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ما لم تمسسه النار

رواٌة 

عبد الخالق الركابً
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مبلحظة 

ترد أسماُء الشخصٌاِت واألعبلِم، فً هذه الرواٌِة، بصٌؽِة الرفِع بمعزٍل عن حركاِت  

اإلعراِب األخرى.
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)لٌسْت حكمُة العصوِر وحَدها هً ما ٌسري فٌنا؛ بل إّن جنوَن هذه العصوِر لٌسري فٌنا بالمثِل. 

ما أخطَر أْن تكوَن ورٌثاً(.

نٌتشه 
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إٌذاناً بالشروع فً كتابة هذه  –ٌه ندٌم الدفتر المشإوم كما كان ٌسمّ  –كان العثور على الدفتر    

مّتسخ وملّوث بالرماد، ٌبدو وكؤن النار شّبْت فً أطرافه؛ فلوْت أوراقه  دفتر قدٌم،إنه الرواٌة. 

تاركة لآلخرٌن فرصة نادرة  وجّعدتها بعدما أجهزْت على العدٌد منها قبل أن تتراجع وتخمد

ا: ندٌم إسكندر بٌك وأنا من بعده لٌعود ندٌم فٌختم لبلطبلع على صفحات تناوب اثنان الكتابة فٌه

 ما بدأ كؤنً به أبى إال أن ٌبرهن على أن له وحده فصل الخطاب!

تشّدنً إلى ماٍض ما  ما ٌشبه تمٌمة عندي إلىهذا الدفتر كٌؾ حدث ذلك؟ ولماذا تحّول ُترى    

ًّ حاضري مثل داء مزمن ال أكاد أؼفل عنه حتى ٌذّكرنً بوجوده بما ٌثٌر لدّي  إنفّك ٌإّرق عل

أم ألن مصٌر ؟ أٌعود ذلك لعثوري علٌه بعدما كنت قد أٌقنُت أنه اختفى إلى األبد؟ من آالم

حرب جدٌدة بعد  وأبرزها اندالع -ما استجّد من أحداث رهٌبة  صاحبه المؤساوي أحٌا لديّ 

أهمٌته على  تْ أّكد -مرور عامٌن فقط على انتهاء حرب امتّدت على مدى ثمانً سنوات قاتلة 

ؼٌر توقع؟ 

ٌّاي، فً الوقت نفسه،أسبلة     إلى تلك الفترة العصٌبة  تمّهد لً السبٌل لتقلٌب الصفحات معٌدة إ

إلى ضرب من  -رٌكً الٌومً بفعل قصؾ الطٌران األم –التً تحّولت الحٌاة فٌها فً بؽداد 

جحٌم كنت أتوقع معه أن ٌنهار البٌت على رأسً فً أٌة لحظة. وكان ثمة كابوس وحٌد ٌنّؽص 

ًّ نومً فً أؼلب اللٌالً: كنُت أرانً فٌه وسط أفراد أسرتً الصؽٌرة  زوجتً وبناتً  -عل

فل على هزة أرضٌة ونحن فً قمة السعادة؛ نتجول مثبلً فً أحد المتنزهات، وفجؤة نج -الثبلث 

إلى هبلم ٌنحّل  ،من أشجار ومباٍن وشوارع ،تختفً الشمس على أثرها وٌتحول كل ما حولنا

وٌذوب، فؤدرك أن نهاٌة الكون قد دنت؛ فؤرمق بعٌنٌن مخضلّتٌن بالدموع أفراد أسرتً وهم 

ٌتبلشون من حولً تباعاً! 

نة التً ولدُت فٌها: مدٌنة بدرة القرٌبة من اً من أن أهرب بؤسرتً إلى المدٌوهكذا لم أجد مفرّ    

الحدود اإلٌرانٌة حٌث بّت أصحو، فجر كل ٌوم، على صدح الببلبل وهدٌل الحمام ال على دوي 

الطابرت المؽٌرة. وكانت قد مّرْت أسابٌع على لجوبنا حٌنما تنبهُت، عصر ذات ٌوم، إلى باب 

ٌُطرق؛ ففتحته متوجساً، فإذا بً أفاجؤ بؤن الطارق لم ٌكن ؼٌر ؼرٌب.  البٌت 

أدركُت من فوري أننً مدعّو إلى بٌت سٌدته بتول؛ إذ ما من أمر ٌدعوه إلى قطع هذه  

المسافة وفً مثل هذا الجو العاصؾ الممطر، وقد آذنت الشمس بالؽروب، ؼٌر ذلك.

ْت وكما توقعُت سرعان ما صدق حدسً: فوسط انشؽاله بمسح وجهه المشّوه، الذي انحرف 

 -على طرٌقة الُخْرس  –تقاطٌعه عن مواضعها المعهودة بشكل كارثً، أخذ ٌرسل من فمه 

 سلسلة تمتمات مبهمة مشفوعة بحركات ٌدٌه قبل أن ٌفلح فً ترجمة المهمة المنوطة به.

حاضر.. سؤكون عندها ؼداً صباحاً بعد السابعة... -
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دُت سبعة أصابع. واسترسلُت مسّوؼاً خاطبته وأنا أهّز رأسً مشٌراً إلى ساعتً وقد أفر 

إرجاء األمر إلى انهمار المطر فضبلً عن قرب حلول اللٌل.

هل جاءْت استجابتً السرٌعة انسجاماً مع طبٌعتً التً الزمتنً منذ صباي بالحرص على أال    

بعٌد، فً ؼفلة  التً تسللْت، ذات لٌل -ٌد بتول نفسها  -أرّد لبتول طلباً؟ أم وفاًء لتلك الٌد الدافبة 

من النابمٌن لتوقظ فً جسد الصبً الذي كنته نوازع رجولة مبّكرة؟

ال أعلم؛ فاألمران باتا واحداً، ال فكاك لً منهما حتى آخر لحظة من حٌاتً كما ٌبدو. 

وعمدت إلى ارتداء مبلبس ثقٌلة؛ فبرد شباط كان قد اشتّد  .استٌقظُت صباح الٌوم التالً مبكراً    

عن الهطول. وؼادرُت البٌت دون أن أخبر أي فرد من أسرتً النابمٌن  رقؾ المطعقب تو

بوجهتً؛ فقد كنت موقناً أنه ال أحد منهم سٌنتبه لؽٌابً، وأنهم سٌظلون ٌواصلون نومهم حتى 

الحٌاة اٌقاعها المؤلوؾ، وباتت دون معنى فً انتظار أن ٌعّم  عودتً؛ فمنذ هربنا من بؽداد فقدتِ 

ل.سبلم مستحٌ

كانت األزقة الضٌقة الموحلة تضّج بمبات النازحٌن: رجال وأطفال ونساء متلفعات    

ٌّة؛  .بالعباءات حشد صاخب استجار، فً حّمى "عاصفة الصحراء"، بهذه المدٌنة الحدودٌة المنس

فسكنوا بٌوتاً شبه مهّدمة، أو نصبوا خٌاماً وسقابؾ مرتجلة فً مواضع بٌوت اآلباء واألجداد: 

فالمدٌنة التً كادت تفرغ من قاطنٌها على امتداد سنوات الحرب الثمانً مع إٌران ها هً

 على صخب العابدٌن على أثر نشوب حرب جدٌدة! -وة المحتضر مثل صح -تصحو 

فً ة" الممتدبدرة الجدٌدةلم أجد صعوبة فً العثور على صدٌق قدٌم تبّرع بإٌصالً إلى " 

الجانب الشمالً لوادي الكبلل. قال ضاحكاً وهو ٌحاول تشؽٌل سٌارته:

لً من تشؽٌل السٌارة من  نه ال مفرّ اطمبن؛ فؤنا لم أتبرع بإٌصالك حباً بسواد عٌنٌك، بل أل -

حٌن إلى آخر حرصاً على البّطارٌة.

وهو ٌقود سٌارته ببطء وسط  -مطّعم بضحكاته  -واستطرد فً كبلم على هذه الشاكلة  

الحشود، فً حٌن انهمكُت أنا فً محاولة ٌابسة لرفع زجاجة النافذة التً كانت تؤبى االنطباق.

التً ترفع الزجاجة عاطلة.ال تتعب نفسك؛ فالعتلة  -

علّق لٌكمل عقب ضحكة متهكمة: 

... مثل كل شًء فً هذا البلد! -

واستطرد مطمبناً: 

وعلى كل حال سؤوصلك قبل إصابتك بنزلة برد؛ فرحلتنا لن تستؽرق أكثر من دقابق. -

عٌن من وكانت األزقة قد أفضْت بنا إلى سوق المدٌنة التً ضّجت بدورها بلؽط المتبضّ    

ٌّارته ٌمٌناً نحو الجسر  الحوانٌت والبسطات المرتجلة ومحبلت البقالة. واستدار الصدٌق بس

"؛ فعبق الهواء برابحة الطمً النّفاذة، هذه الرابحة المقترنة بقدوم بدرة الجدٌدةالمإدي إلى "
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تإطر  السٌول التً تنحدر عادة، عقب هطول األمطار، من جهة الشرق حٌث الجبال اإلٌرانٌة

 األفق. 

 بساتٌن خضرة وسط ٌمتد، المعتكرة، بالمٌاه الطافح العرٌض الكبلل، وادي كان ٌمٌنً إلى   

 شمس مّستها التً الزرق بالجبال لٌنتهً البصر مدى على الضفتٌن، على المتشابكة النخٌل

 تعلو وراءنا، خلّفناها التً القدٌمة، بدرة بٌوت بقاٌا وكانت. وهناك هنا البرتقالٌة بؤشّعتها الصباح

 جدٌدة مساحات بجرؾ األزلٌة مهمته أداء فً ماٍض  المزبد السٌل حٌث المرتفعة الجنوبٌة الضفة

 لتبتلعها مكتوم بصوت تباعاً  فتنهار تستسلم ما سرعان مهجورة بٌوت جدران تعلوها ضفة من

 .ؼرباً  األبدي انحدارها فً المٌاه

 بإحدى عنها أجابنً شكر بكلمات صاحبها موِدعاً  المنشود الزقاق مدخل عند السٌارة ؼادرتُ    

 والمشفوعة المعهودة تمتماته فً مسترسبلً  الداخل إلى فتقّدمنً الباب، ؼرٌب وفتح ضحكاته،

 ممر جانبً إلى تمتد،: بها كعهدي الموحلة الحدٌقة وبدتِ . ما ٌوماً  مؽزاها أفقه لم بإشارات

 فضبلً  نفسها، تلقاء من نمت خروع شجٌرات بضع فٌها توزعت التً السبخة بؤرضها إسمنتً،

 .القمًء بجذعها أحاطتْ  التً فسابلها وسط مهملة نخلة عن

 فً لتقّبلنً بتحفّظ صافحتنً. الٌمٌن إلى القابمة االستقبال ؼرفة فً انتظاري فً بتول كانت   

 النوافذ ستابر فتح إلى بعدها لتعمد األرابك إحدى إلى وأومؤتْ . ؼرٌب انصراؾ عقب فمً

 :تقول وهً الحدٌقة على المشرفة

 ..هرب ندٌم أن أظن -

 ومؽامرته ندٌم ذكرٌات من الدفتر فً دّونته أن لً سبق ما إلى( هرب) كلمة وأعادتنً   

 . بؤبٌه ٌودي كاد بعدما إٌران إلى بالهرب الكبرى

 ماضٌه من التخلّص العمر، من الستٌن أعتاب على وهو المرة، هذه بهربه ٌحاول لعله   

 !واحدة دفعة الملتبس

، بتول تتبعتُ     ًّ  ما على سرٌعة لمسات مضفٌة الواسعة الؽرفة أنحاء فً تتجول وهً بعٌن

 فضفاض بثوب الرافل جسدها مبلحظاً  ومنافض، وأقداح مزهرٌات تعلوها طاوالت من حولها

 .فٌها رأٌتها مرة آخر عن امتبلء ازداد وقد

 من خروجهم عقب والدهس القصؾ ضحاٌا ذهبوا الذٌن النزالء عشرات شؤن قُتل لعله أو -

 . المستشفى

 من سٌجارة باستبلل انهمكتْ  وقد صامتاً  فتؤّملتها مواجهتً، فً أرٌكة على جلستْ  وقد أردفتْ    

 عٌناها - وجهها بدا. إٌقادها إلى لتنصرؾ ألرٌكتها المحاذٌة الطاولة على المهملة العلبة

 خلّوه برؼم الؽابر جماله على - الشًء بعض الكبٌر أنفها المكتنز، الشهوانً فمها الواسعتان،

 .زٌنة أٌة من

 الخدمات انعدمت بعدما النزالء على السٌطرة المستشفى إدارة ه لم ٌعد فً وسعأن ٌُشاع -

 .بمؽادرتهلمن ٌرؼب منهم  فسمحتْ  ؛ردهاته الست فً الحٌاة واستحالت
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 كانت إنْ   فسؤلتها عرٌق، مدّخن بمهارة ومنخرٌها فمها من سٌجارتها دخان تنفث وهً تابعتْ    

. بؽداد من مإخراً  القادمٌن معارفها أحد من استقتها أنها فؤّكدتْ  معلوماتها؟ صحة من واثقة

 :المنفضة فً بسحقها سٌجارتها من تتخلص وهً واستطردت

 ؼٌر على المقلّمة، بدشادٌشهم ٌتجولون، وهم المجانٌن منظر عن تحّدثتْ  إذاعة من أكثر إن ثم -

 .بؽداد شوارع فً هدى

 :مفاجبة بكاء نوبة فً انخرطتْ  وقد بمرارة تعلّق أن قبل لحظات فصمتتْ  بكبلمها؛ وؼّصتْ    

 .وارتاح فؤراح األرض وجه من واختفى مات لٌته..  قُتل لٌته -

 على تزوجته فقد دابم؛ عذاب فً ندٌم مع قضتها التً معاناتها سنوات متذّكراً  بصمت تؤّملتها   

 المعروفة ندٌم، أم كانت آنذاك. المستشفى من خروجه علىطوٌلة  أعوام مرور بعد منها الرؼم

 الربٌسٌة مهمتها: الخادم دور بتول دور ٌتخطَ  فلم حدٌدٌة؛ بقبضة البٌت فً تتحكم العلوٌة، بلقب

 ٌؽادر أن دون أٌام أحٌاناً  علٌه تمرّ  بانزوابه؛ الفترة تلك منذ ُعرؾ الذي ندٌم برعاٌة تتمّثل

 أو مكتبته فً ساعات صامتاً  قبع ؼادرها وإن العجٌبة، تماثٌله نحت إلى ٌنصرؾ حٌث ؼرفته

 !وشماالً  ٌمٌناً  تؤرجحه فً الجدارٌة الساعة بندول بتؤّمل مكتفٌاً  الؽرفة هذه أرابك إحدى على

 :ذهنً عن ؼاب قد كان بؤمر كبلمها ذّكرنً وقد خاطبتها،   

 أبعد ؼامض أمر حصول من متوجساً  ،نا األخٌر فً الشماعٌةلقاب فً ندٌم، أتدرٌن؟ لقد بدا -

 .االندالع وشك على كانت التً الحرب من أثراً 

 بذلك؟ ٌعنٌه كان الذي ما -

 له ٌُعدّ  الخطورة بالػ ألمر مقدمة إال هً ما القادمة الحرب أن ٌكرر: التوتر بالػ كان.. أعلم ال -

 .وساق قدم على الخفاء فً

 !مرّوع أمر حصول من دابماً  ٌتوّجس: تزوجته منذ شؤنه كان هكذا -

 خبل بعدما بٌته إلى ٌعد لم ولماذا إلٌه، انتهى ما معرفة إلى الملّحة حاجتها تكرر وعادت   

     نزالبه؟ من المستشفى

 مّنً؟ المطلوب ما... بتول -

 :بإخبلص ألضٌؾ سؤلتها   

 .ٌكّدرك ما كل أجّنبك أن على حرصً مبلػ جٌداً  تعلمٌن -

 .معارفً كثرة برؼم إلٌه لجؤتُ  الذي الوحٌد كنتَ  لذلك أعلُم؛ -

 :لحظات بعد واسترسلتْ    

 من لها أساس ال شابعات محض تكون فقد األخبار؛ تلك صحة من التؤّكد هو أتمناه ما كل -

 . كذبها ٌتبٌن أن قبل العصٌب الوقت هذا مثل فً الناس ٌتداولها كثٌرة أمور مثل الصحة
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 إلى بالسفر المفاجا الطلب بهذا بحٌرة أفكر إٌاي تاركة بمندٌلها عٌنٌها مسح إلى وانصرفتْ    

 تفّقد بحجة إقناعها أأستطٌع الضارٌة؟ الحرب هذه وسط األمر لزوجتً أسّوغ كٌؾ ُترى. بؽداد

 بعدما المصرؾ من مدخراتنا آخر لسحب السعً أم إٌاه؟ مؽادرتنا على أسابٌع مرور بعد بٌتنا

  النفاد؟ على نقودنا أوشكتْ 

 :السفر على لحّثً منها محاولة فً بتول قالت   

 .. األخرى المدن من أكثر بالقصؾ مستهدفة بؽداد أن طبعاً  أدرك أنا -

 :األمر من مهّونة وأضافتْ    

الببلد كلها مشمولة ببركات األمرٌكان، ال فرق لدٌهم بٌن بدرة وبؽداد إال بخلو مدٌنتنا  بٌد أن -

 من أهداؾ حٌوٌة ٌتطلب تدمٌرها التضحٌة ببضعة صوارٌخ ثمٌنة!

ٌّم علٌنا صمت ترددْت خبلله دقات الساعة الجدارٌة معلنة الوقت. وكان األخرس قد دخل     وخ

 ما انصرؾ قالت بتول: محّمبلً  بصٌنٌة الشاي، حتى إذا

ال لندٌم؛ فهو ال  سؤكون أسٌرة فضلك لو حسمَت أمرك فقررَت القٌام بهذه السفرة إكراماً لً -

ٌعادل لدّي قبلمة ظفر من أظفارك، ولن ٌهمنً أمره لوال كونه زوجً على الرؼم من أنفً، 

 ولوال...

 وسكتت لحظات قبل أن تستجمع عزمها فتتابع:   

ٌّا زوجة إسكندر بٌك األولى .... هناك أخته  -  من امرأة أبٌه ثر

 قاطعتها متساببلً:   

 تعنٌن ألفت خاتون؟ ٌا إلهً!.. أال تزال حٌة ترزق؟ ظننتها ماتت منذ أعوام! -

ٌّة برؼم كبر سنها، وأمرها ٌهون قٌاساً بحشد أوالدها المولعٌن بارتٌاد المحاكم  -  –ال تزال ح

طمعاً باالستحواذ على المزٌد من البساتٌن  –در بٌك على شاكلة جدهم المرحوم إسكن

 واألراضً.

 وما شؤنهم بِك أنِت؟  -

 كٌؾ ذلك؟ أال تعلم بؤن لهم حّصة من إرث خالهم ندٌم فً حالة موته بحكم أنه لم ٌخلّؾ منً؟  -

 وتابعْت وقد نهضت:   

كٌؾ سٌتصرفون كانوا ٌطمعون بجانب من أراضٌه وبساتٌنه وهو حً ٌرزق بحجة جنونه، ف -

  اآلن إن تؤكدوا من موته؟! 

الؽرفة قبل أن تسمع ردي لتعود بعد دقابق تسّنى لً خبللها احتساء شاًٌ على معدة  ؼادرتِ و   

 خاوٌة. 
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 لن أوافق على ذهابك إال شرٌطة أن تسمح لً... -

الذي ٌحتوٌه.  قالتها وهً تدّس فً كفً كٌساً ورقٌاً صؽٌراً لم تكن بً حاجة إلى أن أخّمن ما   

 خاطبتها وقد أزعجنً تصرفها:

 اطمبنً؛ فؤنا لسُت مفلساً إلى الدرجة التً تتصورٌنها!   -

أنا أدرى الناس بمقدار ؼنى روحك، بٌد أنه لن ٌضٌرك أن تتقّبل مساعدتً المتواضعة بؤي  -

 حال من األحوال.

أجبتها، وأنا أضع الكٌس على الطاولة، مإكداً لها حرصً على القٌام بهذه المهمة لو استطعُت    

تذلٌل الظروؾ لٌس إكراماً لها فحسب، بل سعٌاً منً للبحث عن )ؼرٌمً( الذي سلبنً أعّز 

 ، فقاطعتنً مبتسمة:إنسان على قلبً

 ال البحث عنه!ٌفترض بك إذن العمل على التخلّص منه، إْن كان ؼرٌمك،  -

فاَت أوان التخلص منه كما تعلمٌن ٌا ؼالٌة منذ الٌوم الذي ُحملِت فٌه إلٌه، وسط الزؼارٌد  -

 ودوّي العٌارات النارٌة، عروساً مسلوبة اإلرادة... أتذكرٌن؟

 وهل ٌسعنً نسٌان ذلك الٌوم المشإوم؟ -

ة لعدم االنخراط فً البكاء تساءلْت بؤسى وقد احمّر وجهها الجمٌل وهً تبذل محاولة جبار   

 مجدداً، حتى إذا ما سٌطرت على نفسها استطردت قابلة:

 !قرره الكبار؛ أعنً بذلك المرحومتٌن: أمك والعلوٌةلم ٌكن األمر بؤٌدٌنا ال أنا وال أنت... لقد  -

 واسترسلْت بمرارة:   

ى االقتران به بعدما كانت زفة أقرب ما تكون إلى مؤتم: فقد كنُت الوحٌدة التً قُسرْت عل -

أنا المفجوعة بؤبً الذي لم ٌكن قد مّر على وفاته سوى  –رفضته العشرات؛ فما من بلهاء سواي 

وصمة الجنون التً كانت ستوافق على االقتران برجٍل ٌكبرها بعدة أعوام فضبلً عن  -شهور 

 !!الزمته منذ إٌداعه الشماعٌة

 وأضافت وقد وقعْت أسٌرة ذكرٌاتها:   

ان امتٌازه الوحٌد تمّثل بثروة طابلة وعشرات البساتٌن وأم كانت تقارع الرجل على سن ك -

 ورمح!

 واستدركْت بلهجة اعتذار:   

، امرأة نادرة ٌهابها الرجال قبل النساء. - ًّ  رحم هللا العلوٌة؛ فقد كانت، برؼم قسوتها عل

 وأخذت تتؤّملنً ساهمة لحظات قبل أن تقول:      
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سٌما فً هذه الفترة؛ إذ نحن مقبلون على أٌام عصٌبة منذ إعبلن  دقة وضعك والأنا أدرك  -

الحصار بسبب احتبلل الكوٌت وفرض هذه الحرب الحقٌرة التً ال مخرج لنا منها كما أظن.. 

راتب محرر فً مجلة قد ال ٌسعؾ أسرتك إال أٌاماً  -كما أدرك ضآلة راتبك  ،أدرك هذه األمور

 فً مساعدتك بمبلػ صؽٌر ال أكثر. لذلك رؼبت -معدودة 

شكرتها وأنا أنهض، مإكداً لها أننً سؤلجؤ إلٌها بالتؤكٌد متى ما مررُت بضابقة مالٌة.    

وؼادرتها مفكراً بالمعضلة التً ستكون فً انتظاري فً البٌت؛ كٌؾ لً أن أفلح فً إقناع 

 ذه الظروؾ العصٌبة؟ زوجتً بالسماح لً بالقٌام بهذه الرحلة ؼٌر المتوقعة فً مثل ه

لكننً سرعان ما حسمُت أمري؛ إذ ال مفر لً من القٌام بهذه الرحلة سعٌاً منً لمعرفة مصٌر    

ندٌم المرتبط بمصٌر دفتره المشإوم الذي سبق لً أن دّونُت فٌه تلك الفصول العشرة القصٌرة 

 التً كان األول منها ٌحمل عنوان )أٌن أنا؟(.    
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                            )أٌن أنا؟(                                               

                                                                               

... ال لم ٌكن ألماً، بل كان سحقاً لكل وجوده. كان، وهو ٌرتّج  لم ٌكن ألماً ذلك الذي أحّس به   

ٌمؤل علٌه سمعه أقرب ما  -أدهشه أنه صوته!  -على الطاولة بكل جسده، ٌسمع صوتاً حٌوانٌاً 

 ٌكون إلى عوٌل. 

 كان ٌصرخ ال بفمه وحده، بل بكل كٌانه.   

 ما الذي ٌحصل؟ أٌن هو على وجه التحدٌد؟    

اللحظة األولى وقبل أن ٌسود الظبلم، إال ورأسه ٌشتعل بؽتة كمن ضربته  لم ٌحس، فً   

صاعقة تقلّصْت بسببها عضبلته كلها وكؤن جسده تهّدم إلى الداخل لتؤخذه بعدها تشّنجات مخٌفة 

جعلْت جسده ٌتقّوس كؤنه فً سبٌله إلى أن ٌثب عالٌاً لوال المبلزم المربوطة إلى رسؽٌه وكاحلٌه 

 إلى الطاولة.بإحكام والتً شّدته 

حٌنما صحا أحس بؤٌٍد ترفعه عن الطاولة لتمدده على نّقالة انطلقْت به على وقع صرٌر    

عجبلتها المعدنً لتدخل، بعد لحظات، إلى ؼرفة أخرى حٌث األٌدي نفسها رفعته عنها لتضعه 

وسط الفوضى كان ٌلمح فً سرٌر هذه المرة. وطوال تلك الرحلة القصٌرة بٌن الؽرفة والسرٌر 

ٌّاه بصوت هامس ٌقطر رقة  المحٌطة به امرأة رافلة بمبلبس سود تهرول إلى جانبه مكلّمة إ

 وحناناً وهً تتطلع إلٌه بعٌنٌن تترقرق فٌهما الدموع.

 ترى من تكون هذه المرأة؟   

ٌّم؛ سإال خطر فً ذهنه المشّوش قبل أن ٌستؽرق فً نوم طوٌل لم ٌصحُ      منه إال واللٌل قد خ

 إذ إن مصابٌح الؽرفة كانت مضاءة.

 ػ بلقمة واحدة طوال هذا الٌوم.علٌك أن تتناول شٌباً من هذا الحساء؛ ذلك ألنك لم تتبلّ  -

كلّمه شخص بصدرٌة بٌضاء وقد جلس على كرسً بمحاذاة السرٌر حامبلً بإحدى ٌدٌه صحناً    

 وباألخرى ملعقة.

 تحه .. أتسمع؟سؤقحم هذه الملعقة فً فمك عنوة إن لم تف -

ولم ٌستطع أن ٌخبره بعجزه عن االنصٌاع له، بل عجزه عن تحرٌك أي جزء من جسمه،    

الملعقة فً فمه تاركاً إٌاها تقرقع فً اصطدامها بؤسنانه قبل أن ُتفرغ  إنما استسلم له وهو ٌدسّ 

 ما احتوت من مادة صمؽٌة كرٌهة كادت تكون دون ملح.

شبت أم أبٌت؛ فؤنا لن أتحّمل داللك مثل أمك العلوٌة التً ستؤتٌك مع  كْل.. كْل.. علٌك أن تؤكل -

 شروق شمس الؽد لتظل تحوم حولك على مدى ساعات النهار.

.. أمه التً ألفت كانت أمه ... اآلن تذكر ... نعم كانت أمهالسود  هاإذن المرأة الرافلة بمبلبس   

 أن تبلزمه فً محنه مبلزمة ظله إٌاه.
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 ولكْن ما هً هذه المحنة التً ٌجد نفسه فٌها؟   

 أٌحتضر؟   

 أٌكون موشكاً على الموت دون أن ٌدري؟   

 أم أن األمر ال ٌتخطى حصول حادث مفاجا داهمه على ؼٌر توقع؟   

ولم ٌدِر أنام ثانٌة أم أؼمً علٌه. ما ٌتذّكره بشًء من وضوح هو لمسة ٌد حانٌة لجبٌنه    

 فولته وهو ٌردد اسمه:وصوت ألفه منذ ط

ندٌم.. حبٌبً ندٌم استٌقظ.. علٌك أن تستبدل منامتك قبل حملك إلى هناك.. أتسمع؟ لقد حّل  -

 الصباح .

 ٌا إلهً!... كم سعد بسماع هذا الصوت!   

 ال ٌزال حٌاً إذن!   

 ٌا لسعادته!.. ال ٌزال حٌاً.. نعم.. ال ٌزال حٌاً!   

 وفتح عٌنٌه لٌرى أمه واقفة جنب سرٌره.    

 أٌعقل أنه نام اللٌل كله دون أن ٌشعر بذلك؟   

بآالم ال تطاق فً عضبلته، بل  حاول النهوض استجابة لرجابها، لكن جسده خذله. وأحسّ    

ٌّل إلٌه احتمال وجود خلع فً مفاصله.   خ

 وعاودته مخاوفه مجدداً.   

 الذي تعّرض له.. ولكْن دون جدوى.وحاول أن ٌتذكر الحادث    

وكانت أمه منصرفة إلى تذكٌره بضرورة التهٌإ للجلسة بارتداء مبلبس نظٌفة خالٌة من أي    

 شًء معدنً. 

 أٌة جلسة تعنً؟   

 قابلة: وسمعها تضٌؾ   

لقد قرر األطباء تكثٌؾ الجلسات الكهربابٌة وجعلها ٌومٌة ألجل أن تتجاوز حالة الشلل  -

  .بً التً أصابتكالتخشّ 

ورمقها بنظرة متوسلة لتوضح له ما الذي تعنٌه بكبلمها الؽرٌب.. وعن أي شلل تخّشبً    

 تتحدث؟

 أال تتذكر ما حصل لك لحظة شروعك فً ... جرٌمتك؟ -

 ٌا للهول!   
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 ما معنى هذا الكبلم؟ وعن أٌة جرٌمة تحدثه أمه؟!   

سه التً ال خبلص له منها تماماً مثلما كان ٌحصل له وبات موقتاً أنه ٌحلم... ٌعٌش أحد كوابٌ   

فً طفولته حٌنما كان ٌصاب بالحمى فٌهذي بكبلم ؼٌر مفهوم وهو ٌرى صوراً تتبلحق فً 

 ٌقظته ومنامه.. صور تتكرر دون توّقؾ.

 تمنى لو كان فً وسعه الصراخ بؤعلى صوته:   

 ؟ ًأمٌا  اهنتعنٌ جرٌمة ةأٌ -

... لحظات تستؽرق سوى لحظات نهّون علٌه األمر مإكدة أن الجلسة لقد مضْت تكانت أمه و   

 ! ال أكثر

 أٌعقل ذلك؟ أٌعقل أن كل ذلك العذاب لم ٌستؽرق سوى لحظات وهو الذي حسبه بطول دهر؟!    

ومضت أمه تخفؾ عنه راجٌة إٌاه أال ٌفزع ما داموا سٌحقنونه فً ورٌده بما ٌخفؾ من    

ما سٌعقب ذلك منذ لحظة انتزاع حذابٌه وساعته الٌدوٌة إلى شّد رسؽٌه آالمه؛ فتذّكر مرتعباً 

وكاحلٌه إلى الطاولة وإقحام ذلك األنبوب المطاطً فً فمه حٌث وجٌب قلبه ٌتصاعد حٌنما 

ٌدهنون صدؼٌه بذلك المرهم ذي الرابحة المقرفة ومعها تبدأ اآللة هدٌرها لتقّرب، بذراعٌها 

 ما تكادان تمسانه عند صدؼٌه حتى ٌتشظى وجوده!!    اآللٌتٌن، ما ٌشبه مكواتٌن

 بذل مجهوداً هاببلً قبل أن ٌفلح فً سإالها:   

 أٌن أنا؟ -

 مستشفى الرشاد. -

 أجابته لتستدرك بعدها بصوت خفٌض:   

 أعنً الشماعٌة. -

 ورمقها بنظرة ؼٌر مصّدقة أعقبها بسإال لّخص به فزعه:   

 لماذا؟ -

 نسٌت كل شًء!لماذا؟ ٌبدو أنك  -

علّقْت وقد انهمكْت فً مساعدته فً استبدال منامته، حتى إذا ما انتهْت عادت تسؤله مإنبة هذه    

 المرة:

 أٌعقل أنك ال تتذكر هاجر؟! -

 وتابعْت محاولة طمؤنته:   

ٌُحكم علٌك، بسبب وضعك النفسً، كما أخبرنً المحامون الذٌن أوكلتهم للدفاع  - ال تقلق؛ لن 

سٌشهد فً صالحك الدكتور قسطنطٌن وفّراشه هوبه.. بل سٌشهد لك آخرون. ٌكفٌك عنك، و
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تسوٌػ ما حصل بكونك مررَت مصادفة قرب مخاضة المٌاه حٌنما لمحَت المرأة موشكة على 

الؽرق؛ فسارعَت بالتخلّص من ثوبَك محاوالً إنقاذها لوال أن نوبة صرع فاجؤتك حتى كادت 

ء المحامٌن الوحٌد منك لكً ٌنتهً كل شًء بخٌر. اطمبن؛ لن تودي بك. ذلك هو مطلب هإال

 أكون أمك إذا لم انتشلك من محنتك هذه، وستتكفل ثروتك الطابلة بذلك! 
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                                               (ٕ)   

كان دوري فً كتابة تلك الفصول القصٌرة فً الدفتر ال ٌتخطى دور ناسخ ٌكتفً بتدوٌن ما    

ٌُسرد علٌه دون أن ٌحّق له تؽٌٌر مفردة واحدة، ؼٌر مدرك احتمال ضٌاع جهدي وما ٌترتب 

 . مجهوالً مصٌره  سٌكونعمل روابً على ذلك من اجهاض 

رواٌات لم تشِؾ لً ؼلٌلً؛ فبرؼم  بضع وكان الشروع فً ذلك العمل قد جاء بعد إصداري   

أن تلك الرواٌات حظٌْت باهتمام أبرز نقّاد البلد؛ فكتبوا عنها دراسات على جانب كبٌر من 

األهمٌة، لكننً توّصلُت إلى قناعة راسخة مفادها ضرورة خوض )مؽامرة( روابٌة جدٌدة 

 بمعنى الكلمة.

 لماذا ال تكتب سٌرتك الذاتٌة؟ -

 "حسن عجمً"ٌوم، صدٌقً زاهد سلمان وسط انهماكنا بلعبة الطاولة فً مقهى  سؤلنً، ذات   

 ."الحٌدرخانه"على شارع الرشٌد وجامع  المطلّ 

بهما بحركة  رمًوأضاؾ وهو ٌخّض حجري النرد فً كفه بشكل مبالػ فٌه قبل أن ٌ   

 احتفالٌة:

شكواك من شعورك بعبث  تحاد األدباء إال وكررتَ اما من مرة جمعنا هذا المقهى أو نادي  -

ٌّر طرٌقتك فً الكتابة.. نعم؛ ما الذي ٌمنعك من كتابة سٌرتك ٌا  عملك الروابً... حسن.. ؼ

 رجل؟

صدمنً اقتراحه؛ فسؤلته بدوري عن جدوى عمل على هذه الشاكلة وأنا لم أبلػ بعد تلك السن    

رسلُت مذّكراً إٌاه بؤن حٌاتً تكاد المتقّدمة التً ال بد أن ٌبلؽها كل من ٌفكر بكتابة سٌرته؟ واست

تخلو مما ٌهّم ؼٌري: فما من مؽامرات خضتها، أو ؼرامٌات تذّوقتها، أو مشارٌع أنجزتها خبل 

 رواٌاتً تلك؛ فما جدوى كتابة السٌرة إذن؟ فؤجابنً معترضاً:

 لعل خصوصٌة حٌاتك تتمثل بخلوها من تلك األمور. -

 ت وقد انقلبت إلى اٌجابٌات!إنها أول مرة أسمع فٌها بالسلبٌا -

بعد إطبلقه صرخة انتصار ألن رمٌة نرده  -علّقُت ضاحكاً. لكنه أصّر على رأٌه، بل طّعمه    

 -أظنه ذكر همنؽواي  -باالستشهاد برأي واحد من كبار الروابٌٌن العالمٌٌن  -جاءْت فً صالحه 

 اته.عن ضرورة أال ٌكتب الروابً إال عما خبره وعرفه جٌداً فً حٌ

التً قضٌتها فً تدبٌج رواٌاتً حددْت مسار  عواملم آخذ تلك النصٌحة على محمل الجد؛ فاأل   

ها متى ما رؼبُت فً ذلك. كنت ملزماً نعملً اإلبداعً بطرٌقة لم ٌعد ٌسعنً الخروج ع

قَدَراً  بمواصلة الكتابة بالطرٌقة التً ألفتها أو... التوّقؾ عنها!.. نعم.. لَِم ال؟ فالكتابة لٌست

ٌتحّكم بنا إلى األبد؛ إنما هً رؼبة شخصٌة تدفعنا إلى اإلنتاج ما ظلّْت تدفعنا إلى ذلك، حتى إذا 

 ما انحسرت توّقؾ ذلك اإلنتاج.



 

ٔٙ 
 

ذلك القلق الذي كان ٌجعلنً دابم الشكوى، فتركُت من ت خففاقتنعُت بهذه الفكرة، وبذلك    

. وانصرفت إلى متابعة القدٌمة فً الكتابة للزمن مهمة شحذ هّمتً من جدٌد ألعاود سٌرتً

حٌاتً على وتٌرتها المعهودة التً ال تكاد تخرج عن ممارسة عملً الروتٌنً محرراً فً واحدة 

من تلك المجبلت الصادرة عن إحدى المنظمات الحكومٌة التً تتخذ من الثقافة وسٌلة لمهام ال 

 عبلقة لها، فً الؽالب، بالثقافة. 

نً آنذاك ٌتمثل بقراءة المزٌد من الكتب.. كتب فً الفلسفة والتراث والمسرح كان ما ٌهم   

والشعر، مع تخصٌص الجانب األكبر للرواٌات.. الرواٌات المترجمة لكبرى النصوص العالمٌة، 

 مع العودة إلى نماذج معدودة الزمتنً منذ أول عهدي بالقراءة.

سعٌاً منً إلى مضاهاة تلك الرواٌات هل كنت بذلك أعمل على شحذ مقدرتً الروابٌة    

 العظٌمة؟

ال أعلم؛ فالقراءة تبدأ، بحسب ظنً، فً أول األمر برٌبة من أي ؼرض لتتحول فٌما بعد إلى    

 وسٌلة لتحسٌن المقدرة على الكتابة لتنتهً بالنتٌجة إلى شؽؾ ٌبلزم حٌاتنا حتى النهاٌة.    

بضرورة استثمار حٌاتً فً كتابة سٌرتً  وسط تلك الهواجس جاءت نصٌحة صدٌقً زاهد   

الذاتٌة سعٌاً منً إلى تخطً ذلك الشعور المحبط بالتكرار واالجترار، وهً نصٌحة لم تشؽلنً 

ما فً بٌد أن الؽرٌب فً األمر أننً لم أقؾ، هذه المرة، ساكناً فً انتظار حصول تؽٌٌر طوٌبلً، 

أفكر باقتراح القراءة ولعب الطاولة؛ بل وجدتنً مكتفٌاً بحٌاتً ٌضمن لً الكتابة بطرٌقة مؽاٌرة 

زاهد بشكل جدي، ولكْن لٌس بكتابة سٌرتً الذاتٌة، بل استثمار ذكرٌاتً عن مدٌنة بدرة التً 

 سبقت استقراري بؤسرتً فً بؽداد فً كتابة رواٌتً القادمة.

ٌُفترض بً، فً هذه الحالة، استنهاض تلك الذكرٌات بالقٌام بزٌارة م    دٌنتً تلك بعد وكان 

مرور أعوام على آخر زٌارة قمت بها إلٌها بسبب حرب السنوات الثمانً مع إٌران، وكان ما 

ٌعزز فكرة اإلسراع بالقٌام بهذه الزٌارة احتمال نشوب حرب جدٌدة على أثر احتبلل الكوٌت فً 

 الثانً من آب.  

ة أسابٌع فً ربوع مدٌنة وٌوم طلبُت من زوجتً التهٌإ للتوّجه إلى هناك، إلزجاء بضع   

الطفولة والصبا، رّحبْت بالفكرة، ووجدتها فرصة مناسبة لتفقّد من صمد من أهلها وصدٌقاتها 

ومعارفها فلم ٌهجر تلك المدٌنة الحدودٌة التً كادت تفرغ من قاطنٌها. وسعدْت بناتً الثبلث، 

أجواء الحرب المقٌتة التً بطبٌعة الحال، بهذا القرار: فها هً فرصة نادرة تتاح لهن لنسٌان 

هٌمنت على بؽداد على مدى سنوات مرعبة حٌث صافرة اإلنذار كانت تتحكم بطفولتهن حٌنما 

كانت تطلق، على ؼٌر توقّع، ذلك الدوي المتقّطع المنذر بقرب حصول ؼارة سرعان ما كانت 

النوم على وقع  تعلن عن نفسها بارتفاع دوي انفجار فً أحد أحٌاء العاصمة لٌخلدن بعدها إلى

 صافرة اإلنذار نفسها وهً تبّشرهن بانتهاء الؽارة وأن فً وسعهن التمتع بٌوم آخر من حٌاتهن!        

لقد سعدن كثٌراً بتمضٌة بعض الوقت فً بدرة، حالمات بمعاودة التجوال فً تلك البساتٌن    

نوؾ الفاكهة وفً التً سبق لها أن سحرتهن بكل شًء وال سٌما أنها وّفرْت لهّن شتى ص

 مقدمتها ثمار الرمان الناضجة المداّلة من أؼصانها.        
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 المدٌنة بجوالت ٌومٌة فً مقاهً هكذا شددنا الرحال إلى هناك حٌث بات من دأبً القٌام   

، دون أن أنسى المرور ؤصوات أصناؾ الطٌورالقلٌلة، وحوانٌتها البابسة، وبساتٌنها الضاّجة ب

ة على أطرافها متفّقداً، فً طرٌقً، بقاٌا المطاحن الحجرٌة التً ال تزال شاخصة بالقرى الموّزع

 على ضفة وادي الكبلل.

ًّ جوالتً ذكرى الحرب التً كان قد مر عامان على انتهابها، فبقٌت     وكان ما ٌنّؽص عل

دود الجبال الشاخصة على امتداد األفق الشرقً تذّكرنً بها وبسٌول الدماء التً ضمخِت الح

الفاصلة بٌن البلدٌن، ومعها كنت أستعٌد ذكرٌات أبعد حٌنما كان ٌسود األمن والسبلم فكان 

معلمونا ٌجتازون بنا، ونحن أطفال، تلك الحدود فً سفرات مدرسٌة إلى مخافر "كانً سخت" 

أو "تك تك" أو "زالً آب". وكان آخرون ٌتوؼلون أبعد، دون أن ٌعترضهم أحد، للتبرك بزٌارة 

                 م "السٌد حسن" القابم فً مدٌنة مهران اإلٌرانٌة.  مقا

عود منها إلى بٌت األسرة القدٌم، الذي شهد طفولتً على تلك الوتٌرة كنت أتابع جوالتً أل   

ٌّة أخذْت تلفُت نظر زوجتً حتى أنها وصباي، وأنا أتضوّ  ر جوعاً؛ فؤلتهم ما ٌوضع أمامً بشه

سّر )ؼرامً( الجدٌد بالقٌام بهذه الجوالت التً تبدو دون نهاٌة؟ فؤجبتها سؤلتنً، ذات ٌوم، عن 

 ضاحكاً بعدما أجهزُت على إستكان الشاي:

 عن طول إهمالً لمدٌنتً المسكٌنة اآلٌلة إلى االندثار! أحاول التكفٌرال أعلم.. كؤننً  -

 وهل اكتشفَت ذلك اآلن؟ -

ًّ وهً تبتعد إٌاها  تعقّباً مسؤلتنً متهّكمة وهً ترفع صٌنٌة الطعام من أمامً، فؤجبتها     بعٌن

 عنً بحملها:

ال بطبٌعة الحال، لم أكتشفه اآلن؛ فمن منا ٌجهل أن بدرة، على النقٌض من ؼالبٌة المدن،  -

 تزداد تدهوراً بمرور الزمن؟

التً كانت تطرق سمعً فً طفولتً، والتً لم واستعدُت، بلمحة خاطفة، أحادٌث أبً وأمً    

تكن تخرج عن ماضً المدٌنة المجٌد؛ فٌتبارى االثنان فً ذكر عدد المقاهً واألسواق العامرة 

والعبلوي المؤلى حتى السقؾ التً كانت منتشرة فً المدٌنة، فضبلً عن عدد القرى المحٌطة 

 اد.بها، وكٌؾ أنها فً انحسار دابم بسبب الهجرة إلى بؽد

 فما سر حرصك الجدٌد إذن على تفّقد ما كان معروفاً لدٌك؟ -

سؤلتنً زوجتً وقد خرجْت من مطبخها، وعادت لتجلس فً مواجهتً، فتؤّملتها لحظات وأنا    

ًّ فكرة كتابة سٌرتً الذاتٌة؛ لعله باقتراحه ذاك نّبهنً على وجود  أفكر بزاهد الذي أقترح عل

 ه بعد بالطرٌقة المناسبة. عالم بكر بٌن ٌدّي لم استثمر

قد ٌعود األمر إلى شعور مبهم بؤن اندثار هذه المدٌنة قد بات وشٌكاً بسبب تلك الحرب التً  -

تسببت فً هجرة خٌرة شبابها، شؤنها شؤن العدٌد من المدن الحدودٌة، فضبلً عن احتمال نشوب 

ها رواٌة وداع هً  حرب جدٌدة ستعمم المزٌد من الخراب، ولذلك ٌفترض بً أن أكّرس ل

 وسٌرة ذاتٌة. تارٌخمن مزٌج 
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هذه الفكرة الجدٌدة التً أخذْت تشؽلنً: فكرة االنطبلق من  ؤّملأجبتها ألنصرؾ بعدها إلى ت   

 مدٌنتً فً كتابة عملً القادم.   

بمواصلة التجوال فٌها فضبلً عن سإال كل من  وجودي فً المدٌنةمنذ ذلك الٌوم عززُت    

ٌّنة ال مفرّ حولً، من أ لً من  فراد أسرتً وأقربابً ومن األصدقاء والمعارؾ، عن أمور مع

اإللمام بها قبل الشروع فً العمل، وهذا أمر كان ٌحصل مع كل رواٌة سبق لً كتابتها، لكن 

الؽرٌب فً األمر، هذه المرة، أن أسبلتً تلك أخذت تنحو منحى شخصٌاً ٌتداخل فٌه ماضً 

 مدٌنتً بطفولتً.

والدّي، أبً وأمً؛ فؤبً كان محّمبلً بهموم تارٌخٌة تبدأ بآواخر الفترة مجدداً نا تذّكرُت وه   

 ه"،األفرارٌ"العثمانٌة حتى سقوطها على أثر نشوب الحرب العظمى: ال ٌمّل من التحدث عن 

هذه التسمٌة التً أطلقت على مجموعة من شباب المدٌنة رفضوا االنخراط فً التجنٌد 

ن ببساتٌن النخٌل حٌث دارت معارك بٌنهم وبٌن ضطروا إلى الهرب والتحصّ اإلجباري، فا

أشجار النخٌل تحمل آثار الطلقات التً تبادلها عدد من الجندرمة العثمانٌة ال تزال جذوع 

ٌّلة خرافٌة خصبة حافلة بؤساطٌر الجن وكرامات  الطرفان. أما أمً فقد كانت مسكونة بمخ

 األولٌاء.

ٌّمة عن المدٌنة كان ٌملكه هذان الراحبلن فرطّ     به لعدم  تُ ترى أي خزٌن من المعلومات الق

استثماري إٌاه قبل أن أفجع برحٌلهما؟ لقد مؤلنً األسى لهذه الخسارة، فحاولت التعوٌض عنها 

بمبلحقة من أعرفهم من الطاعنٌن فً السن لٌس فً المدٌنة فحسب، بل فً الرٌؾ المحاذي لها 

 ندٌم إسكندر بٌك. عندفً القرى المتناثرة هنا وهناك ألجد ضالّتً، فً خاتمة المطاؾ، و

تجربة ؼرٌبة فً الحٌاة تثٌر ب مرّ وكان ندٌم ٌعّد ظاهرة استثنابٌة فً تارٌخ المدٌنة؛ ذلك ألنه    

ٌّة أي روابً ٌحلم بكتابة رواٌة متفّردة: إذ ٌكفٌه أنه  ب أحتجز فً الشماعٌة شهوراً بسبشه

مرور أعوام، إال  عقبوعاد إلى مدٌنة بدرة لم ٌجد،  هخلً سبٌل، حتى إذا ما أاتهامه بجرٌمة قتل

 زوجة له!!  –أول فتاة أحببتها وأحبتنً  –بتول قرٌبتً 

 إذٌقٌنً باستحالة ذلك؛  برؼملقد بدْت تلك التجربة مادة خصبة لعمل روابً تمنٌُت استثمارها    

، على مدى أعوام عمدخروجه من الشماعٌة أن ٌعٌننً؛ فمنذ  سعهفً ون ندٌم كان آخر من إ

كما أنه ُعرؾ، ومنذ صباه، بتحّفظه الدابم وعزوفه عن الكبلم؛ لذلك  .إلى اعتزال الناس طوٌلة،

فبحكم القرابة التً مصادفة جمعتنً به على ؼٌر توّقع:  أنصرفُت النظر عن هذا األمر لوال 

فً بدرة، وهً على أثر سماعه بوجودي  ًفً بٌت ،ات ٌومذ ً،زارنتربطنً بزوجته بتول 

ٌّؤ بزٌارة مضت على الوتٌرة التً تمضً  ها الزٌارات عادة لوال سإاله إٌاي، وهو ٌته

فحدثته عن فكرة رواٌتً القادمة التً ستكون مزٌجاً من رواٌة  ؟كتاباتًآخر لبلنصراؾ، عن 

 و:اهتمامه كما ٌبد وسٌرة شخصٌة، فسؤلنً وقد أثرتُ 

 فً وسع الروابً الجمع بٌن هذٌن الجانبٌن فً رواٌته؟أكٌؾ ذلك؟  -

 طبعاً، بل إن أؼلب الرواٌات التً كسبت قلوب قرابها سارت على هذا المنوال.  -

 !برؼم إدمانً قراءة الرواٌات منذ صباي هذا أمر لم ٌسبق لً السماع به -
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ٌمعن النظر فً وجهك مطّوالً ال كمن ٌهدؾ إلى  بتلك الطرٌقة المثٌرة للقلق: متؤّمبلً إٌاي علّق   

 فكرة تشؽل ذهنه! االستؽراق فً ما ٌراه أمامه قدر انصرافه إلى  أن ٌدقق النظر فً

 لٌتنً كنت ملّماً بهذه الطرٌقة الروابٌة الستثمرها فً الكتابة عن تجربتً الشخصٌة. -

سانحة ألبدي له استعدادي الستثمار فً وجهً، فوجدتها فرصة مواصبلً تحدٌقه قالها بؤسى    

 وتابعُت بحماسة:  تجربته الفرٌدة تلك فً رواٌتً القادمة،

لقد خضت تجربة لٌس من الٌسٌر تكرارها، وهً تشّكل مادة روابٌة متكاملة ال تتطلب ممن  -

 سٌتصدى للخوض فٌها جهداً ٌذكر. 

  فسؤلنً وقد أثرت فضوله:   

 نك تجاملنً؟أأنت على ثقة مما تقول أم أ -

مع مساعدتً بؤن ترفدنً ببعض ما خفً عنً  –كل الثقة؛ إذ ٌكفٌك أن تؤذن لً باستثمارها  -

 لتجدنً أخرج من كل ذلك بعمل متكامل. -من أسرار 

 فقاطعنً بخشونة مفاجبة:   

 –النبذ واأللم الحجز ومن  شهورعذاب  –وكٌؾ تتوهم أننً سؤفّرط بمعاناتً الشخصٌة  -

 لى عمل روابً ٌحمل اسمك أنت؟!لتحّولها إ

بادلته النظر لحظات وأنا فً حٌرة من كٌفٌة الخروج من هذا المؤزق الذي وضعت نفسً فٌه،    

 ، ًّ لكننً سارعُت إلى طمؤنته مإكداً له أننً سؤشٌر فً الرواٌة، وبالصٌؽة التً سٌقترحها عل

  فسؤلنً بفضول: إلى استفادتً من تجربته الشخصٌة،

سعك مثبلً أن تشٌر إلى أن الرواٌة من تؤلٌؾ شخصٌن على شاكلة رواٌة عربٌة هل فً و -

 قرأتها مإخراً أظن عنوانها "عالم ببل خرابط"؟

ٌا له من اقتراح عجٌب: أصدر رواٌة وقد اقترن اسمً على ؼبلفها باسم مجنون متهم    

 بالقتل!!

 كل شًء ممكن. -

 فعلّق وهو ٌنهض:  أجبته متهّرباً،    

 سنرى. -

فرافقته موّدعاً حتى باب البٌت حٌث وقؾ لحظات وقد استؽرق فً تفكٌر عمٌق  قبل أن أفاجؤ    

 به ٌسؤلنً:

 ؟فً تمام الساعة الرابعة هل ٌسعك موافاتً عصر الؽد فً بٌتً -

 سؤكون عندك وقتما تشاء. -
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ر ما قاله وهو أجبته وأنا ؼٌر مصّدق أن ما حلمت به مطّوالً آن له أن ٌتحقق. وكان آخ   

 ٌودعنً مصافحاً:

 سؤّطلعك على أمر على جانب كبٌر من األهمٌة. -
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 !(األبله األعسر أٌها)                                    

 الذي األلم األول: الكهربابٌة الصدمات لتلّقً خضوعه طوال ندٌم منهما عانى اثنان أمران   

 .النسٌان والثانً مفاصله، فً والسٌما كلها، عضبلته فً تؽلؽل

 عبلج من فما النسٌان؛ وٌبقى. بذلك الكفٌلة العقاقٌر بتعاطً منه التخفٌؾ فً أفلح فقد األلم أما   

 لم بٌضاء بصفحة أشبه فباتت األبد إلى ُخّربتْ  أنها ظن ذاكرة استعادة إلى السبٌل كٌؾ إذ: له

 واحد؟ حرؾ فٌها ٌُخط

 فاجؤتك التً الصرع نوبة تؤثٌر تحت تزال ال أنك هو هنالك ما فكل شًء، كل ستتذكر اطمبن؛ -

 كما األخٌر، الرمق فً وأنت انتشالك لوال ؼرقاً  بك تودي كادتْ  حتى وأنت وسط مخاضة المٌاه

 مرور بعد سٌعود شًء كل لكن. مإقتاً  حالتك عززت العقاقٌر وتعاطً الكهربابٌة الصدمات أن

 .تقدٌر أبعد فً أشهر ربما أو أسابٌع

 الصدمات تلقًّ فً قضاها التً الفترة مدى على ٌرددونه والمعالجون األطباء كان ما ذلك   

 محاموه ونجح محاكمته، فجرتْ  - الشًء بعض الصحٌة حالته تحّسنتْ  ما إذا حتى. الكهربابٌة

 السباحة؛براءته من التهمة المنسوبة إلٌه وعّد ما حصل حادثاً وقع بسبب جهله  إثبات فً

 المرة هذه النسٌان ٌنشد َمن هو بات - لؽرض تلّقً العبلج الشماعٌة بإٌداعه علٌه الحكم فاقتصر

 ال قد مصح فً لٌحشروا العراقٌة المدن شتى من بهم جًء مجانٌن حشد وسط العٌش فً لٌفلح

 .حدٌثاً  أنشؤ قد كان أنه برؼم للحٌوانات زرٌبة ٌكون أن ٌصلح

وبرؼم أن فترة بقابه فً الشماعٌة لم تتخَط بضعة شهور بٌد أنه كان من المحال علٌه أن ٌفلح    

لوال تعّرفه إلى اثنٌن ٌدٌن إلٌهما بالكثٌر:  –فبل ٌجّن بشكل حقٌقً  –فً أن ٌمضٌها بسبلم 

دٌق العمرالذي ٌسعى جهده إلى إسعاده: ال ٌكاد عٌسى وحكمت الكردي؛ فقد وجد فً عٌسى ص

ٌراه واجماً حتى ٌبذل ما فً وسعه لتبدٌد حزنه؛ فٌروي له شذرات من حٌاة بابسة مارس خبللها 

مهناً ال تعد وال تحصى لم توّفر له لقمة خبزه، بل إنها أفضت به فً النهاٌة إلى اللجوء إلى هذا 

 م ٌعرؾ ٌوماً ما كنهها. المستشفى سعٌاً منه للشفاء من علّة ل

كان ٌروي لندٌم مآسٌه تلك لٌبرهن له أن هناك من هو أكثر بإساً منه. كما كان ٌقنعه أحٌاناً    

بمؽادرة الردهة والتجوال مطّوالً فً حدابق المستشفى؛ حتى إذا ما عادا إلى ردهتهما استسلما 

 للنوم حال استلقابهما على سرٌرٌهما. 

فقد أخذ على عاتقه مهمة أن ٌبرهن لزمبلبه نزالء الردهة الثبلثة اآلخرٌن أما حكمت الكردي    

أن كل ما  -ندٌم وعٌسى ومرٌض صامت ال ٌكاد ٌؽادر سرٌره إال لتلّقً الصدمات الكهربابٌة  –

 ٌحٌط بهم ٌستدعً الفرح ال الحزن:

 كاكه أنت ٌعرؾ أٌن أنت؟ -

سؤل حكمت بعربٌته الركٌكة ندٌم فً أول ٌوم التقاه فٌه فً الردهة، فؤجابه ندٌم بشًء من    

 حذر خوفاً من أنه ٌسخر منه:

 ٌا له من سإال!... وأٌن ترانً أكون فً ؼٌر الشماعٌة؟ -
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 ؼلط.. قد تكون أنت فً الشماعٌة أما أنا فبل! -

 فخاطبه ندٌم بدهشة:   

 اعٌة وأنت ال ونحن نزالء الردهة نفسها؟!وكٌؾ أكون أنا فً الشم -

 خوش سإال. -

 أثنى حكمت على سإال ندٌم لٌسترسل بعدها وهو ٌشٌر إلى أحد جدران الردهة:   

كاكه أنت ال ٌعرؾ شكو وراء هذا الحاٌط.. أما أنا فٌعرؾ: ٌوجد جبل.. وخٌط ماء نحٌل  -

ٌعرؾ طابر القبج؟ طابر كردي جمٌل ٌنحدر منه إلى نبع فً األسفل... وٌوجد طابر قبج.. أنت 

 جداً.. وتوجد أشجار جوز ولوز... وتوجد كذلك نركس.. 

 وعاد ٌسؤله:   

 كاكه أنت ٌعرؾ نركس؟ -

 وسرعان ما أجاب حكمت على سإاله بنفسه وهو ٌقهقه بانطبلق:   

 ال.. أكٌد أنت ما ٌعرؾ نركس.. ألن نركس حبٌبه مال آنً. -

كمت فً طرح أسبلته الطرٌفة لٌس فً الردهة فحسب، بل فً على هذه الوتٌرة مضى ح   

حدابق المستشفى وهما ٌتجوالن؛ فقد ٌصادؾ أن ٌلتقط من األرض قطعة حجر ٌمدها تحت أنؾ 

 ندٌم وهو ٌطرح سإاله التقلٌدي:

 كاكه أنت ٌعرؾ ما هذا؟ -

 صخرة. -

 ٌجٌبه ندٌم، لكن حكمت ٌعٌد طرح سإاله بصٌؽة أخرى:   

 به هذه الصخرة؟أي شًء تش -

 فٌمعن ندٌم النظر إلى تلك الصخرة مدٌراً إٌاها إلى مختلؾ الجهات قبل أن ٌجٌب:   

 تشبه طابراً. -

أحسنت... تماماً كاكه.. تشبه طابراً... هٌا بنا إلى المشؽل لنحرر ذلك الطابر فبل نبقٌه أسٌر  -

 الصخر إلى األبد.

وفً مشؽل الخٌاطة والتحؾ الفنٌة ٌتجه حكمت بصخرته إلى المنضدة الخاصة بؤعمال    

النجارة فٌدّسها بٌن فكً تلك الكماشة الحدٌدٌة المثبتة إلى تلك المنضدة لٌنهال علٌها ضرباً 

بالمطرقة مستعٌناً أحٌاناً بالمبرد لٌحرر عمله فً النهاٌة من بٌن فكً الكماشة رافعاً إٌاه تحت 

 أنؾ ندٌم طارحاً علٌه سإاله العهود:
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 كاكه ٌعرؾ هذا الشًء اآلن أم ال ٌعرؾ؟ -

 فٌجٌبه ندٌم بدهشة:   

 إنه طابر.. سبحان هللا!.. لقد حولت هذه الحجارة كاكه حكمت إلى طابر! -

 فٌصٌح حكمت محتّجاً:   

 س الحجر!ؼلط.. لم أحّول الحجارة إلى طابر.. بل أطلقت سراح الطابر الذي كان حبٌ -

على ٌدي حكمت ذاك، وفً مشؽل الخٌاطة والتحؾ الفنٌة نفسه، تلّقى ندٌم أول دروسه فً فن    

النحت مستلهماً موهبة ؼرٌزٌة رافقته منذ طفولته حٌنما كان ٌعشق النحت بالطٌن برؼم استٌاء 

 أبٌه من تلوٌث ٌدٌه بهذه المادة القذرة!  

ؼادر الشماعٌة مودعاً من قبل  سبٌله، فتقرر إخبلء شفاءه" ٌةالنفس العدلٌة اللجنة" أّكدت وٌوم   

ٌّرة لحظة معانقته إٌاه:  عٌسى بالدموع، فً حٌن طرح علٌه حكمت آخر أسبلته المح

 كاكه ندٌم إنت ٌعرؾ أٌن ذاهب؟ -

 إلى مدٌنتً بدرة طبعاً! -

 ؼلط... بل ذاهب إلى فردوسك األرضً! -

 ذلك مستبقاً  نفسه إلى للتعّرؾ محاوالته أولى لٌبدأ الحدودٌة مدٌنته إلىندٌم  عادوهكذا    

: هواه على حٌاته ٌقضً بعدهما اآلخرون ٌتركه لن بؤمرٌن موصوماً  بات إذ الناس؛ باعتزال

 !الشماعٌة من الخروج ووصمة القتل، فً بالشروع اّتهامه

 تكون ما أقرب البٌت من واسعة ؼرفة تشؽل التً مكتبته جدران بٌن األولى األعوام قضى   

: أبٌه المرحوم زمن فً المكتبة نواة شّكلت التً الكتب بتلك االنفراد اعتاد حٌث قاعة، إلى

 المعروفتٌن مراد حلمً سلسلتً عن فضبلً  الهبلل، وكتاب الهبلل، ومجلة الهبلل، رواٌات

 ".كتابً مطبوعات"و" كتابً"بـ

 إلٌه أعادتإلى قلبه  عزٌزة ذكرى كتاب فلكل: األبد إلى ولّى الذي بالماضً تذّكره كانت كتب   

 المرأة تلكفٌه ب صباح ذلك الٌوم المشإوم الذي انفرد تشّظتْ  التً عمره سنوات من شذرات

 !!  المٌاه مخاضة وسط المنكودة

 تارٌخ رواٌات وسلسلة المترجمة العالمٌة والرواٌات الشعر دواوٌن من خلٌطاً  المكتبة كانت   

ٌّنة كتب وبضمنها التراث كتب هناك وكانت. زٌدان جرجً لمإلفها كاملة اإلسبلم  أبوه كان مع

 نواضر"و" العاطر الروض"و" صباه إلى الشٌخ عودة" كتاب مثل منها الدنو ؼٌره على ٌحظر

 ؼٌر الشعبٌة الطبعة المحظورة الكتب تلك بٌن من وكانت. وؼٌرها" الربٌع زهر"و" األٌك

 ومطبعة مكتبة من ُتطلب) عبارة تتصدرها والتً األربعة بؤجزابها" ولٌلة لٌلة ألؾ" من المهّذبة

 (.بمصر األزهر بمٌدان وأوالده صبٌح علً محمد
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 أن من ٌتؤكد ٌكاد ال: ضالته مراهقته، فترة فً ٌجد، كان الكتب بتلك الحافلة الزاوٌة تلك فً   

 عن فضبلً  وبساتٌن زراعٌة أراٍض  بٌن الموّزعة الشاسعة أمبلكه شإون ٌتابع البٌت، خارج أباه

 والسٌما - الحكاٌات تلك بشؽؾ مطالعاً  ولٌلة لٌلة بؤلؾ لٌنفرد هناك إلى ٌهرع حتى مطحنة،

 الكتب من النقٌض على بؤلفاظها الجنسٌة األفعال فٌها ترد التً - ومكابدهن النساء حكاٌات

 فٌما نفسه مع لٌرددها ؼٌباً  استظهارها ألؾ فاحشة بؤلفاظ حافلة شعر أبٌات تتخللها المحتشمة،

ٌّة األجواء هذه مثل ٌكتشؾ مراهق استمتاع مستمتعاً  بعد  !بالشهوة المفعمة الحّس

 بحصولهبعد سنتٌن  ٌبذل جهده لٌتّوجها ،دراسته من المتوسطة المرحلة نهاٌة فً كان حٌنها   

 من ٌجتازها من ٌعفى ،ستاً  ال سنوات خمس آنذاك الثانوٌة المرحلة كانت إذ ؛البكلورٌا على

 .الَعلَم خدمة

 فوق ٌتردد أبٌه صوت على جفل ولٌلة، لٌلة ألؾ حكاٌات إحدى بقراءة مؤخوذ وهو ٌوم، ذات   

 :رأسه

 الزاوٌة؟ هذه من الدنو علٌك أحظر ألم -

 .ٌده فً ولٌلة لٌلة ألؾ من الجزء وذلك علٌها مترّبعاً  كان التً السجادة من فوثب   

ٌّاك -  لشدة دخولً لحظة بوجودي تحسّ  ال جعلك الذي ما أرَ  دعنً... الكتاب إطباق من إ

 !قراءته فً استؽراقك

 ندٌم كان التً الصفحة قراءة فً لٌستؽرق منه الكتاب ٌختطؾ أن قبل محذراً  أبوه أردؾ   

 - الطربوش حٌث: أناقته بكامل وهو القلب واجؾ ٌتؤّمله إٌاه تاركاً  دخوله، لحظة علٌها منكّباً 

 قامته ترفل حٌن فً الحلٌق، رأسه ٌعلو - العثمانٌٌن سبللة إلى انتمابه رموز من رمز آخر

 بعمل أشتهر بؽدادي سّراج عمل من هما اللذٌن حذابٌه انتعل وقد الكحلٌة، بصاٌته الفارعة

 ضرباته، تذّوق من فبلحٌه من فبلح نجا أن ندر الذي المشهور، وسوطه للوجهاء، األحذٌة

 .أبطه تحت مستقر

 هذه على شعر قراءة من تخجل أال(.. فتؤّوهتْ  نصفه فٌها فؤولجتُ !... )هللا شاء ما هللا شاء ما -

 البذاءة؟ من الشاكلة

 الذي ندٌم بعذاب آبه ؼٌر القراءة ٌواصل ومضى. الكتاب عن عٌنٌه ٌرفع أن دون األب صاح   

 صدؼه فً ِعْرق وثمة الشٌب، وخطها بلحٌة المزدان المتوّرد وجهه القلب، خافق ٌتؤّمل، بقً

 .الرعب على ٌبعث بشكل ٌنبض

 !البٌت مؽادرتً لحظة الكتب بهذه تنفرد إذن هكذا -

 .اآلخر بطرفه صدره فً إٌاه ناخساً  مقبضه من السوط أمسك وقد ٌصٌح األب عاد   

 عن وعجزك واالنزواء لبلنفراد حبك بذلك معّوضاً  الؽثٌان على بعثاً  األمور أكثر تقرأ -

 هزالك سر اكتشفت اآلن نعم.. فقط اآلن.. واألصول العرؾ ٌقتضً كما اآلخرٌن محاورة

: بالطٌن باللعب مؤخوذاً  بقٌتَ  إذ الفن؛ خبل كلها الدروس فً مستواك وتدّنً وجهك وشحوب
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..  ٌدٌك تؽسل أن فاتك وقد الطعام وجبات إحدى بعدها لتزدرد العبث ذلك فً ساعات تقضً

 ...الصموت األبله األعسر أٌها األمور هذه كل اكتشفت اآلن

 عزم، وقد بها ٌنطق كلمة كل مع سوطه بطرؾ صدره فً نخسه ٌواصل كبلمه، أثناء وبقً،   

 ازداد وقد نحوها فاستدار صراخه؛ على أمه مقدم لوال تعذٌبه فً االستمرار على له، بدا كما

 :ارتفاعاً  صوته

.. انظري... بذاءات من بؽٌابً( التحفة) ابنك ٌقرإه ما بنفسك وانظري علوٌة ٌا تفّضلً -

 هدراً؟ ذهبت معه تربٌتً أن أٌعقل.. انظري

 :أمه نحو بؽضبه تحّول وقد واستدرك   

 أنِت؛ نعم.. أنتِ  بل ذلك، فً الملوم وحده لٌس أبداً  الدرك، هذا إلى النحداره الملوم لٌس لكنه -

 بمشاركتكِ  إال لٌبلً  ٌنام ال: بكِ  المرضً تعلّقه مدى إلى تنبّهتِ  منذ حده عند إٌقافه علٌك كان فقد

 وثمة الشمس أشعة تحت ٌوم كل صباح نشره علٌكِ  ٌُحّتم كان الذي الفراش ذلك.. فراشكِ  فً

 ! تتوسطه بول بقعة

 :المرة هذه نفسه ٌقّرع وعاد   

 كٌفٌة تلقٌنك فً بفشلً فاعترفت عنادك أمام انهزمتُ  حٌنما إفسادكَ  فً أسهمتُ  بدوري وأنا -

 تزال ال وأنت بشمالك القلم بالتقاط تسارع: أعسر بقٌتَ  فقد هللا؛ خلق مثل الٌمنى ٌدك استعمال

 مدى على المدرسة إلى الذهاب عن انقطعتَ  أنك بك األمر بلػ بل. اإلبتدابً األول الصؾ فً

 األول إلى السادس الصؾ تخطٌتَ  حٌنما – علٌك ٌحّتم كان ألنه والسبب؟ كاملة، دراسٌة سنة

 كلب مثل تعول وأخذت جنونك فجنّ  اللعٌنة؛ بدشداشتك التشبث بدل البنطال ارتداء - المتوسط

 !األشكال من شكل بؤي البنطال ارتداء رافضاً  مسعور

 حرصها بحجة تهّدأه كٌؾ عرفت أمه أن بٌد. المخٌؾ تقرٌعه رحمة، دون أبوه، واصل هكذا   

ٌّاه مداهنتها وواصلت منه، السوط برفق فتناولت الدم؛ ضؽط من ٌعانً كان ألنه صحته على  إ

 .المكتبة من إخراجه فً أثرها على نجحت حتى رقٌقة بكلمات

اً رماح، البٌت مؽادرة بصدد كان كلما ،بالمفتاح مكتبته باب إقفال علىأبوه  دأب الٌوم ذلك منذ   

 . الكتب بتلك االنفراد نعمة من ندٌم بذلك
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ٌوم توجهُت إلى بٌت ندٌم، فً لقابنا األول، حرصُت على أن أكون هناك عصراً فً تمام    

  الساعة الرابعة وذلك لمعرفتً بمدى التزامه المَرضً بدقة المواعٌد.

 المشفوعة المبهمة بطرٌقته ٌتمتم وهو تقّدمنًو ،الخارجً بٌتال باب عند ؼرٌب استقبلنً   

 . ٌدٌه تاشارإب

على وقع دقات ساعة ؼرفة االستقبال وهً تعلن الرابعة. وكان ندٌم  الخلفً القسم نحو قادنً   

 أقؾ فوجدتنً األعشاب، ؼزتها مهملة لحدٌقة المحاذٌة واقفاً فً انتظاري عند باب ؼرفته

 مزدانةبالجدران األربعة  فوجبت ألننً ذلك لسانً؛ الدهشة عقدتِ  وقد دخولً، لحظة مذهوالً،

 !هنا وهناك قواعدها على مستقرة منحوتات من عجٌب خلٌطبقطع من النحت البارز فضبلً عن 

 تخطبه ال ؼرٌب طابع على النطوابها ذهولً قدر المنحوتات تلك بجمال أإخذ لم لحظتها   

:  الحدٌث والفن الفطري الفن بٌن ٌجمع شخصً طابع ذات بدت فقد الفن؛ بتذّوق المتمّرسة العٌن

 الفطري الفن شؤن – المنحوتات من العدٌد على األسطورٌة والمشاهد والتكرار العفوٌة ؼلبة فمع

 فً اإلنسان تجسٌده فً جٌاكومتً السوٌسري الفنان بؤسلوب ذّكرتنً أخرى قطع هناك كانت –

 سواء واستطالتها بنحافتها تتمٌز كلها التماثٌل كانت. العالم مع وقطٌعته توّحده لحظات أقصى

 !االنطبلق وشك على كؤنها تبدو صرخات على المفؽورة وأفواهها بوجوهها أم بؤجسادها

 األعمال؟ هذه لمن -

 :مستنكراً  فؤجابنً وقفتً، طالت بعدما سؤلته   

 !طبعاً  لً -

 .مبدعها بل مالكها أقصد ال -

 !ٌدي عمل من إنها -

 !بالفن بتمّرسك ما ٌوماً  سمعت أن لً ٌسبق لم أقصد معذرة؛!... ذلك ٌعقل ال -

تحت إشراؾ نزٌل ؼرٌب األطوار  الرشاد مستشفى مشؽل فً جدي بشكل النحت مارستُ  -

 سنوات نتاج هو تراه وما العمل؛ واصلتعدت إلى بدرة  ما إذا حتى ،اسمه حكمت الكردي

 !الموحش البٌت هذا فً بنفسً الطوٌلة انفرادي

 !  بتول زوجته وجود متجاهبلً  قالها فقد األخٌرة؛ عبارته أدهشتنً   

حٌث الحظت نسخة من رواٌة  الواسعة الؽرفة تلك من جانب فً منزوٌة أرٌكة نحو نًقاد   

دستوٌفسكً المشهورة "الجرٌمة والعقاب" مهملة على إحدى الطاوالت، فتناولتها متصفّحاً إٌاها 

 وأنا أقول:
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 ٌبدو أننا نتماثل فً ذابقتنا باإلعجاب بهذا الروابً العبقري. -

 لقد لعبت هذه الرواٌة دوراً ؼرٌباً فً حٌاتً. -

 تكلّم وقد جلس على كرسً بجواري.   

، ولعلها هً التً حددت مصٌري دون أن أدري!  - ًّ  وكان لها أثرها المشإوم عل

اٍن وثبلثٌن سنة خلت حٌن أعاره إٌاها واستطرد فً حدٌثه فتطرق إلى ما جرى قبل ثم   

شخص اسمه فرٌد عمران كان من ضمن السٌاسٌٌن المنفٌٌن إلى بدرة فً تلك الفترة التً 

أختٌرت المدٌنة خبللها منفى للمناوبٌن للسلطة، وكانت الرواٌة آنذاك بترجمة مختصرة بعنوان 

"رواٌات الهبلل" المصرٌة "المرابٌة العجوز" صدرت ضمن تلك الترجمات التً كانت سلسلة 

 الذوق ٌبلبم بما عناوٌنها تؽٌٌر بعدتدأب على نشرها من عٌون األدب العالمً فً الخمسٌنات 

 د. الساب

 وختم كبلمه قاببلً:   

ًّ آنذاك. -  لذلك حرصت على أن أقرأها مجدداً بترجمتها الكاملة ألعرؾ سر تؤثٌرها الؽرٌب عل

ٌّراً الموضوع:     وتابع بعد لحظات مؽ

 لك ٌسبق لم اهتماماتً من آخر جانباً  لك أكشؾأن  نا اآلن من دستوٌفسكً واسمح لًدع -

 .علٌه االطبلع

 :المعهودة بنظرته ٌتؤّملنً عاد وقدواسترسل    

 عن أكؾّ  وجعلنً خذلنً ما لكن بعٌدة، سنوات منذ الروابٌة بفكرتك سبقتك لقد أتدري؟ -

 .الروابٌة بطرٌقتك التعبٌر عن عجزي تحقٌقها

 : همساً  إٌاي ساببلً  مستطلعة بنظرة حوله وتلفتَ    

 أبً؟ وبٌن بٌنً القطٌعة حصول فً تسّبب الذي المشإوم الدفتر ذلك بخبر السماع لك أسبق -

 تلك حصول فً المباشر السبب كان ألنه معروفاً  بات الدفتر ذلك فؤمر إٌجاباً؛ برأسً فؤومؤتُ    

 بعدها عاد أسابٌع هناك لٌمكث اإلٌرانٌة مهران مدٌنة إلى الهرب إلى اضطرته التً القطٌعة

 .نصفً بشلل أبٌه إصابة أثر على

 بٌك؟ ندٌم الدفتر ذلك بخبر ٌسمع لم الذي ومن -

 :قاببلً  بعدها السترسل سؤلته   

 !عٌاناً  رآه أحد من ما أنه برؼم به سمع الجمٌع -

 !أبً؟ بمقتل تسّبب دفتر على ٌّطلع بؤن لمخلوق أسمح أن ترٌدنً كٌؾ بدٌهً؛ أمر ذلك -
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 باب نحوبقامته الطوٌلة المفرطة فً نحولها  لٌسٌر كرسٌه عن نهض وقد هامساً  تساءل   

 :الهمس متابعاً  بعدها عاد لحظات استرق السمع حٌث الؽرفة

 !الدفتر هذا رإٌة له ستتسنى الذي الوحٌد اإلنسان ستكون بل.. شخص أول ستكون -

 أحد من التقط الؽرفة من جانب فً انتصبتأنٌقة  خشبٌة خزانة نحو المرة، هذه سبٌله، واتخذ   

ٌّه إلى به عاد الذي المنشود الدفتر رفوفها  :ٌقول وهو كرس

 !المشإوم دفتري هو ها -

ٌّنة مقاطع عند متوقفاً  مهل على ألتصّفحه ٌديّ  بٌن أسود بؽبلؾ دفتراً  ووضع     أقرإها كنت مع

 على حّفزنً عما بقلق بعدها لٌسؤلنً القراءة فً إٌاي مشاركاً  رأسه ٌمد ندٌم فكان باهتمام،

 أن دون حًتصفّ  أواصل ٌتركنً أجٌبه وبعدما التحدٌد؟ وجه على المقاطع تلك عند التوّقؾ

 !متلصصة عٌن أٌة من بمنجاة أننا إلى لٌطمبن آخر، إلى حٌن من الباب، نحو االلتفات ٌنسى

 خصصها قد وكان بتمّهل؛ قراءتها منً طالباً  معٌنة صفحة عند المرات، إحدى فً وأوقفنً،   

 شنق أن له سبق رجل لبٌت زٌارته إلى فٌها وتطرق المدٌنة، فً والمنتحرات المنتحرٌن ألخبار

 على فؤوشك السقؾ، من المدالة األنشوطة بقاٌا ٌتؤمل وهو اختناق بحالة أصٌب أنه وكٌؾ نفسه،

 !بإسعافه البٌت أصحاب سراعإ لوال الموت

 !التؤّمل تستدعً فرٌدة تجربة -

 :بحزن فؤجابنً الصفحة، تلك قراءة أعٌد وأنا علّقت   

 !إسعافً عن عوضاً  ألموت ُتركت أننً لو تمنٌت حٌنها -

 لماذا؟ -

 .ٌوم ذات سنفارقها دمنا ما للحٌاة معنى ال ألنه -

 :شاردة بنظرة إٌاي رامقاً  وتابع   

 أنك قط لك ٌخطر لم اللذٌن وأمك أبٌك فقد قلبك؟ إلى أحّباء أناس دفقْ  مرارة تجّرعتَ  هل -

 بعدهما؟ الحٌاة قٌد على ستبقى

 :وهو ٌجٌل عٌنٌه فً أنحاء الؽرفة واستطرد   

 ...أتنفّس زلتُ  ما... أمت ولم المرارة تلك تذّوقت لقد..  نعم -

 لحظات:وأضاؾ بعد    

ثم هناك المعاناة الطوٌلة من الشعور بالذنب؛ فهً بدورها تسمم علٌك حٌاتك حتى تجعلك  -

 تتمنى الموت بؤي شكل من األشكال!

 وفوجبُت به ٌسؤلنً على ؼٌر توّقع:   
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 وهاجر؟ أسبق لك أن سمعَت بحكاٌتً معها؟ -

 وكٌؾ لم أسمع بها وهً السبب المباشر لكل ما جرى لك؟ -

 ُت وقد أحٌا بسإاله فضولً القدٌم الذي الزمنً منذ طفولتً:وأضف   

ٌّر فً األمر ٌتمّثل بحقٌقة ما جرى على وجه التحدٌد. -  بٌد أن المح

 وهل تتوقع منً أن أكشؾ لك ذلك منذ أول لقاء؟ ما الذي نبقٌه إذن للقاءات القادمة؟ -

 سؤلنً متهّكماً لٌفاجؤنً بعدها بؤؼرب سإال:   

ٌُعدّ  -  شجاعة؟ أم جبناً  االنتحار على قداماإل أ

 ٌا له من سإال كبٌر شؽل فلسفات كاملة! -

 دعك من تلك الفلسفات وإفصح لً عن رأٌك أنت باالنتحار. -

 .ما ٌوماً  االنتحار أجّرب لم ألننً ذلكعلم لً ب ال -

 المرة، هذه ٌحدثنً، مضى فقد عبثاً؛ ولكنْ  حوارنا، على المرح من جو إضفاء محاوالً  أجبته   

 الطرفان شرع حٌنما منها األخٌرة الفترة سٌما وال – إٌران مع الثمانً الحرب سنوات عن

 :بمقاطعته فسارعت لحٌاته، حد بوضع مرة من أكثر فّكر أنه وكٌؾ – المدن بقصؾ

 .ترزق حٌاً  تزال ال وأنت انتهت وقد الحرب تلك هً وها -

 ذلك؟ أنسٌت. المرة هذه كله العالم مع حرب وهً األبواب، على قادمة حرباً  هناك ولكنّ  -

ٌّر أن حاولتُ      فً إلٌه ألعٌده دفتره باستعارة لً السماح علٌه فاقترحت الحدٌث؛ موضوع أؼ

 .  واحدة جلسة فً ٌُقرأ أن من أوسع فٌه نهدوّ  ما ألن ذلك القادم؛ لقابنا موعد

 !محال -

 :بها ٌنطق كلمة كل مإكداً  لٌسترسل الدفتر اختطاؾ فً سارع وقد أجابنً   

 شًء كل.. ٌحترق أو ٌُسرق..  منك ٌضٌع فقد لً؟ ستعٌده بؤنك أدرانً فما مستحٌل؛ أمر ذلك -

 !الدنٌا هذه فً متوقع

. صؽره منذ بعناده اشتهر فقد قراره؛ عن ثنٌه من تمّكنً باستحالة أفكر وأنا حابراً  تؤملته   

 :سؤلته

ًّ  ستسرده ما صٌاؼة فً أساعدك أن لً كٌؾ -  بً؟ تثق ال دمت ما لك جرى عما عل

 !أرزق حٌاً  دمت ما الدفتر أسلّمك أن على تقسرنً قوة من ما. نفسك تتعب ال -

 تلك من صرع بنوبة ٌصاب أن خشٌت أننً حتى زرقّ او وجهه اربدّ  وقد حاسمة بنبرة قالها   

 .بها السماع لً سبق التً النوبات
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  عندي؟ الدفتر هذا ٌمّثله الذي ما أتدري -

 :وقد هدأ لٌتابع بعدها قاببلً  بؽتة سؤلنً   

صباي الذي شؽلت ذكرٌاتً عنه جانباً واسعاً  سٌما وال عمري من ضاع الكثٌر مما ٌمّثل إنه -

 منه. 

وهل ضّمنته مؽامرتك المشهورة بالهرب إلى مهران على أثر النزاع الذي حصل بٌنك وبٌن  -

 المرحوم والدك؟

ضمنته، كما ضمنته ذكرٌاتً السعٌدة مع أبً حٌنما كان ٌصطحبنً فً جوالت إلى طبعاً  -

حقوله وبساتٌنه ومطحنته حٌث كان الجمٌع ٌحتفون بمقدمنا، بل كان الفبلحون ٌسارعون إلى 

 نحر الذبابح احتفاء بقدومً بصحبة أبً.

 واستدرك وقد أشرق وجهه فجؤة بفرح داخلً:   

عقب قٌامنا بواحدة من تلك  –وال سٌما النحت  –لً الفنٌة مبكراً أتدري أننً كشفت عن مٌو -

 الجوالت؟

ومضى ٌتحدث بحماسة عن ذلك النموذج المصّؽر لمطحنة أبٌه والذي نفذه عملٌاً بالطٌن وفً    

حدٌقة البٌت حٌث جلب الماء إلٌه بربط أنبوب مطاطً بصنبور الماء مجسداً بذلك مطحنة بقً 

 ب فترة طوٌلة من الزمن. مدار أحادٌث األقار

لكن وجهه سرعان ما أظلم حٌنما شرع ٌحدثنً عن ذكرٌات تلك الشهور المعدودة التً    

 :الثاقبة بنظرته قضاها فً مستشفى الرشاد. قال متؤّمبلً إٌاي

حتى إذا ما ؼادرت المستشفى بقٌت  ،المجانٌن من حشد وسط قضٌتها كانت فترة مرعبة -

ن برؼم أننً لم أخرج إال بقرار طبً موّقع من قَِبل لجنة مختصة بهذا موصوماً بوصمة الجنو

 الشؤن!

 وعاد ٌفاجبنً بؤحد أسبلته ؼٌر المتوقعة:   

 وأنت؟ ما رأٌك بً؟ أتعّدنً مجنوناً شؤنك شؤن اآلخرٌن؟ -

 أجبته مفتعبلً الضحك مشٌراً إلى منحوتاته المحٌطة بنا:   

 اً من ٌبدع كل هذه المنحوتات الرابعة؟حاشاك من ذلك!.. كٌؾ ٌكون مجنون -

 أعلم أنك تجاملنً.. لكن ال ضٌر من ذلك؛ فقد وجدت بك مثاالً للصراحة والمشاعر المرهفة. -

 وتابع مجٌبلً النظر فً منحوتاته:   

ًّ  المحال من كان - صداقتً  لوالخبلل تلك الشهور المعدودة  ة الحٌاة فً المستشفىمواصل عل

طرٌقة  –دون أن ٌدري بطبٌعة الحال  –لذلك النحات الفطري حكمت الكردي الذي كان ٌستلهم 

النحات العظٌم ماٌكل أنجلو؛ فٌحّثنً على أن أنهال بمطرقتً دون تردد على الصخرة المراد 
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نحتها سعٌاً منً لتحرٌر التمثال الحبٌس فٌها؛ فكانت مفارقة أن أجد عزابً فً أحلك أٌامً 

ًّ ملوثتان بالطٌن، لحظة  بممارسة النحت الذي كان مصدر نقمة أبً؛ ال ٌكاد ٌكتشؾ أن كف

تناولً الؽداء أو العشاء، حتى ٌفقد السٌطرة على نفسه فٌنعتنً بؤسوأ النعوت وٌعاقبنً بحرمانً 

 من تلك الوجبة التً كانت أمً تعّوضنً عنها خفٌة بكل ما لّذ وطاب!

 ق بً عن كثب:واستدرك وقد عاد ٌحمل   

 آخر أدٌن له بالكثٌر.  شخصلقد كتبت عن كل هذه األمور فً الدفتر، كما كتبت عن  -

 وتؤّملنً لحظات قبل أن ٌسؤلنً:   

  أتدري من هو؟ -

 ومضى ٌتصفّح الدفتر لحظات قبل أن ٌسترسل فً كبلمه:   

 صدٌق المخلص الخدوم.  إنه عٌسى الذي كان الجمٌع ٌناصبه العداء برؼم أنه كان معً مثال ال -

وهو الذي كان ٌنفر  - عنه ٌؾفالتخ إلى ٌسعى كان أنه وكٌؾواستطرد متحدثاً عن عٌسى،    

ٌّنة أكبلت بإعداد - بالمستشفى مرورها حٌن – مثبلً  زوجته فٌكلّؾ -من مخالطة اآلخرٌن   مع

ٌّها؛ مبلبسه بؽسل ٌوصٌها أو العابرة، أحادٌثهما فً ذكرها أن هل سبق  كان ندٌم ألن ذلك وك

   !أناقته بكامل وهو إال المستشفى فً ٌتجول أال على ٌحرص

 بؽداد إلى السفر ٌقرر كادٌ ال ال ٌزال ٌرتبط بعٌسى بصداقة استمرت حتى اآلن: نهوأكد أ   

 ه منهحقٌبت ٌختطؾ ؛"النهضة كراج" فً هانتظار فً راهٌل الهاتؾ طرٌق عن به ّتصلٌ حتى

ٌّؤ قد ٌكون إذ: خٌهأل أخ رعاٌة هرعاٌت اللحظة تلك منذ لٌتولّى السٌارة همؽادرت لحظة  إحدى ه

 .الفنادق أحد فً اإلقامة عن عوضاً  بؽداد فً همكوث فترة طوال فٌها نزلٌل بٌته ؼرؾ

 :قاببلً  حدٌثه وأنهى   

فآمل أن تتفّهم  ؛الذي سجلت فٌه كل هذه األمور الدفتر بهذا التفرٌط عدم على أحرص لذلك -

 سبب حرصً علٌه.

ًّ  اقترح بؤن أنهاها صمت لحظات ومّرت     طوال - بٌته فً ٌوم كل عصر موافاته ضرورة عل

 .الدفتر فً كتابته فؤتولّى له جرى بما لٌحدثنً - بدرة فً مكوثً

 تعنً؟ دفتر أي -

 :   العتٌد دفتره على ٌنقر وهو فؤجابنً دهشتً، مؽالباً  سؤلته   

 !سواه؟ دفتر هناك وهل -

 :إلفحامً منه محاولة فً واستدرك   

 !دفتري سوى فٌه تكتب أن ٌفترض موضع من فما لً؛ جرتْ  لك سؤسردها التً األحداث -
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 .قراره عن ثنٌه استحالة مدركاً  حٌرتً تفاقمت وقد النظر أبادله فعدت   

 المدة سنمضً الكتابة من انتهٌتَ  ما إذا حتى متعاقبة، جلسات مدى على علٌك أملٌه ما ستكتب -

 أن دون حذفه ضرورة أرى ما حذؾ فً المطلق بحقً احتفاظً مع كتبته ما لقراءة البلزمة

 اتفقنا؟.. اعتراض أٌما تبدي

ٌّه عن بالنهوض كبلمه أنهى     .السابق موضعه فً الدفتر أودع حٌث الخزانة نحو لٌتجه كرس
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    )باقة ورد على قبر(                                 

 

 لماذا ال ٌحبنً أبً؟ -

كان ندٌم ال ٌكّؾ عن طرح هذا السإال على أمه كلما واجهه باب مكتبة البٌت المؽلق، فكانت    

 تجٌبه مستنكرة:

 ما من أب ال ٌحب ابنه. - 

 فكان ٌعود لٌسؤلها مجدداً وهو ٌهّز مقبض الباب:   

 فلماذا ٌحرمنً إذن مما ٌعرؾ عمق شؽفً به: قراءة الكتب؟ -

 فكانت تجٌبه مبتسمة:   

 ال تعوزك الكتب حسبما أعلم؛ فمدرستك تزّودك، مع كل موسم دراسً جدٌد، بالمزٌد منها.  -

 مذاق الكتب المدرسٌة الباعثة على الضجر.للكتب القابعة خلؾ هذا الباب المؽلق مذاق ؼٌر  -

الجاثمة ببناٌتها الجهمة ذات الطابقٌن عند مدخل "بدرة الجدٌدة" من جهة  -وكانت المدرسة    

مصدر سؤم ندٌم الدابم؛ ال ٌتوجه إلٌها صباح كل ٌوم إال مرؼماً، حٌث ٌقضً دروسه  -الشمال 

ولً ما ٌجري عند السبورة اهتماماً ٌذكر قدر الخمسة قابعاً على آخر مقعد فً الصؾ، ال ٌكاد ٌ

ما ٌنصرؾ بكل انتباهه إلى بلبل قد ٌحط على ؼٌر توّقع على أحد أؼصان شجرة السدر المعّمرة 

المحاذٌة للنافذة، التً تشؽل مساحة واسعة من جدار الصؾ القابم فً الطابق العلوي، لٌطلق 

 ة السماء.سلسلة تؽرٌدات عذبة قبل أن ٌنخطؾ لٌختفً فً زرق

كان ما ٌجري خارج المدرسة مبعث فضول ندٌم أكثر مما ٌجري فً داخلها: فما من مرة    

توّجه فٌها إلى هناك إال وتؤّمل بفضول تلك البٌوت التً تقع فً صفٌن على جانبً الشارع 

لشرطة الربٌس الذي ٌبدأ بالسراي لٌنتهً بالمدرسة، مستعٌداً حكاٌات هإالء المنفٌٌن الذٌن تؤتً ا

بهم مخفورٌن من شتى المدن العراقٌة لتسكنهم فً هذه البٌوت حٌث ٌحق لهم التجوال فً 

المدٌنة مطلقً السراح شرٌطة أن ٌثبتوا وجودهم مرتٌن فً الٌوم وذلك بالتوقٌع فً سجل خاص 

 بهذا الشؤن فً السراي صباحاً وقبل ؼروب الشمس.

 النموذجً لموقعها وذلك للسلطة المناوبٌن سٌٌنللسٌا منفىقد أُختٌرْت  بدرة مدٌنةوكانت    

 هاربٌن؛ التسلل علٌهم ٌستحٌل الذٌن المنفٌٌن هإالء على السٌطرة األمنٌة لؤلجهزة ٌضمن الذي

     .كٌلومتراً  سبعٌن من أكثر عنها تبعد – الكوت مدٌنة وهً – مدٌنة فؤقرب

كانت تلك البٌوت المتراّصة واحداً جنب اآلخر تتشابه بصؽر حجمها وبحدابقها الخلفٌة    

المهملة وبقاطنٌها من المنفٌٌن الذٌن كان معظمهم ٌحرصون على الوقوؾ بمناماتهم عند 

األبواب، متؤملٌن مبتسمٌن الطبلب فً مرورهم الصباحً بهم نحو مدرستهم، مبادرٌن إٌاهم 

  بتحٌة الصباح. 
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وقد ٌحدث أن ٌنفح هإالء المنفٌون الطبلب هداٌا من صنع أٌدٌهم: محافَظ نقود وحقابَب    

صؽٌرة وصوراً محبوكة من الخرز وما شاكل ذلك. وقد بادر أحدهم ندٌم، ذات ٌوم، بسإاله عن 

ه، الهدٌة التً ٌود تقدٌمها له؟ فؤخبره محرجاً بشؽفه بالكتب، فابتسم الرجل له، وأثنى على هواٌت

 معتذراً إلٌه لعدم تمّكنه من مساعدته بهذا الشؤن.  

ٌّؤ صحبه المنفٌون لدفنه فً مقبرة     آنذاك حدث أن واحداً منهم مات بصعقة كهربابٌة، فته

المدٌنة، بٌد أن األمر لم ٌتم لهم كما أرادوا؛ فقد اعترض المسإول عن الجامع بحجة أن المتوفً 

واحد منهم مإكداً أن هللا وحده الذي ٌحكم على الناس بحقٌقة شٌوعً ال ٌإمن باهلل، فتصدى له 

 إٌمانهم من عدمها وذلك ألنه األعلم بالسرابر. 

وسرعان ما شاع األمر فً المدٌنة؛ فاحتشد عشرات األشخاص عند باب المتوفً وقد انقسموا    

برة المدٌنة، فً لدفن المتوفً فً مق -وؼالبٌتها من الشباب  –إلى مجموعتٌن: تتحمس إحداهما 

فحاول ندٌم أن  –وهم من الكبار فً السن والمتمسكٌن بؤهداب الدٌن  –حٌن تعترض األخرى 

ٌنؤى بنفسه من االنضمام إلى أٌة مجموعة منهما لوال أنه جوبه باصرار زمبلبه على ضرورة 

من العار علٌه االختٌار انطبلقاً من كونه بات رجبلً بعدما أوشك أن ٌنهً دراسته الثانوٌة، وأنه 

التردد فً اتخاذ القرار الذي ٌحبذه؛ فلم ٌجد ندٌم بداً من االختٌار وذلك باالنضمام إلى المجموعة 

 األولى.

وكان لؽط المحتشدٌن قد ارتفع منذراً باحتمال حصول تصادم بٌن المجموعتٌن لوال أن ضابط    

 فً مقبرة المدٌنة.األمن حسم الموقؾ بمساندة المجموعة التً رفضت دفن المتوفً 

 وأٌن ٌدفن فً هذه الحالة والمقبرة واحدة تضم الموتى جمٌعاً دون استثناء؟! -

ارتفع صوت معترض من الحشد، وسرعان ما جاء الرد بارتفاع صوت آخر ٌرتجؾ ؼضباً    

 واستنكاراً:

 فلٌدفن فً أقرب مزبلة؛ إذ ال فرق ما دام مؤواه جهنم وبؤس المصٌر! -

صوات وتداخلت بٌن مإٌد ومعترض. بل تبودلت اللكمات بٌن أكثر من واحد؛ فعمد فتعالت األ   

 رجال الشرطة إلى التدّخل وذلك بتفرٌق المتجّمعٌن عنوة.

ٌومذاك عاد ندٌم إلى البٌت وهو، على ؼٌر مؤلوؾ عادته، ٌؽلً ؼضباً. وحٌنما سؤلته أمه عن    

 تحٌر جواباً. األمر حّدثها بما جرى، فتؤّملته باشفاق دون أن

لٌبلً، وهم ٌتناولون العشاء، تطّرق أبوه بدوره إلى األمر متمّثبلً بما حصل على تردي    

األخبلٌق، وكٌؾ أن الناس لم ٌعودوا ٌؤبهون باألعراؾ والتقالٌد؛ وإال كٌؾ ٌصّح دفن ؼرٌب 

منفً بتهمة انتمابه إلى حزب ال شؤن له باإلسبلم فً مقبرة خاصة بالمسلمٌن؟ فاعترضت أمه 

ستحٌاء منوهة بؤن ؼربة المتوفً تقتضً من المسلمٌن احتضانه ال نبذه. فعلّق أبوه متهكماً على ا

 وهو ٌمعن فً تقطٌع قطعة اللحم التً فً صحنه بالشوكة والسكٌن:

 لو كان األمر كذلك أدعوا هللا إلى أن ٌحشرِك معه! -
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باه رمقه بنظرة صارمة فنفض ندٌم ٌده عن طبقه، ونهض محاوالً مؽادرة المابدة لوال أن أ   

 وسؤله بٌن لقمتٌن:

 لماذ تؽادر المابدة وأنت لم تكد تمس طبقك؟ -

 شبعُت. -

 فسؤله أبوه مشٌراً بسكٌنه إلى طبقه:   

 ما بال فخذ الدجاجة ذاك وكؤنً به لم ٌمس؟ -

 ال أحب اللحم. -

 تناوْل طبق الخضر المسلوقة إذن. -

 والخضر ال أحبها كذلك. -

 الة ٌفترض بك االنتظار حتى أنهً عشابً.فً هذه الح -

فتهالك ندٌم على كرسٌه رامقاً أباه بنظرة طوٌلة وهو ماٍض فً صراعه مع محتوٌات صحنه    

 اآلخذة بالتناقص على مهل.

 قٌل لً إنك شوهدَت ضمن هإالء الذٌن أثاروا اللؽط بشؤن هذا الذي توفً الٌوم؟ -

 لٌستطرد حٌنما وجده ال ٌحٌر جواباً:سؤله أبوه وهو ٌواصل تناول طعامه    

 وعلمت أنك كنت من ضمن المحبذٌن دفنه فً مقبرة عبد هللا الصالح! -

 وتابع األب مستنكراً:   

 أتعلم أن هإالء الشٌوعٌٌن ٌعّدونك من ضمن خصومهم دون أن ٌشفع لك تملّقك الذلٌل إٌاهم؟ -

 واستطرد وهو ٌتفنن فً طرٌقة فصل قطعة لحم عن عظمتها:   

لٌس من حقولً وبساتٌنً  –أنا والدك  –ولٌس هذا فحسب؛ بل إنهم ٌعملون إلى أن ٌجردونً  -

 ومطحنتً وبٌتً فحسب، بل حتى من هذه السكٌن والشوكة اللتٌن بٌن ٌدي!

 جوبة المطلوبة:واستمر أبوه فً مواصلة أسبلته التً لم ٌحّظ عنها باأل   

أتعلم لماذا؟ ألننً إٌقطاعً، وأنك بالتالً سلٌل إقطاعً؛ ولذا ٌفترض بهم تجرٌدك من كل  -

 شًء.. كل شًء حتى من دشداشتك هذه! 

صباح الٌوم التالً توّجه ندٌم إلى مدرسته وهو متلّهؾ لمعرفة نتٌجة ما حصل البارحة، حتى    

الصؾ الحظ من خبلل النافذة قبراً أقٌم فوق قمة تل  إذا ما اتخذ مجلسه على مقعده فً نهاٌة

 محاٍذ لسور المدرسة الخارجً!   
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منذ ذلك الٌوم بات القبر مصدر اهتمام ندٌم الدابم: ال ٌكاد ٌدخل الصؾ صباحاً حتى ٌتفّقده    

ون وكؤنه ٌخشى أن ٌختفً فبل ٌجد له أثراً، بٌد أن ذلك القبر بقً على حاله هناك: فبعدما طلً بل

ٌّر فٌه سوى بٌاض لونه  أبٌض أهمل تحت وهج الشمس صٌفاً وسٌول األمطار شتاء، ال شًء تؽ

 الذي أخذ ٌعتكر روٌداً روٌداً لٌؽدو بلون التراب فً خاتمة المطاؾ.

وكثٌراً ما فّكر ندٌم بؤن ٌزور ذلك القبر، ولم ٌمنعه عن تنفٌذ ذلك سوى ٌقٌنه من أنه سٌكون    

به كلهم؛ وبذلك ٌتٌح لهم فرصة ذهبٌة للسخرٌة منه، فاستعاض عن ذلك فً مرمى أنظار زمبل

بالتفكٌر بؤسرة المتوفً، وهل أبلؽوهم بنبؤ موته؟ أم أنهم ال ٌزالون مطمبنٌن إلى أنه ٌواصل 

 حٌاته فً أحد المنافً؟

ون وكانت الفكرة التً كثٌراً ما شؽلت ندٌم تتلخص بؤن هذا المنفً عاش حٌاته وتنقل بٌن سج   

 متعددة دون أن ٌخطر له ٌوماً بؤنه سٌموت فً هذه المدٌنة، وسٌدفن وحٌداً فوق تل.

وحدث أن فوجا ندٌم، ذات ٌوم، بسٌارة صؽٌرة تقؾ عند سفح التل لتؽادرها امرأة سافرة    

 شّدت من فورها انتباهه؛ إذ لم ٌكن من المؤلوؾ أن تتجول النساء فً المدٌنة سافرات!

مرأة بعٌنٌه وهً ترتقً بصعوبة سفح التل، حتى إذا ما بلؽت القبر وضعْت شٌباً تعّقب تلك ال   

 ما فوقه ووقفت هناك دقابق قبل أن تنحدر عابدة إلى السٌارة!

 ُترى ما هو ذلك الشًء الذي وضعته فوق القبر؟   

 ثم من تكون هذه المرأة؟   

 أهً زوجته؟    

 أم أمه؟   

 أم .. ما المانع من أن تكون حبٌبته؟   

عقب انتهاء الدوام تلّكؤ ندٌم فً مؽادرة صفه. انتظر حتى خفتت الضجة وساد السكون بناٌة    

المدرسة لٌخرج بدوره، لكنه انحرؾ عن الشارع لٌستدٌر جانباً متخذاً سبٌله نحو التل لٌرتقٌه 

 باقة ورد مستقّرة فوقه!بدوره، حتى إذا ما أشرؾ على القبر المهمل الحظ 
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                                              (ٗ) 

وّدعُت ندٌم وقد اتفقت معه على موافاته ؼداً فً بٌته فً الموعد نفسه. وبقٌت، على مدى    

 ال ٌإمن جانبهرجل أنساق لقرار ساعات تلك اللٌلة، نهباً للقلق مما أنا مقدم علٌه: فهل ٌعقل أن 

؟ ثم كٌؾ لً أن أجازؾ بكتابة فصول رواٌتً فً دفتر لن سبق له أن كان أحد نزالء الشماعٌة

ثم هناك بتول: ترى كٌؾ   حوزتً ٌوماً ما؟ أال ٌعنً ذلك المجازفة بضٌاع جهدي؟فً ٌبقى 

عنها؟ أتدٌننً؟ أم  دون أن أسؤل سؤسّوغ لها سر انفرادي بزوجها ٌومٌاً وعلى مدى ساعات

 ستتفّهم هدفً من هذه اللقاءات؟!

ٌّرة سلبتنً رؼبتً الشدٌدة بالنوم، حتى إذا ما حان موعد اللقاء فً الٌوم التالً     أسبلة مح

وجدتنً أطرق باب بٌت ندٌم دون تردد تاركاً ؼرٌب ٌقودنً نحو الؽرفة المنشودة؛ فتجربة ندٌم 

ثٌر من أن أفّرط بها مهما انطوى عملً ذاك على مجازفة؛ االستثابٌة مع الجنون كانت أهم بك

فٌومها تذكرت حواري السابق مع صدٌقً زاهد سلمان عن ضرورة خوض تجربة جدٌدة فً 

الكتابة بعدما استنفدت جدة تجربتً السابقة... حسن .. ها هو ذلك الجدٌد ٌؤتٌنً على طبق من 

 )جنون(، فكٌؾ ٌسعنً التفرٌط به؟!

ندٌم بوجوم مكتفٌاً بمّد أطراؾ أنامله لٌصافحنً ببرود، أهملنً بعدها فً جلستً استقبلنً    

 على أحد الكراسً، تحٌط بً تماثٌله الؽرٌبة، لٌواصل ذرع األرض جٌبة وذهاباً.

 أال ترى أنه ال ٌصّح أن تنوب عنً فً كتابة أمور وقعت لً أنا شخصٌاً؟ -

فوق رأسً. واستطرد قبل أن ٌتٌح لً الوقت البلزم سؤلنً وقد وقؾ بقامته الطوٌلة النحٌلة    

 للرد:

ٌّن لك أن جانباً مما سؤروٌه قد ٌنطوي على ضرب من اعتراؾ خطٌر ٌترّتب علٌه  - ماذا لو تب

 إجراء جزابً؟

  ما معنى تساإله الؽرٌب هذا؟ وعن أي إجراء جزابً ٌتحدث؟ أجبته مفتعبلً الضحك:   

ًّ بؤفضل أسلوب ممكن؛ ذلك ألننً روابً  ما ٌعنٌنً ندٌم بٌك ال ٌتخطى - كتابة ما ستقّصه عل

 ولست شرطٌاً!

أعلم.. أعلم.. بٌد أنه ٌفترض بمن ٌكتب سٌرته الشخصٌة أال ٌخفً شٌباً؛ بل ٌكشؾ األمور  -

 على حقٌقتها.

 وما الذي ٌمنعك عن ذلك؟ -

 ما ٌمنعنً كون بعض الحقابق صادمة.   -

مما ٌعنٌه بكبلمه الؽرٌب. وكان قد عاد ٌذرع األرض لحظات  بادلته النظر وأنا فً حٌرة   

 لٌضٌؾ بعدها معتذراً:
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فؤنا ال أستطٌع أن أولً اآلخرٌن ثقتً بٌسر، واألمر ال ٌقتصر علٌك  أرجوك ال تؽضب؛ -

وحدك؛ بل قد ال تصدقنً لو اعترفت لك بؤن الشخص الوحٌد الذي أستطٌع أن أثق به دون تردد 

 ماذا؟ ألنه أخرس وأصّم!هو ؼرٌب.. أتدري ل

 وتابع بعد لحظات:   

 وقد ٌكون اإلنسان الوحٌد الذي ٌحبنً بصدق!  -

وٌتركه  ،ٌصطحبه أبوه من قرٌته إلى المدٌنة ،حٌنما كان صبٌاً  ومضى ٌحدثنً بحكاٌة ؼرٌب   

؛ فٌكتفً بالوقوؾ فً موضعه ذارفاً الدموع؛ ذلك ألنه كان ٌجهل فً السوق لؽرض التسّول

وحدث أن تنّبه ندٌم، ذات ٌوم، إلٌه وهو فً  الطرٌقة التً تكفل له استدرار عطؾ اآلخرٌن.

. وتكرر األمر على امتداد أسابٌع بات ؼرٌب فً ختامها ضبٌلمبلػ بطرٌقه إلى المقهى؛ فنفحه 

ٌبلحق ندٌم أٌنما مضى لٌنوب عنه فً حمل ما ٌصادؾ له أن ٌبتاع من بضابع من أصحاب 

من محبلت البقالة. ولم ٌتوقؾ ؼرٌب عند هذا الحد؛ بل طّور تعلّقه بندٌم بؤن لم ٌعد  الدكاكٌن أو

فً أعقابه إلى الحدٌقة  فً إحدى المرات، ،ٌكتفً بإٌصال ما ٌحمل إلى البٌت؛ بل دخل

 لٌنصرؾ من فوره إلى العناٌة بها بخبرة فبلح ٌتقن عمله.

 .ًلٌبدأ دور أم يوهنا ٌنتهً دور -

التً وجدت أمامها فرصة ال ُتعّوض سارعت  هعن أم اً تابع بعدها متحدثٌل ٌماستدرك ند   

باؼتنامها على أفضل وجه؛ فاتفقت مع والد ؼرٌب، لقاء مبلػ مؽٍر، على أن ٌترك ابنه ٌعمل فً 

ٌُشاهد والد ؼرٌب، كل بضعة أشهر، قادماً بمبلبسه الخلقة  خدمة بٌتها؛ إذ بات من المؤلوؾ أن 

فً الشارع الربٌس متخذاً سبٌله نحو بٌت العلوٌة محٌٌاً فً طرٌقه رواد  من قرٌته لٌخطر

 المقاهً وأصحاب الحوانٌت مردداً، دون مناسبة، أنه جاء لتفّقد أحوال ابنه الحبٌب ؼرٌب! 

وفً بٌت العلوٌة لم ٌكن ٌنسى أن ٌنكّب على كّؾ أم ندٌم مقّببلً، متوسبلً إلٌها أن تدعو له    

عند جدها رسول هللا عساه أن ٌفك عقدة لسانه.  -وهنا كان ٌصطنع البكاء  - ولؽرٌب المسكٌن

بعدها كان ٌقضً نهاره فً أكل وشرب لٌقفل مع ؼروب الشمس عابداً إلى قرٌته بعدما ٌجد 

 .مبلػ من النقود سبٌله إلى أحد جٌوب سترته الخلقة

بجلده؛ فمع كل زٌارة ٌإدٌها حٌنها فقط كان ؼرٌب ٌتنفس الصعداء وقد اطمؤن إلى أنه نجا    

 .ستردادهوالده إلى بٌت العلوٌة كان ٌعٌش رعباً حقٌقٌاً ظناً منه أنه لم ٌقدم إال ال

وختم ندٌم حكاٌته مع ؼرٌب بجلب دفتره من الخزانة والجلوس على أحد الكراسً لننصرؾ    

 بعدها إلى مهمة تدوٌن جانب من سٌرته الشخصٌة.

الؽرفة الخلفٌة المطلّة على حدٌقة تلك فً  على هذا المنوال بدأنا العمل لنواصله بشكل ٌومً   

بطرٌقته  -مهملة حٌث التماثٌل تحٌط بنا من كل جانب، فؤصؽً ساعات إلى ندٌم وهو ٌحدثنً 

عن  -البطٌبة فً الكبلم والتً كان ٌتلعثم بها أحٌاناً بشكل ٌستحٌل معه إدراك مؽزى ما ٌعنٌه 

أمور أسمع بها أول مرة. بٌد أن المشكلة تمّثلت بؤنه لم ٌكن ٌسترسل فً حدٌثه بالطرٌقة التً 

أتمناها؛ فقد ٌحدث أن ٌحجم عن مواصلة الكبلم فجؤة لٌدٌر عٌنٌه فً محجرٌهما بشكل ٌبعث 
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ه وقد صالب سبابت -طالباً منً  -ٌكفً أنه كان موصوماً بوصمة الجنون الفارقة!  -على الخوؾ 

الصمت. بل كان ٌعمد أحٌاناً إلى النهوض عن كرسٌه على حٌن ؼّرة لٌسٌر على  -على فمه 

 ! أطراؾ أصابعه نحو باب ؼرفته الموارب حٌث ٌرهؾ السمع لحظات

ة القصٌرة، حتى إذا ما آن عشرتلك الفصول الهكذا انهمكنا، على مدى أسابٌع، فً كتابة    

وقع فٌه الحادث الذي كان السبب فً وهو الفصل الذي  – حادي عشراألوان لكتابة الفصل ال

ما كنُت أخشاه: فٌوم حملتنً لهفتً إلى بٌته فوجبت بؤننً لم أجد  حصل – إٌداعه الشماعٌة

 ولٌس هذا فحسب؛ بل كان الباب مؽلقاً! –كما كان ٌحدث فً كل لقاء  –ؼرٌب فً استقبالً 

 ما الذي حصل على مدى الساعات الماضٌة؟   

 ؤلت نفسً وأنا أطرق ذلك الباب الحدٌدي دون أن أحظى بجواب.س   

 أأكون قد جبت فً ٌوم لم نتفق على اللقاء فٌه؟   

ن من أننا أكدنا أهمٌة هذا اللقاء ألهمٌة تٌقوانشؽلت لحظات بمراجعة حساباتً مع نفسً أل   

 نروم كتابته!كنا الفصل الذي 

أحد الجٌران قدم على الضجة التً أثرتها منتشبلً عدُت أواصل الطرق بعزٌمة أشّد حتى أن    

ٌّاي من حٌرتً؛ فقد أنبؤنً بؤن الجمٌع سافروا البارحة على عجل إلى بؽداد. وحٌن سؤلته  بذلك إ

 عن سبب هذه السفرة المفاجبة؟ أجابنً بصوت خفٌض:

لحظة وهو فً  ألم تسمع بما حصل البارحة؟ لقد حاول ندٌم بٌك االنتحار لوال أنه أُنقذ فً آخر -

 الرمق األخٌر!!

 "بدرةمطّوالً بنظرة حابرة ألعود بعدها إلى بٌتً فً  الرجل لم أحر جواباً، إنما بقٌت أرمق   

حتى أن زوجتً سؤلتنً مرتعبة إن كان أحد أقربابنا قد  ؛وأنا ال أكاد أبصر طرٌقً ة"القدٌم

 مات؟! فؤخبرتها باألمر، فسؤلتنً بمكر:

 هذا الحد لقلقك على مصٌر ندٌم أم مصٌر الرواٌة؟وهل أنت جزع إلى  -

 أنا قلق على االثنٌن؛ ذلك ألن مصٌرهما بات واحداً! -

ٌّن لً أال طابل من وراء انتظار عودة ندٌم، ألعمد،     بعد أٌام عدت بؤسرتً إلى بؽداد، بعدما تب

م فً رفدي بجانب من فً الٌوم نفسه، إلى االتصال بزاهد ألخبره بنجاحً فً إقناع ندٌم باإلسها

 فصاح وقد اشتعل حماسة: ،ذكرٌاته

ممتاز.. إنها فرصة ال تعّوض لتخرج عن النمط الذي استهلكته بؤكثر من رواٌة: فهً أول مرة  -

 !متهم باقتراؾ جرٌمة قتلسٌكون فٌها بطلك المحوري خلٌطاً من مجنون و

 وفنان أٌضاً! -

 .فنٌة مٌوالً  له أن أخبرتنً أن لك ٌسبق فلم بالفن؟ ندٌم عبلقة وما -
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 .األخٌرة سفرتً فً إال فٌه الجانب هذا أكتشؾ لم ألننً ذلك -

 سٌرته، منقصٌرة  فصول ةعشر كتابة فً ونجاحً ندٌم وبٌن بٌنً جرى ما كل له ولّخصت   

 :مستبشراً  فقاطعنً

 .نجاحك على أهنبك.. عظٌم -

 !شًء كل ضاع فقد النتٌجة؛ تستبق ال.. انتظر -

 :ٌقاطعنً زاهد فعاد بؽداد، إلى بتول بصحبة وسفره االنتحار ندٌم محاولة عن فحدثته وتابعت   

 بؽداد؟ فً هنا موجوداً  دام ما فرصة بؤقرب لقابه من ٌمنعك الذي ما الحالة هذه فً -

 اآلن؟ بؽداد من هو موضع أي فً أدرانً وما -

 والعمل؟ -

 ال أملك سوى االتصال برقمه فً بدرة؛ إذ ال ٌعقل أال ٌعود هو أو بتول إلى بٌتهما فً النهاٌة.    -

نتٌجة؛ فقد كان الهاتؾ ٌواصل رنٌنه وقتاً  عن تسفربٌد أن اتصاالتً الٌومٌة برقم ندٌم لم    

ٌّل أصداء ذلك الرنٌن وهً تتردد فً ذلك البٌت الواسع بحد ٌقتٌه وبؽرفه طوٌبلً، ومعه كنت أتخ

أربع وعشرٌن ساعة، أصداء ساعة ؼرفة االستقبال فً دقاتها  ىالعدٌدة التً ترّجع، على مد

 األبدٌة.

. أخبرتنً أنها عادت ذلك الٌوم     ًّ لكننً كوفبت أخٌراً على إلحاحً بصوت بتول وهً ترد عل

ة إن ندٌم كاد ٌنجح من بؽداد بعد توجهها إلى هناك ثانٌة، وحٌنما سؤلتها عما حصل؟ ردت قابل

لّمْت به فً اللحظة التً أدخل رأسه فً أنشوطة كان قد عقد أفً االنتحار لوال أن نوبة صرع 

طرفها اآلخر بواحد من عوارض السقؾ؛ إذ ما كاد ٌركل الكرسً الذي اعتبله حتى أطلق ذلك 

و الصراخ المخٌؾ الذي ٌسبق عادة نوبات صرعه؛ فسمعته وهً فً المطبخ، فهرعت نح

ؼرفته، وؼرٌب ٌجري فً أثرها، لتفاجؤ بمنظره المفزع وقد تدلّى جسده من الحبل وثمة 

تشنجات قد أخذْت بؤطرافه، فانقّض ؼرٌب على ساقٌه ممسكاً بهما بإحكام مخففاً بذلك من ضؽط 

 األنشوطة على عنقه، فً حٌن عادت هً مهرولة إلى المطبخ لتلتقط سكٌناً قطعت بها الحبل.

 اآلن؟ وأٌن هو -

ٌّبْت     سؤلتها وأنا أدعو هللا فً سري أن ٌكون ندٌم قد رافقها فً عودتها إلى بدرة، لكنها خ

 فقد أجابتنً قابلة: ؛أملً

د األطباء أن إقامته هناك ستطول حرصاً منهم على مراقبته فً مستشفى الرشاد طبعاً؛ إذ أكّ  -

 مجدداً.ردحاً من الزمن لٌطمبنوا إلى أنه لن ٌعاود الكّرة 

 وكم تظنٌن أن إقامته ستطول؟ أٌاماً أم أسابٌع؟ -

 ة:متهكمفؤجابتنً    
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فقد عمد إلى االتصال بصدٌقه لٌس فً عجلة من أمره؛ أنه ٌبدو األمر مرتهن بإرادة أطبابه.. و -

زّودنً بقابمة بعدد من كتب مكتبته  القدٌم عٌسى لٌتكفّل بتوفٌر ما ستمّس به الحاجة إلٌه، كما

 نً بجلبها إلٌه فضبلً عن دفتره القدٌم.وصاأ

فً حٌرة من كٌفٌة التصّرؾ؛ فوسط أجواء محتقنة تنذر بحتمٌة نشوب حرب جدٌدة  وبقٌتُ    

ٌُعّد لها على قدم وساق ها هً آمالً وقد أوشكت أن تتبدد بالحصول على تلك الفصول  كان 

ضرورة على  –صال أو لقاء فً كل ات – ة التً دّونتها فً الدفتر. وبقً زاهد ٌصرّ عشرال

 ولتكن النتٌجة ما تكون. للقاء ندٌم التوّجه إلى الشماعٌة 

وهكذا شددت عزمً ذات ٌوم فذهبت إلى هناك فً سٌارة أجرة كدُت أتورط مع سابقها فً    

مشاّدة؛ فقد بقً ٌلومنً، على مدى الوقت الذي استؽرقته رحلتنا، على تورٌطه بالتوّجه إلى 

ا(، حتى إذا ما اقتربنا من الوصول إلى المستشفى أخذ ٌقّرعنً هذه المرة لكون )تلفات الدنٌ

 الشوارع تكاد تكون ؼٌر معّبدة مملوءة بالمطّبات والحفر! 

لحاح ؼرٌب إوزاد موظؾ استعبلمات المستشفى من توتر أعصابً حٌنما أخذ ٌدقق متساببلً ب   

، مسّوؼاً عمله ذاك بحرص األطباء ً إٌاهتعن الصلة التً تربطنً بالنزٌل والدافع إلى زٌار

حتى إذا ما اقتنع بحجة قرابتً له بعث أحد ما ٌثٌره بسبب حرج وضعه النفسً،  هعلى تجنٌب

 العاملٌن الستدعابه. بٌد أن ذلك الرجل سرعان عاد معلناً رفض ندٌم القدوم! 

 لماذا؟ -

 سؤله موظؾ االستعبلمات مستؽرباً.   

 ترك العمل الذي بٌن ٌدٌه! قال إنه ال ٌستطٌع -

 وأي عمل هذا الذي ٌشؽل نزٌبلً فً الشماعٌة؟! -

 إنه فً المشؽل منهمك بنحت تمثال صخري! -

 حقاً إنه مجنون!.. عد إلٌه واخبره أن فً وسع تمثاله االنتظار بعض الوقت! -

 والتفت نحوي مخاطباً إٌاي وهو ٌضحك:   

 القدوم النشؽاله بنحت تمثال!! هذه أحدث تقٌلعة للجنون: رفض مجنون  -

 وكفاه بضماد ملفوفاً  عنقه وكان. متسخة عمل بصدرٌة ندٌم ٌظهر أن قبل دقابق ومرت   

 فؤجابنً أكون، من أذّكره أن إلى معه اضطرنً ؼرٌب ببرود استقبلنً. أبٌض بمسحوق ملوثتٌن

 :برود بكل

 .بنفسك لتعّرفنً مسّوغ ال.. أعلم.. أعلم -

ٌّه، على صامتاً  بعدها قبع      ضماد نفسه، الوقت فً متحسساً، وأخرى فٌنة بٌن ٌسعل كرس

 انتباهاً؛ ٌولٌنً ال زٌارته، من بؽرضً أحّدثه وأنا معً، قضاها التً الدقابق طوال وبقً. عنقه
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 إلى اضطررت أننً حتى وسكناته حركاته فً االستعبلمات موظؾ مراقبة إلى منصرفاً  بدا فقد

 :الموظؾ نحو رأسه من بحركة ٌوما وهو خفٌض بصوت فؤجابنً ٌقلقه؟ عما أسؤله أن

 !واحدة؟ لحظة ترّصدي عن ٌكؾّ  ال أنه ترى أال -

 .ٌشاء ما قدر ولٌترّصدك منه دعك -

  منً؟ بسرقته ٌفكر ال أنه لً تضمن هل والدفتر؟ وشؤنه؟ أدعه كٌؾ -

ٌّه عن ونهض. ؼضباً  وازرقّ  وجهه اربدّ  وقد سؤلنً    ًّ  مقترحاً  توقّع ؼٌر على كرس  عل

 .األرض ذرع فً ألشاركه هناك إلى فتعقبته المستشفى، حدابق فً التجوال

ظننته قلقاً بسبب األخبار التً تشٌر إلى حتمٌة نشوب الحرب؛ فخاطبته فً محاولة منً    

   لتهدبته:

 .الحرب نشوب لتبلفً ُتبذل جهود هناكال مسّوغ للقلق؛  -

 :فوره من أجابنً لكنه   

 كوننا أكثر ٌرعبنً ما بل الوحٌد؛ قلقً مصدر لٌس ذلك أن بٌد محالة، ال حاصلة الحرب -

 !  الحرب من جسامة أكثر آخر أمر على مقبلٌن

 علٌه؟ مقبلون نحن الذي األمر هذا هو وما -

 .أعلم ال -

 الرشاد؟ مستشفى اعنً.. المستشفى بشؤن ما تؽٌٌر أحدث -

 المستشفى هذا بخطورته سٌتخطى علٌه مقبلون نحن ما بكبلمً؟ الرشاد مستشفى شؤن وما -

 ..ومراحل بمراحل البابس

 :مستدركاً  ٌتابع أن قبل لحظات توقؾ   

 النتٌجة أن بٌد للمجانٌن، مستشفى ببساطة كونه بحكم سٌحصل لما منطلقاً  المستشفى ٌكون قد -

 !الكلمة بمعنى كارثٌة ستكون ٌصّدق، ال بشكل أشمل ستكون

 قد وكان. ٌعنٌه عما ٌفصح أن انتظار فً األرض ذرع فً أجارٌه بقٌت إنما بشًء، أجبه لم   

 انتهى ما إذا حتى ٌدٌه، بؽسل لحظات لٌنهمك الحدٌقة من جانب فً منتصب صنبور عند توقّؾ

 :ٌسؤلنً عاد

 وساق؟ قدم على أسابع منذ تجري التً الشاذة االجراءات هذه معنى عن نفسك سؤلت هل -

 إجراءات؟ أٌة -

 .ذلك شاكل وما وؼرباً  وشرقاً  وجنوباً  شماالً  كلها الحدود ؼلق -
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 .الكوٌت احتبلل عقب المتحدة األمم عن الصادر للقرار السابع الفصل تحت ذلك حصل -

 !ساذج استنتاج من له ٌا -

 :األرض ذرع نواصل عدنا وقد وتابع. متهكماً  صاح   

 .تداركه ٌمكن ال الخطورة بالػ ألمر تبلفٌاً  الحصار فُرض -

 . األمر إلٌه سٌنتهً ما انتظار فً بالصمت فتحّصنت ٌقول؛ لما دهشت   

 حصار فً كله العالم إجماع عن الحدٌث أو القدٌم التارٌخ فً قرأت أو سمعت أن لك سبق هل -

 معٌن؟ شعب

 :كبلمه فً لٌسترسل سؤلنً   

 أو المدٌنة لهذه معروفة حصارات سوى التارٌخ امتداد على ٌحدث لم ألنه ذلك طبعاً؛ تسمع لم -

 .قط مثٌل له ٌسبق لم فؤمر.. الشاكلة هذه على حصار أما... تلك

    ؟سببوال -

 .   بالعدوى نصٌبهم أن من أنفسهم على حرصاً  علٌنا العزلة إحكام: سبب معروؾال -

 :منفعبلً  سؤلنً بؤن وفاجؤنً   

 !  أهذي وتظننً تصدقنً ال أنك واضح -

 وقد بً لٌهتؾ فجؤة توقؾ ابتعد ما إذا حتى. وداع دون ؼادرنً جواباً  أحٌر ال وجدنً وحٌنما   

 :نحوي استدار

ٌّاك -  !أخرى مرة زٌارتً من إ

ٌّر أن باحتمال نفسً مإّمبلً  الحال بطبٌعة زٌارته عن وامتنعت     فٌتصل النهاٌة فً موقفه ٌؽ

 عاصفة" حرب فاندلعت القٌامة قامت أسابٌع مرور فبعد تبددت؛ كلها آمالً أن بٌد بً،

 "!الصحراء
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 ()فرٌد عمران                                                     

كانت الكتب وحدها التً قادت ندٌم إلى التعّرؾ إلى فرٌد عمران؛ فقبلها كان ٌتجّنب الدنو منه    

ٌُعّد واحداً من  لٌس لكونه مصدوراً ال ٌكّؾ عن السعال والبصق فً مندٌله فحسب، بل ألنه كان 

ٌستقر به أبعد المنفٌٌن صٌتاً: اشتهر بؤنه لم ٌترك سجناً من سجون العراق لم ٌمر به قبل أن 

 المقام فً منفى بدرة.

وكان المقهى مركز تجّمع ؼالبٌة هإالء المنفٌٌن: ٌقضون فٌه سحابة نهارهم بالثرثرة بآخر    

أخبار الساعة واإلصؽاء إلى المذٌاع. وكان عدد منهم ٌنهمك بلعب الطاولة والدومٌنو حٌث كان 

ًّ واآلخر أحد رجال األمن  –ٌطٌب لندٌم مراقبتهم وال سٌما حٌنما ٌتوّرط اثنان منهم  أحدهما منف

بمشاّدة كبلمٌة بسبب لجوء أحدهما إلى الؽش فً اللعب؛ فٌتصاٌح االثنان، وقد ٌعمد أحدهما  –

إلى إطباق علبة الطاولة بعنؾ أو ٌبعثر قطع الدومٌنو احتجاجاً، فبل ٌملك ندٌم سوى االنحٌاز 

 رجل األمن. إلى النزٌه منهما فً اللعبة سواء أكان المنفً أم 

على هذه الشاكلة ألؾ ندٌم أن ٌزجً وقته فً المقهى، مبلحظاً واحداً من المنفٌٌن شّذ عن    

زمبلبه بحرصه المبالػ فٌه على االبتعاد عنهم واالنزواء فً أبعد موضع لٌنفرد بكتاب ما. كان 

رة. وكان ضبٌل الحجم، بوجه هضٌم وعٌنٌن معتكرتٌن، ٌمٌل شعره القصٌر الخفٌؾ إلى الشق

ندٌم ٌنسى وجوده النصرافه إلى مراقبة العبً الطاولة والدومٌنو لوال أنه كان ٌلفت األنظار إلٌه 

مرؼماً حٌنما ٌقع أحٌاناً أسٌر نوبة سعال مإلمة تكاد تجهز علٌه؛ فكان ندٌم ٌراقبه بإشفاق وهو 

مندٌله لٌعود بعدها إلى ٌواصل السعال مطّوالً قبل أن تنحسر النوبة عنه إذ ٌعمد إلى مسح فمه ب

 كتابه مواصبلً القراءة فٌه من جدٌد.

 اسمه فرٌد عمران، ٌعّد واحداً من أخطر المنفٌٌن برؼم سمات المرض الؽالبة على هٌبته. -

 أسّر صاحب المقهى إلى ندٌم بهذه المعلومات رداً عن سإال طرحه علٌه، فعاد ندٌم ٌسؤله:   

تلك الكتب التً ال ٌمّل من قراءتها فً زاوٌة مقهاك إذا كان وكٌؾ ٌتؤتى له الحصول على كل  -

 واحداً من أخطر المنفٌٌن كما تقول؟

هإالء المنفٌون أبالسة بهٌبة بشر: لهم وسابلهم الخاصة التً تكفل لهم الحصول على ما  -

 ٌرٌدون برؼم أعٌن الشرطة التً تتعقبهم فً كل خطوة ٌخطونها!

دراسته الثانوٌة. وكان قد مّر عامان على حرمانه من الدنو من مكتبة آنذاك كان ندٌم قد أنهى    

البٌت بعدما أمسك به والده بـ)الجرم المشهود( وهو ٌقرأ فً واحد من الكتب المحظورة، فكانت 

 النتٌجة إؼبلق المكتبة فً وجهه مانعاً إٌاه الدنّو منها.

حٌٌه مبتسماً لحظة مروره به فً المقهى لم تكد تمضً أٌام حتى تنّبه ندٌم إلى فرٌد عمران ٌ   

متخذاً سبٌله بكتابه نحو زاوٌته المعهودة، حتى إذا ما انصرم أسبوع فوجا ندٌم به ٌتوقؾ فً 

مروره به مستؤذناً إٌاه للسماح له بمشاركته فً جلسته حٌث ركن كتابه الذي كان ٌحمله معه 

 على الطاولة المبقّعة بآثار أعقاب إستكانات الشاي.

 أخبرنً صاحب المقهى أنك سؤلته عن المصدر الذي ٌزّودنً بكل هذه الكتب. -
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 قالها فرٌد. واستطرد وهو ٌشٌر إلى اسم مإلؾ الكتاب:   

إنها إحدى رواٌات الروابً الفرنسً أمٌل زوال، وهً، كما ترى، ال تدخل فً خانة الكتب  -

 الممنوعة.

 وماً؛ فؤنا ال أشترٌها بفلسٌن!ال شؤن لً بالكتب الممنوعة وال السٌاسة عم -

 أجابه ندٌم بحسم وهو ٌدقق النظر فً وجهه الشاحب الهضٌم.    

 لعلك معذور فً ذلك؛ فدنانٌر أبٌك اإلقطاعً توّفر لك الرفاهٌة بمعزل عن التوّرط بالسٌاسة! -

 رد فرٌد شافعاً كبلمه بابتسامة خففت بعض الشًء من خشونة ما انطوت علٌه كلماته من   

 مؽزى. وتابع بعد لحظات:

فً وسعً أن أعٌرك قدر ما تشاء من الرواٌات الصادرة ضمن سلسلة "رواٌات الهبلل" وال  -

سٌما الرواٌات البولٌسٌة التً ستمسك بؤنفاسك كما هو شؤن رواٌتً "آرثر كونان دوٌل" "الخٌط 

 الدموي" و"الكلب الجهنمً" مثبلً.

مكابرة أو ال مباالة؛ فندٌم كان ٌتحّرق رؼبة لقراءة هذا النمط بدا اإلؼراء أكثر إثارة من أٌة    

 من الرواٌات بعدما تشّبع بقراءة كتب التراث ورواٌات جرجً زٌدان عن تارٌخ اإلسبلم.

 ولماذا تخّصنً بهذا الجمٌل دون ؼٌري؟ -

 سؤله ندٌم مستنكراً، فرّد فرٌد ضاحكاً وقد خفّض صوته:   

إلى جانبنا؛ فبل ٌضٌرنا فً شًء كسب والء البرجوازٌٌن؛ ألم تسمع لعلنً أحاول بذلك كسبك  -

 بؤنجلز؟ كان بالػ الثراء، إال أن ذلك لم ٌمنعه من أن ٌصبح رفٌق ماركس فً النضال!

لكنك لم تخبرنً بالمصدر الذي ٌزّودك بكل هذه الكتب برؼم أنك مراقب من قبل رجال  -

 الشرطة واألمن!

بقدر ما تعّج هذه المدٌنة الطٌبة بهإالء الزبانٌة من شرطة وأمن ال علٌك صدٌقً الشاب؛ ف -

هناك جنود مجهولون ٌشاركوننا فً تحّمل هّم النفً وذلك بالتخفٌؾ عّنا بوسابل شتى منها 

 تزوٌدنا بالكتب. 

هكذا بدأت صداقة ندٌم لفرٌد، هذه الصداقة التً عمد فرٌد إلى تعزٌزها بإعارة ندٌم رواٌات    

فً الؽالب باتت زاده الٌومً: ٌقرإها تباعاً بسرعة مخٌفة دون أن ٌكّؾ عن سإال بولٌسٌة 

فرٌد، كلما التقاه، عن خاتمة الرواٌة التً ٌكون منهمكاً بقراءتها ٌومذاك؛ فقد كان فً عجلة 

دابمة من أمره: ال ٌكاد ٌشرع فً قراءة الصفحة األولى من أٌة رواٌة حتى ٌتحّرق لهفة لمعرفة 

وٌوم أعاره فرٌد رواٌة دستوٌفسكً "المرابٌة العجوز" احتار فً ما ٌقرأ؛ فعلى  خاتمتها،

النقٌض من الرواٌات البولٌسٌة التً تحتفظ بالسر حتى آخر صفحاتها، كشؾ الروابً فً رواٌته 

تلك عن الجرٌمة وعن دوافعها منذ الفصول األولى؛ وبذلك بات ندٌم فً حٌرة مما ٌقرأ: إذ ال 
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هذه الرواٌة بولٌسٌة، كما أنها، فً الوقت نفسه، رواٌة محورها حصول جرٌمة؛  ٌعقل أن ٌعدّ 

 فكٌؾ له أن ٌصّنفها فً هذه الحالة؟

سإال سارع بطرحه على فرٌد حال لقابهما فً الٌوم التالً، فقضى فرٌد لحظات فً سعال    

ٌّل لندٌم أنه سٌجهز علٌه، حتى إذا ما انحسرت النوبة أجابه وهو ٌم  سح فمه بمندٌله:مإلم خ

أعترؾ بؤننً لم أقرأ هذه النسخة التً بٌن ٌدٌك؛ ذلك ألننً سبق لً أن قرأتها فً ترجمة  -

كاملة صدرت بعنوانها األصلً "الجرٌمة والعقاب"، وكانت ضخمة بمبات الصفحات ولٌست 

على شاكلة هذه الترجمات المختصرة التً تصدر ضمن سلسلة "رواٌات الهبلل"... أمهلنً 

 سبوعاً أو اثنٌن وسآتٌك بتلك الترجمة الكاملة؛ وحٌنها سنتحدث عنها ما طاب لنا الحدٌث.أ

بٌد أن ذلك اللقاء المرتقب لم ٌحصل بسبب حدث استثنابً هّز مدٌنة بدرة على أثر وصول    

ٌّارة التً تقرر أن تبّث عرضها مساء الٌوم نفسه.  السٌنما الس

ٌّارة ال تقد    م عادة إال فً أعقاب أحداث سٌاسٌة بالؽة األهمٌة تحرص وكانت السٌنما الس

السلطات الحكومٌة على تعرٌؾ بسطاء الناس بها والتروٌج لها، وكان الحدث الربٌس الذي توّقع 

ندٌم عرضه تلك اللٌلة ٌتعلق بتسلّم ملكة برٌطانٌا الجدٌدة ألٌزابٌث الثانٌة السلطة قبل أشهر، فً 

 ه التحدٌد. السادس عشر من شباط على وج

كما الحظ ندٌم ذلك  –وكانت هذه العروض السٌنمابٌة تستقطب عادة فضول الناس برؼم أنها    

لٌست أفبلماً روابٌة تستدعً االهتمام قدر ما كانت خلٌطاً من  –فً أكثر من عرض سابق 

أخبار سٌاسٌة وإجتماعٌة تتخللها عروض رٌاضٌة وسباقات خٌول، فضبلً عن اإلعبلن عن 

 ث االبتكارات التكنولوجٌة والدعاٌة آلخر المنتوجات األجنبٌة وما شاكل ذلك.    أحد

وكانت واجهة دابرة البرٌد الواسعة قد أختٌرت كشاشة للعرض؛ فتقاطر الناس إلى هناك    

ٌّاها على  بالمبات مع ؼروب الشمس. وكان صاحب المقهى قد أخرج تخوته كلها موّزعاً إ

وقبل موعد العرض  –المناسبة بالشروع فً توزٌع إستكانات الشاي  الرصٌؾ بادباً استثمار

 لمن ٌحرص على حجز موقع له سلفاً. -المرتقب 

 تمنٌُت لو كان فرٌد ضمن الحاضرٌن لكً )ٌتمتع( بتتوٌج ملكة الدولة التً ٌناصبها العداء! -

ولته، فؤجابه هذا أسّر بها ندٌم متهّكماً إلى صاحب المقهى لحظة وضع إستكان شاي على طا   

 وقد أخذ السإال على محمل الجد:

وكٌؾ ٌحضر وهو ملزم بؤن ال ٌكون خارج البٌت مع ؼروب الشمس والتوقٌع فً سجّل  -

 الشرطة؟

وكان اللؽط فً تصاعد مستمر بمضً الوقت؛ إذ لم ٌقتصر الحضور على قاطنً المدٌنة    

ٌّم فحسب، بل شمل حشود الفبلحٌن الموزعٌن فً القرى الم جاورة. بٌد أن الصمت سرعان ما خ

لحظة انصّبْت، مع دفقة موسٌقى، حزمة ضوء على واجهة دابرة البرٌد مصدرها جهاز العرض 

المنتصب فوق السٌارة. وأخذت الصور تتبلحق حٌث الح أحد شوارع لندن وقد ؼّص بجمهور 

من  -التً سبق لندٌم أن قرأ الكثٌر عنها  –مترّقب. وسرعان ما ظهرت العربة الملكٌة المذّهبة 
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ٌمٌن الشاشة تسحبها ثمانٌة خٌول مطّهمة، ٌعتلً صهواتها فرسان إنكلٌز بكامل زٌنتهم. وظهر 

وجه الملكة الشابة الجمٌل ٌمؤل نافذة العربة وهً تحًٌ المحتفٌن بها بإبتسامة فاتنة تصحبها 

 حركة رشٌقة من كفها الؽارقة بقّفاز أبٌض.

ً تلك اللحظة جفل ندٌم على صوت ٌرتفع، من وسط الحشد المتطلّع إلى الشاشة، ٌهتؾ ف   

بسقوط االستعمار، ومعه مرقت حصاة صافرة فً الهواء قبل أن ترتطم بواجهة دابرة البرٌد 

 التً سرعان ما أُمطرْت بسٌل من الحصى على وقع هتافات جماعٌة مناوبة للبرٌطانٌٌن!

بعدما قطع جهاز السٌنما العرض، وبدا ذلك حافزاً مضافاً إلى التحدي؛  وكان الظبلم قد ساد   

فقد ازداد الهتاؾ بسقوط االستعمار ارتفاعاً، ومعها أّزت أولى الرصاصات. وكانت الصرخات 

وكلمات االحتجاج قد أخذت تنطلق من الحشود وهً تتراجع متبلطمة وكل واحد ٌبحث لنفسه 

 عن مبلذ. 

 بالداخل؛ فرّد الشرطة واألمن على ما ٌحصل لن ٌتؤخر طوٌبلً! ندٌم بٌك.. تحّصن -

أهاب صاحب المقهى بندٌم ناصحاً؛ فمرق داخبلً مع آخرٌن كانوا قد سبقوه بالتحّصن هناك.    

ومن الخارج ظلت أصوات الرصاص وصرخات الهاربٌن فً كل اتجاه تتردد بعض الوقت قبل 

 أن ٌعّم الصمت.

 تعاونٌن مع المنفٌٌن!ما حدث هو من فعل الم -

 سمع ندٌم صوتاً ٌرتفع فً ظبلم المقهى، وسرعان ما أعقبه آخر:   

ذلك أمر مإكد؛ فتْركهم أحراراً فً تجوالهم فً المدٌنة ساعدهم على عقد صبلت مع العدٌد  -

 من المتعاطفٌن معهم.

مدٌنة واضطرار وتذّكر ندٌم ما حصل قبل عامٌن على أثر رفض دفن ذلك المنفً فً مقبرة ال   

 رفاقه إلى دفنه فوق ذلك التل المحاذي لسور المدرسة الخارجً.

 ٌبدو أن ما ٌحصل اللٌلة أخطر بكثٌر، ومن المإكد أنه سٌسفر عن اعتقال العدٌدٌن!   

صباح الٌوم التالً تقاطر الجٌران على ندٌم، لحظة وقوفه دقابق عند باب الحدٌقة، منببٌن إٌاه    

اعتقالهم، حتى إذا ما قارب النهار على االنتصاؾ فوجا بباب بٌتهم ٌدّق وبرجل بؤسماء من تّم 

 أمن ٌرجوه )التفّضل( للمثول عند ضابط األمن!

 وما شؤنً أنا بضابطك؟ أال ٌحتمل أن تكون قد أخطؤت فً العنوان ٌا هذا؟ -

وحٌنما علم  صاح ندٌم بالرجل مقّرعاً. وكان أبوه قد حضر على صراخه ساببلً عما ٌجري؟   

باألمر طلب من الرجل العودة إلى السراي معاهداً إٌاه أنه سٌصل إلى هناك فً أعقابه مصطحباً 

 ابنه، فؽادره الرجل وهو ٌقول بكل احترام: 

 تؤمر إسكندر بٌك. -

 وصاح ندٌم منفعبلً حال انصراؾ رجل األمن:   
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 ولماذا تصحبنً إلى هناك ٌا أبً؟ ما شؤنً أنا بما حدث؟ -

منذ رأٌت الكتب تنهال علٌك بشكل ٌومً أدركت أنك بصدد تورٌطً بؤمر ما سٌسبب فً  -

االنتقاص من هٌبتً... هٌا استبدل مبلبسك وانتظرنً رٌثما استبدل بدوري مبلبسً لنذهب إلى 

 السراي. 

ولم ٌمِض سوى دقابق حتى تقّدم األب ابنه مؽادراً البٌت وقد ارتدى أفخر مبلبسه معتمراً    

طربوشه األحمر، ورابحة عطره تفوح من حوله. اتخذ االثنان سبٌلهما نحو السراي حٌث كان 

الماّرة وأصحاب الدكاكٌن والمخازن ومحبلت البقالة ٌهّبون واقفٌن على امتداد الشارع، محٌٌن 

إٌاهما باحترام وقد ارتسمت فً أعٌن معظمهم نظرات فضول وترّقب وكؤن كل واحد منهم 

ن كٌفٌة تمّكن أكبر وجهاء المدٌنة من التنّصل من هذا المؤزق الذي وضعه ابنه ٌسؤل نفسه ع

 فٌه!

أتبلحظ كل هذا التبجٌل واالحترام اللذٌن ٌبدٌهما لنا هإالء المتراصفون على جانبً الشارع؟  -

ثق ٌا بنً أنهم ٌتحّرقون لهفة لرإٌتنا مهانٌن ذلٌلٌن على أٌدي الشرطة لٌنالوا مّنا بدورهم ال 

 لذنب اقترفناه سوى أن هللا فّضل علٌنا بما حرمهم منه!

تكلّم إسكندر بٌك دون أن ٌلتفت نحو ابنه، فسارع ندٌم ٌإكد أنه ال شؤن له بما جرى لٌلة    

 البارحة من قرٌب أو بعٌد، فعاد األب ٌخاطبه مواصبلً التحدٌق إلى بعٌد:

موضوع شرٌطة ان تعاهدنً على تجّنب دعك من هذا الكبلم واسمعنً جٌداً: سؤتكّفل بؽلق ال -

 تورٌطً بمواقؾ مماثلة فً المستقبل.

وشّق االثنان سبٌلهما، عند باب السراي، وسط عشرات تجّمعوا هناك ممن ألقً القبض على    

أبنابهم أو أقاربهم على أثر ما حصل البارحة. وأهاب األب بابنه، قبل أن ٌدخل إلى إحدى 

 ه رٌثما ٌتفاهم مع ضابط األمن.الؽرؾ، طالباً منه انتظار

وعلى مدى الدقابق التً قضاها ندٌم فً وقفته، موازناً ثقله على رجلٌه بالتناوب، راقب بقلق    

رجال األمن وهم ٌتعاقبون فً دخول السراي مصطحبٌن شباباً سرعان ما كانوا ٌودعونهم ؼرفة 

فٌن ٌتزاحمون على نافذتها "التوقٌؾ" القابمة فً الجانب اآلخر حٌث كان عشرات الموقو

الوحٌدة محاولٌن اإلطبلل منها دون أن ٌبخلوا على ندٌم بؤقبح النعوت التً كان من ضمنها 

 )بزر الجكلٌت(!

 تفّضل ندٌم بٌك. -

تنّبه ندٌم على صوت شرطً وهو ٌدعوه إلى دخول الؽرفة التً سبق ألبٌه أن دخلها، فتوّجه    

ه وقد ارتفع وجٌب قلبه. وأمامه الحظ ضابط األمن متصّدراً إلى هناك وهو ال ٌكاد ٌبصر سبٌل

مكتبه العرٌض المثقل بسجبلت وجهاز هاتؾ، وقد جلس والده على كرسً إلى ٌمٌنه، تعلو 

 رأسٌهما صورتا ولً العهد األمٌر فٌصل والوصً على العرش األمٌر عبد اإلله.

ًّ .. تمنٌُت لو أن أستقبالً إٌاك  - جرى فً ظرؾ آخر.. لكن ما العمل لمن أهبلً بالبٌك الفت

 تحّكم برأسه طٌش الشباب؟!
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كلّمه ضابط األمن بقسوة. وتابع وقد دفع نحوه عبر المكتب سجبّلً مفتوحاً على إحدى    

 الصفحات:

 وقّع هنا.. وحذار أن تضطرنً إلى استدعابك فً المستقبل للتوقٌع مرة أخرى.. أتسمعنً؟ -

 التوقٌع على الصفحة المنشودة، والده ٌنوب عنه فً الرد:وسمع ندٌم، وهو ٌسارع ب   

 فلٌثق جنابكم أن ابنً لن ٌعٌد التوقٌع فً هذا السجّل كرة أخرى؛ وأنا الضامن لكم ذلك. -

ونهض أبوه مصافحاً الضابط مكرراً له شكره. وفً مرورهما قرب ؼرفة التوقٌؾ تناهت    

 دهم الساخرة:صرخات االحتجاج إلى سمعه تخللتها كلمات أح

 تٌتً تٌتً مثل ما رحتً جٌتً! -

وفً الطرٌق عاد أبوه ٌحّذره من تكرار األمر، وحٌنما أّكد ندٌم براءته مما جرى البارحة    

ٌّة  قاطعه األب محدثاً إٌاه عما أخبره به ضابط األمن بشؤن تحقٌقه الذي أسفر عن اكتشاؾ خل

فً تشكٌلها من أبناء المدٌنة وعدد من فبلحً  للحزب الشٌوعً كان المنفً فرٌد عمران قد نجح

ٌّة ُعّد ندٌم أحد مناصرٌها!  القرى المجاورة، خل

 ال صحة لذلك؛ فؤنا ال علم لً بهذا األمر! -

 رد ندٌم مستنكراً، فزجره األب دون أن ٌلتفت إلٌه:   

 وهل ظننَت أن هذا الشٌوعً المسلول كان ٌعٌرك كل تلك الكتب لوجه هللا؟! -
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                                            (٘) 

هكذا جرت األحداث التً سبقت عودتً بؤسرتً مجدداً إلى مدٌنة بدرة الجباً هذه المرة بسبب    

اندالع "عاصفة الصحراء"، حٌث كلّفتنً بتول بضرورة السفر إلى بؽداد للبحث عن ندٌم على 

أثر شٌوع أنباء تشٌر إلى هرب النزالء من مستشفى الرشاد بعدما استحالت الحٌاة فٌه. وكانت 

على سٌارة رضً ة فً حدود الحادٌة عشرة ضحى لحظة وصولً إلى بؽداد وعثوري الساع

 سابقها بإٌصالً إلى العنوان المنشود. 

احمد ربك للقابك إٌاي؛ ذلك ألنه ما من سابق كان سٌجازؾ، والطابرات األمرٌكٌة قد تؽٌر  -   

بك إلى هذه المنطقة  فً أٌة لحظة برؼم هذا الجو العاصؾ، بسلوك شوارع ؼٌر معّبدة للوصول

 النابٌة!

حشود مخلّفاً ورابً ضجة لسٌارته المقعد الخلفً  السابق لحظة تهالكُت على خاطبنً   

المسافرٌن فً كراج النهضة؛ فاستعذُت باهلل وقد تذّكرُت توّرطً بمشادة كبلمٌة مع السابق الذي 

تحّصن بالصمت هذه المرة حملنً بسٌارته فً هذه الطرق نفسها فً رحلتً السابقة؛ فقررت ال

ٌُحمد عقباه، بٌد أن السابق بقً،  ٌشكك  ،على مدى الوقت الذي استؽرقته رحلتناتجّنباً لما ال 

 نزالبه.من  قد ٌكون أخلًاً أن المستشفى، كما ٌشاع، مإّكدبجدوى رحلتً إلى هناك 

 هل أنت متؤكد مما تقول؟ أم أن كبلمك ال ٌتخطى الظن والتخمٌن؟ -

 مستاء وقد فاض بً الكٌل، فصاح فً محاولة لبٌمة منه لئلجهاز على آخر آمالً:   سؤلته   

عمً أي ظن وتخمٌن وأنا خٌر العارفٌن بما جرى فً هذا المستشفى البابس؛ فبٌتً ٌقع على  -

 ُبعد بضعة شوارع منه؟! 

ة، وأردؾ، وسٌارته تسٌر بؤقصى سرعتها وسط الجو العاصؾ، معززاً كبلمه، هذه المر   

 بذكر شواهد عما جرى. وختم حدٌثه الطوٌل بقوله:

حتى أن األطباء ومساعدٌهم  ماتوا بسبب انعدام الخدماتٌقال إن العشرات من المرضى  -

 عجزوا عن إٌجاد األماكن البلزمة لدفنهم! 

ن وأنا أتزحزح فً المقعد سعٌاً منً للتخلّص عبثاً من عٌنٌه الجاحظتٌن اللتٌن كا قلُت بعناد،   

 ٌتابع بهما حركاتً وسكناتً من خبلل المرآة الداخلٌة التً تعلو رأسه:

ٌّة  - ال بّد من وجود شخص ما هناك: طبٌب، موظؾ صحً، كاتب.. ال بّد من وجود جهة معن

 بهذا األمر فً الوسع مراجعتها عند الحاجة.

ٌّة بهذا األمر؟ هل أنت جاد فً كبلمك هذا؟  -  وجود جهة معن

ساخراً، وأردؾ وهو ٌحاول أن ٌتخطى سٌارة كانت تسٌر أمامه ببطء قاتل برؼم  ردد كبلمً   

 أن الشارع كان خالٌاً:

ٌّة هذه التً ستسؤلها والدنٌا، كما ترى، مقلوبة وكؤن القٌامة قامْت؟!  -  عمً أٌة جهة معن
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فً حدٌث وواصل كبلمه الؽاضب، وعٌناه الجاحظتان تبلحقاننً بنظراتهما فً مرآته اللعٌنة،    

طوٌل تخللته إشارات من سبابته نحو األعلى فً دعوة منه ألتنبه لعصؾ الرٌح. وكان الؽبار قد 

بلػ من كثافته أنك ال تكاد تبصر أبعد من بضعة أمتار منك؛ حتى أن معالم الشوارع من حولً، 

من محبلت وبٌوت وعمارات، كانت تظهر بصورة ؼرٌبة توحً لً بؤننً أجتاز شوارَع 

 لًة فً مدٌنة أدخلها أول مرة ال مدٌنة بؽداد!مجهو

ٌّع العقبلء، وسط كل هذه المحن والكوارث، عقولهم؛ فكٌؾ ٌكون األمر مع  - عمً لقد ض

 المجانٌن؟

أنهى السابق حدٌثه الطوٌل، فؤجبته بؤكثر الكلمات بروداً مردداً، بعدوى منه، كلمة )عمً(    

 التً كان ٌبالػ فً تكرارها:

فر لئلنسان من أن ٌتفقّد أحوال أقاربه ومعارفه فً األهوال والمحن برؼم كل شًء؛ عمً ال م -

 ألسنا بشراً؟

 ألسنا بشراً؟.. نعم وثلت أنعام!! -

عاد السابق ٌردد كلماتً بطرٌقته الساخرة لٌستؽرق من جدٌد فً )منلوج( لم أفقه منه سوى    

كلمة )عمً( التً كانت تطفو على السطح من حٌن إلى آخر. وكنا قد اقتربنا من المكان 

حٌث برك المٌاه اآلسنة فطالعتنً المشاهد نفسها التً تؤّملتها بٌؤس فً رحلتً السابقة  ؛المنشود

ط بالشوارع المحّفرة المملوءة بالمطبات، وثمة تبلل من األزبال تلوح هنا وهناك، فضبلً عن تحٌ

أبقار سارحة وحمٌر مشدودة إلى عربات نفط، وأطفال لم ٌمنعهم الجو العاصؾ من أن 

 ٌتراكضوا حفاًة وسط أسراب الدجاج.

 وصلنا. -

. وأشار المدٌد محاذاة سور المستشفىأعلن السابق بطرٌقة احتفالٌة ساخرة وهو ٌقود سٌارته ب   

إلى تّل فً الجانب اآلخر من الشارع قال إن مقبرة لؤلطفال تمتد خلفه فضبلً عن مجمع لهٌاكل 

 السٌارات المهملة. وكان ثمة برج ٌطل علٌنا ألحد معامل الطابوق.

 انظر!.. هل تؤكدَت اآلن أنك جبَت متؤخراً؟ -

الشاهقة التً ة حجرٌمشٌراً بحركة من ذقنه نحو البّوابة ال قالها السابق وهو ٌوقؾ سٌارته   

 توّسطها الباب الصؽٌر الذي كان قد ُحّطم!

ه بعنؾ، وفتح صندوقها لٌلتقط منه مفّك صاموالت ضخماً وراءوؼادر سٌارته صافقاً بابها    

 وهو ٌقول:

 ال أملك سبلحاً ؼٌره للدفاع؛ فضربة سدٌدة منه تنٌخ ثوراً فً موضعه! -

 وما حاجتنا إلى سبلح؟ فنحن لسنا بصدد الدخول فً ساحة معركة، بل مستشفى ال أكثر! -
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سؤلته مستنكراً والرٌح العاصفة تكاد تجرفنً شؤنها مع عشرات األكٌاس الببلستٌكٌة    

 واألوراق المتطاٌرة هنا وهناك، فؤجابنً وهو ٌهّز مفكه العتٌد تحت أنفً: 

 )الشّماعٌة( ال حدٌقة الزوراء!... أنسٌت ذلك؟عمً إنه مستشفى المجانٌن  -

ي أوضح السابق أنه تحطم على أٌدي اللصوص الذٌن ذالالمابل جانباً وٌنا الباب وتخطّ    

 ة:رهاجموا المستشفى. وعلّق بمرا

ٌّل وجود ناس عقبلء ٌهاجمون مستشفى ٌؤوي ناساً فقدوا عقولهم ألجل السرقة!.. أتسمعنً  - تخ

 السرقة ال أكثر!!ٌا أستاذ؟ ألجل 

كانت ؼرفة االستعبلمات خالٌة وقد تهّشمت زجاجات نوافذها المشرعة؛ فدخلنا دون أن و   

امتدت أرض معشبة تخللتها أشجار شبه متٌّبسة توّزعْت بٌن الٌوكالبتوس ٌعترضنا أحد حٌث 

بحمٌة والرمان التً تساقطت أوراقها فضبلً عن شجٌرات اآلس، وهنا وهناك كبلب ضالة تنبش 

 فً النفاٌات المبعثرة فً كل موضع.

 انظر .. هناك شخص منشؽل بعمل ما قرب السور. -

قالها السابق وهو ٌشٌر بالمفّك إلى رجل بدشداشة وطاقٌة وقد انهمك بحّش العشب فً طرؾ    

كان كهبلً فً حدود األربعٌن من عمره، شّد أذٌال ثوبه المبقّع إلى مهمل من األرض العراء. 

ه وقد قرفص وسط بساط من األعشاب الصفر المتٌبسة التً كان ٌحّشها بمنجله مكّوماً حزام

 إٌاها فً عباءة صوفٌة مفروشة بالقرب منه.

 .تبحثان عن أحد النزالءمن المإكد أنكما  -

تساءل الرجل لحظة دنونا منه وقد نهض ماّداً إلٌنا ساعده عوضاً عن كفه المتسخة لٌصافحنا    

 . "ؼافل"مه معّرفاً باس

 نزٌل اسمه ندٌم إسكندر.أبحث عن نعم...  -

 أجبته وقد انتعشْت آمالً، فعلّق ؼافل وهم ٌتؤملنً بنظرة شاردة:      

ٌُعرؾ باسمه الحقٌقً؛ إذ ٌكفٌه أن ٌتخطى أهله البوابة الخارجٌة داخلٌن  - خالً ما من نزٌل هنا 

عرؾ باالسم الذي سٌشتهر به بٌن زمبلبه: به لٌتوّجب علٌه نسٌان اسمه؛ ذلك ألنه سرعان ما ٌ

 الطوٌل أو القصٌر أو األشول أو أبو قمبورة وما شاكل ذلك. 

 واستطرد، وقد قرفص من جدٌد مواصبلً مهمته بحماسة :   

 .األٌام األولى للحربوعلى كل حال لن تقعا على بؽٌتكما؛ فالمستشفى فرغ من النزالء منذ  -

ه معترضاً برؼم أن ما قاله الرجل جاء مطابقاً لما ردده على سمعً وفوجبت بالسابق ٌنبري ل   

 على مدى الوقت الذي استؽرقته رحلتنا إلى هنا؛ فقد صاح وهو ٌنقل المفك من ٌد إلى أخرى:

 عمً على مهلك ال )تظلّمها( علٌنا! -
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 ها :فؤجابه ؼافل بكل هدوء وهو ٌتفنن فً طرٌقة حش العشب بضربات خاطفة لن ٌجارى فٌ   

 خالً هً )مظلّمه( باألساس وال شؤن لً بذلك. -

واسترسل الرجبلن فً جدال طوٌل حول ما جرى منذ لٌلة السابع عشر من كانون الثانً    

حرصا خبلله على تطعٌمه بكنٌتً )خالً( و)عمً(. وسرعان ما انفرد ؼافل بالكبلم فمضى 

عن فوضى ما حدث بعدما لم تعد ٌتحدث، وهو ٌواصل حّش العشب بضربات متقنة من منجله، 

الحٌاة ممكنة فً المستشفى وال سٌما بعد انقطاع الكهرباء والماء فضبلً عن عدم وصول 

 األرزاق. 

 وتابع مشٌراً بمنجله إلى ساقٌة جافة تشقق مجراها:   

لقد أضطر النزالء إلى اللجوء إلى برك المٌاه الملوثة الراكدة فً هذه الساقٌة وفً ؼٌرها  -

 .إلرواء عطشهم

بدا ما تحدث به ؼافل مبعث ٌؤس مطبق آمنت معه باستحالة العثور على أثر لندٌم إسكندر؛    

فشكرته وأنا أوّدعه راجٌاً السابق أن ٌعود بً، فتقدمنً هذا دون أن ٌكؾ عن لومً ألننً لم 

 أصّدقه حٌن صارحنً باستحالة العثور على صاحبً.

 هة معٌنة قد تساعدك فً هذا األمر؟ألم أإكد لك استحالة وجود ج -

 تساءل وهو ٌضرب بالمفك جذع شجرة ٌوكالبتوس عمبلقة صادؾ مرورنا بها.   

                                              *** 

وقد أوشك النهار على االنتصاؾ، فعرّجُت، قبل التوّجه إلى البٌت، على  ؼادرُت السٌارة   

التً بدْت، بسبب الحرب، هادبة تكاد تخلو من زحام المتبضعٌن الذي كان  "الشورجة"أسواق 

من سماتها المعروفة. انزوٌُت على أحد تخوت مقهى صؽٌر، وانصرفت إلى تناول وجبة 

مشوٌات مصحوبة برشفات شاي متؤّمبلً الساحة الواسعة، المحاطة بالعبلوي والفنادق والمخازن 

ها ثبلث أو أربع بسطات فضبلً عن بضع عربات لباعة ومحبلت البقالة، وقد توّزعت فٌ

متجّولٌن، وثمة متسّول كان صوته ٌؤتٌنً من موضع ما وهو ٌردد كلمات االستعطاؾ المعهودة 

 بإلحاح، داعٌاً كل عابر سبٌل إلى التكّرم علٌه بنزر من )مال هللا(. 

ن أفراد أسرتً، ٌعقبه نهار فّكرُت بؤن لٌلة موحشة ستكون فً انتظاري فً بٌتً الذي خبل م   

ًّ استثماره بالمرور بالمصرؾ لؽرض سحب آخر مدّخراتً قبل العودة إلى بدرة وإببلغ  عل

 بتول بالنبؤ المحزن.

وفً سٌارة األجرة التً حملتنً إلى جانب الكرخ زاد السابق من تعكٌر مزاجً حٌن أخبرنً    

إذ ٌحرصون عادة على أن ٌنّكدوا على  بؤن األمرٌكان ٌوّفرون جهدهم لما بعد ؼروب الشمس؛

 الناس لٌلهم الطوٌل بشتى فنون القصؾ التً ال تبقً وال تذر.

إلى إحدى المدن الحدودٌة بؤسرهم بدا شارعنا شبه خاٍل بعدما ؼادره معظم قاطنٌه لٌلجؤوا    

 :البعٌدة، وأطّل جاري المصري بوجهه الشاحب من باب بٌته مرحباً بعودتً، ساببلً بقلق
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 أماْل العٌاْل فٌن ٌا أستاذ؟  -

 طمؤنته علٌهم، وأخبرته بؤننً سؤؼادر بؽداد مجدداً ٌوم ؼد، فعلّق بحزن:   

 العٌشْه بؤْت وحشه ٌا أستاْذ والبٌوْت بتخلو ٌوْم بعْد ٌوْم من الِكران. -

 واسٌته ببضع كلمات وأنا أوّدعه، مبلحظاً حدٌقتً الصؽٌرة وقد تشققْت أرضها عطشاً؛   

ٌّب أملً؛ فالماء كان مقطوعاً، وكذلك كان شؤن الكهرباء  فسارعُت بفتح الصنبور الذي خ

والهاتؾ؛ فلحظة دخولً البٌت عمدُت، بحركة تلقابٌة، إلى كبس زر النور الذي لم ٌفِض إلى 

 نتٌجة، وكذلك كان شؤن الهاتؾ: لم تصدر عنه نؤمة لحظة رفعُت السماعة.

ار فً القٌام بجولة شملت البٌت بطابقٌه حٌث الكتب كانت تلوح استثمرُت ضوء أواخر النه   

فحسب، بل فً كل  ويالعل ابقلً أٌنما توجهت لٌس فً المكتبة التً تشؽل أكبر ؼرؾ الط

 موضع.

كان كل شًء على حاله خبل طبقة ؼبار تتصاعد مع أدنى لمسة. وفً المطبخ كانت الثبلجة    

الكهرباء ستكون فً مقدمة أهداؾ األمرٌكٌٌن التً  مشرعة الباب؛ فقد أدركْت زوجتً أن

ٌفترض بهم ضربها؛ فعمدْت إلى إفراغ الثبلجة من محتوٌاتها وترك بابها مفتوحاً. نبشُت فً 

الرفوؾ والخزانات طوٌبلً ألفوز بكٌس مكّسرات عدت به إلى الصالة عودة الظافر بكنز وقد 

ٌُفتر  ض بً االستؽناء عنها.       اطمؤننت إلى أنه سٌعّوضنً عن وجبة عشاء 

مع اشتداد الظبلم؛ فتداخل دوي  -كما تنبؤ سابق سٌارة األجرة  -وكان القصؾ قد بدأ    

االنفجارت مع عوٌل سٌارات اإلسعاؾ على مدى ساعات كنُت قد أحكمت خبللها من لؾ 

ٌة لحظة الؽطاء حول جسدي وكؤننً أنا وبٌتً مستهدفان بكل تلك ضجة، وأننً قد أجفل فً أ

 على إحدى القذابؾ وقد فّجرْت كل ما حولً.

كانت صافرات اإلنذار قد فقدت دورها المتوقع فً التحذٌر؛ ذلك ألنه بات من المستحٌل    

التمٌٌز بٌن العوٌل الذي ٌنذر بقرب حصول ؼارة والعوٌل الذي ٌعلن عن انتهابها، وكانت 

 عد انتهاء ؼارة هّزِت األرض من تحتً هّزاً! المدافع المضادة للجو تمارس مهمتها فً الؽالب ب

؛ فسبق لً أن مررت بحاالت مماثلة أثناء الحرب الطوٌلة مع إٌران    ًّ  ،لم ٌكن األمر جدٌداً عل

والسٌما فً الفترة األخٌرة منها حٌنما شرع الطرفان فً قصؾ المدن، فكنُت أجد العزاء آنذاك 

جمل ذكرٌاتً، وكان لبتول النصٌب األوفر منها؛ بتجاهل ما ٌجري من حولً وذلك باستعادة أ

على  -فً بٌتنا القدٌم فً بدرة  -فكنت أستعٌد ذكرى تلك اللٌلة البعٌدة حٌنما جفلُت من نومً 

 أمر ما لم أعرؾ ما هو على وجه التحدٌد!

ٌّلتً تكّفلْت، بعد مرور     كل هذه ترى أحدث ما حدث بالطرٌقة التً أتذكرها اآلن؟ أم أن مخ

، بإضفاء أجواء )درامٌة( على األمر؟ ما أتذّكره اآلن هو فزعً مقروناً بحٌرتً مما األعوام

ًّ وسط الظبلم الدامس فاؼراً فمً بببلهة فً انتظار أن ٌجلو األمر  أحسسُت به؛ فطرفُت بعٌن

على حقٌقته. وسرعان ما تؤكدت من وجود كابن ما وقد تسلل تحت لحافً؛ فكان رد فعلً 

 رورة اإلسراع بإطبلق صرخة تحذٌر:المباشر ض
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 فؤرة!! -

لكننً عمدت إلى كتمان صرختً دون أن أعرؾ السبب. أٌعود ذلك إلدراكً المبّكر بؤن تلك    

الصرخة قد تسبب بحدوث فضٌحة فً بٌت ٌؽّص بحشد من أفراد أسرتً المستسلمٌن للنوم على 

 األرض وقد التّؾ كل واحد منهم بؽطابه؟

وري وأنا أزدرد لعابً بصوت مسموع؛ فالتقٌت ٌداً دافبة... خمسة أصابع مددُت ٌدي بد   

أطبقْت على كفً برجاء.. بتوسل. كانت حركة خرساء، لكنها تستجدي الصمت فً دعوة مبّطنة 

للمزٌد من المتعة!... لم تكن ؼٌر ٌد بتول، قرٌبتً التً اعتادت النوم بجواري، على ُبعد أشبار 

ألفت، منذ وفاة أمها، القدوم إلى بٌتنا كلما كان والدها بصدد التوّجه إلى منً فقط.. بتول التً 

 بؽداد فً إحدى رحبلته التجارٌة.

حررُت ٌدي من تلك الكؾ المتوّسلة بحركة حاسمة.. وتركُت أصابعً تزحؾ على امتداد    

ت تمسك ساعد بتول فً رحلة فضول مجهولة الهدؾ، فاذا بً أفاجؤ بٌد بتول الدخٌلة وقد عاد

بكفً بإحكام لتقودها بإلحاح إلى فتحة ثوبها حٌث انؽمرْت أصابعً بسخونة نهد متعطش للضّم 

والشّد!!... وكان لهاثً قد تصاعد دون أن أدرك حقٌقة ما ٌجري؛ فتلك كانت أول مرة ألمس 

 فٌها نهداً حقٌقٌاً ٌصرخ بالرؼبة!

ٌعترض سبٌلها قبل أن تنقّض على  وكانت بتول قد عادت تقحم ٌدها تحت لحافً لتزٌح ما   

الهدؾ المنشود بحركة حاسمة ال خبلص منها.. قبضْت علٌه وهو فً ذروة توتره.. وأخذْت 

تخّضه بحركات مجنونة وكؤنها تحاول أن تقلعه من موضعه، فحاولُت عبثاً كتم أنفاسً وفً 

ّؾ عن تحرّكها جٌبة وذهاباً ظنً أننا تسّببنا فً إٌقاظ النابمٌن كلهم.. وكانت تلك األصابع ال تك

ٌرافقها صدور همس مبهم.. كلمات مصحوبة بنشٌج مكتوم. وفجؤة أحسسُت بانفجار ما ٌحدث 

فً أحشابً.. انفجار مصحوب بلذة محمومة لم أتذوق مثلها من قبل قط ومعها انطفؤ كل شًء 

على اإلمساك وقد امتؤلت بشعور اشمبزاز مفاجا أّدى بً إلى إبعاد تلك األصابع المصّرة 

بصٌدها .. أبعدتها .. أبعدُت تلك الٌد الدخٌلة بعنؾ وقد تفاقم شعوري باالشمبزاز.. وكنت على 

استعداد ألصرخ هذه المرة بؤعلى صوتً ال بسبب فؤرة، بل بسبب أنثى تكبرنً بثبلث أو أربع 

 ى األبد!!وقد اؼتالْت طفولتً إل -أنا الذي كنت فً حدود الثالثة عشرة من عمري  -سنوات 
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 )قتلَت أباك!(                                        

 

ًّ فرٌد عمران؛ فمنذ عودتهما     كان ما ٌإلم ندٌم ٌقٌنه أن أباه لم ٌؽفر له عبلقته العابرة بالمنف

من السراي، فً ذلك الٌوم المشهود، أٌقن أن ثمة شرخاً حصل بٌنهما ال سبٌل له إلى ردمه؛ فقد 

ٌة ؼٌر بات والده ٌراقبه بعٌن متشككة؛ ٌستعٌن بؤمه أحٌاناً للسإال عنه وعن تحركاته الٌوم

ذكرى مضٌبة فً حٌاته  –مدرك أن فرٌد عمران كان قد أمسى عند ندٌم محض ذكرى عابرة 

ٌستعٌدها بؤسى حٌنما كان ٌتصفّح رواٌة "المرابٌة العجوز" التً بقٌت فً حوزته بعدما انتهى  –

 فرٌد إلى مصٌر مجهول: ٌحرص على أن ٌعٌد قراءتها من حٌن إلى آخر. 

ففجؤة بات  آنذاك كان ندٌم قد أصبح مؤخوذاً بؤمر جدٌد كان السبب المباشر الصطدامه بؤبٌه:   

مؤخوذاً بتتبع أمور جرْت فً مدٌنته فً الماضً كان نصٌبها التجاهل واإلهمال مثل أخبار 

المنتحرٌن، وحكاٌات األشقٌاء والمجانٌن، وجرابم القتل التً رّوعِت المدٌنة، وقصص النساء 

لمشبوهات البلبً ٌتعاطٌن البؽاء سراً. وكانت هناك أٌضاً أحبلمه، أو األدق كوابٌسه التً كانت ا

 تنّؽص علٌه نومه!

بتلك األمور دون أن ٌمنحها بؽبلؾ أسود وكان قد عمد، بكل جّدٌة، إلى ملء صفحات دفتر    

ات المتوفرة فً مكتبة الصٌؽة الروابٌة المتعارؾ علٌها؛ فبرؼم أنه سبق له أن قرأ أؼلب الرواٌ

، بٌد أنه لم فضبلً عن الرواٌات البولٌسٌة التً أعاره إٌاها فرٌد على مدى عبلقتهما العابرة أبٌه

ٌكن قد أتقن صٌاؼة األحداث بالطرق الروابٌة المؤلوفة؛ وما كتبه فً الدفتر بدا خلٌطاً متنافراً 

 من كل تلك األمور. 

فحات عدٌدة من دفتره؛ إذ إنه عمد إلى ذكر أسماء من وكانت حوادث االنتحار قد شؽلت ص   

أنتحر فً مدٌنة بدرة وكٌفٌة حصول ذلك، مكتشفاً تقارب عدد المنتحرٌن من الرجال إلى 

المنتحرات من النساء. وكان الرجال ٌتخذون أسلوب شنق أنفسهم فً الؽالب على العكس من 

 النساء البلبً ٌفّضلن إحراق أنفسهن بالنار!

لٌزور بٌت  "بدرة القدٌمة"الفضول قد دفع به، ذات ٌوم، إلى اجتٌاز وادي الكبلل نحو  وكان  

برعاٌتها وهم  محٌطة إٌاهاحتفت أسرة المنتحر بمقدمه ف ،منتحر كان ٌمت إلٌهم بصلة قربى

، تاركٌن إٌاه ٌدخل إلى الحجرة التً شنق الرجل فٌها "العلوٌة"و "إسكندر بٌك"ٌنادونه بابن 

ٌّة الحبل كانت ال تزال معلقة ب نفسه حٌث  عوارض السقؾ.واحد من بق

ندٌم الؽرفة تكون مظلمة، ال ضوء ٌؤتٌها إال من كّوة فً أعلى أحد الحٌطان، فرفع  تِ دكا   

عن سر اإلبقاء على هذا الجزء من نفسه  ساببلً  ،وجهه ٌنظر باستؽراق إلى ذلك الحبل المتؤرجح

 لمنتحر كلما وقعت أبصارهم علٌه!الحبل الذي ال شك أنه ٌذّكرهم با

ٌّبلً جسد المشنوق المدلّى منه، وكٌؾ أن زوجته ؤخوذوبقً دقابق ٌتؤّمل م    اً ذلك الحبل، متخ

كانت أول من وقع بصرها علٌه حٌنما دخلت تلك الؽرفة لجلب حاجة ما؛ فؤطلقت صرخة ثاقبة 

ثمة أنشوطة أطبقْت على عنقه؛ وكؤن  وقد اختنققبل أن ٌؽمى علٌها، وهنا لم ٌشعر ندٌم إال 
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فتعّسر علٌه التنفّس حتى أنه أخذ ٌتلّوى فً موضعه رافساً األرض، فكان أن تنبه بعض أفراد 

 لى الضجة التً أثارها؛ فسارعوا بإسعافه قبل أن ٌموت اختناقاً!إاألسرة 

 وجهه فً تتفرس وهً قالت. حقٌقً بفزع له حصل ما خبر أمه تلقّتْ  البٌت إلى عاد حٌنما   

 :مشفقة

 .اآلن بعد مجدداً  ستعاودك الصرع نوبات أن أخشى -

 :محّذرة وتابعتْ    

 لك ٌحصل كان ما هذا... النوبات بإحدى لئلصابة عرضة لتصبح بشّدة تنفعل أن اآلن ٌكفٌك - 

 .طفولتك فً

أن ٌنسى ، دون وهكذا مضى فً الكتابة فً دفتره متنقبلً كالعادة بٌن المواضٌع التً شؽؾ بها   

فً ، هذه المرة، سهبقبل أن ٌعود إلى حوادث االنتحار لٌ التطّرق إلى ذكر عدد من أحبلمه،

مرأة أحرقت نفسها، وقد حصل ذلك فً بٌت أقرب ما ٌكون إلى فناء مسّور ال ذكر ما جرى

مملوء بؤكوام الحطب وحزم السعؾ، أقٌم فً جانب منه تنور اعتادت نساء الزقاق عمل الخبز 

وكانت المنتحرة قد عمدت إلى ؼمس كٌس خٌش بالنفط قبل أن تنسّل فٌه بعلبة ثقابها لتعمد فٌه. 

إلى خٌاطة فتحة الكٌس على نفسها من الداخل لكً ال تضعؾ لحظة تؤكل النار لحمها فتحاول 

 اإلفبلت من مصٌرها التعٌس!

نفسه إن لم تكن قد عمدت إلى  البقعة السوداء التً خلّفتها المنتحرة وراءها، ساببلً دقابق تؤّمل    

الصراخ لحظة شّبت النار فً جسدها؟ وألم تندم فً تلك اللحظة؟ ومتى ماتت والنار ماضٌة فً 

عملها؟ وتذّكر ما أشاعه ذلك الرجل الذي كان أول من تنّبه إلى الدخان المتصاعد المصحوب 

ب من جمجمة المرأة برابحة شواء فزعم أنه أبصر، لحظة دخوله ذلك البٌت، الدخان ٌتسرّ 

 المنتحرة حٌث المخ كان ٌفور فً داخلها فوران قدر ماء موضوعة على النار!  

على هذا المنوال مضى فً تسطٌر تلك الحوادث فً دفتره مضّمناً إٌاها أخبار األشقٌاء    

والمجانٌن التً كانت ال تخلو من طرافة على النقٌض من أخبار االنتحار والقتل: فثمة واحد 

نهم، عرفه شخصٌاً، كان ٌّتصؾ بالرزانة، ندر أن ٌتبادل الكبلم مع ؼٌره، مكتفٌاً باالبتسام عند م

الضرورة. وكان قد اشتهر بقوته الخارقة، ٌتجّنب الشباب استفزازه، وكان من المتعارؾ علٌه 

ٌّن، إلذالل خصو  مهم.أن قّوته تلك تشّكل مصدر رزق له: ٌجّنده أؼنٌاء المدٌنة، لقاء مبلػ مع

بعشقه للتحدي والمجازفة: ٌعمد، لقاء مبلػ ضبٌل، إلى ارتقاء أطول نخلة  ُعرؾوكان قد    

معروفة فً المدٌنة وفً ٌوم عاصؾ، أو ٌذهب، بعد منتصؾ اللٌل، إلى ضرٌح عبد هللا الصالح 

 القابم فً مقبرة المدٌنة التً تتوسط بساتٌن النخٌل، أو ٌجازؾ، وقد ضاقت ضفتا وادي الكبلل

عن استٌعاب أحد السٌول الهادرة المنحدرة من الجبال اإلٌرانٌة، إلى الخوض فٌه نحو الضفة 

 األخرى!

وكان ثمة مجنون آخر ؼرٌب األطوار، ٌختفً عن المدٌنة شهوراً لٌظهر ذات ٌوم على ؼٌر    

متعددة توّقع فً سوق المدٌنة بالهٌبة المعهودة التً عرؾ بها: ٌرتدي مبلبس خلقة مرّقعة برقع 
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األلوان، وثمة عصا مستقرة فً ٌده، وقد اعتمر طاقٌته العجٌبة المزدانة بعشرات الخرز الملونة 

والتً كان لكل واحدة منها قصة: فثمة خرزة حمراء ٌزعم أنه نالها بعد خوضه نزاالً مرٌراً مع 

ًّ شرٌر، وأخرى زرقاء جاءته على أثر تصدّ  رد لها ذكر ٌه ألحد الوحوش الخرافٌة التً ال ٌجن

 إال فً الحكاٌات واألساطٌر!

على هذا المنوال لّخص حكاٌات عشرات المجانٌن الذٌن عرفهم أو سمع بهم. وبعد سرد عدد    

من أحبلمه وكوابٌسه تطرق، هذه المرة، إلى أخبار النساء المشبوهات وأبرزهن واحدة ألؾ أن 

ّخن السجابر وتتابع السابلة بفضول فً ٌمر بها من حٌن إلى آخر وهً جالسة عند عتبة بٌتها، تد

 مرورهم بها.

مرأة عجوزاً متهدمة لم ٌبَق ما ٌشٌر إلى ماضٌها الحافل باألسرار ؼٌر عٌنٌن ذابلتٌن اكانت    

 كانت تحرص على أن تكّحلهما كما كان شؤنها فً شبابها.

لٌقؾ عند ت تارٌخ ماضٌهن الحافل بالمؽامرا تتّبعوكانت هناك نساء أخرٌات مضى فً    

واحدة اسمها فردوس بدت حٌاتها على شًء من الؽموض، ال ٌكاد ٌتذكرها إال اثنان أو ثبلثة لم 

ٌسعفوه إال بالنزر الٌسٌر متحججٌن بؤن فترة طوٌلة مضت على تلك األٌام التً اشتهرت خبللها 

اآلخرٌن إلى تلك المرأة، وهذا أمر شحذ خٌال ندٌم وجعله ٌجزم بوجود سر ما فً حٌاتها ٌدفع 

تجّنب الخوض فً سٌرتها؛ فخصص لها فصبلً فً دفتره تحت عنوان )فردوس.. العاهرة 

الؽامضة( لّخص فٌه معاناته الطوٌلة فً تتبع حٌاتها بالشكل الذي لم ٌفِض به إلى نتٌجة؛ فكل ما 

 توصل إلٌه أنها خلّفت ابنة وحٌدة اسمها هاجر سارت على نهجها فً ؼموض حٌاتها.

 ى ما سر تجّنب الجمٌع مكاشفته بتارٌخ هذه المرأة دون النساء األخرٌات؟!ُتر   

نفض الؽبار على بذلك دون أن ٌخطر له أنه ٌقدم سإال شحذ هّمته لمواصلة البحث والتقّصً    

رأساً على عقب؛ فصباح فٌما بعد قلب حٌاته تسعن فضٌحة مزلزلة طال التكّتم علٌها فً أسرته 

الخروج من البٌت، فوجا بؤمه تعترض سبٌله سابلة إٌاه هلعة عن سبب  ذات ٌوم، وهو بصدد

 إساءته إلى أبٌه؟ فسؤلها بحٌرة:

فً أي شؤن من شإونً كما هو دأب ؼالبٌة اآلباء مع كٌؾ أسؤت إلٌه وهو ٌتجّنب محاورتً و -

 أبنابهم؟

دون وموافاته فوراً إذ طلب منً إعبلمك بضرورة ٌبدو أنه ناقم علٌك لسبب من األسباب؛  -

 تؤخٌر.

ٌّاه أن ٌتحّصن بالصمت فً انتظار انحسار نوبة     وتوّسلت إلٌه، وهً تسٌر فً أعقابه، راجٌة إ

 ؼضبه الطاربة.

دخل ؼرفة االستقبال حٌث كّؾ أبوه عن ذرع األرض جٌبة وذهاباً لٌقؾ فً مواجهته برأسه    

الحلٌق العاري وبثوبه الذي كان قد تبّقع بالعرق عند موضع اإلبطٌن والكتفٌن. تؤّمله لحظات 

 بدت أطول من دهر قبل أن ٌسؤله وهو ٌلّوح بدفتر كان ٌمسك به:
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لتلّوث بعدها سمعتً بانضمامك إلى  ،الحافلة بكل ما هو بذيء ألم تقتنع بفضٌحة عشقك الكتب -

صفحات هذا  ، هذه المرة،لتسّودالشٌوعٌٌن ومن على شاكلة ذلك المنفً المسلول فرٌد عمران، 

 الدفتر بما ألهمك به خٌالك المرٌض من بذاءات؟

بقً ٌبادله النظر وهو فً ، ما الذي كان ٌعنٌه أبوه بكبلمه الؽرٌب؛ فلشّدة ارتباكه، ندٌم لم ٌفقه   

 حٌرة من أمره.

 !؟ً أنا شخصٌاً إلى التشهٌر ب -ابنً أنا إسكندر بٌك  -أٌعقل أن ٌعمد ابنً  -

التفَت إلى الخلؾ رامقاً أمه بنظرة متوسلة، لكنها صعق ندٌم بهذا الكبلم الذي لم ٌفهم مؽزاه؛ ف   

 بدت أكثر جهبلً منه بما ٌجري.

مور الشاذة وتسطٌرها بٌن دفتً هذا الدفتر القذر؟ أخلِت المدٌنة مما ع هذه األٌجمتما مسّوغ  -

ٌستدعً الفخر واالعتزاز ؼٌر أخبار المنتحرٌن والمجانٌن والعاهرات فضبلً عن سرد 

 كوابٌسك؟

 ٌا للهول!.. كٌؾ وقع دفتره بٌن ٌدٌه؟    

 النظر. أباه نفسه وهو ٌبادلندٌم سؤل    

 فعاً.نطق!.. لن ٌجدٌك الصمت نا -

 إنه... إنه دفتر... -

أنا ال أسؤلك إن كان دفتراً أم لم ٌكن، بل أسؤلك عما دفعك إلى تجمٌع هذه األمور الشاذة  -

 للتشهٌر بالناس؟!!

 لتفت نحو أمه ثانٌة قبل أن ٌقول:اازدرد لعابه بصعوبة وقد    

 هً أمور حدثت.. وهإالء ناس عاشوا فً المدٌنة... -

 ذلك؟ومن قال لك خبلؾ  -

 واسترسل قاذفاً الدفتر فً وجهه: .زأر أبوه وقد خرج عن طوره   

ا مسّوغ ذكر بعض األسماء دون موحكاٌات العاهرات... ما الدافع إلى التطّرق إلى ولكن  -

ٌّة أو حذر  ؟رو

 الجمٌع ٌتداولون أسماءهن! -

ان )فردوس.. هل عرفتهما على حقٌقتهما لتفرد لهما فصبلً تحت عنو ؟وهاجر؟!.. فردوسو -

 العاهرة الؽامضة(؟!

لم ٌحر ندٌم جواباً، إنما بقً ٌبادل أباه النظر مفّكراً بسر هاتٌن المرأتٌن الؽامضتٌن اللتٌن    

 أثار ذكرهما أباه بهذا الشكل ؼٌر المفهوم! 
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هل خطر لك لحظة واحدة مقدار ما ستسّببه لً من ألم وأنت تدّون دون تردد ما أسعى إلى  -

 نذ عقود من الزمان؟!  نسٌانه م

 أجاب ندٌم بشًء من التردد:

 وما شؤنك أنت بهاتٌن االثنتٌن تحدٌداً ٌا أبً لتثٌرا ؼضبك بهذا الشكل؟! -

 اخرس ٌا ابن الـ... علوٌة! -

صاح أبوه وقد وثب نحو الجدار القرٌب لٌختطؾ السوط الذي كان معلقاً هناك، وقبل أن    

ٌتسنى لندٌم الوقت البلزم لٌحمً نفسه كانت ٌد أبٌه قد ارتفعت بالسوط لتهبط بضرٌة انصّبت 

 على وجهه فتطاٌر الشرر من عٌنٌه تطاٌر البرق! 

 ال!! -

لد وجهه بضربات صافرة من سوطه كانت تزداد صاحْت أمه باكٌة، فً حٌن واصل أبوه ج   

ضراوة بمضً الوقت؛ فلم ٌشعر ندٌم إال وهو ٌمسك بالسوط، فً إحدى المرات، قبل أن ٌصٌبه 

فً وجهه. ومرْت لحظات واالثنان ٌناضبلن لبلستحواذ على السوط وقد أمسك كل واحد منهما 

 بؤحد طرفٌه.

 ندٌم.. اهدأ.. ال تنَس أنه أبوك! -

صرخْت أمه محّذرة. لكن األمر كان قد خرج من ٌده. وكانت تؤتٌه ضجة طاوالت تتحّطم    

تحت ثقلٌهما وهما ٌتقلّبان هنا وهناك على وقع صلٌل أشٌاء زجاجٌة تتهشم. وفجؤة جفل ندٌم 

بدهشة وهو ٌهوي ندٌم على زعٌق ثاقب ٌطلقه أبوه مفلتاً، فً الوقت نفسه، السوط. وراقبه 

ط الحطام وقد أخذ جسده ٌهتز بفعل تشنجات متبلحقة، وكان الزبد قد عبل شدقه الذي لٌتقلّب وس

 كان ٌنفتح وٌنطبق مثل فم سمكة أخرجْت من الماء!

 ندٌم... لقد قتلته.. قتلَت أباك!! -

صرخت أمه معولة، فرمق أباه بنظرة خاطفة، وهو ٌلهث، فلمحه مضطجعاً على ظهره وسط    

مة وقد سكن سكون الموت. وخامرته فكرة مفاجبة مفادها أن كل شًء قد عشرات األشٌاء المحطّ 

انتهى فبل موضع له فً هذا البٌت بعد اآلن. وشرعت الساعة الجدارٌة تدّق فً تلك اللحظة 

لٌكتشؾ أنها التاسعة صباحاً  -برؼم كل ما جرى!  -معلنة الوقت؛ فؤلقى نظرة سرٌعة علٌها 

 على عجل! حّث بعدها خطاه مؽادراً البٌت
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                                              (ٙ) 

ذكرى ما جرى لً وأنا استعٌد تلك التً قضٌتها وحٌداً فً بٌتً فً بؽداد،  كانت لٌلة مإرقة   

الموت فً أٌة لحظة بفعل قصؾ الطابرات الذي لم ٌنقطع لحظة  توّقعاً مفً الماضً،  مع بتول

هُت إلى ضوء الصباح وقد مؤل نافذة الصالة الواسعة سارعُت بالخروج واحدة. حتى إذا ما انتب

 بعد استبدال مبلبسً وأنا أتضور جوعاً حٌث وجدت ضالتً فً أحد المطاعم الصؽٌرة.

عدد توجهُت إلى المصرؾ القرٌب ألفاجؤ بحشد تجّمع عند الباب المؽلق المحروس من قبل    

ر أخبرنً عجوز ؼاضب وقد توّرد وجهه المملوء ، وحٌنما سؤلُت عن األممن رجال الشرطة

 ، فعدُت استفسر عن معنى كبلمه؟ فؤجابنً موضحاً: "ال توجد سٌولة"بالتجاعٌد بؤنه 

 ممنوع سحب أي مبلػ من المصرؾ!        -

 واستطرد وقد أدار وجهه جانباً خوفاً من أن ٌسمعه أحد حسبما ظننُت:   

توفٌر السٌولة البلزمة لمواطنٌن هم بؤمّس الحاجة إلٌها!..  ٌسرقون بلداً كامبلً وٌعجزون عن -

 سبحان هللا!

لم أٌؤس؛ فقد سمعُت أكثر من واحد ٌإكد أن المصرؾ سٌفتح بابه فً أٌة لحظة؛ فانتظرت مع    

المنتظرٌن، مصطلٌاً على نار أشعلها أحدهم على الرصٌؾ المواجه للمصرؾ. بٌد أن الساعات 

ذلك الباب، وكان الحشد قد تضاعؾ؛ فارتفع اللؽط من حولً، وتجرأ تعاقبت دون أن ٌنفرج 

عدد من المنتظرٌن على تردٌد كلمات استٌاء كانت تتحول بالتدرٌج إلى ضرب من احتجاج ٌنذر 

باحتمال حدوث ما ال ٌحمد عقباه، حتى إذا ما تخطت الساعة الواحدة بعد الظهر ولم ٌبَق على 

أن انتظاري ضرب من عبث؛ فقررُت االستؽناء عن فكرة الحصول انتهاء الدوام الكثٌر أدركُت 

ٌُفترض بً سحبها قبل نشوب الحرب، فسارعت بالبحث عن سٌارة  على مدخراتً التً كان 

أجرة ألتوّجه إلى كراج النهضة على أمل العثور على آخر السٌارات المسافرة إلى بدرة قبل 

 حلول اللٌل.

كراج: ٌتقاطر الناس بالمبات على السٌارات المؽادرة إلى وكان الزحام على أشّده فً ال   

مختلؾ المدن العراقٌة وكؤن الجمٌع ٌحاولون الفرار من بؽداد. وكان الموقؾ الخاص بسٌارات 

مسافرٌن ٌعانون  بضعةوثمة بخلّوه من أٌما سٌارة، مدٌنتً الوحٌد الذي شّذ عن ذلك الزحام 

أنا أؼالب نعاسً ببطولة حذراً من أن أنام على الرؼم منً مثلً قلق االنتظار؛ فانضممُت إلٌهم و

وأنا واقؾ، حتى إذا ما قدمت سٌارة، وقد آذنت الشمس بالؽروب، تنفّس الجمٌع الصعداء، 

فعمدت من فوري إلى االنزواء فً أحد المقاعد الخلفٌة ألعّوض عن نومً المضطرب لٌلة 

ًّ حتى استؽرقت، ع لى هدهدة حركة السٌارة الرتٌبة، فً نوم البارحة؛ إذ لم أكد أؼمض عٌن

عمٌق لم استٌقظ منه إال ونحن على مشارؾ بدرة؛ فؽادرُت السٌارة عند الزقاق الذي ٌقوم فٌه 

بٌت بتول حٌث الظبلم كان ٌسود البٌوت، وثمة خٌوط ضوء شاحبة تتقاطع هنا وهناك مصدرها 

 بعد ؼٌبة طوٌلة!الفوانٌس النفطٌة التً آن لها أن تستعٌد مجدها الؽابر 

طرقُت الباب دقابق قبل أن أحظى بهمس بتول وهً تسؤل، من الجانب اآلخر، عمن أكون؟    

وحٌن أخبرتها انفرج الباب عن قامتها، فتسللُت داخبلً إلى الحدٌقة الواسعة الؽارقة فً الظبلم، 



 

ٕٙ 
 

م تؤلؾ زٌارات فً حٌن تابعْت بتول همسها معتذرة لتؤّخرها فً االستجابة لطرقاتً لكونها ل

لٌلٌة فضبلً عن أن من دأب ؼرٌب االستؽراق، مع ؼروب الشمس، فً نوم ثقٌل لن ٌستٌقظ منه 

 حتى لو دّوت المدافع فوق رأسه.

انتظرُت منها أن تدعونً إلى ؼرفة االستقبال الدافبة، منتشلة بذلك إٌاي من برد الحدٌقة    

بارها بفشلً فً مهمتً. قلُت إن المستشفى، القارس، وحٌنما وجدتها ال تفعل اضطررُت إلى إخ

كما سبق لها أن أخبرتنً قبل سفري إلى بؽداد، كان قد خبل من نزالبه كلهم.. ما من أحد هناك 

 سوى مجموعة كبلب ضالة تنبش فً النفاٌات باحثة عما تقٌت به نفسها.

ٌّم علٌنا لحظات صمت  -ال أدري لماذا  -كنا نتكلّم     مؤلها جدجد فً أقصى همساً قبل أن تخ

الحدٌقة بصوته الرتٌب. مددُت ٌدي ألمسك بكفها، فمنحتنً إٌاها بحركة استسبلم أوجعْت قلبً. 

كانت باردة على النقٌض مما كانت علٌه فً تلك اللٌلة الؽابرة. سحبتها نحوي فانقادت لً، ألقت 

ها من االسترسال فً أنٌنه برأسها على كتفً. أبقته كذلك دقابق لم ٌكؾ ذلك الجدجد الوحٌد خبلل

 الرتٌب. كانت بطولً تماماً.. تذكرت مباهاتها فً مراهقتها من أنها أطول بنات األسرة..

ٌُفترض بها االستعانة  - )قامتً بطول عود خٌزران!.. ولكن ما جدوى ذكر ذلك وثمة عٌون 

 بنّظارات طبٌة لتبصر بشكل جٌد(!.. 

كم بها منً فً تلك األٌام السعٌدة.. األٌام العزٌزة التً تذّكرت كلماتها تلك التً كانت تته   

 ذهبت دون رجعة.

احتوٌت وجهها بٌن كّفً، ورفعته نحوي ألقبلها فً فمها الشهً. تركتنً أفعل ما أشاء دون    

سُت بفمً تٌنك الشفتٌن المكتنزتٌن اللتٌن كانتا تجٌدان التقبٌل، حاولُت أن أدنى مشاركة منها. تلمّ 

ا بلسانً لوال أنها تراجعْت خطوة إلى الوراء. وعلى ضوء نجم قادم من مجّرة ما لمحُت أقتحمهم

 لمعان الدموع وهً تسٌل على خدٌها.

 بتول.. أتبكٌن؟ -

 سؤلتها وقد ضاقْت حنجرتً بنوبة بكاء على وشك االنفجار.   

 اذهب اآلن ٌا أؼلى الناس..  -

 قالتها متوسلة، وأردفْت وهً تمسك بكفً:   

اذهب وسنلتقً فٌما بعد.. ولكن ال تنسنً.. أتعاهدنً على أال تنسانً؟ ال أطلب من هذه الدنٌا  -

 سوى وعدك.. ٌكفٌنً أن تعدنً بؤنك لن تخذلنً أبداً بعدما خذلنً كل من حولً..

ٌّرها عما كانت علٌه فً الماضً؛  متمثلةالمفارقة ال أفكر بهذهوأنا بتول  تُ وّدع    بمقدار تؽ

، تبدو عدوانٌة كؤنها النقٌض مما هً علٌه اآلن من رقة كانت فً مراهقتها بالؽة الشراسةفعلى 

جفلُت،  لٌبلً  فً صراع دابم مع اآلخرٌن: فعقب ذلك الحدث المزلزل الذي وقع بٌنً وبٌنها

صباح الٌوم التالً، على ضجتها وهً ترفع األؼطٌة واألفرشة من حولً، حتى إذا ما دنت منً 

 بً بعنؾ مخاطبة اٌاي بؽضب مكتوم:  سحبْت ؼطا
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 فقد قارب النهار على االنتصاؾ!  ـ انهض...

قالتها متجّنبة مبادلتً نظرة واحدة، ومضت بخطى واثقة ـ كؤنها نسٌْت ما حدث بٌننا منذ    

لتإدي األعمال التً اعتادت أمً أن تكلّفها بؤدابها من كنس وؼسل  -ساعات معدودة فقط! 

 !وطبخ

 لً أمً قّدمتهاالتً  ،صباح بدا كل شًء وقد تؽٌر من حولً؛ فحتى البٌضة المقّشرةذلك ال   

بدت لً ملوثة.... وتناولُت فطوري على عجل دون أن أجازؾ بمبادلة  ،التقطتها بؤطراؾ أناملف

أمً نظرة واحدة خوفاً من أن تفتقد نظرة الطفولة التً ألفْت أن تراها فً عٌنً طفلها المدلل 

 قود! آخر العن

وطوال ذلك الٌوم الزمتنً مشاعر قلق بشؤن اكتشافً هذه العبلقة الملتبسة بجسد أنثى ستظل    

 ترافقنً على مدى مراهقتً وشبابً وكهولتً وحتى هذه اللحظة التً أكتب فٌها هذه الكلمات. 

ً لم أؼادر البٌت على مدى ذلك الٌوم ـ وكان ٌوم جمعة ـ فبقٌت أتجول على ؼٌر هدى ف    

ذلك البٌت البدابً الواسع بؽرفه التً ال تعد وال تحصى، متتبعاً بؤذنً تحركات بتول وهً تتنقل 

هنا وهناك محّملة تارة بالؽسٌل، ألسمع صوتها  طوراً ٌؤتٌنً من قرب التنور القابم فً إحدى 

 زواٌا البٌت وهً تساعد أمً فً عمل الخبز.

جدٌد الذي سبق لً أن تطرقت إلٌه مع من هم بسنً كان ما ٌشؽلنً باستمرار هذا األمر ال    

من الصبٌان الذٌن كانوا على أعتاب المراهقة، مكتشفاً البون الشاسع بٌن أحادٌثنا البلهاء عن 

تصورات وأوهام العبلقة بالجنس اآلخر قٌاساً بحقٌقة نهد.... نهد دافا وطري ٌفٌض من بٌن 

لحاح بذلك إقة بٌن أصابع أنثى ...أصابع تتمسك باألصابع.... أما الشعور بتلك النشوة الصاع

الجزء المتوتر من جسدك والمتعطش بدوره لتلك الحركات فكان فوق ما أتصور جماالً 

ٌّرنً هو ذلك الشعور المفاجا باالشمبزاز الذي أعقب تلك  وؼموضاً... بٌد أن ما كان ٌح

كتشفه أفً جسدي؟ أم ألمر آخر لم المتعة... لماذا انطفؤْت تلك الرؼبة فجؤة؟ أٌعود ذلك لخلل 

 بعد؟ 

ٌّرة، مع بتول فً      وصادؾ أن وجدُت نفسً على ؼٌر توقع، وأنا مستؽرق بتلك األفكار المح

جانب منعزل من البٌت، فمددُت ٌدي، دون لحظة تردد، نحو صدرها ألمسك بنهدها، فرمقتنً 

 بنظرة ضارٌة وهً تفّح من بٌن أسنانها بصوت مسموم: 

 ٌدك واال سؤمؤل البٌت صراخاً! ـ أبعد

جفلُت من رّد فعلها الؽرٌب؛ فتراجعُت إلى الوراء مكتفٌاً بتتبعها بنظرات حابرة وقد عادت    

 تواصل أعمالها هنا وهناك دون أن تولٌنً أدنى انتباه!

 منذ ذلك الٌوم ترّسخْت حٌرتً تجاه األنثى: فبتول التً حذرتنً من أنها ستمؤل البٌت صراخاً    

بصلة بتلك التً ترّكز وجودها كله فً  إن لم أرفع ٌدي عن صدرها بدت فتاة أخرى ال تمتّ 

أصابعها الخمسة التً تشبثت بً فً ظبلم اللٌلة الماضٌة بحركة توّسل صامتة تدعو بإلحاح إلى 

 أن نطٌل متعتنا الؽامضة لحظات أخرى! 
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المدرسة بلقب )السرسري(، خٌر من  صباح الٌوم التالً وجدُت فً لٌث، المعروؾ بٌننا فً   

اً؛ ذلك ألنه أعاد سنوات الدراسة أكثر من مرة، كما أنه سنّ أبّثه هّمً. وكان لٌث أكبر التبلمٌذ 

بتدخٌن السجابر: ال تكاد تبدأ الفرصة الكبٌرة حتى ٌقودنا إلى  -ه إلٌنحن المقربٌن  -اشتهر بٌننا 

تدخٌن السجابر وطرٌقة إطبلقه الدخان من أنفه.  خلؾ المرافق الصحٌة لٌرٌنا تفننه فً كٌفٌة

حٌاناً ـ وال سٌما أنا شخصٌاً ـ عن مؽامرات جنسٌة )حقٌقٌة( ٌزعم أنه ٌخوضها أوكان ٌحدثنا 

من أسبوع إلى آخر مع امرأة مطلّقة من أقارب األسرة، ألفت أن تبعث فً طلبه لتلّقنه دروسه 

اً بشكل مرّوع خبل درس الرٌاضة؛ فقد كان من أبرز المنهجٌة التً كان مستواه فٌها كلها متدنٌ

 أعضاء العبً الوسط فً فرٌق كرة القدم فً المدرسة. 

وكما هو متوقع؛ سرعان ما تطورْت عبلقته بتلك المطلّقة إلى عبلقة جسدٌة كان ٌروٌها لنا    

 بكل تفاصٌلها ونحن نصؽً إلٌه بؤفواه مفؽورة وأعٌن ساكنة ال تطرؾ. 

 لم أكد أطلب منه االنفراد به بعٌداً عن اآلخرٌن ألمر بالػ األهمٌة حتى تؤفؾ مستاًء:ٌومذاك    

 سمع... إن كنت بصدد أن تسؤلنً عن أمر ٌتعلق بالدروس فسؤشبعك ركبلً فً مإخرتك...اـ 

 فطمؤنته، مإكدا أن ما سؤحّدثه به مشابه ألحادٌثه عن )صاحبته( المطلّقة!    

 لل أجبن من أن تفعلها!ـ مستحٌل!.... أنت المد

صاح وقد فتح عٌنٌه على سعتهما، فسحبته من ٌده ألنزوي به بعٌداً عن حشد التبلمٌذ حٌث    

اعتدنا االنفراد قرب السور الخلفً لساحة المدرسة، فجلسنا على حافة ساقٌة جافة، تعلو رأسٌنا 

 سمة.أشجار الٌوكالبتوس التً ال تكّؾ عن إرسال حفٌؾ أوراقها مع أضؤل ن

لم أكد أشرع فً الكبلم، بعد لحظة تردد، حتى استحوذُت على اهتمامه؛ فؤخذ ٌرمقنً بعٌنٌه    

السوداوٌن الصؽٌرتٌن لٌطبق كفه على فمً فجؤة طالباً منً االنتظار لحظات رٌثما ٌشعل 

ة سٌجارة. وبعدما تطلّع إلى الخلؾ لٌطمبن إلى عدم وجود أحد المدرسٌن فً الجوار استّل سٌكار

 وعلبة ثقاب من مكمنهما السري بٌن ثناٌا مبلبسه لٌعلّق مع أول نفثة دخان كثٌفة: 

 ـ ال أجمل من اإلصؽاء إلى مثل هذه األمور المثٌرة بصحبة سٌجارة!

وبقً ٌتابع فمً باهتمام وأنا أحّدثه عما جرى مع بتول دون أن ٌكّؾ عن نفث الدخان، حتى    

ز عقب تلك الهّزة التً أخذْت بجسدي أول مرة فً حٌاتً ذا ما صارحته بشعوري باالشمبزاإ

 فاجؤنً بؤن ضربنً على أم رأسً وهو ٌصٌح مع نفثة دخان جدٌدة: 

 ـ أثول! 

 وحٌنما رآنً أتطلع إلٌه بدهشة سؤلنً بؽضب:    

 ـ لماذا تقول إنك شعرت باالشمبزاز؟ 

 فؤجبته بعد تردد:    

 ـ ألننً.. ألننً خجلت.... خجلت كمن ٌبول على نفسه! 



 

ٙ٘ 
 

 فانفجر مقهقهاً حتى استلقى على ظهره وهو ٌردد:   

ـ عن أي بول تتحدث ٌا ؼبً؟ ما حصل هو أنك أصبحت رجبلً.....أتسمع؟ أصبحت رجبلً 

 وبؤعظم طرٌقة: بٌن أصابع أنثى!...إنه أمر نادر لم ٌحصل حتى لهرقل نفسه!!

فسؤلته مؤخوذاً عن سر تؤكٌده أن ما جرى بٌنً وبٌن بتول لم ٌحصل حتى لهرقل نفسه؟    

فؤجابنً وهو ٌسحق عقب سٌجارته وٌتهٌؤ للوقوؾ مع شروع جرس المدرسة بالرنٌن معلناً بدء 

 درس جدٌد:

 ذلك ألن هرقل أحّب أبطال السٌنما لً: لم ٌفتنً فٌلم من أفبلمه؛ فقد خاض شتى المؽامرات -

 خبل مؽامرة مثل مؽامرتك بٌن أصابع صاحبتك!

ما من  -وعلى امتداد سنوات العمر ونحن نكبر ونطعن فً السن روٌداً روٌداً  -منذ ذلك الٌوم    

مرة التقٌت لٌث إال وتحدثنا عن بطله المفّضل هرقل واقترانه بذكرى تلك اللٌلة االستثنابٌة من 

 حٌاتً مع بتول!

ك اللٌلة لم تفارقنً قط حتى هذه اللحظة التً أكتب فٌها هذه الصفحات، والؽرٌب أن ذكرى تل   

ة التً لم تتكرر حتى مع بتول نفسها برؼم أن عبلقتنا تطورت إلى فرٌدوبقٌْت محتفظة بلّذتها ال

 عبلقة جسدٌة كاملة استمرت على مدى أعوام! 

طوال األٌام البلحقة أفكر بها، وكانت بتول قد ؼادرتنا على أثر عودة أبٌها من بؽداد؛ فبقٌُت    

ال أكاد أعود من المدرسة حتى أتنقل على ؼٌر هدى بٌن ؼرؾ البٌت كمن أضاع شٌباً ما. 

وصادؾ أن عثرت، فً إحدى المرات، على مندٌل أبٌض منسً على صندوق فً إحدى 

ه قبل أن الؽرؾ تذكرت أننً وجدته بٌن أصابع بتول ذات ٌوم؛ فالتقّطه وقرّبته من أنفً ألتشمم

 أجهش فً البكاء!!

 وكان من البدٌهً أن أحتفظ بذلك المندٌل، مستعٌداً من خبلله ذكرى تلك اللٌلة.    

وكثٌراً ما كنت أمر بالقرب من بٌتها فً انتظار أن تسنح لً فرصة الوقوع على عذر مناسب    

جل، ذات ٌوم، ٌكفل لً دخول ذلك البٌت بؽٌاب والدها بطبٌعة الحال. وصادؾ أن لمحت الر

وهو ٌؽادر بٌته وقد ارتدى مبلبسه األنٌقة ٌعلو العقال والكوفٌة رأسه لٌجلس فً المقهى القرٌب 

دقابق احتسى خبللها إستكان شاي قبل أن ٌذهب فً حال سبٌله، فاؼتنمت الفرصة باالنطبلق 

 نحو بٌته ألطرق الباب وقد أخذ االضطراب منً كل مذهب.  

 بهذا الشحوب؟ ما بك؟ ولماذا أنتَ  -

ًّ بنصؾ وجهها قبل أن توسع لً المجال للدخول.     سؤلتنً بتول وقد شّقت الباب لتطّل عل

 جبتِك بمندٌلك! -

تكلمُت حال دخولً وإطباقً الباب خلفً. وكنت قد أخرجت المندٌل من جٌبً عارضاً إٌاه    

 لنً بخبث:علٌها، فاختطفته منً بحركة سرٌعة لتلقً علٌه نظرة عابرة وهً تسؤ
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 أحقاً جبتنً ألجل إعادة هذا المندٌل... فقط؟ -

وحٌنما الحظتنً وقد ازداد اضطرابً وحٌرتً شكرتنً وهً تضحك، فؤسقط فً ٌدي؛ فقد    

 فقدت مسّوغ قدومً فلم أملك إال االنسحاب، لكننً فوجبُت بها تقول قبل أن أفتح الباب:

 أعلم سبب قدومك... -

 ت محاذرة مبادلتً النظر هذه المرة:وأضافت بعد لحظات صم   

ٌّم. -  ما حصل حصل وأنا شبه نابمة.. والظبلم مخ

 وصمتت من جدٌد قبل أن تسترسل:   

ًّ من خبلل سلوكً ذاك.. -  فبل تحكم عل
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 )مهران(                                           

 

اندفع ندٌم مؽادراً البٌت، ال ٌلوي على شًء وقد أٌقن باستحالة العودة، تتعقبه أمه بعوٌلها    

 وهً تكرر بنبرة هستٌرٌة: 

 قتلت أباَك.. قتلَت أباك!!  -

ٌا إلهً!.. أٌة أرض ستسعه اآلن إذا كانت أمه تحّمله جرٌرة أمر بهذا الحجم؟ كان واثقاً من    

حصل هو أنه وقع ضحٌة إحدى نوبات صرعه المرّوعة، لكنه أدرك أن أن أباه لم ٌمت؛ فكل ما 

 ما سٌترّتب على ما حصل سٌكون بالػ الجسامة! 

بدا اللجوء إلى بٌت أحد أقاربه فً بدرة حبّلً ؼٌر معقول؛ فؽضب أبٌه القادم سٌكون مزلزالً    

ب إلى الكوت أو بؽداد لن ٌجرإ معه أي قرٌب على المجازفة بمّد ٌد العون إلٌه.. كما أن الهر

أمر ال معنى له ألنه ال ٌعرؾ أحداً هناك... فبل مفر له إذن من اختٌار المكان الوحٌد الذي 

سٌوفّر له األمن والمؤوى برؼم صعوبة الوصول إلٌه.. نعم ال مفر من اجتٌاز الحدود واللجوء 

زوجة وكٌل المرجع  إلى مدٌنة مهران اإلٌرانٌة القرٌبة حٌث ٌقوم بٌت خالته تلك التً هً

ٌّن هناك من َقَبل الحوزة فً النجؾ.  الدٌنً المع

أن ذرع الشارع بعض الوقت وهو ٌقلّب هذه الفكرة فً ذهنه مدركاً صعوبة تنفٌذها؛ فبرؼم    

حٌث من المؤلوؾ توّجه الزّوار إلى مدٌنة مهران للتبّرك بزٌارة  -الحدود مفتوحة مع إٌران 

 ،أكثر من مرة ،أنه سبق له أن رافق أمهوبرؼم  –و"إبراهٌم القّتال"  مقامً الولٌٌن "سٌد حسن"

بٌد أن ثمة سٌارة كانت تتكفل عادة بإٌصالهما، فكٌؾ ٌقوم  ،فً زٌارات متباعدة إلى شقٌقتها

 الٌوم بالمؽامرة ساعٌاً على قدمٌه؟  

 شفىك المستكان الوقت قد تخطى التاسعة صباحاً، وأؼلب الدكاكٌن فتحت أبوابها، وكذل   

ودابرة البرٌد. اتجه نحو المقهى الذي كان صاحبه منشؽبلً بترتٌب التخوت ورّش الرصٌؾ 

 بالماء.

 صباح الخٌر ندٌم بٌك.. إنها أول مرة أراك فٌها تبّكر بتشرٌؾ مقهاي بقدومك! -

 رّحب به صاحب المقهى، وتعّقبه إلى الداخل حٌث تهالك جالساً على تخت منزٍو بعٌداً عن   

 الباب، فسارع الرجل بسحب طاولة لٌضعها أمامه. وسؤله وهو ٌمعن النظر فً وجهه:

 ما الذي جرى لوجهك؟  -

 ال شًء.. ال علٌك. -

تكلّم ندٌم وهو ٌتحسس وجهه متهّرباً من اإلجابة. واستعاد ضربات سوط أبٌه فً لسعها    

ه ووجهه سٌكون عرضة الصاعق لوجهه. كٌؾ له اآلن تبلفً هذا العارض الذي لم ٌخطر ل

 لؤلنظار أٌنما توّجه؟
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 أرٌد منك تزوٌدي بما تحمل من نقود. -

خاطب ندٌم صاحب المقهى؛ فتؤّمله الرجل بشًء من الدهشة عمد بعدها، وهو ٌجفؾ كفٌه    

 مبلؽاً نقدٌاً بالمبزر المشدود إلى وسطه، إلى النبش فً جٌب دشداشته المتسخة لٌستّل من هناك 

 وضعه صامتاً فً كفه، فدّسه ندٌم فً جٌبه دون أن ٌعّده مطمبناً إٌاه بقوله:

 فً وسعك استرداد نقودك من أمً وذلك بالمرور ببٌتنا بعد ٌوم أو ٌومٌن. -

 وهل تنوي السفر إلى مكان ما ندٌم بٌك؟ -

... قل لها إ - ًّ  ننً بؤمان.لم أقرر بعد... ما أطلبه منك، فً حالة ؼٌابً، أن تطمبن أمً عل

وّدعه لٌمّر، فً طرٌقه، بالمخبز حٌث استقبله الخّباز مرّحباً دون أن ٌفلح فً االمتناع عن    

تؤّمل وجهه بشًء من الدهشة. اقتنى بضعة أرؼفة أودعها كٌساً ورقٌاً اتخذ بعدها سبٌله جنوباً 

بال اإلٌرانٌة البعٌدة وقد نحو وادي الكبلل لٌبلزم ضفته الشمالٌة متجهاً شرقاً متؤّمبلً برهبة الج

بدت له عند حافة األفق وردٌة اللون بفعل شمس الصباح، تكتنفها زرقة الظبلل. وإلى ٌمٌنه 

تعلو الضفة الجنوبٌة للوادي العرٌض الذي كانت مٌاهه قد  "بدرة القدٌمة"الحْت له بٌوت 

وى مخاضات موّزعة انحسرت كما هو شؤنها صٌفاً، فلم ٌبَق من أثر لسٌول الشتاء الجبارة س

 هنا وهناك وسط القاع المزدان بالحصى وشجٌرات الطرفاء.

قادٍم من الحقول تتقدمه دابته المحّملة بالخضروات. وبقٌْت  لم ٌصادؾ فً طرٌقه سوى بقّالٍ    

بساتٌن النخٌل تواكبه مسافة من الطرٌق قبل أن تتراجع إلى الوراء تاركة إٌاه وحده مع الخبلء 

لذي تنتصب فٌه، هنا وهناك، أشجار األثل والصفصاؾ والؽرب، وثمة طٌور جارحة البلنهابً ا

 تلوح له فً تحلٌقها الشاهق وسط زرقة السماء.

 ترى ما الذي جرى ألبٌه؟ أال ٌحتمل أنه تسبب بمقتله فعبلً دون أن ٌدري؟   

بقٌْت هذه الفكرة المإّرقة تقرع ضمٌره وهو ٌواصل السٌر مكتشفاً بمرور الوقت أن مؽامرته    

ٌّلها، وأن الوصول إلى الحدود لن ٌكون سهبلً على ؼرار تلك الزٌارات  لٌست باللعبة التً تخ

بصحبة أمه. وكان قد مضى علٌه ما ٌقارب ساعة وهو ٌواصل السٌر دون توقؾ مطمبناً إلى أن 

حاجته إلى ٌحمل معه من أرؼفة سترّد عنه ؼابلة الجوع، كما أن وادي الكبلل سٌكفل له  ما

 .الماء

وكان النهار قد قارب االنتصاؾ حٌنما الح له المخفر العراقً الذي بدا أشبه بقلعة قابمة على    

بة حافة وادي الكبلل، ٌعلوها العلم العراقً، وثمة سٌارة عسكرٌة صؽٌرة جاثمة قرب البوا

 المشرعة.

واستقبلته ضجة مذٌاع كان ٌصدح، داخل المخفر، بصوت مطرب رٌفً، وثمة رابحة سمك    

تثقل الجو تكاد تكتم األنفاس. وطالعه عدد من الرجال استحال علٌه معرفة رتبهم العسكرٌة ألنهم 

 كانوا أما بالمنامات أو مثله بالدشادٌش.
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تدنو منا كؤنك مدعو لمشاركتنا فً تناول سمك الكبلل منذ دقابق ونحن نتتبعك بنواظٌرنا وأنت  -

 ٌر له!ظالذي ال ن

علّق أحدهم ضاحكاً، فً حٌن جابهه آخر بالسإال المتوّقع عما جرى لوجهه؟ وسارع ثالث    

بإرشاده إلى ؼرفة انتصب فً جانب منها سرٌر وثمة مقاعد توّزعت على محٌطها دعاه إلى 

 الجلوس على أحدها وهو ٌقول:

 ال شك أن التعب نال منك. -

وسرعان ما التحق بهم اآلخرون عدا المنشؽل بقلً السمك الذي كانت تؤتٌه دندناته وهو    

ٌواكب بها مطرب المذٌاع فً أؼنٌته وسط ضجة نشٌش الدهن الذي كان ٌتعالى مع كل قطعة 

 سمك جدٌدة تؤخذ سبٌلها إلى المقبلة.

وصول إلى مدٌنة مهران حٌث ٌقٌم قرٌبهم وكٌل المرجع، أخبرهم بؤنه بصدد اجتٌاز الحدود لل   

فعاد الذي سبق له سإاله عما جرى لوجهه ٌقاطعه ساببلً إٌاه إن كان بصدد اجتٌاز الحدود بسبب 

توّرطه فً مشاّدة تركت آثارها على وجهه كما هو واضح للعٌان؟ حتى إذا ما أنكر طمؤنه آخر 

ٌتطلّب منه أكثر من أن ٌكون مزّوداً بإذن من قابمقام بدرة  مإكداً له أن األمر ؼاٌة فً الٌسر ال

مع دفع عمولة للجانب العراقً قدرها مبة فلس وللجانب اإلٌرانً )تومانان(، فؤبدى استعداده 

لدفع ما مطلوب منه مع االعتراؾ بؤنه ؼٌر مزّود باإلذن المطلوب، فتبادلوا بٌنهم نظرات 

طه فً مشادة لوال أن ندٌم سارع بإخبارهم باسمه واسم أبٌه؛ حابرة، وترّجحْت كّفة الزاعم بتور

وكان لذلك مفعول السحر؛ فقد تهللت أسارٌرهم، وأثنى أكثر من واحد منهم على أبٌه مإكدٌن له 

أنهم ٌسعدهم رعاٌة ابن الوجٌه إسكندر بٌك الذي تمتّد أراضٌه الزراعٌة لتتاخم الحدود اإلٌرانٌة. 

 أكبرهم فً رتبته، فؤكد ضاحكاً:وانبرى أحدهم، قد ٌكون 

بما أنك ابن إسكندر بٌك فبل حاجة بك إلى اإلذن أو دفع تلك العمولة، ولٌس هذا فحسب بل  -

 سنتكفل بإٌصالك إلى المخفر اإلٌرانً بسٌارتنا شرٌطة مشاركتنا فً تناول... سمك الكبلل!

سٌارة به وادي الكبلل نحو وذلك ما حصل بعد تناول الؽداء واحتساء الشاي؛ إذ اجتازت ال   

الجانب اآلخر حٌث شرح السابق األمر لحرس المخفر اإلٌرانً. ولم ٌكد ٌنقضً أقل من ساعة 

 حتى وجد نفسه ٌترّجل من السٌارة اإلٌرانٌة قرب البٌت المنشود وسط مدٌنة مهران.

 فً وجهه:استقبلته خالته مرّحبة مطلقة، فً الوقت نفسه، صرخة دهشة وهً تمعن النظر     

ما الذي حصل لوجهك؟ ما هذه اآلثار الحمر؟ من المإكد أنها ستتورم إن لم نتدارك األمر  -

 بطرٌقة ما!.. هل تشاجرت مع أحد؟

لم ٌكد ٌطمبنها بؤن األمر ال ٌستدعً منها القلق حتى أفصحت، هذه المرة، عن دهشتها لكونه    

فتساءلْت جزعة وهً تتؤمله بعٌنٌها اللتٌن  قدم وحده؛ فؤخبرها بحصول مشاّدة بٌنه وبٌن أبٌه،

 ذّكرتاه بعٌنً أمه:

من الواضح أنها مشاّدة تخطت الحدود المتعارؾ علٌها بٌن األب وابنه مما اضطرك إلى النفاذ  -

 بجلدك بالمجازفة باجتٌاز الحدود!
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 وحٌنما أومؤ برأسه إٌجاباً عادت تعلّق بؤسى:   

هك من آثار حدثت بسبب استهتار أبٌك المعهود؛ إذ ٌبدو أنه ومن المإكد أن ما تحمله على وج -

 بضربات سوطه! -بمن فٌهم ابنه الوحٌد  –ال ٌزال كما عهدته فً شبابه: ٌتعامل مع الجمٌع 

ٌّاه أن ٌعّد البٌت بٌته، تركته بعدها فً عهدة ابنها البكر     وسارعْت تجدد ترحٌبها به راجٌة إ

 المقارب له فً السن.

، مع عودة رب األسرة، كان ملزماً بؤن ٌكرر له سرد ما حصل بٌنه وبٌن أبٌه، فطمؤنه لٌبلً    

الذي كان ٌكفٌه أن ٌمر بؤحد أزقة مهران لٌتزاحم الناس من حوله متبّركٌن  -ذلك السٌد الجلٌل 

جؤ وبالػ بدوره فً ترحٌبه به مبدٌاً، فً الوقت نفسه، قلقه لجهل أسرته بالمكان الذي ل -بلثم كفه 

إلٌه، فؤكد له ندٌم أن ذلك لم ٌؽب عنه؛ فقد طلب من صاحب مقهى، هو موضع ثقته، بؤن ٌطمبن 

 أمه علٌه لكونه بٌن أٌٍد أمٌنة.

 بارك هللا بك ٌا ولدي. -

ختم السٌد كبلمه وهم فً مكتبته العامرة بآالؾ الكتب العربٌة والفارسٌة. وودعه بعدما    

عساها أن تفلح فً معالجته، بٌد أن الذي حصل اكتشافه، أوصاه بضرورة اللجوء إلى خالته 

صباح الٌوم التالً، أن تلك الجروح توّرمْت وازرّقْت برؼم كل الجهود التً ُبذلت لعبلجها؛ 

فاضطر إلى مبلزمة البٌت على مدى أٌام كان ٌهرع خبللها، كل صباح، إلى المرآة لٌدقق النظر 

 فً آثار السٌاط.  

وهو معتكؾ فً بٌت خالته، ال شًء ٌشؽله ؼٌر ذكرى تلك المشاّدة التً  ومر علٌه أسبوع   

حصلت بٌنه وبٌن أبٌه والتً انتهت بذلك المنظر المفزع حٌن سكن الرجل العجوز سكون 

الموت وسط حطام عشرات األشٌاء التً تهّشمت تحت ثقلٌهما وهما ٌتقلبان، فً حمى 

 صراعهما، لبلستحواذ على السوط.

 مات والده؟ محال؛ إذ لو حصل ذلك لوصل النبؤ إلى مهران إلببلغ خالته باألمر. ُترى هل   

كان ٌردد هذه األفكار فً دخٌلته مبلحظاً كٌؾ أن حقده الدفٌن نحو أبٌه أخذ ٌنمو طوال تلك    

هاتان هاجر!.. من تكون و ما فردوسا قط همما التقاه تٌناألٌام المعدودة مقترناً بحقده تجاه امرأ

 فً دفتره؟   التطّرق إلى سٌرتهما الؽامضة ؟ ولماذا ثار والده تلك الثورة بسبب رأتانالم

سإاالن سرعان ما تجاوزهما بعدما اندملت جروحه فبات فً وسعه مرافقة ابن خالته الذي     

شرع فً اصطحابه إلى شتى أرجاء مدٌنة مهران التً كانت تشبه مدٌنة بدرة لوال خلوها من 

 ٌل.  بساتٌن النخ

هكذا مضت األٌام فً صحبة ابن خالته، ال شؤن لهما سوى التجوال فً أزقة المدٌنة أو    

 "كاوي"و "كنجاجم"الجلوس فً المقهى دون أن ٌنسٌا قضاء بعض الوقت على ضفة وادًٌ 

 اللذٌن كانا نسختٌن متطابقتٌن لوادي الكبلل.
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 اوكانت لهما كذلك جوالت فً البساتٌن القلٌلة التً كانت تسودها أشجار المشمش. وكان مقام   

ٌٌّن المقدسٌن محط رحالهما أكثر من مرة ولكن لٌس بوازع دٌنً قدر ما كان بدافع التمتع  الول

 بجمال الفارسٌات البلبً ٌتصفن عادة بالجرأة والبلمببلة فً تعاملهن مع الشباب.

على قدومه أسابٌع لٌلة أستدعً إلى مكتبة السٌد الذي لم ٌكد ٌلتقٌه حتى دّق  تقد انقض توكان   

 قلب ندٌم هاجساً بؤن أمراً ما حصل ألبٌه على وجه التحدٌد ال لؽٌره.

 تؤّمله السٌد، فً جلسته تحٌط به رفوؾ كتبه، لحظات قبل أن ٌبادره بالقول:   

 ."السٌد حسن"التقٌت الٌوم أشخاصاً قادمٌن من بدرة لزٌارة مقام  -

 ولبث خافق القلب لحظات فً انتظار أن ٌفصح عما ٌحمل من أنباء.   

 !الدماغجلطة فً بعارض طارئ أظنه اطمبن.. ال تقلق.. ما حصل أن أباك أصٌب  -

نفسه وقد ثّبت نظرته على ٌم ندما هً النتابج المترتبة على حصول الجلطة فً الدماغ؟ سؤل    

 فم السٌد فً انتظار بقٌة كبلمه.

ستكون سٌارة فً انتظارك ظهٌرة الؽد لتعود بك إلى بدرة مع الزّوار العابدٌن حٌث سٌتسنى  -

 لك تفّقد أحوال أبٌك.

 واسترسل بعد لحظات صمت:   

الك متى ما شرفتنا سٌنتهً كل شًء بخٌر بإذن هللا، وستجد باب بٌت خالتك مفتوحاً الستقب -

 بالقدوم مجدداً.
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                                                        (7) 

لم تكد تمر أٌام معدودة على عودتً من بؽداد، ولقابً بتول فً ظبلم حدٌقة بٌتها، حتى أُعلن    

ببتول قبل العودة  عن انتهاء كارثة "عاصفة الصحراء" بوقؾ إطبلق النار؛ فقررُت المرور

 بؤسرتً إلى بؽداد.

ستقبال بدْت بتول، هذه المرة، شدٌدة القلق، ال تكّؾ عن التدخٌن طوال جلوسنا فً ؼرفة اال   

حٌث الساعة الجدارٌة كانت تواصل تكتكتها األبدٌة كؤنها تحصً بذلك علٌنا أنفاسنا. سؤلتها إن 

 :تكلمبهّزة من رأسها. ومّرْت لحظات قبل أن ت استجّد فً أمر ندٌم ما ٌدعوها إلى القلق؟ فنفتْ 

 لم ٌحدث شًء سوى أن الخاتون زارتنً فً بٌتً بصحبة عدد من أبنابها. -

 تعنٌن ألفت خاتون؟ -

 وهل هناك خاتون ؼٌرها فً هذا الزمن األؼبر؟ -

 تساءلت بتول متهكمة. وتابعت وهً على وشك االنخراط فً البكاء:   

مدى نهار كامل لم ٌكتفوا فٌه بتناول الؽداء؛ بل عمدوا دون حٌاء، وعلى لقد أذلّونً على  -

مسمع منً، إلى تقدٌر ثمن هذا البٌت فً حالة بٌعه... أما البساتٌن واألراضً فقد قالوا بمنتهى 

الوقاحة إنه ال مفر من االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص للبّت فً األمر... لقد تمادوا فً 

رونً إلى الهرب منهم واالعتصام بؽرفتً تاركة ؼرٌب المسكٌن ٌتورط فً تعذٌبً حتى اضط

 خدمتهم.

 ومسحت عٌنٌها بمندٌلها لتستطرد بعدما بادلتنً نظرة طوٌلة:   

 ،بعودتك إلى بؽدادوضعً اآلن، كما ترى، بات محرجاً، وما سٌزٌده إحراجاً احتمال أنك،  -

 .ندٌمستصرؾ النظر عن السإال عما جرى ل

 بالعكس؛ بل إن وجودي هناك سٌتح لً فرصة المرور بالمستشفى وقتما أشاء. -

 سبق لك أن أخبرتنً بذلك؟كما  منهمقد أخلً المستشفى و ما جدوى مروركو -

ب هإالء المرضى فً تعقّ  -وقد انتهت الحرب  -من المإكد أن المسإولٌن سٌشرعون  -

ن كوارث ستتضاعؾ بفعل فرض الحصار لٌعٌدوهم إلى المستشفى إلنقاذهم مما تتربص بهم م

 علٌنا. 

ًّ فكرة مساعدتً بمدي بقلٌل من المال،     داخلها االطمبنان بعض الشًء؛ فعادت تقترح عل

 فشكرتها مإكداً أن األمر لن ٌكلفنً ما ٌستدعً إسعافً بنقودها.

 بسبب الحصار؟اآلن عنك  ال ٌحتمل االستؽناءوعملك فً تلك المجلة؟ أ -

معترضة، فؤكدُت لها أن األمر ال ٌستدعً القلق؛ فاستؽناء تلك المجلة عنً ال ٌعنً  سؤلتنً   

 ب بانضمامً إلى هٌبة تحرٌرها.عدم وجود مجلة أو صحٌفة أخرى سترحّ 
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طلبْت منً االنتظار بعض الوقت. وؼابت دقابق قبل أن تعود بصورة دّستها فً  لحظة الوداع   

 كّفً قابلة:

 فٌدك فً بحثك عنه.إنها صورته.. قد ت -

كانت صورة قدٌمة باألسود واألبٌض، بدا فٌها ندٌم، بخدٌه الخاسفٌن وعٌنٌه الحزٌنتٌن    

 المتطلّعتٌن إلى المشاهد بنظرة ؼاببة، كؤنه أُخذ على حٌن ؼّرة لحظة التقاط الصورة!

 لماذا ٌبدو حزٌناً بهذا الشكل؟ -

 تساءلُت متعجباً، فرّدت بتول قابلة:   

ا كان طوال حٌاته، وقد ال تصّدقنً لو أخبرتَك أننً لم أره، على مدى حٌاتنا الزوجٌة،  هكذ -

 ٌبتسم أو ٌضحك قط!!

                                              *** 

صباح الٌوم التالً عدت بؤسرتً إلى بؽداد حٌث استقبلنا جاري المصري بفرح ال ٌوصؾ،    

 حمل الحقابب إلى البٌت: وبقً ٌردد وهو ٌعٌننا على

 ٌا نهار أبٌض.. نّورت بٌتك ومطرحك ٌا فندم.  -

ٌُفترض بً تفّقده بعد مرور أسابٌع بعٌداً عن بؽداد على مدى أٌام، إلى وانصرفُت،      تفقّد ما 

بادباً ذلك بالتوّجه إلى مقر عملً فً المجلة لٌتؤكد حدسً من أنه لم ٌعد لً موضع هناك؛ 

رها مكتب المسإول األمنً فوجبت بجو من د باب تلك الصالة التً ٌتصدّ فلحظة وقوفً عن

 التوتر ٌسود المجتمعٌن؛ حتى أن تحٌتً ضاعت فً ضجة مشاّدة بدت مرشّحة إلى أن تتطور. 

استفسرت من أحد الواقفٌن عند الباب عن األمر؟ فؤجابنً، وهو ٌتابع بعٌنٌه ما ٌجري فً    

خابات لهٌبة جدٌدة للمجلة على أثر صدور أوامر بإعادة تشكٌلها الداخل، أنهم بصدد إجراء انت

ٌّن من أكون )مبّشراً( إٌاي بؤنه سٌتّم  فً ضوء التشرٌعات المتعلقة بالتقّشؾ. واستدرك بعدما تب

 -وأنا كنت منهم بطبٌعة الحال  -االستؽناء عن العدٌد من العاملٌن والسٌما أصحاب العقود 

ل موّدعاً إٌاي احب سلّمنً راتبً بازدراء كمن ٌتصّدق على متسوّ وحتى المحاسب الهزٌل الش

 بعبارة بالؽة االقتضاب:

 مع السبلمة. -

سارعُت بالخروج وسط ضجة البدء بالصفع واللكم. ولم أدِر لَِم خطر ندٌم إسكندر فً ذهنً؛    

بدأ ٌعدي أٌعود ذلك لشعور مبهم بؤن الجنون لم ٌعد وقفاً على مستشفى خبل من نزالبه بل 

 الجمٌع؟

موقناً باستحالة التعوٌل  تّ بتوجهت من فوري إلى المصرؾ لسحب آخر مدخراتً بعدما    

على راتب زوجتً المدّرسة وحده لصرؾ شإون األسرة. وحرصت ٌوم الجمعة على لقاء 
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، وكان قد سبقنً فً الحضور جالباً معه رزمة "حسن عجمً"صدٌقً زاهد سلمان فً مقهى 

 بٌعها فً شارع المتنبً.كتب لؽرض 

 بدأْت أٌامنا السود ٌا زاهد. -

 فؤجابنً وهو ٌربت على رزمته:خاطبته وأنا أعانقه،    

 هذه الكتب!بلم تبدأ اآلن ٌا صدٌقً، بل بدأْت منذ توهمنا أننا سنجد خبلصنا  -

ً ومضى ٌكرر على سمعً ما سبق له أن حّدثنً به أكثر من مرة عن )ببلدة( انسٌاقه، ف   

شبابه، ألوهامه )اإلبداعٌة(؛ فاختار أكادٌمٌة الفنون الجمٌلة برؼم أن درجاته كانت تإّهله للقبول 

كم حلم بؤن ٌسند إلٌه ٌوماً  –ها وذلك انسجاماً مع رؼبته القاهرة بالتمثٌل فٌ فً أٌة كلٌة ٌرؼب

د المرحوم كما رد –ؼٌر مدرك أن التمثٌل  –ما دور هاملت فً مسرحٌة شكسبٌر المشهورة! 

خبزاً فً ببلد ُتحّور فٌها أوراق الكتب إلى أكٌاس  وفّر)ال ٌ –والده متهكماً ٌوم سمع باختٌاره 

 لتعببة "َحب شمس"(!

أخبرته بتسلّم آخر راتب وانتهاء عملً فً المجلة؛ فذّكرنً، وهو ٌعاود الربت على كتبه،    

ن ى أحد أرصفة شارع المتنبً. وعاد ٌزٌّ بؤنه ال مفر لً من االلتحاق به فً عمله ببٌع الكتب عل

ولتكن من  –لً األمر مإكداً أنه تكفٌنً المجازفة بالتضحٌة بؤول مجموعة من كتب مكتبتً 

ًّ األمر بمرور األٌام وتبلحق )التضحٌات(!     –الكتب التً ال أقربها إال نادراً   لٌهون عل

ا على شكل إستكانات شاي مصحوبة وكان نادل المقهى أبو داود ٌوزع )بركاته( من حولن   

بكلمات تودد أو زجر بحسب معرفته المسبقة بكرم أو بخل الجالس فً نفحه بـ)البقشٌش(، حتى 

ا ركن إستكانً الشاي أمامنا على الطاولة لٌصٌح وقد انفرج فمه، المإطر بشاربٌن إذا ما دنا منّ 

كشؾ بها جذاذات األسنان  ، عن ضحكة متهكمة"النارجٌلة"أبٌضٌن ملطخٌن باصفرار دخان 

 المبعثرة فً فمه:

 طاولة أم دومٌنو؟ -

 انتهى زمن اللعب ٌا أبو داود! -

 أجابه زاهد، فصاح أبو داود مازحاً وهو ٌبتعد عن طاولتنا:   

 انتهى بـ)هب بٌاض( كما ٌبدو ٌا أستاذ. -

 تفّضل: خذ الحكمة من فم أبو داود! -

 علّق زاهد وهو ٌبادلنً النظر. وسرعان ما انهمكنا فً التحّدث عما جرى لنا طوال أسابٌع   

فسؤلنً  باختفاء ندٌم من الشماعٌة التً خلت من نزالبها كلهم،الماضٌة؛ فؤخبرته  الحرب

 متفّجعاً:

 والدفتر؟ من المإكد أنه اختفى بدوره! -

 طبعاً اختفى!.. وهل كنت تتوقع ؼٌر ذلك؟ -
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 :صاح بحنقف   

 .ستبقى الملوم فً ما حصل؛ فقد أخطؤت بالموافقة على كتابة تلك الفصول فً دفتره -

لم أجد وسٌلة أخرى أقنعه بها لٌوافق على سرد ذكرٌاته؛ فقد أصّر على كتابتها فً دفتره  -

اللعٌن، كما أنه لم ٌكن فً وسعً التنبإ بؤنه سٌقدم على االنتحار لٌودع على أثر ذلك فً 

 الشماعٌة مجدداً!

 كان قد ازداد تردٌاً. –كما أنبؤتنً  –كان علٌك توّقع ذلك؛ فوضعه النفسً  -

نعم.. كان ٌفترض بً توّقع ذلك، بٌد أن اإلؼراء كان أقوى من كل توقعاتً؛ فتجربته  -

 االستثنابٌة فً الحٌاة لم تترك لً فرصة للحذر والتوّجس.

وجوده فً الشماعٌة قبل اندالع الحرب؛ فاألمر لم اعترْؾ بؤنك أضعَت على نفسك فرصة  -

ٌكن ٌتطلّب منك سوى التوّجه إلى هناك وإقناعه بتسلٌمك الدفتر عوضاً عن إرجاء ذلك حتى 

 نشوب الحرب.

 أجبته  مطلقاً، فً الوقت نفسه، ضحكة متهكمة:   

 ٌا إلهً!.. كما ٌبدو األمر بالػ الٌسر لمن ال ٌعرؾ ندٌم على حقٌقته!  -

 وتابعُت وأنا أؼلً ؼضباً:   

لقد ذهبت إلى هناك والتقٌته، لكنه رفض اإلصؽاء لً وأنا أحدثه عن الدفتر، بل بقً ٌسعل  -

 ،تداركه ٌمكن ال متحسساً عنقه الملفوؾ بالضماد، هاذٌاً عن أمر ؼامض بالػ الخطورة

لٌؽادرنً فً النهاٌة دون وداع محّذراً إٌاي من المرور به مجدداً... إنه، بما ٌتصؾ به من 

عناد، كلب ابن ستٌن كلب.. ٌكفً أنه مجنون، أتسمعنً؟ مـ.. جـ.. نـ.. و.. ن... لقد كاد ٌصاب 

ا بنوبة صرع اربّد معها وجهه وازرّق ٌوم طلبت منه أن ٌعٌرنً دفتره ذاك لتتسنى لً قراءة م

 كتبه فٌه، فكٌؾ كان سٌتنازل عنه اآلن وقد تحّكم به جنونه حتى أوشك أن ٌفلح فً شنق نفسه؟! 

حسن... لنصرؾ النظر عن هذا األمر اآلن .. ما رأٌك لو دعوتك اللٌلة للسهر، على حسابً،  -

 فً نادي اتحاد األدباء؟

 وأضاؾ وقد نهض متؤبطاً كتبه:   

بفضل وجود مولّد عمبلق ٌزّود منطقة ساحة األندلس بالتٌار  لقد أعاد االتحاد فتح أبوابه -

وبذلك سٌكون فً وسعنا أن نمضً لٌلتنا فً سمر عوضاً عن اللجوء مبكرٌن الكهربابً؛ 

 كالخفافٌش إلى فراشنا.

وذلك ما حصل؛ إذ انزوٌنا، تلك اللٌلة، قرب الواجهة الزجاجٌة المطلّة على الحدٌقة الخلفٌة    

معلّق وسط إحدى األشجار جار وقد استسلمت لمطر عاصؾ، وثمة مصباح نٌون متؤملٌن األش

بعث على الٌؤس. وكانت الصالة قد ٌ ٌاً كابوس جّواً مضفٌاً على ما حوله  اٌشتعل وٌنطفالعمبلقة 

 امتؤلت بروادها المعهودٌن حٌث ضجة المخمورٌن كانت تتصاعد بمضً الوقت.
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ما ٌفعل الحصار فعله فٌحتار المرء فً تدبٌر لقمة خبزه ستخفُت هذه الضجة بمرور األٌام حٌن -

 الٌومٌة.

 علّق زاهد وهو ٌدٌر على الجالسٌن نظرة حزٌنة، فؤجبته ضاحكاً:   

ال أظن مابدة ٌاسر ستنتهً إلى هذا المصٌر؛ فالرجل أكثر حذقاً من أن ٌستسلم لؤلمر الواقع؛  -

 ؾ بشكل من األشكال.سٌتدّبر أمره مع التقشّ 

 ٌبعد ذلك؛ فهذا هو شؤن الحرباء: ٌتلّون بحسب ما تقتضً الظروؾ! ال -

وكؤنه ٌوشك أن ٌؽّص بضحكة بسبب طرفة جاد  بدا ٌاسروتؤّملنا تلك المابدة القرٌبة حٌث    

الذي بقً محافظاً على جهامته ووقاره، فً حٌن  عبد القادربها، كما ٌبدو، صدٌقه العمبلق 

ٌّة التً كنت أشعر انصرؾ ثالثهما ناظم إلى ضرب ا لمابدة بقبضته وسط قهقهاته المدو

 بزجاجات الواجهة تهتز على وقعها!

وكان الثبلثة قد عادوا ٌقّربون رإوسهم من بعضهم، بعد انحسار عاصفة الضحك، لٌنفرد    

 بحدٌث حمٌم من المإكد أنه ٌدور حول فتوحاته الؽرامٌة الموهومة! ٌاسر

ٌّاً بمرور الوقت وتزاحم قنانً البٌرة والعرق وكانت ضجة الجالسٌن من حول    نا تزداد دو

وصحون المقّببلت على الموابد. وكان زاهد ٌبالػ بدوره فً كرمه مكرراً أنه لن ٌعود اللٌلة إلى 

 بٌته إال بعدما ٌكون قد أجهز على معظم ما فً جٌبه. 

وعاد ٌذّكرنً بضرورة مشاركته فً بٌع الكتب فً شارع المتنبً ٌوم الجمعة أسوة بعشرات    

المثقفٌن الذٌن سبقونا فً الشروع ببٌع كتبهم. وحٌنما رآنً أحاول أن أبدي اعتراضاً سارع 

 ٌضٌؾ:

 حكمةال سَ أعلم أنه ٌعّز علٌك بٌع كتبك التً جمعتها كتاباً كتاباً على امتداد عمرك، ولكن ال تن -

 ؛ فحٌاة أسرتك أهم من كتبك دون شك."للضرورة أحكام" ةالقابل

ٌّن لً األمر قاببلً إنه فً وسعً، لقاء مبلػ زهٌد، مشاركته فً تخزٌن الكتب التً     ومضى ٌز

أنوي بٌعها فً الموضع نفسه الذي سبق له استبجاره فً واحد من تلك المخازن التً تشؽل 

 اٌات القدٌمة المحٌطة بشارع المتنبً.العلٌا من البن وابقالط

 واسترسل وقد ازداد حماسة:   

تؤّكْد أنك لن تفّرط إال بما ٌفٌض عن حاجتك من كتب مكتبتك، بل لعله ستسنح لك فرصة  -

أكثر من صدٌق؛ إذ ال ٌكاد مع  حصلالعثور على كتب سبق لك أن بحثَت عنها دون جدوى كما 

فالكتب فقدت أهمٌتها لقاء لقمة الخبز، والمثقفون ٌعرضون ٌمر ٌوم جمعة دون حصول ذلك؛ 

 .   للبٌع كتبهم بالجملة

بدْت فكرته مقنعة؛ فوافقته علٌها؛ فسعد كثٌراً بذلك، ورفع نخب مشروعنا القادم!.. وسؤلنً    

فً إحدى المرات، وقد تحّكم به السكر، عما سؤفعله بشؤن ندٌم إسكندر؟ فؤجبته أننً سؤمر ٌوم 

 المستشفى للسإال عنه، فعلّق ضاحكاً:ؼد ب
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إنها أول مرة فً تارٌخ الرواٌة ٌبحث فٌها روابً عن بطل رواٌته بعد ضٌاعه مرتٌن: مرة  -

 على شكل دفتر انتهى إلى مصٌر مجهول، وأخرى على شكل مجنون هارب من المستشفى!! 

ً، إلى مستشفى الرشاد صباح الٌوم التالً السبت توجهت، وأنا أؼالب نوبة صداع ألّمْت ب   

حٌث سٌارة أجرة عتٌقة اجتازْت بً الشوارع نفسها المملوءة بالمطبات، وطالعنً األطفال 

أنصاؾ العراة وسط أسراب الدجاج والحمٌر المربوطة إلى عربات النفط.. كان كل شًء على 

 لدخولوضعه السابق خبل المستشفى نفسه: فقد فوجبُت بحارس ٌعترض سبٌلً لحظة محاولتً ا

ٌُقاد طفل!  - لٌمسكنً من ٌدي وٌقودنً قفنً عند حٌث أوإلى ؼرفة االستعبلمات  -تماماً مثلما 

مكتب ٌشؽله رجل بالزي الزٌتونً المعهود، وكان شعره مصبوؼاً بلون بالػ السواد ال ٌناسب 

 وجهه المملوء بالتجاعٌد.

بتسهٌل المهمة صادر عن  اللقاءات الصحفٌة ممنوعة إال لمن ٌكون مزّوداً بكتاب خاص -

 وزارة الصحة.

وحٌنما أخبرته بالؽرض من  كلّمنً دون أن ٌرفع وجهه عن سجل ضخم كان ٌكتب فٌه،   

: ًّ   زٌارتً أجابنً وهو مصّر على أال ٌتكرم بإلقاء نظرة عابرة عل

ثة، نحن مشؽولون، كما ترى، بتنظٌم األمور كلها بما فٌها السجبلت.. عد بعد أسبوعٌن أو ثبل -

 .شرٌطة أن تكون مزوداً بذلك الكتاب بل األفضل بعد أشهر؛ وستجدنا نستقبلك مرحبٌن

ٌمسك بٌدي من جدٌد لٌقودنً إلى الخارج، حتى  -الذي ظل واقفاً خلفً  -وفوجبت بالحارس    

ٌدي مردداً عبارة مقتضبة ذّكرتنً بمحاسب المجلة لحظة تودٌعه  أطلقإذا ما تخطٌنا البوابة 

 بعد تسلّمً آخر راتب:إٌاي 

 مع السبلمة! -
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 )النظرة الزجاجٌة(                                    

لم ٌؽمض لندٌم جفن وهو ٌقضً آخر لٌلة له فً مهران؛ فقد بقً ٌتقلّب على فراشه حتى    

ه على أال الفجر مفّكراً باحتمال أن ٌكون أبوه قد مات، وأن السٌد أخفى عنه النبؤ حرصاً من

 ٌصدمه.

  .وفكر مرّوعاً بؤمه التً ستجد أخٌراً مسّوؼاً مقنعاً لحرصها على ارتداء السواد   

 من ٌجرإ اآلن على أن ٌدعوها إلى الكؾ عن االلتزام بحدادها األبدي؟    

 ومن الذي سٌجازؾ بسإالها عن سر ذلك الحزن المبلزم لها؟    

 وسر عزوفها عن الضحك بصوت مسموع؟   

ٌّل منظر البٌت وقد ساده الصمت: ال شًء ٌسمع فٌه سوى تكتة ساعة ؼرفة االستقبال     وتخ

 ودوي دقاتها معلنة الوقت بٌن ساعة وأخرى.

واستعاد بؤسى نتفاً من ذكرٌات طفولته مع أبٌه: كم كان سعٌداً آنذاك وهو ٌرى مبلػ حرصه    

لذي رزق به على ِكَبر عقب والدة ابنته البكر حاطته برعاٌته واهتمامه لكونه ابنه الوحٌد اإعلى 

ٌُصاب بمكروهثرٌا ألفت من زوجته المتوفاة وال سٌما بعدما أكد  ، وكم كان ٌخاؾ علٌه من أن 

 !األطباء احتمال أن ٌتوارث عنه داء الصرع

 كان ٌردد بفزع وهو ٌتؤّمله بنظرة ؼرٌبة:   

هذا الداء الرهٌب الذي ال ٌسعفنً الكبلم كل شًء إال الصرع... لن أطٌق أن أراك ترث عنً  -

ألحدثك عما ٌسبب للمبتلى به من ٌؤس.. أبداً لن ٌسعنً ذلك.. ٌكفٌنً أن أقول إن اإلنسان السلٌم 

ٌموت عادة مرة واحدة، فً حٌن ٌموت المصاب بهذا المرض مع كل مرة ٌقع فٌها صرٌع 

 إحدى النوبات! 

ٌقترح على أبٌه ما ٌرؼب فٌه لٌستجٌب لطلبه ذاك فوراً لم ٌكن األمر ٌتطلب من ندٌم إال أن    

 حتى أنه جازؾ فً إحدى المرات بؤن اقترح علٌه اصطحابه إلى الحّمام؛ فسؤله أبوه بدهشة:

 أي حّمام تعنً؟ فبٌتنا ال ٌخلو من حّمام كما تعلم! -

 أقصد حّمام المدٌنة العام. -

 ومن الذي أوحى لك بهذه الفكرة الؽرٌبة؟ -

عت عنه الكثٌر.. ٌقال إنه حّمام مقام تحت األرض مثل الحّمامات التً ٌرد ذكرها فً "ألؾ سم -

 لٌلة" ولٌلة!

أشك بوجود حمامات على هذه الشاكلة فً ذلك الكتاب؛ فسبق لً أن قرأته دون أن أتنبه إلى  -

ساء وجود حّمام مثل حّمام بدرة.. لكن ال ضٌر.. دع أمك تهًء مبلبسك لنذهب إلى هناك م

 الجمعة.
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رّد أبوه ضاحكاً، حتى إذا ما حّل مساء الجمعة قاده إلى ذلك الحّمام العجٌب الذي تطلّب منه    

أن ٌهبط درجات سلّم طوٌل انتهى بباحة مربعة ٌتوسطها حوض ماء. وكانت الجدارن مزدانة 

 بصور طواوٌس وبحٌرات تحٌط بها ؼابات.

ده إلى ممر قصٌر أفضى بهما إلى قاعة واسعة مقببة ونضا أبوه عنه ثوبه وتعرى بدوره لٌقو   

السقؾ ٌؽمرها البخار وتترجع فٌها األصوات مدّوٌة، وثمة رجال عراة ٌتجولون وسط سحب 

البخار، وأخرون تربعوا عند صنابٌر ماء وهم ماضون فً الؽسل والتدلٌك وتبادل الصراخ 

 المصحوب بقهقهات تتردد أصداإها مثل قصؾ الرعد! 

أراضٌه، مبدٌاً سعادته وهو ٌرى فبلحٌه كان أبوه ٌحرص على اصطحابه فً جوالت إلى و   

ٌحتفون بابنه؛ فٌهرعون الستقباله أٌنما حّل فً القرى الموّزعة هنا وهناك، مبادرٌن باندفاع إلى 

 نحر الذبابح احتفاء بـ)البٌك الصؽٌر( وهو ٌشّرفهم بزٌارته )المٌمونة(!

مرة إلى بساتٌنه العدٌدة حٌث الفبلحون كانوا ٌتبارون بٌنهم لٌسبق  كما اصطحبه أكثر من   

بعضهم بعضاً وهم ٌضعون بٌن ٌدٌه الصؽٌرتٌن سبلل العنب وزنابٌل البرتقال والرمان والتفاح 

  والخوخ ناهٌك عن أجود أصناؾ التمور.

القابمة فً  ،المابٌة ولعل أروع تلك الجوالت تمّثلت بذلك الٌوم الذي مّر فٌه أبوه على طاحونته  

ذلك الدوي الهابل الصادر عن وهو ٌسمع حٌث ذهل ندٌم على حافة وادي الكبلل، ظاهر المدٌنة 

حجري رحى عمبلقٌن ٌدور أحدهما فوق اآلخر ساحقٌن سٌل القمح المنصّب فً فتحة فً 

 الرحى العلوٌة لٌتحّول خبلل لحظات إلى دقٌق أبٌض!

ٌّة التً تحّرك هذٌن الحجرٌن العمبلقٌن؟  ولم ٌصّدق ندٌم سمعه حٌنما    سؤل أباه عن القوة الخف

 أنه لٌس سوى الماء! –وقد  رفع صوته فوق الدوي األصم  –فكان جوابه 

 وكٌؾ ٌسع الماء تحرٌك حجرٌن بهذا الثقل وهو الذي قد ٌعجز أحٌاناً عن حمل قشة؟ -

احونة، وارتقى به مرتفعاً من األرض عاد ندٌم ٌصٌح متساببلً، فقاده أبوه من ٌده خارج الط   

ٌحاذي البساتٌن فً علوه، ٌشقه مجرى جدول ٌصّب ماءه فً هّوة ٌبعث التطلّع فً عمقها إلى 

 الدوار. 

هذا الشبلل فً انصبابه فً هذه الهّوة... إنه ٌنبثق من خبلل فتحة فً األسفل محّركاً  تؤّملْ  -

 بدورها الرحى فً الداخل. بذلك عتلة مسننة مثّبتة تحت الطاحونة تحّرك

ة ال تنسى بقً ندٌم ٌستعٌد تفاصٌلها عشرات المرات، بل حلم بتلك الطاحونة أكثر جولكانت    

من مرة؛ فعمد، ذات ٌوم، إلى بناء نموذج مصّؽر لها من طٌن الحدٌقة سحب إلٌه الماء بوساطة 

 ل بصنبور!وأنبوب مطاطً موص

 بمرور السنٌن؟ ُترى لماذا ترّدت العبلقة بٌنهما   

ٌّر أبٌه وقد طعن فً السن؟     أبسببه هو؟ أم لتؽ
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ٌّض له أن     لعل له دوراً فً ما حصل دون أن ٌدري، دوراً مبهماً لن ٌؽفر نفسه علٌه أبداً لو ق

 ٌعرفه ٌوماً ما.  

؟ ألٌس هو وحده هوعاد ٌفكر بموت أبٌه المحتمل، ومن المسإول عن ذلك فً حالة حصول   

 هللا أجمعٌن؟ دون خلق 

 كٌؾ له بعد الٌوم التجوال مرفوع الرأس فً أزقة مدٌنته وثمة من ٌردد من خلؾ ظهره:    

 قاتل أبٌه؟!  -

ٌا لها من وصمة مرّوعة سٌحملها على جبٌنه إلى األبد، وصمة ال سبٌل له إلى إزالتها إال    

هما وحدهما تحمبلن باالقتصاص ممن كان السبب الحقٌقً لكل ما حصل: فردوس وهاجر.. ف

 جرٌرة كل ما حصل!

 ولكْن ما أدراه بؤن هاتٌن المرأتٌن ال تزاالن على قٌد الحٌاة؟    

 ودهش لمبلػ ؼبابه ألنه فاته سإال أمه عن هذا األمر!   

 علٌه أن ٌبادر بالسإال عن ذلك حال عودته إلى بدرة.    

ظهٌرة الٌوم التالً اصطحبه ابن خالته إلى الكراج حٌث كان قد حجز له سلفاً مقعد السٌارة    

المحاذي لمقعد السابق. ودّس بٌن قدمٌه كٌساً قال إنه ٌضم خلٌطاً من الجوز واللوز والمشمش 

 المجفؾ هدٌة أمه لشقٌقتها. ولم تكد تمّر سوى دقابق حتى امتؤلت مقاعد السٌارة بالرّكاب؛

فانطلقْت بهم فً طرٌق العودة إلى بدرة فً رحلة لم تستؽرق طوٌبلً على النقٌض من رحلة 

 قدومه إلى مهران.

 كان ٌقٌنه بموت أبٌه قد ترّسخ لدٌه طوال الطرٌق حتى أنه لم ٌعد ٌخامره الشك فً ذلك أبداً.       

 ن بعٌد.وكان قلبه قد أخذ ٌخفق فً صدره بشكل مإلم لحظة الح له زقاقهم م   

 مه وقد تحقق بؤسوأ شكل كان ٌخطر له على بال.تْ اآلن.. اآلن سٌرى ٌُ    

لم ٌكد ٌؽادر السٌارة قرب الزقاق، محّمبلً بكٌسه، حتى أرهؾ السمع متوقعاً سماع صوت    

 المقرئ ٌتردد فً مكّبر الصوت وهو ٌرّتل آٌات من القرآن! 

ٌُسمع س    ٌّماً، ال شًء  وى ضجة مجموعة صبٌان فً أقصى الزقاق بٌد أن الصمت كان مخ

 منهمكٌن بلعب الكرة.

لم ٌكد ٌدنو من البٌت حتى انفتح باب الحدٌقة الحدٌدي بصرٌره المعهود لٌؽادره الطبٌب    

الٌونانً قسطنطٌن مدٌر المستشفى الذي استقّر منذ أعوام فً مدٌنتهم فرزق فٌها بابنه الوحٌد 

ة: ٌحلؾ بالعباس، شؤن أقرانه اآلخرٌن، لٌإكد صدقه فً "جونً" الذي بات كؤحد صبٌان بدر

ٌُقترن بالحلؾ لٌحظى بالتصدٌق!  أمر ما ال مفر من أن 
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هكذا شاء  –سار الطبٌب بجرمه العمبلق فً اتجاهه، ٌتعقّبه فّراشه الضبٌل الحجم هوبه    

هً أشبه بصٌدلٌة محّمبلً بالحقٌبة الجلدٌة التً  -الناس تصؽٌر اسمه "وهاب" بما ٌناسب حجمه! 

الطبٌب بندٌم أثناء مرورهما به؛ فخاطبه هذا مازحاً عقب ضحكة  عّرؾمتنّقلة. وسارع هوبه ٌ

 مكتومة اهتز لها كرشه:

 ٌا لك من عفرٌت.. ٌبدو أنك فً عجلة من أمرك لترث أمبلك البٌك الشاسعة! -

تابع الطبٌب بنظرة ؼضب  لم ٌحر ندٌم جواباً برؼم أن ذلك الكبلم آلمه كثٌراً؛ فاكتفى بؤن   

 وهو ٌمخر بجرمه الضخم نحو مدخل الزقاق، ٌتواثب خلفه هوبه بالحقٌبة.

فً البٌت هرعت أمه، لحظة دخوله، لتحتضنه بصمت. أؼرقته بقببلتها وهما ال ٌزاالن    

 واقفٌن فً الحدٌقة. قالت هامسة وقد تناولت الكٌس منه:

 ً ال شفاء له منه إال بإرادة هللا.حالته مٌإوس منها ٌا ندٌم .. شلل نصف -

عما جرى  -ذلك الهمس الذي سٌسود البٌت على مدى األٌام البلحقة  -ومضت تحدثه هامسة    

 طوال فترة ؼٌابه:    

الرعب الذي شلّنً لحظة اندفعت فٌها أنت مؽادراً البٌت تاركاً إٌاي وحدي معه!.. بلو تعلم  -

أصٌب بنوبة صرع؛ فبرؼم تعدد النوبات التً أصٌب فٌها ظننته مات دون أن ٌخطر لً أنه 

على امتداد السنوات الماضٌة، بٌد أن هذه النوبة بدت مختلفة: ذلك ألنه خمد على  هذا الداءب

أثرها فً موضعه ال ٌرٌم حراكاً كؤنً به جثة هامدة وسط عشرات األشٌاء التً تحطمت تحتكما 

 أثناء صراعكما المرٌر!

دثة إٌاه عن اضطرارها إلى اللجوء إلى الجٌران لٌساعدوها فً معرفة حقٌقة واستطردت مح   

ما حصل. حتى إذا ما عادت إلى بٌتها، وفً رفقتها عدد من الرجال، فوجبت بزوجها ٌتلوى فً 

 ! بؽزارة موضعه والدم ٌتدفق من أنفه

ى لٌعودوا حٌنها سارع أكثر من واحد من هإالء الرجال النشامى بالذهاب إلى المستشف -

بالدكتور قسطنطٌن الذي عرؾ من فوره علّة أبٌك؛ فحالما لمحه أدرك أنه مصاب بجلطة 

دماؼٌة، فقد خاطبنً بعربٌته المشوهة مشدداً من عزٌمتً وهو ٌنببنً بؤن أٌاماً عصٌبة ستكون 

ًّ أن فً انتظارنا نحن االثنٌن: هو الذي سٌبقى رهٌنة بٌن ٌدي هللا الكفٌل بشفابه، وأنا التً  عل

ٌّؤ لتمرٌض زوجً فترة مدٌدة؛ فالشفاء من هذا الداء لٌس باألمر الٌسٌر.   أته

 أرٌد أن أراه.. ال بد لً من رإٌته!  -

تكلم ندٌم بحسم، فرمقته أمه بنظرة استٌاء تركته بعدها لتدخل بالكٌس إلى مطبخها، فً حٌن    

قسم الخلفً من البٌت حٌث استجاب سار ندٌم نحو ؼرفة أبٌه القابمة فً مواجهة ؼرفته فً ال

الباب للمسة ٌده الراجفة فانفتح على خزانات الكتب والكراسً السابحة فً ضوء مصباح 

 كهربابً صؽٌر، وكانت المروحة السقفٌة تدور ببطء. 
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ٌّل إلى ندٌم أنه فارق الحٌاة،     كان أبوه مضطجعاً على ظهره فً السرٌر ال ٌرٌم حراكاً؛ فخ

طى حذرة وهو ٌؽالب دقات قلبه اآلخذة بالتسارع، حتى إذا ما وقؾ فوق رأسه فتقدم منه بخ

 خاطبه هامساً بعدما ازدرد لعابه:

 أبً! -

وبؽتة جفل ندٌم على منظر عٌن أبٌه الٌسرى وقد انفتحْت، على ؼٌر توقع، على وسعها    

ٌّت، فً حٌن بقٌت ال عٌن األخرى متطلعة إلٌه بنظرة زجاجٌة أشبه ما تكون بنظرة رجل م

 مسدلة الجفن، فلم ٌشعر إال وهو ٌطلق صرخة ال إرادٌة ثاقبة قبل أن ٌؽمره الظبلم!!    
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                                           (8) 

ٌّؤُت صباح ٌوم الجمعة للقاء صدٌقً زاهد    وكنا قد اتفقنا على اللقاء أسبوعٌاً فً مقهى  .ته

"حسن عجمً" فً انتظار إصبلح شبكة الهاتؾ لٌتسّنى لنا تنظٌم مواعٌد لقاءاتنا القادمة وقتما 

نشاء، فقضٌت ساعات فً المكتبة وأنا فً حٌرة من اختٌار الكتب التً سؤضّحً ببٌعها فً 

سفة ودواوٌن الشعر ألجد ضالّتً فً كتب شارع المتنبً، مبعداً سلفاً الرواٌات وكتب الفل

ٌسعنً تعوٌضها فً سالتراث؛ ففضبلً عن كونها أكثر الكتب رواجاً لدى الباعة فّكرُت بؤنه 

 المستقبل ألن المكتبات ال تكاد تخلو منها. 

لم ٌكد زاهد ٌلمحنً داخبلً المقهى، مثقل الذراعٌن بكٌسٌن ببلستٌكٌٌن متخمٌن بالكتب، حتى    

 هكماً:صاح مت

 ها هً )بسطة المثقفٌن( تعلن والدتها على رصٌؾ شارع المتنبً!  -

 بسطة شعارها: الدٌن ممنوع، والعتب مرفوع! -

علّقُت مبتسماً وأنا أجلس فً مواجهته راكناً الكٌسٌن على األرض، فً حٌن مضى صدٌقً    

جدٌد فً شارع توارث وأنا مقبل على ممارسة عملً ال -قالها ضاحكاً  –ٌلقننً )سر المهنة( 

أصحابه المهنة أباً عن جد؛ قال بكل جّدٌة على وقع ضّجة البلعبٌن المنهمكٌن بلعبتً الدومٌنو 

 والطاولة:

أهم ما ٌفترض بك االلتزام به هو التحلًّ بالصبر؛ فقد ٌنقضً نهارك دون أن تضمن لنفسك  -

بٌتك، واألمر الثانً ضرورة  الحصول على ما ٌكفل لك ثمن أجرة السٌارة التً ستعود بك إلى

ٌّد بالسعر الذي وضعته ألحد كتبك؛ فقد ٌحدث أن ٌساومك وٌلّح علٌك فً المساومة من  عدم التق

به حاجة ماسة إلٌه برؼم أنه ال ٌملك ثمنه. بعه له بما ٌجود به علٌك وتؤّكد أنك ستعّوض 

اعة الكتب اآلخرٌن: خسارتك بكتاب آخر. وال تنس ضرورة االنسجام مع )زمبلبك( الجدد ب

تعاون معهم إلى أقصى الحدود، وكن متواضعاً فً تعاملك الٌومً؛ إذ ٌفترض بك نسٌان كونك 

مثقفاً أو روابٌاً، فّكر فقط أنك واحد مثلهم؛ وٌكفٌك أال تلتزم بهذا األمر لتراهم ٌنبذونك فً 

 الجمعة البلحقة، بل ٌجعلونك موضع سخرٌتهم المبّطنة. 

هد فً إسداء نصابحه لٌس فً المقهى فحسب بل على امتداد المسافة التً هكذا مضى زا   

اجتزناها ونحن فً طرٌقنا إلى شارع المتنبً. وكانت البناٌة، التً شارك آخرٌن فً استبجار 

ركن منها فً طابقها العلوي، تقع فً منتصؾ الشارع فً مواجهة مكتبة صدٌقنا المشترك نعٌم 

زاد الكتب ٌوم الجمعة. وكانت البناٌة قدٌمة، شؤن بناٌات الشارع صاحب م "أبو ربٌع"الشطري 

كلها، تشؽل الطابق األرضً منها مكتبة كانت مؽلقة مثل ؼالبٌة المكتبات ٌوم الجمعة، فً حٌن 

 بؤكداس الكتب. -بل حتى سبللمهما  -ؼّصْت ؼرؾ الطابقٌن اآلخرٌن وممراتهما 

كن المعتم بالمزٌد من كتبنا التً سبق لنا شراإها هنا ُتسكب العبرات حٌث سنزّود هذا الر -

 بقوت أطفالنا.    
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قالها زاهد مبتسماً بؤسى. وكان باعة الكتب اآلخرون فً حركة صعود وهبوط صاخبة وهم    

فً عجلة من أمرهم: ٌلقون تحٌات الصباح لٌسارع كل واحد منهم إلى حمل أكداس كتبه إلى 

دهرت بآالؾ الكتب وبضمنها كتبنا التً فرشناها فً األسفل حٌث األرصفة سرعان ما از

 مواجهة مكتبة الشطري.

بدا العمل فً أسبوعه األول سهبلً: ال ٌتطلب األمر منا سوى االنتظار وقوفاً أو جلوساً على    

حافة الرصٌؾ، مع التناوب بالذهاب، بٌن ساعة وأخرى، إلى بابع شاي نصب عّدته على رأس 

ارة. وكان هناك أٌضاً صوت نعٌم جالرتشاؾ إستكان شاي ٌرافقه تدخٌن سٌ أحد األزقة الجانبٌة

الشطري الذي سرعان ما كان ٌلعلع فجؤة مبدداً صمت الشارع مفتتحاً بذلك مزاده األسبوعً. 

وكان ٌبدأ عمله عادة بتردٌد عبارة لؽاندي اعتادْت "المإسسة األهلٌة" للطباعة والنشر فً 

 وراتها منذ الخمسٌنات:بٌروت أن تتصّدر بها منش

ال أرٌد لبٌتً أن ٌكون مسّوراً من جمٌع الجهات، وال أرٌد أن تكون نوافذي مؽلقة. أرٌد أْن " -

ٌّة، ولكنً أنكر على أي منها أن تقتلعنً  تهّب على بٌتً ثقافات كل األمم بكل ما أمكن من حر

ات هللا شؤناً، ولكنه ٌستعصً على من أقدامً. إن مذهبً لٌس دٌناً مؽلقاً؛ ففٌه مجال ألقّل مخلوق

 .     "الكبرٌاء العاتٌة، كبرٌاء الِعْرق أو الدٌن أو اللون

إن كنت صاحب  -ٌشرع بعدها فً التروٌج لكتاب ما مضفٌاً علٌه مزاٌا مذهلة قد تجعلك    

 تندم لتفرٌطك به! -الكتاب 

هكذا بدأت أولى وقفاتً على رصٌؾ شارع المتنبً، حتى إذا ما تعددت الوقفات وتعاقبت    

األسابٌع واألشهر فقد األمر سحره وال سٌما حٌنما بات من المؤلوؾ أن ٌمر الٌوم دون الحصول 

 وكانت هناك الحمبلت األمنٌة -كما سبق لزاهد أن نّبهنً  –على ما ٌكفً ثمناً للعودة إلى البٌت 

ٌُعثر بٌن كتبه على كتاب ممنوع؛ إذ  المفاجبة التً تداهم الشارع على ؼٌر توقّع؛ وٌا وٌل من 

 تكون النتٌجة اختفاء ذلك البابع!

وكان قد تم إصبلح شبكة الهاتؾ؛ فتلقٌُت أول اتصال من بتول، فحّدثتها بتوجهً إلى    

مجدداً بعد أسابٌع رٌثما  الشماعٌة للسإال عن مصٌر زوجها فكان جوابهم ضرورة مراجعتهم

  .ٌتسنى لهم الوقت البلزم لتنظٌم أمورهم

 وها هً أشهر قد مرت على ذهابك إلى هناك ال أسابٌع! -

 علّقْت بتول معتبة، فسارعت إلى طمؤنتها:   

 سؤذهب إلى هناك فً أقرب فرصة. -

 متى؟  -

 سؤلتنً لتضٌؾ حٌنما وجدتنً ال أحٌر جواباً:   

 جاء موعد ذهابك إلى هناك ألن صبر قد أوشك على النفاد.حدد لً اآلن ر -
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ومضْت تحّثنً على القٌام بزٌارة ثالثة للشماعٌة؛ ذلك ألن الوضع لدٌها، فً بدرة، لم ٌعد    

ٌطاق: فؤبناء ألفت خاتون ما عادوا ٌكتفون باقتحام بٌتها من ٌوم آلخر بحجة زٌارتها، بل إنهم 

م، اقترحوا علٌها بوقاحة فكرة بٌع أحد بساتٌن ندٌم بحجة أن الحصار أجهز على آخر مدخراته

وحٌنما سؤلتهم: كٌؾ ٌصّح ذلك ومصٌر خالهم مجهول؟ أجابوها دون حٌاء أنهم ٌعلمون جٌداً أن 

 لدٌها توكٌبلً عاماً باسمها منه!! 

طمؤنتها إلى أننً سؤذهب إلى هناك فً أقرب فرصة، حتى إذا ما أطبقُت سماعة الهاتؾ    

 رفً بشكل من األشكال؟    عدُت أفكر بجدوى ذهابً ما دامِت النتٌجة معروفة سلفاً: ص

وهكذا عمدت إلى رفع سماعة الهاتؾ مجدداً مدٌراً، هذه المرة، رقم زاهد الذي جاءنً صوته    

 وسط إحدى ضحكاته:

 ألو.. تفّضلوا.. مإسس )بسطة المثقفٌن( ٌتنازل بمخاطبكم شخصٌاً!  -

(. ومضٌت أحّدثه جاداً فؤخبرته، وأنا أضحك، أن األمر ال عبلقة له بهموم )بسطة المثقفٌن   

عن اتصال بتول وسإالها عن مصٌر زوجها وقراري الذهاب إلى هناك مرة أخرى برؼم ٌقٌنً 

 أننً لن أخرج بشًء مثل المرتٌن السابقتٌن، فسؤلنً عما هو مطلوب منه؟ فؤجبته:   

 ال أعلم.. بصراحة ال أرى مسّوؼاً لذهابً إلى هناك ثالث مرة. -

 ؟ولماذا هذا الٌؤس -

 ألنهم سٌصرفوننً بشكل من األشكال. -

اسمع.. أمهلنً بعض الوقت.. ساعة ال أكثر؛ ال مفر لً من أن أفكر فً األمر بصحبة  -

 ارة وإستكان شاي.جسٌ

لم تكد الساعة تنقضً حتى اتصل مطمبناً إٌاي بتردٌد المثل الذي ال ٌكّؾ الممثلون    

 المصرٌون عادة عن تردٌده فً مسلسبلتهم:

 طمبن )حط فً بطنك بطٌخه صٌفً(!ا -

 سؤلنً بعدها إن كنُت عضواً فً نقابة الصحفٌٌن؟    

 طبعاً؛ فؤنا أعمل بالصحافة منذ العصر الحجري كما تعلم! -

عظٌم .. ال تنس إذن أن تجلب معك هوٌة نقابة الصحفٌٌن؛ إذ سؤوافٌك ؼداً فً العاشرة  -

 صباحاً فً مقهى "حسن عجمً". 

لتالً لم تكد ساعتً تشٌر إلى ما بعد العاشرة بدقابق حتى جفلت فً جلستً عند فً الٌوم ا   

نافذة المقهى المفتوحة على شارع الرشٌد على صوت منّبه سٌارة وقفت بمحاذاة الرصٌؾ حٌث 

أشار لً سابقها طالباً منً الدنو منه، فتلفت حولً وفً ظنً أن المطلوب ؼٌري، بٌد أن السابق 

ًّ بإشارته.عاد ٌطلق منّبه   سٌارته بنفاد صبر وهو ٌلّح عل
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ؼادرت المقهى وأنا واثق من حصول التباس فً األمر وال سٌما أن مظهر الجالس فً المقعد    

الخلفً للسٌارة أثار قلقً؛ فقد كان ٌرتدي بدلة زٌتونٌة مما ألؾ الحزبٌون ارتداءها، وثمة 

 ؾ وجهه!نّظارتان سوداوان، مثل نظارات العمٌان، تؽطٌان نص

 تفّضل واجلس فً المقعد الخلفً بجانب األستاذ. -

أهاب بً السابق بوقار. لم أكد أفتح الباب وأتهالك جالساً هناك حتى فوجبُت بصوت مؤلوؾ    

 ٌردد بشكل مسرحً أشهر عبارة وردْت فً مسرحٌة "هاملت":

 "أكون أو ال أكون تلك هً المسؤلة"! -

ة وهو ٌرفع نظارتٌه عن وجهه تاركاً إٌاي أشهق من هول قالها صاحب البدلة الزٌتونٌ   

 المفاجؤة؛ إذ إنه لم ٌكن ؼٌر صدٌقً زاهد سلمان!

هللا ٌنتقم منك ومن أالعٌبك؛ فقد نجحَت فً إرعابً فظننتك أحد ضباط األمن جبَت إللقاء  -

ًّ بسبب كتاب ممنوع تسّرب إلى )بسطة المثقفٌن( دون علمً!  القبض عل

 كلّمته ؼاضباً، فؤجابنً وهو ٌؽالب ضحكه:   

ألم تطلب منً أن أعٌنك فً الدخول إلى مستشفى الشماعٌة للسإال عن صاحبك ندٌم؟ حسن؛  -

 ها أنذا تحت أمرك!

عمد بعدها إلى تعرٌفً بصدٌقه سابق السٌارة )أبو ساره( الذي تبّرع بدوره فً مساعدتً فً    

فً خدمتً فحسب؛ بل تقّمص دور مصّور. لحظتها  األمر ال بوضع سٌارته الخصوصٌة

بتسامة افوجبُت بومضة ضوء ساطعة، وحٌنما التفت نحو مصدرها طالعنً )أبو ساره( ب

 عرٌضة وقد انتهى من التقاط صورة لنا بكامٌرته!

 انطلْق )أبو ساره( نحو الهدؾ ودعنً أشرح لصدٌقً الخطة. -

ٌزاحم بسٌارته السٌارات التً ؼّص بها شارع أهاب زاهد بصدٌقه الذي سرعان ما أخذ    

الرشٌد. ومضى زاهد ٌخبرنً أن )أبو ساره( صدٌق قدٌم، جمعتهما سنوات الدراسة األربع فً 

قسم المسرح فً أكادٌمٌة الفنون الجمٌلة. انتقل بعدها للحدٌث عما هو مطلوب منً الٌوم حٌن 

 وصولنا إلى الشماعٌة:

فالتمثٌل هو مهنتنا التً لم توّفر لنا لقمة  –تمثٌل مثلنا نحن االثنٌن أعلم جٌداً أنك ال تجٌد ال -

 لذلك ال أطلب منك سوى مخاطبتً بكنٌة )األستاذ( وأنت تكلّمنً باحترام طبعاً. -الخبز كما تعلم 

ال أسهل من ذلك لوال خوفً من أن أؼّص بالضحك؛ فوقع كلمة )أستاذ( ؼرٌب على سمعً  -

 حٌنما أخاطبك بها!

ٌّاك من الضحك؛ فذلك كفٌل بإجهاض خّطتنا. -  إ

 وما هً تلك الخطة؟ -
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ستتولى أنت إبراز هوٌة نقابة الصحفٌٌن لموظؾ االستعبلمات طالباً منه السماح لنا بالدخول  -

لتزام األجل إجراء تحقٌق صحفً إلحدى الصحؾ الرسمٌة، فً حٌن ٌقتصر دوري أنا على 

 الصمت.

 قٌمة صمتك ٌا صدٌقً؟ أأنت جاد فً ما تقول؟ ما -

 وارتفع صوت )أبو ساره( من خلؾ المقود وهو ٌنوب عن زاهد فً الرد:   

ألم ٌسبق لك ٌا أستاذ السماع بالصمت الدرامً؟ ٌلعب الصمت أحٌاناً فً العروض المسرحٌة  -

 وفً األفبلم دوراً أبلػ من الكبلم.

ٌّده زاهد قاببلً:     وأ

 أن ٌكون أحٌاناً أكثر تؤثٌراً من الكبلم. فعبلً؛ فً وسع الصمت المدروس -

نتحال، فطمؤننً زاهد مإكداً أنه فاعترضُت منّوهاً باحتمال انكشاؾ لعبتنا وتوّرطنا بتهمة اال   

 نتحال فً األمر؛ وهوٌة نقابة الصحفٌٌن ستكفّل لنا ذلك. فعدت أسؤله:اما من 

 وهذه البدلة الزٌتونٌة؟ كٌؾ ستسّوغ ارتداءك إٌاها؟ -

ولماذا التسوٌػ؟ فالبدلة تعود لً، وكثٌراً ما ارتدٌتها أٌام تورطً بـ"الجٌش الشعبً". ثم أنسٌَت  -

 القول المؤثور فً ببلدنا: "كلنا حزبٌون وإن لم ننتِم؟".

فّوضُت أمري هلل تاركاً قٌادي لممثلٌن فاشلٌن وجدا فً )المؽامرة( التً كنا مقدمٌن علٌها    

عٌدان، على مدى الوقت الذي استؽرقته رحلتنا، مشاهد كومٌدٌة  فرصة للضحك؛ فطفقا ٌست

إلحدى مسرحٌات الممثل المصري عادل إمام دأب التلفاز على عرضها فً الفترة األخٌرة، 

حتى إذا ما الح لنا مبنى الشماعٌة بسوره المدٌد المرتفع كّفا عن مواصلة تهرٌجهما الصاخب 

 مصطنعٌن الوقار هذه المرة. 

دوره حال مؽادرتنا السٌارة؛ فقد انهمك بالتقاط صور  تقّمص)أبو ساره( قد شرع فً  وكان   

لنا أمام بوابة المستشفى وصورة أخرى برفقة الحارس الذي استقبلنا بحفاوة. وانسجمُت أنا مع 

الدور المنوط بً؛ فتقّدمت االثنٌن نحو ؼرفة االستعبلمات دون أن أكّؾ عن مخاطبة زاهد بكنٌة 

 اذ(. )األست

واستقبلنا موظؾ شاب تابه النظرات رمق )أبو ساره( بنظرة استٌاء حٌنما فاجؤه بالتقاط    

ًّ بنظرة متسابلة؛ فسارعت بإبراز  صورة له خلؾ مكتبه. وتنّقل بعٌنٌه بٌننا لٌستقّر بهما عل

 هوٌة نقابة الصحفٌٌن، لكنه فاجؤنً بؤن نحاها جانباً وهو ٌقول:

جراء تحقٌقات صحفٌة ما لم تكن مزّوداً بكتاب صادر عن وزارة الصحة ممنوع منعاً باتاً إ -

 للسماح لك بذلك.

حٌنها أدركُت مبلػ ؼبابً ألن هذا األمر كان قد ؼاب عن ذهنً تماماً، وبذلك فشلت خطة    

زاهد )العبقرٌة( لمساعدتً على دخول المستشفى، فلم أجد مفّراً من إعبلم الموظؾ بالؽرض 
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ٌّاها؛ الحقٌقً من ز ٌارتً، عامداً، فً الوقت نفسه، إلى إخراج صورة ندٌم من جٌبً ألرٌه إ

 فتساءل مستنكراً:

هل أنت جاد؟ أتتوقع منً أن أتعّرؾ، من خبلل صورة، إلى نزٌل من ضمن نزالء ٌعّدون  -

 بالمبات؟

كد من واستطرد قاببلً إنه ال مانع لدٌه من دخولً المستشفى للسإال عن صاحبً شرٌطة التؤ   

فسؤلنً عن اسم المرٌض لٌنهمك بعدها فً تصّفح أوراق سجّل ضخم  تابعوكونه أحد النزالء. 

 أمامه مإّكداً، كمن ٌكلّم نفسه، استحالة العثور على اسم ضابع بٌن مبات األسماء.

فً هذه الحالة كٌؾ السبٌل إلى معرفة مصٌر المرضى الذٌن هربوا من المستشفى أثناء  -

 الحرب؟

 لته حابراً، فرفع وجهه الشاحب عن سجله وأجابنً بعدما تؤّملنً لحظات:سؤ   

وهل من الضروري معرفة ذلك؟ ثم من الذي ٌقلقه مصٌرهإالء المجانٌن بعد فرض الحصار  -

 وفتح أبواب جهنم علٌنا نحن العقبلء؟

 أنا ٌهمنً ذلك؛ فهذه ثالث مرة أقدم فٌها للسإال عنه. -

وبقٌنا نتبادل النظر لحظات وأنا فً حٌرة من أمري. وفجؤة تذّكرُت ؼافل الذي صادفته فً    

زٌارتً األولى وهو ٌحّش العشب؛ فسؤلُت الموظؾ عنه عسى أن ٌكون ذلك مسّوؼاً للسماح لً 

 بالدخول، فؤجابنً ضاحكاً:

ه األساسٌة فً الحٌاة ؼافل أبو الحشٌش؟ موجود طبعاً.. ستصادفه حٌثما ٌنمو العشب؛ فمهمت -

 تتلخص بحش العشب والمزٌد من العشب ال أكثر!

 كان هللا فً عونه؛ إذ لٌس من الٌسٌر إطعام قطٌع أؼنام بعٌداً عن المراعً. -

 ٌبدو أنك توهمَت أن له أؼناماً ٌسعى إلى إطعامها!! -

 سجّل: علّق موظؾ االستعبلمات ضاحكاً لٌتابع بعدها وهو ٌواصل تقلٌب أوراق ال   

إنه ال ٌملك وال جّزة خروؾ، وكل األؼنام التً ٌسعى إلى إطعامها محض أوهام؛ فهو نزٌل  -

قدٌم جًء به منذ أعوام من رٌؾ إحدى المدن الجنوبٌة وأودع المستشفى حٌث لم ٌعد ٌسؤل عنه 

 أحد مثل العدٌد من المرضى الذٌن ٌؤتً بهم ذووهم إلى هنا ال لعبلجهم بل للتخلص منهم.

 والعشب الذي ٌحّشه؟ ما الذي ٌفعله به؟ -

ٌوّزعه على أصحاب البٌوت القرٌبة الذٌن ٌملكون حمٌراً أو أبقاراً لٌعود بعدها إلى المستشفى،  -

 حٌث ٌسكن، فً انتظار قدوم ٌوم آخر وحّش المزٌد من العشب!
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قت نفسه، ومضى الموظؾ ٌحدثنا عن مفارقات مماثلة ال تخلو من طرافة مواصبلً، فً الو   

تصفّحه لٌعلن فجؤة عن عثوره على اسم ندٌم. قال وهو ٌدنً السجّل منً ألقرأ االسم وقد تّمْت 

 اإلشارة إلٌه بخط أحمر: 

ٌُعثر علٌهم بعد. -  انظْر... إنه من ضمن النزالء الذٌن لم 

ة به وفتحُت السجل على الصفحة الخاصة بندٌم؛ فطالعتنً صورته تلٌها المعلومات المتعلّق   

إلٌداعه الشماعٌة على أثر حصول حادث لبث على أثره شهوراً تارٌخاً  9ٖ٘ٔوالتً تحدد سنة 

، وكٌؾ أنه بقً لؽرض العبلج قبل السماح له بمؽادرتها بإذن من لجنة طبٌة مكلفة بهذا األمر

على صلة بالمستشفى: ٌراجع عٌادته الخارجٌة من حٌن آلخر لتلّقً العبلج لٌودع المستشفى 

 .  99ٓٔسنة   –على أثر تدهور وضعه النفسً  وشروعه فً االنتحار  –جدداً م

 ما العمل اآلن؟ -

منً أن أرٌه صورة ندٌم، حتى موظؾ فطلب البكٌفٌة إببلغ بتول باألمر،  وأنا أفكرتساءلُت    

ابقان إذا ما ناولته إٌاها قارن بٌنها وبٌن الصورة المرفقة بصفحته فً السجل، وحٌنما رآهما تتط

 :وافق على دخولنا إلى المستشفى للسإال عنه. بٌد أنه استدرك قاببلً 

من جولتك بنتٌجة؛ إذ ال ٌعقل أن ٌفٌدك، فً سعٌك فً أثر صاحبك،  لكننً أشك أنك ستخرج -

 نزالء قد ال ٌتذّكر معظمهم أسماءهم الشخصٌة! 

شفى لؽرض مرافقتنا، وأنهى كبلمه باستدعاء أحد العاملٌن فً األعبلم الخاص بالمست   

ٌّن لنا ذلك على الفور  –تلّخصْت مهمته  بتحدٌد مسار تحّركنا بالطرٌقة التً ٌراها  –كما تب

مناسبة مع حرصه المطلق على منع )أبو ساره( من التقاط أٌة صورة. ولم ٌنَس أن ٌحبط آمالً 

 منذ لحظة مؽادرتنا ؼرفة االستعبلمات:

ولة التً تتخٌلها فً مستشفى ٌضم مبات النزالء لن ٌسعك السإال عن صاحبك بالسه -

 الموزعٌن بٌن ست ردهات: أربع خاصة بالرجال، واثنتٌن للنساء.

وصادفنا، فً طرٌقنا، عشرات النزالء وهم ٌتجولون بدشادٌشهم المقلّمة على ؼٌر هدى.    

أؼنام وأشار مرافقنا إلى عدد منهم، وقد تزّود كل واحد منهم بعصا وهم ٌرعون مجموعة 

 موّزعة هنا وهناك، قال إنهم مرضى ٌحبون رعاٌة األؼنام العابدة إلى المستشفى.    

والح لً ؼافل من بعٌد منهمكاً، هذه المرة، بتشذٌب شجٌرات اآلس التً تحّؾ بالممر،    

فراقبته وأنا أدنو منه وهو ٌحّرك مقّصه بالمهارة نفسها التً كان ٌحّش بمنجله العشب فً المرة 

 سابقة. ال

ًّ مصافحاً إٌاهما وهو ٌقول:     عّرفته بنفسً، فصافحنً قبل أن ٌنتقل إلى صدٌق

اعذرنً خالً ألننً لم أعرفك؛ فمعارفً كثٌرون بعدد أقارب نزالء المستشفى الذٌن ٌتوافدون  -

 ٌومٌاً بالعشرات.
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األول، فؤجابنً فسؤلته عن أؼنامه وعن العشب الذي كان ٌحرص على أن ٌحّشه لها فً لقابنا    

ٌّة:  وقد انصرؾ إلى مواصلة مهمته بكل جّد

 ال حاجة بها خالً إلى عشبً فً مثل هذا الموسم؛ فهو متوفر فً كل موضع كما ترى بنفسك. -

 وّدعته وأنا أسؤل نفسً إْن لم ٌكن من الظلم عّد الرجل مجنوناً؟    

كنت موقناً أن جولتنا عبثٌة وأنها ستكون دون نتٌجة حتى أننً سؤلت زاهد إن لم ٌكن من     

 المستحسن مؽادرة المستشفى؟ لكنه أجابنً: 

 وما الذي نخسره من القٌام بهذه الجولة؟ فلنواصلها؛ فلن تتاح لنا زٌارة الشماعٌة كل ٌوم. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9ٔ 
 

 (األسرة عار)                                      

 

 ترمقه رأسه فوق أمه وقفت وقد سرٌره على مضطجعاً  نفسه وجد رشده ندٌم إلى ثاب حٌنما   

 .ٌؤساً  تقطر بنظرة

 ؼرفتً؟ إلى بً جاء الذي ومن حصل؟ الذي ما -

 .فراشه إلى ٌنتهً جعله الذي ما ٌتذكر أن جهده محاوالً  أمه سؤل   

 !صرع بنوبة أصبتَ  لقد -

 : علٌه لتجلس سرٌره من إٌاه مقّربة كرسٌاً  سحبت بعدما وأضافت. أمه أجابته   

ٌّاك مبلحقاً  ٌعود اللعٌن الداء هذا هو ها -  !منه شفٌت أنك ظننت بعدما إ

 .. إنه أشبه بلعنة ستظل تبلحق آل إسكندر بٌك!.أبً عن ورثته داء من شفاء ال -

 :      قابلة أمه فعّنفته ٌابسة، بنبرة ندٌم قالها   

 النطق عن عاجز أنه كما ٌعرفك، ال قد ألنه ذلك منه؛ جدوى ال الذي اللقاء هذا من حذرتك لقد -

 الذي ما أكثر؛ ال ٌتنفس إنه.. سرٌره ٌؽادر أن دون حاجته ٌقضً بات إنه بل ،مفهوم بشكل

 الٌؤس؟ من المزٌد سوى اللقاء هذا من إذن سٌجنٌه

 . بالٌؤس تنطق مبلمحها وكل منه بالقرب جلستها فً لحظات تؤّملها   

 !شاختْ  كم!.. إلهً ٌا   

 عند المعقود الجرؼد ٌعلوها المعهودة بالفوطة رأسها لفّتْ  وقد نفسها السود ثٌابها ترتدي كانت   

 .الدنٌا على عٌنٌه فتح منذ عرفها هكذا. الحاجبٌن مستوى

 الرابعة كانت. الوقت معلنة تدق االستقبال ؼرفة فً الجدارٌة الساعة دقات جاءته بعٌد ومن   

 أصؽى ٌومها. التاسعة معلنة المشإوم الصباح ذلك فً تدق وهً نفسها الساعة فتذّكر عصراً؛

 التً األشٌاء نثار وسط بسكون الراقد أباه األنفاس الهث ٌتؤّمل وهو سره فً دقاتها عدّ  بل إلٌها،

 .اللعٌن السوط ذلك على لبلستحواذ المرٌر الصراع ذلك فً ثقلٌهما تحت تحطمت

 !هاجر؟ وابنتها فردوس هً من.. أمً -

 .طوٌل تردد بعد سؤلها   

 ذلك؟ معرفة على تحرص جرى، ما كل بعد تزال، أال -

 :ٌجٌب فسارع متؤلمة؛ سؤلته   
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 تٌنك سٌرة إلى دفتري فً تطرقتُ  ألننً ؼضباً  جنّ  وأبً ذلك معرفة على أحرص ال وكٌؾ -

 الساقطتٌن؟ المرأتٌن

 .االندمال ٌؤبى الذي جرحه نكؤتَ  إٌاهما بذكرك ألنك ذلك -

 .ممكنة طرٌقة بؤٌسر األمر لً وّضحً أرجوك؛ نكؤته؟ الذي ذلك هو جرح أي -

 على شبابه منذ ٌجاهد الذي أبٌك سرّ  لك أوضح أن ستطٌعسؤ كلمات ببضع أننً تحسب وهل -

 أصح؟ بشكل تناسٌه.. أو نسٌانه

 :مستطردة لحظات بعد لتتابع أمه تساءلت   

 التً فردوس األدق أو..  المرأتٌن هاتٌن ٌدٌن أن قبل أباك ٌدٌن شنٌع أمر حصل فما محال؛ -

 !حصل لما محّرمة ثمرة سوى فلٌست هاجر أما.. المال على للحصول لعبتها بدورها لعبت

 !المرأتٌن؟ بهاتٌن أبً تربط التً الصلة هً وما -

 أبٌه مثل بواحد الساقطتٌن هاتٌن تربط صلة فؤٌة سمعه؛ ٌصّدق ٌكاد ال وهو مستنكراً  سؤلها   

 بها ٌسمع لم أنه سر ما الصلة؛ هذه وجود افتراض وعلى المجٌد؟ العثمانً ماضٌه تقدٌس ألؾ

 عمره؟ من العشرٌن تخطى وقد اآلن حتى

 جدٌد من رأسها بهما لتلؾّ  وفوطتها جرؼدها حلّ  فً لحظات قضت إنما فورها؛ من تجبه لم   

 . البٌضاوٌن شعرها ذإابتً الوقت، بعض مّسدت، بعدما

 حصل ما وذلك أمرها، تعزم أن قبل جانبٌة بؤمور لحظات نفسها تشؽل: أمه هً هكذا   

 جعلته علٌه جدٌدة بؤمور تحدثه فانطلقت وإحجامها ترددها تخطت ما سرعان إنها إذ ٌومذاك؛

ٌّل ألنه ذلك دهشة؛ فمه ٌفؽر  الذي أبٌه إلى بصلة ٌمت ال آخر رجل عن تحدثه أمه وكؤن إلٌه خ

 !شخصٌته ٌختصر له المبلزم السوط ٌكاد: وعنٌؾ صارم هو ما بكل لدٌه ذكره ارتبط

 هزٌمتها بعد التلٌد مجدها العثمانٌة الدولة باستعادة المجهض حلمه عن أبٌه، شباب عن حدثته   

 لخبلصهم الناس ؼالبٌة عّمت قد كانت التً الفرحة فوسط: العظمى الحرب أعقاب فً المدّوٌة

 ممن - آخر عدد انفرد قرون، مدى على الصدور على جثمت التً العثمانٌة الدولة سطوة من

 بلقب الناس، بٌن هإالء، ُعرؾ وقد الجدٌد؛ العهد بمعاداة - القدٌمة امتٌازاتهم خسروا

 فً اللفظة هذه تردٌد على دأبوا ألنهم ذلك ؛"عابدون" تعنً تركٌة لفظة وهً ،"كلٌورلر"

 .العراق حكم إلى األتراك عودة حتمٌة مإكدٌن اآلخرٌن، مع أحادٌثهم

 "!كلٌورلر"الـ هإالء من واحداً  أبوك وكان -

: الثراء بالػ منذ تلك الفترة كان أباه بؤن إٌاه مذّكرة كبلمها، فً تسترسل أن قبل أمه، وّضحتْ    

 فً مستنداً  توسٌعها فً عمره الجد ذلك كّرس التً والبساتٌن األراضً هذه كل أبٌه عن ورث

 مدٌنة مثل الذكر، خاملة مدٌنة فً حوله من األمور بها ٌدٌر كان التً المطلقة السلطة إلى ذلك

 .ٌُذكر اهتماماً  األطراؾ المترامٌة العثمانٌة السلطنة فً المسإولون أو الوالة ٌولٌها ال بدرة،
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 قرٌر سٌرحل بؤنه إٌاه مذّكراً  الموت، فراش على وهو أباك، خاطب جدك مرض تفاقم وٌوم -

 عملٌاً  هو ٌبرهن أن شرٌطة به التمتع حقهم من بات ما بعده من ولذرٌته له ضمن بعدما العٌن

 برأسه ٌوما وهو أجابه الكبلم؟ بهذا إلٌه ٌرمً عما أبوك سؤله وحٌن. النعمة بهذه جدارته على

 فً عقلك ٌعٌنك ال حٌنما أمبلكك إداراة فً السوط بهذا االستعانة علٌك: "القرٌب الحابط إلى

 !!ذهب أٌنما ٌبلزمه السوط بات حتى أبوك بها التزم نصٌحة".. ذلك

 :موّضحة أمه واستدركتْ    

 أبٌك اقتران سبقتْ  ألنها ذلك الناس؛ بٌن أمرها شاع بعدما اآلخرٌن من األمور بهذه سمعتُ  -

 صحبه عودة من بٌك إسكندر خبللها ٌبس زمنٌة فترة وهً سنة، عشرة أربع من بؤكثر بً

 تركٌة أصول ذات ثرٌة أسرة من بفتاة بالزواج ذلك عن فاستعاض مجدداً؛ الحكم إلى األتراك

 أٌام، خبلل بها أودتْ  التً النفاس بحمى أصٌبت حتى ألفت الوحٌدة ابنته له تلد تكد لم ثرٌا اسمها

 التً الملذات اؼتراؾ فً هواه على لٌنصرؾ المتوفاة زوجته أسرة إلى بابنته بٌك إسكندر فعهد

 كل له ٌوفروا أن على ٌحرصون: بنانه طوع الشباب من مجموعة جعلت طابلة ثروة له ٌّسرتها

 انتهاء المفضلة، سلوته بات الذي األفٌون تدخٌن فً باالستؽراق بدءاً  بال على له ٌخطر ما

 له كانت حٌث آخر إلى حٌن من المدٌنة أطراؾ فً رحالهم ٌحّطون كانوا الذٌن الؽجر بتعقب

 .والؽناء الرقص امتهنّ  ؼجرٌات مع وجوالت صوالت

 بٌك إسكندر أسرة من المقّربٌن بٌن سرى همس إلى فتطرقت حدٌثها؛ فً أمه واسترسلتْ    

 تلك بصرؾ وذلك حصل ما على بالتسّتر انتهت خادماته إحدى مع مشٌنة بعبلقة توّرط أنه مفاده

 . المال من بمبلػ إسكاتها بعد الخادمة

 – البٌك ٌجد لم كلهن بدرة فتٌات دون فمن لخطبتً؛ أبوك تقّدم فقد المفاجؤة؛ حصلت آنذاك -

 !لٌخطبنً سواي - المجلجلة فضابحه وسط

 :قابلة بعدها لتتابع منها الرؼم على أفلتت ضحكة تؽالب وهً أمه قالتها   

 أعلم؛ ال المعقول؟ الحد فضابحه تخطت بعدما األفواه لكمّ  منه محاولة إٌاي خطوبته جاءت هل -

 بطبٌعة رفضها ستطعأ لم التً المفاجبة الخطوة هذه على إلقدامه ٌومذاك ذهلت أننً أتذكره فما

 أن ٌكفً ثم ثراء، المدٌنة وجهاء أكثر من بواحد االقتران رفض لها ٌخطر فتاة من فما الحال؛

 والصدٌقات األسابٌع ومرت. المرتقب للزواج االستعداد سوى دور لً ٌعد لم وبذلك وافق، أبً

ًّ  ٌتقاطرن  سخطً شحذ على منهن عدد لحرص بل فحسب، بالخطوبة للتهنبة ال ٌومً بشكل عل

 تزوٌدي ٌنسٌن أن دون ألفت، وابنته ثرٌا المتوفاة بزوجته بتذكٌري وذلك المنتظر الزوج تجاه

 االقتران على وندمً صبري نفاد المتوقعة النتٌجة وكانت القدٌمة، العاطفٌة مؽامراته بتفاصٌل

 الجاهزة العبارة بتردٌد اكتفت لكنها بهّمً، إلٌها ألسرّ  أمً إلى فلجؤت المستهتر؛ الرجل بهذا

 "! ٌُقال ما كل تصّدقً ال" المواقؾ هذه لمثل

 أن على وتحرص زوجها ترعى: الزواج من األولى األشهر خبلل بالنصٌحة أمه وعملتْ    

 فوجبت آنذاك. بالمؽامرات الحافل ماضٌه فٌنسى ٌتؽٌر أن عساه الراحة أسباب كل له توّفر

 ألنها ذلك الخادمة؛ طرد سر السر، اكتشفت إنها قابلة ٌوم، ذات لها، تهمس صدٌقاتها بإحدى

 !    حامبلً  كانت
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 من واثقة أنها فؤجابتنً تقول؟ مما تؤّكدها مدى عن الصدٌقة تلك فسؤلتُ  سمعُت؛ ما أصّدق لم -

ٌّن فقد الخبر؛ ذلك منه استقت الذي بالمصدر ثقتها جرى ما صحة  أذكى كانت الخادمة تلك أن تب

 لؤلمر استسبلمها أظهرت لها، أقرباء أو ام أو أب ال وحٌدة، كانت أنها فبسبب تصّور؛ كل من

 منّوهة الباب، علٌهم تدقّ  أسابٌع، بعد عادت، لكنها المبلػ، ذلك لقاء بصرفها ورضاها الواقع

 مشكلته تتمثل به قدٌمة صلة على كانت مثلها فقٌر شاب من زواجها أمر تتدبر أن أوشكت بؤنها

 ذاك قولها وشفعت. الحال تلك على وهً بها باالقتران ٌتنازل ال وقد شٌباً، دنٌاه من ٌملك ال بؤنه

 آخر إلى حٌن من الباب علٌهم تطرق الخادمة تلك مضت المنوال هذا وعلى. بطنها مّسدت بؤن

 ! طفلتها تلد أن قبل حٌاء دون ابتزازهم فً ممعنة

 :قابلة أمه واستدركتْ    

 نفسً؛ ضبط استطع لم ألفت، ابنته ؼٌر أخرى طفلة لزوجً أن أكتشؾ وأنا اللحظة، تلك فً -

 ! المٌمون زواجنا بهما سبق اثنتٌن لطفلتٌن أب عّرٌسً أن ذلك معنى: وجهً ألطم وأنا فصحت

 :  لحظات بعد وتابعت   

ًّ  فً الدنٌا اسوّدت ٌومذاك -  البٌت أشؽال عن ٌديّ  نفضتُ . المزٌد تحّمل وسعً فً ٌعد لم. عٌن

 الساعات ومّرت. وبساتٌنه حقوله على جولته من أوبته انتظار فً زفافنا ؼرفة فً وجلست

ًّ  ِعْرق وكل واقفة وثبتُ  أخٌراً  الخارجً الباب صرّ  ما إذا حتى حولً، من ٌتكاثؾ والظبلم  ف

 إذا حتى فٌه، أنتظره كنت الذي الموضع من ٌقترب وهو سخطه تمتمات وترددتْ . ؼضباً  ٌنبض

 الظبلم؟ فً ؼارقاً  البٌت ألبقً دهانً عما المصباح، ٌضًء وهو متساببلً، صاح الؽرفة دخل ما

 النظر مدققاً  فسؤلنً،.. الفضابح بحجب خلٌق وحده الظبلم بؤن منّوهة نفسً، نسٌتُ  وقد فؤجبته،

 إٌاه مصارحة ؼضب من صدري فً تراكم ما كل فؤفرؼتُ  بكبلمً؟ أعنٌه عما وجهً، فً

 لً ٌخطر أن دون المتوفاة امرأته من لطفلة أب بؤنه أعلم كنت زوجاً  به رضٌت حٌنما بؤننً

 حتى لونه شحب وقد ٌسؤلنً، فعاد!!... خادمة لدٌه عملت أن ألمها سبق أخرى طفلة وجود

 تلك أم ؼٌر تكون ومن: فوري من فؤجبته الخادمة؟ تلك تكون عمن بٌاضاً، ثوبه لون حاكى

 اربدّ  وقد به فوجبتُ  حتى الكلمات بتلك أنطق أكد لم صلبك؟ من انحدرت أنها ٌشاع التً الطفلة

 إلى ٌشٌر وهو مخنوق بصوت بؽتة وصاح. الرعب على ٌبعث بشكل مبلمحه وتشوهت وجهه

 هوى ثاقباً  زعٌقاً  ٌطلق أسمعه وأنا نفسً سؤلت ٌعنً؟ مندٌل أي. بمندٌل إسعافه منً طالباً  فمه،

 شرشؾ بسحب فسارعتُ ... األرض على بطوله ٌتمدد أن قبل السرٌر بحافة جبٌنه لٌرتطم بعدها

 بالزبد، لحظتبذ تلطخ الذي شدقه فً منه طرفاً  ألدسّ  بنفسً، طّرزته أن لً سبق الذي زفافنا،

 !!..بٌاضاً  سوادهما فبات انقلبتا؛ قد عٌناه وكانت جسده، تهزّ  رهٌبة تشّنجات أخذت وقد

 أمامك؟ ضحٌتها أبً فٌها ٌقع صرع نوبة أول تلك أكانت -

 األبد إلى لديّ  راسخة ستظل النوبة تلك ذكرى أن بٌد نوبات، أعقبتها وقد نوبة أول كانت نعم -

ًّ  الزعٌق بذلك مقترنة  على له تحصل كانت التً نوباته ألفت أننً فبرؼم سبقها؛ الذي الوحش

 تسعفنً لن الذي المفزع وقعها النوبة لتلك ٌبقى لكنْ  نومه، أثناء سٌما وال متباعدة، فترات

 . عنه للتعبٌر الكلمات

 :قابلة حدٌثها فً تسترسل أن قبل أفكارها تستجمع كؤنها إلٌه تتطلع أمه وبقٌتْ    
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 بنظرات حوله عٌنٌه مجٌبلً  المجروح جبٌنه ٌتلّمس: ذهول حالة فً وهو لحظات علٌه ومّرت -

ًّ  تطلّع وجودي إلى انتبه ما إذا حتى فٌه، هو الذي المكان ٌجهل وكؤنه ؼاببة  محاوالً، لحظات إل

 حٌرة فً وأنا النظر أبادله فلبثتُ  النطق؛ عن عجز أنه الؽرٌب لكن. ٌكلّمنً أن نفسه، الوقت فً

 أمسح وأنا الوقت بعض ٌهذي فتركته مفهومة، ؼٌر بطرٌقة تكلّم ما سرعان أنه بٌد أمره، من

 - االسم بهذا فٌها أسمع مرة أول كانت وتلك - هاجر اسم ٌردد أخٌراً  ألسمعه جبٌنه، عن الدم

 ٌرمقنً فعاد هذه؟ هاجر تكون عمن بسإاله فجازفت االسم؛ تكرار من ٌملّ  ال وهو دقابق ومرت

 منً تنتقم كٌؾ عرفت التً فردوس ابنة األسرة، عار إنها: أثرها على لً قال طوٌلة بنظرة

 !األبد إلى بالوحل شرفً بذلك ممرؼة

وبادلته أمه نظرة طوٌلة حاولت أن تشهده بها على مؤساتها وقد انكشؾ لها أمران أورثاها    

وما نتج عنها من ثمرة محّرمة  –الٌؤس الكامل: حقٌقة فضٌحة أسكندر بٌك مع خادمته فردوس 

 وكونه مصاباً بداء ال شفاء له منه هو الصرع. –اسمها هاجر 

أن أباك استعاد عافٌته كاملة صارحته بقراري العودة إلى  انتظرت ٌومٌن؛ حتى إذا ما تؤكدتُ  -

بٌت أبً والبقاء هناك فترة من الزمن، فرمقنً بنظرة مخٌفة وهو ٌقول: البٌت الذي تؽادرٌنه ال 

ٌسعك العودة إلٌه معززة مكّرمة وقتما تشابٌن. فؤجبته أننً أدرى الناس بنفسً من ؼٌري؛ فبل 

الوقت ولٌتصرؾ هو بما ٌملٌه علٌه ضمٌره. فسؤلنً بنبرة أرق: مفر لً من االبتعاد عنه بعض 

وإن طلبت منك إرجاء األمر اآلن؟ فؤكدت له أننً اتخذت قراراً ال رجعة لً عنه. فؽادر البٌت 

وهو ٌردد: كما تشابٌن، وتوجهت بدوري إلى بٌتنا حٌث استقبلتنً أمً مشدوهة؛ إذ كنت ال 

 ء، فعانقتها تاركة دموعً تنوب عنً فً الكبلم.أزال عروساً مخّضبة الكفٌن بالحنا

وتابعت أمه قابلة إن رجوعها إلى بٌت أبٌها لم ٌكن القرار الوحٌد الذي كانت قد اتخذته؛ بل    

 كان ثمة قرار آخر صممت على تنفٌذه برؼم اعتراض أمها وهو المجازفة بلقاء فردوس!

 ْت بدهابها فً ابتزاز اآلخرٌن؟هل جننِت؟ كٌؾ تجازفٌن بلقاء امرأة مشبوهة ُعرف -

فؤجابتها مإكدة أن ذلك هو سبب حرصها على هذا اللقاء؛ إذ إنها عزمت على أن تبرهن لتلك    

الخادمة أنها ال تقل عنها دهاء، وأنها وحدها الكفٌلة بإٌقافها عند حدها فً االبتزاز والتشهٌر وما 

ا علٌها أن ترافقها إلى هناك، لكنها شاكل ذلك من أمور منحّطة جبلت علٌها. فاقترحت أمه

رفضت بإصرار. قالت إنها قررت مجابهة هذه الخادمة وحدها لتلقّنها الدرس النهابً فً 

 األخبلق واحترام مشاعر اآلخرٌن. 

ضحى الٌوم التالً اجتٌازت وادي الكبلل متجهة إلى ذلك البٌت حٌث كانت فردوس فً    

 قدومها إلٌها بدقابق! انتظارها عند الباب وقد سبقها خبر

أهبلً بالعلوٌة، حلّت البركة.. ال تكاد األرض تسعنً لتشرٌفً، أنا المنسٌة المنبوذة، بهذه  -

 الزٌارة الكرٌمة!

استقبلتها فردوس مهللة مرحبة، ومضت تلهج بالدعاء لها لكونها رفعت، بزٌارتها تلك، رأسها    

 بٌن الجٌران. 
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الحٌاة مضت فردوس تداهن العلوٌة بادبة ذلك باالنكباب على  وبدهاء امرأة محّنكة خبرتِ    

كفها الثمة إٌاها بحرارة دون أن تنسى اإللحاح علٌها بالتفّضل بالدخول، بٌد أن العلوٌة خاطبتها 

 وقد صممت على أال تتخطى العتبة إلى الداخل: 

 اسمعً ٌا.. اسمك فردوس؟ ألٌس كذلك؟ -

 نعم.. خادمتك فردوس طوع أمرك. -

واعترفت أمه بؤنها دهشت لما انطوت علٌه فردوس من دماثة خلق مقرونة بجمال ٌتبدى    

بخفة دمها ولباقتها حتى أنها احتارت فً كٌفٌة مفاتحتها بالؽرض من زٌارتها لوال أن فردوس 

 نفسها سّهلْت علٌها األمر حٌنما سؤلتها إن كانت تؤمرها بشًء؟

 من الواضح أنك عرفِت من أكون... -

 وهل ٌعقل أن أجهل العلوٌة زوجة إسكندر بٌك أكبر وجهاء بدرة؟! -

ٌّاِك. -  حسن.. ومن المإكد أنك بذكابك الواضح تدركٌن الؽرض من زٌارتً إ

ًّ ذلك.. ٌؽنٌنً تنازلك بلقابً عن  - ال أرٌد أن أبدد فرحتً بتشرٌفً بهذه الزٌارة بما ٌنّؽص عل

 كل كنوز الدنٌا.

ًّ لحظات وال - ًّ مهمتً. أصؽً إل   تعّقدي عل

 لحظة علوٌة.. أظن أن طفلتً تبكً! -

قاطعتها فردوس لتدخل بٌتها فً مناورة لم ٌخَؾ على العلوٌة الهدؾ منها؛ إذ سرعان ما    

عادت محتضنة طفلتها التً كانت تتثاءب وهً تدٌر عٌنٌها السوداوٌن حولها بنظرة دهشة لكون 

 أمها نّؽصت علٌها نومها دون سبب!

تؤّملِت العلوٌة الطفلة لحظات وهً فً حٌرة من كٌفٌة التصرؾ، فً حٌن مضت فردوس    

 تتباكى زاعمة أن صؽٌرتها مرٌضة ال تكاد تنام اللٌل كله.

 وما سبب مرضها؟ -

 سؤلتها العلوٌة، فؤجابتها فردوس وهً تمسك دموعها بصعوبة:   

 لٌب.وما ٌكون ؼٌر الجوع؟ فثدٌاي ٌكادان ٌنضبان من الح -

 وهل أنت بدورك مرٌضة؟  -

 مرضً ٌتمّثل بزوجً الذي ٌسومنً العذاب. -

 ولماذا ٌعّذبك؟ -

 أنت أدرى الناس بالسبب ٌا علوٌة! -
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وكٌؾ لً أن أعرؾ سر سوء تعامل زوجك إٌاك؟ إنها أول مرة التقٌك فٌها فما أدرانً بهذه  -

 األمور؟

 رة!مشكلته تتمثل بشكوكه فً سر والدة هاجر المبكّ  -

 لكنه تزّوجك وهو ٌعلم أنِك... -

كلّمتها العلوٌة متهّكمة مشٌرة بإٌماءة من ٌدها إلى بطنها كونها كانت حامبلً، فصاحت    

 فردوس مستنكرة وهً تشّد طفلتها إلى صدرها:

هل ٌعقل ذلك؟ لم ٌكن ٌعلم بهذا األمر طبعاً... كان ٌجهل ما حصل فً بٌت البٌك.. كان ما  -

 أننً انتشلته من عوزه بذلك المبلػ الذي...ٌهمه آنذاك 

واستعاضت فردوس عن الكبلم باالنخراط فً البكاء. وكانت طفلتها قد شرعت بدورها فً    

العوٌل؛ فعمدت العلوٌة إلى دس ٌدها فً أحد جٌوبها لتقبض على ما تلّمسته هناك من نقود 

 أتت وهً ال تكاد تبصر طرٌقها!  سارعت بدّسها فً ثناٌا قماط الطفلة لتقفل عابدة من حٌث 
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                                             (9) 

بمنظر المجانٌن وهم ٌتجولون من حولنا على بزٌارتنا للشماعٌة: ٌستمتع مؤخوذاً  بدا زاهد   

كامٌرته كان ٌنّؽص عه من استعمال ؼٌر هدى، وكذلك كان األمر مع )أبو ساره( لوال أن منْ 

 علٌه متعته.

ٌُسمح     ومررنا ببناٌة قال مرافقنا عنها إنها إحدى بناٌات "المشاؼل التؤهٌلٌة"، فسؤلته إن كان 

لنا بالدخول إلٌها؟ فؤومؤ برأسه إٌجاباً، لكنه لم ٌنَس أن ٌنّبه )أبو ساره( بضرورة أال ٌلتقط أٌة 

 صورة.

مرافقنا عنه إنه مساعد الطبٌب وأحد المسإولٌن عن استقبلنا موظؾ بصدرٌة بٌضاء قال    

إدارة العبلج التؤهٌلً للمرضى. كان كهبلً قصٌر القامة دابم االبتسام ٌشرؾ على مجموعة 

جلسوا، مثل التبلمٌذ، خلؾ مناضدهم الموّزعة فً قاعة واسعة تتوسط، كبار فً السن مرضى 

 أحد جدرانها، سبورة بٌضاء.

 ك هإالء النزالء فً جلستهم ذات ٌوم.ال شك أن ندٌم شار   

ل بنظراتً بٌن تلك الوجوه التً كانت تدقق بدورها النظر فٌنا بفضول خبل فكرُت وأنا أتنقّ    

اثنٌن كان أحدهما ال ٌكّؾ عن تحرٌك رأسه بحركات ال إرادٌة كما ٌبدو، فً حٌن بدا اآلخر 

رعان ما التقطها وهو ٌنهض لٌتقدم مستؽرقاً بالكتابة فً ورقة موضوعة أمامه فوق منضدته س

ٌّاها لً، فتناولتها مبلحظاً أن النظارتٌن اللتٌن ٌرتدٌهما تنقصهما عدسة!  منً ماّداً إ

إنه من قدامى النزالء، وقد انكسرْت نّظارتاه بسبب الهلع الذي دفع بالجمٌع إلى التدافع هاربٌن  -

 بسبب حدوث انفجار على مقربة من المستشفى.

ساعد الطبٌب وقد ازدادت ابتسامته اتساعاً. وكان المرٌض قد كتب فً ورقته، بخط أوضح م   

تسببوا فً مشّوش، رسالة موّجهة إلى هللا ٌدعوه فٌها إلى االقتصاص من األمرٌكان ألنهم 

 عدسته!   تحطٌم

 ولماذا ال تقتنون له واحدة جدٌدة؟ -

قناع المرٌض باألمر، ولكن دون إا تساءل )أبو ساره(، فؤوضح مساعد الطبٌب أنهم حاولو   

 جدوى، مفّضبلً على ذلك كتابة رسابل على هذه الشاكلة وإبرازها لكل زابر جدٌد.

اؼتنمُت الفرصة بسإاله عن ندٌم، وإن سبق له أن الحظه ضمن نزالء المشؽل؟ واستطردُت    

نزٌل معٌن من بٌن واصفاً له هٌبته محدداً سّنه، فاعتذر مإكداً أنه من العسٌر علٌه تذّكر 

 عشرات النزالء الذٌن ٌلتقٌهم فً المشؽل ٌومٌاً. وفوجبت بصوت ٌرتفع مردداً:

 بٌك... بٌك... ندٌم إسكندر بٌك! -
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من بٌن الجالسٌن، مبلحظاً ذلك النزٌل الذي لم ٌكن  استدرُت كالمصعوق باحثاً عن المتكلّم   

 ناثراً لعابه على صدر دشداشته المقلّمة! ٌكّؾ عن هّز رأسه بحركات ال إرادٌة وقد أخذ ٌقهقه

 أسمعته؟ لقد عرفه!.. ها هو أحد معارؾ ندٌم!! -

الطبٌب راجٌاً إٌاه أن ٌوّضح  صحُت ؼٌر مصّدق ما حصل. وهرعُت كالمستؽٌث إلى مساعد   

 لً مؽزى ما قاله ذلك النزٌل، فؤجابنً وسط ابتسامته العرٌضة:

 ما ٌفلت من فمه من هذٌان! إنه مرٌض، ال ٌصّح أن نعّول على -

أي هذٌان هذا؟ كٌؾ تؤّتى له أن ٌذكر اسم والد ندٌم وكنٌته فً حٌن اكتفٌت أنا بذكر اسمه  -

 وحده فقط؟!

تقّدمنً مساعد الطبٌب نحو ذلك المرٌض الذي عاد ٌهّز رأسه دون كلل وكؤنه مكلّؾ بؤداء    

ه، ففوجبنا بالمرٌض ٌجفل لٌتساءل وهو ٌتنقل هذه المهّمة إلى األبد، وانحنى علٌه رابتاً على كتف

 بعٌنٌه الجاحظتٌن بٌننا:

 من؟ من ٌدّق الباب؟! -

 تفّضل!.. كٌؾ تؤمل من مرٌض على هذه الشاكلة أن ٌكون واعٌاً لما ٌنطق به؟ -

 ومن أٌن أتى باسم إسكندر بٌك فً هذه الحالة؟! -

 لم تكن أكثر من مصادفة! -

 الهدؾ فً الصمٌم! وٌا لها من مصادفة أصابتِ  -

وانحنٌُت بدوري على ذلك المرٌض ساببلً إٌاه، بؤرق نبرة ممكنة، إن سبق له والتقى ندٌم؟    

 فدفعنً فً صدري وهو ٌصٌح:

دعنً.. لعنة هللا علٌك.. لم ٌعد رأسً ٌتحّمل المزٌد من الصعقات.. لقد تشّبعت كل خبلٌاي  -

 بالتٌار الكهربابً حتى بّت أضًء لٌبلً مثل مصباح بؤلؾ فولت!      

 ،قاعةبدا من العبث االستعانة بهذا المرٌض للخروج بنتٌجة؛ فاضطررت إلى مؽادرة تلك ال   

ٌُّت النٌة على العودة إلٌها مجدداً فً وقت آخر عسى أن أخرج من  وسط قهقهات من معً، وقد ب

استؤنفنا تجوالنا الذي أفضى بنا إلى بناٌة قال مرافقنا إنها تضّم هذٌان هذا المرٌض بنتٌجة. و

  :وتابع قاببلً، وقد تقّدمنا داخبلً تلك القاعة .قاعة "مشؽل الخٌاطة والتحؾ"

إبداعات ومطّرزات وقطع فنٌة، هً من طة وقبلبد وحقابب أعمال خٌاما تحٌط بكم، من كل  -

 المرضى. 

أّكدت بدورها ذلك الكبلم،  ،تجاوزت سن الشباب بعض الشًء ،وهرعْت فً استقبالنا امرأة   

بؤنها اعتادت أن تشارك بتلك  -فً إشارة منها إلى كونها المشرفة على القاعة  -وأضافت 

 مرضى تقام من حٌن إلى آخر.األعمال فً معارض خاصة بنتاجات ال
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متنّقبلً بنظراتً بٌن المعروضات ألفاجؤ بؽتة  ،كنت أصؽً إلى ما ٌدور حولً من كبلم   

ٌّزته من فوري وسط ما ٌحٌط به!  بمنظر تمثال حجري صؽٌر م

 ما بك؟ لَِم شحب وجهك بهذا الشكل؟! -

 لع بدوره إلٌه وهو ٌسؤلنً:سؤلنً زاهد بقلق، فاكتفٌت بؤن أومؤت برأسً نحو التمثال، فتط   

 إنه تمثال ال أكثر!.. فما سر انفعالك؟ -

 وعلٌّق )أبو ساره( ضاحكاً:   

من المإكد أنه من إبداع أحد المجانٌن؛ وإال ما من إنسان سوّي ٌعمد إلى عمل تمثال بجسم  -

 إنسان ورأس وحش!

فسه، تلك التماثٌل الؽرٌبة التً ذلك التمثال متذّكراً، فً الوقت نإلى مؤخوذاً  طلّعوبقٌُت أت   

كانت تمؤل ؼرفة ندٌم فً بٌته فً بدرة والتً ذّكرتنً آنذاك بضربٌن من فن النحت: الفطري 

 والحدٌث متمّثبلً بؤسلوب النحات السوٌسري "جٌاكومتً".

وكانت المشرفة على القاعة قد دنت مّنا وقد أثرنا فضولها؛ فاؼتنمُت الفرصة بسإالها إن    

، مكررة ما بدورها التمثال لحظات قبل أن تجٌب تعرؾ صاحب هذا العمل الفنً؟ فتؤّملتْ كانت 

 :سبق لً أن سمعته، بصٌػ وأشكال متعددة، من أكثر من واحد من العاملٌن فً المستشفى

 محال... كٌؾ لً أن أتعّرؾ إلى عمل أحد النزالء فً مستشفى ٌضم أكثر من ألؾ نزٌل؟ -

 وتابعْت، وهً تشمل بحركة من ٌدها، كل ما تحٌط بنا من نتاجات:   

كل ما تراه حولك ٌا أستاذ هو نتاج مرضى مجهولٌن ؼٌر معنٌٌن بؤن ٌتذكرهم أحد: ٌمرون  -

 على المشؽل على مدى الفترة التً ٌنهمكون خبللها بإنتاج عملهم، حتى إذا انتهوا منه اختفوا.

... أرجوك وهو الدافع الحقٌقً لزٌارتً هذه ً ٌهّمنً أمره كثٌراً لكن صاحب هذا العمل الفن -

ًّ عساك أن تتعرفً إلٌه من خبلل أوصافه: إنه .. إنه فً الثامنة او  تمّهلً قلٌبلً وأصؽً إل

التاسعة والخمسٌن من عمره. طوٌل القامة، بالػ النحول حتى أنه ٌبدو كالمصدور. شاحب اللون 

 تً السواد.بخدٌن خاسفٌن وعٌنٌن شدٌد

 هناك مبات النزالء الذٌن تنطبق علٌهم هذه األوصاؾ. -

 أجابت المشرفة مع بسمة اعتذار، فسارعُت أضٌؾ:   

 .مإقتاً  وهو مصاب بالصرع؛ ٌسقط أحٌاناً أسٌر هذا الداء فٌفقد ذاكرته -

 وهناك نزالء ال ٌعدون وال ٌحصون مصابون كذلك بهذا الداء. -

ًّ أ    ال أفّرط بهذه الفرصة التً قد ال تتكرر. وكان المرافق ٌتطلّع إلى ساعته لم أٌؤس؛ كان عل

من حٌن إلى آخر وقد قّطب جبٌنه؛ فرجوته أن ٌمهلنً دقابق ال أكثر، وعدت أخاطب المشرفة 

 بنبرة أقرب ما تكون إلى التوّسل:



 

ٔٓٔ 
 

ثال الذي أرجوك حاولً مساعدتً بشحذ ذهنك.. ال ٌعقل أنك لم تنتبهً إلى صاحب هذا التم -

ٌّز ومن ذلك ألن إنجاز خبلل ٌوم أو ٌومٌن؛  نجزهمن المإكد أنه لم ٌ عمل فنً بهذه الجودة والتم

 مادة الصخر ٌتطلّب أسابٌع.

 وسارعُت أضٌؾ وقد تجدد أملً:   

 وهناك أمر آخر قد ٌكون لفت انتباهك؛ فصاحب هذا التمثال أعسر... -

 ى؟ أتعنً أنه ٌستعمل ٌده الٌسرى ال الٌمن -

 سؤلتنً المشرفة قبل أن تتابع وقد أمسكت التمثال بٌن ٌدٌها مدٌرة إٌاه إلى هذا الجانب وذاك:   

لحظة... أظن أننً أتذّكر نزٌبلً كان موضع تنّدري الستعماله ٌده الٌسرى.. نعم أتذكر ذلك كما  -

دو أكثر جودة لو أتذكر أننً اعتدُت أن أمازحه، كلما قدم إلى القاعة، مكررة أن عمله كان سٌب

ًّ إلى أن ضاق ذرعاً بً فً إحدى المرات؛  أنه كان ٌتقن النحت بٌمناه، فكان ٌتجاهل الرد عل

دون جدوى فتؤّملنً لحظات بنظرة ؼرٌبة قبل أن ٌحدثنً عن أبٌه، وكٌؾ أنه حاول تلقٌنه 

ٌده الشمال إلى الكتابة بٌده الٌمنى، حٌنما تم تسجٌله فً الصؾ األول االبتدابً، فعمد إلى ربط 

 عنقه لٌضطر إلى استعمال ٌمناه!

 إنه هو ندٌم إسكندر بٌك. -

أخبرتها باسمه وقد تجددْت آمالً، واستللت، فً الوقت نفسه، صورته من جٌبً عارضاً إٌاها    

 علٌها، بٌد أنها ردت وهً تعٌد التمثال إلى موضعه لتدقق النظر فً الصورة هذه المرة:

االسم.. وال فابدة ُترجى من الصورة؛ فالمرضى ٌتبلحقون تباعاً على ال جدوى من ذكر  -

المستشفى حتى ٌستحٌل على أمثالً تذّكرهم اللهم إال نزالء معدودٌن ال مفر من تذّكرهم بسبب 

 طول مكوثهم فً المستشفى مثل ؼافل أبو الحشٌش أو...

 وقطعت كبلمها فجؤة لتلتفت نحو المرافق سابلة إٌاه:   

 ناسبة: متى رأٌت رجب آخر مرة؟بالم -

 الحرب. عقب انتهاءلم أره تعنٌن رجب الفٌلسوؾ؟  -

 أجابها المرافق، فالتفتت نحوي قابلة:   

ٌكاد ٌعرؾ  –كما ٌلّقبه الجمٌع  –رجب؛ فهو مختار الشماعٌة عانة بكان فً وسعنا االست -

من حٌن إلى آخر بعٌادة  النزالء واحداً واحداً برؼم أنه لٌس منهم، فهو نزٌل سابق، ٌمر

 المستشفى الخارجٌة لؽرض تلقًّ العبلج.

ٌبدو أننً بإزاء أحجٌة لم أكد أقترب من حلّها حتى ازدادت تعقٌداً؛ فعوضاً عن العثور على    

 ندٌم ها أنا اآلن بصدد البحث عن رجب!!

 أال تحتفظون بعنوان رجب هذا لدٌكم فً المستشفى؟ -
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ؽادرتنا المشؽل، فؤجابنً بضجر مفصحاً بذلك عن استٌابه لتضٌٌع سؤلُت المرافق لحظة م   

 وقته )الثمٌن( معنا:

ٌّن للجمٌع  - ومن أوهمك بؤن لرجب عنواناً؟ إنه نزٌل سابق، أخرج من المستشفى عنوة بعدما تب

الداء الذي ٌعانً منه معظم  –أن استماتته للبقاء ال تعود لحرصه على الشفاء من الفصام 

 بل لكون الشماعٌة المكان الوحٌد الذي ٌوفّر له الطعام والسكن دون مقابل. – العراقٌٌن

 ألٌس له أهل؟ أسرة؟ -

ولم ٌتنازل، هذه المرة، بالرد لفرط سذاجة السإال، إنما تقّدمنا فً طرٌق الخروج حٌث    

بتدخٌن سٌجارة عقب انتهابه  ستمتعوهو ٌ ،صادفُت ؼافل مقرفصاً على حافة الممر اإلسمنتً

من تشذٌب شجٌرات اآلس، فاؼتنمُت الفرصة بسإاله عن رجب، وإن كان ٌعرفه؟ ففوجبت به 

 ٌجٌبنً وهو ٌقهقه:

خالً ومن الذي ال ٌعرؾ مختار الشماعٌة رجب؟ ٌكفٌك أن تلتقٌه مرة لتتذكره إلى األبد؛  -

ً إحدى عٌنٌه، لن تراه عادة إال وهو ففضبلً عن عبلمته الفارقة المتمّثلة بوحمة حمراء تؽط

 ٌتؤبط حقٌبة صؽٌرة تضم عادة علبة سجابر وكتاباً.

 إنه فٌلسوؾ! -

جامعٌاً صاح مرافقنا متهكماً وقد وقؾ فً منتصؾ الممر. وتابع قاببلً إن رجب كان طالباً    

أن روح أحد  بدأت تظهر علٌه بوادر الجنون متمّثلة بزعمه ،وقبل تخّرجه ،الفلسفة، لكنه ٌدرس

الفبلسفة القدماء قد تقّمصته؛ وهكذا بات ٌشاهد وهو ٌتجول فً أروقة الكلٌة حامبلً فانوساً مضاء 

 فً عّز النهار، مجٌباً كل من ٌسؤله عما ٌفعل بفانوسه ذاك؟ أنه ٌبحث عن الحقٌقة!

 ذلك كان شؤن الفٌلسوؾ األؼرٌقً دٌوجٌن. -

 دون أن ٌولً مبلحظتً أٌة أهمٌة: قاطعته موضحاً، بٌد أنه تابع كبلمه   

وٌبدو أن أمره شاع فً كلٌته بعدما بات موضع تنّدر الجمٌع مما اضطر أستاذه، الذي كان  -

ٌتوّسم فٌه الكثٌر، إلى محاولة مساعدته فً تبدٌد أوهامه؛ فبحث عنه ذات ٌوم لٌلتقٌه مسترخٌاً 

صابح، لكن رجب لم ٌعره انتباهه؛ على أحد كراسً الحدٌقة، فوقؾ فوق رأسه مسدٌاً إلٌه الن

 إنما اكتفى بؤن أهاب به طالباً منه أال ٌحجب شمسه بظله!! 

 وكٌؾ السبٌل إلى لقابه؟ -

تساءلُت وقد ازدادت لهفتً للقاء هذا الممسوس، فؤكد ؼافل أن األمر منوط برجب نفسه؛ ما    

 حابراً:من سبٌل للقابه إال حٌنما ٌقرر هو ذلك من تلقاء نفسه، فسؤلته 

 وكٌؾ ٌحصل ذلك وهو ال ٌعرفنً؟ -

فاقترح المرافق ترك عنوانً ورقم هاتفً فً االستعبلمات إلٌصالهما إلٌه إن تحّكم به مزاجه    

 فمّر بالمستشفى ذات ٌوم؛ وهو أمر قد ٌحصل قرٌباً بعد مرور شهور على انتهاء الحرب.
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لً أنه لم ٌذهب ضحٌة إحدى القذابؾ هذا إن كان ال ٌزال على قٌد الحٌاة؛ فما أدرانا خا -

 الطابشة شؤنه شؤن آالؾ الضحاٌا؟

تساءل ؼافل وهو ٌطلق سحابة دخان كثٌفة من فمه ومنخرٌه معززاً بذلك ٌقٌنً بؤنه من الظلم    

 عّده مجنوناً!

وفً ؼرفة االستعبلمات أبلؽت الموظؾ بفشل مسعاي، وأن أملً الوحٌد بات مرتهناً بلقاء    

 لشماعٌة( رجب، فحّذرنً ضاحكاً:)مختار ا

فً  ٌستحسن بك االعتماد على نفسك فً بحثك عن صاحبك عوضاً عن التعوٌل على رجب -

 ذلك؛ فهو لٌس باإلنسان السوي الذي سٌعٌنك عن طٌب خاطر دون استٌفاء الثمن!

 ء. لكن الجمٌع ٌإكدون أنه الوحٌد الذي فً وسعه مساعدتً بحكم إلمامه بحٌاة معظم النزال -

هو كذلك فعبلً: ٌحرص على معرفة عناوٌن النزالء، بل ٌعمد إلى زٌارة عدد منهم سواء هنا  -

أم فً بٌوتهم بعد خروجهم من المستشفى مستثمراً عبلقاته بهم لتوفٌر لقمة خبزه؛ ذلك ألنه 

أنه طفٌلً بطبعه: ٌعتاش على تعب اآلخرٌن؛ لن ٌعٌن أحداً فً أمر ما إال بعد استنزافه بحجة 

بصدد مفاجؤة )العالم( بنص فلسفً سٌتخطى به كتاب نٌتشه "هكذا تكلم زرادشت"؛ لذلك فوقته 

 أثمن من أن ٌبدده خبلؾ ذلك!

 لو كان رجب بهذه المواصفات فمن المإكد أنه لم ٌفّوت عقد صداقة مع ندٌم.  -

هذا الظن؟ قلتها بحسم وقد تجددت آمالً، فسؤلنً موظؾ االستعبلمات عما ٌدفعنً إلى    

فؤجبته بعدما زّودته برقم هاتفً فضبلً عن عنوانً ٌوم الجمعة سواء فً مقهى "حسن عجمً" 

 صباحاً أم فً شارع المتنبً طوال الساعات األخرى:

ٌُعقل أن ٌكون رجب قد فّوت صٌداً  - ذلك ألن ندٌم بالػ الثراء، ٌبذر النقود من حوله بسخاء؛ فبل 

 ٌعقد معه صداقة قد تؤتً علٌه بالمنفعة!دسماً على هذه الشاكلة فلم 

                                               *** 

وهكذا بات العثور على رجب هاجساً مبلزماً لً ولزاهد: ال نكاد نلتقً صباح كل ٌوم جمعة    

فً مقهى "حسن عجمً"، لؽرض تناول فطورنا قبل الشروع ببٌع الكتب، حتى نرابط على أحد 

خوت المواجهة لباب المقهى لتتسنى لنا رإٌة الداخلٌن والخارجٌن فً انتظار أن ٌطّل علٌنا الت

هذه التسمٌة التً اطلقناها على رجب مستعٌرٌن إٌاها من عنوان مسرحٌة بكٌت  –)جودو( 

حٌث نفرش كتبنا على  –حتى إذا ما ؼادرنا المقهى متوجهٌن إلى شارع المتنبً  -المشهورة 

نسٌنا الؽرض الحقٌقً من وقفتنا لنترصد بؤعٌن منتبهة  –نعٌم الشطري  كتبةابل لمالرصٌؾ المق

 كل عابر سبٌل فً انتظار إطبللة )جودو(.

وكان من المرّجح أن أستسلم للٌؤس لوال أن  .بٌد أن األسابٌع تبلحقت دون أن ٌحصل ذلك   

مة المطاؾ، وحٌنما كنت زاهد كان ٌشّد من عزمً مإكداً أنه ال مفّر لرجب أن ٌظهر فً خات

أسؤله من أٌن جاء بهذا الٌقٌن؟ كان ٌرد قاببلً إن ما قٌل بحق هذا اإلنسان عن طفٌلٌته وحرصه 
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ٌّع فرصة متاحة له، وأنه سٌظهر ذات ٌوم حٌن  أن ٌعٌش على حساب اآلخرٌن ٌجزم أنه لن ٌض

 تمّس الحاجة به إلى من ٌتوّسم فٌه األمل لبلستفادة منه.

ول قد دأبت آنذاك على االتصال بً، بٌن أسبوع وآخر، عن طرٌق الهاتؾ، مكررة وكانت بت   

بنفاد صبر أنه ال ٌعقل أن ٌختفً شخص مثل ندٌم فبل ٌترك وراءه أثراً، فكنُت أطمبنها مإكداً 

 استحالة حصول ذلك، وكل ما هو مطلوب منا التجّمل بالصبر، فكانت ترد بعصبٌة: 

وأوالد ألفت خاتون ٌكادون، بمبلحقتهم الٌومٌة لً فً عقر داري، ومن أٌن آتً بهذا الصبر  -

ًّ أنفاسً؟!  ٌكتمون عل

وكنت أحرص على االتصال باستعبلمات الشماعٌة من حٌن آلخر، ساببلً عن رجب، وإن لم    

 –ٌظهر له أثر بعد؟ فكان الموظفون الذٌن ٌتكّفلون بالرد ٌجابهوننً بقهقات مدّوٌة وهم ٌرددون 

أنها المرة األولى التً ٌسؤل شخص ما عن رجب؛ إذ المؤلوؾ الهرب  –عن سابق اتفاق!  وكؤنما

 منه وتجّنب التورط معه بصداقة تكلّؾ الكثٌر من )النقود(!!

بٌد أننً فوجبت، فً آخر اتصال، بؤحد موظفً االستعبلمات ٌبّشرنً بؤن رجب مّر    

 بالمستشفى؛ فتّم تزوٌده بعنوانً ورقم هاتفً!

 ل أنت متؤكد من ذلك؟ه -

 لتقاه!اطبعاً متؤكد؛ إذ إننً أنا شخصٌاً من  -

 ومتى حصل ذلك؟ -

لتقاه اسؤلته وأنا أدٌر، لفرط ارتباكً وفرحً، سماعة الهاتؾ إلى أذنً األخرى، فؤجابنً أنه    

 منذ ثبلثة أٌام أو أربعة، فعدت أسؤله:

 وماذا كان رّده؟ -

 لّمْت به:فؤجابنً وهو ٌؽالب نوبة ضحك أ   

 وهل تتوقع من رجب أن ٌرٌحك برد واضح؟ محال! -

 وتابع متمنٌاً لً التوفٌق فً مهمتً مع أكثر الناس مخادعة فً تارٌخ الشماعٌة!   

أطبقت سماعة الهاتؾ وأنا أفكر بمؽزى هذا الكبلم!.. لكننً سرعان ما تجاوزت قلقً؛    

ا بالخبر، فشكرتنً بصوت خفٌض منوهة بؤنها فرفعت السماعة مجدداً ألتصل ببتول مبّشراً إٌاه

لٌست وحدها فً البٌت؛ فـ)آل ألفت خاتون( ٌضجون بصخبهم فً ؼرفة االستقبال فً انتظار أن 

 تعّد لهم امرأة خالهم أشهى ؼداء!

مرور رجب ب عن طرٌق الهاتؾلتقٌُت زاهد ٌوم الجمعة فً المقهى، وكنت قد أخبرته او   

، فلبثنا نعّد الدقابق فً انتظار )جودو(، وإٌصال عنوانً ورقم هاتفً إلٌهباستعبلمات الشماعٌة 

ؼٌر أن ذلك لم ٌحصل؛ وكذلك كان شؤننا فً شارع المتنبً حٌث مر بنا أطول ٌوم بقٌنا خبلله 

 ندقق النظر فً وجوه الماّرة لٌعود كل واحد إلى بٌته خابباً.
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 ن ٌظهر لرجب أثر! وعلى هذا المنوال تعاقبت ثبلثة أسابٌع دون أ   

ما معنى هذا التصّرؾ األحمق؟ أٌكون الرجل ٌتلذذ بتعذٌبً؟ ولكن ال ٌعقل ذلك؛ فلم ٌسبق    

 ألحدنا أن عرؾ اآلخر!   

وكان ٌخطر لً أحٌاناً أن رجب ٌتعّمد التواري بعدما أدرك مدى حاجتً إلٌه وذلك سعٌاً منه    

، وال ٌبعد أنه ٌتلذذ بمراقبتً من بعٌد كل للقابً ةالبتزازي أكثر حٌنما تسنح له الفرصة المبلبم

 ٌوم جمعة فً وقفتً البلٌدة قرب كتبً وأنا أترقّب ظهوره!

وهكذا استثمرت إصابتً بعارض صحً؛ فانقطعت عن الذهاب إلى شارع المتنبً مخاطباً    

 رجب فً سري:

ة تصول فٌها وتجول على فها أنذا أترك لك الساح عٌناً أٌها المخبول الطفٌلً؛اآلن فلتقر  -

                                     هواك!
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    (هاجر)                                                

منذ عودة ندٌم من مهران ساد الصمت البٌت: ال مذٌاع ٌصدح فجؤة بمعزوفة موسٌقٌة عابرة.    

ال أطفال ٌضجون بصخبهم المعهود. ال ضٌوؾ ٌقتحمون البٌت بثرثرتهم. وحدها الساعة 

الجدارٌة المعلّقة فً ؼرفة االستقبال بقٌت تبدد الصمت على مدار األٌام: تدّوي، كل ستٌن دقٌقة، 

 تها التً ٌضّخمها الصمت؛ فتترّجع األصداء فً ؼرؾ البٌت وأروقته. بدقا

ٌُفتح له الباب بٌن أسبوع وآخر، ٌسٌر فً أعقابه هوبه     كان الطبٌب قسطنطٌن الوحٌد الذي 

فٌستقبلهما ندٌم فً الحدٌقة  -الصٌدلٌة المتنقلة كما ٌسّمٌها الكثٌرون  -محّمبلً بالحقٌبة العتٌدة 

ؼرفة أبٌه المعتمة، حٌث ٌطلب الطبٌب منه فتح ستارة النافذة. وبعدما ٌتؤّمل لٌقودهما إلى 

لحظات المرٌض المضطجع على سرٌره ٌنطق ببضع كلمات ؼٌر مفهومة، هً مزٌج من 

ٌونانٌة وعربٌة مشوهة، ٌتهالك بعدها بجرمه الهابل على أقرب أرٌكة لٌنصرؾ، وهو ٌتنفّس 

مرٌضه باألبرة التً ٌكون هوبه قد حّضر أدواتها على بصوت مسموع، إلى االستعداد لٌحقن 

 الطاولة. 

وتمر دقابق ٌضرم الطبٌب، خبللها، ناراً زرقاء صؽٌرة فً علبة معدنٌة تحتوي على قلٌل    

من الكحول ٌطّهر على لهبها األبرة لٌتحامل بعدها على نفسه وهو ٌنهض من أرٌكته مردداً 

 بالعربٌة:

 ٌا هللا. -

حظات، ٌعٌنه هوبه فً ذلك، إلى البحث عن الموضع المناسب لزرق األبرة فً وٌنصرؾ ل   

الجسد المستسلم الموشوم بآثار إبر سابقة ال ُتعّد وال ُتحصى، فً حٌن ٌتؤّمل ندٌم أباه بؤسى 

مبلحظاً أنه ازداد هزاالً. وٌبادله األب بدوره النظر بعٌنه الٌسرى تاركاً عٌنه الٌمنى تواصل 

 ؾ الجفن المنسدل فً الجانب المشلول من جسده.إؼفاءتها خل

ًّ ٌا أبً؟ أم أنك ال تزال تجهل من أكون؟     هل تعّرفَت إل

ٌردد ندٌم السإال فً سره وهو ٌفكر بمدى ضعؾ اإلنسان وهشاشته!.. هل خطر له ٌوماً أن    

لتً تبعث على ذلك األب الصارم المرعب المتسلّح بسوطه سٌنتهً إلى مثل هذه النهاٌة البابسة ا

 الشفقة؟

وٌنهً الطبٌب عمله؛ فٌرافقه ندٌم حتى الباب الخارجً مصؽٌاً باهتمام إلى نصابحه التً    

ٌظل ٌكررها على سمعه على امتداد المسافة التً تفصل الؽرفة عن الزقاق، تاركاً لهوبه مهمة 

عضبلت الجانب توضٌح ما تلتبس علٌه من كلمات. وال ٌنسى الطبٌب تذكٌره بضرورة تحفٌز 

األٌمن المشلول من جسد المرٌض بوساطة بعض التمارٌن الرٌاضٌة الخفٌفة. كما ذّكره، فً 

إحدى زٌاراته، بضرورة أال ٌبقى المرٌض أسٌر فراشه إلى األبد؛ إذ ال بد من إخراجه من بٌته 

اله تلك؟ رّد بٌن فٌنة وأخرى لٌشّم الهواء؛ وحٌن تساءل ندٌم عن كٌفٌة تنفٌذ ذلك ووالده على ح

 الطبٌب علٌه بكبلم فّسره هوبه بؤنه سٌبعث إلٌه بعربة مصممة للمعّوقٌن تعود للمستشفى. 
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ملزماً بالقٌام بنزهات كان ٌحمل أباه علٌها  –منذ وصول العربة  –وهكذا وجد ندٌم نفسه    

حمبلً؛ فمنذ محاولة الشروع بالنزهة األولى أبدى المرٌض، برؼم عجزه، مقاومة عنٌفة كاد 

ضطر ندٌم إلى أن ٌصٌح، وهو ٌكاد ٌبكً إشفاقاً، مإكداً اٌسقط بسببها أثناء حمله إلى العربة؛ ف

له أن هذه النزهة تجًء بؤمر من الطبٌب ال لرؼبته الشخصٌة، بٌد أن األب تمادى فً عناده 

 الٌابس، فهمست األم البنها بصوت خفٌض:

ٌُقاد على عربة خاصة بالمعّوقٌن وهو الذي  - ٌُشاهد من قبل اآلخرٌن  من المإكد أنه ال ٌطٌق أن 

 حتراماً له.كان ٌكفٌه أن ٌمر فً السوق لٌهّب الجمٌع واقفٌن ا

 وأردفْت حٌنما وجدْت ابنها ال ٌحٌر جواباً:   

 ٌفترض بنا تذكٌره بؤٌام مجده لٌسمح لنا بحمله إلى العربة. -

وانحنت على زوجها لتهمس له بكلمات رد علٌها المرٌض بتمتمة مبهمة رمقت األم، على    

 سوط!!أثرها، ابنها بنظرة انتصار ؼابت بعدها لحظات لتعود بالطربوش وال

 ما حاجته إلى السوط؟ ال ٌعقل أن نذّكر اآلخرٌن بهذه األداة وهو على هذه الحال! -

صاح ندٌم مستنكراً، فؤجابته أمه وهً تؽرق رأس زوجها الحلٌق بالطربوش، لتعمد بعدها    

 إلى وضع السوط فً حضنه بعد تؽطٌة ساقٌه حتى مستوى الخصر بشرشؾ:

ال علٌك؛ فقد ألؾ الظهور بهذه الهٌبة المهٌبة أمام الناس، ومن المحال ثنٌه اآلن عما اعتاده  -

 طوال عمره. 

لكن ندٌم لم ٌقتنع برأٌها إال مضطراً؛ فتمّسك بمقبضً العربة الجانبٌٌن وبذل بعض الجهد قبل    

تحت ثقل أبٌه، ال شًء  أن ٌفلح فً دفعها لتسٌر خطوات إلى األمام انسابت بعدها لتنطلق بخفة

ٌعترض سبٌلها سوى ما تصادفها من أحجار صؽٌرة تصّر أثناء مرور العجبلت علٌها. وكان 

ندٌم ٌعمد إلى إٌقاؾ العربة، كلما صادؾ بعض المعارؾ، لٌتبادل معهم الكلمات المعهودة التً 

 ال تخرج عن نطاق االستفسار عن صحة المرٌض والدعاء له بالشفاء. 

العربة جنوباً تاركاً "بدرة الجدٌدة" خلفه، حتى إذا ما حاذى بها وادي الكبلل استدار سار ب   

لٌسٌر بها، هذه  –حٌث اندفع صباح ذلك الٌوم المشهود هارباً إلى مهران  –باتجاه الشرق 

المرة، فً ذلك الشرٌط الترابً الضٌق الذي مّهدته أقدام السابلة والمحصور بٌن بساتٌن النخٌل 

 والوادي ٌمٌناً. ٌساراً 

سارا صامتٌن، وطربوش أبٌه األحمر ٌتؤرجح تحت بصر ندٌم على وقع حركة العربة.    

وأمامه بدْت سلسلة الجبال اإلٌرانٌة تإطر األفق الشرقً وقد ؼمرتها الظبلل بعدما جنحت 

وثمة الشمس ؼرباً فتلّونت بلون رمادي تخللته لطخات برتقالٌة حٌث تمّس أشعة الشمس القمم، 

سحب شاهقة تعلوها وقد تشّربْت بلون الذهب، حتى إذا ما انصرمت دقابق فوجا ندٌم بهمهمة 

أبٌه ترتفع، فؤوقؾ العربة وانحنى علٌها لٌسؤل أباه إن كان ٌفّضل العودة؟ لكن األب لم ٌرد علٌه 

ٌتطلع إلى بؤٌما إشارة ٌفصح بها عما ٌنشده؛ إنما بقً محافظاً على استدارة رأسه ٌمٌناً كؤنه 
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شًء بعٌد ٌقع هناك فً األسفل حٌث ٌمتد الوادي لٌنتهً بالجرؾ الجنوبً الذي تتراصؾ فوقه 

 بٌوت "بدرة القدٌمة". 

 هل ترٌد منً االتجاه بك إلى هناك؟ -

سؤله ندٌم مدركاً سلفاً صعوبة تنفٌذ هذه المهمة دون معونة شخص آخر. لكن أباه هّز رأسه    

ته السابقة ٌتطلع إلى بعٌد؛ فدقق ندٌم النظر فً ذلك االتجاه لٌتنبه إلى نفٌاً، وبقً على وضعٌ

ثبلث نساء أو أربع مقرفصات بمحاذاة واحدة من مخاضات المٌاه العدٌدة التً تتوزع عادة على 

امتداد قاع الوادي العرٌض، تحّؾ بها شجٌرات الطرفاء القمٌبة، وقد انصرفن إلى ؼسل 

إن كانت تلك المجموعة من النساء هً التً لفتت انتباهه؟ وحٌنما هّز أوعٌتهن؛ فعاد ٌسؤل أباه 

أبوه طربوشه هذه المرة موافقاً تذّكر ندٌم ما سبق ألمه أن كاشفته به من خفاٌا فترة شباب أبٌه، 

وكٌؾ أنه كانت له صوالت وجوالت ؼرامٌة مجلجلة بقٌت أخبارها تروى فً بدرة عشرات 

 السنٌن؛ فعلق مشفقاً:

 د مّر الكثٌر على تلك األٌام ٌا أبً حتى لم ٌبَق منها سوى الذكرٌات.لق -

وتنّقل لحظات بنظراته بٌن الطربوش المنتصب على رأس أبٌه والسوط المهمل فً حضنه    

مستعٌداً بلمحة خاطفة تارٌخ سبللة أجداد عثمانٌٌن فرضوا سطوتهم على آالؾ الناس بهذٌن 

 الرمزٌن. 

ضحٌة ذلك الماضً الكرٌه؟ وتذّكر على ؼٌر توقع منه لسعة هذا السوط   ترى ألم ٌكن أبوه   

 التً ألهبت وجهه فً ذلك الٌوم الذي اضطر فٌه للهرب إلى إٌران؛ فعاد ٌسؤل أباه بإشفاق:

 لوال انصٌاعك لذلك الماضً هل كنت ترفع سوطك فً وجه ابنك أقرب مخلوق إلٌك؟  -

 لعربة مبادالً أباه نظرة طوٌلة:واستطرد فً كبلمه وقد قرفص قرب ا   

سواء فً المقهى أم عند مروري بالمخفر العراقً أم لحظة وصولً إلى  –كنُت أٌنما توّجهُت  -

أُسؤل عما حصل لً؟ كان الجمٌع شهوداً على ما حصل بٌنً وبٌنك  –بٌت خالتً فً مهران 

 من أمر أنا أول من أعذرك علٌه.

هذا الوجه المستسلم لقدره، حتى إذا ما استرسل فً  وصمت لحظات مواصبلً تحدٌقه فً   

 كبلمه قال بؤرق نبرة ممكنة: 

حسن... لقد حدث ما حدث وانتهى األمر، وأعاهدك على أن أكون لك خٌر ابن.. ما أرجوه  -

منك هو الصمود.. تمّسك بالحٌاة؛ إذ ٌكفٌك أن تخذلنً لكً ال أؼفر لنفسً جرٌمتً بحقك إلى 

 أتحمل جرٌرة ما حصل، نعم ذلك ما ٌفترض بً االعتراؾ به لك اآلن!  األبد؛ فؤنا وحدي

ولم ٌطرؾ لؤلب جفن، إنما بقً ٌواصل تحدٌقه إلى بعٌد، أبعد مما أمامه من بشر وحجر،    

كؤنه ٌستنطق ماضٌه الؽابر لٌرّد له أمجاداً ولّْت إلى األبد. وتنّبه ندٌم بؽته إلى دمعة تتكور فً 

تنحدر ببطء خبلل عشرات التجاعٌد والؽضون قبل أن تختفً فً ثناٌا لحٌته عٌن أبٌه الٌسرى ل

 البٌضاء. وفجؤة تذّكر دفتره المشإوم ومعه أدرك سر هذه الدمعة؛ فعاد ٌسؤل: 
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 أتظن أن فردوس أو هاجر قد تكون ضمن هاتٌك النسوة؟ -

بٌت وقد صمم على لعربة عابداً إلى الاوحٌنما رأى أباه ال ٌحٌر جواباً نهض لٌستدٌر ب   

؟ وإن كان األمر كذلك على قٌد الحٌاةاستنطاق أمه لتخبره بحقٌقة هاتٌن المرأتٌن: أال تزاالن 

 فؤٌن تسكنان؟ وكٌؾ السبٌل إلى لقابهما؟

وكما توّقع؛ ما كاد ٌطرح أسبلته على أمه، بعدما أعاد بمعونتها الرجل المرٌض إلى فراشه،     

 نب المقابل للسرٌر: حتى جوبه بها تسؤله من الجا

 ما جدوى إشؽال نفسك بهذا األمر؟ -

 لن أؼفر لهاتٌن المرأتٌن؛ فهما السبب الحقٌقً لكل ما حصل بٌنً وبٌن أبً. -

 فؤوضحت أمه وهً تؽادر الؽرفة مطفبة المصباح فً طرٌقها:   

 فردوس ماتت منذ زمن بعٌد، أما ابنتها هاجر فهً ال تزال حٌة ترزق.  -

حمل الذنب كله؛ فهً الثمرة المحّرمة لتلك العبلقة اآلثمة، وقد حدث تهاجر إذن من تستكون  -

ٌَر النساء المشبوهات فً بدرة.  ما حدث بسبب تطرقً إلى سٌرة أمها فً دفتري ضمن ِس

لم تكن تنقص والدك األعذار والحجج لكً ٌؽضب وٌثور؛ فهكذا خلقه هللا: ال ٌسترخً حتى  -

 ما جفلُت من نومً على صراخه وشتابمه وقد وقع تحت وطؤة أحد كوابٌسه.وهو نابم؛ فما أكثر 

أجابته أمه وهما واقفان أمام باب ؼرفة أبٌه الموارب، فسؤلها ندٌم عن عنوان هاجر، فرّدت    

 متهكمة: 

 وأٌن ترٌد أن ٌكون عنوانها ؼٌر "بدرة القدٌمة" حً الفقراء والمعدمٌن؟ -

 المتوقع:واستدركْت مستبقة سإاله    

 ٌقع بٌتها فً الزقاق الذي ٌقوم على مدخله حانوت صاحبك القدٌم. -

 أي صاحب تعنٌن ٌا أماه؟ -

 فعلّقْت أمه مبتسمة:   

أنسٌت ذلك الرجل الذي اعتدَت المرور بحانوته وأنت طفل أكثر من مرة فً الٌوم، حٌنما كنا  -

أكداس الحامض  –وٌات تحت ٌدٌه نزور أحد أقربابنا، والذي كان ٌدهشك لكون كل هذه الحل

ٌُفترض بؤي إنسان عاقل؟! –حلو والجكلٌت واللقم   فٌكتفً ببٌعها دون أن ٌتلذذ بازدرادها كما 

 أتعنٌن ذلك الرجل األبٌض مثل شبح؟ -

 بل هو أبرص؛ بات أبٌض مثل شبح، كما تقول، بسبب هذ الداء الذي أصٌب به فً شبابه. -

 ال ٌزال حٌاً ٌرزق؟ فعاد ندٌم ٌسؤلها إن كان   
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 لم أسمع عنه أنه مات. -

أجابته وهً تؽادره، فوجد ندٌم نفسه وقد عاد إلى زمن طفولته، إلى تلك األٌام التً كان ٌبلزم    

طفبلً سمٌناً موّرد الوجنتٌن مقارباً له فً السن  –كلما زار، بصحبة أمه، أحد أقاربهم  –خبللها 

صد، أكثر من مرة فً الٌوم، ذلك الرجل األبرص الذي كان كان مؽرماً بالتهام الحلوٌات، ٌق

حانوته ٌقع جنب بٌته الذي كان ٌصدر منه، فً أؼلب األٌام، دوّي ٌصّم األسماع عرؾ أنه 

صوت جهاز خاص بشحن بطارٌات أجهزة المذٌاع الشابعة فً ذلك الحً الذي لم ٌكن التٌار 

 الكهربابً قد وصل إلٌه بعد.

لً حرص ندٌم على ارتداء القمٌص والبنطال برؼم معرفته أن مبلبسه تلك ضحى الٌوم التا   

ستعّقد علٌه األمر بعض الشًء، وذلك ما حصل؛ إذ إنه كان ملزماً باجتٌاز وادي الكبلل، الذي 

لم ٌكن قد أقٌم علٌه جسر بعد، وبذلك ترّتب علٌه الخوض فً برك المٌاه التً اعترضت سبٌله، 

مر بسبلم ارتدى حذابٌه من جدٌد، وتلّمس شعره القصٌر بحركة سرٌعة حتى إذا ما انتهى األ

 لٌبدأ بعدها رحلته وسط صفوؾ البٌوت البدابٌة المتبلصقة والمجبولة من الطٌن. 

كادت األزقة تكون خالٌة فً مثل هذا الوقت من النهار؛ فلم ٌصادؾ فً طرٌقه سوى طفلٌن    

ن إلى إتجاه ما. وكانت الكبلب الكابنات الوحٌدة التً أو ثبلثة بدوا فً عجلة من أمرهم ٌهرولو

 ٌلتقٌها من حٌن إلى آخر؛ فٌمر بها بحذر متجاهبلً نظراتها العدابٌة المنذرة بالشر.

كان ملّماً بتفاصٌل هذه البٌوت من الداخل: ٌعلم جٌداً أن بعضها ٌتشابه مع بعض بالؽرؾ    

المظلمة الخالٌة من الشبابٌك، وقد ٌتمٌز عدد منها بوجود إسطببلت أو حضابر حٌث من 

 المؤلوؾ أن تقاسم الماشٌة أصحابها حٌاتهم الٌومٌة.

 ت مؽلقاً وقد تراكم التراب على عتبته. وصل إلى الزقاق المنشود، ففوجا بباب الحانو   

 لعله أؼلق منذ فترة بعٌدة بسبب موت صاحبه أو ألمر آخر.    

وكانت أبواب البٌوت مفتوحة على جانبً الزقاق، ٌصدر عن بعضها الضجٌج المؤلوؾ فً    

األحٌاء السكنٌة المماثلة: نداءات وصراخ أطفال وضحكات تعلو بؽتة لتعقبها أصوات بكاء. 

بنظرات استؽراب لم ٌفهم مؽزاها إال حٌنما اكتشؾ أن  ،فً مروره ،وكانت العٌون تترصده

الزقاق دون منفذ؛ فاضطر إلى العودة ساببلً، فً طرٌقه، أول صبً صادفه عن هاجر. لم ٌكن 

ٌهدؾ إلى أكثر من أن ٌعرؾ أٌن تسكن لٌؽادر بعدها الزقاق بسبلم، لكن الصبً سؤله بكل 

 جدٌة: 

 الخالة هاجر؟ أتعنً -

 صاح بعدها بؤعلى صوته وقد استدار إلى الخلؾ نحو باب قرٌب:   

 أمً.. هذا األفندي ٌسؤل عن الخالة هاجر! -

وأطلّت امرأة فً مقتبل العمر بوجهها المإطر بالفوطة المعهودة من الباب لتدقق فٌه النظر    

 دفة ندٌم بنظراتها.صامتة، وسرعان ما برزت وجوه أخرى من البٌوت المجاورة مسته
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 هل السإال عن هذه المرأة ٌدخل فً باب المحظورات؟   

تساءل ندٌم فً سره وهو ٌفكر بكٌفٌة التصّرؾ. لكن الصبً نفسه انتشله من حٌرته حٌنما    

 عاد ٌصٌح:

 ها هً الخالة هاجر قادمة من الكبلل. -

وظهرت، عند مدخل الزقاق، امرأة طوٌلة القامة متلّفعة بعباءتها تحمل على رأسها صٌنٌة    

 مملوءة بقطع مبلبس انتهت من ؼسلها كما ٌبدو.

 إنه ٌسؤل عنِك خالة. -

ٌّؤ ندٌم إلٌجاد العذر المقنع الذي سٌتحجج     خاطب الصبً المرأة وهو ٌهرول فً استقبالها، فته

عن سبب سإاله عنها، بٌد أنها اكتفت بؤن رمقته بنظرة عابرة استدارت  به إن استفسرت هاجر

بعدها إلى باب بٌت إلى ٌمٌنها لتركله بضربة سدٌدة من قدمها انفتح على أثرها دفعة واحدة، 

وانحنت تحت ثقل صٌنٌتها لتختفً فً عتمة البٌت، حتى إذا ما مرت لحظات ظهرت وهً دون 

 امقة ندٌم بنظرة متسابلة.عباءة حٌث وقفت عند العتبة ر

ٌُعقل أن تكون هذه المرأة أخته؟      هل 

سؤل ندٌم نفسه وهو مستؽرق فً تؤّمل وجه المرأة، محاوالً عبثاً العثور على أي ملمح ٌقّربها    

من أبٌه: كانت سمراء، بعٌنٌن شدٌدتً السواد تشكو إحداهما من َحَول خفٌؾ، وكان أنفها جمٌبلً 

 مها الواسع بعض الشًء.على النقٌض من ف

 هل اكتفٌَت؟ أم ٌفترض بك أن تطٌل النظر أكثر لتتؤكد إن كنت أصلح لؤلمر أم ال؟ -

خاطبته هاجر وقد صّوبت عٌنها الحوالء نحوه، فسؤلها بدوره متجاهبلً ضحكات نساء الزقاق    

 الحذرة التً ارتفعت من حوله:

 وأي أمر تعنٌن؟ العفو.. لم أفهم ما الذي ترمٌن إلٌه بسإالك، -

ٌّة على أن تخطبنً ألحد معارفك!.. ما رأٌك؟  - ٌَّت الن الخطوبة طبعاً.. واضح أنك قدمت وقد ب

 هل أصلح لذلك والسٌما أننً امرأة مطلّقة لم أخلّؾ من ٌعرقل على صاحبك مشروعه المبارك!

م؛ فازداد ندٌم وكانت الضحكات الحذرة قد تحّولت إلى عاصفة شارك األطفال فٌها بكركراته   

ٌُإمن جانبها أبداً؛ فتلفت حوله بحٌرة قبل أن  ارتباكاً وقد أٌقن أنه بإزاء امرأة سلٌطة لسان لن 

 ٌتكلم بشًء من التردد:

 أنا ندٌم ابن... -

ابن إسكندر بٌك.. لٌست بك حاجة إلى التعرٌؾ بنفسك وابن من تكون؛ فحتى كبلبنا تدّس  -

ذكركما.. اسمع ٌا.. ابن البٌك .. هل ترى هذه الشقوق والثلمات  أذنابها بٌن سٌقانها كلما ورد

 التً تعتور جدران بٌوتنا الطٌنٌة المسكٌنة؟
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فعاد ندٌم ٌتلفت حوله وهو ٌكاد ٌذوب خجبلً، مبلحظاً األفواه من حوله تصهل بضحك    

ل له  بمقارعة جماعً ٌكاد ٌصّم األسماع؛ فؤدرك أنه ال مفر له من أن ٌسارع بالهرب؛ إذ ال ِقبَ 

 لسان ٌبدو وكؤنه قد تشّرب بالسم!

كما حصل  –إنها حدثْت على وقع صدى ضربات سوط إسكندر بٌك: فكلما جلد شخصاً ما  -

ازدادت الشقوق فً حٌطاننا.. ولٌس هذا فحسب؛ بل إننً، مع صدى كل ضربة سوط  –معك 

!!ٌتردد فً ذلك الصوب، أسعى إلى أن أمنع )هذا( من االرتخاء وال ًّ  سقوط بٌن قدم

وشفعْت هاجر كبلمها بؤن سحبْت، من فوق ثوبها، رباط لباسها الداخلً واطلقته لٌصطفق    

 بجسمها بصوت مسموع دفع بندٌم إلى الهرب مهروالً وسط عاصفة ضحك مدوٌة!!
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                                           (ٔٓ) 

شارع المتنبً على مدى جمعتٌن متبلحقتٌن مما اضطر زاهد إلى انقطعُت عن الذهاب إلى    

عما دهانً؟ فصارحته بٌؤسً  -وهو ٌسلّمنً حصتً من النقود  –أن ٌزورنً فً بٌتً لٌسؤلنً 

 وال جدوى انتظاري الؽبً. 

مفادها أنه من باتت تخامرنً فً الفترة األخٌرة مجنونة واستطردت منّوهاً بؤن ثمة فكرة    

االستعانة بمجنون فً بحثً عن مجنون آخر ما دام األمر ٌبدو وكؤننا جمٌعاً مقبلون  جنونال

 على اإلصابة بالجنون!!  

 هل أنت جاد فً ما تقول؟ -

 سؤلنً زاهد قبل أن ٌنفجر مقهقهاً، فؤجبته مشاركاً إٌاه فً الضحك:   

 كل التؤكد! -

ضحكنا طوٌبلً، حتى إذا ما سٌطر زاهد  .هو ٌواصل قهقاتهفؤخذ زاهد ٌتلّوى فً جلسته و   

 على نفسه صاح بً  بحرقة الصدٌق المحب:

 ال ٌعقل أن ٌبلػ بك الٌؤس إلى هذا الدرك! -

 وأضاؾ وقد وثب واقفاً لٌستّل مجموعة من كتب التراث التً تثقل رفوؾ ؼرفة االستقبال:   

كامبلً، فكٌؾ تتوهم أنه ٌتبلعب بك وأنت العاقل إن رجب مجنون.. إنسان ال ٌملك رشده  -

 المثقؾ؟

وؼادرنً بكٌسٌن متخمٌن بالكتب منذراً إٌاي بؤنه سٌرابط فً الجمعة القادمة أمام بٌتً إن لم    

 حكاً:اأسبقه بالحضور إلى المقهى. وأضاؾ ض

بدو أنه ٌفتقد أكثر من مرة.. ٌ -وهو مجنون آخر  –عنك بالمناسبة... لقد سؤلنً )أبو داود(  -

 )البقشٌش(!   

أمري  عزمتوهكذا عاودت سٌرتً السابقة بالتوجه إلى شارع المتنبً كل ٌوم جمعة وقد    

ٌُذكرعلى أال أولً رجب اهتمام  . اً 

 لٌتجّنب لقابً قدر ما ٌشاء.    

 لٌتجاهل وجودي ما طاب له ذلك؛ فؤمره لم ٌعد ٌعنٌنً من قرٌب أو بعٌد.     

ي على تجّنب عادة التدقٌق فً وجه كل عابر سبٌل قد ٌطٌب له الوقوؾ عند وعملت جهد   

من جملة الكتب  –أي كتاب  –كتبنا المعروضة على الرصٌؾ. بل بّت أعمد إلى التقاط كتاب 

المفروشة أمامً ألنشؽل بتصّفحه وقراءة سطور منه هنا وأخرى هناك متناسٌاً ضجة الحشود 

ا. بٌد انه حدث ذات ٌوم أن تنبّهت من شرود أفكاري، وأنا المحٌطة بً فً رواحها ومجٌبه
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واحد من جملة الواقفٌن حول الكتب مستؽرق بقراءاتً العشوابٌة تلك فً أحد الكتب، إلى صوت 

 وهو ٌعلو مفصحاً عن سعادته لعثوره على كتاب طال بحثه عنه.

حمة الحمراء المحٌطة رفعت وجهً عن الكتاب رامقاً ذلك الشخص بنظرة عابرة، فإذا بالو   

بإحدى عٌنٌه تلفت انتباهً فوراً؛ فانهار تصّنعً البلمببلة وأنا أرى رجب بعبلمته الفارقة واقفاً 

 أمامً، ٌلّوح بكتاب ٌبدو أن عثوره علٌه بٌن الكتب المعروضة كان مبعث سعادته. 

 : ًوهو ٌدنو منقال    

 ألمٌل برهٌٌه، عن الفلسفة الحدٌثة. "تارٌخ الفلسفة"إنه الجزء السابع واألخٌر من  -

بدا فً حدود األربعٌن من عمره، ؼطى الشٌب عارضٌه وتخلل شعره المسترسل خلؾ عنقه،    

 تحٌط بوجهه الطوٌل لحٌة خفٌفة. 

 هو لك دون مقابل؛ فً وسعك عّده هدٌة منً. -

ًّ وهو ٌبادر من فوره بإٌد    اع الكتاب حقٌبة خاطبته حٌنما سؤلنً عن سعر الكتاب، فرد عل

 جلدٌة صؽٌرة بدا من الواضح أنها ال تفارق ٌده:

شكراً أستاذي... لقد سعدت كثٌراً بالعثور على هذا الجزء بعدما أرهقنً تجمٌع األجزاء الستة  -

 التً سبقته.

. صؽٌرتٌن ال تكادان تطرفانومضى ٌتفرس بً، من خلؾ عدستً نظارتٌه الطبٌتٌن، بعٌنٌن    

 الحمراء تبدو أشبه بؤثر لكمة محكمة التسدٌد تلّقاها فً عٌنه الٌسرى. وكانت الوحمة

 لدّي مكتبة فلسفٌة كاملة سؤعرض كتبها تباعاً للبٌع. -

قلتها سعٌاً منً إلؼرابه، فسؤلنً إن كنت قد أعددت قابمة بعناوٌن تلك الكتب؟ فوعدته بالقٌام    

 أنه على موعد مع أحد أصدقابه. بعدها زاعماً  ًبذلك فً أقرب فرصة، فشكرنً لٌؽادرن

؛ فما فبلم البولٌسٌةحد األأبشكل )درامً( تماماً مثلما ٌجري األمر فً  أحسنَت... تصّرفتَ  -

كنُت أخشاه هو أن تبادره بسإاله عن ندٌم منذ أول لحظة مبدداً بذلك فرصة استدراجه لٌكشؾ 

 أوراقه فً الوقت المناسب.

 ً زحام الحشد الذي ٌعّج به الشارع، فؤجبته ضاحكاً:صاح زاهد حالما اختفى رجب ف   

إنه محتال لن ٌفٌدنا بشًء ما لم ٌستوِؾ ثمن ذلك سلفاً؛ لذا أحببت أن أجارٌه فً لعبته بادباً  -

 ذلك بالتضحٌة بكتاب.

 تنوي حقاً عرضها للبٌع؟أومكتبتك الفلسفٌة؟  -

 م ال أكثر!عْ إنها محض طُ  -

ٌّاي     ولم تكد تمّر أٌام حتى أّدى الطعم مفعوله؛ فقد اتصل رجب بً على هاتؾ البٌت مبادراً إ

 بقوله وهو ٌضحك:
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 ٌن.أستاذي ال تنَس أن وعد الحر دَ  -

فؤجبته أننً عند وعدي وقد أوشكت على االنتهاء من إعداد القابمة، وكعقاب لً على تؤّخري    

 ٌطلب، فسؤلنً بعد مرور لحظات:سؤكافبه بؤن أهدي إلٌه أي كتاب 

 أي كتاب أستاذي حتى لو كان بثبلثة أجزاء مثبلً؟ -

 أي كتاب.. فقط اطلب. -

 وعاد ٌتمّهل لحظات قبل أن أسمع صوته:   

 ."تارٌخ الفلسفة الؽربٌة"إنه كتاب برتراند رسل  -

 "حكمة الؽرب"سٌكون عندك ٌوم الجمعة ومعه كتابه اآلخر األحدث عن تارٌخ الفلسفة وهو  -

 .االثنٌن همجلدٌب

 ٌا لكرمك الحاتمً!... سؤنتظر بلهفة حلول ٌوم الجمعة. -

؛ إذ لم أكد أدخل حتى وثب من أحد "حسن عجمً"والتقٌنا صباح ٌوم الجمعة فً مقهى    

ٌّاي. ًّ معانقاً إ  التخوت لٌنقّض عل

 حمداً هلل؛ ٌبدو أنك لم تنسنً. -

كٌس الببلستٌكً الذي كنت أحمله معً لٌهملنً بعدها وقد جلسنا قالها وهو ٌتسلّم ملهوفاً ال   

على أحد التخوت؛ إذ انصرؾ إلى تصفّح أجزاء الكتابٌن اللذٌن سبق لً أن وعدته بهما، حتى 

 إذا ما قدم زاهد اضطر إلى أن ٌضع ما بٌن ٌدٌه جانباً لٌعدل نظارتٌه وٌولٌنا اهتمامه.

  ٌهدأ لً بال حتى أمتلك الكتاب الذي شؽفت به.؛ ال"المطٌرجً"شؤنً مع الكتب مثل  -

 علّق رجب مبتسماً. وتابع بعدما أوقد سٌجارة استلّها من علبتها القابعة فً حقٌبته الصؽٌرة:   

 والؽرٌب أننً قد أهمل بعدها ذلك الكتاب؛ فوقتً أضٌق من أن أبدده فً القراءة. -

 ٌبدو أنك تمتلك مكتبة فلسفٌة تحسد علٌها. -

ٌّة واضحة لتحرٌضه على مواصلة الكبلم، فؤّكد رجب ذلك، لكنه استدرك     خاطبه زاهد فً ن

 من فوره:

ولكن أٌن هً مكتبتً تلك؟ مبعثرة ورابً فً عشرات األماكن: ففً كل بٌت من بٌوت أقاربً  -

 وأصدقابً ومعارفً تجد ركناً ٌضم عدداً من كتب مكتبتً!

 ولماذا ال تجمعها فً بٌتك؟ -

عاد زاهد ٌسؤله سإاالً استفزازٌاً هذه المرة، لكن رجب سارع ٌجٌبه بعدما رمقه بنظرة    

 ساخرة:
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من المإكد أستاذي أنك تعلم أنه ال بٌت لً؛ فاستعبلمات الشماعٌة زّودتكما بالمعلومات الوافٌة  -

 عنً!

 واستطرد مخاطباً إٌاي بعد نجاحه فً إرباكنا:   

 ّودونً بعنوانك ورقم هاتفك. وها أنا اآلن فً خدمتك.بلّؽونً أنك تبحث عنً، وز -

 بؽرضً من سإالً عنك. بلّؽوك وال شك أنهم -

وقال بعدما نبش فً حقٌبته لٌستّل  .أجبته مجارٌاً إٌاه فً طرٌقته فً الكبلم، فهز رأسه مإٌداً    

 منها ورقة ٌبدو أنه دّون فٌها أمراً ما:

 الشماعٌة اسمه ندٌم إسكندر بٌك.نعم.. قالوا إنك تبحث عن نزٌل فً  -

هل استعانته بورقة لتذّكر ذلك االسم فتؤّملته بحٌرة وقد أحبطتنً طرٌقته فً تذّكر اسم ندٌم؛    

تعنً أنه لم ٌكن على صلة به؟ لكننً سرعان ما أبعدت هذه الفكرة المكّدرة؛ فالرجل محتال 

 !ثارة اهتمامً أطول مدة ممكنة كما ٌبدوإٌسعى جهده إلى 

 لتقٌته.اهو نفسه.. وأّكدوا أنه من المحال أال تكون قد  -

 قلتها محاوالً إفحامه، فؤجابنً وهو ٌبتسم عن أسنان صفر:   

لتقٌته أستاذي أو.. ال أكون؛ فذاكرتً تخوننً أحٌاناً لفرط ازدحامها بؤسماء اقد أكون  -

 األصدقاء والمعارؾ.

 نادي اتحاد األدباء لتستعٌن بما ٌنّشط لك ذاكرتك؟لتقٌنا مساء الٌوم فً اما رأٌك إذن لو  -

 بادره زاهد بهذا االقتراح، فوافق دون تردد وقد أؼرق فً ضحكة صاخبة.   

                                             *** 

كانت الشمس قد ؼربت وشرعت مكّبرات مبذنة جامع قرٌب فً رفع األذان لحظة دخولنا    

دباء. كنت متلهفاً للقاء رجب عاقداً العزم، هذه المرة، على حسم األمر معه مبنى اتحاد األ

وانتزاع ما ٌعرفه عن ندٌم ولو قسراً؛ فقد عٌل صبري، ولم أعد أطٌق المزٌد من التسوٌؾ 

معرفة حقٌقة عبلقته بندٌم، وهل هو ال ٌزال حٌاً ٌرزق؟ ألسعى ٌتمّثل بوالتهّرب؛ فما ٌهمنً 

 صٌر دفتره المشإوم.بعدها إلى معرفة م

 لماذا أنت الٌوم فً عجلة من أمرك؟ -

سؤلنً زاهد وهو ٌسٌر فً أعقابً، فلم أجبه إنما اتخذت سبٌلً نحو القسم الخلفً لبلتحاد    

مجٌبلً نظرة سخط على الموابد الموّزعة فً أرجاء الحدٌقة الواسعة حٌث بّكر عدد محدود من 

 الرواد بالقدوم. 

 أٌعقل ذلك؟ -
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 عقل ماذا؟ٌ -

 تخلّؾ ابن العاهرة رجب عن الحضور حتى اآلن! -

أجبت زاهد وأنا أسبقه فً اختٌار مابدة تقع قرب السور الجانبً تحت أؼصان شجرة رمان    

 .لم تنضج بعدمثقلة بثمار خضر 

 ال تستؽرب لو أننً ارتكبت اللٌلة جرٌمة قتل! -

 جرٌمة قتل تحت أؼصان شجرة الرمان. -

 هد ضاحكاً، لٌتابع بجد حال جلوسنا:قالها زا   

نا بحضوره ونحن ثمبلن. باؼتد التؤخٌر لٌقصّ إٌاك من االنسٌاق للؽضب؛ فمن الواضح أنه ٌت -

 قنن شربك اللٌلة ما فً وسعك ذلك.

وعملت بنصٌحته؛ فطلبت من النادل، الذي هرع إلى مابدتنا، إسعافنا بقنٌنتً بٌرة مع    

وعلّق مجموعة مقّببلت ألنصرؾ بعدها إلى مراقبة الموابد وهً تستقبل رّوادها المعهودٌن. 

   زاهد متهكماً وهو ٌراقب ٌاسر وصاحبٌه ناظم وعبد القادر وقد تحلّقوا حول مابدة قرٌبة:

ٌتدّبر أمره مع الحصار؟ تفّضل والحظ النادل وهو سكالحرباء  ٌاسربق لً التنبإ بؤن ألم ٌس -

 ٌتّوج مابدته بقنٌنة وٌسكً!

وكانت ضجة الحضور قد أخذت تتعالى بمرور الوقت وتوافد العدٌدٌن، بٌد أن قهقهات ناظم    

ه، فسؤلنً زاهد عن ظلت أعبلها وقعاً حتى أننً لم أستطع االمتناع عن إطبلق شتٌمة مقذعة بحق

 جرٌرة الرجل؟ فؤجبته وأنا ألتقط ورقة سقطت وسط كؤسً:

 أال ترى أوراق الرمان تتساقط بفعل قهقهاته الهابلة؟ -

 ٌبدو أنك اللٌلة فعبلً بصدد اقتراؾ جرٌمة قتل! -

وكان قد مّر أكثر من ساعة على حضورنا كدنا خبللها نٌؤس لحظة فوجبنا برجب )ٌشّرفنا(    

 إحدى قنانً البٌرة دون استبذان وهو ٌقول: اختطاؾه لٌبادر من فوره إلى بقدوم

. ولكن ال  - ًّ معذرة لتؤّخري؛ فقد قطعت المسافة الممتدة بٌن األكادٌمٌة واالتحاد مشٌاً على قدم

 علٌكما؛ سؤحرص على اللحاق بكما.

مسّمٌاً إٌاه بـ)سّكٌر  وأجهز دون توقؾ على نصؾ القنٌنة؛ فؤثنى زاهد على قابلٌته فً الشرب   

 عتٌق(!

 لم تسؤالنً عن سبب قطعً هذه المسافة المدٌدة مشٌاً؟ -

تساءل رجب ماسحاً فمه بظاهر كفه لٌسترسل بعدها فً الحدٌث عن األفكار الفلسفٌة التً    

جهده تجاوز ثنابٌة الذات والموضوع وذلك سعٌاً منه إلى  أثناء المشً محاوالً ذهنه  تبلحق فًت

نسٌاق للموقؾ الطبٌعً الساذج وصوالً إلى ق األحكام المسبقة التً تنشؤ عادة بسبب االتعلٌ
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)الماهٌات(، وكٌؾ ٌحصل ذلك؟ بوضع الوقابع الخارجٌة بٌن قوسٌن عن طرٌق )اإلبوِخٌه( كما 

 !تسمى فً المنهج الفٌنو مٌنو لوجً

ٌّن اللٌلة عٌنه    الثانٌة بوحمة محترمة تناسب  كنت أصؽً إلٌه وأنا أؼالب رؼبة قاهرة بؤن أز

ٌّاي من االنفجار!  وحمته الموروثة لوال أننً فوجبت بزاهد ٌركل ساقً من تحت المابدة محّذراً إ

إلى وضع كل هذه األمور بٌن قوسٌن  –وإكراماً لنا  –ما رأٌك صدٌقً لو أنك تعمد اللٌلة  -

 واالقتصار على مكاشفتنا بمصٌر ندٌم إسكندر بٌك؟

 اذي .. ذلك ما أنا بصدد التحدث عنه.نعم أست -

أجابنً رجب لٌعمد بعدها إلى اإلجهاز على ما تبقى فً القنٌنة منتقبلً بعدها إلى صحون    

 المقّببلت لٌشملها دون استثناء ببركاته!

 نعم.. ذلك هو سبب مقدمً. -

 عاد رجب ٌكرر كبلمه وقد استّل سٌجارة من حقٌبته لٌنصرؾ لحظات إلى تدخٌنها.    

 وما منعنً عن مكاشفتكما بما أعرفه عنه هو جهلً بمصٌره اآلن! -

ٌّلُت     صلٌل الزجاج المهّشم سماع وامتدت كفً بحركة تلقابٌة نحو إحدى القنانً الفارؼة. وتخ

س الذي ؼطى الشٌب عارضٌه، والصمت الذي ٌعقب ذلك، على هذا الرأ القنٌنةلحظة أنهال ب

 ومنظر الدم وهو ٌختلط باحمرار الوحمة لتتساقط قطرات منه على المابدة!

 هل تعنً أنك تجهل مصٌر ندٌم؟ -

 سؤله زاهد مستنكراً، فؤجابه رجب بنبرة ؼٌر واثقة:   

 تقرٌباً... -

 الحالة ال معنى لكلمة )تقرٌباً(! تقرٌباً؟ ٌفترض بك أنك تعرؾ ذلك أو ال.. وفً هذه -

صحُت به وقد تبلشت نشوة البٌرة من رأسً دفعة واحدة، فؤجابنً وهو ٌربت على كفً    

 مهّدباً:

 اهدأ.. اهدأ أستاذي؛ سؤوّضح لك األمر بؤدق تفاصٌله المملّة. -

 ٌتكلم:وراقبته متحّفزاً وهو ٌشرب وٌلتهم صنوؾ المقّببلت وٌجهز على سٌجارته قبل أن    

 عابر بشكل أراه كنت فقبلها الحرب؛ نشوب سبقت التً األخٌرة فترةال فً إال ندٌم أصادق لم -

 وعزوفه الدابم لتحّفّظه ٌعود إلٌه التقّرب من منعنً وما العبلج، لتلقًّ بالمستشفى مروري فً

 النحس ؼرٌمً سوى ٌكن لم الوحٌد صدٌقه أن عن فضبلً  اآلخرٌن، النزالء مخالطة عن

 (.جرٌبه عٌون أبو) عٌسى.. عٌسى

 ؟نفسه القدٌم صدٌقه عٌسى أهو -
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 :ٌضحك وهو فؤجابنً متساببلً، قاطعته   

 . المناسب الوقت فً سؤروٌها حكاٌة هذا وللقبه نفسه، هو -

 فً شهوراً  قضى حٌنما خلت لعقود تعود والتً لعٌسى القدٌمة ندٌم صداقة عن ٌحدثنا ومضى   

 النقود كانت فقد وسخابِه؛ اآلخرٌن مخالطة من نفورهِ : بؤمرٌن آنذاك اشتهر حٌث الشماعٌة

 به حباً  لٌس أحواله وتفّقد إلٌه التقّرب على ٌحرص عٌسى فكان الماء؛ جرٌان ٌدٌه بٌن تجري

 الصداقة تلك استثمار على جهده ٌعمل كان إذ النقود؛ على للحصول منه سعٌاً  بل الحال، بطبٌعة

 !وجه أفضل على

 ٌكاد ال: الشماعٌة من خروجهما بعد حتى ببعضهما الرجلٌن عبلقة مضت المنوال هذا على -

 . بؽداد فً مكوثه فترة طوال بٌته فً عٌسى ٌستضٌفه حتى ما ألمر بؽداد إلى ٌقدم ندٌم

 :وعرضاً  طوالً  المابدة شملت جدٌدة بجولة خبللها قام هدنة عقب حدٌثه فً رجب واستطرد   

 محاولته أثر على الشماعٌة إلى مجدداً  ندٌم فٌها أدخل التًاألخٌرة  فترةال عٌسى ٌفّوت ولم -

 أن إلى بالسعً وذلك القدٌم صدٌقه أحوال بتفّقد السابقة سٌرته معاودة على حرص فقد االنتحار؛

 !واحدة كلمة ٌتبادال أن دون مطّوالً  المستشفى ذرع فً إٌاه مشاركاً  ٌزوره

 :تابع مستدركاً و   

 التً الِحَكم عن فؤسؤله مناكدته؛ على أدأب وكنت نفسه، عٌسى من األمور هذه بكل علمتُ  -

 بعٌنٌه ٌفترسنً ٌكاد وهو ٌجٌبنً فكان بٌك؟ ندٌم بصحبة المستشفى ذرعه من بها ٌخرج

 !نحن حكمنا عن األبله رأسك بها ٌطفح التً الؽبٌة ِحَكمك تؽنٌك: المخٌفتٌن

 : الكبلم فً ٌستطرد أن قبل مستمتعاً  رجب وقهقه   

 المستشفى حدٌقة فً ٌوم ذات أوقفنً فقد منه؛ بمبادرة وذلك بندٌم عبلقتً توّثقت آنذاك -

 سؤلنً للحكمة، محب أننً أجبته وحٌنما فٌلسوفاً؟ كونً عن ٌشاع ما حقٌقة عن لٌسؤلنً

 مراجعة عن أكؾّ  ال ترانً لذلك: ردي فكان الجنون؟ تورث الفلسفة إن ٌُقال أال ولكن: مستنكراً 

 ذلك فمنذ رضاه؛ نال جوابً أن وٌبدو. العبلج لتلقًّ دوري بشكل الخارجٌة المستشفى عٌادة

 فً معً التجوال ٌواصل: عٌسى مع شؤنه كان كما إٌاه مبلزمتً على الحرص ٌبدي أخذ الٌوم

 !الجسامة بالػ أمر على مقبلون أننا من إٌاي محذراً  المستشفى أرجاء

 :اً ضاحك قاطعته   

 .الحرب نشوب قبل التقٌته حٌنما منه حذرنً الذي نفسه األمر نهٌبدو أ -

 !كارثً مصٌر من علٌه مقبلون نحن مما مرتعباً  كان به كؤنً -

 أن من عوضاً  لدٌه الرعب ذلك ترسٌخ فً أسهم بؤنه معترفاً  بعدها لٌسترسل رجب أجابنً   

 أحد فً قدٌماً  حصل ما مثل: إلٌه ٌذهب ما تإٌد تارٌخٌة شواهد عن حّدثه فقد تبدٌده؛ ٌحاول

 تسبب مما أٌام عدة توقؾ دون ٌرقصون فظلوا الرقص؛ بحمى المبات أصٌب حٌنما البلدان
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 انتهت توّقؾ دون ضحك حاالت انتشار مثل أو بوفاتهم، تسببت قلبٌة بؤزمات منهم عدد بإصابة

 هستٌرٌا  حاالت أو المبات، أصابت جماعً جنون حاالت مثل أو بها، المصابٌن بإؼماء

 رإٌة هستٌرٌا مثل والحروب والمحن األزمات أوقات فً البلدان بعض فً حصلت جماعٌة

 !األرض لؽزو خفٌة حمبلت فً الكواكب بعض من رجال قدوم أو طابرة أطباق

 الحرب؟ اشتعال عند له حصل الذي وما -

 قاطعه زاهد بنفاد صبر، فؤجابه رجب بعد لحظات صمت بدا خبللها كؤنه ٌستجمع أفكاره:   

: فقد تبلحقت المآسً فً المستشفى حتى باتت حٌاة النزالء "هنا مربط الَفَرس"نعم أستاذي  -

مستحٌلة؛ إذ إن أؼلب المنتسبٌن تخلّفوا عن الحضور منذ الٌوم األول لنشوب الحرب ألسباب 

برزها استحالة الحصول على واسطة للنقل؛ فكان على األطباء المقٌمٌن وعلى مساعدٌهم عدٌدة أ

وعدد محدود من المنتسبٌن، الذٌن قدموا لقرب بٌوتهم، أن ٌمارسوا ما اعتاد الؽاببون ممارسته، 

صعوبة المهمة وال سٌما حٌنما لم تصل األرزاق؛ فاستحالت علٌهم إدارة شإون المطبخ  ٌتبٌنوال

.. وحلّت الكارثة بانقطاع الماء والكهرباء حتى نزٌل ألؾ  أكثر منستشفى بلػ عدد نزالبه فً م

ضطر النزالء إلى اللجوء إلى برك المٌاه الملوثة الراكدة إلرواء عطشهم... وكانت ثبلجة ا

المستشفى الخاصة بالجثث قد امتؤلت عن آخرها؛ فؤخذت تلك الجثث باالنفجار داخل الثبلجة 

د الكهرباء؛ ففاضت أرض تلك الردهة بمزٌج من الدم والقٌح تصاعدت معها روابح ال لعدم وجو

 من تبقى من العاملٌن إلى دفن الضحاٌا الجدد فً الحدٌقة...  لجؤتطاق؛ ف

 واستدرك رجب وهو ٌتنقّل بعٌنٌه بٌننا:   

 حٌنها كنت أمّر بالمستشفى بشكل ٌومً ال لشًء سوى تفّقد أحوال ندٌم بٌك...  -

 !هكذا!.. كنت تتفقد أحواله لوجه هللا؟ -

 قاطعه زاهد متهّكماً، فؤجابه رجب ضاحكاً:   

لم تكن بً حاجة إلى مداهنته بؤٌة طرٌقة سعٌاً منً البتزازه كما تتوهم أستاذ زاهد؛ ذلك ألنه  -

ٌّاً معً: ٌمّدنً بما تجود به ٌداه دون أن أسؤله ذلك.   كان سخ

فتحّدث عن ذلك الٌوم الذي شّكل فٌه أطباء المستشفى لجنة للنظر  واستطرد رجب فً الكبلم   

ترك حرٌة االختٌار لهم بٌن البقاء فً فً كٌفٌة إٌجاد مخرج لمحنة مبات النزالء؛ فكان قرارهم 

فكان منظراً عجٌباً فاختار أؼلبهم الخروج؛ قبل أن ٌموتوا جوعاً؛  المستشفى أو مؽادرته

 شهم المقلّمة إلى الشوارع بالعشرات!منظرهم وهم ٌتدفقون بدشادٌ

قد هرع إلى المستشفى على أثر سماعه بذلك القرار، ولبث واقفاً عند البوابة رجب  وكان   

واحداً ممن ٌشاركون ندٌم أن التقى وصادؾ  مراقباً حشد الخارجٌن متوقّعاً رإٌة ندٌم بٌك بٌنهم،

 بسبابته إلى المستشفى: وهو ٌشٌر هذا فً الردهة نفسها، فسؤله عنه، فؤجابه 

 فً الردهة، ٌرفض مؽادرتها!هناك إنه مرابط  -

 ولماذا ٌرفض المؽادرة؟ -
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 فؤجابه بعدما رمقه بنظرة استنكار:   

 لماذا ٌرفض؟ ألنه مجنون!  -

رأى ندٌم جالساً على  حٌث تلك الردهةفلم ٌجد رجب مفراً من دخول المستشفى والتوّجه إلى    

أنه فً انتظار قدوم عٌسى ندٌم فسؤله عما ٌبقٌه هناك؟ فؤجابه  .حقٌبته ناً ضطرؾ سرٌره محت

لٌصطحبه إلى بٌته، فعاد رجب ٌسؤله عما ٌجعله ٌطمبن إلى أن عٌسى سٌهّب لمساعدته؟ أال 

ٌحتمل أنه ٌجهل ما حصل ذلك الٌوم فً المستشفى؟ وتناول الحقٌبة منه مطمبناً إٌاه أنه سٌرافقه 

 بنفسه إلى بٌت عٌسى. 

 لٌها حتى فاجؤنا بقوله:وانشؽل رجب بصب كؤس جدٌدة ما كاد ٌجهز ع   

وهكذا تنتهً حكاٌتً مع ندٌم بٌك: ففً اللحظة التً أوصلته فٌها إلى بٌت عٌسى أطبق )أبو  -

 عٌون جرٌبه( الباب فً وجهً فلم أسمع بعدها عنه أي شًء!

 مع زاهد نظرة سرٌعة قبل أن أسؤل رجب: وتبادلتُ    

 لماضٌة؟!أٌعقل ذلك؟ ألم تزره فً بٌت عٌسى طوال الشهور ا -

ال طبعاً لم أزره.. كٌؾ أجازؾ بالقٌام بذلك وعٌسى لن ٌسمح لً بالدنو من بٌته فكٌؾ السماح  -

 بدخوله؟

 وما سبب هذا العداء؟ -

 سؤله زاهد مستنكراً، فؤجابه رجب وهو ٌضحك:   

 -وكان قد دعانً إلى بٌته  –ٌعود سبب ذلك أستاذي لتبّسطً معه فً الحدٌث ذات ٌوم  -

 بسإاله عن سر إطبلق لقب )أبو عٌون جرٌبه( علٌه! فجازفت

 وما كان رده؟ -

طردنً شر طردة منهٌاً بذلك صداقة جمعتنً به منذ تعّرفً إلٌه فً زٌاراتً العابرة إلى  -

 المستشفى.

 وتابع وهو ٌتنّقل بعٌنٌه بٌننا:   

فعرفت  ؛علٌهٌبة الؽر تسمٌةلك التبٌد أن ذلك حّفزنً على البحث والتقصً عن سبب إطبلق  -

بعد جهد أن ذلك ٌعود إلى أن إحدى جاراته ضبطته، ذات ٌوم، وهو ٌتلصص علٌها من خبلل 

السٌاج الذي ٌفصل سطح بٌتها عن سطح بٌته؛ فعمدت إلى فضحه أمام الجٌران، وصادؾ أثناء 

الجٌران  رواٌتها لما حدث، أن المذٌاع كان ٌبث أؼنٌة عبد الحلٌم حافظ )قولولو الحقٌقه(، فعمد

 إلى تلقٌب عٌسى منذ ذلك الٌوم بـ)أبو عٌون جرٌبه(!

ولم أملك إال أن أنفجر مقهقهاً برؼم خٌبة أملً. ضحكنا طوٌبلً على طرٌقة الثملٌن حٌنما    

 ٌتحّكم بهم موقؾ طرٌؾ.
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اتفقنا، قبل أن نفترق، على اللقاء صباح الٌوم التالً فً المقهى لٌرشدنا رجب إلى بٌت    

 قال لحظة الوداع:عٌسى. 

سؤكتفً بإرشادكما إلى باب بٌته األزرق ألولًّ بعدها هارباً خوفاً من أن ٌبطش بً )أبو عٌون  -

 جرٌبه(.
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 )عٌن الشٌطان(                                            

 

 حٌنما عاد ندٌم إلى البٌت سمع الساعة الجدارٌة تدّق معلنة انتصاؾ النهار.   

 ما بك؟ لماذا وجهك بهذا الشحوب؟ هل تعاركَت مع أحد؟ -

سؤلته أمه وقد زوت ما بٌن حاجبٌها، متفحصة وجهه بقلق. لم ٌجبها، إنما بقً ٌبادلها نظرة    

بق الباب وراءه. شّؽل المروحة السقفٌة. وبعدما شاردة لٌتركها متخذاً سبٌله نحو ؼرفته حٌث أط

استبدل مبلبسه وارتدى دشداشته جلس على طرؾ سرٌره، وانشؽل لحظات بتقلٌب الكتب 

 المركونة على الطاولة القرٌبة؛ فطالعته رواٌة "المرابٌة العجوز". 

دٌنة بدرة أي سجن من سجون العراق أودع فرٌد عمران بعد اقتٌاده مخفوراً من مفً ُترى    

ٌّارة؟  على أثر حادثة السٌنما الس

تصفّح الرواٌة لحظات قبل أن ٌتركها فوق الكتب وٌلجؤ إلى فراشه لٌستؽرق من فّكر وهو ٌ   

 فوره فً النوم.

ٌّم الظبلم، فتحسس بقدمٌه األرض باحثاً عن خفٌّه. وتتبع بسمعه ضجة أمه     استٌقظ وقد خ

ٌّة ذّكرته بمبلػ جوعه. كانت أمه منهمكة، القادمة من المطبخ حٌث استقبلته ر ابحة طعام شه

وسط قدورها، فً إعداد العشاء، حتى إذا ما تنبهت إلٌه داخبلً عادت تدقق فً وجهه النظر، 

 سابلة إٌاه مجدداً عما به.

 كما خّمنُت ٌا أمً: إنها عاهرة دون شك، ذلك ما تؤكدُت منه الٌوم. -

 فسؤلته مستنكرة:   

 عنٌها بهذه األلفاظ النابٌة؟من التً ت -

 ومن تكون ؼٌر تلك الحوالء هاجر؟ -

ومضى ٌحدثها باختصار عن لقابه إٌاها، وكٌؾ أنها جعلته، بسبلطة لسانها، موضع ضحك    

 عدد من النساء واألطفال التافهٌن.

كان علٌك تجّنب لقاء على هذه الشاكلة. ما لك ولها ٌا ولدي؟ دعها وشؤنها وانصرؾ إلى  -

 شإونك.

محال.. لن أسامحها على إذاللها إٌاي وسط هإالء القرود، وقبلها لن أؼفر لها أنها كانت  -

السبب الحقٌقً لكل ما حصل بٌنً وبٌن أبً بدءاً بتلك المشاّدة التً نشبت بسبب ذكري إٌاها فً 

تهاء بإصابة الدفتر مقترناً بذكر أمها التً أنت خٌر من تعرفٌنها، مروراً بهربً إلى مهران وان

 أبً بشلل نصفً واحتمال... 
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وقطع كبلمه معاوداً مبادلة أمه النظر مفّكراً بهول ما هو قادم: ُترى كٌؾ سٌتصرؾ فً حالة    

 موت أبٌه المتوقع؟ ومن سٌكون المسإول عن ذلك حٌن حصوله: هو أم هاجر؟ 

ٌّبلً إٌاها عابدة منذ ذلك الٌوم باتت هاجر كابوس ندٌم الٌومً: ٌنام وٌصحو وهو ٌف    كر بها متخ

من الكبلل محّملة بؽسٌلها لتسدد ركلة من قدمها إلى باب بٌتها حٌث تختفً هناك لتعاود الظهور 

وسط ترّقب مجموعة من النساء واألطفال اعتادت االستمتاع بتهرٌجها كما  –بعد لحظات فتعمد 

باسها الداخلً وتطلقه بتلك الطرٌقة إلى التحدٌق فٌه بعٌنها الحوالء لتسحب بعدها رباط ل –ٌبدو 

 المستهترة التً تجعل األفواه كلها تصهل بضحك جماعً!

ٌُفترض بً إٌقافها عند حّدها ال االكتفاء بالتطلّع إلٌها بببلهة وسط ضجة الضحكات! -  كان 

كان ٌقّرع نفسه بحرقة مردداً هذه الكلمات. ووجد فً دفتره خٌر وسٌلة للتنفٌس عن حقده    

كما كان شؤنه فً تلك األٌام التً اعتاد فٌها تتبع أخبار  -الدفٌن نحو هاجر؛ فانكّب علٌه 

فؤضاؾ إلٌه صفحات جدٌدة خصصها  –المنتحرٌن والمجانٌن والنساء المشبوهات وجرابم القتل 

وحدها: سر مولدها، والشكوك التً حامت حول أمها، وقلة حٌابها متمثلة بسبلطة لسانها،  لهاجر

ٌّبها من مجابهة الرجال. كما لم ٌنَس التطّرق إلى لؽز َحَول إحدى عٌنٌها بشكل ٌبعث  وعدم ته

 على الخوؾ: إذ ال ٌبعد أن ٌكون الشٌطان قد تقّمص روح هذه المرأة الشرٌرة!!

 المإكد أن الشٌطان قد تقّمص روحها!!نعم.. من  -

أخذ ٌكرر هذه الجملة مؤخوذاً قبل أن ٌستؤنؾ الكتابة متطرقاً، هذه المرة، إلى ما عرؾ عن    

إبلٌس دٌنٌاً وتارٌخٌاً بدءاً بتحرٌضه على اقتطاؾ الثمرة المحّرمة التً أؼوت حواء بدورها آدم 

 تهاء بمحنته هو مع هذه المرأة!     على مشاركتها فٌها، مروراً بكل مآسً األرض، ان

بٌد أن ما كتبه فً الدفتر لم ٌشِؾ ؼلٌله؛ ففكر بضرورة رد االعتبار إلى نفسه وذلك بالذهاب    

مجدداً إلى ذلك الزقاق ال لشًء سوى إهانة هاجر بؤٌة وسٌلة ممكنة ولٌحدث بعدها ما ٌحدث. 

بٌت وسار جنوباً وهو ٌعّد فً سره أكثر وقد عمد، ضحى ذات ٌوم، إلى تنفٌذ الفكرة؛ فؽادر ال

الكلمات البذٌبة إٌبلماً التً سٌجلد بها سمع هاجر. لكنه لم ٌكد ٌصل إلى وادي الكبلل حتى هدأت 

ثابرته بعض الشًء، فاستدار شرقاً مواكباً ذلك الشرٌط الترابً الضٌق الذي مّهدته األقدام 

انتباهه إلى هاجر حٌن خرجا بالعربة الخاصة  والذي قاده إلى الموضع الذي سبق لوالده أن لفت

بالمعاقٌن ألجل التنّزه؛ فرابط على الجرؾ الشمالً للوادي قبالة تلك المخاضة دون أن ٌؽادر 

بعٌنٌه الجرؾ الجنوبً البعٌد فً انتظار قدوم هاجر التً سرعان ما ظهرت بطولها الفارع 

 ٌكد ٌمر بعض الوقت حتى التحقت بها أخرٌات.متلّفعة بعباءتها المعهودة محّملة بصٌنٌتها. ولم 

 ُترى بماذا تثرثر هذه العاهرة وسط هاتٌك النسوة المنصرفات إلى جلً أوانٌهن البابسة؟ -

تساءل ندٌم وهو ٌفكر بكٌفٌة الدنو من )ؼرٌمته( تلك لٌسمع ما تقول دون أن ٌلفت انتباهها؛    

ى هناك لٌهبط من الجرؾ المرتفع نحو بطن وهكذا تزّود، فً الٌوم التالً، بشّص وتوّجه إل

ٌّة صخرة ناتبة  الوادي المفروش بالحصى والرمال كاتماً صرخة ألم كادت تفلت منه بسبب شظ

لٌقرفص الخضراء العمٌقة جرحْت إحدى ساقٌه؛ فتحامل على ألمه وهو ٌستدٌر حول المخاضة 

 تنمو عادة بكثافة قرب المٌاه.وسط شجٌرات الطرفاء التً فً الجانب اآلخر منها،  ،متخفٌّاً 
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أزاح طرؾ دشداشته جانباً كاشفاً عن موضع األلم، فبلحظ خٌط دم كان ال ٌزال ٌنحدر ببطء    

شدٌد خبلل شعٌرات ساقه؛ فاؼترؾ الماء بكفه ؼاسبلً إٌاه لٌنصرؾ بعدها إلى الشّص؛ فزّوده 

ٌّاد سمك، متتبعاً بالطعم وألقى به فً الماء. ولبث ٌراقب الخٌط الذي بٌن ٌدٌه،  شؤنه شؤن أي ص

 بنظره الدوابر التً أثارتها حركته على سطح المٌاه وهً تتسع قبل أن تتبلشى بهدوء. 

وسرعان ما قدمت هاجر لتعقبها زمٌبلتها حٌث ارتفع لؽطهن خلؾ شجٌرات الطرفاء وسط    

ؾ عن الكبلم. وبرؼم انهماكهن بؽسل ما بٌن أٌدٌهّن. وكانت هاجر أكثرهن ثرثرة: ال تكاد تتوق

أن ندٌم لم ٌكن ٌفقه مؽزى ما تقول، بسبب ُبعد المسافة، إال أنه الحظ أن رد فعل األخرٌات على 

 كل ما كانت تتفوه به ٌتمّثل بضحكات صاخبة.   

 إنها مهّرجة عرٌقة! -

ه همس بها فً اللحظة نفسها التً شعر فٌها بتوّتر خٌط الشص المستقر فً كفه؛ فسارع بسحب   

لٌكتشؾ خابباً أن ما اصطاده لم ٌكن سوى سمكة جّري برأس مثل رأس جرو وفم واسع ٌحؾ 

 به شاربان ٌبعث منظرهما على االشمبزاز!

عاد إلى البٌت؛ فقضى دقابق باحثاً عما ٌطّهر به جرحه، وحٌنما أعٌاه األمر اضطر إلى    

ا على جرحه، سابلة إٌاه عما ة أخذت تسكب منهناالستعانة بؤمه التً سرعان ما جاءته بقنٌ

 جرى؟ فؤجابها مبتسماً وهو ٌؽالب األلم الذي سّببته له المادة المطّهرة:

 !!الشٌطانذلك هو عاقبة كل من ٌحاول الدنو من  -

 فسؤلته وهً فً حٌرة من مؽزى كبلمه:   

 ؟ أحلمت بذلك؟الشٌطانوكٌؾ تؤتى لك لقاء  -

 !ال.. بل التقٌته مجّسَداً بشخص هاجر -

 فعلّقت أمه مستنكرة:   

 كؤنً بك الٌوم تهذي ٌا ندٌم! -

 وتابعت وهً تعود بالقنٌنة إلى مطبخها وندٌم ٌسٌر فً أعقابها:   

أنسٌَت ما سببته ألبٌك من ألم وما ترّتب على ذلك من مآٍس لمحض التطّرق إلى ذكر هذه  -

 المرأة وذكر أمها فً دفترك؟

 واستدركت بنفاد صبر:   

م أرِو لك قصة فردوس بتفاصٌلها منذ عملها خادمة فً بٌت أبٌك حتى صرفها بسبب ما ثم أل -

 حصل بٌنها وبٌن البٌك إلى لحظة والدتها البنتها اللعنة هاجر هذه؟!  

 فرّد ندٌم بتصمٌم:   
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ستبقى هذه العاهرة عار األسرة الذي ال بد من محوه، ستبقى مسإولة عما جرى ألبً؛ والوٌل  -

 صل و... الوٌل لها من ذلك الٌوم!لها إن ح

 ندٌم.. ما الذي دهاك؟ لماذا ال تكؾ عن مبلحقة هذه المرأة؟ -

 فاندفع ندٌم مؽادراً المطبخ وهو ٌصرخ بؤعلى صوته:   

 ذلك ألن الشٌطان تقّمص روحها؛ فبل مفّر لً من االقتصاص منها بنفسً!! - 

 كٌؾ تصرخ بهذا الشكل وأبوك مرٌض؟ أنسٌت ذلك؟ -

قّرعته أمه وهً تنطلق مهرولة نحو ؼرفة أبٌه، فسار فً أعقابها لٌقؾ عند باب الؽرفة    

مراقباً أمه وقد انحنت فوق أبٌه المضطجع فً سرٌره لتقفل بعدها خارجة  ،محاذراً الدخول

 بوجه انحسرت الدماء عنه:  

 فً استدعاء الدكتور قسطنطٌن!  سرعْ أ -

مرور أكثر من ساعة قبل أن ٌفلح الطبٌب فً التحرر من وتطلّب األمر صاحت به آمرة.    

مهامه الوظٌفٌة وٌؽادر المستشفى لٌقدم إلى بٌت إسكندر بٌك حٌث دخل ؼرفة المرٌض تاركاً 

 ندٌم ٌواصل ذرع األرض أمام باب الؽرفة.

ندٌم على هذا المنوال مّر أسبوع كامل اعتاد الطبٌب خبلله تفقّد حالة أبٌه بشكل ٌومً. وكان    

 ة للطبٌب، على البقاء عند باب الؽرفة متجّنباً الدخول وهو ٌردد فً سره: رٌحرص، فً كل زٌا

 بانفتاح هذ الباب سٌتقرر مصٌري: أما االستمرار فً الحٌاة على ؼرار ما سلؾ، أو... -

وكان الباب ٌنفتح فً كل ٌوم على وجه الطبٌب المستبشر إلى أن حّل ٌوم رأى ندٌم فٌه    

الطبٌب ٌؽادر الؽرفة بسحنة عابسة وقد مّد نحوه ٌده الٌمنى كؤنه ٌبؽً مصافحته؛ فخامرته فكرة 

 مفاجبة:

 مات أبً!! -

نطبقان بكلمات لم ٌفقه وظلّت الفكرة تدّوي فً رأسه وهو ٌتطلع إلى شفتً الطبٌب تنفرجان وت   

منها شٌباً؛ ذلك ألنه تنّبه إلى صرخة مهولة تتجّمع فً صدره وهو ٌحاول عبثاً كبحها، لكنه لم 

 ٌفلح: فقد انطلقت ثاقبة كؤن مطلقها شخص آخر ال هو.. ومعها ساد الظبلم!!

                                             *** 

فٌر، ففتح عٌنٌه لٌعاود إؼماضهما بسبب ضوء النهار انتبه من نومه على ضجة عصا   

الساطع. حتى إذا ما مرت لحظات عاود فتحهما على مهل لٌكتشؾ أنه مضطجع على سرٌر فً 

 قاعة توّزع فٌها عدد من األسّرة المشابهة لسرٌره ببٌاضها باستثناء خلّوها ممن ٌشؽلها.

 من الذي أتى به إلى هنا؟ وكٌؾ؟ ومتى؟ -
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تبلحقت فً ذهنه دون أن ٌقع على أجوبة لها؛ فما كان ٌشؽله فً تلك اللحظة هو هذا أسبلة    

الشعور الساحق بالحزن المقترن برؼبة قاهرة فً البكاء، حزن على حدوث خسارة لن تعّوض، 

 أما ما هً تلك الخسارة؟ فذلك ما كان ٌجهله.

النطباع المهٌمن على تفكٌره ٌتمّثل حاول جاهداً أن ٌتذّكر ما جرى له، ولكن عبثاً؛ فقد بقً ا   

 بهذا الحزن القاهر.

وذّكرته زقزقة العصافٌر المتطاٌرة فً الجانب اآلخر من نافذة واسعة مفتوحة على حدٌقة أن    

 الوقت صباح، ومن خلؾ الباب الموارب كانت تؤتٌه أصوات رجال ٌتبادلون الكبلم.

، تقّدم منه ٌسبقه كرشه، ٌسٌر فً أعقابه رجل وانفتح ذلك الباب على قامة رجل عمبلق أصلع   

 ضبٌل الحجم. ابتسم له العمبلق وسؤله بلؽة عربٌة مشوهة:

 كٌؾ أنت اآلن ندٌم بٌك؟ -

 واستدرك وقد أمسك برسؽه لٌعّد نبضه كما ٌبدو:   

ال تجهد نفسك بالتفكٌر عمن أكون؛ فمن طبٌعة نوبات الصرع اإلجهاز على ذاكرة المرٌض  -

والتسّبب فً انقطاع مجرى التسلسل المنطقً فً أفكاره. أنا طبٌبك قسطنطٌن، وهذا هو  مٌإقتاً 

 هوبه صاحب الصٌدلٌة المتنقلة.

وعلّق هوبه الذي كان ٌبرز تارة من ٌمٌن الطبٌب وطوراً من شماله كمن ٌجاهد للفت انتباهه    

 إلٌه:

حال زرق إبرة لك كؤنك لم تنم  صخرلقد حملناك البارحة إلى المستشفى لتنام فً سرٌرك كال -

 منذ دهر!

بضرورة  –تاركاً لهوبه مهمة توضٌح ما تلتبس علٌه من كلمات  –وعاد الطبٌب ٌنصحه    

 مبلزمة سرٌره طوال األٌام القادمة تبلفٌاً لحدوث نوبات صرع مفاجبة.

 وهل تتوقع تكرار ذلك بهذه السرعة دكتور؟ -

به، فؤجابه الطبٌب وقد انصرؾ إلى تفّحص باطن جفنً سؤله ندٌم بجزع لم ٌفلح فً إخفا   

 عٌنٌه:

 نعم أتوقع ذلك؛ فقد أخذت نوباتك بالتسارع مما ٌدّل أن حالتك النفسٌة لٌست على ما ٌرام. -

 هل ٌعنً ذلك أننً مقبل على الجنون؟ -

 تساءل ندٌم مازحاً، فتؤّمله الطبٌب بنظرة طوٌلة قبل أن ٌجٌبه بكل جدٌة:   

 س مجانٌن بالضرورة، أما كونهم ؼٌر مجانٌن فصورة أخرى من صور الجنون(.)النا -

 وأوضح وقد انتقل إلى فحص لسانه:   
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 تلك إحدى خواطر الفٌلسوؾ والرٌاضً الفرنسً باسكال. -

 وأبدى الطبٌب مجدداً قلقه من وضعه النفسً. قال وهو ٌتطلّع إلٌه بعٌنٌن ال تطرفان:   

النفسً لكون اختصاصً فً الطب العام، بٌد أن ذلك ال ٌحول بٌنً أنا ؼٌر ضلٌع بالطب  -

وتسارع  –وبٌن إدراك أن وضعك النفسً لٌس على ما ٌرام: ففضبلً عن داء الصرع المتوارث 

علمت مما حّدثتنً به أمك أنك تشكو مما ٌعرؾ بـ)الوسواس  –نوباته فً الفترة األخٌرة 

تمثل بكراهٌتك إلحدى النساء واتهامك إٌاها بؤنها طة علٌك تالقهري(؛ أي هناك فكرة متسلّ 

 السبب فً كل ما جرى بٌنك وبٌن أبٌك. 

لم ٌجب ندٌم الطبٌب؛ إنما بقً ٌؽالب شعوره بالخزي والخجل ألن أمه فضحته بإباحة أسراره    

 الشخصٌة التً أأتمنها علٌها.

 هل تإمن حقاً بؤن الشٌطان تقّمص روح تلك المرأة؟! -

دٌم بسإال الطبٌب، لكنه لم ٌجبه مكتفٌاً باالبتسام. فعاد الطبٌب ٌإكد مجدداً ضرورة فوجا ن   

وؼادره تاركاً إٌاه فً حٌرته، فً حٌن مّد إلٌه هوبه كفه مبلزمته السرٌر طوال األٌام القادمة. 

 مصافحاً إٌاه وهو ٌردد بحزن:

 البقاء هلل. -

 وأضاؾ مستبقاً سإال ندٌم المتوقع:   

 فً المرحوم والدك إسكندر بٌك عصر البارحة!لقد تو -
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                                             (ٔٔ) 

 

لتقؾ بنا عند مدخل أحد أزقة  "مدٌنة الثورة"ضحى الٌوم التالً حملتنا سٌارة أجرة إلى    

حٌث طلب رجب من السابق انتظاره دقابق رٌثما ٌوصلنا إلى العنوان  "الجوادر"منطقة 

لى عالمنشود. وتقّدمنا خبلل زقاق ضٌق تشطره ساقٌة مٌاه آسنة إلى شطرٌن، وتتراصؾ 

 جانبٌه بٌوت متبلصقة تبرز من واجهاتها أجهزة تبرٌد.

ًّ من أولٌاء هللا ال -  بامتٌاز! ةخّرٌج شماعٌ هذا هو بٌت عٌسى، وهذا بابه األزرق كؤنه باب ول

بظلفتٌن  -همس رجب محاوالً كظم ضحكة ضاقت بها حنجرته. ودنا من شّباك ٌجاور الباب    

 أوضح أنه المنفذ المفضً إلى الحانوت. -مطبقتٌن صبؽتا باللون األزرق نفسه 

 عمو عٌسى. -

 صاح وهو ٌدّق على الشّباك لٌتابع بصوت خفٌض:   

ّباك كلما جبته زابراً بعدما سبق له أن نّبهنً على ضرورة تجّنب اعتدت أن أطرق هذا الش -

 طرق الباب!

وعاد ٌواصل الدق، حتى إذا ما ارتفع صوت من الداخل ٌسؤل عن الطارق؟ انفجر رجب    

مقهقهاً وقد انطلق مهروالً نحو مدخل الزقاق حٌث السابق ٌقؾ بسٌارته فً انتظاره. وكانت 

إحدى ظلفتً الشباك قد انفتحت عن وجه جهم لرجل فً حدود الستٌن من عمره بعٌنٌن 

 كثٌفٌن. مستسلمتٌن لسطوة حاجبٌن

 نعم؟ -

 تساءل بجفاء وهو ٌتنّقل بعٌنٌه بٌنً وبٌن زاهد، فسارعت بالرد:   

 أرجو أن تعذرنا؛ فنحن جبناك للسإال عن ندٌم إسكندر بٌك. -

تتذبذبان فً محجرٌهما  الم ٌجبنً، إنما بقً ٌتؤّملنً لحظات بعٌنٌه المخٌفتٌن اللتٌن كانت   

!وكؤنهما مثقابان ال تنحصر مهمتهما  ًّ  بالنظر، بل حفر نظرتهما النّفاذة فً عمق عٌن

 هل أنتما مبعوثان من طرؾ مستشفى الرشاد؟ -

 ال.. بل قِدمنا للسإال عنه ال أكثر؛ فهو ٌمّت لً بصلة قربى. -

 وشفعُت كبلمً بؤن أرٌته صورة ندٌم.   

 مهبلنً دقابق فقط.أ -

ك بعنؾ. وارتفعت من الداخل ضجة كلّمنً وهو ٌعٌد لً الصورة لٌطبق بعدها ظلفة الشبا   

أشٌاء تزحزح عن مواضعها، وأخرى ترفع أعقبها صلٌل شًء زجاجً وقد سقط وتحّطم، حتى 
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إذا ما مّرت دقابق صّر باب البٌت وقد انفتح حٌث انتصب عٌسى فً مدخله لٌستقبلنا بنظرات 

 العمق.عٌنٌه المتذبذبتٌن وهما ماضٌتان فً أداء مهمتهما فً زرع نظراتهما فً 

 هنا.. إلى الٌمٌن. -

أرشدنا إلى ؼرفة كانت قد حّولْت إلى حانوت ضاق بالتجهٌزات المنزلٌة وصنوؾ الحلوٌات،    

وثمة لعب وبالونات مدالة من السقؾ. وكانت الجدران مإطرة برفوؾ مثقلة بعلب السجابر 

اد ال شك أنه ٌحتوي والثقاب ومواد التنظٌؾ وسواها من البضابع، وقرب باب الؽرفة انتصب برّ 

 على صنوؾ المشروبات الؽازٌة والمرطبات التً هً مقصد األطفال عادة.

وكنت قد أفلحت فً سحب كرسً من وسط فوضى عشرات األشٌاء ألجلس علٌه فً حٌن    

 جلس زاهد على كٌس رز ممتلا عن آخره.

 كل شًء جرى بالطرق األصولٌة؛ ولً وثابق رسمٌة بذلك. -

وقد التقط قنٌنتٌن من البّراد ناول كل واحد منا إحداها لٌؽادرنا بعدها دون  قالها عٌسى   

عاد بحقٌبة جلدٌة متوسطة الحجم من النوع الذي ٌحمل على  دقابقاستبذان، حتى إذا ما مرت 

 الكتؾ.

 وها هً حقٌبته، وتجد فٌها مبلبسه وكتبه. -

 معذرة.. من الذي تقصده بكبلمك؟ -

 حٌرتً، فؤجابنً بشًء من خشونة:سؤلته وقد تفاقمت    

 ومن ٌكون ؼٌر قرٌبك ندٌم إسكندر بٌك؟! -

 وأٌن هو اآلن؟ -

 وب إلٌه جمٌعاً؟إوأٌن ترٌده أن ٌكون إال فً الموضع الذي ن -

وتركنا لحظات لٌستجٌب لطرقات على شباك حانوته حٌث تردد صوت صبً ٌطلب شٌباً ما،    

حتى إذا ما عاد واصل الكبلم وقد وقؾ وسط فوضى بضابعه: فتحدث عن الٌوم الذي أوصل 

فٌه رجب ندٌم إلى بٌته فسلّمه حقٌبته قبل أن ٌؽادره، فقاد عٌسى ندٌم إلى حانوته مبلحظاً أنه 

ٌنّقل خطواته بعسر. سؤله إن كان ٌشكو من علّة ما؟ ففوجا به ٌطلق على ؼٌر  بادي الشحوب

توّقع تلك الصرخة الثاقبة التً سبق له أن سمعها أكثر من مرة لٌهوي بعدها بكامل ثقله حٌث 

 ارتطم جبٌنه بحافة واحد من صنادٌق المشروبات الؽازٌة، فتفّجر الدم منه مثل نافورة! 

 لى موضع من الحانوت:وتابع وهو ٌشٌر إ   

مددته على أرٌكة كانت تشؽل هذا الجانب، وراقبته على مدى الدقابق التً استؽرقتها النوبة،  -

سؤلته، وقد عاد إلٌه وعٌه، إن ماسحاً الزبد عن فمه قبل أن أنصرؾ إلى تطهٌر جرح جبٌنه. 

كما اعتاد فً كان فً وسعه النهوض ألقوده إلى إحدى ؼرؾ البٌت الداخلٌة لٌؤخذ راحته 

زٌاراته السابقة؟ فؤجابنً أنه ٌسمع خفق جناحً عزرابٌل من حوله، وأنه سٌموت قرٌباً؛ فبل 
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استدعاء فرق لدٌه أحدث ذلك على هذه األرٌكة أم على سرٌر الؽرفة، فطلبت منه ان ٌؤذن لً ب

ٌطة أن لكنه رفض. قال إنه ٌتمنى أن ٌموت بؤسرع طرٌقة ممكنة شر ،لقاء نظرة علٌهطبٌب إل

، على رىٌُدفن فً مقبرة مدٌنته، فسؤلته مازحاً: وكٌؾ لً تحقٌق أمنٌتك هذه والحرب، كما ت

أشّدها؟ فلم ٌجبنً، إنما أخذته ؼفوة سمعته خبللها ٌهذي منادٌاً أمه العلوٌة بٌن لحظة وأخرى، 

ًّ بعٌنٌن تترقرق فٌهما الدموع. وفوجبت به ٌنادٌنً با سم ؼرٌب!.. من فؤٌقظته، فإذا به ٌتطلع إل

 أسمعه فٌها ٌتلفظ بهذا االسم.مرة هو ؼرٌب هذا؟ ال أعلم؛ فتلك كانت أول 

عٌسى لحظات فً النبش فٌما حوله قبل أن ٌعثر على علبة سجابر مّدها لنا، وحٌنما  نهمكوا   

 شكرناه استّل واحدة لٌنشؽل هذه المرة فً البحث عن علبة ثقاب.

 لً بسط وقد سؤلنً بؤن وفاجؤنً. تعاطٌها بعد فهدأ البٌت؛ فً بها أحتفظ كنتُ  بمسّكنات زّودته -

. والكرم للسخاء مثال أنها بها عهدي: تردد دون فؤجبته عٌسى؟ ٌا األصابع بهذه ظنك ما: كفه

 فتؤملنً... التماثٌل صنع فً ماهرة وهً: أقول أن قبل لحظات ففكرت ذلك؟ وؼٌر: ٌسؤلنً فعاد

 ولعلها: ٌُسمع ٌكاد ال بصوت قال اللحظة؛ تلك حتى منه سمعته كبلم أؼرب مردداً  طوٌلة بنظرة

 من حٌرة فً وأنا النظر فبادلته!.. حٌاتً من لحظة آخر حتى منه لً خبلص ال إثماً  حّملتنً

 على ٌؽفو اللٌلة، تلك تركته،. رفض لكنه طعام، لقمة بتناول إقناعه حاولت. المبهم كبلمه مؽزى

 جفلتُ  حٌنما منتصفه تجاوز قد اللٌل وكان. قارساً  كان فالبرد سمٌك؛ بؽطاء دّثرته بعدما األرٌكة

 !الرابحة تلك على نومً من

 هل نمَت هنا بالقرب منه؟ -

قاطعته متساببلً، فعاد ٌتؤملنً لحظات بنظرته الثاقبة مطلقاً، فً الوقت نفسه، سحابة الدخان    

 كثٌفة.

ال طبعاً.. بل نمت فً ؼرفتً على سرٌري، بٌد أن ذلك لم ٌمنعنً من شّم الرابحة: رابحة  -

شًء ٌحترق؛ فما ٌشؽلنً على الدوام أن أفاجؤ بمّس كهربابً ٌسّبب فً نشوب حرٌق فً 

الحانوت ٌؤتً على كل شًء؛ لذلك ترانً أجفل مع شم أٌقّل رابحة. هرعت إلى الحانوت، فذهلُت 

وهو ٌتؤمل بنظرات ساهمة دفتراً ملقى على األرض قرب األرٌكة وقد سرت النار برإٌة ندٌم 

فٌه فؤخذت تلتهم أوراقه!.. صحت به: ما الذي دهاك؟ أترٌد إحراق بٌتً؟! فؤجابنً بؤسى: وما 

على األخضر  ًؤتسٌالذي المحٌط بنا من كل جانب وهذا الحرٌق بقٌاساً أو بٌتً ة بٌتك أهّمٌ

وأنا أطفا النار التً كانت قد أجهزت على العدٌد من أوراق الدفتر: لكنه بٌتً  والٌابس؟ فقلت له

الذي سٌحترق.. هل ترٌد أن تجهز على مستقبلً فتعٌدنً إلى الشماعٌة من جدٌد؟! فؤجابنً وقد 

شرع ٌشهق فً البكاء: ال حاجة بك للعودة إلى الشماعٌة ٌا صدٌقً المسكٌن؛ فالشماعٌة امتّدت 

 ر وأكثر لتسع كل شًء... كل شًء!وستمتّد أكث

 وما الذي حصل بعد ذلك؟ -

سؤله زاهد حاّثاً إٌاه على اإلسراع فً مواصلة الكبلم، فرمقه بواحدة من نظراته وهو ٌتساءل    

 مستنكراً:

 وما الذي ترٌد أن ٌحصل؟ اكتشفُت صباح الٌوم التالً أنه كان قد فارق الحٌاة! -
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 مات؟!! -

 وقد قرفص قرب الحقٌبة لٌنبش فٌها:عٌسى دٌن الكلمة نفسها، فؤجابنا صحت مع زاهد مرد   

نعم مات؛ وها هً شهادة وفاته الرسمٌة الصادرة عن وزارة الصحة، وستجد فٌها المعلومات  -

 التً تتعلق بذلك بؤدق تفاصٌلها.

ٌّن )الم    ًّ أمام الحقل الذي ٌع رض أو الحالة تناولت منه شهادة الوفاة بؤصابع راجفة ألقؾ بعٌن

الخاص  (Anafranil)التً أدت إلى الوفاة مباشرة(؛ فإذا بً أقرأ: تعاطً جرعة مضاعفة من  

 بعالج حالة )الوسواس القهري(.

 ما معنى هذا؟ هل انتحر؟ -

 صحُت متساببلً، فؤجابنً عٌسى وهو ٌهز رأسه مإٌداً:   

فنة من هذه الكبسوالت التً كان ذلك ما أّكده األطباء فً مستشفى الجوادر؛ كان قد بلع ح -

 ٌتعاطٌها فً الشماعٌة تحت إشراؾ األطباء كعبلج له منذ محاولته السابقة لبلنتحار.

 وأٌن تم دفنه؟ -

 على طرٌق بعقوبة. "محمد السكران"فً مقبرة  -

                                                                                                 *** 

إذ ال تضم فً داخلها سوى ثٌابه وعدد من كتبه فضبلً عن  –بقدر ما كانت حقٌبة ندٌم خفٌفة    

ً بقً أسٌر شعرت بثقلها فً روحً: ثقل الماضً بوطؤته الساحقة على إنسان مثل –دفتره 

 ذكرٌات ما انفّكت تإرق علٌه الحاضر. 

 شارته، فدلفت إلى المقعد الخلفً وأنا أقول: وكان زاهد قد أوقؾ أول سٌارة أجرة استجابت إل   

 ٌدهشنً أن عٌسى تنازل لً عن الحقٌبة دون مقابل! -

 فؤجاب زاهد وهو ٌربت على الحقٌبة التً توسطتنا:     

من استوفى ثمن تعبه مضاعفاً؟ ذلك ألننً موقن أن ندٌم خلّؾ بعد موته ما وما أهمٌة الحقٌبة ل -

 ٌزٌد أضعافاً مضاعفة عن تكالٌؾ دفنه!

ٌّتاً وهو  - فعبلً ٌبدو األمر كذلك؛ إذ ال ٌعقل أن ٌفّوت عٌسى فرصة استؽبلل صداقته لندٌم م

 الذي اعتاد استثمارها حٌاً!

م اآلن أنك حصلت على الدفتر: فما أنت فاعل بشؤن جانباً؛ فالمه –ومعه رجب  –لندع عٌسى  -

 رواٌتك المجهضة؟

 فاجؤنً زاهد بذلك السإال، فبادلته نظرة حابرة قبل أن أجٌبه:   

 ال أعلم! -
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ال تعلم؟ كٌؾ ال تعلم وها هً الفصول التً سبق لك تدوٌنها فً هذا الدفتر عن سٌرة ندٌم وقد  -

 باتت ملكك بعد موت صاحبها؟

ى أننً بذلك قد ال أختلؾ فً شًء عن رجب وعٌسى لو استثمرت موت ندٌم لكتابة تلك أال تر -

 الرواٌة؟

دعك من هذه المثالٌات؛ فقد سبق لندٌم أن استعان بك فً صٌاؼة أحداث سٌرته، فما الذي  -

 ٌمنعك اآلن من استثمارها فً كتابة رواٌتك؟

.. فما أدر - ًّ ٌّر رأٌه قبل موته؟نا أانعم حدث ذلك.. ولكْن متى؟ وهو ح  نه لم ٌؽ

فصاح زاهد بطرٌقة دفعت بالسابق إلى االلتفات نحونا من خلؾ مقود السٌارة رامقاً إٌانا    

 باستؽراب:

 أال ترى أنك تتفنن فً اختبلق الحجج واألعذار التً تسّوغ لك إرجاء كتابة هذه الرواٌة؟ -

ٌّر رأٌه فً آخر لحظات حٌاته: ألم ال.. أنا ال أسّوغ أي شًء؛ بل من الواضح أن ندٌم  - ؼ

 ٌخبرنا عٌسى أنه ضبطه وقد أضرم النار فً دفتره؟

 تؤّملنً زاهد لحظات بنظرة طوٌلة لٌشٌح بعدها بوجهه عنً بحركة تنّم عن ٌؤسه!   

 فً البٌت استقبلتنً زوجتً بدهشة. سؤلتنً وهً تتنقل بعٌنٌها بٌنً وبٌن الحقٌبة:   

 بهذه الحقٌبة؟ ما بك؟ ومن أٌن أتٌت -

 فحّدثتها بكل شًء حال جلوسً على إحدى أرابك الصالة، فعلّقت بؤسى:   

ال حول وال قوة إال باهلل؛ من الذي كان ٌخطر له أن ٌكون مصٌر ندٌم على هذه الشاكلة، وأن  -

 ؟"محمد السكران"ٌُدفن، من دون أرض هللا، فً مقبرة 

محزن، فمّرْت لحظات وهً ال تحٌر جواباً. حتى إذا ما اتصلُت ببتول مبلّؽاً إٌاها بالنبؤ ال   

 تكلّمْت قالت بصراحتها المعهودة:

ٌُفترض بامرأة ترّملت حدٌثاً... كل ما ٌسعنً قوله: فلٌرحمه  - ال أستطٌع أن أفتعل البكاء كما 

 هللا؛ فقد أراح وارتاح.

ب فرصة ألسلّمها شهادة واسٌتها ببضع كلمات قبل أن أخبرها بؤننً سؤزورها فً بدرة بؤقر   

وفاة زوجها لتستند إلٌها فً حسم قضٌة تورٌثها حصتها من أرث ندٌم رسمٌاً واضعة بذلك حداً 

ألطماع أبناء ألفت خاتون. شكرتنً بحرارة معتذرة لكونها عّذبتنً طوال األسابٌع الماضٌة. 

 وختمت االتصال بكلمة ترّجع صداها فً ذهنً بشكل ؼرٌب: 

 سؤنتظرك. -

انفردُت بالدفتر فً مكتبتً حتى ساعة متؤخرة من اللٌل. كان أكثر من نصفه قد احترق؛    

وبذلك اختفت ؼالبٌة الصفحات التً سبق لندٌم أن دّون فٌها أخبار المنتحرٌن واألشقٌاء 
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والمجانٌن وجرابم القتل والعاهرات فضبلً عن أحبلمه وكوابٌسه. بٌد أن المهم أن فصولً 

بقٌت على حالها سالمة؛ فالنار انطفؤت قبل أن تصل إلٌها بصفحات عدٌدة،  ة كانت قدعشرال

 !لحادي عشرولٌس هذا فحسب؛ بل تمّثلت المفاجؤة بؤن ندٌم كان قد كتب الفصل ا

حسمت أمري؛ فقررت الشروع فً كتابة الرواٌة فً أقرب فرصة متخطٌاً بذلك التردد    

هد؛ ذلك ألنه بدا من الؽباء التفرٌط برواٌة ال تتطلب واإلحجام اللذٌن سبق لً أن جابهت بهما زا

 منً سوى لمسة هنا وأخرى هناك لتتكامل على أفضل وجه.   

وفً انتظار الشروع بالعمل واصلُت لقاءاتً زاهد ٌوم الجمعة فً شارع المتنبً حٌث سٌل    

وهو ٌلعلع الناس لم ٌكن ٌكّؾ عن التدّفق برؼم قسوة الحصار. وكان صوت نعٌم الشطري، 

على حٌن ؼّرة مفتتحاً مزاده األسبوعً بتردٌد كلمة ؼاندي، ٌضفً على المشهد لمسة إنسانٌة 

ٌّلته الخصبة فً ابتكار الوسابل  -تإكد أن الحٌاة ماضٌة بنا برؼم كل شًء. كما أن رجب  بمخ

ا الدابم؛ كان مصدر ترحٌبن – "لفة فبلفل"التً تكفل له الحصول منا، دون مقابل، على كتاب أو 

إذ إننا لم نكن نكتفً بإٌهامه بانطبلء أالعٌبه علٌنا، بل كنا ندعوه أحٌاناً إلى إحدى جلساتنا فً 

اتحاد األدباء حٌث كان من الممتع أن نثمل ونحن نسمعه وهو ٌردد مفاهٌمه الفٌنومٌنولوجٌة 

ٌسى لم ٌكن ٌؽٌب الموّزعة بٌن )اإلبوخٌه( و)قصدٌة( اتجاه الشعور نحو )الظواهر(!.. وحتى ع

عن جلساتنا؛ إذ كان ٌكفٌنا أن نتذكره مع تردٌد مقطع من أؼنٌة عبد الحلٌم حافظ )أبو عٌون 

 جرٌبه( حتى نؽرق فً ضحكات صاخبة.

وفً البٌت كنت، حال انفرادي بمكتبتً، أحرص على إعادة تصفح دفتر ندٌم حتى كدت أحفظ    

دلٌبلً فً تتبع األحداث بادباً إٌاها بذلك الٌوم ما ورد فٌه عن ظهر قلب. وكنت قد اتخذت منه 

الذي قدم فٌه ؼرٌب إلى بٌتً فً بدرة مستدعٌاً إٌاي لزٌارة سٌدته بتول ألسّطر بعدها فصول 

الذي كان قد كتبه  حادي عشرة التً سردها على سمعً وصوالً إلى الفصل العشرسٌرة ندٌم ال

ًّ إعادة صٌاؼته باألسلوب الذي ٌنسجم مع  فً الشماعٌة وهو ٌعٌش آخر أٌامه والذي توّجب عل

 .  متّوجاً إٌاه بعنوان "القتل ؼرقاً" الفصول السابقة
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 ل ؼرقاً()القت                                            

 اضطر إلى الوقوؾ أكثر من مرة فً طرٌقه إلى البٌت. وؼادر ندٌم المستشفى عصراً        

عبارات المواساة المعهودة من أصحاب الدكاكٌن ومحبلت البقالة وعمال المخبز وموظفً  متلّقٌاً 

فحوه البرٌد وعابري السبٌل الذٌن كانوا ٌندفعون نحوه، حال رإٌتهم إٌاه، لٌعانقوه أو ٌصا

 بحرارة وقد ارتسمت على وجوههم عبلمات الحزن واألسى.

حٌنما وصل إلى البٌت فتحت أمه له الباب واحتضنته بصمت، فحّدق فً عٌنٌها لحظات قبل    

 أن ٌتخّطاها مجتازاً الحدٌقة نحو الداخل، فتعقّبته وهً تقول: 

مجلس الفاتحة فً الجامع؛ فلم تّم كل شًء على أحسن وجه، وتكّفل األقارب واألصدقاء بإقامة  -

 ٌكّؾ الناس عن التوافد على مدى األٌام الثبلثة الماضٌة.

سار نحو ؼرفة أبٌه، وفتح بابها الموارب ملقٌاً نظرة طوٌلة على الداخل، حٌث بدا كل شًء    

على وضعه السابق: السرٌر المرّتب، وخزانات الكتب، والمروحة السقفٌة فً دورانها البطًء، 

والمصباح المضاء. وكانت العربة الخاصة بالمعاقٌن مركونة جانباً وقد استقّر فً مقعدها 

 ش أبٌه األحمر.طربو

 ال تحزن ٌا ولدي؛ فقد رحل إلى دار البقاء.      -

 سمع أمه تكلّمه، فخاطبها وهو ٌتخطى المسافة القصٌرة التً تفصله عن ؼرفته:   

ال حاجة بك إلى تذكٌري بتناول العشاء؛ إذ ال رؼبة لً بذلك. سؤلجؤ إلى فراشً؛ فدعٌنً  -

 أواصل النوم قدر ما أشاء.

اب خلفه، وشّؽل المروحة السقفٌة. اتجه نحو النافذة المطلّة على الحدٌقة الخلفٌة حٌث أطبق الب   

طالعته، فً ضوء الؽروب اآلخذ بالتبلشً، األعشاب والنباتات الوحشٌة النامٌة هناك كٌفما اتفق 

 وثمة جدجد شرع فً إرسال صوته الرتٌب مبّكراً. 

تهالك جالساً الذي ابً وهو فً طرٌقه نحو سرٌره أسدل ستارة النافذة وأضاء المصباح الكهرب   

أول كتاب من مجموعة الكتب المركونة فوق الطاولة، فإذا به رواٌة "المرابٌة  والتقط ٌه.عل

 العجوز".

تصّفحها كٌفما اتفق لٌتوقؾ عند تلك الصفحة التً ٌتهٌؤ فٌها راسكولنٌكوؾ لقتل المرابٌة    

طانة معطفه لٌعلّق به مقبض الساطور الذي سٌقترؾ به العجوز وذلك بخٌاطة "إبزٌم" إلى ب

 جرٌمته.

 أطبق الرواٌة ساخطاً مردداً بصوت خافت:   

 مستحٌل.. لن ٌسعنً االستعانة بساطور..  -

ٌّل نفسه لحظة ٌندفع فٌها من عمق المٌاه نحو السطح وقد أمسك بشماله بمقبض الساطور     وتخ

 لك الرأس!رافعاً إٌاه عالٌاً لٌهبط به على ذ



 

ٖٔٙ 
 

 أٌها األعسر األبله.. أٌها األعسر األبله.. أٌها األعسر األبله... -

وهو ٌزجره بقسوة الستعماله ٌده الٌسرى بالكتابة عوضاً عن  ، فً ذاكرته،تردد صوت أبٌه   

 ٌمناه!

 مستحٌل؛ لن ٌسعه االستعانة بالساطور إلنجاز المهّمة!    

. فتحها على الصفحة التً تلً صفحة العنوان؛ فطالعته اضطجع على سرٌره والرواٌة فً ٌده   

 قابمة بؤسماء أهم الشخصٌات. قرأها اسماً اسماً لٌنهمك بعدها فً قراءة الفصل األول ........

 جفل من نومه على صوت أمه وهً تكلّمه جزعة:   

 أٌعقل أنك نمت اللٌل كله دون أن تتبلّػ بلقمة واحدة؟! -

ته وانحنت على األرض ملتقطة رواٌة "المرابٌة العجوز" لتعٌدها إلى كانت قد دخلِت ؼرف   

 كتب الطاولة.

 هل أنت مرٌض؟ -

 سؤلته لتتابع متؤّملة وجهه عن كثب:   

 لماذا عٌناك محمّرتان بهذا الشكل؟ كؤنهما بركتان من دم!! -

 لعل ذلك ٌعود لمواصلتً القراءة حتى آذان الفجر. -

 مله جفنٌه، فؽادرته وهً تقول:أجابها متلّمساً بؤنا   

 سؤنتظرك فً المطبخ.. اعددُت لك وجبة فطور ال تفّوُت. -

 تعّقبها بعد دقابق مخاطباً إٌاها وقد وقؾ على عتبة المطبخ:   

 سؤخرج ألمر طارئ. -

 والفطور؟ -

 وترددت دقات ساعة ؼرفة االستقبال. كانت التاسعة. لقد تؤخر كثٌراً.   

ٌّر:اندفع مجتازاً      ممر الحدٌقة اإلسمنتً تتعقبه أمه بسإالها المح

 أي أمر ٌستدعً خروجك ولم ٌمِض على مؽادرتك المستشفى سوى لٌلة واحدة؟ -

 ذ سبٌله جنوباً.خوكان صرٌر الباب الخارجً آخر ما تناهى إلى سمعه لحظة ات   

 آمل أال تكون قد بّكرت الٌوم فً القدوم!   

وصل إلى وادي الكبلل، فاستدار ٌساراً مجتازاً الشرٌط الترابً الضٌق حٌث وقؾ فوق    

 الجرؾ المرتفع ملقٌاً نظرة إلى األسفل.
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ٌُسمع، وثمة طابر قّبرة أطلق صرخة ثاقبة فً     ال أثر لمخلوق.. كان خرٌر الماء وحده 

 انخطافه فوق رأسه نحو زرقة السماء.

لجرؾ محاذراً أن ٌجرح نفسه كما حصل معه آخر مرة. واستدار حول انحدر بهدوء هابطاً ا   

مخاضة المٌاه الخضراء العمٌقة لٌقرفص فً الجانب اآلخر منها متخّفٌاً وسط شجٌرات الطرفاء 

 القمٌبة الممتدة فً كل اتجاه.

 ماذا لو لم تقدم الٌوم؟   

إلى الجرؾ الجنوبً ء القمٌبة، استدار بعنقه إلى الخلؾ متطلّعاً، من فوق شجٌرات الطرفاو   

 البعٌد للوادي.

 ال أثر لمخلوق!   

تلّمس األرض الرملٌة الرطبة لحظات لتقع أنامله على حصاة. رفعها متؤّمبلً جانبها الرطب    

 قبل أن ٌلقٌها جانباً.

 وماذا لو قاومته؟   

ة واحدة من ركلباب بٌتها بلتقاها قادمة بؽسٌلها من الكبلل وفْتحها اتذّكر طولها الفارع ٌوم    

 قدمها.

 من المإّكد أنها قوٌة!.. ولكْن أٌعقل أن تفلح فً صّده؟   

وجفل على صرٌر حصى ٌتردد تحت خطى شخص قادم فً الجانب اآلخر من شجٌرات    

على مبعدة الطرفاء؛ فاشرأّب بعنقه لٌلمح خطفاً امرأة متلفعة بعباءتها وهً تنزل صٌنٌة أوعٌتها 

 .هأمتار من

 قد ال تكون هً!   

 فّكر وقد أخذ وجٌب قلبه بالتصاعد.    

، ٌعّد اللحظات تفاصٌلها وهو راقد فً المستشفىؤدق لم تكن خطته تحتمل التؤجٌل. لقد فكر ب   

 .فً انتظار أن ٌؤذن الدكتور قسطنطٌن له بالخروج

 ٌة لحظة.كان الوقت أضٌق من أن ٌبدده بالقلق؛ فقد تلتحق بها األخرٌات فً أ   

نضا عنه ثوبه مبقٌاً على لباسه الداخلً فقط. وزحؾ نحو الماء لٌخوض فٌه بهدوء. وانتابته    

 رجفة ؼٌر مفهومة لٌس بسبب الماء؛ فهو لم ٌكن بارداً!

 سٌلتقٌها حٌث الشاطا لٌحاذي ٌمٌناً  انحرؾ وقد بصمت فٌها وخاض المٌاه، عمق فً توّؼل   

 .فقط معدودة أمتار مبعدة على القابمة الشرٌعة عند

 تحت ؼطس منها مقربة على بات أنه ألوعٌتها، المرأة جلً صوت خبلل من أدرك، حٌنما   

ٌّع أال جهده محاوالً  االتجاه ذلك فً سمكة بخفة لٌعوم الماء  .نحوها سبٌله ٌض
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.. هً أنها شك ال الشاطا بمحاذاة رأسه فوق معتمة كتلة فلمح الماء؛ تحت وهو عٌنٌه فتح 

 وهً أشبار ُبْعد على فرآها صدره؛ ملء نفسها اللحظة فً متنفّساً  األعلى نحو بسرعة فاندفع

 نفسها على السٌطرة تستعٌد أن من ٌمنعها لم ذلك أن بٌد المفاجؤة، صعقتهما بعٌنٌن فٌه تحملق

 !!رأسه أم على بها لتضربه عالٌاً  بجلٌها منشؽلة كانت التً القدر رفع إلى فتعمد

 قدراً  كانت أنها شك ال. مإلمة كانت القدر فضربة ٌنزؾ؛ برأسه شاعراً  الماء تحت ؼطس   

ٌّل. ثقٌلة نحاسٌة  لٌرى الماء خارج برأسه االندفاع فعاود وعٌه؛ ٌفقد أن على موشك أنه إلٌه خ

 بإحكام، بهما ممسكاً  ساقٌها على االثنتٌن بٌدٌه فانقضّ  اللعٌنة، بقدرها متحّفزة وقفت وقد المرأة

 بها ٌحّدق وهو – لحظتها. الحوالء بعٌنها إٌاه حادجة المٌاه وسط منهارة وانزلقت توازنها ففقدت

 المخاضة عمق نحو بسحبها فسارع ؼضبه؛ فاستعر.. هاجر عدّوته.. هً أنها تؤكد - قرب عن

 إذا حتى رأسها، إخراج محاولة جاهدتو الماء، تحت هاجر فؽاصتْ  الشاطا، عن إٌاها مبعداً 

 هستٌرٌة بحركات به التشبث إلى نفسه الوقت فً عامدة تسعل فؤخذت بالماء؛ شِرقتْ  نجحت ما

.. السباحة ٌتقن ال من شؤن الؽرق من للنجاة منها ٌابسة محاولة فً

 عبثاً؛ ولكن عنه، إبعادها محاوالً  بشراسة فدفعها.. رقبته فً ثم ومن وجهه فً أظفارها نشبت   

 ٌتصارعان كانا. لئلفبلت الٌابسة محاوالته تجِده فلم ؛بتصمٌم إٌاه معانقة به متّشبثة بقٌت فقد

 هاجسدَ  بالماء المشّبع هاثوبُ  أثقل وقد هاجر، وكانت. حولهما من المٌاه طرطشة وسط بصمت

 بقدمٌه أحسّ  أنه حتى ندٌم معها ساحبة الخضر األعماق نحو تؽوص شرعت قد حركاتها، كّبلو

 الذي بالماء ٌمتلا حلقه جعلت الصراخ فً قاهرة برؼبة شعر ومعها اللزج، القاع طٌن انتمسّ 

. أنفه من ٌتدفق أخذ

!عدوته عانقته وقد مٌتة أسوأ ؼرقاً  سٌموت 

 وقد إال بنفسه حسٌ ولم بطنها، فً بركبته هاجر فركل محالة؛ ال آتٌة الصرع نوبة أن وآمن   

 ما إذا حتى ،.. اندفع بآخر رمق فٌه السطح نحو ندفعاف به؛ المتشبثتٌن قبضتٌها من فجؤة تحرر

! صدره فً احتباسه طال الذي العوٌل ذلك كٌانه بكل أطلق الهواء وجهه المس
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)إشارة( 

استند الروابً إلى المصادر اآلتٌة فً اإللمام ببعض األمور الواردة فً هذه الرواٌة: 

المعجم الموسوعً فً علم النفس )ستة أجزاء( نوربٌر ِسبلمً. – ٔ

الجزء الرابع. –علً الوردي  –لمحات اجتماعٌة من تارٌخ العراق الحدٌث  – ٕ

عبد الحسٌن البرٌسم.  –شبكة األنترنت تحقٌق صحفً عن مستشفى الرشاد منشور على  – ٖ
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