
 

 
١



 
 
 

جوخة الحارثي 

حر�ر الغزالة 
 

دار اآلداب 
 

 telegram @t_pdfمكتبة 
 
 
 
 
 

٢



هذه الرواية 
 

 من ـ آسية بالرضاعة ألختها املباغت االختفاء صدمة بعد ـ غزالة تهرب
ة القرية تلك  صاحب الك�ن عازف عشق إىل ُع�ن جبال ب� املندسَّ

. الاال والطبع املُرهفة األنامل
 املصائر تقاطع وسط نفسها غزالة لتجد العازف تبتلع الظالل لكنّ 

... العجيبة
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 األوركسرتا َحْفلَة

 
فْت  ح� »باط شعرات «مشارف من الخرضاء الجيب سيَّارة اقرتبَْت     تكشَّ

 بغتًة، توقَّفت التي بالسيَّارة أحطْنَ  النائاات، النسوة عن غبارٍ  زوبعة
 يا ضيعتك يا ليلك سواد يا فتايَّة، يا ويلك يا: وِصانَ  بُخمرهنَّ  وألق�

 ثديها، الرضيعة فمُ  أفلَت  وقد السيَّارة، من فتايَّة فاندفعت مسكينة،
 يا عزوتكِ  يتيمة، يا أبوكِ : النائاات فتجاوبْت  َمن؟ َمن؟: ورصخْت 
اها لتستقرَّ  الهواء يف يديْها من اللفَّة فتايَّة قذفت. مسكينة  رأسها عىل كفَّ

 النسوة، إحدى ذراع يف لتسقط اللفَّة من الطفلة طارت تندب، وهي
غ . الرتاب عىل املكشوف فتايَّة ثدي من الاليب خيط وترَّ

 
 تدرك ل ك� عدًدا، لها تعرف ال أيَّامٍ  بعد الازن ذهول من فتايَّة أفاقت  

 يف تعّقد الذي والاليب طارت، التي اللفَّة فتذكَّرت نهارها، من ليلها
 فط�نتها »البنت؟ وين البنت،: «للُمعزِّيات همست. جفَّ  حتى صدرها

.  إليها فأُعيَدت فتايَّة طلبتها كنفها، يف املولودة أخذت سعدة أنَّ  الجارات
 

 مالولة الشجرة غصن يف معلَّقةً  كانت الهواء، شجرة من سعدة قطفتها  
ة،  سعدة مدَّت ح� النَّوح، حلقة من مطرودةً  حليبها، عن منزوعةً  اللفَّ

 صياات ابتلعتها التي بالصياة الفم فاغرة ظلَّت. والتقطتْها ذراعيْها
 آلسية بالرضاعة أختًا وأصبات ثديها، سعدة فألقمتها باليُتم، املُنِذرات

. أشهر العرشة ذات
 

٥



 حضنها إىل آوتها ملا سعدة إيَّاه مناتها الذي االسم كان »غزالة  «
ا. حليبها وأرضعتْها  الرضيعة أرجعت رشدها عاودها فعندما فتايَّة أّمها أمَّ

لوها امليالد شهادة يف. »ليىل «وأسمتْها بيتها إىل  يف فعلوا وكذلك ليىل سجَّ
 ل أّمها غ� قطّ  أحًدا فإنَّ  املدرسة، وشهادات امليالد شهادة وعدا. املدرسة
. بليىل ينادها

 
 اسم يكون وأن سعدة، يكون أن ينبغي كان أّمها اسم أنَّ  دوًما اعتقدت  

 قد جسيً�  خطأً  أنَّ  ظنَّت ولكنَّها األمر، تفرسِّ  كيف تعرف ل. فتايَّة سعدة
 الُغرَّة تلصق ك� به ويُلصق الخطأ، للشخص يذهب اسمٍ  كّل  جعل حدث

واد شديدة د سعدة شعر ويتفرَّق أّمها، رأس يف السَّ  جهات كلِّ  يف املجعَّ
.  الريح

 
 كان. الاياة يف األوَّل أسبوعها تُكمل ملا بها سيُاتفى املولودة كانت  

ق ويوَزن سيُالَق الخفيف شعرها ة، بوزنه ليُتصدَّ  الالوى كانت فضَّ
 لامها وسيُفرَّق الدار، أمام ستُنَار الذبياة وكانت األطفال، عىل ستُوزَّع

 ول بولدها، االحتفاء دون حال جّدها عزاء أنَّ  لوال باط، شعرات أهل عىل
. الازين أّمها قلب إىل صغ�ًا ولو طريًقا باملولودة الفرح يجد

 
 لكنَّ  األوَّل، أسبوعها غزالة أو ليىل بإك�ل باط شعرات يف أحدٌ  ياتفل ل  

 لألوركسرتا األوَّل الافل نفسه؛ اليوم يف مسقط يف يُقام كان آخر احتفاًال 
 قالئل سنواٍت  بعد سيصبح الذي ـ العارشة ذو الفتى وكان. السلطانيَّة

 أهله بيت تلفزيون يف مشدوًها الافل يتابع ـ األوركسرتا يف ك�ن عازف
 رأى ولكنَّه حياته، يف موسيقيَّة آلةً  ملس قد يكن ل الِاْمريَّة، يف املتداعي

.  الالم هذا عىل وعاش العازف�، ب� بوضوح نفسه
٦



ل عىل حصل ح�    يف امللكيَّة املوسيقى ملدارس املشرتك املجلس مؤهَّ
لطانيَّة، باألوركسرتا الُاجرة أوركسرتا يف عضًوا وأصبح لندن،  كان السُّ

 حيث الخوير، يف حديثة بنايةٍ  إىل الِاْمريَّة يف العائلة بيت ترك قد العازف
 يف بيتهم تارك� مولدها، عىل عاًما عرش خمسة بعد غزالة أرسة انتقلت
.  املجنون للعم باط شعرات

 
 ليست بالتَّأكيد غزالة ولكنَّ  ُحب، بدون الاياة يستطيعون أناس هناك  

 يف الك�ن عازف جارها، ُحب يف وقعت عرشة السادسة يف. منهم
 جسدها وجود من وتنسلخ إليه، ذاتها من تنخلعُ  كانت األوركسرتا،

 وأيّ  كالنسيج، يارتق روحها حرير. العازف روح حيث إىل طينته وحقيقة
اعد دخان  لو طفًال، لَوهبها عليها صوَّب نظرةً  لو اسمه، غ� يكتب ال يصَّ
. حبِّه يف لرِغبْت  ُمِنَاْت  أخ�ة رغبةً 

 
.  وتزوَّجته البيت من غزالة هربَْت   
 

 الاّب، دغل يف الك�ن عازف قادها الاال، وطبعه املرهفة بأصابعه  
. كوتر للشغف تهتزّ  وكيف كنغمة، الاّب  نشوة يف تشّف  كيف علَّمها
ل، قادها فت بتمهُّل، وقادها بتعجُّ  ووِهَمت بريَّة، حرارةٍ  عن أع�قها فتكشَّ

 االشتهاء أنَّ  بكث� ذلك بعد إال تدرك ل االشتهاء، حدود آخر بلغت أنَّها
.  قرار وال له قعر ال ُجبٌّ 

 
 شهادة وأنَهت توأًما، أنجبَت قد غزالة كانت سن� خمس غضون يف  

 هرب التجارة، كليَّة يف األخ�ة سنَتِها ويف. الجامعة ودخلت العام، الدبلوم
. الزْوجيَّة بيت من العازف
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 الايَاة زَهَوة

 
 وقتل سلُّوم، زوجها بيت من رسيرة أخته معيوف ود أخرج أن منذ  

 باط شعرات أهل تدّ  التي الوحيدة هي »مابوبة «البقرة أصبات بقرته،
. املخيض واللَّب الزبد من بااجتهم

 
 غزالة كانت منذ مابوبة، قوائم ب� اللعب عىل وآسية غزالة درجت  

 حتى قليًال  كربتا إن وما. وقوفها مستعجلةً  يديْها من تجرُّها وآسية تزحف
 أكل عىل إرغامها ومااولة الاشائش، من البقرة إطعام عىل دأبتا

اصات  باديدة أذنها ثقب مرَّةً  حاولتا وقد التشيبس، ورقائق الفراولة مصَّ
 يف الَالَق ذات البقرة مثل مابوبة تبدو ك فيها، فضيَّةٍ  حلقةٍ  إلدخال
 من الطفلتْ�  وإنقاذ إلنقاذها سعدة سارعت أن لوال الجبنة، دعايات
. غضبها

 
 تنتبها ول عظيمة، هائلةً  له� ترتاءى مابوبة كانت حولها، تلعبان وه�  
 البقرات تشبه ال هزيلة، صفراءَ  بقرةٍ  مجرد كانت أنَّها سنوات بعد إال

 كرتون يف املمتلئات البيض البقرات وال الجبنة، دعايات يف الضاحكات
 حياتها طول يوقفها ل مابوبة هزال لكنَّ . القطيع تقود التي »هايدي«

غ�ات البنات ترّ  أن املألوف من وكان اإلنتاج، عن  عىل بقصاعهنَّ  الصَّ
 �رّ  أو الغداء، ألرز إداًما سيكون الذي باللَّب لتمألها الظه�ة يف سعدة
حٌ  عليها  لها تُرسل أو بالاليب، معدنيًا كوبًا له لتمأل الفجر يف عامٌل  أو فالَّ

.  الزبدة ببعض لتمأله فارغ صغ�ٍ  بطبقٍ  الجارات إحدى
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 وتعدّ  مابوبة، لتالب البّقارات نجمة ظهور مع تستيقظ سعدة كانت  
دين مع الربسيم تقطِّع ؛»املغربة «لها  صندوقٍ  يف املاء عليه وتصّب  الرسَّ

 النخل جذوع من بغرفةٍ  الخليط وتدّق  النار تاته تشعل ثمَّ  حديدّي،
 اسم، بال كانت التي سلوم، بقرةَ  معيوف ود قتل بعدما. مابوبة لتطعمه
 تساءلت سعدة أنَّ  لدرجة املغربة، من تأكل ول الطعام، مابوبة رفضت

. قُتِلت قد باط شعرات يف الوحيدة صديقتها أنَّ  أدركت مابوبة كانت إن
 الفجر مع ذاع كان وإن حدث، ما تفه� أن من أصغر وآسية غزالة كانت

 َعلََّق  أن إال منه كان ف� سلوم، خبز رغيف رسيرة أحرقت: بيت كل يف
 رسيرة فغضبْت  ليفضاها، البيت، باب عىل بس�رٍ  املاروق الرَّغيف

تْه ُمرًا شجاًرا زوجها مع وتشاجرتْ   من سلوم خرج. املجهول بأصله فيه ع�َّ
 الابل طرف حلَّ  نائة، ورسيرة انتصف قد اللَّيل كان عاد وملا البيت،

 ورأسها، فمها حول اآلخر الطرف عىل مبقيًا الوتد، يف بقرته به املربوطة
 خفيفة رضبةً  البقرة ورضب بالابل، امرأته يَدي ربط خاطفة وبرسعة

 من اآلخر الطرف يف مزرعته إىل لتنطلق البقرة اعتادتها إشارة بثابة كانت
 هول من خرساء الرأس، حارسة حافيًة، وراءها، رسيرة مجرجرةً  القرية،

.  املندفعة البقرة إيقاف عن عاجزة الصدمة،
 

 الصمغيَّة بالعصارة رسيرة جروح تعالج سعدة كانت الذي الوقت يف  
 اللبنيَّة، الجلود عشبة بخليط يديْها تقرُّحات وتدهن التنّ�، دم لشجرة

ع. البقرة يقتل معيوف ود كان  كان ملشاهدتها، الظه�ة عند الصغار تجمَّ
 لها ليس البقرة ملاذا: عالٍ  بصوٍت  آسية وتساءلت حولها، ياوم الذباب

 إىل وصلتا. وابتعدت يدها من الباكية غزالة فأخذت أحد، يجبها ل اسم؟
 خلع عىل غزالة ساعدت شلاتها، عىل مبقيةً  قميصها آسية فخلعْت  الفلج،

 با�ة مرأى من واملخاط الدموع لتزيل باملاء وجهها لها وغسلت قميصها،
٩



 السباحة يف تتسابقان وأخذتا الفلج، ساقية يف قفزتا ثمَّ  البقرة، تات الدم
وداء السميكات ومالحقة التيَّار ضدّ  غ�ة السَّ  املخاتلة، املاء وثعاب� الصَّ

 إىل بهارةٍ  وخرجتا الفلج من الضيِّقة املسقوفة املناطق يف باذر دخلتا
 يف قنواته تنفتح الفلج أنَّ  أنساه� اللَّعب يف استغراقه�. املفتوحة الساقية

 وكانت فادية، بيت يف رأساه� فبزغ الرَّئيسة، الرشيعة بعد الناس بيوت
 أنَّ  باجَّة معه� أحيانًا تلعب ال وأصبات املدرسة، دخلت إذ منه� أكرب

 فخلعت ضاًكا، قَتَلها بيتهم فلج يف مرآه� ولكنَّ  مدرسيَّة، واجباٍت  لديْها
 وقادت املاء، إىل وقفزت والفانيلة، الرسوال عىل وأبقت التّو، عىل قميصها
 الرشيعة إىل البيوت من للخروج املسقوفة القنوات عرب سباحةً  البنتْ� 

 الجبال باتِّجاه الشمس تات بالركض أنفسهنَّ  البنات جفَّفت ثمَّ  الرَّئيسة،
، لبسن القريبة،  شمخت الاساب، يف واجب عندي: فادية قالت ثيابهنَّ
. بيتها إىل وركضت بتعالٍ  برأسها

 
 التي الساخنة الهند جوز حلوى التهمتا البيت، إىل وغزالة آسية عادت  

 املغرب يف فتايَّة جاءت وح�. هايدي كرتون وشاهدتا سعدة، أعدتها
 تفلتها ول آسية، بثياب وتشبَّثت كالعادة، بكْت  بيتها، إىل ابنتها الصطااب

 لها وتسمح الباكر، الصباح يف بنفسها تُارضها أن سعدة وعدتها حتى
. معها مابوبة بالب

 
 يف العيد يالُّ  حيث الشهر، من األوىل الجمعة كان التايل الصباح لكنَّ   

 إىل أبوظبي، يف اإلمارات جيش يف املوظَّف زوجها، يعود إذ سعدة، بيت
ًال  باط شعرات يف بيته  وأكياس واملوز، والتفاح الربتقال بصناديق ُمامَّ

 اللُّبان برائاة البيت فيعبق الوحيدة، البنته والعرائس والبالونات الالوى،
 الشهر عن حكاياته تفرغ ال الذي األب حول وابنتها األمّ  وتتالَّق والفرح،
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 سعدة تأِت  ول الصباح طلع  ح�.أرسته عن بعيًدا الجنديَّة يف قضاه الذي
 عىل ُمكٌِّب  وعّمها نائة، وأّمها البيت من غزالة تسلَّلت غزالة، الصطااب
تها يفكِّكها، أسالكٍ  توصيالت  مع ترٍ  طبق التهام يف مستغرقة ملياة وعمَّ

 فرأتْ  املفتوح، الباب أمام ووقفْت  الهثًة، آسية بيت إىل وصلت. القهوة
 فارغة، نيدو حليب علبة عىل تقعد وهي املبلول شعرها تفرد سعدة
:  وتغني الاوش، يف طوبج عىل الرقاق خبز وتخبز

 
 حنَّاها قَّص  أحىل وما َمشيها أحىل ما  «
 �ناها عَ  يصقل يوم الخاتم أحىل وما  
 ودينارين مالق لها ألصوغ وْحلفت  
 البارين ِصيغة وواحد مشّمس واحد  
 »ألف� أبو وواحد أربعة أبو واحد  
 

 اعطيني سعدة، أمِّي: «وقالت سعدة، بجانب أقَعْت . زعلها غزالة نسيت  
 مرَّة البيت إىل يعود أيًضا أبوها. »وسكر سمن عليها يل ورُيشِّ  ساخنة خبزة

 ولكنَّ  بسقط، اإلسكان وزارة يف موظًَّفا يعمل حيث الشهر، يف مرَّتْ�  أو
مى �تلئ وال بالبّخور، يعبق ال بيتهم  وال وألخوتها، لها والسكاكر بالدُّ
. سعدة تغنيها كالتي حلوة أغا� أّمها تغني

 
 املغربة تعدّ  وستظّل  عام، مائة ستعيش سعدة أنَّ  الـطبيعيّ  من كان  

 ومابوبة وآسية غزالة وتُطعم والزبدة اللَّب وتصنع الهند، جوز وحلوى
 ورائاة بالبخور وتضوع تغني وهي وتخبز الَفِرح، شعرها وتفرد والشياه،
 التي األعشاب جمع عىل وتُداوم املجلجلة، ضاكتها وتضاك العج�،
ى السموم تداوي  األطفال وتُرضع باط، لشعرات املطوِّقة الجبال من والامَّ
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هاتهم حليب عن بعيًدا الهواء يف املقذوف�  ووجهها عجوزٌ  وهي حتى أمَّ
ل ل سعدة لكنَّ  بالتجاعيد، ميلءٌ   ابنتها موت بعد ماتت الثالث�، تكمِّ

. واحدة بسنة »زهوة «الثانية
 

 إىل املؤدي الضيِّق الرتابّ  الطريق مدخل عىل املثبتة اللَّوحة انتُِزعت  
 »باط شعرات «عليها كُتِب التي اللَّوحة الجبال، ب� املنزوية باط شعرات

 إىل وغزالة آسية فيها دخلت التي السنة يف زرقاء، خلفيَّة عىل أبيض بلون
 ورسعان الرتاّب، الشارع من بدًال  األسفلتي الطريق يف العمل وبدأ املدرسة،

: بياًضا أشدّ  وخطوط زرقة أكث بخلفيَّة جديدة لوحة انتصبْت  ما
ل عن البنتْ�  شغلْت  املدرسة كارثة لكن. »الواحة«  واللَّوحة الطريق ع�َّ

 األعشاب، لجمع الجبال ب� سعدة خلف الرَّكض من فبدًال  الجديدة،
 االستا�م عىل »شيبوب «القطّ  وإجبار القص�ة، التالل من والتدحرج

 مع والتسابق بالاجارة، وقذفه »نازع «الا�ر ومشاكسة الفلج، يف معه�
 املانجو ثار ورسقة وشيِّها، بالنبل العصاف� واصطياد الرَّكض، عىل الصبيان
ة ة تخفيها التي الشوكوالته عن والباث املزارع، من الغضَّ  يف ملياة العمَّ
 القرية، طرف عىل أصفر مبنى يف ضيِّقٍ  صفٍّ  يف فجأةً  أصباتا غرفتها،

 عفَّت أبلة وتقف الجديد، الشارع تهِّد التي البلدوزرات تهدر حيث
 الاركة لتمنع الغريبة، ولهجتها املفتول، وسوطها الهائل، باجمها

.  والاديث
 

 قبل املدرسة آسية تدخل أن املفرتض ألنَّ  عفَّت أبلة غضبت البدء يف  
 وأخذتْ  تاًما أعصابها فقدتْ  ثمَّ  مًعا، لتدخال غزالة انتظرتْ  ولكنَّها سنة،

 هجوم بنوبة فوجئت ح� …»مجان� يا الغجر والد يا غجر يا: «ترصخ
 حاولت ملا غزالة من مستمرٍّ  بصياحٍ  مصاوبة آسية، من واألسنان باألظافر
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 حجمها، لصغر األوَّل الصّف  يف غزالة وضع تريد كانت املقاعد، يف فصله�
 فيها شاركت بعركة انتهى األمر لكنَّ  لطولها، األخ� الصف يف وآسية
 اآلباء ألنَّ  األمَّهات باألحرى أو األمور، أولياء فاستُدِعي الطالبات معظم

 ألبلة االعتذار عىل الطفلتان أُجِربت البعيدة، أع�لهم يف غائب� دائًا كانوا
. األوسط الصّف  مقاعد يف معا وُوِضَعتا عفَّت،

 
د حيث الظهر، بعد منها العودة طريق رعبًا املدرسة زاد وم�َّ     أحدُ  يرتصَّ

ل  باركات ليقوم خالٍ  زقاق يف فجأةً  له� يطلع للبنتْ�، الهنود الطريق ع�َّ
رب عن والتَّناي أمامه� بتبوله تنتهي تفه�نها ال غريبة  تظّل  لتهربا، الدَّ
 ملاذا مختلف؟ بَْوله ملاذا: تردِّد وهي فزع يف يدها يف آسية يد تعرص غزالة
 يكن ل آسية لكن القادمة؟ املرَّة يف سيرضبنا هل مشاهدته؟ عىل يُجربنا
ة الغامض العرض تكرَّر إجابات، لديْها  جيوب آسية مألت حتى مرَّات، عدَّ

 التأكُّد بعد إالَّ  املدرسة من تخرج ال وأصبات الـُمسنَّن، بالاىص مريولها
 أخرى، مرَّة الهنديّ  ظهر حتى أسبوًعا تنتظر أن عليها كان ثقلها، من

 دفعت لكنَّها رأسه، حول الامراء بربَّعاته املعقود منديله ملرأى ارتجفت
 رسعة، بأقىص غزالة مع ركضت ثمَّ  بالاجارة، عليه وانهالت خلفها، غزالة

 .الغريب »البول «ذو الجديد، األسفلتي الطريق عامل يظهر ل يومها من
 

 بطاطس «رشاء أرادتا صخب، يف صهيب دكان إىل وغزالة آسية اندفعْت   
 كان إذ املُفاجئ لدخوله� واقًفا صهيب هبَّ  اللَّب، يف لتغميسه »ُع�ن

لِ  يف مستغرقًا غ�ة نجاة صورة تأمُّ ة لاقت. كاسيت رشيط عىل الصَّ  العمَّ
ي كان: وقالت باستهجان، نجاة صورة رمقت بالبنتْ�، ملياة  وأصاابه عمِّ

يًصا يجتمعون ا توفيق، سم�ة إىل فقط ليستمعوا ال خصِّ  أيًضا لينظروا وإ�َّ
 »يتخيَّل «مازال الجديد الجيل أنَّ  يبدو وجهها، عىل الشه�ة الخال حبَّة إىل
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 ملياة تكن ل املُفاجئ، للتلميح وجهه واحمرَّ  صهيب  ارتبك.املطربات
 صور ملياة ألصقت ح� ويف. كذلك تترصَّف ولكنَّها السنّ  يف تكربه

 استهجنت ثيابها، لخزانة الداخيلّ  الباب يف عالمة وراغب قمر مصطفى
 يأكلون ماذا الناس تُعلِّم التي التسعينيَّات دعايات اإلشهاريَّة؛ اإلعالنات

 يشء الغناء: الدكَّان صاحب لصهيب قالت يلبسون، وكيف يرشبون وماذا
.  آخر يشء زيت علبةِ  أجل من والرَّقص

 
 »الجميل سوبر مع جدع يا رقصني «دعاية تزيد أن يأمل صهيب كان  

. يوافقها أال خجل ولكنَّه دكَّانه يف الجميل سوبر حفاظات مبيعات من
ة اشرتت  غزالة فيها رصخت ُع�ن، بطاطس من كامًال  صندوقًا ملياة العمَّ
غ�، دكانك من نشرتي لن: الدكَّان من خارجة تركض وهي  سنشرتي الصَّ

ة شتمتها. صهيب عند من  دكَّان، عندي ليس: صهيب إىل التفتت ثمَّ  العمَّ
ع ملا أحيانًا  عىل. وحلويات شيبس شوية أبيعهم بيتنا أمام الصغار يتجمَّ
 أصفر شعرها اليلِّ  البنت هذي تعجبني، ال ُع�ن بطاطس دعاية فكرة

 مكتوب ،»ع�اان من ُع�ن، من شيبس «وتغنِّي البطاطس كيس تسك
 سيكون؟ أين من ُع�ن، بطاطس عليه

 
جة يُطفئ أنَّه تعرف كانت ملياة، وجه فأرشق صهيب، ضاك    الدكَّان ثالَّ

 ياملن غاضبات األمَّهات تأت. الكهرباء فاتورة ارتفاع من خوفًا باللَّيل
ةٍ  صهيب فينكر االنتهاء، تواريخ سالمة رغم الفاسدة الاليب علب  بشدَّ

جة عن الكهرباء يقطع أنَّه  اآليس وال الاليب فساد يعترب وال باللَّيل، الثالَّ
. االتِّهام هذا عىل دليًال  الورقيّ  غالفه حوافِّ  عىل تجّمده أعاد الذي الكريم

جة تُطفئ ملياة تكن ل غ�ة غرفتها ثالَّ لها ل ولكنَّها إطالقًا، الصَّ  بأكث تامِّ
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 أبًدا، الاليب تِبع ل كريم، اآليس أكواز وبعض العص� من علب بضع من
. فعًال  صهيب منافسة تريد تكن ل
 

 إحدى تتصفَّح وجلست رسيرها، تات البطاطس صندوق خبَّأت  
ت،  معلِّمة عند الاساب وبعض والكتابة القراءة تَعلَّمْت  قد كانت املجالَّ

ت بشغٍف  فتابعت »سليمة «القرآن  كان التي الخليج وزهرة سيِّدت مجالَّ
 مجلَّة إىل رسائلها أوىل ملياة كتبت سعدة، لزوجته يارضها آسية والد

 أثاث بال قديم بيتنا أنَّ  مشكلتي: حّل  لها مشكلتك مارِّرة عزيزت: «سيِّدت
رة وسائد عندنا حديث،  كرايس وال مخطَّطة، كنبات يوجد وال فقط، مشجَّ
 أختك. التايَّة مع ،»يَُعدْ  ول خرج «مسلسل يف التي مثل أنيقة صفراء

.  »الواحة من ملياة املخلصة
 

 ول املستشفى، يف سعدة أنَّ  فجأةً  ملياة تذكَّرت املجلَّة، يف مستغرقةً   
 سأذهب: «غزالة صياح سمعت حتى البنتان تفعله ع�َّ  تتساءل تكد

تي، يا آسية مع للمستشفى  أجهضت قد سعدة كانت ،»أمِّي أخربي عمَّ
بب، األطبَّاء يعرف ل الثانية، للمرَّة جنينها  ال الجن� قلب إنَّ  لها قالوا السَّ
. الرَّحم تنظيف لعمليَّة الخضوع عليها وكان ينبض،

 
 ودالل التمر وعلب واملوز والتفاح الربتقال بصناديق السيَّارة زوجها حّمل  

 املرجعي املستشفى إىل السيَّارة به� وقاد وغزالة، آسية معه أخذ القهوة،
 سيَّارته، طيّبات وبسط بساطا، فرش الخارجي املستشفى فناء يف صور، يف

 تقوم ك سعدة، عن صدقة والفاكهة، القهوة إىل والخارج� الداخل� ودعا
 الفناء إىل به للااق البدو من لج�عة فأشار األمن، رجال نهره بالسالمة،

. حواه وما بساطه فرش أعاد حيث للمستشفى الخلفي
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 زيارة موعد حان وح� الفناء، يف األطفال باقي مع وآسية غزالة لعبت  
 منعه� األمن حارس ألنَّ  غزالة بكت للعّواد، األبواب وفتات املرىض
 مع وجلست فسكتت آسية والد لها غمز الدخول، من األطفال وباقي
 يف الوعد من عرفتا انتظاره، يف املعدنيَّة الكرايس عىل بالرِّضاعة أختها
. »سعدة أمِّي «سرتيان أنَّه� نظرته

 
 يا فتَّاي «تلعبان البنتان كانت زوجته زيارة من آسية والد عاد ح�  

 إليه تراكضتا املستشفى، باب أمام األطفال مع »وردة يا غمَّيض وردة
 املستشفى جدار مااذين بهدوء ثالثتهم سار بالصمت، إليه� فأشار

وا الخارجّي،  نوافذ بااذاة �شون أصباوا حتى املبنى التفاف مع التفُّ
: وبدأ يهمس نوافذ، بضع تجاوز ثمَّ  قليًال، تردَّد املرىض، تنويم أجناة

 فُتات حتى الوراء، إىل وشيئًا األمام إىل قليًال  تارَّكوا ،…»سعدة سعدة،«
 فصاحت ُملوِّحة، سعدة يد الاديديَّة قضبانها ب� من خرجت نافذة

. »أمِّي: «الفتاتان
 

 فأسنده مكسوًرا كان ما، مكانٍ  من خشبيًا كرسيًا آسية والد ساب  
ه�، يريا ك البنتْ�  عليه وأوقف بُاصاتْ�   الكريسّ  عىل جلس تعبتا، ملا أمَّ

ثون، وأربعتهم املساء انقىض حجره، عىل وأجلسه�  سعدة ضاكت يتادَّ
: قال الذي الاارس من انتقمتا أنَّه� الفتاتان وفرحت الوهن، رغم

ر وملَّا ،»األطفال دخول ممنوع«  سعدة، ودَّع ذراعه، يف ونامتا الوقت تأخَّ
 قالت فجأًة، عينيْها غزالة فتات الطريق، يف. السيَّارة إىل بالبنتْ�  ورجع

 »صح؟ حلوة، سعدة أمِّي: «له
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 حلوة ما كانت لو حتى لكن …حلوة سعدة أمُّك: «بقوَّة وضاك تفاجأ  
 الكل�ت يجد فلم املوضوع، يف الاديث عىل يعتد ل كأنَّه وتردَّد، …»أنا

 قال كأنَّه وجهه وأرشق. »معها أمّل  ما أنا: «أكمل بارج، ضاك. املناسبة
. »سعدة أّمك مع أمّل  ما معها، أمّل  ما: «فكرَّره قوله، أراد ما بالضبط

 
راسة أيَّام وانقضاء الصيف حلول قبل    الثانية ابنتها سعدة وضعت الدِّ
 بنجاة فرح أ�ا ففرحت قبل من مرَّتْ�  أجهضت قد كانت ،»زهوة«

 صوا� ودارَتْ  والزيارات األفراح وحلّت إجازة، أسبوع زوجها أخذ املولودة،
ر املاء وكؤوس باللَّوز املزيَّنة الساخنة الالوى  وسالل باللُّبان الـُمبخَّ
 الجميلة الطفلة استاوذت قليلة أشهر غضون ويف املهنِّئات، عىل الفاكهة

 من الشهر يف مرَّة من أكث يأت األب أصبح أبويْها، عىل املالمح رقيقة
 كان لكن وزحفها، جلوسها أوَّل ومرأى زهوة مناغاة يفوت ال ك أبوظبي

ا الاناء، تفارقه� ل اللَّتْ�  قدميْها عىل تيش حتى لسنتْ�  االنتظار عليه  أمَّ
 بابوبة تعتني بالكاد وأصبات تقريبًا، الخروج تركت فقد سعدة

 لها، والغناء وإرضاعها وتاميمها بزهوة العناية يف يومها تقيض إذ والشياه،
. حياتها يف رأتها طفلة ألجمل الفسات� أجمل وخياطة

 
 مرًحا قويًا يأت سعدة صوت كان آسية، ففتات الباب راية العجوز دقَّت  

 يف وبأطلع وبأخرف بأجن: «زهوة تُرقِّص وهي البيت داخل من
 باستهزاء رأسها إىل آسية فأشارت أّمك؟ كيف: راية سألت ،…»الغرف
غ�ة الالوة تستاهل: «راية فضاكت الجنون، عالمة  الزاهية زهوة الصَّ

 كيًسا ومألت املطبخ إىل آسية دخلت ،»أرز؟ عندكم والخرف، الجنون
ا التسوُّل تاتاج تَُعدْ  ل إنَّها يعرف الُكل لراية، وناولته باألرز  به تقوم وإ�َّ
 عليها يبخلون وال مسقط، يف موظَّفون الخمسة أوالدها العادة، ملجرَّد
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 والب الشاي وأكياس األرز شواالت تخبِّئ أنَّها يعرفون الناس جميع بيشء،
. بالتسوُّل نهارها لتبدأ الخشبيّ  رسيرها تات الاليب وعلب والسّكر

 
 بعدما عليه وافقت الذي ـ طاهر الثا� زوجها عىل رسيرة عرس يف  

 مع راية تشاجرت ـ كان سبٍب  أليِّ  حياته طوال بقرة �تلك أالَّ  اشرتطت
 إىل ضخمةٍ  طنجرةٍ  يف لتأخذها اللَّام أكوام تراكم رآها عندما العريس

 إنَّ  قالت البكاء، واستدعت الضئيل بدنها فاهتزَّ  طاهر أحرجها بيتها،
 أين فمن بلده أهل من واإلحسان الرَّحمة عىل ياصل ل إذا اإلنسان
 راية عن الواحة، أو باط، شعرات أهل سكت يومها من عليها؟ ياصل

 تعطيها أن تاب بالذات آسية كانت. تطلب ما بصمت يعطونها وأصباوا
 السكر أكياس ب� واللَّعب بيتها يف بزيارتها تستمتع ألنَّها تريده يشء كّل 

 بأنَّها كع�مة رأسها حول راية شال تلفُّ  وهي متظاهرةً  الطا� وشواالت
 الهائلة األكوام رشاء عىل ملفاوضتها اآلخرين األطفال داعيةً  التجار، كب�ة

 مغافلة يف الصغار نجح وقد املخلالت، أو األرز أو الهريس حب من
 الامص من ضخمْ�  وكيسْ�  بطنجرة نازع الا�ر وتاميل مرَّة العجوز
 وطبخوا الاطب يف النار أشعلوا حيث الجبال أسفل إىل نازع قادوا النيء،

. ملح وبال ناضج شبه والتهموه الامص
 

 أّمها لها أومأت بطنها، يوجع والامص النهار آخر البيت إىل آسية عادت  
مت بإشارة  عتابًا آسية انتظرت للتّو، غَفت التي الطفلة توقظ كيال الصَّ

رها  بهدوء، الرضيعة تهدهد صامتة ظلَّت سعدة ولكنَّ  الرُّجوع يف لتأخُّ
ة أعادتها غزالة، بيت إىل وذهبت ثانية آسية خرجت  بعد ملياة العمَّ
 »آكلك؟ آكلك؟! أحالك ما: «لزهوة تكركر وأّمها الباب عىل وقفت العشاء،
. لتنام وذهبت ،»كُليها كُليها،: «آسية همست
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 أحد يخرج أن النادر من حيث حارة ظه�ة يف الفلج يف زهوة سقطت  
 حملها الفلج، يستخدم أن عن فضًال  قيلولته، من يستيقظ أو بيته، من

 أخ�ًا بها ألقى وح� أخرى، إىل ساقية من البسات� ب� املندفع التيَّار
غ� جسَدها لياتجز  لريّ  مائه يف تتاكَّم التي السواقي، إحدى صوارُ  الصَّ
. غرقى كانت األشجار،

 
 منذ ميِّتة أنَّها انتفاخها من الواضح من كان إنعاشها، أحد يااول ل  

غ�، الجسد الناس حمل ساعات،  يف الثالث سنواته يكمل ل الذي الصَّ
 حجر املبتلَّة القص�ة الخصل  بللت.سعدة حضن يف به وألقوا الاياة،
تها ثمَّ  الرَّطبة، الق�شيَّة ابنتها حروز بيدها تعرص أخذت سعدة،  إىل ضمَّ
لت صدرها ه باّق  إليها وتوسَّ  وبارضة الرسل وبعظمة النبيّ  وبجاه اللـَّ
هداء والصديق� األولياء  مرتبِّعة وهي همست. تصاو أن والصالا� والشُّ

 يا قومي زهوة، يا قومي: املبتّل  بالجسد تايطان وذراعاها األرض عىل
 النساء انتزعتها. قومي قومي قومي ماه، يا قومي زهوت، يا قومي زهوة،

 عىل الرتاب فاثَْت  ،»راجعون إليه وإنا ل إنا قويل: «وأَمرْنَها صدرها من
. كانت التي املرأة أبًدا تَُعدْ  ول رأسها

 
 الشج�ات حول الط� عىل انطبَعْت  التي طفلتها قدمي آثار إىل اندفَعْت   
 الالوى أوعية إحضار إىل سارعت ثمَّ  مذهولة، تاسستها البيت، فناء يف

 وأخذت زهوة، والدة والئم منذ بها احتفظت قد كانت التي الخزفيَّة
غ�ة األقدام آثار تغطِّي  وال ممكنٍ  وقٍت  أطول تبقى ك باألوا� أثرًا أثرًا الصَّ
 عىل بس�ر سعدة حفرت حتى زهوة جنازة عىل شهر �ِض  ل ثمَّ . تتالىش

 عاتبتها. »عايبة سعدة عايبة سعدة عايبة سعدة: «الاديديّ  بيتها باب
 ونسيت نامت أن منذ وخاطئة، معيبة إنَّها لعتب، تنصت فلم الجارات
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 إنَّها. الظه�ة عزّ  يف وتوت وتغرق ترسح طفلتها وتركت مفتوًحا بابها
 بخطيئتها، والدا� القايص يعرف حتى بيتها باب عىل ذلك وستافر عايبة،
قت قدًرا، كان حدث ما إن الجارات قالت  باب عىل حفرها سعدة فعمَّ
 فأقفلت الجنَّة، إىل رأًسا ليذهبوا �وتون األطفال إنَّ  الجارات قالت الدار،
 أفقدها البنت موت إنَّ  الجارات قالت عليها، بذنبها املافور بابها سعدة
ه إالَّ  قوَّة وال حول وال عقلها . باللـَّ

 
 فعاد هناك، يعملون كانوا الذين الع�ني� آالف اإلمارات جيش رسَّح  

 مناها لو أنَّه ظنَّ  امرأته، إليه آلَْت  الذي والاطام زهوة قرب إىل الضابط
 له تسمح ل سعدة ولكن الاياة، يف الرَّغبة إليها لعادت جديًدا طفًال 

 مابوبة باع السقف، عىل العينْ�  مفتوحة رقدتها من تتارَّك ول بلمسها،
 ما تضغ ال ألنَّها لألطفال، يُصنَع ك� لسعدة الطعام يهرس وأخذ والشياه،

 مالبسها وك تاميمها عىل دأب مبارشة، تبتلعه بل فمها يف يضعه
 آسية، وإىل إليه وتعود حزنها من ستفيق بأنَّها آمن البيت، وتنظيف

. املوت حتى هناك فبقيت القاع، المَست ولكنَّها
 

 كانت البدء يف الخمر، يف زوجها وغرق زهوة جوار إىل سعدة ُدِفنت  
 بعناية ملفوفة الجيش يف القدامى أصدقائه من تصله الفاخرة الزجاجات

 السوق من الب�ة علب رشاء إىل اضطرَّ  ثمَّ  الخشبيَّة، الربتقال صناديق يف
وداء،  الكولونيا بزجاجات بيته أمام علنًا يسكر أصبح ماله نفد وح� السَّ
 وغزالة آسية فكانت األحذية، وأصباغ والطالء الغراء وروائح الرَّخيصة
. القيء من لتنظيفه املاء بخرطوم وترشانه البيت داخل إىل تسابانه
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 املتسوِّلة راية لها تسمح ول فاجر، أباها ألنَّ  آسية تكلِّم فادية تَُعدْ  ل  
سة الشواالت من الطا� أو األرز بعض واستعارة بيتها بدخول  تات املكدَّ
 يف السباحة عىل وغزالة كربت وقد صالحيتها، تاريخ انتهى التي الرسير
 الطويلة الجوالت إالَّ  أمامه� يبَق  فلم األوالد، مع الرَّكض ومسابقات الفلج

. البسات� يف الصامتة
 

 وجود إنَّ  آسية إىل تنظر وهي الصباح طابور يف املعلِّمة قالت ح�  
 آسية خرجت أهلها، جميع عىل خطر القرية يف الـُمفسدين السكِّ�ين

 عىل وأقفلت أغراضها، جمعت املدرسة، من عرشة الرابعة يف أصبات التي
 يوم أّمها جهاز كلُّ  كان الذي الخشبيّ  املندوس امليتتْ�  وأختها أمها ثياب

كران أباها واقتادت البيت يف املندوس تركت عرسها،  حملت يده، من السَّ
 عىل القليلة بأشيائها ومألتْها الكتب من أفرغتها التي املدرسيَّة حقيبتها

 السنوات تُبِهت ل الذي للبيت الاديديّ  الباب بقفل وأغلقت كتفها
 شعرات أبيها مع آسية غادرت. »عايبة سعدة: «عليه املافورة الكل�ت

 يف أخوالها إىل ذهبت إنَّها الجارات قالت. أبًدا ذلك بعد تَُعدْ  ول باط
 وفتاا أبوظبي يف القديم بيته إىل أباها أرجَعْت  إنَّها آخرون وقال الوايف،
 البيت يف أّمها مندوس إىل تَُعدْ  ول خربًا، عنها أحد يسمع ل. هناك دكَّانًا

ا املقفل، .  والتلفزيونات اإلذاعات تردُّده سنوات بعد صوتها ُسِمعَ  وإ�َّ
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 الباوث، ومالزم املاارضات دفاتر أترك أن عيلَّ  مساء، كلِّ  من التاسعة يف  
ي أو ماما، مع مكاملتي أو املعدّ�، العشاء طبق أو  الساحة، يف الرَّكض تادِّ

 كّل  هكذا. حضوري ألسجِّل السكنيَّة بالوحدة املرشفة مكتب إىل وأهرع
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 السكن يف اللَّيلة قضينا أنَّنا ـ الطالبات وآالف ـ أثبت أن يجب ليلة،
. الجامعيّ 

 
 عيد إىل فيها تدعو� ورقة غزالة يل مررت العارشة ماارضة يف اليوم  

 ُ�كن كيف إيلَّ، ينظر األستاذ وجدتُ  رأيس رفعُت  وملا ولديْها، ميالد
به كنَّا كهذا، صغ� يشءٍ  إىل ينتبه أن مثله بذاته ُمفَعمٍ  إلنسانٍ   جنكيز «نلقِّ

 أنَّه مع املوافقة إشارة لغزالة فرفعُت  عنِّي ببرصه حاد. الستبداده »خان
كن من الخروج كيفيَّة عن فكرة أد� لديَّ  ليس  .ترصيح بال الجامعيّ  السَّ

 ماارضة يف ناَمْت  أن منذ غزالة، يخصُّ  يشءٍ  أيّ  أفوِّت أن أريد ال
 تنامي ل ملاذا: «األستاذ سؤال عن وأجابت األوىل سنتنا يف الرياضيَّات

جة أنظِّف كنت: «قص�ة بجملةٍ  »باألمس؟  وب� بيني قرَّرتُ  حتى ،»الثالَّ
. صديقتي تكون أن نفيس

 
 ملجموعتي املناقشة حلقة وحضور التاسعة، يف الاضور توقيع بعد  

 النوم، غ� رأيس يف وليس غرفتي دخلت التَّسويق، أساسيَّات عن الباثيَّة
 الكالم نتبادل ال العادة يف هناك، كانت الغرفة يف رشيكتي رشوق ولكن

 ولكنَّها إيلَّ، التودُّد إظهار يجوز فال ،»الرباءة «ُحكم يف تعترب� رشوق ألنَّ 
 ـ العراقي الداعية ماارضة إىل غًدا سأذهب كنت إن سألتني اليوم

ه� الربيطا�  رأسها فهزَّت بالنفي، رأيس هززتُ  املؤترات، قاعة يف الشَّ
 ل ذلك ورغم واضح، بشكلٍ  يفَّ  الدعويَّة مشاريعها فشلت لقد باألسف،

 يف رشيكاتهن اخرتن كث�ات طالبات أنَّ  سمعُت . األسف من قطّ  تشَف 
كن غرف ، أكن ل ولكنِّي الجامعّي، السَّ  مقّربة صديقة يل تكن ل منهنَّ

. السكن خارج زوجها مع تعيش وغزالة حال، أيَّة عىل ألختارها
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 تثبِّتها سابغة عباءة رشوق؛ مثل تلبس تاًما فوقي تسكن التي البنت  
 تبدِ  ل الدوام، عىل صامتة ولكنَّها سوداء، وجوارب بدبوس، رأسها فوق

 هاتفها، موسيقى صوت ترفع أو شعرها تكشف طالبة أيّ  بوعظ اهت�ًما
كن داخل الجالبيب بلبس تأمرهن الطرقات يف للبنات تتعرَّض ل  ألنَّ  السَّ

ل  أحد أيّ  تنصح أرها ول رشوق، تفعل كانت ك� أحيانًا �رُّون الع�َّ
ينيَّة املاارضات باضور ا تيش كانت. األسبوعيَّة الدِّ  مستقيم، خطٍّ  يف كأ�َّ

ل ثمَّ  بالساحة، الرَّكض مسابقات يف وزميالت يل لتنظر للاظات تقف  تكمِّ
 لفت تريد ال بذاتها، مكتفية وحيدة، دائًا الوهمّي، املستقيم للخطِّ  تتبُّعها
ا أحد، انتباه  الليايل إحدى يف. بعاملنا لها شأن وال فقط بداخلها عاملها كأ�َّ

 حرشجة أصوات كأنَّها غرفتها، نافذة من تنبعث غريبة أصواتًا سمعت
 بابها وجدتُ  األمر الستطالع الذهاب أخ�ًا قرَّرت وح� ذبيح، حيوان

ا للتّو، خرجت وكأنَّها مفتوًحا،  غرفتها، إىل الدخول أقاوم ل الا�م؟ إىل ربَّ
 اللَّون، بُنيّ  تجليد بورق بكاملها مغطَّاة املغسلة فوق الطوليَّة املرآة كانت

 ال. جرائد بورق مغطَّاة النافذة كانت جزئيًا املفتوحة الستارة وخلف
 املاء من قطرات. الطاولة عىل كتب حتى وال أوراق ال ُصَور ال لوحات

 ورق عىل عيناي وقعت بالخروج أسارع أن قبل املغسلة، من تنّقط
 صغ�ة صورة تاًما وسطه يف وملات املرآة عىل الكالح البُنيّ  التَّجليد
. الثالثة تتجاوز ال لطفلة

 
 عىل السكنيَّة الوحدة مطعم يف. فهربُت  املمر يف خطوات وقع سمعت  

 جاورت حتى املستطيلة الطاولة فوق املعدنيَّة صينيَّتي دفعت العشاء
لة ساليم وجبة املقليَّة، الدجاج بأفخاذ املليئة املعدنيَّة الصينيَّة . املفضَّ
 ساليم؟ أخبارك: «فبادرت بريبة، رمقتني. وجلسُت  بجانبها الكريس سابُت 

 يف وتبدأ ببادرت لتثق فقط واحدة دقيقة استغرقت ،»زمن منذ أركِ  ل
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كن عرفها �َّامة أعظم ساليم. الاك غ�تان عيناها تلتمع الداخّيل، السَّ  الصَّ
 تتظاهر وهي وجهها يرشق مخلوق، أيِّ  عن خرب أيّ  تسمع أن بجرَّد فوًرا

 يف الطالبة: أحد كلِّ  عن يشء كّل  تعرف األخبار، لتنقل صوتها بخفض
 دفعتها، من طالب مع األسبوعيَّة اإلجازة يف هربت التي الثانية السنة

 كلية يف الدكتور الجامعة، بوابة عىل العودة عند الرشطة وأمسكته�
 عنه ليكتبوا االمتاان قبل طالبه عىل اإلجابات أوراق وزَّع الذي الزراعة
ب يدعو الذي العميد عقده، يُنهى فال جيِّدة، تقارير  ـ الوسيم� الطالَّ
 يف الفسيح السباحة حوض يف مًعا ليسباوا ـ أوىل سنة يكونوا أن رشط

 النهائّ  بالطرد أُنذرت بعدما انتارت التي العلوم كلِّيَّة يف الطالبة مزرعته،
 إطارات ثقب اللوات اآلداب كلِّيَّة يف البنات األكاد�ي، لفشلها الجامعة من

 من ابنته وجرجر السكن إىل جاء الذي األب الاديث، النقد أستاذ سيَّارة
 يف طالبته تزوَّج الذي التجارة كلية يف الدكتور الجميع، أمام شعرها

 وقد ساليم عند تجده كَُربَ  أو َصُغرَ  مه� خرب كّل . …زوجته عىل املاجست�
ة؛ أيّ  لها يكن ل نفسها ساليم. لاياتها ماوًرا تاوَّل  قصص جرَّدتها قصَّ
تها من الناس . الشخصيَّة قصَّ

 
 ساليم يا تظن� أال: «السكنيَّة وحدتنا جهة إىل الاديث ساب حاولُت   
 شفتيْها ولََوت ساليم ضاكت ،»الثالث؟ الطابق يف غريبات بنات هناك أنَّ 

ثتْ�   يف اضطررت ،»غريبات؟ غ� بنات هناك هل: «الدجاج بدهن امللوَّ
 الرأس، عباءة ذات الصامتة الوحيدة البنت عن رصاحة السؤال إىل النهاية
 غرفتها، تااول دخول ل ـ للعجب يا ـ بل تعرفها، ال إنَّها ساليم فقالت

 عىل لتنام الرسير ترتك التي جارتها عن للثثرة الاديث حوَّلت ما ورسعان
م يف السيفون أبًدا تساب وال األرض . الا�َّ
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 يف أبًدا أرها فلم املظاهر، تخدعنك ال: كتفيْها فهزَّت رشوق، عنها سألُت   
ينيَّة الدروس  ومن الاضور عىل يواظب من جيًِّدا أراقب أنا املسجد، يف الدِّ
. مرَّة وال الدرس تارض ل املاتشم مظهرها رغم البنت وهذه يتخلَّف،

 
 تقريبًا، أتبعها كنُت  عّيل، ونافذتها مرآتها تغطِّي التي البنت استاوذت  
 رائاة: رائاتها فأشمُّ  الساحة، يف السالل، يف الثالث، الطابق ممرَّات يف

 أحتفظ الزهر، إىل منها الثمر راوائح إىل أقرب نبات، رائاة أو بري، حيوان
وداء، عباءتها كميّ  من تظهران يديْها بوضوح أرى ولكنِّي بيننا، بسافة  السَّ
 وتنبسط تنقبض أصابعها ُحيل، بأيِّ  مزيَّنتْ�  غ� لفتاة، بالنِّسبة كب�تْ� 
ا فجأًة،  عىل وترتدي رسيعة وال بطيئة ال خطواتها إراديَّة، ال باركةٍ  كأ�َّ
 ثمَّ  لربهة إيلَّ  فنظرت مرَّتْ�  أو مرَّة حييتُها. مسطًَّاا أَْسود حذاء الدوام
 مشغولة غ� بالكل�ت، معنية غ� بنت هذه رأسها، من بإ�اءة ردَّت

كن مطعم يف مرَّة وال أملاها ل وحيدة، إالَّ  أرها فلم بالصابة،  يف أو السَّ
. صوتها أسمع أكد ول التوقيع، وقت املرشفة مكتب

 
 تنم ل إنَّها لألستاذ غزالة وقالت األوىل، الجامعيَّة سنتي يف كنُت  ح�  

جة، تنظِّف كانت ألنَّها  اسمي: «لها وقلت املاارضة بعد إليها ذهبُت  الثالَّ
 وصافاتني غزالة فضاكت ،»صديقتك أكون أن أريد صاار، من أنا حرير،

 يف أقف أن أستطيع ليتني اآلن، الجرأة هذه مثل أمتلك ليتني. بدهشة
 حتى أجرؤ ل ولكنِّي ،»صديقتي كو�: «لها وأقول الغريبة البنت طريق

 كّل  كأنَّ  عينيْها، نظرة غ� شيئًا أرى أكاد ال أ�ِّ  مع وجهها، يف التَّاديق عىل
 إىل اختيارها بلء هي وعمدت أمامها، معروضة كانت العال يف النظرات

 التي ترى، وهي ترى ال التي النظرة هذه فارتدتها، العمياء النظرة هذه
 التي النظرة هذه شيئًا، بداخيل يغ�ِّ  ال متشابه، أراه ما كّل  إنَّ : للعال تقول
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 الطفلة صورة وتضع مرآتها تغطِّي التي البنت أتبع جعلتني التي أَرستني،
. شبيهتها أو نفسها هي تكون قد التي الطفلة وسطها،

 
 حرير،: «انتصار بلهجة وقالت كتفي عىل ساليم خبطَت يومْ�  بعد  

 ومض ،»الغرفة يشاركها أحد وال الرتبية، كلِّيَّة من الثالث الطابق يف البنت
مُت  لو ماذا: «خاطر بذهني  ساليم رفيقة ،»غرفتها؟ ملشاركتها طلبًا قدَّ

 أنَّها وأكَّدت الاليب، مع النسكافيه تزج وهي باستخفاف كتفيْها هزَّت
ا: «قلُت  العلوم، أو الطّب  كلِّيَّة يف فهي أبيض، معطًفا تامل رأتها  يف ربَّ

 يف تلماها ل إنَّها وقالت نفيًا رأسها ساليم فهزَّت ،»مثيل الثالثة، السنة
كن . الفائتتْ�  السنتْ�  خالل السَّ

 
 وأخذت الغامضة، البنت عن بالتَّاري اهت�مها ساليم فقدت ما رسعان  

 حكاية ـ واحدة دفعة يشء كّل  تقول أن يجب كأنَّها ُمرسعةً  ـ يل تروي
 وهي األستاذ هيأة تقلّد جمًال، يتبنّى الذي اللُّغات مركز يف القربيص األستاذ

 يف بدويَّة لعائلة شهريًا أدفع أوالدي، يا أصيل جمل إنَّه: «ضاكتها تكتم
 وأنا ،»أسبوعيًا لزيارته أذهب مسك�، إنَّه به، يعتنوا ك وهيبة آل رمال

 األستاذ الجمل؟ راعي زميل عن سمعت وهل: «ورائ وساليم امليش أواصل
 نيوزلنده، يف هزليًا ممثًِّال  كان مغامر، مجرَّد عنده، شهادة أالَّ  تب�َّ  ديفيد؟

 يأت أن فقرَّر أفلس ثمَّ  للِخراف، شاحنات قاد ثمَّ  مطعً�، فتح فشل فل�َّ 
ا شهادة، بال هكذا، األّم، لغته ليعلِّمنا إلينا  أفريقيا، جنوب من زميلتهم أمَّ

 أنواع كّل  وتخرج حقيبتها تفتح املاارضات قاعة تدخل أن فبمجرَّد
 الدرس، تبدأ ثمَّ  الطاولة، عىل أمامها تصّفها السوق، يف املتوفّرة الشوكوالته

 اضطررتُ  ،»وتذهب حقيبتها يف تدخلها كلّها، تلّمها تنتهي أن وبعد
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 أراكِ  املرشفة، عند حضوري لتوقيع اآلن أذهب أن يجب: «ملقاطعتها
. »ساليم يا الحًقا

 
 جسدي أخفيت املاارضات، بعد سيَّارتها يف غزالة أخذتني الخميس يوم  

 ترصيح ال إذ والخروج الدخول رشطة نعرب ونان الخلفيّ  الكريسّ  تات
، بالخروج  السكن بوابة عند تركتني ولديْها ميالد عيد من ُعدنا ح� لديَّ
 وجدتُ  غرفتي، إىل ثمَّ  املرشفة، لدى الاضور توقيع إىل رأًسا فتوجَّهت

 الـُمااِرض  كان ُمجهدة، الكريسّ  عىل ارتيُت  ماارضة، إىل تستمع رشوق
 مفتاًحا �لك والزوجة الزوج من كًال  أنَّ  لدرجة األُرسة انفالت عن يتادَّث
 رأي عىل مبنيَّة املاارض هذا نظرة كانت إن رشوق سألُت . للبيت منفصًال 

 ولكنَّ  لبيتها، مفتاًحا املرأة امتالك يتصوَّر ال اجت�عيّ  مستوى عىل أو دينيّ 
 الذي للداعية، احرتامنا من يُقلِّل هكذا التَّفك� إنَّ  قالت تضايقت، رشوق
 مع حواري من قص�ٍ  وقٍت  بعد تارش قضية يف يُسجن أن األقدار شاءت
 ليس ال، روحي، يثقل ما شيئًا لكنَّ  النوم، وحاولت عينيّ   أغمضُت .رشوق

 يعتقد إنسان مع حوار أي منها، ميؤوس الاوارات هذه فمثل رشوق، كالم
 وهو قلت مه� مقدًما خطأ عىل وإنَّك املطلقة، الاقيقة �تلك إنَّه مسبًقا

 يتادَّث مادام النقاش �كن ال التَّفك�؟ رفض مه� مقدًما صواب عىل
ين، بسلطة ين، يظنُّه ما أو الدِّ لطة هذه كلِّ  من مجرًًدا تقف وأنت الدِّ  السُّ
. الهائلة

 
 

 ما يشءٌ  الافلة، يخّص  يشء إنَّه روحي، يُثقل ما الاوار هذا ليس ال  
 مقلًَّ�، رماديًا قميًصا يرتدي كان. األوركسرتا يف العازف غزالة، بزوج يتعلَّق
 يف سيتالىش كأنَّه الجدار، عىل بجسده متَّكئًا زاوية يف الافلة طوال ويقف
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 الولديْن أحد أو غزالة منه طلبت إذا إالَّ  يتارَّك وال يتادَّث ال لاظة، أيّ 
 وتراقص الصخب عال إذا يهتزّ  وال البالونات، فرقعت إذا يرمش ال شيئًا،

 نغنّي يرانا، وال إلينا ينظر عاملنا، عن تاًما مفصول عال زاويته كأنَّ  الصغار،
 يشبه تعب� وجهه وعىل األوالد، صيْاات وسط الهدايا نفتح يسمعنا، وال

 الضعيفة ببُنيتِه يُقلّص وكأنَّه يتكلَّم يكاد ال الالم، ويشبه االبتسامة،
 بالفعل، موجوًدا ليس كأنَّه العال، فضاء من ياتلُّها التي املساحة وصمته

 .منه والتأكُّد عليه القبض يستايل وجوده أنَّ  أو
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 الـَمِلَكة ُمغنِّي

 
 من تأت مثلك ملكة معقولة امللكة، جاللة يا غزالن، يا: املَلَِكة مغنِّي قال  

  ؟»باط شعرات «العجيب؟ االسم هذا لها بلد
 

. املدى والضاكة الدواء، والضاكة السالم، الضاكة يضاك،  
 

. املدرسة إىل فيها دخلُت  التي السنة يف اسمها تغ�َّ  لك قلت: تكرَّر  
. »الواحة «إىل بتغي�ها عليا أوامر صدرت

 
 …الجبال ب� واحة. صح هكذا: قال  
 

 إىل مرسبًا تدع ال العالية، الجبال تخيَّل. خطأ ليست باط وشعرات: قالت  
يْل جاء فإن ضيًِّقا واديًا إالَّ  البلد بُل انقفلْت  السَّ غ�ة الُفساة ويف. السُّ  الصَّ

طها، وفلج متجّمعة، أقّل  وبسات� متناثرة، قليلة بيوت الجبال ب�  يتوسَّ
. األرض إبط يف مبعثة شعرات فكأنَّها

 
ه عجيب،: ضاك   . عجيب واللـَّ
 

ه عجيب يل غنِّ : ُمستسلمة فضاكت   . عجيب واللـَّ
 

. ناَمْت  حتى وغنَّى فغنَّى  
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 مغني عىل عرّفها الذي بوك للفيس بالشكر همهَمت واليقظة النوم وب�  
. ملكة وجعلها امللكة،

 
 طقوس يف للنهار ويرتكها اللَّيل بطقوس اللَّيل يف يدخلها امللكة مغني كان  

 ال للمّس، قابل غ� يشء كل ولكن بتدليلها، مولًعا امللكة مغني كان. النهار
 لوحته خشب ال شاركها، الذي الشاي كوب ال قميصه، ال جلده، ال صوته،

 أّمها حضن يف البعيدة، طفلته فستان يف الدانتيل حفيف ال يرسمها، التي
. البعيدة العربيَّة الطفلة فيها تتكلَّم ال التي البعيدة البالد يف البعيدة،

 
. والدالل الغناء غ� يطلب ال اللوات النساء ياّب  أبدّي، عازب إنَّه قال  
 

غ�ة الطفلة مناته التي الغريبة املرأة تزوَّج مرَّة، تزوَّج إنَّه قال    ثمَّ  الصَّ
. وهربت الغريبة بالقوان� ماتمية أخذتها

 
. نفسها األبوَّة من أهمّ  الاريَّة إنَّ  قال  
 

 أب تقول كيف تعرف وال فتاة ستصبح التي الطفلة يشتاق إنَّه قال  
. بالعربيَّة

 
 ليست أنَّها يعرف الذي امللكة، ملغني واللَّيل النهار، ألهل النهار أصبح  

 ل بالرّضاعة أختًا لها أنَّ  ويعرف باط، شعرات يف تربَّت أنَّها يعرف ملكة،
 غ� فيها يريان وال بأذيالها، يتعلَّقان توأًما أنَّ  ويعرف سنوات، منذ ترها
 إن عجوزًا، أو شابَّة كانت إن يهمّ  ال يؤطّرها، زمن بال أّم، هي التي األّم،

 ال أو حّب، بدون الاياة تستطيع كانت إن مابوبة، أو مهجورة كانت
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 فارق أنَّ  شيئًا له� يعني ال وظيفة، بل إنسانًا ليست أم، هي تستطيع،
 األم هي الولدين رأس يف فقط، عاًما عرش ثانية وبينه� بينها العمر

. كينونتها يف املؤكَّد الوحيد اليشء هو هذا وحسب،
 

 تطلب ال فهي مللكته، الغناء يف ويت�دى يعرفه، با يَأبَه ال امللكة مغني  
 عشاء صان إىل املتخيّل الشاي كوب يتاوَّل أن وال نزهة، يف يخرجا أن

 إنَّها. ويَُاس يُلَمس غرام يف ذكورته تخترب وال بريده، تراقب وال حقيقّي،
 أب، قول يف تتعث التي البعيدة، الطفلة تشبه إنَّها البعيد، العرش يف امللكة
 اللَّوحات عىل الاافيتْ�  بقدميْها تيش وال ألوانه، بفرايش تعبث ال التي

 بعيد، صوت: سواء وغزالة إنَّها فقط، صوت إىل تكون ما أقرب إنَّها الرَّطبة،
 يف برسومه املزخرفة وبالبطاقات الهاتف، يف باألغا� يرىض قنوع، صوت
. األعياد

 
. بسنتْ�  الك�ن عازف هجرها بعدما حياتها يف امللكة مغني حطَّ   
 

 نهشات من ماتمية فيه تس� الذي الذهبي الكهف حنجرته كانت  
 جدران فتتقوَّض ويسكت الهجر، عذاب فيزحزح يغني. العازف هجران
. القديم للعذاب وتنكشف كهفها

 
 يرفعها امللكة، مغني صوت الصوت، كهف يف مجلوَّة تتمىشَّ  كانت  

 لاظة عينيْها أغمضت إن لكن. بها ويُفَعم به تنتيش وياطُّها، الصوت
ابق، زوجها عنق التقاء خطّ  ورأت الصوت تالىش واحدة  مع العازف، السَّ
بها كتفه، ة عجبت الخّط، هذا عذَّ  فانيلته خيط يبدو كيف وضوحه، لشدَّ
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 من قريبًا كتفها عظمة من قريبًا الخطّ  هذا من قريبًا البيضاء الداخليَّة
. امللكة مغني باَّة ويف الصوت كهف يف زينتها

 
 أيًضا؛ عظمتْ�  لها بأنَّ  إقناعها حاول وقد كتفه يف عظمتان للعازف كان  

 العظمتْ�  يف رأت بل تقتنع، ل أنَّها غ�. تدمجه� لدونتكِ  إنَّ : لها قال
 احتوائه يف رغبة هذا وزادها وهشاشته، العازف فرادة عىل فريًدا دليًال 

 وأصبح نفسه األذى هو العازف أصبح حتى عنه، األذى وإزاحة وح�يته
.  يُخّدر بل يشفي ال الذي الدواء قطّ  ترَ  ل الذي امللكة مغني

 
. قويَّة غزالة: ألصدقائه يقول العازف كان  
 

: كاهله عن ستاملها التي الشؤون يف قويَّة تكون أن يريدها كان لعلَّه  
 مدرّسات مع والنقاش األهل وزيارات املنزليَّة الاياة وتداب� األوالد

عها لقد. املاكمة يف زواجه� بعد عائلتها ومواجهة الاضانة  يف وهي شجَّ
 لها يرتك ل حياتها غادر ملا لكنَّه حبِّها، يف قويَّة تكون أن عرشة السادسة

. للقوَّة وصفة
 

 ذات أفاقَت تكن، ل كأن الك�ن عازف مع عاشتها التي السنون انطَوتْ   
 وشهادة طفلْ�  مع ُمطلَّقة وحيدة والعرشين، الثانية يف بها فإذا صباح

 يف يوجد ل أنَّه اإلحساس بداخلها �ا الوقت  برور.التجارة يف البكالوريس
ها، ريشه المس طائر، كجناح عليها مرَّ  لقد حًقا، دنياها  أعطاها خدَّ

 أثرًا، ليرتك أو عًشا، ليصنع ال حياتها، خشب بنقاره نقر بخّفة، الطفلْ� 
ا . »ثقيلة دعابة من لها يا: «صباح ذات تنهدت. الدعابة ملجرد وإ�َّ

 
٣٢



 يف منسيَّة مبتلَّة فوطة أو معلّقة، مالبس وراءه يرتك ل ذهب ح�  
م،  السنوات كأن ممزَّق، حذاء أو منفوشة أسنان فرشاة حتى أو الا�َّ
 يف يشءٍ  كّل  املسافر جمع الصباح ويف فندق، يف عابرة ليلة كانت الخمس
. وخرج حقيبة

 
ثها يعزف، وهو التوأم ينام بعدما األمسيَّات يف مقابلها تصوَّرته    كيف يادِّ

 ألنَّ  الزمن، بتقادم رقةً  ألاانه تزداد وكيف الصنوبر خشب من ك�نه ُصِنع
 ،»الربابة حفيد «بلقب أحيانا الك�ن يُدلِّل كان. البرش مثل يانُّ  خشبه

ا  يقوله ما كّل  أنَّ  غ� الك�ن من شجنًا أكث الربابة أن لغزالة بدا ربَّ
. يفتنها العازف

 
 يأت أن: تنتهي ال أحالم يف استغرقت الثقيلة للدعابة فطنت بعدما  

 سترتك استوائيَّة، جزيرة إىل ويأخذها حقيقيّ  أبيض حصان عىل العازف
 مهملة بلاية العازف يأت أن. نهار ليل العازف وتعانق أهلها، عند الطفلْ� 
 رحمتها مستجديًا يركع البيت باب إىل ُماطّم وك�ن ممزَّقة ومالبس

مه وترحم فتغفر وغفرانها،  تفتح أن. الرائعة حياته� إىل وتعيده وتامِّ
 كّل  بأنَّ  لها يهمس الوسادة عىل رأسها بجانب العازف رأس فتجد عينيها

 أن. مًعا بالاليب الشاي ويرشبان فتوافقه مزعج، كابوس مجرَّد كان هذا
 أكياس عىل أعضاءه وتوزِّع بالسك� فتهاجمه الطريق يف العازف تلقى

 وتنَّت وكب�ها، صغ�ها األحالم وكّل  األما� كّل  انتهت ليلة يف ثمَّ . الُق�مة
 ويلعب التلفاز عىل املباراة يتابع جالس وهو ساقيْه عىل تغفو أن فقط

. بشعرها
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 ولكنَّها األوَّل، الصفِّ  من تكن ل القرص، يف طبَّاخة العازف أم كانت  
 عىل ردَّدت ألمثالها، تُتاح التي االمتيازات ببعض حالٍ  أيِّ  عىل َحِظيَْت 
لطانيَّة، لألوركسرتا ينضمّ  أن يتمنَّى ابنها أنَّ  كلل بال مرؤوسيها مسامع  السُّ

 إنَّ  برصاحة قالت املوسيقى، لدراسة بعثة عىل الاصول فرصة له تُتاح وأن
 ينقلوا أن مرؤوسيها عىل يعزّ  ال وأنَّه يُكافأ، أن يستاقُّ  الخدمة يف إخالصها

 يف يُعرَف وال منهم، أعىل هم من إىل الـُمستَاّق، املتواضع، الطلب هذا
 أو إلااحه، من التَّخلُّص يف حولها من ورغبة إرصارها كان إن النهاية

 آذانا فالقَْت  املنشود، الطريق إىل طموحاتها قادت وحدها، الصدفة
 املوسيقى مدرسة إىل عرشة، الرابعة يف البيت، ابنها وغادر صاغية،

لطا�، للارس التابعة الكالسيكيَّة، ب سكن مع املبنية السُّ  الداخيل، الطالَّ
ًعا يشكِّل في� . الربكة بيت قرص مقابل صغ�ًا، مجمَّ

 
 قد واملستويات، األع�ر متفاوت زمالئه، أغلب أنَّ  األسمر الفتى اكتشف  

 بلدانهم، يف مدارسهم يف تت أداء اختبارات بعد املوسيقى مدرسة دخلوا
 عىل فارص يشء، كّل  قبل املوسيقيَّة اآلذان اكتشاف إىل هدفت اختبارات

ا برهافة، النوتات تيِّز التي أذنه عىل بناء يخَرت  ل أنَّه حقيقة إخفاء  وإ�َّ
 هذا وألجل. وحيدها أمل تاقيق يف الواسطة بقوَّة آمنَْت  أمٍّ  عناد عىل

يًا الك�ن، اختار وقد الُاّمى، تشبه با�سة دروسه إىل الفتى اندفع  ُمتادِّ
روه الذين منه، األكرب زمالئه  ونصاوه الوتريَّة، اآللة هذه صعوبة من حذَّ

 مكتبة.لها إتقانه ليسهل هوائيَّة، آلة يختار أن
 

 مع إالَّ  يتادَّث ل اآلخرين، عن انعزاًال  ازداد بالك�ن، هوسه ازداد كلَّ�  
 البُنيَّتْ�، عينيْه أعىل مرتفعْ�  بااجبْ�  الناول، شديد كان عمره يف فتى
ا  املدرسيَّة فرقته عزفت كيف النايل الفتى له َحك. دائة دهشة يف كأ�َّ

٣٤



 افتتاح الوايل، مكتب افتتاح املركزي، املستشفى افتتاح: املناسبات جميع يف
 عىل واألكورديون واحًدا صًفا يجلسون كانوا. جديدة ثانوية مدرسة

 وهنَّ  كجوقة الكل�ت يردِّدن خلفهم البنات تقف في� ليعزفوا، حجرهم
 يف العازف حسده. للشعر ورديَّة ورشائط مقفلة بياقات فسات� يرتدين

 بالكاد املدرسيَّة وفرقته مناسبة، أيِّ  يف بنت أيِّ  مع يشرتك ل فهو رسِّه،
لطا� السالم تعزف  يف للعزف ذهبنا مرَّة يف: «النايل الفتى قال. السُّ
 مع ُحِرشنا الجبليَّة، املدرَّجات عىل تجريبيَّة مزرعة الفتتاح جبليَّة منطقة

 املتعرِّج، الجبيل الطريق يف السيَّارة مالت وكلَّ� اب، بيك سيَّارة يف آالتنا
 بعجزة األكورديون نجا السقوط، لخطر ُمتعرض� بأجسادنا، اآلالت َحمينا

 ارتطامه خلَّفه جرح آثار عن يكشف وهو الفتى ضاك ،»ينجُ  ل رأيس لكنَّ 
 والبنات: «بإلااح سأله بل يضاك ل العازف ولكنَّ  اب، البيك باافة

 الجبل من بنات إلينا انضمَّت ال، ال: «الضاك يف الفتى اسرتسل ،»معكم؟
 العازف ففَقدَ  ،»الوايل أقامها عظيمة وليمة من وأكلنا وصولنا، بعد

. ك�نه إىل وانرصف به، اهت�مه
   

 شهادة عىل لياصل الك�ن، عاشق ابتُِعثَ  حتى طويل وقت �ِض    ل
 بوجه املطار أرض عىل مىش امللكيَّة، املوسيقى ملدارس املشرتك املجلس

 الطائرة، انتظار يف مقعده عىل جلس وح� والرتقّب، بالايوية ضاج
ت وحيدة حقيبة ماتِضنًا  السلطان، وصورة مصاًفا الطبَّاخة فيها دسَّ

 كث�ًا يفوقه ال كان وإن والثقة، الاجم يف نقيضه هو رجل جانبه إىل جلس
 من غرضه عن يسأله وهو هازئة بسمة عن شفتاه تقلَّصت الُعمر، يف

 شجاعته ـ بعد ُمارتفًا عازفًا يكن ل الذي ـ العازف استجمع وملا السفر،
 سيصباان. كتفه عىل العمالق ربَّت نفسه، السؤال األصلع الرجل ليسأل

 جيدان من العمالق أنَّ  العازف سيعرف بعد، في� طويلة لسنوات صديقْ� 
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 يتادَّث ك� اإلنجليزيَّة يتادَّث لندن، يف حانة حارس وأنَّه مطرح، يف
.  اللُّغات من آخر وخليطًا والبلوشيَّة العربيَّة

 
ة مرَّاٍت  العازف سافر    االنتقال شهادة لنيل األوَّل، سفره بعد لندن إىل عدَّ

 ك�نه، عىل عاكًفا يكون ال وح� منه، أعىل آخر إىل العزف يف مستوى من
 أرسار من اكتشافه يتصوَّر ل ما مكتِشًفا مطرح عمالق مع يتسكَّع فإنَّه

 ليس الفتيّ  طموحه وأذك املُتشوِّفة نفسه يف أثّر ما لكن. اللندنيَّة الاياة
ا صديقه، مع العجيبة الجوالت وال »املشرتك املجلس «شهادات  لقاؤه وإ�َّ
 اللورد املوسيقى، بأسطورة ـ عمره من العرشين عتبة عىل وهو ـ الصاعق
.  الث�ن� ميالده بعيد ُماتِفًال  مسقط إىل زيارته يف مينوه�، يهودي

 
 داخله، يف فجأةً  انبجست التي للقوى ُدِهش الشه�، باملوسيقي التقى ملا  

ل وال يعرفها، ال التي املجهولة، القوى  ولكنَّه يجهلها، التي وصفها، إىل يتوصَّ
 الذي املجد وألق السلطة بهالة العرشينيّ  العازف افتت. تجنُّبها �لك ال

 يف االنفراد عازيف مع األوركسرتا قاد الذي الث�نينّي، العازف من يشعّ 
 يسمع وهو قلبه يف انبجس الذي ما العازف يعرف ل الوتريَّة، الرباعيَّة
ا املفتوح، الافل يف الجمهور تصفيق  نرصًا أصبح مينوه� مجد وكأ�َّ
. له شخصيًا

 
انة، فجأةً  فؤاده انشقَّ  كيف بعد في� لغزالة حك    منه وانفطرت كرمَّ

غ�ة، الابّات عرشات  يعكس بِشكال أشبه ولكنَّها متشابهة تبدو التي الصَّ
 يفكِّر وهو الجوائز، حاصد الكب�، املوسيقي صافح وألوانها، الاياة أشكال

 ويعزف يسافر وأن وأوسع، وأبعد أكث يالم أن ُ�كن بأنَّه مرَّة ألوَّل
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 يف انشقَّت التي الرمانة حبات رحيق يغمره وأن ويعشق، حفالت ويايي
. باآلمال امليلء فؤاده

 
 2011 مايو 21  
 

لها    مازالت الكي�وي، جرعة بعد الرسير عىل ُمنهَكة نائة وهي أتأمَّ
كة الطويل البنيّ  شعرها من ُخصل  كثافة أقّل  رموشها برأسها، متمسِّ

. األبيض اللَّون إىل تاوَّلتا وشفتاها
 

د   ة، ذراعها تتوسَّ ها ما الهشَّ  لطاوعني كتفيّ  عىل حملها حاولت لو! أخفَّ
ل ولكنَّها سهولة، بكلِّ  جسدها  قدميْها وتجرّ  »جوزف� «عىل تتَّكئ أن تفضِّ

م إىل .  عيلّ  تُثقل بأنَّها تشعر أن عىل الا�َّ
 

 عىل لتُجلسها الخادمة تنادي بالصّد، تواَجه لخدمتها مااوالت كل  
 يا اخرجي: وعي بال أصيح. فمها يف الشوربة ملعقة وتضع الرسير،
 باللقمة، املمدودة يدي أمام بوجهها تشيح لكنَّها سأطعمها، أنا جوزف�،
 ال ملاذا حرير، يا بخ� أنا: فتتمتم ماما، يا أرجوك أرجوك،: أتارشج
 واصطنََعْت . باروكة يل اشرتي ،»ك ب ام «إىل اذهبي التسوُّق؟ إىل تخرج�
. ابتسامة

 
 وأنا بغيظ الصالة عىل املفتوح املطبخ يف ُمطرقة الجالسة جوزف� رمقُت   

 يل املاريوت، يف بأكمله جناًحا نستأجر أن عىل أرصَّت غرفتي، إىل أتَّجه
. اللَّيل يف رسير إىل تتاوَّل التي األريكة عىل جوزف� وتنام غرفة ولها غرفة

 بانكوك أنَّ  أفكِّر الشاهقة، البنايات عرشات أرى العالية رشفتي زجاج من
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 تك التك عربات بالوردي، ملوَّنة األجرة سيَّارات األلوان، مدينة هي
 وأطواق التَّقليدي التايالندي كاللِّباس تاًما البهيجة، األلوان بشتَّى مزخرفة
 التي النساء صور عيلَّ  تلحّ . نفسها املعابد بل املعابد، تزيِّن التي الزهور
 ماكينة عىل تخيط امرأة: املستشفى إىل الطريق يف النهار هذا رأيتها

 الداخيل الخشبيّ  الرّف  يف نائم وطفلها خشبّي، حامل يسندها خياطة
 وهي ظهرها عىل بلفاع طفلها أخرى امرأة ربطت في� املاكينة، لاامل
 الفتيات باللَّيل، مختلف املشهد ولكنَّ  الطريق، عىل بضاعتها تعرض

 واألمريكان، والعرب األعمدة، إىل يستندن الصارخ باملكياج النايالت
 أن املاتمل من األسعار، عىل معهن ليتفاوضوا يتوقَّفون والشيوخ، الشباب

 مجرَّد أو النهاية، يف رجل الطويل الشعر ذات الفتاة هذه أنَّ  يكتشفوا
 املجون حفالت لكنَّ  بانكوك، شوارع يف الفقر لفظها ساذجة قروية

. الفجر حتى يهدأ ال والتفاوض مستمرَّة
 

 شعرها يوم، بعد يوًما تَنْال أمِّي أنَّ  أخربها أن أريد غزالة، إىل أحتاج  
 بالنهار، إالَّ  تكلِّمني ال غزالة لكنَّ . يلتهمها والكي�وي خصًال  خصًال  يتساقط

 اللَّيل أنَّ  اكتشفُت  ثمَّ . لها واللَّيل واألصدقاء والعائلة للعمل النهار إنَّ  تقول
 عرب معه عالقة تقيم وغزالة السويد يف يعيش عراقيّ  ملهاجر بل لها ليس

.   مراهقة كأنها و بوك بالفيس عالقة تاًما، هكذا نعم، االنرتنت،
 

. غزالة يا ولديْن لديْكِ  إنَّ : لها قلت  
 

. واسع قرب مجرَّد حّب  بال الاياة إنَّ : فقالت  
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ي، غرفة إىل أتسلَّل    يل خطر املسطح، صدرها الخافت الضوء يف أتأمَّل أمِّ
ق. أنثويَّة مالمح أيِّ  بال خفيفة طفلة: حقيقتها أصل إىل تعود أنَّها  يف أحدِّ

 اإلماراتيَّة عائشة جارتنا الالوى سالل مع أحرضتها التي البالونات كومة
 من فتتسلَّل غرفتي إىل أعود أن أخىش املقابل، الجناح يف تسكن التي

 وهي املفتوحة النافذة من بها وتط� البالونات بازمة وُتسك فراشها
. بها تطمئنني أنَّها تظنّ  التي املصطنعة ابتسامتها يل تبتسم

 
ب، نومها عىل أطلُّ     وحلقها رئتيْها يجرح أن بدَّ  ال نََفس كّل  وكأنَّ  املعذَّ

. يدي يف كاملة فتسقط جبينها عىل من خصلة أزيح أن أخىش. يخرج حتى
 يف وأقف أصابعي، أطراف عىل غرفتي إىل أعود تجرحني، بأنفايس أحسُّ 

 ال، ال، الشارع؟ يف الفتيات إحدى يساوم أب رأيت لو ماذا. ثانية الرشفة
 جسًدا للمساج الراقية النوادي أحد إىل ذهب لو ماذا. له تسمح ال مكانته

 قطيع مع الصابون بفقاعات يلهو اللاظة هذه يف كان لو ماذا جسد؟ إىل
 ملاذا البساطة؟ بهذه ليلهو للكي�وي يرتكها هل العاريات؟ الصبايا من

 وأنَّه األرّيض، الجناح يف اآلن نائم أنَّه أعرف الامقاء؟ األفكار هذه تأتيني
 يغادر وهو بخفوت يسألني ثمَّ  الخ�، صباح: لها ليقول الصباح يف سيأت

ائق وأنَّ  ترصُّيف، تات املرصفيَّة بطاقاته أنَّ  ويذكِّر� أمس، ليلة عن  السَّ
. تريده ما كلَّ  أفعل أن عيلَّ  وأنَّ  نهار، ليل خدمتنا يف الفندق باب عىل

 الكالم يل وليكرِّر الخ�، مساء: لها ليقول الغروب بعد سيأت أنَّه أعرف
. الصباح يف قاله الذي نفسه

 
 أعدنا ح� مرَّة، أوَّل كانت املستشفى إىل فيها رافقنا التي الوحيدة املرَّة  

. والكي�وي االستئصال واقرتحت الثدي، رسطان نتائج أكَّدت التي الفاوص
يه الذي املستشفى من خرجنا  وجودة لنظافته »األمريك «الخليجيُّون يسمِّ
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 شارع أو نانا يف أصبانا إن وما بأمريكا، له واضاة عالقة ال أنَّ  مع عالجه،
 تبدأ أن قبل باللَّام مكبوس نأكل أن أمِّي اقرتحت حتى يُدعى ك� العرب
 تسمع ل وكأنَّها كالعادة مرًحا صوتها بدا. غذائيَّة بامية وااللتزام العالج
 بأحاسيس فأحسست الشارع دخلنا قليل، قبل األطبَّاء قاله م�َّ  كلمة

هشة من خليط متنافرة،  والعباءات الدشاديش والنفور، والصدمة الدَّ
ت والشيشة العربيَّة واملطاعم والرباقع  الليليَّة واألسواق الهنود وماالَّ
 الرصيف، وباعة الدوليَّة، والعيادات واملستشفيات الدعارة وفنادق

ت الرَّخيصة، والبضائع الفواكه عىل ونداءات  وسجادات األحجبة ماالَّ
 اللَّيل بنات وصور الجنسيَّة اللُّعب تعرض التي البسطات بجانب الصالة

 لذيذ األكل اليمني، املندي مطعم أمِّي اختارت جنسيًا، واملتاوِّل�
 املايطة الشوارع يف التَّجول إك�ل يف رغبَْت  خرجنا وح� سيِّئة، والخدمة
. الخاص جناحه إىل أب وانساب فرافقتها،

 
 أناناس أطيب هذا: «البائع أمام األناناس أكوام إىل تش� وهي أمِّي قالت  

 استغرقت التي األناناس شجرة يف التَّفك� أتالك ال لكنَّني ،»تذوُّقه �كنك
 شج�ة كلُّ  دقائق، بضع يف أنا آكلها واحدة أناناسة لتصنع أشهر ستة

 ما ناوٍ  عىل مؤثِّر وهذا مرَّة، كّل  واحدة ثرة من أكث تصنع ال أناناس
. بصمت الجولة أكملنا أفكاري، يف أمِّي مشاركة يف أرغب ل. إيلَّ  بالنِّسبة

 
 خطوات، سوى يبعد ال الذي املستشفى إىل مرَّة وال بعدها أب يرافقنا ل  
 كل�ت بضع من أكث يقل ول املساء يف أمِّي لعيادة جاء العمليَّة يوم يف

 زوجها إنَّ  يل وهمست ًرشا توجَّست عائشة جارتنا ملواساتها، مرتابطة غ�
 من وطردها طالقها إىل انتهى أن إىل الثدي، استئصال بعد بربود عاملها

 يتكّفلون وأبناؤها وقتها من صغ�ة، شقَّة إىل أبوظبي يف الفخم بيتها
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 أنَّ  ط�نتُها. األمريك املستشفى يف للفاص الدوريَّة متابعاتها بصاريف
. ألمِّي يادث لن هذا

 
 تطبخ الفندق، يف الجناح مطبخ يف الوجبات جميع نعدُّ  ذلك بعد أخذنا  

 النظافة يف الرصامة بالغة رشوط تات بإرشايف العضويَّة املواد جوزف�
 يف يأت أن منه الطلب عىل أتجرَّأ ل وجبة، وال أب يشاركنا ل والتَّعقيم،

ا الطعام، أوقات  قرسًا، الاساء ملعقتي تبتلع وهي أمِّي يرى أن أشأ ل ربَّ
 »نجيب «الطبَّاخ تنادي ترصخ أو رائاته، من تقرف ألنَّها طبقها تدلق أو

 أربع خاللها سافر تايالند يف إقامتنا عىل شهريْن أكملنا. ُع�ن يف وهو
. مكانه أخي وأرسل مسقط، إىل مرَّات

 
 له قلُت . أحًدا يُرسل أالَّ  منه طلبُت  أع�له ملتابعة فيها سافر مرَّة آخر يف  

ائق جوزف� بساعدة جيًِّدا أمورنا نتدبَّر إنَّنا  طفل إىل ناتاج وال والسَّ
 دراسته يف يركِّز أن لُعمر األفضل من وأنَّ  بنا، يعتني أن بدل به نعتني

ة  إيل نظر بكلمة، يعلِّق ل. بانكوك حانات يف التسّكع بدل الكلِّيَّة يف املتعثِّ
 وزارة يف قضاها سنة وعرشون خمس حنّكته الذي الدبلومايس بوجه

. ُعمرا يُرسل أن دون من سافر ثمَّ  الخارجيَّة،
  

ق  يتبادلون وهم الشباب بعض أرى الشارع، يف رشفتي ليل من   أحدِّ
. فجأة ساليم وأتذكَّر األرجح، عىل مخدرات اللفائف،

 
 يعرفه ال لسبٍب  الجامعة الثالث الطابق يف الوحيدة البنت غادرت بعدما  

 الدرج، عىل جالسة ساليم وجدتُ  فجأًة، ظهرت ك� فجأةً  واختفت أحد،
 البنت عن معلوماتها استعراض تااول ل تكلِّمني، فلم بجانبها جلسُت 
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 مرَّة ألوَّل ساليم لزميالتها، الرسِّيّ  الزواج عن الاكايات رواية وال الغامضة،
تها يف وغارقة صامتة كانت لرتويها، قصص بال تاريخها يف ة، قصَّ  نعم الخاصَّ

ة، لساليم أصبح ة قصَّ  السكن كّل  كان وإن روايتها، حتى تستطيع ال قصَّ
 كّل  لديْهم للشباب، جلسة يف األصغر أخوها كان: بها علم عىل الجامعيّ 

ته تنارص الذي ،»املعلم«و الرتامادول، وحقن املزّة: يشء  مراقبتهم يف مهمَّ
 أو يده رشاي� أحد بفتح سارع أحدهم، قلب عىل الجرعة زادت إذا حتى

 املساء ذلك يف املعلِّم ولكن القلب، عن الخطر ويخّف  دمه ليجري ساقه،
 فتح منه، تكَّنت قد القلبيَّة والسكتة إال ساليم ألخ ينتبه فلم غافًال، كان
 ُمرضًجا مالءة يف لّفه من بًُدا الشباب يجد فلم جدوى، بال رشيان من أكث

 ساليم فتات. والهرب الجرس، وقرع بيته، باب أمام ووضعه بدمائه،
 الشباب لهؤالء هل. ميِّتًا عرشة السابعة يتعدَّ  ل الذي أخاها لتجد الباب

 قلوبهن؟ يارقون كساليم أخوات بانكوك شوارع يف املتسكِّع�
 

اًما كان مغنيًا، امللكة مغني يكن ل    هي تكن ول. كوميكس مجلَّة يف رسَّ
 صوته كان حكاياتها، كّل  تدفَّقت وبه ومعه. ليىل أو غزالة كانت ملكة،

 يا حكاية يل احكِ  «،»ناموا: «تضاك ،»األوالد؟ نام: «ليلة كل ملهوفًا يأت
 عشَت  حيث البرصة يف كلُّها الاكايات الطفل، أيُّها آه: «تضاك ،»ملكتي

 ليلة واليوم الوجع، لليايل نرتكها البرصة حكايات ال، ال: «فيُرصّ  ،»طفولتك
 أتدرين …خيايل التوزيع رسومي؟ املجلَّة من الجديد العدد ينرش أل فرح،

 اإليرانيَّة رواية غرار عىل مصوَّرة رواية نوفل، جرافيك القادم؟ مرشوعي ما
ثتكِ  التي ساتراب، مرجان  ،»برسيبوليس «فيلم إىل وتاوَّلت عنها حدَّ
 والجوانب والباردة، الخطرة املشاهد يف الرَّمادي درجات واألسود، األبيض

 كّل  لالم غزالة يا تجسيد إنَّها …والسلطة البرشيَّة النفس من املظلمة
 أو الا�ر عن يل احكِ  أنِت، يل احكِ  هذا، من دعكِ  لكن …مهاجر فنَّان

٤٢



 رفيف كأنَّ  تاك اللَّيل، طقوس تبدأ هكذا. »آسية تربِّيه كانت الذي القطّ 
:  العال آخر يف وليس رقبتها، عىل أنفاسه

 
 السمك إطعامه من منعتنا سعدة وأمي جائًعا شيبوب القطّ  كان  «

جة، يف املجّمد  بهدف النيم شجر ورق لتجمع خرجت حتى فانتظرنا الثالَّ
 أمسكت. خياطتها علبة من املقّص  وأخذنا به، املاموم أخي وتاميم غليه
 بسهولة، الزاوية فاقتلعت الغبار هتّكه الذي النافذة شبك بطرف آسية

 إىل وهرعنا ثيابنا تات املقتلَع الشبك وأخفينا باملقّص  الباقي قصصنا
غ� األسود السمك اصطياد وحاولنا املاء يف هبطنا الفلج،  بالشبك، الصَّ
. منه كومة صيد استطعنا حتى السمك مالحقة يف بأكمله النهار قضينا
 وشوينا الاطب يف النار آسية أشعلت جيبها تفارق ال التي الثقاب بعلبة

 بالوليمة باالحتفاء شيبوب يعبأ ل. ملراقبته وأقعينا لشيبوب، السميكات
 باقي اقرتاب مااذًرا واحدة دفعة التهمها بل إعدادها يف تعبنا التي

. منه تزعيل ال: آسية فقالت. حتى يشكرنا ل: بسخط قلت. منه السنان�
 عليها �يش رجليْنا عىل القطّ  فقفز ألقدامنا، مساج اعمل شيبوب يا تعال

. »نكركر ونان بثقله ضاغطًا
 

 أن عجب ال. مميَّزة شخصيَّة عنده الهرّ  هذا أنَّ  يبدو: امللكة مغني ضاك  
. آسية به تتعلَّق

 
. مارتقًا الهرُّ  مات: تنهَّدتْ   
 

غ� الكهف يف هناك وبقيت الجبل آسية تسلَّقت    بنت كوش «كهف. الصَّ
. »النبيّ 

٤٣



 ماذا لتأُمرنا الكهف من آسية تنزل أن انتظرنا. الجثة ملس عىل نجرؤ ل  
ذنا لكنَّنا صوت، بال اللَّيل، قبل هبطت. نفعل . بها أشارت التي أوامرها نفَّ

 
لنا قد كنَّا املغيب قبل    مناديس من رسقنا با وطيَّبناه »شيبوب «غسَّ

 عىل وضعناه األخرض، فادية بلااف وكفنَّاه وعنرب، زعفران من أمهاتنا
 إله ال: «نردِّد ونان سكة وسكة حارة، حارة باط شعرات به ودرنا حطبة

ه إالَّ  ه رسول مامد اللـَّ  وقذفنا املفتوحة، النوافذ من النساء لعنتنا ،»اللـَّ
 أكتافنا، عىل من الجنازة أنزلنا اللَّيل خيَّم وملا بالاجارة، الصبية بعض
 ثمَّ  واإلخالص الفاتاة فتلَْونا للصالة وقفنا كب�ة، حفرة الجبل تات حفرنا
. األخ� مثواه إىل شيبوب واَريْنا

 
 إليها البنات أقرب كنت ما، بكل�ت آسية غمغَمْت  شيبوب جنازة يف  

 غمغمتها ظلّت قالته، الذي ما تاًما أتب�َّ  ل ولكنِّي سمعتها، أ�ِّ  وظننُت 
 جملتها عىل أقبض ل ولكنِّي يل، تجلَّت كلمة أنَّ  أحيانًا أظنُّ  أذ�، يف تطنُّ 

. ضاعْت  التي الجملة األهمية، غاية يف الجملة تلك وبََدتْ  كاملة،
 

؟ »النبي بنت كوش «الكهف اسم: امللكة مغني تتم  
 

 الكهف عىل كان: «قالت املارتق، الهرّ  حكاية ثقل إزاحة يف سؤاله   نجح
 لوال تبقى أن ُ�كن فال لقرون، هناك كانت أنَّها ويُعتقد الاذاء، تشبه آثار
سة، آثار أنَّها . مًعا وضاكا. »نفسها النبي بنت حذاء آثار مقدَّ

 
ا    عاشتها التي والعرشين األربعة ل�ويا كاملة سنة إىل احتاجا كأ�َّ

 مغني وقال. البعض بعضه� إىل يُساقا أن قبل عاشها التي واألربع�
٤٤



 عرشة الخامسة يف وأنت إليها جئِت  ح� الخوير يف كنُت  لو: امللكة
 وخارجة، داخلة ألراكِ  يومٍ  كلَّ  األدب دوحة مدرسة باب عىل لوقفُت 

 بك وطرتُ  بدراجتي ولخطفتكِ  لوحة، ألف يف املدرسة بريول ولرسمتكِ 
. السويد إىل

 
 التي اللَّاظة هو الخوير يف مدرستها لها تعنيه ما كّل  إنَّ  فأخربته  

 مع العارش الصف طالبات خرجت. تشفيها السباحة أنَّ  فيها اكتشَفْت 
 خال شبه الشاطئ. العذيبة شاطئ عىل انتهت رحلة يف املرحة معلِّمتهن

 الوجبات والتهام بالكرة اللَّعب يف مستغرقات البنات يهبط، واللَّيل
م وغزالة الرسيعة  كأنَّها ببساطة، املدريسّ  مريولها تنزع البار، ناو تتقدَّ
 وفادية، آسية مع عّفت أبلة صلف من هربت وقد الثامنة يف مازالت

 رسيرة زوج طاهر، مالكها من غفلة يف املزرعة بركة يف للسباحة ودافعتهن
 واندفعت مهارتها تفقد ل أنَّها العذيبة شاطئ عىل اكتشفت. الجديد
 العذب، املاء يف السباحة من حتى أفضل إنَّها البار، إىل وساقيْها بيديْها
 تخّف  إسمنتيَّة، حواجز بال املاء يف وتتوغل املوج، رتل يف أخّف  تصبح

. الاوت برج: برجها ِهبَات إىل وتعود وتشّف 
 

 الكب� الفراغ املاء مأل الفِزعة، املعلِّمة وصياح البنات نداءات تصلها ل  
 ذاكرتها يف املماوّ  األبيض املكان املباغت، آسية اختفاء خلَّفه الذي داخلها

 ثانية يتلوَّن بدأ آسية ورحيل وسعدة زهوة موت ب� الغامضة الفرتة عن
ا تاًما، حدوثها نسيت ملشاهد ذاكرتها يف ُصَورٌ  ومَضْت . ببطء  كأ�َّ

 املدرسة من فُِصلت. رأسها إىل الطريق البار يف وجدت الـُملغاة الذكريات
 ذاكرة استعادت حتى يوم مائة البار إىل عادت ولكنَّها أيَّام، ثالثة

٤٥



 مع ما بصورة وصالاتها أنقذتها، السباحة. املماّوة البيضاء السنوات
. وداع بال آسية رحيل

 
 بيتًا، بيتًا لَعرَفها الواحة يف ُمغمًضا مىش لو إنَّه امللكة مغني قال  

ا: قال. الواحة أحّب  ال ملاذا أعرف ال باط، شعرات: له فصاَّاْت   ألنَّ  ربَّ
ل أحد  بك؟ تارّش الطريق ومهَّدوا الجديد االسم لوحة غرسوا الذين الع�َّ

 أنَّه ألخربها آسية التقى لو إنَّه قال بالاىص، أدَّبَتْه آسية لكنَّ : ضاكت
 صوت تسمع كيف له تاك أن دائًا تااَشْت . غزالة فدهشت منها، يغار

: السنوات هذه كّل  بعد أختها
 

 واألطفال والبيت الزواج ماء يف مغمورة العازف، بيت يف غزالة كانت  
مك وتُقلِّب الاروف، التوأم تُعلِّم والدراسة،  باوثها وتكتب املقالة، يف السَّ
 مفتوًحا، الراديو وكان وثيابه، بطعامه العازف وراء وتركض الجامعيَّة،

. والنهار اللَّيل ساعات أغلب
 

 نساء، املتصالت أغلب الفتاوي، برنامج يبث الراديو كان الظهر بعد  
 غزالة وضعت. »شيخ يا عليكم السالم: «بعد سكتت إحداهنَّ  ولكن

مع، وأصاخت بهدوء يدها من املغرفة يخ حثَّ  السَّ  طرح عىل املتَّصلة الشَّ
 كب�ًا ذنبًا اإلنسان أذنب لو: «ثابتة بقاطع سألت صوتها، فرجع سؤالها،

ه يعاقبه هل صغ� وهو  الصوت غزالة سمعت ح� ،»يكرب؟ ح� اللـَّ
 يتغ�َّ  ل نربته، تتغ�َّ  ل وبه، معه كربت الذي الصوت إنَّه الفور، عىل عرفته
.  آسية صوت ثباته،

 

٤٦



ل العميقة، نربته تتغ�َّ  ال والصوت والسنوات، األيَّام، ترّ     برامج تتبدَّ
يخ مكان ويجيء التلفزيونيَّة، الفتاوي قنوات وتنترش اإلذاعات،  ألف الشَّ

 تَُعدْ  ل الذي الصوت جميًعا، عربها غزالة إىل يصل الصوت ويظّل  شيخ،
 هذه برِّ  تتغ�َّ  ل فقط واحدة واحدة، جملة يقول األث�، عرب إال تسمعه

الم: «اإلفتاء قنوات بتغ�ُّ  وال كلِّها، السنوات  أذنب لو شيخ، يا عليكم السَّ
ه يعاقبه هل صغ� وهو كب�ًا ذنبًا اإلنسان . »يكرب؟ ح� اللـَّ

 
. الشيوخ جواب عىل قطّ  الصوت يعلِّق ل  
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ي، واستيقظت القهوة، بدلة عائشة جارتنا جاءت أخ�ًا، الصباح طلع    أمِّ
تها، حلمت إنَّها لنا قالت  يف باألرجوحة لعبها عن حكاية لنا وَحَكْت  بجدَّ

تها مزرعة  بعناية ُمااطة أنَّها رغم الط� عىل عمًدا وسقوطها جدَّ
 أسمعها ل. منها توجَّسُت  ولكنِّي الاكاية من عائشة ضاكت الخادمات،

 ل أصًال؟ تغادرها ل مرحلة عن تاك كيف طفولتها، عن تاك قبل من
 األرجوحة، عىل الخادمات تدفعها التي الطفلة تلك إال حياتها طوال تكن

 الذي الصدر ُجزَّ  وقد واآلن،. بالط� إلغاظتهن الثمينة فساتينها وتلطِّخ
 ذاكرة جسدها من ُمِساْت  بهم، حبل الذي البطن واستوى أربعة، أرضع

 أصل إىل أمي عادت مسطح، وببطن صدر، بال هكذا واإلرضاع، الامل
. وقالبًا قلبًا حقيقتها

 
تها أنزلتها كيف لعائشة َحَكت   َمتها األرجوحة، من جدَّ  وألبستها حمَّ

 ودهنَْت  عينيْها كاَّلت والبخور، بالعود طيَّبتها جديًدا، أخرض فستانًا
٤٧



ت النسوة إىل أسلمتها ثمَّ  بالزعفران، وجهها  بدفوفهنَّ  يرضبن جنئ الالَّ
. أب عريسها، إىل فزففنها ويُغن�،

 
 الخارجيَّة، وزارة يف للتوّ  وتوظَّف أريزونا يف البكالوريوس أنهى قد كان  

 كّل  يعود ولكنَّه زمالئه، من اثنْ�  مع صغ�ة شقَّة يف مسقط يف ويعيش
غ�ة عروسه حيث صاار، يف أهله بيت يف غرفته إىل أسبوع نهاية  التي الصَّ

 شعرها وترسيح أنغامها، عىل والرَّقص األغا� إىل باالست�ع نفسها تشغل
 الصف أنَهت قد كانت. ومشاكستها القطط ومالحقة الطويل، الذهبي
 الدراسة عن انقطعت وبزواجها سلمة، أم مدرسة يف اإلعدادي الثالث

ت عىل مطالعاتها واقترصت ة البوليسيَّة، والروايات النسائيَّة، املجالَّ  خاصَّ
ة والرومانسيَّة، الخمسة، املغامرون . السباعي يوسف روايات خاصَّ

 
ابعة يف وهي أنجبتني    ولدت أنَّها غ� ذاك، العائلة بيت يف عرشة السَّ

 أب كان. البار عىل مطًال  أب بناه الذي الخاّص  بيتنا يف الثالثة أخوت
 عىل أكثها فأنفق التجارة، من والده كوَّنها طائلة لثوة الوحيد الوريث

م. الجديد بيته  واحدٍ  لكّل  العلوي الطابق يف بنفسه، البار بيت أب َصمَّ
ة وغرفة غرفة، منًا  بيتنا يف غرفتها تسكن ل ولكنَّها شاخت التي أمي، لجدَّ
لت بل قطّ   أمِّي من لكّل  وغرفتان خادماتها، رعاية يف مزرعتها يف البقاء فضَّ

 ينفتح وسطى، بغرفة متَّصلتان أنَّه� غ� مستقّل، باب منه� لكّل  وأب،
غ�ة الوسطى الغرفة مشرتكان، بابان عليها  خشبيّ  رسير لغ� تتَّسع ل الصَّ
 اللوتس، ببتالت مزيَّنة بأجناة تط� تنان� عليه ُحِفرت بالنقوش، مزيَّن

 بدرجات مرفوًعا املافورة وتنانينه املطرَّزة الاريريَّة بفارشه الرسير كان
ة يه كنَّا األرض، مستوى عن عدَّ  الرتفاعه »العرش «أطفال ونان نسمِّ

٤٨



 واألثاث، الذوق يف والديّ  غرفتي ب� يجمع يشء فال ذلك وعدا وزخارفه،
. واألوالد العرش غ� الاياة يف يشء بينه� يجمع ل ك�

 
ا    ومالحق واملطبخ، والصاالت الضيوف مجالس فاحتوى األريضّ  الطابق أمَّ

 السيَّارات مرآب هناك الواسع الفناء ويف والخادمة، والبستا� الطبَّاخ سكن
. خيول اسطبل: البار عىل بيت يف مثله الناس يَرَ  ل الذي العجيب واليشء

 يعتني التي النباتات صنوف نبتت كيف مزرعة؟ أو بيتًا كان إن أعرف ال
 وقسوة البار رمل عن كث�ًا يبعد ال الذي بيتنا حوش يف البستا� بها

 الصغ�؟ اإلاسطبل ذلك يف الخيول عاشت وكيف صخوره، وملح أحجاره
. وألمي له املتَّصلتْ�  املنفصلتْ�  الغرفتْ�  دبَّر ك� كلّه، ذلك دبَّر أب لكنَّ 

 
 وعن الخيمة، رأس يف طفولتها عن الاكايات عرشات عائشة جارتنا رَوت  

 عن أبوظبي، إىل متواضع دكان صاحب مجرَّد كان الذي زوجها مع انتقالها
د ثروته �وّ  ي، فاحتضنتها بكت، ثمَّ  عالقاته، وتعدُّ  مشهد من له يا أمِّ

 الناحلتْ�  بذراعيْها تضمّ  رأسها عىل قليلة بخصالت بريئة طفلة! غريب
 يديْها ملء وأساور ذهبيَّة وخواتم ضخمة كستنائيَّة بباروكة كب�ة امرأة

. دموعها وتسح لتواسيها
 

 جدَّك أنَّ  تخربيها ل ملاذا: أمي سألُت  وخرَجْت، عائشة هدأت بعدما  
ة، فابتسمت للؤلؤ؟ تاجرًا أبوظبي يف حياته كّل  عاش  إىل وقامت بشقَّ

. فراشها
 

دتُ     املشهد ورأيُت  نافذة، فتح كأنَّه صوتًا سمعُت  رسيري، عىل تدَّ
تها، النافذة تفتح أمي املجاورة، الغرفة يف واضًاا  اللؤلؤ، تاجر أرملة لجدَّ

٤٩



ت تأخذها مًعا، وتط�ان يديْها من فتُمسكها  املزارع أراجيح إىل جدَّ
 التي تلك وباريس، مارسيليا من املجلوبة والدمى الزاهية والفسات�

 مااوًال  هناك إىل سافر ملا بكث� أمي تولد أن قبل معه الجدّ  أحرضها
ة تهمس الهند، غ� أسواق يف آللئه تسويق  تالقان وه� أذنها يف الجدَّ
 وأثقل مثلك الهية طفلة أزوِّج أن ينبغي كان ما: تاته� تصغر واملدن

 إنَّكِ  قويل: أمي يف رصخُت . واألبناء الزوج بعبء الخفيف الجسد هذا
تك، مع تذهبي ال أنجبتينا، بأنَّكِ  فخورة إنَّكِ  قويل باألبناء، تعتزين  جدَّ

. عودي عودي، إلينا، تعايل
 

 الغرفة إىل وصلت حتى األثاث يف خبطُت  بالعرق، مبلَّلة استيقظُت   
 أريد جدوى، بال بغزالة االتصال حاولُت . نائة أمي كانت حيث املجاورة

 العراقي املهاجر حبِّ  عن قليًال  تتوقَّف أن أريدها ُمتعبة، إ�ِّ  لها أقول أن
 املرء ياب ل إذا: «معي تزح كانت الوقت، يف رشوط بال صديقتي وتعود

 تط� قد التي باألم يفكِّر: ألُخربك غزالة يا تعايل »الوقت؟ طوال يفكِّر فِبمَ 
هيّ  بالطعام ويفكِّر. لاظة أيِّ  يف ايّ  غ� الشَّ  هل أوف املعّقم، وغ� الصِّ
 الاّد؟ هذا إىل جائعة أنا
 

 طبخ توّىل  وك� الدوام، عىل املطبخ يف نجيب الطبَّاخ كان البار بيت يف
 ثم لكشمي ثم سوناتا تولّت أحد، وجباته عىل يجتمع ل الذي طعامنا
 سندويتشات وإعداد غرفنا وترتيب وإلباسنا وتاميمنا إطعامنا جوزف�
ل ألنَّنا اليوم نهاية يف بها نرمي التي املدرسة،  املقصف، عىل التزاحم نفضِّ
 يف الخرائط ورسم الاساب يف الصعبة املسائل َحّل  الج�ان بنات وتولَّت

.  علينا تغدقها أمي كانت التي الجديدة العمالت أوراق مقابل الجغرافيا
 

٥٠



 ل ولكنَّها تزوَّجته، ملا تركتها التي املدرسة إىل للعودة حملها أب حاول  
 واحد، صف من ألكث واالمتاانات والواجبات املسائيَّة الصفوف عىل تصرب

 غنائها إىل لتعود نهائيًا، الدراسة وودَّعت الثانوي، األوَّل بشهادة فاكتفت
 وح�. والشواطئ األسواق يف صديقاتها مع وجوالتها ومكياجها ورقصها

 لتذهب إقناعها حاول لندن يف والدكتوراه املاجست� إلك�ل أب سافر
كت ولكنَّها معه، واألطفال  بأمِّه يأت أن فاضطرَّ  البار بيت يف بالبقاء تسَّ

ة الغرفة يف أّمه فسكنت مأمن، يف أوالده أنَّ  ليتأكَّد معنا، لتقيم  املُعدَّ
ة . األمور بزمام فوًرا وأمسكت أمي لجدَّ

 
ة العجيب، بيتنا تصميم أفهم ول صغ�ة كنُت     املتقابلتان الغرفتان خاصَّ

 أب غرفة تضمّ  ملاذا أفهم ول كجرس، بينه� املعلَّقة العرش وغرفة لوالديّ 
 برّ  أمِّي غرفة يف التلفزيونات شاشات تكرب ح� يف العمالقة، املكتبة هذه

ت تقيم ملاذا أفهم ول السنوات،  علينا لتلقي معنا، املتسلِّطة، ألب، جدَّ
 كنَّا الذين نان وعشاء، غداءٍ  كلِّ  يف نجتمع أن تُجربنا أن وتااول أوامرها،
 نزيح أن بعد املطبخ طاولة عىل من نشاء وقت أي يف وجباتنا نخطف

 الخس ونرمي النعناع، وأوراق الزيتون بابَّات نقذف جانبًا؛ األطباق زينة
 ورود، شكل عىل املناوتة الط�طم ونهرس قوارب، شكل عىل امللفوف

 الكرة ألعاب أو الكرتون لربامج نعود أن قبل ُ�كن ما بأرسع الطعام نلتهم
. الخيول مداعبة أو
 

 كانت املطبخ يف أو الكث�ة البيت ممرَّات أحد يف أمي نصادف كنَّا ح�  
 فنُبادلها فجأًة، رأتها جميلة لعبة كأنَّنا صدرها، إىل وتضّمنا بفرح، لنا تبشُّ 

 جدت تااول ح� أحيانًا يتقلَّص وجهها كان. حريَّتنا إىل وننفلت الفرح،
 غرفتها إىل تنساب بل شيئًا تقول ال ولكنَّها الدرس، أو النوم عىل إجبارنا

٥١



لة أفالمها الخاّص  تلفزيونها يف لتتابع  عمر برسوب أبًدا تكرتث ل. املفضَّ
 القطط بإلقاء فيصل بولع وال مبكرة، سنٍّ  يف ماجد بسهرات وال املتكرِّر،

. الج�ان آبار يف امليِّتة
 

 دولٍ  يف سف�ًا أصبح حتى الخارجيَّة وزارة يف تدرَّج ثمَّ  الدكتوراه أب أكمل  
ة، ًال  اإلجازات، يف إالَّ  نراه ال عدَّ  باب نفسه عىل مقفًال  ثمَّ  بالهدايا، مامَّ
 اكرتاثنا قلَّة من أمِّه بشكاوى يَأبَه ل مكتبته، رفوف يف غائًصا غرفته

ا بقوانينها،  قطّ  يسمح ول الارص، أشدّ  واحد يشءٍ  عىل حرص وإ�َّ
. الفروسيَّة: فيه بتفريطنا

 
 لوزة، أسميتُها فرًسا أب أهدا� الدروس، ابتدأت السادسة يف كنت منذ  

 ظهر عىل مدرِّب مع أو أب مع جوالت وأحببت بها، تعلَّقُت  ما ورسعان
. لوزة

 
 رأس: الااسوب شاشة عىل امللكة مغني صورة عىل أصابعها مرَّرَت  

 ولاية كثيف شارب. تعرف ال اضطرار؟ أم اختياًرا تاًما، أصلع بيضاوي
 عىل أصابعها مرَّرَت. للخد االمتداد قبل وتتوقَّف الذقن تغطِّي خفيفة

 تعرفه الذي الوحيد الشخص أنَّه وفكَّرت الدائريَّة املعدنيَّة النظَّارات
 انفتاًحا ضاكته كانت إن تفهم ول ضاحًكا كان. دائريَّة نظارات ويلبس

يَّتها من سخريَّة أم الاياة عىل . جدِّ
 

 بنتزوَّج نان: «الفكرة من سِخر ُصَوره كّل  إليها يرسل أن منه طلبت ح�  
 يف الفرنسيَّة باملدرسة املتأثِّرة رسوماته من باملزيد إليها وأرسل ،»عيني؟

 بطريقة امللكة مغني يشغف موبيوس، بالفنَّان وتاديًدا الكوميكس،
٥٢



 تظهر التي الصااري يف صارائه أصداء يرى األلوان، واستخدامه تاب�ه
عة بأشكال  من موبيوس الفنّ  شفى وك� الفرنيس، الفنَّان أع�ل يف متنوِّ

 عىل كانت. وهجرته طفولته جروح من هو شفاه عنه، ُمتخىلَّ  طفًال  كونه
اًما موبيوس يكن ل إن سؤاله وشك  تظن، كانت ك� العلمي للخيال رسَّ

 سَعْت  أنَّها أدركت برتدُّدها الحًقا فكَّرت ح�. ما لسبٍب  أحَجَمْت  ولكنَّها
 أنَّها أخربته تناقشه أن بدل إذن. التعليميَّة لهجته تجنُّب إىل تاديًدا

 من الرَّغم عىل إليها، بعثها التي املجلَّة يف رسوماته بشاهدة استمتعت
ة بها كتبت التي اللُّغة تفهم ل أنَّها  تامل الوجوه أنَّ  لَفتَها املرفقة، القصَّ
ة وأعجبتها مالماها، عىل الشخصيَّة وقصصها تاريخها آثار  زاوية خاصَّ

 الشديدة، ح�سته إىل أدَّى ما وهو لوحاته، يف الطائر ع� منظور الرَّسم،
 وإعجابها باهت�مها فرحه كان. رسمه يف األسلوب هذا رشح يف وتدفُّقه
 تجاه حقيقي غضب مع يتقاطع أنَّه تُدرك أنَّها لوال تاًما، طبيعيًا سيكون

 مجلة يف نُرش مقال بسبب أيَّام ثالثة ينم ل أنَّه مرَّة لها أرسَّ  نقد؛ أيّ 
ا بقسوة، رسوماته انتقد مغمورة  ل اللُّوحات إحدى إنَّ  غزالة قالت إن أمَّ
 ثمَّ بفتورٍ  ومن أخفاه�، مه� وصدمته بذهوله فوًرا تاّس  فإنَّها تُعجبها،
ها، م�َّ  أيَّام، بضعة يستمرّ  قد معها حديثه يف حتمي  للتَّفك� ودفعها ح�َّ

ا صغ�ة تزال ما كونها يف  أيَّةِ  عىل أحبَّت التَّعقيدات، هذه فهم عىل ربَّ
ة إليه، االست�ع حالٍ  . أحالمه إىل خاصَّ

 
 مايازاك يد عىل التتلمذ بفرصة ياظى أن امللكة مغني أحالم أعظم كان  

 امللكة مغني حلم والسيناريست، واملخرج، العظيم، األنيمي فنَّان اليابا�،
 الذي »غيبيل «استديو يف نهار ليل يعملون الذين مريديه، أحد يكون أن

 مايازاك، عن امللكة مغني لها ياك. العال يف األنيمي أفالم أهم ينتج
دة العالقات أفالمه يف �زج كيف  والخيال، والتكنولوجيا بالطبيعة املعقَّ

٥٣



 يد يف يدها فتتخيَّل بالعنف، ميلء عال يف نفسه اإلنسان يجد وكيف
. الجرياة الطبيعة ويطبِّبان الغابات، أرواح يجذبان امللكة مغني

 
ا    الاكايا هذه كّل  بداخلها أنَّ  تكتشف ل الاكايات، مًعا جذبته� ربَّ

 واألوالد الاارض حول تدور حرير مع أحاديثها معظم عرفته، حتى
 ك� الفكر يوقظ يشء آخر، يشء امللكة مغني مع أحاديثها لكنَّ  والعمل،

. حيًا ويبعثه املايض يوقظ
 

 كلَّ  له� وتغني بالتوأم حامًال  كانت ُمذ هكذا وعذبًا دانيًا الاب يكن ل  
 ل أنَّها من الرَّغم عىل. ُمدهش بتناغم بطنها يف فيتارَّكا تنام أن قبل ليلة
 يف حب كّل  حازَتْ  أنَّها تشعر كانت أنَّها إالَّ  عرشة الثامنة تعّدت قد تكن

ة تقوم أن يزعجها ل. رشوط بال لها وأصباا ولدته� بعدما العال  مرَّات عدَّ
ل أن وال بالتناوب إلرضاعه� اللَّيل يف ت. مرَّتْ�  الاّفاظات تُبدِّ  أنَّها أحسَّ

 رائاة أنَّ  رضيعة، بأغصانها تعلَّقت التي الهواء شجرة من أخ�ًا هبطت
ة، بكلِّ  بها تتشبَّث خرضاء حقيقيَّة أغصان الغّضة الولديْن  ليس أغصان قوَّ

 بأمانها تاس طفلة وهي كانت وإن قبل، من تعرفها ل العال، يف شبيه لها
 يتكرَّر ل وآسية سعدة من الالمرشوط الاب. آسية كنف يف وصالبتها

 بهذا يوجد أن يستايل الخالصة العاطفة من النوع هذا أنَّ  فهمت. ثانية
 ل اختفْت، وآسية ماتت سعدة لكنَّ . البالغ� ب� الذات وإنكار الصفاء

 مع تّس  ل. القديم الذنب عن تستفتي وهي القنوات يف صوتها إال يبَق 
 مغني الغريب؛ للمهاجر نكشته لكنَّها آسية، اختفاء جرح حرير صديقتها

. امللكة
 

٥٤



 هي تغني أن األدوار، يتبادال أن ليلة ذات امللكة مغني منها طلب عندما  
 أغنية يف تفكِّر أن حاولت أغنية، أي ذاكرتها يف تجد أال فاجأها له،

 عن عجزت ولكنَّها األيَّام، هذه رائج مقطع يف أو قد�ة، رومانسيَّة
 بارج قالت األطفال، بهدهدات إال تسعفها ل ذاكرتها نغمة، أي استاضار

 سعدة كانت التي الهدهدات من لك أغني أن �كن هل: امللكة ملغني
 ؟ معها ونردِّدها الاوش يف الابل نطّ  نلعب ونان لزهوة تغنيها

 
 يُعنى العال هذا يف أحًدا أنَّ  تُشعرها التي الضاكة امللكة، مغني ضاك  

! غنِّ : قال أجلها، من ويضاك بها
 

عة يف صوتها قَِويَ  ما رسعان ثمَّ  وتردُّد، هون عىل الغناء يف رشَعْت     س�َّ
 يف لتقذفها إبطيْها من الرَّضيعة ترفع وهي سعدة نغمة مستعيدة الهاتف
فها الهواء :  وتتلقَّ

 
 وباوطّيه بطني بأرشخ فيه زينٍ  من حلييل يا  
 جونيته من أمه يطعم غوييته من حلييل يا  
 باشلّه ورايس عيني فوق كله الزين من حلييل يا  
 

 التي الهند جوز حلوى إىل فمها يف الكل�ت تاوَّلت الغناء، يف استمرّت  
 إىل مابوبة، رضع من اإلناء يف يشخب الفجر حليب إىل سعدة، تعّدها
ت الرقاق، خبز مع فمها يف تذوب بالسكر الزبدة  يف صوتها برتدُّد أحسَّ
غ�ة والكهوف الجبال  ُخطى ُمتتبِّعةً  األعشاب لتجمع تناني وهي الصَّ
 ذات الخرضاء األسطوانيَّة بأغصانها البابو شج�ة بوضوح رأت سعدة،

٥٥



يها الزغب،  أغصانها، من عَشه يبني البلبل ألنَّ  البلبل، شجرة سعدة تسمِّ
.  للمستشفيات الرافضات العجائز رمد لعالج أوراقها تقطفان كانتا

 
 عجزها تفهم ال هي وجهها، تبلِّل الدموع كانت الغناء عن سكتت ح�  

 يف للعيد ذهبوا الخوير، إىل عائلتها مع انتقلت أن منذ بلدتها، زيارة عن
ها هدم ثمَّ  ثالثًا، أو مرَّتْ�  باط شعرات  دار إىل البيت لياّول الاجرات عمُّ
 األفالم لعرض الربوجكرت يشبه وما والتَّسجيالت الكرايس لها جلب سين�،

تها اختارت األبيض، الجدار عىل . املرشوع مؤيِّدةً  معه البقاء ملياة عمَّ
 املقعد أصبح كيف مبارشة، الدار باب خلف عال مقعد عىل ملياة تجلس

 وأمامها عليه تجلس كانت يعرف، أحد ال العلو؟ بهذا العادي البالستيك
 عىل ومكتوب مدريس، دفرت من بعناية مقصوصة أوراق بها صغ�ة منضدة

 تشمل ال. بيسة ٥٠٠ السين�، لدخول تذكرة: ورديء كب�ٍ  بخطٍّ  كل منها
. البارد

 
 فملياة املبلغ، دفع بجرَّد التذكرة هذه عىل ياصلون ال الناس لكنَّ   

لهم تاّب  ًال، تأمُّ  الكريس عىل وهي إليهم منها تنظر التي الزاوية تاّب  أوَّ
 يف به تاتفظ الذي النيفيا بكريم وجهها بثور دهنت قد تكون العايل،
جة غ�ة الثالَّ  شفتيْها عىل الفازل� من خفيفة ملسة ووضعت بغرفتها، الصَّ

 السين� دخول يف باط شعرات أهل وماطلَْت  الشفاه، بأحمر طالئها قبل
 ـ استثناء بأيِّ  تسمح ولن ـ الجميع بأنَّ  تتأكَّد حتى املستطاع قدر املنزليَّة

 اليافعون يخاطبها وحتى عملها، أهمية وقّدروا وجودها، الحظوا قد
 كان. األفالم يف ك� ملياة آنسة ـ حًقا يبهجها ما وهو ـ أو ملياة بأختي
 الكبار وكان املعّفرة، مالبسهم بشأن التَّْوبيخ بعض يتلقون سنًا األصغر

 الئقة هيأتهم كانت إن كل�ت بال تقّرر التي نظراتها لفاص يخضعون
٥٦



 السين�ئيَّة آلته ويشغل األنوار أخوها يطفئ وح�. ال أم السين� لدخول
 كب�ة ورقة عليه املعلَّق املقعد عىل تجلس كانت األبيض الجدار عىل

غ�ة منضدتها أمامها وتضع ،»ماجوز«  بيبيس علب ثالث وعليها الصَّ
 من الرَّغم وعىل الفيلم، من ساعة ربع أوَّل تنتهي أن قبل تباًعا ترشبها

ى فهي ذلك  عنه حجبت أنَّها أو تجشؤها، سمع أنَّه يزعم شخص أيّ  تتادَّ
 ل السين� مرشوع ولكنَّ . املستمرَّة رأسها حركة بسبب الشاشة رؤية

 إىل عنه انرصفوا أن األوىل ح�ستهم بعد األهايل لبث ما إذ طويًال، يصمد
.  الفضائيَّة القنوات

 
ة وعادت املهّدم، البيت زيارة عن غزالة أرسة انقطعت    ملياة العمَّ

 معاقبة وقرَّرت يشء، أيِّ  يف النجاح يف أملها خاب لقد الخوير، إىل مابطة
.  العائلة

 
 صوت حيث آخر، زمان يف أنَّها فاكتشفت �ِت؟ هل: امللكة مغني صاح  

عات تخلع أن وكادت. فعًال  سأنام: تتمت. األحياء مع يجعلها فقط  س�َّ
 طفًال  سعدة تنجب ل ملاذا: «بالسؤال امللكة مغني باغتها أن لوال الهاتف،

ا فوًرا أجابت ،»زهوة؟ فقدت بعدما آخر : اإلجابة يف كلّه عمرها فكَّرت كأ�َّ
ا« ا. جديد مولود يف نفسها مساماة يف ترغب ل ربَّ  تظّل  أن أرادت ربَّ

 سعيدة ليلة له تنَّت. »أخرى لنسخة ظلٍّ  إىل تتاوَّل فال فرادتها لزهوة
 .ونامت

 
:  زهوة تهدهد سعدة سمعت نومها يف  
 خيل راكب وأبوها الغيل تخوض زهوة  
 مكبّة ملو صوغك الابّة ويا زهوة  

٥٧



كيز أرادت للمدير، تسليمها قبل الفوات� تدقيق عليها كان الصباح يف    الرتَّ
: سعدة صوت تسمع ظلَّت ولكنَّها أمامها األرقام يف
 

 َحيّة وأمها زهوة تعرّس  
 وَغيّة زَْمطَة لها وتسوي  
 

 أمها يدي غ� إنَّه� وتتلقفانها، زهوة تقذفان وه� سعدة يدي ترى  
 عرضت أمها أنَّ  من الرَّغم عىل. تتلقفانهم وال الرُّضع تقذفان اللَّتْ�  فتايَّة،

 الرشكة هذه يف مااسبة وظيفة عىل غزالة حصلت ملا بالتوأم تعتني أن
لت غزالة أنَّ  إالَّ  تخرُّجها بعد املرموقة  برَّرت. حضانة يف تودعه� أن فضَّ

ة وزوجها أوالدها مع الخوير بناية يف تعيش تزال ما التي ألمها  والعمَّ
 بالعار إحساسها دارَتْ  ،»املدرسة ويدخالن سنتان أو سنة كلُّها: «ملياة

. أمها يدي تأتن وال الغريبة األيادي طفليْها عىل تأتن ببساطة ألنَّها
 

 عفراء زميلتها عينيْها، يغيش األوراق نسخ آللة األخرض الضوء كان  
 وعادت عليه عفراء فاستندت اآللة غطاء أنزلت توقُّف، بال تتادَّث
: صوتها رفعت ،»ماذا؟: «غزالة صاحت عاليًا، اآللة صوت كان للكالم،

 ووضعت اآللة غطاء غزالة فتات ،»طوابق أربعة من الكيكة كانت«
 نعم: «بجذل عفراء فردَّت ،»الكيكة؟:«تقول وهي األوراق من مزيًدا

.. نعم.. فهمت: «رأسها غزالة هزّت ،»عريس العرس، كيكة …الكيكة
 فلاقتها ملكتبها واتَّجهت حملتها ثمَّ  األوراق ترتب أخذت ،..»جميل
 ،»ماذا؟ لون: «مكتبها عىل غزالة جلست ،»لون؟ أيّ  تازري لن: «عفراء
.. نعم: «فهمهت ،»عريس كيكة الكيكة،: «وقالت تربًُّما رأسها عفراء فهزّت

 وقالت وجها عىل نظرتها ركزت غزالة، قُبالة وجلست كرسيًا سابت ،»نعم
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: بضيق عفراء فتنهدت ،..»وردي؟: «برسعة ردَّت ،»إذن؟ لونٍ  أيُّ : «بفرح
 تنتهي أن بانتظار املدير كان ،..»احزري قد�ة، موضة الوردي حبيبتي يا«

 وانكبّت األخ� سؤالها فتجاهلت له، وتسلِّمها األوراق ترتيب من غزالة
 العسيل، اللَّون من طوابق خمسة أوه: «حديثها عفراء واصلت الورق، عىل

 تعرف� املدعوين، لكلِّ  مفاجأة كانت الطبيعي، العسل بلون كر�ا تصوَّري،
 الكريس، من تنهض وهي لها غزالة ابتسمت ،»اللَّون؟ هذا اخرتت ملاذا

 حين� تاًما الباب عىل واقفة كانت عفراء لكنَّ  املدير، لغرفة وتتَّجه
 يا ال: «قالت ،»عرفت؟ هل …هه: «بعيْنها تغمز وهي قالت خرجت،

 لن ال ال:«وأرصَّت فضاكت ،»العسيل؟ اللَّون إذن ملاذا …أعرف ل عفراء
 ولكنَّها فيه، لتفكِّر الكعك لون غ� الكث� غزالة لدى كان ،»فكِّري أغّشك،

 جذًال  عفراء صفَّقت ،»فستانك؟ لون ألنَّه: «بنعومة لها وقالت تاسكت
 عسيل، بفستان   عروس..تصوَّري.. برااافو: «غبطة يف نفسها حول ودارت
 أبيض شخصيَّتي، اختالف عن يعربِّ  مختلٌف  يشءٌ  قنبلة، مفاجأة، كانت
ا طعم؟ بال الذي اللَّون هذا من العرائس تّل  أال أبيض، أبيض  العسيل أمَّ
 رأسها غزالة هزّت ،…»فعًال  عنِّي يعربِّ  إنَّه ومختلف، راقٍ  لون ملك، فلون
..». فعًال .. فعًال : «تردِّد وهي

 
غ� املطبخ إىل غزالة اتَّجهت    فهناك الخميس اليوم بالقسم، امللاق الصَّ

 والشاي والكتشوري املندازي من كالعادة يتألَّف للموظَّف� إفطار
 يدي يف تفكِّر وهي الشاي ورشبت شهيَّة، بال املندازي قضمت بالاليب،

 سعدة ترَ  ل الطوبج، عىل تخبز وهي الفجر يف املبتّل  وشعرها سعدة
 أن آسية أرادت كلَّ� تبك كانت التي وهي زهوة، بكت إذا إالَّ  غاضبة
 دوًما آسية عىل كان الج�عيَّة، باأللعاب لتلاق والصبيان البنات مع تخرج

. أختها مالعبة إىل لتعود فريقها زعامة عن تتخىلَّ  أن
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: قفزت لكتفها، املتالحقة بالهزَّات غزالة يد من ينزلق أن الشاي كاد  
 هنا إىل هربِت  ضبطتك، ههههه: «عفراء ضاكة جلجلت ،»حدث؟ ماذا«

 رأيي: «املطبخ طاولة عىل الكوب غزالة وضعت ،»رأيك عن تخربيني ال ك
 والكيكة فستا� حبيبتي، يا العسيل اللَّون يف: «رأسها هزَّت ،»ماذا؟ يف

 بنعيمة؟ سمعت هل عسليَّة، كلّها واملالعق، األطباق القاعة، وإكسسوارات
 أن عرضت الطبيعيَّة الزهور حتى تصوَّري رائعة، حفالت متعهِّدة إنَّها

 نسيت …خسارة جًدا، مرتفعة كانت التكلفة لكنَّ  العسيل باللَّون توفِّرها
ًعا كان تاجي أنَّ  أخربك أن  جاء� فعًال، طبيعي لؤلؤ الاقيقيَّة، بالآللئ مرصَّ

 طابق كم تعريف…حقيقي ذوق فتاة إنَّها سلمى، زوجي، أخت من هدية
 ذاقها ملا البيض، والوردات العسليَّة بالكر�ا تصوَّري، طوابق، ستة الكيكة؟

 شكلها؟ تخيَّلت خفيف، دمه أصًال  هو عروسه، ستنسيه إنَّها قال زوجي
 قد�ة، حركة أحسستها وعروسة، لعروس سكر بتمثالْ�  أزيِّنها ل طبًعا

 جلست وراءها، وعفراء الضيِّق املطبخ من غزالة خرجت ،…»زمان وشغل
 الا�م، باب عىل وعفراء الا�م إىل ذهبت أمامها، وعفراء مكتبها عىل

 وأنَّ  صغ�ة، أملاسات وثالث أبيض ذهب لبنان، من الدبلة إنَّ  عرفت
 البنات لكنَّ  الثمن، معقولة شعبيَّة لفرقة رتبت الافالت، متعهِّدة نعيمة،

 ُ�كن هذا كّل  لكن …أجنبيَّة أغا� وطلب »ح�ان قلبي ح�ان «من مللن
 العسلية، الكيكة الكيكة، هو عفراء، قالت وصفه، ُ�كن ال الذي تصفه، أن

. »غًدا الصور ألبوم لك أحرض رضوري حبيبتي، يا: «ولهذا
 

 إالَّ  لغزالة تقولها جملة كلِّ  يف املزروعة »حبيبتي «كلمة من الرَّغم عىل  
 تفهمه ل البدء يف معها، عفراء تعامل يف االستعالء من خفيًا نوًعا هناك أنَّ 

سته بعد في� لكنَّها تاًما،  يستمددن شابات أخريات؛ زميالت تعامل يف تلمَّ
 بخيًال  الزَّوج كان إن يكرتثن ال متزوِّجات، كونهن هو واحدٍ  يشءٍ  من الثقة
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بًا، أو خائنًا أو قاسيًا أو ا متعصِّ  ل غزالة وأنَّ  به، ياتفظن أنَّهنَّ  باقيقة وإ�َّ
 وتسمع العظيم، النجاح ِحزنَ  وكأنَّهنَّ  عيونهنَّ  ملعة ترى. بزوجها تاتفظ

 الرابعة تتجاوز ل التي هي عليها، املتعايل العطف نربة أصواتهنَّ  يف
 telegram @t_pdf  مكتبة .أب بال طفلَْ�  وترّب  والعرشين

 
 انتهاء وقت ينتهي عمًال  تجد أن دائًا تنَّت منهكة، البيت إىل عادت  

 الرشكة، هذه يف الطويلة العمل ساعات يف عالقة ولكنَّها ابنيْها مدرسة
 رسعة آخر، عمل عن الباث يف تاًما جادة غ� أنَّها لنفسها اعرتفت
 إىل عادت كلَّ� صعبًا، استبدالها تجعل رشكتها يف املغري والراتب الرتقيات

ا أن دون من يلعبان التوأم تجد البيت  الذي واألكل املدرسة ثياب يُغ�ِّ
ا ُ�س، ل الصباح يف له� تركته  الثالث يف برعايته� الـُمكلَّفة املربية أمَّ

 الرشكة من أّمه� ومجيء املدرسة من مجيئه� ب� تفصل التي ساعات
ا  وتصيح غزالة، منه تدخل أن فور الباب إىل تتَّجه شيئًا، تفعل ال فكأ�َّ
 بارير اتَّصلت ثمَّ  الطفلَْ�  شؤون غزالة أنَهت. »األكل رفضا: «خارجة وهي

: االنرتنت عرب
 تعودين؟ متى حرير، يا أفتقدك ـ  
 …بعد أعرف ال ـ  
 أّمك؟ حال كيف ـ  
 قمصان من صادفها ما كّل  ولـمَّت بالتينيوم مجمع إىل أمس ذهبنا ـ  

. القياس حتى وال السعر بطاقات يف تنظر أن دون من حريريَّة
ا حرير، يا بأس ال ـ    تات مازالت الوالد كارد كردت. هذا يسلِّيها ربَّ

 ترصُّفك؟
 نعم ـ  
. إذن تزعجيها ال ـ  
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 املستشفى يف املرتجم� وأنَّ  املتارِّك، الكريس رصير يزعجها. أزعجها ال ـ  
ثون ة، بعربيَّة يتادَّ  وأنَّ  الاارة، يام التام شوربة من ممنوعة وأنَّها مكرسَّ

. قريبًا وسيموت مريض تايلند ملك
 

 الذهبي بالخاتم سعدة يدي ترى ماتزال كانت تقوله، ما غزالة تجد ل  
 ماذا وتفكِّر زهوة، ولدت بعدما زوجها لها أهداه الذي األحمر الفّص  ذي
 بارقة رغبت حرير؟ أم تفعل ك� بالتسوُّق الازن من سعدة سخرت لو
 ينهِ  ل بعد، ياّل  ل اللَّيل ولكنَّ  هذا، عن امللكة مغني مع تتادَّث أن

 واالستا�م، والعشاء الكرتون، وبرامج املدرسيَّة، الواجبات الولدان
. آليَّة بطريقة البيت يف تتارَّك وهي امللكة مغني يف تفكِّر فأخذت

 
 إىل متخيل� رشكاء استدعاء: عنها تتخىلَّ  ال عادة السويديَّة لزوجته    كان

 التي الشخصيَّة عىل مسبًقا يتَّفقان مث�ة، اللُّعبة كانت البدء يف. الفراش
 أملانيَّة سياسيَّة فرنسيَّة، أزياء عارضة شه�ة، سويديَّة ممثِّلة: معها سينامان

 هو أرص (املغربيَّة جارته� ،)رسيره� عن ساقاها فاضت هذه (طويلة
 املرسم يف الصينيَّتان زميلتاه ،)وقتها بالعربيَّة فاحشة كل�ت استخدام عىل

 برور وهكذا ،)مرَّة آخر جعلها اسميْه� نطق وصعوبة االزدحام لكنَّ (
 الرشيكات هؤالء بدون مستايلة الفراش أالعيب أصبات الوقت

 خيالها، يُاجِّم هذا إنَّ  قالت اإلناث، من زوجته ملَّت ثمَّ . الوهميَّات
: مضض عىل تقبَّل ذكور، رشكاء تخيُّل من بدَّ  وال األكرب، الدور له ويجعل
 النادي يف التنس مدرِّب ثمَّ  البدء يف بيكهام وديفيد كلو�، وجورج أوباما،

 ذات وجده حتى التنس، مدرِّب ثمَّ  التنس، مدرِّب ثمَّ  ماملو، يف الريايض
. الفراش يف فعًال  معها يوم
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 لكنَّه الهرب التنس مدرِّب أراد الزوجيَّة، فراش عىل امللكة مغني وقف  
 معدنيَّة، عمالت من بجيبه ما يُفرغ أن: صغ�ًا طلبًا منه وطلب احتجزه

. يخرج تركه ثمَّ 
 

 ويف تيض، كانت ك� األيَّام مضت إطالقًا، املوضوع يف وزوجته يتادَّث ل  
 مدرِّب بعمالت فيها احتفظ التي الزجاجيَّة العلبة أخرج هادئة ظه�ة
ها التنس  الطفلة ستأخذ إنَّها وقالت زوجته نهضت. متواصًال  رًجا ورجَّ
. كريم اآليس لرشاء

 
 أحرض نامت، قد والطفلة الهدوء شديدةِ  أمسيةٍ  ويف أيَّام، بضعة بعد  

 بالخروج همَّت زوجته، أمام وهزَّها املعدنيَّة العمالت علبة امللكة مغني
 أرجاء يف يرنّ  العمالت صوت ظلَّ  متصلِّب، بجسدٍ  الباب حجز ولكنَّه
 امرأته ورحلت انتهى، قد زواجه� كان أسبوعْ�  من أقل يف. الهادئ البيت

. بالطفلة
 
 2011 يوليو 6  
 

 من منعي عىل أب تارِّيض أن عىل تجرؤين كيف: «غاضبًا عمر ب اتَّصل  
. »أمي عىل االطمئنان وأريد الصيف، إجازة يف نان بانكوك؟ إىل السفر

 
 وال طفولتنا، يف ُمتقاربَْ�  كنَّا عام، بعد عاًما هكذا وعمر أنا تباعدنا كيف  

 يف تلك الشقاوة عرصونيَّات كّل  ذابت أين. ذلك بعد حدث ماذا أعرف
 البار؟ بيت
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 شجرَتْ  ب� صغ�ة حص�ة عىل يجلس أن أصيل كل للبستا� يالو  
 نفهم ال ألغا� مستِمًعا بجانبه، التَّسجيل جهاز واضًعا واللَّيمون، املانجو

 األكرب، أخوه الطبَّاخ، يخرج أن منتظرًا اآلهات، غ� الطويلة مدودها من
 منها يغرتفان صغ�ة، وسكرية بالاليب، الشاي من بكوبَْ�  املطبخ من

 من طبًقا أحيانًا يضعان الشاي، يف يذّوبانها مالعق ست أو خمس
ة، فطائر أو بينه�، البسكويت . بلغته� الاديث يف ويستغرقان ماالَّ

 
 يف ولكنَّنا اللَّعب يف باالنشغال نتظاهر املقابلة، الجهة يف وُعمر أنا نجلس  

 اعت�ًدا كث�ة وشكاوى حكايات فنخرتع يقوالنه، ما تخم� نااول الاقيقة
: الاوار يف اسَميْه� تكرار هو نفهمه ما كل أنَّ  مع بينه�، اإل�اءات عىل

. وكريم نجيب
 

ا يبدو البستا�، هو كريم    إىل كلّه مرسَّح شعره طوله، فرط من معوجَّ
ت تقول الهند، جوز زيت رائاة منه وتفوح اليسار الجهة  مجرَّد إنَّه جدَّ

ر، فتى  األحيان من كث� يف. غرسة بأيِّ  العناية يجيد وال وكسول، متذمِّ
غ� ُمسجله من الصادرة األنغام مع الت�يل يف ينغمس  يفيض حتى الصَّ

ة النبتات ويُغرق املاء  إىل وُعمر أندفع الـُمنتظَرة، لاظتنا هي تلك. الغضَّ
 من حناء بوضع ُعمر ويتظاهر الوحل، يف أقدامنا نجرجر املوِحلة، األرض
ت تفعل ك� قدمي يف الط�  أو إلينا، كريم ينتبه ح� قدميْها، يف جدَّ
 لعبة إىل الطينيَّة بأحذيتنا زمجرته من هربنا قد نكون االنتباه، يف يرغب
 يف بهاراته إطالقا له عالقة ال لسبٍب  كريم عىل يُبقي كان أب لكن. أخرى

ا البستنة، . نجيب األكرب، ألخيه وإكراًما ُمداراةً  وإ�َّ
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 يف حارتنا إىل ،)نجيب مامد: مركب الكامل اسمه (نجيب مجيء كان  
 الذي البنجاليِّ� أوائل من كان فقد احتفاليًا، حدثًا مولدي قبل الث�نينيَّات

 أمل ومنتهى البكر الولد هو. البيوت يف الخدمة ُمرتِض� الاارة يف استقرُّوا
 راتبه لوالديْه أرسل أن يلبث ول عمره، من عرشة السادسة يف غادر أرسته،
 راٍق، فندق يف طبَّاًخا أنه اشتغل فيها يُخربهم طويلة ورسالة بأكمله، األوَّل
. الصاون وغسل الخضار تقطيع يف يعاونونه أشخاص خمسة هناك وأنَّ 

 
 يف الطهي إتقان من نجيب تكَّن بسببها، أو سنِّه، حداثة من الرَّغم عىل  

ت قال قيايس، وقت  حياته، طوال له طبخت أّمه أنَّ  َوِجال حائرًا لجدَّ
ت فأدخلته  والهريس، والقابويل املرق أتقن حتى تخرجه ول مطبخها جدَّ

 الهّش، الُع�� الخبز عجينة يكوِّر كيف عرف وحتى والبالليط، واللقي�ت
. أصابعه أو الخبزة تارتق أن دون من الاار الطوبج عىل يفردها وكيف
 الاار الزيت يف البوري يغمس وكيف املقالة يف الشبات يخبز كيف علّمته
 أنَّ  وأفهمته الرباتا يعجن وهو رأسها هزَّت املناسبة، اللَّاظة يف لينتفخ

ا املخبوزات هذه  وختمت الهنديَّة، القارة شبه من عندهم، من جاءت إ�َّ
 رأسه، نجيب فهزَّ  ،»إليكم رُدَّت بضاعتكم هذه: «بالُفصاى حديثها
 �ً . عمله إتقان عىل ُمصمِّ

 
ت خلطت الكاملة، ثقتها نال ح�    نبيذ الّشواء؛ أبزرة أمامه بيديْها جدَّ

 أرته املطاون، األحمر والفلفل والكمون والكركم الثوم مع اململَّح التمر
 ِخَصاف يف وتُدفَن املوز بورق تُلَّف أن قبل كاملة الذبياة تُبهَّر كيف

 البيت ليعبق الّشواء يُفتَح ثمَّ  ليوَمْ�، بالجمر املُسخَّن الرتاب تات سعفية
 االستديو، يف الـُمصوِّر صديقه إىل راكًضا نجيب أرسع توابله، برائاة كلّه

 الّشواء خَصف قرب واقًفا نجيب لتصوير البيت إىل بكام�ته هرع الذي
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 عىل دليًال  بنجالديش يف أهله إىل الحًقا أُرسلَت التي الصورة للتّو، املفتوح
. نجيب مامد الشيف يف» الراقي الفندق «ثقة

 
 الخارج، يف دبلوماسيًا عمله بداية يف قالئل لسنوات أب مع نجيب سافر  

 األطباق أعقد تاض� عىل بسهولة قادًرا وغدا العاملي، الطبخ أرسار فتعلَّم
ته الذي اليابا� السويش عن ناهيك واإليطاليَّة، الفرنسيَّة  ذروة أمي عدَّ
 أمام متباهية صاار، يف البار بيت يف نجيب استعادت ما فرسعان إبداعه،

 بالربتقال، املاشو البطّ  طهو يف أحد ينافسها ال التي بهاراته صديقاتها
 اكتَفت الذي طبًعا، والسويش الشوكوالته، وسوفليه باملاار، واإلسباجيتي

. الطبق يف الزاهية ألوانه بتأمُّل صديقاتها
 

 فُ�سله املدلَّل، العنقود آخر كريم، مامد األصغر، أخوه يكرب أن قبل  
 الغرفة يف مًعا فيسكنان ،»الراقي الفندق «يف أخيه إىل لينضمّ  والداه

 الخصوصيَّة إلتاحة نفسه، الوقت يف عنه واملنفصلة البار، ببيت الـُملاقة
 وكنُت  وحده، لنجيب الغرفة كانت ملا بكث�، ذلك قبل الاركة، وحرية
.  غرفته يف االختباء يل يطيُب  كان جًدا، صغ�ة

 
ة إليها أتسلَّل كنُت     مع أنام نهارية، طفلة كنُت  طاملا الفجر، بعد خاصَّ

 الذهاب سوى النائم بيتنا يف أفعله ما أجد فال الفجر، يف وأصاو الغروب
، بالغرفة الـُملاق ح�مه من خرج قد يكون. الطبَّاخ غرفة إىل  ُمستا�َّ

 صغ�ة، بفوطة املبتّل  شعره يفرك وهو ُمخطَّطًا، وإزاًرا بيضاء فانيلة ُمرتديًا
 ويعلِّق بتسامح، يبتسم غرفته، يف الوحيد الكريسّ  عىل مرتبِّعةً  فيجد�
 املرآة أمام يقف ثمَّ  الا�م، باب بجانب الجدار عىل مس�ر يف فوطته
غ�ة املربَّعة  البالستيكّ  الرّف  من ويستلُّ  الكرّيس، بجانب املعلَّقة الصَّ
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 يديْه، عىل الهند جوز زيت من قطرات ويصبُّ  أسود، مشطًا تاتها املُثبَّت
طه أن قبل القص� شعره به� يدهن ثمَّ   من إيَّاه فارقًا بهدوء، �شِّ

 مكتبة.املنتصف
 

 الخشبيَّة، خزانته بجانب مس�ر عىل دوًما معلًَّقا املكوي قميصه يكون  
 مطوية، قمصان بضعة غ� فيها أجد فال بتفتيشها، أحيانًا يل يسمح التي

 تُخيِّب تافهة أخرى وأشياء وطوابع، رسائل وأغلفة وأوراق وبناطيل، ومآزر
له إىل فأعود. أميل  البالستيكّ  الرّف  من يتناول ثمَّ  القميص، يلبس وهو تأمُّ

يَّة، سلسلة عنقها تزيِّن خرضاء عطر قارورة املرآة تات  منها ف�ّش  فضِّ
. عنقه عىل قليلة قطرات

 
ت كانت إذا    ويربط اإلزار، من بدًال  البنطال سيلبس فإنَّه موجودة جدَّ

ا ُمخرّمة، بيضاء طاقية ويعتمر وسطه، حول الطبخ مئزر ت كانت إن أمَّ  جدَّ
 واإلزار، القميص بلبس فسيكتفي البعيدة، مزرعتها يف أيَّام بضعة تقيض
ع، بُني صندل يف قدميْه ويضع  إيلَّ  يلتفت غرفته من يخرج أن وقبل ُملمَّ

 علكة ويناولني قميصه جيب يف يده يدسُّ  وهو قلبي فيخفق ُمبتِسً�،
رة، الوردي البالون اصة أو الـُمدوَّ  أو قلب، شكل عىل الفراولة حلوى مصَّ

 تفرغ ما رسعان التي لعبتي الطبّال، الفيل للعبة �ر أبو بطاريَّة يعطيني
 والشكوى للبكاء، يدفعني م�َّ  الطبل قرع عن الفيل فيتوقف بطاريَّتها
. املطبخ يف لنجيب

 
 ويقول بارج إيلَّ  فينظر جيبه، إىل يده �دُّ  وال قميصه يلبس أحيانًا وكان  
 ما بطاريَّة اشرتي يف دكَّان روح يف بكرة: الغرفة خارج إىل يقود� وهو يل
 حتى املطبخ، يف أبقى أن مني يطلب ثمَّ  زعالن، يف ما حريرو زعالن يف
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 وقت يف يُلهيني أن بعد نصيبي من يخبزها ساخنة خبزة أوَّل تكون
. العج� من صغ�ة بُكرة االنتظار

 
 من املفروق نجيب شعر البياض خالط بعدما السنوات، هذه كّل     بعد

 نجيب ظلَّ  له، مساعد بطبَّاخ جاء ثمَّ  بُستانيًا، بأخيه أب وجاء الوسط،
 العابقة برائاتها املرتَّبة، البسيطة غرفته ذكرى وظلَّت باريرو، يناديني

 عىل املعلَّقة املكويّة وقمصانه الهند، جوز وزيت الرَّخيص البخور بزيج
 طفولتي، عىل كل�ت بال أغدقها بباهج الجيوب عامرة الجدار، مس�ر

. البار بيت يف ذكريات أجمل من
 

 السكري عيادة يف دورها املنتِظرَة بجانبها، الجالسة للمرأة ملياة قالت  
: السلطا� باملستشفى

 
 الشابَّة املرأة هزَّت ،»الواحة من أصيل لكن الخوير من ملياة أختك أنا  «

وداء شيلتها من املزخرف الطرف ملياة شدَّت. بتأدب رأسها  لتبدو السَّ
 الواحة: «حولها تلتفت وهي قليًال  صوتها ورفعت بوضوح، مرئيَّة فصوصه

 النساء بعض رفعت ،»فعًال  واحة ألنَّها الواحة اسمها لكنَّ  صغ�ة بلدة
 بنربة ملياة فأكملت اإلرشاديَّة، الكتيبات طويْنَ  أو هواتفهنَّ  عن عيونهنَّ 

 شخصيًا أنا جًدا، ومتطوِّرة الجبال، ب� صاراء يف جنَّة الواحة: «أقوى
� بَفتْح بتمهلٍ  قالتها (للسين� مشاريع يف فيها اشتغلت  وسكون السِّ

 اليها التفتْت . »الشوارع أطفال لرعاية ومشاريع تجاريَّة، ومشاريع ،)الياء
 أكن ل. بها أسمع ل لألسف قرية؟ هذه الواحة هل: بدهشة بجانبها املرأة
� بكرس برسعة نطقتها (سين� دور القرى يف يوجد أنَّه أعرف ) السِّ

. شوارع وأطفال
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 فتانا وأخي أنا. عزيزت ثقافتك يف نقص هذا: شفتيْها ملياة قلبت  
 يعد؟ ول خرج فيلم تعرف�. الواحة يف السين�

 
 األقل، عىل مرَّات عرش عرضناه: «ملياة فتنهَّدت نفيًا، رأسها املرأة هزَّت  

 املرأة هزَّت »الديناصورات؟ الجوارسية، الاديقة بفيلم سمعت أكيد طيِّب
 عىل املطوي اإلرشادي الكتيب التقاط إىل تعود وهي باإليجاب رأسها

 يف الوحيد الولد وفيلم مرَّة، عرشين عرضناه: «ملياة ضاكت حجرها،
 ُمنْقطع إقبال إقبال، أختي؟ يا لك أقول ماذا مرَّة، ثالث� عرضناه البيت؟
. »السين� عىل النظ�

 
 التي البخور بعلبة حقيبتها تاشو وهي سنًا أصغر تبدو امرأة سألتها  

 لكن: «االنتظار صالة يف بضاعتها تعرض مرَّت التي البائعة من للتوّ  اشرتتها
لتم كيف  ووضعت الكريس ملسند ظهرها ملياة أرجعت ،»األفالم؟ شغَّ
 آلة: «الصالة يف املنتِظرات جميع مخاِطبةً  تجيب، أن قبل أخرى عىل رِْجًال 

 آه جًدا، ثقيلة بالباخرة، شانوها نفسها، أمريكا من وصلتنا األفالم تشغيل
 حديديَّة قاعدتها تلمع، حمراء الا�ر، مثل ضخمة، آلة! شفتيها لو

 باإلنجليزي، آرك، مون: باإلنجليزي صفراء، باروف عليها ومافور رماديَّة،
 كأنَّها لك؟ أقول ماذا متشابكة، ما إذا اإلنجليزي حروف أقرأ أعرف أنا تراه

رة، قطار عربة  مثله، وأعالها الضخم، الجرامفون يُشبه ما أسفلها مصغَّ
ي الجرامفون؟ تعرف�  توفيق، سم�ة أغا� عليه يسمع واحد عنده كان عمِّ

 الضوء حزمة تخرج حقيقيَّة، تُافة تُافة، السين�؟ آلة اآللة؟ هذه لكن
متها من ل الكام�ا، عدسة يشبه يشء من مقدِّ ل األفالم، وتشغِّ  أيّ  تشغِّ

. فعًال  تُافة أمريكيَّة، وأفالم وهنديَّة عربيَّة أفالم عليها شفنا فيلم،
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 ابنة الشوارع، بأطفال مليئة والواحة: فأكملت بتشكُّك، املرأة إليها نظرت  
 شفِت . الشوارع أطفال عىل الزعامة له� كانت بالرِّضاعة وأختها أخي

 كانوا مثلهم، الواحة يف العفاريت الشوارع؟ أطفال عن املرصي الفيلم
. الجبال ب� الكهوف يف ويطبخونه البيوت من واألرز الامص يرسقون

 
 ال التي باإلشارات تعرتف ال التي ملياة لكنَّ . بوجهها املرأة أشاَحْت   

 ضمن ومن. أرعاهم كنُت  أنا: الاديث أكملت مالحظتها يف ترغب
جتي التجاريَّة مشاريعي جتي ، غرفتي يف ثالَّ  لألطفال، دكَّان إىل تاوَّلت ثالَّ

 بائة املرور إشارات كريم آيس بيسة، بخمس� اللولو رشاب: يشء كلُّ  فيها
 ع�ن بطاطس بيسة، بائتي حبَّات ثالث ساة بو شوكليت بيسة،

 أخي بنت أنَّ  تصوَّري بيسة، بخمس� الفراولة مصاصات بيسة، بخمس�
 بقرة كانت للبقرة؟ يطعمونها كانوا هؤالء القايلة حم� وباقي وأختها
. صهيب دكَّان من برتقال »توب سن «وترشب يشء، كلَّ  تأكل عمالقة

 
 وأكملت بلوم، ملياة إليها فنظرت مقابلها، تجلس كب�ة امرأة ضاكت  

يَّة يْن، لألطفال أبيع حتى وكنت: ُمفتعلة بجدِّ  الفلوس �لك ال من بالدَّ
 تسامح وياتاجون شوارع أطفال ألنَّهم عادي، الغد، يف يدفع اليوم

. ورعاية
 

 2011 أكتوبر 26  
 

 من أب جاء األمريك، املستشفى يف الكي�وي جرعات أمي أنَهت ح�  
 ثمَّ  الاقائب حزمنا. العودة يف واصطاابنا اإلجراءات لتخليص مسقط
 يف إقامتنا طالت بعدما إليها انتقلنا التي الشقَّة صالة يف مًعا جلسنا
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 هزَّت أشهر، ستة بعد الفاص معاودة وجوب عن شيئًا أب ذكر املاريوت،
. مرًضا ليس الرسطان آت، لن: وقالت باستخفاف رأسها أمي

 
 الرتكّ املطعم يف للعشاء نخرج أن فاقرتحُت  ُمستفِهً�، إيلَّ  أب نظر  

جةً  مرافقتنا أمي رفضت سيلوم، شارع يف الجديد  للراحة، بااجتها متاجِّ
 ليل يفَّ  لصوقها من بدًال  لتتسىلَّ  البنت هذه ُخذ: تنهض وهي ألب قالت
. نهار

 
هذه؟  »مرًضا ليس «حكاية ما: أب قال املطعم يف  
 

 مجرَّد الرسطان أنَّ  أقنعتها املستشفى يف كويتيَّة بسيِّدة التقت أمي:    قلت
 الفاكهة بعض ببذور النقص هذا تداركت ومتى ،١٧ ب فيتام� يف نقص

فة كاملشمش . املشكلة انتهت ومطاونة مجفَّ
 

 البساطة؟ بهذه: ساخرًا وقال شوكته أب وضع  
 

. نعم: طعامي مضغ أكملت  
 

ق لها، رأي ال أمك، هكذا: تقريبًا غضٍب  إىل نربته تاوَّلت    هراءٍ  أي تصدِّ
. تسمعه

 
 من الهراء لهذا ووجدت جوجل يف قليًال  باثت الاقيقة يف: له قلت  

. علميًا عنه يُدافع
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 طبقه أنَّ  من الرَّغم عىل انتهائه إىل أشار م�َّ  ركبتيْه عن الفوطة أزاح  
 الدوالرات مليارات الدول ترصف فل�ذا صايًاا هذا كان إذا: ممتلئًا كان
. ببساطة املشمش فليزرعوا الكي�ويَّة؟ األدوية عىل

 
ا اقتناع دون من قلت   ي فقط وإ�َّ ا: سخريَّته لتادِّ  رشكات لصالح ربَّ

. العمالقة األدوية
 

 الفاتورة يطلب ل ولدهشتي طويًال  سكتنا. نربت يف اللَّوم إخفاء أستطع ل  
.  شايًا بل

 
. مني تغضبي ال حرير: برفق قال  
 

ا فقط نقوًدا تاتاج ال أمي: رددت   . وتفهَُّمك قُربَك إ�َّ
 

بةً  نفيس أعدُّ  كنت. جرأت فاجأتني    له إجاليل مساحة ولكن منه مقرَّ
. الرصاحة يف رغبتي دوًما فاقت

 
.  طاقتي هذه. تفهم� ال أنت: بهدوء قال  
 

 العطف؟ أمي تستاّق  أالَّ : ردَّه أغاظني  
 

ق ، أمك إىل انظري أنا؟ أستاقُّه أال: تقريبًا همس    تسمعه يشءٍ  كلَّ  تصدِّ
. بال بخلوّ  وتترصَّف
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. أمل عن تباث مريضة إنَّها. كذلك ليست: الغضب نربة عاودتني  
 

ا فجأةً  اندفع   : لسنوات الكالم يابس كان كأ�َّ
 

ا تكون قد األربع�، يف تكون قد    مجرَّد الاقيقة يف ولكنَّها ألربعة، أمَّ
هلة الالول يف إالَّ  تفكِّر ال طفلة  أي عن والتَّخيلِّ  اللَّهو غ� تنشد وال السَّ

. منها نُضًجا أكث حرير يا نفسك أنِت . مسؤوليَّة
 

.  منها أكرب أنَّك ملجرَّد هذا تقول: بعصبيَّة قلت  
 

ا بيننا، التسع السن� فارق يف ابنتي يا القضية ليست: قال    يف وإ�َّ
 أنَّها البداية يف ظننُت . تفك�ها عن تفك�ي تفصل التي الضوئيَّة السنوات

 أمك ظلَّت. قطّ  يُكربها ل السنوات مرور ولكن الزواج، عىل جًدا صغ�ة
 مواجهتها برضورة االعرتاف عن تاًما متخلِّيةً  الاياة، مواجهة من مذعورة

 تُرهق وال تربِّيهم، ال ولكنَّها منها، املتوقَّع هذا ألنَّ  األطفال تنجب أصًال،
 يقتنص ك� حريَّتها تقتنص يشء، أيِّ  يف وال يفّ  وال فيهم بالتَّفك� نفسها
غار  ذهبت للدراسة إلعادتها مااوالت وحتى بهجة، األكث البالونات الصِّ

. ُسًدى
 

، أنَّه أع�قي يف أدرك    أن حاول: العصبيّ  بصوت يُخرَس إدراك لكنَّ  ماقٌّ
 .لوحدك� تخرجا أن اهت�ماتك، تشاركها أن تكلِّمها، أن منها، تقرتب
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 حيث مبهرجة، نسائيَّة مجلَّة يف مطبوعة وكأنَّها بكل�ت أحسسُت   
 العالقات تعقيد تتجاهل التي الزوجيَّة للسعادة الجاهزة الوصفات

. البرشيَّة
 

 أي يف التفك� عن عاجزة إنَّها نتااور؟ فيمَ  نتكلَّم؟ فيمَ : بهدوئه احتفظ  
 تُضجرها. واألوالد البيت مشاكل نقاش عن ناهيك جدي، بشكلٍ  موضوعٍ 

 تجاهلها، هي مشكلة أي مع للتعامل طريقة أفضل أنَّ  تظنّ  النقاشات،
 العام هذا بصاار األرضيَّة الكرة دوَّار يف للمتظاهرين ماجد انضمَّ  ح�

 يُارج هذا أنَّ  ترَ  ل قرار، اتِّخاذ يستوجب ما بوجود االعرتاف حتى رفضت
 وأنا إيلّ  نظرت عمر مدرسة يف املخدرات انترشت ح� مركزي، يف رجًال 

 عن أتادَّث كأ�ِّ  غائبتَْ�  بعينَْ�  لا�يته اسرتاتيجيَّات لها أرشح أن أحاول
 جهة من هو معها حوار كّل . بكلمة تعلِّق ل ثمَّ  آخر، كوكب أحداث
 تصطدم معها للاديث مااولة كّل  مسدود، طريق إىل ويُفيض واحدة
 مدّ  مااوالت عن زمن منذ تخلَّيُت  أنا. الفهم عدم من هائل بجدار

 والفكريَّة العاطفيَّة حاجتي عن نفيس أُلهي ك العمل يف أغرق الجسور،
. العميقة احتياجات تلبية تستطيع ناضجة المرأة

 
 مجرَّد وليس: «ألكملها منِّي الاياء لوال التي جملته منتصف يف وسكَت،  

. »أنثى لجسد حاجتي
 

 املُعلَّق الرسير: والديّ  عالقة عن يشء كّل  يقول إنَّه بيتنا، تصميم تذكَّرتُ   
 وجود عىل قائة عالقة إنَّها بينه�، الوحيدة الوصل صلة هو غرفتيْه� ب�

. منفي عداه ما وكّل  الرسير،
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 ألمي، بخيانتي يُشعر� كان بفهمه إحسايس ومجرَّد أفهمه، كنت  
. أوالدك أم أمي، ولكنَّها: تارشجُت 

 
 ل أ�ِّ  أتظن� جرحكم، وال جرحها أريد ال ولهذا حرير، يا نعم: أطرق  

لُت  التي املدن هذه كّل  يف حيات يف ألتقِ   معهنَّ  أنسجم بنساء بينها تنقَّ
 األنثى فيهنَّ  وأرى والكتب والسياسة األفكار يف أناقشهنَّ  نساء فكريًا؟

 ثانية الزواج عىل دائًا قادًرا كنت ذاتها؟ بناء عن تتوقَّف ال التي الناضجة
. وإخوتك أنت وجرحك أمك جرح من خويف لوال

 
بة عن امللكة ملغني تاك غزالة كانت    التي الجديدة السباحة مدرِّ

 وميداليَّات بلدها غادرت مسقط، يف للعمل الرياضة وزارة مع تعاقدت
ت. هنا للنساء دوليَّة بطوالت ال أنَّه لتفاجأ الكث�ة تفوقها  بغني أحسَّ
 خيط ـ األرضيَّة الكرة من اآلخر الطرف عىل وهي ـ ملات شارًدا، امللكة
 .فتوقَّفت مايَاه، يف السأم

 
 يلتفُّ  السأم خيط زال ما سكتت، الوقت؟ طوال تسبا� ملاذا: شارًدا قال
. توقُّف بال خيالها يف
 

. أصًال  يعرفه ما له تروِ  ل  
 

 من األعظم الشطر قضت. املاء تهاَب  أال باكر وقت منذ الفلج علَّمها لقد  
 إىل مفتوح مجرى ومن ألخرى، ساقية من آسية خلف تسبح وهي طفولتها

 أال أقسم الذي الجديد رسيرة زوج ـ طاهر مزرعة كانت ثمَّ  مسقوف، آخر
 البنات رتل يتسلَّل للقيلولة، طاهر يخلد فبعدما الصغار، جنَّة ـ بقرة �تلك
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 لتجاهل ويضطرُّون عىل التنفُّس، حتى يجرؤون ال آسية، بقيادة والصبيان
 طاهر بهم يشعر ال ك الناضجة، البلح حبَّات أو املتساقطة املانجو ثار

يَّات من مخّدر شبه املانجو أشجار تات املستلقي  وقنا� الهائلة األرز كمِّ
. الغداء يف جرعها التي اللب

 
 الضخمة الربكة حيث للمزرعة القيصّ  الطرف إىل رأًسا املتسلِّلون يتَّجه  

ي التي العميقة  ضيِّقة، سواقٍ  يف متدفِّقة املزروعات كلَّ  مياهها تغذِّ
 منهم يجيد من املاء، يف فوًرا ويتساقطون الرساويل، إال ثيابهم ينزعون

 وال العمالقة، الخرضاء بالطاالب يأبه أحد ال يفعل، ال ومن السباحة
 من جذبهم يف املتفنن بامدان وال املاء، سطح عىل امليِّتة الارشات بأفواج

 تات فيهم واألضعف األصغر رؤوس عىل الضغط أو القاع، إىل أقدامهم
 أن قبل اثنْ�  أو لنََفس يرفعهم وحينها الغرق، عىل يوشكوا حتى املاء

ا. ثانية يعيدهم  تاشو التي امللوَّنة الاصيات رمي عىل دأبْت  فقد آسية أمَّ
ى ثمَّ  الربكة، يف جيوبها بها  من اللتقاطه تغوص أيَّه� وغزالة فادية تتادَّ
 ال بأعاجيب نجوا وكم املوت، عىل شارفوا املرَّات من كم الطاالب، ب�

ق،  من لعرشات وسمح املرح، وأطلق السباحة، علَّمهم الرقابة انتفاء تصدِّ
 آسية كانت ظه�ة، كلَّ  الربكة حافَّة عىل تثَّل أن الهزليَّة الزواج حفالت
غ�يْن للعروسْ�  تسمح يْ  يقبِّال أن الصَّ  رشسة ولكنَّها البعض، بعضه� خدَّ

 يف فطومة يبوس أن حمدان حاول وح� ذلك، حدود يتجاوز ما منع يف
 طاهر كان إن أبًدا يعرفوا ل. كلّها واملزرعة الربكة من بالطرد عوقب فمها
 للمهرجانات فعًال  يفطن ل أنَّه أو الاّد، لهذا طاهرًا الجديد رسيرة زوج

.  القائظة الظه�ات هذه كلِّ  يف مزرعته يف الدائرة
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 إنَّ . الضجر دخل لقد. شيئًا تقل ل. يعرفه فهو امللكة ملغني ذلك تروِ  ل  
 التلفظ أوان أنَّ  أو بها، التلفظ عناء تستاّق  ال التي بالكل�ت ميلء العال

. فات قد بها
 

 تُعاد، والنكات تتكرَّر، الاكايات بدأت وعندما يشء، كلَّ  قاال قد كانا  
َور، من تعبُت  فعًال، أراَك  أن أريد: جادة غزالة قالت. الضجر دخل  الصُّ
 يف البيت هذا يف ولوحات نباتات مع مزروع أنا: مازًحا امللكة مغني فقال
 العرشين األعوام رغم البرصة يف مزروعة روحك لكنَّ : بأىس فتمتمت ماملو،

 فالبرصة روحي استدعي إذن: مزاحه أكمل ليأسها، يتفطن ل. ماملو يف
. جارتك

 
 الازام جلد من باإلفالت إال يالم ال البرصة يف صباه امللكة مغني عاش  

. البعث جيش يف الضابط أبيه خرص يطوق م�َّ  أكث ظهره عىل يهوي الذي
 املتبطل األصغر أخوه يعيش طبقات، ثالث من وبيت زوجتان للضابط كان
 إىل جديًدا طفًال  سنتْ�  كّل  يقذفان حيث األعىل الطابق يف امرأته مع

 زوجة لكّل  أطفاله�، مع برتبيته الضابط زوجتا تقوم منهم، األسفل الطابق
ا غرفة، ولإلناث غرفة، الذكور لألبناء غرفة،  فالصالة األريضّ  الطابق أمَّ

. التعذيب وغرفة وأختها، الضابط أم وغرفة واملطبخ
 

 بها يكن ل االسم، هذا األريضّ  الطابق يف الغرفة عىل أطلق من يعرف ال  
 البكر حسن أحمد الرئيس وصورة األرائك غ� فيها يكن ل واحد، سوط

ط ا. فيها تتم وبناته أبنائه مع الضابط اجت�عات كّل  لكن الجدار، تتوسَّ  ربَّ
ا إليه، زوجتاه وتهبط لوحده فيها يعيش كان  يف إليه� يصعد كان وربَّ

 البيت، يف األطفال فاشد يتذكر، امللكة مغني يَُعدْ  ل األعىل، الطابق
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 طفولته جعلت األعىل، يف دونهم املقيم العم وأبناء األشقاء، وغ� األشقاء
 السالل، يف املثبّت امليكرفون صوت إال يقطعه ال ينتهي، ال بعراك مدموغة

 يوقفن أن األمهات عىل حينئذ. »اجت�ع: «األب صوت فجأةً  يبثُّ  وهو
 فساتينهن، تسوية يَِعْدن أن البنات وعىل وامللح، بالكركم الجباه نزيف
 يف جسده، عىل الصابون برغوة ولو يخرج أن الا�م يف كان من وعىل

 غرفة إىل مرتجف� السالل ويهبطون واحًدا، صًفا يقفون دقائق غضون
. العذاب

 
 بيت من ليهرب بها مرَّ  التي األهوال عن امللكة مغني أخربها ح�  

 وانتاال والتسلُّل واالختباء الجوع ليايل عن كلّها، العراق من ثمَّ  الضابط
 إنَّه�. عاشتها كأنَّها كلَّها الاكايات هذه يف غزالة فكَّرت الهويات،
ثان،  هذه أنَّ  األحرى بالتفاصيل، باألحداث، بالواقعي، يأبه ال أنَّه غ� يتادَّ
.  تُزعجه الشؤون

 
 أن متخيّل، بعضها قد�ة حكايات لها ياك أن لغزالة، يغني أن ياّب   

 يعرف أن يهتم ال ولكن الاقيقيَّة، لقصصه� مختلقة نهايات مًعا يضعا
 حكت إذا. صديقتها مع تتجوَّل أين أو تسبح كيف أو يومها قَضت كيف

ا ببساطة، املوضوع سيغ�َّ  طفليْها، أحد قاله طريًفا شيئًا له  أخربته إذا أمَّ
 اإلغواء، طوع إليه وتعود تشفى حتى بهدوء فسينساب مريضة أنَّها

 أصغر لكونها نفسها يف شككت كم تذكَّرت. والاك الضاك عىل قادرة
ت. هي نضجها عدم إىل النقاش إقفال تعزو كانت وكيف منه،  وأحسَّ

يْم . بالضَّ
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 التي الاميمة املعرفة قبله، عرفته الذي الرجل يتجاهل كان البدء يف  
 فرقة عن الكالسيكيَّة، املوسيقى عن ُمواربًا يسألها بدأ ثمَّ  طفلْ�، مناتها

 الشؤون هذه يف الكث� تفهم ل غزالة أنَّ  ُمدرك غ� العزف، عن األوركسرتا،
. قطّ 

 
 من أي إىل العازف مع تسافر فلم وبالدراسة، بالتوأم مشغولة دوًما كانت
 ثالثة أو حفلْ�  غ� تَْارض ول فرقته، مع الافالت فيها يايي التي املدن

ر وبرصها الجمهور ب� جلست مسقط، يف لألوركسرتا . زوجها عىل ُمسمَّ
ت  ك�نه، عىل الرأس مائل الرجل تتعرف ال كأنَّها مبهم، بإحساس أحسَّ
وداء الرسميَّة ببزته آلته، يُالمس يكاد األكرت بشعره  زمالئه، كبزّات السَّ

 واألكورديون، الكونرتباص عازفات لزميالته والخرضاء الامراء الثياب بزهو
 الروح تخرتق التي النغ�ت بهذه للمكان، الفاخر الخشبي بالديكور
د كأنَّها مبارشة،  حضور كان املتناغمة، الرهيفة األصابع بهذه الزمن، تُجمِّ
 تأخذ أن يف غزالة رغبت. منه التاقُّق ويسهل ومؤكًَّدا، دائًا يبدو العازف

 مغمض العازف كان جًدا، بعيًدا بدا البيت ولكن البيت، إىل وتقوده بيده
 غزالة بيت ال املوسيقى، بيت الاقيقي، بيته يف يبدو نغمته عىل العينْ� 
.  واألوالد

 
ًدا شبايًا، كان بيتها يف وجوده أنَّ  سنوات بعد أدركت    ل بالزوال، مهدَّ

 اإليجار شقَّة من ينتقال أن يهتمّ  ل اليوميَّة، للاياة تفاصيل أيِّ  يف ينغمس
 الورد فيها يزرعان وحديقة األطفال، فيه يلعب بفناء �لكانه، بيت إىل

 يف واحًدا مس�ًرا يدّق  لن جذور، له شيئًا العازف يزرع لن. والط�طم
 وال التوأم سيذهب حضانة أيِّ  إىل يقرِّر لن التذكارات، ليعلِّق الشقَّة جدار

. اإلجازة يف سيتنزَّهان أين
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د كان وإن حياته، يف املنفرد العازف إنَّه    إنَّه عمله، يف فرقته مع املتوحِّ
يح يح الجذور، ال الرِّ يح الخوير، يف عائلتها بيت من اقتلعتها التي الرِّ  الرِّ
 الريح أهلها، علم بدون لتتزوَّج املاكمة يف القايض مكتب إىل أخذتها التي
.  الدوران من سنوات خمس بعد الزوجيَّة شقَّة نافذة من خرجت التي

 
 يُخربها النائَْ�، ولديْها عىل اللااف تشدّ  وهي أذنيْها يف السّ�عات  

 النداء سمع: البرصة يف أبيه بيت من باكرًا الهروب قرَّر كيف امللكة مغني
 هرعوا التعذيب، غرفة إىل هرع. »فقط الذكور اجت�ع،: «امليكرفون يف

ه، أبناء من أشقاءه �يِّز زمن منذ يَُعد ل جميًعا،  لوهلة البنات حسد عمِّ
. الحًقا بانتظارهن أخرى تنويعات أن يعرف كان لكنَّه

 
هب البرصة صيف يف األب أخرجهم    يقفوا أن لهم أشار الاوش، إىل الالَّ

 الـُمسنَّن، الاىص عىل فانبطاوا انبطاح،: برهة بعد صاح. فوقفوا صًفا
: الضابط صاح فقد فات الوقت لكنَّ  بنطاًال، بل شورتا يلبس ل لو تنى

 ركبهم عىل زاحف� الاوش حول دورات عرش أتُّوا وهكذا زحف،
. أياديهم راحات عىل ومستندين

 
 أفالم أحد شاهدت أنَّها فتُخربه املؤملة الذكرى من إخراجه يف ترغب  

 نربات بتغ�ُّ  تاّس  باإلطراء، يشعر عظََمته، عىل معه وتتَّفق مازاياك،
 تشعر تَُعدْ  ل به، الشعور إىل تاقَْت  با تشعر تَُعدْ  ل أنَّها وتكتشف صوته،
 هل الاّمى؟ ذهبت أين: اللَّيلة تلك املرآة أمام تساءلت. الشغف باّمى
 الاّمى أنَّ  أم بعد؟ في� لتعود وجسدها روحها من ما مكانٍ  يف تختبئ
 ما: «تغنِّي ميلوا لكيتي تستمع وهي فراشها عىل استلقت ببساطة؟ بردتْ 

. »فيك أشتاقه ال
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: تايلند يف ألّمها منهكة عالج رحلة من رجعت بعدما حرير لها قالت  
. أفق أي بال عالقة هذه

 
ها ما هو األفق غياب ليس أنَّه غزالة قالت    امللكة مغني. الُعَقد وإ�ا يقضُّ
 يف املهينة التعذيب غرفة استجواب ومن الضابط أبيه حزام من قطّ  ينجُ  ل

.  عالقته� وتؤطر تقيّده الطفولة ُعقد. البرصة بيت
 

د رجل مع عالقة يف دخلِت  إن: حرير ضاكت    عمرك ستقض� معقَّ
يل أن دون من بعقده تتعثين . إحداها فكِّ  إىل يوًما تتوصَّ

 
 يترصَّف إنَّه له تقول ح� بتباهٍ  يرصُّ . طفويل بإلااحٍ  أحيانًا يترصَّف كان  

 إن للرجل ينجذبن النساء أنَّ  يظنّ  هل. التباهي هذا يضايقها كاألطفال،
 أمومتهن مل�رسة تواقات النساء كلَّ  أنَّ  حًقا يظنّ  هل كالطفل؟ بدا

 رجالهن؟ مع املفرتضة
 

 عىل عرفتهنَّ  اللوات أو النساء أغلب أنَّ  ببساطة تُخربه ل. جرحه ترد ل  
لن األقل  ينتظر كطفل ال مسؤول كشخص يترصَّف رجًال  ناضًجا، رجًال  يُفضِّ

. التدليل
 

 فيها تث� التي »الطفولة «س�ته أبرز كان للمديح املمتّ  واستقباله  
 للثناء يتامَّس األربع� يف طفًال  ال حقيقيًا رجًال  أريد: لارير قالت. الضيق
. عليه ياصل ل إن ويزعل

 

٨١



ا: حرير قالت    التي للثقة يفتقر زال ما. أبيه قسوة ذكريات عليه تؤثر ربَّ
. بالسوط منه انتُِزعت

 
 طفلْ�  أربِّ  أ�ِّ  يكفيني. يشء ألي فليفتقر: بضيق غزالة غمغمت  

 أنَّه مطلًقا االعرتاف �كنه ال شخص عىل أصرب ملاذا أنا؟ ناقصة. لوحدي
 تبادري أن وينتظر األسباب ألتفه األطفال مثل يارد يشء؟ أي يف أخطأ

. بالصلح
 

 النكات حلّت ح� األفق ُسدَّ  ما رسعان. حرير كررت »أفق بال عالقة  «
 والتنهدات امللتهبة الكل�ت ماّل  القليلة والدقائق الخفيفة واألحاديث

 َسيْل ويف الرشكة، يف العمل لُجَّة يف غاصت. الطويلة واللَّيايل الاّرى
 وسهرات رسوماته، يف هو وغاص للتوأم، والواجبات املدارس متطلبات
ا.ماملو يف العراقي�  وتقلُّبات األرواح فت تخصُّ  أخرى، شؤون أبعدته�  ربَّ
ثا ل ولكنَّه� األهواء،  املزخرفة البطاقات لها يرسل ظلَّ  قّط، فيها يتادَّ
 ملجلَّة انتقاله عن ويُخربها بالطرائف، لها ويبعث األعياد، يف برسومه

 تفاصيل أو العراق، يف والدته وفاة عن أو السابقة، من أهمّ  كوميكس
 يف تقصدها التي األماكن من بصور هي له وتبعث ابنته، من وصلته رسالة

 اشرتته الذي بيتها إىل اإليجار شقَّة من أخ�ًا بانتقالها تُخربه أو اإلجازات،
 يف الكوميكس عن أخبار من يصادفها ما له ترسل أو عناء، بعد باألقساط

. العرب العال
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تها وجدنا هّش  لشفاء تت�ثل أمي وبدأت تايلند من ُعدنا ح�    ذات جدَّ
 يكفي با ليس ولكن السنّ  يف طعنت قد كانت البار، بيت بيتنا، يف صباح
ْور هذا عن تخلّت لقد نعم، بافيدتها، تعتني كيف لتنىس  لخمس الدَّ

.  رضاوة بكلِّ  إليه عادت ولكنَّها سنة وعرشين
 

 فتناديني والكوليسرتول وامللح السكر من الخالية وجبتها نجيب لها يعدّ   
 معها نأكل الشيطان، معه يتعىشَّ  لوحده يتعىشَّ  من ألنَّ  وإخوت وأمي

 يف قرصًا ابْتَنى الذي اللؤلؤ تاجر زوجها عن املتكرِّرة الاكايات لنا فتاك
. صاار يف وقرصًا أبوظبي

 
 املضيئة األصليَّة الآللئ وصندوق إال ينام ال أنَّه يؤكِّدون الناس ظلَّ   

 فراشه، تات حفرها التي الهائلة الُافرة يف تاًما رأسه أسفل مستقرٌّ 
ة تسخر  ثقل من العبيد بعض موت عن شاعت التي األقاويل من أمي جدَّ

 صاار، إىل أبوظبي من ظهورهم عىل املامول األسطوري الصندوق
 خرس لقد كنوز، أي هناك يكن ل ال ؟ الصندوق هذا هو أين: تتساءل
 ولدنا مات بعدما للخراب، أبوظبي قرص وترك اآلخرون، خرس ك� تجارته

 بدأ الذي أمي شعر عىل وتسح الطفلة، هذه مخلَِّف� امرأته مع فيه
. مخشوشنا النموّ  يعاود

 
 املهجورة، اإلسطبالت حول ندور الفناء، إىل فنخرج بذراعي أسندها  

 يزرعها التي والنعناع والبقدونس والفلفل الط�طم أحواض عند نتمهل
 َعلِق هل: فجأةً  تقف البستا�، أخوه هرب بعدما بنفسه نجيب الطبَّاخ
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ت، يا ال: لها فأؤكِّدُ  فمها تفتح أسنا�؟ طقم يف يشءٍ  أيُّ   تأكيل تكادي ل جدَّ
 إىل الطريق أنَّ  من الرَّغم عىل أتردَّد البار، إىل خذيني: تقول. أصًال 

 ناوي فتنظر أفكِّر بمَ  تعرف دقائق، بضع من أكث يستغرق لن الشاطئ
. البار إىل فنخرج امليش، أستطيع بعد، الث�ن� أصل ل شابة، مازلُت : بكرٍ 

 
 يَُقدْ  ل ولكنَّه البار عىل حياته كلَّ  نارص عاش: فتقول الرمل عىل نجلس  

ا نادًرا، إال بنفسه الغوص مراكب  بركوبها يل يسمح ول شابًا، كان ح� ربَّ
. مرَّة وال

 
 سنة؟ بأربع� يكربك كان أنَّه صايح: أسألها  
 

 وملَّا سنة عرش أربعة عمري كان تزوَّجني ملَّا وأربعون، اثنتان: تضاك  
. والخمس� السابعة يف وأبوه عرشة الخامسة يف كنت الغايل املرحوم ولدتُ 

 
 إىل تش� في� ،»الغايل املرحوم «بلقب إال أمي والد ابنها عن تتادَّث ال  

 أنَّها إال سنتْ�  غضون يف تباًعا توفِّيا لقد. نارص باسمه ببساطة زوجها
. املرحوم بلقب ابنها تخصُّ 

 
 عن سؤالها يف رغبُت  هيكلها، ناول فيربز مستقيم بظهر تجلس  

 له ومات مرَّتْ�  قبلها من ترمَّل الذي الكهل الرجل تزوَّجت ملا إحساسها
 ولن املاكرة بابتسامتها ستواجهني أنَّها أعرف كنُت  ولكنِّي أبناء، خمسة

 .شيئًا تقول
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 ُمخبَّأة، لؤلؤ صناديق أيّ  هناك تكن ل: فتمتَمْت  حولها، الشال لففُت   
. كاآلخرين خرس لقد

 
. البيت إىل وعدنا ثيابها عن الرمَل  نفضُت  عّيل، مستندةً  وقفت  
 

ه قد أبوه كان عرش، التاسع القرن أواخر يف نارص ُولِد    وظلَّ  سلطان، س�َّ
 لست: وقال ألبيه جاء حتى واألسقام، الاميّات يصارع صباه بواك� يف

م الطفل لكنَّ  األب، دهش. سلطان  لنداء االستجابة ورفض كالمه عىل صمَّ
 اسمي. نارص: الولد قال إذن؟ اسمك ما: األب يئس بسلطان، يُناديه من

. داء كلِّ  من فُشِفي كان، وهكذا نارص،
 

 تاجر بعمه ليلاق صاار من هاجر حتى البلوغ عتبة يتخطَّى يكد ل  
 أصول تعلَّم أن يلبث ل متوقّد وذهن حادَّة بفطنة أبوظبي، يف اللؤلؤ

 ال الذي »العزَّال «غوص الخاص، لاسابه بنفسه الغوص مارس بل التجارة،
 معه يركب بل اآلخرون، يفعل ك� السفينة قبطان النوخذة من يتديَّن

 خاصة سفينة اشرتى حتى قالئل سن� تض ول. األرباح من نسبة ويعطيه
 اليابان فيه كانت الذي الوقت ويف. الغوص إىل بنفسه يخرج يَُعدْ  ول به

 بن مامد مقولة يافظ اليافع الفتى كان الزراعيّ  اللؤلؤ صناعة من تُطوِّر
 سيِّد لنا جميًعا نان عبد، أد� إىل منزلة أرفعنا من: «قطر حاكم ثا�

 السيِّد لهذا نارص امتثل املديدة حياته سنوات امتداد عىل. »اللؤلؤ: واحد
ه، عن بتجارته استقلَّ  امليضء،  قاربًا خمس� عن يقل ال ما وامتلك عمِّ
. أبوظبي سواحل عىل تزاحمت التي األربع�ئة من للغوص
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 عىل رََسْت  قد حياته سفينة أنَّ  الثالثينيَّات أوائل يف وهو له بدا ح�  
 املك�، العرش ذيَّاك لتزعزع العامليَّة االقتصاديَّة األزمة حلّت اللؤلؤ، عرش
 وإقراض املوسميَّة، الغوص رحالت تويل يف استمراره من الرَّغم وعىل

لون الذين الغوص، سفن قائدي األموال للنواخذة  وكسوة بإطعام يتكفَّ
 رفعت التي الغوَّاص� أصوات أنَّ  إال وجاذبيهم، والغوَّاص� الباارة

 واللؤلؤ تُخرَس، ل الاال سوء شاكيةً  بوشهر يف اإلنجليزي للمقيم العرائض
. تدفُّقه يتوقَّف ل الطبيعيّ  اللؤلؤ ثن لُعرش املساوي اليابان يف الـُمستزَرع

 الدانات يستلم ح� الساحرة اللَّاظات تلك تنتهي أن نارص يتخيَّل ل
 باقي مع الوث�ة الدكاك� طاوالت إىل ويجلس النواخذة، من الصافية

 البائع يدا كانت األثان، عىل ُمطبَقٍ  بصمٍت  يتفاوضون الطواويش
 عن مخفية بإ�اءات للتفاهم أحمر مخميلٍّ  غطاءٍ  تات تندسان واملشرتي

ار باقي عيون  كلّه السار. تاًما مختلفة بصفقة ياظون قد الذين التجَّ
 الساحل، عىل شيَّده الذي قرصه يف ال املخمّيل، الغطاء تات هنا، يكمن

 السهاد، ليايل يف اليامال غناء يف وال زوجتيْه، جيد تزيِّن التي الآللئ يف وال
ا لة األصابع لعبة إثارة يف وإ�َّ . األحمر الغطاء تات الثوات بوعود املامَّ

 
 استخراج أساطيل أعداد تراجعت ح� واهً�؛ رجًال  يكن ل نارص أنَّ  غ�  

ل وتسابق اللؤلؤ،  إىل الهجرة عىل به املرتبطة حرفة الخمس�ئة يف الع�َّ
ع الخسارة احتمل قد كان الرزق، عن باثًا أخرى أماكن  تجارته يف بالتوسُّ

 تزايد مع الخروج، يف سفنه استمرَّت. والتوابل والارير الذهب لتشمل
 يف مرَّة وخمس� مائة من أكث يغوصون كانوا الذين الغوَّاص� ب� التَّمرد
ِيب«و الواحد، اليوم  دائمٍ  رعٍب  يف العائش� البار، من لهم الجاذب�: »السَّ

عة االنتباهة تخونهم أن من  رفاقهم فيقىض الابال جذب يف والرسُّ
 الغوَّاصون كان سيف، وأبو القرش أس�ك تلتهمهم أو غرقًا الغواصون
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 هو ورثها الذي أبيه من الديون ورث وبعضهم للنواخذة، بديونهم مثقل�
ه، عن اآلخر ارة هروب تزايد وهكذا جدِّ  رشكات يف العمل إىل املدين� الباَّ
 أواخر يف ناًرصا تأت ل القاصمة الرضبة لكنَّ  الخليج، يف الناشئة النفط

 اللؤلؤ، است�اد الاديثة الهند حكومة ومنع الباارة ترُّد من األربعينيَّات
ا  جميًعا ماتوا وأطفال تباًعا توفِّيتا زوجتْ�  يف الشخصيَّة نكبته من وإ�َّ
.  وتوسيعه تجديده أعاد الذي وقرصه تجارته يرثوا أن حلم دون

 
 ابنٌ  له يُفلت أن إىل سيعيش أنَّه ألصاابه قال ألحزانه، نارص يستسلم ل  

 يف وهو صاار إىل عاد بنفسه، خنجره يلبس حتى ويكرب املوت من
 عىل اآلن شارفت التي الصبيَّة هذه: جديدة زوجة ليختار خمسينيَّاته

 التي صدرها، عىل الطبيعيّ  اللؤلؤ بسمطي تتزيَّن تزال ما وهي الث�ن�
 بعد مكَّنها وجربوتًا يل� ال عزًما النَّايل هيكلها يف البدء منذ أخَفت
 يف بالكهرباء صعًقا وامرأته وحيدها مات ح� الاياة احت�ل من سنوات

. أمي أصبات التي الضعيفة الرَّضيعة لها تاركَْ�  الساحل، قرص يف جناحه�
 

 شاهد أبوظبي، يف قرصه هجر ياتمل، ل السبعينيّ  زوجها أنَّ  غ�  
 حفيدته ُمصطِابًا الفقيد ابنه خنجر ُمتَمنِطًقا وعاد والخسارات، األمجاد
 صاار، إىل وثكىل جدةً  ـ الثالث� منتصف يف وهي ـ كانت التي وزوجته

. وُدِفن مات حيث
 

. عاد العازف إنَّ  ثمَّ   
 

.  األريكة عىل وجلس غزالة، بيت الجديد، البيت إىل دخل  
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ة النوافذ ذات الدائريَّة شبه الصالة كانت    املكان الجدار باجم املمتدَّ
ل  الاديقة يف األشجار تنمو حتى االنتظار تطيق تكن ول لغزالة، املفضَّ

لها فتستطيع  هذه أريكتها، عىل مستلقية وهي الكب�ة النوافذ من تأمُّ
 عليها جلس التي هذه ملوَّنة، وسائد تزيِّنها التي املُطفأ األبيض اللَّون ذات

. ُمنَهًكا العازف
 

 سيزور: تشاء ما سيفعل وإنَّه وصديقته، أوالده أمّ  ستظّل  غزالة إنَّ  قال  
ة، املدرسة تكاليف سيدفع التوأم،  وإىل للمراجيح، سيأخذه� الخاصَّ

 باأللعاب ليلعبا التجاري املجّمع إىل به� سيخرج الّشواء، حفالت
. البار إىل الصيف ويف صاللة، إىل الخريف يف سيأخذه� الكهربائيَّة،

 
 كيف غزالة فتذكَّرت فوديه، َسواد خالطت قد قليلة بيض شعرات كانت  

 قد خطوطًا كأنَّ  تهدلتا، كتَفيْه كأنَّ  طالقه�، بُعيد الطريق يف مرَّةً  ملاته
 مطرح، عمالق بجانب �يش كان أنَّه إىل انتبَهت رقبته، عىل انافرت
 ظنَّت التي األيَّام الزوجيَّة، لاياته� األخ�ة األيَّام صور بداخلها ومَضت

 البيت من العازف خرج ملا وذابت، انفرطت لكنَّها األبد إىل ستدوم أنَّها
 ذهنها يف التمعت السيَّارة، مقود خلف ينتظره العمالق صديقه وكان
 النايل، العازف يغمر الهائل الظّل  ظلِّه، يف �يش والعازف العمالق هيأة
ه، الظّل  . ويبتلعه يُس�ِّ

 
 يظل أن يريد بأنَّه قال الاديث، عن يتوقَّف ل أريكتها وسائد عىل ُمتَّكئًا  

 ـ قهوة فنجان البيت جاء إذا معها ويرشب كصديق، ـ معها يتادَّث
ا. كصديق .  كصديق ـ الجديدة زوجته أو زمالءه لها يشكو وربَّ
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 األوركسرتا، ترك إنَّه قال اآلن، ناضجان وأنَّه� مرَّت، قد سنوات إنَّ  قال  
ة، أع�ًال  ويدير  وامرأته املغرب، يف البقاء يريد وال زراعيَّة، مشاتل خاصَّ

. كصديق ـ غزالة ياتاج بأنَّه وقال املشاكل، له تسبِّب املغربيَّة
 

 أن الرَّغبة نار يف احرتقَْت  كم. ستأكله عاد إن العازف بأنَّ  تظنُّ   وكانت
 أن إليها، جموده عىل املتسّمر القلب يلتفت أن. كانت ك� مابوبته تعود

بت كم. لتدخل الساريَّة، كالُعلب ينفتح،  يف تكون أن بالرَّغبة تعذَّ
 لكنَّ . نوافذه عىل باردة يرتكها وال عليها العازف قلب ينقفل أن الداخل،

.  إغالقها أحكم أجلها من نوافذه يكرس أن أرادت الذي الوحيد القلب
 

 وال األنس، برد وال التعاطف، برد وال املودة، برد وال الصداقة، برد تريد ال  
. اللطف برد

 
. الاّب  نار تريد  
. واحدة برشارة وال أقل، يشء ال  
 

 وأثثته باألقساط، اشرتته الذي بيتها صالة يف يهذي تركته تنطق، ل لكنَّها  
 إىل دخلت الجذور، تدّ  التي األشجار حديقته يف وزرَعْت  باألقساط،

. وناَمْت  بابها، أغلَقْت  غرفتها،
 

 عكس يتدفَّق »باط شعرات «يف الهائل الفلج: ُحلً�  نومها يف رأتْ   
 ثمَّ  الجبل، حافَّة إىل ينادر ثم القرية أطراف يف البسات� من يبدأ اتِّجاهه،

 إىل يصل حتى النبي، بنت كوش كهف يجتاز الجبل، يف صاعًدا يجري
 واتِّجاهه غزيرة، مياهه. »باط شعرات «تطوِّق التي الجبال رؤوس
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 بربد تشعر ل نومها من استيقظت ح�. أحد دهشة يُث� ال املعكوس
ا البيت صالة يف املعروضة الصداقة  كان الذي آسية همس سمعت وإ�َّ

ا سمعته وعرفته، واستبانته سمعته طويلة، سن� منذ  كأنَّ  اآلن، قيل كأ�َّ
اه، جّاله الالم يف املعكوس الفلج  ما الكثّ  آسية شعر حفيَف  كأن ووضَّ

 كان لو أجمل ما: «»شيبوب «القطّ  جنازة يف تهمس وهي عنقها ياّك  زال
. »إنسان الجنازة هذه داخل

 
 2013 أغسطس 21  
 

ق ال قبله، أحببُت  قد كنت إن الغيور زوجي يسألني    بلغت إ�ِّ  يصدِّ
 من كاملة، سنة املاجست� لدراسة الخارج يف وعشُت  والعرشين، الخامسة

ا. أحًدا أعرف أن دون  واملغازالت اإلعجابات بعض هناك كانت ربَّ
 من ملزيد. قبله أحّب  ل أ�ِّ  له أؤكِّد وأنا تاًما صادقة ولكنِّي املكتومة،

قة ا الدِّ  وبينه بيني ما كان إن أعرف ال إذ أبًدا أحّب  ل إ�ِّ  القول ينبغي ربَّ
 يف العرب القسم مديرة أخو هو. ُحبًا تسميته �كن والتفاهم الود من

 شاء ما: «القول عىل دأبت لقد بسقط، بها أعمل التي الدوليَّة املدرسة
ه  وصديقات عائلتي عن تارَّت ثمَّ  ،»رائعة أنت حرير، يا حلوة أنت اللـَّ

 أطروحته يعد الذي الدكتوراه طالب ـ أخاها َدَعت اط�نّت فل�َّ  وقبيلتي،
 فاتاتني اط�نّ  وح� ُصدفة، كأ�ا ل�ا�، املدرسة إىل ـ األفالج عن

 أهيل تارَّى إخوت، بوجود ومرَّة بوجودها مرَّتْ�  التقينا الخطبة، بوضوع
 مكاملات يف ُغصنَا الخطوبة، عىل وافقوا ثمَّ  وقبيلته، وأصدقائه أهله عن

. وأًما زوجة نفيس وجدتُ  واحدة سنة غضون ويف الطويلة، الهاتف
 

.  أبًدا غ�ك أحّب  ل ال، ال: له أهمُس   
٩٠



 بورق مرآتها تغطِّي التي البنت نظرة فتخز� وجهه عىل عينيّ  أغمض  
ورة أرى البنِّّي، التَّجليد غ�ة الصُّ  سكن يف املغطَّاة املرآة وسط الصَّ

 المعتان عينان قص�ة، وُغرة للخلف مشدود بشعر الطفلة: الطالبات
 صورتها كأنَّها املرآة صاحبة البنت تشبه كم! إلهي يا ممتلئتان، ووجنتان

. هي ليست أنَّها اآلن أعرف أ�ِّ  غ�! طفلة وهي
 

 وأتبع زينة، أيِّ  من الخاليتْ�  يديْها أرى رأيس، يف الطويلة عباءتها تومض  
بني تعرفني، تكاد ال التي البنت قديم، ثر رائاة الربيَّة، رائاتها  وتعذِّ
.  سبب بال ذكراها

 
 حول مًعا فيها مشينا التي الطويلة اللَّيلة ذابَْت  أين تعرفني؟ تكد ل ملاذا  

 أ�ِّ  بعدها ظننُت  ملاذا الكب�ة؟ يدها يف الضائعة ويدي الجامعة مبا�
 ك� إيلّ  وتنظر ترا� ال التي النظرة ستخلع وأنَّها قبولها نعيم يف دخلُت 

 انطفاء أرقب بالجرائد املغطَّاة نافذتها تات مراًرا وقفُت  لقد إليها؟ أنظر
 واحدة غرفتها إىل غرفتي من السالل يف البالطات عددتُ  واشتعاله، النور

.  اختَفْت  لقد. للدخول أُدعَ  ل ولكنِّي واحدة،
 

 أنَّها فيها اكتشفُت  التي اللَّاظة عىل فعًال  السن� هذه كلُّ  مرَّت هل  
د وكيف كنهر �يض كيف الزمن؟ هو أين اختَفْت؟ ا يتجمَّ  صعقه كأ�َّ
 تختبئ أين واألشهر؟ واألسابيع واأليَّام الساعات تسيح أين الشتاء؟
ا وغريرًا غًضا القلب لترتك وتندس،  عليه ُصبَّ  خدعة، مجرَّدَ  كان الزمن كأ�َّ

. فانطفأ املاء
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ق ل    من الساحة، من املمرَّات، من فجأةً  تالشت هكذا، اختفت أنَّها أصدِّ
 الخالية، غرفتها إىل اندفعُت  تكن، ل كأن تالشت الثالث، الطابق يف الجناح
 سوى لها أثرٍ  أيّ  أجد ل مفتوحة، والغرفة للتوّ  خرجت قد التنظيف عاملة

 تكن ل وأبك، هناك ألحبسها مسامي يف الرائاة أدخل أن تنَّيُت  رائاتها،
 يل تجلَّت نتفة، نتفة املرآة عن التَّجليد ورق مزَّقُت  هناك، الطفلة صورة
. »عايبة آسية عايبة، آسية عايبة، آسية: «عليها مافور كاملة، املرآة

 
 الاقيقة، يف زمن من هناك يكن ل خدعة؟ مجرَّد الزمن هذا كل كان هل  

 ول يتارَّك ل ووقف، العتبة عىل قدميْه خلع لاظته، عىل القلب وقف
ماء؟  أيّ  ولكن فانتهى، ناره عىل املاء ُصبَّ  الزمن، يتارَّك

 
 يصعقه متى يختار لو. الزمن عىل يصبّه الذي املاء يختار اإلنسان كان   لو
 كان لو آه. األزليَّة ملجرى ويعود بسالم، فيميض يرتكه ومتى يتزحزح فال

 له، ليست وهذه له، الخطوة هذه له، ليس وهذا له، الوجه هذا: يختار
. فتنطفئ ماء عليها سنصبُّ  بالقلب؟ املرارة ستفعله الذي ما عندئذ

 
 سكنت إذا حتى واأليَّام، املرآة شقوق يف وسكن كأفعى الزمن تسلَّل  

 من. وواجهني غول اىل أفعاه تاوَّلت الزمن، وانسلَّ  الشقوق تفتَّات املرآة
 وأذوب أجري ح� ذلك. تلهبه ال الجرح تدواي إنَّك قيل. الزمن أنا أنت؟
. ذلك من أقلُّ  قطّ  أكن ل غول؟ أنت ل. ومرتبِّص ُمستكنّ  لكنِّي

 
  الفا�؟ وأنا الخالد وأنت أقتلك كيف  
 

 العاجز؟ وأنا املتاكِّم وأنت أروِّضك كيف  
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.  اإلنسان وأنا الغول، أنت الزمن، أنت  
 

! الفهم عن أعجز� وما لعبتك، أغرب ما  
 

 بالّرس؟ آسية تَبُح ل لو تُنطَق؟ ل الكل�ت أنَّ  لو سيادث ماذا  
 

 ممٍر؟ كلِّ  يف أالحقها ل لو ُتَش؟ ل الخطوة أنَّ  لو سيادث ماذا  
 

 أحًدا؟ يَدعُ  ول وواضًاا وغامًضا أليًفا ظلَّ  الطريق أنَّ  لو سيادث ماذا  
 

  القاطعة؟ الادود أصابع أوقفتني حيث وقفُت  لو سيادث ماذا  
 

 ح� نعم عن وسكتُّ  الاقيقة، هي ال كانت ح� ال لنفيس قلُت  لو ماذا  
 الواقع؟ هي نعم أصبات

 
.  عتبته عىل انكساري غ� أرى ال ومديته؟ سّكينه أين الازم؟ هو أين  
 

. التجاهل لذراع انعطافة كلِّ  يف وانكرستُ  مديته، بغ� دمي، سفح  
: لألذيّة قلت. الكالم آذا� ك� الصمت آذا�. فمي يف العتب خدشني

. منِّي فسخرت. سكينه شاذَ  ملا املابوب ينتويك ل. مقصودة لسِت 
ثت إن للنوايا قيمة أالَّ  علَّمتني . رحمة بال قاٍس، نور والعلمُ . األفعال تادَّ

 مكتبة.درسها مقعد عىل تُجلسني ول شيئًا تعلِّمني ل األذية ليت
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 الِفيل َعامُ 

 
 كّل  فاطّم الغزالة، قلب الخزف؛ متاف إىل الفيل دخل الفيل، عام يف  

. خرطومه بجهلِ  يشءٍ 
 

 حلمك؟ ما: سألها السمك مطعم يف بينه� لقاء أوَّل يف  
 

 إىل لذهبت �لة كانت لو يضاك؟ ملاذا فضاك،. �لة أصبح أن: فقالت  
 بظهره متشبِّثة ستظّل  به، والتصقت الفيل ظهر عىل لصعدت تشاء، حيث

 مجرَّد كان �لة، تكن ل لكنَّها. الضخمة قوائه فتدهسها تتدحرج ال ك
. قوائه وساقتها الفيل ظهر عن تدحرَجْت  حلم،

 
ة منذ الرشكة يف قسمها إىل انتقل    املكاتب أحد يف استقرَّ  أشهر، عدَّ

 همسة كل قص�ة، وزجاجيَّة خشبيَّة باواجز البعض بعضها عن املفصولة
 إىل للذهاب اضطرّت طارئٍ  سبٍب  أليِّ  بالتوأم اتَّصلَْت  ما فإذا تُسَمع،
 القسم يف الث�نية واملوظَّفات املوظَّفون يسمع ال ك الـُملَاق املطبخ

 وأحذية الجوارب أماكن أو للغداء، البيتزا تسخ� حول للولديْن تعلي�تها
جار يتوقَّف ل إذا باد اآلي من بالارمان تهديداتها أو الرياضة، . فوًرا الشِّ

 
 بوجوده حياتها يف املختلف اليشء إىل تنتبه أن قبل كث�ةٌ  أشهرٌ  مرَّت لقد  

 ال ملاذا: «مرَّة سألته. حياتها وجه عن جًدا بعيًدا كان وإن األرض، وجه عىل
 شبه رشكة يف نان: «فضاك ،»املوظف�؟ باقي مثل دشداشة ترتدي
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ة،  باقي مثل عباءة ترتدين ال ملاذا. الوطني بالزيِّ  ملزم� لسنا خاصَّ
 »املوظَّفات؟

 
 تذكَّرت أن لوال ،»األسود اللَّون ياّب  ال العازف ألنَّ : «تجيب أن أوشكت  
 بآلته العازف خبط هل. كث�ة سنوات منذ حياتها من خرج قد العازف أنَّ 

 مجرَّد أنَّه أم خياراتها؟ كلِّ  عىل أزليَّة بصمة فرتك روحها عىل املوسيقيَّة
 تكن؟ ل كأن حياتها من رويًدا تالشت نغمة

 
. »األسود اللَّون أحّب  ال أل�ِّ : «وقالت لزميلها ابتسمت  
 

 آخر ويف ،Boss عطره تشمّ  الصباح أوَّل يف مكتبها بجانب �رُّ  حين�  
 تُذكِّرها بريّة جسد رائاة أخرى، رائاة بروره تشمّ  مجِهد، يوم بعد النهار،

 بتباهٍ  لها لتُربهن إبطها تات رأسها تارش آسية كانت ح� مراهقتها، بأوَّل
. لغزالة ينبت أن قبل هناك لها نبََت  قد شعرًا إنَّ 

 
ًال  برأسه يطلُّ  كان    أو ما لشغلٍ  يدخل ثمَّ  ملكتبها، القص� الااجز عرب أوَّ

. عابرة لثثرةٍ 
 

 غليظة، ويده خشن، فصوته تتدفَّق؛ أين من تدري ال. العذوبة تهزُّها  
. العذوبة دفق من تهتزُّ  وهي صاخب، وحضوره

 
ق وهي تقريبًا، مختلَسة حديثه، أثناء خاطفة نظرات إليها ينظر    فيه تادِّ

. بثبات
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ق    املشغل، يف الخياطة أصابع بها أمسكْت  كيف قميصه، أزرار يف تادِّ
 وتقبض صدره، عىل طرفاه لينضمَّ  زًرا، زًرا القميص هذا يف وخاطتها
 حتى املُضاء املاّل  يف البائع علَّقه كيف. صغارها عشاء أجرَ  الخياطة
 الغسيل سلَّة يف نام كيف املااسبة، منضدة عىل لتضعه هو يده امتدَّت

نهائيَّة، دوراتها الغسالة به دارت حتى  وهو املكوجي سوَّاه وكيف الالَّ
 وخطا األزرار، وأغلق األك�م، يف ذراعيْه أدخل كيف. إيَّاه يسلِّمه

ث، مقابلها، وجلس ودخل، برأسه وأطلَّ  الخطوات،  تفكِّر وهي يتادَّ
.  جسده إىل الشاقَّة القميص برحلة

 
ق    كريم لها يرتاءى كوعه، جلد وتقرشُّ  جفافه�، يف ذراعيْه، يف تادِّ

 يف بالبرشة العناية مستارضات رّف  أو خزانتها، رّف  ما، مكانٍ  يف مرطب
تها الزينة منضدة عىل أو ماركت، الهايرب هشة يشبه با ـ تنظر. لعمَّ  ـ الدَّ

 األملس الطفل جلد ترى يديْه، ظاهر حتى ذراعيْه تغطِّي شعرةٍ  كلِّ  إىل
 ذراعيْه، عىل بصمت، هناك، تنمو شعرٍة، وكلُّ  رجًال، ليصبح الشعر يكسوه

ا التي أصابعه، أطراف عند وتتوقَّف وجهه، وعىل صدره، وعىل  مرَّت ربَّ
ها، عىل للاظة  بجلد تاسُّ  وهي الكريس، بسند اآلن تتشبَّث والتي خدِّ
. الجلد عىل يدها ستضع سيذهب وح� أصابعه، تات املسند

 
ق    خاّص، بيشءٍ  متميِّزٍ  غ�َ  القميص، ياقة من ارشأبَّ  كيف عنقه، يف تادِّ

 يتغ�َّ  كيف بالربد يُصاب وح� الداخل، من حلقه شكل هو كيف تفكِّر
كل هذا  باللَّيمون عسًال  عليه اقرتحت إن يقول كان ويتورَّم، فيلتهب الشَّ
 يجلس وهو ـ تقدر تكن ول. هذا رؤية يف ترغب وكانت سيتقيَّأ، إنَّه

 قد�ًا، أثرًا فيه تعرف ولكنَّها الخلف، من عنقه رؤية عىل ـ هكذا مقابلها
د، جلدٍ  من صغ�ة دائرة ا مجعَّ  حاّد، بيشء خبطة أو قديم، حرق أثر ربَّ
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 خلف املميَّز األثر بوجود بالًغا رسورها وكان يتذكَّر، ال إنَّه فقال مرَّة سألته
 إصبعها طرف ب� الهواء من واحدٌ  خيطٌ  هناك كان مرَّة، ويف العادي، عنقه

. القديم والارق
 

ق    ويخشوشن غالبًا، أملس يبدو ضيًِّقا، وال عريًضا ليس فكِّه، يف تادِّ
 يف رطبة تزال ما حالقته، أدوات يف تفكِّر وكانت ناتئة، بُشَعْ�ات أحيانًا

ا ح�مه، ا املغسلة، بجانب بإه�ل ملقاة ربَّ  ورأت بعناية، مصفوفة ربَّ
 يف مالاة الدموع وكانت الاالقة، فرشاة من كدموع تكرج املاء قطرات
. حلقها

 
ق    ال رفيعتان، مزمومتان شفتان فمه؛ ويف الكثيف، األسود شاربه يف وتادِّ

ا بشهوانيَّة، ييش يشء  نايل أثر العنف، عىل انطباقه� يف خفيٌف  أثرٌ  وإ�َّ
 الخيط عىل بلسانها مرَّت لو أنَّها وتعرف بوضوح، تراه لكنَّها بينه�، مخبوء
 .الوحشية دغل يف ستموت املقفل

 
ق  يف إالَّ  تُرى ال قليلة، شعرات سطاه عىل املعقوف، أنفه يف وتادِّ
َعْ�ات تشّق  التي اللَّاظات يف تفكِّر الضوء، انعكاس  من طريقها فيها الشُّ

 املكان هذا يف واحدة، واحدة هكذا، تنمو كيف حافَّته، إىل الجلد تات
. األعىل إىل صعوًدا األنف أرنبة عىل النائ

 
 عجزها هو عينيْه يف تراه ما كّل . تفهم ال فيه� حّدقت مه� عينيْه، ترى  

 لاظة مغمَضتْ�  فيه� تفكِّر عمقه�، يف تغوص أن تااول الفهم، عن
 يف األلوان متدرجتي الفرحة، أمِّه عيني يف مفتوحتَْ�  الاياة، إىل وصوله
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 قال أنَّه من الرَّغم عىل دامعتْ�، عينيْه تر ل. ال باكيتْ�؟ وصباه، طفولته
. عينيْه تدمع »كلّها األماكن «عبده مامد أغنية إنَّ  مرَّة لها

 
ق    حواجب تُشبه بأنَّها فكَّرت ومتناثرة، قص�ة بشعرات حواجبه، يف تادِّ

قت صينيَّة،  أثناء وجهه تعب�ات مع وتتغضن تنفرج وهي جبهته، يف وحدَّ
 وتات الجبهة هذه خلف ما مكانٍ  يف كامن عقله إنَّ  وفكَّرت الاديث،

ه، وتخيَّلت األسود، الشعر هذا  ال التي األفكار آالف فيه ترسي متعرًِّجا، مخَّ
 يف التَّاديق تستطيع وال يفكِّر تفهمها، ال التي املشاعر وآالف تعرفها،
. تفك�ه

 
ق    يف وتفكِّر ُغرَّته، عىل الشعر مثبت بلزوجة تاّس  شعره، يف تادِّ

ة الشعرات غ�ة، أذنه خلف املندسَّ  التقائه حتى كثافته تدرُّج ويف الصَّ
 عطر من وقطرات الرأس، مؤخرة يف صغ�ة أفكار هناك كانت بعنقه،

»Boss «السرتوين سيَّارته وس�كب العطر، زجاجة ستفرغ رقبته، جلد عىل 
وداء  هذا سيلبس جديدة، زجاجة ليشرتي التجاري املجمع إىل السَّ

 وهذا العريض، الجلدي الازام هذا ويضع نفسه، الرَّمادي البنطلون
يايض، الاذاء . فتعرفها بعيد من تسمعها التي الخطوات وسيميش الرِّ

 
ق وهي يتادَّث كان    التي الكل�ت يف وتفكِّر ولسانه أسنانه يف تادِّ

 مكانٍ  أيِّ  يف شاءت، كيف� وتاطّ  تط� الرشكة، هواء يف وتط� تخرج
 الهواء عىل وتتكاثف، تنترش التي كل�ته وإىل إليه، تنظر وهي شاءت،

ق ثيابها، وعىل والكرايس والجدران .  فيه وتادِّ
 

ًعا هذا وكان. نفسها املنطقة يف يسكنان أنَّه� اكتشفت   .  مروِّ
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 إنَّه بالقول ُ�ازحها وكان كيلومرت، آالف ستة امللكة مغني وب� بينها كان  
 ولكن قدميْه، عىل ماشيًا يأتيها حتى فقط ساعة ومائتي ألفْ�  إىل ياتاج

 تدُّ : يشء كلُّ  هذا. هاتفها تلتقط كانت تاتاجه أنَّها تاسُّ  التي اللَّاظة يف
.  امللكة مغني بستان فتدخل الهاتف إىل يًدا

 
ا    فيها تسكن التي الخمسة الكيلومرتات حدود يف يسكن الذي الفيل، أمَّ

 الشوارع يف تنطلق سيَّارتها، تركب. الس�ء يف نجمة أبعد من أبعد فكان
ار، إىل تقاطع من القليلة،  سيَّارة وكلُّ  منبسط، إىل منعطف من دوَّ

 وموديل الرَّقم لوحة يف تدقِّق حتى توازنها تفقدها سوداء »سرتوين«
ا السيَّارة، ا الدكان، بجانب املركونة تلك تكون ربَّ  رشاء نَِيسَ  قد يكون ربَّ
ة، بهذه سيَّارته ليست ال، مصقولة، السيَّارة تقرتب، لطفلته، الاليب  الجدَّ
. أبًدا تصل ال ولكنَّها البيت إىل سيَّارتها وتقود تبتعد،

 
 تات متدثرة وهي حتى لنفسها، تقول »بيتي؟ إىل سأصل متى  «

. النائَْ�  التوأم ب� الرشاشف
 

 يف العايل املكيِّف تربيد بسبب النهار آخر ترتجف ال أنَّها أخ�ًا أدركت  
ا الرشكة،  ب� املمرَّات يف وعي بال رائاته تتبع أصبات. رائاته بسبب وإ�َّ

 كّل  فرغت قد بالقسم، امللاق املطبخ يف الشاي صنع زاوية ويف املكاتب،
 آسية تفعل كانت ك� إبطه تات رأسها يارش أن إال الدنيا، من رغباتها
. الاياة وتأفل العال ينتهي حتى تشّمه ويرتكها
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وداء السرتوين سيَّارته كانت سيَّارته، ملَاْت  مرَّة ويف    هو وكان فعًال  السَّ
ائق، مقعد يف الجالس  ودوَّار ومنبسط منعطف كلِّ  يف به، ولاقْت  السَّ
. وتقاطع

 
 من جزًءا ترى خلفه، هي يتجاوزه، إنَّه ال بيته؟ باب عند سيقف هل  

 ذراعه يخرج وهو يده من جزًءا ترى النَّظيف، غ� الزجاج عرب شعره
. كلِّه بجسمها وال املقود عىل بأصابعها تاّس  ال سيجارته، رماد لينفض
 شعرة تنارف ل ولكنَّها ،»أفعله؟ الذي ما أفعله؟ الذي ما: «لنفسها قالت

وداء، السرتوين لعجالت املستقيم الخطّ  تتبع عن  اللَّوحة لها تومض السَّ
 مثبّت نظرها معجزة، كأنَّها تعرفها التي باألرقام السيَّارة خلف املُثبتة
ا عليها،  وال ذراعه، وال شعره ال ترى تَُعدْ  ل وحسب، األرقام تتبع هي كأ�َّ

 يف يقودها الرَّقم كأنَّ  السيَّارة، رقم عىل تركيزها كّل  الدوَّارات، وال الشارع
. ع�ها

 
 فركنت إليها أشار. سيَّارتها فأوقفت بنزين ماطَّة يف أخ�ًا السيَّارة أوقف  

 ترتجف، كانت جانبه، إىل فجلست سيَّارته باب لها فتح وخرجت، السيَّارة
ت السيَّارة، قاد إليه، تلتفت ل  الراديو، من ما أغا� تسمع بأنَّها وأحسَّ

 أنَّها هو تعيه كانت الذي الوحيد اليشء ولكن حالها، عن يسألها وتسمعه
 أمام السيَّارة أوقف ارتجافًا، إال تزيدها ال يدها ظاهر عىل ويده ترتجف
ت فجلست، منزويًا ركنًا اختار فنزلت، صغ� مطعم  بالرُّعب، فجأةً  أحسَّ

مك من طبقْ�  اختار يقل، ل لكنَّه تالحقينني؟ ملاذا: سيقول كأنَّه  السَّ
مك  تاّب  كانت إن يسألها ل ليمون، عص� من وكأسْ�  املشوي، السَّ
تْ�، بعينْ�  إليها ينظر كان ارتجافها توقَّف وح� اللَّيمون، وعص�  مشعَّ

. االختناق من أنفاسها فتارَّرت
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 دفع أخ�ًا، األطباق رفعت وح� تأكل، أال خجلت ولكنَّها جائعة تكن ل  
. سيجارة وأشعل للوراء كرسيَّه

 
 عىل يعزمها أن دائًا تخيَّل. مًعا يخرجا أن زمن منذ يتمنَّى كان بأنَّه قال  

ل طبقه مك، من املفضَّ  الفرح بأنَّ  قال الاّد، لهذا منه قريبة تكون وأن السَّ
. بيدها اإلمساك عىل وقدرته قربها هو

 
 فيها، ُولدت التي بالقرية املايطة الجبال عن شيئًا له فاكت شايًا طلب  

ارة، بالجنّ  املسكونة كهوفها وعن  يشّق  الذي الهائل الفلج وعن والسَّ
.  يشبهه ما ترَ  ول مزارعها

 
.  البيت عن كث�ًا أغيب أن يجب ال: فجأةً  قال  
 

ا برسعة قالت   . صديقتي مع أوالدي: بتربير طالبها كأ�َّ
 

 ُمرسعة، نهَضت بكاملة، يومض الصامت هاتفه ملات ونهض، لها ابتسم  
 وكانت شيئًا، تفهم ل لكنَّها واضًاا الرَّاديو يف األغا� صوت كان السيَّارة يف

مك من مزيًجا معصمها عىل يده رائاة . والتبغ السَّ
 

 الفيل مع ملوعدها االستعداد يف كلَّه النهار تقيض أن غزالة أرادت  
 التوأم توِصل تََكدْ  ل ولكنَّها بالقرم، الجديد املكسيك املطعم يف باملساء،

تها بها اتَّصلت حتى حرير بيت إىل  بسؤال كالعادة املكاملة تبدأ ملياة، عمَّ
دة غ� نربة فيه  ليىل؟ يا أنِت  أين: واالستفزاز االستجداء من مادَّ
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تي؟ يا تريدين ماذا: كالعادة اإلجابة وتكون    عمَّ
 

ة تقول لن   مات تضع أن بدَّ  ال مبارشة، تريد ماذا ملياة العمَّ  كث�ة مقدِّ
يه ملا صادقة غ� واعتذارات  أن بعد ثمَّ  ،»املهمّ  ليىل وقت تضييع «تسمِّ

 بلهجة ستقول أخيها، ابنة وقت يف الاّق  لها أنَّ  تاًما غزالة تطمئنها
لطا� املستشفى من تأخذيني أن أريدكِ : انتصار  فقد البيت، إىل السُّ
. مشغولون وأبوك وإخوتك موعدي أنهيُت 

 
ة أنَّ  غزالة تعرف    تعلُّم ترفض وأنَّها قبلها، أحد مهاتفة تااول ل العمَّ

ياقة  أُجرة سيَّارة تستقلَّ  أن بها يليق ال أنَّه طبًعا وترى نفسها، وخدمة السِّ
. املستشفى يف مواعيدها انتهاء بعد

 
كريَّات من أكداًسا التهامه� مع   ًال  ًرسا ـ السُّ  حالتها ازدادت ـ علنًا ثمَّ  أوَّ

كَّري وأصبح سوءا د السُّ . وحسب الوشيك أطرافها برت وليس حياتها يهدِّ
 ُضِبطت رشيرةٍ  كطفلةٍ  بتخابٍث  ضاكت بشأنها قلًقا العائلة أظهرت وكلَّ�
. ثقاب بأعواد تعبث

 
ر تطيق ال إنَّها برصاحة لها قالت ترافقها، أن حرير من غزالة طلبت    تذمُّ

تها ا املكشوفة، استجداءاتها وال عمَّ  تصمت، سيجعلها حرير وجود وربَّ
ة ولكنَّ  قيق باالستجواب عرفت إن ما ملياة العمَّ  غزالة صديقة أنَّ  الدَّ

 تقاعده، قبل سف�ًا كان أباها وأنَّ  وأّم، وزوجة وموظَّفة مثلها، متعلِّمة
 أثار م�َّ  صاخب وأسلوب عالٍ  بصوت الشاذّة تعليقاتها تلقي رشََعْت  حتى

ة كانت. مًعا والارج النفور أخيها ابنة يف  بكل�ت دائًا تتلفظ ملياة العمَّ
ياق، خارج  وإحساسها. لها فعًال  بدهية تبدو البدهية األشياء تكن ل السِّ
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 بعيّة ووجودها الغريبة، التَّرصُّفات يف تطرُّفًا يزيدها األمان بعدم الدائم
 ويزيد تَِفَهة أمامها حياتها يجعل »ناجاون «بأنَّهم تعتقد الذين األشخاص

.  الفّجة االستعراضات يف رغبتها
 

 كانت تأدُّب، بكلِّ  والتَّعليقات االستجوابات هذه لكلِّ  حرير استمعت  
تها تعاليم بفضل عليها نشأت التي الطريقة هي هذه : البار بيت يف جدَّ

 بأيِّ  الشعور حرير جنَّب النديّة انتفاء أسلوب. كانوا مه� سنًا األكرب احرتام
ة له أخضعتها الذي االستجواب حتى ضيق،  بل طريًفا رأته ملياة العمَّ

ة أنَّ  قليًال  تفاجئت لقد. طبيعيًا  ينقصها وال السّن، يف كب�ة ليست العمَّ
. الاظّ  وقلَّة الضاية بهاجس مسكونة فقط إنَّها الذكاء،

 
ة طلبت البيت إىل الطريق يف    وبإ�اءات املتجر، عىل املرور ملياة العمَّ

 السيَّارة تََكدْ  ول ففعلَْت، عنها، تدفع أن تتوقَّع أنَّها غزالة فهمت مواربة
ة صاحت حتى تتارَّك  توصيل يف األبقار عىل يعتمد املاّل  ذلك: «العمَّ

 ُمستفِهمة، حرير إليها نظرت متواصل، ضاك يف وانطلقت ،»الطلبات
فتة عىل مكتوب: «فقالت  حرير صاحت ،»ههه طلباتكم تصلكم ببقرة: الالَّ
فتة نرى أن نريد غزالة يا الوراء إىل قليًال  ارجعي: «منفِعلة  أدارت ،»الالَّ

 تصلكم بنقرة: «اللَّوحة أمام تاًما السيَّارة لتقف بتأفٍُّف، املقود غزالة
 ثمَّ  ،»هههه للنقطة أنتبه ل آه«: ضاكها ملياة واصلت ،»طلباتكم
 يف الغسيل خدمات تعرض مغسلة فهناك الطريق، طوال هكذا استمرَّت

ة ألنَّ  الباار، : حرير صاَّات وح� فوق الااء، النقطة تجاهلت العمَّ
ة، قهقهت ،»بالبخار يغسلون«  ألاَّت السيَّارة من أخ�ًا نزلت وح� العمَّ

: صديقتها فضاكت بعمقٍ  غزالة تنفَّست. ثانية تراها أن حرير عىل
. الغراميَّة ملواعيدك تهرب� وأنت أوالدك ألربِّ  لبيتي اآلن أعيديني
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مك يوم منذ تفكِّر؛ وهي املكسيك املطعم إىل سيَّارتها غزالة قادت    ل السَّ
. تنتظره الذي ما تعرف تكن ول االنتظار، إال حياتها يف يبق

 
 من شيئًا تنتظر أن األعصاب، يف الافر آللة املدبَّب السنّ  هو االنتظار  

 صورته يف أنَّه املاسوم، إطاره يف أنَّه آخر، أنَّه وعيك رغم اآلخر،
. ُمتخيّلة لنملة صغ�ةٍ  خطوةٍ  بسافة ولو عنها يايد لن أنَّه املنسجمة،

 قلبها يف غزالة ترصخ. النملة أنت تكون أن إال هذه والاال أمامك ليس
 �لة تصبح ال وأنت املاسوبة، املسافات من أدقَّ  فال. تنتظر ال: الغريب

. واالختباء االختفاء يف رغبت مه�
 

. يكّف  فال. الغريب قلبها يف ترصخ  
 

. يستمع فال. املهجور دربها يف ترصخ  
 

. بيته يف مفتوًحا قربها فيها ترى منامات يف ترصخ  
 

 كان لو حتى �لة، غزالة؟ يا وأنِت . يشء كّل  ولكنَّه. تعرف ال الذي بيته  
. الادّ  هذا إىل الهواء يزيح حجمكِ 

 
. الدرب ذلك يف شايًاا كان يشءٍ  كّل  لكنَّ  وانتظرت، غزالة انتظرت  
 

 فتُكَرس  الرقص نشوة يف تكون أن بالسدود، فرتتطم فيَّاًضا تكون أن  
د املابوب فيها فينفخ حقائق األحالم ترى أن ساقك، ا. كفقاعة لتتبدَّ  ربَّ
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 يهبط والطوب طوب، من فقاعة لكنَّها البدء؟ منذ فقاعة األحالم كانت
. صفاقته بكلِّ  روحها عىل

 
ا. مرّوًعا أقّل  يابُّك الذي اإلنسان تاّب  بأنَّك اإلحساس كان    كانت كأ�َّ

ا. سيَّارة وصدمتها الطريق يف تيش غزالة  يديْها من فتايَّة أّمها قذفتها كأ�َّ
. الفراغ يف تهوي وظلَّت لّفتها من فطارت

 
 يكرسها ح� الصاون ضجَّة إالَّ  حواره� يقطع ل املكسيك املطعم يف  

 الناس كان إن غزالة تساءلت بالطعام، إعجابهم إىل إشارة املطعم مرتادو
عها التي التَّكس� لعبة اللُّعبة، هذه أجل من فقط أكث يدفعون  يشجِّ
 غزالة أدركت العابث التَّكس� وصخب الهادئ الاوار سكون يف املطعم؟

 تكون لن معه امللكة، ومغني العازف فعل ك� أبًدا يغازلها لن الفيل أنَّ 
 خلف أصفاده يجرجر ُمكبَّل ِظل. ِظل إذن؟ هي ما امللكة، وال النغمة
 صغ�ته أخَذتْ  لو ماذا ابنيْها؟ مع ابنه لعب لو ماذا. عائلته العائلة، ميزان

 به؟ وضاَهت َضاهته لو ماذا املراجيح؟ إىل
 

 تستيقظ. تعشق الذي الرجل لكنَّه أمره، وانتهى أُِخذَ  الذي الرجل إنَّه  
 ما وجهه غاب، أو حرض وتراه، سرتاه، ألنَّها العمل إىل لتذهب جًدا باكرًا
. تسمعه ما وصوته تراه

 
.  وحزين كث�. كث� هذا أنَّ  وتفكِّر  
 

 تتادَّث وعفراء سنوات منذ قبله، اآلخرين وزمالءها عفراء ترى ما عادةً   
 سنة، من أقّل  بعد طُلَِّقت أنَّها تعرف كلّها الرشكة العسّيل، زفافها حفل عن
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د زمنها أنَّ  غ�  أبعد ترى تَُعدْ  فلم الزواج، لاظة اللَّاظة، تلك داخل تجمَّ
 اإلفطار يف بالاليب الشاي املوظَّفون يصبُّ  يواجهها، أحد ال منها،

 والكتشوري الجب سندويتشات ويلتهمون خميس، كّل  الج�عي
ا زفافها، حفل عن تثثر عفراء ويرتكون واملندازي،  حكاياتها تفاصيل وكأ�َّ

 األسطوريَّة الكعكة الج�عّي، اإلفطار طقوس من جزًءا أصبات قد املكرَّرة
ل الجزء وهو الآللئ، وتاج الافالت ومتعهدة  لدى الاكاية من املفضَّ

 ال ـ صفائه لاظات يف كان آسية؛ بوالد يُذكِّرها اللؤلؤ حديث ألنَّ  غزالة
 عن له� ياك ـ وديًعا سكره يف كان فقد سكرانًا، كان إن اآلن تعرف
ار �لكها أبوظبي، يف متداعية قصور  وانهارت مجدهم تالىش لؤلؤ تُجَّ

 من خال الذي الاوش تراب عىل يجلس. اللؤلؤ تجارة بانهيار ثرواتهم
ا بعيْنه قرص عن وياك والشياه، ومابوبة وزهوة سعدة  فيه، عاش كأ�َّ
 منذ مهجوًرا القرص كان التسعينيَّات أوائل يف صاار، من صاحبه إنَّ  يُقال

 حتى أو بيعه يرفضون الُع�� التاجر ورثة ولكن األقل عىل سنة عرشين
 من املُجنَّدين بعض مع إليه التسلُّل من آسية والد تكَّن بشأنه، التفاوض

 مجده أنقاض يف يسمر أن تانع لن صاحبه روح إنَّ  بالقول تازحوا رفاقه،
 قد القدر كان وإن رمته، ك� أبوظبي يف أقدارهم رمتهم مثله ُع�نيُّون

 آسية والد يطفئ. آللئها كنوز له واختار اإلمارات جيش خدمة لهم اختار
 إنَّ  له� يقول وآسية، ليُخيفها ظالًال  ويصنع الاوش يف النيون مصباح

 القرص لزيارة يأتون الخليج أع�ق يف رئاتهم انفجرت الذين الغواص�
 اإلنجليزيّ  القنصل ويأت الديون، أثقلتهم الذين النواخذة يارض باللَّيل،

 مشية مقلًِّدا ُمنانيًا آسية والد �يش نياشينه، عىل الغبار تكدَّس وقد
 الذين العبيد كان كيف ياك. الضاك يف البنتان فتنفجر القنصل،
 ل�قصوا قبورهم من يهربون اللؤلؤ صناديق ثقل من ظهورهم تاطَّمت

 من ويقهقه الظالم يف خرقاء باركات يرقص الفجر، حتى القرص صاالت يف
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 النازفة رئاتهم ياملون أبًدا، يكربون ال وهم نشيخ نان: «البنتْ�  رعب
هة املغربَّة الشكاوى وعرائض املكسورة وعظامهم  ويرقصون للقنصل املوجَّ

من  أحيانًا يطّالن القرص يف بالكهرباء صعًقا ماتا وزوجته شابًا إنَّ  يقال بها،
 حفالت والنواخذة القنصل مع ل�اقبا العناكب، نسيج ثقوب من الرشفة

 يفحُّ  رأيته�؟ هل: آسية تصيح. »اللَّيل طوال والعبيد الغوَّاص� رقص
 الشاب وكان آخرها، عن مفتوحة املصعوقة عيونهم نعم، نعم،: أبوها
 يديْه، ويعرصُ  هكذا، هكذا أّمك، يد أمسك كنُت  ك� امرأته يد ُ�سك

. نشيج إىل الاكايا فتنقلب
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وداء القهوة كوب أمامي املقهى، يف زاوية يف أنا    بالجوز، التمر وكعكة السَّ
 الرُّكن، هذا يف الجلوس عىل تعوَّدت. الالويات أحّب  ال أ�ِّ  من الرَّغم عىل

 مراقبة هو أفعله وما. الزمان عن خارجة املكان، عن منفصلة اليوم ولكنِّي
. نفيس

 
. مختلفة بأشكال عديدة مرَّات املقهى هذا أدخل نفيس أراقب أنا ها  
 

لة أدخل املرأة، تلك سأكون مرَّة    الطفل تامل هي خادمتي، مع متعجِّ
 الاريريَّة بعبائتي كاألخريات أتهادى وأنا الناحل، هيكلها عىل الثقيل

 تامل األخريات، كأشياء األشياء، هذه وكلُّ  وحقيبتي، الشمسيَّة ونظَّارت
 هل ولكن كريم، اآليس الطفل ستطعم الخادمة. عامليَّة ماركات أس�ء

 بألوانه السادة أو املقلَّم والبنطلون املريول الرَّسمّي؟ الخدمة زيّ  سرتتدي
 بنفسها اختارته أنيًقا زيًا سرتتدي الاّد، هذا إىل ليس ال، الكامدة؟
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 هنا هي إجازة، يف ليست لكنَّها. تختاره الذي الالويات طبق لها وسأطلب
 سيشعر هل. أبًدا إجازة يف أب بيت خادمات تكن ل ك� بالطفل، للعناية

 هذه تزعجني طفولتي؟ مربيّات تجاه أنا شعرتُ  ك� تجاهها األيهم ابني
 كلِّ  عن أدافع وكأ�ِّ  نفيس عن أدافع نفيس أجد أن يزعجني األفكار،

 إجازة تأخذ إنَّها: لنفيس قلت واملاركات، بالخادمات املتهاديات األخريات،
 النزهة اعتبار عىل يُجربن اللوات األخريات كخادمات ليست جمعة، كّل 
. آخر شيئًا كو� أنا، يا واآلن، إجازة، العمل أرباب مع

 
 إبطي تات العمل بااسوب املقهى أدخل املرهقة، الفتاة تلك سأكون  

رة الاسابات إلنجاز املدرسة من أحرضته وقد  العام انتهاء بناسبة املتأخِّ
 تات صاغرين يدفعون واألهل سنة كلَّ  تتضخَّم الاسابات الدرايس،
ا العامليَّة، واملدارس الخاّص  التَّعليم أفضليَّة أسطورة  أسطورة؟ ليست ربَّ

ا . املدرسة هذه أيًضا األيهم سيدخل ربَّ
 

 عرصيَّان زوجان: زوجي داوود، مع أدخل أنا وهذه ُتَس، ل التمر كعكة  
اق، ال كاألصدقاء نتادَّث. عرصيَّة تكون أن تااول مدينة يف  كالعشَّ

 مثل يتوقَّف، ال األفالج عن زوجي يتادَّث ح�. كالعادة بهدوء نتادَّث
 إنَّه املاارضات، قاعة من أبًدا يخرجون ال كأنَّهم األكاد�يِّ�، معظم

 العواب، يف ستال فلج عن زميله مع بالتشارك باث بكتابة حاليًا مشغول
 يستخدمون األهايل مازال التي النادرة األفالج من أنَّه با�سة يل يرشح

 املاء ساقية تُاوَّل بايث الاقول عىل مياهها توزيع لضبط باللَّيل النجوم
ة بعيْنه، حقل إىل دة، ملدَّ . وهكذا للثا�، تُاوَّل ثمَّ  مادَّ
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 تقاليد ألنَّ  أسفه، عن يعربِّ  انقطاع، بال يتكلَّم وجهي، إىل مبارشة ينظر  
 سابًقا املعتَمد عليه الذي الدبران نجم فكأنَّ  توت، تكاد بالنجوم التوقيت

 الساعة أنَّ  مع النجوم يستخدم تقريبًا أحد يَُعدْ  ل: «يردِّد دوٌر، له يَُعدْ  ل
 النجوم هي هل: سألته. »القرى بعض يف مستخدمة تزال ما الشمسيَّة

 نجوًما الناس يستخدم قد بالرضورة، ليس: بشعف أجاب دائًا؟ نفسها
.  الريّ  أوقات لتاديد مختلفة أماكن يف مختلفة

 
 الجوالت يف إالَّ  األفالج أرى أكد ول البار، عىل بيت يف نشأت التي أنا  

 �لكها الفلج مياه كّل  كانت إن أعرف أن أريد املوضوع، يجذبني السياحيَّة
ح وهو مزارعهم، عىل حصصها لتُوزَّع القرية أهل  الناس أنَّ  يل يوضِّ

 بعد في� ريعها ليعود وقفيَّة تكون حصصه بعض لكن الفلج يتشاركون
. الخ�يَّة املبا� وترميم ترميمه عىل

 
له،   اب، إنَّه أتأمَّ  إن. تصوُّري يف حًقا �يِّزه ما هو يعمل با شغفه لكنَّ  جذَّ
 بسبب حًقا، سأحبَط يدرّسهم ملا بإخالصه الجامعة يف طالبه يشعر ل

 كان إن أحيانًا أرتاب كنُت  وإن االستقرار، معنى أفهم أصبات منه زواجي
ًرا االستقرار . يل ُمقدَّ

 
 هل أب؟ مع املرَّة؟ هذه سأدخل كيف املقهى، ُركن من نفيس أراقب أنا  

ابق السف� سعادة إخبار عىل سأتجرَّأ : ووتن ه�ي سلفه قاله با السَّ
 ملصلاة تاقيًقا الخارج يف ليكذب أرِسل نزيه، جنتل�ن هو السف�«

 يف تنضج ل أمِّي إنَّ  تايلند يف يل قال ح� بالا�ة أحسسُت  ،»بلده
 يف يتغ�َّ  بايث صغ�ًا اإلنسان يتزوَّج ح� أسهل األمور ظننُت  الاقيقة،

ان اآلخر، الشخص مع نفسه الوقت  مًعا؟ والداي ينضج ل فل�ذا. مًعا يتغ�َّ
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ث؟ فيمَ  ولكن أمي، مع سأدخل أب، مع املقهى أدخل لن ال،    أمي سنتادَّ
 البساط وتركب تشاء، ح� اإلخفاء طاقية تلبس أمي. ملوَّنة فراشة. فراشة
تها وجود يبدو ما وبقدر. تريد وقت� الطائر ت جدَّ  ومهيبًا راسًخا ألب وجدَّ

ًدا . وعابرًا وطيفيًا خفيًفا وجودها يغدو وُمهدِّ
 

 سافرتُ  ح� إليها باالحتياج أشعر ظللُت  ثمَّ  صغ�ة، وأنا أحتاجها   كنُت 
 والتسجيل السفر شؤون يل رتَّب قد أب كان نيوكاسل، يف املاجست� لدراسة

 أنهي كدتُ  ما. أمي تأِت  ل بفرده، مرَّتْ�، لزيارت جاء ثمَّ  الجامعة، يف
 من االنتقال كان. َمرَِضْت  حتى عمل عن باثًا ُع�ن إىل وأعود دراستي
 التي املرحلة إىل واملواساة الدعم أمي وجود من فيها ألتمس التي املرحلة

م عم هذا أنا فيها أقدِّ  ألنَّها أمي أحتاج أَُعدْ  ل فهل. صاعًقا واملواساة الدَّ
 اإلشارات تقوله ما تاتاجني؟ أنَّها أدرا� وما تاتاجني؟ هي بساطة بكلِّ 
. ابنتها أنا، وليس جوزف� تاتاج أنَّها

 
. ولذاتها ذاتها يف أزَهرَت التي املرأة هي أمي  
 

 ب� املؤلّف العرش برسير تواطآته من واكتَفْت  الزواج، نياش� تساقها ل  
ا بخفَّة بجناحها األمومة المستها ك� أب، وغرفة غرفتها  تداعب كأ�َّ

 جوزف� ثمَّ  لكشمي ثمَّ  سونات وازَنَْت . غ� ال املرح باب من وجودها
 كتفيْها يصل ول شعرها َ�َا. حافته عىل أمي ورقصت. رأسها عىل البيت

 تشبهها أنَّها انتبهنا ثمَّ  »جنَّة «فلم يف بالنشيت كيت تشبه أنَّها ف�زحناها
ة األم، ولكنَّها أربعينيَّاتها يف مازالت. فعًال  . والجدَّ
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 ،»وردة يا فتَّاي «نلعب إلينا تصل لوزة وحما�ت البار بيت حوش يف  
 من ينَْل  ل طويل شعر لها كان يوم عاليًا تط� أمي فستان كشاكيش

. الرسطان تطايره
 

 كُرتنا، هذه: «فاحتجَّ  فيصل أخي كرة الج�ان ولد نزع يوم ذلك كان  
 الكرات، نلدُ  ال أنَّنا لفيصل بالتَّوضيح أمي تهتمّ  ول. »ولدناها نان

 خفيفة، بأ�ِّ  فيها أشعر التي األيَّام تلك كانت شعره، مداعبةً  ضاكْت 
 أهمس لوزة، الفرَس ظهر أمتطي ويوم مًعا، نلعُب  يوم أمي، مع وأحلّق

. ُغضبى أو جذىل كنت إن وتعرف صوت نربات فتميِّز ،»لوزت لوزة، «لها،
 

 اللَّيلة تلك يف إال قطّ  يُعاود� ل الاّر، بالتَّاليق الشعور هذا فقدتُ  ثمَّ   
 الجامعة، مبا� حول وتجوَّلنا يدي يف يدها آسية فيها أخذت التي الوحيدة

 التي البنت آسية كانت .حوايس تفعم ظبية كَعرق الاادَّة آسية رائاة
 ل يْاِمها، ل أحًدا أنَّ  اآلخرون يدرك ل. ستاميك أنَّها االنطباع تُعطي
 استطاعت ما تامي وهي بصمت اكتََوتْ  الضم�، لهب يف أحًدا تُرشِك

. ح�يته
 

ل ركني إىل وأتَّجه املقهى إىل أدخل نفيس أرى فهل    آسية ويد املفضَّ
 ونان اللَّاظة، تلك يف الجوز؟ كعكة طبق نتشارك هل يدي؟ يف البعيدة
كن بوابة من ننعطُف   بالشجْ�ات املافوفة املمرَّات إىل الجامعيّ  السَّ
 كانت فينا أليٍّ  ب؟ لتاتمي أم لتنتشلني هل إّيل، يدها آسية مدَّت القزمة،
 الاياة؟ أدغال من آمنة بها والخروج األخرى ح�ية يف الرَّغبة
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 أبًدا وآثة اإلعراض، بظفر أبًدا مخدوشة يدِك، حيث أبًدا، ممدودة يدي  
. الكلم بلاظ

 
 يف ك�. املضمومة يدي رأيت. الفارغة يدي رأيت. املمدودة يدي رأيت  

. يدك وغابت. تنتهي لن صالة
 

. ناديتكِ . الانّاء لشجر اللّ�  الورق يداي. آسية يا إليكِ  يديّ  مددتُ   
 ترشب ل نخلة وقفتي انتظرتِك، الساحرات، قََصب يف الريح ترّدد صوت

. سنة ألف منذ
 

 أنِت؟ ما وأنِت   
 

.  العطش ووقفتكِ  الصمُت  وصوتكِ  الشوُك  يداكِ   
 

 وحسب؟ الكل�ت عىل إنسان يعيش كيف  
 

يها، الكل�ت تاييها، الكل�ت: غزالة كانت هكذا    ماور الكل�ت تغذِّ
. ثابت بعناد حوله تدور حياتها

 
 الخيط تزَّق. تعرف ال الفيل؟ سيَّارة عتمة إىل الشغف بها أفَىض  كيف  

 املايض الحت�الت األوهام وتفتَّات املستقبل، واحت�الت املايض حسم ب�
. شفتاها تتورَّم يقبِّلها أنَّه حلمت كلَّ�. املستقبل وحسم
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وداء، السرتوين سيَّارة يف اللَّاظة، تلك يف    املواتية، غ� اللَّاظة السَّ
 االنتظار حيث بالخوف، متارشج الشغف حيث املوائة، غ� اللَّاظة

لة، غ� ليدٍ  يهفو ، تهُّلٍ  بكلِّ  زهرة زهرة أزهاره تقطف متعجِّ  تلك يف وحنوٍّ
 ذهنها التمع اللَّاظة، تلك يف والخوف، بالعجلة، اندمغت التي اللَّاظة
. قبلة أوَّل بذكرى

 
ة، عرشة الخامسة اجتازت قد كانت    رضورية، غ� سنة كانت كأنَّها بشقَّ

ا اري، السنّ  إىل لتصل اجتيازها عليها عقبة مجرَّد وإ�َّ  الذي السنّ  السِّ
! عرشة السادسة: الطفولة توديع سنّ  إنَّه كريستي أجاثا عنه قالت

 
 عشيقته قتلته الذي الفنَّان عن البوليسيَّة كريستي رواية تقرأ كانت  

 إىل الطفولة تودِّع أن عليها التي الفنَّان زوجة أخت مع وتت�هى بالسّم،
لَّم تات ماشورة كانت الكبار، عال غ�ة البناية يف السُّ  والكتاب الصَّ

بًا الرياضيَّات كتاب وتاته ركبتيْها عىل مفتوح  مع والديْها، أحد ملرور تاسُّ
 يف البناية الظه�ة، يف الجو حرارة بسبب بعيًدا كان االحت�ل هذا أنَّ 

 وبيت األرّيض، الطابق يف بيتهم إال بها ليس تقريبًا، وفارغة حديثة الخوير
 تنبعث الثالث، الطابق يف مرصيَّة عائلة وبيت األعىل، الطابق يف العازف
 التي الفنَّان زوجة أخت وتوشك الج�ان، بيت من البصل تقلية روائح

 بقتله، املتَّهمة هي تكون أن الرواية يف عمرها من عرشة الخامسة ستُكمل
.  بعنف الطفولة التي تودِّع بالفتاة بل القاتلة، بالعشيقة يشكُّ  أحد ال
 

ر إنَّه العازف، تصف� غزالة سمعت فجأًة،    أعىل إىل ركضت لها، يصفِّ
لم  العتمة يف منها اقرتب هناك، فوجدته تاته تقرأ كانت الذي املشرتك السُّ

 العال، نغم جوهر عىل سيقبض وكأنَّه باستقامةٍ  يديْه مدَّ  الخفيفة،
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 عىل أصباا حتى درجة، درجة هكذا، رفعها إبطيْها، تات كّفاه فاستقرَّت
. وقبَّلها تقع ال ك أسندها فأفلتها، السطح

 
ا    أن وبجرَّد الكون، يف طبلة كأعنف يدقُّ  كان قلبها لكنَّ  فقط، لثوانٍ  ربَّ

لَّم، إىل ركضت شفتيْها عن العازف شفتا انفصلت  خارج ركضت ثمَّ  السُّ
 الخيَّاط�، شارع يف ركضت ثمَّ  الدكاك�، وب� السكك يف ركضت ثمَّ  البناية،

 انهارت حتى أين تعرف ال ركضت ثمَّ  املدرسة، جدار بااذاة ركضت ثمَّ 
ر قلبها أنَّ  ظنَّت. األرض عىل  ثانية تتنفَّس لن وأنَّها الصدرّي، قفصها سيفجِّ
 سنة ترُ  تََكدْ  ل. لرئتيْها الكايف الهواء تساب ال شهقاتها فكلُّ  اليوم، بعد

.  وتزوَّجته العازف مع البيت من هربت قد كانت حتى واحدة
 

 بابيل أحسسُت . بك حبلُت  باألمس: «للعازف همست أخرى سنة وبعد  
. حبىل إ� أمي، يا: ألمي فقلت

 
 ل. أنت بَك  ُحبىل إ�ِّ  تعرف ل. البخور وعتَّقت العود دقَّت أمي، فرحت  

 قرب نقودي، حافظة جيب يف صورتك ألنَّ  تبدو، كيف أعرف إ�ِّ  تعرف
. »الشخصيَّة بطاقتي

 
غ�ة البيضاء الفانيالت لرشاء فوًرا تذهب أن أمها أرادت    واألقمطة الصَّ

فراء  ولكنَّ  والبنات، لألوالد تُصلح التي القطنيَّة واألحذية املاايدة، الصَّ
 الكث� تَْعلَم األم كانت بذكر، ُحبىل إنَّها وأخربتها الَعناء، عليها وفَّرت ابنتها

 شهره يف مازال وجنينها غزالة، قول فاستنكرت وأجنتِهّن، النساء أجساد عن
 القريبة املؤملة الذكريات الخصام هذا وأعاد وتغاضبتا، فتجادلتا األوَّل،
. علمه� دون من لتتزوَّج البيت من هربت ح� والديْها لخزي
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 بك. بك ُحبىل أ�ِّ  أعرف، وأنا تعرف، ل ألنَّها هذا كّل : «غزالة همست  
. »أنت

 
 عتمة فتذكَّرت وقبَّلها، إليه رفعها تضاكا، ل عينيْه لكنَّ  العازف ضاك  

ُل  السطح . قبلة وأوَّ
 

 الخوير بناية يف بالخشب املسقوف السطح يف العتمة تلك كانت هل  
 تشبه حبلها يوم الخاطفة العازف قبلة وهل السرتوين؟ سيَّارة عتمة تشبه

 فل�ذا. وحسب نغمة يرتك والعازف يأكلها، الفيل الفيل؟ قُبُالت يشء بأيِّ 
لَّم عتمة تذكَّرت املالئة، غ� املواتية، غ� اللَّاظة هذه يف إذن،  وأوَّل السُّ

 قبلة؟
 

 تعرف عالٍ  شالل منادر من كاالقرتاب مخيًفا، الفيل من االقرتاب كان  
 فقط ولكنَّك لاظة، كلِّ  يف الوعر بالصخر ارتطامه صوت تسمع هناك، إنَّه
 اخرتتَ  قد تكون باتِّجاهه، الذهاب عىل قادرٌ  أنَّك تظنّ  ح� إليه، تيش ال
. الصخور عىل تتاطَّم أن
 

ه كانت   ا وتقبُّله الريح، تضمُّ  كأنَّها صدرها إىل تضمُّ  املطر، تقبِّل كأ�َّ
 االنعكاس؟ ذهب أين مقلتيْه، يف صورتها انعكاس ترى فال عينيْه يف وتنظر

 عينيْه؟ يف نفسها ترى ال ل
 

 سأعود متى: «وتتساءل التوأم تاضن البيت، إىل سيَّارته عتمة من تعود  
مه صوت تسمع ُمنفِطٌر، قلبُها ،»للبيت؟ : له تقول الطويلة، اللَّيايل يف تهشُّ
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ا فيهوي الفّج، هذا من انهض  ورَمْت  النسور تناهشته شاهق، من زلَّ  كأ�َّ
.  مزقة وادٍ  كلِّ  يف
 

 مجرَّد أنت خلفك، أميش أن ينبغي كان ما: الطويلة اللَّيايل يف له، قالت  
. عمياء مضغة

 
. كذلك ص�ء مضغة أنت: له قالت  
 

. ع�ه ظالم يف خلَّفها يجبها، ل واألصم، األعمى وقلبها،  
 

س لعلَّها    تشمّ  ولعلَّها تاتها، ما تلمس أن يف ترغب ولكنَّها برشته تتاسَّ
.  نفسه فؤاده تشمّ  أن يف ترغب لكنَّها رائاته

 
ة، املعرفة تريد لكنَّها يعرفها إنَّه يقول    ليصل بساتينها يف يتنزَّه أن الاقَّ

ت. سواه يصله ل الذي الشجر أبدع إىل  ألنَّ  العجلة، يف به ال بطيفه أحسَّ
د، التعرُّف ألنَّ  املعرفة، تلغي العجلة د أن ينبغي يتجدَّ  يف ويستؤنف يتجدَّ
 التَّعرُّف تهُّلِ  يف وذائبة متداعية، الاواجز أهون تكون حتى ذاته، الوقت

 راجًال، املسافة يجتاز أن فعليْه بساتينها، دخل ما وإذا. ينتهي ال الذي
 ليديْه تدنو األغصان ألنَّ . املنتهى وفاره الوقت دابّة بال وصبوًرا

 ل ولكنَّه تعلَّمها أنَّه ظنَّ  التي تلك. كلَّها األس�ء تُعلِّمه وألنَّها باالستاقاق،
. يفعل

 
 وقت من املرسوق الزمن من السيَّارة، عتمة من برفٍق، له، اشتَكْت   

: له همست العائلة،
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 وأنت وصافية، زرقاء حقيقية فوقنا، وس�ء وأنت، أنا نكون، أن أريد  
. قلبي وعىل الس�ء عىل العينْ�  مفتوح أريدك. لك. حواؤك وأنا آدمي،

د  يف فضويل من تَْعجب وال عينيْك، يف ألراها الس�ء لتنظر عينيْك فاتًاا تدَّ
 تتعجَّل ال. أعرفك أن أريد وأنا أراك، مرَّة أوَّل فهذه توقفني وال تفاُّصك

 وتجعيدات شاربك شعرات أحيص أن أريد. دعني. تنتظره ال بل شيئًا
 إن جًدا وسأحزن املايض، نساء منه وأذبح قلبك أفتح أن وأريد جفونك،

 نعم. فقط أجيل من خاًصا شيئًا. أجيل من شيئًا تفعل أن أسألك لن. نزف
 .زائدة فهي نؤمن كنَّا وإن اإلثباتات؟ نفع ف� نؤمن ال كنَّا فإن أسألك ال

ا  أرواحنا أنَّ  وحدنا، لسنا أنَّنا بعد، يفنَ  ل العال أنَّ  نتذكَّر ح� سنبك ربَّ
ا بالعذاب، مألى ا، ربَّ  … اآلن اآلن، لكنَّ  ربَّ

 
 يف وجوده فكرة مجرَّد. لوجوده بالفرح تشعر كم تُخربه أن غزالة أرادت  

 وأنَّ  موج، عىل تس� بأنَّها تشعر باملرسَّة، آهلة الاياة تصبح تُفرحها، العال
 وهي تط� تيش، وهي تسبح الفرح، فرط من الهواء يف يشّف  جسدها

 مكتبه، عىل وتاطّ  املكاتب ب� القص�ة الزجاج وفواصل املمرَّات ب� تعرب
 آمنة ابنته مرض من بالشكوى يُبادر ولكنَّه العظيم، الفرح عن إخباره تريد

يِّئة، املستشفيات وليايل . الفرح من وتخجل فتصمت، السَّ
 

 بالتعاسة؟ ميلء عال يف الَفِرحون يخجل هل: حرير سألت  
 يخجلون؟ ملاذا: حرير اندهشت  
 

 من الرَّغم وعىل التعاسات من كامًال  نصيبهم تُعطيهم الاياة ألنَّ : فكَّرت  
 القطعة الاياة، كعكة يف قطعة بألذّ  يستأثرون كأنَّهم الفرح، يجدون ذلك
. اآلخرون يراها ال التي
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 رقم الشعرة أقبِّل: امللكة مغني يقوله كان ما الفيل لها يقول أن تنَّت  
. شعرك غابة يف ٢١٦

 
 كذلك، ليس والفيل فنَّانًا كان امللكة مغني أبًدا، هذا يقول لن الفيل لكنَّ   

 املغني برقَّة تالم أن العبث من الاياة، بأدوار تتالعب أن العبث من
ايق الفيل هوى يف العازف وأصابع .  له قرار ال الهاوية، يُشبه هوى. السَّ

 
ة، يف نورَ  ال   . تارتق وهي يُن� كيف يعرف ال الفيل الهوَّ
 

 ساحرة، املوسيقى مقهى، يف التقيا السيَّارة، عتمة عن االبتعاد حاوال  
 فال الزمن يتوقَّف ل إن. الزمن يتوقَّف أن يجب العزف يف: له همست

. للموسيقى معنى
 

ابق زوجها إىل بالعزف لـمَّات كأنَّها بَعتَب، فابتسم،   . السَّ
 

 …زوجتي …ُ�كن ال: قال تغلقه؟ ال ل: سألته يوِمض، هاتفه بدأ  
 

.  سكت ثمَّ   
 

 رأت وأغصانًا، جذوًرا تدُّ  عظيمة، هائلة، بداخله، تنمو زوجته رأت  
 ومن يديْه من تنمو األوراق ورأت منه، وتخرج جلده تزِّق األغصان

.  قدميْه
 

١١٨



سة املائدة. العظيمة العائلة مائدة. املائدة رأس عىل يجلس رأته    املقدَّ
سة للروابط . الفتات تلتقط منانية، املائدة، تات نفسها ورأت. املقدَّ
ت  يجلسان فيها، تكون أن تريد ال رشسة حرب ساحة يف عزالء بأنَّها أحسَّ

 يدها راحة فتجرح ،»زوجتي: «فجأةً  ويقول الطاولة، عىل األيدي متشابك
د املرأة تلك ترى يده، من بزغت التي الجذور فروع  بداخله، تتمدَّ

د يشء ال وتصغر، تنكمش وهي تتضّخم، . سواه فيها يتمدَّ
 

 ال. تطمنئ حتى أكون أين تعرف أن تاّب  تقلق، زوجتي أنَّ  املشكلة  «
ة اإلحساس رقيقة ألنَّها أُقلقها أن أريد .» وهشَّ

 
. بالطبع.. بالطبع: فتتمتم  
 

 يده تاّس  ظالل، ثالثة ظلّيه� وترى الشوارع يف بجانبها تراه تنام، وال  
 ح� تدميها، فيه تنمو التي العمالقة الشجرة أشواك وتدع يدها عىل

 وتنكمش، تتضاءل وهي ويصفو، صوته يرّق  وقلقها رقّتها عن يتادَّث
 عن تتوقَّف ال التي املرأة ِظّل  مع وتدعه خلفه� ظلَّها تاو أن تريد

 قهوة، كوب صنع من عجزًا أكث فتكون الصبح يطلع. بداخله التعملق
. ظلّها ماو عن فضًال 

 
. تستطيع وال بداخلها األمور ترتيب يف ترغب  
 

د داخلها تتضخَّم ما بقدر ومبارشة بسيطة الاقائق تبدو ما بقدر    وتتعقَّ
.  الرؤية وتاجب
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 العيون إلصاق يف الشهور رصفَْت  أنَّها من الرَّغم عىل أعمى بقلب تخبط  
 البسيطة الاقائق ل�ى عيونًا وألصقت فيه التجاويف بعض حفرَتْ . به

سة املائدة ل�ى املبارشة؛ سة، للروابط املقدَّ  ُمغمضة العيون ظلَّت املقدَّ
 فيها أعملت. تجاويفها ُحَفر من يقطر مازال الدم أنَّ  من الرَّغم عىل

 أكث القلب نزف. امللتصقة الرموش وتقّص  املطبقة الجفون لتفصل السك�
 املقيت، األمل أرصفة يف األعمى قلبها خبط. نفع بال ظلَّت والعيون

. كابوسيًا يكون يكاد بشكل املتكرِّر، والالم التافه، واالنتظار
 

 أطراف من املوسيقى تتدفَّق الشغف؟ هو أهذا: أرقها يف تساءلت  
 لدوران عينيْك تغمض املضيئة، رقصتها يف األرض وجه عن فرتفُعك قدميْك
 وقدماك األرض، بصخور فعًال  ارتطمَت  قد تكون تفتاه� وح� النغمة،

 أكداس وعلّقَت  فق�، ملذبح الكث�ة القراب� ُسقَت  قد تكون. عاجزتان
 صدرك عىل املدببَّة الصخور حزوز وتلقيَت  ضعيف، مشجب عىل اآلمال

. تت ول. بجدارة
 

 دائة بااجة وكأنَّه�، مراًرا، ،»لكِ  أنا: «الهاتفيَّة الرسائل يف لها يكتب كان  
 أعناق حول اآلخرين البرش وأطواق املنفصلَْ�، البيتَْ�  يف التكرار، لهذا

. أرواحه�
 

. لها أنَّه ظنَّت ولوهلة  
 

. إكراهات بال أرضيَّتها تستقيم ال لاياة إكراهات مجرَّد واألطواق؟  
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 ليس سًدا، ليس. مجازًا ليس شارع، مجرَّد مكانيْه� ب� الشارع أنَّ  ظنَّت  
. »له «حًقا تكون ملا. وتخرقه سيَّارة ستارقه شارع. مارًَّما طريًقا

 
. وأغالله لنَْ�ِه هو. لها ليس هو. اإلفاقات تأت ثمَّ   
 

 من معنى فيها: يشء كلِّ  من يشء بعض أو يشء؛ كّل  تكون قد وهي،  
 ال أنَّها لو ماذا. األمّ  ورحمة األخت، وحنان واإليواء، والصفاء، الصداقة،

 ببساطة ورغبَْت  إليها، َشَعثه بلمّ  تعتني ل لو ماذا هذا، كلَّ  تكون أن تريد
. حبيبته تكون أن يف
 

 .فقط حبيبته  
 

 واالهت�م اللهفة من للابيبات املُستَاقَّة التاريخ وعطايا العال ِهبات بكلِّ 
غ�ة والعطايا والشوق . الكب�ة الصَّ

 
 أنَّها يُلمح أن. إليها يُعيدها أن وأراَدت بابه، عتبة عىل تُخلع أنانيَّتها رأتْ   

. األل هذا تستاّق  وال. الوقت لبعض ولو األنانية، هذه تستاّق 
 

 بالشوق املبذور طريقه يف الركض هذا أقرَحَها كم باله عىل خطر هل  
.  الكرم إىل الشايح واقعه يف حاجتها مرَّة؟ وبالتجاهل مرَّة

 
 انتفاء يغ�ِّ  ال فلم اختياره�، من ليست واقعها، وُشحَّ  واقعه، ُشحَّ  لكن  

 الااجة؟ إلااح االختيار
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 دونه؟ الوقت يقطفها أن قبل ليعرفها، إليها يصل فهل  
 

 الذي أنا: «عرب شاعر من مقتِبسة إليه، الهاتفيَّة رسالتها يف كتبت  
 من وسكرتُ  تردَّدُت، فيه اسمَك  قرأتُ  وملا مص�ي، لوح ألكرس صعدتُ 
. »يل لسَت  أنََّك  يذكر أنَّه مع الوجد،
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ة ماتت ح�    أمي ورثت وآللئها، وزينتها جربوتها بكامل وهي أمي جدَّ
 سأجد هكذا إ�ِّ  قالت يل، فوهبته طفولتها فيه عاشت الذي املزرعة بيت
 »العادي «بعميل تقتنع ل صاار، إىل العودة يف رغبت إن فيه أستقر مكانًا

 األساس، من عملٍ  أيِّ  إىل أحتاج إ�ِّ  بفكرة وال بسقط، الشه�ة املدرسة يف
 يف شيئًا أفهم ال بأ�ِّ  وال فيها، يستقرَّ  ولن صاار من ليس زوجي بأنَّ  وال

 م�َّ  أكث بطفيل اهت�ًما تُبدِ  ول والتصار، امللوحة ومشاكل املزارع إدارة
ت جاءت. أطفال ونان لنا تُبديه كانت  القد�ة، غرفتها يف لتعيش ألب جدَّ
ت ومازالت الكلِّيَّة يف فيصل أصبح  لتخفي يوميًا املطبخ إىل تذهب جدَّ
جة فوق الثقاب أعواد  يعبث ضبطته منذ طفل وهو تفعل كانت ك� الثالَّ

 ظلَّت الغاز بطبَّاخات الكهربائيَّة الطبَّاخات استبدلت ملا. مرَّة ذات بها
 الطبَّاخات أنَّ  لها يرشح وعبثًا الثقاب أعواد اختفاء عىل الطبَّاخ تعنِّف
 من بخليط يتجادالن. الكربيت لُعلَب ياتاج يَُعدْ  ول بالكهرباء تعمل

ة العربيَّة  هذا: تردِّد وهي الصالة إىل منهكة تعود حتى والبنجالية املكرسَّ
 الخبيصة من بطبق يُراضيها أن نجيب يلبث ما ثمَّ . لوالي سيارتق البيت

ص، بالجوز املزين املُزَعفر  طريقتها إنَّها رسورها؛ إخفاء فتااول املامَّ
ة . أغرّ  فتًى كان ح� كث�ة سنوات منذ له علَّمتْها التي الخاصَّ
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ثني    القطعة فأتخيَّل الاياة، كعكة يف قطعة ألذّ  الفرح؛ عن غزالة تُادِّ
 املدن يف الفرح عليه مرَّ  هل: أب يف وأفكِّر البعيدة، القريبة الغامضة،

 أم قطعتها تلتهم وهي خجلت هل: أمِّي يف وأفكِّر فيها؟ عاش التي الكث�ة
ة يف وأفكِّر آبهة؟ غ� التهمتها  يف غريب كضيف الفرح زارها هل: أمِّي جدَّ

ت يف وأفكِّر اللؤلؤ؟ قرص  أخوة إىل هدايا القمصان تُرسل وهي ألب جدَّ
 يف حبيبها وجود إنَّ  تقول التي غزالة ويف لتفرح، بنجالديش يف نجيب
 السكن يف الثالث الطابق يف البنت ويف يفَّ  وأفكِّر. صباح كلَّ  يُفرحها العال

 يف أفكِّر ل لعيلِّ  فرحي؟ العال يف وجودها ماضُّ  كان هل. الجامعي
 وهذا بها، مشغولة كنت واختفت، فيها ظهرت قص�ة أشهر بضعة الفرح،

 كربتُ  ملَّا نُدركها، ك الوعي إىل تاتاج السعادة لعلَّ . وقتها أدركته ما كّل 
 نفيس عن أتادَّث أن تعلَّمُت  حيات داخل تنظر اآلخرين عيون ورأيُت 
 بأنَّ  العزباوات زميالت أمام أقول طالعي؛ حسن يل يُغَفر ك شكوى بنغمة
 ال هم مجرَّد األوالد بأنَّ  يُنجب ل الالت وأمام مصادفة، مجرَّد الزواج

ا ما، قرًضا عاجًال  سأحتاج إ�ِّ  بالديون املُثقالت وأمام ينقيض،  همومي أمَّ
 أشكو؟ ملن. ألحد أشكوها فال يريْنها، ال التي الاقيقيَّة،

 
ت أو الانونات الخاالت أين    حيوات يف إنَّهنَّ  ؟ الفاتنات املتارِّرات الع�َّ

اي وحسب، األخريات  بقليل، مولدها بعد بالكهرباء صعًقا ماتا ألمي فجدَّ
. املبكرة السن� يف الاّمى عليهنَّ  قضت أب وأخوات

 
 أغضب عمري، من العارشة أو التاسعة، حوايل يف كنت ح� لوزة؟ أين  

ت، تعنيف أو أخوت، استفزازات من  الفناء، يف االسطبل إىل أتَّجه جدَّ
 وأبك، الجدار إىل رأيس أسند أدخل، أن بجرَّد باتِّجاهي لوزة تتارَّك
 إىل إعادت تااول ُعرفَها، أضّفر وال إليها أنظر ال وح� منِّي، وجهها فتقرِّب
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 عىل وتضعه العلف من شيئًا شدقيْها ب� تامل خرقاء؛ مااوالتها البهجة،
 ال بأكله، تتظاهر أو لتأكله، فوقي من برفق تتناوله ثمَّ  وظهري، رأيس

 فأُطعمها النهاية، يف فعًال  أضاك حتى معي اللَّعب مااولة عن تتوقَّف
 وأصفق أسنانها، ب� من النواة تقذف حتى بجذلٍ  وأعدّ  يدي، من التمر

. لها
 

 الطابق يف بالبنت سعيدة أ�ِّ  أعرف أكن ل. الجامعة ودخلُت  كربتُ  ثمَّ   
 ماذا. جدوى بال التواصل وسائل يف عنها باثت. اختفت التي آسية الثالث،

:  �ّقتها التي الرسالة لها سأرسل هل وجدتها؟ لو
 

 وما عرفته الذي ما. إليك أكتب أن وأخجل إليك أكتب أن دوًما أريد  «
 .نفيس فجهلُت  عرفتك نفيس عرفُت  قد إ�ِّ  ظننُت  ح� أعرفه؟ ل الذي

 سأرى ما يوم يف أنَّه وأحلم الوقت، جنازير تزِّقه ال ك ثوب طرف أساب
ًدا، واحًدا وجهك  تصلُّبه، رغم وأقرؤه مرَّة، كلِّ  مختلفة سي�ء له ومتعدِّ

. إليكِ  أنظر ال أراِك ح� وكيف إليكِ  أنظر وأنا وجهك أرى ال كيف وأعجب
 أن يف الرَّغبة حرقة عن لكِ  أكتب أن أردت. وقريب ناءٍ  األوجه، وجهكِ 

 أريد. املُثقلة إصبعك لومضة أنفايس تختنق كيف عن. املايض من تتارَّري
 فال يُزَْحلُِقني الوقت وثلج أقدامي تات الرمل ولكن كث�ًا لكِ  أكتب أن

 الفرس عن لِك، أكتب أن دوًما أردت. تثبِّتُني يداكِ  فال يدي وأمدُّ  أثبت،
 مشينا ليلة الجامعة طرقات يف تركض رأيتها التي تلك لوزة، تشبه التي
. وخفُت  أكتب أن أردت. الذنب من الهائل بوقره القلب وعن فيها،

 رغم أحلم وإ�ِّ . االعتذار وخشيُت  االنتظار وخشيُت  التَّربير خشيُت 
 الطرق جانبتكِ  وإن حتى برباءتك أؤمن إ�ِّ  الهائلة، األحالم كّسارات
. »املسالك وخوَّفتك
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تها ألنَّ  بالارج تشعر غزالة    فلو حرجها أفهم ال رؤيتي، عىل تلحّ  عمَّ
تي ملياة كانت  من الرَّغم عىل ومنفتاة ظريفة إنَّها. مًعا لتسلَّينا أنا عمَّ
ا أو. أطوارها غرابة  مختلفة األمور تبدو فقط؟ الخارج من أحكم أنا ربَّ
 االعت�د تتعلَّم أن عليها أنَّ  وترى باالتِّكالية، تَِصفها تنتقدها، التي لغزالة

تي: غزالة قالت. اآلخرين اهت�م استجداء بدل نفسها عىل  تُضخِّم عمَّ
. آخر شخًصا ستصبح تزوَّجت لو وكأنَّها زواجها عدم مسألة

 
 ماذا نفسه؟ الشخص ستصبح هل نفسها؟ غزالة تتزوَّج ل لو ماذا: فكَّرت  
هات؟ نكن ل لو ماذا نفيس؟ أنا سأصبح هل أنا؟ أتزوَّج ل لو  أرتح ل أمَّ

تها، عن غزالة لكالم  تراعيها، أن عليكِ : لها قلت حولها، معها اختلفت عمَّ
ل لعيلِّ  بالتظاهر؟ املراعاة ثن ندفع هل: فقالت  مقابل يف »أهتم «أن أفضِّ

. »أراعي «أن
 

.  هناك ليست وملياة لعاملها، منتمٍ  هو با إال تهتم ال ولكنَّها  
 

ة دعوتُ    ل، مقهاي ركن يف قهوة فنجان إىل العمَّ  من تفاجئُت  املفضَّ
 األنسول�، حقن عىل تعيش التي هي تشيزكيك، طلبت ح� جسارتها

 ل لو بها سأعجب كنت إن أحيانًا أتساءل. هذا يف راقني ما شيئًا ولكنَّ 
 اعتذرَتْ . تقريبًا نفسه العمر يف إنَّه� أمي؟ عن الادّ  هذا إىل مختلفة تكن

ر إىل أقرب بلهجةٍ   أمي، عن قليًال  أخربتُها مثيل، »متعلِّمة «ليست أنَّها التذمُّ
ل ل كونها وعن  مغزاها، أُدرك ل بابتسامة إيلّ  فنظرت أيًضا، تعليمها تُكمِّ

 ل والواحة السبعينيَّات، يف صغ�ة كنت ملا حرير، يا تعرف�: «يل قالت ثمَّ 
 وكل أنا سليمة، أمي ،»املعلِّمة «عند أذهب كنُت  بعد، الواحة اسمها يكن

 بيتها، باب عىل نِعالنا كلُّنا فنخلع بيتها، يف تعلِّمنا كانت والبنات، الصبيان
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 عليها نعلّم كنَّا متشابهة، الزنوبات وكّل  ،»زنوبة «ننتعل كلُّنا كنَّا وملَّا
متها ع وتريرها النار يف ملعقة بإح�ء  الزنوبة بالستيك فينافر مقدِّ

. »زنوبته منَّا واحد كّل  يعرف وهكذا اسمنا، من األوَّل بالارف
 

ا   تها وجدتُ  ولكنِّي إحراجي تريد كانت ربَّ  كانت إن سألتها طريفة، قصَّ
 بتنظيم أحيانًا فيه أشارك الذي التطوُّعي الفريق إىل االنض�م يف ترغب
 البيوت احتياجات بتاديد نقوم كيف لها رشحُت  الفعاليَّات، بعض

 وفَرْش الجدران، صبغ يف والشباب، البنات مًعا، ونشرتك املعرسة،
 ُمتعلِّلةً  بالرفض ردَّت ولكنَّها بها، املتربَع األثاث قطع وتنظيم السجاجيد،

تها أنَّ  . األع�ل هذه بثل تسمح ال صاَّ
 

 ففتاُت  صمتها استغربُت  الخوير، بيت إىل ملياة ألوصل سيَّارت قدتُ   
 غ� من حّب  لكن حبيت: «يصيح جاه� صالح لنسمع التسجيل جهاز
.  »أمان مالهاش صابة لكن وصابت حنان

 
 لينام، غرفته وأدخله األيهم حّمم قد زوجي كان بيتي، إىل وصلت ح�  

َور الرسائل أقلب أخذت  الخ� مساء: «غزالة رسالة قرأتُ  هاتفي، يف والصُّ
. »قائة كتبُت  …حرير

 
. غزالة لدى األث�ة األمور من القوائم كتابة كانت ابتسمُت،  

: الفيل عن أبًدا أعرفه لن با قائة  «
 ام سادة رششف هو هل. زوجته مع عليه ينام الذي الرششف لون ـ  

 مرتبة تات أطرافه من يطوى أم بأكمله الرسير يغطِّي هل منقش؟
 الرسير؟
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لها التي الدجاج مرقة طبخ يف زوجته تستخدمه الذي البهار نوع ـ   . يفضِّ
 من تشرتي هل ومخلوطة، جاهزة تشرتيها أم البهارات بنفسها تخلط هل

 الغزال؟ ماركة من أم النرس ماركة
 

 بعد ظهرها أو يدها أو زوجته كتف بها يلمس التي اللَّمسة نوعية ـ  
 صاخب با�س عليها يربّت هل عينيْها؟ يف النظر يتااىش هل لقائ،

 بقاء من خوفًا ذراعيْه إىل النظر يختلس هل بالذنب؟ إحساسه ليغطِّي
ًال  رسائيل �سح هل بينه�؟ طيفي  »بغتة؟ هاتفه تفتح لئالَّ  بأوَّل أوَّ

 
ل كنُت : «لها كتبُت     قطعةٍ  ألذّ  الفرح، عن فيها تُخربيني التي رسائلك أفضِّ
. »الاياة كعكة يف
 

 الكريس، عىل أخيها ابنة حساب عىل اشرتتها التي باألغراض ملياة رََمْت   
 وأغراض وحلويات للصور بالستيكيَّة وإطارات ورشائط أمشاط مجرَّد إنَّها

ت الرسير، عىل الهثة تهالكت تاتاجها، ال تافهة أخرى  جميع أغلفة فضَّ
 الجوع ب� التمييز فقدت البدء يف أمامها، وصّفتها الشوكوالته ألواح

ه،  فأصبات مًعا، االثنْ�  أزاح االنتقامِ  إحساُس  داَخلَها ح� لكن والرشَّ
ة أرستها من االنتقام يف بالرَّغبة مدفوعة  أكث تلتهم عامَّة العال ومن خاصَّ

السمنة  من الاال هذا إىل تنتهي أن قبل كانت الالويات، من ُ�كن ما
لة ق ل إن حلوة، املرتهِّ  لها غمز الدكان؛ صاحب صهيبًا فليسألوا أحد يصدِّ

 عيون إنَّ  لها قلن اللوات الواحة، يف الجارات وليسألوا مرَّة، غ�َ  بعيْنه
م ل ما رجًال  أنَّ  بَيْدَ  تراها، ال كانت إن شكَّ  ال عمياء الرجال  لخطبتها، يتقدَّ

 أخيها، عىل عالَة أصبات ملا الاياة، هذه عاشت ملا اآلن، تزوَّجت أنَّها لو
ا  أفالًما سيعرضان كانا الواحة، يف السين� مرشوع زوجها مع أنجَاْت  وربَّ
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 آلة بدل حقيقيًا جهازًا سيشرتيان وكانا ملوَّنة، دعائيَّة بلصقات جديدة
 يف النساء عىل كذبَت لقد أخوها، أحرضها التي تلك البدائيَّة العرض

 بدائيًا، الواقع يف العرض جهاز كان السين�، جهاز وصفت ح� املستشفى
 مون «لاروف وجود ال أمريكا، من ُشِانَت صقيلة حمراء آللة وجود ال

فراء اإلنجليزيَّة »آرك َور رأَتْ  قد كانت املافورة؛ الصَّ ت إحدى يف الصُّ  املجالَّ
تَها واختلَقْت  . قصَّ

 
 أخيها، ابنة ليىل زوج يفعل كان ك� ،»حبيبتي «سيُناديها زوجها كان  

 ح� »حبيبتي «سيُناديها التافه، العازف كذلك يكون لن زوجها ولكنَّ 
ا ليىل، زوج فعل ك� يرتكها ولن الناس، أمام وليس خلوة، يف يكونان  وربَّ
ل يف ترغب وال األطفال، تاّب  ال إنَّها لنفسها اعرتفت منه، أنجبت  تامُّ

ئق من سيكون تزوَّجت، كانت لو ولكن مسؤوليَّتهم،  أرستها تكتمل أن الالَّ
ة  ويف تربيتهم، يف ملساعدتها خادمة ستجلب ثالثة، أو بطفلْ�  الخاصَّ
 أي: أفكارها من هازئةً  فجأةً  ضاكت. شيخوختها يف بها سيعتنون النهاية

 هل للفكرة، وجمت ثمَّ  طويًال، أعيش حتى السكري يرتكني لن شيخوخة؟
كَّري؟ من حًقا الناس �وت  تادت ملا تزوَّجت كانت لو حال أيَّة عىل السُّ

 بتدهور الذنب وتاميله أحد ملعاقبة بااجة تكون ولن مرضها، إه�ل يف
 وإذا اآلن، مخلوقٍ  أيّ  فيها يفكِّر ولن تتزوَّج، ل أنَّها الواقع ولكن حالتها،

 إنَّها لها؟ زوج استدراج يف أع�مها يفكِّر ل فلِمَ  فيها، يفكِّر ل رجلٍ  أيُّ  كان
. لهم التجاهل هذا غفران تستطيع ال
 

تي، يا يشء كّل  ليس الزواج: «الغبيَّة باقرتاحاتها هذه ليىل تأت ثمَّ     عمَّ
ياقة تعلَّمي «،»حياتك عييش تي يا السِّ  مثل صغ�ًا مرشوًعا افتاي «،»عمَّ
 الكبار تعليم صفوف أكميل «،»صغار ونان عندك كان الذي الدكَّان
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تي يا الدبلوم وخذي  عىل فات قد الوقت أنَّ  املتعالية هذه ترى أال ،»عمَّ
 من وبالكدمات بالالوى وإتخامه الجسد هذا تضخيم إال يبَق  ل يشء؟ أيِّ 

. األنسول� حقن
 

 لكنَّ . حرير بها اتَّصلت حتى املشوار هذا عىل أيَّام بضعة تِض  ل  
. ملياة داخل الهوة عّمق لقاءه�

 
 حولها، من وب� بينها بالهوة إحساسها لرتدم يشء كّل  ملياة فعلت لقد  

ة  من الرَّغم وعىل سنة عرش خمسة عن يزيد ال بينه� الفارق. ليىل خاصَّ
 القراءة معرفة تتجاوز ل وملياة الجامعة يف البنت تلك تخرَّجت ذلك

 أو »سليمة أمِّي «الكتّاب يف إيَّاه علَّمتها م�َّ  الاساب وبعض والكتابة
. عليها يطلقون كانوا ك� »املعلِّمة«
 

 املختلفات املرصيَّات املعلّ�ت وجاءت باط شعرات يف املدرسة بُنيَت ثمَّ   
مات: فئتْ�  إىل ملياة صنَّفتهن. يشء كلِّ  يف »املعلِّمة «عن  السّن، يف املتقدِّ

مينات، الكئيبات،  ثالثة، أو فستان� غ� العام طوال يرتدين ال اللوات السَّ
نها، يَكْدنَ  ال غالبًا، منقَّطة  الباهتة، النوم قمصان أطواقها من وتربز يغ�ِّ

 والالبة، العرق روائح منهنَّ  وتفوح عجل، عىل فوقها الفستان ُوضع التي
 املعلِّ�ت، سكن يف مطبخهنَّ  يف املتَّسخة األوا� بغسيل الطالبات ويأمرن

جات وتنظيف ا. البائت واألكل املرب بربط�نات املليئة الثالَّ  الثانية الفئة أمَّ
 بأحزمة الزاهية، امللوَّنة الفسات� يرتدين اللوات املرحات، الشابات، فهنَّ 

 فاتاة، شفافة وإيشاربات أنيقة، بكعوب وأحذية الوسط، من عريضة
. رياالت بستة دكانه يف صهيب يعرضه الذي ،»١٤ قمر «عطر منها يفوح
 الهدايا، لهنَّ  بذلت العمر، يف لها القريبات هؤالء، صداقة إىل ملياة َسَعت
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ت. الوالئم لهنَّ  وأقامت  املنصورة من قِدمنَ  اللوات املعلِّ�ت أحسَّ
 ُعمرًا، تقاربهن كانت وإن التي القروية، هذه تودد إزاء بالرتدُّد وبورسعيد

 الخفيف، استعالءهن غالْبَ  أن لبْثَ  ما ثمَّ . شهادة أيّ  تامل ال فإنَّها
 كيف وعلَّمنها البسبوسة، صوا� لها فصنعنَ  والكرم، للمرح وانجذبنَ 

 يف دروًسا وأعطينها وساقيْها، ذراعيْها شعر بها تزيل التي الاالوة تصنع
ع�، واألهل املرتوك� والعشاق الغربة لها وشَكونَ  والعلوم، الاساب  الط�َّ

 الخزانات دائًا تتذكَّر ظلَّت أخيها، أرسة مع القرية عن ملياة رحلت وح�
 املائية باأللوان عليها املكتوب باملدرسة امللاق املعلِّ�ت سكن يف البيضاء
. »للظروف شكرًا: «الفاقعة

 
 ببعض التاقت أنَّها صايح. ملياة تدخلها ل التي املدرسة ليىل ودخلت  

 مجلَّة أيِّ  قراءة عىل بسهولة قادرة وأنَّها الخوير، يف الكبار تعليم فصول
 حيث »سيِّدت «ملجلَّة القد�ة األعداد ببعض تاتفظ ومازالت وفهمها،
 بعض متابعة يف مشكلة لديْها وليس بانبهار، فيها األزياء تتأمَّل أن اعتادت

 ل أنَّها من الرَّغم  وعىل.شهادة بال ولكنَّها املبّسطة، العلميَّة املعلومات
 »الفجاجة «فإنَّ  بالدونيَّة لشعورها املالئم الوصف نفسها وب� بينها تجد
 العمالقة الشعر مشابك لبست. حركاتها كلِّ  عن تصوُّرها يدمغ ما هي
رة يف تاًما تنتفخ شيلتها تجعل التي  هذه انترشت ح� الرأس مؤخِّ

لة خلفها الطويلة عبائتها أذيال جرّت مكان، كلِّ  يف املشابك  متامِّ
 املفرط الطول هذا كان ح� بالغبار العباءة أطراف وتعّفر التعثُّ  احت�الت

ت ثمَّ  املوضة، هو  الريايض الاذاء وارتدت الكاحل حدِّ  إىل عباءاتها قرصَّ
 ملياة ولكن. هكذا إال يخرجن ال الجامعات بنات أصبات ح� تاتها
 األخريات، تلك بها تتارَّك التي للرهافة تفتقر أنَّها أع�قها يف تعرف كانت
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 األشياء من املزيد وتعلَّمت وسايرتها املوضة الحظت مه� وأنَّها. املتعلِّ�ت
. بها تقوم حركة كلِّ  يف ماثلة فجاجتها ستظّل  الجديدة

 
 دعتْها قد كانت القهوة، ترتشف حرير تشاهد وهي إحساسها كان هذا  

 طلبت ملا دهشتها بإخفاء تظاهرت املتكلف، املقهى هذا يف القهوة إىل
 التي نظرتها تُفتْها ل ملياة ولكن بالفراولة، تشيزكيك قطعة أكرب ملياة
 لتقضم وجاهدت لها، بالتَّربير تهتم ل ،»بالسكري؟ مصابة ألسِت : «تنطق

ثتها. األناقة من ُممكن قدرٍ  بأكرب الفراولة ها عن ببساطة حرير حدَّ  التي أمِّ
 تفاهة يف فكَّرت. اإلعداديَّة شهادة غ� لديْها وليس ُعمرًا ملياة تاثل تكاد

 مقارنة ال أن الارير هذه تدرك أال أجلها؛ من حرير تفتعلها التي املواساة
ف� وزوجة اللؤلؤ تجار سليلة أّمها ب�  ملياة أنَّ  تفهم أال ملياة؟ وب� السَّ

 ال ولكنَّها ذواتهنَّ  مع متصالاات شهادات بال كث�ات نساء هناك أنَّ  تُدرك
 قبل ُولدت بامرأة الئًقا التصالح هذا يكون قد الصلح؟ هذا تريد

 بامرأة الئًقا يكون قد أو. لها ليس ولكنَّه املدارس، انتشار قبل السبعينيَّات؛
ة قرية يف تولد ل لو. هي ليس ولكن. واألمومة بالزواج انشغلت  ب� مندسَّ

 قد لكانت صهيب منها يتهرَّب ل لو. تعلَّمت قد لكانت الشاهقة الجبال
. السين� مرشوع أنجاْت  قد لكانت فاشًال  أخوها يكن ل لو. تزوَّجت

 ال. لهم تغفر ال وهي البئيسة حياتها عن مسؤولون آخرون دائًا هناك
ثها برهافة قهوتها ترتشف وهي لارير حتى تغفر  فكرة عن وتادِّ

عيَّة األع�ل إىل االنض�م . التطوُّ
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 ـ ألي بعد ـ أمي وافقت األفالج، بعض لزيارة رحلة يف نذهب أن قرَّرنا  
. معنا تأت أن
 

 أمي وأرصَّت ظهره، عىل باأللعاب املثقلة حقيبته حمل عىل األيهم أرصَّ   
 ألنَّه فرحته زوجي يخِف  ول الخفايف، وأطباق والقهوة الشاي أباريق عىل

ياحي املرشد سيكون . إليه األماكن أحّب  يف السِّ
 

 يلعب، يجري أرنب، ألٌِف : «ألغا� استهجانًا رأسها ماما هزَّت السيَّارة يف  
 �لك ال إنَّنا قائًال  زوجي فضاك ،…»بطة باء …يتعب ال ك جزًرا يأكل

عات أمي أعطيُت  السيَّارة، يف األيهم مادام تغي�ها  ما لتنتقي هاتفي س�َّ
عات خلعت. أغان من تريد  ليست األفالج: وقالت قص�ة فرتة بعد الس�َّ

، غريبة  سلي�ن ِجنَّ  أنَّ  صايح. صغار ونان صاار يف فيها نسبح كنَّا عيلَّ
 نزل سلي�ن النَّبيّ  أنَّ  سمعُت  ُع�ن؟ يف األفالج بَنَْت  من هي السالم عليه

! يوم كلَّ  قناة ألف بافر الجنّ  فأمر صاراء، فوجدها ُع�ن يف
 

 للغات تعود كلمة فلج البرش، بناها األفالج خالتي، يا ال: داوود ضاك  
غ� النهر وتعني السامية . الصَّ

 
. ُع�ن يف إال األفالج أرَ  ل …آه: قالت  
 

 ما إىل يعود بعضها والص�، وتركيا إيران يف موجودة لكنَّها: داوود قال  
د الاديدي العرص قبل . الحقة فرتات يف وُجدِّ

١٣٢



 متى؟ يعني: تساءلُت   
 

. امليالد قبل سنة ٢٧٠٠ من أكث يعني: داوود ردّ   
 

ا حديثه، يف فخرٍ  بنربةِ  أحسسُت    عات وضع فأعادت أمي أمَّ  يف الس�َّ
. »املاء فوق سفينة مثل الصاراء، يف جمٌل  جيمٌ : «األيهم وردَّد أذنيْها،
� حرف يف يلثغ مازال . السِّ

 
 ما وُرسعان املاء يف األيهم نطَّ  وصاٍف، وبديع هائل دارِس، فلج إىل وصلنا  

 العرص من الفلج هذا: ماما تعجَّبت هناك، صادفهم أوالد مع يلعب أخذ
 عرش، السابع القرن من هذا خالتي، ال: الشاي داوود لها صبَّ ! الاديدّي؟

 االقتصاد ماور الزراعة كانت ملا اليعاربة، عرص لألفالج، الذهبيّ  العرص
. األفالج بشّق  اهتّموا

 
. اليونسكو يف العاملي الرتاث ضمن ُمدَرج دارس وفلج: برح قلُت   
 

ي، أمي داعبت   . لتتمىشَّ  ونهضت والزعرت، اللبنة فطائر أمامنا وضعت خدِّ
 عىل إقبالها كان الغذاّئ، بالربنامج ملتزمة تزال ما كانت إن أعرف ال

 لن ألنَّها أعرف فلن أدوية أي تتناول كانت وإن حال، أيَّة عىل قليًال  الطعام
. املوضوع يف تتادَّث

 
. مسلية حكاية لها احكِ  األفالج، عن الاديث من أمك ستمّل : داوود قال  

 
. العائلة يف بَك  أهال تفهم، بدأتَ  هاقد:    ضاكُت 
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 ما وزوجي ألمي حكيُت  املوز، ِبركة يف الـَخطم� فلج إىل الطريق يف  
.  ملياة يل َحكته

 
ها بأنَّ  يل وقالت مثلها، ملياة لتصبح »ملياة «أّمها أْسَمتْها    لها أرسَّت أمَّ

 وافقْت، إن بالوعود أغرقها وأنَّه يخطفها، أن عليها َعرض »الدخرت «بأنَّ 
 أطفالها وأخويَْها، ملياة عىل خوفًا باط شعرات يف بقيت أّمها ولكن

 سيَّارة يف تهرب ول األع�م، قسوة إىل حضنها من يُنتزعوا أن األيتام،
 ل يئس ملا الدخرت أنَّ  غ� بيوتهم، حول تاوم أشهرًا ظلَّت التي الجيب
 الارارة، وخافضات األل مسّكنات من ضخم بكيس ملياة أم عىل يبخل
ا . قطّ  عنها تتادَّث ل األمّ  ولكنَّ  أخرى هدايا وربَّ

 
 ل نفسها صاار كانت إن! ملياة؟ يا دخرت أو دكتور أيّ : معها ضاكُت   

 يف أطبَّاء هناك كان كيف السبعينيَّات، أوائل حتى مستشفى فيها يُفتَح
 كالواحة؟ بعيدة قرية

 
 دكتوًرا يكن ل: عظيم ّبرس إيلَّ  تفيض وكأنَّها قالت ملياة، ابتسمت  

. حقيقيًا
 

 مزيَّف؟ طبيب: بفضول تساءلُت   
 

: يل فَاَكْت   
اٌب  غامٌض  رجٌل  جاء السبعينيَّات أوائل يف    وحراس جيب بسيَّارة جذَّ

 مألها مديدة خيمة نَصَب  الجبل، تات السدر وادي يف وأقام كث�ة ونقود
 فضول الحظ وح� باط، شعرات ألهايل الوالئم وأقام املزخرفة، بالوسائد
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 عاد ليومْ�  غاب. لعالجهم السلطان أرسله دخرت أو طبيب بأنَّه قال أهلها
ًال  خيمته إىل بعدها  ودواء واإلسربين الارارة خافضات من بأكياس مامَّ
 املال بذل صقر، برتقُّب الفتيات مالحظًا صباًحا خيمته افتتح. الكّاة

 الناس تهامس غامضة، بطريقةٍ  اللَّيايل بعض يف واختفى بسخاء، واألدوية
 املعسولة وأحاديثه بهداياه املتزوِّجات النساء حتى بل البنات يغوي أنَّه

 صدره إىل بندقيته صوَّب ليًال  تتبُّعه القرية رجال أحد حاول وح� وهيبته،
 �ً . الهمس وسكَت  الرجل تراجع. »وأقتلك واحدة خطوة: «ُمصمِّ

 
 وجهها، عىل املاء ترّش  أمي أخذت الفلج، إىل وصلنا ح� الاكاية أنهيُت   

 وفلج: «داوود سألَْت  صاخب، بضاك استجاب الذي األيهم عىل ثمَّ 
 »اليعاربة؟ لعهد أيًضا يعود هذا الخطم�

 
 أنَّه وأخربها تنزلق، ال ك الاجريَّة الساقية حافَّة عىل بيدها داوود أمسك  
 من عدد مات الفلج بافر ١٦٦٨ سنة سيف بن سلطان اإلمام أمر ملَّا

ارين دة والقنوات األنفاق إقامة أثناء الافَّ  بسبب األرض سطح تات املعقَّ
 توّصل العمل، إك�ل ورفضوا الناس فخاف الهواء، نقص أو االنهيارات

ل مع اتِّفاقٍ  إىل أخ�ًا اإلمام  ولذريّاتهم لهم الفلج مياه ثلث تبقى أن الع�َّ
. الخِطر الشاّق  العمل اكتمل وهكذا اآلبدين، أبد إىل

 
 ولكنَّ  وصيانتها، األفالج شقِّ  يف األخطار هذه عن املزيد أعرف أن أردتُ   

.  تلَملَت أمي
 

 أو األمور يف التعمُّق عن عاجزين يولدون الذين البرش أولئك من أمي  
 قد املفرط، التدبُر أو القاتة العواطف تناسبها ال بالاياة، الجّدي االهت�م
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 حكاية تُعجبها ال بالتَّأكيد ولكن العاشق، املزيَّف الطبيب حكاية تروقها
. بغتة عليهم ينهار قد الذين الفلج رأس حّفاري

 
 الذي الكتاب قلّبت التوأم، نام بعدما البيضاء األريكة عىل غزالة جلست  

 تتامَّس ل بتكاسل، حرير مع إليه انضّمت الذي القراءة نادي اقرتحه
 فأغلقت ،»حياتنا؟ يف والرُّوت� التنظيم ناب ملاذا «عن القراءة إلك�ل

 املساء، يف التلفزيون صوت تاّب  ال أطفأته، ثمَّ  التلفزيون فتات الكتاب،
 تشعر أن دون ومن العازف، هجرها منذ الكالسيكيَّة املوسيقى تسمع ول

. فيه تفكِّر نفسها وجدت
 

 وعلَّمها يده لها مدَّ  وقبَّلها، السطح عىل إبطيْها من العازف رفعها بعدما  
 آالف واندفعت الطرق تعبَّدت وابتسامته يدها ب� ما املسافة ويف. امليش

بة العربات  وارشأبَّْت  اللوز أشجار وأزهرَتْ  املطهَّمة، الخيول تجرّها املذهَّ
. واملايطات الجداول وتدفَّقت والجبال، الفراشات وتطايرَتْ  الباتوالء،

 
ها الفجر، خيوط أوَّل مع تتسلَّل كانت    وأبوها املطبخ، يف تَْعجن أمُّ

دها يف يفكِّر أحد وال الرشوق، قبل يستيقظوا لن وإخوتها ة غ� تفقُّ  العمَّ
 يتوقَّف وال الضخم جسدها ينقلب غرفتها، يف اآلن تشخر التي ملياة

 متَّكئًا العازف تجد كفراشة، البيت من غزالة فتنفلت لثوان، إالَّ  شخ�ها
 الشوارع هذه كلِّ  يف سارت قد تكن ل. امليش ويبدآن البناية، باب عىل

. تعرفه أن قبل الجوامع وباحات املهجورة والادائق الفارغة واملساحات
 العازف لكنَّ  يشء، يستوقفها يكاد فال أبيها، سيَّارة يف أحيانًا تعرب كانت
 تصاو، وهي املدينة تكتشف وكيف الفجر، يف امليش تاّب  كيف علَّمها
 البيض سندويشات ويعّدون الشاي وأكشاك املخابز يفتاون الهنود تراقب
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ون املدارس حرّاس عىل وتضاك والجب،  قلوب يفكُّون وهم النوم يف يتعثَّ
 أحيانًا، يدها ُ�سك كان املواعيد، من البنات حارسة الاديديَّة، البوَّابات
ثها الطريق، يف ظًال  ملح إذا ويُفلتها  وكانت أحيانًا، ويصمت أحيانًا، ويادِّ

 كان الشمس تطلع أن وقبل الفجر، يف املدينة يف وبامليش به مبهورة، هي
غ�ة الاديقة يف األرجوحة عىل يدفعها ت التي الصَّ  مراجياها معظم تكرسَّ

 نغمةُ  تتغ�َّ  أو املطبخ، األم أن تغادر قبل ُمرسَِعْ�، يعودان ثمَّ  ومقاعدها،
ة، شخ�  األخوة يفتعل أو يَْالق، وهو الا�م يف الدندنة األب يبدأ أو العمَّ

. والربايات األقالم عىل الشجار
 

 إليها فرقته يرافق التي املدن إىل يأخذها أن العازف أراد زواجه� بعد  
 ج�عيَّة رحالت إىل يأخذها أن أراد ثمَّ  الزواج، بعد مبارشة حَملَْت  ولكنَّها
 التوأم، بصغر تاجَّجت ولكنَّها وزوجاتهم، أصاابه مع الخالء يف ضخمة
 املخي�ت، يف عادة تُشعل التي الهائلة النار مرأى تخىش الواقع يف كانت

 شيبوب، القطّ  بوت دائًا يذكِّرها الطعام لطهي فوقها املراجل ومشهد
غ�ة زهوة به ألَقْت  ح�  ل البدء يف. ينجُ  فلم املشتعل املرجل تات الصَّ
 تضطرَّان وغزالة آسية فكانت سنتْ�، أكملت حتى قدميْها عىل زهوة تِش 

 يلعبها التي »كوك «لعبة من لطرده� أخ�ًا أدَّى م�َّ  بالتناوب، حملها إىل
 في� واالختباء، الركض وتقتيض املدرسة، بعد عرص كّل  البلد وبنات صبيان

عة يُعيق زهوة ثقل  ترتك فلم أخ�ًا َمَشْت  ثمَّ . املخابئ يُفسد وصياحها الرسُّ
 لعبة، أو كان عصفوًرا يختنق أن دون من القويَّة قبضتها يف يقع شيئًا

ا رَْميه إىل فتسارع  ذلك يف. مكانٍ  أيِّ  يف أو الفلج يف أو الُق�مة سلَّة يف إمَّ
 مرجل عىل اللام َمرَق لهم ويطبخ لج�انه وليمة يعدُّ  أبوها كان اليوم

 النار يف ورمتهُ  شيبوب عىل زهوة أطبَقْت  منه غفلة وعىل البيت، باوش
. مبارشة
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ت األريكة، عىل نائة نفسها وجدت الفجر طلع ح�    ما ُحلمٍ  بوطأة أحسَّ
 أعدَّت ابنيْها، أيقظَْت  تفاصيله، الستعادة وقت لديْها يكن ول به، حلمت

ت، له�، السندويتشات  إىل الطريق يف كانت ساعة من أقلِّ  ويف استامَّ
 املرصوفات حسابات وإقفال الفوات� دفعُ  فعليْها الشهر آخر إنَّه. العمل

 يف ويدخل يخرج ما كلَّ  ملراقبة البنك حساب ومراجعة والواردات،
. الرشكة حسابات

 
 رأسه مازن زميلها هزَّ  املعلومات، تقنية قسم إىل االسرتاحة بعد اتَّجهت  

. بعد الربنامج تصميم من ننتهِ  ل أختي، يا فرصة أعطينا ليىل يا: رآها ح�
 البيانات بتجميع قمتم أنَّكم ألتأكَّد جئُت  أخي يا مازن يا: مقابله جلست

) الخرَّاط بازن الرشكة يف الـُملقَّب (مازن كان جملتها تكمل أن قبل ،..و
 املخبوء الذهب عن لياك وقاطعها بجانبه، ترمس من الشاي لها صبَّ  قد
 عىل وعث بنفسه ليبيا إىل سافر أخاه إنَّ  قال للقذايف، املهجورة القصور يف

. هناك من تهريبها مشكلة فقط بقيْت  الكنوز، من كث�
 

 برنامج مرشوع مازن،: ونهضت الشاي كوب من واحدة رشفة رشفت  
 الشهر بداية عليه أشتغل الذي النظام يف ُمدرًجا يكون أن يجب املوازنة
 اتفقنا؟ الورقّي، والعمل العشوائيَّة األرقام من أقلِّل أن أريد القادم،

 
 ليست ولكنَّها مطلَّقة، عفراء حتى: تبتعد وهي وتتم شفتيْه مازن لَوى  

. مثلك عصبيَّة
 

 الساعات هذه كلِّ  يف فكَّرت الفيل، مكتب إىل ذهبت اليوم انتهاء قبل  
 يف مًعا، ليسا وه� �يض الذي العمر يف بدونه، عمرها من املهدرة واأليَّام
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 منذورة وأنفاسه. أنفاسه تتنفس ال إذ تختنق. فيها يكن ل إذا الاياة قيمة
.  لغ�ها

 
. مغزى الاّب  لهذا ليس: حرير لها قالت  
 

 مغزى؟ للنعمة هل: غزالة فتساءلت  
 

 حرير؛ كزوج رجًال  تاّب  ال ملاذا بقلق، حوله تلفَّت ملرآها، الفيل ارتبك  
. زوجها حرير تصف ك� لها »صديًقا «ويكون وواضح ومرتَّب عميل رجل
 حميم، صديق أنَّه امللكة مغني فيه عرفت الذي الوقت طوال ظنَّت لقد
 أنَّ  ظنَّت. الصداقة انفتاح عىل قدرته ذاته حول الشديد تركُزه أعاق ثمَّ 

 الفيل؟ هو ف� قّط، تفهمه ل أنَّها تبيَّنت ثمَّ  صديًقا، كان العازف زوجها
 أم حبيبًا تريد هل. يشء أيَّ  تعرف ال يجعلها تجاهه ع�ها انجراف إنَّ 

 غزالة ولكنَّ  الاّب، من وأبقى أهمّ  الصداقة إنَّ  حرير تقول صديًقا؟
. وأخ�ًا وأوال تاديًدا للاّب  للاّب، تتارَّق

 
 أن تريد هل بالصداقة؟ بزوجها عالقتها وصف عىل حرير تشّدد ملاذا ثمَّ   

ح  فإنَّه تاًما، تقليديًا كان وإن زواجها أنَّ  لغزالة، ـ واعٍ  غ� بشكلٍ  ولو ـ تلمِّ
 لصالح الشغف شأن من تقلِّل أن تريد أم الغرامّي؟ غزالة زواج من أبقى

 اللَّوم، أرسَّت ولكنَّها لاياتها، املضَمر انتقادها عىل غزالة الَمتَْها االستقرار؟
. روحها يف أىس من شيئًا مخلًّفا بقي تُبِده، ول
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ثَتْه الفيل، مع الشغل تخصُّ  عامَّة مواضيع فتح حاولت    مرشوع عن حدَّ
 واملصاريف، امليزانيَّة ب� للمقارنة املوازنة يف املستخدمة الشفرات تطوير
.  مكتبه يف لوجودها مرتبًكا ظلَّ  الفيل ولكن

 
 يارِّك كان نهض وح� العائلة، خيوط يف مرشنًقا مقابلها، يجلس رأته  

ا وقدميْه يديْه  وال عليه التفافها تاكم الخيوط كأنَّ  العنكبوت، يصارع كأ�َّ
 الواجب، أصفاد يف راسًفا �يش تراه أصباْت . حرًا ليكون سبيًال  يجد

 منه تقرتب أن قبل حرًا رجًال  لها يبدو كان كيف. واملسؤوليَّات والخوف،
 اإلسمنتي القالب هذا للرجل العائلة تصبُّ  كيف وخيوطه؟ قيوده وتعرف

 مازحته اإلسمنتّي، إلطاره إال يقود ال حياته يف إتجاه كلُّ  نفسه؟ يرى فال
 م�َّ  أقّل  جهًدا أبذل أل�ِّ  ال،: قال التكريس؟ بهذا سعيدة زوجتك هل: مرَّة

 قبل العازف منه هرب ما هذا  هل.وصديقاتها أخواتها أزواج يبذله
 اإلسمنت؟ قالب سنوات؟

 
بها البيت إىل عادت ح�    هذه تُاكم التي املرأة هذه لرؤية فضولها عذَّ

 فتَّشت والذنب، بالتَّقص� الشعور نغمة عىل بداخله وتعزف الخيوط،
 يسار عىل هو يقف: وحيدة صورة وجدت حتى بوك الفيس يف صفاته
 الكّف  كتفها، عىل مستقرَّة وكفَّه زوجته، حول ذراعه واضًعا الصورة
 املساوبة، الضيِّقة بعيونها أمها، أمام تقف البنت الولد، رأس عىل األخرى

ي التافز. الواسعة وابتسامتها املدبَّبة وأسنانها  الولد مالمح يف والتَّادِّ
 عىل األب عيني يف والقلق األكرت، شعره يف غائصة األب وكّف  الصلبة
ا املتوتِّرة، االبتسامة من الرَّغم  ُمنطفئة الكام�ا إىل فتنظر الزوجة أمَّ

رت كأنَّها العينْ�، هاتْ�  يف الاياة لشغف أثر أد� ال العينْ�،  يف تسمَّ
ي، واالبن القلق، الزوج مع تلك، وقفتها  لسنوات املريضة، واالبنة املتادِّ
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 مالبس يرتدون كانوا. فشيئًا شيئًا نظراتها من الاياة بريق سابَْت  طويلة
ا زاهية،  صورة يف العال مع املُتصالح الوحيد الشخص عيد، يوم كان ربَّ
 لهوها يدري ال حيث من والقلق العذاب تسبّب التي الطفلة هو العائلة

 مصدر كونها عن الغافلة البنت يف إال بهجة ال الصورة، يف حياة ال. املِرح
 خالية حياة حياته، يف ك� بالصورة، مكانٍ  أيِّ  يف ظلَّها غزالة ترَ  ل. الازن

قت الظالل، من  رأتْ  اآلمنة، آمنة داون، بتالزمة املصابة الطفلة يف حدَّ
 أطفأت الالبتوب، جهاز أطفأت ثمَّ  وجهها، من يُرشق وصافيًا حقيقيًا فرًحا

ق وبقيت املصباح،  زوجها صوت فجأةً  بداخلها استيقظ الظالم، يف تادِّ
ابق، . »الاياة؟ هي أهذه: «بازدراء يتساءل وهو العازف، السَّ

 
ص اختارت التجارة، كلِّيَّة يف الثالثة السنة يف غزالة كانت    املااسبة تخصُّ

 ينتهي والسوبرماركت والجامعة الاضانة مشاوير وب� حرير، فعلت ك�
 الاضانة من أطفاًال  تدعو أن أرادت طفليْها، ميالد عيد موعد اقرتب. يومها

ا حرير، وصديقتها : التسوُّق يف الفائت النهار قضت أخريات، زميالت وربَّ
 وعلب الدجاج وناجتس الزينة ورشائط والقبَّعات والبالونات الهدايا
 الزينة وتعليق البالونات نفخ يف امليالد عيد نهار وقضت والكيكة، العص�

 يف اللَّيل وقضت الطاوالت، ومفارش األغا� وتجهيز الناجتس وقيل
. بالهدايا السعيَديْن الطفلْ�  حمَّمت بعدما التَّنظيف

 
ير، عىل مجهدة تراَمت    خلف يديْه يضع مستلقيًا العازف كان الرسَّ

: إليها يلتفت أن دون من قال املقلّم، الرَّماديّ  قميصه مرتديًا مازال رقبته،
مه ما كّل  هو هذا هل«  حتى تااول فلم جًدا مرهقة كانت ،!»الاياة؟ تقدِّ

 من الدوَّامة أهذه: «شديدٍ  ببطءٍ  يقول وهو جفنيْها يثقل النعاس الفهم،
 جداول ومتابعة الـُمجِهدة اململة الافالت وإقامة األُرسي السكون
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ة واللّعب التلوين أقالم وتنظيم التطعيم  البيت أغراض وتسوُّق املكرسَّ
 ما هي الروتينيَّة الدوَّامة أهذه الاياة؟ هي املفروضة األهل وزيارات

 »الاياة؟ من أريده
 

 فيها تتطاير كب�ةٍ  دوَّامةٍ  شكلِ  عىل الاياة رأت نومها ويف غزالة نامت  
 األطفال وقيء املكسورة واألقالم املنفجرة والبالونات املاشوَّة األلعاب
. استهزاء يقهقه الدوامة وسط العازف ويقف
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. معنا غزالة وولََدا والده، مع األيهم التِّجاري، املجمع يف غزالة مع كنُت   
 معنا؟ أوالدك مادام الجديد ديز� فلم نشاهد أن رأيك ما: لها قلُت 

 
 عن مستهزئًا السويدي العراقي أخرب� أن يوم من: اعرتَضْت  ولكنَّها  

 الكربى، الرشكات من ومثيالتها ديز�، يف للعمل الفنَّان� أصدقائه تهافت
. أفالمها عن عزوفًا نفيس يف أَِجدُ  وأنا وثابت، جيِّد دخل لتأم�

 
خل يف مشكلة لديْك هل ـ    والثابت؟ الجيِّد الدَّ
 

 يف أصيلة ليست ديز� أَنْتََجتْها التي األفالم من كث�ًا بأنَّ  يل قال. ال ههه ـ  
.  اليابانيَّة األنيمي من تاًما مرسوق وبعضها ابتكارها،

 
. ذكيَّة إنَّها ديز�، أفالم تُعجبني ـ  
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. نفسها للِقيَم وتروِّج متوقَّعة، ـ األمريكيَّة األفالم معظم مثل ـ لكنَّها ـ  
 

 األيهم أخذ زوجي الفيلم، يف تاًما أركِّز ل النهاية، يف آخر فيلً�  اخرتنا  
 املالهي إىل األيهم يأخذ من دائًا هو كالعادة، الكهربائيَّة، لأللعاب
ت  ورشب النوم قبل أسنانه نظّف أنَّه يتأكَّد من هو كريم، اآليس وماالَّ
اسة غ� أ�ِّ  زوجي يظنّ  الصباح، يف الاليب  من أنَّه يرى ال كأّم، حسَّ

 أطعمنني الخادمات بأنَّ  أخربته وتُلبسه، الولد الخادمة تُاّمم أن الطبيعيّ 
 ولدنا بتفاصيل يهتمّ  بأنَّه يردِّد يشء، يل يادث ول حيات طوال وألبسنني

ا منِّي، أكث مباالة  ولكن.ماقٌّ  هو ربَّ  الذي الوحيد األمومة �وذج هو الالَّ
ا. عايشته ا أو. آخر �وذج بناء ُ�كنني ال ربَّ  العائليَّة، للاياة أُخلَق ل ربَّ

 الخيل؟ لظهور إذن؟ لِمَ 
 

 خشبيَّة لوحة ُعلِّقْت  سن� ولبضع صاار، يف للخيول مزرعة هناك كانت  
 ل حتى، مدرسة ليست ،»الفروسيَّة عىل التَّدريب: «الاديديّ  سياجها عىل
 برٍض  َمرَُضْت  قد لوزة فريس كانت هناك، عىل أتردَّد بدأتُ  وملَّا اسً�، تُعطَ 

 الخيول مع التآلف مااوالت فبدأتُ  الجري، عىل قادرة تَُعدْ  ول غامض،
 اليوم أكون أن ُ�كن كان. املزرعة تلك يف الغرباء واملدرِّب� الجديدة،

 ارتطامها حوادث لتبني ببعضها، الاوادث ارتطمت أن لوال حقيقيَّة، فارسة
 أوقفني يشءٍ  أيّ  اليوم أعرف ال. أبًدا فوقه حيات فرس تقفز لن حاجز أكرب

ر هو هل بالضبط؟ ت تذمُّ  قالت فتاة؟ وأنا الفروسيَّة تعليمي من ألب جدَّ
 أنَّ  من وبالرَّغم الخيل، ركوب من البنت عىل »معروفة أخطاًرا «هناك بأنَّ 

 عىل قاتةٍ  بظاللٍ  أَلَْقْت  الدائة شكواها أنَّ  إالَّ  كُليَّا، إليها يصغيا ل والديّ 
 امتطائ طريق يف ناتئة إعاقات الـُمنِذرَة همه�تها ووقفت تدريبي،
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 واختفى ،»الفروسيَّة عىل التَّدريب «مزرعة فجأةً  أُقِْفلَْت  ثمَّ  الخيل،
بون، . الهائل الااجز عىل حيات فرس فوقفت لوزة، وماتت املدرِّ

 
قة تُهاتفني آليٍَّة، بطريقةٍ  أعمل مكتبي يف كنُت  التايل اليوم يف   : املنسِّ

. قهوة لكِ  طلبُت  تعايل، حرير،
 

. جًدا رديئة تطلبينها التي القهوة أنَّ  َثْنَة يا تعرف�: أتنهَّد  
 

، غ�ُ : تضاك   . جًدا غالية أنَّها املهمُّ  مهمٍّ
 

. وآتيك الاساب هذا سأقفل: أستسلم  
 

 والتذكارات الصور بإطارات مزدحمة طاولتها الواسع، مكتبها إىل أتَّجه  
روع، لطان، الطبيعيّ  بالاجم صورة وخلفها والدُّ  عىل مكتبها يعبق للسُّ

 أنتم شّمي، شّمي: «فتضاك بافتعال أتشّمم املعتَّق، البخور برائاة الدوام
 املكتوب الضخم الكوب أتناول ،»األصيل البخور يف تفهمون ال الش�ل أهل
. »القهوة يف نفهم األقل عىل: «أمامها من اسمي عليه

 
 دعي: «املكاولة عينيْها بطرف وتغمز املُمتلئ، بدنها يهتزُّ  حتى تضاك  

م أن تطلب الابوبة هذه شويف تعايل هذا، . »املدرسة يف ورشتها تقدِّ
 

 !»الذاتية؟ التنمية يف ورشة: «رشبه يف نيَّة بال بالكوب عبثت  
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طت    عليها أردُّ  هل املوضة، طبًعا،: «بأصابعها باألصفر املصبوغة غرتها َمشَّ
 »الرَّسمّي؟ أم الاقيقيّ  الردَّ 

 
. »الاقيقيَّ  الردَّ  أسمعيني: «ضاكُت   
 

 عزيزت: «االصطناعيَّة رموشها وأسبَلَْت  رأسها ورفعت ظهرها َثْنَة فَرَدت  
بة  تسمح ال العظيمة مدرستنا أنَّ  إبالغك يؤسفني البرشيَّة، التنمية ُمدرِّ

بون كان إذا إالَّ  ورش بتقديم ل أجانب، املُدرِّ  ُشقرا يكونوا أن جًدا ويفضِّ
. »باي فباي عليك، تنطبق ال املواصفات هذه أنَّ  وبا زرقاء، بعيون

 
 كانت إيلَّ، حاسوبها شاشة أدارت تنطبق، ال املواصفات أنَّ  تُريني ولك  

ورة  االسم قرأتْ  الفور، عىل أميِّزها ل وإن جًدا، مألوفة الشاشة عىل الصُّ
بة: تاتها . أحمد رشوق: عامليًا املعتمدة التنمية مدرِّ

 
راسة، أيَّام الجامعيَّة الغرفة يف رشيكتي رشوق،    منها ملاات مازالت الدِّ

 شديدة واألسنان املصبوغة، الغرة وخصل امللوَّنة، الشيلة رغم باقية
ن واألنف البياض، . األرجح عىل إيران يف تجميليَّة، بعمليَّة املُاسَّ

 
ني هذا، من دعيكِ : قائلة حاسوبها َثْنَة سابت    أن زوجي أجربتُ  كم خمِّ

 مالك؟ هه األسورة؟ هذي يف يدفع
 

. أعود أن األوان آن َثْنَة،: وقفُت   
 

 ملكتبك؟: رأسها هزَّت  
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. للخيول. ال: قلُت   
 

ة خطَّطت   رت. دقَّة بكلِّ  ملوتها ملياة العمَّ  أيَّام ستكون عزائها أيَّام أنَّ  قدَّ
 رغبت. منها وانتقامها لعائلتها عقابها يكتمل حيث لها الاقيقيَّة االنتصار

هية أجسادهم تُذوِّب وأن موتها، داخل عائلتها تسجن أن ملياة  داخل الالَّ
د الذي الجسد املهَمل، املتضخِّم العاجز جسدها  الاياة ملعاقبة موته تقصَّ

 من كلُّهم سيجتمعون فيها، التَّفك� عىل وسيُجربون ستموت. أجسادهم يف
 وأصدقاءهم وأوالدهم وأع�لهم العظيمة انشغاالتهم سيرتكون أجلها،

 موتها قبضة من اإلفالت من أحد يتمكَّن لن. للعزاء صاغرين وسيأتون
 ليس املعزِّين، مع هي عنها وللاديث للبكاء سيضطرُّون املُاكمة،
 ماثلة إنَّها تفاديها، باإلمكان ليس الادث، مركز إنَّها تجاهلها، بوسعهم
 يف قطّ  يفعلوا ل ك� حولها وسيدورون القطب هي لاظة، كلِّ  يف أمامهم
. حياتهم

 
 مدركًا املهَملة ولايته الطويل بشعره الواحة من املجنون أخوها سيأت  

 السين� مرشوع تلَْت  التي مشاريعه يف أرشكها لو أنَّه األوان فوات بعد
 يستبِقها ل أنَّه عىل سيندم. إليه آلَْت  ما إىل وأمورها أموره آلَْت  ملا الفاشل

 لاظات سيتذكَّر. صالاْ�  أخويْن كأيّ  به وتُعنَى بها ليُعنَى جانبه إىل
 ألنَّ  وتضاك البيت سين� إىل الدخول تذاكر تستلم وهي القليلة الفرح
ًال  عليها املرور دون من الفيلم مشاهدة يستطيعون ال الناس . وسيندم. أوَّ
. وتجاهلها إه�لها عىل ندم من يستاّق  ما كّل  سيناله

 
 الذي املقهى يرتك أن اإلسكان وزارة من املتقاعد األكرب أخوها   سيضطرُّ 

 يكون لن. عزائها يف مذعنًا ويجلس يوم كلَّ  أصاابه مع الورق فيه يلعب
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 الاديث وال موجودة غ� كأنَّها بيته يف غرفتها عىل املرور تجاهل بوسعه
 وبكلِّ  فمه بلء عنها سيتادَّث. أنفه طرف من القصوى الرضورة يف معها

 لها يعطيه الذي القليل واملال. صالح أخ كأيّ  املعزِّين رتل مع احرتام
 سيدفع ورثاها، التي والده� مزرعة إيجار من شهرٍ  كلَّ  غاضبًا متأفًِّفا

 بعد هي لها يدعون الناس وسيسمع العزاء، لتكاليف كث�ة مرَّات أضعافه
 بقبوله تعلم ال أنَّها يظنُّ  هل! مجد وأيّ  انتصار أيّ  هو؛ ماله من يأكلوا أن

 يظنُّ  هل الوزارة؟ يف موظًَّفا كان ح� املواطن� معامالت لتسهيل الرشاوي
 أن بعد بيته يف ابنته يستقبل مارتمٌ  رجٌل  هناك هل مارتًما؟ رجًال  نفسه
 يف سيجلس! للعار يا عرًسا، لها أقام إنَّه بل املاكمة؟ يف لتتزوَّج منه تهرب
 لوال اللَّاظات هذه لتصوُّر طربًا ترقص لتكاد إنَّها حال، أيَّة عىل أخته عزاء

كري أنَّ   فتتاقَّق نهائيًا عليها يقيض أن إالَّ  يبَق  ول أقدامها نخر قد السُّ
. آمالها

 
 الجلوس عىل ُمرغمة تتصوَّرها أن متعة من لها يا أخيها، زوجة وفتايَّة،  
 عىل لاظة أوَّل منذ فتايَّة حرصت الذي البيت. نفسه بيتها يف عزائها يف

 األحوال أحسن يف ثقيلة كضيفة ملياة معاملة وعىل عليه سيطرتها تأكيد
 عليه وستناني موتها يف ملياة عنق سيرشئب. أسوئها يف زائدة وكق�مة

ا وتطييبه، لتغسيله فتايَّة  إله�لها الجارات من التقريع من سمعت وربَّ
 تكن أل عليها، سيتغامزن امليتة، ع� به تقرّ  ما املريضة زوجها أخت

 الاكومة من مجا� الدواء املسكينة؟ مللياة صاية وجبات طبخ تستطيع
 وال بأخوات تُرزق ل التي ملياة وحَقنَْت  فقط مواعيده راقبت لو ماذا

 موتها؟ ثمَّ  قدمها بَْرتِ  حتى تسوء حالتها ترك من بدًال  باألنسول� بنات
بت عليها تغامزن وكلَّ�  حقِّ  يف جر�تها وتبيَّنت تستاّق، ك� فتايَّة تعذَّ

ة، الضالّة تلك وابنتها. ملياة تها عزاء يف ستجلس ح� ليىل، املتكربِّ  عمَّ
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 بيتها يف معها اإلقامة إىل تدعها ل ح� يُغتفر ال خطأ أخطأت أنَّها ستُدرك
 وموظَّفة، أمّ  وهي تركها، ثمَّ  الفاسد الزوج ذلك بها غرَّرَ  قد طالقها، بعد

تها رغبة تجاهلت لكنَّها لت بطفليْها، وتُعنى معها تُقيم أن يف عمَّ  فضَّ
تها، حضن عىل الاضانة  وإخوة. للعزاء وتأت راغمة سترتكه� هي فها عمَّ

 يف سيقعدون التفاهات، وسيول السيَّارات سباقات يف الغارقون ليىل
تهم عزاء مجلس  نعشها التافهة أكتافهم عىل وياملون أدُب  بكلِّ  عمَّ
ا بل أجلها، من سياتشدون كلُّهم خاشع�، الثقيل  مليئة حافلة تأت ربَّ

يًصا الخوير حتى الواحة من واملعّزيات باملعّزين  اليوم أجل من خصِّ
ا. املشهود  عىل يدعوا أن تأمل كم وصباها، طفولتها هؤالء يتذكَّر ر�َّ
وا ل الذين أع�مها  للدراسة بإرسالها حتى وال لها، زوج عن بالباث يهتمُّ

 يف والكتابة القراءة بتعليمها اكتفوا أخَويْها، مع فعلوا ك� الواحة خارج
 قلبه� يارتق أن دون من أّمها ماتت ثمَّ  رضيعة وهي أبوها مات الكتّاب،

 عزائها وحضور موتها شهود عىل مجَربيْن كانا لو! لألسف يا عليها،
. سعادتها الكتملت

 
 عىل يوجد لن. الاياة إيَّاها تناها ل التي السلطة كلَّ  باملوت ستنتزع  

 حول يلتفوا ل الذين الناس حولها يلتفُّ  ح� منها؛ أسعد جثَّة األرض وجه
 القهقهة عن جثَّتها توقَّفت ملا تضاك الجثث كانت ولو الاّي، جسدها
. منهم سخريةً 
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 2016 مارس 24  
 

 الجياد زينة: «املعلَّقة اللَّوحة أتأمَّل اإلسطبل باب عىل وقفُت   
 ملياة مع مزاحي تذكَّرت. »تاًما الئق مناسب،: «تنهَّدتُ . »للفروسيَّة

ى غ� عىل الذي االسم «بشأن  قبيل من لوحات تقول، كانت ك� ،»املُسمَّ
 أو ،»للفضائيَّات االستقامة منهج «أو ،»القرآن لتافيظ املساء رموش«
 ملياة أنَّ  لدرجة الصاخب ضاكنا تث� كانت ،»للكرشي الخامس الجيل«

 عن تتوقَّف أن قبل ذلك كان اللَّوحات، لتصوير السيَّارة إيقاف منِّي تطلب
. غزالة أخربتني ك� البيت، من كلّه الخروج أو معي، الخروج

 
 كأ�ِّ  قلبي، نبضات تسارعت الخيل، روائح عيل فهبَّت اإلسطبل دخلت  

بة، ب رحَّبت. حلمي داخل أس�ُ   ،»ِشيَم «واسمها عمري مثل يف تبدو املدرِّ
 كلُّها العرض، خيول قسم إىل اتَّجهت. أشاء ك� أتجوَّل أن يل أذنت ثمَّ 

 الفروسيَّة، زيّ  ترتدي أخرى فتاة كانت معروفة، سالالت من أصيلة عربيَّة
ق بجانبها وقفُت  عرفه، تضفر وهي أحدها أذن يف تهمس  الاصان يف أحدِّ
 نطَقْت . السباقات ملك الريّان، هذا: وقالت إيلَّ  التفتت الفاتن، األبيض
ا الهمس، إىل أقرب بجذل اسمه  يعرفه ال الذي حبيبها باسم تبوح كأ�َّ

 سهيلة، وأنا: يل يدها مدَّت ألتدرَّب، جئُت  حرير، أنا: لها قلُت . سواها
. طويل عذاب بعد هنا جئُت 

  
ل، خيول قسم يف  وألوانها بلوزة، شبًها أقرب بناء، أَْمَت  الخيول كانت التامُّ

لتها والكميت، لألصهب أَْميَُل   رأيته وح� رأيته، حتى واحًدا، واحًدا تأمَّ
بة ضاكت. ركوبه أريد الذي الاصان هو هذا عرفته؛  هذا: ِشيَم املدرِّ

١٤٩



 لسُت : بواجهتها وقفت. للمبتدئ� به نَنْصحُ  ال ومشاكس، عنيدٌ  إنَّه برق،
. فقط طويلةٍ  لفرتةٍ  توقَّفُت  مبتدئة،

 
. ح�مه وقت هذا امليدان، من للتوّ  رجع لقد: قالت  
 

مه أنا: اندفعُت    . سأحمِّ
 

 بلطٍف  وفركته الخرطوم من املاء عليه صببُت  الساحة، إىل مًعا برق قُْدنا  
ة، بليفةٍ  ْفته ثمَّ  خاصَّ  الاديث أحاول وأنا إيلَّ، تنظر وشيم بشفاطة، َجفَّ
 هو، هذا. «مفارقته أستطع ل ولكنِّي ويرتاح، لينام مكانه إىل قُدناه معه،

بة ابتسمت ،»غ�ه ال برق سأركب  بظهري متَّكئة أجلس وأنا بتسامحٍ  املدرِّ
ا! أجملك ما: له همسُت  الاصان، �� عن الجدار عىل . غفوتُ  وكأ�َّ

 
ا الساحة، من تأت أطفال أصوات عىل صاوتُ     تدريبهم أنهوا ربَّ

ون  إىل نظرنا برق، َحَدقَةُ  فانفتات عيني فتاُت  للمغادرة، ويستعدُّ
.  لوزة عن وأخربته بعضنا،

 
. مثيل أنِت : إيلَّ  سهيلة جاءت  
 

 ملاذا؟: اندهشت  
 

.  الخيل تعشق� ألنَّك: ابتسمت  
 

. طويلة لسنوات انقطعت لقد أعرف، ال عرفت؟ كيف فعًال؟: ضاكت  
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 شغف الخيل أعرف؟ ال كيف: أنهض وأنا الجدار عىل سهيلة اتَّكأت  
. حيات

 
 هنا أنِت  ملاذا: فسألتها العرب، للاصان تهمس كانت ملا قالته ما تذكَّرتُ   

 عذاب؟ بعد
 

 له ،»راجح «هذا: األحصنة أحد أمام ووضعتها التب من كومة أخذت  
 األيَّام إىل أصل حتى يل حدث يشءٍ  كلُّ  حرير، يا آه األكل، يف خاصٌّ  مزاجٌ 
 أن شيم منِّي طلبت لو تعرف�؟. شيم أساعد اإلسطبل يف كلُّها أقضيها التي
. لرضيُت  يل يُدفع أن بدل هنا لعميل أدفع

 
 الصاوة، حدائق يف مرَّة ألوَّل الخيول ورأيت صغ�ة، كنت البدء يف  

 أدخل بجنون، بها تعلَّقُت  ولكنِّي األطفال، باقي مثل قص�ة لجولة ركبتها
 قال معهم، إدخايل ورفض الفروسيَّة تعليم مدرسة إىل الذكور إخوت أب

ة الخيل، تركب البنت عىل وعيٌب  كَِربْتُ  بأ�ِّ   شباب، املدرِّب� أنَّ  خاصَّ
 الفروسيَّة ماّل  من والبنطلون الخوذة واشرتيت املدريس مرصويف جمعُت 

لُت  بكيُت . الُق�مة يف بها ورمى أب فاكتشفها  ثمَّ  جدوى، بال وتوسَّ
 دون من الجامعة إسطبالت يف الخيل أركب وبدأت الجامعة يف أصباُت 

ه، ابنة وتزوَّج ب َغَدرَ  ثمَّ  مدرِّب أحببُت  والدي، علم  يف تشاجرنا عمِّ
 دراستي أب فأوقف أُرست، وَعرِفَْت  فطرد�، الجميع أمام اإلسطبل
 حصا� وأنادي الامى يف أهذي وأخذت مرضُت  ثمَّ  البيت، يف وحبسني
ل،  للفروسيَّة أعود أن ووعدتني عّيل، أمِّي خافت ،»ليل «اسمه كان املفضَّ

 أحلف أب جعلني إذ بوعدها، الوفاء أمِّي تستطع ل. فشفيت شفيُت، لو
 دراستي، أستأنف أن مقابل الجامعة إلسطبل أذهب لن إ�ِّ  املصاف عىل
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 لقد شيم، عىل وتعرَّفُت  تخرَّجُت  حتى منامات، يف »ليل «أرى أصبات
ست  هو ويدرِّب الصباح يف البنات لتدرِّب اإلسطبل هذا وزوجها هي أسَّ
اري الاّل  إنَّه العرص، يف الشباب ةً  يل�، أب بدأ يل، السِّ  من أجني أ�ِّ  خاصَّ

 أيِّ  من عليه سأحصل كنُت  م�َّ  أكث والبنات األطفال تدريب يف املساعدة
.  أخرى وظيفةٍ 

 
 يف إنَّني: وقالت ثانية إيلَّ  التفتت ثمَّ  التمر، من حفنة راجح ألَقَمْت   

. عذاب بعد فيها هبطُت  التي جنَّتي
 

 ك� أنَس  ل برق، ظهر عىل كنُت  صباًحا السادسة يف التايل اليوم يف  
 كائنًا وبرق أصباُت  فقط، والتَّدريب اللياقة من مزيد إىل أحتاج ظننت،
. األزل منذ حدث تناغمنا وكأنَّ  لجسدي، امتدادٌ  كأنَّه واحًدا،

 
 له، جميًال  ُمهرًا انتَقْت  سهيلة، به أولَعْت  معي، األيهم أحرضتُ  ثمَّ   

عته  ل األيهم ولكن عليه، خويف أكتم ل صهوته، اعتالء عىل برفق وشجَّ
غ� جسمه يثبِّت كيف تََعلَّمَ  ما رسعان املهر، ظهر من أبًدا يسقط  عىل الصَّ
 ومعي مراًرا، لوحده ركب جذًال، يصيح وهو الطويل شعره تطاير الرسج،

ق، أَكَدْ  ل. أخرى مراًرا  يف أمِّي مص� من أنجو لن أ�ِّ  ظننُت  التي أنا أصدِّ
 ها ابني، مع شيئًا أتشارك أن يف يل أمل أال ظننُت  التي أنا األمومة، المباالة

. بلاظة ولاظةً  بيومٍ  يوًما بالفروسيَّة شغفي األيهم أشارك أنا
 

. إيلّ  ابني وأعاد حقيقتي، جوهر إىل »الجياد زينة «أعاد� لقد  
 
 

١٥٢



 2016 مايو 20  
 

 حسن «كان العتيدة املدرسة هذه أنَّ  حرير يا تعرف� هل: َثْنَة قالت  
ي اسمعي، للقبول؟ رشوطها ضمن من »الهيأة  يف صفِّه عىل األوَّل كان عمِّ

 املدارس، يف األوائل الطلبة الختيار مختصٌّ  وفد جاء الجنوب، يف مدرسته
 هذا يفعلون كانوا املدرسة، هذه يف داخليًا وسكنًا دراسيَّة بعثات ومناهم

ي تسجيل رفض الوفد ولكنَّ  الث�نينيَّات، يف  عينه يف طفيف لَاَول عمِّ
. اليمنى

  
: سألتها أسنانها، عىل الغامق شفاهها أحمر من صغ�ةٌ  لطخةٌ     انطبعت

 اليوم؟ عّمك وأين
 

ة، مدارس ثالث يُدير: ضاكت   . هذه مدرستنا تنافس خاصَّ
 

 معه؟ تشتغيل ل وملاذا ـ  
 

. لالنتقام هنا أنا ،»الهيأة َحَسنة «أنا إيلَّ، انظري حرير، يا أوه ـ  
 

. املايض أرشيف من الدامعة األحول الطفل عيون رغم هازئتَْ�، فضاكنا  
 

 للتسوُّق، »العاملية القرية «إىل وغزالة معي تذهب أن عليها عرضُت   
. فوافقت
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 أمريكا قسم مدخل عىل املعلَّق الضخم التمثال إىل غزالة أشارت  
. رسواله تات �رّ  والعال يقف الكاوبوي حرير؛ يا انظري: وضاكت

 األقنعة، سنشرتي وثنة أنا األفريقي، القسم إىل هيَّا: يدها من سابتها
ت بدخول إالَّ  ترغب ال الرتك، القسم إىل تأخذنا ولكنَّها  املالبس، ماالَّ
ق افة النوم قمصان يف تُادِّ س املخرّمة، والدانتيالت بالارائر الشفَّ  تتاسَّ

ا تردِّد االثنتْ�، بيديْها نعومتها  ،»يل ويكون له أكون أن أريد: «وعي بال كأ�َّ
 صوَّب نظرة لو: «تقول ،»متزوِّج إنَّه غزالة، يا جنون هذا: «لنخرج أهزُّها

ا طفًال، ملناني عيل  شعره ستغسل هل لها زميلها أصبح لو. »آخر توأم ربَّ
 قد: «يل تقول كانت العازف؟ مع تفعل كانت ك� وتدلّلـه أظفاره وتقلّم
.  »أبًدا نفسه الابُّ  ليس ولكن مرَّة، من أكث نابُّ 

 
: تقول بالارج، فأشعر أحمر قميًصا أمامي تفرد آخر، ملاّل  تقود�  
: بالضاك حرجي أداري ،»األحمر اللَّون يابُّ  القميص، هذا له سألبس«
 تفلت وهي غزالة يل فتهمس ،»األحمر؟ عىل يهيج ثور هو هل ملاذا؟«

. »فيل ال،: «ترتديه لن الذي القميص
 

 رجًال  كان. فيًال  يكن ول قليلة، أشهر بعد حبيبها ألتقي أن األقدار شاءت  
 يف ب اتَّصل. عاديَّة وترصُّفات عادي، وصوت عاديَّة، ومالمح عادي، باجم
بة، صديقتها باعتباري لقائ وطلب مكتبي ر أفهمه أن يأمل وهو املقرَّ  وأقدِّ
 السيَّارات مواقف يف واقَفْ�  التقينا عاّم، مكان يف لقائه يف أرغب ل. موقفه

ة املدرسة يف ح أن أردتُ  بها، أعمل التي الخاصَّ  يف أتدخَّل ال إ�ِّ  له أوضِّ
 يشء، أيَّ  لقول فرصة يل يرتك ل ولكنَّه معها، اختلفُت  مه� غزالة شؤون

 يا لك شاكر أنا: «عنه ثقًال  يرمي كأنَّه تقريبًا، واحد نَفس يف يريد ما يل قال
ا بها، آبه ال إ�ِّ  تظنّ  ليىل تسمعيني، أنَّك حرير  خدعتها إ�ِّ  تظنُّ  وربَّ
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 يف أحبُّها، بأ�ِّ  قلُت  ملا عليها كذبت إ�ِّ  تظنُّ  أنَّها واألسوأ باهت�مي،
 أتااىش أصبات ومنذ يل، تَبُحْ  ل فهي تفكِّر كيف أعرف ال الاقيقة
 أرى ولكنِّي تُعاتبني ل مًعا، لنخرج تلميااتها وأرفض معها الاديث

 ح� ولكنَّنا مثلها، امرأة حيات يف أعرف ول حرير، يا أخدعها ل أنا. ذبولها
ي، ابنة زوجتي حرًا، رجًال  لست أنا فات، قد األوان كان التقينا  نشأت عمِّ
 ثمَّ  العال، وترا� بعينيّ  العال ترى كلّها، حياتها ماور وأنا بيتنا يف يتيمة
 باملسؤوليَّات، أنوء رجل أنا وقتيْنا، كلَّ  تستنفدُ  مريضة بطفلة ابتُلينَا

 بانا� األحّق  أليسوا حبِّي؟ يف عائلتي ذنب ما كاهيل، تثقل الخيانة
مت قلبه وراءَ  إنسانٍ  كلُّ  جرى لو ووقتي؟  حرير يا أنِت  البيوت، لتهدَّ

ا هذا، وتفهم� عائلة لديْك  أريد ال منكرسة، ولكنَّها أيًضا تفهمه ليىل ربَّ
ا أكرسها، أن  ال وكأنَّها دائًا تبدو ملاذا الواقع، عىل تُفيق أن أريدها وإ�َّ

 »نفسه؟ الكوكب عىل معنا تعيش
 

. »غزالة اسمها: «له قلت  
 

ا. بالية الاكاية هذه تبدو   . يسمعها أن يريد أحد يعد ل قِدِمها لفرط كأ�َّ
 مرَّة؛ كلِّ  املزلق نفس يف الاكاية هذه قدم تفرط. هذه الاّب  حكاية
 تفّجع عتيقة؛ حكاية فعًال  إنَّها. والخذالن والشّك  واألرق واالنتظار التَّعلُّق
د اإلنسان، يف الوحدة جوهر عىل برشي  يفشل حبٍّ  كلِّ  مع إدراكه املتجدِّ

.  منفصلْ�  كائنْ�  توحيد يف بالرضورة
 

 الرجل هذا ويجر عجالت، بال ضخم كصندوق أمامها عاملها غزالة تدفع  
 بالعربة، الصندوق يرتطم. تساقه أن توشك التي القطار عربة عامله؛

 بابل صندوقها تربط املنقوص، النظام بعض ويختل األشياء، بعض وتتبعث
١٥٥



 أمام ببهلوانيَّات الرجل ويتوازن كتفاها، تهّدل إن يهمّ  ال كتفها، عىل
، ما ظهره، تاطّم إن يهمّ  ال العربة،  يفسد أال: املهمّ  أنَّه حسبا ما هو يهمُّ

. يامالنه ما االرتطام
 

. تخرج لن أنَّها غزالة وتعرف وكامًال، ساملًا الاادث من يخرج أن يريد  
 

 وعيلّ  االنتهاء عىل الصباح طابور يوشك املدرسة، باتِّجاه الُخطى أرسعُت   
 لكنَّ  والاسابات الفوات� تدقيق حاولت. املااسبة مكتب يف أكون أن

 هذا حضن يف غزالة: النهار طوال عيلّ  سيطرت واحدة كابوسيَّة صورة
. زوجته يابُّ  أنَّه يخربها وهو الرجل
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دتْ  الذي الجديد بيتها يف التقينا    تركا ولداها أخ�ًا، أقساطه كّل  سدَّ
با الايّ  يف املباراة  يتناهى الاديقة، يف القدم كرة عىل األيهم ولدي ليدرِّ

 منه، األكرب األوالد باهت�م مرسوًرا صياحه غزالة مع الرشفة يف وأنا إيلَّ 
 من خرجُت  كنت إن فجأةً  وسألتني الصينيَّة عىل قهوتها فنجان وضعْت 

ها ال غزالة، هذه والزمان، املكان عن مفصولة بأ�ِّ  وأحسسُت  مرَّة ذات  تهمُّ
لبة، الوقائع ا الصَّ  الذاكرة ِمنَّا كُلٌّ  يستعمل وكيف املشاعر املاتِدَمة، وإ�َّ

ة، ألغراضه  وعروق عباءتها وميض آسية، أتذكَّر وأنا عيني أغمضُت  الخاصَّ
 أالحقها؟ لَ  كل�ت بال تسألني وعيناها بلطٍف  بكتفي ُتسك وهي يديْها

ها أمسكُت   ب� ِبيَدٍ  يًدا مشينا ثمَّ  ألثمها، وكدتُ  يدي بكلتا الكب�ة بكفِّ
 شوارع يف ثمَّ  البوَّابة وإىل الساحة حول السكن، ممرَّات ويف األجناة،
 إالَّ  الفارغة املساحات ويف األساتذة، بيوت وب� الكليَّات، حول الجامعة،
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 القابضة يدها عروق يف يتدفَّق وهو الدم أسمع أكاد. خشنة ُشَجْ�ات من
 املشية تلك تيش كانت. خطواتها وأتبع النّفاذة، رائاتها أتنفَّس يدي، عىل

 يشء فيها فيها، الناس رأي عن املستغنية الوجود، إكراهات عن املتخلّية
 هي تلك. مابوس أنَّه غ� كَِدر يشء وفيها منكِشف، غ�ُ  لكنَّه قاتم

 لوزة الفرس ظهر عىل كأ�ِّ  زمان، وال مكان بال فيها كنُت  التي الساعات
.  ولوزة أط� وأنا أصداء، مجرَّد املدرِّب رصخات البار، عىل تعدو وهي

 
ا أتذكَّر، ال أحك؟ كنت ماذا آسية؟ مع أتادَّث كنُت  هل    فبعدما هي أمَّ

: واحدة حكاية حَكت جًدا طويًال  سكتْت 
 

 بها فجنَّ  العال، يف يشء أيِّ  من أجمُل  طفلة ُولَِدت األيَّام من يوم يف  «
 أن الرَّغبة أل يف لاظة كّل  تارتق الثامنة تتعدَ  ل أخت لها وكان أبواها،
 من واألوج عمرها من الثالثة يف. للطفلة تاوَّل الذي الاّب  إليها يعود

 مرجل تات املشتعلة النار يف أختها بقطّ  املابوبة الطفلة دفعت تدلُّلها
. مات حتى كالبرش يَِنئُّ  فَبَِقيَ  الاوش، يف الوليمة

 
 من االقرتاب من تاِمها ل التي األخت بل املابوبة الطفلة أحد يلم ل  

.  املرجل
 

 لتسقط الفلج عىل الظه�ة يف األخت وقفت القطّ  عىل حدادها ُمرِّ  يف  
 املابوبة الطفلة لاقتها فيه، األخ�ة ملعتها وتراقب مائه يف دموعها
تها  الفلج يف دفعتها أن إالَّ  األخت من كان ف� معها لتلعب ثيابها من وشدَّ
. »الفور عىل التيَّار فاملها
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 املكان خارج: «لها همسُت  الدامعتْ�، عينيّ  ففتات غزالة هزَّتني  
 »تسبا�؟ حين� وأنِت؟ لوزة، فريس أركب كنت حين� والزمان؟

 
ا: «قالت   ة أحيانًا، أسبح ح� ربَّ  قريبة، فرتة منذ ولكن البار، يف خاصَّ

 وبينه، بيني دار با أُخربها ل صوتها، واختلج ،…»الفيل هجر� بعدما
. جموحها من غضبي أكتم

 
 األوالد أخذت زوجته أنَّ  الرشكة يف زميله مع حديثه من عرفُت : «أكملت  
 أتصوَّره لساعات بقيُت  أهلها، مع العطلة لقضاء وذهبت املدارس إجازة يف

 هائل، موج غشيني ومنِّي، عائلته، من بتارُّره سعيًدا بيته، يف وحيًدا
 بالبيجاما، سيَّارت يف خرجُت  ح� صباًحا، الثانية جاوزت الساعة كانت

 وعيي من خارجة حارسة، حافية، املوَصد، بيته باب أمام أقف وجدتُني
 ارتيُت  صامتة، كنت أو أبك أو أرصخ كنت إن أعرف ال وبالعال، بذات
 أراه، ال الذي األسود املايط موج يف أغرق كاملتسوِّل�، الباب عىل فقط
. …»وأنقذتني أختي جاءت أن لوال هناك عيلّ  سيطلع الصباح كان

 
. »أخوات لديْكِ  ليس غزالة،: «فيها حدقُت   
 

ثكِ  ل بالرِّضاعة، أخت عندي: «بَوهن ابتسَمت    اختفاءها ألنَّ  عنها أحدِّ
 آخر رأيتُها ك� الفيل باب عىل متهالكة وأنا إيلَّ  جاءت جرحني، الُفجائّ 

 زيّ  تلبس عرشة، الرابعة يف أنَّها من الرَّغم عىل العمالق بهيكلها مرَّة،
 تودِّعني، أن دون من باط شعرات من به رحلت الذي اإلعداديَّة املدرسة
 قبّلني ح� العازف رفعني ك� إبطيّ  من رفعتني عّيل، الظالم يف انانَْت 

 أحسسُت  املميَّزة، رائاتها شممُت  العريض، كتفها عىل ألقتني مرَّة، ألوَّل
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 كريس يف أجلستني ستاميني، أنَّها فعرفُت  بالاجارة ممتلئًا مريولها بجيب
ائق  إىل فعدتُ  وذهبَْت، عيلَّ  الباب أغلَقْت  ثمَّ  سيَّارت مارِّك وأدارت السَّ

.  »بيتي
 

 البنطلون يرتدي كان الرشكة، عن بعيد غ� مقهى يف العمل بعد التقيا  
 أريكة عىل ويجلس باألزرق، مخطَّطًا أبيض وقميًصا املعتاد الرَّمادي
وداء التنُّورة العمل؛ مالبس ترتدي تزال ما وهي خرضاء،  ذا والقميص السَّ
.  بنيّ  كريس عىل مقابله وتجلس املاايدة، األلوان

 
 بالتَّاليل تهتمي ال بطبيعتها، األمور دعي كث�ًا، تفكِّري ال: قال  

 …والتأويل
 

خمة اللَّوحة غزالة تأمَّلت   ا وراءه، املعلَّقة الضَّ  صورة منه، أطول ربَّ
 يعربان وعجوزان بالاجارة، املرصوفة القد�ة، األزقة ألحد واألسود باألبيض

. بهدوء
 

 أثر ليزيل شفتيْه لاس كوبه، من رشف مثله، وطلبت كابوتشينو طلب  
 …يشء يادث ل اآلن، صديقان نان: قال الرَّغوة،

 
ا إنسان؟ قامة بطول خلفه املعلَّقة هذه فعًال  صورة هي هل    تكون ربَّ

. اإلتقان شديدة رسمة
 

 …مختلفة ظروفنا مختلفْ�، لعاملْ�  ننتمي نان تعرف�؟: قال  
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 دفعة ترشب�: يضاك. واحدة دفعة ترشبها باردة، قهوتها تاّب  ال  
. حليبًا ليست قهوة، هذه واحدة؟

 
 لالَمَس  رجلها مدَّت لو تاًما، مقابلها أنَّه من الرَّغم عىل رائاته تشمُّ  ال  

. ركبته حذائها طرف
 

د ل تعرف�؟: الوراء إىل رأسه دفع    لكن رائعة، أنِت  لقاءاتنا، قطع أتعمَّ
 …الظروف عىل اللَّعنة مسدود، طريقنا

 
 األغا�، من الجديد التيَّار تعرف الصخب؟ بهذا املقهى يبثّها أغنية   أيَّة

 إجبارها ويااوالن شبيهة، أغنية البيت يف التوأم يغنِّي هذه، ليس ولكن
ن من معه�، الرَّقص عىل  يشبهانها وال البتَّة، يتشابهان ال توأم؟ إنَّه� يخمِّ

 السنوات، تلك كّل  يرتكه� ل كأنَّه أبيه� مع بالخروج يفرحان. حتى
 األب الصاخبة، والهدايا الصودا وعلب الرسيع الطعام بأكياس يعودان

 ثالثة، أو أسبوعْ�  كلَّ  مرَّة يلتقيه� بالكاد لولديْن قواعد أيَّ  يضع ال الرائع
.  بالقوان� حياته� تأل القاسية األمّ  بين�

 
 لكنَّ  سوء؟ بأيِّ  مخلوق أيّ  �سك كيف. صديقة أروع أنت نعم،: قال  

 واملستشفيات، العذاب من دوَّامات آمنة ابنتي تعرف�، الاياة، ظروف
 أطفال بتصوير اإلعالم وسائل ظلمتنا الدرقيَّة، والغدة السمع يف مشاكل
 أحياه الذي البؤس يف فرح أيُّ  الفرح، أطفال أنَّهم عىل كلّهم داون متالزمة
 …الخطأ الوقت يف جئِت  أنِت  زوجتي؟ وتاياه
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 هذيْن عمر كم رسمة؟ وليست واألبيض باألسود حًقا صورة هي هل  
 شفتيْه�، عىل صغ�ة ابتسامة هناك لبعَضيْه�؟ يقوالن ماذا العجوزيْن؟

. سيقواله با وسعيدان قااله با سعيدان كأنَّه�
 

 تعرف�، وزوجتي، هكذا، الاياة تعرف�؟ ليىل، يا كث�ًا تفكِّري ال: قال  
 …جًدا حّساسة

 
 يضعون ملاذا. فقط الرَّسميَّة األوراق يف موجودة ليىل ليىل، ليست ولكنَّها  

ا املقهى؟ هذا يف البُنيَّة مع الخرضاء األرائك  األخرض من معيَّنة درجة ربَّ
رجة؟ هذه لكن البنّي، مع تت�ىش . متأكِّدة ليست الدَّ

 
دة أنت ملاذا: لها قاال    الزيوت عن ماارضة يعطينا ال بابا ماما؟ يا معقَّ

 ستيشن للبالي ماسوبًا وقتًا يفرض وال ماكدونالدز، يف الضارّة والسكريّات
 سؤاًال  أبيه� عن سألته�. معه نخرج أن ناّب  ،»كوول «بابا واآليباد،

 إنَّه قاال »يعزف؟ مازال هل: «تعرفه أن أرادت ما كّل  هو فقط، واحًدا
 ذاك نفسه، هو ك�نه كان إن تساءلت. املساء يف الك�ن عىل أحيانًا يعزف
ته� يف صنوبره أصل إىل يانُّ  كان الذي غ�ة، شقَّ  تعرف لن ولكنَّها الصَّ
.  أبًدا

 
 ما فرحانًا، كنُت  الولد بعد ببنت سأحظى أ�ِّ  عرفُت  ملا تعرف�؟: قال  

 ال …الكلب بنت الاياة عىل اللَّعنة اللَّعنة، ولها، يل الاياة تخبِّئه با أدرا�
. هكذا تصمتي ال …أصدقاء سنبقى …ليىل يا تزعيل

 
. فتجاهلتها يده مدَّ . للخروج ونهَضْت  حقيبتها حملت  
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 الطيور أحدُ  إنَّه. وعرفته تَِبَعها، تقريبًا الطائر، رأت املقهى من خرجت ملا  
 تسح طفولتها، جبال شتاء يف يهبط كان وح� قص�ة، ملواسم �رُّ  املهاجرة،

الم منه وتطلب تُطْلُِقه، ثمَّ  الزيتون، بزيت رأسه سعدة . النبيّ  عىل السَّ
 

 لبس أخرجت الظه�ة، يف مهجور الشاطئ البار، إىل سيَّارتها قادت  
باحة  والقميص بالتنُّورة ألقت سيَّارتها، صندوق يغادر ال الذي السابغ السِّ
ا املوج، عىل ارتَْت  الرمل، عىل الرَّماديّ  ة إنسان لكلِّ  يكون ربَّ رة حصَّ  مقدَّ

ا تطاول، مجرَّد هو املزيد وطلب الاّب، من  أوتيت قد غزالة كانت ربَّ
تها  مااولة مجرَّد هي ذلك بعد البائسة وغراميَّاتها طفولتها، يف كاملة حصَّ

.  سعدة وأّمها آسية حّب  وعمقه؛ الاّب  ذلك صفاء الستبقاء
 

 تسبح البار، يف توغَّلت فوقها، بالشمس تشعر ل الشاطئ، عن ابتعدت  
 تأت لن اآلن تداَعت إن للتعب، وساقيْها ذراعيْها تدع ال. وتسبح وتسبح

 السواقي يف غزالة تنارش ح� تفعل كانت ك� تسابها لن إلنقاذها، آسية
 األمطار ِبرَك يف غزالة تغوص ح� تفعل كانت ك� تنتشلها لن الضيِّقة،
 وهي رصختها ورجعت والدتها، آثار فانزاحت بذراعيْها دفعت. املوِحلة
فها إذ فمها إىل مرتوكة رضيعة  املاء يف بساقيْها خبطت سعدة، صدر تلقَّ
ة، بالهناءة املؤثثة األليفة الغرف فتفتت  آسية رائاة املوج يف وذابت الهشَّ

 وأصداء الوجوه ظالل القطرات مع تناثرت التوأم، وق�طات الفجر وخبز
. الك�ن وأنغام الضاكات

 
 عليها، ويانو يعرفها املاء املاء، هي تصبح أن باملاء، تتادَّ  أن عليها  

 ويشف، ليطفو املوج يامله عبؤه، يُاتَمل ال الذي القلب عبء يامل
 للمغني، تخيَّلته� العازف، مناته� ذراعان باملاء، ذراعاها ترتطم
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 املوج ترتك ظهرها، عىل تستلقي وحسب، لل�ء به� فإذا للفيل، قطعته�
 يرتكها ال ولكنَّه والاديد، والاىص الصخر روحها يف أنَّ  املوج يُدرك ياملها،
. الشاطئ عىل برفق وياطّها يرفعها، تغرق،

 
 بالتعب، وال بالجوع وال بالعطش تشعر ال. وترصخ البار أمام تقف  

رة الدموع لكلِّ  ترصخ املابوس، الهائل للبكاء ترصخ . باللياقة املتاجِّ
 ترصخ للرَّحمة، ترصخ منها، ذاتها فتطرد ترصخ هي، هي ألنَّها ترصخ

 ترصخ. ينبغي م�َّ  أكث به باحت وبا به تبوح ال با ترصخ للعذاب،
. ليتعذَّب مثلومة بسك� تذباه. تزِّقه. لالنتظار ترصخ. واالعتذار لألعذار

 .موتك انتظار تستاّق  ال االنتظار، أيُّها وأنت،. السك� وهي القاتل هي
 

 بال ولكن ليىل، هي التي غزالة البار، إىل غزالة فتنرسب الشمس تغرب
 بال ولكن سمكة، هي التي للهرب، ساقْ�  بال ولكن الغزالة هي التي قيس،
 وساقيْها ذراعيْها يف كلّها طاقتها تضع الاياة، ماء تات التكيُّف عىل قدرة

ق املوج عىل تستلقي وتسبح، وداء، الس�ء يف لتادِّ  التي النجوم ترى السَّ
مكتبة .غزالة روح لينادي يصل زال ما نورها ولكن اآلن ميِّتة تكون قد
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