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 رواية 

 قولي أحبك

"سنقيم عاصمة للعشاق، فـ بغير 

 حبها ال يكون وسيما" 

 مروة جمال.. منة القاض ي
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 تصميم غالف وداخلي: 

 منة القاض ي.. 

 فريق عمل شخابيط وردية.. 

 "إبداع الحرف، وعشق األبجدية"
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 البداية

في العشق مذاهب, وفي تلك الحكاية نحن نصنع 

 عاصمة.. 

سوي، مختل.  أبطالها بين  

 مستقيم، مذنب. 

 خائن، ومخلص، عاشق، ومعشوق. 

وفي التصنيف هم بشر عاشوا في صراع مع 

 املشاعر ألجل الخلود، ونتيجة الصراع رواية.
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قولي أحبك.    

 ملا ال تقولها أنت. 

فقط احتاج اللفظ من أميرتي، ألكون بين 

 العاشقين أميرا. 
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 ما بعد البداية 

جابة  عن أسللة تخص الخيال كيف نستطيع ال 

 ونحن نعيش الواقع. 

 

 بسم هللا نبدأ الجابة. 

لقد حاولنا الرد على ذلك السؤال، واملحاولة كانت 

 تلك الصفحات. 

 مروة جمال، منة القاض ي. 
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 "1" 

 بسكويت وقطعة الثقيل األسود الشاي من كوب

 على ببطء أناملها مّرت بينما ملل في ابتلعتهما مالح،

  أّمها استأجرته الذي الناعم الثوب جنسي
 
 خصيصا

.الليلة تلك أجل من  

!ستتزوج  

 قّدمت  زكّية، السيدة جارتهم من مكررة بدايات

 تشارك لن بامرأة سيقبل الحال ميسور  عريس لهم

..مملة وديباجات تجميل دون  األثاث، في  
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 ثالث تجهيز راتبه يحتمل ال الحكومي املوظف أبيها

 في هي توفق ولم بالكاد فيهمتك فالنقود فتيات

.يساعده عمل إيجاد  

 املفترض من الذي الفخم الثوب حتى اآلن، هي وها

قابل أن
ُ
 الزواج لعرض املقررة الليلة في العريس به ت

  الرسمي
 
.مستأجرا  

 أن إال الوسطى وحزنت الصغرى  أختها تأففت

  األمر
 
 تسع   لم هي فارق، يمثل ال لها بالنسبة حقا

 وُبترت ُمختلفة أحالمها كانت جة،الزي تلك خلف
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 بها فافتتن واحدة مرة قابلته وشاب جارة ترويج مع

.الفور  على أبيها مقابلة وقرر   

 أحد في وأمها هي تردد بعد قابلته ُمهّند، اسمه

..االجتماعية النوادي  

..وأمه هو وأمها، هي  

 الحديث أطراف املرأتان تجاذبت املكرر، املشهد

  هو وجلس
 
 كان بتمعن، يراقبها الوقت لطوا هادئا

 سلس قهوة قدح يرتشف وكأنه تفاصيلها، يلتهم

.مهل على املذاق  
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 بطرف ألمه ويشير تفهمها ال ساخرة ابتسامة يمرر 

  باملض ي عينيه
 
دما

ُ
.ق  

!البضاعة أعجبته  

 لم   تعلم وال بعقلها التصنيف هذا قفز لم   تعلم ال

 هو مكانها، فتاة ألي الطبيعية للسعادة فاقدة هي

 يعمل ناعمة، بجاذبية املالمح هاديء وسيم شاب

  أنه أّمه وتثرثر التأمين شركات بأحد
 
 سيمتلك قريبا

نه لديه الخاصة، شركته
ّ
 الحديث الخاص مسك

 األثاث وابتاع الراقية السكنية املجمعات بأحد

،
 
!العروس فقط يحتاج أيضا  
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..هي وها  

، وعشرون خمسة لتوها أتمت جميلة فتاة
 
 عاما

 الزواج إعالنات كما القوام ممشوقة ضاءبي

 ال صوتها هاديء، عصري  بمظهر الحجاب وترتدي

 بتحفظ وتبتسم يجب مما أكثر وخجولة يعلو

.نظراته من القلق يغلفها بينما  

!تعترض وال  

 يحتاجه ما وهذا دافيء حليب ككوب ساكنة هي

،
 
ن.. واسمها تماما

 
ك !س   

...... 
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 النسبي الهدوء قاء،الل لتفاصيل الذاكرة بها عادت

 أن قبل النادل ونحنحة الظهيرة بعد ما لوقت

 مع انتقلت حين أّمه وضحكة مطلبهم عن يسألهم

..آخرى  لطاولة أّمها  

شوية بعض مع يتكلموا العرسان -  

 أمها أمها، عليها تعترض لم آمرة شبه بلهجة قالتها

 مكائد عن الُبعد كل بعيدة هادئة امرأة املعتاد في

 النساء،

.أبيها يردد كما" الكل ست"  
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 للبلدة ذهب الزواج قرر  حين الرفاعي محمود فـ

 االعتياد كما وزيجة خالتها بنت ابنة أمه واختارت

.العالم في امرأة أفضل أنها اكتشف ولكنه  

 كان بينما أفكارها من النادل صوت اختطفها

 بعض غاضب تعّجل في مهند فقاطعه بأدب يسأل

:الش يء  

برتقال؟ عصير -  

:خجل في قالت ثم تنحنحت يسألها، وكأنه بدا  

بتستحمله مش معدتي.. مية بس -  
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 النادل من يطلب أن قبل بسخرية شفتيه مط

 نحوها ابتسامته شعت ثم الشاي من قدحان

:مفاجئ بشكل  

للحمضيات؟ حساسة معدتك -  

 النظرة  متفادية برأسها أطرقت ثم بصمت أومأت

 ال متتالية اتبنظر  يرمقها.. يتأملها كان نحوه،

 رجل من لحظي افتتان أنه تشعر فتارة تفهمها

 نظرة أنها تشعر وتارة وأعجبته للزواج طلبها المرأة

.بصلة للمشاعر تمت ال ثلجية  
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  بدا
 
 يردف أن قبل جلسته في يعتدل وهو مرتاحا

:بمشاكسة  

البرتقال بحب أنا.. مشكلة دي -  

 الفور، على فردت توترها من تتخلص أن أرادت

 لسانها ينفلت تتوتر حين األزلية، مشكلتها هي لكوت

 في حماقة األشياء أكثر كان لو حتى.. ش يء بأي

:العالم  

عادي أعملهولك -  

 انفعال ملحت حين إال جملتها وقع تستوعب لم

:أرضاه بعبث يستكمل أن قبل عينيه  
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 تفاصيل عليا وفرت   كده كويس طب.. تعملهولي -

بقة املأذون  أجيب.. كتير  

 رأسها فرفعت الغيظ منها تملك ثم أكثر بكتارت

:شرسة بمعاندة  

يعني مجاملة مجرد دي -  

!عنيدة  

 منذ قرر  الذي العروس دفتر في سوداء نقطة أول 

يفتحه، أن فقط أّيام  

..واضحة كانت طلباته  
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 يشاء كما يشكلها كالعجين لطيفة.. مطيعة.. هادئة

.أزمة أول  من تنهار ال كالصخر وقوية  

!أعجبته يدةعن ولكنها  

 من القليل يرتشف وهو تابع ثم بتلذذ ابتسم

:النادل أحضره الذي الشاي  

ن -
 
ك !مسمى على مش اسم ده ترى  يا.. س   

:شموخ في رأسها رفعت  

السكون  وليس الُسكنى من سكن -  



 

18 
 

 بمعناه تؤمن باسمها، تفتخر وكأنها بالفصحى قالتها

.االرتواء حد به وتندمج  

 ثم ينال بما مستمتع هوكأن ثاقبة بنظرة حدجها

:المعتين بعينين تابع  

 مكنش عروسة تشوف زكية من طلبت والدتي ملا -

 بنت محتاج كنت مهم، شرط عندي الجمال

  وألنه مسؤولية تتحمل تقدر هادية لطيفة
 
 دايما

مدلالت الجميالت  

 أهذا يقوله، الذي هذا ما تعرف ال حاجبيها قطبت

!ذم أم مدح    
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 يلمح رجل كلمات من عالمال في امرأة تنتعش ال

.مثلها عاقلة كانت لو حتى جمالها بعدم  

  أردف
 
:بمكر موضحا  

!حلوة طلعت   لألسف بس -  

 كان الرجال، جميع منحنى اتخذت نظرته حينها

..يأكلها  

  عيناها فتجولت انزعجت
 
 بينما أمها عن بحثا

  هو التقطها
 
:املوقف على ذكورّية سيطرة في متابعا  

الجمال فضبير  راجل ومفيش -  
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 لونها توهج الحظ املرة تلك نحوه عينيها رفعت حين

 بانعكاس أشبه فبدا الشمس حرارة تحت البني

لالنتباه، مثير فاتح  

 صافية بيضاء بشرة جميلتين، عينين تمتلك

الش يء، بعض ممتللتين ورديتين وشفتين  

.بحت جسدي انفعال نحو جنحت أفكاره  

  ستحدث بقبلة وتلذذ
 
 يغرق  امل،ك  جسد ثم قريبا

!وينس ى بها  

..ينس ى أن تعلمه امرأة يحتاج هو  
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:بصدق تنهد  

سكن يا تعرفيها الزم حاجة في بس -  

 بين مرر  مباشرة اسمها نداء هادئة، بحميمية قالها

  الحروف
 
 انقباض رغم ترفضه، لم القرب من نوعا

تستمع أن أرادت هنا أنها إال قلبها  

:بثبات قال  

متجوز  كنت أنا -  
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 فهو يعلم وكان ومربكة مفاجآة ة،قاطع جملة

 ليقولها املعلومة تلك تحجب أن زكية من طلب

 بنفسه

 حروفها تنتظم أن قبل تردد في شفتاها ارتجفت

 
 
:مستحق سؤال شكل في أخيرا  

طالق؟ حصل -  

  عيناه غامت عيناه، غامت وهنا
 
 عاد وكأنه تماما

..منه للهرب يسعى الذي للماض ى  

.ماتت -  
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***** 

 الصغرى  أختها سبيل زعقة مع هاشرود انتهى

 توقفت التي الفخمة السيارة ترمق وهي جوارها

ا حيهم يكن لم البناية، تحت لتوها  بنايتهم أو سّيل 

  الجتماعي وضعهم كان متهالكة،
 
 بتصنيف جيدا

 الذي البعض حال كما اختفت متوسطة طبقة

.الحياة مسار في سقط  

 في بدأ يالذ لهاتفها انتبهت ثم اهتمام بال زفرت

  املقربة صديقتها صفا يبدو ما وعلى الرنين
 
 جدا

.غريب بإصرار متعجلة  
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 تراقب كانت التي سبيل تصرف وهي بغضب رّدت

 وهي باعتراض شفتيها وتلوي  كثب عن مهند سيارة

.السيارة من املترجلة العجوز  تراقب  

ّمه -
ُ
!حيزبون  أ  

:الحّدة من بنوع   صفا حادثت ثم سكن تجاهلتها  

 معايا موجودة تبقى قولتلك مش! فين؟ إنت   -

 النهاردة

 بصوت قاطعتها ثم بجدية شفتيها صفا لوت

:هامس  
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املهم في معايا وركزي  ده من سيبك -  

 الهاجس ذاك بقسوة تحارب وهي سكن تنهدت

..مهّند قابلت منذ الزمها الذي الس يء  

قطة عريس هو الفتيات ملعظم
ُ
!ل  

 آخر لفاخرةا والسيارة الرياض ي والجسد الوسامة

.به الزوجات جميع تحلم الذي واملسكن موديل  

  املعضلة ما.. أطفال بال ولكن أرمل
 
!إذا  

:مازح بنزق  ساري  الوسطى أختها وكررتها أمها قالتها  

أنا كنت ريتني يا -  
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  هاجسها غذت التي صفا تابعت
 
 بعدما تماما

 عن لها تتقص ى أن فقررت زوجته بموت أخبرتها

:األمر  

 فع مراته -
 
ن يا ماتت ال

 
ك س   

 كانت وكأنها تعلم ال راحة، في ليس ولكن تنهدت

 تلك من لتهرب هاجسها يريح ش يء عن تبحث

.الزيجة  

:حزن  شبه في قالت  

صفا يا تمام -  



 

27 
 

!استني -  

 آخر التوقعات، وليس الحقائق موعد كان وهنا

!تتصورها أن املمكن من كان حقيقة  

..انتحرت مراته مهند -  

****** 

 للدور  وصال قد كانا بينما البنها بنزق  دزيل نظرت

..بالسلسة ليست درج صعود رحلة بعد الخامس  

:السخرية من بنوع شفتيها لوت ثم  
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 فكرة، على منها أحسن كتير بنات في كان -

أحسن ومستوى   

 أحد تخطي على يساعدها كي يده مهّند مد

:غاضبة بنظرة تابع ثم العالية الدرجات  

..دي هي -  

 اجتاحت للنقاش، قابل غير كفرمان بدت حروفه

 يحدث كما مّرت أن لبثت ما مفاجلة غيمة عيناه

 
 
:باردة بابتسامة استكمل ثم دوما  

واحد دور  ناقص خالص -  
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!ورجالن.. واحدة امرأة.. واحد دور   

 آخر، قاع من تسلق وكأنه العدم، من ظهر آخر

 منطقة أسفل زمن منذ كالهما سقط حيث هناك

!املشاعر  

!ليث -  

 العالم غضب محترقة، مهّند ومن متعجبة منها

 بعبث ابتسامته اآلخر مرر  بينما مالمحه في تجسد

 كما تتالعب تبغ لفافة شفتيه وبين مقصود

:الحروف  

!يعلم من آخر كده علطول  أنا هو -  
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  ليث بدا بينما بحنق مهّند تأمله
 
 عكس مسترخيا

:طبيعته  

عيلتك على العروسة تعرف الزم مش -  

  نكا صوته
 
  خشنا

 
 لن تاريخ رمادية يحمل قاتما

.ش يء يصلحه  

:بحّدة يلدز زعقت  

ابني جنب مكان مالكش -  

  ليث ضحك
 
 قرع قد كان يدركا أن وقبل ساخرا

  اللقاء ليتم الجرس
 
بحضوره الجميع عن رغما  
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 الوضع فُهنا والد الخال أن العادة كانت وإن

 يختلف

ا ...ُهن   

!والد العّم   

........ 

 وحده، األب على ليس واضحة تعّجبال نظرة بدت

  زوجته بل
 
 بتساؤل  حروفه مّرت بينما أيضا

:مندهش  

!عّمك -  
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د ردّ  بينما بسخرية ليث ثغر انحنى   مهّن 
 
:منتقما  

شوية شقي كان الحاج أصل معلش -  

  يكن لم بينهما السن فارق 
 
  يذكر، شيلا

 
 تحديدا

 تصغره التي ليث والدة من جّده تزوج أعوام، ثالثة

  ثينبثال
 
 تالية وصدمة صدمة، للعائلة وكانت عاما

  لهم كان أصغر أخ بقدوم
 
.املنبوذ دوما  

 أحد يدرك وال جواره بخيالء يجلس املنبوذ هو وها

بخاطره يجول  ما  

، يأتي حين أفضل النتقام أن.. ُيقال
 
 فحينها متأخرا

.مختارة بمرارة ستتجرعه  
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 فـ نهوض، بداية األفضل أو زيجة، بداية.. عائلة

!نصفها األقل على أو نفسه الستعادة يسعى ُمهّند  

..يحدث لن وهذا  

 أحد سيصدقه هل ابنتها، دخول  مع األم تنحنحت

 بأي ينتبه لم مالمحها، يلحظ لم حينها أنه قال لو

 عنها يعرفه ما كل أمامه، األنثى لتفاصيل شكل

..اسمها  

 رؤوس فوق  املشهد وحطم انتواه ما فعل فقط

:أبطاله  
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 اللي الحروف، فوق  النقط نحط جايين بس اإحن -

ن اآلنسة طالب
 
ك !أنا للجواز س   

غيره يكون  ولن وحده له كانت هنا" أنا"و  

"بركات ليث"  

****  

عيد زواجهما األول، الحكاية األكثر رومانسية على 

 في حياتها
 
 .مر التاريخ، واألكثر بؤسا

مرر يدها فوق خصالتها املموجة بعشوائية، 
ُ
كانت ت

رها األسود املائل للبني، ومررت يدها فوق شع
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شفتيها املطلية باللون الوردي الداكن، ومن ثم 

 سارة 
 
عينيها الستوائية الخضار، لم تكن يوما

امرأة ذات مالمح بريلة، أو رقيقة، كانت أيقونة 

، عداها ووالدتها
 
 .الجرأة في العائلة املحافظة جدا

 .دي بداية الخلود يا عاصم -

لزوج الذي يحسدها عليه كافة األقران عاصم، ا

واألصدقاء، طبيب الجراحة املعروف على مستوى 

 ..العاصمة، سليل عائلة السيوفي العريقة
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تزوجت منه العام املاض ي، وقبلت بفكرة كونه 

الكالسيكي الذي ال يجابه العصر، املتحفظ 

 لذلك
 
 .والوقور، وعليها أن تكون أهال

سارت بخطوات قامت من فوق كرس ي املرآة، 

مغناج نحو الخزانة، امتدت ذراعها الطويلة 

للداخل، فسحبت أكثر األثواب إغواء، وحشرت 

نفسها داخله، واملوسيقى حفيف القماش امللتحم 

 .بجسدها املغوي 

أسود مخملي، ضيق، تعدى مالبسها الداخلية 

باثنين سنتيمتر، ومن األعلى محتشم، بأكمام 
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رآة من جديد، شيفون شفافة، وعادت نحو امل

 من ماركة عاملية، وأخرجت 
 
نثرت فوق الثوب عطرا

من الدرج قنينة صغيرة، ونثرت العبير فوق جيدها 

الذي يجب أن ُيلثم بحرارة، وفوق مقدمة صدرها، 

ومعصمها، وقطعة الحلي الذي أهداها لها في 

 .ذكرى ميالدها، زينة جيدها الطويل بأنوثة

 .اللوحة اكتملت

في قرارة نفسها أنها، إله الغنج عند  وتعلم املرسومة

الزوجات الفاتنات القدامى، لطاملا ظنت نفسها 

كليوباترا، لكن أنطونيو لم يخضع، أو على األقل 
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 لجسدها وقلبها 
 
لم تصرخ مالمحه وجوارحه، طلبا

 !طوال الوقت

 .بس الليلة غير يا عاصم -

 ..وابن الحالل عند ذكره يأتي

أعلن أن الدكتور زوجها،  وصوت املفتاح في املزالج

 .قد عاد

 ونقول من جديد، عاصم السيوفي



 

39 
 

الجراح املستقيم، والوقور، والرزين، والوسيم 

بمالمح أوربية هادئة، والتي هي إرثا عن جدة تركية 

 .الصنع

عينين مزيج  بين الزرقة والرمادية، بخصالت شقراء 

كثة ناعمة، وتيمة وجهه لحيته الناعمة املشذبة 

ونبرة صوته الرخيم الذي يسكر الجميع،  بعناية،

 .وتمتلك واحدة

 "سارة عزام"

ومن أعلى الدرج، ظهرت لعينه، هو الذي حشر 

جسده املفتول العضالت داخل حلة رمادية 
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كالسيكية، وارتفع بعينه لينظر ملفاجأة زوجته، 

وفتنة امرأته، وانثنت شفتيه بابتسامة تحمل عدة 

 
 
 .معان  وبقّي صامتا

 ..عاصم -

 .إزيك يا سارة -

 عن كعب حذائها النبيذي، 
 
ركضت نحوه متغاضية

سارت نحوه في اللحظة األخيرة برزانة، ووقتما 

واجهته، وأسكرها عطره، ارتفعت تطبع قبلة 

، يتلقى 
 
طويلة فوق لحيته، وهو هادىء  تماما
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موجة االشتياق بوقاره املعتاد، وارتفعت أكثر 

 :تمهس بجانب أذنه

 .عيد جوازنا يعدي من غير مفاجأةمكنش ينفع  -

، خاصة بعد مناوبة طويلة في 
 
قربها منه كان خطيرا

املشفى الذي يخص عائلته، الذي يعمل لصالحه، 

سكرت أنفه
ُ
 .واستنشق عطرها، وأ

 .وعلى املائدة

أجلسته على رأس الطاولة، وجاورته من ناحية 

 .اليسار، حيث قلبه
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لشمعة امتدت يدها لتمر أمام عينه، وتشعل ا

الحمراء الطويلة، وهو يراقب بابتسامته التي ال 

 .تتغير في حضرتها

ووضعت في صحنه كافة ما لذ وطاب من ما يحب 

من مأكوالت، شريحة االستيك متوسطة الطهو، 

والخضار املطبوخ بالبخار، واألرز البسمتي املطبوخ 

 .بالزعفران والفلفل الحار

ي، ووقفت أنا عارفة إنك مش بتاكل إال أكل صح -

 .أعملهولك بنفس ي
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كانت تقول جملتها ببهجة، وهي تقطع قطعة اللحم  

وتضعها في فمه، وال يزال ينظر لها بامتننان عميق، 

 .والشعار، تلك املرأة رائعة

 .تعبت  نفسك ليه بس؟! كفاية عليك  فرح وغلبتها -

 بلطفه ومراعته الدائمة 
 
ذلك الرجل سيقتلها يوما

نها تصفه أنه آخر الرجال لكل من حوله، حتى أ

 .املحترمين في األلفية الثالثة

 .قطعة داخل فمه

 .وأخرى 
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 .وأخريات

والنهاية كانت املنديل الذي مسح فمه به برزانة، 

وأمسك يديها، وعينه كانت تحدث عينيها بقصائد 

 على شخص  مثله، 
 
تعني أن ما تفعله كثير  وجدا

 :وبصوته الرجولي املميز تحدث

 في حياتي، بجد يا س -
 
ارة، أنت  حاجة كبيرة جدا

 .ربنا يخليك  ليا

ولثم يدها بقبلة ممتنة مقدرة، وانسحب ملحرابه، 

يبحث عن راحته، معلنا نهاية مأساوية لليلة، ظنتها 

 .سارة ليلة العمر
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.... 

 محطم، وأنوثة نالت 
 
 خلفه قلبا

 
دلف الغرفة تاركا

 بك يا عزيزي في مم
 
لكة طعنة في املقتل، ومرحبا

األوغاد، حيث أنك اآلن لست سوى محطم قلب 

 !!عذراء

خلع سترته ووضعها فوق الفراش بعناية، كعادته 

في التعامل مع كافة ش يء  وشخص، وداعبت أنامله 

 ..أزرار كم القميص عندما هاجمه صوت

 .!عاصم -
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والتفت بسرعة خاطفة، تشبه سرعة البرق، 

 والرعد، فتحنو عينه، ويرق وجهه، وتتراقص

 :نبضات قلبه، ويهمس باشتياق

 !!.طيف -

وتبتسم له بثوبها األبيض الحريري الفضفاض، 

تسير وهي ترفل في أطرافه، وعين املسكين معلقة 

على شامة وجهها، وخصالتها السوداء بدرجة لون 

الفحم، لون بشرتها الذي هو الكمال له، ورقة 

 .صوتها، وهي تنطق كل حرف  من اسمه بلحن

 .ه يا حبيبي؟اتأخرت لي -
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ووقفت على ُبعد نصف متر  منه، وبقي هو يتطلع 

لها، والرعشات تسير في كافة أرجاء جسده، حتى 

 :صوته نال منه االنفعال

 ..شغل، عارف إنك بتكرهيه، بس -

خم قلبه بمشاعر هائجة، وقررت 
ُ
وصمت، وقد ت

 :أن تكمل عنه

 .أرواح حبيبي ربنا اداه قدرة بإذنه ينقذها -

 .حبيبك يا روح -



 

48 
 

قالها بالنفعال األقوى على الطالق، وامتدت يده 

نحو معصمها ليسحبها نحوه فلم يجد سوى 

 !سراب

خيال  تبخر، قدمها، وتنورة ثوبها، والجذع، 

غشاة بالدموع 
ُ
راقب عينيه امل

ُ
والقلب، وعينيها، وامل

 .حيث أن "طيف" غادرت الحياة منذ عامين ونيف

ينهي حياة الدمعة امتدت يده نحو مقدمة جفنه، 

 :التي ولدت داخل عينه الحزينة، ويتمتم بصبر

 .ربنا يرحمك يا طيف -

 .لنقل، أو نروي
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تزوج عاصم طيف قبل ست سنوات، وقد كانت 

مريضة لدى عمه، أخصائي القلب املعروف، 

وكانت جدران مستشفى العائلة، هي الشاهد 

األقوى على أنبل قصة ُحب  في الوجود، حيث أن 

 ولم يشفق، وقرر أن  النبيل
 
وقع في الحب حقا

يتزوجها، وبعد النجاب كانت املشكلة، حيث 

عملية قلب مفتوح، والثانية أودت بحياتها، ليجد 

نفسه مقهور، مكلوم، أرمل ويعول طفلة، فرح 

ثمرة تلك القصة امللتهبة، وبدافع الواجب عرضت 

 .سارة نفسها عليه كأم  لفرح فقط، وقبل
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 ، شقيقتان،سارة وطيف عزام

، لكن الزوجة 
 
والخالة هي أم، وكان االختيار صائبا

 سوى 
 
تريد حقها فيه، وهو ال يرى نفسه حقا

 شقيقة 
 
ملحبوبته الراحلة، كما أن سارة كانت دائما

صغرى له، وال يستطيع منح قلبه أو رغباته 

 .الجموح، ليراها زوجة، وإن كانت حالله

 "هللا أكبر، هللا أكبر"

ن الفجر من أفكاره، والغوص في انتشله آذا

ذكرياته، فتوجه نحو الخزانة، فأخرج سروال 

قطني أسود، وقميص  بلون  رمادي كأيامه بعد 
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طيف، وقرر الخضوع لحمام  ساخن، ليدخل في 

محرابه كروتين كل صباح، أو بعد كل عودة  من 

رد  من آيات الذكر  مناوبة ليلية، ركن الصالة، ثم و 

كرره من جديد، كثواب  لروح الحكيم يخصها، وي

املرحومة، وبعدها يتوجه نحو النافذة، حيث 

 كفه بابتهال، وهزة في 
 
السماء وقت الشروق، رافعا

 :جسده من مقاومة البكاء، ويبدأ في سرد الدعاء

 ..يا رب ارحمها، هي أكيد في مكان أحسن دلوقت   -

 الغصة في حلقه وقلبه، ويعود من 
 
ويصمت مبتلعا

 :ث روحهاجديد ليحد
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أنت  أطهر من أنك تعيش ي على األرض، ربنا  -

 .يجعلك في الجنة ونعيمها يا مالكي

ترك غرفته في اللحظة التي ظهرت الشمس في 

األفق، وسار بخطواته الهادئة نحو غرفة صغيرته، 

التي ورثت كافة مالمحه باستبداد، وكأن ُحب طيف 

 .رحمها هللا، تغلب على نزعة أن تشبهها

أطراف أنامله نحو فراشها الوردي بطراز   سار على

 .كالسيكي، ككافة املنزل 

جلس على طرف السرير، وامتدت كفه تتالعب 

 يطبع قبلة فوق خصالتها، 
 
بخصالتها، ومال قليال
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وهمس لها باشتياقه، وحيث أنه والد  ال يظهر 

 .حنانه الكامل إال وقت نومها

لحظة والحكاية أنه أصيب بخلل  في املشاعر منذ ال

التي غادرت فيها طيف الدنيا، وربما تحتاج العودة 

إلى معجزة، وحيث أننا في زمن  بطلت فيه 

 .املعجزات، فمهمة سارة شبه مستحيلة
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"2" 

وفي حيز الستة أشهر، بقّيت الحياة رتيبة، وطباعها 

نارية، أما التمرد فبات كالطفل الذي يركل بطنها 

 .ليخرج للحياة

ة "سيتي هايتس" وهو املجمع كانت تجلس في حديق

السكني الذي تسكنه، وفرح تلعب مع أصدقائها في 

األلعاب املوضوعة فوق مساحة رملية وبقيت 

 .الخالة والجدة تراقبان من بعيد

تجيبي الولد، ده الحل الوحيد إن عيلة السيوفي  -

 .تتمسك بيك  
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وضحكة، ال بل قهقهة، وسخرية من القدر الذي 

ب كعذراء للربيع، وجميع يقودها نحو التنصي

 :الفصول لألبد

 .!وال ولد وال كومي يا ماما -

 يعني إيه يا حبيبة ماما.؟ -

 .والنبرة تعني تهكم، ولفظ الحب ليس سوى تقريع

 مش شايفني كزوجة، وشكله صدق  -
 
يعني ده أصال

 !إن خدامة لبنته
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وانتفضت النزعة األقوى، وحيث قال القدامى أن 

لولد. وغضبت ألجل حفيدتها أعز الولد؛ ولد وا

 .اليتيمة

سارة!!.. خدامة إيه! دي بنت أختك، ترض ي أن  -

واحدة غريبة تربيها!، محدش هيبقى حنين عليها 

 .ادك

هي خالة جيدة، وال يستطيع شخص النكار، ولكن 

هي ليست بأم واألدهى أنها ليست بقديسة بل هي 

تريد أن تستشعر طوال الوقت أنها  ينوسڤ

 ..جميلة
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 ..كرجل يشتهيها

 .. كحبيب يريدها

 ..كزوج يتمناها

 .الرياح بما ال تشتهى السفن في حياتها وتجري 

هي في تلك املرحلة من الحياة، سيراها الجميع  لذا

 .شريرة، وسترى نفسها الضحية

 أنه ال يوجد ضحية كاملة والحقيقة

 .يوجد شريرة من فصيلة أصيلة وال
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املتوهجة عيناها، وراقبت خصالت فرح  ضاقت

 :تحت صحوة الشمس، وغمغمت بغموض

 هحاول محاولة أخيرة -

****** 

 

ومن جوايا أنا عكس اللي شايفينها، وعلى الجرح "

 "اللي فيها ربنا يعينها

أليسا يمتزج بصوت "آيتن" الناعم، الشبيه  صوت

، لطاملا أجزم الجميع أنها 
 
لصوت األولى أيضا
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لغناء، صاحبة صوت ذهبي ناعم، وطلبوا منها ا

 :واالشتراك في مسابقات دولية، وكان الرد القاطع

 .ال.. أنا آخري أغني وأنا بطبخ، أو باخد شاور  -

 "آيتن هالل"

، وأحداث    وبضعة شهور 
 
ستة وعشرون عاما

 .عظيمة وبائسة

 خلفه  والبداية
 
رحيل والدها منذ ستة أعوام، تاركا

وحيدته التي فضلته عن والدتها التي تزوجت بعد 

القها من والدها بعد العدة مباشرة، وسافرت مع ط
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زوجها إحدى دول الخليج، وبقي السيد حازم هالل 

 هو األب واألم والصديق، حتى رحل

وعادت والدتها الصطحاب ابنتها ذات العشرون 

، ورفضت
 
 عاما

فقررت أن تأمن عليها خالتها وقررت شراء 

 ""دوبليكس" داخل "سيتي هايتس

نية في ضواحي العاصمة، املجمعات السك أحد

الدور األسفل للخالة، واألعلى بالسقيفة آليتن، 

 .ومزاج آيتن
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الخصالت، زمردية العين، رشيقة  بندقية

بمنحنيات سخية، السمة األساسية للشخصية 

 .هي النشاط الزائد، والتهور 

خفي كان أعظم، فقد تخلت عن الدخول  وما

لكليات القمة، وقررت أن تختار كلية رياض 

األطفال، مع دبلومات ال حصر لها في رعاية 

 األطفال، واللغات والرسم،

فترة الجامعة عملت في توصيل أطفال  وأثناء

عائالت مترفة في املجمع السكني، إلى مدارسهم 

باستخدام سيارة والدتها ذات الدفع الرباعي، وبعد 
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عدة سنوات قامت بجمع مبلغ  ضخم من 

رادات األراض ي الوظيفة، حيث أنها تعيش من إي

الزراعية التي ورثتها عن أبيها، وتستقطع نصف 

 "مع "مدام حسنية لجمعياتراتبها ل

حارة املجمع السكني، والتي تطلق عليها لقب  شيخ

"دقرمة الكومباوند" التي تدخر األموال ألجل إقامة 

 
 
 ..مشروع حياتها، الحضانة املعتمدة دوليا

فسها دراسة الجدوى للمشروع، وجدت ن وأمام

تحتاج بعض آالف الدوالرات، وال تريد اللجوء 

 .لوالدتها، أو األخذ من سيولة البنوك
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أنا الزم اشتغل شغالنة، اقبض فيها باالستيرليني  -

 .مش الدوالر

... 

بيدها كوب الشوكوال الساخنة، التي  خرجت

 ..تحتوي على قطن حلوى القطن املارشيملو

ث أقسام، واتجهت نحو صالة شقتها املقسمة لثال 

مائدة طعام بيضاء ككافة دهان البيت، ومقاعدها 

 من 
 
وردية، والكنب على الجانب اآلخر، مزيجا

اللونين الوردي والرمادي، والجزء "األنيتك" عبارة 

عن صالون من الخشب األبيض، مبطن، وألوانه 
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تركي  راز  تتوزع بين الوردي الداكن، والفيروزي، ط  

مساحات غير صممت به منزلها الشاسع، ب

مستخدمة، حيث أنها اعتادت القامة وحدها، 

وغرفة أخرى جانبية، تستخدمها أمها عندما تأتي 

 .من السفر

أمام التلفاز على الكنبة الوثيرة خاصتها،  جلست

وهي تتذكر الشهر املاض ي، الدسم باألحداث، 

وقليل املال، حيث عملت لصالح حضانة  مالكيها 

فل  من بوابات عديمي الضمير، حيث خرج ط

الحضانة دون رقابة، وخرجت آيتن تبحث عنه 
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وعندما أعادته، واتمهمتها املديرة بالهمال، ولوال 

 ..الصغير وأمه لراحت في خبر كان دةشها

 ..املأساة األولى وتلك

 ...الثانية أما

 لوالدته التي تعمل  فقد
 
عملت مربية لطفل كارها

فندق، طبيبة نسائية وتعامل البيت معاملة ال

وزوجها العاطل حاول التحرش بآيتن، وصدقته 

الغندورة عندما ضربها وبكى، سبقها واشتكى حيث 

 .أنه اتهمها أنها قامت بإغوائه
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عجبت لك يا زمن، بقى "آيتن هالل" باربي سيتي  -

 ..هايتس، هتغوي أبو كلب ده

رشفة طويلة من كوبها الفيروزي وهي  وارتشفت

بية داخل املجمع تفكر أنها يجب أن تعمل مر 

 :حيث

 ..الناس في الكومبوند محترمين -

ابتسمت تلك االبتسامة املميزة لها، وتميمة  ثم

وجهها عينها الشبيهة بالثعالب املاكرة وقت 

 ..الخطة

 .ال ومعاهم كتير، هقبض بالعملة الصعبة -
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يدها نحو هاتفها، وقامت بطلب رقم  امتدت

يديها بإذن  الحيزبون ُحسنية، حيث أن الشفاء على

 :هللا، وستنال مرادها

ُحسحس، عايزة شغل بيبي سيتر عند ناس  -

 .محترمين

***** 

األخيرة، حيث نحن على شفا حفرة من  املحاولة

 ..الفشل، وربما النجاة، والفيصل دائما الحظ

لقدومه بكافة المكانيات املتاحة، فرح  واستعدت

 تبيت اللية مع والدتها، وقررت التخلي عن درب
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الغواء والتحلي بالوقار الذي هو تميمة جمال 

 ..طيف رحمها هللا

كريمي يصل لكاحلها، واألكمال طويلة،  ثوب  

وأعادت الخصالت الستقامتها الطبيعية، واكتفت 

حل فيروزي داخل عينيها،
ُ
 بحمرة وردية، وخط  ك

لتبرز خضرتها، واكتفت برائحة سائل االستحمام 

 الفاكهي خاصتها،

رفتها نحو مكتبه، حيث يقض ي وقت من غ وخرجت

فراغه في الطالع على العمليات الجراحية التي يبثها 

 ..موقع خاص بزمالة الجراحين في لندن
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عينه الزرقاء برؤية الدماء والشرايين،  ويرهق

وكتب الطب اململة على حد وصف سارة، والتي لم 

 عاشقة للعلم مثله
 
 .تكن يوما

ناجح، وتلك هي ميزته املثاليات الكالسيكي، ال رجل

 محترم في 
 

املتممة لرجولته، بالضافة لكونه رجال

 .زمن الذئاب التي تنهش في أجساد النساء دون رادع

تتذكر سارة أنه عرى جسدها بنظرة، أو خدش  ال

 .حيائها الغير موجود بكلمة، وذلك ما يؤرقها
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أمام غرفة املكتب تستأذن الدخول،  وقفت

رة، حيث استوعب وجودها وجاءتها املوافقة متأخ

 :بعد فترة، وجملة السماح مقتضبة

 ..تعالي يا سارة -

نحوه كالتلميذة التي قررت إغواء أستاذها  سارت

بأدبها، ثم تطل عليه بمفاتنها بعد أن يصاب 

 .بالدوار من تأثيرها

أمامه، تفرك يديها في محاولة لظهار أي  جلست

 .توتر، عّل قساوة قلبه تلين ألجلها

 ..اصم أناع -
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ينظر باتجاه إحدى املراجع الخاصة  وبقي

بالجراحة، وقد غطت عينيه عوينات سوداء 

وقورة، منحته وسامة ستفتك بقلبها، وعقلها، 

 إذا بقي على الوضع 
 
ومشاعرها، ستتحطم كليا

 .الصامت هكذا

 .!أنت  إيه يا سارة؟ -

تلك املرة بجدية، وقد أصابها التوتر  تنحنحت

، فيبدو أ
 
نها تؤدي دور البطولة في فيلم مهمة حقا

مستحيلة نسخة املتزوجة من سليل السيوفي، 

 :وبنبرة البحة الصاخبة خاصتها تحدثت
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 !عاصم أنت هتفضل لحد إمتى كده؟ -

، وقد ارتفع حاجبه األيسر،  وانتبه
 
لها أخيرا

 :يتعجب سؤالها، واستفهم

 !كده إزاي؟ -

ح، استجماع، القوة، الجسارة، والتبج حاولت

وكافة الشجاعات املتاحة لتلقي بجملتها املدوية، 

 :وفي الخير نطقتها بتحفز

 .يعني عايش على ذكرى طيف -
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دققت في النظر في وجهه وقتها، لرأت اهتزاز  لو

حدقة عينه، ورعشة الحزن التي سارت في جوارحه 

لتعلن أن كل أعضائها البشرية ال تزال حزينة على 

ضل الثبات، وحثها رحيل طيف القاس ي، لكنه ف

 في حديثها
 
 :على املض ي قدما

يعني أنت دافن نفسك بالحيا، وحتى فرح، ومش  -

 .هنكر أنا معاكم

 
 
ما تقول صحيح، وذلك كالم عقله، أما  نظريا

 أنها تتعدى على حرمته، 
 
القلب فقد غضب كليا
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وحقوق ملكية الحزن خاصته، حيث أنها باتت 

 الحب،عديمة إحساس بالنسبة لقانون حزن 

وقد وقفت لتسير باتجاهه، ولم يمنعها،  وتابعت،

فوصلت لحيز الجوار له، وامتدت يدها فوق 

 :كتفه، وتابعت

الزم تعيش شبابك، الزم فرح يكون عندها  -

 ..إخوات

تسحب كمية أكسچين ال بأس بها داخل  صمتت

 :رئتيها، ثم تنهدت بعمق وتابعت

 .يكإدينا فرصة نعيش يا عاصم، أنا ليا حق ف -
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 .مسكينة متبجحة،

 ليس لها، حيث أن عاصم لن تمتلكه  تريد
 
حقا

سوى طيف، فيصرخ عقله الصحو، ويعلن أنه 

 بإرادته،
 
 أصبح لها صوريا

بعد أن قبل عرض والدتها، حتى تبقى فرح في 

كنفهم، وبمروؤته قرر مجارتهم، واالسم ألجل فرح، 

ولم يخدعها حيث أعلمها قبل عقد القرآن أخبرها 

 :ت  متخم بالبرود الحازمبصو 

 ."انس ي نكون زوج وزوجة"

 :للواقع على صوتها وعاد
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 .أنا مش مالك، وأنت مش قديس -

 .الحياة يعلن انتصار حديثها، أو نصفه وحسبة

هي ليست بمالك، لكن ليس لها شأن بقدسية  نعم

 .عشقه

، وبقي  بقّي 
 
، وقد دار بمقعده ليقابلها تماما

 
صامتا

دقائق، وهي كالطالب الذي يتطلع نحوها لعدة 

 وقد تحولت عينه 
 
ينتظر نتيجة تهوره، ونطق أخيرا

 :نحو النافذة

 .عندك حق -



 

77 
 

، بل وقررت منحه  وابتهجت، وظنت أن املراد آت 

 :ميزة جديدة، حيث اقترحت بحماس

 ..لو محتاج وقت -

 :بحزم وقاطعها

 .ال مش محتاج -

 :من الصمت، تبعتها قنبلة وبرهة

 .تطلق يا سارةإحنا الزم ن -
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عينيها التي باتت غاضبة، حيث استقام  وجحظت

ليعلوها، وبدأ يسرد قصة مملة، ال تعرف مسمى 

 ."رڤلها سوى أنه "أو 

مينفعش تكوني أختها، وتبقي زوجة بمعنى الكلمة  -

 .ليا

م   نبرته اللعينة تتغير بذكر اسم املرحومة فقط،  ل 

أنها ملا تلمع عينه بدموع  مكتومة وقتما يتذكر 

غابت عن الحياة، وتركته للشريرة شقيقتها كما 

 :يراها، أو تظن هي، وتركته يتابع

 .أنا مش هينفع أكون حبيب وزوج إال ليها -
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 :بحرن، ثم تمتم لطيف بالرحمة، وتابع وتنهد

 .سامحيني، بس أنا مش عايز ابقى خاين -

**** 

ال يوجد حب من أول نظرة، تلك عبارة اخترعها 

ينعموا جوار قراءهم ببعض الحاملية األدباء كي 

 .املفقودة

 ..ولكن

توجد النظرة، النظرة نفسها ال يستطيع أحد 

 .محوها من الحدث



 

80 
 

هناك نظرة تمر بال معنى، وهناك نظرة تقتنص 

 التفاصيل املعتادة،

 
 
 !وهناك نظرة تبدأ.. وال تتوقف أبدا

 !مّرت ستة أشهر على تلك النظرة، وها هي عروس

اكرة للحظة البداية، رجل يتكأ بعبث عادت بها الذ

على ساعده بينما يمرر صدمته دون حتى أن ينظر 

 نحوها،

 !هو من يريدها زوجة
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رجل  ال تعرفه، لم تكن تعلم بوجوده في العالم قبل 

تلك اللحظة، قبل تلك اللحظة التي التقت 

 .عيناهما بها

 ..النظرة

نظرتها حائرة، مصدومة.. غاضبة.. ممتللة 

 !اء. ونظرته اختلفتبالكبري

 
 
 كان، وبدا مستغربا

 
اختلف عبثه.. سخريته.. أيا

حتى من نفسه قبل أن ُيغلق أبيها الستار ويطرد 

 .كالهما
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 على ما يبدو 
 
اختفى مهند بعدها، لم يكن مهتما

 بتلك الحرب،

أّما هو فظهر وظهر وكرر طلبه حتى أعاد أبيها 

 !النظر ووافقت هي

رة وهي تعدل طرف ثوب سألتها صفا بنوع من الحي

 :زفافها

 نفس ي أعرف وافقت  ليه؟-

ابتسمت جوار تنهيدة هادئة بال رّد، عادت لتأمل 

نفسها، ثوب زفاف كالسيكي محتشم بأكمام من 

الدانتيل املطرز مع انسياب حريري أنيق حتى 
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الذيل الذي يطول لنصف متر على األرضية، 

 طرحة ناعمة من الشيفون املرصع بأحجار المعة

ورغم أنها أخفت جميع خصالتها تحت وشاح أنيق 

من الساتان األبيض الالمع بعض الش يء إال أن 

 !التصميم كله جعلها تبدو ُمبهرة

مبهرة كالسيكيات السينما القديمة، حين ملحها 

أول مرة جوار عرضه الصادم بدت شاحبة بال 

 خطف 
 
ألوان، إال أن شيلا بها، بعينيها تحديدا

 انتباهه،
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ه وأغضبه وأراد في لحظة أن ُينهي املهزلة استفز 

 ..ويتركها ملهند يحترق بها ال يبالي

ه أراد استكمال املهزلة
ّ
 !إال أن

 
 
تقابال بعد املوافقة عّدة مرات مملة، سريعة جدا

 ..بال انتباه

لم يشغل باله بسبب موافقتها أو تحملها لزيجة مع 

 .رجل ال يكلف حاله بالظهور 

امعة أو مدللة، وبالطبع لم تكن لم تبدو له امرأة ط

 .عاشقة لـ مهند
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ولكنها كانت مناسبة، أكثر من مناسبة للمدلل مع 

 ..مباركة أّمه

مهند الذي احتقن وجهه كحبة بندورة معطوبة 

 ..ورمقه بكراهية ورحل

ذها
ُ
 ..وكأنه يقول تريدها خ

 لقاء
 
 !ولنا مجددا

 !وها هي، جميلة بحضور ُمختلف

في تعّجل بينما عيناها تدور في  متوترة تفرك أناملها

كل اتجاه سواه، أنفاسها مضطربة وابتسامتها 
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تتردد بينما تناوشها صديقتها كي تأخذ لكلتاهما 

 ."صورة "سيلفي

 ..لم تبدو أنها سعيدة، أو متلهفة

كانت خائفة كرّد فعل طبيعي للتواجد مع رجل 

 دون صداع رأس 
 
مثله، الزفاف طلبه بسيطا

صاخبة وعروس تنافس راقصة  متمثل في أغاني

احترافية. والغريب أنها هي من أصرت على عدم 

 .ترتيب حفل زفاف

 .فقط جلسة عائلية وإشهار العقد وانتهى
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ها هي تتأبط ذراعه، أناملها باردة كالثلج وعقلها 

 ٥أو  ٤يترجم ما حدث لتوه، باتت زوجة لرجل رأته 

 !مرات

ي  ، األم سعيدة وف 
 
نفس الوقت األب ما زال متحفظا

تبكي وترمق بانتصار الجارة التي وزعت شماتتها 

 
 
على مدار أشهر أن زيجة أكبر بناتها لن تتم أيضا

 ..وأن هذا العريس سيهرب كسابقه

 ..فالناس تتبدع ما يناسب خيالها من تفاصيل

 :قال بنبرة خشنة كان يجب أن تبدأ حديث

 أنا بفضل نروح بيتنا دلوقت  -
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ذاجة ما أرادت أن تطيل انقبض قلبها، وكأن س

الجلسة دون الوصول لنقطة الزواج الحقيقي، هي 

 .في بيت رجل آخر

عانقت أمها، وبكت أختها الصغرى، وأوصاه أبيها 

 ..عليها فأومأ بسخرية تجول في صدره

 !ماذا سيفعل؟

 
 
 !سيوصلها لالنتحار بعد عام واحد من الزواج مثال

، ثم امتلك
 
خصرها  ابتسم له بصدق ولنفسه هازئا

 .في حركة مفاجلة أجفلتها ووّدع الجميع
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 ،
 
ها هو تزوج، في خطوة ظن أنها لن تحدث أبدا

 !والعروس جاءت على طبق من صفقة

 !انتقم من مهّند، ونال عروسه

***** 

 عن روتين صخب السيارات وتوديع أهل 
 
بعيدا

!، وصال في 
 
العروسان حتى باب غرفة النوم أحيانا

 ..هدوء

لطبع لم يحضر مهّند ولكنه حرص من عائلته با

على التهنلة من خالل باقة ضخمة من الزهور 

 .الصفراء وضعها على باب الفيال



 

90 
 

 !لم يتوان  في التعبير عن نفسه

أخته الكبرى حضرت في نوع من املجاملة الباردة، 

 
 
بدت امرأة غريبة قاسية املالمح وغير راضية جدا

 .عن الزيجة

أنيق من الخارج الفيال كانت عصرية بتصميم 

يناسب تصميمات املجمع السكني "سيتي هايتس" 

بالتجمع الخامس، فتح الباب بحركة مسرحية 

 بغرور
 
 :ساخرة ثم استدار نحوها مبتسما

 !اتفضلي-
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طوال الطريق لم ينطق بحرف، ولو كلمة واحدة 

 ..تهدأ توترها

 من تلك النبرة التي زادت من 
 
 بدال

 
وليته ظل صامتا

 .قلقها أكثر

تنهدت مستعيرة بعض الثبات الذي لم يكتمل 

حيث فوجلت به يستدير نحوها ليجذبها نحوه في 

 .حركة واحدة ثم يرفعها بين ذراعيه

تصلب جسدها في توتر قبل أن تتسلل حروفها 

 :برفض

 ..إنت بتعمل إيه؟! نزلني-
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 :نظر نحوها بمشاكسة

هو مش املفروض إن كل عروسة بتحب اللحظة -

 دي

 
 
 عنها ملتصقة  كان قريبا

 
منها أكثر مما يجب، رغما

ْرب شفتيها، أي 
ُ
بصدره وبإرادته هو همسه يصل ق

رجل  في الكون لن يبيح لنفسه االستمتاع بعروسه 

 !ليلة الزفاف؟

حاولت التملص منه بال جدوى قبل أن يتركها 

 .بإرادته بعدما دخال للفيال
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الدور األول كان يبدو أنه مخصص لالستقبال، 

طاولة طعام فخمة، وآخر يحوي جلسة ركن به 

كالسيكية مع مكتبة ومكان جانبي به مقعد هزاز 

لالسترخاء وطاولة صغيرة وآخر بقعة تؤدي على ما 

يبدو إلى املطبخ، الضاءة هادئة أكثر مما يجب 

واملكان مرتب حد امللل وكأنه ال يستخدمه من 

 .األساس

ظلت ثابتة في حيرة بينما لوى هو شفتيه بعبث 

 :قبل أن يشير للدرج

 !اتفضلي.. ماتخافيش مش حشيلك-
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زمت شفتيها في غيظ ثم استدارت نحوه بمالمح 

 :بدت متعجلة

 ممكن تجيبلي شنطتي من العربية؟-

كانت قد أصرت على عدم نقل مالبسها إال في آخر 

 لحظة،

 !ال تعرف لم؟

بل أن أمها نفسها اعترضت وكيف ال تقوم هي 

العروس كما العادة،  وأخواتها بترتيب دوالب

واملطبخ والشراشف فهي تدخر تلك األشياء منذ 

 مع مهر وقدره 
 
سنوات وحتى لو كان العريس كامال
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كما فعل وال يحتاج منها وضع قشة إال أنها أرادت 

 ..فعل هذا البنتها

ثم بكت واحتضنتها وهاجمها شعور باالختناق 

 .ورغم هذا أصّرت سكن

ف، كانت ترفض رفضت وضع أي ش يء قبل الزفا

فكرة رؤية رجل  غريب ملالبسها أو حتى وجوده 

 .معها

 !لم تكن تعلم أن املالبس آخر همه في تلك اللحظة

 !مش مهم -
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، يوازي ابتسامة مشاكسة بينما 
 
رّده كان صادما

 :عيناه تتأملها في رّد فعل ذكوري

 مش حتحتاجيها -

نظرت نحوه بغيظ وجواره الكثير من الخجل قبل 

 :دير مدارية ُحمرة وجهها بأكملهأن تست

يعني إيه! لو سمحت عايزة الشنطة منطقي -

 ...يعني

 :قاطعها بتهكم

 املنطقي إني أقلعك الفستان-
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 بوقاحة
 
 !كان صريحا

 ثم قالت 
 
تجاهلته وتجاهلت النظر نحوه تماما

 :بجدية

ال.. مش منطقي، وعامة عنلذنك حاطلع أجيبها -

 !أنا

أن يفعلها هو إال أنه ورغم أن الرجولة تستدعي 

أراد أن يراقب عنادها، حركتها الصعبة في الثوب 

 ..حتى تخطت الباب

فتحها للسيارة وسحب الحقيبة التي التصقت 

بتطريز الطرحة فـ شدتها في نوع من الفوض ى 
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اللذيذة التي اكتملت باضطرارها لخلع الطرحة 

 بعدما بات التخلص من تعلقهما 
 
والوشاح تماما

 لتتناثر خصالت لم يرى مثلها بالحقيبة 
 
مستحيال

 .في خياله

خصالت سوداء كالليل، المعة وكأن ضوء القمر 

 .ينعكس عليها وحدها وتنسدل حتى ردفيها

 كان ما يراه فهو اختطفه باقتدار
 
 ..أيا

 عنها في الثوب 
 
تبدو كعروس بحر وضعوها رغما

فقررت البحث عن حقيبتها للبحث عن ما يليق بها، 

 لن تجده في الحقيبةوما يلي
 
 ..ق حقا
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 ولونه أزرق مع 
 
يليق بها رداء عروس بحر حقا

 .قوقعتان المعتان حول النهدين

 هذا التخّيل
 
 .يناسبه جدا

 :قال وهو يراقب فوضاها بنظرة متسلية

 مش حتعرفي تطلعيها-

اتسعت عيناها بغيظ وكأنها تود أن تقول لها دورك 

ها ليزيح الحقيبة يا سيادة الرجل، إال أنه اقترب من

 قبل أن يجتاحها بنظرته 
 
ويدفعها لألرض مجددا

 :قبل كلماته
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 اللي في خيالي مش موجود هنا-

تصلبت عضالت جسدها كلها، الليلة املوعودة في 

 أن تخبره 
 
قانون كل رجل ستبدأ، هل يجوز مثال

أنها ال تريد، أو تصارحه بأن الوضع ليس طبيعي 

تفرقع حروفها بشكل  ليناال ليلة طبيعية أو هكذا

 :مفاجيء

 إنت اتجوزتني ليه؟-

 ..هكذا

 !سؤال تأخر ستة أشهر
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 بال تصديق
 
 :نظر نحوها ساخرا

؟-  !بتسألي دلوقت 

 :رفعت ذقنها في شموخ

 أيوة دلوقت  -

تركها وتوجه النافذة، أخرج لفافة تبغ حرقها 

 ثم جاوب بال مباالة
 
 :سريعا

ومهّند هو زي ما قولت لوالدك.. بدور على عروسة -

 اللي أخدها لنفسه

 :ثم استدار بقسوة
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- 
 
 وأنا محدش ياخد حاجة مني أبدا

 :قالت بمعاندة

 !مش مقتنعة-

 عنيدة، وتلك املرة ال يعجبه األمر
 
 :وهي حقا

 :قال بنبرة قاتمة

 مش مهم تقتنعي-

 :ثم تابع بانفعال سوداوي 

، اختيارك - بس احمدي ربنا إنك مراتي أنا دلوقت 

 ا أنقذتك منهاألوالني أن
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وتركها وتحرك، خطوات سريعة توقفت جانبها 

 :بهمس ضبابي

 وأنا مسألتكيش وافقت  ليه؟-

ثم تحرك وسبقها لغرفة النوم وحروفه تبتعد مع 

 :خطواته

 !حستناك  في أوضتي.. يا عروسة-

***** 
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 !سكن تتحمل

 في نزق، حين عاقبتها أّمها 
 

مررتها ساري قبال

ناية بأختها الصغرى حيث باملكوث في املنزل للع

 ,كانت مريضة وتفويت زفاف أحد األقارب

ن باملهمة ليس 
 
ك إال أنها يومها أصّرت أن تقوم س 

 .لش يء سوى أنها تتحمل

األخت الكبرى العاقلة كما تنص العادة، تفقد 

ا بعد قدوم أخت جديدة  ..الدالل مبكر 

 ،
 

يمارس أبوها حداثته في التربية فيقسو عليها أوال

ميلة بخصالتها الثائرة التي وضعتها تحت وشاح الج
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من سن الرابعة عشر نتاج خوف أبيها عليها من 

 بحكم أنها الكبرى 
 

األعين، واملطلوبة للزواج أوال

وبحكم ظروف حياة ال يّد لها بها وللحق وال أبيها 

ا  .أيض 

وها هي اآلن، عروس بثوب زفاف تجلس على الدرج 

جح وقلة حياء تامة أن ورجل  غريب عنها يخبرها بتب

 !تتبعه

التصورات التالية رغم جهل عذريتها بتفاصيلها 

حاولت أن تمحيها من ذهنها، القرار اتخذته وانتهى 

 وهي غير نادمة ولن تفعل،
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ت دورها كعروس في منصة العرض املباحة
ّ
 ..لقد مل

مرة لطبيب يريدها خادمة ألمه وأخرى ملغترب 

ألرجح متزوج يريدها في أوقات عطلته وعلى ا

 ..بالفعل

ا أفضل  !ُمهّند كان نوع من الهروب، وليث بدا هروب 

ا ثم استدعت  تنهدت في لحظة ضعف مررتها سريع 

بأسها واستقامت في إصرار تام أن تحمل هي 

 الحقيبة،

تصل فقط آلخر الدرج وتبحث عن أي غرفة فهي 

 !لن تذهب إليه كما يتصور 
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ي هذا ولكن جسدها الضعيف الفاقد للشهية ف

ا وثقل الحقيبة مع ضخامة ثوب  اليوم تحديد 

 .الزفاف حاال دون تحقيق ولو قريب للهدف

ي النهاية قررت أن تصعد  رفعت ذقنها في معاندة وف 

لغرفته، ستطلب منه ببساطة أن يحمل لها 

 ...الحقيبة وبعملية تامة وبشموخ وقوة والخ

هي اختارت تلك الحياة ولن يهزمها مجرد رجل 

قرر في لحظة معاندة أن يسرق عروس ابن مغرور 

 .أخيه
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هي ليست أداة ُيعلن بها انتصاره، هي قبلت زواجه 

 .بإرادة تامة

خطوة فاثنان حتى وصلت لنهاية الدرج، أيقنت 

حينها أن هناك طابق ثالث للفيال ولكنه مغلق 

 !بباب خشبي ضخم

 ..لم تكترث

ا لغرف  تابعت طريقها للرواق الذي بدا مخصص 

 وغرفة معيشة جانبية ضخمة، النوم

 .!أربع غرف ُمغلقة ال تعرف هو بأي واحدة منهن
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تنفست ببطء وال تعلم لم  قفزت بذهنها أحد 

الحكايات الشعبية القديمة عن بحار  شاب كان 

لديه الفضول للبحث في غرف قصر العمالق حتى 

 وصل ملحبوبته،

ا أن ليث اآلن يليق به دور العمالق  الفارق ُهن 

 .يرالشر 

حركت رأسها لتتخلص من خيالها الطفولي ثم 

 .قرعت باب أول غرفة دون جواب

 هل عليها أن تفتحها اآلن أم تتجاهل 
 

فكّرت قليال

وتقرع باب غرفة أخرى وحدسها ينبئها كم هو 
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مغرور  لن يفتح الباب بنفسه على األرجح هو 

جالس اآلن على الفراش كطاووس جاهز للتزواج 

 
 
 !وعاري تماما

فزعتها الفكرة، تسارعت أنفاسها وعادت للخلف وأ

خطوة مقررة أال تقرع باب الغرفة الثانية وتنام في 

غرفة املعيشة وحيدة آمنة ولكن ما لم تحسب 

حسبانه باب الغرفة خلفها وكانت األولى ُيفتح في 

 !لحظة ليجذبها ذراع صلب للداخل

............ 
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 !سكن تتحمل

 ..ظةمجرد أكذوبة أمام تلك اللح

أيقنت متأخرة كيف هي محاصرة بين ذراعيه، 

ا يمارس عليهما سلطويته بنهم،  شفتيها ملكه تمام 

ا عنها وتحضر فقط فيما  تغيب أنفاسها رغم 

 يمنحه لها من لحظات،

يحاصر عنقها بقبالته وكأنه يمتلك ويغرق في ذات 

 الحين،

يمتلك خصالتها بعنف وكأنها تلهمه ليصبح العازف 

 .عزوفةوجسدها امل
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األمر أشبه بملحمة فوق طاقتها وهي محاصرة في 

 خانة املفعول به،

ا عن  يشد سحاب الثوب في لحظة فيسقط رغم 

 ..إرادتها، يحملها

يسقطها على الفراش.. يسقط معها وبها.. لم يكن 

ا يسعى خلف شهوته كما تبيح   سلطوي 
 
رجال

 .الصورة

 ...كان يغرق 

 !ليث املثالي
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ناس
ُ
 !ب كل النساءواملثالية ال ت

 
 
أخبره مريد أنه يحتاج لعناق أنثى كي ينس ى، بعيدا

 ..عن العاطفة

 عن العشق بتعقيداته
 
 ..بعيدا

 عن جميلة
 
 !بعيدا

امرأة مناسبة لخاصية الغرق، حيث تفقد 

 ..
 
ا حتى تتبخر أفكارك تماما األكسجين تدريجي 

 .سكون.. سالم زائف حتى املوت
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ا تشبه عروس البحر في خياله، خيال  وهي.. هي حق 

ا عن ميثولوجيا آكالت البشر  .كالسيكي بعيد 

خصالتها تستفزه وكأنها ترقص في أعماق املياه 

 فتمرر تعويذة من السحر ال تجوز مع رجل مثله

يسيطر عليها.. يقبضها بين أنامله بعنف، ينال 

شفتيها في استحواذ يريحه ويثير جنونه في ذات 

غيب في نعومة الوقت، يدفن نفسه في عنقها، ي

جلدها بين عظمتي الترقوة، هناك في تلك البقعة 

 .مسار  آخر للجنة وهو نال نصيبه من الجحيم
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كانت في البداية تقاومه بضعف، دالل النساء 

ا عن  املعتاد في لحظة كتلك، الشهقة العذراء بعيد 

إدراك املتعة، الخجل املذعور جوار العري بين 

زيد فتحولت ذراعيه، حتى بدأت مقاومتها ت

لدفعات متتالية لصدره، استفزته فقيد ذراعيها 

ا لشيطانه السيطرة تلك املرة
 
 !تارك

ا خيال أخرى اختارت  عاد لينهل من شفتيها مشتت 

أن تحضر في تلك اللحظة، خلع قميصه دون 

صبر، لم يشعر بنفسه وهو يجردها من باقي 

 ..مالبسها، لم يستعب رجفتها.. بكاءها املكتوم
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يب.. ُيصارع نفسه.. ويكتسحها بما يفوق هو يغ

 .احتمالها

ن.. ال تتحمل
 
ك  !س 

صرخة أخيرة كانت الفيصل قبل أن ينالها بشكل 

 ..كامل

انتفض يلهث وهو يلمح بكاءها، عبراتها التي 

انفجرت بشكل مفاجئ دون سيطرة، شفتيها 

املتورمتين وفوض ى الخصالت في لوحة عشوائية 

ا فسحبت أحد من صنعه، خجلها جاور خوفه
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الشراشف تداري بها جسدها بينما فقدت القدرة 

 !على إيجاد حرف

هي خائفة.. هي.. لن تتحمل تلك اللحظة ومع رجل 

ا عنها  .غريب تمام 

ا  وقبل أن تنطق ملحته يستقيم بغضب مرتدي 

 :قميصه قبل أن يقول باختناق

 حاجيبلك شنطتك-

كان يلهث بخشونة، يفرك خصالت رأسه، يزفر 

بينما يضم قبضته في غضب مكتوم ويشيح بعنف 

ا  ..ببصره عنها تمام 



 

118 
 

غاب لدقائق ثم عاد ليقذف بالحقيبة في ُيسر أمام 

 :الفراش وهو ينطق بقسوة

 !اتفضلي-

نظرت نحوه بعجز تام فأيقن ما يجول بخاطرها 

ا  :فأردف ساخر 

 إيه خايفة؟-

ا بال طاقة  لم تكن لها طاقة بمعاندة، بل كانت حق 

 .ة اقترابه منها كانت تصيبها برجفة تامةفمجرد فكر 
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المت نفسها، بل المت أنوثتها الضعيفة في موقف 

كـ هاك، حبست عبراتها التي انتصرت عليها 

ا  :وتدفقت مجدد 

 لو سمحت أنا محتاجة أكون لوحدي-

 متخافيش حاسيبك لوحدك-

عبارته جاءتها زاعقة سريعة متخطية آخر 

 حروفها،

 أدار وجهه نحو النافذة

 ثم بدا وكأنه غاب عنها، شرد في ش يء ال تفهمه،
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استدار وللحظة.. لحظة واحدة ملحت في عينيه 

 اهتمام صادق،

قبل أن يسحب علبة محارم ورقية يقذفها أمامها 

 .ويرحل

***** 

 .هي اختبار املشاعر الذي قض ى عليه

كانت أنثى استثنائية، وكأنها معزوفة حية فوق أحد 

 ..املسارح
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وز معها سوى الصمت التام، الصدمة.. طلتها ال يج

 !االنبهار

ة، أو بمعنى أوضح سحقته.. 
ّ
اختطفته من أول طل

وتزوجها بعد شهر واحد في أفضل ملحمة من أول 

 ..نظرة وبعد عام

 !قتلت نفسها بسببه

 ُمهّند؟-

ا عن صديقه  قالها املايسترو، واملايسترو هنا تعبير 

 .صالح و"شلة األنس" كما يصنفون أنفسهم
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صالح، و إبراهيم.. ومهّند ورابعهم أحمد الذي ال 

 بسبب عمله في أحد املدن البعيدة
 

 .يظهر إال قليال

ا وكان لتوه قد أعّد تعميرة فاخرة  ثرثر صالح مجدد 

من املعّسل بنكهة النعناع وناول إبراهيم العود 

 
 

 :ليطربهم قليال

 سمعنا حاجة بقة علشان األستاذ يفك-

عادته أسند رأسه على الجدار تجاهلهم ُمهّند وك

 دون أن توضح مالمحه أي تعبير واضح،

 منذ انتحار زوجته وهو على هذا املنوال،
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يأتيهم في صمت.. يدخن القليل ثم يغيب في شروده 

 .مع صوت إبراهيم وعوده

ا أن يسحب منه الكلمات،  يحاول صالح جاهد 

االنهيار ربما.. أي انفعال سيكون أفضل من هذا 

 .املسخ

أغمض عينيه في استسالم مع أحد ألحان سيد 

درويش التي بدأها إبراهيم في مزاجية ناعمة 

وأهدى صديقه صالح نصف ابتسامة قبل أن 

 :يقول بتعبير مبهم

 !كنت حتجوز -
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 ..قالها ببرود، بعتمة باردة قرر أن يستبدلها

نظر نحوه صالح بصدمة فتابع وهو تلك املرة 

 :يخرج لفافة تبغ ثقيلة النكهة

 مستغرب ليه؟-

 :تنحنح صالح قبل أن يصارحه

 .... لسه مفاتش سنة على موت-

قاطعه.. قاطعه بحّدة شرسة قبل حتى أن يتلفظ 

 :باسمها

 !عادي-
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 :ثم تابع وعيناه تلتمعان بغضب

 مش أنا ندل! أكمل الدور بقى-

 !مهّند-

قاطعه صالح برفض، كان إبراهيم قد توقف عن 

 :مهند بزعقة صارمة الغناء بينما جاءت استقامة

حنضحك على بعض؟ إنت عارف وأنا عارف هي -

 ماتت ليه؟

 :نظر نحوه صالح بشفقة

 ..مش غلطتك.. مش كل-
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ومرة أخرى قاطعه، التتمة.. الروتين.. التبرير املثير 

 :للشفقة، قالها بسخرية مظلمة

 مش كل ست جوزها خانها تنتحر-

وتحجرت عيناه للحظة، عبرة جامدة ترقد في 

امن ا مستحق 
 
 .تصف حدقتيه تهديه تشوش

 :انحنت شفتاه ببأس قبل أن يقول بنبرة مبحوحة

مكانتش مجرد ست، كانت العالم بتاعي كله وأنا -

 هّديته بغلطة
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ا ابتلع  ثم انفجر بانفعال هازيء، عبثي ساخر تمام 

به ثم قفز فوق املسرح مكان بطلته
ّ
 :حزنه وكذ

 !شوفت بقى قد إيه مريح دور النّدل-

تنهد، أسند جسده على الجدار، مال برأسه 

للخلف وكأنه يبحث ّعن أنفاسه، غامت عيناه 

ا وتلك املرة البطولة لرجل،  مجدد 

 .رجل  اختطف من قبل داءه واآلن اختطف الدواء

 ..نعم
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كانت جميلة دائه، املرض الذي يوّد العيش به كل 

 ..رجل، كانت مآساته، ملحمته

آخر ولو في محيط حبيبته التي ال يجوز ظهور 

 .حزنها

ا بآخر مشهد  .وليث هو الشوكة التي ستذكره دوم 

 !انتحرت جميلة بين ذراعي ليث

 ..وكانت سكن الدواء الذي اختطفه
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غادر املكان ال يعرف متى، خطواته توازي رنين 

هاتفه وصوت امرأة تعمل في أحد الشركات 

 .العقارية تهنأه بحماس

ّيام في املنزل وجد مبتغاه وسينتقل في غضون أ

 !املواجه لبيت عّمه

وسيحرص تلك املرة على أن يكون هو بطل آخر 

 مشهد.
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"3" 

تمددت في فراشها بتعب قبل أن ترفرف بأهدابها 

 ..عدة مرات لتبدأ فقرة استيعاب وضعها الحالي

 "زوجة ليث بركات"

 !رجل  ال تعلم عنه سوى اسمه

مامها تنهدت تنهيدة بال معنى ثم استقامت لتأخذ ح

الصباحي ومائدة الفطار اليومية تضغط على 

 .صدرها كـ هم  ثقيل
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بعد ما حدث بينهما بيوم  واحد فوجلت بخادمة 

 ثم تخبرها بكياسة أن 
 
أربعينية تطرق بابها صباحا

 عائلتها والسيد ليث ينتظرونها على مائدة الفطار

انسحبت وقتها املرأة على الفور قبل أن تدرك هي 

ارثية، كانت ما زالت منكمشة بشراشف هيلتها الك

األمس عارية وشبه باكية ومتلبسة أمام سبيل 

وساري الالتين اقتحمتا الغرفة بهمجية األخوات 

املعتادة مع ديباجة الظن بأنها قضت ليلة مبهرة 

 !من الشغف

 ..بل ووددن التفاصيل
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 !ال تعلم بعدها كيف حدث ولم  حدث

بذوق ثم  هو في منتصف الغرفة يصرف أختيها

، دون 
 
 دافلا

 
يجذب ذراعها في حنان كي تأخد حماما

كلمة ملس على خصالت شعرها بتأمل غامض ثم 

 ..رحل

ا وها هو قد مّر أسبوع كامل لم  ومن يومها تقريب 

يتعد  الحديث بينهما دقائق معدودة، سالم صباحي 

 ..فاتر
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حضور ساخر وغياب طويل والليل هي في غرفتها 

غلق على نفسها 
ُ
باب الغرفة ولم يسع  هو لالقتراب ت

ا  .مجدد 

تنحنحت مفيدة وهي مديرة املنزل إن صح التعبير، 

امرأة خمسينية صارمة الحضور شعرت بالرهبة 

منها أول مّرة رأتها خاصة أنها بمثابة الوجه األول 

ا  .الذي يجب أن تقابله صباح 

مفيدة تحافظ على نظام املنزل كالساعة، موعد 

ومثله للعشاء وهي مواعيد ليث مخصص لإلفطار 
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أّما الغذاء فتترك لها حرية اختياره حيث أنها 

 ..تتناوله وحيدة

في الشرفة الواسعة وجدته على املائدة كاملعتاد.. 

ي يده أوراق عمل صباحية بينما  ا وف 
يجلس متأنق 

خاصته وبجواره  وكادوڤيرتشف ببطء عصير األ 

 .البيض املخفوق دون خبز

عب حفظ عاداته الصباحية فهي يكن من الص لم

ندق
ُ
 !أشبه باالستيقاظ في ف

وهي تلمح املائدة البيضاء املنظمة  سخرت

والصحون املتنوعة بترتيب كالسيكي قبل أن 
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ا  تهمس لنفسها بأن عمله في مجال الفندقة حتم 

 !أثر عليه

ليث يمتلك شركة لتجهيز الفنادق والقرى  كان

يزات الغرف السياحية، جميع املستلزمات من تجه

واملطابخ واملطاعم والخ توردها شركته، في خالل 

سنوات بسيطة وبعد أن تسلمها كإرث صغير باتت 

 .من أهم املؤسسات في هذا املجال

ا في الوصول إلى أحد  زفر بضيق بعدما فشل مجدد 

مساعديه حيث يحتاج إنهاء بعض األوراق 
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الضرورية للشحنة خاصته ثم رفع نظره نحوها 

 :قاتمةبسخرية 

 صباح الخير-

 !صباح النور -

بها بذات السخرية، منذ ما حدث بينهما  غمغمت

ا  ..وهي تتجاهله تمام 

ربه
ُ
يربكها.. وجوده يذكرها بلحظة انتهاك ُحفرت  ق

في عقلها.. ال تعلم وال تفهم لم  يبيح الرجل لنفسه 

 .هذا االنتهاك الفاجر بمجرد ورقة
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ا ملكه جعلتها ملكه وقرر أن جسدها أي ورقة ض 

 .يفعل به ما يشاء

ا عنها فتناثرت بعض قطرات الشاي  ارتجفت رغم 

 .الساخنة من القدح فوق يديها

بخفوت ثم جذبت محرمة ورقية كي تجفف  شهقت

يدها إال أنه سبقها بسيطرة فوجدت ُيمناها 

الصغيرة فجأة بين يديه، يد تحتوي وأخرى تمرر 

 ..قطعة ثلج ببطء

بيه في نوع من الجدية ارتباكها فعقد حاج الحظ

ا
 
 :قبل أن يقول عابث
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 لسه خايفة؟-

ا فسحبتها من بين يديه قبل  تصلبت أناملها تمام 

 :أن ترد بحّدة سريعة

 !ال-

كطفلة متمردة، وجهها ينبض بالتحدي  قالتها

وعيناها تبتعدان عنه في قصد، تنظر لكل ش يء 

 ..سواه

ا أن تبادله النظر ال  .تريد أبد 
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ات امتلك ذقنها بخشونة ليديرها ودون مقدم فجأة

 :نحوه قبل أن يقول بنبرة شابها الغضب

 !أنا مش حاصبر كتير-

أن تتملص منه إال أنه لم يتركها، آملها تلك  حاولت

املرة قم قّرب وجهها نحوه حتى كادت شفتاه أن 

 :تعانق شفتيها ثم قال بهمس قاس  

ْند-  مش مسموح لك معايا بالع 

سقطت في فخ ال  بنفسها ُمحاصرة، شعرت

تفهمه!، بل األسوء هي من تركت نفسها فريسة 

 .لهذا الفخ
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رفعت عينيها نحوه، نظرت له بصالبة تامة  حينها

 .وكأن أنوثتها أيقنت أنه سيقتات على ضعفها

 :بكبرياء رّدت

 !العند وسيلة مش غاية-

نظرته بإعجاب رغم أنه لم يرضخ ثم قال  التمعت

 :بمحاورة متسلية

  رّد فعل؟وسيلة وال-

ال تريد الجواب، لن تكشف دواخلها له،  بدت

 أن معاندتها معه وسيلة حماية
 
 !أستخبره مثال
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باالستسالم فقط لتتخلص من ضغط  تظاهرت

 :تلك املحادثة

 ..أنا محتاجة وقت-

صراحة، كـ زوجة.. فتاة وأنثى، تحتاج الكثير  بكل

 مثله
 

 من الوقت لتستوعب رجال

 :شفتيه في غرور مط

 كيد! بس قبل ده خلينا نحط القواعد األهمأ-
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كان قد تحرك بضع خطوات نحو الحديقة،  حينها

وضع يديه في جيبي بنطاله بينما تحركت هي من 

 :خلفه في استغراب قلق

 !قواعد؟-

 :ابتسامته بخطورة مالت

 قواعد الحياة في مملكة ليث بركات-

استدارة نحوها كانت كفيلة الستيعاب  نصف

تلك النظرة، بشرتها شاحبة تؤثر بها مالمحها في 

برودة الطقس فتميل وجنتاها نحو لون وردي 
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باهت بينما شفتاها ترسمان لوحة لها تفاصيل 

 .ممتعة في خياله

 :في نوع من الرفض رغم ارتجاف حضورها قالت

 !يعني إيه-

زاوية شفتيه بنوع من الغرور قبل أن يرّد  ارتفعت

 :بلهجة واضحة

ك.. مافيش شغل.. مافيش مافيش خروج لوحد-

 أصدقاء معرفهومش

 :في صدمة قاطعته
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 !ده سجن-

ا بصدمتها، مط شفتيه في  لم
 
يبدو عليه مكترث

 :المباالة

 !يبقى قواعد الحياة في سجن ليث بركات-

لبضع لحظات تنظر إليه تحاول استيعابه،  ظلت

 !هل يسجنها بحق

 :ولكن في اعتراض عاقل تخطته

 !سمها كدهعنلذنك ومافيش حاجة ا-

 ..تستعب ما حدث في لحظتها لم
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حركته السريعة.. قبضته التي آملت  استدارته،

 ..رسغها في عنف

 :بقسوة لهث

 أنا مباخدش رأيك-

ا مسحوبة خلفه،  بعدها وجدت نفسها فعلي 

يجذبها كطفلة تستحق العقاب بخطوات سريعة 

 ..نحو الفيال.، ثم الدرج

بت
ّ
إال أنه  ساقيها في اعتراض وكادت تنطق صل

استدار بنفاذ صبر فرفعها فوق كتفه بهمجية 

 !إنسان غاب سيعاشر امرأته
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ألقاها على الفراش لم تكن الفكرة قد مرت  حتى

بخاطره ولكن تناثر خصالتها بهذا الشكل يعطيه 

ا من مشاعر غير  ا يرغبه، هي تثير به نوع  شيل 

 .مفهومة

حاجبيه بغضب ثم قال بثبات يناقض  ضم

 :هالفوض ى داخل

ْند-  !قولت لك مش مسموح لك معايا بالع 

االنتهاك بينهما مّرت بخاطرها وكان يعلم،  لحظة

ضمت جسدها املختبئ في ثوب سماوي محتشم 

ورغم ملحة الخوف في عينيها إال أنها واجهته، 
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شفتاها مرتجفتان، مالمح تنبض بالغضب، صوتها 

 :مشتت في لحظة انهيار مستحقة

ش عايز ست تشاركك إنت مش عايز زوجة، م -

 !حياتك.. إنت عايز جارية

تصرخ، لم تستعب هذا، ربما لم تسمع  كانت

 ..نفسها

مبحوح ُمتعب، جسدها ُيؤملها، راحة البال  صوتها

 .غادرتها منذ أول ليلة

األسوء، هذا الرجل غضبه خارج  واستشعرت

 !نطاق السيطرة
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 ذراعيها في قسوة وثقل جسده يمنعها  وثب
 
مقيدا

كة قبل أن يهمس جوار عنقها بسخرية من الحر 

 :قاتمة

 !بالش أوريكي الجواري بتتعامل ازاي -

استقام فجأة كما بدأ، عّدل مالبسه.. حك  ثم

ذقنه باستهزاء يمحي أي ذرة مشاعر تعاطف 

 !نحوها.. وغادر

 
 
 ستؤدي دورها كزوجة.. زوجة كما  عاجال

 
أم آجال

 يقرر 

 .وفقط هو



 

149 
 

**** 

 وفاة

 .زواج منقذ

 ملغرور النهاية،وقرر ا

 .وال تنكر أن البداية كانت قرارها، وباألحرى خطتها

ا عن حل مناسب لحضانة  حيث كان البحث جاري 

فرح التي حازها الوالد بعزوفه عن فكرة الزواج 

 .بعد رحيل طيف
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وكانت الجدة تريد الفتاة تحت رعايتها بأي طريقة، 

أما الخالة فقد اشتهت الوالد عبر الوسامة، 

ل، ونظرة الحب العابرة للحواجز باتجاه واملا

 طيف،

 .وإن كانت في العالم اآلخر

 .!يكفيكم شر الرجالة املخلصة بزيادة -

وذلك ما أجابت به صديقاتها في املجموعة املنشأة 

 من قبلها في تطبيق الواتساب،

 من طالقها الغريب
 
 .عندما شهقن صدمة
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 وعادت ذاكرتها للخلف ثالثة أيام  عندما حضرت

أمها وخالها، والشاهدين من أقرباء عاصم 

املقيمين داخل البالد، حيث أن مقر عائلة 

السيوفي الرسمي هو مدينة لندن في اململكة 

 املتحدة

وانتقل عاصم بعد إنهاء الدراسة إلى القاهرة، 

 .ليباشر مع عمه إدارة املستشفى اململوكة للعائلة

ر في إجراءات روتينية، كان يقوم بها الطرف الذك

املعادلة ببرود متناهي، عكس ما في دواخله، حيث 

يعاني صراع بين راحة ضميره من ذنبها، والتأزم 
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النفس ي القادم من لقب مطلقته التي سيلتصق 

 .بها

والنهاية كانت عادية حيث أن السيدة حماته 

السابقة تنظر نحوه بامتعاض، وخال سارة وطيف 

 يتفهم موقفه،

ان لديهما ذات الواجهة أما عن عمه وابنه فقد ك 

 .الباردة املتحفظة

 .ديباجات معتادة

 .والنهاية تنفيذ
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 .مجامالت عائلية مملة

خرجت لتترك امللل لناسه، وملن استحضره 

 لحياتها،

وتوجهت للحديقة، وأمام بركة السباحة، وقفت 

يتطاير ثوبها الزيتي األنيق، وهي تتذكر أو تصف 

 .شعورها الغبي منذ البداية

تكن عاشقة، ولن تكون، لن تذوب في  هي لم

 تفاصيل وسامته التي أذابت الجميع سواها،

هي أرادت أن يقع ذلك املتحفظ في فخ الجنون 

 الشغوف بها،
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 !وكانت مغفلة

حيث أن ال يوجد عاقل  يجتاحه جنون، ومجنون 

 !يمسه عقل

هي أرادت االستقرار الخارجي، وطيران عقل  مبطن، 

 !سوى الخيبةوالغير قنوع  ال ينال 

 .ماكنتش عايز يحصل كده -

ا، وربما  وجاءها صوته الذي ظهر عليه التأثر أخير 

،
 

 هي اآلن منحته ُمسكن ليخرس الضمير قليال
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والتفت بغتة، وقد المست خصالتها الغجرية 

 عنقه، ولم يتأثر،

م كل من اشتهت 
ّ
عل 
ُ
أو حتى يرغب في ذلك، لتعلم وت

بمن يريد، أو أن ذلك "اللوح" أنه ال يتأثر سوى 

 .زمن تحريك غرائزه ومشاعره قد ولى

 .عاصم كفاينا ملل، وكليشيهات -

وكانت تقولها بنبرة أصابها وابل  من الضجر 

 .والضيق، واالستنكار واضح

أنا أكيد كل اللي قولته أو هقوله مجرد تعبير عن  -

 ..معزتك كـ
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 :وقاطعته وأكملت عنه بعصبية

 .تأخت طيف، يعني أختك، حفظ -

ونال الذنب بقسوة من ضميره ألول مرة بوضوح، 

وإن لم يكن هو املقترح األول لتلك الزيجة، وقد 

ا مخططات عائلة عزام تجاهه منذ  كان يعلم أيض 

وفاة طيف، حيث طالبوا بإرث ليس موجود أو 

منطقي، ومن ثم الوصاية على فرح، تحت خدعة 

 .وضع  افتراض ي رسمه عقل الوالدة الضحل

 .حقك تزعلي، بس أنا كنت واضح يا سارةأنت   -
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هل شاب صوته ش يء من األسف!، هل تحول لوح 

 ،!الثلج لنسان في اللحظة التي أطلق فيها سراحها

وانثنت شفتاها املكتنزة بنصف إنحاء والتعريف 

ابتسامة ساخرة، وجملة ليس لها تعريف في 

 :قاموس الحديث سوى أنها سخط

س، بس صدقني يا ما أنت أصلك عامل دور قدي -

 .دكتور مش لفترة طويلة، والعيب كله فيا أنا

ووضعت أصابع يديها االثنتين على شكل أقواس، 

 :وكانت نبرتها فحيح

 .أخت طيف -
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وتركته بعدما غادرت كعاصفة، وقد اصطدمت في 

 
 

كتفه، ولم يتحرك أو ينظر خلفه، وكأن حمال

 غادر كتفيه
 

 .ثقيال

م النافذة تنظر وعادت لحاضرها وقد وقفت أما

 :عبر النافذة وعقلها يردد

ماكنش الزم اتعصب، بس هو منرفزني، بني آدم  -

 .مستفز

... 
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هل يستطيع القول أنه عاد من جديد  ملحراب 

 رحلت، أم 
ّ
الخالص الذي وضع نفسه داخله ُمذ

،
 
 أصابه طوفان الخيانة والغدر معا

 .وربما هو الظالم في أعين الجميع وحتى نفسه

جلس أمام صورة تجمعه بها، وفرح محمولة كان ي

 .بين ذراعيه، ويتذكر

ا بعد شهر  من رحيلها، كيف 
 
كيف كان مشوش

كانت الرؤية ضبابية، وقلبه املتخم بالحزن، عقله 

 ال يض يء سوى بالسواد، واألفكار الغير سوية،
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حيث ال حياة بعدها، ال ابتسامة، حتى الهواء الذي 

ا لرحيلها وأصيبت يدلف للرئة التي حزنت أيض  

 .بإلتهاب  حاد

وتذكر كيف كانت يد فرح املكتنزة تعانق خنصره، 

تخبره أنها ال تزال ُهنا، وأن الحياة يجب أن تستمر 

 .ألجلها

تذكر كيف كانت ضحكاتها ال تظهر إال في وجود 

 سارة والجدة،
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وكيف ضربها الرعب منه بسبب لحيته الغير 

ته املزرية حليقة، وهاالت عينه السوداء، هيئ

 بشكل  مثير للرعب، فقد تعدى مرحلة الشفقة،

 ألخرى 
 
 !وعندما أفاق وجد نفسه زوجا

 .الخالة

 .أم  ثانية

 .وزوجة من أجل كالم الناس فقط

ا  والجدة تنفث في أذنه جملة، وتكررها كثير 

 ."سارة مش عايزة من الدنيا إال فرح "
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ا حليق  وبعد شهر  آخر من الزيجة، خرج يوم 

ة، وبكامل أناقته، عانق فرح، وتناول اللحي

 الفطور، وطلب منها االنفراد بها،

وظنته سيطلب منها أن تعيش معه حياة سوية، 

 :ولكمها في وجهها بالواقع حيث أعلن

أنا بأحلك من أي حاجة تربطك بيا، لو ده جاي  -

، أنا عارف نفس ي، مش هبقى معاك  زوج  .عليك 

، ووجدها وانتفضت بروح البريلة املتفانية

تتعايش، وبعد فترة ال بأس بها، كان التلميح 

 .صريح، حيث
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 .همسة بجانب أذنه

 .عطر  مثير

 .مالبس خليعة

 .وتقارب مقصود

 .وعندما مثل دور الغبي، أو تغافل

 انتفضت الراهبة تريد حق الحياة كزوجة،

ا، واكتفى بالوقت املستقطع منها 
 
وكان الواضح ظامل

 ة،وأعلن نفسه ملك  للراحل

 ولن يستطيع أن يعاشر امرأة يراها أخته الصغرى،
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ا بما استعص ى على الجميع  .عاصم املقنع لها دائم 

وأمام قبر طيف وقف يتلو الفاتحة، ويبث شوقه، 

 :والدمعة اليتيمة تتالعب على سطح أهدابه ويعلن

سامحيني، وأنا هدعي ربنا يسامحني على ذنبها يا  -

 .طيف

****** 
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 .موظيفة األحال 

ويوم حظها، ويبدو أن طلبها تحقق، وكما وصفت 

حسنية الوظيفة واملواصفات، فقد دلفت الفيال 

 :وهي تردد

 .كامل األصواف يا تونا.. كامل األوصاف -

وقطبت آيتن بين حاجبيها بتعجب، وكانت ال تزال 

تفرك عينيها، وفوق جبهتها القناع الذي تضعه 

همت فوق عينيها وقت قيلولة العصر، واستف

 :باستنكار

 !!هو أنا بقولك عايزة عريس يا حسنية -
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جلست حسنية فوق املقعد الذي تطلق عليه 

، cozy corner "الدقرمة" على حد وصفها ال

وطلبت منها أن تصب لها عصير طازج، وقد تحجر 

ريقها من كثر الكالم أثناء مضيها نحو بيت آيتن، 

خلفها وكانت آيتن تعصر لها البرتقال، وُحسنية من 

 :تردد

 ..أرمل، من عيلة محترمة، جراح -

 !!ُحسنية، أنت  جايبالي عريس، وال شغل -

 ، ضربت ُحسنية كتفها، وقد غرقت في نوبة ضحك 

 :وأجابتها
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 .ضحكتيني يا تونا وهللا -

 ..وأنا بقولك أسرة هادية، تقولي أرمل، أنا ناقصة -

قالتها وهي تناولها كأس العصير، ومن ثم خرجت 

لصالة وهي تشعر بالضيق ومن خلفها نحو ا

 :ُحسنية

 ما بيدخلش بيته، ومن عيلة  -
 
يا بنتي ده أصال

ا ا جد   .السيوفي، ناس محترمة جد 

واقتربت تحيط كتفها، بعد أن انهت العصير، 

 :وتقول بحنان
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 .أنت  زي بنتي يا تونا، مش هوظفك عند أي حد -

وتلك كانت بداية القناع، ومن ثم سرد ملأساته 

حيث ماتت الزوجة الشابة، وتركت له فتاة في 

الثالثة، واآلن هي تخطو نحو عامها السادس، 

ا، والسبب عائد   يحتاج ملربية راقية، ومتفرغة تمام 

 .لطبيعة عمله

وحياتك يا تونا من كتر ما هو مش فاض ي، عايز  -

 .يعمل النترفيو في املستشفى

 .وتمت مهنة القناع بنجاح

*** 
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ة، والطابع العام كالسيكي، حيث وقت املقابل

وشت لها ُحسنية أن حضرة الوالد متحفظ، وُيربي 

ابنته على األخالق بطريقة حازمة، تدرس البيانو، 

تتعلم ركوب الخيل، وفي أوقات الفراغ مسموح لها 

مشاهدة أفالم األميرات بالنسخة القديمة حيث 

 !الحديثة قد تحتوي خالعة

 !ماله ده -

ثم تذكرت أنها تحتاجه، عندما  وذلك كان ردها،

ل شهر، 
ُ
علمت باملبلغ املالي الذي ستتلقاه ك

والسبب الثاني واألقوى هو أن قلبها ذاب من أجل 
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الصغيرة التي لم تكتفي بوجود أمها في الدنيا، فقد 

 .رحلت وهي ال تزال غير مدركة

ارتدت سروال أسود كالسيكي، ومن فوقه قميص 

كالسيكية أو باللغة حريري أبيض، وسترة سوداء 

 ،"الدارجة "بليزر

جمعت شعرها املتدرج بين البني والعسلي على 

ا بربطة سوداء تحمل وردات 
 
جانب  واحد مربوط

 وردية كلون أحمر الشفاه الالمع خاصتها،

وحذاء أرض ي أبيض، واكتفت بالعطر فوق رقبتها 

 وفي باطن يدها،
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وت ووقت النظرة األخيرة وقفت أمام املرآة وقد ل

 :شفتيها وتحدث نفسها

 .أقسم باهلل حاسة إني رايحة مدرسة -

وفي املشفى جلست حوالي خمسة عشرة دقيقة، 

ا من الدكتور  بعد أن أخبرتهم أن لديها موعد 

عاصم، نائب مدير املستشفى، حيث هي اآلنسة 

 .آيتن هالل، مربية مزعومة لآلنسة فرح السيوفي

 .ظاركاتفضلي ورايا، دكتور عاصم في انت -
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سارت خلف موظفة الستقبال، باتجاه مكتب 

ذلك العاصم الذي يثير الريبة داخلها وال تدري 

 !مالسبب؟

تركتها املوظفة أمام الباب لقدرها، وطرقت الباب 

بعد عدة ترددات وبعد نصف دقيقة حسمت 

 :أمرها، وجاءها الصوت من الداخل

 .اتفضل -

 فتحت الباب، ودلفت بثقة، دون جلبة، لتجد

الرجل الذي ظنته من شرح ُحسنية، خمسيني 
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فاته قطار الزواج، بسبب تفكيره العتيق، فتجد 

 !!قبالتها ثالثيني وسيم، أشقر، والعين زرقاء

توقعت أن تجده ال يزال بمريول العمليات، أو ربما 

الزي املوحد وقد تناثرت الدماء فوقه، من فكرة 

 انشغال وقته الدائم بالعمل، ونسيت أنها في

 .حضرة السيوفي االبن، حيث لكل مقام  مقال

فقد كان بكامل أناقته، سروال رمادي، قميص 

ا،  أبيض، مهندم، ويبدو عليه الرقي، والعملية مع 

وقف يحيها بطريقة ديناميكية حتى أنه لم يمد يده 

 :ليصافحها، واكتفى بجملة واحدة
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 بيك  يا آنسة آيتن -
 
 .أهال

واء ال بأس بها فتجيبه، بعد أن سحبت كمية ه

ا ، وال يزال التوتر حاضر 
 
 .لتهدأ قليال

 .اتفضلي استريحي -

والجابة جلوس  صامت، بعد مدت يدها له بامللف 

الذي يحمل سيرتها الذاتية، وبدأ النقاش أو 

 :االستجواب، وداخل عقلها يردد كلمة واحدة

 "ينفع يكون إتش آر"

 !حضرتك خريجة رياض أطفال؟ -
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 .٢٠١٤دفعة  -

ذلك ما أضافته وبقيت صامتة، وكان يقلب في و 

األوراق باهتمام حتى أنه وقف أمام الورق الذي 

يحوي معلوماتها الشخصية عدة مرات، فقط 

 .ليتأكد من معلومة واحدة

 .هي آنسة، يعني تفرغ

بس أنا شايف أن وضعك املادي، واالجتماعي،  -

يحطك في مكانة أعلى من كونك مربية بدوام 

 !كامل؟
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نت جملته تنم عن تحرياته التي قام بها، بعد أن وكا

رشحت له ُحسنية جارته االسم، حيث هي سليلة 

عائلة محترمة، حالتهم املادية رائعة، وتقيم مع 

 .خالتها في فيال في الجزء املزدحم داخل املجمع

عشان أنا بحب األطفال، وحابة أني أبني نفس ي  -

 .بنفس ي

خذ حيز العجاب، أعجبته الجابة، أو ربما لم تأ

وقد تحورت لفحام، وكانت عينيها تخبره أنهم في 

األلفية الثالثة وكون "تستيت" الفتاة في بيت 
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أهلها، وانتظار ابن الحالل يخص العائلة الراقية، 

 قد ولى
 
 !زمنا

أنا بنتي في مدارس فرنسية، وأنت  خريجة مدارس  -

 .فرنسية، وده ش يء ممتاز بالنسبة لي

ا، وقد احتارت بماذا تجيب، وعاد أومأت برأسه

 :ُيكمل

 !خبرتك في املوسيقى؟ -

 :وكانت نبرته مستفهمة ببرود، وأجابت
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طول عمري بذاكر على بيتهوفن، وأخدت كورس  -

 .بيانو، وبنت خالتي عازفة في الكونسرفتوار

 .ممتاز -

ا، وترك األوراق، وكانت  قالها قد نظر لها أخير 

ا له، فعاد من   :جديد يقلب في األوراقمتحفزة كلي 

 !أنا أوقات هبات في الشغل، في مشكلة؟ -

 .ال خالص تمام، هبات معاها -

 ..غير كده ماينفعش تبات  في وجودي -

 .صريح
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 .فظ

حد الوقاحة، وأحمر وجه املسكينة، وتجيب بحدة 

 :مبطنة

أكيد مش هبات في وجود راجل غريب يعني، أهلي  -

 .مش هيسمحوا

د ينظر لها باستفهام، واملغزى ارتفع وجهه من جدي

مَّ الحدة، وبقيت مالمحها متجمدة، وانتقل  ل 

 :لسؤال  آخر

تقدري تكوني معاها في دروس الفروسية، وكل  -

 .واجباتها املنزلية؟
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وهنا انتفض املارد املتمكن من ضبط النفس، وفي 

الوقت ذاته ستمنع ذلك الكالسيكي القديم من 

 :ليهاممارسة استبداد الستجواب ع

حضرتك أنا واخدة دبلومات علم نفس، وتنمية  -

بشرية ولو أنها طلعت غير مفيدة، وكنت برتب على 

دفعتي األربع سنين، وعارفة يعني إيه مدارس 

راهبات ومستوايا العلمي والثقافي وقدرتي في 

التعامل مع الطفل، تخليني أقول لحضرتك إني 

أقدر عادي أقوم بكل حاجة مع بنت حضرتك 

 .ذن هللابإ
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 :تنهدت ومن ثم تابعت

ا، وبمارس  - وكمان أنا بعرف أرسم كويس جد 

رياضة، وهخليها تشاركني كل جديد، وحتى هتعلم 

 .معاها النواقص

والرد الهادئ كان كلمة واحدة، وحان وقت 

 !التحفظ األخير

أنا شايف بجد السيرة الذاتية بتاعتك كويسة،  -

 .بس مفتقدة لعنصر الخبرة

ا ذلك الطب يب األشقر قد يبدو من الخارج شخص 

ا وحسب، لكن الحقيقة أن عينيه الثعلبية  لطيف 
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تتغطى على طباعه، لذا عليها تنفيذ الخطة التي 

تعطيها رونق الخبرة ببضع كلمات  من قاموس 

 .العمق، حتى تنال وظيفتها

دكتور عاصم، لكل مرة أول مرة، بتحمل نجاح  -

اهم، حاسه وفشل، الطفل محتاج حد دارس، ف

بقلبه ومشاعره، وأنا كمان عندي هدف سامي 

اسمه تحرير الطفل من املرض املجتمعي، زي ما 

 .حضرتك بتستأصل أي ورم في عملياتك الجراحية

ورأت اللمعة في عينه، ونصف ابتسامة وقد نال 

 :األفضل البنته، ونالت املراد عبر جملته
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فترة أنا شايف أن في اتفاق مبدئي ، خلينا نجرب  -

 .ونشوف الدنيا هتمش ي ازاي

*** 
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"4 " 

الحياة تحمل خطورة ُمعقّدة، ال يدركها سوى من 

 .اكتوى بأملها

 في غابة من الذئاب، 
 
هل يجوز أن تطلق ُعصفورا

واذا امتلك العصفور الحماقة ليخسر نفسه 

 !فتلك املرة هو لن يسمح بالفقدان

 بالُعزلة
 
 قاسيا

 
، ال خروج تركها وغاب، وضع فرمانا

 !من املنزل.. وال زيارات

 !كان يعلم أنها عنيدة بما فيه الكفاية لترضخ
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نعم.. فاملعاندة الروتينية ستمثل اعتراض زاعق.. 

تشتيت أوامر.. أما هي ال، فعلتها وكأنها تقول له 

 .بعينين ثابتتين هذا ال ش يء

مّر شهر كامل، حادثها بهما ربما ثالث مّرات كانت 

بين غريبين فتوقف عن االتصال، أّما  الحوار فيهما

 !هي فببساطة كانت أسعد

، ال يعلم عنها ش يء
 
 ..هو ال يعلم عنها كثيرا

 !سكن تتحّمل

وسكن تفضل الُعزلة، ترتاح مع كوب شاي صباحي 

وقلم فحمي هو ثروتها ودفتر رسم أبيض، ترسم 
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خيالها.. أحالمها ربما، ترسم وترسم وترسم فتمأل 

 .ُعزلتها بشغفها

في البداية كانت تشعر بالضيق من وجود مفيدة، 

فهي امرأة صارمة غادرتها االبتسامة منذ زمن.. ال 

 سوى بالعبارة املعتادة عن 
 
تتحدث معها تقريبا

موعد الطعام، تقدم لها رفاهية ال تعتادها مثل 

العصير الطازج دون موعد، تجهيز الحمام، ترتيب 

ياة الباردة خزانة مالبسها والحرص على وجود امل

 على الكومود
 
 .واألزهار صباحا



 

187 
 

ابتسمت ساخرة وهي تدرك أن مفيدة أجمل ما في 

 !زيجتها

حتى جاء صباح أصابها امللل، أخذت دفترها 

املنغمش بخطوطها الصباحية وتحركت بعفوية 

 :نحو املطبخ وهي تقول بتردد ما زال يرهب العجوز 

 أنا عايزة أعمل الغدا النهاردة⁃

ة، بدت متحفزة وحائرة ولديها شعور قالتها فجأ

 .ضخم بالغربة رغم أنها سيدة املنزل 

تنهدت مفيدة وألول مرة تلمح منها شبه ابتسامة 

 :شبيهة بالشفقة قبل أن ترّد بأدب هاديء
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 حضرتك مش محتاجة تقوليلي، ده بيتك⁃

 غريبة، بيتها
 
 !بدت الكلمة حقا

في زيجة طبيعية منزل وزوج ومائدة طعام محروق 

 .مباحة لعروس جديد وطفل ُمنتظر

 !راحة.. واألهم حرية

تلكأت عيناها جوار أفكارها بينما الحقتها مفيدة 

 :بالكلمات

هنا في أغلب اللي تحتاجيه ولو محتاجة حاجة ⁃

 تانية أبعت السواق يشتري 
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 أنا حاتصرف⁃
 
 شكرا

رّدت بتعجل هاديء بينما انسحبت مفيدة لتقوم 

ا أصبحت تطلق عليه، بترتيب الطابق املحظور كم

 ..الطابق الغير مباح لها دخوله

 عن ملك 
 
لوت شفتيها بيأس ثم توجهت للمبرد بحثا

 تتصور مفيدة أنها ستعد 
 
اللحظات املجنونة، غالبا

وليمة ال سلطة باذنجان مشوي ومكعبات بطاطا 

حارة! كفاها أكالت باردة ك من الستيك وصوص 

 !ل السودانياملشروم والدجاج املتبل بزبدة الفو 

 !ما هذا البرجوازي الذي تزوجته؟
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 !هي تحتاج لثورة الباذنجان

**** 

يكره هو ساعات السفر، فرحلة طيران ألكثر من 

ست ساعات تجلب الكثير من األفكار وامللل، وهو 

 .رجل ال يريد كالهما

كان الوقت قد تخطى الظهيرة، لم يحظى بساعات 

 نوم جيدة ويشعر بالجوع حيث أنه لم ي
 
تناول شيلا

طول الرحلة، فرك جبهته بتعب ثم ترجل من 

 أين 
 
 حقيبته وعقله يتسائل ساخرا

 
السيارة ساحبا

راها زوجته العزيزة؟
ُ
 !ت
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هاتفها ثالث مرات خالل مدة غيابه بتعّجل ال مهتم 

وبدت هي نفسها غير مهتمة باملحادثة، تحملت 

أوامره بصمت تام وبدا صوتها أسعد النه غائب. 

 
 
 في أصول حسنا

 
يبدو أن إحداهن تحتاج درسا

 .استقبال زوجها

تخطى بوابة الفيال حتى املدخل ثم كاد أن يصعد 

الدرج حتى جذبه صوت موسيقى صادحة من 

املطبخ، لم يكن اللحن من ذائقة مفيدة التي إن 

فعلتها فال تستمتع سوى للبرنامج املوسيقي 

 .الخاص بالراديو
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 نعم وأي
 
 كالسيكيا

 
 كان لحنا

 
 مبهجا

 
 ..ضا

  

 أنا في الحب ماذا عديت

 سهرت الليالي ماذا قاصيت

 هطلوا دموعي وبكيت

 خبيت سري وكبيت

 هذي قصتي في الحب

 أنا سبابي في الحب نظرة

 أيا ياي أيا ياي
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 فكيتها تبعت الجرة

 أيا ياي أيا ياي

 ملكتني وسكنت قلبي

 خلتني في حبها ماشفيت

 راح بيا عالم ربي

 رويتوبحبها انا اللي 

 

 !ووسط األنغام هي
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تجلس على األرضية الرخامية الباردة بأريحية 

تامة، شعرها مربوط على شكل جديلة على جانب 

 حتى الخصر، جسدها متناغم مع 
 
عنقها منسدال

ثوب أبيض قصير من خامة الشيفون الناعم، 

فتحة صدر مثلثة سخية كشفت ّعن مفاتنها 

ب مع وحزام شيفوني أنيق من نفس خامة الثو 

 .طبقات ناعمة تنسدل حول وركيها

حافية، ثانية ساقيها بوضع جانبي جوار صينية 

 !طعام بها على ما يبدو ما يوصلها لالنتشاء

 مممممممم⁃
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هكذا كانت تتأوه مع كل قضمة بينما عيناها شبه 

مغمضتان وأذناها في اندماج كامل مع اللحن، لوال 

تض ى رغبته الشديدة في اقتحام املشهد لكان ار 

 .باملشاهدة

قال بنبرة خشنة متخابثة بينما مّرت عيناه ببطء 

 :على تفاصيلها

 !ده مش طبيخ مفيدة⁃

شهقت مع استيعابها حضوره بينما اعتدلت على 

الفور موقنة الثوب القصير الذي يكشف أكثر مما 

ُيخفي، فهي العروس التي شعرت برغبة حقيقية 
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 في ارتداء كنوزها دونه وها هو ي
 
ظهر بال أخيرا

 .موعد

توترت نبرتها بينما كانت تبحث عن ش يء ُيقال 

لتتفاجأ به يتقدم بأريحية فيتخلى ّعن سترته 

 
 
وحذاءه ويجلس قبالتها على األرضية الباردة متأمال

 .الطعام بصدمة

 
 
 :قال وهو يلوي شفتيه مبتسما

 مش حتدوقيني⁃

رّدت بجفاء وهي تشير للصحون وتناوله بعض 

 :الخبز
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 اتفضل⁃

جاهل برودها ثم تناول أول قضمة من سلطة ت

الباذنجان الشهية تليها مكعبات البطاطا الحارة 

بشكل فاجآه لم يتوقع من تلك الهادئة أن تكون 

 .مزاجيتها في الطعام بتلك الحرارة

 وعيناه تلتهمها جوار الطعام
 
 :قال مستمتعا

 أل جامد⁃

توترت وتكره هي توترها أمامه، أرادت أن تهرب 

لم تفعل، جلست أمامه بتحدي متابعة  ولكن
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التهام وجبتها األثيرة، كانت ُمشرقة وكأن عفويتها 

 .تستيقظ مع طعامها الحار

أراح عنقه بأريحية هي األولى معها ثم قال بمزاح 

 :فاجآها

 ده مش أكل، ده ديناميت⁃

 على الجدار بينما مّد 
 
ارتاح في جلسته مستندا

 لفافة تبغ 
 
ارتاح مع دخانها على ساقيه أمامه جاذبا

 :الفور قبل أن يقول بضعف غريب

⁃ 
 
 !أنا ممكن أنام هنا حاال
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نظرت نحوه بحيرة تامة، هذا الرجل يعاني من أحد 

 !أنواع الشيزوفرينيا.. نصفه لطيف ونصفه مسخ

 :قالت بصوت خافت

 !أعملك شاي⁃

 فاستقامت لتعد له 
 
رفع حاجبيه مستسلما

وشك على النوم البعض بالفعل، لم تنتبه أن امل

تأمل ثوبها من الخلف وما يظهره ويخفيه بدقة 

أنسته تعب السفر قبل أن تميل ابتسامته بنوع 

ي تلك  من الشقاوة تبيح اتمام ليلة الزفاف اآلن وف 

 .اللحظة وال مانع من استخدام طاولة املطبخ
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استدارت ببراءة ال تدرك أفكاره لتقول بعفوية بال 

 :إغواء

 كام معلقة سكر؟⁃

 واحدة⁃

رد ببحة منهكة، ثم عاد ألريحيته يتأمل الفوض ى 

اللذيذة التي أحدثتها، نوع من الحياة.. أليس هذا ما 

 عن 
 
 تعطيه الحياة بديال

 
كان يبحث عنه، امرأة

 !املوت
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غامت عينيه في لحظة حين ملح دفتر رسم ابيض 

 !منغمش بخطوط تبدأ لوحة

لمة تامة
ُ
 ..ورق أبيض أيقظ ظ

 :كأن شيطانه استيقظ بعنفانتفض فجأة و 

 أيه ده⁃

 بين يديه ما 
 
 ممسكا

 
استدارت لتلمحه منتصبا

يخصها، عيناه تنبضان بالشرار وقلمها الفحمي 

 .مهشم في قبضته

 :رمقها بنظرة كالنصل
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 !أيــه ده⁃

ظلت صامتة تحاول استيعاب تبدله، رمقت 

دفترها األثير يكاد أن يتمزق بدوره فانتفضت 

 :لفور لتجيب بحّدة مرتجفةتختطفه منه على ا

 ده ش يء ما يخصكش⁃

 
 
صدره يعلو ويهبط بشدة، مالمحه متصلبة تماما

وعروق جبهته بارزة وكأنه غادر الجحيم لتوه، 

 :جذبها تلك املرة هي والدفتر

 مشوفش ده في إيدك تاني⁃
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، يمناه تسيطر على 
 
تملصها منه بدا مستحيال

ورمته  ذراعها بينما قبضته اليسرى سحبت الدفتر

 
 
 بعيدا

اغرورقت عيناها بالدموع فضربت صدره في يأس 

 :جاور نبرة مجروحة

 إنت بتعمل كده ليه؟⁃

ابتلع ريقه وهو يستدعي السيطرة على نفسه، على 

 !غضبه، على ضعفه، على شبح آخرى 

تركها ترحل.. تبكي وهي تركض على الدرج ال تود 

 رؤيته.. تهديه ذكرى 
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 قبل ثالث أعوام  

بتذمر نحو اللوحة ثم استدارت له  نظرت جميلة

 :يائسة دون أن تتخلى ّعن املرح

 اعترف.. قول إني فاشلة⁃

 من النساء، رآها ألول مرة  مع 
 
امرأة ال تشبه أحدا

اخته مصادفة، شابة في بداية ربيعها العشريني 

متلهفة للحياة، تعشق الرسم وال تفعل سواه، 

كانت موهوبة حتى أنها باعت جميع لوحات 

 .عرضها األول في أيام معدودةم
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 ثم قال 
 
نظر للوحة التي لم تكن تشبهه إال قليال

 يناوشها
 
 :ساخرا

أنا بقول خليكي في التراجيديا اللي بترسيمها ⁃

 أحسن

رفعت كتفيها بال استسالم وكانت أنيقة الحضور 

كعادتها، بنطال كالسيكي ناعم بلون وجه القهوة 

 .تحت بلوزة حريرية بحضور الفيروز 

تذرع هو برغبته في أن ترسم له لوحة ووافقت هي 

لرغبتها في معرفته أكثر، حتى استغرقت اللوحة 
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عام كامل من الثرثرة ال هي انتهت وال هو أرادها أن 

 !تنتهي

 !عام كانت بدايته شرارة اللهفة ونهايته ُمهّند

 ورمق الدفتر وكأنه ينظر 
 
غامت عيناه مجددا

 .للشيطان نفسه

مر، ولن يجرؤ العصفور تلك املرة على لن يتكرر األ 

 !ايذاء نفسه

 ..هو لن يسمح بالفقدان

*** 
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 على مقعده الجلدي الداكن بلون حبوب 
 
مستلقيا

القهوة، خلفه لوحة ضخمة تحمل ألوانها قتامة 

 .الفوض ى

 تدخن التبغ وتنفث 
 
امرأة نصفها العلوي عار  تماما

 !دخان يحمل قطرات دمائها

 !آخر لوحات جميلة

ن تعلم من هي جميلة، لم تكن تعلم 
 
ك لم تكن س 

أنها هي املرأة في اللوحة خلفه، أنها كانت ترسم 

 !نفسها
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تلكلت الحروف على شفتيها بينما أطرقت رأسها في 

نوع  من الهروب من الذي يكاد ينبض بالحياة 

 :خلفه

 لو سمحت عايزة الورق بتاعي-

 :رّد بسخرية الذعة

 !ورق-

 :قاطعته بنفاذ صبر

 الرسم-
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 ما ينزف في خياله، رد 
 
غامت عيناه وكأن كابوسا

 :بحزم صادم

 أنا قلت مفيش رسم تاني-

 مش من حقك-

 !إنت كلك حقي-

 .نبرتها كانت متحشرجة بالرفض وخاصته بالغضب

 :اتقدت عينه بشرار

 وال تحبي أوضحلك بطريقة تانية-

 استقام فأجفلها،
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أال  كل مّرة.. كل لحظة وكل لقاء تعاهد نفسها

تخافه، أال تضطرب.. تضعف.. تختبر غيمة 

 .االنهيار

كانت تبدو كمنحوتة ال تفهم جمالها، خصالتها لها 

سواد ملكي، بشرتها بيضاء بقدر محسوب يثير في 

نفسه الرغبة، عيناها تحمالن وهج بذور عباد 

 .الشمس تحت ضوء ساطع

 ..هدوءها.. ال بل ثباتها

 ..ثباتها يجذبه بشكل غريب

 ... يستفزه.. يوقظ شياطينهيثيره
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 :همس جوار أذنيها بنبرة ُمظلمة

 بالش تطلعي الشيطان اللي جوايا-

 عنها انفلتت حروفها ساخرة
 
 :رغما

 !هو لسه ماطلعش-

 :مال ثغره بانحناء متوازن 

 !ال لسه-

ثم تحرك بخطوات ثابتة نحو نيران املدفأة، غرفة 

مكتبه كلها مصممة بشكل كالسيكي، جدران بلون 

خشب الصنوبر، أرضية خشبية عتيقة، مقعد 
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هزاز جوار مدفأة قديمة التصميم وفوق حاجز 

 .رخامي دفتر رسوماتها

 ..مهلهل.. متناثر املحتوى وكأنه مر عليه كله

 !رخيص

شغفها الوحيد في الحياة ألقاه هكذا بشكل 

 .رخيص

 ..وقبل أن تستعب.. تفهم

 !تدرك شيطانه بحق تناثرت أوراقها في اللهب

 !سكن... تتحمل
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تصلبت عبراتها كالجليد، عادت سنوات للوراء، 

لذاكرة بزحامها وفوضاها.. كانت طفلة، أتمت 

لتوها عامها الثاني عشر، تأخذ أحد الدروس 

بمجموعة تقوية شاء حظها أن يكونوا كلهم من 

 .الصبيان

يسخرون منها، يعاندونها، يتذمرن من املعلم ألنه 

 ..يدللها

ي يوم قرر أ ن يعاقب الجميع بما فيهم هي وف 

لخفاقهم في استذكار درس ما واتهامها أنها من 
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شتتهم ، أحضر عصاه الرفيعة القاسية وفوق 

 !كفوفهم مارس العزف بعشرون صفعة

 تلو اآلخر 
 
بكوا كاألطفال، سقط تنمرهم واحدا

 .وراقبوها متوقعين انهيار

.. لم تذرف دمعة واحدة رغم األمل  لم تبك 

 !ابها وابتسمت لضعفهم بانتصارانتهى عق

 ..سكن تتحمل

نظرت نحوه بثبات  تام، منطق مدموج بالبرود، 

 :قالت بنبرة رغم تشتتها واضحة
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أنا عمري ما حّسيت املشاعر دي ناحية أي حد في -

 ..الدنيا

 :وتنفست باقي حروفها بصدق

 !أنا بكرهك-

... 

مررتها بصدق تام، لم تكن تدعي، لم تكن فقط 

 .ي ترتشف كراهيته عنوةغاضبة، ه

 لدقائق معدودة يراقب ببطء التهام 
 
ظل صامتا

النيران لخطوطها، شعر بتباعد خطواتها خلفه، 
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ركضها على الدرج، ربما ستنفرد بعباراتها فوق 

 ..الفراش، تلعنه في خيالها، وتستكمل كراهيته

 ما زال ينزف 
 
ضم قبضته في غضب يناسب جرحا

جميلة التي أصبحت  ثم اسودت نظرته وهو يتأمل

 .مجرد لوحة، غامت عيناه فباتت كرماد بعد حريق

، سقطت على رصيف 
 
مشاعره احترقت أيضا

العشق بال ثمن، دهستها جميلة دون قصد 

 !ودهسها هو في النهاية

ن لتبقى
 
ك  !دهس جميلة فرحلت ويدهس س 
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بعد دقائق كان جوار باب غرفتها، يستند على 

، قاومت  حافة الجدار ويرمقها ببرود تام، لم تبك 

 ..عبراتها حتى في عزلتها

 :رفعت رأسها نحوه بشموخ ثم قالت بال مرواغة

 أنا شايفة إنه الوضع ده مينفعش يستمر-

 :مط شفتيه باستهزاء

 ! وبعدين-

 :أجابت وهي تستدعي حروفها وشجاعتها

 ....شوف حننفصل ازاي و-
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 :قاطعها بحّدة كالقذيفة

 !أنا مبطلقش-

 عنهاغامت عيناه
 
 :ا بيأس تسلل رغما

 أنا مش شايفة منطق في الوضع ده-

 :ضحك بغطرسة

 منطق! املنطق أنا حعلمهولك-

 :قاطعته بكبرياء

أنا مش هنا علشان أتعلم منك، وال أعيش ُمجبرة -

 بقوانينك
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 عنادها خرافي، مضاد للرصاص، يغضبه وال يكرهه

 !ال يكرهها

ه، هي تتسلل على مهل كعبق عطر خفيف ال يرهق

، مناقض 
 
مال بعنقه وكأنه آخر، هاديء جدا

 :للشيطان الذي كان لتوه يتراقص في عينيه

 حنشوف-

مررها بهمس، بصوت يجبر من أمامه على 

 ..االنصات، وابتسم

 بمعاندة وغرور وهدوء وصالبة وسالم
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 كانت ابتسامة تحمل كل التناقضات املمكنة

ْقد، ولعلها دون أن ُيدرك ه
 
ي بينه وبين نفسه ف

 !السكن

**** 

الصباح هو اللحظة التي تهمس لك في أذنك، أن 

ا ا جديد   .حياتك ازدادت يوم 

ا تستيقظ،  في السادسة صباح 
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استحمام  طويل، روتين البشرة، وشعرها، كوب 

الشاي بحليب املنكه، وقد تعلمته من والدتها 

 .."املقيمة في الخليج حيث يلقبونه بالـ "الكرك

خاصة بأول أيام العمل في ثم أخرجت مالبسها ال

منزل عاصم السيوفي، والذي يسير فوق قواعد 

صارمة، ويجب عليها أن ال تخالفها على األقل في 

 ..البدايات

وصباحها يعني مكاملة والدتها، واالستفسار عن 

 .أشياء ال تشبه تفاصيل آيتن
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جبت لك حاجات كتير أوي كان عندنا  -

، ها يا سيكريت يكتورياڤتخفيضات رهيبة من 

 .آيتن مفيش عريس كده وال كده

آيتن شفتيها بملل، وهي تحشر فخذها داخل  لوت

 
 
السروال األسود الذي اختارته، ويعلوه قميصا

كريمي أبيض وسترة صوفية فضفاضة من اللون 

 ..البني الذي الئم لون خصالتها

-  ، ماما عريس هيطلبني من مين باهلل عليك 

عايزة، فكك مني على وبعدين يعني قولتلك أنا مش 

 .الصبح
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هي الطريقة، هذا هو األسلوب، والوالدة  وتلك

تتحمل كنوع  من الحساس بالذنب ألنها بعيدة، 

 :وتجيبها

 !ماله "ُمريد" يعني -

نكل فؤاد، واملفروض  -
 
ماما هو أنت  اتجوزتي أ

 .تلبسيني ابنه

حلي البضاعة في عين االبنة  وبمنطق
ُ
األم التي ت

 :العنيدة

 .تك نيلة أنت  تطوليج -
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املكاملة بشكل  كارثي حيث آيتن هالل ابنة  وانتهت

حازم هالل وحفيدة الدكتور جالل عوني، تستحق 

 .ما هو أفضل من ابن زوج أمها الضخم بعين  زرقاء

**** 

 ..جرس

 "مين"

يعود لفتاة هادئة أو امرأة تبدو وكأنها  والصوت

 .مديرة املنزل 

 والجابة
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 ."جديدةآيتن املربية ال"

ح ت 
ُ
ل سيدة خمسينية وقورة،  ف قب 

ست 
ُ
الباب، وامل

ا يشبه مديرات املدرسة العدادية،  ترتدي زي 

وعيوناتها تشبه عيونات الجدة آني التي كانت ترعى 

 .تويتي

أن تقهقه آيتن على تخيالتها، ولكنها تذكرت  همت

قانون املنزل، ومن خلف املرأة اللطيفة التي عرفتها 

"مدام شروت" فتاة تخطو نحو بنفسها أنها 

 ..السادسة، والهيلة تبدو أصغر
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تشبه والدها، حيث الشعر األشقر العين  مالمح

ا وردي،  الخضراء املائلة للزرقة، ترتدي قميص 

وتنورة رمادية مقلمة، وتعلوها سترة بيضاء، ويبدو 

 .أن ذلك الزي الرسمي للمدرسة

 .بونچور  -

الداخل، آيتن بتودد، وقد خطت نحو  قالتها

وامتدت يدها تصافح الصغيرة، التي أخرجت يدها 

من جيبها على استحياء، تصافح الغريبة الجديدة، 

 :بعد رحيل الخالة سارة، وتعاود آيتن الحديث

 .أنا آيتن، وأنت  فرح صح -



 

227 
 

الصغيرة بإيماءة إيجاب ولم تنطق، ويبدو  أجابت

 .أن النطوائية متمكنة منها، لذا مهمة آيتن صعبة

 .آنسة آيتن -

من الصوت األجش القادم من خلفها،  أجفلت

والذي كان يخص بالطبع الوالد األفالطوني املثالية 

والنظام، واستدارت وكانت صدمته واضحة على 

وجهه، فقد تخلت عن تحفظها في امللبس، وارتدت 

مالبس تشبه العارضات لعالمات تجارية باهظة، 

اللغة وإن كانت محتشمة بسبب البرودة، في 

 .""ُملفتة ةالدارج
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ريقها عندما قابلت نطرته املتفحصة،  ازدرت

 :وأجابت بتوتر

 .صباح الخير يا دكتور عاصم -

 .صباح النور  -

توجه ناحية الصغيرة التي قبلته على استحياء،  ثم

وهمس لها أنه قد اشتاق، فأجابت بحنق طفولي 

 :ُمحبب

ل ي -
ُ
وم بابا "وقد نطقتها بالفرنسية"، حضرتك ك

 .بترجع وأنا نايمة، مش بلحق أشوفك
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 في شبر تقصير ناحية ابنته، وقد رحلت  واألب
غارق 

سارة بال عودة، على األقل حتى ينتهي غضبها، 

 :فأظهر أسفه

هحاول أرجع النهاردة بدري، وآخر األسبوع كله  -

 .معاك  

ثم نظر باتجاه آيتن التي قلدت حركة شفاه  صمت،

حظت انتباهه أعادت فرح الُسفلية، فعندما ال 

شفتيها لوضعها الطبيعي، مع ابتسامة سمجة 

 :مهذبة، فتحدث من جديد

 .دومزيل آيتن هتبقى معاك  طول الوقت بعد كده -
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 .آيتن بس -

ذلك صوت آيتن، يعدل على كالم الدكتور  وكان

بجل، عاصم الذي كان في وضعية الركوع يراض ي 
ُ
امل

 :ةفرح، ارتفع لها يواجهها ُمباشر بفظاظ

على فكرة أنا مربيها على قواعد معينة في احترام  -

بار
ُ
 .الك

 :بثبات فتجيب

ماحدش يقدر يعدل على حضرتك، بس دي  -

طريقتي في التعامل معاها، تناديني باسمي، 

 .وهتحترمني برده
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 :صمت  ثقيل  على الحوار، فقطعته هي بمرح وخّيم

 .ثم أنا مش كبار يعني -

، ثم ولت بنظرها ابتسامة واسعة له وابتسمت

تجاه فرح التي انثنت شفتيها بشبه ابتسامة ُمعجبة 

ربية التي ال تشبه طباع عاصم الصارمة 
ُ
بامل

 .بكالسيكية القرن املاض ي

 ."وبعد إذن حضرتك يا "باباه -

 :كما تنطقها فرح، ثم تابعت نطقتها
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لو تسمح لي يعني أوصل فرح النهاردة املدرسة،  -

درسة على اليميل عشان أنا تواصلت مع امل

 .وعايزين حد كبير معاها

يعترض، لكنه لم ُيحب الخلل بالنظام من أول  لم

ساعة في العمل، وما لجمه كان حماس فرح الذي 

ظهر في عينيها بمجرد ما اقترحت آيتن فكرتها الغير 

 .صائبة، وعليه أن يرضخ

 .آنسة آيتن، مافيش مشكلة -

 داخل ولسان
 
 :يحال آيتن يحدثها حديثا

 "الزمتها إيه آنسة آيتن دي يا مستر روبوت"
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 :تابع عاصم ثم

أرجو إنك ماتمشيش غير ملا أرجع من الشغل،  -

 .محتاجين نناقش شوية أمور مع بعض

 بعد اقتراح  واستدار
 
 عنها، وقد تخشب كليا

 
راحال

 ..آيتن، ورضخ ملوجة انفعال فتاته

تنظر لطيفه الذي يختفي باتجاه غرفة   وآيتن

ية، وتفكر، ما به ذلك العتيق، يبدو وأنه غير جانب

 .سلس  على الطالق لكنها تنتصر في الجولة األولى

***** 
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 ..الليل وفي

قد قضت النهار كله تحاول أن تتحدث مع  كانت

فرح التي ال تنطق، فقط تبتسم، وهي التي تتحدث 

 .كالبلهاء

لم تيأس، فقد اضطرت أن تجلس بجانبها  ولكنها

ل واجباتها املدرسية، وقامت آيتن وهي تقوم بح

 باالنسجام الغير مكتمل معها،

اكتشفت أنها نابغة في الرياضيات، ويجب  عندما

أن تستغل ذكائها، كما أنها موهوبة بالرسم، وذلك 

 .مؤشر  جيد
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عند إنهاء الواجبات، والفيلم الكرتوني القديم  لكن

الذي شاهدته، كانت الساعة قد تجاوزت السابعة 

وقت نومها، فوضعتها آيتن في سريرها، وحان 

 .وقبلت رأسها، وقررت أن تنتظر الطبيب في املطبخ

وكانت قد تناولت كوب قهوتها الثاني،  عاد

والطاهية ومديرة املنزل، وعاملة النظافة في حالة 

، وأخبرتها 
ُ

صمت دائم، وكادت أن تنفجر ملال

 السيدة شروت أن دكتور عاصم ينتظرها في مكتبه
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نحوه، وبعد طرق الباب، وسماحه لها  توجهت

بالدخول وجلوسها، بدأ حديثه وقد كان ينتبه لها 

ا، وهي تنتبه له دون توتر لي 
ُ
 .تلك املرة ك

فرح ليها نظام، أنا حاطه ليها، هتفضل ماشية  -

 .عليه

ا، وتركته يكمل ارتفع  :حاجبها اعتراض 

 !أنت  الزم تحافظي لها عليه -

يرة أنظمة حياتية، مش حضرتك أنا مربية وخب -

 .جليسة أطفال
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 ..املعضلة، هي تعترض، هي ال تؤمن بنظامه وتلك

 ..وأنا بنتي ليها نظام -

وهللا يا دكتور عاصم، حضرتك عايزها تنام بدري  -

عادي، مدرستها ماقدرش اتكلم، لكن الباقي ده 

مهمتي أنا، وملا أنا ابتدي والنتيجة ماتعجبش 

 .حضرتك

بعينيها، وقد قررت أن ال  وهي تتحداه تنهدت

 :تستسلم لغروره الفظ ذلك، وتابعت

تقدر تعترض، لكن أنا مش هاخد أوامر، مع كامل  -

 .احترامي لنظام حضرتك
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 :حاجبه هو تلك املرة، وأجاب بحزم وارتفع

 .النظام ده خطوط عريضة، الزم نتفق عليها -

 .هللا ينور على حضرتك، اتفاق، مش أوامر -

خول السيدة شروت تحمل في يديها حديثهما د قطع

كوبين من عصير الليمون، وقد ارتفع صوتهما، 

وكانت مديرة املنزل تمر من أمام املكتب، فقررت 

أن تبتكر حتى يهدأ الصدام، فالفتاة جيدة، ويبدو 

 .أن فرح ستحبها

 ..الليمون ده، هدوا أعصابكم -
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ا، وكأنها ارتبكت جريمة، لكن  ونظر لها االثنين مع 

تن بادرت بالهدوء وسحبت الكأس تتجرعه دفعة آي

واحدة، وبقّي هو يطالع عفويتها الغير معتادة له، 

 :فتحدثه السيدة شروت

 .اشرب يا دكتور  -

رشفة بكياسته التي تعتبر طبعه الدائم،  فتناول 

 :وصرف السيدة شروت بأدب، وعاد يكمل حديثه

آنسة آيتن، أنا من بيت وتربية كالسيكية بحتة،  -

 .بنتي هتبقى كدهو 

 :رأس آيتن الصلد يتحدث في الخفاء وصوت
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 ."أمال أنا متربية في كباريه"

 :بلطف ُمصطنع فتجيبه

واضح يا فندم، وأنا برده مش جاية أبوظ نظام،  -

بس برده هحط إضافاتي، باالتفاق مع حضرتك 

ا  .طبع 

علمتها الحياة أن تميل للموجة العاتية، ال أن  لقد

بسالم، وموجة عاصم تستحق  تواجهها حتى تمر

أن تمر حيث أنه انسان  ُمهذب، والعمل الجديد 

يمنح لها أريحية إقامة مشروعها الخاص في بضعة 
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شهور، لذا عليها أن تكون هينة لينة، حتى تسير 

 .األمور 

واقفة، وهي تتحدث له بذات الكياسة  واستقامت

 :املصطنعة

 .أي إضافات تانية، وال أقدر أمش ي -

لها بيده أن تجلس من جديد حتى يراجع  وأشار

معها سير اليوم منذ الغد، فجلست على مضض، 

 :وهي تفرك حذائها في األرضية، بدأ يسأل

 !إحنا مواعيدنا هتبقى إزاي؟ -
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فكر، وقررت أن تفرض نظامها  اتخذت
ُ
وضعية امل

تلك املرة، وإن اعترض، ستلجأ لجدها وتستدين 

ص، أو ستأخذ املبلغ منه وتقوم بمشروعها الخا

 ..إرثها وأمرها هلل

 :فتجيبه بحزم

الصبح، أجهز لفرح الالنش  ٧أنا هاجي الساعة  -

بوكس وهدومها، وهنزلها املدرسة، وهجهز مع 

الشيف منيو الغدا، وهجهز الجدول بتاع يومنا، 

وهمش ي وهرجع مع معاد رجوعها للبيت، وأفضل 

 .معاها لحد ميعاد نومها ووصول حضرتك
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 :انت إجابته بما تهوى نفسهاك  ولصدمتها

ا -  .ممتاز جد 

بالقيام مرة أخرى، وتلك الكرة لم يوقفها  وهمت

 :ولكن صوته جعلها تنتبه له

 .في حاجة أخيرة -

 .اتفضل -

صالتها، التي  قالتها
ُ
وهي تستقيم كلية، وتعدل خ

يبدو أنها تحتاج لثورة من خمودها، فبكل تلقائية 
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وتعدلها بيديها وترتفع مالت لألمام، تقلبها لألسفل، 

 .فجأة من جديد، تحت نظر عينيه الجاحظة

 ..سوري، كنت بعدل شعري  -

فترة يستوعب ما فعلت، حيث أن تهورها  وبقّي 

ا من الجنون في منطق كالسيكيته الجادة  .ضرب 

 ..لبسك -

 .بجفاء قالها

 :بحدة واستفهمت

 .!ماله؟ -
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 :ببساطة فيجيب

لكن في الشغل،  أنت  حرة فيه بره حيز الشغل، -

 .الزم يكون الستايل كالسيك ُمحافظ

****** 
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"5 " 

لو ميل الورد البلدي، كل الورد يخاف، بالعربي 

 "اللي مشافش العربي يبقى ال عاش وال شاف

اللحن الصباحي الذي اختارته آيتن لتخفق على 

 ..دندنته البيض بالفلفل امللون لفرح

الش يء في  فرح التي بدأت تتحول ملتكلمة بعض

حضرتها، والبداية منذ ثالثة أسابيع، في اللحظة 

التي قررت آيتن اقتحام غرفة ذات الجدائل 

صدم عينيها بفرح تتخذ 
ُ
الشقراء على الدوام، وت
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وضعية منتصف سجود، تدتدن أحد األغنيات 

 .!التي انتهى عهد ذكرها، وتطلي أظافرها بالقرمزية

الفنانة لوحة بشعة ليست سيرالية، وقد كانت 

فاشلة، وإن نالت نص عالمة من أجل الشرف التي 

 .تمنحه املحاولة

 وجدت فرح ظل آيتن يشرف فوقها، والبداية

كسر زجاجة الطالء، شهقت، وضاق تنفسها، 

وبدأت تتلعثم بنبرة تحمل الكثير من الخزي، 

 :وبدأت جملتها املتقطعة

 .."دومزيل آيـ...تـ..ن، بردون "املعذرة⁃
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بحرقة، كالذي ينتظر العذاب القاهر وبدأت تبكي 

لطفولة وردية قصقصت طموحاتها على إثر 

 .صرامة غير ُمقنعة

وآيتن ُمربية "ُمهزقة" ال تتحمل دموع األطفال 

السيما إن كانت من أعين تشبه السماء وقت بداية 

 ..النهار

فانحنت تحتضنها دون تفكير، تربت فوق ظهرها 

أمومة لم  وجديلتها، وداخلها يتحدث بعاطفة

تختبرها، تلك الصغيرة تبكي أشياء خفية، ليس 

 .الخوف سيد األسباب
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 ..بس يا فرح بس، بتعيطي ليه⁃

كانت يدها قد امتدت تمسح دموع الصغيرة، وقد 

تلوى قلبها من أجل الحزن، والشفاه السفلية التي 

 :الزالت تتدلى وقت البكاء، وتابعت

 .أنا مش هعمل حاجة⁃

 :تتساءل من بين دموعهافارتفعت الصغيرة، 

 .papa وال هتقولي ل⁃

ولوت شفتيها تلك املرة كاعتراض على أسلوب ذلك 

 :الجليدي في تهذيب الطفلة، وأجابتها بتململ
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 ..ال مش هقول ⁃

فاحتضنتها الصغيرة تلك املرة، وبات ذلك هو 

السر الذي يتشاركاه، تطلي آيتن لفرح أظافرها 

، في غياب عاصم، و 
 
تنتهي اللعبة، ساعتين يوميا

بعد أن تشاركها آيتن، فتعاودان فتاتين جيدتين 

 .قبل عودته

عادت لحاضرها، وهي تتابع الدندنة، وعصر 

 .البرتقال

ابن بالدي يا مالك قلبي، يا محلي األيام، "

 "وشهامتك تتكلم عنك مش محتاجة كالم
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وانتهت من العصر، والتفت بغتة، فشهقت 

تها فوق بصرخة مكتومة، وقد تناثرت خصال

 :صفحة وجهها وغمغمت

 .دكتور عاصم⁃

لم يجب لبضع ثوان  يتأمل هيلتها الفوضوية، 

 ،
 
وعودتها لنمط ثيابها السابق وقد حذرها سابقا

 .وتجاهلته، بعد االنصياع لقواعده عدة أيام  فقط

 .صباح الخير⁃
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وبنبرة متجمدة، ورد فعل آيتن انطفاء البهجة حيث 

الصباحية لن تجرح  أن حرمانها من تلك التحية

 
 
 .مشاعرها بتاتا

 .صباح النور حضرتك⁃

وقالتها وقد أصابها الفزع املذعور الذي أصاب فرح 

 .وقت اقتحمت غرفتها

 .آنسة آيتن⁃

ا أو شر،  قالها بجمود، ووجه  صارم ال يحمل خير 

 :وتابع
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 .إحنا اتكلمنا في موضوع نمط لبسك⁃

ه وجحظت عينيها على إثر الجملة، ونبرته الشب

 :آمرة، وأجابته ببرود  ظاهري 

 !حضرتك اتكلمت، أنا متكلمتش⁃

 !مش فاهم؟⁃

وضعت العصير فوق طاولة املطبخ، وعدلت 

 :خصالتها بعصبية، وأجابته
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يعني مالحظات حضرتك عليا، تكون في إطار ⁃

تقصيري مع فرح، غير كده معتقدش أن في 

 .تعليقات من حضرتك

 .تتحدى

 .تتمرد

في وجهه، لكن ضبط النفس  وربما يحتاج أن تثور 

مطلوب، ال سيما أنها أثبتت جدارة في األسابيع 

 .الطائفة

 .أنا مبحبش الجدال على فكرة⁃
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 .وأنا مش البسة لبس خليع⁃

والتفت تحضر الصينية ألجل فطور فرح الذي 

 .تتشاركاه كل صباح منذ عشرة أيام

انتهت وقررت أن تذهب للخارج، ولن يكون الفظ 

هاره منذ رحيل طيف، وقبل أن الذي يتعمد إظ

 :تتجاوزه غلبته املروءة واستوقفها بامتنانه

 .آنسة آيتن جهودك مع فرح واضحة ومثمرة⁃

وارتفع حاجبها على إثر املدح، بل أنها حاولت أن 

 :تستوعب ما قاله، ويتابع
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وكالمي كله عشان حتى الكماليات نكون مرتاحين ⁃

 .فيها

 
 
 .حسنا

الذي حبسها الغضب، عليها أن تطلق أنفاسها 

 بعض الش يء، في 
 
واعترفت في سرها أنه لطيف

 :بعض األوقات، وتجيبه

تمام يا دكتور وقت ما حضرتك تكون فاض ي، ⁃

 .ممكن نتناقش مناقشة طويلة

**** 
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يوم عمل  شاق بتفاصيل كثيرة من األلم، األلم 

الذي وقتما ظهر في عينه وقت أول حالة وفاة 

احة صعبة، فألقى عمه توفت بعد أن أجرى لها جر 

بديناميكية في وجهه الجملة التي اشتهر بها عابد 

 :السيوفي

لو كل ميت زعلنا عليه، مش هنمسك مشرط "

 "تاني

وربما استطاع أن يواري الرحمة خلف قناع 

الجمود، بينما القلب يئن على إثر ألم كل صرخة 

 .تخدش صدر من لديه فقيد
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مغ احتياج وحكاية صباح اليوم كانت بائسة والد

ل، ألجل قبول حالة حرجة تحتاج لجراحة 
ُ
وذ

خ، بعدها صرح موظف االستقبال أن 
ُ
دقيقة في امل

املشفى لن يقبل بالحالة إال بعد دفع مبلغ التأمين، 

صرخت الزوجة، وبكى االبن، ووقت خروجه من 

رواق يربط بين الغرف، شاهد قهر الرجال في دموع 

لصق بالزوجة
ُ
 .!نعت املكلومة الشاب، وفوبيا أن ت

 .هبيع لكم كليتي يا استاذ، بس خدوه⁃

ومالت بعزم  على تقبيل يد املوظف، وقتما ظهر 

 :صوته
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 !في ايه؟⁃

وشرح له املوظف املوقف ببرود  يحتاج للكمة 

، وصرخت في 
 
لخماده، بينما بكت السيدة دما

 :وجهه

 !يعني كده جوزي راح⁃

رقت وقتها ارتد للخلف بحركة  غير ملحوظة، وح

عينه الدمعة اليتيمة، احمرت جفونه، وعاد الزمن 

 .للخلف

 "يعني كده طيف راحت"
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بائسون مساكين بنو البشر، بإدعاء مثالية 

 .التعاطف، دون شرف التجربة

أنت ال تشعر يا آدمي طاملا لم تختبر مرارة شر 

القدر، ال تزال مشاعرك تحمل زهوتها، لم تذهب 

 .لحظة الفقدفي لحظة تعاطف، فقط ستعدم في 

 :واألمر واجب التنفيذ، والصوت ُمحشرج حازم

 .دخلوا الحالة⁃

 ..لكن يا دكتور ⁃

 ششش⁃
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فقط ما قاله، وهمت السيدة بتقبيل يده، 

ليرفعها، وينظر نحوها بطمأنة كان يحتاجها هو في 

عطي بسخاء، 
ُ
السابق، فتحول لفاقد الش يء امل

 :فعاد صوت املوظف يخرجه من يوتوبيا أخالقه

 .دكتور عابدو ⁃

وبوجه  حازم، صارم، وحزين، استدار، وأعلنها من 

 :فوق ذراعه

 .اخصمهم من أرباحي⁃

*************************** 
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نامت فرح، والخدم، وجاء ُمنتصف الليل، 

والدكتور الصارم لم يظهر، ولم ُيخبرها عن نية 

مبيت، وبقيت ُمعلقة، وال حق للتأفف لها، 

 .فاالنسانية تمنعها

 .قذ األرواح الكالسيكي، له مساحة الغيابمن

وميزة آيتن الواضحة هي التأقلم، مشروب أعشاب، 

وفيلم درامي نسوي، وجلست في الردهة تنتظر 

 في الحديقة، فيسري الخوف 
 
حتى سمعت صوتا

داخل قلبها وربما ستصبح القطة التي قتلها 
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الفضول لو خرجت، أو "البروطة" التي قتلها البرود 

 .لو بقيت

 .صراع

 .خوف

 .حيرة

 .والنهاية حسم

وخرجت وهي تدعي الشجاعة التي لن تغلبها الكثرة، 

 يوليها ظهره 
 
ألن املقتحم كان عاصم، بل كان صامتا

 .العريض برياضية واضحة تميزه عن غيره
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لق النعت الس يء 
ُ
تنفست الصعداء، ونال قاتم الخ

في حديث بنات أفكارها، وعدت من الواحد حتى 

 شهقتها العشرة، 
 
وفالتفت بغتة، مقتنصا

حمرة 
ُ
املكتومة، لتفاجئ بوجهه، حزنه، عينه امل

بطريقة غريبة، وقد ُسلط ضوء الشارع على 

وجهه، ولم يكن أثر ُبكاء، بل هو غضب  حزين، 

سخط على الواقع، حنين، وأني عاشق  يفتقد 

 .ُسقيا قلبه

 !دكتور عاصم، حضرتك كويس-
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حة، ونفض ولهفة صوتها كانت صادقة، واض

متن، دمث 
ُ
رأسه، واستدرك نفسه، وتحول مل

 .الخلق

 .آسف بجد على التأخير⁃

رق  ونسيت بشأن السخط والضجر، وغلب ع 

 :التقدير، فتجيبه بلين

 يا دكتور، ربنا يعينك⁃
 
 .ال ابدا

وصمتت تزدر ريقها، واماءت رأسه بامتنان، 

 :فتتابع
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 .أنا يا دوب ألحق أروح⁃

 .كنت هقولك خليك  بايتةلوال إن بكرة أجازتك ⁃

هل يتنازل الفظ عن كالسكياته ألجل املروءة، 

 :ويتابع

 .بس هوصلك⁃

 .ال متتعبش نفسك حضرتك⁃

 :وعاد الفظ بشهامة

 .ده مش مجال نقاش وال جدال، هوصلك⁃
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ولم تجادل، وأشفقت عليه من النقاش، ودلفت 

حضر أغراضها، وسبقها للسيارة بعد أن 
ُ
للداخل ت

، لتستقر بجانبه، والصمت  ترك لها الباب
 
مفتوحا

سيد املوقف عدا من شرح طريق املنزل، الذي كان 

 .يعرفه وقت أن تحرى عنها قبل أن يوظفها

، وباألصح هو مهموم، وباألوضح أنها 
 
يقود شاردا

 
 
، وقد ظنته جليديا

 
 انسانيا

 
ترى على محياه شعورا

 .بال مشاعر

شفق
ُ
عليه،  ودون أن تبالغ، صمته الشارد جعلها ت

 
 
 كبيرا

 
 .وقد تأكدت أنه يخفي داخل صرامته ُحزنا
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كانت شاردة ولم تشعر بأنه أوقف السيارة أمام 

 :منزلها، لكن جاء ُيعيدها للواقع وهو ُيعلن

 .وصلنا⁃

جزاء الحسان إحسان، وجزاء املروءة التأدب، 

فالتفتت نحوه بعد أن همت بفتح الباب تشكره، 

لقت باب السيارة واستمر الذوق واللطف حتى أغ

ردد
ُ
 :وهي ت

 .ميرس ي لحضرتك بجد، تعبتك معايا⁃
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ولم ُيجب، ولم يظهر على استماع، هو ببساطة 

علن
ُ
 :رحل وترك خلفه ُمتذمرة ت

ما هو لو كمل حاجة كويسة الخرها القيامة ⁃

 .هتقوم

**** 

قدح قهوة بالحليب بال مذاق، منزل جديد برائحة 

ندسة طالء يجب أن توحي باالنتعاش، ومه

التصميم بتنورة حمراء قصيرة وحمالة صدر 

 !سوداء بين ذراعيه

 :قالت ببحة تدعي البراءة
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 إنت عملت فيا إيه!، أنا أول مرة أتخطف كده-

 
 
 :مالت شفتاه باستهزاء إدعى تصديقها ثم قال عابثا

 أنا لسه حاعمل على فكرة-

التقم شفتيها في قبلة آثمة تبادال فيها املذاق، هو 

 هي شراب الخوخ بالليمون القهوة و 

تخللت أنامله خصالتها في عنف، هاجمته 

 نفسه من جديد، 
 
الذكريات فانتفض يهرب ملوثا

 .أو ربما العودة ملا يستحقه

 :قال وأنفاسه تتلكأ على عنقها
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 ما تيجي تفتتحي معايا أوضة النوم-

 :همست باغواء

 !ُمهّند-

طق حروف اسمه يحمل هروب كاذب، املرأة في 
ُ
ون

 لرجل  مثلهال
 
 خاصة

 
 .رغبة مفضوحة تماما

حملها وتلك املرة لم يكن ينوي مفاوضة، بداية 

ونهاية ستتكرر، جميلته رحلت وانتهى وهو مثلما 

 .كان سيعود
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تمايلت على الفراش بإغواء الجواري وقبل أن 

 ..ينجرف أيقن ما يحتاجه

زفر بغضب فاجآها ثم اّدعى هدوءه من جديد قبل 

 :ويقول بنبرة باردة أن يرتدي قميصه

 ....خليكي.. محتاج أجيب-

 :وغمز لها ففهمت على الفور، قال بنبرة وقحة

 متخافيش.. حاشوف صيدلية قريبة-

 !املاركت أقرب وحتالقي فيه-

 ..وكانت نبرتها أوقح
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ا، وبسبب آخرى مثلها فقد من  امرأة ال تساوي شيل 

 ..تساوي كل ش يء

املرور،  ها هو شبحها يتسلل من جديد، يحاول 

 ..يقحم نفسه في الذاكرة

 وها هو مثل العادة منذ رحلت

 يهرب حتى من الذكرى 

... 

، لم يكن بمساحة 
 
كما أخبرته كان املتجر قريبا

ضخمة فهو في النهاية يناسب مجمع سكني، هدوء 
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نسبي وعّدة متجولين ال يوجد فيهم تميز، مر بشكل 

 بحيرة عن مبتغاه بين
 
ما رّن سريع بين األرفف باحثا

 برسالة من تلك التي تنتظره بصورة 
 
هاتفه منبها

 
 
 :مغوية فابتسم ساخرا

 !فايزة عايزة -

تسارعت خطواته قبل أن يسترعي انتباهه جسد 

ضئيل له منحنيات مميزة ال تدركها سوى عيني 

خبير، ثوب قصير كريمي ومنقوش بوردات صغيرة 

وشعر له لون العسل املمزوج بحبات القهوة منثور 

ةب
ّ
 .شكل له لذ
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كانت تقف أمام رف ضخم يحمل عدة أنواع من 

الشوكالة وعلى ما يبدو تثابر لتلك املوجودة في 

 
 
آخر رف، تشب على طرف قديمها مما يقدم عرضا

 لباطن ساقيها امللفوفتان على منهج الشرق 
 
 فاخرا

 !املرأة الشرقية حالة تستدعي االنتباه، واملتعة

دت منقذ يناسب استدارت له فجأة وكأنها وج

عالم يوتيوبيا الذي تحياه ثم قالت وهي ترفرف 

 :أهدابها في براءة وتشير نحو ما تريد

 ممكن تساعدني؟ -
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ابتسم بمكر لم تفهمه ثم تقدم بهدوء ليسحب ما 

تريد بسالسة تامة، تأمل بهجتها اللطيفة ثم قال 

 :بنبرة مشاغبة تقصد أكثر مما يقول 

 ا؟أي حاجة تانية أساعدك فيه -

 :شكرته في عفوية

 ال خالص ثانك يو كتييير بجد -

كانت لطيفة، من النوع الذي يشبه الحلوى 

الناعمة املذاق، نظرتها بريلة أكثر مما يجب وكأنها 

ال تعرف ماذا يريد الرجل من املرأة في أغلب 

 .األحيان
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 :قال باستهزاء لم تفهمه

أي حاجة تانية أنا ممكن أساعدك.. املاركت  -

 رفوف عالية كتير مليان

 :قالت بسالمة نية

 ال خالص بقة وكفاية شوكليت كده -

 ما وكأنه يحادث 
 
كتم ابتسامته فقد أعطته شعورا

 ،
 
طفلة في جسد امرأة ليست سيلة األنوثة أبدا

 :التوت شفتاه بمشاكسة لم ترد أن تنهي اللحظة

 أرجع أنا بقى أدور على اللي عايزه -
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، وأميرا

 
 طيب القلب عرض بدا لها يائسا

 
وسيما

عليها املساعدة، قالت باهتمام من دافع رد 

 :الجميل

 محتاج أساعدك؟ -

مالت عيناه بخبث وقد تتابعت حروفه وهو يتأمل 

 :مالمح وجهها

صعب.. إنت  صغيرة مش حتعرفي مكان اللي أنا  -

 عايزه

بدت حائرة من عبارته، أ ألنها ابتاعات الشوكوالة 

يريد.. دواء للحموضة أم قهوة  يعتبرها صغيرة! ماذا
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من رف الكبار. سخرت بها في عقلها وأرادت أن 

تعتذر وكفى فبشكل ما هذا الرجل له هالة خطورة 

 :مختبلة، إال أنه أوقف أفكارها بنبرة مسيطرة

 حاجرب.. جايز تعرفي -

 :رّدت في توتر

 إيه؟ -

وهنا اتسعت ابتسامته بمقياس ذكوري قبل أن 

 :.. وكارثيةينطق بحروف واثقة

 كاندم -
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جحظت عينها، ويبدو أنها تلقت للتو صفعة، 

 ..ضربة فوق الرأس، وربما وعيد باالغتصاب

دموع تظهر، إحمرار يطفو، والحلوة لسه صغيرة، 

 "على الباحية ال تزال في طور "النونو نونو

ارتدت للخلف، خطوة، واثنان، وثالثة، واصطدم 

 ..اظهرها برف الشوكوال وتناثرت حوله

وبين فوضاها الخالقة، وضحكاته، فرت هاربة 

 ..تركض، وألقت في وجهه اللوح الذي أحضره له

 ..حيث أن الشوكوال لن تجعلها تبيع شرفها
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 بهذا 
 
ومنذ زمن.. حقيقة منذ زمن.. لم ينهار ضحكا

 الشكل

*** 

 من الشهيق، حيث تطمع في 
 
حياته تشبه نوعا

نعش دمائك 
ُ
ي، ت

ّ
باألكسجين الهواء كله بال تخل

 !وتختنق بثاني أكسيد الكربون بعذاب  ُمبهج

 !بتعاقب نفسك_

قالتها له معالجته النفسية التي اختارها فقط ألنها 

 يريد امرأة
 
 ..جذابة وألنه مجددا
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 أي امرأة، وكانت محقة فتوقف عن زيارتها

 سعاد ماس ي صوتها يرقص في الخلفية

 "غير إنت"

و حديثة لحن مشاعري كليب!، ماكينة اسبرس

تستخرج مزاجيته من كبسولة، وقدح صغير بلون 

 .البطيخ كان أول هدية منها

 خدعته الذاكرة تمرر مشهد

ابتسم بمشاكسة بينما أنامله تزيح بتأني اللفافة 

 :الحمراء عن الهدية
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 يا ترى جايبالي إيه؟_

تبتسم هي بغنج محسوب، كقطعة حلوى بحجم 

 ..الُقبلة

 حاجة مختلفة_

ا هاديء، ناعم كخطوط لوحاتها، وجميلة صوته

 ..مبهر كطلتها التي اختطفته من أول لحظة

 :رفع حاجبيه في صدمة

 !فنجان قهوة_
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انسيابي، صغير كانتعاش صباحي، وصارخ وسط 

 معمعة عامله الغير ملون 

 هو مهند منصور بركات

رجل  بال هدف، استيقظ ذات صباح في سنواته 

ه وجده ألن الثمانية على صوت زعيق حاد بين أبي

األول يّدعي أن الثاني كتب أمالكه لحرمه املصون، 

 بذبحة 
 
حّدة واتهامات انتهت بسقوط الجّد صريعا

صدرية وعداوة بينه وبين طفل آخر الفارق بينهما 

 كان ما زال طور البراءة

 ....مهند، وليث
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ظل لسنوات ال يعلم وال يأكل وال يشرب سوى أن 

 !. والخليث اختطف حقه، ماله وإرثه..

 "نعم "الخ

هو لم يهتم، بل حتى لم يحتاج لكراهيته، وطّد 

 ..عالقاته به

زاره مرة واثنان وعشرة وبات األمر صداقة بينه 

 وبين عمه،

اعترف بها أمامه وأمام نفسه أنه ال يصدق حبكة 

 االستيالء على الرث،
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أو كما قالها بنبرته الالذعة وهو يلوك حروفه كما 

 التبغ

 "اتي قوي جو تمانين"

 حتى رآها.. حتى اقتحمت هي 
 
كان املسار سلسا

 الصورة،

 عن حقه 
 
أصبح لـ ليث مجرد مخادع اختطفها بحثا

وأصبح ليث عدوه الذي أبلغه بعد مرور عام 

 !ونصف بموتها بين ذراعيه
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تحت شالل حمام بارد وضع رأسه، سألته في خياله 

ملاذا يهرب من ذكراها التي تتسلل إليه وجواب 

 يه صارم قاس  موجوععين

 !ألنه ببساطة ال يحتمل

ضحكت في وجهه، كامرأة قررت أن تعود كذكرى 

فتنتقم من معشوقها بالهوس، رسمت خيال لقاء 

 أول؛

ة، كوجه قهوة فرنسية بمذاق 
ّ
امرأة كريمية الطل

الجنة، بنطال رمادي أنيق، قميص أبيض عصري، 

 ..وخصالت ذهبية مرفوعة بفرشاة رسم
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 وتعارف لوحة ورجالن

 ُمهّند.. جميلة

 عليه أن يقتنص منها مقابلة 
 
بعدها لم يكن صعبا

فردية، فـ هو العابث صاحب الخبرة مع النساء 

 !وليث... الهاديء

 :سألها بمشاكسة مقصودة

 مش غريبة شوية ؟-

 :وردها يرواغ رغم معرفة الهدف

 !ايه؟-
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 :صارحها على الفور 

 !إنك بتروحي بيته علشان ترسميه-

 :بال إكتراث واضحرّدت 

 أنا شخصية غريبة-

 :ضاقت عيناه بإسقاط ذكوري فتابعت ساخرة

 إيه حيغتصبني يعني؟-

 :فوق سخريتها رتب حروفه بمكر

 طيب إيه رأيك ترسميلي أنا كمان لوحة؟-
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وعيناه تأكلها، والرغبة مرورها مشروع لـ رجل وجد 

 .امرأته وال يفاوض في اشتهائه

 :رّدت بدالل يفهم مقصده

 تؤ-

 الغضب
 
 :قطب جبينه مدعيا

 دي تفرقة عنصرية على فكرة-

 :وكانت هي هادئة ال يوترها تلميحه

 تقدر تعتبره حدس-

 
 
 :سألها ساخرا
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 إيه بقة-

 :رّدت بنوع من القلق

 ليث طيب بس أنت حاجة تانية-

وتبخرت، تبخرت صورتها والذكرى وصدى الصوت 

 !الذي ظل يتكرر في رأسه

 !إنت حاجة تانية

لة لم تقتل نفسها فقط، هي مع رحيلها جمي

 ...قتلته
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 ...وليث

 !ليث يستحق أن يدفع الثمن

*** 

 

 

 

 

 

 



 

293 
 

"6" 

 ..إنها ليست معضلة

 ..إنها الحياة

 

 ..سيرا عبد املجيد شلهوب

 ..خمس وعشرون عاما

 

وحيدة، بعد وفاة أبوين، وهجرة أخ مع القوافل 

 ..الطبية إلى أفريقيا
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حيدة، تحت أعين داخل السيتي هايتس تقيم و 

ووصاية دكتور عاصم، صديق أخيها الوفي، الذي 

 ..يبدو أنه يعاني من جوالت الخالص وقلبه

 ..والسبب وفاة زوجته، وإن تزوج أخرى 

 ..هي تدرك أنه ال يراه

ويبدو أنه يعاني من متالزمة طيف، على وزن عقدة 

 مادونا
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هو يرى جميع النساء من منظور القديس, 

 ..عشق هي طيفوخطيئته في ال

 ..تلك وجهة نظرها

 

الحياة تشبه طبق ذهبي حديث الصقل، حيث من 

 .يريد الظفر بها، عليه أن يتحمل نيران املراوغة

 

 ..حوض استحمام، ماء ملخوط برغوة فوارة

 ..هي والشراب النبيذي، والتبغ املمزوج بنكهة الكرز 
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 ..وأفكارها

 

 ..فوض ى، احترافية، ابتكار

 ..ها أن تكون على الدوم في صحووعملها يحتم علي

 

 ..مندوبة مبيعات في عدة شركات أدوية

 ..تدرك كيفية أكل كتف الفريسة

 ..تدرك وقت نفث نيران السيطرة
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ونظرة عينها الشفافة تستطيع القناع، أو 

 ..الترهيب

 

 ..هي سيرا

حيث في الجحيم هي ليست فاضلة، وفي الفضيلة 

 ..هي ليست خطيلة

 ..شيوعية الهوى 

 ..واملثل األعلى جابرييل ماركيز

 ..غايات شنيعة أفضل من هزائم محتملة
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هي العاشقة وفي عاصمة العشاق يجب أن تكون 

 ..شرسة

*************************** 

التفاصيل قد تكون متشابهة، ولكن في كل مرة 

 .تختلف املشاعر

ذهاب الجد لرحلة عالج  طويلة، فتكت بقلبها، 

 .تكرر من جديدوظنت أن املأساة ت

 ..فقدت الحقيقي، وكانت على شفا فقد الروحي

 
 
طف هللا أنقذهما معا

ُ
 .ول



 

299 
 

 وبثوب  ربيعي بتفاصيل وردات صغيرة تشبه 
 
صباحا

لون عينيها، اتجهت للمطار وعانقته باكية، وكان 

 ..بكائها مسموع

متحولة هي، ال تشبه نفسها وقت املرح، طاقة 

ألمان الباعثة له في إيجابية ربما، وكأنها الفاقدة ل

الوقت ذاته علها، تمنع أحدهم من الوقوع في 

 ..دوامة الخوف الخاصة بها

وقررت مع أصدقائه أن تقيم على شرف شفائه 

حفلة بسيطة في حديقة منزل العائلة البسيط 

األنيق، وسلمت مقاليد التنظيم لزميلة دراسية لها 
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تعمل على تجهيز الحفالت الصغيرة، وعقلها يفكر 

في فرح، وقلبها يلتاع ألنها تعلم أنها تستمع وفرح 

مل
ُ
 ..تعاني الكبت مع امل

وتنهدت وهي ترتشف عصير الكيوي بالليمون، 

 :وتغمغم بإحباط يتمنى

 ..فيها ايه لو جت معايا-

قلد صوت عاصم
ُ
 :فتجيب نفسها وهي ت

 ..دي حفلة غير مناسبة لألطفال-
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مومة وتمتعض مالمحها من أفالطونية طباعه املذ

 من إجازتها لتحادث 
 
لها، وتقرر أن تستقطع وقتا

، هستضطر ملحادثته 
 
الطفلة التي ال تحمل هاتفا

 ..هو

 ..مضطرة استحمل رزالته-

خرج رقمه من القائمة، ويأتيها الرنين، 
ُ
قالتها وهي ت

، فقد كانت على وشك 
 
ومن ثم صوت فرح مباشرة

 :االتصال بها

 .دومزيل آيتن-

 ..تن بسيا بنتي قولي آي-
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قالتها آيتن وقد بدأ املرح يغزوها من جديد، بفضل 

 ..فرح وألن عاصم لم ُيجبها

 ..وحشتيني يا فرح-

 .أنت  كمان وهللا يا آيتن-

فتجحظ عين عاصم من تخليها عن األلقاب، 

ولكنه ُيفضل الصمت حتى ال يتحول لشرير 

 .الحكاية

 ..هاجي بكرة، وهستأذن من بابا وهخرجك-
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غيرة، وأنهت املكاملة بعناق معنوي وابتهجت الص

وقبلة السلكية، وقد تحول مزاج آيتن إلى الرائع، 

وقد ظهرت مالمح التجهيزات، وعينها تطلع نحو 

جدها الجالس مع صديقه املقرب يضحك بسالم  

ل لحظة
ُ
 :وراحة، وهي تردد ك

 ..ربنا يحفظك يا حبيبي-

وفي الليل استعدت لتكون بسيطة مبهرة في الوقت 

سه، ثوب  مخملي بدخانية رمادي  داكن، يتهدل نف

كتفيه فتظهر عنقها وبداية كتفها النحيل بعض 

الش يء، وزينت جيدها قالدة من الذهب األبيض 
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منقوشة باسمها، وخصالتها الثائرة بتموج  متمرد 

تناثرت حول ظهرها وكتفها، وفضلت حذاء  أرض ي 

 .مخملي ألنها تعاني من إصابة مزمنة في الكاحل

حتى زينتها كانت رتوش وردية خفيفة فقط تظهر 

 .بواطن الحسن

وفي الحفل كانت تجاور جدها بشقاوة، حيث 

تعانقه، تقبل وجنته، وتدلل برقصة خفيفة معه، 

 :فتنهرها عينه، فتعود لثباتها، وتعود لتراضيه

 !أنا مش عارفة أنا مبقدرش على زعلك ليه؟-
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ه، فيبتسم الدكتور قدير ببساطة وطيبة عين

 :فيجيبها

 .ال أنت  يا دوب بس بتخبي عني-

وعلمت أنه علم بشأن عملها الجديد، وأن أمها قد 

 .تحولت ملوقد يشعل غضب الجد

على فكرة أنا اشتغلت مع الناس دي عشان أبو -

 ..البنت جراح زيك

نعم الجد قدير، جراح أعصاب سابق، وعميد 

كلية طب القصر العيني املتقاعد، وعادت آيتن 

 :لتكم
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 ..أينعم هو قتم شوية، بس شكله شاطر زيك-

بس يا آيتن أنت  مش محتاجة تعملي كل ده، -

 .وشغل مربية دي وراها مشاكل كتير

وهنا ظهر الجانب الخائف ألجلها من خناجر 

 :ألسنة النمامين الذين لن يرحموها، وتابع

 ..لو فاضلك مبلغ كبير على الحضانة أنا-

 :اوقاطعته حازمة، وكظمت غضبه
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جدو لو سمحت املوضوع ده حضرتك عارف أنه -

مرفوض، وأنا بشتغل عند ناس محترمين، وهي 

 
 
 ..حالة إنسانية جدا

وسكت الجد بقلة حيلة، وربما طمأنته ثقته 

العمياء في صواب عقلها، فتميل وتقبل يده وتهمس 

 :بانفعال حاني

 ..ربنا يخليك ليا-

 ..محتاجين نبروز اللقطة دي بصورة-

أجش ببحة رجولية خشنة، وصاحب  والصوت

 .الصوت وقف خلفهما بحضور مهيب
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 .مريد-

 .وقالها الجد بحبور، وسعادة لرؤيته

، أصغر رئيس 
 
مريد الشواف، تسعة وعشرون عاما

مباحث على مستوى الداخلية، ابن السيد محمد 

 .الشواف زوج أم آيتن

ضخم الهيلة، ُمشاغب الطباع، وسيم بزرقة عين  

عريس الذي تحيك والدة آيتن الخطط ُمخيفة، وال

 ."ليكون زوج آيتن التي ال تراه سوى "رخم

صافح مريد الجد قدير بحرارة، وتحولت عينه 

 صغيرة، 
 
آليتن التي اعتبرها في بعض األوقات أختا
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وفي أوقات  أخرى أنثى تعجبه، لكنها تضعها أمام 

 
 
 :عينه دائما

 "إحنا قرايب بس"

 !عاملة إيه يا آيتي؟-

ونحن لسنا بصدد خطأ إمالئي، هو يحذف  نعم

النون ويضاعف الياء فيفسد رونق اسمها، 

 
 
 .وتشتاط املسكينة غضبا

 ..الحمدهلل يا عسل-
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وابتسامة صفراء، بمالمح ممتعضة، فيعود من 

 :جديد ليحدث الجد

 .مصر نورت وهللا-

 :فيجيبه الجد

 ..نورك يا حبيبي، عامل إيه في شغلك-

 .يب، أو هتقتلال متقلقش هترفد قر -

ببساطة قاتلة، ذلك هو مريد، ال يخش ى لومة 

الئم، وتحت شعار العمر واحد والرب واحد، يسير 

 .نحو املهالك بنظرة عين  تلمع للشر
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 ..على هللا تتأدب-

قالتها آيتن بغيظ، فيحول نظرته لها، ويبدأ في 

 :ممارسة حمائيته املعتادة

الكتاف وال ايه يا تويوتا يا بنتي، القماش مكفاش -

 !ايه؟

 .مريد لم نفسك، جدو قوله ُيسكت-

والجد ُيتابع نقار األخوة املزعومين بابتسامة 

سعيدة، بل يتأمل غضب آيتن الذي لم يتغير منذ 

ُعمر الرابعة، تزعق، تنطق الكلمات خاطلة، 

 ..وتستنجد به لينقذها
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 :ومال مريد يهمس لها بوقاحة وقد غافل الجد

 ..ياباني أصلي-

ب األرض بقدميها، وتقرر االبتعاد عن فتضر 

ستفز الذي سيخرب مزاجها في حفلها الذي 
ُ
امل

أشرفت عليه، فتسير غاضبة نحو املجهول، وقت 

اصطدمت بجسد  ضخم  فارتد جسدها للخلف، 

وقاومت السقوط بأعجوبة، ووقت التوازن 

تفاجلت أو صدمت، ال فرق املهم أنه الواقف 

 :أمامها

 .دكتور عاصم-
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... 

لجولة التي تسترقها العين في لحظة الصدمة ا

 ..مباحة وما بعد الصدمة تأمل

 ..والتأمل كان فضيلة العشق

 ..وآفة رجل  ال يستطيع السيطرة على غريزة النظر

ولم يكن عاشق، ولن يكون ذلك االعتيادي في عالم 

 ..التحكم
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هو عاصم السيوفي، الواقف أمامها بثبات، حتى 

ها، هو رجل اللحظة األخيرة أن يده لم تمتد لتسند

 .إذا ما آل الترنح للسقوط، وقتها سيمنعه

وكانت هي ال تزال تلملم بعثرتها، وال تزال متفاجلة 

 !ما الذي جره لُهنا؟

بطلته األنيقة، حتى وإن تخلى عن رسمية البدلة 

وضيق تنفس ربطات العنق، وظهر بقميص  أسود، 

 !!وسروال قماش ي رمادي يشبه أيامه، وثوبها

 !هو حضرتك تعرف جدو؟-
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قالتها بتباسط  تام، وهي تحاول استيعاب وجوده، 

 :فيجيبها بديناميكية ثابتة

 .لو قصدك دكتور قدير، فا هو أستاذي-

 .أوه-

وتلك الجابة، دون تساؤالت، وتحت شعار تلك 

الدنيا شقة ضيقة املساحة، حد معرفة رب عملها 

 ..بجدها

 .بعاصم السيوفي نورني، يا مراح-
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وكان ذلك الجد الذي ترك مريد وسار باتجاه 

تلميذه النجيب، الذي تخلى عن تحفظاته وجاء 

الحفل، بعد أن تحدث له الرجل بنبرة وصاية أب  

 .عن وجوب الخروج من حيز الحداد هاك

صافحه عاصم بحرارة، وجحظت عين آيتن عندما 

اكتشفت أنه يبتسم مثل بقية البشر العاديين، بل 

 :هذيب ولباقة لطيفةويتحدث بت

 .ألف حمد هلل على سالمتك يا دكتور -

 ..هللا يسلمك يا عاصم-

 !فرح فين؟-
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واملقتحمة للحوار بنارية الغضب من ذلك األناني 

الذي ترك الطفلة وحيدة، وجاء الحفل، كانت آيتن 

، فارتفع حاجب عاصم 
 
التي ارتفع صوتها قليال

 .بدهشة، والجد كان األطرش قائد الزفة

 ..ي البيتف-

أدرك دهشته وأجاب ببساطة، وأعادت السؤال 

 :بصيغة أخرى 

 !يعني مجبتهاش معاك ليه؟-
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والسؤال يتلبس روح التحقيق، والفظ داخل 

 للجد الذي يبدو عليه الحيرة، 
 
القمم احتراما

 :فيسكتها عاصم بتوضيح  بسيط له

آنسة آيتن هي املسلولة عن تربية بنتي، وكل حاجة -

 .تخصها

 
 
 .حسنا

تستطيع القول أن ذلك الوغد، ال النصف وغد 

 !لطيف

إنه يحافظ على املسميات، ويعطيها مساحتها 

 .كاملة، وعليها أن تكون كّيسة لطيفة، وتتأدب معه
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 .ما شاء هللا-

قالها الجد بحبور، ويبدو أنه سيتقبل تلك 

 :الوظيفة، والسبب أنه

 .عاصم من أهم الدكاترة اللي درستهم يا آيتن-

 كعادته، فتبت
 
سم بتودد حقيقي، ويبقى هو متصلبا

ويتابع الجد وقد التفت يده حول كتف آيتن 

 :املكشوف

 ..آيتن بنت بنتي الوحيدة-
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وال تزال الصدمة تزور عينه، املتمردة بنكهة ثورة 

عناد  غير محبب هي حفيدة أغلى أساتذته، والذي 

 .علمه االنسانية قبل املهارة

 يا عاصم-
 
 ..أنها مع فرح أنا اطمنت جدا

وصوت الجد املمتن يحمل على عاتقه مسلولية، 

 :ويجيب بهدوءه املعتاد

 ..ده شرف ليا يا دكتور -

 !طب هي فرح لوحدها؟-
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والسؤال اللحوح يحتاج إجابة فظة، وسيفضل 

التهذيب ألجل خاطر جدها، من تلك اللحظة إلى ما 

 :ال نهاية

 .١٠فرح نايمة يا آنسة آيتن، الساعة -

ت مالمحها بحزن من أجل الصغيرة، التي وتغضن

 
 
تنام وحيدة بينما هي تتمتع هنا، والوالد أيضا

 .تركها

وانسحبت بعد استلذان لتترك قدير يستفهم من 

عاصم عن آخر عملياته، بعد أن شكى له الدكتور 
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عابد عم عاصم، عن مشاعره التي تتحكم في 

 :قراراته

 .عابد مش مبسوط منك-

بدم أزرق، وأنا متعلم دكتور عابد جراح -

 ..النسانية منك

وذلك األشقر بمالمح قاسية يستطيع مجابهة 

الحوار، وجذب الجميع في صفه حتى وإن تخلى عن 

 .املنطق

ومن بعيد كانت تراقب انفعاالته، وقد أخرج هاتفه 

من جيبه وأطلع جدها على فيديو آلخر عملياته في 
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محه، جراحات املخ، وقد بدأ يتخلص من جليد مال 

 .وتدرك أن ذلك الرجل إما متحول، أو مختل

 !جدك واقف مع واحد من أيام السينما الصامتة-

 تأملها 
 
قالها مريد الذي جاورها بغير إذن، قاطعا

النفعاالت عاصم الغير كالسيكية اليوم، وقد 

 .أظهر حرارة تعامل أخيرة

 !يعني ايه؟-

آه صح ما أنا ناس ي إنك جيل اآليباد هتعرفي -

 .ينما الصامتة إزايالس
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 ..ُمقرع، ساخر، ُمستفز، ويتلذذ بحنقها

 عن إني عارفة السينما الصامتة، بس -
 
هو بعيدا

 .مش فاهمة قصدك إيه، بس هو األخ عنده كام

عايش بقالي كتير، وكبير من أيام ما كنت  بتجري -

 .ورا عربية الرش

وابتسم ابتسامة صفراء جعلتها تضرب األرض من 

كاحلها، فال تستطيع االبتعاد عن  جديد، فيتألم

 :مكان وقوفه ويتابع

على العموم أمك طلبت مني عنه تحريات، وطلع -

لة
ُ
 ..راجل ف
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واالستبداد ينال منها بيد الجميع، وسيتحول 

 :غضبها لحقيقي، ويتابع ُمريد

 .بس ده ميبررش شغلك في بيت راجل عازب-

 !وأنت مالك؟-

 :بعوخرجت النارية، وعليه التحمل وتتا

 !وماما كمان مالها؟-

، والسبب إدراكه
 
 .وبقّي ثابتا

هي ال تتقبل والدتها، ال تتقبل الزواج، لم تتقبل 

 .السفر، ولن تتقبل والده وهو، ويراها ُمحقة
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الراجل ده أرمل وجراح، وبنته بتقعد ساعات -

كتير لوحدها ومن غير أم، بس اللي زيكم 

 .مبيحسش، بيشوف الشكليات بس

 .أمامه، أو ظنتورحلت من 

 :فيده التفت حول مرفقها يوقفها، وقد بدأ يغضب

محدش شكك في أخالقك وال عقلك، بس الدنيا -

 .والناس واأللسنة مبترحمش

 .ونفضها ورحل هو
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تحت شعار ال مسلولية لشخص  يرفض حمايتك، 

 يحتوي، ولكن 
 
وإن كانت أخوية، هو يراعي، أحيانا

عدة، وهي  صالدة رأسها تجعله يتراجع خطوات  

 .ترتاح

وبطيبة قلبها سارت خلفه، بعد أن أدرك فظاظتها، 

 .وأوقفه صوتها

 .مريد متزعلش، مش قصدي-

وابتسم بثعلبية ولم يلتفت لها، وسار دون رد، 

 :وقبل الخروج من حيز بيت جدها، هتف

 .أي مشاكل، أو مصايب، كلميني-
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********* 

لطاملا وصفت نفسها أنها شخصية صباحية؛ 

تيقاظ املبكر.. كوب الشاي الثقيل بال شهية.. االس

شريحة الفالفل بالجرجير التي يبتاعها أبوها 

ر عليها أن تتناولها صباح  ويعدها بنفسه وُيّص 

 .الجمعة وهو يقرأ الجريدة بينما الكل نائم

 .لقد افتقدت هذا الحنان

رمقت صورتها في املرآة التي تترجم بداية ليلة أرق، 

هته بعدما أحرق الدفتر، تجنبها لقد تجنبت مواج

 وكأنه يّدعي صدمة أنها تكرهه
 
 !هو أيضا



 

329 
 

تنفست ببطء وكأنها تحص ي ذرات الهواء ثم ارتدت 

 وقررت الجلوس في الهواء الطلق
 
 محتشما

 
 ..ثوبا

الوقت كان قد تخطى منتصف الليل، مدخل 

 ما والباب ُمغلق كسجن وألول 
 
الفيال مظلم نوعا

 .متلك املفتاحمرة تدرك أنها ال ت

 ..هي ال تمتلك مفتاح مسكنها

ابتسمت ساخرة لتوقن حقيقة أنها ال تعتبر هذا 

 .املنزل لها، ال ش يء في تلك الزيجة طبيعي

أخدتها خطواتها نحو املطبخ، تذكرت حين عاد من 

سفره وفاجئها ثم بدا ألول مرة كشخص طبيعي.. 
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يجاورها.. يبتسم لها بجاذبية.. وينقلب كما طقس 

 ائر من النقيض إلى النقيض،ث

باختناق وجدت نفسها تجلس على الطاولة، ترمق 

أحد صحون الفواكه أمامها بشرود.. تسحب 

السكين.. وتفعل أغرب ش يء تفعله حين تشعر 

 !بالضيق.. تقطع ثمار البرتقال

.......... 

بحنق أنهى محادثته بينما خطواته تتوالى بال تركيز 

اعدته الجديدة حتى تخطى مدخل الفيال، مس

تستحق لقب مدمرة بجدارة، فهي لم يكفها تبديل 
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أوراق الطلبية األخيرة بل أرسلت خطاب تسريح 

بالخطأ ملوظف دون آخر.. لوال بكاؤها الغبي 

 إال أنه في آخر 
 
الستكمل ما انتواه وفصلها أيضا

 .لحظة كما العادة تغلبت عليه إنسانيته

ينما تسلل بعض الُسباب الغاضب من ثغره ب

 
 
خطواته تستعد لصعود الدرج وعقله يفكر ساخرا

 
 
في زوجته العنيدة، ألم تنتصر إنسانيته معها أيضا

 !وها هي بعد فترة زواج ال بأس بها ما زالت عذراء
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ضاقت عيناه الشبه حمراوتان من الجهاد بغيظ 

ثم هّم ليستكمل الصعود وعقله يوّد أن يغيب، 

 كل ش يءينفرد بساعات نوم  ال بأس بها 
 
 متجاهال

 !أو لنقل ساعات سالم

إضاءة خافته من املطبخ لفتت انتباهه، دون تركيز 

 ..وجد نفسه يتجه

.. يراقب شفتيها وهما 
 
يرمقها بهدوء.. يشرد قليال

تدندنان بلحن قديم، صحن ضخم ممتليء بقشور 

، خصالتها 
 
برتقال مقطعة ملربعات صغيرة جدا

، ثوب كريمي منسدلة حولها تتخطى حافة املقعد
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اللون بنقوش زرقاء صغيرة على شكل طيور، 

 ..وإبريق زجاجي ضخم ممتليء بعصير البرتقال

تسللت منه ابتسامة ماكرة وهو يتحرك بحرص كي 

 :ال تشعر به ليتنحنح بعدها ُمجفلها عن قصد

 !دي هواية جديدة؟-

بدت العبارة سخيفة وهو يعلم، بعدما تخطت 

تهزاء دون أن ترّد تفاجؤها به لوت شفتيها باس

 الغضب قبل أن يسحب 
 
فتوجه نحوها مصطنعا

 .املقعد املجاور لها بعنف
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تأمل جانب وجهها باستماع أنساه التعب، هي 

تشبه املسكنات اللذيذة الطعم، بشكل ال يفهمه 

 .وجودها يبث الراحة

سألها بخشونة وهو يسحب البريق وكوب 

 :كريستالي ويسكب لها البعض

 تشربي عصير؟-

زّمت شفتيها في نوع من الهروب قبل أن تزيح الكوب 

 :من أمامها في رفض

 مابشربش برتقال -
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رمقها بجانب عينيه قبل أن يحك ذقنه في ابتسامة 

 :هادئة ألول مرة

 !وال أنا -

لم يبُد السؤال بعدها ذات أهمية، هي تقطع قشور 

البرتقال كنوع  من تقليل التوتر، سلوك غريب 

نها لن تقوم برمي الثمار التي على يفعله البعض وأل

ما يبدو لن تأكلها أعّدت بعض العصير الذي لن 

 !تشربه

هنا اتسعت ابتسامته بسخرية تامة قبل أن يقول 

 :في هدوء ُمرتاح
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 طيب إحنا عندنا مشكلة؟-

 !إيه؟-

 !حنعمل إيه في العصير ده-

قالها وهو يرفع حاجبيه بجدية تامة رغم أنه كان 

،
 
سكن العكس تماما

ُ
 !كان يوّد فقط بعض امل

 :نظرت له في حيرة فتابع بنفس الجدية

 !ها-

 :قالت في منطقية

 !طيب مدام مش بتحبه بتشتريه ليه-
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 :رّد وعيناه ترتكزان على عينيها

 علشان إنت تقشريه وأعصابك تهدى-

 في محاورة زوجية طبيعية كان الرّد املباح سيكون 

 "إنت السبب"

نظرتها به ليس في عشق إال أنها صمتت، تعلقت 

 .متبادل وال حتى تفاصيل لوم

كانت حائرة، بعقلها ألف سؤال ال تنوي أن 

 .تسألهم
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تنفس بهدوء ثم أسند رأسه على املقعد في نوع  من 

 :املصارحة

 !حاولي تستحملي شوية-

عجز لسانها عن الرّد، أدارت وجهها توّد الهروب إال 

 :أنه تابع بنبرة مبحوحة

 صعب؟-

 :ي ثباترّدت ف

ش فاهمها-  صعب حد يستحمل حاجة م 

 
 
 :ثنى ثغره ساخرا
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 أنا صعب مش كده-

حينها اعتدل في جلسته ونظرته ال تقرأها فقط، بل 

 
 
 .تحيط بها ككل، وكأنها سحابة غلفتها تماما

أومأت بصدق، بنعم.. بمصارحة ال تحمل 

 ..مرواغات

 
 
 :قال مكمال

 !كنت  منتظرة إيه؟-

هزاء، وكأنه يتهمها بانتظار نبرته حملت بعض الست

 !الُحب، أو يرميها بباطل البحث عن رجل  وكفى
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 :جاوبته وعيناها تواجهه في تحّدي

أكيد مش ُحب، وال جنة مجهولة بس مش ورق -

 محروق

غامت عيناه، احتله الغضب املعتاد بطقسه 

املفاجئ، غيمة سوداء مألت حدقتيه قبل أن 

 :يرمقها بصرامة

 ده حقي-

 !مش حقك-

 !إنت  حقي-
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كل كلمة، بل كل حرف من كالهما ينبض بتوتر 

 ..تام.. غضبه يسبقه وكبريائها يحملها

زفر بضيق ثم استقام فجأة وهو يسحب يدها 

فحاولت التملص بال استيعاب إال أنه كان أقوى 

 .منها، سحبها خلفه وبيده اآلخرى إبريق البرتقال

أن بعد دقائق أصبح كالهما في سيارته، طلب منها 

تمسك العصير بثبات وتحرك بالسيارة دون أن 

 !يخبرها عن وجهتهم

صدمتها من تصرفه ألجمت لسانها، راقبت السيارة 

وهي تأكل الطريق بسرعة كادت تسكب العصير 
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فوق ثوبها، شددت قبضتها على البريق بينما قال 

هو بنبرة عابثة تناقض الغضب الذي انفجر 

 :بوجهها منذ دقائق

 !س، لو وقع على الفستان حتقلعيهامسكيه كوي-

استدارت نحوه بعينين جاحظتين من العبارة فـ 

 :واجهها بنظرة ذات مغزى 

 حتى يبقى نوع من التغيير-

 أحنا رايحين فين؟-

 قالتها بنفاذ صبر وهروب أنثوي ُمباح،
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لم يجبها.. تابع السير حتى وصال ملنطقة بدت فقيرة 

 ما
 
 ..نوعا

د املحال الصغيرة فابتاع ترجل من السيارة نحو أح

 بالستيكية قبل أن يقوم بالنداء على بعض 
 
أكوابا

االطفال الذين انطلقوا نحوه بسعادة وكأنهم 

يعرفونه وهنا استدار نحوها بكياسة وسالم تام 

 وطلب منها أن تسكب لهم العصير

نصف ساعة مرت كان فيها آخر، يمازح األطفال، 

القادمة.، ويترك ويعدهم بمبارة كرة قدم في املرة 

 ..لعجوز تبدو املسلولة عنهم مبلغ من املال ويرحل
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بعد فترة صمت أخذت أغلب طريق العودة مالت 

 :شفتاه وكأنه يعلم ما توّد أن تقوله

 مستغربة ليه؟-

 
 
ت حاجبيها بال رّد فتابع ساخرا  :ضمَّ

 منا مش شرير قوي كده-

 :قالت بنبرة موازية

 أنا مقولتش إنك شرير-

 :جه جامد املالمحتابع بو 

 بس قولت  بتكرهيني-
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وتابعت هي بنفس الجمود، بال هروب.. وبال 

 :مراوغة

 وطلبت ننفصل-

 :بصوت عميق سألها

 خوف؟-

 :ابتسمت هازئة

 تيه-

 :وبصدق تام تابعت بما أرغمه على إيقاف السيارة

 أنا تايهة في العالقة دي-
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على تأملها وألول مرة أراد يغفو، هنا.. اآلن.. ومنزله 

بعد شارعين مباح أن يترك رأسه فوق ساقيها في 

 نوم عميق أو يأخذ شفتيها في سالم من نوع  آخر

 :قال ببحة ناعمة

 !عارف-

وهنا.. في سرد رواية ما بدت لحظة لطيفة، شبه 

نهاية تجوز، ربما لها يعترف بماض  يرهقه، يمارس 

زواجه لـ ليلة ويستوعب ُسكنى امرأة يريدها.. 

 !يهرب بها وإليها ما الُجرم؟يحتاجها.. 
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ي تلك اللحظة شعرت بالسالم،  هي نفسها هنا وف 

غاب الخوف للحظة، سمحت بانتصار جاذبيته 

 بهذا 
 
 آخر ليس سيلا

 
وتأملت عيناه لتلمح رجال

 .القدر

 كانت لحظة

 !مجرد لحظة في سرد رواية ما

لمة الليل، وسكون ليس به سواهما طّل 
ُ
ي ظ هنا.. وف 

مفاجلة ونظرة ضاقت بسوداوية  ثالث، خطوات

قبل أن ينحني ثغر بابتسامة كريهة وحضور عاجال 

 كان سيأخذ دوره
 
 أم آجال
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 ..والصوت

 ..واللوحة

 ..والعودة

 :هي ماض  بعبق جميلة ونبرة ُمهّند

 _مبروك يا عريس!
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"7" 

 !طّل ثالث

 خطوات مفاجلة

 نظرة سوداوية

 !وعبارة تحمل نصيبها من الحقد

 !عريس مبروك يا-

لحظتها لم تشعر بقدميها، لم تتصور ولو في أقص ى 

 ..خياالتها أن تختبر هذا املوقف بين رجلين

 تراقب بعجز بداية معركة اسمها في منتصفها
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أو كما زعق ليث بانفعال وهو يمسك بتالبيبه قبل 

 :أن يثبت رأسه على مقدمة السيارة

 ما تنطقش اسمها-

ه ُمهّند رغم اصطدام رأسه القاس ي ابتسم ل

 :باستفزاز وهو ينطق حروف اسمها ببطء هامس

 سـ كـ ن-

 ،!حينها وكأنه أخرج الوحش من مكمنه

 
 
 انتفض ليث ليثب في حركة واحدة مثبتا

 
هادرا

جسده فوق مقدمة السيارة بينما انهالت قبضتاه 
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بضربات متتالية حطمت أولهما أنفه، واحدة.. 

 ..وثانية.. ورابعة.. وخامسة

 فاعهجوم دون د

 !جنون أمام سكينة

لم يحاول ُمهّند حتى تفادي ضرباته.. فقط نظر 

 نحوها بابتسامة غريبة وكأنه كان يقصد

 !كان يريدها أن ترى الوحش الكامن داخله

 !كفاية-
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صرخت بها دون وعي، ترجلت من السيارة ونبرتها 

د  ترتعش، منظر الدماء املنبثقة من أنف وفم مهنَّ

 .سه يرُجفأرجفها، وكأن عقلها نف

 :كررت عبارتها ببحة ُمنهكة

 !ليث كفاية-

 كانت أسوء لحظة.. لها وله، كان يضربه بال وعي

 ..يراها

 يرى جميلة

 ..يسترجع لحظات مكروهة
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 يبتلع أمله وغضبه ثم يفجره في قبضاته من جديد

 !ليث-

 الثالثة كانت القاضية

ه يدركها، يترك اآلخر قبل أن يقتله، 
ّ
ملسته عل

 سانيته التي رأتها منذ دقائق معدودةيستعيد إن

استدار والشر يقدح بحمرة صارمة في عينيه ودون 

 !وعي دفعها

انتبه مع سقوطها واصطدام رأسها بالرصيف 

 فاهتز وعيه لتتحول الصور أمامه كمرآة منكسرة
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 مرآة أشالئها صورة جميلة وهي تموت

د الذي اختطف حلمه  صورة مهنَّ

 ُفقدانهاوصورة سكن التي لن يسمح ب

كانت في شبه وعي، رأسها يؤملها وجسدها ُرفع فجأة 

بين ذراعيه، حملها بصالبة ثم وضعها في السيارة 

دون أن ينبس ببنت شفة، أسند رأسها بهدوء 

ُمظلم، وانطلق بالسيارة التي كان جسد مهند ما 

زال فوقها فتحرك بقدر دفعه على جانب الطريق 

 !وتخطاه بقسوة الشيطان نفسه

********* 
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على الفراش شعرت بألم خفيف في رأسها بينما هو 

يمدد جسدها بحرص ويذهب لُيحضر بعض 

الثلج، طوال الطريق لم يتحدثا وحين وصلت 

السيارة وحاولت الترجل منها جذبها بصرامة 

 .ليحملها بين ذراعيه دون أن يعطيها فرصة للرفض

تحركت عيناها ببطء تتأمل مالمحه في الغرفة 

سوى من ضوء خفيف على جانب  املظلمة

الفراش، عيناه اللتان ترمقانها بصالبة، ارتعاش 

 عنها من ألم الجرح في 
 
جانب فكه حين تأوهت رغما

 .جبهتها وهو يطهره
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 وجهه القريب الغريب

 أنه يمتلك 
 
هذا الرجل شعرت منذ ساعة تقريبا

 حنان العالم وبعدها بدقائق رأت أسوء ما فيه

ة عنه قبل أن تقول أشاحت ببصرها مبتعد

 :بجمود

 أنا بقيت كويسة-
 
 شكرا

 اهتمامه الذي مرره منذ 
 
استقام ليتركها مناقضا

لحظات ثم توجه للنافذة موليها ظهره ليضع يديه 

 :بين جيبي بنطاله ثم قال بنبرة صارمة
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 ممتاز.. نتحاسب بقة-

 :نظرت نحوه بال تصديق

 !نتحاسب-

 :وهاأجابها بنبرة قاسية دون أن يلتفت نح

 أيوة أحاسبك يا مدام.. إنت  ناسية إنك مراتي-

 
 
 :واستدار بعضها وعيناه تقدح شرارا

 مرات ليث بركات-

كادت عيناها أن تعاني العبرات قبل أن تسترد 

 :معاندتها فرمقته بصالبة
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 ماعتقدش الوضع ده حيستمر كتير-

 :احتدت نبرته فخرجت زاعقة

، زي - ما املفروض  الوضع ده أنا اللي أقرره مش إنت 

 في موقف زي اللي حصل من شوية ماتتدخليش

 :قاطعته رافضة

 ..أنا-

 :ولم يعطها الفرصة لُتكمل

 ماتتدخليش-

 !زعقته تلك املرة صارمة، أرجفتها.. وأخافتها
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 ..املرأة كائن يناسبه الخوف شئنا أم أبينا

غامت عيناها فلم يسعفها لسانها برّد، مرت فترة 

 صمت غائمة قبل أن يخر 
 
 :ج صوتها متحشرجا

 أنا قولتهالك.. أنا تايهة في العالقة دي-

رّد بحزم يناقض ردة فعله الرقيقة قبل ظهور 

د  :ُمهنَّ

 وأنا ماعنديش وقت أفهمك-

رة  
ّ
 :ثم تابع بنبرة ُمحذ
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قدامك أسبوع.. تعقلي وتمارس ي دورك كزوجة -

 بجد

، ابتلعت  لم تمتلك رفاهية الصدمة سوى لثوان 

 :ت باستفسار حافظت على ثباتهانفعالها ثم ردّ 

 وإن رفضت؟-

 :رّد بالمباالة

 ماعندكيش أوبشن رفض-

 عنها أجابت ساخرة
 
 :رغما

 !يعني إيه حتغصبني-
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 عن قصد
 
 :ضحك هو ساخرا

ن.. حيكون بمزاجك-
 
ك  ال مش حاغصبك يا س 

 قالها وهو يرمقها بوقاحة مقصودة

ليلة بدأت بمزاجية هادئة ثم وجه آخر للوحش 

 .بتلميح وقح وانتهت

 تأملها بانفعال واثق ثم اقترب منها فأشبعه ارتباكها

 ..!هل تستطيع
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هي التي سقطت في عامله بمجرد مصادفة وانفعال 

مجنون لم يفكر حينها في نتائجه تفعل بعفوية 

 .بسيطة ما لم تستطيع فعله امرأة سواها

 تجذبه نحوها بشكل مختلف

اخله ال تزيح جميلة.. فـ جميلة مستوطنة بد

 
 
 جديدا

 
 .كاللعنة ولكنها تبنى له ولها وطنا

لم تكن تعي كل تلك التعقيدات، املعركة داخله.. 

 أكثر مما 
 
لعنة جميلة، بل لعنته هو ألنه كان مثاليا

 .يجب

 :تابع وأنفاسه تلفح جانب ثغرها
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 قدامك كتير قوي علشان تفهمي ليث بركات-

ا، كانت تعلم أنه يبحث عن توترها، ينتش ي بضعفه

 يغذي غروره ككل رجل على هذا االرتباك

 :رمقته بمعاندة الكرة األرضية

 وملا أفهم-

 وأجابها بآخر جواب كان من املمكن أن تتوقعه

 !يبقى ربنا يكون في عوني-

********* 
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أمام مرآة مستطيلة عصرية التصميم غامت عيناه 

وهو يراقب مالمحه بينما زفرت مي في ملسة أخيرة 

 :نة معقمة على آخر جروح وجههوهي تربت بقط

 كان الزم تروح املستشفى-

 !أمال أنا مصاحبك ليه-

قالها بسخرية جافة، بينما تلكأت ابتسامة قاسية 

 .على طرف شفتيه

مي هي إحدى صديقاته في قواميس الخيانة كما 

 .هزأت منه جميلة
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طبيبة فشلت في زيجتين فهجرت الفكرة، 

 ..واقتصرت لقاءاتهما على االشتياق

ربتت فوق ذراعه الذي كانت قد جبرته لتوها ثم 

 :قالت

 كان الزم أشعة على فكرة-

 :رّد باستهانة

 فكك يا دوك-

 :تابعت بعدم رض ى

 يبقى تبلغ-
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 :قاطعها بحدة

 !خالص يا مي-

 :ثم ضم حاجبيه بغضب

ولعيلي سيجارة ولو حتقعدي متتكلميش في -

 املوضوع ده تاني

قاتمة راقب  أسند رأسه على الفراش وبسخرية

مالمحه املهشمة، خطواتها الغاضبة وهي تشعل له 

لفافة تبغه ثم تضعها في فمه، تطبع قبلة باردة 

 على شفتيه جوار اللفافة املشتعلة وترحل بيأس
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مافيش فايدة فيك، حعدي عليك بعد يومين -

 أطمن على الجرح

 بين دخان تبغه وأعاد املشهد 
 
أغمض عينيه غائبا

 داخل خياله بتري
 
ث، لو عاد الزمن سيفعلها مجددا

 وُيغضبه أكثر وأكثر ويكشف حقيقته 
 
ومجددا

املستترة، مجرد وحش حقير أباح لنفسه الُقرب 

ي النهاية تركت كالهما  !من زوجته وف 

عادت ذاكرته لـ الليلة املشؤومة، كانت بعد آخر 

عراك بينه وبينها بشهر واحد حين علم أنها 

ليث ليصبح  يالڤاستأجرت الطابق العلوي ب
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مرسمها الخاص، ليث الحقير الذي ظهر في 

 منتصف اضطراب عالقته بزوجته

 وماج وتواجها بما أخفته ألشهر هاج

 !خيانته

 الشيطان برأسه أنها تعانده كي يعتقد املثل وعبث

العراك بانتقالها ومرسمها لشقة صغيرة  انتهى

بأحد أحياء املعادي ومحاولة زائفة كي تعود األمور 

 بينهما لسابق عهدها
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 بعد آخر، تبتعد وكأنها  إال
 
أنها كانت تذبل يوما

تتحول للوحة قاتمة من لوحاتها، تخبره باكية في 

لحظة مصارحة ال يتحملها رجل أنها تحبه ولكن 

 ليث هو الرجل الذي كان يجب أن تتزوجه

آخر كلمة بينها وبينه قبل أن يتركها ويمكث  كانت

خبرها تلك املرة في غضب بمنزل إحدى صديقاته، ي

 .وتهور وانتقام، وينال خبر موتها بصوت ليث

 !جميلة انتحرت-

 قاتم كان النهاية وهمس

 ..إنت السبب-
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اللفافة كاملة، وأشعل غيرها بيد واحدة  احترقت

ر
َّ
 ..دون أن يبدو عليه حتى أنه ُيفك

األمر بديناميكية كما فطرة التنفس والنوم  فعل

 ..والنظر

 منه، نصفه راحة خادعه  التبغ دخان
 
بات جزءا

 .ونصفه تشوه

قدوم مي ورحيلها وذكريات جميلة صدح  بين

 الهاتف باسم امرأة آخرى 

 املرة كانت أمه تلك
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النساء في عين الرجل تحت رعاية امرأة  تتشكل

 واحدة

 !أّمه

 !صلحت صلحن وإن فسدت هلكن إن

، لم  ويلدز
 
كانت صالحة، إال أنها لم تقدر أبيه يوما

يكن بينهما اتفاق سوى على كراهية ليث وأمه 

ا كان معهما الحق  .وغالب 

وتجاهلها، هي غارقة في نفس الدوامة  تنهد

الفاشلة، زوجة جديدة وأوالد وأحفاد وحديقة 
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منزلها التي سيجتمعون فيها على الغذاء في لقطة 

 حميمية تستحق كادر

 يكن يحتاج هذا لم

 خليالت فراشه مّل صحبتهن حتى

 !يحتاج امرأة آخرى  كان

 !مختلفة.. قد تكون دواءه وسيكون هو لعنتها امرأة

********* 

 !ماذا إن كان الهدف حبيب، والوسائل متاحة
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أليس من إنعدام العقل تفويت فرصة الحصول 

 ..على متعة النصر

 .ماذا إن كانت الغنيمة نشوة، والوسيلة حبيب

 

إن كانت تقف أمام املرآة، ترتدي ثياب العمل، و 

 .كانت ليس عملية، أو هي محترفة في االختيار

سروال جينز فاتح، بلوزة صفراء باهتة، تماثل 

شقرة الخصالت، وأحمر الشفاه على الدوام 

 ..داكن، يشبه األفكار، لكنه يجعلها مبهرة
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 ..الزمان.. التاسعة صباحا

 ..املكان منزلها

والوجهة مشفى الدكتور عاصم، حيث علمت من 

مة أنه نال حريته، وطلق تلك جلسات النمي

 ...العاهرة أخت زوجته السابقة

بوقها واخد على طول وضع البوس، وعينها بتقول  -

 ..تعالى لي

وامتعضت املالمح على إثر الذكرى، حيث عصر 

قلبها وقت علمت بزواجه من تلك الحقيرة، حيث 
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ظنت أن امللعب بات فارغ لنزولها، لتأتي تلك 

 ..األولى في الوصول  اللعينة لتنال فرصتها

 ..كانت هتموت على اللي في إيد أختها، بائسة أوي  -

ونالت ما تستحق، وهي تستعيد حيوية حشد 

 ..القوى، حيث هو لها، وبها

خرجت تستقل "أوبر" نحو املشفى،وطبول القلب 

تقرع بتحفز للقاء طويل بينها وبين القديس الذي 

 ..يدين لها بـ عشق متبادل

ة عروض الشركة، ومراجعة والطريق ملراجع

 ..كلماتها معه، ومراجعة نظراتها نحوه
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 ..فرصتك يا سيرا، أول لقاء بعد ما بقى سينجل -

وقائد الرحلة يتطلع نحوها بتعجب عبر مرآة 

القيادة، وعينها حدجته نظرة تحمل برق، ورعد 

دون أمطار، فقط تحمل عاصفة تشبه الغضب، 

 :حيث

 ..هو الطريق في وش ي يا كابتن -

ولى عنها بالنظرة، وهي نحو النافذة تراقب، وعقلها 

 ..يتكهن بأفكار ذلك الرجعي املتخلف
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حيث يظنها عاهرة، وستفتح ساقيها بعد إتمام 

مهمتها، وهي ستفعل ذلك إذا ما استشعرت الحنين 

 ..للخطيلة منه

 ..هي التي تنكسر جميع مبادئها في حضرته

 

 ..وفي مكتب الدكتور عاصم

قبالة املكتب الخاص به تنتظره، وقد  كانت تجلس

كان ينهي عملية جراحية دقيقة، وقلبها فخور به، 

 ..يبتهل للمولى، من أجل بقائه في املقدمة دائما
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 .ربنا يخليه لقلبي -

ونظرة عين زائغة بين صورته، والباب الذي يفتح 

 ..بهدوء، يعلن عن وصوله

حيث ضربات القلب سيمفونية تصيغ الشوق، 

 ..النظرة يض يء مغارات كان ميزتها الظلمةوشعاع 

 

هو وعينه، والنبرة، والعطر، وكالسيكية الكالم، 

 ..وصوته األجش
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يشبه نعيم في أرض الخطايا، يشبه حسنة في 

 ..كتاب موبقات

يشبه النجوم في الليل، والسراب في الصحراء، 

 ..والزهر في الصبار

 ..سيرا، نورت  املستشفى -

نفعالي املزيف، وقت خصته واستعادت الثبات اال 

 :بنظرة، وجملتها خرجت بكياسة

 ..سيرا جاية تعمل تارجيت من وراكم -
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وابتسامة لطيفة هادئة ظهرت على محيا الوسيم 

 :بشدة، وهو يجيب وقت جلوسه على مقعده

 ..تحت أمرك -

ماذا فعلت في الحياة من سوء، لتبتلى بذاك 

 ..عشق

 ..ويصبح هو هدية القدر

 .business is businessكتور، ال يا د -

هيبقى الكالم مع الدكتور  business ما هو لو -

 ..عابد
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وتأففت، تذكرت ذلك األشقر الخبيث، برجوازي 

عائلة السيوفي، الذي ينتعها بـ "الحرباية", وال يبذل 

 ..أي جهد ليواري بغضه لها

 ..بس أنا عايزاك أنت -

والشهم ال والنظرة تحمل كثير من املعاني املبطنة، 

 يمتلك رفاهية فطن كيد النسوة

****** *** 

الصباح اليوم في منزل السيوفي، حيث أن الدكتور 

املبجل لديه عملية جراحية ستنتهي في الصباح، 

وستبقى هي برفقة فرح التي عانقتها طوال الليل 
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وقت النوم، وقبلها كانت حفلة شاي للفتيات 

كر ألنه فقط، واليوم املدرسة ليست في موعد مب

يوم رياض ي وخاص باألنشطة وستطصحبها آيتن 

 .وتبقى معها طوال اليوم

استيقظت في السادسة، وقد نزعت من فوق 

صفحة وجهها ماسك الفحم األسبوعي، ونالت 

اغتسال ليس بطويل ألنها خارج حدود البيت، 

حشرت جسدها داخل سروال أبيض ضيق، 

ن وقميص مزيج بين الرمادي والسماوي يماثل لو 

عينها، وتركت خصالتها التي استخدمت املجفف 
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امللحق بالغرفة التي جهزها لها الدكتور عاصم 

 
 
 .مشكورا

 ..وفي املطبخ

كانت تضع فطائر اللبنة بالعسل، والكعك 

النجليزي ألجل فرح، التي ملت الفطور االعتيادي، 

 :وفي الليل أعلنت العصيان، وهي تقول بنبرة تتقزز 

 .أومليت يع -

ت بعصر البرتقال الطازج الذي يرسله لها وقام

عمها من مزرعته بانتظام في موسمه، فقررت أن 
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تهاديهم بكرتون كبير، بالطبع في سرية تامة، ألن 

 .الدكتور سيعترض

نحضر لفرح الفطار، وأروح البيت أغير، وأجي  -

 .آخدها

كانت تحدث نفسها في الوقت الذي وضع فيه 

د كانت غائبة في حياة عاصم املفتاح في املزالج وق

أخرى، وقررت تعديل خصالتها، عبر قلبها كما 

تفعل، وبدأت الغناء وهي تخلل أصابعها تفصل 

التشابك، في الوقت الذي قادته أنفه للمطبخ، 
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وصوت النشيد الطفولي الذي يخرج من حجرة ال 

 .تشبه خاصة فرح

بنت، يوم قالوا لها  ١٢كان في واحدة ست، عندها "

 "يا ماما

 منه ابتسامة تقارب الضحك، من 
 
وانتزعت أخيرا

اللحن، والهيلة ورفعها شعرها الذي طار لألعلى ثم 

استقر فوق كتفها، فخرجت منها شهقة تقارب 

الصراخ، عندما وجدته قبالتها، بل وينظر 

بتعجب، وبقيت تنظر وقد كان بؤبؤ عينها متحفز، 

، بورقة تشبه أمواج  وقد كان على الدوام صاف 
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حر الهادئة، ونظرة حاملة، بل العين أساسها الب

 .ناعسة وإن لم تكن ضيقة

 !دكتور عاصم، أنت هنا من امتى -

ويجيب بنبرة ساخرة، وإن كان وجهه املرهق غير 

 .جاد

 .بنت ١٢من ساعة عندها  -

فوضعت يدها فوق وجهها بخجل، وقد علمت أنها 

تنال أكبر إحراج في الكون، إحساس يشبه 

وجهك في مكان عام، فأتمنى وقتها أن السقوط على 

 !تكون دجاجة
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 !محتاج فنجان قهوة ضروري، ممكن -

 .مهذب، هادئ، ولطيف

وضيقت عينها تفكر، يبدو أنه تحول وقتما علم 

 .أنها حفيدة أستاذها

، بس الزم تفطر األول  -
 
 .طبعا

ولم يكن يحمل قدرة للجدال، أو الرائحة املنبعثة 

 .جائع من املوقد قد ذكرته أنه
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أنا قولت أجدد لفرح الفطار، وتاخدي معاها  -

 open day كيك وباتيه ليها ولصحابها عشان في

 .عندها النهاردة

قالتها وهي تحضر له الفطائر والكعك، في 

رس ي يجاور طاولة 
ُ
الصحن، وهو يجلس على ك

الطعام في املطبخ، ويستمع لصوتها املتحمس على 

 .لهاالدوام، وكأنها طاقة ال ترويض 

كان يفرك جبهته بعناء، في الوقت الذي وضعت له 

الصحن أمامه، وهي تعده أن تحضر له ُمسكن 
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بعد تناول فطوره، فيعلن لها باسترداد أنه الطبيب 

 .هنا

ل أكل حضرتك كله، وهجيب لك مسكن  -
ُ
ك

 .كويس

 !هو مين الدكتور هنا -

 :وتفحمه ككل مرة يقرر أن يستفز املجادلة داخلها

كرة أنا بابا هللا يرحمه كان دكتور، وأكيد على ف -

 .جدو أنت عارف أنه دكتور، عندي خبرة يا دكتور 
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قرع 
ُ
وضغطت فوق حروف كلمة دكتور، وكأنها ت

بتهذيب، فيضيق عينه وهو يطالع تحركاتها 

 .السريعة وهي تعيد ترتيب املطبخ

قضم الفطيرة التي أثبتت له أن قدرات آيتن ال 

ا للوضع في قائمة غريبات محدودة، فتزيد فرصته

األطوار، ويتفاجئ بها تضع له كوب العصير أمامه 

 :في صمت، فقرر أن يكون هو العاقل، ويشكرها

 .تسلم إيديك -
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فالتفت تنظر له بغيظ، وابتسامة صفراء، تعني 

العفو، لتستقر أمام ماكينة القهوة، وهي تقضم 

 :فطيرتها، ويفاجئها سؤاله

-  
 
 .أنت  غريبة جدا

فع حاجبها، وهي تمضغ الطعام، الذي أوشك أن ارت

 :يقف بحلقها، ويتابع جملته

، مش قصدي املادي بس،  - يعني مستواك 

 .االجتماعي كمان، ميخلكيش تشتغلي مربية

صمت وهو يشرب البرتقال، وتابع من جديد وقد 

 :ضاق وجهها
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أنا مش بقلل من مجهوداتك، بس يعني مش  -

 .منطقي

 :رجت بانفعال طفيفوالجابة الحاسمة، خ

-  
 
 .أنا مش منطقية أصال

 :ولم يعقب، فلم تصمت

 .أنا عندي حلم، ونفس ي أعمله لنفس ي بنفس ي -

انتهت املاكينة من صنع القهوة، فاتجهت بالفنجان 

نحوه، واستوقفها قدومه نحوها والتقط منها 

 :الكوب، فيشكرها من جديد، وسأل بفصول 
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 .حلم ايه -

 .ات جديدةحضانة دولية، بمواصف -

ولم يتوقع الجابة، فقد ظنها يتحول العالم على 

سطح قارب  بين املحيطات، فتبتاع من كل مدينة 

ثوب، أو تهتم بخصالتها التي يبدو وأنها تعامل 

 .معاملة الدالل

وبعدين أنا مينفعش مامتي تساعدني، مامتي  -

متجوزة حد تاني مش هاخد من فلوسه، وجدو 

 .ش حقيعرض يساعدني، بس ده م
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لم يستطع أن يكبح نظرة العجاب التي شعت من 

عينه على إثر طموحها، واألقوى طريقة سرد 

 .الحدث

أنا وارثة من بابا، بس محدش عارف الزمن محبي  -

ايه، أنا يا دوب خدت األرض بس منه، والباقي أنا 

 .هكمله

ابتسم ألول مرة بصفاء مقصود، وهو يضع كوب 

لها التوفيق في سره،  القهوة في الحوض، فيتمنى

 :وقت أن قرر أن يتمناه في العلن أوقفته جملتها
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أنا عايزة أعرف نفسية الطفل بشكل قريب أوي  -

 الناس بقت مقرفة، يعني 
 
أوي، ومكثف، بس طبعا

ملا يالقوا باربي تشتغل بيبي سيتر، بيبقى الغرض 

 .دنيء

 :فأعاد باستنكار لفظ

 .باربي -

 .مش أنا وهللا ال ده هما اللي مسيمني -

 :سكتت تبتلع ريقها، وتابعت الشرح
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 لراحة ونفسية  -
 
 مكان متكامل جدا

 
عايزاها أصال

 .الطفل، يتعلق بيا وباملكان

 .هتنجحي على فكرة -

 

قالها بثقة تعجبت منها، وهمت بسؤاله، وقتما 

اقتحمت الحديث فرح التي جاءت من الفراش 

 تحتضن فخذ آيتن، فينظر باتجاه ط
 
فلته، ركضا

 :ويجيب على تساؤل عينها

 .فرح أكبر دليل -
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ابتسمت له بخجل، ثم مالت تقبل رأس الصغيرة 

وتلومها في الخفاء وقد أوصتها بأهمية عناق بابا 

 .على بكرة كل صباح

 .bonjour ، ونقولهpapa يال نحضن -

 

وكان فرح مطيعة على استحياء، وعين آيتن  تحثه 

 على الخطوة، وقد الحظت أنه ال
 
 يقربها سوى ليال

وقت نومها، فتقدم منها، ونزل ملستوى طولها، 

فاتح  ذراعيه، وتطير الفتاة نحو صدره، فتهمس له 

 :بحماس آيتن
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- bonjour papa. 

- bonjour mon coeur 

لقد ظنت في البداية أن االنتصار هو الحصول 

 .على املال ألجل الحلم، واآلن انتصارها فرح
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“8” 

 !سكن تتحمل

ال تعرف لم  تبخترت في عقلها العبارة بسالم نفس ي 

 !غريب

فتاة مثلها كان يجب أن تكون في أقص ى درجات 

قلقها، ورقة في مهب ريح تسقط وتسقط تبع 

 .مزاجية رجل

ولكن الغريب أنها ُمرتاحة، منذ آخر مواجهة بينهما 

وبعد ما رأته منه اتجاه ُمهّند لم يبالي بشعورها 

يومين ثم عاد لطبيعة حياته..  بالخوف، تجاهلها
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ر.. هيلة مهندمة.. وإفطار سريع 
ّ
استيقاظ مبك

يتشاركه معها بالتواجد فقط ثم يحييها ببساطة 

ويرحل. املنزل أشبه بفندق وهما مجرد زميلي 

سكن، حتى تهديده الذكوري بشأن دورها كزوجة 

، تعامل معها بكياسة تامة وكأنه 
 
لم يذكره مجددا

 !آخر

ة منهية لتوها مكاملة مطولة مع أمها كانت شارد

تخبرها أن كل ش يء على ما ُيرام، بشكل ما مريحة 

تلك الكذبة، انتبهت على صوت مديرة املنزل 

 :الصارم وهي تغلق الهاتف الداخلي بديناميكية
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 .ليث بيه عايز حضرتك ⁃

هي ليست بطيلة الفهم، إال أنها رمشت بعينيها عدة 

بشكل صحيح، الوقت ما مرات لتتأكد أنها سمعتها 

 موعد 
 
 فهو لم يغادر غرفته.. تحديدا

 
زال مبكرا

. زفرت بحيرة ثم 
 
إفطاره بعد عشر دقائق تقريبا

عادت بنظرها للمرأة فوجدتها ترمقها بنوع من 

 :االستغراب فما كان منها إال أنها صعدت مضطرة

 .جزءها األنثوي خائف

 .يتذكر آخر مرة لها معه في تلك الغرفة

 .ها العنيد يحارب هذا الخوفوجزء
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بين معارك أفكارها وصلت ثم طرقت الباب مرتين 

دون جواب، ثالثة وصمت تام.. رابعة وفكرت في 

الرحيل إال أنها فتحت الباب بتردد لتلمح الغرفة 

، السرير مرتب وكأنه لم يحظى بنوم أو 
 
خالية تماما

أنه مهووس نظافة فرتب فراشه بعد االستيقاظ 

 .مباشرة

نحنحت في حيرة ثم دارت بعينيها في الغرفة ت

وبالتأكيد هو ليس شهر عسل ليخرج ممازحها من 

 !ركن ما فيتعاركان بالوسائد املبطنة بالريش
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 عنها ضحكت فهذا السرد املبالغ فيه ال 
 
رغما

يناسبه وال يناسبها، التفسير الوحيد أنه ليس 

 ستجده على مائدة 
 
بالغرفة من األساس وغالبا

ار ينظر نحوها بالمباالة ويخبرها أنه كان الفط

 !يقصد سكن أخرى فهو متزوج بأربعة سكن

همت لتعود أدراجها لتتجمد مع صوته الذي ظهر 

 باسمها 
 
من العدم من خلف باب الحمام مناديا

 :باستفهام

 سكن؟ ⁃
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صوته حائر!.. متحفز بعض الش يء.. وفاقد 

 .لعجرفته املعتادة

إال أنها تراجعت فأجابته فكرت أن تتركه وال تجيبه 

 :بجفاف

 .ايوة ⁃

 !ناوليني البرنص ⁃

قالها هكذا فجأة، بعفوية وببساطة وبأريحية آمرة 

 !وكأنه يطلب كوب شاي

 :ردت بحدة
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 !نعم ⁃

 :فجاوب بنبرة بدت المكترثة

 .البرنص ⁃

وتصلب جسدها كلها حين ملحت الباب وقد تحرك 

 .بمواربة بسيطة ومن خلفه يمد ذراعه

بيأس إال أنها وازت المباالته فتحركت في  تنهدت

 حتى وجدت الخزانة وهناك ملحت 
 
الغرفة بحثا

 العديد من أرواب الحمام القطنية البيضاء

 يعيش في فندق
 
 !هذا الرجل حقا
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سحبت أحدهم ثم عادت بتعجل مرتبك نحو 

ي لحظة لم تتوقعها  الباب لتناوله ما يريد وحينها وف 

لى يدها بتملك تام انتفضت بهلع حين سيطر ع

 وكأنه سيجذبها للداخل معه

ذعرت.. ذعرت بحق وهي حينما تخاف.. ترتبك.. 

 تنطق بال تفكير

 :صرخت على الفور 

 .األسبوع لسه مخلصش⁃

 ..ُملمحة للهدنة التي ناوشها بشأنها



 

407 
 

مع انسياب قبضته وتركها تسللت منه ضحكة 

عابثة جاورتها نبرته من خلف الباب الذي تركه 

 دون إغالقموارب
 
 :ا

 !يعني حتيجي ملا األسبوع يخلص ⁃

زمت شفتيها بغيظ ومع خطواتها املتسارعة للرحيل 

 :تلك املرة جاءت نبرته حازمة بظهوره تلك املرة

 !استني ⁃

استدارت تواجهه بعينين عنيدتين تكرهان ارتباكها 

 :أمامه فتابع بنبرة متسلية
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ال من حقي تناوليني حتى البرنص، أنا جوزك و  ⁃

 .نسيتي

لم ينتظر منها جواب، توجه للمرآة ليجذب زجاجة 

، رائق 
 
عطر بدأ برشها على عنقه.. كان يبدو وسيما

 ما تلمحه هكذا
 
 .البال مرتاح املالمح ونادرا

وسط تأملها الغير مقصود رفع عينيه نحوها فجأة 

 :فهربت بعينيها على الفور. قال بصرامة باسمة

 وضوع األسبوع دهانت فكرتيني على فكرة بم ⁃
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رفعت نظرها نحوه بال تصديق لتلمح املناوشة 

 :وكأنها تركت فمه لتحتل كل مالمحه، تابع بانتشاء

 .املرة الجاية حتدخليلي البرنص جوة ⁃

 .بعد اذنك ⁃

كانت هي الصارمة تلك املرة، تحركت بعجالة لم 

تستعب أنه ببساطة اقتنصها بخطوتين ال أكثر. ثم 

 :دفءهمس جانب أذنها ب

 .أنا عاجباني على فكرة لعبة القط والفار دي ⁃
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بشجاعة ال تعلم من أين واتتها واجهته بعينين 

 :جريئتين

 وليه واثق إن أنت القط؟ ⁃

 وكأنه يقول لها " إنت 
 
رفع حاجبيه صدمة وإعجابا

 "!قد الكلمة دي

 :إال أنه نطق باألقوى 

 .برافو.. شكلك كده بتحبي الحرب ⁃

وة فأرادت أن تتراجع، لم التمعت عيناه بقس

 بعبث
 
 :يعطها الفرصة ابتسم مكمال
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وأول الحرب مفاوضات وعلشان أسيبك دلوقتي  ⁃

 .الزم تقدمي حاجة

قالها بوقاحة تامة ومقصودة حتى أنه لم يعطها 

 :الفرصة للتفكير، تابع ببساطة متسلية

 !شفايفك ⁃

رمقته بغضب فاستكمل وهو يتسلى بنظرته فوق 

 :شفتيها

 !ها ⁃
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حاولت التملص إال أن املستحيل أمام شدة 

قبضته يبدو مباح وبين الهروب والفكرة، الحضور 

 .والغياب

 !كانت هي.. وهو.. وشفتيها

قبلة هجومية االنفعال، رقيقة في املنتصف.. 

 وسريعة االنتهاء

 .وترك لها املساحة لتهرب

 بإرادته

 إرادته تلك املرة
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********* 

بد أن ننهل منه للنهاية، وإن الحياة هي املرح الذي ال 

نقب عن 
ُ
كان مستوى الحزن صاخب، عليك أن ت

 ..الفرح

 

خرجت بصحبة فرح من املدرسة، ومعنوياتها تصل 

عنان السماء ألجل الصغيرة التي خرجت من 

القمقم الحزين والعزلة التي فرضتها الظروف 

عليها، فتتحول فرح لكائن اجتماعي، لديها صديقة 

يالت يشبهن الفراشات مخلصة، وعدة زم
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يستمتعن بصحبتها، وعالمات دراسية عالية، حتى 

 ..على مستوى األنشطة تعتبر فرح متفوقة

 

 ..عند السيارة

وضعتها آيتن في املقعد األمامي ألول مرة، وقبلتها 

 :أثناء ربط الحزام، وهي تهتف

 .النهاردة بتاعنا -
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 فتعانقها فرح بحرارة، وتظهر لها وألول مرة مشاعر

عن طريق الكلمات الطفولية، وذلك درب من 

 !التفوق آليتن، سعادة الطفلة

 ..آيتن حبيبتي -

استقرت في مقعد السائق، وجلست تحدث فرح 

 ..عن مخططات اليوم حيث

وجبة برجر لن يعلم عنها بابا ش يء، وتسوق قصير، 

 ..وفي نهاية اليوم

- cinema.. 
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 ..فتتأكد فرح من اختيار آيتن املبهج

- adavnture of Alaadien.. 

 :فتهتف آيتن بحماس

- yes.. 

 ..وأخوك  هيجي معانا السينما -

 :وتكمل آيتن الجملة نيابة عن فرح

 ..ميزعلش مننا papa عشان -
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ستعترف آيتن للمرة األولى أن نجاحها مع فرح لم 

 من الخبرة أو الدراسات العلمية، 
 
يكن نابعا

في قلبها من الحكاية أن هللا وضع محبة الطفلة 

اللحظة األولى، فنسيت بشأن العمل والحضانة، 

ونجاحها في مجالها، واملال، واختارت أن ترى فرح 

طفلة تقفز بمرح، فتعطيها الجزء الذي حرمت منه 

منذ اللحظة التي انتهى وجود أبيها في العالم، وها 

 ..هي تنجح

*** 

 ..أمام مدخل السينما
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تحجج بذهابه كان يقف أمام بائع الفشار الذي 

لدورة املياه عدة مرات، وفي الحقيقة هو يتحدث 

لق حضرة "الباشا" بسالمته، 
ُ
في الهاتف، فضاق خ

 ..ليعلن

 ..٦معاك النقيب مريد الشواف، وداخل حفلة  -

فرفع الفتى يده بتحية العسكرية، وقد بدأ ُيخلص 

في عمله، وذلك ما أراده حضرة النقيب الذي 

التي تلصق العار بالعائلة ينتظر األخت الحنونة، 

فتعمل مربية، واملطلوب منه مساعدتها تحت 

 :شعار
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 ..ُمريد أنت أخويا -

 هو أمام تلك الجملة، فانصاع 
 
محتالة وضعيف

لتلبية رغبتها، وها هو يلوح للقادمة من بعيد 

 :كاألبله، وطفلة تركض بحماس نحوه تناديه

 ..أونكل مريد -

 ..ال ده مريد بس يا فرح -

تها آيتن القادمة من خلفها، وهي تمد يدها قال

تصافح ذلك الضخم بأعين زرقاء، فيتسبب بألم 

أصابعها بسبب ضغطه املغتاظ على يده أثناء 

 :املصافحة، ويبرر موقفه
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عشان تبقي تلطعيني كويس ادام السينما،  -

 ..واضطر استخدم سلطاتي في ضبط الوضع العام

 ..ايه قبضت على ارهابين -

 بض على الخفة كلهم حاال يا ظريفةال هق -

 

 ..داخل السينما

أصر مريد الجلوس في املنتصف بين الفتاتين، 

 :والسبب عائد لـ
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عشان ملا يجي مشهد خارج اغمي عينكم، عشان  -

 ..آيتي بتخم

 ..على فكرة أنا اسمي آيتن -

واحتد صوتها، وكادت أن تزيد من حدتها، لوال 

العراك بين سماعها لضحكة فرح املستمتعة ب

مثلها األعلى وقريبها الضخم، الذي يبدو لطيف 

 
 
 .وجدا

 ..شوفي حتى البنت الصغيرة بتضحك عليك   -

وتوجه بنظره نحو فرح التي يبدو عليها السعادة، 

 :ويسأل بجدية
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 ..بذمتك أنت  يا فرح، فيها ايه ملا أقولها يا آيتي -

 .مفيهاش حاجة -

حيلة، فيعود قالتها فرح وقد رفعت كتفيها بقلة 

 :مريد آليتن املشتعلة بالغيظ ويكمل

 أني أدلعك -
 
 ..ده شرف ليك  أصال

همت آيتن بالجابة فانطفئ نور القاعة، فأجفلت 

بصراخ  مكتوم، فتجد نفسها تمسك بكتفه بقوة، 

وبالطبع لن يتخلى مريد عن الفرصة التي وضعها 

 :القدر بين يديه، فيقول بشماتة
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 ..اجتيني أهوشايفة الدنيا، احت -

 ..على فكرة محتاجتكش وال حاجة -

 ..كدابة -

 ..مريد -

 ..كدابة واسكت  بقى الفيلم أهو -

وترك النقار، فأمسك بيد فرح وبدأ يحكي لها عن 

عالء الدين في التسعينات وما بعدها، وكونه البطل 

العربي الوحيد في عالم ديزني، أطعمها الفشار، 

تن التي أصر أن وسقاها العصير، ولم ينس ى آي
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يطعمها بنفسه، بأن يلقي الفشار داخل فمها، وهي 

 ..تتأفف تارة، وتضحك أخرى 

 

ونهاية الفيلم كانت سعيدة، فرحت بها آيتن 

بطريقة أقوى من فرح التي بدأ النعاس يغزو 

عينيها، فحملها مريد نحو سيارة آيتن، وفي طريق 

السير، كانت آيتن تدندن أغنية الفيلم وتعيش 

تها الخاصة، حيث نهاية الشقاء والبعد، سنون حال

العجاف عودة للدفء فوق بساط عالء الدين مع 

مارد، وهي ياسمينة ابنة امللك الراحل، ومريد 
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يستمتع بحالتها، أو يخمن أنها تعيش حالة مزاجية 

 ..عالية

حيث تحول عالء الدين في خيالها إلى أبيض 

متين، البشرة، بلحية شقراء ناعمة، وعينين غائ

 ..يناديها

 ..آنسة آيتن -

*** 

لم يذهب اليوم للمستشفى، بقي في البيت، ونام 

 بعد خروج آيتن مع فرح للمدرسة، ومن ثم 
 
طويال
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، وعند استيقاظه تفاجئ بعدم 
 
التنزه قليال

 ..عودتهن

كان يتناول قهوته سريعة التحضير، ويعاود 

 ،
 
االتصال بآيتن من جديد، التي أجابت أخيرا

أنها أمام بوابة املجمع السكني، فتحفزت  فتعلن

مالمحه، وكسر جماح الغضب الحانق، وخرج 

ينتظرها في فناء املنزل، والشرار يتطاير أمام عينه، 

حيث تجاوزت الساعة التاسعة، وتأخرت فرح عن 

موعد نومها ساعتين، وها هي سيارتها، ومن خلفها 

سيارة دفع رباعية، تخص الشاب الذي كان 
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في حفل عودة الدكتور قدير، وعلم أنه  يجاورها

 ..نجل زوج أمها

ترجلت من السيارة، فأشارت للشاب أن يرحل، 

وبتحية وابتسامة، وحيا مريد بدوره الدكتور 

بإشارة صامتة، أماء له عاصم ببرود مهذب، ورحل 

 مريد

ومن ثم توجهت للمقعد الخلفي، وحاولت حمل 

 :فرح، لتجد صوته يمنعها

 هشيلها أنا -
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لم تعترض، بل غزا التعجب داخلها، والسبب 

تجهمه، وجاء صوتها من خلفه تخبره برحيلها، 

 :فيعترض بحدة مبطنة

 استني من فضلك، أنا عايزك  -

دخل املنزل، وهي خلفه، صعد ليضع فرح في 

فراشها، وهبط الدرج ليجدها تمسد رقبتها 

 
 
بارهاق، وفي مزاجية أخرى كان سيقف مراقبا

 ..اه، أما اآلن فالغضب حاضراملشهد بانشد

، ومالمح وجهه الوسيم 
 
تقدم ليواجهها تماما

 ..غاضبة، وكانت تعيش التشوش
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تغوص في االضطراب الذي أصابها منذ رؤيتها نهاية 

سعيدة، حيث حب، وانتصار البطل، وطمأنينة 

قلب األميرة، وقتها لم ترى سوى وجهه، وقتما 

 كما ا
 
 !لصباحيخطئ ويبتسم، أو يبدو مرتاحا

 ..واآلن يخيفها

 !هي الساعة كام؟ -

النبرة تستفتهم، والصوت حاد.. هي في حضرة 

 !تحقيق

 ..٩الساعة  -
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قالتها ببساطة، وبدأت مالمحها تتحفز له بدورها، 

فيبدو أن خياله الضحل يظن أنه يستطيع 

 .!توبيخها

؟ -
 
 !كنتم فين أصال

ة، أنا قولت لحضرتك، النهاردة آخر يوم في املدرس -

 ..!وهنخرج، روحت مول قريب كلنا، دخلنا سينما

 
 
 :وقتها هتف مستنكرا

 !سينما!!! دخلتي طفلة سينما؟ -
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وقتها اقتحم الغضب دواخلها بضراوة، وبرقت 

 :عينها بغضب، فأجابته بحدة

 ..دخلنا فيلم أطفال على فكرة -

 !املبدأ مرفوض يا أستاذة -

 :دفهل يزعق!.. أو ذلك مجرد تفخيم منها، وير 

هي في تربية تقول طفلة تدخل سينما مع اتنين  -

 !كبار، وتتأخر عن معاد نومها ساعتين؟

هل يباح لها التبجح والجنون، أم أن عليها التعقل 

 ..ألجل فرح
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على فكرة أنا أخدت معايا أخويا، عشان عارفة  -

 ..أنه مينفعش أنا وهي بس ندخل

 مش أخوك   -

، أنا خدتها تغير ابن جوز مامتي، وده مش قضيتنا -

جو، واعتقد أني واخدة تصريح بتحمل مسلوليتها 

 ..من حضرتك

 !كملي -

كانت تزدر ريقها حتى تستطيع مجابهة غضبه، 

 :وتابعت
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 تكلمني  -
 
يعني حضرتك مش من حقك أصال

 ..باألسلوب ده

 !ملا تغلطي، يتسحب منك أي حق -

 ..أنا مغلطتش -

 :قالتها بصراخ هاتف، وإجابته كارثة

 ..أنت  انسانة غير مسلولة -

نكر أن الجملة تشبه صخرة صلبة ضخمة، 
ُ
ال ت

هبطت فوق رأسها، لكن سرعة البديهة خاصتها 

دائما تنصرها، فقد امتدت يدها داخل حقيبتها، 
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تخرج مفتاح املنزل لتضعه في يده بعصبية في يده، 

 :وتعلنها بجمود شامخ

عن  طاملا أنا انسانة مش مسلولة، ابقى عاجزة -

 ..رعاية فرح

 :جحظت عينه، واستفهم باستنكار

 !يعني ايه؟ -

 أنا مستقيلة.. -

********* 
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يستنشق الهواء ببطء، تجتاح نظرته العشب 

األخضر حوله وزهور زرقاء غريبة املظهر لم يرى 

مثلها من قبل، ربما تسكن جواره امرأة مهووسة 

هية بالنباتات. ولكنه ال ينكر أنه لون مثير فاتح للش

 ..الحّسية. لون مناسب للعبث.. ولكن

ه
ّ
 ..حتى العبث مل

هو مسجون في عبق امرأة أخرى، ُمهّند مسجون 

 !في كوكب جميلة

 ،
 
 عنها ويعرف أنه لن يجدها أبدا

 
يدور ويدور بحثا

لن تستطيع امرأة في الكون حّل محل جميلة، حتى 
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سكن كانت لتكون وسادته الهادئة التي على ما 

 ..ليث منه يبدو أنقذها

ابتسامة أخرى كثورة محيط ابتسمت على شفتيه 

بسخرية بينما اضجع بجذعه على سور الشرفة 

يرتشف املتبقي من قهوته الصباحية وينهي آخر 

لفافة تبغه قبل أن يناوشه عقله بقذفها وسط 

الزهور وإزعاج جارته التي على األرجح ستكون 

 امرأة كالسيكية مملة تتناول خبزها بالشوكة

والسكين وتستنشق عبير أزهارها املقتولة بعد أن 

 .قطفتها
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 !على األرجح

لم تمر ثانية تلو أفكاره حتى اصطدمت عيناه 
 
ف

بجسد أنثوي داخل منامة بيتية خضراء مرسوم 

عليها قشور البطيخ، ورأس صغير تحت خصالت 

مشعثة كالكارثك، ورجل ضعيف البنية يركض 

سكة بيدها قبل أن تقفز فوقه كطرزان وهي مم

مقص ضخم وهو املستخدم في قطع النباتات 

 :وتصرخ في صوت ال يمت لألنوثة بصلة

ّز ⁃  !لؤي  يا رقبتك حج 
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“9”  

جسد أنثوي داخل منامة بيتية خضراء مرسوم 

عليها قشور البطيخ، ورأس صغير تحت خصالت 

مشعثه كالكارثة، ورجل ضعيف البنية يركض قبل 

ة بيدها مقص أن تقفز فوقه كطرزان وهي ممسك

ضخم وهو املستخدم في قطع النباتات وتصرخ في 

 :صوت ال يمت لألنوثة بصلة

ّز رقبتك يا لؤي  ⁃  !حج 
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ابتسامة خفيفة ارتسمت على شفتيه وقد تصور 

نفسه أحد رواد الكوليسيوم وهو يشاهد أحد 

 !مباريات العراك بين سردينة مجففة ووحش

 :ضاقت عيناه وهو يتأملها بهمس عابث

 !ه الوحش دهإي ⁃

املشهد لم يكن ليمر من تحت ناظره مرور الكرام، 

في لحظات كان قد قفز من الشرفة القريبة من 

األرض بقدر يسمح له ثم تخطي البوابة الصغيرة 

للفيال ليجدها ما زالت واثبة فوق جسد املسكين 

 حول عنقه وعلى ما يبدو 
 
واملقص يكاد يكون ملتفا
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 قبل أن تزعق الرغبة في قتله تتدفق ال إ
 
راديا

 :بخشونة

 !ملوخية إيه اللي وحشة ⁃

 :لم يستطع أن يكبح لسانه فقال بزعيق ساخر

 حالل هللا أكبر ⁃

كالهما رفع رأسه نحوه في لحظة واحدة، بدا 

 
 
الصغير كاملستنجد بينما هي نظرت نحوه شزرا

بمنطق ذبيحة أخرى تستحق، اقترب من كالهما 

 :زيةبخيالء ثم قال بنبرة استفزا
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اهدي يا مدام ملوخية ايه بس اللي حتخسروا  ⁃

 .بعض عشانها

رمقته كأنه ال ش يء قبل أن تستقيم فجأة وبحرفية 

ظن للحظة أنها اجتزت عنق املسكين بالفعل 

أطارت رقاب الزهور املسكينة قبل أن تلقي 

 :باملقص أمام كالهما وتهذر بانفعال سريع

 .ماشوفش وشك تاني ⁃

شخصية، أحمق في ظل امرأة لؤي يبدو ضعيف ال

أقوى منه، تلك املرة نال خاصية التأمل، فالوجه 

لطيف ناعم املالمح ال يشبه األنثى املختبلة خلفه، 
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الجسد متناسق بامتالء أكثر من جيد في عين رجل  

خبير، ولؤي على األرجح ليس زوجها فقد انصرف 

 !في خضوع

ك لم يكن هو ينوي االنصراف فاملشهد ما زال يمتل

لذة تثير فضوله، تتبع حركتها السريعة بعينيه وهي 

تحضر كيس ضخم مللمت فيه بقايا الورود قبل أن 

 :تحرك رأسها نحوه لتقول باستهانة تامة

 .وإنت ايه اللي موقفك هنا؟ مستني التروماي ⁃

 :مط شفتيه بابتسامة ساخرة
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ياااااه ده التروماي ده اتلغى من أيام االستاذ  ⁃

ما كان بيشقط شادية، أنا  كمال الشناوي 

 .الحقيقة مستني امللوخية

دون إن توحي مالمحها بأي تعبير تابعت وهي ترمقه 

 :وكأنه كائن غريب

 .اااه إنت جاي تشقط امللوخية ⁃

وقبل أن يلهمه لسانه بـ رّد وال ينكر أنه رفع 

 بسرعة اللسان القاذف للـ اللهب 
 
حاجبيه إعجابا

لخاصة تابعت وهي الذي سيقطعه لها بطريقته ا

 :تعود ملنزلها بالبيجامة البطيخية
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 .يال يا بابا حنرش مية ⁃

 بينما يسراه 
 
وضع يده اليمنى في جيبي بنطاله هازئا

 عنه مقيدة في الجبيرة خاصته
 
 :رغما

 .ال رش ي ملوخية ⁃

استدارت له وقد ضاقت عيناها بحماس وحينها 

م استوعب ما يدور بعقل تلك املتمردة فرمقها بحز 

 :حاد

 أوعي تفكري؟ ⁃

 :هزأت على الفور 
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 حتعمل إيه يعني؟ ⁃

ضاقت عيناه هو تلك املرة ولكن بتهديد ذكوري 

 :واضح

 .حاجيبك ملس أكتاف ⁃

ورغم أنها تراجعت عن "حمام امللوخية" الذي 

 :كانت تنتويه إال أنها رّدت بندية

 !تصدق خوفت ⁃

 :ضحك بثقة

 كويس إنك متهمتنيش بالتحرش ⁃
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ان يستحق امليدالية الذهبية في الرّد هذا اللس

 :السريع، حروفها خرجت بال تردد

⁃  
 
 .ال إنت متقدرش أصال

 :ضم حاجبيه باستهانة ال تكترث بمعاندتها

 .حكاية أقدر وماقدرش دي حنشوف ⁃

وتلك املرة لم يعطها فرصة لـ رّد، تابع بإصرار 

وعيناه مرتكزة على عينيها اللتان كانتا بلون فيروزي 

 :تم يستحقان نوبل االختطافقا
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بحاول أخمن اسمك أكيد مشكلة.. مزعجة..  ⁃

 .بركان

وكان الحظ معه بتوقيت مسرحي تلك املرة فقبل 

غلق الباب منهية ومتجاهلة تلك املحادثة جاء 
ُ
أن ت

صوت طفلة صغيرة من الداخل يزعق باسمها بال 

 :صبر

 .رند ⁃

*** 
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محها هناك امرأة تظهر وتذهب بال أثر، تغيب مال 

جوار حروف اسمها في هامش ُمهمل في الذاكرة، 

ربك القلب، فتصير نبضاته طبول 
ُ
وهناك امرأة ت

 .صخبها ُمتعة

، قاطعت 
 
 وليس خوفا

 
هربت.. وتلك املرة خجال

 كي ال يتقابال على 
 
مائدة الفطار ونامت مبكرا

ي الصباح وجدته فوق رأسها  !العشاء وف 

محها ما زالت في هي ُمتعبة، مشعثة الخصالت، مال 

نصف نوم، وترتدي روب نوم ناعم بلون أبيض 
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هادئ "اوف وايت" ومنقوش بورود وردية ناعمة. 

 .وبالتأكيد يظهر املختبئ ّعن عينيه بسخاء

استقامت في فزع بينما يدها تعّدل بسرعة من 

 
 
وضعية الروب بينما هو يقف جوار الفراش واضعا

تسم قبل يديه في جيبي بنطاله بينما عيناه تب

 :شفتيه في لذة

 .صباح الخير ⁃

رغم الصباح ورغم هدوء ابتسامته، ورغم هالة 

االطملنان الغير مفهومة شعرت في تلك اللحظة 
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بنوع من الُعزلة، ُعزلة غريبة تجمعهما معا

 .والغريب أنها ُعزلة هادئة

 بال تفاصيل مزعجة

 بال صراعات

 وبال عقل ال تتركه األفكار

 .صباح النور  ⁃

التها بحزم قبل أن تعتدل في شبه استقامة ضامة ق

 وتلك 
 
الروب قدر استطاعتها إال أنه كان قصيرا

 .معضلة بال حل



 

451 
 

ادار وجهه مع نهوضها وخطواتها املبتعدة نحو 

 باطن ساقيها بنظرة ذكورّية 
 
خزانة املالبس متأمال

تامة لتتسع ابتسامته مع محاولتها املضنية ليجاد 

 وأ
 
سرع في االختباء حتى تحولت ش يء أكثر طوال

 
 
االبتسامة لضحكة واسعة حين جذبت رداء  واسعا

وضعته في لحظة على جسدها واستدارت له في 

 .جدية

 :قال بيأس شبه غاضب

 إسدال! إنت طالعة تفتحي لبتاع اللبن ⁃

 :حدقت به في غضب مواز  ثم ردت بنبرة جادة
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وهو مينفعش تدخل أوضتي كده وال برده  ⁃

 وزكحتقولي ج

 :مط شفتيه بقساوة ولكن ليست حازمة

 !طيب منا جوزك ⁃

 :ضمت حاجبيها في هروب

طيب لو سمحت أنا محتاجة آخد شاور وأغير  ⁃

 هدومي
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اتسعت ابتسامته قبل أن يعود للخلف خطوة ثم 

يجلس بأريحية على الفراش وذراعاه يستندان 

 :خلفه ثم قال بتعبير هزلي

 !تمام حناولك البرنص ⁃

، هو اآلن فكر 
 
ة االستحمام تبخرت من عقلها تماما

لم يكن يهذر بال ش يء حين أخبرها أنه يحب تلك 

متعه
ُ
 .الحرب، تلك املناوشات بشكل ما ت

غابت في شرود جوار أفكارها وكان الرداء خاصتها 

 فوق جسدها بشكل ُيخفيها عنه 
 
ما زال منسدال

سوى خصالت شعرها الطويل التي تناثرت في 
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حول جسدها، عشوائية ال تناسب  عشوائية قاتلة

هذا الرداء املحتشم. اقترب منها وأفكاره توازي 

 :نفس التبعثر

 .مش بيضايقك ⁃

قالها بدفء وهو ُيمسك أطراف خصالتها بأنامله، 

رمشت بعينيها عّدة مرات تحاول استيعاب 

انفعاالته فكرر عبارته وهو يرفع طرف خصالتها 

 :تلك املرة

 .مش بيضايقك ⁃
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 أحيا ⁃
 
 .نا

قالتها بنبرة حازمة سريعة ترغب في إنهاء الحوار، 

أخفضت بصرها تتجنب النظر نحوه ثم تابعت وال 

 :تعرف لم  قالت الكلمة، ربما هي معاندة ُمبطنة

 .أوقات بفكر أقصه ⁃

 !أوعي.. أدبحك ⁃

قالها بقساوة تامة وبال تردد، عيناه تلتمعان بها 

بصرامة ولها، ومالمحه انقلبت في لحظة واحدة 

 .تامة
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 :تابع بال مفاوضة

 !مبقاش من حقك لوحدك ⁃

تملكي بدرجة مغيظة، كانت تلك هي ثرثرة عقلها 

حين رفعت يدها في شجاعة لتزيح تملك أنامله 

 :لخصالتها ثم عقدت حاجبيها في رفض

 !ال حقي -

 عادت ابتسامته 
 
اقترب منها أكثر فأجفلها، مجددا

بخشونة  وان جاورتها السخرية قبل أن يقول 

 :عابثة
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 !بتخافي ⁃

حاولت أال تتحرك، معاندة طفولية تمكنت منها مع 

اقترابه أكثر ثم فاجآها بمداعبة وجنتها بطرف 

 :سبابته قبل أن ُيتابع باستمتاع

 !عرفتي بقة مين الفار ⁃

 
 
سبابته تلكأت بعدها لتقترب من شفتيها، مجددا

 :أزاحتها بثبات ثم قالت بمواجهة

 .بيغلب القط على فكرةأوقات الفار  ⁃
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قالتها بتلقائية تامة بعيدة كل الُبعد عن مكر 

النساء وربما هذا ما يعجبه فيها، تلك العفوية.. 

الخوف واالطملنان والسعادة والحزن وتتابعهما 

 عنها تتأثر مزاجيتها 
 
وكأنها امرأة كل الفصول، رغما

 !به.. وهذا ُيرضيه

 :قال في غرور ذكوري

 مزاجه عارفة ليه؟القط بيتغلب ب ⁃

 :ردت بخفوت

 ليه؟ ⁃
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وجاور هو كلماته بالهمس ليقترب أكثر وإن لم 

 :ُيربكها بالقبالت تلك املرة

 .علشان ساعتها الفار حيكون دخل املصيدة ⁃

*** 

 في خيال فتاة 
 
من شرفتها يبدو املشهد شاعريا

غيرها، الحديقة األمامية بهدوئها املعتاد، والطريق 

حيث يستخدمه األغلبية في تمشية الجانبي الهادئ 

الكالب خاصتهم وخلفه مساحة خضراء ضخمة 

للمنتزه الخاص بالكومبوند الذي على ما يبدو 
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حرص ليث على انتقاء الفيال في البقعة األكثر 

 جواره
 
 .هدوءا

 ..ليث

 رجل يحمل كل التناقضات املمكنة

حاولت أن تنحيه من خيالها بينما عادت لالتكاء 

شرفة وبين يديها محرمة ورقية أنهت على سور ال

لتوها نقش رسمة مميزة فوقها، كانت رسمة 

متعجلة بال هدف، مجرد زهور متشابكة في نفق 

 .يشكل شبه متاهة بال مسار مناسب للخروج
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شردت للحظة وعقلها يلومها على عدم مواجهته، 

على الثأر لدفترها املحترق، على استبدال الدفتر 

 .وقراراته وتناقضاتهبآخر وليبتلع غضبه 

انتفضت فجأة مع اليد الخشنة التي ظهرت من 

العدم مستحوذة على أناملها مع املحرمة قبل أن 

يسحب املحرمة منها بمهارة رافعها باهتمام أمام 

 :عينيه. قال بغموض وهو يتأمل ما رسمته

⁃  
 
 !إنت  موهوبة فعال

 ما 
 
تورد وجهها بمزيج من الخجل والغضب نادرا

 :به ثم قالت بجفاء مفتعلتتحكم 
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⁃  
 
 .شكرا

غضبها واضح بين حروفها، عيناها تتجوالن في كل 

ت نظرته 
ّ
اتجاه سواه ونبرتها مقتضبة حازمة، رق

 :للحظة قبل أن تضيق عيناه بتعبير مظلم

 بيكون الرسم حاجة حلوة ⁃
 
 .مش دايما

 :رّدت بجدية بعيدة عن الغضب

 .الرسم هو انفعال الرسام، مش العكس ⁃

 :قطب جبينه بال اقتناع
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مش شرط، أوقات الهواية بتتملكنا فبنكون  ⁃

 .عبيد ليها

ابتسمت بحكمة بعيدة في العادة عن تلعثمها 

 :أمامه

ساعتها بنكون إحنا اللي اخترنا العبودية مش  ⁃

 هوايتنا اللي أجبرتنا

 :برزت على ثغره ابتسامة ناعمة

وإنت هوايتك اتمكنت منك وال إنت اللي  ⁃

 .يهاطوعت
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 :وقابلته هي بابتسامة ساخرة، صريحة حد النقاء

لغاية دلوقتي أنا وهي على نفس البر، لسه  ⁃

 ماوصلتش للصراع

 :نظرته تأملتها في نوع من التملك واالعجاب

 وملا توصلي؟ ⁃

 :ردت بأريحية تامة

 .مش عارفة ⁃

صوتها خرج في نوع من الهمس، إغواء أنثوي رقيق 

يلة هي محتشمة في ثوبها مباح هي ال تفهمه.. الل
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وكأنها كانت تعمل حساب حضوره الغير مرتب.. 

ثوب قطني ناعم طويل بلون بترولي، أكمامه قصيرة 

بأناقة وترتدي فوقه قالدة فضية رقيقة تحمل 

 "حروف اسمها بخط عربي منمق "سكن

شردت نظرته في القالدة بإعجاب فأجابت بعفوية 

 :السؤال دون أن يسأله

 .اباهدية من ب ⁃

 .فعال جميلة ⁃
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رده املقتضب وازته نظرة طويلة نحو خصالتها التي 

كانت قد جمعتها في جديلة على جانب كتفها 

 :فأردف بحرارة أربكتها

 !وده أجمل ⁃

تجاهلته، بل ابتعدت واستدارت ككل ووجهها 

ينبض بحمرة مفضوحة من الخجل، لو يعلم 

ما الرجال مقدار تأثير كلمات الغزل على زوجاتهن 

 
 
 .تخلوا عنها أبدا

اقترب منها لتتفاجأ به يديرها نحوه بتملك قبل أن 

 :يرفع ذقنها نحوه بسبابته ثم يقول بغموض دافئ
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 .أنا حاخد قرار غريب ⁃

بدا وكأنه يتأملها من بين كلماته، ارتعشت شفتيها 

بال إرادة وتاهت عيناها في نظرته بين استمرار 

ة كانت لتكون وهروب، حتى الُقبلة في تلك اللحظ

 .اختطاف من رضا

 إال أن ما حدث كان ش يء آخر

جذبها من يدها خارج الغرفة، ونحو الطابق 

 العلوي 

 !الطابق املحظور 
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*** 

 منذ استقالة آيتن..  ..أسبوع مر

والحياة هي الروتين الذي ال تجديد للملل، وال 

ابتكار لالحداث، طاملا العقل غاضب، والجو العام 

 ..كليب

به جدران مدرسة داخلية بنية يموج فيها البيت يش

تعب األيام، صامت من الصخب، وغابت عن 

الروح، والسبب اعتصام فرح في غرفتها، وترفض 

 ..االجتماع به، حتى تعود آيتن

 ..أما عنه فغاضب
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 ..منها

 ..ومن فرح.. وداللها

ومن غضبه الغير مبرر، بل ومن فكرة أن هناك 

 !نقص

 !والنقص مجهول املوضع

الروح الشقية التي داعبت ذلك املنزل ذهبت  هل

معها، روحها الطيبة التي تشبه نسمة الربيع تركت 

 ..حيزه، وعاد خريف األيام من جديد
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ثم أن الوضع في حالة تفاقم، فقد أعلنتها فرح 

 
 
 ..صباحا

 !مش هاكل غير ملا آيتن تيجي -

 ..آيتن مش عايزة تيجي تاني -

فرح، وبح صوتها وكان عصبي أرعن، فظهرت دموع 

 :الطفولي وهي تهتف باعتراض

 .papa ال هي عايزاني، بس حضرتك زعقت لها -

 :وتنهد بملل غاضب، ثم آثر التعقل وقال باحتواء

 ..أنا هتصرف -
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 .أنا مش هاكل لو جبت آنطي سارة، أنا عايزة آيتن -

وتركت طاولة الطعام، راكضة نحو غرفتها تبكي، 

 :، ويهمس بتعبفيفرك هو وجهه بعنف مكبوت

 .هللا يسامحك يا آيتن -

* ** 

قناع الرغوة يغطي وجهها، تشبه أرنب أشيب 

سمين، تهتم ببشرتها، وتبكي، ألجل اشتياقها فرح، 

وألجل كرامتها التي مرغ بها بالط غرور امللك، 

واملتبجح جعلها ترحل، ذلك الذي وضعته في محل 

 ..عالء الدين حياتها، وكانت غبية حمقاء
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 جعلها تشبه تلميذة تهوى هل ت
 
 عاطفيا

 
عاني فراغا

معملها القاس ي، أم هو الذي في فترة صفوه تآلف 

 :مع روحها، بل كل األمر أنها تعاني من

 .هرمونات -

وعادت تبكي، وتنظف أنفها باملناديل، وتعيد 

 :الرغوة على أنفها، وتبكي من جديد، ترثي حالها

 ..أنا ليه نحس كده يا ربي -

ت الجرس ينتشلها من نوبة النحيب، ويأتي صو 

ونسيت بشأن القناع املضحك املريب، ولم تسأل 
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عن هوية الطارق، فلن تكون سوى لبنى ابنة 

 ..خالتها، واملفاجأة كارثة

 

حيث الن قلبه ألجل ابنته، وبسبب بكاءها، وذبول 

روحها، وببساطة ألجل افتقاده روح تلك العنيدة 

ال، فيجد نفسه ال التي تجادل وكأنها وجدت للجد

 يتجه بسيارته نحو منزلها، ودون تردد يقرع 
 
إراديا

 الجرس، ويفتح له الباب، والصدمة

 ..كارثة
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كائن يرتدي منامة قطنية وفوقها مئزر دون أكمام 

 ..رمادي ، كالرغوة فوق وجهها

 ..صدمتها أم ذهوله

 جحوظ عينيها، أمام جحوظ عينه

 :وهتفت باستنكار باسمه

 ..مدكتور عاص -

 ..سالم قوال من رب رحيم -

 :كتفت يديها فوق صدرها بعصبية، وسألت بحدة

 !؟ghost شوفت -
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والجابة منه لم تكن سوى سبابته التي أشارت 

لوجهها، فتتذكر بشأن القناع، وهي تضع يدها على 

وجهها، وبالخطأ الفادح عند منطقة العين، 

 
 
 ..فيدخل لعينيها، وتصرخ أملا

 ..آه -

الداخل نحو أقرب حوض مياه، وهو  وتركض نحو

خلفها بعفوية تامة، حيث أن تلك املجنونة تؤذي 

 ..عينيها
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كانت تغسل وجهها بعشوائية تامة، وهي تفرك 

عينيها، وتبكي من حرقة عينيها، وهو يجاورها، 

 ..يحاول انقاذ عينيها الفاتنة

 

 :فيجاورها ويهتف بعصبية وتوتر

 ..شيلي ايديك، كده هتأذي عينك -

 ..مش قادرة، مش قادرة -

كانت تقولها بهستيريا، وهي تفرك عينيها، فتمتد 

يده بتردد، يحاول أن يبعد يدها عن عينها برفق، 
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ويده األخرى تحت املاء، وتعود لتمسح فوق عينيها 

، وقد بدأت الرغوة 
 
بلين تام، وقد سكنت تماما

 :تخرج من عينيها، ويسأل بهدوء

 !لسه بتحرقك؟ -

 ..صال خال  -

فيبتعد فجأة كامللدوغ، وقد أدرك املوقف، ثم يعود 

من جديد، عندما يجد أن هناك صعوبة في فتح 

عينيها بشكل  كامل، فيقوم بغسل باقي وجهها، 

 ..ليستطيع التعامل معها

 :وابتعد من جديد، وعاد يقول بصوت  أجش
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 ..هستناك  بره -

 

 !علينا أن نعترف ان ذلك الوغد خلوق 

ئه هي ال تستطيع لحظة أن تشك برغم كل مساو 

في سوء نيته، هو على الدوام معصوم من الوقوع 

في فخ كونه متحرش، أو أن عينه تنظر نظرة 

 ..خارجة
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وعلينا أن نعترف اآلن أنها تتغزل في أخالقه 

بافتنان، وعليها أن ترتجع، وتتذكر ما فعله قبل 

 ..أسبوع

 

التي صعدت نحو غرفتها، وهي ال تزال تفرك عينيها 

، فتبحث عن ثوب  ربيعي، وتمشط 
 
تتنفس نارا

 
 
شعرها بعشوائية، ودون زينة فا هي ال ترى جيدا

 أبيض يماثل لون الثوب املنثور فوق 
 
ارتدت خفا

 زرقاء، هبطت الدرج، ثم 
 
صفحته البيضاء ورودا

خرجت للحديقة، لتجده يقف مع عامل توصيل 
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الصيدلية، ينقده بضع ورقات ملونة ويصرفه، 

 :هي من خلفه تهتفو 

 ..أفندم -

فاستدار لها بغتة، لترى انعكاس لون قميصه على 

عينه، وتقع في دوامة الشرود اللحظي، وتعود 

 :للواقع من جديد، وهو يملي عليها بعض األوامر

 هتطلعي لحد من أهلك يحط لك القطرة  -
 
مبدئيا

 ..دي في عينك

وهمت بالرد الجاف الذي يفند أن ال دخل له، 

 :اطعها بتهذيبفيق
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 أنا عايزك بس تيجي معايا، عشان فرح مش  -
 
ثانيا

 ..راضية تاكل أال بيك  

آملها قلبها، وعادت الدموع تظهر في مقلتيها 

 :املحمرة، وأهداها آخر جملة

 وده األهم، أنا آسف -
 
 .ثالثا
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"01" 

 ..ُعزلة باردة

كان هذا هو التعبير األنسب للمساحة الواسعة 

ان خشنة الطالء بلون وجه قهوة أمامها، جدر 

باهت، ألواح رسم مصفوفة في أركان متعددة 

ومغطاة بشراشف بيضاء وكأنه موطن أشباح، 

ركن آخر به أدوات رسم وحامل لوحات ومقعد 

 !وجرامافون 

أجاب بابتسامة بائسة حتى قبل أن ترمقه بنظرة 

 :دهشة
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 كانت هديتي ليها، أصل أنا كنت كالسيكي ممل-

رة رجل يكره أخطاءه ثم تحرك بخطوات نطقها بزف

متسارعة لركن آخر به خزانة ضخمة فتحها على 

 :مصراعيها

أعتقد هنا حتالقي كل اللي تحتاجيه وأي حاجة -

 تانية أكتبيها في ورقة وابعتي السواق يجيبهالك

حروفه تمر ببرود عملي، لم ينظر نحوها.. بدا 

 في ذكريات أليمة، ليث آخر ال يريد أ
 
ن غارقا

 .يتذكره

 :تابع ببرود جاف
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أنا أخدت منك دفتر رجعتهولك مرسم كامل.. بس -

مش علشان أعوضك ال.. علشان إنت  موهوبة 

 بجد

،
 
 جاوبت أخيرا

 ..جاوبت بعد أن ظنت أن الصمت ابتلعها

نثى ولم تكن غيرة ال.. كانت حنكة 
ُ
جاوبت بحروف أ

 :ال تحتاج إلى تفكير

 وهي كانت موهوبة؟-

 ..رد سيوقن أن املكان كان يخص امرأةأي مار بالس
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 !امرأة تنتمي له

 حزنه
 
 :رد بانفعال متوازن مشتتا

 كانت... كده كده هي مش موجودة دلوقت-

ابتلعت ريقها في صمود وإصرار تاله فيما بعده من 

 :حروف

 هي مين؟-

 
 
 :رد باترا

 حتفرق معاك  في إيه؟-

 :جاوبت بنفس الصمود الهاديء
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 باستخدم مرسم مينمن حقي أعرف أنا -⁃

 :استدار بمالمح جامدة

، كل اللي باقي منها ذكرى في -  هو بتاعك إنت 
 
حاليا

 اللوحات املركونة دي

 عنه
 
 :ثم انفلتت منه عبارة عاطفية رغما

 جميلة كانت بتسيب جزء منها في كل لوحة-

وبعزم غريب واجهها، بعاطفة سوداء تمكنت منه 

 :وقلب مشتت قد يرتاح في الهروب

 !جميلة؛ حبيبتي، ومرات ُمهّند-
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*** 

دعونا نبدأ الحكاية، بسرد جديد.. وحبكة ملن يهمه 

 !األمر

هل هي مجرد امرأة في مدار رجل، أم روح تستحق 

 ..مدارها الخاص

 !سكن تتحمل

 !ال.. بل سكن تركض



 

488 
 

 ما 
 
 ما أرادت الهروب من هذا العالم، دوما

 
دوما

أعزائي اختنقت بجدران الصندوق، والصناديق يا 

 ..أنواع

هناك صندوق الفتيات الوردي الذي جهزوه منذ 

نعومة أظافرهن باألثواب والصحون وأقداح 

 الشاي امللونة

وهناك صندوق علي بابا الذي سمعن عنه فقط في 

 الحكايات،

 صندوق بانادورا بشروره وشياطينه
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والبعض ما زال يبحث بين ظالمه ّعن حكاية 

 .حاملية

د سوى لوحة، ترسم بها وهناك امرأة ال تري

أحالمها.. شغفها.. راحة قلبها.. الخيال والحقيقة 

 والشمس واألرض والكون والزهور ومالمح رجل

 ترسم ما تريد

صبح ما تريد
ُ
 !وت

دعونا نبدأ الحكاية بسرد جديد، األمر هنا ليس 

صراع في ماض ي رجل وامرأة.. وال محاولة بائسة 

 لتنافس ال تستحقه النساء
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 !فسكن تختل

 :ابتسم بانفعال ساخر بدأت تفهم أنه حمايته

 ماظنش إن املحادثة حتتحول لتفسير-

رمقته بنظرة عادية!، نظرة بعيدة عن التهام.. 

بعيدة عن اللوم.. الفضول والغضب والخوف 

 !والغيرة حتى

 ناعسة بعفوية تقتله، 
 
مجرد نظرة عادية تماما

ربكه
ُ
 ..تخطفه ويهرب، تمتلكه ويتحرر، ت

 ..نعم
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ليث بركات يرتبك من نظرة امرأة هي عصفورة في 

ظالمه، امرأة ال تكترث بامتالك مداره فهي بعفوية 

 .تامة تحاول أن ترسم مدارها

 ال-

قالتها بهدوء يقينه ال يحتاج لجهد، فالقصة 

 واضحة عين الشمس ملن يود أن يرى،

تزوجها نكاية باآلخر الذي في نظره ال يستحق 

والد وسالم ودماء جميلة ما حياة، زوجة ودفء وأ

 زالت حارة في شرايينه
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تزوجها بقرار متسرع عنيد، تزوجها ليهرب من 

 أحزانه بانتقامه

وتزوجته لتهرب من صندوق عائلتها نحو ما قررت 

 !أن يكون حرية

 ..ال اكتراث أم حكمة؟! ال يعلم

مهما بلغ الوضوح الرجل مبرمج على عدم فهم 

 !النساء

 :اضبمط شفتيه بتعبير غ

 ..ممتاز! ولو عايزة تتخلص ي من أي حاجة براحتك-
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وكان يقصد لوحات جميلة، بقسوة رجل يمرر أنه 

ال يهتم أو ال يحتاج فجميلة ما زالت تسكن 

شرايينه وإن لم يكن بالحب فبالغضب، منها ومن 

 ..نفسه

أومأت بال قرار واضح، تجولت عيناها بخجل 

 يفهمه.. وعقلها يفكر في ُبعد آخر يعترف أنه ال

 :قالت ببساطة ناعمة

- 
 
 !شكرا

 هكذا ببساطة

 .مزق دفترها وأخافها، أربكها بقسوة واقتراب
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واعترف لها منذ دقائق بماض ي انتوى أال يعطيها 

 ..أحقية املفاوضة بشأنه و

" 
 
 "شكرا

ضم حاجبيه في شراسة رجل  مشتت، بين بداية 

وضعت قواعد الجمود بينه وبينها كامرأة ال يحق 

يحق لها سوى ما يسمح به، وبين منتصف ولن 

متعثر بين نصف يرتاح معها ونصف علمته الحياة 

 مع حّواء، وخاتمة ال 
 
أن النجاة في الجفاء وتحديدا

 .يعرف كيف سيكون مسارها
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لوى فمه بالمباالة موازية دون أن يتخلى عن نظرة 

 :الغضب

 !العفو-

وتركها ورحل، كان يحتاج أن يتركها، يحتاج أن 

 .رق بعمله، ولكنه غرق في ذكرياتهيغ

*** 

عادت ومنذ العودة هي تحاول تجنب االحتكاك به، 

واألمر ال يتعدى سوى تحية صباح، ومساء، وداع، 

 ..ولقاء
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وتلك الحالة تؤرق باله، هو لم يعتد الجفاء منها، 

 ..هو فقط اعتاد تلك الحنون املرحة

وال ينكر أنه كـ رجل اكتسب لفظ قديس بسبب 

 ..صه، يقع في خطيلة التعلق بمعاملة أخرى إخال 

ا كما طلب منها، فقط ألجل أن  واليوم هي تأتي باكر 

 ..يراها، ويصحح األجواء معها

 

يقال أن األنثى كائن الصخب واللحاح، أما هي 

كائن باعث للبهجة، كائن تشعر معه أن الحياة 
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وردية، والقلوب وردية، والبشر كائنات ال تحمل 

 .الخبث

 

يتناول قهوته الصباحية، أثناء دخولها  كان

للمطبخ، مرتدية سلوبيت من خامة الجينز، 

وقميص بلون أصفر قطني بدون أكمام، ال يمت 

للحشمة بصلة قرابة، لكن يجعلها تشبه املالئكة، 

خصالتها مقسمة لجديلتين، ووجهها خال  من 

 ..مساحيق التجميل

 ..بونجور يا دكتور  -
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هي تحاول عدم النظر جملة مقتضبة قصيرة، و 

 ..لوجهه

وهو يبتسم، يتخيل أنها فرح وقد خاصمته ألجل 

 ..وعد أخلفه

 ..بونجور يا آيتن -

وكانت تحدث الجلبة املعتادة، تصنع لنفسها شاي 

الكرك، وكانت حقيبتها تحمل كعك محلى، 

ا، وضعتها أمامه  أخرجت لنفسها واحدة، وله أيض 

هو خلفها، وال بديناميكية، ورحلت خارج املطبخ، و 

 ..يعرف سبب قوي ملا يفعل
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هو مش حضرتك برده كلمتني عشان عند  -

 ..حضرتك عمليات من بدري 

 ..فقرر أن يتبع دور العاقل، ويغير سير الحوار

 ..عينك عاملة ايه بعد ما دخل فيها املاسك -

 .دي مش إجابة لسؤالي -

العملية اتعملت من غيري يا آيتن، وأنا مريح كام  -

 ..ساعة

نفخت من بين شفتيها، وهو يجزم في تلك اللحظة 

 :أنها لعنة هرمونات، فقرر أن يشاكسها
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 .لو حابة أني أمش ي همش ي عادي -

 

وتحولت مالمحها كلية، وذلك وغد يدرك كيفية 

 :جلب حنوها، والنبرة الناعمة تقتله

 ..ال طبعا ارتاح -

كان بصدد إكمال جولة املشاكسة، حتى قررت 

 ..م، ثم صوت طرق البابفرح مقاطعته

*** 
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 ..ذا كانت املحبة أنثى، فإن الهوس ذكر

 .طاغية، متاح له كل الصالحيات

 ..ونحن في ظالله ننعم بإجازة كل ما هو غير مباح

كل ش يء متاح في العشق واملعارك، وكل ما يباح 

 ..عبر كل مسميات الحب، هو بداية سلم الهوس

 ..وفي قاموسها الشغف

 ..أو هوسا ال فرق  هي تشغفه حبا،

 ..هي تريد
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عاشقة بدرجة متخلة، جميعنا نحمل قدر من 

 ..االختالل والحجة على السيطرة

كانت تراقبه عبر منظار متطور من النافذة، وهو 

يجلس، والشقراء ذات املالمح الطفولية بثعبانية 

 ..محترفة تطوف حوله

 ..إذن تلك هي الجديدة في حياة حبيبها

تحبها طفلته.. وعيني عاصم صغيرة، بريلة.. و 

السيوفي تنظر نحوها دون براءة، غزل غير ذي 

 ..فحش

 ..عاجباك يا عاصم -
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وعادت تنظر نحو هيلتها في املرآة، هي تشبهها 

بشكل كبير، بل أن سيرا تفوقها جماال وخبرة، لكن 

يبدو أنه ينجذب للساذجات، إذن علينا أن نحيا 

 ..ل العشقفي مأساة البراءة، ونصنع مهزلة ألج

 ..واحد

 ..اثنان

 ..ثالثة

 ..وتوجهت نحو الجدار

 ..ثانية.. ثانيتن، ثالثة
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وألقت بنفسها لتدحرج فوق الدرجات الخشبية، 

 ..وتستقر بعد عناء فوق األرضية

 ..كدمات، جرح في الرأس، ومنظر مثير للشفقة

 ..وحجتها قوية جدا

...... 

 ..طرق 

 ..طرق أقوى 

 ..والباب يفتح
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جحظ، ويبدو أنه وحيد في املنزل، عيني عاصم ت

 ..وتلك العاهرة الساذجة خرجت مع الصغيرة

 ..يا خبر، حصلك ايه يا سيرا -

عينه تتلهف، وصوته يرتعش ألجلها، بربكم أليس 

تلك أمارات للعشق، هو فقط ال يدرك، ويحتاج 

 ..لوجودها حوله

 ..وقعت من على السلم -

للدخول ازاح جسده من أمام الباب، وهو يدعوها 

 ..من جديد، وقد تألم ألجل مظهرها الرث
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 ..ادخلي، الزم أشوف الكدمات، وجرح راسك ده -

 ..وقتها أدركت الذئبة أن األمير وقع في الفخ

 

تمددت فوق الكنبة، واهتم هو بالجروح بعد أن 

غاب ملدة ال تذكر، وعاد بعلبة االسعافات، وبعد 

ال  املسكنات، نظف لها جرح ساقها، ووضع سائل

 ..تدرك ماهيته فوق الكدمات

 ..وهي تتلذذ، تنتش ي، تعاني من املتعة

 ..قربه نار
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 ..بعده نار

 ..نار يا حبيبي نار

 ..والوضع خطر

ماذا حدث إن مزق لها ثوبها في تلك اللحظة وسلبها 

 ..أعز ما تملك، وستقبل هي العوض بقربه األبدي

امتدت يدها ال إراديا، تستقر فوق عضالت 

الحاجز بينها وبين جلد بشرته، قميص صدره، و 

 ..سماوي 

 ..أنا وحيدة أوي يا عاصم -



 

508 
 

 ..وظهرت الدموع، والبحة، واألس ى في صوت الذئبة

 ..وحيدة لدرجة مميتة -

وسقطت أولى الدمعات، وعينه معلقة بحزنها، وهي 

 ..تصيب الهدف في املنتصف

بابا وماما مشيوا من الدنيا فجأة، وشامل سافر  -

 ..وسابني

وانفعل عاصم بارتباك، وهو يحاول إبعاد يدها، 

 ..ونبرته املشفقة تجيبها

 ..إحنا كلنا حواليك  يا سيرا -
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أنا وقعت وملقتش اللي ينجدني يا عاصم، تخيل  -

 ..جرح راس ي كان عميق عن كده، ونزفت وموت

وابتعدت يدها، اعتدلت في الجلسة، وشالل 

تستحق الدموع ال منتهي، وهنا كانت هي ممثلة 

التقدير، حيث أنها تعيش الكذبة بحماس، بل 

 ..وتصدقها

كنت  كلمتيني، وأنا موجود، ولو مش في  -

 ..الكومبوند، هبعت لك حد
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كم هو مراعي، شهم، حنون، وفي قلبه مشاعر 

نحوها ال يدركها، فقط يريد القرب ليصبح نور 

 ..الهدى نحو التقاء القلوب

تاجك اوعدني يا عاصم، إني وقت ما هح -

 ..هالقيك

وكانت قد اقترب منها، وفرصتها نحو العناق 

متاحة، وغايتها أمام عينها، ووسيلتها غير مشروعة، 

لكن ليس باليد حيلة، ذلك العناق بوابتها نحو 

 ..املنتهى

 ..عاصم أنا محتاجاك بجد -
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وهمت برمي نفسها بين أحضانه، وقت حضرت 

التي الشمطاء الصغيرة طفلته، وخلفها املربية، 

جحظت عينها، ووقتها همت باقتالع شعرها من 

 .جذوره تحت شعار

 "آه ده مشهد إباحي، وأنا عشيقته"

لكن النبيل ال يتحمل مساس بسمعتها، حيث 

انتفض، سار نحو تلك العاهرة، وبدأ يحكي 

حكاية، كونها شقيقة صديقه، وسقطت، 

ويعالجها، وتلك الفاحشة أصابها الضيق، آيتن 

 ..، والغيرة ليست وشاية سوى للحباللعينة تغار
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 ..آيتن عاشقة

 ..آيتن عدوة

 ..آيتن يجب أن تسقط

*** 

 يستحقه اعتراف اعترافه، على مّرت أيام خمسة

 أشبه ليس اعتراف هو بل نفسه، أمام ولو

..باالعتراف  

األحرف فوق  النقاط وضع بمثابة هو  

!املرسم لعنة.. حبيبته.. جميلة  
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ا االعتراف وازى 
 
  كان ذكريات   في غرق

 
 حد بارعا

..منها الهروب في الكذب  

 على بغزارة يتساقط ومطر بجدارة، شتوية ليلة

.سينما مشهد في احترافي سيناريو مثل النوافذ  

 شرقي غريب بلحن وموسيقى دامس، نصف ظالم

 نهاية في الحضور، وسوداوي  التنفيذ وغربي النكهة

..وجدها مظلم ركن  

 أناملها وبين املطرو  النافذة أمام منتصبة تقف

، صديقتها أصبحت رفيعة سيجارة
 
 جسد مؤخرا
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 كما فاتنة زالت ما ولكنها الوزن بعض فقد هزيل

.عهدها  

 أبيض وثوبها محببة بفوض ى مسترسلة خصالتها

 أسفل رأسه يستقر سبعة رقم بشكل الظهر عاري 

 أثار نقش نقش، يتضح طولي بشكل وهناك ظهرها

.األساس في حقه من ليست وغيرة وقسوته غضبه  

د باسم نقش ُمهنَّ  

 وجوده أيقنت وقد مظلمة بسخرية ابتسمت

:تستدير أن دون  فقالت عينيه واتجاه وأفكاره  

!ايه بيعمل الحب شوفت-  
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 كرماد تحترق  وهي متابعة بمرارة ضحكت ثم

:سيجارتها  

 يسيب واخليه بدائية بطريقة حاشيله حاشيله،-

ليه؟ عارف..عالمة  

 قبل، من يره لم عينيها في اتمق بحزن  واستدارت

 لتلك كله حياتها بكاء ادخرت بل ألعوام تبكي وكأنها

..اللحظة  

 حب تختار بتعرف ستات في.. أستاهل علشان-

..يوجعها  



 

516 
 

 نفسها، على امرأة وجع يكن ولم كله، الوجع ونبرتها

 يّدعي كما آخريات تقبل ال امرأة من مكرر  غرور وال

الحب كان وجعها الرجال،  

!الرجل قواميس خارج وجعه املرأة عند لحبوا  

 المرأة عاشق عاشق، رجل بتعبير عيناه أظلمت

 عاشق لسواه، اختيارها رغم عاشق عيوبها، رغم

عليه ينتصر وعشقه  

..سيبيه إيه؟ مستنية-  

  االستهزاء نبرتها غالب
 
 تراقصت بينما مجددا

:شفتيها بين قاتم بتعبير الحروف  
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 اتوجع حد ماكنش دي ةبالسهول املوضوع كان لو-

الخيانة من  

!لوحة في التبغ لفافة وهرست تنهدت  

 كل.. ساعة كل بل يوم كل جميلة.. تختلف جميلة

.آخرى  وتصبح نفسها تفقد دقيقة  

:وحدها تخصها حكمة يحمل يقين في قالت  

والحلو الوحش فينا حاجة بكل..  إحنا الفن ما-  

 في نحوها عينيه رفع ثم بحزن  اللفافة أثر راقب

:لنفسها تعود أن عس ى صرامة  
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دي السيجارة زي  تنتهي ما قبل نفسك على دوري-  

لمة ضحكت
ُ
:بظ  

- 
 
!برده لوحة في حتكون  نهايتي غالبا  

 على تأثيرها تعرف أنثى تأني في منه خطواتها اقتربت

..جرحها قانون  في مباح ومكر.. ُمتعب إغواء رجل،  

:افاالعتر  يحتاج باألحرى  أو يحتاجه بهمس قالت  

آسفة أنا-  
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 دون  عشق رجل قصة قصة، وعيناه وعيناها

 لم قلبها ولكن العشق فهمت أنثى وقصة تصريح

.ينبض  

:نبرتها تحشرجت  

.. أنا.. وحاصرته خنقته إني بيقولي إنه عارف-

!وأحاصر أخنق جميلة  

 الظالم في هاتفها إضاءة أن إال.. تنهار.. تبكي كادت

 متأ اتصاله اسمه،.. انتباهها جذبت
 
 ما على خرا

.مؤملة معركة بعد يبدو  

:قاسية بمرارة شفتاها التوت  
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الحصار من مرتاح بقة خليه-  

:أكثر اقتربت ثم  

واضح ش يء كل بات وهنا  

 ورد صادق الوجع تشتت، والباقي صادق االعتذار

.كارثي الفعل  

..الُقبلة بدأت البداية، كانتا شفتاها  

 وتركت احتاجته.. ستفعل أنها تعرف وكانت احتلته

..االحتياج هذا يمارس الشيطان  

!النصر رقصة الخيانة فرقصت وجعها انتصر  
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 لم واحدة لحظة استجاب، للحظة أنه ينكر وال

..منها أكثر داخله والرجل عقله يمهله  

 ومن منها بغضب رمقها.. بقسوة دفعها.. أبعدها

!ولوم غضب في ترمقه هي وعيناها نفسه  

:بتعب حروفه تنفس  

يلةجم يا امش ي-  

  اقتربت منطوقة، غير كلمة في انهارت
 
 مجددا

:الخيبة شراسة تحمل املرة تلك واملالمح  

حسابه عامل إنت-  
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غبية إنت-  

 وغضب تأخر إنفجار إنفجار، كانت منه والزعقة

عنه تبحث أال يجب كان مكتوم  

 تخونيه جاية ودلوقت  ! كده فينا عملت   اللي إنت  -

!معايا  

 وانتصر هي غابت.. عينيها في العبرات تراقصت

  داخلها الشيطان
 
:الوجع عرش على متربعا  

الخيانة يستحق هو-  
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  قبضته ضم
 
 تواجهها وعيناه املستعر غضبه كابحا

:بقسوة  

جميلة يا خاين مش أنا-  

:شيطانه انتصر شيطانها انتصر وكما  

!برة اطلعي-  

 أن قبل.. بها شعر.. تنفسها.. رآها مرة آخر وكانت

 الكلمات يمرر  وصوتها واحد بشهر بعدها تحادثه

:لألبد بذاكرته عالقة ستظل التي  

!بموت أنا.. ليث يا الحقني-  
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*** 

طعام صيني، حلو ومالح، ووتيرة الحياة مرة، وهو 

 ..املذاق املحلى

 .الليلة خاصة به، وبها

 .فليذهب املنطق للجحيم

حياة العشاق تحمل كثيرا من الجنون، وذلك ما 

 .تحتاج هي
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تشم أكثر من الالزم، حيث الطبيب ثوب صيفي مح

يقدس الوقار، حتى وإن اختلس نظرات محرمة 

 ..لجسد مربية ابنته

 .عاصم الليلة هتكون لينا -

ثوبها كان يرسم لوحة كونها عاشقة، يشبه لون 

عينيه، تبرجها هادئ يشبه طالبة في مرحلة 

متوسطة استعارت زينة أمها في الخفاء، خف 

ا يحمل عنبر إغواء، صيفي بلون ذهبي، وعطره

ذلك الرجل فقط يحتاج دفعة نحوها، وهي أكثر 

 ..من مستعدة
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املرأة العاشقة تشبه الخريف، تحمل حرارته، 

ونسمة الليل املنعشة، وذلك يقتات على نضارتها، 

 ..هي ذابلة على الدوام، من أجل إسعاد محبوبها

أما املختلة، فهي تحرقه، وتخرق كل ما يقع حائل 

ها، وال تسمح لنفسها بعيش واقع أليم بينه وبين

 ..ألجل املنطق

أنا مستعدة أعدي كل الخطوط املباحة،  -

 .واملحظورة عشان حبنا

...... 
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أمام منزله، كانت متأنقة أكثر مما يجب، شهية 

أكثر من املطلوب، تحمل في يدها أكياس ورقية 

داخلها طعام صيني، تمني نفسها بليلة للخلود، 

ه، ونامت ابنته، هو وهي فقط، حيث ذهبت مربيت

 ..وكل معاني الحب والغرام

- surp... 

ولم تكمل الكلمة، لقد انسحب الصوت من 

حلقها، حيث العاهرة الشقراء تفتح الباب وهو 

 ..خلفها

- hi sis.. 



 

528 
 

وتلك جملة يقال عنها استدراك للواقع، هي طيبة، 

حنونة، اجتماعية، والشمطاء الصغيرة، ذات 

ة، مدعية البراءة، تنظر نحوها بغل، العين الناعس

ويبدو أنها أفسدت عليهما ليلة زفافهما املقام في 

عقل تلك الساذجة، حيث أرمل وعذراء، حبوب 

منشطة، في كوبه، وبعدها هو نال الدماء، 

والجسد، والشرف.. وصوت من بعيد يخبره في 

 ..حضرة البرجوازي عمه

 ..هاالزم يصلح غلطته، ويعترف باللي في بطن -
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لقد ذهب خيالها نحو عاصم، يلتقط معها صورة 

ببطن منتفخ، والبلهاء ابنته تمسك يده، صور 

 ..عائلية سمجة بابتسامة متخلفة

 سيرا تعبت  نفسك ليه؟ -

فقط جملته من انتزعتها من خياالت مريضة 

 ..سكنت عقلها

أنا قولت أنت اهتميت بيا األيام اللي فاتت، الزم  -

 ..، فكرتك لوحدكأجي اهتم أنا بقى
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وعند لفظ الكلمة األخيرة كانت نظرتها النارية 

تتوجه نحو آيتن املسكينة التي عادت مؤخرا للبيت 

 ..بعد استقالة انفعالية، واعتذار غير متوقع منه

آيتن هتبات مع فرح النهاردة، عشان هي  -

 ..واحشاها

ستمسك برأس األفعى آيتن وتضربه في درجة 

شلل، عمى، فقدان للذاكرة، السلم.. حتى تصيب ب

 ..هي يجب أن تزيح تلك املدعية من طريقها

- so cute.. 

 .جملتها سمجة.. ورد آيتن بريء



 

531 
 

- thanks.. 

أما عاصم فنظراته تش ي أنه مشتاق، وسعيد 

بوجودها أكثر من صغيرته املعلقة بطرف ثوب آيتن 

ذا اللون النبيذية الذي ناسب بشرتها بقوة، وربطة 

فس خامة الثوب، وعاصم الذكر ال شعرها من ن

يخفي إعجابه، وعاصم املخلص مذنب، مذنب 

 ..بكثير من الخطايا

 ..يال أنا جايبة أكل زيادة، نتعش ى كلنا -
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اعتذرت آيتن، وانسحبت بعيدا عنهم في غرفة 

التلفاز تشاهد فيلم رومانس ي أفالطوني يناسب 

 ..طبيعتها، وفرح معها، وبقيت هي وهو والشيطان

عقله كان يتطلع نحو تلك التي اشتاقها، وهنا  لكن

بدأت تدرك أن للقديسة شهوة، واملخلصين زلة، 

وهي تجزم أن عاصم يتخيل أنه يزيل الثوب عن 

ساقها، مرورا بالبطن واملفاتن، تحيط جسده 

بساقها، ورأسها مدفون في تجويف عنقه، ويهمس 

 .بالشوق 
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ه وتلك كانت أفكار مقاربة لخيال عاصم املشدو 

بجمالها، وقلبها النقي، هو فقط أراد أن يرتاح 

رأسه فوق كتفها، ينهل من القرب دون خدش، 

ينال غايته من أنفاسها، دون املساس ببراءة جميلة 

 .الروح

 !عاجباك -

امتقع وجهه على إثر سؤالها، هو مدعي من وجهة 

 .نظرها، ويظنها حمقاء تنخدع بفضيلة كاذبة

يرة، وأي اهتمام مجرد آنسة آيتن زي أختي الصغ -

 ..أخوي، واحترام وتقدير
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ما به ذلك الوغد، الحقير، املدعي، ذلك األلعوبان 

 ..يتمنى فقط فرصة االنفراد، وسوف يبثها رغبته

 ..أصل عينك مش بتنزل من عليها -

هي تواجهه دون أي خجل، أو تالعب، هي تدرك أن 

 .الصراحة أفضل طريقة لحسم األمور 

 .تابع فرح بسال خالص أنا ب -

 .!!أنت للدرجة دي مش عامل حساب لوجودي -

عاصم السيوفي يرتد للخلف،ويبدو أنه تفاجئ 

 ..بوجود أنثى غير تلك العاهرة في حيزه
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 .أنت  على عيني وعلى راس ي يا سيرا -

هل هي والدته، أم طفلة دون أهل يشفق عليها، 

هل ذلك الرجل أحمق، أم غبي مدعي، جميل، 

 .لطيف، وسيم

أنا حاسة أني فارضة وجودي عليك يا عاصم،  -

 .إنك بتتعامل إن بس أخت صاحبك املسكينة

 .هي تضرب دون مباالة، وتنتظر الحصاد

 .بالعكس خالص، أنت  حد مهم -

 .اثبت لي -
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 !!اثبت لك ازاي -

 .تخرج معايا نتمش ى بالعربية -

حاول التملص، لكن نظرتها كانت أسبق من 

وأخبر شقراء العهر حججه، وافق على مضض، 

خاصته، وعينها تفيض بالغل، وعينه تفيض 

باالعتذار حيث كان منفعال، المس كتفها، وتعلقت 

 .بعينه

أخبرها أن تنام وال تنتظره، هي كانت قطته 

املطيعة، التي يضع لها الحليب والطعام، وتموء له 
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من فرط اللذة، هي ستنال منها، ومنه، ومن الحب، 

 ..علها مهمشةومن جميع ما قد يج

هي ستضع حجر النهاية، وتجلس فوق عرش 

 النصر

*** 
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"11" 

الحامد رند  

 فضيلة دماغ ووجع.. أبيها ومدللة العائلة، مشكلة

!هانم  

 أن أبيها قرر  عشر، الثامنة سن مع الحكاية بدأت

كمل
ُ
 بعد فعادت إنجلترا جامعات أحد في دراستها ت

!الطبخ في إيطالية بشهادة سنوات خمس  

نكر وال
ُ
رافية كانت بعدها العائلة ثورة أن ت

ُ
 جوار خ

 بكفها صدرها تضرب وهي املستهجنة أمها نبرة

  خادمتها مثل األيمن
 
!تماما  
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!طباخة-  

 حتى وتفاصيلها وجنونها بصدماتها.. مرحلة وكانت

رند الشيف الجميع تقبل  

 الخالة ابن من زواجها أتممت حقيقية رغبة ودون 

 جوار اسمها مع الفرح دعوة لبهجة واستسلمت

 يحتاج مدلل برجل ممل وزواج منمقة وصورة لؤي 

"بيبي يا" له تقول  امرأة  

 ما أنه إال سنوات أربع منذ البيبي من طالقها ورغم

الرجال؛ بكيد حولها يحوم زال  
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 إمكانيات تمتلك لها صديقة من يتزوج تارة

..محشوة أنها اكتشف  

 تطبيق على عاطفية مكررة بصور  وتارة

 واملاس األصل الحالية زوجته أن كيف النستجراما

للشفقة املثيرة التفاصيل من والخ والذهب  

  أو منه، أغضبها فقط واحد ش يء
 
 في نجح تحديدا

السر كلمة ووجد محاوالت بعد إشعالها  

"وحشة امللوخية"  
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  تقبل ال ورند
 
 تمتلك طعامها، على س ّيء تعقيب أبدا

 شهير الكومبوند قرب األحياء أحد في إيطالي مطعم

الطهاة رئيس ومهارة املميز باملذاق  

  هي"
 
"طبعا  

 بنيتان وعينان ضئيل بجسد صغيرة مجنونة

 أو توقع وكما اللزوم وقت وماكرتان صغيرتان

د تصور   كل جمع بسالسة استطاع أن بعد مهنَّ

..أيام عشرة في فقط عنها املعلومات  
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  لذيذة ستبدو توقع كما
 
 الشيف قبعة في جدا

 مع املعتاد هروبه قطار في املرة تلك وربما هاخاصت

لذيذة المرأة يحتاج هو األرض وجه على حواء كل  

 حوله الزبائن وجوه على سريع بشكل عيناه تجولت

 التي اللحم قطعة نصف يرمق شفتيه لوى  ثم

 إال تذوقه ما لذة ُينكر وال كاذب بامتعاض تناولها

 مشروم مع لحم شريحة مجرد لتوه طلب أنه

!جنيه بثمانمائة البخار على مطهو وجزر  وصص  

 والسر

"فندم يا واجيو"   
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"الثمن مرتفعة يابانية لحم شريحة"  

 بغضب النادل فهاتف عقله في خطته أتم وقد تنهد

:عالية بنبرة يقول  أن قبل مصطنع  

سمحت لو الشيف عايز-  

فندم يا خير-  

ا س ّيء الطعم! وحش-  مظبوط مش والسوى  جد 

  الشيف أشوف
 
حاال  

 في من كل أذن نبرته تخترق  أن أراد قصد وعن

  بالداخل املوجودة الكيوت والشيف املكان
 
 أيضا
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  النادل عاد االنتباه لفت من دقائق وبعد
 
 متعرقا

:ينتظرها ما كانت واحدة عبارة مع  

فندم يا حضرتك منتظرة الشيف اتفضل-  

!فارغ مطبخ في نفسه وجد أكثر ال أمتار ُبعد على  

 الغاضبين الزبائن ملقابلة مكتب أو غرفة، توقع

..ولكن مثله كاذبين كانوا وإن  

ش يء ال  
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 طاولة على يحتوي  الحجم متوسط مطبخ مجرد

 باملستلزمات رخامية آخرى  وطاولة ومقعد خشبية

 املعتادة

!عشرة.. اثنان.. دقيقة  

  الخروج باب نحو اتجه امللل، أصابه
 
 مجددا

 بال هحاجبا ارتفع ،!الخارج من مغلق فوجده

..ذعر بال بالطبع كان وإن تصديق  

  للتجول  عيناه عادت
 
 مرور وبعد بالمباالة مجددا

أراده ما ظهر ساعة نصف  
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 الطهاة مالبس تحت كان املرة تلك الجسد

 قبعة تحت مرتبة مسترسلة والخصالت البيضاء،

 نحوه تنظران البنيتان العينان الضخمة، الشيف

سكين تحمل الصغيرتين واليدين القتل حد بحنق  

  فكاهي وبتعبير
 
 لم هامسة عبارة انفلتت عنه رغما

سواه يسمعها  

"قرمط يا أجلك حتجيب الزايغة عينك"   

 دون  همسه استنباط محاولة فهم بال نحوه نظرت

 يكتم فتابع عينيها في الغضب نظرة تتبدل أن

:ابتسامته  
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الشيف؟-  

 مكتومة باحترافية تابعت ثم باستنكار رمقته

:الغيظ  

حضرتك مع-  

 قال ثم استفزازها بغرض أخرى  ابتسامة مرر 

:السكين تناوش وعيناه  

إيه؟ وال األكل بيعجبه مش اللي هنا بتقتلوا أنتم-  

  تمزح ال وكأنها بجدية رمقته
 
:تماما  

وبنتاويه آه-  
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..لردّ  فرصة تعطه لم  

 قطعة لتجذب املبرد نحو تحركت تامة باحترافية

 كالمها هةموج بعزيمة استدارت ثم أخرى  لحم

:إليه تنظر أن دون  نحوه  

  واجب االعتذار-
 
 على تانية ستيك قطعة.. طبعا

بنفس ي قدامك وحاعملها املحل حساب  

:واضح بعبث يقيمها ذكوري بغرور اضجع  

  ممتاز-
 
دي اللحظة حارفض مش.. جدا  
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 فهمته بل الفور، على فهمته األنثوية حنكتها

 لسمعة كنهاول الداخلية الكاميرا على رأته ما بمجرد

..رأسه فوق  الصحن تحطيم رغبة كتمت املطعم  

 بالفعل س ّيء يكون  قد الطعام أن هاجس كان وإن

..به تسمح لن الذي وسواسها هو  

 الستيك يتناول  وهو كنمرة أمامه تربض كانت

 لو.. حاول  لو.. فقط فكر لو وكأنه قضمة قضمة

..عليه ستنقض مذاق بال قطعة ابتلع  

  انتهى
 
 عينيها بينما بالنساء خبيرة مةابتسا كاتما

 نظرته رفع وحينها بتحفز ترمقانه الصغيرتين
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 لن وهي تأثيرها يعرف هو بجاذبية فجأة نحوها

 تنكرها

:هادئة بخشونة قال  

شيف أحلى وبصراحة ستيك أحلى-  

 أو مع أنثى انتفاض يكن ولم الفور  على انتفضت

  كان غزل، كلمات ضد
 
:آخر نوع من انتفاضا  

!استنى-  

 بجدية رمقته ثم الجوال هاتفها تحضر وقفزت

:للرفض قابل غير وحزم تامة  
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شهادتك أسجل حقي.. أخدته حقك-  

:تامة بعملية فتابعت تصديق بال رمقها  

املحل بتاع انستجرام اكونت على حتنزل -  

"..سوسة" لقب بجدارة تستحق  

:مقصودة بمشاكسة رمقها ثم نفسه في قالها  

شيف أحلى أقول -  

!ةفارق مش-  

 في وغمز قالها وإن اغتياظه، حد المبالية وكانت

..النهاية  
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 بادرت ينطق أن قبل وحينها فاستقام استقامت

:هي  

 مرة تاني شغلها بتحب ست أنا.. مهند أستاذ-

حزعلك صدقني شغلي من حتقرب  

 تابع ثم امرأة رفض تعتد لم بسخرية شفتيه مط

:املثلج املاء بعض يرتشف وهو  

لؤي  زعلت   ما زي  حتزعليني-  

  أكثر اقترب ثم
 
 فوق  الجسدي بقفزها ملمحا

:عابث بهمس يقول  أن قبل طليقها  
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موافق-  

األدب قليل إنت-  

:واقعي ورده تردد، بال قذيفة ردها  

األدب قلة حاجة أحلى ده-  

 جديدة لفضيحة الزبائن ينتبه ال كي غضبها كتمت

:الخروج باب نحو بإصبعها أشارت ثم املحل في  

عشرة لغاية حعد-  

:براءة في حاجبيه رفع  

فكرة على حابساني اللي إنت  -  
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 قصف في الباب نحو توجهت أن إال منها يكن ولم

:بسالسة الباب ففتحت يستحقه جبهة  

شوية تجمد محتاج اللي إنت-  

  قلبه فوق  يده وضع
 
:الصدمة إدعاء في ساخرا  

فكرة على أثبتلك ممكن أنا.. بتهينيني إنت كده.. ال-  

 ن مختل وهو
 
 وكانت مجنون .. بوقاحة جريء ما، وعا

:الرافضة عبارتها تلك  

مجنون  إنت -  

 
 
:مدعية ببراءة قال مجددا  
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ده القذر الخيال بالش تاني وأفتحه حتقفليه -  

..انفعال أو لكلمة، فرصة املرة تلك يعطها ولم  

  فتحه ثم الباب أغلق
 
 وخرج بسالسة مجددا

 
 
..متهاديا  

!لذيذة تجربة مجرد.. توقع كما وكانت  

*** 

 
 
 بشكل االقتراب نفهم كي نبتعد أن نحتاج أحيانا

..صحيح  
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 بين هي يعلمان، ال قصد أو عفوية.. وابتعدا

 تحمل حقبة من معبد وكأنه املرسم جدران

 التي ذكرياته وتفاصيل عمله بين وهو أسرارها

.املرة تلك بضراوة تهاجمه أن قررت  

 اخصالته روائي، بجمال عفوية بها يبدأ صباح

.. فوض ى والباقي الرسم بفرشاة نصفها مرفوع

 رماد بحضور  قماش ي وبنطال أبيض قميص

 فارغة وأخرى  منتهية ضخمة لوحة سيجارة،

 بين وحزنها وفرحها ويقينها وحيرتها وكيانها ونفسها

.األلوان  
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  يركض، هو
 
  مبكرا

 
 من يهرب روتينه، يبدأ جدا

 لحظة في تقتحمه ال كي ومنها وذكرياته نفسه

.فضع  

 إليه تعود جميلة وكأن معركة، هنا والركض

 يلتقط وقف. منها جزء من تخلص أن بعد بضراوة

 وعنقه جبينه من يتصبب العرق  بينما أنفاسه

 الباقي وسكب نصفها شرب باردة مياة وزجاجة

..رأسه فوق   

 للڤيال الحديدية البوابة تخطى قد لتوه كان

 قميصه خلع وقد متسارعة بخطوات فتحرك
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 يعصره أن مفاوضة دون  يستطيع الذي يالقطن

  املياة من
 
.عصرا  

  السادسة روتين في
 
 مفيدة هاديء، ش يء كل صباحا

ن بعد تصل لم
 
ك  تلك كانت. نائمة بالطبع وس 

 مظلم الشبه الڤيال مدخل يتخطى وهو أفكاره

 في.. حضر آخر ضوء بعد، يتخلله لم النهار فضوء

بامتياز أدبية فوض ى كانت شاعر خيال  

 الرسم بفرشاة مشبوك خصالتها نصف فية،حا

 شفتاها خصرها، حتى قصيدة نظم والباقي

 بتعبير نحوه تنظران وعيناها صدمة في منفرجتان
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 قطع من ضخم صحن يدها في تمسك بينما كارثي

 تتحرك وهي منها تأكل كانت الصغيرة البطيخ

..أزراره نصف فقط أغلقت أبيض قميص وترتدي  

اهسو  ترتدي تكن لم! فقط  

 في عيناه تفاوض لم بينما بتسلية حاجبيه رفع

 التالية فعلها ردة كانت بينما أمامه املنظر تأمل

 
 
 فاشلة فثالثة تالية فـ خطوة! ركض محاولة فعليا

 
 
 موقع فأصبح جهد بال طريقها اعترض حيث تماما

  الدرج جوار كالهما
 
 في تفكر متصلبة هي تماما
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  عيهذرا بين يحتجزها وهو للهروب طريقة
 
 مستندا

.الخشبي الدرج سور  على  

:الصحن نحو كاذبة بجدية عيناه مالت  

ده؟ إيه⁃  

 صغيرة قطع كانت لجواب، يحتاج سؤال يكن لم

  وخالية شهي بشكل منظمة البطيخ من
 
 من تماما

.بنفسها تنظيفه على حرصت وكأنها البذور   

:ككل املوقف من وغاضبة يائسة بعفوية جاوبت  

!بطيخ⁃  
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 عابث بتأمل ساقيها نحو املرة تلك بعينيه مال

:بريء تبرير في الفور  على فقاطعته  

 بقشره وأنا البنطلون  على وقع فكرة على⁃

 البقعة علشان بسرعة أغسله فاضطريت

..املجفف في وحطيته ماتمسكش  

:فرصة تعطيه أن دون  الهثة وتتابع  

..نايم افتكرتك.. قوي  بدري  لسه والوقت⁃  
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 جميع يرتدي ال أنه يقنتأ لعثمتها وسط في وكأنها

 ألقاه وقميصه عاري  العلوي  نصفه بدوره، مالبسه

..متى تعرف ال الطاولة على  

 حزم في حروفها تسللت ثم خجل في ريقها ابتلعت

:النبرة ضعف رغم  

..ليث يا عديني⁃  

 تمسكه رغم ناعمة، ابتسامته كانت فعله ردة

 فرضت االبتسامة أن إال اللحظة بوقاحة الذكوري

:بحنان انفسه  
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!ليث يا تقوليلي مرة أول ⁃  

 *** 

الصباح هو صفاء أفكارك، ولحظة تتخيل فيها 

وجه حبك، تبتسم ابتسامة بلهاء، ثم تعود للواقع 

 ..من جديد عبر تذكير نفسك أنك لم تخلق للحب

وبات املشروب الصباحي في منزل عالء الدين 

األشقر، وعليها أن تعترف أنها ماهرة في تزييف 

حكايا األطفال التي تخص الرومانسية، حيث تاريخ 

أن عالء الدين أشقر وياسمينة حنطية البشرة، أم 
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هي تشبه وجه طبق قشدة الحليب، بمالمح غربية 

 ..شقية

 

شاي الكرك، وهي ليست بارعة كفاية لضبط 

املقادير وال بصبورة حتى تسأل، لقد أرسلت لها 

 والدتها أكياس مجهزة، وبات إدمانها الصباحي

 ..وقبل النوم

 

تقف في املطبخ تنتظر أن تدق الساعة التاسعة 

 
 
حتى توقظ فرح، وقد غيرت مواعيد النوم تبعا
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للعطلة، بمعاهدات الحرب والسالم مع الدكتور 

 ..األزرق الدماء

 

ترتدي السكري  على شكل ثوب صيفي فضفاض، 

بحمالت عريضة، وشعرها مجموع على هيلة 

أميرة عشقها جديلة رومانية، حيث تشبه 

فيلسوف وكانت هي أبسط من تعقيداته، أو ربما 

هي نسوية تمردت على ما فرضه فرسان، وفالسفة 

اليونان على النساء حيث كن أجساد الجنس 

 !والطاعة
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 ..املهم أنها ال تشبه الطبيعي، وما اعتاد

 

وبات يراقب كل صباح، تفاصيل حديثها لنفسها، 

بدو أنها بدأت في ترتيبات اليوم، ومشروعها الذي ي

تحضيره، ثم الغناء، تارة تشدو لحن ينصبها فوق 

عرش الغواء، ومرات كثيرة أخرى تتجلى في 

 ..أغنيات األطفال

 ..تعويذة متحولة، ولذوعة محببة
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تقدم نحوها، وال تزال جاهلة غافلة عن وجوده، 

ا غريب، وتحاول حساب أمور ما..  تحتس ي مشروب 

 .يقاطعها صوته

 ..خير يا آيتنصباح ال -

التفت ُمجفلة، وقد توقعت مغادرته للمشفى، 

ونسيت بشأن العطلة األسبوعية، ثم تداركت 

نفسها عبر الرمش بعينيها ثانية، أجابته بحالوة 

 :ودها

 ..بونجور يا دكتور  -
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وبقيت صامتة بارتباك، تحاول صنع حوار روتيني 

 :حيث

 !أحضر لك فطار -

ير مفهوم بالنسبة له، فابتسم وقد ملس ارتباكها الغ

أجابها بالنفي عبر حركة رأسه، وعاد يستفهم، وقد 

 :سحب الكوب الفيروزي خاصتها

 بتشربي ايه؟ -

ده شاي كده يمني، ماما بعتهولي، شاي على هيل  -

 ..على قرنفل، ولبن
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 ..شاي بلبن -

قالها بنبرة اغاظتها، حيث يرمي لفكرة أن شرحها 

ر أبسط من ذلك، الطويل ال داعي له، وأن األم

فقررت معاقبته، بعدم عرضها أن تصنع له كوب 

يجرب، وأصابها هو بالصدمة، حيث رفع الكوب 

 ..لتذوق ذلك املزيج الغريب

 ..مم، حلو -

حمل الكوب، وقرر الخروج، بعد أن تعلم منها فن 

 .حبس الدماء عبر وضعها بمواجهة األمر الواقع
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جاية  اسير اعملي لنفسك واحدة تانية بقى، و  -

 .النهاردة

*** 

 "سيرا"

واالسم بات يثير الريبة القلقة داخلها، منذ اليوم 

الذي جاءت لعاصم للبيت  مزينة بالجروح، والليلة 

طلبت منه نزهة ليلية، بعد وجبة صينية وهي 

 ..تجلس كاملزهرية  حتى وقت عودته

كانت تجلس في الغرفة الخاصة بالترفيه، شاشة 

نت، ومن جديد باتت ليلتها عمالقة متصلة بالنتر 
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تشاهد عالء الدين بجودة رديلة تلهي نفسها عن 

 ..أفكار النساء التي ال تناسبها

عاصم يهتم، والفتاة تهتم، ربما يهتم كطبيب، أو 

صاحب فوبيا فقد، لكن الفتاة تهتم به كرجل، هي 

 ..تعلم، هي تشعر

 ..هي تضيع في دهاليز الضيق، وعليها املقاومة

 

ها تسير نحو مكتبه، تقتحم العزلة وجدت نفس

دون إذن ُمسبق، خصالتها متأثرة بالرطوبة، 

وتحتاج الفك أو قلبها كاملعتاد، وهمت بالسؤال 
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أو "املدام"، ثم  -زوجة غيور -املتهور الذي يجعلها 

أصابها الصحو في اللحظة األخيرة، وتسأل بحدة 

 :غير مبررة

 !حضرتك خدت الشاي بتاعي ليه -

ساطة من خلف عويناته الطبية، وعينه يجيبها بب

 :تنظر لشاشة الحاسب

عاجبني، وأنا مستعجل بصراحة عندي شغل يا  -

 ..آيتن
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والسؤال األقوى الذي يلح عليها بال هوادة، منذ 

متى باتت آيتن، دون آنسة، بتفخيم نبرة صوته 

 ..األجش

 ..بس ده بتاعي حضرتك -

وقد بدأت  ومع الكلمة األخيرة رفع عينه يتطلع لها،

حدتها تثير غيظه، وقرر العاقل، أن يتخذ دور 

 :الكبير، فيسأل باستفهام

آيتن أنت  لسه زعالنة من اللي حصل يوم  -

 ..السينما
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والحقيقة نعم، والحقيقة االقوى هي ال تفهم 

سبب عودتها السريعة في التعامل معه بهدوء 

وتودد، هي كانت لتعود بالطبع ألجل فرح، لكنها 

تكون مطيعة هادئة، داجنة دون ثورة في عادت ل

محوره، وهمت بالرد العصبي، وتقاطعها السيدة 

 :شروت التي أعلنت أن

 ..اآلنسة سيرا جت يا دكتور عاصم -

*** 

 ..سجادة األلوان
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اقتراح آيتن لقضاء يوم العطلة، وكان من املفترض 

أن يتحكم عاصم في البوصلة، وتنفذ آيتن وفرح 

وقفت البوصلة عند لون ما، األوامر، حيث لو ت

تضع احداهن قدمها فوقه، ويدها فوق الرقم 

 ..الذي تتوقف عنده البوصلة

تلك كانت الفكرة األصلية ولكن ظهور سيرا بدل 

 الفكرة لتصبح

سيرا هي املتحكمة بحركات آيتن وفرح، واملتعة 

األكبر في كونها تتلذذ بأن تضع آيتن في أوضاع 

املسكينة ترتدي ثوب صعبة ، قد تبدو محرجة، و 
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يشل حركتها، والدكتور يراقب من بعيد وقد كان 

 ..يجري مكاملة سريعة

زيارات سيرا التي باتت دورية، إن لم تكن يومية، 

فيوم وراء يوم، وذلك ما بات يجعل صدر آيتن 

 ..يضيق

كان الجو لطيف، فرح تضحك، تقفز، تبتهج، آيتن 

، عاصم يراقب باهت
 
مام، ال تختلف عنها تماما

 ..وسيرا تزيد جرعة الشر لتزيد الثارة

حركات مستحيلة، تتلذذ بكون آيتن بدأت تعجز 

عن التنفيذ، آيتن التي لم تسعفها لياقتها تلك املرة، 
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فتركت نفسها للسقوط، حتى تحمي ساعدها من 

الكسر، واستعدت ألكثر موقف ُمحرج على وجه 

األرض، مغمضة العين، وكان ذا التوقع الثاقب 

اصم، األسبق لها من الوصول لألرض، فقد ع

أجفل، وسرت الرعشة في جسده في اللحظة التي 

الحظ اختالل توازنها، ركض بضع خطوات نحوها، 

والتفت يده حول خصرها كحماية، ويصبح نصفها 

 
 
 ..بين أحضانه حرفيا

هي لم تستوعب أنه حماها من سقوط محرج، 

ه، لسقوط يقودها نحو الضياع، مالمسته، وقرب
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لهفتها، وشهقتها، ثم عينه التي تالقت بعينيها في 

لقاء قصير، كان له خطف مؤقت من الواقع، ولها 

 ..الغوص في بحر ال نجاة منه، فانتفضت

انتفضت تبعد نفسها عنه، وعن عينيه ال تزال 

تتابعها، تراقب هيام عينيها به، وعينيه التي 

 أن طرف 
 
تواجهه بنفس النظرة، وإن كان غافال

خر قد التقط ما جعل النار تشتعل بال رحمة آ

 ..داخل عقلها

 ..الشقراء بالفعل لعوب.. قاعدة ال تخطأ
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ذلك ما همسته سيرا لنفسها وهي تراقب حركات 

 دمية الباربي الحية

 ..ونظراتها املتولهة في عاصم

وهي التي تقترب بحذر.. تفتعل التهذيب واألدب 

 ..لتنال احترامه

ناعمة تغويه بعينيها ونظراتها بينما تلك الحية ال

 ..!املتلهفة

 "عاهرة"

 هتفتها سيرا لنفسها.. فهي خضعت ملتعة لحظية
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وسمحت لنفسها بالتالعب بمؤشر اللعبة لتضع 

 آيتن بمواقف صعبة

فاستعرضت الفتاة رشاقتها وليونة جسدها 

 وبالنهاية سقطت بين ذراعيه

وهي.. هي الحمقاء تجلس جواره كتلميذة مدرسة 

ع الختبار شخص ي بثوبها الطويل املحتشم تخض

وخصالتها املعقوصة بشدة ووجها الخالي من 

 ..الزينة

ا سيىا أنت  تنالين العالمة الكاملة في الحماقة  ..تب 

 ..انتبهت ملا يدور حولها
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خصالت آيتن مشعثة، ووجه محمر، بينما تتشبث 

فرح بيديها، تسأل إن كانت بخير، وتشكر وتقوم 

الخارق الذي أنقذ  "papa " وقوة بتمجيد بطولة

 :حبيبة قلبها

- super papa. 

ويقرر البطل الهمام، أن يضع ملسته على الحوار 

 :ببساطة غير معتادة

 لسالمتك -
 
 .آيتن خليك  في الرشاقة بتاعتك، حفظا

واختفت آيتن عن األعين في نصف دقيقة نحو 

 ..مالذها اآلمن
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 ..واتسعت عينا سيرا بصدمة

 ..تقطت نظراته ليونة ورشاقة الباربيهو رجل ال

 ..هي كانت مخطلة

الرجل ليس بقديس.. هو فقط يمتلك الهالة ولكنه 

 كأي رجل

يفتنه الجمال وتغوىه خصالت الشعر ويسقطه 

 جسد ثائر

 ..وفي املطبخ

 ..كانت آيتن غاضبة
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 ..تشتعل

 ..كادت تبكي

 ..تصرخ

 !تدمع عينيها

ر ذي حب فقد ُزلت قدمها بال رجعة، في واد غي

متبادل، أو نجاة، أو حتى وصول، باألصل تلك لم 

 
 
 ..تخصها يوما

امتدت يدها تفك عقدة شعرها، والتي يبدو وكأنها 

في ذلك النهار، سيرا قد جلبت لها الحراج والبؤس و 
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الذي لن ينتهي عند تلك النقطة، تشابكت 

خصالتها، والدكتور على بابها، فقد اعتبرت املطبخ 

 :منة لها، وسأل باهتمامهو املنطقة اآل 

 !مالك؟ -

 !والجابة الشبه باكية، كانت عجيبة

 ..شعري مسك في بعضه -

وابتسم، حيث كل ما بات يتعلق بها يثير داخله 

 ..البهجة
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حدة، لطف، طفولتها التي تحاول أن تخفيها، 

النضج الذي يظهر في املوقف الجدي، الخليط 

 ..الذي يجعله ينظر باهتمام

 ..افتنان

يقاوم، يصارع، ويضع االهتمام في حيز أنها تشبه و 

 ..فرح في برائتها، وتهذيب أخالقها

، بتهذيب 
 
سار بهدوء نحوها، ووقف يقابلها تماما

 :النبيل الوغد كما تدعوه عرض املساعدة

 ..ينفع أساعدك -
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وبنظرة تشبه قطة مغرورة تكره املساعدة، كانت 

توليه  مترددة، لكنها رضخت في النهاية، وتلتفت

ظهرها، بأنامل مرتبكة بدأ يفك االشتباك 

الضاري، ويحاول جاهدا اال يؤملها، وهي متشنجة 

 
 
 ..تماما

هل الفضيلة تحمل قدرة، إزالة شعاع الشغف 

 .املتسبب بالقرب

 !ال
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هو اقترب، وإن لم تشعر، استنشقها وإن كانت 

غافلة، وفي النهاية انتصرت رغبة استشعار البراءة، 

 ..ومشاعره

ومن خلف زجاج النافذة كانت أخرى تراقب، وقد 

 أن ناعسة العين تدعي البراءة، 
 
بدأت تتأكد تماما

 ..وتستغل حاجة الرجل لوجود أنثى

 ..الباربي تعرض والقديس يسقط

 هذا ما رأته سيرا

وعينها ترسم خياالت أخرى وقت ابتعدت عن 

 ..النافذة
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 ..رغبته وجسده يصرخان ألجل إطفاء نيران رغبة

 !!وهذا الجسد سيكون خاصتها، هي الوعاء

*** 
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 "12" 

!ليث يا تقوليلي مرة أول -  

  تسرب بضعف تام، بدفء قالها
 
 وصدق عنه رغما

.االنهيار نقطة على فقاربت هي ملسته  

 بسالم تبتسم وشفتاه حاجز بال تتأمالنها عيناه

.للمشاعر عابر نفس ي  

 عاستطا واحد حرف بال عينيها فأغمضت ارتبكت

، حرف تجرأ وحين املرور،
 
 نصفها.. كلمة أخيرا

 
 
 التقط لكمالها الفرصة تمتلك فلم تحديدا

بلة في شفتيها
ُ
 تفاصيلها، في القائد هو كان هادئة ق
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 لحنه ويعزف شفتيها على ببراعة سلطويته يمارس

.. تستطيع فال الهروب تحاول  ُمهلك، بتأن   الخاص

 تستسلم.. قدميها ثم بأنفاسها الحساس تفقد

 دوامته نفس في اآلن فهي حالة، وأسوء أجمل وتلك

.التناقضات في جواره غارقة  

  فكان هو أما
 
 يتذوقها وكأنه طفل، باحتياج غارقا

 مذاقها.. يفقدها أن يريد ال كحلوى  مهل على

 وانتعاش العنبر عبق له شرقي بعطر منعش

بلة كانت البارد، البطيخ
ُ
 بال هادئة قبلة كالعناق، ق

.جميلة طيف أو غضب أو تهور   
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تتحمل سكن تكن ملا هنا  

!تحتله سكن بل  

 منه ذكورّية ملسة على واستفاقت غابت التي سكن

 انتفضت أن إال منها كان فما العاري، فخذها فوق 

 في كالهما على البطيخ صحن فأسقطت برعب

!للحظة عبقرية نهاية  

..فركضت مالمحه لرؤية الشجاعة تمتلك ولم  

 مخدومها وجدت التي مفيدة بقدوم املشهد وانتهى

ا يقف
 
..زمن منذ مرة ألول  قلبه من ضاحك  
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!البطيخ بفوض ى وملطخ.. عاري  نصف  

.... 

..أيام مرور بعد  

 أول  لتوها، أنهتها لوحة أمام شاردة تقف كانت

 تجيده ألوان دمج أول .. إنهائها تستطيع كاملة لوحة

.بكمال تتقنه بها متفرد إحساس وأول  ببراعة  

مسك المرأة كانت وحةالل
ُ
 األلوان من بكوب ت

.سوداء خلفية فوق  وتسكبه  

  زال ما كان الظالم أن إال
 
الصورة في منتصرا  
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 تبّدل الذي إلهامها من ساخرة لنفسها ابتسمت

بلته منذ
ُ
 من وخرجت اللوحة غطت ثم لها ق

 أصبح املعتاد، كما العشاء على ليلتقيا املرسم

 
 
 حدث ما بشأن يناوشها الفترة، تلك جهد بال رقيقا

 وأنه رأتهما مفيدة أن مصطنعة بجدية وُيخبرها

. ويتزوجها الفضيحة تلك على يسيطر أن يجب

 ذكورّية مشاكسة في ُيجفلها كي منها االقتراب يّدعي

  مثلها وكأنه إجبار بال يبتعد ثم
 
 لحظة يحتاج تماما

 املرسم ّعن الحديث يتجاهل. تعقيدات بال طبيعية
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  هي وتتجاهل
 
 املاض ي جيوب بكل ذكره أيضا

.به املختبلة السوداء  

  كان وإن
 
 مزعج هاتف ظهوره، في الليلة تلك حادا

 أثار العمالء وأحد يبدو ما على بالعمل وتعقيدات

 .. غضبه
 
:بقلق السؤال منها تسلل عنها رغما  

.حاجة؟ وال مشكلة في -  

:الحساء تناول  في يشرع وهو بعفوية أجابها  

 عملت ما بعد طلباته في بيغير.. غبي عميل.. عادي -

 مش شقة بيفرش وكأنه.. جهزت والحاجة أوردر

!.نجوم خمس فندق  
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:استيعاب في شفتيها لوت  

  تضايق حاجة -
 
.فعال  

 نحو الحديث آخذهما منه أو منها قصد دون 

 كانت كيف.. العمالء مشاكل عمله، تفاصيل

 عن ورثه ما كل فيه وضع الذي االستثمار.. بدايته

 عن.. مرة ألول  بأريحية معه تحدثت هي حتى مه،أ

 وجنون  أمها وروتين منزلهم وتفاصيل أبيها عمل

..ساري  وغضب سبيل  

:بهدوء يتأملها اضجع  

.الحظتها.. فيهم واحدة أهدى إنت   فكرة على -  
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:تفكر وكأنها كتفيها رفعت  

.الكبيرة أنا علشان ممكن -  

:عليها بنظراته يرتكز وهو للحظة شرد  

تانية حاجة إنت بس سبب، يدأك -  

:الُسكنى من نوع في معها ترتاح عيناه وكأن تابع ثم  

.مختلفة حاجة -  

 قبل ببطء املياه بعض فتجرعت كعادتها ارتبكت

:خجولة بابتسامة تجيبه أن  

.الشغل من تعبان راجع وإنت سهرتك أنا -  
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  سريعة قالتها
 
 استحوذ وحينها تستقيم أن قبل جدا

:آمرة نبرة في يديها على هو  

..استني -  

  منها اقترب ثم يتركها أن دون  استقام
 
 مواجها

:بكلماته شفتيها  

.كده تهربي مرة كل -  

 أن تريد نفسها كلماته وكأن ناعمة ببحة قالها

:أنثوي  خجل في تلعثمت صدرها، على ترتاح  

...أصل ال -  
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:بتملك قاطعها  

 بس وحنتكلم األوضة في كالمنا نكمل ممكن احنا -

دكأوع  

  منه تسللت مشاكسة ابتسامة
 
 ضربت عنها فرغما

 في مظهرها لتهرب، تستدير وهّمت بعفوية كتفه

 أحجار بلون  ضيق ثوب.. خرافي كان الليلة تلك

 منقوش شال وفوقه أكتاف بال بسيط الرمل

 اللون  من بمزيج األحجام مختلفة بمربعات

 حول  مرتاحة خصالتها واألصفر، والبني الكريمي
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 كالسيكي أسود بحضور  مكحلة ناهاوعي جسدها

.يناسبها  

.. الكلمات.. االختيارات في بساطتها فيها ما أجمل

 بال وصادق بسيط لقربه الرافض الخجل حتى

.تمنع  

فراغه تمأل قصد بال هي  

 االرتباك، في القصوى  للمرحلة وصلت قد كانت

 وقلبها بس مستعدة ليست أنها بصدق تمرر  عيناها

.اللحظة تلك من بالخوف ينبض  

:نحوه ذقنها رفع ثم متسلية بابتسامة واجهها  
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.أوضتك في وال أوضتي في كالمنا نكمل تحبي ها⁃  

:كطفلة حروفها تتابعت تفكير ودون   

.بكرة كالمنا نكمل⁃  

 سريعة حركة في تركته.. بجدارة الهروب ملكة وهي

 آخر أنها هو ويعلم تعلم داخلها ولكن كسابقتها،

.ستهرب مرة  

*** 

 تراه القلب، لضربات منظم رجل هناك شاعرامل في

!فارق  ال تراه ال أو  
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ي النظرية تلك إمبراطورة وهي  لم آخر تعبير وف 

 الهاتف أغلقت. قلبها ضربات زلزلة في رجل ينجح

 كل يتذكر الذي لؤي  مع مطولة مكاملة بعد بملل

 ال الخامسة على قاربت طفلة له أن أسابيع عّدة

 ويقرر  وزوجته هو لولو يهوتناد كأبيها معه تتعامل

ناضج كأب سلطويته يمارس أن انتشاء لحظة في  

ت.. الدكتور  رقم.. الحضانة حوديها" 
ّ
.. متدلعة البن

"الخ.. فاضيالها مش انت  
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 شعور  أو منها صبر نفاذ زعقة بعد املكاملة تنتهي

 بدلة بعرض يلحق كي فتانديه بالغيرة زوجته

!الرقص  

 أمامها للمرأة عينيها رفعت ثم بسخرية فمها انحنى

:اآلخرى  هي صبرها ستدمر التي  

 املحل استلم كّنت املفروض.. أشجان يا اخلص ي⁃

شهر من  

 تحت متسع مكان في امرأتان لناظره املشهد

 املجمعات ألحد األرض ي الطابق في يقع النشاء

 املرتفع فالطابق سحري  موقعه الحديثة، التجارية
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 ضخمة ائيةسينيم عرض صالة ليكون  تحديده تم

 معجزة تحتاج وهي شهر غضون  في افتتاحها سيتم

.االفتتاح بهذا مطعمها يلحق كي  

 امرأة وكانت اكتراث بال أشجان نحوها نظرت

 لقب لها للغثيان مثير بتبرج املالمح قاسية سمينة

"  وهو النادي في النميمة مجتمع سيدات بين آخر

 أضاع منهم الشباب خلف خاصة ولهثها" رجال آكلة

 مركزها بيع تنهي هي وها ثروة من جمعته ما كل منها

.مكتمل الغير التجميلي  

:استهزاء بنبرة وقالت أشجان نظرت  
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 ويجي وشغال راقي محل يسيب حد غريبة إنت  ⁃

اواي تيك محل يفتح  

:بحدة رند رمقتها  

 اخدتيها فلوسك.. مني أكتر شغلي في حتفهمي إنت  ⁃

!تخلص ي  

 ترتدي اآلخرى، رأةامل أمام متحفز صغير جسدها

 وبلوزة أبيض بنطال من مكونة رياضية مالبس

، بيضاء قطنية
 
 تجمعت اللون  نفس من وكاب أيضا

.كتفها تالمس بالكاد التي القصيرة خصالتها خلفه  
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:بغيظ حاجبيها أشجان رفعت  

 فيه مش برده الطبيخ هو.. دكتورة يا حاضر⁃

 دكتوراه

 ضحكة مررت الرخيصة املقاوالت أفالم في وكما

  مكررة
 
 تثير أنها فكرة رند استغراب تثير ما دوما

 كائنات عامة نظرها في الرجال أن إال.. الرجال

شغل ال غريبة
ُ
.بفهمهم نفسها ت  

 كانت لحظات وفي سريعة رياضية بخطوة تحركت

 غاضبة بسرعة لتنطلق سيارتها في استقرت قد

 بينما سريع إفطار لتناول  القريبة املقاهي أحد نحو



 

606 
 

 فهي املرأة، تلك ملعضلة حل لتجد يعمل لهاعق

 أكثر ال الكيد من بنوع لتعطيلها فقط تماطل

 املكان هذا أهمية تفهم ال الكثيرين مثل ومثلها

..إليها بالنسبة  

 تكن لم.. هو يجلس كان طاولتين ُبعد على

 تابعها للصدفة، نفسه يترك ال فمهند مصادفة

 تستقل هيو  مختلف بمظهر ملحها حين البداية منذ

 صغيرة فتاة أوصلت.. ُمبكر وقت في سيارتها

 كانت الذي اآلخر املكان ثم يبدو ما على للحضانة
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 تأكل هي واآلن الهيلة غريبة امرأة مع فيه تتعارك

 
 
الفخم مطعمها في الكالسيكية عن بعيد إفطارا  

.. بالسجق بيض.. حار باذنجان.. طعمية.. فول " 

"ومش وفطير.. قديمة جبنة  

  لنفسه غمغم
 
:ساخرا  

لوحدك ده كل حتضربي⁃  

 الكرواسون  قطعة نحو وينظر جملته ينهى يكد لم

 بشكل صوتها جاءه حتى القهوة وقدح أمامه

:كبسولة من لطاولته قفزت وكأنها مفاجيء  



 

608 
 

معايا افطر وتعال ده البنات أكل من سيبك⁃  

!ُمبهرة هي.. ُيفاوض لن  

  استقام ثم ابتسامة بنصف شفتيه لوى 
 
 رافعا

:اعتراض بال كفيه  

بوص يا تكسب⁃  

 في تشرع أن قبل أمامه وجلست تخطته تعقب، لم

 أول  تناول  أن بعد تامة، بعملية طعامها تناول 

:إعجاب في حاجبيه رفع قضمة  
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 الفول  يظبط ده املحل متوقعتش أنا.. برافوا ال⁃

 كده

:الغرور من تخلو ال بعفوية ردت  

تلميذي الشيف⁃  

:باعتراض نحوها نظر  

  ايه قد كلك إنت  ! لميذكت⁃
 
 يكون  علشان اصال

 تلميذك

:تامة جدية في وجهه على نظراتها هي ركزت  

إيه؟ مني عايز إنت املهم.. املهم ده مش⁃  
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 كانت تأثر، حتى أو تردد أو خجل بال مباشرة كانت

  جافة
 
 بحكم مبدئي ولو نحوه انجذاب أي بال تماما

.العادة  

:ثابتة بنظرة رمقها ثم يفكر وكأنه حاجبيه عقد  

ليه؟ تفتكري ⁃  

أفكر وقت معنديش⁃  

 صوت املشهد يستحق ساخرة هيستيرية خلفية في

 وجون، وجون  جووووون  يقول  وهو شلبي مدحت
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 أن وكادت رأسها خصالت وفرك ابتسم نفسه هو

:الفور  على نفسه استعاد أنه إال كلماته تتعثر  

⁃ 
 
  أنا.. مزعج ش يء التفكير عامة

 
 اتعلمت شخصيا

 ألغيه

:هازئة قالت  

حياتك في إيه وبتعمل⁃  

:هارب أريحية في مقعده فوق  اضجع  

الهامش على عايش⁃  

!عربيتي ورا طريقه كان ده والهامش⁃  
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 اتسعت بجدارة،" حل مالهاش"  لفظ هي وتستحق

 وجاذبية الضاحك اليأس من بنوع ابتسامته

 هي تكترث وال بإظهارها هو يكترث ال حقيقة

..لها باالنتباه  

 طيف في وغرق  وهوامش هروب بال واضحة جاذبية

 لنال انتصرت لو ربما جاذبية راحلة، معشوقة

.عنه يبحث الذي السالم  

 اقتنصت هي تكترث، ال هي نعلم وكما لردّ  يهتدي لم

:للترويض قابلة غير كنمرة فرصتها  

بشرط سؤالي إجابة عن حتنازل  أنا.. علينا ما⁃  
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 لكت الدافع كان هو وفضوله انتباهه، جذبت

.الفطار على له املريبة دعوتها فضول .. املرة  

:تساؤل  في حاجبيه عقد  

إيه؟ شرط⁃  

 غير دعوة في سيارتها مفاتيح تسحب وهي استقامت

:للرفض قابلة  

 في.. قريب مشوار وحانروح عربيتي معايا حتركب⁃

 نضارتي عندها نسيت محل في سخيفة ست
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 ألنها كالكس، وتضربلي دقيقة أجيبها حادخل

منها أهرب وعايزة يةرغا  

ر
ّ
 وجود رأسه من أزاحت األمر وبساطة للحظة فك

 أن إال لها تصديقه عدم ورغم ما، انتقام أو مقلب

 ورفض دقائق بعد.. عنده انتصرت املغامرة لحظة

 في جاورها الطعام حساب هي تدفع أن منه حاد

  قالت وكما السيارة،
 
 الذي املكان دخلت تماما

 اتفقا كما السيارة ر زامو  وضرب عنه أخبرته

  العالم ابتسامات بأكثر وخرجت
 
!اتساعا  

.... 
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  تقف كانت بدقائق قبلها
 
 أشجان أمام مجددا

  جادة وبنبرة
 
:تماما  

هنا نضارتي نسيت أنا⁃  

 أشجان رمقتها االلكترونية الشيشة دخان من

:باستغراب  

حبيبتي يا إيه نضارة⁃  

:حاد بتعبير رند عيني اتسعت  

شمس نضارة⁃  

 dolci .أشجان يا بالنضارة اطلعي   
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 زامور  حديثهما قطع وحينها بدورها املرأة انفعلت

  الخطة كما لها، يلوح وسيم وشاب السيارة
 
!تماما  

  رند تعرفه بتعبير أشجان عيني ملعت
 
:جيدا  

ده؟ مين⁃  

:بالمباالة أجابتها مصطنعة ببراءة  

د ده⁃ جاري  مهنَّ  

:رخيصة بابتسامة أشجان شفتي انفرجت  

د اسمه مانوك - عليه روحي يا ُمهنَّ  

:كاذبة بحّدة رند قاطعتها  
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أشجان يا النضارة هاتي -  

، توقعت وكما
 
 تفكير بال أشجان ناولتها تماما

 اعتذار مع هي بها الخاصة الشمسية العوينات

:لحوح  

 أنا هو متزعليش، بس حبيبتي يا بتاعتي خدي -

رند يا زعلك على أقدر  

 في العوينات وأزاحت ةسخري في حاجبيها رند رفعت

:متابعة تلهث اآلخرى  بينما رفض  

طيب تندهيه ما -  



 

618 
 

عم رمى صياد بحنكة
ُ
 متابعة رند ابتسمت الط

:بسيطرة  

!قوي  مريحاني إنك أساس على ده -  

:باصطناع أشجان رّدت  

 يفضوا العمال بكلم لسه كنت أنا ده.. وهللا ال -

بكرة أسلمك علشان الدنيا  

:لجوج لبسؤا جوابها الحقت ثم  

متجوز  هو -  

:هازئة أجابت بينما بهاتفها االنشغال رند ادعت  
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، حيفرق  معتقدش - ..معاه وال معاك   

 ورند املعتادة العالية ضحكتها أشجان ضحكت

:تريد بما أجابتها ثم بتهكم تراقبها  

 ملا وأنا أنبسط، علشان.. تسلميني الصبح بكرة -

هبيت وعنوان مهند تليفون  الناس بدي بانبسط  

 قبيلة زعيم بانتصار متسعة هنا واالبتسامة

..أسد اصطياد في نجح إفريقية  

 لن الذي الضعف كما الرجال وراء تلهث وأشجان

د أما ينتهي، !فيستحق مهنَّ  
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*** 

 .الليلة

الخطة، والتنفيذ، والظفر، نهاية اللعبة، وبداية 

 ..الخلود

 ..الليلة

هي تسير فوق درب، كل ش يء مباح في الحرب 

 .ربوالح

حيث حصولها عليه حرب، بقاءها معه حرب، 

 ..والعشق حرب ال خسارة فيها
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لقد تأنقت له من الداخل، أما الخارج هي مجرد 

فتاة وقورة، تزور صديق لها في املستشفى، في وقت 

ليس متأخر من الليل، وهي تنوي أن تصبح ملكه، 

 ..إما بانتصار الشغف خاصتها، أو الشهوة خاصته

يختصر الغواء في الرائحة،  لقد وضعت عطر

وضعته فوق مفاتنها، وعينها، وعقلها، وجوارحها 

تتخيله بقربها، يستنشق رائحتها، وأشياء أخرى 

يفعلها مع العاهرة املستعدة للتزاوج طوال الوقت 

خاصته، حتى أنها وشمت اسمه بالقرب من قلبها.. 

 ..هي أعلنت العصيان على السيطرة
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..... 

تجلس قبالته، بعد أن تسللت له  وفي مكتبه، كانت

، وكانت حجتها الخوف، ووعده الذي نكثه، أن 
 

ليال

 .يبقى بجانبها وقت احتاجت قربه

وهو يتحول لعملي، وقت الشعور أن األنثى ليست 

 .تلك الباربي القبيحة

 .أنت مش مرتاح لوجودي -

 .مستغرب -
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صريح ذلك الرجل، وهذه تميمة إعجابها به 

 ..الوضوح

 .يجي نكشف ورقنا يا دكتور ما ت -

قطب عاصم بين حاجبيه، وقد ارتجع للخلف، 

يدقق بعينه، حيث أراد اكتشاف اللغز، من لغة 

 ..جسدها

 ورق ايه معلش؟ -

 !أكيد أنت واخد بالك من مشاعري  -
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ارتفع حاجب عاصم األيسر، وقد قاوم جحوظ 

عينه، حيث أنه شخص ال يقبل أن يوضع في خانة 

 .نال اللقب اآلناألحمق، لكنه سي

 !مشاعر ايه يا سيرا -

والنبرة تشبه الجحيم بالنسبة لها، الجحيم برود، 

 .الجحيم إنكار، والجحيم رفض

 .أنا عايزاك يا عاصم -

أكون بحجم املسلولية دي  مكانبحاول قدر ال  -

 ..وآخد بالي منك، لحد ما ساري يرجع



 

625 
 

 ..عايزاك في حياتي، في بيتي -

 :ها، وصرحت بجرأةفوق جانب شفتي وعضت

 .في سريري  -

نال من وجهه حمرة غضب، هل تلك النظرة  هل

 !في عينه صدمة

ومتقوليش إنك قديس، أنا بشوف في عينك  -

 ..نظرات تانية

 ..يبقى نظرك ضعيف ومحتاجة نظارة -
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واقفا، وقد أحدث وقوفه جلبة، غائب عن  وهب

 .االنفعال، عاد غاضبا

، بس أنا أنا ممكن يكون ليا تصرف عني - ف معاك 

هفسر كالمك ده إنه حب أخوي، وأنت  فسرتيه 

 ..غلط

تجابه عاصفته، أسقطت سترتها من فوق  وقفت

 ..كتفها

عقلها، أنه همجي، يقفز فوقها، ينتزع منها،  وفي

األخضر واليابس، ويبقيها، دون براءة، وهي ستكون 

 ..أكثر من سعيدة
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 ..على الدوام غير متوقع لكنه

 ..، لحم رخيص، لن ينظر لهمعطوبة بضاعة

 ..جديد، الوغد ينتصر، البريء يسيطر ومن

يضع السترة فوق كتفها، بعد أن دار ليقف  هو

 ..قبالتها

 .عن إذنك يا سيرا -

تاركا لها، محراب ظنت أنه مقبرة قدسيته،  ويخرج

 ..وسقوط روح مبادئه فوق جسدها
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تدرك أنها يريد جسدا بعينه، وهي ستجعله  واآلن

 ..يناله

*** 

 ..هي النهاية الليلة

 ..بائسة نهاية

الشقراء تعاني من حمى ضارية، تفتك جمالها،  هي

 ..والطبيب اللعين مشغول عنها، هي وحدها

 ..الصغيرة ومعها

 ..الجميلة تهتم سيرا



 

629 
 

تذهب للمنزل، تصنع لها شراب ألجل حلقها،  سيرا

 ..واملعتوهة تتلقاه بطيب خاطر

 ..وتشكرها بل

تمدد فوق الكرس ي في املطبخ، تحتس ي آيتن ت كانت

 ..شراب النعناع واليانسون، واالكستاس ي

وستقع فضيحة، وسينال الوسيم الوغد  ستغويه،

 .عالء الدين خاصة آيتن شماتة الزمان حين يدور 

 

 .دائرة الحياة، ال يوجد مثالي.. أو فاجر في
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فقط نبحث عن إجازة ألفعالنا، صك يضمن  نحن

 .قائمة املجرمينلنا أن ال نوضع في 

 !لكن

إن كنت تحمل صك ال منتهي األعذار؟!. أو  ماذا

 .هكذا تظن

والقاعدة التي تبيح دائما.. أن ليس على  والقاعدة

 ..املجنون حرج.. وليس على السيكابوتية عقوبات

 ..عاصم، أنا عذري دايما.. حبك  -
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الشقراء باتصال أحمق ليعود، وستغويه،  ستقوم

لة حمراء أو اغتصاب ال فرق ونهاية الحدوتة لي

 ..املهم أنها ستنال انتقامها

*** 

 أيام مرت، وحوادث تتبدل، والضحايا مغفلين. 

 

 وذلك ما حدث مع آيتن.. 

 

 بداية املأساة مشهد تراجيدي، كليشيه! 
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 في الحب هو الصدفة السيلة
 
 !والشرير دائما

أربعة أيام مرت منذ مباغتة سيرا له في مكتبه 

 ..حدث بعدها بشع الخاص، وما

 ..زوجتك موكلتي.. قبلت زواجها -

 ..وما قبلها حزين

كانت تقف في مواجهة الطوفان وعينيها تستنجد 

النجدة من الجد الذي ظنت أن نهر الحنان ال 

نضوب له في وجوده، ووجدته يولي بنظرته عنها، ثم 

عيني عابد السيوفي التي تشع بالشر، هو ُيشبه 

 !ابيسها، وهوخالصة األشرار في كو 
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عينه حائرة بين الغضب، حيرة، شك، يقين، 

 ..وأشياء كثيرة ال تشبه النظرة في ُمخيلتها

 ..وآخر ما تتذكر ما حدث قبل ساعات

أنا مش هتجوز بالطريقة دي، أنا معملتش  -

 ..حاجة

، وعينه تشبه النار الزرقاء، وعاد  صراخها كان باك 

 :يتحدث بكل برود العالم في صوته

 ..سحبت  أي حق ليك  في قبول أو رفض أنت   -
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صوتها؛ مختنق.. والبحة تش ي أنها قد أنهكت، 

 :وعادت تسأل

 !يعني ايه؟ -

 ..يعني أنت  شخص غير مسلول  -

 ..وأنت أناني، وأنا هعمل كده بس عشان فرح -

وذلك ما آخر ما قد قيل قبل أن تسقط فاقدة 

 !الوعي

*** 
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ي تنسبنا؛ نحن في طور املشاعر في املنطقة الت

 !للمشاعر

نحن نقرر الفالت في البحر الذي ال هدوء فيه، 

ترتطم األمواج بالعقول، فتصبح مشلولة، تدرك 

 ..أن الغوص هالك، لكنها مستمرة

 

عادت ليقظة الواقع، على إثر غرس إبرة املحلول 

املغذي في ذراعها، فمنذ ما حدث، وقبلها بليلة ال 

رد، والحرارة، التي تقتات سوى على أدوية نزالت الب

 ..وصلت لتسعة ثالثون درجة



 

636 
 

 

عادت لتجد عينه تراقبها بلهفة غاضبة، أو يحاول 

أن ال يظهرها، أما الجد فقد كان العم يحادثه 

بلهجة تبدو قاسية، فكل ما يتعلق بعابد السيوفي 

 ..س يء

 

سار النسان اآللي باتجاه الطاولة امللحقة 

ستيكية قرص بالسرير، وأخرج من العبوة البال 

دواء، ومن العلبة املجاورة قرص آخر، ووضعها 
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بجمود بجانب كوب املاء، وحدثها بنبرة جامدة ال 

 :تحمل سوى الال مباالة

 خدي األدوية، وجهزي نفسك املأذون تحت -

... 

كان يهبط درجات البهو الخاص بقصر الدكتور 

فخر جد زوجته بعد عشر دقائق أو أقل، وأستاذه 

فوجئ عاصم بمكاملة من عمه ثم  الفاضل، حيث

جده صباح اليوم، واتهام في شرفه، وأخالقها، 

ووقتما؛ استنكر، واجهه بفيديو حميمي حيث 

 ..كانت آيتن تترنح بين ذراعيه
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ضرب جدار السلم بعنف، حين فاجلته الحيرة 

الغاضبة، وساروه الشك اللعين، من عساه يدبر 

 .تلك املؤامرة الحقيرة

 

ه على مرورها بجانبه وقد تحولت وأفاق من شرود

، من آيتن املفعمة بكل جميل، لذابلة، 
 
حرفيا

 ..والسر مجهول 

ا -  ..أنا عمري ما هسامحك أبد 

قالتها وصوتها متخم بالكسرة، تلك التي ظنت أنها 

لن تنال إحساس الكسر بعد اللحظة التي فقدت 
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فيها والدها، وها هي تناله من جديد على يدي عالء 

 ..ملزيفالدين ا

 ..عمري ما هسامحكم كلكم، بتتهموني في شرفي -

 

ومرت من جانبه كنسمة حزنية، وتأثيرها أثار 

 ..عاصفة بداخله، وعقله يردد سؤال ال إجابة له

 "كيف يمكن أن يتحول املالك لشيطان"

 !!والجابة

 ثالث
 
 ..هناك طرف
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هبط إلى البهو بعدها، وها هي الجراءات الروتينية 

م عينها، يد جدها، في يد عمه، تنعقد أما

 ..وشاهدين، ابن عمه، أحد أقرباء جدها

 "زوجتك موكلتي"

 "قبلت زواجها"

 "امض ي يا عريس"

 "ابصمي يا عروسة"

وتمت املهمة بنجاح، حرم عاصم السيوفي، لدرء 

 !الفضيحة
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 "13" 

  خطير، تطور  وهذا به تتأثر
 
خطير حقا  

 رجل تعقيدات على فتي.. نقي بقلب مثلها امرأة

.. املرسم في قضت الوقت من كم تعلم ال مثله،

ي وفشلت، نفسها أمام النوم ادعاء حاولت  وف 

!جميلة لوحات بين املرسم في نفسها وجدت النهاية  

 كانت اللوحات تعلم، ال ومتى األمر بدأ كيف

 ماض ي، أشباح وكأنها بيضاء بشراشف مغطاة

اسمها بحروف أبجدي بترتيب مرتبة  

ة ي ل م ج  
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 وم
 
جددا  

ة ي ل م ج  

 وهكذا

 وكأنها النهاية أو البداية منهم أي التنبؤ الصعب من

 كانت األولى املجموعة.. ارتباك تمرر  قصد عن

 بلمسات رمزية أغلبها األلوان، هادئة لوحات

 بين غارقة تبدو كالظل امرأة.. زحام دون  بسيطة

 تحوي  إيرانية كسجادة لوحة..  متكسرة مرايا

 في والشياطين املالئكة تفسير، ألف تحمل أشكاال
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 نظرة خالله من تتسلل كوب قاع. واحد نقش

.الظالم حوله وما مض يء وبئر رجل،  

 نهاية أنها إحساسها فترجم معقدة اللوحات بدت

 كانت آخرى  مجموعة بداياتها، وليست مجموعة

 عارية، أنثى لجسد تصوير أغلبها بالحرية، مفعمة

 باختالف ولكن حاملالم ونفس األنثى نفس مرة كل

 وجمال وصبا فتنة من يتحول  الجسد التفاصيل،

  وشهوة ونشوة
 
!الذبول  حتى تدريجيا  
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 اسم يتكرر  مرة كل الجسد من مختلفة أجزاء وعلى

  االسم كان مرتين باستثناء مهند
 
 وإن مشوشا

!ليث اسم حروفه حملت  

 أن يود والشيطان اللوحات تركت قلبها انقبض

 هذا عن تبتعد ترسم، أن قررت.. حكاية يرسم

 األفكار تتابع هي، عاملها في وتغيب املخيف املاض ي

 شعور  راودها وانتهت بدأت وكلما لوحة، فتبدأ

.والثقة والرض ى بالسعادة غريب  

 في متقطع بحضور  يناوشها وهو مرة لها قال

:املرسم  
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فطرية بموهبة البحر ألوان تدمجي بتعرفي⁃  

:لهايتأم وهو فتابع تفهم ال نحوه نظرت  

البحر عرايس شبه علشان⁃  

 رافضة قالت ثم أنثوي  خجل في وجنتاها توردت

:باستقاللية  

األساطير زي  أيقون  مش البحر عرايس⁃  

:ثقة في حاجبيه رفع  

أساطيره بيختار راجل أنا⁃  
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 وكأنه تمنت، مما أفضل اللوحة اكتملت وبعدها

.بصمته يمرر  أصبح تشعر أن دون   

*** 

 كي آمنة بمسافة عنه بعيدة تبقى أن هي تحتاج

!تأثيره تتحاش ى  

 تتقن أصبحت أصح بمعنى أو املرسم، في غابت

 وخيالها األلوان بين وغروبها شروقها الختفاء،

 األسود البئر توصيف يناسبها التي جميلة ولوحات

  أنها إال. تنبشه أال يجب الذي
 
 ليس تفعل عنها رغما
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 عن يبحث منها جزء ولكن تلصص وال بفضول 

.اللوحات تلك بين نهم جزء  

 ٥ من أكثر قضت أنها فانتبهت العياء أصابها

 استقامت صورته، تحمل لوحة بدايات في ساعات

 انتبهت ثم بإنهاك عنقها وحركت الفور  على وخبأتها

 جوارها صحن في اململح البسكويت قطع لبعض

 من نوع في عينيها وأغمضت البعض منهم فتناولت

!تظن كانت هكذا أو حقيقي، ُسبات دون  الشرود  

........ 
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 تلك ابتدع من هو األرجح على عاشق شاعر

 العبارة

"نومها في فنية بلوحة أشبه املرأة أن"   

 
 
 هكذا كانت هي املجازية املبالغات عن وبعيدا

  ترتدي غيمة، في ُمرتاح مالك وكأنها. بالفعل
 
 ثوبا

 بغرض ليس مربع وصدر رفيعة بحماالت أبيض

 مشقوق  أنه إال قدميها حتى ليص متسع.. األغواء

 األيسر فخدها حتى جانبه من تمتد طولية بفتحة

 ابتسامة. عنه يبحث الذي الغواء هو وهذا

 في تململت حين شفتيه على ارتسمت متسلية
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 فتحة سخاء من فزادت الضخم املقعد في نومها

  رأسها مال ثم الثوب
 
 فتساقطت عنها رغما

 لخصالتا تلك. األرض المست حتى خصالتها

.خاص نوع من فتنة لها تضفي  

ربكه فتنة
ُ
رهقه.. ت

ُ
 تشبه فتنة.. عليه تستحوذ.. ت

 املساء، قبالت الصباح، حديث الورد، أوراق

. البحر أعماق وهدوء  

 
 
 فأجفلت جبهتها فوق  أنامله تلكأت عنه رغما

.معها لنفسه وانتباهه انتفاضتها كالمهما، اللحظة  
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  الكلمات هربت
 
 فاعتدلت ولسانها عقلها من فعليا

 إال منه كان فما الفور  على فهمه بارتباك جلستها في

 ثم خبأتها التي الثوب فتحة نحو بمشاغبة نظر أن

:رضا في حاجبيه رفع  

كتير أحسن كان األول ⁃  

:بجدية وقالت تلميحه تجاهلت  

بدري  الشغل من رجعت إنت⁃  

 الحديث يوجه وكأنه وقال ببطء منها اقترب

:لشفتيها  
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مني بتهربي ت  إن ما⁃  

 سواه، رجل يمتلكه ال الحضور  من نوع   بها نبرته

.العناق تشبه التي الهادئة القوة من نوع    

:مدعية قوة في رّدت  

فكرة على عادي ال⁃  

 ال ومتى وكيف املقعد من هاربة استقامت بعدها

 نحوه جذبها ثم مكانها ليجلس تخطاها هو تعلم،

 نهم تتملص أن حاولت ساقيه، فوق  لُتصبح

 لها يترك أن دون  واحد بذراع خصرها فأحاط
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  ولكن الهروب رفاهية
 
 تخللت.. قسوة دون  أيضا

 وعيناه قال ثم شعرها خصالت اآلخرى  يده أنامل

:رغبة في مالمحها فوق  تتجول   

!دلوقتي إيه عايز أنا عارفة⁃  

 ينفجر أن يودّ  جعله تعبير في عيناها جحظت

،
 
 العجائز أخبروها بكر كشابة تبدو كانت ضحكا

 من اقتربت أنها اآلن وأدركت الزواج تفاصيل عن

.الحاسمة اللحظة  

:بحنان ابتسامته اتسعت  
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  ده عايز أنا أكيد هو⁃
 
 حاجة قصدي كان بس طبعا

 تانية

:إنقاذ بحبل تشبثت وكأنها الفور  على قاطعته  

إيه؟⁃  

 نفسها سيالن من شاي كوب طلب لو األرجح على

..أبسط كان لبهط أنه إال له، لتعده لسافرت  

:دافلة خشونة في قال  

 خوف غير من مرتاحة، وإنت   حضني في تيجي عايز⁃

سكن يا  
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 لعناقها يحتاج وكأنه قاطعها ولكنه لتجيب هّمت

:كلمات دون  فقط  

عنك غصب حاجة حاعمل مش أنا⁃  

 خلفها، وهو أصابعها تفرك استقامت بتوتر

 تلك في وهي ساعة تمر والدقيقة دقيقة تمر الثانية

 والتشبث والتشتت الحيرة من خليط اللحظة

.والكبرياء والهروب  

 نحوه فضمها هو اقتنصه قرار شبه في استدارت

 صدره فوق  هي مرتاحة واحتياج، اجتياح في

 في عينيها أغمضت.. خصالتها قرب هو وراحته
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 رأسها سبابته فرفعت اللحظة استمرارية مع سالم

 نحوه

 يحتاج شفتيها بين هو.. عينيها.. مالمحها يحتاج هو

.ُهدنة  

ا والُقبلة  لم امتالك وحرب، ُهدنة بين صراع ُهن 

 سيتبعه غزو  بالهروب، املرة تلك لها ليسمح يكن

.وامرأته رجل   بين ُمباحة ومحاصرة.. احتالل  

ي !الثوب سقط منه وقرار منها غفلة وف   

*** 
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 هذا من للهروب تحتاج للخوف، هي تحتاج

..اكثر جهايحتا وهو اللذيذ، السقوط  

..كامل باحتالل يأخذها يتنفسها، أن يحتاج  

..سرد معه يجوز  ال حدث ما  

 ساعتين منذ مر وما تركيز بنصف عينيها فتحت

 ارتجف ذاكرتها، في يترتب ثالث أو األرجح على

  حدقاتاها تدور  أن قبل خجل في جفنيها
 
 عن بحثا

  ملحته الذي ثوبها
 
  بعيدا

 
 النافذة جوار جدا

 ذراعها بعدها استوعبت رسم،للم الضخمة

 على مستلقي وكالهما يطوقها زال ما الذي الصلب
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 متوسط شرشف غطاء تحت الناعمة السجادة

.املقعد لزينة يستخدم الحجم  

 إباحي فيلم في استيقظت كمن فجأة استقامت

:الشرشف من بجزء بخجل جسدها تداري  وهي  

فستاني عايزة أنا -  

  لها نظر
 
:متسليا  

هجيبي روحي -  

  الغطاء على قبضته أحكم وقد
 
 ستذهب أنها ملمحا

غيره من  
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 رمقت ثم يأكلها والخجل تبرم في شفتيها لوت

:طفولية عفوية في فقالت منه القريبة مالبسه  

!هنا هدومك إنت -  

 أن فعليه ملالبسه األقرب هو.. واضح ومقصدها

الشرشف ستر لها ويترك يرتديها  

  رمقها
 
:ابتسامته مخفيا  

!ال -  

  نكا
 
 مشاكسة حتى دون  فيه، مبالغ بشكل جديا

 وعاطفة
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:توجس في نحوه نظرت  

ليه ال -  

:الفور  على أخفاها ثم منه تسللت ابتسامة نصف  

تلبسيه عايزك مش أنا علشان -  

بلة منه آخرى  جذبة مع بعدها شهقت
ُ
 جديدة، وق

  أكثر كان آخر عاصف ولقاء بداية
 
 والغريب تأنيا

، أكثر أنه
 
 استيعابها.. مهل على تذوق  احتياجا

.كرجل وجوده وتلقينها كامرأته  
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 مساحة املرة تلك لها ترك ومعها بها غياب بعد

  استقام ثم كتفها قبل الخصوصية،
 
 مرتديا

 املرة تلك والهمس الثوب يناولها أن قبل مالبسه

:متزن  بحنان ولكن صارم  

..أوضتي في مكانك النهاردة من -  

*** 

 -شيرين-على أنغام 

 "نة أنا عيشت فيها، قربه فرحة حلمت بيهاحبه ج"
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آيتن تتأمل عروس تتمايل على نغمات اللحن 

الدافئ، تتطاير من عينيها شرارات السعادة، بينما 

جرت هي لتلك مهزلة، بسبب فضيحة لم تمتلك 

 ..فيها لجام ناقة، وال صبر جمل

 "!كل لحظة تزيد غالوته، ناوي تاني ايه"

فرحة صارخة، كانت وبين دموع سعادة عروسة، و 

أخرى تبكي رثاء ملشاعر تبدلت بين ليلة وضحاها، 

من فارس األحالم الذي يشبه حلم اقتحم نومها 

على حين غرة، إلى بغيض، بارد، دون مشاعر 

، أنه استقدم 
 
متحجر، يخبرها عبر الهاتف صباحا
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مربية أخرى لفرح، ألنه ببساطة فقد الثقة في كونها 

 .نة في شخصية طفلتهقادرة على زرع قيم معي

 :وجائه صوتها يشبه همس من الضياع

 .وهتتجوزني ليه وأنا شخصية أخالقي بايظة -

 :ابتلع غصته، وأجابها بسالسة

 .!مضطر زيك -

عقد قران في عدة ساعات بقرار متعسف، ومن 

 ..بعدها مأساة
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حيث قرر عم "العريس" أن األمر يحتاج لزفاف 

 ..التخمين ضخم، حتى يقطع جميع األلسنة عن

 ..رفض بشدة، واعترضت بضراوة

 :وكان رد العم يشبه سم قاتل، قامت أفعى بنثره

 ..ليه هي العروسة حامل -

شهقتها الباكية، واعتراض ضاري من الشهم 

 :املزيف

 ..عمي -
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نداء ألجل الردع، والنبرة الغاضبة جاءت من رحم 

 ..الجيد الذي جمعه بها

 

فندق ريتز  وتحدد العرس، بداية الشهر، في

كريلتون فرع سيتي هايتس، وعلى الجميع مجاراة 

 ..حبكة غامضة، بال نهاية معلومة

*** 

 

 ..هي اللحظة
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 ..قرار

 ..بين استسالم للواقع، أو خلق واقع بنكهة التمرد

 !عروس

 ..هي غاية البهجة، والجمال في ذروة املنتهى

 !وكانت هي الجنة على هيلة حورية

ولى ترسم جسدها ثوب مكون من طبقتين األ 

بمهارة، بقماش رقيق مطرز بورد أبيض صغير 

الحجم، وحبات من اللؤلؤ متفاوتة الحجم، 

مكشوف ظهره ال يستر نصفه سوى قطعة قماش  
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رقيقة حد شف ما تحتها بسخاء، ممتدة تغطي 

 ..األكمام، وقد نثرت فوقها وردات وحبات لؤلؤ

مة أما الطبقة الثانية، تغطي تنورة الثوب من خا

التول الرقيقة، وطرحة تول مكونة من عدة 

طبقات، أما شعرها فقد عقدته بدبوس المع 

بسيط، وتفاصيل هادئة من الزينة حولتها لـ "باربي" 

 ..حقيقية

هي أميرة هاربة من حكاية نقية، موطنها األصلي 

أرض الحسن، وفرت منها على إثر تعويذة حب، وما 

 ..اخلفها املكر الس يء الذي حاكته سير 
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تفاصيل تجهلها هي، وال تتذكر ما حدث كل ما علق 

بل حفر في ذاكرتها، هي اللحظة التي استفاقت 

لتجد نفسها ممدة فوق األريكة، وفوق ظهر كفها 

الصق طبي، يبدو وكأنه وضع بعد محلول طبي، 

وهو بجانبها صلب الوجه، ينظر نحو بشرارة 

، وداخل 
 
غضب أزرق، لم تره بتلك الحالة سابقا

رأسها تدق طبول الصداع بال هوادة، وجسدها 

يعاني إرهاق ال يشبه إرهاق الزكام الذي أصابها 

 ..الليلة السابقة



 

668 
 

جملة واحدة فقط خرجت منه، وقتما استعادة 

 ..كامل وعيها

 ..مش عايز أشوف وشك هنا تاني -

 

عادت لحاضرها، ترى نفسها تزف لها كعروس، 

التفاصيل،  وهو الشهم في حكاية غامضة، مجهولة

وهي الهوجاء، املتهورة، الحقيرة، التي تعرت بين 

 ..يديه
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 ..هي اللحظة، هي الحسم، هي املقاومة

نظرت لنفسها، ومن جديد عادت تتذكر الصفعة 

التي تلقتها من جدها عقب مشاهدة الفيديو، 

حيث كانت تترنح بين يديه، تهمس كلمات مبهمة، 

، ثم سقطت فوق صدره، فاضطر أن يحملها

 !وانتهى املقطع الساخن

 

 ..هي التمرد، هي التضحية، وبين ذلك بكاء

تنظر لخاتم الزواج الذي غرسه في بنصرها عنوة 

 
 
 ..صباحا
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هي الفوض ى، واملوجة التي تسقط تالل الرمال، هي 

التي وضعت في قالب أي وسيلة تبرر الغاية في منع 

 .."مهزلة، ستنصبها أبد الدهر "ساقطة

 

 ..شر، والقدرهي الخير، وال

وامتدت يدها تخلع عن رأسها الطرحة، والخاتم 

 ..املاس ي من يدها

 

 !!هي العروس، هي الهاربة
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*** 

 ..دكتور عاصم -

لقد كان يقف في الحديقة الخلفية في الفندق، 

ينتظر أن تأتي أمها تخبره أنها انتهت من تبرجها، 

 ..وحان وقت نهاية التمثيلية

 .سيرا -

 .جنة، وظهورها مريبونبرته كانت مسته

 ..جيت أبارك -

 ..صمتت، وجعلته يجول بعينه، على هيلتها املزرية
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ثوپ أسود، تبرج أسود مبالغ فيه، وحمرة 

 ..أرجوانية

 ..مريبة حد زواجه، وسبب الفضيحة مجهول 

 ..أو أعرفك أني عارفة أنها مهزلة -

جحظت عينه، ودخل حيز صدمة ال منتهية، وبقي 

 ..ين عينه لفظ غبييراجع األحداث، وب

 ..مش رفضتني، وعايز حبيبتك -

وظهرت في عينها دموع، ورعشة يدها، تسير نحوه 

 ..بخطوات مترنحة، وتقف قبالته، وتبدأ السرد
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سهل أوي أجيب حبوب  ,medical rep كوني -

 .أكستاس ي، وأحط لها في اليانسون، وهي ساذجة

ورأسها تتحرك لليمين واليسار في تأسف يبدو 

 .ي، وعينها تلمع بشر لم يلحظه سوى اآلنحقيق

 ..طلعت مؤدبة، وعايزة تعيش حب أفالطوني -

 :وضربت كتفه بما يشبه الربت، وهي تتابع

 .وأنت كسرتها، وأنا لبستهالك -

تدارك الوضع، وميزة الجراح سرعة البديهة في 

 ..الرد، وقصف الجبهات
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 ..أنت  قدمتي لي خدمة عمري يا سيرا -

 ..ر يا عاصم، وأنا مش هسيبك تتنهىأنت بتكاب -

انثنت شفتيه بما يشبه ابتسامة ظفر، وهي تطلع 

 :نحوه بغل

 ..أنا مش هسيبك تتنهى -

وألقت بطاقة الذاكرة، في وجهه، وكانت تنسحب 

 .من املعركة، وهي ترمي السالح األخير
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استنى في أي وقت الفيلم الباحي يوصل للمدام،  -

ليها، أو بمثاليتك صدقني أنا مش هنشره غير 

 ..تعترف

وفرت هاربة، وقد تركته محمل بندم، يهمس باسم 

 :املسكينة التي نالت منه جحيم

 .آيتن -

*** 

تلك الحياة تشبه اختيارات، اختبارات، بين 

 ..سهولة، صعوبة
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 ..الحياة كتلة تعامالت

 ..سلسة، معقدة

العالقات تشبه نبتة تنمو، فإن كان الجذر ثقة، 

ول على رابطة سوية، وإن كان نستطيع الحص

الشك سيد موقف االتصال، فعلينا أن نجزم أن 

نهاية أم بداية، وتفاصيل، عبارة عن سلسلة 

 ..تعقيدات نهايتها جريمة

 ..وفي حالته ظلم

كان يستخدم املصعد فيذهب نحوها، يعتذر، أو 

ربما فقط يراها، يبثها طمأنينة أنه سيكون الجيد 



 

677 
 

تفكيره، وجروح ضميره الذي معها، وكان بين عثرات 

مزق اربا وقت تذكر اللحظة التي توسلت له 

االستماع لها، توسلت نظرة احتواء، بضع لحظات 

في منطقة التفكير، وكان الفظ الغليظ القلب، 

 ..وهي سوف تكرهه إلى األبد

تذكر الليلة املشلومة وقت عاد للمنزل في ساعة 

توصية متأخرة من نهاية الليلة، حيث هاتفته، ب

من سيرا، أن تخبره بمرضها، وأن عليه الحضور، 

وانصرفت بعدها بقلب مطمئن، بعد أن أعطتها 

كوب مشروب ساخن وقد مزجت فيه الكحول 
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بحبوب هلوسة، فوجئ بوجود صوت ال معتاد في 

املطبخ، أنثى تتراقص بنشوة، وقد تخلصت من 

قطعة مالبسها العليا وبقيت بسروال منامتها، 

 !ها فقطوحمالة صدر 

 ..سعادة تظهر في ضحكة مغناج

 ..طاقة تظهر في تعرق جسدها، قفزها الال واعي

هو في حضرة تعاطي ملخدرات، أدركها في اللحظة 

التي وجدها عليها، وفار الدم في عروقه، بل وأنه 

تلقى لكمة في قلبه من الصدمة التي تشبه ضربة 
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فوق رأسه أخبرته أنه يضع ابنته أمانة مع امرأة 

 ..تعاطى حبوب هلوسةت

سار نحوها متصلب بقسوة، زعق اسمها بعنف، 

 :واستدارت تصرخ بحماس

 ..دكتور عاصم -

ولم تعطه فرصة املقاومة إذ ألقت نفسها بين 

وجسدها الحار يالصق قماش قميصه، حرارة 

جسدها تسير في جسدها، ورائحة الخمر تشع من 

ل فمها، فابتعد عنها منتفضا، تهذي، تزبد، وتحاو 

االقتراب من جديد، ومحاولة لتقبيله، وتلك املرة 



 

680 
 

ردعها وقد أمسك ذراعها العاري، وهي تترنح بين 

 ..يديه، تهذي، تهلوس، تعترف

 ..أنا بحبك -

 ..وتضحك بهستيريا

 ..ال الدنيا وحشة -

 ..وتصمت

 :وتعود لتهمس بضياع

 ..مريد -
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ويتصلب من جديد عندما نادت باسم قريبها، 

يحمل صفة أخرى في حياتها،  الذي يبدو أنه

فاضطر أن يدس يده أسفل ركبتيها، وخلف 

ظهرها، ليرفعها بين يديه، يسير بها نحو أريكة 

مكتبه، يتحدث لصيدلية يطلب محلول طبي، 

 ..وإبر

 ..وما بعد ذلك معلوم

عاد حاضره، وكان يقف أمام باب غرفتها يطرق 

الباب، وقد طلب من املربية املؤقتة، أن تحضر 

 ..ح له، عّل رؤيتها تخفف عن آيتن بعض الش يءفر 
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آيتن التي ال تجيب، طرقة وثالثة، وكثير، وقرر 

استخدام البطاقة املمغنطة التي معه، وفرح تقفز 

بجانبه مرحة، وفي النهاية نال صدمته، وباألحرى 

 ..كارثة العام

حيث خبر املوسم هروب العروس وقت صعود 

 ..العريس الصطحابها

*** 

- papa فين آيتن.. 

 .شهيق، شهيق،شهيق
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زفير دفعة واحدة وعليه أن يتدارك بسرعة 

املصيبة التي حطت فوق رأسه بحق، لقد تركت 

العروس طرحتها، وخاتم زواجها وهجرت الحفل، 

 ..والعائد عليه فضيحة أقوى 

وبين الذنب والندم يوجد غضب، نار  تحرق 

صدره، فقد اقتحم احساسه بالغدر منها داخله، 

هو يدور في الغرفة وال يدري ما يفعل، هل  وها

هربت وحيدة، أم أن ذلك الضخم قريبها الذي 

همست اسمه وقت غيبوبة عقلها ساعدها، ما 

الذي كانت تفكر فيه عندما تركته وهي بالفعل 
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مكتوبة على اسمه، ربما ستؤذي نفسها، وتتسبب 

في خبر موسم أقوى فتصعد إلى أعلى درجة في 

لتصبح العروس املنتحرة، أفكار البناية وتقفز 

سوداء ترسم في عقله، وقلبه ينبض بعنف 

 ..الغضب، وعليه أن يتحرك

 ...آيتيييييي -

صرخت بها فرح بحماس، يقرب بين حاجبيه 

بذهول، يستدير بغتة، ليرى املشهد األغرب 

 ..األجمل على الطالق، عادت عروسه
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نستطيع القول أن أي ثنائي يخطط للحظة الرؤية 

األولى بعد أن تنهي تبرجها وتطل عليه باألبيض، 

 ..ويرتدي هو حلته الـ "سموكي" كالسيكية مثله

 ..واملتوقع

عناق دوار، صرخة، البكاء تأثرا أما في حالته 

 ..فحيرة

جميلة، تشبه ليلة راحة طويلة بعد شقاء ليال  

طويلة، تشبه الدمية الشهيرة التي أطلقت عليها 

فيها الثلوج فأطفت قيظ  اسمها، هي ليلة سقطت
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الغضب، هي ببساطة حسناء مشاكسة تستطيع 

 ..الفتك بأعصابه

 

وعنها فقد نظرت للحظة بلين نحوه وقتما 

استشعرت ما يعاني، ثم مالت تحتضن فرح بشوق 

حقيقي، وخلفها صديقتها والتي خمن أنها صديقتها 

املصورة التي تحدثت عنها أمها، توصيها أن تعود 

 first look ليها أن تلتقط لحظة اللتستقيم، وع

 :كما صدح صوتها بحماس
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 first هات الطرحة يا عريس، عشان أصور ال -

look بقى، بجد شكلكم رهيب، ما شاء هللا.. 

امتدت يده بالقماش األبيض الرقيق لغزل، دون 

أن ينظر لها، فقد كانت عينه معلقة بتلك املتهورة 

وكيف التي ستتصبب له بجلطة، أين ذهبت، 

عادت، ال يعرف املهم أنها هنا، ولوال شعوره 

 ..بالذنب نحوها لتسبب عراك ينتج عنه دماء

انتهت ميار من تثبيت الطرحة، وأخذت تفرد 

طبقات الثوب مع فرح، وطلبت منها أن تقترب 



 

688 
 

خطوات لألمام، وأن يقترب بدوره، بأمر لطيف 

 :الصيغة

 ..أمسك ايدها وبوسها يا عريس، هصور  -

خطوات رزينة، وسحب يدها، وتردد  اقترب

لحظات قبل أن يميل، وقبل أن تسحب يدها، 

قبض فوقها، فقد صعد طاقم التصوير لتخليد 

اللحظة األولى بينهما، واقترب مدعيا الهمس بحرارة 

 :لها وفي الحقيقة يتوعد

 !أنت  بتفكري ازاي بجد؟ -

 :وإجابتها كانت صارمة، بقسوة لم يختبرها قبال
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عت عشان فرح.. مش عشانك.. وبعدين أنا أنا رج -

كنت عند بابا، بس ميار لحقتني قبل ما أروح، 

 ..عشان عارفة تفكيرك الرجعي.. والظالم

وضغطت فوق كلمتها األخيرة، تخبر ضميره أن تلك 

البداية فقط، وإن علمت سيخلع باب الجحيم في 

 ..وجه حياته

... 

 



 

690 
 

تتمسك اللحظة الحاسمة في حياة كل فتاة، وقتما 

سلم لذراع فارسها 
ُ
بذراع والدها وهي عروس، وت

 ..الجديد

وفي حالة آيتن الوضع مزري، عينيها اتفقت الدموع 

على تشويه تماسكها، وهي تمسك بهاتفها تنظر 

 :لصورة أبيها تهمس

أكيد لو كنت موجود، مكنش الوضع هيبقى  -

 ..كده

واخترقت الجملة مسامع عاصم وأثرها أصاب 

املسكينة وحيدة، فقد حمايتها، ضميره، تلك 
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والسبب هو، لم يفكر للحظة أن تلك طفلة، وال 

تعرف في األصل شكل املخدرات، عليها اللعنة 

 ..، وعليه اللعنة بما صدقسيرا

 

جاءت أمها تجاورها تهمس لها أنها ستدخل القاعة 

مع جدها الذي سيقوم بمهمة تسليمها لعاصم، 

 :زين النبرةوإجابتها كانت صادمة، والعند ي

 ..أنا هدخل لوحدي -
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ومن اليوم هي وحدها، هي حرة نفسها، هي ظهر 

وسند حياتها، ال تحتاج حماية، أو وصاية، هي التي 

 ..اتفق الجميع على إرسال شعور النبذ لها

 ..ازاي يا بنتي، طب مع انكل -

والقصد كان زوجها، ووالد مريد، فتجيب آيتن 

 :بصرامة

 ..ل لوحديلوحدي يا ماما، هدخ -

 !!ما تقول حاجة يا عاصم -
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قالتها الوالدة تستجدي تدخله، وكانت إجابته 

 :غريبة

 ..طيب تعالي ندخل مع بعض -

 :وتصر

 ..لوحدي -

وكان لها ما أرادت، حيث أنه يفطن شعورها، كل ما 

استطاع فعله ليرض ي فتات من ضميره، أن يجعل 

 ..فرح تفرض وجودها بجانب آيتن حبيبة قلبها
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في القاعة كان يقف في املنتصف شامخا، ينتظر و

دخول أميرته على موسيقى هادئة صاخبة في 

الوقت نفسه تشببها، هي التي فتح لها الباب من 

خلف منصة جلوس العروسين، لتطل على الجميع 

وكأنها عروس جاءت ألرض الواقع، وهي من عالم 

الخيال، والغرض إبهار، طلة ملكية، وحضور 

شامخة تسير وحدها، تدرك أنها قوي، وكانت 

الليلة وكل ليلة يجب أن تكون قوية كما كانت، 

وتواجه قسوة العالم بكل ما أوتيت من طاقة وال 

 ..مباالة
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تبتسم بذقن مرفوعة، تسير وفي يدها صغيرتها التي 

تصبرها على تلك حالة، حتى وصلت نحوه، فابتسم 

من بين همومه، واقترب يطبع قبلة طويلة فوق 

ينها، وكانت صادقة، وكانت بداية لطلب جب

 ..الغفران

أمسك ذراعها ليحشره تحت ذراعه، وها هو يد بيد 

معها في مواجهة املجتمع، والصورة التذكارية تخلد 

 ..بداية حياة الطبيب البارد، وباربي سيتي هايتس

*** 

 ..وكل ش يء مباح في الحب، والحرب
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 ..وُعرس آيتن

داية علمه بخبر زواجها آيتن التي تؤرق قلبه منذ ب

املفاجئ، و عزائه أن ذلك األشقر محترم دمث 

الخلق، ويبدو أنه يكن لها مشاعر، حيث طالت 

قبلته فوق جبينها، تأثر الجميع، صاحت الفتيات 

 !بحماس، والحقيقة أنه يعتذر

نادم، ويقتله الذنب، بسبب الشك في تلك البريلة 

 !سيراالتي ورطت بسبب رهان 

ه الغير بيولوجية، واملكانة صديقة آيتي" أخت"

 "مفضلة، وتتزوج، عليه أن يفعل "الواجب
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 !مطربها املفضل

ودخول فخم له القاعة، بعد أن تقدم نحو مكان 

وجودها، وسحبها من بين صديقاتها نحو منتصف 

القاعة املقام فيها العرس، باألحرى عند منطقة 

الرقص، وهي تسير خلفه جاهلة، حتى صدح 

 ..ها املفضلصوت مطرب

قالوا عنك الجمال في عينيك  بات، قالوا أنك "

 "أحلى من كل البنات
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فنظرت في عين مريد، وقد تبدل الدمع في عينيها 

من بؤس، لبهجة، مريد هو تميمة سعادتها، هو 

 ..األخ الذي لم يمنح لها عبر أبويها

 امتدت يد املطرب تصافحها، وعينه تبحث عن

ا الطرف الثاني في معادلة  العرس، فهو يعلم جيد 

 ..أن حضرة النقيب أخيها

 :قام بندائه عبر مكبر الصوت، ويتحدث بأريحية

 ..ايه يا عريس سايب عروستك القمر وقاعد فين -
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و"العريس" يراقب املوقف من بدايته بعين ثاقبة، 

ونظرة تترقب، يتأمل تحول حزنها الدفين، لبهجة 

 ..حقيقية

وام فقط، وأستاذه ترك عمه الذي يكبره بسبع أع

الذي هو جدها، الذي يجهل عاصم كيفية إخباره 

 ..عن براءة آيتن

وبالطبع املوقف برمته غير مستساغ له، عرس، 

ومطرب، وعروسة تقفز بمرح، وإن كان جزء منه 

 ..مبتهج ألجل عودة الحياة لحيويتها
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صافح املطرب بكياسة، وامتدت يده تمسك بكفيها 

 ..بجانبها الدكتور  وقد ابتعد مريد ليقف هو

سقفة جامد ليهم، خد عروستك واتفضلوا في  -

 ..النص

وبالطبع لم يتمكن من االعتراض، وهي مسحوبة 

 ..خلفه، ليشير النجم لفرقته، وبدأ اللحن الهادئ

ويجب عليه املحافظة على املظهر العام بالطبع، 

حبكة سيريالية دون تفاصيل مبدعة، حيث بطل 

بالشارات، أما عن  مغفل وقع فريسة جهله

 ..الفريسة فا هي ليست سوى ساذجة حسناء
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عرس يعني الرقصة، والكعكة، الشوكة املشتركة، 

 ..وعليه أن يكون متقن حتى النهاية

 

وضع يده في يدها وهي تشنج جسدها، واألخرى 

حول خصرها، وسحبها على حين غرة يقربها منه، 

 :وقد همس لها دون سوء نية

 ..نسبك الحبكة -

صدح اللحن، وكانت هي تهرب من الغوص في 

 ..تفاصيل كونها بين يديه
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في جوه قلبي حاجة مستخبية، كل ملا باجي أقولها "

فجأة مش بقدر، ادام عينيك بقف وبنس ى ايه 

 "يتقال

وكان الظالم محير، بين الذنب، بين الرهبة، بين 

 ..الورطة

بين شعور أنها بين يديه، وقد أقسم أن ال يكرر 

الزواج بعد طيف، والعجب أنه ال يستنكر  تجربة

سوى تورطها بسببه، واألدهى ظلمه لها، هناك عدة 

 ..شفرات فتكت بقلبه، يتذكر
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كيف كانت تتوسل النجدة في عينه، ففضل أن 

يظهر لها ما جعلها ساخطة تهرب بعينيها منه، وقد 

كان ينظر لها وهما يؤديا الرقصة بمهارة 

 ..كالسيكية

 "ي حاجة، وأنت حاجة تانيةالناس في عين"

و "هاه" هازئة خرجت من بين شفتيها، وقتها تالقت 

عينيهما، بين الدفء منه، الرغبة في طلب غفران 

دون السؤال عن أسباب، وبين عينه التي باتت 

تشع بالحقد في حضرته، وإن كان القلب اللعين 

 ..ينبض بقربه
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 وهربت بعينيها، كما هرب هو، كما أن زر سترته قد

اشتبك مع طرحتها، فانتزعه بهدوء، وقد قرر أن 

يضع يده أسفل الطرحة تفادي لالشتباك، وكانت 

الصدمة من نصيب جحوظ عينه، وقد علم 

بفقدان ظهر الثوب، عندما أحس بيده تالمس 

بشرتها، وتشنجها، حتى أنه من فرط صدمته لم 

ينزع يده، تغاض ى عن تلقيبه بعريس غير صبور، 

ملدللة، بينما ينفث الغضب عبر يناغش جميلته ا

 :النفث هامسا في أذنيها

 !ضهر الفستان فين يا آيتن؟ -
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الغلظة باتت طباعه، والعند رديفها، حيث لم 

تجب، ورفعت يدها تعدل خصلة تحاول الهروب، 

وعليه أن يعترف أنها أجمل عروس رأتها عينه وإن 

كان القماش لم يحتوي ظهرها الناعم تحت سطوة 

 :يل هي وتهمسيده، فتم

 ..شيل إيديك يا دكتور عاصم -

 ..وانقلب اللحن

حيث ظن النجم أن العريس سيتخلى عن وقاره 

 ..ويقفز معها، إال أن الشقيق عبر زواج أمها وأبيه
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حيث سحبها من بين يدي الطبيب، ليقفزا 

راقصين، وانضمت لهما فرح التي كانت تعايش 

 ..سعادة ضخمة، ومعها غزل، وابنة خالتها

 "يا ستار"

 :ومال مريد يهتف بالقرب من أذنها

 ..مش قولتلك هجيلهولك في فرحك يا آيتي -

 :وتجيبه

-my dream catcher.. 
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وتمتد يده ليدها، ويديرها، فتطير معها خصالتها، 

 ..وثوبها، وتضحك بسعادة، وتتابع. القفز

 "قلبي ولع نار، ده أنا عيني منك"

 ..تقفز

 ..تضحك

 ..تدور 

عيد، حتى وإن كان الحدث مزيف،  والجميع س

الجد راقب من بعيد بدموع حسرة تمازج فرح، 

 ..فقد كان يحلم بيوم زواجها أكثر من أبنائه
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وعن الطرف اآلخر فقد طفح كيله، فقد ذهب 

نحوها، وسحبها من يدها بتملك، وقد قابل مريد 

 :الذي أهداه جملة صارمة ال تحمل مزاح

 ..لو زعلتها، هتالقيني -

نبرة ألخ، أما املستمع فقد تذكر كيف كانت وال

 ..تنادي اسم ذلك الضخم وقت غيبها عن الوعي

لم يجبه، فقط أرسل له نظرة نارية، وأشار ملنظمي 

 ..العرس أن تلك الفقرة األخيرة

وها هي تواجه حياتها الجديدة معه، تحت سطوة 

 ..تملك الغليظ، وخوفها من القادم
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*** 

 ..تزفاف انتهى، وليلة بدأ

خرجت من القاعة بعد أن ودعت والدتها، وخالتها، 

وفرح التي أتت جدتها ألمها تأخذها لكي تبقى معها 

عدة ليال حتى يمارس أبيها مهامه الزوجية الجديدة 

دون عزول، وتبقى فرح في حضنها فترة من الزمن، 

وكانت مباركة العرس منها لطيفة حد وقوف املياه 

 ..في حلق آيتن

فرح عشان تعيش أيامك يا عريس،  أنا هاخد -

 ..مبروك
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انتهت نوبة سعال آيتن وامتعاض عاصم، وتميل 

 :آيتن تحتضن فرح مدة طويلة، وهي تأكد لها

 ,after two days رورو مش هتأخر هاجي بكرة، أو -

 ..آخدك

 ..توتي أنا بحبك، هستناك   -

وعانقت أباها ورحلت بسعادة حيث أنها اشتاقت 

 ..عودة آيتن كعروس ألبيهاجدتها، مبتهجة ب

كما عانقتها غزل في النهاية، وهمست لها بضع 

كلمات عن كيفية تخطيها الليلة بأمان، فتقع 
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فريسة حيرة مرتعبة، حيث أن شكل الزواج معه، 

 "صوري، اعتيادي، وأقنعت نفسها أنه "كده وكده

.. 

 ..وفي الجناح

في البداية فتح الباب عبر البطاقة املمغنطة، 

ت هي متصلبة ترفض الدخول، وذلك ما وبقي

 :جعل السخرية تتمكن منه، ويرمي بجملة حانقة

 ..اتفضلي يا عروسة -
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ابتلعت ريقها بصعوبة، وهي تخطو للداخل 

بخطوات مثقلة، ويتبعها هو والنار تتناثر من 

 ..عينه

خلعت الطرحة بحركة ديناميكية، وقد تسبب 

صالت الدبوس الالمع بصداع، وكاملعتاد ألقت خ

شعرها لألسفل، وقامت برفعه، لتجده ينظر 

نحوها بغيظ، وهي تحاول أن تكون عاقلة، باردة، 

 ..ال مبالية

 !أنت  كنت  ناوية تهربي على فين بقى يا آيتن هانم؟ -

 ..زوجة بحق
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 ..زوجة بحب

 .زوجة باتفاق

 !!أو فضيحة

 ..هي تتحول من "حبيبتي" لـ "هانم" وقت الغضب

 ..منكم، مكنتش عايزة اتجوز  كنت هشتكي لبابا -

سالح الال مباالة في هاته اللحظة يجرها لبداية 

 ..عراك

أنت  يا آيتن مش مدركة إننا اتجوزنا من عشر  -

 ..أيام
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 ..ال مش مدركة حاجة على فكرة -

 ومرحبا بفكرة املجادلة، وعليه 
 
تعاند، وأهال

 ..الحسم

 مش مدركة الوضع الجديد، عاملة  -
 
ما أنت  فعال

لي فستان من غير ضهر، وواقفة بتتنطي مع 

قريبك، وال كأنك بقيتي زوجة وليكي وضع جديد 

 ..ومكانة

 ..عاصم، متعيش الدور، ده جواز كده وكده -
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النبرة تعني أنها قد تحولت من املربية املهذبة، إلى 

مشاكسة حياته الوحيدة.. فيجيب بعد أن 

 ..لاستجمع قواه يهدئ روعه، ويبقى في حيز العاق

 ..أوال اتعودي تكلميني بطريقة مهذبة أكثر -

وارتفع حاجبها بتعجب، وانثنت شفتها بتململ، 

 :ويتابع

 أنا مذكرتش قبل كده في أي حوار أنه جواز  -
 
ثانيا

 ..صوري

 ..حسنا
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علينا القول أن املسكينة يحق لها الخوف، واتساع 

 ..بوبؤ عينها، وانتظار باقي الحديث

عشان تستر على أخالقها أنت متجوز واحدة  -

الضايعة، وشخصية غير مسلولة، أكيد مش 

 ..هتورط نفسك معاها في حاجة جد

وكانت ككحول يسكب فوق جرح متقيح، وتضرب 

ضميره بسوط ذنبها، هو الذي اختار سهل الدرب 

فا سار في طريق له اتجاه واحد بال عودة، وإن جاء 

جوع اعتراف تلك الخربة األخالق أوقفه يحاول الر 

 ..عن ما فعل
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آيتن من غير مهاترات كتير، أنا بقولك عشان  -

نعيش في سالم، راعي الوضع الجديد، أنت  مش 

 متعودة مع الوقت هتدركي وتبدئي تاخدي ــ

قاطعته في الحديث الذي ربما سينتهي عن أنها 

زوجة تحل له، وأشياء من ذلك القبيل الهابط، 

تمتم بضع كملدوغة قررت االنسحاب سريعا وهي ت

 :كلمات

 .bon ouiعاصم، هنام، مش قادرة، مش قادرة،  -

وركضت نحو غرفة وجدتها في طريقة، أوصدت 

 ...الباب، وأجلت املحتوم يوما آخر
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"14" 

خالصة الحكاية أنها أحبت رغم حالة إنكار 

مشاعرها، وتزوجت ذلك الذي منحها إحساس 

 ..باحتياج قربه

 !والتفاصيل؛ كارثة

بائس بأن ال زواج صوري، ومن ثم  زواج، وتصريح

هروب منها، واستغالل كل فرصة لتخلق حالة 

غضب له بسببها، وتتشفى على إثر فقدانه لحالة 

البرود الذي عاصرتها بقوة وقت الحدث املشؤوم، 

أما عن عالء الدين الذي لم يعد خاصتها، فيجب 
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أن يكون العاقل، واملحتوي، والناضج، ويتحمل 

 ..عهعاصفة تحولها م

تذكرت اليوم الذي تلى الزفاف، حيث الصباح 

 ..الذي طال بسبب أول عراك زوجي

 

كانت قد قضت ليلتها بثوب الزفاف، فقد سقط 

سهوا عن ذهنها، فكرة جر حقيبتها من الصالة إلى 

الداخل، وبالطبع لن ترجع للصالة فتكون فريسة 

 .."كونها ليست زوجة "كده وكده
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اس حبات اللؤلؤ في فضلت قلة الراحة، وانغر 

لحمها على أن تواجهه من جديد، هو الذي قض ى 

ليلته فوق أريكة الصالة، وسيصبح ذلك مصيره 

 ..كل ليلة حتى يغادران الفندق

 

استيقاظ، وتستوعب، تقوم،، تنفض عنها 

حيثيات الرهاق والنكار، ومواجهة مرآة على بكرة 

صباح يوم لن تنل فيه أو قبله عناية قصوى 

 ..ةللبشر 
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شعرها فقد ترتيبه وحاز الفوض ى، الكحل حول 

عينيها يصنع منه عروس مختلة، وربما عروس قد 

ماتت وتلك روحها تحلق في املكان، تضيق عينيها 

 :الناعسة وتردد بنبرة ضحكات متقطعة شريرة

العروسة املحروقة والعريس  ,season 5 أنابيل -

 ..البائس

عبرها، وتخيل شكله وقت يراقب رعب املنظر 

وتبتسم بتشفي، ثم من جديد تتذكر جملته، أن ال 

ذكر لزواج صوري، فتخرج من الغرفة مثل هريرة 

خطفت سمكة من صندوق الصياد وهربت 
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مسرعة للغرفة من جديد، وقد ملحت وجوده نائم 

فوق أحد الكنبات دون راحة تامة، فتغمغم 

 :بصوت غير مسموع

 ..أحسن -

ونفض األفكار نالت االستحمام، والعناية، 

السلبية، وأخذت وقتا تستقطع الواقع، لتعيش في 

 ..خيال كونها أميرة تجهز لحفل صباحي

ثوب زيتوني قطني، وتفاصيل عطر صباح متخم 

بالفانيال، خصالتها الذهبية تستقر على ظهر 

العاري، مكاملة من مسلول تصوير العرس، 
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والغرض أن تختار صورها هي والدكتور العزيز، 

 :ب وحدها، وتردد بالشر الذي ال يشبههاوستذه

 ..صوره وحشة، وشبه الروبوت -

ثم خرجت تستعد للخروج بخطوات هرولة قبل أن 

 ..يستوقف خروجها صوته

.... 
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قانون الكيد مباح في حضرة الغيظ، وإن كانت 

أنثاك غاضبة تتدعي الال مباالة فـ أنت في حضرة 

 ..جحيم مستتر

 

وم قاس، بعد ليلة أرق كان قد استيقظ لتوه من ن

طويلة، فيجد الزوجة بالكراه من الخداع 

واملكيدة، تقف في منتصف الصالة، يحتضن 

جسدها امللفت لألنظار على حد وصفه، ثوب 

 ..زيتوني قطني
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بدون أكمام، بدون حشمة، واألهم من جميع ما 

 ..سبق، بدون ظهر

خطوة وثانية، وبات ما يفصله عنها ثالثة، وهي 

 ..شجاعة أمام طوفان ثورة متوقعةتتدعي ال

 !على فين -

 :قاله ببرود، جعلها تجيب بنبرة متحدية

 ..نازلة للفوتوجرافر اختار صوري -

وقد ضغطت فوق الكلمة األخيرة تخبره أنها ال تهتم 

 :سوى ملا يخصها، وإجابته كانت مبتكرة من جديد
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 ..أنا معترف أني قديم يا آيتن -

ولم ينجح، فتخم صوته وتنهد يحاول كبح الحدة،

 
 
 :بخشونة لم تألفها مستفهما

 ..هي الفساتين كلها بقت تنزل من غير ضهر -

االستدارك منها لم يكن سوى خطوة للخلف، 

وتعثر، فسقوط فوق مقعد خشبي مؤذ ملا ارتكزت 

عليه بعد السقوط، فتتأوه، وتتذكر وقتما كان 

الفارس الذي منع سقوطها أمام عين ذات الدالل 

، واليوم تركها تسقط، مثلما فعل أمام سيرااسخ امل
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املغرور عمه، وجدها الذي لم يكن سند األمان 

 ..لها

وتمتد يده، يظن أنها تتقبل منه مساعدة تحوي 

تالمس، فترفض يده، تنتفض واقفة، فتجد نفسها 

بقربه، خصالتها قد المست صفحة وجهه، وكان 

 ..هو املبتعد تلك املرة

ى، تفرغ طاقات الغضب في تواجه عينيه وتتحد

نظرة باردة من حرارة املشاعر، ملتهبة على إثر 

 ..كسر
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واألنثى وقتما تعشق، تتحول لكائن ال يرى بطوالت 

 .أو حوادث خارقة سوى من الحبيب الهمام

ووقتما؛ يمتنع الهمام عن تقديم املعجزات تتحول 

ملخذولة، وتضع حقيقة ال تقبل مقايضة نصب 

 ..لخذالنعينها، الحب هو ا

 ..، ليا من غير ضهرcollection ال أنا منزلين -

وتحول وجهه من مدعي للهدوء إلى كائن سينفجر 

 ..من أثر الغيظ

طب املجموعة الفظيعة بتاعتك دي مش  -

 ..هيتخرج بيها
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قرار، وأمر، تحكم، واستبداد، والذكر يتحدث، 

يصوغ قواعد اللعبة، وعليها التمرد، فترتفع نبرتها 

 :متزج بالحنقبرفض ي

 ..أنت مصدق نفسك أوي على فكرة -

والجملة إسقاط، الكلمات مدلول، حيث أن 

الغيور حامي الحمى ينتفض لينقذ فتاته في كافة 

األحوال وإن كانت مخطلة، مغفلة، وساذجة، 

وذلك سحب كافة صالحيته وقت االحتياج، ويريد 

 ..استردادها وفوقها الجسد والطاعة بورقة زواج
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فقرر أن يكون العاقل، أن يردعه الذنب  أما هو

نحوها، يدرك غضبها، ويرى أنه يستحق، فيجيب 

 :بهدوء حازم

لوال أني مراعي نفسيتك كويس بسبب اللي  -

 ..حصل، كان هيبقى ليا تصرف تاني

ولم تتحرك مالمحها، ولن يتزحزح عن موقف، 

 :ويصرح بإستبداد

 ..عايزة تخرجي، غيري اللي أنت  البساه -
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ركها تضرب األرض حقدا عليه، تلعن نفسها، وت

وتتمنى أن يعود الزمن للخلف حتى ال تختار أن 

 ..تعمل لديه

وكان في طريقه نحو املرحاض، وقتما صرح من 

 :جديد

 ..استني نازل معاك   -

عادت لحاضرها، وقد مر أسبوع، وها هي تحتل 

الجناح الذي خصص لهما بعد الزواج، أقامت فيه 

هو في غرفته السابقة، ولم يعترض، وحدها، وبقي 

وذلك ما يريحها، ويجعلها منذ يومين تحاول أن 
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تكون هادئة معه، بعد أن كانت تتجنبه، أو تثأر 

منه على عراك قصير على أشياء تافهة، والعذر أن 

 ..مجروحة، وهو لتلك اللحظة يقدر حالتها

واليوم ستعود فرح هكذا قال لها، ستتكفل الجدة 

أما هو فقد اختفى منذ الصباح، بإيصالها، 

وتوقعت وجوده في املستشفى، حتى باغتها صوته، 

بعد عدة طرقات على باب غرفتها، يخبرها بصوت 

 :أجش

آيتن الدكتور فخر، وعابد تحت، وأحنا  -

 .منتظرينك
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* 

ا، صاخبة بال صوت  ..حكاية الضمير دائم 

هو الذي يتلوا فوق نار كونها في نظر الجميع 

في رواية عمه الذي يبغض النساء متهورة، و

 ..ساقطة، وربما هي التي ورطته

كزوج وصاحب ضمير صحو، يجب عليه أن يبرأ 

صحيفتها، وأن يمنع اللسان عن التحدث، حتى 

الخياالت، وذلك ما فعله عندما اجتمع بـ العم 

األربعيني، وجدها الذي تنفس بحرية، عندما ألقى 

 :عاصم جملته
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ملكيدة حقيرة، بدون السؤال  أنا وآيتن اتعرضنا -

 ..عن تفاصيل

وانثنى فم عمه بابتسامة ساخرة، وقد فسر األمر 

أنه إما حماقة من درب الحب، أو تقدير 

مجهوداتها في امتاعه، وفي الحالتين هو ال يأبه، ألنه 

كان يريد لعاصم أن يتزوج وتلك املرة، وعبر حنكة 

 ..خبير، عاصم يريد تلك الزيجة وإن أنكر

الحقيقة أنا كنت مفكر أن آيتن غلطت بسبب  -

طيش لحظي، بس اللي عمل كده اعترف أن ورطنا، 

 ..وأعفوني من البوح بأي تفاصيل تانية
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فيبتسم الجد، وقد ظهرت دموع ذنبه بسبب أذية 

جميلته الصغيرة بتلك الطريقة، يعاود عاصم 

 :الحديث

أنا حتى مقولتلهاش حاجة، مستنيها تروق بس،  -

ا بطريقتي، بس الزم الجو بينكم وبينها وهفهمه

 ..يكون سوي، عشان نفسيتها

أومئ الجد بتفهم، أما العم فال يزال على ابتسامتها 

الساخرة، واقتربت آيتن من حيزهم، فبقي الجميع 

ا، وعند وصولها انتفض الجد يطلب قرب،  ساكن 
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عناق، اعتذار، وهي بين التعجب واالستنكار 

 ..حائرة

تقدم يقف جوارها، وإشارة عينه أما عنه فقد 

كانت موجهة لعابد، الذي كان صاحب نصيب 

 :األسد من الوقاحة معها، يتحدث بود مصطنع

إحنا يا آيتن، حابين الوضع بيننا يكون في إطار  -

 ..أسري سوي 

 :يسحب قدر كبيرا من الهواء، ويتابع بسأم

 ..يعني من اآلخر، اللي فات مات -
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لطيفة كما توقع ثالثتهم، وقد والجابة منها لم تكن 

سلكت طريق أفضل سالح ملواجهة الوقحاء 

 !أمثاله، الوقاحة أيضا

 ..خايف على نفسيتي -

 :لم يجب، فتباغت

متقلقش يا دكتور عابد، أنا مش حامل عشان  -

 ..تصلح الوضع معايا

جحظت عين على إثر نبرتها القاسية، ومالمحها 

وقت  التي اتشحت الغضب، وتشنج أطرافها،
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اقترب جدها، وقد عاد الحنان ملالمحه دون سابق 

 :إنذار

 ..إحنا يا آيتن كنا زعالنين عشانك، مش منك -

وتلك املرة قاومت دموع الضعف الحقير، وقد 

 :نسيت بشأن حنانه، واحتياج وجوده، يتابع الجد

 ..وعاصم اتكلم معانا، اننا الزم نكون طبيعين -

 :واقترب خطوة ومال يلثم جبينها

 ..حقك علينا يا بنتي -
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وعادت خطوة محسوبة للخلف، وقد ضاقت 

عينها، تستنتج ما حدث، الدكتور يهتم بالصورة 

العامة، وال يهمه جرح آيتن، وقلب آيتن، وكافة ما 

 .يخص آيتن

 ..مش بمزاجه يا جدو -

النبرة كانت حادة، والصوت مهتز بفعل الضيق، 

األمر وهو اليزال يفضل الصمت، حتى ال يسوء 

 :أكثر، وتتابع وقد ارتفعت نبرتها

 ..أنا مش تحت أمركم -
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وحولت نظرها تواجه عينه، وتتابع بذات القوة 

 ..الهزال

 ..مش تحت أمر ظنك يا دكتور عاصم -

وعادت تنظر باتجاه عابد وجدها، وتصرح بالبيان 

 :األخير

اطمنوا أنتم ليكم مني كل احترام ادام الناس،  -

 ..دي تربيتيومن وراهم، عشان 

صمتت تبتلع دمعة حسرة، وتتابع قبل أن تختفي 

 :عنهم



 

741 
 

أما ما يخص عالقتي بعاصم، فا ده ش يء يخصنا،  -

 ..واحنا هنقرر هتبقى ازاي

* 

نحن في طور الصدمة مخدرون، نحن في درب 

 ..الغدر بال حماية من تلقي طعنة النهاية

 

 ..قالوا أن حواء الخديعة، وآدم هو الشرف

 ..حواء الضحية، وآدم هو الجالدونسوا أن 
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أن تعشق الناث فتلك متاهة ال هدى لنهايتها، وال 

نجاة لقلبها، وعليها أن تتحمل قرار التنازل عن 

األولوية للعقل، وتعيش حياتها تترنح بين أمان 

وخوف فقدان، بين بطوالته، وآالف مواقف 

 ..موجعة

 

لقد اتهمت في شرفها، والسبب هو، والحاكم هو، 

 !املغرور هو
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كانت تقف في الحديقة، تتعهد عدم البكاء، تقنع 

عقلها أن ما حدث ليس أكثر من سوء تقدير 

 .مشاعر، وأشخاص

 ..صوت واقتراب، بهجة وعودة

وها هي فرح أمامها تصرخ باسمها، وهي تضحك، 

ألول مرة منذ أسبوع تضحك بصدق، تميل 

مستقبلة جسد فرح بين أحضانها، تضم، 

س باشتياق، ومن خلف فرح، تستنشق، تهم

ظهرت أنثى لم تستطع آيتن تخمين هويتها، هيفاء، 

حنطية البشرة تناقد خضرة العين، وذلك سبب 
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الجاذبية املطلقة لها، شموخها حدد وجهتها، نحو 

املصابة بخداع في سلسلة نساء عاصم السيوفي، 

 ..مدعي املثالية

 !وقتها

البوح  كان عاصم يحاول أن يقنع عابد إعفاءه عن

بالتفاصيل، وقتما جحظت عينه، يراقب من 

 "خلف الزجاج، كون آيتن تقف بمواجهة "سارة

مباغتة، وضرب كل صلح عرض الحائط، ووصوله 

 :يزامن الجملة التي أعلنت فيه عن هويتها

 ..سارة، خالة فرح -
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تصمت وتتسع ابتسامة انتظار صدمة العروسة 

 :الجديدة

 ..وطليقته -

 :ف آيتن يهتفوصوته من خلف كت

 ..سارة -

ضيقت عينيها، ومال الثغر املغوي بابتسامة 

 :خبيثة، ونبرتها تودد زائف

 ..ليك وحشة يا عريس -
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واملوقف ال يصيب حاسد بغبطة، بين مكيدة 

 ..، وخبث سارة، ستقع زوجته ضحية أخطاءهسيرا

 update طبعا، أنت  متعرفيش عني حاجة، آخر -

 ..لص ملراته اللي ماتتوصلك، الدكتور األرمل املخ

ا  ..غاصت بعيد 

حيث لحن، فيروز تشدو، وهي تردد خلفها، تحضر 

مشروب صباحي، تغني وتنظر نحو ابتسامته، 

وعينه تصوغ لها الشغف، وكان ذلك حلمها الليلة 

 ..السابقة

 ..حيث
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 ..أنا لحبيبي، وحبيبي إيلي

فتعود للواقع، وقت الظهيرة، بين معشوقها، 

الوجع، الفضيحة والخديعة، وكل طليقة، وقبلها 

مسمى منسوب للسوء، وتلك املرة قوتها التي تمنع 

تحالف الحزن والدموع، كانت غائبة، والرؤية 

 ..غائبة من خلف ستار الدموع

 ..وطبعا جابك املرة دي مربية جاهزة، عشان بنته -

وال تدري أتنفجر ضاحكة، أو تنهار باكية، أو الحل 

ا في الطرقات، حتى تنهار، األمثل أن تركض من هن
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ويغش ى عليها، أم تبقى ضحية مهزلة، فتنصب 

 !سلبية تخش ى الطالق السريع والفوبيا فضيحة

عشان  ,still virgin ومش محتاجة أقولك أنك -

الدكتور بيتجوز بس لرعاية األطفال، بس هو 

 ..قديس مخلص لـ طيف

 :والرد كان على نهاية طرف لسانه، وآليتن األسبقية

وهللا أنا مش شايفة أنها حاجة تزعل أنه يكون  -

 ..مخلص ألختك

وضغطت فوق حروف الكلمة األخيرة، وكان عاصم 

 :مبحلق بصدمة تداركها بسرعة، ويتابع عن آيتن
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 ...كفاية لحد كده يا سارة -

 ..وكانت نبرته تعاني النكار

وتلك اللحظة هي نهاية الصبر، وإباحة االنفجار، 

 !يخش ى فضيحة وصوت آيتن لم يعد

وهللا حضرتك كون أنك وافقتي على وضع زي ده،  -

فا دي مشكلتك، ومعتقدش أن في خالة هتقول 

 ..على بنت أختها ورعايتها كده

تنفست بحرقة، وهم هو االستكمال، فأوقفته 

حركة يد آيتن التي تضرب بيد مغللة بالحديد، 

 !تؤلم، تتألم، تنتقم
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متخصش حد فرح دي بنتي، وتفاصيل جوازنا  -

 ..غيرنا

وامتدت يدها نحو كف الصغيرة التي يبدو عليها 

عدم الفهم، فقط ضجرت الصوت العالي، 

فتمسكت بثوب آيتن، واختفت معها نحو الداخل، 

ومن خلف الجميع جاء الصوت الساخر، بأمر ال 

 :يحمل مقايضة

روح ورا مراتك يا عاصم، وعمو هيشوف سارة  -

 ..عايز ايه
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يوفي قادرة على هتك عرض خبث ونظرة عابد الس

 ..أي أنثى، وإن كانت خليلة شيطان

*** 

الشيطان كائن الوسوسة، وقد تتلمذت النسوة 

 ..على كف مهارته

تلك هي املقولة األشهر لعابد السيوفي، بعد تجربة 

 ..زواج سيلة

 ..ما قلبها عشق

 ..وما بعدها عقدة
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كان عاصم مرهق بما يكفي، فابتعد عن املهاترات، 

ترك لعمه العنان والغرض تأديب تلك التي ال تريد و 

 !سوى اهتمام منه، وإن كان شر

وبقيت في حضرة شيطان آخر، أو شخص  ال مؤمن 

بوجود فضيلة، يبغض فقط إدعاء النساء أنهن 

 ..كائن الضعف

 ..ضحايا املجتمع

 ..خطوة

 ..اثنين
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 ..ثالثة

وبات يقابلها، وعيني الذكر تمشط هيلتها املثيرة، 

رتكز التأمل على مفاتنها السخية، وبنبرة أشبه وت

 :بفحيح ثعبان يسأل

 ..يعني عاصم مولعش عود الكبريت -

 ..فج، وقح، ويعني كل أفعاله

وشهقت، حتى وإن كان الخبث تميمة الطباع 

 :خاصتها، هي تعرضت لتحرش لفظي، ويتابع
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لوال أن البكري بتاع أخويا عنده فرح، كنت  -

 ..قولت مبيعرفش

نه، والنبرة، وما املغزى، والخبرة تهديها إطراء، وعي

 .. هي أنثى ال تقاوم حد الشتهاء

 ..هل يفرق الحسن بين عاهرة، وقديسة

 ..بين طاهرة، ومغناج

 ..ال

لوال أن لديه نسوة في عائلته، وتحت سطوة اسم 

 ..السيوفي، أللصق نعت العهر بحواء إلى أبد الدهر
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التي لو يمتلكها،  وانتهت املغناج خاصة ابن أخيه

 :وبدأت تبتسم بانتصار فتجيب بالظفر

 ..وشهد شاهد من أهلها، أنه مبيفهمش يا عمو -

ومال فمه بابتسامة قاسية، وقد توحشت عينه، 

رّدع
ُ
 ..اقترب ولم تبتعد، كشر عن أنيابه، فلم ت

والجملة قد تشبه طلقة، وذخيرة عابد السيوفي 

 ..على الدوام عامرة

غلي وجع ابن أخويا على مراته، بقى أنت  تست -

 ..وتتجوزيه وهو ضايع
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 :ويميل أكثر، يتوحش بنبرة فوالذية

 ..وجاية تعيش ي دور ضحية، ال ده أنت  بجحة -

وارتفع صوته في الكلمة األخيرة، وابتعد عنها، هي 

التي كانت بارزة، ليهديها الكلمة، وتمنحه 

 !االنسحاب

جيب رجل كل واحدة فيكم مفكرة أنها بجسمها ت -

 ..أي راجل، هي نظرية، بس مش عاصم

 :استدار يدخل نحو املنزل، وهتف باستخفاف

 .العبي بعيد يا شاطرة -
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"51 " 

الصدق منجاة، والحقيقة مؤملة، بينما الواقع ال 

 ..يحبذ صدق، وال ينتصر لحقيقة

الواقع يتبنى الصدمة، يتبنى الوجع، واألساس 

 ..خديعة

 

ستغنت عن كونها تعتزل الجميع عدا فرح، ا

شخص اجتماعي، تمش ي بين طرقات املجمع 

السكني تلقي التحيات، وتوزع طاقة إيجابية، أما 

اآلن فهي تخرج لـ التريض صامتة، وتعود صامتة، 
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تأكل الفتات، بهجتها الوحيدة فرح، الشخص 

 ..الوحيد الذي تتفاعل معه

 

وهو فال تنظر لوجهه في األصل، تتجنب أن تختلط 

في الصباح وقتما تصنع مشروبها املفضل، به، حتى 

حين عودته من املستشفى، تترك الحيز بأكمله، 

 ..وتخرج للحديقة، وهو بدوره يلتزم الصمت

 

وال يدري أهذا تأثير ما حدث قبل الزواج، أو هي 

كلمات سارة التي تصدت لها بضراوة، حين أعلنت 
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أن فرح ابنتها، أما فيما يخص حياتها معه فا هو 

 ..ربي، ومنحته نظرة تعنيسر ح

 "كفاية كده"

 ..واحترم عزلتها

أما هي فقد سقطت في وادي غير ذي رحمة، 

تتسابق صفعات الصدمة لتكسر ما تبقى من 

 ..فتات آيتن

 ..والليلة كانت سيلة
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بين رحيل أمها من جديد لتستكمل حياتها، وداع 

بارد منها، ثم من جديد تعود وحيدة، حتى وإن كان 

األم لفظي فقط، كانت تشعر  مسمى وجود

 ..بالغربة

عدة أيام تصارع كي تنام، تبكي لتنام، تشرب كل 

األعشاب املهدئة لتنال سكينة غفوة سريعة، وال 

فائدة، تنام بجناحها، أو بجانب فرح، وال يزال 

 ..النعاس خصيمها

ا، وقتما قررت  كانت الساعة قد تعد الرابعة فجر 

دى األفالم األجنبية علها أن تنزل إلى البهو، تتابع إح
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تغفو أمامها، هبطت الدرجات بعد أن تأكدت أنه 

لم يعد للمنزل بعد، منامتها القطنية كانت تعبر عن 

أرقها، حيث فوق القميص الذي تجرد من األكمام 

ّرسم فتاة حول عينيها هاالت 
ُ
عدا حمالة رفيعة، ت

سوداء, وفي يدها كوب قهوة، سقط نصفه على 

نت ترسم فوق السروال القصير األرض التي ك

الذي ارتفع فوق فخذها عدة سنتيمترات، وفوق 

املنامة سترة قطنية خفيفة تشبه املئزر، يسترها في 

حالة عودته.. رمادية بلون أيامها، أما خصالتها 
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فقد عصقت فوق رأسها بربطة وردية، والحالة 

 ..فوض ى لذيذة

Men in black.. 

ة للسلسلة من كان رفيق سهرتها، فـ هي عاشق

البداية، حتى أنها كانت متابعة جيدة للرسوم 

املتحركة التي جسدت شخصيات الفيلم في أواخر 

 ..التسعينات

وتمنت أن يرفع أحدهم القلم الذي يفقد الناس 

الذاكرة كما يفعل أفراد املنظمة، حتى تنس ى آخر 

 ..خمسة وأربعين يوما في حياتها
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ألميرة املرجو عشر دقائق من التخيالت، وكانت ا

منها نسيان تغط في الغفوة التي تسبق عودة عالء 

 ..الدين األشقر

عاصم الذي كان يعاني إجهاد يوم بدايته، توقف 

قلب طفل وعودته في جراحة لقلبه، وآخره 

اضطراره أن يمسك بـ الشريان األورطي ملريض حتى 

 ..يصل به لغرفة العمليات

وبداية أزرار  دخل إلى البيت وهو يحرر ربطة عنقه،

قميصه، وهو يسير في الظالم متجها نحو الدرج، 

حتى يعانق فراشه وينام، استوقفه صوت التلفاز، 
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فيعود للخلف عدة خطوات فيجد الزوجة 

املعتصمة بعيد عنه، تنام أمام التلفاز، وقد تدلى 

فكها، وبدأ لعابها يسيل من فرط احتياج النوم، 

ضاحكا، وبين  وعينه جاحظة، حائر بين االنفجار

 ..ضميره الذي يجلد ذاته بال هوادة

باربي السيتي هايتس، تنام فوق األريكة في وضعية 

أميرة من إحدى الحكاية الرسوم املتحركة التي 

ا  ..تشاهدها فرح مؤخر 

اقترب عدة خطوات مترددة، والحيرة تضرب 

تفكيره، أيوقظها، وهو على دراية تامة بأرقها الليالي 
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يحملها وينعش خياالتها البائسة املاضية، أو 

ناحيته، حيث أن كلمة "ليس زواج صوري" 

 ..وضعته حيز الذئب البشري 

 ..وبين التفكير السوي، والتفكير الحنون 

 ..انتصر الحنو

فاقترب بحذر، وقد خلع عنه سترته، أقنع 

أخالقيات طباعه أن ما يفعله، يحل له، حيث هي 

 ..الزوجة، مهما كانت النية والظروف

دس يده أسفل ركبتها، واألخرى خلف ظهرها، 

ورفعها قرب صدره، والعملية كانت عالية 
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الوطيس، سار بها بحذر وكأنها فرح، وصعد الدرج 

، وهو يحرس أن ال ترتد رأسها للخلف 
 
متمهال

 .فتستيقظ

لطاملا كان يراها الكائن املنسوب للهشاشة 

الناعمة، ربما كان رجعيا فيما يخص تحفظات 

ه التي رأت أن عملها كمربية، يعرضها عقليت

للمخاطر، وقد كان محق، حيث كانت فريسة 

، وشكه، وها هي تتبدل أمام سيرامرض نفس 

 ..عينه، والسبب مكيدة حقيرة
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وعند باب الغرفة، فتحت عينها بغتة في الظالم، 

والشيطان يخرب عقلها عن كيفية استغالل 

غفوتها، في خدمة شهوته املعطلة منذ بضع 

سنون، وعليها إما الرضوخ باسم ضعف الزوجة، 

 ..أو املقاومة باسم الغضبى

 "هيعمل فيك  ايه يا آيتن، وأنا اللي فاكراه محترم"

وكانت تقاوم ارتعاش غريزي، بسبب قربه، 

وخوفها، وحيرة بين صراخ وانتفاض، أو انتظار 

 ..للنهاية
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سار بها نحو الفراش، توقف جزء من الثانية قبل 

ا في الفراش بهدوء، وهي متصلبة بالكلية، أن يضعه

تكاد تبكي فرط ذعرها، امتدت يده بتردد تبعد 

قدمها عن الغطاء، ورسم له عقلها أن نيته تشبه 

الذئب الجائع، حتى قام بمد الشرشف فوق 

جسدها بهدوء، وأطفء ضوء أعلى الفراش، 

واستدار عنها، ليخرج بهدوء، كما يفعل مع فرح 

ها، فيعود قلبها اللعين ينبض، بل كل ليلة في غياب

 ..يهدر، ربما هو ظالم

 ..ربما قاس ي
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 ..أو هو بارد

لكن؛ هي ال تستطيع إنكار عشق الهدوء والسكينة 

التي اختص بها، حيث أن األسطورة تفند، أن 

 ..!الوغد شهم

* ** 

 ..غياب السكينة تعني، أرق 

وقد تجاوزت هي تلك املرحلة، فقد بدأت تفقد 

ية، حتى ظنت أن أشباح عالم الخيال التركيز كل

 ..تظهر من جديد
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يدها تظهر رعشة خفيفة، وذلك ما أدركته وقتما 

عد لفرح وجبة الفطار، حتى أن الطاهية 
ُ
كانت ت

والسيدة شروت رئيسة العاملين في املنزل قد 

أرهقتهم عملية ترجيها بترك تحضير الفطور، 

 :وطأعلنت هي مستبدة بنظرة حادة

 

 

 ..لي هعمل لفرح كل حاجةأنا ال -

أن ترى البهجة في طفلة صغيرة هي األمان، ذلك هو 

 املالذ األخير، هي التي ال تزال غائبة عن ادراك  
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ما حدث معها، فقد جرت من املساحة خاصتها 

نحو أرض املعارك النفسية، وعليها أن تبقى قوية 

 ...للنهاية

لقد ألصق بالنسوة لفظ الهشاشة، وهي كانت 

بة الضارية لـ هاك نعت، حتى قاربت عدة املحار 

ا كان يمض ي، يذهب األلم،  مرات على األنهيار، دائم 

فـ يضعها في مرتبة أعلى من القوة بعد أن يرحل، 

وربما تلك الفاجعة هي بداية االنهيار، ونهاية 

 !التماسك، أو ببساطة عليها أن تنام
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وضعت البيض في الصحن الواسع، بجانب شرائح 

لخيار، وخبز محمص، وتركت فرح بين الجزر وا

 ..يدي شروت أمانة حتى تنهي مهمتها

خرجت من املطبخ بخطوات مهرولة، وقد تخلت 

عن مجموعة الفساتين عديمة الظهر، وارتدت 

"جامب سوت" قطنية بأكمام فضفاضة، وسروال 

قصير، زيتونية تقارب لون عينها في الصباح 

لذيذة الباكر، ورفعت شعرها بفوض ى معتادة، 

 !بالنسبة له
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فقد ألقى نظرة عليها، قبل أن يتوجه ملكتبه، ويبدو 

 !أن اليوم عطلة

بدون مقدمات، أو حتى طرق باب عزلته، وقفت 

أمامه، وقد الحظ ظلها، وبقي صامتا، ينتظر 

معرفة األمر الجلل الذي سيجعلها تتحدث له بعد 

قطيعة فرضتها منذ الزواج، ثم عززتها منذ اثنى 

 ..عشر يوم

 ..مش أنت دكتور  -

النبرة متوترة، حد هالة الحسن املحيطة بها كل 

صباح، وأن بهتت بفعل اصفرار لون بشرتها، 
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والهاالت السوداء التي أحاطت عينيها، وحد 

 !!صدمته من السؤال

رفع رأسه لينظر لها من خلف عيونات طبية، 

يستخدمها وقت الطالع على مراجع طبية، وكانت 

 :ازج الحيرة، والجابة مراوغةنظرته هدوء يم

 ..زي ما أنت  شايفة -

تنهدت بعمق، والغاية تهدئة حدة غيظها، وكبح 

 ..رغبة قتل أحدهم

 ..طيب لو سمحت -



 

775 
 

وصمتت، وبقي ينظر يحث ترددها على الذهاب، 

 :فتخبره مرداها

 ..safe اكتب لي منوم -

... 

اللحظة دون تفكير مسبق، قد تصنع تهور، 

، طلب منوم آمن من الصيدلية، التصرف اللحظي

ولكن مع وجود تجربة مماثلة لتجربتها، مع حبوب 

 ..، عليه أن يرتجع، فلن يخاطرسيرا
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 :والرد الديناميكي، كاد أن يفتك ببقايا تماسكها

 ..Therapist أنا جراح، مش -

وكادت أن تضرب األرض من فرط غلها، فينابع 

 :وقد أظهر جزءا يهتم

نفس ي، يشوف األرق ده سببه  ممكن نروح لطبيب -

 ..ايه، ويكتب لك هو

فتجيبه من بين أسنانها التي كادت تحطم من فرط 

 :الضغط عليها

 ..أنا مش مجنونة، ميرس ي أوي  -
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وقد قررت الرحيل عبر استدارة، وقد جرت الخيبة 

والغل، ودعوات أن تسقط السماء فوق رأسها 

 ..حتى تنام بال صحو

 ..استني يا آيتن -

بال استدارة، وسار نحوها بال جلبة، هو  توقفت

الهادئ في كل خطوة، رغم توتر حالته، والسبب 

عائد عليها، هي التي باتت أرقه هو اآلخر، وال بد من 

 !حسم

أباح لنفسه أن تمتد كفه باتجاه رسغها، 

فتنتفض، ويديرها نحوه، من ثم يترك هو يديها 
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بلين، فقط يواجهه بعينه، عله يستطيع احتواء 

 ..خوفها

 !أنت  خايفة ليه؟ -

وكادت تبكي والعلة شفا انهيار، كادت تنهار 

والسبب رعب، هي مرتعبة والداء فيه، لكن عليها 

املكابرة بعناد، حتى وإن كان صاحب النبرة 

 :العميقة الفريدة من نوعها لحظة لين طباعه

مش خايفة من حاجة على فكرة، أنا بس عشان  -

 ..مش متعودة على الوضع
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ضيق عينه ببعض استنكار والسبب عائد لكرهه 

فكرة املكابرة وقتما يتعلق األمر بسالمة الصحة، 

ّبر هة ك   :فتتحول نبرته ملواج 

 ..ال أنت  مرعوبة، مش خايفة بس -

ابتلع ريقه، بعد برهة صمت منها، وتابع وقد ظهر 

 :جزء هين من االحباط في نبرته

 ..بالتحديد خايفة مني أنا -

ق، تبدي اعتراف قاس ي، ال يفتعل ونبرة صد

 ..غضب
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 ..ال هي الدنيا كلها بقت تخوف -

صمتت ترطب شفتيها، واستطردت، لتكمل طريق 

 :تعذيبه دون سبق سوء نية

 ..بس منكرش إن أنت زيادة -

لقد اعتاد الرزانة، إخفاء انفعاالته، وإن كانت 

عينيه شفافية كل شعور يجول داخله، وتذكر 

 ..سكلمات عابد باألم

مراتك عملة نادرة، حافظ عليها، أنت مش قديس "

 "يا عاصم
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عابد الذي يفند أن آيتن من تدابير قدر خّير، 

 ..وعليه أن يبذل الجهد لتعود كنفه بحب

أنا شايف أنه حقك متبقيش مستقرة، ألنك مش  -

 ..متعودة على الوضع الجديد

الخصلة الهاربة من عقال ربطة شعرها، تداعب 

ب غيظ مضاعف، تعيدها عشر جبينها، تسب

كرات أدراجها، ثم تهرب متمردة، وهي على حافة 

 ..إنهاء وجودها

بس أنا مش مش متعود منك على الهزيمة دي،  -

ا  ..بالعكس، أنت  بالنسبة لي شخص قوي جد 
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ومالت رأسها لليمين في محاولة استيعاب أنه يقوم 

بـ مدح، لشخصية فاقدة األهلية كما أعلن من 

 ..قبل

 ..مش أنا شخصية غير مسلولة باين -

فرك جبينه بانفعال، وعليه االعتراف أنه قد أفرط 

 :في القسوة معها، وتتابع بنبرة عتاب غاضبة

وإني مينفعش أكون مربية لبنتك، امتى بقى بقيت  -

شخصية قوية، وشخصية جديرة أنها تكون حرم 

 ..الدكتور عاصم املصون 

 "ومش صوري"



 

783 
 

ين، وقد ضيقت عينها، وضعت الجملة بين قوس

لتثبت تشابه العناد، ولون العيد، وتفاصيل 

الغضب، وعليه أن يعترف أن القدر يسوق لك من 

 ..يشبهك في طباع وأن اختلف الظاهر

أنت  أفكارك سابحة في آخر سلم الجواز الغير  -

 ..صوري، وعايشة رعب مالوش الزمة على فكرة

بندورة دون سابق إنذار تحولت وجنتيها، لثمرتي 

 !شهية، والسبب خجل، والسبب غضب



 

784 
 

أنا مش صغير يا آيتن، وال أرعن عشان مبقاش  -

فاهم، أن في حاجات كتير بينا الزم تتفهم، وتتعاش 

 ..عشان نعرف نوصل أننا طبيعين

واقترب خطوة، تبيح له أن يقتحم حيز خطر، 

وامتدت يده بخفة، تزيل عقال خصالتها، وتعود 

ويهمس بهدوء طباعه الذي ال  كفه، تعطيها الرباط،

 :تعرف منذ متى كان محبب لها

 ..نامي يا آيتن، وأنا اجازة النهادرة -

 ..وتتحرك الرأس نفي، وألجل فرح، ويدرك

 ..وهقعد مع فرح، متقلقيش، بس نامي -



 

785 
 

*** 

 ..الروتين، بين محايدة وألفة

بين تآلف، وانهزام عناد، لتعلن مشاعرها 

 ..ادالسيطرة، املجمل هي تعت

 

عادت لنصف طبيعتها، بين االهتمام بفرح، 

 ..واهتمام دون إرادة به، تتمحور في عدة جمالت

 "عاصم هتفطر"

 "أنا هعمل قهوة، اعملك"



 

786 
 

واالجتماع على مائدة طعام غداء، قد تبتكر فيه 

آيتن خليط جديد لـوصفة مكعبات دجاج، ووصفة 

بتوابل من موقع أجنبي عبر االنترنت، واألرز 

ض بجهاز كان ضمن ما أحضرته أمها تحت األبي

 ..بند تجهيز العروس

وتارة تعجبه، وأخرى يكتفي بابتسامة مهذبة، 

واملعنى أنها لم تنل استحسانه، أما فرح فعلى 

الدوام متفقة مع "آيتي"، األم الروحية خاصتها، 

والبابا تحول لشخص زائر، ووزير الخارجية 



 

787 
 

م، وقتما تنهار واالستلذان، وأحيانا حكايا قبل النو 

 ..آيتن من الجهاد، فيتحول لـمتعاون 

أما فيما يخص التعامل املباشر، فقد يتمحور في 

بضع ثوان بحوار روتيني، حتى فقط يذيب الجليد 

 ..الذي وضع بينهما والسبب قسوة

والقسوة لم تكن من أجل فرح، وفرح فقط، فقد 

 ..كانت صدمته بشخص آيتن وبرائتها صاعقة

ة الشقية بتفاصيل سكينة جعلته، تلك الهرير 

يدرك أن للحياة استمرارية، وأن لفرح عليه حق، 

 ..ولنفسه عليه حق



 

788 
 

كان صبيحة يوم اعتيادي، وقد استعادت البهجة 

من جديد، بثوب صيفي قصير وردي يميل للون 

الخشب، مشجر بوردات مزيج بين اللون األزرق 

واألبيض تتهدل أكمامه القصيرة على كتفيها، 

موجات خصالتها تتمايل تسقط فوق جيدها، وت

 ..آية جمال، أيقونة فتنة بريلة

هي بهجة الصباح قد عادت بعد رحيل كان دون 

رجعة، والقرار لم يكن عنتري بما يكفي فعادت لها 

 ..طباعها األصلية، أعلنتها موطن أصلي
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أباح لنفسه املراقبة، والتخيل، وابتسامة رجل 

ظ امرأته هو دون يراقب امرأة، وبميثاق غلي

 ..سواها

 ..تشدو من جديد

 "حلو الحلو بكل خصاله، إال جماله ميعجبنيش"

اكتفى عند تلك النقطة باملراقبة، وتوجه ملكتبه، 

حتى يجيب هاتفه، املكاملة من لندن، املعضلة 

 ""عهد

 ..املفاد



 

790 
 

 "الزم تيجي يا عاصم ومعاك عابد"

دها وتفاصيل كثيرة، عن ابنة العم التي؛ رحل وال

عزيز السيوفي في جريمة مجهولة، تركتها أمها 

وتزوجت شخص آخر بعد أن باتت مسلولية 

عمها، والد عاصم، وعمها عابد الذي اعتبر روحه 

قد ذهبت وقت رحيل أخيه الذي كان يكبره بثالث 

 .سنوات

 .!يفرك جبينه بقوة، ويفكر، أيذهب وحده؟



 

791 
 

بالطبع لن يأمن وجود آيتن وفرح وحدهما، أو 

تخرج لها تأشيرة سفر سريعة، وذلك أسلم يس

 ..الحلول، حتى تجتمع بعائلته

وبقي مسلولية املشفى، دروس فرح الجانبية، 

مؤتمره الطبي، والضغط الذي جعل الصداع يغزو 

مقدمة رأسه، وقد جلس فوق الكرس ي يفرك 

جبينه، وتلك املرة هي املراقب، وال تنكر أن قلبها 

 ..البادي على وجهه اللعين يتألم بسبب الرهاق



 

792 
 

هل العاشقات كائن تجرد من الكرامة، أم هي 

والدة قذف هللا في قلبها الحب الال مشروط ملن 

 !تعشق

ا، وتوجه نحو املكتب يجري  استقام واقف 

اتصاالته، في اللحظة التي وقعت عينه عليها، 

تحمل كوب عصير خوخ، ينعش جسده قبل 

ن الذهاب للمستشفى، فبقي يتأملها، ولنك

 ..واضحين هو يأكل عينيها، عله ينال راحة لحظية

 ..بقي ينظر لها، وتنظر له



 

793 
 

حتى بعد أن أجابه عابد، بقي ينظر لتفاصيل 

خجلها، وعينه تنتقل بين عينيها، ورقبتها التي 

يستريح فوقها عقد فض ي مطلي بذهبية المعة، 

 ..ومنقوش عليها اسم والدها

ل الوجود، هي التي يبدو وأنه بات يتعلق بتفاصي

والغياب، والغضب، والحزن، والبهجة، النوم 

 ..والصحو

وعينها التي تضيق لتستفتهم، وتتسع وقت 

الصدمة، الشهقة وقت الجفال، والنسيان، 

 ..وتفاصيل هروب عينيها



 

794 
 

 .واختصار املكاملة

عابد، بابا كلمك، تمام، ونسيب املستشفى "

مسلولية دكتور فخر، تأشيرة آيتن، مممم، 

، وأنت من ناحيتك ظبط املوضوع، وبكرة نتصرف

 ".هنروح السفارة

وانتهت املكاملة، انهار التماسك، وقد قرر أن يسير 

نحوها، وهي تنظر له دون خوف، فقط شفقة 

 ..قلب يتلهف من أجله، واقترب بهدوء

ولألسفل بقي يتأمل عينيها من جديد، ابتالعها 

 ..ريقها، توتر جانب وجهها
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ع مباغتة، أحاط خصرها، وياحتياج، امتزج م

 ..فقرب نفسه لها، ألقى برأسه فوق كتفها

 !وتنهد

 ..وفقط

وهي بين الصدمة، والخوف، واالعتياد، واأللفة، 

والحب، وارتخاء، فترفع يدها، تحيط ظهره، وقد 

 :أدركت احتياج النساني فيهمس لها

 ..أنا آسف -



 

796 
 

فتحرك رأسها نافية، يستشعر ردها فوق كتفه، 

 :ديثويكمل الح

 !أنا مرهق جدا، وهورطك معايا -

*** 

 

 

 

 

 



 

797 
 

6"1" 

 ..الحياة بين فوض ى، وروتين

 ..واملشاعر بين حيرة ومرس ى

وهي العاشقة التي لن ترضخ للحب، أما عنه هي ال 

تراه سوى املعني بشهامة، وإن كان في األصل وغد، 

 ..والعكس صحيح

وإن كان قديس في حضرة أخت زوجته الحبيبة، 

 .زوج الذي سيوضع على حافة املثاليةهو معها ال

 



 

798 
 

كانت تقف بجانبه في املطار، وقد كان الجهاد 

يضع اللمسة القوية فوق مالمحها، فقد كان 

اليومين الطائفين بين السفارة البريطانية، 

والجوازات املصرية من أجل إنهاء سريع لجراءات 

السفر، وعليها أن تكون زوجة "جدعة"، وتستقبل 

معه ملقابلة العائلة املبجلة برحابة خبر سفرها 

صدر، حيث هناك متاعب تواجه فرع السيوفي في 

 ..اململكة املتحدة

 



 

799 
 

تخلى عاصم عن كالسيكية مظهره، وقد استعاض 

عن مالبسه الرسمية بقميص أزرق قطني، 

وسروال جينز داكن اللون، وسترة كلفها بحملها 

معظم وقت القيادة وتخليص أختام السفر، أما 

 :فقد كانت كلماته واضحة هي

لندن الجو برد، يا ريت صف الفساتين اللي من  -

 ..غير ضهر ده، ميكونش مرافق لينا في الرحلة

، وتفكر في رد يحبس  بقيت تطلع وقتها نحوه بتحد 

ا، ثم تجيبه  :دمه، كما كان يفعل سابق 

 ..هجيب صف تاني في لندن متقلقش -



 

800 
 

ينها التي وقد تحول وجهها نحو وضع الحماس، وع

نال منها اللمعان، وابتسامة صفراء ترسم ثغرها، 

 :ويقرر أن يكون الشخص الذي تنهار أمام لطفه

 ..معنديش مانع -

نبرته الهادئة جعلها تبتسم، يتوسع ثغرها ببهجة 

كونه بطل مزاجيتها األول، ويردف بنبرة الحزم 

 :خاصته

 ..بس هيتلبسوا في حدود البيت -



 

801 
 

معترضة في وجهه، تتمرد هل يحق لها الصراخ 

ألجل استرداد أبسط حقوقها التي ُسلبت منها دون 

 ..حق، وعليها أن تكون مراعية لكونه يعاني

 ..إن شاء هللا يا عاصم، إن شاء هللا -

 ..عادت حاضرها تتأمل هيلتها أو كما تقولها غزل 

"Outfit" 

سروال قطني وردي باهت، اعتاله قميص رمادي 

بنفس لون السروال، قد  مشبح، وسترة خريفية

نصحها بها عاصم، ألن الجو في لندن غير 

 ..مضمون 



 

802 
 

كانت تالزمه مضطرة والسبب سفرها ألول مرة 

لألراض ي البريطانية، وبقيت فرح عهدة عابد الذي 

تموج أفكاره بين قلق ووعيد، وبين عاصم الذي 

يسحب زوجته خلفه باهتمام ال يشبه حالة من 

عالقة الرجل واملرأة، أطواره، بخبرة عميد في 

عاصم يعتاد، يألف، يهتم، وتهتم بدورها وإن كان 

 ..الوضع العام نفور بسبب الظلم الذي ألصق بها

 ..وآيتي بيعملوا ايه يا انكل عابد papa هو -



 

803 
 

قالتها فرح التي ملت من االنتظار، وبدأت قدمها 

تئن، ولجأت للشخص الخطأ، الذي لم يأبه 

 ..سؤالها، ووجودها

 ..الطائرة وفي

جاورت فرح عابد تحت شعار، مكان آيتن بات 

 ..جوار أبيها وراقت عابد تلك الفكرة

 

عابد الذي لم ينم منذ ستة وثالثون ساعة، ليوفر 

ساعات راحته وقت السفر، والصغيرة تعبث في 



 

804 
 

الشاشة الرقمية املوضوعة أمامها بحرفية، أو 

 تتدعي ذلك، ولسان حاله يردد

 "ة مني، زي بقية العيالهي ازاي مش خايف"

ا، ولم يكن ليتعجب من  استقرت على الفيلم أخير 

أختيارها حيث األمر يتعلق باألميرة والحذاء 

والساحرة، نحن في حضرة سندريال، ويفاجله 

 ..صوتها

 ..سندريال you know I don't like انكل عابد -

ارتفع حاجبيه باستفهام متفاجئ، وقد ضيق عينه، 

 ..يستمع ملا تثرثر بهومال نحوها ل



 

805 
 

- she waits for a prince, depending on luck.. 

وازداد ضيق عينه، وال ينكر أن بعض الفخر سار 

في شعب عروق جسده، تلك الفتاة تشبه عائلة 

 :السيوفي بشكل كبير، وتتابع بصوتها الناعم بدالل

آيتي قالت لي الزم طول الوقت اعتمد على نفس ي  -

 ..وبس

 !الحوار بطريقة عميقة للنهاية؟هل يسير 

بالطبع ال، يجب أن يستخدم أسلوب حبس دماء 

 !املحاور، وإن كان طفلة



 

806 
 

 !!وبتشوفيه ليه طاملا قرفانة منه كده -

 :فتجيبه ببساطة مستسلمة

 !!مش عارفة أشغل غيره، أنادي آيتن تغيره طيب -

ا، ومال نحو الشاشة يقلب بين عدة  فأشار لها نافي 

نية فوجد فيلم آخر، حيث ساحرة أفالم كرتو 

 ..شريرة، ولكن قوية، واملسمى ماليفسنت

ويبدو أن االختيار أعجب الصغيرة، فقد ملعت 

 ..عينيها بحماس، واتخذت وضعية املتفرج



 

807 
 

أما عنه فقد، هم بوضع قناع النوم فوق عينه، 

وفرد ساقه املكسوة بسروال رياض ي رمادي، اعتاله 

م بنوم هانئ، وعاد قميص قطني أسود مريح، لينع

صوت فرح يظهر ألذنيه وتلك املرة الجابة استرخاء 

 :تام، وسبابته فوق فمه يأمرها أن

 ...ششششش -

** 

 .!جملة صرحت بها فرح

 ."، مكانكpapa جنب"



 

808 
 

أحبت الكلمات، ال تنكر حقيقة أنها أحبت وقع 

 ..الكلمة على أذنيها

 هي التي وقعت في الفخ الذي لم تتنزه عنه واحدة

 ..من بنات جنسها إال وقد صنفت بال قلب

وفي لحظة مصارحة مع نفسها، وقت جلست 

بجانبه في الطائرة، ثم سحبت حزام األمان حول 

 ..خصرها

مَّ هي غاضبة عليه هو أكثر من الجميع، والواقع،  ل 

 .!واملتسبب فيما قد حدث

 !أ ألنه معني بأمور تخص القلب؟



 

809 
 

يصدقها، كما أو انتظرت منه أن يضحي باملنطق و 

 ..تقول األسطورة

 .!عاطفية

 ..ربما

في اللحظة التي تخيل الجميع أنها مادة خام 

للعملية، هي تقع في فخ رجل، وإن كان الوغد 

الشهم خاصتها، في النهاية هي تتورط معه 

 ..بـمعضلة

ا، يراقب النافذة وقت صعود الطائرة،  بقي صامت 

فوق  حيث امتدت يدها دون إرادة، تقبض أناملها



 

810 
 

ذراعه، فقد اعتادت أن تتمسك بحلم كونه األمان 

األبدي، الذي يقودها قلبها نحو التمسك بوجوده، 

 ..وملس حسية جسده وقت االحتياج

 ..خالص الطيارة في الجو -

قالها بهدو، بصوت رخيم، حتى تخفف من قبضة 

يدها املتشنجة، املسكينة تعاني الخوف من 

 ..الضغط الجوي وقت صعود الطائرة

تركت يده بغتة، بعد أن عادت للوعي الكامل، 

أرجعت ظهر املقعد تسترخي، وبقي هو يحدق في 

 ..الفراغ من جديد



 

811 
 

 ..طيران

جو بارد بعض الش يء، هي تستعد لجولة في 

الشاشة املخصصة ملقعدها، أنوار خافتة، 

 ..وصمت يخيم على أجواء الطائرة

حتى فرح دخلت في حوار مع عابد، الجو مناسب 

 ..فيلم كالسيكي هادئل

حيث فنتازيا سيدة تدعى أدالين، توقف الزمن 

 ..عندها بثبات عمر



 

812 
 

سماعة في أذنها، واندماج تام، ونسيت بشأن 

الطائرة والرحلة فـ تحيا عالم البطلة، وعشقها 

 .الذي فتح لها أبواب من املاض ي

 ..كم مض ى من الوقت ال تعرف

وق الذي تعرفه أن رأس عالء الدين األشقر ف

 ..كتفها

غفا فوق كتفها، فقد احتاج استراحة من الواقع 

 ..بسالم تبثه له، طمأنينة غير مشروطة

مالت عينيها نحو استقرار خصالته الشقراء فوق 

كم سترتها، حريصة على أن ال تتحرك لينال قسط 



 

813 
 

من راحة البال في نوم تتمنى أن يكون هانيء، 

 ..وتابعت الفيلم

 

 ..صحوهنهاية الفيلم، وبداية 

كان قد بدأ يستوعب أن في طائرة، يتوجه للندن، 

تجاوره، غفوة لساعتين، واملالحظة األقوى أنه 

 ..فوق كتفها

وتنهد، حائر من نفسه، ملا يختار في الغفو قبل 

الصحو البقاء قربها لينال زمن قليل بدون أفكار 

 ..سوداء



 

814 
 

اعتاد، ألفها، هي منطقة الراحة املخصصة له 

 ..قت من التعبحين يستقطع و 

أشار بيده نحو الشاشة، حيث يبدو أن وليفته 

 ..تشاهد فيلم بحكاية كالسيكية

رفع رأسه بهدوء، وكان ال يزال يشير للشاشة 

 :ويسأل

 ..ده شكله فيلم كالسيكي -

يرتفع أحد حاجبيها تحاول الفهم، فيتابع بصوت 

 :يخالط النعاس فيأسر منطقها



 

815 
 

ة مش شبهك يعني، مش نوعك الحبك -

 ..الكالسيكية

 ..ال، حضرتك أنا بتفرج عشان البطل بس -

عليه أن يعترف أنها استطاعت أن تنتزع جزء من 

الثبات االنفعالي، ونالت الغيظ، ولديه أسباب 

منطقية، بدايتها أنها أعمق من تلك شخصية، 

ونهايتها أنها تبقى زوجته، مهما كانت املسمى 

 ..والظروف، تبقى زوجته

 ..ن املغزى أعمق حد وجع الدراكوعنها فقد كا



 

816 
 

هي تخبره عن استعدادها التام العيش في "حدوتة" 

 ..ال تشببها، فقط ألنها تحب البطل

لو بتحب حد، هتعيش عشانه حكاية مش  -

 ..شبهك

عبر سياسة التلميح تفضح مشاعرها دون إرادة، 

 ..بال وعي، ببساطة تزل قدمها

 !ببساطة أقوى تخبرها أنها تحبه

*** 

 ..ستقبال عائليا



 

817 
 

 
 
 ..أب وأم والخدم، واألخت ستصل من ويلز غدا

 :هتفت فرح بحماس فرح

 ..grandpaناناه،  -

بينما كان سالم عابد متحفظ دون تودد، عكس 

عاصم الذي يظهر ألول مرة مشاعر في حضرتها، 

وبقيت هي تتوارى خلفه، وقد أعلن للجميع أن 

ض بهو ذلك الزواج ال يشبه سابقه، وقتما دلف أر 

قصر السيوفي يده تعانق يديها بتملك ليس 

 ..بغليظ

 ..هي تعاني الغربة، هي تعاني الخجل



 

818 
 

يدها تقبض فوق يديه بقوة وقتما يزداد التوتر، 

 ..ويبادلها هو الضغط بلطف حتى يطملنها

وأول املنتبهين لها كانت الحماة التي تشبه عاصم 

بشكل كبير مع اختالف لون الشعر املستور 

غير محكم الربط، ولو العين عسلي،  بوشاح

والطيبة تشع من عينيها، تحمل رائحة طيبة 

ا  ..جدتها، وإن كانت ليست مسنة كثير 

 ..ما شاء هللا -



 

819 
 

تلك أول كلمة نطقت، فسارت السيدة منى باتجاه 

الكنة املتوارية خلف ولدها بحرج، وتتابع 

 :استقبالها

 ..نورتي يا حبيبتي، يا أهال يا أهال -

سمت آيتن ملء شدقيها، ببساطة تلك هي آيتن ابت

تخاف من اللقاء األول، ووقت الحفاوة تتحول 

النبساطية تماما، وتجيب آيتن التي تركت يد 

 :عاصم بغتة

 ..أهال بحضرتك يا أنطي -



 

820 
 

حولت السيدة نظرها نحو بكرها الذي يبدو وأن 

ا، وبنبرة أم منتشية بعروس  القدر ابتسم له أخير 

 :هأبنها أخبرت

 ..دي حتة سكر يا عاصم -

 ..واحتضنتها

ولم يكن استقبال السيد عادل لـ كنته أقل حفاوة، 

فقد ظهر عليها أصلها الطيب، كما أن الجميع 

الحظ تشابه املالمح بينها وبين ابنهم البار، 

 :واعترضت هي وسكنت وقتما أعلن هو

ا -  ..آيتن أحلى طبع 



 

821 
 

ء وكان ذلك الجزء الجيد في الجلسة والجز

السخيف وقتما أعلنت السيدة حماتها عن الخبر 

 :السعيد

أنا جهزت لك أوضتك مع عاصم، وفرح حبيبة  -

 ..قلب ناناه هتنام في حضني

*** 

 ..غرفة تشبه جناح عرائس، هي وهو، فقط

هي لن تكون بصدد نوم فوق أرضية باردة، أو 

 ..معركة ضارية من أجل تشارك فراش



 

822 
 

 ..هي تعد العدة دائما

، أغطية، وسائد بيضاء، حتى الضاءة شراشف

 ..الخفيفة معها

 ..مفاجأة

هذا ما قالته عينه وقت وقعت على الخيمة التي 

نصبتها للنوم فيها، واآلن تتخلى عن أثوابها 

املفتوحة ببهجة ربيع، وترتدي بيجامة شتوية من 

 ..خامة املخمل، والشكل العام دب باندا

 ..هنام هنا تقدر تنام في السرير عادي، وأنا -



 

823 
 

قالتها وقد ركعت فوق ركبتها تدخل وكرها، وعينه 

تراقب تحركها بمكر محبب، وبقي صامتا ينتظر 

 ..نهاية اللعبة

 

تمددت فوق ظهرها، فيلم السهرة، واألصح 

بالنسبة لها، فيلم ما قبل النوم، وعالء الدين 

 ..يظهر في األفق من جديد

 !ألشقروتم تفعيل وضع االسترخاء حتى؛ باغتها ا



 

824 
 

فقد اضطجع بدوره جانبها، وبهدوء مستبد أعلن 

بمرور متملك فوق خصرها، وقد حرص على 

 :املالمسة بلطف

 ..عايز اتفرج -

وكانت يده التي تمر فوق خصرها فقط ترفع صوت 

ا، هو يريد التعرف على عالء الدين  الفيلم، وحق 

 ..خاصتها، الذي يسبب لها كل ذلك انبهار

 

 ..الوضع كاآلتي



 

825 
 

ي تنام فوق ظهرها، نصف نومة، بينما هو يجلس ه

باستقامة ظهر بجانبها، يستند كتفه العريض على 

الجدار، لكن سقف الخيمة املنخفض أجبره على 

االنخفاض، فبات الوضع حميمي بما يكفي نطلق 

 ..عليه خطوة أول نحو القرب االعتيادي

 

عينه بين الفيلم وبينها، يراقب انفعالها، 

غناء، قرب عالء الدين واألميرة، وفي باستعراض، و 

لحظة األغنية فوق البساط، سيطرت عليها 

 :ابتسامة وردية، استفزت سؤاله



 

826 
 

 !بتحبي عالء الدين أوي ليه؟ -

فارتفعت ملستواه، وقد كانت توليه ظهرها، وتراقب 

 :العرض بإخالص، جاءه صوتها من أساطير بعيدة

 ..عشان هو خالها أمنية حياته الرئيسية -

تحرك شدقه األيسر بما يشبه ابتسامة إدراك أن 

تلك املدعية بنضج ال يشببها، طفلة أكثر من فرح 

 ..التي ورثت عنه بعض العملية

 ..بس ده خيال -

 ..قاتل اللذة، هادم الخيال.. مدمر للوردية



 

827 
 

وعليها أن تعلن له أنه ليس سوى إنسان آلي، ال 

 ..يتركها تعيش خيال لساعتين، وتعود للحياة

والتفت بغتة، ولم تكن تفطن القرب الشديد، 

فوجدت نفسها تواجه عينه، أنفاسه، عطره، 

تواجه ارتفاع ضربات قلبها، والتوتر، لكنها في 

النهاية اختارت الثبات، أعلنت بصوت ال يحمل 

 :انفعال ظاهر

أنا عارفة كويس الفرق بين الواقع والخيال، بس  -

 ..رمهاكده بتخلينا نحت touchy في حاجات



 

828 
 

وكان ينظر نحو عينيها التي يبدو أنها ال تزال 

تسخط عليه، وتذكره أنها تدرك واقعه، وتعيش في 

 ..خيالها، حيث ال نقطة التقاء

ودفعت نفسها للخلف، أولته ظهرها، تعود عالم 

خيالها، ابتسم من جديد وتلك املرة الغرض يأس 

محبط، وذنب يحتل قلبه من جديد، فقد نس ي 

 ..عل مع مشكلة قدومه لهنابشأن ما ف

 

 ..معضلة

 ..ورطة



 

829 
 

 ..وحكاية

ذلك ما يغوص داخل دهاليز عقله، وال يوجد 

سبيل لحل عقلي، الحكاية تبدو من الخارج سهلة، 

ولكن عليه أن يعترف أنه يخضع للمشاعر والحظ 

 ..ألول مرة

 ..بس الفيلم حلو -

قالها يلطف األجواء، ولم يجد رد، ظن أنها تتجنبه، 

 .." انتظام أنفاسها ألخبرها أنها "قماصةولوال

لكنها نامت، وقد هم الجهاز اللوحي بالسقوط فوق 

 ..وجهها، لكن يده كانت أقرب



 

830 
 

فسحبه من يدها بهدوء، وامتد يسحب الغطاء 

فوق جسدها الصغير، وخرج من الخيمة دون 

جلبة، وقد نال سالم نفس ي ليلي، يخالط 

يقر أنه مشاكسة، مست وتر الذنب، ومن جديد 

 ..يتورط

**** 

 ..طاعة، حياة

 ..تمرد، سلب كل حق للعيش

ا مغرية للنساء، ومهارة للرجال  ..والبداية دائم 



 

831 
 

املغوّية بأمر احتياج حنان من الجنس اآلخر، 

 ..برحيل أب وقت الطفولة، وأم وقت املراهقة

خصالت فحمية تثبت ملكية أمها لها، وعين حائرة 

املميزة لعائلة بين زرقة وخضار هي الدمغة 

السيوفي، وصفحة وجه كان باألمس راحل قشدي 

صبوح، فبات يحمل من البؤس قسمات، ومن 

 ..القهر انطفاء

 ..الحكاية مفادها عشق، والقسوة أساسها آدم

زواج بأمر الحب كما أعلنها العندليب، حين تغنى 

 ..ليعلم العاشقين أن الحب فعل أمر



 

832 
 

ا، ث  ..م أحبواقالوا لنا ضعوا املنطق جانب 

وهي وضعت املنطق، والعقل، والكرامة، وفتات 

ا لتعيش في كنف الذل  ..الكبرياء جانب 

 

عهد السيوفي، وحيدة الراحل عزيز السيوفي، 

تربت في كنف عمها وقت رحل أبيها، وأمها بعده 

ا، درست الطب  بعامين، في بيت محافظ وجد 

وتركته، فاألميرة ستتزوج، وألجل الغندور تريد 

ة تفرغ له، وهو ليس بمتعجل لوجود طفل، هدن

 :فكانت الحجة



 

833 
 

 ..تكمل على مهلها، وأقل من مهلها -

 "سامر الحديدي"

الذكر الوحيد لعائلته، مدلل وسيم، بمالمح عربية 

حيث سمرة، عين كاحلة، خصالت مجعدة تزيده 

 ..وسامة

 

 ..أحبت، عشقت، تخلت

 ..تزوجت



 

834 
 

عذراء، ليلة معاشرة عادية، تحترم كالسيكية ال

وليال عليها أن تستجيب لرغبات ماجنة، ووقتما 

 ..ترفض تعاقب

 .حبس

 ..منع التواصل مع الخارج

 ..والنهاية كانت اعتداء بالضرب

 

 ..الحب

 ..أو ما توهمته



 

835 
 

كانت الصخرة التي تنتهي عندها ثورة الكرامة، 

تغذي أفكار عبر القلب امللعون أنها عليها أن 

ي كيس مالكمة تتحمل، تقاتل ألجل الحب، ه

 ..قربان لرضا حضرته

 

 ..حتى الليلة التي صرخ فيها الخضوع

كالسيكية هي كعائلة السيوفي أجمع، تجلس في 

 !الصالة تسمع أم كلثوم تتساءل

 !هل رأى الحب ُسكارى؟



 

836 
 

عاد، في حضرة رائحة أخرى تعلق بقميصه، ترنح 

 ..خطوات، وُسكر

 !وعادت "الست" تتساءل من جديد

 ..ُسكارى مثلناهل رأى الحب 

 ..بين سكر بفعل الخمر، وسكر بفعل الحمق

 ..كانت تقف لتواجهه

 !ماذا يريد السيد الليلة؟

 ..راحة دموع الذل



 

837 
 

أن تجثو فوق ركبتيها لتعلن أنها رهن إشارة إصبع 

 ..حضرته

أم أن عليها أن تتحول ملتفانية تتمايل بحركات 

ماجنة داخل ثياب راقصة حتى ترض ي غرور الذكر 

انونه، الغريزة ترسم خرائط النشوة فوق وق

 ..جسدها

 ..عهد أنت  لسه صاحية -

وارتدت خطوة للخلف، لم تحتمل عبق الكحول 

املمزوج بالتبغ ورائحة أحمر شفاه أخرى، وخطوة 



 

838 
 

أخرى، تعثر، ويبدو أن هناك انفجار يقف على 

 ..حافة بركانها

 ..مستنياك يا حبيبي -

لحظة التي تسبق وفاة وكانت نبرتها تشبه أمها في ال

الوالد بعشر دقائق، وعقل املسكينة يتمنى أن 

يكون للصوت مفعول السم، فيقتل املاجن، كما 

 ..مات البريء مسموما بفعل األفعى

 مطلبتش منك تستنيني.. تعبت  نفسك -

 ..بداية الجملة نزق، نهايتها إدعاء



 

839 
 

نزق، وحقير، وعليها أن تعترف أن ذوقها املتردي هو 

 ..ل له سلطةمن جع

اعمل ايه قلبي اللي حبك، مبيعرفش يعمل حاجة  -

 ..غير أنه يحتاج وجودك

 ..هي ابنة املسموم، ولكنها لم ولن تنتمي لألفعى

 !!وحبك بتثبتيه بأنك تنرفزيني صح -

 ..يريد عراك، له ذلك

أنت جاي متنرفز جاهز، مش محتاج مني  -

 ..مجهود



 

840 
 

 ..عهد اصطبحي -

للمتلقي حق الدفاع حيث،  قانون االنفجار يكفل

ذلك الصارخ بالحق أحمق، صمت على الحق 

 "والكبائر، و"جاء عند التافهة وتصدر

هو أنت كنت اشترتني، تسكتني وقت ما تحب،  -

 ..وتخليني أنطق وقت ما تحب

وصمت وقد ردعتها نظرة عينه، والردع مؤقت، 

 :فقد تابعت

 ..وال أنا خاتم في صباعك -



 

841 
 

 ..تيه، واألمروضع سبابته فوق شف

 ..هششش، بس اسكتي -

 !عبدة اشترتها بفلوسك -

 

 !هل رأى الحب سكارى 

 ..نعم

 !هل السكرة ألجل الحب

 ..ال

 ..من أجل ماذا



 

842 
 

 ..غياب العقل، يبيح ملخمور نصف قتل

 ..هل صفع

 ..ثم ركلها فسقطت فوق األرضية

وسقط معها تخيلها أن الحب ذل، الحب خذالن، 

 ..أن العشق نجاة

 !ي تدرك ماهية إدمان الهوانفقط ه

 !!هل رأى الحب ُسكارى 

 ..نعم



 

843 
 

مخمور يصفع زوجته خمس عشرة صفعة، 

 ..يذكرها وأهلها بـ سباب ماجن

 ..هل السكرة ألجل عشق

 ..ال ألجل االستباحة

 ..هل األفعى تنجب حية، ال

األفعى تنجب مسمومة في عقلها، يترنح وجهها بين 

الهواء، وتزداد  الشرق والغرب، تتناثر دموعها في

ضربات قلبها بقسوة، ربما ستزداد وتزداد وتنال 

 ..التوقف للنهاية



 

844 
 

 !ماذا ورثها السيوفي؟

 !خضوع

 ..وماذا ورثتها األفعى، الغباء

وبقيت الخديعة إرث مستحق للصهر الذي نال 

 ..ركلة بين فخذيه

 

 !هل رأى الحب ُسكارى؟

 ..ال

 ..نانيلم يرى الحب ش يء، الحب أعمى، والهدى له أ



 

845 
 

سقط عنها، وركضت، ركضت نحو املجهول أو 

املعلوم ال فرق، في النهاية قد ورثت عن األفعى 

 ..مباغتة

 ..وها هي تفر بال عودة

*** 

 

 

 

 



 

846 
 

 "17" 

..الشيكوالتة بهم يليق ال رجال   هناك  

 وال برائحتها، يتأثرون ال طعمها، يستسيغون  ال

.الهدايا اختيار في تناسبهم  

!الهدايا اختيار يجيد ال ومهّند  

 ارتشاف تمارسان وشفتاه ملل في عينيه أغمض

 التبغ دخان جوار باردة بديناميكية الداكنة قهوته

 ّعن بغضب يثرثر أمامه الفتاة وصوت الالمتناهي

.تحبه التي الشوكوالة بنوع معرفته عدم  



 

847 
 

، شهر منذ عرفها
 
 في وتدللت مرتين قابلها تقريبا

 من والكثير ةمتأخر  متقطعة محادثات عشرة،

!والعشم الغضب  

به تتفوه أن من أذكى أنها تصور  الذي اللفظ مع  

"عريس جايلي"   

:ساخرة حركة في سيجارته شفتاه راقصت  

!ماما يا بس⁃  

..يكترث ال تّدعي أو عينيها، جحوظ توازي  وصدمتها  

:خشنة بالمباالة تابع  



 

848 
 

حتستهبلي جواز بتاع مش أنا⁃  

:باردة بابتسامة رمقها ثم  

شوكوالتة بتاع وال⁃  

، العالقة انتهت
 
 .. أثر وبال نكهة بال سريعا

 
 تماما

 استقل. لتوه ارتشفه الذي الس يء القهوة ككوب

 رغبة بال.. هدف بال الطرقات في يدور  ظل سيارته

.ش يء أي في  

..ال  



 

849 
 

 تتوقف ال التي الرغبة واحدة، رغبة هناك كانت

 
 
..أبدا  

!جميلة  

  املنزل  إلى وصل
 
 كانت يناسبه، ال وهذا مبكرا

.. معدودة بدقائق التاسعة تجاوزت قد الساعة

 املشاكسة جارته ونافذة كعادته هاديء ممل الحي

  ابتسم آخرها، على مفتوحة
 
 أخرج ثم ساخرا

 استيقظ حتى تركيز بال الباب وفتح مفتاحه

 خلفه من فيه مبالغ نسائي عطر على انتباهه

.مباشرة  



 

850 
 

:للبحة مفتعل صوت مع استدار  

!محتس لو⁃  

السبكي مقاوالت أفالم أحد من ساخر واملشهد  

.. هيستيرية شفاة حمرة مصبوغ، أشقر شعر

 ممتللة سمينة أنامل بين منطفلة سيجارة

 والثوب السمنة أرهقته وجسد.. باملجوهرات

!بالريش ملوثة أطراف مع يناسبه ال الذي الضيق  

 يجوز  أخضر ثوب على أصفر لونه صناعي ريش

.صممه من قتل  



 

851 
 

:مستهلكة بنبرة تتابع وهي أفكاره رتبت  

تولعلي؟ ممكن⁃  

 الفور  على مغزاها فهم وقد حنكة في حاجبيه ضم

. املفقودة الحلقة كان إليه مجيئها سبب أن إال

 آخرى  طرق  لهن مثلها فاملومسات مومس ليست

 النوع، هذا يفّضل الذي الرجل عنهن يبحث وعادة

..شابه ما أو اجتماعي نادي في قبل من يلمحها ولم  

:جدية في قال  

منين؟ تعرفيني إنت⁃  



 

852 
 

 يناسبه ال أسوء وبمعنى عنه، ُيبحث انهيار في بدت

!مثارة كانت  

:فترة منذ تعاطته ما مخدر يوازي  بإنتشاء قالت  

أعرفك عايزة أنا⁃  

 للداخل دفعته قد كانت جنونها يستوعب أن قبل

 كفيلة كانت ضخامتها أن إال بنيته قوة ورغم

 الباب وتغلق بسالسة هي لتمر للخلف بدفعه

 تتخصر ثم تامة بخالعة خطواتها في تتبختر. خلفها

:مفتعل بضيق  



 

853 
 

والعة عايزة قولتلك⁃  

النوم غرفة في عنها تبحث ذهبت وببساطة  

بيتك يخرب⁃  

 وقد بها تلحق خطواته بينما صدمة شبه في قالها

.اثنان من ش يء املرأة تلك أن أيقن  

  تكون  أن إما
 
 زوجها وسيأتي ما خصش من انتقاما

  ليقتلهم اآلن
 
 مختلة امرأة أنها أو ونرتاح جميعا

!رجال آكلة متحرشة  



 

854 
 

 الفراش على استقرت قد وكانت صبر بنفاذ رمقها

  سيجارتها مشعلة
 
 في وجهه في تبغها وتنفث أخيرا

.مبتذل مشهد  

...يا بص ي⁃  

جوجو أو.. أشجان يا قولي⁃  

 يتابع نأ قبل شفتيه فوق  ارتسمت ذاهلة ابتسامة

:باستهزاء  

 داخلة إنك شايفة مش إنت.. جوجو يا طيب⁃

شوية حامية  
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:بخالعة ضحكت  

السرعة عصر في احنا⁃  

  يتجاهلها وهو أصابعه فرقع
 
  للمبرد متوجها

 
 بحثا

:مثلجة مياة زجاجة عن  

 واحد بيت يدخلك السرعة عصر وهو⁃

سادي طلعت افرض ي طب.. كده متعرفهوش  

:مزعجة يةصناع بزرقة عينيها التمعت  

!ريت يا⁃  
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 إليه أرسلها من سيعرف متحركة، كارثة املرأة تلك

.لحمه وسيمزق   

:أنثى ثرثرة في تابعت  

كده حد طرفها من حيجي مش رند بس⁃  

 نحوها نظر وقته، في كستار أسدلت الحقيقة وهنا

:بعدها االسم يردد ولسانه انتباهه بكامل  

!رند⁃  

:له تنتبه أن دون  تابعت  

..ةبق منها سيبك⁃  
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 وحذائها، سيجارتها من تخلصت أن بعد واقتربت

 شفتيها قربت.. آخرى  أشياء من التخلص وتنوي 

:يرتبك أن دون  ولكن فأوقفها شفتيه من  

اغتصاب كده.. رستخ رستخ⁃  

:بعهر همست  

قوي  بحبه فكرة على⁃  

 من بعض جعل مما هيستيريا كان الثاني اقترابها

 كتوضح أزاحه وجهه، يالمس الصناعي الريش

:نبرته غضب رغم  
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يحرقك هللا ده الريش إيه⁃  

عيونك خاطر علشان أقلعه⁃  

، منها التخلص وبدا
 
 على دفعته أنها حتى مستحيال

  واعتلته الفراش
 
 ال متقدمة مرحلة في فعليا

 ستجيد أنها والسر النساء، مع الكثير مع يصادفها

!إسعاده يريد كما  

 في قذفه مقتضب بهمس سوى  منها يتخلص لم

 في ورحلت الفور  على غاضبة فاستقامت نيهاأذ

الهجوم كما سرعة  
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 الريش بقايا من وتخلص أنفاسه فاسترد هو أما

 املزعجة شفتيها حمرة بقايا من شفتيه ومسح

واحدة بجملة سوى  ينطق ال وداخله  

"رند يا ماش ي"   

*** 

!روحه تغسل ُصحبتها  

 العشق، في القديمة املدرسة إلى ينتمي رجل   هو

 الجتياح والفرصة واملتاهات املبررات يبتغ حيث

.األرض وجه على امرأة كل  
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!واحدة امرأة عشقه ليث  

ل يَّ
ُ
 النصف لوحتها خلف من تحادثه أنها إليه خ

 وليس التعب من متهالكتين بعينين تسأله ،!عارية

 الدمع

!"ليث يا غيري  حبيت"   

 أخبرته بحبه، تشبثها بقدر تحبه لم التي.. جميلة

 الذي اآلمان حد هو هذا الصامت حبه أن مرة

..نفسها فقدان من يمنعها  

..واستمر  
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!مفقودة يريدها ال ألنه  

 سكن لـ يتوق  بينما سالم شبه في عينيه أغمض

حرب هنا واألمر كالترياق،  

 فرنسية، بنكهة تعويذة ضد املذاق حلو ترياق

. بنفسه اختلى كلما كالنوستاليجا تتسلل  

!ترقص  

يهاف رآها مرة أول  كانت  

  ترتدي
 
  ثوبا

 
 vous أنغام على وتتمايل أصفر صيفيا

les femmes 
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اقتحمه يشبهه، يكن لم مرح  

..مآساة وبدأت صدره، فوق  سقطت  

!حاتجوز  أنا -  

 مررتها.. سريع بشكل قالتها القرار، اتخذت حين

.تحترق  ما قليل وهي تبغ لفافة وأحرقت كذنب،  

 تعلم ال وكأنها متقنة غير وكذبة مدعية، ابتسامة

صدره بمكنون   

مبروك حتقولي مش -  

..يفعل أن يجب كان يكرهها، أن يجب كان  
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يستطع لم أنه ولعنته  

*** 

 بامتياز تملكي بطبعه، املشاعر ديكتاتوري الرجل

 تأمل عينيها، قراءة له يحق من فقط هو.. مباح

 الجسد في والغرق  خصالتها،، استنشاق أهدابها،

.كامل بشكل  

..وآخرى  أنثى بين مشتتة بة،مضطر  فكانت هي أما  

 أن أو واحد، الزواج روتين كان إن هي تعلم ال

  الرجل
 
 التجربة تلك في امرأته نيل بعد فعال
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  يكون  العسل شهر املسماه
 
 ترفرف بأجنحة مالكا

.األثاث بين  

  أنه إال
 
 وثار تزوجته الذي ليث ليس مختلف، حقا

 وأول  ليلة تاني فاجآها ليلة، أول  وجسدها عليها

 على نقش ماس ي بخاتم برغبتها فراشه في لها ليلة

  اسمه، حروف حوافه
 
 وكأنه نومه في يحتضنها دوما

 يتحاش ى مفقود، آمان عن خصالتها بين يبحث

 منها جزء تسأله، ال وهي املاض ي عن الحديث اآلن

 بين تبحث هي.. منه السرد سماع في يرغب ال

.تفاصيله ّعن اللوحات  
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 الجبن سكين تمرر  كانت نمابي هادئة بنظرة رمقها

:الشرود يتخلله ببطء محمصة خبز شريحة فوق   

النهاردة؟ إيه حنتغدى-  

 مفيدة تتولى عادة استيعاب، بال نحوه نظرت

ت وإن حتى طعامهم، قائمة
ّ
 بوجبة فاجآته فـ هي مل

 فمعدته الصارم مفيدة لنظام كالهما يعود حارة

تتحمل ال الحساسة  

:بتساؤل  ابتسمت  

أختار وال الغدا أعمل عايزني-  
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:األمر فطنته ترجمت وقد ضحك  

  القرار واخدة مفيدة-
 
دايما  

:ببساطة أجابت  

  بتتدخل مش بقرر  -
 
طبعا  

:يتأملها وهو شفتيه مط  

 ستات في ببساطة، األمور  بتاخدي علشان إنت-

البيت موظفين من الشكوى  هواية عندهم  

:قوله أراد ما بمكر فتابع صمتت  
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 وعايز زهقان أنا النهاردة؟ يهإ حتغديني املهم-

 تجديد

 في كالسيكي منازع، بال املزاج تقلبات ملك هو

اآلن للريبة ومثير.. آخرى  في ومتمرد ساعة  

الحروف لحن.. جسده لغة.. نظرته  

 بشكل حروفها بعثرت ثم حيرة في أصابعها فرقعت

:متسارع  

عايزه إنت اللي-  
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 يدها من يسحبها وجدته حتى عباراتها تكمل تكد لم

:للغاية ومرتب متسارع بشكل يتمتم وهو إرادة بال  

حنخرج يال طيب-  

 الظهيرة بعد وقت املتسرعة البداية رغم لها ترك

 وارتدت الحقائب جهزت نفسها، لتحضر كله

 ملحت حتى للسيارة توجهت إن وما مالبسها

 كبير ثلج صندوق  يضعان وهم ومفيدة الحارس

 شروباتامل وبعض السيارة مؤخرة في الحجم

 لها فأشار تخمين في عيناها ضاقت.. املرطبة
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  بالصمت
 
 حوالي بعد السيارة، في ومجاورته تماما

..وصال ساعة  

 العين طريق في منعزل  شاطيء على صغيرة فيال

.. منتقاة فردية ملكية أنها يبدو ما على السخنة،

 بمسافة اآلخرى  عن منعزلة سكنية وحدة كل

 الرمال. الخاص اشاطئه ولها للخصوصية مناسبة

 سلمه ضئيل حارس.. بشر يمسسها لم وكأن ناعمة

 وبقيا.. رحل ثم الشواء أدوات بتجهيز وقام املفاتيح

.النائي املكان هذا في وحدهما  
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 ثم بشغف البحر يرمق أن قبل بمرواغة ابتسم

  قال
 
:مشاكسا  

فكرة على خاطفك أنا-  

 عاري  بجذع البحر ليواجه قميصه من تخلص

:حمقاء يةبعفو  فقالت  

فكرة على أعوم مبعرفش أنا-  

  لها استدار
 
 رميها عن سيثنيه هذا وكأن مبتسما

اللحظة تلك في اآلن باملياة  

:مقصده فهمت وقد تابعت  
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مايوه ومعنديش-  

:بعبث عيناه ضاقت  

محتاجة مش-  

 اقترب، قد كان صدمتها من تستفيق أن قبل

 يمتلك صبر، بال شفتيها فوق  شغفه يمارس

 قصير بابتعاد لها يبحث مفاوضة، الب خصالتها

. جديد من ليحتلها يعود ثم أنفاسها لتلتقط فقط

 حمراء الشمس.. الغروب على قارب قد كان الوقت

 فهمت.. الُعزلة جوار مباح ستر والظالم رحيلها في

 في فأبعدته مالبسها نزع في بدأ حين خاصة مبتغاه
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 ينب بهدوء قبالتها تطبع وهي وقالت أنثوية، حكمة

:حروفها  

املية أنزل  عايزة مش-  

:عناقها وسط بسالم عينيه أغمض  

خايفة؟-  

:بثقة الفور  على ردت  

معاك وأنا بخاف مش-  

 نحو رأسها فجذب راضية بابتسامة شفتاه انحنت

  قال ثم صدره
 
:مقصدها فهم وقد مشاكسا  



 

873 
 

..حيشوفنا محدش متخافيش-  

:العصابات رجال بطريقة لها غمز ثم  

متأمن املكان-  

  توترت ثم يائسة ضحكت
 
 الفراغ ترمق وهي قليال

:حولها  

بصراحة مريب مكان-  

:ناعمة بأنوثة ابتسمت ثم  

رومانس ي إنه ومنكرش-  



 

874 
 

 نظر ثم توجسها فهم وقد بيأس حاجبيه ضم

:استسالم في كتفيه فرفع خلفه الشواء ألدوات  

بقة نشوي  خالص-  

:راضية بطفولة رمقته  

للفجر البحر على ونسهر-  

  بها يكتشف وكأنه
 
 مختلفة مساحة جديدة، بعدا

  وهي تزوجها، التي املرأة روح من
 
.. تكتشفه أيضا

مساحتها نحو وتجذبه  
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 الطعام، من انتهيا قد كانا ساعتين غضون  في

 النار دفء جوار الرمال على متجاوران جلسا

 بالبرد شعرت انطفأت وبعدما الجمر في القابضة

  عيش صوته كان لكالهما، غطاء فأحضر
 
 من دفلا

 ذكر مع برودة أمه، عن يتحدث حين حروفه بين

د لـ تام وتجاهل أخيه .ُمهنَّ  

 أستطاع أمه من ميراثه من عصامي، شبه ليث

 من أصبحت حتى وطورها الخاصة شركته إنشاء

 العديد أمه واجهت.. عمله مجال في الشركات أهم

 صغيرة أبيه، تزوجت حين القاسية االتهامات من



 

876 
 

 وعشرون بخمسة يكبرها رجل من تتزوج يافعة

،
 
 أحد يصدق لم الحب، هذا أحد يصدق لم عاما

 ساعدته من هي وأنها تزوجها حين مفلس كان أنه

ي عمله في الرث سرقت أنها اتهموها النهاية وف   

  بدا
 
  غاضبا

 
.. وفاتها الذكرى، لتلك يعود وهو جدا

 ليدخل حياته في فتحه الذي والباب عمه، إهانات

دُمهنّ  منه  

 
 
:الجحيم من عبارة انفلتت عنه رغما  

 طريقها مهدت اللي أنا بجميلة، عرفته اللي أنا-

التعاسة نحو  



 

877 
 

 
 
ختطف عنها ورغما

ُ
 منها سرقت كمن بهتت لونها، ا

:يأكله والغضب استدار اللحظة،  

حاجة أحلى مش الكالم إن بقة شوفتي-  

 خصرها، على يستحوذ وذراعه عبارته يقول  كان

  اللحظة كتل في يعانقها
 
 ينص وكأنه عنها، رغما

تبتعد أن يخاف.. تبتعد أال يجب بأنها قانونه  

  كان
 
والتشبث.. التملك يحمل انفعاال  

:دفاعية بفطرة منه تملصت  

ليث يا سيبني-  



 

878 
 

 ألول .. الحدية تلك منها يلمس مرة ألول  حادة، كانت

ذلك نفسها في هي ترى  مرة  

 وإن لغضب،با املقترنة الغيرة الغيرة، شعور  هو هل

اللحظة تلك في الغضب ملك هو كان  

 ال العتمة يجاور  وهج أنه والغريب عيناه توهجت

:يبددها  

سكن يا ده الباب متفتحيش-  

 ضيف والُحزن  قالت التوت، بريق لهما بشفتين

:أساس ي  
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إيه؟ باب-  

  همهم
 
:ساخرا  

املاض ي باب-  

:أكثر هي سخرت  

فيه عايش اللي إنت ده املاض ي-  

 بما قوية كانت تصمت، لم ولكنها عيناه وتوسعت

:لتواجهه الكفاية فيه  

وأنا-  
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 بما قوية كانت تصمت، لم ولكنها عيناه وتوسعت

:لتواجهه الكفاية فيه  

 عفريته ملا فمتعاقبنيش.. بعترض مش وأنا -

!يحضر  

 بصوت وقال البحر واجه تركها، ثم انفعاله كتم

:ُمتعب  

بعاقبك مش أنا -  

:تسمعه لم بما وهمس  

تانية أبواب متفتحيش الهروب، باب نتإ -  
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  تبتعد تحركت
 
 توليه بحره عروس عنها، رغما

:ش يء كل رغم أنثى حزن  والنبرة ظهرها  

...أنام ومحتاجة تعبانة أنا -  

 نحوه، أدارها حتى عبارتها أتمت قد تكن لم

 شفتيها عند توقف بأنامله، مالمحها تحسس

 م بهمسه اقترب ولكنه.. يقبلها لم.. ُبرهة
 
 تشبثا

:بالسخرية  

أحسن البحر نزلنا كّنا مش -  

:اقتناع بال رمقته  
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!نفكر ونبطل -  

:برغبة خصالتها أنامله تخللت  

أفكر عايز مش أنا -  

 مساحة له هي وتركت املعتاد، احتياجه في وغاب

الطالق على األسوء للسبب.. االحتياج هذا  

حبه... أنها
ُ
.ت  

*** 

 تتسلل الشمس بدأت املربعة النافذة ستارة عبر

.. الشاطيء مصارحة على أيام عشرة مرت ببطء،
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 بينهما نشأت التي السلسة املساحة ورغم بعدها

 
 
  يبتعد هو هل تعلم ال يبتعد، به شعرت أخيرا

 
 حقا

 اعترفت منذ املزعج الشعور  هذا يراودها من هي أم

..بحبه لنفسها  

 الرتباك، هذا كل تعيش هي وها لنفسها اعترفت

!له ترفتاع إن ماذا  

سكن يا هذا ما.. هللا يا  

  عادت بينما عقلها بها صرخ
 
 لوحة نحو هروبا

 حمراء، لزهرة لوحة كانت إستكمالها، تحاول 

  األوراق مساحة
 
 كلها اللوحة مساحة تحتل تقريبا
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 أوراق استحياء، على تظهر سوداء خلفية باستثناء

 وقلبها ظالم نحو متدرجة بحمرة مشبعة الوردة

.البعض بعضهن شعر نيمشط فتيات  

  شفتاها انفرجت
 
 أن قبل التركيز من نوع في قليال

 أو للوحة، وتعود عقلها في املتزاحمة األفكار ترتب

 تجدها التي ونفسها شغفها نحو.. ربما إليها تهرب

.األلوان بين  

 التعب من ذراعيها مددت مرت، ونصف ساعة

 السابعة على قاربت قد فوجدتها الساعة ورمقت

 نصية برسالة أخبرها ولكنه اآلن ليصل كان ،مساء  
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 تشعر لم عمل، عشاء في سيتأخر أنه مقتضبة

 مفيدة فشكرت وحدها الطعام تناول  في بالرغبة

 فعل في رغبة بال بملل املرسم منتصف في ووقفت

 مالمحه، تحمل التي للوحة العودة حتى وال ش يء،

 
 
 عقلها، في للعبث جميلة لوحات عادت مجددا

 أحبها التي املرأة عن بجدارة وتعبر.. مصففة ..مرتبة

.زال ما ربما أو.. زوجها  

.. ال الغيرة يشبه يكن لم بقلبها، طاف غريب شعور 

  كان
 
 لهذا به أثرت التي املرأة نحو الفضول  من نوعا

!الحد  
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 رسومات في الواضح والتشتت البدايات تجاهلت

.. أحبها واآلخر تحبه أحدهما رجلين، بين جميلة

 كمساحة ليث حب جميلة تجسد ما لوحة حسب

.. تركض وأطفال ونهر بيوت سلسة، خضراء

 مساحة كان ليث.. كالهما مالمح تحمل أطفال

 لوحة تفتقده، أنها شعرت الذي الهاديء السالم

 مياهه بحر مهند، تقصد أنها واضحة بدت آخرى 

 بتشوشات ولكن للشفافية أقرب بلون  كالفضة

 شفتيه بين قارب في سيجل وهو تغرق  وهي.. عّدة

.بفقدانها يشعر وال يعانقها وكأنه سيجارة  
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!كالجحيم تبدو ثالثة لوحة  

 قريبة حمراء وشمس سوداء أرض خيالها في جهنم

 من عارية تقف امرأة املنتصف في يجب، مما أكثر

 حمراء خصل مع مموج األشقر وشعرها ظهرها

.األسفل إلى بعنف خصالتها يسحب رجل وجوارها  

 في ويجاورها.. ليث لـ أقرب كان مهّند، ببنية نيك لم

!الجحيم  

 املرأة جسد كان أكثر، واقتربت زادت قلبها ضربات

 
 
 ثالثة الحروف.. مهند يكن ولم ما باسم موسوما
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 تستنبط فلم ُمرهقة بتفاصيل مرسومة.. واضح

!ليث تعني ثالثة ولكن. الياء حرف سوى   

!سكن-  

خفي انتفضت فجأة، اقترب صوته
ُ
 كانت ام ت

  تشاهده
 
 متعجلة بخطوات وتحركت سريعا

 مالمحه. لتوه الدرج تخطى قد وكان به لتصطدم

  له عاد غضب في جامدة
 
 ترمقانها وعيناه مؤخرا

:بجفاء  

!ليه؟ اتعشتيش ما-  

مجوعتش-  
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  به ردت
 
  سريعا

 
 عبارتها خرجت فعل كرد عنها ورغما

 بدأت سوداء بهاالت مرهق وجهها منه، أكثر جافة

 بال منسدلة وخصالتها عينيها تحت ظهور ال في

  تخطفه عشوائية ترتيب،
 
.عنه رغما  

 يمنعها ذراعها على فاستحوذ تتخطاه أن حاولت

:بقسوة يهمس أن قبل  

زعل وال دلع وده-  

:متحديتين بعينين واجهته  

ليه؟ وأزعل-  
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  همس
 
:يفلتها أن دون  ساخرا  

دلع يبقى-  

:دفاعي بجمود ردت ثم عنه بوجهها أشاحت  

فيه مليش-  

 كلمة، دون  إليه مقربها وضعه على ظل يعقب، لم

 أنفاسه، جديد من يلقنها وكأنه.. تام وثبات بهدوء

 لها يسمح وال تخبله التي توترها يقرأ عطره، رائحة

 وكأنه وجنتها على بطيلة قبلة طبع. تقرأه بأن

:جامد بهمس تابع ثم يرتشفها  
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 رسم،امل في أالقيكي البيت آجي ما كل عايز مش-

مستنياني تكوني األفضل بيتهيألي  

 أنه وتعلم تعلم وهي االستحواذ، حد هو متملك

 الكراهية املرسم، لهذا كراهيته ُيخفي كي ُيجاهد

  تنفلت التي
 
.الثبات ادعى مهما عنه رغما  

  كان تفكير، بال ردها انفلت
 
 امرأة بغضب حادا

:تغار  

...بيها بيفكرك علشان وال! ليه؟ اديتهوني-  
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كمل تكد لم
ُ
 بأنامله، فكها أحاط حتى الجملة ت

  كان ولكنه آملها استحواذه
 
 فلم كشيطان منفجرا

:بهمسه طعنها يشعر،  

ده الباب متفتحيش لك قولت-  

:تحكمه بين من بصعوبة حروفها خرجت  

بتفتحه اللي إنت-  

  ستبكي بل تبكي، وكادت
 
 كامرأة، تتأثر ألنها.. فعال

  والعشق العشق، خطوات أول  تخطو
 
 ما دوما

.املآساة بداية يكون   
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  زفر.. فكها ترك
 
 خصالته فرك خطوة، عنها مبتعدا

.البكاء لتمنع شموخها تستدعي ورمقها بإرهاق،  

:بحسم قال ثم بخشونة تنهد  

 وهي ماتت جميلة تاني، متتفتحش جميلة سيرة-

!ده اختارت اللي  

.قبل من عينيه مع تختبرها لم قسوة لحظة وكانت  

!النطق وفقد لغته العشق كان رجل قسوة  

*** 
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هي اللعنة، هي القسوة، هي الكون، وقوانين كون 

 ..أراد البقاء لفكرة الظالم، أو من ُيبرر ظلمه

هو لحن سمعه منذ اللحظة التي علم للجميع أن 

لديهم شقيق راح ضحية وحشية بشر اختاروا 

 ..الرغبة ذريعة

قتل في قانون الذكر، في قانون امللكية، كانت تلك ت

في ميدان عام، رميا بكل قاذورات، أو تسير في 

 ..مسيرة عار فتشهد املدينة برمتها على ُعهر العشق
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ابنة أخيه تحيا غائبة عن الوعي، بفعل املهدئات، 

وكل يوم تستيقظ كاملجانين تركض هاربة من 

 ..سامر، وصفعاته

تكتشف أن األمر عليه عدة أيام، وما تحياه هو 

 ..الذكرى 

الكأس الذي يحوي مشروب محرم،  كان يقلب

ممنوع دخوله أرضية منزل السيوفي املبجل، وكان 

هو الخارق للعادة، قاتل للمبادئ، يخترع الدرب 

الذي يجعله املاجن.. إنما؛ صاحب الهيبة األول، 

 ..واملثل األعلى لجحود سنه الجرح
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كان على ُبعد عشرة مترات من املنزل، يقف في 

فزاز لفوضويته، وقتما وجد الحديقة املنمقة باست

ابنة أخيه تركض بمالبس النوم، تصرخ بهستيريا، 

 ..تخبره أن الضباع استحلت حرمة القساور 

ا أن  ذلك كابوس، وهو يدرك، ويدرك أيض 

 ..الكوابيس هو ظلمة واقع تتبعك في املنام

تتطاير دموعها في الهواء، ترتجف، تهتز، ويقف هو 

، أو هكذا يظن بحركة خاطفة ليوقفها، تستدرك

هي تقف أمام حائط صد فقط، بين فكرة أهذا 

 ..!سامر أو غيره؟
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 :وبصوت ال يحمل سوى انفعال الظلمة، أخبرها

 ...فوقي يا عهد أنا عمك -

تحركت عينيها، واملسمى أنها ترمش، تدرك، أو أن 

 :الصوت قد يكون إشارة أمان، ويستمر في الخبار

 ..أنا أنكل عابد، أهدي خالص -

بطت دمعة خدشت وجنتها الشاحبة، هذيان ه

 :النبرة يتحدث

- daddy.. 
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واعتصر قلبه عبر مخمضة ألم تخبره أن الحياة 

ليست سوى سادية قاسية، وعليه التماسك، 

عليه التجرد ليبقى جراح بريطاني ال يشبه سوى 

جبل الجليد يحمي ممالك مشاعر، ونفوذ ال 

 ..مباالة، ويقترب خطوة، وأخرى 

 ..معايا تعالي -

 ..هاجي معاك، أنا الزم أروح معاك -

وهي في الغفو بين وردية حلم راود يقظتها،  وأمنية 

 ..تدور داخل عقلها الباطن، هي ال تراه سوى عزيز

 ..تمام، تعالي معايا ندخل جوه -
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انصاعت كالسكارى تحت سطوة شخص  يقظ، 

كره اللحظة التي وضعت حب أشخاص في قلبه 

 ..ة ألجلهميشعر لتلك اللحظ

حملها بين ذراعيه، وقد تعلقت برقبته، وضعت 

رأسها فوق كتفه، وهو بال مشاعر، هو يتخلص في 

 ..كل خطوة من ألم

 ..شعور 

 ..دقة أحاسيس

هو يغرق في سيل الغضب، يبتكر طوفان أصاب 

ا من عاشوا وهم قوة مطلقة، وهو سيعيد  سابق 
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ا دا جديد   الجرذ أدراج جحره، وعليه أن يصنع مج 

 .في سيل ثأر ابتدعه منذ دب الوجع قلبه للحظة

**** 

الساحر اختار خداع األعين في صنع املجد، 

الجبان اختار بطولة الظل ليصنع مجد عبر 

الغدر، أما الجاحد، فال مهارة له بخداع أعين، وال 

 ..يستطيع أن يحيا حيز الظل

 ..يقتحم، يصرخ، يتوعد، ويهدد
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سباب لعائلة  في سيارته كان يسمع نفسه وابل

الحديدي جميعها، يلعن نفسه، ويلعن تلك 

 ..الضعيفة مثل أبيها بخنوع يسمى حب

ا، أو يظن هو، أن املشاعر ليست سوى  قالوا سابق 

حماقة تسلب إرادة العقل، أو سادية تعدم 

املنطق، أن عشق فـ هو يضع نفسه في حجر 

 ..عاهرة

وأن تعشق املرأة، فقد نصبت نفسها جارية تخدم 

غبات فاحش، سيستحلها أبد الدهر وذريعته ر 
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الضمان الذي تصنعه املشاعر، فيظن األحمق أن 

 ..الخلود ألبدية سطوته أمر مسلم به

لقد علم أن يقض ي سامر الحديدي ليله، في وكر 

عاهرات مشبوه، ألجل تحقيق رغبات منحرفة، 

ولم يكن عليه سوى دفع نفحة من الجنيهات 

ان، ويصرح له بدخول آمن، "االسترليني"، ألمن املك

 معقل الفجور 
 
 ..دخول يليق باقتحام قسورة

كان يسير بخطوات غاضبة، بين دهاليز مناظر 

مقرفة، تشبه أحد أفالم الحركة األمريكية، نساء 

بمالبس مريبة، ورجال أيضا في هيلة تثير الغثيان، 
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وامرأة لعوب بخصالت صفراء مصبوغة، تسأل 

مس لها بوقاحة أنها أقل الليث عن احتياجاته، فيه

من أن ترض ي طفل على وشك البلوغ، فقط عليها 

 ..أن تدعه وشأنه

 ..غرفة

 ..اثنين

 ..خمسة

وكان في السادسة، بين امرأتين، والعري يطير أدراج 

رأس ذلك األرعن، أما عابد فلم يكن بحضرة شهوة 

 ..سوى الدماء
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، وبقي يواجه  انتفض سامر الذي كان نصف عار 

ا، حتى تلك النظ رة التي تدب الرعب في قلبه دائم 

الُسكر حتى بدأت خاليا مخه التلف، لم تجعله 

 ..ينس ى مفعول نظرة عابد السيوفي

 ..خطى نحوه عابد، وارتد الجبان للخوف

الجبان في حضرة أمنية فرار، واملدعي بحق 

الحماية ينس ى كل ما تحويه الرزانة من منطق، 

بة سامر، وامتدت يده في حركة خاطفة لرق

ا، موضع احتباس الهواء عن  والجراح يعلم جيد 
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الرئة، دفعه حتى اصطدم بالزجاج، يقرب نحوه، 

 ..ويدفعه من جديد

ّل  غ   :فحيح األفاعي في صوته ينطق ب 

 ..قولتلك أنا مجنون، بالش أنا -

وضغط فوق الودجين خاصة سامر بأصابعه، 

ومن جديد يتحدث، وهو ال يزال يعبث بجسد 

ضخم، واملوسيقى صراخ النسوة، وصوت سامر ال

 :شخير اختناق صهره الحقير

قولتلك أنا مختل، وعندي استعداد اتسجن  -

 ...**** فيك مدى الحياة، لو زعلتها يا
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وتلك املرة دفعه فوق األرض، فصرخ اآلخر دون 

مقاومة، وقد ساعد ذهاب عقله سيطرة عابد، 

خر، عابد الذي اقترب، ثم مال، ليضع يده فوق األ 

وعاد أدراج الوقوف، وموضع حذائه كانت أنامل 

حقيرة استحلت حرمة وجه ابنة أخيه، وصوت 

 ..صراخ سامر يطرب قلبه

 ..يدعس، ويبتسم

 ..يزيد قوة دهسه، وينتعش قلبه

 ..وسادية تعذيب الضبع، هي نقاء إنتشاء روحه

 ..وتراجع



 

907 
 

رفع هاتفه، يرفع لقطات ُعهر الغرفة، وأجساد 

سامر ممدد على أرضية رخامية نساء عارية، و 

 ..باردة، بال وعي

جميع الحضور عبيد، قد أخبروا عبر الحرس أن 

األوامر تقض ي الصمت، أما امللك، فقد استعاد 

عرش السيطرة في اللحظة التي أعلن فيها الحرب، 

 ..وحشد النصر

أما غنيمة الظفر..  لم تكن سوى كرامة املغضوب 

 ..عليه

*** 
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ده معه في منزل السيوفي، أسبوع مض ى على وجو 

والذي يبدو أن األمر ليس على خير ما يرام، عابد 

السيوفي يعاني غضب صامت، ُيعارك أخيه بعينه، 

وعاصم يغيب عن البيت ساعات طويلة في 

مفاوضات مع عائلة أخرى، تبدو أنها عائلة زوج 

 ..عهد، التي قادتهم من القاهرة لهنا

 

مع معهم على عهد التي تصمت بشكل ُمريب، تجت

طاولة الطعام، وباقي اليوم تبقى بين الحديقة 

وغرفتها، ترفض أية احتكاك، وهي لم تفرض 
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نفسها بشكل أو آخر، حتى أنها لم تسأل عاصم 

 ..عما يجري، وهو لم يهتم بأن يخبرها

 

عاصم يحضر للمنزل فقط ألجل االهتمام بعهد، 

طر املشروم ألنها مصابة  عهد تأكل البيتزا بال ف 

بالحساسية، عهد يجب أن تخضع لعالج نفس ي، 

وبالطبع يجب أن تخضع لبعض دقائق من حنان 

حضرة طيب القلب اللطيف عاصم السيوفي، 

 ..اللطيف مع الجميع عداها
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فقط يأمر، يصوغ نظريات الزواج وقدسيته، 

وكون الوضع قد تبدل، ويجب أن تكون أثوابها على 

 ..مستوى الحدث

ح، يمازج ألم بطنها، ويمتد ألم ظهرها منذ الصبا

نحو ركبتيها، وقد نالت رطوبة من النوم داخل 

الخيمة، حيث ال عازل عن األرض سوى لحاف 

 ..أبيض

اليوم األول لعادتها الشهرية، التي لم تعد منتظمة 

 ..منذ تزوجت، والسبب توترها النفس ي
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كانت تقف في املطبخ وفرح تصنع معها مشروب 

مزاجيتها املضطربة، الشوكوال الساخن ألجل 

وحماتها تجلس على طاولة الطعام املخصصة 

لألكل في املطبخ ملن أراد ذلك، تمدح حبها لفرح، 

واحتوائها كـ أم لها، تثني على اختيار ابنها لها، 

وعقل آيتن يحوي سخرية داخله من فكرة كونها 

 ..اختيار عاصم

 ..عاصم الذي اقتحم املطبخ، ويده تعانق يد عهد

د يسبب عراك فوري، ولكن حيثيات مشهد ق

الزواج خاصتهما، ونفسية الفتاة املنكوبة ال 
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تتحمل، عليها أن تصبح عاقلة، أو تتدعي أنها ال 

تراه، يتعمد هو أن يضع املنظر نصب عينها، 

اهتمامه بأنثى سواها محل غضبها، ويطلب بنبرة 

تبدو كأنها حق مكتسب له أن يأمرها، أو هكذا 

 :ونات اللعينةصورت لها الهرم

آيتن بتعمل هوت شوكليت حلو، الزم تجربيه يا  -

 ..عهد

 "يا حنين"

تلك هي الكلمة التي تعبر عن حالتها في حضرة 

حنوه، وكان عليها أن تبتسم بتوتر لعهد التي يبدو 
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وكأنها تحمست للفكرة، وطيبة قلب آيتن ستنفذ 

 !رغبتها، لتنال متعتها، ويبقى الغضب نصيب الزوج

 ..ينص قانون الهرموناتهكذا 

 ..مشاكل الكون أجمع تسبب فيها عاصم

 ..كل وجع نالته في الحياة كانت العلة عاصم

 ..عاصم يغضبها، يخيفها، ال يراها، ال يأبه ملا تراه

 ..هي آخر الجدول في خانة االهتمام

أعطت الكوب لفرح، واآلخر لعهد بابتسامة  -

راد صادقة، ثم استأذنت حماتها تحتاج االنف
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بنفسها حتى ال تغرس أظافرها في وجه الذي قررت 

 ..أن تتجاهل وجوده وتصعد لخلوتها

 

.... 

 ..في الغرفة

قالوا أن الهرمونات هي املتحكم األول في نفسية 

النساء وقت الحيض، أو قبله، وكانت هي ضد تلك 

النظرية، حاربتها بالشوكوال، وعزيمة السيطرة على 

 ..بت انفعاالتهاالغضب، واآلن تدفع ثمن ك
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تنخفض حرارة جسدها، تضع نفسها داخل كنزة 

صوفية، وسروال قطني قطني ثقيل، عل الدفء 

يحجب عنها ألم فخذيها، تبحث عن مسكن 

 ..لبطنها، أما عن مسكن الغيرة فال يوجد

 

 ..تغار، تغضب، تثور، ترغب ببكاء، تحتاج للصراخ

 

 عليها أن تنهر نفسها، تنفي ذلك الجرم املسمى

عشقه، ال يمكن أن يكون األمر بمثابة حقيقة 

 ..كونية مثبتة، هي فقط مضطربة
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اقتحم الغرفة دون طرق استلذان، وكانت هي 

املجفلة، ولم يكن بمغفل عن أنها غاضبة منه، 

فقرر أن يفهم، حيث أنه لم يرتكب جريمة في 

 ..حقها

وقف يقابلها، وكانت تتألم، تكابر، تكبح رغبة بكاء 

اج الشوكوال اآلن، تحتاج كم هائل حتى ملحة، تحت

 ..ترمم نفسيتها، وكرامتها التي بعثرت

 ..ولم يكن الفاعل سوى قلبها

 .!في ايه؟ -
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سؤال واضح ال يحمل مراوغة، أو حتى اهتمام 

استفهام يخبر قلبها أنه محق، فقط عاصم يتكفل 

بإيصال الواقع لعقلها الصحو في صراع بين كرامة 

 ..وقلب

 ..!ك أصال، هو ايه اللي في ايهأنا كلمت -

هل خيل لها أنه ارتد للوراء بسبب هباء نثره غضبها 

 :الذي ال تستطيع جمحه، وتتابع

 ..شايفني مجنونة عشان تسأل -

ا  .!حسن 
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 :لقد استحضرت شياطين غضبه، وعليه أن ُينبهها

 ..آيتن خدي بالك من طريقة كالمك معايا -

ا نحو فكرة أن ال هل عليها االرتجاع، أو املض ي قدم

تبقى صامتة له، فقد اختارت السكوت منذ فترة، 

 :وعليها التمرد، وتهديه تهكم النبرة

 very صح حاضر هاخد بالي، عشان يا عيني أنت -

loaded.. 

هي تتهكم بالحقيقة، وهو يدرك أنها قد جنت، تلك 

 ..هي طبيعة النساء، وطباع الرجال
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ها مجنونة، ال تتحدث وعليه أن يفهم، تغضب ألن

وال يوجد حل لـ إشكال منذ قديم األزل، ويجيبها 

 :ببساطة

 ..طب كويس إنك واخدة بالك -

لن تكسر رأسه، لن تسقط نفسها من الشرفة، لن 

تضع نفسها في خانة املختلة ألجل زرقة عينه 

اللعينة كـ دمائه الباردة، وتجيبه باضطراب قلبها 

 :وسخط عشقها

 ..females  حامي حما الآه، ما أنت ما شاء هللا -
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وضعتها بين قوسين بأصبعيها، وقد خرجت النبرة 

تحمل عصبية ال تشبه طباعها، تشبه الضوء 

 :األزرق داخل شعلة النار وتكمل

مرة تنزل في وسط الليل لروكا الشهاوي، والتانية  -

 ..تحايل وتدادي في عهد

 .والجملة التي بقيت حيز الستر داخل عقلها

 "عادي وآيتن تولع"

واختبرت الجزء الذي لم ترد لحظة الطالع عليه 

في طباعه، جحوظ عينه والنبرة محذرة، توحش 

 :مالمح والصوت يحمل بروده املعتاد
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زي ما لقيتك بتطوحي ادامي يوم ما كنت  تعبانة،  -

ا  ..واهتميت وركبت محاليل عادي جد 

إن األمر في بدايته عراك اعتيادي من زوجة تتألم 

لغيرة، فقد تحول األمر لش يء يمس الوجع، بفعل ا

ومن جديد عاصم يضع أمام عينها اليوم الذي 

 ..تنساه

يوم تمنت أن يتوقف الزمن قبله، أن ال تحياه، 

بضع ساعات في يوم غير حياتها لألبد، نّصبها 

بالحرف وحيدة، بال ظهر، بال حماية، والفاعل 

 ..مجهول 
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لتي خرجت والفاعل الحقيقي هو الناطق بالجملة ا

شم، قصده كان اهتمام، وفهمها 
ُ
غبية بفعل الغ

 ..دخل حيز املن واألذى

وعليه أن يستدرك فعلته، لقد ظهرت الدموع في 

عينها، واحتلت حمرة الغضب وجنتيها، ويبدو أنه 

في حضرة أول عراك حقيقي، ويحتاج ملصالحة 

 ..قوية

ا بعنصر املباغتة، فقد خرج  زن دائم 
ُ
والنساء ف

 :اضب بال تعقلصوتها غ

-  
 

 ..أنت هطلقني دلوقت  حاال
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وعينه تنال جحوظ حقيقي، وال ينكر أن قلبه 

هوى بين قدميه من طريقة نطقها، أو تطور األمر 

لتلك النقطة، وعقله ينسج خياالت سوداء، ويفكر 

ان ذكر األمر فقط دون قصد تسبب لطلب 

 ..الطالق، ماذا أن علمت الحقيقة

 ..لآيتن بالش شغل أطفا -

قالها وقد ضغط فوق أسنانه من فرط غضبه، 

والغضب لم يكن سوى من نفسه، ومن جنونها 

الذي قادهما لتلك نقطة، بصوت أشبه بصراخ 

 :تكرر 
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 ..طلقني -

انكمشت مالمحها بفعل األلم الجسدي، ووضعت 

يدها فوق بطنها امللتاع، فقد أفلتت تأوه مكتوم 

مهارة  من بين شفتيها فيدرك بحنكة الطبيب، أو

 ..الزوج، وبدأ عقله يستنتج

هي تعاني اضطراب الحيض، عصبية غير مبررة، 

اصفرار وجهها، احتياجها الدائم للشوكوال، 

تغضن مالمحها باأللم، وشعورها بالبرد، والغضب 

الغير مبرر نحوه هو بالذات، وقد اعترف أنه 

 ..يهملها
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ودموعها تهرب من جمح عينيها العنيد، وال ينكر 

 ..ات يتألم ألجل أن يراها حزينةأنه ب

اقترب خطوات منها، في محاولة لتكفير ذنبه، 

وتنهد، يده ارتفعت تمسك يدها، للدقة عند 

منطقة الكوع، رفضت اللمسة، انتفضت، لكن 

سطوته كانت أقوى، ومال يقترب من مقدمة رأسها 

 :يطلب الصفح بنبرة حنو

 ..مش قصدي اللي فهمتيه -

عينه من خلف حجاب ورفعت عينها تواجه 

الدموع، قلب ملعون، عقل فقد السيطرة، 
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والكرامة تسب خنوعها لها، ويحدثها عينيها، بعد 

 ..وصلة تأمل يبحر داخل موجات عينها الهائجة

أنت  مدتنيش فرصة أكمل الجملة، وأقولك  -

وفضلت جنبك طول الليل، لو حد تاني أكيد مش 

 ..هعمل كده

لنبرة اللعينة التي وأضاف بصوته الرخيم، تلك ا

 :تذيبها

-  
 

 ..وأنت  مش حد أصال

*** 
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األسطورة تفند أن املرأة وقتما تخلو من املشاعر 

 ..لن ترض ى عنك بقصر من ذهب

 ..أما العاشقة، ترضيها شربة ماء من بين يد رجلها

 ..وفي حالتها يرضيها االهتمام

 ..ثم الشوكوال

أنها  ال تنكر أن الرضا اقتحم داخلها وقت أن أعلن

ال تشبه احداهن داخل حياته، أما عن قلبه فلن 

 ..تسأل، ألنها تعلم أن الجابة ستذبحها
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انسحبت من أمامه نحو املرحاض امللحق بالغرفة، 

واستغل الوضع، فقد أحضر لها مسكن أقوى من 

خاصتها الذي وجده فوق طاولة الغرفة، وطلب من 

 ..املطبخ مشروب أعشاب دافئ يرخي أعصابها

ت لتجده يجلس فوق حافة الفراش، كانت خرج

 :تتجه نحو خيمتها، وأمره كان واضح

 ..متناميش على األرض، تعالي هنا -

 ..ولم يكن لها قدرة مجادلة، فانصاعت

توجهت للفراش، تمددت، استقام هو، ناولها 

املسكن، واملياه، وأشار لها نحو الكوب الساخن 
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أنها فوق طاولة ملحقة بظهر الفراش، ليخبرها 

 :أعشاب تهدأ األعصاب

 ..اشربي ده هيريحك -

وال تزال غاضبة، وتحول وجهها لوجهة ال ترى فيها 

وجهه، وعليه أن يكون العاقل، وعليه ان يكون 

 ..املاكر بحنكة

وبعدين أنا قولت أن آيتن اللي أنا أعرفها، هي أكثر  -

 ..واحدة هتاخد بالها من عهد في مشكلتها

 ..حساساللعين ملس الوتر ال
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املاكر استطاع أن يهديها الذنب، فال تنكر تعاطفها 

 ..الكامل مع عهد الوحيدة

 ..على فكرة أنت حر، اهتم باللي تعوز تهتم بيه -

ثم ولت وجهها نحوه، وقد ضيقت عينه، وتعلن 

 :بعند

- really, I don't care. 

 ..ويباغتها

تيجي نخرج، أنت  واضح إنك محتاجة مصنع  -

 
 

 ..شوكوال أصال
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... 

 !نهاية الجرح، استشفاء

يمكننا أن نقوم بنثر تراب سحري فوق رأس 

عاشقة، لـ تصدق أن مشاعر قبلها قد تكون 

 !الترياق، وفي رواية العاطفيين؛ عوض

 

اليوم والتفاصيل، بين الحنو وابتسامة رزينة هي 

 ..بداية اليوم ونهايته
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لقد وافقت على عرضه، خرجت من الغرفة يدها 

ده، مشهد جعل قلب أمه يبتهج، أمه التي تعانق ي

منعت فرح بحنكة من الذهاب معهما وقتما أخبرها 

 :بكرها أن

 ..ماما أنا وآيتن خارجين شوية، مش هنتأخر -

كانت فرح وقتها قد تعلقت بيد آيتن بحنق طفولي، 

سحبتها الجدة حتى يعيش ولده ما يشبه شهر 

ما عسل مع عروسه اللطيفة التي تنفذ لفرح كل 

 :تريد، وعرضها كان مغوي بسخاء

 ..تعالي مع ناناه نشوي مارشميلو -



 

933 
 

ولم تكن فرح املتحمسة وحدها، فقد تحمست 

 :آيتن فتهتف بانفعال

 .هللا يا عاصم، أنا كمان عايزة -

ناضجة تلك أو تتدعي، لكن تحولها لطفلة يذيب 

مشاعر قد يسميها أبوة، أو يدعي ذلك، فيجيبها 

 :بابتسامة متفهمة

تعالي نخرج األول، وبعدين املارشميلو مش  -

 ..هيطير

وبدأت رحلة بين شوارع عاصمة أصحاب الدماء 

الزرقاء، يدها لم تفلت يده، وتفاصيل اليوم بين 
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حديقة بأشجار وردية، أباحت لنفسها فيها صورة 

برفقته، وشوكوال بيضاء بكريمة اللوز، كانت 

تقف على  نصيحته، ورفيقتها لنهاية اليوم، وها هي

أعتاب غرفة فرح تنتظره أن يضعها في الفراش، 

ويعود معها للغرفة.. بعد جلسة عائلية تناولت فيها 

 ..الكثير من املارشميلو

 

خرج من الغرفة، فابتسم لها من جديد، والسبب 

 ..عائد لتذكره حالتها في الصباح
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هياج، عصبية، انتهت بها باكية تطلب طالق، وعلى 

 ..يخترع حيثيات االحتواء الزوج املذنب أن

عاد لحاضره، يسألها عن حال مزاجها وهو يسير 

 ..معها باتجاه الجناح املخصص لهما في بيت والده

-  
 
 ..العصبية خالص حاليا

فابتسمت بخجل، وهي تتذكر كيف تجردت من 

 !قواعد األدب، والسبب هرمونات

توقفت بغتة، وقد سبقها بخطوتين، فعاد بظهره 

 :ستفهميجاورها، وي
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 !في حاجة تانية؟ -

فتحرك رأسها نافية، وهي تعض على شفتيها 

بخجل، وقد تجرد عقلها من الثبات، والرزانة، 

ا،  وارتفعت على أطراف أصابعها، تلثم خده سريع 

 !كرفرفة فراشة خجول 

وظنت أنها نهاية التهور، فقد قبض فوق يديها 

بهدوء، وكانت سرعة بديهة الجراح أقوى من 

 أثر العاشقة
 
، فالتفت بدوره، يلثم شفتيها متناوال

 شوكوال كلنت عالقة بين شفتيها بذات السرعة، 
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 :فيتركها، جاحظة العين تشهق

 ..هيييييي -
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"18" 

 بغرابة تحتفظ أن يجب أنك عامة مقولة هناك

!لنفسك أطوارك  

 ينشد شخص مع بأريحية تشعر لن فالناس

 في النيل في يقفز أو عام، طريق في عال   بصوت

 يجلس أو بمالبسه، الطقس حارة جنونية لحظة

رفته سور  فوق  سيجارة لتدخين
ُ
!عاري  بجذع ش  

نكر، لن توقعاتها خالف
ُ
 على أسبوعين حوالي مر ت

 توقعت، كما فعل ردّ  بـ يظهر ولم له أشجان زيارة
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 ولكن.. تكترث وال فعل رد تنتظر تكن لم نعم

.انتباهها جذب سكونه  

، الثالثة على قاربت قد كانت الساعة
 
 مصابة فجرا

 مع يومية ومعارك قاتل وصداع فظيع بأرق  هي

نهي كي العمال
ُ
.وقت أقرب في املطعم ديكورات ت  

و أمها، علم دون  يحدث هذا وكل
 
ل
 
 أنها علمت ف

 واستبداله الكالسيكي املطعم عن االستغناء قررت

!ستقتلها مزدحم فوضوي  بمطعم  

 الغائب شرفته سور  على السبيل لعابر نظرها عاد

لمة في
ُ
مختبيء النصف القمر مع السماء ظ  
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 بعدم األنثوية دفاعاتها يحفز مالمحه في ش يء

 عينيه خلف املختبيء الغضب هذا ربما القتراب،

  الذي
 
 مالمحه تهكم بالسخرية، ُيخفيه ما دائما

.. يالحقها.. يغازلها وهو حتى.. بش يء يكترث ال وكأنه

يكترث ال  

 من والكثير بالكثير أحاسيسه يقتل رجل   هو

!النساء  

 له صديق وكأنها تامة وبعفوية مقدمات، دون 

 للحديقة القائم السور  لتتخطى بسالسة تحركت

 شرفته تحت الخضراء الحشائش على وتجلس
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 حتى الجانبين مفتوح أسود بسيط بيتي بسروال

 وليس البساطة من نوع في ولكن الركبة منتصف

 عليه مرسوم أبيض قطني شيرت تي وفوقه الغواء

!حساء طبق  

  دخانه يتنفس أن قبل األيسر حاجبه رفع
 
 متابعا

:إكتراث بال وقال السماء مراقبة  

!إيه؟ شوربة-  

!طماطم-  

 من والسخرية املختبيء، تهكمه وازى  جوابها

 في ولكن وجولييت بروميو شبيهه بدت التي اللحظة
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رفة في يدخن روميو معكوس، وضع
ُ
 توجوليي الش

!حشرة يبدو ما على وتداعب أمامه األرض تفترش  

 جوارها تجده أن قبل اختفى قد وكان مرت دقيقة

 للصرصور  باستغراب وينظر تبغه لفافة يستكمل

:تداعبه الذي  

فكرة على دي اللحظة في بتصرخ عادة البنات-  

:اهتمام بال شفتيها مطت  

فكرة على خايف اللي هو-  
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 يراقب جسده فمدد جوارها جلسته في ارتاح

:فمه من كلوحة يتصاعد والدخان السماء  

!يعني؟ النهاردة إنت   عني راضية-  

 منها املسكين الصرصور  هروب وتابعت تجاهلته

.قتله تحاول  لم مختلة وكأنها  

:الكاذبة الجدية من نوع في حاجبيه عقد  

 مع إيه عملت تعرفي علشان فضول  ده وال-

 صاحبتك؟
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 بينما النتصارا من نوع في اتسعت ابتسامته

:حروفه باقي يرسم الدخان  

بعدين بس منك حاخده حقي فكرة على-  

:بالفطرة معاند تعبير شفتيها فوق  ارتسم  

!متقدرش-  

 لتستفزه كانت التي الهانة من نوع في قالت ثم

:هذا غير وضع في حد ألبعد  

 ديناصور  لو بس ده، الصرصار تموت آخرك إنت-

بنطلونك في حتتكعبل  
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 األرض، نساء بين ودار دار مهند الفور، على فهمها

  له يتبق   لم أحبها، التي املرأة خسر
 
 سوى  شيلا

.الخبرة  

:ساخرة بفطنة قال  

!ديناصور  نفسك شايفة وإنت-  

:سخرية عليه تتفوق  شفتيها مطت  

!ديناصورة-  
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.. املناوشة في للدخول  طاقة بال وكأنه بدا يعقب، لم

 كان وإن دخانه يصادق وعاد تام هدوء في صمت

..مهل على يقرأها عقله  

 التحرر .. الالمباالة.. القوة تدعي مدعية، امرأة رند

 
 
 فتختبيء بأنوثتها االهتمام عدم تدعي.. أحيانا

  القاسية السراويل خلف
 
 الشعر قصة ومؤخرا

.رسغها تزين التي الذكورية والحظاظة القصيرة  

 يجوز  عادية كأنثى عاملها ضعيف رجل ضحية رند

 أن تريد أنثى كل مثل وهي يريد، وقتما هااستبدال

.استثناء تكون   
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 جاذبيته، أو االهتمام بسبب ليس اآلن تجاوره رند

.داخلها التقليدية األنثى تتحدى هي  

 قال المباالتها، على انتصرت أنها تنكر ال بصدمة

:انفعال بال  

!إيه؟ حتعملي دلوقتي بوستك لو-  

:نتصارباال  لصدمتها تسمح لم الفور، على رّدت  

!حاضربك-  

:ساخرة ضحكة منه انفلتت  

ا بقة بالقلم- ي  وكده كاسر يا وحش و   
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  كان هي ورّدها
 
  منطقيا

 
:مباشرا  

بالبوكس ال-  

 أغمض أنه حتى صادقة، كانت ضحكته املرة تلك

:عقل بال كطفلة انتفضت معها، عينيه  

تجرب تحب إيه وال مصدقني مش إنت-  

  ولكن طريقتها بنفس ردّ 
 
:مازحا  

أبوس ما غير من بوكس األول، أبوس اما مش-  

:اقتناع عدم في بيدها أشاحت  

؟ تبوس وليه-
 
أصال  
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 بخبث رمقها اللحظة، ملك كان الساخر العبث

:شفتيها فوق  ببطء تتجوالن وعيناه مقصود  

..تفهمي علشان تجربي الزم-  

 تام بجفاف ردت ثم اقتناع، بال حاجبيها ارتفع

:لرج كـ به تأثرها عدم ممررة  

أقولك حابقى أجرب أحب ملا تمام-  

:سكون  في عينيه أغمض  

ريس يا خدمة أي-  
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 بتعبير وجزمة آخر، بتعبير سافل.. هو ووقح

ي ولكن.. أنثوي 
ّ
..مسل  

!وغريب  

 وعقلها استدارت فجأة ولكنها ترحل استقامت

..منشغل  

غريب شخص إنت-  

 من ردّ  تفسير، محاولة حتى أو تنبيه،.. مقدمات بال

:غيمته  

  راحة، بالذنب االعتراف-
 
!ليه االستسالم وأحيانا  
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 بين عيناها غامت تحذير، بال القلب تضرب جملة

..وشفقة رفض  

:سألته  

!ده؟ النفس ي السالم كل إيه -  

بمنطق شفتيه مط  

!اآلخر من بتجيب.. املاريجوانا -  

  كان تعقب، ولم
 
 أي ليبتر الكفاية فيه بما صريحا

.أحرف شكل على مهاترات  
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 نظرة لوجودها، اهتمام بال لدخانه عاد وغاب،

 أسود خندق في وغياب عينيه على ارتسمت باردة

.لعنته وكأنه  

عابث مجرد ليس الرجل هذا  

!الحكاية بؤس يحمل رجل هذا  

*** 

- 
 
شكرا  

 على معنى بال تتجول  عيناه بينما تام بتشتت قالها

 عزلة في أيام ثالثة من أكثر له حوله، الالش يء
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 أخبر.. شهر ملدة أجازة فأخذ لعملا هاتف تامة،

  أّمه
 
 عن تكف كي عمل مهمة في سيسافر أنه كذبا

 على أصدقاءه وُيطلق جديدة، زواج بفكرة مالحقته

 بال فترة كل تأتيه".. جميلة حمى" املرحلة تلك

 الذي والندم الذكريات انتكاسة في يغيب موعد،

 لدرجة عقله ويصل جدوى، بال كالهما أن يعرف

 أحضان في موتها لحظات آخر يتخيل وهو الغليان

ز ما يعود بنساءه انشغل أو هدأ وكلما. ليث  ُيحّف 

.ذاكرته  

:فاتر بانفعال رند له نظرت  
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فكرة على متناقض إنت-  

:اكتراث بال شفتيه مط  

إزدواجيين......  والد كلنا ما! عادي-  

 لقاءهما صراحته، مع ومتناغمة ساخرة ابتسمت

  كان املرة تلك
 
 فسحبته املطعم أمام ظهر ،مدبرا

 يتناوال هما وها بكلمة تتفوه أن دون  ذراعه من

.املدينة زحام في شهير بائع من بلبن األرز   

 أصدرت التي أمها مع تعاركت أنها هو يعلم يكن لم

 
 
 أمام بأناقة ظهر بدوره والثاني لؤي، لـ بعودتها قرارا

 ..رفضت وأنها ماس ي، خاتم لها ليقدم املطعم زبائن
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 الدراما تلك كل وأن وجهه، في الخاتم وقذفت

 مجتمع في حصري  فيديو على معروضة

.االنستجرام  

!عبث  

 تتابع أن قبل شفتيها على ارتسمت هازئة ابتسامة

:بجدية  

معاك تبهدلها واحدة تتجوزش ما-  

:ضاحكة بعفوية ردّ   

  موجود مش ده الجواز اوبشن.. خالص ال-
 
حاليا  
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:بسخرية تمتم ثم  

!سكن نجدها اربن ده-  

:سخرية توازيه وهي بحروفها امتزج غريب انفعال  

نفسك عارف إنك فيك حاجة أحسن-  

:بجدية تتمم نحوه واستدارت  

 نفسه وفاكر مقرف راجل من أسوء مفيش-

!كويس  

:صدمة شبه في حاجبيه رفع  

يكرمك هللا! مقرف-  
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:بحنكة رمقته  

 مقرف عادي وبعدين كويس، قصدي فاهم إنت-

الفكرة لنفس مسميات لهاك مزعج ندل  

 باللبن األرز  طبق من ملعقة آخر تمضغ وهي قالتها

  للنادل تصفق وهي تابعت ثم خاصتها
 
 طلبا

:للشيشة  

خفيفة حاجة.. علي يا نعناع ليمون -  

 بشبه متفاجلة ومالمحه جسده بكامل لها استدار

:ابتسامة  
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!بتشيش ي إنت  -  

 بتحضير بدأ الذي للفتى هو أشار تجيب أن وقبل

:خاصتها  

!مزايا.. بقرفة علكة هاتلي-  

  اللقاء فبات املزاجية، رفيق أنه واتضح
 
 عن بعيدا

..امرأة انتباه لفت يحاول  رجل  

 األقرب

"صاحبه مع بيشيش"   
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 مقصود بمكر يقول  أن قبل بمشاكسة نحوها نظر

:شفتيه حول  يتراقص والدخان  

معايا تيجي ما.. يوم كام كمان الساحل طالع أنا-  

 بمجرد الفور  على ستشتعالن عيناها أن وقعيت كان

 عن تبحث ثم كالقنبلة تغضب عبارته، يتم أن

.كارثية نهاية في رأسه به لتضرب ش يء  

:ببرود قالت فقط له، تستدير لم أنها إال  

إيه؟ وال تنتحر بتحاول  إنت-  

:بمزاح يستكمل أن قبل ابتسامته كتم  
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 نفس ي رةفت بقالي حتى أنا.. مني يتخاف ما أنا وهللا-

الستات عن مسدودة  

:موازية شفتيها مطت  

نفسك سدت أشجان وال-  

:لتوه تذكر وكأنه تذمر في عيناه ضاقت  

منك حقي مخدتش لسه.. فكرتيني-  

:اهتمام بال ضحكت  

 غير قوي  كتير الدنيا في حاجات في.. مهند-

تانية هواية شوفلك الستات،  
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:العبارة لفحوى  برفض حاجبيه ضم  

!هواية-  

:بإصرار تابعت  

.. كامبنج اعمل.. بليستيشن العب روح.. هواية اه-

!مازهقتش؟ ايه.. سمك اصطاد  

 الذي الساخر الالمباالة قناع اختلف، فجأة

 أن قبل بها رمقها حادة نظرة.. سقط به يتشبث

:تام بجفاء يجيب  

..نصيحتك مطلبتش-  
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 قصد دون  أو قصد ّعن كالجحيم، مباشرة رند

..عينيه أمام كوابيسه تضع  

أحبها التي املرأة وفقد النساء جميع اختار هو  

:ساخر ببأس استكمل  

-Too late! 

 رحلت جميلة فـ الخطأ، لصالح الوقت فات

!وانتهى  

..كمحترف وفقدها كمبتديء، عشقها  

..العالم دونها وكره وحيدة، عامله في وجودها مّل   
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الترحال أغواه وطن، كـ يختارها أن يستطع لم  

 كان داخله ش يء رند، تغضب لم ش يء، كل رغم

.. نادم لكنه س ّيء هو ربما.. بالشفقة ُيشعرها

 في فاملرأة الندم، يعرفون  ال األرض رجال نصف

!الدوام على مخطلة قانونهم  

:باغتته بنبرة تستقيم وهي قالت مقدمات بال  

ضيفة معايا حاجيب بس.. الساحل معاك حاجي-  

 ريستدي أن دون  الفور  على غاضبة بعفوية رد

:نحوها  
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وفيها فيكي حولع أشجان لو-  

 تضحك عندما وهي القلب، من ضحكتها واتسعت

 تعبير في ضاقت عيناها.. نادرة ببراءة جميلة تبدو

 لتوها تنفستها التي الشيشة أحجار يناقض طفولي

..ورحلت له غمزت ثم  

أشجان بإحضار بالفعل عقلها ناوشها وإن  

*** 

و ارتجال سعادة الحياة بين اختيار عيش متألقم، أ

 ..ال مشروطة
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 .تحبه

وتلك املرة هي تعترف باألمر صريحة، حيث أن 

النكار ال يفيد، والحب ليس جريمة، وقتما يكون 

املعني بالعشق ليس سوى الشهم الذي انكسر على 

 ..يديه حاجز قلبها

في الصباح وجدت صوته يداعب أذنها، يطلب منها 

ة وسيلة االستيقاظ، وكان همسه الحاني بمثاب

دغدغة لقلبها الذي لم يعد يكتم تسارع النبضات 

 :في حضرته

 ..آيتن، اصحي -
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تحركت داخل الفراش التي ال تعلم كيف وصلت 

له، كل ما تعرفه أنه انتزع عذرية شفتيها الليلة 

املاضية، وبقت هي ترابط أمام باب الغرفة ترفض 

الدخول، وصوته ينادي يتسلى بتوترها، يخبرها 

 .أن تلك كانت نهاية املشهد العاطفيببساطة 

 ..تعالي نامي، أنا كنت بمسح الشوكوال بس -

وغد، وال تنكر أنها تقع في غرام النظرة التي يتحول 

فيها من كونه البريء ذو النظرة الطيبة، إلى ذئب 

 ..غير ذي غدر عبر زرقة عينه
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ويبدو أنه قض ى الليلة بجانبها في الفراش، حيث 

قاومة النعاس، بعد أن حشرت خسرت في معركة م

نفسها داخل املنامة املخملية واليوم اختارت 

 ..القطة

حيلة كانت قد تعرفت عليها من فيلم شاهدته قبل 

عدة أيام حيث زوجة اتخذت دور الفزاعة، فقد 

ارتدت زي القطة، ووقت عتاب الزوج لها صرحت 

 .بكافة سالم نفس ي ُمتاح لها

 "اناتما أنا على طول بلبس لك حيو "
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لكن النوم كان حليف عاصم، حيث نامت وخرج 

ليجدها فوق الفراش دون غطاء جسدها ينكمش، 

فعدل وضعيتها بأقل حركة ممكنة، ووضع الغطاء 

فوقها، وألن املسلولين عن تنفيذ البيت افسدوا 

خيمتها، لم يكن هناك مخرج من مشاركة الفراش، 

واالستيقاظ قبلها حتى ال تفزع، حتى ال يفسد 

 ..مزاجها على بكرة الصباح، فال ترى رونق املفاجأة

وها هي تجاوره في السيارة، حيث اقنع فرح أن لديه 

مهمة رسمية مع آيتن، ثم سيعودا أدراج املنزل حين 
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تنتهي املهمة، وآيتن انصاعت لتحمسه الغير 

 :معهود، واستجابت ألمره، حيث صرح

 ..مفيش أسللة لحد ما نوصل -

في نسيان كل ما يتعلق بالذنب، أو  واألمر بين رغبة

يخص أي ألم للماض ي أو القادم، هو يريد 

استراحة من املسلولية، ووجع الضمير، يريد 

الراحة في حضرتها، يمنحها الحياة التي يصبح فيها 

ا، غاب عنها وقتما  بطلها الذي كانت تراه سابق 

 ..صدق الحقائق وكذب عينيها



 

970 
 

دينة، توقفت وعلى ُبعد خمسون كيلومتر من امل

سيارته رباعية الدفع أمام منزل استضافة في 

منطقة الريف االنجليزي، حيث مبنى يتكون من 

عدة أربعة طوابق، قريب من الساحل، كالسيكي 

التنفيذ، ألوانه تتموج بين الرمادية واألزرق، هادئ 

 .يريح األعصاب فقط وقتما تتأمل املنظر حوله

 

ا تماما، وهي نزلت من السيارة قبل أن يوقفه

تغوص في أن تلك أمنية ال يعرف عنها هو ش يء، 

تلك البقاع كانت غاية تريد تحقيقها، هدوء، 



 

971 
 

طبيعة استرخاء، لقد رسمت فيلم داخل خيالها 

منذ عشر سنوات أن تتوه في طريق مظلم مع 

حبيبها، لتجد "هوست" يملكه زوج وزوجة في 

مرحلة الشيخوخة، وتقض ي داخل الريف عدة 

 ..وها هي األمينة تتحقق أيام،

 

تسير بإنشداه باتجاه، تستكشف املكان وهو 

خلفها، حيث كانت تطير فوق السحاب، وهي ترى 

 ..املنظر

 :ومن خلفها جاء صوته
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عارف إنك محتاجة تعيش ي يومين في هدوء..  -

فالتفت له عبر نصف استدارة، شكلت خصالتها 

 :فيها موجة ذهبية، تقابل عينه، وتجيب بحماس

-  
 
 .أنا كان نفس ي آجي هنا فعال

ابتسم هو وقد أصيب بالرضا سالما للنظرة التي 

تخبره فيه أنه بطلها، وتتابع وقد ابتلعت ريقها 

 :بصعوبة من فرط الحماس املتوتر

 ..أنا بحب كده أوي  -

ولم تنتظر رد، حيث أحاطت يدها عنقه، فقفزت 

تعانقه، والفاعل انفعال اللحظة، ومن جديد، 
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جنته بسرعة، وتعود لتكتشف املكان تقبل و 

وخلفها هو، يبتسم براحة، حيث نال السعادة عبر 

 ..بهجتها، وعادت املفعمة بالحياة من جديد

*** 

 ..صناعة الحدث، هي قدرة ابتكار سعادة

لطاملا كانت حواء تسعى لرضاء آدم وإن كان األمر 

 ..يتعلق بالحب، فا هي تضع نفسها خانة املتفانية

 .لكن
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ذا إن كان املعشوق هل الذي يسعى لفكرة الرضا ما

 !لهما معا؟

نستطيع القول أننا أمام حالة استثنائية، حيث 

بطل الحكاية اتخذ الذنب ذريعة، حتى بات يدمنه، 

 ..ال الذنب، فقط فعل ما يبقيها راضية

كان يقف أمام النهر عندما جاءت هي من خلفه 

ورأسها  ترتدي كنزة سكرية، وسروال بلون القهوة،

الصغير داخل قبعة صوفية تحبس خصالتها، 

وضعت يدها فوق كتفه بأريحية تسأل بنبرة متعبة 

من مجادلة أمها حول موضوع تافه، وقبلها 
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زل املخصص لإلقامة 
ُ
املفاجأة التي تلقتها في بهو الن

حيث صرح العجوز املالك بصوت لطيف أن 

الغرفة املتبقية هي غرفة تحمل فراش واحد 

ن، ال مزيد من املراتب، وال ش يء تستطيع لشخصي

 :أن تنام عليه، سوى فراش يشاركها فيه هو

 !بتفكر في مين؟ -

 !فيك   -

جحوظ العين، يوازي احمرار وجنتها، ومتابعته 

للحديث أنقذت حيرتها، وقد تحولت النبرة من بحة 

 :االنفعال إلى مستفهمة بتهكم
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اتين بفكر أن من يوم ما جيت  لندن، وصف الفس -

 ..اللي من غير ضهر اختفى

رفعت حاجبيها والغرض أنها تتوعد، تغضب، تتخذ 

 :دور الزوجة املتأففة، وتجيب بنبرة حادة

عشان الجو البرد مخليني عم شكشك في نفس ي  -

 ..حضرتك

ابتسم ملء شدقه، وسحبها برفق تستقر أمامه، 

وش يء داخلها يدغدغ مشاعرها، وقد سرت 

يل مقارنة بجسده، حيث الرعشة في جسدها الضئ
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أحاط خصرها الرشيق بذراعيه، ونزل برأسه 

 :يستقر بجانب وجنتها، ويهمس

 ..أنت  حميلة في كل حاالتك -

وكادت تشهق من جديد، رفع يده، والسبابة فوق 

 :شفتيها تسكتها، وتابع

 ..!!أنت  من امبارح بتشهقي ليه -

وبقي يلمس فوق شفتيها، واألمر أشبه ببداية 

 ..سيطرة فقدان
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سيطرة كانت تشبه خيط واهي أوهم نفسه 

 ..وجوده

اآلن بات يدرك الواقع، هو يقترب، يتورط، يعيش 

في حيز احتياج وجودها، ما استجد كان احتياج 

القرب، التالمس، سكونها الحالي بين ذراعيه يخبره 

 ..أنها ال تنفر، وتلك الفكرة تعتبر إنتشاء لروحه

رة األولى، ألم يختنق ألم يقع في حيرة منذ النظ

صدره بالذنب ألنه بات ال ينس ى لونهما، لقد أدرك 

واقع انعدام السيطرة منذ اللحظة التي أباح 

لنفسه أن يضعها في حيز حياته كـ مربية البنته ال 
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تشبه ما أراد، هو احتاج آيتن الشخص، لتبقى في 

ا  حياة عاصم الرجل، ال األب، وإن كان يدرك جيد 

 ..أمينة أن فرح في يد

 ..مش بعرف أتخيلك تقرب وتغازل  -

أدارها نحوه، وقد كانت عينه تستنكر قولها، عينها 

كانت تهرب، يحيط خصرها من جديد، يقربها 

نحوه بـ لين، ويجيب بهدوء ال يتنازل عنه وإن كان 

 :يتهم في قدراته

 ..ده تشكيك في قدرات على فكرة -
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ختبئ من دفنت رأسها داخل صدره، وتلك املرة هي ت

نظراته داخل صدره، وتجيب بصوت مكتوم 

 :بالخجل

 ..مش قصدي كده -

ابتسم بحنو، وقد كان يدرك مقصدها جيدا، 

ارتفعت يده فوق ظهرها، تضمها نحوه بقوة، وكأنه 

يوصم ضلوع صدره بوجودها، ليعلن امللكية التي 

تقوده نحو شغف ينكره، وال رجعة حيث أن 

 ..القلوب تتورط

 ..أعمل كل حاجة على فكرةأنا بعرف  -
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قالها بتسلية ماكرة، فتضرب صدره تبعد نفسها 

عنه فال يسمح لها، وقد أدركت غايته، أو مقصد 

الحديث، فيعيدها له من جديد، وقد اتخذ 

وضعية املش ي، فيسير بها على ساحل النهر، ويده 

تحيط ذراعها، يبثها الدفء الذي ذهب عنها منذ 

 .لها من جديدمدة، وها هو الحب يعيده 

أما عنه، فيبدو أن فكرة السيطرة قد أعدمت، 

 .واالنصياع للموجة هو النجاة

*** 
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يوم طويل، بين الساحل، ومراقبته يلعب الجولف 

بإحترافية، مع عرض قدمه لها أن تشاركه، 

ورفضت والسبب عدم قدرتها على فسخ قفازاتها 

 ..القطنية، حيث أن البرد يحجم رغباتها

 

ة علمت أن األمر بات واقع، أن تشاركه وحين العود

الفراش، الجو بارد، وهي تحتاج لشريك فراش 

لتدفئ، ووقت استحمامها، قامت بمواساة نفسها، 

 :حيث أخبرت بنات أفكارها أنه

 ."ده جوزك يا آيتن، جوزك"
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خرجت من دورة املياه، ترتدي كافة مالبسها 

فوجدته، لم يعد في األصل حيث يبدو أن مكاملته 

مع عابد سرية فيما يخص املسكينة عهد وطالقها، 

ا حيث تكره تعقيدات  وهي تفضل االبتعاد أيض 

الزواج والطالق، وتقترب إذ ما احتاج أحد 

 ..املساعدة

كان أكثر ما يميز الغرفة أنها تشبه عاصم، 

كالسيكية هادئة مثله تماما، حوائط قديمة لكنها 

سكري  أنيقة بلون عينيه، سرير ليس بضخم رقيق

اللون، الشراشف نيلية اللون تمازجها الرمادية، 



 

984 
 

وبجانب الفراش توجد شموع بمثابة إضاءة 

جانبية، استخدمتها آيتن لتقرأ كتاب عن قصة 

 ..كالسيكية تساعدها قبل النوم

دلف الغرفة ليجدها تغوص في املجلد الذي تحويه 

أناملها بصعوبة، تنكمش داخل منامة مخملية 

هلل مكشوف، حيث تخلت عن ورأسها والحمد 

 ..قلنسوة املنامة، وتركت خصالتها لتنال الحرية

 

 ..غارق، نال الضياع



 

985 
 

متعلق بقشة، يده تأبى التمسك، ويريد السير مع 

 ..التيار

ا، واآلن هو مسلوب الرادة  .أو أنه وسار معه حق 

نحن بصدد االرتياح، ندفع سنين من العمر، 

 .لنسرق لحظة

 ..ة في صوتهاهي بحضورها، والبهج

 ..هي والحياة تتحول لزاهية بقربها

 ..هي للضمير عذاب، وللذنب مخدر



 

986 
 

هي األحجية التي ابتلي بها، ليدرك أن البالء قد 

 ..يكون خير

تركها غارقة، غاب داخل غرفة االستحمام، يبدل 

مالبسه، وخرج، فأحتل نصف الفراش بجانبها، 

كما احتلت هي الجزء الذي بقي سليما بعد 

 ..سويات حياتهمأ

كانت تدرك وجوده منذ اللحظة األولى، وتدعي الال 

مباالة أو الجهل، قلبها يدق بضراوة وقت اقترابه، 

اآلن هي تواجه الوحش وحدها فوق فراش دافئ 

 ..وربما النهاية لن تكون رحيمة



 

987 
 

اتخذ وضعية مرتاحة، وقد أرجع ظهره يستند 

تحركاته للفراش، وعينه تراقبها، بينما عينها ترصد 

بطرف العين اليسرى، ويبدو أنه يستسلم ملجهود 

اليوم، حيث أغلق عينه إرهاق، ونالت هي 

 .""التغفيل

فقد امتدت يده، تسحب الكتاب بغتة، ويبدو أنها 

 ..في حضرة فضول 

لم يسألها، ال يبدو عليه أنه يراها، فقط هو نظر 

لعنوان الكتاب، ثم بدأ يكمل ما بدأته هي، بصوته 

ا، باللكنة األنيق ، ومخارج الحروف الصحيحة جد 



 

988 
 

البريطانية، يشبه الراوي، الذي يخبر املستمع بما 

 .ينعش قلبه فقط

 

ومن جديد امتدت يده نحو خصرها، والحركة 

تحثها على الرجوع للخلف، تستقر خصالتها 

الرطبة فوق صدره، تستمع لبقية الحكاية، 

 ..وموسيقى الخلفية نبضاته

 

 "د "الحدوتةهل علينا أن نسر 



 

989 
 

الناسك في حرم الخالص، سار نحو شعاع بعيد، 

سحر عينه لبداية تخبره أن النبض في قلبه يحق 

 ..له دقة مشاعر

 !هل هو بصدد العشق

ال يستطيع أحد أن يقول أو يجزم، حيث أن 

البدايات، تعطينا شعور الغاية، وتنتهي الذروة 

 ..بمرور وقت، هو بحضرة ما هو أقوى 

 ..حة، ونهاية الورطة ربما سعيدةالشغف، الرا

 



 

990 
 

يده تسير فوق كتفها، والحكاية في الكتاب تزداد 

إثارة، أما هي فتستلتم، تعلن انهزام مقاومة كاملة، 

حتى أنها تغوص في النوم، دون تمرد على ثقل 

 ..جفونها، ألنها تحتاج قربه

 

ترك الكتاب، وقت أحس انتظام أنفاسها، ونهاية 

ا، أما التي تجاوره كانت قد الشمعة التي تجاوره

أوشكت على النهاية، فأطفئها هو، مع مراعاة ثبات 

آيتن فوق صدره، حيث أنه لم يتنازل عن تلك 

 ..الوضعية ما بقي من الليل



 

991 
 

 

 ..في الصباح

استيقظ هو في بادئ األمر، وهي خلفه، وحيث أن 

العاصفة قوية، بقيت في الفراش، وطلب هو من 

أمريكية له، أما هي فلن مقهى خارجي قدح قهوة 

 ..تستطيع االستغناء عن "الهوت شوكليت" خاصتها

 

وعاد يجاورها في الفراش، وبدأت تثرثر علها تنفض 

 ..التوتر عنها



 

992 
 

 life after marriage notبس تعرف يا عاصم،  -

bad.. 

نظر نحوها، وعينه التي باتت تشبه الذئاب التي 

نو، تبغي وبشغف االستيالء على الفريسة بح

 ..وتتابع

 ..يعني قعدنا مع بعض، خرجنا، سافرنا، اتخانقنا -

ثم صمتت وقد احمرت وجنتيها، وأردف بنبرة شبه 

 :مسموعة

- sharing the same room..  عملنا كل حاجة يعني

 ..بيعملوها املتجوزين



 

993 
 

وكانت الرد نظرة جانبية من عنيه، تسألها، 

 .يستفهم باستنكار، واملغزى 

 .."يأنت  هتستهبل"

فقرر أن يمنح املشهد بعض الحركة، وضع القدح 

فوق الكمود، والتفت ينظر، يقترب، يهمس، وهي 

 ..تتدعي البالهة

فال يمكن أن تكون امرأة تحمل نصف فتنة نساء 

 ..األرض، وال تعرف أنها معرضة لإلشتهاء

 :وقررت نبرته تصحيح الجملة



 

994 
 

- sharing the same bed.. 

د أيقنت أنها بصدد نهاية غير وارتدت هي للوراء، فق

شريفة باملرة لو بقيت معه في ذات الحيز، فتهتف 

 :بحماس، وقد قفزت خارج الفراش

 ..أنا بقول أن احنا نخرج بره ونلبس تقيل أحسن -

*** 

 ..اللحظة

هي ابتكار، قرر فيه القدر صناعة حدث غير قابل 

 ..للنسيان



 

995 
 

تركها، واتجه لنقاش طبي مع إحدى الجراحات 

لتي خرجت في قافلة طبية نحو إفريقيا، ويبدو أنه ا

تحمس لحكايتها، وهي كـ أنثى تريد وقت مستقطع 

 ..من دالل ذاتي، يعيد لها سالم نفس ي، ونشاط

واللحظة هنا كانت اشتياق لـ استرخاء لم تحصل 

 ..عليه منذ زواجها

توجهت نحو املرحاض امللحق بالغرفة، فتحت 

تدفق املاء، وعقلها يكمن صنبور املاء الدافئ تراقب 

في تفقد مشاعر نحو شخص استحدث على واقع 

 ..الحياة كـ زوج، واألن باتت بال سخط



 

996 
 

خرجت تحضر الرغوة، والزيت العطر بعطر شرقي 

تحبه، تحضر مشروب عشبي لدالل أعصابعا، 

والكتاب الذي استعاره منها، لتكمل ما تبقى من 

 ..عودصفحات، في وضع االسترخاء خاصتها حتى ي

حتى تنال نوم هادئ، ورائحة تفوح بعبق شرقي ال 

 ..تستخدمه كثيرا

خلعت مالبسها قطعة قطعة، أوصدت الباب 

خلفها تحسب لعودة فجائية منه، ونزلت في 

املغطس، وقد غمرت الرغوة جسدها دون الوجه، 

العنق، مقدمة الصدر، خصالتها مرفوعة بـ دبوس 



 

997 
 

اب بعد أن فيروز فوق رأسها، ونسيت بشأن الكت

 ..تناولت رشفات مشروبها

 

 

ابحار سفينة خيالها، نحو عناق الليلة املاضية، 

جعلها غافلة بشأن العودة، النداء، طرقه للباب، 

 ..والفاقة على إثر اقتحام

 ..هي اللحظة، والصدمة

 ..هو القرار، والفزع



 

998 
 

وبين هاك، وهذه بقيت عينها جاحظة، وعينه 

أن تنحنح يخبرها  تستعيد الوضع الطبيعي، بعد

 :بكياسة

 ..خبط كتير، مجاليش رد -

رغم ستر الجسد برغوة بيضاء، كانت ال تزال 

تعيش طور صدمة متوترة، بينما هو يقترب، ليرى 

 ..ما تفعله تلك املجنونة، بل هي تبتكر

ا، يظن أنها غضبت والعلة إهمال ال  لقد عاد سريع 

مقصود منه، فيجد الغرفة خاوية، وخلف باب 

 ..رة املياه ناداها، ولم يحصل على إجابةدو 



 

999 
 

بداية أمر االقتراب فضول، واالستمرار حميمية 

 ..قرب

لقد سحب مقعد ملحق، وجلس قبالتها، والقرار 

هو إكمال ما بدأ به الليلة املاضية، وال تزال هي 

 ..كائن الصمت والتجمد

 

هو لم يعد يفهم نفسه، لم يعد يشعر أن األمر 

معتادة تخصه دون سواها، هو داخل حيز سيطرة 

يفهم أنه يحتاج أن يجعل نفسه قريب، يلقنها 

الدرس كامل، هو لم يعد ذاك الغريب الذي 



 

1000 
 

تخش ى، هو األقرب، واألجدر بالطمأنينة، هو أمان 

 ..العالم، والجدار العازل بينها وبين شر البشر

هو الذي بات متيم بتفاصيل ال تخص سواها، 

 ..يز الخطرويعترف أن األمر يسكن ح

امتدت يده تسحب الكتاب، من بين أناملها 

املرتخية، وبدأ يسرد على مسامعها بقية الحكاية بـ 

نطقه املبهر للغة النجليزية، فقد كان يشبه أمير 

 ..من عصر ولى، والتشبيه كناية عن تفرده

 



 

1001 
 

وبدأت السكينة تعود من جديد، حيث قرب، 

ها وصوته، حكاية جميلة، وحكاية أخرى ترسم

 ..تفاصيل

 

لقد نبذت الغرابة نفسها بعيد عن الحيز الذي 

رسم له معها، هي التي باتت تشعر أن القدر يبتسم 

في اللحظة التي يقترب، يعلنها ملكية خاصة، وعليها 

 ..التقبل

 ..والعاشقة ترغب، والكبرياء يواري 

 



 

1002 
 

 ..هو اللحظة، هو الدفء

 ..هو الذي يبتكر لتبقى دون خوف

 

وانسحب، لتخرج، وقد أخبرها  ترك الكتاب،

 :بهدوء

 ..كفاية كده، ممكن يجي لك برد -

وتلك اللحظة هي تطيعه، خرج وعاد بمئزر 

االستحمام خاصتها، يتركه فوق املقعد بقرب 

 ..املغطس، موصد الباب خلفه



 

1003 
 

تنال املساحة، وتحصل على الهدوء، تغسل 

 ..جسدها للمرة األخيرة من أثر الصابون وشعرها

 

تردد والنية إخراج مالبسها، فتعود خرجت ب

أدراجها، لتستر جسدها، وكانت تلك املرة في 

مواجهة الشهم الذي يتحول لألمير الوغد في 

 ..اللحظة التي تشع فيها عينه رغبة بقربها

خطوة وأخرى، وكادت أن ترتد للخلف وقتما باغت 

معصمها بإحاطة متملكة، يسحبها نحوه، وقد 

 ..ة لحوحة بالقربساهمت رائحتها في رغب



 

1004 
 

 ..اللحظة نظرة

 ..اللحظة ملسة

 ..اللحظة قبلة

 

عينه المست عينها بتأمل عميق، وإشارات ترسل 

لها رغبته، أنامله تسير بين رقبتها، تالمس رطوبة 

خصالتها، ويسبر أصبعه يالمس ذقنها، واستقرت 

كفه تربت فوق وجنتها التي اشتعلت في تلك 

 ..اللحظة خجال، وبقيت ساكنة



 

1005 
 

وانسحب سابق النذار، ومال دون تمهيد ينال 

شفتيها في جولة لم تكن سريعة كسابقتها، فقد 

 ..كان يقربها نحوه، يضمها، يمتلك العبق

 ..والدفء

 ..والهواء

 ..واللحظة

 ..والحياة دون شروط

يمتلك السيطرة، واالستسالم، والجرأة يعمق 

 ..القبلة



 

1006 
 

 ..واللمسة

لدغتها اللمسة، وانتفاضة تبعد نفسها، وقد 

 ..استعادت العقل

 ..تقاوم

 ..تبتعد

 ..تهرب

 ..وتختفي هاربة بعد أن ركضت نحو باب املرحاض

فتتركه صريع اللحظة، تنثني شفتيه بابتسامة 

 ..ظفر



 

1007 
 

*** 

 .ساعة الصفر تعد لحظة

 .بين بدايات، ونهاية أيضا

وساعة الصفر في املشاعر، هي لحظة االكتمال، 

الدواخل بمعركة الصراع نسطتيع القول أن ظفر 

 ..تسمى فقدان وهم السيطرة

 

 ..والحياة بين ذكر وأنثى، وتواصل

 ..بين العشق والحب، بين الهوى والراحة



 

1008 
 

بين حكايات صاغها التاريخ كأسطورة، وبين 

"حواديت" منسية لم تذكرها سوى الجدات قبل 

النوم ألحفادها، أو عاشق خسر الجولة، وفي 

ية على مسامع شباب في ريعان الشيب قص الروا

 ..مقهى متواضع

 

زل في الريف، هي 
ُ
أسبوعين مرا منذ العودة من الن

تنشغل مع فرح، وبصحبة عهد املنطوية، تذهب 

فتزور رياض األطفال، لتستفيد من املعروض من 

أجل تأسيس مشروعها الخاص، وهو يفاوض 



 

1009 
 

عائلة الحديدي مع عابد، لتنال املسكينة حريتها، 

 ..التنفس براحة من جديد علها تستطيع

 

واليوم كان التنزه لغرض التسوق، حيث النسوة 

كائنات تقدس مبدأ شراء األغراض للتخلص من 

ا  .الطاقة السلبية، وهي تذكرت جملته جيد 

 "فين كوليكشن الفساتين اللي من غير ضهر"

 ..وقررت االبتكار



 

1010 
 

حيث كنزة صوفية، مفتوح ظهرها بقصة تشبه 

ة الصدر مثلها، تكشف بسخاء الرقم سبعة، وفتح

عن مفاتنها، حتى أنها ارتدت سروال قصير، وبقيت 

تنتظر عودته، لتخبره أن أمجادها في املوضة 

 ..عادت من جديد

زارت مركز تجميلي، لتدلل بشرتها، خصالتها، 

وطلبت منهم رسمة بالحناء فوق رقبتها، والشكل 

كان فراشة تستقر فوق غصن ضعيف، يقال عنه 

 .!الحب
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ودهاء األنثى قادها لفكرة إعجابه برائحة الحمام 

العطري الذي قامت به في الريف، فقررت إعادة 

الكرة، وتلك املرة كان العبق عطر فرنس ي يشبهها، 

 ..رقيق ونفاذ في الوقت نفسه

 

عبق أدركه منذ اللحظة الذي خطى فيها نحو 

الغرفة، بعد يوم مفاوضات طويل، واالرهاق رسم 

وجه حبيبها، والتقط عينها ذلك  مالمحه فوق 

 ..وقتما كانت التفت تنظر له



 

1012 
 

لم يعطيها الفرصة التي أرادت فيها أن تكون 

صاحبة املبادرة، وتوجه نحوها، حيث احتاج 

القرب، واللمس، واستنشاقها، أن يشعر أنها 

بقربه، أم يدرك أن الواقع يحتفظ له بـ مداواة على 

 ..الدوام

 ..لقد اشتاق

 .دابتعد، وعا

ا، بلهاث  تمرد على حاجته بالقرب، وعاد مسرع 

 ..ركض يقاوم صراع الغرق في املوجة



 

1013 
 

امتدت يده تالمس خصرها، واألخرى فوق ظهرها 

وكاد أن يقربها في عناق، وقتما اكتشف أن 

تفاصيل الظهر تعود لدرب التعري، فقرر أن 

يديرها نحوه دون سابق إعطاء فرصة، وبقيت هي 

ده، عينه تغازل تفاصيل متصلبة تحت وطأة ي

بشرتها القشدية والشامة املوجودة في منتصف 

الظهر، ومال بعد أن وضع خصالتها على جانب 

 :واحد يهمس

 ..رجعنا تاني نلبس من غير ضهر -
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ابتسمت بخجل، وهي تدرك أنها تواجه طوفان 

 ..احتياج شغوف، يكبته منذ عدة ليال

استقبلت القبلة فوق رسمة الحناء خاصتها 

بتنهيدة متوترة، وبقيت ثابتة، ولن تجادل تفاصيل 

 ..نهاية سطوة كالسيكي عاقل على رغبات شغفه

فقد أراد االكتمال، حيث كان الشتهاء هو النهاية 

 ..املثلى لتطور عالقته بها

أنامله كانت تتعرف على تفاصيل بشرة ظهرها 

بتأني، وشفتيه تسير فوق جيدها بشغف لحوح، 

دأت يده تتمادى بلمسات حتى تصلبت، وقد ب



 

1015 
 

ذكورية متطلبة، اللمسة األخيرة كانت إعادة وجهها 

له، فيواجهها بعينه التي تريدها، ترومها، تبغيها 

 ..وبشدة، هي اللحظة الحاسمة

 .بين بداية، نهاية، صياغة شغف

 ..لحظة الوصم، بناء يوحد روحها بروح

وتناول شفتيها بقبلة مجتاحة، محتاجة، تخبرها 

تاق وبشدة، واستجابتها الفطرية كانت أنه اش

 ..القشة التي هشمت قناع التعقل



 

1016 
 

ربما ارتفعت يدها تحيط عنقه، رفعها نحو 

الفراش، وبقيت مستجيبة تتوتر، وهمس الفارس 

 :من بين ذروة طوفان الرغبة

 ..متخافيش مني -

وتفاصيل أخرى كثيرة تش ي، أنها بات له وبه، 

 ..وملكه، باتت أنثاه الكاملة

 .يتن خاصة عاصمآ

*** 
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9"1" 

 .نهاية الحلم كانت سابقا صحوة استيقاظ محبطة

أما اآلن؛ فا الواقع بات يشبه قصة تروى قبل 

 ..النوم لالسترخاء

 ..ماذا حدث

 .بنى بها

باتت له بكل ما أتاه الشغف من طاقة، غارق حد 

االرتواء، يتشبع حد التخمة، ساكن حد الراحة، 
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أن جنة الحياة أنثى جميلة تشع  وصادق من قال

 .رغبة في ايحاء ما قد مات سابقا داخلك

استيقظ هو في البداية، بعد غفوة نصف ساعة 

بعد طوفان لم يختبره سابقا، هو الهادئ بمشاعر 

ا  .عاقلة دائم 

اختبر قلة الصبر في يخص االمتالك، نال إحساس 

أن يالمس عنان السماء في حضن جنة األرض، 

قاومت، حتى سقطت صريعة اللحظة، تلك التي 

 .قبلة، فعناق، فلمسة متطلبة



 

1019 
 

وأمام توترها الذي صلب جسدها، كانت شفتيه 

 :تمارس الهمس بجانب أذنيها بعد قبلة حانية

 .متخافيش مني -

وانهارت حصون املقاومة، فارتفعت يدها فوق 

ظهره، تضمه في عناق، باستجابة فطرية ألنثى 

 .عاشقة

 .ينحت مالمحها داخل عقلهعاد للحاضر وهو 

أهدابها الطويلة، أنفها الصغير، إكتناز شفتيها، 

 .ولون بشرتها الذي يشبه قلبها
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مال بهدوء نحو جيدها، يلمس نعومته عبر 

ا  :شفتيه، ويهمس منادي 

 .آيتن -

وانتقل شفتيه نحو وجنتها، يغرس قبلة أطول، 

 :وينادي من جديد

 .آيتن -

الستيقاظ بهدوء، وقد آيتن التي بدأت تدخل حيز ا

بدأت تتحرك حركة بسيطة، وتفتح عينها بهدوء 

 .لتدرك الواقع بسرعة بديهة
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هي في الفراش تجاور عاصم، والوضع يشبه أو ال 

 .يشبه، لقد نالها الوغد بشهامة

انتفضت جالسة، جمعت الشرشف األبيض حول 

جسدها الغير مستور، وعينها تتعلق بعينه 

 .عليهاملتوجسة من رد فعلها 

 .وما حسب حسابه وجده، حيث أنها بدأت تبكي

 .تشهق

دموع، وكثيرة، وعينها تلومه، تغضب منه، وال 

 .يتحمل هو وقلبه هاك نظرة
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 .مالك بس -

 ..هي تعايش صدمة، هي تحيا الذهول 

رغم السخط، رغم الُرهاب، هي تسلم له بكل نفس 

 ..راضية

وكانت تبكي، تنثر حولها الكثير من املحارم 

 "ورقية، وهو ينظر نحوها نظرة "صبرني يا ربال

 !أنت إزاي تعمل فيا كده -

سبابتها تشير له بغضب، وبات املتهم في وضع تلبس 

 !وعليه أن يقدم عريضة دفاع
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أو يكون بصدد اختراع تفاصيل عاطفية، تهديها 

 ..السكينة، أو تخبرها أن الشغف انتصر، ال الذكر

هه، بحنو متمهل، مال يقبل سبابتها املشهرة في وج

وقد قبض فوق رسغها بتملك ليس بغليظ، وأجاب 

 :بهدوء حارق ألعصابها

 ..أنت  مفيش معاك  رفاهية استلذان -

 ..وعينه تعلن قلة الحيلة فيما يخص قربها

تصلب أنها في حضرة 
ُ
ويعلن قلبها، وجسدها امل

استسالم جديد، حيث سمحت لعينيها أن تلتقي 

حيث تقول عينيها أنها بعينه في جولة اعتراف، 
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سلمت له ألجل العشق، أما هو فيحتاج الراحة، 

 :وتهديه الشغف، وجاء سؤالها البريء فذاب قلبه

 !ينفع اللي حصل ده؟ -

والسؤال حقيقي، دون عتاب، هي التي ال تدرك أن 

أي بعد أكثر من ذلك سيهلك ثباته االنفعالي، 

وسيتحول لشخص ال يعرف، فيجيبها، وقد أعادها 

بقربه، وجهه يواجه وجهها وشفتيها على بعد نص 

 :سنتيمتر من ثغره الذي يجيب

 .مكنش ينفع ميحصلش -
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والتقط قبلة من فوق شفتيها، عدة قبالت رقيقة، 

واألخيرة كانت األقوى بشغف، حيث استطاع أن 

يفرق بين شتفيها، ويده تسير فوق ظهرها العاري، 

 .الذي كان البداية، وسيبقى املحبب

طة الجسد تجبرها أن تميل من جديد، فتقرر وسل

ابعاده، وتلك املرة كانت تضحك بدالل، وتعلن 

 :بصوت خافت

 ..عاصم السيوفي بيعمل قلة أدب -

 :وارتفعت تقبل وجنته بسرعة، تعاود العالن

 ..عاصم مطلعش قديس -



 

1026 
 

والجابة قبلة، وجولة حب جديدة، تخبرها أنه 

تخلى عن دور القديس ليعيش في حضرة الدفء 

 .الذي يقوده نحو ورطة

 .والورطة اسم من أسماء الحب

****** 

عادت عائلة السيوفي للوطن، بعد أن قضوا ما 

يقارب الشهر في اململكة املتحدة، والظفر طالق 

عرض، عهد، وتعهد ذلك الحقير سامر بعدم الت

بعد أن تنازلوا له وألهله عن كافة حقوقها، ليس 

ا، ولكن فقط لتسريع الجراءات، وها هي  ضعف 
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تعود معهم ألرض الوطن، لتبقى في بيت عاصم، 

ألن القامة مع عابد لن تعجبها، عاصم الذي 

سيتفق مع مكتب هندس ي حتى يبني لها ملحق في 

 ..الدور األخير من الفيال

غرام أحلى من األغاني، من كالم عينيه في ال"

 "كلمتين، من سالم ببقى حد تاني

كانت تقف في جناحهما الخاص، تصفف شعرها، 

تشدو باللحن، وهو يجاورها يغلق أزرار قميصه، 

وينظر نحوها بإشتياق بدأ قبل أن يتركها ألول مرة 
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بعد العودة من لندن، ليغيب في عمله، والعمل 

 .مكثف تلك األيام

ي أنا وياه يميل، تفداه عيوني وعمري ملا يميل قلب"

 "كله مش قليل

كانت تخبرها بعينيها أنه املقصود بالحديث، عينها 

التي تلمع في وجوده، تسعد بسعادتك، تحكي له 

 .حكايات من الغرام في نظرات عاشقة

 "ليلي، يا ليل يا ليلي، يا ليلي من غرامه ليلي طال"

ل كما ثم كالعادة ألقت بشعرها من جديد لألسف

 :تفعل، وهي تتابع الغناء
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حبيب سنيني، بينه وبيني، يا قلبي خطوة واحدة "

 "يعني مش خيال

وعادت ترتفع بخصالتها، فيباغتها، هو ليسحبها 

بين يديه، وهو يحيط خصرها بتملك، ويميل 

يستنشق عبيرها الذي بات أفيونه، وهي تتفنن في 

جعله مدمن له، بكل ليلة تهديه عطر، وكتاب، 

 :ب في أغانيها، ويهمسوح

 .هتوحشيني -

فتجيبه، وهي تفرك أنفها في مقدمة لحيته من 

 :منطقة الرقبة باستحياء، كهرة تطلب الدالل
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-  
 
 .أنت وحشتني من دلوقتي أصال

.... 

 ..وفي املطبخ

كانت قد أصرت على أن يتناول فطوره قبل القهوة، 

والخروج، وهي تحوم حوله بفوض ى نشاطها املعتاد 

، وتسرد له عن حكاية استكمال إجراءات حوله

الحضانة، وأن مريد سيمر بها اليوم حتى يناولها 

أوراق التراخيص، فتنقبض مالمح عاصم وهو 

 :يردد اسم أخيها الغير بيولوجي

 .مممم، مريد -
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النبرة تش ي عدم ارتياح، تميل وهي تضع القهوة 

أمامه، تطبع قبلة فوق وجنتيها، وتحاول أن تهديه 

 :راحة

- he is my brother by the way. 

فيمسكها، لتسقط في حجره، وتحاول كتم صرخة 

الجفال، حتى ال تصل ملسامع فرح وعهد في حديقة 

 :الفيال، فتنهره بدالل

 .عاصم، مينفعش -

وبقّي يتطلع نحوها فقط، ويتذكر املقابلة األولى، 

األغنية األولى، العراك األول، قناع وجهها الذي 
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دموعها، وحركتها، وعندها، ولينها، أضحكه، 

والحنين الذي يشع من عينيها نحوه، فيهمس 

 :بحرارة مشاعر ال غريزة

 ..شكرا إنك موجودة -

ودون مقاومة وجدت نفسها تحيط عنقه، تغرق 

معه في حضن، حيث أحاط خصرها، تهمس هي 

 :مجيبة

 .شكرا أنت إنك هنا ومعايا -

.... 
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دع فرح بقبلة، في الحديقة، خرج هو بعد أن و 

وعهد بحركة يد من بعيد، عهد التي ال تستجيب 

ألي قرب من أي كائن حي سوى فرح، وكأنها تحيى 

 .صدمة من نوع قاس  

 .ال تدرك متى تحول سامر

 .ومتى امتهنت كرامتها

 .متى نالت الطالق، وكيف جاءت هنا

اآلن تبدأ إدراك ما حولها حيث، هناك جلبة في 

تحم الحيز، صافح عاصم الحديقة، كائن ضخم اق

بحرارة، وإن كان عاصم متحفظ من ناحيته، 
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والسبب عائد لتباسط آيتن معه، حيث جاءت فرح 

 .تجاورها وتخبرها عن هوية الضيف

- Uncle Mourid, Itey's stepbrother. 

 "العم ُمريد، ابن زوج أم آيتن"

وهنا أدركت سبب األلفة، حيث يخبرها الضخم 

 .أن

وتقض ي شهر عسل، وأنا متمرط لك بتحلوي أنت   -

 .في تصاريح

 :تجيبه آيتن املحتالة، بحنو نبرتها املعتادة
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 .أنت أخويا الوحيد يا مريد -

 .ده أنا عيني ليكي يا آيتي -

هل تشعر بغيرة، أم تلك غبطة، حيث أن تلك 

اآليتن لديها زوج كعاصم مهتم، محتوي، متفهم، 

فرح تهتم،  وأخيها عبر زواج أبيه من أمها، يهتم،

 ..وهي التي لم تنل األخ، والزوج كان لعنة

 

هي ليست حسود حاقدة، هي فقط تعيش حرمانا 

يضاعفه خيبة أمل، هي التي تمنت فقط بعاطفة 

 .أنثى إهتمام تكون هي محوره
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 .إن اهتم عابد، اهتمامه مؤقت

وإن اهتم عاصم فذلك وقت مستقطع من حياته 

 .الطبيعية

 !وماذا عنها؟

 .نا يا آيتيتعرفي -

وكان ذلك صوت الضخم يخرجها من دوامة 

شرودها، ثم يضيق عينه بتخمين، وقد سيطر 

 :عليه حسه البوليس ي

 !ال استني، أنا عرفت، املربية الجديدة صح -
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 :شهقت آيتن، أما هي فـ هتفت باستنكار

- what!! 

تضرب آيتن قدمه ليستدرك، وتعلن بصوت 

 :مرتفع

 .يدعهد بنت عم عاصم يا مر  -

 !ما األزمة؟

وما كل ذلك االستنكار، والجابة لم تكن اعتذار، 

 :كانت تقريع لطيف
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معلش وهللا يا بنت عم عاصم، بس عادي ملا  -

 .أقول كده، دي مش شتيمة

 حيث أن عهد ليست بصدد 
 
وسحبته آيتن بعيدا

عدالة مريد االجتماعية، ورؤيته حول عمل 

 .النسان

أنه لم يستنكر ما وهي بالطبع غارقة في دوامة 

قاله، فأخته عملت كمربية، ما بال تلك الدخيلة 

 .املسكينة للشفقة

 .هي

**** 
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 سيتي" املسماة البقعة تلك في التواجد عليه

 والده بيت على بنفسه الشراف ليتابع" هايتس

 -آيتن الليدي- تؤسسها التي والروضة وزوجته،

 هو أو الرحمن، عبد سيدي في البشر جميع حيث

 واحدة، بغرفة مجهز بيت في ويقيم العائلة، ول مقا

 ..تجهيزا العمال فيه تعثو والباقي

 بدأ العالم حيث الصباح، بكرة على يركض كان

 الكون  تشغيل نظام فقط إزعاج، دون  يستقيظ،

 صاخب، لحن أذنيه وفي األولى، الصحو حالة في

 ابنة أن قرر  عندما األمس، ليلة فعله ما به ينس ى
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 ومنحته الجديدة، املربية هي يوفي،الس عاصم عم

 ..الحق كل ولها عدوانية نظرة الفتاة

 وضع أنه يتذكر ثم ليسكنه، الحرج ويعود يبتسم،

 ..أكثر س يء هو ما في

 أكيد صاروخ، وهي بنته مربية كانت آيتي هو ما -

 أرض صاروخ هتكون  بعدها هتبقى اللي املربية

 ..جو

 بسيارة ئيفاج وقتما الركض، سرعة من يزيد ثم

 منذ يره لم صديق يشبه داخلها، وشخص يعرفها،

 ..فترة
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 ..سواه دون " بركات ليث"

 ..وحده تخصه صباحا، املتجهمة النظرة فتلك

 السيارة، نافذة زجاج فوق  نقر باتجاهه، هرول

 والفاعل اقتحام بصدد أنه يدرك ليث بدأ وقد

 ..الشواف مريد

 في عامين منذ عليه تعرف الذي النقيب صديقه

 أعوام، بعدة يصغره مريد أن رغم الرماية، نادي

 اللحظة في يرتاح أنه إال الكالم، قليل ليث أن ورغم

 شهور  بضع كل بجلسة بوح حضرة في يكون  التي

 ..معه
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 بركات؟ ابن يا الفرافير وسط ليه ساكن -

 شدقه تحرك على ليث أجبرت متفكهة، بنبرة قالها

 السيارة، نم يترجل كان وقد مهمومة، بابتسامة

 :شاردة بنبرة ويجيب ليصافحه،

 !عارف مش-

 أن استنتاج، تحاول  بنظرة عينه ُمريد ضيق

 ..مهموم املشاعر اظهار نادر الصديق

 اليومين هنا انا بالليل، حتة أي في نقعد تيجي ما -

 .دول 
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 بأريحية يبتسم أن قبل سكون  في رأسه ليث أسند

 :هادئة بنبرة فقال صديق مع الوقت تمضية

 شوية بالعربية نلف اركب تعال -

 ليس أنه علم حيث املهموم، لرغبة مريد استجاب

 كما أو وكعادته السيارة، في جاوره جدال، بصدد

 :باغته عمله، مهارة من اكتسب

 ..فكرة على سامعك أنا -

 بدأ الذي ليث وجه على ارتسمت ساخرة ابتسامة

 ويدور  يدور  متوسطة بسرعة بالسيارة يتحرك

 :متراخية بنبرة يقول  أن قبل الهادئة حياءاأل  وسط



 

1044 
 

 سنجل يا الجواز مشاكل.. عادي -

 ولو مرح، جزء نحو الحوار دفة قلب ُمريد حاول 

 يرخي أن يحتاج متشنج ليث أن فيبدو للحظات،

 اعترافات يحمل لنقاش مستعد ليكون  أعصابه

 :عقده

 ..أحقد بقى أحقد -

 قاطع يكون  ان فقرر  اآلخر، من خفيفة بسمة ونال

 قد ملشاعر حساب دون  ويسأل بعدها، بحزم

 :حجمها من أوسع حيز اتخذت

 ايه؟ وال تاني جميلة -
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 أصابعه ضغط ازداد بينما بقسوة ليث فك تصلب

 بين من مكتوم بحنق تخرج وحروفه املقود على

 :أسنانه

 حرقتها جميلة مشاعر طالبة سكن -

 إخالص أن واملغزى  عينه، بجانب مريد نحوه نظر

 الشفقة، يثير يستحقون  ال نسوة حب في رجالال

 عقدة خانة في نفسه يضع تحليله، في ليث أما

 خارقة طاقة ذات أنثى تكن لم وجميلة جميلة،

 الرد، من غاضب هو روحه، من تبقى ما لتحرق 

 :بديهي رد ويجيب العاقل، يكون  أن عليه لكن
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 ..حقها أنه أظن -

 :حاني بهدوء ليضيف برهة، صمت ثم

 تخص اعتقد معاني وليه مراتك، جميل هااسم -

 .عقدتك

 على مريد.. نعم مستمرة، زالت ما نظرته قساوة

 سالمه.. كذلك يودها وهو السكن سكن حق،

  النفس ي
 
.. ومجازفاته العشق مغامرات عن بعيدا

 واملنطق التمييز نفقد كالحمقى، يجعلنا العشق

 مغشوشة بضاعة يبتاع الذي كالجائع فنصبح

 .عشقه رمق ليسد فقط
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 :عنيدة بنبرة قال

 بطريقتي مراتي.. مراتي سكن -

 من هدنة صاحبه لهداء أحيانا يحتاج العند

 املحتوي  العاقل يكون  أن عليه املشاعر، سلبية

ا يعلم الذي للصديق  ليست ليث معضلة أن جيد 

 :بتساؤل  فيجيب بهينة،

 .بتقوله باللي مقتنع أنت -

 :العاتب زمالح نحو نبرته تبدلت وقد صمت ثم

 .ليث يا أناني كنت ما عمرك -
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 !ليث

  هو
 
  نفسه، يعرف ال أحيانا

 
 أنه يشعر أوقاتا

  جميلة، شوهته آخر من مستنسخ
 
 يتمنى وأوقاتا

 القديم ليث عودة من يخاف.. ويخاف العودة

 !سكن فيفقد

 !أناني؟

 أنفسنا نفقد ال كي مطلوبة األنانية بعض.. ربما

 .نحب من فنفقد

  قال
 
 :باترا



 

1049 
 

 ونتكلم بكرة بعد سوا نسهر خلينا.. مكان في فكر -

 إنت عنك

 .يواجه ال الحصار حضرة في ليث

 .كارثة وتلك يعترف، ولن يعاند، يواري، يهرب،

 :بجدية ويجيب بإحباط، ابتسم

 كل عليك، هضغط مش وأنا ليث يا بتهرب أنت -

 جميلة حب، مش جميلة أن تعرف عايزك اللي

 .دي عنةالل من أقوى  وأنت لعنة،
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 ومعترف لعنته هي كذلك، ليست أنها قال ومن

 ..نفسه أفقده الذي والعشق

*** 

هل يذكر التاريخ األساطير، عبر الحروب أم بـ 

 .املروءة

 ..أو هل تنصب الضحية، دون سابق اختبار

تلك خواطر تجول في خلده، هو الذي لم يقد 

 ..حربا، ولم يختبر األلم عبر تجربة شخصية
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فضيلة، والشياطين رذائل، واالنسان املالئكة لل

 ..نصف مالك، والنصف اآلخر شيطان

 ..متى انتصر الشيطان يأتي الشر

 ..ومتى انتصر املالك يأتي األلم

أفكار تجول في عقله، وفي يده كأس من النبيذ 

يقلب محتواه وهو ينظر لألجساد املتراقصة 

 ..بتعانق فج، والصورة تش ي أن الفحش استفحل

ليلة وصديق، وعقله يقف في اللحظة وبجانبه خ

التي انفرد به أخيه األكبر قبل السفر بعدة 

 !ساعات يخبر وصية، أو هكذا ظن
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تذكر كيف اقترب منه عادل، وضع يده فوق 

كتفه، عادل الذي يشبه تفاصيل بلمسة نقاء، 

 .واستحوذ هو على املكر، فكان العبث تميمته

 ..أنا عايزك تتجوز سارة يا عابد -

رب حاجبيه يحاول التقاط الطلب، األمر، أو اقت

الوصية، يستجمع هوية سارة، كونها طليقة عاصم 

وإن لم يكمل عقدة النكاح معها، تبقى طليقة ابن 

 ..أخيه

 ..ودي وصية وال ايه يا عادل -
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وقد تخلى عن فكرة العاطفية، وهو الوقح الذي 

يخبر أخيه بدنو أجله، واألحرى يتوقع ذلك، 

ادل الجملة، بصوت حازم، وقد عادت فيعدل له ع

له السيطرة التي امتلكها عرق السيوفي منذ بداية 

 :النشأ

 ..ال أنا بطلب منك -

فرك عابد جبينه بتوتر عصبي، وقد بدأ يفطن أنه 

على حافة تورط، واآلخر يروي حكاية أصلها بطل 

لم يستطع أن يكون جيد للنهاية، فاستعان زعيم 

 .يه قدرات أخرى قبيلة النبالء بآخر لد
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 .سارة عاصم ظلمها، وهي ظلمت نفسها قبله -

 .فين املشكلة بقى، طرفين غلطوا، أنا مالي -

قالها وقد تخلى عند مبدأ عدم التدخين في حضرة 

 ..أخيه األكبر، حيث أن األمر بات ال يحتمل

 ..زواج

أن يهدي اسمه لواحدة تنتمي لـ فصيلة 

 ..مق فاحشةالساحرات، في البعد فاتنة، في الع

 .ويكمل عادل
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 الزم تتجوز يا عابد، مش هتفضل  -
 

أنت أصال

 .مقضيها عربدة

قبض يده، فرك بين أصابعه بقسوة لم تردع 

 :العجوز عن حديثه، ويتابع

عزيز هللا يرحمه لو كان عايش، كان اتجوز وكمل  -

 ..حياته

الستعاذة من الغضب تأتي، من تجنب ذكر ألم 

 ..شليث جريح في حضرة نقا

 .غاضب، ويغضب، وسيبقى لألبد
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هو حكم قد كتب بحبر ال محو له، والسبب 

 .!صدمة

 .عزيز مات بسبب وساخة جنس حواء -

 ..عزيز مات عشان ده قدره -

 ..كفاية -

قالها بهتاف صارخ، يرفض أن اليمان أنه عليه أن 

 ..يتعامل مع موت أخيه وكأنه حادثة عادية

 :هو يهدر بعنفاقترب خطوة، يقارب وجه أخيه و 
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عزيز مات، وأنا مخدتش حقه عشان أنت  -

 ..سكتني

واملاض ي الذي اتفق الجميع على نبذه يعود، 

ت والسبب تغاض ي
ّ
 .خانات الذكريات قد أن

 ..هو أخويا زيي زيك، بس أنا عايزك تعيش -

النبرة قد تبدو هادئة، وإن كان األلم مبطن 

ه، داخلها، تحمل قسوة باردة اعتادها بفضل عمل

ا، ترتفع يده تربت فوق كتف  تلين نبرته تدريجي 

 :عابد يرجوه

 .وأنا أخوك زي عزيز، ونفس ي اطمن عليك -
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تراجع عابد للخلف، والزالت مالمحه على قسوتها، 

 :ومن جديد عاد يهدر

 .أنت عشان ترتاح، تعذبني -

جرب يا عابد، جرب أنت مش جبان عشان  -

 ..تخاف من التجربة

أنا معنديش استعداد بس أوسخ أنا مش جبان،  -

 ..اسمي مع واحدة مش بتشوف نفسها واحتياجاتها

نبرته قاتمة، صوته غليظ، ونظرات عينه تش ي أنه 

طوال الوقت متعطش للثأر، بين عينه جرح، وفي 
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قلبه غصة، خيال أخيه الهادئ في األحالم ال يهديه 

 .سكينة االستمرار

 ..همسارة مضمونة، هي وأهلها احنا عارفين -

رفع عابد عينه نحو أخيه بحدة، فيتابع عادل 

 :بابتسامة خبيثة ال تشبه طباعه

ا -  ..وجميلة جد 

وعاد حاضره، حيث أن التفاصيل املتبقية مملة، 

واملعلومة الوحيدة التي تستحق الذكر أنه وعد 

 .أخيه باملحاولة
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وداخله يتوعد أنه سيهديها الخوف فقط، كره 

نه عربيد، عاشق ألجساد طلبه للزواج، سيخبرها أ

النساء فقط، هي لديه كائن الطاعة والنجاب، 

 ..ومن أجل النجاب هي كائن متعته األول 

 ..أنا هخليها تفتكر اسمي تعيط -

كان يتوعد، يثور، ويثار وقتما يتذكر نظرة عينها 

الجامحة، جسدها الذي رسم بـ انحناءات مهلكة، 

يدرك  بحة صوت تهلك الخبير، حيث القديس ال

 ..قيمتها

 .يقال أن "ابن الحالل" عند ذكره يظهر
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ا  لكن أن تظهر حضرتها في ملهى ليلي، ترتدي ثوب 

نبيذي كشرابه، في محاولة فاشلة للتمرد فاألمر 

 :بصدد توعد وسخرية شريرة

 .مضمونة أوي يا عادل الحقيقة -

*** 

 .النساء

 .بين طهر، وطيش

 .بين فاتنة مغوية، وجميلة رقيقة

 .بريلة تتمرد، وساذجة ال تثور بين 
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وهي من النوع، الفاتن املغوي، املتمردة دون حجة 

 .أو رؤية

منذ البداية كائن لم يتفق مع هدوء شقيقتها 

الراحلة، وال تفكير األم الكالسيكية الطموح، هي 

 ."جامحة دون لجام، جامحة نحو إرضاء "سارة

جامحة تحتاج تغذية للهوى، تحتاج استشعار 

لتبقى، عليها أن تثور وإن كانت الثورة الشغف 

انحراف، عليها أن تجد الغاية التي ضلت الطريق 

 ..نحوها
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مجموعة من أصدقاء عملها الجديد في مصرف 

أجنبي أخبروها عن سهرهم في ملهى ليلي تحت 

ستار مقهى يسمح فيه بالكحول، وعليها أن تستعد 

 .لليلة حافلة

لتها، أو ضالل ملعت عينها بنشوة، ربما تلك هي ضا

 .يسبب هالكها، األهم أن تجد نفسها التي ضاعت

ثوب نبيذي بحماالت عريضة، يشبك صدره 

بدبوس المع بذات اللون النبيذي، حتى حمرة 

الشفاه تشبه الثوب، خصالت مموجة بثورة 

 .صراخ ساخط على حياتها، وحذاء مخملي أسود
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جنس حواء على الدوام حالم، لقد ظنت أن امللهى 

ن قد تصادف فيه شريك يطلب منها رقصة مكا

تانجو، بين حماس، شوق، وشغف، وحب في 

 .النهاية

نظريتها عن الحب أنه، نظرة تهدي النساء نشوة، 

تأمل يخبرها أنها جميلة، شغف استنشاق العبق، 

 .وتمني عناق دون قيود

ولم تجد سوى الخيبة، هي التي تجول عينها بين 

ن يثير الشغف، بل أجساد تتالحم واملنظر لم يك

 .فجاجة تخبرها أن الخيال على الدوام كاذب
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ا مفاجأة قاتلة  الخيال خادع، والواقع يجهز دائم 

 .للجموح

لم تعرف متى وكيف، كان عابد السيوفي يواجهها، 

بهيئته املهيبة حيث على الدوام ال يليق به سوى 

االقتحام، يحجب عنها الرؤية، والهواء، يهديها 

بين شفتيها يغوي بهالك والسبب  الذهول، فراغ

صدمة، ابتسامة ماكرة، وعين غاضبة، ذلك 

الرجل تعويذة ال تشبه آل السيوفي، وال تشبه 

 .غيره

 .وقح يتفاخر
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 .ماجن يصرح

وعينه غضبى، تتعطش لش يء غير موجود في حيز 

 .الواقع

حرم عاصم السيوفي السابقة، وبنت عيلة عزام  -

 .املوقرة في مكان زي ده

أن أمثالها يرتدعون، يعرف الخوف جوفهن،  ويظن

أو هناك ذرة حياء تجعلها تريد االختفاء عنه، هي 

 .الند، هي الوقحة

زي بالظبط ما أنت سليل السيوفي وجاي مكان  -

 .زي ده
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حرك رأسه مستسلم بابتسامة تستمع بحوار 

شيق، نهايته لن تكون في صالح من ضمن حيازة 

 .الفوز والبطولة

دون حسابات، امتدت يده نحو  دون مواراة،

رسغها يجرها بعيدا نحو ساحة حرب خالية، 

 .طرفيها

 .عربيد وطائشة ال تخش ى

وهي تسير خلفه دون اعتراض، حتى تواجهه، 

وباألحرى ترد له صاع تبجحه مضاعف، ذلك 

الوقح الذي يدافع عن مدعي املثالية اآلخر، وفي 
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ي النهاية الرجال صنف واحد، فاسد مستور، مثال

 .مدعي

وأمام سيارته أوقفها، وباتت تواجهه، نسمات 

صيف نادرة، تثير ترتيب خصالتها، وعينيها تشتعل 

بتحد يعجبه، ينتش ي به، ويبدو أن الصغيرة لن 

 .تكون صيد سهل

أنا سايباك عايش الدور، وساكتة من املرة اللي  -

فاتت، عشان أنتم ناس مش هضيع وقتي معاكم 

، عايز أنت مني د
 
 .لوقتيأصال
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ثم تداركت وضع كونه عم زوجها السابق، فتضع 

 :يدها فوق شفتيها وترتجع

 .أوه سوري يا عمو -

ا، وتتابع
 
 :وضغطت أسنانه فوق شفتيه غيظ

 .مكنش ينفع خالص أكلم حضرتك كده -

ا، تجهيز خطة بديلة، سيخبرها  ن دائم   
ّ
وعلى الفط

أنها ستتزوجه، وال خيار عن ذلك، فأمثالها خلقن 

 .ثالهألم
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من أجل النشوة، ألجل العقاب أو الثواب ال فرق، 

املهم أنها تشعل رغبة في االستمرار لن تكون 

 .بعواقب محمودة

 

 .أنت  مضطرة تتجوزيني -

عنصر املباغتة على الدوام حاز الغلبة، وأمثالها 

من الوقحات بشراسة يجب أن تنال صدمة فوق 

 رأسها فيصاب العقل بالشلل، ونشوته في تلك

 .اللحظة قلة الحيلة في البحث عن رد
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ولكن سرعة العودة أبهرته، ونبرتها الثابتة باهتزاز 

 :مبطن تذهله

 .وايه اللي يخليني مضطرة إن شاء هللا -

 .عشان أنا قولت كده -

 .ببساطة

ألم تذكر معه في جملة مفيدة فباتت كائن الطاعة 

 .وفقط، كائن طاعة يسليه، ويزيد من حماس يومه

دقايق تستوعبي، وتبلغيني ردك، ويا  ٣ك  هدي -

 .ريت تفكري ترفض ي
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واختفى من أمامها نحو الداخل، وبقيت هي 

جاحظة العين، تلعم اللحظة التي ارتبط اسمها 

 .فيها بعائلة السيوفي

 

 .وفي الداخل

عاد لخليلته، شهريار في ليلة انتصاره املتوقع، 

القسورة الذي قرر نبذ دور الجريح وإن تمسك 

املعقد، حتى يجد أنثى األسد الحمراء باشتعال ب

 :ثوبه أمامه تعلن بتحدي

 ..موافقة -
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تصفيق ليس بحار، يوازي تحرك شدقه األيسر 

بابتسامة غرور مختال، ثم يميل بغتة وأمام عيني 

زوجة املستقبل، يطبع قبلة طويلة على خد 

 :خليلته، ويعلن ببساطة

 .مضطر أمش ي -

صيل جاحظة العين سارة ويتابع، وعينه تأكل تفا

 :إغواء عزام

 .املدام جت -

سا  وبحزن مصطنع بقلة اتقان يلوح للمجون هام 

 :بتالعب
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 .الوداع يا غالية -

*** 

 حجر نصفه رجل هو

، س يء.. س ّيء وهذا
 
 عند صالبته رغم فالحجر جدا

م الصدمة
َّ
ط  بالكامل ُيح 

 ال رجل هو باالختناق، مقيد مريد لقاء من عاد

 الحب في وقع وحين مشاعره، ّعن ثالحدي يجيد

 .بصمته فقدها
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 له تكن لم جميلة مريد، واجهه كما األسوء أو

  عاشقة
 
 عاشق وجدت أنثى كل مثل هي.. يوما

 .استغالله فأجادت

 ولم للمنزل  دلف حين بالوحدة وشعر جبهته فرك

 تكون  ال لم   األمر، تعقد أن عليها لم   سكن، يجد

 .وكفى السكنى

 الثالث، للطابق يتوجه نفسه وجد رتيبة بخطوات

 كل هناك محظورة، كانت التي واملنطقة املرسم

 سكن تتشتت، اآلن ولكنها ممكنة سوداء ذكريات

  الذكريات تشتت بوجودها
 
 .وعنه عنها رغما
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 يشبه الذي األبيض اللون  البسيطة، بأناقتها

 يظهر قصير عادي قطني ثوب.. بها ويليق السالم

 التي خصالتها.. خفيفة زرقاء وسترة ساقيها نعومة

 .الرسم ولوح صورة كل في يعشقها

 في برأسها وتميل خيرت لعمر شرقي لحن تسمع

 على النهائية ملساتها تضع وهي فطرية سعادة

 .صورته تحمل التي اللوحة

لمة
ُ
 وجهه احتل قاس ي قناع منه، تمكنت باردة ظ

 تشعر لم مخيف ثبات في منها تقترب خطواته بينما

 الشعور  مع استدارت خلفها، وجدته أةفج به،



 

1077 
 

 جدار أمام أنها لتكتشف به فاصطدمت بأنفاسه

 .لتوها قصد دون  أشعلته ناري 

 :للوحة بذقنه يشير وهو باستهانة قال

 ده؟ إيه-

 قبضته أن يشعر لم واختناق، صمت في به حدقت

 دون  يؤملها كان مؤلم، بشكل خصرها احتلت

 !يعاقبها.. قصد

 عن لتبتعد جاهدت بينما قيهاسا من األلم تمكن

 انتفضت التي العبرات ضعف حابسة محيطه
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 بها، تدور  األرض أن تشعر عينيها، من للتسلل

 .خيالها في توجته التي وباللوحة وبه بها تتأرجح

ْرب تقف امرأة
ُ
 أمام شفتاها كالظل، نصفه رجل ق

بلة بداية في شفتيه
ُ
 فيتبدد بها وجوده ليكتمل ق

 !األسود الظل

 ظله خيالها، نحو تهرب امرأة تناقض حقيقةوال

 .كشيطان اآلن أمامها ينتفض األسود

 صوته رج بينما كالجمر بانفعال عيناه جحظت

 :قاسية بخشونة حولها الجدران

 عندك استني-
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 بينما بذراعيها جسدها معتصرة مكانها تصلبت

 :شموخها مستجمعة نحوه لتستدير جاهدت

 !نعم-

 :قاتمة بسخرية شفتيه مط

 رأيي تسمعي عايزة مش-

 :تجيب وهي بحروفها اختنقت

 !ال-

  تركه وحاولت
 
 اعتراضه كان املرة تلك أن إال مجددا

 آملتها بقوة ذراعها على استحوذ زعقة، مجرد يفوق 
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 بصدره لترتطم نحوه جسدها يجذب أن قبل

 :تامة بشراسة مرره خفوته رغم وهمسه مباشرة

 حتسمعيه-

 جوار انكمشت تعاد،االب حرية لها فترك تملصت

  حولها خطواته في هو تهادى بينما الجدار
 
 ساخرا

 :بعنف

 سايبة عاطفية، لوحاتك كل.. عاطفية لوحة-

 الحقيقة الغية الواقع، والغية تحركك مشاعرك

 تفهميها الزم اللي الوحيدة
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 ربما أو الهروب، من نوع في نافية رأسها هزت

  تتجنبه أن حاولت.. الصدمة
 
 هأن إال مجددا

 !بالتوبة كفر كشيطان أمامها انتصب

 وال بيشفي حب مفيش! حب اسمها حاجة مفيش-

 ما لغاية بيحرق .. بيوجع الحب املعجزات، بيصنع

 غيرك ضحية يشوف وبعدين رماد، مجرد تبقى

 نظرها محيط في بات كاملة، بعبرات عيناها غامت

 يجب مما أكثر. ويقترب.. يبتعد.. يختفي كالشبح،

 يقترب
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 حروفه تتابعت بينما الساخنة أنفاسه الفحته

 :مستعر بغضب

 !سكن؟ يا ضحية تبقى عايزة-

  هو اللعنة
 
 مثله، تصبح أن عليها يخاف يهتم، حقا

 !منه... عليها يخاف

 يجوز  ال الشفقة مشاعر حتى وكأن أكثر انتفض

 :الحضور  لها

 بس اللوحة من ده الجزء انس ي! حب مفيش-

 !حاديهولك التاني الجزء



 

1083 
 

 شفتيها، اقتنصتا قد شفتاه كانت تدرك أن وقبل

بلة كامل، احتالل في امتلكتهما
ُ
  تشبه ق

 
 من نوعا

 .بجدارة به املفعول  بدور  فيه هي كانت الصراع

  كان
 
 يهدأ ويغضب، يحنو نفسه، وبين بينه صراعا

 يعاقبها ثم لالشتهاء ويستسلم الحب يصارع ويثور،

 .به

بلة كانت
ُ
 ..قصيدة ألف نظم تستحق ق

 ستجيد، هروب محاولة وال اعتراض وال خالص ال

  وقبلته وجهها تمتلكان يداه
 
 .ماالنهاية إلى حصارا

 !أرادته أنها فيه ما وأسوء



 

1084 
 

... 

 تناسب فتنة عن يبحث ال يختلف، األمر ومعها

 للسالم معها يحتاج.. يرهقه شغف ّعن وال لوحة

 !وكفى

 بجفاء ليس الجمود، من نوع في شفتيها ّعن ابتعد

 .تائه جمود.. قسوة وال

 :دفء في عينيها رمق

 !صح أنا متعب-



 

1085 
 

 أنها إال.. تبكي أو.. تضعف ال كي تقاوم.. تقاوم كانت

 
 
 :الدموع نبرتها جاورت عنها رغما

 آه-

 بال الُحب في وقعت امرأة حائرة، كطفلة قالتها

 :ُمجاز فة مصارحة في عينيها رفعت.. تخطيط

 املشاعر عايز مش إنك حاسة-

.. للظالم الجمود من لحظة، في تبدلت مالمحه

غتفر، ال غلطة اقترفت أنها شعرت
ُ
 االعتراف ت

 لتوها، به تفوهت مما أفضل حماقة يبدو بالحب



 

1086 
 

 رجلها ثبات في النار لتوها أشعلت التي األنثى هي

 .النفعالي

، مالمحه تبدلت
 
. ثورة ثم لظالم جمود من تماما

 ّمتوه نحوه النظر فتحاشت أنفاسها ارتجفت

 !تعلم ال أين هاربة، لتتخطاه

 املرسم نحو ربما

 جميلة لوحات في التنقيب رحلة نحو

 املرأة تلك مع عالقته أن بقلبها املنفجر الشك نحو

 الشفوي  الحب تخطت قد



 

1087 
 

 قبضته حاد، بتملك أوقفها حين جسدها تصلب

 الحمرار شديدتي وعيناه ذراعها فوق  متصلبة

 !ُمهتاج بانفعال

 :حديدي كجدار بةصل بنبرة قال

 اللوحة من ده الجزء انس ي قولتلك مش -

 عنه، تبتعد فانقبضت أنثى بفطرة مالمحها توترت

 وأحاطت أكثر قبضته تصلبت.. لها يسمح لم

 تملك في نحوه ضّمها.. بخصرها اآلخرى  قبضته

 سالمه تفسد أال بقسوة تصرخان تكاد عيناه بينما

 ُحزن، ـب عنه فأخفتهما شفتيها من اقترب معها،



 

1088 
 

 الغريب برفض، يرتجف ونبضها عنه بوجهها تشيح

  يمزقها أو ينفجر لم.. توقف غضبه أّن 
 
 في تقبيال

 .معنى بال هامش ي سرد

 :باختناق همس ثم بتعب عنقها في أنفاسه دفن

 سكن يا  ليا بص ي-

  ظل للحظات أنه حتى تام، بتيه شعرت
 
 مدفونا

 لبهط ويكرر  رأسه يرفع أن قبل عنقها في بأنفاسه

 
 
 :صارم بخفوت مجددا

 ليا بص ي! سكن-



 

1089 
 

 تخترقه، كيف تعلم ال ببراءة نحوه عينيها رفعت

  تبيح.. ألعماقه تتسلل
 
 !كارثي آخر نوع من عشقا

 ..فقدها لو كارثي

 يتحمل لن ببساطة

 :مشاعره تناقض بخشونة قال

 !اتكلمي -

 حيرة في عباراتها وانفلتت ارتباك في بعينيها رمشت

 :تامة

 ه؟إي أقول -



 

1090 
 

 ال حصار مستمرة، زالت ما كانت هو نظرته سطوة

 حرية بال حصار أنثى، عليه تقوى 

 :النبرة بنفس تابع

  عقلك أو دلوقتي، قلبك في اللي-
 
 من قوليه كان أيا

 تفكير غير

 :كبرياء في ريقها ابتلعت

 عنلذنك.. أقولها حاجة معنديش-

 لم منه، التخلص في آخرى  فاشلة ومحاولة

  وبدا أكثر بتملك وطهاحا با.. يحررها
 
 مستمتعا



 

1091 
 

 وجسده بالحائط ملتصق جسدها.. السيطرة بتلك

 .هروب محاولة أي يحجز

 :الدفاعية السخرية من نوع في حاجبيها عقدت

 !يعني كده حنفضل-

 بعينيه، املتأرجح الثوري والغضب التوتر، كل رغم

 :هادئة بجاذبية ابتسم

 ..مانع معنديش-



 

1092 
 

، كان أنه تعلمه ال وما والغريب
 
 ُمرتاح هو صادقا

 راحة في معها متناغم.. بها راض ي.. اللحظة تلك مع

 .بال

 تشبه أمه، منزل  في املعتاد العبق تشبه سكن

 نهاية تشبه ممتع، صيفي طقس في البحر ملوحة

 مبالغ أدريالين دون  لألعصاب مريحة لرواية عادية

 .ُمرهق تشنج وال فيه

 :حروفه سيتنف قال ثم جبهتها فوق  جبهته أراح

ب-  !صح؟ أنا ُمتع 



 

1093 
 

 للحظة منها االستغراب تمكن للبداية، عاد وكأنه

 :املرة تلك ُمعاند بصدق تجيب أن قبل

 آه-

 قبضته فكه، جانب على ارتسمت خشنة ابتسامة

 في إليه قربها ثم فكها فأحاطت لوجهها انتقلت

 في قال.. يقبلها لم أنه إال بالُقبلة، أشبه انفعال

 :ذكوري عبث

 ..عنيدة نت  وإ-



 

1094 
 

 شفرة تترجم عيناه املعنى، مباشرة تكن لم العبارة

 أو.. عشقه في ُمجهد الرجل هذا تفهمها، ال سرية

 !عشقه ال ساخر بمعنى

 :ساخرة فمها لوت

 مشترك قاسم بينا.. كويس-

 عن يبحث وكان عبقها يتنفس أكثر نحوها مال

 :تام بصدق قال الجسد، ال الروح

 ةمشترك كتير حاجات بينا-

 :الحزن  منها تمكن بنبرة وتابع



 

1095 
 

 !زمان شبهي إنت  -

 يملس وهو فتابع حيرة، في نحوه عيناها رفعت

 :متناقض بحنان خصالتها

 يا مترجعهوش! يرجع القديم ليث عايز مش وأنا-

 سكن

 أنثى ربما أو رفض في رمقته اليأس، احتلها مالمحها

 هذا يسلبها أن حقه من ليس الحب، حقها من

 .الحق

 تحسم قوية بنبرة لتقول  ذقنها رفعت ياءوبكبر 

 :املعركة



 

1096 
 

 بس تلعنها، تحجمها.. مشاعرك ترفض حقك من-

 !أنا مشاعري  في تتحكم حقك من مش

  أسوء وكان
 
 تنتظر ال امرأة من بالحب، اعترافا

 .بالخوف مكبل ورجل

*** 

 يجعل.. لحظة في يبدلنا األفاعيل، الُحب بنا يفعل

 .نعرفها ال تيال نفسنا فنقابل حية مرآتنا

  لها ليس امرأة وهي
 
  ارتباطا

 
 تكن لم باملرآة، وثيقا

  الطباع نرجسية
 
 مقتنعة كانت بل.. بمالمحها يوما

 !عادي جمالها أن االقتناع تمام



 

1097 
 

 ..للمالحظة الداعي أو املبهر بالش يء ليس

 !بحر عروس أنها ُيشعرها من فقط هو

 عين في جمالها ترى  امرأة من أسعد هناك وليس

حبه ل  رج
ُ
 ..ت

 للوحات للمرسم، تدفعها وكأنها معه عالقتها

  هو هل.. جميلة
 
 من هي أم باملاض ي املتشبث حقا

 ..ظالمه في تنبش

 كتمثال وحيدة.. وقفت ضوء بقعة هاجمته حيز في

 كانت امرأة تخص لوحات مجموعة وسط حزين

 بالوشم الخاصة اللوحة تجاهلت زوجها، عشق



 

1098 
 

 لوحة في محدقة انفسه ووجدت اسمه يشبه الذي

 ..جديدة

 اللوحة تفاصيل مرآة، أمام بغرابة تضحك جميلة

  يبدو الذي ظهرها
 
 ترسم واملرآة واضح بشكل نحيال

 ضحكتها تفاصيل

 الوقت نفس في ومنتصرة موجوعة امرأة ضحكة

 الندوب ومكانها ممسوحة مهند حروف والوشم،

 !مهند وشم أزالت لقد



 

1099 
 

  عادت
 
 الذي الزمني تيبهاوتر  اللوحات لترتيب مجددا

 تنتنمي اللوحة تلك أن فوجدت قبل من الحظته

  حديث، لتاريخ
 
 .قصيرة بفترة موتها قبل غالبا

 لوحات ثالث تواجدت اللوحة تلك خلف

 تستر ال العينين زائغة تجلس لجميلة إحداهما

 ونفس أحمر حريري  بشرشف سوى  جسدها

 أمامها يقف ليث من القريبة البنية نفس.. الرجل

 بنطاله جيبي في يديه ضعوي

.. الشرشف دون  ولكن املشهد نفس الثانية اللوحة

 .تام ُعري  في خلعته



 

1100 
 

 حدقتاها تصلبت الصدمة، كانت الثالثة اللوحة

 بال إيروتيكية لوحة املشهد، ترمق وهي جمود في

 ..مفاوضة

  عارية جميلة
 
 الرجل ويعاشرها إباحي وضع في تماما

 كان حه،مالم توضيح عدم على تحرص الذي

 العارية هي يخلعها لم مالبسه بكامل

هانة هي
ُ
 امل

 لوحة في هذا وتوثق وتعرف وتعلم سقطت التي هي

 !بائسة

 واملوجع



 

1101 
 

 املخيف

 سكن حول  كعنكبوت خيوطه رسم الذي االختناق

 ليث وكأنه مرسوم الرجل أن

 الجسد بنية نفس

 السوداء الشعر خصالت

 مالمحه سوى  يتبقى يكن لم

 واض األمر بات
 
 حا

 بل بالحروف، مآساتها أو مذكراتها تكتب ال جميلة

 بالرسم
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 الالمنطق كاملجنونة، اللوحات بين تبحث طفقت

 ال كي وتجاهد بحسرة تبكي املوقف، سيد والالعقل

 تفعل أنها إال تستكمل

 املزيد وجدت حتى

 وأربعة وثالثة واثنان لوحة

 !ال والرجل عارية جميلة بحتة، إيروتكية كلها

 
 
 !عاهرته مصنفة وهي مالمحه مختبلة مجددا

 سعادة قبل، ذي من أسعد فيها تبدو لوحة وكل

 ..الحين ذات في ومنتصرة منكسرة غريبة



 

1103 
 

 لوحة وآخر

 الوشم

 حرفان باألحرى .. أكثر متضحة الرجل، اسم أحرف

 الشمس وضوح واضحين باتا

 !!!! يـ و لـ

 التفكير عن مشلول  بعقل تلهث توقفت

 تختبيء التي الحقيقة يرسم املنطق أو والشيطان

 منها

 !ليث مع مهند خانت جميلة



 

1104 
 

*** 

 "بومبة فقعني حد.. زومبة.. زومبة اديتني.. زومبة" 

 واختفى حظه نال ملطرب قديمة أغنية أنغام على

 بالشاطئ الخاص املريح املقعد على بأريحية جلس

 مشتعلة غير تبغ بلفافة شفتاه تتالعب بينما

 للقهوة مزاجية له يكن لم ،.باردة جواره والقهوة

 باستمتاع تتابع وعيناه بملل زفر.. الصباح هذا

 مائة مع جرام كيلو سبعون .. ممتليء نصف جسد

 أسود مايوه في محشورين سنتيمتر وستون 

 .قطعتين



 

1105 
 

 جسد الرشاقة، بهوس النساء تكترث ملاذا يعلم ال

  كافي مطلوب ُعري  مع جميل
 
 .جدا

 تحيد أن ون د النادل على خشن بصوت نادى

 :املشهد عن عيناه

 ثلج تكون  بس ابني، يا ستيال⁃

 :باستنكار صوتها قاطعه حتى جملته ينهي يكد لم

 خمرة بتشرب إنت! ستيال⁃

 :مكترثة غير بابتسامة رمقها

 ٪٨ دي⁃



 

1106 
 

 على التي البنتها وانتبهت تجاهلته ببرود، يمزح وكان

 باقي مثل رملية قاعة تشيد أال قررت يبدو ما

 !فضائي مكوك بل األطفال

 !رند ابنة إنها! يقول؟ ماذا

 جاءت أنها اكتشف حين بالضيق شعر أنه ُينكر ال

 ال األطفال، ُيحب ال عام بشكل هو طفلتها، مع

 مصنف غير رجل هو أدق، بتوصيف يطيقهم

 .وارد غير أب األرجح وعلى طفل الحتمال

 كما عبقري  تصميم من الطفلة فعلته ما رمق

 :مبالية ال بخشونة ليقول  دالتالنا إحدى وصفته



 

1107 
 

 طفولتها تعيش وأمير ديزني.. قلعة ترسم خليها⁃

 !غباوتها تعيش قصدك⁃

 :تامة بعملية تزيد أن قبل واضحة بحدة قالتها

 أمير مفيش إن عارفين وإنت أنا⁃

 :ساخرة بمتعة فمه لوى 

 !حق معاك   دي في⁃

 عيناه مالت ثم املثلج مشروبه من القليل ارتشف

  ممتليء الشبه جسدال لتفحص
 
 خلف من مجددا

 !موسوعة يتفحص كباحث الشمسية نظارته



 

1108 
 

 :هازئة قالت

 تتعرف تقوم ما طيب⁃

 :املرأة عن بنظره ُيحيد أن دون  بغرور ابتسم

 نفس مليش رند يا وهللا⁃

 :ضاحكة انفجرت حتى عبارته ُيكمل يكد لم

 نفسك سدت أشجان أيه⁃

  رند تصنيف يعرف ال
 
 امرأة هي عقله، في تماما

.. أكيد صديق بعقل مشاكسة.. نعم جميلة

 بالتأكيد احترامها على أجبرته ذلك ورغم مستقلة
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 :هادئة ببساطة قال

 إنت   أصاحبك عايز كنت أنا⁃

ثير الكلمة أن ورغم
ُ
 سخيفة مملة وترجمتها غضبها ت

 عالقات عن يبحثون  ونساء رجال أوساط في مكررة

 :منه أبسط بنبرة ردت كاذبة

 صاحبتك مش صاحبك أكون  قررت أنا ما⁃

 :بمكر رمقها

 فرق؟ في وهو⁃

 :حاجبيها رفعت
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 !ضخم الفرق ⁃

 أو ابنتها راما تراقب وعيناها تامة بجدية تنهدت ثم

 روما تدللها كما

 ومعنديش ملزاجها حياتها عايشة ست انا⁃

 !ده النفس ي السالم أدمر راجل بسبب استعداد

 :صارمتين بعينين نحوه استدارت ثم

 مزعجة كائنات إنتم إنه نتفق ناخلي⁃

 بل املعلومة من ليس ضاحكة بدهشة فمه فغر

  قال.. صراحتها من
 
 :ساخرا



 

1111 
 

 إيه؟ فيها دماغك إنت   رند⁃

 !ميت كلب⁃

  وردها
 
  مباشرا

 
  واضحا

 
 لم لحظي، رد في التفكير باترا

 يقول  أن قبل شدقيه مليء الضحك سوى  يمتلك

 :صادقة براحة

 يعني صاحبي زي .. عاك  م أقعد بحب أنا.. تعرفي⁃

  األيسر حاجبه يرفع وهو جملة آخر قال
 
 مازحا

 :تامة بجدية يستكمل أن قبل



 

1112 
 

 على ست أجبرت ما عمري  بس رند، يا العبر فيا أنا⁃

 غصب حاجة واحدة من أخدت ما عمري  حاجة،

 .وخدعتها عليها ضحكت حتى وال.. عنها

 لشفرة يحتاج ال رجل مهند معه، تعاطفت غريزتها

 كي لشفرات يحتاج ولكن األنثى تفهمه كي ةمعقد

 .معه الحياة تتحمل

 نصيب الحزن  ومن قبيلة نصيب الكاريزما من له

 عن بحث مهما.. حاول  مهما.. فعل مهما مهند دولة،

 عليه ينتصر الحزن  زال ما.. مسكنات

 !تتحمله أو الُحزن  هذا تبدد كي لبطلة يحتاج وهو



 

1113 
 

 على يجد ردّ  حتى ودون  مقدمات دون  أردفت

 :عبارته

 Uno نلعب تيجي أيه بقولك⁃

 في أونو أغرب وكان للرّد، الفرصة تعطيه ولم

 للفوز  الداعمة اللعب أوراق كل تأخد راما ، التاريخ

 يفوزوا وهم وهكذا واثنان أربع اسحب بطاقات من

  النهاية في
 
 !وتبكي أيضا

 ورمقته الحمراء واملعكرونة املقلي الجمبري  تناولوا

 تشبهه بأنها الطفلة يحمل وهو عرفهاي ال سيدة

 ..ضاحكين ورند هو فانفجر



 

1114 
 

 ..نعم

ن رند ولكن كاملسكنات النساء يجتاح هو
ّ
 مسك

  مختلف.

 

 

 

 

 

 



 

1115 
 

"20"  

  س ّيء.. س ّيء وهذا مرتعشة، فرشتها
 
 لفتاة جدا

!الرسم تحب  

  مبتعدة رأسها أرخت
 
 أن قبل اللوحة عن قليال

 وتعود جوارها الدافيء الحليب من القليل ترتشف

 الغداء فترة في تثرثر أن قررت التي صفا ملحادثة

:بعملها  

!سكن؟ يا النكد على بتدوري إنت  ⁃  

 وهي مختنقة بعاطفة عيناها سكن أغمضت

 يكون  أن فكرة عقلها، في اللوحات مشاهد تستعيد



 

1116 
 

 تكن لم بألم تحرقه.. قلبها تحرق  ليث املقصود

.موجود أنه تعرف  

!الُحب؟ هو أهذا  

:املشاعر من خالية ةبعملي صفا تابعت  

 إيه حصل لو وبعدين.. ستي يا أحالمها بترسم⁃

!يعني؟ املشكلة  

:صدمة في سكن شهقت  

!املشكلة؟ إيه⁃  

:بالمباالة صفا تابعت  



 

1117 
 

 حقك من مش يعرفك ما قبل كانت عالقة دي⁃

عليها تحاسبيه  

:حزن  في حاجبيها سكن ضمت  

صفا يا الخيانة إال.. خيانة دي⁃  

 بألم يخفق سكن قلب لفترة، كلتاهما صمت

  تتنهد وصفا وخوف،
 
.. صديقتها أجل من ضيقا

:دافيء اهتمام في لها قالت  

ن؟ يا خاين إنه حاسة إنت  ⁃
 
ك س   

ال⁃  
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  جاء سكن رد
 
  رقيقا

 
 حالة في امرأة يناسب مباليا

 ال فارس، كـ بحبيبها تتشبث العشق في املرأة عشق،

  تطيق
 
  حبرا

 
.اللوحة في دخيال  

:كعادتها الحاملية احالته صفا قاطعت  

 ممبار وطبق كده حلو نوم قميص.. خالص يبقى⁃

وعيشوا ومخلل  

  سكن ضحكت
 
:عنها رغما  

فصيلة يا ممبار⁃  

:بجدية تتابع أن قبل بدورها صفا ضحكت  
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 أبواب بيفتح أوقات سكن، يا املاض ي من اخرجي⁃

تتفتح الزم مش  

 باألحرى  أو.. وجعها بقدر صفا عبارة منطقية بقدر

  بالخوف هامواجهت
 
.الحقيقة من أحيانا  

  لتتابع صفا عادت
 
:مجددا  

اللوحة خلصتي⁃  

 رسمتها التي الحمراء الوردة لوحة تقصد وكانت

 بعضهن شعر يمشطن فتيات خياالت مع سكن

.منتصفها في البعض  
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:بتفكير سكن صمتت  

جديدة حاجة أخلص عارفة ومش اه⁃  

:بمبادرة صفا قاطعتها  

 مهتم عندي البوص قولتلك ما زي .. مهم مش⁃

عليه واعرضيها هاتيها.. كلمته وأنا دي بالحاجات  

  سكن ترددت
 
:قليال  

 بيع موضوع دماغي في مكانش أنا عارفة إنت  ⁃

ده اللوحات  

:بإقناع صفا رّدت  
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 في إنه وإحساس وكيانك ذاتك حيحقق شغل ده⁃

 مهمة حاجة يستحق وإنه ده شغلك بيثمن حد

 
 
 جدا

ن ال الداعم جدارها صفا
ُ
 تنتمي مثلها فتاة كر،ت

حنت التي املتوسطة للطبقة
ُ
 الحياة، طرقات في ط

 التجمع ألرض انتقلت أنها كيف قبل من مازحتها

  السكنية الرفاهية ومجمعات الخامس
 
 عن بعيدا

 التخرج حديثة طبيبة.. الشعب من وصفا الشعب

 الجامعة في أستاذها له رشحها شهير مشفى في

 أن اعتادت.. معةالجا منذ تعمل كانت وقبله
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كن الشخصية بمصاريفها تتكفل .. بهذا معجبة وس 

 
 
.مثلها فعلت لو تتمنى أحيانا  

:تفكير بعد قالت  

لليث حاقول  بس.. تمام⁃  

بقة النوم قميص⁃  

صفا يا اتلمي⁃  

  ولكن ونهايتها، املحادثة بداية بين وشتان
 
 عنها رغما

جميلة شبح يؤرقها زال ما  

*** 



 

1123 
 

 من املظلمة السماء تراقب األركان أحد في منزوية

 حين من نحوه تستدير عنه، بعيد شرود في النافذة

 االنشغال هو يّدعي بينما صامت تأمل في ألخر

.بالقراءة  

..نحوه النظر اختالسها ُيحب  

نحوه تميل حين عينيها ُيحب  

معه أنوثتها عرفت كامرأة به العذري  ارتباطها ُيحب  

 أن قبل هبنظرت ليحتجزها فجأة نحوه رأسه رفع

:خشن هدوء في يقول   
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حتنامي مش سكن⁃  

 غاللتها في لتجاوره الحريري  الروب خلعت تجبه، لم

 تنتمي الذي البحر تناسب التي الكالسيكية الزرقاء

 وتتسلل فيها مبالغ بنعومة منسدلة خصالتها. إليه

.والعنبر البرتقال من مميزة رائحة منها  

 
 
  منها يقترب نفسه وجد عنه رغما

 
 عبق بلذة متنفسا

:ذكوري باستمتاع يقول  أن قبل خصالتها  

ده الشامبو جديد.. ممممم⁃  

:عفوي  بخجل رّدت  
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نظري  لفت.. يومين من جبته⁃  

:بشغف عيناه التمعت  

علطول  هاتيه⁃  

 تتلعثم أن قبل شفتيها اقتناص وشك على كان

:مبتعدة  

.حاجة في معاك أتكلم عايزة كنت.. ليث⁃  

 رجل مع للحديث توقيت أسوء الفراش أن ورغم

 أن دون  دافلة بابتسامة رضخ أنه إال متعجل

:حصاره عن يتخلى  
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نتكلم تمام⁃  

 بمصارحة ينبض وقلبها لوهلة شفتاها تصلبت

ش يء كل.. تامة  

..قلقها  

..خوفها  

!جميلة ولوحات  

 يستكمل أن قبل بعينيه حاوطها قلبه، ملس ترددها

:عميقة بنبرة  

!ده كل ياه⁃  
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بلة ليطبع ربيقت وهو للحظة ارتبكت
ُ
 على هادئة ق

:بال براحة ُيتابع أن قبل شفتيها  

بس تصبيرة باخد⁃  

 طياتها أن إال املزاح بنكهة الحروف سالسة رغم

  جدية خافتة، جدية حملت
 
.. أخافتها عنها رغما

 فكرة تحتمل ال هي.. بالحقيقة نفسها واجهت

 البئر فتح تخاف هي.. عنه البتعاد.. معه العراك

.كان كما ش يء يعود فال أمامه  

 ساقها، على برأسه فاستند هو تحرك حينها

 التفكير مساحة لها وترك سالم في عينيه أغمض
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 وأنفاسها الخفيف ساقها تشنج الحظ والحديث،

خفيه واألسوء جّل  ش يء قول  تود وكأنه املتسارعة
ُ
.ت  

:فترة بعد قالت  

!صفا؟ عارف⁃  

 ! غريب بشكل مبتهجة بنبرة قالتها
 
 هذا سلي كان أيا

قوله تودّ  ما  

:صلبة بنبرة ردّ   

أكيد⁃  

:متسارعة بحروف تابعت  
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 وعندها لوحاتي من لوحة أبيه عليا اقترحت⁃

 مشتري 

 عيناه احتدت أجفلها، بشكل الفور  على استقام

 
 
:بينهما الحديث لبداية مناقضة بنبرة عنه رغما  

ليه؟⁃  

ليه؟ اللي إيه هو⁃  

..لسخريته رافض وسؤالها ساخر غاضب سؤاله  

:بضيق حاجبيه ارتفع  

ن يا فلوس محتاجة مش إنت  ⁃
 
ك س   
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:دفاعية بجدية رّدت  

 أنا.. نفس ي.. حاجة يبقى ممكن ليا شغل.. أنا ده⁃

ليث يا نفس ي بالقي  

.نعم يخاف؟ ُيجب، ولم باختناق عنها بنظره أشاح  

..بالتأكيد يقلق؟  

!بجنون  يغار؟  

 الغرباء، بين بالتجول  المرأته يسمح ال رجل هو

..رجل الهتمام تعرضبال  

:يستكمل وهو عيناه قست  
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ده؟ املشتري  مين⁃  

:بجفاف ردت  

فيها بتشتغل اللي املستشفى مدير⁃  

 وليس السن في كبير رجل أنه يعني املشفى، مدير

 شاب

 بضيق يتنهد أن قبل املتزاحمة أفكاره تلك كانت

:رفضه مع إحباطها تراقب وعيناه  

سنة؟ كم وعنده إيه املستشفى واسم أيه اسمه⁃  

:بإحباط شفتيها زمت  
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صفا مع رايحة أنا وبعدين.. ده كل معرفش أنا⁃  

 تخلسان عيناه بينما بجدية يفكر رأسه أطرق 

..وإحباطها خفتت التي لهفتها لُحزنها، النظر  

:يأس في تنهد  

  تفضل وصفا.. وأستناكي حوصلك بس.. موافق⁃

 معاك  

  صمتت
 
:بتحدي عيناها ترفع أن قبل قليال  

 وأي.. حتخطف طفلة وال صغيرة، مش أنا ليث⁃

حّده عند بوقفه أنا معايا يتجاوز  بس حيفكر حد  



 

1133 
 

:محتد بتسارع ردّ   

؟ تجاوز  حد في⁃ !معاك   

:باختناق زفرت  

 تتعامل بطل.. موقف مش مثال ليث، يا حّد  أي⁃

!ساذجة إني على معايا  

  صمت
 
:صدق في يتنهد أن قبل قليال  

 معندكيش.. يةنق إنت   سكن، يا ساذجة مش إنت  ⁃

الدنيا قرف في خبرة  
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 لم.. آخرى  يتذكر الظالم، عليها حّل  مالمحه وكأن

.قلبه امتلكت ولكنها سكن ببراءة تكن  

ن أّما
 
ك ..س   

 من يخاف أصبح اآلن وهو ،.مختلف بها شعوره

 مواجهته

  قال
 
:مضطرا  

 علشان حوافق بس.. موافق مش جوايا من⁃

 خاطرك

:تردّ  أن قبل وتابع  
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 ما أول  تكلميني.. ويرجعك يوصلكح السواق⁃

 تخلص ي

:تبدأ أن قبل حروفها قاطع ثانية وملرة  

..فيه تكلميني عايزة كنت   اللي املوضوع ده ومش⁃  

 مالمحها، من بالشفقة شعر جموده ورغم

برأيه، القوي  اهتمامها.. ترددها.. بساطتها  

  بحنان اقترب
 
 شفتيها رفع ثم ذقنها بأناملها ممسكا

:نحوه  

عادي أتصالح ممكن أنا قتيدلو  بس⁃  
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:بريء إحباط في عيناها رفعت  

!أصالحك؟ اللي أنا⁃  

:كاذبة جدية في حاجبيه عقد  

كمان وبضمير⁃  

 أكثر تحتاجه اآلن أنها يعي ال هو ربما تهرب، لم

 لطرد تحتاج صدره، في لإلختباء تحتاج.. منه

 ألمانه تحتاج.. بأفكارها يتجول  الذي الشيطان

..كزوج  
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بلة في نحوه هاشفتي رفعت
ُ
.. نوعها من األولى كانت ق

 حتى حائر وتشتت أنثوي  بخجل البادئة كانت

الكامل اجتياحه ومارس البداية هو التقط  

البحر عروس هي كانت  

..ثورته هو وكان  

***  

 !الجنون 

 .محير بين املجون والتهور 
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لقد استفزه مجونه فقرر الزواج منها، وجنونها 

 ..ك أبعادهاجعلها تدخل للعبة ال تدر 

في النهاية هي تواجه وحش يمتلك عدد ال نهائي من 

 ..املستويات األخيرة للعبة الحياة

وسيم، أشقر كاآلخر، يكبرها بأربعة عشر عاما أو 

ا  .أقل، وفي النهاية ستصبح حرم عابد السيوفي أيض 

بل أن ذلك املاجن مميزاته أعلى بالنسبة ألنثى 

رغبته الغريزية، جامحة مثلها، تتغذى على نظرات 

قد يقولون فاحشة، قد يلصقوا تهمة االنحراف 
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الخلقي بها ليوم الدين، إال أنها ترى أن ما ترغبه 

 .مباح، هي ترغب ذلك من زوج

أي جريمة تلك التي تعف النساء عن االحتياجات 

 .!الخارجية

األنثى هي الكائن الذي تحرم عليه الشهوة "تحت 

 ."الطلب

ا، عليه التلبية، وإن امتنعت لو أرادها زوجها هكذ

 .هي ناشز
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ماذا لو قلبت اآلية، سيكتب في صحيفة حكم 

املجتمع "خائنة" بقلم حبر غير قابل للمحي أو 

 .الخفاء

هي التي لم ترد من عاصم السيوفي سوى حقوق 

 .شرعية، لكنه آثر قدسية العشق على الحق

اختار العرف عن الحق، نال لقب البطل، ونالت 

 .لساحرة الشريرةهي لقب ا

تجاور زوج املستقبل في السيارة، بعد قرار 

ديكتاتور بإيصالها املنزل، جسدها في ضمة سترته، 

 .واآلن حان وقت االعترافات
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هل نبذ النسان الصراحة حتى ال يخدش قلبه، 

تضليل العقل على حساب املعرفة، العيش في 

 .!كنف الجهل نجاة؟

دأ يسرد حكاية وذلك ما لم يختاره عابد، الذي ب

 .مستقبلية في عرفه شهامة، وعرف الجميع وقاحة

 .أنت  بالنسبة لي كائن الطاعة والجنس بس -

تلك العائلة تحمل تناقضات كون بمجراته، 

 .والحديث مباراة، يجب أن يكون الفرصة للطرفين

 .الجنس بس -
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الوقاحة ال تقهر سوى بوقاحة أقوى، ووقاحة 

وتتابع بصوت ال يمت  النساء ذات الوقع األقوى،

 :بالصدمة بصلة

 _الطاعة دي تبقى -

 :وصمتت بفعل نظرته، وتتابع

 .حق من حقوقك يا دكتور عابد -

واتبعت الجملة ببسمة صفراء، تخبره أن أمثاله ال 

يخيفونها، هو الذي سلك درب استعراض القوة، 

 ..فنال الوجه اآلخر لكائن الفتنة املطلقة
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لى أن تثبت تصرفاتك أنت  دايما محل شك، ا -

 .العكس

مطت شفتيها بال اكتراث واضح، وطالبت منه 

 .املزيد

وهنا أيقن أنها مغفلة في جحر معقد، سيرسم فوق 

 .جسدها وروحها ما سلب روحه الحياة

 

يقول ذوي القلوب الرحيمة، أن املعقد كائن 

ضعيف اختار كائن مالئكي بأجنحة ترفرف 

قيقة أن املعقد فيسلبه الطيران والبراءة، والح
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كائن فقد الرحمة وقت األلم، فلم يبقى له سوى 

 .القسوة

 .!أنا بس عايزة اسأل سؤال، متاح وال الء؟ -

 .لو سؤال غبي، وفريه لدماغك -

 .ليه قررت تتجوزني -

 !هو الرجل الذي سيفعل كل الخطايا عدا الكذب

 .عشان حلوة -

تجولت عينه بين الشفاه، والرقبة، والترقوة، 

لنهد، وأخبرها أن العالقة بين حواء وآدم تبادل وا
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منفعة، هو ينظر، يعري، يجرح بالنظرة، وهي 

 .تنتعش

هبقى أخلي عاصم قريبكم يحدد مع والدتك  -

 .معاد

*** 

 .هي أنثى استحلها الوجع، وهي جائعة الهتمام

 .نبذها الوجع، فباتت شرهة باحتياج للعطف

رجل نحو هي تراقب كردار يرصد تفاعل مشاعر ال

 .امرأته
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عاصم الذي تحول في اللحظة التي اقتحمت فيها 

 .آيتن حياته، لشخص ال يشبه سابقه

هو الذي عاث في األرض يشيع أنه عاشق، والدليل 

عينه، نظراته التي تتبع آيتن بنهم نحو إبقاء 

 .وجودها حيز عينه

يعود من املشفى يقبل ابنته النائمة، يسأل عهد 

ة آليتن دون سواها، آيتن التي عن أحوالها، والبقي

شاكس، وتعشق
ُ
 .تهتم، تدلل، ت

والليلة سيغيب عاصم باقي الليلة في مكتبه ليقوم 

بمشاهدة عميلة عبر االنترنت، وبقيت آيتن بجوار 
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فرح حتى غفت، وها هي تأتي لترى الوردة التي 

تسقط كل ليلة ورقة ذابلة من ساقها، والجذر في 

ا تحية قبل النوم، عهد حالة احتضار، فتلقي عليه

التي تعلم في قرارة نفسها أنها تتأكد من نومها حتى 

 .تذهب لغرفة املكتب

فتجيبها عهد بوداعة مريبة، فتتمنى لها بدورها ليلة 

 .سعيدة

 

تسللت آيتن نحو املكتب، قد كانت في حالة شوق 

 .ال ردع لها، حيث سارت فوق أطراف أصابعها نحو
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القلب، وبحبه تحولت ذلك الذي بنظرته ينعش 

 .الدنيا لحالة ض ّي ال منتهي

 

لم ينتبه في البداية لفتح الباب، ودخولها، فقط 

أنفه أدرك وجودها، فرفع نظره نحوها برزانة، 

 .يرسل الرضا لقلبه قبل عينه بتأملها

 

ثوب أبيض قصير، يحمل براءة طباعها، وفتنة 

جمالها، خصالتها معقوصة فوق رأسها بفوض ى 

جيدها ُمزين بقالدة منقوشة باسمه، لذيذة، 
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وجهها املشرق خالي من املساحيق عدا مورد 

 .الخدود والشفاه

 

بقيت تطلع نحوه بابتسامة، لم تثر ثباته، فتقدمت 

 :خطوة، وجملتها تعلن السخط

 !شغل هنا وهناك؟ -

وبرزانة مبتسمة، قرر العبث، فقد أثبتت تلك 

ية في حرم الجميلة أن ال ثبات في حضرتها، ال قدس

شغفها، هي التي أحبها بعينه، وإن قاوم، وبات جرح 

 ..قلبه حيز شفاء
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وهللا قدمي لي امتيازات في عرض مغري، يخليني  -

 ..اتناس ى ضميري الطبي ملدة ساعة معاك  

بقيت مكانها، وقد اتخذت وضعية التفكير، حيث 

أن األمر يحتاج البتكار، واالبتكار يحتاج 

عة البديهة في حضرة لتحضيرات طويلة، وسر 

 .العشق منصفة

في ظرف ثالثون ثانية كانت تجد الحل، حيث 

عادت تسير نحوه، وظن أنه سينال املبادرة منها 

 ألول مرة، فيجدها، تعبث بحاسوبه، تبحث على
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YouTube  على موسيقى هادئة، حيث حان وقت

 ..الرقصة األولى

مقطوعة موسيقى "جاز" رومانسية، ويدها تعانق 

نحو منتصف الغرفة التي اعتبرتها حلبة  يده،

الرقص، تعلقت في رقبته، وتعلق بخصرها، 

 .واختارت وضعية العناق في الرقص

 

تحت إضاءة خافتة، ونسمة صيف عزيزة 

الحضور، تراقصه، والحكاية ال يعلم الراوي متى 

بدأت، والتأكيد أنها بال نهاية، حيث حضر 
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بات في الشغف، وتحققت السقيا، ومجال الغرق 

 ..حيز املباح

 .العرض مغوي  -

سؤالها كان خفيض الصوت فقد كان وجهها 

محشور في عنقه، شفتيها تدغدغ مقدمة رقبته 

 .كالعادة، وتلك هي تميمة الرضا

ا حضرتك -  .جد 

رفعت وجهها تنظر لوجهه املبتسم بإرهاق، عينيه 

التي تبثها ما تحتاج دون جلبة، وعليها على الدوام 

 .الرد
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 .يبيحب -

 .واللفظ بين تصريح، ونداء

بين رغبة في التكرار طويال، وبين رغبة في اختراع 

 .ألفاظ جديدة له دون سواه

 .قولي تاني -

وأمره ال يحمل جدال، وعينه تطلب التكرار دون 

 .هوادة

 .حبيبي -
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والعادة حيز الهمس املتمهل حيث نطقتها، وعلم 

 .صوتها بحة انفعال املشاعر

ا يضمها أقوى، مال بهدوء، قبض فوق خصره

وطلب العادة الثالثة فوق شفتيها، والنطق اختفى 

بين شفتيه، حيث الغارة املشاعرية التي أمطر قلبها 

بها، جعلها تبادله قبلته باستجابة، ويده تبحث 

عن مدخل نحو ظهرها، وهي ال تزال معلقة في 

رقبته، وكأن العالم نجاة مظلم، وهو الطوفان 

لهالك معه، رفعها بين ذراعيه، والنية الذي تريد ا

 ..كانت جولة غرام
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 !والنهاية كانت صرخة، والفاعل عهد

*** 

 .ألم

 .بسيط

 .قوي 

 .لحظة

ولحظات وصراخ والسبب؛ تدفق دماء من بين 

 .ساقيها
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اقتحمت آيتن الغرفة، شهقت، صرخت، وعاصم 

الذي لم يجد بد من حملها نحو املشفى، ولكن 

ي اللحظة األخيرة أن الطبيبة الذاكرة قد أسعفته ف

النسائية الشابة التي تعمل في مستشفاه تسكن في 

 ..املجمع السكني نفسه

 .آيتن، خليكي جنب عهد لحد ما أعمل تليفون  -

 .مش وقته يا عاصم، تعالى نروح املستشفى -

والحقيقة أن لم يكن يريد نقل األمر نحو املشفى 

ات خاصته، أو أي مشفى آخر يحتاج استفسار 
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كثيرة، والحكاية واضحة، حيث إجهاض لطفل 

 .رحمه القدر من أب مثل سامر

 .دكتورة أماليا-

 

... 

ا نحو فيال صاحب  حضرت الطبيبة سريع 

املستشفى التي تعمل فيها، حادثة إجهاض، 

ا، ابنة عمه التي 
 
واملريضة ابنة عمه املطلقة حديث

كانت ترقد في الفراش، بعد أن ساعدتها آيتن وقد 

فت ساقها، وبدلت لها ثيابها، آيتن التي تدفقت نظ
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ا ملا تتعرض له تلك  دموعها فوق وجنتها بألم، سالم 

 .املسكينة، حيث املصائب ال تأتي فرادى

ا لألحداث  حتى عابد حضر، ووجهه كان قاتم بغض 

 .اللعينة التي تصيب ابنة اخيه اليتيمة

انفردت الطبيبة ذات الحجاب املعقود بإهمال، 

خصالتها البنية من املقدمة، وبقيت آيتن  فتخرج

تساعدها، بعد أن استدعى عابد األدوات الالزمة 

من املستشفى، وممرضة لتنهي عملية تنظيف 

الرحم، وآيتن تراقب بحسرة، حيث نهرتها الطبيبة 
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حين تصاعدت شهقت بكاء، وبعلو النبرة أمرتها 

 .بالخروج

 .اتفضلي بره يا مدام لو سمحت   -

الغرفة تكفكف دموعها، وتجاور خرجت من 

عاصم الذي ربت فوق ظهرها بحنو، وقد عاد له 

صفة املكلوم من جديد، حيث ال هدنة من وجع في 

 ..حياة عهد

خرجت أماليا من الغرفة، وقد كانت ثابتة تماما 

 .تتحدث بهدوء
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أسابيع، كان التنضيف  ٦الحمل كان حوالي  -

 .سهل

تمع اقتحم عابد الغرفة، وبقي عاصم يس

لتعليمات الطبيبة التي أكدت عن ابتعادها عن 

 .التوتر، وصفت لها مسكن، ودواء من أجل النزيف

وخرجت بعد أن شكرها مديرها بحرارة، وطلب 

منها الحضور ملكتبه حيث يريد التحدث معها، 

عاصم السيوفي الكريم سيضع لها مكافأة على 

 ..املعروف، حتى تستحي روحها فتختار الصمت
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مش ي للخارج، وقد فقدت الثبات خطت ت

 .االنفعالي، وأطلقت الحرية لدموعها

 .إجهاض

 .فقدان طفل

 .فقدان لفظ األم

 .فقدان حياة الروح

 

هل يعلم العالم فكرة أن تفقد كافة ش يء وقت 

 .حيازته
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حادث، وإجهاض، وصراخ، ونهاية حلم، وتميمة 

 .الوجع طالق

وتذكرت اليوم الذي أرشدها الطبيب عاصم 

 .مسار داخل املجمع السكني الذي يسكن فيهلس

لقد قالوا أن لكل فرد نصيب من اسمه، وهي 

 ..أماليا، بين الكفاح والرقة، الزدهار والحسن

 .اختار القدر أن يضعها حيز الشقاء وفتنة الحسن

صوتها كان لحن متخم ببحة تحاول إخفاءها، 

 :وكانت أمام السمسار تجلس، تطلب بشموخ آمر
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 .٥فيال في مربع عايزة  -

 !!ونيتها مراقبة، ونهاية املراقبة انتقام

*** 

 ..مر أسبوع

اعتذر لسارة عن الحضور، ألنه ببساطة لم يعلن 

للعائلة، وبالطبع لم تكن سارة متفهمة، فنالت منه 

 :الوقاحة، والجملة الختامية للمكاملة كانت

أنا مش بستأذن، أنا بس بتكرم وبديك  خبر، فا "

 ."يا حبيبة عمولمي الدور 
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لقد عادت نار أخيه تشتعل داخل قلبه من جديد، 

 .حيث الشر يثبت أنه يبث سلطته على األنقياء

يجد النعيم في دهاليز قلوب حقراء البشر، فيضع 

 ..الطيبين في الجحيم

 

 .الحب لعنة عهد وأبيها

 .الحب لعنة الساذج، ولعنة الشرير

، بين شره حيث إذا ما اقتحم قلبه يقع حيز الحيرة

 ..وقلبه، والنتيجة كارثة
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دلفت السكرتيرة مكتبه، بعد عدة طرقات، تخبره 

بهدوء، أن الرسامة التي يريد شراء لوحتها بعد أن 

رشحتها له طبيبة صغيرة، تدرك حبه للفن، 

 .وتجهيزه لبيت جديد

 .سكن الرفاعي بره يا دكتور عابد -
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 "21" 

.هالة النسوة  

.األولى اللحظة أسر بداية الهالة  

.يفتقدها طلة هالة، صاحبة هي وكانت  

..سكن  

..فريدة بشخصية يوحي واالسم  

..شواذ قاعدة لكل أن تخبره والهيلة  

 تنورة قطني، أسود بقميص مستور، صغير جسد

 تغطي كسرات بعدة محتشمة التركي، الطراز من
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 بفتنة وجهها حسن فيحتضن الحجاب أما كاحلها،

..البراءة  

.مشدوه هو يعترف، أن وعليه  

 لقد لها، مثيل ال ارتباك حالة في كانت هي بينما

 في وحدها هي واآلن ستقابلها أنها صفا أخبرتها

ة له غريب رجل مكتب
ّ
 أي في الرهبة تثير طل

 تعلم وال لوحة مع فوضاها في تأتي هي وها شخص،

..الحوار ستبدأ كيف حتى  

  نفسها شتات جمعت
 
 ةمقدم تتنحنح أن قبل أخيرا

:نفسها  
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حضرتك؟ كلمت صفا ممم.. الرفاعي سكن.. أنا -  

!خجل  

..الحياء وحيثيات الخجل، فوض ى افتقد لقد  

 توقع فنانة، صديقة عن صفا أخبرته عندما

 إراديا ال يبتسم واآلن طائشة، بحيثيات مجنونة،

..لذة مالمحها ارتباك أن حيث تسلية، دون   

 هديهاي حتى املعروفة؛ السيوفي آل بكياسة فيجيب

:معتاد ال لطف بنبرة الطمأنينة، بعض  

.األول  اتفضلي طيب -  
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 دارت ثم الهاديء ترحيبه مع بطمأنينة ابتسمت

 تتوجه أن قبل حاضر زال ما ارتباك في حدقتاها

 املقعد على اللوحة ساندة ملكتبه املقابل للمقعد

:عفوي  بتسرع قالت ثم أمامها  

لحضرتك أوريها.. أهي اللوحة -  

 غير بخجل تتعثر نساء األرض، سطح على الزال هل

 مع عمل خلوة حضرة في وجودها ملجرد تصنع، ذي

 عثراتها، يراقب جعلته، النقية تلك غريب، رجل

..املزيد في برغبة ارتباكها، العفوي، حديثها  
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 سماعة يرفع وهو يجيبها، نبرته رزانة نفس وعلى

:للمستشفى الداخلي الهاتف  

!.األول؟ إيه تشربي بس هيشوف، حضرتي -  

 في أمها لها علمتها كافية ومسافة متحفظة بنبرة

 على ارتسم مهذب انفعال الغرباء مع الحديث

:خافت بصوت تقول  أن قبل شفتيها  

شاي ممكن خالص -  

 وقد ولها، له االنجليزي، الشاي من اثنين طلب

 لصلب الدخول  واختار بدوره، تحفظها احترم

:اللوحة عن فيسأل الحكاية،  
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..االبداع رينيو  -  

 لتقوم اللوحة غطاء فرفعت بعملية استقامت

 أفضل، بشكل رؤيتها له يتسنى كي وضعها بتعديل

 مرة ألول .. مرة ألول  تختبره وليد بقلق عيناه راقبت

.عنها غريب شخص ومن التقييم حد شغفها تضع  

 أنها حتى شائق، فعل هو كم تتصور  تكن ولم

  صمتت
 
 يجب عما قلهاع في عابثة حيرة بعد تماما

إحساسه مع تتركه أم اللوحة له تشرح.. تفعله أن  
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 لم الفنان، أن على تدل قاتمة كانت وإن لوحة

 ألم وربما الوردية، الُحلم، سوى  الحياة من يختبر

..فقط الحب  

.بكر مشاعر -  

 املرواغة تجيد ال وألنها قاتمة، ساخرة جملته بدت

 يبةخ ظهرت خبير بائع ابتسامة مع التسويق أو

.مالمحها فوق  جلية أمل  

 الطاهرة محيا على األمل خيبة يرى  أن يستطع لم

 الذي الخيالي، البحر من حورية حسناء، ببراءة
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 بين حب وقصص حوريات حيث خيالها، في يعيش

.البحر وعروس بحار  

 البحر، عروس شرف يسلب قد البحار أن تعلم ال

.فيغرق  للعمق تشده البحر عروس أو أو  

.عالي ذوقها فنانة إنك نكر،ه مش بس -  

 الفور، على االبتسامة لها عادت بسيطة بعاطفة

 هيئته.. هاوي  مجرد وليس لخبير بدت ونبرته عيناه

 كياسة مع خاصة طمأنينة لها مرروا وعمره

.تعبيراته  

 
 
:هادئة عبارة منها انفلتت عنها رغما  
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هلل الحمد -  

 شبت ابتسامة إثر على ملالمحه الراحة غزو  ينكر ال

 وعاد الكثير، األنوثة من نالت طفلة تشبه جعلتها

:عملية بنبرة يحدثها  

ا، - ..حاجة من أكثر منك هحتاج أنا مبدئي   

  كطفلة متسعة مباشرة بنظرة رمقته
 
 عنها رغما

 اللحظة نفس في حماسها وأشعل أجفلها وقد

:متسرع بانفعال فرّدت  

!بجد -  



 

1175 
 

 هو اللحظة، تلك في يفعله أن يريد ما سيقاوم

 وعليه محترم، مشفى مدير انجليزي، جراح طبيب

.ذلك يتذكر أن  

!حسنا  

.السيطرة عن خرج األمر  

 الضحك وإن جلبة، اصدار دون  يضحك فبدأ

..للقهقهة يميل  

..مهلكة وجهها تعبيرات تلك سكن  

.تدرك لم وإن كارثة  
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 ترى  هي نحوه املترددة نظرتها زاوية على اعتمادا

 
 
 ردت كانت بالفعل.. لومهت لن الضحك، هزمه رجال

 .. علم لو.. ليث رآها لو. حمقاء فعلها
 
 حتما

 احترافية محاولة في شجاعتها استجمعت. سيقتلها

 على منتصرة زالت ما العفوية كانت وإن املرة تلك

:الجملة لحن  

إيه؟ مني حتحتاج حضرتك -  

 مكررة حركة في وشاحها وضع من تعدل وهي قالتها

..قصد دون  زواجها خاتم فظهر  
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 منذ بنصرها، في الزواج خاتم على عينه وقعت لقد

 ينكر وال الرقيق، وشاحها فيها عدلت التي اللحظة

 في أنثى تلك وجود على وبشدة، زوجها يغبط أنه

..بيته  

 واألكيد عادل، أخيه زوجة عاصم، زوجة تشبه

!سارة تشبه ال أنها  

 دمج الغوامق، حب فكرة على متفقين احنا -

!دم الورد بدل ممكن ألسود،ا مع األحمر  

 جميلة لوحات بينما صدمة في نحوه استدارت

 يبدو لم انفعاله عيناها، أمام تتراقص القاتمة
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 تنفست حروفه، في الكتراث عدم نبرة رغم سهال

:االستفهام من نوع في كلمته تكرر  أن قبل ببطء  

!دم؟ -  

:الظالم خط على بقيت إجابته  

..تضحية عشق، موت، -  

 والذريعة وجهها، من الدماء الختفاء الحظتهام ومع

:نبرته حول  خوف،  

 أنا دي بس كده، حاجة سياسة، معاناة، -

.املدام هتعجب هاخدها،  
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.. حق على أنه شعرت البداية، في رهبتها عن بعيدا

..الظلم.. الحزن .. باملآس ي البداع يقترن  أال  

 اللوحة أو ذكر حين خاصة بعملية ابتسمت

 كلماته في املبطنة السخرية رغم زوجته ستعجب

النساء تخص لوحة وكأنها  

 مع تمارسه الذي كذاك بتحدي عيناها التمعت

:ليث  

-  
 
 املرة مختلفة بلوحة أوعدك وأنا.. لحضرتك شكرا

بصراحة رأيك منتظرة وحاكون .. الجاية  

.مزيج والبراءة، التحدي  
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..تعويذة  

..جديدة متعة اختبار  

 أو الجيد، لحيزه بتقتر  لن املتعة كانت وإن

..املاجن  

 هو ربما بجدارة، صاحبها استحقها هدية تبدو هي

 يعشق كيف يعرف هو أو الحياة، من ظلم شخص

 وإجابته له، أمه دعوة هي أو ُيغفل، أن دون  النساء

ا أفكاره ترك وقد هادئة، كانت :ويخبرها جانب   

..شرير ناقد أنا -  
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*** 

ة، أعصابها
ّ
 تجيد ال امرأة هي. صراع في وعقلها هش

.يجب مما أكثر بسيطة.. مشاعرها اخفاء  

 أعمال في هدوءها جرعة وجدت عّدة نساء وكـ

 فمنحتها مفيدة وهاتفت مبكرة استيقظت املنزل،

 وأدخلت بشرود الفطار على ودعته.. أجازة اليوم

 األرض، تنظيف األفكار، من هاربة دوامة في نفسها

 في ركن لك  غسل األثاث، تلميع النوافذ، مسح

 انطلقت بعدها نظفته، يداها طالته ما كل املطبخ،

 تشبه منزلية وجبة.. دسمة عشاء وجبة تجهز كي
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 وباذنجان عنب ورق ومحش ي محمر بط.. أمها بيت

 الليمون  ومخلل.. املفروم باللحم جالش.. وكوسة

 تبتسم أن قبل أعدته ملا بفخر نظرت. الحار

 مهاأ بعمر عجوز  نفسها تتصور  وهي سأخرة

.بنات ثالث وحولها جديد أبيض بجلباب تستقبله  

 ارتدت لو حتى أنها انتبهت ثم راحة نصف في زفرت

 
 
.ترتديها التي الفوض ى من أفضل سيكون  جلبابا  

 كي صغير بوشاح رأسها تربط كانت أمها علمتها كما

 قطني ثوب.. طعامه في شعرها تطاير عدم تضمن
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 فهوخ باملحش ي مدموجة رائحته باتت بسيط

!البيتي  

 
 
 تحب هي بعد، السر هذا يكتشف لم هو هلل حمدا

 فيه مبالغ بشكل مريح فهو البيتي خفه ارتداء

 يجوز  ال أريحية تعطيها قدمها حول  وضخامته

.عنها التخلي  

 وشك على كان ولكنه السر، هذا يكتشف لم.. نعم

!اكتشافه  

 
 
ر يعترف.. بشعرها هو مفتونا  رؤيتها. ويستسلم وُيّق 

 جالسة الرقيقة بطلتها طويل عمل ومي بين
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 نعناع مشروب وجوارها الفراش على باسترخاء

.الكون  في لها مثيل ال بال راحة تهديه دافيء  

..واآلن  

الصدمة يستحق املشهد اآلن  

 غريبة وشاح ربطة تحت خصالتها تخفي ُسكناه

  وترتدي
 
  فستانا

 
  قطنيا

 
 املطبخ في وتدور  قصيرا

ه وترتدي ما وجبة طهي تنهي باستعجال فَّ
ُ
!خ  

 يبدو ما على ينطق أن قبل اندهاش في حاجبيه رفع

:أجفلها بحضور   
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!ده؟ إيه⁃  

:صوتها في ظهرت مرتبكة شهقة مع استدارت  

!إيه⁃  

، منفعلة كانت
 
"  يمرر  وعقلها به تزعق وكأنها تماما

"دلوقتي جابه اللي ايه  

  ضحكته كتم
 
 بصدمة يرمقها وهو بجدية متابعا

:مقصودة  

!ده⁃  
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 شفتاها تزم أن قبل حيرة في حدقاتاها دارت

:متسارعة بنبرة تقول  وهي لتتخطاه غاضبة  

 اتغير ما بال على شاور  حاخد.. األكل عملت⁃

 هدومك

 معصمها على بتملك أوقفها تكتمل، لم خطوتها

:مشاكس بهمس يقول  أن قبل  

أساعدك آجي⁃  

ر أن وقبل
ّ
  أكثر نحوه قربها رد في تفك

 
 كاتما

:ابتسامته  
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أساعدكيش وما نفسك وتتعبي األكل تعملي يعني⁃  

 شفتيها فوق  ظهرت الكرز  حضور  لها ابتسامة

 وهو فتابع رافضة ساخرة رأسها حركت بينما

:أكثر مشاكستها ينتوي   

!تقلعي املهم بس⁃  

  فضحك رافض بجحوظ رمقته
 
 وعيناه مفسرا

:رأسها على بالوشاح تتعلق  

ده الش يء⁃  
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 نفسها هي انتك  وإن معاندة في شفتاها مطت

:الشكل بهذا لها رؤيته من ُمغتاظة  

البيت شغل في فكرة على ضروري  ده الش يء⁃  

:اقتناع بال حاجبيه ضم  

ي موجودة مفيدة.. البيت في تشتغلي وليه⁃  كمان وف 

يساعدوها بتجيبهم ناس  

:بسيط بجواب تنهدت  

 ومعندناش أقل مستوى  في عايشين كّنا افرض⁃

ينضف حد  
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.. تفعلها مرة وأول  استرسلت.. ملتاستك عنها ورغما

..الشكل بهذا تفكر مرة أول   

 علطول  مبهدلينه والوالد صغير بيت في وعايشين⁃

 في بس التعب من ومقتولة مبهدلة تالقيني وبترجع

 والوالد وإنت أنا سندويتشات ناكل بنقعد االخر

ببعض مدفيين التليفزيون  قدام  

  آخر، عالم في نظرته غابت
 
 فهو صفهت ما كان أيا

..معها تجربته في رغبته حد.. املعانقة حد دافيء  

:حانية بنبرة قال  



 

1190 
 

كده من أجمل في هو⁃  

 من الوشاح ففك أنامله مد مقدمات دون  وفجأة

 فوق  فطرية بنعومة تناثرت التي خصالتها على

 يقرب أن قبل شعرها أنامله تخللت جسدها،

:مبحوحة بنبرة يقول  ثم نحوه شفتيها  

منه أجمل يشمف كمان وده⁃  

  وهو
 
 خصالتها ليس كامل، افتتان حالة في حقا

..أفكارها.. صوتها.. حضورها.. فقط  



 

1191 
 

 بيضاء، للوحة األلوان تملك كـ تتملكه املرأة تلك

 في لديه مانع ال وهو الخاص وجودها ترسم

.االستسالم  

*** 

 ..السحر للمسحور خضوع

املسحور هنا تعويذة، طلسم، لوغاريتم، معادلة 

 ..ة حلها مستحيلةمجموع

 ..عابد السيوفي، في حضرة براءة

 .في حضرة امرأة عفيفة
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وإن كان معقد، الزال لديه حس التمييز، وإن كان 

يجيد التفريق في التحليل، املعاملة تبقى واحدة، 

 ..إن كانت تلك أنثى تخصه

 

الرادع بينه وبينها لم يكن زواج فقط، بل ألنها 

رها معه التهشيم، تشبه بلورة ماسية الصنع، مصي

 ..عليها أن تبقى في خانة البعد حيث ال أذى

 

وها هو في الزيارة األولى كـ خطيب يراعي األصول 

والعادة، يسأل السيدة الوالدة عن الطلبات، 
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واملهر، حتى خاتم الزواج، واملجوهرات التي تقدم 

 ..كهدية، حرر شيك نقدي لها، تختار ما تريد

يناسب ذوقه، حيث كانت  وانفرد بها، بعد عشاء ال

الوالدة من الطراز الكالسيكي، مصرية بحق، 

تظهر االستعراضات في الطعام، وهو يبقى صحي، 

يراعي رشاقته، وذلك ما جعل خطوط العمر ال 

 ..تظهر عليه

 

 .انفرد بها أخيرا
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وال ينكر أن رغبته أرادت ذلك، رغبته أحبت 

هيلتها، وإن تحفظت في حضرة أمها، ثوب رمادي 

تسير فيه تشبيحات سوداء، كالسيكي بضيق 

ينحت مفاتنها، خصالتها السوداء ناعمة بال 

موجة، شفتيها مزينة بحمرة داكنة، خضار عينها 

 .بارز بكحل فيروزي، وفقط

، نظرة  تجلس في مقعد يقابله، تنظر نحوه بتحد 

فجة تخبره أنها ال تهابه، وإن كان الغول الدامي 

 ..الذي يصور لها
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ه آل السيوفي، وإن حمل الشعر األشقر ال يشب

منهم، لكن بشرته داكنة، عينه ليست زرقاء مثل 

 ..عاصم، وال داكنة مثل العامة ممن ترى 

هو رجل استفز فيها الجامحة، والخائفة، الراغبة 

 ..في تجربة كل جديد معه

أنثى الجموح، وسيدة الرعب، ستدخل عرين 

أنها القسورة الذي ال يعرف عن األنوثة سوى 

 .غريزة الجنس، ورغبة البقاء

 .وهي قررت أن تكون أنثى النمر
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أشار لها بيده على سطح األريكة املضطجع فوقها 

أن تأتي لتجلس بجانبه، ونبرته الخطيرة تختبر 

 :الشجاعة الهشة خاصتها

 !!قاعدة بعيد ليه يا زينة -

والجابة بفظاظة تخص أنثى غاضبة من خطأ 

 :ازوجها املستقبلي اسمه

 ..اسمي سارة -

ثم تضع سبابتها أسفل شفتيها في وضعية تفكير 

 :تخمن بشراسة رزينة
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 .!زينة دي عشيقة -

انثنى شدقه األيسر فيما يشبه ابتسامة، ويشير 

من جديد لها أن تأتي ملجاورته، عينه تتحدى، 

تتطلع، وترسل نصيحة الحذر بـ شرارة إنذار، وأنثى 

العطر، رنين النمر استجابت، جاورته بجلبة 

أساورها، ويدها التي قبض فوقها يقربها نحوه، 

حيث اختبر جيدها حرارة أنفاس تريد أن ترض ي 

 .الغريزة بها، حيث هي في تلك اللحظة وسيلة إرضاء

 ..ما كلكم صنف خاين، زينة هتخون هركليز معايا -
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وزاد قربها، لم تبتعد، لم تهرب بعينيها، لم ينل منها 

وذلك يجعله راض   يهمس لها رعشة، هي تواجه، 

 :بفجاجة

مش أنت  عاملة فيها محاربة، تبقي زينة اللي  -

 ..هتخون فارس املعبد

واقتربت هي تلك املرة، وكانت تسير فوق قميصه 

األسود بسبابتها، حتى المست عنقه، ثم تهمس 

 :بصوت يالمس االغواء

 ..أنت كده بتبوظ التاريخ يا دكتور  -

 :تهمس بوحشية واقتربت أكثر، وعادت
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أنا سارة، كائن الطاعة، والغريزة، والخالص،  -

 ..هتجوز فيلسوف معقد

 .هل تنتظر القبلة األولى

حيث فارس اشتهى أنثاه، فقرر أن يدلل شفتيها، 

حسنا عليه أن يعلمها قانونه هو، هو يدلل رغبته 

 ..عبر شفتيها

حيث امتدت يده حول خصرها، شفتيه تمارس 

املنتفخة بأغواء، بقوة، بعنف،  سلطة فوق شفتيها

 ..بلين، كما يوسوس له عقله، وكما يحكم الذكر
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كانت هي مبهوتة في البداية، فقد ظنت أن احساس 

القبلة األولى يختلف، لكن علمت أن الرجل يشتهي 

وألجل أن تنال داللها عليها أن تمنح، لقد فرغت 

بين شفتيها دون إجبار منه، يده استغلت 

ا، إستسالمها، ق
 
ربتها أكثر، وابتعدت هي ليس خوف

 .إنما ُمجابهة

يقرب، تبتعد، حرب سيجال حتى، حررها عندما 

 ملتعته، نشوته، سادية فلسفته
 

 ..علم أنها أهال

 ..لكنها ال تهابه
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األم من جديد تقتحم الخلوة، تضع مشروب 

صيفي، تسأل عن أحوال عادل وزوجته، 

ددة، والصغيرة عهد، إجابته مقتبضة غير متو 

ملته الوالدة، ابتسمت هي ساخرة منه، ومن 

الوضع، ومن أمها التي ال تالمس أقدامها األرض من 

 ..فرط السعادة، فقد صبرت ابنتها ونالت

 

ومن جديد عنصر املباغتة حاضر، وتأثير سحر 

 ..السكن يسير في عروقه
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يقال أن صنع حيز راحة آلدم هو راحة للبال، أما 

باح، وإن لم يكن ُمباح أن يصنعه هو لنفسه فم

للجميع، فمباح في عرف املعقد، أال يسمح لبعض 

 :املرض ى تناول املخدرات، هو يباح له االستبداد

ا، أنت  هتتحجبي -  ..مبدئي 

ثارت، هاجت، ماجت، اعترضت تمردت، صرخت، 

وجاءت األم فنهرت، وبقي هو ثابت ال يهمه نبرة 

 :الرفض، والغضب، واملبررات حيث

 "شغلي"

 "مش متعودة"
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 "ده استبداد"

إجابته هادئة، يخبرها أنه ال يزال حيز الفضيلة، 

 :حيث ُيخير إرادتها

 .أنا بقولك قبل الكلبش -

 :يستدرك متعمدا

 ..قصدي الجواز -

ا، تكتب بحبر الطواغي، حيث قدمت  والنهاية دائم 

 :هي التنازل وأعلنت

 ..اديني مهلة أأهل نفس ي لو سمحت -
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 ..ولصدمتها

 .افقمو  -

**** 

يقال أن املرأة رذيلة، اتفقت مع كل أشكال 

 ..االنحالل ضد الرجل

 ..نهج انتهجه نيتشه، وعابد من بعده

 

 .هي الجسد، والرذيلة، وملكة إغواء
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عينيها الجامحة تخبره أن ال أنثى ضحية وإن 

ادعت، وهن أخوات العهر، إن لم يخضعن 

وا لسلطة املجتمع والعرف، واتبعن الدين، واختار 

 ..الزواج

 "زوجتك موكلتي، قبلت زواجها"

بداية حكاية استقرار لدى العامة، وبداية إحياء 

لعقدته، هل سارة هي الخائنة زوجة عزيز، هل 

عزيز هو عابد قبل أن يسقط في كنف املرض 

 ..األسود املسمى العشق



 

1206 
 

هو رجل نصف عقدته أنه ال يفهم ما حدث في 

 .الكواليس، والنصف اآلخر وجع

، طاعة، وإن أثبتت جدارة ستتحول لكائن جنس

 .انجاب

 

ا، اختاره مع  هي وهو وحدهما في منزل مجهز سريع 

إحدى الشركات التي قامت آيتن بترشيحها له في 

ا تجهز روضتها  ..سيتي هايتس، وقد كانت هي أيض 



 

1207 
 

تتوسط اللوحة الخاصة بـ سكن الصالة بجدران 

، واألسود، رمادية، وأثاث ألوانه بين األحمر الداكن

 ..والكريمي

أعجبها ذوقه ال تنكر، ولم تجادل، حيث تعلم أن 

 :تلك حدودها، أن تقول 

 .جميل البيت -

 .!هل تنتظر منه جملة جميل مثلها

هل هي حمقاء تتمنى الغزل، أما هي ال تحتاج 

 .لذلك
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 .ينوسڤتشبه 

ثوب أبيض محتشم، ورفعة شعر بسيطة،  في

تتخلى عن وطرحة عروس لم تتخلى عنها، لم 

تفاصيل العروس مرة أخرى، هي تخلت عن فكرة 

األعراس ألنها تبغضها، وعابد كان يتحلى برقي 

مبالغ فيه، حين وضع لها مبلغ العرس في حساب 

 ..شخص ي لها

 ..فيما يخص الحقوق العينية، رجل عابد

 .عرف حقوق الناث ذكر وفي

 ..معقد، ويعترف مستبد،
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ا حريته، كان يتجول البالغة السواد ينعي به بحلته

في املنزل، ويده تحمل كأس بشراب النبيذ، ولم 

ينال الذهول منها إال أنه ينتمي لعائلة السيوفي 

 .املحافظة بقوة

 

 ..تحمل أمر، واألمر ال يقبل مراوغة والجملة

 ..على األوضة، واقلعي، وظبطي، على ما أجيلك -

.... 
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 ..عروس

 .عذراء

 ..عابد

 ..واقع طلسم، كارثة، أحجية،

 ..عام ووضع

سارة عزام، التي لن تظهر خضوع في حضرة  وهي

شهوة ذكر، حيث أن األنثى يحق لها التالعب فيما 

 .يخص الرغبات، طاملا في حضرة الزوج
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 ..وعطر، ودون زينة غاللة،

غاللة بيضاء، وشريط أبيض دانتيل،  والتفاصيل،

يلف فخذها األيسر، خصالتها املموجة عادت 

ن شفتيها الطبيعي يتمرد على الحمرة، أما بثورة، لو 

عن العطر فـ حكاية قادمة من يد صانع عطور 

 ..يقدس خالصة املسك، ممزوج بعطر غربي

 

 .واقتحام

 ..تلك الليلة وآدم



 

1212 
 

 !رجل عاشق، وذكر  راغب بين

 ..الرجل دون عشق، وراغب بال حيونة وهو

ستخدم  هو
ُ
فقط رجل يجيد تدليل رغباته، وامل

 ..أنثى

هو في حضرة عذراء، عليها أن تسطر ليلتها  لليلةوا

 ..األولى في تاريخ حياتها البائسة

 

 .النظرة
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إعجاب، وتعمد إظهار أنه يلتهم تفاصيلها عبر  بين

 ..التأمل

جميلة، وهنا تفوز حنطية البشرة، وتفوز العين  هي

 ..الخضراء، وتفاصيل املنحنيات

 ..ونهد، وتقسيم الجسد مهلك جيد،

رة ولم تخف، خلع ربطة العنق مع الست خلع

القميص، والتوتر ال يجد نحوها طريق، أو هكذا 

 ..تظهر

كانت تفاصيل قبلة مقتحمة، وجسد  وبعدها

يدهس بين ذراعيه لرضاء أنوثة، ينتزع منها آهات 
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اللذة، للنشوة الخاصة به، يده سارت نحو العنق، 

النهد، حتى مكان الربطة فوق فخذها، وظهرت 

ورية، فتشنج جسدها، ولم تبتعد، فقط ملسات ذك

 ..تشبثت به

 

شفتيها، وانتقل للعنق، وكلماته كانت تثني  حرر 

على الشجاعة، حيث كانت نمرة في حضرة ليث 

 ..جائع لفرض السيطرة على كائن املتعة

 ..أي حاجة هتحصل الليلة -

 :مبتعدا عن بشرة جيدها، ويتابع بلهاث وكان
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كم كائن شغلته أنه عشان بس أثبت لك فيها أن -

 .يمتعنا

 ..بين ذراعيه، وكانت تلك البداية وحملها

تشبه الكثير دون شغف، دون عنف،  والتفاصيل

 ..فقط هو ينال، وتنال، ويحدث البناء

 !ليلتها األولى فوق صدرها راضية تغفو وتنتهي

**** 

 

 ..العاشقة
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غريب، لم تتقبله امرأة بسهولة، قد تئن  لفظ

، قد ينهر العقل صاحبة القلب الكرامة على إثره

املتهم بالعشق، فيحدث صراع، تنتصر فيه 

 .املشاعر، وآدم، وقد ُتهزم فيه الناث

 

بداية العشق الوردية، واللون عائد على  حيث

األنثى ال الحاملية، معركة خاسرة فيما يخص 

 ..البوح، واالستمرار
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تقف في النافذة، والليلة الطلة كانت هادئة  كانت

ظة في عقد قران عابد وسارة، وبقي الثوب متحف

 ..عاري الظهر نصيبه في غرفة النوم

 

ذهبي يشبه خصالتها وقت الغروب، قصير لم  ثوب

يستر سوى عشرة سنتيمترات من فخذها الرشيق، 

بأكمام طويلة، وفتحة صدر مغلقة بإحكام، 

والظهر عار  حتى املنتصف، ودائما تلك الدعوة 

 ..التي لم تعد تخشاها الصريحة لجوالت الشغف
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اليوم متباعدة، تشرد، عقلها ليس معه، وال  لكنها

 ..معها

 

يمارس نافلة إرضاء القلب، بتأملها، حيث  بقّي 

يبدو عليها الحزن، الشرود، إحباط، أشياء ال 

شبهها
ُ
 ..ت

 

 ..اقتراب

 ..لخلوة شرودها اقتحام
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يده تحيط خصرها من الخلف، يقربها  حيث

صق في بشرة كتفها دون قبلة، نحوه، وشفتيه تلت

وال ينكر أن إرتخاءها بين يديه يجعل مشاعره 

 :راضية حد التخمة، ويسأل بهدوءه املهتم

 .مالك يا حبيبي -

الحب، دون تاء التأنيث، حيث تذوب، لكن  ولفظ

 .الحزن خيم على أجواء انصهار الُحب

 

 ..ذكريات
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 .بها وتصرح

 ..بفتكر يوم فرحنا -

لك املرة هو املتشنج، وهو يعلم قلبه، وت وانقبض

ا أن الذكرى تؤلم قلبها، وتعذب ضميره  ..جيد 

ملا رقصت  مع قريبك ملا جاب لك املغني اللي  -

 .بتحبيه

قلب الدفة نحو الجهة املشاكسة، ولم  وأراد

تضحك، فارتفع بشفتيه نحو جيدها، ويهمس 

 :بحرارة
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 ..وال ملا هربت  وسبتيني -

ده، والتفت نحوه حررت خصرها من ي وقتها

تواجهه، تضع يدها فوق صدره، والدموع تظهر في 

 ..عينيها

 :االنفعال تخبره أنه مجرم وبحة

 ..ال ملا كنت مزعلني، الدنيا كلها مزعالني -

ريقه بصعوبة، وقد أصاب الوجع قلبه من  ابتلع

دموعها، ومن جديد، أحاط خصرها بتملك يقربها 

تركتها له قلة نحوها، ويفعل الش يء اليتيم الذي 

 .الحيلة فيما يخص املاض ي
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 ..حقك عليا يا آيتن -

 :يلثم جبينها بقوة، ويهمس من جديد ومال

 ..حقك عليا -

رأسها، تواجه عينيه، بتأمل، شرود،  رفعت

 ..مواجهة، وشجاعة

 :يدها فوق قلبه، وتبدأ بسرد حكاية تضع

أنا زعالنة، وبنس ى زعلي، موجوعة، بس جرحي  -

 ..عاصم، كرامتي قلبي مسكتهامش بينزف يا 
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حين تعشق، تسلم القيادة للقلب، واللجام  األنثى

 ..للمشاعر، والكرامة تبقى، تذهب، وتعود

 ..يا مكان كان

 ..هناك فتاة قوية كانت

 ..القوة عشق وآفة

 ..أنا ناسية وجعي -

 :طويال، ثم أعلنت تنهدت

 ..عشان بحبك -
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نه، اللفظ مع جحوظ عينه، ثم دموع عي وتزامن

ثم سرعة بديهة قادته، أن يقبل دموعها، ثم 

 ..شفتيها، ثم يبتعد، وتبقى ثابتة

نحوها الهثا بهرولة يرمي بنفسه في حضنها،  ويعود

ليعلن أن العناق بات العالج، وبين ذراعيها، وفوق 

 ..قلبها موطنه

 !سقط في هوة العشق قبلها فربما

*** 

  الذكريات في النبش
 
.. وايةر  كقراءة يكون  أحيانا

!ومخيف وخاطف، ممتع،  



 

1225 
 

ب، وضع في ُمحاصرة بحالها تشعر راق 
ُ
 جندي امل

 وهو شاطيء، ضوء بيت في حصروه البنية ضئيل

. الحرب ذيلها في ُمعادية سفينة أول  سيبصر من

  كليب
 
.كليب.. الدور  هذا جدا  

 أن عليها كان الُحب في واقعات آخريات مثل كامرأة

 العشاء مجهود دبع أحضانه، بين الليلة تستكمل

نكر ال آخر نوع من ومجهود الضخم
ُ
. أرهقها أنه ت

 من.. دوامته من يهرب بعناقها، يهرب كان

..وس يء جيد، وهذا إليها يهرب.. تناقضاته  
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  لحظة كل تسقط ألنها س ّيء
 
 ما تتخيل وهي رعبا

..منه يهرب  

  تسقط
 
 وال.. خطيئته.. خيانته تغفر لن ألنها رعبا

.عنه التخلي تتصور   

 لوحة تراقب أنها فشعرت املرآة في نفسها رمقت

 ليس.. اآلن الحزن  ترسم فرشتها بائسة، شاعرية

  رسمت. عابد وصفها كما البكر املشاعر
 
 أعمى رجال

 رحلته واستكمل عصفور  قصد غير عن دهس

.دماءه الدماء أن يظن  

!جميلة؟ فعلته ما أهذا  
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 ليث أن أم فقط، أحزانها في وعاشت ليث دهست

!دهسها من وهو جانيال هو  

ظلمة لوحتها أزاحت
ُ
 وعادت واأللوان الحضور  امل

لمة األكثر اللوحات لتأمل جديد من
ُ
.ظ  

..جميلة معاناة  

 وأحالمها ومعاناتها أفكارها ترسم كانت جميلة

!ش يء كل.. وذنوبها  

..ُمربك وهذا  
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 وقلبها الغامض الرجل مع للوحات آرى  مرة عادت

..ويئن يخاف.. يتردد  

..ليث ةالبني  

..ليث اسم تمرر  الحروف  

 كانت إن ُمربك، جميلة بمالمح والشغف واأللم

..مخيف بشكل حقيقية فهي أوهامها تلك  

 الشبق من ُمظلمة حالة في نفسها تصور  هي

 هذا تجلب تعاسة أي والُحزن، واأللم والغضب

!املشهد  
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 لم بالرحيل، العذاب هذا تفادي تحاول  لم لم  

رت  أهلكتها لم  .. نفسها في مهند من غضبها فجَّ

!الشكل بهذا عاطفتها  

  شاهدت
 
 في آالمه يصور  كان فنان عن مرة فيلما

  كان رواياته،
 
لمته في مبالغا

ُ
 بشر، يحتمله ال لحد ظ

 بالغت هل ،!لوحاتها؟ في أملها جميلة صورت هل

 جحيم في سقطت حتى الكآبة من الحد لهذا

 عتهاستد من هي أم الوهم قتلها هل.. االنتحار

!كشيطان  
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..  الدقة بتلك أمله رسم الفنان يستطيع هل

بحق؟ املشهد اختبرت أنها أم التفاصيل،  

 حتى برأسها، تتوالى كانت متعاقبة كثيرة أفكار

..جميلة لعنة في تسقط ليث مثل أنها شعرت  

 ببرهة تحظى أن تحاول  املقعد على برأسها مالت

رت.. سالم
ّ
 أن قبل ليث فراش لـ العودة في فك

  ذراعيه بين السكينة تجد علها غيابها يلحظ
 
 بعيدا

  تغيب عيناها بدأت املهاترات، تلك كل عن
 
 رغما

 ال ُحلم   في تستفيق ثم تذهب ُسبات، شبه في عنها

 الواقع بين. كساعات به وتشعر دقائق يتعدى
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.. اللوحات أحد بطرف عيناها تعلقت والغياب

 تم ائدةز  قماش قطعة بل مثنية، وكأنها تبدو كانت

خفي وكأنها لصقها
ُ
!ش يء ت  

.. بأصابعها اللوحة تكشط الفور  على استقامت

 جميلة كتبته اهداء وكأنه مكتوبة، حروف هناك

..إخفاءه على حرصت ثم  

!"الشغف معنى معه عرفت الذي الرجل إلى"  

 على الوشم يشبه نقش هناك كان الهداء تحت

 بداية نفس بل مهند حروف ليست جسدها،

..الياء ثم الالم. .األحرف  
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بالدموع عيناها اغرورقت.. أناملها تصلبت  

.الكشط إكمال تستطع لم  

 وإهداء آخر عري  ثانية، للوحة امتدت أظافرها

 جديد

"الحدود معنى معه حطمت رجل إلى"   

االسم ّعن البحث من منعها بكاؤها املرة تلك  

  بها والوضع ثالثة لوحة
 
قاتلة لدرجة حميميا  

مناسب يةللسخر  الهداء  

!"أنوثتي أهداني رجل   إلى"   
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 الرابعة اللوحة.. يخفق قلبها يرتعش، بدأ جسدها

تكشط زالت وما أمامها  

!كالعرفان تبدو جديدة كلمات  

!"بالخطيلة أراحني رجل   إلى"   

 وهو.. بخطيلتها راضية.. منتشية.. سعيدة جميلة

!معها  

!الرضا منحتها مهند وخيانة املتعة منحتها الخطيلة  

..تظهر االسم حروف زاد، املرة تلك كشطها  



 

1234 
 

 لم معها، للرجل اللوحات تلك تهدي كانت جميلة

  تكن
 
.واقعها ترسم جميلة.. رغبة مجرد وال أوهاما  

  جسدها انتفض
 
، أملا

 
 بسيط، ليس املشهد ورفضا

 لحن املشهد عاشقة، أنثى عالم في كارثة املشهد

.يغرق  وقارب قاتم ولون  حزين  

 الخوف بصدمة تمر هي للتصلب، عادت أناملها

 النكار في تبقى أن تود الحقيقة، اكتشاف من

  تعاسة بنصف
 
.الكاملة التعاسة واقع من بدال  

..كلحن مرسومة طويلة والياء واضح الالم حرف  

!الخاتمة وتنال حرف باقي  
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أفكارها بين باكية سكن تعثرت  

النكار في عاشت جميلة  

دمهن لخيانة احتمالها عدم إنكار  

تركه على القدرة إنكار  

!فخانته  

..مثلها تفعل وهي  

فيه لتحيا مناسب إنكار ّعن تبحث  

بطيلة بعزيمة تقدمت  

النهاية تبيح يدها مدت  
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قوية سكن  

تتحمل سكن  

يــــ لـ  

الخاتمة ثاء لـ حضور  هناك يكن ولم  

.. كان االسم  

" ليــراز"   

*** 

  أذناه التقطت أمتار، خمسة مسافة على
 
 صوتا

!مثير أنه صاحبته تظن  
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 جمالها أرهقها أنثى لقدم قاسية حذاء قرقعة

.تعذبه أن فقررت  

  وهكذا هاديء، املكان
 
 معرض.. بقعته هي دوما

 املعادي أحياء أحد في أنيق ولوحات تحف

 أبيه عن ورثه بعناية، زبائنه يختار مكان. الصامتة

 إلى نسبة جاليريا عليه أطلقوا أبيه، عن ورثه وأبيه

 عادي باسم امرأة تزوج ولكنه جّده حبهاأ فتاة

 باألسماء مغرمة كانت التي أمه من أبيه وتزوج

.ماتت ثم فأنجبته الغريبة  

  معناه أبيه يفهم ولم ليراز اسم عليه أطلقت
 
يوما  
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!ونساءه القلة، سوى  معناه أحد   يفهم ال  

 تقول  أن قبل فيرمير لـ مقلدة لوحة تتأمل وقفت

:لالدال تدعي رفيعة بنبرة  

بكام؟⁃  

مّدعية.. مستهلكة فقيرة، نبرة  

 من يخلو ال ببرود يقول  أن قبل باستهانة رمقها

:الكياسة  

 عليها بيسألوا حاجة آخر الحقيقيين الفن محبي⁃

 الثمن
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 فهو ربما سذاجة يناسبه، ال بصخب ضحكت

..أهانها  

:خاصتها الشفاة أحمر بهوت كـ باهتة بنبرة تابعت  

بهزر  كّنت⁃  

 آخرى  للوحة يشير تخطاها ثم ريةبسخ شفتاه مط

 ترقص المرأة عشوائية.. األلوان صاخبة كانت

.قصر وسط ممزق  بثوب حافية  

 له أحضرها بسذاجة، ما عمق تمرر  أن تريد لوحة

..بها تليق أنها ويرى  موهوب نصف شاب  
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ي بفهم   تأملتها :مدعَّ  

فظيعة⁃  

!مبروك⁃  

، صفقته أنهى باردة بعملية
 
 لالتعام يحب ال سريعا

 يقول  كان كما النعمة محدثات أمثالها، النساء مع

.الحضور  باهتات.. الذوق  رخيصات.. أبيه  

 أشعل ثم الضخم الجلدي مقعده على رأسه أسند

 بعيدة ولوحة دخانه بين ليغرق  الكوبي سيجاره

 المرأة لوحة تواجهه، خافتة اضاءة تزينها وحيدة
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 بجمالها منفعلة نرجسية كانت.. بعد ينساها لم

 أمام حّية بدت.. يستحق كان وإن يجب مما أكثر

!رسمتها لوحة آخر في الباكية بنظرتها عينيه  

خاصة معّزة عنده لها لوحة  

 كلهم يتذكرهم بضحاياه، يعتز الشيطان أن ُيقال

 حتى السقوط من بداية منهم، كل رحلة ويتذكر

 املوت

  الشيطان الشيطان، إغواء من امرأة تنجو لم
 
 دوما

 إال عليهم وما.. عمله يجيد.. همدخل يعرف

..الرضوخ  
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.بعد بعدها فريسة يجد فلم نساءه آخر.. وجميلة  

!املوت واستحقت.. رضخت التي جميلة  
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"22 "  

..غريبة أفكار  

!غبية أفكار  

 

 تتخذ التي اللحظة اللحظة، بتلك مررنا جميعنا

  فيها
 
  غير قرارا

 
ولم؟ كيف؟ تعلم ال عقالنيا  

 ألم جميلة، حمى نم هاربة صباحا استيقظت

..وانتهى ترتاح  

..تخون  جميلة  
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خائن ليس ليث  

!سعداء الجميع وليحيى  

 ولكّنها نعم خانت جميلة! هي تكن لم تلك أن إال

 ليست الصور  في املرأة مالمح عاهرة، ليست

منتشية أو سعيدة امرأة بمالمح  

!طمستها ولهذا بالهداءات نفسها تخدع كانت  

  طمستها أنها أم
 
اآلخر.. همن خوفا  

 مجال ال سرية عالقاتهما يعتبر بدوره هو هل

!انتحرت ألهذا.. لكشفها  
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  انتحرت
 
ا أم مهند بسبب ذنبا منه انتقام   

  كان اآلخر ألن انتحرت
 
بدوره كاذبا  

مشروعة الناث عالم في تساؤالت كلها  

 له، اكتشافها حّد  املوقف عبثية البطاقة، تذكرت

..رفيع أن ألحدهم أرادت جميلة وكأن  

 واضح واالسم وتحف لوحات متجر بعنوان بطاقة

جسدها على النقش حّد   

" ليراز"   

فينك؟ ايه⁃  
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 بطلب قامت بعدما تجاورها وهي صفا أجفلتها

.وعاندتها مازحتها كما ذوقها على الطعام  

:املعتادة بجرأتها قالت  

!كبدة حأكلك.. بوس مفيش النهاردة ليث لـ قولي⁃  

:بحمرة جناتاهاو  تخضبت وقد سكن لكزتها  

!صفا⁃  

:مكترثة غير صفا تابعت بينما  

 عامة.. مبتحصلش حاجة بقول  أنا هو إيه⁃

منك ميتقفلش علشان النهاردة بالش أنصحك  



 

1247 
 

:يأس في رأسها سكن حركت  

 زي  ومحترم چنتل راجل ازاي عارفة مش أنا⁃

 منها مسحوب لسانها واحدة مشغل عابد دكتور 

 زيك

 بالفعل، وصلت دق الشهية الكبدة شرائح كانت

:إكتراث بال تردّ  بينما بشراهة التهامها في صفا بدأت  

!عليها وندمان غلطة⁃  
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 الطعام تقرب لم أنها حتى شاردة، سكن بينما

 بطء، في قضمتها جزر  مخلل بقطعة واكتفت

:ثاقبة بنظرة صفا رمقتها  

!حامل يا الكبدة من خوفتي يا هو ما⁃  

:فوري بنفي سكن مالمح تبدلت  

نفس مليش بس أنا.. وهللا لصخا ال⁃  

:بجدية صفا تنهدت  

جميلة موضوع في بتفكري  لسه⁃  

!ال⁃  
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 تحفظها.. تعرفها صفا! تكذب سكن" ال" ال وتلك

 طيبتها.. الهادئة سجيتها.. نقاءها.. قلب ظهر عن

  لهم ابتاعت كسبتها نقود أول  أنها حتى
 
 جميعا

 الدةبق تذكرتها التي وهي وأختيها وأمها أبيها الهدايا،

$ تحب كما األول  اسمها حرف تحمل  

 للقالدة تشير وهي ابتسامتها تجذب كي صفا مزحت

:ولنفسها  

حقيرة مادية⁃  

 صفا فتابعت سكن من خافتة ضحكة انفلتت

:باهتمام  
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ليث؟ لـ إيه جبتي⁃  

:بسعادة شفتاها اتسعت وجهها، ُيشرق  ذكره وكأن  

مديتهالوش لسه.. ساعة له جبت⁃  

:مةبحك صفا لها ابتسمت  

 وبس، حياتك وفي فيه وفكري  النهاردة، اديهاله⁃

الشر إال حيجيب مش ده باندورا صندوق  اقفلي  

 املوضوع تغيير حاولت باقتناع، سكن أومأت

 دكتور  حّدة.. صفا عمل ش يء، كل عن فتحدثتا
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 وسؤال اقترب الذي سبيل جواز.. العمل في عابد

.طفل هناك كان ما إذا عن شهر كل سكن والدة  

:صفا تقهقه  

حتتغير مش أمك⁃  

:باقتناع شفتيها مطت ثم  

األمهات كل زي .. عادي بس⁃  

 أحوال مع هاديء بانشغال رأسها سكن أسندت

:صديقتها  

جديد مفيش وإنت  ⁃  
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 جسارة.. أحد يشبه ال طموح لها مختلفة، وصفا

ا عليها تحسدها  كثيرة مجنونة وقرارات أحيان 

.الساكنة األدريالين لنسبة  

:أحالمها عن خيالية بنبرة تتحدث وصفا  

 معادلة حخلص.. دلوقتي حاتجوز  مش أنا⁃

 الكاميرون على قريب تيم مع وحسافر.. شهادتي

 تاون  كيب أروح وبعدها طبية مساعدات حنقدم

!خالص  

:املفاجآة من سكن حدقتي اتسعت  
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مجنونة يا امتى ده كل عملتي.. قررتي خالص⁃  

:رضا في صفا تنهدت  

ساعدني عابد دكتور  بصراحة⁃  

ن وافقتها
 
ك :املعتادة ببراءتها س   

طيب راجل شكله⁃  

:منها أفضل العالم فتفهم صفا أما  

 اللزوم وقت شرير هو وهللا، طيبة اللي إنت ده⁃

 
 
مني يخلص عايز كان وغالبا  
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 اتجاه في حروفها جوار ذابت سكن كلمات أن إال

:مختلف  

حتوحشيني⁃  

 نادعي مهما كارثية، الصديقات بين والعاطفة

.االستقاللية أو الثبات  

!كبدة شرائح جوار بكاء  

انتهى لقاء  

 فكرة ثبات في ساعدت أنها صفا تعلم تكن ولم

 األجرة سيارة سكن تستقل لم بالفعل، ُزرعت
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 ويملكه جاليريا اسمه متجر عنوان لـ بل للمنزل،

اسمه معروف رجل    

"ليراز"  

*** 

عام؟ في يحدث أن ممكن الذي ما  

 الكثير

أشهر ثالث في يحدث أن ممكن الذي ما  

!صادم  
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 مرة ألول  رآها وحين النساء، في الثاقبة رؤيته له

!للخيانة مناسبة امرأة أنها عرف  

 بحثت عيناها يجب، مما أكثر بمظهرها تهتم امرأة

!اللهفة.. تفتقده الذي الش يء عن رؤيته فور   

 تبحث ناشلة فنانة بمصادفة، متجره في ظهرت

 ظاهرها لوحات به، الوحاته لتعرض مكان عن

قدان تمرر  أنها إال نرجس ي
ُ
 مثير بالنفس ثقة ف

.للشفقة  

 بعدما ثاقبة بنظرة واجهها ثم بحنكة ذقنه حك

.هاتفها على لوحة آخر صورة تأمل  
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 بترسمي علشان وال خايفة؟.. متردد ُعري  بترسمي -

!نفسك  

:عميق بصوت همست  

برسم وأنا بفكر مش! عارفة مش -  

  شفتيه مط
 
:ساخرا  

 جاليري  كصاحب بس قواعد، ملوش الفنان -

مجتمعنا في مطلوب مش العري  إن أقولك  
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 فكان هو أما الحديث، مجرى  من مختنقة بدت

 امرأة مع كهذا حديث مناسبة استغالل.. يقصد

..جميلة اسمها أن وعرف مطلوب، جميلة  

 كانت مرة ألول  قابلته عندما اليوم هذا في وأنها

.مهند سببب والنظرة القلب يائسة  

 إفطاره يتناول  صباح، كل أمامها يجلس الذي مهند

 أحضان في لتوه يكن لم وكأنه تامة، بأريحية

، بخيانته مؤمن ُمهّند.. آخرى 
 
 معها يتعامل تماما

 واآلخر للخيانة أحدهما مزدوج سيارت كمسار

!للحب  
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 أكثر يدللها بالحب، ويدللها بالخيانة يمتهنها وهو

!حرية بـ تركها الدالل وأول  يجب مما  

 لقاء اللوحات، بيع والذريعة لقاءاتهما تعددت

 تحتاج ال مكتملة كلوحة أمامه تتضح بدأت فآخر

.لجهد  

 بألوانها تصرخ يجب، مما أكثر بجسدها تتباهى

.بقلبها وتبكي  

:حارقة بنبرة مرة سألها  

ليه؟ معاه مكملة -  
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 خيانة.. أخبرته قد تكن لم انهيار، منها والنظرة

كشفه تكره عار لها مهند  

:واثق بهدوء تابع  

 غير من بتتفهم حاجات في تحكي، محتاجة مش -

 كالم

 حزنها مررت حساب، دون  الكلمات منها سقطت

النصات يجيد رجل هو وكان واحتياجها  

 لرجل   استسالمها يكره ليث ينصت، يكن لم ليث

..سواه  
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رفضها ليث  

 له حينها وقدمه رفضها واحتياجها، يأسها قمة في

ذهب من طبق   على يدرك أن دون   

!كاملة خيانة في سقطت  

  الباب صرير صوت على ذكرياته من عاد
 
 منبلا

 الرابعة تخطى الوقت للمتجر، جديد زائر بقدوم

ة كـ هاديء العام والجو بقليل
ّ
..زبونته طل  

 فوق  بسيط أزرق بوشاح ُمغلف املالمح رقيق وجه

.لرماديوا األبيض بين بدرجاته بساطة أكثر ثوب  
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 شعرت مقتضبة وتحية مترددة ابتسامة

 بين البحث وادعاء رؤيته فوق  باالضطراب

واحدة بلوحة سوى  تهتم لم ولكنها اللوحات  

"جميلة" لوحة  

........... 

.. أمامها الواجهة في جميلة صورة شفتاها، تشنجت

.وبينه بينها بل  

 بحروف يقول  أن قبل أربكتها طويلة نظرة إليها نظر

:قاسية ثابتة  
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للبيع مش دي اللوحة.. آسف -  

:اهتمامها تنفي وكأنها الفور  على رّدت  

بس نظري  لفتت -  

  منها استشعر
 
، توترا

 
 الظاهري  هدوئها رغم ملحوظا

  أنها إال االنتباه لفت عن البعيدة وسكينتها
 
 حقا

 الهروب في رغبتها أوقف بحنكة انتباهه، لفتت

:آخرى  لوحة نحو ليشير طريقها فقطع  

تعجبك ممكن دي -  
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 بل.. تعجبها لن أنها يعرف وكان عادية، لوحة كانت

.. اآلخرى  اللوحة تعرف هي.. بالنظر تكترث لن حتى

!جميلة تعرف  

:التفاهم بسوء وجودها مبررة تهرب أن حاولت  

مختلفة حاجة على بدور  كنت الحقيقة -  

 بعملية يجيبها أن قبل باردة بابتسامة شفتيه مط

:به بأس ال مكر بها  

منك أسمع أحب -  
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 يقودها وهو فتابع حائر ببطء حدقتاها تحركت

:له املقابل الكرس ي في تجلس كي مكتبه نحو  

ايه على بتدور  الزباين أعرف بحب أنا -  

 أن قبل فكرة عن باحث ارتباك في شفتيها زمت

:الصحيح للترتيب فاقد بتسارع تقول   

معاناة... موت.. دم -  

!عابد كلمات روتستعي متوترة هي اللعنة،  

تتوتر ال وكيف  
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 والصورة جميلة عشيق وشحمه، بلحمه أمامها هو

 الرجل هذا ال، ولكن بزوجها شبيهة أنها ظنت التي

 نظرته.. مخيف ولكنه البنية نفس يمتلك ربما

.قلبها في تفهمه ال خوف لبث كافية وحدها  

  ساكن يبدو أنه واملزعج
 
متلك.. عقالني.. جدا  ي 

.كالمه وطريقة وحروفه مظهره في محترفة كياسة  

..عيناه ولكن  

ا تحمل عيناه   تعبير 
 
، ضبابيا

 
 مالمحه مزعجا

.تعرفها أن تود ال أسرار على موصد كصندوق   

:بتأني يقول  أن قبل متقنة بنظرة رمقها  
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دم فيها لوحة تطلب بنت أشو ف مرة أول  -  

:بمكر يكرر  وعاد  

كده مش آنسة -  

:زواجها خاتم هرةمظ دفاعي فعل رد في يدها حركت  

!مدام -  

 امرأة هناك النساء، من الكثير مع هو تعامل

 امرأة وهناك عاصفة، تليها نسمة.. كالرياح

 واليابس، األخضر تحرق  تنفجر حين.. كالبركان

 كابنته كأمه هادئة ثابتة.. كاألرض امرأة وهناك
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 الشجر كأوراق امرأة وهناك الحماية، تستحق

ة
ّ
!فارق  دون  يوم كل العشرات منها يسقط هش  

 أنها تظن وهي أثرها وفقدت كالرياح، كانت جميلة

 
 
.بركانا  

!املخطيء؟ هو هل  

!بعد ينفجر لم الذي البركان جميلة هل  

  تركت هل
 
!إليه؟ يقود أثرا  

:كاذبة بالمباالة قال  
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 فترة بقالها الرسامة لالسف األولى اللوحة -

وع ترسم حخليها ظهرت لو مختفية،  إنت   اللي النُّ

 عايزاه

 على صادق انفعال نظرة، من أكثر يحتاج يكن ولم

!يكون  من وتعرف جميلة تعرف هي.. وجهها  

:متعجلة استقامت  

  ممتاز.. تمام -
 
!عنلذنك.. جدا  

  ابتسم
 
 من نوع في حاجبيه ضم وقد ساخرا

:اللذوعة  
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التليفون  آخد طيب -  

  رأسها حركت
 
:الفور  على نفيا  

حضرتك حاكلم أنا ال -  

:آمر بثبات   قال ثم يقين في ابتسامته استكمل  

املحل تليفون  تاخدي يبقى -  

 يدون  أن قبل املتجر هاتف عليها بطاقة وجذب

.أزعجتها وطريقة ببطء الخاص، رقمه عليها  

 وقح ببطء أناملها مالمسة وتعمد البطاقة ناولها

 حتى للرحيل راكضة شبه الفور  على فجذبتها
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 بدت لحظة يف ترددت اسمها عن األخير سؤاله

ي.. ال أم تخبره كساعات  مضطرة نطقتها اآلخر وف 

:الريبة به تثير ال كي  

سكن -  

ليراز -  

!تكراره قرر  وهو انتهى أنه ظنت لقاء  

*** 

 ..الحياة اختيارات، بين صائب بحيثيات عقل

 ..خائب حيثياته تهور 
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 ..وهو اختار أن ينبذ عنصرية التصنيف في قراراته

 .خطئ ويصيب دون خسائرحيث عابد السيوفي، ي

عدة أيام لم تحص ى في عقله منذ بداية الزواج، هو 

فقط يحص ي عدد الليالي التي انتزع منها الرضا بعد 

جوالت متعة، ال ُينكر أنها ذات تصنيف عال  من 

 .التسلية، وال ينكر أنها تهديه نشوته

هل عليه أن يكون املبتكر، آدم يضع دستور 

االستفتاء، والخيارات  القوانين الزوجية، وعليه

 .بين نعم ونعم
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 ويعود منتصف النهار، حيث غداء، 
 
يخرج صباحا

وحديث منها غير منقطع عن عملها، الذي ستتركه 

ا، ألنها تلقت عرض من مصرف آخر، والعمل  قريب 

 ..يقبل املحجبات

 

هي امرأة، واملرأة نصفها عاطفة، أما هي فتحمل 

ا  .!وذلك يروقه جانب أسود في الرؤية مثله تمام 
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والليلة هي تنتظره أمام التلفاز حيث دراما زوجة 

اختفت صبيحة عيد زواجها الخامس، وبعد فترة 

 !وجيزة بات املتهم زوجها

"Gone girl" 

 

وخلفها كان يقف، يشاهد تركيزها، وظن أنها 

منهكمة، تجهل وجوده، والحقيقة أنها قررت أن 

 .تكون هي العنصر الذي ُيباغت

 .زم يتعمل فيه كدهكان ال  -
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لم ينبهر، فقط ترك لها حرية االسترسال، حيث 

 ..اللوحة تثير النظر

 

حيث سارة ملكة اللون األسود، بين ثوب وغاللة، 

 ..هي تبهره

والليلة كان الثوب أسود مكون من قطعتين، 

والربط شريطين ممتدين على خصرها، وبطنها 

املسطح مكشوف، يمتد الثوب للركبة بثالث 

ات من الُتل، والذراعين بال ستر، خصالتها طبق

الغجرية بتموجات ثائرة تكمل لوحة اكتمال 
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الفتنة، أما وجهها دون مساحيق فتلك جرأة 

ا  .يختبرها معها مؤخر 

 

واملشهد القادم، كان تفاصيل مؤذية، زوج يفرغ 

شهوة ويبتعد، دون احترام لكينونة األنثى، ولو 

 ..ساذجة ظنت أنها توجه رسالة نحوه، فهي

 

هو تركها، وترك عبث الفيلم، وذهب نحو مكتبه، 

حيث قام الخدم بتعليق اللوحة الجديدة، أعمى 

 ..وعصفور، وتفاصيل سكن
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تفاصيل الذبول والتيه، تفاصيل حديثها املرتاح 

 ..معه

 

هي شرارات سالم نفس ي، وعروس البحر التي هربت 

 ..من الجنة بإرادتها

 

ته، ويبدو أن ومن خلفه جاءت الجنية خاص

الحسن لم يختر فلة معينة فقط، إنما الغواء 

اختص فصيلة تستطيع أن تفعل بمفاتن، 

هر
ُ
 !وأخريات بط
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 .نفس الرسامة برده -

وتجاوزته، لترى تفاصيل اللوحة، والتي يبدو وأنها 

 ..تحمل تخيالت عابد، ويبدو أن العصفور 

 .عهد -

قالها وهي تشير نحو العصفور، وهو يدرك أن 

أفكاره صاخبة، واألعمى ضمير اختار عدم 

 .مرافقتها في درب حياة من املفترض أنها وردية

الضمير أعمى، والعصفور لسه بيتعمل يرفرف  -

 .بعد الوجع
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 .وكانت قضيتها مختلفة، املرأة تتعاطف

 .تحزن 

قهر
ُ
 .ت

ألجل قضايا انسانية، وتصبح عمياء عندما يتعلق 

 .زوجها يهوى فنهااألمر بأخرى، واألخرى يبدو أن 

 .!والست بقت كائن الفن بقى -

 .واملقصود سكن
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املعضلة أن االسترسال ال يفيد في معضلة عقدته، 

حيث أدرك أن شواذ القاعدة أمثالها، يباح له 

 ..الجريمة ليبقيها محمية

 ..الفن مفيهوش عنصرية يا زوجتي العزيزة -

 

خم بالبحة، حيث أن حالة االفتنان تلك 
ُ
وصوته ت

 ..ملرة خطرةا

 .ونهاية املحادثة اعتراف

 .الفن خطف -
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*** 

االنتقام لذة تبيح لنا معاقبة اآلخرين على شهوة 

 ..تسببت لنا في عقدة، والحل في الثأر

اليوم هي تطفئ نار تكوي حشاها، وتغذى على 

 ..سالمها النفس ي

الحكاية قد تبدو روتينية، زواج، وبيت، واستقرار، 

 ..حادث وطفل يسكن رحمها، ثم

حادث ناتج عن تهور قيادة الزوج، وفقدان الجنين، 

وما بعدها انهيار عصبي، اكتلاب، والتحمل تقدير، 
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والتقدير رفاهية لن تنالها، وإن كانت عاشقة، 

 ..معشوقة، قوية، جاحدة

 .والنهاية

 ..مبقتش اتحمل -

 .وطالق

 .ثأر

 .انتقام

 ..تبكي

 ..تتوعد
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تأجرها، لقد استأجرت النصف فيال الذي اس

 .وستتسبب له في عاهة

 .تراقب

 .تخطط

 .وقررت التنفيذ

 .منتصف الليل

من الشرفة للشرفة، وتفاصيل مقاومة السقوط 

غير مهمة بجانب النشوة التي تصعد السعادة 

 .داخل قلبها
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 ..الغرفة

 .الرواق

 .ثم الصالة ومواجهة

 ..واملعني بالعاهة.. أي الزوج

 .ولم يكن سوى مهند بركات

*** 

تعود ال املكسورة شياءاأل   
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 لن.. جميلة تعود لن كتاب، ألف في قرأتها عبارة

 زيارتها تمحي ولن ليث، عقل من الذكريات تتبدد

.ليراز ملتجر الحمقاء  

 ليث، تأخر.. دقائق وسبع للثامنة تشير الساعة

 تصادق ال امرأة وهي املرآة أمام باألفكار ُمنهكة وهي

  مرآتها
 
 زادت. املضطربة حهامالم تتأمل وقفت كثيرا

 بالتبرج، توترها تخفي علها الشفاة ُحمرة من

 واختارت واحد جانب على بأناقة خصالتها جمعت

 
 
  ثوبا

 
.أكمام بال التصميم بسيط عاجيا  

!مبهر جسدها مع الثوب لون  كان  
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..فتنة من تمتلكه ما هي تستعب ال  

  يقف كان بينما أفكاره تتابعت
 
 الباب على مستندا

 رفيعة لقالدة البسيط اختيارها قها،تأن يراقب

.رسغها فوق  الناعمة العطر ورشة  

 من خصرها فاحتضن مفاجيء بشكل أجفلها

بلة في شفتيه نحو يدها يرفع أن قبل الخلف
ُ
 ق

:يهمس وهو هادئة  

ده املبهر االستقبال إيه⁃  

 كـ كان عليه تأثيره حنين غريب، بحنين رمقته

.لالتزان مهدمة نافذة رصاصة  
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..حياته في رآهما سوداوتان عينان أفضل  

تحتمل ال وعيناه بالعشق تفيض عيناها  

  قال ثم جبهتها فوق  رأسه أسند
 
:مشاكسا  

النهاردة حانبسط شكلي أنا⁃  

:بخجل همست ثم عنقه في رأسها دفنت  

مميز يوم هو⁃  

:سعادة في نحوه رأسها رفعت ثم  

صح لوحة أول  بعت إني عارف إنت⁃  
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 تذمر  األيسر حاجبه رفع
 
:تذكره وهي ا  

صاحبتك فيها بتشتغل اللي املستشفى مدير.. اه⁃  

 ببريق تتابع أن قبل غيرته تستعب وهي ابتسمت

:تحب امرأة  

هدية جبتلك⁃  

 تركض وهي وجهه على التعبير رؤية لها يتسنى لم

 التي الساعة لتخرج الخزانة نحو طفلة بعفوية

 قةبر  حروفها وتمرر  بترقب إياها تناوله. له ابتاعتها

:أزهار أوراق  
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تعجبك رب يا⁃  

 ألول  تختبرها ربما عاطفة غريبة، بعاطفة لها نظر

مرة ألول  هو يمررها.. معه مرة  

:أمامها نفسه يكشف وكأنه قال  

هدية يجيبلي حّد  مرة أول .. سنين من تصدقي⁃  

:هي يخصها بما الفور  على استكمل ثم  

 إحساسها إنت   منك الهدية إنه أعرف ومكنتش⁃

كده حلو  

:بكفيه وجنتيها احتوى  ثم  
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ايه وال حادمنك شكلي⁃  

:املعهود بارتباكها رّدت  

حلوة وال وحشة حاجة دي⁃  

:شفتيها من يقترب وهو صبر بال همس  

عظيمة حاجة دي⁃  

..أنواع القبالت  

الورد عبق لها سحابة فوق  ترفعك قبلة هناك  

  تعطيك قبلة وهناك
 
قطار سطح على وكأنك شعورا  
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الدنيا في عابث خيال كل تبيح قبلة  

.كالسكن قبلة عنها، التخلي تودّ  ال وقبلة  

 أفكاره، قصيدة فوقهما نظم بعدما شفتيها ترك

:جوارها بروحه يستلقي وكأنه قال  

!فكرة على هديتي إنت⁃  

:رقيقة بحنكة نظرها وجهة تمرر  ابتسمت  

وبنتك ومامتك ومراتك هديتك⁃  

 تخاف هل حبيبتك، تقول  أن قبل شفتاها توقفت

  زال ما هل.. ذكرها من
 
املشاعر لفكرة رافضا  
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..ربما  

 ربيع يشوش زال ما الذي املاض ي ضباب جميلة

!يسمح زال وما حاضره،  

 تشبث فقط.. معنى بال أعنف، كانت آخرى  قبلة

، تخبطه تستعب.. تتحمله.. تفهمه وهي يائس
 
 تماما

 معرفة من عليه وتشفق أكثر تستعب واآلن

.الحقيقة  

  فاصيلهت أجمل في الُحب
 
 عن البعد كل بعيدا

!عطاء الُحب األخذ،  

..... 
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 زيارتها تنس ى بدأت أيام، عدة مرت الوتيرة وبتلك

 تجاهلت ما وبشكل.. جميلة ملاض ي املزعجة

 عابد ملشفى عمل زيارة كان فعلته ما كل املرسم،

 األعمى بالرجل الخاصة لوحتها عليه عرضت حيث

 وأثنى بيرك بشكل إعجابه أثارت لوحة والعصفور،

 هدية وليس هو يخصه بشكل املرة تلك عليها

.السابقة املرة كما زوجته فقط تناسب  

 حديثه السابقة، املرة عن طالت املرة تلك الزيارة

  كان
 
 لوحات عن حدثها الفن، في خبرة ذو احترافيا

 شهرة أقل وآخرى  فيرمير لوحات مثل شهيرة
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 فاعتذرت الوقت سرقها. تيرنر وليام كخاصة

  رحللت
 
 في السترسالها نفسها المت وقد سريعا

ه ولشعورها الحديث
ّ
..الحظ أن  

..يهاجمها زال ما الذي والخوف الذبول  الحظ هو  

ليث مع وجذب شد ينقصها ما آخر كان  

تأخرت ألنها غضب  

الرجل لنفس اللوحات بيع فكرة من وغضب  

.التفاهم في رغبة وبال فيه، مبالغ بشكل يغار بل  
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 تمارسها التي الهادئة تمشيتها من منعها أنه حتى

.أفكارها تنظم كي آلخر حين من  

 
 
 نسمات بين املؤقتة الراحة لتلك تحتاج هي وحقا

 حذرها والصمت، والُعزلة الهدوء و الظالم. الهواء

 
 
نثوية بمعاندة ولكنها ُمبطن بشكل مرارا

ُ
 طائشة أ

 خلوة تحتاج.. تعانده أن تحتاج. تعانده اآلن

.سهانف بها تستعيد  

..حياتها  

..شجاعتها  
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 ُمغلق سكني بمجمع يحدث أن ممكن خطر أي

!قاطنيه على  

 أدراجها لتعود وهّمت بالضجر  راضية تنهدت

...ولكن  

 استيعاب حتى تمهلها لم صادمة لحظة كانت

 فات قد اآلوان كان يحدث ما أيقنت وحين الخطر،

 
 
!تماما  

 وذراع خشنة قبضة سيطرة تحت الوعي فقدت

 في يخفيها أن قبل جسدها لتحمل دتامت صلبة

!ويرحل سيارته صندوق   
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"23"  

".صعبة" تصنف الحالة  

"مشبرة بيرة" واملزاج  

 قميص داكنة، بمربعات قصير سروال والهيلة

..مريح أبيض قطني  

 تفاصيل تأكل وعينه أذنه، في الصاخبة واملوسيقى

 مع بتناغم يتحرك نهد حيث أجنبية، راقصة

 مؤخرة استدارة تفاصيل يحمل خصر،وال الذراع،

.الواقع عن ابتعاده حد مغوية،  
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"مافيا مافيا، مافيا، مافيا،"  

:صوته النشوة تخمت وقد يردد  

.جوجو يا غيرك مافيا محدش -  

 إال مصنفون، غير شرقي الرقص عشق في الرجال

 فتاة تبقى الراقصة أن تجزم نظرية هناك أن

.أخرى  حيوات في الطائش الفتى أحالم  

!.مهند أحالم فتاة اآلن وجوهرة  

.يسأل الكحول، ال لنفسيته، يحدث ما وبتأثير  

.يعترف  
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.يقر  

.برده هخونها اتجوزتها لو بس -  

 حتى طويلة، وصالت خلف فيديو، خلف مهرجان،

 تأثير تحت هي حيث الطوارئ، املثانة أعلنت

.رديء كحولي مشروب  

 نحو مسرعا املريحة وجلسته الهاتف، ترك

 كان ملا جديد من يعود ثم راحته، لينال اض،املرح

..يفعل  

.ظن هكذا أو  
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 خلفه، الباب مغلقا املياه دورة من خرج فقد

 في واملتعارف أسود، ظال كان وخلفه فاستدار

 أو منحوس، لص إما ذلك أن الكالسيكية، الحكايا

..فتاة في حكايته وفي مأجور، قاتل  

".مكنة" لغته في هي بل ال  

 تتبجح، املتهكمة واالبتسامة تحكم، النظرة سخرية

:يردد وصوته  

٪.٨ كلها ده ايه، وال اشتغلت البيرة هي -  
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 خفيف بات إما أنه يخبره أمامه من والصوت

 أسود عمل   ذلك أو" الساقعة بيرة"بال يتأثر املزاج

:وتصرخ جديد،  

.مين أنت -  

 تحمل التي فيدها وحده، يتحدث يكن لم واللسان

 النساء سفاح سطورةأ ساطور  يشبه سكن

:مهزوزة بنبرة جديد من وتصرخ يتحرك،  

.فين عارف -  

 فرصة نفسه، على العظيم بركات مهند يفوت هل

 أسفل مستترة تفاصيل تأكل وعين لفظي، تحرش
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 ليس كان وإن مثير، جسد يغلف أنه يش ي حجاب

:اللعوب ثغره بابتسامة تسخر والجابة بقديس،  

 باعرف أنا عارف عايزة لو بس موجود، مش هو -

منه أحسن  

 رأسها في العالم انهار لقد الوقح، لتلميحه تنتبه لم

 أبراج إرهابية طائرة اقتحمت اللحظة، تلك في

.الشر مركز داخل وبالتحديد العقل، في التخطيط  

 من النجاب على القدرة وفقده والخطة، ،"عارف"

 الدموع، عينيها حرقت وقد تسأل وعادت جديد،

:صراخ صوتها وبات  
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!.صاحبه؟ أنت -  

زعجه، بدأت
ُ
 يغيب جاد أم عابث بطبعه الرجل ت

ثرثارة امراة مع انتشاءه  

:اللعوب لراقصته العودة أراد وقد بتأفف قال  

معرفوش.. بقة املزاج قلة -  

:بانتباه حاجبيه فضم الوضع استدرك ثم  

.ازاي هنا دخلتي انت -  

 االنسحاب تعلن والدماء مرات، عدة عينها رمشت

 في يصاحب وعارف تفشل، حيث وجهها، من
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 بما تعرف ال يحدث، ما تدرك ال الحباط، حياتها

:ستعترف فقط هي ستبرر،  

.عملية لعارف أعمل عشان البلكونة، من جيت -  

 القفاز له ظهر وقد بقوة، السكين، على وقبضت

 االدرينالين، بفعل والصراخ ترتدي، الذي الطبي

.أذنه يصم  

" بطل" سيهاجمه خوف، ةحضر  في أعين جاحظ

 بإحباط يغمغم ريقه، يبتلع سبعة، عنبر في هائج

"فطيس" نهايته أن يعلم أنه معترف  

:يسأل املتردد وصوته  
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!.بس بطل يا ايه عملية -  

 يبقى فمهند املتحرش، اللفظ حضرة في تعجب وال

.مهند  

 حيث لها، وحش ال التي الحسناء عين في الشر ملع

:بتشفي وأعلنت ،نظره وجهة من الوحش هي  

 ..Castrated هخليه -

 رجل ال حيث ببسالة، الفكرة ورفض عقله، ثار

 الذكورة وحق ذلك، أنثى فيه تفعل أن يستحق

:ينتفض  
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!!.املفترية بنت يا ليه هتخصيه -  

 أرضا، السكين سقط وقد معترضة، صرخت

 كتفها، فوق  من الصيفية الكنزة وتهدلت اقتربت

 وسألته للخلف، فارتد ر،بالش تلمع الداكنة عينها

:بفحيح أشبه بصوت  

.أهله بقية من كنت وأنت -  

 تركها مختلة، تلك أن فيبدو حقيرة، فظة والجابة

".عارف مش طلع" عارف أن أو حبيبها،  

.هنا مش عارف أولعي -  
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 في تجمعت وقد عينه، تضييق عبر استدرك ثم

:بفتور  وتابع املعلومات، عقله  

 جيت وأنا عزل  هو فا محفوظ، عارف قصدك لو -

.أمها بيت من قريبة تبقى املدام عشان مكانه،  

 الخصالت ناعم اللعين، ذلك أوجاعها، من يسخر

 تآمر لقد الحارس، عارف شيطان وكأنه يبدو الذي

 قديم زمن من عاد بروطس حتى الحميع، عليها

.اللحظة تلك عينها في والعالم ثأرها، ضد ليقف  

.انهيارات  

.زالزل   
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.براكين  

 ال فباتت الخطة، في فشلت املكلومة واألنثى

.انتصار تستحق  

.أصبح واملشهد  

 الحائط نحو. تحول  ووجهها نحيب، كتفها، تدلي

 سوى  ترى  لن الوغد وعين تبكي، ظهرها أولت وقد

 شفتيه وضمة عينه القاتلة، جسدها انحناءات

:الفعل ورد  

.اوه -  
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.وترديد واقتراب،  

  حلو العياط.. عيطي -
 
 ج جدا

 
 تحبي وبيفك. دا

أريح السرير على تعيطي تخش ي  

! الجراحة أتمت ربما انتبهت لو املسكينة، تنتبه ولم

 حيث املكررة، النساء دراما في األرض على سقطت

 وسقطت البكاء، الشكاء الصعبنيات كائن كن

.متعته مهند عن تمنع تجلس،  

.ترثي  

.تلعن  
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.تتحسر  

..وتتذكر  

 الذي بطنها حمل،ال أعراض من نالته إحساس أول 

، تكور  قد
 
 وردي، ومهد ابتاعتها، مالبس قليال

 تهور  بسبب قدميها بين من دماء كانت والنهاية

:األسود والنهاية باالنتقام، املعني قيادة  

"نكد أتحمل قادر مبقتش طالق أنت  "  

 يرتعش جسدها مذبذب، بتركيز جلوسها راقب

، حقيقية بمتعة يرتج.. حقيقية بُحرقة
 
!لزالز  أيضا  
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 يصف ضيق أسود سروال الزلزال ومواصفات

 قطني قميص يعتليه قاتلة، سفلية تقسيمات

 بخبرة استنباطها استطاع رفيعة حماالت ذا أسود

 بين مزيج" كيمونو" حرير صيفية سترة تحت من

 من تتسلل قرمزي  وحجاب واألسود األبيض اللون 

 معمعة وسط فتنتبه السوداء خصالتها تحته

ا كهالتحر  البكاء   عفوية بفتنة أحيان 
 
 بجذب وأحيانا

!الداية أحمد أم وكأنها للوشاح قاس ي  
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  رأسه هز
 
 زفر ثم الوشاح بشأن أفكاره عن متخليا

 ما الجسد في املتمثل اآلخر فالنصف ملل نصف في

 أشعل وقد األرض على جوارها جلس ُيمتعه، زال

  التبغ لفافة
 
 بينما الفقرة الستمرارية استعدادا

 في مستمرة هي بينما ورقية محارم علبة اناوله

.سيمفونيتها  

 فقرة.. النحيب مقطع يليه الشحتفة، مقطع

 من ينفلت مفسر غير ُسباب مع اليائس الصوت

 كتفها عن تنزلق الصيفية وسترتها املآساة وسط

.الطالق على بها بأس ال تفاصيل كاشفة  



 

1313 
 

!قشطة -  

 متج النظر متعة تنال وعيناه لنفسه بها همس
 
 اهال

:بمكر ليسخر وعاد الصوت،  

!فارقة مش زبدة أو -  

 للبكاء موازي  فعل كردّ  أنفها من يخرج صوت فجأة

 يناسب ال فهو يفصله دارج وبتعبير انتباهه يجذب

 النهدين مقدمة مع خاصة.  بصره يلتقطه ما أجواء

 أن ُينكر ال. محظوظ لرجل كالسحر ظهرت التي

.ينتصر اللحظة كتل في الجسد ولكّن  رواية شفتيها  

3 ، ٢١+ ثقافية، خياالت   تبيح األنثى تلك D.. 
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  للظهور  نشيجها عاد
 
 لتمرر  أقوى  بحدة مجددا

!بالصورة واالكتفاء الصوت بإلغاء رغبة لعقله  

 له بمكر قال ثم تركيز محاولة في جبهته فرك

:ذكورّية خشونة  

شوية الصوت توطي ممكن -  

 تعبتس وكأنها البكاء شالل بين من رمقته

 زال وما. مرة ألول  ملالمحه تنتبه اآلن، التفاصيل

  غير انتباهها
 
ل لم فهي كامال عّد 

ُ
.مالبسها ت  

إيه؟ -  
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 النبرة ورقيقة استنكار، وليس استفسار والنبرة

  طبيعية أنثوية
 
.النكد فقرة عن بعيدا  

:عابث بمرح شفتيه مط  

ده التون  على خليكي.. ايوة -  

..حياتهما في اتلحظ أربع في ساذجات والنساء  

..الزواج  

..النجاب  

..فيه املبالغ الفرح  

!!رجل بسبب أو! رجل على والبكاء  
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 وجدال.. ومواويل تفاصيل انفجر،.. زاد والبكاء

به له دخل ال جدال عقلها، في نفسها وبين بينها  

عارف؟ لها اختار من هو هل  

!الحادث في السبب هو هل  

"زحلقبيت زفت كيمونو"  لها باع من هو هل  

.. التلفاز أغلقت تعّدله، وهي باكية به وهذرت

!النترنت كابل وقطعت  
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 فوق  دانتي جحيم نهائي، ال بدا ونحيب ُصراخ وبين

، أكثر ولكن رأسه
 
 هرسها.. تبغه لفافة أنهى ملال

:تام ببرود لها استدار ثم.. املرمدة داخل بهدوء  

!خلصتي؟ -  

:واقعها تستعيد بدأت منطقي، والجواب  

ها -  

!التوقعات نطاق خارج.. واقعه فـ هو أما  

..برة اطلعي -  

*** 
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...تمر لحظات هناك  

 

 
 
 بال تدهسنا.. علينا تمر لحظات هناك حسنا

!رحمة  

  عودته
 
 محاولة.. غيابها اكتشافه.. للمنزل  متأخرا

 حين جنونه جن الذي الجوال على بها االتصال

 تفقد.. وعي بال سيارته نحو مسارعته. مغلق وجده

.تتجول  أن اعتادت حيث املنزل  حول  املساحة  

.تبخرت وكأنها.. ش يء ال  
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 شجرة غصن وكأنه يناسبها، تعبير ال اآلن مشاعره

 مالمحه اجتاح. املوت على قارب متكسر ُمنهك

.. الجنون  حّد  وغضب واختناق ضيق ُمظلم، سواد

!ومهشم... الطريق قارعة على ملقى الجوال فهاتفها  

.لألنفاس القاتل كالركض... تمر لحظات هناك  

  جاء الذي ومريد وهو األمن مكتب
 
 على راكضا

ن ُيظهر تصوير. بالهاتف املهتاج صوته
 
ك  وقد س 

 وقت... وبعدها املعتاد كما الهادئة تمشيتها بدأت

ل ثم كاملوت، هاديء طويل ل!.. ظ   جنون  أيقظ ظ 

.بداخله الكامن كله العالم  
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ل  الفور  على يالوع لتفقد زوجته فم يكمم رجل ظ 

 في ليخفيه وحرية بسالسة جسدها يحمل ثم

سيارته صندوق   

 من جبهته على العرق  تناثر وقد ليث انتفض

:النفعال  

!وشه؟ فين الكاميرات بقيت فين! ده أيه⁃  

 املنطقة في املتاحة الكاميرا دي فندم يا آسف أنا⁃

 دي



 

1321 
 

 نبرته توترت وقد الهزيل األمن مسؤول قالها

 بنبرة مريد يتدخل أن قبل دورهب التعرق  وأصابه

:املعتادة الضباط  

  الشرايط باقي فرغلي⁃
 
 أرقام أشو ف عايز حاال

دي العربية  

باشا يا تمام⁃  

ب ما ينهي املوظف سارع ل 
ُ
 ينهار أن كاد بينما منه ط

 من أبحة باتت ونبرته مدمرة معاناة في ليث

:الغضب  
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مريد يا مراتي⁃  

 أعصابه على السيطرة بمحاولة أنفاسه مريد زفر

:بدوره  

...بيحاول  حّد  أعداء، ليك إنت ليث.. بس اهدى⁃  

 بنظرة ليث انتفض حتى عبارته ُيكمل يكد لم

:مستعرة  

!معايا تعال... عرفته⁃  

*** 
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 أو القيادة عن يثنيه أن مريد حاول  السيارة في

 كان ليث ولكن يتوجه أين األقل على يعرف

  كاملختل، القيادة عجلة على يسيطر
 
 مشوشا

ن وبين بينه محادثة آخر.. ككل باملوقف
 
ك  تتكرر  س 

  سيتأخر أنه أخبرها توقف، بال عقله في
 
 ورّدت قليال

.ستنتظره أنه املعتادة برقتها  

 بثوان   وجهته إلى يصل أن قبل بعنف املقود ضرب

  السيارة من ليقفز
 
 وعيناه البنايات ألحد متوجها

 بارةبع سوى  ينطق ال لسانه بينما بالشر تقدحان

:واحدة  
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هو⁃  

.. هادئة املنطقة الليل، منتصف على قارب الوقت

 بائس لفيلم تصويرية موسيقى خلفه والباب

 ببطء يتجرع بينما تركيز بنصف مهند يشاهده

 بال بلوحة متعلقاتان عيناه خاصته، املثلجة البيرة

 مع حاضر نصف ووعيه الجدار أعلى تزين معنى

.رسمتها من  

..جميلته  

..حبيبته  

  يراها لن التي مرأتها
 
..مجددا  
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 من فوالذية قبضة كاالستفاقة، كانت باب وضربة

 هو اختبرها نبرة.. كالجحيم ونبرة األصغر أبيه أخ

.كجثة وجدهها حين بل.. جميلة فقد حين قبل من  

فين؟ مراتي⁃  

 على تتوالى قبضاته بينما ممزقة بنبرة ليث كررها

  يحاول  ومريد مهند وجه
 
 بينما. هُيثني أن جاهدا

  يزداد ليث
 
 مهند وجه يهشم وهي ووحشية انفجارا

:بقبضاته  

غيره مفيش.. هو بقولك⁃  
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  املستسلم مهند مريد خلص بصعوبة
 
 بسلوك تماما

 خلصه ما، عقار يتعاطى أنه شك أنه لدرجة غريب

 واحدة بيّد  بتالبيبه يمسك أن قبل ليث قبضة من

 
 
:ذكورية بخشونة مكمال  

حاجة؟ تعرف⁃  

 قبل تام ببرود ابتسم ثم المبالية بنظرة دمهن رمقه

 تنبض عبارة كارثي، بلفظ ليث نحو يستدير أن

:والكراهية بالحقد  

!صح؟ وحش احساس⁃  
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  به يفتك أن وقبل
 
 حل مريد أمام يكن لم تماما

 املوازي  الجزء األسود، السيناريو اتباع سوى 

 تامة سيطرة في. الجدران بين واملختبيء للمنظمة

 القاسية بالكلبشات يديه قيد واحدة وحركة

.السيارة نحو ليقتاده  

:يحدث ما أيقن وقد خفيضة بنبرة مهند سخر  

باشا يا ده شرعي مش⁃  

شرعي حيبقى أمك روح يا تعترف ملا⁃  
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 شفتي فوق  ارتسمت كاللحن ابتسامة أن والغريب

  راضية ابتسامة.. مهند
 
.جدا  

*** 

 شرطة أمين.. متهالك خشبي مقعد.. ُمظلمة غرفة

 ومريد يستنشقه، ال تبغه يمضع املالمح قاس ي

  فأسقطه قاسية بقبضة مهند دفع الذي
 
 قبل أرضا

 املقعد فوق  فيقذف واحدة بذراع يرفعه أن

 
 
.مؤلم وضع في ظهره خلف ذراعيه تقييد مستكمال  



 

1329 
 

  كان الذي ليث جواره
 
 بالفعل، ألعصابه فاقدا

 منتش ي وكأنه متمرسة بعبثية كالهما يرمق ومهّند

.للحظةبا  

 كبير دائري  معدني صحن الجدار جانب على

 متعفن خبز رغيف بقايا وجواره الحاجة، لقضاء

!وبصلة  

:عبثيته تفوق  بعبثية مريد له ابتسم  

 هتاخد مش أصال توتو إنت.. كتير تشرفنا بالش⁃

.قلمين أيدي في  
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 نيران على الزيت أسقطت بسخرية مهند له ابتسم

 واحدة القبضات له يكيل سيطرة بال فانفجر ليث

آخرى  تلو  

.حروفه بين باسمها يلهث  

فين؟ سكن⁃  

:قبل من يختبره لم بوجع يكرر   

فين؟ مراتي⁃  

:بيأس يهذر  

أالقيها أما إال حاسيبك مش.. حاسيبك مش⁃  
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!ليث⁃  

 مشاعر، تهور  يحتمل ال األمر أن حيث صارم، نداء

 ذراعيه فوق  قبض غضبه، شراسة يعذر كان وإن

 وبصوت االعتداء، في املض ي من ليث يمنع بقسوة،

:باآلمر أشبه  

!اهدى⁃  

!مراتي القي مش أنا! أهدى⁃  
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 أن واملبدأ العقل، هو هذيانه كان وإن يهذي، ُمريد

 ساديته الضياع سيمارس خاطلة ضربة مهند تلقى

.سكن تعود ولن الجميع، على  

.. منتصرة زالت ما عبثيته دماءه، يمضغ مهّند

!.واضحة عينيه في السعادة  

 هو وها الثأر، يفضل ألم تنتصر، القدر عدالة يه

.يفشل  

 كان مريد ُيدرك أن وقبل كارثية بشراسة ليث رمقه

 في الجدار في رأسه ليضرب باملقعد سحبه قد
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 وجه على الدماء فتناثرت قاتلة تكون  كادت خبطة

!والجدار مهند  

ث يـ لـ⁃  

 ويشير يسحبه وهو تابع تامة، بحّدة مريد بها صرخ

.بالالزم يقوم كي لألمين  

.ليث⁃  

 أمين أن حتى الغرفة، جدران رجت صرخت

 قد االنفعالي مريد ثبات أن علم خاصته الشرطة

:يهدر وعاد نفذ،  
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..بقى اتهد -  

 جاسوسا يشبه الذي مهند تخص كانت والنظرة

 حتى املحقق، ثبات كرامة هدر مهارة على مدرب

!.عام رأي لقضية يتحول   

 املشاعر، وتر وق ف يدهس جديد من ليث وصوت

:النخوة وقبلها  

مريد يا مراتي⁃  

شغلي أشوف سيبني⁃  
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 لو حرج، وضع في شرطة ضابط تناسب والزعقة

 لحظات في الفور  على لقتله مسدس ليث امتلك

متع أنها والغريب تلك، جنونه
ُ
!اآلخر ت  

*** 

.مرت ساعات ثالث  

 ملنزله، بالعودة ليث أقنع وقت حدثت واملعجزة

 ف يمر الذي ليث
 
 أوشك لقد حاالته، بأسوء عليا

  االنهيار.. البكاء
 
.حزنه كتم ولكنه تماما  

 ضرب في األمور  يرى  أن يكره الرجال، قهر يكره

.حيلة قلة يمازج عجز  
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 إخراج على ليث وإصرار التفاصيل تلك كل وبين

وصفه، كما الضبع فم من الحقيقة  

.مطلوب سلوك التعذيب سادية فـ  

 الباردة املياة ودلو لبصقوا الركالت تتعدى سادية

.عاري  جسد فوق   

 استحل مخلوق  على الحيلة، قلة تفرضها سادية

.عجز نظرة منك ينتزع الهوان  

 ينظر وجده، الجلسة وبنفس املقعد نفس على

 شاش برباط ملفوف وجرحه العبثية بذات نحوه

.الدماء كتم فعله ما كل احترافي غير  



 

1337 
 

 قذف ثم مقابل مقعد على ساقيه إحدى مريد رفع

 قبل الطعام كما طرفها الك فمه نحو تبغ لفافة

  ُيشعلها أن
 
:السجانين تناسب بنبرة قائال  

 لو فل، حاجة.. بتاعنا املمرض ده مليجي⁃

معلم يا مننا حتسخن نفسك ملحقتش  

  مهند ردّ 
 
:ساخرا  

!هذيان... كويس⁃  
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 مريد ابتسم الخلفية، في ظهر مقصود كالب نباح

  همن يقترب أن قبل بقسوة
 
 فوق  السيجارة ممررا

:جرحه  

 التكوين، بيبوظوا الكالب، ملرحلة نوصل بالش⁃

.وعارف كلب أنت وأكيد  

 بقدر ُمعاندة أنها إال ُمتعبة جاءت مهند صوت بّحة

:الجنون  يثير  

 يستاهل وهو حيتجنن ليث ُمت لو أنا ما⁃

!.بصراحة  
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 فيها يرقص قد معركة في أنه يدرك الضبع ذلك

 خاسر هو أو نخوة، بال ألنه ث،لي جثة فوق  الضبع

 وكرامته ُيهدر، ما جعبته في يوجد ال أن حد

.مخدرة  

:ثاقبة بنظرة مريد رمقه  

!تموت؟ عايز وإنت⁃  

:خاوية بنبرة مهند هزأ  

!فارقة مش⁃  
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  أنفاسه يبتلع وكأنه مريد استقام
 
 على مسيطرا

:مخيفة بسيطرة ضحك غضبه،  

 مدام يكيرباد هعملك فاكرني أنت.. أمور  يا إيه في⁃

.الجندي نادية  

:العابث باستهزاءه مهند شفتي اتسعت  

عليك بتسلم خالتي⁃  

  مريد نحوه استدار
 
 بطريقته ولكن استهزاءه موازيا

:الخاصة  

وقفشات إفيهات بيقول  األمور  ده آه⁃  
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:حادة بخشونة زعق ثم  

.فرج يا⁃  

  مهند انتبه
 
 عبثه مريد فسبق لالسم عنه رغما

:املسرحية طريقته بنفس  

 حتنطق بس الشمال، في مليش أنا متخافش ال⁃

.الشواف مريد بطريقة  

  بعدها استكمل
 
 نزع متخصص ي أحد مناديا

!.أمكن اذ والروح االعترافات  

العروسة هات.. فرج يا⁃  
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 األمن، بمبنى وقديم معروف تكنيك هي والعروسة

X بوضع عليه مهند تعليق تم خشبي تصمبم  مع 

"روسةالع احضن"  الدارج التعبير  

 ينتزع فقط هو يقتل، ال الكهرباء من قليل

..اعترافات  

.مضطر تصبح ومتى فاشية، تصبح متى  

!.الفرق  يدرك هو  

 كونه بدور  يتمتع أن يدفعه ذاك، ليث أخ وابن

ُمريد عرف في حيث املضطر،  
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!.بالشرف يتعلق فيما رأفة يوجد ال  

.فين؟ سكن⁃  

يضغط مريد  

ّندُمه جواب.. باردة غريبة وابتسامة  

 الكهرباء، صعق مع وتنتش ي تزداد وكأنها ابتسامة

 وتعود.. تام سكون  ثم مداه يصل الصراخ

.االبتسامة  

 بل مثلج، ماء حوض له أحضروا الثانية املرحلة في

بداخله تسبح الثلج قطع زالت ما  
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.. باألمر يقوم نفسه مريد يغوص، مهند رأس

األمر وينتهي يعترف كي به يصرخ.. يزعق  

الوضع نفس لىع ومهّند  

 التام الصمت.. والصمت العابثة الباردة االبتسامة

اليقين جوار الشك ُينبت الذي  

!الوعي فقد حتى هكذا ظل  

 املسجي مهند جسد يشاهد وهو بغضب مريد زفر

  جديدة تبغ بلفافة أنفاسه أحرق  ثم
 
 محدثا

:مساعديه  
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بكرة حنكمل.. فكوه⁃  

 على حصوله عدم في فقط ليس األمر في ما وأسوء

 يفعل لم مهند بأن زاد الذي حدسه بل اعتراف،

!ش يء  

 بائس هو ليث، بعذاب لحظية متعة ينال فقط هو

.بالحياة مباالته ال حد  

***   

الخديعة في الحب تشبه، ترياق خاطئ، ال ُيشفي، 

يحوي مضاعفات قد ال تكون قاتلة، لها طاقة 

 .النمورعلى الخراب
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طاملا يمارس  الحب هو الذنب الذي ال توبة منه،

القلب سادية قهر العين حيث التضليل، العاشق، 

 .أو العاشقة باألخص، مجنونة عمياء

قطعت انشغالها بالروضة، من أجل االهتمام به، 

وبالبيت، والبداية كانت من مالبسه التي قررت أن 

تصبح مهمتها منذ بداية الزواج، تسلي نفسها حتى 

 .عودته

تي تحتاج للتنظيف قمصانه، سراويله، حالته، ال

الجاف، تفرغ جعب الجيوب، وبداية حملة 

االهتمام كانت حلة العرس التي يبدو أنها لم 
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تحصل على اهتمام منذ ذلك اليوم، وضعتها فوق 

شماعة تبحث داخلها عن أشياء قد نسيها عاصم 

بداخلها، تالمس يدها علبة مخملية للهدايا، 

وللتخصيص املجوهرات، تفتحها لتجد قرص 

خزين معلومات "فالش ميموري"، فيتجعد جبينها ت

 ..والعلة تعجب، استنكار، أو عدم إدراك

 

 !وتلك كانت البداية حيث التفاصيل أنها
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وضعته في حاسوبها الشخص ي، حيث سترى ما 

تحويه تلك الذاكرة، وأي أهمية تلك التي تضعها في 

 !علبة، وتبقى في جيب سترة العرس

 ..واملشهد أمامها كاآلتي

هي فقط بحمالة صدرها، وسروال قطني، تتمايل 

بين يديه وكأنها مخدرة، ونظرته غاضبة، عينه ال 

ترى سوى نار صدمته، أما هي فـغياهب الال وعي 

 ..ابتلعت عقلها
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لقد شاهدت نصف تلك املشاهد قبال، ولم 

تستطع أن تكمل، أو أن املؤثرات كانت تحجب عنها 

 .!قيقة ُمجردةالكثير، وفي تلك اللحظة هي ترى ح

 .تعيدها لعمق البئر، وإن كانت لم تنجو من الهوة

وعقلها يردد جملة واحدة، ال تتوقف عن فتك 

 .مشاعر فؤادها

 .القديس لم يكن النبيل في الحكاية

 .دموع

 .خواء
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 .ضربات قلب قاسية

ذكريات تشبه إحساس أنك جرب يهرب منك 

الجميع، فيأتي ذو القلب يطيب حيث يتقبل 

لة حيلتك، يصفق الجميع للعرض، ضعفك وق

 .فقد تصدق عليك بحقك

* 

الشوق بات رفيق دربه في وقته الذي يبتعد فيه 

عنها، هي التي علمته بأن الحياة الزالت تحوي ألوان 

حيى
ُ
 ..ومشاعر يجب أن ت
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ا، أنه أهمل االهتمام بها، حيث  واليوم يدرك جيد 

جراحات كثيرة، وأعمال إدارية ومالية مع عابد، 

ا نحو  واستغل اللحظة التي نال فيها إفراج متوجه 

املنزل، وفي ساعة متأخرة، لن يجد في البيت 

شخص  مستيقظ سواها، تنتظره، تشاهد عالء 

الدين للمرة الخمسين، ترتدي إحدى مناماتها 

الرقيقة، تتناول مشروبها املفضل، يأتي هو يسرق 

القدح منها، وبعض قبالت فيغرق معها في جولة 

، تنتهي بنداء من فرح، أو تحرك عهد من شغف

 .غرفتها
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تهدي نفسها تسلية، تهديه إحباط ينتهي وقتما 

تغرق في النوم بين ذراعيه، يملئ صدره بعبق 

 .عطرها

 

دخل البيت فوجد الظالم يحيط به، وهي غير 

 .!حاضرة بدفء حنوها، وكل ما يتعلق بها مختفي

سار نحو الصالة الداخلية، وجدها خاوية، 

 .واملطبخ، واملكتب، ال يوجد أثر لها

انثنت شفتيه بابتسامة حنو مرهقة، يستنتج أنها 

 .تخاصمه ألجل قلة االهتمام
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صعد درجات السلم دون صبر، متوجه نحو 

غرفتهما، والظالم يقابله من جديد وليس كامل 

تلك املرة، حيث ضوء خفيف بجانب الفراش 

ادتها تلك ُمضاء، ويبدو أنها تغط في نوم عميق، كع

األيام، عندما تعود من الروضة التي في حيز 

النشاء، وهو ُيقدر، لكنه يشتاق، ولديه قلب 

 .!يلوعه شوق 

 .هو يشتاق

 .يدلل

 .يشغف
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 .يغار، تحرقه رؤيتها تبتسم لغيره

ُيصاب بالغل وقتما يقع داخل عقله تخيل في 

 .ملا باتت ملكه سيراعقله، أنها لوال خديعة 

 .يباح لنا أنانية العشقهو أناني، ونحن 

حيث أن نظريات الرومانسية تبيح كل ش يء في 

 .الحب والحرب

بدل مالبسه بعد اغتسال بارد، دس نفسه 

بجانبها، اقترب حد أن ينال رائحتها، نظرت عينه 

أسفل الشرشف الذي يغطيها، ليري املنامة 

الوردية خاصتها، التي تجعلها تشبه فرح، وتبقى 
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خصالتها الشقراء من فوق أيضا مغوية، أزاح 

ظهرها يضعها على جانب واحد، حيث شفتيه تبث 

بداية ظهرها الشوق، وقد نس ي بشأن نومها، عهده 

 .لنفسه أن يبقي على راحة ُسباتها

همسه الذي كان يظن أنه ال يسمعه سواه، كان 

 .يحرقها من الداخل

 ..وحشتيني -

 .وكان تزيد من ضغط جفونها، تقاوم انفجار

 .ثورة
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 .صراخ

 .واستفهام

 .ملاذا، وكيف، وماهية تكوينه

 .حبيبي -

وسقطت دمعة منها، وقد كانت في لحظة حافة 

 .االنهيار

تبقى العاشقة حيز النعيم طاملا لم يقم الجرح 

 .بـوطء  قلبها
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تبقى عائشة في كنف الحب بسالم، حتى تنال 

 .الوجه اآلخر له

 :وهمسة توازي لثم عنقها بحرارة

 .آيتن -

جابة تشنج، ورد الفعل انتفاض، وعينه وال 

 ..جاحظة وقد استشعر نفور، أو ربما هو أجفلها

 .!خضيتك -

وكانت تلتفت نحوه، تتذكر، تتألم، يغرس داخل 

م
ّ
 .قلبها سالح أبيض ثل
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 .وتتذكر كيف كان يقسو

 .بالنظرة

 .بالنبرة

 .وال رحمة لتوسلها أن يفهم أنها ال تدرك

في قلبها من  كيف جعلها الجميع تدخل الشك

 ..نفسها

لقد ظنته محق، ونسيت بشأن الجرح حتى 

 .تستطيع العيش ماضية في عشقه

 .عاصم -
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 .نبرة صوتها خاوية، وعينها ألول مرة تخيفه

 .أنا تعبانة -

والتفت دون انتظار رد فعله، اندست في الفراش 

وقد وضعت حد فاصل مؤقت، حتى تخطط 

 .للدائم

 !مالك يا آيتن؟ -

ام، وقد وضع يده فوق كتفها العاري، سأل باهتم

وابتعدت من جديد، تهديه جملة، تخبره أن القادم 

 :ليس خير
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 .مش مؤهلة أشيل مسلولية -

 :وابتلع ريقه، بعد أن تغضنت مالمحه، وتردف

 .تصبح على خير -

* 

 .!لقد بات صباحه قلق، وصباحها بؤس

وباتت هي تعشق طور الغموض ّعلها تثأر، تثأر من 

منت فيها منه نظرة عتاب ال اتهام، أن لحظة ت

يسمع، يمنحها الفرصة لتفض ي خوفها، وأضعف 

 .اليمان أنها كانت مريضة
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 .لفد شكت في نفسها، ورأته مظلوم

لقد ظنت أن األمر بصدد خديعة، هوغاضب 

 .لجهله، وهي مقهورة التهامها

واملعضلة أن الحب يصنع معجزة وقتية، 

أن الواقع صاحب  والتوضيح األقوى وهمية، حيث

الثورة األقوى، يكره أن تعيش في طور الخيال ألنه 

 .الحقيقي، موجع، قاتل، لكنه ينتصر لعقلك

وأمام املرآة كان يقف، وهي تنظر نحوه نظرات 

ُمبهمة، أما عنه فيتوجس، وألنه واضح أو هكذا 

 :يظن وتظن، ويظن العالم بأسره، سأل بوضوح
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 .تنأنت  في حاجة مضايقاك  يا آي -

والتفت يواجهها، ينظر نحو جمودها البادي على 

 .!مالمحها، وعين غادرت روح الحياة ألنها نالت غدر

لم تجب، فقط بقيت تطلع نحوه، هو الذي سار 

نحوها، يقترب، يالمس، ينال تشنج فيبتعد، عينيها 

ترمش بثقل، وفاهها مفرغ ألن الصدمة أشد من 

 .الثبات االنفعالي

 !أنا ضايقتك؟ -

سانها ينفي، يرفض، وعينها تقول الحقيقة، عينها ل

 ..نالت هزيمة بال جبّر، أو تعويض
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 !في ايه؟ -

وظهر على القديس العاقل بوادر فقدان السيطرة 

على الهدوء، وانثنت شفتيها بابتسامة ساخرة من 

 .كونه الغاضب

 .عدم املسلولية وحش يا عاصم -

ا تلك الجملة، واالتهام، وا ملناسبة ويذكر هو جيد 

 .وحكاية الخديعة، والوجع الظالم

وهو تلك املرة يختار عدم املواجهة، حيث الهرب 

 .سالمة، وتجيبه وصوتها ال يبشر بخير



 

1364 
 

ما الحياة مسلولية، الغلطة، والوجع، حتى  -

 .الغدر مسلولية

هل يباح له الغضب، أو أن أقص ى رفاهية له هو 

 .!االعتذار دون تفاصيل

ليست أسلم حل، يجب أن  واملواجهة في حياته

يرتب أفكاره حتى يبدأ بسرد اعتراف منطقي ال 

 .انفعالي

هي فقط اقتربت، وضعت يدها فوق صدره، 

 :وبهمس أشبه بضياع طلبت منه أن يذهب
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متشغلش بالك يا حبيبي، أنت وراك حاجات  -

 ..كتير

وربتت فوق كتفه، تغضنت مالمحه حيث تذكر 

ل روكا، لكن تلك املوقف ذاته يوم العرس، والفاع

 ..املرة قاتلة، هو بصدد خسارتها

تجاوزته، وبقي هو يصارع بين مثالية مصطنعة 

وتلك أفكارها، وبين كل س يء يخرجه الغضب، 

 .وتواريه أنانية العشق

.... 

 .الحياة رقعة شطرنج
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 ..كونك امللك ال يضمن لك رفاهية البقاء

 .الحياة خدعة

لرذائل، ثم تعطيك إيحاء أنك لن تسقط في هوة ا

تضعك في خانة اختبار لتدرك أنك رغم فضائلك 

آدمي تخطئ، وليس بالضرورة أن الخطيلة تخص 

 .الشيطان وحده

 .وهو حيز االختبار بينها وبين نفسه

اختار البقاء في خانة البطل، وترفع عن دور املذنب 

ألن دفاعاته واهية، اختار درب السهل، وفي رواية 

 .ودهاذكر العش اختار ضمان وج
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هي التي تخبره على الدوام أنه انسان ال يدرك 

 .!ماهية نفسه

لقد تحول لشخص يراوغ، اختار التضليل، اختار 

تكرار تجربة أقسم جميع يمين متاح أنه لن يعيد 

 .الكرة وفعل

هي وهو في البيت، حيث فرح في املدرسة، أما عهد 

مع عابد في الجامعة لتسجيل أوراق التحاقها 

 ..سة الطب التي انقطعت عنهالتكمل درا
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هو ينظر لها من الخلف، هي تدرك وجوده، ولم 

يعد قلبها ينبض في حضرة القرب، حيث تحول 

 .الوضع، وبات الثقل يجثو فوق لعنة قلبها به

صورتنا مع بعض، بعد ما  سيرا شلهوب -

 ..حطت لك حبوب هلوسة

الصدمة هو تعبير طفيف الشرح عن ما تلقته، 

ضعف تعبيرها عن املوقف هي جل  والشهقة رغم

 ..ما تملكه

استدارت، والدموع في عينها حبيسة، قلبها ينبض 

بدقات متسارعة، تحاول معالجتها بزفير طويل، 
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وشهقة بكاء طويلة عالية الصوت، كانت تلك نهاية 

صمتها وثباته، حيث أن األلم لكم وجهه، والخزي 

 :في حالة تلبس، ويردف

، وكانت عايزة تفضح هي كانت بتنتقم مني -

 ..مثاليتي املزيفة

 .!غدر

 .ثالثة أحرف

 .أحست تأثيرها

 .عاشت في كنفها
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 .وقلبها اللعين هو من جرها لهاك مهزلة

أيا أيها القلب املخزي تحمل، فهي لن تنهار مثلك، 

أنت لعين بال كرامة، متعب بال مداواة، وهي 

 ..الضحية

ن واملظلوم، حيث الظالم يقف بتبجح، ويظن أ

 :االعتراف صك غفران، ويتابع

 ..كانت عاجبها -

وصوته إن كان متألم يغضبه، نبرتها وإن كانت 

 :نادمة تصيبها نفور، ويتابع
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 ..لجأت لحيلة رخيصة -

وصمت، وهو يراقب انفالت عقال دموع عينها 

 ..الساقطة كشالل أثقلت الصخور كاهله

تلك األحاسيس لعينة، تبيح لنا أن نسير في درب 

ن الوجع في قلب الطرف األ  سك 
ُ
نانية، وعندما ت

اآلخر، تتخذ دور قاض  وجالد، وحاكم بأمر الثأر 

 ..من سلم نفسه لها دون ضمير

 ..وكنت  أنت  عائق في خطتها، فا قررت تنتقم -
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ا مع عينه التي أغلقها األمل،  وأغمضت عينها، تزامن 

هي يختار الهروب من مواجهة وجعها حتى ال 

 ..ة خطيئتهيتحمل مسلولي

 .!مني مش منك -

 ..وتلك آخر جمالته، قبل ثورتها

يعني أنا اتهم في شرفي وأخالقي، بسبب  -

 .!مثاليات معاليك املزيفة

زعق، صراخ، وقد نفر عرق في جبينه، والجرح 

يبيح التبجح، الجرح يبيح الوقاحة، وهي تضرب 
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ا، وال حجة  الزجاج من فوق الطاولة يسقط أرض 

 :وتعاود الصراخ الباكي من جديدله في الردع، 

اتصور وأنا عريانة، وفي حضن راجل غريب،  -

 ..وفي اآلخر أنا اللي متربتش

وسكتت، وقد أخرسها لهاث أنفاسها، ضربات 

قلبها الضارية، وستذبح صدرها قهرا، بعد أن 

 .ذبحت روحها

 ..وفوق كل ده أنت بطل، أنت انسان رائع -

ية، وعينها باتت واقتربت منه، تصفق بحدة هسيتر 

 .لهب أزرق، وعينه ال تواجه
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شابوه يا دكتور عاصم على البطولة  -

 ..الفظيعة

 ..أنا عارفـــ -

وضربتها نحو صدره أوقفت مبررات واهية، هي التي 

يحق لها الخطأ وآثاره، أما هو فعليه التحمل لكي 

 .ال يخسرها، أو يخسر ما تبقى من مبادئه

نبرة صوتها وقد تضرب صدره، وتصرخ، وتتغير 

 :تحاملت على حبالها الصوتية

 !ليه؟ -
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وتضرب، وهو يقف لها دون مقاومة، وعينه ال 

 :تواجهها

 ..ده أنا كنت بموت عشان حد يسمعني -

 :وضربة أخرى، وثالثة، وخامسة، وتهتف

 ...!!!!!أنت ايه -

ووقت الضربة السادسة، احتوى يدها بتفوق 

ص في منطقة سطوة قوتها، وقد بدأت ثورتها تغو 

موحلة، تقاوم سطوته، تحاول انتزاع يدها، 

 :ويتحدث هو وقد خرج صوته مهزوز
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 ..عرفت يوم الفرح، أنا مش عارف من األول  -

ويعلو نحيبها، يشتعل أمله، والحب في ركن مظلم 

يبكي تارة، ويرحل بعيد عن املوقعة فقط ليمنحها 

 .القوة ببعده

 .أنا ضحية لعبة رخيصة زيي، زيك -

ا عنهاو   ..تخلصت من قبضته، دفعته بعيد 

ويدها تسكن فوق قلبها املوجوع، وقد انسحب 

الهواء من رئتيها، تشهق، شهيق عميق، وهوى قلبه 

بين قدمه، ركض نحوها بلهفة، والطبيب يتحدث 

 :والحبيب يتوسل
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 ..اهدي، أبوس ايديك أهدي -

شهيق، زفير، مياه يحضرها له، وتقذف الكأس في 

كي، ترثي، تعاني الحسرة، وهو يحاول الحائط، تب

االحتواء، وقد ثبتها بقوة آملت معصمها، يضعها في 

 :مواجهته، يخبرها الصدق عله ينال نجاة

 ..أنا سكت عشان مخسركيش -

نبرته الهادئة بحنو، جعلت نحيبها يزداد، وقلبه 

 :فقد قدرة التحمل، ويتابع

 ..أنا برئتك ادام الكل -
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 .س ي متهمةوسيبتني في نظر نف -

واللعنة على قلبه الذي ال يتحمل أن يخسر، 

وأهداها علة ربما لن تشفى، قبض فوق معصمها، 

 :وتابع

 .كنت  هتكرهيني -

ونظرتها في تلك اللحظة تسأل، نفسها قبله، واآلن 

 .ما هي حالة مشاعر القلب

أليس الحب هو السادية التي نغضب بسببها، دون 

 .نبذها
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لتحمل مسلولية  أنت إنسان غير مؤهل -

 .أخطائك يا دكتور عاصم

وتتابع وقد نفرت من ملسته، وعاد العقل حيز 

 :السيطرة

ازاي آآمن ليك، وأحس أنك تقدر تكون أب  -

 .لوالدي بعد ما اخترت التضليل

وارتد للخلف في صدمة، واأللم يرسم مالمح عينه، 

ومن جديد يضع عينه صوب األسفل، وتتابع بنبرة 

 :ضائعة

 !بقى أنت عملت ايه؟ شوفت -
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**** 

هو رجل يحمل تعقيدات، مجون، سادية تكفي 

 .قبيلة من رجال ظاملة

 ..هو الذكر الذي يشتهي

 ..والرجل الذي ُيقدر

ستبد الذي يقهر
ُ
 ..وامل

قرار، ودون نقاش، وتلك حياتها معه، وقد أثبتت 

 .أنها ال تستحق رفاهية رقيه النادر الحضور 
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اب، ده لو عايزة من بكرة هتنزلي الشغل بحج -

 .تروحي

ألم يستحضر ديكتاتورية طاغية، سوف 

تستحضر هي قانون الجنون الذي اختص النسوة 

 .وحدهم

وسارت نحوه، تنظر نحوه بغل، هيلتها في شرع 

 .الغنج كاملة مكملة

تخطف من يده قدح الكحول، تقذفه للحائط، 

وتنظر نحوه تتحدى من جديد غضبه، وتريد هي 

 .للحظةالذروة في تلك ا
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 .ما تكون اد الوعظ يا موالنا، وتسيب القرف ده -

 .والنساء صنوف

 .بين خاضعة، متمردة، وغبية، خاضعة

 ..هي الجميع

سارة عزام التي تثور ألجل الثورة فقط، وإن كلفها 

 .األمر حياة كرامتها ومكانتها

 .واقترب

 .قبض فوق رسغها بعنف

 .بقسوة
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يحدثها زميلها  والذاكرة تحثه على املض ي، فاللعينة

خارج مواعيد الدوام الرسمية، ويضربها في صدره 

ا من تذكيرها بمكانة وجودها  ا، بل ضرب 
 
ليس شوق

 ..في حياته

 .جنس

 .طاعة

 .وربما إنجاب يلهيها عن ملذات الحياة

هو الذكر، واألناني، والقادم من رحم قسوة، وال 

رادع له، وال معنى للرحمة في قاموس رجل، 

 .استحله وجع
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وهللا أنا لو أخدت رد فعل ضدك، هخليك  تكرهي  -

 .الصدفة اللي جمعتني بيك  

نبرته لم تكن غاضبة، نبرته هادئة حد ثورة طباعها 

 .املتزايدة

 :ورفضها القرب، فابتعدت، وتمردها بالتبرير

 .زميلي بيسألني عن ورق، متبقاش رجعي يا عابد -

 .لحجةتأمر، أو ذاك شبه أمر، وعليه أن يهزمها با

لقد قال نيتشه أن النساء لغز، والحل في الحب 

 ..وهو ليس لديه هاك رفاهية
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 .أنت  شغلتك تسمعي الكالم، وبس -

وهادئ، مستبد، طاغية غير مقنع، وال هو في 

 .!حضرة عبيد يركعون 

أنا وافقت على دور كائن الطاعة والجنس، بس  -

 .إحنا متفقناش إني ابقى عبدة يا عابد

لتي غلب عليها الشيب، وكانت نظرته فرك لحيته ا

استنكار، هو الذي كان صادق الوعد، وهي كاذبة 

 ..التأقلم

اقترب خطوة، وعينه تطالع هيلتها التي كانت 

فوض ى بغير قصد، ثوب نيبيذي طويل، ضيق حد 
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جعلها غاضبة، وخصالتها ثائرة كطباعها، أما 

الشفاه فتحمل على الدوام دعوة صريحة للفشح، 

 ها بنفس لون الثوبحيث طلت

أحاط خصرها بتملك، قربها نحوه بغتة من جديد، 

اصطدمت بصدره وبدأ يسرد حكاية منزلتها في 

 :حياته

 .ده أنت  امللكة يا حبيبتي -

وامتلك شفتيها في قبلة قاسية، وهي تقاوم، تقاوم 

بضراوة، وذلك يروقها، فيثبت رأسها، يخضعها، 

ها، تفاصيلها ويده تسير فوق رقبتها، نهدها، خصر 
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املنحوتة، ودون شغف عاطفي، هو شغف من نوع 

 .آخر

 :وحرر شفتيها، فيهمس من جديد

 ..امللكة شغلها -

 :ويلهث، تلهث، ويتابع، وهي مستسلمة

 ..تمتع امللك، وتجيب والده، تسمع كالمه -

وألول مرة يدخل الخوف املقهور قلبها، وتتمرد، 

 :تجيب وتهتف بنبرة مهزومة

 .يةدي الجار  -
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 :يعاند، يكابر

ال امللكة املتوجة، اللي بتظهر كزوجة، وآخر  -

 .تشتغل في أعمال خيرية مع ستات زيها

وسقطت دمعة من عينها، وألول مرة يستبد بها 

القهر، يلتقطها هو بشفتيها، واملغزى شرير، هو 

 ..يقطف أو ثمار استسالمها، وانتصاره

مع امللكة بتعمل كده، الجارية بتشتغل بقى  -

 ..الرجالة، ونخوة امللك عطالنة معاها
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 .املرأة لغز، وهزيمتها جنون ال منطق

وامتلك شفتيها، وتمردها، وثورتها، ومن جديد 

 ..يعلمها قانون عابد السيوفي

 .حيث هي اللغز، والحل العاطفة التي يبثها الجنس

********* 
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التضحية ألجل الحب هو فرض عين عالقة كتب 

الفراق على جثة قلوب  لها االستمرار، لم يرقص

 .طرفيها

في الليل، بعد أن قض ى نهار داكن التفاصيل، كان 

 .قراره البقاء

حيث وجودها في حياته بات غريزة، وهو قتيل 

 .غرائز حياته معها

هو صريع اللحظة التي باتت تخصه، هو معتكف 

في محارب التوبة عن ذنوبها، ال توبة عن عشقها، 
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هي الحقيقة  هو الذي اختار الزيف لتبقى

 .الوحيدة

 .واللحظة قرار

 .والنجاة صدق

 .النجاة تنفيذ

هو سمع عن تضحيات الحياة وآمن بها، لكنه لم 

 ..يؤمن أن للعشق قربان إال في حضرة غرامها

 ..هي الجنة، هي النعيم، هي النجاة
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هي التي ال بديل عن القتال ألجل نظرة سعادة في 

 ..عينه

 ..امرأته

 ..معجزته

 .باقيةنجاته ال

 .والعشق الذي كان إعالن نهاية عهد القدسية

لقد تحول العابد الزاهد، لعاشق آدمي من أجل 

أسطورة كان يظنها خرافة، واآلن باتت حقيقة 

 ..حياته الوحيدة
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دخل للبيت، فوجد فرح وعهد، سأل صغيرته عنها، 

أخبرته أنها لم تخرج من الغرفة منذ عادت فرح من 

 :عهد املدرسة، وباغته سؤال

 ..هي مالها يا عاصم -

 :تنهد بثقل، وأجاب بديناميكية يتهرب

 .شوية زعل -

 ..وهرب، وتلك املرة نحو عشقه

نعم تلك هي "الحدوتة" في العشق التي تهرب منها 

، وهي نجاته اليتمية دون خيارات أخرى 
 

 .طويال
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غرفتها، واقتحام، ودون استلذان، وكانت تواجهه 

 ..عينها الواهنة بغضب

 ..طوةخ

 ..خطوة

 ..خطوة

 .واعتراف

 ..لو الزمن رجع بيا تاني -

 :وابتلع ريقه بانفعال، وتابع بتحفز

 ..هعمل أي حاجة تخليك  في حياتي -
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 .خطوة

 .وخطوة

 ..ومواجهة

، في أنك تفضلي  - أناني آه، وهفضل أناني فيك 

 ..مسلمة في حياتي

 ..أنت  كل ش يء بالنسبة لي -

 ..حيث

 ..هي لظلمته نور 

 ..ي ألجل أرقه طمأنينةه
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حبيبته" التي قدم الغالي والنفيس، قربان ملحراب "

 ..عشقها

 .خطوة، ونصف

 .ومباغتة اقتراب

 ..وجهها يقترب يالصق وجهها في جولة سقيا

كان يستنشق زفيرها، يتنفس عبيرها، وانهال على 

شفتيها في جولة شغف تصارع األوجاع، يده فوق 

ه له، وكأن تلك جيدها، يسحب رحيق شفتيها كل

 .قبلة أخيرة
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والنهاية همسة محملة باعتراف يعتبر في عرف 

 .إخالصه جريمة

 ..أنت  عارفة يعني ايه ده يدق تاني -

والضمير الغائب يعود على قلبه الذي وضعت  -

يدها فوقه في اختبار صدق ألقوال القديس 

 ..املتنحي

يده تحيط خصرها، تقربها نحوه، يلصقه فيه، 

ها داخل صدره، تستسلم، تغمض يزرع وجود

عينها، ويده تسير فوق ظهرها، يطلب لخاطرها 

 .الطيب
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 .وهمسة النهاية كانت لها

 .طلقني -

 .!غدر

 .ثالثة أحرف

 .أحسست وجعها

 .اختبرت قسوتها

 .ثالث حروف كالبحر، والبحر غادر، كما هو الحب

*** 
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آفة العجز  

بؤس في نفنى حتى تآكلنا لعنة العجز  

 أ يتصور  لم
 
 اعتاد وكأنه دونها، من املنزل  شكل بدا

 يتغير لن الذي املسلمات من كنوع وجودها على

 
 
!!أبدا  

 الجدران، عن نظره فأبعد مالمحه تغضنت

 في املرآة ضرب أغمضهما،.. ش يء كل عن.. الفراش

..وعجزه البائسة لحظته لعن. قبضته دمم وجع  

د قتل عن عجزه ُمهنَّ  
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..إيجادها عن عجزه  

..آخر جاني في لتفكيرا عن عجزه  

 مالبسها، دوالب نحو يتوجه نفسه وجد قرار بال

 النسيج أمسك.. عبقها نحو يداه مد.. فتحه

..يبكي وعي ودون  يشمه بدأ بعنف،  

قبل من يبكي لم كما يبكي  

 بتلك عبراته تنهمر لم جميلة ماتت حين حتى

 الحرقة

ه الوجع وهذا بقهر يبكي
ّ
.كل  
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 نظرة يده، ودماء راتبالعب مخضبة باتت املالبس

احتله قاتم وتشاؤم الفوض ى نحو يائسة  

..مواجهته على حتى يقوى  ال تشاؤم  

 تركيز ودون  الغسيل حوض نحو املالبس سحب

 ومرة مرة.. واملياة بالصابون  يفركها بدأ تام وبعنف

كامل انهيار أنفاسه وصوت ورابع ثالث  

 تلمح الباب جوار تقف كانت التي مفيدة ترددت

:وشفقة بحزن  تقول  أن قبل رهانهيا  

حنضفهم أنا بيه ليث يا هاتهم⁃  
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 بائس وهياج حمراويتين بعينين نحوها استدار

 ألول  معه تنتهجها ربما إنسانية في منه فتقدمت

 املالبس سحبت ثم حنان في يديه فوق  ربتت مرة،

:مطملنة ابتسامة في املبتلة  

حترجع وهللا.. حترجع⁃  

:بثقة توميء وهي فتابعت تائهة بنظرة رمقها  

..حيحفظها ربنا طيبتها، في فيه ما وهللا⁃  

 بدورها، البكاء في تنفجر أن قبل مفيدة غادرت

مخيف سكون  في الفراش على هو جلس  
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 كل.. صوتها.. خجلها.. ابتسامتها أمامه، صورتها

يبتعد وكأنه يخفت ش يء  

!عنه يغيب  

قلبه في مكانتها يستعب فقط اآلن  

شقالع معنى يدرك اآلن  

جميلة شبح يتضائل اآلن  

!فقدها بعدما  

..البشرية تاريخ في الحب في اعتراف أتعس  
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 نحوه توجه الفراش، بجانب الساكن الكومود رمق

 مالمح دون .. املرخص سالحه أخرج.. تامة بصالبة

.الخلفي بنطاله جيب في وضعه واضحة  

!وخرج  

*** 

 حد هيستيرية سريعة سقف مروحة تحت

 نصفه ُيكمل لم ثقيل شاي كوب وجوار السقوط،

 حدث مع سيناريو بينما إنهاك في خصالته فرك

..ذهنه في ببطء يتتابع  

مهند تعذيب.. انهياره األولى، ليث مكاملة  
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 زوجته، ألجل يعاني النخوة، حر رجل أن يدرك هو

 وذلك تقتل، أن املتوقعة السيناريوهات وأقل

..عاهة أو جنس ي، إعتداء فكرة من أفضل يعتبر  

 بريء يبدو ذاك مهند أن رجولته، هم يزيد اوم

 أو آخر، نوع من انتقام بصدد واألمر لألسف،

.أنثى جسد أعجبه منحرف  

 هاتفه ورفع سوداوية، أفكار من رأسه نفض

 االختفاء، بقضية املختص الضابط يحادث

 وجوده أما الخامس، التجمع منطقة عن املسلول 

 ةخدم وتقديم التحركات، تسريع أجل من فقط
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 ويكرر  ينكر، ال حقير أسلوب هو شرعي، غير حبس

.صديقه عرض حضرة في هو  

.الفل صباح باشا، باهي -  

..للنعاس يميل زميله، الضابط صوت أتاه  

..باشا مريد -  

 فرج أتاه حيث التطورات لسرد ُمريد يستمع ولم

:يصرخ الخلف من  

.باشا يا مصيبة -  
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 لةحا في ليث وجده، ملا لطيف تعريف واملصيبة

 غير انفعال حد متعرق  للسيطرة، فاقد هياج

 عسكري  وجه في فوهته سالح قبضته وبين سوي 

:الزنزانة باب فتح بهيستريا منه يطلب نحيف  

.أأذيك عايز مش لك، أحسن الباب افتح -  

:بعنف مريد هتف  

.وهللا فاتن أم حوش بقى ده قسم، مبقاش ده -  

:بقوة يزعق عاد ثم  

.عسكري  يا معاه شغلك تشوف ما -  



 

1408 
 

ا، النحيف املسكين وبقي :تتلعثم وكلماته متصلب   

باشا يا تبعك ده -  

 مثير ليث نحو ينظر وهو بعنف، مالمحه قست

 أشبه وصوته اللحظة، تلك في عداه الجميع شفقة

:يأمره بفحيح  

pubg في مش إحنا دي، اللعبة ليث يا هات - هنا   

 نحو سالحه ليث وّجه يائس تراجيدي بانفعال

 ق مريد
 
:كاملوت بّحتها بنبرة ائال  
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 أجيب وبعدين حاقتله أنا.. مريد يا الزنزانة افتح -

بطريقتي مراتي  

!العظيم وهللا -  

 كبحه، يحاول  بغضب كفه يقبض وهو قالها

:ويتابع  

 هتكون  بقى بريء هو ولو ازاي، هيرجع تموته وملا -

.أمي وضيعت نفسك ضيعت  

 واضحة، فكرة دون .. وعي دون  مظلمة لحظة

 احساسه، ترتيب على قدرة بال عيناه امتغ

املنطق.. الغضب.. الوجع  
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:ُمتعب بصوت قال السالح، عن يتخلى لم بمعاندة  

دعوة وملكش مريد يا افتح -  

 فن هو واكتسب العنف، فن الكلية في علموه لقد

.الظفر حتى الهدنة  

 وبعدها فقط إيحاء منح أو تنازل، تقديم عليه

.الغاية ينال  

.لك حهفت تمام -  

 بشكل الغضب خار ليث، تحفز جزء هدأ لقد

 أنه ُمريد أقنعه فقد ُيباغت، أن ُيدرك ولم جزئي،
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 منه التقط وقتما الحجز، باب يفتح كي يتقدم

 ليث كان خاطفة، بحركة بعيدا يلقيه السالح

 ُمريد لكمة توازي  التي اللحظة في للهجوم يستعد

.لوجهه  

.جنان ناقص مش أنا -  

 الذي صديقه ومكتب خانقة انبجدر  غرفة وفي

 ناوله الثلج وبعض الفول  وشرائح الشاي طلب

 يقول  أن قبل وجهه كدمة فوق  ليضعه الثلج مريد

:الثبات أظهر وإن مستعر، بغضب  
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  أنت -
 

 اخوك ابن أن متأكد مخليك اللي ايه أصال

!.كده عمل اللي هو ده التوتو  

 توجعه، فظهر ليث، وجه فوق  بالثلج وضغط

:غيظب ويتابع  

.بغباوتك دااااااااهية في هتودينا -  

:مالمحه على ارتسم حزين ساخر تهكّم   

أنام أرّوح املفروض! حق معاك تصدق -  

:ويهدر الصبر، طالبا يوجهه، يفرك يده رفع  

.سكن هيرجع مش الغباء أفهم ليث -  
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 عجزه من وغاضب   ليث، لعجز يتألم أنه ُينكر ال

 لم ُمهند أن مقتنع هو ضابط كـ االستنتاج، عن

.غيره يوجد ال ولكن يفعلها،  

 العقل، استحضر صديقه، املكلوم بجانب جلس

:يستفهم وبدأ  

!تانيين؟ أعداء ملكش -  

 إيجاد يستطيع ال الكابوسية، اللحظات تلك من اه

!ممكنة نهاية  

 قبل الغضب من ابيضت حتى بعنف قبضته ضم

:إليه يستمع ال وكأنه يهذر أن  
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!راتيم.. مريد يا مراتي -  

:ويكرر  ينهار  

القيها مش مراتي -  

  نبرته تستعر ثم
 
:مجددا  

 ما اللي الزفت.. ده الزفت غير أعداء مليش -

!أنكرش  

:تامة بكراهية عيناه وتتقد  

!حاقتله -  

..بقى متهدتش لو قتيل، هصور  اللي أنا وهللا -  
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 وكره خصالته، ومقدمة جديد، من جبهته فرك

 أن لليث ملصمما األمل خيط قاطع يكون  أن دور 

:ويعلن مهند، حوزة في سكن  

.ليث يا خطفها اللي هو مش -  

الدارجة املقولة كانت وإن  

الكفر يولد العند  

الجنون  ُينبت فاليأس  

 قال ثم تائه شيطان انتقام توازي  ونظرته استقام

:ش يء يوقفها لن صارمة بنبرة  
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!أدور  وبعدين حاقتله يبقى.. تمام -  

!محظورة تبيح الضرورة  

.االستبداد يبيح الصحيح ماأ  

 ينادي أن قبل بغل، السفلى شفته فوق  ُمريد عض

:ويأمره ُمريبة، بسكينة العساكر، أحد  

..كمان ده خد -  

 يكون  أن املتأمل ليث، عين نحو ينظر وهو ويوضح

:مهند حضرة في وحيد  

.التخشيبة نزله -  
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*** 

  عينيه في
 
!كالقتل جحيما  

 العصافير، زقةزق هادئة، صباح بداية وقع تحت

 استيقظ.. إطعامه يتولى نافذته جوار غراب ونعيق

 دون  جسده ومط املنبه أخرس اعتيادية، ببرودة

 لقاء ليلة بعد العاري  ظهرها ُيقّبل مال ثم تثاؤب

 سالمها في مستغرقة وتركها بشدة أرادها زوجية

.الهاديء  

 فوجده نداء باب فرمقت ببطء تحركت خطواته

 
 
 نحو عيناه مالت بدورها، نائمة زالت وما مواربا
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 تعبير بال تحرك ثم الرواق نهاية في الكتب خزانة

!الخشبي الدرج نحو  

 كان ُمقبض، بتصميم األلوان قاتم هاديء املنزل 

 املنزل  وبقي أبيه ومات جده ومات جده ملك

.العائلة تتبع زراعية فدادين خمس وسط منتصب  

  يهتم لم
 
 املزارعين كيتر  العمل، من الجزء بهذا دوما

 به بأس ال بمكسب وحصدهم عملها يمارسون 

.خصوصيته من أحد يقترب أال شريطة  
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ْرب
ُ
 واضحة، التعليمات السور  وخلف البوابة ق

 سيكون  فالعقاب وإال املحرمات من فاالقتراب

!ليراز عقاب  

 قهوته يعد فبدأ املوقد إلى الفور  على توجه

 أبيض صحن على وجوارها التقليدية بالطريقة

الحليب وسكب الخبز وضع مستدير  

  ناعم رقيق صوت على انتبه
 
 في يستيقظ ما دوما

..موعده  

بابا -  
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 يستحق ما منها النغمة حانية، منها والنغمة

..العالم هذا في التواجد  

 فرد وقد أعدها التي الخبز لشريحة باشتهاء نظرت

 على املشمش مربى مرر  بينما بنعومة الزبد

.اآلخرى  الشريحة  

:مبهجة بطفولية تردد  

املشمش أنا -  

 ما تستكمل وهي ثغره اجتاحت مثالية ابتسامة

إياه علمها  
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الزبد وماما الخبز وهو املشمش هي  

مثالية عائلة  

!لتشويهها أحدهم يسعى كيف  

:راضية بنظرة نداء رمقته  

!حبيبي⁃  

 حنان ابتسامته.. خاصة البنته ابتسامته وليراز

.العالم  

!حبيبتي⁃  
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 ضامة بأناقة فجلست ملقعدها نداء توجهت

 لقنها مهذبة بطريقة الشريحة قضمت ثم ساقيها

 بكياسة فمها تمسح أن قبل والدتها منذ إياها

:خافتة بنبرة وتقول  للطعام املخصصة باملنشفة  

نايمة؟ ماما⁃  

 بديناميكية لها يوميء وهو ابتسامته اتسعت

:غضبه تثير أال مجاهدة فتابعت  

 تلعب يتحب هي.. ايامع تلعب تصحى عايزاها⁃

!معايا  
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 فحوى  لطافة رغم حازم بانفعال نحوها استدار

:كالمه  

!شاي حفلة حتلعبوا⁃  

:ببطء قهوته يرتشف وهو فتابع ببراءة نداء أومأت  

ساعتين بعد حتصحى وماما فطارك كملي⁃  

 يفوق  غامض بانفعال حديثه استأنف ثم

:طفلة كـ استيعابها  

اردةالنه البيت في معاكم قاعد أنا⁃  

:تفكير دون  مسرعة فقالت تعجّبت  
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!حتيجي مش سعاد⁃  

  تأتي املنزل، مدبرة هي وسعاد
 
 بترتيب تقوم صباحا

 امرأة الليل، في وترحل الطعام وإعداد ش يء كل

 ال فيما تتدخل ال أنها فيها ما أفضل صماء أربعينية

!حدث مهما يعنيها  

.بزوجته الغريبة ليراز عالقة وأهمها  

:بهدوء ردّ  كنهل صبر بقلة زفر  

..يومين أجازة سعاد⁃  

  استكمل ثم
 
:آمرا  
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 حاكون .. تصحى ماما ما لغاية البيانو على تتدربي⁃

!تبطليش ما.. سامعك  

 
 
 وشربت إفطارها أنهت بطاعة، نداء أومأت مجددا

 النشاط غرفة أو لعبها لغرفة توجهت ثم الحليب

 بها تقوم منزلية دراسة تدرس فيها يسميها، كما

 وتتعلم وتلعب باألسبوع أيام الثةث معلمة

.املوسيقى  

 عبقرية أنها قبل من معلمتها أخبرته موهوبة، نداء

 ال.. عبقرية يريدها ال.. أزعجه هذا ما وبشكل
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 املستحقة عزلتهم في يريدها! ملحوظة يريدها

!العالم شرور عن بعيدة  

  دافلة بنبرة قال
 
 فُتنسيها ابنته تحتل ما عادة

:القسوة لحظات  

⁃Chopin waltz in A minor 

  أضاف ثم
 
:موضحا  

  بـ ابدئي⁃

B 150 اسمعها عايزة   
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 جميع شوبان، مقطوعات كل تحفظ نداء كانت

، التصنيفات
 
 موسيقاها، تتنفس نداء تقريبا

!ينس ى ال.. وهو.. وتنس ى تندمج  

املوسيقى تلك مع وشغفه حياته يمارس هو  

ش يء كل فعل يجوز  املوسيقى مع  

!وموت .. حياة املوسيقى  

!وسقوط.. سمو  

وفضيلة.. شهوة  

وعّفة.. ذنب  



 

1428 
 

.. دهشة.. نهاية.. بداية.. وجع.. راحة املوسيقى

 واكتمال وهروب وكيان وعقل وجنون  ولهفة

!وتمزق   

 تدور  يداه الخشبي، للدرج ببطء تحركت خطواته

انفعال ثم سكون .. األوتار صوت مع اندماج في  

 امطع صينية اآلخرى  بيده يحمل.. تحرك ببطء

!وماء  

يقرأها ال التي كتبه خزانة الرواق، آخر هناك  

 ببطء سحبه الخامس، الكتاب الثالث الصف

!الباب فانفتح  
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د حيث !غنيمته ُيقّي   

*** 

  أفضل ُمظلمة غابة في التيه
 
خادع، ضوء من كثيرا  

عنا نّدعي التي الحقيقة هي  فالغابات
ُ
ف .عنها ترَّ  

للتاريخ العودة  

 .. مرعبة
 
مرعبة دوما  

ّمه تكن لم
ُ
 العكس على املكررة، املآس ي كما خائنة أ

  ماتت يجب، مما أكثر مخلصة كانت
 
 في مبكرا

جائية، لحظة
ُ
  غليظ بحبل معلقة وجدها ف

 
 جدا
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 مكسور  ُعنقها الغرفة، سقف من طفولته على

 نس ي حياته طيلة ،.غريبة ومالمحها مخيف

.هذا يتذكر وفقط األصلية مالمحها  

 انتحرت؟

 على اعتدى ألنه أبيه تكره كانت امرأة تلتهاق بل.. ال

!عفنة بمقايضة ماتت شرفها،  

 ُيحاسب ال األوراق، خلط ملوك بجدارة البشر

!الضحايا بل.. املذنب وال املخطيء  

.للقتل مناسبين البشر  
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لقنا لم   وإال
ُ
!بطعنة؟ للموت قابلين خ  

!منظومة هي  

  جذب
 
 عكس ي بوضع عليه أمامها ليجلس مقعدا

 قضمات في إنهاءها وارد صغيرة تفاحة مناهيُ  وفي

 باعث خطير خادع سكون  بها نظرته. بسيطة

!لالطملنان  

:الذعة بسخرية قال  

!الجنة من آدم خرجت اللي التفاحة مش⁃  
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 أيقنت الوعي، استعادت لتوها! تصديق بال رمقته

 شمس ضوء من سوى  مظلمة غرفة في وجودها

 فّمها ،داكنة ثقيلة ستارة خلف من يتسلل ضعيف

 
 
 بسبب مشوش زال ما وبصرها مؤلم بالصق مكمما

!جسدها في املخدر بقايا  

 في الرعب لبث كافي وحده وهذا.. عرفته ولكنها

.أوصالها  

:موحشة بنظرة وجهها من اقترب  

تعبانة؟⁃  
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 طبيعية بشرية بهيستريا وبعدها يأس في رمقته

 املكمم، فمها خلف من الصراخ تحاول  بدأت

 البكاء من متورمة جفونها ين،مسك ضعيف ُصراخ

 ُملقى وشاحها النهاك، من تركض وأنفاسها

 حول  متناثرة وخصالتها األرض على جوارها

العين تخطف فتنة في املقعد وحول  جسدها  

!خطيلة شعرها املرأة فتلك! فتنة نعم  

 مفاده صامت ساخر تعبير في لعينيه ثم لها أشار

الرؤيا أرادت العين أن  
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 ثم طاقة بال نحوه بصرها عترف.. تستعب لم

 حاجبيه فرفع الكالم في برغبة رأسها حركت

 
 
:محذرا  

 حتة في إحنا حيفيدك، ومش.. صريخ عايز مش⁃

!مقطوعة  

  أومأت
 
  فجذبه بعجز عنها رغما

 
  أخيرا

 
 محررا

:وثباتها أنفاسها تستعير قالت شفتيها،  

أيه؟ عايز إنت⁃  
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  عاجزة عاجزة، كانت
 
 االتلح تدريب يوجد ال.. جدا

 مع للتحدث األولية السالمة مباديء أو الخطف،

.مختل  

 بتعبير ُيتابع وهو حيلة قلة في به حدقت

:ميلودرامي  

 والخطيلة الثمار تختلف خوخ، أو تين ممكن⁃

 واحدة

 هزت.. االستيعاب عن تائهة لتفهمه، مرهقة كانت

:يأس في رأسها  
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!حاجة فاهمة مش أنا⁃  

 وهو تابع ثم فيه مبالغ برواق ثمرته من قضمة أخذ

  يتأوه
 
:باملذاق مستمتعا  

النكهة بتعلمنا قاسية فاكهة التفاح⁃  

ظلم وعيناه استكمل ثم
ُ
:متناقض بتعبير ت  

الكدب مبحبش وأنا⁃  

  تبكي بل تبكي، أن كادت
 
 نبرتها خرجت.. فعال

:مشدودة  

إيه؟ كدب⁃  
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 بطيلة متقطعة ونبرة مخيف بهدوء منها اقترب

 
 
:جدا  

جميلة؟ عنو  عّني إيه تعرفي⁃  

، نجاة الصدق هنا هل
 
!الكذب؟ أم حقا  

 نتاج مشوش بوعي اللحظة، إنهاء تودّ  متعبة كانت

. السابقة الليلة معها استخدمه الذي املخدر

ا مرعب وهاجس م  .بها يفعله قد ب   

!مرعب واقع نحو سعيد خيال من مخطوفة هي  

:بيأس رّدت  
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لوحاتها في اسمك شوفت⁃  

وكفى املأزق  من تخرج تنتهي، أن تود كانت  

:باهتمام تابع  

لوحات؟ أي⁃  

:طاقة بال تنهدت  

خالص عايز لو خودها ّعندي، املرسم في لوحات⁃  

!ثابتة هيستيريا في ابتسامته اتسعت  

 وغيرك.. ليا وصلتي خلتك لوحات! لوحات⁃

!حيوصل  
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:آخر سبيل هناك ليس تكذب، رأسها حركت  

 وجميلة حيعرف محدش.. حيوصلك محدش⁃

 انتحرت

..ساذج ونصفها يكذب نصفها بشفقة، قهارم  

 الفضول  بحافز كالقطة تنبش لم لو.. تبحث لم لو

 رجل عن بعيدة دافلة فراشها في اآلن لكانت

 بخطورته
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 يودّ  ال الذي للسرد متمم كارثي همس في منها اقترب

!أحد قراءته  

!قتلتها أنا.. انتحرتش ما جميلة⁃  
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"24 "  

 
 
  ..عبثية ببوهمية جالسا

 
  للواقع رافضا

 
 ومتوسال

!للخيال  

 الحراك، على قدرة بال أمامه مفرودتان ساقاه

 يلجأ مشتعلة غير تبغ لفافة فوق  باردتان شفتاه

!االحتراق.. الغضب.. التوتر حين فقط لها  

 ممتللة رمادية والجدران عفنة باردة تحته األرض

قبله هنا كانوا لبائسين ونقوش برسومات  

..مظلومين أو ظاملين  
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...وهو  

البوتقة قاع في هو  

!منطق بال فقدها.. تالشت امرأته  

لمته، أيقظت التي البحر عروس
ُ
 نقشت التي ظ

 اختطفه الذي ضوءه.. صغيرته قلبه، في صورتها

.أحدهم  

رحل الذي ُسكناه هي  

زال الذي ملجأه هي  

ُبترت التي لحظته هي  
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تلت التي سعادته هي
ُ
..ق  

.. الُقبلة ومذاق اللحن وتفاصيل اللوحة أصل هي

مذاق للُقبالت أن يعلم يكن لم قبلها  

دفء للعبق أن يعلم يكن لم  

..قلبه في مكان لـلهفة أن  

ت باردة حرب حياته كانت قبلها
ّ
.بالسالم هي وطل  

.. مكتوم بغضب  .. بعجز الجدار في رأسه ضرب

 يحيطه مقهور  بسواد.. سالح فوهة في قاتلة برغبة

ممتد عذابها جحيمية بسرمدية.. كالتموج  
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برؤيتها سوى  ينتهي لن عذاب  

.بالقتل سوى  ُيشفى لن وغليل  

 تنفس الذي مريد مريد، بقدوم نبأته الباب حّركة

  يبذل وكأنه وبدا بضيق
 
:عبارته إتمام في جهدا  

ليث يا عملها اللي هو مش-  

  دهس الحطام وفوق 
 
:مضطرا  

مشيته أنا-  

!برافو-  
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 مات تهفور  من غضب   كالظل، بنبرة ليث قالها

 
 
 في مؤملة قبضة لتوه تلقى كمن قالها. مقتوال

.انكسر حتى وظهره.. عنقه وجانب معدته،  

:بحّدة ُيكمل مريد هّم   

 اللي نجيب األهم ليث، يا معاه وقتي حضيع مش-

مين هو ونعرف كده عمل  

:كلماته خرجت مثقوب بقلب  

..بعض من أسوء كلهم فكرة الف دماغي في-  
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 مهند، مش انه تقولي ملا حرتاح مش إني عارف إنت

.أيدي تحت كان ده األقل على مهند كان ريته يا  

:تام بوجع تابع ثم  

.مخاوفي كل دماغي في انا دلوقتي-  

....وال عايشة هي  

..ملسها حّد   

..آذاها حّد   

  الجدار في رأسه ضرب
 
:كله العالم وبغضب مجددا  

!حاتجنن مريد يا حاتجنن-  
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 املعلومات يوضح أن مريد اضطر منها البد بعملية

 بنفحة الحارس مررها أرقام دون  سيارة املستجدة،

  جيدة مالية
 
 بساعة، سكن اختفاء قبل دخلت جدا

 الحصول  استطاعوا للرسام الحارس وصف مع

 ولكنها يكفي بما واضحة ليست الصورة، تلك على

 أسود وشعره وشارب لحية له ثالثيني يبدو لرجل  

 لألسف ضيةريا وقبعة شمسية نظارة ويرتدي

.مالمحه إخفاء في ساهما  

:بعملية مريد بادر ليث صدمة وسط  

ر خطف ده.. ليث يا عشوائي خطف مش ده- .مدبَّ  
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  جبهته يفرك وتابع
 
:مضطرا  

 وصحابها أهلها.. معارفكم كل بتستجوب النيابة-

......و  

:بجحوظ ليث عينا انفعلت  

إيه؟ مريد يا انطق-  

:مريد تابع حادة بنبرة  

 كانت إنها رغم وصاحبتها.. التحقيقات حضرت أنا-

ن.. مهمة أعتقد جملة قالت بس منهارة
 
ك  كانت س 

.جميلة ماض ي في بتدور   
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 كرقصة حوله رقصت.. فجأة الجدران اهتزت

 جميلة لوحات عن املتتابعة مريد كلمات املوت،

..دمرته بل أربكته، سكن فيها تنبش كانت التي  

 ببساطة نهأل  بسببه، اآلخرى  ماض ي في بحثت لقد

!الُحب يستعب أن يستطع لم  

:تامة بعملية مريد فتابع وإنكار بنفي رأسه هز  

 نبص الزم بس مهمة املعلومة تكون  شرط مش-

االحتماالت كل على  

:بقسوة العملية وتبدلت  
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 وعالقة رسم فيها كان اللوح إن قالت صاحبتها-

!شبهك وراجل جميلة بين ما كاملة  

  وزفر
 
:مكمال  

!خطف مش هروب بنواجه نكون  ممكن إحنا-  

:طاقته بكل ليث انفجر  

 سامع إنت خدرها اللي والراجل والكاميرا! هروب-

 نفسك

:بشراسة مريد احتد  
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 كل في بتحقق نيابة دي ليث، يا كالمي مش ده-

 النيابة وكيل وال سكن معرفش أنا االحتماالت،

 كنت اللي إنت.. وكمان عارفها اللي إنت.. يعرفها

دي...... ال جميلة تعرف  

  ُسباب وتناثر
 
عنه رغما  

  تابع ثم
 
:رجل بحمية زافرا  

 جميلة ورا نحفر خلينا.. فيه إنت اللي مقدر أنا-

.نوصل جايز كمان إحنا  

*** 
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 غيوم من بارد كمطر رأسه فوق  الحقيقة هطلت

بدة
َّ
..ُمل  

..جميلة  

 قلبه في شاسعة مساحات احتل الذي عشقه

.رجل رحمة تحت مباشر جنس ي مشهد في عارية  

 فحروفها دوره، ليلعب للخيال فرصة وال

 كل جانب على الشمس كضوء بّينة واعترافاتها

.لوحة  

. نفسه يعرف ال رجل   وكأنه كغريب، مالمحه غابت

 مريد بينما الصدمات بين األرض على مكانه جلس
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 االسم وينطق تشتته مشاعر بال النقش من يقترب

 بتركيز

! ز ا ر يـ لـ -  

 قال ثم أيقظته، الكلمات وكأن ليث نحوه نظر

:سوداء بسخرية  

!معاه بتخوننا كانت... معاه بتخونه كانت-  

أنثى هياج، العملي ثباته وأصاب مريد، ثار  

.خيانة  

.عهر  
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.تخبط  

.ضحايا  

..اللعين أخيه ابن وحتى سكن، ليث،  

*. واحدة دي -  

:وأردف مالمحه، توحشت ريقه، ابتلع  

 التاني، التافه فلوبتغ بتورطك، ،** ** بنت -

..غواها اللي*** ال رحمة تحت خلتنا  

:عناءه رغم الكلمات يستجمع لينتبه، وعاد  

!رفضتها ما بعد راحتله-  
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:كالغيم يثور .. ينفجر بقبضته، الحائط يضرب  

..لكلب راحت-  

:حزنه فانسكب عيناه انهارت ثم  

ن-
 
ك !أنا إنه شاكة كانت س   

:طوطاتباملخ بتركيز متعلق وبصره مريد ردّ   

 عدد أعرف حاقدر سريع ببحث بس.. غريب اسم-

مصر في كده اسمهم اللي  

:بصدمة ليث رمقه  

!!ليه عليه؟ دورت سكن إنه قصدك يعني-  
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  يأس في كتفيه مريد حرك
 
:متابعا  

 الشخص وراه، نمش ي الزم خيط ده بس! معرفش-

 عالقته يعرف حد عايز مكانش ده صور  اللي في

عرفت وسكن بجميلة  

 في والغضب والجزع والقلق الحرب بول ط ودقت

 تقلصت اتجاه، كل من الجحيم حاوطه صدره،

 أسود خندق في وقعت جميلة. عقله وارتج أحشاءه

...وسكن مخيف، لرجل    

ن اللعنة
 
ك   سقطت تكون  قد س 

 
 في عنها رغما

!الخندق  
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***   

.السعادة روح من نبذتها وإن الحياة، هي تحب  

 شرف دون  فاشلة، تاملحاوال  كانت وإن تيأس، ال

.جيد تخطيط  

.باتت الليل وتفاصيل  

.معطر عشبي مشروب  

Netflix. 

.وشرفة  

..وعارف  
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 ذلك وانتهى القتال، روح داخلها تبث الحركة أفالم

 يخص كيد واملكر التخطيط، طور  في هي الفصل،

 النيل تستطيع حتى بعضه، تنال أن وعليها النسوة

 عليه حرم افعندم شهواته، تحركه الذي الوغد من

..النساء كل اشتهى جسدها،  

 يشتهي بقي زوجة، كونها لواقع هي عادت ووقتما

..سواها النساء جميع  

 فرخة، من ُمثار يكون  جدا عادي كان ده عارف-

.الء وأنا  
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 محتشم قميص فوق  مريح، فضفاض سروال

 وفي قبعة، يشبه وحجاب باحتراف، جسدها يرسم

".تربون " الفرنسيون  لغة  

 إلى دلفت وقت ظنت، هكذا أو عتهامت وبدأت

.عليه عينها ووقعت الشرفة،  

 ذكر بفظاظة وطردها بيته، اقتحمت الذي ذلك

.الفصيلة في مثيله ألخر غضب  

..ولكن  

.جروح  
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.كدمات  

.وامللخص بأعجوبة، قدمه يجرم  

!.له يرثى حال  

 مالك أم، تشبه عاطفة لديها أن تعترف أن وعليها

.العام نطباعاال  حيث مغوي، جسد في رحمة،  

".عطيات أم الدادة"  

.الحنونة  

 أزرق وشاح مسكن، عقار أولية، إسعافات شنطة

.والفجر الليل بين السماء لون  يشبه  
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.الباب من املرة وتلك بيته، ونحو  

 تمدد يشعلها لم تبغ ولفافة مدعية بالمباالة

 ترتسم عابثة سخرية األريكة، على املتعب بجسده

 برهاب مصاب أنه نظ طاملا فـ مالمحه على

  االحتجاز،
 
!جيدة التجربة حسنا  

!ليث ألم في االنتشاء في ضالته وجد وإن  

؟
 
!حقيرا  

!املعضلة ما  

..صادق حقير هو األقل على  
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 ضاقت انتباهه، جذبت الباب على ضعيفة طرقات

 يفتح جسده وجّر  التخمين في رغبة بال عيناه

!املرة تلك لطارق   

 لم الذي توقعال من أفضل الضيفة كانت وإن

 رؤيته وفي.. املزة دارج لفظ وفي.. الصاروخ يتوقعه،

لهمة املؤخرة صاحبة هو
ُ
!امل  

 أن دون  ألريكته تحرك ثم ساخر بانفعال رمقها

  ليجلس ش يء يقول 
 
.بصمت مالمحها متأمال  

" موشح" رتبت التي هي مترددة، بخطوات دلفت

 لها فتح وقت لسانها وانسحب الطريق، في طويال
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 تعبه الصامت، وانفعاله وجهه، تتأمل ،الباب

 ال أن فقرر  الكرامة آملته ذكر بعند يخفيه الذي

.لها يأبه  

:مرتعشة جملة ثم ونحنحة، تعثر، خطوة،  

...حضرتك -  

 فترفع اللحظة، غباء تدرك ريقها، تبتلع وصمت

 وتتحدث وجهها، أمام األولية السعافات شنطة

:متوتر بانفعال  

.أساعد قولت متشلفط، لقيت أنا -  
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:ذكوري باستنكار شفتيه مط  

!متشلفط -  

 تقول  مهذبة والصاروخ الحقيقة، كبد أصابت وإن

"حضرتك"  

.فرج حضور  في كرامته تبعثرت الذي وهو  

"  بالطبع والترجمة طائع استسالم في ذراعيه حرك

".شغلك شوفي  

 دور  تتقمص بدأت وقدمها بتردد، نحوه تقدمت

 مع تتعامل ال يبة،طب كونها رغم هي املرتعشة،
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 ما أما عارف، كان فقط قرب، عن اآلخر الجنس

 أن وعليها جرأة، الخير فعل أن منطقها، به اقنعها

.االنفعال ثابتة تكون   

 طاولة فوق  الحقيبة تضع كانت وقد اقترب

 كانت وقد جلسة ربع أيضا، فوقها جلست جانبية،

:استحياء على تتسائل ُمسكن، إبرة تحضر  

.حادثة دي -  

 عيناه تغيم أن قبل قاتمة بسخرية شفتاه مالت

:مظلمة بنبرة  

-  
 
تقريبا  
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 بالبرة املمسكة يدها قسوة بها بعفوية ودفع

:جافة بحدة ليقول   

محتاج مش -  

 مع خبير بحنكة الفور  على بعدها صوته استراح ثم

:بتمرس قال خشنة وبجاذبية النساء  

.فكرة على مهند أنا -  

 كونه فكرة تستوعب  نحوه نظرت اسمه ذكر وعلى

 الرمق في البشر سوق  في هو بينما نفسه، يعرف

 سادية القى جسده أن فيبدو التحمل، من األخير

.جيش دهس تكفي  
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.أماليا -  

 من حقيبتها في العقار تضع وهي بتلقائية قالتها

...التضميد لتبدأ وتعود جديد،  

..للحظة استسلم  

 مع دةالبار  أناملها مفعول  يستسلم، أن احتاج أو

 فوضوي  تشبيه.. زوبعة فوق  زبد كـ الحارق  املطهر

 أعطاه الضوء في وجهها انعكاس. كحالته ممتع

 الفانيال، كحضور  صافية بشرة لتأملها، مساحة

 وشفتين مثالي، بمقياس مستعرضة مرسومة ذقن

.الدافلة الُقبالت يناسب بما ممتللتين  



 

1468 
 

 املطهر، ألم سطوة تحت استسالمه، الحظت

 رسمية، مهمة تؤدي فقط هي عينه، عن وتغافلت

 القطة قاد الفضول  لكن ثانية، تراه ولن وستنتهي،

.للهالك  

.االقوى  هو عادة النساء وفضول   

.مهند يا بقى ايه حصلك -  

 طيور  وحوله.. زورق  في نائم البحر، وسط في هو

 بثوب الزورق  وسط في تقف امرأته هي بينما مغردة

.طائرة أسماك وتطهو شفاف بحر  
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 وعروسه فرج كهرباء أن أيقن وقد بعبث ابتسم

ماريجوانا طن مزاجية أهدوه  

!.عروسة حضنت -  

..حاجبيها قطبت  

..استوعبت ثم  

.شفتيها بين من فرجت  

..عينها جحظت ثم  

 عينه تراقب وعينها الضماد، وتركت نحوه، تطلع

.متوجس بانفعال  
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.مأساوية حكاية بداية هي أم يهذي، ذلك هل  

.التهامه الذئب حاول  غدوو  حسناء حيث  

 كما حقارته أو وقاحته، أنعشت انعشته، مالمحها

:س يء بمزاح ضحكة نصف ضحك.. يصنفونه  

خّو ف؟ -
.ب   

.متبجح حضرة في الخوف تظهر أن هو الغباء  

 أن قبل النعجة تناله شعور  آخر كان هو وربما

.الذئب يأكلها  

..متسمحش حالتك -  
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.مبهرة بديهة وسرعة قاتل، رد  

.بإخالص للخوف ينبض قلبها كان وإن  

  فحالته حظها، سوء ويال
 
!تسمح دوما  

 هو.. فيه املبالغ هو تسمح، التي الحاالت ملك هو

 تلك في للوهم فاقد ورجل الثمالة حتى النساء زير

..يثمل أن بشّدة ويودّ  اللحظة  

  نحوه، رأسها جذب إعصاري  انفعال في
 
 هذا كان أيا

 قانون  في سقط رأسها فوق  تضعه الذي الش يء

 وشفتين أنامله بين سوداء خصالت الجذب،

عابث بحرفية اقتنصهما  
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مقدمات دون  هكذا  

بلة
ُ
 لها أذاقها متكدرة ومزاجية.. عاصفة تصنيفها ق

 انتشاءه أذاقها.. لجميلة فقدانه أذاقها.. عنوة

 غضب أذاقها.. عذابه ساعات أذاقها.. ليث بغضب

.ايةنه من بداية له تعرف وال تفهمه ال  

لت حيث السبق، له كان املفاجأة عنصر
ُ
 ش

 الوشاح، سقط انتهاك، حضرة في وهي حركها،

 ال غضب، سادية عليها يمارس كفيه، بين ووجهها

 تناضل فقط هي تعرف، أن تريد وال سببه، تعرف

.املشين الوضع من لتتخلص  
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 وتدفعه  اآلن األولى هي مصاب، كتف فوق  وضربة

.جديد من الوجع موطن فوق   

 خبيثة بضربة الثمالة من أفاقته اللحظة، وانتهت

..مهشمة شبه لعظام تسللت  

ااااه -  

 ابتسامة جوار شفتيه بين من تسلل حقيقي تأوه

 إنهاك في األريكة على بجسده ليستند صادقة

.مشتت بوعي كخيال لها وينظر حقيقي  
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 وشاح، الفوض ى، تلملم ثائرة غاضبة، وهي

 الواقع، تيه بين كهوتتر  شفتيها، وحرمة وحقيبة،

.الوعي وغياب  

 بفعل تقوم وهي الخارج نحو تسير الدموع، تكبح

"البرطمة"  

.حقير -  

 تسب وهي يده في قطنة في قبلته طعم بقايا وتبصق

.أجمع العالم ورجال ونفسه، نفسها،  

.جرالك اللي تستاهل أحسن -  
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*** 

!قاتل حضرة في هي  

..االستيعاب زمن يحدد من كاذب  

!ثالث.. ساعة.. ثنانا.. دقيقة  

الزمن، إدراك على القدرة فقدت بعدما وعاد غاب  

 جذب انفعاالت، بال كصنم ثابتة ومالمحه عاد

  عليها جلس جديد، من املقعد
 
.. سابق كما معكوسا

 كشالل منهمرة عبراتها.. بغزارة باكية أنها الفارق 

 
 
.عنها رغما  
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..تخافه أن يستحق وهو خوف في تواجهه  

  جذب
 
  منديال

 
 ببطء، عبراتها تجفيف في وبدأ ورقيا

..عنقها.. شفتيها.. وجنتيها فوق  املنديل مرر   

 وعيناها ترتجف فانكمشت كله جسدها انتفض

 قد امرأة عالم في مشهد أسوء.. باالبتعاد تتوسالنه

  وبعدها يحدث
 
املوت حتما  

:ذئبي بانفعال شفتاه مالت  

صح دماغك في اللي -  

:فطرية بشراهة هاتفاصيل نحو عيناه دنت ثم  
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الراجل بيثير عامة والخوف الضعف -  

 على لسانها نطق استنكاري  دفاعي سريع فعل بردّ 

:الفور   

!املرض ى دول  بس -  

:ُمرعبة بطريقة ضحك  

!!سكن يا خاطفك أنا -  

:مخيفة بمنطقية عيناه التمعت ثم  

ل جزء في أكيد - ..ُمختَّ  

:وضيعة بابتسامة شفتاه اتسعت ثم  
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!!لذيذة خياالت قبيخل وشعرك -  

 في تقول  فسارعت خوف في مالمحها انكمشت

:استدجاء  

طرحتي عايزة أنا سمحت لو -  

:بالمباالة حاجبيه رفع  

حتفرق  مش -  

  منها فاقترب مفاجيء انفعال في وثب ثم
 
 ممسكا

:بعنف املتناثرة بخصالتها  

!!خالص شوفتها -  
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 بكل صرخت.. يأس.. استغاثة في صرخت.. صرخت

 قوتها

:فّج  باستغراب ضحك  

!حسابي عامل مش إني أساس على ده.. ياااااااه -  

:بأنفاسه هاجمها ثم  

وغيرك غيري  هنا حّد  مفيش -  

 
 
:شفتاه اتسعت وساخرا  

..والشيطان -  

:بكاء في لهثت  
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الشيطان إنت -  

 بلل.. الوعي فقدان شفا على خائرة، قواها كانت

 شفتيها فوق  عنوة مررها التي املياة ببعض أصابعه

 عدم يضمن محلول  على تحتوي  زجاجة سحب ثم

 على الزجاجة وضع جسدها، من السوائل اختفاء

  يريد ما فأسقاها فمها
 
 البعض شربت عنها، رغما

 قميصها جعل مما مالبسها فوق  البعض وتساقط

،
 
 عنها ابتعد ثم أبكاها بشكل مفاتنها رمق فاضحا

!صادق مسرحي بشكل كفيه مد و  انتفض  

للقاء مؤقتة بخاتمة  



 

1481 
 

مرّوعة خاتمة  

!مندوبه أنا.. الشيطان مش أنا -  

***   

تلقي
ُ
 .الفراق لفظة، تذبح قلب الناطق قبل امل

حقيقة ال ُيدركها املفعول به في معادلة الوجع، هو 

فقط يجد نفسه محل غدر، ال يهم إن كان هو 

 .املتسبب، املهم أنه تلقاه

مَّ نحن البشر نحمل قصور ف ا، ل 
ي هل سألنا سابق 

 .!القدرات
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الجابة واضحة، ألننا ال نضع أنفسنا في وضع 

 .معاكس مع عدو، أو حبيب

وحاز آدم في العاطفة صدارة األنانية، أما النسوة 

 .ذوات السبق فيما ينعت بتهور 

 ..وآيتن في عرفه متهورة

لقد رحلت، وسحبت معها ابنته وابنة عمه، وسمح 

ا ضرر القرب ف ي تلك لها هو ألنه رجل يدرك جيد 

ب، 
ُ
مواقف، تركها تبتعد سالبة معها الخلد والل

 ..واملنطق

 .ربما الصدمة تسبب خلل، أو مؤكد
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وعادت ذاكرته لوقت كانت تضع بصمتها فوق 

 ..ضلوعه

 ...طلقني -

انسلت من بين يده فجأة، وكان هو ال يزال في طور 

 ..الذهول 

 .يصرح بالحب، تطلق فراق

 .!!أنت  ُمدركة، بتقولي ايه -

ل تعلم حواء ما يقدم قديس كي ُيرض ي العشق؟ه !. 
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تدرك ماهية الذنب الذي قسم قلبه نصفين، 

 .وضميره ينصبه مذنب

حياة كانت في طور راهب، وأضحت بين ليلة 

 .وضحاها تلصق به نعت عاشق

 .أنا مسعتش لحبك، سعيت لثقتك بس -

ودموعها تغسل وجنتها بغزارة، تغرس داخل قلبه 

ا نجاةثقوب علها تجد منه !. 

اقترب خطوة، وارتفعت يده، سطوته فوق كتفيها، 

 .ويده ألول مرة غاضبة، بينما مالمحه مخيفة
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 ..مرضتش أقولك وده غلط، بس هي مش جريمة -

وكانت بين يديه كورقة مهترئة، دون مقاومة، فقط 

صوت النحيب هو الذي يش ي فكرة كونها في حيز 

 .الوعي

 .تركها بغتة

ين، وإن كان انتاج العقل من وفي العشق نحن مجان

 .محصول السيطرة فياض

وعاد يمسك رسغها، يصدمها في ضلوعه، تتحسس 

نبضاته ببشرتها، عينه تطلع عنوة نحو ضياع 

 ..عينيها، وألول مرة في الحياة
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 :عاصم السيوفي رجل مستبد، يهمس بفحيح

 ..مش هطلق -

ويضغط بقوة أكثر فوق يدها، يميل فتالمس 

 :لحيته خصالتها

 .طاملا أنت  مش شايفة إال غضبك، واجبي -

 .وتنهد

 :استنشقها، وتنهد من جديد، ويتابع

واجبي أني اديك  مساحة تهدي فيها، وتفهمي يعني  -

 .ايه اتنين بيحبوا بعض
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وعاد حاضره من جديد، حيث كان فوق فراشهما 

الخاص، ينام بوضع جانبي، وقد تركت له العبق 

 .فقط

لة، بين ذراعيه تنام، أو عبق يحمل ذكرى كل لي

يعشقها، حكاياتها التي ال تنتهي، خوفها الذي قد 

يوقظها منتصف الليل زاحفة نحو صدره، تخبره 

 :بصوت يشبه مواء هرة ضلت األمان

 .حبيبي أنا خايفة -

وعاصم من فصيلة الرجال التي ال تجيد الكلمات، 

 .بل هو ماهر فيما يخص احتواء عناقه لها
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وقة، ومرات أخرى هي ابنته التي تارة هي املعش

 ..ُيدلل

يثقل بهموم الكون أجمع، وقتها تحتويه بفطرة أم، 

 ..نالت الحب من عينه

 

وعادت ذاكرته لبضع شهور مضت، في الليلة التي 

أدرك فيها أنه بحضرة انفعال ال يمت لعرفان أو 

معزة تخص مربية طفله، وأن مكانتها في القلب 

يق كان سبب دائما، "آيتن"، حيث طيشها الرق

 .لخالف أو اللعب على وتر حساس
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كان قد عاد ليال، وهي ال تدري، عملية جراحية 

 .طويلة، طلب بعدها من عابد إجازة ملدة يوم كامل

وكانت في املطبخ تتناول مشروبها املفضل فوق 

ا أنه غير موجود  ..الطاولة ظن 

ثوب بيتي قطني يظهر من أسفل، مئزر صوفي وقد 

اكان الج و ال يزال بارد  . 

واقتحم خلوتها الليلية، وخصالتها املبللة، وعطر 

سكري يبعد السيطرة عن عقل ذكر في حضرة 

 .اشتهاء

 .شهقت وجحظت عينه
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انتفضت، وانتفض نحوها بسرعة يتدارك حادث 

انسالخ الجلد إذا ما أسقطت الكوب، أمسك 

الكوب ويده األخرى كانت حول خصرها دون سابق 

ري هل ذلك يحدث بدافع انفعاله، أو نية، ولم يد

 .هو يحميها

ا، في سحر نظرة،  تذكر كيف سقط في عينيها عمد 

نبرة، ارتعاش، والتفاصيل الباقية مهمشة إلى 

 .جانب نداءها اسمه

يومها بكى من قلبه، بكى فقط ألنه أدرك أنه لم 

يعد املخلص الذي كان، بكى ألنه خان عهد الراهب 
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ب العاشق، وهو اآلن ينفعل والقديس، والزوج املح

 .بأخرى 

ينتظر طلتها، ينتعش بالقرب، ويتمنى أن تبقى أبد 

الدهر تنظر له بتلك طريقة، اشتهى دفئها في 

 .فراشه، ألوانها في حياته

 .وعاد للواقع

 ..من جديد

ومن جديد يعلن أن الشوق لوعة، وأن العشق 

لعنة، وهي وإن كانت لعنته ال يريد أبدا سحر 

ير ليبعده عنهاشعاع الخ .. 
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 .حبيبته غاضبة

 .مدللته حزينة، والسبب هو

وعليه أن يكون الصابر، واملحتوي، ثم املبتكر 

باسم العشق حتى يبقى ذلك الحب في حيز األمان، 

حيث ظلم  أن ينبذه العشق بعدما انتهك حرمة 

 .إخالصه

**** 
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 ..هناك صراع أبدي للبقاء

ا  .بين األقوى، األذكى، األكثر مكر 

 .!الصراع على سلطة الحكم، سيطرة

والحكم ليس بالضرورة يخص سياسة، ربما هو 

 .الزواج، ربما هو التعامل مع امرأتك

هل باعت املرأة الحب ألجل شغف جنس، أم نبذ 

 .الرجل العشق ألجل السيطرة
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وعليه أن يعترف أن اختيار الرجل ألنثى معدومة 

، الشخصية مريح دون بطولة، أما هزيمة الجنون 

 .فضرب من لذة النصر

لقد اختار الرجل العشق متعة لحظية، والبقاء 

لقانونه الذي سنه، وصفق له املجتمع، والعرف، 

 ..والتقليد، حتى املرأة في خضم ثورة خضوع

عاد للمنزل في توقيته الذي ال يتغير، وعقلها يترجم 

فكرة كونه يجعل صحيفة الحكم عليه نظيفة 

ج ال ُيقصرتماما، عابث ال يخون، زو  . 
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واليوم لم تكن هي في حضرة مزاج يطلب إغواء، 

حيث ارتدت ثوب بلون خريفي، حتى خصالتها 

الغجرية كانت في وضع خمود، وتخلت أخيرا عن 

 ..الزينة، باألحرى الحمرة القانية

بات تشبه كائن طاعة لطيف، حيث على الدوام 

 ..هي كائن خصب املتعة

ة ماجن أنها تجيد الشغف، وإن كان يدرك بحنك

 .بال خبرة، واألمر يأتي من منطق الجرأة والجنون 

لم تكن تنتبه لوجوده، أو هكذا ظن، فقط اقترب 

بتمهل، امتدت يده داخل جيبه، يخرج طوق رقبة 
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رقيق، يحمل حجرا كريما، ودون سابق إنذار مد 

يده، يحيطها من الخلف وقد كانت جالسة، ومال 

 :يهمس والصوت ليس ذي انفعال

 .ارفعي شعرك -

ا  .أمر يتعمد، ال تجادل وتتعمد أيض 

والعقد يحمل رمز عميق قد ال تدركه الناس، 

حيث طوق ملكية قد يكون للزينة، أو يتسبب 

 ..بتعجيل أجلها
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ونهاية املشهد الذي يبدو عاطفي، لثم جيدها، 

والسبب لم يكن اشتياق، هو فقط يقدر الجمال، 

 ..يقدر التفرد

مجاورة، وارتفعت يده تضغط أدارها نحوه بحركة 

 :فوق الحجر، يخبرها أن

 .تجنن عليك   -

وعليه أن يعترف أن رد فعلها الغير منبهر أحبط 

قواه الشريرة، وأفكار حول تضييق الخناق، وهي 

 ..اآلن في وضع التحكم، حيث قررت الوقاحة

 .أو الصراحة



 

1498 
 

ال فرق.. املهم أنها لم تنبهر، ولن يسيل لعابها، ولن 

فعلته مروءةتعتبر  . 

 ..ودي بقى مكافأة الخدمة -

وتحولت نبرتها نحو ما يشبه صوت األفاعي، وقد 

 :اقتربت تضع يدها فوق صدره، تتاب

7ال  -  stars, اللي بتتذوقها في السرير. 

ولم يبد عليه الذهول، أو هكذا أدعى، فقط أحاط 

خصرها، يقربها نحوه، الحميمية هنا ال تشبه 

اتات وبراهين ال يدركها عقل  عاطفة، بل تشبه اثب

 .!وردي



 

1499 
 

 .في حاجات ملا بتتفسر، بتبقى ماسخة -

 :ومسح أنفه فوق جبينها، وتابع

 .أو مهينة -

تركها، ثم أبعدت نفسها، وسحبها نحو غرفة 

النوم، ولم يكن في حضرة فراش، بل هو كرس ي، 

 :عري نصفه العلوي، وأمر

 .مساچ -

ر أنها تستحق زيت برائحة لطيفة، وأصابعها ال ينك

أن تسكن الحرير، على األداء املبهر، هي تريح 
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جسده، تثير عقله، أما الفؤاد فخارج معادلة 

 ..االنفعاالت التي تأتي من االحتكاك بالبشر

أنا أما بعمل حاجة، أو بقول كلمة، حتى لو في  -

 .معنى مبطن، فا ده ش يء يخصني

انثنى إكتناز شفتيها بما يشبه ابتسامة سخرية 

عوب، واملنطق غالبا هو تميمة نقاشاتهمل .. 

 !ممكن اسألك سؤال؟ -

ا، قيمتها، وضعت في دور داخل  تدرك دورها جيد 

حبكة تنفر من النسوة غير املطيعات، وهي تجيد 

 .الدور 
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 ..معاك  امليكرفون  -

وعابد على الرغم من قسوته، عابث خفيف الظل 

 .يروقها بضع من طباعه

رجالة مش بتخون الستات خاينة، طب وال - . 

 ..بيخونوا، الكائن الضعيف يستحق يتخان -

وهنا هو يقهر املنطق ال هي، يقر حقيقة آملت 

 ..الدواخل حتى ماتت

 .يعني أنت مؤمن أن الراجل بيخون  -

 .بس مش بيغدر -
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 .الخيانة غدر يا دكتور  -

غدر عن غدر يفرق، الراجل بيخون عشان  -

خاطر عيون شهوته غالبة، الستات بتخون عشان 

 .الفجر

 .كل حاجة في الدنيا ليها دوافع يا عابد -

ونفض يدها، بل انتفض كله، وسحبها تقف 

أمامه، يضغط فوق رسغها بقسوة، يستفهم عبر 

 :استنكار

 .!بتبرري يا سارة -



 

1503 
 

 .الدوافع مش مبرر يا عابد -

وحاولت بقهر منع يده من سلطة األلم، وقد 

 ..علمت أنه يبث صراعه لجسدها

تعاند، تتمرد، وتريد حسمو  . 

الدوافع بتخفف العقوبة في القانون، بس مش  -

 .بتمنعها

مفيش حاجة اسمها قانون، احنا في زريبة، ألن  -

 .الغابة تعبير راقي
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وتلك كانت الجملة األخيرة في حوار الكلمات التي 

 .عجزت عن تفسير نوبات العقدة

لقد احتار املنطق بين األلم، فقد القدرة على 

 .التمييز

احتارت األحكام على وضع الشخص السادي 

 .بعشق عقدة حيز ضحية

 .أو مجرم

 .ضعيف أم جاحد
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وهناك لحظات ال تحتاج من الغضب سوى 

استحالل، قبلة وقوية، دون انفعال يشبه 

العاطفة، أو يشاطر االنسانية في تشبيه، هو رجل 

يهزم امرأة وقد لجأ الستبداد سلطة إغواءه 

 .وعاطفتها

ليوم فقط يعلم أن إدراك العاطفة والعقل في وا

 .حيز امرأته جحيم قد يماثل خيانة

******** 

- bonjour.. 
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وابتسامة مرهقة، عيون رصفتها الدموع قبل 

وتلك مقابلة البد منها  ..دقائق، واآلن تقاوم

 للمهندسة املسلولة عن حضانتها..

- bonjour 

ؤرق حيتها بهدوء متجاهلة شعورها بأن ش يء ما ي

 الرقيقة أمامها ورغم فضولها لن تتدخل

 آسفة إتأخرت عليك   -

 :تحركت رأس آيتن بتفهم، وهي تجيب بإرهاق

- never mind honey.. 
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وتحول نبرتها القاتمة، ملبتهجة وهي تشير بيدها 

 :وعينيها، نحو التعديالت التي قامت بها كارين

 ايه الشغل الجامد ده، بجد خطير -

رين وهي تنظر إلى ما فعلت سعيدة ابتسمت إليها كا

 بكل ما تقوم به

ده الشكل املبدأي بس تقدري تقولي لسه بنبتدي  -

، أنا مشغلة ورديتين عشان نسلم في أسرع وقت 

 وتقدري تفتحيها على بداية الترم التاني

خياالت راقصة، واألرض تميد بشكل أقوى، تحيى 

 .في ظالم غياب الوعي، أو تقاوم
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 ..أنا هحاول  -

وازدرت ريقها، وقد انسحب صوتها قبل جملة 

 .أخيرة

 ..soft opening أعمل -

 ..وغابت عن الوعي، وقد ارتطم جسدها أرضا

بلحظة واحدة وجدتها تتهاوى أمامها تسقط أرضا 

لتسقطها هي برعب كبير ، انحنت تجلس بجوارها 

وتحاول إفاقتها تربت على وجنتها وتناديها في 

كله ينتفض برعب حتى محاوالت واهية جسدها 

حصلت منها على إستجابة شبه واعية لكنها قررت 
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أن نقلها ألقرب مشفى هو الحل األمثل ولحسن 

حظها لم يكن ببعيد ، دقائق قلقة مرت عليها وهي 

 تقف بالخارج في إنتظار أن ينهى الطبيب فحصها

حياة بين خيال وواقع، هي ترى الطريق، والرواق، 

ستشفيات التي تكره، وصوت كارين، رائحة امل

 :وصوت يتردد في أذنها

 "مش هطلقك"

مددت فوق فراش، وأسللة روتينية من طبيب 

الطوارئ، وكارين تبتعد، وصوت من بعيد يخبر 

 :الطبيب
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 ..دي مدام الدكتور عاصم -

 تقدمت ناحية الطبيب تسأل عن حالها

 هي كويسة؟ -

هي واضح مرهقة، احنا منتظرين وصول دكتور  -

 ..سعاصم ب

نبرة عملية، وعينه تنظر نحو الباب الذي اقتحم 

الغرفة بجلبة ال تشبه طباعه، حيث اقترب من 

الفراش بانفعال مرتعب، ويده فوق خصالتها، 

 :وعينه تنظر نحو كارين التي أتت بها، يسأل بلهفة
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 !حصل ايه؟ -

 :ولم ينتظر إجابة، وهو يأمر بنبرة منفعلة

 ..سرعةعايز حد من معمل التحاليل ب -

وهي وقفت تراقب تعبها وقلقه هي رأت عيناه تنبض 

 بالحب واألخرى عيناها ابتعدت بألم فتقدمت منه

دكتور عاصم متقلقش هي فجأة وقعت وأنا  -

 قلقت فنقلتها هنا

 وترددت في طرح قلقها وإقتراحها من البداية
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ممكن تعمل تحليل حمل ؟ يعني ممكن يكون  -

 حدث سعيد

ر يشبه صدمة مذهولة، قطب حاجبيه بتعبي

وعقله بدأ يستوعب أن اقتراح كارين منطقي، 

وهناك عدة دالئل تثبت منطقية فرضيتها، وعادت 

عينه نحوها، تنظر بمزيج حائر بين قلق وترقب، 

وقد أمر بعدة تحليالت شاملة تضمن تحليل 

الحمل، والساكنة أمامه مرهقة حد نوم  يشبه 

 ..غياب وعي
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تفاقتها وفور أن إستعادت وقفت هي في إنتظار إس

 وعيها ابتسمت لها

 خضتيني يا أيتن -

استعادت وعيها بتمهل تدرك ما حدث، استيقظت 

فتجد ابتسامة كارين الحنونة، ويد تمسك بيديها، 

في سابق األمر حسبتها كارين، فتجيب بابتسامة 

 :متعبة

 ..عملت لك دوشة -

قبل أن يظهر أمامه عينه هو، هو بمالبس الجراح 

لتي لم تراه بها سابقا، وعينه تبدو قلقة لكنها ا
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تتجاهل أي إحساس مهتم  منه، وتسأل بوهن 

 :وتحاول سحب يدها بحدة من بين يديه

 ..أنا ايه اللي جابني هنا -

 :وعينها تطلع نحو كارين، ولسان حالها يسأل

 ."يعني ملقتيش اال املستشفى دي يا كارين"

أن تخفف من  الحظت كارين التوتر السائد فقررت

 حدته وربت على كتفها

حمد هللا على سالمتك ، دكتور عاصم قلق جدا  -

 عليك  
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كانت تحاول، النهوض وقوتها تخون رغبتها على نبذ 

قربه، وقد سحبت كفها من بين يديه، وهي وتردد 

 :بنبرة عند واضحة

 .أنا كويسة، عايزة أمش ي يا كارين لو سمحت   -

، وهو يتحول حرفيا وقتها حل دور استبداد الزوج

للبارد العملي الذي تكره أسلوبه، وقد أجلسها، 

 ..يدور بعينه داخل الغرفة

في تحاليل هتتعمل وبعدين محدش هيضغط  -

 .عليك  
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أنا مش عايزة تحاليل، أنا عايزة أرجع الشغل  -

 ..بقى

وهي واقعة بين حيرة املغادرة أم البقاء وإصرار أيتن 

 لتدخلعلى املغادرة يرغمها على ا

أيتن الزم نتطمن عليك  من فضلك استني  -

والتحاليل مش هتأخد وقت ، انت  بجد رعبتيني ملا 

وقعتي كان وشك أصفر وتعبانة وإرهاقك ده غلط 

 baby خصوصا لو في

كانت تتحدث بثقة وربما تمني تري شيلا أرادته ، 

أمنية كانت لها أرادت أن تتحقق مع غيرها خاصة 
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نا زوجها العاشقة تلك قصة وهي ترى رقتها ، عي

 .كاملة ال يجب أن تمس

- baby. 

واالستنكار يشبه صراخ، أما عينه فصارمة بحدة، 

حيث أن األمر بات بعيد عن حيز الغضب، ودخل 

 ..طور العند الذي ال يصلح في درب حياته معها

 .آيتن -

وكان النداء يعني النهر، واألمر ال يتحمل مراوغة، 

أن تجد سبب نجاة آخر، وفي أو دالل، هي عليها 

 .حالتها وجب الصدق
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أنا مبحبش أعمل تحاليل، مبحبش بجد أشوف  -

 .دم

نبرة باكية وعينها تتوسل، وقلبه في تلك اللحظة ال 

يتحمل، أما العقل فيسلك درب املنطق، والجابة 

 :وإن تبدو باردة طمأنتها

 .هسحب لك بـ سكالب، أنا هركبهالك بنفس ي -

وتتبعه رغم أن العند والخصام رأتها تستكين 

واضحان عليها ، هي غاضبة منه وهو مهتم ربما لو 

حادثها ليحل األمر خالفهم الذي بدا لها ولو لم 
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تعرف تفاصيله ال يهم ، صغير ويتضاءل أمام قلقه 

 ! وحزنها ، أمام إحتمالية وجود طفل

حياة صغيرة جديدة تمثل أمال في كل ما هو جميل 

 .بهذا العالم

ت قليل مر حتى ظهرت نتيجة التحاليل ، كانت وق

تمسك بيد أيتن قلقة تشاركها قلقها وترقبها 

 .والنتيجة إيجابية

لم تخفى على كارين ابتسامة عاصم الجانبية التي 

بالكاد ترى بالعين املجردة، أما هي، فاحساس 

غريب، غير مترجم، يشبه طلسم أو لوغاريتم، كان 
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دها التي وضعتها فوق داخلها، والترجمة شهقة، وي

شفتيها بذهول وقد كانت عينيها جاحظة، وتبحث 

عن ترجمة الوضع داخل عينه التي تبدو حائرة 

كعينها، حيث طفل نتاج ثورة الحب على القدسية، 

حياة جديدة وعشق مهدد، ولغة العقل تصدح 

 .بجملة واحدة

 "هيعيش بين أب وأم منفصلين"

 .أنت السبب -

رد فعله كان ارتداد للخلف،  والجملة اتهام، أما

 .ورغبة عارمة في الضحك، رغم جدية املوقف
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- baby now.. 

 ..واستنكارها لم يكن يجلب للجميع سوى الضحك

ضحكت كارين رغما عنها وقررت أن تغادر فاملوقف 

تحول لعائلي بإمتياز وعليها أن تغادر ، احتضنت 

 أيتن بسعادة

 كلمكمبروك يا أيتن ، أنا الزم امش ي هأ -

- Thank you Marla, بجد تعبتك 
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منحتها إيماءة وحيت الزوج قبل أن تغادرت 

بإبتسامة سعيدة ألجلها ومن داخلها ملست كسر 

 عميق بروحها

أما عنه فقد بات يدرك آفتها، خاطرها املكسور 

بسببها، وتضاعف حجم الغضب بسبب تقلبات 

الحمل، وهو بحنكة زوج يعلم أن تقلباتها 

عبة، فقط اقترب، احتوى يديها بين الهرمونية ص

كفيه، انسحبت كارين بهدوء، وبقيت هي له، بضع 

دقائق وقد اشتاقها، بعد عشرون ساعة في البعد، 
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فقط يملي عينها من أجل بر قلبه الذي بات يشتاق 

 ..كثيرا، وفقط

 .اهدي، أنت  أصال تعبانة -

وعادت لحاضر الواقع املتعقل، على إثر صوته 

 ..لحنو في غالف قسوةالذي يشبه ا

 .أنا مش تعبانة، ولو تعبانة فا هو بسببك -

ظهرت الدموع في عينه، والحدة في الصوت، وقلبها 

عاد ينبض بعنف، حتى بات صوت الشهيق 

 .خاصتها مسموع بشكل مقلق له
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آيتن االنفعال مش حلو ال عشانك، وال عشان  -

 ..الطفل

 وهي تعلن أن
 
ها ومن جديد، يعود الحزن غاضبا

 ..ناقمة

حاضر ههدى عشان أكون وعاء متحمل  -

مسلولية كويس أوي البن الدكتور عاصم 

 .السيوفي

االنفعال األمثل في تلك اللحظة هي كبح عنان 

املشاعر السلبية، وحتى اليجابية، هو يدرك حجم 

الغضب، يدرك خطيئته األولى، أما هي فال تدرك 
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ص أنه ارتكب خطيلة أقوى وقت نكث عهد الخال 

في محراب أخرى أبد الدهر، فتأتي هي وعينيها 

تجدد الحيثيات، تنقض املعاهدات، وللقلب دائما 

 .رأي آخر

 .يال عشان أوصلك، ومن فضلك بالش عند -

 ..وفي السيارة

كانت رأسها للخلف، وقد ظهر عليها حاجتها للنوم، 

 ..والرهاق الخاص بالحمل، وإنهاك املشاعر
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فلك فكرة كيفية  أما هو فرأسه يدور حول 

التخلص من املأزق الذي يمر به زواجه، حيث أن 

 ..الطالق خيار غير مطروح

وحيث أن إرهاقها يسيطر، عليه الصبر، واللجوء 

للعقل، حيث أن الحب ليس على الدوام سبب 

 .نجاة

******** 
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  اختار الشمس تزوره ال مكان في
 
 فـ يناسبه، مقعدا

!الحقيقة تتضح فقط الظالم في  

 في السيارات مسار يتأمل النافذة من ترباق

 صامت، بانفعال تجاوره نداء بينما البعيد الطريق

 عن لها تتحدث التي القطنية عروستها تحتضن

.نعاس في عليه برأسها وتستند أسرارها، جميع  

:حازمة نبرة في عينيه بجانب رمقها  

النوم معاد -  

:طفولي دالل في حروفها تلكأت  
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!حيةصا لسه ماما بس -  

:واضح بأمر نبرته اخشنت  

!نداء يا انتهى ماما مع اللعب وقت -  

.. نومها غرفة نحو وتوجهت الطفلة ودعته طاعة في

ظلم املمر تخطت
ُ
 .. امل

 
 الخزانة خلف من مجددا

 األنين الخافت، النحيب صوت تدرك أن تستطيع

.الهاربة الصرخات قبل من كما وربما املتقطع  

 معتاد لحن في ندنتد وبدأت لغرفتها توجهت

 وتمشط تدندن.. شوبان ألحان أحد تحفظه،
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 الصوت ليتوقف أكثر وتدندن دميتها خصالت

.للنوم خلدت حتى.. عقلها في األصوات كما يغيب  

..ساعة وبعد  

 فوق  بكفه ملس جوارها، جلس.. آخرى  غرفة في

ك ثم الناعمة القشدية بشرتها
ّ
 بحنان ُعنقها دل

!صادق  

!رواء -  

!حاضر -  
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 ارتسمت مترددة ابتسامة طائعة، بديناميكية لتهاقا

:باكي بنعاس ترمقه أن قبل شفتيها على  

تنام عايزة رواء -  

 متسارع متوتر بشكل يديها تحرك وهي تكرر  ثم

:له تنظر أن دون   

لعبة أخدت نداء -  

س
ّ
:الفور  على هدأها بدفء رأسها فوق  مل  

معلش -  

:الفور  على املالئكية االنفعالية ابتسامتها عادت  
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!معايا؟ إنت -  

!مالبسها تخلع عفوية في فاستقامت بنعم أومأ  

 الرداء فسحب استقام ثم هادئة ثابتة بنظرة رمقها

  جسدها فوق  ليضعه
 
  مجددا

 
:بحزم قائال  

!عيب رواء -  

:طفولي حزن  في شفتيها مدت  

رواء يحب ليراز بس -  

  رأسها قبل ثم بتعب زفر
 
 بعض مشروبها في واضعا

هديءامل العقار  
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!دلوقتي تنام رواء -  

  أعوام عشر منذ
 
 جريدة صورته احتلت تحديدا

!بطل كـ اجتماعية  

 إحدى من تعاني وفتاة العمر مقتبل في شاب

 أنها إال املختلفة رواء هيلة رغم العقلية، املتالزمات

 
 
 املالمح رقيقة البشرة صافية جميلة، كانت حقا

  ممتللة الصغيرة، الناعمة بخصالتها
 
 يحافظ قليال

.محددة وأدوية غذائي بنظام توازنها على  

  تأخرت
 
 حيرة بسبب مثلها كثيرة حاالت عن ذهنيا

.للعالج متخصص مركز إيجاد في خبرتها وقلة أمها  
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 رغبات أعراض انتابتها عشرة الثامنة سن وفي

 ألول  بتزويجها قبلوا فـ الحراج لهم سببت جنسية

 طالب

!البطل هو وكان  

 لها همس ثم تبغ بلفافة ردينف جوارها جلس

:الناعستين عينيها قبل أن بعد بصدق  

 قلبك.. بيضاء أنك.. رواء يا فيكي ما أحلى عارفة -

!خطايا مالكيش اللبن، وش  

:لطيفة بابتسامة بيدها وأمسك هذا قال  
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!بريء... كده عقلك على حافظي -  

 زالت ما كانت بعشوائية، النائمة ضحكتها تسللت

 أنها لقال عنوان معها لحياته لو بأنامله، متشبثة

السعادة من سرمدية  

الفارغة االدعاءات كما ليس بحق املالك هي  

 

ُمّدعية جميلة  

ن
 
ك مّدعية س   

مّدعية شيماء  
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مّدعية أروى  

مّدعية روان  

مّدعية عال  

 وهو يسخر مرتاحة، بابتسامة شفتاه واسترخت

النساء من فقط تكن لم التي قائمته يكرر   

مّدعي ناصر  

مّدعي ليلخ  

مّدعي سامح  

الدعاء ملك كان وقاسم  



 

1536 
 

االنتشاء تستحق قائمة كانت  

!عاقبهم من قائمة  

*** 

م د.. مهدَّ !مهنَّ  

ت بعبث
ّ
 األلم قيد زالت ما جروحه ابتسامته، طل

 أن دون  تركته الفاتنة والطبيبة ُمكتمل عالج دون 

كمل
ُ
 سيقبل.. الُقبالت بنج عن تسمع ألم عالجها، ت

  العالج
 
املخدر بهذا طويال  

 
 
..عبثه طل مجددا  
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د م ُمهنَّ !مهدَّ  

 
 
 ضغط الحراك على قدرة دون  أريكته على وحيدا

 لها قال ثم بتعب تنفس جواله، في التصال زر  على

:سريع قاتم باقتضاب  

ضروري  دكتور  محتاج.. رند-  

:جاد باستفهام صوتها جاءه  

إيه؟ في مهند يا مالك-  

  ردّ 
 
:متعبا  

رند يا دكتور -  
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 طبيب، مع ملنزله وصلت ساعة نصف ضون غ في

ا كان الشقة باب  على ممدد هو بينما مفتوح 

!أفجعها مشهد في األريكة  

 وفوق ! جسده في السحجات.. وجهه في الكدمات

ْرب حرارة كله هذا
ُ
 بعاطفية يرمقها. الهذيان ق

!تام بضياع ويبتسم فيها مبالغ  

 حرارة بفعل كدجاجة ومسالم كديناصور  منتش ي

 بعدما جادة بنظرة الطبيب رمقها األربعين، تخطت

.للحمى عقار إبرة وريده في غرس  

البوليس تبلغوا الزم كده؟ فيه عمل اللي مين-  
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بوليس شغل شكله ده فيه اللي دكتور  يا-  

:بجّدية تسأله نحوه مالت ثم ساخرة بعفوية قالتها  

القسم؟ في كنت إنت مهند-  

!فرج مع... ااااه-  

 حاجبيها كال رند رفعت خيال،لل مثيرة والعبارة

 بعد عمله، وباشر العبارة الطبيب تجاهل بينما

:ُمعالج بعملية رمقها انتهائه  

 حرارته ساعة، ١٢ كل دي املضاد حقن حيحتاج-

.ينام حيخليه العالج بس نزلت خالص  
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:الجواب يمرر  حدسها أن رغم سألته  

دكتور؟ يا إيه دي الحروق هي-  

:قاطعة بنبرة ردّ   

!ءكهربا-  

  تابع ثم
 
:زافرا  

أثر حاتسيب مش.. متقلقيش بس-  

 وهو تتأمله إليه عادت ثم الطبيب أوصلت

 لها ويبتسم بضيق يحكها نامية بذقن مستلقي

:تعبه رغم بعبث  
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شاور  وتديني بقة جميلك تكملي ما-  

:قلقة صديقة بجدية أمامه جلست  

!مهند؟ يا إيه حصل-  

 في الخوض يريد ال األمر، عن التحدث يريد ال وهو

  بدا مالمحه انفعال.. تفاصيله
 
 لسانه بينما بائسا

:بالهروب يتفوه  

!جعان أنا.. رند-  
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  وكان
 
، صادقا

 
 على يتناول  لم أنه لتوه تذكر جدا

 يابسة خبز شريحة سوى  املاضيين اليومين مدار

.الطبخ تجيده ما أفضل جواره التي واملرأة. وُجبن  

:بعملية استقامت  

لفري دي لك حاطلب تمام-  

  ابتسم
 
 تعرفه صغير مطعم هي هاتفت بينما يائسا

،
 
 مناقيش من شامية خفيفة وجبة اختارت جيدا

 الحلوم وجبن الخضراء والسلطة والجبن اللحم

 وهي وابتسمت ببساطة الطعام شاركته. املشوي 

 كله فمه يمأل. طفل بنهم اللقيمات يتناول  ترمقه
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 يقةطر  على مازحته بل تزعجها لم سوقية بطريقة

:وسكينة ريا مسرحية في العال عبد  

بإيه أّو كلك-  

  اضجع ثم بشدة مزحتها مع ضحك
 
 جسده مريحا

:بسخرية يقول  أن قبل بسيط تأوه مع  

!بقة مورفين.. معايا نافع مش ده املسكن أنا-  

:الهروب تحتمل لن جادة املرة تلك هي ومقاطعتها  

مهند؟ يا إيه حصل-  
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 قلبه في نسانيةاال انتصرت وإن زفر صادق وبضيق

:املرة تلك  

.اتخطفت سكن-  

*** 

!يتحمل صلب حائط أنه ظّن  لطاملا  

..ش يء كل  

 الفقد

 الكراهية

 الغدر
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 املوت

 تحمله، انهيار نقطة هي سكن أن يعلم يكن لم

 تجرعه العطش، شدة من فاتر ماء كوب تجرع

 بالعطش تشعر هل.. نحوها يجنح وقلبه وعقله

  هل اآلن، بدورها
 
!الرجل هذا مع هي حقا  

 فمزقها، اللوحات أحد فوق  قبضته تصلبت

 سيجلس هل.. السخونة من جبهته فارت.. صرخ

 تكون  قد بينما مريد تحريات ينتظر فراشه على

 بعروقه الدم فار. الرجل هذا رحمة تحت زوجته

.. وبتر القذر، الوضع هذا في أمامه جميلة وصورة
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  بتر
 
جبر أن فكرة مسرعا

ُ
.. همثل وضع على سكن ت

 مريع سواد تحتهما عيناه غابة، في يمش ي وكأنه تعثر

 وبصره طالت ذقنه يومين، من يبدلها لم ومالبسه

.. جميلة أيام آخر مشتتة بتفاصيل يتذكر.. زائغ

 قرر  كما املرسم وهجرها اختفائها عنه، ابتعادها

 مرسم جعلتها صغيرة لشقة حينها لتنتقل مهند

 رسمت التي لشقةا.. فيها ماتت التي الشقة جديد،

 من هو.. اللوحات الرجل، هذا مع لوحاتها فيها

  مهند كان! ملنزله أحضرها
 
 وانهياره حزنه في هائما

 اللوحات كل تجميع البناية حارس من هو فطلب
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 الذي معبدها جعله جدرانه، بين ملرسمها ونقلها

.محرابه في عشقه يستعيد كان  

وهم املحراب  

وهم وعشقها  

 سقط فقد خانت وإن تخون  ال تحب التي املرأة

!الحب  

 كاد املنطق، حدود عن خرجت سيارة سرعة

 متأخر الوقت الطريق، عبور  في تتلكأ امرأة يصدم

 إنهاك في تدور  واألفكار الليل، منتصف تخطى

!مهند منزل .. غيرها ال واحدة جهة في تدور . قاتل  
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........... 

 شقته، أمام كان مفاجيء وظهور  نابض بغضب

 وصوته تطرقه ال بالباب ترتطم كانت قبضته

 أيقظهم بل الجيران يوقظ كاد زاعق جهوري

:بالفعل  

افتح-  

 ورغم الباب، فتحت من هي الخصالت قصيرة امرأة

 أن إال طبيعي ش يء مهند بيت في امرأة وجود أن

شبه ال مهذبة بسيطة كانت هيلتها
ُ
 مدت.. رفيقاته ت

 هو تخطاها بينما للدخول  فدعته كفها رند
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 حتى بعصبية املكان في تتجول  وعيناه كإعصار

  ملحه
 
:غريبة بنظرة يرمقه األريكة على مرتاحا  

- 
 
!أهال  

  نطق ثم
 
:ساخرا  

دي املرة مسدس معاك-  

:مظلمة بجدية وقال عبارته ليث تجاهل  

!جميلة تليفون  عايز-  
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  له بل فقط، رند لـ صادمة العبارة تبدو لم
 
.. أيضا

 بقلة ليث فتابع استفهام في حاجبيه كال رفع

،:صبر  

اخلص-  

الكالم أسمع املفروض إني أساس على ده-  

 العبث يكن لم بدوره، مكتوم بغضب مهند قالها

 
 
..التشفي وال السخرية، وال املرة، تلك حاضرا  

...تام غضب  

:بعنف هّبت كرياح بدت ليث كلمات  
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وساخة وبطل مرة انضف-  

  مهند ضحك
 
:هادرا  

!وساخة-  

:قاتم زيءها بتعبير تابع ثم  

.. بيتك في مرسم لها تفتح إنك هي الوساخة-

إنت حضنك في تموت.. عليا تسخنها  

 ليث تسمر األلم، حد مبحوحة نبرة الكلمة ونهاية

 يفتش بدأ.. بعشوائية تحرك للرّد، طاقة بال

 األكياس ُيفرغ بجنون، واألدراج الخزانات
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 توقعاته يصارع. هوس في يجدها التي البالستيكية

رهوأفكا  

:صبر بال مهند صرخ  

!إيه في-  

:شبح كـ ليث ثغر تحرك بالهم مثقلة بحروف  

السؤال وقت مش! ومتسألش تليفونها عايز-  

 نظرة.. غاضبة نظرة ثم بينهما، مرت حاقدة نظرة

قتل نظرة.. بركانية  

:صارمة وبحكمة الفور  على رند قاطعتهما  
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مهند يا اديهوله-  

 تقبل ال ةبصالب فتابعت برفض مهند نحوها نظر

:جدال  

..اديهوله-  

 ينطق أن دون  أشار ثم يأس في الوراء إلى رأسه أعاد

 أول  في الهاتف كان جانبية خزانة نحو بحرف

:بالمباالة قال أدراجها،  

الباسورد معرفش-  
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 حروفه تناثرت وقد فتابع غريبة بنظرة ليث رمقه

:هواجسه آثار غريب تلميح ضد بعصبية  

مفتوح كتاب كانت جميلة-  

:الهواجس باقي ليث وفجر  

..هوامش ليه مفتوح كتاب أي بس! صح-  

*** 

 .مريد رجل املشكالت، مريد فارس الحلول 

 .مريد يعاني الصداع، ويعاني األرق، وقلة الراحة
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وعلى الدوام عليه أن يكون في مواجهة أي مشكلة 

 .كـ ليث ال يأبه أللم

وانثنت شفتيه بسخرية آسية، على ذكر اسم 

كان القصد على الصفة في خواطر ليث، وإن 

 .عقله

 .ليث مأساة، وأسباب املأساة لعنة

 .جميلة لعنة

وتلك اللحظة هو يتخيل بنظرة ضابط واقعي ما 

قد ينال سكن من ذلك ال******** ليراز، قد 

ا، أو ربما  ..يكون مختل جنسي 
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 .وضرب الطاولة ال يريد أن يتخيل القادم

ضرته على ومن خلفه جاء صوت آيتن، التي أح

 .!حين بغتة، ويبدو أنها تمر بأزمة

 .مالك يا ابني خضتني -

حتى أن عهد قدمت على إثر صوت قبضة يده، 

عهد التي عندما تراه تتذكر املوقف األول، وهو ال 

ا  .ينس ى هذه العين أبد 

 ..ليس افتنان، ليس شر

 ..بل هو ضياع يشبه مغناطيس يجذبه نحو التأمل
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 .!ن اتخضيت  ايه يا عهد أنت  كما -

 .حسنا، هو عابث وال ينكر

يريد وقت مستقطع من الجحيم، وقت يشاكس، 

 .وهي فريسته

- No. 

عدائية غير مفسرة نحوه، وال يدرك أنها باتجاه 

 .صنف آدم، حتى العم، وعاصم لم يسلموا منها

 .أسد ياال في ايه -
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وقامت عينه بفعل الغمز، واتجهت هي نحو البراد، 

تمام، أو أن قنبلة آيتن جعلت دون أن تعيره اه

 .الجميع في حيز صدمة

 .أنا عايزة أطلق -

 :شهقت عهد، وزعق ُمريد

 .... نعم يا روح -

ثم تدراك أنه يحادث آيتن التي يبدو عليها حزن، 

 .وشحوب يقلقه

 ..حصل ايه، انطقي -
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 .وتنهدت دون إجابة، وبكت دون انتحاب

توحشت عينه، ووجه النظرة نحو عهد التي 

 :اورت آيتن تربط فوق كتفها وهي تهمسج

- calm down baby. 

هدأت، مسحت دموعها، وانتبهت لغضب مريد، 

 .الذي قد يتهور 

تنظر لعينه املجهدة، وهيئته املزرية على إثر بحث 

 :مهلك عن زوجة صديقه، عندما صدح صوته

؟ -  !بيمد ايده عليك 
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 ..والسؤال يباغت، يستفهم، ويتوعد

 ..ال -

 :وجهه بانفعال، وقلة صبر واضحة فرك صفحة

 ..خانك، قلل احترامك -

 .ال عاصم ميعملش كده -

 :والنهاية كانت وسادة، تلقى إلى وجهها، ويزعق

 .أمال عايزة تطلقي ليه يا بومة -

والجابة كانت تلك املرة حادة، ومحامي األنثى عهد 

 :تغضب
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 بالراحة عليها، -

She is pregnant. 

 .٪٥٣يني عربي، انا اصال جايب ورحمة أبوك  كلم -

حيث الباشا كان "فاشل" في الثانوية، وإن كان 

الوالد قد صرف "دم قلبه" في مدرسة لغات، 

فتركها وذهب للحكومية، ثم في كلية الشرطة رفض 

واسطة سيادة القنصل والده، وكان هو املطلوب، 

 .!حيث الهيلة، والتصرف، والشكل، عالمات كاملة
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آيتن من البؤس، بنوبة ضحك والجملة أخرجت 

باكية، حتى فم وعد انثنى بما يشبه ابتسامة 

 .مرحة، وهو ينتش ي، وال يدرك ما الحالة

 .حامل يعني -

قالتها آيتن، فيبتهج، يبعثر خصالت آيتن، وتنال 

 :السعادة من قلبه، وهو يهتف

ما تقولي ياختي من الصبح، مبروك يا آيتي، هيقى  -

 .خالو

 .جد مش عارفة اعمليا مريد أنا ب -
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وامتدت يده تربت فوق كفها باحتواء، وعهد عينيها 

جاحظة، هي تدرك أن نيته جيدة، هي فقط 

 .تتعجب اهتمامه

 .آيتن جوزك راجل محترم، وبيحبك بالش كده -

ترك يدها، وفرك جبينه، تذكر االزمة، والليث 

 .واالختطاف

 .مينفعش تقعدوا لوحدكم يا بنتي -

ألقى همه، وظهر على الفتاتين وسرد الحكاية، و 

األس ى ألجل الزوج واملخطوفة ومريد، وعاد يسأل 

 :باستدراك
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 !عيلة السيوفي ليها أعداء؟ -

 .ال -

 .آه -

 .النفي آيتن

 .الثبات عهد

 :وعيني ُمريد، وآيتن نحوهما وتكمل

 .سامر طليقي -

واختفت بعد أن ألقت القنبلة، حيث تلقت رسالة 

 .ني أن عذابها معه مستمرعبر بريدها االلكترو 



 

1565 
 

 ..في الحديقة بقيت وحيدة

 !ال تخاف، أو هي اعتادت الخوف

 .والرهبة هو قتلها وقتما قرر زرعها

لقد خانها، امتهنها، جعلها الفرد الذي ال يأبه 

 ..للحرق حتى

األنثى كائن الهشاشة، األنثى كائن التحمل في 

 .مفارقة غريبة

 .هي ضعيفة هشة، هي لم تعد تأبه
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له هو الذنب الذي لم ترتكبه، أو هو تكملة شر ع

 .القدر

وصوته من خلفها، كان أجش، وقد كان يعلم 

الحكاية من آيتن سابقا، عندما الحظت اهتمام 

 .عينه بهشاشتها

 !أنت  حد بيهددك؟ -

والتفت محدثة موجة سوداء، وعينها التي تلمع في 

 .الظالم بال انفعال

 .سامر بينفذ، مش بيهدد -
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 .!ت  خايفة؟أن -

 :والسؤال غاضب، والجابة صريحة

 .طبيعي -

 !مقولتيش لعمك وعاصم ليه؟ -

لم تجب، وبقيت تطلع نحوه، متعجبة وستغضب 

 :وتثور 

 .!وأنت بقى الشهم، أو عامل فيها شهم -

 .يدرك أن بعض الوقاحة ضعف

 .يدرك أن حاجز الغضب هشاشة
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 .ال خالص -

عليه وتوقعت منه رد آخر، رجل سلطة يبدو 

 :العنف، واآلن هو أكثر رجال األرض هدوء، ويتابع

أكيد هبقى محتاج أعرف حاجة زي كده، بحكم  -

 .شغلي

 :واقتربت خطوة، والغبطة تخرج في هيلة حقد

 .أكيد بتأمن آيتن -

 .وعشانك -
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ورده التلقائي جعلها، تغضب، وخطوة أخرى، 

 :وكائن اللطف الهش يحاول أن يكون متبجح

ا،  -  .كل واحد عنده مشاكلهال شكر 

Cut. 

 .مشهد تمثيلي فاشل، غاضبة تواري ضعفها

 ..وتلك املرة الخطوة منه، تنكيس الرأس منها

 .الجرأة منه، والصدمة له

حبط، ثم بنبرة 
ُ
حيث وضع يده فوق تدلي كتفها امل

 :الحامي أعلن
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، كـ مريد عايز كده -  .كراجل واجب عليا أحميك 

**** 

، يتكرر  املشهد
 
!فنان بانتشاء خياله في يمر دائما  

..نحت.. شعر.. رسم.. فقط موسيقى ليس فالفن  

شغف الفن  

.. النفوس في الكامن الشر عن البحث كان وشغفه

.وبتره  

 سحب ثم بنطاله عّدل خاصته الورد حديقة أمام

شبه كانت أروى، بمالمح فكرته أرجوانية زهرة
ُ
 ت
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  سكن
 
 الناعمة الخمرية البشرة نفس ما، نوعا

  أروى بكت. السواد الحالك الشعرو 
 
 ليلة كثيرا

 بكل رفست.. صرخته.. غضبت.. توسلته موتها،

 إبرة وريدها في غرس بهدوء حياتها وسلب.. قوتها

.موت  

 تبيع ممرضة كانت املوت، تستحق كانت أروى

 االقتيات سوى  لش يء ال السرطان ملرض ى املورفين

.وجعهم على  

 ولحظة األفق نحو نظرة يلقي وكأنما رأسه رفع

  كان ضحاياه، أول  كان قاسم تحضر، قاسم
 
 رجال
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 واألنفاس الرائحة مقزز  الوجه، عبوس ضخما

..حقير لوالده، املقرب والصديق  

 أم نقد آخرى  ومرة بالخادمة، يتحرش مرة ملحه

 بالقهر أخذه عن يعجز ما. هي لينالها الخادمة

 عمر في طفلة ضحاياه آخر وكانت.. عنوة يأخذه

 بل.. فقط القتل يستحق قاسم يكن لم. رةالعاش

 كاذب حديث نقلت ثرثارة، امرأة كانت عال. التمزيق

 املوت حّد  سحله في فتسببت مسكين رجل عن

 الكذب بسبب ماتت.. أنكرت واجهوها وعندما

!وفشلوا لالختبار تعرضوا كلهم. والفتنة  
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 بحرفية، دوره عليهم ومارس صادفوه كلهم

 املورفين فكرة أباح اوض،يف ال الشيطان فمندوب

 وزين.. لعال بالفتنة االنتقام فكرة مرر .. ألروى

..لجميلة الخيانة  

  موتها كان التي جميلة
 
.دراميا  

 باكية جلوسها واالعتراف، العجز حالة هو يعشق

 وهي انهيارها سكن، خاصة ُيشبه مقعد فوق 

 وهي صدمتها.. بقتلها رغبته بل ملصارحته تستمتع

  لهما الحميمية الصور  عضب أمامها يمرر 
 
معا  

جميلة يا ذنوبك عن كفري -  
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:يدمرها بما ويزيد  

 دي الصور  يالقي البيت يدخل مهند تخيلي-

شغله أو الجدران، على مطبوعة  

:انهيارها مع بسعادة ويضحك  

وجبانة خاينة إنت-  

 األلوان، مياة كوب في املنوم حبات من الكثير يضع

 وعيناه بحزم إياه ولهاينا بفنانة تليق ميتة من يالها

:مخيف بشكل تبرقان  

اشربي-  
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مسك
ُ
 تتمنى وتبكي، ببصرها تشيح.. بعجز الكوب ت

!وتخاف مهند رؤية  

 بأناقة تنتهي.. للكوب يشير تفزعها، مالمحه تعابير

 لوحة لـ صبغة كثيرة دماء تبيح رصاص بطلقة أو

 أخيرة

..تعتذر.. تتوسله فمها، نحو الكوب وترفع ترتعش  

 يشير النفس ي سالمه قمة في منخفض وتبص وهو

:للكوب  

..جميلة يا اشربي-  
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 وترك لها ابتسم.. بعجز.. ببطء موتها تجرعت

 ولم إنقاذ، بمكاملة لها مسموح الهاتف، جوارها

.ليث فهاتفت.. سيجيب مهند أن واثقة تكن  

 قدر عوقب كل   ذكرياته، جوار مالمحه تصلبت

 كان وإن حياته، تناسب بدرامية ومات خطيئته،

 وبقاياهم الدولة سجالت في مفقودين منهم أربعة

!قدميه تحت الزرع سماد  

 تقضم جواره تقف كانت التي لنداء استدار

:تفاحة  

!نداء-  
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 بينما تتسع وابتسامته تابع ثم.. مظلم بأمر قالها

:عينيه بؤبؤ بـ تلتمع الثارة  

 بحبها حاجة أكثر سمعيني.. رخمانينوف سيرجي-

 ليه

 مناسبة قاتمة، معزوفة كانت يحب ما وأكثر

 ذروتها، في األوتار وازت خطواته. املوت لرائحة

 في ينظر وبنطاله، قميصه بين محشور  حاد سكين

.اليأس ويلمس مباشرة عينيها  

...االنهيار  

:الفحيح حد منها ويقترب برض ى يبتسم  
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إيه؟ قررتي-  

.. خصالتها يشد عنه، ببصرها تشيح.. تجيب ال

..للخطيلة امتداد وكأنها وغضب بعنف يجذبها  

:لحنه وجد موسيقي بانفعال عيناه تلمع  

العقاب ححختار وأنا سكن، يا ذنب اختاري -  

 وجهه، في يائسة تبصق.. وتقزز .. بانهاك ترمقه

..ببؤس عبراتها وتنهمر  

.. يبتعد بل وجهه، وينظف منديل يخرج تأثر دون 

.بالصابون  وجهه يغسل.. يغيب  



 

1579 
 

.مخيف ارض وجهه وعلى يعود  

 قام سكينه، من شفتيه قرب ثم بوحشية ابتسم

.بفناء ترمقانها وعيناه النصل بتقبيل  

..إليها وتوجه  

.. القلب لضربات قاتل مهلك، ببطء السكين قرب

 حزمة في خصالتها على استحوذ قد كان لحظة وفي

ها.. واحدة
ّ
  !وجذ
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"25"  

  الجميع ليس رحلة الحياة
 
بها جديرا  

 في مرتب مهندم قميصه ..ظهر حجرية بمالمح

 ُيمناه وفي مشذبة لحيته مقّدس، كالسيكي مظهر

.ُعشبي مشروب  

:تام بهدوء يرمقها أن قبل القليل منه ارتشف  

األعصاب بيريح.. الالفندر -  

 همست بها سقطت التي الالمكان دوامة في

:الحياة الصدمة أفقدته بجمود.. بيأس..بتعب  
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سمحت لو طرحتي عايزة -  

:نطقت نبرتها خّضب وبوجع  

!كده أموت عايزة مش -  

:عبثية منطقية في شفتيه مط  

حتموتي إنك قال اللي مين -  

:بانتشاء زاد ثم  

!دلوقتي -  

 قادتها تركيزها وقلة انهيارها اتسعت، ابتسامته

:املستهلكة العبارة نحو  
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!إيه؟ مني عايز إنت -  

 بنبرة أجابها الغروب وقت شمس قرص كاحتراق

:كالظل  

 مثالي جو.. محجبة.. متدينة.. بسيطة عيلة -

سكن يا لالختبار ماتعرضتيش.. وهادي  

:وحزن  خوف في عينيها أغمضت  

!مجنون  إنت   -  

  شفتيه مط
 
:راضيا  

منطق عنده مجنون  -  
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:بإنهاك جاوبته  

 أمش ي عايزة أنا.. ده منطقك أفهم عايزة مش أنا -

هنا من  

 منها اقترب مقعدها، جوار فهشمة قدحه قذف

 وجهها نحو يميل رأسه عينيه، في ُمظلم ببريق

 قميصها من زرين أول  لحل تمتد ويداه املتعب

..انهيار في يرجف املقيد جسدها بينما  

 من برز  ما نحو واضح انفعال دون  عيناه مالت

:مظلمة ساخرة بنبرة قال ثم نهديها  
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 خطيئتك وإنت الخيانة، خطيلتها كانت جميلة -

 الفضول 

امستق فجأة عنها ابتعد  أمامها الفارع بجسده يم 

:عالية بنبرة استكمل ثم كشيطان  

 تافهة خطيلة إنه رأيي بس.. مشكلة ده الفضول  -

!املوت متستحقش لسه  

:ضياع في أنفاسها تقطعت  

باملوت تحكم دورك مش إنت -  
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 أنها إال وضياعها إنهاكها رغم منه، خوفها رغم

  صوتها عنيدة، جريلة
 
 اقلبه خاصة، براءة له ناعما

 الختبارها حزينة هي.. الخوف قبل بالحزن  مرتجف

.املوقف هذا  

  منها لالقتراب عاد ثم بقسوة عيناه التمعت
 
 مجددا

:خانقة بأنفاس ليواجهها  

..عرض ليكي ّعندي -  

offer  win win منه نخرج 

 تابع.. خشية بل اقتناع، بال نحوه عيناها ارتفعت

 
 
:راضيا  
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 وبعدها ..بمزاجك.. ده السرير على حاخدك -

تمش ي حاسيبك  

 أنفاسها تسارعت كالجحيم، مشتعلة بدت عيناه

ن قبل البكاء في رغبة
ُ
 عن مبتعدة بوجهها تشيح أ

.. وندم وبراءة، ببساطة،.. البكاء في وتنهار أنفاسه

.متجره فيها زارت التي اللحظة على تندم هي  

:املرة تلك ينتصر والخوف ممزقة بنبرة قالت  

.أمش ي يسيبن.. يخليك هللا -  

  ومندوبه يتأثر، ال الشيطان
 
..أيضا  
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 ليست ولكنها براءتها، في مميزة امرأة كانت وإن

!الكفاية فيه بما بريلة  

 بسبب نومه غرفة في وحيدة مقيدة هي ها

 رأت وقتما تقتله أن يجب كان فضول  ،!فضولها

.اللوحات تلك  

 يدور  وهو مبهج للحن دندنة في مختال صفير أطلق

 أرعبها بحضور  فجأة ليعود احوله بخطواته

 
 
 للخلف أماله وقد املقعد مسندي على مسيطرا

:يفلته أن دون   
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 عجبتني ست مشوفتش كتير بقالي أنا! عارفة -

.. قوي  عاجباني مكانتش جميلة حتى.. ده بالشكل

!زيك مش  

 كلماته فواصل مخيفة، إليها بالنسبة حروفه

.ليث ليس رجل   من موجع النبرة ولحن.. نصول   

.. فتجذبها للروح تصل فكرة قرار، املوت تلي

  لفعلتها
 
 مسكينة كانت ولكنها. ينالها أن قبل فورا

.أفكارها في تقليدية  

  ابتسم
 
:عقلها في ما يقرأ وهو ساخرا  

غصب حاجة مباخدش أنا! متخافيش -  
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 فتابع تشوش، في نحوه الباكيتين عينيها رفعت

 
 
 حّد  بمقعدها تسقط تركها وحينها بمنطقه منتشيا

ل وكأنه رمقته. مطلوب ألم  وهي مسرح فوق  ُمختَّ

.النهوض على قوة حتى بال الوحيد جمهوره  

..كمان والذنب اختيار، الفضيلة -  

:بنشوة عيناه التمعت ثم  

الخيانة في كانت متعتها الخيانة، اختارت جميلة -  

 مرر .. جوارها فرقد بجسده مال منها، اقترب

:خيفم سكون  في مالمحها فوق  سبابته  



 

1590 
 

 معانا.. سكن يا االستسالم.. الضعف متعتك إنت -

وتستسلمي حتتعبي.. وقت  

 يغرس شيطان همسه، ليزرع اذنيها من اقترب ثم

:فكرته  

!جميلة عاقبت ما زي .. حعاقبك تستسلمي وملا -  

!مفخخ والسرد ،.واضح والغرض  

 أو املوت وتستحق الضعف بخطيلة تستسلم

هاويترك الجنس بخطيلة نفسها تقدم  

:جهر مسرحية وبنبرة  
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 وخطيلة نجاة اخرها خطيلة سكن، يا اختاري  -

ي موت اخرها عايزه انا اللي حاخد الحالتين وف   

*** 

 .!قد يخدمك القدر عبر تدابير

مصادفات، أو ظروف حولهما، تجعل الوجود 

 .!بقربها فرض عين على واجباته كزوج

 .!أما الحبيب؟

االستغالل  هو مستفيد في كل األحوال، إذا كان

 .قربها
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وبين غفوة، وصحو تلقى اتصال هاتفي، حيث 

كانت أحالمه رؤوف به حيث كانت بجانبه ورأسه 

فوق حجرها، تحكي له حكايات يومها، وكيف هي 

 ..مصدومة من فكرة الحمل

وقتما تلقى اتصال أقلق سباته، والفاعل قريبها 

الضخم الذي ال يطيق تقاربهما، ويبدو أن األمر في 

ة تطور، حيث أن الدكتور فخر هي ال تعامله حضر 

منذ زواجهما إال في أضيق الحدود، وزوج أمها 

 .غائب، وذاك هو ولي األمر

 .دكتور عاصم -



 

1593 
 

 :صوته أجش بحدة، وعاصم يجيب برزانة معتادة

 .خير يا مريد -

 .تعالى خد مراتك -

وانتهت املكاملة، حيث أن التفاصيل، أنه يحتاج 

ا، واأل  مر خاص، ويتعلق بسالمة رؤيته وجد 

الجميع، وكان عاصم يقدم السالمة عن الغضب 

 .إذا ما تعلق األمر بها، وفرح، وعهد

وضع سترة فوقه، حيث بدأ الخريف يغزو األرجاء، 

وتوجه نحو سيارته، مالمحه ال تحمل سوى 

 .الترقب، القلق، والغيظ
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عليه أن يعترف أنه لم يعد العاقل ببرود، وال 

نة، عندما يتعلق األمر بحبه، أو الرزين بسكي

وجودها في حياته، هو فقط أبقى على صفة 

 .املحتوي، أو أبقى الحب عليها، املهم أنها باقية

 

وصل أمام بيت أهلها، صف سيارته، وخرج، فوجد 

ُمريد يقف وباملواجهة عهد، التي كانت األولى 

ا، من جملة ُمريد  باالنتباه، وهتفت اسمه هروب 

ربكة
ُ
 .امل

 .عاصم -
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أجاب برأسه يومئ بتحية، وعينه على مريد 

ونظراته تبدو متحفزة، ومريد باملثل، حيث يدرك 

أن الزوج في حضرة غيرة ُيقدرها، لكنه يبقى في 

 .النهاية أخيها

 .يدرك تقصير األم

 .يدرك ال مباالة أبيه

في النهاية ذلك الزواج الذي كان بين أبيه وأمها 

 .ثمرته هي، وأخوته بها

مينفعش يقعدوا في بيت لوحدهم، واألصول  -

 .بتقول أنها ترجع بيتها
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وكانت عيني عاصم غاضبة، الجابة بسرعة بديهة 

جراح، حيث هو يدرك األصول، وصوت مريد 

 :يخبر بأسبقية

 .مرات صاحبي اتخطفت من جوه الكومبوند -

ا، وقعت  فطب عاصم بين حاجبيه مصدوم 

لوم، ويتابع الشفقة داخل قلبه على الزوج املك

 :مريد

 .اللي بينك وبين مراتك ميخصنيش -

تنهد مريد، وقد ثقل قلبه بـ الهم من جديد، وهو 

يتذكر ليث، ويتذكر أن هناك أنثى مجهولة املكان 
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هللا وحده يعلم ماذا قد تعاني وهي في حضرة 

 .مختل

خصوصا إنك انسان محترم، واملشكلة هتتحل  -

 .في حقهافي حيز الود، ومش هتعمل جريمة 

وذلك الضخم يضغط فوق وتر حساس، حيث هو 

مجرم في شرع الحب، وفي شرع كونه عاشق أناني 

 .مستبد على حق

 .أنا مكنتش حابب أضغط عليها -

 .أنا عّقلتها -
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جملة مكتومة من عاصم، أمامها جملة حاسمة 

 .من مريد

ادخل خد مراتك وبنتك، وأنا هرتب معاك  -

 .حراسة للبيت

ملرة تحيط عهد بهالة من االهتمام، وعينه تلك ا

الذي يخص نخوة رجل على محارمه، وإن كان 

 .اسمها لم يكتب على اسمه بُحب أو قرابة

وانسحب عاصم للداخل، وبقيت هي مجبرة، حيث 

يجب أن يكون الحيز فارغ لعاصم مع آيتن، 
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وجاورها من جديد، وبقي صامت يراقب ملعان 

 .ك الضحيةعينها في الظالم بجانب عينه، تل

 .هذه الهشة

تلك التي تحمل قصة تخبر أن مكشوف الظهر 

 .مطعون على الدوام

هو يؤمن أن املثالية ليست حل، وقانون الغاب هو 

الحماية من الطيب الذي يوسوس له الشيطان 

 .قبل الوغد الذي صفق له الشيطان

 .ونهاية أفكاره
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 .فالش كاميرا هاتف، من متتبع حقير

خرافية تخص تحركه، حيث  شهقة منها، وسرعة

ركض وهي من بعده، حيث أراد أن يبتعد عن حيز 

الجميع، والسرعة حليفه حيث عرقل الرجل ووثب 

 .فوق، ومريد رجل ال يضيع الوقت

حيث أمسك رقبته بين يديه، والسؤال بصوت 

منخفض قرب أذنه، وعلى ُبعد متر كانت تقف هي 

 .تراقب

 .مين بعتك -

 .خيص، من شخص أحمقوكان املتتبع فاشل، ر 
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 .سامر -

سامر، ومراقبة، وصور تخص الزوجة السابقة، 

وفطن هو الحبكة الرديلة، وحيث أن ذلك الحقير 

لغته املحلية ركيكة، كان سهل املنال، حيث تهديد، 

 ..وعيد، وأطلق سراحه

 .وهي من خلفه

 .سبته -

مرتحفة، متوترة، وصوتها ال يخرج من حنجرتها 

ا  .واضح 
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 .ا عايزه يوصل للي مشغله أنك وراك  حدعشان أن -

قالها وهو ينثر التراب من فوق مالبسه، وهو 

 .يتوجه نحوها

 .أنا مبتعاملش مع عيال سيس متأجرة، أنا بواجه -

وبقيت هي ترتعش، حائرة، غاضبة، قليلة الحيلة، 

 .وبال جناح

وهو يجانبها، يحاول أن يكون املحتوي، دون أن 

 .يخدش حرمتها
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فوق كتفها، وصوته األجش بنبرة عميقة وضع يده 

 :تخبرها

 .متخافيش، أنا معاك   -

ولم تكن أمام خيار سوى الوثوق به وحده، حيث 

 .ملت حيثيات السيوفي الراقية

*** 

 أصبحت وكأنها بدا عبرات من رطب وجهها

 البتر وكأن.. تؤملها شعرها منابت نومها، في تتساقط

 
 
 .يلتلم لن جرحا
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 تستعيد وكأنها حولها لغرفةا رمقت مشوش ببصر

 متى؟ فقدته الوعي،

 ..تعلم ال

 أنها أيقنت حين ككل بجسدها مر مذعور  انفعال

 !فراش في منكمشة بل املقعد، فوق  مقيدة تعد لم

 ساقها ملنتصف يصل أبيض بثوب تبدلت مالبسها

 منها وتفوح املشافي، خاصة ُيشبه طويلة بأكمام

.. ركام وكأنه ُمنهك عقلها. عطرية الفندر رائحة

 !أنقاض مجرد وباقي تهدمت امرأة
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 بأريحية ُهو، يجلس التشتت هذا كل ووسط

  نفس ي وسالم
 
 بنظرة ساق،يرمقها فوق  ساق واضعا

ا خرج وكأنه عنقه يرخي. أسود كظل  لتوه منتصر 

 أشبه بانحناء شفتاه وتتسع.. عبثية حرب من

 !!ُمستحقة رحلة بعد نالها جرداء بابتسامة

 سكن يا خيرال صباح -

 ..ليراز ناعمة، ثعبان نبرة من ويالها

 مطعم عامة، مواصالت وسيلة في قابلته لو رجل  

 !الفور  على له الرتحت. صديق منزل  عائلي،
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 منشور  في عنه وتحدثت لعائلته بفخر نظرت

 ..إيجابي

 الخانقة العطرية والرائحة والظالم الهوس ووسط

 جسدها حول  يلتفان وذراعيها ونفور  بخوف رمقته

 منها تتمكن التقيؤ في ملحة رغبة. فطري  إنفعال في

 .األيسر رأسها جانب فوق  وطبول 

 :هاديء بانفعال قال

 محصلش إنه وعارفة متجوزة إنت.. متخافيش -

 .حاجة
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 كعصفورة تبدو.. أكثر انكمشت أنفاسها، تسارعت

 .مظلم جانب للكون  أن لتوها اكتشفت مساملة

 في تتحرك سبابته نمابي سخرية في أفكاره تثاقلت

 .املقعد حاجز على دائرية دوامة

 :للرهبة مثيرة خشنة بنبرة يتابع

 !واعية حتكوني حاجة حصل لو -

 :صلد باستهزاء   شفتاه تنثني ثم

 أكثر مش هدومك غيرتلك -
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 سوى  كامل بشكل تصلبت وجهها، الدماء غادرت

 ..والذعر االنتهاك معنى تترجم عبرات من

 :مشاعر بال ةصلب بنظرات رمقها

 شهوة عبد مش أنا -

 :ببرود ابتسامته بزغت هذا ومع

  إنك رغم -
 
 جميلة فعال

ة كانت
ّ
 عزيمة، اقتراض على حتى تقوى  ال هش

 جوارها يرتاح بينما فكرة مجرد للنهوض محاوالتها

 .الطعام بعض به صحن
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 :مهددة بمنطقية قال

 تقاوميني تقدري  علشان األقل على.. تاكلي الزم -

 
 
.. يدور  كله الكون .. تدور  الغرفة تستطيع، ال حقا

 باعدت التعب، فرط من الهواء تلفظ تكاد معدتها

 ..ويأس تعب في رأسها أسندت ثم الصحن

 !تتحمل سكن

 ..االنهيار لحد وصلت سكن.. ال
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 أنها يبدو ال كابوسية حالة.. موت بحالة ترمقه

 بداخلها الحياة شعاع وكأن منطفلة حالة ستنتهي،

 .الرحيل على قارب

 أولى بكلمة همست

 "ليث"

  همست ثم
 
 صورة يحمل مكتوم وبكاء مجددا

 ..سبيل.. ساري .. أبيها.. أّمها.. عائلتها

 للهذيان، أقرب بخفوت تتكرر  ظلت الكلمات

 وصلت أنها عرف وقد مظلمة بحنكة عيناه ضاقت

 ..بعد تخطيء لم أنها الفارق .. بالفعل لالنهيار
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 هاموت يستحق ما ترتكب لم

 ما فوق  بقسوة أنامله لف بشراسة، منها اقترب

 ..خصالتها من تبقى

 :كالشظايا بنبرة قال

 شره بيشوف محدش.. كلكم جواكم الشر -

 حاولت الخوف، قبل الوجع من صرخت.. صرخت

 بكال فرفست ذبيحة يأس في منه تتملص أن

 حتى الثوب انحسر.. وهنة بعشوائية قدميها

 لم أنه إال جذبه توحاول وتجمدت فبكت فخديها

 !لها يسمح
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  ظل
 
 جذب وباألخرى  بقبضة خصالتها علو مسيطرا

 .ساقيها ملنتصف فأعاده الثوب

 :يتركها أن دون  جليدية بنبرة قال

 !الغباء خطيئتك تكون  بالش -

 جهز ذئب وكأنه يشمها كان ببساطة.. استنشقها ثم

 انتصاره نشوة بقدر االلتهام ينعشه ال الفريسة،

 .وهزيمتها

 :كليبة بفلسفة قال
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 إنت سكن، يا فاكرة إنت ما زي  نقية مش إنت   -

 أالقيه وظيفتي وأنا شر جواكي

 مقروءة بها يصرح لم وإن العبارة وباقي

 !املتعة زادت.. الصعوبة زادت كلما

 الدرج للممر، بثبات عادت ذلك بعد خطواته

 من بتره وما مالبسها به بالستيكي وكيس.. الخشبي

 في فوضعه اآلن منه التخلص ينوي  ال خصالتها

 .جانبي خزانة

 .حديث ملغني تصدح مبهجة أنغام
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  ترتدي املطبخ، منتصف في تقف رواء
 
 كهاك ثوبا

  ولكنه سكن لـ ألبسه الذي
 
. ركبتيها فوق  قصيرا

 الخضروات تقطع بينما طفولية بعفوية ترقص

 .النيلة الكوسة مذاق تحب ألنها بارد بسكين

 !رواءه

 ..ظمأه درء على القادرة الكون  في حيدةالو  املرأة

 "فرصة بتاني تسمحيلي.. رقصة بتاني تسمحيلي" 

 لذيذة بحماقة وردفيها خصرها تحرك كانت بينما

 من تطوقانها وذراعاه راغب بامتالك هو احتلها

 كتفها على طبعها رقيقة ناعمة قبلة الخلف،
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 على بذقنه هاديء وارتياح عنه الثوب أزاح بعدما

 بمالمحها نحوه استدارت. بعدها لكتفا نفس

 شفتيه نحو القصيرة أناملها مدت ثم الصبوح

  لترسم
 
 :االبتسامة من شكال

 !زعالن؟ ليه -

 ليشير أكثر ابتسامته اتسعت ثم تنهد يجب، لم

 أنها واألبوة العشق يناسب إسقاط في شفتيه نحو

 .الصباح قبلة تقبله لم
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 شفتيه فوق  طبعت به فقط وتعلق تامة ببراءة

بلة
ُ
 شفتيه من تنتقل.. وتضحك تقبله مجنونة، ق

 الرقص وتستكمل. رأسه ثم جبهته ثم لوجنتيه

 ..يشاركها

 تطلق كما حديدي سكة شريط بطول  ذراعه يفرد

  التسمية
 
 في. عناق في لتقترب تعود ثم لتبتعد دوما

 رقصة يمارسان فنان بريشة أشبه خطوات

 اكتسبت رعةوبس بنفسه إياها علمها لقد.. الفالس

 أن دون  بشمعة الرقص تستطيع أنها حتى املهارة

 !تنطفيء
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 نظرته خشونة كانت الناعم الجمال هذا وسط

 هذا في وحدها رواء ستفعل ماذا السّد، حائط

 !ستسقط.. العالم

  ستدفع
 
 ال وصغيرة كبيرة شرور بين تفهمه ال ثمنا

 !شرور أنها أصحابها ُيدرك

 !نداء

 ..نداءه

 ..ضلأف عالم تستحق
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 لصرخة يستمع وهو شاقة ضحكة مالمحه تشق

 الغنوة توازي  إنفعالية

 !ترقص غرفتها وفي

 نرس ى الحب شقوق  فوق 

 !تسمحيلي لو

 املنزل  هذا في تدندن، الصغيرة مرآتها أمام ونداء

 !مقدسات رواء مفضالت
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 تاج ترتدي هاديء، سماوي  لونه بفستان ترقص

 التخص تنسدل ومنه الحمراء الحديقة ورود من

 !كاحليها حتى تصل سوداء

 ..البحر عروس تاج أسمته

 تصل.. تتخطاه.. الدرج من تدنو الراقصة خطواتها

 !الخاصة الشفرة وتجيد.. الكتب لخزانة

 الظالم في

 الفراش، على متقوقعة خصالتها دون  العروس

 كالظل حركة أّيام، بكاء نتاج مشوشة رؤيتها

 !صغير ظل.. تقترب
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 ..ليراز ليس

 خلف مختبلة مالمحها نصف لةطف جسد

 !!املنحورة خصالتها

 تضع نداء كانت الشهقة في حتى تفكر أن وقبل

 ..شفتيها فوق  الصغير كفها

 هشششششششش -

 عقل تناسب ال رواية نهج على ساخرة وبفصحى

 تستحضر وكأنها مرتعش بفحيح همست طفلة

 عجوز  امرأة شبح
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 !بابا تخبري  ال -

*** 

 

كـ قهوة فرنسية، ارتقاء  هّناك نساء في املذاق

 .مزاجي

 !وهناك نساء في املذاق صينية كنافة

 .!!!ذوقه
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ن 
ّ
ا في نصف وعي بجسد منهك نتاج مسك متثائب 

ثقيل وصفه له الطبيب التي أحضرته رند قام 

 .بتكاسل لفتح الباب الذي يدق

سخرية الذعة مرت بعقله، وهو يتمنى أن تكون رند 

كـ شيف ولكنها مع وجبة غداء طبيعية تناسبها 

مادية حقيرة، ذهبت لعملها، وأرسلت له رقم 

 .مطعم توصيل سريع يقدم مأكوالت بيتية

 .مع جذبه للقفل وتحريك الباب بمالمح ُمتذمرة

فوجيء باملحرك الصاروخي أمامه وقد ظهرت 

 وبين يديها طبق ملفوف بورق القصدير
 
 .مجددا
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ظل حاجباه مرفوعان على وضع السخرية بينما 

اره تثرثر " طبيب يكتب املسكنات وأنثى تحتاج أفك

 ."منشطات

اتسعت ابتسامته دون أن يقاوم انحدار عيناه على 

 :جغرافياتها القاتلة قبل أن يقول ببحة عابثة

⁃  
 
 .!أهال

عليها أن تعترف أن مشاعر العاطفة خاصتها 

مصابة بالحول، حيث أن ذلك الوغد اللعين، 

ال جروحه لكانت قبلها، اقتحم حرمة جسدها، ولو 

هي في خبر كان في حيز الشرف، واآلن هي غبية حد، 
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انتصار الشفقة حيث سمعته يتأوه، فقررت من 

جديد أن تخرج دور "الدادة"، وصعدت له، بعد أن 

 .أعدت له وجبة دسمة

دجاجة ُمبهّرة، حساء الخضار، وأرز اهتمت 

بقيمته الغذائية جيدا، تحت شعار االنسانية 

 .تنتصر

 .تتكلم عدل، ايه أهال ديما  -

 التفكير قبل أن يمط شفتيه 
 
عقد حاجبيه مدعيا

 :بإدراك عابث

.. غلطتي -
 
 .فعال
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 للداخل
 
 :ثم خطا للخلف وفرد ذراعه مشيرا

 .اتفضلي -

الشجاعة هي الدخول لعرين أسد "متكسح" دون 

تردد، حيث وقت الهجوم، ستقوم بمحاربة أماكن 

ـ عارف مستقبال، وجعه، وربما ينتهي األمر به ک

وقتما تنفذ خطتها، عقابا على فعلته الشنعاء، 

وسيرها الواثق من نفسه أمام أنظاره، ترفل في 

ثوب قطني يحدد تفاصيل جسدها على استحياء، 

ووشاحها الذي استخدمت أسفله قطعة قماشية 

بيضاء، جعل الثقة تنال دواخلها، وعلى لسانها 
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الحنجرة خاصتها النطالق، ونبرتها التي زعم طبيب 

أن صوتها أصابه بحة مدى الحياة من فرط البكاء 

 :تخبره

 ..سمعتك بتتوجع، وأكيد قاعد لوحدك زي  -

 :وتلكأت في التشبيه، ثم تابعت ببراءة

 .زي املسكين، صعبت عليا -

ارتاحت مالمحه في لطافة! تركها وتوجه لألريكة 

ليجلس فوقها بتأوه قبل أن يحرك عنقه ويلمس 

 بإرهاق مشاكسبكفه ا
 
 :أليمن أسفل ظهره هامسا
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 .اه وهللا... يا عضمك يا رضا.. شكلي محتاج مساج -

وفي مواجهة التبجح، عليك أن تكون صارما في حيز 

 ""التهويش

فقد وضعت الصينية على الطاولة أمامه، بشكل 

عنيف، فربما كتب له القدر أن تسقط الشوربة 

ي ال تهرب الساخنة حد "السلخ" فوقه، وتجيبه وه

 :من عينه، حيث أنها في حضرة شجاعة

 .وهللا رضا لو متلمش، احتمال يبقى مش نافع -

وأمسكت السكين تناوله إياها، قبل الشوكة، 

 ..والنظرة تعني، تذكر من أكون 
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النساء شرسات بالفطرة، منطق الهادئة والناعمة 

والوردية والبنفسجية هي ترهات كتبتها نساء 

 .رجلآخريات على لسان 

لو عاد التاريخ بصدق سنجد لوحات لبعضهن 

 .!يركضن في الغابات بصرخة تشبه زينة املحاربة

رمقها بتفكير عميق والصرخة ترن في أذنيه مع 

تهديدها بينما رفع ذراعه السليم في نوع  من 

 :االعتذار الكاذب

 .اهدى يا بوص.. إنت زعلك وحش -
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الصبر الرجال كائن ال ُيحير سوى حمقاء، قليلة 

بطريقة واضحة، تنفث بغضب، تتنهد طالبة 

الرزانة، وعليها أن تعترف أن استسالمه يضعه حيز 

اللطيف، والذنب يؤرقها في تلك اللحظة أنها 

 .تعمدت إيذاءه

تسأل واالهتمام يزين نبرتها، تعيد وشاحها للخلف 

في حركة تبدو أنها معتادة عليها، ثم تعيده لألمام 

صالتها ستخرج، وبنبرة بعد أن اكتشفت أن خ

 :هادئة تظهر انفعال متعاطف

 .!أنت كويس دلوقتي؟ -



 

1630 
 

ا عنه، تفاصيل كثيرة ُمزعجة  رمقها بشرود رغم 

تمر.. تفاصيل يتجاهلها كي يرتاح في بقعته املناسبة 

 .في دور الحقير

 :قال بانفعال بارد

 .!زي الفل -

مطت شفتيها، ثم أجابته، وقد بدأت بنزع 

 :عامالقصدير عن الط

 ..الحمدهلل -

 :ثم من جديد، عادت تهتم بنبرة طبيبة
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ملا تاكل، لو لسه تعبان، هكتب لك مسكن  -

 .كويس، وهينيمك

 .في حالة اليأس يباح لنا العبث

 ولديه 
 
 والطعام ثانيا

 
مرت عيناه بتأني عليها أوال

 
 
رغبة لن ينكرها بتناول االثنين ثم ابتسم موملا

 !بطاعة بريلة

ة قطعة، شفاه تتحرك بتناغم يراقبها قطع

"متكلف" كما يصفها هو بانفعال رجولي يخص 

فتنتها، عينها ترمش خمسة عشر مرة وقت 

 :السؤال، والنبرة جدية تتحمس على الدوام
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 .بتحب الصدر وال الورك -

تحرك شدقه األيسر، واالنفعال عابث، والنبرة 

 .رزينة

 .هو الصدر طبعا -

واملكر يض يء واقترب بتمهل محسوب، ويضيف 

 :عينه

 .بس في حالتك الورك -
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ربما هي حمقاء متسرعة، لكن في حضرة تحرش 

ّنة، صوتها املحذر أخبره  :لفظي هي على الدوم فط 

 .مهند اتلم -

 !والعالقة لذيذة.. فرخة وورك وصدر ومهّند اتلم

 :ابتسم باتساع مسالم وجائع

 .!حاضر -

عليها أن تعترف أن هناك أشخاص يدفعونك 

 .راقبتهم، مهند أحدهممل
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عليها أن تعترف هو وسيم بمالمح متحولة، بين 

 ..خشونة وعبث

جائع، يشبه طفل أحضرت له وجبة شهية، ال 

يشبه في تعجله الذكر للعشوائي الذي تزوجته، هو 

 ..أنيق

 ."رغم فوض ى حياته، يبدو أنه "ابن ناس

 .!وأنت حكايتك ايه بقى؟ -

طف عادة ما وبين مضغ لطيف وسلوك غذائي أل

يتبعه في حضرة كل أنثى تعجبه تأججت نار في 

 ..عينيه
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 !حكاية

الحكاية سخيفة، الحكاية نبرة صوت امرأة فقدها 

لألبد.. الحكاية في الدماء كاملخدرات والخمر تحتاج 

 !للتخلص منها تسعون يوم

 .هذه هي الخدعة

مر عام وقارب الثاني على الرحيل وجميلة املخدر 

 !الذي لن يرحل

ابتسم بعاطفة سوداء، فهو الرجل املخلص في 

 .عشقه والخائن في سرده
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 :تمتم بخفوت بائس

بالش تعرفيها.. أصلها عاملة زي الدوامة كل واحد  -

 .سمعها بتسحبه

عابث، وسيم، ويبدو عليه العمق، وإن كان 

متعجب من أمثاله، وبفضول قتل القطة، وربما 

 :يسحب أماليا للدوامة أصرت

 .!!رش عني، حكايتك ايهال متقر  -

غامت عيناه بثعلبية ثم قال بهمس  له خشونة 

 :تخصه



 

1637 
 

 .!عايزة تسمعيها؟ -

وضرب كفه على األريكة جواره في وقاحة تامة 

 لها بموضع الجلوس
 
 :مشيرا

 .تعالي -

ا هو الهرب، حيث استقامت واقفة،  الحل دائم 

بعد جحوظ عينها على إثر حركة يدها، حيث تشبه 

يلم عربي قديم مستهلك، وعليها أن حركة في ف

تودعه، ثم تسب نفسها على ما تضع نفسها فيه 

 .بكافة تهور متاح كل مرة
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طب ألف سالمة يا مهند، وزيارة املريض الزم  -

 .تكون خفيفة

اعتدل بذكورية طاووسية انتشت بفعل وجبة 

 
 
 حراريا

 
 :دسمة وحساء أهدى جسده دعما

 .كل مرة تهربي كده -

ن شرس فيما يخص العشق، واالنتقام، األنثى كائ

 .وثأر لم تحصل عليه

وقد أدركت أنها موضوعة في خانة "الشقط" وقتما 

تغاضت أنوثتها عن فعلته الشنعاء، والجانب 

العنيف يوشك على الظهور، حيث ضربة فوق 
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الطاولة، وبحث عن السكين الثلم من جديد، ونبرة 

 :تزعق

 .أنت بتستهبل أصلك -

مباشرة ال تحمل املفاوضات  واجهها بنظرة

املعتادة، نظرة خبير نساء، وعاشق ملعون، وخائن 

 .متمرس، وحقير بتعذيب حكومي

 .على فكرة.. عينيكي كانت بتقول بوسني -

والرد حاضر حد قصف الجبهات، وقائمة اتهامات 

 .الذكور عامرة
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 .ال دي هرموناتك اللي قالت لك -

س، تلك الغضب في حالتها انفعال لذيذ للحوا

األنثى حين تغضب تشع كزهرة عباد شمس ويتناثر 

 عبقها في إغواء ليس بيدها

 ..إغواءها فطري 

 :قال واملشهد أمامه يأخذه نحو تخيالت ممتعة

كل حاجة فيكي بتقول بوسني.. إنت كلك  -

 .!مفخخة
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ا، حيث ضلوعه  وتلك املرة يدها تعرف وجهتها جيد 

 ..هي نقطة ضعفه، وعليها مهاجمته

روءة هي.. ككتاب غالفه أحمر وصفحاته ومق

لطيفة وردية، استقام في نصف لحظة وبحركة 

واحدة بذراعه السليم استطاع أن يسيطر على 

رسغها.. ضمها نحوه في خشونة لها شراستها وقت 

ْرب ممتع أشبه بالعناق. أدارها في 
ُ
اللزوم ونال ق

حركة واحدة فبات ظهرها له بينما ذراعاه تحاوطها 

 :رغم الضلع املصاب. همس بمغازلة ماجنةبتمكن 

 .على فكرة أنا بحب العنف -
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 .عليها أن تعترف للمرة األلف ومائة أنها غبية

هي في حضرة محاصرة، وعليها أن تكون سريعة 

البديهة، حيث أن الرجال الذئاب واملعروف في 

 .حيزهم انتحار

ابعدت نفسه، عنه وهي تتلوى لتخرج نفسها من 

ولسانها يسب نفسها، ويسبه، ويسب ذلك املأزق، 

 :غبائها، وتتوعد وقد ارتفعت نبرتها

 .وهللا يا مهند هوريك -

ولذيذة هي، في الغضب والتعثر والتلوي.. ومع 

 فوق األريكة 
 
الرحيل املمتع كان استناده مكررا
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وجوار نبرة مستمتعة مع ابتسامة عبثية تامة 

 تستحقها امرأة حين تغضب تقول ما يريده

 .أنا مستني تورينيو  -

*** 

 .الحب في عرف البعض قصيدة مهلكة

 .وفي عرفه قصيدة ليس لها منطق

الحب هو أن يراقب دون حديث، يقترب دون 

تالمس، يشتاق دون بوح، والسقيا هي معرفته أنها 

 .تتنفس في محرابه
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 .هي تبتعد متعمدة، تخش ى الضعف، و يحترم ذلك

ا، أو هي  في الصباح نائمة، إجهاد الحمل يبدو مبكر 

ا، هي  تلك الشهور األولى، لكنها ال تهمل فرح أبد 

تنام من جديد بعد مغادرتها، وال تأبه ألمره، واليوم 

هاجمتها موجة غثيان، وكانت بين املطبخ ودورة 

املياه، ثم األريكة في الصالة، وراسل هو أماليا 

يسألها عن حل فـنصحته ببسكويت مملح، وضعه 

دون كلمة، قبل أن تسأله ما أمامها، واختفى 

املناسبة، وإجابته مقتضبة، حيث أخبرها أنه 

 .محاربة للغثيان
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 .بعد ساعة

ماذا لو قرر القدر، أن يضعه هو قيد خانة 

 .املحتوي دائما

لقد استمع لحديثها مع أمها، صوتها وصله من 

الصالة، حتى وإن تعمد إغالق الباب،حيث طلبت 

حالة الهلع التي  منها العودة بضع أيام بسبب

أصابتها بسبب الحمل الغير متوقع، وظروف عدم 

 .استقرار

رفضت األم، هاجت أعصابها، ولم تجد ُبد من أن 

 .تخضع ملوجة الهرمونات
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لقد اقتحمت خلوة املكتب خاصته تبكي، تبكي 

 ..بحرقة، تبكي وكأن الكون كله يقف ضدها

ع قلبه نحوها، ذلك القلب الذي  ل 
ُ
انتفض، وقد خ

ن أن نبضاته باتت للحياة البيولوجية فقط، ظ

 .ينبض لها بالخوف ألنها تبكي

نكس رأسها تنتحب
ُ
 .واجهها وبقيت هي ت

 ..مالك يا حبيبي -

وامتدت يده تحاول ملس وجنتها، وقد ُبح صوته 

 :انفعاال



 

1647 
 

 .!تعبانة؟ -

 ..ايماءة رأسها تخبره النفي، واقترب خطوة أخرى 

ا بين ضلوعه ولم تتركه يكمل حيث دست نفسه

تبكي، وأصابعها متعلقة بقميصه، واشتدت أذرعه 

حولها، يضمها نحوه، وأنفه مدفون في خصالتها 

الشقراء، يخبرها أن ال بأس، وأنه آسف، وأن 

 .الحياة ال تساوي حزن عينها، وأخبرته هي علتها

 ..أنا خايفة -

امتدت يده تمسح دموعها، دون أن يخرجها من 

 :التها، ويسأل بحنوحضنه، وعاد ُيلثم خص
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 خايفة من ايه؟!؟ -

وخرجت هي تلك املرة، وعينها تواجهه، وأجابت 

 :وقد بح البكاء صوتها

 ..من كل حاجة، أنا لوحدي -

وانتحبت من جديد، وقد وضعت رأسها فوق 

صدره وقد تمكن منها الوهن، تعلقت بقميصه،  

ا، دس يده أسفل ركبتها، وخلف  خارت قواها تمام 

ملها نحو صدره، وصعد بها نحو ظهرها، يح

غرفتها، يحترم رغباتها للنهاية، وقد مددها فوق 
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الفراش، وجلس بجانبها، وكانت هي مستسلمة له، 

 .حيث ضعف واحتياج

 .أنت  لوحدك، وأنا معاك   -

ونبرته العاقلة تلك هي تحتاجها، تحتاج كونه 

الرزين الناضج املسلول عنها، بغض النظر عن 

 .خطيئته

ه، فقط اعتدلت، بمساعدته، في نصف لم تجب

جلسة، وقد وضع خلف ظهرها وسادة، وعينيها 

 .كانت تعاتبه فقط

 .بالش أنا، في فرح -
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واقترب مرة أخرى، يضع يدها فوق بطنها املسطح، 

 :ويهمس بسعادة

 .في الطفل اللي هيجي ده -

وضعت يدها بجانب يده، تستشعر فكرة وجود 

ب ألنها لم تسعد كائن داخلها، وقد غزاها الذن

ا به، وقد باغتها هو  بوجوده، ولم تقفز فرح 

 .بحضوره في وقت صعب

 .حاسة أني محتاجة بابا أوي يا عاصم -



 

1651 
 

وتلك الفكرة على الدوام تؤمله، حيث يدرك معنى 

الفقد، يدرك حاجتها لوالدها، وقتما يخذلها 

 :الجميع، وعينها مرغرغة بالدموع تخبره حزنها

 .تعالى، وهو كان عايشلو كنت قولتله  -

 :صمتت وقد هبطت دمعة من عينيها، وتابعت

 أقوله تعالى -
 

 .مكنش هيستنى أصال

إجابته كانت ضمها، وبقوة، ولم تقاوم، وهو في 

تلك اللحظة، ليس الزوج الشغوف، وليس الحبيب 

العاشق، هو الذي انتصرت داخله مشاعر األبوة، 

 .وعليه أن سكون قدر مسلوليته
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 .تفق اتفاقتيجي ن -

 .!ايه هو؟ -

قالتها وهي تمسح دموعها بيدها، وتستمع له 

 .بانتباه

طول ما أنت  زعالنة من عاصم حبيبك، أنا كل  -

 .حاجة هتحتاجيها

 :قطبت بين عينيها متعجبة، وقد مال يقبل وجنتها

 .اعتبريني هو، اعتبري نفسك أنت  فرح -
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هرمونات الحمل لعنية، ومشاعر الحب بال كرامة 

 .في حضرة أبوة ناعمة، ونقاء قلبه

 .هو أجمل وغد

 .وأبشع حبيب

هو الشهم الذي قادها نحو منطقة محظورة دون 

 .نجاة

وجدت نفسها تندس داخل أحضانه من جديد، 

تتعلق في جسده بقوة، تضم نفسها نحوه وكأنه 

 :النجاة، وتبكي، تشهق، تتنهنه، وتعلن بجنون 
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 .أنت وحش على فكرة -

ا، دون رغبة منها في هروب، وقد ويزيد من ضمه

ا إلى أبد ليس معلوم  .اعتقلهما الحب سوي 

*** 

 

 .النساء كائن يبكي بال أسباب

 .كائن يقود السيارة بال مرآة الجانب

وهو بطلب من آيتن اصطحبها للجامعة ألن عاصم 

 .يبيت ليلته في املشفى، وعلى مريد السمع والطاعة
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 يبدو وكأن ألنه يريد ذلك، حيث أن سامر هاك

ليلته طويلة ومش معدية بالساهل" كما يزعم "

 .هو

ا، فيما  وعليه أن يتحدث مع عاصم، وعابد قريب 

 .يخص حمايتها

كانت منكمشة على نفسها داخل املقعد، وتلك 

البداية، واستمرار املوقف حادث، واملخطئ امرأة، 

 .وخرج الطوفان من السيارة

 .والبداية عند املخطلة
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 .مش تفتح -

 ..وظنت أنه سيعتذر، وخرج مريد اآلخر

 .يا نسوان يا فاشلة، بتسوقوا باملحن -

العراك أشبه بصراع فرخ ضد األسد، وصرفها هو 

بسلطة كونه رجل "جدع"، ولن يضرب أنثى، وعاد 

للسيارة، عهد تستشيط غضب، عهد توجه 

 :سبابتها في وجهه

 .أنت عنصري، وذكوري على فكرة -

 :م غير متوقعورد ُمريد على الدوا
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 .بس يا محنو -

 .!نعم -

 .مش فاهمة، بس يا كهينة -

 .!ودموع النساء دائما ليس لها لجام

 .بكت، انتحبت، تنهنهت

 .وعلى شمشمون املتجبر عالج ما حدث

 .بس زن  -

لم تجب، وهو في حالة بحث عن محرمة ورقية، 

وهي أيضا تبحث، تغمغم، تسب نفسها ألنها 
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سبب عدم وجود بصحبته، وغضبه يزداد ب

 .مناديل

 .فين املناديل، هي ناقصة أكشن -

وفي مقولة الجيش يطلب منك التصرف، وكذلك 

 .الشرطة

فلم يجد بد من رفع طرف ثوبها ليهديه لها حتى 

 .تجفف دموعها، وتنكشف ساقها

 .هي تصرخ، هو يعتذر واملوقف برمته عجيب

 .أنت اتجننت -
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 .سوري سوري -

الت تبكي، وتحمي ساقها قالها دون صبر، وهي الز 

حيث أفلت طرف الثوب، بعد أن ملحت عينه الغير 

شهمة قشدية بشرتها، وعقله الشهم حجب الرؤية 

 .بعد نظرة، وتبكي

 .تبكي

 .تبكي

 .وهو قليل الصبر

 .ما قولنا سوري، هي سيرة -
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ثم راقب الطريق، فوجد عجوز أنيقة تمش ي فوق 

يارته الرصيف، أنزل زجاج السيارة، وقد كانت س

 :تمش ي بتهمل يسأل

 !معلش يا حاجة معاك  منديل -

وتعجبت منه السيدة العجوز، وظنته متحرش، أو 

أحمق، فيصحح الوضع، وهو يشير نحو عهد 

 .""العيوطة

 .خطيبتي بتعيط -

امتدت يد املرأة داخل حقيبتها على الفور، تخرج 

 :محرمة ورقية، وهي توبخه
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 .ليه يا ابني كده تزعلها -

منها املحرمة، وناولها عهد، وقد هتف بقلة  انتزع

 :صبر من جديد

 .عاجبك السياح ده -

 :وعاد صوت العجوز يصدح

 .منك هلل حد يزعل البوبوناية دي -

وقتها فقط، أدرك أن لتلك الحزينة وجه آخر، هي 

تضحك، ولضحكتها صوت، يدغدغ دواخله، حيث 

ا، وقررت إنقاذه  .هي ناعمة في البهجة أيض 
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 .thanks for tissueأنا سامحته يا طنط،  خالص -

ا، وهي ال تزال في نوبة  وانطلق بالسيارة مسرع 

 .الضحك، وفمه مزموم

 .عاجبك يا ماما أوي أني اتهزقت -

وعادت تقهقه من جديد، ثم أجابته من بين 

 :ضحكاتها

 .حد قالك تقول خطيبتي، أنا مش خطيبة حد -

 ..أنت  تطولي -
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نتفخ، حيث أن األمر يتعلق وهنا يظهر الطاووس امل

بأنه فارس األحالم، وعلى الجميع الفخر أنهن 

 .!ينتمين له

 .ال مش عايزة أطول أصال -

وعينها تعاند، وقد تنحى الجرح في خضم العراك 

 ..العفوي معه

أما هو فقد تحولت عينه، إلى ثعلبية بـ لستبداد ال 

ا  :يليق بسواها، ويروقه تمام 

 وليلو عايزك تطولي هط -
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*** 

 أعوام يوازي  ألم.. ساعات.. دقائق.. تمر لحظات

!الترنح من  

 على تصرف الذي ومريد إلكترونيات خبير جوار

 بعد جميلة، هاتف اختراق يراقب وقف الفور 

 السر كلمة تخطى قد الخبير كان دقائق بضع

.يديه بين الهاتف ووضع  

..بجميلة خاص عالم  
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 استغراق يف وقت وال صبر بال بحث مشتت بتركيز

.. الواتساب محادثات املتصلين، بيانات في لألفكار

.مهند مع أغلبها كان التي الشخصية الصور   

!ش يء ال  

 رقم فقط ليراز، املدعو هذا عن نصفه وال خيط ال

 الحادث قبل تكرر  به االتصال أن يبدو مجهول 

 مريد من متأخر وتحذير انتباه وال وعي وبال بأيام

!بالخدمة موجود غير انك  الخط أن إال هاتفه  

 عاد عجز بوحش بيأس، ويهبط يعلو صدره

املآساة خلفية مريد نبرة بينما ليحاوطه،  
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مين باسم الخط وحاعرف دقايق -  

 الذي بالكبت.. بالغضب.. بالظلم مختنق شعور 

 صمود في ُيجاهد عقله منه، متمكن الثورة ينتظر

 املوت هو جميلة رحيل أن يظن كان مقتول، وقلبه

.بعينه القتل سكن غياب كنول  

 كان الذي ملريد انتبه الحزن  جليد وقع تحت بسمع

..تام بتركيز محادثه يمليه ما يدون   

 بمدرسة مدرس الهادي، عبد سعد قاسم.. السم -

إيه؟.. الثانوية البراء  

:كالجمر بنظرة ليث نحوه استدار  
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!إيه -  

 أكثر منطقة نحو يزيد واللغز بتفكر مريد قال

:ظلمة  

!سنين ٣ من مات -  

............ 

!طمأنه مريد صفر، للنقطة واجبة والعودة  

 ليراز اسم عن البحث عن السابقة الروتينية مرر 

 وعناوين ببيانات لجدول  بالفعل وتوصل



 

1668 
 

 له القائمة توفير بعنف رفض الشرطة، ستداهمها

:صديق باهتمام تنهد ثم  

 ممكن ليث يا منك واحد تهور .. واحدة غلطة -

لألبد سكن يضيع  

:لضابط مناسب انفعال الكتف فوق  والتربيت  

شغلنا نشوف سيبنا -  

 املنطق ال العمل، عن يتوقف لم وعقله غادر

!حل التهور  وال مناسب  

..ممكنة لعنة أسوء في هو  
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 قبضته ابيضت بينما بإنهاك رأسه خصالت فرك

 االستخبارات شركة بعنف، املقود على االخرى 

 خاصة مثل قائمة تمليه معها اتفق التي الخاصة

.مريد أخفاها التي الشرطة  

مختلفة بيانات اسم كل   تحت  

مدني مهندس  

سيارات معرض صاحب  

طب كلية في الخامسة السنة في طالب  

!فرنسية بمدرسة موسيقى مدرسة  
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عامين منذ هاجر أعمال رجل  

سلة كرة العب  

نشر دار صاحب  

مغمورة مذيعة  

وأنتيكات تحف معرض صاحب  

 ويتجاهل بالحاضر احساسه يرتب نيهعي أغمض

 مناسب أيهم جميلة، من سوى  بتشتيته املاض ي

 وتجاهل النساء، شطب.. عالقة في معها ليكون 
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  الطالب
 
ا وضع ثم واملهاجر مؤقتا

 
 تحت خطوط

النشر دار وصاحب املعرض ومالك املدرس  

 والحدس

والفكرة التفكر  

احتماالته أول  في املنطق  

.الجاليري  مالك يرشح  

 مكان.. وصل موقعه من ساعة نصف بعد على

  الهادئة املعادي في منزوي
 
 األبراج ّعن بعيدا

 فالوقت غريب موعد في ُمغلق.. الرياضية والنوادي



 

1672 
 

 ذروة ساعة وتلك مساء   السابعة على قارب

.للمتاجر  

 ناولها رفيعة وسيجارة ليجاده جاهد إنفعالي بثبات  

 سأل ئيقضا مستشار ڤيال لـ هزيل أمن لحارس

:بعفوية  

قافل؟ الجاليري  هو -  

:جوع في السيجارة يتنفس وهو الحارس جاوب  

!حاجة؟ عايز حضرتك! بس النهاردة -  

:التساؤل  تدعي بنبرة ليث قال  



 

1673 
 

 وجاي منه حاجة محتاج امتى؟ حيفتح متعرفش -

االسم على  

 مواعيد ملوش بيه ليراز هو بس أستاذ، يا وهللا ال -

ويجي ساعة ممكن  

:بتفكر املحل واجهة ثلي رمق  

..تليفون  مفيش -  

 جواره السؤال املرة وتلك للشاب استدار ثم

:مالية إكرامية  

تليفون؟ مفيش -  



 

1674 
 

:النفحة يوازي  جواب ثم رفض إدعاء مع وتردد  

!عنوان في بس.. باشا يا تليفون  مفيش -  

........ 

 الطريق إنعكاس يمرر  وظالم كاملة ساعة

غمض عيناه بأشباحه،
ُ
 لتستيقظ وتعود بتع في ت

 فردي طريق.. أكثر الطريق يضيق بينما فجأة

 وغضب بتعب زفر بالحوادث، سوى  يليق ال متعرج

 األحمق الحارس هذا مع وقته أضاع وكأنه وشعر

  تناسب ال املنطقة في املنازل  أن خاصة
 
متلك رجال  ي 

 الصغيرة البيوت تخطى. راقية منطقة في متجر



 

1675 
 

 في الصقةاملت البنايات لبعض وصل حتى

  وصل. حديثة معمارية تصميمات
 
 للبناية أخيرا

 السابع الدور .. سابقيها من أرقى تبدو ،.املطلوبة

..ثالثة رقم شقة  

!ثالثة.. اثنان... طرقة  

 خلفه من ُيطل بينما بطيء بصوت ُيفتح وباب

ستيني عجوز   

!أفندم -  

موجود جاليريا جاليري  صاحب مختار؟ ليراز -  



 

1676 
 

!أنا -  

 في وقته أضاع صدمة، شبه في تتجمد مالمحه

 يركض وطفق كلمة دون  الرجل ترك خاطلة، بداية

 يائس ركض القائمة، من آخر اسم تقرر  وعيناه

والتحليل للتفكير فاقد منهك ُمرهق  

 بابه أغلق وعجوز  كاذب، حارس عين قراءة حتى أو

  الهاتف سماعة ورفع
 
 الوالء فروض مقدما

:والخوف  

.ومش ي هج.. بيه ليراز يا تمام -  

*** 



 

1677 
 

الجدران تمأل صور   

الجدران تمأل جميلة  

الجدران تمأل جميلة خيانة  

!الجدران تحتل سكن  

 وهو عليه الشمس أشرقت عبثية، وقصائده عاد

 في السلة كرة العب بيت هاجم بعدما الخارج في

..الشرطة له وهاتف الليل منتصف  

  ُحجز لـ السريع مريد تدخل لوال
 
.زنزانة في مجددا  

.بالتيه ملعون  عقله تفور، دماءه يغلي، رأسه  



 

1678 
 

 فاقد بانفجار ويهدده الهاتف في عليه ينفعل مريد

:بدوره للثبات  

ححبسك وإال ليث يا تتصرفش ما -  

 في متتالية عجز لحظات األرض، على مكانه جلس

 ستثير أنها يدرك لم منه كلمة.. عبثية متوالية

.مريد انتباه  

الستيني الجاليري  صاحب  

ثالثيني الشرطة ناتبيا وفي  

!ثغرة له جريمة، صاحب كل  



 

1679 
 

 حساب دون  لرجل الخديعة كانت والثغرة

الداخلية وسجالت الشرطة تحقيقات  

"مختار ليراز"   

يس شبح..  توقع وكما
 
.عنوان له ل  

بخطوة يسبقهم كان الشبح ولكن  

وإخبارية.. متردد وتقدم هزيل، عسكري   

 اتفيةه مكاملة فقط تحليل، أو لتفسير وقت وال

عليه املجني قّبل للصديق  

.لقيناها... ليث -  



 

1680 
 

"26"  

، للتحمل فاقد.. مستنفذ هو
 
 يكلم بالكاد تماما

ن عائلة حتى.. أحد
 
ك  األيام طوال يستطع لم س 

 حد كـ جاءت مريد مكاملة معهم، التواصل السابقة

اللحظة بتر سيف  

لقيناها -  

عايشة؟ -  

 خرجت شفتيه، من الحروف خرجت كيف يعلم ال

عذاب في.. خوف في.. غضب في  



 

1681 
 

: ينهار أن قبل يالحقه ومريد  

عايشة.. ليث يا عايشة -  

 يعلمه ما كل وكيف، بالسيارة ركض متى يعلم ال

 وحين ش يء كل تشوش فجأة ،!لحادث تعرض أنه

 وجد معه ليتعارك املقابلة السيارة من رجل خرج

 حتى اد،االستعد وضع على واختالل كالدماء عينان

ه
ّ
 وهو مقتولة بحشرجة وصرخ بتالبيبه أمسك أن

!سكن فين السيارة مقدمة على يدفعه  

...يمر الوقت  



 

1682 
 

 هو واآلن رأسه على بحجر ضربه أحدهم أن يتذكر

 شعر.. انتفض ،!وعي فقدان بعد إسعاف سيارة في

 ال يسأل لم أو سأل.. خندق في قذفه بصداع

 وأكمل سيارته نحو وهرع السيارة ترك.. يتذكر

.طريقه  

:موت تجربة من قادم وكأنه بصدمة مريد رمقه  

إيه؟ حصل -  

مريد يا فين هي -  

بس اهدى -  



 

1683 
 

!فين؟ هي -  

 فيه يهرول طويل ممر.. لالحتمال فاقدة والزعقة

مطلوب هو ما ينص مريد بينما  

 الحالة مهجور، طريق على مرمية لقيتها الناس -

  صعبة
 
 وال حروق مفيهوش الجسم بس طبعا

..دماتك  

  تنحنح ثم
 
:مضطرا  

 فحصها الشرعي الطب.. جنس ي اعتداء مفيش -

...و  



 

1684 
 

:متعبة بحّدة ليث قاطعه  

مريد يا أسمع عايز مش -  

 مريد تابع ممكن كل مهنته في رأى رجل عرف وفي

:بإصرار  

..وتعرف تسمع الزم ال -  

  زفر ثم
 
:ُمكمال  

 مستشفى نقلتها باتصاالتي أنا.. الُنطق فاقدة هي -

 رعايتهم تحت تبقى علشان هنا عاصم ر دكتو 

 وحراستنا



 

1685 
 

  يغيب مريد صوت بدأ وهنا
 
 جهاز كصافرة تماما

 قصة ألف الثائرتين عينيه يرحل،في رجل إنعاش

ي وقصة، !وجع الغائبتين عينيها وف   

 وكأنها مشفى فراش على ممددة.. سكناه.. سكنه

..شبح امتلكه ووجه هزيل جسد ،!وموت موت بين  

!حّية ولكنها الحياة عن توقفت كأنها  

 ركض رؤيتها، فور  تشتت مريد كلمات آخر

 ملهوف، عناق في رفعها.. جائع فاجع هنا والركض

 ترتعش أنامله.. يتنفسها كان عناق، في يلتهمها وكأنه

 وكأنه ببطء تقتربان شفتاه.. جبهتها فوق  ببطء



 

1686 
 

 ال تام ضعف.. ضعف في عيناه كسرها، يخش ى

.إليه عودتها يصدق  

املتاحة الدقات أنواع بكل ينبض قلبه  

أجلها من عشق دقة  

لها خوف ودقة  

بها هذا فعل ملن حدود له يوجد ال غضب ودقة  

قلبه تجرح نصول  أطرافها املبتورة خصالتها  

..تقتله  

  تترك
 
.أنثاه على تجرأ من بخنق إال يلتلم لن تشوها  



 

1687 
 

 عشقها

منطقي وصف لو ليس عشقها  

الرياح ىمعن تلقنك هوائية دراجة عشقها  

الوطن سالم فقد الجيء وطن عشقها  

الخمر قبل وليد عنب عنقود عشقها  

زنزانته عليه ضاقت سجين حرية عشقها  

ْن  عشقها.... عشقها
 
ك س   

 صامتة.. بيضاء جدرانها غرفة في املحتجزة سكن

 أجنحة رفرفة يشبه مضطرب سكونها.. كحجر



 

1688 
 

 منه سرقوا قمر كـ ذراعيه بين منكمشة حزينة

 بعينين الفراغ ترمق شاحب وجهها ..ضياءه

 متيبس وجهها. فيهما العبرات تجمدت متحجرتين

!وشعرها  

..يستعب وكأنه املرة تلك  

!قلبه سقط  

..قدميه أخمص حتى هوى   

..جحيم باتا الراحة، هوية فقدتا ومقلتاه  
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 في.. حزين مشهد في الخصالت مبتورة صغيرته

ل سرد   في.. روحية عتمة !مختَّ  

 بجسدها مالت به، تشعر ال وكأنها تحركت، فجأة

 التعلق تودّ  وكأنها وغابت نوم، شبه في الفراش على

 شعور  في بذراعيها نفسها احتضنت.. بحلم

 ثم جوارها جسده مدد.. يفكر فلم بالصقيع

 دفن دثارها، هو يكون  أن أراد بقوة، احتضنها

 من جيدها قبل.. املبتور  وشعرها ُعنقها في رأسه

  همس.. احتياج في الخلف
 
 بقدرة همس.. عنه رغما

للنهاية وصلت احتمال  



 

1690 
 

سكن يا حاسيبه مش.. حاسيبه مش -  

 فقدها منذ مرة ألول  نامت، أنها ُيدرك يكن ولم

  كان ولو اطملنان في تمام
 
.الحياة داخل مهزوما

 ..كنف الروتين، ليست لعبة مغوية

 ..الحياة داخل كنف الروتين، ليست لعبة مغوية

أخيه، وبقي الوضع على ما هو تزوج، نفذ طلب 

 ..!عليه، هو لم يخسر عقدة، لم يربح فضيلة

 ..وداخل املشفى



 

1691 
 

هرج ومرج، وضحية اختطاف، وعاصم يعلم 

 ..ُمالبسات، حيث زوجة صديق ُمريد الشواف

 .ضحية

وممرضات بين آسية، متحسرة، وكلمة تتردد على 

 ..لسان الجميع

 ."قص لها شعرها"

، ويبدو أنه ذو  كفاح عبر طبقة متوسطة، أب باك 

 ..مالمح محلية أصيلة

ا يفند  .والواقع دائم 



 

1692 
 

 ..أن املستضعف ُمباح

تلك الدنيا لم تعد خاصة البشر، والعيش سمة 

 .للشياطين

الضيق احتل مساحة كبيرة من صدره، وقلبه 

املعطل لم يعد له بالحس نصيب، وقد ذاق الوجع 

 ..الذي علم أنه نهاية الشعور 

 .دكتور عابد -

 ..ممرضة، تهذي، وتزبد، وهو يراقب

 .وشرح للحالة



 

1693 
 

 ..جاية بلبس غريب، فاقدة النطق -

وتتحسر من جديد، تمصمص شفتيها بحزن، 

وتطلب منه أن يلقي نظرة بما أنه املالك، وعليه 

 .التأكد من سالمة الوضع القانوني

 .سيذهب ملريد، يطلب تقرير الطب الشرعي

 ..ولكن ثرثرة استوقفت عقله

 .سمها سكنا -

 .أن تبرق عينه

 .أن يعيش حالة النكار



 

1694 
 

إن لعنة الصدمة ال تزال شهوة الواقع، حيث ينال 

 ..النشوة عبر ذهول البشر

سار في الرواق باتجاه الغرفة ذات الحراسة 

املشددة، ويبدو أن الجميع في مكتب عاصم، عرف 

 .نفسه للعسكري 

 .مدير املستشفى -

حيثيات، وحسابات،  وفتح لها الباب، وما رآه حول 

 ..وأشياء ظن أنها حيز خبر كان

 



 

1695 
 

تلك الضئيلة ذات العينين الكبيرتين، علمها الواقع 

 ..أن أمثالها ضحايا

شاردة، شاحبة، غادرت الحياة بشرتها، وغادر 

الجمود قلبه، حيث أنه تعلم إحساس، أن ينعصر 

 .قلبه من أجل امرأة

 .!سكن -

القاسية بين والنبرة تخدشها الصدمة، ومالمحه 

 ..غضب مغلول، وأس ى مؤلم

 ..واقترب خطوة أخرى 
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 .ويهمس

 .!سكن -

يتأكد، يحارب النظر، واملنطق، يحارب ألجل أن 

 .يثبت أن هذا هراء، وأنها شبيهة

 .باالسم، والوجه، والجسد

 .!سكن -
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، أن األلم حكر على فاجعته، وعلم 
 

لقد ظن طويال

أن  في تلك اللحظة إنه ليس سوى مدلل، حيث

 ..خواء عينيها قاتل

*** 

 

لطاملا الُسكر كان ميزة تخص العقل، حيث وقتما 

 .أراد آدم ذهابه يفعل

 .بالخمر

 .بالشهوة
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 ..بلفافة محشوة

أما القلب يجعلنا طور السكارى، ويبقى هو يقظ 

 ..إلى ما ال نهاية

لطاملا كان آدم بال خطيلة فيما يخص العشق، 

 .حيث كان عشقه تفضل

 .ذور امتناعه مع

خصص له مذاهب للعشق، وحين يعاتب أنه نبذ 

 .الهوى، يصرخ الجميع

 ..معقد
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 .!يحتاج لرحمة

كان يجلس فوق مقعد مخملي يواجه به لوحة 

 ..رسمتها هي، حيث أعمى وعصفور 

 .الواقع بال ضمير، والحياة حيز الال رحمة

كيف استطاع ذاك اللعين خدش بلورته نحو 

 .النقاء

 .أنت جيت!؟ -
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املميز يش ي حضورها الال مفاجئ، حيث  وصوتها

بقيت بال عمل، ونهاية نشاطها املجتمعي، أعمال 

 .خيرية، تلك هن امللكات

ال يعملن في مصارف، ال يخرجن عن طور كونهن 

 .مدالالت من الجميع عدا ملك القفص

 .أكيد طاملا شايفاني أبقى جيت -

وصوته العابث يحمل نبرة قاتمة، نظرة سوادء، 

 .!تصلبة، واللوحة جل اهتمامهمالمح م

 .!بتحب اللوحة دي ليه -
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الجابة الصريحة في موقف آخر كانت نجاته، 

وهالك كرامتها، أما اآلن في اللسان مربوط عبر 

 ..عقدة أو فتات ضمير

عابد السيوفي القاس ي يتعرف على حيثيات جديدة 

 ..تخص كونه آدمي، ال يكره جميع النساء

الم ضميره مات، وأحنا عشان بتعرفني أن الع -

تحت رحمة البعد عن الشياطين، لو أحنا مش 

 .منهم

هل تحرقه عينه، هل هذه غصة، هل ينال األلم 

 ..ألنه رأى نظرة العصفور في عينها
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اللعنة على العقدة، واملجانين، الغير أسوياء، 

 ..الذين جعلوا الدنيا جحيم لها

 .عابد أنت عميق أوي  -

 ..كانت أكثر فظاظةقالتها بنزق، وإجابته 

 .وأنت  تافهة أوي  -

لم يعد الحديث تسلية، واآلن يبحث عن إطفاء 

 .ثورة ال شهوة

 .هو غارق بين فوض ى الحزن، ونوبات الغضب



 

1703 
 

محير بين لعنة قلة الحيلة، وغياب قسوته 

 .والعقدة

لم ال يفكر بقذارة معتقداته، مغوية، وتستحق، 

 .وجميع النساء تستحق

 .اق الجميع حقيقة، وسكن الالحقيقة أن استحق

خرج وتركها تهذي، فجميع ما يدور خارج فلك 

 .حيرته ترهات

 .هاتف، ومكاملة، وصوت مريد

 ..دكتور عابد -
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 .!أنت جبت عندنا النهاردة ضحية خطف -

قطب مريد حاجبيه، وظن أن عابد ربما يكره 

 .الفكرة، أو هو في غنى عن مشاكل صديقه

 .هي مرات صاحبي -

 !طفها؟مين خ -

سؤال مباشر ال يحمل مراوغة، ومريد يصدم، 

يجيب، وال يدري ما به ذلك البارد بدماء تشبه بالد 

 .تربى فيها



 

1705 
 

واحد مختل، عدو لليث، بس حضرتك مش  -

 .هتتورط في مشاكل

 .ويباغته من جديد، ذلك الغريب

تابع مع أمن املستشفى، ولو محتاج حراسة أكثر  -

ومتقلقش هيتم  بلغني اتواصل مع شركة أمن،

 .عمل الالزم معاها

وأغلق دون انتظار رد، وقد قذف الهاتف نحو 

حائط، مشط خصالته الشقراء الداكنة 

 .بأصابعه، وثار من جديد

 ..حيث أن القسورة وضع داخل قفص قلة الحيلة



 

1706 
 

هو في بئر حيرة، وهو طوفان الغضب، وخطوته 

القادمة هي انتزاع الكلمات منها، عله يستطيع أن 

 ..ثأري

 .أو يفهم

 .واملعرفة وقتها قد تكون هالك للجميع

*** 

 قانون  بفضل ساخن شبه قهوة قدح مكرر، صباح

 ولفافة الغباء، املستحدثة وماكيناتها تجارية شركة

..عينيه أمام يتوهج لهبها تبغ  



 

1707 
 

 سماعة على رند بينما تركيز بنصف حاجبيه ضم

 التي سكن الجميع، تجذب بثرثرة تحادثه الهاتف

 مهجور  طريق جانب على ملقاة يومين منذ وجدوها

ر والتي  املجمع في من جميع اختطافها حادث وتَّ

 دون  الحديث وأنهى مّدعية بالمباالة زفر. السكني

 وهو ليث شاهدت التي رند لـ أكثر تفسيرات في رغبة

!له دخل ال تعود ال أو تعود. شقته يقتحم  

 لنسانيةا انتصار ُمباح غير تنتصر، لن إنسانيته

 حيوان.. ناطق حيوان فالنسان األحوال جميع في

ل حيوان.. فكاهي حيوان.. راغب .بإنسانيته مختَّ  
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 ممارسة العبث روتينية في وحاول  شقته ترك

 ثرثارة وامرأة مكافح وأب عجوز  عميل عمله،

 بائع ممارسات. اآلخر قتل أحدهما ينوي  وزوجان

 حيوان.. السيارة على.. الحياة على تأمين وثائق

.أمكن إن أليف  

.. العيش أكل.. الحياة ولكنها. الثارة من خالي روتين

 target ال آخرى  لغة وفي

 ال أو صدق املشفى، أمام كان الظهيرة نصف وفي

!!تنتصر إنسانيته تصدق  
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 ما على تخضع التي الغرفة من أمتار بعد على وقف

 ثرثرة تمنع لم حراسة مشددة، لحراسة يبدو

 هامسة بنبرة تقول  وهي جواره تمر ممرضة

الهاتف على لفضولي  

"شعرها قاصص ده مسكينة"   

 موازي  تعبير وفي منه تمكن بالنقباض شعور 

 بينه العالقة ليث، أجل من ليس ولكن.. الشفقة

 املشاعر على القدرة استنفذت عّمه وبين

 في رآها التي املسكينة تلك.. سكن بل. الطبيعية

 على قادرات مثيالتها أن ُينكر وال مرتين حياته
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  فطرية، حالة في االنتباه جذب
 
 الجمال ّعن بعيدا

 النظرة فتنة أو فيه املبالغ الحضور  أو املبهر

.للرجال املناسبة  

 النار من اقتربت التي كالفراشة تبدو سكن

..فأحرقتها  

:ثانية ممرضة من جديدة ثرثرة وازت أخرى  خطوة  

 ما عةسا من املستشفى في أبوها بيقولوا -

عيط لقوها إنهم بلغوه وملا.. اتخطفت  

  تكن لم عائلة.. مآساة من يالها
 
 وال تناسبه حقا

!ليث تناسب  
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 فيه يحدق أمتار، بعد على أمامه ملحه وبذكره

 يعلو صدره.. محجرها من تخرج تكاد وعيناه

 ونبرته الحتمال على القدرة فقد وكأنه ويهبط

:والتعب الغضب حّد  ينتفض لصدر مصاحبة  

هنا؟ جابك اللي إيه إنت -  

 بينهما يوجد ال صلبة، لحظات في عيناهما التقت

 ثم جواب دون  كاملة لدقيقة مهند رمقه.. سواها

:ساخر فتور  في قال  

أصول  ابن أصل.. أصلي -  
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 للجدار، فدفعه ليث منه اقترب منتهية بطاقة

 صرخ مقتولة بهيستريا. مالكمته كيس وكأنه دفعه

:به  

تشمت جاي -  

.. شعرة قدر مكانه من يتحرك لم مهند، يقاوم لم

 قبضتي أزاح وصمت، غريب بتأثر عيناه غامت

 نصل توازي  بنظرة رمقه ثم تامة بسيطرة ليث

:خنجر  

!عمي يا.. حيشمت أصلي.. حيشمت أصلك لو -  
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 جذب الجدار، على استند باردة، بأعصاب قالها

 أال أنيق، باستفزاز ابتسم ثم فأشعلها تبغ لفافة

!اسبه؟ين  

!الدور  يستحق أال  

:ثقيلة بنكهة تابع  

 هي حصل مهما سكن، على بطمن كنت أنا عامة -

ذنب مالهاش  

 قال ثم للتحمل، فاقد بثقل ليث مالمح تصلبت

:مستعر بغضب  
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بركات ليث مدام اسمها -  

..الصاع لردّ  مناسبة اللحظة وبدت  

  العبث، منطقها بابتسامة
 
 قال.. فطرة وأحيانا

:لساخرةا بسوداويته  

ليه؟ مراتي تليفون  أخدت أعرف بقة ممكن -  

 أجاب واأللم الغضب بفعل متحجرة وبمالمح

:يستحقه ما حروفه وبين.. ليث  

حوريك.. حاقولك مش -  

*** 



 

1715 
 

سرع ليث سيارة وبينما الطريق جانب على
ُ
 ت

 على ُملقى جواره جميلة هاتف كان خلفه وسيارته

إليه النظر في يفكر لم املقعد،  

 وتضحك له تنظر ليث وعبارة يحترق  عقله. ..عقله

منزله في لنظرة تدعوه خطواته بينما بتشفي له  

...املرسم في  

 نبض يرفض أن أراد الالمباالة، إّدعى البداية في

 الفراغ يواكب االستسالم، بشجاعة ويتمتع البداية

 الخطورة عوامل وينسف لنفسه ابتدعه الذي

.بشري  فعل رد كـ ليث اقتراح في البادية  
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 وغريمه عائلته رجل خلف تحرك.. يفعل لم

 الدرج ورمق باستنكار املنزل  مدخل رمق بعدوانية،

هازئة بسخرية صعوده املطلوب  

!نعم -  

رزقك على اصبر -  

 من للعديد كاره ليث بدوره، ساخر ليث

 من العائدة حبيبته بهيلة مجروح التفاصيل،

ت املجهول  ن نبشتها تراكمات من وميَّ
 
ك  نقذتهفأ س 

!نفسها وفقدت  
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 كالهما يصل أن يجب كان املطاف نهاية في

 وسقطت عشقها في سقطا امرأة محراب للمرسم،

..آخر ذراعي بين النهاية في هي  

!خانت  

 في معزوفة اسوء على لوحة في عارية رقصت

..التاريخ  

!آلخر عارية زوجته  

 مادية غير فكرة حالة، الظالم أن ُيدرك يكن لم

 اختفت.. ليث اختفى.. اتجاه كل من به تحيط
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 من والستين الواحد املقطع في هو.. الجدران

!!دانتي جحيم في الخامس النشيد  

  يتجرع هو
 
 لوحة، في إباحية مشاهد عنه رغما

 اللحظة.. لحبيبته الشغف.. لزوجته البطولة

!لقاتلته  

 رسمت لطاملا إضافية، فكرة تسللت اهتزازه وسط

  سهانف رسمت وغضب، عارية نفسها
 
.. تمردا

 
 
 .. عصيانا

 
.أنوثتها به أرادت جموحا  

ه وتصلب نظرته اخشنت
َّ
 غابت تيبس، في فك

 رسائلها مع السقطة، يوكد حرف كل مع األنفاس
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.. إذعانها.. استسالمها مع املشاهد، في لشريكها

.عاهرته دور  في راضية انحدارها  

 ومّر  تابوت في ارتاح اللحظة، تلك قبل مات ليته

 عن كاذبين يتحاكون  كالسيكي تأبين يف معارفه

 مض يء رخامي قبر في مدفون  هو اآلن مثاليته،

 
 
!اللوحات تلك وجدرانه الداخل من تماما  

 لحمه. تتنفس جثة أصبح أذنيه، في الزفير تردد

 يمتلك ال مجهول  رجل   يتناوله الرائحة س ّيء نيء

  ترسم نظرته عنقه، دق
 
 الحزن  من متتابعة ظالال

 قالب في مقيد قلبه كاألشواك، جولتهر  يجرح الذي
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 فوض ى وباتت الدماء فانفجرت األوعية جمد ثلجي

 الصامتة، حنجرته في إبليس يضحك أشالئه، في

 عيناه ترى  اجتاحته، غريبة برودة من أصابعه تؤمله

 
 
  مشهدا

 
..مناسبا  

 ثم أسود رماد   إلى يتحول  يحترق، جميلة جسد

!يتالش ى.. أمامه يتطاير  

...يتالش ى  

.. الحياة فقدت صخرية ونظرة واجمة، بمالمح

 أشعل.. ُعري  أول  من.. لوحة أول  من اقترب

!وبدأ.. قداحته  



 

1721 
 

!أبدية راحة في اختنق الرماد، تنفس  

  يخطو عاد.. تحرك
 
 اآلخر يرمق الدرج، على راحال

لالنفعال فاقدة بمالمح جلس الذي  

!له اليوم االنفعال ذورة  

 تام، بهدوء صتهخا أشعل ثم.. تبغ لفافة ناوله

!أخيرة نظرة في املرسم تلتهم التي النيران ورمق  

!املطافي اطلب ابقى -  

*** 
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عاش 
ُ
الحياة أيام قد تكون قليلة، ربما حماقة أن ت

 ..في خصام مع أحبتك

وكان ذلك ما تحدثت به لنفسها، وقت جلوسها 

تشاهد أحدى األفالم الكرتونية، حيث ملكة 

ة كانت سبب لحدوث الجليد عزلت نفسها، والعزل

 .كوارث

 .ستبقى في حالة تسامح مع الجميع

 ..مع أمها، جدها

حتى هو، ربما العشق هو الفرصة التي يحملها 

 .القدر لهما على بساط أنيق
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 ..لقد عاد

صوت الباب، نحنحته، رائحته التي افتقدتها، 

 .أخبرتها أنه في حيزها

 .وعليه أن يعترف كم هو مرهق، وكيف يشتاق

 .!ت صاحب لوعةوقد با

الحياة أيام قليلة، خسارة أن تضيع في حيز جرح 

 .سببته لعشقك دون قصد

 .وهي ليست أي عشق
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هي الدواء من كل وجع، وهي السكينة البعيدة عن 

 .أعوام من الخوف

وال يزال يعترف أنه وقتما تقع عينه عليها، يصاب 

 .!قلبه برعشة

 ..نشوة الفؤاد، وحياة الروح

 .وتبتسم

 .أن يتأكد أنها تبتسم، وليست أضغاث تمنيوعليه 

 .خطوة واقترب، وخطوات وبات يقابلها
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وصوتها على استحياء يطلب منه الراحة، وقد 

 :تالشت نبرة الحدة

 .ما تقعد -

 .واستجاب

غلق التلفاز، وبقيت تطلع 
ُ
رفعت هي جهاز التحكم ت

نحوه، وقد استدارت بجسدها كامال، عينها تخبره 

 ..تضحية، لربما ينال رضاهاأنه لربما ينال 

ودون سابق إنذار، عادت تميل فتضع رأسها فوق 

فخذه، وقد اتخذت وضعية طفلة تحتاج الحنان، 

 .هريرة ذات أعين شقية تحتاج أمان
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وأمسكت بيده تضعها فوق خصالتها، والطلب أو 

 ..األمر ال فرق 

 .هي تحتاج الدالل، وتمنحه الراحة

ابتسامته التي  ويده التي تربت فوق خصالتها،

ا، هي تخبره أن هناك فرصة  ..شقت فمه أخير 

مش قادرة يا عاصم.. مش قادرة أتخيل نفس ي  -

 ..ببعد

كانت أنامله تتخلل بين خصالتها، يراعي أن كون 

ملسته رقيقة، وسؤاله يشبه استفهام رقيق، دون 
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لوم، وقد وجب عليه أن يكون الطرف العاقل في 

 ..خط سير عالقته بها

 ..!عدي ليه؟تب -

بقيت ساكنة لتأثير اللمسة، والنبرة، وتقدم 

اعتراف معنوي دون لفظ، أن العشق وحده ال 

يخضعها لسلطة القرب منه، هي تعشق كونه 

املتفهم، املحتوي، كون نظرة عينه ال تغضب منها، 

وغضبه الوحيد ألجل الحب الذي زرع عنوة في 

 ..قلبهما

 ..قول كدهعشان املفروض ده يحصل، العقل بي -
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استمر في تخليل خصالتها، ثم مال يطبع قبلة 

طويلة في املنطقة بين مقدمة الشعر والجبين، 

 :ويهمس فوقها

 ..والقلب بيقول ايه -

لم تجب، فضلت الصمت حيث بقيت دون حيلة، 

ويبدو أنها هكذا إلى ما ال نهاية، فيعود لوضعيته 

 ..املعتدلة من جديد، ويجيب تساؤل  طرحه هو

تى لو قلبك مخليك  هنا، عقلك بيقولك أن أنا ح -

 ..مش هستغل ده
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لم تجب، حيث الصمت من جديد إجابة تخبر أن 

األمر خارج سيطرة حسابات العقل، لكنها اعتدلت 

بغتة، أو تلك كانت نيتها، حيث أوقف هو 

اندفاعها، أسندها كي تقوم بأمان وقد كانت يدها 

ا، ثمرة تمسك بطنها، كأنها تستشعر وجود طفله

 ..العشق التي لم تكن في بال الجميع

 ..يال ننام -

قالتها هي، وقد اتخذت الهروب نجاة، وهو يعلم، 

ويدرك حاجتها للراحة، وسيهديها حجة قوية 

 ..للقرب
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 ..ساعة وراجع 48أنا مسافر لندن  -

شهقت، برقت عينها، واستقامت بغتة، وقد 

ها قد انسحب الهواء من رئتيها، حتى ظنت أن توازن

اختل، ويده التي أسندت جسدها، اثبتت أنها 

 .تعاني الدوار

 ..هتسيبني لوحدي -

ثم تداركت كلماتها، تنحنحت هي وقررت أن يكون 

 :الحوار على صفيح ليس بساخن

 ..هتسيبنا قصدي، فرح وعهد، ومعاد الدكتور  -
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دنى باتجاهها، وقد أحاط خصرها تلك املرة، وقد 

رب صدره، وهمس اشتاق لتحسس نبضاتها تض

 :لها بانفعال

هروح معاك  بكرة معاد الدكتور، وبعدها  -

 ..هسافر

ومن جديد ينتصر كونها طفلة ال تستطيع الفراق، 

 ..أنثى تريد االختباء من مخاوفها داخل كنف دفله

 ..هتسبني كل ده -

ويجيب تلك املرة، وقد انتصر الشغوف على 

 ..العاقل
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كنت خدتك  وهللا لو مش غلط على الحمل، -

 ..معايا

ومال يزرع وجهه في رقبتها، وظنته سيقبلها، لكنه 

كالعادة يستنشقها، يمأل صدره بهواء يحمل 

ا،  عبقها، ويهمس فوق بشرتها، قبل أن يبتعد مراعي 

 ..أنها ال تريد قرب حميمي

أنا مبقدرش أبعد فعال، بس الزم أطمن عليهم  -

 ..هناك
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ا، وقد تفهمت م وقفه، وعاد هو حركت رأسها إيجاب 

يمسك يدها، حتى يوصلها نحو فراشها، ألن عينيها 

 ..الناعسة تحتاج للنوم

صعدت معه، وفي املنطقة الفاصلة بين غرفته 

 ..وغرفته، قررت

 ..أنا هنام جنبك النهاردة -

ا، وقد غلبت االبتسامة على  رفع حاجبيه متعجب 

 ..وجهه، وتتابع هي وقد تشنجت

 .تمطر، وأنا بخاف عشان في رعد، واحتمال -
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حرك رأسه بتفهم، وكأنه تشرب حجتها، وبالطبع 

 .تقبل عرضها، وأجابته يجب أن تكون مرحبة

 ..ده شرف ليا حضرتك -

 .بس هنام بس متفكرش في حاجة تانية يا عاصم -

وتلك املرة االبتسامة خبيثة متسلية، وعليه أن 

يمنح املوقف بعض مشاكسة لم تكن موجودة 

بقا، وقد قربها منه عنوة، وبلطف، حيز طباعه سا

ا  .وال تدرك كيف هو قادر على جمع االثنين مع 

 ..ال هفكر -
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هي على وشك االنهيار، هي تقاوم، وعليها أن تحفظ 

بل الحب  .ماء كرامتها التي أهدرت من ق 

 مينفعش -
 

 ..أصال

ومال يخطف قبلة سريعة من فوق شفتيها، 

 :ا، ويجيبويسأل، وقد ارتكز بجبينه فوق جبينه

أنا كفاية عليا إنك تكوني جنبي، مش عايز حاجة  -

 ..تانية

وتلك املرة ابتعدت، ضربت األرض بعناد، وكادت 

تصرخ، لكنها لن تزعج فرح وعهد، ويجب أن تكون 

 ..مسلولة، واالعتراف يخرج عنوة
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 مكنش ليا حب، وال الليلة دي -
 

 ..أنا أصال

ا، وقد نس ي كيفية الضحك 
 
وابتهاج وانفجر ضاحك

ا  ..قلبه منذ فترة، وعليه أن يعترف أيض 

أنها الحب في املرتبة التي تخص عشق رجل ألنثى، 

وأنها البهجة فيما يخص العيش، وأنها الروح فيما 

 ..يخص الحياة

**** 
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قال رجل يعاني من عقد سببتها أنثى، أن حواء كان 

 .الطهي، والحياكة، والزينة، والنواح على األطالل

ي كائن النواح األول، لكنها قررت أن تسير وكانت ه

في درب املجد، حيث عملها، وتفانيها، واالنتقام من 

 ..عارف

والسبب يعود لفكرة ما قد يحيكه الفقد داخل 

قلوب كان أكثر ما يربكها عراك زوجي لطيف، أو 

 ..أكثر من حالة والدة قيصرية في اليوم

مكلف  لطاملا ألصق الجميع بها نعت "النكد"، كائن

بمهمة مهمومة على الدوام، وقررت هي الثبات على 
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وتيرة العند، ستبقى حيز اكتلاب، وتبقى ماهرة في 

مجال أحبته، حيث يتيح لها رؤية حياة تتجدد كل 

 ..لحظة عبر طفل يولد بين يديها

كانت تسير في أحد أروقة املشفى، حيث اليوم 

موعد متابعة زوجة الدكتور عاصم املدللة، التي 

كانت تبكي يوم حادثة الجهاض املرعبة البنة عم 

زوجها، وعلمت أماليا أن تلك املرأة مرهفة الحس 

بفائض يستطيع أن يتحول الحتياطي العالم في 

 ..الحنو

ا  ..كما كانت سابق 
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عبث، وحراسة، أنثى مخطوفة، والدكتور عابد 

يتابع بنفسه، ولن تقحم نفسها طاملا لم يطلب منها 

 .تدخل

جولي أمام الباب، ضابط فارع الطول، تجمع ر 

والزوج وقد وشت به هيئته الرثة، عساكر، 

وتجحظ عينها حيث وقعت على الشخص الذي 

بات األرق ومثير الفضول، وتهمس بنبرة تخالط 

 :الصدمة

 .مهند -

... 
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داخل العيادة الخاصة بها في املستشفى، كانت 

تجلس في الكرس ي املقابل للسرير الذي تتمدد 

ه زوجة الدكتور عاصم، التي يبدو أنها فوجلت فوق

بفكرة أنها حامل، ولم تكن تدرك حقيقة األمر، 

وحقيقة الفحوصات، وحساسيتها، حيث رفضت 

في البداية، وتمسكت بقمصيه كطفلة ترفض 

حقنة التطعيم، ودكتور عاصم العملي توسلها 

بعينه أن تجد طريقة فحص أخرى، لكن أماليا 

لسالمة واالحتياطات لألم عنيدة في يخص كل ا

 :والجنين، حيث صرحت بحزم حاد
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ده عشان مصلحتها يا دكتور، نطمن عليها وعلى  -

 ..وضعها، والبيبي

ثم أضافت وقد تخلصت من عمليتها، وقررت أن 

ا  تتحول ألنثى أصيلة نالت من شقاء الحمل سابق 

 :ولم يأبه عارف اللعين لها

 .ةمراتك فرفورة أوي يا دكتور بصراح -

وانفجرت "الفرفورة" ضاحكة من النعت، ومن 

طريقة أماليا، حيث استسلمت للوضع، وكانت 

أماليا تراعي حساسية املوقف، حيث اعتذرت لها 

 .ولعاصم، تحت شعار



 

1742 
 

بس أنا بحب أطمن  ,tough أنا مبحبش أبقى -

 ..كويس على صحة األم والطفل

وعادت لواقع كونها تجري سونار حول منطقة 

عاصم يقف مجاور آيتن، في مشهد البطن، و 

رومانس ي من وجهة نظر البعض، وبالنسبة لها 

ا،  بائس، حيث منحتها الحياة تلك الرفاهية سابق 

ولفظ الرفاهية عائد للطفل، أما فيما يخص 

احتواء الزوج من جعبة انسانيته، فذلك ما كان 

 ..مفقود بالنسبة لها

 ..لكن
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ز الحادث اليوم شرودها تعلق بوجود مهند في حي

الذي جعل املشفى كلها في حالة ترقب، وعقلها 

 .يردد

 .."هببت ايه يا مهند"

 :عادت لحاضرها تتحدث بديناميكية

 ..أسابيع، وكل األمور مستقرة ٧عمر الطفل  -

وقامت حتى تستطيع آيتن هندمت نفسها، وطلبت 

عاصم وقد كانت تكتب قائمة التحليالت، وتؤكد 

 :على أهميتها
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 دكتور أ -
 
رجوك، التحاليل دي ضروري، وخصوصا

 .الغدة

وامتقع وجهه، فانتصرت طيبتها، ونسيت بشأن 

 :املهنية

 .ده إجراء روتيني، وحضرتك أدرى مني -

وكانت كاذبة، حيث أن عدم انتظام نبضات قلب 

 ..زوجته مقلق

*** 

 .تبقى الحياة بال اختبارات، طاملا مرور الفقد غائب
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 .لعين قلبها بين وصف بمسكين، أو

 .يعاني حالة أرق 

خوف يلوح في أفق الدواخل، تحت بند حاسة 

سادسة، أو ذلك قلق باليحاء يرجع لسفر عاصم، 

 ..وقد ودعته باكية في املطار

 ..حالة، أو ضياع

تارة ينقبض، تحادث وتطمئن، تعود لتخلد للنوم، 

وأمها مختفية من اثنى عشرة ساعة من الظهور 

دثات، تصبر نفسها على أي برنامج يخص املحا
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بكلمة ربما تتسوق، وتعود من جديد فتنكمش 

 :مالمحها من الرهبة، والعقل يخبرها أن ربما

 ..أكيد مشغولة مع أنكل في حاجة -

القضاء يأتي متعجل فيما يخص األلم، يأتي 

 ..بخطوات ثابتة نحو ما يثير الفجيعة في القلوب

والليل يسوده هدوء، وزيارة مفاجلة ال تحمل 

خب مريد املعتاد، حيث فتحت له عهد الباب، ص

 :وآيتن كانت في الخلفية، صوته القاتم يسأل عنها

 .آيتن فين يا عهد -
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لم يسبق أن نعت اسمها دون حذف النون، لم 

يكن ُمريد يحمل الجدية في صوته، وقسوة مالمحه 

ال تظهر في حضرتها، هو يتحول ألنه يدرك أنه قد 

 ..خ الحنون يتحول للمالذ اآلمن، واأل 

 :وصوتها جاء من خلف جملة عهد التي استفهمت

- what's wrong Mourid?!. 

 :ونبرتها الواهنة تسأل، وعين مريد تهرب

 ..في ايه يا ابني -
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تنهد وقد أجزمت أن وجهه مسود من فرط ما 

يعاني، تنهد وقد تلكلت الكلمات، انعقد لسانه، 

يبكي، وبقي فقط يتطلع نحوها، ولوال أنه رجل ال 

 ..لفعل لنظرة الطفلة الحائرة في عينيها

 ..اقترب خطوة، وخطوات

تجاوز عهد، وواجهها، وقد كره ألول مرة أن يحملوه 

 ..مسلولية قربها في لحظة ربما ستكرهه بعدها

 ..بابا وطنط -

وصمت، وبقيت هي تنتظر االسترسال، وبقي هو 

 ..عاجز عنه
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و ازدر ريقه، واستجمع شجاعة، حيث الحسم ه

 ..أفضل حلول الخالص

 .عملوا حادثة -

ولم يعرف هل ارتدت للخلف، أو هو هول الصدمة 

 ..وهي تقاوم

 :نكس رأسه، تحشرجت نبرته، وتابع

 .والدتك -

وأمسكت هي ذراعه تستند، خشية السقوط، أو 

 .تردعه عن ما سيخبر
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 .البقاء هلل -

*** 

 ومارس.. جامحة برغبة أنثاك على سطوتك مارس

أنيبت عشقك  

 جلسات يشاركه كان كيمياء معلم له قالها نصيحة

 كان بدير واملعلم بدير، املعلم زاوية في الحشيش

 
 
  رجال

 
 ونجيب كويللو وباولو ملاركيز قرأ مثقفا

  زاويته يعتبر وكان محفوظ
 
 السمو من نوعا

!النساني  

:املبحوح الخشن بصوته أمامه اآلن يقول  كما أو  
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علمية بةتجر  أستاذ يا ده الحشيش -  

 التجارب أحد   بينما قاتمة بسخرية ثغره التوى 

 خطوات أمامه، تتهادى آخر نوع   من العلمية

 مناسب ممتليء شبه وجسد الغواء في محسوبة

 تحت صارخ أحمر ثوب مع" يوكل البلدي"  لنظرية

!مفتوحة سوداء عباءة  

املثالي الوقت في املثالية العاهرة  

 بقايا حول  الذباب تكاثر كـ حولها الرجال تكاثر

 ثم هاك لـ وغمزت هذا دفعت.. جيد كان طعام

  بدا نحوه، توجهت
 
  صيدا

 
مناسبا  
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 بدير أن أو املنافع تبادل من نوع في بدير لـ غمزت

ا له ا تفكير  "قرني"  كونه في آخر فلسفي   

معلم يا تعرفنا مش -  

منورناش كتير بقاله باشا مهند -  

ا يجلس كان  ساقاه بينما ردةالبا األرض على ممدد 

 وهو السيطرة، عدم من نوع في أمامه مفرودتان

 وكأن االحتراق حد اندمجا املحشوة تبغه ولفافة

 ابتسامة فمه شقت ،.تستنشقه التي هي حشيشته

 تعلمتها جرأة في هي بينما ميتة بنظرة ورمقها هازئة
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 وضع في فوقه فجلست منه اقتربت الزمن مع

.مباشر بعهر أذنيه في لتهمس مقصود  

 وكأن ابتعد والذباب أمامه الطعام بقايا هي ها

!رغبة بال أنه الغريب معتاد، املشهد  

 خليع بمكر ضحكت أنها حتى شعرة ولو يتأثر لم

 سيحتاج الصيد بأن قوادها لـ غامزة واستقامت

 
 
  مجهودا

 
مضاعفا  

باشا يا فياجرا نجيب -  

!تعالي -  
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 من حمراويتين بعينين رجل   لناظره كان املشهد

 املجهول، من والكثير والوجع والتعب الغضب

 يسحبها بينما بعنف خصالتها فوق  ملتفة وقبضة

 
 
 لم.. اعتادت مثلها مومس سيارته، نحو بها متوجها

 الجنيهات تحسب وهي معه تحركت بل تقاومه،

.الساعة تلك بعد ستنالها التي  

 يغرق  كان.. ينطق لم الطريق طوال ثلجية بمالمح

 تحتل.. رأسه تحتل جميلة مستقبل، بال لحظة في

 حتى وتحتل عامله تحتل.. صدره تحتل.. عينيه
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 املتراصة والبيوت دامس الظالم. الصراخ في رغبته

  ينعم لن هدوء في
 
به أبدا  

.. الراحة يستحق ال.. النعيم يستحق ال هو

ا سيعيش  سقوطها رافقت التي بدمائها ملعون 

!يسببه آخر عاهرة  

 فمها في القوي  النعناع بنكهة علكة الفتاة الكت

 وهي النوم غرفة نحو تتقدمه أن قبل بمياصة

 الجدران وترمق قطعة قطعة مالبسها من تتخلص

:بانبهار  

باشا يا شهري  إشتراك تعمل.. حلو بيت -  
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 يبتعد جسدها كالصدى، ضحكة هازئة ضحكت

 يختلف جسدها بالتشوش، أشبه رؤية في يغيب

ا يغدو   نحيف 
 
 الشمس، ذهبية يمثل سبانعكا عاجيا

  عارية
 
 نهاية على سخي نقش من سوى  تماما

.اسمه حروف يحمل الفقري  عمودها  

 وتعود واضحة بنظرة ترمقه ببطء، تستدير

.حّية كـ الفراش فوق  لتزحف  

 أزرار يفكك خاوية، بنظرة خلفها هو يتحرك

 عيناه عنها، عيناه تحيد أن دون  ببطء قميصه

 عينها في خوف ملحة ..عليها مسلطة باردة جامدة
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 استسالم نظرة الفراش، فوق  متردد وإنكماش

 ورغبة

!جميلة يا ورغبة استسالم نظرة  

!سواه لرجل   ومررتها  

 من يتشكل الرماد حريق، من للحياة تعود اللوحة

  جديد
ُ
 يحمل بنقش العري .. جسدها.. وجهها مكونا

!آخر اسم  

 أدارها يكترث، لم صرخت بقسوة، خصالتها احتل

!ندبة سوى  تحمل ال خاوية ظهرها مؤخرة فوجد  
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 أنفاسه.. مستعرتان عيناه جديد، من أعادها

!القمة في هذيانه.. تتالحق  

 قيد بينهما، بركبتيه اتكأ ثم نحوه ساقيها سحب

 عبقها يستنشق مال.. جريح ذئب بشراسة ذراعيها

.وافتقاد بغضب  

..نحوه ينظر وجهها كان هذا كل ووسط  

..بغضب  

..بشماتة  

..راهيةبك  
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..وبضعف  

 جميلته

 هي.. األرض وجه على عاهرة كل هي.. خائنة كل هي

!!معاناة وكل.. ظلم وكل.. سقوط كل  

وصفعها ضحكت  

  ضحكت
 
مجددا  

 تحت يلمع وجهها ثغرها، جانب من تنسل الدماء

 الشقراء خصالتها طفيف، مصباح ضوء شعاع

الفراش على منثورة  
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غيره وفراش.. فراشه  

وهنح ترتفع عيناها  

 كلماتها

 نصولها

 رجل وخليلة.. وصنيعته.. حبيبته هي.. خانته هي

!معه شاركها  

 قبضته أحكم.. بالخلل الوعي فيها اندمج لحظة وفي

!املوت حّد .. عنقها على  

*** 
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"27 "  

بانج كالنج بانج كالنج  

 له رشحها رخيصة، رواية في مّرة قرأها بداية

 من األورجازم قدر استمتاع أجل من تافه صديق

.املباشرة الجنس مشاهد  

بانج كالنج بانج كالنج  

، البطل كان
 
 ذاتية سيرة سرد يفعله ما كل مختال

!بفلسفة يقتل كان.. املريض واقعه من  
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 بتلك ليس مانسون، تشارلز ليس هو ولكن

  التاريخ ليهدي األهمية
 
  حدثا

 
 يقتل ولن مشوها

!ميةسا فكرة أجل من يعتليها التي العاهرة  

...زوجته يقتل هو  

.. ترتجف جسده في خلية كل كامللسوع، انتفض

 مشوهة ضيقة زنزانة جدارن  بين تتخبط.. تتعرق 

 بحاجز وتشبثها العاهرة سعال جميلة، بلوحات

 األكسجين عن يبحث من ركالت في الفراش

  يبدو والنجاة
 
  مشهدا

 
 روايات أحد من سوداويا

.كافكا  
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  يكن لم كافكا، يعرف ال هو
 
 لم.. العمق بهذا أبدا

!األورجازم بمشاهد سوى  يهتم يكن  

 تنفس.. سيجارة أشعل غريب، هدوء في ابتعد

 وهي يتخبط العاهرة خيال ورمق ابتلعه ثم دخلنها

.. صدمة حالة في نفسها هي مالبسها، ترتدي

لتوه املوت تجاوز  من صدمة  

التوبة؟ في فكرت هل  

رت هل
ّ
االستمرار؟ في فك  

!ساساأل  من فكرت هل  
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 العهر، ادعاءها في حتى مزيفة هي.. يهتم وال يعلم ال

  أنت   املرأة مع بقدر، مزيفات كلهن
 
 تعرف دوما

!الحقيقة نصف  

 متهالكة قديمة كسفينة ببطء تحركت البداية في

  ثم البحارة، بجدرانها عبث
 
  سريعا

 
 فقدت سريعا

 الحياة، بأكسجين لتتبجح املوت مواجهة ضعف

 في خفها وترفع بطالقة راتالعاه ُسباب تطلق

..وجهه  

....الـ ابن يا حتموتني⁃  
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 رمقها ،!انتصارها شعلة تحمل وكأنها مرتفع ذراعها

 تبغه ولفافة استقام ثم ش يء ال وكأنها عابرة بنظرة

 وهو خصالتها حول  تلتف اآلخرى  بينما يد في

 بحرف ينبس أن دون  الشقة باب نحو يجذبها

 مالمح أن أليقنت عيالو  بعض لديها كان لو.. واحد

..الخوف تستدعي مالمح أمامها الرجل  

...يقتلها كاد رجل مالمح  

!طبيعية بألوان خديعته شاهد رجل مالمح  

 ومرة ضحية مرة.. مرتين زوجته فقد رجل مالمح

!قاتلته  
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 خطوته وهي تشبهه، ال رحلة يخوض رجل مالمح

  نحوها نظر.. الدرج نحو دفعها.. األولى
 
 ضاحكا

 
 
 ولم تامة بالمباالة وجهها في نقوده قذف مث ساخرا

مارس شاهدها الباب، ُيغلق
ُ
 تلملم.. تجيده ما ت

 تراشق حرب في وكأنها حروفها وتقذف النقود

 وزوج حظها تلعن.. فقط تلعنه ال هي باألحذية،

 بدير املعلم وقهوة متحرش أول  كان الذي أّمها

  بائسة وتفاصيل
 
!بها يكترث ال حقا  

بانج نجكال  بانج كالنج  
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 حزين، جيتار.. لذهنه تعود الهيبيز زعيم رواية

 وسعادة الدماء نشوة.. حشاشين مجموعة

 ثرثارة عاهرة آخرون، ثمنها يدفع ومآساة القضبان

ن البناية في أن تظن  أنه وتظن بفضيحة سيهتم م 

!سيكترث  

 نقطة تحتاج حواء وكل حواء، مجرد هي قانونه وفي

!خواء لتصبح فاصلة  

  آخرى، ون قان وفي
 
.. دوره الحظ معها يمارس دوما

مختلفة حواء هي  
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 أو الوقت، معظم في للسالم يميل كائن حواء

.النهاية في له يخضعن  

..التضاد أنثى هي كانت لطاملا  

..استكانة واختارت الحرية، أرادت  

 أوروبية عاصمة أسبوع كل في تجوب السفر أرادت

 ا،أيض   وتريد األنس، لخانات تضاف ليال تصنع

 عالقة أرادت والوظيفة، والتخصص التقدير

 وطفل وعائلة استقرار وأرادت امللتهبة، الحب

..خصالتها ويحمل أبيه، تشبه بعينين جميل  
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 فيه تبذل لم كنز على والحصول  بالكسل، حلمت

 تستيقظ مجهدة، ليلة كل تنام أن وعليها جهد،

..مناوبتها عن تأخرت أنها تظن صباح كل شاهقة  

 وعليها الصواب، واختار الجنون، رغب شخص هي

!.نادمة أنها تعترف أن  

 في رغبة وحدة، والسبب إبداع، دون  تتكرر  ليلتها

..االنعزال  

 كانت ما إذا حولها، الناس اجتماع فائدة ما

..ألم الفائدة  
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 في رفيقها، كان املقرمش بالخبز العدس حساء

 للحنين عادت حيث الليلة، مسلسل مشاهدة

 الوقت معظم في أنها تدرك امرأة هيو  لطفولتها،

 لن مسلسل ضحكاتها سبب يكون  وقد تقليدية،

..أبي جلباب في أعيش  

".سنية فرح" بـ الشهيرة الحلقة وبالتحديد  

 لهرج، استمعت عندما املتعة، نيل وشك على كانت

..األخالق رديلة أنثى وصرخة سباب، فوض ى،  

..مهند بيت من ينبعث والصوت  

..شكلك بيت يخرب مهند، يا بالساعة مأجر -  
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 قررت حتى حدث، ما تستنتج أن تحاول  وهي قالتها

..كارثة ونهايته فضول، بدايته الذي الدرب سلك  

 على فتضع محتشمة، خريفية منامة ترتدي كانت

 على عزمت وشاح، رأسها فوق  شال، كتفها

..نفسه يورط املتهور  ذاك فربما الخروج،  

 املشاعر تحكم ،عاطفية حنونة، بطبعها األنثى

..ألخرى  حواء من تختلف والسيطرة املنطق، دون   

 أم مسلولية يحمل الذي النوع من أماليا حيث

 خالص ال تيه موج في غارق  ومهند التائهين، تجاه

..للهالك عاشق هو ربما أو منه،  



 

1772 
 

 تجمع للسجود أقرب وضع في أنثى لتجد خرجت

 يظهر تبغه ينفث هو أما بفجاجة، رثة هيلتها املال،

 أشد في النيران تشبه باتجاهها ونظرته لهيبه،

..االحتراق درجات  

 بين بحضور  هو وبقي اللوحة، من العاهرة اختفت

 عتبة على مجرم خيانة، قتل، عن تخيالت

..الحقيقة صفعته وقت أعدم وربما العدام،  

 الذئاب نظرة من خوفها تصارع تقلق، تقترب، وهي

 ال ما وكل بث،والع املكر، غاب حيث عينه، في

.الغل لفصيلة ينتمي  



 

1773 
 

 وتهور  بالخوف، يصدح وقلبها وأخرى، خطوة، دنت

..يراها ال أنه تجزم واجهته، املض ي، على يحثها  

 تسأل، عينه، انعكاسها التي النار نحو ينظر

.تزعق تحقق،  

.القلق بها يش ي اهتمام، عالمات سبق ما وجميع  

..ايه في مهند -  

..الظاهر هو الحاد زفيره صوته فوق  يجيب، ال  

.ترافقها وجملة أخرى، خطوة  

!.ايه؟ لها وعملت دي، مين -  



 

1774 
 

 وعليها املستشفى، في شاهدته أنها وتذكرت

:االستفسار  

..ليه املستشفى في عندنا كنت ايه، في متورط أنت -  

 والقلق عينه، اقتالع في رغبة داخلها يثير والصمت

..حياة أسلوب لها الحماقة أن وتعرف يتصاعد،  

..مالك أنت ابني يا تنطق ما -  

 أو جرمه، بقدر واضحة تريد، عما غائبة والجابة

..تلقى الذي الغدر  



 

1775 
 

 وال العرض أنهى ساحر فّنه، سأم فنان بحضور 

 وجهها، في الباب صفق الجمهور، بتصفيق يكترث

ل مخرج بتوقيع اللحظة أنهى  عزاء وال.. مختَّ

.رواية أو امرأة في سواء لألورجازم  

...بالخواء وسيكتفي حواء دفق  

.الشهقة حد أجفلت فقد وعنها  

:الباب خلف من فيه الهتاف حد وغضبت  

.مهند يا أولع -  

*** 



 

1776 
 

 ..الحزن هو مشاعر تتخم قلبك

 ..ترهق دواخلك

 ..تعلمك أن الزمن بطيء

 ...وأن الحياة قد تكون غير ذي قيمة

 ..الحزن 

ركت داخل قلبك حاملة السم، 
ُ
هو الوردة التي ف

لذي قد تكون األيام دوائه، أو يضوع داخل قلبك ا

فيصبح شجن ُمعتق إلى توقف نبضاتك، نهاية 

 ..جولتك في الدنيا



 

1777 
 

هل اختلف العالم بعد أن تلى على مريد فوق 

 .!مسامعها أن أمها قد رحلت؟

أن ترى الواقع بال ألوان، أحداث شفافة، يحتل 

 ..الخواء فؤادك

 ..أعاصير هتكت قلبها

 ..حدود مجال الرؤية عاصفة غيرت

 ..تتلقى البيان أنك بال حبيب، ظهرك مكشوف

ال تستطيع لفظ كلمة عيش، وال تخيل أنها 

 ..تتنفس



 

1778 
 

كلمة خرجت بجحود تخبرها، أن التي منحت 

 .نفسها الصبر عبر وجودها بعد رحيل أب موجودة

لقد ارتدت للخلف على إثر رصاصة، نعم ما قاله 

سمته أشالء، ُمريد رصاصة اخترقت صدرها، ق

زرعت داخله الوجع، والخيط للجرح يؤلم، وقد 

 ..امتأل  القلب كمد النهاية

لقد شهقت عهد ويبدو أنها تبكي، ُمريد بمالمح 

قاسية، ووجه مسود، وجدها حضر في الخلفية، 

يخبرها عبر بكائه أنها ال تعيش حالة كابوسية، 



 

1779 
 

صوت ُمريد يحدثه، يتحضن جسده، وهي ترى 

 .الجميع سراب

 .قلبك يا جدو وحد هللا -

هل قالوا أن السراب قد يكون نجاة العقل عبر 

املخيلة، هي اآلن تجزم أن مخيلتها تضعها حيز 

التعذيب ربما ألنها سخطت على الجميع، وتردد 

 ..داخلها، أو همس متقطع، وضربات قلب ضارية

 ..أنا مش هقول زعالنة منها تاني -

 .تلك جملة



 

1780 
 

 ..وهذه كلمات

 .حقيقة، والتمنيوبين ال

 .بين تكذيب الواقع، والعيش حيز الخيال

سقطت فوق أرضية باردة، ولم تجد من تستنجد 

 ..به

 ..فقد كانت همستها األخيرة

 .ماما -

*** 

 ..لقد أصبح الغفو حلم العيش األبدي



 

1781 
 

 .والواقع هو الكابوس الذي ال نهاية له

 

ا  وفي الغفوة كانت أمها بطلة الحلم، تقف بعيد 

ها أنها ال تزال هنا، مريد يهذي، وهي بخير، تخبر 

 .ركضت آيتن، تلهث

ا واعر  ..تصارع طريق 

 تنادي، تهتف، والخيال يبتعد

 .والراحة سراب



 

1782 
 

ورفاهية مشاهدة أمها باتت أحالم، وصرخت وقد 

 ..عادت للصحو

 .ماما -

 ..وكان أول ما رأته عينه، فقد عاد

ثر لقد علم من مريد ما حدث في مطار هيثرو، فع

طائرة عائدة في التو واللحظة، عاد وقلبه ُيحّمل 

بهم، مسلولية يحزن ألجل حبيبته التي نالت ما 

ا أنه نهاية وردتيها، وقد عرف معنى  يعرف جيد 

 .الفقد، وإن اختلف الشخص



 

1783 
 

بقيت تطلع نحوه، بين محاولة استيعاب، وعين 

تعاتب، تستفتهم، تتمنى أن يخبرها أن ذاك مزاح 

ات مريد، وأن أمها موجودة في ثقيل من سخاف

األسفل تنتظر صحوها، والحقيقة على الدوام 

 ..صادمة

 .البقاء هلل يا حبيبتي -

 "حتى أنت، يا عاصم"

حتى نجاتها، مالك قلبها، بات أقس ى من الصدمة، 

وعينه الحزينة تخبرها أنه ال خداع اليوم وقد بات 

 ..املوت هو الحقيقة األقوى لحياتها



 

1784 
 

 ..ا آيتنادعي لها ي -

ورأسها يرفض االنصياع له، ينفض فكرة يزرعها 

الجميع في عقلها بجحود، وعاد من جديد يتحدث 

وقد ربت فوق كتفها، وصوته املتهم يحزن، يتخم 

 :بالشجن

 .طب يا ماما، عيطي، صرخي، اعملي أي حاجة -

نفضت يده، والعنف يترجم الرفض، والرفض 

التي لم تسقط إنكار، والنكار هو السلمة األخيرة 

 ..من سلم الراحة

 ..آيتن حبيبتي -



 

1785 
 

ووضع وجهها بين كفيه، وعاد يتوسل، وقلبه يذوب 

من الحزن، يختبر غصة قلة الحيلة، يدرك أن كل 

 .ما يقدمه في تلك اللحظة هراء

 .هي تراه كخياالت سوادء

 .هو يهذي، مريد يهذي، وجميع ما حولها يهذي

 !وموت أمها هذيان، حتى أمها تهذي؟

 .تقسو

 .!!كيف تتجرأ على الرحيل

 .أال يكفيها ما سبق



 

1786 
 

 ..ملا يختار الجميع الراحة، وراحة الجميع نهايتها

 .حتى أنت يا عاصم بتقول زيهم -

أدرك النكران، وعلم أن كونه يواجهها بالحقيقة 

 ..قاس  

ودون اللجوء لديباجة سخيفة، يعرف أن ليس لها 

وعينه  في الفائدة سبيل، ضمها لصدره، ضمها

تحرقه ببكاء، أغلق ذراعه حولها، علها تنال 

طمأنينة، هو لن يقتل الحزن، هو فقط يصنع 

أمان لن تستشعره، حيث أنها نالت الغدر عبر 

 ..الصدمة



 

1787 
 

وبات تشبثها به ترجي أن يغير الحقيقة، ويخبرها 

 ..الكذب، أن أمها ذهبت نحو سفر  بعيد، وستعود

 ..أنا آسف -

 .يعتذر

 .وال يهذي

و فقط يعتذر ألنه يضع نصب عينها الفجيعة، ه

يلثم جبينها، ويدها، ويعود ليزرعها من جديد فوق 

 :صدره، ويهذي من جديد

 .أنت  مؤمنة بربنا يا آيتن -



 

1788 
 

ر س خنجر في صدرها
ُ
 ..لقد غ

 . ..ترى الطيور تهاجر، والبحر يبتعد

واألم التي ولدتها، ستواري بين طين وحجر، 

 .واملتبقي ذكريات

 ..شجن في قلبها إلى يوم يبعثون وال

فكل ناظر  لعينها يدرك دون إعالن، أن الحياة بال 

 أم  كمدا، وقد غاب األمان

*** 



 

1789 
 

لطاملا كانت هي الكائن املهتم املسلول على الدوام، 

عندما اتخذت قرار االستيقاظ، وبات التركيز في 

الحدث أمر ال جدال فيه، اتشحت السواد، 

كانت ترتديه، حتى خاتم  وخلعت عنها عقد وسوار

الزواج خلعته عنها، وبقيت هي والقهر، والثوب 

 .األسود الكليب، وفي حضرة الجد املنهار قلبت يده

 ..رأسه

 ..عانقته

 :وهمست لها أنها

 .آسفة يا جدو -



 

1790 
 

ويجيب الرجل العجوز الذي، كانت دموعه تسير 

 .بين تجاعيده، وقد نال قلبه حزن نهاية الخدمة

 ..باقية لي، أنت  ريحتها أنت  اللي -

تركته بين رعاية عابد الذي جاء وقتما علم 

مباشرة، وكان األس ى يرسم مالمح وجهه، 

وبمصافحة مهتمة، اقترب منها، وصوته األجش 

 :يواس ي بنبرة ثقيلة

 ..البقاء والدوام هلل يا بنتي -

ورأسها كان يتحرك بديناميكية شاكرة، وتابعت 

لفها عاصم، حيث طريقها، نحو مريد، ومن خ



 

1791 
 

وصل الجثمان، وعليها االستالم مع جدها، وبعض 

أقارب أمها تكفلوا بالذهاب لفتح مقابر العائلة، 

حيث جاءت الفقيدة مجهزة للدفن، ولم تودعها 

 .آيتن

املطار، والوصول، وزوج األم املصاب ببعض 

الرضوض فقط يعانقها ويبكي، ويعانقه مريد 

يد ال تفارقها، ولوال يحاول الشد من أزره، وعين مر 

الحرمة، واألصول لعانقها، يطمئن قلبها أنها ليست 

وحيدة، أخيها هنا، لقد جمعه القدر بها بعد أن 

 .فقد رفاهية امتالك أخوة، وكانت هي خير تعويض



 

1792 
 

فقط ربت فوق ظهرها، وقد جاورها قبل وصول 

 :النعش، وصوته املكبوت بالحزن يحدثها

خيف، بس أنا عايزك أنا مش حابب أقول كالم س -

 ..تعيطي

وانثنت شفتيها بتعبير بعيد عن البسمة، فالجميع 

ال يدرك أنهم يضربون صدرها ذا األنين بزجاج حاد 

 .مكسور 

 .أنا كويسة يا مريد -

 .كدابة -



 

1793 
 

وصوته يصدح، وعاصم نظر نحوه بعتب، لكنه لم 

 :يرتدع

 .!متشليش جواك  يا آيتن، أنت  حامل -

أنها نست بشأن الحمل، ونست ويبدو أنه ذكرها، و 

بشأن اسمها، وجاء الرد وقت جاء النعش، 

 ..فامتنعت الكلمات وطغى األنين على نبرتها

تشبه طير جريح يئن بال دموع، ارتد مريد للخلف 

ولم يستطع أن يرى هيلتها تلك، أما عاصم فقد 

 ..تقدم ووقف خلف ظهرها



 

1794 
 

يدها معلقة بخشب الصندوق الذي هو لقائها 

ر بأمها، دمعة ثقيلة سارت فوق وجنتها ببطء األخي

ا من الحسرة  .يشبه دهر 

أنين مكتوم، دموع مكتومة، ويدها تعانق 

الصندوق، وابتعدت، والفاعل يدي عاصم الذي 

لم يتحمل، ودفن رأسها داخل صدره، وهو يخبرها 

 .األسف، واألس ى، والرثاء، يخبرها أنه

 .أنا هنا، جنبك على طول يا حبيبي -

بثت بقميصه األسود بقوة، وكادت أن تمزقه، وتش

 :أخبرته هي أن يبقى، بل أمرته



 

1795 
 

 .خليك، خليك، أوعى تفكر تمش ي -

*** 

الوقت يمض ي، الوقت كفيل بزرع النسيان، 

 .وأحداث األيام الطائفة كانت ثقيلة

فقد انتقلت لبيت زوج أمها من أجل العزاء، حيث 

بات تابعة أقام مريد يوم العزاء األول في دار مناس

 .للشرطة، وكانت هي مغيبة، وهو املتصرف الوحيد

 ..تشبه إنسان آلي، دون حواس أو تغذية



 

1796 
 

حاول عاصم دس محلول في يدها، والنهاية ثارت، 

ا، وهددت  كسرت عبوة املغذي، وألقت البرة بعيد 

الجميع بالرحيل لو بقي الوضع على ما هو عليه، 

 ..ل جنينهامن جمل مواساة، وحثها على األكل ألج

وهللا هختفي في أوضة، ومش هكلم حد.. وتقدم  -

عابد نحوها، بعد أن أبعد الجميع، وقد كان 

عاصم يبحث عن عقار مهدئ آمن طلبه من 

أماليا، وقد رفضت بشدة، حيث أن كبت الحزن 

 .يؤذيها، وعليها تفريغ الشحنة

 ..سيبوها براحتها -



 

1797 
 

البتعاد، جملة قالها عابد آمرة، وقد أمر الجميع با

هو يتذكر الثورة، والفوران، ونكرانه ملوت أخيه، 

 ..وهي ستنهار مع الوقت، ال تحتاج لضغط

ربت فوق كتفيها، في حنو غير معهود، حتى سارة 

تعجبت منه، وقد قال جملة جعلت آيتن تنظر 

نحوه بما يشبه تعلق بنجاة، حيث الوحيد الذي 

 .تفهم حالتها

و الكبت هيريحك لو العنف هيريحك اعمليه، ل -

، اوعي  اعمليه، بس لو الصريخ والعياط هيريحوك 

 ..تكابري 



 

1798 
 

لم تكن تنتظر كلمة تخص املواساة، حيث أي 

حرف ينطق في تلك الفصيلة من الدعم غير 

مقبولة، وفي الليلة الثالثة رفضت تواصل الجميع، 

وكان الحل الوحيد لعاصم اللجوء لفرح، التي 

فوق صدرها، حيث  حشرت نفسها بجانبها، ونامت

كانت فرح ساكنة، وآيتن لم تذرف دمعة منذ 

معرفتها بالخبر، فقط عينيها خاوية، وجهها 

 ..مصفر

 .!آيتي أنت  عايزة تتعيطي صح -

 ..حركت رأسها نافية، وال تزال صامتة



 

1799 
 

 ..عيطي -

 .مش عايزة -

والحل أنها تعيش حالة النكار، تخش ى البكاء ألن 

مر الواقع، وأنها باتت بال الدموع تعني تسليم باأل 

 .أم

 .عيطي، أنا مامتي ملا راحت لربنا عيط -

هل كلمات األطفال ترياق، أو هي احتاجت فقط 

 ..الدفعة األخيرة نحو هوة االنهيار



 

1800 
 

هل باتت واهنة حد تقديمها االعتراف األول واألخير 

أنها باتت يتيمة األم، نعم، فقد بات البكاء في وضع 

 .قنبلة منفجرة

 ..لبداية صرخة باكيةوا

صرخة جعلت عاصم يندفع للغرفة، وقد تبدل 

الحال، وفرح هي التي تحتضنها دون خوف من 

 .صوتها العويل

وعاصم يحتضن الزوجة واالبنة، وقد غرقت آيتن 

 .في موجة بكاء قاهرة

 .ماما يا عاصم، ماماااا -



 

1801 
 

بكت، صرخت، واقتحمت عهد الغرفة تسحب، 

رج، بعد أن وقفت لبرهة فرح، وأمرها عاصم أن تخ

تشاهد باكية، وقد تمكنت الصدمة منها، من 

 .انفجار آيتن

وبقيت هي في حضنه، يربت فوق رأسها، وجنتيها، 

 .يقبل رأسها

 ..ماما ماتت يا عاصم -

 ..قدر ربنا يا حبيبتي -

قالها وقد ظهرت دموع عينه ألجلها، ولم يطلب منها 

النهيار الهدوء، حيث ترك الحزن حيز البوح، وا



 

1802 
 

ربما النجاة لقلبها الذي تخم بطاقة تمنع عن 

 ..االستيعاب، وها هو يستسلم لألمر الواقع

بكت حتى وهنت، نال منها التعب، بكت حتى نامت 

 ..بين يديه

*** 

 .أيام الحزن ثقيلة

 .يوم يجابه السنة

 .والشهر كـ الدهر



 

1803 
 

وال أحد يعلم هل ألن املشاعر خاوية، أم األمر 

جميع ينتظر مرور الوقت ألجل متعلق بأن ال

 .االستشفاء

لقد مر أسبوع على انهيارها بين بيديه، وعادت 

لقوقعتها من جديد، حيث عادت معه ملنزلهم، أما 

جدها، فقد اصطحبه صديق له في رحلة 

 .استجمام، ألجل سالمة قلبه

 ..وزوج أمها رحل ملكان عمله، رغبة في العزلة

فرض من الجميع رحل، وبقيت هي والزوج ب

املسلولية، وعهد تهتم، وفرح تنام فوق صدرها كل 



 

1804 
 

ليلة، وتناديها ماما، وتخبرها أنها تنتظر أن تكبر 

 .بطنها حيث ستنال أخ، وقلبها يخبرها أنه ذكر

 ."وستسميه "تميم

وتحرك شدق آيتن تحاول االبتسام ألجل فرح 

 .فقط، فالصغار ال ذنب لهم في قسوة الحياة

 

لسرير، وقد آملها ظهرها، كانت تستلقي فوق ا

وقتما اقتحم هو خلوتها، وقد كان يحترم تباعدها 

عن الجميع، لكن وقت النوم يحشر نفسه جانبها 

باستبداد، ويده تحيط جسدها، يتنفض كل مرة 



 

1805 
 

تنتفض فيها، يهمس لها أنها بخير، وبين ذراعيه، قد 

تدخل في نوبة نشيج، تخرج من الفراش، تجلس في 

ى األرض قبالتها، ال يفارقها وقت مقعد، ويجلس عل

 .الليل، حيث نوبة الحزن ترافق ظلمة الليل

جلس بجانبها فوق السرير، ويده فوق بطنها 

 :املسطح، يلمس فوقها، يحادثها بهدوء

 .حبيبتي مش هتاكلي -

والجابة مقتبضة في جملة عدة كلمات، ومغادرة 

 .للفراش، نحو النافذة

 .مش عايزة، ماليش نفس -



 

1806 
 

من مكانه، وقد قرر أن يكون هادئ للنهاية،  قام

 .حيث األمر ال يحتمل منها عناد، أو منه غضب

 .وقف خلف ظهرها، دون تالمس همس لها

آيتن هتقعي من طولك، أنت  وضعك يخليك   -

 .تضغطي على نفسك شوية بس

 .استدارت بغتة، عينها تستنكر

 .عليها أن تنس ى الحزن 

 .عليها أن تعايش الواقع

 .ا أن ترضخ لألمر الواقععليه



 

1807 
 

حيث هي بال أم، والجميع حولها، ويجب أن تدرك 

حقيقة أن الحي ابقى من امليت، والضمير يعود 

 .على الطفل الذي في بطنها

 .لو خايف على ابنك يا عاصم، علق لي محاليل -

ا، غادرت الغرفة، والصالة، واملنزل،  انتفضت بعيد 

اهلت وفي الحديقة اصطدمت بمريد، حيث تج

نداء عهد، وسيره خلفها، هي في لحظة تشعر أن 

 ..حبل مشنقة يخنق عنقها

ومريد يستفهم، يقف في وجهها، وعليه أن يكون 

 .عاقل



 

1808 
 

 .رايحة فين يا بنتي -

وصوتها ارتفع، ويدها تبعد مريد، وعينها تشتعل 

بغضب ال تدرك هل تحور بفعل الحزن، أم ضغط 

 .الجميع يرهقها

، مش هتضغط عليا أنا مريد أوعى من وش ي -

 .كمان

ومالمح عاصم الساكنة تتحول، والغضب تمكن، 

وهم باتخاذ قرارات طبية، حيث سزف تالزم 

املشفى، تتغذى على املحاليل، ونظرة مريد طلبت 

من ضبط النفس، وذلك ما يغضبه أكثر قرب 



 

1809 
 

مريد الزائد، هو يقدر الوضع، لكن هو رجل يغار 

 .على حبيبته

ء للداخل، وقد أشار لعاصم أن انسحب مريد بهدو

 .يتعامل، وقد أدرك الغيرة، وقدر املوقف

دنى نحوها من جديد، حاول الهدوء، والعودة 

ا، ويده  ولسابق تعقله، وخطوة تضعه بالقرب تمام 

تعانق يدها، وسحبها كأنها ابنته نحو طاولة 

 .ومقاعد أسفل شجرة، جلس، وأقعدها في حجره

تمردة العين، وعينه وكانت هي منصاعة الجسد، م

تأخذ عينها في جولة شوق، عينه تخبرها أنه 



 

1810 
 

عاشق، تخبرها أنه يشتاق آليتن النسخة التي 

بخير، تخبرها أنها ليست وحيدة، هي فقط 

 .وحيدته

هي شمس، وقمر، ونجوم، جميع ما ينتمي للضياء، 

 .هي نور حياته

 .والسوء الذي يصيبها يعني ظلمة حياته

 .في حياتي إال نفس ي أنا ميهمنيش حاجة -

رفعت حاجبيها، يذهلها اعترافه األناني، ويكمل 

وقد كانت يده تسير فوق صفحة وجهها، 

 .وخصالتها



 

1811 
 

، أو  - ونفس ي مبتقدرش تشوف أي حاجة تأذيك 

 ..تكون سبب أنك تهملي نفسك، تتعبي

وظهرت الدموع في عينها، بح صوتها من جديد، وقد 

 .أدركت أنها تختبر قلقه

 .تضغط علياأنت ب -

أنا خايف عليك  أنت  بس، طظ في أي حاجة في  -

 .الدنيا، طاملا أنت  بخير يا آيتن

 .هو صادق

 .صريح



 

1812 
 

 .عاشق

 .ليس بعاقل

 .مجنون 

 .ويتبدل، ولن يتجمل فقط سالما لعشقه

هو الذي سبح في أنهار مالحة ال تروي، سار عكس 

تيارات املياه، والعواصف، وانفجر بركان مشاعره 

 .هابها ول

 ... مش قادر أحس إن في خطر ممكن يخليك   -



 

1813 
 

ووضعت يدها فوق فمه، وقد أدركت عقدته، 

أدركت خوفه، علمت أنه يعاني فوبيا، وأنها نسيت 

 ..مأساته في خضم حزنها

 .وضعت رأسها فوق صدره بوهن، ويدها فوق قلبه

 .وعاد يحدثها

 .كل نبضة في قلبي بتحب، وبتخاف، قلبي مرهق -

حيلة، وعرفت أنها في حضرة تضحية  تنهدت بقلة

 :صغيرة حيث

 .هاكل يا عاصم -



 

1814 
 

*** 

 .يقال أن تجربة املنكوب، أقوى من خبرة الطبيب

وهي نالت من الفقد طبقات عالية، اختبرته في سن 

مبكرة، وإن كان حولها عابد وعمها عادل، والعائلة 

 .بأجمعها

هي تدرك احتياجها، ونالت التلبية من الجميع، أما 

ا، تحتاج العزلة، وال أحد يفهم آ يتن عكسها تمام 

أنها تحتاج لبرحة، تعيش حيز الذكريات، تعتاد 

الوضع الجديد، وستعود شبه طبيعية، فقط 



 

1815 
 

وقت أن تنال االعتياد، سوف تتعايش، وتفقد 

 .جزء من داخلها

لقد راقبت املشهد من خلف زجاج املطبخ، 

 .!وأدركت حضوره عبر عطره

 .نها تنتعش بحضوره، هو األماناستدارت تعترف أ

 .العاقل

 .املحتوي 

 ..الطرف املتزن 



 

1816 
 

يهمل عمله، يهمل املهاترات ألجل آيتن، وعندما 

 .سألته ملا هو حزين, أخبرها

أنا زعالن أن شخص مات، انهيار أبويا يكسر، "

 "بس األهم من دول وجع أختي

ولفظه لكون آيتن هي األخت الغير بيولوجية، أثبت 

 .ل بكل معاني الكلمةلها أنه رج

 .سبتهم يتخانقوا -

اقترب وهو يتجرع كوب عصير أعدته مديرة املنزل، 

 .وعينه تواجه عيني عهد التي ال تهرب منه



 

1817 
 

 .ابن عمك غيران، وكتر خير خيره، أنا عاذره -

 .هي تذوب في الشهامة

هي تعشق أن يكون املرء حيز انسانية، وهو في 

 ."اللغة الدارجة "جدع

 رائع، ابن بارصديق وفي
 .، وأخ 

اقتربت تناوله كوب آخر، وقد أحضرت الزجاجة 

كلها، وقد الحظت عطشه، تلقاه هو بكل ترحيب، 

 .شكرها بصوت أجش

 .وباتت هي تتعلق بعينه، تطمئن لوجوده



 

1818 
 

هي التي ترى في كل مصيبة فائدة، وكما يقال كل 

محنة منحة، وعينها تتعلق بعنيه، تخبره بنبرة 

 .منبهرة

أليام اللي فاتت خلتني اتأكد من حاجة واحدة ا -

 .بس

ضيق عينه، وارتفع حاجبه، وال ينكر أن عينه 

تعشق مغازلة عينها التي تشبه قطة مدللة تحتاج 

 .لدلك فروها على الدوام

 .ايه هي -

 .Hero أنت -



 

1819 
 

الذكر في طبيعة التكوين مخلوق مغرور، ينتفخ 

طلب قربه بالطراء، وهو ينتفخ بنظرة عينها التي ت

 .على الدوام، وكأن الحماية اقتصرت على وجوده

 .هللا يكرم أصلك وهللا -

قالها بنبرة مرحه الغائبة، وقد ابتسم ووجهه ال 

 .يزال مهموم

 :اقتربت أكثر، ونبرة عرفان تجيبه

 .شكرا إنك موجود -



 

1820 
 

ارتفعت على أطراف أناملها، تحط فوق لحيته بما 

كة خلفها يشبه قبلة، وانسحبت راكضة، تار 

 .!مصدوم، مشدوه

 ..والرجل كائن مدرب على سد احتياج األنثى

 .بكل صوره وأفضلهم لخانة الضمير

 .ما يعطيه البطولة

 .!انتش ى ولم يكن يعلم أنها بداية السقوط

*** 

 .الحياة لعبة غير عادلة



 

1821 
 

 .هي لعبة الحظ

 ..بين مشاعر، دواخل، حسابات عقل

 .سموموانتصار الشر إذا ما اقترن بعقل م

وعلى املتضرر ضرب رأسه عرض حائط الضمير 

 .الصامت، ألن العالم لن يتألم

لقد كان يحاول الغرق في نوبات نشوة عديدة، في 

الوقت الذي كانت موجة املشاعر تبتلع جسده 

 .وقلبه

 .تجددت عليه أحاسيس الفقد



 

1822 
 

علم من جديد أن العالم جحيم فيما لو تعلق 

 .األمر بشخص طيب القلب

 .يشبه سكننقي، 

 .بل أن النقاء بأجمعه هي

هو النائي عن رغبة السيطرة على كائن الطاعة 

 .والشهوة

 ..هو الذي مل االنسانية املفرطة

حير بين العابث، واملثالي، والذي 
ُ
هو الكائن امل

 .يشعر، والجاحد



 

1823 
 

هو القسورة الذي ينتظر لحظة الهجوم، والجريح 

 .الذي ينتظر لحظة الشفاء

سارة، والدعوة كانت صريحة لجولة  الليلة قبلته

في الفراش، ورفضها، وما يأزمه أنه رفضها بحنو، 

 .وأن األمر يتعلق بضغوط نفسية تخصه

 .هرب نحو املشفى

وها هو قابع أمام غرفة، يتطلب السكينة دون 

 .اقتحام



 

1824 
 

يسأل الحراسة عن الحال، وعلم بشأن سفر 

نهيار الزوج، وال ينكر أنه يريد سبه، لتركه مريضة ا

 .دون حماية حب

 

 .قطب بين حاجبيه، وقرر أن ينهر نفسه

 .حب وامرأة ورجل، وبات يؤمن

 .!ما هذه املهزلة؟

 .!جرالك ايه يا عابد يا سيوفي؟ -



 

1825 
 

عابد السيوفي بات يبحث عن راحته في كنف 

امرأة، يتمسك بما تبقى من انسانية في رغبة من 

 .إعادة ترميم التالف، أو انهيار السليم

بات يتلمس السالم النفس ي في حيز السكن، هو 

 .بعيد عن كونه مقتحم

*** 

سلوب القتل
ُ
 ضحاياك دفع في املتعة مكرر، ا

..للموت  

 متأخر الوقت موتى، كثالجة باردة الغرفة أرضية

 على طاعة في منكمشة هي ،!واجب والصمت



 

1826 
 

.. الضوء ابتلع ثقيل كظل موجود هو. الفراش

 دون  التفاح بثمرة ُيمسك.. كعادته أمامها يجلس

!لطيفة بابتسامة ويرمقها يقضمها أن  

 وكأنها كالصدى جوارها تمر هامسة بكلمات يهمهم

.. تام بهدوء يستقيم ،!السمع على القدرة فقدت

 يسحبها ثم الظالم في خصالتها من تبقى ما يحتل

 الدرج حدود على تسقط تكاد عنف في خلفه

ظلم
ُ
 قيد حديقة أديم فوق  حافية تخطو.. امل

 قبر سيحفر أنه إبليس ي بفحيح يخبرها.. التجهيز

!ميتة أسوء وستموت فيه الجنس معها وسيمارس  



 

1827 
 

  تنهار.. قوة بال تبكي... تصرخ
 
 فقدت فهي كمدا

 فوق  وكلماته بأنفاسه تشعر. مقاومته على القدرة

 ذراعيها على تستحوذان قبضتاه كاملطارق، رأسها

!حفرة نحو يدفعها ثم وبها نحوها يميل كاألغالل  

 ارتعدت وقد تسقط املوت، أيقنت وقد تسقط

 بنظر تلمح.. عليها اعتداءه فكرة من فصائلها

!بنطاله حزام يحل وهو خياله مشوشة  

...ش يء ال ثم  

..تام تشوش  



 

1828 
 

 الدم ضغط هبوط حالة في األذنين صفير كـ صوت

..خطرة ملرحلة  

!عليها يهطل األرض وتراب!!! وفأس  

!شهقة  

!تعرف ال.. موت شهقة أم حياة، شهقة  

  انتهى ولقد دماء بال ليث وجه
 
 القلق من فعليا

 في رغبة يبتسم وطبيب تركض وممرضة عليها،

ي كاذبة طمأنة  نوم   أجل من ُيّدس عقار وريدها وف 

.ونسيان  



 

1829 
 

قدان لها يتمنى أن يجوز  هل
ُ
!ذاكرة ف  

 لها يريد ال ولكنه له نسيانها ألم سيتحمل

 بنظرة الطبيب رمقه. ابالعذ هذا في االستمرارية

 يغادر وكالهما احترافي هدوء في قال ثم متفهمة

:الغرفة  

 نطق وفقدان عصبي انهيار عندها سكن مدام -

.العالج في وقت معانا حياخد ده وكل   حادة وصدمة  

:طمأنة محاولة في يزيد ثم  

تقلق حضرتك عايز مش -  



 

1830 
 

 ابتلع.. القلق في غارق  هو عابثة، طمأنة محاولة

 
 
ا البحر البحر، وأعشاب وامللح املاء قسرا  ليس ُهن 

.قاتله البحر.. عروسه مملكة  

:ُمتعبة بنبرة قال  

 علشان كده من أكثر حاجة استنى املفروض هو -

!أقلق  

 نال الجفاء أن ُينكر ال عملية بنبرة الطبيب تابع

:مهنتهم في املآس ي تكرار بحكم بعضها  



 

1831 
 

  بس خالص، مّر  الصعب -
 
 فمن إيه هو كان أيا

 صعبة نفسية بتجربة مرت سكن مدام إن الواضح

وليلة يوم في منها حتخرج ومش  

:بلهفة ليث قال  

...برة أسفرها ممكن أنا -  

  الطبيب استكمل
 
:مقاطعا  

 برة نفسية وعيادات تأهيل مراكز في أكيد -

  متخصصة
 
 وده حواليها معاك   أهلها هنا بس جدا

 اجحنحت لحضرتك قلت ما زي  بس قوي  مهم عامل



 

1832 
 

 ما غير من لنك يأس وعدم منك وصبر وقت

دي السلبية لها حتمرر  تقصد  

  ليث وافقه
 
:بحزن  ابتسم ثم متنهدا  

حاعملها سكن خاطر علشان تتعمل حاجة أي -  

:الطبيب أومأ  

 في القامة إن تستوعب حضرتك محتاجين يبقى -

 إال خطر حاجة مش وده شوية حتطول  املستشفى

 مش كامل فريق مالحظة بفضل دي الحاالت في إنه

 كمان.. تساعدك مقيمة ممرضة حتى مجرد

 من ذكريات هي كبيرة وبنسبة حتستمر الكوابيس



 

1833 
 

 بهدوء ده نحتوي  دورنا بيها مرت اللي التجربة

تدريجي وبشكل  

 ليث سكون  أمام الفور  على تابع ثم للحظة صمت

:وشروده  

 من ضغط محاولة أو تحقيق أي مانعين إحنا -

  الشرطة
 
ا حاليا ي   عارف أنا كمان، حضرتك ريت و 

 قبل النهاردة ده للشخص توصل عايز إنك كويس

 تلميح أو بنظرة حتى ولو عليها ضغط أي بس بكرة

انتكاسة يسبب ممكن  



 

1834 
 

 باختناق كلماته على جز.. أخافته.. أوجعته الكلمة

 بالحقيقة يواجه الطبيب بينما تخرج، فلم

 
 
:مضطرا  

 أدمان وال تلاباك دوامة في ندخل عايزين مش -

 وأنا تدريجي أبطلها الجاية الفترة الزم أنا.. مهدئات

دي األزمة وتعدوا جنبها حتكون  إنك عارف  

"تعدوا"  

 تتقاذفه قارب في وهي هو معنى، ألف تحمل كلمة

  يشعر الحياة، أمواج
 
ه أحيانا

ّ
متلك أن ة ي 

ّ
 بعزم الدف



 

1835 
 

 مشاهد فيها عيناه. سيوجهها أين يعرف ال ولكن

  حياتهما من متناثرة
 
معا  

.. قبلة أول .. لعينيها نظرة أول  بل.. زفافها ليلة

 به أراد الذي اللعين واملرسم.. أحرقه الذي دفترها

 وهو الطبيب غرفة غادر.. ذنبه عن يكفر أن

 يغمض.. واألفكار بالذنب نفسه يصفع.. يحترق 

..واحدة أمنية سوى  يريد وال عينيه  

بيته في بسالم.. هي  

***   

..األخيرة مهند حادثة على يمر أسبوع من أقل  



 

1836 
 

.لذلك تسعى ولم طرف، له تلمح لم  

..زائدة الجنون  جرعة أن يبدو حيث  

ا، منهكة هي الليلة  بماء، طويال اغتسال نالت كلي 

 شعرها ورفعت يجب، كما بشرتها دللت وقد

 منهكة كانت حيث رأسها، فوق  بدبوس الطويل

.شغفها كان وإن به، لتهتم تماما  

..األيام هذه للشغف فقدان حالة من تعاني هي  

 عينها قناع عن ببحثها للنوم، تستعد كانت

 الباب، فوق  طرق  جاءها وقتما، للنوم املخصص



 

1837 
 

 فوق  الوشاح وضعت ثم البداية، في تجفل جعلها

:فتجده الباب، عين عبر فتنظر رأسها،  

مهند -  

 

 بال ككل، عليها مرت عينيه من هادئة نظرة

 بال باهتة نظرة مجرد.. معتاد يقتدق أو تفاصيل

  تحمل كلماته فحوى  كانت وإن معنى
 
  اعتذارا

 
:غريبا  

!أصالحك جيت -  



 

1838 
 

 أن ضمني اعتراف وستقدم صريحة، ستكون  هي

 داخلها يثير أن ما، بشكل يستطيع الوغد ذلك

 الش يء بعض األمر تعلق وأن حتى التسامح، رغبة

 الذي الحال أن ويبدو يقصد، ال هو بالكرامة،

.املتفهمة تكون  أن وعليها مستجد، عليه  

!.قبلها ولكن  

 كنت عليك، قلقت أني غلطانة أنا أصل ما -

!.تولع سيبتك  



 

1839 
 

 قبر، من لتوه استيقظ وكأنه غائمة بنظرة رمقها

 قال ثم العالم، في ابتسامة بأسوء شفتاه اتسعت

  يمارس وهو
 
:والوجع التبغ بعبق ممتليء زفيرا  

  قمحرو  أنا.. تقلقيش ما -
 
!أصال  

.األسرع والنسيان الغضب، كائن أماليا  

 ينال قلبها جعلت الغائمة عينه املتعبة، نبرته

.لطيفة تكون  أن وعليها الذوبان،  

.الشر بعد -  



 

1840 
 

 جذبت لوحة في امرأته رسمتها سوداء فلسفة في

 الغائب تركيزه استدعى األمومية، نبرتها انتباهه

 نظرتهب يطرق  وهو قال ثم أّيام مدار على عنه

 
 
:آخرى  مرة معتذرا  

متزعليش -  

 حياتها، في مروا من يشبه ال الرجل، ذلك به ما

 ضعيف أخ ثم فقط، املهنة منه ورثت بأب بداية

 بعارف نهاية زوجته، لرضا يقاطعها الشخصية

 سخيف كائن الرجل أن تقرير، لها قدم الذي

.النساء تلقيح الرسمية مهمته  



 

1841 
 

ا، تنحت  لم وهو لدخول،ل املكان له تفسح جانب 

 تحدثه أمامه، بجسدها تقف فعادت يمانع،

:ُمحذر بتوجس  

!.صح؟ أدب قلة هتعمل مش أنت مهند، -  

  لها نظر
 
 قلة" لفظ كلماتها، يستعب وكأنه مستغربا

 " أدب
 
 حاجباه ارتفع.. ابتسامته جذب تحديدا

  قال ثم يفكر وكأنه للحظات
 
:بصدق ساخرا  

!زاهد بقيت.. متخافيش ال -  

 قادته وقد ليدخل، جديد، من الطريق له أفسحت

 ومقعدين وردية، كنبة حيث املريح، حيزها نحو



 

1842 
 

 خاصتها، الضخمة والشاشة رقيق، سماوي  بلون 

 املبتلة، خصالتها فوق  الوشاح تحكم وكانت

:تقترح أو باهتمام، وتسأله  

 ايه تشرب يدفيني، شوكليت هوت هشرب أنا -

!أنت؟  

  البداية، في توترها الحظ
ّ
 لصومعته يرحل أن رفك

 فراغ هو الالش يء، حيث منزله في الفردية وزنزانته

!جميلة في التفكير حتى يمحي كي ابتدعه  

 أريكة.. ثرثرة.. فوض ى لالنشغال، يحتاج كان أنه إال

!يناسبه ال ساخن شوكالة ومشروب وردية  



 

1843 
 

  بدا تعبيره
 
 التي كالغيمة بنبرة يقول  وهو مظلما

  تحبس
 
:ارهانهم يجوز  ال مطرا  

صداع عندي ألن.. قهوة ممكن -  

 ترتكبها، حماقة كل إلى تقودها التي اآلفة هو التوتر

 تتحرك كانت حرج، موقف حيز تضعها حماقة وكل

 تبحث بفوض ى، الصالة على املكشوف املطبخ في

.البن السكر، عن  

..وتخمن قهوته، نوع تسأل  

.سادة قهوة عايز إنك بيقول  شكلك -  



 

1844 
 

 ارتياح في حروفه يتنفس ووه قال صامت بتعبير

 وهو األريكة في يغوص يكاد جسده بينما مؤقت

:العينين مغمض  

..مظبوط -  

 القهوة صنع تحب لكنها القهوة، ماكينة تملك هي

 ماء خاصة، بتحويجة وبن كنكة، تقليدية، بطريقة

 حيث يقتلها، والفضول  ،"الوش" أجل من بارد

:الرثة حالته على تعلق أن يجب  

 مع لي بتجي اللي بالرجالة بتفكرني مهند، يا مالك -

.بنت يقول  والسونار ولد مستنين مراتاتها،  



 

1845 
 

دمع كادت حتى منه انطلقت قاسية ضحكة
ُ
 ت

 تناسبها. منتهية ضحكة.. مؤملة ضحكة عيناه،

 بال جديد مقطع نحو والقفز سطر نهاية نقطة

!ضحكات  

:فاتر بتعبير قال  

-  
 
!مشاكلهم أسوء دي فعال  

 املغامرات، له صاغت حيث ثرثرة، ةفرص جاءتها

 داخل سكبتها التي القهوة صنع من انتهت حتى

 ضخم أو أكبر، قدح هي يدها وفي وردي، قدح



 

1846 
 

 هرمون  حيث الشوكوال، من عالية جرعة يحتوي 

  عنه تبحث التي السعادة،
 

.فائدة بال طويال  

 يعمل وهيروح حمارة، اللي أنا طلعني واحد آخر -

"..كرد" دكتور  عند سونار  

 أنها ليفهم صوتها، ضخمت أقواس، بين ووضعتها

املوكوس الزوج تقلد  

شبه يتأملها، وكأنه جلس
ُ
 في الطبيعية املناظر ت

.. مرتبة الغير الراحة.. الحرارة معتدل صباح

املتتابعة والحروف زيف بال السريعة الضحكة  



 

1847 
 

 من لتوها هي انتهت بينما نظراته سرحت. تفكير بال

 م فقال الثرثرة
 
:الوقت تمرير من بنوع وازيا  

احكي.. كملي -  

 وحيد ذكر أن حيث ضالتها، وجدت أنها ويبدو

..يومها صفو يعكر كان ذاك القرن   

 بنت، طلعت لو بس داهية، في روح قولتله -

..رجعي يا فيسبوكي، تريند هخليك  

 ال ش يء حماسها شاب وقد بسأم، شفتيها لوت

:وتصرح يفهمه،  



 

1848 
 

.عارف شبه -  

 من لنوع تتطرق  الجلسة بدأ وقد هحاجبي ضم

 يرتشف وهو فاعتدل يحتاجه، الذي االنشغال

:ساخرة بلذة قهوته  

!تخصيه عايزة كنتي اللي عارف -  

:تتفاخر ونبرتها مصمم، بتقرير تجيب  

.بس الفرصة مستنية ليه، كنت -  

 يقول  أن قبل ابتسامته رغم جامدة بنظرة رمقها

:صادم ببؤس  



 

1849 
 

!مستاهلة حاجة مفيش -  

 الذي وشاحها وضع بإدراك وقامت حاجبيه، رفعت

 تكون  أن وتقرر  لألمام، فتعيده الدوام، على ينزلق

.مقتحمة  

.بقى ايه فيك أنت -  

 وضعية وبدلت باهتمام، مستفهمة الجملة

 النبيذي ثوبها وضع على تحافظ وهي جلوسها،

 منه وتنتظر مريحة، وضعية اتخذت قد القطني،

.طويل سرد  



 

1850 
 

 اليق مش ده رايح كله وستايل ،ضياء عم وضع -

.عليك  

  كان العابث دور 
 
 منه يمل لم له، بجدارة مرسوما

 
 
 بنبرة قال إدمانه،، كان بل.. يرفضه لم ،.يوما

:القهوة قدح لتوه أنهى قد كان بينما عبثية  

!وبوش جميل.. قهوة فنجان متجوز  كنت اعتبريني -  

:غريب بتعبير عيناه انفعلت ثم  

!مسموم وكان عليه يتقض.. كله شربته -  

:كفيه رفع  



 

1851 
 

!الفنجان؟ وال أنا.. السم يستاهل اللي مين -  

 عينه تطالع وعينها التفكير، وضعية اتخذت

 األمومة وحنان املكتومة، نبرته تستشعر الحزينة،

.يعاني املهند ذلك أن يخبرها  

.امرأة مع يتورط عابث كونه من أبعد واملعاناة  

.السم يستاهل دشمح أن وأقولك هجاملك، أنا -  

 مشوه ركضها الحروف.. الدقائق تركض، الكلمات

 مال مناسبة، كلمات في تتشكل أن ففشلت أحمق

:هروب في رأسه  



 

1852 
 

!قادر مش أنا ممكن مش.  منوم فيها قهوتك بس -  

 منفى كـ ثرثرتها في غاب وكأنه يستقيم، أن وفكر

  كان أن إال الرحيل، وجب ولكن يريده
 
 بحق غائبا

!تمثيل بال  

:حزين بصدق ابتسم  

!منمتش أّيام ٣ بقالي أنا.. معلش -  

 نحو تشير كونها بأريحية قبله نفسها فاجلت

"..راحتك خد" واملعنى األريكة،  

:تعني وجملتها  



 

1853 
 

.ومطرحك بيتك -  

 
 
 في واحدة لحظة يحتاج يستلقي، أن يريد كان وحقا

  املؤقت، السالم من نوع
 
.. وحدته.. منزله ّعن بعيدا

!باألرق  لعنته التي أحالمه.. أفكاره  

!تخطيط دون  وغاب واحدة لحظة  

 في والعادة والتقاليد واملنطق، الوعي، عن تغيب هي

.يعاني حيث املسكين، ذلك حضرة  

.اتزان عدم نكبة صدمة، بين  



 

1854 
 

 مماثلة، تبدو قد بتجربة مرت ألنها تتعاطف هي

ا وحيدة وكانت .تمام   

..أنفاسه انتظام النوم، وقت قسماته تناظر  

 مسلولية، اهتمام، رغبة داخلها تثير واملراقبة

.حياتها في واقع أمر بأنه تشعر  

..الوحدة تعاني مثله، مسكينة فقط هي وربما  

 ويوجد يهتم أو اهتمام، محل كونها شعور  تفتقد

..محور  لحياتها  



 

1855 
 

 غطاء تحضر النوم، غرفة نحو مكانها من تحركت

 ستيقظي ال حتى بعناية به دثرته الخريف، يناسب

 أن بعد مقعدها، فوق  تجلس أدراجها، وعادت

..نوم بال والليلة كبير، أمريكية قهوة كوب أعدت  

 احتضن منذ هكذا ينم لم بعمق، غاب وهو

!فرج عروسة  

 مكانها كان آخر وقت في أنثى مشهد على عينيه فتح

 ظاهرة وخصالتها غافية عيناها بفراشه، سيكون 

 في يبتعد وشاح تحت من للعين مريحة بفوض ى

..مكر  



 

1856 
 

لصوتها فانتبه غريب عليه وهذا أدب في تنحنح  

.فكرة على صاحية أنا -  

 عدة دراسة بعد عينها، تريح كانت فقط هي

" سنية فرح" وحلقة املاجيستر، مراجع في ساعات

 واالستقامة تواجهه، تستقيم تعتدل، هي واآلن

.بشدة منه بالقرب أنها أخبرتها  

 يذهب أن منها طلب ثم أنيق استسالم في كفيه رفع

 مالمحه، عن النوم لطافة يزيل كي املياة لدورة

  وجد حظه ولحسن
 
 النعناع برائحة للفم غسوال



 

1857 
 

 في هو.. ليديه به اكتفى عطري  وصابون  املنعش

..انثى عالم  

 القهوة ماكينة أمام وقفت وقد فوجدها عاد

  بها حدق الليلي، أرقها يناقض بنشاط
 
 تراه.. متأمال

 
 
 ل وديعا

 
طيفا  

!املخدوع ومن الخادع من  

 في وجوده واستغلت نشاط، الصباح أن هي وقررت

 نفسها حشرت وقد ثيابها، تبدل حتى املرحاض،

 العزاء واجب ستقدم حيث سوداء، حلة داخل

 الوشاح فقط العمل، بعد عاصم الدكتور  لزوجة



 

1858 
 

 ووجوها رمادية، بورود مزركش كريمي، بلون  كان

 وملمع الكحل عدا الزينة من يخلو الصبوح

 أنفها تصل السكرية عطرها ورائحة الشفاه،

:بتسلية املرح هي وقررت بسخاء،  

.أمان نومة عايزلك وكنت خواف، إنك تقول  ما -  

 لهيلتها ابتسم.. بالحقيقة باملقارنة جيد تعبير

 أناقة في واستأذن بالفانيال الشبيهة الكريمية

 للرحيل

-  
 
أماليا يا شكرا  



 

1859 
 

  يفةلط بنبرة قالها
 
 لم بؤس شذرة بها.. جدا

 األنثى استشعارات تفهمها احتياج ولفتة يقصدها،

منه تخطيط دون   

بائس بات العابث  

!املهزلة من نوع في هو  

 وقتما قلبها يطال ذنب هناك أن تفند أن وعليها

.حزن  لطفه أن تشعر  

 لطيف جعلته العابث من تمكنت التي األمل خيبة

.األمومية هاطاقات تطلق جعلها املسكنة حد  



 

1860 
 

 حتى حاجز، دون  تواجهه مترددة، نحوه تخطو وهي

:أن تخبره الحنو ونبرة عينه، نظرة تدرس أن  

.متزعلش مهند -  

 أشبه واألمر عنقه، باتجاه ترتفع يديها ووجدت

!.بعناق  

اآلن يناسبه أن يجب دور  أي  

..األليف الصديق  

مارس أنثى خانة في املثالي الرجل
ُ
!ثقة أسوء ت  



 

1861 
 

 هو الوضيع، والتملك.. والخيانة.. العبث ملك هو

  املخرج يعطيه أن املنطقي من وليس س يء
 
 دورا

 
 
 مثاليا

سوءه بسبب مفقودة وجميلة مفقود هو  

 السير س يء القاض ي سيادة يا هنا املذنب

 وسيمتد عام بحكم زنزانته سيدخل والسلوك،

  العهر مارست وحبيبته.. وعشرون لخمس
 
 له عقابا

!لطاووس ثعلب من افتراس زوبعة في الغبية وماتت  



 

1862 
 

 في حولها تلتفان ذراعاه هو، شريد وأنثى أنثى وبين

 ليس عطاءه.. ثناياها على تشتد قبضتاه.. قسوة

 
 
فعل رّدة وال مثاليا  

!يناسبه عطاءه  

 وصلت حتى وخان خان رجل قميص عطاءه

الخيانة لسقطة حبيبته  

  الحقيقة أما للسذج، مثاليته هنا املشهد
 
 دوما

!ملةمؤ   

 لالختالف، استيعابها دوامة وسط في أبعدها

  أنامله اشتدت
 
 شفتيها، من اقترب.. بذقنها محيطا



 

1863 
 

بلة في السقوط شفا على هي
ُ
 تعود لن حدثت لو ق

 عن تبحث ألنها فقط سيبتلعها.. كانت كما بعدها

إنسان مهزلة في مثالي  

خطير بقرب   ألنفاسها يصل أن حرص بفحيح قال  

رب  
ُ
..رقابة مقص في بتره يجوز  ق  

!إيه؟ عايزة -  

*** 

 



 

1864 
 

 الحقيقة وهي سراب، مجرد كانت قبلها حياته وكأن

بها التشبث املباح الواحدة  

 غرفتها صدره، نحو رأسها جذب ثم جوارها جلس

 الطبيب أخبره بعدما.. فوضاه أصبحت املشفى في

 بنقل قام الحرجة الفترة تلك في خروجها بصعوبة

 كامل لجناح الغرفة وطّور  الشخصية لوازمه بعض

  وأصبح
 
  تقريبا

 
 عن توقف أنه حتى.. به مقيما

.لعمله الذهاب  

توقفت حياته  

مشلول  عامله  



 

1865 
 

 شرودها غابت، الطبيعي روتينه ممارسة في رغبته

 في قضتها التي الفترة بشأن وتصوراته أفكاره.. يقتله

شعل املخبول  هذا منزل 
ُ
  ت

 
.قلبه في حريقا  

 نوبة بعد أنفاسها ءهدو استشعر وقد رأسه أسند

 ثم وترتعش تنتفض.. تهاجمها زالت ما كابوسية

 ما صوتها بينما اختناق شبه في مذعورة تستقيم

 خصالتها أنامله تخللت ثم رأسها قبل. غياب في زال

 بدفء أكثر يضمها. يمشطها وكأنه فكان القصيرة

بلة في وجنتها نحو يميل ثم أب
ُ
.حنونة ق  

:قلبه صخب رغم بهدوء يقول   



 

1866 
 

جنبك أنا.. حبيبي يا متخافيش -  

 وكأنها شاحبة ذراعيه، بين مختئبة هي تنكمش

. اللون  أحدهم أفقدها واألسود األبيض من امرأة

.بكفه لها هو فيجففه بالعرق  مشبوبة جبهتها  

كالظل باتت امرأته  

 كالطيف

..يحييه أن ودوره مقتول  كحضور   

:لالرتياح باعثة بنغمة قال ثم لها ابتسم  



 

1867 
 

 وحش كابوس لو صاحي، حافضل حنام مش أنا -

يقربلك ما قبل حاقتله  

 يشعر الوقت أغلب انفعال، بال واجمة زالت ما

 حروفه أن أو كالمه نصف فقط استوعبت وكأنها

 املمرضة أن إال.. مشوش كصدى عقلها جوار تمر

.وجوده في سوى  بارتياح تغفو ال أنها تقول   

 ضبع يحضر كي قليلة لساعات. مضطرا يتركها

 الخاصة االستخبارات شركة ملقابلة أو التحقيقات

"ليراز" ال هذا عن بالبحث أوصاها التي  



 

1868 
 

  لها، يعود ثم
 
 .. منكها

 
 .. متعبا

 
 قلبها. لعبقها محتاجا

 التي املآساة تلك من أبسط هي يمزقه، الهش

 التي جميلة تعقيدات من أبسط.. لها تعرضت

 ممتصة فابيضت قبضته تصلبت. نحوها دفعها

.إليها يصل أال على حرص الذي بهغض  

 والسكون  التعرق  من ومستاءه ُمنهكة بها شعر

:هاديء بهمس   لها فقال  

شاور؟ ناخد -  



 

1869 
 

.. بسواها تسمح ال لتساعدها، سبيل تأتي عادة

 املياة دورة حتى ذراعها على تستند مضطرة

.به تتركها ثم املغطس سبيل لها وتمأل وتسندها  

  خجولة سكن
 
 املياة داخل مالبسها تخلع فهي جدا

.برد لنوبة يعرضها كاد مما  

:هدوء في عينيه رمش  

 كده بعد ده املوضوع في حيساعدك محدش -

!سكن يا جوزك أنا.. غيري   

 نحو بها توجه ثم أسندها بالتردد، لها يسمح لم

 شعر وكلما مالبسها خلع في ساعدها املياة، دورة



 

1870 
 

.. لويستكم رأسها يقبل كان والخجل بالتردد منها

 املياة رشاش فتح ثم ذراعيه عن القميص شمر

  بيده وأمسكه الدافلة
 
 على بلطف املياة ممررا

 الشعر وغسول  لها املفضل الصابون .. جسدها

.أحضره الذي والعنبر بالبرتقال خاصتها  

 فوضعها املنشفة جذب ثم سريعة بحرفية انتهى

.للفراش عائدين أسندها وبلطف جسدها فوق   

 أراح مالبسها، ارتداء حتى.. يءش  كل في ساعدها

 األرض على أمامها ارتكز ثم الفراش على جسدها

  بركبتيه
 
  رأسها فوق  يربت وهو مبتسما

 
:ممازحا  



 

1871 
 

- good as new 

 وظل هدوء في الناعمتين شفتيها بتقبيل قام ثم

.ناعس سالم في جفونها ارتخت حتى جوارها  

 هي كأنثاه، املعتاد التوصيف فوق  هي اللحظة تلك

..الحقيقي نصفه هي.. منه قطعة  

ُسكناه.... هي  

  أنفاسه، توقظها أن خش ي وقد ابتعد
 
 عنه رغما

 واجهة أمام وقف بينما االبتعاد قرار لخطواته ترك

 عنها يتخلى لم التي السيلة عادته يمارس املشفى

  ستنتهي أنها يبدو ال ثورة في أعصابه. بعد
 
 قريبا



 

1872 
 

 يّدعي قطلي بزوجته هذا فعل الذي واملجرم

  مريد له قالها كما أو االختفاء
 
 ملح فص"  مستاءا

"وداب  

 بيديه قبره سيحفر الفص، هذا اقتنص لو آه

.فيه ويقذفه  

 بينما الهاتفي اتصاله يجري  وهو أفكاره نفض

 يمرر  اآلخر الطرف على الحرف املتأنق محادثه

.معلوماته  

باشا ليث -  

إيه عملت -  



 

1873 
 

 البحث شركات لأفض كان وإن بتردد الرجل تنحنح

.الجرائم من النوع هذا في الخاصة  

 نص وراه سائل مش.. سهل مش ده الشخص -

 على تدل حاجة أي فيه مفيش املحل خيط،

 على استخدامها كلها املوبايالت أرقام عنوانه،

تاني موقع  

:صبر بقلة ليث احتد  

!فهمني إيه يعني -  

:بحرفية الرجل تابع  



 

1874 
 

ا -  أو بيستخدمها يالل االتصال وسائل كان أي 

 بعيدة فهي الدولة في ببياناته املرتبطة املعلومات

 
 
 خاطف كان اللي أو فيه هو اللي املكان عن تماما

..فيه املدام  

  تنحنح ثم
 
:مجددا  

  هرب يكون  إنه الخوف -
 
مصر برة فعال  

:مفاوضة يقبل ال بجنون  ليث انتفض  

 مصر برة ولو بيه حاقبل مش.. ده الكالم مفيش -

.عايزه إنت اللي وحادفعلك دافعلك أنا تجيبه،  



 

1875 
 

:هدوء في الرجل تابع عمل بسياسية  

 أو اتكلمت املدام لو الحقيقة بس فندم يا أكيد -

 فيه كانت اللي املكان وصف تفتكر قدرت حتى

..حتساعدنا  

:أخيرة بنبرة ليث قاطعه حينها  

 لو رغيد، يا سهلة شغالنة هي علشان جايبك مش -

 مكاملتك.. جابه البوليس زمان نكا ما اتكلمت كانت

بمعلومة تكون  الجاية  

 واحترق  انتهى تبغه قاطع، فعل رد في الخط وأغلق

 الغضب هذا كل بين.. لها أدراجه عاد.. وأحرقه



 

1876 
 

ين أحضانه بين جدرانه بين موجودة أنها يكفي  ب 

 وعين افتقدها بعين يرمقها. يستطيع لو قلبه أوردة

  صورتها تترك لم آخرى 
 
 نصف الغرفة يترك ..أبدا

 الظالم، تخاف أصبحت ألنها هي تريد كما مضاءة

 جوارها سوى  تجوز  ال سالم لحظة في يحتضنها

ه فيه ما أفضل ُسبات في ويغيب
ّ
.جوارها أن  

*** 

 وسكن.. للبرودة يميل وطقس خافتة، اضاءة

 ليث بينما غريب وعي وال غامض وعي بين غائبة

 
 
.هاتف ثةبمحاد ارتيابها أثار بشكل منشغال  



 

1877 
 

 خاصتها الشاي مشروب من القليل ساري  ارتشفت

 مع الروتينية مكاملتها أنهت بعدما بضجر تنهدت ثم

 بكاء وصلة بدأت للمشفى أمها جاءت كلما أمها،

 ال كي الزيارة منع قرروا األطباء أن حتى موجعة

.سكن حالة تتفاقم  

.االنهيار لهذا وصلت الكبرى  أختها أن تصدق ال  

 عليه، تربوا الذي القانون  وكأنه. .تتحمل سكن

 يبدو ولكن. سكن وعقالنية وتمردها سبيل دالل

ن أن   طاقتها فقدت تتحمل كانت م 
 
!تماما  



 

1878 
 

لى رأسها أسندت  اختها زوج خيال بينما النافذة ع 

 في يتحدث للمشفى، املجاور  الشارع في يظهر

 فاقدة حالة في يغلقه ثم.. تام باهتمام الهاتف

 ال ليث أن تعرف هي تبغ، بلفافة رق يحت وهو للصبر

  سوى  تراه ال سكن حادثة منذ ولكن يدخن
 
 محترقا

 محدثه اتصال انتظار مّل  وكأنه بدا. بسيجارة

 
 
 مقتضبة تحية معها تبادل أدراجه، فعاد مجددا

 زوجته جوار بوجوم ليجلس الفراش نحو توجه ثم

النوم في املستغرقة  

:خجل في ساري  قالت  



 

1879 
 

تعبان شكلك النهاردة مكانك أبات ممكن أنا⁃  

  ردّ 
 
:نحوها يستدير أن دون  باترا  

!حاسيبها مش⁃  

  فتابع الجافة نبرته استدرك ثم
 
:معتذرا  

شوية تعبان بس أنا ساري  يا معلش⁃  

:بالمباالة قالت  

أختي دي.. الظروف مقدرة أنا يهمك وال⁃  

 لنفسها، أم له الجملة تتمة قالت هل تعلم وال

.. املشاعر جمود.. بالجفاف عالجمي اتهمها لطاملا



 

1880 
 

 مستوى  على الطبيعية التواصل قدرات فقدان

 لم سكن أزمة بدأت حين حتى. والكتراث الحنان

.وتصرخ وتولول  تبكي ام.. مثلهم تنهار  

!جفاء الجميع يراه فطري  بجمود األمر مع تعاملت  

:حروفها متنفسة تنهدت  

سكن.. كويسة حتبقى⁃  

 كانت كم بترتها، اولكنه تتحمل تقول  أن وأرادت

 تجلس تتحمل كانت فمن الجملة، سخيفة لتبدو

 ال لواقع كابوس من تركض غائب، بعقل أمامها



 

1881 
 

 حين بسالم فقط وتغفو بصوتها مواجهته تستطيع

.ليث يحضر  

، فاستقام هاتفه رّن  الذي ليث
 
 تحرك منتفضا

 
 
 آثار بهمس املمر في ليقف الغرفة خارج مسرعا

الكثير منها تقطتل لم محادثة.. فضولها  

 مظبوط اسمه ايوة.. حاستنى مش.. متأكد.. فين

الصورة ونفس  

بكرة قبل النهاردة حاجيلك  

..وجده لقد  



 

1882 
 

!ليراز  

 وذكرى  آخرى  ظالم في وحدها كانت سكن.. وسكن

 كابوسية

 خصالتها بينما.. الصمت تشق طفلة ضحكة

 تقول  الضئيل، جسدها فوق  تتطاير املقصوصة

:ةورقص ولحن بكلمة لها  

تهربي؟ عايزة⁃  

  وتضحك
 
، تضحك.. مجددا

 
 أمام ترقص جدا

 شبيهة يجعلها خافت مصباح ضوء على النافذة

 املستديرتان السوداوتان عيناها تظهر. بالظل



 

1883 
 

 ال بنبرة تستكمل ثم الخصالت، بين من فجأة

:طفلة تناسب  

!حيسيبك مش⁃  

 احساس تعرجات، له وكأن الكلمات بين الصمت

 جانب، كل من بها يحيط لألنفاس كاتم قاتم

 وغرفة الردم حد داخله دفعها قبر بين هي مشوشة

  ليست طفلة تحادثها اآلن فيها هي
 
.طفلة أبدا  

 ليس.. حنجرتها غابت وقد بتعب فيها حدقت

 القدرة فقدتا قدماها وكأن تشعر هي فقط صوتها

 في تنظر كذئبة، أمامها رابضة الفتاة. الحراك على



 

1884 
 

 ُعنقها، أوردة في تتحرك وكأنها هاأنفاس تمرر .. عينيها

:كالسم حروفها تدس  

!السكينة خودي بكرة يجيلك ملا⁃  

حاد بكاء.. شهقة  

احتمالها فوق  ذكريات تتابع  

...آمانها تجد ولم استيقظت... املرة وتلك  

!ليث  

 

 



 

1885 
 

"28 "  

  تعاد، الحكاية
ُ
..كرر ت  

 األحداث نصيب واالبتكار جديد، ال حيث

..املأساوية  

..يديه جنته ما نال ائن،خ النهاية في  

!.التاريخ؟ مر على خائن أعظم من  

 ألن ربما أو بطل، كـ نصب أو القصص، ذكرته هل

 وهذا الحب قدم الخالص، يفضل ال كائن الذكر

.يكفي  



 

1886 
 

!.التاريخ؟ في خائن أعظم من  

..بركات مهند  

 أن أبت جميلة لكن كازانوفا، سليل نفسه ظن لقد

 ومع الضحية، دور  تختر لم العابث، حبيبة تكون 

 زير تاريخ من أتفه أنه اكتشف الوقت مرور

.بشهريار وليس النساء،  

..فقط مهند هو  

.ومات خائن، عاش  

ا !.بعد يمت لم هو حسن   



 

1887 
 

 عنه يقال ما أو به، الخاص الجحيم يحيا أن وعليه

..الصدمة بعد حياة  

 أقسمت التي الوقت في عمله من يعود كان

 الخريف كان وإن ا،بحرارته تغادر ال أن الشمس

ا، .األبواب على والشتاء حاضر   

 املؤكد ومن حمراء، سيارة بجانب سيارته، صف

 وقتما أيام، منذ جرى  ما وتذكر أماليا، تخص أنها

 في تساؤل  يقدم عنفه بشرتها، فوق  قبضته كانت

:تحذير هيلة  

!.ايه؟ عايزة -  



 

1888 
 

!.والدموع  

.حواء وكارثة وصمت، وإجابة، سالح،  

مَّ  قتها،و  يدري  ولم !.بالضيق؟ يصاب ل   

 أن تش ي، الدوام على دموعها ألن أو حيلة، بال أالنها

.امرأة جسد في عنوة حجزت ساذجة طفلة هناك  

..ورحل للخلف، هي ارتدت تركها،  

 ابتعادها، هو ويقدر به، تحتك ال اليوم ذلك ومنذ

 اللطيف حيث آخر، صوت   وللضمير له، ممتن بل



 

1889 
 

 الذي الصوت يريد ابثوالع الصلح، يريد داخله

.الضياع من أبعد لدوامة يسحبه  

.طيفها ملح الدرج وعند  

 أزرق بثوب مغلف الفتنة، سوى  يحمل ال جسد

!!.وتترنح كالعادة، أبيض وحجاب قماشه، مضلع  

 السالكين النسوة من أماليا أن وظن عينه، وكذب

 صاحبة كانت حيث الصعود، في التبختر درب

 يدها ارتفعت حتى والها،أح جميع في ملهمة مؤخرة

..دوار بحضرة وكانت رأسها، تمسك  



 

1890 
 

 كان وصوته واسعة، بخطوات الدرج فوق  صعد

..للهفة أقرب  

.أماليا -  

 ولم الكرة، أعاد جديد ومن تسمعه، لم أنها وظن

 مهند، أنه أخبرتها الغائمة نظرتها حيث الرد ينتظر

.بمساعدة تحظى لم إن سقوط وشك على وأنها  

 وعليه خطر، الدرج تترنح، أنثى فكر،ي ال ومهند

 خلف واألخرى  ركبتها، أسفل يده امتدت السيطرة،

..واضح بوهن يعترض صوتها وكان ظهرها،  

.نزلني -  



 

1891 
 

 كان وإن الساذجة، حضرة في يختلى ال والعابث

.لإلنسانية ينسب مسمى واالهتمام اللهفة دافع  

:يخبرها أذنها بجانب وصوته  

.متخافيش أصفرة، حاجة هشربك مش -  

... 

 وقد فوقه، وضعها مريح، مقعد فوق  استقرت

 الطقس ألن إضافة حاد، إجهاد من تعاني كانت

 ساطعة، شمس إلى بارد من لحظة في تحول 

 نظرا السوائل، من كثير فقدانها في تسببت

 سؤاله، كلماته، تراقب وبقيت الثقيلة، ملالبسها



 

1892 
 

 لها ويحضر الفوض ى، يجمع نفسه، حول  دورانه

!..صيرالع  

!.الوجود؟ في ذكر أغرب من  

..الخائن العاشق  

.مشاعر دون  املخلص أم  

..صعبة مواقف في يخرج انسان داخله من  

 خارطة فوق  الحياة وضعته الذي القاس ي أو

..الغدر  

..مهند سبق ما وجميع  



 

1893 
 

 لطباع تحول  من عينها أمام يحصل ما وجميع

.مهند تفاصيل فقط، للعبث ظنتها  

 قد هي وكانت قبالتها، العصير وضع جاورها، لقد

 في الوشاح يثبت الذي الدبوس من تخلصت

ا الخصالت بعض فخرجت السيارة،  عن بعيد 

..الوشاح سطوة  

 هالك تشبه بعيدة، نجاة تشبه هي اللحظة تلك في

..يدنو  

 لم أنها ويدرك تحولها، هو يتأمل تتوجس، تراقب،

ا هي كما سليمة، ستخرج الجرة أن تثق تعد ..دائم   



 

1894 
 

 بين الخليط يناولها الطاولة نحو يده امتدت

 تزال وال طاقتها، سيجدد حيث والشمندر، الرمان،

..تخشاه ثرثرة دون   

.حقير مش لكن سافل، أنا أماليا -  

 واضحة، إجهاد رعشة منها نالت التي يدها امتدت

 الصغير كفها تحيط يده التماسك، تحاول  بينما

 وابتعد بقوة، الزجاجي بالكأس تمسكت تدعمه،

 ابتعد للخلف، ظهره يرجع يتحدث، بينما هو،

 ولم أماليا، تغيرت حيث االرتياح، املجال لها يفسح

.معاملته في التباسط درب فوق  تسير تعد  



 

1895 
 

..وحش يا الطاقة لك هيرجع ده -  

.الثرثار غضبها مارد استحضر يمزح، كان  

ا -  شاء ما الطاقة، بمصادر واحد أدرى  أنت طبع 

.امدج بتتعب هللا  

  للخلف الوشاح عاد وقد جلستها، اعتدلت
 

 قليال

 قطعة أسفل تيه هناك حيث يراقبه، هو وكان

..له بالنسبة اللعينة القماش  

 ملكات وغذاء كمان، مقويات على لك اكتب وال -

..هفتان عيني يا عشان النحل،  



 

1896 
 

 يعني واالنفعال ابتسامة، يوازي  كان حاجبه ارتفاع

 ممارسة في العالي واألداء الصوت افتقد أنه

".الرغي"  

 رهاب تعاني جنونه، نوبات تخش ى غاضبة، لكنها

 ترويض ال قاس   إلى اللطيف، العابث تحول 

 االحتواء حاولت األلم، فطنت لقد لتعقيداته،

 نيتها نهاية وكانت فاحش، مع تتبع طريقة بأغبى

!.دموع الخيرة،  

..أماليا -  



 

1897 
 

 ال عينه أما العبث، عن يتخلى وصوته قالها

:وتابع تستطيع،  

 مينفعش بس بيور، وحضنك بيور، إنك فاهم أنا -

.معايا  

 الراحة منها تمكنت وقد املرهقة، عينها جحظت

..مشاعرها بفهمه صرح أن بعد  

!.التاريخ؟ في عابث أعظم من  

.نساء زير.. كازانوفا  

.ظالم ملك شهريار،  



 

1898 
 

..يذكروا لم  

.حسنا  

..األعظم العابث بركات مهند  

 من نافرة خصلة تداعب يده، تامتد فقد

:لنبرته املتسلي املكر وعاد الوشاح،  

.كوارث هيحصل تحضنه، زيك صاروخ مهند ملا -  

..الوشاح وسقط  



 

1899 
 

 بفتنة، تراقب وعينه جديد، من خصالتها اندثرت

 وتعاطف كالمته، صدمة طور  هي تزال وال

..رغباته مع العارضة الحوادث  

..خصالتها يرى  أن تمنى مهند  

 دون  جنون، دون  هتك، دون  يريد، ما ينال مهند

.قسوة  

  تصبح الحياة حيث
 
!.بسيطة أحيانا  

هوة، حافة على أنها وأدركت بصعوبة ريقها ابتلعت  



 

1900 
 

 تالقي عطره، تناثر يده، امتدت خفيفة بحركة

 وأعاد القرب، طريق منتصف في خاصتها بالعطر

 من تجحظ وعينها رأسها، فوق  جديد من الوشاح

..جديد  

 عدة شكرته العصير، تجرعت يدها، تارتفع

..والشتات الفوض ى تجمع استقامت، مرات،  

.بجد شكرا مهند، يا شكرا -  

 البراءة بعض وتركت الفوض ى، وتركت ورحلت،

..مؤقت نفس ي سالم تهديه قد التي  

..عابث  



 

1901 
 

..خائن  

.نساء زير  

!.بركات؟ مهند هو من  

..كاملة عالمة نال الخيانة في  

 في أخطئ ثم الخطوات، جميع أتقن الحب، في

.النهائي الناتج  

..ُمحير الجميع والغدر، الحياة، وفي  

 أن القول  نستطيع الحالة، بداية أو السرد، ونهاية

.مالئكة تشبه ال خاصته، التركيبة  



 

1902 
 

.شياطين تشبه ال  

 وربما عشق، ودون  مذاهب، النساء مع له حيث

..معه  

!.ومات ُمحير، عاش فقد  

 
 

.مهال  

.بعد يمت لم هو  

*** 

 يحتوي  قفص في قطة األنثى تر أن أرادت الحياة

.داللها  



 

1903 
 

..األفق ضيق منطق في للدالل كائن هي حيث  

 التشبيه هو ذلك ذهبي، قفص في ذئبة األنثى

..حواء حدود رسم الذي الكون  لقانون  األمثل  

 ولن عواقب، دون  جامحة البراري  في تنطلق لن

 على الذهب سمي التي وهي صدأ، قفص في تبقى

.اسمها  

!.ولكن  

 جدرانه قصر كان لو حتى سجن، يبقى القفص

!.مجوف لؤلؤ  



 

1904 
 

 الفراعنة وعند محبوبة، اليونانيون  عند أماليا

!.للنحس جالب نكد كائن عارف وعند ملكة،  

..الحب وتمنت الطب، على تربت لقد  

 والديها بين تراه كانت الذي الدفء أحبت لقد

 كل اهاتر  مشهورة، غير حب   قصص أو الراحلين،

 في طبيبة كانت حين ليلية، مناوبة أو صباح

 أن يرى  ستيني زوج التخصص، قبل الطوارئ 

 وأخرى  عينيها، زوجته إغالق وقت تقف حياته

.تدعوه كما" سندها" رحيل من خوف تبكي  



 

1905 
 

 تحيا سوف أنها ظنت عارف، لها رشحوا وقتما

 يناسب صغير، أنيق منزل  دافلة، روتينية حياة

 األفضل، تستحق هي كانت وإن ،الزوج إمكانيات

 عندما أوسع، ومساحة أرقى عقار في تعيش وكانت

 األبدي، النعيم نالت أنها ظنت بحملها، علمت

 الجنين ألجل بصحته االتهام قرر  لشخص وتحولت

.كابوس تشبه ليلة وفي رحمها، الساكن  

 لوقت تحتاج أنها تخبرها وطبيبة ودماء، حادث،

 االكتلاب وبات لجهاض،ا توابع من لتتعافى طويل

ا، .معه الحياة نمط والشجار رفيق   



 

1906 
 

..مهين غيابي طالق هجر، والنهاية  

.فيروز  تغنت ثم الشاعر، قال لقد  

".الحزينة الشتاء ليالي"  

 ألنها إجازة على عاصم أجبرها حيث حزينة، وليلتها

 تتذكر، ال لكي العمل في تغوص هي وكانت منهكة،

 الذي مهند، حياة تفاصيل في نفسها تحشر أو

..يبدو ما على مثلها يعاني  

 داخل جسدها حشرت وقد الشرفة، في تقف كانت

 ووضعت قطنية، منامة تعتلي ثقيلة سترة

 وفي خصالتها، فوق  بالسترة الخاصة القلنسوة



 

1907 
 

 تحوي  وعينها الساخن، الشوكوال مشروب يدها

!.حسرة دموع  

!.القمر؟ على وبتبص ي رومانسية -  

 تلتصق التي شرفته في اورهاج متى تعرف ولم

!.محشوة وكأنها تبدو لفافة، يده وفي بشرفتها،  

.كامل القمر -  

..وصمتت مقتضبة، جملة  

ا، ..وفقط حق   



 

1908 
 

 جملة بعد أماليا تصمت كي العالم، في حدث ماذا

.واحدة  

 في زفره الدخان، سحب املحشوة، لفافته أشعل

 على هي وبقيت يشاكسها، أنه ظن وقد وجهها

:للجد مالمحه وعادت حالها،  

!.بقى بجد زعالنة لسه أنت   -  

.منك مش -  

 رغبة تحشرجها لليأس، تميل محبطة، نبرتها

 تعدم حيث أخرى  جهة نحو يولي ووجهها البكاء،

 أن ينكر وال وجنتها، فوق  تسير أن قبل دموعها



 

1909 
 

 جلبة، دون  الهادئ البؤس من الحالة تلك في رؤيتها

 بها يليق ال ةالساذج تلك يغزوه، الضيق جعلت

 تضعها التي طيبتها من الواقع يستحي أال املعاناة،

".الهبلة" الـ خانة في  

!.ايه؟ وال عارف زعلك، مين -  

 ولقائه األعظم، التهور  يوم نحو بها يعود أن وحاول 

 الفراش فوق  تبكي أن منها أراد حيث بها، املريب

ا ليواسيها  فرصة يمنحه والقدر يجيد، كما جيد 

..ريلةب مواساة  

..معايا فارق  مبقاش عارف عادي، ال -  



 

1910 
 

 التي للحكاية بذاكرته عاد حيث عينه، وضيق

 في تسبب حيث مقابلة، أول  يوم عليه قصتها

 أن فكرة يتحمل لم ألنه حزينة، وتركها إجهاضها،

.الذكور  يجيدها ال ألشياء احتياج في  

 في تسبب فقد عارف، عن يختلف ال هو حيث

 صياغة في فحش عاث ة،جميل تخص ضياع حالة

 وحده قلبه أن وظن غانيات، أجساد فوق  خيانة

..يكفيها  

..حاجة ألي منفعش وخالني دمرني، بس هو -  



 

1911 
 

 الضارية، االنهيار رغبة تقاوم هازئة، ابتسامة ثم

.وتتابع  

 لحاجة منفعش أني حق، عنده كان هو يمكن أو -

.أصال األول  من  

:بالصدق ةمنفعل كانت وإن بتلقائية، يجيب ومهند  

..دلوقتي حاجة ٢٥ دماغي في أنا -  

 النبرة فحش ثغره، من تمكنت ثعلبية ابتسامة

:ويتابع الجملة يناسب  

..لها تنفعي أنت   -  



 

1912 
 

 الجحوظ جلبت واالبتسامة، والنظرة والنبرة

 للمجد، تعود ونبرتها لعقلها، واالستدراك لعينها،

 لشرفتها، وقفز شرفته، في البقاء مل وقد

 لفافة إلقاء صوت التصويرية ىواملوسيق

:وشهقتها املاريجوانا،  

..إتلم مهند -  

 أوبريت رأسه في أن تش ي التي حالته على وبقي

 ارتدت وقد وتتابع التقدم، على يحثه حماس ي

:للخلف  

.بجد هزعل استعباط، بطل مهند -  



 

1913 
 

ا يده رفع أن بعد للخلف، ارتد  كاملعتاد، مستسلم 

:صوته تتخم البراءة ونبرة  

.وحش يا وهللا بأدب قرب عن أواسيك   جاي -  

 لها يستمع كان تفاصيل واملنتصف البداية، وتلك

.وقسماته داخله، امللل اقتحم حتى باهتمام،  

 أنثى مصدرها كانت وإن الثرثرة، يحتمل ال كائن آدم

.الجمال جامحة  

 ولن الفظاظة، عن أبعد بطريقة يسكتها أن وعليه

 درب في يسير أن عليه عين وفرض قبلة، تكون 

.ونفذت أمرها حيث حياته، في مرة ألول  الشهامة  



 

1914 
 

.لي بص ي أماليا -  

 ذكر   مع تواطئ وقد األلم أفقدها أنثى بحضرة هو

 قيمة ذات أنها أو مميز، فرد كونها في الثقة حقير

.باألصل  

 التي وعينه جديد، من النبرة انفعال الجاد، صوت

.الثقة بث تفاصيل تلك عينها، تبارح ال  

!.فرس أنت   -  

 أنوثتها، انتعاش توازي  لحظة في حاجبها وارتفع

 أماليا، قاموس في عابث أعظم الغريب، ذلك حيث

..جميلة قاموس في خائن وأبشع  



 

1915 
 

!.فرس ايه يعني عارفة -  

 بما فرغ قد فمه يتحرك، ونفي إثبات بين ورأسها

..صدمة يشبه  

 بين التفسيرات، احتارت الدائم، التهور  دافع هو ما

 املنطقي السبب يجدوا ولم واملشاعر، لهرموناتا

.بالعالج يهتموا ولم اللحظة، لتلك  

 مغوية عربية أسطورة تشبه جميلة حزينة، بائسة

 وتغذت الثقة، انتعشت قد ملهمة، عريقة،

:اللسان ونطق الهرمونات، وثارت املشاعر،  

.مهند يا اتجوزني -  



 

1916 
 

*** 

 قبضته، يعتصر جلس الطائرة في مقعده على

 الغضب سوى  تحمل ال باضطراب تتجول  أفكاره

..به الفتك في والرغبة  

 له عادت زوجته، اختطف الذي الشبح.. ليراز

.يقتله ذبولهما وعينان مفقود بنطق مهشمة  

 تأكيد عينه الذي الخاص املخبر استطاع ما بمجرد

 جورجيا وتحديد بل بعائلته الشقي هذا هرب

 الطائرة واستقل السفر حجز يفكر، لم باالسم

  املعلومات تتوافد الرحلة ومع الفور  على
 
.تباعا  



 

1917 
 

 التي السيارة حتى به نزلوا الذي الفندق من بداية

 أصبحت آخرى  لوجهة بعدها والسفر استأجرها

 جهزه الذي الطاقم في ثورته أفرغ. مجهولة اآلن

:رافضة حانقة بنبرة انفعل.. ملساعدته املخبر  

..أجيبه امل إال هنا من حامش ي مش أنا -  

:بمساعدته املكلفين الرجال أحد تلعثم  

 املشكلة.. جهدنا بأقص ى شغالين إحنا حضرتك -

 ليها والوصول  كتير نائية مناطق فيها هنا البلد انه

سهل مش  



 

1918 
 

 في أكثر الغضب أشعلت بحقيقة استكمل ثم

:ليث صدر  

 إيه بيعمل هو عارف.. سهل مش ده الشخص -

 كويس

..تنتصر الغضب غريزة  

 بانفعالية الوحيدة، غريزته أنها اآلن يشعر يكاد بل

 عنهم ابتعد..الطاولة على بقبضته ضرب قصوى 

  للطريق خرج تركيزه، استعادة في بغية
 
 عن باحثا

 ساري  ومهاتفة القهوة بعض الرتشاف هاديء ركن

 تتركها أال عليها شدد لقد سكن، على لإلطملنان



 

1919 
 

 
 
 وكان الثةالث في أجابت اتصال محاولتين بعد.. أبدا

  هو
 
:يحترق  فعليا  

فين كنت   ساري  يا ايه -  

:تجيده ببرود أجابت  

.شاي باجيب كنت بس أنا عادي -  

:سؤاله باقي تنتظر ال ببديهية الفور  على أردفت ثم  

.متقلقش بخير سكن -  



 

1920 
 

 سحرية مياة دلو سكب على قادر وحده اسمها

 بإنهاك تابع ثم نبرته هدأت مشتعلة، نيران فوق 

:مبحوح  

بغيابي؟ حست تغيير؟ أي في اتكلمت؟ -  

 على هي استدركتها الصمت من سريعة فترة سادت

:بثبات قالت ثم الفور   

 وأنا بتسأل عينيها طبعا بغيابك وحست.. لسه -

 بيديها والدكتور  مفاجيء شغل جالك قولتلها

.متقلقش كتير بتنام هي مهديء  



 

1921 
 

 تنفس الوحيد، املمكن السيناريو وكأنه بها هذرت

  هل ولكن.. تركها على يلومه منه وجزء ببتع
 
 حقا

 في لتعيش سيتركها هل حر، الشقي ذلك يستطيع

  قال ثم بتأثر عينيه أغمض ،!خوف
 
 مستدعيا

:قلبه سكنى  

.صوتي سمعيها.. املايك افتحي -  

  رّدت
 
:يرتاب ال كي بديناميكية سريعا  

حاكلمك تصحى ما أول .. ليث يا نايمة -  

 لنفسه أقسم قلبه، صرتعت واللهفة الخط أغلق

 كله، هذا بهما فعل الذي هذا من لها يثأر أن



 

1922 
 

. يريده حتى أو املذاق يوقن أن دون  قهوته ارتشف

"ليراز" بقسوة باالسم شفتاه همست  

....يتركه لن  

ً   متلعثما الشاب ظهر قدرية، اللحظة وكأن  

يوصلنا خيط لقينا.. بيه ليث -  

*** 

 السيارة استقال.. متسارع بزمن لحاق وكأنه

 شركة صاحب نبه كما املناسبة الرباعية

 خاصة املنطقة تلك في الطريق لوعورة االستلجار



 

1923 
 

  يكن لم الطريق بغزارة، املكومة الثلوج مع
 
 طويال

 
 
.. ونصف ساعة غضون  في لوجهتمها فوصال جدا

  صغير موتيل عند توقفا
 
 نظرت بعدما وهناك جدا

 الشاب مع للصورة بتفحص خمسينية سيدة

 ليلة وقض ى جاء أنه معناه ما األم بلغتها تقال

.ذهب ثم واحدة  

 ومتى وجهته تعلم كانت إن وسأل باختناق زيد زفر

 مهتم غير بامتعاض املرأة فأجابت بالضبط غادر

  يفهمها كي وبالنجليزية
 
:جيدا  

- Not my problem I didn’t ask 



 

1924 
 

:فجأة وضحت ثاقبة ونظرة صمت بعد أنها إال  

- he will come back again, he asked about 

bus schedules I think he wanna ride one, 

shorter way out of the city 

، يعود سوف هو -
 
 مواعيد عن سأل لقد مجددا

 طريق.. احداها سيستقل األرجح على.. الحافالت

املدينة خارج مختصر  

 تابع رسالتها، في شك وقد باهتمام ليث إليها استمع

 شاغرة غرفة لديها كان إن فسألها اشرةمب بنبرة

!واحد لشخص غرفة.. توقعه كما الجواب وكان  



 

1925 
 

:يحدث ما أيقن وقد الهاتف على رغيد انفعل  

 يبقى دي الست ده بتقوله اللي من.. ليث يا بتهرج -

يصطاده ما قبل يصطادك قرر  هو.. فخ  

:خرجت قلبه أعماق من متعبة جملة  

 حيصطاد مين ةبق نشوف مستنيه وأنا.. عارف -

 مين

 صاحب مجرد يكن لم وهنا اقتناع بال رغيد صرخ

:عليه يخاف صديق بل شركة  



 

1926 
 

.. البوليس تقرير مشوفتش انت.. قتلة قتال ده -

بيته في املدفونة الجثث  

:أقوى  ليث وصرخة  

 في حتفضل سكن اسيبه، مينفعش كده علشان -

.ُحّر  هو ما طول  خطر  

 أنه رغيد يقنأ.. بعدها اللحظة على السكون  خيم

 استخبارات شركة صاحب مجرد هو يتراجع، لم

 شابه، ما أو خاصة حماية فريق يمتلك ال خاصة

:يأس في قال  

.واحد وفرلك سامح سالح معاك -  



 

1927 
 

 هناك، له املساعدين الشباب أحد بسامح ويقصد

  ليث قال
 
:مؤكدا  

.تخميننا حقيقة وحيبان يومين وعامة.. معايا -  

 التام، بالنهاك إصابته ستوعبأ وقد املكاملة أنهى

  ينام ال
 
 حين حتى اختفاءها، حادث منذ تقريبا

 السالم من القليلة الساعات يقتنص كان عادت

  أحضانه بين وهي
 
 في نفسه يلعن. بعبقها مستأثرا

  يجد ال ولكنه بعيد ألنه اللحظة تلك
 

 للراحة سبيال

.املزاجفة تلك في سوى   

.القمة امرأة هي  



 

1928 
 

عشقه قمة  

وجعه قمة  

شغفه قمة  

سالمة قمة  

آمانه قمة  

قلقه قمة  

 القلب يضخها وريد، إلى وريد من تنتقل كالدماء هي

.عقالنيته.. وعيه يفقد معها ويعيدها،  

.عقالنيته.. وعيه يفقد ألجلها بل  



 

1929 
 

 سيفعل الفراغ، خضم في الُسكنى وجد من

.عليها للحفاظ املستحيل  

 وبعض طلبها، التي القهوة من القليل ارتشف

 الفراش فوق .. والطاقة للدفء الساخن الطعام

  ارتاح
 
  الرابعة تزال ما الساعة كانت قليال

 
.. عصرا

ا عيناه غفت  الهاتف تنبيه مع فانتفض عنه رغم 

.. قاتل بصمت هاديء الجو.. التاسعة الساعة على

  جديد، وال االستقبال في املرأة هاتف
 
 جاوبته فعليا

 تلميح مع وقعيت مما اسرع اختلف ولكنه بتبرم

  أن مباشر
 
  يأتي لن عنه يبحث ما كان أيا

 
 إلى زاحفا



 

1930 
 

 وضع دقيقة، من أقل في قراره اتخذ. غرفته

 وحذاء ثقيلة بسترة وخرج الخلفي جيبه في السالح

 قلة نزالء.. واضحة املكان قتامة للثلوج، مناسب

. سفرتهم وسط كراحة الليلة يقض ي أغلبهم

 من سوى  لمةمظ شبه كانت األمامية الحديقة

  قصيرة أشجار حوافها على املدخل، إضاءة
 
 وبعيدا

 الحشائش.. فرعي طريق وكأنه خلفي مسار يظهر

  تشكل جانبيه على متناثرة والصخور  يابسة
 
 نوعا

 كوخ عيناه ملحت وقد بحرص خطا. املمر من

 نصف حجري  بسور  محاط نهايته في منزوي خشبي



 

1931 
 

 وحدها تلعب صغيرة وفتاة مفتوحة بوابة.. مهدم

 وفوقه الطينية األرض على ما مخطط.. الظلمة في

 ال قديمة لعبة ممارسة واحدة بقدم تقفز هي

!العصر هذا فتيات تعرفها  

 وكأنه اللعب استكملت ثم غريبة بابتسامة رمقته

 خلفها.. منومة بشجاعة أكثر اقترب موجود، غير

 تناثرت مربعة حفرة وأمامه قبر شاهد يشبه ما

.حمراء ور زه حوافها على  



 

1932 
 

 الظالم آخرتان، خطوتان تقدم ثم سالحه من تأكد

 جانبي مصباح من طفيف ضوء من سوى  دامس

وتضحك نحوه تنظر الفتاة الكوخ، مقدمة في  

!اسمه يحمل القبر شاهد.. القبر شاهد نحو وتشير  

 ولكن بالفعل سالحه شهر الوراء، إلى خطوة عاد

 
 
 متأخرا

 يستعب ولم سابقة، الطعنة كانت استدارته فمع

!بطنه لتوه اخترق  حاد نصل فوق  دماءه سوى   

*** 



 

1933 
 

السكينة خودي  

 فقدت مزعج، كصدى بعقلها يتكرر  نداء صوت

 في السجناء نهج تستغرب كانت.. بالزمن الحساس

 اآلن نمطية بمخطوطات أيامهم عدد تسجيل

!غرضها استوعبت  

ين لمة ب 
ُ
 ُمنهكة كانت يظهر، خياله رمقت وظلمة ظ

  مكانها إدراك حد
 
 على مقيدة هي هل.. تحديدا

 في تتابع أنفاسها. الفراش على ممددة أم املقعد

 هو يحقن.. ينتهي ال أذنيها وصفير مقبض تسارع



 

1934 
 

 فوق  ويمر تغذية محلول  بإبرة الهزيل ذراعها

:أليف حيوان يدلل وكأنه بسبابته شفتيها  

.هشششش -  

 انتصابه سكاكين، وكأنه أذنيها يخترق  همسه

.للهزيمة قابل غير مسخ.. عمالق كائن وكأنه أمامها  

 تكافح.. كامل بشكل باالختناق تشعر بتعب، تشهق

 
 
  حياتها عن بحثا

 
ه تستوعب ومتأخرا

ّ
 يكتم أن

 باكية نحوه تنظر مكومة، قماش بقطعة أنفاسها

 آخر في الحياة رفاهية لها ترك بعدما انهيار في



 

1935 
 

 يقول  بينما.. يرتعش.. ينتفض كله جسدها. لحظة

:تام ببرود هو  

.كامل بشكل القتل شعور  أختبر معاك   جايز -  

  فتبكي شفتيها قبالة شفتيه يضع.. منها يقترب
 
 قهرا

 
 
 بقسوة، فكها بمحيط فيمسك تبتعد.. وكمدا

 دون  تقتربان وشفتاه يتابع ثم تحطيمه قدر يضمه

  يمسها أن
 
:فعليا  

.جديدة فرصة عندك -  

 ضخم، نسكي األرض على أمامها يضع.. ويبتعد

.اللحوم تقطيع في املستخدم كهذا مطبخ سكين  



 

1936 
 

:برود في تبغ لفافة يدخن  

إيه؟ حتعملي الليلة نشوف -  

:كريهة بسخرية نحوها يستدير ثم  

سكن؟ يا ازاي حتستخدميه -  

:رسالته تعذيبها وكأن يضحك  

!نفسك حتقتلي وال حتقتليني؟ -  

 بعد أيقنت.. منخفض.. مرتفع.. بعيد.. قريب صوته

.. الفراش فوق  استيقظت الوعي، فقدت أنها زمن

 تامة، بأريحية أمامها تجلس ونداء جوارها السكين



 

1937 
 

 قماشية عروس يديها وبين متشابكتين، ساقيها

.الشكل غريبة  

ن انكمشت
 
ك :فزع في س   

فين؟ هو.. ازاي.. امتى جيتي -  

:عجوز  بامرأة الشبيه بصوتها نداء تضحك  

.السكينة خودي -  

 بكل فهي تستقيم أن حاولت بل ،فزع في استقامت

 طاقة في الفراش على استندت سقطت، وجع

.برهبة السكين ترمق منتهية  



 

1938 
 

!اللعين االختبار من نوع! هذا؟ ما  

 في الحروف تجمدت وقد بيأس الفتاة رمقت

 مبالغ بسرعة تركض.. تركض نداء بينما حلقها،

 بين تضعه إياه، وتناولها السكين تجذب.. فيها

!مرتعش بانفعال به تمسك هي.. يوه أناملها  

:محترق  بغضب الفتاة عيني ضاقت  

 متستحقيش يبقى كده فضلتي لو.. جبانة إنت-

!الهروب  

 كظل حضوره تقترب، اآلن خطواته هذا كل وسط

.مظلم مسرحي سيناريو بدرجة عبثي.. ثقيل  



 

1939 
 

مسك.. تصرخ نداء
ُ
 حول  تضعها ثم بيدها ت

 والرسالة ةطفل تناسب ال بنظرة تزجرها خصالتها،

 واضحة

..رهينة الطفلة تتخذ أن السبيل  

!سعيدة نداء هذا كل ووسط بطغيان، يقترب ظله  

"تتحمل سكن"   

 يد في السكين ككل، لالنتفاض جسدها عاد

 ضعفها بلغ مهما.. اآلخرى  اليد في الفتاة وخصالت

!قوة طفلة ستفوق  فهي  



 

1940 
 

 وكأنها شعرت لحظات في عينيها، أغمضت

موت لحظة وكأنها.. هاحيات شريط تستعرض  

.. زفافها ليلة ترى .. اختاها أمها أبيها ترى .. ليث ترى 

..به وسقوطها.. القبر ترى .. جميلة لوحات ترى   

مثابرة لحظة كانت  

باألرض فاصطدم قذفته.. السكين تركت  

!وسيلة تبرر غاية ال شر، بـ خير عن نبش ال  

 ونداء منكمشة هي عيناه، غامت ظهوره مع

 تضحك



 

1941 
 

:املعهود صوتهاب تقول   

!الورد متنفعش سكن -  

 فوق  قاسية بقبضة نحوه جسدها رفع منها، اقترب

  جرها خصالتها، من تبقى ما
 
.. بغضب.. جرا

 أمام بل القبر في ليس ولكن دفعها.. بوحشية

!املنزل   

!الطريق على مباشرة  

 الفجر وفي.. ورحل تركها واحدة بكلمة ينبس لم

 أنها أيقنت لها هترك على ونصف ساعتين مرور بعد

!ُحّرة  



 

1942 
 

 الركض، على القدرة فقدت حتى ركضت.. ركضت

  هذا يكون  أن من هلع في.. شك في ركضت
 
 اختبارا

 الحقيقة توقن لم.. عقلها في هذيان مجرد أو آخر،

  عبقه تنفست رأته، حينما إال
 
مجددا  

"ليث"  

 ذكرياتها من جديد كابوس مذعورة، انتفضت

 سوى  تلتقط لم هاعينا.. عنه فيه تبحث وظالم

..مهديء عقار حبة تناولها ببرود جاورتها التي ساري   

 



 

1943 
 

 بإشارة لها تشير فزع، في حولها الفراغ رمقت

  تشير.. مضطربة
 
عنه بحثا  

:قبل من قالته ما تكرر  فتور  في شفتيها ساري  لوت  

.شغل سكن يا سافر -  

 وكأنها عينيها في والشك الصدمة نظرة وتلمح

:مضطرة أنها تظن كما عفتتاب لتوها، تستعب  

.كده فيكي عمل اللي ورا سافر.. سمعته أنا -  

 ككائن تستفيض عينيها، في الهلع نظرة توقن ال

:الثرثرة افتقد  



 

1944 
 

 ساعة من مكلمني لسه ده متأكده، أنا حيجيبه -

!عليكي يطمن  

.تام رعب.. كمد.. شهيق.. بكاء  

مرة ألول  تنطق للهاتف، وتشير بانهيار تهزها.. تهزها  

!ليث؟ فين! ليث -  

:مناسب غير مبتهج بردّ  ساري  تنفعل  

.سكن -  

 تحادثه.. جواب ال تحادثه،.. بالهاتف تمسك

 
 
ُمغلق.. مجددا  



 

1945 
 

:باردة أعصابها كانت وإن هدف بال الغرفة في تدور   

.الدكتور  حتجيب.. اهدي سكن يا حيرد -  

ن ولكن تتحرك
 
ك  بنبرة تسألها.. بها تمسك س 

:مظلمة  

!ليث؟ فين -  

آخرى  تراها وكأنها تفاصيلها على نظرتها نحدرت  

!نداء -  

!مين؟ نداء-  



 

1946 
 

 سكن كانت يحدث ما ساري  تستعب أن وقبل

 معدتها في ما تفرغ.. املياة دورة نحو تركض تركض،

  ش يء ال كان وإن
 
:مرارة في تبتسم.. تقريبا  

!ليث سيبو-  

!تام ارتجاف في القرفصاء وتجلس  

:أمامها بركبتيها ساري  اتكأت  

بخير ليث.. سكن يا اهدي -  

نداء لنبرة سوى  تستمع ال وهي  

املتكرر  صوتها  



 

1947 
 

"السكينة خودي"  

"جبانة"  

"الورد متنفعش سكن"   

ينتفض مخيف وهاجس  

 القبر

 الورود

جميلة ذنب  

!يناسبه من ليث ربما  

!!صرخت  



 

1948 
 

  استوعبت التي ساري، دفعت
 
.. يحدث ما متأخرا

ن أغلقت
 
ك .فتاحبامل عليها املياة دورة باب س   

*** 

األنثى كائن يستمد الطاقة من ضوء القمر، حيث 

كان الجسد املعتم، ملهم للرومانسية، محرك 

 .للمشاعر

األنثى كائن العاطفة، الذي تخلى عن العقل، 

ا  ..ووضع املنطق جانب 

ا عن االهتمام، لم  وهي بعينها الزرقاء تبحث دائم 

تعرف اهتمام األم، وال تتذكر عاطفة األب، وقد 



 

1949 
 

ملت عاطفة الشفقة من العم الكبير، والصغير، 

وعاصم، وزوجته، حيث تريد التعرف على عاطفة 

ا، لقد  جديدة، أو ال نستطيع القول أنها جديدة كلي 

خدعها بها سامر في البداية، فباتت معلقة 

بحمايته لها، أو ما يمنحه، واآلن هي تتعرف عليها 

ا جديد  .مع شخص 

على موقع تواصل  ما، لقد سمعت جملة أو قرأتها 

 :حيث

حبيبي إن لم تكن املأساة هي منبع ارتباط روحنا، "

 "فـ على العشق السالم



 

1950 
 

وتلك جملة يطبقها عاصم أمام عينها في كل لحظة 

يحتوي فيها زوجته، بعد وفاة أمها، حيث راقبت 

عينها موقف منذ ساعات، وكانت آيتن تغوص في 

ا، الع اشق حاليا نوبة بكاء، وعاصم القديس سابق 

 .ال يتحمل بكاء حبيبته

 :وقتما؛ سألها عن بكائها، أجابت

 ..مبقاش ليا حد -

يده تعلق بمالبسها، بخصالتها، وأنفه تتخم صدره 

 ..برائحتها، وصوته الرخيم يخبرها

 ..أنا ليك  كل حد، وأنت  ليا الدنيا كلها -



 

1951 
 

ال تعرف عهد ملا ترقق الدمع في عينها في تلك 

ة على آيتن، أم هي الغبطة التي اللحظة، هل شفق

 .ظنت أنها لن تنال منها

االحتياج سرطان ينهش أحشاء الناث بسادية 

ُممنهجة، وهي تفهم ضرورة توفير مصادر الحماية، 

 .وإشباع غريزة، ومنح املشاعر مباركة وجود الذكر

تعرفه، وبات تدمن وجوده، لكنها تحتاج االنفراد 

 .معه، والخطة كاآلتي



 

1952 
 

مشفى لحضور مناسبة تخص هيلة طبية، دعوة لل

عاصم ال يبارح جوار آيتن، وعابد مختفي، 

 .وبصفتها الشريك الثالث عليها الحضور 

واألنثى تواجه الجموع بتمردها أحيانا، أما هي 

 .تواجه كونها سليلة السيوفي، وذلك لم يعد يكفي

هاتف، رنين، وإجابة، وصوته يدل على أنه غير 

 .وجلبة متفرغ، حيث استجواب

وربي، لو ما نطقت الخليك تندم إنك مشنقتش "

 "نفسك بالحبل السري قبل ما تتولد أصال

 :تنتحت، وقد اختفى صوتها



 

1953 
 

 .مريد -

 ..والجابة عملية بحتة

 .نعم -

لن تقدم ديباجة مقدمات، ولن تسير في درب 

 ..استعطاف

 .بالليل Event أنا عايزاك تيجي معايا -

صبح ظابط، بالليل سواق ما هي بقت سبهللة، ال -

 .الهانم



 

1954 
 

وضحكة بدالل، يدغدغ غرور الذكر، الذي فطن 

 .تعلق األنثى به، ويتعامل معه بطريقته

حيث هي تبقى خاصته، هي ستأتي نحوه، هي 

 .صاحبة املبادرة، وهو صاحب الشهامة

حواء خاصته الجميلة تسير نحو محرابه بخطوات 

 .منظمة

، يشتهى أنثى، وتلك ليست خطة صاغها عقل  آدمي

 .إنما هي ضرورة، أو حدث عارض  ساقته الحياة

 .مفيش مرواح، أنا مش فاض ي -



 

1955 
 

أمر، والصوت أجش والنبرة صامتة، حيث تلقى 

اتصال  من جورجيا أن ليث لم يعد حيز رؤية 

 ..مراقبتهم، وقد فقدوا التتبع عبر الهاتف

ليث الذي سافر دون مشورة منه، حيث لو علم 

 .ملنعه

 :صوتها املدلل يتذمر أتى له

 .!هروح لوحدي يعني -

وخرج البدائي من القمقم، والبطل كما نعتته هي 

 :يظهر الوجه اآلخر



 

1956 
 

 ..أنت  غبية يا عهد، قولت مفيش مرواح -

 .أمر من فصيلة اهتمام

 .أمر يعني أنها تخصه

 .مرحى

 .انتعشت األنوثة، وقدم لالحتياج الرضا

اتها، وحواء سعيدة، بسطوة رجل يدرك رغب

 .وينفذها، ألنه يدرك ما يريد

 .ويدرك أن السيطرة شهوة

 .ضعفها، واحتياجها له، انتصار يغذي النشوة



 

1957 
 

*** 

 

 ..ليلة استثنائية، وجو خاص

وقررت هي التخلي عن العناد ألجل استمرار 

 .التواصل

وال تنكر أنه اليوم يختلف، حيث نظرة مختلفة، 

 ..تشبه إنسان يحبو نحو مشاعر



 

1958 
 

له، وفوق أصابعها املطلي أظافرها  فقد سارت

بالقرمزية، ترتفع، تحيط بعنقه، ولم يبعدها، فقد 

 .نظر في عينها يبحث عن ش يء مجهول 

 ..ربما أمان، قد تكون براءة

والحقيقة أنه يبحث عن نجاة حيرة يجب أن 

 .تضاف في خانة الخبر كان

 .عينك بتدور على ايه -

د، لم يجب، فقط مال يقبلها، يبحث عن مج

 ..يبحث عن معجزة، يبحث عن البصيرة



 

1959 
 

وحررها، ولم ترد هي حرية، حيث نامت فوق 

 ..صدره، وقد نالت من الحيرة في ملسته شغف

 ..بدور على السكينة -

رفعت رأسها، وهي تحتفظ بوضعية يدها فوق 

ا  .صدره، وعينه ال تهرب أيض 

عينه، ووجده، ودواخله، تعاني داخل حرب 

نها، حتى هو يحارب الحرب ضروس ال يعرف أحد  ع

 .بالهروب

وعابد السيوفي بيدور على حاجة آخرها تاء  -

 ..التأنيث



 

1960 
 

تحرك الشدق األيسر في ما يشبه ابتسامة تشبه 

سخرية من حاله، وهو الذي كان يظن أنه يدرك 

ا طريقه، يعلم الصحيح، ويدرك الصواب  ..جيد 

الرد كان غير مرتب، أو حابس لدمها كنهاية كل 

ولم يكن يهتم بالنصر املؤقت، حيث أنه  حديث،

 .على وشك نيل هزيمة

 ..الشهوة والطاعة، آخرها تاء تأنيث يا سارة -

الحب فعل أمر، يبنى على جميع ما يصيب بنو 

 ..البشر بالوجع



 

1961 
 

أما الشهوة، فحل أراده الذكور بأنانية صريحة، 

 ..بدون تجمل

 ..أما الطاعة فال تضمن الوالء

من سلسلة ذكور حمقى، ووجد عابد نفسه ض

وقتما ظن أن الشهوة حل، وأن الطاعة أمان، وأنه 

 .الراضخة سكينة

 ..مش هتتعش ى طيب، أنا عاملة األكل بايدي -

ودون رد ظل يتأمل وجهها، يطالع قسمات وجهها 

وش يء من إحساس ضميره يؤرقه، سحب يدها من 

فوق صدره، يطبع فوقها قبلة طويلة، وقرر أن 



 

1962 
 

الوقت الذي باغته اتصال من يكون ممتن في 

 .املشفى

الحقنا يا دكتور، املريضة اللي جاية في حادثة  -

 .!خطف هربت

*** 

 .ماذا إن كانت النجاة هاربة

 .!والسكينة في حالة فراق غير معلوم املدى



 

1963 
 

لقد خرج دون توضيح، دون اعتذار، دون فكرة 

عما يفعل، هو سيتجه نحو املشفى، فهي أضعف 

 ..من االبتعاد

 .!ملاذا هرب املنطق، وبقي الخوف؟

أين العقل، ملا توقف، وهناك حماس سلبي، أو 

 .غير محبب يسير في أوردته

 ..هل كانت للقلوب شهوة، أو هو ال يعلم

أما شهوة العقل فسيطرة، السيطرة الهاربة منه 

 .في تلك اللحظة



 

1964 
 

هو متحرر من كافة الشهوات، ومقيد بكل 

 .!املشاعر

قف الخاص باملشفى، وقد كان صف سيارته في املو 

طريقه بين بيته وبقعته التي يستقر فيها اآلن كارثي، 

حيث قطع املسافة في وقت قياس ي، راوغ الزحام، 

 ..وعقله يتخيل كوارث

 .مريضة رهاب

خطفت، وربما يتربص بها الخاطف، فيجدها 

ا  ..مجدد 

 .!قاتل متسلسل كما سمع



 

1965 
 

ن سلب حكاية غريبة، بطلتها سكينته، وشريرها م

من عينها الحياة، هو ال يعرف الخاطف، ولكنه 

 ..رأى من ورطها

كان يسير بسرعة باتجاه باب املشفى وقتما سمع 

أنين يشبه صوت طفل  ضل أمه، أو ثكلى ضاع 

بقية أطفالها بعد رحيل أحدهم، صوت ضائع، 

 .وهمس اسم حفظه عن ظهر قلب األيام املاضية

 ..ليث -

 .!هياندفع نحو الصوت، وكانت 



 

1966 
 

تجلس على الرصيف، وجسدها الهزيل مستور 

بثوب رمادي ال يناسب برودة الطقس حتى وإن 

اعتلته سترة بيضاء قطنية بنفس طوله، حيث أن 

الخريف قد تشابه مع الشتاء في البرودة ليال تلك 

 .!الليلة

 .سكن -

وصوته تناغم مع رعشة قلبه، حيث وجدها وإن 

ياة، وربما عليه فقدها لبضع دقائق، فقدها في الح

 ..افتقادها دائما



 

1967 
 

رفعت عينها نحوه ببطء شديد، تستوعب وجوده، 

نظرته، شخص تعرفه، هي في محيط يبتعد عن 

الغرفة التي تحوي ساري، تشبه القبر، ووكر ليراز، 

قبض فيها روحك، أو اللحظة 
ُ
تشبه اللحظة التي ت

 .التي تسبقها

 !ليــ ث. ليث.... في خطر -

  لقد عاد صوتها،
 
 منهارا

 
 متقطعا

 
 وإن كان حائرا

 .في موقف  آخر

 ..في أحداث أخرى 



 

1968 
 

كان قلبه سيصدح بنبضات تعلن انتعاشه، حيث 

 .عادت الحياة من جديد

لقد أدرك أنها تعرفه، وصوتها يطلب املساعدة، 

ويبدو أن األمان غائب عن السكينة في معادلة 

 .مؤملة حد القتل

ا، وقد كان يحاو  ل الحذر قدر اقترب عابد متوجس 

استطاعته، حيث هي في حالة ذعر، تمتد يده 

نحوها بتمهل، وعينه ال تبارح خواء عينيها، 

 .واللحظة تشبه اختبار، الرسوب فيه يعني الهالك



 

1969 
 

لقد جلست فوق الرصيف، وها هو يحاول 

إقامتها، وهي تستجيب، على إثر جملة إلهامها له 

 .من رحم الصواب

 تعالي.. أنا هاتصرف -

ستيقظ من الدراك يخبرها صوت 
ُ
تعرفه، الجزء امل

أن ال سبيل لها سواه، ووضعت يدها في يده 

ا، أن يبقي يدها داخل  واستقامت، وقد كان حريص 

 ..يده، حتى ال يفلتها



 

1970 
 

وتخبره، وصوتها في تلك اللحظة ال يجلب سوى 

شفقة، تحمل الضيق، والغضب، والحزن، 

 .والشجن، وكل ما في املشاعر من ضنك

 .!مـ مش حاروح... مستشفى -

وعينه تحرقه، عابد السيوفي الذي صنف على 

قائمة انعدام املشاعر، يقاوم دموع، وتتابع كطفل 

 :سحبوه عنوة من فوق صدر أمه

 .ليث مش هناك -

ورأسه تتحرك بمبدأ منح الطمأنينة، ويده تقبض 

 :فوق يدها بقوة، وعينه ال تبارح ضياع نظرتها



 

1971 
 

 .ايزاههعملك اللي أنت  ع -

ولت نظرتها عنه تنظر للمشفى، والخياالت ال 

 .ترحم

، وليراز، وزهور، نداء، ظالم،  قبر وغرفة، صوت 

 ..هالك، بال رحمة

 .وترتجف، تقاوم السقوط

 ..ترتجف، وتقاوم االنهيار، جسدها يدعمها

 "سكن تتحمل"

 ..وذلك هو التحمل األخير، وقتها ستنقذ ليث



 

1972 
 

يارة، وعقله دعم جسدها، وسار بها نحو الس

الغاضب يتسائل، عن كيفية تركها وحدها، كيف 

 .يجرؤ املدعو ليث فعل ذلك

وضعها في املقعد املجاور ملقعد السائق، وسحب 

حزام األمان حولها، وهو يذكرها في كل شهيق 

 .وزفير، أنه سيتصرف، وهي بخير معه

أغلق الباب، ودار حول السيارة، يجاورها، وقد 

في الطب النفس ي أنها في حالة أدرك بمعرفة ضئيلة 

هياج، وأن املشفى دون زوجها، يعيدها نحو ظالم 

 .أيام خطفها



 

1973 
 

 .تحرك بالسيارة، وهي كانت في حالة هدوء مؤقتة

 .وعينه تنظر نحوها تارة، ونحو الطريق تارة

 .والصراع األبدي امللحمي

 .بين كلمة ملاذا، وبين املبرر

لى عن بين عقل  عجز عن التبرير، وفؤاد يتخ

 .تعقيدات ألجل الهروب من املنطق

 !ليث فين؟ -

وخرج صوتها املرتجف، تنظر نحوه ويبدو عليها 

 :انفعال



 

1974 
 

 .هو.. سـ...افر -

االرتجاف يتحور لحدة، ونبضاته بين صراع 

 .الغضب واالنفعال به، وألجلها

 .!!ازاي يسافر -

صوتها يحتد، صراخ مكتوم، صوتها يأبى الحرية 

 .بق فوق صدرهاعلها تخرج ما يط

 .خياالتها ال ترحم

 .دواخله ال ترحم

 .!آفة القلب الذعر، آفة القلب ذعرها



 

1975 
 

ذلك الغبي ليث بركات، كيف يسمح لنفسه أن 

يتركها عارية الحماية، كيف يسمح ألحدهم بهتك 

 .شعاع النور خاصته

 .!نعم

إن كانت خاصته هو، ملا حدث ذلك، حيث هو 

، جسدها، كل ما األجدر بحماية قلبها، خياالتها

 .يخص تفاصيلها، واألولى

البراءة، النقاء، السكينة التي تخبره أن في الكون 

 .نسوة لسن الكوافر بالخالص

 ..لسن محل شك



 

1976 
 

 .لقد خنق عطيل ديدمونة، ألنها جرته للشر

هي ليست من قائمة ذوات الكيد، فربما قتلت 

شهرزاد شهريار في الليلة الثانية بعد األلف، ونهاية 

 .ألسطورة تغذيها على دمائها

 .ليراز -

نطقتها بهستيريا، نطقتها وهي تتذكر شفتيه، 

وضمته التي تشبه القبر الذي يحفه عالم سفلي 

أسود، يشبه جحيم، ال يماثل وجع الحياة، فقد 

اختبرت حياة برزخ  حيث اختفت روحها، وبقي 

 .العقل للعذاب



 

1977 
 

 .وهو ينهار

ملقود، يوقف عابد السيوفي بال مقاومة، يضرب ا

 .السيارة، وألنه بال حيلة نحوها، يبغض نفسه

 .!هي ال ترى سوى نجاة ليث، ونسيت بشأن عذابها

م،   
ّ
عذابها الذي يذبحه، يشرح قلبه بسكين ثل

املضغة التي تنبض، ممزقة وكل قطعة في جهة، 

 .وتفرقت الدماء بين قبائل املشاعر

ومن جديد، تصرخ، وقد وجدت صوتها، دون علو 

 .نبرة، تصرخ والبحة تمنع الصوت أن يصدحال



 

1978 
 

 .نداء -

 .قبر، ظالم، هالك

 .هستيريا، ضياع

 .رعب، رهاب

 .والنجاة ليث، والعذاب فقده

وليراز أقسم أن يقتلها، أو تقتله، وربما القسم 

األخير أن يصبح مرسول عزرائيل لليث ليقتلها 

 .وهس على قيد الحياة



 

1979 
 

صرخ بال ويده تتمسك بساعد عابد، ومن جديد ت

 :صوت

 ..مش هيسيبوه -

 .رأس عابد تميل بأس ى، وقلبه ال يرحم

الحياة بال رحمة، ما فعل بها مجرد من الرحمة، 

وذلك في قاموسه قضية رأي عام يجب أن يحاكم 

 .الجميع في بإعدام سادي في ميدان عام

تترجاه، وتقبض فوق يده، وعينها تتوسل، وهو في 

 .اسكحالة حافة السقوط نحو الال تم



 

1980 
 

 .فتبا للمنطق، والعقل، واألعراف

 .النسوة كائن الطاعة، يصرخ قلبه ال

 .النسوة للشهوة، يصرخ قلبه ال

 .النسوة كائن سلب من الرجال فضيلتهم، ال

سكن ليست للطاعة، سكن منزهة عن كونها 

 .الشهوة، سكن تختلف

 .سكن سكينته

 .أكسير النجاة، نجاته وحده، وضياع الجميع

 ..رةتوقفت السيا



 

1981 
 

أمسك كفها بين يده، ويبثها طمأنينة مؤقتة، وهي 

 ..ليس لها سبيل سواه، تتعلق بعينه

 :ومن جديد يعلن

 ..أنا هتصرف بطريقتي -

ومن جديد يربت على يدها، يخبرها أنه سيبتاع لها 

 ..عصير، ستتجرعه، حتى يحادث مريد

وهدأت، حيث مريد صديق ليث، سيأخذها له، أو 

 .يرازيذهب هو نحو جهة ل



 

1982 
 

أغلق السيارة، وذهب ملتجر مرطبات، ابتاع له ولها 

عصير طبيعي، وعاد للسيارة، التي أغلقها، 

فيجدها على حالة االرتجاف خاصتها، ووجوده 

ا، سوف يوصلها لليث، ناولها الكوب  يوقفها مؤقت 

البالستيكي، ورفع الهاتف، وجاء صوت مريد، 

 :ونبرته حدة جادة

 .!صاحبك فين يا مريد؟ -

وصوت مريد مرتبك، غاضب، يزوم كأسد فقد 

 :السيادة

 .أنا في مصيبة، متسألنيش دلوقت   -



 

1983 
 

ونهاية املكاملة، كانت بداية نهاية وعيها، حيث دس 

 .!لها في العصير منوم

 .رأسها يرتخي للخلف، وعينها في حالة مقاومة

الجنون شهوة جميع البشر، وإن أنكر املزيفون 

 .بالعقل

 .!فهي الحبأما شهوة القلب 

لقد انكسرت أغالل العقدة، وتحرر القلب من 

 .ظالم  سيتوجه لحياة غيره، وتبقى هي له النور 

 .الحب دخل قلبي على إيدك يا سكن -



 

1984 
 

وذهب وعي سكن نحو جحيم إنقاذ ذلك الذي 

ضحى بوجوده معها، لنهاء حسابات غبية، وبقيت 

 .هي له

 :ومال يهمس فوق كفها بشفتيه دون قبلة

 ..كارثة حبك -

 :تنهد، ونفث، وفتح باب السعير، وتابع

 .حبك النجاة -

وعاد أدراجه، بعد أن كان الهدى لعقله، هو 

 .!االنطالق بالسيارة معها، نحو مجهول 



 

1985 
 

"29 " 

 الطغيان، أن لنا يضمن الذي االختالل هو الحب

 .مباح يكون  قد

 تشبه مهلكة تفاصيل طويلة، ليلة كانت لقد

 .نفسك عدو أنت أو مجهول، افيه عدوك معركة

 ..الجنون  منطق بين األبدي الصراع

 .ينبض ال وعقل يفكر، ال قلب

 .حلول  بال املعالجة معادلة أن واملعضلة

 ..الصواب أو النجاة، يكون  قد والشرف



 

1986 
 

 الشروق زهو حيث السماء، كبد في الشمس كانت

 صبوح، كان الذي وجهها صفحة فوق  وتتعامد

 ..شحوب بصدد واآلن

 ..ميستاهلكيش هو -

 كونك يتطلب السكينة، امتالك أن تفند األسطورة

 ..حارس

 البداية، من خطر في يضعها يسافر، يتركها، وذلك

 .أفكاره يرهق غموض، بصدد واألمر

 السيارة، من خرج السفلي، املأرب في السيارة صف

 وتنهد مقعدها، يخص الذي الباب فتح حولها، دار



 

1987 
 

 بكونه الخاص عالياالنف الثبات يستحضر حتى

 وقد ذراعيه، بين حملها خاطفة وبحركة جراح،

 وشاح بينهما والحجاب كتفه، يالمس رأسها تدلى

 ..رأسها

 ألجل السكينة أن تذكر حيث جديد من تنهد

 السكينة النور، ألجل السكينة فقط، الطهر

 ..سوّي  عالم تستحق

 يضحي الحب، ألجل يضحي أفالطوني، عاشق هو

 ..ألجلها

.... 



 

1988 
 

 وهي املشفى، إدارة يخص خلفي باب من دخل

 عليه عينه وقعت من أول  وكان يديه، بين محمولة

 !..عاصم

 لسكن تضمن سرية، بعض يحتاج األمر حيث

 حضرة في يزال ال املختل ذاك فربما األمان

 سيقلته، تتوعد داخله، مشاعر وكل محرابها،

 التي الساعة يلعن يجعله وربما وجده، أن سيقتله

 ..باسمها تلفظ

 ..الطريق لي وسع -



 

1989 
 

 نظرته، يصد عاصم، صدمة يحارب آمر، قالها

 ...مؤقتا العاشق وتنحى محترف، وضعية اتخذ وقد

 جديد ومن يتبعه، أن يصر وعاصم للغرفة، دلف

 :يزعق

 يا crew ال في حد أفضل تمريض، اتنين عايز -

 .عاصم

 أركان بأحد متصلبة تقف ساري  كانت لحظتها

.. القلق سوى  ش يء بكل تنبضان اهاعين الغرفة،

 تقف.. الغيظ.. الضيق.. الجفاف.. بالغضب تنبض



 

1990 
 

 طويل وشاح وفوقه نومها ثوب مرتدية متصلبة

 .وتزبد وتغلي

 ..انتهاجها يحق ال التي املشاعر هو الغضب

 يمنعه ولم الفراش، فوق  الغافية سكن وضع

 الغطاء سحب حيث التفاصيل، عن الغضب

 تمت ال التي الدمية تلك رصدت وعينه فوقها،

 الحزن، تصارع عينه تذكر، بإنسانية لإلحساس

 :بالحدة وتتمسك

 .تخرج تسيبيها إزاي أنت   -

 :غريب حقد في عيناها برقت



 

1991 
 

 !وهربت الحمام في حبستني دي -

 حيث وحدها، تبرق  التي ساري  عين تكن ولم

 واملتسبب مراحل، على الذهول  ينال الذي عاصم

 !.عمه

 بدائي مارد يخرج أن الغضب ستطيعي جديد، من

 يقترب السيوفي، عابد تصرفات في يتحكم

 والنبرة، القسمات، على يسيطر والعنف ليواجهها،

 :بغيظ يقبضها التي يده وحركت

 أنت   تأخر، عندك وال فاهمة، مش أنت   هو -

 !.ايه؟ عندها مدركة



 

1992 
 

 زاد وقد بدورها، الصدمة رهاب تعاني كانت ساري 

 :ويتابع النطق على القدرة فقدتو  عينها، جحوظ

 جوزها أن تقولي ما قبل حد استشارتي أصال أنت   -

 ..سافر

 تعقد واملفاجأة يده، أللم يأبه ولم الحائط، وضرب

 .بدوره عاصم لسان

 لها تقولي عصبي، انهيار عندها رهاب، مريضة -

 !!!!.مجنونة أنت   خطفك، للي راح جوزك

 تجد فلم اتالكلم تصلبت وقد أنفاسها تسارعت

  ليس مخرج، حلقها من
 
 من رهبة بل بالذنب شعورا



 

1993 
 

 نوعية من ساري  أمامها، املتصلب الوحش هذا

  تصمت.. بالضغط العاملة الكائنات
 
 من أمام قهرا

 ببصرها أشاحت ثم بتبرم شفتيها لوت قوة، يفوقها

 :سريع انفعال في قائلة النائمة نحو

 بابا حاكلم -

 الذي عاصم خلفها تركت.. راكضة شبه وتركتهم

 موجة في غاص الذي وعابد عمه، يجاور  اقترب

 العام، األدب زمام انفالت لسانه وأعلن هياج،

 ومريد يستحق، ال أحمق وليث غبية، تلك حيث



 

1994 
 

 على واللعنة جميعا، عليهم واللعنة سيخنقه، هاك

 ..قلبه

 ..هنا من نخرج خلينا عابد -

 كشافاست به يحاول  انفعال، بثبات عاصم قالها

 .عابد برود من نال ما

 طلبتهم، اللي املمرضتين تيجي ملا إال خارج مش -

 .وحراسة

 عاصم، عين سوى  تكن لم املرة تلك واملتحدث

 ملة يصوغ وداخله حكاية، ألف يخبره وعقله

 كاره يعد لم املرأة، تلك رأى منذ عابد تخيل،



 

1995 
 

 في حالة هاته لوجود قبوله باألصل املعتاد، النسوة

 ..منه ينال التعجب جعل املشفى

 :عاصم نظرة أجاب حيث تحقيق، عابد ينتظر ولم

 أنا ضاعت لو دي، املستشفى مدير أنا مسلولية، -

 اللي جوزها وال نسيبك، وال أنت، ال املسلول،

 ..سافر

 تعلن نبرته املواجهة، من تهرب عينه كاذب، وكان

 شعاع االهتمام أن حيث الزيف، تنشر أنها بإصرار

 .األفق في حاضر في أنه لجميعا يخبر



 

1996 
 

 أو نشاط، حالة في العقدة أن يش ي قد االهتمام

 يؤمن لفظ   نحو تتحور  اللهفة أن أو اضمحالل

 ..حماقة أنه عابد

 أن عاصم تخبر جديد، من نحوها تتحول  ونظرة

 .أحمق بات عمه

 .عاشق أصبح عابد

*** 

 كلب وعواء حوله تتحرك خطوات قارص، برد

 قاتمة جدران فتلمح ببطء انتفتح عيناه. مريض

 أزيز يطلق وفراش خافت ضوء. نبيذي بلون 



 

1997 
 

 ألم جذبه وقد بطنه نحو اليسرى  يده حرك مزعج،

 يتلمس أن استطاع الواقع، لتفاصيل الجرح

 األلم، من تبقى وما إصابته عمق يستعب.. الضماد

 في مقيدة فهي الرفاهية نفس تمتلك ال يمناه

 !أصفاد

 ألم ناله ما كل فكان عابهاستي مع بتهور  انتفض

 منه انفلتت صرخة الجرح، انكشاف نتاج شديد

 
 
 العدم، من ظهر شاحب أصفر ووجه عنه رغما

 دهني أصفر وشعر الحجم صغيرتان بنيتان عينان

 مساملة متواضعة هيلتها جديلة، في معقوص



 

1998 
 

 ممرضات أو النظافة كعامالت تبدو للغاية،

 في حاله يتصور  نأ كاد. املتقاربة بمالمحهن املشافي

 بالعربية محادثتها حاول  حين خاصة مشفى

. اللغة تفطن ال أنها وبدا تجيب فلم والنجليزية

 ...كاد

 استدرك أكثر حوله الواقع باستيعاب هم فحين

 طفلة الغرفة، جانب في مفزع خيال وملح األصفاد

 مستعار شعر خلف مختبلة وجهها مالمح نصف

 .كاحليها يقارب يكاد

 !زوجته شعر بل



 

1999 
 

شبه بنظرة نداء رمقته
ُ
 ثم السوداء الظالل ت

 :اختالل في وتدور  تضحك وهي اقتربت

ن ⁃
 
ك  !س 

 غضب جحوظهما عيناه تغلي، عروقه في الدماء

 من اقتربت حين أكثر تتضح الفتاة مالمح وصدمة،

 وجه وجهها، باقي ّعن الخصالت وأزاحت الضوء

.. عدوتبت منه تقترب. االبتسامة هاديء بريء جامد

 !غريب كائن وكأنه تتأمله

 :بهيستيرية تضحك



 

2000 
 

 !قتلك بابا ⁃

 :متصلب جامد جسدها بينما برأسها وتميل

ت وال عايش إنت ⁃  مّي 

 الطالق، على سلسلة ليست الحقيرة الصغيرة تلك

  قيده شد برأسه، تعبث هي
 
 :غضب في مزمجرا

 !فين ليراز ⁃

 رفيعة هيستيرية ضحكة تضحك، الفتاة زالت ما

 الكارتوني فيلمها تشاهد وكأنها متقطعة، برةالن

 !املفضل



 

2001 
 

 :ثقيلة شديدة بنبرة لها قال ثم حاجبيه ليث ضم

 تعالي ⁃

 يفعل قد ُهو مقصده، أيقنت وقد بخبث ابتسمت

ن رفضته ما
 
ك  !ببراءتها ليث ُهو.. س 

 واستمتاع بتسلية اقتربت خوف، بال نداء اقتربت

 كأنهو  بسخرية تنفسها سرعة من زادت غريب،

 تناسب ال جانبية وابتسامة.. صغيرة كلبة لهاث

 متهورة لحظة في.. يفكر لم الستفزازه، مرت طفولتها

.. توقعت كما نيته تكن لم.. خصالتها على قبض

 واالختناق بالغضب أصابه رأسها على زوجته شعر



 

2002 
 

 كان ولكن رأسها فوق  من بعنف شده والغثيان،

  زال ما الطوق  باقي
 
 الغريب.. داءن بخصالت ملتصقا

 من تتحرك لم املالمح الباردة واملرأة تصرخ، لم أنها

 قبل والصدمة املحاولة من ثوان   هي املقعد، على

 تصدح عادت التي الفتاة ضحكة يستعب أن

 يديها مقاس على الصغير والسكين أعلى بصوت

  وجهته الذي
 
 متتالية كالكشطات طعنات في سريعا

 ذراعه باطن على

 وتضحك تطعنه

 وتضحك زيدت



 

2003 
 

 وتضحك الدماء تراقب

 قبضته النت بعدما خصالتها استعادت بسالسة

 
 
 :املعتاد بفحيحها همست ثم عنه رغما

 حتموت الجاية املرة.. فرصة آخر دي ⁃

 يختفي، الصغير جسدها وتابع تعب في رأسه أرخى

 في الجديدة جروحه تداوي  يقترب، املرأة جسد

 :خفيض لثقي بصوت منه تقترب ثم ،.ديناميكية

⁃ Stay calm.. your are so handsome to die 

young 



 

2004 
 

ا املوت على جدا وسيم أنتم هادئا، ابقى"  "صغير 

 :مالمحها يناسب ببرود تبتسم ثم

⁃ He won’t kill you but she will! 

 "ستفعل هي لكن يقتلك، لن هو"

 ..نداء وتقصد

*** 

 فيها تكون  أن عليك املناهج، متعدد كتاب الحياة

 !.لفيلسوفا



 

2005 
 

 تختبر املبدأ، مسمى تحت ش يء كل طور  ستحيا

 .والخيانة والعشق، والرذيلة، الفضيلة،

 .والخير الشر

 لك ويصفق النظرية، صاحب كونك تختار

 .أعذار فتصاغ الحمقى

 صاحب فيه تكون  أن عليك فلسفي، كتاب الحياة

 العظة الجميع لينال ُمضح   فتنّصب الخطيلة،

 ..منك

 ".ندمه يا اتجوزني"



 

2006 
 

 يتمكن ولن الوقاحة، حدود تجاوز  أنه ظن لقد

 .تعجب منه

 تستطيع ولن الكوارث، حدود تجاوز  أنه وحسب

 .منه النيل الصدمة

 حماقتها بحر، سذاجتها امراة من جملة فتأتي

 !.تبرق  عينه جعل لـحيز تعيده السماء عنان تصل

 !.فتات سوى  الحظ من تملك ال امرأة هي

 ..ميجليدون  ونالت فة،مصاد عبر السنارة ألقت



 

2007 
 

، تملك ال امرأة تلك أو
 

 منها سلب عارف عقال

 تعاني هي ربما جبهتها، تالمس يده وارتفعت التميز،

 ..مرض ي حرارة ارتفاع

 ..للخلف وارتد

 :يسخر العابث وصوته وجنتها، فوق  تربت يده

 .اتجوزك وأرجع الشغل هروح حاضر، -

ا وقفز  ..ملحاربه عائد 



 

2008 
 

 تبغه دخان تصاعد يشاهد كان الحاضر، وفي

 تؤدي تعد لم املاريجوانا حيث بالحشيش املمزوجة

 ..املطلوب الغرض

 هي انفعال، خضم في عفوي، طلبها كان وإن حتى

 .جمرة أشعلت

 ..ذنب انتحار، خيانة، زواج، حب، حيث،

 .إرث له وتركت

 .مغفل فاسموه زوجه، خانته رجل لقب

 .وغد لفظ له فألصق بسببه، زوجته انتحرت رجل



 

2009 
 

 :وماملغفل الوغد وبين

 .زفت مهند -

 استقرار، ،"فرس لغته وفي الحسناء، يستحق هل

 لحن على ليلة كل له ترقص زوجة متعة، جنس،

 ..بطلها هو مأساة بسبب تبكي أم ضميره، رثاء

 السوداء، للمنطقة سوى  يصلح ال بركات مهند

 .ألنثى بطل يسمى لن حيث

 من توقعت مغامرة، الوسيم في تتوسم وتلك

 .دفء الصديق



 

2010 
 

 فطرتهن التاريخ، أزل  منذ مغفل كائن النساء

 !.طيش وتصرفاتهن حماقة،

 !.جميلة امراة حكاية في الجسور  يكون  أن وعليه

 :ويهمس يتبجح، واأللم هازئة، ضحكة

 ..جميلة -

 يكون  أن عليه حيث الحوار، مجرى  تصحيح وعلينا

 ..ساذجة حسناء حكاية في املنقذ

 ..أماليا يا قتلى ناقص مش املشرحة -

..... 



 

2011 
 

 وتحقيق والدات، عدة بين حافل، يومها كان

 نتيجة هوس أصابه الذي عاصم، الدكتور 

 ..صدمة

 تنكر ولن سابقتها، فعلت كما الزوجة، رحيل هوس

 دور  تتخذ أن وعليها خوفه، ألجل يتألم قلبها أن

 من تمكنت الغبطة أن تعترف ضعيف، انسان

 رجل حياتها على يخش ى أن أرادت حيث قلبها،

 !.بطل لها يسمى



 

2012 
 

 تبرعمت أنثى لكنها بألم، تتلذذ سادية ليست هي

 واملقصود أزرق، اهتمام لوجود الحاجة وردية على

 ..رجل

 هتك إلى يؤدي قد والدمان إدمان، يشبه االحتياج

 ..الكبرياء

 أسفل كرامتها وضعت هي غبية، هي ساذجة، وهي

 فا تلومه، وال ينه،ع في السخرية ورأت مهند، حذاء

 .هراء العقالء، نظر وجهة من فعلتها

 حذائها سريعة، بخطوات الدرج على تصعد كانت

 ساقها، حول  الخناق يضيق العنق طويل



 

2013 
 

 يعيد الذي القهوة قد لنفسها تعد ثم ستخلعه،

 حيث جديد، من للمشفى وستعود تركيزها، ثبات

 ..طويلة ليلة لديها

، لعتخ املواربة، حيز الباب تركت  ووشاح حذاء 

 نحو وتوجهت الفوض ى، نشرت رقبتها، حول 

 ..القهوة ماكينة

 ..عارف اتصال، رنين،

 ال الزوجة أن حيث الشماتة تعلن مكاملة بداية

 بنت" باتت وأماليا جنسه، يبهرها وال بخله، يعجبها

 ".أصول 



 

2014 
 

 سوف ظنها طويلة، نصية رسالة في هو أفند كما

 تغيرت حيث تقام،االن في الثابت كيانها تزلزل 

 ..الخطة

 الكراهية في حواء حيث ساذجة، أنها أدركت وقد

 شرهة مبادئ، بال عدوة الكرامة جرح وفي عدوة،

 غافلها حيث ونواح، بكاء وقت منها سلب ما لنيل

 ..الجميع تغافل هي وها الواقع،

 .ازاي منك هنتقم أنا عارف يا تشوف بكرة -

.... 

 "ال"



 

2015 
 

 في يفرط لم ألنه أباه رصغي طفل كل عليها سيشكر

 ألنهم طواغيتها الشعوب بسببها وستشكر تدليله،

  أماليا وستشكره الزهد معنى علموهم
 
 ألنه الحقا

 .به القتران بؤس من أنقذها

 لن الطبيعية، الحكايات معه تجوز  ال رجل ُهو

 وأحالم بالزهور  محاط وردي كرس ي على يجلس

 .سعادة بالون  مع الصغيرات الفتيات

 ال نساء مع الجنس ومارس ومزقه البالون  فجر ُهو

 !أشالءه فوق  عددهن يتذكر



 

2016 
 

 الساذجة الصورة تناسبها وأماليا بسيطة خطواته

 لحظات في ومجنونة ربما األطوار غريبة الصادقة،

 توازي  خطوات ،!تناسبها ال الخديعة ولكن انتقائية

 بسبب بوضوح صوتها من تتسلل بسيطة أحرف

  كتهتر  الذي الشقة باب
 
 مواربا

 "ازاي منك حانتقم أنا عارف يا تشوف بكرة" 

 !عدالة مستنقع في يسقط ُهو.. جوووووول

 !جميلة؟ فعلته ما هذا هل

 بنبرة قالت أن بعد عشيقها على نفسها عرضت

 بزواج واحدة تفعلها ُمهّند، يا منك سأنتقم كيد



 

2017 
 

 حماقة من والستون  الثامن الفصل.. بدونه وآخرى 

 !بشخصيتين املسرحية ؤديسي وهو النساء

 بثوب الزفاف ليلة يتصورها السيناريو، هذا رائع

 تتصور  وهي تهمس أردافها على ملتصق ماس ي

 أن منه وتطلب اللحظة بشأن السابق الزوج جنون 

  اآلثمة أفكاره ينحي
 
 صداقتهما ستفسد ألنه جانبا

  تجيد واملرأة
 
 تزرع هي.. تريده ما رفض تقديم جدا

 كتفها على يجلس إبليس بينما وتزينها الفكرة

 !ينفذ حسن والشاطر املرمري 



 

2018 
 

 مّرة مرتين، خديعته تتم لن ُمهّند الشاطر ولكن

 كسيناريو ومرة الثأر سياط يستحق وغد كزوج

 وغد انتباه تنال كي زوج بمسمى مستهلك عشيق

 .سواه

 صاروخ الذوق، فقيرة من يالها عارف، اسمه وغد

 !لُعرفا قصير ديك تطارد دجاجة بعقل

 على مستندة تقف كانت الباب، ودفع أخيرة خطوة

  وشاحها تضع الطاولة حافة
 
 الجانبين من متدليا

 من الغبي الجميل رأسها وتفرك عنقها حول 

 وتقف دعوة في مسترسلة خصالتها الصداع،



 

2019 
 

 من الكثير تبيح فوضوية سيريالية في حافية

 .األفكار

 في البطل. .وقاتلها جميلته خائن بركات، ُمهّند ُهو

 كل.. اآلخر النصف في والوغد الرواية نصف

 معه يجوز  وال والعاطفة للفضول  مثيرة نصوصه

 .ممل نص حشر

 !أماليا -

 لألفكار يعطي ال واقتحامه خشنة بنبرة قالها

 عيناه نحوه، فشّدها وشاحها طرفي جذب فرصة،

 ..صدمة في وعيناها بؤس في ترمقها



 

2020 
 

 موافق أنا -

 طبع فعل، رّدة لتمرير تىح فرصة يعطها ولم

بلة فكانت بشفتيه موافقته
ُ
شبه ق

ُ
 جندي اقتحام ت

 قبلة. هزيمة شر نال أن بعد العدو لخطوط وحيد

 رفاهية بال سجنها طرفاه بات بوشاح مسجونة

 ..بأسنانه مذاقهما ينال كرزيتين وشفتين حراك

 .بركات ُمهّند عالم لك هنيلا.. أماليا يا مبارك

*** 

 .حدث اللحظة،



 

2021 
 

 ..بداية اللحظة،

 .واستمرار نهاية

هر   وهي
ُ
 معها يجوز  ال حياة هي لوثة، معه يجوز  ال ط

 .منغصات

 .وماج هاج، انسحب، لقد

 ابتسامة نال تارة قلبه، نبضات استشعر وبهدوء

 .الغصة خنقته وتارة قلبه، من

 االستمرار عقدة، إعدام مقصلة فوق  وضع لقد

 لم إن الحبل حيث منقوص، نجاة الكرس ي فوق 



 

2022 
 

 التي الرصاص هو والحب عنقه، يجرح يخنقه

 ..مجازفة والخالص قطعت،

 حوله وما الخالص، هي وسقوط، سقوط بين

 ..هالك

 ..انحراف معها يجوز  ال براءة هو

 الذي العاشق وملكة أفالطون، مدينة سيدة هي

 ..لها قربان عقدته أهلك قدم

 تشبه تأتأة صوتها، وسمع الغرفة، أمام من مر لقد

 الغرفة واقتحم رعب، سكرات يعاني وصوت ثورة،

 عبر حرمتها تخدش ال حتى طرقات، عدة بعد



 

2023 
 

 وقد بالدخول، املمرضات إحدى له فتسمح عينه،

 ..هويته عن أعلن

 املختلة، وشقيقتها ممرضتان، نساء، ثالث بين هي

 ..املخدرة العقارات ترفض وهي

 ..ليث وتريد

  تقلبه ينا،بوع تعبث األليمة التجارب أن ُيقال
 
 رأسا

  منه وتتمكن وتشتته ترجه.. عقب على
 
 ثم تماما

  نعود لن بعدها ولكن كاملة بطاقة تعيده
 
 كما أبدا

 !كّنا

 



 

2024 
 

  العقار علبة دفعت ثم صوتها نبرة ابتلعت
 
 بعيدا

 تتشكل به أمامها، الفراغ على ثابتتان وعيناها

 أدق.. حدث ما كل.. به مّرت ما كل.. صور 

 !أهاوأسو .. التفاصيل

 املرة تلك فيه سقط ومجهول  ومنزله ونداء ليراز

 تملكها، قوة كل تستعيد عينيها أغمضت. ليث

  ترفض
 
 مائة بنسبة وعيها تحتاج هي العقار، مجددا

 جبينها تجعد أكثر، تفسده األشياء وتلك باملائة

 :ذابلتين عيناها بينما بحزن  صوتها وتسلل

 !عابد دكتور  ⁃



 

2025 
 

 أو مقروء، أو مسموع، رغي اعتراف، يقدم أن عليه

 الصوت، إثر على ارتعش قد قلبه أن مريء،

 للين تتحول  مالمحه كانت وإن ثابتة، والواجهة

 ..حضرتها في تلقائي

 ..سكن يا خير -

 ثباتها طويل، مشوار أرهقه كمن بتعب تنفست

 هي.. انهيارات من به مّرت ما كل رغم فوالذي

 مواجهة وقت حان اآلن الثبات، هذا تحتاج

 ..منها الهروب ال كوابيسها

 .لوحدنا نتكلم ممكن -



 

2026 
 

 في القلب وضع لقد جانبا، املشاعر وضعت لقد

 الجراح عابد يكون  أن وعليه التجميد، حيز

 بحركة املمرضتين يصرف قاتلة، بعملية االنجليزي 

 ..طلب أو أمر منه تنتظر فلم ساري  أمام عينه،

 ..الضائعة بعينها وهي فقط، هو وبقي

 أن قبل املهدئ عبوة على يحصل أن س ىين ولم

 ..املمرضة تخرج

 ..املقعد في جاورها واثقة، بخطوات واقترب

 :يحنو كان حديث رزين، كان وحديثه



 

2027 
 

 !.مالك؟.. بقى خير -

، ليس تعيشه ما
 
 نظرتها غامت.. نتيجته بل كابوسا

 تستعب النافذة، من الظالم لترمق استدارت ثم

ا وتبتلع قلبها في والهوة ريقها في املرارة  ليس انهيار 

 .وقته

ن
 
ك  !تتحمل س 

 على يجبرني حد عايزة مش! مهدئات عايزة مش -

 مخدر



 

2028 
 

  ترتعش ونبرتها
 
 وحقن ليراز تتذكر عنها، رغما

 بالجميع مرتابة بنظرة له تعود ثم وريدها في املخدر

 :سواه

 حضرتك غير هنا حد معرفش -

 ..حضرته

 ..ينالرز  العاقل، الهادئ، يكون  أن عليه

 يذهب والعاشق الطبيب، املحترف، يكون  أن عليه

 .للجحيم



 

2029 
 

 هيعمل محدش حاجة، على هيجبرك محدش -

 ..هقوله اللي غير

 .تنهد

 :يكمل وعاد

 ..دواء ده سكن، يا بس -

 :حقيقي بتعب صدغيها فركت

 عقلي بيغيب -

 أجل من ممكنة بسالة كل بها بنظرة واجهته ثم

 :تحبه رجل



 

2030 
 

 خطر في يثول يغيب عقلي ازاي -

 من على يحقد عليها، يشفق منه، نالت الغصة

 تتختم معضلة الخاطف، على واللعنة تركها،

 واليابس، األخضر، تحرق  تهلك، وتفتك، دواخله،

 :هادئة وبابتسامة

 متطرفة سوداوية نظرة.. خطر في أنه قالك مين -

 والشرايين واألوردة املالمح ككل، احتلتها تشبهها ال

 :نبرتها احتل كامل وجع واألعماق،

 عارفاهم أنا.. خطر في ليث -

  احتدت ثم
 
 :عنها رغما



 

2031 
 

 محتاجني ليث -

 تستشعر أنها يستوعب هو تهذي، ال أنها يدرك هو

 هذيان غياهب في وهي أخطأ قد املتهور  وأن خطره،

 ..ووعي

 .مختل حضرة في كانت أنها وتأكد وتعود، تذهب

 دوحق عليها، القلب شفقة بحر في يسقط وهو

 ..لها حدث ما على العقل

 ..أعملهولك وأنا ايه عايزة أنت   طيب -



 

2032 
 

 الذي البئر في الوحيد نجاتها حبل وكأنه بدا

 ليث لتجد إيجادها في فشلت الشرطة به، سقطت

ل  غامت. الطبيعة منطق ضد قوانينه واملختَّ

  تطلب مكبوت بتوسل نبرتها وانفلتت عيناها
 
 تقريبا

 :املستحيل

 !اسافرله عايزة فين؟ سافر وُه  أعرف عايزة -

 أن رزين، يكون  أن وعليه تنهد جديد، من تنهد

 العاشق، يكون  أن نفس ي، معالج إلى الجراح يتحول 

 :واملضحي واالنسان،

 .هساعدك حاضر -



 

2033 
 

 الشيطان مندوب بعد.. وله به عيناها وانفعلت

 الحياة تهديها ليث وفقدان ُمظلم كابوس في والتيه

 تساقط وازى  باتزان التق. فيه متمثلة شعلة

 :عينيها من العبرات

-  
 
 شكرا

 بين األلم حد تمكن قد كان أن بعد تبدد ويأس

 وال طاقة بال وهي يقيدونها وممرضات ساري  غضب

 .قوة

  وعيناه وكررتها
 
 تأثير هي تعلم وال به تتعلق مجددا

 مثله رجل على عينيها



 

2034 
 

-  
 
 عابد دكتور  يا شكرا

 حيز عشقه بقىي أن قرر  أفالطوني، عاشق هو

 بركات، ليث عشق تتنفس التي هي عنها، الكتمان

 ..معضلتها هو يكون  ولن

 في للنور  سبيل وال مسدود، معه طريقها أن حيث

 أو الرادة، بمحض هي ليث تكره أن إال عشقها،

 ..هللا لرحمة ليث ينتقل

*** 

الحب هو املشاعر التي تضمن للقلب نشوة، 

 ..وتضمن للوجدان رعب
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يرة تحمل أمواج عاتية، الحب بحر بال الحب بح

 ..شاطئ نهاية

لقد كانت تراقبه وقد كان يدعي العمل، بينما 

يشغل أفكاره عن خوفه، حيث صارحته أماليا بأن 

تحاليل آيتن سليمة، لكن ضربات قلبها غير 

منتظمة، ولن يكون هناك ضرر طاملا لم تتعرض 

لضغوط أو حزن، ومنذ تلك اللحظة عقله يعاني، 

ا، حيث نال من أحدهم دعاء و 
 
قلبه ينزف خوف

 ..بالتعاسة، أو ربما هو العلة
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حتى أن صاحبة املرض، هي التي هدأت روعه، 

 ..حيث أدركت خوفه، وباتت هي الطمأنينة املؤقتة

 ..لكنه عاد في اليوم التالي لهوسه

 .!أنت  نسيتي تاخدي فيتاميناتك؟ -

فوقه، قالها وقد كان يجاور الفراش، وهي متمدة 

تضع عيونات بإطار أسود، وتراجع بعض 

الحسابات التي تخص تجهيزات الروضة، حيث 

 ..بدأت تستعيد حياتها بال حماس، ولكنها تستمر

 ..هاخدها يا عاصم -
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وكانت نبرتها بسيطة حد استفزازه، وعاصم الرزين 

 ..يتحول 

 ..آيتن املوضوع ده مفيهوش هزار وال استهتار -

وته حازم، ومالمحه قريبة كانت نبرته خشنة، ص

 ..للقسوة

تنهدت هي بإحباط سائم، حيث هي الحامل، هي 

التي تحتاج لراحة،. احتواء، دالل، ولكن رهاب 

قلبه على الدوام ما يوقفها، وضعت العيونات، 

والحاسوب، والغطاء عنها، استقامت ولم تدرك 

هل باتت كسولة، أم هو تكور بطنها الطفيف وقد 
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ابع قبل عدة أيام فقط، وضعت دلفت شهرها الر 

قدمها داخل خف على هيلة باندا، حيث ال زالت 

متشبثة بالسواد، سارت نحوه بخطوات ثقيلة، 

وقد نالت عينه بعض من اللين وقد شاهد حالتها 

تلك، ال يصدق أن آيتن التي تشبثت بلقب "باربي"، 

قد أكسبها الحمل تثاقل في الحركة، وبعض الوزن 

دال على حناياها، ولكن من يأبه الذي توزع باعت

بإغواء، حيث الخوف هو النقص الذي يفتك 

 ..بجمال اللحظة
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قابلتها، وكانت قريبة منه، ووضعت يدها فوق 

صدره بهدوء، وعينها تتعلق بعينه، وهو ال يفوت 

 .اللحظة

 .."تعرف أني حلمت بـ "تميم -

 بالفكرة، آيتن تتوهج 
 

وال ينكر أنه يرتعش انفعاال

ا بعد غياب شهر  عن كونها تعيش، هي مسخ أخير  

 ..يتعايش

ويده حول خصرها، واألخرى فوق تكور بطنها 

 :الطفيف، يسأل بانفعال

 ..قررت  أنه تميم -
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فرح اللي قررت وهللا، ودكتور أماليا أكدت..  -

وجدت نفسها تجلس، وتسحبه خلفها، تضع رأسه 

 ..فوق صدرها، وقد أحست تشنجه

هو أبيها، هو رجلها، هو تلمس فوق خصالته، 

 .طفلها، وهي األم التي عليها أن تحتوي 

 ..عاصم، أنا كويسة -

تنهد بقوة، واستشعرت هي تشنجاته من جديد، 

ومال يلمس فوق يدها، يطبع قبلة طويلة فوق 

 ..باطن كفها، وتتابع
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حبيبي وهللا، إحنا كويسين، خلينا نعيش يا  -

 ..عاصم

ن الراحة، ينظر اعتدل في جلسته، وعاد يبحث ع

نحو بحر عينها الهادئ، عينها الناعسة بضياع 

 :محبب.. وتتابع

نحس بكل حاجة حلوة، نحس بملح وسكر  -

 ..الحياة يا عاصم

ورمت بنفسها بين أحضانه، تتشبث بقميصه 

 :بقوة، وصوتها يتمسك بالحياة في كنف اللطف
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أنا مبقاش ليا غيركم، وربنا هيخلنا لبعض،  -

 ..وةنعيش أيام حل

وعادت حاضرها، تراقبه من جديد، يعيش نوبة 

هوس خائف، وحياة في خياله تتخيل أنه يتسبب 

 ..في أملها هو وطفله

 ..لكن هي عقلها في خياالت أخرى 

 ..اللقاء األول 

 .حيث كانت مربية فرح، وهو الوالد الصارم

 ..أو سقوط بين أحضانه
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 ..وأول عراك

بفكاهية قناع يوم زارها في بيتها يعتذر وقابلته 

 ..الرغوة

 ..الفضيحة

 ..والزفاف

 .والبناء

 .والعناق

 ..والحب

 ..والطفل
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هو الذي أتى للحياة يوظف األلوان في مكانها 

الصحيح، هو العودة لكنف الحنان بعد سنون 

 ..من القحط

هو حكاية لم تكن على خاطر، وتفاصيل لم تقتحم 

 ..البال

ها، وهي اآلن تقتحمه، تسير فوق أطراف قدمي

 ..تجاور حاسوبه، لعبته املحشوة بالحنان تغزوه

 ..حدوتة" عشقه، إنعاش قلبه"

 :وتهمس بحنان اللحظة
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 بحبك -

** 

 .اللحظة، حدث

 ..اللحظة، بداية

 .نهاية واستمرار

هر  ال يجوز معه لوثة، هي حياة ال يجوز معها 
ُ
وهي ط

 .منغصات

 .لقد انسحب، هاج، وماج
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ارة نال ابتسامة وبهدوء استشعر نبضات قلبه، ت

 .من قلبه، وتارة خنقته الغصة

لقد وضع فوق مقصلة إعدام عقدة، االستمرار 

فوق الكرس ي نجاة منقوص، حيث الحبل إن لم 

يخنقه يجرح عنقه، والحب هو الرصاص التي 

 ..قطعت، والخالص مجازفة

بين سقوط وسقوط، هي الخالص، وما حوله 

 ..هالك

 ..هو براءة ال يجوز معها انحراف
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هي سيدة مدينة أفالطون، وملكة العاشق الذي 

 ..قدم أهلك عقدته قربان لها

لقد مر من أمام الغرفة، وسمع صوتها، تأتأة تشبه 

ثورة، وصوت يعاني سكرات رعب، واقتحم الغرفة 

بعد عدة طرقات، حتى ال تخدش حرمتها عبر 

عينه، فتسمح له إحدى املمرضات بالدخول، وقد 

 ..أعلن عن هويته

بين ثالث نساء، ممرضتان، وشقيقتها املختلة،  هي

 ..وهي ترفض العقارات املخدرة

 ..وتريد ليث
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ُيقال أن التجارب األليمة تعبث بوعينا، تقلبه رأسا

 ثم 
 
على عقب.. ترجه وتشتته وتتمكن منه تماما

 كما 
 
تعيده بطاقة كاملة ولكن بعدها لن نعود أبدا

 !كّنا

 

 ابتلعت نبرة صوتها ثم دفعت 
 
علبة العقار بعيدا

وعيناها ثابتتان على الفراغ أمامها، به تتشكل 

صور.. كل ما مّرت به.. كل ما حدث.. أدق 

 !التفاصيل.. وأسوأها



 

2049 
 

ليراز ونداء ومنزله ومجهول سقط فيه تلك املرة 

ليث. أغمضت عينيها تستعيد كل قوة تملكها، 

 العقار، هي تحتاج وعيها بنسبة مائة 
 
ترفض مجددا

ئة وتلك األشياء تفسده أكثر، تجعد جبينها باملا

 :وتسلل صوتها بحزن بينما عيناها ذابلتين

 !دكتور عابد ⁃

عليه أن يقدم اعتراف، غير مسموع، أو مقروء، أو 

مريء، أن قلبه قد ارتعش على إثر الصوت، 

والواجهة ثابتة، وإن كانت مالمحه تتحول للين 

 ..تلقائي في حضرتها



 

2050 
 

 ..خير يا سكن -

ست بتعب كمن أرهقه مشوار طويل، ثباتها تنف

فوالذي رغم كل ما مّرت به من انهيارات.. هي 

تحتاج هذا الثبات، اآلن حان وقت مواجهة 

 ..كوابيسها ال الهروب منها

 .ممكن نتكلم لوحدنا -

لقد وضعت املشاعر جانبا، لقد وضع القلب في 

حيز التجميد، وعليه أن يكون عابد الجراح 

ملية قاتلة، يصرف املمرضتين بحركة االنجليزي بع

 ..عينه، أمام ساري فلم تنتظر منه أمر أو طلب
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 ..وبقي هو فقط، وهي بعينها الضائعة

ولم ينس ى أن يحصل على عبوة املهدئ قبل أن 

 ..تخرج املمرضة

 ..واقترب بخطوات واثقة، جاورها في املقعد

 :وحديثه كان رزين، حديث كان يحنو

 .!خير بقى.. مالك؟ -

، بل نتيجته.. غامت نظرتها 
 
ما تعيشه ليس كابوسا

ثم استدارت لترمق الظالم من النافذة، تستعب 
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ا ليس  املرارة في ريقها والهوة في قلبها وتبتلع انهيار 

 .وقته

ن تتحمل
 
ك  !س 

مش عايزة مهدئات! مش عايزة حد يجبرني على  -

 مخدر

 عنها، تتذكر ليراز وحقن 
 
ونبرتها ترتعش رغما

ر في وريدها ثم تعود له بنظرة مرتابة بالجميع املخد

 :سواه

 معرفش حد هنا غير حضرتك -
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 ..حضرته

 ..عليه أن يكون الهادئ، العاقل، الرزين

عليه أن يكون املحترف، الطبيب، والعاشق يذهب 

 .للجحيم

محدش هيجبرك على حاجة، محدش هيعمل  -

 ..غير اللي هقوله

 .تنهد

 :وعاد يكمل

 ..دواء بس يا سكن، ده -
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 :فركت صدغيها بتعب حقيقي

 بيغيب عقلي -

ثم واجهته بنظرة بها كل بسالة ممكنة من أجل 

 :رجل تحبه

 ازاي عقلي يغيب وليث في خطر -

الغصة نالت منه، يشفق عليها، يحقد على من 

تركها، واللعنة على الخاطف، معضلة تتختم 

دواخله، وتفتك، تهلك، تحرق األخضر، واليابس، 

 :ة هادئةوبابتسام
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مين قالك أنه في خطر.. نظرة سوداوية متطرفة  -

ال تشبهها احتلتها ككل، املالمح واألوردة والشرايين 

 :واألعماق، وجع كامل احتل نبرتها

 ليث في خطر.. أنا عارفاهم -

 عنها
 
 :ثم احتدت رغما

 ليث محتاجني -

هو يدرك أنها ال تهذي، هو يستوعب أنها تستشعر 

ور قد أخطأ وهي في غياهب هذيان خطره، وأن املته

 ..ووعي
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 .تذهب وتعود، وتأكد أنها كانت في حضرة مختل

وهو يسقط في بحر شفقة القلب عليها، وحقد 

 ..العقل على ما حدث لها

 ..طيب أنت  عايزة ايه وأنا أعملهولك -

بدا وكأنه حبل نجاتها الوحيد في البئر الذي 

ليث  سقطت به، الشرطة فشلت في إيجادها لتجد

ل قوانينه ضد منطق الطبيعة. غامت  واملختَّ

 
 
عيناها وانفلتت نبرتها بتوسل مكبوت تطلب تقريبا

 :املستحيل

 !عايزة أعرف ُهو سافر فين؟ عايزة اسافرله -
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تنهد من جديد، تنهد وعليه أن يكون رزين، أن 

يتحول الجراح إلى معالج نفس ي، أن يكون العاشق، 

 :واالنسان، واملضحي

 .هساعدك حاضر -

وانفعلت عيناها به وله.. بعد مندوب الشيطان 

والتيه في كابوس ُمظلم وفقدان ليث تهديها الحياة 

شعلة متمثلة فيه. قالت باتزان وازى تساقط 

 :العبرات من عينيها

-  
 
 شكرا
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ويأس تبدد بعد أن كان قد تمكن حد األلم بين 

غضب ساري وممرضات يقيدونها وهي بال طاقة وال 

 .قوة

 تتعلق به وال تعلم هي تأثير و 
 
كررتها وعيناه مجددا

 عينيها على رجل مثله

 يا دكتور عابد -
 
 شكرا

هو عاشق أفالطوني، قرر أن يبقى عشقه حيز 

الكتمان عنها، هي التي تتنفس عشق ليث بركات، 

 ..ولن يكون هو معضلتها
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حيث أن طريقها معه مسدود، وال سبيل للنور في 

ليث هي بمحض الرادة، أو عشقها، إال أن تكره 

 ..ينتقل ليث لرحمة هللا

*** 

 ..مكاملة قصيرة، وتفاصيل كثيرة

محقق يدعى رغيد، وليث يسافر، وفي منطقة 

 ..جبال في جورجيا الحق ليراز، وبعدها اختفى

 ..وقالت السفارة عنه

 "مفقود"
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 .تذكرة، حجز، وإجازة

وعليه اللحاق بصديقه، صديقه الذي يقلب 

ا  .على عقب، بسبب طيشه الواقع رأس 

لقد احتوى املوقف مع عابد، وأخبره املوقف 

كامال، وأدرك عابد أن موقف مريد صعب، وعليه 

 ..دعمه

جاء ملنزل آيتن يخبرها عن سفره، يتحدث مع 

عاصم عن حالة سكن، ويعده عاصم أن األمور 

 ..تحت السيطرة
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خرج بعد أن ودع آيتن، وتمنى لها السالمة، وأنه 

 .أقرب فرصة سيعود في

 .وخلف الباب كانت تنتظره

ال تدرك ما الذي يجر األلم لعينها، وأن الحماية 

 ..تغادرها

 ..ونظرتها تدعوه للقرب

 .وهو بال حيلة، وال يريد أن يمتلك حيلة

 ..مش هتقوليلي تروح وتيجي بالسالمة -

 ..وعينه بعيدة عن العبث، وإن كانت نبرته ماكرة
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 .مش عايزاك تسافر -

هي الطرف املصر، طفلة تعلن عن سخطها  وهنا

 ..بسبب رحيل فارسها

 ..ليث في خطر، صاحبي محتاجني -

هي تقدر شهامته، تعشق بطولته، هي الغارقة في 

 ..تفاصيل كونه حارس الجميع

 .طب ما أنا كمان محتاجاك -

وعليه أن يعترف أنها أذهلته، تصدمه صدمة 

 ..تسبب كهرباء لذيذة تسير في العروق
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م تمنحه فرصة الرد حيث رمت بنفسها بين ول

أحضانه، وهو في حالة جحوظ عين، وانفعال 

 ..رجولة

 .!ومشاعره غير قابلة للترجمة

 ..جاهل بما سيفعل، وهي تتشبث به

واملشاكس يحضر، وقتما ضغطت لتغوص في 

 .ضلوعه

 .متمشيش -

 .يا دكتور عابد، ألحق شرف العيلة بيضيع -



 

2064 
 

وأخرجها من بين  وأضحكها من بين بكائها،

 .أحضانه، وقرر أن يكون صاحب املبادرة

 ..سيد القرار

البطل، والسيد، والشهم، والوغد، وحامي الحمى، 

 .الحاسم

 ..هطمن على ليث وأرجع اتجوزك -
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 إلى اللقاء في املوسم الثاني. 

 مروة جمال.. منة القاض ي
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