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إهداء

�إىل الال ُمزايدين� ،أ�صحاب املروءة واملرونَة
�إىل هذا َ
العال الذي حت َّول ل�ساحة �شطرجن
َ
ال�ساحة ر� ًأ�سا و�أف ًقا
هذه الق�ص�ص طابية تُك ِّبل
ؤو�س ملوك الإن�سانية ،حما ِو ًلة �سحق �أفيال العن�رصية مهما
تُق ِّبل ر� َ
بل َغت �ضخامتها.
هذه دعوة للتفاهم بني طرفني مت�ضادين من الذين �أحبوا لعبة بنك
احلظ والذين �أحبوا لعبة ال�سلم والثعبان  ،فلي�أتي الطرف الأول من
الذين �أحبوا لعبة بنك احلظ وهم �صغار ،وعندما كربوا �أحبوا جميع
الأوراق التي لها عالقة بال�سفر والبنوك  ،كي يفهموا الطرف الثاين
َممن �أحبوا يف طفولتهم لعبة ال�سلم والثعبان حتى احرتفوا الرق�ص على
ال�سالمل يف كربهم و مازلت ثعابني احلياة تطاردهم .
�إىل الراقدين يف غرفهم يبكون ب�سبب قلة التقدير.

�إىل من ال طاقة لهم بالذباب في�ضيعون ن�صف عمرهم يف ّ
ه�ش ِه،
يهدرون حياتهم يف مقاومته
ً
قهرا عندما
�إىل الذين يقدمون حياتهم
هدية للآخرين  ،ثم ميوتون ً
ينكر عليهم الآخرون تفانيهم  ،ال تقلقوا فالإغداق يف العطاء �آلة تعذيب
لهم  ،فحني يفقدون عطائكم لن ي�شعروا �إال باحل�رسة .
�إىل كل من يرى الب�رش ذبا ًبا يف طنني امل�صالح  ،ووقوفهم على حلوى
املتاع ،نقلهم لأمرا�ض ال�ضغينة والإنتقام ،والتفافهم حول ف�ضالت
الرذيلة  ،والفا�سدين  ،املحلقني ب�أجنحتهم فوق قمامة ذكرياتك،
العابثني يف �أنف �أملك وقت غفوتك  ،بربك �أما �آن الأوان لتعقد معهم �صفقة
ً لرتتاح ؟! ،تعال معي لنعقد هدنة معهم ،رمبا بعدها نراهم فرا�شات �أو
على الأقل ن�أخذ ما ينفعنا منهم فرناهم نح ًال ،لنفعل ذلك فال �ضري من
أمر رائع ،خا�صة �إذا �أدركت �أن هناك عدل
املحاولة ،الو�صول لل�سالم � ٌ
خفي ما �سيحدث.
�إذا قلت كيف ؟
ف�ستجيبك الق�ص�ص� ،رشط �أن حتاول اكت�شاف الذبابة يف كل
ق�صة ..
هبة عي�سى

ُ
ُ
فرط اللذة ألنها تدمع ،لذلك فإن
تلمع العني من ِ
َّ
َ
وسيلة الجسد الوحيدة للتعبري عن لذ ِته هي إخراج الماء،
َ
تنبثق منا الينابيع إذا سررنا ،واألشواك
ونحن من األرض ِ
ََ
ُ
إذا ظلمنا أو ظ ِلمنا.
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قصر ذيل

مات ُظلما ،هذا هو ال�سبب الذي تداو َله � ُ
َ
أهل القرية عن موتِ
(زيد) ،غال ًبا ما تكون �أ�سباب موتِ ال�شباب موتًا مفاجِ ئًا غري منطق َّية ،مل
ثائرا ،حلق ب�أقرانه ممن غدرهم ر�صا�ص
يعلموا عنه �سوى �أنه كان �شا ًبا ً
أ�سبوعا بني الرجال بعد اخلروج من
القنا�صة ،دام احلديث عن موته � ً
ُ�سي �أمره ،لأنه ال �أم تبكيه وال � ٌأب
امل�سجد عقب كل �صالة ،ثم ن َ
يحرتِق علي ِه قلبه ،والعامل ين�سى.
لكن ال�صغري (مهنَّد) مل يتق َّبل فكرة �أن تنقطع عنه حلوى (زيد)،
ميده بالتويف و�أقرا�ص احل ّم�ص احللوة بعد كل �سور ٍة
فقط كان زيد ّ
أ�شهر وال حلوى وال زيد.
ومرت � ٌ
يحفظهاَّ ،
رك�ض (مهنَّد) ب�أقدامه احلاف َية نحو امل�سجِ د ي�س�أل عن زي ٍد
كعادته ،وكعادة امل�صليني م ُّلوا ال َ
إجابة ب�أنه �سافر حتى ال يك�رسوا
قرر م�صارحته ليتو َّقف عن ال�س�ؤال:
خاطر طفل ،لكن �شيخ امل�سجد َّ
ُخد يا (مهند) �أقولك.
(زيدا) يا �شيخ ح�سان.
 �أريد ً


 (زيد) ذهب �إىل اجلنة يا ولدي.
 و�أين اجلنة؟
 هناك يا ولدي ،جوار �أر�ض عمك.
 املقابر فقط جوار �أر�ض عمي.
 (زيد) هناكُ ،
ادع له و ُزره هناك.
َ
رك�ض حاف ًيا نحو �أر�ض عمه ،حيث
مل ي�ستطع (مهند) االنتظار،
القبور ،بحث فيها فلم يجِ د �سوى ال�صبار ،تو َّق َف قبل ُّ
التوغل فيه،
َّ
مقررا �أن ينتعِل ً
ليتمكن من زيارة
نعل ويعود،
فهو ٍ
حاف ،عاد ملنزل ِه ِّ
خب القرية ذو اخلم�سني عاما ،ا�شرتى حلوى
مارا يف طريقه ُمب ِ
قرب (زيد)ًّ ،
وقرر �أن ُينهي يف طريقه لبيت ابنه م�أموريته املطلوبة..
حلفيدِ هَّ ،
و�ضع احللوى يف جيب جلبابه الطويل ،منتعِال ً
نعل قو ًيا ومتجها نحو
املقربةَ ،
فهي
فدخل داهِ �سا بنعل ِه ال�ص ّبارات الق�صرية لقبو ٍر �أخرى َ
مدفون
حتديدا لقرب (زيد) ،ليت� َّأكد �أنه
مل تكن وجهته ،كان يتَّجه
ٌ
ً
ولي�س مب�ساف ٍر كما يقول �أهل القرية لل�صغري (مهند) ،عليه �أن ُير�سِ ل
إخطارا بذلك جله ٍة ما قبل حلول الع�رص ،لكنه تو َّقف �أمام �أ�شواك
� ً
ال�صبار العمالقة ،برغم �أنه مل ُمي ّر على موت (زيد) �أ�شهر معدودة� ،إال
�أن َ
�شوكة واحدة من �ص َّبار قرب زيد تكفي لتعجيز قدمه عن ال�سري،
لكنه مل يبال ،ف�سار حما ِو ًل ده�سها بنعله ،علق ال�شوك الق�صري بذيل
جلبابه فنه�شه و�رش�شبه ،وغر�س ال�شوك الكبري يف جوانب النعل
فوخزه و�أخذ يقفِز � َ ًألا ،لت�سقط حلوى حفيده من جيبه ومل ينتبه
وا�ستمر يف ُّ
التوغل للو�صول للوحة القرب
�شدة الأمل ،عاند
ل�سقوطها من َّ
َّ


تب عليها ا�سم (زيد) وتاريخ ا�ست�شهاده ،فو�صل ِل ّلوحة بعد �أن
التي ُك َ
َ
و�سال الدمُ من �أقدامه ،ف�أخرج حمموله وقام
ت�ش َّق َق ذيل جلبابه متا ًما
بالتقاط �صورة للوحة القرب و�أر�سلها للجهة املع ِن َّية ..الغريب �أن الأر�ض
�رسعا خارج
مل متتَ�ص دم ا ُملخرب ،وال�شوك مل يتو َّقف عن وخ ِزه ،فخرج ُم ً
ب�شكل َّ
منظم حتى ال ينتبه
املقربة ممزقا ذيل اجللباب املنهو�ش�َ ،ش ّقهُ
ٍ
�أهل القرية بعد خروجه من املقربة ب�رش�شبة ذيل اجللباب فيتَّهمونه
بنب�ش القبور ..وجد (مهند) ال�صغري قبالته ،متَّجها نحو ذات القرب ،مير
بنعلِه ال�صغري مبنتهى ال�سال�سة ،وال يوخزه ال�شوك ،فيجِ د �أمام لوحة
ر�صا من حلوى احلم�ص ،فتناولها ثم اجته نحو ا ُملخرب ً
قائل :هذا
اال�سم ُق ً
امت�ص ُ
ال�شوك الكبري رواه ُ
الظلم
الظلم الذي ُدفِن يف قلب (زيد) ،الرتاب ّ
ّ
وغذى به ال�شوك فوخزك ،اذهَ ب ملن �أر�س َلك تت� َّأكد من موت (زيد)
انظر لقد َ
أخبه �أن (زيد) ما زال ح ًّياُ ،
ترك يل هذه ،حلوى احلم�ص.
و� ِ
خب بحديث (مهنَّد) وال بحلوى حفيده التي َ
�سقطت منه
مل يبالِ ا ُمل ِ
�سار ب�ضع
و�أخذها (مهند) ،ظنًّا �أنها هرطقات وخياالت طفل يف اخلام�سةَ ،
خطوات خارج املقربة ف�إذا بعربة دور َّية الأمن جتمع امل�شبوهني ،تقذِ ف
ٍ
بجلباب ق�ص ٍري وحل َية ..ده�سوه
عليه �ش َب َاك تهمة ،فهو �إرهابي الآن،
ٍ
َ
�رض ًبا و�سح ًقا بنعالهم ،فلم َّ
البطاقة التي تُثبت �أنه
يتمكن من �إظهار
ينتمي لهم .

ل




ُ
ّ
األفعال تكون معقدة
أبسط
ِ
ً
ُ َ
إذا كنت ممت ِلئا بمعطياتها
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للرجال فقط
مل يرحم (ع َّما ُر) �صدي َقه و� َ
بل�سانه لو ًما على تلك
أخذ يجلِده َ
الكب َرية التي ارتك َبها.
كنت مكاين لفعلتَها� ،إحمد اهلل �أنه مل يبتل َ
كان ر ّد �صديقه :لو َ
ِيك
باختبا ٍر �صعب كهذا ،لكن (عمار) ظل مقت ِن ًعا �أن �صديقه �ضعيف يف
التزامه ،خفيف يف ثباته �أمام االبتالءات واالختبارات ،فقال له بحز ٍم:
واهلل لو اجتم َعت ُّ
أقرب واحد ًة من ُه ّن
كل الن�سا ِء �أمامي وهُ ّن عرايا ،ما � َ
زاهد ّ
لكل املعا�صي مهما كان
أبدا ،فواهلل الذي نف�سي بيده ،قلبي ٌ
� ً
نوعها.
الغا�ضب :الكالم �سهلُ ،
حتدي،
ِ
رفي َقهُ
فلتكن مكاين بالفعل � ًإذا وهذا ّ
�إن َ
جرب ودعني �أرى هذا الثبات وهذا
قدر حديثك الال�سعِّ ،
كنت َ
تركه نا ِد ًما على بوحه لهّ ،
الزُ هد ،ثم َ
فكل ما كان ينتظ ِره منه هو
القليل من الته ِوين واال�ستزادة من اال�ستغفار ،واحتواء ما بعد الذنب،
جلده
وترطِ يب الروح التي كرهَ ت ذاتها بعد الندم ..لكن (ع ّمار) َ
وزاد من اللوم وال�صفع.


مل ي�ستطِ ع (عمار) النوم يف هذه الليلة ،فكلمة �صديقِه «�إحمد ر َّبك
ب�أنه مل يبتل َ
وتتي�س» ترت َّدد
ُتاح �أمامك املع�ص َية
ِيك باختبا ٍر �صعب ،و�أن ت َ
َّ
قلب
داخله ،ف� َ
أراد �أن ُيثبِت لنف�سه �أنه زاهد لتلك املعا�صي عن جدارة ٍ
وروح ،و� ّأن ب�إمكانه منع نف�سه وكبح جماحها ،فات َ
َّ�صل ب�صديقه يف
منت�صف الليل ً
حتد َ
قائل :و�أنا قب ُ
يك.
ِلت ِّ
ب�صوت �ساخِ ر� :سبعة �أيام تق�ضيها يف تلك املدينة،
ال�صديق
ٍ
جدا �إن َ
كنت
ُتادثني يوم ًيا منها وتُخربين عن �أحوالك و�س� ُ
�سعيدا ً
أكون ً
� َ
أف�ضل مني ثباتًا و�أكرث �صد ًقا.
ِلت َ
(عمار) :قب ُ
ولك ما ط َلبت.
قادرا على الرتحال وال�س َفر ،فنوى اخلروج من
كان (عمار)
مي�سورا ً
ً
أ�شار لها �صدي ُقه ،والتي ُ
تكث بها املعا�صي
بالدِه لتك املدينة التي � َ
بكل الأ�شكال والأحجام والألوان ..لتنفيذِ م�رشوعه الذي �سي�شاركه
اجلميع
على و�سائل التوا�صل االجتماعي ومع �صديقه� ،سي�شاهِ ده
ُ
وهو يثبِت �أنه حتى ال�شهوات واللذات الكبرية ُيكِ ن جتاهلها ،هذا
يختب ق َّوة التزامه وتد ُّينه� ،إنه م�رشوع
من جهة ،ومن جه ٍة �أخرى
ِ
�ضخم �سيعود باخلري والنفع عليه يف الدنيا ُ�شهر ًة ويف الآخرة ثوا ًبا
عظيما ..و�صل املطار فبد�أ ِّ
عان ما رت ََّب حاجياته يف
الب�ص�ُ ،س َ
بغ�ض َ
ً
الفندق ،و� َ
أخذ الكامريا اخلا�صة به ،و�أخذ يتج َّول يف �شوارع املدينة،
ليكت�شِ َف �أنها من �أوائل املدن التي حتتل ترتِي ًبا عامليا يف �سياحة
الدعارة وال ُعهر ،بعد �أن قر�أ كل تلك �أرقام الهواتف التي ُق َ
ذفت �إليه
أخر َج
من ن�ساء ال�شارع ،وكل تلك الأرقام املكتو َبة على اجلدرانَ � ..


َ
عائدا لينام ،رمبا
امل�صحف من جيبه ،ت�ش َّب َث به،
ورك�ض نحو الفندق ً
َ
تهد أ� �أنفا�سه ،ويف املِ�ص َعد قاب َلته امر� ٌأة ً
غاية يف اجلمال وال ُع ِريَ � ،
أخذت
تفوح منها رائحة اخل�صوبة ،الفتونات الأنث ِو َّية التي ُت ِّفز
تبت�سِ م لهُ ،
تفتح َفم الرغبةُ ،
وتنظر له بع ِني
ال�صخر على ارتكاب اللذة فيذوبُ ..
الغوا َية ،تُخرج � َ
تنهيدات بطيئَة،
آهات مفتع َلة وهادئة يف �شكل
ٍ
أ�صوات � ٍ
أر�ض امل�ص َعد حتى تو َّق َف عند طابقه ،ف َف َّر هار ًبا من بني
كان ينُظر ل ِ
ُ
اخلياالت ت�ص َفعه،
�سقف ال ُغرفة و�أتَت
�إ�شعاعات عينيها ،ع َّل َق ناظريه يف ِ
فعلى هذا ال�رسير الأبي�ض نام الكثريون ،رمبا رجل وامر�أة ،وف َع َل
مع�صية ،هذا ال�رسير �ش ِهد
مو�ضع ِ
فِعلتهما هنا� ...إلهي� ،أنا الآن �أنام يف ِ
عهرا ،هذا ما متتَم به لنف�سه ،ثم اهتزّ ت �أ ُذنه وك�أنها �سم َعت اجلدران
ً
ٌ
خارجة
أحاديث
الناتة عن عهر ال�رسير ،و�
حتكي عن �رصخات
الن�شوة ِ
َ
َ
�سد بها �أذنيه ،لكنها � َ
أ�سقطت عليه
عن احلياء ترت َّدد� ..أخذ
الو�ساد َةَّ ،
َ
فاه ت� ُأكل �شفاه و� ُ
أ�صوات ُق َبل «رمبا تكون تلك
الكثري من ال ُقبالت� ،شِ ٌ
َ
�صادفتني ،رمبا هي بالفعل كانت هنا� ،إنها عاهر ُة الفندق،
املر�أة التي
وال بد �أنها هي التي عا� َرشت الرجال هنا على هذا ال�رسير».
مر يومان على هذا املِنوال و�صديقه يرت َّب�ص له �إنهاء الأمر مبع�ص َية،
َّ
لكن (عمار) را�س َله بقولِه :ما ُ
زلت يف �أ َّول الطريق.
قام (عمار) ب�رسع ٍة ودخل املرحا�ض ،حو�ض اال�ستحمام ميتلئ باملاء،
وعليه �أن ي� ُأخذ ق ً
ِ�سطا من اال�ستجمام ،قد تهد�أ بعدها تلك اخلياالت..
متد َد و� َ
أخذ يفق�أ الفقاعات الطائ َِرة وك�أنَّه يفق�أُ �أفكارهَ � ،
أغم�ض عينيه
َّ
َّ
فت�شك َلت فقاعة يف ر�أ�سه
ملم ً�سا دهنيا!،
فلم�س جوانب احلو�ض� ،إن بها َ
�شحوم العاهِ َرة قد �أذا َبتها �سخونة املياه؟
حولها ا�ستفهام� ،أهذ ِه يا ترى ُ


رف�ضا
رجل ُيداعِب تلك العاهرة يف املاء ،هزَّ ر� َأ�سه ً
فورا �صورة ٍ
تالها ً
ت�صور العاهرة وقد ل َّفتها حول ُم� ِّؤخرتها،
فورا منت�شِ ال املن�شفةَّ ،
وقام ً
تتج َّول بها يف الغرفة ،ثم تُ�سقِطها عن َعم ٍد هُ نا �أمام الفرا�شُ ،مرتب ًِكا
يرغب يف تغيري ال ُغ َ
َ
وطلب منهم �أنه َ
رفة
و ُم�ضطربا
ات�صل ب�إدارة الفندق َ
لأنها لي�ست نظِ يفة ..مل ُ
و�سج َلت
ت�سكت الإدارة على هذا الكالم
َّ
ُ
م�سئول النظاف ِة لريى ما حدث.
ملحوظة نظافة ،ف�صعد
كان ر ّد (عمار) :على جانبي حو�ض اال�ستحمام دهون ذائبة ،وعلى
ال�رسير ُب َقع ماء ،واجلدران ال متنَع الأ�صوات ،واملنا�شِ ف عليها �آثار نهود،
والو�سائِد لها رائحة...
َ
ير منها �شيئا ،ل ُي�رشِف
قام امل�سئول بكتا َبة
مالحظاته التي مل َ
وانتهت عمل َّية
بنف�سِ ه عليها بعد تنظِ يف عامِل النظافة ،ربع �ساعة
َ
جمددا ،لكنه ر�أى �أنها
التنظِ يف َّلل �شيء ..ا�ستلم (عمار) غرفته َّ
أي�ضا ،فال � َأحد يرى �أو ي�سمع �أو ي�شم �شيئًا �إال هو ..بل
لي�ست نظِ يفة � ً
َ
رج ًل مع
َ
زادت اخلياالت مل�ستوى �أعلى ،فبدل �أن كان يتخ َّيل �أن هناك ُ
الرجل.
العاهِ رة� ،أ�صبح يتخ َّيل �أنه هُ َو هذا ُ
ً
غرفة �أخرىَّ ،
فوجد �أغ َلب ال ُغرف
مت�شى يف املمر
غي ال ُغرفة ،ثم
َ
َّ َ
ُ
إزعاجا) قفزَ يف عقلِه �أن كل هذه الغرف ُتارِ�س
عليها عالمة (ال �أرِيد � ً
وغادر ً
فندقا �آخر.
الآن الرذيلة ،فحزمَ حقائِبه
َ
تكر َر نف�س ال�شيءَ ،
ً
طريقة
فرتك الفندق الثالث ،ومل يجِ د له
َّ
ل�صف كل هذه اخلياالت ،فالعاهرات يف ِّ
كل فندق ،كان عليه �أن
َ
ينام ..فقد � َ
أو�شك على فقدان وعيه ،ر�ساالت �صديقه تتواىل وال يرد،


ف�صديقه يرت َّقب حلظة �سقوط ما بعد ال�سكوت ،كان ُي ِّ
فكر يف ّ
حل،
تو�صل �إليه تفكريه هو �إيجاد
فالأيام ال�سبعة مل
ِ
تنق�ض بعد ،و�آخر ما ّ
و�سيلة للبحث عن فندق «للرجال فقط» ..هذا هو احلل الأخري والأم َثل
ملواجه ِة فوبيا ال ُعهر التي انتا َبته ،واحلل ال�ستكمال ال�سبعة �أيام على
خري.
فبالرغم �أنه تو َّقع �أن ال يجِ د يف بالد ُ
الكفر هذه ً
خا�صا
فندقا ًّ
بالرجال ،وبالرغم من ُحزنِه لأنه مل يكن بالق ّوة الكافِية ملواجهة
املحاولة ،فهو يعلم
قرر
الغواية التي ُ�سعان ما
َ
َ
�سيطرت عليه� ،إال �أنه َّ
َ
أدر َك �أن ال
يد ال َعون وينت�شله من هذه
�أن اهلل �سي ُم ّد له َ
الورطة التي � َ
طاقة له بها.
وجد يف ُم� ِّؤ�ش البحث ً
فرح
وعندما َ
فندقا بالفعل للرجال فقطَ ،
و�أخذ ُير ِّدد «لطفك يارب تُخرج من القبح جماال» ،و� َ
أ�رسع باحلجز ،ومل
خروجه من فندق العاهرات واجته
�سج َل
َ
ُيكمل ن�صف �ساعة �إال وقد َّ
نحو فندق الرجال اخلايل من ال ُعهر والرذائل ..دخله بقدمه ال ُيمنى
وهو ي�س ِّمي فا ًحتا الكامريا ل�صديقِه وهو يقول :ملاذا مل ِّ
تفكر يف ٍّ
حل
كهذا احلل لتُكمِل ثباتكُ � ،
ُ
أ�شار لالفت ٍة ُكتب
أنظر فلقد
حجزت هنا و� َ
عليها -للرجال فقط ،-ثم تو َّق َف ّ
البث وانقطع االت�صال فج�أة ً ،مل ي�أ َبه
َ
بطاقة ُغرفته و�ص َعد ،مل يلحظ
وتقدمَ نحو اال�ستقبال� ،أخذ
(عمار) بهذا َّ
وجود امر�أة واحدة يف الفندق ..ومع ذلك َّ
ظل القلق ي�سا ِوره ،يخ�شى
َ
ات�صل بامل�سئول ليت� َّأكد مر ًة �أخرى،
وجودهن يف حمامات ال�سباحة؛
فطم�أَنه ب�أن ال �أحد يف الفندق �سوى الذكور فقط ،عامِلني َّ
وموظفني
وقر َر اال�ستحمام واال�ستجمام ،ثم
ُ
و�س َّياح ...فاطم� َّأن ،خ َل َع مال ِب�سهَّ ،


أجل غري م�سمى ..هكذا َّ
خطط فالإرهاق �شديد ،ع�رش
النوم بعدها �إىل � ٍ
خرج مغل ًفا مبن�شف ٍة طاهِ رة مل مت�س�سها يد �أنثى قطَّ ،
دق
دقائق وقد
َ
البابَّ ،اتهَ ليفتحهَ ،ف َ�ش َخ َ�ص َب�رصه ،وجد �أما َمه ً
برجل!
رجل لي�س ُ
يلت�صق بفخذيه لدرجة �أنك ال ت�ستطيع متييز ال ُقما�ش من
البِنطال ِ
ً
بتح�س�س
علكة ويبد�أ
اجللد� ،شعره طويل وي�ضع املاكياچ ،مي�ضغ
ُّ
ج�سد (عمار) بن ََه ٍم( ...عمار) يقفِز داخل الغرفة مرتع ًِ�شا ،ي� ُرصخ يف
َ
اخرج يا مل ُعونُ ،
لعنة اهلل عليك.
وجه ا ُملخنَّثُ :
أنت هُ نا؟َ ،
املخنَّث مب ُيوع ٍةً � :إذا ملاذا � َ
جن على
املقاومة� ،س�أُ ّ
دعك من َ
َ
و�سامتك وق َّوة ُبن َيانك.
ب�سم َعة فندقكم� ،س�أ�شتكِ ُ
يكم.
(عمار) :هذا ي�رض ُ
 ّ
كل من ي�أتي هنا يع َلم �أن هذا فندق مثلِيني ..و� َ
أنت الوحيد
الذي َ
راق يل ،و�سوف �أنالك حتت � ّأي َظرف.
أخرجه خارج الغرفة ،رك�ض م�رس ًِعا
قاو َمه (عمار) ب�شد ٍة حتى � َ
ير ّد م� ِّؤك ًدا �أن هذا فندق مثلِيني ،وعليه �شعار
نحو الهاتف ،امل�سئول ُ
قو�س قزح.
أخرج من هنا
 �أنا ال �أعلم �أن هذه العالمة معناها ملعونني؛ �س� ُ
فورا.
حادث (عمار) �صديقه وهو ُيغادِر ،كان وا ِق ًفا على باب حديقة
حدث� ..صديقه
الفندق ،الكامريا
مفتوحة وهو ُيحادِثه ل ُيخربه ما َ
َ
بدون تفاجئ ر َّد ب�أنه كان يع َلم ،لكن االت�صال َ
ل�سبب ما ومل
انقط َع
ٍ


ٌ
جمموعة من املخنَّثني على (عمار)� ،أحاطوا
انق�ض
ي�ستطع �إخباره ..فج�أ ًة َّ
واغت�صبوه ..كان ي� ُرصخ
وجروه حتت �شجر ٍة كبري ٍة
َ
به من كل اجتاه ُّ
والكون يرى ،حلظة
ي�سمع ويرى ،وال�سو�شيال ميديا ترى،
ُ
و�صديقه َ
املع�صية له.
اغت�صاب ِ

ل





ُ
يستكث النعمة على غريه،
النقمة تأتي لمن
ِ
ِ
َّ
ُ
َ
لغريه،
اها
يتمن
ن
لم
تأتي
والنعمة
ِ

َ
َّ ُ
ُ
غريه.
يد
في
بما
له
عالقة
ال
من
دأب
ة
والهم
ِ
ِ
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صلعاءٌ جمي َلة
�إنها (هِ َّمت) ابنَة املنيا ،التي طاملا متنَّت �أن َ
حتظى مبكا ٍن لها يف ُك ّلي ٍة
مر ُم َ
املجتمع و ُي�س ِّميها «كلية
وقة من الك ِّليات التي ينحني لعظمتها
َ
القمم يف حياتها كثرية ،ق َّمة الب�ؤ�س ،وقمة االن�سِ حاق،
ق َّمة» ،مع �أن َ
وقمة الدونية ...هذا ما ت�ش ُعر به (ه َّمت) يف ُمِيطها الذي مت َنّت �أن
ّ
أكب ال ميل الت�ضييق عليها ك َّلما
ترتكه اليوم قبل الغد ..ف�أخوها ال َ
ومر ًة ُيخفي هاتِفها ،ومعظم
ملحها يف املن ِزلَّ ،
مر ًة ُيناديها بـ «املقملة» ّ
حر�ض عليها �أبويها ،فالأب ٌ
رجل ال يبت�سِ م �أبداَ ،
يغ�ضب
الأوقات ُي ِّ
في�ص َفع َمن � َ
ووجه (ه َّمت) مل ي ُعد به مكان فارغ،
أغ�ضبه دون نقا�شَ ،
كانت املذاكرة هي �سبيلها الوحيد لك ّلية ق ّمة ،ترتك من �أجلِها هذا
َ
حدث
بعيدا عن � ٍأخ ل ِزج ،و�أب ي�ص َفع ...فل َّما
البيت وتعي�ش كمغرتِبةً ،
طارت من الفرح ،فالعائلة التي مل ُ
يدخل �أحد منها كلية الطب
ا ُملراد َ
أبدا نا َلت هذا ال� َرشف مبجموع (ه َّمت)َ � ،
أخذت الأم تتباهَ ى بابنتها عند
� ً
اجلريان ،والأب مي�شِ ي متفاخِ ًرا وك�أنَّه فعل معجز ًة ،واملكاملات طا َلت مع
املعارِف والأقارِب والأهل عن جمموع (ه َّمت) وتفوق (ه َّمت) ..وكان لزا ًما


على الأ�رسة َ
املوافقة على انتقال (ه َّمت) للعي�ش بالقاهرة كمغرت َبة،
وهي الدكتورة (ه َّمت) التي َ
�سرتفع ر�أ�س العائلة �أمام املعارف
لت ُعود َ
والأقارب والأهل ،وتزيد من �ش�أن �أ�رستها �أمامهم.
انتقلت (ه َّمت) للحياة يف املدينة اجلامع ّية التي كانت عبارة عن
أي�ضا ،هذا ظاهِ ر
خل ّية نحل من البنات ،والنحل يل�سع ،وهُ َّن كذلك � ً
جدا من نظراتهن ،م�شيتهن ،ال مباالتهن ب�شيء ...هكذا ر�أت ُه ّن (ه َّمت)،
لكن الغريب �أنها �شعرت با�ضمحالل وتق ُّل�ص �أمام ثقتهن ب�أنف�سهن..
و�س َعان ما َّ
ذكرت نف�سها ب�أنها يف كل ّية
ف�أرادت �أن تكون كما ر�أتهنُ ،
تظهر �أمامهن مبظهر متوا�ضع،
الطب و�أنها �أف�ضلهن ،و�أن عليها �أن ال َ
فقامت تط ُلب من والدتها املال لت�شرتي املالب�س وا ُحلل ِّي ..ل َّبت ال ُّأم النداء
و�أر�س َلت لها املال دون علم الأب ،ا�شرتَت (ه َّمت) كل �شيء كانت حتلم
به ،و�أخذت تت�أمل وجهها يف املر�آة مب�ساحيق التجميل التي �ست�ضعها
لأول مرة ،وت�شم مزيل العرق الذي �ست�ستخدمه للمرة الأوىل،
جمد ًدا
ترتدي الطرحة حول ر�أ�سها كاملعتاد ثم تخلعها ،ثم ترتديها َّ
وتخلعها...
تقا�سمتها مع املِر�آة :يااااه �أنا جميلة
أفكار َ
كان يدور يف ذهنها � ٌ
جدا ب�شع ِري ،هذه الطرحة خانقة ،لكن �إذا ر�آين �أحد من مغرتبي املنيا
ً
ي�صل
الذين كانوا معي يف القطار �سيعرفون �أين خلعت احلجاب ،وقد ِ
ُ
عجزت
ب�شكل �أو ب�آخر ،بالإ�ضافة لأن هذا ال َقمل الذي
ذلك لأهلي
ٍ
عن عالجه �سوف يظهر ،وقد يت�ساقط على كتفي وي�ضعني يف موقف
حمرج ..ال ال ال ،فكرة َخلع احلجاب �أ�رضارها �أكرث من فوائدها ،لذا فال


أبدا وا�ستمري فيه،
يتغي � ً
جمال للتفكري فيها ،تق َّبلي الو�ضع الذي لن َّ
ف�أنتِ بالطبع �أف�ضل منهن جمي ًعا لأنكِ الطبيبة املتد ّينة (ه َّمت).
نادت م�رشفة املبنى على (ه َّمت) وطلبت منها اال�ستعداد لالنتقال
حلجر ٍة �أخرى مع طالبة طِ ب مثلها لتكون مواعيد املذاكرة واحدة..
تق َّب َلت (ه َّمت) الفكرة ،لكن �رسعان ما ظهرت على وجهها عالمات
التق ُّل�ص والتقزم �أمام جمال (بثينة) رفيقة الغرفة اجلديدة؛ فـ (بثينة)
جدا و�أنيقة ،ت ُفوح منها رائحة الڤانيليا ومن �شعرها رائحة
جميلة ً
البل�سم وال�شامبو ،كانت تك�سو و�سادة فرا�شها بغطاء نظيف �أبي�ض
َ
على �أطرافه ورود حمراء ،تنبعث من خزانتها رائحة النظافةَ ،
تركت
الو�سادة و�أقب َلت على (ه َّمت) عندما �أخربتها ب�أنها �رشيكتها اجلديدة يف
رح َبت بها و�صن َعت لها ُكو ًبا من ال�شاي ثم تركتها ونامت..
الغرفةّ ،
ومتددت على ال�رسير ُتارِب
و�ض َعت (ه َّمت) حقائِبها جوار اخلزانة َّ
لتظهر ً
واثقة من
�أفكار املقارنات ،تعطي نف�سها بع�ض الدعم الداخلي َ
قررت �أن تذ َبح لها القطة ،فال جتر�ؤ
نف�سها
ٍ
ب�شكل �أكرب �أمام ( ُبثينة)َ ،
يوما ما على ا�ستغاللها �أو معار�ضتها ،ثم غرقت يف نو ٍم عميق.
َ
ا�ستيقظت ( ُبثينة) و�أ�ضاءت النور لتذاكر ،لكن (ه َّمت)
بعد �ساعتني
ت�أت�أت وزجمَرت وا�ستيقظت ت� ُرصخ يف وجه ( ُبثينة) :ال يجب �أن تفعلي
ذلك ،ف�أنا لن �أذاكر الآن� ،أغلِقي امل�صباح لو �سمحتِ .
ُ
امل�رشفة �أن مواعيد مذاكرتك تتطا َبق مع
 لقد �أخ َربتني
مواعيدي ،وبنا ًء على ذلك ت� َّرصفت.
حمد َدة ومن الأف�ضل �أن ال تربطي
 ال يا حلوة ..لي�س يل مواعيد َّ
نف�سكِ بي.


 ملاذا تُخالِفني قرار ا ُمل�رشِفة؟
ُ
مرات دخويل احلمام؟
ُحدد
امل�رشفة � ً
 هل �ست ِّ
أي�ضا عدد ّ
م�سارا م�ؤ�سِ فا ،وا�ضطرت كل واحد ٍة على
�أخذ احلديث بينهما
ً
اعتزال الأخرى ،ف�أي �شكاوى جديدة �ستُطردان من املدينة اجلامعية،
فما �أ�سهل �أن ت�ستبدلهما امل�رشفة مبن هُ ّن �أكرث هدو ًءا ،الع�رشات من
البنات ينتظِ رن خلو مكان واحد ..لذا التزمتا ال�صمت.
عندما ا�ستيقظت (ه َّمت) يف ال�صباح� ،ألفت ( ُبثينة) ُت ِّ�شط �شعرها
وتت�أهَّ ب للخروج� ،إنها غري حمجبة! زاد ذلك من غريتها وحنقها
ال�شديدينُ ( ..بثينة) جميلة ويف كلية طب وغري حمجبة� ،إنها الأف�ضل
وحده �سب ًبا كاف ًيا
بغ�ض النظر عن جتاوزات الليلة املا�ضية ،كان هذا َ
وقو ًيا جلعل (ه َّمت) يف قِمة الغ�ضب الداخلي لكنها حتى الآن تلت ِزم
ال�صمت.
َ
تارك ًة بركانا ي�سمى (ه َّمت) وراءها ،وقفت
خرجت ( ُبثينة)
الأخري ُة �أمام نف�س املر�آة لت ِّ
ُم�شط �شعرها ،ف�إذا بال َقمل يت�ساقط على
مفر�ش الطاولة الأبي�ض ،لقد زاد عن احلد ..تن َّبهت �أنها وحدها ،وقد
ب�سع ٍة ،ا�ضطر َبت �أين تُخفي املفر�ش
يقتحِ م �أحد الباب الآن� ،أغل َقته ُ
الذي �سقط عليه القمل ،هنا تو ّق َفت فج�أ ًة وملعت عينها مت ً
َّجهة نحو
�رسير ( ُبثينة) ،خا�صة الو�سادة ،خلعت ك�سوة الو�سادة وقذفت
ألب�ستها الغطاء مر ًة �أخرى ،ثم قالت :بالطبع �س�أنال
بالقمل داخلها ،ثم � َ
تتحجب ،ولن يكون هناك �أحد �أف�ضل من �أحد.
ثوا ًبا كب ًريا بجعلها
َّ


ُ
بعد �أ�سبوعَ ..
القمل يف ر�أ�س ( ُبثينة) ،ومل تكن ت�ستطيع
انت�ش
ال�سيطرة عليه �أو �إخبار �أحد ،وب�سبب ترددها على غرفة زميالتها
َ
ُ
القمل بنات مبنى
للمذاكرة مت �إ�صابتهن هُ َّن الأُخريات ،حتى �أ�صاب
الطب ب�أكمله ..ازدادت علب اللو�سيون امل�ضاد يف القمامة ،لكن هيهات
أبدا
فالعدوى
ِ
التفوه � ً
َ
منت�شة ،وال�صمت ي�سود ،ال جتر�ؤ واحدة على ُّ
ب�أنها ذات قمل ،حتى خرجت ( ُبثينة) عن �صمتها :ال ميكننا ال�سكوت
على هذه املهزلة ،لقد ر�أى زميلي اليوم يف املدرج قم َلتني على كتفي،
قر ُ
رت حلق �شعري
وال ت�ستطِ عن �إنكار �أن جميعكن م�صابات ،ولقد ّ
نهائ ًيا.
�إحداهن� :أنتِ جمنونة! ،ارتدي احلجاب � َ
أف�ضل.
( ُبثينة) :لن احرتِم نف�سي �إن ُ
فعلت ذلك� ،أنا لن ارتدي احلجاب
لإخفاء قملي.
رح َنب بفكرة حلق الر�أ�س حتى ال�صلع ،واملحجبات
الغ ُري حمجبات َّ
�ضح َني ب�شعرهن لأجل
حمجبات متعاطِ ٍ
فات مع ال�صلعاوات لأنهن َّ
بق َني َّ
احلد من انت�شار العدوى.
يحدث ،لأنها جع َلت ( ُبثينة) �صلعاء ،لقد
(هِ َّمت) كانت �سعيدة مبا ُ
متنَّت �أن تف َعل ذلك بها من �أول يوم َ
عرفت فيه �أنها غري حمجبة ،وها
َ
حدث وب َيدها ..فج�أ ًة ازداد عدد ال�صلعاوات يف كلية الطب وبات
قد
ؤو�سهن! مل تكن البنات ُتِنب
الأمر م ِث ًريا َ
للجدل ،ملاذا يحلق البنات ر� َ
على هذا ال�س�ؤال داخل الكلية ،حتى ظن الآخرون �أنهن َح َلقنه
ُ
تعاط ًفا مع مر�ضى ال�رسطان ..وبد�أ هذا التعاطف يجلِب امل ِزيد من


ُ
التعاطف ،ويزداد عدد البنات ال�صلعاوات من داخل الكلية هذه املرة،
أ�صبحت الفتا ُة
وزاد احرتام املجتمع الطالبي له�ؤالء ال�صلعاوات ،و� َ
ال�صلعاء رمزً ا للت�ضحية بجمالها تكات ًفا مع مر�ضى ال�رسطان ،وها
العميد و�ساما
هي ( ُبثينة) ت�صعد على درج م�رسح الكلية ،وي�س ِّلمها
ُ
قيمت لأجل �أنها كانت �صاحبة الفكرة و�أول من
يف تلك احلفلة التي �أُ َ
ا�ستطاعت بكل
ط َّبقها ،بالإ�ضافة اىل تَف ّوقها و�سلوكها الطيب ،لقد
َ
عفو ّي ٍة وجدار ٍة حتويل ُقبح (ه َّمت) الداخلي �إىل مفاهيم معنوية وجمال
وينت�ش.
داخلي يزيد
ِ

ل



تحفظني العادات
َّ
ّ
النقية بالرماد،
كهر ٍة تردم قطرات الماء

َّ
ّ
َّ َ
ألن بيئة أجدادها الجافة عودتها أن ال تتبلل قدميها
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َ
التبغيل
ُقم للمع ِّلم ِّوف ِه
(�سم ّية)
ُ
ُهمة �إ�شاعة روح الدعابة ،لأنها �أل َقت ن ً
ُكتة يف حما�رضة
متَّهمة بت َ
الدكتورة اخلرية (خريية) ،هي ال تع َلم ح ّقا من �أين �آتى اخلري يف ا�سم
هذه املر�أة طويلة العنق ،هي م�ؤمنة �أنه م�صدر خراء فقط ..هذه هي
ال�سنة الثالثة التي تعيدها منذ �أن �صعدت للمرحلة الثانية ،ال �أحد
يتخرج من اجلامعة �إذا َّ
تعث ب�أحد اختبارات هذه الدكتورة ،لطاملا
َّ
يريدون َ
معرفة ما نوع احلياة
كانت حياتها ال�شخ�صية ُلغزً ا ،فاجلميع
َ
التي َّ
قدة الكبرية بني حاجبي خريية ومل تنفك ،فقد
�شك َلت هذه ال ُع َ
َ
ف�صارت مقطبة،
�ضاقت امل�سافات بني حاجبيها وانحنى اخلط بينهما
َ
أثرا حمفورا بني عينها
حتى �إن َ
�صاد َف وحاو َلت االبت�سام تُبقي ال ُعقدة � ً
ال يزول ،هذا الأثر لي�س جتعيدة� ،إنه خندق َ
�سقط فيه الكثريون ومل
ينج �أحد� ،أقطاب وجهها متنافِرة ومالحمها ثائِرة ،ال تفعل اخلري �أبدا،
ُ
تعيث اجلمود والرمادية �أينما ح َّلت ،ول�سانها نافورة بذاءة� ،سبابها
َ
�شتمت �أحدا عبثت مبفردات ُذكورته �أو �أنوثتها فتجعل
مبتكر ،و�إن َ


الذكر �أنثى والأنثى َ
ممنوعة من التفعيل ،فذات
ذكر� ،ألفاظها لي�ست َ
َ
مر ٍة َ
ببحث ً
طالبة يف وجهها ثم َ
هب�شتها من ثديها منته َي ًة بقر�ص
قذفت
ٍ
حلمتها حتى �آ َملتها ً
رجل غبي وامر�أة
قائلة� :أنتِ نتاج عالقة فرا�ش بني ُ
ال حتبه ،وهذا الثدي لن ُير�ضع �إال الغباء ،ولن تتخرجي من هنا لأُنقِذ
الب�رشية من �صغارك الأغبياء ...لت�سقط الفتاة مغ�ش ًّيا عليها ،فلي�س
هناك طالبة تتح َّمل �أن ُيقال لها ذلك بني زميالتها وزمالئها ،فبالرغم
ذرعا بها� ،إال �أنهن ُك َّن ي�صم َنت َ
يخ�شني بذاءتها،
من �أن الطالبات ِ�ضقن ً
يتخرجن ..كل
يتخرجنَ ويرحم ُهن اهلل منها ،فال
ُي ّ ِررن الأيام حتى
َّ
ّ
حما�رضاتها �إجبارية احل�ضور مكتملة العدد ،واحلكمة التي كانت
تكتُبها على ال�سبورة كل مرة من ت�أليفها ،احلكمة تقول « :ا َخلجِ َلة بغلة
هبلة و�سهلة» مل نفهم اجلملة ،ومل نُدرِك عالقة اخلجل بال�سهولة التي
اخلجل من
تعنيها� ،أي معنى وراء هذه احلكمة؟ ،لكننا مل نكن نكف عن َ
تبعث كرامتهم �أمامنا وتبعرث كرا َمتنا
زمالئنا ال�شباب يف القاعة ،وهي ِ
�أمامهم ،تُنادِي �أحدهم بنوال وت�ص َفعه على م� ِّؤخرة عنقه ،ومتار�س
بكعب حذائها ،كنت �أ�ش ُعر دائما �أنها
�إخ�صاء �آخر بركلِه يف ُذكورته
ِ
ال تريدنا جمي ًعا �أن ُننجِ ب �أطفالنا امل�ستقبليني ،والكل �صامت لأن ال
أحدا عما ُيف َعل به.
�أحد ُيريد �أن ِّ
يحدث � ً
ُ
التخرج لن
فقدت �أع�صابها� ،أيقنَت �أن
(�سمية) مل ت�ستطِ ع
التحملَ ،
ُّ
ُّ
يحدث ،طاملا (خريية) هنا ،ذات ندو ٍة َ
قذفت بحذائها يف وجه (خريية)
فتحت باب القاعة وخرجت ُم ً
ُ�صدق
�رسعة ..مل ت ِّ
�أمام اجلميع ،ثم َ
حدث ،فبعد قذف احلذاء الأول ،هط َلت ال�سما ُء عليها
(خريية) ما َ
� ً
ي�س َن حافيات
أحذية كثرية ،وخ ٌرب يف جريدة امل�ساء يقول «جامع ّيات ِ


�ساعات كرب اخلرب حتى و�صل
يف م�سري ٍة اعرتا�ضية على دكتورتهم» ،يف
ٍ
لكبار امل�سئولني ،ا�ستدعاها �إليه ،دخ َلت مكتبه وهي ثابتة ،وك� َّأن
ما حدث ال يد لها فيه ،ومبجرد �أن ا�ستدار امل�سئول بكر�س ّيه وظهر
وجههَ ،
نطق بف ٍم ن�صف مغ َلق:
 خري ّية؟
ً
ر َّدت بثق ٍة بعد اندها�شُ :
خائفة منك ،فما فعلتُه بالأم�س كان
ل�ست
أفدح مما ميكنك �صنعه اليوم.
� َ
 ملاذا تفعل َني ذلك يف �أبناء وبنات النا�س يا ّ
امل�شاك�سة؟
قطتي
ِ
 � َ
أنت الوحيد الذي متلِك الإجابة.
الدرج و�أ�ستطيع �إخراجه يف
 و�أنتِ تعلم َني �أن قرار ف�صلك يف ُ
�أي وقت.
الذكر اجليد ال ُيخ ِرج قراره �إال وقت ُ
  يا ابن توكالَ ،
الذروة،
وكل الأمور حو َلك ال ت�ستدعي ذلك.
  يا عاهرة
 َ
وانت�ش به
كمن �أجنبك� ،أخ ِرج قرارك وف ّعله
ِ
فكرك عاهِ ر َ
ال�سحق ،لكن يف نهاية كل ّلذة
الآن� ،أ�ستطيع ُّ
تفهم لذة َّ
لذعة ،وعلى قدر اللذات تكون اللذعات.
ُهددِينني يا بنت الــ...
 ت ّ


دام � َ
أنك مل ت� ُأخذ بن�صيحتي ومل تهد�أُ ..خذ �شاهد هذا الڤيديو،
حدد
ِ
واعتب نف�سك الآن يف ُذروة جمدك ،لأن بعد ذلك �سيكون القاعِّ ،
موقِفك ب�إخراج قرارك �أو مت ِزيقه ،و�أن�صحك �أن تعطِ يه يل ف�أنا �أُجيد
التمزيق� ،أال ُ
تذكر؟
 �أال تخجلِني من الڤيديو؟
 اخلجلة �سهلة هبلة بغلة ،و� َ
يخجل.
أنت من ُيفرتَ�ض به �أن َ
 وبعد؟
 ال َبعد
وخرجت ،وبعد �أيا ٍم احتف َلت بقرار ترقيتها مع
فتحت باب مكتبه
َ
َ
َ
وف�صل معها
(�سمية) من اجلامعة مع �سوء �سرية و�سلوك،
نف�سها ،و ُف�ص َلت ُ
كل من تبِعهاً ،
قر َرت
ف�صل ال يليه التحاق ب� ّأي جامع ٍة �أخرى ..لكنَّها ّ
ُ
(�سمية) �أن تر ُف�ض خريية
زيارة (خريية) لت�س�ألها عن �شيء ،تو َّق َعت
َ
ُ
بعبو�س :ما
(�سمية)
مقابلتها ،لكن على عك�س املتو َّقع َق ِب َلت� ،س�أ َلتها
ٍ
معنى اخلجلة هبلة �سهلة بغلة؟
ُ
(خريية) نظر ًة �أول مرة ُ
تنظرها ،رمبا �شف َقة ،ح�رسة� ،أمل...
نظرت لها
َ
تخجل الآن يف هذا الزمان ،هبلة لأنها ظنَّت �أنها تعي�ش
 :الفتاة التي َ
خجلها ،ت َ
ع� َرص جدتها ،تن�سحِ ق من َ
ُركب كبغل ٍة �سهلة
ذك ِر ي�ستغل َ
َ
االمتطاءُ ،
تروي�ض ُك ّن ج ّي ًدا لتقتحِ من �سوق العمل اجلديد،
كنت �أحا ِول
فكنت � ُ
ُ
ُ
أجعلك ّن تر�س َنب .
الدر�س
لكنكن مل تفهمنَ
َ


 وملاذا حتاولني تفعيل هذه القاعدة وتعميمها على اجلميع؟
كهر ٍة تردم قطرات املاء النق َّية بالرماد ،لأن
 حتفظني العادات َّ
بيئة �أجدادها اجلافة ع َّو َدتها �أن ال تتب ّلل قدميها ..وباملنا�سبة
ال ُي�سمح لكِ ب�أكرث من �س�ؤال.

ل





ُ
“لما قالوا دي ب ّنية

ِّ
ُ
ّ
قلت الحبيبة جاية تفرشلي وتغطيين،
ولما أموت تبكي عليا”
بكائية مأثورة عن لسان الجدات.

ٌ
أشكال كثرية ..المحو مثال
للبكاء
ِ
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محو أمنية

قالت لها �أ ُّمها َ
قبل وفاتها يف غيوبة ُ�س َّكر كان �سببها رجل :
ب�صدك الناعم� ،أو بعبو�سك يف
الرجال يا عزيزتي ال يعرتِفون ّ
�ست�ضحكني عندما تلتف ِت َني للناحية
مون ج ّي ًدا �أنكِ
وجوههم ،هم يع َل َ
َ
«�صد» �س ُي ِ�ضيف �آخرها را ًء
أحدهم كلمة
الأخرى ،حتى لو قر�أ � ُ
ّ
لتُ�صبح «�صدر» ،هو ذاته الراء الذي ميحونه من كلمة «حرية»
أبدت ر�ضا ،ال ال�صد ُيجدي وال
فريونكِ «ح ّية» ت�سعى جليوبهم �إن � َ
ب�صد َ
(احل�ضي) للكرة،
الر�ضا ،الرجال يا جميلتي ال يعرتفون �إال ّ
من يومِها ..
ت�ستيقظ (�أُم ِن َّية) كل يو ٍم يف الثامِنةُ ،
ُ
تنظر لوجهها يف مر�آة املغ�سلة،
ينمح� ،آثار ال َأرق مازالت باقية،
مر ًة واثنني وثالثة فال ِ
تغ�سِ له ب�صابون ّ
نف حتى ت�ش ُعر وجنتيها
تي�أ�س من زوالها فتُ�سقِط عليه املن�شفة ب ُع ٍ
ُ
اخلد
احلمراوتني بخ�شونَة ن�سيج املن�شفة ،لقد حر َثت تلك
املن�شفة هذا َّ
ُرك ً
رو ،ت َ
جافا هكذا� ،صحرا ٌء مالحمها� ،أنفها اجلبلِي ال�شامِخ قاحِ ل،
ومل ُي َ


املحدب ٌ
تل ّ
مل بعرثة رياح �أنفا�سها
ووجنتيها ه�ضبات غروب ،ذقنها ّ
ريح من الأوف والهوف والتناهيد ،ت�ست�سلِم للحياة ،تُفطر
لرمالهٌ ،
كو ًبا من املاء وب�ضع ب�سكوتات تتفتَّت يف كوب حليب ب�شاي وتنه�ض .
ُتارِ�س َ
لعبة املحو التي ال متل منها ،مت�سك مبن�شف ٍة مب َّللة ،حتا ِول
رفا ًّ
معاملة الأ�شياء كما تعامل وجهها ،مت�سح املكتبة ًّ
رفاُ ،ت ِزيل كل
�أتربة الذاكرة املرتاكمة عليها ،مت�سح الأدراج ،تُخرج منها الأحالم
تر ّ�ش
التي ت� َّأج َلت ومل تتحقق بعد ،تقذِ ف بها يف قمامة من ي� ٍأ�سُ ،
َ
ر�شو �شا�شاته
املن�شفة باملزيد من �سائل التلميع ومت�سح التلفاز ،حتاول َ
تتجدد
بلمعا ٍن ُمغري ،لكن �صوتًا يخرج من التلفاز «كما تدينُ تدان»،
َّ
يف نف�سها الأ�شجان ،تهرب نحو التحف ،مت�سحها ،تُع ِّلق بع�ضها يف قلبها،
تلعق ذكرياتها ،ثم تنتقل للجدران ،تُرى ماذا حتاول �أن متحو؟! تت�ساءل
�أين هي �إذن تلك اجلدران ،هل مازالت حتتفِظ بكل ما �سمعته يف هذا
تتعجب! ملاذا
البيت؟! �أين �شاهَ دها �أولئك الذين قالوا «للجدران �آذان» َّ
ال �أ�ستطيع متييزها لأحموها و�أحمو معها كل �شيء ،ثم تنهال على اجلدار
ٌ
م�صيبة لو كان
كله مبن�شفتني ،مت�سح ومت�سح ومت�سح ...ثم تت�ساءل:
أي�ضا عيون ،ترى �أين عيون اجلدران ،نعم ر�أيتُها� ،إنها تلك املرايا!..
لها � ً
مت�سح ومت�سح ومت�سح ،تنهال على ال�شمعِدانات مت�سح
تنهال على املرايا َ
من عليها بقايا ال�ضحايا من ال�شموع ،تتّجِ ه نحو الكرا�سي مت�سح
ظهرها الذي انحنى للزمن ،وقاعدته التي جل�ست عليها م� ِّؤخرات
ب�شغف،
التقاع�س الكبرية ،مت�سح كل ما تقع عليه عينها ،مت�سح بنه ٍم،
ٍ
بال ُّ
ً
�رسيعة حولها فرتى �أن
ل�ساعات ،ثم ت�أخذ نظر ًة
توقف ،تظل هكذا
ٍ
ال �شيء ُم َِي ،كل الأ�شياء ح َّية �أمامها بكل التفا�صيل.


حمو جل�سات القهر وال�رصاخ على ذلك املكتب ،كم
كانت حتاول َ
والدها يف وجهها و�أخربها «كم هي غبية» ،فقد كان �صع ًبا
مر ٍة � َرصخ ُ
على طف َلة الثامِنة حل م�سائل الق�سمة املط َّولة ،تبكي فال جتد ممحاة
لدموعها �سوى يد �أمها� ،إنها مذ تلك املرحلة ال تكتُب �إال ب�أقال ٍم ر�صا�ص
قابلة للمحو ،لذلك ع َّلمتها والدتُها �أن حتتفِظ بالكثري من املماحي يف
ٌ
علب ِة روحها،
ممحاة للدموع ،حني تختفي يد �أمها ،وممحا ُة الأوقاتِ
الع�صيبة «نوم» ،وممحاة االنتظار «كتاب»� ،أو« �أُغنية» ،ف�إذا َ
تال�شت
كل املماحي عليها �أن تتح َّول هي بذاتها ملمحا ٍة كبرية ،كانت حتاول
ينمح ،كتلك الأغنية
جدتها فال تُفلِح فالو�شم كاملوروث ال ِ
حمو و�شم ّ
َ
التي كانت تهدهِ دها بها جدتُها وهي �صغرية «يا ليتني بي�ضا ويل
مر ٍة كانت ت�س�ألها:
�ضب ،واهلل البيا�ض عند الرجال ينحب» ،ويف كل ّ
ليه يا �ستي؟ ،فال ُتيب اجلدة ،لكن (�أمنية) ال ت�ستطيع �أن متحو الأغنية
من عقلها فتفهم �أنها ممحاة فا�شلة ،ثم تُتمتِم بينها وبني نف�سها� :أنا
ٌ
ينمح ،فتعيد الثقة
وح ِّرم لأنه ع�صاين ومل ِ
ممحاة َّ
مقد َ�سةُ ،لعن الو�شم ُ
مر ًة �أخرى
لنف�سها من جدي ٍد كممحا ٍة وت�ستمر يف املحو ،عادت ّ
للمغ�سلة لتغ�سِ ل وجهها من كل ذلك الرتاب ،ثم اجتهت نحو املر�آة
وقررت حمو وجهها القاحِ ل الذي علق به كل �شيء ،حاولت
ً
جمدداَّ ،
وخرجت من املنزل.
حموه ،وارتدت نقا ًبا
َ

ل




َّ
ُ
ً
ً
فنغزل
وهناك،
هنا
فيه
ل
نتنق
ا،
جديد
ا
عالم
نصنع
ِ
ً
ُ
أصواف خيوط الحلوى ،وعندما يحيط بنا
خياما من
ِ
ً ُ
ُ
ً
نعقد معه صفقة ،نعطيه فرصة،
الذباب من جديدِ ،
ُ ِّ
ِّ
ُ
َ
قد ننجح في التعاقد معه ليعلمنا كيف نطري ،نحلق،
ُ
ننسى ،نعم ينبغي أن يعلمنا كيف ننسى ،كيف
ً
َّ
ً
ذاكرة مؤقتة ،لنصنع عالما جميل بواسطة
يكون لدينا ِ
الذباب..

ُ
َ
فمازال هناك من يرى في الق ِبح جماال.
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اعقد ً
صفقة مع ذبابة
َ
�سقطت عينيه على تلك املقو َلة «قوم نحرق هاملدينة ونبني
غريها» ،لكن ُ
ت�سمح له ب�إكمال القراءة ،وق َفت على �أنف ِه
الذبابة مل َ
املنت�صف ،حاول الإم�ساك
الطويل ،فالتقى ب�ؤب�ؤا عينيه الوا�سعتني يف
َ
َ
بها لكنها مل ت�سمح له� ،إنها ت ِّ
حاول تقبِيلها
ُذكره بخطيبته عندما
ُ�شاك�سه� ،إنها
بعيدا ثم عادت مر ًة �أخرى ت ِ
مر ًة ،فطارت ً
يف امل�صعد ّ
ِّ
ا�ضطروه للعزلة والهرب ،بتلك
أي�ضا بهم؛ ه�ؤالء الذين
تذكر ُه � ً
ُّ
امل�شاك�سة التي ال تتح َّقق رغم ال�سعي ،كلما قام بتحفيز
الأحالم
ِ
نف�سه ليفيق من هذه الوعكةَّ ،
مر به ،فال يجد لديه
تذكر كل ما َّ
ً
طاقة لتح ّمل املزيد من امل�شاك�سات ،يبدو �أنه م�صدر جذب لكل
َ
م�شاك�سات وانتكا�سات العامل.
يتحدث مع تلك الذبابة ..
وجد نف�سه
عاب ًثا َ
َّ
�أهال يا ذبابة� ..أنا (مازن) ،ت ّ
فلدي
ُذكرينني بخطيبتي ب�إحلاحكّ ،
ٌ
ات�صال يومي ،وع�رشون
م�شاك َ�س ٌة عنيدة ،ال تهد�أ �إال مبائ ِة
خطيبة
ِ
ٍ
�ألف ر�سالة على مدار اليوم ،هذا و�إال ف�أنا ال �أهتَم بها ،و� ٌأب م�سيطِ ر


م�شغول بكل �صغري ٍة وكبري ٍة يف حياتي� ،أ�رسق �أوقاتي اخلا�صة من بني
براثِن ُّ
عمل ال ُ
دائما
حتكمه ب�صعوب ٍة،
ومدير ٍ
ينظر لكفاء ٍة بل ينتظِ ر ً
ُ
عبارات النفاق واملجامالت التي ال �أُتقِنها ،لذا ُك ِّفي �أنتِ الأخرى عن
علي هذا الوقت الذي
م�شاك�ستي لأنكِ بهذه الطريقة ُتف�سدينَ َّ
ا�ستقطِ عه من بني �رصاخ والدي الذي �ست�سمعِينه الآن.
 «قوم يا خيبتها بقا �شوف وراك �إيه يتعِمل».
 �أر�أيتِ  ..والِدِ ي ُي�س ّميني «خيبتها» ،الهاء هنا يا ذبابة تعود
على �أ ّمي الال ُمبالِية ب�شيء ،ف�أنا �أُم ِّثل خيبتها وخيبة �أبي
يذكر خي َبته هوُ ،
يف نف�س الوقت ،ولكنه ال ُ
يذكر خي َبتها
وعلي الإ�رساع بتلب َي ِة نداءه قبل �أن يقتحِ م َ
الغرفة
هي فقطَّ ،
و ُي�سمعني طنينًا �أ�شبه بطنينك هذا م�صدر ُه �أن ُفه لكن
ب�شكل �أكرب.
ٍ
أعد ُه لنف�سِ ه
جمد ًدا بفطورِه الذي � َّ
ذهب (مازن) خم�س دقائق وعاد ّ
فوجد ُ
الذبابة وقد وق َفت على �صفحة الكتاب على نف�س
�رسي ًعا،
َ
املقولة «قوم نحرق هاملدينة ونبني غريها»� ،أهذِ ه عالمة؟
ولكن عالمة على ماذا ،هل �سينتهي العامل قري ًبا يا ذبابة؟ هل
أحترر منهم و�أنتبِه
تعلم َني بذلك وحتاولني تنبيهي ل�صفع كل ه�ؤالء ،ل ّ
هملة امللغ َّية؟! كيف �أف َعل ذلك يا ُذبابة ،ال ميكنني جتاهل كل
لذاتي ا ُمل َ
هذه ّ
املعكرات والعقبات� ،إال لو...
�صم َت (مازن) بعد «لو» َ
ونظ َر لها :هل ميكنكِ م�ساعدتِي لإنها ِء عاملي
َ
أعتقد �أنكِ ت�ستطيعني ،بب�ساطة لأنكِ تتح َّمل َني نف�سكِ ،
هذا يا ذبابة؟ � ُ


حتمل كل هذا الوقت من الطنني� ،أال ي�صيبك تعب
كيف ت�ستطيعني ُّ
�أو �صداع؟ كل هذه العني ترقب �ألف اجتاه ،ت�ستهدف َني كل الأ�شياء
وكل االجتاهات وال تتَ�ش ّتتِني؟ كيف تفعل َني ذلك ،كيف تقفِني �أمامي
وغدة،
هكذا ،وتتح َّملني ُ�صاخي و�أنتِ ُت ِّلقني هنا وهناك ..انتظري يا َ
اتركي فطوري ،هذا الع�سل يل يا حق َرية.
َ
َ
اكت�شف �أنها عل َقت
الع�سل ،لكنه
حاول (مازن) �إزالة الذبابة من َ
بهُ ،تا ِول اخلروج لكن لزُ وجته تُث ِّبت قدميها و�أجنحتها ،وك�أنها
حمد ًقا بها :يا اهلل ،هذا الع�سل هو ال�شيء
وق َعت يف م�ص َيدة( ،مازن) ِّ
الوحيد الذي كنتِ تبحث َني عنه يف كل االجتاهات ،ت ِّ
ُ�سخرينَ ق ّوتك
م�صيدتك.
حدث؛ كان هو
َ
وطاقتك لتح�صلي عليه ،وعندما َ
ٌ
عالمة
أبحث؟ �أهذه
�أكنتِ تبحث َني يا جميلتي عن عامل ٍ حل ٍو مثل ما � َ
العوال التي � َ
أرغب
�أخرى؟ هل �أر�سلكِ اهلل يل ليخربين �أنني بخري؟ و�أن
ِ
التحرر منها �أجمل من تلك التي �أرغبها؟
يف
ُّ
ُ
واملقاومة فج�أ ًة ،وك�أنها ا�ست�سلمت،
الذبابة عن احلركة
تو َّق َفت
َ
�سارع (مازن) ب�إخراجها ،الإم�ساك بها ب�سهولة� ..إنه القدر ا ُملنقِذ الذي
انت�ش َلها من نتائِج ته ّورها ،و�ضع عليها ن َ
ُقطتني من املاء ،وج َّففها ،فبد�أت
ُ�شاك�سه من جديد ،تط ُري وحت ِّلق من جديد،
تتحرك من جديد ،ت ِ
َّ
ُ
تبحث عن عامل ٍ حل ٍو جديد ،فت�سقط يف الع�سل من جديد وك�أنها ال
�صادها َق ًبل.
تع َلم �أنه َ
ويائ�س �أكرث لأنني
جدا،
بائ�س ً
ٌ
ُينقِذها (مازن) من جديد� :أعلم �أين ٌ
حوارا من
�صدقيني �أنا �أفهمكِ � ،أنتِ
�أُجري معكِ
طرف واحد ،لكن ِّ
ٍ
ً
حتاول َني �إخباري ب�أن �أن�سى� ،ألي�س كذلك؟


ً
�صفقة� ،أعطني ذاكرتك امل�ؤ َّقتة
ح�سنًا يا عزيزتي �س�أعقِد معكِ
الق�صرية ،لأن�سى نداءات �أبي يل بـ «خيبتها» ،لأن�سى املدير وخطيبتي
و�أ�صدقائي الأوغاد ،لأن�سى ان�شغال �أُ ّمي عنِّي ُمذ طفولتي ،و�أن�سى �أين
املتجدد ،لأ�سقط يف عامل ٍ �آخر حلو ل َ
أكث من
يف ُعزلة� ...أعطِ ني ن�سيانك
ِّ
مر ٍة مثلكَّ � ،
أتلذذ �أكرث من مرة� ،أنت�شِ ي مبقدار ما �أن�سى ،و�أ�ستلِذ بكل
ّ
رائع ح ًقا حتى لو كان هذا العامل
أمر ٌ
ذ ّرة ع�سل يف عاملي مثلكِ � ..إنه ل ٌ
م�صيدة يل� ،أنا ٌ
موافق �أن ي�صيدين عا ٌمل حلو ،حتى لو ملر ٍة واحدة و�أموت،
ا�سمعي يا ذبابةُ ،خذي َطبق الع�سل كله و�أعطني ذاكرتك امل�ؤ َّقتة،
هيا لن ّو ِّقع هذه ال�صفقة ،وافِقي ،هيا� ..ستوافق َني لأنكِ الوحيدة التي
ت�ش ُعر بي ،لذا� ..أيتها الذبابة؟! يا ذبابة...
أفاق (مازن) من َ
� َ
حراك يف طبق الع�سل ،ماتَت
هذياناتِه ليجدها بال
ٍ
الذبابة فيه ،ماتَت فيه جمازً ا وحرف ًّيا ،و(مازن) ال ميكنه الآن �إنقاذها من
جديد ،هو ف َقط ُ
ينظر لطبق الع�سل وهي ملقاة فيه ،يحاول ترجمة
ما حدث ،حتى �أنه مل ي�سمع نداء والده «يال يا خيبتها معاد ُ�شغ َلك
جه» ،ومل ي�سمع رنَّات حمموله الذي ي�ضيء با�سم «خطيبتي الزنانة»
تت�صل بك.
ِ

ل


ٌ
َ
صعبة لها حل واحد :
معادلة
ّ
ّ
مستمرة بسالم.
متكاملني  +نقص ما = حياة
ِود  +طرفني
ِ

ٌ
سلمي لها في كل
معادلة
ِ
مستحيلة ال حل ِ
المجتمعية :
المجموعات
ِ
ُ
اختالف  +عدم ُّ
ّ
مستمرة.
تقبل  +تراكمات = حرب
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َ
األريكة

�ساقه ت�ؤلِ ه ك َّلما حمل كر�س ًّيا لينقِله من مكا ٍن لآخر� ،أو انثنَى
ّ
للك�سل
ون الفو�ضى ،واال�ست�سالم
يح ّب َ
النجارون ال ُ
لدق م�سمارّ ،
َ
حر�ض
�سيخ ُلقها ،لذا عليه �أن ُيقا ِوم كل �أنواع الك�سل ،حتى لو كان ا ُمل ِّ
�أ ُمل ذِكرى ال تندمِل ،ال ميكن لهذه الذكرى امل�ؤلِ ة �أن تنف�ض من ر�أ�سه
َّ
ويتذكر �صور ال�رصاخ والدم فيكاد املن�شار
يعمل ،ي�رشد �أحيانا
وهو َ
الكهربي يقطع يده ،ينتبِه على �آخر حلظة ،ينقطِ ع �رشوده �أف�ضل من �أن
َ
كق�صا�ص
�سيقطع من�شار الزمن ذاكرته
تنقطِ ع يده ،ويت�ساءل :متى
ٍ
مرت عليه دون
ل�سنوات تطلب الفرح يو ًما ،واقت�صا�ص
ٍ
ٍ
ل�سنوات َّ
ن�سيان ،ب�أيِّ و�سيل ٍة ياترى �سيقامُ على ذاكرته حد الن�سيان ،الإجابة
�رشيط طويل �أحمر يف نهايته عالمة
وا�ستمرار دائم يف
دائما :ال �إجابة،
ٍ
ً
ٌ
ذاكرة ُ
ٌ
تخ�ص الأمل بكل �أنواعهَ � ،أل الروح والنف�س والك�رس
�صفراء� ،إنها
هر َب
وال�ضياع واجل�سد الذي انتف�ض� ...إنها ذاكرة يوم الف�ض ،يوم َ
يب و�شاهد القتل وجنى بج�سده دون روحه .
و�أُ ِ�ص َ
تعينُه �صغريتُه ابنة الع�رشة �أعوام يف ور�شته ال�صغرية ،تناوله
امل�سامري ،تف ِرزها له «كبري �-صغري -متو�سط».


َ
وح�شة الور�شة ،تناديه بينها وبينه
ُت ِّ�ض له طعام الغداء ،ت�ؤنِ�س
و�أي�ضا �أمام زبائنِه بـ (�أبتي) ،ويناديها بينها وبينه بـ (رابعة) ،و�أمام
فتفهمه ،بالرغم من �أن
الزبائِن ال يناديها با�سم ،يكتفي بالإ�شارة فقط َ
الف�ض ،تق َّب َلت
ا�سمها احلقيقي هو (�صفاء) ،يناديها بـ (رابعة) منذ عاد من ّ
(�صفاء) نداءات والدها واعتادت عليها ،ولكنها كانت تنقبِ�ض كلما
�سمعتها ،يوم بعد يوم والوقت مي�ضي واجلرح داخله يزداد حتى غمر
أذيع خ ٌرب يخالِف عقيدة رابعةُ ،ي ِّ
بعث
حطم الأخ�شاب و ُي ِ
الف�ؤاد ،كلما � َ
امل�سامريُ ،
لتهدئه ،في� ُرصخ يف وجهها وي�صيح:
ترك�ض (�صفاء) نحوه ِّ
خونَة
كيف ين�سون ال�شهداء ،كيف ُيز ّيفون احلقائق ،جميعهم َ
جميعهم ق َت َلة ،جميعهم بال ا�ستثناء.
�شخ�صا قاد ًما
باردا ،لأنها َملحت من بعي ٍد
َّ
هد�أته (�صفاء) و�س َقته ما ًء ً
ً
فظنَّت �أنه زبون ،فاحلال َ
وفر�صة ال
مال منذ �أ�ش ُهر وال مال� ،إنه زبون
َ
ت�ضيعَّ ،
وجل�س على مكتبه اخل�شبي
تعكزَ على كتف ابنته
ينبغي �أن ِ
َ
الذي يدل على �أن «باب النجار خم َّلع» ،ا�ستقبل الزبون بـ� :أهال بك،
تف�ضل ما طلبك؟
َّ
ريحةَّ ،
يف احلقيقة � َ
تتول ت�صميمها بهذه املقا�سات
أرغب يف �أريك ٍة ُم َ
وتنجيدها ،و�س�أدفع الآن عربونًا ..متى �أت�سلمها؟
حما�س :بالطبع بالطبع ميكنني ت�سليمها خالل �أ�سبوعني.
يف
ٍ
َ
ُ
ف�سقطت منها على املكتب بطاقة
الرجل حمفظته ل ُيخ ِرج املال،
فتح
عليها �شعار ع�سكري و�صورة الرجل ذاته ،حم َلق النجا ُر بها وك�أن
احم َّر وجهه ومل ي�ستطع �سماع ما
�رشارة
�ستخرج من عينيه وحترقهاَ ،
ُ


ً
مازحا :ماذا بك يا
يقوله الزبون ،حتى هزَّ ُه على كتفِه هزَّ ًة
خفيفة ً
تتقا�ضى فيها عربونًا كب ًريا كهذا �أم
َ
رجل ،هل هي املرة الأوىل التي
ماذا؟
�رشدت� ،أعطني َ
ُ
املال و�سوف تكون
أبدا ،ال �شيء ..فقط
بتلع ُثم :ال ال � ً
الأريكة جاهز ًة بعد �أ�سبوعني.
الزبون ً
جحيما ال يدري عنه �شيئًا داخل النجار،
تاركا ورائه
خرج
ُ
ً
و�ستمر على
تخبه ب�أن موعد الدر�س اقرتَب
اقرت َبت (�صفاء) من والدها ِ
ّ
رفيقتها ويذهبان معاَ ،
وغادرته وهو يحاول حياكة �شيء
فواف َق
َ
مر الأ�سبوعان ومت جتهيز
من االنتقام ُيثلِج به حرائق كبده وقلبهَّ ،
َ
الأريكةَ ،
ويدفع الباقي من ثمنها ،قدِ مَ هذه
الزبون لي�أخذها
وقدِ مَ
ُ
ً
باردة ،مرتاح
املره بز ِّي ِه الع�سكري ،لكن النجار كان ُمبت�سِ ًما
ابت�سامة َ
ودودا ،متي ِّق ًظا
حركه ،كان ثابتًاً ،
املالمح ،مل ي�ؤ ِّثر به مظهر الزبون ومل ُي ِّ
وهو يت�س َّلم منه املال ،و ُي�س ِّلمه الأريكة التي غ َّل َفها بعوازِل بال�ستيكية.
دخل النجا ُر ور�شته بعد ت�سليمها و� َ
أخذ ي�ضحك �ضحكا
هي�ستري ًّيا ،ارتعبت منه (�صفاء).
وجدت والدها
بعد يومني جاءت (�صفاء) بالغداء يف املوعد املعتادَ ،
منهمرا يف عمله فا�ست� َأذنته الذهاب للدر�س� ،أخذت معها حقيبتها
ً
وخرجت من الور�شة مت ً
َّجهة نحو بيت رفيقتها (وداد) ،د َّقت جر�س
َ
التف�ضل
ُّ
الباب ففتحت والد ُة �صديقتها� :أهال (�صفاء) ..ميكنكِ
بالدخول واالنتظار هنا يف املجل�س ريثما جتهز( وداد) ،ا�سرتيحي هنا
يا �صغرية �ستعجبكِ هذه الأريكة� ،إنها جديدة.


َ
والدها ،مل ت�ش�أ
نظرت (�صفاء) للأريكة� ،إنها ذاتها التي �صن َعها ُ
تخب ال�سيدة �أنها ابنة �صانع هذه الأريكة ،ال�صمت كان �سيد
�أن ِ
جنارا بني كل هذه
املوقف ،فهي فعل ًّيا ت�ستحي وت�ش ُعر باخلزي �أن �أباها ً
الأو�سِ مة الع�سكرية والنيا�شني التي يف بيت �صديقتها (وداد) ،والتي
حد َثتها عن فخرها ب�أبيها ومهنته ..مل تكن (�صفاء) ُمدر ً
ِكة لكل
طاملا َّ
أي�ضا مل ُ
تكن ت�س�أَل (�صفاء) عن مِهنَة �أبيها ،فال جمال لرتك
هذا( ،وداد) � ً
فر�صة ،فـ (وداد) طوال الطريق ال حديث لها �إال �إجنازات �أبيها.
�إنها املرة الأوىل التي تنتظِ ر فيها (�صفاء) �صدي َقتها داخل منزلها،
واقرتب موعد الدر�س جدا ،قد َمت والد ُة (وداد)
وقد طال االنتظار
َ
لي�ست بحالة جيدة وهي
معتذِ رة� :آ�سفة جدا يا (�صفاء)( ،وداد) َ
َ
مري�ضة.
 �سالمتها يا خالة ماذا بها؟
وحبي َبات �صغرية ملأت
 ال �أدري فحرارتها ارتف َعت فج أ� ًةُ ،
وجهها و�أردافها وقد َميها ...وال ُ
تكف عن احلك ،و�سن� ُأخذها
َ
للطبيب .
 يا اهلل ،ماذا �أ�صا َبها ،رمبا تكون ح�سا�س ّية ما ..اهلل معكم
�س�أزورها يف الغد لأطمئن عليها.
 ح�سنًا يا عزيزتي� ،أ�شكرك.
بتنميل يف قدميها ،ثم ً
رغبة يف احلك،
غادرت (�صفاء) وهي ت�ش ُعر
ٍ
َ
احلك يف قدميها و�أردافها ...ذه َبت ُم ً
انت�ش ُّ
�رسعان ما َ
�رسعة للبيت،


بعنف كل
حت َّم َمت خ�شية �أن تكون قد �أُ�صي َبت بعدوى ،لكنها ظ َّلت حتك ٍ
�رصخت ُم ً
ج�سدهاَ ،
نادية �أمها و�أبيهاَ ..
رك َ�ضا نحوها وجداها تبكي،
روت لهما ما حدث.
َ
الأب النجار َ
خرج
زادت،
وقف مندهِ �شا �أمامها ،تقطيبة جبينه َ
َ
متك�س اخلطوات نحو غرفتهَ ..
�رصخ ملاذا يارب� ،إنها املرة الوحيدة
ِّ
اجلرب الذي
التي �شعرت فيها ب�أن ناري قد انطف�أت ،ملاذا ُي�صيب ابنتي َ
زرعتُه يف الأريكة ..ملاذا يارب !!!.

ل





َ ُ ً
ُ
ُّ
_ أحب أن أكون محاطا باللحم حني تعا ِنقيين ..
ُ
ُ
ً ً
َ
َّ
السمينات ،وأق ِلع عن
ردت مازحة :إذا سأحشو بك دجاجاتي ِ
فكرة الزواج من األساس إذا كان ِمعيارك هو اللحم .

َ
ُ
َّ
ضحكا بعدها ..وتزوجها ألنها من وقتها وهي تأكل
ِ
ُ
ُ
ّ
ً
درك المسكينة أن التخفيض المفعل دائما ال
لتسمن ..لم ت ِ
ً
َ
قيمة له في البضائع والعالقات ،واستمر باحثا عن اللحم .





أحيا ًنا
َّ
يتأخر ُ
الموت في استالم الجثة
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ُ�صدقه ..يف البداية ظنَّته ميزَ ح ،لكن
نف�سها �أمامه ،مل ت ّ
مل تتما َلك َ
ُ�سعان ما َ
ُ
�رضبات قلبها،
تزايدت
تباط�أ نب�ضها وتراج َعت ابت�سامتها،
َ
جت َّمدت يف عينيها الد ُموع وهي ُ
ا�ستمرت يف
تنظر له غري م�صدق ٍة،
َّ
النظر له وهي مازالت ُ
َ
تظن �أنَّه ميزَ ح ،تخ َّي َلت فقط �أنه �صادِق ،ف�شعرت
عابرا ،وهو بالفعل عابر بل خارق،
بذلك ال�شعور احلزين الذي ظنَّته ً
ُ
لي�سكن و ُينجِ ب يف قلبها بق ّية م�شاعِر الوجع الذي بد�أ
ورمبا يخرق
َّ
يتمخ�ض الآن وهي تنظر ملالحمه بانتظاره يبت�سِ م �أو ُي�صدِ ر �أي عالم ٍة
ب�صمت وعلى ثغرها ابت�سامة ال معنى لها،
تدل على �أنه ميزَ ح ،تراقبه
ٍ
�سحب �سيجار ًة من علبته و� َ
أوقدها
وبق َيت على حالها وهو �صامت ،فل َّما
َ
وبد�أ يف نفثها ،ت� َّأكدت �أنه ال ميزَ ح ،فع َلها وتز َّو َج ب�أخرى.
«ملاذا» لي�س وقتها�« ،أين» ال حمل لها من املوقف« ،متى» ال تن َفع،
ُّ
للتوقف بعد كل هذا
«كيف» ال تُغنِي عن �شيء ،قلبها يف طريقه
اللهث املت�سارِع خلف النب�ض ،وهو �أمامها ين ُفث �سيجارته فال تُذِ يب
حرارتها ..جموده املتج ِّمد ،للحظ ٍة تخ َّي َلت �أنها هي ال�سيجارة ،التي


ُيحاول �إنهاءها� ،إفناءها� ،إخراج دخانها ...فبحرك ٍة ال �إرادي ٍة �رض َبت
�سيجارته بيدها ف� َ
أر�ضا ،ولكن الدخان مازال ينبعث من قلبها
أ�سقطتها � ً
َ
نحو عقلها ،حتى ك�رس رد فعلها �صمتَه ،وك� َّأن الهاتِف كان ينتظرها
تتحرك لرين ،فظهر ا�سم الأخرى «ال�شغل»� ،أم�سك به و�ضغط جتاهل،
َّ
ليخرج ف ُريد ،هكذا تنتقِي بع�ض ال�صدمات �أوقاتها،
و�سار نحو الباب
َ
ُ
الوجع ُينجِ ب ويتكا َثر يف
اجلرح ينادي ال�سكاكني لت�ستمِر يف فتحهَ ،
اخلارج والداخل.
ٌ
الوقاحة وال ُقبح؟ �أم هذا لي�س �إال خيال
موغل يف
�أهو كابو�س
َ
وفقد ال�شعور مبا بينهما من ُحب وع�رشة
فقد
ذاكرته َ
يقِظ� ،أم �أنه َ
َ
وذكرياتُ ...
وليكن� ،أين الإن�سانية والأب ّوة واملرو َءة؟ ،هل ن�سي ابنته
نزوة� ،أم ماذا؟
ياترى ،هل حمى كل �شيء ..هل هذه َ
وهي تنظره :هل �أنتِ بخري؟ هذا ما قا َله« ..هل �أنتِ بخري»؟
َ
نظر لها َ
قدم ا�ستقالتهُ منها ،حتاول �إنعا�شه ..
�س�أ َلت عق َلها الذي َّ
ُ
افرت�ضت �أنه «�رش ُمط َلق» فمِن
أعمى �إىل هذه الدرجة؟ �إذا
هل ال�رش � َ
املعروف �أن الأمور تك�شف مت�ضاداتها ب�سهولة ،لكن هو حتما �س�ؤال
منطي عابر� ،إجابته احلرف َّية واملجازية «ال يهم» و«لن يهمك» ..وال
�إراد ًيا نطقتُها ،ال يهم.
وحت�س�ست ذقنه اخل�شِ ن :هل ق َّب َل َ
تك
و�ض َعت يدها على وجنَتيه َّ
زوجتك الثانية من هُ نا؟
يرد ،لكنه ي�ش ُعر ب�شيء
َ
ا�ستدار نحو الأفق الظاهر من النافذة ومل ُ
َ
ب�صوت
ف�رصخت
من اال�ضطراب يحدث داخلها �رسعان ما انفجر،
ٍ


َ
ت�ساقط دهان جدران جتهمه:
جهورِي اهتزَّ ت له �أركان البيت حتى
هل َ
مترح معها؟
كنت َ
غ�ضب :اهدئي ال داعي لل�رصاخ ،الأمر بحاج ٍة لهدوء.
نظر لها يف
ٍ
َ
أخبين «ملاذا»
مفيدا بالفعل ،لكن «ملاذا»ِ � ،
 ال�رصاخ لي�س ً
و�س�أهد�أ ..هذا هو وقت اللماذا� ،أ�س َبابك حاال.
 ال �س َبب �سوى �أنني � ُ
أردت فعل ذلك� ،رشع اهلل يا ُمنى ،وال
ي�صح �أن تعرت�ضي.
  �آ ُ
هلل �أخ َربك �أن قه ِري بهذا ال�شكل من ال�رشع؟َ � ،
أخربك �أن
تن�سى كل ال ُقبالت التي بيننا و� َ
أخبين الآن
أنت تُق ِّبلها؟ � ِ
لت ً
حاال ما الذي �ست�ش ُعر به لو �أخربتُك �أنني ق َّب ُ
رجل �آخر..
رجل �آخر ..ما
ها؟ هيا تخ َّيلني الآن �أُحا ِول الو�صول ل�ش َفتَي ٍ
َ
حد ُ
أتركك تتخ َّيل �أنه
دت لك �شكله ،طباعه� ...أم �
ر�أيك لو َّ
لت �أن �أق ِّبله ً
أف�ضل َ
بالت�أكيد � َ
ف�ض ُ
بدل مِنك،
منك و�إال ملا كنت َّ
َ
ا�ستح�ضها عق ُلك الآن �أتتح َّملها؟
ال�صورة التي
أخب َك �أن
�صف َعها فج�أ ًة حتى ال تُكمِل حديثها،
َ
فابتعدت ت� ُرصخَ � :
تخون الع�رش َة
تتجاهَ ل كل املواقِف والت�ضحيات التي فعلتُها لأجلِك،
ُ
وا ُحلب والذكريات وتن�سب كل هذا �إىل اهلل؟
ب�صوت هادئ :ا ُ
ٌ
نزواتك
هلل
ا�ستطردت
جميل حكيم ،ال � ِّ
ٍ
َ
أ�صدق عنه َ
و�أكاذيبك ،فال تكذِ ب على ل�سا ِن اهلل من �أجل احل�صول على ُج َّثة
أنت قبيح و�ضئِيل يا حبيبي؟ ُ
أيت كم � َ
امر�أة� ...أر� َ
�سمح
تقول �أن اهلل َ


ُ
لك �أن ُ
الرجال
تخون كل ما بيننا لأن هناك «� »...أعج َبك؟ �أل�ستُم
أخبينُ ،قبلتِي ال تعجبك؟ قِبلتي
تنظرون �إىل الزواج بهكذا �صورة؟ � ِ
وجهتك؟ قلبي مل يح�ضنك؟ هذا الفرا�ش الذي �أمامك هنا لي�س
مل ت ُعد َ
ألي�س �سج ًّال؟
كامريا �أال تعتربه توثِي ًقاَ � ،
 هذا ما تعتقدينَه �أنتِ  ،لكن الأمر غري ذلك ،تركي َبتي
النف�س َّية غري ما تقولني.
تناو َلت مزهر َّي ًة زجاجية باجلوار وك� َرستها ..ح�سنًا � َ
أنت تُريدين
�أن �ألغي كل انطباعاتي التي ك ّونتُها َ
عنك طوال هذه ال�سنوات،
َ
ونتناق�ش الآن يف تركيبتك النف�س َّية؟! ميكنني فعل ذلك �رشط �أن
تخبين � َ
أنك َ
كنت متزَ ح.
ِ
قامَ على الفور و� َ
وهي تُقا ِوم وت� ُرصخ:
أم�سكها من ذراعيها لتهد�أَ ،
ملاذا يا حيوان ،ملاذا يا َوغد ،ملاذا يا دون ،ملاذا يا عاهر ،يا عبد الرغبة؟
َ
ُ
ل�ست عبد رغب ٍة� ،أنتِ �أهملتِني ،مل � ُأعد �أ�ش ُعر جوارك
�رصخ:
�صدقيني،
لي�س بيدي ِّ
ب�أي م�شاعر ،لقد انطف�أت فج�أ ًة منكِ  ..ال ُ
أمر َ
افهمينــ..
منك الكلمة� ،أ�صنَع َ
كنت �أ�شحذ َ
قاط َعتهُ :
لك كل ما حتتاجه� ،أُر ِّبي
أحت�ضنك بالليل و�أنتظِ ر �أن حتت�ضنني فال تف َعل ،وتقول �أنني
�أوالدكِ � ،
أنت َ
أنتَ � ..
قذرَ � ،
�أهملتُكُ ...ح َّجة واهِ ية مثل قناعك ،كم � َ
أنت.
َ
َ
�سقطت ُمنهار ًة ،حم َلها على ال�رسير َّ
وات�صل ب�أهلها لي�أتوا،
وغطاها
عرو�سا فرحة ُمزهر ًة ،و�أخذوها
قد ُموها له
فقدموا وهم يرجفونَّ ،
ً


منه بال حراك ،كانت معهم �صغريتهم ،مل ينظروا َله لعلمهم مبا ف َعل،
تارك َني نظرات النبذ واالحتقار ملت�صقة
�أخذوها وغاد ُروا يف
�صمت ِ
ٍ
به.
وهي ظ َّلت حتلم باملر�أة الأُخرى وهي تكمل معه االت�صال الذي
ُ
فيقول لها نعم ،وتتخ َّيل �شكلها وماذا
جتاهله ،وت�س�أله هل �أخربتَها،
ترتدي و�أي عط ٍر َ
دارت
ت�ضع ،تتخ َّيل حلظات احلميمية
النج�سة التي َ
َ
بينهما ،بن�سقِه الرتِيب الذي حت َفظه ،تتخ َّيل كل �شيءٍ وتد َمع عينيها
قد َمت له �أكرث مما
قد َمت له ،هل َّ
قدمَ لها وماذا َّ
رغم انغالقتها ،ماذا َّ
قد ُ
�سالح �أنث ِوي ا�ستخد َمت،
مت �أنا ليتز َّوجها ،الكثري من اللحم؟!� ،أي
َّ
ٍ
جدد كعادته مع ال�سيارات واملوبايالتَّ ،
هل َّ
مل
أراد �أن ُي ِّ
مل ج�سدِ ي و� َ
هذا ا ُحل�ضن وهذه الغمرة ،م ّلنِي َ
وباع كل �شيء؟!
وهو
الوغد ،الوغد ابن الكالب ،ال الكالب و ِف َّية،
ُ
الكالب حتب ال َعظمَ ،
ِّ
� َ
والتدن
كالب لع َّل َمته الوفاء ،لقد تع َّلم الغدر
أكل حلمِي ..لو كان ابنَ
ٍ
رون معه يف جل�ساتهم ،يتباهون ب�صيد
من �أقرانه الذين كانوا يت�سا َم َ
إثارة هو من
الن�ساء ،كل واح ٍد ومغامراته وحكايات �صيده ،والأعلى � َ
الفري�سة ،لقد حكى يل
يكون لديه م�ستوى �أعلى من الو�صول جل�سد
َ
ً
ُ
غا�ضبة ،مل �أع َلم �أنه �سي�أتي يوم ويكون
وكنت
يدور بينهم،
مر ًة ما ُ
ّ
خدرين بهذا ال�شكل طي َل َة
كلمة «�رشع اهلل» ،ملاذا َّ
علي حتت م ِّربر َ
الدور َّ
ُ
ق�ضيت �أيامي يف طاعته ونفي ذاتي ،لأجل �أنه ُيطعِمني
عمري ،ملاذا
ٌ
ُ
وواجبات ثم يتم نكرانها وتكرار
حقوق
وي�أويني� ،أهذا هو الزواج؟
التج ِربة مع �أخرى حتت �شعار كلمة «�رشع اهلل».


�سكون بيدها،
فتحت عيناها ،وجدت �أ ّمها تبكيها� ،إخوتها حولها ُي
َ
َ
وهي ت ُقول :ط َّلقوين منه،
�صغريتها ِ
حتت�ضنها ،فتُدير وجهها وتبكي َ
لأنني ال �أ�ضمن ر ّد فعلي بعد فع َلته ،فال �أحد ي�سمع.
أمرر �أيامه ب�سال ٍم دون �أن �أخونه مع �آخر
فت� ُرصخ :ال � َ
أ�ضمن �أن � ِّ
علي ب�شد ٍة
و�أُذِيقه من نف�س الك�أ�س ،ط ّلقوين منه لأن هناك جرائم تلح َّ
يرد .
لأرتكبها ،فال �أحد ُ
آمال كاذبة ب�أن
من وقتها وهي تنحف ،وك�أنها كانت حم�ش ّو ًة ب� ٍ
هذا كابو�س �أو مق َلب �ساخِ ر ،ا�ستغ َّلت �آخر حركة لأ�صابعها قبل �أن
ت َُ�شل وكت َبت �آخر كلم ٍة على ح�سابها الفي�سبوكي «هذا العامل مق َلب
كبري ،ومل ي ُعد به خري ،وعبارات التفا�ؤل التي كنت �أ�صوغها كل ليل ٍة
كانت هراء ،واخل ُري يف هذه الدنيا هراء ،واملبادئ والق َيم هَ واء ،والأ�رسة
َّ
�سة،
واحلياة املثال ّية هرتقات �إعالنات ،الأٌ�رسة
تتحطم لأجل اهتزاز الأً ِ ّ
ي�سمونه �رشع اهلل ،و�أنا �أتال�شى ومل ي ُعد بي ذرة
وقهر الن�ساء بالن�ساء ُّ
طاق ٍة لتح ّمل املزيد من ُقبح هذا العامل»
�شدت الغطاء وخ َّب�أَت ر� َأ�سها و�أخذت تبكي...
ثم َّ
راقدة مري�ضة ،ال ي�أتي ليطمئِن عليها �إال �ساعات
وهي َ
مرت �أ�سابيع َ
نومها ،ال يجر�ؤ على االقرتاب منها ،يت َِّ�صل من بعي ٍد ليطمئن ،و�أهلها
يجي ُبون على َ
م�ض�ض :مل ت�ستيقِظ من النوم ...اكت�شفوا �أنها ُ�ش َّلت،
وحزنا على ابنتهما ،طالبوه بطالقها َ
فرف�ض،
ازدادوا حن ًقا وغ�ضبا ُ
حت�سنها لأخذِ ها ملركز
فمن ُعوه من ر�ؤيتها ور�ؤية ابنتهما ،حمل ُهم عدم ُّ
تخرج منه على قدميها.
ت�أهِ يل نف�سي ،مل ُ


أراحها ُ
روحها َق ًبل،
املوت وجاء يت�س َّلم
َ
ج�سدها ،فقد ت�س َّلم َ
�أخ ًريا � َ
�صد َقت فيها �أنهُ وغد وفع َلها وتز َّو َج ،كل ذلك ال�رصاخ
يف اللحظة التي َّ
�صد َقت ماتَت.
لأنها فقط كانت تتخ َّيل ،فلما َّ

ل





َّ
ّ
َ
اإليماءة المشف َرة
“كالرهبان اخرتعوا فن
ّ
حىت ال يتكلموا ،ويفهم العامة ما بطنوا بوضوح“
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رقصة عدم االكتراث
فوجدت ُغ ً
أنت ُت َ
َ
رفة ممتل ًِئة باملراياَ � ،
يطك من ُك ِّل
الباب
َ
فتح َت َ
وجل�ست ُتادثك ،ت�أنَ�س َ
َ
َ
بك ،ت�سمع
فظننت �أنك كل النا�س
اجتاه،
�صفارة �سيارة ،ف�إذا بها عربة جتمع املجانِني ا�ستد َّلت َ
عليك وخرج منها
َ
بيا�ض رمادي �أ�سموه
من لثم ج�سدك وجمع
مراياك معك ،و�أل َقى بك يف ٍ
«�شيزوفرينيا حادة» ..هذا ما حدث معي.
النزالء هنا كلهم م�ساطيل ،حمرتِفون يف ر�سم الألغاز التي ُيل ُقونَها
ً
م�سطول،
على العابرين والز َّوار ،فال �أحد ي�ستطيع ر�سم لغ ٍز �إال �إذا كان
ترجمته �إال �إذا كان به �شيء من ال�سطل ،الالوعي ،ال
ولن ي�ستطيع �أحد
َ
قف�صي �أُترجِ م ..قالوا �أنني ُجننت ،لكن �أنا �أعتقِد
ب�أ�س �س�أب َقى فقط يف ِ
�أنهم جميعا املجانني؛ لأنهم جميعا ُيرثثرون و�أنا الوحيد الذي �أت َقن ُل َغة
أترك جل�سدي حر َّي َة التعبِري حتى �أ�صبح ُم ً
رتفا يف ُلغته،
ال�صمت ،لأين � ُ
� َّ
أحتكم مبفرداته مبهار ٍة� ..أما هم فيكذبون به طوال الوقت ،وبا�ستطاعتي
الرجل الذي �أمامي يف الق َف�ص جمنون مثلي ،لكنه
اكت�شاف ذلك ،فهذا ُ
� َ
ال�سيطرة على العامل ،لذلك
أكث عقالن َّي ًة من طبيبه املعالِج ،وي�ستطيع
َ
هو هنا.


(رجب) ب َفمه الكبري الذي ينتقِل يف وجهه من ناحي ٍة
�إنه عم َ
دورا ٍن زائِغ يف العينني ،مرت ِّبعا على
لأُخرى يف ثوا ٍن ت�صاحبها حركة َ
امل�صحة:
ُكر�سي خ�شبِي يف زنزان ٍة فرد ّية ،يقذِ ف احلِكم على ُزوار
ّ
هيييييييييه ُدنيا...
ب�صوت غري م�سمو ٍع -يف عقله :-ماذا فع َلت به
ليت�سا َءل العا ِبر من ُهم
ٍ
الدنيا ياترى؟
(رجب) وك�أنَّه قد �سمِع هم�س ال�صوت الغري م�سموع:
ف ُريد عم َ
للدنيا ال يفهمها ،الدنيا تراقِ�صك ،واعي ،طب خليك واعي يا
الواعي ُ
حِ دِ ق� ،ستتوهك ومت ّوهك ،و�أنت تظن �أنك الفاهم العارف العمِيق الذي
ال ت�سهل ه ِزميته.
للدنيا ويقِف
فت�أتي للعا ِبر �صورا ذهن ّية ُيراجع فيها انتباهاته ُ
(رجب) ،دون �أن ُيعطي �إ�شار ًة ب�أنه ي�سمعه،
لي�سمع بق َّية حديث العم َ
َ
فتجِ د �أكرث من عاب ٍر زائر يقِف �أمام الزنزانة َ
م�صطنعا عدم االكرتاث
(رجب) ،رغم �أن كل جوارحه معه ،فتجد العابرين وبع�ض
مبا يقول َ
التحدث يف الهواتف املحمولة،
امل�صحة وقد وقفوا م�صطنع َني
ز َّوار
ُّ
َّ
جلو�سا مع جريدة تخ ِّبئ وجوه يقظتهم حلديث عم
�أو االنتظار
ً
َ
ُ
بحة
فزعت من
(رجب) ...و�أنا �أرقبهم و�أراقبه،
�رصخته� ،رصخة بها َّ
َ
ون يف ا�صطناع عدم االكرتاث.
وح� َرشجة� :أيها الفا�ش ُل َ
ون يف
في�ستغرقون يف تعزيز قواهم ال�سمع َّية الواع َية له،
م�ستمر َ
ُّ
(رجب) و ُيتابع �رصاخه ي�صاحبه
عدم �إظهار ذلك ...في�ستطرد العم َ
اعوجاج فمه :الالمكرتِث التائِه احلقيقي لي�س بينكم يا �شو ّية ُدهُ ّلت،


�سي�أتي عليكم ذات يقظ ٍة كيقظتكم هذه ،و و وُ - ...ي ِّ
قطع يف الواءات
ويكررها -ويط َعنكم يف قلب قلبكم ،فيق ِّلب �أحوالكم وال ُي َ
عاقب ،ولن
ِّ
فاقد حقيقي لوعيِهَ ،
نف�سك مفتَّح يا ولد
يعاقب ،لأنه ٌ
وانت عامل َ
وال�شوف عامِيك عن لوع الدنيا ،الوعي نقمة عليك.
ً
عب�س َّ
ورق�صا،
�ضحكا مد ِّويا ثم ت�صفِي ًقا
عبو�سه
وتول ،وتلى
ً
َ
ثم َ
كان ير ُق�ص وهو يهز �أكتافه ،تاله �صوت منخف�ض وهو يقول :الدنيا
ُ
اغت�صبتكم جمي ًعا يا م�ساكني ،ف�أنا �أرى كل ما يدور ب�أذهانِكم الآن،
َ
رق�صة عدم االكرتاث هذه
لذا قوموا وال تبالوا ،ف�إن رق�صتُم معي
�ستنجون ،واهلل لتنجون ،فقط هزُّ وا � َ
أكتافكم ،هيا ،هيا يا رجل ،هيا يا
من تلب�س نظار ًة هُ ناك ،هيا يا �ست ياللي ما�سكة َ�س َبت عي�ش ،عِي�شي
ّ
الدنيا
وبطلي ُ�سبات ،لنتح َّول جمي ًعا لالمكرتثِني حقيقيني ولرن ُف َ�س ُ
ا ُحلبلى لنا ب�أجنة عناء يف بطنهاُ ،ن ِه�ض نواياها الواعرة ،هو انتوا م�ش
ياما رق�صتوا على ال�سالمل ،وانتِ يا ولية ما انت ياما رق�صتِي لراجل
هي هز الأكتاف
ُدون ،ارق�صوا فالرق�صة ّ
املف�ضلة لعدم االكرتاث َ
للأعلى ،هيا ،هيا...
يت�ساءلونَ ،
كيف قر�أ
�شخ�صت �أب�صا ُرهم
ينظرون �إليه وقد
كانوا
َ
َ
َ
حدد خرائط تفكريهم
أفكارهم ويرد على �أ�سئلتهم الغري م�سموعة ،و ُي ِّ
� َ
ويتجاوب معها ،عندما مل يجدوا � ً
إجابة ،قرروا اال�ستجابة .
ويجوبها
َ
و�ضعت العجو ُز ال�س َبت جان ًبا ،ورف َعت يداها �أمام زنزانته و� َ
أخذت
ُ
الرجل قارئ اجلريدة من
وي�سارا ها ّز ًة �أكتافها ،وقام
ت ُلوح بها ميينا
ً
و�ضع
مقعده وهزَّ م� ِّؤخرته للأعلى وللأ�سفل ،ال�شاب �صاحب املحمول َ
حمموله يف جيبِه و� َ
مكرتث مبن يت َِّ�صل.
أخذ يهتز مع اهتزازات هاتِفه غري
ٍ


قال الرجل ذو اجلريدة :الفرق بني العاقِل واملجنون �أن املجنون ال
َّ
الرجل لي�س مبجنون ،و�أنا �أُق�سِ م
ي�ستطيع �أن
يتحكم يف انفعاالته ،هذا ُ
�صنف يتعاطى؟
بذلك� ،أي
ٍ
ال�شاب :ال يهمني هل هو جمنون �أم ال ،لكنني �سعيد مبجاراته،
ر َّد
ُ
�أي تغيري ذو فائدة ،يو َّرث وي�صبِح عاد ًة ،لذا �س�أر ُق�ص ها ّزا �أكتايف
مثله كل يو ٍم كنو ٍع من الريا�ضة النف�س ّية� ،أريد اعتناق هذا ال�شعور،
َ
رق�صة الالمكرتِث ت�صنَع تغي ًريا جذر ًيا ملا
وهذا الرتنُّح� ...أ�ش ُعر �أن
كنت عليه ،وهذا هو حممويل اللعني الذي ال ُ
ُ
الدق على طبول
يكف عن َّ
أ�ضحك.
راحتي� ،أك�رسه و�أنا �أر ُق�ص و� َ
(رجب) ير ُق�ص وهو ينادي :الدنيا ّ
بكل ما فيها ل ُب�ؤة �رشِ�سة،
عم َ
كلما � ُ
أ�شعرتوها ب�أنها ت�ستطِ يع افرتا�سكم� ،ست�ستطيعُ ،
جامو�سا
ل�ست
ً
ً
أخرج ُعلبة علك
بر ًّيا يا دنيا يا لب�ؤة ،لن يقِف �شعري
ارجتافا منكِ  ،ثم � َ
أخذ مي�ضغ ً
علكة وراء �أخرى وهو يلعب ِّ
و� َ
بكل مالمِح وجهه ،وك�أنه
يق�صد جعل مالحمه تر ُق�ص بالعلك ،ويقول :ال �أخافك.
ِ
تطرق َ
متحديا
بع�ضها وك�أنه ي�ش ُعر بالربد ،فيخلع مال ِب�سه
ِّ
�أ�سنانُه ُ
هذا ال�شعور ،وي�ستط ِرد� :س�أزيل كل �شعرة ِّ
تفكر يف االنت�صاب ً
خوفا
َ
املم�ضوغة من فمه ،ويل�صقها على ذراعه
�أو قل ًقا ،ثم يتناول العلكة
عاك�س فيت� َّأل وي� ُرصخ ويقول :لن ينت�صب
وي�سحبها ب�شدة يف االجتاه ا ُمل ِ
�شعر ج�سدي ً
خوفا من �شيء ،وال�شعر اللي ّ
يعظم اخلوف �أ�شيله� ،أنا
ٌ
حي ،واللي ميوت
فحل عاري ال يهاب ال�ضواري ،اللي يخاف ميوت ،و�أنا ّ
خايف يبقا عا�ش ُعمر زايِف ،فم َِّم تخافون؟


حر�ضهم
ويقذِ ف لهم بالعلك املم�ضوغ ل ُيزيلوا �شعر �أج�سادهم و ُي ِّ
�شعر �أج�سادهم ،وجدوا �أما َمهم
على ذلك ،فلما انتبهوا �أنهم ُي َ
زيلون َ
امل�صحة يفتح لهم �أعناق املالب�س البي�ضاء ،مت�أهِّ ب َني ل�صيدهم
فريق من
َّ
وو�ضع ال�شاب �صاحب املحمول
أقفا�ص االكرتَاث،
وو�ضعهم جمي ًعا يف � ِ
َ
ُ
ا�ستطعت فعله
وي�ضحك يل ،كل ما
معي يف نف�س القف�ص ،يهزّ �أكتافه
َ
بعيدا عنه.
هو الإ�شاحة بوجهي ً

ل
َ
َ
حدث فيها،
�سريغب يف تطبيق ما
غال ًبا من �سيقر�أ هذه الق�صة
َ
�سيحدث لك ذلك الأمر الذي م َل َ
مبجرد �أنك
لت
وغال ًبا
ُ
الرك�ض خلفه َّ
قر َ
رت �أن ال تكرتِث له ،ت� َّأكد قبل قراءتها من رغباتك.
َّ

ل





ُ
َ
َ
إنها لعنة تلك الدعوة..
َّ
َّ
َّ
عينك زي ما انيت مدوخاني “
“ربنا
ِ
يوعدك ِببنت تدو ِخك وتطلع ِ

َ
َ
ً
ُّ
ُ
الدبة اليت قتلت ابنها لم تقتله عنفا ،بل قتلته دالل.
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ُ
الدالل احتالل
(فريدة) ال�صغرية على يد �أ ّمها ُق ً
ومل�ص ًقا �صغريا على
بلة
طب َعت
َ
َ
قلب � َ
تر�ضى عنها ،ثم نا َمت،
أخ�ض كما تفعل معها ا ُملع ِّلمة عندما َ
�شكل ٍ
(�سحر)  -الأم -مل تهد�أ ،ف ِر َ�سالة الوات�س �آب �أ�شع َلت فتيل ُبركان،
لكن َ
كل ما عليها هو �أن ت�ص َفع هذه ال�صغ َرية غدا ،لأن نف�س املع ِّلمة �أخ َربتها
تتجاوب يف الدر�س .
�أن ال�صغرية ال
َ
جل�ست على املقعد تتغ َّوطُ ،
تنظر ملل�صق يدها،
دخ َلت
ُ
�سحر اخلالءَ ،
الدرجة عليها �أن تت�آمر مع َ
العال على �صفع ال�صغرية؟
تبكِ ي� ،ألهذه
َ
�أيجِ ب �أن �أ�صفعها بل�ساين و�صوتي و�أهد فيها ذلك احلب لتعمل يل
نظرت لقدميها� ..أيجِ ب تفعيل «�شب�شب الأُم» هذا
ح�سابا وال
ِ
ت�ستهت؟ َ
الذي مل ت�ستخدِ مه �أ ِّمي معِي قط! َّ
تذك َرت �أمها ،فوق َفت على املغ�سلة
تغ�سِ ل يدها وتغ�سِ ل قل َبها من ذنب تعذيبها لوالدتها يف مراهقتها ،كم
كانت ُمتخاذ ً
ِلة ومد َّل ًلة لأن والدتها مل تكن ت�ص َفعها ،كانت تُق ِّبلها
تعمل لأ ِّمها �أي
و�صوت طقط َقة ال ُقبلة ي�سمعه َمن خارج البيت ،كانت ال َ


املجتمع
أقرب ت�صا ُدم لها مع
َ
ح�ساب� ..أرهَ َقتها ج�سد ًّيا وروحِ ًّيا ،ويف � َ
كانت ت�صطدِ م وتكتئِب ،مل ُ
تكن بتلك الق َّوة التي ُت ّكنها من مواجهة
منك�سة ،ال جتِد يف النهاية ح�ضنًا يحتويها ،لأنها
هذا العامل� ..ضعيفة
ِ
تع َلم �أن �أي حزن ت�شكِ يه لأمها �ست�شعره عنها م�رضو ًبا يف ع�رشة،
وجدت ًّ
حل مل�شكل ٍة لن
بالإ�ضافة اىل �أن �أمها ال تبحث عن
ٍ
حلول ،و�إن َ
دائما لي�س �صائِبا ..هي
ت�أخذه َ
(�سحر) على َ
حممل اجلد ،لأن كالم �أمها ً
هي فقط .
ف َقط ال�صواب ،وهي ف َقط من ت� ُأخذ القرارَ ،
(�سحر) فج�أ ًة �أنها تتح َّول لأمها ،تنطِ ق
وبعد الأمومة اكت�ش َفت
ُ
نف�س ا ُجل َمل بنف�س الطريقة ،ف�أ ّمها كانت تعك�س الكالم« :الأكل
(�سحر)
ُكلي»« ،بالبطان ّية اتغطي»« ،ال�شباك افتحي»
َ
فوجدت َ
(�سحر)
نف�سها ذات يو ٍم تط ُلب من
َ
(فريدة) �أن« :ال�شوربة ا�رشبي» ثم � ّأن َ
َ
مل ُ
أ�صبحت تعمل املحا�شي ب�أنواعها
تكن يو ًما ُتب املح�شي ..فج�أ ًة � َ
أ�صبحت ّ
تلف ح َّل َة
التي كانت ال ت� ُأكل منها �سوى ورق العنب ،فج�أ ًة � َ
املح�شي ب�رسع ٍة ك�أُ ّمها ،ثم ذلك البطن البارِز الذي طاملا كانت َ
ت�سخر
اله�شة التي حتمِل َ
من �أ ّمها لأنه موجود ،نف�س العِظام َّ
متهدلة
ع�ضلت ِّ
و�سِ منة ...كل تلك التفا�صيل بد�أَت ت� ُأخذ جمراها� ،إنها تتَح َّول لأ ِّمها
(فريدة) ...ا ُحلب،
أي�ضا يف طريقة تربيتها لِـ
يف ال�شكل وال�س ُلوك ،و� ً
َ
الدالل ،االحتواء ،احل�ضن الذي يغمر يف الليل والنهار ...والنتيجة،
َ
(فريدة) ال ت ِّ
ُركز معها وال مع ا ُملع ِّلماتُ ،تا ِول �إفناء �أ ّمها ،واملعلمة،
َ
(�سحر) بحركات
(فريدة) حتا ِول ا�ستقطاب
جتمع...
َ
َ
وقري ًبا ا ُمل َ


ّ
َ
وتظل ال�صغري ُة م�سيطِ ر ًة ،ت�ستح ِوذ على
فتخ�ضع لها
ال�ضعف الطفويل،
ب�شكل كامِل.
�أ ّمها
ٍ
القدر الذي تورثه اجلدات عندما ِّ
فتدعو ل ُه ّن
�إنه َ
تعذب ُهن بناتهن ُ
«ربنا يوعدِ ك ببنت تد َّوخِ ك وتط َّلع عينك زي ما انتي مد َّوخاين»،
الدعوة ُم�ستجا َبة ومف َّع َلة متاما� ،سواء ّ
عذبتِ �أمكِ �أم ال ..فهو ثمن
هذه
َ
�ستَدفعِينه �إذا ا�ست�سلمتِ حلنانك وان�سبتِ وجعلتِه يتد َّفق ،مل تكن
(�سحر) تع َلم �أن هذه الأمومة �شعور غرائزي له مت َعة ،هي تع َلم ج ِّي ًدا
َ
يكون لها �صمام ت�ستطيع �أن تُغلِقه ب�إحكا ٍم وقتَما
�أن كل ا ُملتَع ينبغي �أن َ
ت�شاءُ ،متعتها �إظهار كل هذا الكم من احلب واحلنان ،ولكن الكمال يف
م�سموح به يف عامل ٍ قبيح ،ف�صغار الطيور ال تتع َّلم الط َريان
هكذا �أمور غري
ٍ
َ
وقذفت بال�صغار من �أعلى،
�إال �إذا قت َلت �أُ ّمهاتُها �شعور الأمومة داخلها
�صمت فال تُظ ِهر لذلك ال�صغري �أنها خا ِئ َفة �أو مرت ِّددة،
عليها �أن تت� َّأل يف
ٍ
عليها �إبراز ذلك اجلانب القوي من �أنثى الدب وهي غا�ضبة ،وذلك
ال�شجرة
اجلانِب املجنون من الغورِيال وهي تقذِ ف ب�صغريها من �أعلى
َ
(�سحر) القو َّية التي
ليلتقِط جذوع ال�شجرة الأخرى ،عليها �أن تكون َ
ال تنج ِرف لأموم ٍة مذ ُمو َم ٍة ال ت�صنع �إال �شخ�ص َّية خا ِئ َبةَّ ،
ه�شة ،غري
لل�صدمات ،هكذا كانت ت ِّ
وقر َرت التغيري ،والتغيري
مقاومة
َ
ُفكر َّ
أثمان �ست َ
ُدفع جراء
الداخلي لي�س بالأمر ال�سهل على الإطالق ،فهناك � ٌ
وهي فِعل ًّيا كانَت تُدرِك ذلك .
هذه َ
املقاومةَ ،


(�سحر) يف
عادت
َ
اليوم َ
(فريدة) من املدر�سة تنتظِ ر �أن تُ�ساعدها َ
ً
تقطيبة ما على وجه �أ ّمها ،فرت َّد َدت يف
وجدت
تبديل مالب�سها ،لكنَّها َ
امل�ساعدةً ،
حتت�ضن �أمها ،ثم تبت�سِ م ،فلم
طلب
وبدل من ذلك اقرت َبت ِ
َ
فزادت من ا ُجلرعة
جتِد من �أ ّمها �أي رد فعل ،مازا َلت التقطي َبة م�سيطِ رةَ ،
و� َ
أخذت تُق ِّبل �أمها وتتد َّلل عليها...
(�سحر) ب�رصام ٍةُ � :
غيي هُ دومك.
َ
أدخلي َّ
اجلديدة ،لكنها مل متل التد ُّلل،
لهجة �أ ّمها
َ
ا�ستغر َبت ال�صغري ُة من َ
مقاومتي.
ف�سوف تلني الآن بالت�أكيد� ،أنا �أع َلم �أنَّها لن ت�ستطيع َ
نف :م�ش قلتِلك ُ
ادخلِي
كر َرت الط َلب ب ُع ٍ
بق َيت َ
(�سحر) �صامتَةَّ ،
ثم َّ
مرة؟
َّ
غيي هدومك ،الكالم الزم يتعاد مية ّ
َ
(�سحر)
(فريدة)
دخ َلت
َ
الغرفة متد ِّلية الوجه وك�أنها انطف�أتَ ،
يدها
ت�ش ُعر بذلك وتت� َّأل ،لكنها مل تُرد �إظهار ذلك ...غ�س َلت ال�صغري ُة َ
وهي ُ
تنظر لأ ّمها بده�ش ٍة :ماما �أطعمِيني .
َّ
وا�ستعدت لتناول الطعام َ
  ُكلي لوحدك.
بعرف �آكل ،وم�ش بحب الأكل ده.
  م�ش َ
  لو مكلتي�ش و�شِ يلت الأكل م�ش هحط �أكل تاين ،وه�سيبِك
جعانة.
  حرام عليكي� ،أنا عملت فيكي �إيه ،بتعامليني كده ليه؟


فتحت جهاز الأيباد و� َ
أخذت
ثم غ�ض َبت ودخ َلت ُغرفتها تبكيَ ...
غ�ضب �شديدَ � ،
أخذت منها اجلهاز وقا َلت:
(�سحر) يف
تت�ص َّفح ،دخ َلت َ
ٍ
وده كمان هيتمنِع ،طول ما انتي بتقوليلي لأ.
(فريدة) ابنة ال�ساد�سة
ومبنتهى احل� َرسة وال َقهر وا ُخلذالن �شعرت
َ
جدا �س ِّيئة ،لكنها ال ت�ستطيع التعبري عنها ..فذه َبت
�أنَّها يف حالة ّ
وجل�ست على املائدة و� َ
ب�شكل مت َق ِّطع
أخذت ت�أكل
بخطوات متباطِ ئة،
ٍ
ٍ
َ
َ
اللقمة ب�صعوب ٍة ،وتبتلِع معها ذلك
و(�سحر) تُراقب وتبتلِع
ومنكِ �رس،
َ
اجلانب الغرائزي من �أمومتها .

ل





َ
يعتقد أن األطباق الفارغة إنجازات .
وهناك من
ِ
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األطباق الفارغة
بيت جلِيدي يف القارة
بيت يخ ُلو من امر�أ ٍة تُعادل احلياة يف ٍ
احليا ُة يف ٍ
ال ُقطبية ..بهذه ا ُجلملة بد�أ ال�شيف (خالِد) حديثه مع زميله يف املطبخ،
َ
دائما برغم انغمارهما يف العمل،
ف ُهما
يتبادلن الأحاديث �أثنا َء الطهي ً
ب�شكل �رسيع ،ن�صف الكالم ت�أكله �أ�صوات
تدور الأحاديث بينهما
ٍ
قرقعات القدور والأطباق ..فريفع �صديقه �صوتَه ً
َ
كنت
قائل� :إذا
بالتجمد ف�أنا �أ�شعر �أنني �أعي�ش على ّ
زوجتي
ت�ش ُعر
خط اال�ستواء مع َ
ُّ
احلارِقة احلا ّرة التي ال تكف عن ال�رصاخ.
َ
َ
يجعلك تن�ضج
�ضحك ال�شيف (خالد) :جميل خط اال�ستواء،
ن�ضجت هذه البطاطا ،هيا ارفعها من على النار ،يرفع
�رسي ًعا كما
َ
ال�شيف (علي) البطاطا وي�ضعها يف م�صفا ٍة تربد ،ثم ُيتا ِبع (خالِد)
ب�صدق ،ف ُمنذ وفاة زوجتي وتركها لـ (هاين) و�أنا
أحدثك
حديثه� :أنا � ِّ
ٍ
أنت تع َلم �أن (هاين) لي�س ً
ُمت َعب ،و� َ
طفل عاديا ،العنايه به تتط َّلب الكثري


من ا ُجلهد والوقت� ،أبذل جهدا كب ًريا يف زياراته الأ�سبوعية للجل�سات
هدا �آخر يف فهمه وفهم متط ّلباته ،والكثري من العناء يف
وج ً
العالجيةُ ،
رعايته بد ِن ًّيا ونف�سِ ًّيا ،الأمر ُمرهِ ق وفوق االحتمال ،لكنّه يبقى ولدِ ي
وعلي حت ُّمل كل ذلك..
َّ
قاط َعه زميله� :أين ترتكه يف فرتة عملك؟
�ساعات فقط ،وال �أ�ستطيع َ
تركه
 مع �أختي ،لكنها ب�ضع
ٍ
عندها �أكرث من ذلك ،فلديها �أطفال وبيت وال �أحب �أن �أثقِل
عليها .
حل َ
 � ًإذا ال ّ
لك �إال �أن تتز َّوج يا (خالِد).
 ولنفرتِ�ض �أين وافقتُك ،من هي املر�أة التي �ستق َبل بالزواج من
طفل � َ
ا�ستدان ولديه ٌ
أبكم،
رجل ال مير ال�شهر عليه �إال وقد
َ
ٍ
فزوجتي الراح َلة مازالت يف قلبي ..لن
بالإ�ضافة لكل هذا
َ
ُ�صدق �إذا �أخربتُك ب�أنها تزورين يو ًما بعد يوم يف �أحالمي،
ت ِّ
حتى طيفها ال يفارقني ،وال ُ
تو�صيتي بابننا.
تكف عن ِ
أعانك ا ُ
 � َ
هلل يا �صديقيَ ،دعني �أقوم ببق َّية العمل ،واذهب � َ
أنت
الآن لتُو ِّقع ان�رصاف ،قد يكون ولدك بحاجتك.
ود َ
لك هذا اجلميل يا �صديقي.
�شكرا يا (علي) ،مر ُد ٌ
 ً


لت�صل به
راك�ضا نحو و�سي َلة
غادر (خالِد)
ً
موا�صالت ي�ستقِلها ِ
ٍ
لبيت �أخته ،فيقفِز مِنها كالعادة اله ًثا ،ي�صعد الطابق اخلام�س ،ليجِ د
دموعه ومل ي�س�أله ما بك،
ابنه واق ًفا ينتظره على الدرج باك ًياَ ،
م�سح َ
فبالطبع لن ُيجيب ،دخل و�س�أل �أختَه.. .
حاولت َ
ُ
معرفة ال�سبب فلم �أُفلِح يا
  لقد بكى بدون �سبب،
�أخي.
وظل (هاين) يبكي ب�صمت( ،علي) ُ
� َ
وغادر َّ
ينظر ويت� َّأل ،رمبا احلل
أخذه
َ
يحدث ،وكيف عليه التعا ُمل
هو الذهاب به جلل�سة عالج ّية لفهم ما ُ
�سعيدا مبت�سِ ما ،وك�أن هذا
خرج من عند الطبيب املعالِج
معه ،ثم
ً
َ
�سحره ،و(علي) مت َع ِّجب من انقالب مزاج ولده مائة وثمانون
الطبيب َ
درجة ،لكن ال ب�أ�س فبع�ض �أ�رسار التعا ُمل مع ولده قد اكت�س َبها ،وهذا
َ
�سعيدين ،م�ستقبال
جعله �أكرث ثقة و�أكرث �سعادة و�أمال ،عادا للمنزل
َ
ً
اجتماعا عائل ًيا يف منزلِه
قر َرت عمل
ً
ات�صال هاتفيا من �أُخته التي َّ
َ
وكيف ميكنهم التعا ُمل مع هكذا طارئ..
الليلة ،لدرا�سة و�ضع ابنه،
رح َب (علي) وقامَ ي�ستعِد لكنه مل ُيخربها �أنه َ
امتلك بع�ض املفاتيح ،رمبا
َّ
هناك �شيء يف نف�سهَ ،
دخل مطبخه و� َ
أخذ ي�ستعِد ال�ستقبال العائلة
حم�رضا َ
بع�ض الأطباق� ،أنهى الطهو وغرف ل�صغريِه يف طبقِه ،فكان
�سعد (علي) بذلك لأن ابنه من النوع
ال�صغ ُري ُينهي ما بطبقه كلهَ ،
الذي كان ُي ِّ
َ
وتركه ينام.
عذبه يف م�أكله وم�رشبه،


يف امل�ساء جاءت العائلة ،الع ّمة واخلالة وزوجات �أخويه و�أخويه،
َ
ٌ
�ضحك وب�سمات ،ف�أخذ
احلديث معه عن ما مرت عليه �أيامهم،
ّلطفوا
يتباهَ ى �أمام ن�ساء العائلة عن مهارته وقيامه بكل املهام و�أ�صعبها دون
حاجة لأنثى ،على عك�س ما كان ُيخرب به رفيق عمله ،و�أخذ احلديث
ظن �أنه َّ
متكنَ من ال�سيطرة على �صغريِه (هاين)
م�سار َفرد الع�ضالت ،لقد َّ
َ
بعد �أن �أعطاه الطبيب املعالِج بع�ض املفاتيح ..قاط َعته �أختُهَّ :
تذكر �أننا
هنا لأجل عجزك عن تل ِب َية طلبات ابنك ،نُريد ّ
حل.
َ
َّ
َ
اغتاظ ور َّد :ح َل ُ
وانفكت
ت�ص،
لت
امل�شكلة اليوم وعاجلتُه عند ُم ّ
العقدة وال �شيء يعوق بعد الآن ،حتاو ِل َني دائما �إلقاء ال�ضوء على �صغائِر
اعرتف اعرتيف ،ف�أنا �أعرفكِ منذ
يف حياتي حتى ال تظهر ثغائر حياتكِ ،
ً
ابت�سامة ت ِّ
ُرطب جفاء اللهجة .
أردف بعد حديثه
ز َمن ،ثم � َ
� َ
مزاحا باطنه
أخذت �أختُه حدي َثه على حممل اجلد ،ظنَّت �أنه ميزَ ح ً
غري ظاهره ،وخا�صة �أن زوجها ي�ستمِع ،فكانت اجلل�سة كلها عبارة عن
وانتهت بحديث
مناورات بينها وبني �أخيها حول �أهمية دور الن�ساء،
َ
َ
(علي) �أنه كفاء ًة حتى يف الطهي الذي هو يف الأ�سا�س من مهام الإناث
عرب التاريخ ،وعن مدى ان�سجام ابنه بطعامه الذي يطهوه له و�أنه
ُيف ِرغ طبقه كل يو ٍم متاما ،فج�أ ًة اجتهت �أنظا ُر اجلميع نحو ابنه (هاين)
وهو قادم ُ
يرك�ض ،يحاول احلديث لهم وال يفلِح ،حالته كانت على


غري ما يرام ،اقرتب منه والده يحاول فهمه م�ستخدِ ما بع�ض املفاتيح
يفهم ،اقرت َبت ع ّمتُه ،فلم
التي �أعطاها له الطبيب املخت�ص ،لكنه مل َ
وو�ضع فيه الطعام ،الطعام
تفهم ،فدخل ال�صغري املط َبخ و�أح� َرض طبقا َ
َ
كان بنف�س املقدار الذي ي�ضعه له والده يف ّ
العم ُة
كل مرة ،فهمت ّ
ون�ساء العائلة �أنه يريد تو�صيل ر�سالة ما ،بينما فهم والده ورجال
العائلة �أنه جائِع� ،أكل ال�صغ ُري حتى انتهى الطبق متاما ،و� َ
يتناول
أخذ َ
ب�ضع �أرزات متبعرثات على جوانب الطبق ،ظن والده ورجال العائلة �أن
جمددا
الطعام كان لذيذا و�أنه الآن يف متام ال�شبع ،ف�أخذ والده
يتحدث َّ
َّ
للحد الذي َ
مي�سح طبقه بلعابه،
عن مهارته يف �صنع الطعام ّ
جعل ابنه َ
وا�ستمر يف ذلك متفاخرا ،فهمت ن�سا ُء العائلة �أن ال�صغري ما زال جائ ًعا
َّ
َ
َ
فانهال عليه ،و� َ
أخذ
وغرفت له املزيد
ويريد املزيد ،قا َمت �إحداهُ ن
ويتعجب .
ي� ُأكل والأب يرقب
َّ
قالت الع ّم ُة :الآن ف ِه ُ
مت ما يريد ال�صغري �إخبارنا بهَ � ،
ُقدم له
أنت ت ِّ
قاوم ،لكنه يظل
مر ًة واحدة وتظن �أنه �شبع لأن طعامك ال ُي َ
الطعام ّ
أنت ُ
جائ ًعا ويريد املزيد وال يع ِرف كيف ُيخربك ،ف� َ
تظ ّن دائما �أن هذه
الكم يا عزيزي.
الكمية كافية ،الكيف ال ُيبطِ ل ّ
قام ال�صغ ُري مه ِّل ًل على كالم ع ّمته وك�أنه �أخ ًريا مت فهمه ..الع ّم ُة يف
َ
�صمت
ثق ٍة :مهما حاولتُم تهمي�شنا فدورنا �أكرب بكثري من تخ ُّيلكم،


الأب و� َ
أخذ ُيعيد كل املواقف التي تدعم هذا ال�شعور فيما �س َبق،
تذك َر �أن ما قالته ً
وا�ستح� َرض كل الت�صاوير يف عقلِهَّ ،
فعل حقيق ًيا،
�أراد �أن ال يعطي املو�ضوع � ً
أهمية حتى ال ت�شعر �أخته �أنها انت� َرصت
فوجد رئي�س دولته
وفتح التلفاز،
عليه ،فالت َقط جهاز الرميوت
َ
َ
يتحدث مفاخرا ب�إجنازاته ..و�أخذت الع ّم ُة جتمع الأطباق الفارغة...
َّ

ل





شكرًا
للذبابة امللهمة  ،التي جعلتني �أكتب �صفقة مع ذبابة .
لهبة الأم التي انتظرت بع�ض الوقت ،حتى ت�ستطيع هبة الروائية
كتابة هذه الق�ص�ص.
لدار تبارك للن�رش والتوزيع على �إخراج العمل بهذا ال�شكل
الرائع.
لكل الأ�صدقاء واملتابعني على �شبكات التوا�صل الإجتماعي
دعما يف �إجتاه ن�رش الأمل واجلمال
لكل من ّ
قدم ر�أ ًيا �أو ً

و�شكرا كبرية ..
ً
لكل من قر�أ �صفقة مع ُذبابة وهو يفكر �أين هي الذبابة يف كل
ق�صة  ،ميكنك مرا�سلتي و�إخباري عرب

!facebook.com/Hebaeissaaa


عن الكاتبة
هبة عي�سى
فنانة ت�شكيلية وروائية � ،صدر لها � :صفقة مع ذبابة  ،رواية �أزل،
ورواية �شيطالئكية
تقيم معار�ضها الفنية من وحي رواياتها  ،تعمل على ن�رش ر�ؤيتها:
القبح ً
ُ
جمال»
«مازلت �أرى يف ِ
للتوا�صل معها عرب الفي�س بوك من خالل

! facebook.com/Hebaeissaaa



الفهرس
�إهداء 5.............................................................
ق�رص ذيل 9........................................................
للرجال فقط 15....................................................
�صلعا ٌء جمي َلة25....................................................
َ
ُقم للمع ِّلم و ِّف ِه
التبغيل 33.........................................
حمو �أمنية 41.........................................................
ً
�صفقة مع ذبابة 47...........................................
اعقد
ال َ
أريكة 53..........................................................
�أحيانًا يت� َّأخر ُ
املوت يف ا�ستالم اجلثة61...........................
رق�صة عدم االكرتاث71...........................................
ُ
الدالل احتالل 79..................................................
الأطباق الفارغة 87.................................................
الفهر�س 95..........................................................


