــب
أةن حشرها .
أتت الفرصة عندما شر رئي

املوظفني علا معروف خالد( :األ صــاحل ةــتم الشــر ابملوافقــة علــا اســتقالتب

إا مل ةكن بيد شيء) .
ـ لن أكتب لك حىت ىضر األوراق الضائعة .
ـ وما دخلي  ! ..لقد أهنيتها أان وعلي  ..؟
ـ أعرف إلك منا مل جندها ! ..
ـ وما إنيب ،لقد كا علي معي  ..؟
ـ أان أعرف  ..؟
وخرج خالد غاضبا ال ةلوي علا شيء ،فلقد وجد وظيفة جدةدة وار ةرغب يف خــالء طرفــب وصـرف مرتبــب
لألايم املاضية .
يل أنــين أقــف علــا أط ـراف أصــابعي منــا
أحسســت بــدوار يف رأســي  ..وشــعرت بشــيء يف قــدمي  ..إ خيــل ّ

مليو عام ،كا اعميع مشغولني ابلكتابة وابدةث ،الوقت ةسري بســرعة أــو النهاةــة ،كــل مــنهم ةشــعر بــالك ال أان
فلــم أكــن أشــعر بشــيء ال  ..بوجودهــا قــريب  ..أجــل كانــت يف البداةــة صــورة وجــدهتا ضــمن األوراق ،م شــعرت هبــا
تقف أمامي فجأة عندما قال صدةق ةركب معي السيارة وهو ةلمح أحد حيييين:
ـ هل هاا صدةقك  ..؟
ـ أجل  ..حسب ظروف العمل ..
ـ
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لب زوجة حسناء امسها سارة !!

ةقــال (الــدماغ وهــو املكــا الــاي تتمركــء فيــب عملي ـة اب ـ

والش ـعور واالنعكــاس لقــرب صــلتب ابلــرو ) وهنــا

أخات أفكر فيها وأست رج صورهتا لتقف أمامي .
ودو أ ةنتظر جوايب  ..هتف بب :
ـ تفضل معنا ..
وما أ مســع الــدعوة حــىت لــن دو لانعــة  ..كــا مبتســما ةتحــدث يف كــل شــيء ةتمـ اقتنــاء ســيارة  ..وشـراء
بيت ،والبحث عن فرةق لكرة القدم ةلعب معــب ،حيــث أنــب العــب قــدمي ،ولــوال خصــامب مــع املــدرب لكــا ار

ثــل

بلد يف املنت ب ..
نظرت ىل قدميب  ..كا الراب الطيب األبيض ظاهرا من داخــل حاائــب  ..وكــا ةـرةح قدميــب ابلتنــاوب فوضــح
أ قدمب قد أصيبت يف حادث ما ،فلم أقم بس الب عن إلك و اكتفا مبعاودتب النظر ىل قدميب بني بظــة وأخــر ،
يل مبتســما ،وكأنــب ةعــاتبين علــا عــدم سـ ايل عنــب  ..وقــد شــعر أنــين أعــرف صــابتب فلــم
و إا التقــت أعيننــا كــا ةنظــر ّ
أجشم نفسي مبعاودتب ومعرفة سبب إلك فأخات أعان من ها املشكلة أشد معاانة:
ـ ها األوراق ..
كا خالد ةنتصب أمامي وقد تقطر العرق من جبينب  ..ةبتسم  ..لقد انتصر علي أجل  ..كا كــل تفكــري يف
أ أمنحب اإلخالء املطلوب حىت ةسارع ىل وظيفتب اعدةدة وةستلم ما لب من نقود لد الصندوق:
ـ والرسوم  ..؟
ـ اخصمها من مرتيب ..
ـ والسندات  ..؟
ـ أكتب لك قرارا أبنين سوف أحضرها  ..؟
وتوسط أهل اخلري  ..كا ابدةث علا أشد  ..كلهم ةرةد الفكاك مــن هــا الدوامــة واالرتيــا بعــض الشــيء
من الضجيج الــاي أخــا ةشــد انتبــا بعــض مـوظفي املكاتــب فأخــاوا ةتكومــو علــا ابب املكتــب متســائلني عــن ســر
الشجار  ..ومــرة أخــر اقتحمــت ســارة دمــاغي  ..انطلقــت مــن عــامل اجملهــول لتــدافع عــن نفســها حيــث وقــف زوجهــا
أمــام البــاب  ..كانــت األفكــار الفجــة تتـءاحم يف دمــاغي ،لكــن كيــف ابصــول عليهــا  ..هــل هنــاك فكــرة بدةعــة ىقــق
إلك  ..رفع خالد رأسب وتمل الواقفني أمــام البــاب وأسـرع لــيهم ومــد ةــد طالبــا مــن زوج ســارة الــدخول إلنقــاإ ..
وتلفت حويل يف فضول وبالدة ومسحت عيين ،الفرصة حلت:
ـ أهال حممد ..
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ـ ما األمر  ..عسا خري  ..؟
ـ أبدا كل ما يف األمر  ..خالد ومل ر علا توظيفب لدةنا أكثر من شهر ةطلب االستقالة .
ـ لقد وجد عمال  ..مبرتب أفضل .
ـ أان ال أحسد ولكن هناك بعض األوراق املفقودة والرسوم اليت استلمها ومل ةسددها .
ـ وما قولك اي خالد ..
ـ ها هي األوراق الضائعة ،والرسوم ىسم من راتيب ..
بكل بــرود أوجــد خالــد ابــل فكــا صـراري علــا مـوقفي ،األمــر الــاي دفــع حممــد ىل التــدخل كأنـب ةعــرف مــا
جيول بداخلي  ..منا كا ةتجاهلين وةوجب حدةثب ىل خالد وةهد من روعب .
مل ةكن هناك بد من الوصول ىل نتيجة خرج علا أثر حممد وةــد يف ةــد خالــد بينمـا بقيـت وراء مكتــيب أقلــب
األوراق اليت بني ةدي  ..م ضربت بيدي يف عنف علا املكتب أحدث صو قــواي لفــت أنظــار زمالئــي  ..م هنضــت
من مقعدي واجتهت طا بطيئة أو الباب وقد أطرقت برأسي ..
❁❁❁
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أخا ةقلب دوسيهاتب وأوراقب ابحثا عن شيء ةشــغل الفــراغ الــاي ةعيشــب وةبــدد القلــق الــاي أخــا ةتســرب ىل
أعماقب رغم حماولتب فرض اهلدوء علا إاتب متجاوزا كل ما ةعان من األمل وىد ..
الســاعة السادســة والنصــف صــباحا  ..ةصــر منبــب الســاعة يف ص ـرار ليــنهض اعميــع حــىت ةــتم تنبيــب الصــغرية
"فاتن" من النوم وجتهيءها للاهاب ىل املدرسة.
ورغم أنب دفــن رأســب بــني طيــات امل ــدة واألغطيــة الثقيلــة ال أ تلــك اتاولــة ال تفيــد إ ويــل ليـب أ صــغريتب
ترتجــا والــدهتا أ تســمح هلــا ابلنــوم قل ــيال والتغيــب عــن الدراســة كاملعتــاد ،فيط ــري النــوم حــىت ةســمع صــوت الب ــاب
اخلــارجي ةفــتح م ةغلــق معلنــا أ "فــاتن" استسـلمت لواقعهــا وأخــات طرةقهــا مــع بنــات اعـريا ىل مدرســتها الــيت ال
تبعد عن الدار سو أمتار قليلة .
عــاد "فرةــد" للنــوم مــن جدةــد لكــن ص ـرا وليــد اعدةــد "عمــاد" ةعيــد ىل مرحلــة االنتبــا غــري املرغــوب فيــب
والاي تلئ بلحظات من ابنق اليت تعين أ مرحلة القلق بدأت تتسرب ىل أعماقب .
وةقفء من الفراش يف عدم مباالة و مهال ةثري بب حنق زوجتب "حنا " اليت احتضنت يف هــا اللحظــات الصــغري
وأخات هتدهد حىت عاد للنوم من جدةد .
وارتد مالبسب م مسح وجهب بطرف الثــوب ،وقــف أمــام البــاب اخلــارجي بظــات ةتأمــل الســيارات املارقــة ..
واملارة يف شيء من الفتور .
لقد كانت سيارتب الصــغرية تكفيــب مئونــة هــا الوقفـة مرتقبــا مــرور صــدةقب "حامــد" ألخــا ىل مقــر عملــب حيــث
ةعمل االثنا .
الوقــت ــر لــال واألحادةــث وكمــا هــي معــادة منــا ألــف ســنة ،أوراق حيــرر عليهــا ومعــامالت ال جيــد يف اإلجابــة
عليها مربرا ،وأخر ةكــو ابفـا مصــريها األخــري بعــد دورة صــامتة بــني املكاتــب وأةــدي الفراشــني واملـوظفني ال تعــي
مع السطور املســجلة عليهــا ســو أهنــا تتحــدث عــن شـ ص جعلــب القــدر ضــمن هــا األوراق  ..والدوســيهات ،ال
لشيء منا أل أحدهم سجل عليب مالحظة اقتضا معها الروتني أ تكو هناك أوراق وأرقــام ةقــال هلـا معاملــة وجيــب
أ متر علا أكثر من ش ص حاملــة ارراء وطالبــة يف نفـ

الوقــت ىدةــد املصــري حــىت ةكــو ابفــا وتســجيل بعــض

املالحظات والتوضيحات لتكو ضمن ملف املاكور إا كا حظب سيئا ،أمــا إا كــا حظــب جيـدا ف هنــا ســوف ىفــا
يف ملف ابفا العام الاي ال ةكو فيب مع سو أ هناك أوراق مرتاكمة وسطور ىتاج ىل تنسيق ..
ـ فرةد رأةت املباراة اليت جرت البارحة ؟
ـ نعم ليت الفرةقني تعادال ..
ـ من أجل أ حيتل الفرةق الاي تشجعب املقدمة .
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ـ أبدا  ..فالفرةق الاي أشجعب حيتاج ىل ثالث نقا حىت ةلحق بفرةقي .
البارحة ،فلو تعادال ألصبح قرةبا منهما ،إا فاز يف مباراة اليوم .
ـ وهل هناك مباراة اليوم ؟
ـ أجل ولكن حسب ما أظن أهنا لن تنقل ابلتلفءةو ! ..
وتــدخل بعــض ابضــور يف ابــدةث ،وكمــا أ الكــرة مســتدةرة فقــد اســتدار ابــدةث عــن نــواحي شــىت وأخــا
بعضهم ةسطر بعض املالحظات الكروةة علا بعــض األوراق تتضــمن مــا مــر مــن مبــارايت والنقــا الــيت حصــل عليهــا
كل فرةق وما تبقا من الدوري.
وتناسا األوراق اليت بني ةدةب شاعرا أنب فقد حساسب ابلرغبــة يف اختــاإ بعــض اإلجـراءات ،فقــرر عــادة مــا بــني
ةدةب ىل الدوسيب املرماة فوق مكتبب الحتواء كل معاملة توضع أمامب .
وأخــا ةفكــر يف ال شــيء كعادتــب عنــدما ةتســرب الســأم ىل أعماقــب ،متــأمال بعــض األحــداث غــري املرئيــة مغلفــا
إاتب هبالة مساوةة من األحالم النرجسية املستحيلة التحقيق واليت ال ةعود منها أبدا مهما كانت الظــروف ،حــىت ةنشــلب
شيء قوي من واقعب مثل قدوم أحد األصــدقاء أو مفــت

الــدوام الــاي ةــدور علــا األقســام ابحثــا عــن املكاتــب الــيت

غادرها أصحاهبا دو إ مسبق أو صرار فراش املكتب علا أ ةتناول كوب الشاي وارتشافب قبل أ ةربد ..
واألشياء القوةة اليت تستطيع انتشالب من أحالمب كثرية ،لكنها ار تقعي يف حد الــءوااي تتأملــب ضــاحكة مــن
طفولتب واغرتابب الاي فرضب علا نفسب .
الساعة الثانية عشرة والنصف ،ارتفع صوت امل إ معلنا وقت صالة الظهر قد أزف ،وعليب أ ةــنهض ألداء
الفــرض املطلــوب منــب هلل ،ومــن م ةعــود للقيــام ابلغــرض املطلــوب منــب أ ة دةــب ملراجعــة األوراق املرتاكمــة علــا مكتبــب
واليت جيب أ ترحل من علا مكتبب يف أسرع وقت .
الســاعة اخلامســة مســاءا أزف موعــد الــاهاب ىل الورشــة الــيت أدخــل الســيارة فيهــا ملعرفــة مــا ل جنــاز  ،وقــف
وقفتب الصباحية لعل أحدهم يت ألخا .
ـ أهال  ..فرةد ..
ـ أهال  ..علي ..
ـ كيف السيارة ..
ـ وهللا ال أعرف شيئا  ..هل تاهب معي ليها ..
وقبل أ ةتحرك االثنا من مكاهنما إا أبحدمها ةصر ..
ـ فرةد  ..فرةد ..
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والتفت االثنا ىل مصدر الصوت وما أ تا صاحبب حىت أسرعا ليب .
كا خالد صدةق االثنني وصاحب السيارة األجرة ةتجــول هبــا بعــد هناةــة الــدوام داخــل املدةنــة ابحثــا عــن لقمــة
العي

..
وبدو أ ةتم س الب عن الصحة أو سبب صراخب ركب االثنا ..
ـ الورشة لو مسحت  ..؟
ـ وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاتب .
ـ علا فكرة  ..ماإا ترةد  ..؟
ـ أربعة رايالت  ..أجرة املشوار  ..؟
ـ أي مشوار ..
ـ هاا ..
وضحك الثالثة بينمــا الســيارة تتحــرك يف بــطء مت ــاة مســارا مضــادا للوجهــة الــيت ةرةــدها "فحــاول أ ةتناســا

أنب قــرر الــاهاب ىل الســيارة والصـرا يف وجــب صــاحب الورشــة ،إا مل ةنجــء شــيئا ،واقتنــع أب ةصــمت حيــث تكــو
الفضيلة بعض األحيا .
وانطلقت السيارة ىل خــارج املدةنــة حمــاوال قــدر املســتطاع االبتعــاد عــن طرةــق اإلســفلت لت تفــي بــني األشــجار
حيث كا اعو لطيفا ..وابدةث م نسا ..
الساعة السابعة مساء ..
أدخــل فرةــد املفتــا يف البــاب اخلــارجي ،ودخــل يف هــدوء ال أحــد هنــاك ،الســكو خمــيم علــا الــدار ،فشــعر
اببنق ،وأخا ةفكر يف األمر وهو ةبحث يف الرادةو عن أغنية أو أي شيء ةر

ليب..

ـ هل مسعت مبا حدث  ..؟
كانت زوجتب "حنا " تقف فوق رأسب وبني ةدةها طفلها الرضيع ،ومل ةتفو بشيء.
ـ لقد ولدت جارتنا ولدةن  ..؟ توم ةعين ..
ـ مربوك .
ـ علا ةب  ..لقد طلقها زوجها ألهنا عاتبتـب يف الــدخول عنــد جـرياهنم ســيء الســمعة وكــالك مهــددة  ..ابملــوت
..
ـ ماإا  ..؟
ـ لقد ولدت يف املنءل لكن حدثت مضاعفات ول نقلها ىل املستشفا بعد أ أغمي عليها ..
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شــعر اببــء  ،وهنــض مــن مكانــب واجتــب يف ختــاإل ىل فراشــب ابحثــا عــن النــوم ،رغــم أ الوقــت مــا زال مبك ـرا،
فأحاسيسب الداخلية املنهارة شلت كل شيء .
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ك ـل شــيء ةثــري امللــل ،صــوت آالت النســب ةقــرع مسعــب يف ر بــة واألوراق املتنــاثرة علــا مكتبــب تشــعر ابلســأم
حىت يف الدار صورة طبق األصل ..
فالقرف ةالحقب يف كل مكا  ،وصداع عميق حيطم رأسب ،أل شـراةينب بشــعور جمهــول اهلوةــة ،هنــم ةبحثــو عــن
شيء حيطم كربايء  ..توقف قليال وهو ةرتشف آخر قطرة يف كوب الشاي املوضوع علا مكتبب منا أكثر مــن ســاعة
.
أخا ةتأمل فراش املكتب العجوز الاي أقبل ما أ تب د ةد أــو الكــوب كــا أول شــيء وجـد يف املكتــب
عند قدومــب للعمــل هــو العــم ســعد قليــل الكــالم ،ال ةتحــدث كثـريا ،ةســري أشــبب رلــة وقــد حيتــاج يف بعــض األحيــا ىل
تعبئة املفتا  ،منا ةفي بكل خدمات املكتب ،ابإلضافة ىل تقانــب خلــق األعــاار للمـراجعني عنــدما ال ةوجــد أحــد مــن
موظفي املكتب يف الغرفة .
أخــا صــاحل حيفــر إاكرتــب ابحثــا عــن الــءمن الســحيق الــاي التقــا فيــب هبــا التقاســيم ،ففــي داخلــب حســاس أب
هاا الرجل رغم أ معرفتب بب مضا عليها ثالث سنوات منا استلم ر سة هــاا املكتــب ،لكــن يف داخلــب حــوارا ةقــول
معرفتب بب أقدم بكثري من إلك التارةب .
تقول :لقد حدث يف مكا ما تعارف أويل وكل واحد شد علا ةد ارخر مقدما نفسب .
ارتشف بقااي الشاي ومد ةد ابلكوب لتناولب اليد املعروفة يف هدوء وصمت ،كا ةــود أ ةقــول  ..زدن كــواب
آخر  ..منــا توقفــت الكلمــات يف حلقــب وأخــا ةتــابع العــم ســعد الــاي اجتــب ىل الطاولــة حيــث ةقبــع بـراق الشــاي مــع
بقية األكواب ،ليستقر كوبب جبوار األكواب بينما تناول اإلبرةق وخرج من املكتب يف هدوء .
ـ ماإا حدث اليوم ؟
وضرب رأسب بيد حماوال أ ةتاكر أ جيد ما ةبحــث عنــب  :نــب ةتــاكر كــل شــيء يف حياتــب حــىت الصــغائر ،لقــد
عاش ةتيما مع والدتب وزوجها ،ودرس حىت حصل علا شهادة الكفاءة لكن امللل الاي تسرب ىل أعماقـب دفعــب ىل
هجــر مقاعــد الدراســة والبحــث عــن وظيفــة توظــف متــنقال مــن دائــرة ىل أخــر وقبــل أ ةصــل ىل هــا اتطــة قــرر
الءواج ووجد فتاة طيبة ،كا لوالدتب األثر يف اختيارها وتءوجها  ..وتءوج هاا العمل  ..ليجــد العــم ســعد ،لكــن مــاإا
حدث هاا اليوم ،حىت ةصل ىل نتيجة أنب علا معرفة بب منا زمن سحيق..
مساء اخلري  ..العم سعد هنا العمر ،يف مقتبل العمر ،وهء صاحل رأسب موافقا ،م دعا الشاب ىل اعلــوس ومــا
أ هم بالك حىت كا العم سعد داخال ،فهب الشاب من مكانب وسارع ىل تقبيل ةد العجوز وأخا جانبا ..
امسح يل  :الولد صار لب حادث اليوم وأبغا أرو أشوف القصة ..
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وخرج االثنا  ،بينما كا صاحل ةتأمل ملعرفة أخبار ابادث ومضاعفاتب ونسي ما ةعي

فيب من ملل وسأم .

مر الوقت طوةال  ..أخا املراجعو ةءرعو فيب مسامريهم بقسوة وعناد مل ةغري شيئا من هدوئب ومللب .
وقبــل هناةــة الــدوام بــدقائق وصــل صــاحل  ..ىل ابقيقــة فجــأة  :كــا إلــك منــا عش ـرةن ســنة ويف مدةنــة بعيــدة
حيث كا البحر ةلطم الشاطئ بصورة ةومية من غري أ ةشعر ابمللل ،وصاحل يف العاشرة من عمر  ،شب حرةــق كبــري
يف ابــي الــاي تعــي

أس ـرتب فيــب وطوقــت النــار دارهــم ضــمن الــدور األخ ـر  ..وتخــرت ســيارات اإلطفــاء ،وأخــا

ةــركض كــا كــل مهــب أ ةعــرف مصــري رفيقــة صــبا والــيت تكــرب بعــامني أو ثالثــة  ..نــب ال ةــاكر ار ووجــدها فــوق
أكتافب مستسلمة يف هدوء وهو ةعدو هبا بعيدا عن النــار لتصــبح بعــد شــهرةن زوجــة لــب وختتفــي لكــن الوجــب احتفــر يف
أعماقــب بقســوة رغــم أنــب مل حيــاول أ ةســأل عنهــا ةومــا مــا مــع علم ـب بســكناها يف إات املدةنــة لكــن يف حــي آخــر ..
جيتاز كل ةوم وهو يف طرةقب ىل املدرسة .
وترحل أسرتب وةرحل  ..وةنتقال ىل أكثر من مدةنة حيث اقتضت مصلحة عمــل والــد م زوج والدتــب م هــو
أخريا بعد أ دخل املعرتك وليستقر أخريا يف الطائف.
ـ عم سعد أةن كنت قبل عشرةن سنة ؟ .
ـ يف الطائف .
ـ أمل تغادرها ؟ .
ـ أبــدا مــن ةــوم كنــت يف العاشــرة مــن عمــري نءحنــا مــن قرةتنــا الــيت علــا طرةــق اعنــوب والــيت تبعــد عــن الطــائف
ثالثني كيلو وأقمنا هنا  ..وأول ما اشتغلت بناء  ..وصبيا عند أحد العوائل حىت توظفت منا عشر سنوات .
ـ وكوثر ؟
ـ من اي وليدي ؟ !
ـ زوجتك كوثر .
ـ هداك هللا هل متء علي  ..أنت اليوم مستأن

أنت تدري أ ولدي فهد أخا اليوم سيارة زميلــب يف املدرســة

وصدم هبا ،لكن هلل ابمد جت سليمة وقد ساحمب صاحب السيارة !! .
غــادر صــاحل املكتــب مســرعا مل حيـاول أ ةلتفــت وراء كــا ةفكــر يف أشــياء كثـرية ال ةــدري مصــدرها جتعلــب ــد
خطا .
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ملاإا قتلت  ..؟
ورا الصــمت ،أح ـ

صــاحل أب كــل شــيء حولــب ملــيء ابلنفــاايت والبقــااي ،واألضــواء إات األلــوا امل تلفــة

ولكن املسافة بعيدة لقد دب التعب يف مفاصلب وكل إرة من جسمب واملســافة مــا زالـت كمــا هــي منــا البداةــة الــيت ال
ةتاكر مىت كانت ولكن ةعرف أةن وقعت ،نب يف الشارع العــام حيــث فقــد شــعور وأخــرج املســدس الصــغري مــن جيبــب
وأفرغ منب ثالث رصاصات يف رأس ابن عمب وفر ال ةلوي علا شيء .
البداةة جمهولة ،منا شيء يف داخلب ار ب من كــل مــا حولــب ،هنــاك مــن ةقــول

الرائحــة الكرةهــة تكشــف عــن

نفسها وتدل الباحث علا مصدرها ولو تخر ،منا كل شيء ةربز خالقا يف الوجود ألف عالمة استفهام .
شعر بشيء من ابء وهو ةتسلم جيار الشقة اليت قــام بتأجريهــا علــا أحــد الوافــدةن للعمــل هــو وأســرتب ،كــا
العطــف ــأل قلبــب والشــعور ابتبــة أشــياء نس ـانية كثــرية اختلجــت يف أعماقــب حــاول بقــدر املســتطاع أ جيعلهــا شــيئا
ملموسا ..
وتها امرأة مجيلة مل ةكن لدةب أي شعور غرةب أوها  ..تها مرة واثنية واثلثة وأخريا وجــدها كــل صــبا تقــف
يف طرةقب تسألب عن الصحة واألوالد  ..وإات مساء عاد وحيــدا مــن حفــل زفــاف تــرك أسـرتب فيــب علــا أمــل أ ةعــود
ليهم يف ساعة متأخرة من الليل ووجدها تقــف أمامــب ،ال ةــدري كيــف حــدث إلــك ،منــا بقــت بــب ىل شــقتب وأشــعرتب
حببها وأهنا ال تستطيع أ تعي

ةوما واحدا دو أ ترا  ،وحاول صــدها و شــعارها أب إلــك حـرام لكــن مل ةفــد ،لقــد

عربدت يف أعماقها الغرةءة وأعمت بصريهتا الشهوة فقررت االنتحار يف معبد رغباهتا غري عابئــة مبــا ةرتتــب علــا إلــك
..
وأمــام دموعهــا استســلم يف هــدوء ال ةــدري مــاإا ةفعــل ،منــا شــعر أنــب ةقــدم شــيئا جدةــدا ابلنســبة لــب ،وتكــررت
اللقاءات ،وشعر أ العيو تالحقب هنا وهناك  ..مل ةعد إلك الرجل الطيب ..
حيث أصبح ةدخل شقة جار يف حضور ويف غيابب وكأنب صاحب البيت  ..بينما الرجل ابقيقي ةقــف صــامتا
غري مبايل واتســعت الــدائرة  ..تعــرف أبخــر  ..وأخــر ووجــد وجوهــا ةعــرفهم وةلتقــي هبــم صــبا مســاء هنــا وهنــاك،
ووجد محود ضمن اعميع.
مرت األايم سرةعة وانتهت السنة األوىل والثانية وشعر بغلطتب أخـريا وأحـ

أ اعـريا متضــاةقو منــب بســبب

محاةتب عار سيء السمعة فقرر أ ةقف وتوقف فجأة  ..زرع الغضب علا جبينب وأنار جار بوجوب خــالء الشــقة
مهمــا كــا األمــر ..فــوجئ اعميــع بقـرار فأخــا أهــل اخلــري ةتوســطو راجــني منــب أ

خــا األجــر الــاي ةناســبب وةــرتك

اعميع يف حاهلم ..
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وأصر علا رأةب وفجأة ..
ـ لقد حضرت أم مسري اليوم تبكي وترجوك متهلهم..
ـ ماإا  ..؟
ـ أرجوك علشا خاطري خليهم يف الشقة .
ـ اي امرأة ..
ـ هنا امرأة طيبة وما شفت منها ال كل خري ..
ـ أان أعرف أهنا طيبة  ! ..لكن ماإا بينك وبينها  ..؟
ـ أبدا ما بيننا ال كل خري ..
مين  ..؟
ـ وهل شكت لك ّ
ـ أجــل  ..قالــت نــك أنــارهتم  ..وأهنــم مــا ةقــدروا ةرحلــوا وةرجونــك قبــل أ تتطــور األمــور أ ىمــل املشــكل
بنفسك..
شعر أهنــم ةهددونــب ،وأهنــا حماولــة ابتـءاز ،وفــوجئ حبمــود ةتــدخل وةطلــب منــب بصــيغة األمــر أ ال وــرج أاب مســري
من الشقة وأ ةضرب رأسب اببائط .
تفاعلت األحداث يف أعماقب ،وبرزت ىل السطح إات ةوم عندما عاد ىل الدار وشاهد ســيارة محــود تقــف يف
موقــف ســيارتب ودخــل فلــم جيــد أحــدا  ..أخــا ةتجــول يف الغــرف هنــا وهنــاك ،كــل شــيء خــاو ،ووقــف أمــام البــاب
اخلارجي ةفكــر أةــن تكــو زوجتــب ..وتهــا ختــرج مــن دار أيب مســري ،كانــت تقهقــب بصــوت مرتفــع داعيــة ألم مســري ابخلــري
واعدة ايها أبهنا سوف تعمل املستحيل أل ترغم زوجها علا أ ةوافق علا بقائهم يف الدار.
دارت بب الدنيا فأسرع ليها وصر فيها ..
ـ هل أإنت لك ابخلروج  ..؟
فوجئت بب ةقف أمامها فارتبكت  ..وتوقفت أم مسري عن ابدةث وأطل محــود مــن ورائهــا ةستفســر عــن ســبب
اعلبــة  ..ودفــع زوجتــب ودخــل الــدار فارتكــب محــود  ..شــعر أ حياتــب يف خطــر ،لكنــب متســك بشــيء مــن الشــجاعة
الومهيــة فوقــف أمــام غضــب صــاحل دو مبــاالة األمــر الــاي خفــف مــن غلــواء األحــداث  ..واهنــار وهــو ةســمع صــوتب
وصوت أم مسري يف حدةث غرةب ال ةدري كيف ل تسجيلب ابإلضــافة ىل صــورة لءوجتــب ملقــاة فــوق الطاولــة يف غرفــة
اعلوس وأخاها بني ةدةب يف عنف جاعال منها كرة صغرية وأمام قهقهة محود  ..ونظرة أم مسري الشامتة خــرج مطــأطئ
الرأس ..
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دخل البيت يف هدوء ووجد زوجتب يف غرفتها تنتحب وقد أغلقت الباب علا نفسها فألقا جبســمب علــا أحــد
املقاعد يف غرفة اعلوس ةفكر م وضع الصورة هبدوء فوق الطاولــة الصــغرية الــيت أمامــب م هنــض مــن مكانــب وخــرج ..
أخا ةتجول يف الشوارع دو هوادة معلنــا أ مجيــع حواســب مشــلولة ،توقفــت عنــد مشــاهدتب لءوجتــب خارجــة مــن ابب
الشقة األخر مت يال أشياء كرةهة وقعت خلف الباب  ..صور كثرية جتعل الدم ةنبثق من مسام اعسم مكونــة أهنــارا
معربدة تسحق كل شيء  ..تءرع اعدب ..
ووجد ةقف أمامب  ..وأخرج املســدس يف هــدوء وأفــرغ ثــالث رصاصــات يف جســمب وأخــا ةت ـبط يف دمائــب..
وفر اختفا عن العيو  ..علق أكثر من عالمة استفهام ..
وها هو ةعــود  ..طواعيــة ســلم نفســب ،لكــن مــاإا ةقــول  ..هــل ةقــول

الســبب زوجتــب الــيت وجــدها إات ةــوم

ختــرج مــن بيــت ســيء الســمعة كانــت فيــب خمتليــة برجــل غرةــب وامـرأة موبــوءة  ..ومــءق الشــك جســمب نــاجر فأقــدم
علا عمليتب ..
ـ تكلم  ..ومن قتلت  ..؟
ـ قتلت ابن عمي محود ..
ـ محود براهيم ..
ـ وأةن كا إلك  ..؟ ومىت  ..؟
ـ كــا إلــك منــا ثالثــة أشــهر يف الشــارع العــام حيــث دب بيننــا شــجار عنيــف مل أمتالــك نفســي مــن أ أقتلــب
مبسدس ثالث طلقات شعرت بعدها ابالرتيا  ،لقد كــا ةعارضــين يف كــل شــيء حــىت يف بيــيت ..كــا ةقــف أمــامي فيــب
 ..كــا ةقــول كــل شــيء وجيــد مــن ةقــول لــب نعــم  ..وأان أقــول كلمــة واحــدة فأجــد مــن ةقــول يل ال  ..آخرهــا عنــدما
طلب ــت م ــن أيب مس ــري خ ــالء ش ــقيت نعت ــين ابجملن ــو وك ــو عالق ــة خاص ــة أبم مس ــري عالق ــة مرةب ــة  ..أراد م ــن خالهل ــا أ
ةستويل أةضا علا زوجيت ..
ـ اي رجل  ..وقتلتب  ..؟
ـ أجل قتلتب ..
ـ هل تعرف ماإا حدث بعد إلك  ..؟
ـ أبدا ..
ـ نشكرك علا فادتك  ..ولكن أعطنا عنوانك ومقر سكنك وعد ىل أسرتك وأن سوف نكمل الباقي ..
وخرج مستغراب ،ملاإا أطلق سراحب مع اعرتافب بكل شــيء ،فأخــا جيرجــر خطــا ىل دار وقــرع البــاب يف هــدوء
واستقبلب اعميع يف فر ونوا  ..ولكن ها هو محود  ..ها هي زوجتب ووالد وكل األسرة ..
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مــاإا حــدث  ..مــاإا حــدث وأخــا ةتفــرس يف الوجــو بينمــا ابنــب الصــغري ةتمســك بســاقيب حمــاوال الوصــول ىل
إراعيب  ..نب ال ةعي ما ةدور حولب  ..شعر أ هناك أشياء غرةبة لكن فر من حولب أنســا مــا ةرةــد أ ةقــول  ..منــا
هناك س ال يف أعماقب ةقول من قتل ما دام محود حي ةرزق ..
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عندما ةتحدثو عن اعمــال ةت ــاو مــين مثــاال يف جمالســهم ،ال أدري ملــاإا  ..لكــن حرصــي علــا أ أبــدو يف
أفضل حال وأببسط األشياء ،أىدث قليال ماأة الفرصة لآلخرةن لقول ما ةشــاءو رغــم عــدم رضــائي عــن بعـض مــا
ةدور حويل ..
وأ زوجي حمظو يب ..
أم ــا أوالدي األربع ــة  ..إوو الس ــحن امل تلف ــة فق ــد جت ــاوزهم اعمي ــع  ..وإل ــك ببح ــثهم يف س ــر مج ــايل ومعـ ـ
سعاديت وماإا بيين وبني زوجي ..
هنم ةتمنو قتل الفر املــءروع يف عيــون رغــم أنــب ســاتر عجيــب ملــا تعيشــب أعمــاقي مــن قلــق وحــء مــرد نظــرة
ارخرةن أوي وشعور البعض أبنين امرأة رخيصة يف متناول ةد اعميع ..
لقد وجدت إلك فجأة إات مساء ،فلقــد تــت الرغبــة القوةــة يف حــدةث أحــد املســئولني عنــدما أقنعتــب زوجتــب
أبنب جيب أ ةبحث لءوجي عن عمل ،كا لقاء صدفة يف أحد البقاالت ،كنت مع زوجــي لشـراء بعــض األشــياء و إا
بب ةنتصب أمامنا ،ال أدري من أةن خرج ،منا تتب ةبحث عن ةدي مسلما يف هدوء وتربص .
وىدث كثريا عن استعداد ..
وبني بظة وأخر ةرمقين بنظرة  ..فاحصا فيها مقدار أثر ووقع حدةثب يف نفســي  ..فوجــدت نفســي يف مــأزق
جدةــد ال ةعيــب زوجــي إو امل ـءاج املتقلــب الــاي ق ـرر البحــث عــن وظيفــة جدةــدة  ..هنــم ةنعتونــب ابجملنــو  ..بســبب
أفكار وطموحاتب اليت ال ىتاج ال للمال ومن أةن املال  ..؟
فنحن منا األزل  ..نسكن دار مكونة من أربع غرف ال أدري كيف استولينا علــا هــا الــدار ،منــا كانــت كــل
شيء ابلنسبة يل وألبنائي مع تقان بعض الشيء لفن التفصيل األمر الاي خفف من وطأة األايم علينا..
حياتنــا حببوحــة مــن العــي

يف نظــري  ..ويف فــر أبنــائي  ..أمــا عــادل ف نــب ةتمـ الكثــري ،ةرغــب أ حيطــم كــل

شيء ليقف يف وسط اعميع لكن يف مكا مرتفع حىت ةكو األعلا ..منا اإلمهــال واالضــطراب يف ىدةـد اخلطــوات
والتنفيا ةعيد كل مساء ىل الدار منك
..

يل مهومب متمنيا أنب مات ومل ولق ومل تكن لــب حيــاة
الرأس حءةنا  ..ةشكو ّ

وحلــت الءوبعــة  ..ال أدري كيــف  ..منــا شــعرت ابلســكاكني مــن كــل انحيــة تنصــلت فــوق جســمي وأ دمــائي
تنءف لتمأل مساحة كبرية من املدةنة  ..وأ األضواء ختتفي  ..بينما صرا أطفايل األربعة أل مسعي ..
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أخا فاضل ةرتدد علينــا كثـريا  ..هكــاا امســب فقــط حســب بــو عــادل ،وةســهر ىل ســاعة متــأخرة مــن الليــل ..
كا حدةث االثنني ةصلين لكن ال أفهم منب شيئا ..
ن ــب مش ــروع كب ــري ه ــاا ال ــاي وطط ــو ل ــب ،لق ــد تنب ــأت ب ــالك م ــن نظ ــرة التف ــاةل املرس ــومة عل ــا وج ـب زوج ــي
والبسمة املءروعة علا شفتيب منا اللقاء األول ..
ـ أمينة  ..نين أحبك ..
ـ ماإا ..
ـ أجل  ..أحبك ..
كان ــت الس ــكني األوىل  ..وإل ــك الص ــوت اجمله ــول ال ــاي اب ابمس ــي  ..يف التلف ــو وادع ــا أن ــب حيب ــين  ..أم ــا
السكني الثانية فكانت صورة فاضل الــيت عثــرت عليهــا يف غرفـة اعلــوس داخــل منــدةل ورق ملفــوف بعناةــة لتقــول يل
هنا وضعت عن قصد ..
أما السكني الثالثة فكانت امرأة غرةبة قرعــت البــاب  ..ومــا أ فتحتــب حــىت طــالبتين غالقــب سـرةعا مدعيــة أ
أحدهم تها تنءل من سيارة صدةقها فأخا ةتابعها وختشا أ ةكتشف دارها فيشي هبا عند أسرهتا ..
كانت تتحدث كثريا عن صدةقها الاي أخا ةتغري راجية أ تكو ها املناسبة إات خــري لنــا مجيعــا وتكــررت
زايرهتا ومل أحدد موعدا هلا الءايرات .
أمــا الســكني الرابعــة جلســة عا دةــة يف داري مــع بعــض اعــارات وحضــرت الغرةبــة الــيت مل أســأهلا حــىت عــن امسهــا
وتت يف عيو جارايت نظرة غرةبة مل ها االستغراب وعندما غادرتنا عرفت منهم كــل شــيء ،هنــا امـرأة ســيئة الســمعة
 ..وشعرت ابلدوار  ..نين أنءف ،كل شيء حويل ةنبئ ابالنفجار وحضر عادل ،أشــعرن أ فاضـال أخــا ةتهــرب مــن
لقائب ،مل ةعد ةعثر عليب وأنب أصبح ار ملءما أب ةنفا ما ل االتفاق عليب ،منا املــال الــاي تعهــد فاضــل بدفعــب تخــر
وأصحاب اتالت التجارةة ةرةدو نقودهم ،عاد ابء لي يم علا داران ..
ـ ماإا بك  ..؟
ـ ال شيء  ..زوجي تعبا .
ـ أان عارفة ..
ـ ماإا  ..تعرفني عن إلك ؟
ـ لقد كا فاضل البارحة عندي وقال يل كل شيء  ..وابل بيدك ..
ـ كيف  ..؟! .
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ـ نب ةتمناك ..
أشياء كثرية احتبســت يف داخلــي  ..مل أعــرف كيــف أفــرج عنهــا ،هنــا املرحلــة األخــرية مــن خــالل مأســاة عشــتها
منا وجدت ووفقت بدو شعور مين وكل ما أعرفب بعد إلك أ زوجي أدخل السجن بسبب التءاماتب وطموحب..
كانت القصة كبرية ،لكن شعوري أبنين نقية دفعين أل أحبث عن مورد حىت أستطيع خراجب من الســجن رغــم
صرار أهلي علا أ أطلب منب الطالق ،إ أنب رجل غري مسئول وال مبايل مبصريي أو مصري أبنائي .
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نــين أحبهــا  ..أكمــل حدةثــب هبــاتني الكلمتــني ،م أخــا ةبحــث يف عيــو مســتمعيب عــن وقــع إل ـك علــيهم منــا
عشرةن عاما وهو ةكتم ابب يف قلبب عن أقاربب حىت كانت ها املناسبة .
لكن من تكو ها الفتاة اليت جعلتب ةتحدث عنها هباا الشجن والشوق ،وكيف التقا هبــا ،وأةــن  ..؟ أشــياء
كثــرية ىتــاج ىل تفســري ،ولكــن الصــمت الــاي وجــد يف عيــو مــن حول ـب دفعــب ىل اهلــروب ىل املطــبب حيــث تقــوم
زوجتب وأكرب أبنائب عداد العشاء فاهنمك يف عداد الشاي دو أ ةتفو بكلمة ..
كــا عمــر هــاا اللقــاء عشــرة أعــوام وال ةــدري حممــد كيــف رتــب لــب ومــىت وصــل ،منــا ويف الســاعة التاســعة مــن
مساء إلك اليوم كا ةدور بدو هوادة يف املدةنة ةسأل عن عنوا شقيقب ،شعر ابمللل والغيا ةطوقانب ،وتهــا تقــف
وراء ابب قرعب فجأة..
استغرب وجودها يف هاا املكــا  ،هنــا بــااهتا تلــك الفتــاة الــيت أحبهــا إات ةــوم ،تقــف غــري مباليــة بــب ،مســتغربة
س الب و صرار علا الوقوف ،فلم جتــد بــدا مــن غــالق البــاب يف وجهــب بعــد أ مسعــت صــو مــن الــداخل ةســأهلا عـن
هوةة الطارق وملح سيارة شقيقب تقف منءوةة خلف العمارة املقابلة فأسرع غري مبال بصرا مــن معــب يف الســيارة وكــا
خوفب يف غري حملب إ تبدد من االستقبال وصرا وفر األطفال ابلوصول .
أشياء كثرية ترسبت يف أعماقب ىاول أ تقول نب جيب أ تكو القناعة إلك الكنــء الثمــني هــي قــدر  ،ولكــن
كيف تكو القناعة وقد شعر بعد عشرةن عاما من املشاكل واملعاانة والغربة أ كل شــيء تــدهور بعــد أ عثــر عليهــا
وكم ــا تركه ــا إات مس ــاء ،كان ــت تق ــف عن ــد الب ــاب اخل ــارجي ،ترت ــدي فس ــتاان ط ــوةال أمح ــر وفانل ــة ص ــوف إات عن ــق
طوةل..
ـ هل أنت مسافر ..
ـ أجل ..
ـ وأن أةضا ..
ـ سوف نلتقي هناك  ..؟
ـ ال أدري ..
ـ وملاإا ..
ـ هناك مههمة بشأن تدور يف الدار  ..؟
ـ ماإا تعنني ..
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ومل ةعثر علا اعواب  ..سافرت قبــل أ ةرحــل وتغــريت وجهــة ســفر  ،قضــا أربعــة أشــهر يف جــدة م توجــب ىل
الرايض  ..حيث جيهل كل شيء ووصف ابهت ملوعد كا مقررا أ ةنفا منا زمن طوةل ..
أخا ةتجول يف الشوارع ابحثا عنها وأخا ةقلب دليل التلفو ابحثا عن اسم والدها.
أخا ةطلب األرقام اليت ىمل لقب أسرهتا فـ إا وجــد فتــاة ســأهلا عنهــا فـ إا كــا الــرد مــن رجــل أعــاد الســماعة
ىل مكاهنا ..
وأخريا عرف أ اعميع ال ةعرفو عنها شيئا ..
لقد تالشت يف الءحام وها هو ةقف وحيدا ةتلفت يف بالهة وحء قد جيدها ..
كا ةردد كثريا األمل ،حــىت يف فــر أصــدقائب أبنــب حمظــو بســفر ىل الــرايض تلــك املدةنــة الكبــرية الــيت تــدفع
مر دها ىل السعادة الكلية مبا فيها من أضواء .
ووجد شقيقها فهد يف دارة اعوازات حيث كــا ةقــوم مــع صــدةق علــا ضــافة زوجــة ومهيــة ىل حفيظــة نفوســب
حىت ةتمكن من مضاعفة بدل النقل ..
وسنحت الفرصة  ..أخــا ةعــدو وراء فهــد الــاي مل ةالحــا متابعتــب ،ولكــن فجــأة اختفــا ،لقــد انشــقت األرض
وابتلعتب وأخا ةطل يف فجوات الشوارع اعانبية ،مل ةصدق ما حدث ،نب سر غرةب ،كيف وقع هاا رغم صرار .
وعاد ىل دارة اعوازات ،حيث عثر علــا صــدةقب مــا زال يف طــابور االنتظــار أمــام املوظــف امل ــتص  ..فوقــف
جبانبب رغم نظرات املراجعني ،كا ةبكي يف داخلب ،دموعب تتساقط يف أعماقب وصوهتا ةقول ..
ـ هناك شارع جانيب ة دي ىل حي املربع ،ويف إلك ابي تسأل عن مسكننا ،هنا حارة صغرية .
نب شارع الوشم  ..والشارع اعانيب هو الشارع الاي دخل فيب فهد ،إا لقد اقرتب من اهلدف ..
ـ موسا ..
ـ من  ..هاا أنت ..
ـ أجل نب أان ..
ـ منا مىت وأنت هنا  ..؟
ـ منا أسابيع  ..أشهر  ..أعوام  ..؟
ـ وماإا جاء بك ىل هنا  ..؟ كا الس ال عاداي جدا ،لكن يف طياتــب سـ ال غرةــب ،إ أ موســا هــو الشــقيق
الثان ملن ةبحث عنها منا زمن  ..ماإا جييب  ..علا س الب هل ةقول نب ةبحث عنهم ..
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ـ ن قادم من دارة اعوازات ..
ـ وأةن تعمل  ..؟
ـ يف دائرة األشغال ..
ووجل مع موسا الدار ،حىت رحب بب فهد وخرج بسرعة ودار ابدةث بني االثنني ،عرف أ نــورة تءوجــت وأ
والد تويف ،أما والدتب فهي مع شقيقب الاي ةعمل يف القاهرة ابلسفارة ،كل شيء اهنار ولكنب ةسمع صوهتا ..
ـ هنا هنا منا طلقها زوجها ..
ـ ماإا  ..؟
ـ لقد كانت زجية خاســرة أرغمهــا أيب رمحــة هللا عليــب علــا الــءواج اببــن عمــي انصــر ،لتكــو زوجــة اثنيــة لــب ،فلــم
ىتمل إلك ،وأصيبت ابهنيار عصيب وأدخلناها املستشفا ،لقد كانت مت الءواج من شقيقب املبتعث للدراسة ..
ـ وأان ..
ـ أنت  ..؟
لق ــد وق ــع يف اتظ ــور ،ه ــل ةكش ــف ع ــن إات ــب ،هب ــا الكلم ــة ،وش ــعر أ موس ــا مل ةع ــط هل ــا األان أي التفات ــة
فواصل حدةثب حماوال االستفسار منب عن بقية األصدقاء واإلخوا ..
كا ابدةث شيقا وصوهتا القادم من فتحات األبواب من خلف السدف ةءرع يف أعماقب رسوما جدةدة .
ـ وسوف ترحل غدا مع زوجها الاي حضر وتءوجها  ..وقفء من مكانب ،نب مل ةعــد مرغــوب فيــب ار  ..ال بــد
أ موسا ةعرف كل شيء عن غرامب وأ نورة ابحت لب بكل شيء ..
أم أ الصدف هي اليت كشفت كل شيء ..
وخرج جير أإايل اخليبة ..
الاكرايت مجيلة وأمجل منها أ تقف يف ةوم من األايم القادمة لتقول شيئا ةلطف من واقع األايم الكئيبة .
ـ وهل ترغب يف الءواج ..
ـ أجل  ..؟
ـ وأوالدك وزوجتك اليت عانت معك ..
ـ سوف أوفر هلا كل ما ترغب ..
ـ ةعين بعد أ أصبحت إا ثروة مل ةعد لدةك اهتمام مبشاعر ارخرةن ..
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ـ هنا حيب ..
ـ أان أعلم إلك ،لكن تستطيع أ تقول من هي  ..؟
ووقــف أمــام النافــاة  ..وتهــا  ..كانــت ه ـي بــااهتا الــيت اســتغربت س ـ الب وأغلقــت البــاب يف وجهــب ،هنــا نــورة
تلك الفتاة اليت ضاعت منب يف الءحام منا عشر سنوات .
ـ منا مىت وهي حبك ؟
ـ منا عشرةن عاما ..
ـ كيف  ..؟
ـ تاكر مدةنتنا القد ة وتتاكر عنــدما كنــت أان وصــدةقي رشــاد و بـراهيم هنــرب مــن مالحقتــك وأنــت تصــر علــا
ال ــاهاب معن ــا ح ــىت أن ــين اض ــطررت يف آخ ــر األم ــر ىل أخ ــاك معن ــا يف بع ــض رحالتن ــا  ..ك ــا عم ــرك عش ــر س ــنوات
حينااك وكنت ىمل رساليت هلا ..
ـ أان ..
ـ أجل أنت ..
ـ لقــد كانــت تســكن يف البيــت املقابــل مــع شــقيقها وزوجتــب ،وجــدهتا إات ةــوم تقــف أمــام البــاب ،كانــت مجيلــة
بكل مع الكلمة ،وما زالت مجيلة حىت اليوم ،هنا كما قالت يل عند أول لقاء بعد الغربة ما زالت تنتظرن ..
ـ نورة ..
ـ أجل نورة ..
ـ ولكن أان أعرفها ..
ـ من خــاليل طبعــا  ..وغــدا ســوف نــاهب ســواي خلطبتهــا مــن والــدها  ..الســاعة الثانيــة عشــرة لــيال ،وكــل شــيء
هاد هــدوءا غرةبــا ،بينمــا األفكــار تتعامــل يف داخلــب ،هنــا نــورة ،مل ةكــن ةشــك يف إلــك منــا تهــا وهــي تفــتح البــاب
لــك ،كيــف كــل هــاا حيــدث  ..؟ حقــا هنــا مــن الطــائف تلــك املدةنــة اعبليــة الــيت ةغــرق فيهــا عشــقا وهيامــا  ..لكــن
كيف ..؟
وقفء من فراشب علا صرا ودبيب وحركة يف الشارع ،وأطــل مــن النافـاة ،كانــت النــار تلــتهم الــدار املقابلــة ..
بينما الصرا والعوةل ةعم الشارع وأقبلت سيارات اإلطفاء .
وتلتهم النار ثالثة من سكا العمارة مل ةستطيعوا النجاة كارخرةن ..
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وانســحب يف هــدوء ،مل حيــاول معرفــة مــن هــم املتوفــو  ..منــا اأــدرت فــوق خــد دمعــة كبــرية ال ةــدري ملــاإا
نءلت ،هل هو شعور بعظمة املأساة ،أم أ هناك وازع داخلي أغرا أب ةسكبها  ..وعاد ىل فراشب ..
❁❁❁

192

ا رتفــع ص ـرا اعمــاهري املكتومــة يف الشــارع منــا ثــالث ســاعات حــول ســيارات بــولي

النجــدة واإلطفــاء الــيت

أغلقت الشارع وتناثر رجاهلا ف وق أسطح املنازل وأمام األبواب وهم ةرو قائد ابملــة ةــرف

البــاب يف قســوة وعنــاد

لينفتح علا مصراعيب وةقتحم الدار مع جمموعة مــن رجالــب يف حماولــة هنائيــة إللقــاء القــبض علــا الرجــل الــاي أاثر كــل
ها املشاكل.
كا هاشــم كعادتــب هــاا الصــبا هــاد البــال ،غـري مبــال مبــا حولــب ،وقــد جلـ

علــا عتبــة الــدار ةضــحك مــع

املارةن من معارفب متفرسا يف وجو الغرابء ،متوقعا أنب سوف تكو هناك بظة غرةبة ..
وفج ــأة تغ ــري ك ــل ش ــيء وه ــو ةلم ــح ابنت ــب ال ــيت تخ ــرت ع ــن ال ــاهاب ىل املدرس ــة يف الش ــارع تلع ــب ،إ أخ ــا
الغضب بكل أطرافب ،وصر فيها أب تدخل الدار وأقبلــت الصــغرية وجلــة خائفــة تقــدم رجــال وتـ خر أخــر  ..بينمــا
رفيقاهتا من بنات اعريا ةشيعنها بنظرة أخرية  ..و صرخت حداهن ..
ـ م  ..ال تتأخري  ..أن يف انتظارك .
وعت الصغرية الدار م عادت خارجة مع جدهتا ،لكن هامشــا وقــف يف وجــب االثنتــني مستفسـرا  ..وعــال صــوتب
ةطالب والدتب أبشياء كثرية ،األمر الاي لفت انتبا املارة وجعل اعريا ةطلو من النوافا .
وتكوم حولب البعض يف حماولة للتهدئة ،وكأنب حياول خلق املشاكل وأمسك ناقب أحد جريانب  ..وأخــا ةهــدد
أبنب سوف ةضربب إا مل ةدخل دار وفجأة تغري كل شيء ..
فقد عال صرةب منبب سيارات النجدة  ..األمر الاي أاثر الرعب يف داخل هاشم فأســرع ابلولــوج ىل دار وقــد
أمسك بيد والدتب يف قسوة ساحبا ايها وراء رغم توسالهتا.
وفرت الصغرية ىل دار أحد اعريا  ،وأغلق الباب وراء وهو ةصر طالبا منها الدخول ..
وتكــدس رجــال البــولي

أمــام البــاب يف حماولــة قاتلــة إللقــاء القــبض عليــب  ..وأطــل مــن النافــاة وهــو ةتحــدث

ليهم يف انفعال وغضب مطالبا ايهم مبغادرة أمــاكنهم وتركــب يف ســالم ،مهــددا ايهــم أبنــب ســوف ةنتحــر وةشــعل النــار
يف بقية أسرتب بواسطة الغاز املتوفر لدةب..
وتكوم الناس  ..أخا كــل واحــد ةــروي حكاةــة عــن الوضــع  ..وأخـات ســيارات اإلطفــاء مكاهنــا يف الشــارع ..
وتطور األمر ىل حماوالت وحمــاوالت مــن رجــال البــولي

النجــدة واإلطفــاء يف االقتحــام و لقــاء القــبض علــا اعــان ..

وكلها تاهب أدراج الراي .
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ويف هــا الســاعات الــثالث الــيت جعلــت الشــارع ةتجــاوز حالتــب الطبيعيــة منــا ل تسيســب حــىت ار  ..امــتأل
أبكثر من حكاةة حول املوقف .
واستقر ابدةث أخريا أ "هامشا" شاب غري طبيعي تصيبب نوبة من االنفعال غري الشعوري  ..وإلك من جـراء
حادثة خطف تعرض هلا وهو يف السابعة من عمر عندما كا يف قرةتب .
حيث كا ةلعب مع جمموعة من رفاقب لعبة االستغماء ،ودلب تفكري ىل أ وتفي يف حد الســيارات الكبــرية
الواقفة يف ساحة القرةة  ..ومل ةكن ةــدري بشــيء حولــب و إا ابلســيارة تنطلــق مغــادرة القرةــة واأــب

الصـرا يف حلقــب

من هول املفاجأة ،فانءو مع دموعب يف ركن الســيارة حــىت اكتشــفب الســائق  ..الــاي فــوجئ ابألمــر وأخــا ةهــد مــن
روعب.
ومل ةفصح عن اعهة اليت ركــب منهــا الســيارة  ..وأضــرب عــن تنــاول األكــل لــا دفــع الســائق ىل ضـربب بقســوة
حىت أخا اعرتافب ولكن بعد مرور ثالثة أايم كانت عصيبة فقدت أسرتب أثناءها األمل يف عودتب .
كــا إلــك منــا عش ـرةن عامــا وهــا هــو  ..ةقــف ار موقفــا عصــيبا وكلهــم ةطوقونــب مــن كــل انحيــة ،هنــاك مــن
ةقف علا سقف الدار وارخرو متعلقني ابلنوافا والباب اخلارجي.
ووالدتــب الــيت اعتــادت علــا كــل مــا حيــدث منــب متحملــة كــل مــا ةصــدر منــب بقلــب األم  ..ىــاول مــن خــالل
دموعهــا اســتعطاف اعميــع تــرك ابنهــا يف حالــب ،و خــالء الشــارع مــن ســياراهتم ومــن املـارة ألهنــم بعملهــم هــاا ةهــددو
حيــاة ابنه ــا املس ــكني ال ــاي تنتاب ــب ب ــني آون ــة وأخ ــر حال ــة م ــن االنفع ــال العص ــيب  ..وال ــاي كان ــت تعاع ــب حبناهن ــا ..
ومالطفتها ملعرفتها ألسبابب ..
وحانت ساعة الصــفر  ..امســك أحــد اعنــود بيــد املـرأة العجــوز وســحبها يف قســوة ىل ســيارة النجــدة الصــغرية
حيث أمر ابحتجازها من قبــل بعــض اعنــود  ..م تعــاو مــع اثنــني آخـرةن يف فــتح البــاب ومــن خــالل صـرا اعمهــور
أخرج هاشم بعد بظات ترقب وصمت لثوا  ..وقد محلتب جمموعة منهم كما ىمل الشاة املابوحة ..
وأخا اعمهور ةصر ..
ـ ةب  ..ةب العب  ..اي  ..؟
كانت الصورة أكرب من كل الكلمات وابالة أعمق ،وأان أتمل كل إلك مــع الــواقفني وأخــات ابنــيت تبكــي ..
من هول املوقف ..
ويف كلمــات صــغرية  ..أخــات أطمئنهــا  ..وأان أملــح الــواقفني يف الشــارع ةتســربو حمــاولني اللحــاق بســيارات
اإلســعاف والنجــدة ،وتلفــت حــويل أحبــث عــن ابنــيت و إا يب أتهــا تقــف يف وســط الشــارع ىــادث ابنــة هاشــم الــيت يف
سنها  ..؟
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وقررت االنسحاب يف هدوء  ..حماوال معرفة كل شيء من خالل ما دار من حدةث أثناء وقويف..
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أان لســت غرةبــا ،وحيــايت رغــم البـ س البــادي عليهــا والشــقاء الــاي أنشــب خمالبــب يف صــحيت حــىت هـرا جســمي
ولو السقم وجنيت بلو الصفرة ،وأرهق عيين فتحول االمحرار فيهما دو رادع ..
كا إلــك ابــدةث منــا ألــف عــام  ..ســرت شــائعة ال أدري مصــدرها ،أخــا اعميــع ةتناقلوهنــا معلنــني يف ابــي
أب "ابتســام" تلــك الطفلــة الصــعبة امل ـراس إات اللــو األبنوســي هــي زوجــيت املقبلــة ،كــا ابــدةث أكــرب مــن حيــايت
الطافحة ابرمال املت اإلة يف بئر عدم املباالة ،كنت أضحك مصدقا ما ةدور حويل ..
األمر الــاي أثــر علــا عالقــيت العاطفيــة  ..الــيت كنــت أعــي

عنفواهنــا يف أحالمــي وبــني جــدرا غــرفيت فقــط ..

ألمر مبراحل مع العدةد من الاليت سئمن خويف وأرهقن خجلي وختاإيل ..
كانت ابتسام تغار من كل ما ةدور حوايل  ..ترسم اخلطط ملواجهة ما ةقوم بب بنات ابــي مــن رســومات وأمــا
إلةقاعي ،وكنت آخــر مــن ةعلــم ،فــأان كثــري االبتعــاد عــن املنــءل ألســباب فهــة ال حيــق هلــا أ تســجل يف الــااكرة وغــري
مهمة ابلنسبة لآلخرةن سو أهنا ختلق آالفا من عالمات االستفهام ..
وأخ ــات األايم خطواهت ــا  ..ىل األم ــام ،تءوج ــت فيه ــا م ــن فت ــاة أحالم ــي ال ــيت رمسته ــا األايم يف طرةق ــي فج ــأة،
كانت نورة هي االبتسامة اليت عشت فيها مع ابياة .
وأخات حيايت تخا مسارا جدةــدا بــدأت ارالم تفــارقين وابيــاة تفــتح يل ابهبــا علــا مصـراعيب مســتقبلة الفنــا
اعدةد الاي أخا قلمب ةنءف حكاايت ومعاانة ابحثــا عــن االبتســام يف عيــو ارخـرةن حمــاوال خلــق ابتســامتب اعدةــدة
الــيت أخــا ةعيشــها فــوق كــل الوجــو  ..مل ةعــد غرةبــا يف أعماقــب وقــد أخــات كلماتــب تطــرق األمســاع ومواقفــب تتجســد
مواقــع ملفتــة للنظــر معلنــة عــن واقــع جدةــد و نســا مبــدع  ..ال ةرةــد مــن ابيــاة ســو االبتســام بعيــدا عــن تســجيل
مواقف ومهية  ..و كا االمحرار أل وجهب ،ةبدو عليب االرتباك والغضب ..
ـ لقد شكت منك ابتسام ..
ـ ... ... ...
ـ تدعي أنك أخات تالحقها عرب اهلاتف .
ـ ... ... ...
لقد قالت يل الكثري  ..عن تصرفك غري الواعي معها .
ـ ... ... ...
ـ أرجوك ابتعد عنها ..
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ـ ... ... ...
ـ هنا زوجة وأم لعشرة أطفال ار .
ـ ... ... ...
ـ أنت نسا عاقل أان مل أصدق كل ما قيل  ..ولكن حدةثي معك من ابب األخوة.
ـ ... ... ...
ورحل  ..مل أقل كلمة ،كا املوقف مفاجئا  ..كا أكرب من كل الصور والتوقعات ،ودخلــت الــدار واســتقبلتين
نورة بس اهلا املعتاد ..
ـ عادل  ..ماإا كا ةرةد عبد هللا ..؟
ـ لقد عءمين علا الغداء  ..غدا ،واعتارت ..
لكن الصور املرسومة علا حمياي ختتلف عن اعواب ،الاي ال أدري كيف ألفتب وصــمتت مل ىــاول قــول شــيء
 ..وأخات أفكر ،كا املوقف كبريا ومرحلة االختبار صعبة.
ـ نورة  ..لقد اهتمين أبنين أعاك

ابتسام  ..؟

ـ ماإا  ..؟
ـ هاا هو األمر اهلام الاي تردد من أجلب ثالث مرات حىت ةكلمين فيب ..
ـ وأنت ماإا قلت  ..؟
ـ مل أقل شيئا ..
ـ غيب ..
يل منا زواجنــا ،كــا االنفعـال ابداي علــا وجههــا ،وأســرعت ىل التلفــو
كانت ها أقو صفعة توجهها نورة ّ

وأدارت القرص م انولتين السماعة وهي هتم

..

ـ نب عبد هللا  ..طالبب ابلدليل املادي  ..أوقفب عند حد  ..لقد اهتمون ابلكثري ،ولكن كنــا أقــو وكنــت أنقــل
لك بعض ما ةقولنب عين من خالل أحادةثهم املتناثرة ،فلما أعيتهم ابيل بدءوا ةشنو اهلجوم عليك ..
ـ عبــد هللا  ..لقــد فكــرت يف كالمــك كث ـريا وهــا أان أتصــل بــك بعــد أ وصــلت ىل حــل ،أرجــوك أ ىــدد مــىت
أخات أعاك

ابتسام وهل هناك وقت حمدد  ..لن أســكت علــا هــاا االهتــام ..ســوف أدافــع عــن نفســي  ..أمامــك

أمام كل من جيازف بدو وعي ..
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وأغلقــت الســماعة يف وجه ــب  ..كــا ةرة ــد أ ةقــول ش ــيئا فلــم أمنحــب الفرص ــة ،لقــد وج ــدت أ صــميت وه ــو
حيدثين  ..ختاإل  ..وار فألجرب هاا الت اإل معب  ..ولكن بفرضب عليب ..
وشــعرت أبنــين انتصــرت وأان أحتضــن نــورة الــيت أخــات ىــدثين أبشــياء جدةــدة رواهــا هلــا الــبعض عــن حيــايت
السابقة وكيف كنت أعي

ومع حيايت اعدةدة .

ولكن مع إلك مل تستطع أ تصل ىل شيء واضح كنت أعيشب و إا بيدي نورة تطــوقين يف حنــا تــدعون ىل
الفراش حيث ةنــام صــغريان يف هــدوء متناســيا أنــين أهــوي ىل القــاع  ..مــن خــالل انتظــاري الــرد مــن أشـ اص اســودت
الدنيا يف أنظــارهم ،وكانــت مرحلــة فقــدا الــاات املبنيــة علــا الضــياع  ..بعــد فقــداهنم كــل شــيء ،والشــعور أب هنــاك
امرأة سيئة السمعة ىاول مجع مشلهم ،وخلق وجود لب من خالل عادة امسهم ىل ابياة يف صورة جدةدة كتابعني .
وغرســت قبلــة قوةــة فــوق الشــفتني املنفــرجتني عــن ابتســامة حــب ،لقــد كانــت كــل جنــاحي ،وهــا هــي تبكــي معــي
وتناسينا أ النور حولنا ،فكانت بظــة ابــب الــيت مل تنطفــئ شــعلتها رغــم مــرور عشــرة أعــوام علــا زواجنــا تضــيء كــل
شيء ..
(الصورة األوىل)
❁❁❁

198

عندما تكو األحالم كبرية تتوقف األايم عن العطاء لتشعر إلك ابــامل ابعــوع وابرمــا والتشــرد ،حماولــة قــدر
املستطاع نءف جراحب حىت آخر قطرة من ابياة.
و لقـ ــاء فـ ــوق رصـ ــيف مهجـ ــور ،يف مدةنـ ــة كـ ــل القلـ ــوب فيهـ ــا آلـ ــة تسـ ــري وفـ ــق خمطـ ــط غـ ــري مراعيـ ــة املشـ ــاعر
واألحاسي

..

وكــأ "عــادال" هــو الوحيــد إو القلــب الطبيعــي  ..ةنــبض ابلــدم  ..وةتــدفق مــن خــالل الشـراةني  ..والــدماغ ..
س ــاراي بك ــل قس ــوة ىل األعم ــاق لتج ــد العي ــو ش ــيئا تتأمل ــب ،والعواط ــف أحاس ــي

وح ــب تبح ــث ع ــن هناة ــة ل ــب ..

تض ـ مت األفكــار يف رأس عــادل حــىت نــب مل ةعــد موجــودا يف مكــا معــني ،فجــل وقتــب ســاهم  ..ةتلفــت نــة وةســرة
ابحثا عن معينب الاي مل ةفكر يف ةوم من األايم أنب سينضب ..
م ــرت األايم س ـرةعا وه ــا ه ــي عش ــر س ــنوات ،وك ــل ش ــيء يف ع ــادل ةتغ ــري م ــا ع ــدا عواطف ــب ،ومش ــاعر ابامل ــة
املسربلة برداء جدةد هو الرتدد واخلوف من الوقوع مرة اثنية ضحية لألايم .
ـ عادل  ..لقد حضر عبد هللا  ..ثالث مرات ةسأل عنك..
ـ من  ..؟
ـ عبد هللا  ..حضر ثالث مرات ةسأل عنك ..
ـ وماإا ةرةد  ..؟
ـ مل ةقل شيئا ولكن االرتباك ابد علا حميا  ..و  ..و ..
مل تكمل نورة مجلتها حىت كا جرس الباب ةر بشكل مءعج فلم ةهتم عادل ببقية ابدةث ومل ىــاول كمــال
مجلتها حيث جرت ىل الباب فءعة  ..فالساعة تشري ىل الثامنة مساء وأطفاهلــا الثالثـة مل حيضــروا مــن عنــد جــدهتم ..
فانشغل ابهلا رغم قرب الدار  ..لكن الظالم امل يم علا الكو أاثر قلقها ..
ووجدتب كا هو ..فلم تنب

بكلمة  ..منا التفت ىل عادل الاي ةقف وراءها ..

ـ أهال تفضل ..
ـ شكرا  ..ن أرةدك يف كلمة ..
ـ طيب نشرب الشاهي ..
ـ شكرا ..
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ـ ابرد ..
ـ آسف أان مستعجل ..
وخرج عادل من الدار مع عبد هللا وركب السيارة اليت ما زال حمركها دائرا..
ـ عادل  ..نين يف غاةة ابرج  ..ولكن ال بد أ أىدث معك يف األمر ..
ـ لقد إكرت يل نورة أنك حضرت ثالث مرات ..
ـ أجل ..
كانــت ابكاةــة مفاجــأة  ..مل ةكــن ةتوقعهــا أو تصــل األم ـور ىل هــاا الــرتدي بعــد أعــوام ثالثــة مــن املناوشــات
واملناقشات حول زوجتب وعالقتها أبسرتب  ..ها هم ةعودو من جدةد عن طرةقب خللق حالة من الشك ..
ـ أان أعاكسها  ..؟
ـ هكاا قالت  ..ولكن أان غري مصدق ..
ـ وملاإا نقلت الكالم يل ..
ـ أنت أخي وهي أخيت  ..وأرةدك أ تكو علا بصرية  ..ومل ةســتطع املناقشــة ،اكتفــا ابلصــمت واإلنصــات،
واتفق االثنا علا كتما األمر حىت ةتم معرفة حقيقتب والوصول ىل بر األما .
ـ ماإا كا ةرةد  ..؟
ـ ال شيء  ..عند ضيوف  ..ودعان للغداء غدا .
ـ ما هو معقول  ..من الساعة الثامنة حىت العاشرة تقرةبا جملرد "العء ة".
ـ أجل  ..؟
ـ ليب أان  ..ةب دوري كا من الواجب خالل تردد يف املرات الثالث ةقول يل ..
ـ هاا اللي حصل ..
انتهت برامج التلفءةو الساعة الواحدة  ..ومل ةتحرك عادل من مكانب  ..وهنضت نــورة إلهنــاء بعــض األعمــال
يف املطبب ..
ـ أعطين كوب ماء ..
واب هلا بكل شيء  ..نب متهم مبالحقة ابتسام  ..ومكاملتها ابهلاتف رغم أهنا متءوجة ولدةها أطفال ..
ـ من قال هاا ..
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ـ عبد هللا ..
ـ لقد عرفت  ..هنا مل تكن عء ة  ..لكن ماإا ترةد أ تفعل ار ..
ـ ال أدري ..
ـ كيف ..
ـ لقد اتفقت معب علا أ أنتظر حىت هناةة األسبوع ..
ـ إا بدأت محلة اإلشاعات هاا الصيف  ..عن طرةقك ..
أخات األايم تكشف الكثري من األحداث العميقة اليت كا عادل ةت يلها جمــرد أوهــام ،فكــل األصــابع تشــري
ىل أ قرةبب ةعرتض طرةق كل شيء لب بصفتب موظفا يف دارة حساسة ليستأثر هبا ..
ولكــن شــيئا واحــدا مل ةســتطع ابصــول عليــب ،وهــو املكانــة الــيت وصــل ليهــا عــادل عــن طرةــق كفاحــب واملركــء
املرمــوق الــاي وصــل ليــب ،فأخــات الصــحف تتحــدث عنــب وتــربز صــور يف أكثــر مــن مناســبة ،هنــا مرحلــة الت ــاإل
ابقيقي  ..إ مل ةبق شيء وقد اتضحت األمور  ..وعرف اعميع مصدر اإلشاعة ،لقد كانت صفاء  ..مصدرها ..
حيــث كانــت تبحــث عــن حياهتــا مــن خــالل البحــث عــن إات جدةــدة حاملــة  ..عاشــتها يف طفولتهــا ومرحلــة
معاانة يف مرحلة الشباب حيث انفصل والدها وعاشت حد شقيقاهتا قصة حب أقدمت بسببها علا االنتحار .
فكانــت تبحــث لــااهتا عــن موقــع قــدم فــوق رصــيف ابيــاة  ..وكــا زواجهــا عــن قصــة حــب لكــن هــا القصــة
تراكم عليها الرماد ،فكا ابء عميقا وهــي تــر قصــص حــب مــن حوهلــا تتــوهج ةوميــا ،فــأرادت أ تكــو هلــا قصــة
حــب جدةــدة ،ولكــن مــع مــن  ..معــب هــو علــا حســاب كــل املبــاد وابيــاة لتشــعر مــن حوهلــا أبهنــا مــا زالــت فتــاة
املوقــف ،وشــعرت ابخلسـرا  ،وهــي تلمحــب بع ـد بظــة انفعــال  ..وســاعة جتلــا قــدمت فيهــا كــل شــيء ةهــرب مــن بــني
ةدةها خالقا يف أعماقها ألف خنجر  ..واختفا بعد أ شعر بعظم خطئب وقاارة تلــك اللحظــات الــيت ال ةــدري كيــف
كانت وقد سلبتب دراكب وشعور بدو وعي ..
وأخات جتري وراء الهثة  ..خالقة املواقف واملناسبات وكا ةواصل رحيلب وهربب ..
لقــد علــم أهنــا مصــدر اإلشــاعة بعــد عــامني مــن الغيــاب واالنقطــاع بعــد أ أخــا ةســأل مــن حولــب عــن حقيقــة مــا
قيل علا لسا ابتسام  ..اتصل جبميع أقاربب حماوال التوصل ىل النتيجة ..
ـ عادل  ..أتعرف ماإا حدث .
ـ ماإا حدث  ..؟
ـ صفاء  ..انتقلت ىل رمحة هللا .
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ـ ماإا !! ..؟
ـ لقـ ــد اتصـ ــل يب أخوهـ ــا وأخـ ــربن  ..أ عبـ ــد هللا اصـ ــطدم حـ ــد الشـ ــاحنات منـ ــا ةـ ــومني وأدخـ ــل االثنـ ــا
املستشفا يف حالة غماء ..
ـ اي هلل ..
كا القدر أكرب من كل شيء ،وأخا ةتأمل يف عيين نورة متاكرا ماضيب منا آالف السنني ،حيث كــا ةصــارع
األمــواج وحي ـدا يف زورق بــال جمــادةف  ..كــا املــوج عاتيــا ،وكانــت األنــواء شــدةدة  ..وأطلــت هــا العيــو مــن وراء
السـحب تنادةــب  ..تــدعو ىل االســتمرار ،كــا ال ةعــرف عنهــا شــيئا ســو أهنــا طفلــة تســكن الشــارع الــاي تقــيم فيــب
أسرتب  ..وكانت األسر أسرة واحدة .
وكا االثنا طفلني مل ةتجاوزا مرحلة اإلدراك  ..وها مها وبعد عشرةن عاما ةلتقيا من جدةد .
(الصورة الثانية)
❁❁❁
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نب الربيع حيث ارتفعت الثراي ،وأخات األوراق الصفراء تتساقط مــن فــوق األغصــا بفعــل الــراي الشــدةدة،
وأخات السماء بني الفينة واألخر تتبلد ابلسحب الداكنة معلنة عن موسم املطر ..
وأخا ةتحدث  ..اسرتسل ،ةشتكي إلك القادم من هناك وجعــل كــل شــيء يف الــدار ةنقلــب رأســا علــا عقــب
بعد السعادة اليت كانت متأل الءوااي  ..واألحالم الربيعية املشنوقة اليت أخات ترقص جاال علــا بشــائر قــدوم املولــود
األول بعد انتظار وعناء عاشب ألف عام ..
كانت البداةة فكرة صغرية مل ةدر كيــف حضــرت  ..منــا وجــد نفســب يف ســاحة مطــار القــاهرة ةتلفــت ابحثــا عــن
س ــيارة أج ــرة تقل ــب ىل أق ــرب فن ــدق ،ةقض ــي في ــب بقي ــة ليلت ــب م ةتص ــل ابألرق ــام ال ــيت زود هب ــا أص ــدقاة ليج ــد ش ــقة
مفروشة ..هنا املدةنة الساهرة إات األنف والعيو الثالث األضواء تشد االنتبا والءحام ةءرع الفر يف األعماق ..
وأمــام ابب الفنــدق وجــدهم اثنــني مــن موطنــب  ..نــب ةعــرف هــا الســحن ،لقــد شــاهدها أكثــر مــن مــرة لكــن
أةن..؟
وتعرف هبم ..
لقــد قــدم األول للعــالج  ..وارخــر للرتفيــب عــن الــنف

 ..وأنــت  ..؟ مل ةكــن ةتوقــع السـ ال هبــا الصــالبة أو

القوة ..
من أجل الءواج  ..؟
رح ــب هب ــم ص ــاحب الفن ــدق  ..وأخ ــرج ك ــل واح ــد م ــن جيب ــب مفكرتـ ـب فكله ــم حيم ــل يف جيب ــب ع ــدة أرق ــام ..
وخطــرت فكــرة جدةــدة ،ملــاإا ال ةــتم مقارنــة األرقــام يف املفك ـرات الــثالث لعــل هنــاك رقمــا لــد اعميــع ،لكــن كــا
التنافر  ..والبو شاسعا ،منا اتفقوا علا اإلقامة معا مهما كانت الظروف ليعي كل واحد فيهم علا سجيتب ..
وقال ! ...
وجدهتا ودةعة هادئة ،كل شيء فيها ةثــري الطمأنينــة يف الــنف  ،وقلــت هلــا نــين أحبــث عــن ولــد  ..أرغــب زوجــة
دائمة ،ولكن كابت وادعيت أنين موظف كبري  ..رغم أنـين مســت دم  ..ومبرتــب ضــئيل ،لكــن لـدي دخــل آخــر مــن
دار أملكها وأقوم بتأجريها ومتجر صغري ةقع يف ابي الاي أسكن فيب ..
وودعـت رفيقـ ّـي علــا أمــل أ ألتقــي هبمــا مــرة أخــر  ..وعــدت حيــدون األمــل يف أ أعــي

حيــاة كلهــا هنــاء،

ووجدت ما أحبث عنب من خالهلــا فلــم أجــد حرجــا مــن أ أقــول هلــا حقيقــة وظيفــيت ،كانــت تبحــث عــن االســتقرار مــن
203

خالل قناعتها مبا أقدمب هلــا  ..وأشــعرهتا ابالحـرتام ،حاولــت أ أقــول هلــا هنـا كــل شــيء يف حيــايت وترةثــت قلــيال  ..م
واصل حدةثب وهو ةهم شعال سيجارة .
وإات ليل ــة ال أدري م ــاإا ح ــدث ه ــرب الن ــوم م ــن فراش ــي فأخ ــات أتقل ــب  ..أح ــاول بش ــىت الط ــرق وحط ــم
الصداع رأسي  ..كانت هناك أكثر من مائة مطرقة وآلة حفر تشتغل يف داخلي معلنة األرق واإلزعــاج مقدمــة بظــايت
ىل حــارس الســلطا اعلــف الــاي أمســك يب مــن شــعر رأســي وأخــا ةســحبين فــوق األشــواك غــري مبــال مبــا ةصــيب
جسمي وأخا دمي أل الطرةق بلونب ورائحتب ..
ـ أظن األستاإ صاحل عبد الرمحن ..
ـ أجل أي خدمة اي عءةءي ..
ـ أان ابن عم فائءة  ..؟
ـ أهال وسهال ..
ومل أجـ ــد يف داخلـ ــي قبـ ــوال للمـ ــدعو حممـ ــد ،إ أنـ ــب زرع يف أعمـ ــاقي دائـ ــرة ضـ ـ مة مـ ــن النفـ ــور واالمشئـ ـءاز ..
وعالمات استفهام ال ىصا  ..أخات تشاركين خطوايت معلنة يف قسوة عن بداةة مرحلــة جدةــدة مــن الصـراع ،ورغـم
إلك رحبت بب ..
وجعلتــب ةقــيم يف داري حــىت عثــر علــا منــءل اســتعدادا الســتقدام زوجتــب وابنــب ،لكــن األمــور تغــريت كث ـريا ..
أخات فائءة تتامر من ابياة ،وتطالبين يف نف

الوقت ابلسفر لتضــع هنــاك  ..آخــاة علـ ّـي أنــين تغــريت وأ الكابــة

اليت قلتها عن عملــي ســوف جتعــل أســرهتا إا علمــت أنــين جمــرد مســت دم يف الــدائرة الــيت أعمــل هبــا تطالــب بتطليقهــا
مين حيث أ مستواهم املعيشي والوظيفي أفضل مين بكثري .
وأخات كل ةوم تقول شيئا جدةدا  ..حىت أسرار املكتب الاي أعمل فيب كانت تصلها أوال أبول .
وقررت مفاىة حممد بالك  ..غري أنين ترددت كثريا ووصلت زوجتب وابنــب ومل متــض أســابيع حــىت شــب خــالف
بينهم ،فأصرت علا العودة ىل أسرهتا ..
وأصر هو علا أ ةبقا ابنب معب ،وسافرت الءوجة وبقي االبن ةقضي معظم وقتب عندي ..
وحصلت علا جازة استثنائية ألسافر مع فائءة لقضاء بعض الوقت ولتضع بــني ةــدي والــدهتا وشــارحا مــا جـد
يف حيايت من مالبسات لعل أسرهتا تعيد ليها صواهبا.
كانت الفرحة كرب ..
ـ هل تتهم أحدا ابلسرقة ..
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ـ أبدا ..
ـ ما مقدار املبل املسروق ..؟
ـ عشرة آالف رايل..
ـ وملاإا تضع مثل هاا املبل الكبري يف شقتك..
ـ ألنين أنوي السفر يف اإلجازة ..
ـ وهل ةعين هاا بقاء املبل معك  ..؟
ـ سوف أدفع منب ستة آالف رايل تمني ضما للعودة..
ـ كيف ..
ـ بصفيت متعاقد وطالب جازة طارئة لظرويف العائلية فال بد من دفع هاا الضما .
ومل ةســفر التحقيــق عــن شــيء ،لقــد دخــل أحــدهم شــقة حممــد وســرق منهــا عشــرة آالف رايل وبعــض الــدما
وأشياء ال ةستحق الاكر.
إا كا هو مسافر أةضا يف الوقت الاي أان أخات فيب جازة للسفر ماإا ةعين هاا.
وأنشب الشك خمالبــب يف صــدري ،وأســرعت ىل الــدار حيــث وجــدت عنــد فــائءة بعــض الســيدات وحاولــت أ
أصر فيها معلنا اكتشايف حقيقة خيانتها.
لكــن اهلـدوء املرســوم علــا حمياهــا وآاثر اإلرهــاق البــادي يف عينهــا مــن آالم ابمــل جعلــين أكــتم غيضــي وأردم
الشك املرتسب يف أعماقي ..
وسافران ..
أجل سافران  ..ولكن
عدان  ..مع طفل مجيل اخرتان لب اسم عبد الرمحن مجيعا ،كانت حماولة ترفيــب مــن فــائءة يل ،وقــد وجــدتين أحبــث
عن رضاها ،و كا إلك إا أثر عكسي علـ ّـي ومــن خاللــب شــعرت أنــين أقــرتب أوهــا أكثــر ،رغــم أهنــا يف مرحلــة مــن
املراحل خلقت بيننا جدارا صلبا من ابدةد ،إهبت معب صرخايت أدراج الراي وشعرت ابلعطف عليها .

ال أدري الــدافع ىل إلــك ،لكــن كانــت يف داخلــي رغبــة أ أطوقهــا بيــدي وأمحيهــا مــن وهــج الشــم

ولفــح

الراي ..
205

كانــت بداةــة فصــل ربيــع جدةــد  ..أخــات فيــب أشــعر جبمــال مــا حــويل ،وأ ابيــاة جمــرد أغنيــة مجيلــة جيــب أ
ةغنيها اعميع من خالل االبتسام وابب ..
ـ لقد تدهورت بب السيارة ..
ـ مىت كا إلك ..
ـ منا أسبوع ..
ـ لقد انتها التحقيق يف السرقة  ..وقفل اتضر أل الشرطة مل تستطع معرفة اعان.
ـ وهو ..
ـ تنازل عن القضية ..
ـ ةعين ..
ـ ال أحد ةعرف كيف وقع ابــادث ،لقــد مــات متــأثرا جبراحــب بعــد دخالــب املستشــفا ةــومني ،أمــا ابنــب فقــد ســلم
رغم أنب مصاب ببعض الكدمات ..
وأسرعت ىل املستشــفا حيــث ةرقــد الصــيب ،ووجــدت أنــب خــرج ،اســتلمب أحــد زمــالء حممـد مــن املستشــفا يف
الصبا علا أمل رسالب ىل والدتب يف القاهرة ..
وعدت أدراجي  ..ىل الدار غري مهتم بباقي الوقت يف العمل ،كا ابء أكرب من أ حيتمل ..
وقررت أ أصمت ..
فاملرحلة اليت عشتها تدفعين ىل أ أكتفي بعد ها النهاةة أب أقف أمام فائءة ..
والكلمات اتبوسة يف داخلي تبحث عن خمرج مكتفيا بتأمل زرقة عينيها .
❁❁❁
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الطرةــق طوةــل  ..واألحــداث اليوميــة تلهــب املشــاعر ،فكــل شــيء غــدا غــري طبيعــي رغــم اتــاوالت امليتــة الــيت
تدعو ىل عادة النظر ،والبحث يف ب ب كل عني عن مستقر ،ومنتجع هاد

أل الفـراغ والقلــق املرتســبني يف أعماقنــا

سعادة .
وأخا ةتلفت حولــب ،لقــد تخــرت الطــائرة املقلــة هلــا عــن الوصــول ،هــا هــي الســاعة اخلامســة مســاء ،وكــل شــيء
عادي يف املطار ،أتر كانت الرحلة سرةة ،لاا كل شيء عادي أم أ يف األمر شيئا .
الساعة اخلامسة والدقيقة اخلامسة ..
شعر أب هناك عينني تراقبانب ،أتر ارتباكب فضحب فمشت قادمة مع والدها ووالدهتا وشــقيقها األكــرب بضــور
عقد قرا قرةب هلم ،هكاا قالت الساعة الثانية عشرة ليال ..
نب سوف ةشاهدها  ..سوف حيتضنها  ..وةقبّـل جبينهــا ووجنتيهــا  ..وعينيهــا وشــفتيها  ..ســوف ةســتويل علــا

كل قطعة من جسمها حقيقة ار  ،لقد شعر ابلغربة ،هو ةراها تءف البن عمها ،كانت الدموع يف عينيها ولكــن مــاإا
تقول ؟ هل تصر مبلء فيها ،نين أحب  ..وهل سوف متر ها الصرخة مــرور الكـرام ،أم تكــو هلــا عواقــب وخيمــة
وشكت لوالدهتا ،اليت تطاةر الشرر مــن عينيهــا  ..شــكت لصــدةقاهتا فلـم جتـد العــو وهــا هــو ةهــاجر  ..وةرتكهــا لليــل
الطوةــل تتقلــب يف فراشــها وحيــدة ،لقــد اقتــنص أول فرصــة للهــرب فرحــل دو كلمــة وداع حقيقــة ،تركهــا للضــياع ..
وتاكرت "صاحل"  ..رفيــق األحــالم الــاي التقــت بــب إات ةــوم ةقــف أمــام ســيارتب يف الســوق العــام ،حمتــارا ةبحــث عــن
منفا لل روج وابملصادفة كانت السيارة اليت متنعب من اخلروج سيارة والدها.
مل ةقل شيئا  ..منا كا هناك حدةث سري دار بينهما خالل النظرات املتبادلــة واالبتســامة الصــغرية الــيت رفــت
فــوق العيــو  ،ومــن خــالل أخيهــا الــاي أخــا ةعتــار فطــال ابــدةث بــني االثنــني  .ليكــو موعــدا جدةــدا ،تعــاطف مــع
األايم وأحاطتب الليايل ابلكتما  ،وةتطور األمر ،ف إا بكل شيء ةنهار مبقدم ابن عمهــا لتتــءوج وتســافر مــع أســرهتا ىل
الرايض لإلقامة هناك  ..ال شــيء كــا ةشــدها البــن عمهــا ســو رابطــة الــدم  ..و صـرار والــدها علــا أ جيــازي أخــا
األكرب خريا لقاء قيامب علا ش و األسرة عندما غاب والدهم منا ثالثني عاما عن الوجود ..
الساعة اخلامسة والنصف ..
مل تعد العينا املتلصصتا تراقبانب ،وشعر حبركة يف املطار فنهض من مكانب واقــرتب مــن موظــف االســتعالمات
..
ـ طائرة الرايض مىت تصل ؟ .
ـ ألغيت الرحلة ..
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وخرج ال ةلوي علا شأعوام.ا إلك منا أربعة أعوام  ..االنفجار يف داخلب دعا ىل ترك عملب وشـراء ســيارة
أجــرة ،وابصــول علــا بيــا بــرحالت اخلطــو اعوةــة اليــومي ليكــو كــل ةــوم يف الســاعة اخلامســة مســاء يف املطــار..
ةنتظرها لعلها تصل  ..فرحلتها امللغاة مل حيدد هلا موعد جدةد وهي مل تتصل بب حىت خترب ابعدةد ..
نب ةعرف أ زوجهــا ســافر إلــك اليــوم يف مهمــة عمــل ومهيــة لل ــارج ،اكتشــفت كابــب عنــدما اتصــلت ابإلدارة
اليت ةعمل هبا ،فوجدت أنب جماز ملدة شهر ،لاا قررت أ تقابلب بشيء من اخلطااي اليت ةرتكبها يف حقوقها كامرأة ..
كا الوهم كبريا ..
فلم ةستطع اخلالص منب ..
كانــت الصــدمة كبــرية ابلنســبة مل ـ ووالــدها  ..ووالــدهتا عنــدما ألغيــت الرحلــة وتج ـل الســفر  ..أةضــا الفــر
الاي كانت إاهبة مع أسرتب بضور ألغي ألسباب خارجة عن اإلرادة ..
وتط ــوع ص ــدةق وال ــدها ع ــادهتم ىل املن ــءل يف س ــاعة مت ــأخرة م ــن اللي ــل ولرغبته ــا يف ىط ــيم ك ــل القي ــود ال ــيت
عاشــتها ،طلب ـت م ـن الصــدةق الــاي التصــقت بــب ووجــدت فيــب صــورة طبــق األصــل مــن فــارس أحالمهــا الــاي كــا
اخلوف ةسربلب فلم ةهتم برجائها أ ةقوم بءايرهتا ..
ـ نين أنتظرك ها الليلة الساعة ابادةة عشرة ..
هنا الساعة اليت كانت تعي

فيها حبها ما مــن خــالل التلفــو و مــا مــن خــالل لقــاء سـرةع أمـام البــاب ،أو يف

السوق حيث تكو برفقة حد أخواهتا .
ويف الساعة ابادةة عشرة كا الصدةق ةقرع البــاب ،وكــا أةضــا زوجهــا الــاي عــاد بعــد أ ســرق أحــدهم كــل
ما معب من نقود..
التقا االثنا أمام الباب ،فاحتار الصدةق الاي مل ةعرفب وصر فيب ..
ـ وهل أنت علا موعد معها ..
وشــل املوقــف الرجــل فاهنــار  ..مــاإا ةعــين هــاا وأدخــل املفتــا يف البــاب ودخــل هبــدوء ىل الــدار وتســلل علــا
أطـراف أصــابعب ىل غرفتهــا فوجــدها انئمــة نومــا عميقــا  ..فأخــا ةهءهــا وةصــر ابمسهــا ،فلــم تــرد وأســرع مــن يف الــدار
علا صوتب وأخا اعميع ةرحبو بب ،متناسني م الــيت تناولـت قبــل أ تنــام قرصــني خمــدرةن لــرت

مــن األفكــار الــيت

عششــت يف داخلهــا ،وأســرع اعميــع ليهــا فلــم تشــعر هبــم ومحلهــا اعميــع ىل الســيارة لنقلهــا ىل املستشــفا ،حيــث
جــر عمــل فحوصــات هلــا واكتشــف اعميــع أهنــا خمــدرة ابملنــوم ،وأ صــحتها أبحســن حــال وجــر عطاةهــا منبهــا
فأفاقت لتجد زوجها أمامها  ..ومجيع أفراد األسرة فأخــات تتــأملهم واحــدا واحــدا وأجهشــت ابلبكــاء عنــدما التقــت
نظراهتا بنظرات زوجها ..
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لقــد ك ــا الطرة ــق ط ــوةال  ..وغ ــدت اتط ــة ال ــيت التقــا فيه ــا االثن ــا يف ع ــامل النس ــيا وه ــا ه ــو ..ويف الس ــاعة
اخلامسة تصل أسرة  ..قدمت علا رحلة الساعة اخلامسة القادمــة مــن الــرايض يف هــدوء ومل ةالحــا أ مــن بــني هــا
األسرة اعدةدة م  ،فقد كانت تضع حجــااب كثيفــا علــا وجههــا ،ومل تتفــو بكلمــة منــا ركبــت الســيارة حــىت ترجلــت،
ومل ةالحا وهو خا أجــرة املشــوار أنــب ةقــف أمــام الــدار الــيت كانــت منــا ســنوات ســبع مضــت مــن الطــني واخلشــب،
وكا

يت كل مساء الساعة ابادةة عشرة للقاء جدةد  ..نسي كل شيء من إلك وأصبحت الدار عمارة شــاهقة هلــا

ابب جدةد ..وأضواء تضيء عتمة الشارع.
❁❁❁
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قال :كا إلك منا عشر سنوات وأان يف بداةة نشاطي الثقايف مسئوال عن مكتب اعرةدة الــيت أعمــل فيهــا يف
مــدةنيت ال أدري ار تقرةبــا كيــف كانــت البداةــة حيــث كــا املكتــب ابــايل يف عمــارة أغلــب ســكاهنا مــن األطبــاء..
والعمــارة اباليــة نصــف ســكاهنا أطبــاء وعيــادات خاصــة  ..لقــد كــا األمــر خمتلفــا جــدا فقــد كــا مكتبنــا هــو املكتــب
الوحيد يف ها املدةنة ورغم اإلغراءات اليت حصلت عليها من اعرةدة ابمليءات اخلاصة اليت أستطيع ابصــول عليهــا
عندما ةكو عملي ابملكتب الرئيسي ،فقد وقفت أمام كل املغرايت .
كانــت بــداةيت يف صــفحة الثقافــة واألدب ،حيــث بــدأت أكتــب وأان يف مقاعــد الدراســة التحلــيالت األدبيــة م
ىولت ىل كتابة القصة األمر الاي جعل الكثري ةســأل عــن صــاحب هــاا االســم وحيــاول التعــرف ليــب ،وأان يف زاوةــيت
يف أحد املقاهي كل ةوم بعد أ أختلص من كتيب املدرسية وأصدقائي أقبع ابحثا عن ش وص لتلــك القصــص ،أو مــن
خالل دخويل صاالت السينما املوبوءة اليت ةدامهها رجال الشرطة ابإلةعــاز مــن رجــال اهليئــة ،كنــت أحيـاان مــن خــالل
الدخا الاي تعبق بــب الصــالة والصــفري الــاي ةتعــاىل عنــدما ةنتصــر البطــل يف أحــد املشــاهد  ..كانــت هــا الصــاالت
السرةة ال تتقيد ابلتعاليم أو التعليمات ،املهم تكتا ابملر دةن أطفال ورجال ..
وإات ةوم إا جبرس التلفو ةر و إا حداهن تسأل عن امسي ..
وأخات ىدثين عن حياهتا وطموحاهتا ،حماولة أ جتد فرصة للحياة من خــالل اعرةــدة وبواســطيت ،كــا صــوهتا
ةنبثق عن فتاة مثقفة متتلئ حيوةة ونشاطا ورغبة يف أ تكتب مهما كا األمر الف كل التوقعات وأ لــدةها الكثــري
لــا كتبتــب مــن خــالل لارســتها ابيــاة حســب مــا ةقتضــيب اجملتمــع ال ـاي تعــي

فيــب والــروابط األس ـرةة الــيت ىــتم عليهــا

االكتفاء اببدةث عرب التلفو ومع ش ص معروف ةثق فيب من حوهلا ..
ك ــا المس ــي فعل ــب عن ــدما عرف ــت م ــن أان ،فطلب ــت م ــين مس ــاعدهتا ،ورحب ــت هب ــا كناش ــئة تبح ــث ع ــن الطرة ــق
ابقيقــي ،للوصــول ىل اهلــدف املنشــود وشــعرت ابلغــرور الــاي ةفــاجئ بــب أي نســا عــادي عنــدما جيــد مــن تدحــب،
وكيــف يب وأ ان كاتــب معــروف أستســي عبــارات اإلط ـراء وأحبــث عــن ابقيقــة مــن خــالل مــا أجــد وأعيشــب يف الواقــع
الاي أعي كل متناقضاتب وسلبياتب إلحساس داخلي فضل أ ةعود ىل األعماق والــيت فــرض عليهــا كــل شــيء حــىت
رض ــيت ابلواق ــع امل ـ مل ل ــي

لطموح ـات رايدة ــة ومواجه ــات متعص ــبة ،ولك ــن القتن ــاع أب هن ــاك جمتمع ــا أفض ــل حي ــب

الوصول ليب .
فكا هلــا الفرضــيات املرتســبة يف أعمــاقي أثرهــا املــر الــاي امتصــت مبوجبــب كــل الطموحــات والصــور اعماليــة
للرضاء مبا هو موجود ،فكا أ هجــرت مقاعــد الدراســة ورحلــت بعــد موافقــة علــا االســتقالة مـن كـل ارتبــا عــائلي
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مهــاجرا ىل مدةنــة أخــر  ،ولكــن ألعــود فــي حنــني ،وأعــود يف نف ـ

الوقــت للرضــا أب أكــو لــثال للجرةــدة الــيت

عاشت كل أحالمي من خالل نشرها ملا أبعث .
ـ ايسر  ..هل أستطيع مساعك آخر ما كتبت ..
واستمعت ليهــا كانــت قطعــة وجدانرائعــة.ة  ..طلبــت منهــا أ تعيــد لقاءهــا بعــد أ أشــعرهتا بــرغبيت يف كتابتهــا
ونشرها يف اعرةدة..
ـ ال مانع لد ايها .أ أمليك ايها  ..ولكن النشر جيب أ أفكر فيب.
فكرت كثريا يف النشر  ..أو أهنا تناست إلك ،وهاا ما ملســتب مــن خــالل اتصــاهلا املســتمر يب ،و صـرارها علــا
مساع صويت من خالل أسئلتها القصرية يف شىت املعارف إ أهنا ىولت ىل مستمعة ..
ـ أشكرك  ..علا كل املواقف املشجعة ..
ـ أان الاي أشكرك  ..ملنحي فرصة للتعرف علا شرحية من اجملتمع كنت أجهل الكثري عنها ..
ـ ماإا ..
ـ أبدا و منا هي حماولة  ..إلجياد مكا يف جمتمعنا الفاضل الــاي ةرغــب أ ةصــل ىل مصــاف اجملتمعــات املثقفــة
املتكاملة إات اخللفية التاروية الثرةة العابقة برائحة اإل ا الءكية ..
كا حدةثنا ال ورج عن مواضيع حمددة بااهتا ،وإات ةوم عرفت أ امسها عبري ،فقط كا عبريا  ..كانــت هلــا
كل ةوم حكاةة ،ومع مرور الوقت أخات أر

هلا ..أحبث عن صوهتا مع ارتفاع رنني التلفو .

واختفــا ص ـوهتا مــا ةقــارب ثالثــة أشــهر  ..وجــاء جمــددا  ..كانــت يف رحلــة مــع أســرهتا ىل اخلــارج حيــث تعــاجل
والــدهتا م ــن م ــرض م ــءمن ،أجــل كان ــت يف رحل ــة طوةل ــة ..شــعرت فيه ــا أهن ــا ابلغرب ــة وأخــات أحب ــث ألحاسيس ــي ع ــن
موضع ،فلم أجــد شــيئا أل التبلــد الــاي ةقبــع يف أعمــاقي واخلــوف الــدائم كــاان قيــدا ةطــوقين بقســوة ؟ فلــم أعــد أابيل
هبــاا القيــد ،ولكــن رضــيت أ أكــو جمــرد شــاهد ،ةتأمــل وةســتمع فقــط م ولــق ابتســامة صــغرية ،عالمــة التعجــب ..
وبعدها ةروي حكاةة استمع هلا من أحدهم يف جمل

آخر ،كانت ها مشاركيت ..

ـ ايسر  ..لقد كتبت قصة جدةدة ..
ـ أمسعيين ايها ..
ـ ال سوف أحضرها  ..بنفسي ىل املكتب  ..هاا املساء .
ـ وحضرت ،كا معها شــقيقها ووالــدهتا ،كانــت تقــف منتصــبة أمــام البــاب اخلــارجي للمكتــب بكــل ثقــة واعتـءاز
تتلفت حوهلا تبحث عن صورة هي أان .
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كا اللقاء قصريا وكا ابــدةث مبتــورا ،وكانـت القصــة يف أربعــة أوراق مــن دفــرت مدرســي قــدمي ،وبــدو توقيــع
وأخات أقلب الصــفحات أحبــث عــن البداةــة والوســط والنهاةــة ،وحاولــت أ أســلمها كمــا هــي مرتبــة لناســب ارلــة يف
يل طالبــا فــك رموزهــا ،وأعــدت كتابتهــا طــي حــىت ةســتطيع نقله ـا ،وأمــام األمــر الواقــع أخــات
املكتــب ..فأعادهــا ّ
أقرأها ،ىدثت القصة عــن حلــم جدةــد ،عاشــتب ..لكــن ابقيقــة صــدمتها ،فعــادت لغرفتهــا وأوراقهــا تــدفن فيــب آالمهــا
وتكتب مبداد من الدموع هلول املفاجأة ..
ـ عبري ملاإا تتحدثني عن نفسك كثريا .
ـ هنا ابياة ،ومتطلباهتا ،فأان مل أجد سو نفسي كمثال كبري أستقي منب أفكاري ..
ـ ولكن  ..ويل يل أنين أان البطل..
ـ ... ... ...
ـ هل ىدثت ىل أحد يف املكتــب ؟ هــل أهانــك أحــد بــرد مقــاع ؟ نــين أعتــار عــن كــل ابدرة حصــلت مــن هــاا
النوع ،وأرجو اعتباري كما قلت يف السابق صدةقا أو أخا تلجئني ليب عنــدما ىتــاجني ىل إلــك ولــن أكــو أكثــر مــن
إلك .
وقدرت إلك من خالل ما ملستب من أحادةثها املتكررة ،ولكن مل أصل ىل معرفــة امسهــا كــامال وعنواهنــا مكتفيــا
ابتصاهلا ،حيث الحظت أهنا عرفت عــين كــل شــيء مــن خــالل مــا كتبــت وعــرب األحادةــث الــيت دارت بيننــا ،فوصــلت
ىل مرحلة طر أحالمها جانبا وااللتصاق ابلواقع الاي مثلتب أان أخريا أببشع الصور ،إ وجــدتين رغــم وســاميت رجــال
متءوجا ال أستطيع حمادثتها عندما تتصل ابملنءل أو تفاجأ أب الاي ةرد عليها كلما اتصــلت زوجــيت أو صــوت أخــر
ةشــتمها عنــدما ال تــتكلم  ..ومــع إلــك اســتطعت أ أعــرف رقــم تلفوهنــا وأ أعــرف امسهــا كــامال وأةــن تقــيم  ..وكــا
ىدة ــد موع ــد للق ــاء أم ــام ابب ال ــدار ،فوص ــلت قب ــل املوع ــد بنص ــف س ــاعة وأخ ــات أحب ــث يف األمس ــاء املعلق ــة عل ــا
األبواب علا اسم والدها فلم أعثر علا شيء وشعرت بصدمة كبرية حلها صاحب بقالب صــغرية يف هناةــة الشــارع ،إ
دلين علا املكا  ،ويف املوعد اتدد كانت تطل من انفاة غرفتهــا ،ووجــدهتا أمــامي يف فتحــة البــاب املــوارب هادئــة ال
تتحدث الف الصفات اليت رمستها يف خميليت من خالل جميئها ىل املكتب وهي متلفعة ابلعبــاءة وابجــاب الســميك
مجيلــة اتيــا ،انحلــة العــود ،ومل ةســتغرق اللقــاء ســو دقــائق و إا حبركــة يف الــداخل فطلبــت مــين النفــاإ جبلــدي حيــث
افتقدهتا أسرهتا وسلمتين بعض األوراق مطالبة برأةي ..
قلت ..
ـ وماإا كانت أفكارك عنها ..
ـ قال ..
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ـ انتظر ..
لقد تكرر اللقاء امل تل كثريا وكنت أشــعر ابلطمأنينــة يف البداةــة ،ولكــن عنــدما أعــود لــواقعي أفكــر كثـريا مــن
خــالل مجاهلــا  ..وصــمتها عنــد كـل لقــاء وحماولتهــا اإلسـراع يف هنـاء اللقــاء حــىت تكونــت لــدي فكــرة أهنــا ختــدعين وأ
الفتاة اليت ألتقي هبا عند الباب هي أخر غري تلك اليت ىدثين ابلتلفو أو اليت ىضر مع والدهتا وشقيقها مــر يف
األســبوع ىل املكتــب إلطالعــي علــا مســودات مــا تكتــب مــن أجــل التقــومي ،وترســبت ه ـا الفكــرة يف أعمــاقي ومــع
إلك ما أ ةتم ىدةد موعد للقــاء حــىت أكــو يف نفـ

اللحظــة هنــاك مــا إلةصــال مــا ل تــدوةن مالحظــات عليــب ،أو

الستقبال هدةة صغرية منها كقارورة عطر أو شرةط أغنيات ،متثل مسو روحها وصدق معاانهتا ،ومل نتحدث عــن ابــب
 ..ألنين طلبت منها إات ةوم أ تقـول أحبــك فلــم تقــل هــا الكلمــة مكتفيــة بكلمــات الرتحيــب الصـغرية الوجلــة ..
وصممت علا معرفة ابقيقة والوصول مبرحلة الشك اليت ترســبت يف أعمــاقي ىل بــر األمــا  ..هــل هــا الفتــاة الــيت
أقابلها هي عبري اليت أىدث معها ،كل ةوم تقرةبا ســاعة يف نقــاش حــول ابيــاة واجملتمــع ،أم أ ابــالتني واحــدة ولكــن
الخــتالف املواقــف خلقــت هــا اهلــوة ،ومل أتســرع راضــيا مبــا أان فيــب لل ــروج ابلنتيجــة املرتقبــة  ..موطنــا نفســي علــا
القبول مهما كانت املفارقــات وقــد استســغت هــا االزدواجيــة الــيت خلقتهــا يل شــكوكي  ..وكــا ةومــا وجــدهتا تطلــب
مقابليت بعد مرور سبع ساعات علا آخر لقاء .
ـ وهل  ..ألقاك باات املالب

..

ـ أجل ..
وأسرعت فوجدهتا كما هي ،منا ها املرة طبعت قبلة خاطفة علا خــدي وحاولــت صــال غــرتيت الــيت وقعــت
مــن فــوق رأســي ،والنتهــاء اللقــاء كســابقب س ـرةعا و كــا موعــد وتلــف عــن بقيــة املواعيــد الســابقة حيــث كــا يف
الساعة الثانية عشرة ليال ومرت األايم انقطعت فيها عبري عن االتصال ورغم حماواليت العدةدة يف االلتقاء هبــا لــءايرايت
املتكــررة للشــارع يف املواعيــد اتــددة ،واتصــايل املســتمر الــاي أجــد فيــب تلفوهنــا مــا مشــغوال أو ال ةــرد أحــد ،وانتقــل
مكتب اعرةدة ىل ها العمارة القرةبة من سكنها ودوامة البحث عنهــا ضــاعت يف زحــام العمــل ورحــاليت املفاجئــة يف
مهام صحفية و صداري ألكثر من كتاب ،مل أإكر فيب اسم عبري علا أي بطلة م مال أ تعود حيث أصــبحت قــدري
الاي أعأ ليب هاراب من ضجيج ابياة وطلباهتا اليت ال تنتهي  ..ولكن كل شيء فشل .
قلت  :ولكن املعروف عنك أنك تكتب من الواقع ..
قال  :أجل وأغلب كتاابيت تالمسين  ..وتعي

علا السطح ومع إلك مل أجترأ يف الكتابة عن معاانيت ها ..

قلت  :وهل وصلت ىل النهاةة ..
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قال :أبدا  ..لقد كا بني ةدي كتاب مجيل أقرأ فيب بشغف وحب ولكن مل أستطع جتاوز عشر صــفحات منــب،
كانت املفاجأة كبرية فها هي قصاصاهتا بني ةــدي أقلبهــا كـل مســاء أحبــث فيهــا عــن هناةــة فــال أجــد ،لقــد حــدثتين عــن
زوج تقدم هلا ،ولكن كانت ال ترغب يف الءواج ،لي

هرواب من الءواج كمبدأ ،ولكن ملشاعر أخر هي أحــالم الفتــاة

اعميلة اليت تبحث هلا عن موقع قدم يف الءحام ،كانت أفكارها الســامية فــوق كــل شــيء وشــعورها بثقــة مــن حوهلــا هبــا
هالة من النور ترسم خطاها فلم تعد تستطيع رسم أي خطــوة مــن إاهتــا ،لقــد وجــدت كــل هــاا وأان أراجــع األحادةــث
اليت دارت بيننا ومع إلك كنت أترقب خطواهتا املفاجئة و إا يب أفاجأ ابختفائها ..
قــال  ..إا كــا مــردود إلــك مــا ةتعامــل يف أعمــاقي فجــوايب نعــم ،و إا كان ـت ج ـابيت مرتبطــة مبــا عشــتب مــن
بظات مسوت فوق الكو ف جابيت غائمة يف السحاب الاي ةلبد مدةنتنا كل خرةف ؛ ألنب سحاب خــري ،وأان أنتظــر
هاا اخلري إات ةــوم ،ألشــعر ابالرتيــا فأجــد هناةــة هلــا القصــة فأعيــد كتابتهــا مــن جدةــد ،فــأان ال أرةــد منهــا ســو أ
تشــعر أبنــين ويف لتلــك الكلمــات الــيت قلتهــا هلــا يف بداةــة تعارفنــا ،اعتربةــين صــدةقا وأخــا لــي
لطول العمر ،ةلجأ أحدان لآلخر عند اباجة وأان ار أبم

اباجة هلا يف غربيت ها ووحديت ..

❁❁❁
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إلزجــاء الوقــت ولكــن

مل ةالحا يف بداةة األمر عندما التقــا هبــا أهنـا تعــي

يف قمقــم مــن األوهــام واخليــاالت العاليــة الــيت عصــفت هبــا

دو أ ت ــدري ح ــىت وص ــلت ىل ه ــا املرحل ــة  ..ال ــيت غ ــدت معه ــا ىل ــم أب ك ــل م ــن ةقابله ــا س ــوف ةك ــو ف ــارس
أحالمها رغم االستعداد للمغالطة وحاف كل أرقام التارةب من أجل ثبات معادلة غري مقنعة لــدفع مــن تتحــدث معــب
ىل االستسالم واإل ا بواقعها ..
كانت (آمال) كرب بنات األسرة و كا ترتيبها اخلام

بعد أربعة صبية مل تتوقــع األســرة قــدومها ،و كــا

اعميع حيلم بفتاة لءرع الدار وردا ونعومة وكو ص ب األطفال األربعة فاصال موسيقيا ةلطف اعو وةءرع البهجة..
اختا براهيم الفىت الغر املهاجر من اعنوب ىل الطائف اليت كانت أول مدةنة توقفــت فيهــا الســيارة الــيت ركــب
فيهــا خلســة يف املســاء مــع جمموعــة مــن الركــاب الوافــدةن ىل موقــف الســيارات مــن قــر خمتلفــة وأوهــم الســائق أبنــب
قرةب ألحدهم أخا ةبادلــب ابــدةث موطنــا لــب وتقبــل كــل عمــل ةســند ليــب حمــاوال التنصــل مــن انتمائـب ىل تلــك القرةــة
الغارقة يف الت لف والظالم وكو لنفسب امسا جدةدا أخا اتيطو بب ةدعونب بب حــىت أ ســيد الــاي ار
أبنب ابنب يف كل جملـ

لــب أشــاع

وقــرر إات ةــوم أ وــرج لــب بطاقــة مــن دارة اعــوازات ت كــد صــحة بنوتــب ،فغـدا ال وشــا شــيئا

وأخات حالتب املادةة واالجتماعية بفضل هاا االنتماء تتحسن وةكو هلــا وزهنــا يف اجملتمــع اعدةــد الــاي عاشــب بكــل
ما فيب من أهواء ،وتءوج حد ربيبات األسرة ،فتاة ةتيمة ،كل ما ةعرف عنها أهنا ابنة أخت ســيد الــاي فــتح أمامــب
أبواب ابياة ،كانت السعادة طاغية وكل شي ةسري علا أمجل ما ةكــو  ..وحلــت (آمــال) لتجــد اعميــع ةتلقوهنــا يف
هلفة وشوق أخا ةتالشا مع وفــود االبنــة الثانيــة والثالثــة حــىت وصــل عــدد أشــقائها وشــقيقاهتا ىل عشــرة ،األمــر الــاي
لفت األنظار بطموحهم وسعادهتم الوافرة خاصة وأهنم متقدمو يف حياهتم الدراسية ومعاملتهم مع من حــوهلم ــالف
بقية أفراد األسرة الكبرية اليت ةنتمو ليها األمر الاي خلق نوعا من اهلم

اخلفي الغارق يف الااتية ،لــا جعــل أحــد

األبناء ابقيقيني للسيد من خــالل مناقشــة والــد يف صــحة انتمــاء بـراهيم لــيهم  ..وتــويف الســيد دو أ ةــاكر شــيئا
من ابقيقة و إا براهيم ةفرض علــا اعميــع وصــاةتب بصــفة املســئول األول عــن األعمــال التجارةــة والعمرانيــة فتفجــر
املوقــف وأخــات األســئلة الــيت كانــت تــدور يف الســر عــن انتمائــب لألســرة تطفــو ..وواجهــب اعميــع أبنــب لقــيط ،األمــر
الاي زرع ابء يف صدر زوجتب وأبنائب ،فأخــا ةتلفــت حولــب ابحثــا عــن خمــرج حقيقــي هلــا الوصــمة ،نــب ةرةــد العــودة
ىل أصــولب ،لكــن إلــك ةفقــد هــاا اعــا وهــا الثــروة  ..وأةضــا جيعلــب يف موقــف ال حيســد عليــب أمــام القــانو لتءوةــر
هوةتب وانتحال اسم وتلف عن ابقيقة ،فتقوقع وأخا وفف من غلوائب ومواقفب الصــلبة أمــام أفـراد األســرة ،لــا خلــق
يف عيو أبنائب أسئلة عدةدة تطالبب بكشف ابقيقة .
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كانت آمال االبنة املدللة  ..تفرض عليب أ حيدثها بكل شيء ،ولكن كا ةتهرب من االلتقــاء هبــا رغــم ابــب
الكبــري الــاي ةكنــب هلــا ــالف بقيــة األبنــاء ،وإات ليلــة عــاد متــأخرا ىل الــدار ووجــدها جتلـ

يف غرفتهــا تبكــي حبرقــة

كا ةعرف سبب البكاء ،ةعرف ما ةدور لدها  ..فاحتضنها وطلب منها أ تساحمب  ..وأمام ابب الغرفة مه
ـ آمال  ..سوف أقول ابقيقة  ..فلي

..

يف أبيك ما ةعيب ،منا سوف ترهقكم األايم ال ةءعجك غيايب ..

وغادر الدار من جدةــد ،عــاد بـراهيم ىل قرةتــب وأخــا ةبحــث فيهــا عــن مــن ةعرفــب فــالتقا خوتــب وأبيــب وتعــرف
اعميع عليب وطلب عفوهم بعد أ وجد زوجــة أبيــب عجــوزا عميــاء ال تســتطيع ابـراك يف فراشــها أخــات متســح رأســب
مطالبــة اي أ ةعفــو عــن قســوهتا  ..وأخــا شــهادة تثبــت نســبب وحقيقــة مولــد وعــاد ىل الطــائف بعــد أ أمضــا أايمــا
شعر حبقيقة انتمائب ..
مــا أ تــت آمــال والــدها ةغــادر الــدار حــىت أســرعت ىل البــاب اخل ـارجي مطالبــة اي ابلرجــوع ،لكــن كــا قــد
ركب سيارتب الفارهة وانطلق ال ةلوي علا شيء فأخات تتأمل الســيارة وهــي ختتفــي غــري مباليــة مبــا حوهلــا ،بينمــا كــا
(فهد) الفىت الاي شعرت بعاطفة قوةة أو ةقرتب من الناحية األخر فطوقهــا باراعيــب لــا أاثر الرعــب فيهــا ،ولكــن
عندما تكدت من ش صيتب ألقت برأسها علا كتفب وهي تردد .
ـ لقد رحل أيب  ..لقد رحل ..
كانت كلمات فهد املهدئة تسري يف جسمها برقة ونعومة وشعورها أب والدها ســوف ةعــود أعــاد الســكينة ىل
ف ادها ومل تدر ماإا حدث ،لقد كانت اللحظة عارمة واهلدوء املطبق علا كل شيء ةساعدا علا أ ةتم العطــاء يف
أكمل صورة يف بظة حب اندرة غاب عنها عني الرقيب ..
هالــب املفاجــأة  ..آمــال وهــي تعــود لواقعهــا وقــد غادرهــا فهــد فجــأة وصــوت امل ـ إ ةــدعو ىل صــالة الفجــر،
كانــت غرفتهــا تــروي كــل مــا حــدث ..مالبســها املتنــاثرة  ..يف أرجائهــا تــدل علــا بشــاعة مــا وقــع ،فأجهشــت ابلبكــاء
وهي تلملم نفسها واهلدوء املرةب ةءرع الشك ..
وأطل ــت م ــن ابب غرفته ــا تتأم ــل ال ــدار فـ ـ إا بوال ــدهتا يف وس ــط ص ــالة اعل ــوس فع ــادت يف ه ــدوء ىل غرفته ــا
وأغلقت الباب لتغلق علا كل ما حدث يف أعماقها ..
كا لألايم الثالثة اليت اختفا فيها براهيم عن األنظار أثرها يف اعميع إا انقطع األبنــاء مجيعــا عــن مدارســهم
وكليــاهتم يف اليــوم الثــان والثالــث ،للبحــث عــن والــدهم الــاي مل تســأل عنــب آمــال بتلــك اللهفــة الــيت ارتســمت فــوق
اعمي ــع ،ك ــا يف داخل ــب ش ــيء ةق ــول ن ــب س ــوف ةع ــود ول ــن ةتغي ــب أكث ــر م ــن ه ــا األايم فكان ــت تص ــرفاهتا هادئ ــة
وأحادةثها مشبعة ابألمل رغم أهنا غدت شيئا آخر ،ال تدري أ ما هو مشكلتها هي فعليها أ ىتفا هبا لنفسها .
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عاد براهيم  ..وقدم يف جملـ

مجــع أفـراد األســرة أوراقــب متنــازال عــن كــل شــيء مــن أجــل خلــق الثقــة يف نفــوس

أبنائــب وأصــالتب ومل ةالحــا يف أثنــاء ابــدةث تلــك الدمعــة الــيت أخــات تنــءل مــن مقلــيت آمــال تنســاب علـا خــدها يف
هــدوء ،كــا كبـريا يف موقفــب وهــو ةعلــن أنــب ابــن تلــك القرةــة وأ أمانتــب وحســن خلقــب جعــل الســيد الــاي ةعمــل لدةــب
ةنسبب ليب وةعترب أحد أبنائب ..
وغادر براهيم وأسرتب البيت الكبري ىل منءل متواضع ليبدأ من جدةد ،كانت البداةة قاسية ولكــن خفــف منهــا
وجــود اثنــني مــن أبنائــب يف املرحلــة اعامعيــة األخــرية ،ووجــود زوجــة قوةــة العء ــة أخــات تعــوض مــن خــالل ش ــعورها
مبسئولية املرحلة اعدةدة فءرعت الدار املتواضعة حبا وتفانيا حــىت ال ةشــعر األبنــاء ابلــنقص املفــاجئ يف املــوارد املاليــة
واملكانة االجتماعية ،و كانت ها البادرة من براهيم قد خلقت الثقــة يف عيــو مــن حولــب جمــدا وهــو الرجــل الــاي
ةتنازل عن كل شيء من أجل ثبات حقيقة لريفع أبناة رةوسهم عاليا أمام ارخرةن ..
حــدث إلــك منــا عشــر ســنوات خترجــت آمــال مــن اعامعــة واشــتغلت مبهنــة التــدرة

وحلــت مكــا والــدها

ووالدهتا يف حياة أشقائها فغدت أمــا وأاب هلـم غــري مباليــة بكــل مــا حوهلــا ،حــىت مــن تقــدم خلطبتهــا و إا ابألايم تقــف يف
وجهها من جدةد  ..حيث أصبحت وحيدة وتشتت مشل األسرة يف أرجاء البالد من أجل العي

لتعــي

مــع شــقيقها

األصغر الاي مل ةتءوج بعد  ..شاعرة أبهنا عبء عليــب ،لكـن كيــف وهــي تلــك الصــر الصــامد الــاي جعــل مــن حيـاة
والدها نرباسا تسري عليب يف كل خطوة ماكرة كل من تلتقي بب أبهنا أقو من الءمن ..
ـ آمال  ..لقد أصبحت يف الثامنة والثالثني من عمرك  ..؟
ـ ماإا ..
مل تكن تدري أب األايم  ..سوف تسجل كل شيء ابألرقام رغــم تناســيها  ..ســوف تكــو ابرزة فــوق األرصــفة
ويف كل انحية ..
ـ ولكن هل تتءوجين ..
ـ ... ...
ـ نين أحبث عن الءوج الاي ةسعدن  ..فأان  ..؟
وأخات تتحدث يف مكابرة عن آماهلا وطموحاهتا واستعدادها أل تضحي وتقدم ولكن لتقول ..وفر أمحــد ..
ابتعد  ..نب ال ةســتطيع تقــدمي ســعادتب علـا طبــق أبــيض مــن أجــل أ ةعــي

ســعادة أخــر واختفــا مكتفيــا أب ةتــابع

من بعيد حياهتا من أجل معرفة النهاةة..
وإات ليلة وهو بني جمموعة من األصدقاء ةلعب الورق إا أبحدهم ةدخل وحييي اعميــع ،نــب ةعرفــب ،لكنــب ال
ةتاكر من ةكو ..
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ـ نين أدعوكم غدا بفل زفاف شقيقيت  ..آمال ..
ألقــا أمحــد ابألوراق الــيت بــني ةدةــب وأخــا ةتأمــل الــداعي والــاي مل جيــد لنفســب مقعــدا جيل ـ

فيــب ،وتــاكر نــب

الشقيق األصغر رمال ،والاي حاول إات ةوم التعرف عليــب ولكــن منعتــب ألهنــا ختشــا علــا مسعتهــا وأ ةــءرع الشــك
يف نفسب صورا أخر عنها إا ل التعارف من خالهلا ..
وهنض أمحد من مكانب ودعا ىل اعلوس  ..واســتأإ مــن اعميــع لريكــب ســيارتب وغــادر املدةنــة قاصــدا مقهــا
اعتاد اهلرب ليب عندما ةشعر أنب حباجة ىل اعلوس مع نفسب..
❁❁❁
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عدت منا أايم ىل مرتع صباي  ..وموطن أحالمي ومل أكن قد حددت كيف سأتدبر أمور غدي  ..و كنــت
أعلم أ والديت سوف تتدبر كل شــيء ،حــىت أمــر قــاميت معهــا ،فســوف تشــر كــل شــيء لءوجهــا ،تفهمــب أب قــاميت
لن تطول  ..وأ األمور سوف تفرج عندما ةشعر أصدقائي بعوديت ..
وهكاا وجدهتا فرصة ،كنت أهء رأسي عند كــل حــدةث ابملوافقــة وال شــيء أكثــر مــن إلــك حــىت عنــدما قالــت
والديت لقد طلبت مين جارتنا سعاد أ أخربك أبهنا ترغب منك تعليم بنتيها  ..أمل  ..وحنا ..
هءزت رأسي ابملوافقة وبرحت الدار ودو أ أشعر قادتين خطاي حىت أوصلتين أخريا أمام دار ســينما صــغرية
 ..كنت أحد روادها املدمنني عندما كنت طالبا يف املرحلة املتوسطة والثانوةة ..
وقف ــت كث ـريا أتم ــل اإلع ـالان ت امللص ــقة يف املم ــر امل ـ دي ىل ص ــالة الع ــرض م خرج ــت وس ــرت يب ق ــدماي يف
الطــرق واألســواق العامــة  ..وأمــام عيــين ويف خميلــيت ة ـرتاقص شــيء واحــد هــو غــربيت وابــال الــيت أان هبــا ،وط ـرأت يف
رأسي عشرات األسئلة واالفرتاضات.
كنا مبفردان ال أحد جياوران ،وبينما أن كالك إ قرعت مسعي أنّة مكتومة منبعثة من وراء الشــجرة الــيت وراءهــا

حاجياتنا فما كا مين ال أ عدوت بسرعة ألر  ،ورأةت فائقة لدة علا األرض صــفراء شــاحبة كــاألموات ال تكــاد
تستطيع حراكا أو تنفسا وركعت جبانبها ..
ووقفت ساعة جامدا مأخوإا  ..أنظر ىل هاا كلب  ..م أسرعت  ..أخات أعدو ولكــن كــا الطرةــق طــوةال..
واألشبا ترتاقص أمامي ىجب عن الرةاي ختنق حىت حركات ةدي اليت شلت فلم أعد أشعر هبا ..
كنت بطبيعة ابال ال أرغب ال يف عمل الشيء الاي كنب أ جيلب ىل نفسها السرور كنت أقول هلا..
ـ لن أخطو خطوة واحدة قبل أ أحظا برضاك وموافقتك ..فكل شيء سيا عندي طاملا أن بقربك .
ولكــي أكــو عنــد حســن ظنهــا هجــرت مــدةنيت  ..فقــد أحيــل والــدها ىل التقاعــد ومل ةعــد هنــاك رابــط ةدفعــب
للبقــاء يف الطــائف ..هجــرت مــدةنيت عنــد أول رســالة وصــلتين منهــا ركــا مدرســيت وكتــيب ،مــع أنــب مل ةبــق علــا اختبــار
الشهادة الثانوةة سو أسابيع معدودة.
ويف زحام الرايض وجدت عمال بسيطا إ لفت نظري يف صحيفة اقتنيتها صــدفة عنــوا عــن وظــائف شــاغرة..
وللفور بدا يل أ الفرصة قد واتت علا غري انتظار مرتقــب حيــث ةكفــي أ املتقــدم حيمــل شــهادة الكفـاءة املتوســطة
مع بعض اإلملام بطبيعة العمل  ..وحالفين النجا ..
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وسارعت ىل التلفو أزف هلا توفيقي يف جياد عمل مناسب ،وكأن أزف هلــا تتــوجيي علــا العــامل وحصــويل علــا
أشــياء ال ةتصــورها العقــل ،ومــن ةومهــا كنــت أحــاول طــاقيت أ أبــدو علــا أحســن مــا ة ـرام ،ال أدري مــا هــو الــدافع..
ولكن هناك شيء داخلي ةدفعين ىل إلك ،ةدفعين ىل أ أبدي من نفسي خري صورة ،وأ أكو يف دائــرة الضــوء..
ومرت األايم سرةعا ،كانت فائقة متأل كل فراغ فيها ..
ضحكتها الراننة  ..حدةثها اخلالب  ..اندفاعها السرةع للموافقــة علــا طلبــايت ،إ هنــا وحيــدة أســرهتا املكونــة
من أم وأب عجوزةن وأربعة أبناء ترتيبها الثالــث ابلنســبة ملــيالدهم فالكــل ةعاملهــا معاملــة صــيب ال معاملــة فتــاة ،وهلــاا
كا االهتمام هبا منحصرا يف أ تبقا يف املنءل وال هتمل دروسها ومدرستها ..
كانــت جالــة وهــي تــر امســي مكتــواب يف الصــحف وتق ـرأ مــا نشــرت مــرة وأخــر  ،م تطلــب املءةــد ويف عيــد
ميالدها ..
كانت هدةيت ابإلضافة ىل ابقة الءهر قصاصة من صحيفة ةومية هبا مقطوعــة شــعرةة ىمــل امسهــا ــط عـرةض،
ومل تق ــل ش ــيئا ،مل تع ــر إل ــك انتباه ــا . .مل هت ــتم بق ـراءة القطع ــة بق ــدر م ــا حاول ــت دف ــن ش ــعورها ابلالمب ــاالة ابستنش ــاق
الءهرات والتساةل عن مصدرها.
ومل أعر األمر بظتها أي اهتمام بل مل أقل شــيئا ،فاكتفيــت بـاكر بعــض أحالمــي العرةضــة الــيت وضــعتها نصــب
عيين.
واكتفت هبء رأســها فقــط  ..وكــأ األمــر ال ةعنيهــا مــن قرةــب أو بعيــد  ..وقبــل إلــك اليــوم أبربعــة أشــهر وعلــا
التحدةــد يف أول الســنة اعدةــدة فاىتهــا بطلــيب ..قــررت أخـريا الــءواج ،وعليهــا أ متهــد لكــل شــيء ،حــىت إا قابلــت
والدها تكو مهميت ةسرية ومبسطة.
وأخــات تتــأملين علــا غــري عادهتــا  ..تنــب

جيــوب ثــويب ملتهمــة مــا يف األوراق مــن أســطر  ..حاصــرة مــا يف

حمفظــيت مــن نقــود ،وتوقفــت عنــد صــورهتا الــيت أهــدتين ايهــا منــا بداةــة تعارفنــا وأخــات تقـرأ اإلهــداء ..ووقفــت عنــد
توقيعها تلك الش بطة اليت عجءت عن تقاهنا .
ـ نب غامض ألي كالك  ..؟
وتوجت مجلتها بتوقيــع آخــر  ..يف الطــرف الثــان مــن الصــورة  ..وأخــات قلمــي وخطــت توقيعــا اثلثــا ربــط بــني
التوقيعني السابقني ،و كا أقل تقاان من سابقيب.
وعــدت أدراجــي وانطلق ـت وحي ـدا أفكــر يف مــا ســوف أقولــب ،ومــا جيــب علـ ّـي عملــب وعــدت متــأخرا ىل املنــءل

الاي أستأجر بب شقة صغرية مكونة من غرفة ومطبب ومحام ،لقد كنــت ســعيدا ..وألقيــت نظــرة سـرةعة اكتســحت كــل
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ما حويل م استقرت أخريا علا الطاولــة حيــث تكدســت بعــض الكتــب والصــحف واصــطدمت بقصاصــات الصــحيفة
اليت أخات منها القصاصة املهداة واليت ال شك أهنا جاءت بغري ما ةرجا منها ..
وماطلــت فائقــة  ..كانــت تطلــب مــين الرتةــث  ..بينمــا كانــت ختفــي قلقهــا وســر شــحوهبا علـ ّـي مدعيــة أ ســبب

إلك هو تفكريها املتواصل فيما طلبت منها.

وحل اليوم امللعو  ..ر التلفو يف مكتيب  ..و إا هبا هــي  ..مل تقــل شــيئا و كنــت أشــعر مــن نـربات صــوهتا
أ يف األمــر شــيئا ،منــا اكتفيــت بتأكيــدي علــا لءامــي بوعــدي  ..وهــو أخــاها ىل أحــد األح ـراج اتيطــة ابملدةنــة ..
حيــث متــين نفســها بقضــاء لــو ثــوا يف ظــل شــجرة برةــة أو الضــياع يف طرةــق ضــيق ىــيط هبــا األشــجار متــر فيــب مــع
أحالمها وأمانيها.
كــا القــدر ةرتصــدان  ..فقــد نصــب حبائلــب واختــار النــوع اعيــد هــا املــرة إ طوقنــا وخنــق كــل شــيء فينــا ..
نءلــت فائقــة مــن الســيارة وتــركتين وحيــدا مــع اباجيــات الــيت أحضــرهتا معــي وأخــات تتلفــت حوهلــا مبهــورة األنفــاس
حمتقنة الوجب ةطل من عينيها برةق عجيب ،وجدتب فجأة ةنتصب أمامي  ..وعندما أهنيــت مهمــيت تفقــدهتا فلــم أجــدها
فأخات أتمل مــا حــويل و كنــت مهتمــا ابلبحــث عــن مكــا مناســب للســيارة ،ووجدتــب ولكــن قبــل أ أغلــق البــاب
قرعــت مسعــي األنّـة املكتومــة وملــا ســارعت وجــدهتا لــدة وشــعرت مبقــدمي فرمســت ابتســامة علــا وجههــا ،لكــن األمل
عاودها فأخات تئن ،ومحلتها بني ةدي واجتهت مسرعا ىل السيارة وقبل أ أضعها يف املقعد مهست ..
ـ ن أموت ساحمين ..
والتفــت لوالــدها العجــوز وأخــات أتملــب دامــع العــني ،ال أدري هــل أعءةــب أم أطلــب منــب تعــءةيت وقبــل أ أتــرك
ةد قال ..
ـ لقد كنت خري صدةق  ..كنا نعرف أهنا سوف متوت ..
ـ تعرفو  ..؟
ـ نعم نعرف  ..هنا مرةضة وأايمها معدودة ،ولدةها حساسية من األشياء اخلضراء.
ـ لقد طلبت مين ..
ـ أان أعرف اي بين لقد مسعتها والدهتا  ..فطلبت مين االتصال بك حىت ال تنفا رغبتها ولكنب القدر .
ـ ولكن ..
ـ أعرف أنك ال تعرف عن مرضها شيئا ..
ـ أجل اي سيدي  ..أجل اي سيدي ..
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وارتعت هلاا واستبد يب جءع ،ولكن رغم ما انتابين ساعتئا من خماوف وهواج

منــت ليلــيت كــأعمق مــا ةكــو

وعنــدما صــحوت تــاكرت كــل شــيء  ..فأخــات أطــوي حاجيــايت وط ـرأت عش ـرات األســئلة واالفرتاضــات  ..وأان يف
طرةق عوديت ىل الطائف ،لكــن كـل شــيء تالشــا وقبــل أ أقــرع ابب مســكن والــديت  ..أخرجــت مــن جيــيب حــافظيت
وأخات أتمل صورة فائقة م مءقتها ونثرهتا فوق الرصيف ..
❁❁❁
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ك لما اقرتبت األضواء كا وجيب قلبب ةرتفع  ..ال شيء ةشد هلا املدةنة اليت تتألأل أنوارها مــن بعيــد ســو
إلك ابب الاي ةعي

يف أعماقب كطفل ال ةدري ماإا ةفعل رغم ختطيب سن الرشد ،هنــا ار تقــف يف شــرفة دارهــم

تنظر أوبتب يف هناةة كل أسبوع ،لقد غدا ار دورها يف االنتظار بعد أ كا هو ةنتظر هناةة كل أسبوع ملشاهدهتا ،هــا
هي الصورة تنعك

 ..وبعد أ ل فتح فرع الكلية اليت تدرس هبا يف الطائف ،ولكن ما

مر شهر علا إلــك حــىت

ل انتدابــب مــن قبــل عملــب ىل جــدة لقضــاء عــام يف دورة علــا األجهــءة اعدةــدة الــيت ســوف ةــتم اســت دمها يف مواقــع
العمل ..
كا الشارع منا عشر سنوات رمليــا  ..والبيــوت الــيت علــا جانبــب مــن الطــني وإات الــدور الواحــد ،أمــا دارهــا
فقد كانت حدةثة ومكونة من دورةن إات ألوا جاابة وواجهــة مسنتيــة حدةثــة تنتصــب بقســوة وســط ابــي املتواضــع
معلنة عن وجاهة أصحابب ،رغم أ كل شيء بداخلب بسيط حىت ساكنيب كانت صــفاهتم حمبوبــة مــن اعميــع ،تهــا أول
مرة عندما سكن مع والدتــب وأخيــب الكبــري حــد دور الشــارع الرملــي ،حيــث قــرر بعـد أايم وخــالل مــا تبقــا مــن أايم
العطلة املدرسية أ ةبيع ابلو وبعض األلعاب الصغرية فوق صندوق انتصــب أمــام ابب الــدار ،كانــت يف مثــل ســنب
تقرأ التعليمات املكتوبة علا األلعاب فيشعر اببنق حيث ال ةعرف القراءة والكتابة.
ومع بداةة العام اعدةد التحق حد املدارس ،ولكــن الشــعور ابالنفصــال دفعــب ىل هجــر الدراســة يف الصــف
اخلام

ليلتحق حد املدارس العسكرةة حيث اختفا عن ابي ملدة ثالثة أشهر م عاد و إا هبا تلقا ..
ـ أةن كنت  ..؟
ـ يف املعسكر ..
ـ اي هلل لقد أرعبين اختفاةك ..
ـ ملاإا  ..؟
ومل جتب علا س الب ،فأخا ةتأملها ،لقد أصبحت مجيلة أكثر وكبرية جدا ،لقــد غــريت األشــهر الثالثــة فيــب كــل

شيء  ..مل ةعد ةشعر مبا حولب  ..ولكن ها هي تعيد ىل الواقع الاي حاول االنفالت منب .
ـ مسر ..
وتطلعت فيب  ..حاولت أ جتد لدةب الكثري  ..ولكن توقف أمام امسها فلم ةقــل شــيئا آخــر وهربــت مــن أمامـب
 ..لكــن هــا هــو ةنتظــر كــل صــبا مرتــداي بءتــب العســكرةة ةلقــي عليهــا ىيــة الصــبا م ةراقبهــا حــىت ختتفــي يف منعطــف
الطرةق امل دي ىل مدرستها ..
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ال شيء كا ةشد االثنني ىل بعض سو إلك الشعور الغرةب الاي أخا ةدب يف األعماق  ..جمــداف زورق
ةبحث عن مرفأ أمني بعيد عن العيو  ..وكيف ةكــو هــاا املرفــأ وكــل اعــدرا عيــو  ..كــل الفضــاء عيــو تتلصــص
بقسوة حماولة سرب غور عبد الرمحن ومعرفة مشــاعر مســر الــيت أخــات ىــدث نفســها عنــدما ختتلــي بكتبهــا املدرســية يف
غرفتها ،عن إلك الشعور الغرةب الاي ةتعامل بداخلها ،أتراها  ..ىب ولكن كيف  ..أمل جتــد غــري حــىت ةكــو فــىت
األحــالم املرتقــب،

البــو شاس ــع واملواق ـف غــري م ك ــدة لكــن الشــواهد و كانــت مش ــجعة فمــاإا ةكــو موق ــف

ارخـرةن  ..ومحلــت حنــا األخــت الصــغر أول رســالة حــب منــب  ..مل ىــاول معرفــة مــا بــداخلها بقــدر الفــر الــاي
ارتسم فوق شفتيها وأختها ىاول دس الرسالة يف ةدها ..
ـ هنا من عبد الرمحن ..
مل تقل شيئا أكثر من أ تطبع قبلة فوق خــد الصــغرية الــيت مل تــع مــاإا كانــت تعمــل فانفلتــت هاربــة ىل الشــارع
قبل أ تسمع كلمات أختها مكتفية ابلرايل الاي حصلت عليب لقاء مهمتها ..
زرعــت األايم الطرةــق الــاي أصــبح ار معبــدا  ..ىــف جوانبــب البي ـوت ابدةثــة ،ومل ةبــق مــن البيــوت الطينيــة
ســو القليــل ال ـيت هجرهــا أصــحاهبا ،واختــاها ارخــرو مكــاان ل ـربط مواشــيهم ومرمــا لنفــاايهتم وجتــاوزت مســر مرحلــة
الطفولة فالتحقت ابعامعــة معلنــة عــن صـرارها ملواصــلة التعلــيم ،حــىت ال متــنح املتقــدمني خلطبتهــا فرصــة االقـرتا هبــا،
حىت ةتمكن عبد الرمحن من الوصول ىل مرحلة القناعة ليتقدم هو ووالدتب خلطبتها من والدةها .
ـ أان موافقة  ..ووالديت ال ختالف يل رأاي ..
ـ ووالدك ..
ـ تستطيع قناعب أبنك موافق علا شروطي ..
ـ وما هي شروطك  ..؟
لقد كانت ختطط لكل شيء ،ولكن القناعة اليت تبحــث عنهــا لدةــب مل جتــدها رغــم صـرار علــا القســم كــل ةــوم
أب ابــب الــاي ةعيشـب هــو الطمــو الــاي جعلــب ةواصــل دراســتب يف املســاء والبحــث عــن كــل مــا فيــب ىســني مســتوا
الثقايف واالجتماعي حىت وصل ىل املرحلة ها  ،ومل ةتحــدث مــن خــالل كــل مــا ةقــول عــن موعــد الــءواج ومــىت ســوف
ةتقدم ،وهل هناك ترتيبات خاصة لالك بعدها .
أخــات األضــواء تقــرتب  ..نــب ةســتطيع ار عــدها  ..واحــدا واحــدا  ..والتحــدث معهــا ،هنــا تنقــل لــب أخبــار
مسر وىدثب عنها بكل صدق وما أ ةصل حىت جيدها لتواصل معب بقية ابدةث الاي بدأتب منا أ شعرت أبنــب غــدا
قرةبا وأنب سوف ر قبل أ ةاهب ىل دار أخيب حيث ةقيم مع والدتب ..
ـ عبد الرمحن لقد خطبنا لك ابنة خالك علي..
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ـ ماإا  ..وملاإا  ..؟
ـ لقد زاران خالك أم

وشعرت أبنب شعر بغلطتب أوان وأنب ال ةغفر لنفسب تركب لنا يف أحوج األوقات ..

ـ ما هو إنيب ..
ـ ابنة خالك مجيلة ويف سنك ومتعلمة ..
ومل ةقاوم  ..نب ةعرف ابنة خالب زةنب ،لقد شاهدها كثريا عندما كا ةاهب مع والدتب ىل القرةة لءايرة خالــب،
لقد حصلت علــا املرحلــة االبتدائيــة ولعــدم وجــود مدرســة متوســطة جلســت يف الــدار خلدمــة خواهنــا ،كانــت الصــدمة
كبرية  ..ها هو األسبوع الرابع ر وعبد الرمحن خمتف ،وكل شيء ةثري القلق والرةبة .
أخات مسر تتلفت حوهلا ابحثة عن ملجأ ..
ـ لقد تءوج عبد الرمحن ..
دخلت حنا صارخة ويف ةــدها بطاقــات دعــوة  ..وقفــءت مســر مــن مكاهنــا أمــام التلفءةــو وخطفــت البطاقــات
مــن ةــد حنــا وأخــات تقرأهــا م اهنــارت علــا األرض فســارع اعميــع ليهــا ونقلهــا ىل غرفتهــا وطلبــت مــنهم والــدهتا
مغادرة الغرفة م هنضت وأغلقت الباب وراءهم ..
ـ مسر ماإا حدث  ..؟
ـ ال شيء اي أمي  ..جمرد رهاق من املااكرة ..
ـ اصدقيين القول ..
كانت ترد علا استفسارات والدهتا وهي تتهرب من نظراهتا الفاحصة ،إ مل ةعد شيء يف أعماقهــا لقــد أصــبح
كل شيء فارغا ميتا حــىت هــا األســئلة أةضــا هــي ميتــة ،وابقيقــة الــيت كانـت ىــاول مــن أجلهــا غــدت جثــة هامــدة ..
وأخات تتلفت حوهلا  ..ىاول اخرتاق جدرا الغرفة وغادرت فراشها  ..م اجتهت ىل رف املكتــب الــاي دائمــا مــا
كانــت تناجيــب وهــي واقفــة ىــاول اإلجابــة علــا واجبــات الكليــة ،ووجيــب قلبهــا حيــث ختتفــي خلــف الكتــب صــورة
مكربة لعبد الرمحن ورسائلب اليت كانت تصلها عندما ةطول غياهبما ،أو ال تساعد الظروف علا اجتماعهما  ..كانــت
الكتب ضـ مة والــدفاتر ســوداء كابــة ،لقــد وقــف ابلــم أمــام طرةقهــا عشــر ســنوات معلنــا عــن إاتــب و إا بــب  ..جمـرد
سراب أخا ةتالشا عندما اقرتب اعميع منب ..
اختفا عبد الرمحن مــن ابيــاة فجــأة ،ال ةــدري أحــد أةــن إهــب هــو وزوجتــب زةنــب حــىت والدتــب الــيت هـ ّـد الكــرب

جســمها كانــت ال تعــرف أةــن ةقــيم ،و كانــت تقــول بــني بظــة وأخــر نــب ســوف ةعــود ،واســتطاعت مســر أ تنهــي
دراســتها اعامعيــة لتلتحــق حــد املــدارس كمدرســة  ..وةتقــدم هلــا أحــد أصــدقاء شــقيقها ةوســف فتوافــق رأســا علــا
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ال ــءواج ولك ــن لتبق ــا هن ــا يف إات الش ــارع ال ــاي أص ــبح ار مرص ــوفا بش ــكل مجي ــل ،ى ــف جبوانب ــب األش ــجار وق ــد
أضاءت األعمدة الطوةلة البيضاء كل زوااي ..
وإات ليلــة وهــي عائــدة مــع زوجهــا وأبنائهــا الثالثــة مــن زايرة صــدةقة ،تــت شــبحا مكومــا فــوق الرصــيف رغــم
الــرب ةتكــئ علــا أحــد أعمــدة النـور ،مل تبــال بــالك و كــا هنــاك يف داخلهــا حســاس غرةــب دفعهــا ىل فــتح انفــاة
غرفتهــا والتطلــع ىل الشــارع حيــث ةقــف الشــبح الــاي مــا أ تهــا حــىت انتصــب يف وقفتــب ،م غــادر املكــا هبــدوء،
ومرت يف تلك األثناء سيارة الشرطة اليت جتوب الشوارع حىت الصبا للمحافظة علا األمــن ومسعـت صــفارة ابــارس
الليلي بينما كا الشبح ةسري أهلوةنا يف خط مستقيم ليتالشا يف البعد ..
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من أةن اشرت لك جنمة وكل النجوم عاليــة يف املرقـا ،و كــا بعضــها ةهــو ولكــن ليســتقر يف مــوطن العــدو
لوال متناثر من الشظااي عد ة الفائدة اليت ةتساقط عليها األطفال هلفة من أجــل صــناعة وســيلة حــادة للــدفاع هبــا عــن
النف

ضد كل شيء من أجل ال شيء  ..فال مواقــف حمــددة تســتطيع أ تبــيح عــن ســرها  ..كانــت القطعــة الصــغرية

الــيت حصــلت عليهــا مــن كــل هــا النجــوم الــيت أمتـ أ أمســكها بيــدي وأزرعهــا يف أرض حياتنــا ثــرايت تضــيء درب
لقائنــا ،وترصــع ابلكلمــات ليــل انتظــاران  ..هــي (ران) إات الســنوات األربــع يف موقــف عجيــب ،فكــل شــيء هــو مــا
عداها  ..كانت صلبة املوقــف مثــل موقفنــا أــن وأان وأنــت أمــام كــل األعاصــري منــا األزل  ..لقــد أخــات الفيضــاانت
واألعاصري والءالزل كل شيء ،حىت األشجار الصغرية اليت كانت ابشرات عد ة الفائــدة جتعــل مــن جــاورها مســاكن
هلا ،مل ةبق سواان يف رةب نسميب اعميع ،ومل ةبق يف إاكرة أحد سواان أن االثنا أان وأنت ..
نتاكر كل عام ،ونقرر أ أيي وجود عيدا كبقية األعياد  ..ويف آخــر بظــة تقــف أمــام الورقــة الــيت ترغــب يف
تــدوةن أمســاء املــدعوةن فيهــا حــائرةن  ..فقــد انســحبت مــن الــااكرة كــل األمســاء ،ومل ةبــق غــري امســي وامســك يف رأس
القائمة ،فنكتفي بالك ،وةكــو ابفــل مقصــورا علينــا أــن االثنــا أمــام التلفءةــو  ،ومــع فلــم جدةــد ل جلبــب مــن حمــل
الفي ــدةو اخ ــرتان مع ــا ح ي ــث إهبن ــا لي ــب ابلس ــيارة بع ــد جت ــوال يف أط ـراف املدةن ــة مل نس ـتطع أ نتغل ــب عل ــا بش ــاعتب
اببدةث ملا فيب من صمت رهيب وصور غامضة األلوا ..
ويف العــام الثالــث كانــت (ران)  ..بعــد حمــاوالت ايئســة مــن أجــل ضــافة وافــد جدةــد ىل هــاا الكيــا الصــغري،
الاي ل تكوةنب اببب واخلوف من الفشل ..
كــا بـراهيم ةقــف علــا رأس الطرةــق الــاي تــاهب مــن خاللــب كــل ةــوم ىل املدرســة وةعــود إلةصــاهلا ىل املنــءل
دو أ ةتفــو بكلمــة ،حــىت كــا ةــوم مسعــت فيــب صــوتب عــرب اهلــاتف مل ةطلــب شــيئا حمــددا ،و كــا ةرســم اخلطــو
العرةضــة بياتــب وأمانيــب حمــاوال شـراكها يف طموحاتــب مرشــدا ملوقعــب مــن ابيــاة  ..كانــت املعــاانة كبــرية وموقــف والــدهتا
عندما تقدم طالبا ةدها الرفض صورة طبق األصل بكاايت ألف ليلة وليلة ،فأخات ىلم أبهنــا األمــرية النائمــة ،وأهنــا
إات الشــعر الــاهيب الــيت تقــف كــل مســاء يف انف ـاة غرفتهــا مرتقبــة قــدوم فــارس أحالمهــا مــن خــالل الســحب فــوق
حصا أبيض خلطفها واهلروب هبا ىل جنة األحالم .
وإات ليلة  ..مل ةكن اعميع ةتوقع أ تكو أحداثها ،إا بوالدهتا تخاها جانبا ..
ـ هل حقا ترغبني يف براهيم .
ـ أجل  ..إ مل ةكن هناك مانع ..
ـ ولكن اي ابنيت أمت لك األفضل .
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ـ ولكن اي أمي  ..؟
ـ قويل ابقيقة أنت تعشقينب  ..لقد عرفت ابقيقة كلها اليوم  ..؟
كانت اللحظات رهيبة  ..واخلشية من انفجــار املوقــف مل ةــرتك (ملـ ) الفرصــة املناســبة ملعرفــة مــن أةــن وصــلت
املعلومات ىل والدهتا ،أتر حد شقيقاهتا ابحت ابلسر أم جارة من اعارات الثــراثرات كالعــادة ،لكــن األمـر حيتــاج
ىل تفكري أكثر وأعمق ،ملاإا البو يف هاا الوقت ،أترا كمن مل جيد عالجا سو الكي بعد أ أعيتب ابيل ..
وأنكر براهيم أنب اتصــل بوالــدهتا ،كمــا أنكــر اعميــع إلــك املوقــف الغرةــب و رســم عالمــة اســتفهام كبــرية مــا
ظلت مرسومة حىت اليوم وبعد أ اهنار كل شيء ..
مــرت ثالثــة أعــوام علــا الــءواج ةــئ

فيــب اعميــع مــن أ ةكــو هن ـاك أبنــاء  ..وأخــات اجملــال

تتحــدث عــن

ابب الاي مل ةثمر حىت ار  ..و مل ةرتك االثنا طبيبــا معروفــا يف البلــد أو مستشــفا ال زار ملعرفــة أســباب عــدم
احتفا (م ) ابعنني أكثر من ثالثة أشهر ،وأطلت (ران) لتكو ابدرة خري ،ولكن الوضع ما زال كما هــو ،وهــا هــي
ران الرفي ـق ال ثال ــث يف حف ــالت مناس ــبة ال ــءواج تص ــل ىل الرابع ــة م ــن عمره ــا ،تتلف ــت حوهل ــا ابحث ــة ع ــن أ أو أخ ــت
ملشاركتها غرفتها ..
ـ براهيم  ..طلق م ..
ـ وماإا  ..؟
ـ هنا أختك ..
وأغمي علا براهيم من هول املفاجأة  ..وأخا ةهاي  ..م أخــيت كيــف ةكــو هــاا وملــاإا حيــدث إلــك ار
بع د مرور ا سنوات اغرتف فيها من ابب كل مواقف السعادة وابياة البامسة الــيت أخــات تفــتح لــب األبــواب علــا
مصراعيها للوصول ىل األفضل رغم شعور أبنب ةتم أ ةكو لب ولد أو أكثر من إلك ..
ـ ةعين ار أان والد وخال ران ..
ـ أجل ..
كــا ابقيقــة أكــرب مــن األوه ـام وا النتصــارات الــيت جــر ىقيقهــا يف ظــل جــدب األايم إ كــا هنــاك  ..مــن
ةراقب بصمت ومل ةقــل شــيئا ،هنــاك مــن أراد هلــا املواقــف أ تكــو  ،رغــم الســلبيات واملوانــع ،فكانــت ،ولكــن مــاإا
ةرةد من إلك وما هو موقعها ار  ،أترا االنتقام ..
ـ مل أكن يف البداةة متأكدا من أ م ها هي الطفلة اليت أرضعتها إات ةوم يف ابج ..
ـ وأان ..
ـ أنت ابين وهل تنكر إلك ..
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مل ةكن براهيم ةنكر إلك واعميع ةعرف أنب ابــن أم صــاحل مــن الرضــاع ،وأهنــا قامــت رضــاعب أكثــر مــن ثالثــة
أشهر عندما مرضت والدتب مرضا شدةدا كاد ةســكنها القــرب إات ةــوم ،وأخــا ةبحــث عـن خمـرج للوصــول ىل نتيجــة،
أخا ةنظر ىل م وهي ترتعد من شدة املفاجأة اليت ألءمتها الفراش منــا اليــوم األول بعــني اإلشــفاق وابــب وران الــيت
ال تفقب شيئا ما هو مصريها  ..وفجأة مه

أخو األصغر ..

ـ سوف أتءوجها  ..لن تغادر من داران ..
ـ أجل لن تغادر  ..داران  ..وكيف تتءوجها  ..؟
ـ من الواجب بعد أ اتضحت ابقيقة أ تعود ملنءل أسرهتا .
أجل من الواجــب ،ومل ةعــد ملوقفــب أي ســند ،حــىت لــو أصــرت علــا البقــاء ،فمـا هــي الــدواعي وهــل هنــاك مــربر
للبقاء يف دار وأسرهتا يف دار .
وتءوج كامل م لتبقا يف الدار مع ابنتها ران  ..وحىت ال ةشعر أخو بفداحة ابياة وظلم القدر ..
ـ هل أنت سعيدة ..
ـ أجل  ..وكيف يل أ أكو سعيدة ..
ـ من هاا الطفل ..
ـ نب ابين ..
مر علا زواج م من كامل ثالث سنوات رزقــت فيهــا بثالثــة أطفــال ،ولــدا وبنــت اعتــربهم بـراهيم أبنــاء
لقد ّ

لــب ،وأخــا ةشــعرهم اببنــا الــاي مل جي ـدو ل ـد كامــل و كانــت الســعادة مــا زالــت ترفــرف علــا الــدار ،فقــد كــا
موقف كامل جيدا ابلنسبة يل وابلنسبة ألخيب براهيم ،فغدا كل شيء يف حياتنا ..
ـ و براهيم ..
ـ غدا رجال معروفا يف املدةنة ،ةبحث عن ابياة يف كل شيء ..
وانفتح ابب عيادة الطبيب وأطلت املمرضة من الباب وصرخت يف صوت بشع رقم مخسة ورقم ستة .

وهنضت مـ مــن مكاهنــا وقــد أمســكت بيــد طفــل يف الثانيــة مــن عمــر ودخلــت غرفــة الطبيــب وتلفتــت تبحــث
عــن ا ألخــر الــيت ســوف تــدخل الغرفــة حــىت ةصــل دورهــا ،وتطلعــت يف الوصــفة الــيت بـني ةــدةها و إا هبــا ىمــل الــرقم
مخس ــة فأس ــرعت ىل الب ــاب وفتحت ـب دو اس ــتئاا وق ــد رفع ــت بي ــدها األخ ــر الوص ــفة ال ــيت ىمله ــا ح ــىت ال تفاج ــأ
املمرضة بدخوهلا غري املرتقب ..
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أنت أةنك منا ثالثة آالف سنة وأان أحبث عنك بني ها األكوام ألقول لك شكرا علا املوقــف الــاي اختاتــب
مع نفسك ،فلم ةعد هناك موقف ةفصح عن نفسب مبثل موقفك الاي تعيشب فقد أثريت حول هــاا املوقــف األقاوةــل
ومع إلك مل ىاول أ تدافع عن إاتك مت اا موقفا آخر مشاهبا هلــاا املوقــف مشــعرا ارخـرةن بعــدم املبــاالة رغــم مــا
ةعتمل يف داخلك من تيارات ال تدري أةن هي من ابياة ..
****
كــا عبــد ال ـرمحن ةبحــث عــن إاتــب مــن خــالل مــا حولــب بعــد أ ةــئ

يف جيــاد رائــد لــن ةعيشــو حولــب ،فقــد

سربلت األايم حياتب ابلضــالل فغــدت الــرةاي معدومــة انعــداما كــامال  ..بــدو هوةــة رغــم التصــاقب ابلواقــع الــاي حولــب
بكل قوة  ..حــىت فقــد تصــوراتب واستســلم منــا إلــك التــارةب أي مــن قبــل أ ةولــد لتوجيــب ارخـرةن ،كــل مــا لدةــب هــو
عدم االعـرتاض حــىت ســحقت األقــدام الراكضــة أــو اهلــدف كــل شــيء فيــب فأخــا ةتلفــت حولــب ابحثــا عــن ظــل شــجرة
تقيب وهج الشم

وسفو الراي .
****

استقر عبد الرمحن يف الطائف املدةنة اباملة بدو أضواء لعلب جيد يف الطرقات املهجــورة رفيقــا ةشــاركب وحدتــب
 ..لكن الت اإل املرتسب يف أعماقب فرض عليب اهلروب من كــل شــيء حــىت مــن امســب شــعر أنــب عالــة عليــب فحــاول أ
ةنءوي يف غرفتب بعيدا عن العيو رغم اســتعداد املبــدئي للمســري قــدما ،فكــا أ شــارك يف اندي لكــرة القــدم أسســب
بعض األصدقاء من خارج ابي ،أخا ةتسلل ليهم كل مساء عرب الطرةق الطوةل الاي وــرتق وادي وج ،حيــث كــا
األهايل ةلقو ببقــاايهم ،وحيتــل جــءء منــب أعشاشــا مــن اخلشــب وألــوا الءنــك كمســاكن لــبعض األســر الفقــرية النازحــة
من اعنوب ..
****
كانت فائقة إات الربيع الرابع عشر تقــف يف بلكونــة دارهــا كالعــادة ،ولكــن ال شــيء ةشــد أوهــا ،هنـا تتأمــل
األفق ،تتأمل كل شيء سو إلك الفراغ اهلائل الاي تد أمام انظرةهــا مــن الــوادي الــاي كــا يف تلــك األايم موطنــا
للكــالب املســعورة ،ةقلقــب الظــالم كــل مســاء بقســوة فتنعــدم الــرةاي ســو بصــيص مصــبا عــابر جمهــول اهلوةــة ةقطــع
الوادي ىل اعهة األخر من املدةنة خمتصرا الطرةق ..
وإات مساء التقا االثنا  ،كانت تقف أمام ابب الدار ،مل تقل شيئا ومل حياول هو أةضا قول شيء ،كــل مــا يف
األمر أ فائقة اختفت إات ةوم يف الظالم ومل ةعد ةلمحهــا حــىت تلــك الءمــرة مــن الشــباب الــيت كــا
األحيا تقف يف زاوةة أحد الشوارع تراقب البلكونة اخلضراء اختفت هي أةضا ..
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ــر هبــا يف بعــض

شــعر عبــد الــرمحن أ هنــاك أشــياء ىــاك حولــب ،ولكــن مل ةقــم ابملقاومــة املطلوبــة ختــاإال فتغــري مســار تعليمــب،
واشتغل ما ةقارب الشهرةن كصيب لد أحد الوجهاء بنــاء علــا رغبــة شــقيقب األكــرب  ..مل حيــاول أثناءهــا معرفــة األمــر
ومــا هــو الــدور املطلــوب منــب ،و طل ـب منــب إات مســاء ويف ســاعة متــأخرة مــن الليــل حضــار نس ـ ة مــن صــحيفة
جدةدة صــدرت يف تلــك األايم مــن منــءل صــدةق لــرب الــدار ةبعــد كثـريا  ..فكــابر اخلــوف وإهــب إلحضــار الصــحيفة
ووجد سيد قد انم ،أما سيدتب اليت شعرت بعودتب فقد هنضت مــن فراشــها وتــت الشــحوب البــادي علــا وجهــب مـن
ج ـراء اخلــوف ،كــا يف اخلامســة عشــرة مــن عمــر  ..أيــل اعســم  ..مجيــل التقاســيم ،ومل تتفــو بكلمــة واقرتبــت منــب
ماسحة بيدها علا رأسب يف عطــف وحنــا وشــعر أنــب حباجــة ىل البكــاء ،وقــاوم الــدموع الــيت طفــرت مــن عينيــب ووضــع
رأســب فــوق صــدرها ابحثــا عــن ابنــا  ،فأبعــدت رأســب أول األم ـر عــن صــدرها ولكــن وهــي تتأمــل عينيــب املغــرورقتني
ابلدموع أعادتب ىل مكانب فكا لطراوة جسمها وعبق الرائحة اليت تنبعث منها أثرها عليب فأخات شــفتا املرتعشــتا
تءرع القبل يف املكا املكشوف من الصدر يف صمت وحار ..
****
اختفــت ار تلــك الصــورة ومل ةعــد هلــا أي بقــااي س ـو انقطــاع عبــد الــرمحن عــن ابضــور ىل دار ســيد رغــم
حماولة شقيقب أعادتب أو معرفة السبب الاي دفعب ىل إلك..
ورغم حــدةث الســيدة الطيــب املـ ثر الــاي مل جيــد أرضــا خصــبة يف أعماقــب لالســتمرار يف اخلدمــة ،ف نــب مشــدود
ىل اهلاوةــة بكــل قــوة ،نــب جمهــول االســم والتــارةب ،تنقــل يف ابيــاة كثـريا ،نــب جمموعــة أروا عاشــت فــوق األرض منــا
بدء اخلليقة فأخات هتيم من غري أ تصل ىل قرار فتقمصتب بكل ما فيها مــن متناقضــات ،لكــن املوقــف الــاي وقفــب
كا أكرب منب ..
****
هرب عبد الرمحن مــن املدرســة بعــد أ فشــل ثــالث مـرات يف االمتحــا والتحــق حــد الوظــائف منـا ثالثــني
سنة ،كل زمالئب يف املدرسة ار يف أماكن مرموقة ،وكالك زمالة يف العمل الاةن كــانوا ةغــامرو مــن أجــل الوصــول
ىل األفضل ،وما زال ةرتقب اليد اليت تنتشلب ،ختلا عنب اعميع ،تويف والد فجأة أثناء مهمة رمسيــة كلــف هبــا ،وعلــا
أثر إلك تءوجت والدتب وانتقل أخو ىل مدةنة أخــر وبقــي وحيــدا هــو رب ألســرة ال ةــتمكن مــن توجيههــا منــا ترةــد
منب أ ةقدم شيئا  ..؟ .
بلـ عبــدالرمحن اخلمســني مــن عمــر اليــوم فأخــا ةفكــر يف مــا اســتطاع تقد ــب علــا بســا ابيــاة الــاي اســتمر
هــا األعـوام كلهــا ،كانــت الــاكرايت ختــتلج يف داخلــب صــورا ابهتــة وأشــياء مبتـورة ال تتجــاوز يف جمموعهــا أصــابع اليــد
الواحدة و ترسبت يف أعماقب أوهام بياة كا

ين النف

أب ةعيشها ،ومــع هــاا اليــوم التقــا هبــا كانــت تســأل عــن

مستو ابنها يف التحصيل املدرسي ،أخا ةتأملها يف العقد الرابع من عمرها ..
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ـ وأةن والد  ..؟
ـ سافر ..
ومل ةطــر سـ اال آخـر  ..طلــب مــن الفـراش دعــوة ابنهـا الــاي مل ةتجــاوز العاشــرة ،ارتبــك عنــدما شــاهد ولدتــب
ف ــأجه

ابلبك ــاء ،واحتض ــنتب والدت ــب  ..أخ ــات ترب ــت عل ــا رأس ــب وه ــي تدفن ــب يف ص ــدرها امل تف ــي ى ــت العب ــاءة،

وجحظت عينا تاكر هاا املوقف منا ما ةءةد عــن عشـرةن عامــا ،لكــن بشــكل خمتلــف ،وأخــات اهلـواج

تتجاإبــب،

تمــل ســاعتب ،كانــت ابادةــة عشــرة مل ةبــق علــا دوام املدرســة ســو ســاعة ونصــف ،أمســك بيــد الطفــل وطلــب منــب
العودة ىل فصلب  ..وأخا ةتأمل املرأة  ..هنا مرسومة يف أعماقب ،لكــن ال ةــدري مــن هــي ،تلفــت حولــب م بــق هبــا ..
تــرك كــل شــيء وراء  ،منــا ثالثــة آالف عــام قــرر أ ةعلــن شــيئا ،تتــب وهــو ةســري خلفهــا فأبطــأت مــن خطواهتــا حــىت
حاإاها واختفا االثنا يف أول منعطف قابلهما ..
❁❁❁

232

ك ـا ةله ــث وه ــو ةص ــعد اعب ــل ابحث ــا ع ــن مك ــا جيل ـ

في ــب ،ليفك ــر بعي ــدا ع ــن ضوض ــاء املدةن ــة وصـ ـ ب

الشوارع ،ال شيء يف أعماقب سو أفكار اليت نشبت يف داخلب ودفعتب ىل التقلب يف الفـراش حبثــا عــن النــوم وحيــدا
مع مهومب وأحاسيسب الفجة ،وهو ةسمع حكاايت من حولب ..
نب وحيد ترسبت هــا الفكــرة ومل ورجهــا زواجــب أو حــىت أصــدقاة وهــو ةــدعوهم كــل ليلــة للعــب الــورق معــب،
حياول اهلروب من واقعب ،ولا حولب ،لكن مل ةستطع الفكاك ،فكل ما يف األرض من مسامري وحبال ثبتتــب مكانــب حــىت
البسمة الصغرية الدائمة كانت أحد ها املسامري اليت وخءتب بقسوة وعناد ومل ةستطع الفكاك منها ..
تلفــت خالــد حولــب علّـب جيــد شــيئا ةثــري محاســب حــىت ةتغلــب علــا الصـراع الــاي بداخلــب وعــاد ىل صـراعب رغــم

اهلدوء امل يم ..

ـ وجدهتا ..
كانت سيارة تلو يف األفق البعيد تسري أهلوةنا متجهة ىل املكــا الــاي جيلـ

فيــب ،ومــر وقــت طوةــل و إا هبــا

تقــف ابلقــرب مــن الصـ ور املتنــاثرة حــول اببــل ونــءل أصــحاهبا يف هــدوء ،وكــانوا ثالثــة مــن الشــباب وامـرأتني وطفلــة
صغرية .
صــوهتم ةصــلب وصــد ضــحكاهتم جي ـر وحدتــب ،توقــف عــن التفكــري وح ـاول اس ـرتاق الســمع غــري أ حماولتــب
فشلت ،فكل ما وصلب كا صد ال ةفهم منب شيء ووجدها أمامــب يف ثوهبــا األمحــر ،مل ةثــر اهتمامهــا جلوســب وحيــدا
فأخات تواصل صعود اعبل وارخرةن وراءها ..
بعها بنظراتب بلهفة وهي ختتفي بني الص ور وتلفت بقسوة ..
ـ ا  ..أةن أنت ..
وتــردد الصــد الــاي معــب ،عــادت اجملموعــة ال هــي مــرت بظــات و إا هبــا أمامــب ىــاول النــءول لكــن شــعرت
تتفو بكلمة ..
ابخلوف وترددت يف طلب النجدة ،فسارع ليها وأمسك بيدها حىت جتاوزت املكا الصعب ومل ّ
مل تقل لب شكرا  ..ولكن قبل أ ختتفي عن أنظار التفتت وأخات تتأملب قليال م رفعت ةدها ملوحة ..
مسع صوت ماتور السيارة مبتعدا ،وحاول اللحاق هبا وطرد الفكرة من رأسب م عاد ىل وحدتب ..
ح ــىت هن ــا وحي ــدا  ..وش ــعر ابلس ــأم فرك ــب س ــيارتب املمتلئ ــة ابألوراق  ..واخلـ ـرائط املمتلئ ــة أبفك ــار الوحي ــدة
وحدتب ..فرغم أنب موظف ومسئول غري أ أعمالب كانت تقابل ابلرفض امل دب..
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لــب أربــع ســنوات موظــف يف شــركة األ ــار ،كانــت الوظيفــة الثانيــة الــيت ةتقــدم هلــا ،وةــنجح وقــد فضــل العمــل يف
الشــركات لش ـ عور أنــب ســوف ةكــو لــب قيمــة ملعرفتــب أ جنــا الشــركات م ـرتبط بنشــا العــاملني هبــا وتقبــل األفكــار
اعدةدة.
لكن رغم األربع سنوات واجتماع املدةر العام ابملوظفني الدوري وحماولتب جياد اعدةد مل ةصل ىل بغيتب..
كا صاحل كــل شــيء يف الشــركة ،ورغــم الصــداقة الــيت تــربط بــني االثنــني كــا دور اثنــواي ،جمــرد موظــف جيلـ
وراء أحد املكاتب ةوقع علا األوراق واخلرائط وةشرف علا التنفيا مالحظا..
وصل خالد الدار وقد قرر مواجهة املدةر العام مبشاكلب لعل إلك ةغـ ّـري مــن وضــعب ،ودخــل علــا املــدةر وفاىــب

ابألمر ،لكن كلمات املدةر كانت هادئة وم دبة جعلتب ةتلعثم يف ابدةث ،ودخل صاحل املكتب وسلم عليب ..
ـ خالد  ..ابرك
ـ مربوك ..
ـ لقد وافق املدةر علا طليب ةد ابنتب ..

وىــول ابــدةث ىل املناســبة الســعيدة وخــرج مــن املكتــب حــىت ةفســح اجملــال أمــام صــاحل واملــدةر لرتتيــب أمــر
الءواج ..
وغادر الشركة رغم نظرات زمالئب ،مــرت األايم سـرةعة ،ووزع صــاحل بطاقــات الءفــاف ،ويف صــبا ةــوم الءفــاف
انقلبت بب السيارة اليت كانت حمملة ابهلــدااي والءهــور والــيت ســافر خصيصــا بســيارتب ىل جــدة علبهــا مــن هنــاك ،ووقــع
النبأ املشئوم علا اعميع وأجل الءواج ،لكن ابالة تضاعفت وتويف صاحل ..
شــعر اببــء العميــق ،رغــم أنــب فــر اببــادث حيــث أصــبح املســئول يف الشــركة ،وقــرر املواصــلة ،تقــدم للمــدةر
طالبا ةد ابنتب ،ولكن تردد يف قبول طلبب لعلمب أنب متءوج.
ـ ولكن زوجيت عاقر .
ـ وماإا فيها ..
ـ سيدي لقد فكرت كثريا واتفقت معها ما علا الءواج من أخر أو الطالق فأان أرةد أوالدا أفر هبم ..
ـ لكنها مشيئة هللا .
ـ أان أعلــم  ..وأةضــا مشــيئة هللا هــي أ أفكــر يف صــابي ،وأ ال أعــاب ابنــة النــاس ابهلـواج
قرران االنفصال اي سيدي .
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واألفكــار ،لقــد

نفا خالد فكرتــب ،ووافــق املــدةر علــا زواجــب مــن ابنتــب الــيت مل تعــارض وأخــات ترتيبــات الــءواج تقـام علــا قــدم
وساق .
ـ خالد  ..هل ىبين  ..؟
ـ أجل ..
ـ أرجو أ تكو صرحيا معي ..
ـ ن صرةح ..
كا هناك شيء بني االثنني ،مل حياول أحدهم التفكري فيب أو البو بب.
وأنريت الثرايت ووزعت بطاقات الدعوة ،ول الءفاف وانتقل خالد وزوجتب ىل دار وهو يف نشوة ال توصف.
ـ خالد ..
ـ عيو خالد ..
ـ أرجوك جيب أ أقول لك شيئا ..
ـ نين ىت أمرك ..
ـ هناك شيء ةشغلين وأرةد مفاىتك بب ..
ودار النقــاش طــوةال  ..كــا االثنــا أثنــاء ةلفــو غرفــة النــوم رغــم حمــاوالت اإلمســاك هبــا ووضــع رأســب علــا
صدرها ،وتطمينها أبنب مهما كا األمر فلن ةبدل إلك من مقدار حبب ورغبتب فيها ..
ـ خالد  ..أنت لست األول يف  ..؟
ـ ماإا  ..صاحل هل  ..؟
وهــءت رأســها موافقــة ،وتصــلبت الكلمــات فــوق شــفتيب  ..بينمــا جلســت فاطمــة علــا مقعــد صــغري أمــام مــرآة
التسرحية تتأمل وجهها يف هدوء ..
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ك انت ليلة كل شيء فيها هاد رغم األنني املكتوم الاي تنقلــب الــراي ملكــائن الكهــرابء الــيت تقبــع يف ضــاحية
املدةنة والربد القارس ةلف الشوارع وقد هجرها املارة ،وحركة الصيف العارمة .
وأمحد جال

وراء مكتبب إي األدراج املتداعية يف مكتب استقبال الربقيات وحيدا منطواي علــا نفســب بعــد أ

صرف مجيع املراجعني الــاةن كــا ةعــج هبــم مكتبــب البــارد إو الشــبابيك الءجاجيــة الــيت احتــار يف أمرهــا ،فمـرة ةفتحهــا
لي فف مــن رائحــة االختنــاق وكتــل دخــا ســجائر املـراجعني ،و رة ةغلقهــا وقــد ســرت يف جســمب قشــعرةرة اثــر نســمة
ابردة رقصت هلا مفاصلب .
تطلع ىل الساعة يف سأم وكلل وهو ةشعر حبرارة غرةبة يف صــدغب أخــات تنتشــر يف جســمب كــدبيب النمــل ،م
تطلع ىل مكتب زميلب يف الغرفة والاي مل حيضر ليقوم بعملب كاملعتاد.
ســر بطرفــب مــن النافــاة املفتوحــة يف هــا اللحظــات خمرتقــا الظــالم الــاي ةلــف مــدخل العمــارة املقابلــة إات
الباب املوارب وقد صورت لب بنات أفكار أ هيــام الــيت تهــا يف مـرات ســابقة ختــتل

النظــر ليــب مــن انفــاهتا أو مــن

خالل الباب املوارب ،وشعر بتضاةق من املطارق اليت ترتدد يف رأسب معلنة اهلجوم عليب .
أخا ةتململ يف مقعد ،م هنض ،لقد صمم علا مغادرة املكتب رغم بقاء دقائق علا هناةة فرتتــب وانطلــق ةســري
يف الشارع الطوةل وقد لف رأسب بغرتتب وأدخل ةد يف جيب ثوبب ومشا مرتأا كسكرا عائدا ىل دار .
كانت املفاجأة يف الصبا عندما وجل اإلدارة إ قابلب زميل لب يف مكتب آخر صارخا..
ـ هنا مصيبة اي أمحد ! ..
وأخا ةشري بيد عن كربها  ..وجل عليب ما هي ها املصيبة اليت حدثت رغم مهال الس ال ..ومه

آخر ..

ـ لقد حضر أش اص بعد مغادرتك املكتب ،فلما مل جيدوك أخاوا يف الصرا وسارع أحدهم لالتصال ابلــوزةر
وكلمنا وكيل الوزارة وسأل عن الش ص املنو ابلعمل م حضر املدةر ومراقب مكتبكم فقام بعملك..
ودارت األوراق  ..كا التحقيق مع أمحد الاي اعتار ابملرض وأ هاا االرتباك حدث عفوا ولو حضــر زميلــب
ملا كا كل هاا ،ونظرات مدةر ترمقب يف شيء من الرايء والتشفي..
استلم أمحد مغلفا خمتوما من ةد موزع املكتب املرتعشة ،لقد كا حيوي ورقة الفصــل مــن العمــل ،واعتصــر األمل
قلبب ،وأخــا ةهمهــم كيــف هلــا الســنة الــيت عشــتها علــا روحــي وإايت يف أرض بعيــدة عــن داري خملفــا ورائــي أم دامغــة
وأســرة تتطلــع يف ول ـب  ..ترتقــب ةــوم عــوديت وقــد نلــت كــل ارمــال  ..توشــح هبــا الورقــة الصــفراء الــيت كانــت أشــياء
صغرية فهة وتصرف أمحق مهد هلا الطرةق لتكــو يف ةــد فــىت ابئـ
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حرمــب القــدر نعمــة الراحــة النفســية فــأغرق نفســب

يف عاج ابياة  ..مبتعدا عن مراتع طفولتب ورفاق صبا ليعي
علا النف

مرحلــة مــن مراحـل ابيـاة ،مرحلــة املســئولية واالعتمــاد

تنهار فجأة  ..بكل بساطة..
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* ال ةعـ رف الكتابــة .ومــاإا ترمــء ليــب ابــروف .كــل مــا ةرةــد مــن ابيــاة أ ةظــل الرخــاء .وأ ةســتمر الفــر
مءروعا يف األحداق .متحداث عن النعمة اليت افتقدها يف طفولتب وصبا .
والقســوة يف املعاملــة الــيت كــا ةتلقاهــا .مــن مجاعتــب بعــد أ أكلــت الوحــوش والــد إات شــتاء حــني
الشعاب واألودةة .مل ةستطع الكشــافة املرســلو مــن القبيلــة تتبــع آاثر  .واســرتجاع (ألــبهم) منــب بعــد أ مهـ

يف

صــوت

جمهــول أب (رافــع) قــرر ســرقة أغنــام مجاعتــب واهلجــرة ىل الشــرق حيــث ةســتطيع .مبــا حيصــل عليــب مــن قيمتهــا ش ـراء
أرض .وبناء مقها .يف حد املد الــيت ةتوافــد ليهــا العمــال حبثــا عــن عمــل لــد شــركة الءةــت الــاي نبــع مـ خرا يف
تلك الناحية من البالد.
* * *
* مل ةستطيع الكشافة .الوصول ىل هناةة األثر حيث أخفت الــراي  .مواقـع األقــدام .والعثــور علــا جــءء مــن
األغنام.
* * *
* نب ابن رافع .الاي أكلتب السباع .كل مشكال حيدث بني األطفال .هو مصدر حىت وعنــدما شــب وجتــاوز
مرحلة الطفولة؛ كا أةضا مصدر املتاعب واملشاكل رغم طيبة والدتب اليت تءوجت وأجنبت غري .
منا كا الولد اربق الاي ةر

للتجوال يف األودةة ابحثا عن أي أثر لوالد .
* *

*

* تناست القبيلة (رافع) و كــا ةــرد إكــر بــني بظــة وأخــر يف جمــال

الســمار وقــد ازور اعميــع عــن ابــن

رافع.
* * *
* بيّت (انجم) أمرا أخــات اهلــواج

تشــغل ابلــب فلــم ةعــد ةهــتم ابلتجــوال للبحــث عــن بقـااي آاثر والــد  .ومل

ةعد حيرص علا مالقاة (مجانب) عند (القليب) أو يف (اخلال) حيث تقوم جبمع ابطب واألعشاب ورعي املاشية.
* * *
* إات ليل ــة حي ــث اعمي ــع ةت ــأهبو للتوج ــب ىل جمل ـ

الش ــيب إ بن ــاجم ةتص ــدر اجملل ـ

يف مالب ـ

نظيف ــة

جدةدة .و(بشت) ال ةستطيع غري جمموعة قليلة توفري نب.
ارتسمت الدهشة فوق الشفا  .لعدم مباالتب وحرصــب علــا النهــوض مــن مكانــب ملــن هــو أكــرب ســنا أو أفضــل
مكانــة .وبــدأ حفــل الســمر اببــدةث عــن الصــحة .م نشــاد األشــعار .وعنــدما اســتعد عــازف الراببــة لتقــدمي وصــلتب
تنحنح (انجم) م خلع (بشتب) من علا أكتابب وهنض ركا (البشت) مكانب وغادر اجملل .
* * *
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* ترقــب اعميــع عودتــب منــا مــر الوقــت .وانفــض الســامر قبــل عودتــب .وبقــي البشــت

 .غــادر القرةــة دو

رجعة .مل خا معب م ان منا اكتفا رشاد النجوم .حىت وصل ىل مركء ةعترب حمطة لقوافل العرابت ..واملسافرةن.
* * *
* افتقدت اعماعة (انجم) الاي وصل ىل الشرق ،بعد أشهر أخا ةبحث فيهــا عــن عمــل .مل ةكـن معــب .مــا
ةدل علا الطرةق الاي جيب أ ةت ا .
منا أقدم علــا التوجــب مــع العمــال .مــن خــالل ابــدةث الــاي التقطــب يف الطرةــق .واســت رج بطاقــة عمــل مــن
الشركة .حيث أخا ةتنقل من موقع ىل موقع.
* * *
* وجــدها كانــت (مجانــة) بعــد أ وخــط الشــيب فــود  ..تءوجهــا علــا إكــر (مجانــة) الصــيب .اعــرتض خمــيم
والدها طرةق أعمال الشركة ..وقرر اإلقامة يف امل يم والت لي عن عملب يف الشركة.
افتــتح مقهــا علــا الطرةــق اعدةــدة .واســتعا أبطفالــب الثالثــة .الــاةن مل ةتجــاوزوا مرحلــة الطفولــة يف تمــني
طلبات الءابئن..
ـ هل ةدرس أبناةك..؟
ـ ماإا ..؟
ال ةــدري مــا إا؟ كــا جيــب علــا .أســئلة موظــف اإلحصــاء الــاي زار فجــأة يف املقهــا وأخــا منــب معلومــات
وافرة عن حياتب وأسرتب.
* بيّـت أمـرا .وأخــا ةتطلــع يف أبنائــب الثالثــة بعــد أ غــادر موظــف اإلحصــاء وهــم ةقومــو بتــأمني الطلبــات.

وقبيل غروب الشم

ابع املقها مبا حيوي.

* * *
* غــادر مــع أس ـرتب املوقــع ىل الشــرق مــرة أخــر لقــد أصــبح لدةــب نقــود ار  .حبــث عــن مســكن صــغري يف
أطراف املدةنة .م التحق حد الدوائر ابكومية علــا بنــد العمــال وتقــدم بطلــب االلتحــاق أطفالــب أبقــرب مدرســة.
وطالبب مدةرها بشهادات مــيالدهم .أو صــورة مــن حفيظــة نفوســب إا كــانوا مضــمومني فيهــا .مل ةعــرف مــاإا ةعــين إلــك
سو أ العراقيل وقفت أمام وجهب.
كا حرةصا علا تسجيل أبنائب ابملدارس .فقرر أخا أوراق توصية من دارتب .جهء ثالثة ملفات لكل صــيب
ملف استطاع مبوجب ها امللفات ضمهم يف حفيظة نفوسب وتسجيلهم يف املدارس.
* * *
* تاكر كل هاا .وهو ةتجب بعربــة أكــرب أجنالــب ىل القرةــة الــيت غادرهــا .إات ليلــة بعــد أ ختلــا عــن (بشــتب).
كانت اللوحات اإلرشادةة متأل الطرةق املعبد الاي امتد حدةثا.
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* * *
* أخا ةسأل عن كل سهم ورتق لوحــة رشــادةة وبعــد عــدة كيلــو مــرت رمليــة وجــدها أرضــا بلقعــا ..خاليــة مــن
السكا  .وآاثر بيوت طينية مهدمة تراكم الرمل فيها وبقااي آاثر قوم ..ةرتبع يف الساحات ..انداحت دمعة كبــرية مــن
مقلتيــب وت ـوار عــن وجــب ابنــب الــاي ارتســمت فوق ـب أكثــر مــن عالمــة اســتفهام ..م توجــب ىل العربــة ال ـيت عــادت ىل
الطرةــق املعبــدة مواصــلة طرةقهــا يف رحلــة عمــل .فضــل أ ةشــارك ابنــب فيهــا للــرتوةح عــن الــنف
التقاعد وفقد (مجانة) وغادر أبناة الباقو الدار.
❁❁❁
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بعــد أ أحيــل علــا

أع ــي أن ــين عم ــل مص ــادر .ح ــىت يف عي ــو أبن ــائي .حي ــث اس ــتباحت اهل ــواج

واقع ــي فغ ــدت إرات ةص ــعب

متابعتها تنسكب كل صبا مع أشعة الشم  .اليت تلج الدور كل صبا عرب فتحات ومهية.
* * *
اهن ــم ةقتل ــو مرحل ــة الص ــحو ال ــيت تنت ــابين أحي ــاان فآخ ــا يف اهل ــار ح ــىت ةص ــمت م ــن ح ــويل رغ ــم املقاطع ــات
الواضحة اليت ترتسم فوق الشفا  .حروف وكلمات .م مجل اعرتاضية غري واعية تنتهي اببتســامة صــغرية ابهتــة .إات
ألوا صفراء متفاوتة يف ابدة.
* * *
ةقال هناك انحية من الوطن ةقتلو فيب اعيــاد األصــيلة والكــالب الضــالة .حــىت القطــط مل تســلم مــن حجــارة
األطفــال .إ أ كــل إات يف تلــك الناحيــة .مشــو أو مبتــور أحــد األطـراف .لــاا مل ةعــرتض أحــد علــا وجــود دكــاكني
األطراف الصناعية.
* * *
اســتقرةت يف أعمــاق النــد زهــرة برةــة .إات أشــواك لط هــا الــدم .تنمــو ..تنمــو ..رغــم اعفــاف واعــدب.
وهجرت املءارعني يف شاحنات النقل .حيث ل غرس مداخن إات دخا أبيض لف أسطح املنازل حجب الرةاي.
* * *
مل أستطع اللحاق اببافلة اليت كنــت أحــد حمتلــي مقاعــدها إات مســاء كانــت الســاعة تشــري ىل اخلامســة .يف
كل مرة كنت أرحل قبل موعدان بثالثة أايم حىت أصل يف املوعــد اتــدد .منــا هــاا اليــوم كانــت ســاعتب خربــة .أمــا بقيــة
الساعات فقد كنت أشك يف صدقها .لاا فات املوعد وعندما سألت ابئع القسائم عنك قال ..لقد رحلت.
* * *
أجــل عــرف أوصــافك قبــل أ أسرتســل يف شــر معــاانيت .لقــد كنــت الرجــل الــاي حيمــل رقــم مئــة .يف قائمــة
السائلني .الاةن ةلطب الدم أانملهم لقد كنت زهرة برةة شرسة.
* * *
ارتفع صو أج

عرب مكربات صالة االنتظار معلنا عن موعد قالع ثالث رحــالت ضــافية .جبانــب الرحلــة

الرمسية.
* * *
كانــت األطـراف الصــناعية أكــرب عــددا وكمــا مــن الءحــام الــاي أخــا ةكــو طــوابري مــن األعمــال الباحثــة عــن
مقاعد شاغرة.
* * *
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م ــن املف ــروض حس ــب رق ــم البطاق ــة ال ــيت أمحله ــا يف ة ــدي أ أجل ـ

يف مقع ــد جبان ــب الناف ــاة .ويف املك ــا

امل صص لألش اص الاةن ال ةدخنو ومع إلك .وجدتك ىتلني مقعدي.
* * *
السـ ـ اعة ار التاس ــعة تجل ــت الرحل ــة ث ــالث س ــاعات بس ــبب عط ــل يف جه ــاز اباس ــب اريل إ أ املبلـ ـ
املدو علا شاشة الكمبيوتر غري حصيلة الصندوق .وأقل بنسبة كبرية من األعمال الــيت حصــلت علـا تــااكر .ومــن
م احتلت املقاعد الفارغة.
أنت .وكنت اجمليــب األول ال أدري ملــاإا أجبــت رغــم أ عيــو الســائل الــاي ةقــف علــا ابب ابافلــة تتأمــل
الفراغ .ترصد السحب اليت أخات متأل السماء.
وأخــات أحبــث عــن تــاكريت أو بقيــة التــاكرة الــيت ســلمين ايهــا معــاو القائــد يف جيــويب .نثــرت حصــيليت مــن
األوراق والنقــود فــوق املقعــد وعبثــت حبقيبــة املالبـ  .فلــم أعثــر علــا التــاكرة ..وهنــا طلــب مــين الرتجــل .وأفســح يل
الطرةق للعودة ىل صالة االنتظار.
* * *
أقلعت ابافالت األربع فارغات ها املرة أهنم ال ةرةدو تخري الرحلة أكثر .فالوقت من إهب.
* * *
عدان ىل طابور االنتظــار أمــام شــباك التــااكر للبحــث يف قائمــة األمســاء عــن اســم مــدو  .إ أ مــن جيــد امســب
ةعود للصالة ومن ال جيد امسب ةقطع تاكرة جدةدة.
وصلت أمام املوظف .تملين قليال .م إكرن بس ايل عنك وأشار ىل اسم ىتب خط أمحر..
ـ أليست هي ..
تملت االسم .تاكرت أنين ال أعرف امسك .هءزت رأسي انفيا.
ـ هل معك أطراف صناعية ..
ضــحك قبــل أ أجيــب  .كيــف ةكــو يل أط ـراف صــناعية وةــدي اليمـ فــوق الطاولــة ىمــل األوراق النقدةــة
واألخر ىمل حقيبة املالب  .م أنين أرتدي سروال رايضة قصري وفانلة صيفية.
* * *
تسلم البطاقة .ها املرة مل تكن ىمل رقم املقعد أو املكا امل صص .وتلفت حــويل .كانــت الصــالة فارغــة.
متددت فوق أحد املقاعد .متوسدا حقيبة املالب .
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تتنــاثر األفكــار .تنهــال الــرة ابحثــة بقســوة عــن بظــة حــب .هــي ــا راســب ملــوطن عاثــت فــوق ث ـرا أايم
الطفولة والصبا .يف سااجة مبنية علا وهم كبري هو خليط من اخلوف والطيبة.
* * *
كا عليب أ ةستكني .فهو إات مطيعة لينة تقول ـ نعم ـ قبل أ ةصدر ليها األمر.
* * *
الربيع الثامن عشر أطل هادرا .بدو مقدمات .ومع ها اإلطاللة حلــت الصــدمة .الــيت أعــادت املعــاةري ىل
ل ولبها .لتنصهر يف هاج

من الرفض .أكد مع أحالم أخات ىيط بواقعة .مهددة بنهاةة بشعة.
* * *

الرحيــل كــا هاجســا جدةــدا .رغــم اخلــوف .وأصــرت اعــدة العجــوز مرافقتــب يف رحلــة الغربــة .حيــث ةبحــث
اعميع عن الاهب.
* * *
الطرةق طوةل وشاق أخات العجوز معب تبكي .صوهتا ةصلب منهدا ةعلن ب س األايم .وشقاء الطرةــق .الــاي
أخات ترصعب عيو مشاركيب الطرة ق فأخــات تقــدم عدتــب ةــد املســاعدة .وقــد أقــام الــرفض متارةســب يف أعماقــب .مــن
خالل عدم دراك ..أب هناك شيئا رهيبا قادما ..فأخا ةلتصق جبدتب أكثر.
* * *
الشــوارع كمــا هــي .رملي ـة تنتشــر يف جوانبهــا األغنــام الســائبة والــدجاج والبقــر والقطــط والكــالب يف خلــيط
عجيب ةعلن تقبل اإلنسا لكل العوامل .و مكانية هتجينب للحياة يف كل الظروف.
* * *
الصرا

أل الشوارع .واعدةد الاي كو خطا أخر مواز خلطو الرفض الــيت أخــات يف االضــمحالل رغبــة

ابياة اليت هي بدورها دافع للبحث عــن عمــل .اهنــم ..ةــاحبو األبقــار يف الشــوارع وةلط ــو اعــدرا ابلبقــااي .بينمــا
اندل املقهــا .إو املقاعــد الش ـرةطية واعــدرا املتهرئــة ةصــيح بصــوت عــال .معلنــا تلبيتــب لتقــدمي طلبــات املــر دةن يف
حد ةدةب برةق للشاي واألخر ىمل شيشة أخا الشرر ةتطاةر من رأسها.
* * *
األايم يف عنفواهنا .وفاطمة التكرونيب اليت تعمل يف دار خمدومب أخات هتتم بــب تقــوم بءايرتــب يف الــدكا حيــث
ةعمل وهتتم جبدتب كثريا بينما تبحث يف عينيب عن عني الرضا.
* * *
اثرت اثئرة الشــارع .أخــا اهلــرج ةرتفــع ىل عنــا الســماء حيــث ل العثــور علــا قتيــل جمهــول اهلوةــة يف حــد
243

الدور اخلربة اليت وي ليها الغرابء أثناء الليل حبثا عن الراحة.
* * *
تكو خيط آخر .ملاإا وت اإلنسا  .لقد شاهد املــوت منــا بــني جنبـات األهــل حيــث ةكــو البكــاء .ورش
الطرةق ابملاء .وتكوم الناس ملواساة أهل امليت يف صمت ودموع تندا فوق اخلدود حارة ىرق األانمل بصدقها.
* * *
التو طرةــق حياتــب .أصــبحت امل ــارج مســدودة .وهــاج

مــن الرعــب ةطــوق خطواتــب بطــوق الرتقــب .أخــا

ةتلفــت حولــب كث ـريا .ةســارع بــني آ وأخــر ىل الــدار حيــث تقبــع جدتــب وتقــوم بصــناعة امل ـراو اليدوةــة و الطــواقي
امل رقة.
* * *
الحظ ــت اع ــدة إل ــك .فأخ ــات تقل ــب األفك ــار .ح ــىت وص ــلت ىل مرحل ــة الش ــطط فتوقف ــت ع ــن مواص ــلة
عملها.
* * *
الطرةق الطوةل الاي أخات العجوز معب تبكي .أخا ةتلو أمام عربة النقل اليت حوهتم يف صندوقها .بينمــا
ابدةث بني االثنني مل ةنقطع منا أ غادرت العربة موقف الشحن.
* * *
أدهلم الظالم .اختفا الطرةق .وخيم الوسن علا اعميع فعال الش ري كما نقيق الضفادع.
* * *
وضع رأسب فوق ف ا جدتب اليت أخات تداعب شعر  .كا االرتيا وــيم بداخلــب رامســا صــورا مجيلــة ملرحلــة
مقبلة .فأغمض مقلتيب عنوة حىت ال هترب مرحلة الصحو يف داخلب.
* * *
مل ةكن هناك أحد ةبكا .فالساعة تشري ىل ابادةة عشــرة لــيال .الظــالم دامـ

وــيم علــا املكــا لــوال ضــوء

كشافات تشتعل اب لبطارةة أحضرها رجــال الســري النتشــال جثــث املــوتا .و عانــة رجــال اإلســعاف يف مهمــتهم مل ةكــن
هناك أحد ةبكي .فقد خيم الصمت.
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اســتافت ال ـرةاي أحــداقا غارق ــة الــدم .تل ــتهم آجــر اع ــدرا وتلعــق يف هن ــم مراشــف حي ــاة ..أخــات تع ــج هب ــا
الشوارع الرتابية.
الوقوف علا األرصفة يف إ لك الــءمن املنــدس يف دهــاليء ابيــاة؛ وصــمة ابلنســبة بســناء ةطــل ضــوء وجههــا.
من وراء حجاب شفاف ..تنتظر حافلة العمل.
هنــم حيرقــو رة ـ
الوادي .حيــث ةــر

الطيــور يف النــار .حيــث ةــتم دفــن العصــافري الصــغرية يف اعمــر .لتعبــق رائحــة الشــواء يف

للجلــوس مــع أصــفياء الســعد .يف مرحلــة هــروب مــن الواقــع املـ مل الــاي انــدا قلقــا يف غياهــب

الوجود.
ـ أنت..
ـ أان..
ـ وهل  ..هناك غريان..؟
مل ةكــن هنــاك ســواهم ..حــدةثها عــابق ابلــروائح واألمــان ..بينمــا أخــا ةبحــث يف الوجــو الــيت خلقهــا عقلــب
البــاطن عــن شــبيب .ليتــاكر هاجســا يف أعماقــب ةقــول إات ةــوم التقــي (ســهام) تعبــث بضــفائرها تبتســم يف وجــب املــارة.
تقاف ابجارة يف مجيع االجتاهات لت لق الشغب يف شارع ابي الرملي تصــطاد زجــاج النوافـا والعـرابت املــارة تــءرع
اخلوف يف العيو  .ةهاهبا األطفال ،أما هو فقد كا فتاها الاي ختتفي معب عن العيو  .حىت اختفت فجأة.
كــل شــيء فيهــا ال ةــاكر  .مبــا هــو فيــب .فحــدةث الــروائح واألمــان .نبــع جدةــد حيــف بــب ســياجا مــن الءهــور
املهجنة..
ـ أنت..
ـ نعــم ..أنــين أســتطيع ..مواصـلة الطرةــق وزرع الطرةــق .الــاي أصــبح ار مءفتــا .بءجــاج املشــروابت الفارغــة
لتمر من فوقها دواليب العرابت.
ومن م ىدث أصوات مفءعة تربك اعميع.
ـ ماإا ..
ـ ال شيء..
االندهاش املءروع يف (ماإا) بركا أخا ةقــاف محمــب فــوق األشــجار لتحــرق اعميــع يف دوامــة أعاصــري اثرت
فجأة غري متباةنة اعهات جتتا كل شيء خملفة الرماد فوق األرض..
الرماد .منتشر يف األأاء ةءكم األنوف .ةلطب األطراف يف غاةة ال ةدرك اعميع أهنا النهاةة.
توقفت عربة أجرة أمام االثنني فاندسا يف املقعد اخللفي مل حياول أ ةسبقها ىل الدخول .ومل ىاول دفعــب ىل
الداخل قبلها.
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ىرك ــت العرب ــة .مل ةن ــب

الس ــائق بكلم ــة .كأن ــب ةع ــرف الوجه ــة ال ــيت ةقص ــداهنا .وفج ــأة توق ــف م التف ــت ىل

اخللف ف إا ابملقعد خال وأوراق بيضاء متناثرة فوقب .ىرك قليال من موقفب حىت وجد مكاان أمينا.
ترجل من العربــة ..فــتح البــاب اخللفــي ..أخــا جيمــع ورقــة ..السـطور يف بعضــها غــري مرئيـة واألخــر بيضــاء.
كومها بني ةدةب م أغلق الباب وتلفت حولب .م وضعها فوق الرصيف هبدوء.
مرت حد ابافالت اليت ىمل شعار حد امل سسات العامة .وقد احتل مقاعــدها جمموعــة مــن املــوظفني
واملوظفات أخات أصواهتم اخلافتة تنتشر يف الفضاء.
أهنــم ةغرق ـو املق ـ ل يف الكحــل األســود لتبــدو مســتدةرة تســيب عيــو النــاظرةن كمــا جيــب أ ةكــو هلــا حمــور
ارتكاز .وبداةة انطالق لرتسم خطوطا عرجاء حمدودبة فوق الءفت .تقشع ما ســبقها مــن رســوم تســابق أصــحاهبا علــا
لقاء أجسادهم أمام العرابت املارقة لريسم الدم املتطاةر من الشراةني صورا صادقة لواقع م مل.
ـ أنت.
وتلفتت حوهلا (كا ةقف هنا) مهست بالك لرفيقتها اليت وقفت يف التوايل جوارها يف انتظار ابافلة.
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[]1
ارتســمت ابتســامة صــغرية يف املكــا وأخــات الءهــور الصــفراء هتتــء يف خــيالء معربــة عــن النشــوة القادمــة مــن
الش ـمال .حيــث أخــات الثلــوج تــاوب لتجــري بــني الص ـ ور يف طرةقهــا األزيل أــو النهــر الــاي ىــف بــب اجملمعــات
السكانية .اليت مل تعد تبايل ابلفيضا  .إ أصبح موسم خري تتألأل فيب الثرايت معلنة عن مقدم موسم الءواج.
[]2
(أزاد) تتج ــول يف غرفته ــا تقل ــب األفك ــار .فل ــم تس ــمع النق ــر اخلفي ــف ال ــاي اس ــتمر دو ه ــوادة عل ـا ابب
الغرفة .اجتهت ىل الباب لتفاجأ بشقيقها الصغري وبــني ةدةــب زهــرة صــفراء تنــاثرت بعــض أجءائهــا بــني قدميــب .جلســت
القرفصاء وأخات تناغيب ىدثب بلهجتب .فغرز بقااي الءهــرة يف شــعرها .م أخــا بيــدها واجتهــا ىل غرفــة اعلــوس .حيــث
بــدأ التلفــاز ةبــث حلق ـة جدةــدة مــن املسلســل العــريب الــاي تتابعــب وىــرص عليــب .حــىت أهنــا كانــت تكلــف ارخ ـرةن
بتسجيل ابلقة اليت ال تتمكن من مشاهدهتا (ابلفيدةو) حىت ال تفوهتا األحداث.
[]3
كانت الءهور الصفراء متأل الشوارع وابدائق املنءلية الصغرية يف مرحلة انتشار عجيــب .أولــب ســكا املنطقــة
ىل اجنراف الرتبة من جبال الشمال حيث رمست بصماهتا علا شواطئ النهر.
انفــض الســامر .واهنالــت الــرة فــوق الــرةوس توزعــت اخلطــا متجهــة ىل امل ــادع .الســاعة تشــري ىل الثانيــة
عشــرة ..منتصــف الليــل .وحفيــف نســمة الشــمال تــداعب األغصــا تقلــق القطــط املتجولــة بــني براميــل النفــاايت..
حراس الليل ..وزوار الفجر  ..الاةن وتفو مع بءوغ أول أشعة الشم  .إلعادة ابياة ىل هاا الشق من األرض.
[]4
مل ةالحــا املواطنــو األنفــاس الغرةبــة الــيت أخــات تتســلل وتنــدس بيــنهم وقــد ارتــدت كمــا مــات ضــد الغبــار
املسموم.
[]5
النهــر أخــا ةرتفــع منســوبب .امليــا قــدمت مــن الشــمال بلــو داكــن تعبــق منهــا رائحـة غرةبــة انفــاة تصــرع مــن
حوهلا ..تقتل ابياة.
[]6
(أزاد) تقــف خلــف زجــاج انفــاهتا املطلــة علــا النهــر تســر شــعرها ترتقــب مــرور قــوارب الصــيادةن .وقــوارب
األطفال الاةن ةنقلو اباجيات والركاب علا ضفيت النهر.
كــا النهــر مهجــورا وأشــعة الشــم

تعك ـ

اللــو اعدةــد للميــا  .قربــت وجههــا مــن زجــاج النافــاة تتأمــل

ابــدث الغرةــب وفتحــت النافــاة أزكمــت أنفهــا الرائحــة الغرةبــة فأغلقــت أنفهــا بيــدها م ســارعت ىل غــالق النافــاة.
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وهنا ت ت جمموعة من اخلوإات املكممة تركض يف مجيع االجتاهات وأخات مت ر عبــاب النهــر قــوارب مطاطيــة إات
لو داكن.
شـ ـعرت (أزاد) ابخلـ ــدر ةسـ ــري يف عروقهـ ــا فاجتهـ ــت ىل فراشـ ــها م متـ ــددت وأغمضـ ــت عينيهـ ــا وهـ ــي تتـ ــدثر
ابلغطاء .وراحت يف سبات عميق.
[]7
توقفت ابركة علا ضفيت النهر ..
[]8
الءهور الصفراء .أخات تقاوم الغبار املسموم .ابهتءازها الناعم يف خيالء رغم انســحاق بعضـها ىــت أحاةــة
الغــرابء الــاةن أخــاوا ةتجولــو حبرةــة يف كــل مكــا  ..ةبنــو املتــارة  ..ةوزعــو األف ـراد ..حيتلــو املواقــع ابساســة
ومتركء أفراد القناصة يف مآإ املساجد ..فوق أسطح الدور العالية وخءاانت امليا .
عنــدما انتهــت املهمــة أخــا كــل فــرد ةفــتح أزرار قميصــب ..وراب حاائــب ..م ةنــءع اخل ـوإة م ـن فــوق رأســب..
وةءةح الكمامات عن أنفب والقناع عن وجهب ..ليتم تبادل ابدةث حبرةة وهدوء بعد انتهاء املهمــة الــيت مل ةكــن ةتوقــع
اعميع أ تكو هباا اليسر.
وتوقفت الكلمات فوق الشفا اليت هتدلت فجأة  ..وجحظت املقل ..وأخات األنفاس تتالحق .
[]9
الءهــور الصــفراء هتتــء ..تعــرب عــن وجودهــا وحبهــا لضــفيت النهــر الــاي وهبهــا ابيــاة فأخــات تــرقص جــاال
مستقبلة الفيضا من اعدةد الاي كا أقل منسواب من األعوام السابقة بفضل السدود املقامة حدةثا.
[]10
(أزاد) أخات تتململ يف فراشها .نءعت الغطاء عن جسمها .وهنضــت مــن الفـراش وارتســمت علــا شـفتيها
عالمة استفهام ـ حي ث انمت بكامل مالبسها ـ وتــاكرت ميــا النهــر الداكنــة فأســرعت ىل النافــاة .فـ إا ابملــاء صــاف
ةلمع كالرصاص والءهور الصفراء هتتء والقــوارب الصــغرية متــارس عملهــا اليــومي فأراحــت جبينهــا علــا الءجــاج لــتلمح
بءة داكنة مكومة يف هناةة املمر.
❁❁❁
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اهنــار املب ـ وتنــاثر الغبــار يف الفضــاء .أخــات الشــظااي هتشــم جبــا املــارة ،وزجــاج العــرابت ونوافــا وأبــواب
العمائر اجملاورة.
* * *
صيب صغري ةبيع ورقة اليانصيب .شاهد العربة اليت دخلت من بوابة املب .
* * *
قائــد العربــة فتــاة شــقراء ترتــدي بــءة عســكرةة .ونظــارة مشســية قبــل أ تلــج املب ـ اشــرتت ورقــيت اي نصــيب
واحدة هلا وأخر ملرافقها يف العربة .وتنازلت عن بقية القطعــة النقدةــة للصــيب م مســحت علــا شــعر رأســب وانــدفعت
ىل داخل املب .
* * *
أقبلت عــرابت اإلســعاف والــدفاع املــدن ودورايت الشــرطة .وتكــوم املــارة .ةبصــقو الغبـار الــاي أخــا ةكــتم
أنفاسهم.
* * *
ابئع أوراق اليانصيب .تناثرت أوراقب فوق الرصيف من أثر قــوة االنفجــار فلــم ةهــتم جبمعهــا و كــا

ســك

علا الورقة النقدةة الكبرية اليت دسها يف أحد جيوب بنطالب.
* * *
أقتحم الصيب اعموع .ةبحث عن قائدة العربــة .وقلبــب ةتمـ أ تكــو ســليمة مل سـها ســوء متــاكرا كلماهتــا
الرقيقة ومسحها علا شعر رأسب.
* * *
خرجــت أول جثــة مــن ىــت األنقــاض .بــدو رأس .كمــا اســتطاع رجــال اعــي

خ ـراج أج ـءاء متنــاثرة كونــت

جسدا واحدا أخا اعميع ةتأملونب مبهوتني .إ أ األطراف خمتلفة األلوا  ..والسماكة.
* * *
الصيب حيشر رأسب يف كل فتحة ةستطيع أ جيد فيها لرا ةقرتب فيها أكثر من املب املنهار.
* * *
شعر الصيب ابإلرهاق فعاد ىل مكانب .يف زاوةــة الشــارع حيــث كــا ةبيــع أوراق اليانصــيب .وأخــا جيمــع بقــااي
أوراقب املتناثرة واليت مرت فوق بعضها أحاةة املارة لوم تلفت أنظارهم بربةقها وابا القادم مــن خــالل أحــد األرقــام.
م متدد يف مكانب مستندا علا ابائط الاي خلفب.
* * *
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قفء الصيب من مكانب .صر  .هنا هي وأخا ةعدو أوها .أجل كانت هي مع رفيقها ةغــادرا املكــا بعــد أ
ل تنفيا العملية هبدوء.
القدر ةرتبص ابلصيب الصغري الاي أصر علا اللحاق هبما .مل ةسرتع انتباههم نداة املتكرر.
* * *
اجتــب االثنــا ىل عربــة تقــف يف أحــد املنعطفــات .جلســت خلــف املقــود وأدارت اتــرك .هنــا شــاهدت الطفــل
ةعدو أوهم اكتسي وجهها األشقر ابلفءع أعــدت العربــة لالنطــالق م تملــت رفيقهــا يف املقعــد .كــا صــامتا .جتلــدت
تقاسيم وجهب ىجرت أطرافب وانصب نظر علا الصيب الاي أخا ةقرتب من العربة.
راقبت اجتا نظرات رفيقها املتجلدة .مل ةبــق للصــيب ســو خطــوات وةالمـ

العربــة .وهنــا رفعــت قــدمها مــن

فوق الكابح .مرت العربة فوق جسد الطفل الاي تضرج بدمب وهــو ةلفــا أنفاســب األخـرية بينمــا ةــد متســك ابعيــب
الاي حيوي قطعة النقود الكبرية.
* * *
اختفت العربة يف الءحام .مل ةشاهد املارة الطفل املقتول.
* * *
ىدثت الصــحف يف اليـوم التــايل عــن البناةــة املنهــارة وعــدد الضــحااي وأســباب ابــادث الــاي كــا عــن طرةــق
عرب ــة جي ــب حممل ــة مبتفج ـرات أوقف ـت أم ــام م ــدخل العم ــارة .ويف الص ــفحات األخ ــرية منه ــا بي ــا ابألرق ــام الف ــائءة يف
السحب الشهري ألوراق اليانصيب.
❁❁❁
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أنت مقتول .سوف تسمل عيناك وىرق أطرافك مبحاليل حارقة تاةب ابدةد .وعندها سوف ةتوقــف إلــك
الصوت القادم من أعماق الفضاء عن النداء ابمسك .وحماولة رشادك الطرةق .حــىت تصــل وتقــول يف هــدوء هلــا :نــك
ار اكتشفت أب ابب أل كيانك .وأ الدنيا ال شيء بدوهنا..
* * *
رفع مساعة اهلاتف .وأخات أصابعب تضغط علا أزرة األرقام اليت تكو رقم هاتفها..
ـ الو  ..ألو ..
ـ كيف ابال ..
ـ وارتفع صوهتا .معلنا االحتجاج علا غيابب الاي طال أكثر من املتوقع..
ـ أهنا أربعة وعشرو ساعة فقط.
ـ ماإا ..
عادت ىل هدوئها ..وأخا ةبحث من خالل صوهتا عن سبب خروجها مبكرة من الدار .وعودهتا يف ابادةــة
عشرة مساء م انشغال اهلاتف حىت الواحدة بعد منتصف الليل.
* * *
اهنــم ةســرقو األطفــال يف املتنءهــات العامــة ..كــا ابــدةث ةــدور هامســا يف التلفــاز الــاي ةقبــع مــع زوجــني
افرتشا أرض حــد حــدائق املتنءهــات العامــة يف املدةنــة .وعلــا مــد البصــر كــا مســري وعبــري ةتســابقا يف طفولــة برةئــة
المتطاء املراجيح واأللعاب املءروعة هنا وهناك.
* * *
أخا أمحد ةتأمل ساعتب .اهنا السابعة صباحا .ال شيء يف الوجود أمر .مــن ترقــب أزفــا موعــد علــا شـ ص
فوض ــوي ةش ــعر أ النظ ــام ق ــرب .والتعليم ــات غ ــرف م ــن اع ــب

ال منف ــا فيه ــا .س ــو ش ــبابيك ل تس ــوةرها بقض ــبا

حدةدةة رغم ارتفاعها وعدم االستفادة منها.
املوعد الساعة الثامنة .سوف ةدخل صــالة االمتحــا ليبحــث مــن خــالل األوراق الــيت ســوف تقــدمها اللجنــة
امل تربة عن موقع يف مالك موظفي الدولة العــام .اهنــا املــرة الســابعة الــيت ةــدخل فيهــا االمتحــا يف حماولــة صــعبة .قــرر
فيها الت لي عن وظيفة علا بند العمال ـ استطاع ابصول عليها ـ بواسطة ـ ليعمل موزعــا لصــور املــاكرات الرمسيــة يف
حد اإلدارات ابكومية للحصول علا وظيفة داخل اهليئة.
* * *
انتهــت مبــاراة كــرة القــدم .وقــام رئــي

االىــاد الــدويل مــع رئــي

الدولــة بتســليم الكــأس املــاهب للمنت ــب

الفــائء .بينمــا ةقــف ىــت ســارةة العلــم ـ علــم االىــاد الــدويل ـ أربعــة مــن رج ـال الشــرطة وجمموعــة كبــرية مــن مصــوري
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التلفءةو والصــحف لتســجيل حــدث نـءال العلــم مــن فــوق الســارةة وتســليمب للدولــة املضــيفة للمســابقة القادمــة بعــد
أعوام أربعة.
ارتفعــت ا ألكــف مصــفقة .وأف ـراد املنت ــب الفــائء ةركضــو ابلكــأس املاهبــة أمــام مــدرجات مواطنيــب .بينمــا
الحــا املنت ــب اباص ـل علــا املركــء الثــان أ عدســات التلفءةــو والصــحافة تتــابع األقــدام الراكضــة وبعــني أخــر
تنتظــر ن ـءال العلــم .فأمهلــت متابعــة صــعود أف ـراد ىل املنصــة .هنــا قــرر قائــد الفرةــق االنســحاب .م صــر يف غرفــة
املالب

أب االنسحاب كا حرصا علا سالمة العبيب .حيــث أمهلــت الدولــة املنظمــة تمــني ابراســة الكافيــة بســبب

اخلالفات األةدلوجية بني الدولتني.
* * *
ر اهلـ ـاتف م ــرة واح ــدة ..تطل ــع يف س ــاعتب اهن ــا السادس ــة مس ــاء إا ه ــي يف انتظ ــار  ..متلم ــل يف الفـ ـراش.
وأخات حواسب تتنبب اىل اهلدوء امل يم علا الدار .تاكر أ زوجتب وأطفالب غري موجودةن وأنب وحيد منا ألف عام.
تاكر أهن م طردو من الفردوس الاي كا ةعي

فيب عندما شعر ابلسأم من ابيــاة اهلادئــة اململــة فــأعلن حبــب

علا املأل صارخا مبلء فيب أنب حيب وأ حبب هو اهلواء والدم وابياة وما عدا إلك ال شيء.
فوجئ اعميع جبنونب انــب جمنــو ار  .عليــب أ ةرحــل .ورحــل خملفـا كــل شــيء حــىت مفــاتيح عربتــب تركهــا علــا
الطاولــة الــيت ةقبــع عليهــا التلفءةــو  .وغــادرهم ماشــيا علــا قدميــب .مرتقبــا أ ةلحــق بــب أحــدهم .وعنــدما طــال انتظــار
التفت ىل ا لوراء لعلهم ةودعونب  ..أو ةتلصصو مــن النوافــا وعــرب األبــواب املواربــة .و إا بــب ال جيــد أحــدا ختلــا عنــب
اعميع حىت قطط ابي وكالهبا السائبة.
* * *
منــا زمــن مل ةــاق طعــم الــدموع .ومل حيــاول االغ ـرتاف مــن إلــك املنهــل اب ـءةن .ومــع إلــك تكونــت الصــور
القاسية يف أعماقب تاكر .هتدةد القتل وأخبار سرقة األطفال وبيعهم يف أماكن كثرية من العامل.
تاكر األكف املصفقة .وهو ةءف خرب جناحب يف املدرسة وتفوقب يف مادة ابساب واهلندســة .اهنــم ةضــحكو
منب حىت آخر قطعة نقدةة ورثها من أسرتب.
هنا نفرت دمعة صغرية أخات تنســاب علــا خــد  .وتــاكر أنــب مل ةبــق علــا هناةــة املهلــة لتقــدمي أوراق اإلجابــة
ســواء عشــر دقــائق وهنــا أغمــض عينيــب .وأخــا ــأل الفراغــات بــدو مبــاالة م هنـض مــن املقعـد وقــدم الورقــة ملط ــة
طو وفراغات يف غري مواقعها .م وقع يف كشف تسليم األوراق .وأمــام البــاب اخلــارجي أصــلح مــن وضــع غرتتــب م
وجل الطرةق العام واختفا يف الءحام.
❁❁❁
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* من بني األشياء الرائعة اليت أحسد عليها ابــا الـاي خــدمين يف كــل عمــل أقــدم عليــب حــىت لــو أد إلــك
ىل تصدع اعدرا علا من حويل.
منــا هــا املــرة خــدمين بشــكل آخــر .قــدم يل تضــحياتب الكبــرية ولكــن ألفقــد عقلــي .فأخــات أشــك فــيمن
حــويل .وأهنــار ألقــل صــوت مــءعج أو ص ـرا ةصــلين عــرب نوافــا املســكن الــاي ســكنت م ـ خرا أو خــالل الفتحــات
الصــغرية املوجــودة يف األبــواب مت ومهــة أ كــل مــن حــويل ةتمـ مــويت .حــىت اخلادمــة الــيت أصــبحت ملكــي بــدو عنــاء
أخات أخاف منها .أخشا أ أبقا معها وحيدة فتقوم بقتلي وأان متمددة يف فراشــي مــن اإلرهــاق عنــدما تغفــو عيــين
بظات.
* * *
* تسرب هاا الوهم القاتل ىل أعماقي م خرا بعد أ وجدت يف عيو مــن حــويل الشــك يف تصــرفايت كــامرأة
مثقفــة ومتعلمــة ..تســتطيع مــن خــالل مــا تلقنتــب مــن املدرســة أو اعامعــة أ تفــرق بــني العمــل الطيــب والعمــل الســيئ
املكرو الاي ةفقد اإلنسا كرامتب.
* * *
* أان امرأة مهجورة .هجرها زوجها فجأة دو سبب ةاكر وحبث عن أخر إلشباع غرائــء  .ال أدري مــا هــي
األشياء اليت افتقدها يف .فتءوج أخر  .رغــم األلفــة الــيت بيننــا والتفــاهم الكبــري حيــث كنــت أمتســح بــب كجارةــة عاشــقة
ألتفب األسباب حىت ةصفح عين وهاهو ةهجرن..
ـ أنين أحبث عن السعادة.
ـ وهل كانت السعادة مفقودة يف حياتنا.
ـ مل تكن مفقودة .منا الحظت أ طباعنا متنافرة.
ـ متنافرة.
ـ األشياء اليت أحبها ..تكرهينها.
ـ األشياء السيئة.
ـ وملاإا .ال نتهاد حىت نصل ىل منحي السعادة.
ـ وكيف ةكو التهاد .
ـ تتنازلني عن كربايئك قليال.
ـ أان..
ـ أجل أنت ..السعادة اليت اغرتفنا منها الكثري .يف أايمنا األوىل.
ـ لقد كنت غرة.
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ـ وأان كنت مغرورا بك ..
مل نكن نصل ىل نتيجة يف كل حوار ةدور بيننا .إ أننا نتشابك ابألةدي و إا كا صايف الــاهن ولدةــب موعـد
مع أصدقائب ةرمقين بنظرة اثقبة م ةنسحب وةرتدي مالب

اخلروج وال ةعود ال يف الساعات من صبا اليوم التايل.

* لن أتوقــف عنــد األشــياء الصــغرية والبدةهيــة يف حيــايت .منــا أ قــدمت ىل هــاا العــامل .حيــث الفــر الغــامر
الــاي انتــاب والــدي فقــد كــا مقــدمي بعــد مخســة أعــوام مــن اعـدب والبحــث عــن مكــا ةوجــد فيــب عــالج مــن أجــل
ابصول علا طفل.
أطل ـ عبد الرمحن ـ وأان يف هناةة املرحلة الثانوةــة مــن أســرة غنيــة تعــرف فجــأة علــا والــدي مــن خــالل العمــل.
ار

لب والدي كثريا يف ابد األمر .وأخا ةتحدث عنب كثريا.
منا عندما قلت ـ نعم ـ اعرتض كثريا وخاصمين وأمام دموعي أصدرت والديت أمرها ابملوافقة .واستســلم علــا

مضض مل أكن أعرف سر الرفض املفاجئ.
* * *
* مــع مــرور األايم اكتشــفت ابقيقــة الــيت كانــت غائبــة عــن إهــين بظتئــا  ..وأوقعــت والــدي يف حــرج إ أنــب
كــا ـ عبــد الــرمحن ـ ةشــارك والــدي وبعـض األصــدقاء ســهراهتم الــيت ال ختلــو مــن اترمــات يف هناةــة كــل أســبوع خــارج
املدةنــة .أو يف دار أحــدهم .ومل نالحــا إلــك علــا والــدي الــاي كــا

وي ىل غرفتــب وحيــدا يف اهلءةــع األخــري مــن

الليل ومن هاا املنطلق .كا خوفب علي الاي حطمتب حبيب األعما وعدم الرتوي يف االختيار الصحيح.
* * *
* القصة كبرية ..وابا الاي كا ةتهاد أمامي جاال ةقدم يل علا طبق من الاهب كل ما أشــتهي اختفــا
ار بعــد مــرور أرب ـع ســنوات .جــاوزت فيهــا املســتحيل .تغلبــت فيهــا علــا طمــوحي وواصــلت دراســيت حــىت غــدوت
موظفة .وتغلبت علا وساوس زوجي الاي يت بعد منتصــف الليــل فاقــدا الشــعور .ةطــالبين ابلعشــاء و كمــال الســهر
معب حىت الصبا  .دو احرتام.
ولكن ابا  ..إلك اإلنسا الومهي تقدم يل ها املرة يف صورة صدةق لءوجي .أخا ةواســيين يف اتنــة الــيت
أان فيها عرب اهلاتف ووفف من آالمي.
ش ــعرت بقرب ــب م ــين والتص ــاقب يب رغ ــم ع ــدم فص ــاحب ع ــن امس ــب ولك ــن تك ــد يل أن ــب قرة ــب ةنتم ــي إلح ــد
األسرتني ..أسريت ..أو أسرة زوجي .ملعرفتب بكل اخلفااي األسرةة وحىت الصغرية منها رغم ادعائب أبنب صدةق زوجي..
* * *
* مل ةتســرب الشــك ىل نفســي .ولكــن يف بظــة انفعــال حبــت بكــل شــيء لعبــد الــرمحن قلــت لــب كــل مــا كــا
ةدور بيين وبني صدةقب يف اهلاتف وعندها اثر..
أخا ةركلين بقدميب ..وةصفعين علا وجهي بكلتا ةدةب وةسحبين من شعري وهو ةصر ..
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ـ خائنة ..خائنة.
ـ أان..؟
ـ أجل  ..أجل.
واهنار ةبكي .بعد أ لطب الدم وجهي وانسحبت ىل غرفيت أمجع مالبسي وخرجــت مــن أمامــب وهــو ةتــأملين
خالل دموعب .دو أ ةنب

بكلمة.

عدت ىل د ار والدي .الاي استقبلين ابلدموع .وشــعر أبنــب الســبب يف كــل مــا حصــل يل رغــم أنــين مل أىــدث
كثريا عن األشكال الاي دفعين ىل مغادرة داري.
ـ لن أعود ليب ..
ـ كل شيء خري اي بنيت.
ـ لقد ضربين .
ـ ما رأةك آخاك للمستشفا حىت ةتم كتابة تقرةر بالك نقدمب للشرطة.؟
وقفــءت مــن مقعــدي ..الشــرطة ..لــن ةكــو إلــك ..حــدثت نفســي هبــاا وأان أختيــل األحــداث الســيئة متــارس
رغم أنفي .كشرةط سينمائي.
ـ األمر ال حيتاج ىل إلك.
ـ وعملك.
ـ سوف أتصل هبم .وأعتار عن ابضور حىت تءول الكدمات.
تــاكرت .كــل هــاا بعــد عشــر ســنوات مــن الوقــوف وحيــدة يف مهــب الـرةح ألمحــا أطفــايل الثالثــة مــن نوائــب
الــءمن وقــد رفــض عبــد الــرمحن تطليقــي ..أو الصــرف علــا أطفــايل وخوفــا مــن أخــاهم مــين رضــيت ابلواقــع .الــاي
ش عرت فيب أبنين امرأة مهجورة فشلت يف أ تعي  .وها هي ار تقف علا مفرتق الطرق تبحــث عــن مــن ةقــف ىل
جانبهــا .حيــث كنــت يف بعــض أوقــات الــوهم القاتــل أهــرب ىل اهلــاتف أشــكو لصــدةقايت وألش ـ اص ال أعــرفهم وال
ةعرفون .مصرياي ألجد بظات من السعادة .املوءودة ووجدتب.
منا الوهم القاتل كا ةقف بيننا .أخات أشعر بقربب مين ومد

حساسب مبا أعــان لكــن اخلــوف املرتســب يف

أعماقي ةدعون للهرب خوفا من واقع مظلم.
كا وا لدي يف ها الرحلة رفيقي الوحيد بعد أ رحلــت والــديت ىل العــامل ارخــر .ةشــعر مبــا أعــان حيــاول أ
ةقول شيئا لشعور ابخلطأ الاي ارتكبب يف حقي.
منا مل أعطب فرصة أل ةعتار إلحساسي أبنب لو اعتار فلن ةكو هناك شيء أعي

من أجلب.
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أ ةن الضوء ..احرتقت الثرايت ..مل ةعــد يف املكــا ســو انفعــال ابضــور .مــن الكيــد الــاي ةبــدو أ مرتكبــب
ثقيل الظل .الةهمب العبث مبصري ارخر من أجل الوصول ىل هدفب.
* * *
عاد الضوء جمددا .منا بعد أ خال املكا من ابضور مل ةبق سو أفراد ةعدو علا أصــابع اليــد .هــم أهــل
الفر ابقيقيو ةستمعو ىل حكاايت اندرة الوقوع ةروةها شيب خرف ال ةدري اعميــع مــن أةــن جــاء .حيــث وجــد
اعميع أمامهم جيل

يف صدر اجملل

ةرحب ابلقادمني ةسأل جلساء عن األهل والصحة ..مرددا أ املوســم موســم

خري .معءزا توقعاتب ابلسماء امللبدة ابلغيوم واليت اختفت جنومها وأقمارها بسبب إلك فلم ةبــق أمــام الســاهرةن ســو
الاهاب ىل دورهم قبل أ ةهطل املطر وجيتا السيل الطرق.
* * *
أطل عابد علا اجملموعة اعالسة وسرت يف جسمب رعشــة خفيفــة وهــو ةلمــح الرجــل العجـوز ةتوســط الــدائرة
الاي ما أ تب حىت كف عن ابدةث وأخا ةتأملب بعني حــادة كعــني صــقر ملــح فرةســتب مــن شــاهق .فأخــا ةركــء حــىت
حيــدد مكــا االلتقــاء واالنقضــاض وجــد عابــد أنــب مــدفوع ىل التقــدم مــن ابلبــة .فقــام اعالســو مــرحبني بــب .ةبــاركو
زواجب .متمنني لب الرفا والبنني من خالل السعادة املتوقعة فهنــاء مجيلــة بنــات ابــي وكــرب بنــات جــابر مثقفــة معلمــة
حد املدارس األهلية تساهم بقسط وافر من أسهم الشركة اليت أقامتها.
* * *
جل

عابد ابلقرب من الشيب حىت ال ةشاهد الربةق املطــل مــن عينيــب اهنــم ةقتلونــب ار  .أجــل ســوف ــوت

الليلة ال حمالة .فالشيب رسوهلم الاي ةتابع خطا منا أ قدم ىل ها املدةنة .حيمل قـرار تعيينــب يف حــد اإلدارات
ابكومية بعد أ شارك يف االمتحا الاي أعلن عنب دةوا اخلدمة املدةنة
قرر النءو من بلدتب وأهلب واهلجرة ىل اعنوب حيث ال ةتم

ىل أحد ،وها هو يف ليلــة فرحــة جيــدهم أمامــب

من خالل برةق حاد .مسر قدميب يف األرض.
* * *
الفقر املدقع ..واليــتم  ..وزوج أم مــتالف أتلــف ..تركــب أبنــاء زوجتــب علــا أقاربــب .وتنقــل لجــوج ال داعــي لــب
مــن خــالل حيــاة أفضــل ةلغــي كــل االرتباطــات.والقيم .. .فغــدا خــدةن حيــاة العبــث
الشوارع اخللفية ار  ..ومنا مالةني السنني تعي

الظالم الدام

الليــل هنــار ..مضــاء رغــم أ

طيلــة أايم الشــهر .معربــة عــن رفضــها هلــاا الوجــود

الـرافض الــاي ةســكن منازهلــا الصــغرية .غرفهــا امللط ــة بصــور نســاء ملونــة اقتنصــها الســكا مــن اجملــالت والصــحف
الواردة من وراء ابدود ..بشكل شرعي ..أو بطرق أخر ..
العجــوز ةســكن حــد هــا الــدور .وعابــد مــع جمموعــة مــن رفــاق الليــل ةســكن الــدار املقابلــة .األمــر الــاي
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لفت نظر حد سيدات دار الشيب .فأخات تتسلل بني بظة وأخر ىل الدار املقابلة .بعيدا عن العيــو حبثــا عــن
ابياة اليت فقدهتا وراء البوابة ابدةدةة الكبرية.
* * *
دخلت اجملموعة العابثة السجن .بعد مدامهــة مفاجئــة لرجــال الشــرطة .مل ةكــن هنــاك أحــد ســو عابــد .ةقــوم
برتتيب أاثث الدار وبصمات رفعها رجال التحقيــق .أنكــر عابــد وجــودهم ومبــا أ هلــم ســوابق .فقــد ل الوصــول لــيهم
ومواجهتهم مبا ل العثور عليب من لنوعات.
* * *
شعر أنب ال ةستحق ابياة ..النظرات مصوبة ليب .حيث دار اهلم  ..يف ابي أبنــب اعــرتف علــا رفاقــب حــىت
ال ةســجن مــد ابيــاة ..رغــم مــا ت كــد حماضــر التحقيــق أبنــب مل ةــاكر أي أســم فلــم ةــتم ســجن أصــحاب البصــمات
الباق يــة وكانــت مــنهم منــا البــاب ابدةــدي .تغــري بعــد أ خــرج بعــد مخـ

ســنوات ســجن والــدار ىولــت ىل مســتودع

ألدوات السباكة ،حماب  ..براغي ..مواسري ..أكياس من الليف  ..البوايت..
مل ةكن الرجل ..قد وصل ىل ها املرحلة ..تلفت عابد حولب ..وهو ةهمهــم ..اي هللا أنــب عامـل الــءمن ..كــم
تخا األايم منا ..مخسة عشر عاما ..األايم ليست طوةلة منا ابلنسبة ..إلنسا ها األايم ..مرهقــة ..للــة ..زحــام..
زحام ةقف فيب الفرد طيلة حياتب حىت ةصلب الدور.
أنب دوري أان ..ولكن هناء عان

 ..ةقــال هنــا مطلقــة ..ةقــال  ..اكتشــف زوجهــا أهنــا ليســت عــاراء ..أجـل

أعرف إلك ..ومع إلك سوف تكو شرةكيت ما تبقا يل من أايم يف ها ابياة..
* * *
أنـ ــت جمهـ ــول  ..ال نعـ ــرف عنـ ــك شـ ــيئا  ..أةـ ــن أهلـ ــك ..أهلـ ــي أنـ ــتم ..أمـ ــك ..أبـ ــوك ..أخوانـ ــك  ..أبنـ ــاء
عمومتك ..كلهم هنا ..أةن ةقيمو  ..داخل هناء ..مل ىاول هناء الوقوف يف طرةق السعادة القادمة .اليت كبلتهــا مــن
كل انحية لاا رفضت كل التوصيات ..لتنفرد برأةها.
* * *
هنض الرجل اجملهول  ..أصلح عباءتب فوق أكتافب وأمال عقالب قليال م لف غرتتب حول وجهب األشــيب حــىت
مل ةعد ةبدو من حميا سو عينيب ..مد ةد أو السمار مودعا  ..ةشد علــا كــل ةــد ..رمــق عابــد الــاي مل ةــنهض مــن
مكانب حيث كا ةفكر سامها ..غري عابئ مبا ةدور حولب ..انتفض عابد وعاد ىل الواقع وهنض من مكانب م مــد ةــد
ىل الرجل .م شد ىل صدر ..
اهنالت دمعة صغرية فوق خدي عابد ..تملها الرجل قليال م رفــع ةــد ومســحها أبانملــب واحتضــن عابــد مــرة
أخر ومههم بصوت متهدج ..مبارك اي ابين..
* * *
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تلفــت الس ــاهرو ح ــوهلم  ..حم ــاولني معرف ــة س ــر الرجــل فق ــابلتهم الدهش ــة املرس ــومة عل ــا حمي ــا  ..وابتس ــامة
صــغرية أطلــت فجــأة كــومض بــرق شــلت الس ـ ال ..واجتــب ىل البــاب مغــادرا املكــا  ..أمــام مههمــة متقطع ـة .لتســأل
تالشا عرب زغارةد نسوة ت كـد للجميــع أ هنــاء أكملــت زةنتهــا .وهــي يف طرةقهــا ىل قاعــة ابفــل الكــرب لتقــف مــع
عابد أمام عدسات املصورةن من األقارب .لتسجيل حدث خالد.
أخا عابد ..بيد هناء واجتب ىل القاعة .كانــت تقــول شــيئا وهــو كــا ةقــول شــيئا .منــا هــا األشــياء مل ةســتطع
أحــد الوصــول ليهــا .رغــم التصــاق اعميــع هبــم .وأخــرج مــن جيبــب عقــدا إهبيــا قــد ا .زرعــب فــوق صــدرها .أده ـ
ابضــور أم ــام ابب العربــة ال ــيت أقل ــت العروســني ىل من ــءل الءوجي ــة ..حيــث وق ــف أطف ــال ةرتــدو املالب ـ

البيض ــاء

حيملو الشموع وسالت الءهور.
وقف االثنا  ..بينما كا الرجل العجوز ةتأمل املشهد من مكا منــءو يف الشــارع ..تــب عابــد فأســرع ليــب..
شد من ةد ..
هء الرجل رأسب رافضــا ..اختفــا يف الظــالم ..بينمــا هنــاء تكــرر السـ ال ..مــن ةكــو .؟ .مل ةقــو علــا اعــواب
ألنب ال ةعرف .منا يف نظراتب شيء ةقول أهنما كاان معا..
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توقــف  ...صــر  ...ص ـوت أج ـ  ..أعلــن الــرفض ســاقاي تســاعدان علــا اعــري ..حــىت أغــادر املكــا ،
توقف ..إات الصوت األج  ،وقد كا ها املرة مصحواب بعيارات انرةة .أخات تتناثر حويل.
اخلط املستقيم الاي أعدو هاراب من خاللب أصبح متعرجا ..ســاقاي تنبعــث الــرو فيهمـا ...رو مـالك أخـا
ةطــري فــوق البســيطة ..كفراشــة ربيــع ...تنتقــل مــن زهــرة ىل أخــر  ...ةشــدها صـ ب األطفــال  ..فأخــات تقــرتب..
روةدا روةدا ..و إا هبم ةالحقوهنا بعد أ هجروا هلوهم لضمها ىل حمتوايهتم.
ســائل حــار أخــا ةنــء مــن ىــت الكتــف األ ــن البــد أنــب دم .حاولــت أ أتلم ـ

إلــك منــا ت ـاكرت أ هــا

ابركة سوف تعطلين عن املواصلة واالختفاء عن عيو املطاردةن.
ال أدري كيف دخلت ابرش الاي تسللت ليب قواهتم .أةن ابرس .وصفارات اإلناار.
أنب امليالد .حيث وي اعميع ىل دورهم ..لالحتفال بتودةع عام واستقبال آخر.
هناك كو  ..ال أتاكر أن شاهدتب رغم حاطيت ابملكا  .ةشكل النور املنبثــق مــن نوافــا عيــو قطــة ســوداء.
رغم صوت املوسيقي الاي ةشق الظالم.
الصوت األجـ

توقــف عــن النــداء .والعيــارات النارةــة صــمتت هــي األخــر  ..دفعــت البــاب بقــوة ..تملــت

اعميع ..أعرفهم ..منا أةن شاهدهتم ال أحد ةتاكرن ..أو د ةد مصــافحا .وأثنـاء ..التأمـل انبثــق الــدم مــن العيــو .
عنــدما ف ــتح البــاب جم ــددا ..قفــءت م ــن مكــان عل ــا األرض .ج ــر تبــادل ط ــالق النــار ..أخ ــا النــور ةغم ــر املك ــا
طلقات انرةة ..طلقات ..طلقة واحدة ..عاد الصمت للمكا .
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وقفت أتمل أكشاك العصافري امللونة .علا مدخل أحد اتالت الــيت تقــوم ببيــع الءهــور والعصــافري امللونــة..
فوجدت ةــدي متتــد لــب مســلمة ...دافــع يف داخلــي شــدن ليــب ...ةــدفعين ىل االلتحــام بــب ..هــاج

ةقــول هــاا تــوأم،

مشاعر انكفأت إات ةوم.
صــحوت علــا صــوت شــقيقيت وهــي تــدعون ىل مغــادرة مــوقعي .إلكمــال جولتنــا يف الســوق مــن أجــل رشــاد
أخي لألشياء املطلوب اقتناةهــا ..حيــث أنــب تقــدم خلطبــة صــدةقب لنــا .وتكفلنــا ملعرفتنــا لــاوقها بتوجيهــب رغــم معارضــة
والديت لنا .وتركي أطفايل الثالثة عندها لا حرمها مشاركتنا يف التجوال واالختيار.
*

* *

أسامة ال أعرف ماإا حدث لب هاا املساء .رغم تضحيتب أب أشارك أسريت فرحهــا .وجدتـب صــامتا علــا غــري
عادتب .أخا ةتأملين وأان أغري مالبسي ..وأان أجتب ىل غرفة أطفالنــا للتأكــد مــن أغطيــتهم .وملعــرفيت بــب كفنــا  .رضــيت
ابلصمت ا لاي انتميت ليب حىت ال أشغل بظات سعادتنا أبمور بســيطة .أدرك أ هناةتهــا ليســت جيــدة وخاصــة مــن
خــالل أســامة الفنــا الــاي ةهــرب ىل ألوانــب هبســترياي غــري مقبولــة ..هــاجرا عملــب الرمســي ..منطــواي يف مرمســب .ال ةكلــم
أحدا ..و إا شعر أبنين سوف اعتار ملا بدر .ةعود بالتب العادةة ...منا هاا املساء هناك أمر مستجد ..رغم دراكــي
أبنب مل حيدث خطأ بعينب.
الساعة تشري ىل الثانيــة صـباحا ..أســامة جيلـ

وحيــدا يف مرمســب ...أان أقلــب صــفحات كتــاب جدةــد بــدأت

تصفحب منا أسبوع ورغــم هلفــيت علــا هضــم حمتــوا  .تخــرت يف التهــام ســطور شــعرت ابلــربد ةقــرص أطـرايف .فأطبقــت
الكتــاب وهنضــت مــن الف ـراش توجهــت ىل املرســم ..وجدتــب مشــدوها ةتأمــل لوحــة جدةــدة ..انتصــبت فــوق ابامــل.
بينما الفرشاة بــني أصــابعب ...ال أدري مبــا ةفكــر  ...حفيــف منــاميت ..ووقــع أقــدامي ابافيــة ..ودفعــي للبــاب املــوارب
شدوا انتباهب فأخا ةتأملين.
*

* *

طفــت ص ــورة الرج ــل ال ــاي قابلت ــب يف حم ــل بي ــع الءه ــور ىل الس ــطح ..أن ــب قب ــاليت ..تس ــمرت يف مك ــان وق ــد
احتبست صرخة جمهولة يف داخلــي  ..الرجــل ةتـأملين ..أان أقــف يف فتحــة البــاب ةــد أســامة تفلــت الفرشــاة ...تتنــاول
ةــد أخــر قلــم رســم أســود أخــات ختطــط علــا اللوحــة بشــكل مــاهل .بــدأ التكــو ةظهــر  ..تكـرر بــروز وجــب الرجــل
علا اللوحة ..أخات صورة أسامة تربز ..العرق تصبب من جبينب .واإلرهــاق ابد علــا حميــا  ..أســرعت أــو اأنيــت
ألقا برأسب علا صدري ..أخات أداعب شعر أبانملي .وأان أتمل الصورة..
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تالشت الصور أمام انظرةها بعد أ حرمت من السعادة اليت كانت تتوقعها من خالل موافقتهــا غــري املتوقعــة
ابلءواج من أمحد الاي ما أ مســع موافقتهــا حــىت أخــا ةتحــدث بشــكل هسـتريي عـن الســعادة الـيت ســوف جينيهــا مــن
هاا الءواج.
اش ــتعلت الث ــرايت يف الش ــارع امل ــوازي ملن ــءل أس ــرهتا ـ رغ ــم أ ابف ــل ال ــاي ل التعاق ــد إلحيائ ــب م ــع أش ــهر
مطرابت الطائف (بنادر) اليت صعدت سلم الشهرة من خالل متسكها ط واضــح يف حياهتــا الفنيــة توشــح ابتســامتها
الصغرية األبدةة ظالل من ابء مقر أحد الفنادق الكبرية.
مل ةطر أي س ال علا (مساهر) اليت طوحت بكل األحــالم واملواقــف رغــم عالمــات االســتفهام الــيت أخــات
ترتس ــم بينه ــا وب ــني زميالهت ـ ا يف اعامع ــة ،إ

هن ــاك ابإلض ــافة ىل املفاج ــأة يف القـ ـرار أخت ــني تكرباهن ــا ابلس ــن مل ة ــتم

تءوجيهن.
ولكنها جتاوزهتن لتكو األوىل ..لتغلق علا كل األفكار واألمــان والطموحــات ابب ســرداب أعماقهــا وكأهنــا
يف مرحلة ىد مع وهم مل ةستطع حىت اخليال تكوةن معاملب.
*

* *

أخــات تقلــب الصــور الــيت أخــات أثنــاء حفــل الءفــاف وحيــدة يف غرفتهــا الــيت تقبــع يف ركــن بعيــد مــن الــدار
الكبرية اليت تسكن فيهــا أسـرة أمحــد ..هنــا تبتســم يف كــل الصــور .لكــن هــا االبتســامة غــارت مــع مــرور األايم لــتعلن
عــن مقــدم اعــدب الــاي فــرت منــب إات ةــوم .فـ إا بــب ةطــل مــن كــل انحيـة لي نــق صــوهتا وةواصــل امتصــاص كســري
ابياة اليت غنت هلا إات ةوم غري مباليــة مبــا ةرتتــب عليهــا ،رغــم نظـرات ابقــد الـيت كانــت تتــابع خطواهتــا الناجحــة يف
جياد بدةل لصدةق اهنءامي ويف االستحواإ علا حب زميلــة جدةــدة تشــاركها أفكارهــا وتــر

عرأهتــا يف مناقشــة شــىت

األمور حىت تلك اليت حيمر هلا الوجب وةندي اعبني عرقا.
*

* *

أطل (أمحد) كالعادة ابمسا ..منا ها البسمة والــيت تعتــرب امتــدادا لصــور الصــامتة أثنــاء حفــل الءفــاف جــاءت يف غــري
موعــدها بعــد أ ســرت مهســات بــني املــدعوةن أبنــب مــرغم علــا الــءواج منهــا بعــد أ ســلبها عــارةتها حيــث شــاهدها أكثــر مــن
ش ص وهي ترتجل من عربتب.
كانت كل شيء يف الدار حىت لتبدو أمام اعميع أبهنا (البنت الكبرية) رغم معرفة اعميــع أبهنـا الصــغر  .ال
أهنــا امل طوبــة يف كــل زايرة للبحــث عــن زوجــة ـ مســاهر ـ هــي الفتــاة املطلوبــة لــا ولــد الضــغينة يف صــدر اعميــع .رغــم
االحرتام والتقدةر املتبادل.
*

* *

أمحد عرفتب عن طرةق حد الءميالت حيث كا ةنتظرها أمام بوابة الكلية ..شعرت ابرتبــاك زميلتهــا عنــدما
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تتب فابتعدت عنها حىت متنحها فرصة الاهاب معب .وأصرت الصدةقة علا مواصلة السري معها.
تكرر تواجد أمحد األمر الاي أصبح قدومب من أجلها ولي

من أجل صدةقتها اليت أشــاعت عنــدما علمــت

طوبتب وترتيبات الءواج السرةعة أب يف األمر ما ةستوجب التأمل.
*

* *

كانت تراقبب أثناء حفل الءفاف ..بعني متلصصة ملعرفة تثري حضور صــدةقتها ابفــل .فكــا صــمتب وارتباكــب
والرهبة املسيطرة عليب ستارا أخفا كل ما ةعتمل يف داخلب.
*

* *

مســاهر ..مســاهر ..كــا الصــوت مألوف ـا ،لكــن مــن ةكــو ؟ .نــب وجــود ةنتمــي ليهــا ،ةعــي

يف كــل قطعــة مــن

حياهتا .ولكن من ةكو ؟! أخات تسرتجع الااكرة اليت مل تسعفها.
 :بدر..
 :بدر ..بدر من ..؟
 :كنت أتوقع  .نك نسيتب.
وتاكرت رفيق الطفولــة الــاي اعتربتــب األســرة منهــا فلــم ةتــابعوا بظــات وجــود يف الــدار الــيت كــا ةعــرف كــل
زاوةة فيها فلم ةهتموا بدخولب أي غرفة مهما كا وضع من فيها .ووجدت فيب الغر الــاي أخــات تداعبــب مــن خــالل
لعبــة العـرة

والعروســة و إا اكتشــفهم أهــل الــدار ةضــحكو يف ســااجتهم م ةقــررو يف بالهــة أ مسـاهر لبــدر وبــدر

لسماهر  .ولكــن انتقــال عمــل والــد بــدر ىل مدةنــة أخــر خفــف مــن حــدة هــا اعملــة الــيت تالشــت برحيــل بـدر ىل
اخلارج ملواصلة الدراسة وانقطاع أخبار عن أسرتب وابلتايل انقطاع االتصال بني األسرتني.
*

* *

قررت عدم االتصال بب ،ولكن صوتب الاي ةصلها كل مسـاء عــرب اهلــاتف أخــا ةغرةهــا بتحدةــد موعــد للقــاء.
مل تكن تبايل أبهنا غدت يف وضع آخر غري الاي كانت.
مل ةك ــن ب ـدر ل ـك عرب ــة فأخ ــات تت ج ــول مع ــب يف الطرق ــات ةس ــرق اب ــدةث وقتهم ــا ف ــال ةبالي ــا ب ــب .وفج ــأة
وجدت أهنما يف مسكنب املهجور املالصق لدار أسرهتا وتاكرت لعبتهما املفضلة العرة
العروس لكن العرة

والعروس .وتــاكرت أهنــا هــي

ش ص آخر يف مكا آخر ةرتقب عودهتا فلم تكمل شرب عصري الربتقال وهنضت مستأإنة.
*

* *

تــءوج بــدر مــن عبــري األخــت الكــرب لســماهر والــيت تعمــل موظفــة حــد الوظــائف العامــة .وأخــات بقعــة
اعدب تكرب ملتهمــة مســاحات أخــر مــن ا لوجــود معلنــة النكبــة الشــاملة إ

بــدر وجــد يف مســاهر فردوســب املفقــود

فاستغل زواجب ملواصلة البحث عن أبواب ةعود منها ىل كياهنا كوجود مءهر ،غري أهنــا الحظــت إلــك فأخــات تعــي
هواجسها األمر الاي أثر علا صحتها وعالقتها ابرخرةن.
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 :لقد كنت تتحدثني عنب.
 :من؟
 :بدر.
 :مىت؟
 :البارحة كنت ترتجينب أ ةبتعد.
كــا حلمــا ال تــدري مــاإا دار فيــب .منــا كيــف انطلقــت كــوامن نفســها وتــت يف عينيــب حــدةثا آخــر .إ أخــا
أمحد ةاكرها اببلم وةطالبها ابإلفصا عما يف داخلها وشعرت أب الشك تسرب ىل أعماقب فأخا حياصرها مبراقبتــب
األمر الاي دفعه ا ىل العودة ىل واقعها الاي كانت تعيشب قبل أ تتءوجب مست لصــة منهــا الصــور الــيت عاشــتها مــن
خالل أمحد ف إا هبا ترتد يف مهاوي اعدب.
 :نين أحبث عن إايت.
 :وهل وجدهتا يف !..
 :قد ةكو إلك.
كانت مرحلة جدةدة .وجدتب ةقف أمــام عربتــب يف ابحــة املستشــفا العــام .أخــا ةتــابع خطاهــا وهــي تــدخل م
بق هبا وهي تقــوم أبخــا بطاقــة مراجعــة مــن مكتــب االســتعالمات .وانتظرهــا حــىت خرجــت مــن عيـادة الطبيــب وهنــض
عندم ا تها تتجب أو بوابة املستشفا .كانت تتابع حركاتب منا البداةة فلم تنفعل أو تثور.
بعد أ قررت رفض إاهتا ف إا هبا تعود ىل مرحلــة الطفولــة الــيت تبحــث فيهــا مــن خــالل أي طفــل يف الشــارع
عن عرة

لتكو هي العروس...
❁❁❁
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اســتقر رأةــب أخـريا علـا ت نفيــا مــا جــاء يف أمــر النقــل .هنــا حماولــة أخــر ملعرفــة اعدةــد؛ لــاا ارتــد (البــالطو)
امللقا علا مقعد وأحسن قفل دراج املكتب وغادر الدائرة.
اجتــب ىل عربتــب القابعــة يف ســاحة الــدائرة حيــث حيــرص علــا دخاهلــا ةوميــا رغــم احتجــاج البــواب واملســئولني
باجــة يف أعماقــب .مل ةصــل ىل تصــور كامــل هلــا رغــم انتمائــب الــوظيفي للدولــة .وقبــل أ ةرتجــل آخــر درجــة يف ســلم
الباب اخلارجي للدائرة شنق املوقف نظراتب فتسمر يف مكانب.
ال عرب ــة حمش ــورة ب ــني رت ــل الع ــرابت ،واملنف ــا الوحي ــد تق ــف في ــب عرب ــة ص ــغرية بش ــكل عش ــوائي ..وأك ــوام م ــن
أصــحاب العــرابت ةلتف ـو حوهلــا .هنــم ةرة ـدو اهلــرب ولكــن ىل أةــن؟ قــد ةكــو هــو الوحيــد الــاي قــرر اهلــروب ىل
مرحلة التالشي إ مل ةكن هناك هدف من خروجب من املكتب سو عدم وجود العمل يف هــا اللحظــات ويف الــءمن
املتبقي مــن وقــت الــدوام .منــا جيــب عليــب أ ةقعــي يف مقعــد ةتأمــل الوجــو يف بالهـة متناهيــة حمــاوال أ ةستشــف مــن
ابدةث الدائر وحركات املراجعني للموظفني ارخرةن نقاطا أزلية تتالشــا فيهــا مرحلــة الــءمن الضــائع يف مدةنــة حــاول
املستكشفو سرب أغوارها ورمسها فوق خرةطة الوجود الاي كا هالميا فكانــت األايم والشــهور واألعــوام جتــرت حاهلــا
بصورة متكلسة تقول التداعي.
اقرتب من العربة اتاصرة وتلفت حولب ابحثا عن خمــرج لكــن كــل ابـراب مصــوبة أــو صــدر وعليــب أ ةرفــع
ةدةــب مستســلما حــىت ال تســقط قطــرة دم تــءرع القــاارة يف الســاحة املءروعــة ..عــرابت وأجســام بش ـرةة ىــاول جيــاد
حمكمة ومنصة شهود ومدعني عموميني للنطق اببكم يف غياب القاضي الاي فضل يف مثـل هــا الســاعة أ ةواصــل
نومب ،فالقضية! مهما كانت ،ىــدد مصــري أفـراد .منــا إلــك ال ةهــم ابلنســبة للحظــة رقــاد فالســجن م بــد وقـرار ابكــم
صرةح حيرم اخلروج من الغرفة اليت سدت منافاها ابلستائر الاهبية لت لق مع الضوء األخضر اخلافت مرحلة حلم.
اســتطاع املكومــو حــول الســيارة ال ـيت تقفــل املــدخل فــتح أبواهبــا املغلقــة ،وتعــاو اعميــع يف زحءحتهــا مــن
مكاهنا ىل موقف شاإ يف عرض الساحة لتعلن كشاهد ثبات عن موقع صاحبها.
ةكفي هاا...؟
كانت كلمــة موقــف لــردع أحــدهم عــن القيــام فـراغ دواليــب العربــة مــن اهلــواء .رمقــب اعميــع بنظــرة فاحصـة،
وعندما الحا أ عالمات االستفهام املءروعة يف عيــو مــن حولــب ىــاول وصــمب ابلعمالــة غــادر مكانــب يف هــدوء وهــو
ورج من جيبب يف حركة مكشوفة مفاتيح عربتب ليعلن هبا أنب أةضا لب ابلداخل عربة وأنب مثلهم واقع يف املشكلة.
الساعة تشري ىل العاشرة صباحا.
خط السري كالتايل:
 1ـ املرور من جانب البناةة البيضاء الض مة حيث تقف ار ىتها جمموعة من نساء العامل ةرتقنب حافلة العمل.
 2ـ اجتيــاز الطرةــق العــام الــاي ةقســم ســوق املدةنــة ىل قســمني ملشــاهدة مــا ىفــل بــب واجهــات اتــالت وقــد تكــو
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حداهن أزاحت اخلمار عن وجهها لــتفحص ســلعة هتــم بشـرائها وقــد تكــو ـ بيــا ـ الــيت انســلت مــن حياتــب بعــد
لقاء دام عامني امــتص فيهــا رحيــق ابيــاة شــهدا ،بعــد أ قــرر اعميــع قتلــب علــا ضــوء اختفائــب مــن مرحلــة العــدم
(!).
 3ـ الوقوف أمام مب الربةد للبحــث يف صــندوقب اخلــاص عــن رســالة قــد تصــل ةومــا ،رغــم علمــب أنــب انقطــع عــن كتابــة
الرسائل منا احرتقت يف داخلب مرحلة البحث عن الاات فلم ةعد أحد ةهتم أبخبار .
 4ـ الــدخول ىل مقهــا لالســتجمام وطلــب (شيشــة) وزجاجــة مــن عصــري الليمــو  .م تكــو النهاةــة كالتــايل وحســب
حالتب النفسية:
أ ـ العودة للعمل.
ب ـ العودة للدار.
*

* *

ما زال يف املرحلة األوىل و شارة السري محراء بينما نساء العــامل يف أزايئهــن امل تلفــة مســتكينات فــوق رصــيف
العمارة يف حدةث ال ةفهم منب شيء.
كانت حداهن تتلصــص تــدعو ىل الرتجــل مــن العربــة ودعتــب ىل احتضــاهنا ،فــافرت ثغــر عــن ابتســامة صــغرية
كا هلا أثرها يف ىدةد مسار الدعوة ،و إا هبا تندفع أو .
مــد ةــد أــو الب ـاب ارخــر للعربــة ملســاعدهتا علــا فتحــب رغــم أ املســافة مــا زالــت شاســعة ،واشــتعل الضــوء
األخضــر وأزعجتــب العــرابت الــيت وراء مبنبهاهتــا  ..فأخــا ةــدفع العربــة ىل األمــام يف تثاقــل ابحثــا عــن موقــف ولكنهــا
اختفت .فكا اإلحبا املتناهي.
*

* *

وجل املرحلة الثانية حيث ةكو الءحام يف إروتب يف الشارع هنا هي! وصر  :بيا  ..بيا ..
التفتت طفلة يف الرابعة من عمرها أو م توقفت وشدت املرأة اليت متسك هبا .بينما عســكري الســري ةتأمــل
رتل العرابت داعيا يف أدب جم اعميع ىل السري وعدم تعطيل حركة املرور.
 :أهال بيا .
ردت الطفلة بسااجة.
 :أهال كيف ابال.
غادرت العربة مساحة املرحلة الثانية والسيدة مل تتفو بكلمة.
 :ملاإا هاا اهلروب اي بيا ؟
ردت الطفلة..
 :مل أهرب..
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 :بلا مل أشاهدك منا ألف عام..
كا ها املرة حيدث نفسب وةتأمل الطفلة اليت ار حت يف املقعد اخللفي من خالل املرآة املءروعــة أمامــب ،م
توجب بنظراتب ىل السيدة اليت أخات تتحرر قليال مــن عباءهتــا وتصــلح مــن جلســتها يف املقعــد بعــد أ كانــت ملتصــقة
ابلباب.
مــد ةــد ىل اليــد املءروعــة علــا املقعــد ابلقــرب منــب وأخــا ةصــهرها م شــدها أــو  ،مانعــت قلــيال م اقرتبــت.
وأخا ةداعب أطراف كفها ،بينما نظراهتا اليت مل ةستطع ىدةد لوهنا لكثافة الغطاء تتابع ةد .
 :ملاإا ال تتكلمني؟؟
يف ها املرة مل ترد الطفلة اليت متددت يف املقعد اخللفي وغفت ،هنا شد الغطــاء مــن علــا الوجــب الــاي أطــل
مجيال ىل أبعد حدود اعمال وقد أغلقت مقلتيها يف مرحلة احتجاج أخرية.
صر فيها:
 :من أنت..؟
 :أم بيا ..
 :أم بيا  ..ولكن أان أحبث عن بيا !!...
رمقت الصغرية بنظرة سرةعة.
 :هنا هناك يف املقعد اخللفي.
 :من أنت..؟
 :لقد قلت لك  ..أم بيا .
الطرةق امل دي ىل املطار طوةل ،ومع إلــك مل جيــد مــا ةقولــب ســو الصـمت ،وكـا اقرتاهبــا منــب أخـريا بعــد أ
أصبحت العربة خارج املدةنة ةدفعب ىل زايدة السرعة ،وةدها اليت تعبث بشعر إراعب تدعو ىل اهلرب.
 :ىل أةن..؟
 :ال أدري!..
 :ولكن علي أ أعود.
مل ةقلق الطرةق الرتابية (اعانبية) الصغرية اليت رفعت رأسها يف حركة احتجــاج علـا اهتــءاز الســيارة م عـادت
ملواصلة نومها .وتاكر أ زوجتب هناك تنتظر عودتب الساعة الثانية من كل ةوم.
*

* *

ترجــل االثنــا مــن العربــة .ألقــت بعباءهتــا وغطــاء رأســها علــا املقعــد م أخــات تــركض فــوق ال ـرتاب حافيــة
حماولــة دفعــب ىل اللحــاق هبــا والتعلــق ابألشــجار الــيت متــأل املكــا  .شــعر ابالرتيــا فأخــا جيــري خلفهــا حمــاوال اإلمســاك
هبا.
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 :الساعة الثانية.
صــفعتب بــالك واجتهــت ىل العربــة بينمــا رفــض النهــوض مــن مكانــب وأخــا ةتأملهــا وقــد رفعــت فســتاهنا عــن
ساقيها يف حماولة أخرية لتاليف األشواك املنتشرة علا الرمل.
وهنض من مكانب بعد أ أعيا التفكري يف تكوةن صورة هلا وبق هبا م طوقهــا بيدةــب مــن اخللــف واتكــأ عليهــا
فأطلقت فستاهنا وأخات تقاومب..
*

* *

ختيــل أنــب عجــوز ةتكــئ علــا آخــر إلةصــالب ىل املرحـاض .وضــحك مــن هــا الفكــرة فالتفتــت أــو مســتغربة
ضحكة ومل جتد بدا من مشاركتب وهو ةصر علا االلتصاق هبا حـىت وصــال العربــة ،حيــث كانــت بيــا جتلـ

يف املقعــد

األمامي تعبث بعجلة القيادة واليت ما أ شاهدهتما حىت ترجلت من العربة واندفعت ىل والدهتا اليت احتضنتها.
*

* *

الساعة الثانية والنصف بعد الظهر..
كــا ةــدخل املفتــا يف قفــل البــاب اخلــارجي للــدار الــاي را عليــب اهل ـدوء وتعلــق يف عنقــب ابنــب الــاي اأ ـ
لتقبيلب يف مهد  ..فأخا ةداعبب بينما أخات زوجتب متد سفرة الغداء دو أ تتفو بكلمة..
❁❁❁

267

ارتقــت أحالمــب ســلم عــدم املبــاالة للوصــول ىل س ـرادةب العــدم حــىت تــتمكن مــن حصــر الــرةاي املبنيــة علــا
مالحظــات زمــن غــابر اســتقر يف قعــر التــارةب لتحدةـد مس ـة ابالــة الــيت عاشــها منــا آالف الســنني .إ علــم رغــم ســنيب
العشر أهنم ةبحثو عنب .منا أ ل تسجيل امسب يف ســجل املواليــد يف دائــرة الصــحة الــيت بــدورها قامــت بــالغ وزارة
الداخليــة والســفارات يف مجيــع أأــاء العــامل ابلوافــد اعدةــد ،الــاي ظــل ةصـر وحيــدا منــا مشــاهدتب للضــوء ابحث ـا يف
كوالي

الءمن عن مكا ةعود لالختباء فيب.
انطلقت صفارات اإلناار معلنا عن اقتحام طائرات العــدو ألجــواء بــريوت اباملــة إات األشــالء املتنــاثرة مــن

ج ـراء اغتصــاب مســتمر مــن جهــات مشــبوهة عســدها .املعلــول الــاي أهنكــب ص ـرار القــادم اعدةــد علــا أ ةكــو
غااة من ثدةها فامتص مع ابليب الشراةني .واألوردة.
انطلق ةعدو. !..
وعلبة ـ العلكــة ـ الــيت قــام بشـرائها مـ خرا مل تــءل لتلئــة ..إ مل ةهــتم أحــد بصـراخب يف الشـوارع معلنــا عنهــا .هنــم فقــط
ةقرةو الصحف إ مل ةعد لدةهم وقت ملض العلكة.
انطلق ةعدو!..
وحبــات العلكــة تتنــاثر فــوق الرصــيف وأزةــء الطــائرات املغــرية ةقــرتب بينمــا قــاائف املدفعيــة املضــادة تضــيء
األجواء تشتعل حبات العلكة الالمعة كالثرايت فوق الرصيف الاي أصبح ار مهجورا.
تلفت حولب!..
ةبحــث عــن كلمــة مواســاة يف عــني حانيــة ..و إا ابخلــوف املطــل يف األهــداب املق ـرورة ةصــفعب بقســوة لــيعلن
استسالمب لليأس..
هنم ةقتلونب..
ختلا عنب اعميع يف ليلة مشاهبة .اهنالت فيها القاائف من كل صــوب وأخــات الطــائرات املغــرية تشــعل ليــل
الشتاء القارص ..ثرايت ..ونوا  ..وأخا ةتاكر نتفا مــن أايم عاشــها تســلقت زمنــب اجملــدب ..لقــد وجــد نفســب وحيــدا
بني جمموعة من الصبية الاةن فقدوا املقدرة علا النطق ..كا الوحيد الاي ةتكلم  ..ةصر يف الوجو بقسوة.
أخــا ةتلفــت حولــب وانفلــت خارجــا مــن امل بــأ بعــد أ ملــح اخلــوف ةقــف يف وســط اجملموعــة املتكومــة بشــكل
غرةب يف ركن قصي من امل بأ.
وقف وحيدا يف ركــن منــءو وصــل ليــب مــن خــالل حماولــة اعميــع الوصــول ىل أقصــا مكــا يف امل بــأ ..بعيــدا
عن املدخل خوفا من الشظااي.
كا عدم مبــاالة اعميــع بــب دافعــا ملواصــلة الســري هبــدوء ىل املنفــا حيــث ةطــل بصــيص مــن الضــوء أخــا مــن
خاللب ةتفقد علبــة العلكــة حاســبا اببــات الباقيــة ومقــدار خســارتب .فوجــدها أقــل مــن النقـود الــيت دفعهــا نــا للعلبــة..
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أدخ ل ةدةب يف جيوبب ف إا هبا فارغة ..شعر ابلفراغ من جراء إلــك ..جتمــد فيــب كــل شــيء .تبلــد اإلحســاس يف جســمب
فلم ةعد ةشعر بقدميب اللتني أخا تسحبانب ىل املنفا ..وقد التصقت بظهر عيــو اعميــع ..أخــات تتابعــب بصــمت
حىت خرج من امللجأ انتصب فوق الرصيف وأخا ةلــتقط حبــات العلكــة املتنــاثرة هبــدوء بعــد أ كــف عــن البكــاء لقــد
كا الصــمت املطبــق حولــب وخلــو الشــارع مــن املــارة فرحــا جدةــدا تولــد يف أعماقــب دفعــب ىل العــدو مرحــا وهــو ةلــتقط
حبات العلكة من فوق الرصيف .كا فرحب أب األةدي مل متتد هلا فوق اخلوف ..والغضــب املتنــاثر حولــب .مــن خــالل
مواصلة الطا ئرات املغرية ىــدةها للمدفعيــة املضــادة واقتحامهــا أســوار املدةنــة خلطــف ابيــاة مــن فــوق جبــا غــري مباليــة
بوجود نسا .
انطلــق ســهم انري ،جتــاوز وهــو مــنحن ألخــا حبــة أخــر مــن فــوق الرصــيف .وأخــا ةعــد اببــات .هنــا املــرة
العشرو اليت حياول حصر ما استطاع مجعب .لقد متكن من جتاوز رأس املال الاي دفعب .وقرر العودة ىل امل بأ..
عاودتب الرغبة يف البكاء من جدةد .وهنا شعر ابخلوف عندما وجد الشارع مهجورا.
وعوةل القنابل مــن حولــب ةســرق الليــل صــمتب .فأخــا ةعــدو أــو امللجــأ و إا بســهم انري آخــر وــرتق صــدر .
أخــا ال ـدم ةنبثــق مــن جســمب .وهتــاو فــوق الرصــيف ..لكــن هــا املــرة كــا قــد خبــأ علبــة العلكــة يف صــدر ىــت
القميص  .خوفا من تناثرها جمددا حىت ال ةفقد رأس املال فيعود لالستجداء من جدةد.
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أخا ةبحث عنها علا الشاطئ متاكرا مواقف كانت مرتسبة يف أعماقب منا ثالثني عاما.
كـا يف ا لسادســة مــن عمــر ةلعــب (الربجــو ) و(الكبــوش) و(اللــريي) مل ةصــل بعــد ملرحلــة لعــب (الكــرة) مــع
أبنــاء ابــارة يف (الءقــاق) الرملــي حيــث كانــت الكــرة يف أغلــب األحيــا تقــع فــوق ســطو املنــازل الطينيــة إات الــدور
الواحد أو الدورةن فيسارع ىل تسلق أعمدة الكهرابء يف غفلة عن عيو الرقيب.
* * *
(عائشة) تكرب بثالثة أعوام تسابقب أو البحر ملراهنتب علــا الغطـ
برميها يف اليم.

والبحــث عــن قطعــة النقــود الــيت ةقومــا

وجهها ةنبثق من املاء كل مساء معلنا عن قدومها.
* * *

دار ابدةث عن رجل قدم من الشمال ت هلم بصلة قرابة بعيدة ةرغــب يف الــءواج .عــرف إلــك مــن خــالل
األحادةث املبهمة الــيت اســتمع هلــا أثنــاء جلوســب يف جملـ

الضــيوف بــني ةــدي والــد بعــد صــالة املغــرب ومل ةثــر كثــرة

اهتءاز رأس والــد الــاي كــا ةعــين املوافقــة علــا كــل كلمــة تقــال .وفجــأة إ ابلــدار تعــي

حركــة جدةــدة والنــوا

ــأل

املكا ..
كانت تبكا ..ال ةدري ملاإا.
منا كا ةتسلل كل مســاء ىل الغرفــة الــيت قامــت والدتــب غالقهــا عــن العيــو لينــام فــوق اباجيــات الــيت ةــتم
جلبها من السوق.
النوا شدةد ،رغم حماولة كتمب ،وصوت جلبة حيث انءو  .ففرك عينيب بقسوة .كانت تقاوم وتلفــت حولــب.
تاكر أنب يف الدار فشل املوقف صوتب.
شعر أنب حباجة ىل البكاء .فأخات دموعب تندا فوق وجنتيب بصمت..
مــر الوقــت بطيئــا ال ةــدري مقــدار أو ماهيتــب وانتصــب شــيب وىــرك أــو البــاب .رفــع رأســب يف ظــالم الغرفــة
الاي تسرب ليب شعاع النور من الباب املوارب.
* * *
منا ثالثني عاما ..وهاهو ةعود بعد غربة دامت عشرةن ســنة يف دنيــا بعيــدة ال ةــدري كيــف ،منــا كانــت هنــاك
(ســفينة) ترســو يف املينــاء احتوتــب يف أحشــائها إات مســاء بــدعو مرافقــة والــد يف رحلــة عمــل ،ل عرضــب فيهــا علــا
جمموعة من األطباء لفحص حالة اهلسرتاي الــيت تنتابــب أثنــاء النــوم ..حيــث ةــنهض مفءوعــا وقــد جحظــت عينــا وشــلت
أطرافب.
تغري كل شــيء مــا عــدا تلــك ابالــة و أصــبحت اندرة .حيــث أخاتــب ابيــاة مبشــاغلها فلــم ةعــد ةطفــو مــا يف
األعم ــاق و ك ــا يف بع ــض األمس ــيات يت ىل الش ــاطئ بعربت ــب ةن ــاجي وجهه ــا .فيأخ ــا لع ــب األطف ــال وقهقه ــات
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مر دي الشاطئ.
ـ نين أخشا إلك..
ـ نين أحبك..
ـ سوف ةرضا ابلواقع.
ـ ال أستطيع.
ـ هنا فرصتنا األخرية  ..حىت ندفعب ىل املوافقة.
اســتمع عنــوة ىل ابــدةث .فأخــا ةراقــب االثنــني بعهمــا بصــمت حــىت رجعــا لعربتهمــا .وبقهمــا بعربتــب أهنمــا
ةسابقا الءمن .واختفا االثنا يف الءحام.
جن جنونب وعاد ىل الشاطئ .فأخا ةركل املاء بقدميب يف قسوة حماوال هالة الرتاب علا املــوج .كــا وجههــا
هــا املــرة ةبكــي لــي كعادتــب كــل مســاء ةناجيــب حيدثــب . .منــا دموعهــا فــوق وجنتيهــا وشــعرها أشــعث وأطرافهــا ابردة.
وتقدم من املوج .دخل البحر مبالبسب بني ضحكات املر دةن وصرا األطفال الاةن انتشلو من ابالة الــيت ةعيشــها
فعاد ىل العربة وتناول بعض األقراص الطبية املهدئة وألقا برأسب فوق املقود وإهب يف سبات عميق.
* * *
تك ــوم حول ــب خوت ــب وبع ــض الع ــاملني يف امل سس ــة التجارة ــة ال ــيت أسس ــها ح ــال وص ــولب ابلتع ــاو م ــع بع ــض
أصحاب املصانع وامل سسات املصدرة حيث كا ةعاجل من الصرع .فلم ةهتم بقلقهم .وأخا ةستغرب خوفهم عليب.
* * *
أرسل ابقة ورد مع بطاقة تشعرها مبعرفتب أ زوجها مسافر .طفت صورة (عائشة) اليت ماتــت أثنــاء غيابــب ىل
السطح .وتاكر تلك الليلة وتاكر زوجها الاي مل حياول أ ةلتقي بب منا أ عاد .فأخــا ةســأل عنــب ملعرفــة كــل شــيء
عنب.
ـ هل وصلت البطاقة.
ـ أجل.
ـ أرجو أ  ..أفوز برضاك.
مل ترد علا رجائب واستمر ابدةث طوةال يف أشياء مهمة منا قرر شيئا يف أعماقب.
حماولـ ــة انجحـ ــة .دفع تـ ــب ىل االسـ ــتمرار يف تنفيـ ــاها مـ ــع كـ ــل سـ ــيدة تربطهـ ــا بـ ــءوج عائشـ ــة روابـ ــط أسـ ـرةة أو
اجتماعية.
ويف املوعــد اتــدد كــا ةقــف بعربتــب يف عــرض الطرةــق .و إا هبــا تســرع ليــب غــري مباليــة ابلعــرابت املــارة .و إا
حداهن تدامهها فقفء فءعا من مقعد وأخا ةعدو أوها وشق لنفسب طرةقا بني املتجمعني حوهلا.
اأـ فوقهــا أخــا ةتأمــل وجههــا الــاي انـءا عنــب الغطــاء فمــرر كفيــب علــا وجنتيهــا .وتمـل شــعرها املتشــعث
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والدم ةنبثق من أطرافها الباردة.
سحب عباءهتا فوقها ..وأخا ةبكي عند قدميها.
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األضواء متأل املدةنة .وأصوات العرابت تءعج املارة .حىت األطفال يف أسرهتم ةصلهم كل مــا ةــدور يف اخلــارج
رغــم النوافــا املغلقــة .علـ ّـي أ أســرع يف اخلطــي فالســاعة تشــري ىل ابادةــة عشــرة لــيال والطرةــق طوةــل .غرةبــا ةتجــول
وحيدا .بعيدا عن غرفتب اليت وي ليها كل مساء يف الساعة الثامنة ركا كل معاانتب خلف الباب.
من أجل معاانة أخر .
أخــات أحــدث ظلــي الــاي شــي معــي مــرة متقــدما وأخــر عل ـا جــانيب األ ــن ،ومــرة خلفــي وأحيــاان علــا
اعانب األةسر .كنت أتلفت ابحثا عنب عنــدما أنســا يف أي جانــب ةســري .وأضــحك مــن اخلــواطر الــيت أخــات تنثــال
معلنة عن نفسها ملعرفة سبب هاا االغرتاب الاي ال داعــي لــب يف ظــل ابيــاة الــيت أعيشــها والــيت تعــين االســتكانة ىل
حد الت اإل.
كانت (بنا ) ـ صورة ابهتة عــن املـرأة الــيت أحبــث عنهــا ..وقفــت إات ةــوم يف الطرةــق الــاي أجتــاز ةوميــا ىل
مقر العمل ملشاركيت الطرةق .كانت غري مبالية مبا ةقال:
ـ ملاإا ال تشرب عندي فنجا قهوة.؟
ـ لي

لدي مانع.

ـ إا لن تتأخر.؟
ترددت كثريا ومع إلك شربت فنجا القهوة ليكو مرحلة جدةدة أخات تسم أايمي القادمة.
تطلع ـ ت يف ســاعيت .مازالــت كمــا هــي ابادةــة عشــرة واألضــواء ت كــد أ الطرةــق طوةــل .وســيارات األجــرة..
واخلاصة ..وحافالت النقل جتتازن غري مبالية ابلرجل الوحيد الاي أخات الراي تعبــث بغرتتــب وثوبــب .مفضــال الســري
فوق األرصفة متلفتا حولب لعلب جيــد يف الوجــو الراكضـة وجهــا ةعرفــب ..وقــد ختيــل اعميــع ةعرفونــب لكــن أحــدا مــنهم مل
حياول ..جالال وتقدةرا ،تعكري بظات زاهد ةتبتل يف حمراب املشي علا قدميب.
هكــاا تومهــت ،فبحــت بــالك لظلــي الــاي كــا يف هــا اللحظــات ةســري معــي مــن اعانــب األةســر .اأرفــت ينــا
وتوقفت قليال قبل أ أجل أحد الشوارع اليت توصلين ىل مقصدي.
وشدن طفل يف الرابعة من عمر أطل صارخا يف وجهي من انفاة سيارة تقف أمام أحد املتاجر.
ـ أةن أيب..؟
ـ ............
ـ أةن اختفا ؟
مل أابل بالك ..و تاكرت بكاء طفلة أحد األصدقاء كانت معنا يف عربتب ،م نءلنــا ملشــاهدة حــد الــدور
املعروضة لإلجيار ،فلم نبال هبا .وبعد غياب ساعة تقرةبا وجدانها خائفة تدفن نفسها ىــت املقعــد األمــام وهــي تبكــي
بدموع غءةرة أاثرت حءن .
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كــا علـي أ أحبــث عــن مقهــا لشــرب فنجــا مــن الشــاي وطلــب ـ شيشــة ـ إ قصــرت الطرةــق وتطلعــت يف
ساعيت :هنا ابادةة عشرة .نين أنثال من الداخل وبنا تعي

ار بني ةدةب لقد حدثتين عــرب اهلــاتف منــا ثالثــة أايم

بتعرفها علا ش ص آخر تقدم خلطبتها وها هي اليوم تاكر يل امسا جدةدا.
مــاإا ترةــد مــن كــل هــاا؟ هــل تطلــب مــين العــودة وطــرد مرحلــة الغضــب .وأان الــاي هــرب .وفضــل هــا ابالــة
هــارب مــن أشــياء كنــت أحــدها ..أحضــر اندل املقهــا كأســا مــن الشــاي أوال م أحضــر الشيشــة ـ وأخــات أتمــل ســحن
املر دةن ويف داخلي صوت ملعو حياول شنق اللحظات اليت أعيشها بتاكريي بوحــديت ،مــن خــالل اجملموعــات املتنــاثرة
يف املقها.
تملــت ســاعيت جمــددة ،وأان أســتعيد بقيــة الــرايالت العشــرة مــن اندل املقهــا .وأخــات أواصــل طرةقــي بينمــا
ظلي ةسري أمامي حيث أ أضواء املقها كانت من القــوة حبيــث تغلبــت علــا أضــواء أعمــدة النــور يف الشــارع وفجــأة
تالشا ظلي .أخات أحبث عنب ألواصل حدةثي معــب وظهــر مرســوما فــوق اعــدرا الــيت أمــر هبــا علــا يــين .الرصــيف
خال من املارة والسيارات مءروعة يف كل مكا .
ـ غسا  ..غسا ..
تلفت حويل أحبث عن مصدر الصوت الاي أخا ةتكرر .
وتاكرت أنب امسي فتوقفت عن السري وأان أحبث عن مصدر الصوت كانت تضحك داخل عربة صغرية.
ـ ىل أةن؟
ـ ال أدري..
ـ منا مىت وأنت تسري!..
ـ ال أدري  ..آ تاكرت منا ثالث ساعات.
وتطلعت يف ساعيت.
ـ شكرا.
ومهمت مبواصلة السري فقفءت من مكاهنا من العربة وبقت يب وأمســكت بيــدي وأخــات تــدفعين ىل العربــة
الــيت مل ةكــن هبــا ســواها .وأجلســتين يف املقعــد الــاي جتلـ

فيــب م أغلقــت البــاب ووقفــت فــوق الرصــيف وقــد اأنــت

حىت تستطيع تملي وهي ىدثين وارتسمت ابرية أمام انظري وأان أحبــث عـن امسهــا وهــي تعــرف كــل شــيء .م تــركتين
ودخلت البقالة اليت تقف أمامها العربة.
ـ من أنت؟
صــوت أجـ

ةســألين عــن امســي وســبب جلوســي يف العربــة .أخــان املوقــف ولكــين شــعرت بقــوة تخــان ىل

أعلا م انفتح ابب العربة ..ولفظتين ىل الرصــيف م انطلقــت بســرعة .البــاب مغلــق والفتــة صــغرية معلقــة وراء البــاب
الءج ــاجي تنب ــئ أب ات ــل مغل ــق .تطلع ــت يف س ــاعيت ..وواص ــلت الس ــري ىل املك ــا ال ــاي آو لي ــب .مل ةب ــق س ــو
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خطوات.
هــا هــو كشــك هــاتف العملــة املنصــوب أمــام ابب البناةــة ةعلــن عــن النهاةــة وزحــف الســيارات املــارة ةقلــص
خــواطري واهلــواء مــا زال ةعبــث بغــرتيت لكــن كــل اخلطــوات توقفــت وأان أملــح ابب البناةــة الــيت أقــيم يف حــد غرفهــا
مغلقا .تملت الساعة و إا هبا ما زالت ابادةة عشرة .ماإا ةعين هاا؟ أةن إهب البواب؟ وأخات أتلفت حويل.
ـ ملاإا الباب مغلق؟
س ال وجهتب ىل ش ص أطل من حد النوافا .ال أدري هل أحـ

حبرجــي فأطــل أم أنــب كــا ةتــأملين منــا

قدمت من آخر الشارع؟
ـ هنا الواحدة بعد منتصف الليل.
تملــت الســاعة طــوةال ف ـ إا بعقــار هبــا واقفــة ..مل تتحــرك منــا تملتهــا أول مــرة وعــدت القهقــر  .ولكــن ىل
عربيت اليت تقف أمام البناةة .ألمتدد فوق مقاعدها حىت الصبا .
❁❁❁
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اهلاج

تض م ..أصبح عمالقا ظاللب فوق كل شيء ومع إلك مل ةتم سحق ابء املتمركــء يف أعماقــب منــا

آالف السنني ..أخا ةلتهم الكتب اليت اقتناها م خرا ،يف ظرف ساعة ونصــف الــتهم جمموعــة قصــص وجممــوعتني مــن
الشعر إات ابجم الصغري ،وثالث قصص من جمموعة أخر .
أدار م شر املاايع ابحثا عن صوت ةعرفب ن

بب يف وحدتــب ومــع إلــك كــا القــرف مــن كــل مــا يف املــاايع

من أصوات ةدعو ىل اهلرب ىل النوم ..أو ىل (بلكونة) الغرفة اليت ةسكنها وحيدا مع بظة اهلروب اليت قررها.
ـ أخشا أ ةكو سفرك هراب!.
ـ أبدا..؟
ـ إا اكتب يل رسالة تشر فيها حالك..
ـ ال أستطيع !..
يف األسبوع األول من رحيلب ،قرر أ ةبتعــد ،ومــع إلــك مــا أ وصــل (جــدة) حــىت أســرع ىل صــندوق هــاتف
العملــة .وأخربهــا أبنــب جتــول يف املدةنــة حــىت الســاعة الثامنــة والعشــرةن ةبحــث عنهــا .وأخــات تضــحك ،كانـت جــاال
ابتصالب .وكا ـ هو ـ أةضا مسرورا بالك .عرف ـ أنب ـ ال ةستطيع مغادرهتا رغم كل املوانع...
تاكر البداايت..
وتــاكر اللحظــات الــيت كــا ةستســلم فيهــا للهــاتف ةصــلب صــوهتا الش ـاكي مــن قســوة ابيــاة .كانــت تبكــي
لبكائب .وىاول أ تساعد يف اجتياز الصعاب .كما كا ةواسـيها يف شــكواها ةتمـ هلــا النجــا يف حياهتــا وأ تعتــرب
صدةقا حمبا ةساعدها يف الوصول ىل اهلدف الاي تصبو ليب وتبحث عنب.
تاكر كل هاا ..
وحاول أ ةقول شيئا .ولكن مرحلة القلق والنءةف املرتسبني يف أعماقب ةشال كل صور ابياة..
هنض من مكانب يف ركن الغرفة وألقا ابجملموعة القصصية اليت بني ةدةب جانبا واجتب ىل (بلكونة) الغرفة.
قد تكو املرة األلف..
ولكــن يف هــا اللحظــة تمــل الفضــاء مــن الــدور اخلــام  ،وقــد شــع الشــارع ابألضــواء وامتــد علـا مــد النظــر
خــط طوةــل مــن األضــواء الصــفراء أطــول مــن املتوقــع .كمــا تنــاثرت كاشــفات إات أضـواء ابهــرة يف أمــاكن متفرقــة مــن
املدةنة .بينما أبواق العرابت املارة من ىت العمارة اليت ةطــل مــن ـ بلكونتهــا ـ علــا امتــداد الشــارع ىــاول لفــت نظــر
ىل مــا ىمــل مــن جنســيات خمتلفــة وأفكــار وحش ـية وحكــاايت قــد تكــو مضــيئة وقــد تكــو منغلقــة مثــل ابالــة الــيت
ةعيشها ها اللحظات.
اسـرتعا انتباهــب وقــوف عربــة أحــد أصــدقائب أمــام ابب العمــارة اجملــاورة لســكنا  .وختيلــب دخــل عليــب مــن ابب
الغرفة املوارب .م دفعب من فوق سياج ـ البلكونة ـ وأخــا ةت يــل جســد يف اهلــواء يف طرةقــب ىل االرتطــام ابإلســفلت.
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ه ــل يف مكان ــب أ ةك ــور جس ــمب ك ــالبهلوا ووف ــف م ــن واق ــع االرتط ـام وةس ـتمر يف ابي ــاة .أم ال ة ــتمكن م ــن إل ــك
وتكو ا لنهاةة؟ وهنا أخا ةرتصد الباب خشية أ ةتمكن صدةقب منب وةنفا ما جاشت بب أفكار .
ـ براهيم ..ن أحبث عنك منا أسابيع ثالثة!..
وكاب  ..ادعا ـ أنب ـ اتصل أكثر من مرة كا اهلاتف فيها مشــغوال م اتصــل بشــقيقة أمحــد وطلـب منهـا أ
ختربها بالك وحدد أكثر من موعد ملعاودة االتصال لكنب جيد اهلاتف مشغوال.
ـ لقد أخربتين بالك وحضرت !..
ـ لكن مل أمتكن من االتصال.
وهنا وهو ةستعيد بعض ما مر بــب مــن أحــداث مــع ـ ــا ـ إا بصــدةقب وــرج مــن ابب العمــارة اجملــاورة وقبــل
أ ةفتح ابب العربة خرجت ا من العمارة ووقفت أمام ابب العربة ارخــر .كانــت هــي ،ال ةــدري مــاإا أتــا هبــا ىل
جدة ـ وهــي الــيت اعتــارت عــن مشــاركتب غربتــب .ارتــد ثوبــب فــوق ســروال البيجامــا وأســرع ىل مصــعد العمــارة ومــا أ
خرج من الباب اخلارجي حىت غادرت العربة مكاهنا منا استطاع التأكد من ش صية االثنني.
ـ آلو  ..آلو .
ـ نعم ...
ـ براهيم.
ـ أهال منا زمن مل تتصل..؟
كانت اجمليبة علا اهلاتف ـ ا ـ وتاكر أنب ةشعر برابط قــوي ةشــد ليهــا .ولكــن كيــف ةســتطيع العــي

هلــا

وهو ال ةستطيع ىدةد خطواتب ،رغم استعدادها للتضحية بكل شيء من أجلب .وتاكر من خــالل انثيــال األفكــار أنــب
ترك غرفتب مفتوحة  ..واملاايع مفتوحا  ..فأمهل املصعد وأخا ةعد درجات السلم الاي تطــاول ىل عنــا الســماء يف
حماولة للعودة ىل غرفتب.
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انتظــر كثـريا هــا اتصــلة الــيت وصــل ليهــا .كانــت كــل املواقــف الــيت عاشــها صــورا ابهتــة تالشــت معاملهــا يف
الءحام حبيث غدت عند تاكر هلا سقما جعلب ةهتء من أمخص قدميب حىت مفرق رأسب.
كرر النظر يف املرآة وهو ةستعد بلق إقنب بعد ثالثة أايم من الرتقب اجملحف.
[]1
أربعو عاما مــن األوهــام واخليــاالت املشــنوقة فــوق صــليب الــوطن الــاي هــام حبــا بــب .حمصـلتها شــعرات مــن
الشيب.
[]2
أربعــو عامــا عاش ـها غــري مبــال ،يف حركــة وجــود فوضــوةة كــا فيهــا يف معظــم ابــاالت يف جانــب الســالب.
فرحب اندر و حساسب اببياة موءود .ةعي

الضياع يف أبشع صور .

رامسا يف خميلتب صورا أسطورةة بياة مــا قبــل التــارةب مــع شـ وص ومهيــة أحيــاان والطهــا اعـن والعفارةــت الــيت
كثريا ما ةلتقي هبا يف زوااي املدةنة .ويف املقاهي اليت ةر دها .أثناء بظة هروب من القرف الاي كانب اعميع.
[]3
أربعو عاما حمصلتب منها هاا الشيب الــاي غـءا رأســب وأقــوال غرةبــة مــا زالــت تشــاركب أايمــب هــي وهــم كبــري.
ابحت بب شفا عجائء املدةنة.
ـ والدك رجل شجاع.
ـ ..................
ـ ةت يل يل أنك ال تعرفب ...لقد تويف وأنت يف الثانية.
ـ أجل !..
ـ لك ثالثة أخوة..؟
ـ نعم !..
ـ هل ما زالت املءرعة كما كانت ..؟
كانت األقاوةل وهاا الشيب الاي ةطل بعنف من خالل املرآة هي ابقــي أايمــب القادمــة .والـيت قــرر ار أ
ةتعامل معها من خالل الشيب.
[]4
أربعو عاما عجافا .من غري امرأة تشاركب فراشب أو طفل ةءعج وحدتب .كانت الفرصة متاحــة إات ةــوم .أمــا
ار فقد غدا كل شيء هباء.
استلقا يف فراشب .وأخا ةعد علا أصابع ةد األايم الباقية من الشهر.
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كانت اإلجازة طوةلة ثالثة أشهر .عندما واجهتب أول مشكلة حقيقية مل ةســتطع مــن خــالل ابــوار الــدائر أ
ةدافع عن نفسب.
ـ لقد كنت عندها تلك الليلة..
ـ أي ليلة..
ـ الليلة اليت تويف فيها زوجها علا سلم الدار.
لقد كا زوجها مسافرا يف مهمــة عمــل .ويف الصــبا وجــد اعميــع مســتلقيا أمــام ابب العمــارة وقــد تصــلبت
أطرافب .مات ابلسكتة القلبية.
[]5
غادر اإلدارة يف جازة ملدة ثالثة أشهر .وها هو ةعد األايم الباقية من اإلجازة .واليت اختفــا فيهــا عــن عيــو
اعميع .هنم ةقتلونب أبسئلتهم .عن بظة هروب شارك فيها امرأة موبوء فراشها.
[]6
أربعــو عامــا ..فحــص ش ـعراتب البيضــاء وهــو ةتأمــل املــرآة م أخــا ةفــرز الشــعرات واحــدة واحــدة .وأمســك
بشعرة اجتثها من مكاهنا وعندما قرهبا من انظرةب .كانت شعر سوداء.
أخا ةضحك م غادر مكانب ..واجتب ىل الباب اخلارجي .
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[]1
كا القدوم متأخرا جدا ،لالك زرعت ابالة يف مقلتيب دمعة كبرية انساحت فوق وجنتيب .
مل حي اول مسحها ومل ةهتم ابالندهاش الاي أنءرع يف عيــو مــن حولــب هنــا قادمــة .قالــت إلــك منــا ثالثــة أايم
فقط .فر كثريا .مل ةكن ةتوقع أنب سوف ةرفض كل أايمب الراحلة واليت ال ةتاكر منهــا ســو أ العــام ثال ائــة واثنـا
ومخس ـو ةومــا .و العــام أةضــا اثنــا عشــر شــهرا والشــهر ثالثــو ةومــا ،واألســبوع ســبعة أايم اثبتــة ثبــات االنســحاق
املءروع يف أعماقب منا أول ةوم أطل فيب علا هاا العامل.
[]2
قالت هنا قادمة .قالت إلك منا ثالثة أايم فقط .أجل ثالثة أايم ولكن هل حقــا هــي قادمــة .مــاإا ترةــد منــب
أنب شيء ابل ،انتها منا مخسني عاما .وسوف ترتاكم أعوام االنتهاء .حىت تصل النهاةة األخرية..
تلفت حولب ..تاكر صبا  .طفولتب البائسة ،وطرةق املدرسة الرملي وقدمب ابافية ..ثيابــب املهلهلــة ..زوج أمــب
الاي ال ةعرف شيئا سو أهل زوجتب السابقة ومقدار اعتءازهم ابحرتامب هلم ،حىت لو كا إلــك ضــياع زوجتــب الثانيــة
وأبنائها من زوجها األول.
[]3
احرتقت املراحل يف داخلب .هنا ثالثة أايم وهي يف طرةق اريت .دقت األبــواب ..فانســاحت مجيــع األقفــال .
ومع إلك أجه

ابلبكاء ال ةدري ماإا ةقول..

( نــين أقــف وحيــدة .ال أحــد ةهــتم يب .أيب أةضــا ال ةعــي أ يل دورا وأنــين كيــا مــن بــم ودم ،يل مشــاعري..
وأحاسيسي .يل مقدريت يف أ أقول ال ..بكل ما يف أعماقي من مقدرة).
وتــاكر أنــب مل ةقــل يف حياتــب ـ ال ـ كــا عليــب أ ةــاهب ىل املدرســة حــايف القــدمني ..أ ةــرتك الدراســة ..أ
ةنتقــل مــن مدرســة ىل أخــر  ..أ ةبح ـث لااتــب عــن وظيفــة ..أ ةتــءوج  ..أ ةتنــاول عــن كــل شــيء ..وإلــك مــن
خــالل ـ نع ــم ـ ال ــيت انس ــحبت عل ــا أايم ــب من ــا مليــو ع ــام .دو أ ةعرتض ــها م ــانع .ح ــىت اهني ــال الص ـ ور يف طرة ــق
األبدةة كا ةرتقب مرور  ،م ةغلق الدرب حىت ال ةشاركب ارخرو خوفب.
(إات ةــوم وجــدت والــديت صــورتب مع ـي .أقامــت الــدنيا ومل تقعــدها .قــررت حراقــي مبنعــي مــن ال ـاهاب ىل
املدرسة .أغلقت مجيع األبواب يف وجهي ،حىت وأان قادمة ليك كانت تيت معي).
[]4
كــا اخلــوف ..مصــلواب فــوق األشــجار الــيت أمــر هبــا ،ةنــارن أب التعــب أخــا ةســري يف جســمي كمــا تســري
العثــة يف الثــوب البــايل .وأ علـ ّي أ أتوقــف ألســرتد أنفاســي .لكــن صـراخهم ةصــم أإن ،حيــرق تــوقفي ،حيــرق األرض
ىت قدمي ألحث السري..
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(البارحة أخات أقلب كتيب وأوراقي تاكرت أن كنت أكتب أشياء لنفســي وأخــات أقـرأ .وشــاهدتين والــديت
أبكي وحيدة يف فراشي .فأخات تتأملين حبء موقوف م ضمتين ىل صدرها وشاركتين البكاء).
أان مل ةشاركين أحد البكاء .تاكرت إلك  ..وصلتين برقية أب حد أخــوايت دمهتهــا ســيارة وهــي عائــدة مــن
املدرسة.
تركت عملي ..خرجت ال ألــوي علــا شــيء و إا يب يف موقــف الســيارات .مل تكــن يف عيــين دمعــة واحــدة منــا
قلــيب كــا ةبكــي ،وركبــت عربــة أجــرة متجهــة ليــك .كــا جب ـواري ش صــا يف املقعــد اخللفــي أحــدمها قــدم مــن وراء
البحار للعمل والثان لءايرة أسرتب.
كــا الطرةــق طــوةال  ..وأــن جنتــاز اختفــت الشــم  ،تســرب الظــالم ىل العربــة الــيت تســري وحيــدة و إا بيــد
الثان تتس لل تبحث عن شيء ال أدري ما هو .مل أقل ـ ال ـ صمت ..قررت أ أجتاوز اتاولة.
(أخات والديت هتتم أخـريا يب .مسحــت يل ابلعــودة ىل املدرســة  ...إهبــت معــي واعتــارت عــن ســبب غيــايب.
قررت أ متد يل ةد العو ).
أصبحت تلك الرحلة شيئا ومهيــا ألنــين كلمــا تــاكرهتا أشــعر اببــء واالمشئـءاز يف الوقــت إاتــب .إ نــب مــا أ
وصلت العربة حىت ترجلت منها هاراب ..وأخات أبكي وأان أحبث عنها بني املستقبلني  ..كانت أمجلهم.
وكانــت أقــرب اعميــع ىل نفس ــي ..ومل ةشــاركين أي وجــب م ــن املســتقبلني البكــاء فق ــط كنــت الوحيــد ال ــاي
ةبكي .حــىت وأان أســتقبل رفــاقي الســابقني الــاةن علمــوا مبقــدمي .وكانــت الســلو الوحيــدة أ أعــود مــن حيــث أتيــت
ألكو غرةبا..
(تءوجت أخيت .مل ةبق غريي يف الدار .سوف ةءوجون يف ةوم قادم).
[]5
قالت هنا قادمة .قالت إلك منا ثالثة أايم .وتاكر أنب ال ةستطيع عمل شيء.
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[]1
توقف عن الغناء .تاكر أنب مل ةعد وحيدا وأ اإلشارة ابمراء أوقفت عــددا كبـريا مــن العــرابت وأ أصــحاهبا
قد ةعتربونب معتوها أو فاقدا للشعور.
ىــول الضــوء األمحــر يف شــارة الطرةــق ىل األخضــر وحــاول أ ةكــو انطالقــب هــاد إا ميــءة خاصــة ،ولكــن
حماولتب تعثرت عند أول حماولة لكثــرة العــرابت والســابلة ...فانصــب تركيــء علــا أ ةضــاةق عربــة جتاوزتـب وكــاد ةـرتطم
بتا توقفت ار أمامب..
عند شارة طرةق أخر محراء ..
قــرر الرتجــل مــن العربــة والتوجــب ىل العربــة األخــر غــري أ مرحلــة التفكــري مل تصــل ىل أ ةرتجــل مــن العربــة
وةتجب ىل هناك م سك ناق الرجل ..وةنهال عليب صفعا ولكما..
قد ةتدخل رجل السري..
وقد ةتدخل أهل اخلري  ..وةاكرونب أنب كا ةغين بصوت عال عند شارة السري السابقة.
وةنقس ــم ابض ــور ىل جبهت ــني ..األوىل تق ــول ن ــب فاق ــد الش ــعور ..واألخ ــر تق ــول ن ــب جمن ــو  ..ويف النهاة ــة
تخا عربة الشرطة ىل املستشفا للتأكد من حالتب..
وهنا سوف تتداعي األحداث ..وقد تسري يف غري صابب بدعو الصاحل العام..
[]2
انتظر أمام الباب كثريا ،وةد علا مفتا اعرس الاي أخا ةعلن عــن قدومــب ..لكــن ال أحــد ةــرد ..األضــواء
مشتعلة ابلداخل  ..لكن اهلدوء مسيطر علا كل شيء..
كا منا زمن انقضا جيد أطفالب ةنتظرونب بشوق أمام الباب ..ةرتقبو عودتب ،و إا مسعوا صوت منبــب عربتــب
ةتسابقو ىل فتح الباب والتعلق برقبتب ومطالبتب ابملصروف ..ومحل ما بــني ةدةــب مــن أشــياء .أمــا ار فلــم ةعــد هنــاك
أحد ..
نب ةعلم أنب ال ةوجد أحد ولكن ىل أةن ةاهب ..نب وشا فتح الباب والدخول ىل الدار اخلايل..
لقد غادرها اعميع..
ىل غري رجعة..
هنم ةطالبونب ابلعودة عن خطئب.
[]3
حىت أ نت اي والــديت تطــردةنين ..نــين ابنــك البكــر والقــائم علــا شـ ونك  ..ملــاإا كــل هــاا؟ ..لســت أول مــن
ةتءوج امرأة أخر علا زوجتب ..هــل نســيت والــدي؟ .لقــد غــادران أطفــاال ال نعيــي مــا حولنــا ..وهــاجر دو أ ةــدرك
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مسـ ولية وجـود أطفــال وعنــدما غــدوان رجــاال عــاد مــع زوجــة أخــر  ..وأطفــال آخـرةن هــم أخــوان ار وأان املســئول
عن استمرار وجودهم حىت ةعرفوا طرةقهم..
لقد عرفت مع وجود املرأة الثانية ..لاا كنت أتوقع ترحيبك وأنت تدركني مقدار معاانيت منها ..
علي أ أهرب من اعحيم الاي أان فيب..
وحرصي  ..علا استمرار حياتنا من أجل أطفايل ،ولكن كا
ّ
[]4
ســاهرة ..لقــد وجــدت فيــك كــل األشــياء الــيت فقــدهتا ..

ســكن خــوان ووالــدهتم ابلقــرب مــن داركــم دليــل

علا أ ابا بدأ ةبتســم يل ..ســاهرة نــين أجــد يف هــا اللحظــات الــيت أجــدك فيهــا نعــيم الــدنيا ..واعنــة املوعــودة..
لن أفر منها كما فر آدم ..
فأنت  ..من أختار وأنت من ختتارةن ،وهنا لن ةكو الختياران خيار .إ نب الوجود:
ساهرة هل تتءوجينين..؟
أجل  ..علينا أ نفكر..
وقــرر أ ةفكــر ،لكــن أوصــلب تفكــري ىل ىطــيم كــل األســوار الــيت تقــف أمامــب ،ومل جيــد غــري ســاهرة ،ولكــن
ترددها وشعورها ابلانب ة خر الرد..
ويف بظة لقاء غرس أنيابب يف كتفها وأخا تص دمهــا واهنــارت مقاومتهــا وغابــت عــن الوجــود ال تــدري مــاإا
حـ ــدث ..وعنـ ــدما عـ ــادت ىل وعيهـ ــا مسعـ ــتهم ةقولـ ــو هنـ ــا أصـ ــبحت زوجتـ ــب ولـ ــوال ملـ ــا ل نقاإهـ ــا مـ ــن املـ ــوت ..
فاستسلمت لواقعها اعدةد رغم أهنا كانت خمطوبة منا الصغر ألحد أبناء عمومتها.
[]5
عــاد ىل عربتــب ..بعــد أ جتــاوز ابب والدتــب املالصــق لســكنب وقبــل أ ةــدةر حمــرك العربــة اأــدرت فــوق خــد
دمعة كبرية شعر حبرارهتا فوق وجنتيب..
سحب منــدةال مــن علبــة املنادةــل ومســح الدمعــة م رمــا بــب مــن انفــاة العربــة وانطلــق بعيــدا .خــارج املدةنــة..
الطرةق طوةال ةتلو مثل ثعبا عمر أكثر من قر  ..وأطلــت أضــواء مقــاهي ومطــاعم علــا جانــب الطرةــق ..أخــات
األضــواء تقــرتب ومــع إلــك متلمــل يف مقعــد  ..نــب ةتمـ الوصــول  ..هنــا قرةبــة ..واإلســفلت مــا زال ةتلــو  ..ةعلــن
عما تبقا من مسافة..
طال الوقت واستغرق يف سبات عميق  ..وهو ةغين  ..حد أغانيــب املفضــلة لطــالل مــدا وقـد تســرب ىل
داخلب شعور مفر ةعلن عن قدوم الفرج اريت الاي افتقد منا الطفولة.
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اهنالت الرة من كل انحية معلنة عن ساعة الصفر اليت جر فيها عدام تلك ابالة امليئوس من شفائها.
العائلة أشبب بلجنة من األطباء املهرة إ ل يف جلسة واحدة تشـ يص املــرض و صــدار القـرار .مل

كا جمل

ةكن هناك ىفا من أحد .إ نب ل رفع أصابع اعميع معلنني املوافقة بشكل مجاعي مل ةسبق لب مثيل.
ويف ثوا ..
فتح الباب .ودعوهتا للدخول حىت تسمع ابكم الصادر حبقها .دخلت طوات اثبتــة وفــوق جبينهــا مســحة
حء طار قد ةكو مصدر املوقف ..وقد ةكو لشعور داخلي قرر أ ةطفو علا السطح.
ـ لقد قرر اعميع الرفض.
ـ لقد كنت تعلمني مسبقا بالك ومع إلك جاوزت األعراف.
ـ كيف؟
ـ لقد أعلنت ابب لش ص ال ةستطيع أ حيدد أهدافب ابإلضافة ىل أنب جمهول النسب.
ـ ولكن.
ـ األمر ال حيتاج ىل مناقشة.
ـ ولكنب سوف ةطالب بدمي الاي أهدرمتو ..
ـ بصفتب ماإا.؟
ـ بصفتب زوجي ..
را الاهول علا اجملل  .وانسلت هبدوء وغــادرت الــدار م اختفــت مــن املدةنــة ال أحــد ةــدري أةــن رحلــت.
بينما كانت تعي

سعادهتا يف كنف زوجها ومواصلتها لدراستها اعامعية حيــث وجــدت يف الطرةــق املفــروش ابلســعادة

من ةدفعها ىل إلك حىت تنسا مهومها وما قاستب من أسرة والدها اليت كفلتها بعد وفاة والــدهتا ومل ةســأل عنهــا .كــل
ما تعرفب عنب هي صور اليت تصل من خارج ابدود والرسائل النقدةة اليت تصل ابمسها كمصروف ملواجهة ابياة.
خترجت من كلية الطب ووجدت أ رغبتها تتفق مع رغبة زوجها للعودة ىل مدةنتهم القد ة.
وعملت ابملستشفا العام .مل حياول أحد البحث عنها ومل ىاول االتصال أبحد.
مــرت األايم غرةبــة غراب ـة األحــداث الــيت تلوثهــا .قــدمت مــن خالهلــا البســمة األوىل (حنــا ) والبســمة الثانيــة
(عاطف).
وهنا تاكرت والدها  ..مل تتاكر  ..أحدا غري .
وبينما هي تتجول بني املرةضات يف األقسام الداخلية برفقب أحــد األطبــاء ،اختلســت النظــر ىل أوراق كانــت
بــني ةدةــب رمــا هبــا جانبــا وأخــا ةشــاركها يف تشـ يص مــرض مرةضــب .عجــوز أخــات تــئن بشــكل حمــء  .تســمر نظرهــا
علا االسم انب امسها .وخطفت األوراق األمر الاي أاثر انتبا زميلها وأخا ةشر هلا ومها يف لرات املستشــفا حالــة
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املرةض وأصرت علا مرافقتب ملشاهدتب وتاكرت الصور و ةصاالت النقود اتولة..
وانداحت دمعة صغرية فــوق وخــدها وهــي متــد ةــدها عـ

نــبض املــرةض الــاي مــا أ فــتح عينيــب حــىت مهـ

بصمت..
ـ كيف حالك اي ابنيت.
وانكبت عليب تلثمب أمــا م املرضــا غــري عابئــة بنظـرات اعميــع وهــي تبكــي بشــكل مل ةكــن لــب مثيــل يف حياهتــا.
وتــاكرت مقعــد اخلــايل يف جملـ

األســرة منــا أ أدركــت ابيــاة وشـعرت أنــب قــدم متــأخرا ولكــن ليكــو بياهتــا مع ـ

بوجود .
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الءمن غري موجود إ نب تالشا منا وقت غري معروف .ال أحد ةعي ابالة اليت كانت عليهــا الــبالد يف إلــك
الءمن املدفو ىت ركام وقت آسن أغر؟ أخات األحداث بـ ـ أإنب ـ ىل هاوي الندم .
عصام ..صورة زمنية لوحدات غري مرتابطة وجد نفسب داخل اللهب ال ةدري كيف وصل..
إ أ كل ما ةعلمب أنب استلم خطااب ابلربةد املضمو ةدعو للحضور..
الوقت ابلنسبة لب كا غرةبا.
حبيث ال يء بني صفارات اإلناار من غارات جوبب للعدو ومنبهات العرابت.
أو صــفارات ح ـراس الليــل يف مدةنتــب الــيت تقبــع منــا بــدء التــارةب علــا الطــرف الشــرقي مــن سلســلة جبــال
السروات.
عصام..
احتل مساحة كبرية من قلبها الاي حيتلب عدةد من الرجال  ..كلهم وطب ودها..
ةتقرب ليها  .وكا عصام منهم.
غري أ نداء الوطن أض م من مجيع االحتماالت.
ـ غدا أسافر.
ـ ملاإا ال تبقا أسبوعا آخر فقط؟
ـ ال أستطيع  ..هنم ةنتظرونين  ..علا أحر من اعمر.
مل ةن

أ ةعطيها عنوانب ..وأ ةتعهد مبراسلتها ولو من خالل التهنئة ابألعياد.

عيد ميالدها ..
عيد رأس السنة.
وبقية األعياد ..اليت متر كل عام ..بدو كلل  .كا وفيا.
* * *
متاضــر ..احتــل الفـراغ مســاحات قلبهــا  ..فلــم تعــد تعــي مـا ةــدور حوهلــا .أحســت أهنــا مرتبطــة بــب .وارتباطهــا
هاا أفقد األشياء طعمها ولوهنا فأخات هلجة رسائلها تتغري .
غدت شعلة من العواطف تتحدث عن ثوب الاكرايت .
أايم جامعة بريوت العربية .الشاطئ .. .الروشة  ..اعبل ..أشيا كثريا .
دفعتب ىل تجيل عقد قرانــب اببنـة عمــب ..و صـرار علــا أ ةكــو الــءواج بعــد أ ةــتم ىقيــق ولــو جــءء بســيط
مــن أحالمــب وطموحاتــب مــن خــالل تكــوةن مكتب ـب التجــاري الــاي قــام ابفتتاحــب حــال عودتــب ..فيمــا تواصــل خطيبتــب
دراستها اعامعية  ..وةكو الءفاف حال خترجها من اعامعة وعندما ةكو لب اسم يف السوق.
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(احرتق كل شيء ..لقد سلب جمموعة من املقاتلني جمهويل اهلوةة منءلنا..
كما احتلت حد املنظمات مكتب والدي يف ابمراء لقد قرران اهلجرة ىل فرنسا).
جاءت رسالة أخر .
(أيب أصيب برصاصة طائشة ..
نءحنا ىل بريوت الشرقية .هناك من ةغلق األبواب يف وجوهنا..
الرصاص ةنهمر من كل اجتا  .مل ةعد لبريوت وجود).
مل تاكر اهلجرة..
* * *
قرر السفر ىل دمشق  ..من هناك ةستطيع الوصول ىل متاضر ومعرفة ما تبقا منها...
الطرةق الربي املءفت طوةل  ..منا ساعد علا تكوةن صورة كبرية هلا  ..و طار متكامل للحــرب الــدائرة بــني
األحءاب واملنظمات إات اهلوايت املتعددة.
ملعرفة أةسر السبل للوصول ليها..
سوف ةتصل هبا من دمشق ..
وةدعوها للحضور  ..لن تتأخر ةعرف أهنــا ســوف تطــري ..ولكــن ملــاإا دمشــق  ..ملــاإا ال ةــاهب ىل بــريوت؟
نب ةعرف املكا الاي تقيم فيب.
اجتاز ابدود بعربتب.
وأمام أحد ابواجء اقتاد بعض األفراد ىل غرفة صغرية ل استجوابب فيها واستمر احتجاز ثالثة أايم.
ل نقلب بعدها يف عربة أجرة متت مصادرهتا ىل موقع متقدم ..تعرضت العربة لوابل من الرصاص.
اس ــتطاع اهل ــرب ..

يف امل ــروج  ..أخ ــا ةتج ــول عل ــا غ ــري ه ــد  ..كان ــت ب ــريوت ..ىث ــب عل ــا اإلسـ ـراع

للوصول  ..كل شيء غاب عن إاكرتب .كل ما ةتاكر  ..هنا دعو للحضور ..
(جد مستغربة عدم حنينك للاكرايت.
هناك هاج

ةعي

يف أعماقي ةقول يل ..ن سوف أراك).

أخا ةردد هاا املقطع الاي ورد يف أكثر مــن رســالة مــن رســائلها لكــل عــابر ســبيل ةلتقــي بــب يف الطرةــق لعلــب
ةرشد ىل هدفب..
ـ أي طرةق اي بين..
ـ طرةق متاضر ..
ـ تسكن أي املد .
ـ لقد قالت هنا سوف تران  ..نعم هنا تنتظر مقدمي ..
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وةهء عابر السبيل رأسب ..متأسفا علا الشباب الــاي ضــاع ..والعمــر الــاي انتهــا يف زمــن ابــرب ..ليكــو
شاهدا لءمن غري موجود ..زمن ل شنقب يف وقت تالشي يف العدم.
عصام ما زال ةتجول يف املروج اترتقة.
الســفارة الســعودةة تبحــث عنــب بعــد أ أفــادت ســلطات ابــدود أبنــب اجتــاز مركــء اعمــارك يف طرةــق دمشــق ـ
بريوت داخال األراضي اللبنانية.
متاضر اختفت من منءل أقارهبا  ..وةقال هنا عادت ىل بريوت الغربية لتحمل بندقية.
❁❁❁

288

(مدخل)
االنتظــار عالمــة جمهولــة .ترســبت يف أعمــاق الكائنــات منــا األزل .وقــد حــاول بعضـهم خلــق مــربر لــالك الشــيء
غــري امللمــوس الــاي ةشــعل يف األعمــاق أتــو القلــق والضــياع وحالــة مــن ابــرد الــيت تصــل ىل أقصــا درجاهتــا ابرارةــة عنــد
التقاء عقارب الساعة .معلنة أ املوعد أزف.
* * *
 1ـ إا بكــل شــيء هبــاء ..وكــل مــا كــا جمــرد هتو ــات شــيطانية زرعهـا جمهــول بقســوة فــوق شــباك لءقــة ألقاهــا البحــر
إات ةوم علا الشاطئ ابجري بعد أ التهم الصياد.
علي أ أنتظر.
كا
ّ
أدري .إلك معنا زايدة عدد شعرات الشيب يف رأسي الاي أخات السنو كــل مــا يف داخلــب مــن حواصــل
ألصل يف النهاةة ىل مرحلة الصفر .
الصفر ..
الصفر من كل اتصالت اليت ةعي

هلا كل فرد.

ابتهال .تركتين يف عرض الطرةق بعد أ كا موعدان ةعلن وصولب لتصفع كل من حوهلا.
 :نين ال أرةد زوجا ..نب نسا غري مبال ..نسا فقري ..وأخالقب جتارةة..؟
 2ـ ال أدري من زرع إلك يف أفكارها ..وأان الاي أصبحت غري مبال حىت ال أصدق ما ةقــال عنهــا مــن أصــدقاء أسـرهتا..
وفقري ..لرفضي كل عروض ابياة من أجل البقــاء ىل جوارهــا  .وإو أخــالق جتارةــة ..حــىت ال تشــعر ابإلحبــا  ،وهــي
تر أشقاءها ةتناحرو يف ثراء زوجاهتم ..يف حني تتجرع غصص ابسرة كلما نظرت ىل أمساهلا.
علي أ انتحر..
 3ـ كا
ّ
قبل أ تلتقي عقارب الساعة علا املوعد اتدد .وقبل أ تظهر يف الروزانمة ورقة اليوم املوعود.
 4ـ االنتحار هو امل رج الوحيد..
طلقت عملي  ..هجرت أصدقائي  ..رفضت إلك الرجل العجوز الــاي أحبــين وشــعر أنــين ابــن لــب وقــد حرمتــب
األايم إلك االبن ف طب ودي.
كما قرر سعادي بتءوجيي من حد كر اتب..
ابتلعت اببة األوىل من علبة األسربةن.
م القرص الثان  ..كانت املرارة مكروهة .أما رسالة الوداع اليت كتبتها هبدوء  ..فتقبع ىت امل دة..
وتواىل ابتالعي لألقراص الثالثني..
وقبعت العلبة فارغة جبوار فراشي. .
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ومتددت . .يف هدوء ..
 5ـ الساعة تشري ىل التاسعة مساءا وأان وحيد يف غرفيت اليت خيم عليها ظالم دام

..

 6ـ ىسست للمرة العاشرة الورقة ..الرسالة اليت ترقد ىت امل دة ..ومل أعد أدري ماإا حدث بعد إلك ..
كا الضجيج حويل
وأشعة النور تتسرب من النافاة  ..وأصوات ابياة وعبث النهار ..
هنا أصوات معروفة  ..وحركة تقول ن أعرفها وكل شيء حويل ةقول نين ما زلت يف غرفيت ..
رفعــت بوجــل ةــدي اليســر و إا بســري الســاعة األبــيض الصــقيل ةلفــح وجهــي بربةق ـب  ..ةعيــدن للواقــع الــاي
فررت منب .
أهنا العاشرة صباحا
اي هللا ..
هل كنت يف حلم  ..وأدخلت كفي ىت امل دة؛ و إا يب أجد رسالة املساء الوداعية..
قفءت من الفراش ..
كل شيء عادي .
علبة األسربةن الفارغة تنتصب فاغرة فاها فــوق أرض الغرفـة وشـرةط األقـراص الفــارغ ــد لســانب بشــكل عجيــب
 ..ارتدةت مالبسي ..
 7ـ اجتهت ىل مقر عملي ..
كلهــم حيــدق يف بشــكل مقلــق  ..وألــف سـ ال حــائر فــوق العيــو  ..ةســري خــادم املكتــب أمــامي وةفــتح يل ابب
مكتيب ،ةقوم مبسح سطح الطاولة اليت تراكم عليها الرتاب .
م ةفتح ستائر النافاة وةتجب ىل التقومي املعلق علا اعدار .
ةقوم بنءع األوراق  ..واحدة ..اثنتا  ..ثالث ...عشر ..احد عشر مل اهتم بالك أول ارمر ..
ولكن كومة األوراق اليت بني ةدي الفراش  ..دفعتين ىل التطلع يف عقارب ساعيت  ..أهنا تقول العشرة والربع..
والتارةب حيمل رقمي عشرة ..
ماإا ةعين إلك؛ اأـ الفـراش قلــيال ةرتــب امللفــات القابعــة علــا ســطح املكتــب ،م ألقــا أبوراق التقــومي يف ســلة
الءابلة املنتصبة جبواري وخرج ..
 8ـ تفحصت ورقة التقومي ..
ف إا هبا تقول اليوم االثنني والتارةب الرابع والعشرو من ربيع األول ..
ماإا ةعين هاا ..؟
هنضــت مــن مقع ــدي ،واأنيــت الــتقط أوراق التق ــومي مــن ســلة املهم ــالت وأخــات أرتبهــا ف ــوق مكتــيب  ..دخ ــل
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الفراش بكوب الشاي كما هي عادتب  ..وقبل أ ورج دخل زمالئي يف العمل .
أخــا كــل واحــد ةقــول يل وهــو ةشــد علــا كفــي " ابمــد هلل عل ـا الس ـالمة " ..فقــط ابمــد هلل علــا الس ــالمة،
فاحرتت مباإا أرد
ومل أحاول الس ال وقبل أ أغادر املكتب بساعة..
دخل الفراش مرة أخر  .وبني ةدةب دفرت تسليم األوراق.
فتحب أمامي .م ألقا هبدوء فوق املكتب .تطلعت فيب حماوال معرفــة األمــر ..فلــم ةنــب

بكلمــة .فأخــات أعــدل

من وضع الدفرت ملعرفة ما يف داخلب.
و إا بب صورة من ماكرة حاليت للتحقيق .وموقعة من املدةر العام لإلحاطة مبراجعة الش و القانونيــة .اســتلمت
الورقة م غادرت املكتب.
 9ـ اجتهت ىل الدار .اليت تقيم فيها والديت مع زوجها .ف إا هبا تستقبلين ابلدموع.
وأم ــام ص ـرا اعمي ــع إا اببته ــال تق ــرتب م ــين .مت ــد ة ــدها يل تق ــول يل وه ــي تش ــد عل ــا كف ــي( :ابم ــد هلل عل ــا
السالمة) م تعود ىل االختفاء.
وتخان والديت و خوان ىل غرفة أخر  .كلهم ةقول :ابمد هلل علا السالمة وأان أتلفت كاألبلب .
ر جرس الباب ..
فنهضت والديت من مكاهنا.
م قالت ألحد أخويت ..
هاا زوج ابتهال جاء ألخاها..؟
وخرجت  ..وخرج أحد أخويت ..ورا الصمت علا البقية.
 10ـ جل

يف حضين طفل صغري مل ةتجاوز الثانية مل أتاكر امسب أخا ةعبث ..مبحتوايت جييب األمامي.
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األقــدام تــءرع الطرقــات حيــاة  ..واأل صــوات تنســل هادئــة معلنــة عــن إاهتــا مــع بداةــة ةــوم جدةــد .وطــر يف
ساعتب األوىل اليت مل ةتداخل فيها اإلحساس .فيكو اخللــيط املتبــاةن اهلــادر يف مرحلــة جدةــدة لتكــو عالقــات تصــل
ىل مرحلة االنفجار يف بعض الءوااي.
ـعـ
أدار معتمــد حمــرك عربتــب كمــا هــي العــادة .الطرةــق واحــد أوال ضــياء م جهــاد وأخ ـريا شــعاع ىل
مدارسهم وأخريا ةتجب ىل مقر عملب ..حيث ةكو أول املوقعني يف دفرت الدوام بعد فراش املكتب العم عطية .
ـأـ
منا البارحة بعد أ قلب جمموعة من الصحف .وهو ةفكر يف كتابة شيء ال ةدري مــا هــو ..منــا هنــاك دافــع
داخلي وهاج

غرةب  ..ةطلب منب اإلمساك ابلقلم والكتابة .عليب أ ةكتب  ..منا ماإا  ..انثالت الكلمات ...
ـسـ

كا اي ما كا  ..منــا مــاإا كــا ؟ زرع نقطــة وعالمــة اســتفهام أمــام هــا الــ(كا ) وتــاكر أنــب عنــدما حــاول
تقدمي املصروف اليومي ألبنائب الثالثة كمــا هــي العــادة أكمــل مصـروف شـعاع مــن قطــع النقــد الصــغرية الــيت حيــتفا
هبا عادة يف طفاةة السجائر ابلعربة.
ـ
كا هناك شاب يف الثامنة عشرة مــن عمــر أسـ

ـ
مــع رفــاق لــب انداي رايضــيا يف اعانــب الشــرقي مــن املدةنــة

ةضم خنبة جيدة من طلبة املــدارس ..ومــاإا بعــد إلــك؟ اختفــت فائقــة مــن الوجــود .فانســحب مــن النــادي وهــاجر ىل
الشمال ةبحث عن عمل..
ـ

ـ

مل ةتــأمل أحــد لفراقــب ..بقــدر أملــب ا لــاايت .كلهــم فــر بســفر ومغادرتــب الــدار ..مل ةعــد ةعتــرب بشــيء يف نظــرهم..
عليب أ ةسافر حىت جيد بياتب مع !..
ـمـ
أخا ةتلفت حولب والعربة الــيت امتطاهــا مــع جمموعــة مــن الركــاب املســافرةن تغـادر موقــف البداةــة ..هنــاك مــن
ةلو هلم أبةدةهم مودعة ..أما هو فقد كا وحيدا ..وانتصبت ةد اليسر تلو كارخرةن.
ـمـ
فائقة كانت تنتظر مقدمب ..أوهم نفسب بالك لقد هاجرت منــا ثــالث ســنوات ىل الشــمال .ال ةــدري ملــاإا.
و كا ةظن أهنا فعلت إلك من أجل البحث عن عمل .كما ةفعل ار وارتسمت ابتسامة صغرية علا شفتيب.
ـعـ
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معتمــد مل جيــد العمــل املناســب يف الشــمال فعــاد ىل مدةنتــب الرابضــة فــوق قمــم جبــال الســروات ..وعــاد ىل
ابدةث مع رفاق الدرب لن رفض مغادرة املدةنة.
ـمـ
ك ــو (معتم ــد) م ــع واف ــد م سس ــة للمق ــاوالت ب ــدو رأس م ــال أو عق ــد شـ ـراكة ك ــل م ــا علي ــب أ ةس ــتلم
(البضاعة) اليت يت هبا شرةكب من الشام  ..واليوان  ..وتركيا بشاحنتب ..و خــا ربــع الــثمن  ..وتــءوج شــقيقة شـرةكب
لتكو روابط امل سسة قوةة..
ـعـ
أخات األايم ترسم خطوطا جدةدة يف طرةق حياتب مبقدم فائقة من غربتها .لتسكن وحيــدة يف دار أسـرهتا
املطلة علا اعانب الشرقي من املدةنة .كا اللقاء صدفة .أخا ةالحقها وهو ةشكك يف هوةتها .وصرخت.
ـ معتمد...
ـ فائقة..
وأخات الاكرايت تنهل معلنة عن أصالة املواقف السابقة.
ـمـ
أخا ةراجع حساابتب .ةعلق ما ال ةرةد فوق مشجب ابياة إلجياد منفا ةلج منـب ىل رغبتــب الــيت أخــات تقلــق
من حولب من خالل مواقف مل تكن!..
ـعـ
بدأ ةطالب بنصف الثمن .وةشاك

رفيقب يف امل سسة مدعيا أ ابكومة ىارب مثل ها امل سســات .وأنــب

مهدد ابلسجن لو وشا بب أحدهم..
ـمـ
نفات مجيع رغباتب .غدت امل سسة ابمسب وشرةكب السابق أصبح عميال ةورد لب طلباتب!...
ـعـ
اباب ..الساعة السابعة والربع صباحا .لقد أزف موعد املدرسة .متلمل يف فراشب قليال م فــرك عينيــب بيدةــب
كا الثالثة ةقفو يف املمر امل دي ىل الباب اخلارجي .وزوجتب يف املطبب تعد كوب ابليب الصباحي.
ـعـ
بعد أ ترجلت شعاع من العربة وانتظرهــا حــىت وعــت ابب املدرســة تــاكر أنــب كــا ةعــي

حلمــا ال ةــدري

كيف كانت أحداثب ..فأخا ةفكــر حمــاوال ربــط األشــياء املتنــاثرة يف أعمــاق لعلــب ةصــل ىل شــيء .وأخــا ةــردد كلمــات
أغنية لطالل مدا انبثقت من املاايع دخلت فجأة لتقطع حماولتب يف الوصول ىل نتيجة.
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املنا :
يف الثالثني من العمر ةعي

حياة هادئة بعيدة عــن املشــاكل .أمــام عينيــب مقولـة يف طــار مــاهب تقــول (مهمــا

ركض اإلنسا وراء ابياة فلن ةلحق هبا)..
ابدث:
عدم مباالتب ..دفن أحالمب يف أعماقب وخلق لنفســب عاملــا غرةبــا مــن الوحــدة .جــاعال شـ وص معاةشــتب تلــك
الوجو اليت ةصافحها يف الطرةق ألانس جيهل هوةتهم ..وانتماءهم .م لفا بالك سرية إاتية من األوهام.
ةعمل يف حد م سسات الدولة يف مدةنتب اليت فشل يف االنفصال عنها .ورغم مــا يف أعماقــب مــن حــء أب
تلك النقود القليلة ،أقل من أ تاكر .غدا لب منءل خاص.
مضت مخ

سنوات علا زواجب .شــاركتب (عواطــف) شــظف العــي

وســغب ابيــاة .قنــدةلها ابــب الــاي مل

ةتطرق ليب العفن لعلمها أهنا رفيقة درب منا الصبا.
عامل الوجو اليت ةلقاها يف الطرةق .أو ةشــاهدها يف األفــالم الســينمائية .ويف بطــن الكتــب الــيت ةقـرأ ..أصــبح
القاسم املشرتك .وهو حيدثها..
وهو ةسري معها يف األسواق أو املتنءهات.
أراد أ تكو من هاا العامل لكن مل تستطع جتاوز واقعها رغم األحالم املشرتكة ..واخلاصة.
شعر أب هنــاك شــيئا !..منــا مــا هــو..؟ ال ةــدري لكــن رفضــها أي دعــوة ملمارســة العالقــة الءوجيــة وهترهبــا مــن
إلك بشىت الطرق وأبي عار .ض م ســحابة ابـء القابعــة يف أعماقــب ليهــرب ىل لارســة بعــض العــادات الســيئة بـني
وقت وآخر .حيث تكو اللاة رغم شعور بدانءة عملب.
ووجدها؛ صدةقة لءوجتب التقا هبا كثريا تفكــر وتتحــدث حبرةــة متناهيــة رغــم رنــة ابـء الــيت ىــاول وأد الفــر
املطل من عينيها.
أخا ةفكر فيها وضمها ىل عامل الوجو اليت ةشــاهدها وال حيتــك هبــا ال يف تفكــري الــاي أحيــاان توصــلب فيهــا
أحاسيسب أبنب فب حىت القمة.
اع ـرتا القلــق .وســرت يف أطرافــب رعشــة الــال و يف ضــباب اهلمــوم وارالم املرتســبة يف أعماقــب .ومــع هــا
العوامل ما أ عرف من (عواطف) أب عليب أ ةوصلها هي وصدةقتها ىل السوق حىت كتب علا بطاقة صغرية..
(أرةدك ..أرجو مالقاتك علا انفراد).
وجدت البطاقة .فأخرجت قلمها وكتبت يف إةلها كلمة واحدة (ال)..
فوجئ بالك رغم استعداد الفكــري هلــاا الــرد .منــا شــعر بشــيء مــن االبتهــاج ،فكتــب هلــا رســالة شــر فيهــا
مقدار ارتياحب هلا وقربب منها.
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الرسالة األوىل..
أحييك ىية اإلخاء ...
مــا أشــد دهشــيت .عنــدما تصــلب نظــري علــا البطاقــة ..وأخــات أفكــر  ..تــر مــاإا ةرةــد؟  ..اي للغرابــة..
ساورن شعور غرةب  ..وظالل من ابء األسود.
قولك استغربت كلمة (ال).
ال غرابة يف األمر اي عءةءي ..ةعين الرفض طبعا .ال أرةد االحتكاك بك أنت ابلاات.
كيف أقابل ابسنة ابلسيئة أ إلك خيانة..
ة نبين ضمريي هلا ما حييت..
ومشاعري أوك شعور أخت.
هو شعور نبيل وعواطف مقدسة..
ال داعــي للقلــق فــاألمر جــد فــب  ..ليــك التفســري ..املـرأة تبحــث عــن الرجــل ..أقصــد الصــغريات الــاليت يف
سن املراهقة .الرجل دائما متء راجح العقل قلبب واسع واملرأة خملوقة حساسة ضــعيفة ـ رب اجعلــين علــا نفســي مــن
القادرةن ـ ال تعي خطورة تصرفاهتا.
ال مع  .عندي غري إلك..
وملاإا اي عءةءي مل تنم ليلتني ..ال أبس عليك ..وامسح يل أ أقول لك .نك مصاب ابلتهاب العواطف..
هناك مسكن امسب عواطف.
حظــك مــع النســاء ســيء؟ ويــل يل أ إلــك أفضــل فالنســاء مثــل البحــر كلمــا ش ـربت منــب ازددت عطشــا..
وةكو املوت.
تقبل قباليت ..احتفا هبا.

املبارةن خوا الشياطني .أرجو أ ال ة ثر ردي عليك.

ساحمك هللا وساحمين.
فها التصرفات الردةئة..
والطي ..
سالم.ةن .......سالم ..
* * *
الرسالة الثانية.
أخي..
ىية انعمة.
اتضح يل من خالل رسائلك أنك تقوم بدور الطبيب الاي حيب

نبض املرةض لكشف العلة ..قــد ال ةفلــح
295

الطيب أحياان.
لست أدري .ما ها العاطفة اليت جاءت فجأة وبدو مقدمات..
ما تشعر بب رغبة طارئة فقط (ال أقول طائ ) منا هو حساس ةساور البعض.
لقد جبلنا هكاا.

ما ى

بب (أوي) لي

حبا ..أنت وأهم  ..متوتر األعصاب مرهق.

هناك ما ةضاةقك.
أان أخت هتمين سعادة أخي..
ال أرةد أ أكو لب مصدر قلق.
أان ال أةمن بشيء ةدعا ابب ودائما أقف ضد هاا التيار بشجاعة وجلد.
قولك (العواطف تثور فجأة) مل أر ما ةثريك ،دعك من رواايت الرومانسية.
قولك (لن أسكت حىت أكسب رضاك).
كسبت رضاي .وفءت بعطفي  .أان جدةرة بصداقتك .
عءةءي مل تقرتف إنبا ولكن الواجب أ تتفاد مثل ها املواقف .وأ تقدر موقفي ابلاات .
آمل إلك.
وقولك (ال أعتربها خيانة) كنت أعين نفسي ال أعنيك ..فقد بت أح

بانب..

وأخريا ال أحبك اي عبيط ..وشكرا .
* * *
فاصلة:
مل تــرد علــا رســالتب الثالثــة وقــررت أ تتجنــب مالقاتــب .وفجــأة إ هبــا تقــف أمامــب .قــرر ةصــاهلا بعربتــب ىل
وجهتها ..فركبت يف املقعد األخري.
 :ماإا جاء  ..بك..
 :كنت قلقة ،خشيت أ عواطف عثرت علا رسائلي..
 :هل أان جمنو ..؟
 :نعم وعبيط ..إ كيف ترةد مين خيانة صدةقيت .
 :سوف أ بع ..حىت أإةب اعليد.
 :سوف تفشل .!..
وانتهت الطرةق  ..وانتها ابوار .كما فشل يف الوصول حيث انتهت مغامرتــب عنــد تلــك اللحظـة م كــدة أ
كل حماوالتب جمرد أحالم وشا الواقع منها .وبقيــت الرسـائل زمنــا طــوةال يف جيبــب ورجهــا بــني بظــة وأخــر مســتعيدا
كل سطر فيها مرتقبا أ ةعلن جرس اهلــاتف هــا املــرة مقــدمها .فغــدا موطنــا للشــعور ابألمل .وعــاد ىل مرحلــة الضــياع
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والتفكك الداخلي فأخا ةهرب ىل خارج املدةنة وحيدا ةتجول يف الشعاب واألودةة ةفكر يف ال شيء.
الرسالة الوداع:
أحبك.
مل أستطع قول إلك يف حينب.
أخات أفكر يف حماولتك .ومل أصل ىل مرحلة االقتنــاع .كــا أيب قاســيا غلــيا القلــب ال هــم لــب غــري أ ةـراان
مرتبني تربية حسنة (العصا) أسلوبب الوحيد جل ساعات ةومب عمل.
وعنــدما ةعــود ىل الــدار وجيــدان نبكــي .كـل زوجــة مــن زوجاتــب الــثالث تشــتكي فــال جيــد غــري العصــا .حــىت ال
ةعتدي أحدان علا ارخر..
مل ةكن ةفرق بني الفتاة والولد.
سو ـ أننا ـ حبيسات الدار.
وتءوجــت .مل أعــرف غــري تلــك الليلــة .فماتــت بقــااي فرحــة كنــت قــد بــدأت يف جتميعهــا .نســا ؛ أمــي ال ةــر
أبعد من خطواتب ..ةعترب املنءل غرفة نوم ..وي ليها آخر الليل .وهتاوت أحالمي ومطاحمي.
حىت أطفايل مل أعد أقبلهم .مل أعد أشعر هبم ومل أحاول منحهم ابب وابنا الاي أخات أحبث عنب.
ووجدت أن علا شفا اهلاوةة .و حد شقيقايت تت رج من اعامعة وتتوظف .بل جتد من ىــب مل ختــف إلــك
فــأان صــندوق أسـرارها .مل تــدرك مــا معـ إلــك ابلنســبة يل ..لقــد انفجــرت القنبلــة املوقوتــة .هربــت مــن منــءل زوجــي.
ألصبح امرأة مطلقة تطاردها الشائعات وتالحقها األقاوةل.
مل أعد أحرتم ابب ..دافنة العواطف يف جب عميق مع ..تصميم أ أصــبح شــيئا .فانكببــت علــا القـراءة..
أقرأ كل ما ةقع ىت ةدي ألشغل وقيت .وأعيد ابـرارة ىل أعمــاقي املتجلــدة .حماولــة مواصــلة دراســيت للحصــول علــا
شهادة ما ..
ووجدتك .
وبعد تردد طوةل قررت أ أقول ـ نعم ـ ومع إلك تارعت ابلصرب حماولة تلقي ندائك األخري..
وفجأة انبثق النور.
يف السابعة من مساء ةوم الثالاثء املاضي .تت صاحل رفيق الطفولة ةلج داران وةد يف ةد والدي ( نب قرةــب
من بعيد ،فوالد ابــن عــم لوالــدي) ةشــبهك يف كثــري مــن صــفاتك ةقــول مــا تقــول ..وســألين والـدي عــن رأةــي فيــب فلــم
أقل شيئا.
 :لقد تقدم لطلب ةدك.
 :وزوجتب...؟
 :رحلت ىل العامل ارخر خملفة طفلة..
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 :وأنت..؟
ول عقــد ق ـران يف هــدوء .مل ةعلــم بــالك أحــد وعليــب هــا أان راحلــة مــع زوجــي ..لقــد أحببتــك  ..وانتظرتــك
ولكن كا خريا عندما مل تستطع العثور علا الطرةق.
* * *
يف اللحظــات الــيت بــدأ ةســتعبد فيهــا مــا جــاء يف الرســالة وهــو جيلـ

وحيــدا يف عربتــب أمــام ابب الــدار .أقبــل

أحد األصدقاء ففتح لب ابب العربة .وأعاد األوراق كما كانت..
 :ىل أةن؟
 :ىل املقها.
 :ما رأةك ناهب ىل السينما.
مل ةعارض .أدخل األوراق يف جيبب هبدوء وعدم مباالة م أدار حمرك العربة..
❁❁❁
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مل ةكن موسم الصيف قد بدأ بعد .فنادق الطائف ال تـءال خاوةــة .تتأهــب للموســم اعدةــد .كنــت وحيــدا يف
الفندق الصغري املطل علا الشارع العام .أستاكر دروســي أحبــث بــني دفتيهــا عــن النجــا الــاي اســتأإنت مــن دائــريت
يف الرايض حىت أمسك ناقب هنا.
كنــت وحيــدا حيــث أن ال أعتــرب م ـن قــدمت معهــم رغــم ســكناهم معــي الفنــدق إاتــب طــالب جنــا  .وإلــك
لقضــائهم جــل وقــتهم خــارج الفنــدق .حــىت هــا الليــايل الــثالث الــيت مــرت مل ةقــض بعضــهم ليلــة واحــدة لالســتاكار.
والنءةــل الوحيــد الــاي وجــدان قبلنــا ال أمتتــع بلقائــب كثـريا .مل ةقــل كلمــة واحــدة حــىت ار و التقينــا ليلتــني يف صــالة
الفندق نشاهد فيلم السهرة الاي ةعرضب التلفءةو .
دخلــت صـالة الفنــدق .فوجــدت (عمــر) وهــاا اســم نءةــل الفنــدق منحشـرا يف أحــد املقاعــد .بينمــا التلفءةــو
مغلق علا غري عادة .تلفت حويل أحبث عن كلمات أبدأ هبا حــدةثنا األول واألخــري فاالختبــار انتهــا وعلـ ّـي أ أعــود
مع تباشري اليوم التايل ىل الرايض.
 :ملاإا التلفءةو مقفل..؟
 :ال ةوجد بب شيء ..
وأدرت مفتا اعهاز .فعال ال شيء هناك فكل ما بب نقا سوداء فأغلقتب.
 :هل اقتنعت؟ .ولكن هل أنت حقا مسافر!..
وقبــل أ أجيـب علــا سـ الب اسرتســل :دعنــا نواجــب ابقــائق اي ســيدي .لقــد آ لنـا أ نفــرتق ..وثــق أن غــري
حاقد عليك وحســيب منــك أنــك وهبتــين شــيئا مــن خــالل األايم الــيت قضــيناها .لقــد تــويف (حامــد) حــني كــا أبنــاة يف
مطلــع ابيــاة ركــا هلــم أرضــا زراعيــة كبــرية ودارا مجيلــة ومبــا أ أبنــاء مل ةكونــوا ســو طفلتــني (نــورة) يف الثانيــة عشــرة
و(سارة) يف التاسعة ووالدهتم فقد عاشوا .ولكن النجا مل حيــالفهم رغــم مــا بــالو مــن جهــد يف ابفــا علــا األرض.
وغلب عليهم اعوع وعلا سيمائهم عالمات االستشهاد األيب..
مل ةتأكــد أحــد مــن وفــاة (حامــد) الــاي رحــل إات ةــوم ومل ةعــد بعــد إلــك .انتظــرت األختــني ووالــدهتما الــيت
رحلت بعد عشر سنوات من اإلرهاق .منا قالت الكرب  :البد أنــب مــات ..وارتعشــت الصــغر هلــا الفكــرة وقالـت:
نب ال كن أ

وت .إ ال كن (إلنسا مجيل رائع مثلب أ

وت) البد أنب وــوض (املغــامرات) يف مكــا مــا .وقــد

ةكو هناك سبب وجيب نعب من العودة .ف إا تالشت األسباب فأنب عائد بكل تكيد.
تســلقت األعشــاب املتوحشــة كــل شــيء .ومل ةعــد يف مســتطاع االثنتــني مواصــلة العمــل يف األرض الــيت قلبــت
هلم ظهر اجملن .وهاجرت (سارة) ىل املدةنة متارعــة بقرةبــة مــن بعيــد .قــد جتــد منهــا ســندا يف جيــاد عمــل لــد

حــد

األسر الكبرية.
(نــورة) رفضــت الفكــرة ملعرفتهــا أبنــب ال طائــل مــن إلــك  ..وإات صــبا عــادت (ســارة) وشــيء مــن البشــر
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واببور أل خطواهتا .وجدت أختها جتل

علا أحد الصنادةق الفارغة ابملطبب .وعلا حمياها دالئل تفكري عميق ..

 :وجدت عمال ..وهم حباجة رخرةن.
 :لقد عاد..
 :صاحل .أةن هو؟ وملا مل ختربةين بالك.
 :لقد رحل مرة أخر  ..يف أمر ةهم .رغم أن قدمت لب كل شيء! ..حىت كث هنائيا.
ومبا أ هناك مقولــة عجيبــة تقــول( :املـرأة ال تنسـا أول رجــل يف حياهتــا) هلــاا رفضــت (نــورة) دعــوة شــقيقتها
ىل املدةنة .وبعد تسعة أشهر وضعت خملوقا صغريا خرج ىل النور بدو ضجة أو مضــاعفات .ولكــن لتمــوت وحيــدة
بعد أايم عانت فيها كثريا.
بع ــد وفاهت ــا أبايم زار أح ــدهم دار الرعاةـ ـة االجتماعيـ ـة م ــع زوجت ــب .وطلب ــا م ــن املس ــئول رش ــادمها ىل طف ــل
ةستطيعا تربيتــب فقــدم هلمــا إلــك الوافــد اعدةــد .الــاي مل ةقــم العــاملو ابلــدار علــا اختيــار اســم مناســب لــب .حيــث
ساورهم القلق من الطرةقة الــيت وصــل هبـا الــدار .حيــث وجدتــب حــد العــامالت ابملستشــفا العــام ةبكــي حبرقــة فــوق
أحد املقاعد املنتشرة أمام عيادات األطباء اخلارجية.
أمــا ســارة فقــد ختلــت عــن عملهــا لتعــود دراجهــا ىل الــدار املهجــورة .وأخــات تبكــي أختهــا .وســارع أهــايل
القرةة ىل مساعدهتا الجتياز املأساة.
 :ماإا ترةد؟
 :أان!..
 :أجل أنت .لقد انتها كل شيء .لقد رحلت (نورة) أم أ إلــك ال ةهمــك .وخــرج (صــاحل) لكــي تلحــق بــب
وتتعلق بثوبب راجية أ ةعود.
وصلنا صوت كاتب الفندق ةتجادل مع وافد جدةد األمر الــاي شــغلين عــن متابعــة رفيقــي الــاي هنــض دو
استئاا  .وتلفت حويل أحبث عنب .وهرعت ىل الكاتب أســألب فلــم ةلتفــت أــوي ولكــن عنــدما شــاهد صـراري قــال:
ال هتتم هنا ع ادتب كلما مسع أو وصل ىل مسعــب أ أحــد رواد الفنــدق ةهــم ابلرحيــل ةــروي لــب حكاةتــب ،فهــو زبــو دائــم
ابلفندق.
❁❁❁
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كانت الرسالة تقول:
(حــني تفص ــل املس ــافات ب ــني اإلنســا واإلنس ــا ةتح ــول ك ــل م ــا يف األعمــاق ىل كتل ــة م ــن الش ــوق وابن ــني
وترتسم صور أكثر مجاال مضافا ليها دفقب الشعور اعم الــاي ةنبــت واحــة ظليلــة يف صــحراء العمــر ،أمـا إا قصــرت
ها املسافات وتضاءلت واضمحلت بني نسانني التقيا علا أرض اتبة والصداقة ...اخل.
[]2
الســاعة تش ـري ىل العاشــرة والنصــف مســاء وأان يف طرةقــي ىل املقهــا الــاي ةقبــع علــا تلـة تبعــد عــن املدةنــة
مخـ

عشــرة دقيقــة ،اعتــدت اهلــرب ليــب منــا عشـرةن ةومــا مــع أوراقــي والصــحف الــيت اســتطعت ابصــول عليهــا مــن

مكتبــة ابــي وال شــيء آخــر ســو اع ـراك ويل الشيشــة الــاي ةنفــث الــدخا األبــيض يف حــدةث أزيل مشــبع بصــور
ابياة القا متة اليت أخات تنسحب مع الءما يف غفلة من األحداث الرتيبة اليت ال لو هلا وال حياة..
ـ نين ..أحبث فيك عن السعادة.
قال ــت  ..ف ــداء إل ــك م انفلت ــت هارب ــة ..كان ــت الطرة ــق طوةل ــة ،هناةته ــا غ ــري مرئي ــة رغ ــم األض ــواء الص ــفراء
املتدلي ــة م ــن الس ــماء يف عفوة ــة غ ــري حمبب ــة س ــرقت م ــن األطف ــال املتك ــومني عل ــا األرص ــفة إوي السالس ــل الاهبي ــة
والسيارات الفارهب قهقهاهتم املصطنعة وحبثهم يف شبق عن عيو جنالء متلصصة من خلـف الرباقــع الــيت كانــت نشــازا
فوق أجسام فارهة الطول ..ترتدي غاللة شفافة.
[]3
انتهيــت مــن قـراءة آخــر ســطر يف اجملموعــة القصصــية الـيت وصــلتين حـدةثا جمتــازة مجيــع األســوار لتقــول يل أ
هناك عاملا ةتأمل النساء يف شبق وةبحث عن ابياة واألرض ..عــرب لفافــة حشــي

أخــا دخاهنــا ةرتـع يف جــدل داخــل

غرفــة صــغرية ملط ــة بشــعارات مءةفــة عــن القوميــة ..وثــوار العــامل الثالــث ..صــور كثــرية متنــاثرة كانــت تت ـءاحم علــا
اعدرا وفــوق األرضـية وىــت الســقف الــاي بــدت فيــب آاثر األمطــار وتكلـ

أبــيض اختــات منــب العناكــب والــاابب

مكــاان لقاإوراهتــا املتيبســة منــا ألــف عــام قــام التــارةب بتســجيلب قبــل أ ةكــو الطوفــا الــاي ورد إكــر يف الكتــب
السماوةة أبشكال خمتلفة.
[]4
البول حياصرن ..وآخر ورقة يف جمموعة القصص تتالشا أمام انظري واندل املقها الاي ةقف أمــام وافــدةن
جدةدةن حيبب يل طلب تغيري رأس الشيشة للمرة الثالثة ،أنب العامل الثالث هل احرتق معــب ..الســاعة تشــري ىل الثانيــة
عشرة موعد عوديت ىل الدار وتسلقي صنم الوهم الاي زرعــب ضــجيج الشــارع ..وصــوت التلفءةــو املرتفــع ..وعـراك
أطفايل مع أبناء شقيقيت والءوار الاةن متتلئ هبم صالة االستقبال فأرفع كفــي ىل رأســي حمــاوال غــالق مسعــي يف حماولــة
استسالم بدائية حىت ال أنفعــل وقــد احــتقن وجهــي ابلــدم ..البــول حياصــرن ..واندل املقهــا وتفــي .ألهنــض مــن مقعــد
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الشرةط الاي أفضل اعلوس بب كل مساء منا هريب.
[]5
قبل أ تطل أنوار املدةنة الصفراء أوقفت عربيت جانبا وترجلت منها وتوغلت بعيدا يف الظالم ألجلـ

حــىت

أتبول.
احتبست ضحكة بلهاء يف داخلي وأان أهنض ألعود لعربيت اليت تركت حمركهــا مــدارا .وتلفــت حــويل ..كانــت
األضواء الصفراء املدالة من السماء يف بالهة تطل من بعيد ..وفــداء مازالــت تســري .وتــاكرهتا أهنــا تبحــث مــن خــاليل
عن السعادة..
وتــاكرت أنــين نســا  ..ال ةرتــدي بالــة داكنــة ..أو ةفضــل شـراء املســابح العاجيــة إات الرائحــة املســكرة أو
ارتــداء عبــاءة الــوبر الصــفراء الرقيقــة ..فأطفــأت مصــابيح العربيــة األماميــة وجتاوزهتــا ســارقا النظـر ليهــا علهـا ال تعــرف
عربيت ..فتلو يل بيدها..
()6
ـ من أنت..؟
ـ نسا .
ـ من أةن أنت قادم.
م ــن هن ــاك وأش ــرت ىل الظ ــالم ال ــاي ك ــا الس ــبب يف وق ــويف يف خمف ــر الش ــرطة ..لق ــد جت ــاوزت عرب ــة رج ــال
الشرطة ..شك أفرادها يف هوةيت عندما جتاوزهتم وأان مطفئ املصابيح ..و إا بعربة املــرور تشــعل مصــباحها إا األلــوا
املتعددة املنصوب فوق سقفها ،جتتازن ونداء ةنبعث من داخلها ةدعون ىل الوقوف ..والرتجل.
[]7
صادرت البءاة الرمادةة كل ما يف عربيت من أوراق ..ألقاها جندي صغري اعسم تنم مالحمب عن أنب مل ةتجــاوز
الثامن ــة عش ــرة م ــن العم ــر وت ــدل حركات ــب عل ــا أن ــب جدة ــد يف العم ــل ..عل ــا طاول ــة م ــدةر امل ف ــر ..فأطل ــت جمموع ــة
القصص من بني األوراق فأخا ةقلبها إو النجمات الثالث يف بالهة و إا بفداء تطل من حد الصفحات..
ـ سيدي كنت أحبث من خاللب عن السعادة فتجاوزن..
ـ لقد بعنا ..
ـ ............
ـ كا عبور ىل داخل املدةنة مرةبا ..
والتفتت فداء أوي ..غرست عينيها النجالوةن يف بمــي م تطلعــت ىل قــدمي ابــافيتني فاأنــت تلعقهمــا..
كا الورم ابداي يف أصــابعي ومـ خرة قــدمي ..م وقفــت وقــد اغرورقـت مقلتاهــا الــنجالوا ابلــدموع ،ألول مــرة كانــت
ها اللحظة سكري ابلفر لوجودي بني ةدةها.
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ولكن صوت قدوم خمالفني آخرةن خنق كل شيء .اختفــت فــداء ول غــالق اتضــر الــاي ل فتحــب يل كءائــر
ألول مرة لقسم الشرطة ليصبح ملفا متكلسا ةرتاكم عليب الغبار.
ـ تفضل .
ـ ىل أةن ..
ـ ىل داركم.
ـ وأوراقي..؟
ـ سوف ىفا لدةنا..
ـ وفداء..
ـ هنا ضمن ها األوراق.
[]8
ارتدةت حاائي ..وأان أدخل عربيت  ..وأشعلت األنوار وأخات أجتول يف املدةنة أحبــث عــن داري القابعــة يف
زاوةة اإلمهال فلم أعثر عليها .كا هناك شبح ةرتدي ابلطو أصفر جيتاز الطرةق .
ـ هل تعرف داران.
ـ يف أي شارع تقع.
وأخــات أحب ــث يف إاك ـريت ع ــن اس ــم الش ــارع أو رقم ــب فلــم أج ــد ش ــيئا س ــو الف ـراغ ال ــاي ى ــول ىل أج ـءاء
أخــات تتنــاثر حــويل ..أطلــق الرجــل صــفارتب بقــوة أكثــر مــن مــرة وتكومــت حــويل عــرابت جمهولــة األلــوا أخــاتين ىل
مكا ال أدري أةن هو.
ولكــن (تــاكرت أنــين علــا غــري املعتــاد .نســيت عــربيت وحمركهــا مــدار وأبواهب ـا مشــرعة وأنواره ـا تعكــر الظــالم
تبحث عن من خاها ىل مكا  ..حىت عوديت).
❁❁❁
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الط ــائف رغ ــم اب ــب ال ــاي أكن ــب هل ــا فه ــي يف أعم ــاقي مدةن ــة األش ـبا والض ــياع إ أ عاش ــقها ال ةس ــتطيع
مواصلة الطرةق ،فكل الطرق ت دي ىل خارج املدةنة ومن جهاهتــا األربــع .وأان أقـف مــع مـ هاليت املتوســطة يف عــرض
الطرةق .نســا ضــائع

يف الءحــام إات ةــوم فســرقب نشــال حمــرتف كــل شــيء حــىت مالبســب ،ف ــرج عــاراي ةــركض يف

الشوارع املهجورة من كل ابيــاة .و كانــت تعــج بعــامل آخــر هــو عــامل األشــبا حيــث جتــد يف كــل زاوةــة شــبحا ةرتــدي
ابلطو متهر صناعة أمرةكية متلفعا بغرتة محراء وقد اأـ رأس الشــبح فــوق صــدر لكــن نقيــق الضــفادع الــيت تتجــول
بسيارات خمتلفة األشكال واملودةالت ةعيد هلا ابياة فتقفء يف مكاهنا لتكو علا أهبة االستعداد ملواجهة اجملهول.
* * *
انغرس حب سحر يف جسمي كنصل خنجر مسموم وأخا جيــري فيــب جمــر الــدم كانــت صــورة ومهيــة وجــدهتا
يف الصوت الاي كا ةصلين عرب الفضاء منغما مبوسيقي هلية هي كل الوجود فأهنض من فراشي ألحبــث عــن صــورهتا
يف كتيب وصحفي املتناثرة حول فراشي علا األرض.
ـ لقد كا أخي ةكتب الشعر.
ـ وماإا كا ةقول..؟
ـ كا ةقول أشياء كثرية ..لكنب ار صامت.
ـ وملاإا صمت ..؟
ـ أثر فيب رحيل أمي..
ـ وملاإا رحلت  ..أمك.؟
ـ ةقولو هربت مع رجل ىبب..
ـ من قال هاا..؟
ـ اعريا ..
ـ وأنت ار ألست معها..؟
ـ بلا ..
ـ وهل صدقت اإلشاعة ..؟
ـ ال أدري ..
ـ ملاإا ..؟
ـ ألنين وجدت زوجها صورة طبق األصــل كمــا جــاء يف ابكــاايت ،أنــب وتلــف عـن أيب ،إلــك الرجــل الــاي مل
ةشعران أبنب رب الدار فقد كــا خــايل وأقــرابء كثــريو اختفــوا ار هــم كــل شــيء يف الــدار حــىت أمــي كانــت هــي أةضـا
أكرب من ار سنا  ..أما ار فقد غدت شابة تلفت األنظار.
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ـ وهو ماإا فعل؟؟
ـ من..؟
ـ أبوك.
ـ تءوج ..
كا هاا ابوار وهي بعد طفلة يف الرابعة عشرة ترتدي ثواب أبيض تقف علا ابب غــرفيت وقــد أخــاها منظــر
الكتب املتناثرة .وصوت والدهتا وجمموعة من النساء ةصــل مــن وراء األبــواب حيــث كانــت يف زايرتنــا مــع والــدهتا الــيت
تربطها صداقة أزلية بوالديت منا الطفولة.
ـ وملاإا ال تدخلني الغرفة.
ـ أخشا غضب والديت..
ـ ولكن لتقر ءي ما كتبت من شعر..
ومل تدخل لتقرأ أشعاري ،أصرت علا الوقوف أمام الباب لرتحل من جدةد كما قدمت ولكن كا ابب قــد
اختا جمرا يف جسمي فأخات أكتب هلــا بــدال مــن تلــك الكتــاابت الــيت كنــت أقتبســها مــن الكتــب ومــا ةقــع بــني ةــدي
من صحف.
* * *
التجــول يف الشــوارع كــا هــواةيت تركتهــا بعــد أ شــعرت أبنــين جســم غرةــب يف داران لقــد تغــري كــل شــيء يف
حيايت بعد أ حطم أخي طموحي وفرض علـ ّـي مدرســة تــدفع معونــة شــهرةة لطلبتهــا تــدرس اللغــة العربيــة والــدةن فقــط
حــىت تســاعد املكافــأة يف الصــرف علـ ّـي بعــد وفــاة والــدي الــاي ختلــا عنــا مجيعــا إات مسـاء فاكتشــفنا أننــا ال منلــك

شيئا .استطعت جماراة زمالئي يف الدراسة حىت السنة اخلامســة فتوقــف يف داخلــي مرجـل التلقــي ..ففشــلت يف اجتيـاز
امتحا السنة اخلامسة مرتني ل علا ضوء إلك لغاء املكافأة وهرب أخي ىل مدةنــة أخــر مت ليــا عــين فــأان نســا
فاشل ال ةرةد ابياة.
كا التسكع سلواي الوحيدة كل مساء أعود متأخرا ىل الدار فأجد والديت قد غفت..
* * *
ـ هل تتأخر كل ليلة هكاا ..
كانت جتل

خلف مكتيب ال أدري كيف دخلت غرفيت ..صدمين صوهتا أول وهلة أنين أعرفب ..هنــا جارتنــا

اليت رحلت منا ثالثة أعوام مع زوجها من املدةنة .وبقت هبا أسرهتا ولكن ماإا جاء هبا..
ـ لقد غدوت نساان آخر..
كانــت أوراقــي مبعثــرة وبعــض الصــحف الفنيــة والكتــب الصــغرية ملقــاة مهــال حــول الف ـراش ..لقــد أخــات
تقلب كل شيء حىت ألبوم الصور.
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ـ مل أجد يل صورة.
ومن أةن أجد هلــا صــورة وهــي بعيــدة عــين وأان طفــل أفضـل معاكســة الصــغريات واهلــرب بــدو حكاةــة فــأان ال
أرةد يل حكاةة كبقية ابكاايت ةستطيع كل نسا ضافة شيء من عند ليها..
ـ نك مجيل يف ها الصورة..
هل حقــا أان مجيــل وملــاإا مل أكــن مجــيال ســو هــا الليلــة ..لقــد كنــت جارهــا املوبــوء الــاي هتــرب مــن نظراتــب
عندما ةلمحها يف الباب املوارب أو من خالل النافــاة تغــازل املــارة كمجنونــة حــرص أهلهــا علــا حبســها داخــل غرفــة
أشبب بقفص القرود..
ـ كيف دخلت غرفيت ..؟
ـ الباب ا خلارجي مفتو  ..وقد عرفت كل شيء من والدتك هاا املساء فعدت بعد أ شعرت أهنا انمت.
ـ وزوجك ..
ـ سافر..
ـ وأان..
ومل تدعين أكمل حدةثي ..كانت امرأة مهجورة مل متارس ابب منا ألف عام..
وخرجــت علــا أط ـراف أصــابعها  ..بعــد أ تــركتين كومــة مــن األشــياء القد ــة .كــا آخ ـر عهــدي هبــا عنــدما
مسعت الباب ةغلق.
* * *
هجــرت تســكعي ..يف الشــوارع والبحــث عــن عيــو متلصصــة يف النوافــا أو األبــواب املوارب ـة كمــا هجــرت
مق اعــد الدراســة وأخــات أحبــث يف الصــحف واجملــالت عــن عــالانت الوظــائف لعلــي أجــد وظيفــة تناســب م ـ هاليت
املتوسطة وال شيء آخر ،أما أشعاري فاكتفيت مبا كتبت وأخات كل مساء أقوم بنس ها يف دفرت جدةــد ،احــرتت يف
اختيار اسم مناسب هلا ..وكالك مل أستطع ىدةد.
صيغة اإلهداء و قمت بكتابة مقدمة هي صورة طبق األصل بيايت اليت ال أدري كيف كانت..
* * *
أحيل والد سحر ىل التقاعد فعاد ىل الطائف ولكن مل تكن معب حيث أهنا تــدرس يف اعامعــة وقــد تركهــا مــع
والدهتا ليصافحين .كل مساء ةطلب مين مساعدتب يف ابصول علا تلفو  ..لقد كانت معب أرقام كثــرية ةقــوم بنشــرها
كل مســاء يف غــرفيت و خــا التلفــو يف حضــنب م ةــدةر القــرص أكثــر مــن مــرة ةتحــدث كثـريا مــع أانس ال أمســع ســو
صوهتم فأجتاوز حماوال الرتكيء يف متابعة ما ةقدمب التلفءةو أو مواصلة القراءة يف كتاب..
ـ لقد قالت والدتك نك تبحث عن عمل..
ـ أجل ..
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كانــت بظـ ة  ..توقــف فيهــا البحــث عــن رقــم جدةــد وخــرج بعــد أ أعيــا العثــور عليــب .وفجــأة ر التلفــو ،
كــا أح ــدهم ةطلب ــب فلحق ــت ب ــب ولكــن مل أعث ــر علي ــب يف الش ــارع .لق ــد اختفــا فع ــدت وطلب ــت م ــن امل ــتكلم مع ــاودة
االتصال بعد نصف ساعة ،وخرجت أحبث عنب ،واجتهت ىل الدار اليت استأجرها يف الشارع الثان.
ومل أعثر عليب  ..ولكن ما أ تفوهت ابسم املتكلم حىت صرخت زوجتب..
ـ انب أخي..
وطلبــت مــن أطفاهلــا البقــاء يف الــدار ال شــعار والــدهم بــالك وبقــت يب .دخلــت غــرفيت حيــث ةقبــع التلفــو
منتظ ــرة أ ة ــتكلم اعه ــاز ،أم ــا أان فق ــد دخل ــت ىل املط ــبب أحب ــث ع ــن وال ــديت فل ــم أعث ــر عليه ــا واجته ــت ىل غرفته ــا
فوجدهتا انئمة فأخاتين ابــرية ومسعتهــا تتحــدث وعــدت ليهــا كــا وجههــا الناصــع البيــاض والــاي أشــاهد ألول مــرة
ةنب ئ عن مجال ابهر ..فتسمرت يف مكان ..ومل أالحا أ املكاملة قد انتهت وأهنا أخات تتأملين..
م هنضت من مكاهنا ..مل أىرك من مكان يف فم الباب وشعرت ابالرتباك.
ـ شكرا  ..لقد وصل أخي ابلسالمة.
وشعرت أبنفاسها قرةبة مين ووجها الاي اختفا خلف غاللتها السوداء الرقيقة ةرتقب.
وخرجت لتلتقي بءوجها أمام الباب اخلارجي ومسعتها تقول لب كا أخي ..لقد وصل ابلسالمة ..
وأخا ةصر مناداي ..وخرجت ووجدهتا تقف ىل جوار  .وقد زرعت ابتسامة انتصار صغرية علا شفتها.
ـ لقد وجدت لك وظيفة..
ـ أةن ..؟
ـ هاا مظروف بب كل املعلومات وعليب اسم اعهة اليت سوف تغدو أحد موظفيها..
* * *
كــا العمــل لاةــاا شــعرت أب يل كيــاان جدةــدا و كــا املكتــب الـاي أجلـ

خلفــب متـداعيا بعــض الشــيء

ومــع إلــك مل أحــاول تغيــري أو مطالبــة داريت كمــا أوعــء يل زمالئــي مبكتــب جدةــد ..وقطعــت صــليت بكــل مــن أعــرف،
أنين ار نســا ج دةــد رغــم أنــين مل أغــادر مــدةنيت ..إات األشــبا  .ولكــن أفــر عنــدما أطــل مــن االجتــا الغــريب عــرب
اعبال بعــد غــروب الشــم

عليهــا وقــد شـعت أنوارهــا فآخــا يف تملهــا وقــد انءرعــت يف مقلــيت دمعــة حــء مل تفــارقين

منا كنت طفال أإهب ىل املدرسة حايف القدمني بثــوب قصــري وغــرتة متهرئــة هــي بقــااي أحــد اعـريا  ..كانــت اخلــواطر
تتوارد يف داخلي كشرةط سينمائي أان أحد أبطالب ولكن يف حكاةة مل ةشاهدها أحد حىت ار إلنسا فرغ جوفــب مـن
كل شيء مل ةعد وتء شــيئا لــا حولــب و كــا هنــاك خــوف مــن جمهــول جيعــل مــن األحــداث صــورا ابهتــة هــي صــد
بادث وقع أايم الطفولة ال ةدري ما هو ...
❁❁❁
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أشعة الشم

تتسرب يف قوة منسلتة فــوق الــرةوس العارةــة تــءرع ابيــاة يف أضــابري الكــو املنــتع

مــن محــا

م وســيقي الصـ ب إات اإلةقــاع اإلفرةقــي الشــنيع رامســة لوحــات جدةــدة املع ـ تقــدم ويف جــو مشــبع ابلعــرق ورائحــة
التب ـ اهلافــان املعتــق؟ ..مءكمــة األنــوف الــيت أخــات ىمــر كــل منهــا بفعــل كثــري مــن الــدوافع عــدا الكــالم .الــاي مل
ةستطع اهلم

املفرد أ ةتجاوز السور اتكم عليب.

كانــت األضـواء اخلافتــة وامل تفيــة خلــف الســتائر هناةــة ليلــة موبــوءة والــيت اختفــت مــع بــءوغ مشـ

أغســط

اترق ــة لرتس ــم ح ــول العي ــو ظ ــالال داكن ــة ،وخطوط ــا تفض ــح س ــين العم ــر ال ــيت م ــرت دو ح ــدث ة ــاكر س ــو ه ــا
اللحظات اليت بدأت منا أربعة عشر شهرا عربيا.
تواجهنــا أكثــر مــن ألـف بظــة شــك ،ودمامـل أخــات تنــء قيحــا إا رائحــة نتنــة .لفعتــب صــور للجفــاف اتــيط
ابلعــامل أخــات توزعهــا وكــاالت األنبــاء املدفوع ــة األجــر يف مرحلــة تشــوةب متعم ـد لع ــامل أخــا ةنفصــل بقــوة مــن الع ــامل
اعدةد ،ليغرس يف الرتبة باور حياة جدةدة أخات معاول اهلدم تسقيها مبواد قاتلة لتقف عـن النمــو وتكــوةن الظــالل
املتسربة ىت لواء حياة هانئة.
ولكــن األضــواء اخلافتــب غرســت رغــم شــاعرةتها يف األعمــاق صــورا لــربوت

وخنجــر الــاي ةقطــر بــدم اخليانــة

والعفن .وهو ةضاجع زوجة قيصر ،اليت أخاها ابء فلم جتــد وســيلة لقتلــب ســو أحضــا بــروت

والــاي رمــا فــوق

بــال املمــر املـ دي ىل غرفتــب نجـر اعر ــة فتحاشــا اخلــدم زاحتــب مــن مكانــب ،فكــو الــدم اللــءج صــورة مل ةســتطع
دافنشي رمسها رغم حماوالتــب الكثــرية والــيت وقــف فيهــا آالف الســاعات أمــام قطعــة مــن القمــاش املشــدود فــوق حامــل
الرسم الاي نصبب فوقها.
أخ ــات ختط ــر بثوهب ــا األمح ــر إي األش ــجار الغرةب ــة االسـ ـم أمام ــب وق ــد أمسـ ـكت بيمن ــا لرتش ــد ىل غرف ــة
االستقبال اليت دخلها دو أ ولع حااء  ،وطلبت منب اعلوس علا األرةكة م خرجــت وأغلقــت البــاب وراءهــا .مل
ةكن يف الدار سوامها إ مل ةكن هناك أحد كما أخربتب يف اهلاتف .وهو كا جيل

وحيدا يف الدار.

كانت الطرةق الطوةل امللتوةة تسري أمامب هبدوء رغم ما ةتعامل يف داخلب من أفكار ،حــاول عــدامها قبــل أ
ةصل ىل املنحين الاي ةقبع فيب دارها.
اهنــا امل ــرة األوىل ال ــيت س ــوف حيم ــل يف ســيارتب ام ـرأة غرةب ــة تع ــرف عليه ــا مــن خ ــالل اهل ــاتف ..أوق ــف عربت ــب
ابلقرب من الدار ،وأصلح من وضع كوفيتب وغرتتب علا رأســب ،وتمــل الســاعة الــيت كانــت تشــري ىل العاشــرة صــباحا.
وتلفت حولب ابحثا عن ظلب الاي اختفا ار وهو جيتاز الشارع املرصوف.
عقارب الساعة جا ة ال تتحرك وحواسب املشدوهة تدعو ىل الضحك.
وفجــأة أخــا ةضــحك  ..واهتــء املقــود بــني ةدةــب ..وأخــات عتــاب تضــحك م ألقــت برأســها فـوق كتفــب .نــب
ال ـد وار قاتلــب هللا عــاد مــرة أخــر وجحظــت عيناهــا م أســبلتهما .ورا الصــمت فــوق اعميــع بينمــا كانــت خطــوات
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مرتددة تصعد سلم الدار م صوت رجل ةطلب ماء ابردا ،رغم الصمت املطبق كرر الطلب.
وتنبهــت عتــاب فقفــءت مــن مكاهنــا متجهــة ىل ابب الغرفــة لتواجــب ابلرجــل ةتجــول يف الشــقة الــيت ت ـرك ابهبــا
مفتوحا..
ـ ماإا ترةد..؟
ـ ماء ابردا..
ـ ملاإا مل تقرع الباب..؟
وطلبت منب مغــادرة الشــقة وأســرعت ىل الثالجــة وأخرجــت قــارورة مــاء مــثلج وبقــت بــب ىل البــاب اخلــارجي
وعادت مرتبكة فوجدت براهيم مسربال ابلعرق..
ـ لقد مت..؟
كانــت املغــامرة كبــرية والبــو شاســعا .رجــل غرةــب يف دار ال ةوجــد هبــا أحــد .البــد أهنــم ةراقبونــب .لقــد كــا
للعيو امللتصقة ابعدرا واليت أخات تتابع خطا منا أ وجد يف عتاب أحالم ماض دفنب الواقــع املــر ملجــأ ةهــرب
ليــب ك ــل ة ــوم مــن خ ــالل اهل ــاتف .متســك ب ــب ابع ــرم امللع ــو الــاي حاربت ــب األداي  .وس ــنت الش ـرائع ل ــب أل ــف حك ــم
لالقتصاص من مرتكبب..
كانت املرة األوىل اليت حياسب فيها نفسب من خالل مكا اعر ة ومقدار التصاقب هبا .رغم أهنا ليست املــرة
األوىل اليت ةكو فيها متهما أمام أعماقب ،إ كثريا ما كا ةشكل مثل ها اتكمة ولكــن يف بظــات ةبتعــد فيهــا مـع
نفسب عــن العــامل املوبــوء ،ةتحــدث فيهــا كثـريا عــن مراحــل ومهيــة وصــل ليهــا ووقــف الواقــع أمامهــا كجبــل مــن الصــلب
الاي ال تنفع فيب خمالبب رغم مسكها أو دموعب اليت تشبب النار اليت ىرق كل شيء ..
وهنض من مكانب وهو ةتأمل الساعة اليت مل تتحرك عقارهبا وأخا طرةقب ىل الباب..
وعتــاب تســري خلفـب ..خــرج متلفتــا حولــب ..كــا ةســري بــدو ظــل يف الشــارع املمتلــئ بنــور الشــم  .فشــعر
اببء وهم ابلعودة للبحث عن ظلب وتها واقفة أمام الباب ،كانت ت شر بيدها مودعة.
وتــاكر منــا مــىت وهــا الكــف مغروســة يف مكاهنــا هتتــء معلنــة عــن ىــرك خط ـرات مركــب الــوداع .فتصــلبت
أقدامب يف األرض اليت أخات تشد ىل األسفل يف مرحلة عودتب ىل الواقع بينما كا رجل عجــوز ةقــرتب مــن البــاب
املوارب الاي انغلق فجأة ...عندما حاإ ا أخــا الرجــل ةتأملــب وهــو ةتجــاوز واقــرتب مــن البــاب وهــو ةــدخل ةدةــب يف
جيب ثوبب إلخراج مفتا أدخلب يف قفل الباب الاي مل ةقاوم اليد املعروفة م انغلق مرة أخر وقد ابتلعب املدخل.
وتلفــت حولــب فـ إا بظلــب ةقــف ىل جانبــب .ورفــع رأســب متــأمال الــدار املكونــة مــن دورةــن وتهــا يف انفــاة غرفــة
اعلوس حيث كا وأخات ت شر لب بكفها أ انطلــق وقــد قطعــت اهتـءاز الــوداع .فنســي أنــب كــا ةبحــث عــن رةــب
اليد املءروعة للوداع .لتصفعب ةد أخر مطالبة يف خوف أ وتفي ..وسار الظل معب حىت ركب العربة.
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املقطع األول:
وقف اخلام

من أكتوبر  ..علا انصية الطرةق ةبحث عن حافلــة النقــل اعمــاعي ..فـ إا بــب ةواجــب بصــمت

مرةــب ةعلــن املوقــف الــاي معــب توقــف جــراي الــدم يف عــروق املشــاة ..وراكــيب العــرابت ..والواقفــو أمــام واجهــات
اتالت ..وأمام مظالت موقف الرتام ..فأصبح اعميع ..كتماثيل الشمع مفتوحة األعــني والشــفا علــا كلمــات كــا
جيب أ تقال و إا هبا مبتورة.
املقطع الثان:
وقف كمــال ..ةتلصــص علــا اعميــع مــن انفاتــب الصــغرية فــوق ســطح حــد العمــارات الشــاهقة الــيت مل جيــد
فيها مكاان لطالب عمل قدم من الرةف إات ةــوم ..اســتبا الســيل فيهــا أرض والــد فأخــا معاملهــا ووجــد فيهــا شــيب
اعماعــة امتــدادا طبيعيــا ألرضــب فاســتوىل يف املســاء علــا نصــف املســاحة ..وتــرك املكــا الص ـ ري الــاي ال ةســتفاد
منب ..ولكن كانت اإلرادة قوةة إ حاول والد عادة تقومي األرض و زالة الصـ ور فلمــا كــا لــب إلــك ادعــا األهــايل
أ املوقع طرةق عام.
ـ هنا قادمة ..
كانــت ىدثــب ابلتلفــو بعــد أ شــاهدها م ـرارا مــن انفــاة غرفتــب يف العمــارة املقابلــة ..تقــوم بنشــر الغســيل يف
البلكونــة أو تقــوم بتنظيــف الغــرف  ..أو يف املطــبب عنــدما تكــو نوافــا مشــرعة ..ومل ةشــاهد ســواها يف العمــارة الــيت
ىوي أكثر من مئة شقة ومتاجر ومواقف سيارات..
ـ لن تتأخر ..؟
عرف رقم هاتفها فأخا ةتصل هبا من تلفو العملة املنصوبة يف الشوارع  ..وأخريا قرر أ تكو لب..
املقطع الثالث:
شاهد كمال توقف ابركة يف الشارع من مكانب .فأخرج منظار املكرب من ىت حشيتب وأخــا ةتأمــل الشــارع
وةــدةر عدســات املكــرب كــل شــيء هــاد حــىت الســيارات الــيت كانــت متـأل الفضــاء برائحتهــا ..وتعــدم الوجــود أببواقهــا
املءعجة تقف يف وسط الشارع..
وملــح اخلــام

مــن أكتــوبر  ..ة ـراو بــني قدميــب وقــد أعيــا االنتظــار ىــت مظلــة النقــل اعمــاعي ..فاســتغرب

عدم وجود آخـرةن معــب  ..إ أ مظلــة الوقــوف يف مثــل هــا الســاعة تكــو مءدمحــة ابلرجــال والنســاء والصــبية مــنهم
من ةقطع الوقت بقراءة جرةدة.
ـ ملاإا كل هاا اهلدوء..؟
وقفء من مكانب ..أخا ةنءل سلم العمارة متناسيا ابب غرفتب مفتوحا ..برأس مكشوف وقــدم حافيــة ..وأخــا
ةتلفت حولب و كانت وجهتب املظلة ..اليت ما أ وصلها حىت وجدها.
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املقطع الرابع:
اهتء كمال من املوقف  ..فأخــا ةعــود يف خطواتــب ىل الــوراء وتــاكرها .هنــا ار يف طرةقهــا ليــب لقــد جتــاوزت
موعدها بنصف ساعة.
وأمــام العيــو املشــنوقة دخــل العمــارة الــيت تس ـكن هبــا وصــعد الســلم ،انــب ةعــرف رقــم شــقتها ..وضــغط زر
اعرس بعد أ رتب الكلمات الــيت ســوف ةقوهلــا إا كــا مــن ةفــتح البــاب ش صـية أخــر  ..وطــال انتظــار  ..فــرف
الباب مبقدم قدمب فانفتح ودخل الشقة هبدوء وأخا ةتجول..
ـ ال ةوجد أحد ..
رج ــع ص ــوتب ىل أعماق ــب فشـ ـعر ابلقش ــعرةرة تسـ ـري يف جس ــمب وأخ ــا الع ــرق ةنس ــكب عل ــا وجه ــب واجت ــاز
ابجـرات حجــرة حجــرة حــىت وجل املطــبب كــل شــيء طبيعــي وعــاد ىل البــاب اخلــارجي وتــاكر شــيئا فــدخل غرفــة النــوم
وتمل صورة املرأة املعلقة فوق السرةر.
ـ هنا امرأة أخر .
الصورة خمتلفة  ..وفتح ألبوم صور فوق طاولة يف ركن الغرفة وأخا ةقلبب.
املقطع الصفر:
غــادر كمــال الشــقة وأخــا ةنــءل الســلم بينمــا اخلــام

مــن أكتــوبر جيتــاز الشــارع وقــد أمســك بيــد هيفــاء الــيت

وجدت فيب ضالتها.
ع ــاد كم ــال ىل ش ــقتب وأخ ــا ةقل ــب ألب ــوم الص ــور م ــن جدة ــد .وفج ــأة ع ــادت ابرك ــة ىل الش ــارع وأخ ــات
األصوات متارس عملها كاملعتاد ..فأسرع ىل النافاة  ..ومد ةد ىل املكرب فاصطدمت بورقة كانت ىتب..
لقد وصلت وانتظرتك  ..وصدفة تتك تدخل شقتنا متلصصا لقد خدعتين ..هيفاء..
ألقا ابلورقة علا األرض وأخا ةسحقها بقدميب ابافيتني..
املقطع صفر مكرر:
خرج كمال مــن غرفتــب وقــد شـعر أبمل يف كعـب قدميــب مــن جـراء ســحقب للورقــة امللعونــة وبينمــا هــو جيتــاز بوابــة
العمارة الكبرية ىل عة الشارع .كانت هيفاء ترتجــل مــن ســيارة فارهــة وقفــت غــري بعيــد مــن العمــارة الــيت ةســكنها بعــد
أ تلفت حوهلا وقد ارتدت فستاان جدةدا وفوق كتفها حقيبة ةد إات لو فاقع.
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موبوء أنت ترتســب يف أعماقــك جـراثيم الكــو ومــع إلــك هــا أنــت تســري بشــكل جيــد .تكــل ابنتظــام ثــالث
مرات يف اليوم .تاهب ىل العمل يف سيارة فارهة ويف املساء جتل

ىل أصدقائك خاكم ابدةث ينا ومشاال ىل مــا

ال هناةة .حىت ةستوطن ابء يف أعماقك فتأخا يف التفكري غري اجملدي وفجأة ترفع صوتك مرتمنــا أبغنيــة تســللت ىل
داخلك عنوة حىت تنء الغيوم وتنقشع اهلموم..
ـ سامي ..ال أعرف ماإا أقول نين خائفة ..خائفة ..فأان زوجة مهجورة.
ـ وملاإا اخلوف ..كم قلت لك كون قوةة صلبة .أنت سوف تكونني حياتك اعدةدة إا استسلمت لل ــوف
كانت اهلء ة.
ـ أجل ..
ـ وأان أرةدك منتصرة دائما .حىت تتقنني دورك وحي

من حولك بوجودك.

تــاكرت الصــفة كمــا تــاكرت ابــدةث وأان يف طرةقــي املعتــاد عائــدا ىل الــدار الصــفة عمرهــا ألــف عــام اهــتم
أانس كثريو هبا .فأخاوا ةواجهونين هبا يف كل مكا ةكتبها األطفال شعارات علا جدرا املنازل ،واملسافرو فــوق
اللوحات اإلرشــادةة الــيت ةعربوهنــا أــو هــدفهم .بكــل غبــاء وجنــو حــىت كانــت االستســاغة اجملروحــة بشــظااي مــن حــء
تكو يف زمن طفولة ةتيمة وفقر مدقع ورغبة يف التكو .
أما ابدةث فقد تواجــد أثنــاء بظــة تســللت فيهــا ابيــاة ىل الغابــة املهجــورة فكــا املطــر الــاي تخــر قدومــب
حىت العام األربعني ،الاي أنءرع فيب الشيب يف أماكن متفرقة من شعر رأسب وإقنب وشاربب رغم املطاردة املرهقة.
الساعة تشري ىل ابادةة عشرة ليال كل ما حولب هاد ةقف أمام ابب أحد األصدقاء وتها فكانت البداةــة
ىم ــل ك ــي

النف ــاايت هت ـم بوض ــعب أم ــام ف تح ــة الب ــاب م ــا أ تت ــب ح ــىت تراجع ــت حي ــاء .فلم ــا ش ــعرت أن ــب مل ةتلف ــت

النشغالب بقرع الباب خرجت لوضع كي

النفاايت وهنا أخا ةتأملها حماوال تكوةن صورة.

وش ــعرت بنظرات ــب ،أحس ــت أن ــب ةتأمله ــا فل ــم تب ــال ..واص ــلت عمله ــا (و إا برغب ــة تغ ــرز يف أعم ــاقي ت ــدعون
للتحدي) هكاا قالت يف أول اتصال هاتفي ..البداةة منها عندما عرفت كثــريا عنــب مــن جارهتــا الــيت متــت لــب ابلقرابــة.
مل تكــن حينــااك زوجــة مهجــورة من ـا ام ـرأة ال كيــا هلــا تفتقــد أم ـرا هامــا ال تدرةــب غــاب عــن إهنهــا رغــم وضــوحب يف
تصرفات خالد زوجها الاي تءوجها عن حب حيث كــا اللقــاء علــا مقاعـد الدراســة يف أرض الغربــة ليعــودا مـ هلني وزوجــني
يف الوقــت إات ــب وةواج ــب بعاصــفة املط ــامح أم ــام جــدار هائ ــل ل بن ــاة م ــن األمسنــت املس ــلح ختل ــت عــن عمله ــا .توقف ــت ع ــن
اهلروب لتقع يف ب رة النسيا واإلمهال.
تكــرر االتصــال اهلــاتفي .حيمــل الشــكو ةواجــب ابيــاة وشــاركتها مأســاهتا أخــات أشــكو مهــومي الــيت مل تكــن
ابلنســبة هلــا شــيئا وأثنــاء إلــك طلبــت منهــا أ تكــو قوةــة لتواجــب ابيــاة .فعــادت ىل عملهــا وهجــرت بيــت الءوجيــة
لإلقامة مع أسرهتا .غدا الشارع مهجورا والطرةق طوةال.
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الســاعة تشــري ىل الســابعة مســاء و شــارة املــرور الــيت أمــامي صــفراء .تــرددت يف جتاوزهـا فأخــات اخفــف مــن
ســرعة الســيارة ،وتتجــاوزن ســيارة بيضــاء مــا أ اقرتبــت مــن اإلشــارة الــيت تبــدلت مح ـراء حــىت توقفــت عنــوة .وأقــف
مبحاإاهت ــا م ــن اعان ــب األ ــن مل أه ــتم مب ــن فيه ــا أول األم ــر من ــا ش ــعور غرة ــب دفع ــين لتأم ــل م ــن ب ــداخلها و إا ه ــي
هبــا.توقف الــدم يف عروقــي .تملتــين قلــيال م أخفـت رأســها بيــدها .الدوامــة هائلــة وقائــد العربــة ةتــأملين بقســوة .أخــا
الدوار ةاةب الصور اليت أمامي و سح من إاكريت انتظار الضوء األخضـر وأبــواق العــرابت الــيت خلفــي ةرتفــع صــوهتا
يف انفعال ..ىركت يف هدوء بينما انطلقت العربة البيضاء تسابق الرةح.
ـ سامي انين مراقبة أخشا من حويل.
ـ وماإا ختشني إا كنت قوةة..
ـ اهنم ةالحقونين  ..ةستغلو خويف..
ـ اخلوف أنت سبب تكونب يف أعماقــك  ..اطردةــب  ..كــون حرةصــة علــا ظهــار اعتــدادك بنفســك ومكانتــك
بني أسرتك وأصدقائك ..ال تشعرةهم أبنك حباجة هلم بقدر ما هم حباجة لك ..ال جتاوزي املعادلة الصعبة..
كانــت امل عادلــة الصــعبة أ أقــرر أهنــا هــي بــااهتا ام ـرأة العربــة البيضــاء .فأوقفــت الســيارة أمــام هــاتف العملــة
وأخات أدةر أرقــام هاتفهــا وقبــل أ أصــل ىل الــرقم األخــري توقفـت عــن املتابعــة واســتعدت قطعــة النقــود مــن الفتحــة
امل صصة هلا وعدت ىل العربة وقد كسان هدوء غرةب.
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* ةون

أنت نشــاز يف جمموعتنــا ..نعــرف مــاإا تقــول ابتســامتك رغــم العوامــل الصــعبة كمــا هــي موســومة منــا

ألــف عــا م إا أنــت إات أخــر صــنعت مــن بــارات ومــواد غــري الــارات واملــواد الــيت كونــت اعميــع .لــاا مل ةعــد لــك
مكا بيننا ونفضل أ نتساءل ملاإا تخرت عن ابضور .وأ حيتل مقعدك آخرو وآخرو من أ تكو معنا ..
* ةــون

اليــوم هــو الثالــث عشــر مــن الشــهر ابــادي عشــر اهلجــري ،الســاعة تشــري ىل التاســعة وأنــت وحيــد

ىدث إاتك املهءومة .هل تتاكر مىت كانت اهلء ــة ..هــل عــام  48ةــدل علــا هوةتــك أم  67هــو النسـ ة األساســية
لتكونك وشعورك .أنك وهم ةتالشا كل ةوم وةطل كل ةوم..
* ةون  .قبل عام  48كانت اهلء ة القاسية .لقــد انتحــرت دليلــب .ألقــت بنفســها يف بئــر مهجــورة يف أطـراف
القرةــة هــراب مــن نظرتــك اهلادئــة وابتســامتك الصــغرية ،اعميــع ةــاكرو إلــك ..كمــا ةــاكرو ليلــة زفافــك واقرتانــك هبــا
وقــدوم أول طفــل وكــا إك ـرا أمسيتــب ةنــاس لعلــب ةرســم األن ـ

يف شــوارع القرةــة الرمليــة وبيوهتــا الطينيــة .غــري أنــب مــع

قدومــب توقــف املطــر .وقــررت ابكومــة اختيــار طرةــق آخــر لرصــفب ةوصــل املينــاء بوســط الــبالد عــرب قــر أخــر متكــن
أهلها مــن تــاليل العقبــات مبــا لــدةهم مــن نقــود ومغــرايت أخــر  .وهنــا كــا مــوت دليلـة ال أحــد ةــدري مـرد إلــك وأ
سرت شائعة خبيثة عن عالقة بينها وبني سائق شاحنة طالت غيبتب ومل تســتطع غـراءك علــا االنتقــال ىل مكــا آخــر
لعلها جتد .
* ةون  .أنت منا وطئت قدماك املدةنة ووجدت العمل الــاي تبحــث عنــب مل نفهــم حــىت ار ســر اهلء ــة يف
صمتك ود ومة االبتسامة الصغرية اليت ال ختتفي تراك نساان مشوها.
* ةــون  .هنــاك حــدةث غرةــب ةقولــو نــك تعرفــت علــا فتــاة ســحقت كــل مقاومتــك وصــالبتك ..أخــات
مب جامع قلبك اهنارت مقدمة كل شيء يف أول لقاء م بينكما .م أخات ترتاجع حماسبة نفسها علــا مــا أقــدمت عليــب
شاعرة ابلانب أوك .وجدت أهنا ضئيلة أمام مكنوانتـك فأخــات يف التالشــي رامســة لنفســها طرةقــا آخــر لعلهــا تصــل
ىل شيء من أسرارك اإلهلية منا يف النهاةة انتحرت بعد أ أفرغت يف جوفهــا قنينــة كاملــة مــن دواء مهــدي ةعطــا ملــن
ةصابو بنوابت صرع أو تشنج..
* ةون  .أخا مكانــب املعتــاد يف زاوةــة مــن غرفــة اعلــوس وقـد تنــاثرت حولــب صــحف الصــبا وبعــض األوراق
البيضاء وماايع صغري أسود بينما ةتسلل ليب صوت تلفءةو اعريا وأبواق وفحــيح عــرابت يف الشـارع ووقــع أقــدام
مارة جيتازو الشارع م أخا ةغري من جلستب شيئا فشيئا أغلق املاايع ..ألقــا القلــم جانبــا ..أخــا ةتأمــل غــالف جملــة
أدبية وصلتب م خرا ابلربةد.
أصــبح ةــون

انئمــا علــا ظهــر ةتأمــل ســقف الغرفــة .را صــمت عجيــب علــا املكــا  .أخــات نــدف مــن

الضباب األبيض اخلفيف متأل املكا  .الضوء ةتالشــا  ..رائحــة عبقــة متــأل املكــا  .عينــا ةــون

تتوقفـا عــن الــدورا .

أصــبحنا زجــاجتني  ..أطرافــب توقفــت عــن ابركــة  ..فمــب مطبــق ةبــدو علــا شــحميت أإنيــب أهنمــا حمتقنتــا  .ضــم ةدةــب
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علا صدر
شهادة:
ةقــال تخ ــر ة ــون

عــن العم ــل ألول م ــرة يف صــبا الي ــوم الت ــايل .وحيــث أ نس ـ ة م ــن مفتــا الش ــقة ال ــيت

ةسكنها لد أحد زمالئب يف العمل وجد بعد الظهر يف مكانب ميتا.
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أقف علا هام الدن .أعلن امسك فقــد ةتعــرف أحــدهم عليــك فيقــوم رشــادي ىل خمبئــك .ن مســجو منــا
عشرة آالف عام يف جوف اليم .أحبث فيها عن حمارة .عن صدفة تتناسب وموقفك.
الــرفض ســو عــاب جــاء مقتحمــا املواكــب .ألقــف مشــدوها أمــام بوابــة املدةنــة ودمعــة صــغرية تنحــدر ف ـوق
خدي .هنا انس ي ..هنا أنت منا علي أ أعلن الرحيل حىت أعود ىل إايت التائهة يف معابر العدم.
ـ هل تتني معب..؟
ـ أان!..
ك ــا االنبه ــار يف أول األم ــر ص ــادما .و إا يب أتق ــءم أى ــول ىل هش ــيم أخات ــب ال ــراي ألتبعث ــر دو رادة ىل
اعهات األربع ليكو الضياع وها أنت تطلني من جدةد..
ـ هنا خمطوبة..
ـ أجل لقد تقدم هلا من كنت واسطة لدةب ملساعدهتا يف ىصيلها العلمي..
ـ ولكن قررت م خرا الرفض.!..
ـ وأخــات أضــحك .أنــب املوقــف املــوم

الــاي ةســرتق مــن وجــودان الضــياء .أخــات أضــحك ألنــين كنــت

املصدر الاي خلق ها املقوالت .وكانت اإلشاعة رجسا أخا ةالحق من أعرف ومن ال أعرف ليقــتحم الوجــود غــاز
مقنــع أخ ــا ةوجــب بندقيت ــب يف مجي ــع االجتاهــات خاطف ــا األروا دو متيــء .وق ــد ارتس ــمت يف خميلت ـب ماحب ــة الع ــرب يف
فلسطني .واحدهم ةعلن عن تربعب رالف الدوالرات إلنقاإ جمموعة مــن الفيلــة يف غــاابت أفرةقيــا املهــددة ابملــوت مـن
جراء اعفاف.
ووصلين صوتك .ها املرة مل ةكن حاملا ومل ةكــن بــب خــدر .ةســألين عــن صــحة اإلشــاعة .وملــاإا طلبــت منــك
ابضور .أسئلة كثرية ارتسمت يف خميليت أخات أحبث فيها عن جواب صحيح.
ـ عمر  ..هل قرأت ها القصيدة.!..
ـ أجل  ..أعجبت هبا منا االسم أشاهد ألول مرة.
ـ حمرر الصفحة مل ةشر ىل إلك.
ـ وهل قرأت زاوةة الردود يف الصحيفة..
ـ مل ةرد إكر  ..االسم..
كا االسم حائرا .هل هو حقيقي أم مءةف أل العمــل مكتمــل بكــل معانيــب  ..و إا بصـوتك ةــاكرن بــالك االســم.
وكنت فعال هو .مل ةكن االسم مستعارا ومل ةكن املوقف حلما..
ـ هل تتني معب !..
وكا قولك ابندهاش .أان املعول الاي هشم البناء اعدةد..
316

وتقــتحم املوقــع جرافــات جمهولــة اهلوةــة ورجــال مقنعــو أخــاوا ةهلــو الــرتاب علــا اعثــث املتعفنــة وةهــدمو
أس ــوار امل ــيم املهج ــور ..أم ــام عدس ــات التلفءة ــو وأض ــواء آالت التص ــوةر ..وآالف م ــن مراس ــلي وك ــاالت األنب ــاء
والص حف واإلإاعة .وصــوت جهــوري ةصــف املوقــف كلهــم ةســجلو كلماتــب .كلهــم ةتــابع شــفتيب وحركــات ةدةــب .ومل
ةالحا اعميع حينها أنب كا متصلب األطراف ،عينا من زجاج ال تتحرك وأهنا بدو ب بـ وأنــب منــا نــءل مــن عربتــب
املكشوفة وهو واقف يف مكانب .مل ةغري وجهتب مل حيرك قدميب.
ومل ةال حا اعميع أهنم يف انسجامهم غري املنظم تركو بني اراثر تصفعب الراي بقســوة بعــد أ اهنــارت كافــة
املواقع .امتد النظر ىل البعيد الفضاء خال مل ةعد لدةنا سو الصمت أعبث بب بني بظة وأخر حىت أخــا الصــداع
حيطم رأسي مبناجلب.
ـ أهنم ..حيتفلو هبا زوجة.
ـ وأان..
ـ أنت ماإا..
ـ انين الءوج القادم من خلف الفيايف من وقف علا هام الدن معلنا عن امسها..
ـ إا هو أنت..
ومل أعــد أدرك مــا حــويل أخــات األةــدي تــدفعين ..عصــب أحــدهم عيــين بعصــابة ســوداء وقيــد آخــر معصــمي
خل ــف ظه ــري وأخ ــات اهلمهم ــة ختف ــت وأان أس ــري يف طرة ــق طوة ــل رغ ــم اب ــار مل ةعرتض ــين م ــانع أو ح ــاجء وت ــاكرت
صوتك ..تاكرت الناطق الرمسي إا الصوت اعهوري  ...تاكرت أهنم حيتفلو ابلءواج  ..فأخات أحرك ةــدي .فـ إا
هبا حرة فأخات أفرك مقليت ..مل تكن هناك عصابة ..مل ةكن هناك انس..
منــا ظــالم دامـ

ةطــوقين وورقــة بيضــاء مكومــة يف ةــدي اليسـر عليهــا بداةــة كلمــة ..مل تتكــو ورنــني هــاتف

ةصلين من أعماق بئر.
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 1ـ توقفت ابركة يف املدةنة ،كل ما هناك مههمات جتاوزت عنا الفضاء ،انطلقت بعيدا حىت جتد جمــاال للتعبــري عمــا
وتلج بداخلها قبل أ ةكو االنفجار .
هي أزمة أزلية ارتفع فيها سعر اتروقات ،خاصة وقود العرابت وأانبيب غاز املواقــد حيــث أغلقــت مراكــء البيــع
بعد أ استعا التجار برجال األمن لتفرةق املواطنني املتءامحني هنا وهناك يف نوا متعددة من املدةنة.
 2ـ أخات عرابت جمهولة تغادر املدةنة يف أوقات متفرقة من رابعة النهار مل تلفــت النظــر ،منـا أر ل العــرابت الراحلــة
يف الظالم مل بب هلا أحد و شدت انتبا العس

األميني وحراس الليل.

 3ـ اتالت مغلقة ،املدارس مفتوحات األبواب ،منا ال ةوجد أحد .مستشفا املدةنة الوحيــد .ةقــول املرضــا مل ةــءرهم
طبيــب أو لــرض منــا اثنــيت عشــرة ســاعة رغــم ص ـرا املرضــا ،عواميــد النــور يف الشــوارع مل تطفــأ ،و كانــت
املدةنة أمضت ليلة نصف األحياء مقطوع عنها التيار الكهرابئي..
 4ـ أخا السابلة ةتساءل و خاصة و هواتف العملة والطوار املءروعة يف الشوارع ال ةرد عليها أحد.
 5ـ أطلت (حنا ) من انفاة غرفتها كما هي العادة لتتأكد مــن وجــود عربــة زميلتهــا يف الفصــل وجارهتــا .وملــا تكــدت
من وجودها ارتدت عباءهتا ومحلــت حقيبتهــا وانســلت عــرب لـرات الــدار .مل ةلفــت اهلــدوء امل ـيم انظرهــا ومل ةثــر
الصــمت هواجســها .وفتحــت البــاب اخلــارجي لتصــعق يف مكاهنــا .العربــة مشــتعلة مــن الــداخل ،كــل شــيء حيــرتق
هبدوء ،أدمت كفيها وهي تضرب الباب ،وبح صوهتا وهي تنادي.
 6ـ داخل العربة متفحم .منا املثري للرةبة أ هيكل العربة اخلارجي ســليم .اقرتبــت حنــا مــن العربــة وألصــقت وجههــا
ابلءجاج .كل شيء أسود ،ضربت الءجاج مبقدمة رأسها ،غرست أظافرهــا يف وجههــا غــري مصــدقة ،ال تــدري كــم
مر من الوقت .نظرت يف ساعتها أهنا تشري ىل الثامنة( .ال تدري هل الثامنــة صــباحا أم مســاء) التفتــت خلفهــا،
ابب املنءل موارب وحقيبتها املدرسية علــا عتبــة البــاب وكــالك عباءهتــا تملــت نفســها أهنــا بثيــاب املدرســة وقــد
هتدل شعرها ،تلفتت حوهلا يف خجل م أسرعت ىل العباءة وتلفعــت هبــا ،أصــلحت مــن شـعرها وثبتــت ابجــاب
علا وجهها أغلقت الباب املوارب ومحلت حقيبتها.
 7ـ املدرســة تكــتا ابلطالبــات .هكــاا ةبــدو رغــم أ البــواب ألول مــرة مل ةــرد علــا ىيتهــا .أســرعت ابلــدخول ،فنــاء
املدرســة فــارغ فــاتح فــا  .أخــات تعــدو أــو مــدخل البنــاء متجهــة ىل فصــلها (اثنيــة اثن) كــل األبــواب مغلق ـة.
فتحت الباب هبدوء ابصة األوىل ( رةب) ومدرسة التــارةب (أبلــب عواطــف) ال تــر

هلــا بعــد أ اكتشــفتها أمــام

حد دورات امليا ىتضن زميلة هلا يف شبق بشكل مقءز.
 8ـ فوجئت (حنا ) ابلفصل فارغ فتقدمت من طاولتها فوضــعت عباءهتــا كالعــادة داخــل الــدرج مــع كتبهــا .وجلســت
علــا املقعــد م هنضــت مــن مكاهنــا ،اجتهــت ىل الســبورة ،فقامــت مبســح املســجل عليهــا وكتبــت طهــا اعميــل
التارةب واملادة واملوضوع م رمســت خارطــة شــبب اعءةــرة العربيــة واخللــيج والبحــر األمحــر م أكملــت خارطــة آســيا
318

وجءء من مشال أفرةقيا رامسة أقواسا وسهاما يف مجيع االجتاهات وأخات تشر كل إلك.
 9ـ انتها الشر  .تملت حنا ساعتها ..مازالت الثامنة.
 10ـ ألقت ابملسطرة اليت كانت تستعني هبا يف الشر علا األرض م شدت شعر رأسها وهي تصر ..
ـ أةن البنات..
غادرت الفصــل وأخــات تفــتح بقيــة الفصــول ،كانــت الفصــول فارغــة حــىت غرفــة املدرســات؛ دخلــت فصــلها
هبدوء ،ارتدت عباءهتا ومحلت حقيبتها بني ةدةها م خرجت من الفصل وقبل أ تغادر املب كا جرس املدرسة ةــر
معلنــا انتهــاء اليــوم الدراســي وال طالبــات أخــا ةتجمهــر يف الفنــاء وأصــواهتن تتجــاوز ســور املدرســة .بينمــا البــواب
ةنادي الطالبات الاليت حضر أولياء أمورهن..
 11ـ افتقدت حنا زميلتها ،وأ خــات تتفــرس الوجــو الــيت حوهلــا ىــاول رصــد مــا تعرفــب مــن مالمــح زميلتهــا اخلاصــة،
و إا ابلوجو اليت حوهلا (صــورة واحــدة) اســتدارة /عيــو زرقــاء زجاجيــة /أنــف معقــوف ةــتألأل يف وهــج الشــم
كربةق الاهب /منا هنــاك أمــر غرةــب ال توجــد أإرع للفتيــات ورغــم إلــك تطــارد وةــدفعن بعضــا هبــدوء واتـءا ،
أخات تتأمل نفسها ف إا هبا هلا ةدا وأخات تتحس

وجهها وهــي تعــدو ىل غرفــة دورة امليــا حيــث تنتصــب

مرآة قد ة ةتءاحم أمامها الفتيــات عنــد االنصـراف فلــم جتــدها يف مكاهنــا منــا وجــدت صــورة مكــربة للوجــب الــاي
ةتقامسب فتيات املدرسة..
 12ـ الشــيب ب ـراهيم أنــب اســم والــدها تعــرف إلــك .قفــءت حنــا مــن مكاهنــا وأخــات تعــدو ىل ابب املدرســة وهــي
تــدفع الفتيــات أمامهــا كأهنــا تــدعوهن لل ــروج معهــا .خرجــت ىل الشــارع فلــم جتــد أحــدا (البــواب مل ةــرد علــا
ىيتها ها املرة أةضا).
 13ـ أخات (حنا ) طرةقهــا ىل الــدار هــي الكــائن الوحيــد ابــي يف تلــك الناحيــة الــيت انتشــر فيهــا غبــار غرةــب شــل
حركة اعميع ( نسا  /حيوا  /مجاد) أخات تتلفــت حوهلــا يف هــدوء وقــد تســرب ىل أعماقهــا حســاس أب كــل
ما حوهلا ةسجد هلا.
❁❁❁
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ـأـ
بــني مغيــب الشــم

ومشــرقها مســافة يف اإلمكــا اجتيازهــا ،هكــاا قــرر عنــدها طل ـب مــن خادمــب أ ةق ـوم

بتجهيء حصانب لبدء رحلة قطع ها املسافة وةتمكن بعدها من الفوز بقلب أمجل فتيات ابي .
مع انبثاق نور الصبا وعلا صوت صيا الدةك وثغــاء الضــأ هنــض انفــع مــن فراشــة وتلفــع بغرتتــب م تفقــد
مسدسب املشدود ىل وسطب وأمام ابب اخلدر متطا قليال وهو ةتثاءب م اأ بمل زوادتب.
الطرةق طوةــل ،قــرر أ تكــو البداةــة املكــا الــاي تشــرق منــب الشــم

م خــا يف الســري معهــا حــىت ةعــرف

أةن ختتفي م رفع عقريتب ابلغناء كما هي عادتب عندما ةنطلق ىل الصــيد أو يف رحلــة طوةلــة بعيــدا عــن مضــارب األهــل
والعشرية.
مل ةكــن ةــدري هبــا الرحلــة أحــد إ مل ةـ من علــا سـر حــىت خادمــب عبــادة الــاي متنــب علــا حياتــب مل ةــبح لــب
بوجهتــب و مهـ

يف إنــب (ســوف أجلــب طلــب أغلــا ابلــوات) ردد عبــادة هــا العبــارة بعــد ثالثــة أايم مــن الرحيــل

وهو ةداعب وجنيت مسر يف الرجم الاي اعتاد سيد اعلوس فيب عندما تثور بب اهلواج .
ويف العودة ملــح بنــت خــال ســيد أمــام القليــب ىــاول رفــع قربتهــا ،اقــرتب منهــا وســاعدها علــا محــل قربتهــا،
أح ـ

أبنفاســها ىــرق أطرافــب وهــو ةثبــت راب القربــة علــا مقدمــة رأســها وأخــا ةتأملهــا (حلــوة ابلــوةن) تــاكر قــول

سيد منا هل تكو عفراء هي أغلا ابلوات رمبا وأخا ةتأملها وهي متجهة ىل مضارب ابي.
ا (أغلا ابلوات) جمهولة ابلنسبة لعبادة؛ الاي أخــا ةتــوارد عليــب كثـريا مــن فتيــا ابــي يف الــرجم أو يف
املفلــا أو أمــام القليــب ةســألونب عــن ســيد إا احتــار يف اإلجابــة ،منــا أخــات األمــان واألحــالم جتــول يف داخلــب وقــد
غدا ملجأ اعميع .ةرتقب عودة الغائب فأخا ةشعر مبكانتب متاكرا أنب مل ةعد اخلــادم الــاي ةـ مر فيطــاع منــا هــو ار
ارمــر النــاهي يف حــالل ســيد وبيتــب فأخــات أمــور تتحســن وأحوالــب تتبــدل فقــام ابســتئجار بعــض الرعــاة لرعــي الغــنم
واستحضر خادما لعمل القهوة وتلبية طلبات أم سيد العمياء اليت مل تشك بظــة يف أمانتــب ووفائــب البنهــا ملعرفتهــا مــا
بينهم من حكاايت وقصص.
أخــات عفـراء تــرتدد علــا اخلبــاء خلدمــة عمتهــا العجــوز فلــم ةهــتم أحــد جبلوســها ىل ســاعة متــأخرة مــن الليــل
و منا الحظت إلك صدةقتها ميثة فأخات تشاركها الســهر بينمــا عبــادة ةتجــول بــني املضــارب أو يف الصــحراء ،وبعــد
أ الحــا الفتــاتني أخــا ةعــود لل بــاء يف أوقــات متقدمــة حمــاوال املشــاركة يف الســمر .هنرتــب ســيدتب فأخــا ةتلصــص مــن
(الشق) وقد أطرب هاا التصرف الفتاتني فكن ةداعبنب فشاء سر .
مرت أعوام علا انفع الاي أخات الركبا تتناقل قصة رحيلــب بشــكل خمــالف للحقيقــة كمــا منحــت املســافر
بركــات وأعمــاال خارق ـة للطبيعــة أخــا ةروةهــا الشــعار ومــن ــر مبضــارب البادةــة لــا زرع الرعــب يف قلــب عبــادة الــاي
استطاع أ ةت لص من كل تبعية لسيد بعد زواجب من حد بنات ابي وهو ةردد يف داخلــب اهنــا (أغلــا ابلــوات)
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وفرض علا سيدتب اليت أقعدها املرض االنتقال ىل مسكن أخيها مع ةهام اعميع أبنب سوف حيمي ابالل.
نء عبادة عن الداير ..رحل مع زوجتب وكــل مــا تلكــب ســيد واختفــا عــن العيــو خمتــارا امســا جدةــدا وقبيلــة
جدةدة ..منا مل ةتمكن أحد من العثور علا أثر لب رغم اتاوالت املضنية وأعلن بني القبائــل عــن ســرقتب بــالل ســيد
وغدر مبن عطف عليب واعترب من أهل بيتب.
ـبـ
لا ةتناقل الركبــا أنــب ةوجــد رجــل صــاحل يف بيــت مــن الشــعر النــادر ةقــيم يف طــرف الصــحراء بشــكل عجيــب
مــن حيــث املوقــع والرجــل الــاي كــل مــا ةعــرف عنــب النــاس أنــب رجــل صــاحل قــرر البقــاء بعيــدا عــن النــاس وكــا بداةــة
اتص ــاهلم ب ــب م ــرض س ــر ب ــني القبائ ــل فج ــأة فأخ ــا ك ــل بي ــت ةش ــد رحال ــب وةتي ــب يف الص ــحراء عل ــا وجه ــب خوف ــا م ــن
العدو  ،وحرصا علا أهل بيتب من النبا إا علمت اعماعة أبنب ةوجد بينهم مرةض.
حد ها األسر التائهــة علــا وجههــا تــت مــع بــءوغ الشــم
بــالك منــا كلمــا تربعــت الشــم

فرســا ةــركض يف وجــب الشــم

مل ةهــتم أحــد

يف كبــد الســماء وضــح موقــع اخلبــاء الــاي مل ةكــن فيــب أحــد حــني اقـرتاهبم وفجــأة إ

ابلفارس ةعود وقد تصبب العرق من ابصا ومنــب فرحــب بــب ودعــاهم لالسـرتاحة ولكــن لظــرف املــرض امتنــع الركــب
عن الضيافة شارحني األسباب .وهنــا أمــرهم ابلنــءول وضــرب خمــيمهم جبــوار خميمــب أل عنــد الــدواء الشــايف للمــرض.
وهكــاا تكــو حــي جدةــد يف طــرف الصــحراء ومــن خــالل شــي هم حبكــم قيامــب مبعاعــة اعميــع وشــفاء أبنــائهم علــا
ةد  ..ورغم تساةهلم عن انتمائب وملاإا هو مقيم لوحــد وهــل أحــد ةطالبــب بــدم واثر أو أ مجاعتــب أهــدرت دمــب .جبــرم
شنيع منا األمر الاي الحظب اعميع أنب قبل بءوغ الشم

ةركب فرسب و خا طرةقب ىل قلـب الصـحراء وةلمحــب يف

بعض األحيا الرعيا وهو ةعود مســابقا الـرةح يف ســباق أزيل مــع شــيء جمهــول ال ةــدري اعميــع كنهــب ،فكــا سـ ال
ة لوب يف األإها ويف ليلة عرس تربع القمــر يف كبــد الســماء أخــا الســمار حــول النــار ةــرددو  ..األهــازةج وةتبــادلو
األحادةث بينما كا عازف الراببة بني بظــة وأخــر ةــداعب أو ر معبــود تــب فريتفــع صــوتب متجــاوزا الفضــاء يف حــوار
أزيل مع الكو تربع صاحل وسط كبار الضــيوف وأخــا ةتلفــت متفحصــا اعميــع كأنــب ةبحــث عــن فقيــد م ملعــت عينــا
بربةــق عجيــب وهــو ةســتمع ىل أخــر أبيــات املغــين الــاي صــمت فجــأة وقــد اأــدرت مــن مقلتيــب دمــوع أخــا ســحها
بطرف أانملب مداراي وجهب عن اعميع وهنا ارتفع صوت صاحل:
سافر متجها ىل مشرق الشم

من أجل أ ةسابقها ليصل قبلها ىل املكا الاي ختتفي فيب كل مســاء مــن

أجل عيو معشــوقتب امتطــا فرســب خملفــا وراء اعميــع ،اجتــب ىل الصــحراء خمرتقــا طرقــا مل ةطرقهــا أحــد قبلــب ويف اثلــث
ةوم اب عليب اإلرهاق والتعب رغم أ الطعام متوفر واملاء كأنب مل سب شيء منا غــادر مجاعتــب ،الشــم كانــت قوةــة
وهجهــا ةثـري الــدوار والصــحراء ال تــرحم أحــدا خاصــة إا كــا وحيــدا منــا قاومهــا رادتــب يف الوصــول ىل هدفــب مهمــا
كانت الصعاب وأخا شيئا أسود ةقرتب من بعيد ال ةدري هل كا هــاا الشــيء متحركــا أم أ فرســب أخاتــب ليــب كــل
مــا يف األمــر أ اإلرهــاق أثــر عليــب فلــم ةعــد ةشــعر بشــيء لــا حولــب إ أغمــا عليــب وأخــات الفــرس طرةقهــا ىل شــيء
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معلوم وكأهنا تستمع ىل رشاداتب كل ما ةدركب أنب مسع صوت جلبة وميء صوت امرأة تردد غرةب  ..غرةــب هـاا كــل
ما ةدركب  .حىت فتح عينيب فلم جيد حولب أحدا منا كا رأسب متوسدا زوادتــب وفرســب ةقــف أمامــب .أحـ
فأخــا جييــل نظــر حولــب فـ إا بــب داخــل مغــارة رطبــة هواةهــا مــنع
جن

هبــواء لطيــف

وأمامــب كســر مــن اخلبــء ودورق مــاء ،منــا ال ةوجــد

خملوق .فءمن مكانب وأخا ةتجول و إا بصوت امرأة ةعرب فراغ املغارة ةقول:
ـ أنت رجل حمظو  ..أنت رجل حمظو ال تعمل أمرا ةفقدك ها امليءة..

تكرر القول أكثــر مــن مــرة منـا شــعر أبنــب نســا جدةــد مل ةعــد ةتــاكر شــيئا مــن ماضــي أايمــب ســو أنــب قــرر معرفــة أةــن
تغرب الشم

ومن أةن تشرق .وركب فرسب مع الصبح وأخا طرةقب أو هدفب.

وهنا تقافء الشباب حول النار إلاثرة محاس ابضــور للمشــاركة يف الــرقص عنــدما أطــل العـرة
فلم ةعد أحد ةهتم ببقية القصة وهنض صاحل ةتقدم اعميع مرحبا ابلعرة

يف أهبــا حلــة

وأخا سيفب متماةال وسط اعميع..

ـجـ
أح

عبادة ابلوهن وفتور عام يف جسمب زادتب وساوس زوجتب اليت مل تنجب مطالبة أب ةقومــا بــءايرة الرجــل

الصــاحل الــاي تناقلــت الركبــا عالجــب الشــايف واتصــالب ابعــن لفــك العــني وطالســم الــنح
مضــاربب لكــن اخلــوف أ ةلتقــي أبحــد هنــاك مــن مجاعتــب ،كــا هــاج

فعــءم علــا الرحيــل ىل

ةقلقــب فلــم ةفــاتح زوجتــب بــالك لعــدم علمهــا

بفعلتب الشنعاء حيث أومهها أنب شرةك يف األموال وأنب حيتفا حبقوق صاحبب حــىت ةظهــر وأ هجــر عماعتــب منــا هــو
حىت ةتوسط أحياء العرب لعلب ةصل ىل معرفة مصري رفيقب الاي اختفا منا زمن طوةل ..
كــل هــا اهلــواج كانــت حاس ـرا تــدعو ىل التمهــل منــا رغبتــب يف مولــود حيمــل امسـب دفعتــب إات صــبا ىل
مطالبة الرعيا ابلرحيل.
وأقــام لــب ســكنا يف مكــا انء عــن املســاكن ،وبعــد أ ار
واجتب ىل خيمة الشيب الاي مل ةكن موجودا كما هــي العــادة وجلـ

مــن الســفر وبعــد غــروب الشــم

تلفــع بعباءتــب

مــع اعالســني ةتبــادل ابــدةث معرفــا بنفســب بعــد

أ الحا اعميع أنب غرةب .
و إا بصوت واهن المرأة عجــوز تتوكــأ علــا عصــا غليظــة ةقودهــا صــيب أشــعث ةقــرتب مــع ظلهــا الــاي جتــاوز
املكــا طــوال ،هنــض أحــدهم واســتقبلها أمــام ابب امل ــيم وأخــا ةســأهلا عــن طلبهــا حمــاوال مســاعدهتا بعيــدا عــن مســع
وعيو ارخرةن بينما وقع خطوات حصا تقرتب توقفت جبوار امل يم وبينمــا العجـوز هتـم ابلعــودة مــن حيــث جــاءت
قابلها شبح رجل ةقرتب فصرخت:
ـ انفع ...انفع
ووقعت علا األرض .اأ صاحل فوقها وأخــا جيـ

نبضــها بينمــا ةســأل الــواقفني عنهــا ومــن أةــن قــدمت ،م

ألقا بعباءتب فوقها مشريا ىل أهنا فارقت ابيــاة م طلــب مــن اعميــع العــودة ىل أمـاكنهم وطلــب مــن اخلــدم محلهــا ىل
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أحد البيوت لالعتناء هبا وجتهيءها للدفن.
أفسح اعميع لب مكاان بينهم وعادوا ىل تبادل ابدةث ،وبينمــا هــو ةتأمــل وجــب العجــوز الــاي مل ةفارقــب منــا
أ تهــا تلفــا أنفاســها ..ونــداء انفــع  ..انفــع ةــرتدد يف داخلــب م أخــا ةركــء نظراتــب علــا عب ـادة الــاي مل ةتف ـو
بكلمة منا جل

ومل ط اللثام عن وجهب.

ـ أهال بضيفنا .
ـ أهال..
م أما عبادة اللثام عن وجهب بعــد أ تكــد أنــب ال ةعـرف أحــدا مــن اباضـرةن وأخــا ةســرد شــكوا وةعــرف
ابلدةرة اليت قدم منها وهو منك

الرأس.

ـ طلبك متيسر اي عبادة  ...وأنت اليوم ضيفنا.
فء عبادة من م كانب ورفع رأسب وأخا ةتأمل الشيب  ..تلفت حولب م غادر املكا دو إ وأمــام قــرب امليتــة
بعد أ ل الصالة عليها فتح صاحل الغطاء عن وجهها م قبل جبينها ورفع رأسب متأمال من حولب م أعــاد الكفــن كمــا
كا ووارها الرتب واجتب ىل فرسب وغادر اعمع الاي أخا ةتالشا يف الطرقات.
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تتنــاثر الطرةــق شــظااي وةنغــرز يف األعمــاق نصــل مســموم أخــات عواملــب تعســكر داخــل اعســم النحيــل وةعــم
الكو ظالم دام

سرق حواس الكائنات فكا الصمت وحل الفراغ الدامي.

الرةح هادئة وأوراق األشجار الصفراء تقــاوم السـقو  ،الســاعة تشــري ىل الســابعة صــباحا ،نســيم ابرد ةلســع
األجسام املتحركة يف كل اجتا ومــاايع نســي أصــحابب غالقــب قبــل النــوم ةصــر (غــداة غــد ةــتم عقــد االجتمــاع الثــان
للجنة املشكلة لدراسة احتمال فك االشتباك ودفع األطراف املتنــاحرة ىل احـرتام وقــف طــالق النـار وخلــق الثقــة يف
نفــوس األفـرا د رغــم تبــادل التصــرحيات) .حمــرك العربــة ةــدار ،ةضــيع صــوت املــاايع وأان داخــل العربــة الــيت أترقــب أ
تستعد لالنطالق.
هنــا كالع ـادة تقــف يف انفــاهتا تتأمــل الف ـراغ ،لقــد تكــدت م ـ خرا هنــا تنتظــر خروجــي كــل صــبا أكــد إلــك
تلصصــي املســتمر للنافــاة قبــل خروجــي أو تخــري املقصــود حــىت أر أثــر إلــك عليهــا هنــا تقــف حــىت تتحــرك العربــة
وهنا تقوم غالق النافاة دو حركة تاكر.
اهلــم ةغرتفــين ،أصــول ســدومية متآكلــة تشـرنقت فيهــا نفــاايت حشـرات صــغرية جتــاوزت اهنيــار الــءمن فكانــت
حقــائق الءةــف املرتمســة خطــي اهنيــار ابيــاة .اهلاوةــة تخــان ت ـءرع اخلــوف يف داخ ـل منــا صــوت غرةــب ةصــر ابمســي
ةــدعون ىل اب ــار والتوق ــف ع ــن االن ــءالق الس ـرةع .الص ــوت ةق ــرتب وأان أفك ــر يف مص ــدر  ،أخ ــات خط ــوايت تن ــتظم
متدارك االرتطام ابلنهاةة اجملهولة ..الصوت ةقرتب وظل طوةــل ةعــرتض طرةقـي ،حبــل متــني ســوف ةشــطرن ىل جــءئني
و إا ابلصوت سك بيدي وانفرد الظل ليكو وســادة هوائيــة أخــات أتلفــت حــويل .و إا هبــا تقــف يف انفــاهتا تتأمــل
الفراغ.
أخ ــات االنفج ــارات املش ــعة ى ــيط ابملك ــا ال ــاي أق ــف في ــب واملب ـان تنه ــار الواح ــدة تل ــو األخ ــر  ،الناف ــاة
تتــأرجح يف مكاهنــا كصــورة داخــل طــار كبــري معلقــة ــيط وا  ،أخــات الـرةح هتءهــا وهـي مازالــت واقفــة تتأمــل الفـراغ.
الدمار سد الطرقات واهنيار املبان بصمت غطا الفضاء غبار بينما هنر أمحــر اللــو أخــا ةتكــو متجهــا ىل املنحــدر
الاي أقف يف هناةتب بــدو حـراك والظــل الطوةــل أخــا ةــتقلص مل ةعــد لــب وجــود .أخــا صــوت النهــر ةرتفــع وهــو ةــدفع
أمامب ما استطاع محلب من بقااي ونفاايت أشعر ابألرض ىــيت ،هتتــء وســر البلــل يف مالبســي ،شــيء ثقيــل اصــطدم يب،
أخــا ةــدفعين ىل مــا ال هناةــة تشــبثت بــب حــىت أبعــد وابتعــد عــن طرةقــب ،كــا وجــب النافــاة إا الشــعر الــاهيب واألنــف
الطوةل والعيو اليت تراقب الفراغ ،اهتء كل شيء يف داخلي وشعرت أنين حباجة ىل البكاء.
انفلت الوجب من بني ةـدي مبتعــدا مت ــاا مســار بــني األشــياء املندفعــة داخــل النهــر ،أخــات طرةقــي بعكـ
النهر ،خطوايت شقت طرةقا سهال ىل قمة اهلاوةة ،رفعت رأسي متأمال السماء ..مازالت هناك جنــوم تــتألأل ،ومازالــت
هناك انفاة واحدة مضاءة.
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 1ـ ترأت جاال فتجاوزت خط العقل لتتمرغ يف محيا التبال معلنة عن انصهار كامــل يف بوتقــة العــدم بعــد أ تبــدت
الرةاي كاملة لتصل من م ىل مرحلة االنعتاق فأخات تتصور إاهتا محامة بيضاء يف ساحة عامــة ىــط علــا فرةــء
انفاة أو إراع شاب أو ىجل أمام طفل يف الثانية حياول اإلمساك هبا أو ىط يف أحضا حســناء افرتشــت أحــد
األركا وحيدة ترتقب موعدا مل حين.
قال الرجل وهو ةتأملها يف انبهار :أهنا صحوة املوت.
قال آخر :هنا الفرصة املهتبلة الرتشاف الشفاء.
قالت سيدة تنتصب بني االثنني عليها مسحة من اعمال :نب العتب بكل صورة.
 2ـ تملت العيو اليت حوهلا واندست يف الءحام خملفة عبقها املسكر ليعــود كــل شــيء ىل طبيعتــب قبــل أ ترتجــل مــن
عربتها إات اللو الفاقع.
اثنــا مــن مــدمين التجــوال يف األســواق .جيلســا فــوق مقعــد انتظــار حافلــة النقــل اعمــاعي أخــاا ةتابعاهنــا وهــي
تــدور حــول نفســها حــىت ىكــم لــب

العبــاءة وتثبــت اخلمــار الشــفاف علــا وجهه ـا زارعــة االنبهــار يف الكــو  ،مل

تشملهم دائرة ابلول .فأخاا ةتحداث مبا ةهمهم.
ـ هنا مجيلة!..
ـ هل رأةت حقيبة ةدها!..
ـ تبدو يف حالة غري طبيعية..
ـ ما رأةك..
هنض االثنا  ،األول أدخل ةد يف جيب ثوبب ومل ورجها ،أما ارخر فقد أدخل ةد وأخــرج سلســلة املفــاتيح
ليتأكد من مفتا العربة.
أخا االثنا ةعدوا للحاق هبا مندســني يف كــل متجــر حمــاولني كســر طــوق ..التجمعــات لالقـرتاب أكثــر رغــم
التوج

واخلوف من مراقيب األمن ورجال ارداب  .مر وقت غري ةسري مل ةنب فيب أثر للمرأة اليت ةبحثــا عنهــا وقــررا

العودة ىل مكاهنما األول يف انتظار خروجها.
 3ـ خرجت من السوق وبرفقتهــا رجــل حيمــل بعــض األشــياء بــني بظــة وأخــر تتأملــب مبتســمة م تملــت ســاعتها و إا
ابلسيارة الفارهة تقف فجأة ليرتجل منها السائق م خا األشياء اليت حيملها الرجل م ةفتح أحــد أبــواب املقعــد
اخللفي لتجل

يف هدوء م ةطبق الباب وتنطلق العربة .أخا الرجل ةتلفت حولــب منبهـرا م تمــل ورقــة الــرايالت

اخلمسة اليت وضعت يف ةد  ،مظهر العام ال ةدل علا أنب أحد العاملني يف اتـالت التجارةــة أو أحــد ابمــال..
تملب االثنا القابعا فوق املقعد م اقرتاب منب..
ـ ماإا حدث!..
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ـ أةن إهبت ..
ـ من ؟
ـ املرأة اليت كانت معي..
ـ وهل كانت امرأة..
تمــل االثنــا مرتعبـا م دس ورقــة الــرايالت اخلمســة يف جيــب أحــدهم وعــاد أدراجــب .مــد ارخــر ةــد وأخـرج
الورقة من جيب صاحبب تملها م صر ..
ـ تمل  ..هنا صورهتا..
وأخا ةقرب الورقة مــن وجــب صــاحبب الــاي أخــا ةبحــث عــن الصــورة ،فلمــا مل ةعثــر عليهــا تمــل وجــب صــاحبب
وصر فيب..
ـ ايهلل

صورهتا فوق خدك.

ـ .........................
 4ـ امسك االثنا أبةدي بعض كل واحد ةشد ارخر يف غضب وجتمهر القوم.
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أخــا ةعــد درجــات س ــلم املنصــة ..واحــد ..اثنــا  ..وكان ــت الثالثــة ســطح املنص ـة ال ــيت تربــع فوقهــا كرس ـيا
وطاولــة انتصــب عليهــا القطــا للصــوت وكأســا مــن الءجــاج األبــيض وقســطل مــاء صــغري فــوق ســطحب قوالــب ثلــج
ملفوف بفوطة بيضاء.
جل ـ

فــوق أول كرســي م أخــا ةقلــب أوراقــا دســها ىــت بطــب وهــو ةتجــب ىل املنصــة .طــال تقليــب األوراق

دعك جبينب بيد اليم م أخا ةتأمل الكراسي الفارغة املرصوصة أمامب.
(أخــوان ..األوراق بــني ةــدي فارغــة مبعـ أصــح بيضــاء .خاليــة مــن أي حــرف  ..أةهــا األخــوة ..لقــد نســيت
نص اتاض رة ..منا يف الااكرة شيء لا كتبت فأرجو املعارة ..إا كا هناك سقا  ..أو تقمص هفوة).
وصمت ..توقف عــن الكـالم  ..ورا الصـمت مل تنــب

املقاعــد بكلمــة ..ىــرك قلــيال يف مكانــب وأفــرغ قلــيال

من املاء يف احد الكأسني..
(أةها األخوة ..منا بدء اخلليقة ..واإلنسا ةبحث عن مكانب املناسب ..و ..و)..
خرج من بني املقاعد طفل يف الثالثة من عمر رث الثياب ةطارد شيئا غري مرئي وأخا صوتب الطفــويل اعــال
أل القاعة ..سحنتب املعروقة تدل علا أنب حيتاج ىل عناةة فائقة يف التغاةة حىت ةصبح سواي.
شعر ابالرتباك  ..هنض من مكانب بعد أ توقــف عــن مواصــلة ابــدةث .وهنــا توقــف الطفــل عــن الــركض بــني
املقاعد تمل الواقف علا املنصة ..انفجر ابكيا م اندس خلف أحد املقاعد وتالشا .
أصلح من وضع عقالب ..م ث أطراف غرتتب ..وعاد ىل اعلوس .
(آسف لتوقفي عن ابدةث ـ ضاحكا منا أةن وصلنا يف النقا ـ آمل أ ةساعدن أحدكم )..
را الصمت ..مل تكن هناك جابة فورةة..
(آ  ....آ  ...تاكرت  ..أ املرحلة اليت قطعهــا اإلنســا حــىت وصــل ىل وقتنــا الـراهن ..جتاربــب فيهــا أكــرب
من الءمن  ..أو استيعاب املساحة املكانية فلو تلفتنا ينا.ومشاال).
صمت وأخا ةتلفت ينا ومشاال والحا أثناء إلك أ هناك برةقا فوق اعدار الاي عن ينــب للقاعــة ..أخــا
ةــدقق ملعرفــة كينونتــب  ..أخــات تصــغر فتحت ـا عينيــب وتصــلبت ةــد اليســر فــوق األوراق بينمــا ارتفعــت ةدةــب اليم ـ
وهي تشري ىل مكا الربةق الاي انفصل عن اعدار وأخا ةقرتب ..
كانت عينني بشرةتني مثلجتني .أخات ترتاقص فوق املقاعد وهدةرا حادا أل القاعــة عنــد كــل حركــة تصــدر
منها .ويف وسط القاعة توقفت العينا عن التجوال ..وأخات إرات من الغبار تتكو متقــاطرة مــن مجيــع االجتاهــات
لتربز فتاة مجيلة التقاسيم يف الثالثني من عمرها ترتدي ثواب أبيض فضفاضا .وقد ربطت وسطها حبـءام أســود وأخــات
تتلــو راقصــة ..ترســم أبقــدامها ابافيــة علــا أرض القاعــة وبــني صــفوف الكراســي خطــوات متناغمــة ..واهلــدةر ةرتفــع
بني بظة وأخر .
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وضع رأسب بني كفيب علا الطاولة  ..وأخا ةتأملها يف هدوء  ..وختلص من بظة املفاجأة.
(أةها  ..األخوة)..
دفن رأسب يف األوراق اليت بني ةدةب ..م غري وضع النظارة  ..علا أرنبة أنفب ..
(عندما احرتق ..هاا الكو  ..بعد وجود األول  ..حل الطوفا الاي أنقا البشرةة من النهاةة املظلمة).
صوب نظر ىل املوقع الاي ترقص فيب الفتاة فلم جيدها وخيم الصمت علا القاعة.
رفع رأسبّ ..
(كــا التك ــو اع دة ــد  ..ال ــاي مع ــب انطمس ــت معــامل ابض ــارات القد ــة ..لتك ــو حض ــارة جدة ــدة ..وم ــن
خالل السياق التطوري ما أن فيب ار  ..إ.)..
هنا ارتفع صوت سيارة سعاف ..ومههمة أصوات ال متيء لنساء ورجال وأطفال.
وةرتفــع بكــاء وليــد صــغري .أخــا ةتمــوج مــع صــوت منبــب ســيارة اإلســعاف وةعلــو عل ـا األصــوات امل تلطــة
وةتجان

مع صوت م إ أخا ةردد ...هللا أكرب  ..هللا أكرب  ..وواصل حدةثب.
( إ أ اإلنســا مل ةوفــق يف اختيــار الطرةــق ابقيقــي لالنعتــاق  ..هنــا كــا التبــاةن وكانــت ابــروب  ..ومعهــا

اندثرت أمم وم قتل ..م قتل  ..طفل يف مهد  ..طفل).
وانكــب علــا الطاولــة بقســوة األمــر الــاي معــب ارتطــم جبينــب ابلالقــط فــانبثق الــدم .مســح بكفــب علــا جبينــب
وأخا ةتأمل بقعة الدم ..وأمسك بطرف غرتتب وبللها يف املاء م أخا قطعة ثلج من قسطل املاء ووضعها علــا مكــا
اعر .
(أةهــا الســادة ..مل ةعــد هنــاك مك ــا مقــدس بعــد أ اســتبا اإلنس ــا ـ اريل ـ كــل شــيء مل ةعــد يف املعم ــورة
مكا آمن ..هنم ةقتلو الءهور  ..أبحاةتهم السوداء إات ابدوة ابدةدةة  ..ةقول الشاعر  ..الشاعر).
وةتحرك الالقط ارخر املنصوب علا الطاولة من مكانب يف جلبة واضحة..
(هو شي واملوت يف خوانب.
عاثر ابا ابنتظار لاتب.
شاحبا.
ابئسا.
حءةنا كئيبا ...
واحتضار السرور يف بسماتب).
وةتوقف عــن النطــق  ..فمــب مفتــو  ..كفــب اليمـ مرفوعــة ىل مســتو الـرأس ..وعينــا شاخصــتا يف الفـراغ
وخط أرجوان اللو ةنء من جبينب منداحا علا أنفب؛ وفمــب املفتــو ختــرج منــب كلمــات وحــروف متنــاثرة أخــات تنــدا
أو املق اعد كسيل عب ،أخا جيرف ما يف طرةقب من أشجار  ..وانس ..وحجــارة يف اجتــا غــري حمــدد .وةرتفــع تصــفيق
حاد.
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أدهلم الظالم ..مشل القاعة هدوء غرةب  ..وارتفع وقع أقدام تسري ..أخــا الوقــت ةتالشــا وةنبثــق ضــوء مــن
سقف القاعة أخــا ةتجــول بــني املقاعــد وةــربز ظــل نســا طوةــل وةصــل الضــوء ىل املنصــة .و إا ابتاضــر ةــدفن رأســب
بني ةدةب فوق الطاولة بشكل عادي كمن را يف ..سبات عميق..
❁❁❁
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من أنت؟
صرخت يف وجهي وهي تنتحب ،ال أدري سبب ها الثــورة املفاجئــة وقــد كنــا متفقــني علــا كــل شــيء ،وبعــد
أ انتصبت أمامي فجأة وبدو قصد ال أجد فيها اهلم الاي أحبث عنب منا آالف السنني وافتقدتــب بعــد دراكــي أب
ابياة أمر سهل تكوهنا ووجودها جمرد عبث ةشارك فيب اعميع دو ىدةد هلوايت ومراكء ،وكل فــرد بعــد إلــك وتــار
لنفسب املكا املناسب أما عرب اعماعة أو من خالل طموحب الاايت.
كانت من ضــمن طمــوحي الــاايت بعــد فشــلي الــار ةــع يف جيــاد رفيــق خملــص ةثرثــر طــول الطرةــق مكتفيــا مــين
بتعليــق بســيط أو مهســة عتــاب وكلم ـة مالحظــة ،وم ـن ه ـاا املنطــق كــا اق ـرتايب الس ـرةع وعــدم توجســي أو خــويف أب
ةكو هناك أحد.
مهســت هبــدوء :أان ال شــيء يف هــاا الوجــود بقــدر مــا أحــاول أ أكــو مهــا مش ـرتكا فكنــت أنــت اهلــم إاتــب.
طفحت عيناها ابلدموع وفغرت فاها لتقول كلمات توقفت عن اخلروج من داخلها.
رفعت ةدي وأخات أمسح دموعهـا الــيت انــداحت بغـءارة ،شــعرت بــوخء أمل يف جــانيب األةســر ىاملــت قلــيال
علا األمل م طوقت رأسها بيدي ،اقرتب وجهها من صدري م استلقا علا كتفي األةسر حيث األمل وأخــات أعبــث
بشــعرها املنطلــق علــا قفاهــا .وأخــات أفكــر يف ال شــيء ،تلبــد املوقــف ،مل ةعــد هنــاك مــا أقولــب وقــد بللــت دموعهــا
ردائي.
مر وقت ط وةــل وأــن علــا هــا ابالــة ،وفجــأة شــعرت أبنــين حباجــة ىل التبــول وأ اســتمر ةنــا علــا جلســتنا
هــا ســوف أبلــل مالبســي ،رفعــت رأس ـها عــن كتفــي وأخــات أتمــل وجههــا وقــد أســلبت أجفاهنــا وكأهنــا إهبــت يف
غفاءة رقيقة ،وعندما أحست بتململي فتحت عينيها و إا هبا مغارتني من الدم مل ةكن هنــاك ب بـ أو مقــل منــا مغــارة
فارغة من ابياة ،شعرت ويف فأمسكت مبعصمي وطوقتين كلتا ةدةها.
 :ال ختف ،كن معي أنين أخشا االنكسار.
نسيت رغبة التبول ،وتصلبت يف مكان أحاول اهلروب من تسليط نظرايت علــا وجههــا وشــفتيها املرتعشــتني،
ورغم رغبيت يف اهلروب توقف قليب عن النبض ،ومل أســحب ةــدي مــن بــني ةــدةها وشــعرت أبنــين حباجــة ىل مكــا أمــني
أخفي فيب نظرايت عن املنظر املرعب الاي أمامي ،أحنيت رأسي بني قدمي متأمال حجري ،ومدت ةــدها ىل رأســي ،مل
أجفل من ابركة وانقــاد رأســي معهــا ىل كتفهــا الــاي قربتــب بــدورها حــىت ةســند رأســي ،وتــاكرت أهنــا بعــد هـاا الوضــع
فقدت عينيها بعــد أ وصــل رأســي ملكانــب وخطــرت رةاي أخــر ولكــن هــي كانــت تبكــي ،أمــا أان فــابء ةطــوقين حــىت
شل كل أحاسيسي فلم ةعد ابلتايل يف رغبة للبكاء.
 :هيا بنا ..لقد أظلم الوقت..
قالت إلك م ىركت من مكاهنا ورفعــت رأسـي عــن كتفهــا واجتهـت بنظـرايت ىل جهــة أخــر و كنــت أ بــع
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حركات ةدةها وهي تقوم جبمع األشياء املتناثرة حوهلا .م هنضت من مكاهنا وارتدت عباءهتا م أصلحت الغطـاء فــوق
وجهها..
تخرت يف النهوض بعد أ تملــت الفضــاء الــاي أصــبح داكنــا بعــض الشــيء وأشــبا العــرابت وزرافــات مــن
الناس جتل

يف أماكن متباعدة حولنا تعد نفسها للرحيل أما بلول الظالم أو خوفا من برد الشتاء.

الســاعة تشــري ىل الســابعة مســاء ،اهلــدوء خمــيم علــا املكــا ويب رغبــة أحــاول مقاومتهــا للتطلــع يف عينيهــا،
ولكن أهرب بعيدا.
وقفت قليال قبل أ أأين لطي الفراش الاي جنل

عليب ..و إا أبنفاسها تلفح وجهي وةدها تطوقين.

 :أمازلت مرتعبا.
وجهها ةطفح بشرا وحيوةة ،وصوهتا اهلادي ارسر أل وجودي ثقة و حساسا ابلقرب ..
امتدت ةد ي عاهبا من خلفي حىت أواجهها فلم أمتكن مــن ســحبها ،وهنــا اســتدرت يف حركــة سـرةعة فـ إا يب
أواجب ابلفراغ مل ةكن هناك أحد ،أخات أتلفت حويل ،مل ةكن هناك سو عربيت والفراش الــاي تنــاثرت عليــب قشــور
حبات الفستق وأوراق وجمالت ال أدري مىت أحضرهتا.
عــدوت أــو العربــة ..مل أجــد أحــدا بــداخلها ،وشــد نظــري شــبح ةتســلق .الص ـ ور مبتعــدا ،مــا أ تتــب حــىت
اختفــا .تص ــلبت يف مك ــان ،أخ ــا ال ــربد الق ــارص ك ــل أط ـرايف ،وأخ ــات أىس ـ

وجه ــي لق ــد أص ـبح أمل ـ

ب ــدو

نتوءات شعرت أنين أصبحت بدو أنف أو حماجر للعني أو فم ةتحرك فكا .
أشعلت حمرك العربــة ..تملــت وجهــي يف املـرأة الصــغرية املنتصــبة أمــامي ووجــدت كــل شــيء طبيعيـا .م نءلــت
ألمجع األوراق وطي الفراش م فتحت شنطة السيارة اخللفية لوضع الفراش يف مكانب املناسب.
 :وهل ترحل بدون.
كانــت تقــف خلفــي وقــد رفعــت الغطــاء عــن وجههــا وةــداها علــا خاصــرهتا ..هكــاا وجــدهتا بعــد أ أغلقـت
شنطة السيارة واستدرت ..هنا هي بااهتا.
اجتهت ىل ابب السيارة ارخر وركبت ،مل ةكن هناك حدةث نتبادلب طول طرةــق العــودة و كنــت بــني بظــة
وأخــر أخــتل

النظــر أوهــا وأمــام املســجد الكبــري كــا أوج الءحــام حيــث أر ل الســيارات تقــف وتتحــرك هبــدوء م

تقــف وتســرب امللــل ىل داخلـي فأخــات أتمــل عقــارب الســاعة والتفــت أوهــا و إا ـ ابملقعــد فــارغ .تطلعــت للمقعــد
اخللفي ..مل ةكن هناك أحد وىركت السيارة قليال وىركت معها وأان أتلفت أحبث عنها بني مقدمات العــرابت وزحــام
املش ــاة .وأم ــام ش ــارة امل ــرور ع ــدت طرةق ــي م ــرة أخ ــر أحب ــث عنه ــا فل ــم أص ــل ىل نتيج ــة رغ ــم أض ــواء أعم ــدة الن ــور
واستطاعيت متييءها أمام آالف النسوة بطوهلا الفارغ ومشــيتها املتميــءة وطرةقــة احتضــا العبــاءة ومــررت مــن أمــام ابب
املقربة اليت تقبع جنوب املسجد الكبري ..كا الباب مفتوحا وأانس ةقفو أمامب ..أخات أتمل الوجو فـ إا هبــا هــي
كل الوجو وجهها.
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ترجلت من العربة رغم صرا رجل املرور والعرابت اليت خلفي ،وأخات أعدو أوها.
أجل كانت ها املرة هي ،وكانت أةضا أحداقها جموفة..
أخات أمد ةدي مسلمتني..
مل ةكن هناك أحد سواان..
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هل أان فعال حباجة ىل كمية من ابء حىت أعيد حساابيت ،وأخفف من سرعيت ،قد ةكــو يف األمــر مغالطــة،
منا املالحا أ حالة الوجوم أخات ىتل مساحة كبرية من بيــدر أايمــي ..مل ةعــد للفــر النصــيب الكــايف بعــد أ كــا
املسيطر بعدتب وعتاد علا منطي املتلهف أب أكو يف كل الثنــااي بســمة رقيقــة ،رعــدا هــادرا ،نــداء ةســتحلب صــدةد
األايم.
ت ــاكرت أن ــين وحي ــد حل ــم موب ــوء ل ــب أط ـراف كم ــا اإلخطب ـو  ،عمي ــاء مت ــتص رحي ــق ابي ــاة م ــن األش ــياء ال ــيت
تصــادفها م ختتفــي ..بعيــدا عــن العيــو والشــك ةقتلهــا ،ةــءرع ســهامب املســمومة يف أعمــاقي وةكــو الســقم األصــفر
و غفاءة النوم.
تاكرت إلك والطرةق الطوةل حيتوةين يف سفر آخر أو التالشي مبتعدا وصــوتك ةقــول ( هنــا حماولــة للهــرب)
تــاكرت هنــا املــرة الثالثــة للهــرب ،لــن أجــءم أبهنــا حماولــة إلهنــاك قــواي حــىت أتقــدم بشــكل واقــع ملمــوس بعيــدا عــن
األحــالم الــيت أحلــق معهــا هــراب لــا أان فيــب ،اهنــم تصــو رحيــق الءهــور ةعبثــو أبزهــار ابدةقــة وةطلقــو األصــوات
النشاز لقتل كل ما هو مجيل ،وها أنت متارسني الدور إاتب .
ـ أعرف  ..ملاإا الغياب..
ـ وما أدراك ؟
ـ وقوف ..رفيقاتك وحيدات ورحيلهن دونك ..
ـ ان متعبة ..
ـ وهل هاا التعب  ..ةدفعك ىل اهلروب حىت مين ..
ـ أجل ! .. !..
تردد صدي (أجل) يف داخلي م طفح علا السطح ،مل ةكن معي آخرو  ،منا انتصــب فــوق املقاعــد اتيطــة
مبكتيب ،هياكل آدمية وأخات األصوات اتيطة ترتفع جملجلــة تنــاق

أمـرا ال أدركــب ،و إا أبحــدهم ةــتقمص صــوتك،

ةعل ــن بش ــكل افت ـءازي انس ــحايب غ ــري اإلنس ــان مت لي ــا ع ــن م ــواقعي املتقدم ــة للغ ـءاة ال ــاةن أخ ــاوا ةه ــدمو املن ــازل،
ةغتصبو النساء ،ةقتلو األطفال ،ةقتنصو األرض.
أخات أتلفت ينا ومشاال أ بع اعماجم املتحركة فــوق هــا اهلياكــل راصــدا حركــة كــل فــك ومتابعـا مــا وــرج
من كلمات وغبار ،امتألت الغرفة اخلالية ال مــين ابلغبــار وقصاصــات الــورق وابــروف والعبــارات املتنــاثرة وأزةــء راي
منتصف شبا تصفع واجهات الدور وىطم أغصا األشجار اللدنة..
ـ لن أنتظر  ..أكثر .
ـ ................
ـ لقد أصبح املوقف صعبا ..
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ـ وماإا بيدي  ..أنت يف حل من أي ارتبا .
ـ وهبا السهولة..
ـ أبدا منا حىت ال أكو سببا يف تعاسة ارخرةن.
ـ إا..
ـ إا أعلن مويت للمرة الثانية وهاا اإلعال ةعطيك حكم التمتع اببرةة الكاملة واختيار البعد ارخر.
الضجيج ةرتفــع والكلمــات املتداخلــة مل تعــد جتــدي بعــد أ تباةنــت املواقــف وأخــا االئــتالف ةتفتــت وةصــبح
حماورا ،كل حمور ةناق

قضية ،جانبية بعيدة كل البعد عــن قضــيتنا ووقفــت وقــد وضــعت كفــي علــا أإن م أغمضــت

عيين وغادرت مكتيب ..
أخات أزةح ما ةعرتض طرةقي من نفاايت الطرةق ىل الباب طوةل حيتاج ىل آخرةن مل أحاول فتح عيين أو رفع ةــدي
مــن علــا أإن مســت دما كتفــي وصــدري ومقدمــة حــاائي ،االحتجاجــات ترتفــع ،واهنيــار األكــوام الــيت أمــامي تصــدر
أصوا لا ة كد هنا بقااي أانس مازالت فيهم بقااي ونبض..
وشــعرت أن ـك بقــريب أصــابعك العظيمــة انغرســت يف خاصــريت حماولــة شــد إراعــي اليم ـ ال أدري مــاإا كــا
املوقف فقط صوتك هو دليــل قربــك مــين ارتفــع الضــجيج ،تعــاظم الوقــت ،شــعرت أن حباجــة ىل فــتح عيــين ألر مــا
حــويل ،مل ةكــن هنــاك أحــد .الظــالم دام ـ  ،الســواد ةلــف املكــا  ،مازالــت مساعــة اهلــاتف علــا أإن أعــاود االتصــال
والصوت القادم ةقول ال أحد يف اعانب ارخر .انين وحيد وةدي تتصــلب عضــالهتا ،أشــعر ابخلــدر ةــدب يف أطــرايف،
الدم ةهرب ،خاصريت ت ملين ،اهنـم ةبكــو  ،البكــاء ابــار ةصــلين شــجنا ،الظــالم ال ةســمح برةةــة األشــياء ،ال شــيء يف
طرةقي سو البكاء الاي أخا ةقرتب أكثر ،ةقرتب أكثر  ..ةقرتب أكثر ..
❁❁❁
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