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ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺼﲑة

ً
ٍ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻗﺼﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻔﺤﺔ ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻻ أﺟﻴﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ املﻘﺪﻣﺎت ،ﻳﻤﻜﻦ أن أﻛﺘﺐ
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﺔ ،أﻣﺎ رﻓﻴﻘﺔ ﻋﻤﺮي ﻓﻬﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻬﻢ ،ﺗﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻨﻮم ﻛﻤﺎ
ﺗﻜﺘﺐ وﻫﻲ ﺻﺎﺣﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺪورة اﻷرض ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو دورﺗﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺸﻤﺲ.
ﺗﻀﺤﻚ وﺗﻘﻮل :ﻧﺤﻦ أﺣﺮار ،ﻧﺪور ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺎء؛ ﺣﻮل أﻧﻔﺴﻨﺎ ،أو ﺣﻮل ﻏريﻧﺎ ،أو ﻻ
ﻧﺪور.
ﻟﻜﻦ ﻋﻘﲇ ﻳﺪور ،رﻏﻢ ﻣﺸﻴﺌﺘﻲ ،ﰲ اﻟﻨﻮم ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻴﻘﻈﺔ.
أﺻﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻋﲆ رﻧني اﻟﺠﺮس ،ﺻﻮﺗﻬﺎ ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ،ﰲ
ﻣﻜﺎن ﻓﻮق ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ،ﻫﻲ ﺗﻌﺸﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﻠﺔ ،ﻻ ﺗﻌﻮد إﱃ اﻟﻮﻃﻦ
أي
ٍ
ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺣﻞ ،ﻣﻬﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪت وﻃﺎل اﻟﻐﻴﺎب ،أراﻫﺎ أﻣﺎم ﺑﺎب ﺑﻴﺘﻲ ،ﺑﺤﻘﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﻠﻮن
اﻟﻨﺒﻴﺬ اﻷﺣﻤﺮ ،ﺣﺮﻗﺘﻬﺎ اﻟﺸﻤﺲ وأﻏﺮﻗﺘﻬﺎ اﻷﻣﻄﺎر ﰲ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل ،أﺻﺒﺤﺖ أﻗﻞ ﺣُ ﻤﺮة
ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،وإن ﻇﻠﺖ ﺣﻤﺮاء اﻟﻠﻮن ،ﻣﺘﻴﻨﺔ اﻟﻌﺠﻼت ﻗﻮﻳﺔ اﻟﻌﻀﻼت ،أﻗﻞ ﻗﻮ ًة ﺑﻤﺮور
اﻟﺰﻣﻦ ،ﺗﺠ ﱡﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺠﺘﺎز املﻄﺎرات واملﺤﻄﺎت ،ﺗﻨﺰﻟﻖ وراءﻫﺎ ﺑﺨﻔﺔ ﻓﻮق
اﻟﺸﻮارع املﺮﺻﻮﻓﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ،وﺗﻐﻮص ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﰲ اﻷزﻗﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻔﺮ واملﻄﺒﺎت ،ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ
وﻣﻼﺑﺴﻬﺎ وأوراﻗﻬﺎ ،ﻣﻘﺒﻀﻬﺎ ﻣﺘني ﻻ ﻳﻨﺨﻠﻊ ،ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻤﻬﺎ ،داﺧﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺤﺠﻢ ﻛﻒ اﻟﻴﺪ.
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ً
ﻣﺴﺠﻼ ﰲ أﻗﺴﺎم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ
اﺳﻤﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻛﺎن
اﻟﺴﺠﻮن وإدارات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﴩ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واملﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﻳﺤﻤﻠﻖ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﴩﻃﺔ ﺑﻤﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ اﺳﻤﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﻲ ،ﻳﺘﺄﻣﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﰲ ﺟﻮاز
ﺳﻔﺮﻫﺎ ،ﻳﺒﺘﺴﻢ ﰲ وﺟﻬﻬﺎ :ﺣﻤﺪ ﷲ ع اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذة .ﻳﺪق ﺑﺎملﻄﺮﻗﺔ ﻋﲆ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮﻫﺎ
ﻓﺘﺪﺧﻞ .وإن وﺻﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ،ﻳﻌﺘﺬر ﻟﻬﺎ ِﺑ ﱠ
ﺮﻗﺔ ورﺛﻬﺎ ﻋﻦ أﻣﻪ،
ﻳﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻛﺮﺳﻴٍّﺎ ﻟﺘﺴﱰﻳﺢ وﻛﻮب ﻣﺎء :آﺳﻒ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذة ،ﻋﻨﺪي أواﻣﺮ ﻻزم أﻧﻔﺬﻫﺎ .وإن ﻛﺎن
ٍ
ﺑﺼﻮت ﻏﻠﻴﻆ،
ﻋﻀﻮًا ﺑﺤﺰب اﻟﺠﻬﺎد أو داﻋﺶ أو ﺣﺰب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻳﻜﴩ ﻋﻦ أﻧﻴﺎﺑﻪ ﻣﱪﻃﻤً ﺎ
ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﴩ،
وﻳﺤﺠﺰﻫﺎ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ
ٍ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺮﴇ ﺑﺎﻟﺠُ ﺬام وأﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن أو اﻟﻜﻔﺮ ،ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻜﻮاﻓري ﺳﻮﺳﻮ ،ﻛﺎن ﺷﻬريًا ﰲ اﻟﺤﻲ اﻟﺮاﻗﻲ ﺑﺠﺎردن ﺳﻴﺘﻲ ،اﻛﺘﺴﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﺤﻼﻗﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ،أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻣﺎﻫﺮة ﺗﺪرك أﻓﻜﺎ ًرا ﻣﺪﻫﺸﺔ ﰲ اﻟﺮءوس اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻮص
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﺄﺗﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ اﻟﺮاﻗﻲ إﱃ ﻣﺤﻠﻪ اﻷﻧﻴﻖ ﺑﺸﺎرع اﻟﺘﻨﻬﺪات ،ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل ﻣﻦ املﺜﻘﻔني
أو اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻳﺆﻣﻨﻮن أن اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻄﻮﱠر ﻋﱪ ﻣﻼﻳني اﻟﺴﻨني ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت ﻋﲆ
رأﺳﻬﺎ اﻟﺸﻤﺒﺎﻧﺰي اﻷم اﻟﻜﱪى ،وأن اﻷرض ﻛﺮوﻳﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﺸﻤﺲ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ ،وأن
اﻟﻜﻮن ﻧﺸﺄ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ ﺣني ﺣﺪث اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻜﺒري واﻧﺘﴩت ﰲ اﻟﻔﻀﺎء ذرات ،ﺗﻨﺎﺛﺮت
وﺗﺠﻤﱠ ﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أول ﻣﺎدة أو أول ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد.
وﻛﺎن ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻜﻮاﻓري ﺳﻮﺳﻮً ،
أﻳﻀﺎ ،اﻟﺒﻮاﺑﻮن واﻟﻄﺒﺎﺧﻮن ﰲ ﻗﺼﻮر اﻟﺒﺎﺷﻮات
اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﺠﺪد ﰲ ﺟﺎردن ﺳﻴﺘﻲ ،ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺤﺎج ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺸﻬري ﺑﺎﺳﻢ ﻃﺒﺎخ اﻟﺒﺎﺷﺎ؛ رﺟﻞ
ﴎا.
ﺳﻤني ﻣﻤﻠﻮء ﺑﺎﻟﺴﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪي واﻟﻄﻌﺎم اﻟﻔﺎﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﺘﻠﻌﻪ ٍّ
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﱰك رأﺳﻪ ﺑني ﻳﺪي اﻟﻜﻮاﻓري ﺳﻮﺳﻮ ،ﻳﺤﻜﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻦ املﻤﺎﻟﻴﻚ
واﻷﺗﺮاك ،ﻛﻴﻒ ﻋﺎﺷﻮا ﰲ اﻷﻧﺎﺿﻮل ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺬﻛﺮ اﻷﺳﻼف ﻣﻦ أﺟﺪاده وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ ﺟﺪه
اﻟﻜﺒري ،اﻟﺬي ﺣﻜﻰ ﻟﻪ وﻫﻮ ﺻﻐري أن ﷲ ﺧﻠﻖ ﻟﻠﺜﻮر ﻗﺮﻧني؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻷرض ﻓﻮق ﻗﺮن،
وإن ﺗﻌﺐ ﻣﻦ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﺣﺮك رأﺳﻪ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻗﺮﻧﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻳﻀﺤﻚ اﻟﻜﻮاﻓري ﺳﻮﺳﻮ :ﻣﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﻳﺎ ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮر.
– ﻻ ،ﻣﻌﻘﻮل ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻮ ،اﻣﺎل اﻟﺰﻻزل واﻟﱪاﻛني واﻟﱪق واﻟﺮﻋﺪ ﺑﻴﻴﺠﻮا ﻣﻨني؟
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– ﻣﻨني ﻳﺎ ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮر؟
– ملﺎ اﻟﺜﻮر ﻳﺤﺮك اﻷرض ﻋﲆ راﺳﻪ ﻣﻦ ﻗﺮن ﻟﻘﺮن ﻳﺤﺪث اﻟﱪق واﻟﺮﻋﺪ ،واﻟﺰﻻزل ﺗﻬﺰ
اﻷرض.
ﻳﻀﺤﻚ اﻟﻜﻮاﻓري ﺳﻮﺳﻮ :ﻣﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﻳﺎ ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮر.
– ﻻ ،ﻣﻌﻘﻮل ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻮ.
– اﻟﻜﻼم ده ﻛﺎن زﻣﺎن ﻗﺒﻞ ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ.
– ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ ﺧﻮاﺟﺔ ﻳﻬﻮدي ﻧﴫاﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﺶ رﺑﻨﺎ.
– ﻻزم ﺗﻌﺮف ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ ﻳﺎ ﺣﺎج ،اﺳﻤﻌﻨﻲ.
– ﺳﺎﻣﻌﻚ ﻳﺎ ﺧﻮﻳﺎ.
– ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ أﻣﻪ وﻟﺪﺗﻪ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪرا ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎ وﻟﺪت املﺴﻴﺢ ﺑﺄﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﻴﺖ
ﺳﻨﺔ أو أﻛﱰ ،وﻛﺎﻧﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأوروﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وﻋﺎﻳﺸﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﻈﻼم،
درس ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ اﻟﻄﺐ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻔﻠﻚ ،واﻛﺘﺸﻒ أﺧﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﲇ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ،ﻣﻨﻬﻢ
أرﺳﻄﻮ.
– أرﺳﻄﻮ ﻛﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻮ؟
– أرﺳﻄﻮ ﻛﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻳﺎ ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮر وﺑﻴﻨﴩ أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ،واﻋﺘﱪﺗﻪ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﻋﻈﻢ وأﻏﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻮال واملﻨﺎﺻﺐ ،ﻟﻜﻦ ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﺎر
ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺸﻒ ﺧﻄﺄ أرﺳﻄﻮ ،وإن اﻷرض ﺑﺘﺪور ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﻮل اﻟﺸﻤﺲ ،ﻏﻀﺒﺖ
ﻣﻨﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ واﻹﻟﺤﺎد واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻴﻌﺎرض اﻟﻜﺘﺎب املﻘﺪس وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ أرﺳﻄﻮ ﻋﻦ إن اﻷرض ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﺰﻋﺰع وﻻ ﺗﺘﺤﺮك أﺑﺪ اﻟﺪﻫﺮ ،ﻗﺪﻣﻮا
ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وأداﻧﻮه ،وﻣﺎت ﻓﻘري ﻣﺴﻜني ﻣﻌﺰول ﰲ ﺑﻴﺘﻪ.
– ﻣني ﻗﺎل ﻟﻚ اﻟﻜﻼم ده؟
– اﻟﺒﺎﺷﺎ اﻟﲇ ﺑﺎﺣﻠﻖ ﻟﻪ ﺷﻨﺒﻪ ودﻗﻨﻪ.
– اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻮ؟
– أﻳﻮة ﻳﺎ ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮر.
– ﻻزم ﻛﻼﻣﻪ ﺻﺢ ﻣﻴﺔ املﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ أﻧﺎ ﻣﺶ ﺣﺎﺳﺲ إن اﻷرض ﺑﺘﺪور ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻮ!
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– ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺘﺪور ﺑﴪﻋﺔ ﻛﺒرية ﻳﺎ ﺣﺎج ،واﻧﺖ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ وﺑﺘﺪور ﻣﻌﺎﻫﺎ.
– ﻣﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻮ.
– ً
ﻣﺜﻼ واﻧﺖ راﻛﺐ ﺟﻮة اﻟﻘﻄﺮ ﻳﺎ ﺣﺎج ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺲ إﻧﻪ ﺑﻴﺠﺮي ﺑﴪﻋﺔ.
– ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻄﺮ ﻏري اﻷرض ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻮ ،وﻻ إﻳﻪ؟
– إﻳﻪ ﻳﺎ ﺣﺎج!
وﻳﻨﻔﺠﺮ اﻟﻜﻮاﻓري واﻟﺤﺎج ﻣﻨﺼﻮر ﰲ اﻟﻀﺤﻚ.
ﺗﺨﺮج ﻫﻲ ،رﻓﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﺮ ،ﺗﺠ ﱡﺮ ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺤﻤﺮاء ذات اﻟﻌﺠﻼت ،ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎملﻄﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت ،أو ﻋﺪة أﻳﺎم ﺣﺴﺐ ﻣﺰاج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واملﺨﺎﺑﺮات ،ﺛﻮﺑﻬﺎ
ﻣﻜﺮﻣﺶ وﺷﻌﺮﻫﺎ ﻣﻨﻜﻮش ،ﻧﺎﻣﺖ ﻋﲆ اﻟﻜﺮﳼ وإﱃ ﺟﻮارﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ،ﺗﻠﻤﺴﻬﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ إن
أﻓﺎﻗﺖ ﰲ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻓﺠﺄة ،ﺗﺨﴙ أن ﻳﴪﻗﻬﺎ أﺣﺪ وﻫﻲ ﻏﺎرﻗﺔ ﰲ اﻟﻨﻮم ،أو ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ
ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺘﻌﺐ ،وﰲ أﺣﺪ اﻟﺼﺒﺎﺣﺎت ،دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار ،ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﺒﺘﺴﻤً ﺎ ،وﻳﻘﻮل:
ﻣﱪوك ﻳﺎ أﺳﺘﺎذة ،ﺻﺪر اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﳼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ املﻌﺘﻘﻠني واملﻌﺘﻘﻼت ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ.
– أي ﻋﻴﺪ؟
اﻷﺿﺤﻰ اﻟﻜﺒري ،أو اﻟﻌﺒﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ،أو ﺷﻢ اﻟﻨﺴﻴﻢ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،ﻳﺼﺤﻮ اﻟﻨﺎس
ﰲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻟﻴﺸﻤﻮا اﻟﺒﺼﻞ واﻟﺮﻧﺠﺔ واﻟﻔﺴﻴﺦ ،ﻳﺘﻤﺸﻮن ﻋﲆ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻨﻴﻞ ،اﻷﻏﻨﻴﺎء
ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺸﻤﻮن اﻟﻨﺴﻴﻢ ﰲ املﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﱄ،
أو ﰲ اﻟﻐﺮدﻗﺔ وﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.
ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ اﻟﻔﺴﻴﺦ اﻟﻠﺬﻳﺬ ﻣﻦ ﻧﱪوه ،ﻣﻊ أﺻﻨﺎف اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻔﺎﺧﺮ وﻣﻌﻪ اﻟﺒﺼﻞ اﻷﺧﴬ
واملﻼﻧﺔ واﻟﺮﻧﺠﺔ ﻣﻦ ﴐورات اﻟﻌﻴﺪ ،ﻹﻋﺎدة اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
وﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺟﺪاد.
ﻛﻨﺖ أﺣﺐ اﻟﻔﺴﻴﺦ وﻫﻲ ﻻ ﺗُﻄﻴﻖ راﺋﺤﺘﻪ ،ﻻ ﺗﺰورﻧﻲ أﺑﺪًا ﰲ املﻮاﺳﻢ ،ﻻ ﺗﺤﺘﻔﻞ
ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد ،وﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ ﻻ ﺗﺬﻛﺮه ،إن ذ ﱠﻛﺮﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤ ﱡ
ﻂ ﺷﻔﺘﻬﺎ اﻟﺴﻔﲆ وﺗﻨﻬﻤﻚ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
– ﻛﻢ ﻋﻤﺮك؟
– ﻣﺶ ﻓﺎﻛﺮة.
– ﻣﺶ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻧﺘﻲ.
– اﻧﺘﻲ اﻟﲇ ﻣﺶ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
– ازاي؟
10

ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

– إﻳﻪ ﻳﻬﻤﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي؟
– ﻋﺎوزة أﻋﺮف اﻧﺘﻲ ﻋﺸﺘﻲ ﻛﺎم ﺳﻨﺔ.
– ﻟﻴﻪ؟
– ﻣﺶ ﻋﺎرﻓﺔ.
)اﻧﺘﻬﺖ

املﻘﺪﻣﺔ( 1

ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوي
اﻟﻘﺎﻫﺮة
 ٢٢ﻣﺎرس ٢٠١٧

 1ﺗﺘﺼﺪر ﻫﺬه املﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوي.
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١
ﺑﺪأ اﻟﴫاع ﺑﻴﻨﻲ وﺑني أﻧﻮﺛﺘﻲ ﻣﺒﻜ ًﺮا ﺟﺪٍّا ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺒﺖ أﻧﻮﺛﺘﻲ وﻗﺒﻞ أن أﻋﺮف ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﻦ
ﻧﻔﴘ وﺟﻨﴘ وأﺻﲇ ،ﺑﻞ ﻗﺒﻞ أن أﻋﺮف أي ﺗﺠﻮﻳﻒ ﻛﺎن ﻳﺤﺘﻮﻳﻨﻲ ﻗﺒﻞ أن أ ُ َ
ﻟﻔﻆ إﱃ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﺳﻊ.
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﺮﻓﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﻧﻨﻲ ﺑﻨﺖ ﻛﻤﺎ أﺳﻤﻊ ﻣﻦ أﻣﻲ .ﺑﻨﺖ!
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﰲ ﻧﻈﺮي ﺳﻮى ﻣﻌﻨًﻰ واﺣﺪ؛ ﻫﻮ أﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ وﻟﺪًا ،ﻟﺴﺖ ﻣﺜﻞ
أﺧﻲ!
أﺧﻲ ﻳﻘﺺ ﺷﻌﺮه وﻳﱰﻛﻪ ﺣ ٍّﺮا ﻻ ﻳﻤﺸﻄﻪ ،وأﻧﺎ ﺷﻌﺮي ﻳﻄﻮل وﻳﻄﻮل ،وﺗﻤﺸﻄﻪ أﻣﻲ
ﰲ اﻟﻴﻮم ﻣﺮﺗني ،وﺗﻘﻴﺪه ﰲ ﺿﻔﺎﺋﺮ ،وﺗﺤﺒﺲ أﻃﺮاﻓﻪ ﺑﺄﴍﻃﺔ.
أﺧﻲ ﻳﺼﺤﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ وﻳﱰك ﴎﻳﺮه ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،وأﻧﺎ ﻋﲇ ﱠ أن أرﺗﱢﺐ ﴎﻳﺮي وﴎﻳﺮه
ً
أﻳﻀﺎ.
إذن ﻣﻦ أﻣﻲ أو أﺑﻲ وﻳﻌﻮد ﰲ أي وﻗﺖ ،وأﻧﺎ ﻻ
أﺧﻲ ﻳﺨﺮج إﱃ اﻟﺸﺎرع ﻟﻴﻠﻌﺐ ﺑﻼ ٍ
أﺧﺮج إﻻ ﺑﺈذن.
أﺧﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺘﻲ ،وﻳﺄﻛﻞ ﺑﴪﻋﺔ ،وﻳﴩب اﻟﺤﺴﺎء ﺑﺼﻮت
ﻣﺴﻤﻮع ،وأﻣﻲ ﻻ ﺗﻘﻮل ﻟﻪ ﺷﻴﺌًﺎ.
أﻣﺎ أﻧﺎ ،أﻧﺎ ﺑﻨﺖ! ﻋﲇ ﱠ أن أراﻗﺐ ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ وﺳﻜﻨﺎﺗﻲ .ﻋﲇ ﱠ أن أﺧﻔﻲ ﺷﻬﻴﱠﺘﻲ ﻟﻸﻛﻞ ﻓﺂﻛﻞ
ﺑﺒﻂء وأﴍب اﻟﺤﺴﺎء ﺑﻼ ﺻﻮت.
ُ
ﺟﻠﺴﺖ واﻧﺤﴪ اﻟﺮداء ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻤﱰ ﻣﻦ
أﺧﻲ ﻳﻠﻌﺐ ،ﻳﻘﻔﺰ ،ﻳﺘﺸﻘﻠﺐ .وأﻧﺎ إذا ﻣﺎ
ﻓﺨﺬي ،ﻓﺈن أﻣﻲ ﺗﺮﺷﻘﻨﻲ ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺨﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎدة ﻓﺄﺧﻔﻲ ﻋﻮرﺗﻲ.

ﻣﺬﻛﺮات ﻃﺒﻴﺒﺔ

ﻋﻮرة!
ﻛﻞ ﳾء ﰲ ﱠ ﻋﻮرة وأﻧﺎ ﻃﻔﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي!
ﺣﺰﻧﺖ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ.
أﻏﻠﻘﺖ ﺑﺎب ﻏﺮﻓﺘﻲ ﻋﲇﱠ ،وﺟﻠﺴﺖ أﺑﻜﻲ وﺣﺪي.
ُ
ُ
ﻛﴪت ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﺎﻟﻴًﺎ،
ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ،أو ﻷﻧﻲ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ دﻣﻮﻋﻲ اﻷوﱃ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻷﻧﻲ
ْ
وﻟﻜﻦ ﻷﻧﻲ ﺑﻨﺖ!
ﺑﻜﻴﺖ ﻋﲆ أﻧﻮﺛﺘﻲ ﻗﺒﻞ أن أﻋﺮﻓﻬﺎ.
ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻴﻨﻲ وﺑني ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ﻋﺪاء.
ﻗﻔﺰت درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﺛﻼﺛًﺎ ﺛﻼﺛًﺎ ﻷﻫﺒﻂ إﱃ اﻟﺸﺎرع ﻗﺒﻞ أن أﻓﺮغ ﻣﻦ ﻋﺪ ﻋﴩة.
إن أﺧﻲ ورﻓﺎﻗﻪ ﻣﻦ أوﻻد وﺑﻨﺎت اﻟﺠريان ﻳﻨﺘﻈﺮوﻧﻨﻲ ﻟﻨﻠﻌﺐ ﻋﺴﺎﻛﺮ وﺣﺮاﻣﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ
أﺧﺬت إذﻧًﺎ ﻣﻦ أﻣﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮوج .أﺣﺐ اﻟﻠﻌﺐ! أﺣﺐ اﻟﺠﺮي ﺑﺄﻗﴡ ﴎﻋﺔ ،أﺷﻌﺮ ﺑﺴﻌﺎدة
ﻃﺎﻏﻴﺔ وأﻧﺎ أﺣﺮك رأﳼ وذراﻋﻲ وﺳﺎﻗﻲ ﰲ اﻟﻬﻮاء ،وأﻧﻄﻠﻖ ﰲ ﻗﻔﺰات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺤ ﱡﺪ ﻣﻨﻬﺎ
إﻻ ﺛ َِﻘﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﺗﺸﺪﱡه إﻟﻴﻬﺎ اﻷرض.
ملﺎذا ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻘﻨﻲ ﷲ ﻃﺎﺋ ًﺮا أﻃري ﰲ اﻟﻬﻮاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ وﺧﻠﻘﻨﻲ ﺑﻨﺘًﺎ؟ ُﺧﻴﱢ َﻞ إﱄ ﱠ
أن ﷲ ﱢ
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻄﻴﻮر ﻋﲆ اﻟﺒﻨﺎت!
وﻟﻜﻦ أﺧﻲ ﻻ ﻳﻄري!
ُ
َ
واﺳﺘْﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ،أﺣﺴﺴﺖ أن اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
ُ
وأﺻﺒﺤﺖ أﻓﺘﺶ داﺋﻤً ﺎ ﻋﻦ ﻣَ ﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺘﻌ ﱢﺰﻳﻨﻲ
ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺜﲇ ﻋﻦ اﻟﻄري.
ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﲇ ﱠ أﻧﻮﺛﺘﻲ.
ُ
أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺮﺟﻔﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺗﴪي ﰲ ﺟﺴﺪي ودوار ﰲ
ﻻ أدري ﻣﺎذا ﺣﺪث ﱄ وأﻧﺎ أﻗﻔﺰ؛
ُ
ورأﻳﺖ ﺷﻴﺌًﺎ أﺣﻤﺮ اﻟﻠﻮن!
رأﳼ،
ﻣﺎ ﻫﺬا؟
ُ
ُ
وأﻏﻠﻘﺖ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ
واﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ ،وﺻﻌﺪت إﱃ اﻟﺒﻴﺖ
اﻧﺨﻠﻊ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ
ﺑﺎب اﻟﺤﻤﺎم ﻷﺑﺤﺚ ﰲ اﻟﺨﻔﺎء ﴎ ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث اﻟﺨﻄري.
وﻇﻨﻨﺖ أن ﰲ اﻷﻣﺮ ﻣَ َﺮ ً
ُ
ُ
وذﻫﺒﺖ إﱃ أﻣﻲ أﺳﺄﻟﻬﺎ ﰲ
ﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ أ َﻟ ﱠﻢ ﺑﻲ،
ﺿﺎ
وﻟﻢ أﻓﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ،
ِ
ذﻋْ ٍﺮ.
ُ
ورأﻳﺖ أﻣﻲ ﺗﻀﺤﻚ ﰲ ﺳﻌﺎدة! وﺗﻌﺠﱠ ﺒ ُْﺖ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺎﺑﻞ أﻣﻲ ﻫﺬا املﺮض اﻟﻔﻈﻴﻊ ﺑﺘﻠﻚ
اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ؟!
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َ
ورأت أﻣﻲ دﻫﺸﺘﻲ وﺣريﺗﻲ ،ﻓﺄﺧﺬﺗﻨﻲ ﻣﻦ ﻳﺪي إﱃ ﻏﺮﻓﺘﻲ ﺣﻴﺚ ﱠ
ﻗﺼﺔ
ﻗﺼ ْﺖ ﻋﲇ ﱠ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺪاﻣﻴﺔ.
َ
َ
ُ
أواﺟ َﻪ أﺧﻲ أو أﺑﻲ أو ﺣﺘﻰ
أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ أﻣﻠﻚ
ﻟﺰﻣﺖ ﻏﺮﻓﺘﻲ
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﲆ أن ِ
اﻟﺨﺎدم اﻟﺼﻐري.
ﻻ ﺑﺪ أﻧﻬﻢ ا ﱠ
ُ
وأﻏﻠﻘﺖ
ﻃ َﻠﻌﻮا ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻋﲆ ﻋﻮرﺗﻲ ،وﻻ ﺷ ﱠﻚ أن أﻣﻲ ﻓﻀﺤﺖ ﴎي اﻟﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﺒﺎبَ ﻋﲇ ﱠ ﱢ
أﻓﴪ ﺑﻴﻨﻲ وﺑني ﻧﻔﴘ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ؛ أ َ َﻟ ْﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى
ﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﻴﺶ أﻳﺎﻣً ﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة
ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎت ﻏري ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ املﻠﻮﺛﺔ؟ أﻳﻤﻜﻦ
ٍ
ﻋﻀﻼﺗﻪ اﻟﻼإرادﻳﺔ اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ؟ ﻻ ﺑﺪ أن ﷲ ﻳﻜﺮه اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻮﺻﻤﻬﻦ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺎر.
وﺷﻌﺮت أن ﷲ ﻗﺪ ﺗﺤﻴﱠ َﺰ ﻟﻠﺼﺒﻴﺎن ﰲ ﻛﻞ ﳾء.
ُ
وﻧﻈﺮت ﰲ املﺮآة .ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻧﺘﻮءان ﺻﻐريان
وﻧﻬﻀﺖ ﻣﻦ ﻓﺮاﳾ أﺟ ﱡﺮ ﻛﻴﺎﻧﻲ اﻟﺜﻘﻴﻞ
ﻧﺒَﺘَﺎ ﻋﲆ ﺻﺪري؟
آهٍ ،ﻟﻴﺘﻨﻲ أﻣﻮت!
ﺑﻌﺎر ﺟﺪﻳ ٍﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺿﻌﻔﻲ واﻧﻜﻤﺎﳾ؟!
ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻳ ِ
ُﻔﺎﺟﺌﻨﻲ ﻛ ﱠﻞ ﻳﻮم ٍ
ﺗُ َﺮى أي ﳾء َ
آﺧﺮ ﺳﻴﻨﺒﺖ ﰲ اﻟﻐﺪ ﻋﲆ ﺟﺴﺪي؟ أو ﺗُ َﺮى أي ﻇﺎﻫﺮة أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺘﻔﺠﱠ ﺮ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻮﺛﺘﻲ اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ؟!
ُ
ﻛﺮﻫﺖ أﻧﻮﺛﺘﻲ.
ُ
أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻬﺎ ﻗﻴﻮد؛ ﻗﻴﻮد ﻣﻦ دﻣﻲ أﻧﺎ ﺗﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎﻟﴪﻳﺮ ﻓﻼ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺟﺮي وأﻗﻔﺰ،
ﻗﻴﻮد ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺴﻤﻲ أﻧﺎ ،ﺗﺴﻠﺴﻠﻨﻲ ﺑﺴﻼﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺰي واﻟﻌﺎر ﻓﺄﻧﻄﻮي ﻋﲆ ﻧﻔﴘ أﺧﻔﻲ
ﻛﻴﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﻴﻒ .ﻟﻢ أَﻋُ ْﺪ أﺟﺮي ،وﻟﻢ أَﻋُ ْﺪ أﻟﻌﺐ.
ﻫﺬان اﻟﻨﺘﻮءان ﻋﲆ ﺻﺪري ﻳﻜﱪان وﻳﻬﺘ ﱠﺰان ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺸﻴﺖ.
ُ
وﻗﻔﺖ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﺎﻣﺘﻲ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻔﺎرﻋﺔ أﺧﻔﻲ ﺻﺪري ﺑﺬراﻋَ ﱠﻲ ،وأﻧﻈﺮ ﰲ ﺣﴪ ٍة إﱃ
أﺧﻲ وزﻣﻼﺋﻪ وﻫﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮن.
ُ
ﻓﺎﻧﺴﺤﺒﺖ
ﻛﱪت ،ﻛﱪت ﻋﻦ أﺧﻲ ﻣﻊ أﻧﻪ أﻛﱪ ﻣﻨﻲ ﺳﻨٍّﺎ! ﻛﱪت ﻋﻦ أﻣﺜﺎﱄ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ُ
وﺟﻠﺴﺖ وﺣﺪي أﻓﻜﺮ.
ﻣﻦ وﺳﻄﻬﻢ
َ
َ
وﺧﻠﻔ ْﺖ
اﻧﺘﻬﺖ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ،ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻗﺼرية ﴎﻳﻌﺔ ﻻﻫﺜﺔ .ﻟﻢ أ َﻛ ْﺪ أﺣﺲ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ أدﺑ َﺮ ْت
ً
ﻃﻔﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﴍة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ.
ﱄ ﺟﺴ َﺪ اﻣﺮأ ٍة ﻧﺎﺿﺠﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ ﰲ ﺣﻨﺎﻳﺎه
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رأﻳﺖ ﻋﻴﻨَﻲ اﻟﺒﻮاب وأﺳﻨﺎﻧﻪ ﺗﻠﻤﻊ وﺳﻂ وﺟﻬﻪ اﻷﺳﻮد ﺳﻮاد اﻟﻔﺤﻢ ،واﻗﱰَبَ ﻣﻨﻲ وأﻧﺎ أﺟﻠﺲ
وﺣﺪي ﻋﲆ دﻛﺘﻪ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ أﺗﺎﺑﻊ ﺑﻌﻴﻨﻲ أﺧﻲ ورﻓﺎﻗﻪ وﻫﻢ ﻳَﺠْ ﺮون وﻳﻘﻔﺰون.
َ
ُ
ُ
راﺋﺤﺔ ﻣﻼﺑﺴﻪ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ،
وﺷﻤﻤﺖ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﻄﺮف ﺟﻠﺒﺎﺑﻪ اﻟﺨﺸﻦ ﻳﻠﻤﺲ ﺳﺎﻗﻲ
َ
ُ
ُ
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ
وﺣﺎوﻟﺖ أن أﺧﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺧﻮﰲ
اﺷﻤﺌﺰاز ،ﻟﻜﻨﻪ اﻗﱰَبَ ﻣﻨﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى،
ﻓﺎﺑﺘﻌﺪت ﰲ
ٍ
أﺣﺴﺴﺖ أﺻﺎﺑﻌَ ﻪ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ َ
ُ
ﱠ
ﺳﺎﻗﻲ
ﺗﺘﺤﺴﺲ
اﻟﺨ ِﺸﻨﺔ
أﺧﻲ وزﻣﻼﺋﻪ وﻫﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮن ،ﻟﻜﻨﻲ
ﱠ
وﺗﺘﺴ ﱠﻠﻘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻼﺑﴘ!
ُ
ُ
واﻧﺪﻓﻌﺖ أﺟﺮي ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻨﻪ.
ووﻗﻔﺖ ﻣﺬﻋﻮر ًة
ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺳﻮد اﻟﻜﺮﻳﻪ ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻄ ﱠﻠﻊ إﱃ أﻧﻮﺛﺘﻲ؟!
ُ
دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻴﺖ ،وﺳﺄ َﻟﺘْﻨﻲ أﻣﻲ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻧﺰﻋﺎﺟﻲ ،وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن
وأﺧﺬت أﺟﺮي ﺣﺘﻰ
ُ
ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻨﻔﻨﻲ
أﻗﻮل ﻟﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ .ﻟﻌَ ﱢﲇ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺨﻮف أو اﻟﺨﺰي ،أو ﻛ َﻠﻴْﻬﻤﺎ ،أو ﻟﻌَ ﱢﲇ
وأﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻨﺎ ذﻟﻚ اﻟﻮد اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ أﺣﻜﻲ ﻟﻬﺎ أﴎاري.
ﻟﻢ أَﻋُ ْﺪ أﺧﺮج إﱃ اﻟﺸﺎرع ،وﻟﻢ أَﻋُ ْﺪ أﺟﻠﺲ ﻋﲆ اﻟﺪﻛﺔ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ.
ُ
ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ املﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ذات اﻷﺻﻮات اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ واﻟﺸﻮارب اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ
ً
ُ
ُ
ٍّ
وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ
ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ﻓﻴﻪ إﻟﻬَ ﻪُ،
ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺧﻴﺎﱄ؛
رﺟﺎﻻ ،وﺧﻠﻘﺖ ﻟﻨﻔﴘ ﻋﺎ ًملﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺎﺟﺰ ًة ً
ٍ
ﻏﺒﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺘﻲ.
اﻟﺮﺟﺎل
ُ
وﺟﻠﺴﺖ ﰲ ﻋﺎ َﻟﻤﻲ ﻋﲆ ﻋﺮﳾ اﻟﺮﻓﻴﻊ أرﺗﱢﺐ اﻟﻌﺮاﺋﺲ ﻓﻮق اﻟﻜﺮاﳼ ،وأﺿﻊ اﻟﺼﺒﻴﺎن
ﻋﲆ اﻷرض ،وأﺣﻜﻲ ﻟﻨﻔﴘ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﱢ
ﻳﻨﻐﺺ ﻋﲇ ﱠ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﰲ وﺣﺪﺗﻲ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﱄ وﻋﺮاﺋﴘ ﺳﻮى أﻣﻲ ،ﺑﺄواﻣﺮﻫﺎ
اﻟﻜﺜرية اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﺖ واملﻄﺒﺦ؛ دﻧﻴﺎ اﻟﻨﺴﺎء املﺤﺪودة اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮح
ﻣﻨﻬﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﺜﻮم واﻟﺒﺼﻞ.
ﻟﻢ أﻛﻦ أﻫﺮب إﱃ ﻋﺎ َﻟﻤﻲ اﻟﺼﻐري ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺮﺟﺮﻧﻲ أﻣﻲ إﱃ املﻄﺒﺦ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل :ﻣﺼريك
إﱃ اﻟﺰواج .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻌ ﱠﻠﻤﻲ اﻟﻄﺒﺦ .ﻣﺼريك إﱃ اﻟﺰواج .اﻟﺰواج! اﻟﺰواج!
ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮدﱢدﻫﺎ أﻣﻲ ﻛ ﱠﻞ ﻳﻮم ﺣﺘﻰ ﻛﺮﻫﺘُﻬﺎ ،وﻟﻢ أﻛﻦ أﺳﻤﻌﻬﺎ
ﺣﺘﻰ أﺗﻤﺜﱠﻞ أﻣﺎﻣﻲ ً
رﺟﻼ ﻟﻪ ﺑﻄﻦ ﻛﺒري ﰲ داﺧﻠﻪ ﻣﺎﺋﺪة ﻃﻌﺎم.
ُ
ارﺗﺒ َ
راﺋﺤﺔ املﻄﺒﺦ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺰوج.
ﻄ ْﺖ ﰲ ذﻫﻨﻲ
وﻛﺮﻫﺖ اﺳﻢ اﻟﺰوج ،وﻛﺮﻫﺖ راﺋﺤﺔ اﻷﻛﻞ.
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ﺳﻜﺘَ ْﺖ ﺟﺪﺗﻲ اﻟﻌﺠﻮز ﻋﻦ اﻟﺜﺮﺛﺮة وﻧﻈ َﺮ ْت إﱃ ﺻﺪري ،ورأﻳﺖ ﻋﻴﻨَﻴْﻬﺎ املﺘﺂﻛﻠﺘني ﺗﺘﺄﻣﱠ ﻼن
ُ
اﻟﱪْﻋﻤَ ْني اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ وﺗﺰﻧﻬﻤﺎ .ﺛﻢ رأﻳﺘﻬﺎ ﺗﻬﻤﺲ ﻷﻣﻲ ﺑﴚء.
َ
اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻟﻠﺒﻨﻲ ﻟﺘﺪﺧﲇ وﺗﺴ ﱢﻠﻤﻲ ﻋﲆ اﻟﻀﻴﻒ اﻟﺬي ﻣﻊ
وﺳﻤﻌﺖ أﻣﻲ ﺗﻘﻮل ﱄ :ارﺗﺪي
أﺑﻴﻚ ﰲ اﻟﺼﺎﻟﻮن.
َ
ُ
وﺷﻤﻤﺖ راﺋﺤﺔ ﻣُﺆاﻣَ ﺮ ٍة ﰲ اﻟﺠﻮ.
ُ
وﻛﻨﺖ أﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﻈﻢ أﺻﺪﻗﺎء أﺑﻲ وأﻗﺪﱢم ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻬﻮة ،وأﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺟﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ وأﺳﻤﻊ أﺑﻲ
ﱡ
وأﺣﺲ أن أﺑﻲ ﺑﺎﻋﱰاﻓﻪ ﺑﺬﻛﺎﺋﻲ
وﻫﻮ ﻳﺤﺪﱢﺛﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻔﻮﱡﻗﻲ ﰲ املﺪرﺳﺔ ،ﻓﺄﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﺣﺔ
ﻳﻨﺘﺸﻠﻨﻲ ﻣﻦ دﻧﻴﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﺌﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﺒﺼﻞ واﻟﺰواج.
ْ
وﻟﻜﻦ ملﺎذا اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻟﻠﺒﻨﻲ؟ ذﻟﻚ اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﻛﺮﻫﻪ .ﰲ ﺻﺪره ﻛﺸﻜﺸﺔ
ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﲆ ﻧﻬﺪَيﱠ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺮوزﻫﻤﺎ.
وﻧﻈ َﺮ ْت إﱄ ﱠ أﻣﻲ ﺗﺘﻔﺤﱠ ﺼﻨﻲ ،وﻗﺎﻟﺖ :أﻳﻦ اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻟﻠﺒﻨﻲ؟
ور َدد ُ
ﻋﻴﻨﻲ ،ﻓﻨﻈ َﺮ ْت إﱄ ﱠ ﰲ ًأﳻ وﻗﺎﻟﺖ:
ْت ﰲ ﻏﻀﺐ :ﻟﻦ أﻟﺒﺴﻪ! وملﺤَ ْﺖ ﺑﻮاد َر اﻟﺘﻤ ﱡﺮد ﰲ
ﱠ
ﺳﺎوي ﺣﺎﺟﺒَﻴْﻚ إذن.
ُ
ﻋﺒﺜﺖ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻲ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﺟﺒ ﱠَﻲ
وﻟﻢ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻗﺒﻞ أن أﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺼﺎﻟﻮن ﻷدﺧﻞ،
ﻓﻨﻜﺸﺘﻬﻤﺎ.
ﻣﺨﻴﻔﺎ ،ﻟﻪ ﻧﻈﺮة ﱢ
ً
ُ
ُ
وﺳ ﱠﻠ ُ
ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻓﺎﺣﺼﺔ
ورأﻳﺖ وﺟﻬً ﺎ ﻏﺮﻳﺒًﺎ
وﺟﻠﺴﺖ،
ﻤﺖ ﻋﲆ ﺻﺪﻳﻖ أﺑﻲ
ﺗﺸﺒﻪ ﻧﻈﺮة ﺟﺪﺗﻲ.
وﻗﺎل أﺑﻲ :إﻧﻬﺎ أوﱃ ﻓﺮﻗﺘﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﰲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.
ُ
ورأﻳﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ
ري ﻋﻦ إﻋﺠﺎب ﺑﻬﺬا اﻟﻜﻼم،
وﻟﻢ أ َر ﰲ ﻋﻴﻨ َ ِﻲ اﻟﺮﺟﻞ أيﱠ ﺗﻌﺒ ٍ
ُ
ُ
وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮة
ﻓﻮﻗﻔﺖ ﻣﺬﻋﻮر ًة
ﺗﺤﻮم ﺣﻮل ﺟﺴﺪي وﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﺻﺪري،
أﺟﺮي ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻋﻔﺮﻳﺖ ﻳﻄﺎردﻧﻲ.
ﱠ
ِ
ﻓﻌﻠﺖ؟
وﺗﻠﻘﺘْﻨﻲ أﻣﻲ وﺟﺪﱠﺗﻲ ﻋﲆ اﻟﺒﺎب ﺑﻠﻬﻔﺔ وﺷﻮق ،وﻗﺎﻟﺘﺎ ﰲ ﻧ َ َﻔ ٍﺲ واﺣﺪ :ﻫﻴﻪ ،ﻣﺎذا
ً
ُ
ُ
وﺟﺮﻳﺖ إﱃ ﻏﺮﻓﺘﻲ وأﻏﻠﻘﺖ اﻟﺒﺎب ﻋﲇﱠ ،وذﻫﺒﺖ
ﴏﺧﺔ واﺣﺪة،
وﴏﺧﺖ ﰲ وﺟﻬَ ﻴْﻬﻤﺎ
إﱃ ﻣﺮآﺗﻲ أﻧﻈﺮ إﱃ ﺻﺪري.
ﻛﺮﻫﺘﻬﻤﺎ! ﻫﺬان اﻟﱪوزان! ﺗﻠﻜﻤﺎ اﻟﻘﻄﻌﺘﺎن اﻟﺼﻐريﺗﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺤﺪﱢدان
ُ
وددت ﻟﻮ أﺟﺘﺜﱡﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﻮق ﺻﺪري ﺑﺴﻜني ﺣﺎد!
ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ!
ُ
اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻓﻘﻂ أن أﺧﻔﻴﻬﻤﺎ ،أن أﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻤِ َﺸ ﱟﺪ ﺳﻤﻴﻚ
وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ.
ﻟﻴﺒ ﱠ
ﻄﻬﻤﺎ.
17

ﻣﺬﻛﺮات ﻃﺒﻴﺒﺔ

ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﺜﻘﻴﻞ ،اﻟﺬي أﺣﻤﻠﻪ ﻓﻮق رأﳼ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﻳﻌ ﱢ
ﻄﻠﻨﻲ ﻛ ﱠﻞ ﺻﺒﺎح،
وﻳﺮﻫﻘﻨﻲ ﰲ اﻟﺤﻤﺎم ،وﻳ ُِﻠﻬﺐ رﻗﺒﺘﻲ ﰲ اﻟﺼﻴﻒ.
ملﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺼريًا ﺣ ٍّﺮا َ
ﻛﺸﻌْ ﺮ أﺧﻲ؟ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻓﻮق رأﺳﻪ ،وﻻ ﻳﻌ ﱢ
ﻄﻠﻪ ،وﻻ ﻳﺮﻫﻘﻪ؟
وﻟﻜﻦ أﻣﻲ ﺗﺘﺤ ﱠﻜﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﲇ وﺟﺴﺪي ﺣﺘﻰ ﺧﺼﻼت ﺷﻌﺮي.
ملﺎذا؟
ْ
وﻟﻜﻦ أي ﻓﻀﻞ ﻟﻬﺎ ﰲ أﻧﻬﺎ و َﻟ َﺪﺗْﻨﻲ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرس ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻷﻧﻬﺎ و َﻟ َﺪﺗْﻨﻲ؟
ُ
ٍ
ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻌﻴﺪة .ﺟﺌﺖ دون أن
ﺟﺌﺖ أﻧﺎ ﺑﻐري إرادﺗﻬﺎ ﰲ
ﻛﺄي اﻣﺮأة ،ﺛﻢ
ﺗﻌﺮﻓﻨﻲ ،ودون أن ﺗﺨﺘﺎرﻧﻲ ،ودون أن أﺧﺘﺎرﻫﺎ.
ﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ً
اﺑﻨﺔ ،وﻫﻲ ُﻓ ِﺮ َ
ﻟﻘﺪ ُﻓ ِﺮ ُ
ﺿ ْﺖ ﻋﲇ ﱠ أﻣٍّ ﺎ.
ً
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ ُﻓ ِﺮض ﻋﻠﻴﻪ؟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻲ ﺗﺤﺒﻨﻲ رﻏﻤً ﺎ ﻋﻨﻬﺎ
أﻳﻤﻜﻦ ﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺤﺐ
ﻓﻀﻞ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ؟ وﻫﻞ ﻫﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛﺜريًا ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺐ
ﺑﻐﺮﻳﺰﺗﻬﺎ ،ﻓﺄي
ٍ
َ
ً
أوﻻدَﻫﺎ ﺣﻴﻨًﺎ وﺗﺄﻛﻠﻬﻢ ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ؟
أﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﻲ ﺑﻬﺎ أﻣﻲ أﻛﺜﺮ إﻳﻼﻣً ﺎ ﱄ ﻣﻤﱠ ﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ أﻛ َﻠﺘْﻨﻲ؟!
وإذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻲ ﺗﺤﺒﻨﻲ ﺣﺒٍّﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴٍّﺎ ﻫﺪﻓﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻲ وﻟﻴﺲ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﻜﻮن ﻛﻞ
أواﻣﺮﻫﺎ ورﻏﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎ َر ُ
ض ﻣﻊ راﺣﺘﻲ وﺳﻌﺎدﺗﻲ؟!
أﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺒﻨﻲ وﻫﻲ ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻛ ﱠﻞ ﻳﻮم ﰲ ﻗﺪﻣﻲ ،وﰲ ﻳﺪي ،وﺣﻮل رﻗﺒﺘﻲ؟!
ُ
ﺧﺮﺟﺖ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ دون أن آﺧﺬ إذﻧًﺎ ﻣﻦ أﻣﻲ.
ﱠ
ُ
وﻟﻜﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﺎن ﻳﺨﻔﻖ ﻣﻦ
ﻣﺸﻴﺖ ﰲ اﻟﺸﺎرع وﻗﺪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻟﺘﺤﺪﱢي ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة،
اﻟﺨﻮف.
ً
ﻻﻓﺘﺔ ُﻛﺘِﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﱠ
ُ
ﺣﻼق ﻟﻠﺴﻴﺪات.
وملﺤﺖ
ً
ﺗﺮ ﱠدد ُ
ﻟﺤﻈﺔ ﺛﻢ دﺧﻠﺖ.
ْت
ُ
ﻧﻈﺮت إﱃ ﺧﺼﻼت ﺷﻌﺮي وﻫﻲ ﺗﺘﻠﻮﱠى ﺑني ﻓ ﱠﻜ ِﻲ املﻘﺺ اﻟﺤﺎد ،ﺛﻢ ﺗَﻬْ ِﻮي إﱃ اﻷرض.
أﻫﺬه اﻟﺨﺼﻼت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ أﻣﻲ إﻧﻬﺎ ﺗﺎج املﺮأة وﻋَ ْﺮﺷﻬﺎ؟ أﻳَﺨِ ﱡﺮ ﺗﺎجُ املﺮأة
ُ
ُ
ِ
رأﻳﺖ
وﺷﻌﺮت ﺑﺎﺳﺘﺨﻔﺎف ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺴﺎء؛
إﴏار واﺣﺪة؟
ﻟﺤﻈﺔ
ﻫﻜﺬا ﴏﻳﻌً ﺎ ﰲ
ٍ
ﺑﻌﻴﻨ َ ْﻲ رأﳼ أﻧﻬﻦ ﻳﺆﻣ ﱠِﻦ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﺗﺎﻓﻬﺔ ﻻ ﺗﺴﺎوي ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻬﻦ ﻗﻮ ًة
ُ
واﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﺷ ﱠﺪ ﻗﺎﻣﺘﻲ،
ﺟﺪﻳﺪ ًة ﺟﻌ َﻠﺘْﻨﻲ أﻋﻮد إﱃ اﻟﺒﻴﺖ وأﻧﺎ أﺳري ﻋﲆ ﻗﺪﻣني ﺛﺎﺑﺘﺘني،
وأن أﻗﻒ أﻣﺎم أﻣﻲ ﺑﺸﻌﺮي اﻟﻘﺼري.
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ً
ً
َ
ﺻﻔﻌﺔ ﺣﺎدة ﻋﲆ وﺟﻬﻲ ،ﺛﻢ ﺗَ َﻠﺘْﻬﺎ ﺻﻔﻌﺎت
ﴏﺧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻧﺎو َﻟﺘْﻨﻲ
ﴏﺧ ْﺖ أﻣﻲ
وﺻﻔﻌﺎت ،وأﻧﺎ أﻗﻒ ﻛﻤﺎ أﻧﺎ.
ُ
ﺗﺠﻤﺪت ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻲ اﻟﺘﺤﺪﱢي ﻗﻮ ًة ﻻ ﻳﻬﺰﻫﺎ ﳾء ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻲ اﻧﺘﺼﺎري
ﻛﺄﻧﻤﺎ
ﻋﲆ أﻣﻲ ﺟﺴﻤً ﺎ ﺻﻠﺒًﺎ ﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﺎﻟﺼﻔﻌﺎت.
ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪ أﻣﻲ ﺗﺮﺗﻄﻢ ﺑﻮﺟﻬﻲ ﺛﻢ ﺗﺮﺗ ﱡﺪ ﻋﻨﻪ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺮﺗﻄﻢ ﺑﺼﺨﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﻧﻴﺖ.
ﻛﻴﻒ َﻟ ْﻢ أَﺑْﻚِ ؟ أﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺒ ِﻜﻴﻨﻲ »اﻟﺸﺨﻄﺔ« اﻟﻮاﺣﺪة أو اﻟﺼﻔﻌﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ!
ﻟﻜﻦ دﻣﻮﻋﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ .ﻋﻴﻨﺎي ﻣﻔﺘﻮﺣﺘﺎن ﺗﻨﻈﺮان ﰲ ﻋﻴﻨ َ ْﻲ أﻣﻲ ﰲ ﺟﺮأة وﻗﻮة.
ً
ﻇﻠﺖ أﻣﻲ ﺗﺼﻔﻌﻨﻲ ،ﺛﻢ ﺗﻬﺎو ْ
ﺟﺎﻟﺴﺔ وﻫﻲ ﺗﺮدﱢد ﰲ ذﻫﻮل :ﻟﻘﺪ ﺟُ ﻨ ﱠ ْﺖ!
َت ﻋﲆ اﻷرﻳﻜﺔ
ُ
ُ
ٍ
وﺿﻌﻒ ،وﺷﻌﺮت ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ
رأﻳﺖ ﻣﻼﻣﺤَ ﻬﺎ ﺗﺮﺗﺨﻲ ﰲ اﻧﻬﺰا ٍم
أﺷﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣني
ﰲ أن أﻋﺎﻧﻘﻬﺎ وأﻗﺒﱢﻠﻬﺎ وأﺑﻜﻲ ﺑني ذراﻋَ ﻴْﻬﺎ ،وأﻗﻮل ﻟﻬﺎ :ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ أن أ ُ ِﻃﻴﻌﻚ داﺋﻤً ﺎ.
ُ
ُ
وﺟﺮﻳﺖ إﱃ
أﺑﻌﺪت ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﻴﻨَﻴْﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﺮف أﻧﻨﻲ ﺷﻬﺪت ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﺎ،
وﻟﻜﻨﻲ
ﺣﺠﺮﺗﻲ.
ُ
ُ
واﺑﺘﺴﻤﺖ ﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺼري ،وﻟﱪﻳﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﰲ ﻋﻴﻨﻲ.
وﻧﻈﺮت ﰲ املﺮآة
ُ
ﻋﺮﻓﺖ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﺼﺎر ،اﻟﺨﻮف ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ،
واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.
ُ
زال ﻣﻨﻲ اﻟﺨﻮف اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ أﻣﻲ ،ﺳﻘ َ
اﻟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒرية اﻟﺘﻲ
ﻄ ْﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ
ُ
أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻬﺎ اﻣﺮأة ﻋﺎدﻳﺔ ،وﺻﻔﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻗﻮى ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ أرﻫﺒﻬﺎ.
أَﻋُ ْﺪ أﺧﺸﺎﻫﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗَﻌُ ْﺪ ﺗﺆملﻨﻲ.
ُ
ُ
وأﺣﺒﺒﺖ
وأﺣﺒﺒﺖ املﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺪﺑري املﻨﺰﱄ،
ﻛﺮﻫﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﺠﺮة ﻣﻜﺘﺒﻲ،
أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺎ ﻋﺪا ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ.
ُ
ُ
دﺧﻠﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ
واﺷﱰﻛﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط املﺪرﺳﺔ؛
ُ
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺒﻌﺾ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ املﻮﺳﻴﻘﻰ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺳﻢ .وﻟﻢ ﻳَ ْﻜﻔِ ﻨﻲ ذﻟﻚ ،ﺑﻞ
ً
ُ
زﻣﻴﻼﺗﻲ وﻛﻮ ُ
اﺧﱰت ﻛﻠﻤﺔ اﻷُﻧْﺲ؟ ﻟﻢ أَد ِْر!
ﺟﻤﻌﻴﺔ أُﻃﻠِﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷُﻧْﺲ .ملﺎذا
ﱠﻧﺖ
ً
ُ
رﻏﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة إﱃ اﻷﻧﺲ؛ إﱃ أﻧﺲ ﺿﺨﻢ ﻛﺒري ﻻ ﻳﺆﻧﺴﻪ ﳾء،
ﺷﻌﺮت أن ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻲ
وﻟﻜﻨﻨﻲ
إﱃ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺆﻧﺴﻨﻲ وﺗﺤﺪﱢﺛﻨﻲ وﺗﺴﺘﻤﻊ إﱄ ﱠ وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻌﻲ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء.
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َ
ُ
ﺧِ ُ
وﻛﺮﻫﺖ
اﻟﺸﻌﻠﺔ املﺘﺄﺟﺠﺔ ﰲ ﻧﻔﴘ.
ﻠﺖ أن أي ارﺗﻔﺎع ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ،ﻟﻦ ﻳﻄﻔﺊ ﺗﻠﻚ
ُ
اﻟﺪروس املﺘﻜﺮرة املﺘﺸﺎﺑﻬﺔُ .
َ
أﺣﺴﺴﺖ أن
ﻛﻨﺖ أﻗﺮأ املﻮﺿﻮع ﻣﺮة واﺣﺪة ،واﺣﺪة ﻓﻘﻂ؛
اﻟﺘﻜﺮار ﻳﺨﻨﻘﻨﻲ ،ﻳﻘﺘﻠﻨﻲ .ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا … ﺟﺪﻳﺪًا … داﺋﻤً ﺎ.
ﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺣني دﺧﻞ إﱃ ﺣﺠﺮﺗﻲ ووﻗﻒ إﱃ ﺟﻮاري وأﻧﺎ أﺟﻠﺲ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﻲ ،إﻻ ﺣني ﻗﺎل:
أ َ َﻻ ﺗﺮﻏﺒني ﰲ اﻟﱰوﻳﺢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ً
ﻗﻠﻴﻼ.
ﻗﺎﺋﻠﺔ :أرﻳﺪ أن ﱠ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
أﺗﻤﴙ ﰲ اﻟﺨﻼء.
ﻓﺎﺑﺘﺴﻤﺖ
ﻃﻮﻳﻼ وﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ،
ﻗﺮأت
وﻛﻨﺖ ﻗﺪ
– اﻟﺒﴘ ﻣﻌﻄﻔﻚ وﻫﻴﺎ ﺑﻨﺎ.
وﺟﺮﻳﺖ إﻟﻴﻪُ .
ُ
ُ
ﻛﻨﺖ ﻋﲆ وﺷﻚ أن أﺿﻊ ﻳﺪي ﰲ ﻳﺪه
أدﺧﻠﺖ ﻧﻔﴘ ﰲ املﻌﻄﻒ ﺑﴪﻋﺔ
وﻧﻨﻄﻠﻖ ،ﻧﺠﺮي ﻣﻌً ﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻔﻌﻞ وﻧﺤﻦ أﻃﻔﺎل ،ﱠ
ُ
ﻓﺘﺬﻛﺮت ﻓﺠﺄ ًة
ﻟﻜﻦ ﻋﻴﻨ َ ﱠﻲ ﺗﻌ ﱠﻠ َﻘﺘَﺎ ﺑﻌﻴﻨَﻴْﻪ
اﻟﺴﻨني اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ أﻟﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎِ ،
وﻧﺴﻴ َْﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺪﻣﺎي اﻟﺠ ْﺮيَ  ،وﺗﻌ ﱠﻮ َدﺗَﺎ ﱠ
ري اﻟﺒﻄﻲء
اﻟﺴ ْ َ
ُ
ُ
وﴎت إﱃ ﺟﻮاره ﰲ ﺑﻂء.
ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻳﺪي ﰲ ﻣﻌﻄﻔﻲ
ﻛﺎﻟﻜﺒﺎر،
ِ
ﻛﱪت.
وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :ﻟﻘﺪ
وأﻧﺖ ً
َ
أﻳﻀﺎ.
–
– ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮﻳﻦ أﻳﺎ َم ﻛﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﻣﻌً ﺎ؟
– َ
ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺒﻘﻨﻲ ﰲ اﻟﺠﺮي داﺋﻤً ﺎ.
ِ
وﻛﻨﺖ ﺗﻜﺴﺒني داﺋﻤً ﺎ ﰲ »اﻟﺒﲇ«.
–
ً
ﻃﻮﻳﻼ ،ودﺧﻞ ﻫﻮاء ﻛﺜري إﱃ ﺻﺪري ﻓﺄﻧﻌَ َﺸﻨﻲ وﺟﻌﻠﻨﻲ ﱡ
أﺣﺲ أﻧﻨﻲ أﺳﱰﺟﻊ
وﺿﺤﻜﻨﺎ
ﺑﻌﺾ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ا ُمل ْﺪ ِﺑﺮة.
وﻗﺎل :أرﻳﺪ أن أﺳﺎﺑﻘﻚ ﰲ اﻟﺠﺮي.
ُ
ﻗﻠﺖ ﰲ ﺛﻘﺔ :ﺳﺄﺳﺒﻘﻚ.
ﻗﺎلِ :ﻟﻨ َ َﺮ!
ورﺳﻤﻨﺎ ﺧ ٍّ
ﻄﺎ ﻋﲆ اﻷرض ،ووﻗﻔﻨﺎ ﻣﺘﺠﺎو َرﻳْﻦ ،وﺻﺎح ً
ﻗﺎﺋﻼ :واﺣﺪ … اﺛﻨني … ﺛﻼﺛﺔ.
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻧﺠﺮي اﻟﺸﻮط.
ُ
ﻛﻨﺖ ﻋﲆ وﺷﻚ أن أﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ َ
أﻣﺴ َﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﴘ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ،
ُ
ُ
ورﻓﻌﺖ ﻋﻴﻨﻲ إﻟﻴﻪ وأﻧﺎ أﻟﻬﺚ ،ﻓﺮأﻳﺘُﻪ
ووﻗﻌﺖ ﻋﲆ اﻷرض ووﻗﻊ إﱃ ﺟﻮاري.
ﻓﺘﻌﺜ َﺮ ْت ﻗﺪﻣﻲ
ُ
ورأﻳﺖ ذراﻋﻪ ﺗﻤﺘﺪ ﻧﺎﺣﻴﺔ َﺧ ْﴫي،
ﻳﻨﻈﺮ إﱄ ﱠ ﻧﻈﺮة ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪﻣﺎء ﺗﺼﻌﺪ إﱃ وﺟﻬﻲ،
وﻫﻤﺲ ﰲ أذﻧﻲ ﺑﺼﻮت ﻏﻠﻴﻆ :ﺳﺄﻗﺒﱢﻠﻚ.
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ً
َ
ٍ
ﻟﺤﻈﺔ وَﻣَ َﻀ ْﺖ ﰲ أﺣﺎﺳﻴﴘ ﻛﺎﻟﱪق
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ،وﺗﻤﻨﱠﻴ ُْﺖ ﰲ
اﻧﺘﻔ َﺾ ﻛﻴﺎﻧﻲ
أن ﺗﻤﺘﺪ ذراﻋﻪ أﻛﺜﺮ وﺗﻀﻤﻨﻲ ﺑﻘﻮة … ﺑﻘﻮة ،وﻟﻜﻦ رﻏﺒﺘﻲ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ ﺗﺤ ﱠﻮ َﻟ ْﺖ ﺣني
ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ.
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻗﻲ إﱃ
ٍ
َ
ﻓﺄﻣﺴ َﻜﻨﻲ ﺑﻴ ٍﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ .وﻟﻢ أَد ِْر ِﻣﻦ أﻳﻦ واﺗَﺘْﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة
وزاده ﻏﻀﺒﻲ إﴏا ًرا،
اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ أﻗﺬف ﺑﺬراﻋﻪ ﰲ اﻟﻬﻮاء ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻨﻲ ،وأرﻓﻊ ﻳﺪي إﱃ ﻓﻮق ،ﺛﻢ أ َ ْﻫ ِﻮي ﺑﻬﺎ ﻋﲆ
وﺟﻬﻪ ﰲ ﺻﻔﻌﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ!
ﺗﻘ ﱠﻠﺒ ُْﺖ ﰲ ﻓﺮاﳾ ﺣﺎﺋﺮ ًة؛ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﺠﺘﺎح ﻛﻴﺎﻧﻲ ،وﺧﻴﺎﻻت ﻛﺜرية ﺗﻤ ﱡﺮ أﻣﺎﻣﻲ ،ﱠ
ﻟﻜﻦ
ً
ﺧﻴﺎﻻ واﺣﺪًا ﻳﺴﺘﻘ ﱡﺮ أﻣﺎ َم ﻋﻴﻨﻲ.
ﱡ
ﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮل َﺧ ْﴫي ،وﻧﻈﺮاﺗﻪ
اﺑﻦ ﻋﻤﻲ وﻫﻮ راﻗﺪ ﻋﲆ اﻷرض إﱃ ﺟﻮاري ،وذراﻋﻪ ﺗﻜﺎد
اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺗﺨﱰق رأﳼ.
وأﻏﻤﻀﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﻷﺳﺒﺢ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﱄ اﻟﺬي راح ﻳﺤ ﱢﺮك ذراﻋَ ﻪ ﺣﺘﻰ ﱠ
ُ
اﻟﺘﻔ ْﺖ ﺣﻮل َﺧ ْﴫي
ﺑﻘﻮة ،وﺣ ﱠﺮ َك ﺷﻔﺘَﻴْﻪ ﺣﺘﻰ ﻻﻣَ َﺴﺘﺎ ﺷﻔﺘَ ﱠﻲ وﺿﻐﻄﺘﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﻨﻒ.
ُ
ودﺳﺴﺖ رأﳼ ﺗﺤﺖ اﻟﻐﻄﺎء.
أﻳﻤﻜﻦ أن أﺻﺪﱢق؟! ﻳﺪي ﻫﺬه اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌَ ْﺖ وﺻﻔﻌَ ﺘْﻪ ،ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﺪي اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺠﻒ
ﰲ ﻳﺪه املﻮﻫﻮﻣﺔ؟!
ُ
ﺗﴪبَ ﻣﻦ
وأﺣﻜﻤﺖ اﻟﻐﻄﺎءَ ﺣﻮل رأﳼ ﻷﺣُ ﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑني ﻫﺬا اﻟﻮﻫﻢ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﻟﻜﻨﻪ ﱠ
ُ
ُ
وﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻲ ﻷﺧﻨﻖ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ
ﻓﻮﺿﻌﺖ اﻟﻮﺳﺎد َة ﻋﲆ رأﳼ
ﺗﺤﺖ اﻟﻐﻄﺎء إﱄ ﱠ،
ُ
وﻇﻠﻠﺖ أﺿﻐﻂ ﻋﲆ رأﳼ ﺣﺘﻰ ﺧﻨﻘﻨﻲ اﻟﻨﻮم.
اﻟﺸﺒﺢ اﻟﻌﻨﻴﺪ،
ُ
ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﺣني ﺑ ﱠﺪ َد ﻧﻮ ُر اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻈﻼ َم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻮس ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺷﺒﺎح.
ُ
وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻨﺎﻓﺬة ،ودﺧﻞ اﻟﻬﻮاء املﻨﻌﺶ إﱃ ﺻﺪري ،ﻓﻘﴣ ﻋﲆ اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺨﻴﺎﱄ
ﻣﻦ أوﻫﺎم اﻟﻠﻴﻞ.
ً
ُ
اﺑﺘﺴﻤﺖ ﰲ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ؛ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺠﺒﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻌﺪ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻨﻲ وأﻧﺎ ﻳَﻘِﻈﺔ،
ٍ
ﺧﻴﺎﻻت وأوﻫﺎﻣً ﺎ!
ﺛﻢ ﺗﺘﺴ ﱠﻠﻞ إﱃ ﻓﺮاﳾ ﰲ اﻟﻈﻼم ،ﻓﺘﻤﻸ اﻟﴪﻳ َﺮ ﰲ ﺣﻮﱄ
ُ
ُ
ُ
وﺟﻠﺴﺖ أﻓ ﱢﻜﺮ ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ؟
وﻛﻨﺖ أوﱃ ﻓﺮﻗﺘﻲ،
اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ دراﺳﺘﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ ﱄ أن أﻓﻌﻞ وأﻧﺎ أﻛﺮه أﻧﻮﺛﺘﻲ ،وأﻧﻘﻢ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ،وأﺗﱪﱠأ ﻣﻦ ﺟﺴﺪي؟!
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ﻻ ﳾء ﺳﻮى اﻹﻧﻜﺎر … اﻟﺘﺤﺪي … املﻘﺎوﻣﺔ!
ﺳﺄﻧﻜﺮ أﻧﻮﺛﺘﻲ ،ﺳﺄﺗﺤﺪى ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ،ﺳﺄﻗﺎوم ﻛ ﱠﻞ رﻏﺒﺎت ﺟﺴﺪي.
ُ
ﻟﺴﺖ اﻣﺮأة ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ،أﻧﻨﻲ ﻟﻦ أﻋﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﰲ املﻄﺒﺦ أﻗﴩ
ﺳﺄﺛﺒﺖ ﻷﻣﻲ وﺟﺪﺗﻲ أﻧﻨﻲ
زوج ﻳﺄﻛﻞ وﻳﺄﻛﻞ.
اﻟﺒﺼﻞ وأﻓﺼﺺ اﻟﺜﻮم ،أﻧﻨﻲ ﻟﻦ أﻗﴤ ﻋﻤﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ ٍ
ﺳﺄﺛﺒﺖ ﻷﻣﻲ أﻧﻨﻲ أﻛﺜﺮ ذﻛﺎءً ﻣﻦ أﺧﻲ ،وﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ،وﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺮﺟﺎل ،وأﻧﻨﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ
أن أﻓﻌﻞ ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ أﺑﻲ ،وأﻛﺜﺮ ،وأﻛﺜﺮ.
٢
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ؟! ﻧﻌﻢ اﻟﻄﺐ.
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ و َْﻗﻊ رﻫﻴﺐ ﰲ ﻧﻔﴘ ،ﻳﺬ ﱢﻛﺮﻧﻲ ﺑﻨﻈﺎرة ﺑﻴﻀﺎء ﻻﻣﻌﺔ ،ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎن ﻧﺎﻓﺬﺗﺎن
ﺗﺘﺤﺮﻛﺎن ﺑﴪﻋﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ،وأﺻﺎﺑﻊ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺪﺑﱠﺒﺔ ﺗُ ِ
ﻤﺴﻚ ﺑﺈﺑﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺎدة ﻣﺨﻴﻔﺔ.
أول ﻃﺒﻴﺐ رأﻳﺘُﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ.
ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻲ ﺗﺮﺗﺠﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف وﺗﺘﻄ ﱠﻠﻊ إﻟﻴﻪ ﰲ ﴐاﻋﺔ وﺧﺸﻮع ،وﻛﺎن أﺧﻲ ﻳﻨﺘﻔﺾ
ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ ،وﻛﺎن أﺑﻲ راﻗﺪًا ﰲ اﻟﻔﺮاش ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﺳﺘﺠﺪاءٍ واﺳﱰﺣﺎم.
اﻟﻄﺐ ﳾء رﻫﻴﺐ ،رﻫﻴﺐ ﺟﺪٍّا .ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ أﻣﻲ وأﺧﻲ وأﺑﻲ ﻧﻈﺮ َة اﺣﱰا ٍم وﺗﻘﺪﻳﺲ.
ﺳﺄﻛﻮن ﻃﺒﻴﺒﺔ إذن ،ﺳﺄﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺐ ،وﺳﺄﺿﻊ ﻋﲆ وﺟﻬﻲ ﻧﻈﺎرة ﺑﻴﻀﺎء ﻻﻣﻌﺔ،
وﺳﺄﺟﻌﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬﺗني ﺗﺘﺤﺮﻛﺎن ﺑﴪﻋﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ،وﺳﺄﺟﻌﻞ أﺻﺎﺑﻌﻲ ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﺪﺑﱠﺒﺔ أُﻣْ ِﺴﻚ ﺑﻬﺎ إﺑﺮ ًة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺎدة ﻣﺨﻴﻔﺔ.
ﺳﺄﺟﻌﻞ أﻣﻲ ﺗﺮﺗﺠﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف وﺗﺘﻄ ﱠﻠﻊ إﱄ ﱠ ﰲ ﴐاﻋﺔ وﺧﺸﻮع ،وﺳﺄﺟﻌﻞ أﺧﻲ
ﻳﻨﺘﻔﺾ أﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ ،وﺳﺄﺟﻌﻞ أﺑﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﱄ ﱠ ﰲ اﺳﺘﺠﺪاء واﺳﱰﺣﺎم.
ﺳﺄﺛﺒﺖ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي َ
أﻟﺒﺴﺘْﻨﻲ إﻳﺎه ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ٍ
زﻧﺰاﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻤﱠ ﺎ ﰲ داﺧﻠﻪ وﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮرات ،ﻓﺴﻮف أﺗﻐ ﱠﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺳﻮف أﺿﻌﻪ ﰲ
ً
ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﻴﺸﺪﱠﻧﻲ إﱃ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺠﻤﺎوات.
ﻋﻘﲇ وذﻛﺎﺋﻲ ،وﻟﻦ أﻣﻨﺤﻪ
وﻗﻔﺖ ﰲ ﻓِ ﻨﺎء ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﱠ
ً
ٍ
ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻻذﻋﺔ.
ﻧﻈﺮات
أﺗﻠﻔﺖ ﺣﻮﱄ؛ ﻣﺌﺎت اﻟﻌﻴﻮن ﺗﺼﻮﱢب إﱄ ﱠ
ُ
ُ
ورددت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ.
رﻓﻌﺖ رأﳼ
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ﻄ َﻠ ُ
ﱡ
ملﺎذا ﻳﻨﻈﺮ إﱄ ﱠ اﻟ ﱠ
ﻓﺄﻏﺾ ﻃﺮﰲ؟! ملﺎذا ﻳﺮﻓﻌﻮن رءوﺳﻬﻢ وأﻃﺮق رأﳼ؟! ملﺎذا
ﺒﺔ
ﻳﺪﺑﱡﻮن ﻋﲆ اﻷرض ﰲ ﻛﱪﻳﺎء وﺛﻘﺔ وأﻧﺎ أﺗﻌﺜﱠﺮ ﰲ ُﺧ َ
ﻄﺎي؟! أﻧﺎ ﻣﺜﻠﻬﻢ ،وﺳﺄﻛﻮن ﻣﺜﻠﻬﻢ ،ﺑﻞ
ﺳﺄﺗﻔﻮﱠق ﻋﻠﻴﻬﻢ.
َ
ُ
ﻓﺮد ُ
ﻧﺴﻴﺖ اﻟﻨﱠﻬْ َﺪﻳْﻦ وﺗﻼﳽ ﺛِﻘﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﻮق ﺻﺪري.
ْت ﻗﺎﻣﺘﻲ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ آﺧِ ﺮﻫﺎ.
ُ
ﺷﻌﺮت أﻧﻨﻲ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،وأﻧﻨﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺗﺤ ﱠﺮك ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﺎء.
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﻞ ،ﱠ
َ
وﻧﻔ ُ
ُ
ﺬت ﻗﺮا َر اﻹﻋﺪام ﻋﲆ ﺟﺴﺪي،
رﺳﻤﺖ ﻟﻨﻔﴘ
ﻟﻘﺪ
ﻓﻠﻢ أَﻋُ ْﺪ أﺷﻌﺮ ﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد.
ُ
وﻗﻔﺖ ﻋﲆ ﺑﺎب املﴩﺣﺔ.
ْ
َ
راﺋﺤﺔ ﻧﻔﺎذة ﻋﺠﻴﺒﺔ؛ ﺟﺜﺚ آدﻣﻴﺔ ﻋﺎرﻳﺔ ،ﻓﻮق ﻣﻨﺎﺿﺪ رﺧﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء .ﺣﻤﻠﺘﻨﻲ ﻗﺪﻣﺎي
ُ
ُ
ووﻗﻔﺖ إﱃ ﺟﻮارﻫﺎ .ﺟﺜﺔ رﺟﻞ ﻋﺎرﻳﺔ
واﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﺜﺚ اﻟﻌﺎرﻳﺔ
وﺟﻞ،
إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ ﰲ ٍ
ﺗﻤﺎﻣً ﺎ.
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﱄ ﻳﻨﻈﺮون إﱄ ﱠ وﻳﺒﺘﺴﻤﻮن ﰲ ﻣﻜﺮ ،وﻳﻨﻈﺮون ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ.
ً
ُ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﻦ املﴩﺣﺔ .وﻟﻜﻦ ﻻ ،ﻟﻦ
ﻛﺪت أﺷﻴﺢ ﺑﻮﺟﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻌﺎري وأﺟﺮي
أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ.
ُ
وﻧﻈﺮت إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻲ ورأﻳﺖ ﺟﺜﺔ اﻣﺮأة ﻋﺎرﻳﺔ ،وإﱃ ﺟﻮارﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻳﻨﻈﺮون
إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺟﺮأة وﻗﻮة.
ﺳ ﱠﻠ ْ
ُ
وأﻣﺴﻜﺖ املﴩط ﰲ ﻳﺪي.
ﻄ ُﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻲ ﻋﲆ ﺟﺜﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺟﺮأة وﻗﻮة،
ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ أول ﻟﻘﺎءٍ ﺳﺎﻓِ ٍﺮ ﱄ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ واﻟﺮﺟﻮﻟﺔ؛ ﻓﻴﻪ َﻓ َﻘ َﺪ اﻟﺮﺟ ُﻞ ﻫﻴﺒﺘَﻪ وﺟﻼ َﻟﻪ وﻋﻈﻤﺘﻪ
املﻮﻫﻮﻣﺔ ،ﻧﺰل اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ وارﺗﻤﻰ ﻋﲆ ﻣﻨﻀﺪة اﻟﺘﴩﻳﺢ ﺑﺠﻮار املﺮأة.
ملﺎذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻲ ﺗﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺮوق اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻨﻲ وﺑني أﺧﻲ ،وﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻬً ﺎ،
ﻋﲇ ﱠ أن أﻗﴤ ﻋﻤﺮي ﻛﻠﻪ أﻃﺒﺦ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻣﻪ؟
ملﺎذا ﻳﺤﺎول املﺠﺘﻤﻊ داﺋﻤً ﺎ أن ﻳﻘﻨﻌﻨﻲ ﺑﺄن اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ اﻣﺘﻴﺎز وﴍف ،وأن اﻷﻧﻮﺛﺔ ﻣَ ﻬﺎﻧﺔ
َ
وﺿﻌْ ﻒ؟
ﻋﺎر ،وﰲ ﻳﺪي ﻣﴩط أﻓﺘﺢ ﺑﻪ
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻣﻲ أن ﺗﺼﺪﱢق أﻧﻨﻲ أﻗﻒ وأﻣﺎﻣﻲ رﺟﻞ ٍ
َ
ورأﺳﻪ؟
ﺑﻄﻨَﻪ
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻳﺼﺪﱢق أﻧﻨﻲ أﺗﺄﻣﱠ ﻞ ﺟﺴ َﺪ اﻟﺮﺟﻞ وأﴍﱢﺣﻪ وأﻣ ﱢﺰﻗﻪ دون أن
أﺷﻌﺮ أﻧﻪ رﺟﻞ؟
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ً
رﺟﺎﻻ ﻣﺜﻞ أﺧﻲ رﺑﱠﺘْﻪ أﻣﻪ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ إﻟﻪ؟ أﻟﻴﺲ
وﻣَ ﻦ ﻫﻮ املﺠﺘﻤﻊ؟ أﻟﻴﺲ ﻫﻮ
ﻫﻮ ﻧﺴﺎءً ﻣﺜﻞ أﻣﻲ ﺿﻌﻴﻔﺎت ﻋﺎﻃﻼت؟
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺆﻻء أن ﻳﺼﺪﱢﻗﻮا أن ﻫﻨﺎك اﻣﺮأ ًة ﻻ ﺗﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﺳﻮى أﻧﻪ
ﻋﻀﻼت وﴍاﻳني وأﻋﺼﺎب وﻋﻈﺎم؟
ُ
ِ
اﻟﺒﻨﺎت اﻟﺼﻐﺎ َر ،ﻓﻴﺤﱰﻗﻦ
اﻷﻣﻬﺎت
ﺟﺴﺪ اﻟﺮﺟﻞ! ذﻟﻚ اﻟﴚء اﻟﺮﻫﻴﺐ اﻟﺬي ﺗﺨﻴﻒ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎر املﻄﺒﺦ ﻷﺟﻞ إﺷﺒﺎﻋﻪ ،وﻳﺤﻠﻤﻦ ﺑﺸﺒﺤﻪ اﻟﻠﻴ َﻞ واﻟﻨﻬﺎ َر! ﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞ ُﻣ ْﻠ ًﻘﻰ أﻣﺎﻣﻲ ﻋﺎرﻳًﺎ
ﻗﺒﻴﺤً ﺎ ﻣﻤ ﱠﺰ ًﻗﺎ.
ﻟﻢ أﺗﺼﻮﱠر أن اﻟﺤﻴﺎة ﺳﻮف ﺗﻜﺬﱢب ﱄ أﻣﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﴪﻋﺔ ،أو ﺗﻨﺘﻘﻢ ﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ
ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ .ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺌﻴﺐ اﻟﺬي ﻧﻈﺮ إﱃ ﻧﻬﺪَيﱠ ﻳﻮﻣً ﺎ وﻟﻢ ﻳَ َﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ﺳﻮاﻫﻤﺎ.
ﻫﺎ أﻧﺎ ذي أر ﱡد ﺳﻬﺎﻣَ ﻪ إﱃ ﺻﺪره.
ﻫﺎ أﻧﺎ ذي أﻧﻈﺮ إﱃ ﺟﺴﺪه اﻟﻌﺎري وأﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎن.
ﻫﺎ أﻧﺎ ذي أﻫﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﴩﻃﻲ ﻓﺄﻣ ﱢﺰﻗﻪ إرﺑًﺎ.
أﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﺴﺪ اﻟﺮﺟﻞ؟!
ﻄﻴﻪ ﱠ
ﻳﻐ ﱢ
اﻟﺸﻌْ ُﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وﻳﻤﺘﻠﺊ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮﻧﺎت؟ ﻳﻌﻮم ﻣﺨﻪ ﰲ ﺳﺎﺋﻞ أﺑﻴﺾ
َﻟ ِﺰج وﻳﻐﺮق ﻗﻠﺒﻪ ﰲ دم أﺣﻤﺮ ﻏﻠﻴﻆ؟
ﻣﺎ أﻗﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ! ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ وﻣﻦ داﺧﻠﻪ أﺷﺪ ﻗﺒﺤً ﺎ!
ﺗﺄﻣﱠ ْﻠ ُﺖ املﺮأة اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﴩﻃﻲ ﻋﲆ املﻨﻀﺪة اﻟﺮﺧﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ ﺷﻌﺮﻫﺎ
ﻃﻮﻳﻞ ﻧﺎﻋﻢ ﻣﺼﺒﻮغ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻐﺴﻮل ﺑﺎﻟﻔﻮرﻣﺎﻟني ،أﺳﻨﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﻀﺎء ﻻﻣﻌﺔ وﰲ
وﺳﻄﻬﺎ ﺳﻨﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﺣﻤﺮاء ﻟﻜﻦ ﺟﺬورﻫﺎ ﺻﻔﺮاء ،أﻇﺎﻓﺮﻫﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺪﺑﱠﺒﺔ ﻣَ ْ
ﻄ ِﻠﻴﱠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻴﻀﺎء ،وﻧﻬﺪاﻫﺎ ﻓﻮق ﺻﺪرﻫﺎ وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺿﺎﻣﺮان ﻣﺘﻬﺪﻻن.
ﻗﻄﻌﺘﺎ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻠﺘﺎن ﻋﺬﱠﺑﺘﺎﻧﻲ ﰲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ،اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺤﺪﱢدان ﻣﺴﺘﻘﺒ َﻞ اﻟﺒﻨﺎت وﺗﺸﻐﻼن
ﻋﻘﻮل اﻟﺮﺟﺎل وﻋﻴﻮﻧﻬﻢ …
ﻫﺎ ﻫﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﺮان ﺗﺤﺖ ﻣﴩﻃﻲ ﻳﺎﺑﺴﺘني ﻣﺠﻌﺪﺗني ﻛﻘﻄﻌﺘني ﻣﻦ ﺟﻠﺪ اﻷﺣﺬﻳﺔ!
ﻣﺎ أﺿﺤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎت! وﻣﺎ أﺗﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻸ ﻋﻘﻮل اﻟﺮﺟﺎل وﻋﻴﻮﻧﻬﻢ! واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
اﻟﻨﺎﻋﻢ اﻟﺬي ﻋﺬﱠﺑَﺘْﻨﻲ أﻣﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺳﻨني ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ،ﺗﺎج املﺮأة وﻋﺮش ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻠﻪ
َ
ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺼﻔﻴﻔﻪ وﺗﻨﻌﻴﻤﻪ وﺻﺒﺎﻏﺘﻪ؛ ﻫﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﺘﻘﺮ أﻣﺎم
ﻓﻮق رأﺳﻬﺎ وﺗﻀﻴﱢﻊ
ﻋﻴﻨﻲ ﰲ ﺟﺮدل املﴩﺣﺔ إﱃ ﺟﻮار ﻋﻔﻮﻧﺎت اﻟﺠﺴﺪ وﻓﺘﺎﻓﻴﺖ اﻟﺸﺤﻢ املﻬﻤﻠﺔ!
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َ
ُ
ُ
ُ
ﻗﻄﻌﺔ اﻟﺨﺒﺰ ﺗﺤﺖ
ووﺿﻌﺖ
ﻓﻘﺬﻓﺖ ﺑﻘﻄﻌﺔ اﻟﻠﺤﻢ ﻣﻦ ﻓﻤﻲ،
أﺣﺴﺴﺖ ﺑﻤﺮارة ﰲ ﺣﻠﻘﻲ،
ُ
ُ
أﺣﺴﺴﺖ
ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺑﻠﻊ،
أﺳﻨﺎﻧﻲ ،وﺣﺎوﻟﺖ أن أﻣﻀﻎ ،ﻟﻜﻦ أﺳﻨﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ.
ُ
ٍ
أﺣﺴﺴﺖ ﺑﻤﻌﺪﺗﻲ
ﺧﺸﻮﻧﺔ إﱃ ﻣﻌﺪﺗﻲ،
ﺑﻘﻄﻌﺔ اﻟﺨﺒﺰ وﻫﻲ ﺗﺤﺘ ﱡﻚ ﺑﺠﺪار ﺑﻠﻌﻮﻣﻲ وﺗﺴري ﰲ
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺄﻣﻌﺎﺋﻲ وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻔﺦ ﻟﺘﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻛﻞ،
وﻫﻲ ﺗﻔﺮز أﺣﻤﺎﺿﻬﺎ ﻟﺘﻬﻀﻢ اﻟﺨﺒﺰ،
ُ
ُ
ﻓﻌﺮﻓﺖ أﻧﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻳﻨﻘﺒﺾ وﻳﻨﺒﺴﻂ ﻃﺎردًا
وﺷﻌﺮت ﺑﴚء ﻳﺠﺜﻢ ﻋﲆ ﺻﺪري ،وﺗﺒﻴﱠﻨْﺘُﻪ
ُ
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺒﻀﺎت اﻟﺨﺎﻓﺘﺔ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺪم وﻫﻮ ﻳﺰﺣﻒ ﰲ ﻋﺮوﻗﻲ،
اﻟﺪم إﱃ ﴍاﻳﻴﻨﻲ.
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻬﻮاء وﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ إﱃ
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﺸﻌريات اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ أﻃﺮاﰲ،
أﻧﻔﻲ وﻳﺠﺘﺎز ﺣﻨﺠﺮﺗﻲ ﻟﻴﻤﻸ رﺋﺘَ ﱠﻲ وﻳﻨﻔﺨﻬﻤﺎ ،ﻳﻨﻔﺨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺔ ،ﺣﺘﻰ ﱠ
ﺗﻮﻗ َ
ﻒ اﻟﻬﻮاء ﰲ
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ أﻧﻨﻲ أﺧﺘﻨﻖ؛ ﺷﻔﺘﺎي ﻻ ﺗﺘﺤﺮﻛﺎن ،وذراﻋﺎي ﻻ ﺗﻤﺘﺪﱠان ،وﻋﻀﻼت ﻗﻠﺒﻲ
ﺻﺪري،
ﻻ ﺗﻨﻘﺒﺾ ،وﻋﺮوﻗﻲ ﻻ ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺪم!
آهٍ ،ﻟﻘﺪ ﱡ
ﻣﺖ!
وﻗﻔﺰت ﻣﻔﺰوﻋﺔ.
ً
ﻻ! ﻟﻦ أﻣﻮت وأﺻﺒﺢ ﺟﺜﺔ ﻛﻬﺬه اﻟﺠﺜﺚ املﻤﺪودة أﻣﺎﻣﻲ ﻓﻮق املﻨﺎﺿﺪ!
ُ
ُ
ُ
ٍ
دﻫﺸﺔ
وﻧﻈﺮت إﱃ اﻟﻨﺎس ﰲ
وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ املﴩﺣﺔ أﻋﺪو،
وأﻟﻘﻴﺖ املﴩط ﻣﻦ ﻳﺪي
ُ
وﻫ ْﻢ ﻳﺴريون ﰲ اﻟﺸﺎرع وﻳﺤ ﱢﺮﻛﻮن أَذْ ُرﻋَ ﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﺑﻼ ﺗﻔﻜري ،وﻳَﺠْ ﺮون وراء اﻷﺗﻮﺑﻴﺲ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،وﻳﻔﺘﺤﻮن أﻓﻮاﻫﻬﻢ ،وﻳﺤﺮﻛﻮن ﺷﻔﺎﻫﻬﻢ ،وﻳﺘﻜ ﱠﻠﻤﻮن ،وﻳﺘﻨﻔﺴﻮن ،وﻳﻔﻌﻠﻮن ﻛ ﱠﻞ
ﳾء ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪة.
وﻋﺎد ْ
َت إﱄ ﱠ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ.
ُ
ُ
إن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وأﻧﺎ ﻻ ُ
وﻣﻸت ﺻﺪري
وﻓﺘﺤﺖ ﻓﻤﻲ ﻋﻦ آﺧِ ﺮه
زﻟﺖ أﻋﻴﺶ.
ﺑﻬﻮاء اﻟﺸﺎرع ﱠ
ُ
وﴎت وﺳﻂ أﻣﻮاج اﻟﺒﴩ.
وﺗﻨﻔ ْﺴ ُﺖ ،وﺣ ﱠﺮ ْﻛ ُﺖ ذراﻋﻲ ورﺟﲇ
آهٍ ،ﻣﺎ أﻳﴪ اﻟﺤﻴﺎة ﺣني ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ ﺳﺠﻴﺘﻬﺎ!
ﳾء ﻛﺮوي ﺻﻐري ،ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻴﻀﺎوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﺗﺮﺗﺞﱡ ﺗﺤﺖ ﻣﴩﻃﻲ ،أﻣﺴﻜﺘُﻬﺎ ﺑﻴ ٍﺪ واﺣﺪة
ووﺿﻌْ ﺘُﻬﺎ ﰲ ﻛﻔﺔ املﻴﺰان.
ﺗﺤﺴ ْﺴ ُﺖ ﺳﻄﺤَ ﻬﺎ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻲ؛ ﺳﻄﺢ أﻣﻠﺲ ﻣﺘﻌ ﱢﺮج ،ﻛﻤﻠﻤﺲ ﻣﺦ اﻷرﻧﺐ اﻟﺬي ُ
ﱠ
ﻛﻨﺖ
أ ُ ْﺧ ِﺮﺟﻪ ﻋﲆ املﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺟﻤﺠﻤﺘﻪ اﻟﺼﻐرية.
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ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣﺦ اﻹﻧﺴﺎن؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻠﺤﻢ ﻫﻲ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠﺒﱠﺎر اﻟﺬي ﻗﻬﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﺪﺧﻞ إﱃ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ،وﺻﻌﺪ إﱃ
ﻣﺪارات اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ؟!
ُﺨﺮج ﻣﻦ ذرات اﻟﻬﻮاء
ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻔﺘﱢﺖ اﻟﺼﺨﺮ ،وﻳﻨﻘﻞ اﻟﺠﺒﺎل ،وﻳ ِ
ﻧﺎ ًرا ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺪﻣري اﻷرض؟!
ُ
ُ
وﻗﻄﻌﺖ املﺦ إﱃ أﺟﺰاء ،ﺛﻢ ﻗﻄﻌﺖ اﻷﺟﺰاء إﱃ أﺟﺰاء ،وﻧﻈﺮت
وأﻣﺴﻜﺖ املﴩط
ُ
ﱠ
وﺑﺤﺜﺖ وﻟﻢ أﺟﺪ ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﻣﺠﺮد ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻨﺎﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺬوب ﺗﺤﺖ أﺻﺒﻌﻲ.
وﺗﺤﺴ ْﺴ ُﺖ
ً
ُ
ﴍﻳﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ املﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب وﻧﻈﺮت ،وﻟﻢ أ َ َر ﺷﻴﺌًﺎ ﺳﻮى ﺧﻼﻳﺎ
ووﺿﻌﺖ
ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﰲ داﺧﻠﻬﺎ ﻧ ُ َﻮﻳﱠﺎت ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ً
أﻳﻀﺎ ﻛﺤﺒﺎت اﻟﻌﻨﺐ.
ﻛﻴﻒ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻓﺘﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﻲ وﻳﻔﻬﻢ وﻳﺤﺲ؟
ُ
ُ
وﻧﻈﺮت إﱃ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﴩح ﻋﻤﻞ املﺦ.
وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻜﺘﺎب،
ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻲ رﺳﻮﻣﺎت ﺟﻬﺎز ﱠ
ﻣﻌﻘﺪ ﻛﺎﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن أو اﻟﻄﺎﺋﺮة أو اﻟﻐﻮاﺻﺔ ،أو
ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﺎ َﻟﻢ؛ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ املﺮاﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﺌﺎت ﻣﻦ املﺤﻄﺎت ،ﻣﻼﻳني
ُ
وﻋﺮﻓﺖ أن ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺘﻲ ﰲ ﻳﺪي ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻫﺬا؛
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط واﻷﻋﺼﺎب.
إﻧﻬﺎ ﱠ
ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺮﺳﺎﻻت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ ،ﺛﻢ ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻷواﻣ َﺮ ،ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺣﺒﺎل ﻣﻦ
اﻷﻋﺼﺎب .ﻛﻴﻒ ﻫﺬا؟ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﺗﻌﻄﻲ أواﻣ َﺮ إﱃ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺬراﻋني واﻟﺴﺎﻗني؟
ﺗﻘﻮل ﻟﻠﻘﻠﺐ :ﺗﺤ ﱠﺮ ْك .وﺗﻘﻮل ﻟﻠﺬراع :اﻧﺨﻔﴤ ،أو ارﺗﻔﻌﻲ .وﺗﻘﻮل ﻟﻠﺴﺎق :اﻣﴚ أو
ﻗﻔﻲ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ املﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺼﺎب دون أن ﺗﺼﻄﺪم واﺣﺪ ٌة ﺑﺎﻷﺧﺮى؟
ﴎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌني أو اﻷﻧﻒ أو اﻷذن أو
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻬﻢ ﱠ
اﻟﻠﺴﺎن أو أﻃﺮاف اﻷﺻﺎﺑﻊ ،دون أن ﺗﺨﻠﻂ ﺑني واﺣﺪة وأﺧﺮى؟
ُ
وﻧﻈﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﺳﺎت املﻜﱪة إﱃ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐرية املﺴﺘﺪﻳﺮة ،ﻻ ﳾء ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮى
ﻛﻤﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﺑﻼزم!
ﻛﻴﻒ ﺗﺪبﱡ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ املﻴﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﺑﻼزم ﻓﺘﺘﺤ ﱠﺮك وﺗﺪرك وﺗﻔﻬﻢ؟
ُ
وﻓﺘﺤﺖ ﻛﺘﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻷﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﴪ .اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺗﻘﻮل:
إﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﱢ
ﺗﻐري ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت املﺎدة ﻓﺘﻨﺸﻂ وﺗﺘﺤﺮك.
واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻘﻮل :إﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﱢ
ﺗﻐري ﻣﻦ ذرات املﺎدة ﻓﺘﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة .واﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻘﻮل :إﻧﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت وإﻓﺮازات.
ُ
ﺣﻔﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐَ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي اﺳﻤﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻇﻬﺮ
أﺧﺬت أﻗﺮأ وأﺑﺤﺚ وأﻗ ﱢﻠﺐ ﺣﺘﻰ
ﻗﻠﺐ.
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وﺣﻔﻈﺖ ﺧ ﱠ
ُ
ُ
ﻂ َﺳ ْريﻫﺎ؛ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﰲ املﺦ ،إﱃ
ﺣﻔﻈﺖ أﺳﻤﺎءَ اﻷﻋﺼﺎب ﻛﻠﻬﺎ،
ُ
ُ
وﻋﺮﻓﺖ ﻃﻮﻟﻬﺎ
ﺣﻔﻈﺖ أﺳﻤﺎء اﻟﴩاﻳني واﻷوردة،
ﻣﺤﻄﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻀﻮ ،وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
وﻋﺮﺿﻬﺎ وﻣﻠﻤﺲ ﺟﺪراﻧﻬﺎ .ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐَ اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻨﺨﺎع واﻟﺪم .ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ آﻛﻞ ،وﻛﻴﻒ
أرى ،وﻛﻴﻒ أﺳﻤﻊ ،وﻛﻴﻒ أﺷﻢ ،وﻛﻴﻒ أﻧﺎم ،وﻛﻴﻒ أﺣﻠﻢ.
ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ ﱡ
ُ
ُ
وﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ أﺷﻌﺮ ﺑﻠﺴﻊ اﻟﻨﺎر ،وﻛﻴﻒ
ﻳﺪق اﻟﻘﻠﺐ ،وملﺎذا ﺗﺤﻤ ﱡﺮ اﻟﻮﺟﻨﺔ.
أُﺑْﻌِ ﺪ ذراﻋﻲ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺧﺠﻼ ،وملﺎذا ﺗﱪد أﻃﺮاﰲ ً
ً
ُ
ﺧﻮﻓﺎ.
ﻋﺮﻓﺖ ملﺎذا أﻋﺮق
اﻟﻘﻠﺐ ﻛﺎﻟﺒﻴﺖ؛ ﻟﻪ ﺣﺠﺮات ،اﻟﺤﺠﺮات ﻟﻬﺎ ﺟﺪران اﺳﻤﻬﺎ ﻋﻀﻼت ،وﻟﻬﺎ أﺑﻮاب اﺳﻤﻬﺎ
ﺻﻤﺎﻣﺎت.
ﺟﺪران اﻟﺤﺠﺮة ﺗﻨﻘﺒﺾ ﻓﻴﻨﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﻬﺎ وﻳﻄﺮد اﻟﺪم ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻨﺒﺴﻂ اﻟﻌﻀﻼت
ﻓﺘﺴﺤﺐ اﻟﺪم داﺧﻠﻬﺎ وﻳﻨﻐﻠﻖ اﻟﺼﻤﺎم .إن دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻔﻴﻒ اﻟﺬي ﻳُﺤْ ﺪِﺛﻪ اﻟﺪم
ﰲ دﺧﻮﻟﻪ وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺠﺮة إﱃ ﺣﺠﺮة ،وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗُﺤْ ﺪِﺛﻬﺎ اﻷﺑﻮاب وﻫﻲ
ﺗﻔﺘﺢ وﺗﻐﻠﻖ.
ْ
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻀﻼت اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻘﺒﺾ ،وﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻨﺒﺴﻂ؟ رﺳﺎﻟﺔ! ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺼﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﺼﺎب ،ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﺼﺪر ﻳﻘﻮد
إﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ املﺦ.
وﻛﻴﻒ ﻳﺼﻞ اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺘني إﱃ اﻟﻘﻠﺐ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺮﺋﺘني ﻣﺮ ًة أﺧﺮى ﻟﻴ ﱠ
ُﻨﻘﻰ
وﻳ ﱠ
ُﺼﻔﻰ وﻳُﻘ ﱠ
ﻄﺮ ﻣﻤﱠ ﺎ ﻋﻠ َِﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻹﻧﺴﺎن املﻠﻮﺛﺔ؟
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻪ ﻧﻈﺎم دﻗﻴﻖ ﻣُﺤ َﻜﻢ ،وﻛﻞ ﺗﺠﻮﻳﻒ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ ﻟﻪ ﻏﻼف ﺧﺎص ،وﻟﻪ ﺿﻐﻂ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌني ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺪم ﻣﻦ وﻋﺎء إﱃ وﻋﺎء دون أن ﱠ
ً
ﻟﺤﻈﺔ واﺣﺪة .ملﺎذا أﺷﻌﺮ
ﻳﺘﻮﻗﻒ
ً
ﺑﻠﺴﻊ اﻟﻨﺎر ﰲ أﺻﺒﻌﻲ؟ ﻷن أﻋﺼﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻐ ﱢ
ﺑﺮﻗﻴﺔ ،ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻄﻲ أﺻﺒﻌﻲ أرﺳ َﻠ ْﺖ
َ
ﻓﺄرﺳ َﻞ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﴎﻳﻌﺔ إﱃ ﻋﻀﻼت
ﻋﺼﺐٌ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﰲ املﺦ ،ﺗﺮﺟَ َﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ أﻟﻢ اﻟﺤﺮق،
ذراﻋﻲ ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ أن ﺗﻨﻘﺒﺾ وﺗُﺒﻌِ ﺪ أﺻﺒﻌﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر.
ﻣَ ﻦ ِﻣﻨﱠﺎ ﻛﺎن ﻳﻈﻦ أن اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﱪﻗﻴﺎت ﺗﺮوح وﺗﺠﻲء ﺑني اﻷﺻﺒﻊ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺬراع أو
اﻟﻘﺪم ،وﺑني ﻣﺮﻛﺰ املﺦ ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟﺮأس ،ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺨﺎﻃﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﴤ ﺑني إﺣﺴﺎﺳﻨﺎ
ﺑﻠﺴﻊ اﻟﻨﺎر وﺑني إﺑﻌﺎدﻧﺎ ﻟﺬراﻋﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ؟
ً
ﺧﺠﻼ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﻢ املﻔﺎوﺿﺎت ﺑني ﻣﺮﻛﺰ املﺦ وﺑني ﻏﺪة اﻟﻌﺮق ،وﺗﻨﺘﻬﻲ
أﻧﺎ ﻻ أﻋﺮق
إﱃ أن ﻳﺄﻣﺮ ﱡ
املﺦ اﻟﻐﺪ َة ﺑﺄن ﺗﺴﻜﺐ دﻣﻮﻋَ ﻬﺎ.
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إن أﻃﺮاﰲ ﻻ ﺗﱪد إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻴﺔ اﻟﺨﻮف إﱃ املﺦ ،ﻓﻴُﺼﺪِر أﻣ َﺮه إﱃ ﺷﻌريات
اﻟﺠﻠﺪ أن ﺗﻨﻜﻤﺶ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻬﺮب ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ دﻣﺎء اﺳﺘﻌﺪادًا ملﺎ ﻗﺪ ﻳ ُِﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ِﺟﺮاح.
ُ
ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻌني إﱃ املﺦ ﻟرياﻫﺎ وﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻳﱪق إﱃ اﻟﻌني
ُ
ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻷذن إﱃ املﺦ ﻟﻴﱰﺟﻤﻪ وﻳﻔﻬﻤﻪ ،ﺛﻢ ﻳﺄﻣﺮ
ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ.
ً
ُ
ﻋﺮﻓﺖ أن اﻟﻨﺒﺎت اﻟﺤﻲ ﻳﺼﺒﺢ داﺧﻞ ﻧﺎر اﻟﻔﺮن ﺧﺒ ًﺰا ﻣﻴﺘﺎ ،وأن اﻟﺨﺒﺰ املﻴﺖ
اﻷذن ﺑﺎﻟﺴﻤﺎع.
ﻳﺘﺤﻮﱠل ﰲ ﺟﻮف اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﺎﺧﻦ إﱃ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻲ.
ُ
ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻨﻲ ﺣني أﻧﺎم ﻓﺈن ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﺨﻲ ﻳﻈ ﱡﻞ ﺳﺎﻫ ًﺮا ﻳﺮﻋﺎﻧﻲ ،وﻳﺮﻋﻰ دﻗﺎت ﻗﻠﺒﻲ،
ُﴩف ﻋﲆ ﻫﻤﺴﺎت أﻧﻔﺎﳼ ،وﻳﻨﻈﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ أﺣﻼﻣﻲ .ﻳﺮﻋﺎﻧﻲ وﻳﺤﺮص ﻋﲇ ﱠ ﱠأﻻ أﻗﻊ ﻣﻦ
وﻳ ِ
ﻓﻮق اﻟﴪﻳﺮ ،وأﻧﺎ أﻣﺘﻄﻲ ﺻﻬﻮ َة اﻟﺠَ ﻮَاد ﺻﺎﻋﺪ ًة إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ،أو ﺣني أﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت
ُ
وﺣﺶ
اﻟﺠﻮ وأﻏﺮق ﰲ ﺷﻼﻻت املﺤﻴﻂ .وﻳُﻮﻗِﻈﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن أﺑ ﱢﻠﻞ ﻓﺮاﳾ َﻓ َﺰﻋً ﺎ ﺣني ﻳﻐﺮز
اﻟﻐﺎﺑﺔ أﺳﻨﺎﻧَﻪ ﰲ ﺟﺴﺪي.
ُ
أوﻏﻠﺖ
واﻧﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻲ ﻋﺎ َﻟ ٌﻢ واﺳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ،وﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺮﻫﺒﺔ أو َل اﻷﻣﺮ ،وﻟﻜﻨﻲ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ
ﴎ اﻹﻧﺴﺎن ،وأﻟﻐﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوق
ﻓﻴﻪ ﺑﻨَﻬَ ﻢ وﻗﺪ اﺳﺘﻮﱃ ﻋﲇ ﱠ ﺟﻨﻮ ُن املﻌﺮﻓﺔ .ﻛﺸﻒ ﱄ اﻟﻌﻠ ُﻢ ﱠ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎو َﻟ ْﺖ أﻣﻲ أن ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺑﻴﻨﻲ وﺑني أﺧﻲ.
أﺛﺒ ََﺖ ﱄ اﻟﻌﻠ ُﻢ أن املﺮأة ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ،واﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎﻟﺤﻴﻮان .املﺮأة ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺐ وﻣﺦ وأﻋﺼﺎب
ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ،واﻟﺤﻴﻮان ﻟﻪ ﻗﻠﺐ وﻣﺦ وأﻋﺼﺎب ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑني أﺣ ٍﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﺮوق ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﰲ اﻷﺻﻞ واﻟﺠﻮﻫﺮ.
املﺮأة ﺗﺤﺘﻮي ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﻋﲆ رﺟﻞ ،واﻟﺮﺟﻞ ﻳﺨﺒﱢﺊ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻪ اﻣﺮأة .املﺮأة ﻟﻬﺎ أﻋﻀﺎء
اﻟﺮﺟﻞ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺿﺎﻣﺮ ،واﻟﺮﺟﻞ ﺗﺠﺮي ﰲ دﻣﺎﺋﻪ ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت ﻣﺆﻧﺜﺔ.
وﺣﺶ ﻏﺎﺑ ٍﺔ ﻛﺎﴎ ،واﻟﺤﻴﻮان ﰲ داﺧﻠﻪ إﻧﺴﺎن.
اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻐﻠﻖ ﻗﻔﺺ ﺻﺪره ﻋﲆ ِ
اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻪ ذﻳﻞ ،ذﻳﻞ ﻗﺼري ﻣﺒﺘﻮر ﰲ ﻓﻘﺮة ﺻﻐرية ﰲ ﻣﺆﺧﺮة ﻋﻤﻮده اﻟﻔﻘﺮي،
واﻟﺤﻴﻮان ﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﻳﺪق وﻟﻪ دﻣﻮع ﺗﺴﻴﻞ.
وﻓﺮﺣﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ املﺮأة إﱃ ﺟﻮار اﻟﺮﺟﻞ إﱃ ﺟﻮار اﻟﺤﻴﻮان.
ُ
ُ
ﻓﺂﻣﻨﺖ ﺑﻪ
وأﺣﺴﺴﺖ أﻧﻪ إﻟ ٌﻪ ﻗﻮي ﺟﺒﱠﺎر ﻋﺎدل ،ﻳﻌﺮف أﴎا َر ﻛﻞ ﳾء،
ﻓﺮﺣﺖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ،
واﻋﺘﻨﻘﺘُﻪ.
ﻳﺄس ﻋﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﱢ
ﺗﻌﱪ
ﻟﻢ أﻛﻦ أرى ﻣﻨﻪ إﻻ وﺟﻬﻪ اﻟﺼﻐري ،وﻋﻴﻨَﻴْﻪ اﻟﻜﻠﻴﻠﺘني ﺗﺒﺤﺜﺎن ﰲ ٍ
ﻋﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ ،وذراﻋﻴﻪ اﻟﺮﻓﻴﻌﺘني اﻟﻌﺎرﻳﺘني ﺗﺮﺗﺠﻔﺎن ﻣﻦ اﻟﱪد ،وﻗﺪ اﺧﺘﻔﻰ ﺟﺴﺪه اﻟﺼﻐري
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ﺗﺤﺖ أﻗﺮاص ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ ،ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮاﻃﻴﻢ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ املﻄﺎط ،ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ آذان آدﻣﻴﺔ
ً
ﺗﺸﺒﻪ آذان اﻷراﻧﺐ .وﺗُ َ
ﻟﺤﻈﺔ ﻋﻦ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺻﺪره اﻟﻌﺎري ،ﺛﻢ
ﺮﻓﻊ اﻟﺴﻤﺎﻋﺎت ﻟﺘﻜﺸﻒ
ﺗﻬﺒﻂ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺳﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى؛ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﺿﻠﻮع اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐري ،ﺗﻬﺒﻂ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى
ﱡ
ﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ أﺻﺎﺑ ُﻊ آدﻣﻴﺔ؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﻣﻔﺮﻃﺢ،
ﺗﺤﺖ ﺛ َِﻘﻞ اﻷﻗﺮاص املﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ،
وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺎﻋﻢ ُ
ﻃﻠِﻴﺖ أﻇﺎﻓﺮه ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ.
وﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻘﻮل :ﺗﻘﺪﱠﻣﻲ واﺳﻤﻌﻲ دﻗﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻠﺐ.
ُ
ووﻗﻔﺖ أﻧﺘﻈﺮ واﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﰲ أذﻧﻲ
ودﻓﻌَ ﺘْﻨﻲ اﻷﻳﺎدي املﺘﺰاﺣﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ املﺮﻳﺾ،
ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻨﺤﻴﻞ ،وارﺗﻔﻌﺖ إﺣﺪى اﻟﺴﻤﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺻﺪر
ُ
ﻓﺮأﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧَﻬﺎ داﺋﺮ ًة ﺣﻤﺮاء ﻣﺤﻔﻮرة ﰲ اﻟﺠﻠﺪ املﺤﺘﻘﻦ.
اﻟﻄﻔﻞ
ُ
ُ
وﺷﻌﺮت ﺑﻴﺪي
اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻳﺪي ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺿﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺠﺴﺪ املﻠﺘﻬﺐ،
وﺗﺮﻧﱠﺤَ ِﺖ
ﺗﻬﺘ ﱡﺰ ﺑﻼ وﻋﻲ ،ودﻓﻌَ ﺘْﻨﻲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻳ ٌﺪ ﻗﻮﻳﺔ ،وﺟﺮﻓﻨﻲ اﻟﺰﺣﺎم ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﴪﻳﺮ،
ٍ
واﺳﺘﻮﱃ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻃﺎﻟﺐٌ ﻋﲆ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ﻧﻈﺎرة ﺳﻤﻴﻜﺔ ،ﱠ
ﺑﴪﻋﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﴫ
دس ﺳﻤﺎﻋﺘﻪ
اﻟﺪاﺋﺮ َة املﺤﻔﻮرة ﻋﲆ ﺻﺪر اﻟﻄﻔﻞ!
آه!
َ
اﻧﻄﻠﻘ ِﺖ اﻷﻧﱠﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﻮاﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺑني ﺷﻔﺘَ ِﻲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻴﺎﺑﺴﺘني ،ﺿﺎﻋﺖ ﰲ اﻟﺰﺣﺎم
اﻟﺼﺎﺧﺐ املﺘﻼﻃﻢ وﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ أﺣﺪ.
ُ
ُ
ﺗﻘﺎوﻣﺎن ﻋﻘﲇ ،وﺗﺮﻏﺒﺎن
وﺷﻌﺮت ﺑﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﴫاخ ﺑﺄﻋﲆ ﺻﻮﺗﻲ،
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﻴﺪيﱠ
ِ
ﱠ
املﻠﺘﻔﺔ ﺣﻮل
ﰲ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻋﻘﺎﻟﻬﻤﺎ ،وﺗﻨﻬﺎﻻن ﴐﺑًﺎ وﻟﻄﻤً ﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷﺻﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺴﻤﺎﻋﺎت؛ ﺗﺒﻌﺪاﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﺪر اﻟﻄﻔﻞ.
ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ،ﻟﻢ أﻓﺘﺢ ﻓﻤﻲ وﻟﻢ أﺣﺮك ﻳﺪي .ﻻ زال ﰲ رأﳼ ﻋﻘ ٌﻞ ﻳَ ِﻘ ٌ
ﻆ ﻗﻮي ﻳﺆﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ،وإﻟ ُﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺟﺒﺎ ٌر ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺮﺣﻤﺔ.
َ
اﻋﱰاض
ﺑﺴﺎﻗﻴْﻪ اﻟﻌﺎرﻳﺘني املﻌﻮﺟﱠ ﺘني ﻳﻐﻄﻴﻬﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻜﺜﻴﻒ ،وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ ﻧﻈﺮ َة
وﻗﻒ أﻣﺎﻣﻲ
ٍ
وﻗﺎل :ﻫﻞ أﺧﻠﻊ اﻟﴪوال ً
أﻳﻀﺎ؟
ُ
املﺮﻳﺾ
وﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﻈﺮ ًة ﺟﺎﻣﺪة ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎل ِآﻣ ًﺮا :اﺧﻠ ْﻊ ﻛ ﱠﻞ ﻣﻼﺑﺴﻚ! وﺗﻄ ﱠﻠ َﻊ
َ
وأﻣﺴ َﻚ ﺣﺰا َم ﴎواﻟﻪ ﰲ ﺗﺮدﱡد وﺧﻮف .وﻟﻢ ﻳﻤﻬﻠﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ،ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮه وﺷ ﱠﺪ
إﱄ ﱠ ﰲ ذُﻋْ ﺮ،
ﴎواﻟﻪ إﱃ أﺳﻔﻞ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻋﺎرﻳًﺎ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ.
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ُ
ُ
واﻗﱰﺑﺖ ﻣﻨﻪ ،وﺗﻤﻠﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺧﺠﻞ واﺳﺘﻴﺎء؛ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﻳﻪ اﻣﺮأ ٌة
ارﺗﺪﻳﺖ اﻟﻘﻔﺎز
ً
ﺻﻔﻌﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻋﲆ وﺟﻬﻪ ﺟﻌ َﻠﺘْﻪ
وﺗﻔﺤﺼﻪ؟! وﺣﺎ َو َل أن ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﺎ َو َﻟﻪ
ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻷﺻﺎﺑﻌﻲ اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻛﺠﺜﺔ ﻣﻴﺘﺔ.
إﻟﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺤﻴﺎء.
ﻣﺎ أﻗﺴﺎه! وﻣﺎ أﺷﺪ ﻋﺬاﺑﻲ ﰲ ﻣﺤﺮاﺑﻪ!
وﻓﻘﺪ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ اﺣﱰاﻣَ ﻪ وﻫﻴﺒﺘَﻪ؛ أﺻﺒﺢ ﰲ ﻧﻈﺮي وﺗﺤﺖ أﺻﺎﺑﻌﻲ ﻛﺎملﻴﺖ ﺳﻮاء
ٍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة واﻷﻋﻀﺎء.
ﺑﺴﻮاءٍ ،وﺗﻔ ﱠﻜ َﻚ ﰲ ﻋﻘﲇ إﱃ
اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎرد ﻣُﻮﺣِ ﺶ ،واﻟﻈﻠﻤﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻴﺘﺔ ،واملﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻜﺒري ﺑﺄﻧﻮار ﻧﻮاﻓﺬه ﻗﺎﺑ ٌﻊ ﰲ اﻟﺴﻮاد
ﻛﻀﺒﻊ ﻣﺘﻮﺣﺶ ،وأﻧ ﱠ ُ
ﺎت املﺮﴇ وﺳﻌﺎﻟﻬﻢ املﻤ ﱠﺰق ﻳﻬﺘﻚ ﺳﺘﺎﺋ َﺮ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺪاﻛﻨﺔ .وأﻧﺎ … أﻧﺎ
أﻗﻒ ﰲ ﻧﺎﻓﺬة ﺣﺠﺮﺗﻲ ،وﺣﻴﺪة ،أﺗﺄﻣﻞ اﻟﺰﻫﺮة اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺘﺢ إﱃ ﺟﻮاري
ﱡ
ﻳﺤﺲ ﻷول ﻣﺮة ﺑﻤﻠﻤﺲ
ﰲ زﻫﺮﻳﺔ اﻟﻮرد ،وأملﺴﻬﺎ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻲ ،ﻓﻴﻨﺘﻔﺾ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻛﺄﻧﻨﻲ ﻣﻴﺖ
ﳾء ﺣﻲ .وأﻗ ﱢﺮبُ أﻧﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ أﺷ ﱡﻢ ﻋﺒريَﻫﺎ ،وأﺷﻌﺮ ﻛﺄﻧﻲ ﺳﺠني ﻣﺆﺑﺪ ﻳﻀﻊ َ
أﻧﻔﻪ ﺑني أﺳﻼك
ﱠ
وﺗﺤﺴ ْﺴ ُﺖ رﻗﺒﺘﻲَ ،
وملﺴ ْﺖ أﺻﺎﺑﻌﻲ ذراﻋَ ِﻲ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ
ﻧﺎﻓﺬﺗﻪ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﻳﺸﻢ ﻋﺒري اﻟﺤﻴﺎة.
املﻌﺪﻧﻴﺘني وﻫﻤﺎ ﱠ
ﺗﻠﺘﻔﺎن ﺣﻮل رﻗﺒﺘﻲ ﻛﺤﺒﻞ املﺸﻨﻘﺔ ،واﻟﺒﺎﻟﻄﻮ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺠﺜﻢ ﻋﲆ ﺟﺴﺪي
وﺗﻔﻮح ﻣﻨﻪ راﺋﺤﺔ اﻟﻜﺤﻮل واﻷﺛري وﺻﺒﻐﺔ اﻟﻴﻮد.
آهٍ!
ُ
ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻨﻔﴘ؟!
ﻣﺎذا
رﺑﻄﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎملﺮض واﻷﻟﻢ واملﻮت .أﺻﺒﺢ ﻋﻤﲇ ﻛ ﱠﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ أن أﻛﺸﻒ أﺟﺴﺎ َد
ﱠ
وأﺗﺤﺴﺲ أوراﻣﻬﺎ ،وأﺣ ﱢﻠﻞ إﻓﺮازاﺗﻬﺎ.
اﻟﻨﺎس ،وأرى ﻋﻮراﺗﻬﺎ،
ﻟﻢ أَﻋُ ْﺪ أرى ﰲ اﻟﺤﻴﺎة إﻻ ﻣﺮﴇ راﻗﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺮاش ،ذاﻫﻠني أو ﺑﺎﻛني أو ﻏﺎﺋﺒني ﻋﻦ
اﻟﻮﻋﻲ ،ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ﻛﻠﻴﻠﺔ ﺻﻔﺮاء أو ﺣﻤﺮاء ،أﻃﺮاﻓﻬﻢ ﻣﺸﻠﻮﻟﺔ أو ﻣﺒﺘﻮرة ،أﻧﻔﺎﺳﻬﻢ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ،
أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﺣﴩﺟﺔ أو أﻧني.
أﻳﻤﻜﻦ أن أﺣﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة إﱃ أﻣ ٍﺪ ﻃﻮﻳﻞ … ﻃﻮ َل ﻋﻤﺮي؟!
وﺷﻌﺮت ﺑﺎﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺸﺒﻪ اﻻﻧﻘﺒﺎض اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻟﺴﺠني املﺆﺑﺪ ،ﺣني ﺗﺨﺘﻔﻲ
ﺑﺎرﻗﺔ اﻷﻣﻞ ﰲ اﻹﻓﺮاج.
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ً
ً
ُ
ُ
وﺣﺎوﻟﺖ أن
ﻃﺒﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺔ
وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺣﺠﺮﺗﻲ ،وﺟﻠﺴﺖ ﰲ اﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒرية ،وﻓﺘﺤﺖ
ﺗﴪﺑ َْﺖ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻋﻨﻲ إﱃ ﺟﻨﺎح اﻷﻃﺒﺎء؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎم زﻣﻴﲇ اﻟﻄﺒﻴﺐ ،وﻗﺪ
أﻗﺮأ ،ﻟﻜﻦ أﻓﻜﺎري ﱠ
ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻧﻮﺑﺘﺠﻴﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ؛ ﻫﻮ ﻳﻨﺎم اﻟﺴﺖ ﺳﺎﻋﺎت اﻷوﱃ ،وأﻧﺎ اﻟﺴﺖ ﺳﺎﻋﺎت اﻷﺧرية.
ﻓ ﱠﻜ ْﺮ ُت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ أدري أﻧﻨﻲ أﺟﻠﺲ وﺣﺪي ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻊ رﺟﻞ ﻻ ﻳﻔﺼﻠﻨﻲ
ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﺎب ﺣﺠﺮﺗﻪ املﻐﻠﻖ.
ُ
ﻓﺸﻌﺮت
ﺟﺎءَﺗْﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة وأﻧﺎ ﻳَﻘِﻈﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻌﻴﻨني ﻛﻮﻫ ٍﻢ ﻣﻦ أوﻫﺎم اﻟﻠﻴﻞ؛
ﺑﺎﻟﺨﻮف .ﻻ ،ﻟﻴﺲ اﻟﺨﻮف ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻠﻖ .ﻻ ،ﻟﻴﺲ اﻟﻘﻠﻖ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ .ﻻ ،ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺮﻏﺒﺔ،
ﺣني إﱃ
وﻟﻜﻨﻪ ﺷﻌﻮر ﻣﺰﻋﺞ ﻏﺮﻳﺐ أرﻏﻢ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﲆ اﺧﺘﻼس اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﺎب املﻐﻠﻖ ﻣﻦ ٍ
ﺣني.
ﱠ
ُ
ﺻﻮت املﻤﺮﺿﺔ اﻟﻨﻮﺑﺘﺠﻴﺔ ﻳﺪﻋﻮﻧﻲ إﱃ إﻏﺎﺛﺔ
دق ﺟﺮس اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن إﱃ ﺟﻮاري ،وﺟﺎءﻧﻲ
ﻣﺮﻳﻀﺔ.
ٌ
َ
اﻧﻘﻀ ْﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ ووﺟﺪﺗﻨﻲ أﻗﻒ ﰲ ﻋﻨﱪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺑﺮ املﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺠﻮار ﴎﻳﺮ
ً
ﻋﺮوﺳﺎ ﺷﺎﺑﺔ.
أﺑﻴﺾ ﺗﺮﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ املﺮﻳﻀﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ
وﺿﻌﺖ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﺻﺪرﻫﺎ وﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت دﻗﺎت ﻗﻠﺒﻬﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻤﺎﻣﺎت ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻣ َ
ُ
ُﺜﻘﻠﺔ
ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻟﻴﺎف واﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻤَ ْﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺮوﻣﺎﺗﺰم ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺗُﺤْ ﺪِث أﺻﻮاﺗًﺎ ﻧﺸﺎ ًزا
ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻨﻐﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ُ
ﻛﻨﺖ أﺳﻤﻌﻪ ﻟﺪﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺴﻠﻴﻢ.
ﻏﻠ َ
ُ
ِ
ﺣﺠﺮات اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺈﺣﻜﺎ ٍم،
اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت وﺿﺎﻋﺖ ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ،ﻓﻌﺠ َﺰ ْت ﻋﻦ أن ﺗﻐﻠ َِﻖ
ﻈ ِﺖ
ﺧﺮﻳﺮ ﻳﺸﺒﻪ ﺧﺮﻳ َﺮ اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ َ
اﻟﺨ ِﺮﺑﺔ.
ﻳﺘﴪب ﻣﻨﻬﺎ ﰲ
ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺪم
ﱠ
ٍ
َ
ُ
ﺑﺮﻳﻖ اﻷﻣﻞ ﰲ ﻋﻴﻨَﻴْﻬﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ ﱄ ﰲ ﻓﺮﺣﺔ :ﻣﺎذا
وﻧﻈﺮت إﱃ املﺮأة اﻟﺸﺎﺑﺔ ،ورأﻳﺖ
أﺳﻤﱢ ﻴﻪ؟ إﻧﻪ أول اﺑﻦ ﱄ.
ُ
ﻗﻠﺖ ﻟﻬﺎ وأﻧﺎ أُﺧﻔِ ﻲ ﻋﻴﻨَﻴْﻬﺎ ﺑﻘﻨﺎع اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ :ﻻ أدري ،إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﺑﻌ ُﺪ ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن
وﻟﺪًا أم ﺑﻨﺘًﺎ؟
وﻣ ﱠﺮ ْت ﻟﺤﻈﺎت ،ﻟﺤﻈﺎت رﻫﻴﺒﺔ ،ورأﻳﺖ َﺷﻌْ َﺮ اﻟﻄﻔﻞ اﻷﺳﻮد اﻟﻨﺎﻋﻢ ﻳﻄ ﱡﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﻼم
َ
اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﻗﻠﺐ املﺮأة ،ﱠ
ُ
إن ﻗﻠﺒﻬﺎ
ووﺿﻌﺖ
إﱃ اﻟﻨﻮر ،ﻳﺤﻮﻃﻪ ﻓ ﱠﻜﺎ اﻟﻌِ ْﻠﻢ املﻌﺪﻧﻴﺎن اﻟﺼﻠﺒﺎن.
ً
ً
ﻳﻨﺎﺿﻞ وﻳ ﱡ
ُ
رأﻳﺖ
ﺗﺼﻔﻴﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪًا .ﺛﻢ
ﺿﻌﻴﻔﺎ ،واﻟﺼﻤﺎﻣﺎت ﺗﺼﻔﻖ
ﱧ ،واﻟﺪم ﻳﺨ ﱡﺮ ﺧﺮﻳ ًﺮا
ً
ُ
ﴏﺧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺗَﻬ ﱠﻠ َﻞ وﺟﻬﻲ ﰲ ﻓﺮﺣﺔ ودﻫﺸﺔ وأﻧﺎ
وﻳﴫخ
اﻟﻄﻔ َﻞ ﻳﻨﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﺨﺎرج ﺑﻘﻮ ٍة
َ
اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ اﻟﺼﻐريﺗني ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻳﺮى اﻟﻌﺎ َﻟﻢ اﻟﻮاﺳﻊ.
أرى
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ﱠ
ُ
وﺗﻮﻗ َﻔ ِﺖ
أﻓﻘﺖ ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﻋﲆ ﺳﻜﻮن رﻫﻴﺐ ﻛﺴﻜﻮن اﻟﻘﺒﻮر؛ ﺿﺎع ﺧﺮﻳﺮ اﻟﺪم،
ﻟﻜﻨﻲ
اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ،وﻧﻈﺮت إﱃ املﺮأة …
ﻛﺘﻤﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﻧﻴﺖ ،وﻛﺎن ﺻﺪرﻫﺎ ﻫﺎﻣﺪًا ﻻ ﻳﻌﻠﻮ وﻻ
ﻛﺎن وﺟﻬﻬﺎ ﺻﺎﻣﺘًﺎ ﺑﺎردًا
ٍ
ﻳﻬﺒﻂ ﻛﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ!
ﻣﺎذا ﺣﺪث؟
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺘﻜ ﱠﻠﻢ وﺗﺘﺤﺮك وﺗﺘﻨﻔﺲ؟
ُ
وأﴎﻋﺖ أﺳﺘﻨﺠﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻄﺐ ﻻﻧﺘﺸﺎل ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﻨﺎء.
ُ
ُ
ُ
اﺳﺘﻌﻨﺖ
دﻓﻌﺖ إﱃ أﻧﻔﻬﺎ اﻟﻬﻮاء واﻷﻛﺴﺠني،
ﺣﻘﻨﺖ ﰲ ورﻳﺪﻫﺎ املﺤﺎﻟﻴﻞ واملﻨﺒﻬﺎت،
ﱡ
ُ
ُ
ﻓﺘﺤﺖ ﺻﺪرﻫﺎ
ﻏﺮﺳﺖ ﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎ إﺑﺮ ًة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻴﺘﺤﺮك،
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻷﺣ ﱢﺮك رﺋﺘَﻴْﻬﺎ،
ُ
ﻧﻔﺨﺖ ﰲ ﻓﻤﻬﺎ وﻟﻄﻤﺘُﻬﺎ ﻋﲆ وﺟﻬﻬﺎ ﻟﺘﺤﺲ؛ ﻛﻞ
وأﺧﺬت أد ﱢﻟﻚ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎة،
ﳾء ﻋﺎﺟﺰ ،ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻔﻦ اﻟﺼﻐري املﻐﻤﺾ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻟﻌني ﻣﺮة واﺣﺪة
… واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
َي املﻤﺮﺿﺔ وﻳﺒﻜﻲ وﻳﴫخ.
وﺗﺄﻣﱠ ْﻠ ُﺖ املﻮﻟﻮد اﻟﺼﻐري وﻫﻮ ﻳﺮﻓﺲ ﺑﻘﺪﻣَ ﻴْﻪ ﺑني ﻳﺪ ِ
أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻋﺠﻴﺒًﺎ؟ ﻋﺠﻴﺒًﺎ ﺟﺪٍّا؟ أن ﺗﺨﺮج ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺴﺪ
املﻴﺖ اﻟﺠﺎﻣﺪ اﻟﺮاﻗﺪ ﻋﲆ ﻫﺬه املﻨﻀﺪة املﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎردة؟!
ُ
وأﻣﺴﻜﺖ رأﳼ ﺑﻴﺪي ،وﺗﻬﺎوﻳﺖ ﻋﲆ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺠﻮاري.
ُ
ﺣﻨﻴﺖ ﻟﻪ رأﳼ؟ ملﺎذا ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ أن ﱢ
ﻳﻔﴪ ﱄ
ملﺎذا ﻳﻌﺠﺰ اﻟﻌﻠﻢ؛ ذﻟﻚ اﻹﻟﻪ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﺬي
ُ
ﺻﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺮوﻣﺎﺗﺰم؟
ﻛﻴﻒ ﺗَﻔﺴﺪ
ﻛﻴﻒ ﱠ
ﺗﻮﻗ َ
ﻒ ﻗﻠﺐ املﺮأة اﻟﺸﺎﺑﺔ إﱃ اﻷﺑﺪ؟ ﻛﻴﻒ ُوﻟِﺪ ﻃﻔﻞ ﺣﻲ ﻣﻦ ﺟﺴﺪ اﻣﺮأة ﺗﻤﻮت؟
ﻛﻴﻒ ﺗﺪبﱡ ﺗﻠﻚ اﻟﴩارة اﻟﺼﻐرية ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ املﺎدة املﻴﺘﺔ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺪﻟﻊ اﻟﺤﻴﺎة وﻛﻴﻒ
ﺗﻨﻄﻔﺊ؟ ﻣﻦ أي ﻋﺎ َﻟﻢ ﻳﺨﺮج اﻹﻧﺴﺎن؟ وإﱃ أي ﻋﺎ َﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ؟!
ﺧﺮج اﻟﴫاع اﻟﺬي ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ واﻷﻧﻮﺛﺔ إﱃ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎء.
رأﻳﺖ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺎﻓﻬً ﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻀﻼﺗﻪ وﺧﻼﻳﺎ ﻣﺨﻪ وﺗﻌﻘﻴﺪات ﴍاﻳﻴﻨﻪ وأﻋﺼﺎﺑﻪ.
ﻣﻴﻜﺮوب ﺻﻐري ﻻ ﻳُ َﺮى ﺑﺎﻟﻌني ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻬﻮاء إﱃ أﻧﻔﻪ ،ﻓﻴﺄﻛﻞ ﺧﻼﻳﺎ رﺋﺘَﻴْﻪ ً
أﻛﻼ!
ﻓريوس ﻣﺠﻬﻮل ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺪري ،ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﻛﺒﺪه أو ﻃﺤﺎﻟﻪ ،أو أي ﳾء
َ
ﺑﺠﻨﻮن وﺗﻠﺘﻬﻢ ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﻬﺎﻣً ﺎ!
آﺧﺮ ،ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ
ٍ
ﻗﻄﺮة ﺻﻐرية َﻟ ِﺰﺟﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻟﻮزﺗَﻴْﻪ ﰲ اﻟﺤﻠﻖ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺘﺸ ﱡﻞ ﺣﺮﻛﺘﻪ!
ﻧﻘﻄﺔ دم واﺣﺪة ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﺘﺠ ﱡﻠﻂ ﰲ إﺣﺪى ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺨﻪ ،ﻓريﻗﺪ ﰲ اﻟﻔﺮاش ﺑﻼ ﺣﺮاك!
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ﺷﻜﺔ إﺑﺮة رﻓﻴﻌﺔ ﰲ أﺻﻐﺮ أﺻﺒﻊ ﻣﻦ أﺻﺎﺑﻌﻪ ﺗُﻔﻘِ ﺪه اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﴫ واﻟﻜﻼم!
ﺻﺪﻓﺔ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ً
ً
ﺟﺜﺔ ﻫﺎﻣﺪة ﻛﺠﺜﺚ اﻟﺨﻴﻮل
ﺗﺘﴪب إﱃ دﻣﻪ
ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء
ﱠ
ﱠ
ﺗﺘﻌﻔﻦ وﺗﺘﺤﻠﻞ!
واﻟﻜﻼب
ﱡ
ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن املﻐﺮور اﻟﺠﺒﺎر ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻀﺠﻴﺞ واﻟﺘﻔﻜري واﻻﺑﺘﻜﺎر،
ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﲆ اﻷرض ﺟﺴ ٌﺪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑني اﻟﻔﻨﺎء ﺷﻌﺮة رﻓﻴﻌﺔ ﺟﺪٍّا ،إذا ُﻗﻄﻌﺖ —
وﻻ ﺑ ﱠﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﻄﻊ — ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة ﰲ اﻟﻌﺎ َﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ.
ﻧﺰل اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﺷﻪ ،ووﻗﻊ أﻣﺎﻣﻲ ﴏﻳﻌً ﺎ ﻋﺎرﻳًﺎ ﻋﺎﺟ ًﺰا ﻛﻤﺎ وﻗﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ.
ﱠ
وﺗﻠﻔ ﱡﺖ ﺣﻮﱄ ﺣﺎﺋﺮ ًة َﻗﻠِﻘﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺣ ﱠ
ﻄ َﻢ اﻟﻌﻠﻢ إﻳﻤﺎﻧﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻟﻢ ﻳَﻬْ ﺪِﻧﻲ إﱃ إﻳﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ.
ٌ
ُ
ُ
ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺤﻞ ﻗﺼري ،ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ
ﻋﺎﻫﺪت ﻧﻔﴘ أن أﺳﻠﻜﻪ
وأدرﻛﺖ أن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي
ﺳﺪ ﻛﺒري.
وﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴﻨﻲ .ﺗُ َﺮى ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ؟
ﻫﻞ أﻋﻮد أدراﺟﻲ ،أم أﺗﻜﻮﱠر إﱃ ﺟﻮار ﻫﺬا اﻟﺴﺪ ،وأﻟﺘﺼﻖ ﺑﻪ ،وأﺣﺘﻤﻲ ﻓﻴﻪ؟ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﱄ ﻣﺠﺎل ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر؛ ﻓﻘﺪ أﺳ َﻠﻤَ ﻨﻲ اﻟﺘﺤﺪي واملﻘﺎوﻣﺔ إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻹرادة ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ
ﻣﻌﻬﻤﺎ أن أﺗﻜﻮﱠر إﱃ ﺟﻮار ﳾء ،أو أﻟﺘﺼﻖ ﺑﴚء ،أو أﺣﺘﻤﻲ ﰲ ﳾء .ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا
اﻟﴚء ﺳﺪٍّا ﻛﺒريًا َ
ﻟﻴﺴ ْﺖ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ.
ُ
ووﺟﺪت ﻗﺪﻣَ ﱠﻲ ﺗﺘﺠﻬﺎن ﺑﻲ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪ.
٣
ُ
ُ
ورﻛﺒﺖ اﻟﻘﻄﺎر ﻟﻴﺤﻤﻠﻨﻲ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ املﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻌﻠﻢ
ﺣﺰﻣﺖ ﻣﺘﺎﻋﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ
وﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ أﻣﻲ وأﻫﲇ ،ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء.
ُ
اﺗﺨﺬت ﻟﻨﻔﴘ ﻣﺴﻜﻨًﺎ ﺻﻐريًا ،ﺟﻠﺴﺖ ﰲ ُﴍ ِ
ْﻓﺔ ٍ
ﺑﻴﺖ
وﰲ إﺣﺪى اﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ
رﻳﻔﻲ أﻧﻘﻞ ﺑﴫي ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺨﴬاء اﻟﻔﺴﻴﺤﺔ ِ
اﻵﻣﻨﺔ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ،
ُ
ُ
وﺗﺜﺎءﺑﺖ
وأﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﲆ ﺟﺴﺪي املﻤﺪود ﻋﲆ اﻷرﻳﻜﺔ املﺮﻳﺤﺔ ،وﺗﻤﻄﻴﺖ
ُ
ﺗﻜﺎﺳﻞ ﻟﺬﻳﺬ.
ﰲ
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ُ
وأﺣﺴﺴﺖ أﻧﻨﻲ أﺧﻠﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﴘ ﻛ ﱠﻞ أﺛﻮاﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﻷول ﻣﺮة أﺟﻠﺲ وﺣﻴﺪة ﻣﻊ ﻧﻔﴘ،
ً
َ
ﺗﺮاﻛﻤَ ْﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻮا َل اﻟﺴﻨني املﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ .ووﻗﻔ ْﺖ ﻧﻔﴘ أﻣﺎﻣﻲ ﻋﺎرﻳﺔ … ﻋﺎرﻳﺔ
وﺑﺪأت ﱠ
ً
ً
ُ
ﱠ
دﻗﻴﻘﺎ.
ﻛﺸﻔﺎ
وأﺗﺤﺴﺴﻬﺎ ،وأﻛﺸﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﺗﻔﻘﺪﻫﺎ
ﺗﻤﺎﻣً ﺎ،
ﻟﻢ أﻣﺴﻚ املﴩط ﰲ ﻳﺪي ،وﻟﻢ أﺿﻊ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﰲ أذﻧﻲ ،وﻟﻜﻨﻲ ﺗﺠ ﱠﺮ ُ
دت ﻣﻦ ﻛﻞ ﳾء؛
دت ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻲ وﻃﺒﻲ ،وﺗﺠ ﱠﺮ ُ
ﺗﺠ ﱠﺮ ُ
دت ﻣﻦ اﻟﺴﻨني اﻟﺘﻲ ﻋﺸﺘُﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ رأﻳﺘﻬﻢ
ﻋﺎﴏﺗْﻨﻲ وأﺳ َﻠﻤَ ﺘْﻨﻲ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺴﺪ اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﺬي وﻗﻒ ﰲ
وﻋﺮﻓﺘﻬﻢ ،ﻣﻦ اﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺘﻲ َ َ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻜريي.
دت ﻣﻦ ﺗﻔﻜريي ً
وﺗﺠ ﱠﺮ ُ
أﺣﺲ ،ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﱡ
أﻳﻀﺎ ،وﺑﺪأت ﱡ
أﺣﺲ دون أن أﻓﻜﺮ،
أﺣﺲ ﺑﻮﻗﻊ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﻋﲆ ﺟﺴﺪي ،ﱡ
ﱡ
أﺣﺲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﴬة اﻵﻣﻨﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﻮ
اﻷرض ،ﱡ
أﺣﺲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟ ﱡﺰ ْرﻗﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﻔﺎﺗﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐ ﱢﻠﻒ اﻟﺴﻤﺎء.
ً
ﺟﻤﻴﻼ
ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ أﻟﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺟﻬً ﺎ ﺑﻮﺟﻪ ،وﻷول ﻣﺮة أرى ﻟﻬﺎ وﺟﻬً ﺎ
ُ
ُﻔﺴﺪه ﺿﺠﻴﺞُ املﺪﻳﻨﺔ اﻷﺟﻮف ،وﻻ ﺗُ ِ
ُﻔﺴﺪه ﳾء؛ ﻻ ﻳ ِ
ﺳﺎﺣ ًﺮا ﻻ ﻳ ِ
أﻧﻮﺛﺔ املﺮأة اﻟﺬﻟﻴﻠﺔ
ﻔﺴﺪه
ُ
رﺟﻮﻟﺔ اﻟﺮﺟﻞ املﻐﺮورة املﺘﻐﻄﺮﺳﺔ ،وﻻ ﺛﺮﺛﺮ ُة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﴏ اﻟﻌﺎﺟﺰ.
اﻷﺳرية ،وﻻ
َ
أﻳﻘﻨ ْ ُﺖ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﻟﻪ ﺟﺒﱠﺎر ﺟﻤﻴﻞ ،ﻳﺤﺎول اﻹﻧﺴﺎ ُن اﻟﻀﺌﻴﻞ املﻐﺮور أن ﻳُﻠ ِﺒﺴﻪ أﺛﻮاﺑًﺎ
رﺧﻴﺼﺔ ﻗﺒﻴﺤﺔ ملﺠﺮد أن ﻳ ِ
ُﺮﴈ ﻏﺮوره ،وﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻌﻤﺮه اﻟﻘﺼري ﺷﻴﺌًﺎ … أي
ﳾء.
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ أن ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺨﻔﻖ ،وأن ﺧﻔﻘﺎﺗﻪ ﺗﻤﻸ ﻧﻔﴘ ﺑﺸﺤﻨﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ
واملﺸﺎﻋﺮ.
ِ
ﱡ
ﻋﻀﻼت
ﻓﺄﺣﺲ دون أن أﻓﻜﺮ ،دون أن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻘﲇ وﻳﺮﺳﻢ
ﻷول ﻣﺮة ﻳﺨﻔﻖ ﻗﻠﺒﻲ
اﻟﻘﻠﺐ وﴍاﻳﻴﻨَﻪ ،وﻳﺰن ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺪم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻔﴪﻫﺎ اﻟﻌﻠ ُﻢ أو اﻟﻄﺐﱡ ٌ ،
أﺻﺒﺤَ ْﺖ ﻟﺨﻔﻘﺎت ﻗﻠﺒﻲ ٌ
ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﱢ
ﻟﻐﺔ أﻓﻬﻤﻬﺎ
ﱠ
اﻟﻐﻀﺔ اﻟﺒﻜﺮ ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﻌﻘﲇ املﺠ ﱢﺮب اﻟﻌﺠﻮز.
ﺑﺄﺣﺎﺳﻴﴘ
ً
ُ
أﺣﺴﺴﺖ أن اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ أﻛﺜﺮ ذﻛﺎءً ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،وأﻛﺜﺮ رﺳﻮﺧﺎ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن ،وأﻛﺜﺮ
ً
ً
اﺗﺼﺎﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪ ،وأﻛﺜﺮ ﺻﺪﻗﺎ وﺗﺠﺎ ُوﺑًﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﺑﴩﻳﺘﻪ.
ُ
ْت ﻋﲆ اﻷرﻳﻜﺔ أﻛﺜﺮ ،ﻓ َﺮد ُ
وﺗﻤ ﱠﺪد ُ
ﻓﺎﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻟﻌﺎﻃﻔﺘﻲ اﻟﺪاﻓﺌﺔ
ْت ﺳﺎﻗﻲ ﻋﻦ آﺧِ ﺮﻫﺎ،
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺪﻏﺪغ ﺟﺴﺪي.
ُ
ُ
ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻣً ﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام؛ ﺟﺴﺪ املﺮأة اﻷﻧﺜﻰ اﻟﺬي
وﺗﻨﺒﻬﺖ … ﻫﺎ ﻫﻮ ﺟﺴﺪي اﻟﺬي
ذﺑﺤﺘُﻪ ذﺑﺤً ﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣَ ْﻲ إﻟﻪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻘﻞ .ﻫﺎ ﻫﻮ ﺟﺴﺪي ﺗﺪبﱡ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
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ُ
ﴏاع ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أرض ،ﺿﻴﱠﻌْ ُﺖ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ
واﻛﺘﺸﻔﺖ أﻧﻨﻲ ﺿﻴﱠﻌْ ُﺖ ﻋﻤﺮي اﻟﺬي ﻓﺎت ﰲ
ٍ
وﺻﺒﺎي وﻓﺠﺮ ﺷﺒﺎﺑﻲ ﰲ ﻋﺮاك ﻋﻨﻴﻒ؛ ﺿﺪ ﻣَ ﻦ؟ ﺿﺪ ﻧﻔﴘ ،ﺿﺪ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻲ ،ﺿﺪ ﻏﺮﻳﺰﺗﻲ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺎذا؟ ﻻ ﳾء .ﻫﺎ أﻧﺎ ذي اﻵن أﺗﺮك ﻛ ﱠﻞ ﳾء وأﺑﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ؛ أﺑﺪأ ﻣﻦ أول
اﻟﺤﻴﺎة ،أﺑﺪأ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺤﺐﱠ واﻟﻘﻤﺢ ،أﺑﺪأ
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟ ِﺒ ْﻜﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻒ اﻷرض ﻣﻨﺬ ﻣﻼﻳني اﻟﺴﻨني ،أﺑﺪأ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺴﺎذج
اﻟﺬي ﻳﺄﻛﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻷرض ،وﻳﻤﺎرس ﻏﺮﻳﺰﺗﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﺠﺮ ،وﻳﺄﻛﻞ وﻳﴩب ،وﻳﻠﺪ
وﻳﻤﺮض وﻳﻤﻮت دون أن ﻳﺴﺄل ملﺎذا أو ﻛﻴﻒ.
ُ
ٍ
ﻋﺎل ﺳﻤﻌﺘُﻪ ﺑﺄذﻧﻲ.
اﺑﺘﺴﻤﺖ ،ﺛﻢ ﺿﺤﻜﺖ،
ﺑﺼﻮت ٍ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺤﻜﺔ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻋﲆ ﺷﻔﺘَ ﱠﻲ وﺗﻤﻮت دون أن أﺳﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﺻﻮﺗًﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻲ
ٍ
ﻋﺎل ﻳﺴﻤﻌﻪ اﻟﻨﺎس.
ﺗﻘﻮل ﱄ داﺋﻤً ﺎ إن اﻟﺒﻨﺖ ﻳﺠﺐ ﱠأﻻ ﺗﻀﺤﻚ
ﺑﺼﻮت ٍ
ُ
ُ
ورﺣﺖ أﺿﺤﻚ وأﻗﻬﻘﻪ ،ودﺧﻞ اﻟﻬﻮاء إﱃ ﺻﺪري؛ ﻫﻮاء ﻧﻘﻲ
وﻓﺘﺤﺖ ﻓﻤﻲ ﻋﻦ آﺧِ ﺮه
ﻧﻈﻴﻒ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ دﺧﺎن ،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﺮﺑﻮن ،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺐ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ آداب
املﺠﺘﻤﻊ.
ﱡ
أﺣﺲ أﻧﻪ ﻫﻮاء ﻣﻨﻌﺶ ﻳﺮﻃﺐ ﺟﻮﰲ
ﻫﻮاء ﻻ ﻳﻬﻤﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ وﻻ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ،وﻟﻜﻨﻲ
اﻟﺴﺎﺧﻦ.
ُ
واﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ وﺗﺮﻛﺘُﻬﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﲆ ﺟﺴﺪي؛ أﺷﻌﺔ ﻧﻘﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ،ﻻ
ﺗﺸﻮﱢﻫﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻴ ُﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﱃ أﺷﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﺠﻴﺔ أو ﺣﻤﺮاء ،ﺣﺎرﻗﺔ أو ﻏري ﺣﺎرﻗﺔ.
وﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺴﺎذج ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻴﻨﻴﺔ اﻷﻛﻞ؛ ﻓﻄري ﻣﺸﻠﺘﺖ ،وﻗﺸﺪة،
ُ
وأﻛﻠﺖ ﺑﺸﻬﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺷﻬﻴﺘﻲ وأﻧﺎ ﻃﻔﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن أﺑﻠﻎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي،
وزﺑﺪة ،وﺑﻴﺾ.
ُ
ﻧﺴﻴﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ أﻣﻲ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﺗﺄﻛﻞ اﻟﺒﻨﺖ ،وﻧﺴﻴﺖ ﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺸﺪة واﻟﺰﺑﺪة،
ُ
ُ
ٍ
ﻋﺎل ،وﺳﻘﻂ
ﴍﺑﺖ املﺎء اﻟﺒﺎرد ﻣﻦ اﻟﻜﻮز اﻟﻔﺨﺎري
وﻣﻸت ﻓﻤﻲ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﻋﲆ آﺧِ ﺮه.
ﺑﺼﻮت ٍ
املﺎء ﻣﻦ ﺑني ﺷﻔﺘَ ﱠﻲ وﺑ ﱠﻠ َﻞ ﻣﻼﺑﴘ.
َ
اﻷرﻳﻜﺔ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ وﺗﻤﺪ ُ
ُ
ﱠدت ﻋﲆ
أﻛﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺷﺒﻌﺖ ،وﴍﺑﺖ ﺣﺘﻰ ارﺗﻮﻳﺖ ،ﺛﻢ ﺗﺮﻛﺖ
َ
ُ
ُ
ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض وأﻧﺘﴚ ﺑﺬﻟﻚ
ورﺣﺖ أﺷ ﱡﻢ
ووﺿﻌﺖ وﺟﻬﻲ ﻋﲆ اﻟﱰاب،
اﻷرض اﻟﺮﻃﺒﺔ.
اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺪﻓني؛ أﻧﻨﻲ ﻣﻦ اﻷرض وإﱃ اﻷرض.
وﻫﺒ ْﱠﺖ ﻧﺴﻤﺔ رﻗﻴﻘﺔ رﻓﻌﺖ اﻟﺮداء ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻲ ،وﻟﻢ ﻳ ُِﺼﺒْﻨﻲ ذﻟﻚ اﻟﺬﻋ ُﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي
ُ
ﻛﻨﺖ ﱡ
أﺣﺲ ﺑﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌ ﱠﺮى ﺳﺎﻗﻲ.
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ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎﻋَ ْﺖ أﻣﻲ أن ﺗﺮﺳﺐ ﰲ ﻧﻔﴘ ذﻟﻚ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺒﻐﻴﺾ ﺑﺄن ﺟﺴﺪي ﻋﻮرة؟
إن اﻹﻧﺴﺎن ﻳُﻮ َﻟﺪ ﻋﺎرﻳًﺎ وﻳﻤﻮت ﻋﺎرﻳًﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻮاب اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ إﻻ زﻳﻒ ﻳﺤﺎول أن
ﻳﻐ ﱢ
ﻄﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ.
ُ
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ أﻧﻨﻲ ُو ِﻟﺪت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
وﺗﺮﻛﺖ اﻟﻬﻮاءَ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻲ أردﻳﺘﻲ،
ً
َت ﻟﺘﻮﱢﻫﺎ ٍّ
و ُو ِﻟﺪت ﻣﻌﻲ ﻋﺎﻃﻔﺘﻲُ ،و ِﻟﺪ ْ
ﻋﻤﻼﻗﺎ ﺟﺒﺎ ًرا ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻴﺶ
ﺣﻘﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ُو ِﻟﺪت
وﻳُﻄﺎﻟِﺐ ﱢ
ﺑﺤﻘﻪ ﰲ أن ﻳﻌﻴﺶ.
ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت َ
ﻃ ْﺮق ﺷﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺑﺎب ﺑﻴﺘﻲ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ،ورأﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺣني ﻳﺤﻤﻠﻮن
ً
ً
ﻣﺮﻳﻀﺎ.
رﺟﻼ ﻋﺠﻮ ًزا
ُ
ُ
ُ
ووﺿﻌﺖ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﺻﺪر املﺮﻳﺾ.
وارﺗﺪﻳﺖ ﻣﻌﻄﻔﻲ اﻷﺑﻴﺾ
ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺑﻲ
اﺧﺘ َﻠ َ
ُ
ُ
ُ
ورأﻳﺖ ﻋﻴﻨ َ ِﻲ اﻟﺮﺟﻞ
ﻓﺮﻓﻌﺖ ﻋﻴﻨﻲ إﻟﻴﻪ،
دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺼﻮت أﻧني،
ﻂ ﰲ أذﻧﻲ
ﻛﻐﺮﻳﻖ ﻋﲆ وﺷﻚ املﻮت ﻳﺘﻄ ﱠﻠﻊ إﱃ ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة.
ﺑﻌﻴﻨﻲ وﺗﺘﺸﺒﱠﺜﺎن ﺑﻬﻤﺎ
ﺗﺘﻌ ﱠﻠﻘﺎن
ﱠ
ٍ
ُ
ﻣﺮﻳﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم ،ﻛﺄﻧﻤﺎ أرى ﻷول ﻣﺮة ﰲ
ﻧﺴﻴﺖ اﻟﻄﺐ ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻟﻢ أﻛﺸﻒ ﻋﲆ
وﻛﺄﻧﻤﺎ
ٍ
ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻋﻴﻨ َ ْﻲ إﻧﺴﺎن ﻳﺘﻌﺬﱠب ،ﻛﺄﻧﻤﺎ أﺳﻤﻊ ﻷول ﻣﺮة ﺻﻮت اﻷﻧني.
ﻛﻴﻒ ُ
ﻛﻨﺖ أﻛﺸﻒ ﻋﲆ املﺮﴇ ﻛ ﱠﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ؟ ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع أﺳﺎﺗﺬة
ً
ﻃﺤﺎﻻ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻌﺎء أو املﺼﺎرﻳﻦ؟
اﻟﻄﺐ أن ﻳُﻮﻫِ ﻤﻮﻧﻲ أن املﺮﻳﺾ ﻟﻴﺲ إﻻ ﻛﺒﺪًا أو
َ
ﻛﻴﻒ ﺟﻌﻠﻮﻧﻲ أﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻼ أرى ﻧ َ َﻀﺎرﺗﻬﺎ ،وأﺻﻮﱢب إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺸﺎﰲ اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ وأﻗﻠﺐ
ﺟﻔﻮﻧﻬﺎ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻲ؟ ﻛﻴﻒ ﺟﻌﻠﻮﻧﻲ أﻓﺘﺢ ﺣﻠﻮق اﻟﻨﺎس وأﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ أﺳﻤﻊ اﻷﻧني؟
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺮﺟﻔﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺗﻬ ﱡﺰ ﻛﻴﺎﻧﻲ.
ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﱡ
أﺣﺲ أن املﺮﻳﺾ إﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ،ﻛ ﱞﻞ ﻻ ﻳﺘﺠ ﱠﺰأ.
َ
ُ
املﺴﺎﻓﺔ ﺑني أذﻧﻲ وﻗﻠﺒﻲ.
ﺻﻮت اﻷﻧني
ﻷول ﻣﺮة ﻳﺠﺘﺎز
َ
ُ
ووﻗﻔﺖ أﻣﺎم املﺮﻳﺾ ﻛﺎملﺸﺪوﻫﺔ ،ﻋﻴﻨﺎي ﻣﺸﺪودﺗﺎن إﱃ ﻋﻴﻨﻴْﻪ ،وأذﻧﺎي ﻣﺮﻫﻔﺘﺎن
ﻋﺬاب اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺠﻴﺐ،
ﺗﻠﺘﻘﻄﺎن ﻫﻤﺴﺎت أﻧﻴﻨﻪ اﻟﺨﺎﻓﺖ ،وروﺣﻲ ﺧﺮﺳﺎء ﺗﺮﻗﺐ ﻣﺸﻬ َﺪ
ِ
ﱢ
ٌ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺻﺎﻣﺖ
وﻋﻘﲇ
ُ
ُ
وأﺳﻨﺪت رأﳼ إﱃ اﻟﺤﺎﺋﻂ.
ووﺿﻌﺖ ﻳﺪي ﻋﲆ ﻗﻠﺒﻲ،
ﳾء ﰲ اﻟﻌﻴﻨني اﻟﻔﺎﺗﺮﺗني اﻟﻴﺎﺋﺴﺘني ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺘﻤ ﱠﺰق ،ﳾء ﰲ اﻷﻧني اﻟﺨﺎﻓﺖ ﻳﺠﻌﻞ
ﻧﻔﴘ ﺗﺨﻮر ،ﳾء ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻢ أﻋﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒ ُﻞ ،ﻟﻢ أﺣﺴﻪ ،ﻟﻢ أﻋﺎﻧﻴﻪ.
اﻷﻟﻢ؟! ﻧﻌﻢ اﻷﻟﻢ.
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ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ أﺗﺄ ﱠﻟﻢ؛ ﺷﻌﻮر أﻟﻴﻢ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻤﻴﻖ … ﻋﻤﻴﻖ ،ﻧﻔﺬ إﱃ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻔﴘ
اﻟﺒﻌﻴﺪة ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﺬة.
ُ
ُ
ﺷﻌﺮت ﺑﻠﺬة إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻲ وﻫﻲ ﺗﻤﺎرس إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺷﻌﺮت ﺑﻠﺬة اﻷﻟﻢ،
ﺗﺄ ﱠﻟﻤْ ُﺖ وﻟﻜﻨﻲ
املﻌﻄﻠﺔ وﺗﺴﺘﻜﺸﻒ أﺑﻌﺎدﻫﺎ املﺠﻬﻮﻟﺔ.
ﱠ
اﻣﺘﺼ ْﺖ روﺣﻲ إﺣﺴﺎﳼ ﺑﺎﻷﻟﻢ
وﻛﺄﻧﻤﺎ ﴍب ﻛﻴﺎﻧﻲ إﺣﺴﺎﳼ ﺑﺎﻟﻠﺬة ﻋﻦ آﺧِ ﺮه ،وﻛﺄﻧﻤﺎ
ُ
ُ
وأﻏﻤﻀﺖ ﻋﻴﻨﻲ … و… وﺑﻜﻴﺖ
ﺑﺪوار ﺷﺪﻳﺪ وﺗﻬﺎوﻳﺖ ﻋﲆ ﻣﻘﻌ ٍﺪ إﱃ ﺟﻮاري
ﻓﺄﺣﺴﺴﺖ
ﻛﻠﻪ،
ٍ
… ﺑﻜﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ أﺑﻚِ أﺑﺪًا ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻋﻴﻨﺎي اﻟﺪﻣﻮع.
اﻧﻬﻤ َﺮ ْت دﻣﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ املﻜﺒﻮﺗﺔ ﻛﺴﻴﻞ ﻋﺎﺻﻒ ﻛﺎﺳﺢ ،وﺗﺮﻛﺖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺪﻣﻮﻋﻲ ،ﻟﻢ
أﺣﺎول أن أﻗﻒ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ.
َﻓ ْﻸَﺑْﻚِ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎء ﻋﻴﻮﻧﻲ ،و َْﻷﻏﺴ ْﻞ ﻋﻘﲇ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻐﺒﺎر اﻟﻜﺜﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﺮا َﻛ َﻢ ﻋﻠﻴﻪ،
و َْﻷ ُ ِزحْ ﻋﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺸﺎوة املﻌﺘﻤﺔ اﻟﻌﺎزﻟﺔ ،و َْﻷﻃﻠ ِْﻖ ﴎاح روﺣﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ.
ُ
واﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻟﻸﻟﻢ.
ُ
وأﻓﻘﺖ ﻋﲆ ﺻﻮت … ﺻﻮت ﺿﻌﻴﻒ ﺧﺎﺋﺮ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺻﻮت داﻓﺊ .ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :ﻻ
ﺗﺒﻜﻲ ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة ،أﻧﺎ ﺑﺨري.
ُ
ُ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ،ﻓﺮأﻳﺖ ﻋﲆ وﺟﻬﻪ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ … اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻫﺎدﺋﺔ واﻫﻨﺔ،
ﻋﻴﻨﻲ
وﻓﺘﺤﺖ
ﱠ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺤﻨﺎن.
ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻨﻮ ﻋﲇﱠ ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪي وﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه،
ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻮة وأﻧﺎ ﻻ أﻣﻠﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﻀﺎءﻟﺖ ﻋﻠﺔ اﻟﺠﺴﺪ
إﱃ ﺟﻮار ﻋﻠﺔ اﻟﺮوح ،ﻓﺄﺣَ ﱠﺲ أﻧﻪ اﻟﻄﺒﻴﺐ وأﻧﺎ املﺮﻳﻀﺔ.
ُ
ُ
وأﻳﻘﻨﺖ أن ﻓﻘﺎﻋﺔ
ﻓﻘﺪت ﻓﻴﻬﺎ إﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن،
ﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﺨﻴﱠﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ
ﻫﻮاء أﻗﻮى ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،أﻧﻨﻲ ﺳﺄﻋﻮد أُو ِﻣ ُﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ!
ﻟﻢ أﺗﺨﻴﱠﻞ أﻧﻨﻲ أﻓﻘﺪ إﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وأﻧﺎ وﺳﻂ املﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺎﻫﺮة ﺑﺤﻀﺎرﺗﻬﺎ وﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ
وﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ وﺻﻮارﻳﺨﻬﺎ ،ﺛﻢ أﻋﻮد أُوﻣ ُﻦ ﺑﻪ ﰲ ﻛﻬﻒ ﻣﻈﻠﻢ!
ﻟﻢ أﺗﺨﻴﱠﻞ أﻧﻨﻲ أﻓﻘﺪ إﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وأﻧﺎ ﺑني أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ وأﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،ﺛﻢ أﻋﻮد
رﺟﻞ رﻳﻔﻲ ﻋﺠﻮز ﻣﺮﻳﺾ ،ﻻ ﻳﻤﻠﻚ إﻻ ﺟﻠﺒﺎﺑﻪ واﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ!
ﻓﺄُو ِﻣ ُﻦ ﺑﻪ ﻋﲆ ﻳﺪ ٍ
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اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺻﻐرية اﻧﻔﺮﺟﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻔﺘﺎن ﻳﺎﺑﺴﺘﺎن ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﱠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺄﴎﻫﺎ؛ ذﻟﻚ املﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺰﺣﺎم ،ذﻟﻚ املﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻀ ﱡﻞ ﻋﻨﻪ
اﻟﻌﻠ ُﻢ وﺳ َ
ﻂ ﺿﺠﻴﺞ اﻵﻻت ،وﻳﻘﴫ ﻋﻦ ﺗﻔﺴريه اﻟﻌﻘﻞ … اﻟﺤﺐ.
ﺣﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺬة وأﻟﻢ ،ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﻣﺮض ،ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮل وﻣﻌﻠﻮم ،ﻣﻦ
ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ.
اﻟﺤﺐ؟!
وﴎ ِت اﻟﺮﺟﻔﺔ ﰲ أوﺻﺎﱄ ،ودبﱠ اﻟﺤﻨني ﰲ ﺟﺴﺪي واﻧﺪ َﻟ َﻊ
ﺧﻔﻖ ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪةَ َ ،
اﻟﻠﻬﻴﺐ ﰲ ﻗﻠﺒﻲ.
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﱄ أن أﻋﻴﺶ اﻵن؟
أﻧﺎ اﻟﻄﻔﻠﺔ املﻬﺘﻤﺔ ﺑﻌﻮاﻃﻔﻲ اﻟ ِﺒ ْﻜﺮ ،وأﻧﺎ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ املﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﻘﲇ اﻟﻌﺠﻮز؟
ً
ﺧﻤﺲ وﻋﴩون ﺳﻨﺔ َ
ﻟﺤﻈﺔ واﺣﺪة أﻧﻨﻲ اﻣﺮأة! دون
ﻣﻀ ْﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي دون أن أﺷﻌﺮ
ﺗﻤﺲ ﺷﻔﺘَ ﱠﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﺠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﻤﻬﺎ ُ
أن ﻳﺨﻔﻖ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺮ ًة واﺣﺪة ﻟﺮﺟﻞ! دون أن ﱠ
اﻟﻘﺒْﻠﺔ!
َ
املﺮاﻫﻘﺔ.
دون أن أﻋﺮف اﻟﻔﱰة ،ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة املﻠﺘﻬﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن؛
ﴏاع ﺿﺪ أﻣﻲ وأﺧﻲ وﻧﻔﴘ ،واﻟﺘﻬﻤَ ْﺖ ﻛﺘﺐُ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻄﺐ
ﺿﺎﻋَ ْﺖ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ﰲ
ٍ
ﻣﺮاﻫﻘﺘﻲ وﻓﺠ َﺮ ﺷﺒﺎﺑﻲ ،وﻫﺎ أﻧﺎ ذي اﻵن ﻃﻔﻠﺔ ﰲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ،ﻃﻔﻠﺔ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺠﺮي وﺗﻠﻌﺐ وﺗﻨﻄﻠﻖ وﺗﺤﺐ.
ُ
ورﻛﺒﺖ اﻟﻘﻄﺎر ﻟﻴﺤﻤﻠﻨﻲ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻧﻔﴘ .ﻟﻘﺪ ﺗﻌ ﱠﺮ ْﻓ ُﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺮﻓﺘﻬﺎ،
ﺣﺰﻣﺖ ﻣﺘﺎﻋﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ،
وﻟﻢ أَﻋُ ْﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ أن أﻟﺘﺼﻖ ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺼﺎق اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻠﻨﻲ وإﻳﺎه ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة؛
ُ
ُ
اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺑﻤﻨﻘﺎرﻫﺎ ﺣَ ﺒ َﱠﺔ
اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺟﻮﻫ َﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻷرض ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﻘﻂ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ
ُ
ﱡ
وأﺣﺲ ﺑﺮﻏﺒﺔ
أﺻﺒﺤﺖ أﺣﺒﱡﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﺎن روﺣﻲ وﺟﺴﺪي،
اﻟﻘﻤﺢ ،اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ
ً
اﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺷﺪﻳﺪًا.
ﻋﺎرﻣﺔ ﰲ أن أﻟﺘﺼﻖ ﺑﻬﺎ
ﻛﻴﻒ ﱄ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا أن أﻏﻠﻖ ﻧﻔﴘ داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ املﻮﺣﺸﺔ؟
ْت ،ﻋُ ﺪ ُ
ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ أن أﻋﻮد .وﻋُ ﺪ ُ
ْت إﱃ ﺑﻴﺘﻲ وأﻫﲇ وﻋﻤﲇ وﻋﻴﺎدﺗﻲ ،ﻓﺘﺤﺖ ذراﻋﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة
ْ
ُ
ُ
ُ
وﻋﺎﻧﻘ ُﺖ أﻣﻲ ،وﻷول ﻣﺮة ﱡ
وﻋﺎﻧﻘﺖ أﺧﻲ
وﻓﻬﻤﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻨﻮﱠﺗﻲ.
وﻋﺎﻧﻘﺖ أﺑﻲ،
أﺣﺲ أﻧﻬﺎ أﻣﻲ.
وﻋﺮﻓﺖ ﺷﻌﻮ َر اﻷﺧﻮة و… ﱠ
ُ
وﺗﻠﻔ ﱡﺖ ﺣﻮﱄ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﳾء ،ﳾء ﻻ زال ﻳﻨﻘﺼﻨﻲ ،ﻋﻦ أﺣ ٍﺪ
ﻻ زال ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻨﻲ .ﻣَ ﻦ ﻫﻮ؟
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أﻋﻤﺎﻗﻲ ﺗﻨﺎدﻳﻪ ،وروﺣﻲ ﺗﻬﺘﻒ ﺑﻪ .ﻣَ ﻦ ﻫﻮ؟ ﻣَ ﻦ؟!
ﺣﻨني ﺟﺎرف ﻋﻨﻴﻒ ﻳﻬ ﱡﺰ روﺣﻲ وﺟﺴﺪي؛ ﺣﻨ ُ
ٍ
روح
ﻇﺎﻣﺌﺔ ﻟﻠﺤﺐ أﻃﻠﻖ اﻟﻌﻘ ُﻞ ﴎاﺣَ ﻬﺎ،
ني ٍ
ﺣﻨني ﺟﺴ ٍﺪ ِﺑ ْﻜﺮ اﻧﻄﻠﻖ ﻟﺘﻮﱢه ﻣﻦ زﻧﺰاﻧﺘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.
ﺗُ َﺮى ﻣﺎذا ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻘﺎء ﺑني املﺮأة واﻟﺮﺟﻞ؟!
ﻃﻮﻳﻼ ،واﻷوﻫﺎم واﻟﺨﻴﺎﻻت ﱢ
ً
ﺗﻌﺸﺶ ﻛ ﱠﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺣﻮل ﴎﻳﺮي.
اﻟﻠﻴﻞ أﺻﺒﺢ
رﺟﻞ ﻳﻘﱰب ﻣﻨﻲ؛ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎن ﺗﺸﺒﻬﺎن
ذراع ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮل َﺧ ْﴫي ،ووﺟ ُﻪ
ٍ
ﻋﻴﻨ َ ْﻲ أﺑﻲ ،وﻟﻪ ﺷﻔﺘﺎن ﺗﺸﺒﻬﺎن ﺷﻔﺘَ ِﻲ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ أﺑﻲ وﻟﻴﺲ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ.
ﺗُ َﺮى ﻣَ ﻦ ﻳﻜﻮن؟
أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﻨﺎت ﰲ املﺪرﺳﺔ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ذاﻛﺮﺗﻲ؛ اﻟﺘﻨﻬﺪات ،اﻟﺸﻬﻘﺎت ،أﺣﻼم
املﺮاﻫِ ﻘﺎت.
َ
ﻛﺄﻧﻲ ﻟﻢ أﴍﱢ ح ﺟﺴ َﺪ اﻟﺮﺟﻞ ،ﻛﺄﻧﻲ ﻟﻢ أﻋ ﱢﺮه ،ﻛﺄﻧﻲ ﻟﻢ أ َر ﻗﺒﺤَ ﻪ وﺑﺸﺎﻋﺘَﻪ.
ﻫﻞ ﻧﺴﻴﺖ؟ ﻻ أدري ،وﻟﻜﻨﻲ ﻧﺴﻴﺖ ،وﻋﺎد إﱃ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﺤﻲ ﺳﺤﺮه وﻏﻤﻮﺿﻪ .ﻛﻴﻒ
ﻧﺴﻴﺖ؟! ﻟﻌﻞ أﻧﻮﺛﺘﻲ ﺧﺮﺟَ ْﺖ ﻣﻦ زﻧﺰاﻧﺘﻬﺎ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﺤﺔ ﻃﻮﺣﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ذﻛﺮﻳﺎت
اﻟﻌﻘﻞ ،أو ﻟﻌﻞ ﺣﻨني روﺣﻲ اﻟﺠﺎرف ﻧﺰع ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻠﺘﻲ ﺻﻮ َر اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ،أو ﻟﻌﻞ
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻧﻔﻀﺖ ﻋﻠﻮ َم اﻟﻄﺐ ﻋﻦ رأﳼ.
واﻟﺼﺒﺎح ﻟﻢ ﻳَﻌُ ْﺪ ﻳﻄﻠﻊ ،ودفء اﻟﴪﻳﺮ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﻴﺒًﺎ ،وأوﻫﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻢ ﻳَﻌُ ْﺪ ﻳﺒﺪﱢدﻫﺎ ﻧﻮر.
٤
ُ
ُ
وﻧﻈﺮت ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻔﺘﺤﺖ ﻧﺼﻒ ﻋﻴﻨﻲ
دق ﺟﺮس اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن ﺑﺠﻮار رأﳼ،
ُ
ﻛﺴﻞ ،وﺟﺎءﻧﻲ ﺻﻮت ﻣﻠﻬﻮف ﻳﻘﻮل :أﻧﻘﺬي أﻣﻲ ﻣﻦ املﻮت
ورﻓﻌﺖ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﰲ
ﺻﺒﺎﺣً ﺎ.
ٍ
ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة.
ُ
ُ
ُ
وﺧﻄﻔﺖ ﺣﻘﻴﺒﺘﻲ اﻟﺼﻐرية
وارﺗﺪﻳﺖ ﻣﻌﻄﻔﻲ،
ﻗﻔﺰت ﺑﴪﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﴪﻳﺮ اﻟﺪاﻓﺊ،
ُ
ورﻛﺒﺖ ﻋﺮﺑﺘﻲ ،واﻧﻄﻠﻘﺖ إﱃ ﺑﻴﺖ املﺮﻳﻀﺔ.
ا ُملﻌَ ﺪﱠة ﻟﺤﺎﻻت اﻹﺳﻌﺎف اﻟﴪﻳﻊ،
ً
ُ
ِ
ٍ
ﻋﺠﻮز أﺻﺎﺑﻪ
ﻗﻠﺐ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺧﺎﺋﺮة،
دﻗﺎت
ﻓﺴﻤﻌﺖ
وﺿﻌﺖ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﻗﻠﺒﻬﺎ؛
ٍ
دﻗﺎت ٍ
اﻟﻮﻫﻦ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ،وﻗﺪ أوﺷﻜﺖ اﻟﺤﻴﺎة أن ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻨﻪ.
وﺗﻠﻔﺖ ﺣﻮﱄ ،وﺗﻨﺒ ُ
ﱡ
ُ
ﱠﻬﺖ إﱃ وﺟﻮد رﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ واﻗﻒ إﱃ ﺟﻮاري ﰲ
ﺧﻠﻌﺖ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ
ُ
ﻗﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ.
ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ﻧﻈﺮة ٍ
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وﺳﺄﻟﻨﻲ :ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺧﻄرية ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة؟
ُ
وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮة دون أن أر ﱠد ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺨﺮج وراﺋﻲ .ووﻗﻔﺖ ﰲ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﻮﻗﻒ
أﻣﺎﻣﻲ وﺳﺄﻟﻨﻲ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى ﰲ ﻟﻬﻔﺔ ﺷﺪﻳﺪة :ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺧﻄرية ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة؟
ُ
وﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺪوء :ﻻ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄرية ،إﻧﻬﺎ ﺗﻤﻮت ﻓﻘﻂ.
وﺣﻤﻠﻖ ﰲ ﻓﺰع ودﻫﺸﺔ وﻗﺎل :ﺗﻤﻮت؟ ﻻ! ﻻ ﻳﻤﻜﻦ!
َ
وأﻣﺴ َﻚ رأﺳﻪ ﺑﻴ َﺪﻳْﻪ وﺗﻬﺎوَى ﻋﲆ ﻣﻘﻌﺪ إﱃ ﺟﻮاره وأﺧﺬ ﻳﺒﻜﻲ ﺑﺼﻮت ﻣﻜﺘﻮم.
ُ
وﻗﻠﺖ ﻟﻪ :ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻤﻮﺗﻮن.
اﻧﺘﻈﺮﺗُﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻧﺸﻴﺠﻪ ورﻓﻊ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ إﱄ ﱠ
– وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻣﻲ ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة؟
– ﻟﻘﺪ أدر َﻛﺘْﻬﺎ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ،وﻣﻦ ﻏري اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﱠأﻻ ﺗﻤﻮت.
ﱠ
وﺟﻔ َ
ﻒ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ،ﻓﻤﺪد ُ
ْت ﻳﺪي ﻷﺻﺎﻓﺤﻪ وأﻧﺎ أﻗﻮل :دَﻋْ ﻬﺎ ﰲ ﺣﺠﺮﺗﻬﺎ ﺗﻮدﱢع ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ
ﻫﺪوء.
ُ
ُ
وﺧﺮﺟﺖ.
ﻓﻔﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب
وﻏ َﻠﺒَﺘْﻪ دﻣﻮﻋﻪ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى،
ُ
ﻛﻨﺖ أﺟﻠﺲ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻲ وﺑني ﻳﺪيﱠ ﻛﻮب اﻟﻴﻨﺴﻮن اﻟﺪاﻓﺊ اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻌﻪ اﻟﺘﻤﻮرﺟﻲ ﱄ ﺑﻤﺠﺮد
ﱡ
ﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮل اﻟﻜﻮب ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ دﻓﺌﻪ
أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎدة آﺧِ ُﺮ ﻣﺮﻳﺾ ،وأﺻﺎﺑﻌﻲ ا ُملﺘﻌَ ﺒﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺮاﺣﺔ واﻻﺳﱰﺧﺎء ،ووﺟﻬﻲ املﺮﻫﻖ ﻳﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎر املﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮب ﻷﺷﻢ
رﺟﻞ
اﻟﻴﻨﺴﻮن اﻟﺬي أﺣﺐ راﺋﺤﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺬاﻗﻪ؛ ﺣني دﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮرﺟﻲ وأﻋ َﻠ َﻦ ﻋﻦ وﺟﻮد ٍ
ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻲ.
ُ
ُ
وملﺤﺖ اﻟﺮﺑﻄﺔ اﻟﺴﻮداء
ﻓﻮﻗﻔﺖ وﺻﺎﻓﺤﺘُﻪ وﺟﻠﺲ أﻣﺎﻣﻲ،
ودﺧﻞ اﻟﺮﺟﻞ ،وﻋﺮﻓﺘﻪ،
ﺣﻮل ﻋﻨﻘﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :اﻟﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ.
ُﻄﺮق :أﺷﻜﺮك ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة.
ﻗﺎل وﻫﻮ ﻣ ِ
ً
ً
ُ
ُ
رﺷﻔﺔ ،ورﻓﻊ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ
وأﺧﺬت ﻣﻨﻪ
ﻓﺄﻣﺴﻜﺖ ﻛﻮبَ اﻟﻴﻨﺴﻮن
ﻟﺤﻈﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ُﻄﺮ ًﻗﺎ
وﻇ ﱠﻞ ﻣ ِ
وﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻜﻮب ﰲ اﺳﺘﻄﻼع ،ﻓﺴﺄﻟﺘُﻪ :أﺗﴩب ﻛﻮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻨﺴﻮن؟
ً
ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ وﻗﺎل :ﻳﻨﺴﻮن؟
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ
ُ
ُ
َ
ﺟﺌﺖ ﻷﺷﻜﺮك.
ﻓﺎﺑﺘﺴ َﻢ وﻗﺎل:
وﺿﺤﻜﺖ ﻟﺪﻫﺸﺘﻪ
– ﻟﻢ أﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ.
ِ
ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ املﺘﺄﺧﺮ.
–
– إﻧﻪ واﺟﺐ اﻟﻄﺒﻴﺐ.
40

ﻣﺬﻛﺮات ﻃﺒﻴﺒﺔ

– ِ
ﻗﻠﺖ ﱄ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
– اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻔﺎؤﻫﺎ.
– إﻧﻪ ﳾء ﻣﺆﻟﻢ ﺟﺪٍّا.
ً
ﻟﺤﻈﺔ ﺛﻢ ﻗﺎل :أ َ َﻻ ﺗﺘﺄملني ملﻨﻈﺮ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﻳﻤﻮت؟
وﻟﻢ أر ﱠد … وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ
ﱡ
أﺧﻒ أﻟ ٍﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ.
– ﻫﺬا ﻫﻮ
– وﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﴗ ﻣﻦ املﻮت؟
– املﺮض اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دواء ،اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﻔﺎء ،اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺟﺴﺪه أو ﻋﻘﻠﻪ.
– ﻫﻞ ِ
رأﻳﺖ ﻛﻞ ﻫﺬا؟
– ﻫﺬه ﺣﻴﺎﺗﻲ وﺣﻴﺎة ﻛﻞ ﻃﺒﻴﺐ.
– اﻋﺬرﻳﻨﻲ ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة … أﻧﺎ ﻻ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻌ ﱠﺮض ﻟﻠﻤﺮض واملﻮت،
إﻧﻲ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺔ.
– ﻣﻬﻨﺪس؟
– ﻧﻌﻢ.
ً
وﺳﻜﺘﻨﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺛﻢ ُ
ﻗﻠﺖ ﻟﻪَ :
أﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف اﻷﻟﻢ.
– أول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ أرى إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻳﻤﻮت ،وأول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ أﺑﻜﻲ.
ﻫﺬا ﳾء ﻓﻈﻴﻊ! إن اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺎﺳﻴﺔ ،أﺷﺪ ﻗﺴﻮ ًة ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮ!
– َ
أﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف اﻟﺤﻴﺎ َة ﺑﻌﺪُ.
ﻧﻈﺮ ﰲ ﻋﻴﻨﻲ وﻫ ﱠﻢ ﺑﺄن ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌًﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳ َُﻘ ْﻞُ ،
ُ
رأﻳﺖ ﰲ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ﻧﻈﺮة
وﺧﻴﱢ َﻞ إﱄ ﱠ أﻧﻲ
ﻏﺮﻳﺒﺔ.
ٍ
وﺿﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻔﻮﻟﺔ وﺳﺬاﺟﺔ ﺟﻌ َﻠﺘْﻨﻲ أﺗﺤﻤﱠ ﺲ ﻟﻌﻤﻞ ﳾءٍ ﻣﻦ
اﺣﺘﻴﺎج
ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻧﻈﺮة
ٍ
أﺟﻠﻪ.
ً
ووﻗﻒ وﻣ ﱠﺪ ﱄ ﻳﺪه ً
ﻗﺎﺋﻼ :أﺷﻜﺮك ﻣﺮة أﺧﺮى ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة.
ُ
َ
وﻻﺣﻈﺖ أﻧﻪ ﻳﺒﺬل ﻣﺠﻬﻮدًا
واﻟﺘﻔﺖ ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ،
واﺳﺘﺪار وﺳﺎر إﱃ اﻟﺒﺎب ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج
ﻛﺒريًا ﻛﻲ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌًﺎ ،وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :أرﻳﺪ أن أﺗﺤﺪﱠث ﻣﻌﻚ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى ،وﻟﻜﻦ …
ً
ﻟﺤﻈﺔ ﺛﻢ ﻗﺎل وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻨﻲ :أﻋﺮف أن وﻗﺘﻚ ﺿﻴﻖ ،وﻟﻜﻦ …
وﺳ َﻜ َﺖ
وﻟﻢ أردﱠ ،ﻓﻘﺎل ﻣﺘﻠﻌﺜﻤً ﺎ وﻫﻮ ﻳﺘﻔﺎدى اﻟﻨﻈﺮ إﱄ ﱠ :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أراك ﻣﺮ ًة أﺧﺮى؟
وﺗﺄﻣﱠ ْﻠ ُﺖ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ.
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ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻧﻈﺮ ٌة ﺗﺸﻐﻠﻨﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻼﻣﺤﻪ ﻻ ﺗﻘﻨﻌﻨﻲ .وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳَ َﺮ املﻮت إﻻ ﻣﻮت أﻣﻪ ،وﻟﻢ
ﻳﻌﺮف اﻷﻟﻢ واملﺮض.
أﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺮﴈ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺠﻮز املﺠﺮب؟ أﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺜري ﻫﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﻨ ﱠ ِﻬﻤﺔ
املﻨﻄﻠﻘﺔ ﺑﻼ ﺣﺪود؟
وﻟﻜﻨﻪ أول رﺟﻞ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﻨﺎي.
ُ
وﻗﻠﺖ :ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺮاﻧﻲ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى.
ﺟﻠﺴﺖ إﱃ ﺟﻮاره ﻋﲆ ﺻﺨﺮة ﻛﺒرية ﻣﻦ ﺻﺨﻮر اﻟﻬﺮم ،واﻣﺘﺪ ْ
ﱠت ﻧﻈﺮاﺗﻲ إﱃ اﻷﻓﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ،
ُ
ﻗﺮص اﻟﺸﻤﺲ اﻷﺣﻤﺮ وﻫﻮ ﻳﺘﺴ ﱠﻠﻞ ﻣﻦ وراء ﱡ
َ
اﻟﺴﺤُ ﺐ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ،
وأﺧﺬت أراﻗﺐ
وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :ﻓﻴ َﻢ ﺗﻔﻜﺮﻳﻦ ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة؟
– ملﺎذا ﺗﻨﺎدﻳﻨﻲ ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة داﺋﻤً ﺎ؟
– أ َ َﻻ ﺗﺤﺒني ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ؟
– إﻧﻪ ﻳﺬ ﱢﻛﺮﻧﻲ ﺑﺎﻷﻧني واملﺮض.
أﺣﺲ وأﻧﺎ أﻧﺎدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮِ .
– إﻧﻪ ﻟﻘﺐ ﺳﺎﺣﺮ ،ﱡ
أﻧﺖ أول ﻃﺒﻴﺒﺔ أﻋﺮﻓﻬﺎ.
– ٍّ
ﺣﻘﺎ؟!
– ﺣني ﻃﻠﺒﺘﻚ ﰲ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن ﻟﺘﻨﻘﺬي أﻣﻲ ﻟﻢ أﺗﺼﻮﱠر أن ﺻﻮﺗﻚ ﺻﻮت اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ،وﺣني
رأﻳﺘﻚ ﺗﺪﺧﻠني ﺣﺠﺮ َة أﻣﻲ ﻟﻢ أﺻﺪﱢق أﻧﻚِ اﻟﺪﻛﺘﻮرة.
– ملﺎذا؟
ً
– ُ
ﻗﺒﻴﺤﺔ أو ﻋﺠﻮ ًزا ،ﺗﺮﺗﺪي ﻋﲆ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎر ًة
ﻛﻨﺖ أﺗﺼﻮﱠر أن اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن
ﺑﻴﻀﺎء ﺳﻤﻴﻜﺔ ،وﻇﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻘﺮاءة واﻹﺟﻬﺎد .ﻟﻢ أﺗﺼﻮﱠر أن اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻜﻮن اﻣﺮأة ﺟﻤﻴﻠﺔ.
– ملﺎذا؟
– ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﺠﻤﻊ املﺮأة ﺑني اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺠﻤﺎل.
– ملﺎذا؟
– ﻻ أدري.
– ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﺑﻮن اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺼﻐرية ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺟﺴﻢ ﻓﻘﻂ ،ﻓﺘﻨﺸﻐﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻋﻘﻼ ً
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻌﺮف أن ﻟﻬﺎ ً
أﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻤﱢ ﻴﻪ.
– ملﺎذا ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ؟
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– ﻷن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳ ِ
ُﻤﺴﻚ ﺑﻤﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ املﺮأة إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻴﻮاﻧًﺎ ﻏﺒﻴٍّﺎ
ً
ﺟﻤﻴﻼ ﻳﺮﻗﺪ ﺑني ﻗﺪﻣَ ﻴْﻪ.
– ملﺎذا؟
– اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن املﺮأة ﻧﺪٍّا أو ﴍﻳ ًﻜﺎ ﻟﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌً ﺎ ﻟﻪ أو ﺧﺎدﻣً ﺎ.
وﺿﺤﻚ وﺿﺤﻜﺖ.
ورأﻳﺘﻪ ﻳﻘﱰب ﻣﻨﻲ وﻳﻘﻮل :أﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ،أﻧﺎ أرﻳﺪ ﻣﻦ املﺮأة أن ﺗﻜﻮن ﴍﻳﻜﺘﻲ
وﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎدﻣﺘﻲ .إﻧﻲ ﻓﺨﻮر ﺑﻌﻘﻠﻚ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚِ أن ﺗﺘﺼﻮﱠري ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻌﺎدﺗﻲ ﺣني أدﺧﻞ
ﺑﻌﻴﻨﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪ َد اﻟﻜﺒري ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون أن ﺗﻤﻨﺤﻴﻬﻢ
ﻋﻴﺎدﺗﻚ وأﺷﻬﺪ
ﱠ
َ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﻔﺎء ،وﻳﺘﻠﻬﱠ ﻔﻮن ﻋﲆ رأﻳﻚ وﺧﱪﺗﻚ .ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﻣﺮأ ٍة ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻠﻚ أن ﺗُﺤﺒَﺲ
ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺘﻄﺒﺦ؟
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﻣﺮأ ٍة ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻤﻚ وذﻛﺎﺋﻚ أن ﺗﻨﻔﻖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ إرﺿﺎع اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺜﻞ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺠﺎﻫﻼت ،ﺑﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﻂ واﻟﻜﻼب؟ ﻻ ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ .إن ﻫﺬا ﻇﻠ ٌﻢ ﻟﻚِ وﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻤﻌﺎء.
ﻧﻔﺬت ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ إﱃ أﻋﻤﺎﻗﻲ اﻟﺜﺎﺋﺮة ﻓﻬﺪﱠأﺗﻬﺎ ،ودﺧﻠﺖ إﱃ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﺋﺮ ﻓﻄﻤﺄﻧﺘﻪ،
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ أن اﻟﴫاع اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻲ وﺑني اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺬوب ﺣﺘﻰ آﺧِ ﺮ ﻗﻄﺮة ﻓﻴﻪ.
ُ
وأﺳﻨﺪت رأﳼ املﺮﻫﻖ إﱃ ﺻﺨﻮر اﻟﻬﺮم ﰲ راﺣﺔ واﺳﱰﺧﺎء .ملﺎذا ﻟﻢ ﺗَ ُﻘ ْﻞ أﻣﻲ ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم؟ ملﺎذا ﻟﻢ ﻳﻌﱰف املﺠﺘﻤ ُﻊ ﺑﻬﺬا املﻌﻨﻰ؟
ﻫﺎ ﻫﻮ رﺟ ٌﻞ ﻳﻌﱰف ﺑﻪ ،ﻫﺎ ﻫﻮ رﺟ ٌﻞ ﻳﻌﱰف ﺑﻌﻘﻞ املﺮأة ،ﻫﺎ ﻫﻮ رﺟ ٌﻞ ﻳﻘﻮل إن املﺮأة
ُ
ﻓﺘﺤﺖ
ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﻟﻬﺎ ﺟﺴﻢ وﻟﻬﺎ ﻋﻘﻞ ،ﻫﺎ ﻫﻮ رﺟ ٌﻞ ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻼ َم اﻟﺬي ﺗﻘﻮﻟﻪ أﻋﻤﺎﻗﻲ ﻣﻨﺬ
ﻋﻴﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة!
ُ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ،أﺣﺎول أن أرى ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺨﺮج ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ؛ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎﻗﻪ أم ﻣﻦ ﺣﻨﺠﺮﺗﻪ؟ وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أرى ﺷﻴﺌًﺎ؛ املﺴﺎﻓﺔ ﺑني أﻋﻤﺎﻗﻪ وﺣﻨﺠﺮﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ً
َ
ﻗﺮص اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺎوﻳﺔ اﻟﺴﺤﻴﻘﺔ
أﻋﻤﺎﻗﺎ ،أو ﻟﻌﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ًة ،ﻟﻌﲇ ﻟﻢ أ َ َر ﻟﻪ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻛ ﱠﻞ ﻟﻴﻠﺔ ،ﻓﺄﺧﻔﺖ اﻟﻈﻼ ُل ﻣﻌﺎ ِﻟ َﻢ اﻷﺷﻴﺎء.
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﻴ َﺪﻳْﻪ اﻟﺒﺎردﺗني ،ﻓﻨﻈﺮت ﰲ وﺟﻬﻪ؛ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘُﻪ اﻟﻬﺎدﺋﺔ املﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﺗﺜري
أﻣﻮﻣﺘﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮاﺗﻪ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ املﺴﺘﺠﺪﻳﺔ ﺗﺨﻤﺪ أﻧﻮﺛﺘﻲ .ملﺎذا؟ ﻫﻞ ﻷﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ،أﺿﻌﻒ
ُ
ﻋﺮﻓﺖ؟ أم ﻷن ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ﺗﻔﺘﻘﺪان ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮ َة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺨﻔِ ﻴﱠﺔ
ﻣﻨﻲ؟ أم ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻷﻟ َﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ُ
أﻧﻮﺛﺔ اﻣﺮأ ِة اﻟﻐﺎب اﻟﻔﺠﱠ ﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﺘﻲ أرﻳﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﺟﻞ؟ أم أﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺠﺮي ﰲ دﻣﺎﺋﻲ
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ﺗﻌﺸﻖ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﴫ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟! وﻟﻜﻨﻪ ﻳ ِ
ُﺮﴈ ﺷﻴﺌًﺎ ﰲ ﱠ؛ ﻟﻌﻞ ﺿﻌﻔﻪ ﻳﺆ ﱢﻛﺪ ﱄ ﻗﻮﺗﻲ ،ﻟﻌﻞ
ﻧﻈﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎج ﰲ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ﺗُ ِ
ﺮﴈ ﻋﻘﲇ اﻟﺬي ﻳﴫﱡ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻮق.
ﻗﺎل ﱄ وﻫﻮ ﻳﺒﺘﺴﻢ :ﻣﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﻮﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻴﻨَﻴْﻬﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ
ﺧﴬاوﻳﻦ.
ﱢ
اﻟﻜﺚ ﺷﺎذ ًة ﻣُﻨﻔﺮ ًة ﺟﻌ َﻠ ْﺖ ﻣﻼﻣﺤَ ﻪ ﺗﺒﺪو ﻛﻤﻼﻣﺢ
ﺧﺮﺟَ ْﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺎرﺑﻪ
ﻃﻔﻞ ﺻﻐري ﻋﲆ ﺷﻔﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﴩ ٌة ﺳﻮداء ﻣﻴﺘﺔ.
وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :ملﺎذا ﺗﻨﻈﺮﻳﻦ إﱄ ﱠ ﻫﻜﺬا؟
ُ
وﻗﻠﺖ ﻟﻪَ :
ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺐ أﻣﻚ؟
َ
ً
اﻏﺮورﻗ ْﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﺑﺎﻟﺪﻣﻮع ﻟﺤﻈﺔ ﺛﻢ ﻗﺎل :ﺟﺪٍّا.
ُ
أﺣﺴﺴﺖ أن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺮﻏﺖ.
وﻟﻢ ﺗﻬﺰﻧﻲ دﻣﻮﻋﻪ .وﻗﺎل :ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ
ُ
ﻓﺸﻌﺮت أن اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻣﺘﻸ َ ْت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺛﻢ ﺳﻜﺖ ﻟﺤﻈﺔ وﻗﺎل :وﻟﻜﻨﻲ وﺟﺪﺗُﻚِ ،
– ﳾء ﻏﺮﻳﺐ!
– ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺮﻳﺐ؟
– أن ﺗﻔﺮغ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻧﻈﺮك ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ.
َ
ُ
ِ
وأﻧﺖ؟ أﻣَ ﺎ
وﻛﻨﺖ أﺣﺒﻬﺎ ﺣﺒٍّﺎ ﺷﺪﻳﺪًا .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻛ ﱠﻞ ﳾء ﻣﻦ أﺟﲇ.
– ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻲ،
ِ
ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺒني أﻣﻚِ ؟
ﻛﻨﺖ أﺣﺒﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻸ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻗ ﱡ
– ُ
ﻂ.
– رﺑﻤﺎ ِ
ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺒني أﺑﺎكِ أﻛﺜﺮ؟
– ُ
ﻛﻨﺖ أﺣﺒﻪ ﻛﻤﺎ أﺣﺐﱡ أﻣﻲ.
– ﻣَ ﻦ ﻫﻮ إذن اﻟﺬي ﻣﻸ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟
ً
ﺷﺨﺼﺎ.
– ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
– ﻣﺎذا ﻛﺎن؟
– ﻻ أدري ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﻠﺊ أﺑﺪًا ،أو ﻟﻌَ ﱢﲇ ُ
ﻛﻨﺖ أﺳﻌﻰ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﳾء.
– ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﴚء؟
– ﻻ أدري ،ﻟﻌَ ﱢﲇ أرﻳﺪ أن أﻋﻤﻞ ً
ﻋﻤﻼ ﻋﻈﻴﻤً ﺎ.
– ﻋﻼج املﺮﴇ؟
– ﻟﻌﻠﻪ أﻛﱪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
– ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺒني ﰲ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﻲ إﱃ اﻷﺑﺪ؟
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ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻴﻢ؛ ﻓﺄﺛﺎر أﻣﻮﻣﺘﻲ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻲ ورﻏﺒﺘﻲ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﰲ
ﺳﺄﻟﻨﻲ وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﱄ ﱠ ﻧﻈﺮ َة ٍ
ُ
ُ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ﰲ ﺣﻨﺎن.
وأﺣﺴﺴﺖ أن ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱄ ﱠ ﺗﺸﺪﱡﻧﻲ إﻟﻴﻪ وﺗﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﻪ،
اﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء،
ﻓﺴﺄﻟﻨﻲ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى :ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺒني ﰲ اﻟﺰواج ﻣﻨﻲ؟
ُ
ً
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺰواج ﺑﺮأﳼ ﻓﻘﻬﻘﺮت أﻓﻜﺎري إﱃ اﻟﻮراء .ﺣﻴﻨﻤﺎ ُ
ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺎذا
ﻛﻨﺖ
وارﺗﻄﻤَ ْﺖ
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺰواج ﺗﻌﻨﻲ ﱄ؟ رﺟﻞ ﻟﻪ ﺑﻄﻦ ﻛﺒرية ﰲ داﺧﻠﻪ ﻣﺎﺋﺪة ﻃﻌﺎم ،وﻗﺪ ارﺗﺒ َ
ﻄ ْﺖ ﰲ
ُ
ُ
وﻛﺮﻫﺖ اﺳﻢ اﻟﺰواج ،وﻛﺮﻫﺖ راﺋﺤﺔ اﻷﻛﻞ.
راﺋﺤﺔ املﻄﺒﺦ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺰوج،
ذﻫﻨﻲ
وﺳﺄﻟﺘﻪ دون أن أدري :ﻫﻞ ﺗﺤﺐ اﻷﻛﻞ؟
ً
ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ وﻗﺎل :اﻷﻛﻞ؟
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ
– ﻧﻌﻢ.
– ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻵن؟
– اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺰوﱠج ﻟﻴﺄﻛﻞ.
– ﻣَ ﻦ ﻗﺎل ﻟﻚِ ﻫﺬا؟
– ﻛﻞ اﻟﻨﺎس.
– ﻫﺬا ﺧﻄﺄ.
– ملﺎذا ﻟﻢ ﺗﻔ ﱢﻜﺮ ﰲ اﻟﺰواج وأﻣﻚ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﻚ؟
– ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻣﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﱄ اﻷﻛﻞ ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﺤﻨﻲ ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪ.
– َ
أﻧﺖ ﺗﺘﺰوﱠج ﻟﻴﻤﻨﺤﻚ أﺣ ٌﺪ ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ؟
ﻗﺎل :ﻻ .وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل :ﻧﻌﻢ.
َ
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز ﻋﲆ رأﺳﻪ ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻛﺒرية ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮة اﺣﱰام ﺑﺎﻟﻐﺔ ،وﻳﺴﺘﻤﻊ
إﻟﻴﻪ ،وﻻ ﻳﺮاﻧﻲ وﻻ ﻳﺴﻤﻌﻨﻲ ﱠ
ﻛﺄن وﺟﻮدي ﺗﻼﳽ ﻣﻦ أﻣﺎم ﻋﻴﻨَﻴْﻪ .ﰲ ﻳﺪه ﻗﻠ ٌﻢ وأﻣﺎﻣﻪ دﻓﱰٌ
ﻣﺴ ﱠ
ﻄﺮ ﻛﺒري.
– َﻛ ِﻢ املﻘﺪﱠم ﻳﺎ ﺳﻴﺪي اﻟﺒﻚ؟ و َﻛ ِﻢ املﺆﺧﺮ؟
ﻣﺎ ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺌﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺑني ﺷﻔﺘَﻴْﻪ اﻟﻴﺎﺑﺴﺘني؟ ﻣﻘﺪﱠم؟ ﱠ
ﻣﺆﺧﺮ؟! ﻫﻞ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﻓﻊ ﱄ ﻟﻴﺘﺰوﱠﺟﻨﻲ؟ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻨﻲ إﻳﺎه؟
ً
رﺟﻼ ،وﻳﺮاﻧﻲ اﻣﺮأة،
وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ املﻌﻤﱠ ﻢ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣَ ﻦ ﻣﻨﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ .إﻧﻪ ﻳﺮاه
واﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻧﻈﺮه ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ.
ُ
ُ
وﻗﻠﺖ ﻟﻪ :اﻛﺘﺐْ ﻻ ﳾء.
وﻧﻈﺮت إﱃ اﻟﺸﻴﺦ ﰲ اﺳﺘﻌﻼءٍ
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﺷﺪﻳﺪ؛ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻜ ﱠﻠﻢ اﻣﺮأ ٌة ﰲ ﺣﴬة اﻟﺮﺟﻞ!
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ً
ﺑﺎﻃﻼ.
وﻗﺎل ﺑﻠﻬﺠﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء :اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺼﺒﺢ
وﺳﺄﻟﺘﻪ :ملﺎذا؟
ﻗﺎل :اﻟﴩع أﻣﺮﻧﺎ ﺑﻬﺬا.
ﻗﻠﺖ :أﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﴩع.
َ
ﻓﺄﻣﺴ َﻜﻬﺎ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻳ َﺪﻳْﻪ ﺻﺎﺋﺤً ﺎ:
وﻗﻔﺰ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪه ،وﻗﻔﺰت ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﻮق رأﺳﻪ،
أﺳﺘﻐﻔﺮ ﷲ! أﺳﺘﻐﻔﺮ ﷲ!
ﺑ ﱠﻠ َﻞ اﻟﺸﻴﺦ املﻌﻤﱠ ﻢ أﺻﺎﺑﻌﻪ ﺑﻄﺮف ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻏﻤﺲ اﻟﻘﻠﻢ ﰲ اﻟﺤﱪ ،وﺑ َْﺴﻤَ َﻞ وﺣَ ﻮ َْﻗ َﻞ واﺳﺘﻌﺎذ
ﺑﺎهلل ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ،وﺷﻤﺮ ﻛﻤﱠ ﻪ اﻟﻮاﺳﻊ ﺛﻢ ﻛﺘﺐ ﻗﺴﻴﻤﺘَ ِﻲ اﻟﺰواج ،وﻣ ﱠﺪ ﱄ ﻳﺪه
ﺑﺈﺣﺪاﻫﻤﺎ وﻗﺎل :ﱢ
وﻗﻌﻲ ﺑﺈﻣﻀﺎﺋﻚ ﻫﻨﺎ.
وﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻋﻨﺎدٍ  :دَﻋْ ﻨﻲ أﻗﺮأﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ً
ُ
أوﻻ.
َ
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ ﰲ ٍ
اﻟﻮرﻗﺔ أﻗﺮؤﻫﺎ.
ﻏﻴﻆ وﺗﺮك ﱄ
ووﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎي ﻋﲆ ﻛﻠﻤﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﻜﺘَﺐ ﰲ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘﺔ
واﻟﺪﻛﺎﻛني و ِﻗ َ
ﻄﻊ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ!
»إﻧﻪ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺬا … ﺑﺤﻀﻮري وﻋﻦ ﻳﺪي أﻧﺎ ﻓﻼن … ﻣﺄذون اﻟﺠﻬﺔ ﻛﺬا … اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ملﺤﻜﻤﺔ ﻛﺬا … ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺗﺰوﱠجَ ﻓﻼن … ﻓﻼﻧﺔ … ﻋﲆ ﺻﺪاق ﻗﺪ ُره ﻛﺬا …
اﻟﺤﺎل ﻣﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ … واملﺆﺟﱠ ﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ … زواﺟً ﺎ ﴍﻋﻴٍّﺎ ﻋﲆ ﻛﺘﺎب ﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﷺ
وﻗﺒﻮل ﴍﻋﻴني ﺻﺎد َرﻳْﻦ ﻣﻦ اﻟﺰوج املﺬﻛﻮر ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻤﺎ املﻌﺮﻓﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ،
ﺑﺈﻳﺠﺎب
ٍ
ٍ
ﱡ
ﱡ
واﻟﺘﺤﻘﻖ ً
أﻳﻀﺎ أن اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻴﺲ
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻠ ﱢﻮ اﻟﻄﺮﻓني ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﴍﻋﻲ وﻧﻈﺎﻣﻲ،
ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎش أو ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺎل ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻣﺎﺋﺘَ ْﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺸﻬﺎدة ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ ﻓﻼن
… وﻓﻼن …«
ُ
ُ
ورأﻳﺖ ﰲ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ﻧﻈﺮ َة اﻟﻀﻌﻒ
أﻣﺴﻜﺖ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻳﺪيﱠ ﻷﻣ ﱢﺰﻗﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻲ
ﱠ
وأﺗﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﺼﻴﺎﻧﻪ ،وﻗﺎل ﰲ ﻫﺪوءٍ :إﻧﻪ
واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ أﺧﺠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤ ﱡﺮد ﻋﻠﻴﻪ
إﺟﺮاء ﺷﻜﲇ ﻟﻴﺲ إﻻ.
ﱠ
ووﻗﻌﺖ ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺪ.
وﻛﺄﻧﻤﺎ ﱠ
وﻗﻌﺖ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة وﻓﺎﺗﻲ.
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اﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻔﺘﱠﺤﺖ أُذُﻧﻲ ﻋﲆ ﺳﻤﺎﻋﻪ ،وارﺗﺒَ َ
ﻂ ﰲ ﻋﻘﲇ اﻟﻮاﻋﻲ واﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻮﺟﻮدي
وﻛﻴﺎﻧﻲ ،أﺻﺒﺢ ﻣﻠﻐﻴٍّﺎ ،ووﺿﻊ اﺳﻤﻪ ﻋﲆ ﻏﻼﰲ.
وﺟﻠﺴﺖ إﱃ ﺟﻮاره ،أﺳﻤﻊ اﻟﻨﺎس وﻫﻢ ﻳﻨﺎدوﻧﻨﻲ ﺑﺎﺳﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﺄﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ وإﱃ
ﻧﻔﴘ ﰲ دﻫﺸﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺎدون ﻋﲇ ﱠ أﻧﺎ ،ﻛﺄﻧﻨﻲ ﱡ
ﻣﺖ ،وﺗﻘﻤﱠ َ
ﺼ ْﺖ روﺣﻲ اﻣﺮأ ًة أﺧﺮى
ﺗُﺸ ِﺒﻬﻨﻲ وﺗﺤﻤﻞ اﺳﻤً ﺎ ﻏﺮﻳﺒًﺎ.
ﻋﺎملﻲ اﻟﺨﺎص؛ ﺣﺠﺮة ﻧﻮﻣﻲ ﻟﻢ ﺗَﻌُ ْﺪ ﺣﺠﺮﺗﻲ وﺣﺪي ،وﴎﻳﺮي اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻨﻲ
ﻓﻴﻪ أﺣﺪٌ ،أﺻﺒﺢ ﻫﻮ ﻳﺸﺎرﻛﻨﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘ ﱠﻠﺒ ُْﺖ أو ﺗﺤ ﱠﺮﻛﺖ ارﺗﻄﻤَ ْﺖ ﻳﺪي ﺑﺮأﺳﻪ اﻟﺨﺸﻦ أو
ﺑﺬراﻋﻪ أو ﺳﺎﻗﻪ اﻟﻠﺰﺟﺔ ،وﺻﻮت أﻧﻔﺎﺳﻪ إﱃ ﺟﻮاري ﻳﻤﻸ اﻟﺠ ﱠﻮ ﻣﻦ ﺣﻮﱄ ﺑﺎﻟﻌﻮﻳﻞ .ﻻ ﳾء
ﻳﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ وﻫﻮ ﻣﻐﻤﺾ اﻟﻌﻴﻨني ،ﻻ ﳾء أراه ﻓﻴﻪ إﻻ ﺟﺜﺔ ﻫﺎﻣﺪة ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺠﺜﺚ
اﻟﺘﻲ رأﻳﺘﻬﺎ ﰲ املﴩﺣﺔ.
وﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ ﺑﻨﻈﺮﺗﻪ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ املﺴﺘﺠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜري أﻣﻮﻣﺘﻲ
زﻣﺎن ﻻ أدري
ﻣﻜﺎن وﰲ
ﺻﻠﺐ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﰲ
وﺗﺨﻤﺪ أﻧﻮﺛﺘﻲ ،أﺷﻌﺮ أﻧﻪ ﻃﻔﻞ ﺻﻐري وﻟﺪﺗُﻪ ﻣﻦ
ِ
ٍ
ٍ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺷﻴﺌًﺎ.
– أﻧﺎ اﻟﺮﺟﻞ.
– ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ أﻧﻚ اﻟﺮﺟﻞ؟
– أﻧﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
– أي ﺳﻠﻄﺔ؟
– ﺳﻠﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ِ
أﻧﺖ.
ﺑﻮادر اﻟﺘﻤ ﱡﺮد ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ أﻣﺎﻣﻲ اﻧﻘﻠﺐ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻪ إﱃ رﻏﺒ ٍﺔ ﰲ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲇﱠ.
– ﻻ أرﻳﺪ أن ﺗﺨﺮﺟﻲ ﻛ ﱠﻞ ﻳﻮم.
– أﻧﺎ أﺧﺮج ﻟﻠﻌﺒﺚ؟! أﻧﺎ أﻋﻤﻞ.
– ﻻ أرﻳﺪ أن ﺗﻜﺸﻔﻲ ﻋﲆ أﺟﺴﺎد اﻟﺮﺟﺎل وﺗﻌ ﱢﺮﻳﻬﻢ.
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ املﺮأة؛ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل ،ﻏرية اﻟﺬﻛﺮ ﻋﲆ أﻧﺜﺎه .ﻳﺪﱠﻋِ ﻲ أﻧﻪ ﻳﺨﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﺨﺎف ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻳﺪﱠﻋِ ﻲ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﺟﺪران.
ٍ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﻳﺮاد اﻟﻌﻴﺎدة.
– ﻟﺴﻨﺎ
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– أﻧﺎ ﻻ أﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ املﺎل .أﻧﺎ أﺣﺐ ﻋﻤﲇ.
– ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻔﺮﻏﻲ ﻟﺰوﺟﻚ وﺑﻴﺘﻚ.
– ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ؟
– أﻏﻠﻘﻲ اﻟﻌﻴﺎدة.
ﻇﻦ أن ﻋﻤﲇ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻨﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﺗَﺤُ ﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑني اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲇﱠ ،ﱠ
ﱠ
ﻇﻦ أن
ً
ﺷﺎﻣﺨﺔ ،ﻟﻢ
ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ أو اﻟﻜﺜرية اﻟﺘﻲ أﻛﺴﺒﻬﺎ ﻛ ﱠﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ
ٍّ
ﻳﻌﺮف أن ﻗﻮﺗﻲ َ
ﺧﺎﺻﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻷﻧﻲ ﻻ
ﻟﻴﺴ ْﺖ ﻷﻧﻲ أﻋﻤﻞ ،وأن ﺷﻤﻮﺧﻲ ﻟﻴﺲ ﻷن ﱄ إﻳﺮادًا
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎج ﻷﻣﻲ أو
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎج ﻧﻔﴘ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ،ﻷﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺷﻌﺮ
أﺷﻌﺮ ﻧﺤﻮه
ٍ
ٍ
أﺑﻲ أو أي أﺣﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ ﻻ أﻧﺘﻤﻲ إﱃ أﺣﺪ ،وﻫﻮ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ أﻣﻪ ﺛﻢ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱄ ﱠ.
ً
رﺟﻼ ،ﻓﻴﻪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺮﺟﻞ؛ ﺻﻮﺗﻪ ﻏﻠﻴﻆ ،وﺷﺎرﺑﻪ ﻛﺜﻴﻒ ،اﻟﺮﺟﺎل
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ
ْ
ﻳﺨﺘﻠﺴ َﻦ اﻟﻨﻈ َﺮ إﱃ ﺷﺎرﺑﻪ ،واﻟﻌﻴﺎل ﰲ اﻟﺸﻮارع واﻟﺤﻮاري ﻻ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺣﺴﺎﺑﻪ ،واﻟﻨﺴﺎء
َ
ْ
َ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺎﺑﻴﺔ أو ﻗﺬﻓﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة.
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
– أﻏﻠﻘﻲ اﻟﻌﻴﺎدة.
– واملﺮﴇ؟ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﻈ َﻠﻢ؟
– ﻫﻨﺎك أﻃﺒﺎء ﻏريك.
ُ
دﻓﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﺣﻴﺎﺗﻲ؟
– وﻣﺴﺘﻘﺒﲇ ﰲ اﻟﻄﺐ؟ وﻋﻠﻤﻲ اﻟﺬي
– ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻫﻲ أﻧﺎ.
َ
– واﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻗﻠﺘﻪ ﱄ؟
– ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺮف.
ُ
ُ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ؛ ﻋﻴﻨﺎه ﺑﺎﻫﺘﺘﺎن ﺿﺤﻠﺘﺎن ،وﻛﻔﻪ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻏﻠﻴﻈﺔ ،أﻏﻠﻆ ﻣﻤﱠ ﺎ
ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴﻨﻲ
ﻛﻨﺖ أﺗﺼﻮر ،وأﺻﺎﺑﻌﻪ ﻏﺒﻴﺔ ﻗﺼرية ،أﻗﴫ ﻣﻤﱠ ﺎ ُ
ُ
ﻛﻨﺖ أﺗﺨﻴﱠﻞ .ﻣَ ﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺬي
إﱃ ﺟﻮاري؟
ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﻤﻬﺎ زوﺟﻲ؟
ُ
ﺣﺎوﻟﺖ أن
واﻗﱰب ﻣﻨﻲ وأﻣﺴﻚ ﻳﺪي ،وﻫﻤﺲ ﰲ أذﻧﻲ ،وﻗ ﱠﺮبَ وﺟﻬﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﻲ.
ُ
ُ
ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻛﺬﱢب أذﻧﻲ،
ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻧﴗ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ املﺘﻨﺎﻗﻀﺔ،
أﻧﴗ ﻧﻈﺮ َة ﻋﻴﻨﻴﻪ املﺘﻐﻄﺮﺳﺔ،
ْ
ُ
ُ
ُ
وﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎت ،ذاﻛﺮﺗﻲ ﺻﺎﺣﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ
ﺣﺎوﻟﺖ …
ﺣﺎوﻟﺖ …
ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻛﺬﱢب ﻋﻴﻨﻲ،
ﻛ ﱠﻞ ﻛﻠﻤﺔ وﻛ ﱠﻞ ﺣﺮف ،وﻋﻘﲇ ﻳَﻘِﻆ … ﻳﻘﻆ … ﻳﺸﺪﻧﻲ إﱃ ﺻﻮر ﻣﻦ واﻗﻌﻪ اﻟﻜﺌﻴﺐ ،وﻋﻴﻨﺎي
ﻣﻔﺘﻮﺣﺘﺎن ﺗﺮﻳﺎن أﺳﻨﺎﻧﻪ وأذﻧَﻴْﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ أذﻧﺎه ﻛﺒريﺗني ﻣﻔﻠﻄﺤﺘني ﻛﺄذﻧَﻲ اﻷرﻧﺐ.
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ُ
ً
ﻫﺎﻣﺴﺎ ﰲ أذﻧﻲ ﺑﺼﻮت ﻣﺒﺤﻮح ﻛﺌﻴﺐ،
واﺑﺘﻌﺪت ﻋﻨﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺣﻮﻃﻨﻲ ﺑﺬراﻋَ ﻴْﻪ اﻟﻠﺰﺟﺘني
ُ
َ
ﻛﺬﺑﺖ ﻋﲇﱠ؟
وﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻏﻀﺐ :ملﺎذا
ﺿﻴﻖ
وأﺑﻌﺪﺗُﻪ ﻋﻨﻲ ﰲ
ٍ
– ُ
ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ أن أﻣﺘﻠﻜﻚ.
َ
ُ
أرض!
ﻟﺴﺖ
– ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ! أﻧﺎ
ﻗﻄﻌﺔ ٍ
– ﺑﻴﺪي أﻧﺎ اﻷﻣﺮ! أﻧﺎ اﻟﺰوج!
ﺿﺎﻋَ ْﺖ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻧﻈﺮ ُة اﻟﻀﻌﻒ واﻻﺣﺘﻴﺎج ،ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ اﻟﺨﻴﻂ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﻪ،
وﺑﺮزت ﻣﻦ ﻗﺎع ﻋﻴﻨَﻴْﻪ اﻟﻀﺤﻠﺘني ﻧﻈﺮ ٌة ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻐﻄﺮﺳﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻧﻈﺮة اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﻮي،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮة اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺣني ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﻘﺪة اﻟﻨﻘﺺ ،ﻋﻘﺪة اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ
َ
اﻟﻄﺮف اﻷﻗﻮى ﺑني اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺸﺎرع ،ﺛﻢ ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ اﻟﻄﺮف اﻷﺿﻌﻒ ﺑني ﺟﺪران ﺑﻴﺘﻪ.
ُ
ُ
ُ
واﻋﱰﻓﺖ ﺑﻴﻨﻲ وﺑني ﻧﻔﴘ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ .ﻧﻌﻢ
ووﺿﻌﺖ رأﳼ ﺑني ﻳﺪي
وﺟﻠﺴﺖ ﰲ ﻋﻴﺎدﺗﻲ
ُ
أﺧﻄﺄت ،ﺻﺪ ْﱠﻗ ُﺖ ﻛﻼ َم اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﻈﻼم دون أن أرى أﻋﻤﺎﻗﻪ ،ﻏ ﱠﺮﺗْﻨﻲ ﻧﻈﺮ ُة اﻟﻀﻌﻒ
ﻟﻘﺪ
َ
َ
ﺗﺤﺖ ﺟﻠﺪه ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻌُ ﻘﺪ واﻟﺼﻔﺎت
واﻻﺣﺘﻴﺎج وﻟﻢ أﻋﺮف أن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻳُﺨﻔِ ﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﱠ
ُ
ُ
ُ
وﻃﺎوﻋﺖ
ﻋﺼﻴﺖ ﻗﻠﺒﻲ وﻋﻘﲇ
أﺧﻄﺄت،
ﻳﱰﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﻮي .ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ
اﻟﺮﺟ َﻞ ﱠ
ووﻗ ُ
ﻌﺖ ﻋﲆ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﻘﻖ واﻟﺪﻛﺎﻛني.
أ َ َﻟ ْﻢ أﺟﻌﻠﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺻﺎﺣﺐَ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﲇﱠ؟
أ َ َﻟ ْﻢ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ زوﺟﻲ؟
ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ أﻧﻄﻘﻬﺎ أﺑﺪًا! زوﺟﻲ! ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﱄ ﻛﻠﻤﺔ زوﺟﻲ؟
َ
ﻧﺼﻒ اﻟﴪﻳﺮ ،ﻫﺬا اﻟﻔﻢ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي ﻳﺄﻛﻞ وﻳﺄﻛﻞ،
ﻫﺬا اﻟﺠﺴﺪ اﻟﺴﻤﻴﻚ اﻟﺬي ﻳﺤﺘ ﱡﻞ
ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻘﺪﻣﺎن املﻔﻠﻄﺤﺘﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻠﻮﱢﺛﺎن اﻟﺠﻮارب واملﻼءات ،ﻫﺬا اﻷﻧﻒ اﻟﻐﻠﻴﻆ اﻟﺬي
ﻳﺆرﻗﻨﻲ ﻃﻮل اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨري واﻟﺼﻔري.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ اﻵن؟ ﻫﻞ أﺣﻤﻞ ﻋﲆ ﻛﺎﻫﲇ و ْز َر ﺧﻄﺌﻲ وأﻋﻴﺶ ﻣﻌﻪ إﱃ اﻷﺑﺪ؟
وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ أﻋﻴﺶ ﻣﻌﻪ؟ ﻛﻴﻒ أﺗﺤﺪﱠث إﻟﻴﻪ؟ ﻛﻴﻒ أﻧﻈﺮ ﰲ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ؟ ﻛﻴﻒ أﺗﺮك ﻟﻪ
ﺷﻔﺘﻲ؟ ﻛﻴﻒ أﻣﺘﻬﻦ روﺣﻲ وﺟﺴﺪي ﻣﻌﻪ؟
ُ
وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺴﺎوي ﻛ ﱠﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎب … ﻻ ﻳﺴﺎوﻳﻪ!
ﻻ ،ﻻ ،إن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي
ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺗﺨﻄﺊ ،اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺼﻮاب ،ﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف اﻟﺼﻮاب إﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺄ .ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺨﻄﺄ ﺿﻌﻒ أو ﻏﺒﺎء ،وﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ اﻟﻀﻌﻒ،
ﻫﻮ اﻟﻐﺒﺎء …
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اﻟﻨﺎس ﻳﻔﺘﺤﻮن أﻓﻮاﻫﻬﻢ ﰲ دﻫﺸﺔ واﺣﺘﺠﺎج :ﻛﻴﻒ ﺗﺮ َﻛ ْﺖ زوﺟﻬﺎ؟ وملﺎذا؟
ﻣﺎ أﺟﺮأﻫﻢ!
ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴ ﱢﻠﻤﻮن ﱄ أﺟﺴﺎدﻫﻢ وأرواﺣﻬﻢ ﻓﺄﻧﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻼك واملﻮت ،ﻛﻴﻒ
ﻟﻬﻢ أن ﻳﺤﺘﺠﱡ ﻮا ﻋﲆ ﳾءٍ ﺧﺎص ﺑﻲ؟ ﺑﻞ ﻛﻴﻒ ﻟﻬﻢ أن ﻳُﺒﺪوا ﱄ اﻟﺮأي؟ أﻧﺎ اﻟﺘﻲ أﺷري ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﻤﺎ ﻳﺄﻛﻠﻮن وﺑﻤﺎ ﻳﴩﺑﻮن ،وأﴍح ﻟﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻨﻔﺴﻮن ،وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺎﻣﻮن ،وﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺸﻮن،
وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮون …
ﻫﻞ ﻧﺴﻮا؟ أم إﻧﻬﻢ ﻳﻈﻨﻮن أﻧﻨﻲ ﺣني أﺧﻠﻊ ﺳﻤﺎﻋﺘﻲ وﻣﻌﻄﻔﻲ اﻷﺑﻴﺾ أﺧﻠﻊ ﻣﻌﻬﻤﺎ
ﻋﻘﲇ وذﻛﺎﺋﻲ وﺷﺨﺼﻴﺘﻲ؟
ﻣﺎ أﺟﻬﻠﻬﻢ!
َ
َ
ْ
ﻟﻘﺪ ﺿﻴﱠﻌَ ْﺖ أﻣﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ،واﻟﺘﻬَ َﻢ اﻟﻌﻠ ُﻢ ﺻﺒﺎي وﻓﺠ َﺮ ﺷﺒﺎﺑﻲ ،وﻟﻢ ﻳَﺒْﻖ ﱄ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻲ
إﻻ ﺳﻨﻮات ﺗُﻌَ ﱡﺪ ﻋﲆ اﻷﺻﺎﺑﻊ ،ﻟﻦ أﺿﻴﱢﻌﻬﺎ! وﻟﻦ أَدَع أﺣﺪًا ﻳﻀﻴﱢﻌﻬﺎ.
٥
ً
ﻋﺎملﻲ اﻟﺼﻐري اﻟﺬي ُ
ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻛﻨﺖ أﺑﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﳼ واﻟﻌﺮاﺋﺲ وأﻧﺎ ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐرية أﺻﺒﺢ
إذن
واﻗﻌﺔ ،ﰲ ﺟﻴﺒﻲ ﻣﻔﺘﺎﺣﻪ اﻟﺴﺤﺮي اﻟﻌﺠﻴﺐ ،أدﺧﻞ ﻣﺘﻰ ﺷﺌﺖ وأﺧﺮج ﻣﺘﻰ ﺷﺌﺖ ﺑﻼ ٍ
ﻣﻦ أﺣﺪ .أﻧﺎم ﰲ ﴎﻳﺮ وﺣﺪي ﺑﻼ زوج ،أﺗﻘ ﱠﻠﺐ ﻛﻤﺎ أﺷﺎء ﻣﻦ اﻟﻴﻤني إﱃ اﻟﺸﻤﺎل ،وﻣﻦ
اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﻟﻴﻤني ،وأﺗﻤ ﱠﺮغ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﱄ.
أﺟﻠﺲ ﻋﲆ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻷﻛﺘﺐ أو أﻗﺮأ ،أو ﻷﺗﺄﻣﻞ وأﻓﻜﺮ ،أو ﻻ أﺗﺄﻣﻞ وﻻ أﻓﻜﺮ وﻻ أﻓﻌﻞ
ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق.
أﻧﺎ ﺣﺮة ،ﺣﺮة ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﰲ ﻋﺎملﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﻐري ،أﻏﻠﻖ ﻋﲇ ﱠ ﺑﺎﺑﻲ وأﺧﻠﻊ ﻋﻨﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ املﺰﻳﻔﺔ
ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ،وأﺧﻠﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺬاﺋﻲ وأﺗﺠ ﱠﺮد ﻣﻦ ﻣﻼﺑﴘ وأﺗﺠﻮﱠل ﰲ ﺑﻴﺘﻲ ﻛﻤﺎ أﺷﺎء.
ً
ً
وﺟﻮﻫﺎ
أﻧﻔﺎﺳﺎ ،وﻻ أرى
أﻧﺎ وﺣﺪي … وﺣﺪي ﺗﻤﺎﻣً ﺎ … ﰲ ﺑﻴﺘﻲ ،ﻻ أﺳﻤﻊ أﺻﻮاﺗًﺎ وﻻ
وﻻ أﺟﺴﺎدًا.
ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻨﺰاح ﻋﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺐء ﺛﻘﻴﻞ؛ ﻋﺐء اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ٍ
ﺑﻴﺖ ﻳﺸﺎرﻛﻨﻲ ﻓﻴﻪ
أﺣﺪ.
ُ
ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﲆ دﻗﺎت ﻗﻠﺒﻲ ﺗﺪبﱡ ﰲ ﺻﺪري دﺑﻴﺐَ ﺟﻴﺶ ﻣﻔﻠﻮل ،وأﻧﻔﺎﳼ
ﺗﴫﱡ ﺗﺤﺖ ﺿﻠﻮﻋﻲ ﴏﻳ َﺮ ﺳﺎﻗﻴﺔ َﺧ ِﺮﺑﺔ ،وﻋﻴﻨﺎي ﻣﻔﺘﻮﺣﺘﺎن وﻻ ﺗﺮﻳﺎن إﻻ ﺳﻮادًا ،وأذﻧﺎي
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ﺗﻄﻨﺎن ﰲ ﺳﻜﻮن رﻫﻴﺐ ﻣﻴﺖ ،وﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺨﻮف ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺧﻔﺖ أن ﱠ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﺑﻴﺐ،
وﺗﺨﺘﻨﻖ أﻧﻔﺎﳼ ﻣﻊ اﻟﴫﻳﺮ ،وﻳﻄﻔﺊ اﻟﻈﻼ ُم ﻧﻮ َر ﻋﻴﻨﻲ ،وﻳﻀﻴﻊ ﺳﻤﻌﻲ ﰲ اﻟﻄﻨني.
ُ
وﺣﻤﻠﻘﺖ ﰲ اﻟﻈﻼم أﻣﺘﺤﻦ ﺑﴫي ،وأرﻫﻔﺖ أذﻧﻲ ﰲ اﻟﺴﻜﻮن أﺧﺘﱪ ﺳﻤﻌﻲ ،ورأﻳﺖ
َ
ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺴﻮاد اﻟﻜﺒرية ﺗﺘﻤ ﱠﺰق إﱃ ﻛﺘﻠﺔ ﺻﻐرية ،ﻟﻬﺎ رءوس وﻟﻬﺎ ﻗﺮون وﻟﻬﺎ أذﻧﺎب ،ودﺑ ْﱠﺖ
اﻷﺻﻮات ﰲ اﻟﺴﻜﻮت املﻴﺖ؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻫﻤﺲ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﻔﻴﻒ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻮﻳﻞ.
َ
ُ
وﺗﻼﺷ ِﺖ اﻷﺷﺒﺎحُ واﻷﺻﻮات ،وﻫﺪأ
وأﺧﻔﻴﺖ رأﳼ ﺗﺤﺖ اﻟﻐﻄﺎء ﻷﺳ ﱠﺪ ﻋﻴﻨﻲ وأذﻧﻲ،
اﻟﺪﺑﻴﺐ ﰲ ﺻﺪري وﺿﺎع اﻟﴫﻳﺮ ،وﴎى دفءُ اﻟﻔﺮاش ﰲ أﻃﺮاﰲ وأوﺻﺎﱄ ،ﻓﺘﺜﺎءَﺑ ُْﺖ ﰲ
َ
أﺗﺤﺴﺲ اﻟﻨﻮم ،ﱠ
ُ
ﱠ
وﻋﺎﻧﻘ ْﺖ ذراﻋﻲ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻮم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك.
وﻣﺪدت ذراﻋﻲ
اﺳﱰﺧﺎء
َ
آﺧﺮ ،ﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎن ﺗﺸﺒﻬﺎن ﻋﻴﻨ َ ْﻲ أﺑﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ أﺑﻲ ،وﻟﻪ ﺷﻔﺘﺎن ﺗﺸﺒﻬﺎن ﺷﻔﺘَﻲ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ .ﺗُ َﺮى ﻣَ ﻦ ﻫﻮ؟ ﻣَ ﻦ؟
ً
ﻃﻮﻳﻼ ،واﻟﴪﻳﺮ أﺻﺒﺢ
وﺑﺪأ اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺬي أ ﱠر َق ﻟﻴﺎﱄ ﺻﺒﺎي ﻳﺰورﻧﻲ ،واﻟﻠﻴﻞ ﻋﺎد
واﺳﻌً ﺎ ،واﻟﻮﺣﺪة ﻟﻢ ﺗَﻌُ ْﺪ ﺳﺎﺣﺮ ًة.
أﻳﻦ أﺟﺪه؟
ﻛﻴﻒ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎ َﻟﻢ اﻟﻮاﺳﻊ املﺰدﺣﻢ؟
ﻫﺬا اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ أﻋﻤﺎﻗﻲ ،ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺧﻴﺎﱄ وﻳﱰﺑﱠﻊ.
أﻋﺮف ﻧﻈﺮة ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ،وأﻋﺮف ﻧﱪ َة ﺻﻮﺗﻪ ،وأﻋﺮف ﺷﻜﻞ أﺻﺎﺑﻌﻪ ،وأﻋﺮف دفء أﻧﻔﺎﺳﻪ،
وأﻋﺮف أﻋﻤﺎق ﻋﻘﻠﻪ وﻗﻠﺒﻪ … أﻋﺮف … أﻋﺮف … أﻋﺮف … ﻛﻴﻒ أﻋﺮف؟ ﻻ أدري! وﻟﻜﻨﻲ
أﻋﺮف.
ﺗُ َﺮى ﻫﻞ ﻟﻪ وﺟﻮد ﰲ اﻟﺤﻴﺎة أم ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﺟﻮد ﻋﲆ اﻹﻃﻼق؟
ﺗُ َﺮى ﻫﻞ ﺳﺄﻟﻘﺎه ﻳﻮﻣً ﺎ أم ﺳﺄﻇﻞ أﻧﺘﻈﺮه إﱃ اﻷﺑﺪ؟
وﻫﺬا اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺮاﻗﺪ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻲ؟ ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ ﺑﻪ؟ ﻫﻞ أﺗﺮﻛﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﺮﻣﺎن إﱃ اﻷﺑﺪ،
أم أﺣﺎول أن أ ُ ْر ِﺿﻴﻪ؟ وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ أ ُ ْر ِﺿﻴﻪ وﻫﻮ ﱢ
ﻛﺎﻣﻞ داﺋﻢ ﻋﲆ
ﺣﺮﻣﺎن
ﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ﻧﺎﻗﺼﺎ .ﻧﻌﻢ ،أرﻳﺪ ً
ً
ﻛﺎﻣﻼ
ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺧﻴﺎﱄ ،وأرﻳﺪ ﺣﺒٍّﺎ
رﺟﻼ
ﻣﺰﻳﻔﺎ أو
أن ﻳﺮﴇ إرﺿﺎءً
ﻛﻤﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻲ ،وﻟﻦ أﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ﳾءٍ ﻣﻤﱠ ﺎ أرﻳﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل ﺑﻲ اﻟﺤﺮﻣﺎن .اﻟﻜﻞ أو ﻻ ﳾء،
َ
أﻧﺼﺎف اﻷﺷﻴﺎء أﺑﺪًا.
ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺋﻲ ،ﻟﻦ أﻗﺒﻞ
ﻗ ﱠﺮ ْر ُت أن أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن؛ ﰲ اﻟﻘﺼﻮر وﰲ اﻟﻜﻬﻮف ،ﰲ املﻼﻫﻲ وﰲ اﻷدﻳﺮة ،ﰲ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﰲ ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﻔﻦ ،ﰲ اﻷﺿﻮاء اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ وﰲ اﻟﻈﻼم اﻟﺪاﻣﺲ ،ﰲ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ
وﰲ اﻟﺤُ َﻔﺮ املﻨﺨﻔﻀﺔ املﻐﻤﻮرة ،ﰲ املﺪن اﻟﻌﺎﻣﺮة وﰲ اﻟﻐﺎﺑﺎت املﻬﺠﻮرة املﻮﺣﺸﺔ …
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ملﺎذا ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻨﺎس إﱄ ﱠ ﰲ دﻫﺸﺔ؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺪﻫﺸﻬﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس؟
أ َ َﻟ ْﻢ ﻳَ ْﻜﻔِ ﻬﻢ ﻣﺎ ﺿﺎع ﻣﻦ ﻋﻤﺮي؟ وﻣﺎذا ﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون؟ أﻳﺮﻳﺪون ﻣﻨﻲ أن أﺿﻊ ﻳﺪي ﻋﲆ
ﺧﺪي وأﻧﺘﻈﺮ ﰲ ﻋُ ْﻘﺮ داري ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ أيﱡ رﺟﻞ ﻣﻦ أي ﺷﺎرع وﻳﺸﱰﻳﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﺗُﺸﱰَى
اﻟﺒﻘﺮة.
أﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة أن أﺧﺘﺎر رﺟﲇ؟
وﻛﻴﻒ أﺧﺘﺎره؟
وﻣﻦ ﺑني اﻟﻨﺎس ،أم ﻣﻦ ﺑني ﺻﻮر اﻟﻜﺘﺐ ،أم أﺧﺘﺎر اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎرﻧﻲ؟
أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري أن أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺑني اﻟﺮﺟﺎل؟ وﻛﻴﻒ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ إذا ﻟﻢ أﻧﺘﻘﻞ ﻫﻨﺎ
وﻫﻨﺎك أﻧﻈﺮ ﰲ وﺟﻮه اﻟﺮﺟﺎل وﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ،وأﺳﻤﻊ أﺻﻮاﺗﻬﻢ وأﻧﻔﺎﺳﻬﻢ ،وأملﺲ أﺻﺎﺑﻌﻬﻢ
وﺷﻮارﺑﻬﻢ ،وأﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﻋﻤﺎق ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﱄ أن أﻋﺮف رﺟﲇ ﰲ اﻟﻈﻼم
أو ﻣﻦ وراء اﻟﺸﻴﺶ أو ﻣﻦ ﻋﲆ ﺑُﻌْ ﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ؟
أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري أن أراه ﰲ اﻟﻨﻮر؟ وأﺧﺘﱪه وأﻋﺮﻓﻪ؟
أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ املﻌﺮﻓﺔ؟ أم إﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻨﻲ أن أﻗﻊ ﰲ
اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى؟
ﻛﺎن ﻻ ﻣﻔ ﱠﺮ ﱄ ﻣﻦ أن أﺧﻮض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،أﺧﻄﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة املﺮأة؛ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺮﺟﻞ ،ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ.
ﻟﻢ أﻛﻦ أرى ﻣﻨﻪ إﻻ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ؛ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻬﻪ ﺗﺨﺘﻔﻲ داﺋﻤً ﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﻨﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻷﺑﻴﺾ،
وأﺻﺎﺑﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﻔﺎز اﻟﺠﻠﺪي املﻌﻘﻢ ،وﻣﻼﻣﺢ ﺟﺴﻤﻪ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺗﺤﺖ رداء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻊ ،وﻗﺪﻣﺎه ﺗﺨﺘﻔﻴﺎن ﰲ ﺣﺬاء ﻛﺒري ﻟﻪ رﻗﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وأﻧﻔﺎﺳﻪ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﰲ
أﻧﻔﺎس ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻸ اﻟﺤﺠﺮة ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻷﺛري.
ً
ﺧﻠﺴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﰲ اﻟﺤﺠﺮة إﻻ رﺟﻞ واﺣﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ أﺛﺮ
رأﻳﺘُﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﱄ ﱠ
املﺨﺪر ،ﻳﺮﻗﺪ ﻋﲆ ﻣﻨﻀﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻐﻤﺾ اﻟﻌﻴﻨني وﻗﺪ ﻇﻬﺮت أﻣﻌﺎؤه ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ ﻛﺒرية ﰲ
ﺑﻄﻨﻪ.
ملﺎذا ﻳﺨﺘﻠﺲ اﻟﻨﻈﺮات؟ ﻣﻤﱠ ﻦ ﻳﺨﺎف؟ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ ،أم ﻣﻨﻲ ،أم
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ؟ أم إﻧﻪ ﺗﻌ ﱠﻮ َد ﻋﲆ أن ﻳﺨﺎف وﻋﲆ أن ﻳﺨﺘﻠﺲ اﻟﻨﻈﺮ؟
وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :ملﺎذا أﻧﺖ ﺳﺎرﺣﺔ؟ ﻓﻴ َﻢ ﺗﻔ ﱢﻜﺮﻳﻦ؟
– ﰲ اﻟﺮﺟﻞ.
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– أي رﺟﻞ؟
– ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻓﺘﺤﻨﺎ ﺑﻄﻨﻪ.
وﺿﺤﻚ ،وﻟﻢ أ َ َر ﺷﻔﺘَﻴْﻪ أو أﺳﻨﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﻨﺎع اﻷﺑﻴﺾ ،وﻟﻜﻨﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺿﺤﻜﺘﻪ؛
ﺿﺤﻜﺔ ﻗﺼرية ﺗﻨ ﱡﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ.
وﺳﻜﺖ ،وأﺧﺬ ﻳﻌﺒﺚ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻪ ﰲ ﺑﻄﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﺣﺜًﺎ ﻋﻦ املﴫان اﻟﻐﻠﻴﻆ ،وﻗﺎل ﺑﻌﺪ
ٍ
ﻟﺤﻈﺔ وﻫﻮ ﻳ ِ
ُﻤﺴﻚ املﴫان ﺑﺎملﻠﻘﻂ :ﻻ ﻓﺎﺋﺪ َة ﻣﻦ ﺑﱰه؛ ﻟﻘﺪ أﻛﻠﻪ اﻟﴪﻃﺎن واﻧﺘﴩ ﰲ اﻟﻐﺸﺎء
ُ
ُ
ُ
ﻓﺄﻃﺮﻗﺖ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺴﻜني ﺣﺎد ﻳﻤ ﱢﺰق ﺻﺪري،
وﻧﻈﺮت إﱃ وﺟﻪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻨﺎﺋﻢ
اﻟﱪﻳﺘﻮﻧﻲ.
إﱃ اﻷرض ﻷﺑﺘﻠﻊ دﻣﻮﻋﻲ ﰲ ﺻﻤﺖ.
وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻀﺤﻚ وﻳﻘﻮل :أ َ َﻟ ْﻢ ﺗﺘﻌﻮﱠدي ﺑﻌ ُﺪ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻵﻻم؟
– أﻧﺎ ﻻ أﺗﻌﻮﱠد أﺑﺪًا ﻋﲆ ﻫﺬه اﻵﻻم.
ً
ٍ
ﺻﻤﺖ ،وﻓﺠﺄة ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :ﻫﻞ
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ وﺳﻜﺖ .وﺑﺪأﻧﺎ ﻧﻐﻠﻖ ﺑﻄﻦ املﺮﻳﺾ ﰲ
ﺗﻌﺮﻓني ﻓﻴ َﻢ أﻓﻜﺮ؟
– ﻻ.
– أﻓ ﱢﻜﺮ ﻓﻴﻚِ .
ﺿﻐﻂ ﻋﲆ ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺛﺒ َﱠﺖ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ،ﻓﻠﻢ أ ُ ْ
ُ
ودﻗﻘﺖ اﻟﻨﻈ َﺮ ﰲ
ﻃ ِﺮق إﱃ اﻷرض
ﻋﻴﻨَﻴْﻪ.
ﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ ﻧﻈﺮ ًة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺎ َو َل أن ﻳُﻮدِع ﻓﻴﻬﺎ ﻛ ﱠﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة.
ً
ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻌﺬراء.
وﻗﺎل :املﺮأة ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺰوﱠج ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ
ً
ُ
ِ
أﺳﺘﻤﺪﱡﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ
ﻗﺎﺋﻠﺔ :إن ﺣﺮﻳﺘﻲ ﻻ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ﰲ ﻏﻀﺐ
ٍ
ﺧﻮف ﻋﲆ ﻋﺬرﻳ ٍﺔ واﻫﻴ ٍﺔ ﺗﻤ ﱢﺰﻗﻬﺎ ﺧﺒﻄﺔ ﻋﺸﻮاء وﺗُﻮﺻﻠﻬﺎ
ﺟﺴﺪي ،وإن ﻗﻴﻮدي ﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ
أﻣﺎر ُﺳﻬﺎ ﺑﺈرادﺗﻲ ﻛﻤﺎ أﻓﻬﻢ
ُﻏ َﺮ ُز اﻟﻌﻠﻢ .ﻗﻴﻮدي أﺿﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﴘ ﺣني أرﻳﺪ اﻟﻘﻴﻮد ،وﺣﺮﻳﺘﻲ ِ
اﻟﺤﺮﻳﺔ.
ً
ﺧﺒﻴﺜﺔ وﻗﺎل :وملﺎذا إذًا ﺗﺨﺎﻓني؟
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ ﻧﻈﺮ ًة
– ﻣﻦ أي ﳾء؟
– ﻣﻨﻲ؟
– َ
أﻧﺖ؟!
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه ﻣﻨﻲ؟ أو ﻣﺎ اﻟﺬي أرﻳﺪه ﻣﻨﻪ؟ ﻻ أدري ،وﻟﻜﻨﻲ أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﺷﻴﺌًﺎ؛
ً
ﻏﺎﻣﻀﺎ.
ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ،أو ﻋﻦ ﻧﻔﴘ؛ ﺷﻴﺌًﺎ ﻻ زال
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ً
ﺣﻤَ َﻠﺘْﻨﻲ ﻗﺪﻣﺎن ﺛﺎﺑﺘﺘﺎن إﱃ ﺑﺎب ﺑﻴﺘﻪ ،وﺿﻐ َ
َ
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ
واﺑﺘﺴ َﻢ
ﻄ ْﺖ ﻳﺪي اﻟﻮاﺛﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﺮس.
ً
ﻛﻨﺖ ﱡ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻨ ﱡﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﴇ واﻻﻧﺘﺼﺎر ،وﻗﺎلُ :
أﻇﻦ أﻧﻚِ ﻟﻦ ﺗﺄﺗﻲ.
– ملﺎذا؟
– ُ
ﻛﻨﺖ أﻇﻦ أﻧﻚِ ﻻ ﺗﺜﻘني ﰲ ﱠ ﺑﻌﺪُ.
– أﻧﺎ ﻻ أﺛﻖ ﻓﻴﻚِ ﺑﻌﺪُ.
ُ
ُ
ُ
وﺟﻠﺴﺖ .ﻓﺠﺄ ًة ﺟﻠﺲ إﱃ ﺟﻮاري ﺣﺘﻰ ﻛﺎد ْ
وﺟﻠﺴﺖ
ﻓﻘﻤﺖ
َت ﺳﺎﻗﻪ ﺗﻠﻤﺲ ﺳﺎﻗﻲ،
أﻣﺎﻣﻪ.
ٌ
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﺎﻛﺮة :ملﺎ ﻻ ﺗﺠﻠﺴني إﱃ ﺟﻮاري؟
ﻗﺎل وﻋﲆ وﺟﻬﻪ
ﻗﻠﺖ وأﻧﺎ أﻧﻈﺮ َ
ﻣﺒﺎﴍ ًة إﱃ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ :ﱢ
أﻓﻀ ُﻞ أن أﺟﻠﺲ أﻣﺎﻣﻚ.
– ملﺎذا؟
– ﻷرى ﻋﻴﻨَﻴْﻚ.
ً
ُ
ﻟﺤﻈﺔ ﺛﻢ ﻧﻬﺾ ودﺧﻞ
وﺿﺒﻄﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻪ وﻫﻲ ﺗﻬﺮب ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻲ ،وﻓ ﱠﻜ َﺮ
وﺳﻜﺖ
َ
إﱃ إﺣﺪى اﻟﻐﺮف وﻋﺎد وﻣﻌﻪ زﺟﺎﺟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وأﻓ َﺮغ ً
ﻛﺄﺳﺎ.
ُ
ﻗﻠﺖ ﻟﻪ :ﻣﺎ ﻫﺬا؟
ﻗﺎل :إن ﻋﻘﻠﻚِ ﺣﺎ ﱞد ﻛﺎﻟﺴﻴﻒ!
ٍ
ﴍاﻫﺔ وﻗﺎل :أرﻳﺪ أن أﺗﺨ ﱠﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻚِ ﻫﺬا!
وﻧﻈﺮ إﱃ ﺳﺎﻗﻲ ﰲ
ﻋﻘﲇ ﺣﺎد ﻛﺎﻟﺴﻴﻒ! ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﺨ ﱠﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﲇ! ملﺎذا؟! ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ؟ ﻣﺎ اﻟﺬي
ﻳﺮﻳﺪه ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟
ً
ً
ُ
ُ
ٍ
ملﻌﺮﻛﺔ
ﻓﺸﻌﺮت أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌ ﱡﺪ
ودﻗﻘﺖ اﻟﻨﻈ َﺮ إﱃ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ
ﻏﺮﻳﺒﺔ،
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ
ورأﻳﺘﻪ ﻳﺒﺘﺴﻢ
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺮﺟﻞ املﺮأة؛ ﺗﻠﻚ املﻌﺮﻛﺔ املﺰﻳﻔﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ.
ﺗﻘﻒ املﺮأة ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺮﺟﻞ وﺣﺪﻫﺎ ،وﻳﻘﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎم املﺮأة وﻣﻦ وراﺋﻪ
ﻣﺘﺎرﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻮاﻧني واﻷدﻳﺎن ،وﺳﺪود ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷﺣﻘﺎب واﻷﺟﻴﺎل ،وﺻﻔﻮف
ً
أﻟﺴﻨﺔ ﻣﻤﺪود ًة ﺣﺎدﱠة ﻛﺄﺳﻨﺎن اﻟﺴﻴﻮف ،وﻳﺼﻮﱢﺑﻮن
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺤﻤﻠﻮن
ً
ً
واﺳﻌﺔ ﻛﺎملﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺷﺎﺷﺔ.
أﻓﻮاﻫﺎ
ﻋﻴﻮﻧًﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻛﻔﻮﻫﺎت اﻟﺒﻨﺎدق ،وﻳﻔﺘﺤﻮن
ﻳﻘﻒ اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺎم املﺮأة ﻣﺴﺘﻨﺪًا ﺑﻈﻬﺮه إﱃ اﻟﻌﺎ َﻟﻢ ،ﻳﻘﺒﺾ ﺑﻴﺪه ﻋﲆ ﺻﻮﻟﺠﺎن اﻟﺤﻴﺎة،
ﻳﻤﻠﻚ املﺎﴈ واﻟﺤﺎﴐ واملﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻳﻤﻠﻚ اﻟﴩف واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻷﺧﻼق وأوﺳﻤﺔ ﻣﻌﺎرﻛﻪ ﻣﻊ
َ
اﻟﻨﺴﺎء ،ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺪ َ
اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺒﺖ ﰲ أﺣﺸﺎء املﺮأة
ﱢﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﻠﻚ
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ﻋﻘﺐ اﻟﻌﺮاك؛ ﻳﻌﱰف ﺑﻬﺎ أو ﻻ ﻳﻌﱰف ،ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﺳﻤﻪ وﴍﻓﻪ أو ﻻ ﻳﻤﻨﺢ ،ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة أو ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
َ
وﴍﻓﻬﺎ واﺳﻤَ ﻬﺎ وﻛﺮاﻣﺘَﻬﺎ
وﺗﻘﻒ املﺮأة أﻣﺎم اﻟﺮﺟﻞ وﻗﺪ ﺳ َﻠﺒَﻬﺎ اﻟﻌﺎ َﻟ ُﻢ ﺣﺮﻳﺘَﻬﺎ
وﻃﺒﻴﻌﺘَﻬﺎ وإرادﺗَﻬﺎ ،ﺳ َﻠﺒَﻬﺎ اﻟﺪ َ
ﱢﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﺑﻞ ﺳ َﻠﺒَﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻤﺮ َة اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ ﰲ
أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﺎ وﺧﻼﻳﺎﻫﺎ وذرات ﻋﻘﻠﻬﺎ وﻗﻠﺒﻬﺎ.
ورأﻳﺘُﻪ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى.
ً
ﻣﻌﺮﻛﺔ؟
ملﺎذا ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻫﻜﺬا ﻳﺎ رﺟﻞ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﻲ ﻫﺬه
ً
ُ
زاﺣﻔﺎ ﻋﲆ ﻗﺪﻣَ ﻴْﻪ
واﺑﺘﻌﺪت ،ﻓﺠﺎء وراﺋﻲ
واﻗﱰب ﻣﻨﻲ وﻟﻔﺤَ ْﺖ أﻧﻔﺎﺳﻪ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ وﺟﻬﻲ
ُ
ُ
واﺑﺘﻌﺪت.
ﻓﻮﻗﻔﺖ
وﻳ َﺪﻳْﻪ،
ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ملﺎذا ﻳﻨﻬﺎر اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻜﺬا أﻣﺎم رﻏﺒﺘﻪ؟ ملﺎذا ﺗﺘﻼﳽ إرادﺗُﻪ ﺑﻤﺠﺮد أن ﻳُﻐ َﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎبٌ ﻣﻊ اﻣﺮأةٍ ،ﻓريﺗ ﱡﺪ ﺣﻴﻮاﻧًﺎ أﻋﺠﻢ ﻳﻤﴚ ﻋﲆ أرﺑﻊ؟ أﻳﻦ ﻗﻮﺗﻪ؟ أﻳﻦ ﻋﻀﻼﺗﻪ؟ أﻳﻦ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ وزﻋﺎﻣﺘﻪ؟
أ َ َﻻ ﻣﺎ أﺿﻌﻒ اﻟﺮﺟﻞ! ملﺎذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﻪ إﻟﻬً ﺎ؟
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ؛ إﱃ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ ،وإﱃ أﺻﺎﺑﻊ ﻳ َﺪﻳْﻪ وﻗﺪﻣَ ﻴْﻪ ،ﺳ ﱠﻠ ْ
ُ
ﻄ ُﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﺎﰲ اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
ً
ً
ً
ورأﻳﺖ ً
ُ
ُ
ُ
ﻫﺰﻳﻼ،
ﻋﻘﻼ
ﺧﺎوﻳﺔ ﺟﺎﺋﻌﺔ،
أﻋﻤﺎﻗﺎ
ﻓﺮأﻳﺖ
ودﻗﻘﺖ اﻟﻨﻈ َﺮ إﱃ أﻋﻤﺎق ﻋﻘﻠﻪ وﻗﻠﺒﻪ،
ً
ﻣﺰﻳﻔﺎ.
وﻗﻠﺒًﺎ
ﱠ
ً
ُ
ُ
أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻪ ﱞ
ﻟﺺ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﺘﻠﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ
وﻋﺮﻓﺖ ملﺎذا أراد أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﲇ.
وراء ﻋﻘﲇ.
ﻓﺎﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ املﻌﺮﻛﺔ ﱡ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ﰲ ﱡ
ُ
ُ
ُ
ﺗﺮﻓﻌً ﺎ ﻣﻨﻲ ﻣﻦ
أﺷﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺮﻓ ٍﻊ وإﺷﻔﺎق.
ﺷﺨﺺ أﺿﻌﻒ ﻣﻨﻲ.
ﻣﻨﺎ َز ِﻟﺔ
ٍ
ُ
أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻨﻲ أﻗﻮى ﻣﻨﻪ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﱠ ﺎ ﻳﺠ ﱡﺮ وراءَه ﻣﻦ ﻣﺘﺎرﻳﺲ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﱠ ﺎ ﻳﺤﻮط
ُ
ٍ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ
ﺷﻌﺮت أﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺪود ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﱠ ﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ.
ﻣﺘﺎرﻳﺲ أو ﺳﺪود أو أﺳﻠﺤﺔ ،ﻓﺈن ﻗﻮﺗﻲ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻲ ،ﰲ ذاﺗﻲ.
رﺟﻞ ﻻ أرﻳﺪ أن أﻋﻄﻴﻪ ً
ﻟﻮ أُﻏﻠ ْ
ملﺴﺔ واﺣﺪ ًة ﻣﻦ ﻳﺪي،
ِﻘﺖ ﻋﲇ ﱠ أرﺑﻌﺔ ﺟﺪران ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ٍ
ُ
أردت أن أﻋﻄﻲ اﻟﺮﺟ َﻞ ﻧﻔﴘ ،ﻓﺴﻮف أﻋﻄﻴﻬﺎ ﻟﻪ أﻣﺎ َم اﻟﻌﺎ َﻟﻢ دون ﱡ
ﺗﻠﺼﺺ
ﻓﻠﻦ أﻋﻄﻴﻪ .وإذا
اﺧﺘﻼس.
أو
ٍ
إن إرادﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻨﻲ ،وﻟﻴﺲ املﻜﺎن أو اﻟﺰﻣﺎن أو اﻟﻨﺎس.
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ُ
ﻓﺸﻌﺮت ﺑﱪودة اﻟﺠﻠﻴﺪ ﺗﺰﺣﻒ
ورأﻳﺘُﻪ ﻳﻘﱰب ﻣﻨﻲ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى ،ووﺿﻊ ﻳﺪه ﻋﲆ ﻳﺪي،
ﻋﲆ روﺣﻲ.
َ
ﻻ ﳾء ﻳُﺠْ ﺪِي أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺄﺑْﻌِ ْﺪ ﻳ َﺪ َك اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻲ ،إن ﻗﻠﺒﻲ ﻳﻘﻨﻊ ﻋﻘﲇ ،وﻋﻘﲇ ﻳﻘﻨﻊ
ﺟﺴﺪي ،وﻻ ﺳﺒﻴ َﻞ ﻹﻗﻨﺎع أﺣﺪﻫﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻗﻨﺎع َ
اﻵﺧﺮ.
ُ
ووﻗﻔﺖ.
وأﻣﺴﻜﺖ ﺣﻘﻴﺒﺘﻲ
وﺳﺄﻟﻨﻲ ﰲ دﻫﺸﺔ :ﻫﻞ ﺗﺬﻫﺒني؟
ﻗﻠﺖ :ﻧﻌﻢ.
ﻗﺎل ﰲ دﻫﺸﺔ ﺷﺪﻳﺪة :ملﺎذا؟
ﻣﺎذا أﻗﻮل ﻟﻪ؟ ملﺎذا ﻻ ﻳﻔﻬﻢ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺼﺪﱢق؟
ﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﺼﺪﱢق أن ﻫﻨﺎك اﻣﺮأ ًة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻔﺬ إﱃ داﺧﻠﻪ وﺗﻜﺘﺸﻒ
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ
ٍ
ْ
ً
ُ
أﻋﻤﺎﻗﻪ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺼﺪﱢق أن ﻫﻨﺎك اﻣﺮأة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺨ ِﻀﻊ ﺟﺴﺪَﻫﺎ ﻟﻘﻠﺒﻬﺎ
وﻋﻘﻠﻬﺎ؟
َ
ْ
أرﺑﻌﺔ
أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﺗﺮﻣﺶ؟ أن ﻳُﻤْ ِﺴﻚ ﻳﺪﻫﺎ وﻻ ﺗﻬﺘ ﱡﺰ؟ أن ﻳ ُْﻐﻠِﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻪ
ً
َ
ﻟﺴﺖ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أرﻳﺪه؟
ﻗﺎﺋﻠﺔ :ﻻ،
ﺟﺪران ﻓﻼ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ وﺗﱰﻛﻪ وﺗﻤﴤ
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﺪرك أن ﻫﻨﺎك اﻣﺮأ ًة ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻔﺤﺼﻪ وﺗﺨﺘﱪه ،ﺛﻢ ﻳﺴﻘﻂ
ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر؟
ﻻ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻌ ﱠﻮ َد اﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻫﻮ وﺣﺪه اﻟﺬي ﻳﻔﺤﺺ املﺮأة وﻳﺨﺘﱪﻫﺎ ،ﻫﻮ وﺣﺪه اﻟﺬي
ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻻﺧﺘﻴﺎر.
أﻣﱠ ﺎ املﺮأة ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ إﻻ ﺗﻘﺒﱡﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ؛ رﺟﻞ واﺣﺪ أوﺣﺪ ،وﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗَﻪ
ﻛﻠﻬﺎ ﻳُﻘﻨِﻊ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻮاﺣﺪ اﻷوﺣﺪ.
أﻟﻴﺴﺖ املﺮأة ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ أﻳﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﺒﻘﺮي اﻟﻔﺬ؟ ﻫﻞ ﻧﺴﻴﺖ اﻟﻌﻠﻢ ،أم إن ﻋﻘﻠﻚ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺟﺴﺪك؟
ً
ﱠ
وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮور ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ ﻏﺒﻴٍّﺎ.
ً
ً
ﺳﻠﻴﻄﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ
أﻟﺴﻨﺔ
املﺠﺘﻤﻊ ﻳﺮﺷﻘﻨﻲ ﺑﻨﻈﺮات ﺣﺎدة ﻛﺎﻟﺨﻨﺎﺟﺮ ،وﻳﻤ ﱡﺪ ﰲ وﺟﻬﻲ
ﻛﺮاﺑﻴﺞ اﻟﺨﻴﻮل.
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻴﺶ اﻣﺮأ ٌة وﺣﺪَﻫﺎ ﺑﻼ رﺟﻞ؟ ملﺎذا ﺗﺨﺮج؟ ملﺎذا ﺗﺪﺧﻞ؟ ملﺎذا ﺗﺒﺘﺴﻢ؟ ملﺎ
ﺗﺘﻨﻔﺲ؟ ملﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺸﻖ اﻟﻬﻮاء؟ ملﺎذا ﺗﺘﺄﻣﻞ اﻟﻘﻤﺮ؟ ملﺎذا ﺗﺮﻓﻊ رأﺳﻬﺎ؟ ملﺎذا ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨَﻴْﻬﺎ؟
ٍ
وﺛﻘﺔ؟ أ َ َﻻ ﺗﺨﺠﻞ؟ أ َ َﻻ ﺗﺤﺘﻤﻲ ﰲ رﺟﻞ؟
ملﺎذا ﺗﺪبﱡ ﻋﲆ اﻷرض ﰲ ﺗﺸﺎﻣ ٍُﺦ
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ُ
ووﻗﻔﺖ ﰲ ﻣﻬﺐﱢ اﻟﺮﻳﺎح
ﻫﺎﺟَ ﻤَ ﻨﻲ اﻷﻫﻞ واﻷﻗﺎرب ،وﺗﺒﺎرى ﰲ ﻗﺬﰲ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﺣﺒﺎء،
أﻓ ﱢﻜﺮ.
ً
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ املﻌﺎرك ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،وﻫﺎ أﻧﺎ ذي اﻵن إزاءَ ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ وأﻧﺎ أﺧﻮض
ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ املﺠﺘﻤﻊ ،املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒري؛ ﻣﻼﻳني اﻟﻨﺎس وﻣﻦ أﻣﺎﻣﻬﻢ وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻣﻼﻳني
املﻼﻳني.
ملﺎذا ﻻ ﺗﺴري اﻷﻣﻮر ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴري؟ ملﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إدرا ٌك
وﻓﻬﻢ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ وﻋﺪاﻟﺔ؟ ملﺎذا ﻻ ﺗﻌﱰف اﻷﻣﻬﺎت ﺑﺄن اﻟﺒﻨﺖ ﻛﺎﻟﻮﻟﺪ؟ ملﺎذا ﻻ ﻳﻌﱰف اﻟﺮﺟﻞ
ﺑﺄن املﺮأة ِﻧ ﱞﺪ وﴍﻳﻚ؟ ملﺎذا ﻻ ﻳﻌﱰف املﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻖ املﺮأة ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻌﻘﻞ
وﺟﺴﻢ؟
ملﺎذا ﻳﻀﻴﻌﻮن ﻋﻤﺮي ﰲ ﻫﺬه املﻌﺎرك؟
ُ
ُ
وﺟﻠﺴﺖ أﻓ ﱢﻜﺮ؛ ﻫﻞ أﺧﻮض املﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒري ،أم
وﺿﻌﺖ رأﳼ ﺑني ﻳﺪي
رﺟﻞ
أﺧﻀﻊ ﻟﻪ وأﻧﺴﺎق وراءه وأﺣﻨﻲ ﻟﻪ رأﳼ وأﻏﻠﻖ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ ﺟﺪران ﺑﻴﺘﻲ وأﺣﺘﻤﻲ ﰲ ٍ
ﻛﻜ ﱢﻞ اﻟﻨﺴﺎء؟
ﻻ ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ! ﻟﻦ أﺧﻀﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻦ أﻧﺴﺎق وراءه ،وﻟﻦ أﺣﻨﻲ ﻟﻪ رأﳼ ،وﻟﻦ أﺣﺘﻤﻲ
ﰲ رﺟﻞ!
َ
ﺳﺄﺧﻮض املﻌﺮﻛﺔ وﺳﺄﺣﺘﻤﻲ ﰲ ﻧﻔﴘ ،ﰲ ذاﺗﻲ ،ﰲ ﻗﻮﺗﻲ ،ﰲ ﻋﻤﲇ ،ﰲ ﻧﺠﺎﺣﻲ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻄﻌﺎ َم واﻟﴩاب،
ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺮﺟﺎ َل واﻟﻨﺴﺎء،
ﺗﺮﻛﺖ اﻷﻫ َﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء،
ﺗﺮﻛﺖ ﻛ ﱠﻞ ﳾء؛
ُ
ُ
ُ
ُ
وارﺗﺪﻳﺖ ﻣﻌﻄﻔﻲ اﻷﺑﻴﺾ
ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻬﻮاء واملﺎء،
ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻘﻤ َﺮ واﻟﻨﺠﻮم،
ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻨﻮ َم واﻷﺣﻼم،
ُ
ووﻗﻔﺖ ﰲ ﻋﻴﺎدﺗﻲ.
وﻋ ﱠﻠ ْﻘ ُﺖ اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﰲ رﻗﺒﺘﻲ
ُ
ُ
ﻗﺮرت أن أﻗﻒ أﻣﺎم املﺠﺘﻤﻊ
ﻗﺮرت أن أﻧﺎﺿﻞ ،أن أﻛﺎﻓﺢ ،أن أﻋﺮق وأﻏﺮق ﰲ ﻋﺮﻗﻲ.
ﻋﲆ ﻗﺪﻣني ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ.
دﺧ َﻠ ْﺖ ﻋﲇ ﱠ ﻋﻴﺎدﺗﻲ وﺟﺴﻤﻬﺎ اﻟﺼﻐري ﻳﺮﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ ،وﻣﻼﻣﺤﻬﺎ اﻟﱪﻳﺌﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﻠﻬﺚ
وﺗﺘﻠﻔﺖ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﰲ ﻓﺰع ،وﻧﻈﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﺋﺮة املﺴﺘﻐﻴﺜﺔ ﺗﺘﻄ ﱠﻠﻊ إﱃ ﻋﻴﻨﻲ ﰲ اﺳﺘﺠﺪاء واﺳﱰﺣﺎم.
ﺳﺄﻟﺘُﻬﺎ :ﻣﺎذا ﺑﻚِ ﻳﺎ ﻃﻔﻠﺘﻲ اﻟﺼﻐرية؟
َ
َ
ُ
واﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻟﺘﻘﻂ ﻣﻦ ﺑني ﺷﻔﺘَﻴْﻬﺎ
وأﺟﻬﺸ ْﺖ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء،
ﻓﺎرﺗﺠﻔ ْﺖ ﻛﺎملﺤﻤﻮﻣﺔ
املﺮﺗﺠﻔﺘني ﺑﻀ َﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻤ ﱠﺰﻗﺔ ﻣﺒﺘﻮرة.
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ﺧﺪَﻋَ ﻨﻲ … ذﺋﺐ … اﻟﺼﻌﻴﺪ … ﺳﻴﻘﺘﻠﻮﻧﻨﻲ … ﻟﻴﺲ ﱄ أﺣﺪ … أﻧﻘﺬﻳﻨﻲ … ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة!
َ
أﻓﺮﻏ ْﺖ ﻛ ﱠﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻨﺪﻳﻞ ﻓﺄﻋﻄﻴﺘُﻬﺎ ﻣﻨﺪﻳﲇ ،واﻧﺘﻈﺮﺗُﻬﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟﺼﻐري ﻣﻦ دﻣﻮع ،وﺟﻔﻔﺖ ﻋﻴﻨَﻴْﻬﺎ وﺗﺸﺒﱠﺜ َ ْﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻔﺰﻋﺔ ﺑﺸﻔﺘَ ﱠﻲ ﺗﺘﻠﻬﻒ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ ﺳﺄﻧﻄﻖ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺄﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎ َة أو أﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎملﻮت.
ً
ً
ُ
ﺑﺮﻳﺌﺔ
ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ،وﻛﺎﻧﺖ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ؛ ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﺎﻫﺮة ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻼ ﻣﻌني وﻻ ﻧﺼري ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﱄ ﻣﺠﺎل ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر.
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﱄ أن ﱠ
أﺗﺨﲆ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺣ ٌﺪ ﺳﻮاي؟! ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﱄ أن أﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻹﻋﺪام وأﻧﺎ أوﻣﻦ ﺑﱪاءﺗﻬﺎ واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة؟! ﻛﻴﻒ أﺗﺮك رﻗﺒﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻜني أﺑﻴﻬﺎ
وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ أن أﺑﺎﻫﺎ وأﻣﻬﺎ وأﺧﺎﻫﺎ وﻋﻤﻬﺎ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ؟! ﻛﻴﻒ أﻋﺎﻗﺒﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ وأﻧﺎ
أﻋﻠﻢ أن املﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ ﻣﺸﱰك ﰲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؟! ﻛﻴﻒ أﻋﺠﺐ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺨﻄﺄ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ أن
ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﺨﻄﺌﻮن؟! ﻛﻴﻒ ﻻ أﺣﻤﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻀﺤﻴﺔ ،واملﺠﺘﻤﻊ ﻳﺤﻤﻲ املﺠﺮم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؟!
َ
ُ
ُ
ﺿﻌﻒ ﻣﺎ
ﻋﺸﺖ
ﺳﻘﻄﺖ ﰲ اﻟﺨﻄﺄ؟! أﻧﺎ اﻟﺘﻲ
ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻨﻜﺮ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﰲ اﻟﺨﻄﺄ وأﻧﺎ ﻧﻔﴘ
َ
َ
َ
ُ
أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺗﻌ ﱠﻠﻤَ ْﺖ .ﻛﻴﻒ ﻻ أﺑ ﱢﺮﺋﻬﺎ وﻗﺪ ﺑ ﱠﺮأ ْ ُت
أﺿﻌﺎف ﻣﺎ رأت ،وﺗﻌ ﱠﻠﻤْ ُﺖ
ورأﻳﺖ
ﻋﺎﺷ ْﺖ،
ﻧﻔﴘ ﻣﻦ ﻗﺒ ُﻞ؟!
َ
اﻟﻄﻔﻠﺔ املﺴﻜﻴﻨﺔ! أﻧﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻮاﻧني ،وأﻧﺘﺸﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﻻ ﺑﺪ ﱄ أن أﻧﻘﺬ
ﺑني أﻧﻴﺎب اﻟﻮﺣﻮش واﻷﻓﺎﻋﻲ واﻟﺠﺮذان واﻟﴫاﺻري.
ْ
ﺳﺄﻧﻘﺬﻫﺎَ ،و ْﻟﻴﺼﻠﺒﻮﻧﻲ إذا ﱠ
ﻋﻦ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺼﻠﺒﻮاَ ،وﻟريﺟﻤﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة إذا ﺷﺎء ﻟﻬﻢ أن
ﻳﺮﺟﻤﻮا ،وﻟﻴﺴﻮﻗﻮﻧﻲ إﱃ املﺸﻨﻘﺔ إذا ﻻح ﻟﻬﻢ أن ﻳﺴﻮﻗﻮا؛ وﻟﻜﻨﻲ ﺳﺄﻗﺒﻞ ﻣﺼريي وأﻟﻘﻰ
ُ
ُ
ﻣﺴﱰﻳﺤﺔ اﻟﻀﻤري.
اﻟﻨﻔﺲ
راﺿﻴﺔ
ﺣﺘﻔﻲ وأﻧﺎ
ِ
َ
ﱢ
اﺳﺘﻠﻘ ْﺖ أﻣﺎﻣﻲ ﻋﲆ ﻣﻨﻀﺪة
اﻟﺘﺨﻔﻲ واﻟﺨﺪاع
ﻛﻞ ﻣﺂﳼ املﺠﺘﻤﻊ دﺧﻠﺖ ﻋﻴﺎدﺗﻲ ،ﻛﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ُ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ املﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﺎء َْت وﺗﻤ ﱠﺪد ْ
َت ﺗﺤﺖ ﻳﺪي ﻋﲆ ﻣﻨﻀﺪة
اﻟﻜﺸﻒ.
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
ُ
وأﺷﻔﻘﺖ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس.
أﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺬﺑﺢ أﺧﺘَﻪ املﺨﻄﺌﺔ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳ ِ
ُﺨﻄﺊ ﻣﻊ أﺧﻮات اﻟﺮﺟﺎل؟
َ
اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﱪﻳﺌﺔ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻷب اﻟﺬي ﻳﺤﺒﺲ اﺑﻨﺘﻪ
أﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺬي ﻳﺨﺪع
وﻳﻘﻴﱢﺪﻫﺎ؟
أﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﻮن زوﺟﺘﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻞ زوﺟﺘﻪ دﻓﺎﻋً ﺎ ﻋﻦ
ﴍﻓﻪ؟
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أﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮن زوﺟﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ املﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗُﻄﻠِﻖ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻋﲆ
اﻟﻨﺴﺎء؟
أﻟﻴﺲ ﻫﺬا املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺬﻳﻊ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﺤﺐ واﻟﻐﺮام ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺼﺐ
َ
املﺸﻨﻘﺔ ﻟﻜ ﱢﻞ ﻣَ ﻦ وﻗﻊ ﰲ اﻟﺤﺐ واﻟﻐﺮام؟
أﺷﻔﻘﺖ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ،ﻛﻞ اﻟﻨﺎس؛ َﻓﻬُ ﻢ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ و َُﻫ ْﻢ ً
ُ
أﻳﻀﺎ اﻟﺠُ ﻨﺎة.
اﻣﺘﻸ َ ْت ﻋﻴﺎدﺗﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ،واﻣﺘﻸ َ ْت ﺧﺰﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ واملﺎل ،وأﺻﺒﺢ اﺳﻤﻲ
ﻻﻣﻌً ﺎ ﻛﺄﺳﻤﺎء اﻟﻨﺠﻮم ،وأﺻﺒﺢ رأﻳﻲ ﻳ َ
ُﻨﴩ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﻛﺄﻧﻪ دﺳﺘﻮر.
ﻇﻬﺮ ﱄ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاب أﻗﺎرب ،وﺗﺤ ﱠﻮ َل اﻷﻋﺪاء إﱃ أﺻﺪﻗﺎء وأﺣﺒﺎء ،وﺗﻜﺎﺛﺮ ﺣﻮﱄ اﻟﺮﺟﺎل
َ
واﻣﺘﻸ َ درج ﻣﻜﺘﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺮﺟﻮات
ﻛﺎﻟﺬﺑﺎب ،واﻧﻘﻠﺐ اﻟﻬﺠﻮم إﱃ ﺗﺄﻳﻴﺪ ودﻓﺎع،
واﻻﺳﺘﻌﻄﺎﻓﺎت.
ُ
وﺟﻠﺴﺖ ﻋﲆ ﻗﻤﺘﻲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻲ إﱃ املﺠﺘﻤﻊ.
ُ
واﺑﺘﺴﻤﺖ ﻟﻪ ﰲ إﺷﻔﺎق .املﺠﺘﻤﻊ! ذﻟﻚ املﺎرد اﻟﺠﺒﱠﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﺒﺾ ﻋﲆ أﻋﻨﺎق اﻟﻨﺴﺎء
وﻳُﻠﻘِ ﻲ ﺑﻬﻦ ﰲ املﻄﺎﺑﺦ أو املﺠﺎزر أو اﻟﻘﺒﻮر أو اﻟﻮﺣﻞ! ﻫﺎ ﻫﻮ املﺠﺘﻤﻊ ً
ﻣﻠﻘﻰ ﰲ درج ﻣﻜﺘﺒﻲ
ً
ً
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ ﻣﺴﱰﺣﻤً ﺎ! أ َ َﻻ ﻣﺎ أﺻﻐﺮ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒري!
ﺿﻌﻴﻔﺎ
ُ
ُ
وﻧﻈﺮت إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎءً ،أول اﻟﻠﻴﻞ ،واﻟﺤﻴﺎة
ﺟﻠﺴﺖ وﺣﺪي
ﻋﲆ أﺷﺪﱢﻫﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
وأﺧﺬت ﱠ
ُ
ُ
ُ
ُ
ﻧﺴﻤﺔ
ووﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻠﻔﺤَ ْﺖ وﺟﻬﻲ
أﺗﻤﴙ ﰲ اﻟﺤﺠﺮة ﺣﺎﺋﺮ ًة،
ووﻗﻔﺖ
اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺪاﻓﺌﺔ اﻟﺤﺎملﺔ.
ُ
ُ
ِ
َ
ﻣﺘﻼﺻﻘني ﻳﺘﻜ ﱠﻠﻤﻮن وﻳﻌﺒﺴﻮن
اﻟﻨﺎس ﻳﺴريون
ﻓﺮأﻳﺖ
وﻧﻈﺮت إﱃ اﻟﺸﺎرع
ﻋﺎل ٍّ
ُ
ُ
ﺣﻘﺎ،
ﻓﻮﺟﺪت أﻧﻨﻲ أﻃ ﱡﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻮق؛ ﻣﻦ
وﻧﻈﺮت إﱃ ﻧﻔﴘ
وﻳﻀﺤﻜﻮن،
ﻣﻜﺎن ٍ
ٍ
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪ.
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﱪودة ﺷﺪﻳﺪة ،ﻛﺄﻧﻨﻲ أﺟﻠﺲ ﻋﲆ ﻗﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﺴﻮﻫﺎ اﻟﺠﻠﻴﺪ .أﻧﻈﺮ ﻓﻮق
ً
ً
رأﳼ ﻓﻼ أرى إﻻ ﱡ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺒﻌﺪﻧﻲ ﻋﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻟﺴﺤُ ﺐ واﻟﺴﻤﺎء ،وأﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻲ ﻓﺄرى
اﻟﻮدﻳﺎن اﻟﺴﻬﻠﺔ املﻨﺒﺴﻄﺔ ،ﻋﻦ اﻟﺴﻬﻮل املﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﺑﺄﻧﻔﺎس اﻟﺒﴩ وأﺟﺴﺎدﻫﻢ ،وأرى
ﱠ
وﻟﻜﻦ أﺣﺪًا ﻻ ﻳﺼﻞ إﱄ ﱠ ،وﻳﻌﺰﻓﻮن ﱄ اﻷﻟﺤﺎن
اﻟﻨﺎس و َُﻫﻢ ﻳﻠﻮﱢﺣﻮن ﱄ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻮت ﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ أذﻧﻲ ،وﻳُ ْﻠ ُﻘﻮن ﱄ ﺑﺎﻟﻮرود وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺒري ﻳﻀﻴﻊ ﰲ اﻟﻬﻮاء.
ُ
ووﺿﻌﺖ رأﳼ ﻋﲆ ﺳﻮر اﻟﻨﺎﻓﺬة.
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ﻣﺎ أﺑﺮد اﻟﻮﺣﺪة! ﻣﺎ أﻗﴗ اﻟﺴﻜﻮن! ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ؟ ﻫﻞ أﻗﻔﺰ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻗﻤﺘﻲ؟ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﻘﻲ
ﺳﻴُ َﺪ ﱡك ﰲ اﻷرض د ٍّﻛﺎ.
ﻫﻞ أﻋﻮد أدراﺟﻲ؟ وﻟﻜﻦ ﻋﻤﺮي ﺳﻴﻨﻘﴤ وﻟﻦ أﺑﻠﻎ ﻣﺎ أرﻳﺪ.
اﻧﺘﻬﺖ املﻌﺎرك َ
وآن ﱄ أن أﺟﻠﺲ ﺑﻼ ﺣﺮاك.
آه ،ﻣﺎ أﻓﻈﻊ اﻟﻔﺮاغ!
ُ
ﻗﻔﺰت ﻓﻮق ﺳ ﱠﻠﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ؟ ملﺎذا ﻟﻢ أرﺷﻒ ﻛﺄس ﺣﻴﺎﺗﻲ رﺷﻔﺔ رﺷﻔﺔ؟ ملﺎذا ﻟﻢ
ملﺎذا
ً
ُ
ُ
ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﺼﻒ
ﺟﺮﻳﺖ ﺷﻮﻃﻲ ﻗﻔ ًﺰا وﻟﻬﺜﺎ؟ ملﺎذا
أﻗﻀﻢ ﻋﻤﺮي ﻗﻀﻤﺔ ﻗﻀﻤﺔ؟ ملﺎذا
ُ
وﻗﻔﺰت ﻓﻮق اﻟﺼﻔﻮف؟
إن ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺎس ﺗﺰﺣﻒ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺗﺰﺣﻒ ﻛﺎﻟﺴﻠﺤﻔﺎة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺼﻞ ﻳﻮﻣً ﺎ ،وإن
َ
اﻧﻘﻀ ْﺖ ﻣﻼﻳني
اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺴري إﱃ اﻷﻣﺎم ،ﺗﺴري ﺑﺒﻂء وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺣﺘﻤً ﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ .ﻟﻘﺪ
اﻟﺴﻨني ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻬﻴﻮﻟﺔ ﻫﻮاء ،وﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻟﻬﻮاء ﻣﺎءً ،وﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ املﺎء ﺟﻤﺎدًا.
َ
واﻧﻘﻀ ْﺖ ﻣﻼﻳني أﺧﺮى ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻟﺠﺎﻣﺪ أﻣﻴﺒﺎ ﺗﺘﺤﺮك ،وﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻟﻸﻣﻴﺒﺎ زواﺋﺪ ﺣﻴﺔ.
ً
َ
أﺟﻨﺤﺔ ،ﺛﻢ ﻟﺘﺼﺒﺢ
واﻧﻘﻀ ْﺖ ﻣﻼﻳني أﺧﺮى ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺰواﺋﺪ زﻋﺎﻧﻒ ،ﺛﻢ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺰﻋﺎﻧﻒ
َ
ً
واﻧﻘﻀ ْﺖ ﻣﻼﻳني أﺧﺮى ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻸذرع أﺻﺎﺑﻊ ،وﻟﻴﻨﻘﺮض اﻟﺬﻳﻞ
وذﻳﻼ.
اﻷﺟﻨﺤﺔ أذرﻋً ﺎ
وﻳﻘﻒ اﻟﻘﺮد ﻋﲆ ﻗﺪﻣني اﺛﻨﺘني.
ُ
ﺿﻘﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻳﺎم
ملﺎذا ﺣﺰﻧﺖ ﰲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ ﻷﻧﻲ ﻻ أﻃري ﰲ اﻟﺠﻮ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺔ؟ ملﺎذا
اﻟﺪاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮﱢث اﻟﻨﺴﺎءَ ﻛ ﱠﻞ ﺛﻼﺛني ﻳﻮﻣً ﺎ؟ ملﺎذا ﺗﻤ ﱠﺮد ُ
ْت ﻋﲆ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻘﻮاﻧني واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ؟
ﴎ اﻟﱪوﺗﻮﺑﻼزم اﻟﺤﻲ؟
ملﺎذا ﺛ ُ ْﺮ ُت ﻷن اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﱠ
َ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻘﻮاﻧ َ
ﱢ
ني واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.
وﻳﻐري اﻟﺰﻣ ُﻦ
ﺳﻮف ﺗﻨﻘﴤ اﻟﺴﻨﻮن
ً
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﺎت
ﺳﻮف ﺗﻨﻘﴤ اﻟﺴﻨﻮن وﺗﻜﺘﺸﻒ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺼﻐﺎر ،ﺳﻮف ﺗﻨﻘﴤ اﻟﺴﻨﻮن وﻳﺨﻒ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻄري ،ﺳﻮف ﺗﻨﻘﴤ اﻟﺴﻨﻮن
وﻳﻬﺘﺪي اﻟﻌﻠﻢ إﱃ ﴎ اﻟﱪوﺗﻮﺑﻼزم اﻟﺤﻲ .ﱠ
إن َر ْﻛﺐَ
اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺴري ،وإن اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻌﺜﺮ ﻛ ﱠﻞ ﻳﻮم
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ﺗﺮوﺳﻪ أوﺻﺎ َل ﻋﻤﺮي؟
ﻓﻨﻬﺸ ْﺖ
اﻟﺰﻣﻦ
اﺳﺘﺒﻄﺄت
ﻋﲆ ﳾء ﺟﺪﻳﺪ .ملﺎذا
َ
َ
ْ
َ
ملﺎذا ﺗﻌﺠﱠ ْﻠ ُﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻠﻔﻈﺘﻨﻲ ﻋﺠﻼﺗﻬﺎ وﻗﺬﻓ ْﺖ ﺑﻲ إﱃ ﻓﻮق … ﻓﻮق … إﱃ ﻗﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ٍّ
ﺣﻘﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻐﻠﻔﻬﺎ وﻳﻜﺴﻮﻫﺎ اﻟﺠﻠﻴﺪ.
آه …
ﻣﺎ أﻗﴗ اﻟﺼﻤﺖ! وﻣﺎ أرق أﺻﻮات اﻟﺒﴩ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺠﻴﺠً ﺎ!
ﻣﺎ أﺑﺮد اﻟﻮﺣﺪة! وﻣﺎ أدﻓﺄ أﻧﻔﺎس اﻟﻨﺎس وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻳﻀﺔ!
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ﻣﺎ أﻗﺒﺢ اﻟﺴﻜﻮن! وﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎرك!
ﻣﺎ أﻓﻈﻊ اﻟﻔﺮاغ! وﻣﺎ أﺣﲆ اﻟﺘﻔﻜري واﻻﻧﺸﻐﺎل ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ!
ﺣﻞ اﻟﻔﺮاغ ﺑﺄﻋﻤﺎﻗﻲ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﻌﻤﻼق ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻴﺘﺤﺮكَ .
ُ
اﻟﻌﻤﻼق
ﺗﻼﳽ اﻟﺰﺣﺎ ُم داﺧ َﻞ ﻧﻔﴘ ﻓﻔﺮد
َ
وﺳﺎﻗﻴْﻪ وﺑﺪأ ﻳﺘﺜﺎءب وﻳﺘﻤﻄﻰ.
ذراﻋَ ﻴْﻪ
ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ؟ ﺗﻤ ﱠﺮدْت ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ورﻓﻀﺖ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺴﺎء ،ﺳﻌﻴﺖ وراء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻘﺎدﺗﻚ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﱃ أن ﺗﻐﻠﻖ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻚ ﺟﺪران ﻧﻔﺴﻚ .واﻟﺮﺟﺎل … ﻗﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﻢ وﻓﺘﺸﺖ وﺑﻌﺜﺮت،
ﺛﻢ ﻣﺼﻤﺼﺖ ﺷﻔﺘﻴﻚ ﰲ ازدراءٍ!
ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ؟ ً
رﺟﻼ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺧﻴﺎﻟﻚ وﻻ ﻳﻤﴚ ﻋﲆ اﻷرض؟
ً
رﺟﻼ ﻳﺘﻜ ﱠﻠﻢ وﻳﺘﻨﻔﺲ وﻳﻔ ﱢﻜﺮ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺟﺴﺪ اﻟﺮﺟﺎل؟ أﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚ أن ﺗﻨﴗ؟ ﻫﺬه
اﻷﺟﺴﺎد املﻠﻘﺎة ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺿﺪ اﻟﺘﴩﻳﺢ؟ ﻫﺬا اﻟﺸﺨري اﻟﻜﺌﻴﺐ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ وﺳﺎدﺗﻚ؟ ﻫﺬه
اﻟﻨﻈﺮات اﻟﻴﺎﺋﺴﺔ اﻟﻌﺎﺟﺰة املﺴﻜﻴﻨﺔ؟ ﻫﺬا املﻮت اﻟﺬي ﻳﺤﺼﺪ اﻷﻃﻔﺎل؟
أ َ َﻻ ﺗﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎبَ زﻧﺰاﻧﺘﻚ وﺗﻨﺎم ﻣﺮ ًة أﺧﺮى؟
ً
ﻃﻮﻳﻼ ،وأوﻫﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻋﺎدت ﺗﻌﺸﻌﺶ ﺣﻮل اﻟﴪﻳﺮ ،واﻟﴪﻳﺮ أﺻﺒﺢ
ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻴﻞ أﺻﺒﺢ
ً
ﻣﺨﻴﻔﺎ ،واﻟﻌﻤﻼق ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﺎم ،واﻟﻨﺠﺎح ﻟﻴﺲ ﻟﻪ َ
ﻃﻌْ ﻢ ،واﻟﺸﻬﺮة ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ
واﺳﻌً ﺎ ﺑﺎردًا
ﻣﻌﻨًﻰ ،واملﺎل ﻣﺠﺮد أوراق ﻣﻴﺘﺔ ﻻ ﺗﺪبﱡ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة.
٦
ً
ُ
ُ
ووﺟﺪت أﻧﻬﺎ
ﻣﺪدت ﻟﻬﺎ ﻳﺪي واﻟﺘﻘﻄﺘُﻬﺎ،
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﻐرية،
ملﺤﺖ ﺑني اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻷوراق
ُ
ُ
ُ
واﻧﻄﻠﻘﺖ
ورﻛﺒﺖ ﻋﺮﺑﺘﻲ
ﻧﻬﻀﺖ ﺑﴪﻋﺔ
دﻋﻮة ﱄ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻟﺤﻀﻮر ﺣﻔﻞ ﻋﺸﺎء.
إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﻔﻞ.
ُ
َ
ﻣﻼﺑﺲ
دﺧﻠﺖ إﱃ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻔﺴﻴﺤﺔ ،ورأﻳﺖ اﻷﻧﻮا َر ﺗﺘﻸﻷ ﺑ ﱠﺮاﻗﺔ ،واملﺪﻋﻮﱢﻳﻦ ﻳﺮﺗﺪون
ﻣﻜﻮﻳﺔ ﱠ
ً
ً
رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺸﺪودة.
ووﺟﻮﻫﺎ
ﻣﻨﺸﺎة،
ُ
ورأﻳﺖ
وﺟﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻲ ﰲ املﻜﺎن اﻟﻮاﺳﻊ وﺑني اﻟﻨﺎس اﻟﻜﺜريﻳﻦ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳾء،
ْ
ﻳﺨﺘﻠﺴ َﻦ اﻟﻨﻈ َﺮ إﱃ اﻟﺮﺟﺎل ،وﻣﺸﻴﺖ ﺑني
اﻟﺮﺟﺎ َل ﻳﺨﺘﻠﺴﻮن اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﻨﺴﺎء
ِ
ﻻﻫﺘﺰازات رءوﺳﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻬ ﱡﺰ اﻟﺪﻣﻴﺔ َ
رأﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﺰﻧﱪك.
املﺪﻋﻮﱢﻳﻦ أﻫ ﱡﺰ رأﳼ
ﱡ
رﺟﻞ
وﻳﻠﺘﻔﻮن ﺣﻮل
وﻓﺠﺄ ًة ﺳﺎد اﻟﻬَ َﺮجُ ﺑني املﺪﻋﻮﱢﻳﻦ ورأﻳﺘﻬﻢ ﻳﻨﺪﻓﻌﻮن وﻳﺘﺪاﻓﻌﻮن
ٍ
ري ﺑﺪﻳﻦ ،اﻟﻜﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻤﴚ إﱃ ﺟﻮاره ،اﻟﻜﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻣﻌﻪ ،اﻟﻜﻞ
ﻗﺼ ٍ
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ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ ،اﻟﻜﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺬﻛﺮه ﺑﻮﺟﻬﻪ وﺻﻮﺗﻪ
ووﺟﻮده.
رﺟﻼ ً
ً
ً
ُ
ﱡ
ُ
ُ
رﺟﻼ
واﻗﻔﺎ؛
ﻓﺮأﻳﺖ
واﻟﺘﻔﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ووﻗﻔﺖ ﰲ رﻛﻦ ﻫﺎدئ،
ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺰﺣﺎم
ً
ً
ﻧﺤﻴﻼ
ﻃﻮﻳﻼ ،ﻟﻴﺲ
ﻋﺎدﻳٍّﺎ ،ﻳﻠﺒﺲ ﻣﻼﺑﺲ ﻋﺎدﻳﺔ ،وﻳﻘﻒ وﻗﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻗﺼريًا وﻟﻴﺲ
أﺣﺴﺴﺖ أن ﺷﻴﺌًﺎ ﻏري ﻋﺎدي ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ؛ ﻟﻌ ﱠﻞ ﻣﻼﻣﺤَ ﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔً
ُ
وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻨًﺎ ،وﻟﻜﻨﻲ
ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻚ املﻼﻣﺢ املﺸﺪودة املﻨﺸﺎة ،ﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ً
أﻧﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺘﻪ ،ﻟﻌﻠﻪ
ﻛﺎن ﱢ
ﻣﱰﻓﻌً ﺎ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ،ﻟﻌﻠﻪ … ﻟﻌﻠﻪ …
َ
واﻟﺘﻔ َﺖ ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ ،واﻟﺘﻘ َ
ُ
وﺷﻌﺮت ﺑﻬ ﱠﺰة ﻏﺎﻣﻀﺔ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻲ ،واﺑﺘﺴﻤَ ْﺖ
ﻄ ْﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﻋﻴﻨﻲ،
ً
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ.
ﻋﻴﻨﺎه
وﻗﺎل ﺑﺼﻮت ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ :إﻧﻬﻢ ﻳﺠﺮون ﺧﻠﻔﻪ!
وﺳﺄﻟﺘﻪ ﰲ ﺑﺴﺎﻃﺔ :ملﺎذا؟
ﻗﺎل :إﻧﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
َ
ٍ
ﻟﺤﻈﺎت وﰲ ﻋﻴﻨﻴْﻪ ُ
ﻧﻔﺲ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ؛ أﻫﻲ ﻧﻈﺮة
وﻇ ﱠﻞ ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﻨﺎس
إﺷﻔﺎق أم ﺳﺨﺮﻳﺔ؟ أﻫﻲ ﻧﻈﺮة اﺣﱰام أم اﺳﺘﺨﻔﺎف؟ ﻟﻢ أﻋﺮف!
واﻟﺘﻔ َﺖ ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ ﻣﺮ ًة أﺧﺮى ،وﻧﻈﺮ ﰲ ﻋﻴﻨ َ ﱠﻲ ﱢ
َ
ٍ
ﺑﺴﺎﻃﺔ
ﻣﺪﻗ ًﻘﺎ ﺛﻢ ﻗ ﱠﺪ َم ﱄ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ
وﻃﺒﻴﻌﻴ ٍﺔ ،ﻓﻘﺪﱠﻣْ ُﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﴘ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ.
وﻗﺎل وﻫﻮ ﻳﺸري إﱃ ﻣﺎﺋﺪة ﺻﻐرية ﻣﻨﻔﺮدة :ﻟﻨﺠﻠﺲ إﱃ ﻫﺬه؛ إﻧﻬﺎ أﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﺪة ﻋﻦ
رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ُ
وﺿﺤﻜﺖ ،وﴎﻧﺎ ﻣﻌً ﺎ إﱃ املﺎﺋﺪة وﺟﻠﺴﻨﺎ ﻣﺘﻘﺎ ِﺑ َﻠ ْني ،وﻧﻈﺮ إﱃ أﻃﺒﺎق اﻟﻄﻌﺎم
وﺿﺤﻚ
ﺛﻢ ﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ وﻗﺎل ﺑﺎﺳﻤً ﺎ :أﻧﺎ ﻻ أﺟﻴﺪ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻔﻼت .ﻫﻞ أﺳﺎﻋﺪك؟
ﻣﺎذا ﰲ ﻋﻴﻨ َ ْﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟
ُ
ٍ
ﺻﻤﺖ ،وﻗﺎل ﺑﻌﺪ
وﻗﻠﺖ ﻟﻪ :ﻻ ،أﺷﻜﺮك ،أﻧﺎ ﻻ أﺣﺐ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻔﻼت .وﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺄﻛﻞ ﰲ
ﻟﺤﻈﺎت :ﻫﻞ ﺗﺠﺪﻳﻦ وﻗﺘًﺎ ﻟﺴﻤﺎع املﻮﺳﻴﻘﻰ؟
ﻓﻘﻠﺖً :
ُ
ُ
ﻗﺮأت ﻋﻦ ﻧﺠﺎﺣﻪ وإﻋﺠﺎب اﻟﻨﺎس ﺑﻪ.
ﻗﻠﻴﻼ … ﻟﻢ أﺳﻤﻊ َﻟﺤْ ﻨ َ َﻚ اﻷﺧري ،وﻟﻜﻨﻲ
ُ
ﻟﺴﺖ راﺿﻴًﺎ ﻋﻨﻪ.
وﺗﺎﻫﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻨﻲ ﺛﻢ ﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ وﻗﺎل:
راض.
ﻗﻠﺖ :وﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ٍ
ﻗﺎل :اﻟﻔﻨﺎن ﻻ ﻳﺴﱰﻳﺢ إﻻ إذا رﴈ ﻫﻮ.
ُ
ﻗﻠﺖ :ملﺎذا ﺗﺬﻳﻊ ﻟﺤﻨًﺎ ﻟﺴﺖ راﺿﻴًﺎ ﻋﻨﻪ ﻛ ﱠﻞ اﻟﺮﺿﺎ؟
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ﻗﺎل :ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺬﱢﺑﻨﻲ .إن ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻴﻨﻲ أﻧﺎ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
َ
ُ
اﻷﻟﺤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗُ ِ
ﺮﺿﻴﻚ ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر؟
ﻗﻠﺖ :وملﺎذا ﻻ ﺗﺆ ﱢﻟﻒ
ﻗﺎل :ﻫﺬا ﻣﺎ أﻓﻌﻠﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ.
ً
ﻟﺤﻈﺔ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻳﻔ ﱢﻜﺮ ،ﺛﻢ رﻓﻊ إﱄ ﱠ ﻋﻴﻨَﻴْﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺘني وﻗﺎل :ﺗﻜ ﱠﻠﻤْ ﻨﺎ ﻋﻦ
وأﻃ َﺮ َق إﱃ اﻷرض
املﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﺜريًا ِ
وأﻧﺖ ِﻟ َﻢ ﻻ ﺗﺘﻜ ﱠﻠﻤني ﻋﻦ اﻟﻄﺐ؟
ُ
ﻗﻠﺖ :إن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺐ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺟ ﱠﻮ اﻟﺤﻔﻼت.
ﻗﺎل ﰲ دﻫﺸﺔ :ملﺎذا؟
ٌ
ُ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻟﻢ واملﺮض ،ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺰﻳﻦ.
ﻗﻠﺖ :إﻧﻪ
ﻗﺎل :ﻻ ،إن آﻻﻣﻪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ٍّ
ﺣﻘﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ أﻋﻈﻢ .إﻧﻲ أﺗﺼﻮﱠر ﺳﻌﺎدﺗﻚ ﺣني ﺗﻨﻘﺬﻳﻦ
ٍ
ﻟﺤﻈﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﺐ.
إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻣﻦ املﻮت؛ إﻧﻬﺎ أﺳﻌ ُﺪ
ﻗﻠﺖ :وﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﻌﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻨﺎن ،ﺣﻴﺎﺗﻚ؟
ً
ً
ﻗﺎل :ﺣني أﺧﻠﻖ ﻟﺤﻨًﺎ ﻳ ِ
ُﺮﺿﻴﻨﻲ ،أو ﺣني أﺳﻤﻊ ﻟﺤﻨﺎ راﺋﻌً ﺎ .وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ ﻧﻈﺮة ﻋﻤﻴﻘﺔ
وﻗﺎل ﺑﺎﺳﻤً ﺎ :أو ﺣني أﻋﺜﺮ ﻋﲆ ﺻﺪﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪ.
ُ
ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺗﻔﺎدَى ﻋﻴﻨَﻴْﻪ.
ُ
ورأﻳﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻪ ﺗﺤﻮﻃﻨﻲ وﺗﺤﺎﴏﻧﻲ ﰲ ﻗﻮة وﺛﻘﺔ؛
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳَﺪَﻋْ ﻨﻲ أﻫﺮب ﻣﻨﻬﻤﺎ،
ً
ُ
ﺧﻔﻘﺔ واﺣﺪ ًة ﻫﺎﺋﻠﺔ.
ﻓﺄﺣﺴﺴﺖ ﺑﻘﻠﺒﻲ ﻳﺨﻔﻖ
ﺗﻘ ﱠﻠﺒ ُْﺖ ﰲ ﻓﺮاﳾ ﻣﺆ ﱠرﻗﺔ ،أﺻﺒﺢ اﻟﴪﻳﺮ ﺧﺸﻨًﺎ ﻣﻠﻴﺌًﺎ ﺑﺎﻟﺤﴡ واملﺴﺎﻣري.
ُ
ُ
ُ
أﺣﺴﺴﺖ أن اﻟﺤﺠﺮة ﺿﻴﱢﻘﺔ ﻛﺎﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ،
وأﺧﺬت أﻣﴚ ﰲ اﻟﺤﺠﺮة.
ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻔﺮاش
ٌ
ﺧﺎﻧﻖ ﻛﺤﺒﻞ املﺸﻨﻘﺔ.
واﻟﺠﻮ
ُ
ُ
ﱡ
َ
ﺟﻠﺴﺖْ ،
ُ
ُ
ُ
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ أ ِﻃ ِﻖ اﻟﺠﻠﻮس.
اﻟﻮﻗﻮف.
ووﻗﻔﺖ ،ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أ ِﻃ ِﻖ
ﺧﺮﺟﺖ إﱃ اﻟﴩْﻓﺔ
َ
ﺣﺎوﻟﺖ أن آﻛﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﱠ
ُ
ﱢ
ﻣﺘﻐريًا
ﻣﺬاق اﻟﻄﻌﺎم ﻛﺎن
ﻟﻜﻦ
ﻓﻮﻗﻔﺖ وﻣﺸﻴﺖ إﱃ ﺣﺠﺮة اﻟﻄﻌﺎم،
ﻏﺮﻳﺒًﺎ ،ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ املﻄﺎط!
ُ
ُ
أﺻﺒﺤﺖ ﻻ
أﺻﺒﺤﺖ ﻻ أﺣﺘﻤﻞ أيﱠ ﳾء؛ ﻻ اﻟﺠﻠﻮس ،وﻻ اﻟﻮﻗﻮف ،وﻻ املﴚ ،وﻻ اﻟﻨﻮم.
أﺟﺪ ﻃﻌﻤً ﺎ ﻷي ﳾء؛ ﻻ اﻟﻄﻌﺎم ،وﻻ املﺎء ،وﻻ اﻟﻬﻮاء.
واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻸ وﻗﺘﻲ أﺻﺒﺤَ ْﺖ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ،واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺘﻠﻊ
ﻧﻬﺎري اﺑﺘ َﻠﻌَ ﻬﺎ ﺷﻌﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺳﺆال واﺣﺪ ﻳﺠﻮب َ
آﻓﺎق ﻋﻘﲇ وروﺣﻲ.
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ﻫﻞ أﻃﻠﺒﻪ؟ ﻫﻞ أﻛ ﱢﻠﻤﻪ؟ ﻫﻞ أﺑﺪأ أﻧﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ؟
وﻧﻈﺮت إﱃ اﻵﻟﺔ اﻟﺼﻐرية؛ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﻠﺔ املﺮﺑﻌﺔ اﻟﺴﻮداء اﻟﺘﻲ ُ
ُ
ﻛﻨﺖ أﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻴ ٍﺪ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن ،وأﺧﺮﺳﻬﺎ ﺑﺄﺻﺒﻊ واﺣﺪ ﺣني أرﻳﺪ .ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﻠﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﺷﻴﺌًﺎ
رﻫﻴﺒًﺎ ،ﺟﻬﺎ ًزا ﺳﺤﺮﻳٍّﺎ ﺧﻄريًا ،أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﺣﺬر ،وأﻗﱰب ﻣﻨﻬﺎ ﰲ وَﺟَ ﻞ ،وأملﺴﻬﺎ
ﻓﺘﻤﺲ ﻋﻘﲇ ﻛﻬﺮﺑﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﱠ
ﱡ
ﻣﺴ ْﺖ ﻳﺪي ﺳﻠ ًﻜﺎ ﻛﻬﺮﺑﻴٍّﺎ ﻋﺎرﻳًﺎ.
ﺑﺄﺻﺒﻌﻲ
أﺗﺘﻐري اﻷﺷﻴﺎء إﱃ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﺣني ﱠ
ﱠ
ﺗﺘﻐري ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ؟
َ
ُ
وﺟﻠﺴﺖ إﱃ ﺟﻮار اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن أﻓ ﱢﻜﺮ ،وﺗﺬ ﱠﻛ ْﺮ ُت ﻛﻠﻤﺎت ﺣني ﻛﺘﺐَ ﱄ رﻗﻤﻪ ،ﻗﺎل :اﻃﻠﺒﻴﻨﻲ
ﺣني ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ.
إﻧﻪ ﻳﺤﱰم إرادﺗﻲ ،ملﺎذا ﻻ أﺣﱰم إرادﺗﻲ إذن؟
ﻟﻘﺪ ُ
ﻛﻨﺖ أﺣﱰم إرادﺗﻲ داﺋﻤً ﺎ؛ َ
أﻟﻴﺴ ْﺖ إرادﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻨﻲ وﻟﻴﺴﺖ إرادة اﻟﻐري؟
أ َ َﻟ ْﻢ ﻳﺤﺎول رﺟ ٌﻞ أن ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻠﻢ أﻣﻠﻜﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻷﻧﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ أرﻳﺪ؟ أ َ َﻟ ْﻢ ﻳﺤﺎول رﺟﻞ أن
ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻠﻢ آﺧﺬ ﺷﻴﺌًﺎ ﻷﻧﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ أرﻳﺪ؟ َ
أﻟﻴﺴ ْﺖ إرادﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﱢد ﻋﻄﺎﺋﻲ
وأﺧﺬي؟
وأﻧﺎ أرﻳﺪ أن أراه اﻵن ،ﻧﻌﻢ أرﻳﺪ.
ٌ
ِ
ﻣﺘﻮاﺻﻞ،
ﻋﺎل
ودارت أﺻﺎﺑﻌﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺛﻘﻮب اﻟﻘﺮص ﺳﺖ دورات ،وﺟﺎءﻧﻲ رﻧني ٍ
وﻓﺠﺄ ًة اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺮﻧني ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ اﻟﺪم ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻲ ،وﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻳﻘﻮل :أﻟﻮ.
ﻟﻢ أﻓ ﱢﻜﺮ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪ َﱠﻻل ،ﻟﻢ أﻟﺠﺄ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﱟ
ﻟﻒ ودوران ،ﻟﻢ أﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﺄﻧﻨﻲ أﺳﺄل ﻋﻠﻴﻪ ملﺠﺮد اﻟﺴﺆال ،ﻟﻢ أﺿﻊ اﻟﱪﻗﻊ ﻋﲆ وﺟﻬﻲ وأﻏﻤﺰ ﻟﻪ ﻣﻦ وراء اﻟﺒﺎب ،ﻟﻢ
أﺻﻄﻨﻊ اﻟﺴﺬاﺟﺔ واﻟﻐﺒﺎء.
ُ
ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﰲ ﴏاﺣﺔ وﺻﺪق :أرﻳﺪ أن أرا َك.
– ﻣﺘﻰ؟
– اﻵن.
– أﻳﻦ؟
َ
– أي ﻣﻜﺎن … ﻻ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن.
– أﻳﻦ ِ
أﻧﺖ اﻵن؟
– ﰲ ﺑﻴﺘﻲ.
– ﺳﺄﻛﻮن ﻋﻨﺪكِ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ.
ﱡ
وﺗﻠﻔﺖ ﺣﻮﱄ أﻧﻈﺮ إﱃ أﺛﺎث ﺑﻴﺘﻲ
ﺗﻬﺎوﻳﺖ ﻋﲆ املﻘﻌﺪ ﻛﺄﻧﻤﺎ اﻧﺴﺤﺒ َْﺖ ﻣﻨﻲ اﻟﺤﻴﺎة،
وﺟﺪراﻧﻪ ﻛﺄﻧﻤﺎ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻷول ﻣﺮة.
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ودبﱠ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺤﻤﺎس ﰲ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻓﺠﺄ ًة.
ً
ُ
ﻛﻌﻜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ واﻟﻠﺒﻦ
وﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرد ،وﻟﺒﺴﺖ اﻟﻔﻮﻃﺔ ووﻗﻔﺖ ﰲ املﻄﺒﺦ،
ُ
وﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﲇ وﺿﻌﺘﻪ ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ.
وﺿﻌﺘُﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺮن،
ُ
أﺧﺬت أﺟﺮي ﻛﺎﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺼﻐرية ﻣﻦ اﻟﻔﺮن إﱃ اﻟﺜﻼﺟﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺜﻼﺟﺔ إﱃ زﻫﺮﻳﺔ اﻟﻮرد،
وﻣﻦ زﻫﺮﻳﺔ اﻟﻮرد إﱃ ﺻﻮرة اﻟﺤﺎﺋﻂ ،وﻣﻦ ﺻﻮرة اﻟﺤﺎﺋﻂ إﱃ اﻟﻔﺮن.
ً
ُ
ُ
ﺗﺼﺒﱠﺐَ
وﺟﺪت ﻟﻪ ﻃﻌﻤً ﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻟﺬﻳﺬا .ارﺗﻔﻊ
اﻟﻌﺮق ﻣﻦ وﺟﻬﻲ وﺳﺎل إﱃ ﻓﻤﻲ ،ﻟﻜﻨﻲ
ﺻﺪري واﻧﺨﻔﺾ ﰲ أﻧﻔﺎس ﻻﻫﺜﺔ ﻣﺘﻘ ﱢ
ُ
ﻄﻌﺔ ﻛﺠَ ﻮَادِ
وﺿﻌﺖ
ﺳﺒﺎق ﻟﻜﻨﻲ ﻧﺴﻴﺖ أن ﱄ رﺋﺘني.
ٍ
ﻳﺪي داﺧﻞ اﻟﻔﺮن وﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﻠﺴﻊ اﻟﻨﺎر ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻧﺴﻴ َْﺖ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺨﻲ أﻟ َﻢ اﻟﺤﺮق.
اﻟﺘﻮى ﻇﻬﺮي ﻣﻦ اﻻﻧﺤﻨﺎء ﺗﺤﺖ املﻮاﺋﺪ واﻻﻧﺜﻨﺎء ﻓﻮق اﻟﺮﻓﻮف ،ﻛﺄﻧﻤﺎ َ
ﺗﻼﺷ ْﺖ ﻋﻈﺎ ُم
ﺟﺮس اﻟﺒﺎب ً
ﻋﻤﻮدي اﻟﻔﻘﺮي .ﺛﻢ ﱠ
ُ
دﻗﺔ واﺣﺪة رﻧ ﱠ ْﺖ ﰲ ﻗﻠﺒﻲ رﻧﻴﻨًﺎ ﻏﺮﻳﺒًﺎ رﻫﻴﺒًﺎ ﻛﺄﻧﻲ
دق
َ
ﺻﻮت اﻟﺠﺮس ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ.
أﺳﻤﻊ
ﺟﻠﺲ ﰲ ﺣﺠﺮة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻋﻴﻨﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺘﺎن اﻟﺒﺎﺳﻤﺘﺎن أﺑﺪًا ﺗﺘﺠﻮﱠﻻن ﺑني ﺻﻮر اﻟﺤﺎﺋﻂ،
وﻣﻼﻣﺤﻪ اﻟﺠﺎدة اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ ﱠ
ﺗﺘﻠﻔﺖ ﺣﻮﻟﻪ ﰲ اﺳﺘﻄﻼع واﻫﺘﻤﺎم ،وأﻧﺎ أﺟﻠﺲ ﻋﲆ ﻏري ﺑُﻌْ ﺪ ﻣﻨﻪ
َ
اﻟﻔﺮﺣﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
أﺣﺎول أن أ ُ ْﺧﻔِ ﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺠﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻬ ﱡﺰ أﻋﻤﺎﻗﻲ ،وأﺣﺎول أن أﻛﺘﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ ﻗﻠﺒﻲ ،وأﺣﺎول أن أﺗﺠﺎﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺟﻔﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑ َْﺖ روﺣﻲ.
ْ
وﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎت؛ ﻋﻴﻨﺎي ﺗﻔﻀﺤﺎﻧﻨﻲ ﺑﻨﻈﺮاﺗﻬﻤﺎ املﺘﻌﺜﺮة ،وﺷﻔﺘﺎي ﺗﺨﻮﻧﺎﻧﻨﻲ ﺑﺮﻋﺸﺘﻬﻤﺎ
املﻀﻄﺮﺑﺔ ،وﺻﻮﺗﻲ ﻳﻜﺸﻔﻨﻲ ﺑﻨﱪﺗﻪ اﻟﻮ َِﺟﻠﺔ ،ورأﻳﺘﻪ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﰲ ٍ
رﻗﺔ وﻳﻘﻮل :ﺑﻴﺘﻚ ﺟﻤﻴﻞ …
ﺑﻴﺖ ﻓﻨﺎﻧﺔ.
ُ
ﻗﻠﺖ :أﻧﺎ أﺣﺐ اﻟﻔﻦ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺐ ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﲆ ﻛﻞ وﻗﺘﻲ.
ﻗﺎل :إن اﻟﻄﺐ ﱞ
ﻓﻦ ﰲ ﺣ ﱢﺪ ذاﺗﻪ.
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ.
ﻣﺎذا ﰲ ﻋﻴﻨ َ ْﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺮار؟
وﻗﻠﺖ ﻟﻪ :أَﺗﴩَب ﻓﻨﺠﺎﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎي؟ ﻓﻬ ﱠﺰ رأﺳﻪ ﰲ إﻳﻤﺎء ٍة ﺧﻔﻴﻔﺔ وﻫﻮ ﻳﺒﺘﺴﻢ ،ﻓﱰ ْﻛﺘُﻪ
ُ
وذﻫﺒﺖ أُﻋِ ﱡﺪ اﻟﺸﺎي ،وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ اﻟﺨﺎد ُم ﰲ دﻫﺸﺔ ورﻳﺒﺔ وﻫﻮ ﻳﺮاﻧﻲ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ دﺧﻞ ﺑﻴﺘﻲ
وأﻧﺎ أﻗﻒ ﰲ املﻄﺒﺦ أﻋﻤﻞ ﺷﻴﺌًﺎ.
ً
ُ
ُ
ﻃﺒﻖ إﱃ ﺟﻮار
ﻗﻄﻌﺔ وﺿﻌْ ﺘُﻬﺎ ﰲ
وﻗﻄﻌﺖ ﻣﻨﻬﺎ
وأﺧﺮﺟﺖ اﻟﻜﻌﻜﺔ
وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻔﺮن
ٍ
ُ
وﻋﺪت إﻟﻴﻪ ،وﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻜﻌﻜﺔ اﻟﻄﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻇﻬﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻌﺪُ ،واﺑﺘﺴﻢ .ﻟﻜﻨﻲ
اﻟﺸﺎي
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ً
ُ
ﻃﻮﻳﻼ ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن
ﻓﻀﺤﻜﺖ وﺿﺤﻚ ﻣﻌﻲ ،وأﺧﺬﻧﺎ ﻧﻀﺤﻚ
أﻗﺎوم اﻟﻀﺤﻚ
ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن ِ
َ
ُ
ُ
اﻟﻀﺤﻜﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻄﻠﻘﺔ ذﻟﻚ اﻟﺴﺘﺎ َر اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﺮج اﻟﺬي
ﻧﻀﺤﻚ إﱃ اﻷﺑﺪ .وﻣ ﱠﺰﻗ ِﺖ
َ
ﻛﺎن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ ،ورأﻳﺘﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﻤﻴﻘﺔ رﺻﻴﻨﺔ وﻗﺎل :ﻟﻢ أ َر اﻣﺮأ ًة ﻣﺜﻠﻚ أﺑﺪًا.
ُ
ﻗﻠﺖ :ملﺎذا؟ ﻗﺎل :اﻟﻨﺴﺎء داﺋﻤً ﺎ ﻳﺨﻔني ﻣﺸﺎﻋِ َﺮﻫﻦ أو ﻣﻼﻣﺤَ ﻬﻦ ﺑﺴﺘﺎﺋﺮ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ،
أﻣﺎ ِ
أﻧﺖ ﻓﻼ ﺗُ ْﺨﻔِ ني ﺷﻴﺌًﺎ ،ﺣﺘﻰ وﺟﻬﻚ ﻟﻢ ﺗﻀﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ املﺴﺎﺣﻴﻖ!
ُ
ﻗﻠﺖ :أﻧﺎ أﺣﺐ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ،أﺛﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ إﺧﻔﺎءﻫﺎ.
ﻗﺎل :أﻧﺎ أﺣﺐ املﺮأة اﻟﴫﻳﺤﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ.
َ
َ
ُ
ﻗﻠﺖ :ﻛﺜريٌ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﴫاﺣﺔ ﺗُ ِ
ﻔﺴﺪ أﻧﻮﺛﺔ املﺮأة …
املﺮاوﻏﺔ ﻓﻴﻤﺎرﺳﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﻏﺮﻳﺰ َة املﻄﺎ َردة واﻟﺼﻴﺪ.
إﻧﻬﻢ ﻳﺤﺒﻮن املﺮأ َة املﺘﺨﻔﻴﺔ
ِ
ﻗﺎل :إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻦ املﺮأة ﺷﻴﺌًﺎ ﺳﻮى أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺔ ﺣﺴﻴﺔ.
َ
ُ
أﻧﻮﺛﺔ املﺮأة اﻟﺬﻛﻴﺔ ذات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ.
ﻗﻠﺖ :ﻗﻠﻴ ٌﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻣَ ﻦ ﻳﻔﻬﻢ
اﻷﻧﻮﺛﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ً
َ
ﻏﺒﻴﺔ أو
ﻗﺎل :أﻋﺘﻘﺪ أن املﺮأة ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺟﻤﺎ ُل ﺟﺴﻤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ
ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﺘﺼﻨ ﱢ ً
َ
ﻌﺔ أو ﻛﺎذﺑﺔ.
ُ
ﻗﻠﺖ :وﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ؟
ْ
ﻗﺎل :ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﻳﻌﺮﻓ َﻦ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﺳﻮى أﻧﻬﺎ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ َ
َ
ُ
ﺑﻠﻐ ْﺖ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻏﺒﻴٍّﺎ أو
ﻗﻠﺖ :اﻟﺮﺟﻞ ﰲ رأﻳﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪ
َ
ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﺘﺼﻨﱢﻌً ﺎ أو ﻛﺎذﺑًﺎ.
ً
ﻃﻮﻳﻼ وﻗﺎل :أﻳﻦ ِ
ﻛﻨﺖ ﻛ ﱠﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨني؟
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ
ً
– ُ
ﻛﻨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.
– ﻋﻦ أي ﳾء؟
– ﻋﻦ ﻛﻞ ﳾء.
– أ َ َﻟ ْﻢ ﺗﻨﺎﱄ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ؟
– اﻟﺬي أرﻳﺪه ﻟﻢ أَﻧ َ ْﻠﻪ أﺑﺪًا.
– ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة.
ُ
ﻋﺸﺖ ﰲ ﺣﺮﻣﺎن داﺋﻢ.
–
َ
اﻟﻌﺰف ،أﻣﺎ اﻹﺷﺒﺎع
– اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻳﺠﻌﻞ أوﺗﺎ َر أﻋﺼﺎﺑﻨﺎ ﻣﺸﺪود ًة ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﺗﺨﻲ ﻓﻼ ﺗﺨﺮج ﻟﺤﻨًﺎ.
ﻛﺎن ﻳﻜ ﱢﻠﻤﻨﻲ ،وﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻴﻨﻲ داﺋﻤً ﺎ ،ﻟﻢ أ َ َره ﻣﺮ ًة ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺳﺎﻗﻲ ،ﻟﻢ أ َ َره ﻣﺮ ًة
ﻳﺨﺘﻠﺲ اﻟﻨﻈ َﺮ إﱃ ﺻﺪري ،وﻛﻨﺎ وﺣﺪﻧﺎ ،واﻷرﺑﻌﺔ ﺟﺪران ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺷﻌﺮ أﻧﻪ
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ُ
وﻛﻨﺖ أﺟﻠﺲ إﱃ ﺟﻮاره ﺑﻠﺤﻤﻲ
ﻳﺮى اﻟﺠﺪران أو ﻳﺤﺲ ﺑﻬﺎ؛ ﻛﺎن ﻳﺤﻠﻖ ﰲ ﺳﻤﺎء ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ودﻣﻲ ،ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺣﺲ أﻧﻪ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺟﺴﺪي ،ﻛﺎن ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻋﻘﲇ وﻗﻠﺒﻲ.
ُ
وأﻏﻤﻀﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﰲ راﺣﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن.
ُ
ﺟﻠﺴﺖ إﱃ ﺟﻮاره أﻧﻈﺮ إﱃ أﺻﺎﺑﻌﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮﻳﺸﺔ اﻟﻜﻤﺎن ﰲ ﺛﻘﺔ
وﺑﺮاﻋﺔ ،واﻷﻧﻐﺎم ﺗﱰاﻣﻰ إﱃ أذﻧﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﺑﻄﺔَ ،ﻓ ِﺮﺣﺔ ﺣﺰﻳﻨﺔ ،ﺻﺎﺧﺒﺔ ﻫﺎﻣﺴﺔ ،ﺿﺎﺣﻜﺔ
ﱠ
وﺗﻮﻗ َﻔ ْﺖ
ﺑﺎﻛﻴﺔ ،وﻗﻠﺒﻲ ﻣﻌﻬﺎ دﻗﺔ ﺑﺪﻗﺔ ،ﻳﻌﻠﻮ وﻳﻬﺒﻂ ،وﻳﺮﻗﺺ وﻳﺒﻜﻲ ،وﻳﱧ وﻳﻀﺤﻚ.
أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺰف ،وﺳﺄﻟﻨﻲ :ﻣﺎ رأﻳﻚ؟
– راﺋﻊ.
– وﺿﻌﺘُﻪ اﻵن ﻓﻘﻂ.
– ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺎء وﻓﻴﻪ ﻓﺮح.
– ﻫﺬه ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
– ﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﻔﻦ! … ﻟﻴﺘﻨﻲ ﺗﻌ ﱠﻠﻤْ ُﺖ املﻮﺳﻴﻘﻰ ﻷﺧﻠﻖ ﻫﺬه اﻷﻟﺤﺎن.
– ﻟﻴﺘﻨﻲ ﺗﻌ ﱠﻠﻤْ ُﺖ اﻟﻄﺐﱠ ﻷﺷﻔﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس.
– اﻟﻄﺐﱡ ﻳﺸﻔﻲ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ اﻟﻔﻦ ﻳﺸﻔﻲ وﻳﺨﻠﻖ.
– ﻳﻤﻜﻨﻚِ أن ﺗﺨﻠﻘﻲ ﰲ اﻟﻄﺐ ﺟﺪﻳﺪًا؛ ﻫﻨﺎك أﻣﺮاض ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼج ﺣﺘﻰ اﻵن.
ُ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ …
– أﻳﻦ ﻛﻨﺖ ﻛ ﱠﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨني؟
– ﻛﻨﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻚ.
– ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ ﺗﺠﺎرب؟
– ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.
– وأﻧﺖ؟
– ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.
– ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻧﺘﻌ ﱠﻠﻢ.
وﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻳﻨﺎدﻳﻨﻲ ،وﺳﺄﻟﻨﻲ :ﻣﺎذا ﰲ ﻋﻴﻨَﻴْﻚِ ؟
ُ
ﻣﺘﻮاﺟﻬَ ْني ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﺧﻄﻮة واﺣﺪة ،وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل ﺑﺼﻮﺗﻪ اﻟﺪاﻓﺊ:
ﻓﻮﻗﻔﺖ ،وﻗﻔﻨﺎ
ووﻗﻒ
ِ
ُ
ﻓﺸﻌﺮت ﺑﻜﻞ ﳾء ﰲ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻳﻐﻮص إﱃ أﻋﻤﻖ ﺑُﻌْ ٍﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﺛﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﺠﺄ ًة إﱃ
أﺣﺒﻚ.
ُ
ٍ
ووﺿﻌﺖ
ﻟﺤﻈﺔ وأﺧﺬﻧﻲ ﺑني ذراﻋَ ﻴْﻪ،
أﻋﲆ ﻗﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،واﺑﺘﺴﻢ ،وﻗﻄﻊ اﻟﺨﻄﻮ َة اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﰲ
رأﳼ ﻋﲆ ﺻﺪره.
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– ِﻟ َﻢ ﻫﺬه اﻟﺪﻣﻮع؟
– أﺣﺒ َﻚ؟
وﺿﻤﱠ ﻨﻲ إﻟﻴﻪ ،ﺿﻤﱠ ﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺿﺎع ﻛﻴﺎﻧﻲ ﰲ ﻛﻴﺎﻧﻪ ،وﺗﻼﳽ وﺟﻮده ﰲ وﺟﻮدي.
ﱠ
ُ
ُ
وﴎت
ﻓﻮﻗﻔﺖ ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻲ
دق ﺟﺮس اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن ،ﻫﺒﻂ ﺑﻲ رﻧﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء إﱃ اﻷرض؛
إﻟﻴﻪ ورﻓﻌﺖ املﺴﻤﺎع :أﻟﻮ.
وﺟﺎءﻧﻲ ﺻﻮت ﻣﻠﻬﻮف ﻳﻘﻮل :أﻧﻘﺬﻳﻪ ﻣﻦ املﻮت ﻳﺎ دﻛﺘﻮرة ،إﻧﻪ ﻳﻤﻮت …
ُ
ُ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ،وﻗﺎل ﻋﲆ اﻟﻔﻮر :ﻣﺮﻳﺾ؟
أﻣﺴﻜﺖ املﺴﻤﺎع ﰲ ﻳﺪي
– ﻧﻌﻢ.
– ﺳﺘﺬﻫﺒني؟
– ﻓﻮ ًرا.
– ﻫﻞ آﺗﻲ ﻣﻌﻚ؟
َ
ﺷﺌﺖ.
– إذا
ُ
رﻛﺒﺖ إﱃ ﺟﻮاره ﰲ ﻋﺮﺑﺘﻪ واﻧﻄﻠﻖ ﺑﴪﻋﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ .وﺻﻠﻨﺎ َ
ﺑﻴﺖ املﺮﻳﺾ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﺘًﺎ،
ً
ﺿﻴﻘﺔ رﻃﺒﺔ ﰲ ﺑﺪروم ﻣﻈﻠﻢ أﺳﻔﻞ إﺣﺪى اﻟﻌﻤﺎرات اﻟﻜﺒرية ،ورأﻳﺖ
وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﺮ ًة
ً
ُ
وﺿﻌﺖ
ﻧﺤﻴﻼ ﻳﺮﻗﺪ ﻋﲆ ﻣﺮﺗﺒﺔ َﻗﺬِرة ﻋﲆ اﻟﺒﻼط وإﱃ ﺟﻮاره ِﺑ ْﺮﻛﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء.
ﺷﺎﺑٍّﺎ
وﻋﺮﻓﺖ أﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺪرن اﻟﺮﺋﻮي ،وأن ﺣﻴﺎﺗﻪ ﱠ
َ
ُ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ زﺟﺎﺟﺔ
اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﺻﺪره
دم .ﱠ
وﺗﻠﻔ ﱡﺖ ﺣﻮﱄ ورأﻳﺘﻪ إﱃ ﺟﻮاري وﻗﺎل ﻋﲆ اﻟﻔﻮر :ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺷﻴﺌًﺎ؟
– زﺟﺎﺟﺔ دم َ
اﻵن ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻌﺎف.
وﺟﺮى إﱃ اﻟﺒﺎب وﻫﻮ ﻳﻘﻮل :ﺳﺄذﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﺔ وأﺣﴬﻫﺎ ً
ﺣﺎﻻ.
ُ
وأﻋﺪدت
وﺟﻠﺴﺖ ﻋﲆ ﺻﻨﺪوق ﺧﺸﺒﻲ إﱃ ﺟﻮار املﺮﻳﺾ وﺣﻘﻨﺘُﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪواء،
ُ
وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ دﻣﻪ.
أدوات ﻧﻘﻞ اﻟﺪم،
ُﴪ ً
ُ
َ
وأﻣﺴ َﻚ ذرا َع املﺮﻳﺾ،
ﻋﺔ،
ﺛﻢ رأﻳﺘﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﺪﻓﻌً ﺎ وﰲ ﻳﺪه زﺟﺎﺟﺔ دم،
وﻧﻬﻀﺖ ﻣ ِ
ُ
أدﺧﻠﺖ اﻹﺑﺮة ﰲ اﻟﻮرﻳﺪ وﺛﺒﱠﺘﱡﻬﺎ.
وﻇ ﱠﻞ إﱃ ﺟﻮاري ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﺣﺘﻰ
َ
ُ
ُ
ُ
ورأﻳﺖ رأﺳﻪ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ رأس املﺮﻳﺾ.
اﻟﻌﺮق ﻳﺘﺼﺒﱠﺐ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ،
رأﻳﺖ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ؛
ُ
وﻫﻤﺴﺖ ﰲ أذﻧﻪ :اﺑﺘﻌﺪ أرﺟﻮك.
– ملﺎذا؟
– ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺪوى إﻟﻴﻚ.
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– ِ
وأﻧﺖ؟
– ﻫﺬا واﺟﺒﻲ ،ﻋﲇ ﱠ أن أﻗﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﺖ أﺳﻮأ اﻟﻈﺮوف.
ٍ
ﻧﻘﻞ اﻟﺪم.
ﺻﻤﺖ ،وﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ ﰲ
ﺟﻬﺎز ِ
ِ
ﻣﺘﺠﺎو َرﻳْﻦ ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺸﺒﻲ ﻧﺮﻗﺐ ﻗﻄﺮات اﻟﺪم وﻫﻲ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﰲ ٍ
ﻟﻬﻔﺔ
ﺟﻠﺴﻨﺎ
ِ
ُ
ٍ
وﴎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﻄﻮﻳﻞ إﱃ ورﻳﺪ املﺮﻳﺾ ،وﻛﺄﻧﻤﺎ دﺑ ِﱠﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻄﺮات اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺸﺎ َر َﻛﺘْﻨﺎ ﻟﻬﻔﺘﻨﺎ ﻋﲆ إﻧﻘﺎذ املﺮﻳﺾ.
ُ
ُ
َ
ﻓﺎﺑﺘﺴ َﻢ ﰲ رﻗﺔ وﻫﻮ ﺻﺎﻣﺖ.
واﺑﺘﺴﻤﺖ،
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ
ُ
ُ
اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻓﻌﻞ ﻛ ﱠﻞ ﻫﺬا وﺣﺪي.
وﻗﻠﺖ :ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻲ َﻟﻤَ ﺎ
ﻗﺎل :ﺑﻞ ِ
ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني.
وأﺷﺎر إﱃ زﺟﺎﺟﺔ اﻟﺪم وﻗﺎل :ﻟﻢ ﻳَﺒ َْﻖ ﺑﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ.
ً
ً
ُ
ُ
ﴎﻋﺔ
ذﻫﻮﻻ وأﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴ ًﺰا ،وأﻧﻔﺎﺳﻪ أﻗﻞ
ﻓﺮأﻳﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻪ أﻗﻞ
وﻧﻈﺮت إﱃ ﻋﻴﻨﻲ املﺮﻳﺾ
وأﻛﺜﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣً ﺎ.
ُ
وﻧﺰﻋﺖ اﻹﺑﺮة ﻣﻦ اﻟﻮرﻳﺪ ،وﻓﺘﺢ املﺮﻳﺾ ﺷﻔﺘَﻴْﻪ اﻟﻴﺎﺑﺴﺘني وﻗﺎل ﺑﺼﻮت ﺿﻌﻴﻒ وﻫﻮ
ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻨﺎ :أﺷﻜﺮﻛﻢ.
ودس ﻳﺪه ﰲ إﻋﻴﺎء ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺳﺎدة َ
ﱠ
اﻟﻘﺬِرة وﻣ ﱠﺪ ﱄ ذراﻋﻪ اﻟﻨﺤﻴﻞ وﻗﺪ ﻗﺒﻀﺖ ﻋﲆ ﺟﻨﻴﻪ.
ُ
ﻛﺪت أﻓﻘﺪ اﻟﻮﻋﻲ،
ﻻ أدري ﻣﺎذا ﺣﺪث ﱄ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ؛ ﻓﻘﺪ دا َر ِت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻲ ﺣﺘﻰ
وﻟﻢ أﺷﻌﺮ إﻻ ﺑﻴﺪ ﺣﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻨﺪﻧﻲ ،وﻗﺎل ﱄ ﰲ ﺣﻨﺎن :ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺘﻌﺐ؟
ﺑﺘﻌﺐ ،وﻟﻜﻨﻲ ُ
ُ
ﺑﺨﺠﻞ
ﻛﻨﺖ أﺷﻌﺮ
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ،وﻟﻢ أَد ِْر ﻣﺎذا أﻗﻮل ﻟﻪ؛ ﻓﻠﻢ أﻛﻦ أﺷﻌﺮ
ٍ
ٍ
ﺷﺪﻳﺪ وﻋﺎر.
ُ
ُ
ﺷﻌﺮت ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ
اﺳﺘﻨﻜﺮت ذﻟﻚ املﻮﻗﻒ املﺰري اﻟﻌﺠﻴﺐ؟ ﻻ أدري! وﻟﻜﻨﻲ
ﻫﻞ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴩف وﻻ اﻟﻌﺪل وﻻ املﻨﻄﻖ أن ﱠ
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ أﺟ ًﺮا ﻣﻦ املﺮﻳﺾ.
ﻛﻨﺖ أﻣ ﱡﺪ ﻳﺪي ﻛ ﱠﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨني املﺎﺿﻴﺔ وآﺧﺬ ﻣﻦ املﺮﴇ ً
ﻛﻴﻒ ُ
ﻣﺎﻻ؟ أي ﻣﺎل؟ ﻛﻴﻒ
َ
ُ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺎس؟
ﻛﻨﺖ أﺑﻴﻊ ﰲ ﻋﻴﺎدﺗﻲ
ُ
ﻣﻸت ﺧﺰﻳﻨﺘﻲ ﻣﻦ ﻋﺮق املﺮﴇ ودﻣﺎﺋﻬﻢ؟
ﻛﻴﻒ
آه …
ُ
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﻴﺪه اﻟﺤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻨﺪﻧﻲ وﺗُﺠﻠِﺴﻨﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﺔ ،واﻧﻄﻠﻖ ﺑﻲ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ.
وﻗﺎل ﺑﺎﺳﻤً ﺎ ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﻨﻲ ﰲ اﻟﴪﻳﺮ :ﻫﻞ أﺳﺘﺪﻋﻲ ﻃﺒﻴﺒًﺎ؟
ً
ُ
وأﻣﺴ َﻚ ﻳﺪي ﰲ ٍ
َ
رﻗﺔ وﻗﺎلِ :ﻟ َﻢ ﻫﺬه اﻟﺪﻣﻮع؟
ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﲆ وﺟﻬﻲ،
وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺪﻣﻮﻋﻲ
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– ﻟﻢ أﻛﻦ أﻓﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ.
– ملﺎذا؟
– ُ
ﻛﻨﺖ ﻋﻤﻴﺎء.
– ملﺎذا؟
– ﻟﻢ أﻛﻦ أرى إﻻ ﻧﻔﴘ.
– ملﺎذا؟
– ﻛﺎﻧﺖ املﻌﺎرك ﺗﺤﺠﺐ ﻋﻨﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
– أﻳﺔ ﻣﻌﺎرك؟
– ﻣﻌﺎرك اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌً ﺎ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ أﻣﻲ.
– أ َ َﻟ ْﻢ ﱢ
ﺗﺤﻘﻘﻲ ﺷﻴﺌًﺎ؟
– ﻻ.
ﱢ
ﱢ
ﻻ ،ﻟﻢ أﺣﻘﻖ ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻄﺐ ﻫﻮ ْ
أن أﺷﺨﺺ اﻟﺪاءَ وأﺻﻒ اﻟﺪواءَ وأﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ،
وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺠﺎح ﻫﻮ أن ﺗﻤﺘﻠﺊ ﻋﻴﺎدﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﺧﺰﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ وﻳﻠﻤﻊ اﺳﻤﻲ ﻛﺎﻟﻨﺠﻮم.
ﻟﻴﺲ اﻟﻄﺐ ﺳﻠﻌﺔ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺠﺎح ً
ﻣﺎﻻ وﺷﻬﺮة.
َ
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻜ ﱢﻞ ﻣَ ﻦ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﻮد وﻻ ﴍوط ،واﻟﻨﺠﺎح ﻫﻮ
اﻟﻄﺐ ﻫﻮ أن أﻣﻨﺢ
أن أﻣﻨﺢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪي ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎﻣً ﺎ َ
ﻣﻀ ْﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي دون أن أﻋﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،دون أن أﻓﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة ،دون أن
ﻛﻨﺖ ﱢ
ﱢ
أﺣﻘﻘﻬﺎ وأﻧﺎ ﻻ أﻓﻜﺮ إﻻ ﰲ ْ
أﺣﻘﻖ ذاﺗﻲ .وﻛﻴﻒ ُ
أن آﺧﺬ وآﺧﺬ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﻻ ﻳﻜﻮن
ْ
وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﻋﻄﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻨﺪي وﺟﻮد؟
إﻻ ﺑﺄن أﻋﻄﻲ وأﻋﻄﻲ؟!
ﺣﺎوﱄ أن ﺗﻨﺎﻣﻲ.
وﻧﻈﺮ إﱄ ﱠ ﰲ ﺣﻨﺎن وﻗﺎلِ :
– ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ.
– إﻧﻪ ﺳﻴُﺸﻔﻰ ﺑﻌﺪ زﺟﺎﺟﺔ اﻟﺪم.
– ﻟﻦ ﻳُﺸﻔﻰ أﺑﺪًا.
– إﻧﻚِ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬي ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻨﻴﻪ.
– آه … ﻻ ﺗﺬ ﱢﻛﺮﻧﻲ.
وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻧﴗ؟
َ
اﻟﱪْﻛﺔ اﻟﺼﻐرية
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﺒﺪروم؟ ﺗﻠﻚ املﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﺬِرة ﻋﲆ اﻟﺒﻼط؟ ﺗﻠﻚ ِ
ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء؟ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎب اﻟﻨﺤﻴﻞ؟ ﺗﻠﻜﻤﺎ اﻟﻌﻴﻨﺎن اﻟﻐﺎﺋﺮﺗﺎن اﻟﻴﺎﺑﺴﺘﺎن؟ وﺗﻠﻚ اﻟﺬراع
اﻟﻨﺤﻴﻠﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻤﺪودة ﰲ وﺟﻬﻲ ،ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻋﲆ ﻣﺪﻳﺔ ﺣﺎدة ﺗﺸﻄﺮ ﻋﻘﲇ وﻗﻠﺒﻲ ﺷﻄﺮﻳﻦ؟
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آه …
أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻨﻲ ﺗﺠ ﱠﺮد ُ
ُ
ُ
ْت ﻣﻦ ﻋﻤﺮي
وأﺧﻔﻴﺖ رأﳼ ﰲ ﺻﺪره ،أﺣﺘﻤﻲ ﻓﻴﻪ ،وأﻟﺘﺼﻖ ﺑﻪ.
ً
ُ
ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺤﺒﻮ وﺗﺘﻌﻠﻢ املﴚ!
وﻋﺪت
اﻟﺬي ﻓﺎت
ُ
ٍ
ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻳ ٍﺪ ﺣﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻨﺪﻧﻲ .ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﺣﺪ،
أﺻﺒﺤﺖ ﰲ
ﺣﺘﻰ أﻣﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ.
ودﻓﻨﺖ رأﳼ ﰲ ﺻﺪره وﺑﻜﻴﺖ ،ﺑﻜﻴﺖ ﰲ راﺣﺔ وﻫﺪوء.
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