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كان صادما يل حني عرفُت أن الشجرة صاّمء. كل احلكايات التي قلتها، 
وأنا أتكُِئ عليها وهي هتُز أوراقها مؤيدًة طوال الوقت... ذهبت ملن إذا!؟
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      بــني االثنني اللذين يقرتعان بعملــة معدنية يقذفها أحدمها لألعىل، 
يكون نصيبي دائام الوجه السفيل من العملة. فأنا من خترس يف أي رهان 

مهام دارت العملة يف اهلواء. 
تلك القطعة املعدنية املهملة، التي ُتلزمنا احرتام مشيئتها، حني نقرر فجأة 
أن نفتش عنها يف جيوبنا وحقائبنا، لتحســم لنــا خياراتنا املتعارضة... 
بالنســبة يل مل تأِت يوما لصاحلي، فلطاملا تعاملــْت معي، هي و احلياة، 
كبــاب دوار كلام دخلت من جهــة، أعادتني األقــدار، وربام خيارايت 

السيئة، جلهة أوىل مل أغادرها.
- أيٌّ منا ستحرض القهوة وقطع » الكوكيز« بعد ثلث ساعة من اآلن؟

دارت ودارت العملة املعدنية يف اهلواء، وكالعادة وقع االختيار عيل.
عربت طابــور األحذية يف مصىل »املول«. رأيــُت كل الظهور املنحنية 
والواقفة، حتاشــيت النظر إىل األرداف الراكعة، وجلســت يف الصف 
األخــر خلف امرأة تصيل عىل كريس، أراقــب انتهاء صالهتا الفردية، 

رغم حضور كل هذه اجلامعة:
- سبحان ريب العظيم، ســبحان ريب العظيم، سبحان ريب العظيم، اهلل 

أكرب، اهلل أكرب...
ثم بســجود ال خيتلف عن الركوع إال بميالن خفيف نحو األســفل، 
رمقتني الســيدة بنظرة جانبية، تزامنت مع وصــول نغمة هاتفي حني 

وصلتني رسالة من غالية:
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-»أنتم داخل السوبر ماركت«؟
صوت االستغفار وحرف »السني«  املتكرر يذكرين بصوت »صوص « 

العصفور، لذا وحدي أبتسم هنا .
كنت أراقب املرأة التي تصيل عىل أحد كرايس املســجد وأتساءل: كيف 
تلف هذه الســيدة ممرات »املول« الطويلة و أدوراه الفسيحة مشيا عىل 
قدميها، ثم تصيل قاعدة ؟ نفضت رأيس بقوة، فأنا ال أستطيع أن أتوقف 
عن طرح األســئلة ما مل أقــم هبذه احلركة. بدأت بعض الســيدات يف 
اخلروج من املصىل عىل وقع الرنني اآليل الذي يليه دائام إعالن من إدارة 

املول ، واإلعالن اآلن جاء متبوعا بنداء موجه ألرسة طفلة مفقودة:
»الرجــاء من أرسة الطفلة بتــول عبد اهلل البادي مراجعــة إدارة املول 

لألمهية«.
غرت مكاين ووقفت يف أقرب ممر باجتاه األحذية. أحيانا يف هذا املكان، 
تقف بعض النســاء وهن يضعــن يدا عىل احلائط، ويرفعن ســيقاهنن 
للخلف، لتنزلق القدم بســهولة داخل احلذاء بمســاعدة بســيطة من 
اليد األخرى، فأصبُح أمام باب املصــىل، عرضة ألن تالمس أكتافهن 

صدري، فيصيبني هذا بالقشعريرة، وال أعرف ملَ!
مرت ســيدة عىل عباءهتا بقايا حليب جاف فــوق صدرها، تعثرْت  يف 
حذاء أبيض ريايض ألهنا كانت مشغولة بمراقبة املرأة التي كانت تصيل 
عىل الكريس، وتســتند اآلن عىل يد سيدة أخرى لتقف، و أظنني قرأت 

يف عينيها السؤال نفسه الذي يشغلنا معا:
- أهذه نزلة التسوق األخرة يف حياة هذه املرأة؟

حســنا أنا أقل وقاحة من هذه السيدة التي تفكر هبذه الطريقة، لذا كنت 
سأسأل:

- هــل أنت متأكدة أن ما جئِت  لرشائه اليوم، ليس موجودا من قبل يف 



8

بيتك؟
اســتدرت ألنظر لسيدة تنقر كتفي بحرارة، وبدا واضحا من عينيها أهنا 

تطلبني معروفا:
- يا أختي امسكي بنتي من فضلك باهلل! 

ناولتني السيدة رضيعتها. أعادت شد طرحة رأسها حول وجهها جيدا، 
وتأكدت بفــزع من يشء تظن أهنا فقدته مــن حمفظتها. قلبت اجليوب 
الصغرة يف كل اجتاه، وعيناها تكادان تســقطان يف حقيبة يدها لفرط ما 

بعدت املسافة بينها وبني رأسها. 
- خر .. خر ! 

قلت هلا مدعية القلق، هكذا كام يقتيض الذوق العام، دون أن انظر حتى 
البنتها. 

- شكرا لك، شكرا أختي...
هزت رأسها باســتعجال، وهي تسحب غطوهتا التي مل أنتبه أهنا مرمية 
عىل عجل فوق الرضيعة، ثم محلت رسيعا طفلتها من بني يدي. يبدو أن 
العجلة طبع فيها، فقد قذفت بمحفظتها يف عتمة حقيبة يدها، ونســيت 

إغالق سحاهبا ومضت .
ال أعرف ملَ ذكرتني طريقتها الرسيعــة يف تقليب حمفظتها، بطريقة أمي 
يف تقليب حمفظة أيب وهو يتوضأ؟ تســأله عــن أمر ما، ثم إذا اهنمك يف 
الــكالم صارت تقلب اجليوب واملحفظة وهي مطمئنة للمســافة التي 
تفصلها عن صوته. جتاريه يف املوضوع الذي شجعته لرويه، وتتحكم 
بحركتها يف النبش بناء عىل مســتوى صوته البعيد أو القريب بحســب 
انحناءات رقبته، وحني تنتهي مــن مهمتها تبتعد عنه وعن ثوبه املعلق 
دون أن تكــرتث إن كان أهنــى كالمه أم ال؟!  ختبــئ غنيمتها يف محالة 
صدرها السوداء بوجه حيرض يف بايل اآلن كصورة مشوهة تنعكس عىل 
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ظهر ملعقة.
نعم هي هذه الصدرية الســوداء... مل أر عىل أمي سوى هذا اللون حتى 

مات أيب فخلعت السواد، وأدخلت األلوان مجيعها إىل املنزل. 
عدُت  لعاديت األثرة مع املصليات الاليت مل يكملن صالهتن بعد، وهي 
مقارنة أكياســهن املكدســة أمام مواقع ســجودهن. أحيص املحالت 
األكثر شــعبية من خالهلا, وأراقب نظرات النســاء صاحبات األكياس 
القليلة، إىل النساء الاليت يكومن الكثر من األكياس واملاركات الثمينة 

أمامهن.
 األكياس الفتة جدا، فمثال هذه ستة أكياس من ماركة انجليزية يسّوقها 
فلبينيون يف الــدور األريض، هؤالء ال عالقة لنا هبم، حتى يف حماوالتنا 
املضنية لرصف اخلمسمئة. هو موقف أخذناه منهم بشكل عام، وليس 

أمرا شخصيا باملناسبة.
هناك أربعة أكياس... واحد ماركة و ثالثة هي حصيلة من العم رايض 
يف حمل مالبس األطفال. يا أهلل لو تعرف السيدات كم حيب هذا الرجل 
األطفال، وبــأي طريقة يعرب عن حبه هلم، ملــا خرجن من حمله بكيس 

واحد ولو كان فارغا حتى، وملا ترددن يف البصق عليه وعىل مبيعاته.
هذا كيس أمحر لصالح أحذية أبو نجاة، العم اللطيف يف الدور الثالث. 
ملَ ال ينصّب احلظ عىل حمالت الطيبني أمثاله؟ وهذه اخلمســة األكياس 
تعود ملحل عــامر وحممد... مها معنا يف الدور الثــاين، وهذه  تنزيالت 

املوسم لدهيم، قبل مواسم التخفيضات كعادة األنذال !!
ذلك كيس واحد يعود ملحل العبايات يف الدور الثالث، والذي تبيع فيه 
جواهر زميلتنا. أتذكر أن العامالت كلفنها يف املول أن تتحدث بالنيابة 
عنهن أمام إدارة الســوق، لرغبتهن امللحة يف وجود غرفة اسرتاحة هلن 
أثناء أوقات الصالة، عوضا عن امليش يف املمرات أو التكدس يف املصىل 
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مع املتســوقات وأطفاهلن يف املــول، ثم أثناء االجتــامع ُتركت ترتافع 
وحيدة أمام  املدير  ونائبه، وحــني التفتت إلينا صمتنا كلنا. أظنه ليس 
جبنا منا بقدر ما هو ســوء تنظيم، فلم نعرف من ســتتكلم مبارشة بعد 
جواهــر. خرجنا من االجتامع، وتركناها خلفنــا توقع ورقتني: واحدة 
كضامنة لســلوكها، وأخرى لفت نظر عىل تقصرها يف عملها، وتضييع 

وقت العامالت واملدراء يف املول.
أعرف أنك تســمعني، ويمكنك أن جتلس بقريب هنا كل يوم، وسأكون 
ماهرة هكذا يف ملء وقتــك ووقتي بالكالم. ترسب احلكايات الكثرة 

من فمي ال عالقة له بنايب املعوج، هو طبع ليس إال. 
بعض الكالم يصعب قوله لآلباء مبارشة. لن أستطيع أن أحتدث به مع 
رسمة القرب يف دفرتي... أنت تعلم بالطبع أنني ال أستطيع زيارة قربك! 
حسنا يا أيب... ليس كل من جتول يف املول تائها، فأنا الفتاة املمتلئة التي 
سرتاها تتجول أمامك، تلك التي تدمع عيناها، ويصبح صوهتا طفوليا 
إذا ما تناقشت مع أحدهم. أنا ال أعرج لكنها ركبتي اليمنى، تلك التي 
تطقطق بعــد كل فرتة جلوس طويلة، لذا أبــدو أحيانا وكأنني أعرج. 
أنــا أيضا تلك التــي حتتضن حتت ذراعها كتبــا لتطوير الذات وبعض 
املجالت، متعمدة إخفاء اإلعالنات يف الصفحة األخرة عن أعني املارة، 
فأنــا بخالفك لن أقدم ولو إعالنا واحدا بدون مقابل! أنا املكتوب عىل 
عباءهتا من اخللف، وباللون األزرق »ســدرة«، وإذا استدارت نحوك 
فســتجد فوق القلب مبارشة، قطعة معدنية ذهبية مكتوبا عليها باللون 

األسود:
» أزهار«

هذه ليست أنا ، فأنا ال أشبه األزهار كام كنت تأمل... هذا اسمي فقط.
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البارحة قبل أن نغلق املحل أنا ورنيم بربع ســاعة، دخلت امرأة مل يكن 
يتصاعــد الدخان منها، لكن نظرهتا املرتاخية وتلك اهلاالت الســوداء 

حول عينيها، أخربتني أن شيئا يف داخلها حيرتق:
- هاي بنات.. أحتاج فواحة برائحة قوية... النوع املسكن لألعصاب... 

يساعد عىل االسرتخاء والتوهان.. قوية و.. وأأ..
كانت حترك رأسها يمينا ويســارا مكرمشة عينيها، ترضب بكفيها عىل 
ة جدا،  صدرها وكأهنا غوريال يف أحد األفالم الوثائقية. كانت مســتَفزَّ
وكأهنا تبحث عن كلمة دقيقة ال جتدها، لوصف فراغ جاثم يف صدرها .

ضحكُت هلا وأنا أهز رأيس موافقة عىل فهمي لكالمها، خوفا من متادي 
عصبيتها تلك يف الرشح:

- أعرف أن كالمي غر مفهوم، قوية، واسرتخاء، لكن قصدت فواحة 
من النوع الـ أأأأأأ مريح...

عــادت لفتح يدهيا يف حماولــة منها لرشح أدق، لكننــي أوقفتها بيدين 
مرفوعتني:

- فهمتك... فهمتك .
ابتســمُت هلا ألوفر عليها عناء الكالم، كام لقنــوين يف الدورة التدريبية 

للتعامل مع الزبونة. 
فهمت منهــا أهنا ال تعرف ما تريده. ناولتهــا فواحة خزفية يمكنها أن 
ختتار من بني عرشة ألوان ما يناســبها منهــا، ومع ذلك احلزن املتواري 
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خلف ابتساماهتا الكثرة والغر مربرة، فضلت هلا زيتا برائحة الكاكاو.
ملَ تذكرهتا اآلن؟ بالطبع تذكرت  البارحة و الســيدة الغوريال من عيني 
هذه الســمراء املنقبة العصبية التي تقف أمامي اآلن أمام حمل سايمون، 
وتنتظــر قهوهتا وعصر ابنتهــا، وتتلفت كثرا برقبــة حتتاج أن يزيت 

مزالجها لكثرة ما تطقطق.
يفتح ســايمون حمل قهوته األقل من عادية بعد صالة املغرب مبارشة، 
وأحيانا إن كانت الســامعات تبث أغنية يف أذنه يفقد تركيزه ويفتح قبل 
التسليمتني. يلبس “يونيفورم” أزرق ويعقد مئزرا أبيض حول خرصه 

النحيل، ثم يقول بصوت آسيوي حاد ومتعثر:
- إيس يف طلب مدام!؟

قهوته ليســت من النــوع الذي تفتقده عىل كل حــال، وليس هلا نكهة 
خاصــة لتقارهنا بغرها، إذ أنه يطبخ الســمك واملــوز املقيل والبيض 
املســلوق وقت الغداء يف املحل ذاته، و بمقــالة صغرة خيبئها يف أحد 

الدواليب حتت آلة صنع القهوة! 
“ســايمون صليب الذهب”، وهذا اللقب الــذي أطلقته عليه ، إذ أنه 
يرتدي صليبا خيشــى أن خيلعه فُيغضب املسيح، وبنفس الوقت خياف 
رجال اهليئة، لذا يربط منديال أبيض اللون حول عنقه، يلف به السلسلة، 
وال عالقة له باألناقة إطالقــا، فيام حيتاط يف حمله بمصحف أمحر مبطن 

بالقطيفة، ليشهره عند الرضورة .
ورغم مســاوئ قهوته، فهذا املحل مزدحم دائــام، لذا أحرص عىل أن 
أرفع له يدي من اخللف، لرى ســاعتي فهــو ال يعرفني إال هبا، فيمرر 
عىل الطاولة اجلانبيــة ملكينة الرصف عنده طلبي الذي يعرفه مســبقا. 
أحاســبه يف وقت الحق، وأحيانا أمد يــدي و أحرش العرشين رياال يف 
جيب صدره ألعود مرسعة ملحلنا. أعرتف أنني أفعل هذا أحيانا ألبدو 
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للناس بأنني جريئة، واحلقيقة أن نظراهتم تقول إنني أنجح يف ذلك.
هــذه التي مــرت مرسعة  اآلن بنظــارات طبية وأنــا يف طريق عوديت 
لســدرة، هي خرية البائعة يف حمل”زينتي” تأيت للمول مشيا، وترتدي 
حتت العباءة بجامتها، هي ال ترى يف هذا خلال ألن لدهيا ذلك اجلواب 

اجلاهز: “كالمها بيتي” .
ليس بالوقت الطويل ذلك الذي أقضيه بعيدا عن ســدرة، لكنه وقت 

يميض ليشجع إحداهن  لتقول بثقة :
- تأخرِت يا أختي... ورانا مشاغل!!

متى تفهم املتسوقات أنني أقايس مثلهن ضيق الوقت بني صالة املغرب 
والعشاء ؟!!
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- ُأأمريني..!
- عفوا... عندك” قلوســات” تدوم لوقــت طويل، وبنفس الوقت ال 

تكون من النوع الذي جيفف الشفاه أو يقرشها؟
ســيدة من النوع الذي حيب املصافحة، سلمت بيدها، ثم سألت وهي 
تدور يف املحل. أرى أن امرأة تعرج كهذه، البد وأن كعبها الضيق حيتك 
بعقبها ويسبب هلا أملا. رفعت غطاء وجهها، وأشارت نحو شفتيها وهي 
تريني أثر القشور النافرة، لتؤكد يل أهنا تعاين من شفة حساسة جتاه أقالم 
الشفاه. كان وجهها من النوع الرشير الذي كنا نميزه يف أفالم الكرتون، 

قبل أن يتكلم أو خيربنا عنه أحد.
عرضت عليها لونني يف البدء، ولكن مل يناسبها من اقرتاحايت إال اللون 
الوردي الدافئ. اآلن ُأخرج الصــوت اآليل املربح الذي أبيع به عادة، 

ألبدأ يف ملء خزينة سدرة طاملا فهمت ذوق الزبونة:
- عندنــا هنا “بــالرش” خفيف لنفــس املاركة ويعطي توردا بســيطا 
للخدين، باملناسبة له رائحة عطرية خفيفة!! وعندنا لوجهك الناعم هذا 
قلم كحل أزرق رفيع، ويعطي مظهرا ناعام يناسب عينيك الواسعتني، 
حلظة... هذا للجميالت املهتامت بأيدهين فقط. لون مناكر مأخوذ من 
لون زهرة التوليب البارد. يبدو من هيئتــك أنك مطلعة، وتعرفني أثر 

انعكاس هذا اللون عىل اليد  يا عزيزيت!!
غمزت هلا وكأننا صحبة قديمة.
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 ابتســمت بارتباك وهي تنظر لنايب املعوج، لذا سارعت بإرخاء شفتي 
عليه. أعادت نقاهبا عىل وجهها وهي تقول:

- فعال أنا أهتم جدا باأللوان وتأثرها عىل نفسيتي.
- ممتــاز... ممتاز. كام توقعت، هذا أيضا ســيمنحك لون أظافر طبيعية 

جدا مائلة للوردي، وهو باملناسبة األكثر مبيعا عندنا.
أنا متأكدة أنني رمشــت بعيني مرتني فقط، أثنــاء دوران هذا الرشيط 

املسجل والصاعد من حلقي.
- شكرا لك... فعال أنا أهتم هبذه التفاصيل الصغرة.

تأكدت بنظرة رسيعة من حمتويات سلة مشرتياهتا  التي تضخمت قليال. 
منحني هــذا املزيد من التقديــر والثقة، لذا أنا جاهزة لشــحن صويت 

للتامدي من جديد:
- طبعا كل هــذه الورديات، عليك أن تتوجيهــا يا عزيزيت بمجموعة 
“روز” وهي عبارة عن لوشــن وكريم يدومــان أطول وقت ممكن مع 

عطرمها املميز بنعومته وإحساس النظافة املعروف.
وحني رأيتها حتاول قراءة املكتوب عىل العبوة، ســحبت هلا وجه املمثلة 

اهلندية عىل غالف جملة سدرة الدعائية:
- “راين موكرجي”!! من ال يعرفها باهلل عليك!!

وحني تأكدت من دهشة السيدة، فلعلها ال تعرفها باألساس، أكملت:
-  كــام تالحظني هي أيضا جتد الوردي خيارا مناســبا هلا مثلك، وهذا 
ليس جمــرد إعالن مدفوع، فلن تغامر ممثلة بحجمها ألجل رشكتنا، لذا 

ثقي بمنتجاتنا...
ضحكت الســيدة بارتباك جماملــة يل، وضحكت معهــا اجلميلة راين 
موكرجــي عىل الغالف حــني ثنيت املجلة، وضحكــُت معهام بدون 

سبب:
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- أمممـ... يوجد شبه بينكام باملناسبة، هل سبق ونبهك أحد هلذا؟
التفتت السيدة باجتاه املرآة عن يميني، وعادت حتدق يف غالف املجلة. 
هبذه الطريقة أستطيع أن أقنع زبونة حتى لو كانت منقبة، بأن هلا إطاللة 
تشبه”بينيلويب كروز” لو رغبُت، وذلك ألن عينيها الظاهرتني سوداوان 

وحادتا الزوايا.
أرأيَت! ال يتطلــب األمر أكثر من أن تفهم نوعية الزبونة التي تأيت هنا، 
ثم ســتبدأ اخلزينة يف االمتالء. ناولتني مخسمئة رياال، وأعدت هلا مخسة 

عرش  رياال. انتهى األمر، لكن قهويت بردت!
 قبل سنة، وجدت اســمي مكتوبا يف ورقة هبا أســامء موظفي سدرة، 
بجميع أفرعها بجدة. حاولت بنظرة رسيعة، أن أعرف عائالت وقبائل 
املوظفات. كنت أشر لنهاية كل اسم، بســبابة مقضوم ظفرها، حيث 
أننــي يف حينها، مل أكن قد بدأت أويل يدّي أي اهتامم. حتركت بشــكل 
عمودي، ألقرأ األلقاب يف ذيل كل اســم، قبل أن يسحب مني كشف 
األسامء الكيل هذا، بعد توقيعي يف مستطيل صغر، ضمن بقية ما وقعت 

من أوراق يف ذلك اليوم.
سبقها أطول وقت انتظار مررت به، حني ُأجريت معي مقابلة شخصية، 
ســئلت فيها أســئلة ســخيفة، يبدو أن الغرض منها، كان فقط التأكد 
من ســالمة نطقي. وقعت عقد موظفة يف ســدرة، براتب أربعة أالف 
ومخسمئة رياال، مع إجازة يوم أسبوعية، وشهر يف السنة، ونسبة ترافق 
الفواتر املسجلة باسمي، وتأمني طبي جيد. لكنني مل أستفد منه إىل هذا 
الوقت، إذ أن املرض يف جسدي، يفضل أن يصطاد يف األماكن املظلمة، 
وما من تأمني عىل هذا الشق الروحي فينا. أما عطلة هناية األسبوع، فهي 
بالتناوب بني الزميلتــني يف العمل وباالتفاق بينهام، وال عالقة للرشكة 
هبا. وبام أن رنيم كانت مصممة عىل النسيان، فغالبا ما كانت تتخىل عن 
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يوم إجازهتا، وتقول وهي جتعد أنفها، وتلوي وجهها، وتنفق الكثر من 
الدلع عىل اجلملة:

- لن أشــيب من الــدوام كل يوم، أنــا أدخر إجــازايت جمتمعة لليوم 
»اإليادي«.

 هلذا كنت أتقبل تأخرها طوال األسبوع، بروح جيدة أحيانا.
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حمل ســدرة مثلنا. أحيانا ينقبض فال متر أكثر من ثالث زبونات بالفرتة 
الواحدة، وأحيانا يكون ســبب هدوء املحل أنني أداوم لوحدي يف يوم 
إجازة صديقتي رنيم، وما مل أســعف نفيس بمجلة من تلك التي حتوي 
قصصا قصرة عربية ومرتمجة، فسيصبح  يومي طويال وكأنه جيلس فوق 
كتفــّي، وال يكفيه هذا بل حييط عنقي بيديــه الطويلتني وكأنه يريد أن 
خينقني. يصبح أقســى حني ال متر غالية، صديقتنا التي تعمل يف متجر 

املالبس الداخلية النسائية.
- » غسق«... ال أظن أنك قد سمعت به من قبل! ؟

هو املحل املقابل لسالمل الدرج العادية، ما إن تتجاوز درج الدور الثاين، 
وتصــر خلفك صورة جدارية لزوج أحذية دعائية، فإنك ســتجده يف 
وجهك. فاترينات لدمى بيضــاء ترتدي قمصان نوم، وحتمل يف أيدهيا 

رساويلها الداخلية.
- بوووووم!!

ضحكة عالية تلت صوت وقع قفزة الكعب عىل األرض.
- أخفتك!! تأخرت عليك يا زهورة! بردْت قهويت؟

هذه رنيم تزامحني بأســئلة كثرة متتالية، وتنتزعني من رشودي، وربام 
لكوين شــاردة الذهن هكذا، رصت مالئمة أكثر من غري لصحبتها. 
احلقيقة قد يمــيض اليوم كله وأنــا و رنيم  نتجادل كمســافرتني للتو 
التقيتا بعد إجــازة صيفية طويلة، ولدهيام الكثر من األخبار والقصص 
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لرتوياهنا... ليســت رنيم ســوى كومة حكايات مغطاة بعباءة منقوشة 
األكامم،  لو نفخت اآلن يف فتحة كمها ســتتطاير رمادا يلون اهلواء، ثم 
ســتختفي كروائح العطور املجربة عىل قصاصــات الورق بعد مغادرة 

السيدات من سدرة.
- كل هذا التأخر يا رنيم، وتسألني إن كنت قد تأخرِت أم ال!!

بحركة يتصف هبا بــرج القوس اللعني تلتف عيل رنيم، تقبلني وتعتذر 
وهي حتضنني وتشــد كفي وتنخرط لألرض وكأهنا تتوســل. أحاول 
أال أضحك وأنا أرى كيف فزعــْت فجأة، حني رأْت مقص احلواجب 
مفتوحا عىل الرف، فهي تؤمن ببعض اخلرافات ومن بينها أنه إذا نظرت 
إىل املقص وهو مفتوح، فإنك ســتجلب لنفسك الفقر. تناولته برسعة، 
أغلقته وألقت به بعيدا، وهي تظن أنني مل أحلظها، لذا دارت بكل بساطة 

لتكمل اعتذاراهتا التي بدأهتا رقصا.
- باملناســبة... ليس أسوأ من جتاهلك املستمر لتنبيهايت بأال تطويف بعد 
املغرب عىل جواهر وغالية و خرية و بقية البنات يف حمالهتم، إال تصنع 

اهتاممك العارض هذا بغضبي!
قلت هلا هذا وأنا أنقر كتفها بســبابتي، وأتصنــع مالمح احلدة، وأعيد 

لألرفف أقالما جربتها الزبونة قبل قليل.
- صليت يا أزهار وأجريت مكاملة رسيعة...

تقوهلا وهي تعض عىل شــفتيها، وتلصق السبابة باإلهبام وكأهنا متسك 
خرزة.

- بعدها وصفت لســيدة حامل طريق دورة املياه، وتاهت املسكينة يف 
وصفي، فقدهتا بنفيس إىل هناك، وطبعا تعرفني بطء مشية احلوامل!

فزرت ظهرها للخلف وأخذت متيش  يف سدرة كحامل، وتلهث أيضا 
مثلهن.
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-وبعدهــا ويف طريق رجوعي، مررت عىل غالية ألســلمها حســاب 
اجلمعية فقط، وجئت إليك مرسعة!

تقول مرسعة وتطلق يدهيا متوازيتني كطفلة تقلد حركة القطار...
هذه رنيم، طفلة يف جســد امرأة مغرية. ال أعرف أقوى من هذه الكلمة 
فمعجــم املجالت التي أقرؤها حمدود، وربــام قراءهتا تزيدين بالهة كام 

تصفني أمي دائام.
- كاذبة، ونفس العذر يف كل مرة !

- ال... املــرة املاضية اســتوقفني طفل يبكي و فتشــت له عن أمه! ال 
ختلطي األمور!!

 كنت قد بدأت أبتســم بالفعل، لكنها مل ترين فقد كان رأسها منخفضا 
يفتش لنا عــن أغنية يف هاتفها. هي ممن يصعب عليهم اجللوس بمكان 
ال ُتســمع به األغاين، وأما إذا كنا خارج ســدرة فتقوم بالغناء بنفسها، 
وبطريقة لطاملا لفتت أنظار املارة إىل حركة فمها، فهي تكشــف وجهها 

بخاليف.
- أبعتذر عن كل يشء... إال اهلوى ما للهوى عندي عذر...

هكــذا تعتذر رنيم، ختتار لنا أغنية تشــبه ما جيول يف رأســها، وجتعلها 
تتحدث بالنيابة عنها. أما أنا فعكسها يف هذا، أخجل من الغناء بصوت 
مســموع، لكنني أكتفي باهلمهمة معها. حاولــت جتاهلها وهي تغني 
وتسابق اللحن بالكلامت وتقدم عرضا متثيليا لألغنية، ويف عز تظاهري 
باالنشــغال املصطنع عنها وعن طرق اعتذارها اخلاصة، خبطُت بكفي 
زاوية إحــدى العلب املعدنية التي تضم منتجات أمالح االســتحامم، 
فجلســُت عىل الكريس أفرك يدي لتحمر أكثر فجلدي ال يتأثر برسعة، 

وأبالغ بالتأفف وجتاهل رنيم أيضا.
 ابتســمْت بعــد أن دارت دورتني اختتمت هبام رقصهــا. وقفت أمام 
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الكريس الذي أجلس عليه، وفردت يدهيــا كفراش أمام وجهي وهي 
ترفع كفّي إليها، وتنفخ عليهام. اقرتبْت فصعدت رائحة التفاح األخرض 

من ذاك الكريم اليدوي الذي جربته أثناء اعتذاراهتا قبل قليل:
- قلنا آسفني يا زهورة!!

كانت لذيذة وشــقية وهي تعتذر وتطمئن خلسة عىل يدي، لذا وقفت 
أمامها وكنت أطول منها طبعا وجتهمت وأنا أقول هلا :

- عيل أن أتأكد أن يدّي الزالتا تعمالن!!
خنقتها بيدي وأنا بمواجهــة الباب. أظن أن ضحكنا واألمل الذي تتقن 
رنيم متثيلــه وهي ترصخ وتطلب النجدة، هو مــن جذب هذه الزبونة 

القادمة إلينا بعد أن كانت قد جتاوزت سدرة ببضع خطوات.
- هه... احلمد هلل وأخرا وصلت لســدرة، هتت بــني األدوار قليال يا 

بنات.
أشارت الزبونة بيدها للخلف وهي تضع األخرى عىل صدرها وتلهث 

من التعب، أو أهنا متثل هذا.
- إذا ستحصلني عىل عرض خاص من سدرة ألنك تعبت قبل الوصول 

إلينا.
قالــت هلا رنيم هذا، وهي تقودها لداخل املحل ولركن »وصل حديثا« 

بالتحديد.
أصــوات األدوات املنزليــة التي ابتاعتها الســيدة يف أكياســها بدأت 

تتصاعد، يبدو أهنا هي األخرى فرحة بالعرض:
- خيليكم ريب، سمعت أن عطر »إكليل سدرة« نزل األسواق؟

حتمســُت وقمت من مكاين حيث كنت أفرك يــدي عىل أمل أن حتمر، 
وقلت للسيدة التي صارت بمواجهتي:

-  أهااا... صحيح نزل بديب، أما عندنا فسيكون متوفرا خالل أسبوعني 
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تقريبا. تفضيل هذا كرت سدرة إذا رغبِت أن تتصيل قبل جميئك يف املرة 
القادمة، لتوفر وقتك وجهدك .. ونحن باخلدمة.

ملمس يدها كاخليش وهي تأخذ الكرت من يدي.
جتاوزتني رنيم ووقفْت أمام الســيدة بعــد أن تلقفت زجاجة من أحد 

الرفوف، أشك أهنا نظرت إليها حتى، وهي تقول:
- ال ال ... لن نســمح لك بتفويت العرض الذي منحتك إياه ســدرة، 

ال يعقل أنك سمعت بإكليل سدرة ومل تسمعي بعطر زهرة الفريزيه!!
- أأأ..ممم .. سمعت أنه خفيف، وخيتفي أثره رسيعا!

حقيقية تلك املعلومة التي قالتها السيدة، إال أن رنيم ابتسمت بتعجب، 
وهي تبخ عىل يد الزبونة بعضا منه، وتقول بكل ثقة:

- خفيف !! هههه... خذي لفة بالسوق وارجعي إلينا بعد أربع ساعات 
أو بكرة حتى، مهم جدا أن ترجعي إلينا، وأؤكد لك أنك ســرتجعني،  

ويف هذا األثناء سأجهز لعودتك عبوتني منه، وهدية تعبك فوقها.
 ال أعرف ملَ اكتفيت أنا بطلب الســيدة الغر موجود وناولتها كرتا، وملَ 
ترص رنيم عىل إقناعها بســواه!! وملاذا تنجح دائــام يف إقناعهن بام تريد 

هي، ال ما جئن سدرة من أجله؟
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)من أين للبرش كل هذا اليقني بأن من يرونه ال يراهم!! حسنا سأحاول 
جتنــب احلديث عن مآيس مرايــا احلامم أمام فضول البــرش املهلك جتاه 
أجسادهم، تكفيني مأسايت أمام ناب أزهار املقلوب ووجهها املتعكر كل 
صباح، ووجوه الزبونات املتعرقــة، واحلواجب اخلفيفة الغري متوازية. 
وكل األلوان البرشية املتنافرة... ولوال وجه رنيم األحب من بني كل ما 

ينعكس عيّل، لكنت اآلن مصابة برشوخ أكثر من جراء ما أرى.
الوجه اجلميل جيعل بصرية املرآة أوضح، وعمرها املصقول أطول، لذا 
نحرص أن نحتفظ به، بينام نرتك الوجه القبيح يميض متبوعا باللعنات. 
هذا ليس كالمي وحدي، هذه قاعدة مشــرتكة بيننا نحن معرش املرايا. 
رنيم ينطبق عليهــا ذلك، عيناها خرضاوان، جســدها ممتلئ قليال من 
األســفل، لدهيا بطن صغري ال يظهر إال حني جتلس، صدرها متوســط 
احلجم يشبه صدور العارضات عىل صفحات هذه املجالت يف سدرة، 
هي أقــر من أزهار قليال، طوهلا قرابة مرآة دوالب مالبس متوســط 
احلجم، من تلك الدواليب التي التقيتها يف أيام وصويل إىل امليناء. سيقول 
البعض أنني أتلصص عىل أجساد العامالت والزبونات يف سدرة، لكن 
قبل أن يســوء الظن يب أكثر، عىل البعــض أن يعرف أن األمر معكوس 
متاما، هن من يملن إيل حتى وهن معصوبات الرؤوس بذاك الســواد، 

وكلهن... أقول كلهن خيبئن أطفال املرايا يف حقائبهن.
رنيــم حتب التمثيــل، تقف أمامــي وهي حتمل زجاجــة عطر طويلة، 
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وتتصنع كالما وحوارات عن شــخص ربح جائزة كربى يف مســابقة، 
تفعــل هذا حني تكون لوحدها يف يوم إجازة أزهار، لذا ال يســعني إال 

مراقبتها والتولع بحركاهتا أكثر .
دخول أزهار هنا كان لعنة عيل، فقد ُشــطبُت يوم وصوهلا، و لوال طبقة 
طالء احلامية األزرق املتمدد عىل ظهري، لتوسع الشطب وألصبحت يف 
وقت قصري زجاجا متناثرا يف مكب ما. كام أهنا كلام وقفت أمامي تتعمد 
إلصاق قصاصات ورق صغرية وملونة أعىل جبهتي، لتذكرها بأمورها 

التافهة، مل ال تلصقها بجبهتها طاملا هي من شؤوهنا اخلاصة!!
تعرفــت أزهار عىل رنيم  قبل عام تقريبا، عام واحد ليس قليال مع دوام 
ســتة أيام يف األسبوع، وثامن ساعات يف اليوم، يف حمل ال يزيد طوله عن 
أربــع مرايا يافعــات، وعرضه عن مخس مرايا من ســني. وقت طويل 
لزميلتني تؤجالن شهر إجازهتام السنوية، بانتظار حدث شيق قرب مرآة 

عجوز.
أتذكر اآلن أول صدمة تلقتها أزهار من رنيم هنا يف سدرة، تلك املرة  التي 
أوشــكت أن أقع لوال حفظ اهلل يل، وذلك حني عادت أزهار بمؤخرهتا 
الكبرية واصطدمت بدوالب جديد مل تثبت أرجله بعد باألرض، خطر 

ببايل فورا قصة تلك املرآة التي تشظت يف امليناء أمام مجع من املرايا...
اللعنــة... اللعنة، هذا ليس وقت اســرتجاع تلك األيــام!! فقط حني 
أكــون جاهزة للحديث عن تلك الفرتة يف املخازن ســأفعل. لكن مهام 
يكن ما حدث يل يف ذلك اليوم  من تشــويش، ال يمكن أن أنســى ذلك 
الشاب الوسيم الذي دخل سدرة، هو أمجل من أن تفكر أزهار  بفتح زر 
واحد أمامه ال قدر اهلل، وإن قدر وحدث أمتنى أال أكون موجودة معهام 
يف نفــس املكان، أو ليت املكان يكون حينهــا مظلام. يومها كانت تقف 
زوجته إىل جواره، وكانت مقبولة قياســا بأزهار، أما هو فكان ساحرا. 
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تناقشا حول هدية تبدو لقريبة هلا، واتفقا عىل واحدة من هذا الرف الذي 
عىل يميني. كان يف حينها خمصصا ملستلزمات العرائس، دفعت هي قيمة 

اهلدية، وغادرا بعدها.
يومها جرب مشــطا ريثام جتيز الشــبكة عملية الــرشاء لزوجته، جربه 
أمامــي، لكنني مرآة عجــوز توقفْت عن اإلعجــاب بالرجال. التفت 
بعدها إىل البنات وهو يعيد املشــط ملكانه وغمــز يف تلك اجلهة، فخلع 

قلب أزهار ورنيم بنظرة  واحدة.
حني غادر الرجل وزوجته، قفزت رنيم إىل املشــط الذي جربه، وقالت 
وهي تنزع طرحة شــعرها، وجتلس عىل األرض بــني الرفوف، كي ال 

يراها املارة من أمام سدرة:
- متى توفرت لِك الفرصة، رسحي َشعرِك بمشطه، أّمنِي لرائحتكام عىل 

األقل هذا العناق!
كان مشــهدا صادما بالنسبة يل، أن تنزع طرحة شــعرها التي تتمسك 
هبا إناث البــرش، ثم ترح بإعجاهبا برجل رحــل مع زوجته، والذي 
بالصدفــة الحظُت أن أزهار تغار عليه من رنيم، ثم فكرة أن خيطر بباهلا 
أن تستخدم مشطا قام هو بتجربته، وأن تعلن عن هذا العناق هكذا أمام 
صديقتها... ياهلذا اجليل، يا هلؤالء البرش!! ال أذكر أن مرآة من ســنها 
سبق وأعلنت عن إعجاهبا هبذا الشكل، رغم ما عرف عن جرأتنا نحن 

املرايا.
َشــّمته قبل أن هتبط به وسط شعرها األسود الكثيف، وبدأت مترره من 
أعىل رأسها حتى آخر شعرة منه، سمعت صوت احتكاك املشط بفروهتا 
وشــعرها الغزير، وهي مغمضة العينني تتنفس بصوت مسموع. كان 
واضحا أهنا جتلس معه يف مكان آخر، أســتطيع أن أقسم عىل هذا  بكل 
بلورة يف زجاجي. األرجح أن أزهار التي ابيضت شفتاها وهي تراقب 
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رنيم، قد رأت ما جيول يف خيال رنيم وهي متشط شعرها بتلك الطريقة، 
لذا كانت ترمش ببطء وبلسان ثقيل يظهر رأسه الالمع من بني شفتيها:

-كفاية... قطعت شعرك كـ فـ ا يـ ة!
ملاذا تأمرها بالتوقف وهي مســتمتعة هبذا؟ أعرتف أنني مل أفهم النساء 

يوما.(
أثناء وقفة رنيم أمــام املرآة، بعد أن غادرت الســيدة املضحوك عليها 
برشاء عطر»زهرة الفريزيه«، تذكرت املرة التي دخل إىل املحل شــاب 
برفقة زوجته العجوز، غمز لنا وهو يرسح شــعره، نسيت وجهه اآلن 
ومل أنس طريقة تقليد رنيم له بعد خروجه، وحماولتي البائســة لتقليدها 
حني عــدت إىل البيت وحتدثي مع أحالم طوال الليل عن هذا املوقف. 
ورغم أننا لسنا مقربتني جدا كام حيدث عادة بني األخوات، لكنني كنت 

بحاجة ألن أعيد متثيل ما رأيت وإال سأنفجر يف نومي.
وصفت ما حدث ألحالم... أعدت متثيل حركات رنيم، جلست عىل 
أطراف أصابــع قدمي وكعبي لألعىل. ألصقت ســاقي بظهر فخذي، 
وكان هذا مؤملا جدا، شــددُت محالة صدري ليبدو شــبيها بصدر رنيم 
األصغر حجام، أخذت مشــطي املتآكل األطراف مــن فوق ترسحيتنا 
البنية، وقلدت حركاهتا يف التمشيط، وأنا أحك فروة رأيس بقوة، ألكرر 
نفس ذاك الصوت يف ســدرة. أغمضت عيني ومألت نقيص بصورهتا 
يف خيايل فرصت هي لثوان. قبضت شــفتي، وأطلقت ابتســامة لئيمة 
جهة اليســار، وبللتهام بريقي لتلمعا كشفتي رنيم، وتنفست كمخنوقة 
ال كمستلذة، إذ أنني أخت كربى هلذه املراهقة، وال يصح أن أفعل هذا 
أمامها. كان مشــط قدمي يوشك أن يتمزق من جلســتي املعلقة، لذا 
فتحــت عيني ألهني ذاك العرض وأنا أعــود للخلف وألقي بثقيل كله 
فوق مؤخريت عــىل األرض. مل يزعجني أن أحالم كانت ملتهية هباتفها 
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منذ البداية ومل تلق باال لكل لتلك املرسحية املعادة. وال للخلل الطارئ 
يف قدمــي، ما أزعجني حقا بعد هذا العرض، هو أن قاع مشــطي كان 

متكدسا بشعر رأيس اخلفيف واملتساقط بغزارة.
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نغلق سدرة يف العارشة والنصف مســاء، أمر باملحالت املجاورة أثناء 
نزويل للــدور األريض، وأي باب مفتوح أهز رأيس لألعىل هزة واحدة 
باجتاه البائع أو البائعة فيه بمعنى»تصبح عىل خر«. يف ساعات الصباح 
تــأيت نفس اهلزة بمعنى»صباح اخلر«. يف بعــض األوقات أهزه مرتني 
من اليمني لليســار ألقول:كيف هي األمور اليوم؟ أما إذا رفعت يدي 
لألعىل وفركت أصابعي فهذا يعني ببساطة: »عندك رصف«... هي لغة 
تعلمتها يف السبعة شهور املاضية، وأصبحْت أقل صعوبة مما بدْت عليه، 

حني كنت أراقب رنيم وغالية ومها تقومان هبا.
قبلها... مل تبهجني صحبة رنيم ومل تضجرين،كنت متحفظة جدا، وكانت 
هي أبعد القريبني مني، ربام ألنني أكرب البائعات الاليت أعرفهن هنا، فأنا 
يف السادسة والعرشين، أحرض معي إىل سدرة يف الفرتتني أكيل وجماليت، 
وأشــغل وقتي بالتفكر يف هامش الربح الذي يعود للمحل، والنســبة 
والنقاط التي تعود يل، وأمور بسيطة كنت أفعلها كي ال أضطر ملشاركة 
زمياليت البائعات مشــيهن يف املول أثناء وقــت الصالة، أو ثرثرهتن يف 

املصىل، كان هذا قبل أن تفيض رنيم عيل وتغلبني عىل نفيس:
- جريك من البوابــة رقم واحد صعودا من الدرج العادي وصوال إىل 

هنا، دون أدنى التفاتة أكسبك تسمية خطرة يا أزهار! 
كنت متوترة من كســل نطقها وهي تلفظ كلمة خطرة، دامت اللحظة 
وقتا طويال وهي حترك نظرها فوق عرشين ســنتمرتا من أرضية سدرة، 
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لكنني تظاهرت بعدم االهتامم، قبل أن أرد:
- تسمية؟ حلو، حلو... متفقتان إذا. أنا أيضا يل تسميايت.

ال أظنها ســمعتني بوضوح فقد كنت أتكئ عىل قبضتي، وخدي يأخذ 
وضعية امللكوم.

- هههه... هذه مالمح  الضجر أو القلق؟
أصابني أمر تافه حني قالت رنيم هذا، ليس بدون ســبب كام تظن، بل 

ألجل ضحكتها.
 لرنيم حركــة الحظتها منذ أول لقاء بيننا، فهــي قبل أن تضحك، تضم 
شــفتيها لألمام وتطلق ابتسامة مائلة لليســار، تلف رأسها جهة اليمني 
وتنظر من زاوية وجهها اليرسى بعينــني خرضاوين ضاحكتني، حتدقان 
بزاوية حادة. يصبح وجهها يف هذا الوضع مكيدة لذيذة، وكأهنا توشــك 

أن تصور إعالنا تلفزيونيا عن خبث النساء.
- باختصار هيمك أن تعريف ماذا يطلق عليك حراس األمن والصديقات 

يف املول؟!
- عرفيني حرضتك بام يسمونني يا رنيم؟ لن أستغرب أن يكون لالسم 
عالقة بكوين ال أساهم يف هتريب الشــباب»العزابية« إىل املول، يف أيام 

العطل... صح؟
مل يكن لدي مــا أفعله يف ركن املرآة، لذا  قمت من مكاين باجتاهها، ويف 
طريقي الحظت أن يدّي ترتعشــان، فأعدهتام للخلف وعقدهتام أسفل 

ظهري.
- معصبة؟ أنا أمزح معك يا عزيزيت، ثم أنا أســاعد من يستحق وعليه 
عالمات الرقي، وهذه موهبة حتتاج وقتا طويال قبل أن تكتسبيها، لذا ال 

يلومك أحد عىل هذا!
- أعرف، أعرف أنك متزحني... أنا مواليد برج اجلدي يصعب عيل أقناعك 
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بأنني مرتاحة حتى لو كنت مرتاحــة، لكن بجد أحب أن أعرف لقبي بني 
البنات، أنا مثال اسميك بيني وبني نفيس»حالوة قطن«.  

- حالوة قطن!!
للتــو ابتكرت هلــا هذا االســم. صحيح رصفت بعض األســامء عىل 

املوظفني هنا وهناك... لكن هذه الرنيم مل أكن قد سميتها  قبل اآلن.
صّفرت رنيم بشــفتيها أغنيــة متلكتني رغبة بأن أعرفهــا، ألفهم األثر 
الذي تركه كالمي عليها فأهلمها إياها، يف هذه اللحظة بالتحديد، لكنها 

جتاهلت غباء نظرايت.
قامت لتبــدل أماكن عبوات العرض والتجريــب، يف رف هرمي أمام 
الباب مبارشة. تنزل من كان مصفوفا يف األعىل للرف األوسط، وترفع 
من كان يف األسفل للرف األعىل. تذهلا كام تذلني وهي تتمهل بالرد عىل 
سؤايل، تنقر بأصابعها أغطية العطور، وترتدد فيمن سرافق يدها ملكرمة 

الوقوف يف األعىل:
- يف كل شــجر عائالت تدلييل املتفرعة من جدة، للمدينة، للرياض، مل 

يعجبني اسم كهذا »حالوة قطن«.
كانت تردده هبــدوء، وكأن تلك احللوى الوردية تذوب وتســيل بني 

شفتيها.
- من فضلك... أرص أن أعرف اللقب الذي أطلقتموه عيل؟

هــذا بالضبط ما قلته هلا، لذا ال مربر لضحكتهــا املصطنعة إال إرباكي 
أكثر. التفتــت نحوي، وحاجباها مندهشــان وكأنني شــتمتها للتو! 

اقرتبت كثرا حتى صار األمر حمرجا يل:
- مــن فضلك! قلِت... من فضلك!! خذي برج اجلدي وحّدتك هذه 

ألقرب خمرج طوارئ باملول، وارِم هبا من هناك يا أزهار!
قالت هذا وهي تشر جلهة خمرج الطوارئ بالدور الثاين الذي نعمل به. 
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عادت ملكاهنا، نفخت صدرها وهي تلم اهلواء من سدرة ألختنق أكثر، 
ثم نفثته وهي تتظاهر أهنا تقرأ شاشــة جواهلا، قبل أن ترفع رأسها وهي 
تقول برسعة، وكأن الوقت الطويل الذي تسحقني به سينفذ منها فجأة:

- نصيحة... إن كان يالئمك العمل يف ســدرة، خذي األمور بطراوة  
أكثر لتستمري هنا!

مل أفكــر إن كان هذا هتديدا أو نصحا. مل أفكر بالكف التي حتمل الوردة 
بقدر ما أشــغلني عطر الوردة نفســها، كنت أحاول أن  أميز  رائحتها 
حني اقرتبت مني قبل قليل، أتشــبه الرمان؟ أهذا السكر الالذع رمان؟ 
وجهها خمميلٌّ كبودرة وجه سائبة، ومل تسعفني كل املجالت التي قرأهتا، 

الختصار تلك اللحظة قبل قليل.
يبدو فعال أهنا مل تكن تتشــاغل، بل كان عىل شاشــة جواهلا ما يشغلها، 
إذ أين ترقبــت أن  هتطل ضحكتها اجلانبية تلك التي ترد هبا عىل صمتي 

أمامها، لكنها مل تفعل إال بعد ربع ساعة من كالمنا هذا.
- وعىل فكرة يا عزيزيت يفرتض إن ُســِئلت عــن عمرك أن تردي عىل 
الســائل بأن األطفال وحدهم من  ُيسألون عن أعامرهم! بدون التربع 
بذكر أرقام حقيقية عىل اإلطالق، ألن الصدق الزائد سذاجة يا حلوة!!

- والصدق الناقص كذب يا رنيم.
- هه! إال بالعمر يا عزيزيت.. صدقيني من الغباء قول احلقيقة بشــأنه، 

خصوصا إن كان شكلك يعطي عمرا أقل مما هو عليه.
رغــم عدم قناعتي بكالمها إال أنني أضفت هــذه النصيحة لتلك التي 
ســبقتها عن احلدة وعملــُت هبا،كام نفذت رنيــم بدورها رغبتي حني 

طلبت منها أن تتوقف عن منادايت بعزيزيت.
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أنا ثمرٌة ولدُت بالصدفة يف الطرف املنحني من الغصن ، لذا كلام 
كربت َثقلُت... كلام ثقلت َدنوُت من األرض.
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النقص احلاد يف املجموع ويف درجة الســلوك، فرض عيل نســيان أمر 
اجلامعــة، وخوض جتربة ميــدان العمل. يف البــدء توظفت كمدخلة 
بيانات يف جممع مدرســة أهلية قريب من بيتنا، ومل أشــعر فيها إال أنني 
مقيدة كل صباح بمهمة التفتيش لنفيس عن عذر مقنع للغياب. عملت 
أيضا يف قســم االستقبال بمستوصف موقعه بحي راٍق مقابل للبحر، مل 
يسمح لســاكنيه بكثرة املرض، لذا كنت أقيض معظم يومي متكئة عىل 
دوالب ملفات فارغ من األسامء. أتصفح جمالت وأحتفظ بقصاصات 
منهــا يف ألبوم أزرق ينام حتت رسيري يف املنــزل، وأقرأ قصصا قصرة 
مرفقا بأعالها لوحات مرســومة وصور حزينة، فإذا جذبتني الصورة 
قرأت القصة وحاولت أن أربط بني النص والشكل. أقرأ حتى القصائد 
التي تأيت من شعراء جمهولني يف بريد القراء يف آخر الصفحات، وأشعر 
هبم أكثر، فهم اليشء مثيل. حني أرى اسم شاعر يتكرر يف أكثر من عدد 

أقول يف داخيل: 
- أوووه ...هذا صاحبنا ذاك!!

ثم أرفق قصيدته اجلديدة بالقديمة التي ســبقتها يف ألبوم القصاصات، 
وهكذا أراقب حتى تطور إخراج الصفحة وأسامء معدهيا إذا ما تغروا. 
يف ثالث ســنوات أصبحت جزءا من أشياء كثرة، لكن مل يكن أيٌّ منها 
جزءا منــي، حتى اقرتحت عيل إحدى الزميــالت أن أتقدم معها هلذه 

الوظيفة، ففعلت.
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لــوال حبي ملراقبة املعلامت ملا حدث ما حــدث يف الثانوي، وملا خرست 
درجة الســلوك تلــك، والكثر من الرتكيــز الذي أفقــدين العديد من 
الدرجات، وفرصة التحاقــي باجلامعة. ولكن كام يقال دائام: رب ضارة 

نافعة، فلوال ذلك السلوك املشني، ملا وصلت إىل هنا...
نعم أحب الغرق يف روائح العطور والفواحات، أحب خدمة ذوق نساء 
أخريات، أن أهبط رمحًة عىل جســد متعب، أو رفاهيًة زائدة عىل جسد 
مدلل. وأحب جتربة الكريم الدبق عىل كف جافة، أحب اقرتاحايت حني 
يؤخذ هبا، وتوضع يف كيس مدفوع الثمن، ألن نصيحتي مكلفة. أحب 

سطويت عىل النساء، وأحب خدعا من قبيل »هذا يليق بك أكثر«.
مل تعارض أمي عميل هنــا كام فعل أخوّي بادئ األمر، ربام ألهنا مصابة 
بمعدة محضية تثور عليها عقب أي نقــاش ال نوافقها فيه الرأي، لذا مل 

جتادل فكل ما قالته:
- إذا كانوا من النوع الذي يتغاىض عن نقص درجة الســلوك واملعدل 

فلَم ال!! لكن اعطيني وقتا ألفكر باملوضوع وأسأل اجلارات.
حسنا... من مل تكن أمه ممن ال تضيع الفرصة لتذكره  بأخطائه، فلرفع 

يده!!
ثــم مع موجة رفع اإلجيارات يف جدة، ومــع إرصاري بأن أربعة آالف 
ومخسمئة رياال، ستعيد إلينا القدرة عىل االدخار للغد ولزجيات أخوّي، 
ويف اللحظة التارخيية التي كنا جمتمعني كلنا يف الصالة، وأنا وأمي وأحالم 
فوق صينية خلية نحل، نقطع العجينة الصغرة يف حلقات دائرية حمشوة 
بجبن متقشف، ونرصها متجاورات، ثم مع الوقت الذي  يبدأ العجني 
فيــه بالتضخم، حتديــدا يف اللحظة التي يتزايد فيهــا امللل، حني تأخذ 
كرات اجلبن يف يد كل منا شــكال خمتلفا، فيام تفقد قطع العجني شكل 

الدوائر... وافق مجيع أهيل عىل فكرة عميل.



36

حمسن من الزمني يف بداية عميل يف املول. هو  طالب يف السنة الثالثة من 
اجلامعة ويصغرين بثالث سنوات. خصص يل اخلمسة األيام األوىل، ثم 
قل محاســه عىل ما يبدو، حني ارجتلت له صابونة صبار وعسل، لعالج 
ندبة يف خده. طبعا مل أكن قد اكتســبت خربة بعــد، ولكن محايس كان 
ينترش برسعة. بعد فرتة َقّلت زيارات حمســن مع تنويه، ال غموض وال 
وضوح فيه، أنه قد يأيت يف أي وقت للمول، مرفِقا كالمه بتحذير:»كوين 

دائام مستعدة«.
تبادل مهمة األخ الغيور، مع أخي األصغر»احلّصالة«... أقصد يوسف، 
الذي قرر عدم مواصلة دراســته اجلامعية، مــرصا أن هذا ال عالقة له 
بكونه قليل الكالم ويتأتى، وال عجب إن أرص عىل ذلك، فالعناد عادة 
متفشية يف عائلتنا. أمي أيضا ترص عىل أنه ال عالقة ملوت أيب بتأتأة يوسف 
أو كوابيســه، حتى حني قال طبيبه أنه البد من عالقة قوية بني مشاكل 
النطــق عنده، وكونه كان أول من رصخ بأمي عندما رأى أيب ال يتحرك 
من مكانه، حني تسلل من الباب ليوقظه فجر ذلك اليوم املشؤوم. أمي 
اكتفت يومها بأن تســأل الطبيب بربود وهي جالسة أمامه، وهي تتفقد 
شهاداته املعلقة عىل اجلدار بنظرة جانبية ال ختلو من االزدراء، خصوصا 

حني انحنت لتحك بصوت مسموع سمينتها اجلافة:
- بكم باعوك هذا اجلدار يا الدال؟

معرفة أمي باالختصارات قليلة، لــذا أعتقد أهنا ظنت أن حرف الدال 
لوحــده يعد إهانة، وربام هو كذلك وأنا مــن ال تعرف! لكن ما أعرفه 
متاما أنا واجلارات، أن أمي لن تقبل بأن يكون أليب هذه األمهية والتأثر 
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عىل لسان يوسف! هو أضعف من أن يكون صدمة ألحد.
يعمل يوســف بشــغف مع جمموعة شــباب، تقوم بتصميــم املواقع 
االلكرتونية واملدونات، ومشاريع أخرى صغرة، وهلذا اليوسف ملكة 
خاصة جدا، إذ أنه يمكن أن يرى مصادر النقود حتى يف الظالم، وكأن 
هلا ملصقات تيضء بلون فسفوري الفت، لذا أسميه احلصالة، وتسميه 

أمي »ُمْرزق«.
بقيت أمي تتعامل مع عميل بنصائح »ُمفّرزة«. تســخنها يف بعض األيام 
يف امليكروويف وتصبها يف أذين، وأتعامل بدوري مع هكذا نصائح كام 
يتعامل مدخن مــع حتذير ُكتب عىل ُعلبة ســجائره، فال يشء من هذه 

النصائح  يفسد عيل حيايت.
آه... نســيت أختي أحالم »لبابة اخلبز«. ُاسميها هبذا ليس ألهنا بيضاء 

سمينة طرية ومدورة فقط... بل لكثرة ما تلتصق بذراعي أمي.
فرحت أحالم بخصوص عميل، ظنا منها أنني ســأعود حمملة باهلدايا، 
وأقــالم الكحل، وعينات العطور الصغرة املدسوســة يف حقائب من 
القطيفة، وهلا سست ذهبية كتلك التي حصلت عليها أمي مرة كعرض 
مع زجاجة عطــر. طبعا كان هذا قبــل أن أصيبها بصدمــة أال هدايا 

للعامالت يف سدرة.
أحالم يف الصــف األول الثانوي، حتيا ميتة أحيانــا، وتنتيش يف أحيان 
أخرى، ال تنكشف كلها أمامك، فلطاملا بقي جزء منها مغطى بالصمت، 
وللمفارقة ليس هلا ســوى حلم وحيد ال يتزحزح من مكانه، وجيعلها 
تترصف كام لو أهنــا تعيش وتدرس يف ظالم، عــىل أطراف هذا احللم 
الكبــر الذي ال يتحقق، أال وهو  أن تنقص وزهنا، وال يشء غر ذلك. 
ال أعرف أين ذهبت بقية األحالم من اســمها! ربام يف هذا فقط نتشابه 

كأختني، فأنا أيضا ال أعرف أين ذهبت األزهار مني.
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فتحُت ســدرة قبل رنيم كالعادة. وضعت بصمتي أعىل شاشــة ماكينة 
املحاســبة ألســجل وقت حضوري اليومي، فيام كنــت أراقب حقيبة 
»مايــكل كورس« مقلدة بنية اللون، معلقة عىل كتف امرأة تتجول أمام 
باب ســدرة، ثم وهي خارجة بكيس أزرق من حمل املالبس الرجالية، 
لتتوجه بعدها إىل متجــر مالبس األطفال، ولتســرتيح احلقيبة بعض 
الوقــت يف حمل العم وديــع. طبعا قد تغيب عن عينــي وقتا، ثم تظهر 
أمامي فجأة وهي تنزل الســالمل الكهربائية عىل نفس الكتف... كتف 
امرأة بالــكاد تتحرك لكثرة األكيــاس التي حتملها بيدهيا. حســنا أنا 

أختلف عن غري، وال أموت مها من مراقبة الناس.
وصلت رنيم بعدي بربع ســاعة. قبلتني وهي توقع حضورها ببصمة 
عىل الشاشة، وابتعدت عني خطوات، ثم التفتت عائدة إيل وهي حتدق 
يف وجهي،كأهنا ســترتاجع عــن القبلة التي منحتنــي إياها قبل قليل. 
نظرْت جهة خدي األيمن بحاجبني متعرجني يقطران عذوبة، نبشــت 
اهتاممي كله حتى أنني التفت جهة املرآة، ثم ابتســمت تلك االبتسامة 

اجلانبية املاكرة لتأكل قلبي وهي تقول:
- العنود أكرب من سعاد باملناسبة!!

قلت هلا مرتاحة بعد أن هوى قلقي الذي كان قبل قليل:
- غريبة... قبل أن أخرج من البيت ظننت أن سعاد هي األكرب!

ردت عيل رنيم ساخرة  بمد لســاهنا يف اهلواء كطفلة، بينام كنت أقرتب 
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من املرآة التي ال ُتريني وجهي إال قبيحا، ألتأكد من كالمها عن احلبتني.
)يا للوجه!! ومطرز اليوم باحلبوب، اللعنــة عىل قلة حيلة املرايا وعدم 
قدرهتا عىل اهلرب!! ثم تتهمني أنا بتشــويه وجهها! العنود وسعاد مها 
حبتــان تربزان يف وجه أزهــار مع دنو موعد دورهتا الشــهرية. تبدالن 
مواقعهام يف كل شــهر، لكنهام تلتزمتان باحلضــور معا. واجلميلة رنيم 
تكرههام ملا يصاحبهام من مزاج ســيئ ألزهار، لذلــك أطلقت عليهام 

أسامء صديقاهتا البغيضات يف املرحلة الثانوية: العنود وسعاد(
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يف البيت ترص أمي عىل أنني هشة ومل أفهم احلياة بعد، طاملا أنني الزلت 
ُألســع من ماء يتســلل إىل إبطي الدافئ، كلام رفعت صحنا ألضعه يف 
دوالب الغســيل املعلق فوق حوض اجليل، هكذا هي أمي حتكم عليك 

من التفاصيل التي لن ختطر ببالك.
و بكل فخر أقول لك إنك لن تسمع من هذه األم عبارة تباه واحدة عن 
الزمن اجلميل الــذي كان، فهذا يقتيض أن حترُضَ ذاكرهتا، وهو غالبا ما 

لن تسمح به أبدا.
أيام املزاجات اجليدة جتلس أمام طاولــة املطبخ، أي عمل خيطر ببالك 
ســتجلبه هلذه الطاولة لو أرادت ذلك، فاألمور عــىل ما يرام طاملا أهنا 
جتلس يف  املطبخ. نضع وســادة خلف ظهرهــا وأخرى حتت قدميها، 
ليتسنى هلا ترتيب معظم أعامهلا وهي جالسة يف مكاهنا. نقرب هلا األشياء 
وهــي تقوم بالبقية، وطبعا متارس النقد والتوجيه من حني آلخر، فهذه 
الفرصة التي لن تفرط هبا أي أم، فام بالك بأمي التي ستطلب الرشطة، 

ما مل تصغ لنقدها القايس املوجه إليك.
أحيانا ال يبقى يف املطبخ يشء نقوم به أنا وأحالم، غر مراقبة الســقف 
من امللل، وتكون أمي جالسة أمام الطاولة املستطيلة، ال يتحرك فيها إال 
حلق أذهنا الذهبي الطويــل املعلق يف هنايته كرة، وكفها التي تقطف أو 
تقطع أو ُتَتبِّل، وأحيانا هندها األيمن يشارك يف احلركة، إذ أنه موصول 
بإبط اليد التي تعمل. قميص أمي أقرب  إليها من جلدها، فلحم ذراعها 
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متهدل لألسفل وبعيد عنها.
 أما لو سألتني عن بقية أمي؟!

فموصد خلف ذاكرة تستنشــق اهلواء يف مكان أبعــد ما يكون عنا. إذا 
فرغت يدا أمي مما يؤكل، تبدأ يف ترتيب املســافة بني الصحون بحسب 
أحجامها، بعضها فــوق بعض وبعضها جماور لبعض، عمل دقيق جدا 

كرص حبات الضومنة، يف حفلة تنتهي بتساقطها مجيعا.
نبــارش أنا و أحالم بنقل ما ترتبه أمي هبدوء وحذر إىل الدواليب. وتبدأ 

من مكاهنا يف حساب تقارب املسافات بدقة:
- إىل اليمني قليال يابنت..! ال ال ال هذا كثر، لليســار قليال...عيونك 

يف إجازة يا محارة ؟
مهمة أخرى منوطة بنا أيضا، وهي األصعب من بني كل املهام، أال وهي 
مســاعدة أمي عىل الوقوف وجتاوز الطاولة نحو الصالة أو غرفتها، ثم 
نلحقها بكريس املطبخ وطقم الوسادات، لترضم النار فينا قرب دوالب 

يقف منتظرا يف مكان آخر.
بخــالف طباعها، هنالك أمر آخــر باق عىل عهدك بــه يف أمي... إنه 
عطرها، مزيج املارشميلو واليوسفي وخشب الصندل، لذا ال أجد اسام 

حركيا أصفها به أدق من : مارشميلو.
هل قلت لك أن أمــي تتجاوز املائتني وعرشين كيلــو جراما، يف آخر 
وقوف هلا عىل امليزان يف رمضان الفائت؟ هل أخربتك إنني متأكدة متاما 
إن وزهنــا ازداد عن هذا كثرا، إذ أهنا مل تعد ترتدي معظم ثياب الســنة 

املاضية؟
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عيب األرسار أهنا حتب الصحبة، لذا خالل ســنة من عميل هنا، انتهينا 
أنا ورنيم من تبــادل أدق أرسارنا، وحني فــاض الوقت عن أرسارنا، 
علمتني التصفر. تدفع بلســاهنا إىل األمام، حتيطه بشفتيها، وتنفخ فيه 
مــن روحها، ثم تطلقه مدويا يف املحل، عىل إيقــاع أغنية »عىل البال«. 

تشر إيل بعينيها ألشاركها الغناء:
- صويت ال يصلح للغناء... غنّي أنِت. 

احلقيقــة أن عينّي تدمعان كلام غنيت. ال أعرف ملَ؟ حيمر أنفي وتســيل 
الدموع فجأة، حتى لو كنــت أردد أغنية مبهجة!! أما صوت »رنيمي« 
فإنه يشبه صوت الفنانة املرصية شادية، به من الدلع ما يسد كل ثغراته. 
هل تتصور صوت شــادية ودلعها وهو يتغنى بـــ : »مدري إىل اليوم/ 
وإال الزمان أنساك يا قلبها / قلبي ، مدري إىل اليوم توله عىل مضناك/ 

وإال انتهى حبي«؟
، كشاماتنا حتت املالبس. وحده اجلسد  الشوق ملن نفتقدهم هاجٌع كرِسّ
حــني يفيض عنه الوجع تفضحه أغنية أو حلن كهذا، ورنيم تفتقد إياد ، 

ولدها ذا السبعة أعوام.
باألغاين والعطــور والضحك، تنحنــي رنيم عىل قلبهــا كجدة جتيد 
التطريز، ترّتق اجلراح جرحا تلو جــرح، وحتاول أن تصنع من الندب 
حكايــات نرٍص فوق بياض قلبها، أو عــىل األقل حني كنت أصدق أنه 

أبيض بحق .
تزوجت وهي يف الســابعة عرشة زواجا تقليديا. جران يقيمون يشكل 
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مؤقت يف جدة، دلوا آخرين عابرين جلدة أيضا، عىل بيت العم »نجيب«. 
رأوا يف بياض برشة رنيم ونعومة شعرها وخرضة عينيها، فرصة مناسبة 
لعائلة ناجحة وثرية ينقصهــا اجلامل فقط لتكتمل. بعد االتفاق املبدئي  

سخروا من والد رنيم حني قال:
- »قراءة الفاحتة« يوم اخلميس، واملِلكة ســتكون يف احلرم باليوم الذي 

يليه.
- ما هذه البدع يا نجيب هداك اهلل؟

- عادتنا يــا أبو ماجد. نقرأ الفاحتــة يف البيوت، ثم نحــدد يوما آخر 
للملكة، ونفضــل أن تكون يف احلرم، أو يف جوار احلبيب بطيبة الطيبة، 

ليطرح اهلل الربكة عىل الزوجني.
هبذه البســاطة يتحدث العم »نجيب« والد رنيــم أليب ماجد، وخيربه 
أين تنزل الربكة أكثر، بينام يرى أبو ماجد وأبناؤه وماجد شــخصيا، أال 
يشء جيعــل هذا الزواج مباركا إال مجال رنيم! أنا مل أزد وجعها بذكر أن 
عالمات فشل الزواج كانت كثرة، وأهنا وحدها مل تكن تراها. خالف 
والدة ماجد يف يــوم اخلطوبة، مع اخلالة إقبال والــدة رنيم، وخاالت 
رنيم، كان عالمة عىل اختالف شــديد يف العــادات، وعىل أن أم ماجد 
تتعامل مع الناس كــام متزج ألوان ثياهبا، لتبدو أكثر تناســقا. بعضهم 
يمكنه أن يصعد للكوشــة ويقبل العروســني، والبعض اآلخر مظهره 
غر الئق أمام أرسة أهل العريس، لذا ترفض صعوده، وترص عىل تنفيذ 
أوامرها، فبالنســبة هلا هذا زواج يتبع فيه أهل العروس أهل العريس، 

العائلة األغنى واألعرق نسبا.
خالفات فرتة اخلطوبة املســتمرة بني رنيــم وماجد حول غطاء الوجه، 
وطريقة اللبــس هي األخرى كانت عالمة مل يتســنَّ لرنيم أن تراها يف 

وقتها، رغم أهنا حتدثني عنها اآلن وتراها بكل وضوح:
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- نصيب يا أزهار ... كل يشء كان واضحا لكنه النصيب.
تبدو وكأهنا ناضجــة وهي تقول هذا، لكنها فقــط نربهتا الفاترة حني 
ترسد قصة من الرياض. مل يدم زواج رنيم أكثر من مخسة أشهر، أخذوا 
ما يشاؤون منها، لون عينيها وبحة صوهتا وشامة بنية عىل كتفها أورثتها 
إلياد، ثم أســدلوا عىل وجهها الرتاب، بحجة أن الزواج كشف هلم ما 
مل يعرفــوه من قبل عن رنيم. برهبم: ما الذي يمكن أن يكون لرنيم قبل 
سن السابعة عرش،  ليكتشف الحقا؟! أنجبت هلم إياد، النسخة املصغرة 
من وجهها وهي يف بيت أهلها، ربته وهي تعرف أهنا ســتفقده، رشب 
اللهجــة احلجازية حتى آخرها قبل أن يعود ثانية لوالده، وحني ســافر 

مع والده وجدته إىل الرياض، عرفت رنيم الفقد ألول مرة يف حياهتا.
ال بد وأن هذه القصة مرت عليك يف زمنك، فاألشــخاص واألحداث 

تتكرر دائام... ال يشء يتغر، فقط املكان وحده من يتغر.
حثها أهلها عىل العمل لتنســى. دبروا هلا هذه الوظيفة ومل يكرتثوا بأمر 
الراتــب، بخالف أهيل. كل ما كان يعنيهم حينها أن تتجاوز رنيم أملها، 
وفراغ إياد الذي تركه عىل رسير خشبي صغر يف غرفتها. أيضا كان هذا 
بخالف اهتاممات أهيل حني قبلــوا بعميل هنا، لكي يوفروا مبلغا أليام 

أفراحهم، ال فرحي أنا. 
توصلُت بعد ســتة وعرشين عاما من اإلقامة اجلربيــة مع عائلتي، أننا 
يف كل يشء عبارة عن أســالك مرتبكة، كتلك التي نخبئها عن األعني 
خلف دوالب التلفزيون، وينتهي هبا األمر للتشــابك دائام... فمثال أنا 
مصدر دخل ثاٍن يف بيتنا، يســبقني »مرزا« اهلنــدي الذي حل حمل أيب 
يف ســيارة الفان منذ سبع ســنوات، حيث رفعت أمي األجرة أللفني 
وثامنمئة للمعلمة الواحدة، من التســع الاليت يتغرن بحســب ظروف 
النقل والتعيينات من وقت آلخر. جييء بعدي دخل يوسف وهو دخل 
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متذبذب بحســب كثافة الشــغل، وحاجة املدونني ملصممي املواقع، 
والُكتاب ألغلفة كتبهم. ثم مكافأة حمســن اجلامعية. كل هذه األسالك 
الفرعيــة الرفيعة متصلة باملكبس الكبر يف اجلــدار: أمي... أمي لدهيا 
أيضا بعض املدخرات التي تديرها يف مجعيات مع نسوة احلي، أما أحالم 

فصغرتنا التي نتفقد حمفظتها من آن آلخر، وندس هلا ما نستطيعه.
)حني ترشد أزهار هكذا منشــغلة بفكرة حقودة يف رأسها، يعلم اهلل كم 
أسعد وأنتظر هذه اللحظة، اللحظة التي تشعر فيها رنيم بالفراغ فتأيت إىل 
ركنــي. تقف أمامي ألدرك أن املرايا مل ختلق عبثا، وأن هلذا اجلامل هدفا. 
تنظر لوجهها من اجلانب، ثم متســح شــيئا ليس موجودا حتت عينها. 
تبتسم وتنظر بني أسناهنا، تترف وكأن شــيئا حمشورا بينها، وتداعبه 
بلســاهنا، تقرتب مني حتى يمتلئ زجاجي بأنفاسها، ثم متسحه بطرف 
عباءهتا، وتنفخ يف وجهي ثانية ومتســح... يدغدغني لعبها هذا ويبهج 
يومــي ألنه منها، أحيانا تنشــغل بحدث يصري خلفها معكوســا عيّل، 
فتحــدق يف وجهي مبارشة كام حيدث اآلن وهي تراقب هاتني الزبونتني 

اللتني يعرفهام حمل سدرة والبنات، وتعربان الباب باجتاهنا( 
- كيف حالكم يا بنات؟

)ردت الثقيلة عىل ســؤاهلا وكأنه كان موجها هلــا وحدها! أوووه... يا 
للقرف! وقفت وأخرجت بيدها اليــرى جزءا من عباءهتا كان عالقا 
بمؤخرهتا! الزبونة أيضا ال تقل قرفا عن أزهار، فقد كشــفت عن وجه 
دهني مبتل، ولكم أسعدين أن يرشــدها بالط سدرة لتبدأ بالسالم عىل 
أزهار، لعلها جتد يف وجهها مكانا لتمســح فيــه قطرات العرق املكومة 

فوق فمها(
- صحيــح تأخرنا عليكــم، ولكن لتحريص عــىل رشاء عطر جديد، 
وفواحــة عطرية، وقلم روج يدوم طويال، عليك أن جتدي حمبوبا أوال، 
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واال عندكم رأي ثاين يا بنات!!
)هذا الرد البد وأن يربك أزهار، فهي الوحيدة هنا التي مل حتظ بمحبوب 
غري جمالهتا. إحدى الزبونات اختفت عن جمال رؤيتي، يبدو أهنا جترب 
كريم يد فاحت رائحته من جهة طاولة املحاسبة، واألخرى قريبة مني، 
متسك بالعطر املوضوع للتجربة، وتضحك بصوت عال يسمع بوضوح 

يف سدرة، رغم جلبة مكنسة تنظيف املمرات يف اخلارج.
 تدرك كل املرايا وبعض البرش فقط، أن التنهيدة تكفي لنعرف ماذا يقول 
قلب خيفق خلف زجاجة عطر، لن يشمها رجل يف البيت... ويدرك كل 
البرش وبعض املرايا أن كل ما تقتنيه النســاء هو من أجل رجل يف هناية 

املطاف!(
- من اخليبة توقعت أنني أستحق األفضل يا بنات، لذا تطلقت.

)مهال مهال ال تقرتيب أكثر، صارت مالصقة جدا. هل ستطبع قبله روج 
هنا اآلن!؟ املرايا تكره هذه احلركة والزالت النســاء يتوارثنها بإرصار. 
ضحكت وهي متيل برأسها وتبتعد قليال... أتراها سمعتني؟! مسحت 
بأطراف أصابعها طبعة شــفاهها الفوشــية التي تيضء وسط طرحتها 
السوداء التي كانت تتلثم بطرفها، فرشتها فوق كفها، وأخذت تدعكها 
بيدهيــا بلطف، بعد أن رشــت عليها بخة من عطــر موضوع للتجربة 

بالقرب مني(
- تطلقت يا ورد...ومل يأِت األفضل.

)أزهار مل تصحح هلا االســم طاملا أهنا مل تبتعــد عنه كثريا، وأظنها أيضا 
ال تعرف ماذا يقال يف مناســبة كهذه. عامة النباهة جمرد اقرتاح غري ملزم 
لكل البرش، لذا أقرتح دائام أن تكتفي بالصمت كام تفعل اآلن. ال أعرف 
ماذا دار عند طاولة احلســاب قبل قليل، لكن صــوت رنيم بدأ يقص 

للسيدة حكاية طالقها من ماجد من أوهلا(
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الفراغ الذي وجد نفســه واقفا داخل جدار أسميناه بابا، أما بالنسبة يل 
فأســميه نعيام، فهذا النعيم املطل عىل ممر أمام ســدرة، يوازيه يف اجلهة 
األخــرى ممر آخر هو توأمه. يفصلهام ســلامن كهربائيــان، مها توأمان 
أيضــا، أحدمها صاعد واآلخر نازل. أمام هــذا الباب التقيت أنا أيضا 
بتــوأم روحي. تغرت فلم أعد أنا تلك األزهار التي كانت، حدث هنا 
ما مل يفارقني قط. أمر خيصني وحدي. أنا مغناطيس هذه اللحظة، ومجيع 
هذه الرؤوس الســوداء املنترشة يف السوق هي براديت، التي ستدور من 

حويل ما إن أحترك بعد قليل:
- عفوا أختي، حمل املالبس الرياضية يف الدور الثاين أم الثالث؟

حلظات استجمعت فيها ما يشبه النفس العميق، قبل أن أبدده ثانية:
- رياضية، تقصد رجالية طبعا، هه!

 نظرته اخلاطفة املســتخفة يب وصلتني كاملة. مال برأسه ليخرج هاتفه 
من جيبه وكأنه مل يسمعني. ترصفه هذا ذكرين بكل اخلطايا التي فعلتها 
هذا اليوم، وآخرها أنني جتاهلت صوت أمي وهي تسأل حمسن: »أزهار 
خرجت؟«، بالوقت نفســه الذي كنت أخرج فيه من باب شــقتنا، لذا 

يعاقبني اهلل بابتالئي بغباء زائد يف اللحظة التي أموت فيها إعجابا:
- أمممم مالبــس رياضية... ال عىل اإلطــالق ال يوجد، لكن مالبس 
»سبور« هناك أكثر من واحد يف هذا الدور والثالث أيضا، ال... األريض 

أقصد..، الثالث ال!
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تأكدت اآلن متاما أنه كان عيل أال أغلق الباب حني سمعت صوت أمي، 
توجــب عيل أن ُأحس هبا أكثر، أن أفتح الباب وأدخل رأيس عىل األقل 

ألسأهلا برب، ماذا تريد حني سألت عني!
لو كنت فعلُت هذا ملا أعجبت برجل هيملني إىل هذا احلد! ومشــغول 
برسالة يبعثها من هاتفه، بينام أتلعثم وأفسد أمامه كل يشء، حتى قلبي.

طوله يقارب أعىل باب ســدرة، لعله 186 سم، وجهه من النوع الذي 
يبدو وكأنه ســيأوي للفراش بعد قليل، كل ما فيه مرتخ وكسول، حتى 

صوته، مل يسلم من النعاس.
- قالوا يل يا أختي اسم املحل »زكي«، و أكدوا  يل أنه هنا يف هذا املول. 
فتشت عنه وقت صالة املغرب يف الدور العلوي، واآلن أنا هنا وبدأت 

أشك أنه فوق،  وأنني ضيعته أكثر من مرة!
مرر لســانه بحركة رسيعة، لرطب به شفته السفىل، وهو يبتسم بذوق. 
امتد لســانه كجرس رأيت نفيس ذائبة يف آخــره. صعدت رائحة زهور 
»األستوما« البيضاء، التي كنت أضع قطرات زيتها يف الفواحة أمام باب 
سدرة، يف اللحظة التي كلمني فيها هذا األسمر. سرتبط هذا الرجل يف 

ذاكريت بالبياض دائام.
- لألسف يا أخي، ليتني أشك أن يف هذا »املول«، لوحة واحدة، ُكتب 

عليها اسم زكي!
اآلن فقط بدأت أنعم صــويت، انتبهت أنني ضيعت وقتا طويال، أقارن 
فيه بني هذا الرجل ونفسه يف خيايل. واملشكلة أنه الزال واقفا هنا، وأن 
وجه رنيم ســيطل يف أي حلظة وسيســتويل عىل انتباه هذا الرجل، بينام 
تصطك عظامي ببعضهــا كقدور أمي وهي تســتعجل غْرف األكل، 
لتعود لكنبتها األثرة يف الصالة. ســتصل رنيــم مع كويب قهوة، وفقرة 
ميش أشبه بالرقص، وضحكة ال ترد. آآآه... لو أنني أستطيع أن أستعر 
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وجهها لدقيقة واحدة، ألرفع عني هذا النقــاب بثقة، ويراين كحديقة 
ورود فيتورط يف حبي لألبد.

 قلصت املسافة القصرة التي كانت تفصل بيننا، اقرتبت منه وأنا أسأله:
- رضوري، نفس حمل زكي هذا؟

ليتنــي أملك أن أطلق  هراواِت يف كل اجتاه من هذا املمر، ألبعد الناس 
عنا، وأوهلم رنيم، لدقائق قليلة بعد، لعيل أكفر فيها عن كل هذا التلعثم 

أمامه.  
- ال أعــرف إن كنت رددت عىل شــكره »عفوا«، وأنــا أعود للخلف 
حمرجة من تقدمي نحوه بذاك الشكل. مىض باجتاه حمل آخر، لعله يريد 
أن يتأكد أن حمل زكي هذا ليس موجودا بالفعل. من يلومه إن شــك يف 

كالمي، بعد كل االرتباك الذي رآه مني؟
بعد هذا بساعة زمن واحدة،كنت أضع أصابعي يف أذين، كرها يف سامع 

صوت رنيم الساخر من موقفي هذا:
- إنه أول يوم يف حيايت أكشطه، ليظهر يل حتت الكشط وجه أحبه. لطاملا 
أحببــت رجاال من خيايل! دعيني ملرة واحدة أحب شــخصا موجودا، 

حتى لو مل حيبني، فأنا راضية!!
قفزت رنيم من مكاهنا، لينكشــف من حتت عباءهتــا جنزها الربتقايل. 

سحبت كفي وأخذت تعد عىل أصابعي:
- ال اسم له، جمرد وجه طابق ذوقك، مر يسأل عن حمل مالبس رياضية، 
أمام بنت ال وجه هلا، فأنت من سوء حظك، كلام ملسِت عتبة هذا الباب 
أنزلِت هذا النقاب عىل وجهك! يعني أنت جمرد عينني، أمام رجل يلهو 

هباتفه طوال وقت كالمك! أي حب وقعت فيه يا أزهار؟ اهلل هيديك.
- أنا راضية! ما الذي يزعجك يف هذا!

الحظت أنني طوال مدة كالمي مع رنيم كنت خائفة. أحاول أن أضم 
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نفيس بذراعني، كي ال أفوت عىل نفيس لذة احلياة الكاملة قبل ســاعة. 
أجلس عىل كريس املحاســبة كدجاجة ختاف عىل بيضها أن يفقس حتت 

أقل حركة منها.
كيف ُأفهم رنيم التي سِكر أمامها حتى اخلمر، أن قلبي يريد أن ُيصدق 
أنه معجب يب، ويريد أن يقتنع أن أحدا مل ينظر إيل، كام نظر هذا األسمر 
اليوم! كيف أفهمها أين أعض أصابعــي ندما، فأنا مل أمحل أمامه كتاب 
»أرسار الشــخصية الناجحة« الذي كنت أقرأ فيه قبل أن أشــعل تلك 
الفواحة، لربام أثرت فضوله، كبنت قارئة، لو أن الكتاب فقط ظل بيدي 

وأنا أضع قطرات الزيت.
مل تتوقــف رنيم عن حماولة إثبات أنه إحســاس كاذب، وغر موجود، 
طوال الســاعتني التي تلت خروج األســمر، وإنه إن وجد حب، فلن 
يكون متبــادال. وكأن الرجل الذي بــدا وحيدا،كثر عىل بنت وحيدة 

مثيل.
أجراس مدخل باب ســدرة، ُقرعت برسعة ومل تتوقف، لذا التفتنا معا 
نحوها، ألن رأسا طويلة قرعتها هذه املرة، بخالف أعايل رؤوس النساء 
التي اعتادت أن متر من حتتها هبدوء. زّفت لنا األجراس هذه املرة نفس 

الصوت الناعس البديع:
- عفوا أيتها اآلنسة الواثقة جدا جدا من معلوماتك، أردت أن أخربك 
أن حمل زكي  هنا يف هذا الدور، خلف كشك مشابك الشعر يف اخللف!

يد ســمراء، ترفع أكياس املحل اجلديد عاليا لرتيني مشــرتياهتا. وهي 
تتأرجح وتشــر جلهة كشك مشابك الشعر، وأدوات الزينة. للتو أحلظ 
أنــه من النوع الذي يضع »كبك« مثل أيب. ابتســم وهو يدير ظهره لنا، 
ويقرع أجراس ســدرة بحركة متعمدة برأسه، وكأنه العب كرة سلة. 
ابتســامته أقنعتني، أن ابتســامة رنيم التي كانت تدوخنا، أقل مجاال مما 
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نظن.
أعرف أن قدمي اهلزيلتني لن حتتمال أكثــر، فقلب الدجاجة هذا خيفق 
مهزوما بني ضلوعي، ألنه عرف للتو أنه ســيموت ملطخا بأول حب، 
وألنني أغبى من أن أســتنتج شــيئا اآلن. التفتت إيل رنيم التي فرطت 
من يدها رشيطة ســتان،كانت تلفها لتسيج هبا وردا جمففا نزين به أحد 
الرفوف. جاءت لتقف قريب وهي حتاول أن تعيد فمها املفتوح عن آخره 

ملكانه، لتقول ما وصلها ومل يصلني بعد:
- كان يطالع باجتاهك يا أزهار، كيف عرف أهنا أنت املنقبة التي تكلمت 

معه أمام الباب؟ ونحن اآلن اثنتان مكشوفتا الوجه أمامه؟
حســمت لنا العملة املعدنية كالعادة هذا النقاش، لكن ألول مرة يكون 
نصيبي الوجه الرابح مــن العملة، حيث أن رنيم مخنت أنه معجب يب، 

ومخنت أنا أنه مّيزين ألن عينيها  خرضاوان.
)البد وأهنا أزهار العاشقة البلهاء هي من نسيت أضواء سدرة مفتوحة 
هكذا، املول معتم إال من بعض املمرات املضاءة هنا وهناك. أنا لســت 
املرآة الوحيدة يف هذا الدور، لكنني أستطيع أن أقول أن وقفتي الطويلة 

هنا علمتني أمورا أكثر من غريي عن النساء...
فاحلزينة منهن، وبدون قصد، ســتختار عطرا له رائحة أقرب للبهارات 
منها إىل الورود، ختتاره خادشــا، عطر نصفه خشــب حيرتق، والنصف 
اآلخر ماء. ختتار طــالء لألظافر مطفيا بال ملعة. تقتنــي ليدهيا كريام ذا 
رائحــة هادئة، فاليدان مهمتان جدا المرأة تشــكو الوحــدة. أما املرأة 
السعيدة منهن، فرتيد أشياء كثرية ال تدري ما هي:كحل أسود، أزرق، 
أخرض...عطر بارد الرائحة أو دافئ. خليط ورد أورويب، أو عطر رشقي 
معتق. تبدو كقطة تغري رأهيا كثــريا. رأيت بعض القطط يف الفرتة التي 
مكثتها بمخــازن امليناء. كانت تتجمع حولنا خصوصا يف األيام العالية 
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الرطوبــة. حينها كنت أســتقبل ضوء الظهرية بحبور عىل ســطحي، 
ألعكســه داخل أعني القطط مبــارشة، فتكف عن مشــاغباهتا اململة، 
ولعبها حول صغار املرايا، لكني أعرتف أنني أمام النساء ال أستطيع أن 
أتدخل كام كنت أفعل مع القطط. املرأة تنظر إيل باهتامم، وهي تظن أهنا 

تسدي يل معروفا، ألهنا تعطيني سببا يفر وجودي قبالتها.
معرش املرايا يعرف أن الســعادة إذا انزلقت فجأة نحو قلب خال تصيبه 

بالربكة، للدرجة التي قد تسقطه أحيانا أو تكره.
يشــاع أن مرآة ذات شكل رباعي مميز، صمم هلا إطار من الربونز املطيل 
بالذهب اخلالص، ومحلت ملكان اســمه تاج حمــل، ثم حني وصلت يف 
وضح النهار أمام هذا الرضيح، ورأت انعكاســه املهيب عىل بركة ماء 
عاطلة عن احلركة، يف حديقة متتد بطول السامء أمامها. ظنت أن البحرية 
هي ربة املرايا، وأن هذا هو يوم احلســاب، فســقطت مغشــيا عليها، 
وتشظت عىل أرض احلديقة ألف شظية وشظية! ذلك ما حدث ألزهار 
اليوم حني رأت ذاك الرجل فجن جنوهنا، وظلت طوال فرتة املساء تتعثر 
يف طرف عباءهتا، وتسقط األغراض من األرفف عىل األرض، ثم تلمها 
بارتباك، وهي تعيدها لغري أماكنها. قبل أن هترب من نفســها إيل، وهي 
ترمي بثقلها كله فوق جانبي األير، لرتاقب بقلة اهتامم ناهبا املقلوب. 
تنهدت كثريا أمامي، لكنها مل متل من التحديق، حتى أهنا غادرت سدرة 
بعد رنيم بنصف ســاعة. تاركة عىل سطحي بصامت ختص أصابع يدها 

وذقنها، وانعكاس كل هذه األنوار املنسية.(
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- مرحبا يا أخت...
بنظرة خاطفة للربواز الذهبي عىل صدري، أكملت السيدة كالمها بثقة:

- يا أخت أزهار.
اقرتبت كثرا مني، لرتيني صورة التقطتها هباتفها من جملة. الحظت وأنا 
أطالع الصورة، أننا بتحلقنا  فوق هاتفهــا، أثرنا انتباه رجلها امللتحي، 

الواقف بانتظارها أمام باب سدرة.
- أحتاج مــن عندكم يا أزهار، كل األلوان املطابقة ملا يف هذه الصورة، 

ورشح عميل لطريقة استخدامها عىل الوجه مبارشة.
مجعت للســيدة كل األلــوان الرتابية، التي رافقت وجــه العارضة يف 
الصورة، وبدأت أرشح هلا طريقة اســتخدامها، لكنها أرصت أن أرهيا 

هذا عىل وجهها مبارشة، وحني الحظت ترددي قالت:
- أنا أدفع ثمن الوقت والتجربة، حتى لو مل تناسبني األلوان، سأشرتهيا 

منكم كلها!
التفُت لرنيم ألملح رأهيا بنظرة، لكنها كانت منشغلة ببنت هذه السيدة، 

وهي جُتلسها عىل فخذها، لرتهيا صور إياد يف هاتفها.
- تفضيل هنا...

أرشت للمقعد األمحر الصغر، قرب طاولة املحاســبة، لتجلس عليه. 
وبدورها هي أشارت لزوجها بأهنا ستتأخر قليال، من خالل نقرها نقرا 

متتاليا عىل ساعتها:
- آخذ لفة يف الدور األريض، وأرجع لك يا أم صهيب.
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كان مهذبا جدا، ينظر بعكس اجتاه باب سدرة، وهو يقول هلا هذا.
وضعُت عىل طرف رف قريب منها، كل ما ســأحتاجه ملكياج يشبه ما 
تضعــه تلك العارضة. انحنيت فوق وجه الســيدة أنظفه بمنديل إزالة 

املكياج، ألضع قاعدة ترابية، كتلك التي أحبتها يف الصورة:
- عيناك مجيلتان يا أزهار.

لست عادة ممن يصدق املديح. عىل العكس متاما، آخذه يف البدء عىل أنه 
اســتهزاء يب، ثم بعد جمادالت وحلفان كثــر ومتنوع، أصدق بارتياب 
أننــي املعنية به، لكن نظرة هذه الســيدة يل، جعلت منــي تلك الواثقة 

الراضية بكالمها:
- شكرا لك... هذا من ذوقك.

وضعت عىل رسغي أكثر من درجة لكريم األساس، ألميز أهيا األنسب 
لدرجة وجهها. وأنا أوزع الكريم شــعرُت بدفء برشهتا يتصاعد حتت 
يدي. بالكاد ترمش عيناها، وبالكاد أنظر إليها دون أن أرتبك، وأرمش 
بعّيني أكثر مــن املعدل الطبيعي. كنت منحنيــة أمامها، إذ أن الكريس 
الــذي جتلس عليه قصر القدمني. مررت كفــي عىل خدهيا أربت عىل 
برشهتا ليتوزع كريم األســاس جيدا، بينام يدي اليرسى مبقعة بكريامت 

التجربة، وتتبدل فيها العبوة التي أضع منها كريام يف كل مرة.
شعرت أن صدري هبذا االنحناء، بدا كأجراس الدير، أمام هذه السيدة 
الغارقة يف جس وجهي. حرارة أنفاسها خترب أهنا جاهزة لقرع األجراس 
املتدليــة مني، ودخول املعبد. حســنا داخل الســيدة هذه، يشء يغرق 
اآلن... يغرق حتى ال ُيبقى منها إال رأسها املتأرجح كعوامة فوق املاء. 
رفعُت ظهري، وتناولت بودرة ســائبة بلون املشمش الذهبي، جربتها 

عىل يدي أوال، ثم انحنيت عىل السيدة من جديد:
- مدهيا من أعىل وجنتيك هكذا، و أنت مبتسمة بأوسع ما لديك، ليربز 
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خداك لألعىل أكثر، ثم اسحبي الفرشاة للخارج.
كانت حتاكي وجهي املبتسم، وأنا أرهيا كيف تربز خدهيا، عيناها حتفران 
رسدابــا يف صدري، فمها يتفحص فمي من بعيد، وكأنه حيجز لنفســه 
مكانا. أعدت العلبة الدائرية السوداء للطاولة. تناولت بني أصابع يدي 
اليــرسى قلم الروج البيج، وقلام آخرا بلون بني المع، ألمنح شــفتيها 
ملسة صيفية تشبه ملسة تلك العارضة. ما إن انحنيت ثانية نحوها، حتى 
بادرتني بقبلة طويلة فوق شــفتي، شــعرت من خالهلا أهنا ســتغرغر 
بلساين... ال أعرف أي سم أراقته بفمي، ألشعر بكل هذا الدوار. كان 
اهلواء مبقعا باألنفاس، حني سحبت نفيس منها متجهة ملاكينة احلساب 

وأنا مذهولة من جرأهتا، أحدق بالشاشة وال أعرف بامذا أحدق.
وجه رنيم يقول أنه رأى تلك املغازلة واحتفظ بحق الرصخة إىل ما بعد 

خروج هذه السيدة. صوت الطفلة يكرر عىل رنيم:
- كميل األغنية يا أبله .. كميل.. كميل!!

رنيم كانت تغني شــيئا للطفلة وســكتت، وأنا كنت أجرب قلم شفاه 
حني رُسق مني فمي، لذا أنا صامتة أيضا، والسيدة واقفة بعيون مسبلة، 
ووجه يشتعل محرة، رغم كل األلوان الرتابية التي وضعتها عليه. كومت 
مشــرتياهتا أمامي عىل الطاولة، دفعتها نحوي ببطء شديد، سمعت فيه 
حتى احتكاك أظافرها عىل الطاولة، ثم قالت بلسان ثقيل وكأهنا مصابة 

بالدوار مثيل:
- ال تنيس شيئا منها يا أزهار.
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)فرقعة زيت الفواحة أمام باب سدرة، كلام أوشك عىل اجلفاف، هي من 
توقظني من غفوايت املتقطعة أثناء النهار. وهي من تسكت ثرثرة البنات 
قريب، وتوحد نظراهتن باجتاه باب سدرة، وكأهنن ألول مرة يسمعن هذا 
الصــوت. تقوم إحداهن لتضيف للفواحــة يف املدخل، بعض قطرات 
الزيت املكثف واملاء أحيانا، فتشــتعل الرائحة من جديد. مل يسبق وأن 
حتدثت مع هذه النار القصرية القامــة، حتت الفواحة! هي كتومة جدا، 
وأنا ال أذهب ألحد. الثقيلة أزهار متيل للزيوت برائحة الكرز والعنب، 
يف أوقــات أخرى متيل ملزج زيت ورد اســطنبويل، مع ورد طائفي أقل 
كثافــة. متتلك هذه البنــت أعقد ذائقة مرت عــيل، لتجعل من مزجيها 
هذا ثاين أســوأ رائحة، بعد رائحة السمك النتنة يف امليناء. رنيم جتاملها 
وتشــجعها عىل هذا املزاج الغريب، لكنها إن عاد األمر إليها فستفضل 
مزج الفراولة والفانيليا، وهذه اخللطة هي املفضلة عند صديقتهن غالية، 
تلك التي تعمل يف متجر املالبس الداخلية. كل هذا الوقت وهي ترتدد 
علينا، والزلت أنسى اســم املحل الذي تعمل به. سيقول البعض عني 
أننــي مرآة كثرية النســيان. عىل كل حال، هذه هــي موهبتي املفضلة، 

وبالذات حني يتعلق األمر بأشياء ال أحبها، وال أكرهها.
رنيم اجلميلة، حتب أن ختلط، زيت الالفندر والربتقال فقط، يالبســاطة 

الذائقة ونعومتها!!
اآلن تقــف أمامي أزهار، ال لتمســح احلمرة الداكنــة، التي تعلق دائام 
يف طرف ناهبا املقلوب، أو لتضيف كحــال لعينيها الذابلتني، بل لتعقد 
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نقاهبا، قبل أن تعرب الباب، لتضيف خليط زيوهتا تلك.
ال أعــرف من هو صاحــب اقرتاح أن يكون للفواحة الرئيســية عىل 
الباب، شــكل ســلة فاكهة بارتفاع مرت تقريبا؟! يــا لقبح الذائقة... 
تتوسط هذه السلة، شمعة أســطوانية سمينة، تتوقد حتت إناء دائري 
لونه فيض. يا لســذاجة البرش، أنت ال تســتطيع جذهبم إىل يشء إال 
بالرائحــة، فاألكثرية منهــم تعاين ضعف البــر، وترتدي الزجاج 
أيضا، لذا أتفهم التصاقهم يب، لينظروا لوجوههم بشــكل أوضح. ما 
يزعجني يف خروج أزهار، لتضيف مزيــج زيوهتا، غري تلك الرائحة 

التي تروقها، هو أهنا ستعود، لتثرثر عن يشء تافه رأته يف اخلارج(.
- النقاب يشبه األقنعة األسطورية يا رنيم، فكل نقاب خيرب عن صاحبته 
شــيئا. نقاب يظهر اجلبني واحلاجبني، وجزءا كبرا من اخلدين أيضا... 

فهمِت الشكل اهلاليل هذا؟!
- فهمت... فهمته، لكن هذا القناع، ماذا يقول عن صاحبته يا فيلسوفة 

سدرة؟
رميُت بنقايب قريبا من رنيم، التي كانت منشغلة بدهن كوع يدها، بكريم 

موضوع للتجربة، غر أنه كان واضحا، أهنا مهتمة بام أقول هلا:
- يقول النقاب، بالنيابة عن صاحبتــه: أنا مجيلة... اخرجوين من هنا، 

لرتوا بقية وجهي!
ابتســمت رنيم، ورافق ابتسامتها ضحكة مكتومة، خرجت مع صوت 

هواء ينبعث من أنفها:
- احم.. »سوري«، عجيب كالمك، عجيب يا أزهار!

 أســدلت جزءا مــن طرحة شــعرها، وهي ختفي هبــا، معظم وجهها 
وخدهيا. أمسكت طرف الطرحة بأصابعها، فهي ال تعرف كيف تثبتها 
يف اخللــف مثلنا، ثم نظرت نظرة جانبية نحــوي، وهي ُترّقص جفنيها 



58

وحاجبيها الظاهرين بحركة ثنائية متبادلة:
- وهذا النقاب الذي يطوق وجهي، بامذا خيرب يا مهامتا أزهار؟

- هذه امرأة ال يعارض زوجها كشفها لوجهها، ولكنها ختشى أن يراها 
أحد من أهلها.

ضحكت رنيم، وهي هتز رأسها نافية تصديق كالمي:
- مستحيل، مستحيل... هذا علم التخريف.

ســحبْت من رف خلفي، طالء أظافر بلون أخرض فســفوري، مكتوبا 
عليه »جربيني«، وبدأت بصبغ إهبامها، وهي تســتطعم لساهنا بصوت 
مسموع، وكأن فوقه حلوى من النوع الذي يمص، ويذوب عىل مهل، 

وهي تكرر:
- مستحيل... كالمك هذا مستحيل.

- عىل كٍل، هذه أمور تفهمها املنقبات فقط، وأنت يا حلوة تلميذيت هنا، 
عليك أن تصدقيني وحسب!

قلــت هلا هذا بحدة، تداركُتها بابتســامة يف آخــر الكالم، حني رفعت 
رأسها املتدلية فوق أظافرها، وطالئها األخرض، لتنظر إيل:

- ُعِلم بخصوص هذا النوع يا أبله أزهار، ولكن ماذا عن النقاب الذي 
يكشف عن عينني طويلتني لألذن؟ هلنا... هه... هلنا...

سحبت رنيم أصابعها فوق عينيها، وهي ترسم إطارا نحيفا ومستطيال، 
ومتط بسبابتيها أطراف عينيها باجتاه األذن، وهي تكمل وصفها:

- مشــبعتان بالكحل املمتد للخارج، وهلــام حاجبان نحيالن يلمعان، 
ومرسومان بدقة؟

- هذه امرأة تريد أن تســمع كالما مجيال فقط، ولن تسمح ألحد بأكثر 
من هذا.

عال صوت ضحكة رنيم هذه املرة، وهي ترضب الطاولة بيدها اليمنى، 
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بينــام متد األخرى كلوح خشــبي، عىل أحد األرفــف، حتى ال تفيض 
املناكر اخلرضاء التي مل جتف بعد، عن حدود األظافر:

- حلظة...  حلظة يا مهامتا أزهار، لدي واحد أيضا:
عدلت جلســتها، وهي تنفــخ مناكرها، كعازف بيانــو ينقر األصابع 

البيضاء والسوداء برسعة فائقة:
- سيدة يالمس طرفا النقاب من األعىل واألسفل جفنيها، هـــا... 
هكذا... هــاه، هاه، والحظي معي باهلل عليك، حتى املســافة بني 
عينيهــا بالكاد ُتــرى، ولنقاهبا عقدة ظاهرة خلــف الرأس، كحبة 

زيتون، ومن الرضوري أن تكون بارزة، فهكذا أراهن دائام:
- فهمتــك... فهمتك، طبعا من تعقد نقاهبا هكذا، ال يعنيها شــكلها 
اخلارجي، وال رائحتها، وال تضع العطور من األســاس، وال تكرتث 
كيف يبــدو حاجباها، واللذان مــن املؤكد، أهنام مصبوغان بمشــقر 
حواجب فاقع، فهذا النــوع يكون دائام ضد النمــص طبعا، تصبغهام 
بدرجتني خمتلفتني، فاتح جدا أســفل احلاجب عىل الشعرات القصرة، 
داكن جدا عىل احلاجب نفسه، لتظهر رسمة احلاجب غامقة وواضحة، 

دون سواها من الشعر هناك:
- آهااا... بدأت أصدق أنك حكيمة.

طبعا قالتها رنيم ســاخرة، لكنني أكملــت كالمي دون مباالة هبا، بينام 
تلعب هي بنقايب، وتوثقه عىل وجهها، أمام املرآة:

- هذا النوع منهن يسر شارد الذهن، برساويل داخلية مشجرة، ومرحية 
جدا ومرختيــة، ويفكرن ماذا يطبخن للوجبــة القادمة، وغالبا يرتدين 
اجلزم الرجالية الســوداء، ألهنا مرحية أكثــر يف امليش. صدقيني هذا هو 

حال %80 منهن.
انتظرت أي ردة فعل من رنيم، خصوصا اجلزء املتعلق باجلزم الرجالية، 
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توقعت أن تضحك، لكنها بقيت واقفة أمام املرآة، حتدق يف وجهها من 
خلف نقايب، وترمش ببطء...

- تصدقني! مجيل عليك النقاب، مجيل جدا يارنيم.
مل تسمعني، كانت واقفة شبه متخشبة، أسدلت يدهيا عىل اجلانبني ببطء، 
وكأهنا تتلقى من املرآة خربا مفجعا. صورهتا املعكوسة عىل املرآة تظهر 
أمامي مبارشة، عبارة عن نقاب أســود، تدفعه تنهيدهتا لألمام، رسعان 
ما يعيده اهلواء، ليلتصق جمددا بشــفتيها، قبــل أن تدفعه تنهيدة أخرى 

وأخرى...
هكذا بقيت لدقيقة كاملة، عبارة عن نقــاب يتنفس، وامرأة ختتنق، ثم 
وكأن أحدهم رصخ يف أذهنــا، انتفضت فجأة، ورمت به عىل األرض، 
وهي تنظر إليه مذعورة!! شعرت باملهانة أو بالغرة حلركتها هذه... ربام 
ألهنا فعلت يف ثوان، ما مل أفعله يف أربعة عرش سنة مضت، منذ وضعت 

عىل وجهي هذا النقاب.
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- السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أمممـ... تشتغيل هنا؟
- تفضيل، تفضيل، بَم أخدمك ؟

ســبقُت الزبونة لركن كتــب فوقه عىل الفتة صغــرة »وصل حديثا«. 
وقفت أمامها مبارشة، كام علمــوين يف الدورة التدريبية، التي التحقت 

هبا ألسبوع واحد، قبل بدء العمل يف سدرة:
- حتت أمــرك، ترغبني بيشء حمدد، أو تفضلــني أن أعطيك فكرة عن 

اجلديد لدينا؟
دارت السيدة يف املحل بوجه ساهم، وعينني عسليتني من النوع العريب 
الواســع... قرص عســل بني، فوق ندف ثلج فائقــة الصفاء. نظرت 
الســيدة إىل رنيم بضع ثوان، ثم يبدو أهنا شعرت باحلرج، ألن رنيم هي 
األخرى كانت تنظر لعينيها بافتتان كامل. تداركت املرأة نفسها، وهي 

تتلفت باجتاه خشب سدرة. ملست بأصابعها طرف أحد الرفوف:
- ما شاء اهلل وال قوة إال باهلل .

قالت هذا وهي تعود للخلف، وتــدوس بكعبها العايل، طرف عباءهتا 
اخللفي. ُسِحب رأسها للخلف برسعة، فالعباءة من النوع الذي يوضع 
فوق الرأس. رفعت قدمها عن العباءة بحرج، وهي تعيد رأسها لألمام 

بارتباك، وتعدل وقفتها:
- املعذرة، عباءة الرأس جديدة عيل.

الكثر من االرتباك يدور حتت هذه العباءة. جتولت مبتعدة عني قليال، 
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وهي ترفــع الكريامت بموازاة عينيها، لتقرأ ما كتــب عليها بانتباه، ثم 
أدارت ظهرها لباب سدرة. صار وجهها موازيا لوجهي مبارشة، ورنيم 
عن يمينها قرب طاولة املحاســبة. رفعت برقعها، الذي يفصل عينيها 
بخيط أســود رفيع، مما زاد العينني فتنة.كشــف الربقع الفاتن عن وجه 
مكرمش، يتكدس اجللد يف مكان ما منه، ويرق يف مكان آخر، كام لو أن 
مياه البحر، دفعت للتو بجثة مكتملة تشــوهبا بقايا دفء، وهذا وجهها 
املتــآكل هو لعبة امللح والشــمس، وأنا اجلزيرة التــي تتكئ عىل حافة 

املحيط، وتستقبلها للتو.
ابتسمت هلا، ألشغل فمي عن أن يظل مفتوحا أثر صدمة الوجه، قلت 

وأنا أميل برأيس لليسار قليال، أللتقط أنفايس:
- أهال، أهال يالوجه...الـ..الـ.. الطيب!

راقبْت الســيدة وجهي بلؤم، كمن اعتادت، أن تعذب نفســها بصدمة 
الناس جتاه وجهها. قامت رنيم من مكاهنا متمهلة، وجاءت من خلف 
صف رفوف األرواج يف يمني سدرة، لتقف خلفي مبارشة. وجه رنيم 

عذاب آخر، لسيدة فقدت وجهها، بطريقة الهيمني أن أعرفها:
- كام ترين، أنا جربت كل املاركات، وال يشء يفيد هنا.

أشارت بيدها نحو وجهها دون أن تلمسه. يد بيضاء بأصابع وردية، ال 
أعلم إن كانت هناك من كلمة تصف مجال ونضارة برشة يدهيا، أكثر من 

كلمة »ُسوُلفان«.
- يوجد لديكم هذا الذي تســمونه »بيس«، أو أي كريم وجه آخر، أو 
حتى كريامت كثرة، فال هتمني الكثرة أو السعر أو صعوبة مزج أكثر من 
لون! املهم عندي أن يكون كريام ذا قاعدة تدوم وقتا طويال، وقادر عىل 

إخفاء بعض هذا.
عادت اليــد الغاممة لتحوم فوق الوجه املكرمــش. تكرار هذه احلركة 
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يؤكد يل، أهنا تريد أن تقول كان وجهي كهذه اليد.
- موجود... موجود عندنا طلبك.

أسقطت رنيم بعض األرواج دون أن تقصد، وهي خترتق بيدها صفوف 
الكريامت، لتخرج أثقلها وأقلهــا طلبا. وضعت رنيم بعض القطرات 
عــىل كفها، لرتهيا بعد أن تفركه كيف تغر لونــه، وأصبح أكثر تركيزا. 
اقرتحــت عليها أن تدمج لونني ســميكني معه، لتحصــل عىل تغطية 
أقوى. ناولتها عبوتني، وبــدأت يف رشح كيف تضع القاعدة أوال، ثم 
تضع من الكريم رقم ثالثــة دائرة بحجم النصف ريال، وتضيف عليه 
ضعف الكمية من العبوة رقم مخسة، وختلطهام يف راحة يدها، ثم تفرش 
املزيج عىل الوجه كله بفرشــاة عريضة خمصصة هلذا املزج، وتكرر هذا، 
وتزيد عند احلاجة. بدوري أخذت هلا مــن الرف اخللفي، بودرة وجه 

جتيء كإضاءة ساطعة، نصحتها أن تضعها عىل أنفها وجبينها.
 ضحكت السيدة:

- تعنني األماكن الصاحلة للنظر؟
مل أعلق عىل سخريتها من نفســها، وتظاهرت بأنني مل أسمع. اقرتحت 
عليها من باب جتاوز الوجه، كحال أسودا دهنيا أكثر، يناسب مجال تلك 

العينني، لكنها ابتسمت ساخرة أيضا:
- نرمم البرشة أوال، ثم نعود للعينني.

أخرجت حمفظتها من حقيبة يدها، ووضعتها عىل طاولة املحاسبة أمام 
رنيم، ثم فتحت احلقيبة ثانية، كمن تذكرت شــيئا، فأخرجت هاتفها، 

ورفعته بموازاة وجه رنيم حتديدا:
- هاك صوريت التي أتعبت هاتفي باملجيء والذهاب يف حمالت املكياج، 
واستقرت اآلن كخلفية، بدال من تضييع الوقت يف التفتيش عنها! طبعا 
هذا لتسهيل حتديد درجة لوين أمام البائعات. ضحكت، فُقبِض فمها يف 
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جهة واحدة، وظهر الكم اهلائل الذي أكله احلرق من سعادهتا. وجهها 
يف الصور يشــبه وجه فتاة إعالنات إيطالية، حتام ستثر أوجاعها، حني 
تراها يف املجلة الدعائية لســدرة، والتي وضعتها رنيم برفقة مشرتياهتا 

داخل الكيس.
مل نجد أنا ورنيم أي تعليق مناسب عىل صورها. كانت حتركها بسبابتها 

عىل شاشة هاتفها ببهجة:
- هذه يف عرس أختي، وهذه يف شاليهات الدرة، وهنا مع زمياليت حني 

كنت عىل رأس العمل يف البنك...
نظرات هاربة، وزعناها بالتساوي يف كل ركن من أركان سدرة، وحلسن 
احلظ أن االبتسامة أسهل ما  ُيزّور، لذا ابتسمنا كثرا، أمام صور لسيدة 

ال تقف معنا يف سدرة.
أســدلت نقاهبا ذا اخليــط الرقيق فوق وجهها لتغادرنا. مشــى املاء يف 
عينيهــا، لذا بدت هذه املــرة عادية جدا، وهي تقــول بصوت مكتوم 

ومرتعش:
- إذا نفعت هذه الكريامت مع هذا الوجه، عدت إليكم غدا آلخذ املزيد 

منها.
بقيت أنا ورنيم ســامهتني أمام باب ســدرة، حتى بعد أن ابتلع السلم 
الكهربائي النازل، أعىل رأس صاحبة الوجه قبل قليل. قادتنا خطواتنا 
للمرآة، وضعنــا وجوهنا بني يدهيا، نحدق يف هذا اخللق البســيط، لو 

صار يف يوم من األيام غريبا عنا...
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ال أتعلم من األيام شيئا،
فهي مثيل طوال الوقت ترجتل ...
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أتعمــد أن يكون يوم إجازيت قبل آخر األســبوع. أكــره أن يتوافق مع 
إجازات أهيل، فإذا أّجزنا معا، نكتشــف أن مــا نعرفه عن بعضنا قليل 
جــدا، وأن أيب مل يمت مرة، بل الزال يمــوت يف كل مرة، نجتمع فيها 
يف الصالة من دونه، لذا قليــال ما أخربهم أنني يف إجازة، متعللة بميزة 
راتب إضايف، ســأحصل عليه هناية العام، لقــاء كل هذا الوقت الذي 

أقدمه لسدرة من إجازايت.
أخــرج يف موعدي املحدد للعمل يف التاســعة والنصف، مع الســائق 
الباكســتاين اجلنســية “غازي”، والذي ولد بالســعودية. يف عقد غر 
مكتوب، اتفق معه إخويت عىل مهمة إيصايل، من وإىل العمل فقط. هذا 
العقــد قامت رنيم بتعديله فيام بعد، حني أوصلتهــا إىل بيتها أول مرة. 
كنت قلقة من ردة فعل أهــيل، إذا أخربهم غازي بأمر إيصايل هلا، دون 
أن أستأذن أمي، واحلقيقة أنني خشيت أن أتصل هبا، فترصخ من اجلهة 
األخرى للســامعة، فتسمعها رنيم اجلالســة بقريب! حني أحست رنيم 
بقلقي وقلة كالمي، صاغت من املقعد اخللفي للســيارة عقدا جديدا، 
بدأته بصوت“شادية”وهي تغني، دون ذرة خجل أمام الرجل الغريب، 

الذي تركب معه ألول مرة:
- “سوق عىل مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق”.

وأهنته بام يتوجب أن يكون عليه الرجل املحرتم، الذي ال يفضح أحدا. 
التزم غازي منذ تلك اللحظة، بالرسية التامة لكل ما تال ذلك اليوم من 
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مشاوير، لكن شيئا ما غر طبعه هذا، فوشى برنيم أمامي.
- اطلع البحر يا غازي، وافتح إذاعة األغاين، وعيّل الصوت أكثر...

لست جريئة إىل هذا احلد، فبمجرد أن يعلو الصوت قليال، أعود وأقول:
- اخفض الصوت يا غازي!

صوت أغنية حديثة، بلحن مألوف، وكلامت مل أميزها، خيرج من فتحات 
املكيــف اآلن، ومن رذاذ عطــر املرامية، الذي يفوح من مشــبك يعلقه 
غازي حتت مرآة السيارة األمامية، ومن وجوه الناس الفضولية واملتجهة 
لدواماهتا، ومن األطفال األفغان بائعي اللبان والبالونات، بينام الشــمس 
تركب أكتافهم. السيارات “الفان” بكل أنواعها تذكرين بسيارة أيب، ففي 
أيامي األوىل باملدرســة، كنت أستغرب ملَ خيفض صوت األغاين، بمجرد 
أن تصعد أول معلمة معنا؟! وحني ســألته رد وهو يمسك بمقوده بخفة 

الفتة، وعيناه عيّل:
- األغاين تضــع القلوب يا أزهار حتت املجهر، وكل يشء حتت املجهر 
يبدو أسوأ من حقيقته، ســتنطلق اآلهات والغصات، وستسيل دموع 

وذكريات، وال نريد لسيدة تركب معنا أن تبكي يف سيارتنا!
قلت له متلهفة وأنا أرسم بأصابعي خطني متوازيني من الدموع ينزالن 

من عيني إىل أسفل ذقني:
- والكحل أيضا سيسيل من عيوهنن!

ضحك وهــو يراقب الطريق متجها يب نحو مدرســتي، قبل أن يكمل 
طريقه اليومي ملنازل املعلامت:

- صحيح يا زهورة، وحتديدا كل من تضع الكحل هي األكثر بكاء.
ليست السيارة »الفان« وحدها من تقف أمام اإلشارة. هنالك طفل أفغاين 
متعب لكثرة ما الحقت الشــمس عينيه، يقف معنا أيضا، وحيمل يف يده 
الكثر من البالونات امللونة. باعنــي عىل عجل بالونة محراء... كان يغني 
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ويتاميل برأسه، قبل أن أفتح باب الســيارة، وحني اشرتيت البالونة منه، 
وأغلقت الباب، نظرت لوجهه ألرى سعادته، فقد أعطيته ضعف ثمنها، 
لكنه مل يكن سعيدا. توقف فمه عن الغناء، وبدا شارد الذهن أكثر... يبدو 

أنني للتو اشرتيت منه لعبته.
البحر هو وجهتي يــوم إجازيت، هذه عادة ورثتها عن أيب، فدهشــتي 
بالبحر تتجدد باستمرار. أنا دائام أمامُه تلك القروية التي أرخت الفأس 
عن كتفها، ومســحْت عــرق جبينها، وعلقْت كفهــا عىل خرصها, ثم 
حدقــْت يف البعيد، لتفهم كيف أن كل هذ املــاء ليس حلوا! عىل طبق 
مشبع بالرطوبة، تقدم ذاكريت الكثر من الصور هذا الصباح: أيب يقف 
عىل الرصيف املقابل للبحر، وثوبــه يرجتف كرشاع، فيام ينحني ليثبت 
بحجرين يف األطراف ســجادة الســيارة، املنقوشة بأشــكال هندسية 
باللونني األزرق واألمحــر. يفعل هذا حتى لو كان اجلو ســاكنا، ولن 

تتحرك السجادة من مكاهنا.
يقول ألمي، وهو يشر بيدين هتبطان لألسفل كمروحة:

- تفضيل... اجليس يا ست اهلوانم.
كان جسم أمي كنصف ما هو عليه اآلن، جتلس عىل األرض منزعجة، 
كام جيري األمر يف كل مرة، وكأهنا حتت ســيطرة شيطان مدسوس حتت 
ثياهبا، بفم يتلوى ترشب الشــاي، وتقضم املكرسات، وبعقل شــارد 
تتجاهل معظم كالمه. مل تعلمنا يوما أن نحرتم أيب، لكن لطاملا احرتمناه.

إحدى مزايا هذا الشاطئ، أال أحد ينظر إليك وأنت متيش مع عائلتك، 
أو متيش وحيدا مثيل. الثنائيات السعيدة، هي فقط من جيذب االنتباه.

- فطور هلل!!
ظهر عامل البلدية فجأة عن يساري، وهو يكرر هذه الكلمة:

- فطور هلل!
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برأس منحن يرفع سبابته نحوي، وهو يشر باجتاه فمه. حركة يقصد هبا 
أنه جائع، بينام مكنسته يف اليد اليرسى الزالت تعمل.

- يا لتفاهة الطلب!
أنا أحتــاج ألكثر من فطور. مل أقل له هــذا، لكنني أدرت وجهي عنه، 
ألرســل قبلة يف اهلواء، ألطفال بباص رحلة مدرســية أشار إيل أطفاله 
بأكفهم الصغرة، وأســناهنم الناقصة، وهم ملتصقني بزجاج النوافذ، 
قبل أن أكتشــف وأنا ألوح هلم، أهنم ال يلوحون يل باملقابل، بل للقطة 
القــذرة التي متوء خلفي. هذا أحد أســباب عدم فهمي لألطفال، فهم 
ينظرون يف جهــة، ويفكرون باجلهــة الثانية. اليشء غــر العناد هلذه 
القطة الضامرة، التي رسقت أنظار األطفال عني، دفعني ملطاردة ورقة 
مستطيلة دحرجها اهلواء، حتى اتكأت عىل عمود اإلنارة. كانت تذكرة 
للعبة طفل مل ُتلعب بعد، مبللة يف زاويتها بامء الزال يلمع، وملســة ليٍد 
صغرة. يبــدو أن طفال ما بكى ألنه مل يكمــل لعبته هو اآلخر، وليس 

وحده الطفل األفغاين صاحب البالونات هذا الصباح.
رفعــت التذكرة ملوحــة هبا أمام األطفــال، لكن أحــدا مل يكن ينظر 
باجتاهي، حتى عامل البلدية أدار ظهره وانتقل للرصيف املقابل، قبل أن 
يتحرك باص املدرسة. مؤسف أنه قرر أن يذهب، قبل أن أكمل مقارنة 
احتياجاتنا. مــاذا لو ناديته اآلن، و أخربتــه  أين أرى احلياة متر عىل كل 
األبواب، وأننا وحدنا الباب املكتوب عليه: ممنوع الزيارة! هل ســيزيد 
هذا يف وجعه؟ هل ســيغر من مطالبه، أم ســيبقى وفيا لطلبية الفطور 

تلك؟
يبدو أن غازي شــعر بخيبة أمل، حني رآين أعود باجتاه السيارة قبل أن 
ينهي فطوره. تناول ما تبقى من ساندويتشه يف قضمة واحدة، ثم مسح 
فمه بورقة بيضاء كانت تلفه قبل قليل. وقف كجريدة مربومة ليتســنى 
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لألكل النزول بشــكل أرسع، وأنا أنتظر أن تعود عيناه ورأسه لألمام، 
فقد كان ينظر لألعىل وهو يرشب من علبة »محضيات«.

أرشت له بيدي أن جيلس، فلست عىل عجل:
- ارشب عىل مهل.

- أفتح لِك اإلذاعة ؟
ســألني وهو يتقدم قليال، ويمد يده لداخل الســيارة، قبل أن يســمع 
جــوايب، فصار صوت مذيعة لبنانية ثالثنا. حــني التفت إليه ألتأكد إن 
كان ســيدخل السيارة، أم ســينتظر أمامها ريثام ينهي مرشوبه، شعرت 
باخلجل، وجلســت فــورا، ألين الحظت أن ظيل املعكــوس،كان له 

مؤخرة بارزة، فاهلواء يتدافع صفا طويال من خلفي.
كنت أنظر عىل نحو ثابت باجتاه البحر، حني قال غازي :

- بخصــوص صديقتك التي نوصلها لبيتهــا يف حي املحمدية أحيانا، 
البنت التي تغني!!

- رنيم... اسمها رنيم.
ثنى رأسه لألمام قليال، كان متشنجا وهو يقول:

- طلبت من أشــهر مضت رقم تليفوين ملشاوير خاصة هبا، وحذرتني 
وقتها، بحرص شديد أال أخربك .

مستحيل... من غر املمكن، أن يكون لرنيم مشاوير ختفيها عني! وجه 
غازي كان بانتظار ســؤال واحد مني فقط، ليقول شيئا يعرفه وخيفيه، 
لكنني تظاهرت بأنني غر مهتمة، بعكس ما أنا عليه! دندنت مع أغنية 
يبثها الراديو، وأنا أفتح الباب ألطّر البالونة احلمراء، الشاهدة الوحيدة 

عىل كالم غازي هنا.
من البحر إىل املطعم، والزال صباحي يف أوله. أحتاج فطورا يمأل هذه 
الطاولة، كي ال أحس بالفراغ يف يــوم إجازيت. الصور عىل حائط هذا 
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املطعم كلها تنتمي لليمن: صور لبيوت عتيقة، وأخرى ألطفال جدلتهم 
السمرة وهم ينظرون للكامرا ويضحكون، ِجرار طني، وأواٍن منقوشة 
بألوان زاهية. اجلدار الذي يقابل طاولتي بال صور، يوجد به ثقب باهت 
فقط، البد وأن صورة كانت معلقــة هنا، وهذا ما جيعلني حتديدا، أنفر 
من تعليق اللوحات يف غرفتنا. أتعارك مع أحالم هلذا الســبب حتديدا، 
فغدا تتكرس الرباويز، وتبهت األلوان، وتغادر اللوحات وال يبقى منها 

إال الثقوب التي تشوه اجلدران، لكنها ال تقتنع بكالمي.
- طاملا تركِت األمر يل يا آنســة، فأنصح بفتة الســمن والعسل، تعجن 

معا، وتأيت مرشوشة بالسكر والقرفة، إذا رغبِت باإلضافات هذه؟
ال أعــرف إن كنت شــعرت باخلجل، وأخفضت رأيس بســبب كلمة 
معجونة، وهي خترج من فمه مثرة غر مفصولة عن جسدينا، أم بسبب 
حركــة كفيه، وهو يفركهام ببعضهام البعض، أم بســبب اقرتاحه للفتة، 
الذي أشــعرين أنني لو مل أمحل شكال شعبيا، ملا اقرتحها عيل، وهل كان 
سيقرتح الفتة لو أن رنيم معي، أم سيعرض علينا »بان كيك« مع إضافة 

النوتيال؟
أقيض نصف ســاعات يومي يف ســدرة، قريبة من مرآة قبيحة، تظهرين 
أكرب من ســني، ببرشة صفراء مبقعة بآثار احلبــوب. مرايا هذا املطعم، 

تظهرين مجيلة كحال مرايا البيت، ومحامات املول.
أهنيت فطوري، وأنا أتصنع حركات الفتــة، وأجري مكاملات ومهية، 
عن بيع أســهم ورشاء أخرى بصوت عال، لكن أحدا مل ينتبه. ابتلعت 
قصة طلب رنيم من غازي، أن خيفي عني أمر مشــاويرها اخلاصة، مع 
كأس شاي وخبز »ملّوح« ناشف. فطور خالفت به نصيحة اجلرسون، 

عن فتة الشيف الشعبية.
اتصلت برنيم:
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- قبل صباح اخلر، وكيف حالك، ولك وحشة، قبل كل يشء، لعلمك 
أنا وأنت مظلومات، مع مرآة ســدرة اخلرفة، ورضوري جدا، أن نرفع 

طلبا عاجال بتغيرها!
تكلمنا كثرا، وكأننا نجلس مقابل بعضنا يف سدرة. أرسلُت هلا قبل إهناء 
املكاملة قبلة كبرة. صورت وجهي، ويدي ترفع كأس الشــاي، كنخب 
يف صحة يوم اإلجازة، وأرسلت هي بدورها صورة إهبام رجلها، وهو 
يطل حممرا من حذائها املكشــوف، ووجها أصفرا باكيا حتت الصورة، 

وعلقت:
- هرم األرفــف الطويل، الذي قلت لك مئة مــرة، أن مكانه خاطئ، 

عض إصبعي وأنا أميش وأكلمك.
ضحكــُت وأنا أدخل هاتفي بحقيبتي عــىل الكريس املجاور يل، ألجد 
لنفيس مربرا لتحديقي يف اجلالســني جهة اليسار. عميل يف سدرة دربني 
عــىل مراقبة وجوه الناس. أحترك وأنفي مرفوعة للقنص، فعيل أن أمخن 
ردة أفعال الزبائن من رعشة حواجبهم، من عقصة األنف عند شم أول 
بخة عطر. أعرفهم من متاهي الكريم فــوق برشة جافة، أو تكتله فوق 

أخرى دهنية. 
طلبت الفاتورة من اجلرســون ذي األيدي املثرة، وحني قدمها كانت 
يداه عاديتني، بل بخنرصه التواء مرئي جدا... كيف مل أره قبل قليل؟! 

مهمت باملغادرة، وأنا أمسح يدي، بمنديل يقطر برائحة ليمون أخرض، 
يلسع األنف حلدته. تقدمُت نحو الباب، وأثناء هذا ملحُت طاولة أمامها 
صامتــان. قرأت وجهيهام يف الثالث اخلطوات التي قطعتها مرورا هبام، 
كان بينهام طبقان وذاكرة من فتور، من شكل اخلامتني اللذين يلبساهنام... 

يبدو أهنام زوجان!
مل أســتطع منع نفيس من تقديم واجب العزاء، بقــذف مندييل املعطر، 
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حتت طاولتهام قبل مغادريت، فلم خيطر ببايل، إال حياة أخرى تشبه حياة 
أيب مع أمي. 
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مل أعد أحسُن االهتامم بأمور جديدة، فال أقوم إال بام عودت نفيس عليه، 
لذا املكان املخصص الســتقبال الضيوف يف بيتنا، اســتقبلت فيه اليوم 
»نفيس«، َضّيفُتها قهــوة عربية، وبقايا حلوى العيــد. بخرهتا بالعود، 

وجلست لوحدي قليال، ثم أغلقت املكيف واللمبة، وخرجت...
- أأأزهار نننرشب شششاي ؟

قال يوســف بلسان يميل للبياض، وبتأتأته التي حدثتك عنها من قبل، 
والتي أمتنى أال تغضب من قويل إن ســببها عائد ملغادرتك املفاجئة لنا 

ذلك الصباح، لكنها احلقيقة عىل كل حال.
منكبا عىل األرض يرتدي »شــورت« مل يعد له لون، فهو شديد التعلق 
بمالبســه القديمة. يؤرجح ركبته ككرة قرب رأسه، وهو منهمك أمام 
شاشة الالبتوب. حني مل أرد عليه مل يكرر سؤاله، أو أظنه نيس أنه سأل، 

وبادر بفتح موضوع آخر مبارشة:
- فففاتتك السيدة الوووالدة، وهي تسددد الرضبة القاضضية ملحسن، 

قبل أن يغغغادر جلامممعته.
كان ال يزال يضحك، وهو يمد عنقه لألمام، وخيفض صوته كي يتجنب 

حربا مع أمي.
- عععرفْت من أم خليل أن مكافففأة اجلامممعة نزلت، وأن أخخخوك 

املوقر، مل يقدم قرابببينه حلرضة األم! تتتخييل اإلعصار!
- أوووف!! »واملارشــميلو« كيــف فاهتا موعد نــزول املكافأة؟ هذا 
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خطؤها هي برصاحة، فكل يشء جمدول ومعلق يف غرفتها.
هز يوسف رأســه نافيا معرفته بالسبب، وعيناه تغيبان يف حمجري عينيه 
أكثــر، وهو يضحك بصوت مكتوم، ومع الضحك تزايد اهتزاز  ركبته 
يف اهلواء، وتسارعت حركة يده عىل الكيبورد. كل يشء يف هذه الصالة 
يزيد انكامش وجهي للداخل، فحتــى األمر املضحك، أحوله إىل نكتة 
سوداء، كي ال أضحك. الستارة املخلوع أحد مقابضها الذهبية، رائحة 
الفول الســوداين التي أشــمها هنا طوال الوقت، ســاعة احلائط التي 
أطفأت أمي عنها جرس »بيج بن«، الــذي لطاملا أحبه والدي. التغير 
الــذي أحدثته يف ترتيب الكنبات ومكان التلفزيون، دون أن تستشــر 
أحدنا... كل هــذا جيعل من الضحك مهمة ثقيلــة عىل القلب يف هذا 
البيت. آااه...نســيت أمر ســجادة مكتب أيب، ذات املربعات الكبرة 
احلمراء، واملترسبة كحمم بركانية حتت كنب الصالة البني، لتفيض عىل 
جانبي جدران هذه الصالة بعلو مخسة سنتيمرت، فهي من النوع الطويل 
والرفيع. ألواهنا غر متناســقة مع أثاث الصالة ، لكنه التزام أمي الدائم 

برسقة أيب حيا وميتا.
 هذه اللوحة هي األخرى مرسوقة من مكتب أيب. املكتب الصغر الذي 
استكثرته أمي عليه، وظلت تسميه غرفة البنات، رغم أننا انتقلنا لغرفة 
أخرى، وتركنا غرفتنــا أليب. وضع فيها جملدا عن عامل البحار، وبعض 
كتــب كانت تتخلص منها املعلــامت، فال يفرط هبا أبــدا، ثقة منه بأن 
الكتب مقدسة، حتى لو مل يكن قارئا جيدا هلا. ثم بعد موت أيب تنازلت 
عن تســميتها بغرفة البنات، وصار اسمها الغرفة الزرقاء، نسبة للوحة 
كبرة أهدهتا أبلة هنية أليب، حني أوصلها معنا يف سيارته لفصل درايس 
كامــل، كان زوجها فيه منتدبا خارج جدة. كرهُت اللوحة منذ كنت يف 
الصف األول الثانــوي، ألن املعلمة ختلصت منها لتغر ديكور فصلها 
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للون وردي، فلم تعد اللوحة مناسبة لفصلها، فقدمتها أليب هدية هناية 
الفصل الدرايس، وطلبْت منه أن يساحمها يف أجرة التوصيل التي أجلتها 
كثرا، وتعللت بأســباب كثرة كنت أعرف أهنا كذب، ولو نظر والدي 
إليها مرة واحدة أثناء خروجها من املدرسة، لالحظ مثيل كثرة أحذيتها 
وتنوعها. اســتكثرْت عليه أجرته الشهرية، لتشرتي هبا أزواجا جديدة 
من األحذية واحلقائب. فرحه باهلدية آملني كثرا، فلم أستطع أن أخربه 

بأهنا خردة فصل )1/د(.
فقــط احلظ، وفرصة أال تكون هنا مع من كانوا بذات التوقيت، هو من 
ينجو بك يف هذا البيت من شــجار تكون أمــي أحد أطرافه، لكن كل 

ذلك تبدد مع دخوهلا للصالة:
-  ارخوا الصوت يا غجر، من معه الريموت؟

رفع يوســف يده جوابا عىل ســؤال أمي، وكأنــه تلميذ يف الصف، ثم 
خفض الصوت، وعاد لالبتوب الذي أمامه.

- أطرش؟ ناقصك علل حتى تضيف عليها الطرش؟؟
من واجبي أن أنقل عيني بني لســان أمي ووجه يوسف، ألحلظ إن كان 
شــيئا قد وصله من قبح لســاهنا. لكنه كان يضحك موافقا برأسه عىل 
كالمها. كانت متيش متحاشــية االصطدام بقطع األثاث، أو أن الغرفة 
ضاقــت عليها فجــأة. جتمعت أحالم يف طرف الكنبة البنية يف وســط 
الصالة، لتــرتك ألمي مكانا مرحيا مثل ثوهبــا الفضفاض، لتجلس فيه 
مبــارشة أمام التلفاز. عــادة تعود أحالم لتلتصق بكتــف أمي بعد أن 
جتلس، لكنها مل تفعل اليوم. هبطت أمي يف احلفرة املعدة ســلفا يف كنبة 
غرفة اجللوس، ومدت ســاقها عىل طاولة هلا قاعدة خشــبية، تعلوها 
طبقتان من اإلســفنج الصلب والبني هو أيضــا. هذه الطاولة ال نضع 

عليها شيئا سوى قدمي أمي، حتى لو مل تكن جالسة معنا يف الصالة.
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مدت يدها نحو يوســف، فناوهلا الريمــوت كونرتول. غرت املحطة 
قبل أن تنتبه ماذا كان يعرض فيها، وانتقلت إىل قناة املسلسالت، وفور 
ظهور أول مشهد من مسلسل ال أعرف منذ متى بدأ، علقت أمي عينيها 

برتكيز شديد عىل الشاشة، وكأهنا يف انتظار مجلة فاصلة.
- أمي هذا املسلسل الذي تظهر فيه صابرين بدون حجاب؟ 

قالت أحالم هذا يف حماولة لالنضامم للمتابعة الطارئة، وهي ترسق من 
كف أمي بعض حبات الفول السوداين.

الكالم يصبــح أحيانا أكثر من الالزم، لذا اكتفــت أمي بفرش منديل 
قرهبا، فرغت فوقه كمشــة الفول التي كانت بيدهــا، وأضافت عليها 
كمشــة أخرى من جيــب روب أزرق قطني ترتديه فــوق قميص نوم 

خفيف. أشارت بكفها ألحالم:
- اعطي أختك وأخوك!

إطالق رصاص ينبعث من شاشــة التليفزيون، يتوقف خالله فم أمي 
عن قضم الفول، وتشــغلني أنا بقايا فتاته فوق شفتيها، ماذا لو مددت 
يدي ونفضته عن فمها؟! لكن عوضــا عن هذا مددته وأخذت بعض 
حبــات ناولتني إياها أحالم، وهــي تصعق قرفا ملنظــر الدم املختلط 

بأكياس الشعر يف املسلسل.
تركتهم يف الصالة متجهة ملكتب أيب. هلذه الغرفة نافذة حيرســها حديد 
منقــوش عىل هيئة وردة كبرة، وألهنا كانت غرفتنا قبل أن تصبح أليب، 
فعىل الزجاج ملصقات لشخصيات كرتونية، مل يزهلا أيب حني اشرتى له 

مكتبا ووضعه هنا، بل أرص عىل بقائها وهو يردد:
- أصدقاء بنايت هم أصدقائي أيضا.

أجلس هنا عىل مكتبه، بعيدا عن تفاعل أمي وأحالم مع مسلســل للتو 
تقــرران متابعته. هنــا كان يقيض والدي الوقت املمكــن له يف البيت، 
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وأحيانا كثرة كان ينام هنا، ومرة واحدة فقط مات هنا أيضا. أذكر أول 
ليلة بات فيها بمكتبه، كانت بســبب مزحــة قاهلا ألمي وهي تعرب أمام 

شاشة التلفزيون، أثناء مباراة لكرة القدم:
- مري برسعة يا تيتانيك... هذي رضبة ركنية!

نظرت إليه وضحكت، ثــم يف ملحة عني، وكأهنا تذكرت ماذا عليها أن 
تكون معه، كرمشت شفتيها، واســتدارت غاضبة نحونا. قالت كالما 
كثرا أطفأ محاس املباراة، كالما مفاده أن التيتانيك كثرة فيه، وأهنا لوال 
قسوة زوجة والدها السورية، ووالدها سائق الشاحنات، ملا حيض هبا أو 
بغرها أبدا. ابتدعت له شجارا، وأطلقت عربة نار تطوف غرف البيت 
غرفة غرفة. مل يبــَق من حرائقها تلك إال هــذا احلفر عىل الباب، حني 
قذفْت بدرع ذهبي قدمته أختان من املعلامت أليب، مكتوب عليه عبارة 
شــكر وعرفان مبدوءة بجملة: “والدنا الفاضــل: حممد طه...”،  ألنه 
أرص أن يظل عاما كامال يوصلهام بال مقابل، ريثام ينتهي عالج والدمها 
يف اخلارج.كان الدرع موضوعا عىل رف فــوق التليفزيون يف الصالة. 
قذفت به نحو بــاب مكتب أيب فانفصلت قاعدته اخلشــبية عن إطاره 
املعدين! وملــا تأكدت أهنا فطرت قلبه هبذه احلركــة، فلطاملا أحب هذا 
الدرع واعتنى به شــخصيا، اجتهت نحو غرفة نومها، وصفقت الباب 
خلفها. ما أذكره أيضا بخالف الدرع املكسور، وهذا احلفر الشاهد عىل 
الباب، أن رسيري تلك الليلة كان أصغر من أن يســتضيف أيب، وقلبي 

أكرب من أن ينام متجاهال أمله!
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تأيت إلينا  غالية من حمل“غســق”، باســمها الذي يلمــع ببطاقة ذهبية 
معلقــة فوق صدرها. ترتك خصلة شــعر طويلــة مصبوغة بلون بني، 
لتتدىل فــوق كتفها األيمن منحدرة عىل ظهرهــا. عرفت فيام بعد بأهنا 
خصلة شــعر مستعار، تشبكها يف أسفل رأســها حتت شعرها الطبيعي 
القصر، وهــي مصنوعة من النايلون وقيمتها مئة ريال فقط. يمكن أن 
تبقى مع صاحبتها فرتة جيدة، ما مل تشــم اخلصلة رطوبة املاء أو حرارة 
السشوار. خرص غالية عريض كصندوق فاكهة، سمراء بوجه يكاد خيلو 
من العظم لفرط امتالئه واستدارته، بعينني صغرتني مشبعتني بالكحل 
دائام، وابتســامة تنسكب عىل كل وجهها إذا ما ضحكت. هلا أنف أنيق 
وصغر كأنوف “فتيات اإلنمي”، تضع فوق عينيها عادة لونا ترابيا من 
علبة ظالل اشرتهتا من ســدرة، هبا أربع درجات للون البني، وكذلك 
تزيــن فمها بـ“قلوس” كريمي اللون، به ملعة بســيطة. إذا نظرت إليها 

فحتام سرتدد لنفسك :
- تشبه من ؟ تشبه من ؟ تشبه من...

ال ترهــق عقلك بالزن الطويل، فهذا أمر مألوف جدا... إهنا ال تشــبه 
أحدا، ومنذ وقت طويل توقفت عن حماولة تشــبيهها بإحداهن. طريقة 
غالية يف الكالم مع فمها الصغر هذا، تشــعرك أن يف طريف شفتيها من 
اجلهتني، مكبســني ينغلقــان يف هناية كل مجلة، فهي تقــول الكلمة ثم 
تضغط عىل شفتيها، ليتدفق اهلواء إىل فمها وينتفخ خداها. كل ما تنقله 
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غالية أو تثرثر به هو الشــائعات فحسب، قصص متواترة من برامج يف 
هاتفها: “ ثوته، تويتة، بوست، برود كاست”.

إذا غامــرت غالية، وبدأت تقول شــيئا من عندهــا، وختلت عن دور 
الوسيط فإنك ستعرف ذلك فورا. حينها سرتى أن كالمها يأيت مذيال، 
إما بحديث نبوي ضعيف، أو حديثني مشبوكني أوهلام بآخرمها، ليصرا 
حديثا واحد ال أساس له من الصحة، كتلك املرة التي ال أعرف إن كنت 
حدثتك عنها من قبل؟ إن كنت قد فعلت فاعتربها مراجعة من فضلك. 

يومها قالت يل يف املصىل:
- عليك أن ال هتميس هنا، ألن احلديث يف املســجد يأكل احلسنات كام 

تأكل البهائم احلشيش!
مهست هلا:

- هذه أول مرة أسمع هبذا احلديث يا غالية!
ردت بعد أن رشد ذهنها قليال، وهي حتدق بطفل نائم يف زاوية املسجد:

- يمكن... ُتذهب وتأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب... 
ها سمعت باحلديث هبذه الصياغة؟

غالية تتباهى بكون املقاسات األوربية ال جتد موطئ قدم فوق خرصها، 
وأن قدمها ستقطع حتام لو فكرت يف امليش أو التخفيف من وزهنا، ألهنا 
ترى أن هذا ما يميزها كأنثى ريانة. ال تنسى أبدا أن تضع حلقا يف أذهنا، 
وغالبا ما تعدل طرحتها أمامنا مرارا ومرارا، وهي تنقر عىل شحمة أذهنا 

نقرتني:
-  كلفني25 رياال، وطبعا بعد أن نشفت ريق العم عيد.

ورغم هذا التبجح بأمهية مراعاة املقاييس اخلليجية الدارجة بني أذواق 
بعض الشباب، إال أن رنيم بحكم معرفتها هلا من سنتني، أخربتني مرة  
أهنا أجبن من أن تبتسم لشــاب يمر من أمام املحل، وأهنا ترى فضوهلا 
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جتاه جســدها، حني تكــون لوحدها حتت حلافها عيبــا كبرا، البد أن 
تستغفر بسببه  كثرا، حتى لو مل تغرق هي وأصابعها فيه.

جتيء غالية، ومعها كالم يشــبه ما تبيعه بضعف ثمن الكلفة يف غسق، 
فغسق حمل مشهور بأسعاره املبالغ فيها. ختربنا قصصا عن نساء يدخلن 
ويسألن مثال: إن كان املحل يبيع ســياط ملونة، أو سالسل من  ترتر، 

قيود من فصوص، قميص نوم له ذيل قطة، أو قرون وعل محراء..!!
رنيم توافقها الرأي، وتتبادل معهــا املواقف والقصص الغريبة، مروية 
عن صديقات هلا يف أفرع أخرى من غسق، أما أنا فالزلت أشعر بحرج 

من التحدث يف مواضيع كهذه أمام غالية.
- مــرة يا بنات، دخلت للمحل ســيدة وزوجهــا وطفلهام »الصداع« 
بمعنــى كلمة صداع!! كان هذا قريب جــدا، يف هذه األيام التي يكون 
فيها النهار قصرا. أظنه من أسبوعني فقط! أو ال... أكثر أكثر،  اإلثنني 

ما قبل املايض أظن.. أو األحد عىل األغلب!!
نعم... غالية مــن هذا النوع الذي هيمل املوضوع الرئييس، وينشــغل 

بتحديد الوقت والتاريخ وتفاصيل ال هتمك أبدا.
- اكميل القصة باهلل عليك، قبل أن تدامهنا زبونة!

شدت رنيم غالية من إصبع يدها املزين بخاتم ذهبي، موضوع يف أعىل 
الســبابة حتت الظفر بقليل. هذه املوضــة حاليا، فال تظن أهنا حتاول أن 
تذكر نفســها بيشء. هزهتا رنيم من كفها، لتستعيدها من بئر التفاصيل 

الغر مهمة.
- املهم مأل الصغــر املحل بالرصاخ، حتى أن زبونة غادرت غســق، 

تاركة سلتها بام فيها من مقتنيات، ما إن بدأ ذلك الصغر بالعويل.
غطت بكفيهــا أذنيها، وأغمضت عينيها، وكأهنا تســتعيد بكاء الطفل 

اآلن.
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- كان مزعجا واألم مل جتد مصاصته، فوضعت إصبعها يف فمه...
سكتت غالية لرتى ردة فعلنا عىل كالمها، وحني الحظت أن فمي وفم 
رنيم تكرمشــا قرفا من ترصف األم، أضافت بيشء من االرتياح، وهي 
تنزل لبانة وردية من سقف حلقها للتو أحلظها، ثم تنفخها كبالونة أمام 

فمها لتعود وتطبق عليها بشفتيها، بدون أن تفرقعها كام يفعل البعض:
- كانت يــد األم تؤكد، أن فحوى حياهتا هو البيت وال يشء ســواه، 

تعرفن هذا طبعا من أظافرها املشققة، ومن لون يدهيا الباهتتني...
مل تسرتسل يف الوصف، فقد كنا هنز رؤوسنا بمعنى أننا نفهم هذا جيدا، 

ويمر علينا يف اليوم الواحد الكثر منه.
- اقرتب مني الزوج يومها هامسا، وهو يرسم خريطة قميص نوم عىل 
جسده الذي يشبه طاولة الكوي، ثم قال: أريد شيئا عىل ذوقك، يكون 
مفتوحا من اجلانبني... أســود اللون وبدون قامش عىل الظهر، قميص 
نــوم غر هذه الكالســيكية املعروضة هنــا؟ يشء غريب وجمنون عىل 

ذوقك!
- يعني يا غالية هذا النحيل اهلِرم املســلول، كان يريد أن ترتدي زوجته 

ثيابا جتعلها أصغر مما تبدو عليه؟
- من قال هذا الكالم؟ من قال نحيل وهرم وأصغر وأكرب!! هذا حتريف 
يا رنيم! بربك هل قلتها اآلن، متى سكبِت عليها  كل  هذه البهارات!؟

كنا ننظر أنا وغالية إيل رنيم باستغراب، واألخرة جتيب بثقة:
- أوهووو...!! هذا النوع الذي يدقق يف أمر القمصان النسائية، يكون 

شكله عىل هذا النحو دائام، هذه قاعدة، أنا أعرف هبذا منكن!
انفعاهلا هــذا وهي ترضب بكفيهــا عىل فخذهيا، محــس غالية لتضم 
أصابعها وتشــر بعالمة االنتظــار، وهي تعيد اللبانة لســقف حنكها 

بحركة واضحة من لساهنا:
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- ليس بالضبط كام وصفِت، وليــس بعيدا عام وصفِت، أقول الصدق 
واهلل!

وجدتني أقاطع غالية بدون تركيز مني، وأنا أنظر لرنيم مبارشة:
- تزوجِت مرة واحدة، وخلمســة أشــهر فقط... ملاذا علينا أن نصدق 

بأنك تعرفني بأمر وأنوع كل الرجال؟
- صحيح... تزوجت وتطلقت رسيعا، ولكني مل أمت يا ميتة!!

كان عىل وجه رنيم نظرة شــديدة اجلدية، لعلهــا تعكس وجهي الذي 
سأهلا ســؤايل الغبي قبل قليل، وأمتنى أال يتهور وجهي ويعكس صورة 

غازي وهو يلمح برسها!
- املهم يا بنات، برسعة أكمل لكم ألنني تأخرت عن غســق... يومها 
تلفَت بجدية يف زوايا  املحل، ظننت أنه يفتش عن األشــد عريا والتي 
يظن أننــا نخفيها بعيدا عــن األنظار، ثم غمز يل ولعق اهلواء بلســانه 
العريض كلســان كلب، وهو يلمس إهبام يــدي. ولفزعي من جرأته 
التفت لزوجته، وأنا أعود لطاولة املحاسبة برسعة، ويبدو أهنا فهمت ما 
حدث من ارتباكي هذا، حينئذ التفتت زوجته باجتاهه، فيام بكاء الطفل 
الزال يصم اآلذان. عدلْت حبال الشــنطة القطنية عىل كتفها، وأعادت 

فوق أنفها برقعا مطاطيا جره الطفل، وقالت بقرف:
- يا سفيه، يا مبتذل، يا أبو البيض العريب.. بسيطة!!

أو أهنا قالت يا عديم الكرامة!؟ املهم قالت ياعديم الكرامة أو يا مبتذل، 
واحدة من الكلمتني هذه، ثم غادرت غسق.

)ما عالقة البيض العريب هبذا؟ ملَ تضحك البنات؟ وقفت غالية أمامي، 
وهي تضــع يدهيا عىل خرهــا بغنج، وتنظر النحنــاءات ظهرها يف 
زجاجي. اســتندت عيّل بكل مؤخرهتا، وهي حتــاول أن تلصق كتفيها 

أيضا، لكن األمر صعب مع مؤخرة هبذا احلجم(
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- أنتن حمظوظــات يا بنات، العمل هنا ال يتعــب القلب كثرا، فليس 
كل زبائننــا أزواج مملون. أحيانا يأيت عاشــقان للمحل، يتهامســان، 

ويتغامزان، وقلبك املعذب هو الشاهد الوحيد عىل كل هذا الغرام.
)رنيم من مكاهنا البعيد، حتدق يف وجهها املعكوس عيّل، وترخي طرحة 
شعرها عىل كتفها...كم أحب هذه اللحظة التي أرى فيها رأسها كامال، 

بدون غطاء حيجبه عني(
- تعرفــني يا غالية، مالبس النوم هي أكثر املالبس التي جيب أن يرىض 
عنها كال الطرفــني! أحيانا يكفي أن يرىض الرجل عنها، لذا أنا متأكدة 

أن عملك متعب جدا.
)غاليــة حتاول أن تلفت أنظــار البنات إىل كالمها القــادم، بنقرها عىل 
زجاجي بقوة، وهذا ما ال أحبه إذ أنه يســبب يل طفحا من اخلدوش غري 

املرئية(
 - نجيــب بكل صدق عىل ســؤال امرأة تأيت إلينا، وهــي تقول: أريد 
قميص نوم أصالح بــه زوجي الليلة! أو ألحتفل بعيد زواجي... لكن 
البد أنكن ســتتفهمن موقفي هذا، فإذا كانت الســيدة اآلتية إىل غسق 
مجيلة جدا، وبرفقتها عربة هبا طفل مجيل أيضا، أو من النوع الذي متسك 

بيدهيا طفلني مجيلني ال تبدو وكأهنا أمهام، ومع هذا ينادوهنا: بـ ماما!!
هــذا النوع حتديدا، ال أقدم له أي معلومــة صحيحة! ال بل وأدهلا عىل 
أســوأ لون قد ال يتالءم مع برشهتا! وأحثها عليه، وأقنعها بألف طريقة 
أن تشــرتيه، فليس من العدل أن حتصل امرأة كاملة عىل كل يشء، فال 

بأس أن حتظى بوقت بشع أمام املرآة.
)أنا فهمتها، ألن بعض املرايا كن حيدثنني يف امليناء عن نســاء مجيالت، 
ينتقصن من مجاهلن بارتــداء مالبس ال تالئمهن، ويبدو أن أزهار أيضا 
تفهمت هذا، فهي هتز رأســها موافقة، أما رنيــم فوقفت وهي تطوق 
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خرها بكفيها(
- بذمتك.. هذا حيصل يف غسق! أم أهنا مزحة تغيضيننا هبا؟

)مل تــرد عليها غالية، بل مالت بوجهها الــودود عيل. طبعت بعضا من 
كريم وجهها الدهني عىل زجاجي، ومألتنــي هبواء أنفها ورائحة لبان 
الفراولة الذي حتتفظ به يف سقف حلقها، وهي حتك زجاجي بظفرها.(

- تأخرت يا بنات عىل غسق... نكمل كالمنا يف وقت آخر.
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- أحسد السجاد عىل هبة »املكنسة الكهربائية«. أحتاج أنا أيضا إىل يشء 
هبذه الرصامة، يمرُّ عيلَّ لدقائق فقط، لينزع عن روحي كل عوالقها.

قلت هذا لرنيم، حلظة رأيت عامل التنظيف يف املول، يمر من أمام باب 
سدرة، جالسا عىل مقعده بعربة تلميع البالط.

- ههههه حلوة هذه الفكرة يا أزهار، لتكن مكنســتك إذا مرفقة بكاتم 
صوت من فضلك، أكره أن أسمع ما خيرج منك.

رنيم بمزاج رائق، تقف أمام شاشــة الكمبيوتر، وتتحدث وهي متسك 
ببكرة كهربائية خمصصة لتدليــك العنق واألكتاف، أخرجتها من خمزن 
صغر عىل يمني طاولة املحاسبة، لتستبدهلا بأخرى موضوعة عىل الرف 

للتجربة.
- يبدو أنك بحاجة هلذه أيضا!

رفعــت اآللة بموازاة وجهي وهي تضحك، وترضهبا كدف بني كفيها. 
مل أفكر قبل اآلن، ملَ تبدو رنيم دائام وكأهنا ال هتتم بأحد ســوى نفسها؟ 
ُتضيــع اإليصاالت التي ختصهــا، ثم تتخلص مــن اإليصاالت التي 
أحتفظ هبا، لنبدو متعادلتني أمام مندوبة الرشكة التي متر علينا من وقت 
آلخر كإجراء روتيني! مل أعــرتض يوما عىل ترصفها هذا، ألنه ال يؤثر 
عىل تقييم املوظفة، لكننــي تذكرته باملرتني التي حصلت فيها رنيم عىل 

لقب املوظفة املثالية.
ال تصغي رنيم حني أكــون متضايقة من أمر ما. بل إهنا متنت يف إحدى 
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املرات، لو أن هناك خدمة متنح الشــخص صديقا بمواصفات خارقة، 
من بني مزايا هذا الصديق أو الصديقة: أن يكون صامتا، وقابال للكب 
يف سلة القاممة متى فرغ صاحبه منه. غرت مكاين لتغادرين هذه األفكار 
الســيئة عن رنيم، والتي حرض متزامنا معها كخلفية موسيقية، صوت 

غازي وهو يلمح يل عن مشاويرها الرسية.
 - يف القرب بعد أن ُنسأل عن ربنا ونبينا وديننا، ألن نسأل عن هذه احلياة 

كيف أنفقناها؟
تقاطع حاجبا رنيم وفتحت فمها اســتعدادا لقول كالم كلنا نعرفه، لذا 

قاطعتها ألوضح قصدي أكثر:
- وأنت قادمة من بيتك إىل هنا، لنقل اليوم يارنيم! يف طريقك إىل املول، 
مرورا بالشــوارع ووجوه الناس التي تركض خلف السعادة، أو لعلها 
ال هتتم بالسعادة أصال، بقدر هرهبا من تعاسة بيوهتا. أال ينتابك سؤال 
كهذا مثال: ما الــذي أفعله يف هذه احلياة، مــا املطلوب مني عىل وجه 

الدقة؟
- قبل أم بعد سؤالك؟

رد رنيم ليس جوابا، وجلســتها عىل الكريس بوضــع مقلوب، تاركة 
وجهها باجتاه ســنادة الظهــر، وظهرها للجهــة األمامية من الكريس، 
وهي تنظر إيل مبتسمة وترّقص حاجبيها، ال يدل عىل أهنا ستعطيني أي 

جواب.
أفرجت رنيم عن ابتســامتها اجلانبية فجأة، ثم ســحبت كفي املعقودة 

حتت صدري، وشدتني ألقف معها يف نفس الوقت:
- صحيح أنت فعال بحاجة إىل املكنســة الكهربائية هذه، تعايل ألريك 

كيف يكون التدخل الرسيع والعاجل حلل األزمات.
وألول مرة نرتكب محاقة إغالق سدرة  يف غر أوقات الصالة. أخذتني 
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مــن يدي ألقىص يمني الدور الثاين، ثم قالت بلهجة جارفة وهي خترج 
العملة املعدنية من جيبها:

- هذا العملة ســتقرر أي اجتاه تســلك كل منا يف الركض، نتســابق يا 
أزهار بطريقني خمتلفني حتى نصل للرصاف الكبر يف الدور األريض.

- جمنونة... واهلل جمنونة!!
قلت هلا، وأنا أراها ترفع رأســها لألعــىل، وترمي بعملتنا يف اهلواء، ثم 

تقبض عليها بباطن يدها:
- يمني يــا أزهار، وأنا من هنا، ونلتقي أمــام الرصاف الكبر: واحد، 

اثنني، ثالثة...
أثناء العد كنت أشد حبال »الستيان« ألركض وحدي، دون أن يشاركني 
صدري اخلضخضــة. ركضت وأنا أملح رؤوس الناس قبل أن أبلغهم، 
ثم يف ثوان يصرون خلفي، ألستقبل رؤوسا جديدة، ووجوها جعدهتا 

الدهشة لرؤية امرأة تركض هكذا يف املول.
رأس أصلع، رأس معمم، رأس بنظارة، فم يتثاءب، كوز ذرة يســقط 
مــن يد طفل، امرأة بنقاب تنظر يف كيســها، رجل يعدل بنطلون ولده، 
كــف منفرج األصابع يدور قرب رأس امرأة، تنظر إيل وتشــر بعالمة 
اجلنــون... اجلميل أنني مل أدقق يف أي حذاء كعاديت يف امليش، يبدو أنني 
كنت أركض برأس مرفوعة. أنا بدائية يف الركض بنفس مقطوع وأقدام 
طائشــة، وبعذري طبعا فالنســاء ال يركضن، هن يمشني ويف أحسن 

األحوال هيرولن، لكن ما من عباءة تركض هنا.
مل يكن قد مىض ســوى ثوان منذ وصلــت للرصافة يف الدور األريض، 
حني ملحــت رنيم قادمة وكأن مســا أصاهبا. تضحــك وهي جاحظة 
العينني، فيام طرحة شعرها تتطاير خلفها،كدخان متقطع لقطار مرسع. 
رأسها متأخر للوراء قليال عن كتفيها، وأنا أسمع ضحكاهتا العالية من 
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مكاين.
كانت هذه اللحظة التي تصعب عيل إطالتها مع كل هذا الركض... هي 

ذروة نصيب قلبي من الضحك يف هذا املول.
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جمموعة ســوريات انسكبن من مسلسل باب احلارة إىل قلب سدرة منذ 
عرش دقائق، إحداهــن بفم كبر جيربك عىل مراقبته وهو يتحدث طوال 
الوقت، مع ثالث أخريات يصغني إليها باهتامم، بينام اخلامســة ممسكة 
هباتفها، وتتلقى للتو أخبارا عن »حي الصاخور«، الذي تتســاقط بيوته 

فوق رؤوس ساكنيه بحسب كالمها.
- اهلل جيرنا..  اهلل جيرنا ِم ّجاي.

باخلطأ أعادت صاحبة الفم الكبر قلم الشــفاه إىل رف كحل العيون. 
تفهمت هذا االرتباك، وحتركت ألعيد قلم الشفاه حتت صورة ضخمة 
لنصف وجه »آيشــواريا راي«. مل تنتبه السيدة حلركتي، كانت مشغولة 
بتتبــع خطوات صديقتها املمســكة هباتفها، وهــي تتحدث ومتيش يف 

سدرة:
- ويل َع قامتي ويل ع قامتي... اهلل يئرجينا فيك يوم يا بشار الكلب.

هذه العبارة كانت حمفزة للثالث الصامتات منذ دخلن سدرة:
- آمني يا رب... آمني يا رب العاملني.

 أمــا صاحبة الفم الكبر، فكانت ممســكة بغرضني هذه املرة، وضعت 
كال منهــام يف مكان اآلخــر، وهبذا الترصف صار هلــا رصيد وافر من 
األخطاء، مما دفع رنيم للتأفف وهي تعيد كل يشء ملكانه. خرجت من 
تلقت االتصال، وتبعتها الثالث الصامتات، وبقيت صاحبة الفم الكبر 
مرتكبة األخطاء، ثم حني تأكدت من بعد صديقاهتا عن ســدرة، ألقت 
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بنفسها عىل طاولة احلساب وهي تقول:
- َباهلل حاســبيني ع قلم الشــفايف والكحلة، وهالعطر، واستعجلييل 

حالك من شان أهلل.
حني مهمت بوضع مشرتياهتا يف كيس ســدرة مع الُكتّيب، مدت يدها 

رسيعا وأخذهتا من يدي وهي تردد:
- خلص.. خلص ما بدها كل هاألكياس، بخبيهن هاّل بالشنتاية.

كعادة رنيم يف احلكم عىل النوايــا، قالت إهنا خجلت من صديقاهتا. مل 
ترد أن تشــرتي أمامهن أدوات زينة، بينام األخرى تتلقى أخبار الدمار 
عــن حيِّهم، لذا انتظرهتن ليخرجن، فاحلي أوىل من امليت، بينام أرى أنا 
أنه مع ســرة املوت ربام رأت أنه ال حاجة هلــدر الوقت يف التعامل مع 

األكياس. 
كان لعملتنا املعدنية نفس رأي رنيم...
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ماذا يعني أن تصنع بداخلك وشــاًم رسيًا، ترمي فيه قصًة حمرمًة يقتات 
قلبك عليهــا، ثم ترتب أثقال عمرك كأن شــيئًا مل خيتبئ فيك، ولفرط 
حرصــك أال يلحظه أحد، مل تعد ترى ســواه، ولفــرط انحنائك عليه 
توجعه بالكتامن... هــذا ما كنت أكتبه يف دفرت يوميايت وأنا أتذكر رجل 
األســتوما الذي التقيته قبل أكثر من شــهر أمام باب ســدرة، قبل أن 

تقاطعني أحالم:
- الواطية ... الواطية!!

- من يا أحالم؟ خر!
غادرت رسيرها وهي تدس هاتفها يف جيب بجامتها املقلمة، ويبدو أهنا 
ســتنهي وشوشة »الواتساب« بمكاملة عاجلة، هذا ما ظهر يل من تلفتها 
جهــة األبواب املفتوحة عىل الصالة. عادت بعد نصف ســاعة، أهنيت 
خالهلا كتابة صفحتني يف دفرتي. رمت هباتفها مرة أخرى، وهي تسب 

احلظ واحلياة والعادات.
- أحالم فهميني!

مل تســمح يل بتتبع آثار تلك التي صدقت أهنا صديقة... هشت صويت 
بيدها واســتدارت يمينا جهــة اجلدار من رسيرهــا. اعتربت جتاهلها 
بمثابة إهانة يل، لذا نمت. استيقظت ربام بعدها بساعتني عىل أنني أنف 

أحالم،  وهو يسيل يف حضن املناديل:
- أحالم!!
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ناديتها وأنا أنتقل مــن رسيري إىل رسيرها، فتحت ملبة صغرة عرجاء، 
تقف بني رسيرينا و تتكدس حتتها حزم بنس شــعر بمقاسات متعددة. 
أسى عينيها وأنفها الالمع مع هذا الضوء اخلافت، ذكرين بام فعله سقوط 

األمطار عىل مدى ساعتني فقط يف جدة.
- أوووه... األمر كبر هلذه الدرجة يا أحالم ؟ 

ال أعرف ما الذي خطر ببايل حني قلت هذا، لكن أحالم تعرف:
- ال... ال فقدت رشيف، وال حامل يا أزهار، وجو املسلسالت الرتكية 
هذا دعيه ألمي! هذه مشكلة خاصة مع صديقة وأعرف كيف أحلها!!

أطلقْت رساح هذا الكالم يف ثــوان، ثم جرت حلافها من حتت فخذي 
برسعة، وهي تغطي كتفها، وتفرد جسدها عىل رسيرها.

هذه طــردة.. وال عجــب أن تترصف معــي هكذا، فمنــذ البدء كنا 
أختني تنتميان جلهتني خمتلفتــني، متاما كحال هذين الرسيرين. هي ابنة 
املارشميلو وأنا ابنة أيب أكثر. أكربها بتسع سنوات، ومل نحاول تقليص 
هذه املســافة، إال بلعبة واحدة مشرتكة بيننا. قمت إىل رسيري، بعد أن 
أدرت ظهري هلا. متددت وأبقيت عينــي مفتوحتني، وأعلم أن عينيها 

ساهرتان كذلك.
- مــرة يا أحالم، جاء أيب آخــر الدوام ليقلني إىل البيت، كان حمســن 
ويوسف  يدرسان يف مدرســة قريبة من بيتنا، لذا وحدي كنت أحظى 
بســيارة توصلني صباحا وتعيدين ظهرا. صعدت إىل الســيارة وكنت 

غاضبة جدا، وتقريبا بدأت بالبكاء.
صمتُّ قليال ألحتسس صوت أحالم إن كان الزال معي:

- كنت يف الصف الســادس حينها، أقرب صديقة لدي يومها هي بنت 
جراننا ســهام. كررْت كالمي هلا لصديقة أخــرى، والصديقة كررته 
للفصل كله. وهكذا يف ظرف ثالث حصص انترش ســؤايل الفضويل، 
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الذي مهســت به هلا يف طابور الصباح: هل كان والدا ســهام ينامان يف 
غرفتني منفصلتني كحال والدينا؟!

اعتربت صوت متخط أحالم، صيغة ظريفة لتقول يل اكميل القصة:
- يف فســحة الصالة بنفس اليوم، نادتني معلمة ال تدرسني وسألتني: 
تعرفــني ما جزاء النامم عند اهلل؟! فام بالك بمن ينم قصص وأرسار بيته 
ووالديه حتديــدا؟ ماذا تتوقعني من عقاب ينتظــره يف اآلخرة عىل هذا 

العقوق؟
خرجت من املصىل حينها، والنار تشــتعل بظهــري. ركضت مبارشة 
لرأس سهام... شــددهتا من شــعرها ورضبتها أمام اجلميع، وأظنني 

حينها كنت غاضبة أكثر، ألهنا أجابتني يف طابور الصباح:
- ال طبعا! كل األمهات واآلباء ينامون يف رسير واحد، وغرفة واحدة 

يا أزهار!
التفت ألتأكد من وجه أحالم، فوجدهتا مرتبعة بوســط رسيرها، أنفها 

مضاء باللون األمحر،  وباقيها مظلم.
- مل يلح أيب كثرا ليفهم ما حــدث يل حني خرجت إليه بتلك اهليأة... 
أزرار كمي مقطوع، وشــعري متطاير، والعرق يســيل حتى من أذين، 

وعىل ذقني خط دم يابس.
سألني مرة واحدة ثم حني بكيت سكْت.

أوقف ســيارته أمام بقالــة قريبة من البيت، والتفــت جلهتي يف املقعد 
املجاور له. أخفض صوت طالل مداح هبدوء وكأنه خياف أن يضايقه .

دون أن يوبخني عىل موضوع الرس، الذي عرف به من املرشدة الطالبية 
التي اتصلت بأمي، قال وهو يلم شعري املتطاير للخلف:

- يا أزهــار، يف املرة القادمة حني ختتاريــن صديقة جديدة لك، راقبي 
املســافة بينكام قبل أن تثقي هبا متاما، راقبيهــا بحذر الذئب، نعم بحذر 
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الذئب. ألنك إن أخفقت... أقول: إن أخفقت يف اختيار أول صديقة، 
ســتتذكرين هذا الذئب يف كل صداقاتك التاليــة حني تكربين. عواءُه  

حتديدا هو ما ستتذكرينه، عندها سترصخني بأعىل أملك:
-  آأأوووووه... ماذا فعلُت بقلبي!

قلد أيب صوت الذئب يا أحالم!!
- كميل!!

- رفع رأســه مغمض العينني. كان عنقه األســمر مبتال بالعرق، وياقة 
ثوبــه ناصعة البياض لكنها مبلولة باملاء. جيــوب أنفه تتحرك والعواء 
يصعد من قلبه. مل يكن يتحدث بصوت برشي... كان يعوي يا أحالم! 
يريد مني أن أفهم الدرس جيدا، وأقســم أن عينيه كانتا تلمعان كعيني 

ذئب، فهو أيضا خانه االختيار يف زواجه!
- أمــي تقول يا أزهار أن جينات الســمنة عنــدي موروثة منها، وهي 
مصابة هبا ألن أيب كان يشــرتي هلا أدوية فتح الشــهية، ألنه حيب املرأة 

املربربة، وأن هذه األدوية هي من دمرت غددها، وغددي معها.
- تكرهينه هلذا؟

- ال أتذكره جيدا... ال أكرهه وال أحبه..
هزة أرضية أصابتني وحدي يف هذه الغرفة، لردة فعلها الباردة بعد هذه 
القصة. لكنها يف ســن حرجة، لذا ما كنت ألقسو عليها وأوبخها، عىل 
العكس قدرت أهنا جتد يف هذه الكذبة، التي اخرتعْتها عىل لســان أمي 
تربيرا مرحيا أمام زميالهتا، لذا هي ختطرين اآلن باملعلومة ألكون جاهزة 
يف حال أتت السرة أمام إحداهن، خصوصا أننا سنلتقي هبن يف عرس 
للجران، جتهزْت له بفســتان الزال بني أيــدي اخلياطة. لعل هذا هو 

سبب بكائها وقلقها أيضا!
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خيطر ببايل اآلن ما خيطر ببال السامء من أمنيات  ... يٌد ترفُع هبا الغامم 
إىل منتصف ساقها، وقدٌم هاربة.
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ــبا ألن ألتقي احلب صدفة، ال أقرأ يف سدرة إال الفواتر، لذا أمحل  حتسُّ
املجالت التي أقتنيها من السوبر ماركت بالطابق السفيل من املول، وال 
أتصفحها إال يف البيت. كنت أوشــك عىل النزول، ألشــرتهيا بعد هذا 
اجلرد الطويل الذي قمنا به أنا ورنيم يف الفرتة الصباحية، والتي نختارها 
ألن الزبونات يكن فيها أقل. مر رجل من أمام باب سدرة  املفتوح، كان 
قريبا للحد الذي حتركت معه أجراســنا املعلقة عىل مدخل الباب، فيام 
صوت بصاقه يتكرس عىل بالط ســدرة. ال أعرف ملاذا اختار أن يبصق 
داخل املحل هكذا، وهو حيوقل ويستغفر؟! كنا جالستني عىل األرض 
حتيطنا األوراق والكراتني، حني تناثرت البصقة عىل الســراميك قريبة 
جدا من مكان جلوســنا. أنزلت به رنيم من مكاهنا أقبح الشــتائم، أما 
أنا فــال... لعلمي أن لدى بعض الناس الكثر من القذارة يف أفواههم، 

وعليهم أن يتخلصوا منها، قبل أن تصيبهم بالتسمم.
فجأة قررت رنيــم أن تلحق به للخارج. حاولت أن أمنعها بســحب 
عباءهتا لتعود ملكاهنا قريب، لكنها حلقــت بالرجل الذي مل يتجاوز حمل 
»أبــو تركي« املجــاور لنا. كان صوهتام قريبا جدا، أســمع شــتمها له 
بوضوح، ورده عليها متهام إياها باجلنون والعته... الغريب أن كل هذا 
حدث بدون أدنى حماولة مني للنهوض من مكاين وســط هذه األوراق 

والكراتني.
لفض نزاع رنيم والرجل الباصــق، تعاون بكر رجل األمن، مع حامد 
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جارنا يف حمل األحذيــة، وانضم هلام الحقا خمتــار الرجل األكثر أنوثة 
مني، والذي يبيع يف »كشــك« اإلكسســوارات. ميزت أصواهتم من 
مكاين عىل أرضية ســدرة. كنت مرتددة بــني أن أقوم أو أال أفعل، وإن 
كنت يف صف أال أقوم من البدايــة، بعكس ما أومهت نفيس به لبعض 
الوقت. تشــاغلت بورقة كانت يف يدي، وجــدول مألته باألرقام. مل 
أعتد املشــاركة يف شــجارات أمي مع والدي من قبل، وال إخويت مع 
أمي الحقا، لذا مل أحتــرك من مكاين. حتى هذا الوقت مل تفارق وجهي 
االبتسامة وتشــهد عيّل هذه املرآة. أزحت ركبتي قليال عن طريق رنيم 
التــي عادت بعد مخس دقائق من خروجهــا من هنا. ركلت دون قصد 
منها كرتونا كنت وضعُت فيه للتو عبوة مرشوخة لظالل أعني، سجلتها 

يف اجلدول حتت خانة »تالف«، وهاهي اآلن أصبحت تالف مرتني!
جلست رنيم خلف طاولة املحاسبة، والزالت بكرة الشتائم تنفرط من 
فمها. أنفاسها تعلو وهتبط وكأهنا مل تروض بعد عىل املكوث يف صدرها.

- اهدئي يا رنوم.
قلــت هلا هذا وأنا أرفع ورقة انتهيت منهــا، وجيب أن تذيل بتوقيع من 
املوظفتني يف املحل عىل البيانات املسجلة يف اجلدول. ما إن قلت اهدئي 

ورأت الورقة يف يدي، حتى ثارت يف وجهي:
- أين كنِت؟

مل متهلني ألجاوب عىل سؤاهلا.
- كنِت تكملني اجلــرد؟ مل تتحركي من مكانك حتى يا باردة، يا أجبن 

خملوقة عرفتها!
حتــى اللحظــة مل أكن أعرف أن عينــي رنيم  تصر هبذا االتســاع إذا 

غضبت.
- وسدرة؟ هاه؟ فكرِت هبذا قبل أن تسأليني أين كنت؟
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مل أستطع جماراهتا يف حدهتا، لذا أخفضت صويت وأنا أقوم متجهة إليها:
- طبعا صعب نرتك املحل فايض من موظفاته يارنوم!

نظرْت إىل وجهي، ثم أشــارت بســبابتها إىل يمني سدرة، حيث املكان 
الذي حدث به الشجار:

- أنا صديقتك ال ســدرة!! كان يفرتض أن تكــوين واقفة معي هناك، 
خرجت من املحل وأنا متأكدة أننا اثنتان، لذا مل ألتفت للخلف حتى!

- حصــل خر رنوم، اآلن ســتحصلني عــىل أفضل قهــوة من يدي 
»سايمون«، وبدون قرعة يا ستي!

ســحبت الكريس ألجلس مقابلهــا، وأنا أضــع األوراق عىل طاولة 
املحاسبة أمامها. طقطقة ركبتّي وأنا أجلس مل تضحكها كالعادة، كانت 

تنظر إيل صامتة.
- البصقة كانت عيل وعليك! وفري القهوة لنفسك يا باردة.

قالــت هذه اجلملــة األخرة بنربة مــن اختذت قرارها بتــأٍن قبل هذه 
اللحظة، ثم خرجت من خلف طاولة املحاســبة، وغادرت سدرة قبل 

موعد انتهاء الدوام بأكثر من ساعة:
- رنيم!! هذه مزحة؟ بنت!!

هذا آخر ما قلته هلا قبل أن خترج. كنت أعرف أهنا ال متزح، لكنها اجلملة 
الوحيــدة التي ظننت أهنا قــد تربئني من الذنب أمامهــا. احلقيقة كان 
الصواب واخلطأ أكثر وضوحا حني كنت طفلة، كام الفرق بني فســتان 
“منفوش” ومريول املدرسة، ومنذ كربت صار كل ما حويل يشبه بعضه 
كـ“بنس” الشعر، عبثا تفرق بينها. مل أستطع اللحاق برنيم خارج سدرة 
قبل قليل، ألننــي الزلت ال أعرف هل كان علينــا أن نتجاهله ونبقى 
يف املحــل، أم نخرج ونلوم رجال بصق يف حملنا، ونلم الناس حولنا من 
أجل بصقة يصعب إثباهتا يف حال أنكر الرجل؟ وربام حينها حصلنا عىل 
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بصقة أخرى ومبارشة عىل الوجــه، ال كتلك التي متددت عىل األرض 
وتبخرت!

)كم نعجز نحن معرش املرآيا عن فهم شــيئني يكثر منهام الناس: مسح 
أســطحنا بأكاممهم، رغــم كل القامش من حوهلــم! واألمر اآلخر هو 
التشبيهات: كفستان، كبنس، كشمس ،كشال... ملَ ال يتكلمون مبارشة 
كام نمنحهم نحن صورهم مبارشة!! حســمت موقفي جتاه هذه البنت 
منذ البداية، فهي قبيحة متخاذلة وترتدد حتى تضيع كل فرصها. تأكدت 
اآلن أهنا بال كرامة، فرغم جتاهيل هلا، إال أهنا واقفة أمامي بشفاه بيضاء، 
مل تتوقف عن الثرثــرة إيل منذ خروج رنيم غاضبة منها قبل هذا األذان. 
حتى غالية حسمت رأيي جتاهها، منذ سمعتها تروي النكات البذيئة ثم 
تســتغفر اهلل، لكن طبعا من هيتم برأي مرآة؟ سيقلن: شؤون نسائية ما 

شأن الزجاج هبا(.
الساعة السادسة مســاء، اليوم هو األكثر ضجرا يف تاريخ البصق كله. 
واقفة وحدي يف ســدرة ومتيقنة أن رنيم لن تأيت لدوام الفرتة املسائية، 
واألسوأ أنني الزلت أنتظرها. ال أريد أن أفكر بعدد األيام التي يمكن أن 
تتغيب فيها عن سدرة. هاتفها مغلق من بعد صالة الظهر، وآخر ظهور 
هلا يف »الواتســاب« كان العارشة والنصف صباحا، أي حينام كنا نجرد 
مقتنيات ســدرة عىل هذه األرضية. لعنتهــا ولعنت غضبها املتعجرف 
وأنا أغلق ســدرة وقت صالة املغرب. الرغبة يل يف العودة بعد الصالة 
مبارشة إىل هنا، لذا صعدت لقســم املطاعــم واملقاهي. اخرتت أصغر 
املقاهى وأكثرها عتمة، وجلســت أفتش يف الئحة املرشوبات عن نوع 
مل أجربــه من القهوة، ثم بعد عرش دقائق من التفكر، خشــيت فيها أن 
أطلب شــيئا ال أعرف أن أنطق اسمه أمام«اجلرســون« فطلبت ما أنا 

معتادة عليه »قهوة تركي باحلليب«، مع قطعة كوكيز بالشوكالته.
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وصلني طلب غر الذي طلبته، رائحة “التويف” تفوح منه، فأخذته دون 
اعرتاض. عىل الطاولة املجاورة ما يشدين أكثر من الطلب الغريب عىل 
طاولتي.كانت هنالك سيدة تدخن السجائر، وتتحدث عن ِجدة كفرد 

من أفراد عائلتها:
- يا رجل... إهنا  تترصف مع أهلها  هذه األيام كأم ختفي احللوى عاليا 
عن أطفاهلا، خوفا عليهم مما حيبون... ِجّدة تعلم أننا نحب املطر، لكنها 

حتجبه عنا.
- يا أهلل... حتى جدة هي أم أكثر من أمي!؟

رضبْت الســيدة رضبتني عىل طاولتها حني انفعلت يف النقاش، فالتفت 
نفس اجلرســون الذي أحرض يل طلبا غر طلبي قبل قليل، ذهب باجتاه 
السيدة متحمسا، ووقف فوق رأســها، رافعا ورقته وقلمه ظنا منه أنه 

سيسجل طلبا جديدا هلا، لكنه رسعان ما مىض وهو يعتذر.
ضحكت الســيدة املدخنة لشــاب جيلس معها ويبدو أنــه ولدها، أما 
اآلخر ذو الشــعر األبيض فهو زوجها بالتأكيد، ألنه مشغول عنها متاما 
بأكل البيتزا، مرة بالشــوكة والسكني، ومرة بيده. كنت قد ملست مرآيت 
يف حقيبتي ألخرجها، لكنني مل أفعل، وأعدت الروج أيضا الذي ســبق 
وأخرجته أثناء مزاح الشاب مع والدته. نزعت يدي من حقيبتي هبدوء، 
حني مألت ســيدة حامل الكريس الذي كان فارغا قرب الشاب، وهي 

تتأفف: 
- خلينا نميش حبيبي، احلامم هنا مزدحم جدا وقت الصالة!

 
)انتهت صالة املغرب، وكل املحالت التي أمامي ُفتحت، وهذه الثقيلة 
مل تعــد للمحل بعد! ثم تتعاىل عىل رنيم بأهنا هي من تلتزم بمواعيد فتح 
سدرة أوال! مرت سيدة ألصقت وجهها بالباب الزجاجي، ثم حدقت 
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من خلف الزجاج بمقتنيات سدرة. أريتها حني وصل وجهها الفضويل 
إيل انعكاســا قبيحا هلا، فعادت للخلف مصدومة ومستاءة وهي تعدل 
طرحة رأســها ثم مضت. أكره أن تتزاحم السيدات هكذا يف املمرات، 
فهــذا يعيق إحدى أهم متعي الكربى التي عــودت نفيس عليها، وهي 
مراقبة  الــرأس املطل أوال من الــدرج الكهربائــي الصاعد. لو كنت 
أستطيع أن أوصل رسالة إلدارة املول، لطلبت أن يطبعوا صورا من عدة 
زوايا، للدرج الكهربائي عىل مجيع أكياس املشرتيات من هذا املول. قد 
ال يصدق البعض مدى املتعة اجلاذبة ملن يراقب البرش عىل هذه الســالمل 
الكهربائية. لرنيم رأي مشــابه لرأيي هذا، فمــرة دخلت للمحل وهي 
ختربنا بلهفة أهنا حني كانت صاعدة عىل الســلم الكهربائي فور دخوهلا 

املول، حدث هلا ما أعادت متثيله لنا:
مدت يدهيا بشــكل متعاكس، وكأهنا تقلد بكفها األيمن حركة الدرج 
الصاعد، واليد األخرى متثل حركة الدرج اهلابط، وهي تلح عىل أزهار 

بأن تركز يف حركة يدهيا املتعاكستني:
- ُســلامن كهربائيان َقادامها... هي لألعىل وهو لألسفل. طبعا مل يكن 
غريبا أن تتالمس أصابعهام يف املنتصف، لكّن فزعها أضحكُه وضحكتُه 

أعجبتها.
مالت عىل الكريس وكأهنا تدوخ وهي تبتسم للسقف، وتغمض عينيها. 

طبعا فهمتها أنا فورا، لكن الغبية أزهار أخذت وقتا ثم قالت هلا:
- وكيف عرفت يا عبقرية أن ضحكته أعجبتها؟

أخذت تدفعها للخلف ويدها أسفل عنقها ومتثل أهنا ختنقها، يا أهلل كم 
نكــره نحن املرايا املزاح باليدين! ثم قالت رنيــم  األمر الذي فهمته أنا 

بدون جهد حتى.
- ألهنا أنا يا أزهار!
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يومها قالتها املاكرة وهي تغمز، وتعض قصاصة ورقة خمصصة، ضمن 
قصاصــات صغرية أخرى، لتجربة عينات العطور عليها. أرخت يدهيا 
عىل جانبيها، وتركت الورقة معلقة يف فمها. نقرت وجه أزهار هبا وهي 

تالعبها، وتعض الورقة كي ال تسقطها:
- كانت أنا يا أزهار.

أعتقد أن لعاب أزهار قد ســال وهي تراها تفعــل ذلك، ألهنا هرعت 
بعدها إيل، ووقفت أمامي متسح قطرات ماء تكومت فوق زغب كثيف 

حتت أنفها(.
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احليــاة تذهب مكتنــزة إىل كل مكان، وحني تصــل إىل بيتنا، تكون قد 
تدحرجــت من قمة العــامل إىل حدودنا، واســتنفذت كل طاقاهتا، لذا 
تكتفي بالتحدث إلينا بفتور. هذا ما أشــعر بــه كلام أدرت مفتاح باب 
شــقتنا، لينشق الباب عن وجه أمي، جالسة وســط الصالة عىل الكنبة 
البنية املشــجرة، املائلة لليســار بفعل تلك الفجــوة يف منتصفها، فيام 
األطباق تتكدس أمامها فارغة متاما، وهي منهمكة يف متابعة مسلســل 
خليجي هذه املرة. يمكن أن تعرف الكثر عن أمي من خالل مسلسالهتا 

التي تتابعها، باستثناء شهر رمضان، الذي تتابع فيه كل يشء تقريبا.
دخلُت بيتنا الســاعة احلادية عرش والنصف ليال. مل تسألني ملَ تأخرت، 
ومل تلحظ مثيل أن أختي تأكل أظافرها، وتكدســها فوق صدرها وهي 
شــاردة الذهن قرهبا، وربام  لوال جميئي ملا تذكــرت أحالم أهنا بحاجة 
لدخــول احلامم، فقد قامت إليه فور وصويل. أما حمســن فقد كان يأكل 
البامية بامللعقة، وأتوقع أن رائحة اخلبز املحرتق، التي اســتقبلتني فور 
دخويل من باب شــقتنا هي الســبب. نظرُت إىل أمي مطوال علها ترفع 
رأســها وتنظر، لكنها كانت قد نقلت اهتاممها مــن التلفزيون هلاتفها، 
وهي حترك شفتيها لتقرأ ما تكتبه يدها، ويمكنك بدون أي جهد أن متيز 

أهنا تكتب اآلن:
- ال يا شيخة!!!

وحيدة أنا يف هذا البيت، كحــال كل واحد يف هذه الصالة. لذا وفرت 
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عىل نفيس وعليهم إعادة  قصة البصقة صباح يوم األمس، وغياب رنيم، 
ثم عميل يف ســدرة وحيدة ليومني، وأخرا تعطيل مع بعض الزبونات 
مساء اليوم، بســبب عطل طارئ أصاب جهاز السحب. محلت غازي 
وسيارته سبب تأخري، وصّدق حمســن تعلييل. أخرجت بسكويتا من 
حقيبتي، وكتاب »كيف تكســب األصدقاء وتؤثر يف الناس«. متددت 
عىل كريس أيب املنقول من مكتبه منذ ســبع سنوات، وبدأت بالقراءة يف 

الصالة، دون أن يزعجني شجار املمثلة وخادمتها عىل الشاشة.
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مســحُت املرآة القبيحة يف سدرة، وغرت اللمبة املعطوبة فوق رأسها، 
اســتبدلت الفواحات القديمة عىل األرفف باثنتني من املستودع، أثناء 
ذلك كنت أتذكر كيف كنا نكرس ألعابنــا، ثم نفتش عن كبر يصلحها 
لنا، ربام هلــذا كربنا ونحن نخلط بني قلب ولعبة، فنكرس ما ال جيرب، ثم 
نستمر يف بحثنا عمن ُيِصلُحه لنا. أظنني كرست شيئا يف قلب صديقتي، 

هذا ما يقوله جتاهلها وغياهبا ليومني، وهذا هو اليوم الثالث يف أوله.
- هاي... صباح اخلر

- أهال، صباح األنوار تفضيل، بَم أساعدِك ؟
تذكرت وجه هذه الســيدة، جاءت إلينا منذ مدة، لكنني لست بمزاج 
جيد للكالم معها اآلن حول هذا. ليس باســتطاعتي أن أمخن هلذه املرأة 
رائحة، لذا هي حتت خانة الروائح احلمراء يف جدول أنفي وأنف رنيم.

- عندكم اإلســفنج املعطر الذي يوضع حول العنق، هذه اإلسفنج الـ 
... أمممـ .

كانت حترك أصابعها يف مربعات كثرة يف اهلواء، غر واثقة من شــكل 
طلبها. هذا يعني أهنا مل جتربه بعد، إذًا هي من النوع الذي يسهل إقناعه 
بأي بديل، لكن حلسن حظها أن طلبها موجود. تقدمت منها حاملة بني 

يدي الكامدة، وبالصوت الذي أبيع به قلت هلا:
- مــا عليك إال إزالة الكيس عن الالفندر املعطر املضغوط يف الداخل، 

ووضع اإلسفنج يف امليكروويف ملدة دقيقة واحدة، ثم استخدامها.
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قلبُت الكامدة بني يدي قليال، ثم ابتسمُت هلا وأكملت:
- بعضهم يســتغل كوهنا إســفنجة، ويضيف هلا ملح حامض اخلليك 
النقي، ليساعد عىل امتصاص التعب من اجلسم، هذا يرسع من فعاليتها.

صويت التسويقي الذي وصلُت إليه منذ مدة يعمل بنجاح.
كنت قد بدأت أرشح هلا أن تفاوت الســعر بني القطعتني اللتني أمحلهام 
يف يدي، هو بسبب أن غالف احلرير أغىل بفارق مخسة وعرشين رياال، 
عن غالف املطاط حول اإلسفنج، إال أهنا قاطعت كالمي وكأهنا مل تكن 

تسمعني:
- كان يف هذا الفرع بنت بعينني خرضاوين بســم اهلل ماشاء اهلل، مجيلة 

جدا!
فتحت يدهيا بشكل دائري.

 - وجهها أبيض مدور، كانت هنا يف مكانك صحيح! أذكر أن لســاهنا 
يقطر عسل!!

ورغم أن جواب ســؤاهلا عندي، إال أنني فضلت أن أســتكمل معها 
اللعبة إىل هنايتها...

- طويلة؟
- ال ال، كتكوتة!

- وهل كنت أنا معها !؟
- ال طبعا.

- ال!!
أنا لست صاحبة الوجه الذي مل تنسيه، لكن لعيل صاحبة اللسان الذي 
يقطر عســال!! هذا بالضبط ما أردت أن أقوله للسيدة صاحبة الرائحة 

احلمراء، لكنني فضلت أن أقول:
- احلقيقة ال أعرف عام تتحدثني! ربام تقصدين فرعا آخر.
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ســبقتها لطاولة املحاسبة، ثم وضعت أشــياءها يف كيس. أسقطت فيه 
الُكتيــب األقدم ملنتجاتنــا، ال الذي صدر حديثا، ورغم أهنا تســتحق 
هدية من ســدرة، ألن قسيمة رشائها جتاوزت مئتني ومخسني رياال، إال 
أين تغاضيــت عن هذه اهلبة، وتركتها تذهب دون أن أقول حتى كلمتي 

املعتادة:
- خلينا نشوفك.

ارحتت كثرا لترصيف هذا مع السيدة، ربام ألن هذا اجلحود لرنيم يصون 
حضوري، فأنا أيضا كنت هنا حني جاءت كام تقول قبل شــهرين! أال 

يبقى بذهن الناس إال الوجه الفاتن، ذو العينني امللونتني؟
)وتســمي هذا متســيحا؟! كل هذه البقع عىل بلوري وتظن نفسها قد 
انتهت مني! لوال أننــي أرى معاناهتا منذ يومني، وهي حتاول أن تتمرن 
عىل صحبة نفســها بدون وســاطة رنيــم، لقلت ما هو أكثــر، لكنني 
سأتغاىض هذه املرة. صبغت الثقيلة خالل الساعة املاضية كل أظافرها، 
حتى أظافر قدميها، ماذا لو دخلت زبونة وهي متخشبة هكذا؟ علام أن 
طالء األظافر ال جيف رسيعا حني تكون املرأة وحيدة، كل هذا ألن ذات 
الرائحــة احلمراء مل تتذكر وجهها!! مل تكــن أزهار يوما أمرية ومع هذا 

تنتظر قبلة طوال الوقت، ثم تغضب إن مل حتصل عليها.
تفصل السالمل الكهربائية سدرة عن حمل املالبس األوروبية املوازي هلا. 
يف اجلهة املقابلــة لوح زجاج تقف خلفه دمية بيضــاء عارية، تتكوم يف 
ركن بعد أن انتزعوا عنها فســتاهنا، وشال عنقها. تركوها مائلة وعارية 
يف أقىص اليمني من الواجهــة الزجاجية، رغم أهنا هي من حتث الزبونة 
عىل رشاء الفســتان!! هذا أكثر ما نكرهه يف بنــي البرش، فإن منحناهم 
عيوهبم غضبوا علينا، ويف بعض األحيان يبصقون علينا كام حيدث معنا 
نحن املرايــا، وإن أريناهم ما قد يبدو مجيال عليهم جردونا منه، كام حل 
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هبذه الدمية العارية أمام املارة! صدق جدنا أول ألواح الزجاج حني قال: 
أمر البرش كله سوء.

عىل بعد ُسلمني كهربائيني وكشك إكسسوارات، خرجت رنيم من بني 
سواد العباءات، بوجه يلتهم يف طريقه إىل هنا كل الوجوه. كانت أزهار 
ال تزال تقف حتت أجراس سدرة، حاملة يف يدها منفضة الغبار. ال أرى 
وجهها من هنا، لكن ظهرها صعد وهبط ببطء يف تنهيدة ارتياح طويلة.(
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قد أكون ممن ال تتلفت كثرا وهي متيش يف املول، لكنني أســمع كل ما 
أمر به، وأعتمد االبتســامة حتت النقاب جوابا عىل بعض ما أسمعه يف 
الطريق لســدرة، فاليوم مثال سمعت امرأة تتحدث هباتفها، وهي متيش 

ممسكة بطفلتها:
- فرحِت قلبي يا مشــاعل، فأنا من مدة طويلة مل أسمع أحدهم يقول 

استجاب اهلل لدعويت، مبارك عليك.. مبارك.
استغفرت هلا، وابتســمت حتت نقايب تضامنا مع اخلرب املفرح ملشاعل. 
ســيدة أخرى ممتلئة اجلســم، مــرت بقريب وهي تصف طريقة ســلق 

املكرونة المرأة متيش بجانبها، وتبدو أصغر سنا منها:
- ال طبعــا... ال ُيغطى القدر الذي تســلق فيه املكرونة أثناء الســلق 

هنائيا يا عبيطة!
هذه السيدة هلا نفس أسلوب أمي يف الرشح. افرتقت عنهام حني صعدتا 
السلم الكهربائي، بينام ممتلئة اجلسم كانت تفرد يدهيا كمصفاة... يبدو 
أهنا وصلــت ملرحلة غرف املكرونة من املاء. أخذت طريقي من الدرج 
العادي نحو الدور الثاين، وكالعادة مــا إن وصلت الدور الثاين، حتى 
اســتقبلني معرض مفتوح اليدين، متساهل جدا أمام املارة، لدرجة أنه 
يستقبلهم بمالبس داخلية. هذا هو معرض »غسق« أو معرض »وجع 
قلب« كام تســميه غالية، املعرض الذي كلام مررت به أشعر أن بداخيل 
خشــب عود يتصاعد دخانه ومل يصعد عطره بعــد، لكنه كان ال يزال 
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مغلقا، فالساعة مل تصل الرابعة والنصف بعد.
- هاي زهرة، عندي بضاعة جديدة اآلن وصلتني، تعايل ألستفتح بك.

ضم يديه مرحبا يب، وصار حيرك أصابعه كلها للداخل بمعنى: تعايل... 
اقرتبت من كشــكه وأنا أضحك للطفه البالغ، فمختار ودود جدا، وال 

أشعر بحرضته أنني أقف مع رجل:
- اسمي أزهار... هذه املرة كم التي أصحح لك فيها اسمي!

- أزهار، أزهار ، أزهار...
وقفت قرب كشكه، وهو يكرر اسمي بصوت مسموع، ويغمض عينيه 
بقوة كمن يسّمع لنفسه ما حيفظه. جربت بعض اخلواتم وكنت أخجل 
وأنا أمد كفي آلخذ منه خامتا يقرتحه عيل، فيده أرق من يدي، ليس عيبا 

يب، بقدر ما هو فيض رقة تعيبه هو.
عاد للخلف قليال، وقال بحامس وهو يضع ســبابته فوق شفته الوردية 

التي تلمع بمرطب توت يشرتيه عادة من عندنا، ويضعه دائام يف جيبه:
- لكســب ود بنت يا أزهار، نصيحتي لك أن جتريب تعليقات وخواتم 

القلوب... تأثرها خطر.
- ود بنت يا خمتار؟ بنت!!!

هــل تناقصت فريص يف الرجال إىل هذا احلــد؟ أم أن مصاحبة صديقة 
مجيلة، جتعل مني مسرتجلة بنظرهم؟!

- احلقيقــة إذ قلناها بصوت عال للبنات، جتيء مع كومة مشــاكل... 
صح يا أزهار؟

تقدم لألمام وهو يقول هذا ويضحك، ظنا منه أنني سأبادله التعليقات 
الســاخرة عن البنات، لكنه عاد للوراء جمــددا، وهو يراقبني وخيفض 
رأســه قليال باجتاه وجهي، ليتأكد من نظريت، والبد أن غضبا ظهر عيل 

من حتت نقايب، ألنه كان مرتبكا وهو يقول:
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- حان وقت ذوقــك يا خمتار، مممممــ تفضيل هذه... مناســبة لك يا 
عروستنا، وهذه قطعة رائعة متأكد أهنا ستعجبك يا بنوته يا حلوة.

مل يكن األمر سهال عليه، فقد شعرُت بمشقته وهو يقول بنوته وحلوة، 
وكان ذلك بالنسبة يل عقابا كافيا له. 

)كان هــذا قبل جميئك لـــسدرة... هكذا تبدأ رنيــم قصصها ألزهار. 
قصــص عن أيام كانت من تعمل معها وفــاء، ومن قبلها أماين وبينهن 
هدى، ومن قبلهــن كلهن كان الرجال وحدهم من يعملون بســدرة. 
تلك كانــت أوقات عصيبة ليــس عيل وحدي، بل عــىل كل املرايا يف 
املحالت النســائية. أزهار من النوع ثابت النظرات، تنظر يف جهة ما ثم 
تنسى رأســها هناك، وباالعتامد عىل قلة وقفاهتا أمامي أستطيع أن أقول 
أن أنوثتها قليلة. مع ذلك ال أذكر أن من ســبقنها يف سدرة قد حظني بام 
حتظى به هذه الثقيلة من حب رنيم هلــا. لذا أقول وبكل ثقة... تكذب 
القصص التي تقول أن احلب جييء بالعرشة وباملواقف الشــهمة، فوفاء 
الزمت ســدرة مدة أطول من مالزمة أزهار حتى اآلن، ومع هذا مل حتَظ 

إال بلقب زميلة عند رنيم.
اللعنــة... أعرف عامذا تتحدث رنيم اآلن، أذكر ذاك اليوم جيدا، يومها 
ســمعت جرس إنذار احلــاالت الطارئة يف املول ألول مــرة، توقفت 
الســالمل الكهربائية واملصاعد تلقائيا، كان إنذارا بوجود ماس كهربائي 
أو حريق. مل تكن رنيم يف حينها فزعة عىل نفســها، ألن إياد كان للتو قد 
غادرها، وكانت يف صميمها كارهة للحياة، أما أنا فكدت أتساقط شقفا 

من اخلوف، فمن سيفكر بإنقاذ مرآة معلقة عىل اجلدار.
لــو أنك يا ثقيلة رأيت مكانا حيرتق قبــل اآلن، لفهمت عوضا عن كل 
هذه األسئلة السخيفة، التي تقطعني هبا كالم رنيم، مدى غرابة أن تري 
امرأة تقف يف وســط املول متجاهلة صوت صافرات اإلنذار... حتدق 
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باجتاه السقف، وتتوسل باكية أمام يشء تراه هي، وال نراه نحن. كانت 
قريبة من هنا... ها هي رنيم تشري جلهة بني حمل احلقائب النسائية، وحمل 
آخر أكرب للعود والعطور الرشقية. مل يكن حمل العود هذا موجودا وقتها 

... يبدو أن رنيم قد نسيت.
كانت السيدة جالسة عىل ركبتيها، تنظر لسقف املول وترى ما هو أبعد 
من الســقف، ترى أبواب جهنم تســتعر أمامها، ونــور اللهب األمحر 
معكوســا عىل وجههــا. كالمها أخافنــا أكثر من صــوت الصافرات 
والدخان الذي بدأ هيبط من قســم املطاعــم يف األعىل، دون أن حيجب 

وجهها عنا.
 - مــاذا كانت تقــول، ماذا كانت تقــول، قويل قبــل أن تدخل زبونة 

يارنيم!!!!
هاهي أزهار بدأت تترف كطفلة، واألخرى تتعمد إثارهتا بالتمهل يف 
القصة، صدقا بدأت أسأم كل النساء بام فيهن رنيم. لتتمهل كام تشاء يف 
رسد هذه القصة، بالنســبة يل كأن احلدث يعاد أمامي اآلن، فنحن املرايا 
ال ننسى شيئا حتى لو بدا للبرش عكس ذلك. كان للمرأة  لسان مقذوف 
إىل الســامء، ويدان متعافيتان لكنهام مصابتــان بالعمى، إذ أهنام ترجتفان 
فمرة تصعدان لألعىل، ومرة تنزالن بمحاذاة البالط.كانت السيدة تقول 

بصوت خمتنق:
- ساحمني يا أهلل، أنت تعلم أنني مل أفكر يف هذا قبل اليوم...

 كان كالمها مجال مرتبكة وناقصة، وهي متد كيسها لألعىل وترجتف! إىل 
هنا كانت تشبه املرايا املحترضة، لكنها حني أخرجت مالبسها، وبدأت 
تقذف هبا نحو سقف املول وتطلب الغفران، حينها مل تعد خطاياها تشبه 

أيا من خطايانا.
محــاالت صدر المعة، قمصــان غريبة، رساويل رفيعــة، وبدلة رقص 
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مرصعــة بمرايا صغرية أو جنيهات. مل يكــن واضحا من مكاين هذا ما 
الذي يلمع حتديدا. تطايرت مشــرتياهتا امللونة أمتارا فوق رأسها، قبل 
أن يبتلعها الدخان األســود يف األعىل. رأيت عائلة مرت من أمام باب 
سدرة وحجبت السيدة عنا، ثم جمموعة نساء يركضن، ثم جارنا حامد 
يف حمل األحذية، ثم مل نعد نرى السيدة، ال أنا وال رنيم التي فاقت أخريا 
من مجودها، وسارعت بإغالق املحل وهي تلحق بآخر عائلة مرت من 

أمام سدرة.
هــذه القصة حتزن رنيم كلــام تذكرهتا، أحيانا تقــف أمامي وهي تنظر 
لعينيها يف زجاجي، جتر جفنها لألسفل، وحني جتحظ عيناها حتل مكان 
اللون الوردي حتت اجلفن صور ذاك اليوم، املالبس املتطايرة، القمصان 
الشــفافة، واللهيب األمحر املعكــوس عىل وجه تلك الســيدة التائبة. 
وهاهي الثقيلة رشدت بذهنها هي األخرى، عىل ما يبدو يل بدأت حتزن 

معنا، فهي أكثر من يتقن البؤس، لذا ال أظنها متثل(.
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لتتعايــش مع قلة احلياة يف هذا البيت، عليــك أن متتلك براعة الصبار، 
حني يتكيف مع ندرة املــاء وخيتزل اجلامل بياضا يف داخله. هذا ما أقنع 
به نفيس كل مســاء، وأنا عائدة إىل البيت، خصوصا مع أم بدون بريق 

وملعان كباقي األمهات.
- البد أن السعادة يف بيتنا تعود إىل ما قبل سبع سنوات، حني كان اهلواء 

هيب من هذه اجلهة.
نظر حمسن باجتاه مكتب أيب بشكل عفوي، رغم أنني مل أرش إليه، ثم عاد 

ينظر إيل بنظرة كثرة التكلف، أرادها صارمة، لكنها ليست كذلك:
- أزهار!

- نعم!! ال أعرف رصاحة إن كانت ســبع ســنني هي  وقت طويل أو 
قصر لنسيان أب، لكن عىل كل حال أكره أن أنساه مثلكم!

نقل نظره بيني وبني أمي:
- رمحه اهلل، وعوضه عن شقاء الدنيا براحة اآلخرة.

ســكتُّ بدوري، ألن كلمة شــقاء الدنيا أصابتني بالعربة. ترحم عىل 
أيب دون أن يرفع عينيه عن ملزمــة جامعية بني يديه، ثم كتب مالحظة 
بقلم يتقطع حربه... مل أر مــا كتبه، لكنه حك برأس قلمه قليال قبل أن 
يبــدأ بالكتابة. كل يشء يف هذا البيت يتقطع كحرب قلم حمســن. ألول 
مرة أحلظ أن ســوادا يتكدس حتت أظافــره، وأن ظهره له حدبة، البد 
وأن ســببها الرئييس، أنه مل حيَظ بأم تنبهه يف صغــره، لكي يرفع ظهره 
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وهــو جالس. التفت ألمي ألعرف إن كان كالمنا غر شــيئا بمزاجها 
املتعكر منذ الصباح، فهي مل تتحدث مع أي منا منذ استيقظت. طبقات 
متدرجة من الشــعر الناعــم يتغر مكاهنا وتتاميــل يف اهلواء، فمروحة 
املكيف موجهة صوهبا. وجههــا األبيض املغمور بني أكتافها، ال يظهر 
منه إال ذقنها وشفتها السفىل. تنقل كفها بني طبقني مملوئني باملكرسات 
ورقائق البطاطا، وتصب شــايا من ترمس أصفر فوق طاولة قرهبا. فيام 
تكتب شــيئا يف هاتفها. أثناء نظري إليها، لفضت بذرة فستق من فمها 
باجتاه اإلناء أمامها، فسقطت مبارشة يف منتصفه! كام ترى... تتمتع أمي 

ببعض املواهب.
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- بحركة تذهب للقلب مبارشة يفرك والدي يديه أثناء تشغيل سيارته، 
وكأن احلرارة ســترسي من جســده خلف املقود، باجتــاه كل جزء من 
أجزاء ســيارته »الفان«. هو ســائق مثايل يفوق كل توقعاتِك خصوصا 
حــني يقول بحيوية: إن أرشف مهنة هــي أن يأمتنك رجل عىل عرضه، 

وأنا أبو كل من تصعد سياريت.
- هههه... لوالدك نظرته اخلاصة عن املهن.

رغم أن رنيم ال تبدو مهتمة، لكنني شعرت برغبة يف تذكر أيب أكثر:
- خيرج كل يوم قبل صالة الفجر... يغســل سيارته بنفسه، وأنا أراقبه 
من الطابق الثاين يف العامرة التي ولدنــا أنا وإخويت هبا، وورثنا إجيارها 
عنــه. يتنقل بني األحياء، ليقل معلمة تلو األخرى، ثم إذا اكتمل العدد 
تــوكل عىل اهلل، وانطلق هبن من جدة الكبرة نحو أطرافها، والتي يبعد 

بعضها أكثر من ساعتني.
- والدك أهنى دراسته يا أزهار؟

- مل يكن يرصخ بأي معلمة نســيت أن ختربه مســاًء أهنا ستتغيب عن 
الدوام غدا... ختييل! مل يعاتب مــن كانت تتأخر عليه يف وقت الظهرة 
ألن صديقتهــا مل تنِه كالمها يف غرفة املعلــامت، فكلهن كن صغرات 

بالنسبة له، خيطئن يف حقه، ويغفر هلن ألنه األب!
- رمحه اهلل...

- مل نلحــظ أنــا وإخويت أن لديه غــرتا كثرة متشــاهبة متاما، إال حني 
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تصدقت أمي بكل مقتنياته، كردة فعل عىل موته املفاجئ. حقيقة كانت 
رضبة قاســية هلا يارنيم، موته كان رده الوحيد عىل كل حواراهتام التي 

ظل صامتا فيها لسنني طويلة.
خلعت رنيم طرحة رأســها، وحنت وجهها باجتاه صدرها، فانسكب 
شعرها الكثيف ليغمر جزءها العلوي كله. ال أعرف ملَ ذكرتني حركتها 
بأيب حني ُيدور طاقيتــه املخرمة بفن بني أصابعه، ثم يملؤها برأســه، 

ويضع الغرتة فوقها بدون عقال عليها...
- أيب يا رنيم  رجل أسمر نحيل جدا، بمالمح عادية، وبتجعيدتني حول 
فمه، ال تظهران إال إذا ابتســم، لكن وجهه من ذاك النوع الذي تقولني 
عنه من أول لقاء بينكام: ارحتت له. هو مــن اآلباء الذين يقلقون كثرا 
إذا ارتفعت حرارة أحد أبنائه، يوســوس ويتوقع األسوأ، وجيول أروقة 
الطوارئ متشككا يف وصفات األطباء. جيلس بقرب رسير املريض منا، 
ليمزح معه وهو يعض أصابعه بلطف، رغم أنه يكرمش عينيه ويتشنج 

وكأنه سيقضمها بشدة، ويقول للممرضات:
- هات مرشطا ... لدينا هنا إصبع يزيد عن احلاجة.

رفعت رنيم رأسها وهي تضحك:
- آهااا... عرفت اآلن أنا ورثت حمبة التمثيل  ممن! والد أزهاري ممثل.

ألن احلياة هبا ما يكفــي من املتاعب، مل أحِك لرنيــم عن علة الضغط 
العايل عند أيب، إذ أنه ليس مرحيا أن أقول أن سبب موته، هو عدم اهتامم 
أمي بأي محية تتعلق بتقليل كمية امللح أو الدهون يف طبخها. مل هتتم بأمر 
تلك الورقة املقســومة لنصفني بالطول، والتي كتب له الطبيب فيها ما 
يفرتض أن يأكل، وما جيب أن يتجنب. لديه من النقاء ما جيعله مبتســام 
كحكيم معمر، حتى وهي تقدم له طعاما سيتسبب بموته. ينظر للُسفرة 

بتسامح، كام كان ينظر لدرجاتنا حني تنقص عن املستوى املطلوب:
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- ال حتزنوا، مل يكتب لكم اهلل أفضل منها، وإال لكنتم حصلتم عليها!
ثم يضع حتت خانة توقيع ويل األمر، توقيعا بسيطا بثالثة زوايا، يشبه إىل 
حد كبر شــعار سيارته. والدي من ذاك النوع من الناس قلييل احلظ يف 

كل يشء، النوع الذي وكأن احلياة كلام اقرتبت منه قالت بتعاٍل:
آه... تذكرتك! منحتك مرة... صحيح؟ حســنا ذلك يكفي، قصدت 

غرك، وسأحرص أال آتيك ثانية.
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اليوم الــذي يتقاطر املعجون فيه من فمي أثنــاء ميش املعتاد يف البيت، 
وأنا أفرش أســناين، هو يوم عصيب من أوله. ها أنا أدور عىل املحالت 
ألرصف مخســمئة رياال، ومل أفلح حتــى اآلن. تكفيني إيامءة بأصابعي 
اخلمســة أمام باب أي حمل، ليفهم صاحبــه أنني أريد رصفا، وتكفيني 
حركة بإصبع وحيد منه، ألفهــم أنه ال يوجد لديه رصف. نحن الباعة 
ال نحتاج للكالم  الكثر بيننــا، نوفر أصواتنا للزبائن، وننصاع التفاق 

رسي غر موثق، يعتمد عىل حركات الرأس واليدين والعينني غالبا.
دخلت لغســق ألرصف اخلمســمئة عند غالية، وبحركة رسيعة أيضا 
من رأســها عرفت أن عيل أن أنتظر قليال. كانت تقف شــاحبة الوجه، 
منشغلة مع زوجني يتجادالن وهي تنظر هلام بابتسامة مصطنعة. يسهل 
عىل من يعرف غالية أن يميز زيف االبتســامة تلك عىل وجهها. كانت 
املرأة الواقفة يف غســق، تلصق عىل اجلزء العلوي من جســدها قميص 
نوم، ألوانه الكثرة تشــبه ألوان أجنحة الفراشة، قصر للدرجة التي ال 

يوجد يشء منه يف األسفل، وتنظر بغنج للرجل الواقف معها:
- ها... حلو؟

نظــر للقميص بنظرة من يعرف ما حتته جيدا, ابتســم وهو يرخي جفنه 
قليال:

- يف البيت نتأكد إن كان حلوا أم ال يا حبيبة قلب طارق...
ضحكت تلك السيدة، ضحكة من تعرف كيف سُيستغل هذا القميص 
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جيدا. أخــرج الرجل حمفظة ممتلئة بأنواع البطاقــات الذهبية والفضية 
والزرقاء، وخالية من الرصف الذي جئت مــن أجله. النظرة اخلاطفة 
ملحفظته، كانت كفيلة بطي اخلمسمئة يف بطن كفي، واهلروب من غسق 
الذي تأكدت اآلن ملَ تسميه غالية “وجع قلب”... أمل أقل أن يومي يسء 

من أوله؟!
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مل ينتِه بعد يوم املعجون املتقاطر، ففي الصباح غسق وزبائنه، واآلن هذه 
السيدة:

- حلظة، حلظة...
يد دفعت باب سدرة النصف مغلق، ولوال أنني شديدة الرتوي لكرست 

هلا ظفرا بحركتها املتهورة تلك.
- لو ســمحت مخس دقائق أخرى فقط أعــدك، فقط مخس دقائق 
لغرض حمدد أعرف مكانه! كانت السيدة ترفع كفها ملصقة السبابة 
باإلهبام، ومتسك باليد األخرى باب سدرة. نظرُت للساعة وكانت 
تشر للعارشة ليال. املرأة التي تدخل إلينا بعد لف السوق كله، غر 
تلك التي تصعد من ســيارهتا مبارشة لتأخذ غرضا حمددا، فاألوىل 
تتعلق بعباءهتا رائحة املطاعم، وبخــور حمالت العطور الرشقية... 
مزيج خيف أو يرتكز بحســب الوقت التي قضته الســيدة يف املول. 
أما هذه الســيدة فكانت هلا رائحة “زهرة ملكة الليل”، لذا هدأُت 
واستسلمُت لرغبتها. مل أفتح هلا كل أنوار سدرة، فإن مل أخطئ فهذه 

املرأة من مواليد برج اجلدي اللامح، ستكفيها نظرة لتحدد غرضها.
-  قسم عطور ومستحرضات الرجال من فضلك!

أشــارت رنيم للرف املهجور من ســدرة، ثم َطرت يل قبلة يف اهلواء، 
ولوحت مودعة وهي تنزل السلم الكهربائي، فوالدها ينتظر يف األسفل 
بحسب كالمها، وحتى لو مل يكن ينتظرها، ستفضل رنيم أن تتسكع يف 
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املول، عىل أن تعمل عرش دقائق إضافية بدون فائدة تعود عليها. أرشت 
بدون محاس وبصــوت فاتر، للجديد املحدود عىل رف املســتلزمات 

الرجالية:
- بلسم حريري هيدئ ويربد اجللد فورا، ويقلل من اإلحساس باحلرقة 

والتهيج، الذي حيدث أثناء أو بعد احلالقة...
اقرتبُت من الرف أكثر:

- هذا مقرش وجه جديد أيضا، ومطلوب مؤخرا، يأيت معه مصل حلامية 
العني... هذا هو.

أرشُت له بينام الســيدة تنظر يف جهة أخرى، مل تلِق باال وكأهنا مل تسمع 
مني شــيئا منذ البداية. كانت تنظر يف رف الرجال، وكأهنا ســتعثر عىل 

يشء نخبئه بعيدا عنها.
- ببالك يشء حمدد أساعدك به!

جتاهلْت سؤايل، وواصلت التحديق.
- أظن اخلمس دقائق انتهت سيديت، بعد أذنك تفضيل.

- ممممـــ ... أال تبيعون مراهم اللعق، التي توضع  يف األماكن احلميمة 
وقت الـ...؟

أمل أقل منذ تقاطر املعجون من فمي صباحا، بأنه سيكون يوما عصيبا!؟
- أأأ... فهمتك، ال طبعا، ال نبيع هذه السخافات هنا.

قلــت هلا هذا وأنا أطفئ إنارة ســدرة متاما، وأقلــب املفاتيح يف يدي، 
وأبتســم جماملة هلا كام تقتيض وظيفتي أن أمثل. أفزعني قليال أهنا بقيت 
واقفة يف املحل وأنا أمسك بالباب، واملفتاح يتأرجح يف اجلهة اخلارجية 

من الباب.
- من فضلك أريد اإلغالق اآلن، سائقي باألسفل ينتظر!

تقدمْت خطوة خارج ســدرة، ســمعُت فيها صوت كعبهــا، وأنا أدير 
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املفتــاح يف الباب، بينام تتلفت هي لتقــرأ واجهات املحالت املجاورة، 
ثم حني تقدمْت نحو النور أكثر يف أروقة املول، تســنى يل أن أقدر ثمن 
عباءهتا الفخمة، وحقيبتها من فرساتيش، وفهمت كم أنني ساذجة حني 

ظننت أهنا تريد عطرا من سدرة.
- أنا معتادة أن أحرض طلبيتي هــذه من حمل أتعامل معه خصيصا هلذا 
الســبب، لكن خروجي املتأخر، وزمحة الشوارع يف جدة رسقت وقتي، 
فتوقعت أن أجدها هنا، فاملول يف طريقي، وأنا أحتاجها الليلة... آسفة 

عىل تعطيلك.
مدت يدها لتناولني مبلغا، لكنني مل أنزل عيني عن وجهها وفمها الذي 

جييد االبتسامة، حتى وقت الكالم... قابلت يدها بيد رافضة:
- ال... ال يا سيديت! لو سمحت أنا ال أقبل إكراميات عىل اإلطالق!

دفعت يدها للخلف والغضب يفور من قمة رأيس، فلمســت أنعم يد 
مــرت عيل، أنعم حتى من غالف جملة ســدرة، فانطفــأ الغضب دفعة 

واحدة.
- إكرامية!! لو كان مديرك هنا لعوضك عن هذا حتت مســمى »وقت 

إضايف«، وهذا حقك يا آنسة.
 هل التقطَت معي رنة الراء يف صوهتا؟ تشــبه راء حبيبك طالل يا أيب. 
ماهي النصائح األمثل يف التعامل مع امرأة، أنت متأكد متاما أهنا متهاونة 
جدا مع مــن يدعوها لرشب فنجــان قهوة أو ســهرة خاصة!؟ وأهنا 
فضولية جتاه ما هو خمتبئ حتت املالبس، وجتيد أشياء كثرة هبذا اللسان 
املســتعجل، وأن هتذهبا هذا هو طريقتها املرتفــة يف جذب الرجال! يف 
نزويل الرسيع لبوابة اخلروج من الدرج العادي، شعرت أنني جمربة عىل 

امليش برصامة، ربام خفت أن يفضحني يشء يف داخيل جتاهها!!
ربام انتهى يب املطاف للطريق اخلارس، وهو اإلعجاب هبا. الحظت أهنا 
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تســر خلفي، وأنني بدون قصد أســلمت خطوايت لوقع كعبها. أرسع 
يف خطاي حني يقرتب، وأبطئ حني يبــدو صوته بعيدا. فصلتني عنها 
بضعة أمتار، لكنني شــعرت هبا حتاول أن تقرص املسافة بيننا وتقرتب. 
أخرجت هاتفي فلم أجد أي مكاملة مفقودة من أمي رغم أنني تأخرت. 

فقط مكاملتان واحدة من السائق وأخرى من أحالم.
اتصلت عىل السائق فورا، أخربين أنه فضل أن يشرتي شاورما من مطعم 
خلف املول، حني الحظ أنني مل أرد عىل اتصاله، ومل أخرج يف موعدي، 
فتوقع بأنني سأتأخر عليه. قال إنه لن يتأخر فهو فقط يف انتظار استالم 
طلبه، وأهنى املكاملة ألن الضجيج كان عاليا عنده، وال أظنه ســمعني 

وأنا أقول:
- ارسع خذين من هنا، ثم نعود معا لنستلم لك طلبك!

وقفت أمــام البوابة قريبة بعض اليشء من بكــر حارس األمن، وهذا 
طمأننــي، رغم أن بكر أحيانا يبدو وكأنه جــزء من ديكور املول، لكنه 
شــخص ثالث اآلن، وكفيل بإبعاد الشيطان عنا. عائلة تنزل من السلم 
الكهربائي، لتفصل بيننا أنا وهذه الســيدة، أّخرْت طفلة كانت تتسكع 

خلف أرسهتا اقرتاب هذه السيدة أكثر:
- تفضيل معي أوصلك يف طريقي!

ضحكت وهي ترفع يدهيا وكأهنا تكرب للصالة:
- هذه التوصيلة ليست إكرامية، لنقل رضيبة تعطييل لك، ينفع؟

قالت هذا وهي تبتسم، لتخربين فقط أن عىل خدها األيمن غامزة. كانت 
تشــع نضارة، وهي تعيد تثبيت طرحة رأسها التي أفضل أن أظن بأهنا 
انزلقت صدفة، فانكشــف ذراعها عن لون مرشب بسمرة صافية جدا 
وبرشة المعة، ســاعة فضية من نوع أوميغا. عباءة أنيقة تتلفع بجسدها 
ال العكس، هلا كامن واسعان كجناحي فراشة، تتخللهام زهرات دانتيل 
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سكرية اللون، وجهها ليس مجيال للحد الذي تقول عنه من أول نظرة:
- أوه ما أمجله!

لكن هــذا ال يعني أنك وبعد قليل فقط من التأمل يف طريقة كالمها لن 
تتدارك خطأك لتقول:

- يا للفتنة!
كان نقايب مشــدودا عىل وجهي، لذا مل أمحل عــبء اخلوف من ظهور 
جاذبيتها عىل مالحمــي، ففمي يتلوى ويقلد طريقــة كالمها، ثم يبقى 
مفتوحا كام تفعل هي بفمها النصف مفتوح، فهي من القلة الذين هيبهم 
اهلل طريقة معينة يف حركة الشفاه واللسان، بحيث يبقى األخر وكأنه يف 

حالة متاس مع األسنان ويوشك أن ُيَعْظ.
- شكرا لك... سائقي يف الطريق إىل هنا.

أخذت وقتي قبل أن أرد عىل اقرتاحها هذا، ومل تستعجل هي الرد.
ضحكت وهي تقول:

- أنا بنت مثلك... ما املخيف هلذا احلد يا أزهار!
انتفض هندي الذي يقف حتت املســتطيل الذهبــي، الذي حيوي بطاقة 
التعريف باسمي، فاملســكني ال يعرف متى نظرت إليه، وقرأت االسم 

فوقه.
-  ممَّ أخاف أصال؟

نظراتنا لبعضنا البعض،كانت تأيت كمالمسة خائفة، أوهلا صارم وآخرها 
حنون. حاولت أن أباعد بيننا بمسافة معقولة، لكن سيارة من نوع فورد 
كانت تقف أمام مدخل البوابة، هبا سائق ينظر إلينا وهو أكثر ما خييفني 
اآلن. زجاج سيارته من النوع املظلل بدرجة خفيفة لذا كنت متأكدة أنه 

وحده يف السيارة.
كادت أن تبدأ كالما معي لوال أن غازي وصل، ليس مســتحيال 
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أن يزورك حســن احلظ من وقت آلخر عىل كل حال. مل أودعها، 
انسكبت يف السيارة، مستحرضة كل حوارات  أفالم األكشن:

- برسعــة غازي حترك، وغر طريق البيت، وتأكد أال ســيارة تتبعنا يف 
اخللف!

رائحة الشاورما تشوش عىل عطر »سيدة اللعق«. حسنا أطلقت عليها 
هذه التســمية اآلن، وغدا سأقدمها لرنيم هبذا االسم، إذ البد أن حلركة 

لساهنا اجلميلة عالقة بام كانت تفتش عنه يف املحل!
ننضج حني نتقن الــرد عىل من ييسء لنا، لذا رددت هبدوء وطول بال، 
عىل اتصال أخي حمسن الشاتم والغاضب، بسبب تأخري ساعة كاملة 

عن موعد وصويل للبيت.
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لفتنــي ألول مرة، أن قدمي أمــي منتفختان كبالونــني مملوءين باملاء، 
محراوان كوليمة ناموس، ربام ألنني مل أنظــر إليهام منذ مدة، وربام للتو 
انتفختــا. ال أعرف إن كان التهاب الدوايل قد عاد، من ســيجد الوقت 
ليخربين عىل كل حال؟ جلست قريبة منها، أغمضت عيني بفتور شديد 
وأنــا أعيد رأيس للخلف. استنشــقت رائحتهــا يف الصالة، مزيج من 
دخان األرجيلة، وبــودرة األطفال. ختيلت لو أن أمي تلقي هبذا »اليّل« 
املتديل من فمها، وترفع ذراعها قليال، لتنساها عىل كتفي الليلة مثال... 
فقط الليلة، ألخربها بام حدث يف النصف ساعة األخرة من يومي، فال 
مساحة بقيت بداخيل أتكوم هبا صامتة. واخلرب السيئ أهنا لو فعلت هذا، 
سيخطر ببايل تلك اللقطة يف برنامج الكامرا اخلفية، حني جييء أحدهم 
فاردا ذراعيه ويظــن اآلخر أنه قادم ليحضنه، وبمجرد أن يفتح ذراعيه 
ويتهيأ للعناق الودود، يظهر شــخص من اخللف خيطف احلضن كله، 
ويبقى الذي ُصنع به هذا املقلب واقفا يف حالة دهشة، وسط ضحكات 

مسجلة، تعرُف مسبقا أهنا ستأيت بنفس الرتم يف هناية كل لقطة.
- سخني عشاءك أو نادي أختك تسخنه لك.

قرنا دخان خرجا من فتحتي أنفها بعد كالمها هذا. من حماسن أمي أهنا 
ومن دون ضجة وإحلاح، جتعلك  تكتشف أعامقا ال حرص هلا من الصرب 

يف داخلك.
- أمي.. قدماك متورمتان.. الحظت؟
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عينــاي بدأتا حترجاين، إذ أننــي بالكاد أنظر لغــر قدميها منذ دخلت 
البيت، هلذا كان البد أن أســأهلا. قذفْت بوســادة كانت خلف ظهرها 
فوق الطاولة التي أمامها، ثــم حاولت أن ترفع قدمها بوجه عصبي ال 
خطورة فيه إال عىل نفسها، فقد كانت تضغط ظهرها للخلف بعدوانية، 
ألهنا حتتاج ملســاحة أوســع تعيد ظهرها إليها، لتتمكن من رفع رجلها 
دون ثنيها باجتاه بطنها.كان وجهها مكرمشــا وعيناها يعرصمها التعب، 
ألهنا ترفع قدميها فقط! قمت من مكاين، جلست عىل ركبتي، أمسكت 
بســاقيها ورفعت قدميها الواحــدة تلو األخرى، مســدهتا قليال فقد 
اتســعت عروقها اخلرضاء، وابتســمُت لفكرة أنه يف حالة أمي، ما من 

مربر ألن تكون اجلنة حتت أقدامها.
رصَخ جارنا مناديا باســم زوجته يف العامرة اللصيقة بعامرتنا، وبالشقة 
املقابلة لشــقتنا، فرفع عني وعن أمي حرج فتح أي نوع من احلوارات. 
رصاخه املعتاد هذا، كان ســببا لكرهي للقصــص الكرتونية املدبلجة، 
التي كانت تصور لنا األشــجار وهي تطل من الشوارع عىل النوافذ... 
أذكــر أنني يف أول مراهقتي انتظرت الغامم مــن هذه الفتحة ، انتظرت 
جرس دّراجة تليه رسالة تقذف إيّل من مرسل ما، حتى أين انتظرت أن 
يمــر رجل وحيد ألحبه يف وقت فراغه مثال، كــام يف احلكايات العاملية 
التــي كنت أقرأها أو أتابعها يف أفالم الكرتون، لكن هذه النافذة مل تطّل 
كل تلك الســنني إال عىل رسداب ضيق نتن الرائحة، وصوت شــجار 

جارنا عبد العزيز وزوجته مريم. 
- صرب اهلل هذه املسكينة عىل زوجها.

قالت أمي هذا وهي تنفث يف وجهي دخانا كثيفا بنكهة التفاح، وحتدق 
يف قدميها كطفل يكتشف للتو حركة أطرافه.

أخرجُت لساين من حلقي قبل أن يصيبه اجلفاف: 
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- ويمكن أن نقول صربه اهلل عليها، يمكــن أن يكون عيبه الوحيد أنه 
زوجها!؟

ال حتتاج ألن تكون معنا، لتعرف أن ردي كان مصحوبا بنربة “أنا آسفة! 
أنا غلطانة! أتوب...”

مررْت كفها عىل جبينهــا، ورفعت غرهتا الناعمــة عن وجهها، وهي 
تنفض رأسها للخلف، كأهنا ترد كرة قذفت باجتاهه:

- هاِت الورقة من جانب التلفزيون... خلينا نلعب بارصة.
كالمي عن اجلارة اســتفز أمي، ولعب الورقة هــو طريقتها يف رد هذا 

االستفزاز اآلن.
- هه، هه... عيبه الوحيد أنه زوج مريم؟

تســخر من كالمي، وهي هتم بإنــزال إحدى قدميها بدون مســاعدة 
مني، بينام يدي الزلت معلقــة عىل القدم األخرى، وكأهنا متنحني وقتا 
ألبعدها عن قدمها، قبل أن تقذف هبا بنفســها. قامت أمي من مكاهنا، 
تركت حفرهتا الكبــرة املضغوطة يف الكنبة البنية. بدأت احلفرة تتنفس 
ومتتلئ باهلواء وتعود لألعىل بالتدريج بعد أن غادرهتا، وكسفينة توشك 
أن ترسو باجتاه املطبخ، سحبت علبة ورق البارصة وقذفت هبا إيل وهي 

تقول:
- وزعي...

ثم احلقتها بــ
- سأحسب حسابك معي يف الشاي.

كيف ألحدهم أن يلعب مكرها! ال أعرف إن كنَت من مكانك البعيد، 
الزلَت مقتنعا بأهنا تســكُن يف ظالم زوجة أبيها، لذا تبدو قاسية هكذا، 
كام كنَت تربر لنا دائام حني نشــتكيها إليك، أم أنَك حني بعدَت قليال، 

ورصَت ظالال، رأيتها كاملة وغرت رأيَك هبا!
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عاقبتني عىل تأخري ودفاعي عن جارنا بـجولتني، مألت فيهام رصيدها 
باألوراق املتشــاهبة. فمرة هزمتني بالولد، ومرة بأخذ ورقتني مها نتاج 
مجع ورقة عندها، ثم بينام تعد هي رصيدها ونقاط البارصة، خرجُت أنا 

من اللعبة بنفاذ األوراق، ورفعُت يدي مستسلمة.
رفعْت يدها متحمســة وهي ختربين باســتعراض، أهنــا مجعْت أغلب 
األوراق عىل الطاولة قبــل هزيمتي الكربى بالولد! أيدُت هزيمتي هبز 
رأيس وأنا أنظر لعينيها، ربام تعي أن وسيلة دفاعي الوحيدة أمامها، هي 

تلك اهلزيمة املستمرة يف لعبة باألساس ال أحبها.
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)مضت ربع ســاعة وهذه الرنيم حتدق يف أنفها أمامي، أحيانا عليك أن 
تأيت بأي حركة كي نتأكد نحن املرايــا أنك الزلت حيا، ال يوجد دليل 
ألســباب هذه اهلواجس عندنا، غري أن البعض يقول أهنا حالة اســتياء 
عامة نشــأت أوال بني مرايا املصاعد، وذلك حني ُيفتح الباب وال خيرج 
الشــخص برعة فتبــدأ املرايا بالظن أن الواقــف يف املصعد قد مات، 
ثم انتقلت حالة ســوء الظن هذه من مرآة يف حقيبة ســيدة كانت تقف 
يف مصعد، وشــت فيام بعد ملرآة ســيارة عن خماوف مرآة املصعد تلك، 

وهكذا انترشت وشاية القلق من سكون البرش أمام املرايا.
ها هــي أخريا بدأت تصفر هــذه الرنيم، أراها اليوم شــائكة ال تغري 
باالقرتاب، هلذا كان رأس الثقيلة أزهــار يغفو فوق صدرها من امللل. 
كل يشء يف وجــه رنيم اليوم ذابل، ويعبــث به حتى هواء هذا املكيف. 
تداخلت أزهار معها بتصفري بسيط، فصارتا آلتني برشيتني لنفس املقطع 
الــذي يدندنان به, اللعنة... ير البرش عــىل احلصول عىل كل األدوار، 

حتى لو كان دور آلة موسيقية(.
- شاطرة يا بنت! حتسن تصفرك.

)جتامل رنيم أزهار بدون أن تنظر إيل وجهها، وهي تعبث بخاتم مل أرها 
يوما بدونه.(

- آلخر مرة أســألك يا رنوم، أعرف أنه حصل معك مشكلة بالبيت، 
هذا أمر منتهي، لكن املهم اآلن متى ستطلعيني عليها؟
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- طليقي ســُيبتعث لربيطانيا إلكامل دراسته، وسرتافقه أخته للدراسة 
أيضا... ارحتِت؟

- وإياد؟
- سيكون مع والده بالطبع.

) ألصقت رنيم جبينها بزجاجي، وخبأت عن أزهار دموعها. هذا املاء 
الســاخن جيعلني المعة أكثر من منظف الزجــاج كريه الرائحة، الذي 

تسكبه أزهار فوق وجهي كل يوم.(
- يمكــن أن يكون كالمــي اآلن حمبطا، لكن ملثــل حالتك ومع عائلة 
بحجم عائلة زوجك، لن أقرتح عليك املحاكم ودوامة القضاء وأمزجة 

القضاة، ولدك هذا سيبقى ولدك حتى لو ُأخذ إىل آخر العامل.
) رأيت يف امليناء كرة كريســتال ســحرية، تعكس الصور مكررة آالف 
املــرات، أريد أن يتكرر بكاء رنيم بذاك العــدد من املرات، حتى أعتاد 

مجاهلا وهي تبكي.(
- كلمي طليقك... اقرتحــي عليه مواعيد يوميه مع ولدك يف مكاملات 
مرئية. اطلبــي منه هذا بدالل وضعف، ال حتاويل أن تثبتي أنك قوية يف 

كل مرة!
 - بضعف!!

- بضعف يا رنيم. وألنني متأكدة أن مذاقك الزال يف فمه، قويل بخبث 
إن أردت أن حتــرض معــه املكاملة لتطمئن لنوع كالمــي معه، وأنني ال 

أحرضه عىل العودة، فأنا ال أمانع... قويل هذا بضعف أيضا!
) اللعنة... اللعنة عىل أزهار وعىل كالمها الذي دفع رنيم لتمسح وجهها 

وتبتعد عني.(
- ال أظنــه جيازف بتفويــت فرصة النظر إليك بثيابــك املنزلية، والتي 
ستلبســينها متعمدة، مرة أو اثنتني، ثم ســتتصاعد رغبته يف أن تكوين 
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قريبة، حتى لو مل تســمحي له بالنظر إليك جمددا، سيكتفي بصوتك يف 
أذن إياد.

)يا لزيف البــرش!! تدفعها للعب مع طليقها لعبــة املرايا املتقابلة، تريه 
حضورا يبدو عفويــا يف ثياب منزلية، تكرر أمامه هــذا الظهور وهذه 

البساطة املتعمدة، ثم تنتظر أن ترى انعكاسها الالهنائي عليه!(
- صدقينــي يا رنيــم، لو أنعشــت عاطفته جتاهك، ســيحرص عىل 

إرضائك، حتى وإن كان مع امرأة أخرى.
) رنيم مل تستمع للجزء اخلاص بحزن أزهار، الذي بدأت تسرتجعه بعد 
كالمها عن طليق رنيم، ورغم أن الثقيلة بدأت تدمع عيناها، وأرجو أال 
تأيت إيل، إال أن رنيم كانت مشغولة بمسح كحل جاف حتت عينيها سال 
وهــي تبكي قبل قليل. مدت يدها لرف عىل يســارها، وأخذت روجا 
بدا مائال للحمرة يف أول األمر. التصقْت يب، ومدْت عىل شفتيها الروج 
الذي صار برتقاليا حني المس فمها، ثم بحركة تفعلها معظم النســاء 
فقط أمام املرايا، أدخلت إصبعها حتى غاب كله داخل فمها، ثم سحبته 
للخارج هبدوء شــديد، وبقايا لون الروج ملتصقة بأطراف إصبعها! ملَ 

يفعلن هذا؟(.
-  للتو مددِت بحبل نجــاة يل يا أزهار، فال تتذكري والدك اآلن، ألين 

لن أمد لك بحبيل الوحيد!
) مع لون الروج الفاقع هذا، وأســنان رنيم البيضاء... كم هو مجيل أن 

خُيلق اإلنسان بنتا!(
- مممـ ... نرشب قهوة يا أزهار؟ ها.. قرعة؟

) مسحت الثقيلة دموعها بطرف كمها، وأنفها الغريب يسيل، وهي هتز 
رأسها موافقة عىل القرعة.(
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- لبسِت وجهك باملقلوب اليوم؟
هذه العبــارة كانت تســبق كالم أيب، إذا ما أراد أن يقــول لنا: أجلوا 
مزاجكم العكــر إىل ما بعد فرتة الصبح. وأنــا قلتها  بعد احلادية عرش 

ليال، لذا مل تِف بالغرض مع أحالم:
- لديك أمر يضايقك، الحظت أنك تكومني من الغسيل املتسخ مقعدا 
لك يف احلامم، جتلســني عليه وتبكني هنــاك! أو أنك تكلمني أحدهم؟ 

صارحيني.
- تتجسسني عيل؟

- تسمني قلقي عليك جتسسا! نســيُت بطاقتي معلقة يف عباءة العمل، 
وحني عدت ألخذها بعد خروجك وجدُت الســلة مقلوبة رأسا عىل 

عقب! لذا أسألك فقط!
متلملْت مني بتنهيدة، ثم تشــاغلْت هباتفها. مل أشأ أن ألح عليها، أردت 
أن أقرتب من عمرها، فاقرتحت عليها شــيئا حتبه، وكنا قد فعلناه معا 
مــن قبل، وهو أن هنزأ من معلامتنا املمتدات من جييل إىل جيلها، إذ أهنا 
تدرس بنفس الثانوية التي كنت أدرس هبا، ويف عامل املدرسات ال يشء 

يتغر. بدأنا مشاهد متثيلية صامتة من بطولة أزهار وأحالم:
مألْت ما حتت قميصها املقلم بمخــدة صغرة، وأرخت جفنها لتصر 
يف هيئة شبه النائم وهي متيش، باعدت بني قدميها لتقلد امرأة حامل...

- أبله منى!
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مددُت سبابتي نحو وجهها وأنا أرصخ باالسم، وافقتني برأسها وعىل 
وجههــا خيبة صغرة، ففهمُت أهنا ودْت لو أنني تعذبُت قليال، قبل أن 
أعــرف اإلجابة هبذه الرسعة. قامت باجتاه شــامعة املالبس، وحرشْت 
صدرهــا ببجاماتنا كلها، ومجعْت شــعرها من اخللف فــوق عينيها، 
عىل هيئة غرة منكوشــة. أخفْت يف منديل باطن كفها سعلة مصطنعة، 

وتكررت السعلة، وهي ترضب اجلدار بكفها وتقول:
- يا صف أول... وبعدين معاكم؟

بالطبع كان سهال أن أقول أهنا أبلة علياء، لكنني فهمت اللعبة أخرا..
- أووووه ...سهليها يا أحالم!!

ضحكْت بلؤم ألن األمر بدا وكأنه صعب عيّل، فأحالم طفلة حمشــوة 
بقلــب طيب، وجينات أم ســمينة. ثم عجلت يف مشــيتها وهي تنظر 

لألشياء من حولنا، تفتش عن عالمة أخرى تدلني عىل اجلواب:
- الااااااا... ال تقويل أبلة علياء!

أغمضُت عيني بيدي، لتزيد محاستها، هزت رأسها  موافقة وهي تتلوى 
من الضحك:
- برافووو...

ســمعنا ارتطاما حادا أســفل باب غرفتنا، بينام كنت أفرق شعري من 
منتصفه، ألهتيأ لتقليــد أبلة ليىل. فتحُت البــاب وخلفي أحالم، وإذا 
بملعقة طعــام مقذوفه من طرف الصالة، مســتلقية  أمام باب غرفتنا، 
وكأهنا جاءت مشــيا، وتوقفت حيث جيب أن يتوقــف الزائر، ليطرق 
الباب...كانت أمي تغوص يف الكنبة البنية كعادهتا، أمامها التلفزيون، 
ونجم سينامئي يقف وحده يف الشاشة، ويبدو وكأنه يبتسم يل. ال يظهر 
من الكنبة التي تبتلع جســم أمي إال طرف قميصها األخرض، ووجهها 
املدور الصغر وهو حيــاول أن يلتفت للخلف ليحدثنــا. لوال اهتزاز 
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شــحم حنجرهتا، وحَلق أذهنا الطويل، لقلت أهنا يف هذه اللحظة فقط: 
زهرة فل!

- يا باســط ابســط بنايت!! كرّستم الغرفة من الضحــك! تعالوا هنا، 
وضحكوين معكم!

ما إن خرجت أحالم متحمســة هلذه الدعوة الســخية من أمي، حتى 
تلقت منها ثالث أوامر يف حلظة واحدة:

- هاِت الريموت، وجهزي األرجيلة بامء بارد... ال تنيس براد الشاي.
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أعرتف أنه مل يعد هيمني أن أواجه رنيم بمشــاويرها، التي ترص عىل أال 
يفيش هبا غازي إيل. يقول أنه يوصلها لعامرة يف شــارع األمر سلطان، 
وبعد ســاعة ونصف يعود إليها، وينتظر أيضا ربع ســاعة أخرى قبل 
أن تنزل إليه. ومل يعد يشــغلني رس أحالم كثرا، خصوصا أنني رصت 
متأكــدة، أهنا تتعمــد أن جتعلني أملح التغر الذي حتدثــه متعمدة، فور 
دخويل ملكان هي فيه. لعلها حتاول أن تلفت انتباهي ال أكثر، كام فعلْت 
قبل يومني، حني كنت عىل وشــك أن أضع املفتاح بباب الشقة ألدخل 
بيتنا. سمعتها تضحك وتعلق مع حمسن عىل لبس مذيعة النرشة اجلوية، 
وما إن دخلت حتى تبدل وجهها، الذي كانت ضحكته قبل قليل تبتلع 

جتهمه الطارئ بمجرد وصويل.
حمسن حيدث أمي عن مصادفته لقريب لنا، وبخه كثرا ألنه ويوسف منذ 
عزاء والدي، مل يرمها أحد من أفراد العائلة، ومل حيرضا أي مناسبة داخل 
األرسة، فنحن كام تقول أمي دائــام، ال نحتاج األقارب إال يف الرضاء. 
كان حمســن حيدثنا، وأمي منهمكة بتقشــر برتقالة موضوعة يف صحن 
دائري فوق جزء من بطنها، وألهنا ســيدة أنيقة جدا، فقد قرشهتا دون 
أن تقطــر منها قطرة واحدة. ها هي )املارشــميلو ( أخرا تلتزم بحمية 

الطبيب.
- كيف كان زواج زميلتك البارحة؟

التفتْت أمي نحو أحالم فجأة، فكالم حمســن عن قريبنا، ذكرها بطريقة 
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ما أن تســأل عن عرس البارحة الذي اعتذرت أنا وأمي عن حضوره. 
أما وجُه حمســن املتعجب يف زاوية الصالــة، وفمه الذي صار بئرا وهو 

ينتظر أي ردة فعل عىل كالمه ألمي، فإنه مل يذكرها بيشء.
- اهلل.. اهلل يــا أمــي... البارحة متنيت لو أنك وأزهــار حرضمتا معي 

العرس.
قامت أحالم من مكاهنا لتلتصق بكتف أمي كعادهتا، وسمعُت صوت 
قبلتها تتخضخض عىل خد أمي، بينام أنا منشــغلة بشــق كيس نايلون 
شفاف يغلف جملتي اجلديدة. ال أعرف مل يسبب يل هذا الدلع قرفا منهام 

معا، لذا ال أنظر إليهام.
قاطعتها أمي يف قصة العرس أربع أو مخس مرات، دون أن تلقي بنظرة 

واحدة لوجه أي منا، فالربتقالة أهم...
مرة قاطعتها وهي تشر للجهة الغربية من بيتنا:

- كانت جرة أم عادل أحسن جرة، بارك اهلل هلم يف عرسهم.
ومرة وهي تضيف:

- عادل أم نادية أم نجالء... من ولد قبل حمسن بأربعة أيام فقط! أذكر 
أننا كنا يف النفاس معا، واجلارات يقسمن وقتهن بيننا.

هذه إحدى املرات النادرة جدا، التي تنبش فيها أمي شــيئا من ذاكرهتا، 
لذا حتمسُت أنا أيضا وأضفُت شيئا من ذاكريت:

-  كنا نســمي نادية التي درســت بنفس صفي، قبل أن تنتقل من حينا 
بـ“ضفدع الربكة”، ألن يدهيا مبللتان وباردتان دائام. 

ملَ حيدق يب اجلميع هكذا اآلن، وكأين وحدي من قاطعت كالم أحالم ؟
- لنادية أخــوات منترشات يف كل مرحلة، وأخ واحد أصم، أم هلم أخ 

سواه يا أمي؟
- هو بعينه األخ األصم “عادل” يا أزهار، كان عرسه البارحة.
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ردت أحالم بوجهها الذي بدا مساملا جدا، وهو متكئ عىل كتف أمي، 
وكأن مقاطعاتنا هلا مل تثر غيظها، ومل حتول مسارها عن إمتام ما تريد قوله 

عن العرس.
- عروس عادل اســمها أمل، وهي صامء أيضــا. ختييل كنا نرقص عىل 
إيقاع ال يســمعانه، وكانا يرقصان عىل إيقاع ال نسمعه. إيقاعهام داخيل 

هنا يا أزهار...
كانت تشــر إىل جهة قلبها، وكأهنا ختترب دقاتــه وهي مغمضة العينني. 
الحظُت أن املســافة بني األمس واليوم ضاقت يف نظرها، وعادت هبا 

للعرس، وهي اآلن حتدثنا من هناك:
- ال أعرف عىل ماذا كانا يرقصان، لكن ومها يستندان لكتف بعضهام، 

بدا أهنام أسعد من كل احلضور.
ثم فجأة توارت كوشة الرقص تلك، عىل وقع صوت قذفة قوية للقمة 
برتقــال، وجهتها أمي مبارشة للصحن، وفمها مزموم لألســفل وهي 

تقول:
- حامض...حامض، محر كوالدكم، ال يمكن االعتامد عليكم ولو يف 

ربع كيلو برتقال!!
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حني كان أيب خيلع عن فمي سني الصغرية ويقول :
ارسيل للشمس أمنية...

 كنت أغمض عيني ، و أتساءل :
 ملَ لزاما عىل األمنية أن تأيت مصحوبة بكل هذا  األمل !؟
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- العبوا مقابل هذا الباب... فامهني!!
ســيدة ممتلئة، رصخت بأطفاهلا الثالثة قبل أن تدخل سدرة، يف الساعة 

األخرة من الفرتة املسائية.
- عيونكم عليهم باهلل.

مل أشعر باملذلة حني قالت ذلك، وهي تشر ألطفاهلا، إذ أنني ورثت عن 
أيب يقيني التام بأن التعامل بلطف، هو ثأرنا األقوى من حياة ال نثق هبا. 
أما رنيم فالزالت تعاين نقصا يف االهتامم باآلخرين، لذا نظرت للسيدة 

بسخط، ورأسها مستند إىل اجلدار:
- عيوننا عليهم؟ هذا شغلك أنت يا أمهم!! أما أنا فموظفة هنا!

ترصفْت الســيدة وكأهنا مل تســمع رنيم، أو لعلها فعال مل تسمعها. كان 
لطفهــا يميل للحامقة أكثــر، إذ أهنا تبخ العطور عىل عباءهتا، ثم تشــم 
نفسها، وهي هتز رأسها رافضة للرائحة، ثم تبخ عطرا آخر فوق األول، 

وهكذا حتى سئمْت من رائحة نفسها:
- ساعدوين أكثر يا بنات! أنا مع العطور بدون حظ وال ذوق، آخر عطر 

اشرتيته، كان يشبه رائحة »بروسبان« دواء كحة األطفال!
كنُت خملصة هلا يف مراقبة أطفاهلا، وكانت رنيم عازفة عن خدمتها، لذا 
احتجنا ليشء كفتَّاحة العلب، لنصنع ضحكة عىل وجوهنا، نســاير هبا 
مزحتها. لطيفة هذه الســيدة لوال أن صخب أطفاهلا جعل من وجودها 
أمرا ثقيال عىل سدرة وعلينا، فهم ينظمون قفزات متتالية لقرع أجراس 
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سدرة، ومن مل يصل بسبب قرص قامته، كان يرسل كيس »شيبس« فارغ 
ليقرع اجلرس بالنيابة عنه.

حسنا هذه أول مرة أحلظ أن لقوارير لعبة البولينج وقفة الناس، والكرة 
الثقيلة املقذوفة نحوها قد نســميها القدر، وتلك النقاط املسجلة أعاله 
هي نصيبك من الدنيا! الثالث قوارير املزعجة أمام الباب والتي كانت 
تتقافــز لتقرع األجراس تفرقت اآلن، واصطفت خلف رجل أســمر، 
دخل مقذوفــا ككرة لعبــة البولينج، لكنه رسعان مــا هدأ حني رأى 

السيدة.
 سأل بصوت ناعس أحلم به كل ليلة تقريبا،كل ليلة منذ صادفته، وأنا 

أصب زيت األستوما يف الفواحة أمام الباب:
- خلصِت يا غادة!؟

غلطتي أنني كلام وجدت باب العشب مفتوحا دخلته بقدمني حافيتني، 
لــذا الزلت ُأقرص من أبســط أحالمي... التفــت إىل الرجل أراقبه، 
وأختيــل أنه رفع يديه ولوح هبام كعالمة إكس فوق رأســه، ليخربين أن 
احللم انتهي، وأنه كان جُيلب من فراشــه كل ليلة مكرها، وأنني أقلقُت 
نومه، فجاء بعائلته كلها شفيعة له من أحالمي به طوال األشهر املاضية.

رنيم املرتبكة اآلن بني أن تنهي مهمة البيع، وأن تلتفت لتضمني قبل أن 
أرصخ، تؤيد أي اختيار يطرح عليها لتتخلص من هذه األرسة رسيعا، 

وُتلحق اقرتاحاهتم املتناقضة بكلمة:
- ممتاز، اختيار موفق... نحاسب؟

 قرر أخرا لزوجته عطرا كالســيكيا اســمه حلم... يا للذوق، ولعلها 
شــفرة يرســلها إيل! اشــرتى لزوجته عطرا آخر وهو الذي أضع منه 
عادة: عطر الكرز الياباين. ربام هذه أيضا شــفرة ليخربين أنه شــمني. 
َجــزَّ الصمت أصواتنا، وأنا آخذ منه بطاقته الزرقاء، وأمررها يف اجلهاز 
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كنصــل حيفر قلبي. مســحت بأصابعي عىل أرقام بطاقتــه البارزة، ثم 
ناولته إياها متعمــدة أن املس أصابعه، فهذه أبســط حقوقي. دون أن 
أرفع وجهي إليه، ودون أن ينحني هو لضجيج أطفاله من حوله، رتبُت 

لزوجته أغراضها، وناولته إياها.
خــرج احللم دون أن يلتفــت حتى، وحولــه حبات البولينغ الثالث، 
وأمهم السمينة تتبعهم. اآلن فقط فهمت يا أيب إحساس أغنية »اهلل يرد 

خطاك«، حني مات طالل مداح وتركها ناقصة عىل املرسح.
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)خيط عنكبوت وجد طريقه لزجاجي، من أين أتى هذا العنكبوت! مما 
زاد األمر سوءا أن مكيف سدرة يعبث به، فيصيبني هذا اهلبوط والصعود 
خليوطه بالدوار. دخان الفواحة املتصاعــد، وأنوار جديدة وضعت يف 
املمرات، تنبعث بســطوع قوي داخل ســدرة، لتنعكس عىل زجاجي. 
هــذا ما أعاق رؤية رنيم هلذا اخليط، لكن احلمقاء التي تقف أمامي هربا 
من ثرثرة غالية، ال بد أهنا ترى هذا اخليط اللعني. دخلت غالية لســدرة 
بوجه غاضب، ألهنا وقبــل خروجها من بيتها، أحرقت »غرتة« والدها 
باملكواة، وغضبها هذا ألنه مل يكتِف بسيل اللعنات والشتائم أمام جدها 
وجدهتا وزوجتي أبيها وأمها، بل استغل أهنا بقربه يف السيارة ولن هترب 
ألي مكان أو تغلق أي باب يف وجهه، فاستمر بتوبيخها حتى وصال معا 
إىل باب املول. هذا ما تظنه هي أما ما خترب به املرايا اجلانبية لسيارة والدها 

فهو أكثر، إذ أن عصبيته تلك كلفته خمالفة قطع إشارة وجتاوز رسعة.(
- ال يالم يا غالية واسمحي يل يف هذا، حتولت اآلن من عالمة »كشخة«، 

إىل خرقة للمطبخ.
) حتويل الغرت والفنايل خلرق هي عادة ختص أزهار، إذ أهنا تأيت من وقت 
آلخر بفنيلــه مقصوصة األكامم ألحد أخوهيا لتمســح هبا زجاجي... 

اللعنة عليها وعىل كل ما جييء من بيتها.(
- فكيها يا غالية!!

)مالت رنيم برأســها  فوق كتف غالية، كام متيل عىل زجاجي حني تقرأ 
رسائل هاتفها.(
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- حقيقة واهلل...أكره الغرت يا بنات، وأكره كيها حتى، ولن أجتهد أبدا 
يف تعلمه! أذكر من أيام املتوســط أن جديت َقدمت يل تعريف »الرشف« 
بإجياز الفت بواسطة غرتة بيضاء... ختيلوا! عّرفتني علّيه أول مرة وهو 
ممدد فوق طاولة للكي، أرتني وهي مترر املكواة فوق غرتة جدي بعناية 
وحذر، كيف أن األبيض قامٌش قلٌق ضعيٌف ُيدنس بأبســط األشــياء، 
وأهنا البد وأن تشبهني أو أنني أنا من أشبه الغرتة ، وكيف أن قطرة املاء 

تلك التي بال لون والتي نفثتها املكواة تركت بقعة من الاللون هناك:
)الرشف يشــبه املرايا! آُمل أن ألتقيه يوما ما، فوصف غالية له، جيعلني 

أتأكد أنه ينتمي لنا أكثر من انتامئه للبرش.(
- هبذا رنيم وأنا وأنِت يا غالية، بنظر جدتك ثالث غرت جتلس يف سدرة!

- ركزوا معي للحظة بدون مزاح باهلل عليكم! ملَ عىل الرشف أن جيلس 
فوق رأس أيب مثال، وليس حميطا بوجه جديت كرششف صالهتا األبيض 

املعطر!؟ كنت سأحبه أكثر لو كان رششفا؟
- رششــف جدتك يا غالية يغسل يف الغسالة، وال تتنصل خيوطه، أما 

غرتة جدك فغسيلها يكون يدوي، وأصعب طبعا!
- مــا الذي تعرفينه يــا رنيم عىل كل حال عن اجلــدات؟ غالية تتكلم 

بجدية، وأنت قلبِت املوضوع لغسيل وغسالة!!
)خيط العنكبوت ســقط عني أخريا، ألن الثقيلة حني انفعلت أزاحت 
الكريس وهي تقوم من مكاهنا، فاحتــك اجلزء العلوي منها بزجاجي. 
رنيم وقفت هي األخرى، ثم ســحبت قارورة ماء كانت يف يد أزهار، 
وأخذت ترضب هبا عىل كتفها. يســمي البرش هــذا احلركات مزاحا، 
خييفــك ويؤملك وهو يضحــك، ثم يتوقع منــك أن تضحك معه ألنه 
يضحــك. وقفت رنيم عىل الكريس حذرة، ثم أخذت ترضب أســفل 
القارورة برضبات متتالية بقلم كحل مغلف بالبالســتك الشــفاف... 
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هذا بالتأكيد ال يؤمله(
- انتباه، انتباه... نأكل مع بعض بعد الظهر، ونكمل كالمنا عن الرشف 

أمام البحر، نتسكع حتى وقت فرتة الدوام املسائي! موافقني؟
)أطلقــت رنيم واحدة من أمجل رصخاهتا وهــي حتتضن كل من تبادر 
وتوافق أوال، ثم أخذت كل منهن حتضن األخرى، دون أن يبدو أن هلذه 
األحضان هناية. لوال أن أزهار أزاحــت خيوط العنكبوت عن وجهي 
، لوشــيت هبا: تذكروا أن إحدى الواقفات بينكن تطلق عليكن بسوء 
نية:»حالوة قطن« و»صندوق فاكهة« وتسميني »مرآة سدرة اخلرفة«!(
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خيارنــا كان أي مكان، وأي فعــٍل غر العودة للبيت هــذا اليوم، لذا 
غازي وســيارته مها األنسب لنا. خلعت نقايب وارتديت معهن  نظاريت 
الشمسية، وتوجهنا نحو مطعم أثنت عليه رنيم، وهو عبارة عن سفينة 
قديمة هلا خطاطيف وسيور من حديد، ترسو عىل شاطئ البحر وحوهلا 
شــباك صيد وصخور كبرة. يرتدي »جرســوناهتا« لبــاس البحارة، 
وحيدقون بوجه رنيم ونحن نســر معها. بعــض األمور تعودت عليها 
مــن رفقة هذه البنت، أما غالية فيبدو من تنهيدهتا أهنا مل تتعود عىل دور 
الوصيفة بعد. قادنا ممر خشبي طويل، له رائحة خس طازج إىل باب يف 
جانب الســفينة، صعدنا منه إىل ســطحها. هبت رائحة البحر ومتايلت 
مفــارش الطاوالت املثبتة بعلب املناديــل وعبوات امللح يف األطراف. 
بينام نحن نختار طاولتنا، ونوشك عىل اجللوس حوهلا، سألت البنات:

-  بظنكم كم عدد قصص احلب املكومة عىل هذه املفارش!؟
- واهلل مهام كثرت وتنوعت فلن تتعدى اخلراب! رجل ترك امرأة ألهنا 
مل تعد مغرية. امرأة تركت رجال ألن ممارســة اجلنس معه صارت مملة. 
خائنان يمثالن احلــب عىل الطاولة، وطبعا لــكل منهام عامله اخلاص، 

أاااا... وال تنسوا: فاسدان يرتبان للقاء مدفوع يف آخر الليل!
قالت رنيم هذا، وهي ترفع نظارهتا الشمسية أعىل رأسها، وجتر خصل 
شــعر فوق جبينها، لتبدو وكأهنا هبطت بعفويــة، وبدت كذلك حقا. 
أخذين رأيس املحشــو كمرصان خروف، وأنا أنظر إليها، لكالم غازي 

عن مشاويرها الرسية!
كانت غالية تعبث »بمنيو« مكتوب عــىل ورق مقوى، قبل أن تضيف 

مالحظة خبيثة، الحتامالت القصص التي بدأهتا رنيم:
- كل احتامالتك تدور حول اجلنس يا رنيم!!

ضحكْت بارتباك، وهي تعيد لساهنا حللقها رسيعا:
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- أمممممـ أممممـ، أنا آخذ سمكة مشوية مع بطاطس وبيبيس، وأنتم؟
رمــت باملنيو عىل الطاولــة، وفردت يدهيا يف اجتاهــني كطائر قادم من 
أفق البحر. أظافرها أنيقة جدا ورأســها مرفوعة صوب الشــمس، لذا 
ملع  خزام أنفها الذهبي، وصار سامرها يف العباءة السوداء حتت الشمس 
بلون الربتقال. بارعة أنا حني ســميتها صنــدوق فاكهة... فمها خيط 
رفيع يغطيه روج شفاه وردي المع، ويف منتصف الطريق بني الضحكة 
واالبتسامة، فتحْت فمها وكأهنا ترشب اهلواء، لكن رنيم قاطعتها فجأة:
- غبية... غبية!! سكبِت امللح عىل الطاولة برميك للمنيو هبذه الطريقة!!

- وإذا سكبته يعني ياموسوسة!!
رنيــم تلملم امللح وختبئه حتت منفضة الســجائر، وهي مرتبكة وحترك 

أنفها و جتعده بعصبية، وكأهنا عىل وشك أن تعطس.
- ســكُب امللح عىل طاولــة األكل حظ يسء يا بنــات، صدقوا أو ال 
تصدقوا، لكنه حظ يسء واهلل، وعســى أال نجد الدليل عىل كالمي بعد 

قليل!
ضحكت أنا  وغالية، ومل أضحك من تفسرها، بقدر ما أضحكني قول 

غالية:
- هذا عىل أساس أننا نتمرغ باحلظ احلسن؟

أعادتنا غالية لكالم رنيم قبل قليل:
- يوجد احتامل سقط من احتامالت قصص احلب يا رنيم، هناك احتامل 

أن يكونا شخصني متحابني فعال!! 
أشارت غالية بعينيها وإهبامها يسارا، دون أن تلتفْت للطاولة الوحيدة، 

التي جيلس عليها اثنان اآلن.
انظروا... خوفهام مفضوح، وحبهــام مفضوح أكثر، وإال ملا كانا فضال 
اللقاء يف هذا الوقت امليت من النهار، والذي ُيستبعد طبعا  أن ترى فيه 
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»سيارة اهليئة«.  أمل تلحظوا كيف تلفتا يف كل جهة حني شعرا بصعودنا 
الدرج!

نفثت رنيــم حزمة دخان من شيشــة الورد التي طلبتهــا قبل األكل، 
فتذكرُت أمي، ونظرُت هلاتفي ومل أجد أي اتصال مفقود منها.

- ما املهم إىل هذا احلد يف مواعدة حبيب؟ ما الذي ســينقصها لو كانت 
اآلن أمام تلفازها يف بيتهم، تتابع مسلسال سخيفا، يف مكان آمن عىل أن 

تعيش هذا القلق هنا ؟
شعرت بنظرات االستغراب من رنيم وغالية.

- أقصد مــا الفائدة من هذه املغامرة اآلن! لــو كان حبا خالصا بدون 
رغبات جنسية، أال يكفي أن يتحدثا عىل سكايب مثال أو الفيس تايم؟ 
يتعارفان بقدر ما يشــاءان، إىل أن يصبح األمر رسميا، ثم خيرجان مع 

بعضهام بثقة تامة.
لطاملا قابلت رنيم وغالية أســئلتي بأفــواه مفتوحة وصمت طويل، أما 
اآلن فجاء الرد بحك رنيم بالسكني، يف طبق به قطع فيليه سمك اهلامور 
بالسبانخ. ليس قاسيا لتضغط عليه هبذه القوة، لذا مخنت أنني أزعجتها 

بكالمي عن سكايب.
- عن نفيس... أصوُت لقصــة احلب احلقيقية، ولو خرستني أعصايب، 

ووقتي، وثقة أهيل... ولو خرستني حتى مليون رياال.
كانت كف غالية الزالت مرفوعة، وتصوت وحيدة يف األعىل، وعيناها 

مسحوبتان لليسار باجتاه طاولة العاشقني.
- وقت الرتاجع مل يفت بعد، مازال املليون معك ، اخفيض يدك وحافظي 
عــىل مليونك باهلل عليك قبل أن يطره اهلواء! أرجوك ال تبدديه، ألجل 

أهلك وصديقاتك!
أول يشء فعلناه بعد كالم رنيم هذا أننا ضحكنا، وضحكنا كثرا طوال 
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وجبة الغداء تلك. هل بوسعك يا والدي أن تساحمني عىل هذه السعادة؟ 
إن أبعدتك عن ذاكريت قليال، فلن يغر هذا يف حالك شيئا، ستظل راقدا 

وعاريا حتت الرتاب يف كل األحوال.
مهومنا كانت تنحرس ونحن معا أمام البحر، فيام ثرثرتنا تتمدد، حتى أن 
مشــهد احلبيبني صار مالئام لفرحنا. ربام ال نحتاج يف حياتنا إال للرضا 
وبعض احلرية، لنسامح اآلخرين عىل ســعادهتم التي تنقصنا. توقعُت 
بــام إنه دوام الفرتة الصباحية، فلن يفتقد أحد غيايب وقت الظهرة، ألن 
إخــويت عادة خارج البيت يف هذا الوقت، وأمي أقســى من أن تتصل، 

وأحالم غريبة عني يف هذه األيام، فلن يرن هاتفي... إال أنه رن.
 - السسساعة تتتتشر إىل كم فففي يدك يا آآآنسة؟

سؤال يوسف كان خفيفا عىل القلب، بخالف ثقل لسانه. رددت عليه 
برسعة مل أخطط فيها لتحديه بطالقتي، وأومهته أن لعجلتي هذه سببا:

- البطاريــة خملصة، طمئن من حولك، أرجــُع للبيت بعد دوام الفرتة 
املســائية، وأعلمك بالتفاصيــل. ألو... ألو... أغلقــت اهلاتف فورا، 

وقذفت به يف حقيبتي مع شحن للبطارية ال يقل عن 70%.
مل أرد أن أفوت الوداع بني العاشــقني، لعل هذه أول مرة أرى فيها قبلة 
مبارشة أمامي بعيدا عن األفالم وصــور اإلنرتنت. رأيت أعينا وادعة 
كثرة، لكن ليست كهذه. كانا قد ألفا وجودنا، وربام تصنتا عىل كالمنا 
كام تصنتنا عليهم حلظة جلوسنا، فتأكدا أننا ثالث ستائر طيبة، ومناسبة 
ألن تكون ساترا حنونا حول قبلتهم. يا أهلل... عىل باب هذه الُقبلِة وجٌه 

يتدلل، وجٌه يراوُغ االجتاه ويبتسم لُيطيل االقرتاب زمنا أطول.
صوت رنيم جاء خائرا، وهي تنسى عىل ماذا كانت تنادينا لنرى معها:

- بنات... بنات شــوفوا...
الواضح أهنا ليست املرة األوىل هلام. هذان العاشقان يعرفان الطريق نحو 
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شــفاه بعضهام جيدا. داعبها بقبل متتالية خفيفة كنقر، جرس من احلوار 
بلغة خاصة وبرأســني مائلني نحو بعضهــام، لغة عن نفيس وعن غالية 
بشــهقتها الصادقة، مل نتكلمها بعد. غادرا بعد أن نقال حوار الشــفتني 

ألصابع كفيهام، وخلفا وراءمها ما تبقى من األرض.
 يبدو أن رنيم نسيت يّل األرجيلة يف فمها، كام نسيت غالية مزاز العصر 
معلقا، أما أنا فكنت كخيل تقف عــىل قدميها اخللفيتني وتصهل وهي 
رافعة قدميها األماميتني يف اهلواء. كان يف داخيل رصاخ ونحيب، لكنني 

مثل صديقتّي نفثته صوب البحر.
- الزلِت متأكدة أن االتصال املرئي يفي باحلب يا أزهار؟

قالت رنيــم يف حماولة إلغاظتــي. خرجنا بعدها لنمــيش أثناء صالة 
العرص، حيث توقفت املحالت عن تقديم الطلبات، ويف انتظار أن يأيت 
غازي إلينا، انفصلت عنا رنيم بمقدار خطوات, جلست ونصف وجهها 
باجتاهنا، وقدماها تغوصان يف البحر. مرت من خلفنا ســيارة مرسعة، 

رصخ شخص جيلس يف املقعد املجاور للسائق:
- أصر لك بحر... هات أقدامك لرتتاح عىل وجهي.

ضحك صديقه الذي يقود الســيارة بضحكة هســترية، صارخا فيها 
بجملة:

- صاروخ يا وحش...
كنت أنظر إليهام، وكانــا ينظران إىل رنيم، لعل هذا الذي خلف املقود، 
مثيل أنا وغالية تســتفزه جرأة صاحبه، كام يســتفزنا مجــال صديقتنا. 
يضحك لينســى، كام نضحك أنا وغاليــة ألن الرمل صار عالقا بعباءة 
رنيم، بينــام عباءاتنا الزالت نظيفــة. التفتْت عائــدة إلينا، وقد رسق 
الرشود ما بقي من مالحمها، لذا مل تنتبه للمكان الذي أشــارت له غالية 

يف عباءهتا، لتنفض الرمل عنه.
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يف الســيارة ويف طريق عودتنا، مســحت غالية وجهها بكفيها، وكأهنا 
تنتزع منديال أو شاال دفعه اهلواء نحوها، وهي تقول بتململ:

- يا بنات... منظر “البوسة” عالق يف ذهني!
- يا غالية يكفي كذبا... أصدق جدا أن أزهار مل جترب هذا اإلحساس 
من قبل، أما أنِت فاســمحي يل! عىل األقل“ بوســة” يتيمة وخاطفة يف 

غسق!
رفعــت رنيم يدهيا كعادهتا حني مترسح كالمها أمامنا، ثم نظرت يف كل 
اجتاه، وهي تسكب ضحكتها اجلانبية، وكأهنا يف انتظار التصفيق احلار، 

لتنحني للجمهور قبل أن يغلق الستار.
- من قال أنني مل أجرب؟

ال أعرف ملَ شــعرت أن كالم رنيم مهني يل، ملَ وحدي مل تتجاوز خربيت 
مشــهدا عىل الشاشــة، بينام تؤكد هي عىل أهنام عاشتا التجربة، رغم أن 

غالية تنكر هذا!
- مستحيل طبعا!

ثقة رنيم الزائدة يف حكمها، شــجعتني ألكذب كذبة حمبوكة، وجهل غالية 
يب شــجعني أكثر. غالية تغرس مرفقها فوق فخذ رنيم اجلالسة يف املنتصف 
بيننا... متد كفها من اجلهة اليرسى يف الســيارة، وحتاول شد كفي من اجلهة 

اليمنى، لنلتقي يف منتصف السيارة، فوق فخذ رنيم:
- قويل لنا بالتفصيل.

مطب كبر أوقعنا فيه غازي، منحني وقتا ألفكر.
- ممممــ رجل تعرفه رنيم، جاء مرة لسدرة، يسأل عن حمل رياضة دله 

عليه أحد رفاقه، ويـــ...
- حلظة...حلظة! أعرف هــذه القصة بالتفصيــل، تكلمنا عنها مئات 
املرات، وجــاء ومعه قطار أطفــال، وزوجة غبية، وغــادروا بعدها، 
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وكلفتنــي هذه الزيــارة، كآبتك ليومني، وإجــازة حلرضتك، وضغط 
مضاعف يل.

- أزعجنــي أهنا قالت هذه اجلزئية عن اإلجــازة، فال أذكر أنني عرهتا 
يوما، بإجازة أخذهتا.

- أقصد يا أزهار... ال أذكر موضوع القبالت هذه!!
قاطعتني رنيم، وهي تعيد يد غالية إىل صاحبتها، وتدير رأســها جلهتي 
يمني السيارة، وتلتصق بوجهي أكثر، كمن حيذرين من مغبة كذبة قادمة 
أمام غالية. يف احلــاالت التي تكون فيها رنيم جــادة أكثر من الالزم، 
تتفتح أبواب أنفها بطريقة مربكة، لذا هربت من وجهها لنافذة السيارة، 

نحو كامرا ساهر اللئيمة املرتصدة يمني اإلشارة.
- رجع لســدرة يف اليوم الثاين ليوم لقائنــا األول، دخل وجتول وكنت 
للتو فتحت املحل، وقبل أن أطبع بصمتي عىل الشاشة، دار بني األرفف 

قليال ثم انتبه فجأًة:
- أووه !! نســيت، هذه املحالت للعائالت فقط؟ وجودي يسبب لك 

مشكلة... صحيح؟
- اهليئة نائمة “حياك ” .

قلت له هذا، ثم ابتســم وأكمل هو تسكعه. أشار لعطورنا التقليدية يف 
اخللف، وهو يقرأ أسامءها.

- هيه!! هيه حلظة!! أنِت قلت اهليئة نائمة؟؟
جتاهلت سؤال رنيم. مل أشأ أن اقطع أفكاري املترسبة اآلن، بالدفاع عن 

جرأيت أمامها.
- األمجل بالنسبة لك الياسمني أو الفراولة أو املسك األبيض؟

سألني وهو يفرك أغطية زجاجات التجربة، برقة ومتهل، متعمدا إثاريت 
بحركة أصابع يده، وحني كدُت أسأله: ما شأين أنا بام تشرتي أنت؟ محل 
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عطر الياسمني واقرتب مني. حدق بوجهي لدرجة  أربكتني، فسارعت 
إىل حماسبته، ورائحة سجائره املنبعثة من أنفاسه مع عطر ثوبه، تنسحب 

من مقاعدها، وتتخذ مكاهنا األبدي يف رأيس.
التفــُت للجهة اليرسى، فكانت عينا رنيم وغالية تؤكدان يل، أن قراءيت 
للمجالت مل تذهب هباًء، بخالف ما تظنه »املارشــميلو« يب وبمجاليت 

دائام.
مددُت له بكيس العطر، مدبســا يف أعاله الفاتورة، لكنه أعاده إيل وهو 

ممسكا بكفي:
- هذا الكيس، هدية مني إليك.

 وقبــل أن أنطق بحرف، أو أرفض هديته، شــدين من ذراعي، وأكل فمي 
بقبلة مل أميز فيها إال رائحة حلوى النعناع »بولو«، ممزوجة بالسجائر.

لوحة إعالنية يف الشــارع لعطر من شانل، مرســوم عليها رجل بثوب 
وشامغ، وهو ينحني أمام امرأة مطموســة الوجه بعالمة مائية، ترتدي 
عباءة. مكتوب حتت العطر»فاجئها هبدية«! هذه اللوحة القديرة عندي، 

هي من أسعفتني بالقصة العاجلة هذه.
أصابع كف غالية متشــبثة بشــفتها الســفىل، ووجه رنيم بني مصدق 

ومكذب، لذا ختمت القصة:
- فمه يا بنات ليس املفتاح املناســب لفمــي رصاحة، مل أكن أعرف أن 

شفاه الرجال رطبة إىل هذا احلد!!
نفضت كتفي وأغمضت عينــي بقوة، وكأنني متقززة من رطوبة القبلة 

تلك.
- لكن القبلة التي وضعهــا عىل ظهر كفي قبل خروجه، كانت مطابقة 

لذوقي متاما.
طبعا خرج بعدها من سدرة، تاركا عىل الطاولة كيسه الذي صار كييس.
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- كل هذا صار وأنا آخر من يعلم يا حيوانة؟
استغراب رنيم محسني جدا، هذا يعني أهنا صدقتني، لذا وبنفس مالمح 

الرشود التي كنت عليها وأنا أحكي قصة األسمر األستومي أكملت:
- يومها يــا بنات مَحلُت قبلتــه عىل ظهر كّفي من باب ســدرة، حتى 
غرفتــي. كنت حذرة كمــن يميش وبني يديه إناء يفيــض ماؤه مع كل 

خطوة. خفت عليها كثرا هلذا ضيعتها، ونسيت أن أخربك هبا!
للحظة ابتسمت هلام، كنت عىل وشك أن أقول:

- ترررااا.... مقلبتكام.
لكنني وجدتني بدال من هذا أبكي!! أبكي بصدق، وحرقة من أضاعت 
حبها، وكأنه حرض اآلن كذكرى حدثت بالفعل، وأحرقتني العودة إىل 

أماكنها قبل قليل!!
بصوت  التجربة العميق قالت رنيم، وهي حتضنني، بينام غالية خترج يل 

من حقيبتها منديال:
- هذا يفرس تعلقك به يا بقرة، وأنــا كنت أظن تعلقك به جمرد مراهقة 

متأخرة.
- ما اسمه؟

قالت غالية وهي تناولني املنديل. عرصت أنفي ، ثم كســاحر يستغل 
القامش ليمرر لعبته من حتته، أخفضت املنديل لألسفل، ورفعت رأيس 
بثقة من لن ختذل صديقاهتا. أخذت نفسا عميقا ألسرتد صويت بعد كل 

هذا البكاء:
- حسن... اسمه حسن.

تلفتتا لبعضهام ومها هتزان رأسيهام. رنيم تتفوق عىل غالية بسبق الرؤية 
هلذا األستومي، لذا كانت هتز رأسها مؤكدة بثقة لغالية:

- الئق، الئق عليه اسم حسن... األسمر حسن.
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 آااه... ملَ كلام ابتعدنا عن احلقيقة، نصر مقنعني أكثر؟!
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يف حياة أخرى سأعود عصفورة كهذه، سأراقب امرأة تلتقط يل صورة 
وتفرح، ألنني مل أطر قبل أن تكمل لقطتها. أعدُت هاتفي إىل حقيبتي، 
بعد أن أرســلت الصورة لقروب »بنات ســدرة« متجهة للبوابة رقم 
واحد. وصلت مع الذين وصلوا قبل العارشة بقليل، ألقيت الســالم 
عىل بكر، وصديقه اجلديد الذي بادرين بابتســامة، كشــفْت عن أسنان 
كبرة أكاد أســمع من مكاين حركة لســانه حوهلا. فتحُت ســدرة، ثم 
أضأت األنوار ريثام أفتح اجلهاز ألوقع ببصمتي عىل شاشــته، وقبل أن 
هتب رائحــة فواحتنا يف ممرات الدور الثاين، دخــل يف هذا األثناء ما مل 
أظنهام زوجني، فيبدو أهنام اختارا أن يكمال نقاشهام مهسا، وبمكان أقل 

اكتظاظا، متجاهلني وجودي:
- من متى وأنا أجري وراءك يا رباب ؟

قرع رأسه أجراس سدرة، وهو يمسك بذراعها غاضبا.
- من فضلك هذا مكان عام... ال متسك يدي هبذا الشكل!

وجهها وفزعها منه يف البدء، جعلني أشعر أن حملنا هذا هو اجلبل الذي 
آوت إليه من هذا الطوفان. األخوان اللذان يملكان حمل أحذية »كــل 
جديد ملشــية من حديد« يف هذا الدور يأتيان أحيانا مع بعضهام، وأظن 
أحدمها يتعمد مالقاة رنيم حني تسبقه يف الصباح أو املساء. يمر  متعمدا 
من أمام ســدرة. يرفع يده مســلام ومبتسام، وهو يســأل عن األحوال 

بصوت كصوت من يقرأ الرسائل يف األفالم:
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- عزيزيت رنيم... كيف حالك اليوم؟!
أما حني أكون بمفردي يف سدرة، فينشغل بإكامل كالمه مع أخيه. حني 
مر اليوم ورأى ظهر هذه املرأة، وهذا الرجل ممسكا بذراعها، ظنها رنيم، 
وأن هذا الرجل حياول إيذاءها، فانطلق إلينا دون أن يقرع رأسه أجراس 
بابنا، فهو قصر بعض اليشء مثلنا. دخل بينهام، تاركا املرأة خلفه، وهو  

حيدق ويرصخ بوجه رجل أطول منه بعرشين سنتيمرتا أو أكثر!!
- ماذا تريد منها يا قذر؟ ملَ تســمح لنفســك بأن متســك يدها هكذا يا 

حيوان؟
مل يشــغلني هذا العراك عن مالحظة أن له نفس أســلوب رنيم البذيء 
حني تغضــب! تلفتت املرأة حوهلا، وهي متد يدهــا نحوي، وتؤرجح 

كفيها بيني وبينهام:
- من هذا القزم  الغبي؟ تدخيل إن كنت تعرفينه من فضلك! زوجي ما 

ينمزح معه!
كانــت تكررها، وكنت آمل أن يلتفت جارنا، ويميز الوجه طاملا مل يميز 
الصوت بعد.كل هذا حصل ربام يف دقيقتني، لكنني اســتغرقُت النهار 
كلــه يف إعادة رسد احلكاية لرنيم، وبعــض الليل أيضا يف رسد احلكاية 

نفسها ألحالم.
يف ذات اليوم أغلقنا سدرة وقت صالة الظهر، وكانت رنيم كلام تذكرت 
ما حدث قبل وصوهلــا اليوم، ترضب بكفها عىل طاولــة الكمبيوتر، 
وختفض رأسها كتالميذ الصف الكساىل،  وهي تضحك بصوت عال:

- يا اهلل... كل هذا يف صدرك يا حامد القزم! وأنا كنُت أظن أخاك سعد 
هو من حيبني!!

»يا للبذخ!!« كــدُت أن أعلق عىل كالمها. أو مــاذا أبقيِت لنا، وأنِت 
تكدسني الرجال من حولك؟
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لكنها جاوبتني قبل أن أســأل، برقصها عىل نغمــة جواهلا، من متصل 
جتاهلْت الرد عليه، حتى تكمل رقصتها.
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)تســمي املرايا الـ»تان« الذي تر النســاء عىل تسمري لون برشهتن به: 
خيانة. حتى لو قلن أن مفعوله ال يــدوم أكثر من عرشة أيام، كام قالت 
رنيم اآلن للثقيلة، ســيبقى بنظرنا خيانة للون األصيل للبرشة. ثم أهنن 
كاذبات، فمن من البرش، وليس النســاء فقط، يستطيع أن يفكر بجسده 

عىل أنه ملكه متاما!(
مســحُت ألوان احلمرة والكريامت، التي جربتها عىل ساعدي، لتختار 
منها الزبونة ما يناســب درجة برشهتا قبل قليل. أردُت أن أحكي لرنيم 
مشــكلتي مع أحالم، التي يبدو أهنا ال حتــزن وتغوص يف أفكارها إال 
حني تراين! اقرتبــُت من مكان جلوس رنيم خلف طاولة املحاســبة، 

لكنها بادرتني:
- عجزُت عن النوم البارحة... ســهرت مع إياد عىل ســكايب، وهو 

يكلمني عن معلمته، وعن متحف زاره مع والده.
بدأت رنيم يف تقطيع فاتورة رمتها إحدى الزبونات قبل مغادرة سدرة، 

وهي تكمل كالمها:
- دار يب أنحــاء غرفته يريني ألعابه، ومكان رسيــره! مر قرب مكتب 
والده، لريني جمسم سفينة كســبها يف بازار. عىل فكرة!! مل يرفع ماجد 
رأســه لراين، أو لرى هــذا التان الذي كررُت اســمه كثرا أمام إياد، 
ليسمعني ماجد ويلتفت، ولو بدافع الفضول حتى! مل يفعل يا أزهار!!

- مشــغول بالدراسة يارنيم، األمر طبيعي جدا، ثم هل يعنيك أمره إىل 
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هذا احلد؟ طاملا صغرك معك عىل الشاشة، أقصد هذا كل ما أردناه... 
صح؟؟

- ماجد الذي كان يطاردين، ليصورين عىل غفلة، ويتلذذ بتكبر تقاطيع 
وجهي يف الصور، كلام غرُت لون الروج أو رســمة الكحل... مل يرفع 

رأسه لينظر للتان عىل»رومي«  كام كان يسميني.
وجــه املهزوم ال يالئم رنيــم. رشدْت بذهنها، وهــي تقلُب بني يدهيا 
زجاجة عطر، هي خليط بني شــذا ليمويّن وزهرة الفريزيا املهجنة. هذا 
اللقاء بني الرائحتني، يشــبه لقاء عائلة ماجــد بعائلة رنيم، عائلتان من 
منطقتني خمتلفتني، إذا اجتمعتا عىل ما بينهام من اختالف، ســيكون هلام 

عطر معقد كهذا.
حســنا... تقول املرأة: نعم صحيح كنت أحب يف املايض وتعافيت من 
احلب، ثم إذا انحنْت، وزيفت وجهها بابتسامة عريضة، لتحجب سيل 

الدموع بمطب الضحكة املزيفة، تأكد متاما أهنا الزالت حتب!!
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ســلمُت ألمي راتبي مقطوعا منه مرصويف. دعــْت يل بالتوفيق وهي 
تــدق اجلمر بملقاطها، حتى يتكرس قطعا محراء مثلمة، تناســب  رأس 
أرجيلتها. شــحم ذراعهــا يتأرجح، وهي تناولني مــن صحنها قطعة 
معجنات بالســبانخ صنعتها بنفســها، وكانت ظاهرة يف أعالها بصمة 

إصبعها عىل العجني قبل خبزه.
دخلُت غرفتنا، ثم حدقــت بوجهي يف مرآة الدوالب الطولية. وجهي 
أكــرب من أن أكون عرشينية، وهذا الِعرق الذي يقدح يف جبهتي هل هو 
جــذاب حقا كام تقول عنه رنيم؟! ال أعرف ملَ شــعرُت اآلن أنني ثمرة 
تفاح مقسومة، نصٌف عىل الطاولة هبت لونه، واآلخر ُأِكل منذ زمن...

دخلت أحــالم الغرفة، وُصدمت لرؤيتي، ألننــي عدت مبكرًة. جمرد 
وجــودي أنا وهــي يف غرفة واحدة، يشــعرين بأن ثالثــا جيلس معنا، 

ووحدي ال أعرفه!
- أحالم... غر معقول ما حيصــل بيننا، أمر ما يزعجك، ويوترك كلام 
رأيتني أمامك، وأعــرف أنك تتعمدين أن ُتريني هــذا التوتر. افتحي 

قلبك يل وقويل ماذا حيدث معك؟!
اقرتبــُت منها، وقمت ببعض األمور املهملــة يف بيتنا. حضنتها، ملمُت 
رأسها فوق صدري، وضبطُت شعرها املتطاير يف حزم صغرة. شامات 

ظهرها مرصوفة بشكل مائل، وكأهنا تصف الطريق إىل كتفها:
- باهلل عليك قويل يل ما الذي تكتمينه عني، ويتعبك ويتعبني معك.
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قمييص من جهة ظهري صار مشــدودا اآلن، أحالم تتشبث به وتبكي، 
وأنــا أضمها بقوة كي ال تتبخر من هــذا البيت وتلحق يب. عرفُت بعد 

هذه الزفرة أهنا ستتكلم، لذا أعدُت كتفيها للخلف:
- كيل معك... تكلمي.

دموعهــا التي بللت عنقها، جعلتني ألوم نفيس ألنني مل أصنع من قلبي 
مرصدا خاصا بالنجوم، فأختي الصغــرة هذه نجمة مل ألتقط مرورها 
قبل اآلن. كل احلقائق تبدو أبســط بعد أن تنكشف املهم أن تنكشف، 
هذا ما قرأته يوما، وأراه اآلن وأحالم تتفتح وتكشف يل رسها البسيط، 
ولوال صغر ســنها ملا تعقد األمر عليها هكذا. فهــي تعيش حبا أوال، 
وحبيبهــا يعيش معها خامتة لقصصه. تفصــل بينهام عرشون عاما، هو 
رجل يقرأها كمنهاج مكرر وســهل عليه، لذا يتمسك هبا، أما بالنسبة 
هلا، فهو عينا الرضير التي عادت إليه بعد فرتة عمى قاسية. يريد منها أن 
هتيئنا لقدومه... هيددها برتكها مرة، ثم يعاود االتصال هبا مرة أخرى. 
هي مــن ترفض االرتباط قبــيل، ألنني األكرب، وألن هــذا الزواج قد 

جيرحني، أنا العانس املوبخة من احلياة يف نظرها.
األمــور يف البدايــة مل تكن واضحة يل كام أقوهلا لــك اآلن بالطبع، فال 

تلمني ألنني مل أعرف ماذا خيبئ الغيب ألحالم.
صوت عمر رصني جدا، وأكرب من هيئته التي أرتني إياها يف صوره عىل 
هاتفهــا. حني أملت عيل رقمه ألتصل عليه من هاتفي مل تنظر للهاتف، 
ومل ترتبك يف رقم من أرقامه، وهذا بطريقة ما جعلني أطمئن لعالقتهام، 

االطمئنان الذي الزلُت ألوم نفيس عليه حتى اآلن.
اتفقنا أنا وعمر عىل حتديد موعد للخطبة الرســمية، بعد مفاحتتي ألمي 
وإخويت، والذين ال أظن أن أحدا منهم سيســأل عن العريس، بعد أن 
يعرفوا أنه مهندس، وأن أباه كذلك مهندس، فبعض الوظائف يصعب 
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أن ترد، فام بالك لو كانت هذه الوظيفة متوارثة يف العائلة الواحدة.
تركتني أحالم يف الثانية فجرا. نكهة عمر تتسلل من حلمها اآلن، ويبدو 
أهنا حســمت أمرها بعد إقناعي هلا بأن زواجي أو زواجها، ال عالقة له 
بمن وصلت للدنيا قبل األخــرى. رتبت أمرها كذلك حتى من ناحية 
دراســتها، فهي مل تباِل بالوقت الذي استغرقناه يف الكالم، وال بموعد 

االختبار املدون بتاريخ الغد، يف ورقة معلقة عىل باب دوالهبا.
يؤرجح هواء مكيــف غرفتنا الورقة املدون عليهــا جدول اختبارات 
أحالم، ورغم أننــي أتابع حركة الورقة منذ ســاعة، إال أنني ال أدوخ 
وال يرختي يل جفن. يف ليلة كهذه طبيعي جدا أن هيبط الشــوق لألسمر 
األستومي، والذي نســيُت بامذا أســميته لرنيم وغالية. مهسُت له كام 

مهست أحالم لعمر قبل أن تنام:
- آاااااه  لــو أنني أجيُء إىل بيتك بعد أن تنام، وأرتشــف بقايا قهوتك 
قــرب طاولتك، أقّبل مســار القهوة العالق عىل أطــراف كوبك، فهنا 
تريثت شفتاك.كنت سأكمل كالمي معه، لوال أنني ختيلت أنني أتعثر يف 
ألعاب أطفاله املنترشة يف كل بيته هذه الساعة، وألنني متأثرة باملهندس 

عمر فقد ختيلت األلعاب عبارة عن:
خوذة صفراء، مســطرة مرقمة، جمســامت ملباين صغرة، مثلث رســم 

كبر... وأصفر أيضا.
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هذه أول مرة يزورنا حامد من بعد يوم املشــاجرة مع الغريبني، والذي 
فضضته بطرد ثالثتهم من سدرة، وباملناسبة هذه أول مرة ال أراه ملتصقا 

بأخ له:
- استمري، استمري...

- عفوا؟
مالمح رنيم التي تصطنعها أمامه متعالية جدا، وتســتعجل طعنه، رغم 

أنه كان حياول أن يكون ظريفا، وهو يدير كفيه كعجلة تلف:
- قصدت اســتمري بالتصفر، هذا ممتع، كنت أحاول أن أميز األغنية 

فقط، لذا دخلت.
فرقعة زيت فواحة البنفسج يف مدخل سدرة جعلت حامد يتصنم قليال 
، كمن ُقطع عليه تســميع كالم كان حيفظه متسلســال، لكنه عاد ورفع 

سبابته يف اهلواء، ألنه وجد مجلته الضائعة:
- كنت تصفرين حلن أغنية مليون خاطر...صح؟

ضحكت رنيم بصوت عال، وكأهنا الزالت ترص عىل إحراجه:
- أول مرة أسمع بأغنية هبذا االسم! مليون خاطر؟ أغنية مرصفية هذه 

يا حامد!
بحكم العــرشة أعرف أهنا تتصنــع كل هذا الضحك، وهــذه النظرات 
املتعالية. هتّدل وجهه، وارختى فكه قليال، وربام شــعر باخلذالن وكأنه هو 
مــن أّلف كلامت األغنية. تلفت قليال ليهرب من ضحك رنيم املبالغ فيه، 
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ثم جاءه الفرج يف هيئة زبونة  مشبعة عباءهتا برائحة البخور، حني دخلت 
إلينا مع طفلتيها، ففر حامد هاربا خارج ســدرة. أخذت أرشح للســيدة 
مكونات جل املحيطات لالســتحامم... كانت رنيم تدندن أغنية، مل أركز 
هبا إال حني ســمعتها تقول:»خاطرك عندي ترى مو مثل غرك، خاطرك 

يسوى ترى مليون خاطر«.
بعثرتني أغنيتها، جعلتني أحســم مشــرتيات الزبونة بالتوجه مبارشة 
للخزينــة، وأنا أتلفــُت لوجه رنيــم ألتأكد أهنا ال ُتســمع كلامهتا من 
جوجل. حدقُت هبا وأنا أهز رأيس مســتغربة،  ثم يف عجلة وبدون أن 
أغري الزبونة ببقية منتجاتنا احلديثة، حاسبتها عىل مشرتياهتا،  ثم التفت 

لرنيم:
- مل كل هذه الشيطنة عىل هذا املسكني العاشق؟ أليست هذه هي األغنية 
التي سألك عنها قبل حلظات؟ لو كنِت انتبهِت لوجهه فقط وهو خارج 

من هنا!!
رفعت رنيم أصابعها الرخامية، وبــدأت حتركها وهي تكمل األغنية، 

وتتغنج بكتفيها وترقص.
- أكره أن تتعمدي إحراجه هبذه الطريقة، وألوم نفيس ألنني لو مل أخربك 

بمالحظتي باهتاممه الزائد بك، لعاملته اليوم بشكل ألطف!!
- أزهــاري، حبيبتي...تتكلمني عن حامد وكأنه طفل يلعب بســكني!! 
رجل ومعجب يا سيديت، وأحاول استفزازه... أين املشكلة؟ حتى إناث 
احليوانات تفعل هــذا، أم أنه جيب عيل أن أقــع يف غرامه من أول نظرة، 

وأمزق خيايل وقلبي عىل أوهام أعيشها بمفردي؟
بعض اإلهانات مثل الصناعات اليدوية، متقنة وحمبوكة وتعمر طويال، 

كهذه اإلهانة مثال.
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إذا وقفَت عىل جمرى هنر،ال تقطع طريَقُه..
فكر فقط ممَّ هو هارب؟
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أيام كثرة تســارعْت خلــف بعضها، وكانت متعبــة جدا ألمي، ألهنا 
أخذهتــا يف االجتاه الصحيــح لألمهات. فمعدهتــا احلمضية، صارت 
متشنجة معظم الوقت، بسبب التجهيزات لعرس أحالم، وال نراها إال 
وهي متيل برأســها، تطبق عىل ســامعة اهلاتف الثابت حتت رقبتها، كي 
ال تقفز من حتت أذهنا، فيام متســك بقلم، وتشــطب وتضيف يف ورقة، 

استعانت بخربات كل اجلارات لتمألها هكذا.
هــذه األيام متعبة يل أيضا، ليس كام يظن اجلميع، بأن ســبب حزين هو 
ألين لســت العروس األوىل يف بيتنا، بل ألنني رصت أرى ســيارة أيب 
كثرا. جييء الســائق من بعد صالة العرص، ينتظر نزول أمي... أحيانا 
ترافقها أحالم، وغالبا جارتان يف مشاويرها هذه، وتقوم إحداهن بدفع 
كريس جتلس أمي عليه أثناء تســّوقها. اشرتى حمسن هذا الكريس، بعد 

خطبة أحالم مبارشة، ووظب له مكانا يف سيارة أيب الفان.
قبل توجهي للفرتة املســائية من عميل، وجدت ســيارة الفان البيضاء 
واقفة أمام باب بيتنا، والسائق يصيل العرص يف املسجد. جتاهلت غازي 
الذي زمر، لينبهني أن اجتاه خطوايت ليس نحو سيارته. التصقُت بالباب 
األمامي لسيارة الفان، مل يعقني رف الصعود الرصايص املوضوع أسفل 
السيارة، عن حضن الباب الذي المس يدي أيب أكثر مني. ثم من سمح 
لــ »مرزا« بتعليق هذه اخلردة حتت املرآة األمامية؟ كان أيب يرفع  رأسه 
لينظر يف املرآة، ويرتب بأطراف أصابعه شــاربه اخلفيف... ذلك فقط 
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قبل نزول أبله ابتســام، املعلمة التي مل ينادهــا بابنتي، ومل ينس يوما أن 
يعطر السيارة قبل أن تصعد معنا، بمعطر جو برائحة الياسمني:

- آسفة تأخرت عليك يا أبو حمسن.
حرين أهنا كانت تعتذر يف كل مرة، رغم أهنا مل تتأخر يف أي من املرات. 
وكان والدي يوقعني يف نفس احلرة، وهــو هيز رجله مرتبكا، يف تلك 

الفجوة املظلمة عند الدواسات، ويرد بصوت متورم ال يشبه صوته:
- حتت أمرك أم فارس.

السقف األزرق فوق املقاعد اخللفية يف سيارة أيب، صار مرتهال كقامش، 
مل يعد سامء زرقاء، كام كان وأيب يقودها. صوت طالل مداح الذي كنت 

أظنه مربوطا بمفتاح تشغيل هذه السيارة كل فجر، الحس له اآلن.
وصلــت أمي أمام بوابة العامرة، وهي متيش متحاشــية نظرات العابرين، 
فهي الفتــة جدا بحجمها هــذا، وختجــل وترتبك إذ مــا توقف طفل 
وحدق يف مشــيتها. تنزل ببطء من الرصيف املجــاور ملنزلنا، تنزل أوال 
قدمها اليمنى، ثم إذا اطمأنت لنزوهلا،  تصب باقي جســدها فوق القدم 
تلك، متســك بذراع اهلواء قبل أن تلتقط أنفاسها، وهي ترصخ يب ألنتزع 

وجهي ودموعي من زجاج سيارة أيب:
- اكربي اكربي .. بنــت بعمرك وبعباءتك، وملتصقة بالســيارة هبذا 

املنظر!!!
   يا أهلل .. ملَ ُيرص علينا آباؤنا أن نكرب؟
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- أتى اليوم  الذي تفتح رنيم سدرة  قبل وصويل..!
قلت لنفيس هــذا حني رأيت من بعيد البــاب مفتوحا، وحني اقرتبت 
وشممت رائحة فواحة بذور الفلفل الوردي ترشح يف اجلو واملمرات، 
عرفت أن مزاج رنيم اليوم أصيل، وغالبا ستميض النهار كله تغني ألم 
كلثوم. دخلُت ســدرة، رأيتهام هي وحامد يتبادالن احلديث عىل مقربة 

من الباب، وهو هيمس هلا:
- نعم ... مرص أن أعرف ماذا كان يقول لك بكر البارحة قـــــ...

صمت حني رآين، وهو ممســك يف يده بخمسمئة رياال، وكأنه يفتش يف 
سدرة عن رصف هلا. هذه حيلة مألوفة يقنع هبا الباعة رجال اهليئة، فيام 

لو مر أحدهم واهتمهام »باخللوة«.
شــعرُت باحلرج حني صمتا، لذا ســجلُت بصمة حضوري وخرجت 

جمددا، رغم حماوالت رنيم الغر ملحة بأن أنتظر.
أســوأ الرجال حظا ذاك الذي تســتخدمه امرأة إلغاظة رجل آخر. ويبدو 
أن لعبة رنيم هذه األيام هي إغاظة حامد ببكر، إغاظة بكر بسامل من كشك 

احلقائب، وإغاظة سامل برجل عابر  يضحك هلا من بعيد.
مل ختطر ببايل غالية إال حني رأيت واجهة غسق. يف طريقي إليها انتبهت 
أن الســوق مزدحم، وهذا يعني أن رواتب املوظفني رصفت اليوم، أي 
أن عدد الزبائن سيكون أكثر، لذا عرجت عىل سايمون ألشرتي قهويت 

قبل املغرب، بخالف ما تعودنا عليه أنا ورنيم.
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متكئة عــىل طاولة من الرخام يف  انتظار قهويت،  أراقب العائالت متيش 
معا، أقارن بني نظــرات األزواج لبعضهم البعض، فبالنظر ألناقة هذه 
الســيدة مثال، تقليمة أظافرها املســتطيلة، وطريقة لبسها للعباءة وهي 
مزمومة كلها حتت ذراعهــا األيرس، وتطقيمة كعبها العايل وشــنطتها 
املقلــدة، ثم تقدمها عن زوجهــا بخطوات، حتى يتســنى له أن ينهي 

مكاملته املحرجة، والتي يقول فيها بصوت عال لشخص عىل هاتفه:
- بدون أعذار يا أبو وليد، الرواتب نزلت، أنت صديق وحبيب، لكن 

مجعيتي أستلمها كاملة... أنا لدي ضغوط هذا الشهر!! 
وهذا زوج آخر يميش كشــبح بال ظل، فهذه السيدة حتتل ظله، فيام هي 
متشبثة بذراعه وكأهنا ستهوي من جبل. فمها مل يتوقف ثانية واحدة عن 
الكالم، والعبوس يف وجه أي امرأة تنظر لزوجها. لســُت وحدي من 
يلمح عنقه املمهورة بحمم الليلــة املاضية، وفمه الضجر من كل يشء 

حوله، ونظراته التي ترصخ:
- مللت هذه املرأة الغيورة املعلقة يف كتفي!!

هــذا ال يعني أننــي ال أرى أيد مغلولة يف احلب أثناء مشــيي يف املول، 
لكنني برصاحة أجتاهلها وحســب. وصلت لغالية قبل املغرب، وحني 
دخلت كانت منشغلة مع سيدة وبناهتا، بتعداد القطع املوجودة يف حقيبة 

أرواب االستحامم:
- روبان بلونني خمتلفني، ســت مناشف بمقاسات متعددة، لكل روب 
مناشــفه اخلاصة طبعــا، وجواربــه، يوجد أيضا رباط شــعر للروب 

النسائي، وحذاءان من القامش.
نظرْت إيل وابتسمْت، ثم عادْت لتكمل للسيدة وبناهتا مجلتها األخرة:

- وطبعا يوجد بالداخل ميزان لقياس الوزن، العرســان تتغر أوزاهنم 
كثرا بعد شهر العسل.
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مل يضحــك أحد ســواها من مالحظتهــا األخــرة. رن هاتفي بنغمة 
خصصتها لرنيم، لذا مل أخرج هاتفي من جيبي. مل يكن يل رغبة بالعودة 
لسدرة اآلن، ربام أردهتا أن تشعر بالوحدة، ولعلها يف وقت فراغها اآلن 

ستظنني أغار من تكدس الرجال حوهلا... ال هيم.
توقعــت أن غالية تعطشــت لكذبة أخرى تدعم تلــك التي قلتها عن 
األسمر األســتومي يف السيارة، لذا تشــاغلت بتأليف واحدة أخرى. 
انتهت من زبونتها وجاءت تســلم عيل. كان يفوح منها عطر قوي يشبه 
العطور التــي تدخل يف تركيبها زهور الباتشــويل، لكنه أنعم وأبرد... 
عجز أنفي عن عرص الرائحة يف زجاجة، ربام ألن ذهني كان مشــغوال، 

لذا قلت وأنا أرفع يدي عالمة االستسالم:
- أعرتف... رائحة محراء، رائحة محراء! ما اسم العطر؟

ضحكت غالية... وكم يظلم الصمت وجهها وملعة عينيها.
-  أرسلُت صورته وسعره قبل يومني يف »قروب بنات سدرة«!!

وفرْت عيل املقدمات، وذكرتني أهنا سألت عن األسمر يف القروب ومل 
أرد عليها. وضعْت حتتي كرسيا بلون أسود وقصر جدا. برمُت ساقّي 
للخلف وأنا أضبط جلســتي عليه، بينام هي تسألني هبمس إن كان قد 
عاد األسمر األستومي للمحل ؟ كنت أتشاغل بمكان قدمي، ألقنعها 
بأين أجتنــب اإلجابة. هذا التهرب، أشــعرها بأهنا أذكــى مني، وأنني 
مكشــوفة أمامها، لذا كان هذا كفيال بإشعال أسئلتها، ووعودها بعدم 
إفشاء األرسار إن حتدثت معها. كانت زميلتها يف غسق، تلك الشاحبة 
الطويلة هــي وكل يشء يف وجهها، تتبعنا بنظراهتــا يف زاويتنا، وتعلق 
ســبحة يف يدها. تستغفر بفمها وأصابعها النحيلة املتشنجة، وهي متيش 
ببطء، وتدير باجتاه مدخل الباب رؤوس لوحات محراء صغرة، علقت 

فوق بعض األركان ومكتوب عليها »ختفيضات 70%«.
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أخفضنا أصواتنا ريثــام متر »الراهبة الثلجية« كــام اتفقنا أنا ورنيم عىل 
تســميتها، فهي ترتدي عباءة وغطاء شــعر يشــبه ما تضعه الراهبات 
يف األفالم. كام أننا رأيناها يف إحدى املرات، تكاد تســقط يف الســالمل 
الكهربائية أمام ســدرة، وهي حتاول أن تلتقط ُسبحتها التي وقعت من 

يدها، ثم حني التقطتها، قبلتها وخبأهتا يف باطن كفها.
- إحم... ظنك بمحله يا مكارة، قابلت حسن مرة ثانية.

كنت أهــز رأيس عالمة عىل أن األمر خرج من يــدي أمام دهاء غالية، 
وأنسق كذبتي إلطفاء فضوهلا، الذي يأخذ شكل حرائق تندلع يف غرف 
عينيهــا التي تلبد الكحــل يف زاويتيهام، وهي تقــرتب وتلصق ركبتيها 

بركبتي، وهتز رأسها بنقرات متتالية لتستعجلني يف الكالم...
- هاه ..هاه .. قويل وباهلل عليك قويل كل يشء!!

سقط بيني وبني غالية الكثر من الكذب، الكثر من اخلياالت واألمنيات 
املحرتقة باللحم العاري والرغبات، وكلام رأيت دهشة وجهها متاديت 
يف لسعها بالقصص، سكبُت كل خيااليت يف أذن بليدة ال متيز الكذب من 
اجلد. كل مشهد متنيته يف فيلم ومل ُيقره املخرج، أو حذفه الرقيب...  كل 
حلم حلمــُت به بعد قراءة قصة حب... قلته لغالية اآلن، وكأنه حدث 

معي وحدي.
- أنت مصيبة يا أزهار!! أنت كافرة؟  كافرة واهلل!!

التفتْت زميلتها بحدة، حني سمعت كلمة كافرة.
مل أنطق يومــا كلمة »أنا« إال أمام غالية، قلتها بتغنج ودالل دخيل عيل، 

هو يشء رسقته من رفقتي لرنيم، لذا ال أسرتجعه إال يف غياهبا:
-  أنا!! حرام عليك.

وصلني اآلن صوت صفرها، وهو يســافر من ســدرة  لغسق، حممال 
بأغــاين العتب واللــوم. وحدي أســمعه كطيور تتنبأ بالــزالزل قبل 
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وقوعها، أما غالية فلم تلحظه، كانت تنظر إىل وجهي وتكز عىل أسناهنا 
كمن يزعجه صوت احتكاك امللعقة يف قعر قدر حمرتق.

- مصدومة من جرأتك، ومقهورة من تساهلك هذا معه يا أزهار!
- ال تقهري نفســك... هي حياة واحدة، والبد أن نستغل متعها آلخر 

قطرة.
كنت أســمع من غالية الكالم الذي ألوم به رنيــم دائام، لكنني حقا ال 
أعرف ما تلك الشــعلة التي كانت تتقد يف صدري كلام كذبُت عليها؟ 
أمر ما جيعل يومي أمجل، وروحي أخف. رغبة تقودين للتامدي يف جوف 
التفاصيــل أكثر، مالبس نوم كنت أمجع صفاهتا مــن القمصان املعلقة 
خلف غالية، لو أهنــا ركزت حوهلا قليال، ال بالقصــص التي أروهيا، 
لعرفــت أنني أكــذب! حقائب وأحذية طبق األصــل من واجهة حمل 
»العندليب« املجاور لغســق، كانت كافية ألتم وصفي الدقيق للهدايا 
التي أغرقني هبا األســمر السخي. شقق زرهتا يف طوابق عالية، أمدتني 
بوصفها صور يف واجهة حمل »الســندباد للسفريات والرحالت«. كل 
كذبايت كانت مأخوذة مــن زوايا وأركان حول غالية... لكنها مل تلحظ 

هذا.
بعد هذا اليوم، ما مل أســدده من قصص لغالية يف غسق مبارشة، بسبب 
ضغط العمل والصديقات من حولنا، كنت أؤجله هلا يف البيت، وأكتبه 
بشــكل أفحش يف »الواتســاب« وحني أنتهي مــن الكتابة، ترختي كل 
عضلة متشــنجة يب. كالم له تأثر املســاج، وأنا أراقب ردة فعلها عىل 

كالمي، لدقائق قبل أن أسأل:
- أنِت معي؟

أراها تكتب كالما كثرا، ويف أثناء انتظاري لردها الطويل الذي تكتبه، 
أنقر بإصبعي الشاشــة مــرارا كي ال تنطفئ. أســتغل الوقت أللتفت 
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وأبتسم ألحالم العاشــقة يف الرسير املقابل. كالنا مستمتع اآلن، وكل 
بطريقته، وحني أعــود إيل غالية، أجدها الزلت تكتب، قبل أن تتوقف 

أخر لرتد برد واحد:
- معك، أنا معك...

- حموِت الكالم؟ كتبِت كالما كثرا ثم حموته... صح يا غالية؟
يــأيت ردها يف هاتفها دائام بنفس الشــكل، صمت قليل، ثم خروج من 
»الواتســاب« متبوعا بوقــت آخر ظهور هلا، وقــت يبقى كام هو حتى 
اليوم التايل... أعرف أنني كنت أستنزف خمزون صربها،كام تفعل رنيم 

بصربي.
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كطرحــة العروس هو احلــب، جُتهزها للفرح أيــٍد كثرة، ويٌد واحدة 
تنزعهــا يف آخر الليل، لتصبح عبئا ثقيال عىل الدوالب... هذا ما تقوله 
اجلهة التــي أفرغناها من دوالبنــا، وعلقنا فيها فســتان عرس أحالم 
املنفوش وطرحتها الناعمة، وما يقوله حزن وجهها املدسوس يف حضن 
أمي  بعد عودهتا من شهر عسلها. قمُت ألجهز ألحالم »لقمة حارة«، 
كام طلبت أمــي، ومن مكاين يف املطبخ كنت أتلصص عىل شــكواها، 
وبكائها من يشء مل أفهمه يف البداية، ألن أحالم كانت تعرضه عىل أمي 

يف وسيلة إيضاح طازجة فوق جسدها:
- ال ال... هــذا كله أمــر عادي يا أحــالم، بنت جارتنــا أم صقر... 
تعرفينها؟ زوجها مثل عمر، بعض الرجال يده قاســية يف غرفة النوم، 
هي صفة خلقت به، مثل أنفه واســتدارة وجهــه، ليس بيده حيلة عىل 
نفســه، نقدر نقول ألحدهم غر خلقتك! هل نقول لعمر غر نفسك يا 

باش مهندس ألن بنتنا ال حتب أسلوبك؟
تكررت هذه اجلملة مرتني. مل يســكْت أحالم هذا التكرار، كان صوهتا 
خافتا يرجتــف، وبكاؤها مقضوما حتت فكهــا، وكأهنا تقول ألمي أن 

رضب احلبيب هذا ليس زبيبا حلوا، كام تقول األمثال.
خفــت أن أطل برأيس وأرى ما تريه أحالم ألمي عىل جســدها، خوفا 
مــن أن يراه أيب املقيم يف داخيل دائام، فتؤمله قلة احليلة مثلام تؤملني اآلن. 
جلسُت عىل بالط املطبخ، فالكريس كعادته يتنقل مع أمي يف كل مكان، 
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ونادرا ما نجــده قرب الطاولة هنا. كنت أحــاول أن أفهم من صوت 
أحالم الباكي كالم عمر، الذي تعيده عىل أمي:

- يقول... كام يوجد أناس يفقدون شهيتهم يف األكل الذي أمامهم إذا 
الحظوا  أن من حوهلم يراقبوهنم وهم يأكلون، فهو أيضا يفقد شــهيته 
إذا رآها تراقبه أثناء املامرسة، لذا هي معصوبة العينني يف كل ليلة من بعد 

ليلة عرسها، وهذا خييفها كثرا.
وجهة نظر عمر، مل تعقب عليها أمي إال بقوهلا:

- العربة من الزواج هي الصرب، وانتظــار ما ختفي لنا األيام، ألنه البد 
وأن يأيت يوم يتغر فيه احلال!

حرقــُت دون قصد منــي األرز األبيض باخلضار الذي كنت أســخنه 
ألحالم، فصار األبيض بنيا قايس احلبات. شــغلتني حماولة ربطي بني 

نصيحة أمي ألحالم، وعالقتها بأيب طوال تلك السنني.
ما الذي كانت تنتظره أمي ليتغر احلال؟
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مىض وقت قبل أن أقول بــأن ذاك الثقب يف حيايت، كان أهون عيل من 
رقعة الكذب التي خربت هبا حيــاة غالية. كنت كحبة الفوار يف كأس 
ألشهر مضت، نبع كذب يفور ويفور... وغالية هي املاء الوحيد الوافر 

الذي استوعبني.
اتصلْت عــيل، وأرّصت أن نتقابل غدا قبل بدء ســاعة الدوام، لتأخذ 
نصيبها من مشوريت وخربيت يف العالقات، بام يتناسب مع حالة تعيشها 
حديثا، وهــي أيضا ال تريد لصديقتها القديمــة رنيم أن تعلم بام يدور 

بيننا.
- قصة حب جّدية يا غالية؟

أخفضْت صوهتا عــىل اهلاتف، وبدأت تتكلــم باأللغاز ألن أحدا من 
أهلها جيلس قرهبا:

- أعرف أن من يعمل عمال طيبا يا أزهار، ال حيب أن يضع اسمه عليه، 
حتى ال يضيع أجره. وأنت عملت عمال طيبا أنقذين، ولن أنســى ذكر 

اسمك عليه.
للحظــة خطر ببايل أن هوايتي ليســت قراءة املجــالت بل الكذب... 

هوايتي احلقيقة التي أبرع فيها هي الكذب:
- أنِت أنبوب مفرغ يا بنت! أي يش يســكب يف داخلك يمر ببساطة؟ 

دققي! ركزي! كل يشء أخذتِه مني عىل أنه مسلامت!!
صعب عيل أن أقول عن نفيس بشكل مبارش: أنا كاذبة.
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ظننت أن كالمي هذا عن األنبوب يعد تلميحــا كافيا، لكنها غالية... 
البنت األغبى من أن تفهم بالتلميح:

- يا وجه اخلر... ال ختايف! دور البطولة دائام لك، هذه قصة جانبية إىل 
جانب قصتك مع حسن.

كان يف فمــي الكثر مــن الوصايا فأنا األخت الكــربى دائام، وكانت 
قبضتي جاهزة هلزها كثرا حتى تتســاقط القصص اجلريئة من رأسها، 
وبــذات الصوت الــذي حرضها، يمكن أن أردعهــا، لكن ردها كان 

حمبطا:
- أحتاج أن أجرب يا أزهار، كيف أعرف اخلطأ ما مل أجرب كل يشء؟ 

هاه؟
هذا حتديدا هو كالمي هلا، حني حذرتني من عواقب عالقتي باألســمر 

األستومي.
يف اليوم التايل، أطلقُت كل صفارات اإلنذار يف داخيل حني رأيت غالية 
تدخل من البوابة ثالثة. مل أرها كصندوق فاكهة هذه املرة، بل كجالون 
بنزين.كانت قادمة باجتاهي يف مدخل املول، قبل بدء الدوام بســاعة كام 

اتفقنا، وهي تفتح يدهيا وهتم باحتضاين:
- أحبك يا أزهار، أحبك يا وجه السعد.

قالت هذا بصــوت يضمر الضحك، وهي تنظــر لطرف املمر خلفي، 
حيث يقف عامل صيانة املصعد. ال أعــرف ما اإلجراءات املتبعة بعد 
كلمــة أحبك، فلم يقلها يل أحد من قبل. بالعــادة تفتُح فمي أي كلمة 
لطيفــة، أما هذه حتديدا فقــد كانت جديدة عيل، لــذا كنت خالية من 
أي تعبر عىل مالمح وجهي.كنت مشــغولة الفكر فيام لو أنني شيطان 

معروف بني الشياطني باسم معني، أم أنني الزلت جمهولة بالنسبة هلم.
- أزهار.. يا أزهار من أين أبدأ يف هذه القصة املجنونة!
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جلســنا عىل طرف طوق من الرخام، حييط نافورة تتوســط املول. كان 
ماؤها ســاكنا بخالف محاس غالية الذي صار يشــبه محاســة صاروخ 
يصغي للعد التنازيل، يطلق دخانه استعدادا للصعود، واليشء سيوقف 
مســاره إال كارثة يف الفضاء. ملَ أقول كارثــة وليس قصة حب حقيقة؟ 
هذا ألين أعرف غالية ليس من مدة طويلة، لكنها كافية ألثق أهنا كانت 

بحاجة لُكتيب يعمل كدليل استخدام لتسر عليه، وأنا منحتها إياه:
- يا غالية، يا حبيبتي، مثلــام أصغيت يل كثرا قبل اليوم، اصغ إيل هذه 

املرة أيضا... هذه املرة أهم من كل املرات!
- أزهار أنا مواصلــة من األمس، وكيل طاقــة للمواصلة للغد حتى، 
فرجاء ال حترضي لرأيس النوم  بنصائح جديت هذه! الزال وراءنا دوام 

يوم طويل.
قالت هذا وهي تعيد لف طرحة رأســها حول وجههــا، بطريقة أكثر 
تســاهال مما رأيتها عليه من قبل، حتى أنني رأيُت حلق أذنيها، لكثرة ما 

متهلْت وهي تعدل طرحتها.
- صباح اخلر يا صبايا املول، له له له!! هذه خيانة، أين امللبن الثالثة عن 

هذا التجمع؟ ُأفتن عليكم عندها؟ رقمها عندي عىل فكرة.
أثنــاء كالم غالية وفواز العامــل يف حمل األحلفة يف الــدور األريض، 
الحظُت أن خيطا مربوطا حول ســبابتها، فعرفت أهنا حتاول أن ُتذكر 
نفســها بيشء ما. بعد مغادرة فواز وقفت غالية، نظــرت لعباءهتا من 
اخللف ومســحت شــيئا ليس موجودا، ثم فكت اخليط عن إصبعها، 

ونظرت لساعتها باستعجال:
- عطلنا هذا الفواز!

شــعرُت هبا تتهرب من قول ما جئنا هنا لنتشاركه. تتشاغل مرة بنميمة 
بني فواز وإدارة املول، ومرة بنميمة عن رنيم ورقمها املشــاع حتى عند 
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فواز الغبي، ثم حــني بدأ الباعة يفتحون حمالهتم، وبعض املتســوقني 
يصلــون، كانت نظراهتا تتأرجح يف دوائــر عديدة، ثم تضحك وختفي 

وجهها بكفيها:
- الــكالم حيتاج إىل مكان أهدأ من مولنا، لنا موعد آخر يا زهوريت، أما 

اآلن فالراهبة الثلجية يف إجازة اليوم، والبد أن أصعد ألفتح غسق”.
مل ألح عليها ألن اللعبة التي لعبتها معها، بدأت تأخذ شكل هزة أرضية 
بالنسبة يل، لذا جتنب هذه الشــقوق عىل األرض هو األفضل، طاملا ال 
أســتطيع أن أثنيها عن احلدوث. من بعد هــذا اليوم صارت حيلتي يف 

اهلروب من غالية، جتيء دائام يف أعذار سخيفة:
تأخر الســائق عن موعدنا، أمل الدورة الشهرية، صداع رأس قوي يشل 
حركتي، أختي وزوجها ينتظراين يف األســفل... وهكذا رصت أدس 
لغالية األعذار بني املواعيد، حتى فهمْت بنفسها أنني أجتنبها. طبعا هذا 
ما ظننته، قبل أن أعــرف أهنا هي من كانت تتجنب قول أي يشء حمدد 

يل.
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)ُقرعت األجراس فجفلت بعوضة كانــت ملتصقة يب... اللعنة عليها 
وعىل كل حرشة تظن نفسها تضاجع حرشة أخرى عىل زجاجي. خلف 
األجــراس كان صوت بكــر حارس األمن، الــذي كان ينتظر خروج 

السيدة هذه، لذا قرع األجراس بيده ليستعجلها(
- العم صالح ســلمني اجلمعية هــذا الصباح، وقــال مل يبَق إال بنات 

سدرة... خر يا بنات؟
- أنا لســت مشــرتكة معكم يف اجلمعية يا بكر، خــذ مجعيتك من هذه 

الرنيم.
)قالت أزهار هذا، وعادت لتلون بكحل أســود مكســور، بقعا بيضاء 
تســبب هبا لبن كانت ترشبه يف الصباح، وســكبت بعض قطراته فوق 
فخذها، وعوضا عن غسله باملاء، أخذت تلون األبيض باألسود... أي 

طريقة تتبعها أزهار حلل مشكالهتا!!(
- ليســت متوفرة معي اآلن، إذا توفــرت أحرضهتا لك بنفيس وعليها 

بوسة!!
)ترفت رنيم وكأن بكرا مل يعد موجودا. التفتت لتحك بطرف مفتاح 
يف يدهــا، بقعة صدى عىل أحد األرفف. جبني بكر يتصبب عرقا، رغم 
برودة املحل التي تشــتكي منها البنات دوما. اقرتب مني، ووضع كفه 

منفرجة األصابع فوق زجاجي(
- أعرف نصيبي... متاطلني دوما يا رنيم! اجلميع دفع، ومل يبَق إال أنِت!
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- ال... مل يدفع لك اجلميع، لكنك تفرد عضالتك عيل أنا فقط!
)انزوت رنيم عىل كرســيها خلف طاولة املحاســبة، وهي تبدل أماكن 
شفتيها، ختفي شفتها العلوية بتلك السفلية التي تنقبض يف هناياهتا، حتى 

بدت وكأهنا ستبكي، فيام تتلو بشفتيها صالة ال أفهمها(
- تتعوذين مني ألين أطلبك حقي يا بنت الناس؟

) رضب املســكني زجاجي رضبتني، ثم مســح ندى كفه املتعرقة عيل 
ســطحي بنفس اليد، وعاد للخلف وهو خيرج من جيب أعىل صدره، 
ورقة صفراء خمططة، ومكتوب عليها بشــكل عمودي أسامء من دفعوا 

له اجلمعية(
أيمن / إكسسوارات

توفيق / بخور
جواهر/ عبايات

 حسن / جالبيات
رشا/حريمي

 أيمن 2 / جزم
 غالية / عيب

 العم صالح...
)قاطعته رنيم، وهي تقذف بقلم محرة باجتاهي، كانت ستصيبني لوال أن 
الثقيلة وقفت بيني وبينها وهي تنفض عباءهتا مما كانت ترســمه عليها، 

مع هذا كانت ستكون رضبة رنيم لطيفة(
- غالية عيب؟

- عيب يا ست البنات ألهنا تبيع هذه...
)كان مرتعبــا، وقلبه ينبض بدون انقطاع، وهو يشــري لصدره ومنطقة 

خره، ثم بدل مواقع قدميه دون أن يرفع رأسه(
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- آسف .. واهلل آسف
)كمــرآة أثق يف بياض قلب بكر منذ عرب هذا الباب، حتى غادره بعد أن 
وافق عىل أخذ نصيبه من اجلمعية ناقصا. النوايا الطيبة عند البرش ال تعني 
شيئا فيام بينهم، ما مل يكن صاحب النية الطيبة غنيا، فحينها سيقولون عنه 
متواضعا. أما لو كان قليل املال كبكر هذا، فإهنم يسمونه أمحقا، بخالفنا 

نحن املرايا، فقد ُفطرنا عىل تقديس النقاء أيا كان مصدره.( 
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- نحن و أمريكا يف نفس العامل  يا أزهار؟
سؤال أحالم  كأسئلة أمي  التي ال تنتظر جوابا، لذا مل أهتم بالرد. كانت 
جالسة يف الصالة، تتابع مشــهد حماكمة من فيلم يوشك عىل االنتهاء، 
كنُت قد شاهدته يف الصيف. ترتدي عباءهتا منذ ربع ساعة مضت، ألن 
عمر عودها عىل أنه إذا كان قادما من أي مكان ألخذها، ســرن رنتني 
بمعنى اســتعدي، وإذا  كانت رنة واحده فذلك يعني: انزيل فورا... أنا 
بانتظارك! كام تــرى... عمر يضع القواعد وعىل أحــالم االلتزام هبا.

كنُت جالســة معها جماملة، ألنني مرهقة جدا، وأريد أن أنام ومل أشأ أن 
أتركها لوحدها يف الصالة. فمنذ غادرتنا يا أيب، وأمي تنام وباب غرفتها 
موارب. اعتدنــا أنا وإخويت والتلفزيون، أن نتهامس بمجرد أن ينطفئ 

نور غرفتها:
- صارت أمي تنام بدري... هاه؟

- أممممــ ... أحيانا أجيء الســاعة العــارشة والنصف ليال، وتكون 
نائمة. وأحيانا أخرج الساعة التاسعة صباحا، وتكون الزالت مواصلة 

السهر.
وافقتني أحالم هبز رأسها، ويبدو أنه بعد هذا السؤال مل يعد هناك كالم 
نقطع به الوقت، لكنني انتبهت للتو وهي هتز رأســها  أهنا مل  تعد تقص 
غرهتا كام كانت تفعل قبل زواجها، وكنت سأسأهلا ملَ هتملها هكذا، لكن 
احلصالة »يوسف« دخل من باب الشقة، ولثوان بدت عليه الدهشة، ثم 
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ضحك وهو يمد يده، ويسلم عىل أحالم. ربام ألهنا تزوجت صار لسانه 
أثقل معها، كام هو احلال مع الغرباء:

- حححسبتك أمي  يا دددوبا !!
توقعــت أن تبكيها العبارة فهي حساســة جدا، لكن يبــدو أن الزواج 
غرها. أكملت كالمها معه بشــكل عادي، ثم وصلتها الرنة،  قطعت 
كالمها وهي تقفز من مكاهنا، ثم غطت وجهها جيدا بعد أن مســحت 
جبينهــا بمنديل تركته عــىل الطاولة، وخرجت أثناء دخول يوســف 

لغرفته.
تأملت منديلها األبيض املرتوك عىل الطاولة بعد خروجها، وختيلت لو 
أن هلذا املنديل قوى خارقة فيمســح اخلمسة أشهر األخرة من ذاكرتنا 
معا، ونعود إىل غرفتنا، ربام كنا سنبدأ من جديد بشكل أفضل كأختني!

عىل رسيري طار النوم الذي كان حــارضا يف وجود أحالم قبل قليل، 
وبدأت أفكر يف مشاهد فيلمي الطويل مع غالية... لو كان هناك قانون 
يقايض خمريب األنفس، ســيكون نصيبي الســجن املؤبد، كام حدث يف 
الفيلــم الذي لفت أحالم قبل ســاعات. صحيح أنه مل خيطر ببايل حني 
تنفســت القصص واخليال أمامها، أنني ســأكون املفتاح املالئم لسياج 
املحمية التي تريب نفســها خلفها، ولكن هذا ال يعفيني من كوين كنت 

سببا رئيسيا يف إطالقها يف الربية.
ربام ليست القصص من عصفت هبا، لعلها  زيارايت اخلاطفة هلا يف غسق، 
حني كنت أمر من أمام باهبم وأشــر هلا بسبابتي لتقرتب، ثم أمهس هلا   

كي ال تسمعنا زميلتها:
- برسعة... برسعة... قويل يل قبل أن تلحظ رنيم وصويل، هل تشمني 
رائحة عطر رجايل يف عباءيت؟ هل يوجد يف وجهي أو عنقي أي عالمة؟  

أخاف أن تلحظ رنيم تأخري ثم تبدأ بالتفتيش يف وجهي.
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كان ردها دائام مشدوها، كمالمح وجهها التي أملها وأبعثرها بمزاجي. 
أتعمد أن ألفت نظرها لرتى تلــك العالمة قرب فمي، والتي حككتها 
بظفري يف الســيارة بطريقي للمول، ثم ثبتها ببودرة محراء ومســحتها 

بمنديل لتبدو محرهتا طبيعية.
- يا أهلل!! هنا .. هنا يا أزهار!!

كنت أتظاهر باجلهل أمام اجلهة التي تشر إليها بسبابتها، وهي ترتعش 
دون أن تلمس البقعة قرب فمي. تســاعدين يف إخفاء بقعي، بوضعها 
عىل أثر العالمة املزعومــة، بودرة وجه حتملها دائام يف حقيبتها. تضغط 
ضغطات متتالية بتلك اإلســفنجة يف يدها، ثم حني تطمئن الختفائها، 

هتمس وهي تدفعني باجتاه سدرة:
- وجعلنا من بني أيدهيم ســدا ومن خلفهم ســدا فأغشيناهم فهم ال 

يبرصون.
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ناولت حمســن وهو يتحدث معنا منديال، ليمســح زجاج نظارته، فأنا 
أحتسس من البقع عىل الزجاج، وأفقد تركيزي وأنا أتتبع أثر البصامت:

- هي ال تأخذ أدويتها... تومهني أن يوســف يشرتي هلا ما ينتهي منها، 
وتوهم يوسف أنني أنا من يشرتهيا هلا، وأحيانا تقول أنك أنِت اشرتيت 

هلا ما ينقصها، وفوق ذلك ترغب يف أن ننقل هلا التلفزيون يف غرفتها!
صفق بكفيه، وأخفض رأسه. لست وحدي من سمعت تنهيدته، وليس 
شــقاًء هذا الذي حيمله حمســن بني كتفيه، فكلنا نتقاسم التعب معه يف 
هذا البيت، لكنه إحساسه بالال جدوى، وهذا متعب أكثر. كنا متقاربني 
هكذا يف الصالــة، ومرتاحني يف الكالم، ألن صوت الدش الذي تقف 

أمي حتته منذ نصف ساعة يف احلامم، الزال مسموعا.
- ال يمممكن أن نســمح هلا طبببعا، لن يتتتغــر مكاهنا فففي الصالة، 
يمممكن أن أحرض هلا تليفونا السسســلكيا، بحيــث تتتتنقل من كنبة 

لكنبة لو ملت من مممكاهنا، أو أن تأخذه مممعها للممطبخ.
وافقُت يوســف بحركة من رأيس وبدون كالم. وكذلك فعل حمســن، 
الذي رد بصوت رشــفة شاي، وهو حيدق شارد الذهن يف أعىل اجلدار 

الذي أمامه:
- أممام بخصوص الددواء، فأأأنا شــخصيا من اآلن ســأناوووهلا  حبوهبا كل 

يييوم، ولن أتتتحرك من جانبها حتتتى أتتتأكد من بلععها آلخر حبة!
حساس وأنيق جدا يوسف كام يليق بربج الرسطان، لذا كان صعبا عيل 
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أال أســتغرب لطخة صفراء أسفل كمه. ترك وجهي ووجه حمسن حتت 
رمحة رأســه املائلة لألســفل، ألننا ظننا أنه مل يكمل كالمه، ومل نعتد أن 
نقاطعه حني يتحدث، كمل نفعل ببســاطة حــني نتبادل كالمنا نحن. 
التلفزيون عىل يسارنا تيضء شاشته، وصوته مكتوم، لذا شعرت بصويت 

يتدفق عىل البالط وحيدا حني بدأت أتكلم:
- بالنسبة يل رصاحة ال يعني يل شيئا إن غرت مكاهنا! جتلس يف الصالة 
أو غرفتهــا، ما الفرق بــاهلل عليكم! عمليا هي ال هتتــم بأحد كام هتتم 

بمزاجها، وتليفوهنا، واجلارات.
من نظراهتم شــعرت بلكامهتم دون أن تلمسني أيدهيم، فتداركت هذا 

بتعديل رسيع:
- لكني أشــارككم الرأي طبعا، أحس وكأن األم، أمي أقصد، مركزها 
يف وسط البيت هنا حتديدا، مكاهنا هذا حيفظ توازن البيت، ولو انزوت 

داخل غرفتها سيميل بيتنا كله نحو الغرب!!
نّومت ضحكايت املصطنعة اســتنكارهم بعض اليشء، لذا رد يوســف 

وكأنه يعضني فقط:
- عععىل كككل حااال هههذه أمممك، وو ليسســت بببيت ششججرة 

يا أززهار!!
- ما مشكلتكم مع املجاز؟! ما مشكلة الرجال عموما؟ ثم إن جئنا لألمر 
الطبيعي فهي من عليها أن تعتني بنا ، وتقلق علينا، وليس العكس، هه!

سكُت قليال ألتأكد أن الدش الزال مفتوحا:
- عىل األقــل قارنوا بينها وبــني أمهات أصدقائكــم، ربام الرجال ال 
يتكلمون عن شــؤون بيوهتم، لكن يل صديقات ونتحدث كثرا معا... 

وصدقوين أن األمهات يعملن بطريقة خمتلفة متاما عن أمي!
مل أبــِك أمامهم، لكن هذا صــوت البكاء الذي يالزمنــي كعادة كلام 
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انفعلــت، ورغم أنني كنــت أنتظر جوابا منهام، إال أن حمســن نظر إىل 
يوسف وهو جيدد أنفاسه، ويصب لنفسه كأس شاي آخر:

- الحظت عىل الباب األمامي لسيارتك طعج!! خر! هذا جديد؟
ربام بالغُت قليال حني توقعُت ردا أفضل من هذا، ونســيت أننا إخوة، 

ورثنا بالتساوي عن أبينا، نعمة التجاهل.
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)عطــرت الثقيلة اجلو اليوم بعطــر دهني يتكــدس رذاذه فوق مرآيت، 
وغبشت باألدخنة الرؤية عيل وهي تطوف بفواحتها يف أطراف سدرة، 
ثم بصقــت بلبانة كانت تطحنها يف فمها منذ دخلت ســدرة، تعلق هبا 
آخر لعاهبا قبل أن تســقط يف ســلة املهمالت. يا للقرف... مل يقم أهل 
هذه البنت باحلد األدنى يف تربيتها وتعليمها. اللعنة عليها وعىل مزاجها 
الذي تبدل منذ قالت هلا رنيم صباحا، بأهنا اتفقت مع طليقها بعد طول 
نقاش، أهنا ســتعود له. وليحدث هذا، البــد وأن تتزوج بحامد، هذه 
هي الطريقة الالزمة للعودة للزوج الســابق، أمر متفق عليه بني البرش، 

وحيدث هبذه الطريقة فقط(
- ما ذنب حامد؟ أألنه أحبك؟ سيدخل املسكني يف عدة قروض ليفي 
بمتطلبات ورشوط الزواج بك، وقبل ســداد أول قســط بعد الزواج، 

ستطلبني منه الطالق! أي قلب حتملني يا رنيم؟!!
- قلب أم!! أحُب ولدي، وســأفعل أي يشء يف سبيل أن يكرب أمامي، 
أي يشء خيطر ببالك يا أزهار صدقيني سأفعله، ولو كنِت أما مل احتجت 
أن أرشح لك هذا، ولــو كانت أمك أما حقيقيــة لفهمت ترصيف هذا 

لوحدك.
- أهال بالقوس سليط اللسان، طبعا الطريق مسدودة أمامك، وحيلتك 
الوحيدة هي إحراجي باألمومة وأمي ووو... لكنك تعرفني أن كالمي 
صحيح! تعــودت عىل وقاحتك. تفضيل أكمــيل كالمك، قلت أمي؟ 
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أكميل أمي ما هبا!!
- وأنت تعيشــني عىل احلد الفاصل بني عاملني يــا أزهار، بنظرك أنك 
طاهــرة جدا، لكنك يف احلقيقة واقفة جدا جــدا بمكانك! تنّظرين هنا 
وهنا، تتكلمني عن األســود وال تعرفينه، تصفــني األبيض بكل ثقة، 
وجتهلني  أن بني أبيض وأبيض مئة درجة من األبيض! لون السكر غر 
لون احلليب، أبيض القطن غر أبيض الشطرنج، وعلم اهلزيمة األبيض 

غر البيت األبيض! وكله أبيض يف أبيض!!
)انسحب الكالم منهام مع دخول جمموعة بنات بروائح خمتلفة، ومعهن 
طفلة بغيضة أصابتني بالذعر وهي تتوجــه نحوي مبارشة، فاحتة فمها 
ويدهيا املتســختني بعجينة ملونــة، أخذت تكورها ثــم تلصقها فوق 
زجاجــي. اللعنة عىل هؤالء األقزام، الذين يطلق عليهم البرش مالئكة. 
تكفلت أزهار باثنتني من الزبونات، رغم أن وجه رنيم جيذهبن للتكوم 
حوهلا، وهن عىل استعداد لالنتظار حتى تفرغ هلن. لكن الثقيلة أرصت 
عىل خدمتهن بنفســها. عندما غادرت الصديقات املحل، كانت الطفلة 
قد نســيت عىل رف اهلدايا، قطعا من هذا الذي تسميه رنيم صلصاال. 
مل يعودا لذاك الشــجار، لكن القلق عاد، فتشاغلت الثقيلة عنه برتتيب 
األرفف التي بعثرهتا الزبونات قبل قليل، بينام انشــغلت رنيم باللعب 
بعجني تلك الطفلة عىل طاولة املحاســبة، قطعته دوائر كثرية، وصنعْت 
عرشَة وجوه ملونة، وشــكال آخر أجهله، ومن باقي العجني شــكلت 
شــجرا أخرض، وطيورا بيضاء، كتلك الطيور التــي كانت حتوم فوق 
خمازن امليناء، لتقذفنا بســائل كريه الرائحة، كلام نقلونا من مكان آلخر. 
تركتهــا رنيم عىل الطاولــة، ثم حني جاء وقت الصــالة، جتاوزن باب 
ســدرة وكل منهن يف اجتاه عىل غري عادهتن. أثناء هذا كانت ثالث من  
قطع الصلصال قد جفت وتفككت مفاصلها عن جذوعها، وتقرشت 
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أعينها، وربام جتمدت بسبب التكييف املوجه عليها. راقبتها وهي جتف 
وتتســاقط دون أن تتكلم أو ترخ حتى. عــادت البنات بعد الصالة، 
ولوال أن صويت ســيفزعهن وهن ينظرن بذهول للصلصال املتناثر عىل 
الطاولة، لقلت هلن مواسية بام نوايس به املرايا املتكرة: ما أسهل اخللق 

وما أشقى البقاء!(
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ُمكلِف جدا أن متر األيام وهي تقدم رجال وتؤخر األخرى، وكأهنا 
يف حالة انطالق دائمة، لكن يف احلقيقة ما من إشارة بدء هلذا السباق.
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تلبس املرأة اإلشــارب يف الصيف لســببني، إما لتخفي فراشــة تركها 
حبيبها عــىل عنقها ليلة البارحة، أو لتــداري غصة تتحني من ينصت، 
وأحالم مصابة باالثنتني معا. كنت أستعد للخروج للدوام، وأنا أكمل 

آخر لقمة من ساندويتيش بشهية عالية، حني دخلت غرفتنا فجأة:
- أها... أنِت عندنا يا لبابة اخلبز؟

كان وجهها بال أثر ألي ضغينة عىل أحد، ومع ذلك كان تعيســا جدا. 
ترتدي فستانا قطنيا رمادي اللون، وتلف عنقها بإشارب زهري مشجر، 
ثم حني حاولت أن أسحبه عن عنقها ألجاملها وأجربه، بالرغم من أنه 
مل يعجبني، مدت كفها األيرس برسعة وأمسكت بآخره، قبل أن يترسب 

كله عن عنقها، فشددت طرف غرهتا، كام كنا نفعل قبل زواجها...
- خّليه مكانه يا أزهار باهلل عليك، وبدون مزاح األيدي هذا!

ال يمكــن أن تكون أحــالم مذنبة، هذا رأي كل مــن ينظر إىل وجهها 
الطفويل هذا. يف ظرف آخر، لو أن هذا الســواد الذي استوطن ما حتَت 
عينيها يصر سائال، لتمكنت من أن أتكحل من سواده ألسبوع كامل.

تذبــل أختي وحيدة، وأنا بأكتايف الكبرة هذه، عاجزة عن ضمها، رغم 
كل هذا احلب الذي بداخيل هلا:

- أحالم كلميني... يفرتض أن األخت هي شــخص آخر يعرف عنك 
كل يشء... صح؟ إذا كان األمر بخصوص ســلوك زوجك العنيف يف 
غرفة نومك، اعرتيض عىل حيونته معــك... واجهيه! هل واجهتيه... 
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حتدثت معه هبذا اخلصوص؟
كنت أســأهلا وأنا أحلق قبضتها التي تتشــبث بطرف اللحاف، قبل أن 

تترسب كلها حتته، كام ترسب اإلشارب بخفة قبل قليل:
- عمر سافر للرشقية، وأنا هنا ليومني فقط، وأحتاج أن أنام اآلن...
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رغــم تأخري، إال أن رنيــم متأخرة أكثر مني هذا اليــوم. كنت أعتذر 
وأنا منحنية فوق الباب، ألفتح ســدرة المرأة تركتها تنتظر. مل ترد عىل 

اعتذاري، فالتفُت خلفي ألتأكد أهنا الزالت واقفة:
- تفضيل...

تنحيُت عن البــاب قليال لتدخل. تبعتها وأضــأُت األنوار، فيام ظلْت 
تتجول بــني الرفوف، وتتجاهل عريض خلدمتها. يبدو أهنا نســيْت ما 
جاءْت من أجله، لذا قررْت أن تفتش عنه بصمت. تركتها مستغرقة يف 
الطواف، دون أن حترك شــيئا من مكانه. تصل لزاوية ثم تدير وجهها، 
وتعود للزاويــة التي كانت تقــف فيها. توجهُت للمــرآة العجوز يف 
ســدرة، ووقفت ألضع الكحل واملاسكارا، ولونا مشمشيا فوق عيني 
التــي أطفأهتا أحالم ببكائهــا حتت حلافها، قبل أن أخــرج من البيت. 
الحظت يف صورة املرأة املعكوسة أمامي عىل املرآة، أن عباءهتا متسخة 
من اخللف. نقاهبا ليس حمكام، وال حقيبة يف يدها، أين تضع فلوسها أو 

بطاقتها إذا؟!
وصلت رنيم وهتامســنا عن صباحاتنا املتناقضــة، فهي مغرمة بطليقها 
الذي يقفز فوق فارق التوقيت لُيصبح عليها قبل خروجها للدوام، وأنا 
مثقلة هبموم من الوزن الثقيل، فأختي مبقعة بشــكل يقتيض التدخل، 

وأمي بالكاد تغادر غرفتها.
أشارْت رنيم إيل بحاجبيها، وهبزة خفيفة من رأسها لتستفرس عن السيدة 
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الواقفة. كانت كلام مشــت، انكشــفت عباءهتا من األمام، عن فخذين 
أسمرين وعاريني إال من الشــعر الكثيف، وفوقهام عضو ليس بأفضل 
مــن حال الفخذين. وبني ضحكنا ودهشــتنا مما نــرى، منحنا الزبونة 
الغريبة عرش دقائــق بعد، اتفقنا عليها باإليامءات فقط. ثم التفتت إليها 
رنيم وهي تنفخ بنفاذ صرب، وتفتح يدهيا لألعىل، وكأهنا ســتتلقف شيئا 

يسقط من السامء:
- يا أختي لو  تسمحني لواحدة منا أن تساعدك عىل األقل!

نظرت الســيدة لرنيم بعينني تتكوم حوهلــام الرطوبة، ومل تنطق بكلمة. 
تقدمت قليال نحوها، ثم أوشكت أن ترفع يدها املختبئة يف كم عباءهتا، 

لكنها عادت وعدلت عن رأهيا.
حتمســت رنيم للطرد بعد هــذه احلركة املريبة، فرفعــت يدها اليمنى 

كرشطي املرور وسط الشارع، و أشارت نحو الباب بسبابتها:
- تفضيل خارج سدرة... أظن حاجتك يف مكان غر هذا.  

نظرت املرأة باجتاه ســبابة رنيم عندئذ، وكأهنا للتو ترى املخرج، أو أن 
هذا ما كانت تفتش عنه، فتحمست للخروج، وهي تقول:

- عمى، عمى، أشكال وسخة!!
- الحظِت النظرات؟

قالت رنيم هذا، وهي تلقي بمنديلها الذي مل أعد أعرف رقمه، لتخرج 
من حقيبتهــا منديال جديدا، فهي مصابة بالــزكام، لذا بمجرد خروج 
الســيدة غريبة األطوار، وضعت رأســها عىل طاولة املحاسبة ونامت. 
الساعة الثانية عرشة والثلث قبل إغالقنا بعرش دقائق لصالة الظهر، مر 
بكر وهو يرفع حزامه األســود الذي بالكاد يستقر عىل خرصه النحيل، 
ليســأل عن نصيبه من مجعية رنيم، وكالعادة مل جيد طلبه يف حمفظتها، بل 
عىل العكس تربع بأن حيرض هلا يف املســاء دواء فعال للزكام  وأعراض 
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الربد. ثم قبل أن يغادر، جرب أن يفتح معنا حوارا ريثام ُيؤذن للصالة:
- سمعتم أصواتنا باألسفل؟!

جاوب بنفسه عىل سؤاله:
- تالعنا مع الدورية، التي جاءت تفتش عن املرأة املجنونة، التي خلعت 
عباءهتا ورقصت عارية متاما وسط الشارع املوازي لنا، أمام اإلشارة... 

هنا.
أشار بكر بيده اليرسى جهة البوابات األمامية من املول:

- طبعــا يقولون أن املــرأة كانت حتمل يف يدها ســاطورا بحجم طفل 
رضيع، وختفيه حتت عباءهتا، عوضا عن طفلهــا الذي فقدته وأفقدها 

عقلها، كام قال زوجها الذي كان يقف مع العسكر.
كان حياول أن يتباهى أمامنا، وكأنه يتوعد وهو يعض عىل شفتيه، ويثني 
سبابته الســمراء املعقوفة حتت رأس إهبامه، والذي للتو أحلظ أن باطن 

كفه أبيض جدا قياسا بظاهرها.
 - ذليتهم أنا والشباب ذل!! طبعا قبل أن نسمح هلم بالدخول ليفتشوا 

املول!
ضحك وهو يغمز لنا، ويضم يديه يف قبضتني كمنترص:

- يا طيبني، يا عســاكرنا يا حمرتمني، عيب عليكم نحن شباب عزوبية! 
لو دخلت هنا امرأة عارية لرأيناها، وشممنا رائحتها.

ضحك بصوت عاٍل، ثــم فزع من ضحكته عىل ما يبدو، فخرج خلف 
األجراس، أمام باب سدرة وأكمل كالمه من هناك:

- لكنني باآلخر حكمت عقيل، وأعطيت اإلشارة  للشباب، وسمحنا 
لألمن بالدخول والتفتيش... التعب عليهم بالطبع، ألهنم مل جيدوها.

جتاهلُت نربة التعايل يف كالم بكــر وإفراطه يف تضخيم صالحياته عند 
البوابات، ونظرت لرنيم التي كانت بدورها تنظر إيل بفزع! كنت أعرف 
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أهنا تفكر فيام أفكر فيه اآلن، تلك السيدة العارية  بساطورها، وقفت يف 
حملنا قرابة الساعة صباح اليوم.

يف طريق خروجنا غرنا مســلكنا أنا ورنيم كي نتحاشى بكر. توجهنا 
للبوابــة »12«... ختيلنا لو أن رنيم ُجنت بعد ســفر إياد، ولو أهنا هي 
مــن فقدت عقلها هكذا، ووقفت عارية يف ســدرة!! أخذها الضحك 
قليــال، وأخذين أنا اخليال بعيدا. قبل أن نصــل للبوابة، أعادتني لوحة 
إعالنية لقناة تلفزيونية، تعرض عناوين مسلســالهتا، إىل املول جمددا. 
رأينا غالية تقف قريبة منها، هادئة وصامتة كالدمى يف فاترينات غسق.

كنت ســأتقدم إليها لوال أن رنيم أمسكت بيدي ألمتهل، وكام يف أفالم 
»األكشن« أعادتني خلفها. وقفنا حتت ممر درج كهربائي، غر ذاك الذي 

أمام سدرة. 
يف املرايا العاكسة عىل أطراف السالمل، رأيت وجهي معكوسا ومضغوطا 
كمسطرة قياس صغرة. كنت سأكمل إشــغال نفيس عن مراقبة غالية 
بلعبة انعكاس وجوهنا، وافتعال حــركات كتلك التي كنت أفعلها أنا 
وأيب أمام زجاج ســيارته، لكن رنيم شدت إهبامي ألنظر صوب غالية. 
كانت تقف بكامل زينتها... عيناها الصغرتان مشبعتان بالكحل، تضع 
فوقهام لونا  برونزيا منحها إضاءة مجيلة حول عينيها. قلم شــفاه وردي 
من النوع املطفي اشــرتته من عندنا، أعطى فمها منظــرا طبيعيا يدوم 
طويال، فيام ترتدي عباءة ألول مرة أشــاهدها عليها، هلا كامن واسعان، 
وتنسكب بنعومة فوقها، ومن حتت الركبة، هلا ِكرس كثرة بلون رمادي 

فاتح، ذكرين بفستان أحالم الرمادي هذا الصباح.
بعد وقت قصر وصلت ســيارة مرسيدس صغرة، وقفت أمام البوابة 
مبارشة، رن أثناءها هاتفها، ثم تلفتت وهي خترج مرسعة حاملة يف يدها 
كيسا صغرا من غسق، وترتدي كعبا عاليا، ليس من عادهتا وال عادتنا 
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أن نلبســه، فهو ال يناســب الوقوف الطويل يف حمالت البيع. حتركت 
السيارة قبل أن تغلق الباب حتى. مهست رنيم:

- هذه السيارة هي نفسها التي صعدت إليها غالية، يف مرآب السيارات 
آخر مرة.
- متى!؟

هزت رنيم رأسها، وكأن الوقت الذي أسأل عنه غر مهم:
- املهم أن غالية التي ختاف أن تبلل شــفتيها اجلافتني بلساهنا أمام رجل 

عابر، كي ال يفهمها خطأ، خرجت مع أحدهم.
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قدماي تؤملاين لكثرة ما ســلكت هذا اليوم دروبا ال أحبها، أظنني ال أجرؤ 
عىل مواجهــة كل ما حيدث حويل كام تعيُب عيل رنيــم دائام. وحتى وقت 
دش املاء هذا الذي أقف حتته، ال أستطيع االنفصال متاما عام هو خارج هذا 
الباب. رذاذ ناعم عىل سطح مرآة احلامم كاٍف لكتابة حروف اسمي، أو أي 
كلمــة أخرى، كلمة أحبك كام يف األفالم مثال، ولكن ملن! ملن ســأكتبها! 
خطرت ببايل فكرة أفضل، وهي شــتيمة دنيئة جدا، شتيمة تفي بالغرض. 

لكن ما هي الشتيمة األنسب حليايت!؟
ذكرتني املرآة وهذا الرذاذ بســبورتنا يف )ثالثة/أ(، وبتلك اجلملة التي 
كتبُتها يف بداية الفصل الدرايس الثاين يف الصف الثالث الثانوي، والتي 

كلفتني نسفا يف درجة السلوك، وحقدا ظاهرا بني معلاميت:
»أبله هنية متارس الزنا«

مل تأِت أمي للمدرســة حني ُطلب منها احلضــور، ألهنا كانت يف فرتة 
العدة، فلم يمِض عىل موت والدي إال أســبوع واحد فقط، وأرسلْت 
بالنيابــة عنها جارتنا أم جابر. مل حتاول أي من املعلامت أن تســألني: مل 
َكتبــت هذه العبــارة؟ وملْ أجرؤ أن أقول بأنني كرهــُت أبلة هنية، منذ 
أهدت أليب لوحة البحر الباهتة التي علقتها يف فصلها سنينا، ثم قذفتها 
أليب لتتخلص منها، فيام اعتذرْت عن تسليمه أجرته الشهرية لظروفها 
املادية التي متر هبا، ومع ذلك جاءت للمدرســة يف اليوم التايل، بشــعر 
مقصوص ومصبــوغ بلون فاقع. ســمعتها تلوم إحــدى املعلامت يف 
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الطابور:
- حرام عليك... كلفني ثامنمئة رياال، وتقولني كرّبين يف السن!!

تناســيُت مع الوقت أنني أخطأت يومها، باعرتايف بأنني من كتبت تلك 
العبــارة عىل الســبورة. مل يكن ألحد حينها أن يكتشــفني، حيث أنني 
استخدمت للكتابة عىل السبورة، بخاخ ألوان من غرفة األعامل الفنية، 

وهذا ال يعترب قرينة خط يد واضحة عىل أية حال.
لكنني اعرتفُت لسبب آخر غر غبائي، وهو أنني ضعفُت بعد حمارضة دينية 
أعدهتا لنا معلامت الرتبية الدينية، وأكدن لنا فيها أن من حتلف يمينا كاذبة، 
وهي ما تســمى باليمني الغموس، فإهنا ســتخلد يف نار جهنم لألبد، ولن 
حتظى بفرصة الغفران عىل اإلطالق. كنُت حينها الزلت أطمح أن أرى أيب 
يف اجلنة، فرفعُت يدي يف الطابور، واعرتفت عىل نفيس بصوت مســموع، 

قبل أن يصل املصحف إيل ألحلف عليه.
الزمني حظي الســيئ فور خروجي من احلامم، يبــدو أن أمي حني نادت 
عىل مــن غرفتها كانت تصغي لدوران املفتــاح يف الباب، فصادتني حلظة 
خروجي. كنت أمرر املنشــفة عرب شــعري وأنفضه. أنظر إليها ممدة عىل 
رسيرها، وجسدها األبيض املنفوش، ساكن كباقة ورد. توقعت أن خُترج 
من حتت حلافها فاتورة، أو ورقة ضامن تسألني عن تاريخ انتهائها أو حتى 
بندقية كتف!! فاليشء غريب عىل أمي. أعادت شعرها للخلف، وشدت 

وثاقه يف مطاط أسود رفيع.
- أكلِت املحيش؟

تعلمْت أمي من زوجة أبيها الكثر من األكالت الشامية اللذيذة، لكنها 
وكحالة نــادرة من األمهات ال تطبخ بحب، وإذا أرســلْت لنا إحدى 
جاراتنا »ســكبة صحــن« وأعجبتنا، ثم قلنا هلا بعفوية اســأليها كيف 

أعدهتا، كانت ترد بسخرية:
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- واهلل...عجبكم طبخها؟ صروا أوالدها وأرحيوين من وجوهكم!!
بكفها األيرس ربتت عىل رسيرهــا ألجلس قرهبا، وهذه احلركة احلنونة 
من إرث أيب، حني كان ينادينا وهو يبتســم لنا، ليخرب اخلوف فينا، بأن 

أخطاءنا الصغرة مفيدة ما مل تتكرر.
- عمر مهندس حمرتم وناجح يف عمله يــا بنتي، حيب أختك، اختارها 
من بني كل معارفه وعالقاته لتكون زوجة له، ذكرهيا هبذا وشــجعيها 

عىل الصرب، ارشحي هلا أن الزواج مشقة بالذات يف السنوات األوىل.
- زوج ال يستمتع إال بقضم وعض ومتزيق حلم ابنتك! وعصب عينيها 
حتى تصل إليه نشــوته البطيئة! ترين أن هذا الرجل مكسب ألحالم يا 

أمي؟
دامهتني تلك احلالة التي ال أستطيع فيها أن أكمل نقاشا دون أن يغلبني 

صوت البكاء.
- حيــب أختك... حيبها واملحب يتغر ألجــل حبيبه، وطول البال هيد 

جبال يا أزهار.
اقرتبت منها، وأمســكت بكفها بحذر، فنحن قليال ما نتالمس يف هذا 

البيت:
- لو أنك ترين أن هذه األذية تســمى حبا، فــال عجب أنك مل تفهمي 

حب أيب الصادق لك!
نفضْت يدي، وكأهنا تطفئ نارا تشتعل بأطراف أصابعها:

- أي نقاش معك يا بنت هو خســارة وقت، أي جلســة مشرتكة بيننا، 
البد وأن ترفعي العتــب عن قلبك وتذكرينا أنك البــارة التي مل تنس 
والدها! أكلمك عن أختك وزوجهــا، فتقولني أنت وأيب! أنت تظنني 

أنك الوفية الوحيدة فقط ألنك تذكرينا به؟
ضغطت بإهبامها فوق معدهتا حتى غاب متاما يف حلمها، عرصت عينيها 
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بقــوة، عرفت بعدها أن معدهتا احلمضية ثــارت عليها، فهذا ما حيدث 
حني حتتد يف نقاشــها. تشبثْت بلحافها بمشقة، لتنقلب للجهة األخرى 

من الرسير.
- أمي... أمـــي أنا آسفة!

بدأ صوت أنفاسها يتصاعد يف الغرفة! إما أنني مكثت هنا وقتا طويال، 
وإما أهنا تدخل يف النوم رسيعا. خرجُت من غرفتها وأنا أفكر، أال حُيتمل 
أن تضمني وسط النقاش، أن تشدين حلضنها بقوة حني ال أحسن وضع 
حد مهذٍب بيننا! لطاملا أخافني أن متوت أمي يف الليل فجأة، أال يتسنى 
يل وداعها كأيب. أعرف أين لن أحتمل لومي لنفيس لو أهنا ماتت غاضبة 
مني. لو أنني أضمن حياهتا ملا اعتذرت منها إىل يوم مويت، لكن شــيمة 
أهل هذا البيت االنســحاب ليال، لذا ترددت عىل غرفتها طوال الليل، 
ألتأكد من حركة جســمها وهي تتنفس نائمــة، فأضع كفي أمام أنفها 
إىل أن تالمس أنفاســها احلارة باطن كفي، فأغادر غرفتها عىل رؤوس 

أصابعي، وقلبي ال خيلو من كره هلا.
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أمُتيُِّز احلاممُة الريشــة التي سقطت من خارصهتا، إذا وجدهتا صدفة عىل 
ســطوح أحد املنازل؟ أتقول أوه... هذه سقطت مني؟ أيؤملها أن ريشة 
منها صارت تدوسها األقدام، كهذه التي التقطُتها وهي منكمشة حتت 

حذاء طفلة أمام البوابة رقم واحد؟
محلُت معي الريشــة الرمادية املبقعة باألبيــض، ومنحتني رفقتها زهوا 
غريبــا يف ممرات املــول. فهمُت بعدها ملَ يقول النــاس عىل رأس فالن 

ريشة...عىل بعد خطوتني من أجراس سدرة سمعُت رنيم تغني:
»وافتكرت فرحت وياك قد أيه... وافتكرت كامن يا روحي بعدنا ليه«

مل أقاطعها بالســالم، حيث دخلُت ســدرة وأنا أدندن اللحن مبارشة. 
علقُت الريشــة فوق املرآة العجوز، وحني التفُت للجهة التي تقف هبا 
رنيــم، الحظُت غالية بني الرفوف، جتلس عــىل املقعد األمحر القصر، 

وأظنني قرقرُت كدجاجة وأنا متفاجئة هبا:
- جتلسني هنا يا هاربة، وأنا مررُت بغسق أسأل عنك قبل قليل؟!

الالمباالة هي الراعي الوحيد لكذبتي هذه، والتي ســقط لساين بعدها 
كحجر غارق يف جويف، حتى غادرْت غالية سدرة.

- ال حتــاويل أن جتدهيا يا أزهار، لوال أنني صدهتا صدفة أمام البوابة، ملا 
وجدهتا هنا أمامك!

انحنْت رنيم من خلف كــريس غالية، ومالت فوق كتفها، فصار وكأن 
جلسد غالية رأسني:
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-  إال ســؤال يا غّلوو...كيف برجمِت صديقتك عىل طاعتك والتسرت 
عليك هبذا الشكل؟ اهلل وكيلك عجزت أن أغر بعض الناس هنا!

نظرت إيل رنيم وهي تغمز وتضحك يل، لكنني مل أســتطع أن أجارهيا 
بضحكة، فمجرى حلقي مسدود بكذبتي األخرة عىل غالية قبل قليل. 

ملَ أكذب أمامها هكذا!
- املحبة يا رنوم، البنت طيبة وحتبني.

)حني ابتســمْت  الثقيلة البلهاء بناهبا املقلوب قبل قليل وهي تنظر إيل، 
عرفُت أهنا تنوي أن تؤذيني، وها هي غزْت ريشــتها القذرة بني عيني، 

ومضْت ترشب قهوهتا وكأن ال يشء حمشور هنا!!
اللعنة عليها، رصُت  أرى نصفني متجاورين لكل يشء حويل. سمعُت 
رد غالية مرة واحدة، وكان متعقال بالنسبة ملا ينتظرنه منها بنات سدرة، 
فقد كن ينتظرن نكتة أو تعليقا ســاخرا حول زميلتها التي ال تروقهن يف 
غسق. ابتســمت غالية وهي تنظر هلذه الريشة املبقعة فوقي، والبد وأن 
مظهري يضحكها، ثم أنزلْت طرحتها السوداء عىل كتفها، وعدلْت لف 
شعرها يف قبة صغرية أسفل رأسها، وهي تعرض عىل البنات أن خيرجن 
معا، كام كن يفعلن يف الســابق، ألن لدهيا كالما كثريا ســتقوله هلن. مل 
تنزل عينيها عن الريشة الرمادية هذه! ليتها تأخذها معها وهي مغادرة، 

أال توجد خزائن هلذا الريش القذر يف غسق؟!
قامت الثقيلة لتلملم أكواب الورق التي رشبن فيها القهوة، ثم خرجت 
جتر ركبتها، التــي تتيبس كلام أطلقت عليها لعنــايت. وقفت أمام باب 
ســدرة قليال، وهي تنظر للجهة التي ذهبت منها غالية، بعد أن أضافت 
نقاط من زيت مل أميزه بســبب هذه الريشة التي بدأت تصيبني باحلول. 
ويف عودهتا رضبت بيدها األجراس املعلقة يف مدخل باب سدرة، لتظن 

رنيم أن زبونة دخلت، لكنها مل تلتفْت وكأهنا مل تسمع األجراس(
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 - أزهار... الحظِت أن غالية ال تعلق حلقا يف أذهنا هذه املرة؟
- ههههه... وإذا مل تضع حلق! أنا أيضا ال أضعه إال يف املناسبات.

- ال هي ليست مثلك، هي حتبها جدا، الوحيدة التي أعرفها تنام بحلق 
يف أذهنا، وال تشرتي من اإلكسسوارت إال هي!

- وإذا صح كالمك يا رنيم... ال أرى يف األمر أية مشكلة؟
- األذن املثقوبــة واملتعودة دائام عىل محل كرســتالة أو وردة، ثم فجأة 
تصبح جمرد ثقــب، صدقيني األمر ليس طبيعيا... ولعلها  حتاذر كي ال 

ُتؤذي شفة حبيب تصل قبلته إىل هناك!
- مل تتوقعني أننا نتشابه؟! وأن كل البنات شبقات يا رنيم!

- نتشابه وشــبقات!! من أجل قبلة صارت شبقة بنظرك؟ وأنت حني 
قبلك األسمر حسن أكنِت شبقة حينها يا أزهار!

)ندمُت أنني أردُت يف الثالث دقائق التي تلت كالم رنيم، أن تصدر أزهار 
أي حركة منها ألتأكد أهنا ال زالت حية. نظرت إىل جسدها الضخم الذي 
شــطرته الريشة إىل نصفني، لكنها اســتغرقْت وقتا قبل أن تتحرك أخريا، 
وذلك حينام طري هواء املكيف الريشــة الرمادية القــذرة بعيدا عني، ومع 
سقوطها حتركت أزهار باجتاهها، ثم التقطتها من األرض، وقادهتا لزاوية 

أخرى مني، لتغزين هبا مرة أخرى(
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صار كل من حويل كقفل صدئ لو حاولت فتحه فإنه سيكرس يف الباب، 
لذا كان عيّل أن أحتسس بيدي ماذا يوجد من حياة خلف األقفال... ما 
الذي يســتحق أن ُيكرس باب ألجله؟!! عاد عمر من ســفره القصر، 
ولبابة اخلبز تســتعد ملغادرتنا بعد قليل. ترتدي فستانا ضيقا يليق بامرأة 
تســتقبل زوجها بعد السفر، وتضع مشبك شــعر ينتمي لعامل األطفال 
الذي مل تغادره بعد... مشبك عىل شكل شمس تضحك، لكن وجهها 
أتعس من انتظار رحلة متأخرة. تتحرك يف الغرفة ببطء، لتتأكد من أهنا 
مل تنس شيئا. كنت أنظر أمامي جلسد باٍل كلام باغته الوقت ببعض اليأس 

اتسع، لذا أظن وزهنا زاد كثرا عام كان عليه قبل الزواج.
يا أهلل!! هل جرب أحد مثيل شــعور مكتــوف اليدين؟ محلْت حقيبتها 
الصغرة عىل كتفها، وابتسمْت وهي ُتقبل نحوي باجتاه الصالة، لتسلم 
عيل وهي جتر خلفها حقيبة ســفر صغرة أيضــا، لتكون جاهزة لنزول 
رسيع عندما يرن عليها عمر إحدى رناته الرمزية: اثنتني »استعدي«... 

واحدة »انزيل«...
-  ال تنتظري أن تقابيل أمي بالصدفة يا أزهار! ادخيل غرفتها، واجليس 

معها.
- نحن بخر... انتبهي أنِت لنفسك يا لبابة!

ضحكْت وهــي تلبس طرحتها، وترد خصل شــعرها خلف أذهنا كام 
تفعل أمي حني تضحك:
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- لبابة!! رصت خمبز كامل يا أزهار، واللبابة الصغرة يف بطني اآلن.
رنتان يف هاتفها قضْت عىل تلك االبتسامة، وقبل أن جتيء الرنة الواحدة 
وجدتني أقول هلا برسعة كمن ُيسّمع ما حفظه، وأنا يف وضع االستعداد 

مثلها:
- هذا الرجل »َمْقَلب«... ليس بالرضورة أن نكمل املقلب حتى آخره 

طاملا اكتشفناه. ال جتاميل... أنت غر سعيدة وهذا واضح للكل!!
هزْت رأســها كثرا وأنا أحتدث، يف حماولة منها ملنع صويت من الوصول 

ألذهنا:
- أوال أنــا أحب عمر، أحبه جدا!! وثانيا  قلت لك اللبابة يف بطني، أنا 

حامل يا أزهار...
جاءت الرنة الواحدة كرد حاسم علينا معا. خرجْت مرسعة، وأغلقُت 
البــاب خلفها. أطفــأُت اللمبات وأنا أنظر لرسير أمي من شــق باب 
غرفتها، هلــا وجه طفلة وجســد أبيض ككومة ياســمني، جتلس عىل 
رسيرها، وهي تــأكل املكرسات، وتعرص عينيها لتقرأ الرتمجة بشــكل 
أوضح، ألهنا تتابع مسلســال أجنبيا، فيام تضحك مع أوان الضحكات 

املسجلة يف هناية كل مشهد مضحك.
 اتصلــُت بأخوّي، لعل أحدمها يأيت قبل أن أمأل البيت عويال. حمســن 
اعتذر بعرس صديقه، فكان أوفر حظا من يوســف الذي تأتأ كثرا... 
يبــدو أن غريبا جيلس إىل جــواره. اعتذر بأنه ســينام يف مكتبهم الذي 
استأجره هو وثالثة من أصدقائه، ثم قال كالما كثرا بيشء من التفاخر 
عن توسع نطاق عملهم. اســتغليُت زهوه وحرجه من الرفيق اجلديد، 
واهنلُت عليه لعنا، ثم أغلقت هاتفي يف وجهه، وأرســلُت له بعد ثوان 

فقط: أنا آسفة يا حصالة...
مع أن أحدا قد ال يصدقني حني أخربه غدا، ولكنني فتحُت التلفزيون 
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يف عتمــة الصالة، فخرج صــوت ماجدة الرومي مرحبــا يب. مد يده 
وصافحني بأغنية:

»أنا اعتزلت الغرام، اعتزلت الغرام، اعتزلت الغرام«
أريد أن أســتعر هذا الصوت القوي واحلاد، كام هو يف هذه األغنية... 
أريد أن أرصخ به يف وجه كل يشء حويل، لكني أخاف أن أعيدُه حلنجرة 

صاحبته مرشوخا. 
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يروقني االســتغراق يف قراءة املجالت لســاعات هكذا، أقرأ فيها كل 
يشء تقع عليه عيناي، ورغم أن كل هذا اليشء موجود عىل االنرتنت، 
إال أننــي الزلت أفضل تصفــح ورق املجلة الناعــم، وملس أطرافها 
املصقولة، وشــم رائحة األلوان الكثيفة يف الصــور. هذه إحدى أهم 
متعي خالل اليوم. أنا وفية لألشــياء القديمة، ففي سدرة مثال تغيظني 
بعض الزبونات السلبيات حني أســتخدم صويت الذي أبيع به. أحيانا 
أريــد أن أقول لزبونة أمامي: ملَ بمجــرد أن أمّلح بأن هذا جديدنا، وهو 
مــن نفس املنتج، فورا تفلتنِي العبوة القديمة، وتغطني ذاكرتك بيديك، 
وتبدئني بقراءة تركيبة العبوة اجلديدة؟ أمــا من وفاء حتى ملنتج جربتِه 

ومنحِك كل هذه الثقة للعودة لرشائه؟
أحيانا أريد أن أقول بصويت الذي ال أبيع به:

- اجلديد خمتلف، لذا نظنه أفضل... هذا كل ما يف األمر!
- أختك اتصلت؟

يف طريقها من غرفتها للصالة، متيش ببطء وهي تســألني هذا الســؤال 
للمرة الثانية. يبدو أهنا شــاردة الذهن ومل تسمعني حني أجبتها يف املرة 

األوىل بـ  ال.
- وآخر ظهور هلا يف الواتساب كان قبل أربع ساعات.

قلت هذا ألوفر عىل نفيس مزيدا من أسئلتها، وعدت ملجاليت.
- خر يارب، لطفك يارب، خر خر... قلبي مشغول عىل هذه البنت.

لطاملا شــعرت أن حبال رسيا مربوطا بني أمــي وأحالم، وال وجود له 
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بينها وبني بقية أبنائها، لذا فقدت دهشة أن تسأل عنها أو تذكر اسمها، 
ثم بعد دقيقة تتصل أحالم.كان يوســف واقفــا وهو يزرر كمه، ويقرأ 
خربا عاجال عىل شاشــة التلفزيون، لكن اخلرب العاجل مل يبتلعه رشيط 

األخبار كالعادة، بل صار يف ثوان خربا عاجال بيننا.
مالت أمي عىل جانبها األيرس، مبتعدة عن الكنبة ذات الفجوة الباهتة. 
مل تزن املســافة هذه املرة، فهي بخالفنا تنظر جيدا أين ستنزل بجسمها 
الثقيل، وحتسب املسافة بدقة، لكن باهلا كان مشغوال بأحالم، فسحبها 
ثقلها لألســفل، موقعة معها كوب قهويت عن الطاولة، قريبا من رأسها 
عىل األرض. املارشــميلو صــارت حتت قدمي، كنــت أظنني مصابة 
بالدوار هلذا ال أرى ما أمامي جيــدا، لكنها كانت دموعا حتجب عيني 
بطبقة من املاء، مل أحلظها إال حني بدأت تتساقط فوق بطن أمي، ليصر 

اللون الفويش الذي ترتديه لونا مبقعا باألسود.
رنني التليفونــات مل يتوقف، كان الثابت وجــوال أمي معا يرصخان، 
وهي مستنفذة عىل األرض، ويوسف يدس حتت رأسها فخذه، تتلفت 
وتتنفــس بصعوبة وهي تتعرق من كل مكان، ترفع شــعرها املتالصق 
فوق جبينها األبيض الالمع، وتدفع بأيدينا بعيدا عنها وكأهنا تســبح يف 

اهلواء وهي تقول:
- البنت تتصل!!!

اخلوف معٍد لذا كنا ثالثتنا نرتعش، ســقيتها كوبا من املاء عرصت عليه 
ليمونة، قرأت هذا يف إحدى املجالت ومل أعد أذكر ألي مناسبة كانت 
هذه الوصفة، عامة مل خيطر ببايل سواها! مضت قرابة الربع ساعة كنا أنا 
ويوسف  خالهلا نمسح عرقها، ونمسك بيدهيا فقط، وال نحسن تدبر 

ترصف أفضل من هذا.
- أووومي هذه الدددوخة عرض لششــيشء ................الزم من 
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زيييارة للمستشششفى.
استغرقت اجلملة وقتا، وتقطعت مرتني قبل أن يكملها يوسف، هززت 
رأيس موافقة عىل كالمه قبــل أن ينهيه حتى، ثم نظرت ألمي التي تلم 

ترهل بطنها بني يدهيا، ثم هتزه كمن هيز رششفا وهي تقول:
- عشت معي وستموت معي يا بالء!! حتى احلمية ال تنفع معك!!

كانت تتنهد بصعوبة، وهتز رأسها كمن يســتمتع بأغنية، لكنها ليست 
أغنيــة تلك التي يف رأس أمي، بل مســرة جســدها يف ذاكرهتا، ترفع 

سبابتها يف اهلواء، وتلفها لرتيني ُنحلها وهي تقول:
- كنت كذه... كذه، أبوكم خربني، أتلف جسمي باحلبوب...

لطاملــا احتقرت أمي والدي. هذا األمر معتــاد، لكنها املرة األوىل التي 
تتهمه بيشء.

- أحب املمتلئات، أحب الســامن...وهذه حبوب لفتح الشهية، وهذه 
أبر أرسع، وهذه أفضل.. رضبت عىل بطنها رضبات متتالية:

- هذه هي املرأة السمينة صارت عندك؟ أنت فني عنها؟
أظن هذا من تأثر ارتطام رأسها بالطاولة وهي تقع. اتكأت عىل ذراعيها 

لتقوم:
- كتفي..كتفي.

 كانت تتأمل، لكنها ال تبكي مثــيل... انقلبت باجتاه الكنبة البنية خلفها، 
وهي تلتقط أنفاسها:

- هذه دوخة احلمية، احلمية... احلمية صعبة عيل.
الزالت أمي تتحدث مع نفسها، وتكرر اجلمل بغرابة، حتى رن هاتف 
البيت مرة أخرى، ثم عال صوهتا بشــكل أقرب  لطبيعته قبل السقطة، 

وهي تشر ملكان الرنني عىل الطاولة وتقول:
- ردوا عىل املتصل يا مهج!!
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يف حفلــة خطوبــة رنيم املصغرة جــدا يف بيت أرسهتا، كنــت وغالية 
الصديقتني املدعوتني فقط. جلســنا متجاورتني طوال السهرة، نصفق 
لبنات خاالت رنيم وهن يرقصن ويغنني، ويبدو أن حب الغناء متوارث 
يف العائلة. نتبادل كالما قليال، ونشكر الضجة واألغاين أن وفرت علينا 
عناء تربير قلة الكالم. أرسة حامد متوسطة يف كل يشء، حتى يف مستوى 
األناقة كانت والدته وأخواته بسيطات جدا يف مظهرهن، وحتى اللحم 
عىل أجســادهن كان ضئيال. كن يرصين عىل جتنــب الرقص،  والتزام 
الصمت واالكتفاء باملراقبة. لذا ال عجب أن والدة رنيم كانت مترر بني 

األغنيات بعض مميزات حامد لصديقاهتا وقريباهتا من العائلة.
- حامد شاب عصامي، نفر من الدراسة كحال معظم العباقرة.

تضحك وهي تنتظر الدعم من أم حامد التي تؤيدها هبز رأســها فقط، 
وتكرار مجلة واحدة طوال السهرة:

- هو أطيب إخوانه.
- فتح يف البدء حمل مع والده وإخوته للمنتجات األوروبية من األحذية 

واحلقائب... مللنا من األمريكي البسيط واهلل!
قالت اخلالة إقبال هــذا وأيدهتا معظم احلــارضات، ثم أكملت وهي 

تقضم قطعة من الشوكوال:
- طبعا وبفعل إرادة الشباب، صار للمحل أفرع كثرة يف معظم موالت 

جدة الكربى، والتوجه اآلن سيكون للرياض بإذن اهلل.
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قاطعها ضجيج أغنية، منحت أم حامد وأخواته وقتا لفهم أن احلديث 
عن ابنهم حامــد. توقفت األغنية، فعادت اخلالــة  إقبال لطاولة مزايا 

حامد:
- زوجي نجيب يقول كل ما حيتاجه الســوق هو التميز يف يشء واحد، 
حتى لو كان بســيطا، املهم أن الشــخص يربع فيــه، وزوج رنيم ذكي 

والتجارة ال حتتاج إال للذكاء ولبعض احلظ..
- وهو أطيب إخوانه واهلل.

ال أظن أن أحدا سواي سمع مجلة أم حامد املكررة.
- احلظ طل عليه من يوم خطب رنيم.

إحدى خاالت رنيم تنتزع بكلمتها هذه نظرات احلارضات:
- صحيح واهلل، وأنت صادقة واهلل.

تفاعل أهــل رنيم مع اخلالة، بينام الزالت والــدة حامد تؤيد كل يشء 
الليلة بأرجحة رأسها، حتى سألتها إحدى احلارضات:

- ما اسم حمل ولدك وإخوته يا أم حامد؟
طبعا ال أظن أن اسم »كــل جديد ملشية من حديد«سيكون مقنعا كمحل 
لألحذية األوروبية، خصوصا لسيدات تعودن أن يلكن األسواق، لذا 

تداركُت املوقف وقلت بالنيابة عن األّمني:
- »ماجيك«

فابتســمت احلارضات برىض تام عن االســم األجنبي الســاحر هذا، 
وبدأت كل واحدة تؤكد عىل كذبتي بأهنا تبضعت منه، حتى إن إحدى 
احلارضات نظرت ألســفل كعبها العايل، وهي تومهنا أن حفرا لكلمة 
»ماجيك« موجــود هناك، وتؤكد أن أحذيتهم فخمــة جدا، ومتنوعة 
التصاميــم وغر تقليديــة وهذا يفرس غالءها. بعد ســاعتني من هذا، 
جلست رنيم بيننا وهي ترتدي فســتانا أمحرا من النوع املقصوص عىل 
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الصدر وبدون أكامم، عرفت فيام بعد أنه فستان »صبحتها« هي وماجد، 
إذ أن عائلته العريقــة حتتفل لثالثة أيام بأعراســها، فتوجب عليها أن 

تستعد بأكثر من فستان مكلف بعض اليشء لتلك املناسبات.
فستاهنا أنيق جدا، ضيق وبذيل صغر مطرز مشكوك بخرز ناعم بنفس 
لون الفســتان، تضع مكياجا خفيفا وختطف احلــارضات برقتها.كان 
حامد واقفا بني أخواتــه الاليت حياولن إيصاله لباب اخلروج بعد انتهاء 
الزفة والتصوير، بينام حياول هو جاهدا أن يعود ليجلس قرب عروســه 
التي مل يرها قبل اليوم بدون عباءة. ضحكت رنيم بتصنع باين جدا ملن 
يعرفها، وهي ترى أمها متازح عريسها وتدفعه خارج صالة النساء، بينام 
ينفلت من يدها ليعود لرنيم، وهو يتوسل من أمها بعض الوقت، وسط 

ضحك اخلاالت لطرافة هذا العريس. 
رافقتها إىل غرفتها، وبلغتها اعتذار غالية التي غادرت الســهرة مبكرة، 
ألن والدها أتى ليأخذها وكان مســتعجال. ضحكت رنيم وهي ختلع 

عقد لؤلؤ عىل صدرها:
- هــه !! وحامد يقول رآها تركب سيارة مرســيدس محراء صغرة... 

ذكرتك بيشء؟
كان هاتف رنيم يرن متواصال، وحــني محلت اهلاتف إليها ألهنا كانت 
منشغلة بخلع فستاهنا، كانت هذه املكاملة السادسة حلامد. نظرْت إليها 
متجاهلًة، ثم أكملت خلع فســتاهنا بينام كنت أتصل بأخي حمسن الذي 
سيعيدين  للبيت. اتصال أخرض ينبعث من شاشة كمبيوتر رنيم قبل أن 
تنهي ارتداء مالبسها، جعلها تقفز من فوق فستاهنا األمحر املفروش عىل 
األرض، متجاوزة كعبها الذهبــي املقلوب، الذي عادت إليه مرسعة، 

ورفعته هبلع، ألن قلب احلذاء جيلب احلظ السيئ باعتقادها. 
كبست زر  الرد يف ســكايب قبل أن ينتهي االتصال، وهي تنزع حلقها 
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وتضع سامعة األذن وتعتذر:
- وصلت..وصلت....تأخرت عليك حبيبي؟ إياد نام؟ 
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 األمل يد طفل شبه مغلقة، تظن احلياة خيطا ممسوكا بني األصابع، 
والفضاء فوقه بالونا ملونا.
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)تنتصب أمامي لوحة محراء مستطيلة، تشري إليها البنات بجملة:وصل 
حديثــا. ويف اجلهة األخرى لوحة تتجمع حوهلا الزبونات أكثر، وبدون 
أن خيربين أحدهــم، أعرف أهنا لوحة ختفيضــات %30. فهذه اللوحة 
جتعل عدد النساء يتضاعف داخل سدرة. ويف مواسم التخفيضات تزيد 
فريص يف رؤية وجه ال ينسى. ورغم أن وجه رنيم يفي بالغرض، إال أهنا 
منذ خطبتها صارت ال تنظر هنا. انتظرُت خالل األسبوعني املاضيني أن 
ينرف هذا القزم لشــؤونه، لكنه انتظار بال جدوى، هو حارض هكذا 
طوال الوقت، ليشــغلها عن نفسها وعني، بنقاشهام احلاد الذي ال ينهيه 

إال دخول زبونة إىل سدرة، ثم خروجه غاضبا وهو يلعن نفسه(
- احلق معه يا رنيم.

- أعرف يا أزهار...أعرف!
- طاملا تعرفني سايريه، وتبضعي كعروس، وجهزي ما جتهزه العرائس 
عادة! من حقه أن يسأل ويستغرب تباطؤك وعدم اهتاممك، رغم قرب 

موعد الزفاف!
)يد رنيم ظلْت ترتدد يف مالمســة خاتم اخلطوبة يف يدها، قبل أن تلتفت 

ألزهار، وهي تنظر بحرية تكذب الكالم الذي جاء بعدها(
- أعرف يا أزهار.

)مل أَر شــكال أغرب من شــكل الشــجرة، مقبض خشــبي باألسفل 
وأغصان ال حر هلا، ومع هذا يراها البعض مجيلة، ومنهم حامد الذي 
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عاد لســدرة بعد نصف ساعة، ومعه حوض صغري أبيض، أسفله تربة، 
وأعاله شجرة بطول ذراعه(

- شجرة يا حامد!
)من خلف طاولة املحاســبة، خرج وجه رنيــم الضاحك، لتقرتب من 

حامد، وهي تنظر للحوض من كل زواياه(
- الرجال يصاحلون حبيباهتم بباقة ورد، وحبيبتي ال تشبه حبيباهتم، لذا 

أصاحلها بغابة.. أو بعينة من الغابة.
)حبــس حامد خطوة أخرى لو كان تقدمها ألصبح فوق رنيم، اقرتبت 
مني أزهــار، فحجبْت بكتفيها العريضني اخلطيبــني عني، كانت تنظر 
إيل برتكيز وكأهنا تســمعني، دمعة واحدة كبرية عــربت عينها اليمنى، 
ذكرتنــي هذه الدمعة بالزجاجات املكربة، رأيت من خالهلا كل مســام 
مــرت فوقه، وثالث بقع بألوان خمتلفة عــىل خد أزهار. البد وأن كالم 
حامــد هو من أبكاها، فكم من مرة قرأْت علينا بصوت عال من جمالهتا 
التي تعيش حتت ذراعها، كالما سخيفا وغري مفهوم ككالم حامد هذا، 
وكنا نضحك منه أنا ورنيــم، بينام تدافع هي عنه، وحني يتعبها الدفاع، 
وتشعر باحلرج، حتسم النقاش بقوهلا: إن األسباب التي تدفعها للحكم 

عىل رنيم بأهنا سطحية ال تنقيض أبدا.
بعد نصف ساعة من مغادرة حامد لسدرة حمرجا بسبب تتايل الزبونات، 
كان هناك رجل يــذرع املمرات جيئة وذهابا، أظنــه ينتظر أحدا، دفع 
أزهار للخروج والوقــوف حتت األجراس ملراقبته، ثم صارت تنقل لنا 

من موقع احلدث ما تراه أمامها(.
- رجل غريب يا رنوم... كتفاه يرتعشــان وكأنه يرقص، أو أظنه يشعر 

بالربد ويتدفأ بامليش هنا؟
- من هيدي شجرة باهلل عليك! أخجل أن أدخل سيارة والدي هبا! وإذا 
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تركتها هنا سيجدها حامد سببا للخصام والغضب غدا، تأخذينها معك 
يا أزهار!

- رنيم اتركي الشجرة وتعايل هنا، هذا الرجل الغريب ينتظر شيئا!!
 )كانت أزهار مغمضة العينني، وتشــم الرائحة بصوت مســموع من 

أنفها(
- رائحة هــذا الرجل خليط بني  املندرين والفلفل األســود... اقرتيب 

وتأكدي من كالمي.
)تسللْت رنيم خلف أزهار، فلم أَر املمر ثانية(

- ملفت.. صح ؟
)قالت أزهار دون أن تلتفت لرنيم املالصقة لظهرها اآلن(

- املندريني  تلقى اتصاال... حّول حّول...
)رنيــم تنقل ما تراه يف املمر يل، وللشــجرة الغريبة التي دفعها الفضول 

للميالن يسارا جهة الباب(
-  غسق؟

)التفتت أزهار عائدة إىل ســدرة، بشفتها الســفىل املقضومة حتت ناهبا 
املقلوب. وضعت يدها عىل صدرهــا، وجاءت لتتكئ عيل بظهرها... 

اللعنة عليها وعىل هذه املؤخرة املرتاكمة التي تدعك زجاجي هبا(
- غالية!! يا أزهار تعايل هنا، هذا وقت املرايا باهلل عليك؟

)فهمــت من رنيم التي ترع بالكالم، أن غالية خرجت من غســق 
تغطي وجهها كامال، وهــذا ماال تفعله أبدا، وأهنا كانت تتشــبث 

بذراع الرجل املندريني، وسلكا معا طريق الدرج للدور األريض(
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راقبْت أمي بصمت احلوض األبيض الصغر، الذي تطل منه شــجرة 
حامــد. كأن أحدهم راهنها أال تتحــرك وأال ترمش بعينيها... قطعت 

عليها رشودها:
- أمي!!

رفعت جمددا أمام عينيها بطاقة الدعوة لعرس رنيم:
- قلت ِزواجها الثاين... هاه؟

- زواجهــا الثاين، وعندها ولد، وترص هــي ووالدهتا عىل أن حترضي 
معي عرسها، ألهنام حرضتا عرس أحالم.

هذا منطق أمي يف احلياة، كل يشء يشبه »سكبة الصحن« التي نستلمها 
أو نردها للجران. ما نحصــل عليه جيب أن نرده بنفس القدر وبفارق 
بسيط يف اجلودة، ال نبالغ يف الســكبة حتى ال يظن اجلران أننا نعلمهم 
كيف تكون الســكبة الصحيحة، وال نقلل من جودة السكبة وحبكتها 
حتــى ال يقولوا هذا مقامنا عندهم ونحن قدرناهم بســكبتنا؟ حســنا 
املســألة ليســت ســهلة عىل اإلطالق، وحتتاج ملراس وخربة، لذا أمي 

وحدها من تقرر ماذا نرد يف الصحن؟
ناولتني البطاقة وهي تثني قدمها ومتدها، وتكرر هذا ببطء، كتمرين يف 

مكان جلوسها، كام نصحها الطبيب:
- خذي فلوس تكفيك، واشــرتي أحســن فســتان يعجبــك لزواج 

زميلتك، واصبغي شعرك بلون فاتح وقصيه!
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منذ ســقوطها يف الصالة بيني وبني يوســف، وأنا أشعر بيشء خمتلف 
جتاهها... إما أهنا تغرْت، وإما أن قلبي صار كدلو طالء أبيض، يفتش 
عن رسومات اجلدران البشعة، والكلامت البذيئة، التي لطخْت هبا أمي 
جــدران ذاكريت ليمحوها. التصقُت بذراعها الضخمة كام تفعل أحالم 

عادة:
- جمنونــة أنا أتزوج؟ وأترك للامرشــميلو جهات البيــت كلها، جتول 

وتصول هبا، وحتتل ما بقي من غرف وتلفزيونات! يستحيل طبعا!
حسنا... من مل تضحك من نكات أيب وتعليقاته الطريفة طوال عمرها، 
لن أطمع بأن تضحك مني اآلن، لذا تركت لصوت الغسالة اخلارج من 

املطبخ، وهزاهتا املعتادة حني متتلئ باملناشف أن تضحك بالنيابة عنها.
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زواج رنيم ذكرين باألغنية الوحيدة الناجحة يف يس دي... كل ما قبلها 
وما بعدها سيئ، كحال هذا الُعرس اجلميل الليلة. مل تكن أمي مرتاحة، 
رغم أنني وضعُت هلا كرســيني متالصقني جتلس عليهام، ووسادة ظهر 
حمشوة بالريش، رسقتها من الكوشة، إال أهنا مل ترتح يف جلستها، وكان 
هذا ظاهــرا طوال الوقت عــىل وجهها. أحالم أيضا كانت منشــغلة 
هباتفها، وبتلك الرنة التي لو ُسمعت فهذا يعني أهنا سرتكض للخارج 
مرسعة كحال الســندريال، حني تسمع أجراس الســاعة الثانية عرشة 
منتصف الليل. وهذا باملناسبة اسمها اجلديد، بعد أن خلعُت عنها لقب 

لبابة اخلبز، ووهبته ملن يف بطنها.
مل أتعود عــىل الرقص، ال بمفردي وال أمام النــاس. ال أعرف إن كان 
ســبب رغبتي يف اهلروب من هذه الطاولة هــو قدوم غالية اآلن، أم أن 
الســبب هو أمي املتململة، أم أختي التي يمتلئ وجهها بكَلف احلمل. 
كانت غالية توشــك عىل اجللوس عىل نفس الطاولة التي نجلس عليها 
أنا وأمي وأحــالم، صافحتها وأرشُت ناحية الكوشــة، وهذه احلركة 
تكفي لتكون اعتذارا مقبوال جدا، وهلــا معنى واحد: أريد التعبر عن 

فرحي باملشاركة بالرقص يف زواج صديقة عمري.
وجدت نفيس وسط صفوف مبعثرة من نساء وعطور... لكثرهتا مل أعد 
أميز أي وجه أو رائحة. كن يرقصن عىل أغنية من »بعد مزح ولعب«... 
أغمضت عيني كي ال أخجل من حركات يدّي وقدمّي، التي ال تشــبه 
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حركاهتن املتناسقة. ســمعت ضجيج قلبي فقط وحلن األغنية يف أذين، 
حتى الكلامت مل أكن أســمعها، فلقد كنت أغنيهــا يف داخيل أفضل مما 
تغنيها هذه » الطقاقــة «. ال أعرف كم مرة درت، وال كم مرة وضعت 
كّفــّي عىل وركي ومررهتام عىل امتداد خرصي، وال إن كنْت نكتة الليلة 

أنا وأنفايس املتقطعة عىل هذه اخلشبة، أو أنني أمر كشبح ال يراه أحد.
حني عــدت ملقعدي، كانت أمي منشــغلة بحبة فســتق تتحصن منها 
بقرشهتا، فيام تعاجل هي بكرسها قبل أن يربد الشاي أمامها. أوشكت 
أن أسأهلا كيف كان رقيص، لكن حني رأيت حبات الفستق مكومة عىل 
يمينها، والزالت بقشــورها، تأكدت أهنا اســتغرقت وقت األغنية يف 

حماولة حترير هذا الفستق من قشوره الصلبة.
قامت غالية لتجري اتصاال، أما أحالم فكانت جتلس يف مكان آخر رغم 
التصاقها بكتف أمي. مل تتكلم هي األخرى بقدر ما أكلت وراقبت النساء 
من حوهلا. كان هذا قبل أن تنشغل متاما بخاتم زفافها الذهبي واملحفور 
عليه »ع&أ حب إىل األبد« كانت تراقب اخلاتم شــاردة الذهن وكأهنا 
للتو تكتشــف العبارة املحفورة عليه. ختلعه ثم تعود وتلبسه، ُتقّلبُه عىل 
الطاولة، تربم منديال مترره من داخله وتعرب به للجهة األخرى، تسقطه 
متعمدة، ثم تلتقطُه وترفعه عن األرض، وهي تنتظر بصرب قدوم احلب 

األبدي املنقوش بباطن خامتها.
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يف البيت كانت أمــي قد بدأت عادة جديدة، غر الدوران باجتاه اجلدار 
ملراقبة الســاعة وانتظار اتصاالت أحالم، وهــي لبس جوارب ملونة 
ومبتلة لتربد قدميها. نصحتها إحدى اجلارات هبذا، وأمي تثق بجاراهتا، 

لذا خف انتفاخ قدميها.
- وأخرا واحد من عيايل جالس بالبيت.

هذه رقة أمي إن كنت مل تلحظ بعد، فهذا أرق أرق ما لدهيا! وبشــكل 
وقائي ابتسم هلا حمســن وهو يرفع عينيه عن شاشة هاتفه. رمى به فوق 
بطنه، وزم شــفتيه بطريقة توحي بمحاولة الضحك. رشب من كوب 
شــاي أمامه، وكأن عقله يأمره أن يستفيد من هذه املقاطعة بأقىص حد، 
ثم ختىل عن فكرة الكالم معها وعــاد هلاتفه، وذلك حني رأى أمي ترد 

عىل اتصال يوسف الذي مل يرد عىل اتصالني منها سبقا اتصاله هذا:
- أها كنت تصيل! طيب صل بالبيت املرة القادمة! أساسا كثرة األحذية 

أمام املسجد ُتعفن به،  وأجرك أكرب  إن صليت هنا.
ألمي فتاواها اخلاصة، وأســباهبا املقنعة هلذه الفتاوى. وألخوّي سلمية 
أيب وهدوؤه، وهلام أيضا ضحكة أمي املتشــنجة، ليس اآلن فقط، ففي 
األوقات األخرى األكثر طرافة مثال، البد أن تكون معرفتك هبام وطيدة 
لتميــز أن هذه ضحكة. مؤكد أن لكل منهــام مدخال تعرفه بنت غريبة 
عنا، ربام هي هذا اللون األمحر املعكوس يف نظارة حمســن، وهو يبتسم 
للشاشة ويكتب هلا، ربام اآلن يمتدح فستاهنا الذي أرسلت له صورته، 
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وربام يمتدح أيضا ما حتت فســتاهنا، لذا يبتســم بخبث هكذا وحيتضن 
اهلاتــف بني ركبتيه. البد وأهنا بنت مجيلــة كرنيم تتحرك يف يومه بخفة 
ســمكة، تعرف ذوقه يف األغاين، ومواعيد حمارضاته، واألساتذة الذين 
يكرههم....فجأة اســتعاد حمســن انتباهه، ونظر إيل وهو يستدير بكل 

جسمه، كي ال ترى أمي حركة شفاهه:
- هيمك أن أرسل لك صورا يف الواتساب عن أقوى الرباكني يف العامل؟
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ال أحد يتفوق عىل بكر حارس األمن يف توزيع االبتســامات، ويف افتعال 
األعــذار ليتحدث مع العامالت يف حمالت املــول، ورغم نظرات النفور 

التي يتلقاها، إال أن صربه حميط كام كانت تقول عنه رنيم.
- العريس وصل يا أزهار.

كان يرفع حزامه العريض لألعىل، وهو يمرر عود أسنان غر مرئي بني 
فكيه، إذ أنه يمتلك مهارة إخفاء األشياء يف فمه لوقت طويل.

كنت للتــو أعرب البوابة رقــم واحد حني أخربين هبــذا، ورغم كرهي 
للسالمل الكهربائية كام تعرف، إال أنني ســلكتها قفزا لألعىل متجاوزة 
بعض درجاهتا. اندفعت دون وعي مني وأنا أحاول أن ُأسمع غالية أن 
رنيم جاءت، فأســمعت أيضا بعض عمالء مكتب الرحالت املجاور 
ملحل غســق، والذين كانوا يصطفون يف ركن بانتظار أن يفتح املكتب، 

ويبدو أنني بركيض هذا كنت تسلية جيدة هلم هذا الصباح.
تقدمــُت من باب ســدرة املغلق، وأنا التقط أنفايس، وأمســُك ركبتي 
اليمنى لتهــدأ هي األخرى، أتكون ضيعْت املفتاح وتشــاغلت برشاء 
قهوة ريثام أصل إليها؟! تلفُت يف كل اجلهات وأنا أخرج  هاتفي ألتصل 
عليها، وحني مل ترد طمأنت نفيس بأن هذه عادهتا، ونسيُت أنني مصابة 
بداء اخليبات. تراكم املارة يف عني واحدة وبالعني األخرى كنت أفتش 
عن صديقتي يف هذا الدور. ثم وجدُت نفيس أمام حمل حامد وإخوته، 

خلعت نقايب رغم أنني ال أفعلها خارج سدرة:
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- ألف مربوك يا عريس.
ال أعرف إن كان أحد األخوين الحظ ارتعاش صويت واصطباغ شفتي 

باألبيض.
- أهال بالغاليني...عقبالك يا حلوة.

- توقعت رنيم هنا!
ســعد أخو حامد يقف عىل ســلم قصر القامة، وهــو يرص كراتني 
األحذية الصغرة يف رف عال، بينام حامد يرشب شايا باحلليب، وينفث 
سيجارته أمامه ناسيا أمر وجهي، أو أنه ال يعرف أن هذا قلة ذوق منه:

- هنا؟
نظر لعيني وبدون أدنى دهشة من سؤايل، رغم متثيلية االستغراب هذه:

- أعني ألنني مل أرها يف ســدرة! توقعت أهنا أضاعت مفتاحها، وتنتظر 
وصويل هنا عندكم!

كان ســعد يف األعىل ينظر مغتبطا من فوق رأس أخيه، وحامد خيتلس 
النظر وكأنه يؤجل قول يشء يصدمني:

- رنيم ست بيت متزوجة، هلا زوج مسؤول عن مصاريفها، ولن تعمل 
بمكان به اختالط بعد اآلن.

أهنى سيجارته، وبام أنه قرر منذ بدأ يدخن يف وجهي، أن اللياقة مضيعة 
للوقت، فقد رماها عىل األرض ودهسها بنعاله.

- هي موافقة أن تستقيل؟
- هي امرأة متزوجة ، وتعرف كيف تريض زوجها!!

متنيت أن تطر كفي لتصفع وجهه، وتعود إيل قبل أن أخرج، ثم تذكرت 
أن رنيم مل تشرتط العمل بعد الزواج، وتذكرت أيضا ولكن بحذر سبب 

زواجها منه، وألول مرة مل أشفق عليه.
ابتسمت له... وأنا أعيد نقايب الذي خلعته بدون قصد، وأعدته كذلك 
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بدون قصد:
- لن يستمر هذا طويال يا حامد..

يف وقت الحق من اليوم تأكدُت أنني مل أقل هذا، أو أنني قلته ومل يسمع، 
إذ أنه مر أثنــاء األذان لصالة الظهر، وأنا أغلق ســدرة، وقال بمنتهى 

اللطف:
- تفضيل تغدي معنا.

كان أخوه يف ظهره، يدفعه لألمام ممازحا وهو يضحك:
- غداؤنا سمك.

نزال معا السلم الكهربائي الذي صعدته يف ثالث قفزات، حني وصلت 
هنا صباحا. راقبت نزوهلام الرسيع، ومل أجرؤ أن أتبعهام فالبهجة تنقصني 
وهذا ليس عدال، لذا وجدت نفيس وحيدة مرتابة، وأجته كعاديت اليومية 

نحو  سالمل الدرج العادية.
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انســقُت بعيدا يف ظنوين، خصوصا أن رنيم كانت تكتب لنا يف قروب 
ســدرة بحذر، وكل مجلة خمترصة تبدو وكأهنا قصة ســتقوهلا يف وقت 
الحــق. وحني ترد عىل اتصــال من بني عرشة أخــرى تتجاهلها، ترد 
أيضا بحذر وكأهنــا مراقبة. لذا قررت أن أزورها يف بيت أهل زوجها. 
اعتذرت حلامد مقدما عن موعد زياريت الذي ســيكون بعد دوام الفرتة 
الصباحية، أي بوقت الظهرة الغر مناسب للزيارات، وعذري أنني بال 

إجازات حاليا. ورغم استغراب حامد املستفز حني قال:
- تنورينا يف أي وقت يا رنيم... مل يوظفوا زميلة لك يف سدرة حتى اآلن؟
إال أنني حاولُت أن أختار اجليد من كالمه...»تنورينا«، وجتاهلت البقية.

سارت سيارة غازي خلف سيارة حامد وأخيه الذي جيلس إىل جواره، 
حتى وصلنا لبناية معظم عمرها خلفها ال أمامها، حتى طالئها األبيض 

اجلديد مل خُيِف قدمها:
- الباب األمامي مبارشة يف الدور األريض.

دلني حامد وهو يرفع زجاج ســيارته التي مل أميز نوعها، فهي األخرى 
جمــددة كبنايتهم هذه، ثم مىض وهو يودعنــي، فتذكرُت ويده مرفوعة 
هكذا، حني دخل مرة إىل ســدرة، واقرتب من طاولة املحاسبة، وسأل 

رنيم بمنتهى اجلدية:
- تستمتعني بالدغدغة؟

حني فتحْت أخت حامــد الباب، كنت الزلت أضحــك، وأنا أتذكر 
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حامد وهو يربر ســؤاله لرنيم، بأنه ال يســتمتع بالدغدغة، لذا أرد أن 
يعرف الطباع املشرتكة بينه وبينها.

قادتني أخت حامد األكثر شبها بأخيه سعد، وكنت سأقول هلا هذا، لوال أنني 
خفت أن يكون هذا جارحا هلا. أدخلتني لغرفة جلوس ألواهنا باهتة ، وأثاثها 
قديم كأثاث بيتنا. دسْت حتت إبطي خمدة صغرة ألسرتيح أكثر يف جلستي، 
وكانت ودودة معي جدا. قدمت يل العصر، وصحنا مكدســا باحللوى التي 
بقيت عندهم مــن ليلة العرس. الزلت أتذكــر األوراق الذهبية هذه وهي 
فارغة ومكومة أمام أختي. النصف اآلخر مــن صالة اجللوس به تلفزيون، 
حوله حركة وأصوات لثالثة أطفال، تعمدت جتاهلهم وهم ينظرون خلسة 
ويضحكون، فأنا ال أحب األطفال. مكثُت لربع ساعة مارسنا خالهلا كل ما 
تقتضيه حوارات الضيافة من طقوس، كانت رائحة طبيخ الغداء تنبعث من 
املطبخ رغم بابه املغلق، وكل يشء كان طبيعيا باستثناء أمرين... والدة حامد 

التي تصيل منذ دخلُت منزهلم، وأن تكون رنيم تسكن يف مثل هذا البيت.
ادعيُت اجلهل حني سألت:

- رنيم يف البيت؟
مل تفزعني العرش ثوان التي استغرقتها األخت لتجيبني عىل سؤايل، وال 
الوقت الذي اســتغرقه املفتاح الثقيل وهو يدور يف باب غرفة رنيم قبل 
أن تفتح لنا، بقدر ما أفزعني وجه رنيم الشاحب. أغلقْت الباب خلفنا 
بكل هدوء، وكأن يف البيت من ختاف إيقاظه! عانقتني وبكت بدون أن 
تسيل منها الدموع، رأيت ما كنت متأكدة منه يف حينها... لعبتها بطريقة 
ما مل تنجح. ضممتها وشممُت فيها رائحة سدرة الباهتة بدوهنا، وكأنني 
أضم نفيس. ظننُت أنني بصدد حلظة عظيمة، ســتخربين فيها رنيم بكل 
التفاصيل التي ال تستوعبها اهلواتف الذكية. يدها فوق فخذها منشغلة 

بربم طرف قميصها األصفر حول إصبعها لتفكه ثانية، وتعيد الكرة:
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- رنيم كلميني أنا هنا!
- اشتقت إلياد واهلل واشتقت ألزهاري.

كنت أجلس عىل كريس صغر مقابل رسيرها، بينام جتلس هي عىل كومة 
جمعدة يف حافة الرسير، ورغم انشــغايل بوجههــا املبالغ يف صفرته، إىل 
حد أن أشــك أهنا تضع بودرة هبذا اللون الباهت املتقن التوزيع، إال أن 
صورة ســعيدة جدا جتمعها بحامد عىل قــارب صغر يف البحر، معلقة 
عىل جدار حائطها، أخذتني من الشــك فقط بصدق وجهها األصفر، 
لالرتباك أيضــا من حياة حتاول أن ختربين هبا جدران هذه الغرفة. كنت 
أظــن أن املرأة التعيســة يف زواجها، ال تعلق صورا تذكرها باملناســبة 

هذه،كحال أمي مثال!!
- يا رنيم، ارشحي يل، حامد فهم اللعبة؟

سألتها وأنا أعرف اجلواب.
- حامد حيبني ويسخر وقته إلسعادي فقط، لكن أنا، أنا هي املشكلة.

ليــس هذا هو اجلواب الذي أنتظره، لكنها  أمهلتني بعض دقائق مثلْت 
فيها الوهن، أو هكذا ظننت:

- أعرف... ســتقولني الوقت ليس يف صاحلي، أستطيع أن أسمعك يا 
أزهار... أليس هذا ما تفكرين به؟

مل يقلقني كالمها فلطاملا ســمعت رنيم ما أفكر به، لكن ما أقلقني أنني 
أنا من ال تفهم كالمها.

- أنا أتورط يف زواج مناســب جــدا يل، وال أعرف مــاذا أفعل به... 
تفهميني صح؟

كانت تقضم ظهر ســبابتها املقوس، فيام تنظر لعيني، وحترك شفتيها بام 
ستقوله يل بعد قليل:

- عشت جتارب كثرة قبل حامد، أشياء ال تعرفينها... أبدا ال تعرفينها 
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عني، وال أفخــر هبا، لكنها حدثــت بعد فوىض كبــرة بحيايت. هذه 
التجارب جتعلني أؤكد لك أن حامدا مناســب يل بشكل مل أتوقعه قبل 
الزواج! بيننا توافق خرايف بأمور مهمة الستمرار الزواج، وألرشحـ...

مل أمهلها وقتا، قاطعتها عىل الفور:
- لك عــامل غر عاملنا يا أم التجارب الكثرة !! قويل يل... ما املعنى من 

كل هذا؟
صوت البكاء الذي يالزمني عندما أنفعل حيرجني كثرا اآلن، خصوصا 

أنني ال أنوي أن أبكي مع كل هذا الغيظ جتاهها!
وقفْت وهي تلتفْت باجتاه رسيرها، لتعيد ترتيب تلك العاصفة فوقه:

- أعرف...أعــرف كالمي قريب من التفاهــة لواحدة مثلك، لكن لو 
كنت متزوجة لفهمت كالمي أرسع.

وضعْت خمدتني فوق بعضهام أعىل الرسير، فبدت وكأهنام خمدة واحدة. 
عدلْت ثنية اللحاف األبيــض للوراء قليال، ليظهر جزء من لون بطانته 
الذهبية أعىل اجلــزء األبيض املمتد بطول الرسير، وهي تعتذر عن هذه 

الفوىض التي استقبلتني هبا.
- تصفحي ألبوم الصور، بينام أعد لك قهوة تنسيك قهوة سايمون.

حتى أهنا مل تقل »ســايمون صليب الذهب« كــام تعودنا، وطريقتها يف 
العناية برسيرها ذكرتني بأناقتها يف العناية بركن اهلدايا يف سدرة. 

أحتب رسيرها كام حتب ذاك الركن؟ حني فكرت الحقا تأكدت أنه كان 
عيل أن أشــعر قبل كل يشء باالشــمئزاز من قوهلا قبل قليل: »لواحدة 

مثلك«.
بدأت أفكر يف حل الكلامت املتقاطعة التي مألت هبا رنيم جلستنا، قبل 
أن تشــر للباب لتومهني أن أحدا قد يتنصــت علينا، وهي تغر احلوار 

بسؤاهلا:
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- وطبعــا أضيف لك مع القهــوة، نص ملعقة حليب وقالبي ســكر 
كالعادة!

ظننُت يف زيــاريت الوحيدة هلا، بأهنا حتاول أن تكــون غامضة خمافة أن 
يسمعنا أهل زوجها خلف هذا الباب، أو هذا ما أقنعُت نفيس به، لكنها 

كانت املرة األخرة التي أخطئ فيها فهم رنيم.
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)ثالثة أشــهر تلت زواج رنيم، ُحرمت فيها من اجلــامل. تعاقبت عىل 
العمل يف ســدرة فتاتان، إحدامها مل ترتك حيزا بيني وبني الرف اهلرمي 
املخروط الذي كان يف وسط سدرة، سحبته اللعينة بمساعدة من عامل 
النظافة، ووضعت أعاله الفواحات الكهربائية، ولوال أن أزهار أبعدته 
يف الوقت املناسب، الختنقت يومها بفعل تلك األدخنة التي تصاعدت 
من الفواحات، وتلبدت فــوق زجاجي. صارت أزهار مطالبة باليقظة 
أكثر، لذا هي صامتة معظم الوقت. وصفتها إحدى العامالت اجلدد يف 
سدرة يف حماولة لتقليص املسافات بينهام، بأهنا كتومة جدا وال تضحك، 
فوصفتها أزهار بأهنا غبية ال تطاق! وهبذه املكاشــفات احلادة، أبعدهتا 

عن فرع سدرة يف هذا املول لألبد.
ورغم أن أزهار منزوعة اجلامل، إال أنني ما كنت أقدر أن أكف عن النظر إليها 
لساعات طويلة. وحتى حني يظهر ناهبا املقلوب من حتت شفتها، مل أكن أبخل 
بانعكايس عليها. حاهلا هذا ذكرين بحال تلك املرآة املشــطوبة التي عارصهتا، 

وكانت هتذي يف أوقات الظهرية الالهبة يف امليناء:
- أنتن ال تردن أن تعرفن ماذا يضمر الغد للمرايا الصادقة!!

ورغــم أن املرايا اليافعــات تناقلن فيام بعــد العبارة وهن يســخرن من هراء 
وصــوت العجوز املرشوخ، دون فهم دقيق ملا حــدث يف تلك الفرتة، إال أنني 
أذكر ذاك الصيف جيدا. فبفعل الرطوبة عدونا األول بعد األطفال، ســقطت 
عىل األرض تلك املرآة املســنة التي كانت هتذي كثريا... تركت الســقطة أثر 
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رشخ عىل جبينها. لو كانت شــابة قليال ألعادوا ترميمه، فالبرش بارعون جدا 
يف التزييــف، لكنها كانت كبرية لذا جاؤوا بمطرقة من حديد، وبرضبة واحدة 
يف منتصفها، تساقط زجاجها وتناثر يف مثلثات صغرية، ثم ُكنست ووضعت يف 
حاوية زجاج كتب عليها: »حتذير يوجد هنا زجاج تالف«.كلمة تالف بعد كل 
سنني اخلدمة تلك، هي من جعلتها تفقد السيطرة عىل نفسها، وخترج أمام البرش 
بصورهتا احلقيقيــة، فأخذت تتطاير كاحلجارة، وهي تلمع حتت أعمدة اإلنارة 
القليلة يف امليناء، وتقذف بنفســها فوق العامل، وتصيب هذا يف صدره، وتطعن 
ذاك يف عينه، وســط رصاخ وذهول العامل حتى صار رصيف امليناء يســبح يف 
الدم واملرايا الصغرية. وألن الوقت كان ليال والعتمة أكثر من الضوء، ُفر هذا 
االعتداء عىل العامل األربعة بأنه فعل مــن أفعال اجلن. وألن علينا نحن املرايا 
مواصلة الرحيل، تم تفريق جتمعنا يف تلك املستودعات يف موسم الصيف ذاك، 
وإفراغ أماكننا لُشــحن األحذية املســتوردة. حال أزهار الساخط عىل البنات 
اجلدد، وصمتها الطويل هذا، ذكرين بتلك املــرآة العجوز، وبكل املرايا، فهي 

تشبهنا يف صمتها هذا، وحتى يف كرهها لألطفال.
األمر ال يتطلب الكثري لتصري بغيضا عند البرش، فقط كن رصحيا، وفّعل 
النظام... أعادت أزهار تفعيل نظام النســبة بشــكل صارم مع زميلتها 
األخرية، فصارت تتناهش اإلجازات والزبائن أمام اآلخرين وبشــكل 

واضح لتحظى بنسبتها من كل عملية بيع.
انشــغلت ســارة بتفريغ الكراتني، وترتيب البضاعة اجلديدة. جمتهدة جدا 
هذه البنت، أما أزهار فقد ســحبت الكريس الذي صار اســمه كرســيها، 
وجلست أمامي مبارشة وهذا حاهلا منذ ساعة، إىل حني وقفت فجأة وكأهنا 
تســمعني. التصقت يب متاما، حتى صار هندها مضغوطا للخلف غاطســا 
داخل جســدها، ونظرت للجهة اليمنى وعيناها تركــزان عىل أرنبة أنفها 
عىل زجاجي، ثــم لليرى كذلك، أظنها توازن بني اجلهتني، ثم نظرت إيل 
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مبارشة وهي هتمس كي ال تسمعها زميلتها اجلديدة:
- ما أصعب السر وحيدة يف هذه الدنيا يا مرآيت، كيف تتحملني كونك 

املرآة الوحيدة هنا؟
بوسعي أن ُأؤدي نفس الدور هذا، أن أحتدث معها فجأة هكذا ألفزعها، 

لكنني مرآة عاقلة.
- هــل أنا مرئية لك يا مرآيت؟ هل ترينــي اآلن، أم أنني أنا وحدي من 

ترى نفيس فيك؟
عىل مســتوى وجهها يف زجاجي، ويف األثر الذي خلفته أنفاسها احلارة 
عىل سطحي األملس، رســمت بأصابعها الباردة دائرة تفصلها مسافة 

كبرية عن دائرة أخرى.
- لو جاء أحدهم ورسقك من مكانك هذا للحقُت بك وخلصتك منه، 
ولو تبعته إىل أبعد مكان... هل كنِت ســتلحقني يب أنت أيضا؟ أم أنك 
ستقولني هي بنت، هي جمرد حضور طارئ يف سدرة وستتبدل بغرها! 

هل نحن صديقتان هنا يا مرآيت؟
كل يشء تغري يف سدرة يف األشهر املاضية، إال أنا وهذه البنت احلارضة دائام، وزاد 
األمر بداهة أمامي، حني تســلل ناهبا من حتت شــفتها العليا وهي تبتسم، فرأيته 
وميضا مجيال، وحني ابتعدت لتســتقبل زبونة طويلة قرعت األجراس برأسها، 
مل تكن كعادهتا لطخة مشــوهة يف ســدرة، ومل يكن قفاها كبــريا ككل يوم، عىل 

العكس متاما... كانت شفافة جدا، وحقيقية كمرآة من ساللتنا(
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الســاعة تشــر للعارشة والنصف ليال. أضأُت النور يف املقعد اخللفي 
لســيارة غازي، كنت قد دهست شــيئا أمام البوابة وال أعرف ما هو، 
وبــدأت بتفقد كعب حذائي وأنا أفكر بــأن آخر إجازة حصلت عليها 
كانت قبل أسبوعني. قبل أن أنتهي من مسح حذائي، لفتني نقر خفيف 
عىل زجاج نافذة الســيارة، كان نقر ظفر طويل، نقرا له إيقاع سميك، 
لــذا مخنتها كفا تضع املناكر حني رفعُت رأيس. فتحْت الباب بكل ثقة، 
وكأنه يشء يتحتم عليهــا فعله، بعد االســتئذان بالطرق عىل الزجاج 

هكذا:
- احلمد هلل... تأكدت أهنا سيارتك، وأنك أزهار حني أضأِت النور.

ال أعرف ما الذي كانت تكتم أنفاســها عنه يف اخلــارج، لتتنفس هبذه 
القوة أمام الفجوة التي تفصل بني املقعدين األماميني، أعادت رأســها 
للخلف، والحظُت أن صدرها ممتلئ أكثر من قبل، وكأنه ترضع أو أهنا 

بدأت ُتضّيق عباءاهتا من أمام الصدر... ال أعرف.
- أكيد وجهك أصفر ... خفِت من غالية حبيبتك؟

هــززُت رأيس هلا نافية كالمها، مع أنني أوافقهــا يف داخيل. يبدو أنني 
رصت أشــبه أمي يف هذا! رأيس يقول شــيئا، ولساين يقول شيئا آخر. 
عيناي منشــغلتان باألمر املتغر فيها، وال أســتطيع إمساكه حلد اآلن. 
تشاغلت هي برتتب طبقات الدانتيل الرمادية اللون يف كم عباءهتا، قبل 

أن تلتفت وكأهنا للتو  تتذكر ماذا تريد:
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- أأأأ... أزهار، يزعجك أن  توصلينني يف طريقك!
- ال... لكن كنت فكرت أن أمر عىل البحر أوال، ثم أعود للبيت.

توقعُت أنني هبذا متلصُت منها.
- ياه... البحر! خذيني معك، أنا حصلت عىل إجازات كافية من غسق، 

لكني مل أجد الوقت، ألريح تعب جسدي بامليش أمام البحر.
ضحكت وهي تكمل كتابة رسالة يف هاتفها.

مىض غــازي باجتاه البحر، حــني انتبه للصمت يف هنايــة كالمنا. كان 
اهتاممي منرصفــا كله لفكرة اجلســد الذي مل يســرتح يف اإلجازات، 
وكان هناك بالتأكيد سبب آخر يشــغل غالية، إذ أهنا مالت بخدها عىل 
زجاج نافذة الســيارة، واختفت هي األخرى يف فكرة. بعد ثلث ساعة 
من الصمت ختللها بعض كالم، كان كله ذم يف زميلتي اجلديدة ســارة، 

مهسْت غالية كطفلة يدهشها ما ترى:
- البحر ..!!

كان غازي حمظوظا إذ أنه وجد موقفا لســيارته، ألصق رأسه يف املقعد 
الذي يئن كلام حترك، ومال للخلف قليال، ثم ســلم نفســه لنوم عميق 
ما أن توقفت الســيارة، وكأن هذا ما يتحتم عليــه فعله كلام وجد وقتا 
للفراغ. خرجنا من الباب نفســه، وهذا ما مل أحبــه، فأنا أختلف عنها 
يف كل يشء، ملَ أشــبهها اآلن؟! ختلل الضوء األمواج فصار وكأن نجام 
ســيخرج من املاء بعد قليل، حاولت أن أميش وحدي لكنها جاورتني 
حتــى متازجت ظاللنا كعجينة ســوداء أطول مــن الرصيف. جتاوزنا 
عائلة كبرة من النساء والرجال واألطفال، جتلس عىل ثالث طاوالت 

متالصقة. هذا اجلو العائيل أوحى لغالية:
- رنيم حمظوظة يا أزهار، وجدت أخرا رجال يعتربها كنزه!

- آه...صحيح.
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- رنيم تكابر، لو رغبت بالطالق ملا كان هذا شهرها الثالث بعد زواجها، 
أنا متأكدة أهنا أحبت حامدا بعد الزواج... شــخص حيبها بكل تناقضاهتا 

البد وأن حُيب! ثم أنني رأيت إثباتا رصحيا عىل حبهام.
رّقصــْت حاجبيها بخبث من حيمل رسا. أظنني لــو رأيتها اآلن مكبلة 
ومعلقة يف ســقف، ملا سارعت بنجدهتا. أنا غاضبة منها طوال الوقت، 
وال أعرف هلذا ســببا مقنعا، أو لعل الســبب أن رنيم شاركتها بام كنت 
أظنه رسنا أنا وهي فقط! ملَ نخون بعض أنا ورنيم بإفشاء أرسارنا لغالية 
فقط؟ أكملت غالية كالمها وهي تلف يدها حول يدي، وتلصق كتفها 

بكتفي، وكأهنا ستقول شيئا يمتعها تذكره اآلن:
- يف زيــاريت الوحيدة هلا يف بيت أهل زوجهــا، طبعا قبل أن تعزف يل 
موســيقى كالســيكيه عند الباب، كانت حتاول فيهــا أن تؤكد والءها 
لطليقها وولدها، وبنظرات حزن مصطنعة تربع يف متثيلها رنيم، لتؤمن 

لنفسها أن تبقى هي احلدث األسايس دائام!
كنت عىل وشك أن أسكتها هنا، لكنها عادت لتقول برسعة وهي تتالىف 

مقاطعتي هلا:
- دخل حامد من الباب ونحن واقفتان  لتودعني.

ابتسمت غالية وهي حترر دفعة واحدة كل نظرات اللؤم التي رأيتها هبا 
منذ عرفتها:

- قــد يكون العناق جمامال يا أزهار، لكــن القبلة!! آآه من القبلة، وتلك 
التــي ترجتف بني الشــفاه مضمومة بالذات، صادقة جــدا يا صديقتي! 
يومها قبلته أمام الباب كاســتجابة طبيعية ليشء هي متعودة عليه، وكأن 
فمها ينتمي لفمه منذ سنني. أرخى عنقه لألسفل قليال ومال برأسه وكأنه 
يعرف ماذا سيلتقط، ثم اندفعت هي لفمه بدون تفكر، مغمضة العينني، 
غارقة يف رجل هو بدون شك متعتها األهم يف احلياة، ناسية متاما وجودي 
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ومعزوفة احلزن تلك.
مل أحلظ أنني أحدق بغالية، وأن نظرايت أربكتها، إال حني جلبني صوهتا 

مرة أخرى:
- أزهار! بنت!

كانت تنتظر مني أي تعليق... أن أقول شيئا أو أن أكرر كالمها، لكنني 
كنت مشــغولة بيشء حيدث يل وال أفهمه. بالصور التي بدأت تتداعى 
أمامي، فــرح حامد، وجهه املمتلــئ بعد الزواج، ســعادته يف العمل 
وهبجته يف التعامل مــع الزبائن، حتى حني يصادفهــم خارج حملهم، 
البد وأن هذا انعكاس لســعادته يف تلك الغرفــة األنيقة يف بيت أهله! 
صورهتام املعلقة يف جدار غرفتهــا، اصفرار وجهها املصطنع، لعله كان 
متثيلية بالفعل!! هروهبا  الطويل من »الواتســاب« والذي مل تكن هتتم 
بــه إال لتكتب ملاجد! ثم حذفها للربنامج كله. مدت غالية يدها لكعب 
رجلها. أخرجته ونفضت شــيئا علق به، ثم أعادته لقدمها وهي ترفع 

رأسها لألعىل، ولوجهي مبارشة:
- صدقيني... إذا صلح أمر اجلنس يف الزواج، صلح البيت كله.

قالتها وهي تزم شــفتيها بثقة، وحترك رأســها بيقني من يستشــهد بآية 
أو حديث صحيــح. تذكرت عالقة أيب بأمي، أحــالم وعمر. ما هذه 
الدوامــة؟ حتليلها أربكني، وكأنني الوحيدة التي انتهى الفيلم ومل تفهم 

منه شيئا، أعلينا أن نجرب رجالنا قبل الزواج مثال!!
- أيمكن أن نتشارك شيئا آخرا أنا وأنِت غر سرة رنيم يا غالية؟

تقدمتهــا قليال، كنت بحاجة ألن أكون لوحــدي اآلن حتديدا، تركتها 
خلفي تشرتي » آيسكريم«. عادت والتصقت يب، وهي منهمكة يف لعقه 
بطريقة حمرجة لســيدة ترتدي العباءة وتقف وسط الناس!! كان ذقنها 

مبقعا بكريمة وردية اللون، وهي تضحك من نظرايت إليها:
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- يــا أهلل! مالحمك تشــعرين أنني عاريــة، أال يوجد لديــك  أي ميل 
الرتكاب املخالفات يا أزهار؟

عندما ُأســأل عن يشء شــخيص هلذه الدرجة، أشــعر أننــي فتحة يف 
األرض، تقود لــرسداب طويل مغمور باألكياس وآثار األقدام، مكان 

ال أعرفه أنا أيضا.
- عندي ميل للمحافظة عىل مظهري أكثر.. هذا عيب بنظرك؟

قلت هذا وأنا أطبع منديال عىل شــفتيها بيدي، لتمسح تلك الفوىض. 
أعرف أن جوايب مل يكن ذكيا وال مدهشــا، كان هذا واضحا من هزها 

املتكرر لرأسها بال مباالة:
- أعــرف أنني خمطئة يا أزهار... كنِت هنــاك طوال الوقت، وكان من 
العدل أن آيت إليك وأخربك باألمر كله منذ البداية، كام أخربتني وحدي 

عن األسمر حسن، لكنني ترددت!
أردهتا ليلة هادئة ليــس إال، أردت أن نغادر هذه الزاوية، لبقعة تزدحم 
باألطفال كي نكتفــي بالضحك من طرق لعبهم، رغم أنني ال أحبهم. 
وضعت سبابتي داخل أذين مرورا من حتت طرحة رأيس، وتعمدت أن 

تراين غالية:
- ال أحتــاج أن أعــرف أي يشء جديد هذه الليلة، أنــا يف إجازة من 

الثرثرة.
مر رجل جير عربة العاب لألطفال وهو يقول: عىل مخســة، عىل مخسة، 

عىل مخسة...
ال أعرف إن كان وجودي قرب موقد فحم تتقافز منه رشارات شــواء 
الذرة، هو الذي مدين بكل هذه القســوة عليها، ألسأهلا بشكل رصيح 

هكذا:
- مــاذا يمكــن أن يقول حمّرج  حيــَرج  عليك يا غالية! كم التســعرة 
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املخصصة لك مثال!
ســألتها ســؤاال مل أجرؤ يوما أن أســأل رنيم عنه، فابتسمت وكأهنا مل 

تسمعني، وهي تشر بإصبعها  إىل حركة تشدها يف البحر.
- هناك... مبارشة عىل امتداد هــذه األرسة، مقابلهم حتركي.. حتركي 

بنظرك عرشة أمتار لألمام، هناك هناك..
- رأيُته.. اخفيض صوتك! فضحتينا!!

كانْت تلف وجهي بقوة، وتشــْر باليد األخرى جلهة يف وســط البحر، 
مشــيُت مبتعدة عنها قليال، كنــْت أحتقرها أو مشــمئزة منها بطريقة 
ال أعرف هلا ســببا حمددا، وألنني أفهمها جيدا، شــعرُت أهنا تريد أن 
تلمح، بأهنا ســتبدأ مــن جديد، مثل هذا الغطاس الذي أشــارت إليه 
قبل قليل، وأطل برأســه اآلن من البحر. سترتك ماال جترؤ عىل قوله يف 
أعامقها، وســتتغر من هذه اللحظة، وكل هذا ســيجري بعد أن تبكي 
دموع احلرسة والترضع من هاتني العينني املشــبعتني بالكحل. توقفُت 
عن املــيش مبتعدة عنها، التفت إليها وأنا أنفــخ كل متلميل يف وجهها، 

لتخلصني وتبدأ بالكالم، ولننتهي من هذه الليلة:
- ال جتعليني أطــاردك يا أزهار! وعىل فكرة أنت مــن النوع الذي ال 

يمكن أن يكون مفاجئا، فال تفتعيل اهلروب، وتركيض مبتعدة هكذا!
- احلمد هلل إذا!

- ال... قصدت أن جتريب شــيئا فيه جمازفة. مثــال...  أن تفتحي الباب 
ألمر نصفك يريده، ونصفك اآلخر خيافه.

نربهتا متفاخرة، ال تشبه من هو مقدم عىل اعرتاف خمجل. وجهها املبقع 
باآليسكريم ال حيرجها، وال حتى ما هي غارقة فيه منذ أشهر.

- عندك كالم قوليه مبارشة يا غاليــة، أنا مرهقة وهذا االلتفاف يضيع 
وقتنا املتأخر أساسا!
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وبام أنني تعودت عىل توجيه اإلهانة هلا هذه الليلة أضفت:
- عندك فخر عجيب بنفسك يا غالية؟

- ال فخر وال خجل... أنا سعيدة فقط !!
أسندت جسدها هبدوء عىل عمود إنارة عىل الرصيف.

- ســعيدة !! ومل  قلت قبل قليل كان جيــب أن آيت إليك، وأخربك منذ 
البداية! وأعرتف ووو

صار وجهها مزدمحا بعينيها الصغرتني، لفرط اتساعهام وحتديقهام يب يف 
هذه اللحظة:

- يا بلهــاء... يزعجني أنك فتحت يل صدرك يومــا، وأخربتني بام مل 
يعــرف به أحد من قبل، لذا كان من اإلنصــاف أن أعاملك باملثل وأنا 
مل أفعــل، ألين أخاف عىل نفيس من احلســد! ال أعــرف إن كان جيدي 
التحصني مع قلة الصالة، لكن أنا فعال رصت أحتاشى سدرة، ومشاكل 
الصديقات ووحدهتــن، ألين أكره أن أكذب عــىل صديقايت، وبنفس 
الوقت أخاف عىل ســعاديت منكن، واحدة مطلقــة، واألخرى تواعد 
رجال متزوجا ســيتخىل عنها يف أي حلظة لصالح زواجه! هل أخربمها 

بأنني أسعد إنسانة يف الوجود!
البد وأن وجهــي كان مذهوال، وغبيا لدرجة أن ترشح يل غالية بلهجة 

أخرى:
- يعني عىل قول املرصيني »داري عىل شــمعتك تقيد«، وهذه شمعتي 

التي خفت عليها منكن.
أخرجت هاتفها من حقيبتها وهي تبتســم، وتعض عىل شفتيها فرحا، 
أرتني صورا متتابعة، لرجل أعد لنفســه هــو وأخواته مكانة كبرة يف 
جــوال غالية، وخيطط معها حلياة كاملة. كنت قد رأيت هذا الوجه قبل 

أشهر، وهو ينتظر أمام باب غسق، وتفوح منه رائحة املندرين.
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أمل أقل أن بــني االثنني اللذين يرتاهنان بعملــة معدنية يقذفها أحدمها 
لألعىل، يكون نصيبي دائام الوجه الســفيل من العملة، فأنا من خترس يف 
أي رهان مهام دارت العملة  أو سكنت يف اهلواء. ها أنا خرست الرهان 

من جديد...
مل تفر النوارس من صوت غالية الذي عال فجأة، عىل العكس... كانت 
واقفة عىل الكرايس اخلشبية املجاورة للبحر، مصغية لنا بمناقر منكسة 

لألسفل.
- وهذه الصورة ونحن يف املالهي، وهذه يف مقهى اللؤلؤة، وهذه يوم 
عيد ميالدي، واملجنون احتفل يب بطريقة جمنونة جمنونة يا أزهار، وزين 

طاولة املقهى قبل وصويل، بكل األمحر الذي خيطر ببالك...
أخذت ترينــي كيف أن قصيص اخليالية جدا، صــارت واقعا مجيال يف 
حياهتا. ثم ســكتت وهي ترفــع هاتفها عاليا، وتوجهه عىل نفســها. 
ابتســمت وهي تزم شــفتيها لألمام والتقطت صورة هلا »ســلفي«مع 
وجهي التعيس، ثم صورة أخرى، وكثرا من الصور تلتها، مل أميز فيها 
إال صــوت التقاط الكامرا يف هاتفها. بينام أنا ال أذكر أنني جترأت يوما 
عىل تصوير نفيس يف هاتفي، خمافــة أن يضيع اهلاتف، أو يرسق فتنترش 
صــوري!! وإذا رُسق؟ من أنا ألخاف إىل هذا احلد من انتشــار صورة 
يل!! أرسلت الصور لكنزها اجلميل، ثم جاء الرد الذي مل ختجل من أن 
تريني إياه، وكأهنا تكفر عن تكتمها يف األشهر املاضية، بمشاركتي أدق 
وأتفه تفاصيلها. كان ردا ممطوطا يتمدد فيه حرف الباء عىل ثالثة أسطر:

- أحبك.
عيناها تلمعان، وخداها يكادان يقفــزان من وجهها، وهي تكتب ردا 
ينســيها أنني أقــف بجوارها. بعد أقل من دقيقة، مــر طفل مربوط يف 
دراجته بالون عىل شكل ســاعة دائرية تضحك، انطلق أمامنا والبالون 
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املبتهج خلفه، تتطاير منه رشائط ملونة، حتى صار نقطة صغرة يف آخر 
الرصيف. شــعرت وأنا أراقبه وكأنه منحنا وقتا إضافيا يف هذه الليلة، 
خصوصا أنني مل أَر بعد ســيارة غازي يف مكاهنا الذي وقفنا عنده قبل 
ساعة. مرت بضع دقائق أخرى مل أسمع فيها إال نقر أصابع غالية فوق 

حروف جواهلا، فأردت أن أقاطعها بلحظة صدق ولو ملرة واحدة:
- نزل يف ســدرة عطر جديد، مكوناته من التوت األســود والربقوق 
وعبر املســك، وإذا برد العطر بعد أول بخة بدقائق تشــمني املســك 
األبيــض والفانيليا...عجيب، عجيب...مترين بعــد بكرة لتجربيه يف 

سدرة!
- أمر طبعا... ليش ال؟

- والدي كان يتحسس من التوت، وفور أكله له، أو شمه لرائحته، يبدأ 
أنفــه باالمحرار والعطاس... عامة العطر أعجبني، ومن راتب الشــهر 

القادم سأشرتيه لنفيس.
 

أدخلت غالية هاتفها يف حقيبتها، وتشــبثت بكتفي وهي متيل برأســها 
عليه:

- أشرتيه طبعا، مل أشم فيك منذ عرفتك إال رائحة الياسمني.
وألن رأيس كان متعبا أيضا، وينتظره ليل طويل وســهر، ملت به فوق 

رأس غالية املرختي فوق كتفي:
- أخربتك يف الســيارة أن زميلتي اجلديدة يف سدرة ال حتسن التصفر، 
وال حتفظ من األغاين إال أول كلامهتا، وختلط حلنا بلحن أغنية أخرى...

صح؟
ضحكت غالية وهي تسحب رأسها من حتت رأيس، وتضيف مرسعة:

- وأهنا غبية وختلط بني األصل والنســخة املصورة، يف الفواتر املعطاة 
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للزبائن.
- صحيح... لكن رفقتها ممتعة، وتروى النكات أفضل منا مجيعا!

:
:
:

 من كل بد، سأعرفك عىل سارة بعد انقضاء يوم إجازيت غدا.
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